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  در آمد
میـان   زیـرا در   ؛ یکی از استعدادهاي شگفت انگیز و درخشان بـشر اسـت         ،زبان

تواند بـدین وسـیله      میست که زبان ملفوظ دارد و        ا انسان تنها موجودي  آفریدگان،  
تـرین    زبـان مهـم    ، بنـابراین  .دیگران انتقال دهد  ه  افکار و عواطف خود را به دقت ب       

امل تشکیل اجتماعات و فرهنگ و تمـدن و      ترین ع   ارتباط بین مردم و بزرگ     ۀوسیل
ـ  از این. علم و هنر است  ه رو از دیر باز مورد بررسی پژوهشگران بوده و قواعد آن ب

 از آنجا که هر زبان براي انتقال . دستور نویسان مورد مطالعه قرار گرفته است     ۀوسیل
عرفی اهـل   این ساختار متناسب با فهم      ، خود را دارد   ، ساختار ویژة  معانی و مفاهیم  
گیرد و بدیهی است در برگردان هر متنی از زبـان مبـدأ بـه زبـان               میآن زبان شکل    

 دکتـر شـکیب در ایـن        .ها بر مترجم ضرورت دارد     این ویژگی نمودن   لحاظ   ،مقصد
  : نگارد میزمینه چنین 
شناخت بناي صرفی و قوانین آن و تصریف کلمات و آنچه که باعث تغییر در «

 از ،شود  آن تغییر پیدا میهواسطه چنین معناي جدیدي که ب و همشود، کلمات می
  )32/شکیب انصاري،(» .ضروریاتی است که مترجم باید آن را خوب بداند

برخی دیگر بر این باورند که دانستن معناي تک تک کلمات و تعبیرات منجر به    
 فـاتحی (. شود مگر آنکه مترجم دستور زبـان آن مـتن را بدانـد             میدرك کلی متن ن   

  ) 5/نژاد،
 همچون قواعد صرف و  ،توان چارچوب معین و ثابتی براي ترجمه       می ن ر چند ه

 ذوق و هنر ةاز دایربیرون جا که ا برخی اصول ابتدایی آن را تا آن ام ؛نحو تدارك دید
رو نگارنده در نوشتار حاضر کوشیده   از این.توان منظم و قانونمند ساخت     می ،است

با شـرایط زبـان    ،در زبان قرآن راهاي انواع افعال ماضی   داناي از برگر   تا صرفاً پاره  
 اي از الگوهاي مناسب را در ترجمۀ  فارسی در پنج ترجمۀ قرآن سنجیده و مجموعه       

   .هاي زبان قرآن ارائه دهد ز روشبرخی ا
؛ امـا   ) ذیل ماده فعل   /ابن منظور، (. شود می فعل در لغت به انجام کار گفته         :فعل

 که انجام گرفتن کاري اي ه کلم:ست از اعبارت) ظر ساختار صرفیاز ن( در اصطالح
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. رساند مییا بودن و یا داشتن و یا پذیرفتن حالتی را در زمان گذشته و حال و آینده 
  ) 2/احمدي گیوي،(

 ؛هاي فعل اسـت   زمان یکی از ویژگی   آید،    به دست می   که از تعریف      گونه همان
   .دهد می حال یا آینده رخ ،زیرا فعل در یکی از سه زمان گذشته

 ،استمراري، در زبان فارسی فعل ماضی از نظر زمانی به اقسام مختلفی مانند بعید
در زبان عربی معادل معناییِ هـر یـک از افعـال مـذکور       . شود میتقسیم  .. .و می  التزا

 در .شـناخته شـده نیـستند   .. .و  مـی التزا ،  بعیـد ، اما به عناوین استمراري،وجود دارد 
 مـورد بررسـی قـرار    ،کار رفتهه هاي این افعال را که در قرآن ب  برخی از قالب ،ادامه
  .دهیم می

انجـام گـرفتن    است که    فعلی   ، ماضی ساده در زبان فارسی     :فعل ماضی ساده  . 1
       ه به نزدیکـی و  کاري یا بودن حالتی را در زمان گذشته به طور مطلق و بی توج

. رســاند مــیکــرار و التــزام و جــز آن دوري زمــان و بــی مفهــوم اســتمرار و ت
 معـادل  ؛)166/ معـروف،  (. با ماضیِ عربی منطبـق اسـت      ،؛ این فعل  )90/همان،(

 ،ماضی فعل + نافیه »ما« -1 ساختاري ماضی منفی در زبان عربی به دو صورت   
2- 167/ همان،(.  استفعل همان مضارعِ + لَم (  

مترجمـان در برخـی مـوارد از    اما است، کار رفته ه  در قرآن ب  روش یاد شده  دو  
 ۀ ترجمچگونگیادامه به بررسی اند که در     رست چنین مواردي باز مانده    تشخیص د 

