
 
 

 

دل للقرآن نظرة على ترمجة الدكتور مصطفى خرم
 الكريم يف جمال الكلمات والبنية

 

 جاسم ردام حممودأ.م.د.
 قسم اللغة الفارسية - كلية اللغات -بغداد جامعة

Jassimraddam74@yahoo.com 
A Look at the Translation of Dr. Mustafa 

Khurramdel of the Holy Quran in the Field Of 

Words And Structure 

Dr.jasim Raddam Mahmoud 

Dept. Of Persian Language / College Of 

Languages / University Of Baghdad 

Email: jassimraddam74@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jassimraddam74@yahoo.com


   

         

 دل للقرآن الكريم يف جمال الكلمات والبنية نظرة على ترمجة الدكتور مصطفى خرم 

  

  

Abstract :  

The translation of holy Quran to different languages of the world has widened for a long time specially the 

Persian Language. The process of translation of the holy Quran increased in the present time because of 

scope of the general knowledge among Iranians has widened in addition to the turn they make toward 

studying the holy Quran and religious sciences and interest in their meanings. 

On the other hand, the accuracy of translation of the holy Quran has a very special importance because of 

the holiness of the text of Quran as well as the importance of its vocabulary and meaning in the mind and 

action of every Muslim. However, the current translations have some defects and mistakes. Until our present 

day, the translators could not introduce a perfect and ideal translation for the holy Quran. 

Among these translations, the interpretive translation of Dr. Mustafa Khurramdel which has the title “Tafseer 

Al-Noor”. It is one valuable translations of the holy Quran with a short interpretation and word explanations 

in the footnotes. Unfortunately, it is not empty of defects and mistakes and needs study and criticism. The 

scholar tries in this research paper through analytical – descriptive style as well as consulting different 

references, including lexicons and interpretation and other translations of the holy Quran, to show the good 

features of this translation and its characteristics in addition to the mistakes and defects that appeared in it 

the Field Of Words And Structure. 

Keywords : translation of Quran , Tafsser Al-Noor, Mustafa Khuramdel, study of translation , Words And 

Structure. 

 ملخص البحث: 
ترجمة القرآن في الوقت  اتسعت و منذ أمد بعيد ترجمة القرآن الكريم إلى لغات العالم المختلفة ، و بخاصة اللغة الفارسية ، وازدادت عملية  لقد  

 الحاضر بسبب اتساع المعرفة العامة لدى اإليرانيين و توجههم نحو دراسة القرآن الكريم والعلوم الدينية واالهتمام بمعانيها.
فإن  من ناحية أخرى ، ونظرًا لقدسية النص القرآني وأهمية معانيه في فكر كل مسلم وأفعاله ، فإن دقة الترجمة لها أهمية خاصة ؛ ومع ذلك ،  

 ، ولم يستطع المترجمون حتى يومنا هذا تقديم ترجمة مثالية و كاملة للقرآن الكريم.  خطاءالترجمات الحالية فيها بعض العيوب واأل
"تفسير النور" ، وهي إحدى الترجمات القي ِّمة للقرآن الكريم    ة بـدل والموسومهذه الترجمات ، الترجمة التفسيرية للدكتور مصطفى خرم  ومن بين

د حاول  لقلكنها ولألسف أيضًا ترجمة ال تخلو من العيوب واألخطاء وتحتاج إلى الدراسة والنقد.    مع تفسير قصير وشرح للكلمات في الهوامش.
الوصفي و مراجعة مصادر متنوعة بما في ذلك المعاجم و التفاسير و ترجمات أخرى   -حث في هذا البحث ومن خالل األسلوب التحليلي  البا

 للقرآن الكريم أن يبي ِّن مميزات هذه الترجمة و خصائصها فضاًل عن األخطاء والعيوب التي وردت فيها في مجال الكلمات والبنية. 
 دل ، دراسة الترجمة ، الكلمة والبنية.ترجمة القرآن ، تفسير النور ، مصطفی خرم  الكلمات المفتاحية :

 ی واژه و ساختار دل از قرآن مجید در حوزهی دکتر مصطفی خرمگاهی به ترجمهن
 چکیده   -

دوران معاصر، به جهت گسترش  های مختلف دنیا ، به ویژه به زبان فارسی ، از دیر باز رایج بوده است. در  ی قرآن کریم به زبانترجمه
ی قرآن  ی قرآن کریم وعلوم مذهبی و توجه به معانی آن، روند ترجمهها به مطالعهها و روی آوردن آنسواد واطالعات عمومی ایرانی

 افزایش یافته است. 
ی ّ  رگرداندن اهمیت خاصت بّ  از سوی دیگر ، با توجه به قداست متن قرآنی و اهمیت معانی آن در اندیشه و عمل هر مسلمان ، صح

و کاملی    آلیایدهمترجمان تا به امروز نتوانسته اند ترجمه   هایی دارند وهای موجود هم اشکاالت و آسیبدارد ؛ اما با وجود این ، ترجمه 
 .  از قرآن کریم ارائه دهند

قرآن مجید   های ارزشمندت که یکی از ترجمهدل با عنوان "تفسیر نور" اسی تفسیری دکتر مصطفی خرمها ، ترجمهی این ترجمهاز جمله
ها نیست و نیاز ای که خالی از اشکاالت و آسیباما متأسفانه ، این ترجمه نیز ترجمهها است.  با تفسیری کوتاه و شرح لغات در پانوشت

های مختلف از جمله فرهنگ  توصیفی و بررسی منابع  -در این تحقیق ، محقق سعی کرد از طریق روش تحلیلی  به مطالعه و نقد دارد.  
آن را در زمینه واژه و   هاینارساییهای این ترجمه و همچنین اشتباهات و های دیگر قرآن کریم ، مزایا و ویژگیلغت ، تفاسیر و ترجمه

 ساختار نشان دهد. 
 .واژه و ساختار ،دل ، بررسی ترجمهمصطفی خرم،  تفسیر نور ی قرآن ،ترجمه واژگان کلیدی :

 پیشگفتار  -
ی آن مردم را به راه راست و کمال انسانیت  قرآن کتاب الهی است که از طرف خداوند بر پیامبر )ص( نازل شده تا پیامبر اکرم به وسیله 

نهاده است.  دعوت کند. معانی و مفاهیم آن در طول چهارده قرن از جهات مختلف در حیات فردی و اجتماعی ما تأثیر پنهان و آشکار  
های گوناگون زندگی مسلمانان را یاد کرد که قرآن کریم و معانی واالی آن به نحوی مستقیم یا ای از جنبهتوان جنبهچنانکه امروزه نمی

 می فرماید : 9ی ی اسراء آیهغیر مستقیم ، در آن تأثیری نگذاشته باشد. خداوند متعال در سوره
ذَا﴿  - اِلَحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا  إِنَّ َهَٰ ُر اْلُمْؤِمنِیَن الَِّذیَن یَْعَملُوَن الصَّ  . ﴾َكبِیًرا اْلقُْرآَن یَْهِدي ِللَّتِي ِهَي أَْقَوُم َویُبَش ِ
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ه گمان بهره خواهد شد ؛ از این رو ، به ویژقرآن کتابی است برای هدایت تمام بشریت است و هر کس بر خوان پرنعمت آن بنشیند ، بی
ی زندگی خود قرار دهند و در آیات آن تدبر  بر مسلمانان الزم است که به این کتاب الهی توجهی مبذول داشته و انس با آن را سر لوحه

 خوانیم :می  52ی ی قلم آیهکنند تا بتوانند با نور هدایت آن ، فرا راه زندگی خود را روشن سازد. در سوره
 .﴾ِذْكٌر ِلْلعَالَِمينَ َوَما هَُو إَِّلا ﴿   -

های مختلف نیست و در این زمینه  ای نیست جز ترجمه و برگرداندن آن به زبانها ، مخاطب قرآن مجید هستند ، لذا چارهتمامی انسان 
صی  ای سخت و پیچیده است ؛ چون هر زبان فرهنگ خای قرآن همچنان مسألههای فراوان صورت گرفته است ، ولی ترجمههرچند تالش

های خود دارد و یافتن معادل مناسب در زبان دیگر دشوار و گاهی غیر ممکن است. و عالوه بر این ، گوینده در هر زبان  در معانی واژه
کند و در چنین قالبی هرچند مفردات کلمات  های مناسب در قالب ترکیب کلمات منتقل میمعانی مورد نظر خود را عالوه بر انتخاب واژه

های  های زیاد را با ترکیبات و فضاسازیها هستند که اسرار و اشارت ها نقش مهمی در انتقال معنا را دارند ولی این عبارتنآو معانی  
 کنند. مختلف خود به گیرنده منتقل می 

پیوسته یکی از   ی دیگر از زبان عرب با حقایق و معارف قرآنی ،های دیگر ، به منظور آشنا ساختن ملل بیگانهی قرآن به زبانترجمه
به شمار میضرورت تفسیر وترجمههای مهمی  با  دانشمندان مسلمان همیشه  آیات و سورهرود.  به هدایت ی   را  قرآن مردم  از  هایی 

بایست با ی قرآن از دیر باز تا امروز سیره جاری دانشمندان و علمای مسلمان بوده است. زیرا میتوان گفت که ترجمهاند. و میکردهمی
ی ملل و اقوام جهان را به اسالم دعوت  مردم هر ملتی با زبان خودشان سخن گفت ، به ویژه قرآن کریم کتاب آسمانی دینی است که همه

 .   و به ملت عرب اختصاص نیافته استکند می
و نیاز به دانشی وسیع و    های دیگر کاری بسیار دشوار استی آیات قرآن مجید و برگرداندن آن به زبانهمان طور که گفتیم ، ترجمه

تواند این تر مترجمی میای بسیار و تسلطی فروان به زبان عربی )زبان مبدأ( و زبان ترجمه )زبان مقصد( دارد و کماستعداد و حوصله
قی  ّ  وجود دقت وتعمشود با  ای به هر زبانی منتشر میبینیم هر ترجمهها را در خود جمع کند و مرد این میدان باشد. از این رو ، میویژگی

 شود. ها و اشتباهاتی در این ترجمه پیدا میکه مترجم مدعی آن است ، باز هم کاستی
قرآن مجید   های ارزشمنددل با عنوان "تفسیر نور" است که یکی از ترجمهی تفسیری دکتر مصطفی خرمها ، ترجمهی این ترجمهاز جمله

توسط انتشارات احسان در تهران ، با   1372این ترجمه در اولین چاپ خود در سال است.    هابا تفسیری کوتاه و شرح لغات در پانوشت
در این تحقیق ، محقق ای خالی از اشکال نیست و نیازمند نقد و بررسی است. اما متأسفانه ترجمه خط عثمان طاها  به چاپ رسیده است.

