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 لئمسا به نگاه با دل خرم و فوالدوند مکارم، ترجمه در سجده سوره  ترجمه یقیتطب یبررس

 مقصد و أمبد یزبان

 (22/8/77: رشیپذ خیتار ؛2/7/77: افتیدر خیتار)

 2یقاسم یمحمدنب ،2یکشاورز وفادار دکتر

 

 دهچکی

 نیا و است آن میمفاه و مطالب از روان و فهم قابل یاترجمه افتیدر قرآن، مترجم از خوانندگان انتظار 

 را مقصد زبان ختارسا باشد، آشنا یعرب زبان یزبان سائلم با یکین به مترجم که گرددیم سریم یزمان امر

 و خوب ییها ترجمه اغلب نکهیا با موجود یها ترجمه اما .ابدیب واژگان یبرا را هامعادل نیبهتر و کند تیرعا

 .اند نساخته برآورده را مخاطبان کامل انتظار ،است شده اعمال ها آن در یاریبس یها ظرافت و هستند  قیدق

 نیا در ،یاله  کتاب میمفاه انتقال در ترجمه یواال نقش نییتب و میکر قرآن یفعل یها ترجمه نقد منظور به

 و نقد (دل خرم و فوالدوند مکارم،) سجده سوره از مشهور ترجمه سه ،یا سهیمقا و یلیتحل روش با نوشتار

 تیرعا ترجمه، در نحو و صرف نیانقو تیرعا چون یزبان لئمسا به نگاه با بحث جهینت. است هشد یبررس

 نشان نمودار و جدول در و یبند دسته ،واژگان یسازمعادل یچگونگ و مقصد زبان در یبندجمله ساختار

ستهیشا نحو به فوالدوند ترجمه در مذکور یهامالک دهدیم نشان ها ترجمه نیا سهیمقا .است شده داده

                                                          .دهد ئهارا ترروان و بهتر یا ترجمه توانسته او و شده تیرعا یرت

 .دلخرم ترجمه فوالدوند، ترجمه مکارم، ترجمه سجده، سوره ،قرآن ترجمه :یدیکل گانواژ

 

 قدمهم ـ1 

 کین و باشد قرآن خود یستیبا قرآن فهم مالک رایز ؛ستین ریپذترجمه قرآن که است نیا بر غالب اعتقاد 

 در هیآ یدر انتقال معنا مترجم تیموفق زانیم و ستین یاله سخن گرید خداوند شدهترجمه کالم که میدان یم
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 ان،پژوهقرآن از یبرخ که است یا خجسته اقاتف چه راستا، نیا در .است ترجمه فن در مترجم تبحر زانیم گرو

 جای و باشند  گشوده قرآن در تدبر و یریادگی بر گرید یاچهیدر راه نیا از دیشا تا ندا هداد را ها ترجمه نقد مجوز

 دیبا .ندشو  قرآن در تدبر برای اندیشمندان مشوق نوعی به و گذاشته باز دیگران برای را قرآن آیات در تحقیق

 یبرا است یریمس شیگشا باشد، گرفته صورت یمبتد افراد توسط اگر یحت ،یا ترجمه هر نقد که رفتیپذ

 هر( 272: 2882 کوشا،) «النقد و دّبالرّ العلم اتیح» مشهوره اساس بر گرید طرف از .قرآن در تدبر و دنیشیاند

 یراه در کار نیا با ،مجموع در و میهست آن نقد دنبال هب که آنچه یدگبالن و رشد به است یکمک ،یبررس و نقد

 معتبر لیدال شهادت به قرآن بودن معجزه و بودن فرد به منحصر. است یاله  اتیآسفارش  مورد که مینهیم گام

 ؛(88/سراءا) ﴾وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ ال تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكيالً﴿ هیجمله آ از قرآن مختلف اتیآ و

 مدافعى خود براى ما، برابر در آن،[ حفظ] براى آنگاه .بریم مى ،ایم کرده وحى تو به را آنچه قطعاً بخواهیم، اگر و»

 اما .ستین یقرآن زبان از ریغ یزبان به انیب قابل قرآن مطالب یمحتوا نیع هرگز که دارد نیا از نشان «.یابى نمى

 در لذا ،دارد شمولجهان یخطاب و آمده انیجهان همه تیهدا یبرا و است یجهان ینید اسالم نید که نجاآ از

  .است شده آن ترجمه یبرا یادیز یهاتالش اسالم خیتار طول

 قیدق طور هب سپس و ردیگ یم جا مغز در و شده برهنه اول زبان لباس از یمعان نخست» ستهیشا ترجمه کی در

یم یاری را مترجم که یامور از یکی ر،یمس نیا در و( 242 :2877 ا،ینیمیکر) «.گردد یم آراسته دوم زبان به

 در را زبان دو هر یساختارها و قواعد بتواند ییسو از تا است مقصد و أمبد زبان لئمسا به نسبت یو یآگاه دهد،

 به قیتحق نیا در اساس، نیهم بر. ابدیب مقصد زبان در را هامعادل نیبهتر یسو گرید از و دینما تیرعا ترجمه

 از« دل خرم یمصطف» و «فوالدوند یمحمّدمهد» ،«یرازیش  مکارم ناصر» ترجمه سه یقیتطب سهیمقا و یبررس

 هئارا را ترجمه نیبهتر نقد، و سهیمقا از پس و پرداخته لغت اهل قبول مورد یزبان مباحث اساس بر سجده، سوره

  .میا کرده

 لهأمس فیتعر ـ1ـ1



3 
 

 قواعد داشتن نظر در و تیرعا منظور م،ییگویم سخن میکر قرآن ترجمه در آن تیاهم و یزبان مباحث از یوقت

 مترجم چه هر. است قرآن واژگان یبرا مناسب یابیمعادل و یفارس زبان ساختار تیرعا ،یعرب زبان ساختار و

 که موجود یها نقد یبررس با .افتاد خواهد ترمقبول یو ترجمه باشد، داشته یشتریب یآگاه مباحث نیا به نسبت

 درباره صورت نیا به یپژوهش تاکنون که شود یم مشخص گرفته، صورت دگاهید نیا از قرآن یها سوره نهیزم در

 انتخاب نیاول. دیگرد انتخاب سوره نیا از مقبول ترجمه سه اساس، نیهم بر. است نشده انجام سجده سوره

 یهاترجمه از یشمار بر ازشیامت نیشتریب و است روان و خوانخوش کو،ین یاثر» رایز ؛بود فوالدوند ترجمه

قرآن از گرید یاریبس گفته به زین( 277: 2888 کوشا،) «.است اتیآ متن با آن ترجمه بودن یمطابق بر قرآن

 است دهیگرد انتخاب نکته نیا به توجه با زین مکارم ترجمه. دیآیم شمار به معاصر یهاترجمه نیبهتر از ،پژوهان

 اصول و یمبان است الزم» که جهت آن از ،باشد ریتفس به مسبوق که یا ترجمه هر و بوده ریتفس صاحب یو که

 و ترجمه .است برخوردار یکمتر نواقص از (241: 2872،یاصفهان ییرضا) ،«شود تیرعا زین ترجمه در ریتفس

 در. باشد یم قرآن یهاترجمه نیبهتر از ترجمه نیا ،فن اهل اظهار به و اند قتیحق کی لیتفص و اجمال ر،یتفس

 ترجمه ردکیرو نیا با. گردد انتخاب سنت اهل از مشهور یاترجمه که بود نیا بر یسع سوم ترجمه انتخاب

 ،«یرازیش  مکارم» ترجمه سه یقیتطب سهیمقا به تا میآن بر نوشتار نیا در نیبنابرا .شد انتخاب دل خرم

 از کوترین یاترجمه به هاترجمه نیا یزبان لئمسا یبررس با تا میبپرداز سجده سوره از« دل خرم» و «فوالدوند»

 زبان، قواعد بحث در فن اهل قبول مورد یزبان لئمسا ها،ترجمه نیا یابیارز یهاشاخص. میابی دست سوره نیا

 هاترجمه از یاریبس آن اساس بر که باشدیم مقصد و أمبد زبان ساختار پاسداشت و یابیمعادل و یشناسواژه

 .است گرفته قرار یبررس و نقد مورد

 قیتحق ۀنیشیپ ـ۲ـ1

 یهالغزش نقدها، نیا از یاریبس موضوع که اند زده قرآن هاى ترجمه به یفراوان ینقدها ریاخ یهادهه در انناقد

 کتاب در کوشا محمدعلى که یینقدها به توانیم جمله آن از .است بوده قرآن یزبان مباحث ترجمه در مترجمان

 ،یخرمشاه نیالدبهاء ،یتیآ عبدالمحمد ،یامام ابوالقاسم یهاترجمه بر نقد ترازوى در قرآن ممتاز هاى هترجم
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 یگرمارود یموسو یعل دیّس و االسالمضیف ینقیعل دیّس آرام، احمد دل،خرم یمصطف فوالدوند، یمهدمحمد

یمیکر یمرتض توسط که «یرازیش مکارم اهللتیآ از میکر قرآن ترجمه یبررس و نقد» مقاله  زین .کرد اشاره ،زده

 ارشد یکارشناس نامهانیپا نیهمچن و است شده چاپ ازدهی شماره سوم، سال نات،یّب مجله در و افتهی سامان این

 در 2881 سال در که صفرى رمسعودیام نوشته ساختار، و واژه رد میکر قرآن ۀترجم شناسىبیآسعنوان  با

بیآس و نقد به مختلف یهاوهیش به که یشمار یب مقاالت و است شده دفاع( السالم هیلع) صادق امام دانشگاه

 در ها پژوهش نیا از یادیز شمار .ستین آنها ذکر مجال اکنون و ندا پرداخته نظرگاه نیا از هاترجمه یشناس

 از یا گوشه به یلیتحل کردیرو و مبنا اساس بر هرکدام و است بوده دلخرّم و مکارم فوالدوند، ترجمه نقد با رابطه

 یچگونگ به یا سهیمقا ـ یلیتحل کردیرو با مقاله نیا در .اند داده هئارا ییراهکارها و پرداخته موجود اشکاالت

 در یعرب زبان قواعد قبول مورد مباحث از ریمس نیا در و پرداخته مترجم سه نیا توسط سجده سوره ترجمه

 که است آن نقد وهیش نیا تیّمز .میانموده استفاده ناقدان آراء زین و لغت کتب القرآن، اعراب معتبر، کتب

 .گرددیم هئارا اتیآ از ترروان و تریمطابق یاترجمه و ردیگ یم قرار یبررس مورد هم کنار در ترجمه چند زمانهم

 پژوهش یها پرسش ـ۳ـ1

 :است نیچن پژوهش نیا یها پرسش نیتر مهم آمد، گفته آنچه اساس بر

 است؟ ییهانهیزم چه در سجده سوره از دل خرّم و فوالدوند مکارم، ترجمه در یزبان اشکاالت نیشتریب ـ2

 است؟ داده هئاراسوره  نیا یبرا یبهتر ترجمه لغت، اهل یهادگاهید ساسا بر مترجمان، نیا از کیکدامـ 2

