
  
  اهللا غرهنك فهرمانی ترجمۀ فرآن عطاءبررشی 

  2ةور ، خشین تفی*1عبدالفادر ةریز

تهراه -ی ئشلاه عالنه طباطباداهلروه زباه و ادبیات عربی استادیار . 1
    تهراه- نیرك عمون و نعارف قرآه داهشكدة قرآهی   ارشد عمونیارشهاسك. 2

09/09/1392: رشی پذ   17/05/1392: افتیدر

  حقیده
آزاد نقیـد  «هاي  ه جزء ترجنهك» اهللا فرههل قهرناهی عطاء«ترجنۀ قرآه اثر آقاي         

در ههـد چـاپ و اخیـراً        » اناهـه «شارات  توسـط اهتـ   ) 2007(است در سـام     » به نته 
ه ترجنـه بـه اقـرار خـود     یـ  ا ينبهـا . هایی از آه در ایراه توزیع شـده اسـت           هسخه

نتـرجن در ایـه      . اي بـوده اسـت       قنـشه  ی آیتی، پایهـده و امهـ      يها  نترجن از ترجنه  
سـهت در آیـات نـرتبط بـا      داراهۀ كالنی، نطابق هلـرش اهـم       ترجنه با هلرش جاهب   

د تواه عمنی خود سعی هنوده نعاهی آیات را به زباه فارسی سمیس           بیت، در ح    اهم
لزیهـی    واژه.  دارد ی با زبـاه روز هنـاههل      يه تا حدود  كو رواه به هلارش درآورد      

جـا از پراهتـز در    هانهاسب در برخی از كمنات و جنالت، عدن استفادة نهاسب و بـه       
، وجـود اغـالط     اتیـ آ برخـی از   ۀجـا در ترجنـ     ه هاب يهاهحذف و اضاف  اكثر نوارد،   

دسـتوري در هـر     االت  كاشبهدي، وجود      و نشكالت صفحه   یشی، چاپ یرایانالیی، و 
 و وجود اشتباه در اهتقام       هناههلى دروهى نته ترجنه    دو زباه نبدأ و نقصد، هبود     

.باشد نعاهی برخی از آیات از جنمه هقدهاي وارده بر ایه ترجنه نی

 ي، نعهـا  ي مغـو  ي، نعهـا  ی فرههـل قهرنـاه     ترجنـۀ قـرآه، عطـاءاهللا      :يدیلقواسكان  
  .یاصطالح

1 یسهدة نسؤوم هو 
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  مفدمه. 1

هـا و اقـدانات        اهقـالب اسـالنی، تـالش      ينخـصوصاً بعـد از پیـروز      ر  یهاى اخ  در دهه 
وسیعی براي ترجنۀ قرآه به زباه فارسی صـورت لرفتـه و نترجنـاه بـسیاري در ایـه                   

ه كـرین را بـه      هـاي بـسیار خـوبی از قـرآ          عرصۀ نهن و خطیر لان ههاده و بعضاً ترجنـه         
 بمهـد   يهـا   لـان   طـرف بیـاهلر    كیـ اهد كه ایه نوضوع از        جانعۀ عمنی كشور عرضه هنوده    

سـاز قـرآه كـرین در بـیه آحـاد و اقـشار نختمـف         یه اهـساه  یآنترجناه در راه لسترش     
ع ایـه نترجنـاه هـسبت بـه     ی و اطالعـات وسـ  ياهلر تواهنهـد یـ لـر ب یجانعـه و از طـرف د  

 ی و عربـ   یات فارس یاز اصوم و قواعد زباه ادب     ...  و   نشفی ،دهلنيه ناههد   یشینترجناه پ 
بـا هلـاه دقیـق و هقاداهـۀ عمنـی بتـواه ضـنه                تـا    نسیر ضروري است  ه  یدر ا امبته  . است

 تقویـت  يكارهـاي الزن را بـرا   هـا، راه    ترجنـه هاي نوجـود در       شهاسایی هواقص و كاستی   
آیات قـرآه    نراد    و شتر به فهن  یبتواه هرچه ب  ها ارائه هنود تا       ها و غهابخشی به آه      ترجنه

  . شد كرین هزدیك
اهللا فرههـل     عطـاء «هایی كه اخیراً در كشور توزیع شـده، ترجنـۀ آقـاي               از جنمه ترجنه  

در ههـد  » اناهـه «توسط اهتشارات   ) 2007(است كه در سام     ) اكین آنر ی نق یراهیا(» قهرناهی
ه تـاكهوه داخـم كـشور    هاي به عنم آنده، ایـه ترجنـ        با توجه به بررسی   . چاپ شده است  

اي براي اومـیه بـار اسـت كـه پیرانـوه ایـه        ق به روش كتابخاههیارزیابی هشده و ایه تحق    
  .لیرد ترجنه صورت نی

هـاي    پایه و اصـوم ایـه ترجنـه برلرفتـه از ترجنـه              طبق لفتۀ نترجن در نقدنۀ كتاب،       
بـه  . ود اسـت  جاي ترجنه نـشه      است كه ایه نوضوع در جاي      پاینده و   ئي  ئلهی فمشه ،  آیتی

هـدف  لیـرد كـه    قرار نـی ) هسته به هسته( نحتوایی   ۀترجنطور كمی ایه ترجنه در ردیف       
اساسی در ایه هوع ترجنه، اهتقام داده نعها، نحتوا و پیان نته نبـدأ و هیـز رواه بـوده و            

 نعهـایی اهنیـت   ۀ آهچـه در ترجنـ  ،بـه عبـارت دیلـر   . باشـد  عانه فهن بوده نته نقصد نی    
 ةدر ایـه شـیو  . تن و نحتواي نته نبدأ و سـاختارهاي زبـاه نقـصد اسـ        پیا ،هخست دارد 
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 آزاد را   ةاممفظـی و هـه شـیو        تحـت  ۀهه روش ترجنـ   ه  كوشش نترجن بر آه است      كترجنه،  
هد تا پیان و هدف اصمی نته را بـراي نخاطـب بیـاه              ك  نی ه تالش كه  ی؛ بمكه ضنه ا   بپیناید

هـد و بـه   كاي بازسـازي   قامب جنمـه تا خصوصیات مفظی نته اصمی را در        دارد   یسعهد،  ك
  .هاي نثبت ایه ترجنه است  كه ایه نورد از جنمه ویژلیزباه نقصد اهتقام دهد
 در زبـاه نقـصد هفـوذ     ،به هـدرت سـاختارهاي خـاص زبـاه نبـدأ           در ایه هوع ترجنه،   

تاري و ترتیب عهاصر دستوري به دمیم تعهد ایه هوع ترجنه به زباه             خاساهسجان  . هدك نی
 نیـاه نـته   ه از هظـر نعهـایی نعنـوالً      كـ  ههایـت آه  . ساختارهاي آه برقرار است   نقصد و   

ویـژه دقـایق و ظرایـف مفظـی،     ه  انا از هظر زبـاهی بـ    ؛نقصد و نته نبدأ تعادم وجود دارد      
: 1383 ،رضـائی اصـفهاهی   (افی برقـرار هیـست  كـ انم و كصرفی و بالغی و هحوي، تعادم   

39(.  
  بــه صــورت  عبــارت » « ســورة 77آیــۀ بــراي نثــام در 

ه كـ شـود     یه ترجنه، نعمـون نـ     یترجنه شده است و با دقت در ا       » هصیبی هخواههد داشت  «
 ی و هحوة اهتقام آه بـه زبـاه فارسـ          ی جهس در زباه عرب    ی هف ياربرد ال كنترجن با هحوة    
ترجنه نراجعه  ه  ی جهس در ا   ی هف ياربرد ال ك به نوارد نشابه     یامبته وقت . آشها هبوده است  

: » بقـره « سـورة  32الي هفی جهس در آیاتی نثـم   (لردد    یار ن كشتر آش یه نطمب ب  یشود، ا 
ه كـ از آه جـا     ). دقیق ترجنه هشده است   ... و : » بقره« سورة   71و  
هد و بـر    ك ی عنون ن  ی تبرئه، هف  يا ال ی جهس   ی هف يره است، ال  ك جهس ه  ی هف ياسن و خبر ال   

 يه نعها بر نعهـا    یر از ا  یه اسن آه واقع شده است و غ       كهد  ك ی دالمت ن  ین  از جهس   ك ح یهف
منـۀ  ك بـا    ی عنون در زباه فارس    یو هف ) 623: 1، ج 1966عباس حسه،   ( دالمت هدارد    يلرید
 يار بـرده ال   كـ ،  بـه     ی  در زباه عربـ     ید هف یك تا يها   از روش  یكیپس  . شود  یاه ن یچ  ب  یه
: 1380  هـژاد ،   یفـاتح (باشـد     ینـ » اصال«ا  یو  » چیه« آه   یرسه نعادم فا  ك جهس است    یهف