های دیگر قرآن کریم ،  های لغت ، تفاسیر و ترجمهاز جمله فرهنگتوصیفی و بررسی منابع مختلف  -سعی کرد از طریق روش تحلیلی 
 واژه و ساختار نشان دهد.  یحوزهآن را در  هاینارساییاین ترجمه و همچنین اشتباهات و  و مختصات هاویژگی

 و مختصات ترجمه هانگاهی به ویژگی -1
شود و حبل  ی زالل جوشانی است که هرگز خشک و کم نمیرسد و چشمه پایانی است که هیچ غواصی به ژرفای آن نمیقرآن اقیانوس بی

ی  شود و سفرههللا متین و استوارترین رشته ارتباط انسان به سوی توحید و رضوان الهی است، در گذر زمان هرگز کهنه و فرسوده نمی
ها ، مخاطب توانند ، از آن استفاده بکنند. از این رو، تمامی انسانگسترده مهمانی خدا در پیش روی بنی آدم است ، تا به هر اندازه که می

های  های مختلف دنیا نیست. البته این امر باعث شده امروزه پس از گذشت قرنای جز ترجمه و برگردان آن به زبانقرآن هستند ،و چاره
ی شیفتگان معارف الهی  ه شود تا ارواح تشنهئ ای مختلف اراههای متعددی با روشمتوالی از آشنایی ایرانیان با قرآن مجید است ، ترجمه

ها  های درونی آیات و تفسیر و تأویل آنهای قرآن مجید و الیهرا سیراب کند. در این میان برخی از مترجمان که آگاهی از شأن نزول آیه
 ه دادند.   ئشیفتگان ارامندان و های تفسیری از قرآن به عالقهی قرآن همت گماشته و ترجمهدارند به ترجمه

قرآن مجید   های ارزشمنددل با عنوان "تفسیر نور" است که یکی از ترجمهی تفسیری دکتر مصطفی خرمها ، ترجمهی این ترجمهاز جمله
ران ، توسط انتشارات احسان در ته(  1372)ها است. این ترجمه در اولین چاپ خود در سال  با تفسیری کوتاه و شرح لغات در پانوشت
ها تفکیک توضیحات لغوی ی آنی بهتری اعمال گردیده که از جملهدر این اثر ، ذوق و سلیقه  با خط عثمان طاها  به چاپ رسیده است.

ی هر آیه با توضیح کوتاه در میان پرانتز در  ها است. و ترجمهها در پانوشتو وجوه نکات تفسیری از متن ترجمه ، و قرار دادن آن
ها جای داده  ی جداگانه و گاهی توضیح بوده در پانوشتآیه و در همان صفحه قرار داده ، و لغات و کلماتی که الزم به ترجمه  مقابل همان

پژوهان به ویژه متخصصان ترجمه  ی قرآننوازی این اثر نفیس افزوده و آن را مطبوع طبع همه است. این حسن سلیقه بر جذابیت و چشم
تر  ت ، ظرافت ، ُحسن سلیقه و از همه مهمّ  ی تفسیری" دقترجمه”آن کریم ساخته است. در سر تا سر این  نویسان لغات قرو فرهنگ

ی سرشار وی به قرآن کریم، بر  ها ، و عشق و عالقه های ادبی و توضیح مختصر و مفید آنه مترجم محترم و فرهیخته به نکتهّ  توج
 ماند. ی آگاه و با بصیرت پنهان نمیخواننده

خواهند شناخت اجمالی از قرآن داشته باشند ، و یا  ی تفسیرهای مطول را ندارند و میاین ترجمه وتفسیر برای کسانی که فرصت مطالعه
   (191: 1386.)محمدعلی کوشا ، ز اهمیت استئکم وپیش با لغات و محتوای آن آشنایی پیدا کنند ، بسیار مفید و حا

ی قرآن کریم  ی ترجمهر وی در زمینهّ  خورد که حاکی از تبحهای فراوانی به چشم میدل مزایا و ویژگیی دکتر مصطفی خرم در ترجمه
 های این ترجمه به شرح زیر است : ترین مزایا و ویژگیاست. و مهم

و مرز هر  ّ   های قرآنی است ، که مترجم حدترجمه و تفسیر و واژه  یاولین نقاط قوت این ترجمه ، جامعیت مطالب آن در زمینه  -الف
ای که خواننده ضمن دریافت  ه داده است ؛ به گونهئها را اراای آنامکان حفاظت کرده و به صورت مفید و قابل استفاده  ّ  کدام را تا حد

ها هم عالوه بر دریافت معانی کلمات و مفردات در پانوشت  کند.ی هر آیه بال فاصله از تفسیر الزم وضروری آن نیز آگاهی پیدا میترجمه
شود. این سبک و روش که در یک مجلد ، ترجمه و ها آشنا میها و جملهآیه ، در مواضعی هم با روش تجزیه و ترکیب درست کلمه

ه شود تقریباً نوآفرین و ئآیات ارا  تفسیر همراه با فرهنگ لغات و بیان ادبی مفردات و نیز با توضیحات الزم مطالب اخالقی و تاریخی
 باشد ، و آثار مکتوب مترجمان دیگر در این حوزه به این جامعیت وظرافت عرضه نشده است.نظیر می کم
های لفظی و ترکیب ی قوت این ترجمه ، دارای نثری نسبتاً روان و درخور فهم و درک همگان است، و از جهت آرایشدومین نقطه  -ب

 های زیر نگاه کنید :  نماید. به عنوان نمونه به مثالو جمالت ، نیکو و خوشخوان می ات و ساختار عباراتاصطالحات و کلم
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 ( 66ی  ی اعراف/ آیه)سوره. ﴾قَاَل اْلَمََلُ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي َسفَاَهٍة َوإِنَّا لَنَُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِینَ ﴿-

 پنداریم.(( ی دروغگویان میدانیم و ما تو را از زمرهی قوم او گفتند : ما تو را ابله میو اشراف کفر پیشهء ))رؤسا دل :ی خرمترجمه
ِ اْلعَالَِمینَ  بيقَاَل یَا قَْوِم لَْیَس ﴿- ِكن ِي َرُسوٌل ِمْن َرب 

 ( 67ی ی اعراف / آیه)سوره. ﴾َسفَاَهةٌ َولََٰ

 ای از سوی پروردگار جهانیم.(( ))هود گفت : ای قوم من! من ابله نیستم. بلکه من فرستاده دل :ی خرمترجمه
أَُكْم ِفي اْْلَْرِض تَتَِّخذُوَن ِمْن ُسُهوِلَها قُُصوًرا َوتَ ﴿- ِ َوََل تَْعثَْوا ْنِحتُوَن اْلِجبَاَل بُیُوتًا ۖ فَاْذُكرُ َواْذُكُروا إِْذ َجعَلَُكْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَوَّ وا آََلَء َّللاَّ

 ( 74ی ی اعراف / آیه)سوره. ﴾ِفي اْْلَْرِض ُمْفِسِدینَ 

ر( استقرار بخشیده است ّ  ))و به یاد داشته باشید که خداوند شما را جانشینان قوم عاد کرده است و در سرزمین )ِحج  دل :ی خرمترجمه
های خدا را به یاد داشته باشید ،  های آن ، خانه بتراشید و بسازید ؛ پس نعمتها برافرازید و در کوههای آن ، کاختوانید( در دشتکه )می

 فساد را میندازید.((   و در زمین تباهکارانه
ی ظریف و مناسبی با تفسیری واضح و ی آیات را به گونهدل این است که ترجمهی قوت ترجمه دکتر خرمت و نقطهّ  سومین مزی  -پ

اسیر به تف  ها ارتباط بجا ایجاد کرده ، و خواننده را از رجوعرسا به صورت شرح مزجی در کمال ُحسن سلیقه به هم در آمیخته و بین آن
مثال زیر این نکته را توضیح گرداند ؛ و این کار به روشی انجام شده که مرز ترجمه با تفسیر کامالً در نظر گرفته است.  نیاز میمطول بی
 می دهد: 

ل﴿- ْبِر َوالصَّ  (45ی ی بقره / آیه)سوره. ﴾ َوإِنََّها لََكبِیَرةٌ إَِلَّ َعلَى اْلَخاِشِعینَ  ۚةِ و َواْستَِعینُوا بِالصَّ

))و از شکیبایی )و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد ، از جمله روزه( و نماز )که دل را پاکیزه و انسان را از    دل :ی خرمترجمه  -
 نماز سخت دشوار و گران است مگر برای فروتنان )دوستدار طاعت و عبادت(.(( ها به دور می دارد( یاری جویید ، و گناهان و پلیدی

ه ئای رسا و گویا اراها هم به گونهبینیم که اصطالحات )صبر( و )صالة( به خوبی برگردانده شده ، و تفسیر آندر این ترجمه و تفسیر می
 یاد شده است. شده ، و مصداق بارز )صبر(  در این آیه شریفه همان )روزه( است ، 

ِ َفقَ ﴿- ِ ۚ َفَمْن یَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َویُْؤِمْن بِاَّللَّ ْشُد ِمَن اْلغَي  یِن ۖ قَْد تَبَیََّن الرُّ ُ َسِمیٌع  ََل إِْكَراهَ ِفي الد ِ ِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَىَٰ ََل اْنِفَصاَم لََها ۗ َوَّللاَّ

 ( 256ی ی بقره / آیه)سوره. ﴾َعِلیمٌ 

))اجبار و اکراهی در )قبول( دین نیست ، چرا که هدایت و کمال از گمراهی ضالل مشخص شده است ، بنابراین    دل :ی خرمترجمه  -
ها و معبودهای پوشالی و هر معبودی که بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف کند( نافرمانی کند کسی که از طاغوت )شیطان و بت

رهاند و( اصالً گسستن ندارد. و خدواوند ترین دستاویز در آویخته است )و او را از سقوط و هالکت می د ، و به محکمو به خدا ایمان بیاور
 شنوا و دانا )و سخنان پنهان و آشکار مردمان را می شنود و از کردار کوچک و بزرگ آگاهی دارد(.((

ی دل ، نیک بدان توجه نموده ، ترجمها دکتر خرمّ  ام م پوشی کرده انداز آن چشمترجمین  کثرای که انکتهدر این ترجمه و تفسیر ، یک 
تفضیل است که معادل آن در زبان فارسی    ی ترین دستاویز( است. چون )وثقی( مؤنث )أوثق( و صیغهاصطالح )العروة الوثقی( به )محکم

