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نخسِت چاِپ نشر تاريخ از سال چهار
از فـوjدوند مـهدي مـحمد استاد ترجمة
سـوم چاپ ا@كنون و ميگذرد, كريم قرآن
دارم/ روي پـيش در را مـاندگار اثـر ايــن
اول, چـاپ از نسـخهاي دريــافت پس@از
مـطالعة بــه فــراوان رغــبت و بــا@مــيل
مـجموع در را تـرجـمه ايـن آن@پرداختم/
و يـافتم, روان و خـوشخوان نـيكو, اثري
از شــماري بــر را امــتيازش بـــيشترين
بـا آن بـودن> <مـطابق به قرآن ترجمههاي
رسا و گويا ترجمة اين شناختم/ آيات متن
اjمكان حتي يابيكلماتقرآن> <معادل در
گونهاي فارسيبه زبان واژههايمأنوس از
اعم مطالعه اهل عموم كه است ُجسته بهره
ادب فرهيختگان و عادي پژوهان دانش از
آن از خـوبي به ميتوانند تازي, و پارسي

كنند/ استفاده
در پــژوهشگر نــاقداِن از افــــرادي
آن بـررسي و نـقد بـه مجّ$ت از شماري
و قـّوت جـنبههاي به اشاره با و پرداختند
و بسـزا شـهرِت بـر اثـر, اين ضعف نقاط
كـه جا آن از افزودند/ آن همگاني استقبال
بـه دسـتيابي بـنده ايـن هميشگي آرزوي
و بوده كريم قرآن از گويا و كامل ترجمهاي
به فراوان دلبستگي و ع$قه با چند سالياني
مـعارف و ترجمه تفسير, زمينة در @كاوش
تـرجـمههاي بـيشترين و پرداخـته قرآني
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٤٧ Ê استاد/// ترجمة نقديبر

و ادبـي مـحّسنات بـه آراسـته تـرجـمهاي جوي و جست در و گذرانده نظر از را كريم قرآن
كردم بررسي را اثر اين فراوانچاپنخسِت دّقت با بودهام, معنوي نواقصلفظيو از پيراسته
و نـمودم يـادداشت ــ خـود گـمان به ــ را آن هاي َاْوليى ترِك و كاستيها تمام@نارساييها, و
و تـصحيح هــيچگونه بــدون آن دوم چــاپ ولي مــاندم/ بــعدي چــاپهاي در@انــتظار
كـتابفروشيها از يكي در كه هنگامي گرديد/ منتشر و پخش اول, چاپ بازنگري@همچون
از پيش و كردم آن خريد به مبادرت فراوان شوق و شور با دادند, من به را آن سوم چاپ مژدة
سـخت خـبر ايـن از كـامل!> نـظر تـجديد <با بود: نوشته نگريستم, آن شناسنامة به چيز هر
در نـقايص از پـيراسـته كريم, قرآن از ترجمهاي كه گفتم سپاس را خداي و شدم خوشحال
مـوارد ديـدم تعّجب كمال با مطالعه, و بررسي از پس ولي ميگيرد/ قرار <همگان> دسترس
از سـال سه گذشت از پس لذا است! آن ناشدههاي اص$ح از كمتر مراتب به آن شدة اص$ح
اهل ديِد معرض در نفيس اثر اين بر را خود م$حظات مجموعة كه آمد دريغم آن, اول چاپ
سوم چاپ در كه را مواردي اول, چاپ نقِد نوشتههاِي دست ميان از البته ندهم/ قرار مطالعه
و گـرانقـدر مـترجـم بـه را اص$حي نكات مجموعة اينك و كردم, حذف بود شده اص$ح
اص$ح و آنها ِاعمال با كه باشد ميدارم, تقديم خالصانه نظر اهل پژوهاِن قرآن نيز و ارجمند,
در گويا, و شيوا اثر اين دلسوز, صالحو ناقداِن نقدهاي تمامي از استفاده و جانبه همه نهاييو
پژوهان دسترسدين كاملدر صورت نقصانيبه عيبو بيهيچ ــ sا شاء ان ــ چهارم چاپ