117(.  
اسـت و   ضـنیر فـصم     كـه    ضنیر   )5بقره،  (  عبارت   در
حفـظ خـصوصیات مفظـی زبـاه نبـدأ در           امبتـه   . هد، ترجنـه هـشده اسـت      ك ی ن حصرافادة  
 بـا رعایـت هكـات       ه زبـاه نقـصد     رساهده پیـان از زبـاه نبـدأ بـ          ،سازي زباه نقصد    جنمه
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از نحاسه و    ، آزاد ۀاممفظی و ترجن    تحت ۀترجن االتكري از اش  دستوري زباه نقصد و دو    
.انتیازات ایه هوع ترجنه است

جهت ارائۀ ترجنۀ دقیق و عمنی و به زباهی ساده و سمیس به طوري كه درك آه براي                  
 بهتریه وجه دریابد، ترجنه بایـد       نخاطب آساه باشد و بتواهد نقصود كالن اهللا نجید را به          

ها و اصومی باشد كه در ادانه بداه اشاره شده و بر اساس هنـاه نبهاهـا و                    داراي ویژلی 
  . هقد و ارزیابی شده استئهللا فرهنق فهرمانی عطاءاصوم، ترجنۀ آقاي 

   زبان عربی در ترجمهصرغى، نخوى و دشتورىرعایت دفیف نقات . 2

ن یركقرآه  . ننمو از ظرائف و دقائق دستوري و ادبی است         وسیع و    یزباه عربی، زباه  
بها برایه الر نتـرجن در  . م لرفته استكه راستا شی است در هنیاهی اعجاز ب  يه دارا كز  یه

ایه خصوص شهاخت و احاطۀ عمنی الزن هداشته باشد، یقیهاً در ترجنـۀ آیـات بـه نـشكم         
آیـات ارائـه دهـد كـه نقـصود      هاي اشـتباهی از    ترجنهیبرخواهد خورد و ننكه است حت 

ه بیاهلر ایـه نوضـوع      ك است   یشارع آه هبوده و نتأسفاهه ایه ترجنه سرشار از اشكاالت         
 هداشته است و هنیه نسأمه     یاست كه نترجن اطالع و شهاخت كافی از زباه و ادبیات عرب           

ها و هواقص زیادي در ترجنه بـه وجـود آیـد كـه در ادانـه بـه                     سبب لردیده است كاستی   
  : شود ی از آه اشاره نیبرخ

بـوت،  كعه(. 1-2
3.(  

ی را كـه  یهـا  و خـدا آه   . هـا بودهـد آزنـودین       و به تحقیق، نا كساهی را كه پـیش از آه          «
  . »اه نعمون خواهد داشتراستلویهد از دروغلوی

را یك بـار ترجنـه    نترجن براي ایه كه ترجنه را خالصه و زیباتر هناید، فعم            
الن «دو بـار بـا       با توجه به ایه كه آیه در نقان تأكید قرار دارد، فعم             . هنوده است 

تههـا ایـه تأكیـد بیـاه هـشده،          ر شده؛ ومی در ترجنه هه       كذ» مهیهوه ثق «و  » قسن نفید تأكید  
ه اشـتباه در ترجنـۀ   یه هنـ كـ هیز یك بار ترجنه شده است؛ و از آه جا  بمكه فعم   



بررشی ترجمۀ فرآن عطاءاهللا غرهنك فهرمانی  پور عبدامقادر پریز، حسیه تقی

145  

ه اشـتباه شـده     یز از هناه جا دچار ا     ی هیز وجود دارد، احتنام دارد نترجن ه       ئي  ئلهی فمشه 
   .باشد 
  ).4ندثر،  (). 34رج، نعا( . 2-2
هنچهیه واژة  . ترجنه شده است  ) هنازهایشاه(به صورت جنع    ه نفرد است،  ك »«

از . ترجنـه شـده اسـت    ) هـا   مباس( مباس است، به صورت جنع       یه نفرد و به نعه    ك 
  . شود یافت نیه ترجنه به وفور یس در اكه نورد ترجنه، نفرد به جنع و بامعیا

3-2 .
آورهـد و بـاز كـافر         شـوهد، سـپس اینـاه نـی         آورهد سپس كافر نی      كه ایناه نی    آهاه«

  . »...شوهد  نی
. اهـد    كه صیغۀ ناضی هستهد در ترجنه، نضارع نعها شـده          « و   «هاي    فعم

كافرشـدهد،  آوردهـد، سـپس  اینـاه كـه كساهى«: رجنۀ صحیح پیشههادي عبارت است ازت
در واقع ایه آیه به شأه هزوم و افـراد  . »...آوردهد، ودیلر باركافر شدهدایناههنپس باز

خاصی اشاره دارد كه در ابتدا ایناه آوردهد و سپس كافر شـدهد و بـاز اینـاه آوردهـد و                    
هر چهد كه سبب هزوم آیه، عنونیت آه را         ) . 194: 3، ج 1372،  طبرسی(دوباره كافر شدهد    

 كه در آیهده به ایـه اوصـاف نتـصف       دهد و حكن آیه در نورد تنان كساهی         تخصیص هنی 
اً یـ د اناهتـداري را رعایـت هنـود و ثاه         یـ شوهد،  هیز صدق خواهد بود، انا اوالً در ترجنه با          

اق در ی نتهاسـب بـا سـ    یعـم ناضـ   ه ف كـ ز وجـود دارد     یـ  ه ی در زبـاه فارسـ     یژلیه و یهن
در هـر صـورت   . رود یار نـ كـ  نضارع بـه  يهد و به جاك یدا نیت پیخصوص زناه، عنون 

تۀ نوجود در زبـاه نبـدأ را دارد، سـزاوار       ك ه كیت  یش و ظرف  یه زباه نقصد، لهجا   ك  یوقت
ت زباه نقـصد در  ید تا ضنه حفظ اناهت و بالغت، ظرف   یایم در ترجنه ب   كاست به هناه ش   

  . ز هشاه داده شودیصوص هه خیا
 كه ناضـی اسـت بـه صـورت     ز دو فعم یه» هساء« سورة 46در آیۀ  

ایه نوضوع در آیات دیلري ناههـد       . »كهین  شهوین و هافرناهی نی     نی«: نضارع ترجنه شده  
  .هیز رخ داده است»  2و1نحند، «و» 146هساء، «
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  ه از آه اهـشاء قـصد شـود، از افعـام            كـ  دهـد   ی نـضارع نـ    ي نعهـا  ی زنـاه  یفعم ناض 
  ا یـ  و    بـه    یا رجـا باشـد، نهفـ      یـ  دهـد، نتـضنه وعـده و         ی طمبـ  يشروع باشـد، نعهـا    

عبـاس حـسه،   .(رد یـ ا جـواب شـرط قـرار ل   یـ  نسبوق به قسن باشد و فعم شرط و       
 بـه نـضارع    ی از نوارد جواز ترجنه ناضـ      كیچ  یر شده ه  كات ذ یه در آ  ك ) 50: 1، ج 1966
   . هداردوجود
4-2 .)  93.(  
  . »فهنهد به دشواري سخهی را نی«
ار اهجـان هـشده اسـت و        كـ ه آه   كـ ه نعهاست   ی به صورت نثبت به ا     »«اربرد فعم   ك
ه یشـود، بـد   یر نـ كـ  ذ و »« یه بـا ادوات هفـ  كـ  یرد و زناهیه اهجان بل ك است   كیهزد

ه اهجـان شـود   كـ ست، چـه برسـد   یـ نم ههوز در حام اهجـان شـده هـن ه      ه آه ع  كنعهاست  
 الي هفی آنده است و به طور كمی تواه هر           «مذا در   ؛  )409 : 1، ج (

انـا در   . تواههـد بفهنهـد     یهـا هنـ     ه آه كه نعها   یكهد، به ا    لوهه فهنی را از نخاطبیهش هفی نی      
ه امبتـه بـا قیـد دشـواري قائـم شـده اسـت، امبتـه           ترجنۀ ارائه شده فهنی را براي نخاطبی      

، 1407زنخـشري،   ( ر خود آورده    ی در تفس  يزمخشر
 بـا   یه است از آه اخذ شده باشد؛ وم       كنن» يدشوار«منۀ  كه در ترجنۀ حاضر     ك) 746 :2 ج

 را  یچ سـخه  یواههـد هـ   ت  یه هنـ  كـ ... «ه  یـ ه آ ی ا ي برا يشههادیح باال، ترجنۀ پ   یتوجه به توض  
   .است» ابهدیدر

5-2 .
  . »بدكار بودید) هنواره(به سبب ایه كه «

هافرنـاهی  ( باید هنراه با هن به صـورت جنمـۀ فعمیـه ترجنـه شـود           فعم
تباه اسنیه ترجنـه شـده و   كه به اش ، در حامی...)،  زئده  مصباح و   فنالدنندترجنۀ  : كردید  نی