 پژوهش یها هیفرض ـ۴ـ1

 :دهد یم سامان را پژوهش یها هیفرض ریز موارد پژوهش، نیا یاصل یها پرسش به توجه با

 یبرا مناسب یابیمعادل عدم ،یعرب زبان قواعد نکردن تیرعا در ترجمه سه نیا در یزبان یهالغزش نیشتریبـ 2

 .است بوده یفارس زبان ساختار نکردن تیرعا و قرآن واژگان

 ترروان و بهتر یا ترجمه توانسته او و شده تیرعا یترستهیشا نحو به فوالدوند ترجمه در مذکور یهامالک ـ2

 .دهد هئارا
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 پژوهش ینظر یمبان ـ۲

 افتنی و هیآ به هیآ سهیمقا از پس ابتدا در .است شده هیته یا کتابخانه و یاسهیمقا ـ یلیتحل روش به نوشتار نیا

 کتب ریسا و لغت یها فرهنگ القرآن، اعراب زبان، قواعد کتب از استفاده با هاترجمه تا شده یسع اختالف، موارد

 یصورت در امّا .شود ارائه مذکور، منابع مطابق بهتر، ترجمه آنگاه و ردیگ قرار یبررس مورد ،نهیزم نیا در مقاالت و

 و خور در یاترجمه تا میادهیکوش وسع حد در د،ینما ادا را مطلب حق باشد، نتوانسته ترجمه سه از کی چیه که

 نور ریالتفاسجامع افزارنرم از مقاله نیا یها ترجمه است، ذکر به الزم .میینما ارائه شدهانیب منابع از ستهیشا

 .است شده برگرفته

 سجده سوره به مختصر ینگاه ـ۳

 هیعل اهلل یلص) امبریپ بر که است  یا سوره نیپنجم  و  هفتاد نزول، بیترت در و یمک یها سوره جزو سجده، سوره

  یجا قرآن 22 جزء در و است سوره نیدوم  و  یس مُصحَف، یکنون نشیچ در سوره نیا. است  شده نازل( آله و

 کی از کمتر یمقدار و قرآن کوچک نسبتاً یها سوره از سوره نیا. دارد کلمه 877 و هیآ 81 سجده سوره دارد؛

 واجب سجده آن دنیشن ای قرائت که آن پانزدهم  هیآ سبب به سوره نیا( 218 ،27 :تا یب ،یطبرس. )است حزب

 درباره سجده سوره. اند شده دهینام عزائم که است یا سوره چهار از یکی نیبنابرا .است شده دهینام سجده دارد،

 عذاب به هشدار امت،یق منکرانِ به و دیگو یم سخن گِل از انسان خلقت و زمان شش در یهست خلقت معاد،

 .ستین انسان تصور قابل که کند یم یمعرف یپاداش را مؤمنان ثواب و دهد یم

 ها ترجمه یبررسـ ۴

 ﴾الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ﴿ ـ1ـ۴

 (2878 ،یرازیش مکارم) بخشایشگر بخشنده خداوند نام به

 (2828 ،فوالدوند)  مهربان رحمتگر خداوند نام به

 (2884 دل، خرم. )مهربان بخشنده خداوند نام  به
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 لغت کتب در کنیل ،دارد وجود ادیز ریتفاس و ترجمه ،خداوند بودن میرح و رحمان یبرا: یاسهیمقا یبررس

 (284 ،2: 2417،یزمخشر. )اند گفته مهربان را میرح و ندهیبخشا را رحمان

 .مهربان  ندهیبخشا خداوند نام به: یشنهادیپ ترجمه 

  ﴾الم﴿ :اول هیآ ـ۲ـ۴

 (مکارم) الم

 (فوالدوند. )میم الم، الف،

 (دل خرم). میم. الم. الف

( 242 ،2 :2421 ،یراز فخر)  .دارد وجود مقطعه حروف مورد در یاریبس یریتفس بحث: یاسهیمقا یبررس

 . است دهینگرد ترجمه نیبنابرا

  ﴾الْعالَمِينَ رَبِّ مِنْ فِيهِ رَيْبَ ال الْكِتابِ تَنْزِيلُ﴿ :دوم هیآ ـ۳ـ۴

 (مکارم)! نیست آن در تردیدى و شک و شده، نازل جهانیان پروردگار سوى از که است کتابى این

 (فوالدوند. )هاست جهان پروردگار طرف از ـ نیست آن در شک[  جاى] هیچ که ـ کتاب این شدن نازل

 فرستاده فرو خدا سوى از که) نیست آن در تردیدى و است شده نازل جهانیان پروردگار سوى از کتاب( این)

 (دل خرم)(. است شده

 "الْکِتابِ" که یصورت در شده، استفاده ،است نکره که "یکتاب" عبارت از مکارم، ترجمه در: یاسهیمقا یبررس

 وند نهیآد) است تفعیل باب مصدر که یصورت در ،کرده ترجمه شدهنازل را "تَنْزِیلُ" نیهمچن است، معرفه

 آن آوردن یبرا یضرورت چون ؛گذاشت یم پرانتز در را "یدیترد" واژه بود بهتر و( 228 ،7 :2877 ،یلرستان 

 دهید هم دل خرم ترجمه در که آورده "واو" حرف ،"شک" از قبل و "شدهنازل" از بعد ن،یا بر عالوه. ستین

 "انیجهان" به را ؛"الْعالَمِینَ" واژه ،دل خرم و مکارم ترجمه در البته. ستین یاصل متن در یول ،شود یم

 ضمن و است مردم یبرا ،کتاب نزول هیآ اقیس به توجه با چون ؛است بهتر ها جهان واژه از که اند، برگردانده

 در آن مورد 41 به قریب قرآن، در "عالمین" کاربرد درمو 78 مجموع از که شود یم مالحظه قرآن به مراجعه
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الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمآ اِنْ كُنْتُمْ قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ * قالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَمينَ ﴿: مانند ؛است "ها جهان" معناى

 ،آن مانند و انعام انذار، هدایت، قراین از اعم آیات، در موجود قراین وجود با موارد بقیه و( 24ـ28/شعراء) ﴾مُوقِنينَ

آل) ﴾وَ هُدًى لِلْعالَمينَاِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذى بِبَكَّةَ مُبارَكًا ﴿: مانند است؛ آمده "جهانیان" معناى در

( 88: 2884 ن،یمجاهد) .دباشن ترجمه قابل معنى دو هر به که گرفت سراغ را مواردى توان مى اگرچه( 78/عمران

 را "تَنْزِیلُ" مترجم سه هر. است مصدر که یصورت در ،کرده ترجمه ینقل یماض را "تَنْزِیلُ" دل،خرم ترجمه در

 .است مناسب "تَنْزِیلُ" یبرا "فرستادن فرو" یفارس معادل که یصورت در اند، نگردانده بر یفارس به

 .است انیجهان پروردگار جانب از ست،ین آن در یشک که ،کتاب نیا فرستادن فرو: یشنهادیپ ترجمه  

 ﴾يَهْتَدُونَ لَعَلَّهُمْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ أَتاهُمْ ما قَوْماً لِتُنْذِرَ رَبِّكَ مِنْ الْحَقُّ هُوَ بَلْ افْتَراهُ يَقُولُونَ أَمْ﴿ :سوم هیآ ـ۴ـ۴

 تا پروردگارت سوى از است حقّى سخن این امّا ،«است بسته خدا به دروغ هب را آن( محمّد)»: گویند مى آنان ولى

! شوند هدایت( و گیرند پند) شاید است،  نیامده آنان براى اى انذارکننده هیچ تو از پیش که کنى انذار را گروهى

 (مکارم)

 که را مردمى تا توست، پروردگار جانب از و حقّ آن بلکه[  است چنین نه] ؟«است بربافته را آن»: گویند مى آیا

 (فوالدوند). یابند راه که امید دهى، هشدار ،است  نیامده آنان براى اى دهندهبیم تو از پیش

(. است داده نسبت خدا به دروغ به و) است ساخته خود پیش از را آن خودش( محمّد: )گویند مى( مشرکان) امّا

 بترسانى( خدا خشم از) را گروهى تا است شده نازل( تو بر) پروردگارت سوى از که است حقّى( سخن) قرآن بلکه

 (دل خرم)(. شوند رهنمود حق سوى به و) یابند هدایت شاید است، نیامده آنان براى پیغمبرى تو از پیش که

 نجایا در "ی" حرف که  یصورت در ،دهیگرد استفاده "یحق سخن" عبارت از ،مکارم ترجمه در: یا سهیمقا یبررس

 ،یلرستان  وند نهیآد) اند گفته اضراب را "ام" ونینحو کهنیا گرید نکته .است معرفه "الحق" و است نکره عالمت

 مورد نیا در .است نموده ترجمه یخوب به مکارم و ندا گرفته استفهام ،دل خرم و فوالدوند اما( 227 ،7 :2877

 نیهمچن( 718 ،8 :2417 ،یزمخشر) «بل: بمعنى هالکائن هالمنقطع هی "أم" ألن  افْتَراهُ یَقُولُونَ أَمْ»: است آمده
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 انذار" مکارم ،"تُنْذِرَ" فعل ترجمه یبرا .باشد ینم یاصل متن در که تاس آورده "واو" حرف ،حق از بعد فوالدوند

 است، نموده استفاده "ترساندن" از دل خرم که یصورت در ،است یعرب واژه همان که است برده کار هب "کردن

 مِنْ نَذِیرٍ مِنْ أَتاهُمْ ما قَوْماً لِتُنْذِرَ» جمله ترجمه در. است یبهتر انتخاب "دادن هشدار" از فوالدوند تفادهاس یول

 واژه همان از مکارم "نَذِیرٍ" معادل یبرا نکهیا لیدل به نخست ؛است شده داده حیترج فوالدوند ترجمه «قَبْلِکَ

 ینوع که است نموده ترجمه "یغمبریپ" به دل خرم و شدهن مقصد زبان در ،یابیمعادل و نموده استفاده یعرب

 و استکه بهتر   نموده ترجمه "یا دهنده میب" به ،فوالدوند کنیل ندارد، کاربرد ترجمه در و است یریتفس برداشت

 آورده جمله انیپا در را یاصل فعل و نموده تیرعا را یفارس زبان در یبندجمله ساختار فوالدوند نکهیا گرید

 .است

 پروردگار جانب از که است حقّ آن امّا بافته؟ هم به خود که است یدروغ ندیگو یم بلکه: یشنهادیپ ترجمه

 .ابندی راه دیشا ،یده هشدار اند،نداشته یا دهندهمیب تو از شیپ که را یمردم تا توست

 ال وَ وَلِيٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَكُمْ ما الْعَرْشِ عَلَى  اسْتَوى ثُمَّ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي بَيْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ﴿ :چهارم هیآ ـ۵ـ۴

  ﴾تَتَذَكَّرُونَ فَالأَ شَفِيعٍ

 بر سپس آفرید،[  دوران شش] روز شش در ،است دو این میان را آنچه و زمین و هاآسمان که است کسى خداوند

! شوید؟ نمى متذکّر آیا .نیست او جز شما براى اى کنندهشفاعت و سرپرست هیچ گرفت؛ قرار( قدرت) عرش