 ، به عنوان نمونه :  نداهاین مسئله را در نظر نگرفت دیگر ا مترجمانّ  امی )تر( و )ترین( می آید. با کلمه
 ی استوار انداخته است.(( ))چنگ به دستگیره ی ابو القاسم امامی :ترجمه -
 ))به دستاویز استواری دست زده است.((  ی بهاءالدین خرمشاهی :ترجمه -
 ی  استوار چنگ زده است.((  ))به رشته ی عبدالمحمد آیتی :ترجمه -
 ی محکمی چنگ زده است.(( ))به دستگیره ی مکارم شیرازی :ترجمه -
 ))به دستاویزی استوار چنگ زده است.((  ی محمدمهدی فوَلدوند :ترجمه -
نظر نشان لوثقی( دقتی اصطالح )العروة اا در بین مفسرین قرآن کریم ، آقای حجت االسالم یعقوب جعفری در تفسیر کوثر در ترجمهّ  ام

 (592/  1: 1376داده است. )ر، ک : جعفری ، 
ِة إِْذ قَاَل لَهُ قَوْ  إِنا قَاُروَن َكاَن ِمْن قَْوِم ُموَسٰى فَبَغَٰى  ﴿- َ ََّل  َعلَْيِهْم ۖ َوآتَْينَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنا َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِاْلعُْصبَِة أُوِلي اْلقُوا ُمهُ ََّل تَْفَرْح ۖ إِنا َّللاا

 ( 76ی ی قصص / آیه)سوره. ﴾يُِحبُّ اْلفَِرِحينَ 

))قارون از قوم موسی بود و )بر اثر داشتن دارایی فراوان( بر آنان فخرفروشی کرد )و چون ثروتمندترین فرد بنی   دل :ی خرم ترجمه -
یل بود، از ایشان خواست که او را فرمانده ، و خویشتن را فرمانبردارش بدانند(. ما آن اندازه گنج و دفینه به او داده بودیم که )حمل ئاسرا

وه پرزور و با قدرت ، سنگینی می کرد )و ایشان را دچار مشکلی می نمود(. وقتی )از اوقات( قوم او بدو  ن بر گرئهای( خزاصندوق
 دارد.((گفتند : )مغرورانه( شادمانی مکن ، که خداوند شادمانان )سرمست از غرور( را دوست نمی

بسی جالب و دقیق و منطقی   -اندبه )کلیدها( ترجمه کردهبر خالف مترجمانی که این کلمه را    -ن(  ئی )مفاتح( به )خزادر این آیه ترجمه
َرح( که به )شادمانه سرمست از  ّ  ی آن بر متخصصین تفسیر و ترجمه پنهان نیست؛ به همین ترتیب، اصطالح )ال تَفاست که نکته

 غرور نشوید( ترجمه کرده نیز دقیق و جالب است.
ها به شکل مختصر و مفید و دور از  ی اصطالحات قرآنی در پانوشتوعالمانه  ی قوت این اثر جاودان توضیح دقیقچهارمین نقطه  -ت

 کنیم :    ی شایسته ذکر میسخنان پراکنده و اطناب در لفظ است. در این خصوص هم چند نمونه
آیه  - آلاز سوره  7ی  ذیل  :  ی  ُمْحَكَما﴿عمران  آیَاٌت  ِمْنهُ  اْلِكتَاَب  َعلَْیَك  أَْنَزَل  الَِّذي  ُمتََشابَِهاتٌ هَُو  َوأَُخُر  اْلِكتَاِب  أُمُّ  در توضیح    ﴾...ٌت هُنَّ 

ببرند و در  ها پیهای متقن و واضحی است که همگان می توانند به معانی و تفسیر آن)محکمات( و )متشابهات( می نویسد : "محکمات آیه
احکام حالل و حرام و کلید مشکالت و مجمالت است.   الکتاب اصل و اساس قرآن و مرجع  ّ  ها دچار اشتباه و التباس نشوند. أمفهم آن

متشابهات آیاتی هستند که مشکل و قابل تأویل بوده و معنای کامالً واضح  روشنی ندارند و چون محتمل مفاهیم وجوه فراوانی هستند ،  
ونگی روح، مجمالت قرآن ، صفات ی رستاخیز، چگ عه ، هنگامهّ  ها را تفسیر و تبیین کرد. از قبیل: حروف مقطقاطعانه نمی توان آن
 (  95: 1372دل ، یزدان و... ." )خرم
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جا منظور این نیست نویسد : "در اینمی    ﴾...یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا ََل تَتَِّخذُوا اْلیَُهوَد َوالنََّصاَرىَٰ أَْوِلیَاءَ   ﴿ده :  ئی مااز سوره  51ی  ذیل آیه  -

پیمان نگردند ی تجاری و اجتماعی با یهودیان و مسیحیان نداشته باشند ، بلکه منظور این است که با آنان همرابطهگونه  که مسلمانان هیچ
 ( 208و محرم اسرارشان ندانند و در برابر دشمنان خود بر دوستی آنان تکیه نکنند و هرگز ایشان به سرپرستی نپذیرند." )همان : 

ِ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ فَاْدُعوهُ بَِها ۖ َوذَُروا الَِّذیَن یُْلِحُدوَن ِفي أَْسَمائِِه ۚ َسیُْجَزْوَن َما َكانُ ﴿  ی اعراف : از سوره  180ی  ذیل آیه  -  ﴾وا یَْعَملُونَ َوَّلِلَّ

اوصافی توصیف نماین که . یا این که خدا را به خدا ، این است که الفاظ و مفاهیم آن را تحریف کنندء "مراد از الحاد در اسما نویسد :می
 ( 326)همان :  ی ذات او نیست ، و یا این که صفات خدا را برای مخلوقات خدا بکار برند." شایسته

ت که ی فاتحه اسی سورهنویسد : "مراد هفت آیهمی  ﴾ َولَقَْد آتَْینَاَك َسْبعًا ِمَن اْلَمثَانِي َواْلقُْرآَن اْلعَِظیمَ ﴿ی حجر :  از سوره  187ی  ذیل آیه  -

َّ )المثانی( جمع )ُمثَناصول مذکور در آن است.    [ ییافته  ]ی قرآن است. یا به عبارت دیگر، قرآن ، تفصیلاصل مشتمل بر چکیده  ی(ّ 
َّ ُمثَنیعنی : مکرر، بارها و بارها خوانده شده. مراد از   قول    ی ، تنها دوبار نیست ، بلکه بر جمع نیز یعنی بیش از تثنیه داللت دارد.ّ 

بر آن ، از قبیل   )القرآن العظیم(نام دارد ، در این صورت عطف    الکتاب(  ّ  )أمی فاتحه است که  مراد سوره  )سبعاً من المثانی(  دیگر :
( و  23ی ی زمر / آیه )سوره)ر.ک : را در خود قرآن می دانند. )سبعاً ِمَن المثاني(است. برخی هم ء عطف عام بر خاص ، یا کل بر جز

برای   (ّ  )ِمن: حرف    )ِمَن المثاني(ی عطف صفت بر صفت می دانند.  را برای کثرت می شمارند ، و عطف را به منزله  )سبعاً(ی  واژه
 ( 524)همان : است."  عاً(ّ  )َسببیان 

ها هنگامی که می خواهند "عرب  نویسد :می  ﴾َفَما بََكْت َعلَْیِهُم السََّماُء َواْْلَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظِرینَ ﴿ی دخان :  از سوره  29ی  ذیل آیه  -

ای را نشان دهند ، می گویند : آسمان و زمین بر او گریه کردند. خورشید کسوف کرد و ماه خسوف. آذرخش آسمان و باد  اهمیت مرده
عون و فرعونیان ، در  باشد یعنی بسبب حقارت فر  )اهل( وزان بر او گریستند. و احتمال دیگر این که : در اینجا مضاف محذوف است که  

 ( 1155)همان : آسمان و زمین کسی برای ایشان دلسوزی نکرد و قطره اشکی نریخت." 
ی دقیق و ها اصطالحات قرآنی به گونهنیست در پانوشت  متخصصین تفسیر و ترجمه پنهان  گونه که بر  موارد همان  در تمام این گونه

 ت که خواننده به دنبال تفاسیر و توضیحات دیگر باشد.نیازی نیسمعقول و جالبی تفسیر و توضیح شده و 
 ی واژه بحث و بررسی ترجمه در حوزه -2

گذاری کرد بررسی ی قرآن بیشتر باید روی آن سرمایهبا آن سر و کار داریم و گویا در ترجمه  ل مهمی که در ترجمهئیکی از مسا 
سازد که ناشی از عدم دقت کافی در  ای آشکار میاشتباهات فاحش و عمدهی قرآن ،  شده  )واژگان( است. بررسی آثار اجمالی ترجمه

توان گفت که نخستین باشد. پس می ای میهای تعادل ترجمهها و آیات قرآن در سطوح مختلف ترجمه و عدم توجه به مؤلفهبررسی واژه
 ترین اجزاء برای رسیدن به همطرازی در ترجمه ، واژگان است. سطح و یکی از مهم

های خود دارد و یافتن معادل آن در  ی قرآن همچنین امری سخت و پیچیده است ، چون هر زبان فرهنگ خاصی در معانی واژهترجمه
های زبان دیگر دشوار و گاهی غیر ممکن است. و عالوه بر این ، گوینده در هر زبان معانی مورد نظر خود را عالوه بر انتخاب واژه

ها نقش مهمی در انتقال معانی را دارند  کند و در چنین قالبی هرچند مفردات کلمات و معانی آنمات منتقل میمناسب در قالب ترکیب کل
های مختلف خود به گیرنده منتقل می کنند و هرگز تبدیل های زیاد را با ترکیبات و فضاسازیها هستند که اسرار و اشارتولی این عبارت

تواند  های آن را نمیها و یا غزلیات بدیع فارسی به زبان دیگر هرگز زیباییی مثنوینانکه ترجمهها به زبان دیگر ممکن نیست ، چآن
ها است دشوارتر قطعاً ترجمه آیات قرآنی با بالغت و اسراری که در آنمنتقل کند و اگر چنین سختی در برگرداندن سخنان بشری است ،  

 .خواهد بود
های مختلف فعلی و اسمی دارای معانی کامالً  طور اشتقاقهای مختلف و همینشود که در بافتمشاهده میدر قرآن کریم واژگان بسیاری 