گيرد/ قرار آ@گاه خواناِن قرآن و
از كـاستيها زدودِن جـز چـيزي كـريم, قرآن ترجمههاي نقِد ارائة در جانب اين انگيزة
البته و نيست/ و نبوده الهي وحِي پاية بلند پياِم شناساندِن و بيمانند كتاِب اين ترجمة ساحت
داشـته را بررسي و نقد ارزش كه ميدهم و داده قرار نقد و بررسي مورد را ترجمههايي تنها
داشـتِن قـبيل: از تـرجـمه, براي كافي و jزم شرايط احراز بر ع$وه آن, مترجِم يعني باشند/
داراي تازي, و پارسي زبان دو ادبي ساختار بر كامل تسلّط و معنوي اخ$قي, علمي, مراتِب

باشد/ درصد نود از بيش اعتبار با كم دسِت ترجمهاي
ميگويم: خالصانه و صميمانه دندان, بُِن و جان عمِق از باري,

ُأنيىُب/ َلْيِه َوٕاِ @كَّْلُت َو تَ َعَلْيِه sِبِا jّى ٕاِ ْوفيىقي تَ َومىا اْسَتَطْعُت مَا ْص$ىَح ِٕjْا َّj ٕاِ ُأريُد َومىا



وحي ترجمان Ê ٤٨

َاْوليى ترك يا اشكال موارد Ê

١٢ : بقره ١ـ

يَْشُعُروَن �ى َولىِكْن اْلُمْفِسُدوَن ُهُم نَُّهْم ٕاِ َأ�ى
نميفهمند/> ليكن گرانند, فساد آنان كه باشيد <بهوش

است/ شده گرفته ناديده شده, تكرار آيه در كه <هُم> ضمير ترجمه, اين در اشكال:
نميفهمند/> وليكن تبهكارانند, خود اينان <هان! است: چنين آيه دقيقتر ترجمة

<عليكم> مجرور و جار نحل ١١٥ آية در و <َعنّا> مجرور و جار عمران, آل ١٩٣ آية در نيز
است/ نشده ترجمه
١٩ : بقره ٢ـ

َحَذَر اِعِق وى الصَّ ِمَن اِنِهْم اىذى فيى اِبَعُهْم َأصى يَْجَعلُوَن َوبَْرٌق َوَرْعٌد اٌت ظُلُمى فيِه اِء مى السَّ ِمَن َكَصيٍِّب َأْو
بالْكىاِفريَن ُمحيىٌط َواُ: الَْمْوِت

برقي و رعد و تاريكيها آن در كه ــ آسمان از رگباري معرض] در كه [@كساني چون <يا
در را خـود سـرانگشـتان مـرگ, بـيم آذرخش[و] [نـهيب] از گــرفتهانـد]; [قــرار ـــ است

دارد/> احاطه كافران بر خدا ولي نهند, @گوشهايشان
درضمن است/ ترجمهشده �آذرخش& مفرد صورت كهجمعاستبه <الّصواعق> اشكال:
قّ$بها داخل مطالب و ندارد, وجهي موارد ديگر و اينجا در كردن, ترجمه <ولي> به را <و>

است/ زايد نيز
است: چنين آيه دقيقتر ترجمة

از مرگ بيم به است; درخششي و تندر و تاريكيها آن در كه آسمان از رگباري چون <يا
است/> كافران فرا@گيِر خداوند, و نهند گوشهاشان در سرانگشتانشان آذرخشها,

٢٦ : بقره ٣ـ

فَْوَقهىا ا َفمى بَعُوَضًة ا مى َمثَ? َيْضِرَب َأْن َيْسَتْحييى �ى اَ: ٕاِنَّ
نيايد/> شرم زند, مثل ــ آن از فراتر] [يا فروتر يا ــ پشهاي به كه اين از را <خداي