  . مترجمان از نوع دوم فعل ماضی ساده منفی خواهیم پرداخت
)... تُؤْمِنقَالَ أَو 260/بقره()...  لَم(   
 ...اي؟  ه آیا تو ایمان نیاورد:گفت..: .شاهین  -1
 ...اى؟ نیاورده ایمان مگر :فتگ.. : .صفارزاده  -2
 ...ندارى؟ باور مگر:  گفت..: .مجتبوي  -3
 ...؟  نیاوردى ایمان مگر : گفت..: .يمعزّ  -4
  ... »اى؟ نیاورده ایمان مگر«:  فرمود..: .فوالدوند  -5

و مـضارع مجـزوم   ) 3/140صـافی، (باشـد   میمضارع مجزوم  )تُـؤْمِن (فعل: نقد
جز آقـاي مجتبـوي کـه    ه  میان مترجمان ب از ،)167/ معروف،( دهد میمعناي ماضی   



 

 

 

231 

    
  

    
مه

رج
ر ت

ی د
اض

ل م
فعا

ی ا
رس

ي فا
رها

براب
 

رآن
ي ق

ها
 

مترجمان به ایـن نکتـه پایبنـد         ، بقیۀ را به صورت مضارع ترجمه کرده     )تُؤْمِن(فعل
   .اند بوده

  
) تَرَأَلَم ارِهِموا مِنْ دِی243/بقره()...  إِلَى الَّذِینَ خَرَج(  
را که از تـرس مـرگ از شـهرهاي خـویش خـارج                 آیا ندیدي آنان   :شاهین  -1
 ...؟ شدند
 را خـود  دیار و شهر مرگ ترس از که را جماعتى آیا] پیامبر اى[ :صفارزاده  -2
 ....اى؟ آورده نظر در بودند کرده ترك
 خـود  هـاى  خانه از مرگ بیم از که تن هزاران آن به ننگریستى آیا :مجتبوي  -3
 ...رفتند؟ بیرون
 ...خود کشور از شدند برون که را آنان ندیدى آیا :يمعزّ  -4
 خـارج  خـود  هـاى  خانـه  از مـرگ  بیم از که کسانى]  حال [از آیا :ندفوالدو  -5

  ...نیافتى؟ خبر بودند، تن هزاران و شدند،
 و مـضارع مجـزوم   ،)514 /2 ،صـافی ( دباشـ  مـی مضارع مجـزوم    )تَرَ( فعل :نقد

انـد و    همۀ مترجمان متوجه این نکتـه بـوده        ؛)167/ ،معروف( دهد میمعناي ماضی   
ند، با این تفاوت که خانم صـفارزاده        ا  هاضی ترجمه کرد  فعل مضارع را به صورت م     

ـ   مـی  بلکـه  ،آن را به صورت ماضی مثبت ترجمه کرده که صحیح نیست        ه بایـست ب
   .کرد میصورت ماضی منفی ترجمه 

انجام گرفتن کاري یا وقوع امري ، فعلی است که  در زبان فارسی:ماضی بعید. 2
 . نظر زمان مقدم بر فعل دیگـري اسـت  رساند و اغلب از می دور ۀرا در زمان گذشت 

 فعـل  -1معادل ساختاري آن در زبان عربی بـه دو صـورت   )143 /،احمدي گیوي (
 + ماضـی   فعـل   -2 .نظر  مورد  فعل  ماضیِ  + »قَد« + صیغه  مقتضاي  به  »کانَ« ۀناقص
. اسـت  نظـر   مـورد   فعـلِ   ماضـیِ   + قَـد   + حالیـه   واو  + معرفـه   مفعـول   یـا   و  فاعل

  )170/،معروف (
 ربی به چهار صورت زیر     در زبان ع   ،چنین معادل ساختاري ماضی منفی بعید     هم
  :)171/ ،همان(است 
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  .ماضی همان فعل+ کان+ نافیه » ما«  -1
2- » ماضی همان فعل+ یکون+ » لَم.  
3-  »فعل بعدي+ حتّی+ مضارع همان فعل+ یکاد + » لَم.  
 .فعل بعدي+ حتّی + مضارع همان فعل + کاد+ نافیه » ما « -4

کـه متأسـفانه عـدم    اسـت  کار گرفته شـده  ه هاي فوق در قرآن ب   ی از روش  برخ
 ناصـحیح از    اي  ه ترجمـ  ، منجـر بـه ارائـۀ      هاي فوق  روشمترجمان با   برخی  آشنایی  

   .گونه آیات شده است این
)... قَافِ وبِاألح همقَو خَلَتِإِذْ أَنْذَر مِنْقَد مِنْ خَلْفِه النُّذُرهِ ویدنِ یی21/احقاف()...  ب(   
قوم خود را در احقاف بیم داد در حالیکه پیش از او و بعـد از او     ..: .شاهین -1

 ...بیم دهندگانی آمده بودند
 البتّـه  و داد هشدار و پند) احقاف (دیار در را قومش که  آنگاه ..: .صفارزاده -2

 ...بودند شده ارسال قوم آن هدایت به او از قبل زیادى پیامبران
 از پیش و -داد مى بیم احقاف سرزمین در را خود قوم که آنگاه ..: .تبويمج -3