اه استنرار آه در لذشته، از مفظ هنواره به صـورت           ی ب يلرفته است و برا   فعم را   
  .رده استك داخم پراهتز استفاده یحیتوض
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فعم نـضارع اسـتفاده   + ، از ی در زباه عربي استنرار ی ساخته فعم ناض   يبرا
ور بـر  كۀ نـذ یـ شـود، و  آ  یاخته نـ  نطمق سیناض+ » ین« با یه در زباه فارس كشود    ین

   . آنده استیه ساختار فعمیاساس ا
  ). 5قصص،  (. 6-2
  .»...نا اراده كردین، به كساهی كه در آه سرزنیه ضعیف بودهد«

 ناضی نعمون ترجنه شده     باشد به صورت     كه فعمی نجهوم نی    در ایه آیه  
ف ی ضـع یعـ یها به طـور طب   ه آه كهد  ك یجاد ن یه شبهه را ا   یا» ف بودهد یضع« عبارت    .است

ا یـ و  » نستضعف شده بودهـد   «ه  ك یها عمت و عمم هدارد، در حام        ف بوده آه  یهستهد و ضع  
ده بـود  یشكـ هـا را بـه استـضعاف     ه فرعـوه آه كـ ه دارد   یاشاره به ا  » هاتواه شده بودهد  «
: ترجنـۀ صـحیح، عبـارت اسـت از        ). 13: 20  ج  ؛9 :16  ج ،1417 ى،ئباطباط(
   ...). بر كساهى كه در زنیه نستضعف شده بودهدنا اراده كردین(

7-2 .
34بقره، 

پس هنـه سـجده كردهـد بـه جـز           . به آدن سجده كهید     : به یاد آر كه به فرشتلاه لفتین      «
  .»او از كافراه بود. ابمیس كه سر باز زد و تكبر كرد

و هحویــوه ) 45: 1412شـبر،  ؛ 1: 54 ج، 1422، (بـه اتفـاق اكثـر نفـسریه     
  در ایه آیه به نعهی       ) 84 :1  ج ،1415 هیشابورى،؛  122 :1 ج،  1413شیباهى،  (

ز یـ ه شیطاه به واسطۀ عدن اطاعت از دسـتور امهـی و ه      كشود    یه ن یاست و نفهون آه چه    
چرا كـه   . الن است كه  ی آیه هیز خود نؤید ا     يفحوا. استكبارش، در زنرة كافراه قرار لرفت     

ادت زیـادش در  ابمیس به واسطۀ عب . »هنۀ نالئكه سجده كردهد به جز ابمیس      «: لوید  آیه نی 
   .)181: 1  ج،1422 ثعمبى هیشابورى،(نرتبۀ نالئكه قرار لرفته بود 

  ).2بقره،. 8-2
  . »اراه استكزیت پرهی، در آه هداكه بدوه شك است یتابكه یا«
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و آیـه در    ) 13: 1 ج ،1377 طبرسـى، (شود    وقف اهجان نى    طبق قرائت نشهور، بر   
جنمـۀ هافیـه اسـت و    . نقان رد هرلوهه شك و شبهه و ابهان از قرآه است          

ایه كتاب، بیاه، هدایت، حق و نعجـزه اسـت و از     . لردد  نی   به قرآه بر    در   ضنیر  
ه كـسى   كـ ست  یه ه یایه جهات سزاوار است كه در آه بدلناهى راه هیابد و نهظور از آه، ا              

آه بدلناهى و شك هدارد؛ چـرا كـه بـسیارى از نخـامفیه اسـالن در آه تردیـد كردهـد                      در  
 ترجنـه  فنالدننـد  بر هنیه اساس بهتـر اسـت هناههـد ترجنـۀ         .)118: 1 ، ج 1372،  طبرسى(

نایۀ هدایت تقواپیـشلاه  ] و [آه هیچ تردیدى هیست ]  حقاهیت [ایه است كتابى كه در    «: شود
  .»است
 وقـف  »« در  هـافع و عاصـن    (اهـد    وقـف كـرده    ره برخى از قرّاء ب    كه  یا

 خبـرى  )50شعرا،( هالزیرهد هظیر آیۀ ) 35: 1 ، ج1407اهد، زنخشري،    كرده
 :( : شود ه تقدیر آیه چهیه نى   كبراى آه در هظر بلیرهد      

  ).13 :1 ج: 1372 ،؛ 14

  ینی مناشبكز واسه. 3

بـه  . لزیهی نهاسب در زباه نقصد است    تریه هكات نربوط به ترجنۀ قرآه، واژه        از نهن 
منـات،  كیابی، اشـتقاق،    در حوزة ریشه   أهنیه دمیم، نترجن باید شهاخت كانمی از زباه نبد        
داشته باشد تـا بـدیه وسـیمه بتواهـد     ... جنالت، هكات بالغی نثم استعاره، تشبیه، كهایات و   

تـري از نعهـاي كمنـات و عبـارات            ها را جایلزیه هناید و نخاطـب فهـن دقیـق            واژهبهتریه  
لزیهی نهاسبی از سوي نتـرجن        در ایه ترجنه در برخی نوارد واژه      . قرآهی به دست آورد   

   :شود یها اشاره ن  از آهیه به برخكنحترن صورت هلرفته است 
15ص، . 1-3
  . »كشهد و چوه بیاید نهمتی هخواههد یافت اي را اهتظار هنی ایهاه جز صیحه«

هـا بـه     در مغـت هانـه     «. ترجنه شده است  » نهمتی هخواههد یافت  « به   كمنۀ  
 ،راغـب اصـفهاهی   . دیلر براى او بازلشتى به دهیا هیـست       ( نعهی  
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، 1375طریحـی،   . بعدش بازلشتی به دهیا هیست     (،  )649 :1412
 در ترجنۀ ایه آیه، هنیه نعهـا        ئبم عباس  به هقم از     کڃاڈ در تفسیر . آنده است ) 230: 5ج

 هیز بـا توجـه   نمننهدر تفسیر ). 77 :4 ج،  1407زنخشري،  (هقم شده است    
نكارن شیرازي،  ( شده، ایه واژه به نعهاي بازلشت و رجوع هیز آنده است             به تفسیر ارائه  

هـا نیـسر    دیلر بازلشت به دهیـا بـراى آه    «: مذا بهتر است ترجنه شود    ). 233 :19 ج،  1374
  . به ترجنۀ پیشههادي هزدیك است...  و ئي ئلهی فمشه  ،برنجرديكه ترجنۀ »  هیست

 دیكري نیـز بـه ترجمـۀ    يمناشب، ایرادهار اشت عالوه بر واسه كزینی نا  قان ذ یصا
  :این آیه وارد اشت

یـك  «ست بـا رعایـت اناهـت،        یـ بایترجنه شده است كـه نـ      » اي  صیحهمنۀ  ك
ح اضافه بایـد    ی، به عهواه توض   »و چوه بیاید  «ز  یو ه . شد  ترجنه نی » )باهل نرلبار  ( صیحه

   .شد داخم پراهتز ذكر نی
)14حجرات، . 2-3

 كه ایه  ترجنه شده در حامی   » این  تسمین خواست خدا شده   «ه آیه به    ی در ا  واژة  
جا نقصود، پذیرفته اسالن است، آه هن پـذیرفتهی از اجبـار و اكـراه و هـه اینـاه دروهـی                

واست خدا شده از موازن اینـاه اسـت كـه ادانـۀ آیـه در                تسمین خ ). 322 :2  ج ،1367 قنی،(
 و  329 :18 ج،  1417،  یئطباطبـا ( ......: باشد  ینقان هفی آه ن   

328.(   
 سـورة غـافر      66 در آیـۀ     واژة. 3-3

كـه ترجنـۀ صـحیح آه طبـق هظـر اكثـر        ترجنـه شـده، در حـامی   » وحی شده است به نه   «
بـه نـه    . است» نأنور شدن «...  و   فنالدنند،  ئنصاریام،  مقارل،  ئشرفی،  ئرفعنترجنیه نثم   

 جه ذكـر شـده      1 اهعان و    145 نثم   ی است كه در آیات    وحی شده است ترجنۀ     
   .است
ــۀ . 4-3 ــساء آی ــارت ،147در ســورة ه ــه   عب   ب

در اشـتباهی  . ترجنـه شـده اسـت   » شهاسد و هنه چیز را داهاسـت  لزاراه را نی    خدا شكر «
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  لـزاراه    خـدا شـكر   «ه خبر كاه و اسن فاعم است را به صورت           ك فاحش و واضح    
باشـد را      دون كـاه نـی     كـه خبـر    رده است و به دهبـام آه        كترجنه  » شهاسد  را نی 

تواهـست هناههـد      نتـرجن نـی   . رده اسـت  كـ   اي نـستقم ترجنـه      بدوه دمیم به صورت جنمه    
هنـوده و بـا اسـتفاده از          هاي دیلر، نعهاي مغوي آیه را بیاه           و برخی ترجنه   مقارلترجنۀ  

اعنـام و   . (خدا شكرلزار و آلـاه اسـت      «: پراهتز، در چهد كمنه نقصود آیه را توضیح بدهد        
تفـا  كا بـه هنـاه ترجنـه ا       یـ » )دهـد   داهد و به اعنام هیك، پـاداش هیـك نـى           ت شنا را نى   هیا
  .هنود نی