یابی و ایجاد تعادل در سطح واژگان برای  ی سلیس و قابل درک ملزم به واژه متفاوتی هستند. بنابراین "مترجم برای رسیدن به یک ترجمه
دل از قرآن  ی دکتر مصطفی خرمدر این مبحث به بحث وبررسی ترجمه( از این رو ،  34:  1379مفردات قرآن باشد." )منصور کوشا ،  

 :   ایمی واژگان پرداختهکریم در حوزه
َ ََّل يَْستَْحيِي أَْن يَْضِرَب َمثًَلا َما بَعُوَضةا َفَما فَْوقََها ۚ﴿-  ( 26یی بقره / آیه)سوره. ﴾...إِنا َّللاا

 تر از آن...((ای یا کم))خداوند شرم ندارد از این که مثال بزند به پشه : ترجمه
است! در حالی که این ترجمه معادل "ما دون"    تر از آن" برگرداندهی "ما فوق" را در متن به معنی "کممترجم محترم کلمه  اشکال :

 است. فوق" را در پانوشت به معنی "باالتر از آن" ترجمه کردهی "ما باشد نه "ما فوق"! ، الزم به ذکر است که مترجم ، کلمهمی
پیشنهادی:  ترجمه پشه  ))ی  به  اینكه  از  را  نیایدخداى  شرم  زند  مثل  آن  از  فراتر[  ]یا  فروتر  یا  ... اى 
ی محمىمهدی )ترجمه                                                                                                                         .((    

 فوالدوند(  
ُ ُمْخِرٌج َما ُكْنتُْم تَْكتُُمونَ ....﴿-  ( 72ی ی بقره / آیه)سوره. ﴾َوَّللاَّ

 نمود.(( ))....و خدا حقیقت امر را می دانست و آنچه را که پنهان کردید آشکار و نمایان می دل :ی خرمترجمه
 ای آزاد و مضمونی درآمده است! ی منطبق بر الفاظ آیه به صورت ترجمهی این آیه از حالت یک ترجمهترجمه اشکال :
 الدین خرمشاهی(   ی بهاء)ترجمه ساختید.((ی چیزی است که پنهان می))...و خداوند آشکارکنندهی پیشنهادی:ترجمه

َر ۗ ﴿-1 ُر أَْلَف َسنٍَة َوَما هَُو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعَذَاِب أَْن يُعَما  ( 96یی بقره / آیه )سوره. ﴾...يََودُّ أََحُدهُْم لَْو يُعَما

))هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند ، در حالی که اگر این عمر  )طوالنی( دو داده شود ، او را از    دل :ی خرمترجمه
 عذاب به دور نمی دارد...((

َر"  یُعَم  إِن   به صورت " َر"  یُعَم    ّ  نأَ ی "لَو" که برای "تمنی" است در ترجمه گنجانده نشده ، دوم مترجم اصطالح " نخست کلمه  اشکال :
 ترجمه کرده است!
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ی او از عذاب  ))هر یک از آنان خوش دارد که کاش هزار سال عمر دهندش ، ولی این عمر یافتن ، دور دارنده  ی پیشنهادی :ترجمه
 الدین خرمشاهی(  بهاء ینیست....(( )ترجمه

 ( 106یی بقره / آیه)سوره. ﴾...َما نَْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها ۗ ﴿-

ی دل مردمان  ینهئای را از آای را که رها سازیم )و به دست فراموشی سپاریم( ، و یا این که )اثر معجزه))هر آیه  دل :ی خرمترجمه
 فراموشش گردانیم ، بهتر از آن یا همسان آن را می آوریم...((بزداییم و( 
)به دست  و    )رها ساختن(هست؟ چون نسخ را    )انساء(و    )نسخ( طبق این ترجمه و تفسیر مشخص نیست که چه فرقی بین    اشکال :

 است! تفسیر کردهترجمه و ی دل مردمان زدودن(ینهئ)از آ و  )فراموشاندن(را هم  )انساء(دانسته و  فراموشی سپردن(
ی آوریم...(( )ترجمهای را نسخ کنیم یا آن را به تأخیر بیندازیم بهتر از آن یا همسان آن   می)) )حکم( هر آیه  ی پیشنهادی :ترجمه

 محمدمهدی فوالدوند(  
بَا ََّل يَقُوُموَن إَِّلا َكَما يَقُوُم الاِذي يَتََخباُطهُ الشاْيَطاُن ِمَن اْلَمس ِ  ﴿-  ( 275یی بقره/ آیه)سوره.﴾ ...الاِذيَن يَأُْكلُوَن الر ِ

خیزند  دنیا( برنمیخورند )از گورهای خود به هنگام دوباره زنده شدن ، یا از مش اجتماعی خود در  ))كسانی که ربا می  دل :ی خرمترجمه
 شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد...(( -ها( )به گمان عرب -مگر همچون کسی که 

ُ ِمنَُُُ" و " يَقُومُُمترجم محترم ، دو اصطالح "ما  اشکال :  است! ترجمه نکرده که در این آیه آمده ،" اْلَمس ِ
خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس ،  آشفته سرش برنمیخورند )از گور( ))كسانی که ربا می  ی پیشنهادی :ترجمه

 ی محمدمهدی فوالدوند(   کرده است...(( )ترجمه
َحتاٰى ﴿- َعلَْيِه  أَْنتُْم  َما  َعلَٰى  اْلُمْؤِمنِيَن  ِليَذََر   ُ َّللاا َكاَن  اْلغَْيبِ   َما  َعلَى  ِليُْطِلعَُكْم   ُ َّللاا َكاَن  َوَما  الطاي ِِب ۗ  ِمَن  اْلَخبِيَث  آل)سوره.﴾...يَِميَز  عمران/  ی 

 (179یآیه
))خدا بر این نبوده است که مؤمنان را به همان صورتی که شما هستید به حال خود واگذارد. بلکه خداوند پاک را از    دل :ی خرمترجمه

 ناپاک جدا می سازد و بر این نبوده است که شما را بر غیب مطلع سازد...(( 
ی آخر آیه از قلم افتاده  ی "هللا" در جملهواژهی" به "بلکه" را ترجمه کرده که درست نیست. و نیز  ّ  ی "حتدل ، واژهاستاد خرم   اشکال :
 است.
))خدا بر آن نیست که مؤمنان را بر حالی که شما بر آن هستید واگذارد ، تا آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد. و خدا    ی پیشنهادی :ترجمه

 ی محمدعلی کوشا(   بر آن نیست که شما را بر غیب آگاه گرداند...(( )ترجمه
َ َعِهَد إِلَْينَا أََّلا نُْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتاٰى يَأْتِيَنَا بِقُْربَاٍن تَأُْكلُهُ الناارُ  ﴿-  (183ی عمران/ آیهی آل)سوره.﴾... ۗالاِذيَن قَالُوا إِنا َّللاا

))آنان کسانی هستند که گفتند : خداوند از ما پیما گرفته است که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم ، مگر هنگامی که    دل :ی خرمترجمه
 برای ما قربانی بیاورد و آتش )آذرخش آسمانی پیدا شود و در برابر دیدگانمان( آن را بخورد!...((

 ی شریفه چندتا نکته هست : ی این آیهدر ترجمه اشکال :
 آمده است. الذین" ی " است ، در حالی که در آیه فقط واژهأولئك الذین" عبارت "آنان کسانی هستند" معادل عبارت "  -1 
 ی" به معنی "مگر" نیست بلکه به معنی "تا".ّ  ی "حتواژه -2 
 ( 444/  5:   2006باشد نه به معنی پیمان. )القرطبی ، آمده به معنی سفارش و وصیت میإلى" ی "َعِهَد" اگر با " واژه -3 

))کسانی که گفتند : خدا به ما سفارش کرده که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا برای ما قربانی بیاورد که آتش    ی پیشنهادی :ترجمه
 ی ابوالقاسم امامی(  ی قبول( بخورد )یعنی بسوزاند( ...(( )ترجمه)آسمانی( آن را )به نشانه

 (3یآیه /ءی نسا)سوره.﴾...ًَلَث َوُربَاَع ۖفَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن الن َِساِء َمثْنَٰى َوثُ ...﴿-

 ))... با زنان دیگری که برای شما حاللند و دوست دارید ، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید...(( دل :ی خرمترجمه
.  و ترجمه با کلمات آیه مطابقت ندارد   .ی فوق را ترجمه نکرده ، بلکه آن را توضیح و تفسیر کرده استدر حقیقت ، مترجم آیه   اشکال :
ها را هم ذکر کرده است ، نه های فوق )دو دو و سه سه و چهار چهار( است که مترجم در پانوشت آنی صحیح کلمهترجمه  -1چون :  

 )واو( به )أو = یا( ترجمه کرده که درست نیست.  -2)دو و سه و چهار( که معادل )اثنان و ثالث و أربع( هستند. 
ی  که شما را پسند افتاد ، دو دو ، سه سه ، چهار چهار ، به زنی بگیرید...(( )ترجمه  ]دیگر[))... هرچه از زنان    ی پیشنهادی :جمهتر

 محمدمهدی فوالدوند(  
ُ لَُكْم قِیَاًما ﴿-  ( 5یآیه /ءی نسا)سوره .﴾...َوََل تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجعََل َّللاَّ

خردان را که در اصل اموال شما است به خود آنان تحویل ندهید. چرا که خداوند اموال را برایتان قوام ))اموال کم  دل :ی خرمترجمه
 است...((زندگی گردانده 

 (! وجود ندارد. خردان را که در اصل اموال شما استاموال کمدر این آیه معادلی برای عبارت ) اشکال :
الهی    یی قوام  پایداری شما گردانیده است، ندهید...(( )ترجمهخردان اموالتان را که خداوند آن را وسیله))و به کم  ی پیشنهادی :ترجمه
 ای(   قمشه

 (  31یآیه /ءی نسا)سوره .﴾َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخًًل َكِریًما...﴿ -

 گردانیم.((وارد می (که بهشت برین است)))... و شما را جایگاهی بزرگواری  دل :ی خرمترجمه
درگذرنده از گناه، ی "کریم" اگر صفت خداوند و یا اشخاص واقع شود به معنی بزرگوار ، گرامی ، بخشنده، نیکوکار،  واژهاشکال :  

ها واقع شود به معنی نیکو ، ارزشمند ، پسندیده ، خوب ،  و مکان  ءباشد. ولی اگر صفت برای اشیابخشاینده ، نیکو، خوب و پسندیده می
 (  211: 1386ارجمند و شایسته  می باشد.)محمدعلی کوشا، 