 ...-بگذشتند کنندگان بیم او از پس و او
 بودنـد  گذشـته  آینـه  هر و احقاف در را قومش ترسانید که گاهى..: .يمعزّ -4

 ... سرش پشت از و رویش پیش از ترسانندگان
 کـه  حـالى  در -داد بیم تانریگس در را خویش قوم که گاه آن ..: .فوالدوند -5

 ...-بودند گذشته دهندگانى هشدار قطعاً] نیز [او از پس و او از پیش
قد +  حالیه واو+ فاعل و یا مفعول معرفه + فعل ماضی   (روش فوق   در آیۀ : نقد

 از نظـر  ، فعـل مـورد نظـر   روشدر این ، به کار رفته است) ماضی فعل مورد نظر  + 
، بنـابراین  )170/،معروف. (باشد میید در زبان فارسی  معادل با فعل ماضی بع  ،زمانی

 از میـان  .را به صورت ماضی بعیـد ترجمـه نماینـد   )وقَد خَلَـت (مترجمان باید فعل 
وقَـد  (عـل ماضـی بعیـد بـراي ترجمـۀ         از ف ، بقیـۀ    جز آقـاي مجتبـوي    ه  مترجمان ب 

ارسـی  ند که بیانگر توجـه ایـشان بـه سـاختار زبـان عربـی و ف        ا  هاستفاده کرد )خَلَت
  .باشد می

)ومِ ویِّ الْقَیلِلْح وهجنَتِ الْوعوخَاب اقَدلَ ظُلْممنْ ح111/طه() م(   
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  و بـی گمـان آن     .ها خوار شـدند    ، چهره  پاینده و براي خداوند زندة   : شاهین  -1
  .ستم بر دوش کشید زیانکار گردید) بار(کس که 

 انـد  شرمنده و افتاده فرو) ابدى ةزند ۀیگان (آن برابر در ها چهره و :صفارزاده  -2
 ناامیـد  و مـأیوس  کـشیدند  دوش بـر  سـتم  و کفـر  گنـاه  بار که کسانى آن مسلّماً و

  .بود خواهند
 هـر  و باشند فروتن و خوار پاینده ةزند خداى برابر در ها چهره و :مجتبوي  -3

  .گردد نومید و تهیدست گمان بى برداشت ستم بار که
 شـد  زیانکـار  همانا و پاینده ةزند خداى براى اه چهره شدند خوار و :يمعزّ  -4
 .را ستمى برداشت آنکه
 آن و کننـد،  مـى  خـضوع  پاینـده  ةزند]  خداى [آن براى ها چهره و :فوالدوند  -5
  .ماند مى نومید دارد دوش بر ظلمى که کس

قـد  +  حالیه واو+ فاعل و یا مفعول معرفه + فعل ماضی  (روش در این آیه  : نقد
 از نظـر  ، فعـل مـورد نظـر   روشدر این ، به کار رفته است)  نظرماضی فعل مورد  + 

بنـابراین  ) 170/،همـان (. باشـد  می معادل با فعل ماضی بعید در زبان فارسی           ،زمانی
اما هیچ یـک   . را به صورت ماضی بعید ترجمه نمایند     )قَد خَاب (مترجمان باید فعل  

معادل ماضـی بعیـد اسـت    از نظر زمانی )قَد خَاب( فعلبه این نکته کهاز مترجمان  
 پیـشنهادي  ترجمـۀ . اند نکردهرا به نحو شایسته ترجمه       آنتوجه نکرده و از این رو       

  » ...که ناامید بود در حالی...  «:باشد میچنین )قَد خَاب(براي
)...  نَتتَکُنْ آم للَم158/انعام()... مِنْ قَب (  
 ...کس که پیش از آن ایمان نیاورده آن.. : .شاهین  -1
 ... نیاورده ایمان آن از پیش که آنان راىب.. : .صفارزاده  -2
 ... نیاورده ایمان آن از پیش که را کس  هیچ..: .مجتبوي  -3
 ... است نیاورده ایمان اگر آوردنش ایمان را کسى ندهد سود ..: .يمعزّ  -4
  ... نیاورده ایمان قبالً که کسى ..: .فوالدوند  -5

 و ،به کار رفتـه اسـت  ) ماضی همان فعل+ یکون+ » لَم« (روش فوق   در آیۀ : نقد
 معـادل بـا فعـل ماضـی بعیـد در زبـان       ، از نظر زمانی، فعل مورد نظرروشدر این   
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را بـه صـورت   )آمنَـت (بنابراین مترجمان باید فعـل  ) 170/همان،. (باشد میفارسی  
از این فعل را که  است  اما هیچ یک از مترجمان نتوانسته        . ماضی بعید ترجمه نمایند   

را به نحو شایـسته ترجمـه     تشخیص دهد و آن ،نظر زمانی معادل ماضی بعید است     
کس که پـیش از   آن... «:باشد میچنین )آمنَت( پیشنهادي براي ، بنابراین ترجمۀ  کند