واژة بايد بنابراين <فروتر>/ نه است <فراتر> و <باjتر> آن فارسي معادل ا> ْوَقهى فَ <مىا اشكال:
كه است اين داشت توّجه آن به بايد ترجمه در كه نكتهاي كرد/ حذف را قّ$ب نيز و <فروتر>
صورت در و كرد پرهيز تفسيري آوردنوجوه از و آورد را متن واژة معادِل اjمكان بايدحتّي
در پشه فوِق ما مراد, آيا ا>, ْوَقهى فَ <مىا تفسير در مث� پرداخت/ توضيح به پانوشت در ضرورت
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و بزرگي در پشه مافوِق مراد, يا ميشود, <فروتر> آن معني jزمة كه است ناچيزي و ُخردي
وجوِه پيرو نه باشد آيه الفاظ ظاهر تابع بايد مترجم موارد گونه اين در كداميك؟ است؟ جّثه
هـمان گـاهي ديگر/ چيز تفسير قلمرو و است چيزي ترجمه قلمرو زيرا تفسيري; احتمالِي
از نـبايد هـرگز و مـيكند, پـيدا ضرورت هم ترجمه براي است, jزم متن براي كه تفسيري

داشت/ را توضيح و تفسير انتظار ترجمه,
٦١ : بقره ٤ـ

ِمْصرا ْهِبطُوا ٕاِ
آييد/> فرود شهر <به

آيه دقيقتر ترجمة است, گرديده ذ@كر نكره صورت به <ِمْصرا> كه اين به توجه با اشكال:
آييد/> فرود شهري <به است: چنين

بـعضي البـته درآيـيد/ شـهرها از شـهري بـه سينا سرزمين از كه است اين مراد توضيح:
مـا تـرجـمة بـا آيـه لفـظي سـاختار ولي دانستهاند معروف مصر همان جا, اين در <مصر>@را

است/ سازگارتر
٦٧ : بقره ٥ـ

بََقَرةً َتْذبَُحوا َأْن يَأُْمُر@كُْم اَ: ٕاِنَّ
ببريد/> سر را گاوي ماده كه: ميدهد فرمان شما به <خدا

در بقرة <ة> ولي ميشود/ دو هر ماده يا نر گاو شامل و جنساست اسم <َبَقر> كلمة اشكال:
است آمده <ة> بدون بقره, سورة از ٧٠ آية در كه چنان <تأنيث>, نه است <وحدت> براي اينجا
اين قرينهاياستبر اينخود كه است>, شده مشتبه ما بر يعني<اينگاو َعَلْينىا>; اَبَه تَشى اْلَبَقَر <ٕانَّ
اين معمول اين, بر ع$وه ماده/ نه است نر گاو محترم, مترجم تصّور برخ$ف بقره از مراد @كه
ُر ُتـثيى َذُلـوٌل jى َبـَقَرٌة ا ـهى نَّ ِا ماده: گاو با نه كنند, آبكشي و بزنند شخم را زمين نر گاو با كه است

&٧١ . �بقره اْلَحْرَث َتْسِقي َوjى ْرَض َٔjْا
٨٨ : بقره ٦ـ

يُْؤِمنُوَن ا مى َفَقلي?
شمارهاند/> اندك چه ميآورند ايمان كه آنان <پس

هم <قلي�> و تعّجب! نه است آمده ِقّلت معنِي تأ@كيِد براي و است زايد <ما> حرف اشكال:
است: بـوده چـنين اصـل در كـه است مـحذوف فـعِل مـصدِر صـفِت چون است منصوب
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ترجـمة <يؤمنون>/ فعل در واو ضمير براي باشد حال است ممكن نيز و قلي�/ انا يمى ْؤِمُنوَن@ٕاِ يُ
است: چنين آيه صحيح