 الدین خرمشاهی(  بهاء یآوریم.)ترجمه))... و شما را جایگاهی در می ی پیشنهادی :ترجمه
ِ َحِدیثًا  ...﴿  -  (  87ی آیه /ءی نسا)سوره .﴾َوَمْن أَْصَدُق ِمَن َّللاَّ
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 ))... و چه کسی از خدا راستگوتر است؟((  دل :ی خرمترجمه
 مترجم محترم ، اصطالح "حدیثاً " ترجمه نکرده است.اشکال : 
 ابوالقاسم امامی(   ی))... و چه کسی از خدا به سخن راستگوتر است؟((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه

َ هَُو اْلَمِسیُح اْبُن َمْریََم ۚ ﴿  -  (  17یده/ آیهئی ما)سوره .﴾  ... لَقَْد َكفََر الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

َّ ))به طور مسل دل :ی خرمترجمه  مسیح پسر مریم است ، کافرند...((م ، کسانی که می گویند : خدا ، ّ 
 ضمیر "هو" از قلم افتاده است.اشکال : 
 مکارم شیرازی(   ی))کسانی که گفتند : خدا ،همان مسیح پسر مریم است ، به یقین  کافر شدند...((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه

َ ثَاِلُث  ﴿  -  (  73یده/ آیهئی ما)سوره .﴾  ... ثًََلثَةٍ لَقَْد َكفََر الاِذيَن َقالُوا إِنا َّللاا

 گمان ، کسانی کافرند که می گویند : خداوند یکی از سه خداست! ...(())بی دل :ی خرمترجمه
َُثَاِلُثُثَََلثَةُ ی معادل و دقیق عبارت " " ترجمهخداوند یکی از سه خداستعبارت " اشکال :  َُّللاَّ  نیست."ُإِنَّ
 آیتی(   ی عبدالمحمداند...((.)ترجمهاست ، کافر شده ]اقنوم[گمان،کسانی که گفتند : خداوند سومین سه ))بیپیشنهادی :ی ترجمه

 (  106یی انعام/ آیه)سوره  .﴾ َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكینَ ...﴿  -

 ))...وبه مشرکان اعتنا مکن.(( دل :ی خرمترجمه
 ی معنای آن. " نیست بلکه الزمهأَع ِرض  ی معادل و دقیق اصالح " ترجمه"  اعتنا مکناصطالح " اشکال : 
 مکارم شیرازی(    ی))...و از مشرکان ، روی بگردان.((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه

 (  158ی ی انعام/ آیه)سوره . ﴾...َهْل یَْنُظُروَن إَِلَّ أَْن تَأْتِیَُهُم اْلَمًَلئَِكةُ ﴿  -

 به سراغشان بیایند؟...(( (قبض ارواح)))آیا انتظار دارند که فرشتگان  : دل ی خرمترجمه
 " در ترجمه نادیده گرفته شده است. إاِل   ی " کلمهاشکال : 
 محمدمهدی فوالدوند(    ی))آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند؟...((.)ترجمه ی پیشنهادی:ترجمه

 (  71یی اعراف/ آیه )سوره .﴾... َوَقَع َعَلْیُكْم ِمْن َرب ُِكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب َۖقاَل َقْد ﴿  -

 گردد...((گمان دامنگیرتان میشود و بیماً عذاب بزرگ و خشم سترگی برای شما واقع میّ  ))هود گفت : مسل دل :ی خرمترجمه
 نکرده است." را ترجمه  ِمْن َرب ُِكمْ  مترجم محترم ، اصطالح" اشکال : 
:ترجمه پیشنهادی  گردیده   ]هود[))  ی  مقرر  شما  بر  پروردگارتان  از  خشمی  و  عذابی  قطعاً  گفت: 

محمدعلی    ی)ترجمه                                                                                                                          است...((
 کوشا(   

 (  193یی اعراف / آیه)سوره .﴾... َوإِْن تَْدُعوهُْم إِلَى اْلُهَدٰى ََّل يَتابِعُوُكْم ۚ ﴿  -

توانند بدهند و پرستان( شما اگر انبازهای خود را به فریاد خوانید تا شما را هدایت کنند ، پاسخ شما را نمی)) )ای بت  : دل ی خرمترجمه
 ی شما را برآورده کنند...((خواسته

"  " معادل اصطالح "لِ تا شما را هدایت کنند   عبارت " اشکال :   ُدونَُكم  ی فوق چنین معنایی هم وجود  در آیهباشد ، الزم به ذکر است  می یَه 
 .  ندارد
 مکارم شیرازی(   یها را به سوی هدایت دعوت کنید ، از شما پیروی نمی کنند...((.)ترجمه))و اگر آن ی پیشنهادی :ترجمه

اِلَحاِت بِاْلِقْسِط ۚ ... ﴿  -   ( 4یی یونس / آیه)سوره .﴾...ِليَْجِزَي الاِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصا

 ی شریفه ترجمه نکرده است.مترجم محترم ، این قسمت از آیهاشکال : 
 محمد موسوی همدانی(    یعادالنه دهد ...((.)ترجمهاند پاداش  اند و کارهای شایسته کرده))...تا کسانی که ایمان آورده  ی پیشنهادی :ترجمه

 (  85یی یونس / آیه )سوره .﴾َربَّنَا ََل تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِلْلقَْوِم الظَّاِلِمینَ  ...﴿  -

 مساز.((ی( آزمون مردم ستمکار و)آماج( بال و آزار کافران )بدکردار( ))...پروردگارا! ما را )وسیله : دل ی خرمترجمه
 (2/125باشد. )ر.ک : الطبرسی ، بی تا :  ی آشوب می" کلمهفِت نَةً  اصطالح مناسب و معادل در این آیه برای اصطالح " اشکال : 
 محمدعلی کوشا(   ی))...پروردگارا! ما را دستخوش آشوب گروه ستمکار قرار مده((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه

 (  91ی ی هود / آیه)سوره .﴾َوَما أَْنَت َعلَْینَا بِعَِزیزٍ  ...﴿  -

 )) ... و تو در پیش ما قدر و ارزشی نداری.(( : دل ی خرمترجمه
ناپذیر" است. الزم به ذکر است که این واژه گاهی به معانی دیگر از جمله  جا به معنی "پیروز" و "شکست " در این ِزیز  عَ "   یکلمهاشکال :  

قرینهآید. ولی در این"گرامی" می او کلمهگیری خصمانهی موضعجا به  پنداشتن  با شعیب و دشمن  به معنی   " ِزیز  عَ " ی  ی قوم شعیب 
 ( 2/391:  1372)ر.ک : خرمشاهی ،   ناپذیر" است."پیروز" و "شکست

 محمد خواجوی(   ی)) ... و تو هیچ بر ما پیروز نیستی.((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه
ا َدَخلُوا َعلَٰى يُوُسَف آَوٰى إِلَْيِه أَبََوْيهِ ﴿  -  (  99یی یوسف / آیه)سوره .﴾ ... فَلَما

 )) هنگامی که پیش یوسف رسیدند ، پدر و مادرش را در آغوش گرفت...(( دل :ی خرمترجمه
 (  286/ 4: 1383تی ، ئاست. نه "در آغوش گرفت".)قرا"جای داد" " یا ی "پناه داد" معادل واژهآَوىُ ی" واژهاشکال : 
 ))پس چون بر یوسف وارد شدند ، پدر و مادرش را در کنار خود جای داد...((.  ی پیشنهادی :ترجمه

 محمدعلی کوشا(   یرجمه)ت                                                                                                                      
 (  41ی ی رعد / آیه)سوره .﴾... أََولَْم يََرْوا أَناا نَأْتِي اْْلَْرَض نَْنقُُصَها ِمْن أَْطَرافَِها ۚ﴿  -

 کاهیم؟...(())مگر )این کافران( نمی دانند که ما از طرف زمین می دل :ی خرمترجمه
ُيََرْوااست، همچنین اصطالح "   " ترجمه نکردهنَأْتُِيُُی " مترجم محترم ، واژهاشکال :   ُبهُمعنیُ"نمیمی"ُُنديدندمعنیُ"ُُبه"ُُلَْم ُنه ،ُ  .دانند"باشد



   

         

 دل للقرآن الكريم يف جمال الكلمات والبنية نظرة على ترمجة الدكتور مصطفى خرم 

  

  

 سید جالل الدین مجتبوی(   یکاهیم؟...((.)ترجمههای آن میپردازیم و از کناره))آیا ندیدند که ما به زمین می ی پیشنهادی :ترجمه
ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا یَْصنَعُونَ  ...﴿  -  (  112ی ی نحل / آیه)سوره .﴾فَأَذَاقََها َّللاَّ

ها را از ایشان سلب ))... و خداوند به خاطر کاری که انجام دادند ، گرسنگی و هراس را بدیشان چشانید )و نعمت  :   دل  ی خرمترجمه
 گردانید و بالها بدان رسانید.( ((

 است. ی شریفه از قلم افتاده" را در این آیهلباسی " کلمهاشکال : 
سید جالل الدین    یآن چشانید.((.)ترجمه  ]مردم[ی گرسنگی و ترس به  کردند جامه))...پس خدا به سزای آنچه می  ی پیشنهادی :ترجمه

 مجتبوی(  
ِریَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّیَاِطیِن ۖ َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلَرب ِِه َكفُوًرا﴿  -  ( 27ی/ آیه ءی اسرا)سوره . ﴾إِنَّ اْلُمبَذ ِ

 گمان باد دستان، دوستان اهریمنانند،و اهریمنان بسیار ناسپاس پروردگار خود هستند.(( ))بی دل:ی خرمترجمه
َوان" معادل مناسبی برای " دوستانی " واژهاشکال :   َوان" ی  ی "برادران" معادل مطابقی برای کلمهنیست، بلکه واژه"  إِخ  باشد. می"  إِخ 

   است.     ا مترجم آن را به صورت جمع "اهریمنان" ترجمه کردهّ  به صورت مفرد آمده است ، امی فوق  ی "شیطان" که در آیههمچنین کلمه
 ی ))به راستی که باد دستان ، برادران اهریمنانند ، و اهریمن پروردگار خویش را بسی ناسپاس است((.)ترجمه  ی پیشنهادی :ترجمه

 ابوالقاسم امامی(  
 (  115یی طه / آیه)سوره .﴾... َولَقَْد َعِهْدنَا إِلَىَٰ آَدَم ِمْن قَْبلُ ﴿  -

 ))در آغاز کار ، ما به آدم فرمان دادیم...(( دل :ی خرمترجمه
این آیه    باشد. در ترجمهآمده به معنی سفارش و وصیت میإلى"  ی "َعِهَد" اگر با " ایم  که واژههمان طور که قبالً توضیح دادهاشکال :  