 (مکارم)

 عرش بر آنگاه آفرید، هنگام شش در است، دو آن میان که را آنچه و زمین و هاآسمان که است کسى خدا

 (فوالدوند) گیرید؟ نمى پند هم باز آیا نیست؛ گرىشفاعت و سرپرست او از غیر شما براى یافت، استیال[  قدرت]

 تخت بر سپس و بیافرید دوره شش در ،است دو آن میان در که را آنچه و زمین و هاآسمان که است کسى خدا

 شفیعى هیچ و( برهاند خدا عذاب از را شما که) یاورى هیچ شما براى خدا جز به. گرفت قرار جهان فرماندهى

 (دل خرم) شوید؟ مى یادآور آیا. ندارد وجود( ،کند شفاعت برایتان ـخدا اجازه با جز ـخدا پیش در که)
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 ،مذاهب یکالم بحث در که است «الْعَرْشِ عَلَى  اسْتَوىثُمَّ » عبارت ،هیآ نیا توجه قابل نکته: یا سهیمقا یبررس

 حاتیتوض ،یپاورق رد تواند یم ازین صورت در مترجم نیبنابرا ؛است شدهآن  از مختلف یها ریتفس و ها ترجمه

 "اسْتَوى" واژه مورد در .دینما زیپره ترجمه در خود مذهب یریتفس نظرات کردن اردو از و دهد ارائه الزم

 عَلَى الرَّحْمنُ﴿ آیه مانند ؛است اقتدار و استیالء معنى در شود، متعدّى( على) حرف با واژه این گاههر :اند گفته

 در آنچه همه» :اند گفته را "عرش" یفارس معادل نیز و شد مستولى یعنى نجایا در که( 7/طه)  ﴾اسْتَوى الْعَرْشِ

 بر سپس و» آورده دل خرم که یفارس برگردان نیبنابرا( 272، 2 :2874 ،یاصفهان راغب) .«ستا زمین و آسمان

 به سپس» :است آورده گونه نیا زانیالم ریتفس را نیهم. ستین فتهریپذ «،گرفت قرار جهان فرماندهى تخت

 هب ،مکارم و اند کرده ترجمه "خدا" ،مترجم دو را هر "اهلل" واژه( 888 ،28 :2874 ،ییطباطبا) «پرداخت عرش

 باری یذات صفات گر انیب "وند" پسوند رایز ؛دارد حیترج خداوند نجایا در که نموده ترجمه خداوند به یدرست

 تیخالق بحث هبلک ،امدهین انیم به یبحث ،است بودن الوجود واجب همان که خدا ذات از هیآ نیا در و است تعالی 

 که یصورت در ،است  نموده ترجمه ،مثبت فعل صورت هب را «تَتَذَکَّرُونَ أَفَال» یانیپا جمله دل خرم. است خداوند

 ،7 :2877 وند، نهیآد) .است تفعّل باب از منفى مضارع فعل  «تتذکّرون ال»: ندیگو یم نیچن ونینحو .است یمنف

281) 

 شش] روز شش در ،است دو آن میان را آنچه و زمین و هاآسمان که است کسى خداوند: یشنهادیپ ترجمه

 باز آیا .نیست  اى کنندهشفاعت و سرپرست هیچ او جز را شما .گرفت قرار( قدرت) عرش بر سپس آفرید،[  دوران

 گیرید؟ نمى پند هم

 ﴾تَعُدُّونَ مِمَّا سَنَةٍ أَلْفَ مِقْدارُهُ كانَ يَوْمٍ فِي إِلَيْهِ يَعْرُجُ ثُمَّ الْأَرْضِ إِلَى السَّماءِ مِنَ الْأَمْرَ يُدَبِّرُ﴿ :پنجم هیآ ـ۶ـ۴

 هایىسال از سال هزار آن مقدار که روزى در سپس کند؛ مى تدبیر زمین سوى به آسمان از را( جهان این) امور

 (مکارم)(. یابد مى پایان دنیا و) رود مى باال او سوى هب ،شمرید مى شما که است
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 آن ـ مقدارش که روزى در[  آن گزارش و نتیجه] آنگاه.کند مى اداره زمین، تا[  گرفته] آسمان از را[  جهان] کار

 (فوالدوند. )رود مى باال او سوى به است، سال هزار ـ شمارید برمى[  آدمیان] شما که چنان

 در مدبّرى او جز و) است داده قرار خود تدبیر پوشش زیر زمین، تا گرفته آسمان از( را هستى عالم تمام) خداوند

 شمارید، مى شما که است هایىسال از سال هزار آن اندازه که روزى در امور تدبیر سپس(. ندارد وجود جهان این

 (دل خرم. )گردد بازمى او سوى به

 به هم و "یسو به" یمعن به هم رایز ؛است مقصد زبان در "یال" حرف معادل توجه قابل نکته: یا سهیمقا یبررس

 "امر" و گرفته فاعل و فعل را "دبری" فوق ترجمه سه در( 74 ،2 :2874 ،یاصفهان راغب). است آمده "تا" یمعن

 را "یال" هم باز نیا وجود با .اند گرفته "امر" به متعلق مجرور و جار را «االرض یال و السماء من» و مفعول را

 با البته .اند گرفته "تا" یمعن به گرید مترجم دو و "یسو به" را آن مکارم  کهچنان ؛اند نموده ترجمه متفاوت

 یامعن "نیزم یسو به" نیبنابرا. رساند یم را یهست تیتمام قبل، هیآ دنبال به هیآ نیا ،اتیآ اقیس به توجه

 تدبیر زمین تا گرفته آسمان از». ندا آورده "تا" یمعن به آن را هم گرید یبرخ فوق مطلب دییتا در .ستین یکامل

 او سوى به( چیز همه) شمارید، مى شما که هاست آن از سال هزار اش اندازه که روزى در آنگاه کند، مى را کار هر

 (888 ،28 :2874 ،ییطباطبا)« .رود مى باال

 آنچه از ،است سال هزار مقدارش که روزى در آنگاه کند؛ مى ریتدب زمین تا آسمان از را کار :یشنهادیپ ترجمه

 .رود یم باال او یسو به ،شمرید مى شما

 ﴾الرَّحِيمُ الْعَزِيزُ الشَّهادَةِ وَ الْغَيْبِ عالِمُ ذلِكَ﴿ :ششم هیآ ـ۷ـ۴

 (مکارم! )است مهربان و ناپذیر شکست و است باخبر آشکار و پنهان از که است خداوندى او

 (فوالدوند). است مهربان شکوهمندِ که آشکار و نهان داناىِ اوست

 (دل خرم. )است مهربان و چیره و است باخبر آشکار و پنهان از که است خداوندى او

 یبرا که اند کرده ترجمه "از که است یخداوند او" به را "ذلک" دل خرم و مکارم ترجمه در: یا سهیمقا یبررس

 "آن" ،مقصد زبان در معادل واژه که یصورت در ،کرده ترجمه "اوست" فوالدوند و است مناسب "اهلل هو" ترجمه
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 و» جمله در و ستین "عالِمُ" یبرا یمناسب ترجمه "است باخبر" دل خرم و مکارم ترجمه در ضمن در .است

 نموده ترجمه "یدانا" را "عالِمُ" فوالدوند .میندار یعرب متن در "واو" حرف زین «است مهربان و ناپذیر شکست

 . است یخوب معادل که نموده ترجمه "ریناپذشکست" را "زیعز" مکارم. است  مناسب که

 .است بانمهر( روزمندیپ) ریناپذ شکست آشکار، و نهان داناىِ[ یخدا]آن: یشنهادیپ ترجمه

 ﴾طِينٍ مِنْ الْإِنْسانِ خَلْقَ بَدَأَ وَ خَلَقَهُ ءٍ شَيْ كُلَّ أَحْسَنَ الَّذِي﴿ :هفتم هیآـ 8ـ۴

 (مکارم) .کرد آغاز گِل از را انسان آفرینش و آفرید نیکو ،آفرید را چه هر که است کسى همان او

 (فوالدوند) .کرد آغاز گِل از را انسان آفرینش و آفریده نیکو ،است آفریده که را چیزى هر که کسى همان

 (دل خرم). آغازید گل از را( اوّل) انسان آفرینش و آفرید نیکو آفرید، را هرچه که است کسى آن

 آن یعرب معادل که است  کرده ترجمه "است یکس همان او" به را "الَّذِی" مکارم ترجمه در: یا سهیمقا یبررس

 به دل خرم ترجمه در و "یکس همان" فوالدوند ترجمه در .میندار جمله در "هو" که یصورت در است "یالذ هو"

 در گرید مورد. است "که یکس" آن، یبرا معادل نیبهتر و ندارد یعرب معادل که شده برگردانده "یکس آن"

 ،است مشهود آن رادیا که است کرده ترجمه ینقل یماض به ،است یماض فعل که "خَلَقَهُ" جمله فوالدوند ترجمه

 . اند نموده ترجمه یدرست به گرید ترجمه دو که  یصورت در

 .کرد آغاز گِل از را انسان آفرینش و آفرید نیکو ،آفریده را چیزى هر که کسى: یشنهادیپ ترجمه

  ﴾مَهِينٍ ماءٍ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ نَسْلَهُ جَعَلَ ثُمَّ﴿: هشتم هیآ ـ9ـ۴

 (مکارم. )آفرید قدر بى و ناچیز آب از اى عصاره از را او نسل سپس

 (فوالدوند) .فرمود مقرّر پست آبى چکیده از را او نسل[  تداوم] سپس

 (دل خرم. )آفرید( منى نام به) ناچیزى و ضعیف( ظاهر به) آب عصاره از را او ذرّیّه خداوند سپس

 ﴾طِينٍ مِنْ سُاللَةٍ  مِنْ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ وَ﴿: است شده داده حیتوض هیآ دو نیا با سالله: یا سهیمقا یبررس

 اهل. است آمده قرآن در مورد دو نیهم که (8/سجده) ﴾مَهِينٍ ماءٍ مِنْ سُاللَةٍ  مِنْ نَسْلَهُ جَعَلَ ثُمَّ﴿ و (22/مؤمنون)
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 مرد کشیده و چکیده که اند گفته "سلیل و سلیله و سالله" را فرزند. اند گفته "شدهصاف و دهیچک" را آن لغت

 دهیچک همان سالله یبرا وجه نیبهتر ،مقصد زبان به توجه با نیبنابرا( 277 ،8: 2872 ،اکبرعلى قرشى،. )است

 ،است مجرور و جار که را "ماءٍ مِنْ" اگر .است تر مناسب نژاد کلمه نسل یبرا و است آورده فوالدوند که است

 یعرب متن در "مِنْ" کی دل خرم و فوالدوند ترجمه در ،میریبگ ماء یبرا صفت را "نیمه" و ،سالله یبرا صفت

 واژه ،دل خرم ترجمه در نکهیا گرید نکته .است  کرده کمک آن یروان به و شده حذف ترجمه در که دارد وجود

 .                                                                         باشد ینم یعرب متن در که مدهآ یفارس متن در "خداوند"