: رده اسـت  كـ را به درستی ترجنه     هرچهد كه نترجن، آیه بعد      
انا هتواهسته ترجنۀ صحیحی از عبارت       » خدا شهوا و داها است    «

   . ارائه دهد
 9 در سورة حج، آیۀ      عبارت  . 5-3

  پهمـویش را پـیچ     «: ترجنـه شـده   
  بـه نعهـاى   ۀ  كمنـ . اسـت ییهـا كصـطالح  ه ایـه عبـارت، ا  ك یدر حام » دهد  و تاب نی  

به نعهاى پهمو است و شكسته پهمـو كهایـه از رولرداهـده اسـت،       ۀشكسته و كمن 
 شـكهد  كهـد و نـى   لرداهـد، یـك پهمـوى خـود را خـن نـى          كه از چیزى روى نـى      لویى كسى 

با تكبر و    «يئ   فمشه یئلهح ترجنۀ پیشههادي از     یه توض یبا ا ). 349 :14 ج،  1417 ،یئطباطبا(
از راه خدا لنراه لرداهـد، چهـیه كـسى را در دهیـا              ) خمق را (هخوت از حق اعراض كرده تا       

نهاسـب  » ذمت و خوارى هصیب باشد و در آخرت عذاب آتش سوزاهش خـواهین چـشاهید              
   .است
     سـورة یوسـف      84نترجن آیـۀ    . 6-3

  . رده اسـت  كـ ترجنـه   » دلاهش از غـن سـپید لـشت و از اهـدوهی آران آكهـده شـد                و دی «را  
  لویهـد كظـن خـود را لرفـت، یعهـى           وقتـى نـى    .به نعهاى بیروه آنده هفـس اسـت       

  بـه نعهـاى حـبس كـرده هفـس اسـت كـه خـود كهایـه                  جمو هفس خود را لرفت و     
 هكـ  یسكـ  یعهـ ی س  ه اسا یبر هن ). 712: 1412،  راغب اصفهاهی  (از سكوت است  
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 ه، ترجنۀ عبارت    یبها بر ا  . شود  ی هن یسك و نتعرض    برد خشن خود را فرو نى    
 یحیترجنـۀ صـح   ) از اهـدوهی آران آكهـده شـد       (ه ترجنـه آنـده اسـت        یـ ه در ا  كآه لوهه   

بـه نعهـاى سـفید شـده          در عبـارت    سفید شده چشن    ه  یهنچه. باشد  یهن
 ،1371 ،قرشـی  ( كورى و بطاله حس باصـره اسـت     ه از یهاكسیاهى چشن است كه آه هن       

و دیدلاهش هابیها لشت و او خشن خود را فرو          «: ح عبارت است از   یترجنۀ صح ). 252: 1 ج
  .»خورد
و «:  سـورة نونهـوه ترجنـه شـده        104ۀ  یـ  در آ  عبـارت   . 7-3
ار شـده   ك برلـشته دو مـب و آشـ        ي به نعهـا   . »ردك دا خواهد یم پ كر ش ییشاه تغ یمبها

) 574: 2  ج ،1414 ابـه نهظـور،   ؛  63: 3  ج ،1410 فراهیـدى، ( است   یها در ههلان عبوس     دهداه
 یحضرت عمـ  ). 135 :6 ج،  1371 ،قرشی( است   يه از زشت نهظر   یهاكه نسأمه   یه ا ك

 : هـد  وصف نردلاه فرنود   ه نعها در  ی به ا  یتیروادر   
ه یـ ا). 219ۀ  خطبـ  عمـی     ، انان  (هاى با طراوت بدنهظر شدهد     چهره

ه یـ در ا. ر شـده اسـت  كـ ذ...  و  يخنئجن،  فنالدنند،  يكرمارند،  ارلقم يها  نعها در ترجنه  
  در ر یه صمه ضنك نبهن و هاقص ترجنه شده، بم یمیامحوه خ كترجنه هه تهها    

در :  عبـارت اسـت از     يشههادیـ ترجنـۀ پ  . لردد اصالً ترجنه هشده است      یه به جههن بر ن    ك
ار اسـت   كشاه آشـ  یـ ها  شاه برلـشته و دهـداه     یـ ها  ه عبوسهد و مب   ك یدر حام ) جههن(جا    آه

  ). آهاه زشت نهظرهد(

  جا در ترجمه ه نابات اضاغ و خذغ عدموترجمه دفیف تمامی واسكان آیات . 4

اي یك ترجنۀ خوب آه است كه نترجن تنانی واژلـاه آیـه را بـه بهتـریه                  ه  از ویژلی 
اي را در     اي را در ترجنه فرولـذار هكهـد و یـا كمنـه              هد و كمنه  كهحو به زباه نقصد ترجنه      

در ایـه ترجنـه برخـی       . دیـ كه از پراهتز توضیحی استفاده هنا       ترجنه اضافه هكهد، نلر ایه      
ضـافاتی در ترجنـه وجـود دارد كـه ایـه نوضـوع              واژلاه آیات ترجنه هشده و هنچهیه ا      
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در . دههده آه است كه در برخی نوارد دقت الزن عمنی در آه بـه كـار  هرفتـه اسـت                      هشاه
   :شود هاي نوجود در ایه حوزه اشاره نی ادانه به برخی از هابساناهی

: ترجنه شـده  سورة شعرا   19در آیۀ   . 1-4
وجـود  » بـد «كمنـۀ  . »و تو كردي كار بد خویش را، آهچه را كه كردي و تو از هاسپاسـاهی            «

جـا  » بد«لرفت یا به جاي كمنۀ    بها بر ایه باید در پراهتز قرار نی       . هدارد و اضافه شده است    
.  بهتـر بفهنـد    در پراهتز قرار بلیرد تا خواههدة فارسی نعهـاي آیـه را           » كشته قبطی «داشت  

  آه كـارت را كـه كـردى    اهجـان دادي   و«:  اسـت  پاینـده ترجنۀ پیشههادي هزدیك به ترجنۀ      
  » و تو از هاسپاساهى)كشته قبطی(

آیـا زنـیه را   « بـه   سورة نرسالت عبارت     25در آیۀ   . 2-4
ترجنـه هـشده،    یه آیه   در ا . ترجنه شده است  » هكردین كه فراهن بیاورد   ) جایلاهی(

 در ایـه آیـه كـه        كـه     صرفاً داخم پراهتز كمنۀ جایلاه آورده شده است، در حـامی          
عـالوه  . به نعهاى جنع و ضنینه كرده است      ) 412 :3  ج ،1425 دعاس،(به دون است      نفعومٌ

بر ایه ترجنۀ ارائه شده از آیۀ نبهن است، چرا كـه نـشخص هـشده زنـیه چـه چیـزي را                     
» ؟ قـرار هـدادین    )بـشر (آیا نـا زنـیه را نحـم اجتنـاع           «: ترجنۀ پیشههادي . آورد  فراهن نی 

  .)153 :20  ج،1417ی، ئطباطبا(
 به صـورت   سورة احزاب،    33آیۀ  . 3-4

هاي خیـره كههـده خـویش     ي پیشیه جاهمیت، زیهتها هایتاه آران لیرید و زناه و در خاهه  «
 در كتـب مغـت بـه نعهـاي آشـكار كـرده       . ترجنه شـده اسـت  » را آشكار هسازید 

 :1  ج ،1371،؛ قرشـی  211 :2 ج،  1414 ،ابه نهظـور  (هاي زه است      ها، نحاسه و زیهت     ییزیبا
سـت و بایـد     كه در ترجنه ذكـر شـده، اضـافه ا         » خیره كههده « بر هنیه اساس، واژة      .)174

هـاي    كـه زیهـت     در صورتی : حذف شود، چرا كه با ایه اوصاف، ندموم آیه ایه خواهد بود           
هناه طور كه ذكر شد      . باشید  كههده هباشد، نجاز به آشكار كرده آه نی         شنا خیره 

ا نحاسه زه هیز    یی و   یصرفاً به نعهی آشكار ساخته زیهت هیست، بمكه آشكار كرده زیبا          
در زناه جاهمیت عصر (ر ایه ترجنه، ایه نسأمه نورد غفمت واقع شده است     باشد كه د    نی

هـاى خـود را بـه پـشت سـر       زهاه حجاب درستى هداشتهد و دهبامه روسرى    نقاره پیانبر،   
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هـا هنایـاه    هـاى آه  اهداختهد به طورى كه لمو و قسنتى از سیهه و لردهبهد و لوشـواره        نى
نكـارن  دارد    را از ایه لوهه اعنام بـاز نـى         )ص (ربود و به ایه ترتیب قرآه هنسراه پیانب       

صـفت و نوصـوف اسـت و بایـد           هنچهـیه    .)290: 17   ج ،1374 ،شیرازي
) هـاي پیـشیه جاهمیـت    زنـاه (، انا در ایه ترجنه بـرعكس       )جاهمیت هخستیه (ترجنه شود   