هـمان ١٠ آية نيز و اعراف سورة ٣ آية است گونه همين و ميآورند/> ايمان اندكي <پس
شود/ حذف بايد كه است رفته كار به تعّجب براي <چه> كلمة آنها ترجمة در كه سوره,

٩٠ : بقره ٧ـ

َأْنُفَسُهْم ِبِه اْشتََرْوا ِبْئَسما
فروختند/> را خود بهايي بد چه به كه <وه

<خود است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين تعّجب! نه است ذّم افعال از <بِئَْس> اشكال:
فروختند/> چيزي بد به را

هـمچون را نِْعَم يا بِئَْس كه مواردي ديگر در و بقره سورة ٢٠٦ و ١٠٢ آية در اينجا بجز
آن تـرجـمة در را <چه> و <وه> واژة و كردهاند ترجمه تعّجب فعل معناي در مترجمان بيشتر

گيرد/ صورت اص$ح استاين مناسب بردهاند, كار به تعجب اظهار براي
١٠٤ : بقره ٨ـ

انْظُْرنىا َوُقولُوا اِعنىا رى تَُقولُوا �ى
<انظرنا>/> بگوييد: و <راعنا> <نگوييد

را <انـظرنا> ولي دادهانـد مختصري توضيح را <راعنا> پانوشت, در محترم مترجم اشكال:
بيايد/ پانوشت در آن توضيح بعد چاپهاي در است jزم كه ندادهاند توضيح

١٢٠ : بقره ٩ـ

َو�ىَنصيٍر َولِيٍّ ِمْن اِ: ِمَن الََک مى الِْعلِْم ِمَن اَءَك جى الَّذيى َبْعَد اَءُهْم أَهْوى اتَّبَعَْت َوَلِئِن
در كـني, پـيروي آنان هوسهاي از باز شد, حاصل را تو كه علمي آن از پس چنانچه <و

داشت/> نخواهي ياوري و سرور خدا برابر
گونه هيچ شريفه آية در كني///> پيروي آنان هوسهاي از <باز جملة در <باز> كلمة اشكال:
چـون هست, نـيز آيـه معنِي مغّيِر است زايد كه اين بر ع$وه و است نيامده آن براي معادلي
پيروي نصاريى و يهود هوس و هوا از آن, از پيش ا@كرم�ص& پيامبر گويي كه است اين ُموهِم

نيست/ چيزي چنين بيانگر شريفه آية كه آن حال و است! @كرده
خواهشهاي از است, رسيده را تو دانشيكه ا@گرپساز <و چنيناست: ترجمةصحيحآيه

بود/> نخواهد ياوري و سرور هيچ را تو خدا سوي از كني, پيروي ايشان
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١٣٨ : بقره ١٠ـ

ِصبَْغًة اِ: ِمَن َأْحَسُن َوَمْن ا: ِصبَْغَة
خدا/> از نگارتر كيستخوش و الهي; نگارگري است] <[اين

محترم مترجم ولي است, به مفعوٌل بنابراين است; مقّدر فعِل به منصوب <ِصبَْغَة> اشكال:
تـرجـمة نـيست/ صـحيح كـه كرده تصّور محذوف مبتداي خبر را آن است], [اين آوردِن با

است: چنين آيه صحيح
دكـتر �تـرجـمة رنگ؟> بـه خـداي از است نـيكوتر كـه و را, خـداي رنگ بـرگزينيد] ]>

ابوالقاسم@امامي&/
اوست/ صفات يا و خدا دين خدايي>, <رنگ از منظور توضيح:

١٥٥ : بقره ١١ـ

اِبريَن الّصى ِر َوبَشِّ اِت َوالثََّمرى َواْ�ٔنْفُِس اِل اْ�َْٔموى ِمَن َونَْقٍص َوالْجُوِع الْخَْوِف ِمَن ِبَشْيٍء َوَلنَبْلَُونَّكُم
و جـانها و امـوال در كـاهش و گـرسنگي, و تـرس [قـبيل] از چيزي به را شما قطعا <و