 .داد قرار (مقداریب) پست آبى چکیده از را نژادش سپس: یشنهادیپ ترجمه

  ﴾تَشْكُرُونَ ما قَلِيالً الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ لَكُمُ جَعَلَ وَ رُوحِهِ مِنْ فِيهِ نَفَخَ وَ سَوَّاهُ ثُمَّ﴿: نهم هیآ ـ1۱ـ۴

 امّا ،داد قرار هادل و هاچشم و گوش شما براى و دمید وى در خویش روح از و ساخت موزون را او( اندام) سپس

 (مکارم)! آورید مى جا به را او هاىنعمت شکر کمتر

 اندک چه داد؛ قرار هادل و دیدگان و گوش شما براى و دمید او در خویش روح از و کرد اندام درست را او آنگاه

 (فوالدوند). گزارید مى سپاس

 براى و دمید او در( است اسرار از سرّى که) خود به متعلّق روح از و کرد آراسته و تکمیل را او هاىاندام آنگاه

 به را( او هاىنعمت) شکر کمتر شما( امّا بفهمید، و بنگرید و بشنوید تا) آفرید هادل و ها چشم و هاگوش شما

 (دل خرم. )آورید مى جاى

 گونهنیا را «تَشْکُرُونَ ما قَلِیالً» جمله دل خرم و مکارم که شودیم مالحظه ها ترجمه سهیمقا از: یا سهیمقا یبررس

مفعول و ظرف ،را "ما قلیال" دهد یم نشان که «آورید مى جا به را او هاىنعمت شکر کمتر امّا» :اند کرده ترجمه

 هصل "ما" و مطلق مفعول عن نائب ،"قَلِیلًا" فوالدوند ترجمه در که یصورت در ،اند گرفته "تشکرون" یبرا فیه

 .است ترمناسب فوالدوند یآقا ترجمه مجموع در( 2828 ،8 :2427 علوان،) .است شده  گرفته قلت دیتأک یبرا

 هادل و دیدگان و گوش شما براى و دمید او در خویش روح از و کرد درست را او اندام  آنگاه: یشنهادیپ ترجمه

 .گزارید مى سپاس اندک چه داد؛ قرار
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  ﴾كافِرُونَ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ بَلْ جَدِيدٍ خَلْقٍ لَفِي إِنَّا أَ الْأَرْضِ فِي ضَلَلْنا إِذا أَ قالُوا وَ﴿: دهم هیآـ 11ـ۴

 لقاى آنان ولى« !یافت؟ خواهیم اى تازه آفرینش شدیم، گم زمین در( و مردیم) ما که هنگامى آیا»: گفتند آنها

 (مکارم)(. دهند ادامه خویش هوسرانى به آزادانه معاد، انکار با خواهند مى و) کنند مى انکار را پروردگارشان

 به آنها بلکه[ نه،] «بود؟ خواهیم جدیدى خلقت در ما[ باز] آیا شدیم، گم زمین[  دلِ] در وقتى آیا»: گفتند و

 (فوالدوند) .کافرند[ او حضور و] پروردگارشان لقاى

 اثرى و گردید خاک آمیزه ما وجود ذرّات و) گشتیم گم زمین در و مردیم ما که هنگامى آیا: گویند مى( کافران)

 با مالقات منکر آنان بلکه( گیریم؟ مى سر از را زندگى دوباره و) یافت خواهیم اى تازه آفرینش( نماند آن از

 (دل خرم. )هستند هم( کتاب و حساب براى) پروردگارشان

 مورد در .است مشهود آن اشکال که است  کرده ترجمه "ندیگو یم" را "قالُوا" دل خرم: یا سهیمقا یبررس

 ،2 :2874 ،یاصفهان راغب) «.است بدن شدن دگرگون و استحاله و مرگ از کنایه»: است آمده نیچن "ضللنا"

 یگرید و باشد کم یکی که اندگرفته هم با زیچ دو شدن مخلوط یمعنا به را "ضللنا"دانان،  لغت یبرخ( 482

 .است آن یبرا ترجمه نیبهتر "میشد گم" نیبنابرا .شود محو شدن مخلوط نیا اثر در است کم که آنچه و ادیز

 متن در رایز گذاشت؛ یم ومهیگ داخل را "هم" و "میمرد ما" بود بهتر دلخرم ترجمه در فوق ردامو بر اضافه

 . ندارد وجود یعرب

 بلکه[ نه،] «!؟افتی میخواه یاتازه نشیآفر[ باز] ایآ شدیم، گم زمین در وقتى آیا»: گفتند و: یشنهادیپ ترجمه

 .کافرند پروردگارشان دارید به آنها

  ﴾تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ  إِلى ثُمَّ بِكُمْ وُكِّلَ الَّذِي الْمَوْتِ مَلَكُ يَتَوَفَّاكُمْ قُلْ﴿ :ازدهمی هیآ ـ1۲ـ۴ 

 پروردگارتان بسوى را شما سپس گیرد؛ مى را شما( روح) شده، مأمور شما بر که مرگ فرشته»: بگو

 (مکارم)« .گردانند بازمى

 بازگردانیده پروردگارتان سوى به آنگاه ستاند، مى را جانتان شده، گمارده شما بر که مرگى فرشته»: بگو

 (فوالدوند) « .شوید مى
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 سوى به سپس گیرد، مى را شما جان( و آید مى سراغتان به) است، شده گماشته شما بر که مرگ فرشته: بگو

 (دل خرم. )شوید مى بازگردانده پروردگارتان

 صورت  به مکارم ترجمه در که "دیشو یم دهیبرگردان" یمعن به است مجهول "تُرْجَعُونَ" فعل: یا سهیمقا یبررس

 را  آن معادل واژه فوالدوند، کنیل ،است شده معرفه اضافه سبب به "الْمَوْتِ مَلَکُ" و. است  دهیگرد ترجمه معلوم

 .اند کرده ترجمه یدرست  به آن را دل خرم و مکارم که یحال در است؛ آورده (یمرگ فرشته) نکره

 سوى به آنگاه .ستاند مى را جانتان ،است شده گمارده شما بر که مرگ فرشته»: بگو: یشنهادیپ ترجمه

 «.شوید مى بازگردانیده پروردگارتان

 ﴾مُوقِنُون إِنَّا صالِحاً نَعْمَلْ فَارْجِعْنا سَمِعْنا وَ أَبْصَرْنا رَبَّنا رَبِّهِمْ عِنْدَ رُؤُسِهِمْ ناكِسُوا الْمُجْرِمُونَ إِذِ  تَرى لَوْ وَ﴿ :دوازدهم هیآ ـ1۳ـ۴

 وعده آنچه! پروردگارا»: گویند مى افکنده، زیر به سر پروردگارشان پیشگاه در که هنگامى را مجرمان ببینى اگر و

 (کارمم)« !داریم یقین( قیامت به) ما .دهیم انجام اى شایسته کار تا بازگردان را ما .شنیدیم و دیدیم بودى کرده

:[ گویند مى که] دیدى مى ،اند افکنده زیر به را سرهاشان پروردگارشان پیش مجرمان که را هنگامى کاش و

 (فوالدوند)« .داریم یقین ما که چرا ؛کنیم شایسته کار تا بازگردان را ما .شنیدیم و دیدیم پروردگارا،»

 ایشان و اند شده گردآورده کتاب و حساب براى) پروردگارشان پیشگاه در که هنگامى آن در را گناهکاران ببینى

 شنیدیم و( بودیم زده کورى به آن از را خود آنچه) دیدیم! پروردگارا: گویند مى و اند افکنده زیر به سر( خجالت از

 انجام صالح عمل تا بازگردان( جهان به) را ما پس( پشیمانیم اینک  هم. بودیم زده کرى به آن از را خود آنچه)

 (دل خرم) .داریم کامل یقین( پیغمبرانت فرموده و قیامت به) ما(. برگردیم خدمت به سرافراز و) دهیم

 نیبنابرا( 287 ،8 :2422 کرباسى،) اند، دانسته یشرط را "لو" ونینحو نکهیا توجه قابل نکته: یا سهیمقا یبررس

 دل خرم و مکارم ترجمه در که "ندیگو یم" فعل اما .است حیصح مکارم ترجمه پس .میکن ترجمه تمنا دینبا

 .    است  داده قرار کروشه انیم دررا  آن یدرست هب فوالدوند و ندارد وجود یعرب متن در شود، یم مالحظه

 که] دیدى مى ،اند افکنده زیر به را سرهاشان پروردگارشان پیش مجرمان که را هنگامى اگر و :یشنهادیپ ترجمه

 « .داریم یقین ما رایز ؛کنیم شایسته کار تا بازگردان را ما .شنیدیم و دیدیم پروردگارا،»:[ گویند مى
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  ﴾أَجْمَعِينَ النَّاسِ وَ الْجِنَّةِ مِنَ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ مِنِّي الْقَوْلُ حَقَّ لكِنْ وَ هُداها نَفْسٍ كُلَّ لَآتَيْنا شِئْنا لَوْ وَ﴿ :زدهمیس هیآـ 1۴ـ۴

 ام گذارده آزاد را آنها من) ولى. دادیم مى ،(بدهیم اجبار روى از) را الزمش هدایت انسانى هر به خواستیم مى اگر و

 (مکارم! )کنم پر همگى انس و جنّ از( گنهکار و ایمان بى افراد از) را دوزخ که است حق ام وعده و سخن( و

: که گردیده محقّق من سخن لیکن دادیم، مى را هدایتش[ جبر روى از] کسى هر به حتماً خواستیم، مى اگر و

 (فوالدوند) «.آکند خواهم آدمیان و جنّیان همه از را جهنّم آینه هر»

 تکالیف به مکلّف و اراده صاحب را انسان) لیکن و دادیم مى را اش الزمه هدایت انسانى هر به ،خواستیم مى ما اگر

 جملگى از را دوزخ که کردم مقرّر من( .آفریدیم پیغمبران وسیله به دایته قابل و خود اعمال برابر در لمسئو و

 (دل خرم. )کنم پر انس و جنّ( گناهکار و ایمان بى) افراد

: دومبا جمله  «هُداها نَفْسٍ کُلَّ لَآتَیْنا شِئْنا لَوْ وَ»: اول جمله ارتباط هیآ نیا در بحث قابل نکته: یا سهیمقا یبررس

 دهید ترجمه در دیبا که است «أَجْمَعِینَ النَّاسِ وَ هالْجِنَّ مِنَ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ»: سوم جمله و «مِنِّی الْقَوْلُ حَقَّ لکِنْ وَ»

 ،«است اریاخت صاحب و شود ینم تیهدا جبراً انسان» :دیفرما یم خداوند که است واضح کامالً ،اول جمله .شود

 گرید عبارت به ؛«است شده محقق من سخن» :شود یم انیب گونهنیا که اول جمله بر است یدیکأت دوم جمله

 شروع "قسم الم" با که سوم جمله و است شده دهیآفر آزاد بشر که است نیا خداوند سخن شدن محقق

 نیبنابرا .گردد یم انیب بعد هیآ در ،آن علت و «شود یم پر انس و جن از جهنم»: شود یم ترجمه نیچن ،شود یم