  » ...آن ایمان نیاورده بود
 فعلی است که بر انجام گـرفتن کـاري یـا       ، در زبان فارسی   :ماضی استمراري . 3

 شرط و   ، لزوم ، آرزو ، تکرار ، عادت ، همراه مفهوم ادامه   ،مان گذشته وقوع امري در ز   
کـارگر خـاك را    :مانند) 98/ ،احمدي گیوي (.کند میجزاي شرط و جز آنها داللت    

 سـتمراري در عربـی بـه چهـار صـورت زیـر      معادل معنایی ماضـی ا   . کرد میغربال  
  :)174 /،معروف(باشد  می

  .مضارع همان فعل+ عاد ) یا( کانَ  -1
 .فعل شرط و جواب شرط+ » لَو«  -2
فعل (خبر+  مبتدا+ حالیه ) واو) + (معرفه(مفعولِ ) یا و(فاعل + فعل ماضی    -3

  .)مضارع
ـ ) + نکـره (مفعـولِ   ) یا و(فاعل  + فعل ماضی     -4  کـه فعلـش   اي  ه وصـفی  ۀجمل

  .مضارع باشد
 ري منفی در عربی به چهـار یـا پـنج صـورت زیـر              معادل معنایی ماضی استمرا   

  :)175/همان،(باشد  می
مضارع منصوب همان   + الم جحود +  ما کانَ    -2 .مضارع همان فعل  + ماکانَ   -1
+  لم -5 .مضارع همان فعل+ یکون+  لم -4 .مضارع همان فعل+ ال+  کانَ -3 .فعل

  .مضارع همان فعل+ یعود 
کار گرفته شده که در ادامه به برخی از این  ه  هاي فوق در قرآن ب     برخی از روش  

   .شاره خواهد شدموارد ا
  ) 10/ابراهیم()...  آباؤُنَایعبدتُرِیدونَ أَنْ تَصدونَا عما کَانَ  ...(
کردنـد بـاز     مـی نمان سـتایش    خواهید که ما را از آنچـه پـدرا           می ..: .شاهین  -1
 .. .دارید
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 ... کنید منصرف پرستیدند مى پدرانمان آنچه از را ما خواهید مى ..: .صفارزاده  -2
 ...دارید باز پرستیدند مى پدرانمان آنچه از را ما خواهید مى ..: .ويمجتب  -3
 ...ما پدران پرستیدند مى آنچه از را ما بازدارید که خواهید ..: .يمعزّ  -4
 ...دارید باز پرستیدند مى پدرانمان آنچه از را ما خواهید مى ..: .فوالدوند  -5

 و در ،ه کار رفتـه اسـت  ب) مضارع فعل مورد نظر+ کان  (روش فوق  در آیۀ : نقد
 معادل با فعل ماضـی اسـتمراري در زبـان           ، از نظر زمانی   ، فعل مورد نظر   روشاین  

را بـه صـورت    )یعبـد (بنابراین مترجمان بایـد فعـل     ) 174/،همان (.باشد میفارسی  
 لحـاظ شـده   بـاال  يهـا  ترجمههمۀ  در ،این نکتهکه ماضی استمراري ترجمه نمایند    

  . است
)... کَانَ وو لِکم مهاءأْخُذُرایبفِینَۀٍ غَص79/کهف() کُلَّ س (  
را )سـالمی (آمد که به ستم هر کـشتی     میچون از مقابلشان پادشاهی      :شاهین  -1

 . گرفت می) بزور(
 تصرّف کند مى غصب را مردم اموال که ستمگرى پادشاه توسط تا :صفارزاده  -2
 .نشود
 ستم و ناروا به را کشتى هر که دبو پادشاهى راهشان پیش در زیرا :مجتبوي  -3

  .گرفت مى
 سـتم  بـه  را کـشتى  هر گرفت مى که پادشاهى ایشان سر پشت بود و :يمعزّ  -4

  .)بیگارى(
 به را]  درستى [کشتى هر که بود پادشاهى آنان پیشاپیش]  که چرا[ :فوالدوند  -5
  .گرفت مى زور

 در این ،رفته استبه کار ) مضارع فعل مورد نظر + کان   (روش فوق   در آیۀ : نقد
 معادل با فعل ماضی استمراري در زبان فارسی        ، از نظر زمانی   ، فعل مورد نظر   روش

را بـه صـورت ماضـی       )یأْخُـذُ (بنابراین مترجمان باید فعل   ) 174 /،همان. (باشد می
جز خانم صفارزاده که بـه ایـن نکتـه          ه  از میان مترجمان ب   . استمراري ترجمه نمایند  

از فعل ماضی استمراري اسـتفاده    » یأخذ «ترجمان براي ترجمۀ  ، دیگر م  توجه نداشته 
امـا در  . باشـد  مـی ند که بیانگر توجه ایشان به ساختار زبـان عربـی و فارسـی    ا  هکرد
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 اسـتفاده شـده و داخـل در    »بود« از فعل    ،ي و فوالدوند   معزّ ، آقایان مجتبوي  ترجمۀ
را به تنهـایی بـه معنـاي    کروشه قرار نگرفته و بیانگر این است که آنان فعل مضارع  