را/> شكيبايان ده مژده و ميآزماييم محصوjت
<@كسان> و <اشخاص> معني به بلكه نيست, <جانها> معني به <َأْنُفس> آيه اين در اشكال:
هرجاني گفت: نميتوان &١٨٥ . عمران �آل الَْمْوِت> اِئَقُة ذى َنْفٍس <@ُكلُّ آية ترجمة در مث� است/
بلكه نميشوند, كم جانها زيرا ندارد; معني جانها در نقص اساسا چون است/ مرگ چشندة
. �توبه اْلَجنََّة> َلُهُم بَِأنَّ اَلُهْم َوَأمْوى َأْنُفَسُهْم الُْمْؤِمنيَن مَِن اْشَتريى sَا نَّ <ٕاِ آية در نيز و جاويداناند/
را مالهايشان و خودشان مؤمنان, از خداوند راستي <به است: چنين آن صحيح ترجمة &١١١
جهاد خدا راه ثروتشدر و مال با انسان گاه اساسا باشد/> آنان بهشتاز كه اين به است خريده
مالو هم ميگيرد, كار به را گاهيهمهردو و ميرود جنگ به خود تنها وقتهم ميكندويك
نيروي كارگيري به يعني ــ اموال و انفس بذل كه جاست اين و را, خود نيروي و قوا تمام هم
پـيكار از بعد يا و شود كشته راه اين در چه ميكند, پيدا تحّقق ــ خدا راه در مالي و شخصي
وسالم جنگيدهاند خدا راه در كه كساني تمام شاملحال شهيدان, بر ع$وه آيه اين بماند/ زنده
و آيه اين در <َأْنُفْس> به تعبير نيستكه اينطور و ميشود نيز برگشتهاند جنگ مجروحاز يا و
نتيجه در و گردد ارائه آن از بدن> از روح معناي<ِازهاق تنها كه باشد <جانها> معني به آن امثال
كـلمة فارسي معادل بنابراين حّق/ راه زندة مجاهداِن ديگر نه گردد, شهيدان حال شامل فقط
و است <فرد> و <شخص> <@كس>, <خود>, آمده, قرآن در ُنفوس> و <َأْنُفس آن جمِع كه <نفس>
النَّْفِس بِ ُأقِْسُم َوjى مثل: است; آمده <روان> و <جان> و معني<روح> به محدود مورد چند در تنها
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;&٧ . �شـمس ا يهى َسـّوى َومىـا َوَنـْفٍس ;&٢٧ . �فجر اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس ُتَها يَّ َأ يىا ;&٢ . �قيامت ّوامَِة اللَّ
بر آن استعمال موارد از كه چنان ــ موارد باقي در و ;&٨٥ . �توبه اِفُروَن كى َوهُْم َأْنُفُسُهْم َوَتْزهََق

<روان>/ و <روح> و <جان> نه ميآيد, <شخص> و <@كس> <خود>, معني به ــ ميآيد
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين

مـحصوjت و كسـان و مـالها در كاستي و گرسنگي و ترس از چيزي اندك به را <شما
را/> شكيبايان ده مژده و ميآزماييم

١٦٤ : بقره ١٢ـ

يَْعِقلُوَن لِقَْوٍم يىاٍت َ�ى َواْ�َْٔرِض اِء مى السَّ َبيَْن الُْمَسخَِّر حىاِب َوالسَّ
واقـعا مـيانـديشند, كـه گـروهي بـراي است, آرمـيده زمـين و آسمان ميان كه ابري <و

دارد/> وجود نشانههايي[@گويا]
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين نكره/ نه است معرفه اِب> حى <السَّ اشكال:

گـروهي بـراي است, [@گـويا] نشـانههايي حـّقا زمـين, و آسـمان مـيان آرمـيده ابــر <و
@كه@ميانديشند/>