ی "َعِهَد" مترجم محترم به این نکته در پانوشت هم اشاره کرده است که کلمه .  اصطالح "فرمان دادن" معادل مناسبی برای "َعِهَد"  نیست
 بیاید به معنی "توصیه کردن" و "سفارش کردن" است.إلى" اگر با " 
 بهاءالدین خرمشاهی(    ی))و از پیش به آدم سفارش کردیم...((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه

 ( 28یی فرقان/ آیه)سوره .﴾یَا َوْیَلتَىَٰ َلْیتَنِي َلْم َأتَِّخْذ ُفًَلًنا َخِلیًًل ﴿  -

 ))ای کاش! من فالنی را به دوستی نمی گرفتم.((  دل :ی خرمترجمه
 .  .   ترجمه نشده است. در این آیه" َوی لَتَى  اصطالح " اشکال : 
 محمدمهدی فوالدوند(   ینگرفته بودم((.)ترجمه ]خود[))ای وای! کاش من فالنی را دوست  ی پیشنهادی :ترجمه

 (  38یی دخان / آیه)سوره .﴾َواْْلَْرَض َوَما بَْینَُهَما ََلِعبِینَ َوَما َخلَْقنَا السََّماَواِت ﴿  -

 ایم.(( هدف نیافریدهو آنچه در میان آن دو است بیهوده و بی ها و زمین))ما آسمان : دل ی خرمترجمه
ی . مترجم همین آیه را در سورهآن  ی معنایالزمهست بلکه  " نیاَلِعبِینهدف" معادل " "بیهوده و بی  هایواژه  ی شریفهدر این آیهاشکال :  
 تر ترجمه کرده است :  تر و دقیقرسا 16یانبیاء / آیه

 ایم.(( و آنچه میان آن دو است به بازی نیافریده ها و زمین))و آسمان 
ِ أَْن تَقُولُوا َما ََّل تَْفعَلُونَ ﴿  -  (  3یی صف / آیه)سوره .﴾َكبَُر َمْقتاا ِعْنَد َّللاا

 گردد.(( ))اگر سخنی را بگویید و خودتان برابر آن عمل نکنید ، موجب کینه و خشم عظیم خدا می : دل ی خرمترجمه
 ترجمه کرده است!  "ْنُتَقُولُوا"إُُِرا"ُأَْنُتَقُولُواُظاهرا مترجم ارجمند اصطالح" اشکال : 
 ابوالقاسم امامی(  ی ))در نزد خدا بسی ناپسند است که چیزی گویید که خود نکنید((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه

َ یََرىَٰ ﴿  -  (  14یی علق / آیه)سوره .﴾أَلَْم یَْعلَْم بِأَنَّ َّللاَّ

 بیند؟((داند که خداوند می))آیا او نمی دل :ی خرمترجمه
 دقیقی نیست.  داند" ترجمه کرده واین ترجمهرا "آیا او نمی " یَع لَم  أَلَم  مترجم محترم عبارت " اشکال : 
 محمدمهدی فوالدوند(   یبیند؟((.)ترجمه ))مگر ندانسته که خدا می ی پیشنهادی :ترجمه

 ی ساختار بحث و بررسی ترجمه در حوزه -3
زیباترین و دلپذیرترین ترجمه نیاز دارد. ارباب بالغت و فصاحت ،  سخن خداوند متعال زیباترین و دلپذیرترین سخن است ، قطعاً به  

 دانند که زیبایی سخن سهم فروانی در جلب و جذب افراد به متون دینی و مذهبی دارد.خوب می
کالم زیبا و این    ترین عامل نفوذ اسالم در محیط جزیرة العرب ، زیبایی و دلپذیری کالم الهی بود و اکنون که ما ایناز یاد نبریم که مهم

ی آن به دورترین نقاط عالم ، از  هئمانند آنیم ، باید برای ارای معارف بیروی داریم و شیفتهی بزرگ رسول خدا )ص( را در پیشمعجزه
:  1386های گوناگون بهره برگیریم ، جهانیان را به ارزش واالی آن آشنا سازیم. )محمدعلی کوشا ،  بهترین وشیواترین ترجمه به زبان

گیرد و بدیهی است  (هر زبانی برای انتقال مفاهیم ، ساختاری ویژه خود دارد. این ساختار متناسب با فهم عرفی اهل آن زبان شکل می13
ی قرآن  ها بر مترجم ضرورت دارد. این ضرورت درباب ترجمهکه  در برگردان هر متنی از زبان مبدأ به زبان مقصد لحاظ این ویژگی

ی کنیم ، نباید دستور زبان عربی را به کار بریم. به کارگیری این نکتهوقتی قرآن را به فارسی ترجمه می  ی پیدا می کند.تأکید بیشتر
ای از سخن خود ، آگاهانه یا ناخودآگاه روشن در عمل ، همواره بر مترجمان فارسی قرآن کریم آسان نبوده است. هر مترجمی در گوشه

ی مترجمان های زبان عربی با فارسی همواره اغالط فروانی را موجب شده است. اگر همهاست و خلط ویژگیاز دستور عربی بهره برده  
های هر دو زبان فارسی و عربی بدانیم ، تنها دلیل عدم رعایت مقتضیات زبان فارسی در ترجمه قرآن  کاریرا آشنا به مشکالت و ریزه

فرهنگ عموم مسلمانان ، قداست و حرمت بسیار داشته است و ادای مفاهیم آن با الگوهای آن است که قرآن نه تنها نزد آنان ، بلکه در  
( از این  33:  1389نیا ،  نموده است. )کریمیزبان مقصد ، که گاه مستلزم برهم زدن ساختار زبان عربی جمالت است ، امری مشکل می

 :   ایمی واژگان پرداختهاز قرآن کریم در حوزهدل ی دکتر مصطفی خرمدر این مبحث به بحث وبررسی ترجمهرو ، 
 ( 60ی ی بقره / آیه)سوره .﴾َوََل تَْعثَْوا ِفي اْْلَْرِض ُمْفِسِدینَ  ...  ﴿  -
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 ی نپردازید.((ّ  ))...و همچون تباهکاران در زمین به الف و گزاف و تجاوز و تعد دل :ی خرمترجمه
ا ی " در واژه  )و(" حال مؤکده ضمیر  ُمف ِسِدینی " است که کلمهبا این که مترجم محترم در پانوشت نوشته  اشکال :     باشد ، اما" میاَل تَع ثَو 

 ی "همچون" آیه را به صورت "کالمفسدین" ترجمه کرده است که درست نیست. در مقام ترجمه اعمال نکرده است. وضمناً با آوردن کلمه
 محمدعلی کوشا(  ی))...و در زمین تبهکارانه فساد مورزید((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه

 (  66یی بقره / آیه)سوره .﴾فََجعَْلنَاَها نََكاًَل ِلَما بَْیَن یََدْیَها َوَما َخْلفََها َوَمْوِعَظةً ِلْلُمتَِّقینَ  ﴿  -

 ))پس آن )عقوبت( را عبرت معاصران واقعه و آیندگان کردیم ، و پندی برای پرهیزگاران نمودیم.((  : دل ی خرمترجمه
بایست آن را هم به صورت نکره ترجمه  " به صورت نکره آمده است ، و مترجم محتر مینََكااًل    ی " ی شریفه واژهدر این آیه  اشکال :

 . کند ، نه معرفه
پس از آن ،  عبرتی ، و برای پرهیزگاران پندی قرار  ] هاینسل[را برای حاضران ، و    ] عقوبت[))و ما آن    ی پیشنهادی :ترجمه

 محمدمهدی فوالدوند(   یدادیم((.)ترجمه
 (  69یی بقره / آیه)سوره .﴾...إِنََّها بَقََرةٌ َصْفَراُء فَاِقٌع لَْونَُها تَُسرُّ النَّاِظِرینَ ﴿  -

 بخشد.(( کنندگان )بدو( را شادمانی می ))...گاو زرد پررنگی است که نگاه دل :ی خرمترجمه
نی " شریفه کلمه   در این آیهاشکال :   و صحیح هم همین باشد. و مترجم این مسأله را در پانوشت ذکر کرده  مي"  فَاقِع  ی " " را فاعل  کلمهلَو 

 از صفت دانسته است!را صفت بعد " فَاقِع   ی " است ، اما در مقام ترجمه کلمه 
 زین العابدین رهنما(  یبخشد((.)ترجمه))...همانا آن گاوی است زرد،رنگ آن روشن است که بینندگان را شادی میی پیشنهادی:ترجمه

رَ  ...﴿  - ُر أَْلَف َسنٍَة َوَما هَُو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلعَذَاِب أَْن یُعَمَّ  ( 96یی بقره / آیه)سوره .﴾ ... یََودُّ أََحُدهُْم لَْو یُعَمَّ

))... هر یک از آنان دوست دارد هزار سال عمر کند ، در حالی که اگر این عمر )طوالنی( بدو داده شود ، او را از    دل :ی خرمترجمه
 عذاب به دور نمی دارد... .((

رن   إِ به صورت " ر"  أَن  یُعَم  ی است ترجمه نکرده است ، و همچنین اصطالح " ّ  که برای تمن  " لَو  ی " مترجم محترم کلمهاشکال :   " یُعَم 
 كرده است.ترجمه 
ی او از عذاب  ))...هر یک از آنان خوش دارد که کاش هزار سال عمر دهندش ، ولی این عمر یافتن، دور دارنده  ی پیشنهادی :ترجمه

 بهاءالدین خرمشاهی(  ینیست...((.)ترجمه
ُ َسِمیٌع َعِلیمٌ  ﴿  - یَّةً بَْعُضَها ِمْن بَْعٍض ۗ َوَّللاَّ  (  34یی آل عمران / آیه)سوره .﴾ ذُر ِ

))آنان فرزندانی بودند که )چه از نظر پاکی و تقوا و فضیلت ، و چه از نظر دودمان( برخی از برخی دیگرند ، و    :  دلی خرمترجمه
 خداوند شنوا و دانا است.((

ی ة  مترجم محترم با این كه در پانوشت منصوب بودن " اشکال :   ی قبل دانسته که منصوب  ی "آل" در   آیهت از کلمهّ  را به علت بدلی"  ذُر ِ
َطفَى  به فعل "   " است ، باز در ترجمه ، آن را اعمال نکرده است.اص 
 محمدمهدی فوالدوند(    ی)ترجمه  بعضی دیگرند، و خداوند شنوای داناست((  ]نسل[))فرزندانی که بعضی از آنان از   ی پیشنهادی :ترجمه