 »کـان « حال آنکه معناي ماضی استمراري به همراه فعـل    .ندا  هماضی استمراري گرفت  
ۀ آقـاي   بنـابراین ترجمـ  ؛باشـد  مـی  ن»کـان « فعل آید و نیازي به ترجمۀ      میبه دست   

  .باشد میها در این مورد بهتر  شاهین از همۀ ترجمه
   )15/حج ()... یظُنُّ کانَ منْ(
 ...کس که پندارد ن آ:شاهین  -1
 ...کند مى فکر که کسى :صفارزاده  -2
 ... پندارد مى که  هر:مجتبوي  -3
 ...پندارد مى کو آن :يمعزّ  -4
   ...پندارد مى که هر :فوالدوند  -5

در این  .کار رفته استه ب) مضارع فعل مورد نظر   + کان   (روش فوق   در آیۀ : نقد
 معادل با فعل ماضی استمراري در زبان فارسی        ، از نظر زمانی   ، فعل مورد نظر   روش

را بـه صـورت ماضـی    )یظُـنُّ (بنابراین مترجمان باید فعـل    )174/ همان،. (باشد می
استمراري ترجمه نمایند، این نکته مورد توجه هیچ یـک از مترجمـان واقـع نـشده                 

ر عـدم  اند که بیانگ استفاده نموده از فعل مضارع  )یظُنُّ(ۀ زیرا ایشان در ترجم    ؛است
باشد، حال آنکه معنـاي آیـه چنـین       توجه ایشان به ساختار زبان عربی و فارسی می        

  »....پنداشت هر که می «:است
   )6/جن () بِرِجالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادوهم رهقًایعوذُونَوأَنَّه کَانَ رِجالٌ مِنَ اإلنْسِ (
بردنـد و بـر    مـی یـان پنـاه    و اینکه مردانی از آدمیان به مردانی از جن      :شاهین  -1

  .افزودند میسرکشی آنان 
 با و بردند مى پناه جنّیان از مردانى به آدمیان میان از مردانى همانا :صفارزاده  -2

 افزودند جنّیان گردنکشى و تکبر بر] خداوند جاىه ب [جن به خودسپردن این
 بـر  پس ،ردندب مى پناه پریان از مردانى به آدمیان از مردانى همانا و :مجتبوي  -3

 .افزودند) پریان (آنان گناهکارى و سرکشى
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 پـس  پریـان  از مردانـى  به بردند مى پناه آدمیان از مردانى بودند آنکه: يمعزّ  -4
  .گناه بیفزودندشان

 سرکـشى  بـر  و بردند مى پناه جن از مردانى به آدمیان از مردانى و :فوالدوند  -5
 .افزودند مى آنها

در این  کار رفته است،ه ب)  مضارع فعل مورد نظر+کان   (روش فوق    در آیۀ  :نقد
 معادل با فعل ماضی استمراري در زبان فارسی        ، از نظر زمانی   ، فعل مورد نظر   روش

را به صـورت ماضـی     )یعوذُون(بنابراین مترجمان باید فعل   ) 174/ همان،. (باشد می
 است و در هاي فوق لحاظ شده  ترجمه استمراري ترجمه نمایند، این نکته در تمامی

 آقـاي    در این میان تنها    .اند  از فعل ماضی استمراري استفاده نموده     )یعوذُون(ترجمۀ
» کـان  «ود انعکـاس داده کـه نیـازي بـه ترجمـۀ     را در ترجمۀ خـ    » کان« فعل   ،يمعزّ
  .باشد نمی
  ) 42/توبه()... معکُم لَخَرَجنا استَطَعنا لَوِ...(
 ...کردیم می کوچ توانستیم با شما میاگر ... : شاهین  -1
 ... کردیم مى شرکت جنگ در شما با حتماً داشتیم امکانات اگر ..: .صفارزاده  -2
 بیرون شما با -داشتیم برگ و ساز و راه ۀتوش -توانستیم مى اگر ..: .مجتبوي  -3

 ... شدیم مى
 ... شما با آمدیم مى توانستیم مى  اگر...: يمعزّ  -4
 ... آمدیم مى بیرون شما با حتماً توانستیم مى اگر ..: .فوالدوند  -5

 )4/104 ،درویـش  (.باشد میجواب شرط   )لَخَرَجنا(فعل شرط و  )استَطَعنا(: نقد
کار رفته است که هر ه ب) فعل شرط و جواب شرط+ لو  (بنابراین در آیۀ فوق روش

ایـن  ) 174 /،معـروف . (بایست به صورت ماضی استمراري ترجمه شود       میدو فعل   
ــا ــه در تم ــهترج مینکت ــده اســت  م ــوق لحــاظ ش ــاي ف ــۀ .ه ــن رو در ترجم  از ای