  .ترجنه شده است
به جز آهـاه    «به     سورة هساء    146آیۀ  . 4-4

ترجنه شده اسـت كـه      » ...آویزهد    رحنت خدا نی  ) ریسناه(كههد و به      كه توبه و اصالح نی    
  . در ترجنه اضافه است» رحنت«

 سورة جاثیه    11آیۀ  . 5-4
و براي كساهی كـه آیـات پروردلارشـاه را اهكـار      ) درست(ایه است هدایت    «: ترجنه شده 

در ایـه ترجنـه     » سـرافكهدلی «واژة  . »كههد، عذابی دردهاك هنراه با سـرافكهدلی اسـت          نی
 ،طبرسـی (بـه نعهـاي دردهـاك اسـت        و   به نعهاي   . اضافه است 

 بیاهیـه اسـت و جـهس و هحـوة عـذاب را بیـاه            در ایه جنمه    .)93 :4  ج ،1372
  . كهد  نی

 رههنـوهى اسـت و      ) قـرآه (ایـه   «:  اسـت  مجتبـني ترجنۀ صحیح آیه هزدیك به ترجنۀ       
عـذابی   ۀ آهـاه را عـذابى اسـت از لوهـ          ،اهـد  كساهى كه به آیات پروردلارشاه كفر ورزیده      

  .» دردهاكبسیار سخت و
بیهـی آه كـس را كـه     آیا هنی «به   سورة جاثیه    23آیۀ  . 6-4

به ترجنه  » چوه«كمنۀ  . ترجنه شده است  » لیرد  هواي هفس خود را چوه خداي خویش نی       
كمنۀ چوه در ترجنـه نعهـاي       . اضافه شده و هنیه اضافه سبب شده نعهاي آیه تغییر یابد          

آیا دیدى كسى را كه هواى هفـس  «: فرناید كه آیه نی   رساهد، در حامی    یرا ن » هناههد و نثم  «
در واقع آیه در نقان بیاه تشبیه و نثام هیست، چرا كه            » خویش، نعبود خود را قرار داده؟     

 عیهـاً هفـس را بـه جـاي خـدا، نعبـود خـویش قـرار          برخی افراد با پیروي از هـواي هفـس،    
: فرقاه هیز به ایه نوضوع اشاره شده است        سورة   43 هنچهاه كه در آیۀ       .دههد  نی
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 سـورة جاثیـه را تكـرار    23امبته نترجن در ترجنۀ ایه آیه، اشتباه آیـۀ   
؛ »بیهـی   ی لرفتـه اسـت نـی      یآیا آه كس را كه هواي هفس خویش را بـه خـدا            «. هكرده است 

ه خـصوص   یه در ا  ك نضارع ترجنه شده است       به صورت  هرچهد كه فعم ناضی     
  .ح داده شدیسابقاً توض

 سـورة ابـراهین    24آیۀ  . 7-4
لوهـه  ه خـدا چ   كـ  یهـ یب  یا هنـ  یآ«: ه صورت ترجنه شده است    یبه ا 

ه یاش در زنـ  شهیـ ه ركـ است ) خوب (ك درخت پاكیناههد ) كیه (كزهد؟ سخه پا    ینثام ن 
 يهـا  منـه ك. »ده شـده اسـت  یشكـ  آسـناه  يش بـه سـو   یهـا   ن و استوار است و شاخه     كنح

  .در ترجنه اضافه است» ده شده استیشك«و » هیزن«
» ستیـ هناههـد او ه ز یـ چ چیهـ «بـه    ي سـورة شـور    11ۀ  یدر آ . 8-4

 بـار از    2ه  یـ ه آ یدر ا . رده است كرا ترجنه ه  ) افك(ه  ینترجن حرف تشب  . ترجنه شده است  
ح عبـارت  یترجنـۀ صـح  .   مفـظ نثـم  يلریاف و د  كه  ی با حرف تشب   یكی: نثم استفاده شده  

  .»ستی هيزینثمِ نثم او چ«: است از
 57سورة هساء آیـۀ     . 9-4

ی یهـا   هـا را در بهـشت       كههد، آه   و آهاه كه ایناه دارهد و كارهاي هیك نی        «به  
در » س«حـرف  . ترجنـه شـده اسـت   » كه از زیر آه ههرها رواه است داخم خـواهین كـرد           

  .رجنه هشده استاست، ت» به زودي« كه به نعهاي عبارت 
  سـورة اهبیـا      30در ترجنۀ آیۀ  . 10-4

. »...هـا را بـشكافین    ها و زنیه به هن پیوسته بودهد، پیش از آه كه آه             آسناه... «بیاه شده   
» ها را بـشكافین     از آه كه آه   پیش  « را به    نشخص هیست نترجن بر چه اساسی       

باشد و باید بـه جنمـۀ قبـم           عاطفه نی در  » ف«چرا كه حرف    . ترجنه كرده است  
...  و فنالدننـد  ، شـعرئنی ، ئنـصاریام ، ئرفـع هـاي    تر آیه در ترجنه     ترجنۀ دقیق . عطف شود 

  .»ها را باز كردین ها و زنیه بسته بودهد و نا آه آسناه«: ذكر شده است
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 سورة تحـرین     4در آیۀ   . 11-4
. به راستی كه خدا یاور اوست     «:  را ترجنه هكرده   نترجن عبارت   

. »ا پشتیباهی خواههد كـرد    و جبرئیم و هنۀ شایستلاه از بیه نونهاه و هنۀ فرشتلاه او ر            
در حقیقت، خـدا خـود سرپرسـت        «:  عبارت است از   فنالدنند برلرفته از    يشههادیترجنۀ پ 

]  هـن [و لذشـته از ایـه، فرشـتلاه        ] هیـز یـاور اویهـد     [اوست، و جبرئیم و صـامح نؤنهـاه         
  .»خواههد بود] او[پشتیباه 

  ات مصابه در ترجمهیها و آ شازى معانى جمله شانقی. 5

ژه در  یـ  اسـموب و   كیـ ت  یز رعا یمه نسائمی كه سبب اتقاه و استواري ترجنه و ه         از جن 
در قـرآه  . ۀ آیات و واژلـاه نتـشابه اسـت     ترجن درسازى   ساهكی و   هناههلىشود    آه نی 

كرین عبارات و واژلاه و جنالتی زیادي وجود دارد كه عیهاً و یا هزدیك به هن بـه دفعـات           
دسـتی در ایـه زنیهـه در          كهد كه یـك هنـاههلی و یـك          ایه نسأمه ایجاب نی   . اهد  تكرار شده 

در ایـه ترجنـه در برخـی نـوارد هنـاههلی الزن در              . سراسر ترجنه وجود داشـته باشـد      
ترجنۀ آیات نشابه وجود دارد؛ انا در برخی نوارد ایه نوضوع رعایت هشده است كه در               

  :شود ادانه به چهد هنوهه اشاره نی
 41و در آیـۀ  » عـذاب بـسیار بـزرل   «رة نائـده بـه    سـو 33 در آیۀ   . 1-5

  .ترجنه شده است» عذاب بزرل«هناه سوره به 
 سـورة یـس بـه       49، در آیـۀ     »اي  صیحه« سورة ص به     15 در آیۀ    . 2-5

  .ترجنه شده است» یك باهل« هنیه سوره به 53و در آیۀ » یك باهل بمهد«
 سورة جاثیـه بـه ترتیـب    11 سورة سبأ و آیۀ 5 در آیۀ   . 3-5

عـذابی  ... بـراي كـساهی كـه     «و  » بر ایشاه عذابی سخت دردهاك خواهد بود      «: ترجنه شده 
  .»دردهاك هنراه با سرافكهدلی است

ترجنـه شـده و     » آنرزش خواهن خواسـت   « به   47 در سورة نرین آیۀ      . 4-5
 سـورة كهـف،   83در آیـۀ  » سیه«هنچهیه حرف . نعهی هشده است» به زودي«ه یحرف س 
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 و 47/ انـا در سـورة اهبیـاء   . ترجنه هشده است  سورة غافر  60 و آیۀ    
  .  ترجنه شده استدر » سیه« حرف 145/ اعراف
  سورة كهـف   87در آیۀ   . 5-5

 سـورة هـساء     146ترجنه هشده، ومی در آیۀ      
  . ترجنه شده است

نثام بهشتی كه بـه     « سورة رعد به     13ر آیۀ    د . 6-5
ایه نثم بهشتی است كه بـه       « سورة نحند به     15و در آیۀ    » ...پرهیزلاراه وعده شده است   
  .ترجنه شده كه ترجنۀ اومی صحیح است» ...پرهیزلاراه وعده شده است

  جا از ةرانتز  اشتفادة صخیح و به. 6

بـا  الغت آه است؛ بدیه هحو كه قـرآه   اعجاز قرآه كرین، فصاحت و ب  يهایكی از جهبه  
لیري از قابمیـت وسـیع زبـاه عربـی ، بمهـدتریه و       امعاده جذاب با بهره و فوق ، زیبا  ظاهري