 (  47یی نساء / آیه)سوره .﴾...ِمْن قَْبِل أَْن نَْطِمَس ُوُجوًها فَنَُردََّها َعلَىَٰ أَْدبَاِرَها...  ﴿  -

ها چشم و گوش و ابرو  هایتان را محو کنیم )و در آن))پیش از آنکه )عذابی نصیب شما کنیم و بدان وسیله آثار( چهره  دل :ی خرمترجمه
 ها را برگردانیم )و همچون قسمت پشت خود صاف و زشت گردند(.(( نگذاریم( و آنو بینی و لبی بر جای 

هایتان" ترجمه چهرهُكم  =  ُوُجوهَ شریفه به صورت نکره آمده در ترجمه به "   هایی" را که در آیه=چهره  ُوُجوًهامترجم اصطالح "  اشکال :
بَاِرَها ی" مناسب  ومعادلی برای جملهی ها را برگردانیم" ترجمهی "و آنکرده است، همچنین جمله  .نیست" فَنَُرد َها َعلَى  أَد 

 یها را به پشت سرشان برگردانیم...((.  )ترجمههایی را محو و ناپدید کنیم آن گونه که آن))پیش از آنکه چهره  ی پیشنهادی :ترجمه
 الدین مجتبوی(   سیدجالل

ُموَك فِیَما َشَجَر بَْینَُهمْ ﴿  -  ( 65یی نساء / آیه)سوره .﴾...فًََل َوَرب َِك ََل یُْؤِمنُوَن َحتَّىَٰ یَُحك ِ

 های خود داوری نطلبند..(( آیند تا تو را در اختالف و درگیری))اما نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن به شما نمی  دل :ی خرمترجمه
ُموكَ ی " در این آیه مترجم ارجمند جمله  اشکال : ُموكَ   ال  َحت ى  صورت "   به"  َحت ى  یَُحك ِ یعنی جمله منفی "به داوری نطلبند" ترجمه "  یَُحك ِ

 . کرده! در حالی که این جمله در آیه به صورت مثبت آمده است.
 ی شان رخ داده است، داورت کنند...((.  )ترجمهگروند تا در ستیزی که در میان))نه ، سوگند به پروردگارت که نمی  ی پیشنهادی :ترجمه

 ابوالقاسم امامی(  
ُ َغفُوٌر َحِليمٌ يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمنُوا ََّل تَْسأَلُوا َعْن أَْشيَاَء إِْن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِْن تَْسأَلُوا َعْنَها    ﴿   - ُ َعْنَها ۗ َوَّللاا ُل اْلقُْرآُن تُْبَد لَُكْم َعفَا َّللاا   .﴾...ِحيَن يُنَزا

 (  101یده / آیهئی ما)سوره
لی سؤال مکنید که اگر فاش گردند و آشکار شوند شما را ناراحت و بدحال کنند. چنان که به ئ))ای مؤمنان! از مسا  :  دل  ی خرمترجمه
شوند )و آن گاه دچار مشقات و مشکالت  ها پرس وجو کنید ، برای شما )با وحی آسمانی( بیان و روشن می نزول قرآن راجع به آنهنگام 

های قبلی  ل گذشته است )و پرسش ئها و نانمودها چه کار؟ مگر نه این است که( خداوند از این مساگردید. پس شما را به ناگفتهفراوانی می
 ها صرف نظر نموده است؟( و خداوند بس آمرزگار و بردبار است.((فته است و از مجازات اخروی آنشما را نادیده گر

"  تَْسأَلُوُاَكماُی " رجمه کرده واین جمله معادل جمله" تچنان که پرس وجو کنید"  به " إِْنُتَْسأَلُوا"  یی شریفه جملهمترجم در این آیه اشکال :
 باشد نه "چنان که"!، "اگر" می ة" شرطی  إِنُْفارسی " باشد ! در حالی که معادل می

کند مپرسید. و اید ، از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می))ای کسانی که ایمان آورده  ی پیشنهادی :ترجمه
گذشت ، و خداوند    ]های بیجاپرسش[شود. خدا از آن  ها سؤال کنید ، برای شما روشن میی آنشود ، دربارهاگر هنگامی که قرآن نازل می

 فوالدوند(    ی محمدمهدیی بردبار است((.  )ترجمهآمرزنده
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ِلكَ ﴿  -
 (  75ی ی انعام / آیه )سوره .﴾نُِري إِْبَراِهیَم َملَُكوَت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوِلیَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِینَ  َوَكذََٰ

ها  ها به او نمودیم بارها وبارها نیز( ُملک عظیم آسمان))و همان گونه )که گمراهی قوم ابراهیم را در امر پرستش بت دل :ی خرمترجمه
 ی باورمندان راستین شود )و بر راستای خداشناسی رود(.((نشان دادیم تا از زمرهرا به ابراهیم 

ا مترجم محترم آن را به صورت فعل گذشته ترجمه کرده است. با ّ  شریفه به صورت فعل حال آمده ، ام  در این آیه " نُِريفعل "  اشکال :
 است!این که مترجم در پانوشت به مضارع بودن این فعل اشاره کرده 

بهاءالدین   ینمایانیم تا از اصحاب یقین گردد((.)ترجمهها را به ابراهیم میها و زمین))و بدینسان ملكوت آسمان  ی پیشنهادی : ترجمه
 خرمشاهی(   

-  ﴿  َ ِ َوالنََّوىَٰ  فَاِلقُ  إِنَّ َّللاَّ ُ ۖ فَأَنَّىَٰ تُْؤَفُكونَ  ۖاْلَحب  ِلُكُم َّللاَّ
ِ ۚ ذََٰ  (  95یی انعام / آیه )سوره    .﴾ یُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمی ِِت َوُمْخِرُج اْلَمی ِِت ِمَن اْلَحي 

آورد این خدای شماست  شکافد ، زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می))این خداست که دانه و هسته را می  دل :ی خرمترجمه
 پس چگونه )از حق( منحرف شوید.(( 

 ی فعلیه تبدیل نمود.ی اسمیه را به جمله به مضارع برگردانده و جمله  را" فَاِلقشریفه ، اسم فاعل "  مترجم محترم در این آیه اشکال :
ی مرده از زنده است. این  آرد، و برون آورندهمیی دانه و هسته است. زنده را از مرده برون  ))خداوند شکافنده  ی پیشنهادی :ترجمه

 ابوالقاسم امامی(    یاست خدا ، پس به کجا برندتان؟ ((.)ترجمه
     (  160ی ی انعام / آیه)سوره .﴾ ...َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها ۖ َوَمْن َجاَء بِالسَّی ِئَِة فًََل یُْجَزىَٰ إَِلَّ ِمثْلََها ﴿  -

))هر کس که کار نیکی انجام دهد )پاداش( ده برابر دارد ، و هر کس کار بدی کند ، پادافره او جز همسنگ و همسان  دل :ی خرمترجمه
 شود.((آن داده نمی
ی یعنی "نیک"  َجاَء بِال َحَسنَةدهد بنابراین " هرگاه با حرف "ب" بیاید متعدی گردیده و معنی "آورد" می"  َجاءَ در مقام ترجمه ، فعل "   اشکال :

اند ، ولی  به صورت معرفه آمده"  الس ی ِئَةِ " و " ال َحَسنَة( و همچنین " 1386:221.)محمدعلی کوشا ،  " َجاَء بِالس ی ِئَةِ " آورد"، و همین گونه است  
    مترجم این دو کلمه را به صورت نکره ترجمه کرده است.

آن   ی پیشنهادی :ترجمه ده برابر  بیاورد،  آن جزا  ] پاداش[))هر کس کار نیکی  بیاورد جز مانند  خواهد داشت ، و هر کس کار بدی 
 محمدمهدی فوالدوند(   ینیابد((.)ترجمه

     ( 93ی ی اعراف / آیه)سوره.﴾َفَكْیَف آَسىَٰ َعلَىَٰ قَْوٍم َكافِِرینَ  ...﴿  -

 ایمان اندوه بخورم؟(())پس با این حال چگونه بر حال قوم بی  : دل ی خرمترجمه
م  ی " در این آیه کلمه اشکال :  " به صورت نکره آمده است ، اما مترجم آن را معرفه ترجمه کرده است.قَو 
 ابوالقاسم امامی(   ی))پس ، بر مردمی ناباور چگونه اندوه خورم؟((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه

      ( 102ی ی اعراف / آیه)سوره.﴾َوَما َوَجْدنَا ِْلَْكثَِرِهْم ِمْن َعْهٍد ۖ َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرهُْم لَفَاِسِقینَ  ﴿  -

 ))اكثر این اقوام را بر سر پیمان )وفای به عهد خود( ندیدیم و بلکه بیشتر آنان نافرمان و گنهکار یافتیم.((  دل :ی خرمترجمه
د  در این آیه اصطالح "   اشکال : فعل منفی    " نکره آمده است ، اما در ترجمه به صورت معرفه ترجمه شده است. همچنین ترجمهِمن  َعه 

نَا"   باشد.ی دقیق و مناسب آن "نیافتیم" میی دقیقی نیست. وترجمه"ندیدیم" ترجمهبه "  َما َوَجد 
 بهاءالدین خرمشاهی(    ی)) و در بیشترینشان وفای به عهد نیافتیم ، و اکثرشان را نافرمان یافتیم((.)ترجمه ی پیشنهادی :ترجمه

     ( 163یی اعراف / آیه)سوره.﴾ ...َويَْوَم ََّل يَْسبِتُوَن ۙ ََّل تَأْتِيِهمْ ...﴿  -

 آمدند...((ا در غیر شنبه به سویشان نمیّ  ))...ام دل :ی خرمترجمه
ی  ا" به جای آن گنجانده ، و جملهّ  ی"ام" حذف کرده و کلمهيَْومَُی " مترجم محترم حرف "واو" قبل از کلمه  ی این آیهدر ترجمه  اشکال :

 ی"غیر روز شنبه" ترجمه کرده است!ی اسمیه" به جملهيَْسبِتُونَََُلُی " فعلیه
  محمدعلی کوشا(  یآمدند...((.)ترجمه))...و روزی که شنبه نداشتند ماهیان به سویشان نمی ی پیشنهادی :ترجمه

     ( 114یی توبه / آیه )سوره.﴾...َوَما َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهیَم ِْلَبِیِه إَِلَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِیَّاهُ  ﴿  -