ند کـه بیـانگر توجـه    ا هاز فعل ماضی استمراري استفاده نمود    )لَخَرَجنا(و)استَطَعنا(
ــی و فارســی   ــه ســاختار زبــان عرب ــا تنهــا .باشــد مــیآنــان ب  خــانم صــفارزاده ام

ي از دقـت کمتـر  را به صورت ماضی ساده ترجمه نموده اسـت کـه    )استَطَعنا(فعل
  .ها برخوردار است نسبت به دیگر ترجمه
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  ) 18/کهف()...افِرار مِنْهم لَولَّیت علَیهِم اطَّلَعت لَوِ... (
 ...گرداندي مییافتی البته فرارکنان از آنان روي  میاگر بر آنان خبر ..: .شاهین  -1
 پا اختیار بى و شد مى لبریز ترس از وجودت دیدى مى را اگرآن... :صفارزاده  -2

 ...گذاشتى مى فرار به
 کـرده  پـشت  آنهـا  بـه  آینـه  هـر  گشتى مى ور دیده ایشان بر اگر ..: .مجتبوي  -3

 ...  گریختى مى
 ایـشان  از کـردى  مـى  پـشت  همانـا  آنـان  بـر  کـشیدى  مى سر اگر ..: .يمعزّ  -4

 ... گریزان
 بـر  آنهـا  از روى گریـزان  یـافتى،  مـى  اطـالع  آنـان  حال بر اگر ..: .فوالدوند  -5

 .. .تىتاف مى
) 212/ 2 ،  دعـاس ( .باشـد  مـی جواب شرط   )لَولَّیت(فعل شرط و  )اطَّلَعت(:نقد

کار رفته است که هر  ه  ب) فعل شرط و جواب شرط    + لو   (روش بنابراین در این آیه   
ایـن  ) 174/ ،معـروف  (.بایست به صورت ماضی استمراري ترجمه شود       میدو فعل   

 )اطَّلَعـت (سـت از ایـن رو در ترجمـۀ    هاي فوق لحاظ شده ا      ترجمه مینکته در تما  
 آقـاي مجتبـوي   تنهـا  هر چند کـه  .ندا  هاز فعل ماضی استمراري بهره برد     )لَولَّیت(و

ت را به صورت ماضی نقلی سوم شخص ترجمه نموده است که از دقّ )لَولَّیت(فعل
   .ها برخوردار است کمتري نسبت به دیگر ترجمه

)... آلَ أَغْرَقْنا و ونَفِرْع و 50/بقره() تَنْظُرُون أَنْتُم(   
را ) ایـن رویـدادها  (و آل فرعون را در آن غـرق کـردیم و شـما           .. : .شاهین  -1

 دیدید می
 ساختیم غرق دریا در] بودند شما تعقیب در که [را فرعونیان و ...: صفارزاده  -2

 رستمکا قوم بر خداوند غضب ۀنتیج که را آنها شدن غرق [ةمنظر شما که حالى در
  . کردید مى تماشا] بود

 .نگریستید مى شما و کردیم غرق را فرعونیان و...  :مجتبوي  -3
  . نگران بودید که حالى را فرعون آل نمودیم  غرق...: يمعزّ  -4
  .کردیم غرق -کردید مى نظاره شما که حالى در -را فرعونیان  و..: .فوالدوند  -5
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حالیه ) واو) + (معرفه(فعولِ  م) ویا(فاعل  + فعل ماضی    (روش فوق   در آیۀ : نقد
 روشـی در جملـۀ   و هر گـاه چنـین        ،کار رفته است  ه  ب) فعل مضارع (خبر+  مبتدا+ 

بایست از فعـل ماضـی    می فعل مضارع به زبان فارسی   ، در ترجمۀ  کار رود ه  عربی ب 
ـ   از میـان مترجمـان     )همـان (. استمراري استفاده نمود    ي، دیگـر  جـز آقـاي معـزّ     ه   ب

را از نظـر زمـانی بـه صـورت ماضـی اسـتمراري ترجمـه         ) ونتَنْظُرُ(مترجمان فعل 
  . باشد میند که بیانگر توجه آنان به ساختار زبان عربی و فارسی ا هکرد

) ...دا وب مما اللَّهِ مِنَ لَه کُونُوا لَمون یتَسِبح47/زمر()ی(   
ن کردنـد نمایـا   مـی و از سوي خداوند براي آنان آنچه که گمان ن         .. : .شاهین  -1
 .شود
 پدیـدار  آنهـا  بـر  پروردگـار  قـدرت  از مظـاهرى  روز آن در و ..: .صفارزاده  -2

 .نداشتند را گمانش که شود مى
  .شود پدیدار بردند نمى گمان آنچه آنان براى خدا جانب از و ..: .مجتبوي  -3
 .آرند شمار به که نبودند را آنچه خدا از ایشان براى شود پدیدار و ..: .معزي  -4
 آشکار برایشان خدا جانب از کردند، نمى] را ش [تصور آنچه  و...: فوالدوند  -5

  .گردد مى
 ،کار رفته اسـت ه ب) مضارع فعل مورد نظر + یکون+ لم  (روش   فوق   در آیۀ : نقد