بـا ایـه    . بیاه هنوده اسـت   ... شهاسی و     تریه نعارف را در حوزة خداشهاسی، اهساه        عنیق
اً بـه دمیـم   خواهد بـه ترجنـۀ ایـه كتـاب امهـی روي آورد، نـسمن            ه نی كاوصاف، نترجنی   

 قرآه را   يها به كار رفته در آیه     يهاها ومطافت تواهد هنۀ ظرافت    نحدویت زباه نقصد هنی   
كهد، انا هان آه واقعه و یا         هنچهیه در برخی نوارد قرآه به نوضوعی اشاره نی        . بیاه كهد 

كهد كه ننكـه اسـت ایـه انـر بـراي       اشخاص دخیم در آه را بها به دالئم نختمف بیاه هنی   
هـا  بر هنـیه اسـاس، نتـرجن جهـت تبیـیه بیـشتر آیـه              . ب جاي سوام و ابهان باشد     نخاط

 كتواهد از پراهتز استفاده كهد تا نخاطباه نقـصود و هـدف شـارع نقـدس را بهتـر در                     نی
  :دراستفادة صحیح از پراهتز توجه به دو هكتۀ زیر حائز اهنیت است. ههدك

 يهـا رجن اسـت و ترجنـۀ آیـه    نوارد نطرح شده در پراهتز توضیحات تفسیري نتـ         -1
  .قرآه هیست

 استفاده از پراهتز باید براي رفع ابهان آیـه و یـا توضـیح و تبیـیه بهتـر آیـه باشـد                 -2
  ).145: 1385انیهی، (
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انا الر نترجن بدوه توجه به هكات فوق از پراهتز استفاده كهـد، ایـه نوضـوع هـه تههـا          
در ایه ترجنه بـه فـراواه از        . سازد   نی كهد، بمكه بداه خدشه هیز وارد       كنكی به ترجنه هنی   

پراهتز استفاده شده است، انا در برخی نوارد كه بداه هیاز بوده، اسـتفاده هـشده اسـت و                   
در ادانـه بـه چهـد هنوهـه     .  نوارد كه استفاده شده از دقت كافی برخوردار هیست یدر برخ 

  :شود اشاره نی
 نهاسـب بـود در پراهتـز        » نائده« سورة   35در آیۀ   . 1-6

  .كرد شد تا خواههده فهن بیشتري از آیه پیدا نی بیاه نی» وسیمه«نقصود از 
، با توجـه بـه   )ع(، در داستاه حضرت ابراهین »نرین« سورة  45 تا   41 يهادر آیه . 2-6

؛ 302: 1412 شـبر، (اسـت  ) ع( عنـوي حـضرت ابـراهین     تفاسیر نعتبر، نقصود از     
 بر هنیه اساس شایسته بود نترجن جموي ترجنۀ         ) 320 :1423 حسیهى شیرازى، 

كرد تا سؤام احتنـامی نوجـود    استفاده نی» اي عنو«در داخم پراهتز  از عبارت    ) اي پدرن (
  .شد در ذهه نخاطب نبهی بر نشرك بوده پدر حضرت ابراهین نرتفع نی

چـوه  «:  ترجنـه شـده اسـت      » بقره« سورة   54آیۀ  . 3-6
كـه در ترجنـه از پراهتـز اسـتفاده            با توجه بـه ایـه       . »هدایت و تذكري براي صاحباه خرد     

) كتـابى كـه   («: بهتر است به ایه شكم ترجنه شود      . هشده، ترجنه براي خواههده نبهن است     
  . »)است(آورى براى عاقاله  نایۀ هدایت و یاد

ذكـر شـده   » جاثیه« سورة   2در ترجنۀ آیۀ    . 4-6
به عمت وضوح ظاهر آیـه،      . »كتاب از سوي خداي نقتدر و حكین است       ) وحی(هزوم  «: است

كه نقـصود   هیازي به قرار داده وحی در داخم پراهتز به عهواه توضیح هبوده است كنا ایه 
باهوى اصـفهاهى،  ( كتاب آسناهی قرآه است و هه نجراي آه كه وحی امهی است     آیه، هزوم 

  .)87: 13 ج، 1361
» جاثیـه « سورة   11در ترجنۀ آیۀ    . 5-6

روردلارشـاه  كه آیات پ و براي كساهی  ) درست(ایه است هدایت    «: بیاه شده  
شایسته بود در جمـوي  . »كههد، عذابی دردهاك هنراه با سرافكهدلی فراهن است         را اهكار نی  

شـد،   ذكـر نـی  ) قـرآه (كه ارتباطی به جنمه هدارد،  ) درست(در پراهتز به جاي      كمنۀ  
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ه یـ  در خصوص عذاب است و ننكه است بـراي خواههـده ا              قبم، يهاچرا كه ایه آیه و آیه     
رده كـ اشـاره  . را بیاه كرده چیست  ه نقصود از ایه هدایت كه آیه آه         ك شود   سؤام نطرح 

  .هدكیه ابهان را برطرف نیبه قرآه داخم پراهتز ا
، »احقـاف « سورة   14در آیۀ   . 6-6

كـه ایـه كمنـه     ت در حـامی  یـ راهتز آنـده ا  داخم پ  ترجنۀ  » جاوداهه «ۀكمن
  .ردیجزو اصمی آیه است و هباید داخم پراهتز قرار ل

را از ) آسـناه (و آه «، » حجـر « سورة   17در آیۀ   . 7-6
 اسـت،   كه ترجنۀ   » راهده شده «، عبارت   »حفظ كردین   ) راهده شده (هر شیطاه رجین    

 در ترجنـه تكـرار شـده        »«جهت كمنـۀ       داخم پراهتز قرار لرفته و هنچهیه بی       جهت  بی
  . است
» هنـم « سورة   90آیۀ  . 8-6

» هـده خواهـد شـد   در آتـش افك  ) بـا صـورت   (هر كس بدي كهد، سرهلوه      «به   
 در پراهتـز     است بدوه ترجنۀ ضـنیر     كه ترجنۀ   » صورت«. ترجنه شده است  

ترجنـۀ صـحیحِ    . ر، به صورت نفرد ترجنـه شـده اسـت         یسك جنع ت  ،آنده است و    
هر كـس كـه     «: ه است ی ا مشقینی و    ئلمیڦئن ترجمۀ،  مقارل،  فنالدنندهاي    هزدیك به ترجنه  

  .»شوهد  در آتش افكهده نىهایشاه صورت ا، بكار بدي اهجان دهد
هـا    و بـه آه   «بـه    » احقاف« سورة   26آیۀ  . 9-6

دمیـم   بـی . ترجنه شـده اسـت   » ...نیرده بود كعطا  ) و هوش ( و دم    ییهای و ب  یینوهبت شهوا 
  .در داخم پراهتز قرار لرفته است» دم «یعهی» «بعد از ترجنۀ » و هوش«كمنۀ 

 بـه   »بقـره « سـورة   138آیۀ  . 10-6
و اوسـت  . لیرد و چه كسی بهتر از خدا رهلـی تواهـد داد          رهل خود را از خدا نی     ) دیهِ نا («

است و هوعیـت    ) ص ب غ  (ریشۀ   از    ۀ كمن .تترجنه شده اس  » آه كه نا نی پرستین    
، یك هوع رهل خدایى اسـت كـه           قبم بحث آه لذشت     يهادر آیه  كه   یكهد، ایناه  را افاده نى  

این و ایه بهتریه رهل است، هه رهل یهودیت و هصراهیت، كه در دیه خـدا       خود لرفته ه  نا ب 
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 ،1417 ،یئطباطبـا  ( هداشـته اسـت  پـا ه تفرقه اهداخته، آه را آه طور كه خدا دستور داده بـ     
  .در پراهتز به عهواه توضیح، صحیح هیست» دیهِ نا«برهنیه اساس قرار داده ). 313: 1 ج

  ردنقدارانه ترجمه ن جانب. 7

یكی از اصومی كه نترجن در ترجنۀ آیات و عبارات قرآهی باید رعایت كهد، عـدن پـیش      
واهد ترجنۀ دقیـق و صـحیحی از آیـه    نترجن براي ایه كه بت. فرض كالنی و اعتقادي است   

داراهه از آیات قرآه كرین در حوزة احكـان   را به نخاطب نهتقم كهد، هباید پیش فرض جاهب    
اي از آیـه ارائـه     و اعتقادات داشته باشد، در غیر ایه صورت خواسته یا هاخواسته ترجنـه            

 نربوط بـه    يهاهاز جنمۀ ایه نوراد آی    . دهد كه با غرض و هدف آیه نخامف خواهد بود           نی
لوهـه آیـات و بـا     شایسته اسـت نتـرجن بـا ترجنـۀ دقیـق ایـه      . در قرآه است  ) ع( بیت    اهم