 ای بود که بدو داده بود... .(( ))و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش ، به خاطر وعده دل :ی خرمترجمه
 ده است! هم از قلم افتا" إاِل  ی مثبت تبدیل شده و حرف استثنای " به جمله " َوَما َكانَ  منفی " ی ی این آیه جملهدر ترجمه اشکال :
محمدمهدی   یای بود که به او داده بود ، نبود...((.)ترجمه))و طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش جز برای وعده  ی پیشنهادی :ترجمه

 فوالدوند(  
     (  7یی رعد / آیه)سوره.﴾ ... َویَقُوُل الَِّذیَن َكفَُروا لَْوََل أُْنِزَل َعلَْیِه آیَةٌ ِمْن َرب ِهِ  ﴿  -

 شد... .(( ای از سوی پروردگارش بر او نازل میگویند : کاش! معجزه))کافران می دل :ی خرمترجمه
الَ ی" ی شریفه مترجم کلمهدر این آیه  اشکال : اَل " باشد. "اصوالً  معنی "کاش" ترجمه کرده ، در حالی که معنی دقیق آن "چرا" می" به  لَو  " لَو 

   (393:   2009)ر.ک : الدقر ،  ." ی استعمال نشده استّ  یا امتناعیه است یا تحضیضیه ، و هرگز برای تمن
 ی ای بر او نازل نشده است؟ ((.)ترجمهپروردگارش معجزهگویند : چرا از جانب  اند می)) و کسانی که کافر شده  ی پیشنهادی :ترجمه

 محمدمهدی فوالدوند(   
      ( 214یی شعراء / آیه)سوره.﴾َوأَْنِذْر َعِشیَرتََك اْْلَْقَربِینَ  ﴿  -

 ))خویشاوندان نزدیک خود را بترسان.(( دل :ی خرمترجمه
" صفت تفضیلی أَق َربِینَ ی " " به "خویشاوندان نزدیک" ترجمه کرده ، در حالی که کلمهأَق َربِینَ ی " مترجم محترم در این آیه کلمه  اشکال :

 باشد." میتريننزديکو معادل دقیق آن " 
 محمدعلی کوشا(   یترین خویشاوندانت را بیم ده((.)ترجمه))و نزدیک ی پیشنهادی :ترجمه

      ( 47ی ی قصص / آیه)سوره.﴾َربَّنَا لَْوََل أَْرَسْلَت إِلَْینَا َرُسوًَل فَنَتَّبَِع آیَاتَِك َونَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِینَ  ...  ﴿  -
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ی مطیعان  بردیم و از زمرهفرستادی تا از آیات تو فرمان می)...پروردگارا! چه خوب بود اگر پیامبری برای ما می  :  دل  ی خرمترجمه
 گشتیم.(( می

الَ ی " کلمه  اشکال : َسل تَ " ی  " در جملهلَو  اَل أَر  ی "لوال"  ی دانسته و کلمهّ  ا مترجم محترم آن را برای تمنّ  " لوالی تحضیضیه است ، املَو 
باشد. الزم به ذکر است که مترجم محترم به این مسأله در  ی "کاش" می به "چه خوب بود" ترجمه کرده درحالی که معادل آن کلمه را  

 پانوشت اشاره کرده است. 
 یمه))...ای پروردگار ما ، چرا پیامبری بر ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم؟((.)ترج  ی پیشنهادی :ترجمه

 عبدالمحمد آیتی(  
َ بَِصیٌر بِاْلِعبَادِ ...﴿  -      ( 44ی ی غافر / آیه)سوره.﴾إِنَّ َّللاَّ

 بیند.(( ))...خداوند بندگان را می دل :ی خرمترجمه
َ بَِصیر  بِال ِعبَادی " جمله  اشکال : ی فعلیه  را به صورت جملهلی مترجم محترم آن  ی اسمیه آمده ، ودر متن آیه به صورت جمله  " إِن  َّللا 

 ترجمه کرده است.
 محمدمهدی فوالدوند(   یبیناست((.)ترجمه] خود[بندگان] حال[))...خداست که به ی پیشنهادی :ترجمه

     ( 34یی ص/ آیه )سوره .﴾َولَقَْد فَتَنَّا ُسلَْیَماَن َوأَْلقَْینَا َعلَىَٰ ُكْرِسی ِِه َجَسًدا ثُمَّ أَنَابَ  ﴿  -

جان( بر تخت سلطنت انداختیم ، سلیمان آن گاه  ))ما سلیمان را دچار بیماری ساختیم و وی را همچون کالبدی )بی  دل :ی خرمترجمه
 بازگشت.(( 
 .ه" ترجمه کرده استأَل قَی نَارا " " أَل قَی نَای شریفه اصطالح " مترجم محترم در این آیه اشکال :
  ابوالقاسم امامی(  ی)ترجمه  اش پیکری افکندیم ، آن گاه بازگشت(())و به راستی سلیمان را آزمودیم و بر تخت ی پیشنهادی :ترجمه
 گیری نتیجه

ی وجود پژوهی پا به عرصه ها در موضوع قرآنقرآن کریم که با تفسیری کوتاه و شرح لغات در پانوشت  های ارزندهیکی از ترجمه  -
 باشد. دل با عنوان "تفسیر نور" میتفسیری دکتر مصطفی خرمی نهاده ترجمه

ها تفکیک توضیحات لغوی و وجوه نکات تفسیری از متن ترجمه  ی آنی بهتری اعمال گردیده که از جملهدر این ترجمه ، ذوق و سلیقه   -
نتز در مقابل همان آیه و در همان صفحه قرار  ی هر آیه با توضیح کوتاه در میان پراها است. و ترجمهها در پانوشت، و قرار دادن آن

 ها جای گرفته است. ی جداگانه و گاهی توضیح بوده در پانوشتگرفته ، و لغات و کلماتی که الزم به ترجمه
و   خواهند شناخت اجمالی از قرآن داشته باشند ،ی تفسیرهای مطول را ندارند و میاین ترجمه وتفسیر برای کسانی که فرصت مطالعه  -

 . ز اهمیت استئیا کم وپیش با لغات و محتوای آن آشنایی پیدا کنند ، بسیار مفید و حا
ُهاُبهُساختارُکَلمُتوجهُنداشتهُوُقواعدُوُاصولُنحوُوُصرفُراُدرُترجمهُرعايتُنکردهُاستُ.یُبعضیُازُآيهمترجمُمحترمُدرُترجمهُُ-

ُعلیُوُاسمی(ُوُنیزُزمانُافعالُتوجهُنکردهُاستُ.مترجمُمحترمُدرُجاهایُمختلفُبهُساختمانُبرخیُجمَلتُ)ُفُ-

ُهاُرعايتُنکردهُ،ُمثَلًُفعلُماضیُراُباُمضارعُياُبرُعکسُترجمهُکردهُاست.نوعُفعلُدرُبعضیُازُآيهُ-

 مترجم برخی ظروف ، اسماء اشاره ، کلمات و حتی بعضی از جمالت ترجمه نکرده است.  -
 ، بکارگیری معادل نا مناسب است.  ها یکی از اشکاالت دیگر در برخی از آیه -
 ای آزاد و مضمونی درآمده است! ی منطبق بر الفاظ آیه به صورت ترجمهها از حالت یک ترجمهی بعضی آیهترجمه -
  ها را به صورت نکره ترجمه کرده است یا بر عکس.اند ، ولی مترجم آنبه صورت معرفه آمده بعضی از اصطالحات یا کلمات -
 منابع  -
 قرآن کریم.  -
 ی قرآن مجید ، تهران ، انتشارات سروش.( ، ترجمه1376آیتی ، عبدالمحمد ، )  -
 ی قرآن کریم ، تهران ، بنیاد نشر قرآن و امیر کبیر.( ، ترجمه1367ای ، مهدی ، )الهی قمشه  -
 اسوه.ی قرآن کریم ، تهران ، انتشارات ( ، ترجمه1377امامی ، ابو القاسم ،  ) -
 ( ، تفسیر کوثر ، قم ، انتشارات هجرت.1376جعفری ، یعقوب ، ) -
 ( ، تفسیر نور ، تهران ، انتشارات احسان. 1372دل ، مصطفی ، )خرم -
ُُ.مرکزُنشرُفرهنگیُمشرقُ،تهرانُُ،قرآنُپژوهیُ(ُ،1372ُ،ُ)بهاءالدينُ،ُُخرمشاهیُ-

 ی قرآن کریم، تهران ، انتشارات نیلوفر و جامی. ( ، ترجمه1374خرمشاهی ، بهاءالدین ، )  -
 ( ، معجم القواعد العربیة فی النحو والتصریف وذیل باالمالء ، دمشق ، دار القلم.  2009الدقر ، عبدالغنی ، ) -
 ( ،  قرآن مجید با ترجمه و تفسیر ، تهران ، انتشارات کیهان.1353، )رهنما ، زین العابدین   -
 ی قرآن مجید ، قم ، مؤسسة االمام علی بن ابی طالب.( ، ترجمه1387مکارم ، ) شیرازی ، ناصر  -
ُیُابوالقاسمُگرجیُ،ُقمُ،ُمرکزُمديريتُحوزهُعلمیهُقم.الطبرسیُ،ُالفضلُبنُحسنُ،ُ)بیُتا(ُ،ُتفسیرُجامعُالجوامعُ،ُترجمهُ-

 شتا.ی قرآن کریم ، قم ، انتشارات ( ، ترجمه1390فوالدوند ، محمدمهدی ، )  -
 هایی از قران. ( ،  تفسیر نور ، تهران ، مرکز فرهنگی درس1383تی ، محسن ، )ئقرا -
 ( ، الجامع آلحکام القرآن ، بیروت ، مؤسسة الرسالة. 2006القرطبی ، محمد بن احمد ، )  -
 انتشارات هرمس.ی قرآن، تهران ، ی ترجمهلهئ(، ساختهای زبان فارسی ومس1389نیا ، مرتضی، )کریمی -
 های ممتاز قرآن در ترازوی نقد ، رشت ، انتشارات کتاب مبین. ( ، ترجمه1386کوشا ، محمدعلی ، ) -
 ، تابستان.32ی مترجم ، شماره ( ، تعادل در ترجمه ، مجله 1379کوشا ، منصور ، ) -
   انتشارات حکمت.ی قرآن کریم ، تهران ، ( ، ترجمه1372) مجتبوی ، سید جالل الدین ،  -
 ی قرآن کریم ، تهران ، مؤسسه انتشارات یادمان فلسفی.  ( ، ترجمه1384، )همدانی ، محمد موسوی  -