 فعـل مـضارع   روشـی در جملـۀ عربـی بـه کـار رود، در ترجمـۀ             و هر گاه چنـین      
این نکتـه در    ) 175/ ن،هما. (بایست از فعل ماضی استمراري منفی استفاده نمود        می

از )یحتَـسِبون (ۀ مجتبوي و فوالدوند لحاظ شده اسـت و در ترجمـ         ، شاهین ترجمۀ
را بـه صـورت     امـا آقـاي معـزي آن   .نـد ا هفعل ماضی استمراري منفی استفاده نمود     

ند که مطابق با قواعد ا همضارع و خانم صفارزاده به صورت ماضی ساده ترجمه نمود
  .باشد میساختاري دو زبان ن

)... و کُملِّمعما ی ون تَکُونُوا لَملَم151/بقره() تَع (  
 .دانستید به شما تعلیم دهد میو آنچه را که ن..:.شاهین  -1
 .دهد یاد شما به دانستید نمى را آنچه  و..:.صفارزاده  -2
  .آموزد مى شما به دانستید نمى آنچه  و...:مجتبوي  -3
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 .بدانید نبودید هآنچ را شما آموزد مى  و..:.يمعزّ  -4
 .دهد مى یاد شما به دانستید نمى را آنچه و..:.فوالدوند  -5

، و کار رفته استه ب) مضارع فعل مورد نظر  + یکون+ لم  (باال روش    در آیۀ : نقد
بایـست   می فعل مضارع  هر گاه چنین روشی در جملۀ عربی به کار رود، در ترجمۀ           

 میان مترجمان به جز     از )175/ ان،هم (.از فعل ماضی استمراري منفی استفاده نمود      
را از نظـر زمـانی بـه صـورت ماضـی            )  تَعلَمـون ( مترجمـان فعـل    آقاي معزّي بقیۀ  

ند که بیانگر توجه آنان بـه سـاختار زبـان عربـی و فارسـی           ا  هاستمراري ترجمه کرد  
ي آن را به صورت مضارع ترجمه نموده است که مطـابق بـا               اما آقاي معزّ   .باشد می

   .باشد میاري دو زبان نقواعد ساخت
 فعلی است که بر وقوع کار یا حالتی که کـامالً            ، در زبان فارسی   :ماضی نقلی . 4

احمـدي  . (، آغـاز و پایـان یافتـه باشـد          یعنی در گذشته   کند   داللت می  گذشته باشد 
 معـادل معنـایی   . راننده پنجـاه کیلـومتر از راه را پیمـوده اسـت      :مانند) 126/ ،گیوي

 -2 .ماضی فعلِ مـورد نظـر   +  قَد-1:  استبی به دو صورت زیرماضی نقلی در عر 
  )179/ ،معروف (.ماضیِ فعل مورد نظر+  کَنزُما، قَلَّما،طالَما
)...رَأَتِی کانَتِ وعاقِراً ام و قَد لَغْترِ مِنَ با الْکِب8/مریم()عِتِی (  
  .ما هدو زن من نازاست و من بر اثر سالخوردگی ناتوان ش ..: .شاهین  -1
  ام؟ شده فرتوت پیرى شدت از من و نازاست زنم که حالى در ..: .صفارزاده  -2
 ام؟ رسیده فرتوتى به پیرى از من و نازاست زنم آنکه حال  و..: .مجتبوي  -3
  .را خشکیدگى پیرى از ام رسیده درسته ب و نازا زنم است بوده  و...: يمعزّ  -4
  ام؟ شده ناتوان سالخوردگى از نم و نازاست زنم آنکه حال ..: .فوالدوند  -5

 و هر گاه ،به کار رفته است) ماضی فعل مورد نظر+ قد  (روش فوق در آیۀ: نقد
 فعل ماضی به زبان فارسی روشی در جملۀ عربی به کار رود، در ترجمۀچنین 

  می این نکته در تما)179/ همان،. (عل ماضی نقلی استفاده نمودبایست از ف می
از فعل ماضی نقلی )   بلَغْت قَد( ، در ترجمۀ چه.اظ شده استهاي فوق لح ترجمه

  .ندا هاستفاده نمود
)... ا ولَم أْتِکُمثَلُ یا الَّذِینَ ملِکُم مِنْ خَلَو214/بقره()...  قَب(  
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) و رفتنـد (که پیش از شما بگذشـتند    آنان) احوال (ۀ و هنوز نمون  ...: شاهین  -1
  ...شما نرسیده ب

 ...شوید؟ آزموده ها رنج و حوادث در گذشتگان مانند آنکه بى ..: .ادهصفارز  -2
 که -آنها هاى رنج و دردها خبر -آنان داستان هنوز آنکه حال و ..: .مجتبوي  -3
 ...است؟ نرسیده شما به بگذشتند شما از پیش
 ...بودند شما از پیش که آنان ۀنمون را شما است نیامده هنوز و ..: .يمعزّ  -4
 بـر  آمـد،  شـما  پیـشینیان ] سـرِ  [بر آنچه مانند هنوز آنکه وحال ...: دفوالدون  -5