نراجعه به نهابع نعتبر تاریخی و تفـسیري، بـا اسـتفاده از پراهتـز و افـزوده توضـیحات                    
بسیار نختصر در حد ترجنه، هدف و غرض آیه را كه در برخی نوارد اشاره به شـخص                  

اصی دارد به نخاطـب اهتقـام دهـد تـا ترجنـۀ ارائـه شـده، ترجنـۀ                  خاص و یا نوضوع خ    
و نخصوصاً  ) ع(بیت     آیاتی كه در شأه اهم     ينتأسفاهه در ایه ترجنه، برا    . تري باشد   دقیق

 اشاره بـه نخاطـب آیـه    يوارد شده است، هه تهها از پراهتز توضیحی برا        ) ع(حضرت عمی   
 از آیـه، خواسـته یـا    یئـۀ ترجنـۀ هادرسـت   رده است، بمكه در برخی نوارد با ارا كاستفاده ه 

هاخواسته ذهه نخاطب را از واقعیت نوجود نهحرف ساخته است كه به چهد هنوهه از ایه                
  :شود نوارد اشاره نی

: فرنایـد   ، خداوهد به پیانبر اسالن نی     »يشور« سورة   23در آیۀ   . 1-7
، بـه  )در قبـام رسـامت خـود     (بلو نه از شنا هیچ نزدى       «

بلو براي  «: كه با اهحرافی آشكار ترجنه شده است      »  خواهن هنى) بیتن اهم(جز نودت قربى    
. »خواهن جز ایه كه خویشاوهداه خود را دوسـت بداریـد   ایه نزدي از شنا هنی  

كـه براسـاس اجنـاع        ترجنه شده اسـت، در حـامی        » ددوستی خویشاوهداه خو  «به   
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 سـهت، نقـصود از    نفسراه و نترجناه شیعۀ قرآه كرین و برخی از نفسراه اهم      
  .)44 :9 ج، 1372،؛ 183 : 7 ج، 1419 ،(است ) ع(بیت  اهم

» بقره« سورة 207 در آیۀ    عبارت  . 2-7
 نفرد است و اشاره به فرد خاصی دارد، ومی به صـورت جنـع              

و لروهی دیلر از نردن هستهد كه براي خشهودي خـدا جـاه خـود را                «. ترجنه شده است  
 فعـم   اسـن نوصـوم و     .  بعضیه اسـت   در ایه آیه،     . »دههد  نی

و از نیـاه نـردن كـسى        «: شود  بر هنیه اساس ترجنۀ صحیح آیه نی      . نضارع نفرد است  
طبـق نهـابع نعتبـر تـاریخی و     . »فروشد است كه جاه خود را براى طمب خشهودى خدا نى 

هازم شده كه در شب هجـرت در بـستر رسـوم         ) ع (عمىحضرت   ةدربارتفسیري، ایه آیه    
بهابرایه الزن بـود    ). 37: 1419سبزوارى هجفى،   ؛  183:  2  ج تا،   بی ،طوسی ( خوابید )ص (خدا

  .شد ذكر نی) ع( با استفاده از پراهتز هان حضرت عمی «در جموي 
آیـه  هنچهیه دمیم دیلر نبهی بر ایه كه نقصود آیه شخص خاصی است، ایه است كه                 

» بقره« سورة 204ۀ در نقابم آی  
از . »دارد و از نیاه نردن كسى است كه در زهدلى ایه دهیا سخهش تو را به تعجـب وانـى      (

 ؛شود كه وصف در ایه جنمه هیـز در نقابـم وصـف آه جنمـه اسـت                  ایه نقابمه فهنیده نى   
كـرد و   هاهـاه خـود افتخـار نـى        نردى وجود داشت كه بـه ل       ،یعهى در آه عصر و آه ایان      

كـه در دم    زد، در حـامى   نـى صـمح و دوسـتی  و به ظـاهر دن از      نغرور و خود شیفته بود      
 ؛ 181 :2 جتـا،   بـی ، در نهابع نعتبر نثم خـویی  (كشید  دشنهى نى ۀهقش

ه آیـه دربـارة     یـ ه ا كـ بیـاه شـده اسـت       ...  و   66: 1411واحدي،  ؛  177 :1  ج ،1423 
 در نقابم هیز فردي وجود دارد كـه بـراي رضـاي          ،) هازم شده است   

  ).98 :2  ج،1417 ،یئطباطبا(اهدازد  خدا جاه خویش را به خطر نی
 نترجن  » تحرین« سورة   4در آیۀ   . 3-7

 را بـه     بر خالف نقصود آیـه،       - سهوي و یا عندي    -در اشتباه آشكار  
« نفـرد اسـت و       »«واژة  . ترجنه هنوده اسـت   ) هنۀ شایستلاه (صورت جنع   
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اشاره به فرد خاص دارد و بها به تصریح نفـسراه نقـصود از              ) شایستۀ نونهاه  (»
، ؛  421: 5  ج ،1416 ،؛  490: 1410 ،(است  ) ع(آه حضرت عمی    

  ).48 :10 جتا،  بی
» عنـراه  آم« سـورة    7در ترجنۀ آیۀ    . 4-7

ذكـر شـده     
هـا را     هیـ جـاد اخـتالف آ    یههد و به قـصد ا     ك یجوی  ه فتهه كروهد    ی نتشابهات ن  یپس از پ  ... «

ه از  ك یساهكداهد و     یهن) نتشابهات را ( درست   یس نعه كچ  یر از خدا ه   ی غ یههد، وم كم  یتأو
 پروردلـار   يه هنـۀ آه از سـو      كـ ن  یـ نـاه دار  یهد بـداه ا   یلو  یداهش استوار برخوردارهد ن   

  .»...ناست 
در بحث تأویم و شهاخت نتشابهات در قرآه، نترجن نعتقد است غیر از خداوهد كسی               

ه سـؤام نطـرح     یـ ن، ا یریه هلـرش و ترجنـه را بپـذ        یالر نا ا  . داهد   نتشابهات را هنی   ينعها
حیح و   جـز خـدا نعهـاي صـ        یچ اهـساه  یه هـ  ك ییهاهیه ضرورت و فائدة هزوم آ     كشود    ین

جـاي ایـه كتـاب     ست؟ ایه در حامی است كـه خداوهـد در جـاي          یفهند، چ   یدرست آه را هن   
: فرنایـد  دهـد و صـریحاً نـی    نقدس دستور به تفكر و اهدیشیده در قرآه كرین را به نا نی   

ضنوه در آیـۀ  ؛ شبیه ایه ن)40، 22 ،32، 17 قنر،( 
و یقیهاً نا قرآه را براى پهدلرفته آسـاه         «) نرین ذكر شده است   » 97«و» دخاه« سورة   58

 اهـم   ي از عمنـا   یع و برخ  یدلاه غامب تش  یبراساس د » اى هست؟  كردین، پس آیا پهد لیرهده    
 :1  ج،1407 ،؛ زنخـشري 160: 1  ج،1377؛ طبرسـی،  139: 1 ج، 1418 فیض كاشـاهى،  (تسهه  

فقـط  «ه كشود  یه لوهه نیه ای آيه رو نعها  یاز ا . ه، عاطفه است  یرشده در آ  كذ» واو«) 338
وارد ) ع(ت یـ ب  از اهـم يادیـ ات زیـ روا. »هدیالت قـرآه آشـها  یخدا و راسخاه در عمن به تأو    

م یـ ن و عامن به تأو    ینا راسخاه در عمن هست    : فرنودهد) ع(ه  یه آه حضرات نعصون   كشده  
 و هـه اسـتیهافیه تـالوت        یحم بحـث را بـه صـورت عطفـ         ن» واو«ه،  یو در تالوت آ   . نیقرآه

، 106 :1409،   حسیهى استرآبادى ؛  179: 27ج،  1409حر عانمى،   : ك.ر. (هنودهد
  ).144خطبۀ
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  آرایی زیباي قتاب ویراشتاري مناشب و امالي صخیح ترجمه و صفخه. 8

ا داشـته باشـد و بـه    كه باید نهارت الزن در ترجنۀ آیـات قـرآه ر            نترجن عالوه بر ایه   
 داشته باشد تا بتواهد ترجنـۀ خـوبی         ی و واف  یافكزباه عربی و قواعد دستوري آه تسمط        

ارائه دهد، ضرورت دارد ترجنۀ خـود را بـه زبـاه سـاده و سـمیس فارسـی و بـا انـالي                        
در ایه اثر، نترجن نحترن سعی كرده ترجنۀ خود را به صـورت             . درست كمنات ارائه دهد   

رائه دهد تا به راحتی براي فارسی زباهـاه قابـم درك و فهـن باشـد كـه تـا           ساده و رواه ا   
هـا   ی كـه بعـد از آه  یهـا  حدود زیادي در ایه انر نوفق بوده، انا در بسیاري از نوارد اسن    
 كهطبـق هلـارش زبـاه     ضنائر و یا حروف ربط آنده است را سـر هـن هوشـته، در حـامی               