دارد/ وجود &٢١ و ٢٠ �معارج. <الخير> و <الشر> ترجمة در اشكال همين
١٧٧ : بقره ١٣ـ

َوالَْمْغِرِب الَْمْشِرِق ِقبََل ُوجُوَهكُْم تَُولُّوا َأْن اْلِبرَّ لَيَْس
بگردانيد/> مغرب [يا] و مشرق سوي به را خود روي كه نيست آن <نيكوكاري

<َأْو> <واو> جـاي بـه آيـه در مـيبود, چنين ا@گر زيرا است, بيهوده و زايد ك� [يا] اشكال:
كم ترجمه اين در زايد و بيهوده ق$بهاي شمار متأسفانه نيست/ چنين كه آن حال و ميآمد!

است: چنين آيه دقيقتر ترجمة بقره سورة ١٨٦ آية ترجمة مانند نيست,
امامي& ابوالقاسم دكتر �ترجمة كنيد/> باختر و خاور به رويتان كه نيست آن <نيكي

١٨٧ : بقره ١٤ـ

اِجِد الَْمسى ِفي عا@ِكُفوَن َوَأْنتُْم ُتبىاِشُروُهنَّ َو�ى
نياميزيد/> در زنان] [با هستيد, معتكف مساجد در كه حالي <در

آوردِن و است زايـد قـ$ب است, مـعلوم آن مـرجـع كه < <هُنَّ ضمير به توجه با اشكال:
است/ َاْوليى ضمير, خوِد ترجمة

مياميزيد/> آنان با هستيد, معتكف مسجدها در كه حالي <در
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١٠ : ١٥ـآلعمران

خدا]/ عذاب [از نه گيرد قرار ق$ب ميان در بايد <عذاب> كلمة فقط آيه, اين ترجمة در
٢٠ : ١٦ـآلعمران

ّمّييَن َواْ�ُٔ اْلِكتاَب ُأوتُوا
مشركان///> و كتابند اهل <@كه

بـه آن تـرجـمة ولي است, <مشـركان> بر منطبق مصداقا جا اين در امّييّن چه گر اشكال:
و سـازگارتر فوjدوند استاد تطبيقي ترجمة روش با <نافرهيختگان> يا ناخواندگان> <درس

است/ مناسبتر
٩٩ : ١٧ـآلعمران

ِعَوجا َتبُْغوَنهىا
ميشماريد/> كج را آن[راه] <و

نه است <خواستن> و كردن> جو و <جست معني به جا اين در بَْغي مادة از َتْبُغوَن اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين <شمردن>,

ميخواهيد/> كج را آن كه حالي <در
١٢٥ : ١٨ـآلعمران

ميىَن ُمَسوِّ ِئكَِة الَْمfى ِمَن اى�ىٍف ِبَخْمَسِة
نشاندار> فرشتة هزار پنج <با

به آيه وليدر است/ مفعول اسم صيغة به و واو فتح به مين> <مَُسوَّ معادل <نشاندار> اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين است/ فاعل اسم صيغة به و واو @كسر

نشانگذار>/ فرشتة هزار پنج <با
جنگ عملياتي محورهاي آنان كه بوده اين <نشانگذار>, به فرشتگان تسمية وجه توضيح:

ج١,ص٢٠٢/ الجامع, جوامع /١

ميكردهاند/١ ع$مت تعيين و گذاري نشانه بدر مجاهدان براي را
١٥٠ : ١٩ـآلعمران

َمْوليىكُْم اُ: بَِل
شماست/> موjي خدا <آري,

فارسي معادل كه ميرود كار به اضراب�اعراض& براي كه حرفعطفياست <َبْل> اشكال:
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حرف كه است < <بَليى از غير <َبْل> و ميآيد, بلكه> <نه, هم گاهي و گاهي<نه> و گاهي<بلكه> آن
ميباشد/ <آري> و <بلي> آن فارسي معادل و است جواب