 ... است؟ نیامده شما] سرِ[
، کـه کـاربرد ایـن       کار رفته اسـت   ه  ب) فعل مضارع + لما   (روش باال در آیۀ : نقد

ضی  از فعل ما طلبد در ترجمۀ فعل مضارع به زبان فارسی         می عربی   روش در جملۀ  
ۀ شـاهین لحـاظ نـشده       این نکته در ترجمـ    ) 179 /مان،ه. (نقلی منفی استفاده نمود   

اسـتفاده نمـوده   » نرسید« منفی از فعل ماضی سادة،)  یأْتِکُم  لَما( است و در ترجمۀ  
 ، اما از میان مترجمان دیگـر      .باشد میاست که مطابق قواعد ساختار زبانی دو زبان ن        

را از نظر زمـانی بـه       )  یأْتِکُم   الَم(ند فعل ا  هتوانست، مجتبوي و فوالدوند     يآقایان معزّ 
ترجمه کننـد کـه بیـانگر       » نرسیده است «و  » نیامده است «صورت ماضی نقلی منفی     

 .باشد میتوجه آنان به ساختار زبان عربی و فارسی 
)... ا ولَمِ لَمعی وا الَّذِینَ اللَّهدجاه مِنْکُم و لَمعابِرِین ی142/آل عمران() الص(  
ند و شکیبایان را هنوز ا هو خداوند کسانی از شما را که جهاد کرد  ... : هینشا  -1

    .نشناخته است
 را شـما  شـکیبایان  و دیـن  راه مجاهدان خداوند آنکه از  پیش  ..: .صفارزاده  -2
  .بدارد معلوم
 و کردنـد  جهـاد  کـه  را شـما  از کـسانى  خدا هنوز آنکه حال  و ..: .مجتبوي  -3

 ست؟ا  هنکرد علومم را -پایداران -شکیبایان
 شما از کردند جهاد کوشیدند که را آنان خدا است ندانسته هنوز  و..: .يمعزّ  -4

 .ار بردباران است نشناخته و
  بدارد؟ معلوم را شما شکیبایان و جهادگران خداوند آنکه  بى..: .فوالدوند  -5
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ین ، که هر گاه چنکار رفته استه ب) فعل مضارع+ لما  (روش در آیۀ باال: نقد
بایست  می فعل ماضی به زبان فارسی ، در ترجمۀکار روده  عربی بروشی در جملۀ

 ، شاهین این نکته در ترجمۀ)179/ همان،. (اضی نقلی منفی استفاده نموداز فعل م
از فعل ماضی نقلی  ،)  یعلَمِ لَما(ي و معزّي لحاظ شده است و در ترجمۀمجتبو
 اما خانم صفارزاده و آقاي فوالدوند آن را .ندا هاستفاده نمود» نشناخته است«منفی 

 .باشد میند که صحیح نا هبه صورت مضارع ترجمه کرد
  )39/یونس()... تَأْوِیلُه یأْتِهِم لَما و بِعِلْمِهِ یحِیطُوا لَم بِما کَذَّبوا بلْ(
 و   ندارند اي  هبلکه چیزي را دروغ پنداشتند که به علم آن احاط         ) نه (:شاهین  -1

  .. .هنوز تأویل آن بر ایشان نیامده است
 آن تفـسیر  و تأویـل  و ندارنـد  علـم  بـدان  کـه  را چیزى اینها اما :صفارزاده  -2

 ... پندارند مى دروغ نشده، میسر برایشان
 سـرانجام  -آن تأویل هنوز و نرسیدند آن دانش به که را آنچه بلکه :مجتبوي  -3

 ...پنداشتند وغدر نیامده بدیشان -کیفرشان وقت و کارشان
 نرسیده هنوز و آن دانش به نگرفتند فرا را آنچه پنداشتند دروغ بلکه :يمعزّ  -4
 ... تأویلش بدیشان است
 هنوز و نداشتند احاطه آن علم به که شمردند دروغ را چیزى کهبل: فوالدوند  -5
 ...  است نیامده برایشان آن تأویل

، که هر گاه چنـین    ر رفته است  کاه  ب) فعل مضارع + لما   (روش فوق   در آیۀ : نقد
بایست  می فعل ماضی به زبان فارسی       ، در ترجمۀ  کار رود ه   عربی ب  روشی در جملۀ  

 ، شـاهین   این نکته در ترجمـۀ     )179 /همان،.(از فعل ماضی نقلی منفی استفاده نمود      
از فعـل   ،)یـأْتِهِم  لَمـا (از ایـن رو در ترجمـۀ  . فوالدوند لحاظ شده اسـت   ي و   معزّ

 صفارزاده و مجتبوي بـه صـورت        اما در ترجمۀ  . ندا  ه منفی استفاده نمود   ماضی نقلی 
    .مند است ت کمتري بهرهماضی ساده انعکاس پیدا کرده که از دقّ
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