 پر گرید عبارت به ؛دهند یم ارتباط قبل جمله به را آن ،سوم جمله یابتدا در "که" آوردن با بزرگوار مترجم سه

 که چنان. است امتیق روز یفراموش علت به جهنم شدن پر که یصورت در شود؛ یم بشر یآزاد جهینت جهنم شدن

 که ـ او اختیار خالف بر و جبر هب ،خواستیم می اگر که است چنین آیه این از مقصود ظاهراً»: است شده گفته

 اقتضاء چنین حکمت لکن ؛میکرد می رهسپار راست راه سوى هب را او ـ برگزیده هدایت بر را گمراهى و ضاللت

 راه فهمیده و دانسته کفّار و شده گذاشته همه اریاخت در کوین وجهى به هدایت اسباب آنکه از پس که نموده

 باشد مختار عمل در انسان که نموده اقتضاء چنین مشیّت که ـ سابق حکم بر بنا هم ما ،گرفتند پیش را ضاللت

 یا ثواب مستحقّ خود عمل جهینت از کس هر و است تکلیف دار عالم این که زیرا ؛مینکرد هدایت جبر هب را او ـ



16 
 

 دائمى عذاب و جهنّم در خلود آنها گمراهى الزمه و گردند می گمراه ،نشدند هدایت که وقتى و گردد یم عقاب

 این و ( 24/سجده) ﴾تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِما الْخُلْدِ عَذابَ ذُوقُوا وَ نَسِيناكُمْ إِنَّا هذا يَوْمِكُمْ لِقاءَ نَسِيتُمْ بِما فَذُوقُوا﴿ :بود  خواهد

 مجبور را کفّار ،خواست می خدا اگر :است این مقصود که شد باال آیه در که را توجیهى نماید می تأیید آیه

 ایمان اختیار، روى از مردم که نموده اقتضاء چنین الهى خواست و مشیّت لکن آرند؛ ایمان اینکه بر نمود می

 فراموش را معاد روز گویا ،توجّه عدم و شهوات در رفتن فرو و پرستىهوى یا کبر روى از کفّار چون و بیاورند

 فراموشى معامله آنان با نیز ما ،مثل هب مجازات باب از نمودند فراموش را روزى چنین آنها وقتى و نمودند

 (277 ،21 :2882 ن،یام) «.گذاریم می وا دائمى عذاب در را آنها و کنیم می

 من سخن لیکن دادیم، مى را هدایتش[ جبر روى از] کسى هر به حتماً خواستیم، مى اگر و: یشنهادیپ ترجمه

  «.آکند خواهم آدمیان و جنّیان همه از را جهنّم آینه هر» [است مختار انسان که] گردیده محقّق

  ﴾تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِما الْخُلْدِ عَذابَ ذُوقُوا وَ نَسِيناكُمْ إِنَّا هذا يَوْمِكُمْ لِقاءَ نَسِيتُمْ بِما فَذُوقُوا﴿ :چهاردهم هیآ ـ1۵ـ۴

 را شما نیز ما کردید، فراموش را امروزتان دیدار اینکه خاطر هب(! را جهنم عذاب) بچشید:( گویم مى آنها به و)

 (مکارم! )دادید مى انجام که اعمالى خاطر به را جاودان عذاب بچشید و کردیم فراموش

[  سزاى] به و کردیم فراموشتان[ نیز] ما. بچشید[ را عذاب] ،بردید یاد از را روزتان این دیدار آنکه[  سزاى] به پس

 (فوالدوند. )بچشید را جاودان عذاب ،دادید مى انجام آنچه

 فراموش( کتاب و حساب براى پروردگارتان با) را خود امروز مالقات اینکه خاطر به( را جهنّم عذاب) بچشید

 به را همیشگى عذاب بچشید و سپاریم مى فراموشى دست به( و رها عذاب میان در) را شما نیز ما و اید کرده

 (دل خرم. )اید داده مى انجام( دنیا در) که اعمالى سبب

 ترجمه یاللفظ تحت صورت هب است، شده شروع "فَذُوقُوا" با که را یا جمله ،دل خرم و مکارم: یا سهیمقا یبررس

 اول "فاء" نیهمچن .ردیگ یم قرار جمله آخر فعل یفارس در که یصورت در ،اند آورده جمله اول را فعل و دهنمو

 .است تر کامل فوالدوند ترجمه پس .اند نکرده ترجمه را جمله
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 فراموشتان[ نیز] ما. بچشید[ را عذاب] ،بردید یاد از را روزتان این دیدار آنکه[  سزاى] به پس: یشنهادیپ ترجمه

 . بچشید را جاودان عذاب ،دادید مى انجام آنچه[  سزاى] به و کردیم

  ﴾يَسْتَكْبِرُونَ ال هُمْ وَ رَبِّهِمْ بِحَمْدِ سَبَّحُوا وَ سُجَّداً خَرُّوا بِها ذُكِّرُوا إِذا الَّذِينَ بِآياتِنَا يُؤْمِنُ إِنَّما﴿ :پانزدهم هیآ ـ1۶ـ۴

 و تسبیح و افتند مى سجده به ،شود یادآورى آنان به آیات این وقت هر که آورند مى ایمان ما آیات به کسانى تنها

 (مکارم. )کنند نمى تکبّر و آورند مى جا هب را پروردگارشان حمد

 و افتند درمى روى به کنان سجده کنند، یادآورى ایشان به را[  آیات] آن چون که گروند مى ما آیات به کسانى تنها

 (فوالدوند. )فروشند نمى بزرگى آنان و گویند مى تسبیح پروردگارشان ستایش به

 و افتند مى سجده به( خدا براى) شوند، داده پند بدانها وقت هر که دارند ایمان ما آیات به کسانى تنها

 (دل خرم). ورزند نمى تکبّر و پردازند مى پروردگارشان تسبیح به ستایشگرانه

 تر مناسب فوالدوند و مکارم ترجمه نیبنابرا .اند نموده ترجمه یادآوری به را "ذُکِّرُوا" نایلغو: یا سهیمقا یبررس

 .ستین "ذُکِّرُوا" یبرا یخوب معادل (ندشو یم داده پند) دل خرم ترجمه و است

 به و فتندیب کنان سجده شود، یادآورى ها بدان چون که گروند مى ما آیات به کسانى تنها: یشنهادیپ ترجمه

 .فروشند نمى بزرگى آنان و گویند مى تسبیح پروردگارشان ستایش

  ﴾يُنْفِقُونَ رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ طَمَعاً وَ خَوْفاً رَبَّهُمْ يَدْعُونَ الْمَضاجِعِ عَنِ جُنُوبُهُمْ  تَتَجافى﴿ :شانزدهم هیآ ـ1۷ـ۴

 را خود پروردگار و( آورندمى خدا درگاه به رو و خیزند مى پا هب و) شود مى دور شب دل در بسترها از پهلوهایشان

 (مکارم! )کنند مى انفاق ،ایم داده روزى آنان به آنچه از و خوانند مى امید و بیم با

 روزیشان آنچه از و خوانند مى طمع و بیم روى از را پروردگارشان[ و] گردد مى جدا خوابگاهها از پهلوهایشان

 (فوالدوند). کنند مى انفاق ،ایم داده

( و پردازند مى پروردگارشان عبادت به و گفته ترک را شیرین خواب و) شود مى دور به بسترها از پهلوهایش

 (دل خرم. )بخشند مى ،ایم داده بدیشان که چیزهایى از و خوانند مى فریاد به امید و بیم با را خود پروردگار
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 مکان و چیزى از شدن دور معنى هب ،تجافى: تتجافى» :شده گفته نیچن یتجاف مورد در: یا سهیمقا یبررس

 یبرا "گردد یم جدا" واژه ،فوق مطلب به توجه با (228 ،27: تا یب ،یطبرس) «.است نمودن اختیار را بلندى

 فوالدوند نیبنابرا. است شدن جدا همان ،خواب محل از شدن دور یفارس دلامع رایز ؛است تر مناسب آن ترجمه

 یحال در ،است  آورده را "شب دل در" مکارم ،اول جمله برگردان در نکهیا گرید نکته. است  داشته یبهتر انتخاب

 را "واو" زین دوم جمله در .وجود ندارد کلمه نیا یعرب متن در کنیل ،دهد یم رخ شب در اتفاق نیچند ا هر که

 نیا یبرا فوالدوند ترجمه پس ،ندا آورده پرانتز در را همان دل خرم و فوالدوند که یصورت در است، آورده اضافه

 .شود یم شنهادیپ هیآ

 از و خوانند مى طمع و بیم روى از را پروردگارشان[ و] گردد مى جدا هاخوابگاه از پهلوهایشان: یشنهادیپ ترجمه

 . کنند مى انفاق ،ایم داده شانروزی آنچه

 ﴾يَعْمَلُونَ كانُوا بِما جَزاءً أَعْيُنٍ قُرَّةِ مِنْ لَهُمْ أُخْفِيَ ما نَفْسٌ تَعْلَمُ فَال﴿ :هفدهم هیآ ـ18ـ۴

 کارهایى پاداش این .شده نهفته آنها براى ،هاستچشم روشنى مایه که مهمّى هاىپاداش چه داند نمى کس هیچ

 (مکارم! )دادند مى انجام که است

 آنان براى ،دادند مى انجام آنچه[  پاداش] به ،است دیدگان بخش روشنى آنچه از چیز چه داند نمى کس هیچ

 (فوالدوند. )است شده پنهان

 براى بخشى مسرّت و آفرین شادى چیزهاى چه دهند، مى انجام( مؤمنان) که کارهایى برابر در داند نمى کس هیچ

 (دل خرم. )است شده پنهان ایشان

 .است آن فاعل  نائب مستتر ضمیر و مجهول فعل " أخفی" ،هیآ اعراب و بیترک به توجه با: یا سهیمقا یبررس

 فاعل نائب براى است حال ،الیهمضاف و مجرور و جار " أَعْیُنٍ هِقُرَّ مِنْ" ،"اخفى" به متعلق مجرور و جار " لهم"

 اسم "واو"که  است ناقص فعل ا"کانو" ،"جزاء" به متعلق مجرور و جار "بما" .است له مفعول "جزاء" و "اخفى"

« .است "ما" براى صله خبرش و اسم با ناقص جمله این .است "کان" خبر و فاعل و فعل " یعملون" آن و

 تَعْلَمُ فاَل» از بعد ،مقصد زبان در یبند جمله ساختار حفظ جهت است بهتر( 248 ،7 :2877 لرستانى، وند آدینه)
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 به فوالدوند ترجمه در نکته نیا .شود تمام "است  شده  پنهان" فعل با جمله که گردد ترجمه یصورت به ،«نَفْسٌ

 کروشه در را آن ترجمه اما  آمده، هیآ در "جَزاءً" لفظ که دارد وجود رادیا نیا کنیل ،است دهیگرد تیرعا یخوب 

 .است  داده قرار

 انجام آنچه پاداش به ،است دیدگان بخش روشنى آنچه از چیز چه داند نمى کس هیچ: یشنهادیپ ترجمه