» ی را یها  آه«،  »عهكبوت« سورة   3 در ترجنۀ آیۀ     نثالً. فارسی، باید جدا از هن هوشته شوهد      
سر » را شاه  پدراه«عبارت  » احزاب« سورة   5، در ترجنۀ آیۀ     »آههائیرا«: سر هن آنده است   
بــه ترتیــب كمنــات » جاثیــه« ســورة 7 و 5، 4، 3، در آیــات »پدراهــشاهرا«هــن آنــده اســت 

 26وشته شوهد و یا در آیۀ       باید جدا ه  » ایكه، دروغپرداز   كه، روزي  هائیست، لروهی   هشاهه«
، »بـه ُكـشن  « : كه باید سر هن هوشته شـود، جـدا هوشـته شـده         » بكشن«فعم  » غافر«سورة  
ـ هبلذاریـد كـه نوسـی را بـ       : و فرعوه لفت  «!): به بهتریه شكم ننكه بكشن    (یعهی   » ...شن كُ

م از  هنچهیه در اكثر نوارد در اهتهاي جنمه، قب       . امبته جاي ضنه هیز اشتباه درج شده است       
، »2عهكبـوت، «(، هقطه لذاشـته شـده اسـت    كهد عطف كه دو جنمه را به هن نتصم نی    » واو«
  ...) .و » 11طالق،«، »70یس،«

، از محـاظ  یهـ ی ديهـا   بی از تـذه   يریـ ل   رهل بوده و عـدن بهـره       كایه ترجنه به عمت ت    
  بـه یافكات آه، دقت ی آيلذار ه در شنارهیهاي بصري بسیار ضعیف بوده، هنچه    جذابیت

ا در  یـ  خورده و    كی، شنارة   10 و   9ۀ  ی شنارة آ  يبه جا » ندثر«نثالً در سورة    . خرج هرفته 
در سـورة   .  خـورده اسـت    1 شـنارة    11 و   10ۀ  یـ  آ يبـه جـا   » نرسالت«و  » ریوكت«سورة  

ه یـ ه ا كـ  خـورده اسـت      كیـ  شنارة   13 و   12 و   11 و   10اتی شنارة آ  يز به جا  یه» اهساه«
  .خورد یه ترجنه به چشن نیم در سراسر اكنش
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   كیرينتیجه. 9

توسـط اهتـشارات    ) 2007( كه در سـام      ئهللا فرهنق فهرمانی    عطاءترجنۀ قرآه اثر آقاي     
هایی از آه در ایراه توزیع شده اسـت، جـزو             د و اخیراً هسخه   ی در ههد به چاپ رس     »ئمانه«

طبق . اممفظی و ترجنۀ تفسیري قرار دارد       حد وسط بیه ترجنۀ تحت    » نحتوایی«هاي    ترجنه
نتـرجن  .  نبهاي ایه ترجنه بوده استئي  فمشه یئله و   پاینده،  آیتیهاي    فتۀ نترجن، ترجنه  ل

سهت در حوزة كالنی نخصوصاً در بحث         داراهۀ نتنایم به اهم     در ایه ترجنه با هلاه جاهب     
در حد تواه عمنی خود سعی هنوده نعـاهی آیـات        بیت    آیات نربوط به اهم   

  .سی سمیس و رواه به هلارش درآوردرا به زباه فار
لزیهـی   ها، اشـتقاق كمنـات، واژه   با توجه به وجود نشكالت عدیده در ترجنۀ زناه فعم     

نهاسب، دقت الزن در هكات بالغی و ادبی، شایسته بود نترجن از یك كارشهاس خبـره در                 
سـت نتـرجن    استفاده از پراهتز به عهواه ابزاري در د       . هنود  حوزة ادبیات عرب استفاده نی    

كـه در نـوارد زیـادي اصـم          جهت تبییه و توضیح بیشتر آیات هیز دقیق هبوده بـه طـوري            
ترجنه، به عهواه توضیح در پراهتز قرار لرفتـه و در نـواردي كـه ضـروري بـوده جهـت                

ها  سازى نعاهى جنمه   ساهكیعدن  . تبییه آیه از پراهتز استفاده شود، ایه اتفاق هیفتاده است         
االت وارده بر ایه اثـر      ك و حذف و اضافات در ترجنه از دیلر اش          ترجنه ات نشابه در  یو آ 

ست و به بازهلري جدي و اساسی از سوي         یبه طور كمی ایه ترجنه، ترجنۀ دقیقی ه       . است
  .از داردینترجن ه

  منابع. 10

نؤسـسۀ تحقیقـاتى و     : تهـراه . 1 چ   .ارغـع شیدقاظم  : ترجمه ).1381. (»دیفرآم مج  «-
.شاهىاهتشاراتى فیض كا

  .اهتشارات اسوه: قن. 1چ . انضاریانخشین : ترجمه).  1383. (»دیفرآم مج «-
.ها بی: جا  بی.ةایندهابوالفاشم :  ترجمه). تا بی. (»دیفرآم مج «-
.اهتشارات اسالنیه: تهراه. 1 چ .صعرانىابوالخشن : ترجمه). 1374. (»دیفرآم مج «-
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. اناهه: ههد. 1 چ .غرهنك فهرمانیعطا اهللا : ترجمه). 2007. (»دیفرآم مج «-
 : تهـراه . 1 چ   .غوالدونـد مخمدمهدي  : ترجمه). 1415 . (» نجید فرآم «-

.)نعارف اسالنى دفتر نطامعات تاریخ و(
.  امهادى:قن. 2 چ .مصقینىعلى  :ترجمه). 1381. (»دیفرآم مج« -
دفتـر   ( :قـن . 2چ   .مقارم صیرازى ناصر   :ترجمه). 1373. (»دیفرآم مج  «-

  .)نعارف اسالنى نطامعات تاریخ و
  .اهتشارات الهیجی: قن. 10 چ .دصتیمخمد : ترجمه). 1380 (

- 

-      
- ) 1419 .( 

 .
- ) 1414 .(    
نوسـسۀ  : تهـراه . 24 چ .»آیین نگاڤڃ مکاڀبـاپ ئڤئڤي «) 1385. (، سید كـاظن    انیهی -

.ریزي عامی آنوزش و پژوهش ندیریت و برهانه
 مخـزم ئلعرفـام در تفـشیر فـرآم    ). 1361. ( سیده هـصرت انـیه  ،باهوى اصفهاهى  -
. ههضت زهاه نسمناه:تهراه
. بهیاد بعثت:  تهراه). 1416. (  بحراهی، سیدهاشن-
- ) 1423 .( 
- ) 1422 .( 

- )  1409( . 
دفتـر  :  قـن ).1409. ( سیدشرف امـدیه عمـى     ،حسیهى استرآبادى  -

. عمنیهة  ندرسیه حوزۀاهتشارات اسالنى جانع
- ) .1423 .( 
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-  
-  ) 1425 .(.    
- ) .1412.(  

 ترجنـاه   .»ڑڦآنۀ  ڀڦٺم  يها  کها وڄب   ڤوڃ« ).1383. (ی، نحندعم ی اصفهاه ی رضائ -
.سازناه اوقاف و انور خیریه: قن. 15 ش یوح

- ) 1407(.  
- )1419.(  

- ) 1412( . 
حـسیه  :  تحقیـق  ). 1413 (خشن  مخمدبن ،صیبانى -

بهیاد :  تهراه. درلاهى
)  1418.(  

   اهتشارات:  قن). 1417. ( طباطبایی، نحندحسیه-
اهتـشارات  : تهـراه 3 چ ).  1372 ( -

.هاصرخسرو
اهتـشارات داهـشلاه   : تهـراه ٺ). 1377 (

  . قنۀ عمنیةتهراه و ندیریت حوز
. فروشى نرتضوى تابك: تهراه چ ). 1375  ( -
- ) .(  
- ) 1966. ( . 
- )  .( 
نوسـسۀ  : تهـراه . 1چ  . » ڀڦٺمـه  ی بڦمبان يڤڤ آمڤ «. )1380. (ت اهللا ی هژاد، عها  ی فاتح -

. هی آی اهتشاراتیفرههل
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ـ ڀژـڄیڦ ڈـڦئپ     «). 1410 ( -  : تهـراه  .»وڈیک
.اهتشارات وزارت ارشاد اسالنى سازناه چاپ و

.رتاهتشارات هج: قن. ). 1410 ( -
نركزاهتشارات دفتـر     :قن ). 1418 ( . فیض كاشاهى، نالنحسه   -

   .تبمیغات اسالنى
 : تهراه. 6 چ .»ڑاموڄ ڑڦآن«). 1371. (سید عمى اكبر، قرشى -
. 4 چ   . سید طیب نوسـوى جزایـرى      :تحقیق  .  )1367 ( -

 : قن
.هدار امكتب اإلسالنی:  تهراه.»ڀژڄیڦ نمونه«). 1374. ( هاصر،نكارن شیرازى -
- ) 1415 .( 