 . است شده پنهان آنان براى ،دادند مى

  ﴾أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً ال يَسْتَوُونَ ﴿ :هجدهم هیآ ـ19ـ۴

 (مکارم. )نیستند برابر دو این هرگز نه،! است؟ فاسق که است کسى همچون ،باشد باایمان که کسى آیا

 (فوالدوند). نیستند یکسان است؟ نافرمان که است کسى چون است، مؤمن که کسى آیا

. نیستند برابر( دو این! هرگز نه،! )است؟ بوده فاسق که است کسى همچون است، بوده مؤمن که کسى آیا

 (دل خرم)

 به دل خرم. باشد ینم یعرب متن در که است آورده ترجمه در را "دو نیا هرگز نه" مکارم: یا سهیمقا یبررس

 در "کان" فعل. ندارد هیآ فهم در یکمک آن آوردن که یصورت در است، داده قرار پرانتز درون در آن را یدرست

 ﴾وَ كانَ اللَّهُ عَليماً حَكيماً﴿ مثل رد؛یگ یم بر در را ندهیآ و حال و هم زمان گذشته زمان هم یزمان نظر از هیآ متن

 . است  نموده ترجمه گذشته به دل خرم یول ،اند کرده ترجمه خوبرا  آن فوالدوند و مکارم که( 27/نساء)

 . نیستند یکسان است؟ نافرمان که است کسى چون ست،ا مؤمن که کسى آیا: یشنهادیپ ترجمه

 ﴾يَعْمَلُون كانُوا بِما نُزُالً  الْمَأْوى جَنَّاتُ فَلَهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِينَ أَمَّا﴿ :نوزدهم هیآ ـ۲۱ـ۴

 این .بود خواهد هاآن آن از جاویدان بهشت هاىباغ دادند، انجام شایسته کارهاى و آوردند ایمان که کسانى امّا

 (مکارم. )دادند مى انجام آنچه پاداش به هاستآن از( خداوند) پذیرایى وسیله

 آن در که هایىباغ در ،دادند مى انجام آنچه[  پاداشِ] به اند، کرده شایسته کارهاى و آورده ایمان که کسانى اما

 (فوالدوند. )گردند مى پذیرایى شوند، مى جایگزین
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 آن از است، زندگى جاى که بهشت هاىباغ اند، داده انجام شایسته کارهاى و اند آورده ایمان که کسانى امّا و

. اند داده مى انجام( دنیا در) که کارهایى برابر در( ایشان از خدا) پذیرایى محلّ عنوان به بود، خواهد ایشان

 (دل خرم)

 دیق» همان یعرب زبان در حال مثال یبرا گردد؛ تیرعا مقصد زبان قواعد یستیبا ترجمه در: یا سهیمقا یبررس

 دیق» از ،میبکش ریتصو به جمله در را مفعول ای فاعل حالت میخواهیم که یزمان و است یفارس زبان در «حالت

 جَنَّاتُ" یبرا است حال "نزال" فوق جمله در. میکنیم استفاده یعرب زبان در «حال» و یفارس زبان در «حالت

 .است فوالدوند به مربوط مقصد، زبان تیرعا در ترجمه نیبهتر پس (88 ،8 :2427 دعاس،) "الْمَأْوى

باغ در ،دادند مى انجام آنچه[  پاداشِ] به اند، کرده شایسته کارهاى و آورده ایمان که کسانى اما: یشنهادیپ ترجمه

 .گردند مى پذیرایى شوند، مى جایگزین آن در که هایى

وا عَذابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها أُعِيدُوا فِيها وَ قِيلَ لَهُمْ ذُوقُ وَ﴿ :ستمیب هیآ ـ۲1ـ۴

  ﴾بِهِ تُكَذِّبُونَ

 از بخواهند زمان هر .است آتش آنها همیشگى جایگاه ،(زدند سرباز خدا اطاعت از و) شدند فاسق که کسانى امّا و

« !کردید مى انکار که را آتشى عذاب بچشید»: شود مى گفته آنان به و گردانند مى باز آن به را آنها شوند، خارج آن

 (مکارم)

 آن در بیایند، بیرون آن از بخواهند که بار هر. است آتش جایگاهشان پس اند، کرده نافرمانى که کسانى اما و

 (فوالدوند)« .بچشید ،پنداشتید مى دروغش که را آتشى آن عذابِ»: شود مى گفته آنان به و شوند مى بازگردانیده

 دوزخ آتش ایشان جایگاه ،(اند گرفته پیش در کفر راه و) رفته در به( او از اطاعت و خدا فرمان از) که کسانى امّا و

 بچشید: شود مى گفته بدیشان و شوند مى بازگردانده بدانجا ایشان آیند، در به آن از بخواهند که زمان هر. است

 (دل خرم! )پنداشتید مى دروغ را آن که را آتشى عذاب

 .ستین یعرب متن در که یصورت در ،است آورده گاهیجا یبرا را "یشگیهم" صفت ،مکارم:  یا سهیمقا یبررس

 فعل نیهمچن «.گردانند مى باز آن به را  آنها» :است  کرده ترجمه مجهول را معلوم لفع نکهیا گرید اشکال
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 هم دل خرم اشکال در ترجمه نیا. است یفارس زبان قواعد خالف برکه  است  آورده جمله اول را "دیبچش"

 .میندار "جهنم" واژه یعرب متن در که  یصورت در ،است آمده "دوزخ آتش" دل خرم ترجمه در .است موجود

 .است یشنهادیپ ترجمه فوالدوند ترجمه نیبنابرا

 بیرون آن از بخواهند که بار هر. است آتش جایگاهشان پس اند، کرده نافرمانى که کسانى اما و: یشنهادیپ ترجمه

 ،پنداشتید مى دروغش که را آتشى آن عذابِ»: شود مى گفته آنان به و شوند مى بازگردانیده آن در بیایند،

 « .بچشید

 ﴾دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  لَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى وَ﴿ :کمی و ستیب هیآ ـ۲۲ـ۴

 (مکارم! )بازگردند شاید چشانیم، مى( آخرت) بزرگ عذاب از پیش( دنیا این عذاب) نزدیک عذاب از آنان به

 .بازگردند[ خدا به] آنها که امید چشانیم، مى آنان به[ نیز] دنیا این عذاب از بزرگتر، عذاب آن از غیر قطعاً و

 (فوالدوند)

 معاصى و کفر از) شاید چشانیم، مى بدیشان( آخرت) تر بزرگ عذاب از پیش را( دنیا) تر نزدیک عذاب قطعاً ما

 (دل خرم. )برگردند( خدا سوى به و بکشند دست

 و مقدر قسم "الم" و عطف حرف "واو" که شود یم شروع "لَنُذِیقَنَّهُمْ وَ" با جمله ابتدا در: یا سهیمقا یبررس

 نیبنابرا .شود دهید ترجمه در یستیبا و( 247 ،7 :2877 لرستانى، وند آدینه) باشد یم لهیثق دیکتأ حرف "نون"

 دو و میندار مکارم ترجمه در که داشت میخواه جمله شروع در را "نهیآ هر" ای "قطعاً" ،یفارس در دیکأت یبرا

 جمله اول "واو" دل خرم و مکارم ترجمه در نکهیا گرید نکته .اند نموده تیرعا را نکته نیا یخوب هب گرید مترجم

 .است عطف نجایا در "واو" آنکه حال ،دیآ ینم ترجمه در نافیاست "واو" فقط که  یصورت در ،است  دهیگرد حذف

 نیا دل خرم و مکارم ترجمه در سوم مورد. نمود حذف را "واو" توان ینم پس. است یعرب زبان خاصِ قاعده نیا

 آخرت جهان از قبل ایدن که باشد نیچن تیواقع جهت از دیشا اند، کرده یمعن "شیپ" به را "دون" است که

 تَدْعُ ال وَ﴿ و (بقره/ 28 ) ﴾صادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ  دُونِ مِنْ شُهَداءَكُمْ ادْعُوا وَ و﴿»: میخوان یم لغت کتب در کنیل ،است
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 ﴾الْأَكْبَرِ الْعَذابِ  دُونَ  الْأَدْنى الْعَذابِ مِنَ لَنُذِيقَنَّهُمْ وَ﴿ و (218/ونسی ) ﴾يَضُرُّكَ ال وَ يَنْفَعُكَ ال ما اللَّهِ  دُونِ مِنْ

راغب ) «.است تر مناسب "ریغ" معادل پس .است هدش ترجمه "ریغ" به "دون" فوق هیآ سه در (22/سجده)

 (877، 2 :2874 ،یاصفهان

 به] هاآن که امید چشانیم، مى آنان به[ نیز] دنیا این عذاب از تر،بزرگ عذاب آن از غیر قطعاً و: یشنهادیپ ترجمه

 . بازگردند[ خدا

 ﴾مُنْتَقِمُونَ الْمُجْرِمِينَ مِنَ إِنَّا عَنْها أَعْرَضَ ثُمَّ رَبِّهِ بِآياتِ ذُكِّرَ مِمَّنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ﴿ :دوم و ستیب هیآ ـ۲۳ـ۴

! است؟ کرده اعراض آن از او و شده یادآورى او به پروردگارش آیات که کس آن از است ستمکارتر کسى چه

 (مکارم! )گرفت خواهیم انتقام مجرمان از ما مسلّماً

 از ما قطعاً بگرداند؟ روى آن از آنگاه[ و] شود داده پند پروردگارش آیات به که کس آن از بیدادگرتر کیست و

 (فوالدوند. )ایم کشنده انتقام مجرمان

 ما مسلّماً بگرداند؟ روى هاآن از او و شود داده پند پروردگارش آیات به که است کسى آن از ستمکارتر کسى چه

 (دل خرم) .داد خواهیم کیفر را بزهکاران همگى

 که جهت نیا از است  دهیگرد حذف یدرست به جمله اول "واو" دل خرم و مکارم ترجمه در: یا سهیمقا یبررس

 از است بهتر است که نموده ترجمه "اعراض" را "أَعْرَضَ" مکارم نیهمچن. است یعرب زبان خاص نافیاست "واو"

 و نشود ترجمه است بهتر اتیآ یدیکل و یمحور کلمات که دارد وجود ینظرات البته .شود استفاده یسفار معادل

 را "نیمجرم" ،دل خرم نکهیا گرید نکته. باشد ینم یدیکل کلمات نوع از رایز ؛نباشد یضرورت نجایا در دیشا

 د،یعم) «.است خطاکار و کار گناه یمعنا به لغت در بزهکار» :است شده  گفته که نموده ترجمه "بزهکاران"

 به و شود یم خالف ای جنحه ای تیجنا مرتکب که است یکس ،اعم یمعن به اصطالح در کنیل( 872 ،2: 2888

 که یصورت رد( 828 :2887 ،یلنگرود یجعفر. )ندیگو یم مجرم ای بزهکار را جرم ای تیجنا مرتکب اخص یمعن

 در که ندیگو بابت نیا از را مجرم و است درخت از میوه چیدن و کندن ، جرم اصل» :میدار یقرآن فرهنگ در
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 بزهکار حاتیتوض نیا با( 872 ،2 :2874 ،یاصفهان راغب) «.است قطع خداوند با اش رابطه ،جرم انجام نیح

  . باشد ینم مجرم یبرا یمناسب ترجمه

 روى آن از آنگاه[ و] شود داده پند پروردگارش آیات به که کس آن از بیدادگرتر کیست :یشنهادیپ ترجمه

 .میریگیم انتقام مجرمان از ما قطعاً داند؟بگر

 ﴾هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ جَعَلْناهُ وَ لِقائِهِ مِنْ مِرْيَةٍ فِي تَكُنْ فَال الْكِتابَ مُوسَى آتَيْنا لَقَدْ وَ﴿ :سوم و ستیب هیآ ـ۲۴ـ۴

 هدایت وسیله را آن ما و داشت دریافت را الهى آیات او که باش نداشته شک و دادیم آسمانى کتاب موسى به ما

 (مکارم! )دادیم قرار اسرائیلبنى

 فرزندان براى را[  کتاب] آن و مکن تردید[ خدا با] او لقاى در پس. دادیم کتاب  موسى به[ ما] راستى به و

 (فوالدوند. )دادیم قرار هدایت[  مایه] اسرائیل

 را آن ما و داشت دریافت را تورات موسى که باش نداشته شکّ و فرستادیم فرو را( تورات) کتاب موسى براى ما

 (دل خرم. )گرداندیم اسرائیلبنى راهنماى و رهنمون

 در که گردد یبرم یکس چه به "لقائه" در ریضم کهاست  نیا ،دارد تیاهم فوق هیآ در آنچه: یا سهیمقا یبررس

 و است "لقاء" کلمه، مفعول و گردد مى بر یموس به ضمیر»: اند گفته بعضى .است اختالف محل مفسران نیب

که  گونههمان چون موسى، با دیدارت در نکن شک یعنى ؛است "موسى لقائک من همری فى تکن فال" کالم تقدیر

 سوره اگر نتیجه در .کرد دیدار را موسى ،معراج  شب در ،(و آله هیاهلل عل یصل) خدا رسولآمده است،  اتیدر روا

 معراج شب از قبل اگر و است معراج شب خاطرات یادآورى شریف آیه باشد، شده نازل معراج از بعد بحث، مورد

: اند گفته دیگر بعضى «.دید خواهى را موسى زودى به که است جناب آن به خدا از اى وعده ،باشد شده نازل

 «.بینى مى را موسى قیامت روز اینکه در مکن شک که است این آیه معناى ولى گردد، مى بر یموس به ضمیر»

 موسى لقاء من همری فى تکن فال"است که  نیا کالم تقدیر و گردد مى بر کتاب به ضمیر»: اند گفته دیگر بعضى

 "الکتاب لقائک من" را تقدیر دیگر بعضى «.دید خواهد را کتاب ،موسى اینکه در مکن شک یعنى ؛است "الکتاب

 خواهى را کتاب اینکه از مکن شک: شود مى چنین معنا ،اول تقدیر به بنا که اند گرفته "ایاک الکتاب لقاء من" یا
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 و آزار به ضمیر»: اند گفته دیگر بعضى. دید خواهد را تو کتاب اینکه از مباش شک در: دوم تقدیر به بنا و دید

 اذیت، دیدن از مباش شک در تو که است این آیه معناى و دید قومش دست از موسى که گردد برمى اى شکنجه

 پذیرفته  وجوه این از یکهیچ که دارد توجه عزیز خواننده لیکن «.بدید قومش از را آن موسى که طورهمان

 است این ،رسد مى نظر به آنچه اما. کند حفظ قبلش ما به را آیه اتصال تواند نمى وجوه این این، بر عالوه .ستین

 به تیعنا با باشد، قیامت و بعث لهأمس ،خدا لقاى از مراد و برگردد تعالى خداى به "لقائه" ضمیر است ممکن که

 بین حجابى ـ گذشت که طورهمان ـ که حالى در گیرند، مى قرار خدا برابر در همه که است روزى بعث روز کهنیا

 "لقائه" در "هاء" که اند گفته مفسران از بسیارى( 878 ،28 :2874 ،ییطباطبا. )نیست پروردگارشان بین و آنان

 درست. کرد دیدار او با معراج شب در آسمان، در (آله و علیه اللّه صلّى) محمّد حضرت رایز گردد؛ مى بر موسى به

 از نه کرد، مى دریافت خداوند از را آن (آله و علیه اللّه صلّى) پیامبر رایز گردد؛ بر قرآن به "هاء" که است آن

 در «.شود مى تلقین تو به دانا و حکیم خداى جانب از قرآن که هستى کسى تو»: فرماید مى خداوند. دیگرى

 چنین آیه معناى بنابراین، «.شد رو به رو او با و را او کرد دیدار یعنى ء؛ الشى تلقى»: است آمده لغت هاى کتاب

 و تو از نه باره این در و کردیم نازل موسى به را تورات که چنان ؛فرستادیم فرو تو به را قرآن ما! محمّد اى: است

 که است نیا هیتوص موارد نیچن در( 821 ،8 :2878 مغنیه،. )نیست سزاوار تردیدى هیچ دیگر کسى از نه

 ترجمه در نکهیا گرید نکته. نگردد محدود هیآ از هابرداشت امکان که دینما عمل یا گونه هب ترجمه در مترجم

                                                                                                                                         .است  دهیگرد حذف یدرست به ،است نافیاست "واو" نکهیا به توجه با جمله اول "واو" ،دل خرم و مکارم

 براى را[  کتاب] آن و مکن تردید او لقاى در پس. دادیم کتاب  موسى به[ ما] راستى به: یشنهادیپ ترجمه

 .دادیم قرار هدایت[  مایه] اسرائیل فرزندان

 ﴾يُوقِنُونَ بِآياتِنا كانُوا وَ صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنا يَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ جَعَلْنا وَ﴿ :چهارم و ستیب هیآ ـ۲۵ـ۴

 به و نمودند شکیبایى چون کردند؛ مى هدایت( را مردم) ما فرمان به که دادیم قرار( پیشوایانى و) امامان آنان از و

 (مکارم. )داشتند یقین ما آیات
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 مردم] ما فرمان به که دادیم قرار پیشوایانى را آنان از برخى داشتند، یقین ما آیات به و کردند شکیبایى چون و

 (فوالدوند. )کردند مى هدایت[ را

 راهنمایى( را مردمان ما، قوانین برابر و) ما فرمان به که کردیم پدیدار را پیشوایانى اسرائیلبنى میان از و

 کامل ایمان ما آیات به و ورزیدند شکیبایى( هاسختی تحمّل بر خدا راه در) اسرائیلبنى که گاه بدان .نمودند مى

 (دل خرم. )کردند پیدا

 برده کار  به را لیاسرائ یبن واژه "هُمْ" ریضم یبجا دل خرم ،شود یم مالحظه که گونههمان: یا سهیمقا یبررس

 لیدل ذکر با فوالدوند. است دهینگرد ذکر متن از خارج واژه انتخاب یبرا یلیدل و شده تکرار جا دو در که است

 از فهم قابل و روان یا ترجمه ،است  بوده نیقی و ییبایشک همان که جمله آغاز در نمودن تیهدا و شدن شوایپ

 آن هیآ آغاز در یدرست به مترجم سه هر که است عطف حرف هیآ یابتدا "واو" ضمن در. است نموده هیارا متن

 .اند کرده ذکر ترجمه در را

 که دادیم قرار پیشوایانى را آنان از برخى داشتند، یقین ما آیات به و کردند شکیبایى چون و: یشنهادیپ ترجمه

 . کردند مى هدایت[ را مردم] ما فرمان به

  ﴾يَخْتَلِفُونَ فِيهِ كانُوا فِيما الْقِيامَةِ يَوْمَ بَيْنَهُمْ يَفْصِلُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ﴿ :پنجم و ستیب هیآ ـ۲۶ـ۴

 اعمالش سزاى به را کس هر و) کند مى داورى ،داشتند اختالف آنچه در قیامت روز آنان میان تو پروردگار البتّه

 (مکارم(! )رساند مى

 خواهد داورى میانشان نمودند، مى اختالف آن درباره یکدیگر با آنچه در قیامت روز خود تو، پروردگار حقیقت، در

 (فوالدوند. )کرد

 و ثواب رستاخیز، دین، مسائل: قبیل از) ایشان اختالف مورد چیزهاى درباره آنان میان قیامت، روز تو، پروردگار

 (دل خرم(. )رساند مى خود سزاى و جزا به را یک هر و) کند مى داورى( عقاب

 فوالدوند که یصورت در ،اند کرده ترجمه یاخبار مضارع صورت هب را "یَفْصِلُ" دل خرم و مکارم: یا سهیمقا یبررس

 توسط آمده، دیکأت یبرا و است فصل ریضم که "هو" ریضم ضمن در. است  کرده ترجمه ندهیآ به یدرست  به



26 
 

. اند نکرده ترجمه را آن دل خرم و مکارم که یصورت در ،رساند یم را دیکأت که دهیگرد ترجمه "خود" به فوالدوند

 .است  اوردهین را "إِنَّ" ترجمه دل خرم نکهیا گرید نکته

 نمودند، مى اختالف آن درباره یکدیگر با آنچه در قیامت روز خود تو، پروردگار حقیقت، در: یشنهادیپ ترجمه

 . کرد خواهد داورى میانشان

  ﴾يَسْمَعُونَ أَفَال لَآياتٍ ذلِكَ فِي إِنَّ مَساكِنِهِمْ فِي يَمْشُونَ الْقُرُونِ مِنَ قَبْلِهِمْ مِنْ أَهْلَكْنا كَمْ لَهُمْ يَهْدِ أَوَلَمْ﴿ :ششم و ستیب هیآ ـ۲۷ـ۴

 هالک ،داشتند زندگى آنان از پیش قرن در که را زیادى افراد که نیست کافى همین آنها هدایت براى آیا

 دردناک مجازات و خداوند قدرت از) است آیاتى این در .روند مى راه آنان( شدهویران) مساکن در اینها! کردیم؟

 (مکارم! )شنوند؟ نمى آیا( مجرمان

 راه سراهایشان در[  اینان که] گردانیدیم نابود آنها از پیش را هانسل بسیار چه که نگردیده روشن آنان براى آیا

 (فوالدوند) شنوند؟ نمى مگر هاست،عبرت[ امر] این در قطعاً روند؟ مى

 هم ایشان) و ایم کرده هالک را فراوانى هاىنسل مردمان ما ،آنان از پیش که است نشده روشن ایشان براى آیا

( بینند؟ مى را منازلشان هاى ویرانه خود سفرهاى در و) روند مى راه آنان مکان( و جا و مأوى) و مسکن در( اینک

 هاىدرس و خدا قدرت از) هایى نشانه( تاریخ تبهکاران و جبّاران سکنه از خالى و متروک دیار دیدار) این در واقعاً

 هاى کنگره و ویران هاىکاخ حال زبان از را عبرت پندهاى و الهى اندرزهاى این) آیا. است( گذشتگان از عبرتى

 (دل خرم) شنوند؟ نمى( سایانفلک به سر

بستانى، ) ،کنند یم یزندگ زمان کی در که  است ینسل یمعنا به و "قرن" جمع "قرون": یا سهیمقا یبررس

 نیبنابرا. استرا در ترجمه خود آورده  آن  نموده ترجمه مکارم که (سال صد) سده یمعنا به نه (872: 2877

 .اند کرده ترجمه یخوب به را واژه نیا دل خرم و فوالدوند

[  اینان که] گردانیدیم نابود آنها از پیش را هانسل بسیار چه که نگردیده روشن آنان براى آیا: یشنهادیپ ترجمه

  شنوند؟ نمى مگر هاست،عبرت[ امر] این در قطعاً روند؟ مى راه سراهایشان در

  ﴾يُبْصِرُونَ أَفَال وَأَنْفُسُهُمْ أَنْعامُهُمْ مِنْهُ تَأْكُلُ زَرْعاً بِهِ فَنُخْرِجُ الْجُرُزِ الْأَرْضِ إِلَى الْماءَ نَسُوقُ أَنَّا يَرَوْا لَمْوَأَ﴿ :هفتم و ستیب هیآ ـ۲8ـ۴
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 هم که رویانیم مى هایىزراعت ،آن وسیله به و رانیم مى خشک هاىزمین سوى هب را آب ما که ندیدند آیا

 (مکارم! )بینند؟ نمى آیا .خودشان هم و خورند مى آن از چهارپایانشان

 و هایشاندام که آوریم مى بر را اى کِشته آن وسیله به و رانیم مى بایر زمینِ سوى به را باران ما که اند ننگریسته آیا

 (فوالدوند) بینند؟ نمى مگر خورند؟ مى آن از خودشان

 به و رانیم مى برهوت و خشک هاىسرزمین سوى به( بادها پشت بر و ابرها البالى در) را آب ما که بینند نمى آیا

 آیا نمایند؟ مى تغذیه خودشان هم و خورند مى چارپایانشان هم آن از که رویانیم مى کشتزارها آن وسیله

 (دل خرم) بینند؟ نمى

 یصورت در ،اند کرده ترجمه "دنید" مترجم سه هر را "یُبْصِرُونَ أَفَال" و "یَرَوْا أَوَلَمْ" فعل دو: یا سهیمقا یبررس

 بود بهتر دیشا .شود انیب ترجمه در ینحو هب است بهتر تفاوت نیا و دارد وجود تفاوت دوم و اول دنید در که

 مجموع از بندىجمع یک در»: میدار هیآ نیهم لیذ نکهیا جالب. کردند یم ترجمه "کردن درک" را دوم دنید

 کنید، باز را خود گوش و چشم: فرماید مى سرکش گروه این به خداوند که شود مى استفاده چنین فوق، آیه دو

 در را عاد قوم هاىکاخ و قصرها دادیم، فرمان بادها به روز یک چگونه که بیندیشید و ببینید و بشنوید را حقایق

 و مرده هاىزمین سوى به را پربار ابرهاى که دهیم مى فرمان بادها همین به دیگر روز .کنند ویران و بکوبند هم

 مکارم) «آورید؟ نمى فرود تسلیم سر قدرتى چنین برابر در باز آیا .سازند سرسبز و آباد را هاآن و ببرند بایر

 (278 ،27 :2872 ،یرازیش

 را اى کِشته آن وسیله به و رانیم مى بایر زمینِ سوى به را باران ما که اند ننگریسته آیا :یشنهادیپ ترجمه

 کنند؟ ینم درک مگر خورند؟ مى آن از خودشان و هایشاندام که آوریم برمى

  ﴾هذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ  يَقُولُونَ مَتى وَ﴿ :هشتم و ستیب هیآ ـ۲9ـ۴

 (مکارم)« !بود؟ خواهد کى( شما) پیروزى این گویید، مى راست اگر»: گویند مى آنان

 (فوالدوند) «است؟ وقت چه[ شما] پیروزى این گویید، مى راست اگر»: پرسند مى و
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 کى( مؤمنان و کافران میان در پروردگار) قضاوت و( کار) فیصله روز این گویید، راست اگر: گویند مى کافران

 ما دامنگیر و رسد نمى فرا زودتر چه هر اخروى، سرمدى عذاب یا دنیوى استیصال عذاب چرا! )بود؟ خواهد

 (دل خرم) !(شود؟ نمى

 ظاهر با یول ،است نیهم مفهوم که است  کرده ترجمه "پرسند یم" را "یَقُولُونَ" واژه فوالدوند: یا سهیمقا یبررس

 بر .میندار "کافران" واژه هیآ متن در که است  برگردانده "ندیگو یم کافران" به را نیهم دل خرم و است ریمغا

 یمعن دو( اسم) "الْفَتْحُ" مورد در. اند اوردهین ترجمه در یدرست  به را "واو" دل خرم و مکارم فوالدوند، خالف

 و مکارم که( 248 :2881 ،یسرمد( )زیرستاخ روز در) "یداور و قضاوت" دوم ،"جنگ در یروزیپ" اول: اند گفته

 احتمال دو هر هم هیآ یریتفس بحث در .است گرفته دوم یمعن به دل خرم و گرفته اول یمعن به آن را فوالدوند

 :داشت میخواه نیبنابرا .دهد یجا خود در را یمعن دو بتواند یستیبا ترجمه نیبنابرا. است قبول مورد

 «است؟ وقت چه[ یداور] پیروزى این گویید، مى راست اگر»: ندیگو مى: یشنهادیپ ترجمه

 ﴾يُنْظَرُونَ هُمْ وَال إِيمانُهُمْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَنْفَعُ ال الْفَتْحِ يَوْمَ قُلْ﴿ :نهم و ستیب هیآ ـ۳۱ـ۴

« !شود نمى داده مهلت هیچ هاآن به و داشت نخواهد کافران حال به سودى آوردن، ایمان پیروزى، روز»: بگو

 (مکارم)

 (فوالدوند)« .یابند نمى مهلت آنان و بخشد نمى سود ،اند شده کافر که کسانى ایمان پیروزى، روز»: بگو

 و ندارد حالشان به سودى کفّار آوردن ایمان( و گذرد مى کار از کار پروردگار،) قضاوت و( کار) فیصله روز در: بگو

 (دل خرم. )شود نمى داده مهلت بدیشان( عذاب دست از اى لحظه)

 .است  کرده ترجمه معلوم صورت هبرا  آن فوالدوند کنیل ،است مجهول "الیُنْظَرُونَ" فعل: یا سهیمقا یبررس

 داده مهلت آنان و بخشد نمى سود ،اند شده کافر که کسانى ایمان ،[یداور] پیروزى روز»: بگو: یشنهادیپ ترجمه

 «!شوند نمى

  ﴾مُنْتَظِرُونَ إِنَّهُمْ انْتَظِرْ وَ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ﴿ :ما یس هیآ ـ۳1ـ۴
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 هم هاآن و خدا رحمت منتظر تو! )منتظرند نیز آنها .باش منتظر و بگردان روى هاآن از است، چنین که حال

 (مکارم)!( او عذاب منتظر

 (فوالدوند). انتظارند در نیز هاآن که باش منتظر و برتاب روى ایشان از پس،

 به و) مده اهمّیّت ایشان به ،(است کافرین همیشگى کار تمسخر، و استهزا و است چنین که اکنون! پیغمبر اى)

 هالک و شکست) منتظر هم ایشان که چرا ؛باش( مشرکان شکست و خدا یارى) منتظر و( بده ادامه خود تبلیغ

 (دل خرم. )هستند( مؤمنان و تو

 (فوالدوند) .انتظارند در نیز هاآن که باش منتظر و برتاب روى ایشان از پس،: یشنهادیپ ترجمه

 یریگجهینت

 که ساخته یا ژهیو صیخصا یدارا را آن که است یا گونه  به ،قرآن ژهیو هب ،یعرب زبان یشناخت زبان ساختار

 قاصر اژگانو مطلوب برگرداندن در ترجمه ،یگاه یحت و باشد ینم ترجمه قابل یراحت به شیها داللت یتمام

و در  داشته یشتریب ییآشنا یعرب زبان ساختار با که دارد یبرتر یگرید بر یمترجم آن اساس، نیا بر. است

 سه یبررس جهینت. ابدیب واژگان یبرا یترمناسب یهامعادل و کند تیرعا زین را یفارس زبان ساختار حال نیع

 تیرعا است مالز محتوا به محتوا ترجمه در که مالک شش گرفتن نظر در با را دلخرم و فوالدوند مکارم، ترجمه

 .مینکیم مشاهده ریز جدول در ،شود

 دل خرم فوالدوند مکارم اشکاالت

 مورد 8 مورد 7 مورد 8 ترجمه در نحو و صرف نیقوان تیرعا عدم

 مورد 21 مورد 2 مورد 7 مقصد زبان در یعرب متن بر اضافه یها واژه آوردن

 مورد 2 مورد 2 مورد 2 مقصد زبان در یعرب متن در موجود واژه حذف

 مورد 2 مورد 1 مورد 1 ترجمه در یریتفس نظرات آوردن
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 ترجمه در و مورد 82 مکارم ترجمه در مورد، 88 دل خرم ترجمه در کاالتاش مجموعاساس آنچه گذشت،  بر

 .است مقصد زبان در واژگان یبرا مناسب معادل افتنی در ،مترجم سه اشکال نیشتریب. است مورد 24 فوالدوند

 اشکاالت ،فوالدوند مجموع در. باشد یم ترجمه در نحو و صرف نیقوان تیرعا متوجه ،اشکاالت دوم مرحله در

 .دارد گرید ترجمه دو به نسبت یکمتر

 و .است مالحظه قابل هیآ هر در را مترجم هر اشکاالت یبعد یستونها در و هیآ شماره کی ستون در ریز جدول

 .است شده داده نشان هیآ هر یبررس نمودار صورت هب ادامه در

   

 مورد 4 مورد 1 مورد 4 مقصد زبان در یبندجمله ساختار تیرعا عدم

 مورد 7 مورد 4 مورد 8 مقصد زبان در واژگان معادل مناسب انتخاب عدم

 81 24 81 جمع
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  مکارم فوالدوند دل خرم  جمع

 8 7 4 8 2 2 8 7 4 8 2 2 8 7 4 8 2 2  

                   2 

7     2 2 2          2 2 22 

8  2 2   2     2 2 2 2    2 88 

4 2  2   2 2            4 

2             2      77 

7 2    2  2      2    2  8 

4     2      2 2     2  7 

8 2    2        2      8 

2      2            2 7 

8     2 2             21 

2            2      2 22 

2     2            2  22 

1                   28 

2  2            2     24 

2 2                  27 

2                 2  28 

8  2        2    2     27 

2                 2  28 

1                   27 

4  2            2   2 2 21 

7 2   2         2   2  2 22 

8 2           2 2      22 

2            2       28 

2     2              24 

2      2            2 27 

2             2      28 

1                   27 

8     2  2     2       28 

2            2       27 

                   81 

 جمع 8 7 2 1 4 8 7 2 2   4 8 21 2 2 4 7 

74 81 24 81  
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