شماست/> موjي خدا بلكه <نه, است: چنين آيه صحيح ترجمة پس
٢٠٠ : ٢٠ـآلعمران

َوراىِبطُوا اِبُروا َوصى اْصِبُروا اىَمنُوا الَّذيَن َأيَُّها يىا
كنيد/> نگهباني را مرزها و ورزيد ايستادگي و كنيد صبر آوردهايد, ايمان كه كساني <اي

مـعني دو در <مـصابره> مـيآيد/ مقابله براي و طرفيني مفاعله, باب از اِبُروا> <صى اشكال:
است: شده استعمال

كردن/ تشويق صبر به را همديگر ـ ١
گرفتن/ پيشي هم از صبر در ـ ٢

است: چنين آيه دقيقتر ترجمة بنابراين
و واداريـد شكـيبايي بـه را يكـديگر و ورزيـد شكيبايي آوردهايد, ايمان كه كساني <اي

كنيد/> مرزباني
٣ : نساء ٢١ـ

�ىتَعُولُوا َأْن َأْدنيى ذىلَِک
گرديد]/> عيالوار بيهوده گراييد[و ستم به تا است نزديكتر خودداري] <اين[

آيه صحيح ترجمة است/ گرفته ناديده را نافيه <j>ي َتُعوُلوا> <jى در محترم, مترجم اشكال:
نكنيد/> ستم كه آن به است نزديكتر <اين است: چنين
: نساء آية٤٧ازسورة ٢٢ـدرترجمة

طاغوت جبتو به <@كه سوره: همان ٥١ آية ترجمة در و كرديم>, لعنت را َسْبت <اصحاب
احـتياج مـعني, شـدن روشن براي آنها, پانوشت در ترجمه دو اين از يك هر دارند>, ايمان
كـلمات مـؤمنون, سـورة ١٤ و حـج سورة ٥ آية در محترم مترجم همچنين دارد/ به@توضيح

گذاردهاند/ باقي پانوشت در توضيحي يا و ترجمه بدون را <مضغه> و <علقه>
٥٣ : نساء ٢٣ـ

َنقيرا النّىاَس يُْؤتُوَن �ى ذا َفٕاِ الُْملِْک ِمَن َنصيىٌب َلُهْم َأْم
خـرمايي هسـتة پشت نقطة قدر به داشتند] هم [ا@گر دارند؟ حكومت از نصيبي آنان <آيا

نميدادند/> مردم به [چيزي]
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دقـيقتر تـرجـمة است/ نشـده ترجمه و شده گرفته ناديده ذا> <فَٕاِ ترجمه, اين در اشكال:
است: آيه@چنين

خـرما هسـتة پشت گـودي انـدازة بـه گـاه, آن كه دارند؟ فرمانروايي از بهرهاي آنان <آيا
به@مردم@ندهند/>

٥ : مائده ٢٤ـ

َعَملُُه َحِبَط َفَقْد اِن ِباْ�يىمى يَكُْفْر َوَمْن
شده/> تباه عملش قطعا كند, شّك خود ايمان در كس هر <و

است؟ كرده ترجمه معني<شّك> به را <@كفر> چرا محترم, مترجم كه نيست معلوم اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة

امامي& ابوالقاسم دكتر �ترجمة شود/> بيمزد كارش زند, سرباز گرويدن از كه <هر
خرمشاهي& بهاءالدين �ترجمة است/> تباه عملش ورزد, كفر ايمان [اركان] به كس <هر

�تـرجـمة گردد/> تباه كردارش براستي ــ ورزد كفر اس$م به ــ كند انكار را ايمان كه <هر
مجتبوي& الدين ج$ل سيد دكتر

٥٤ : اعراف ٢٥ـ

َواْ�َْٔمُر الَْخلُْق لَُه َأ�ى
اوست/> از امر و خلق [عالَم] كه باش <آ@گاه

ترجـمه را آيه اين در <امر> و <خلق> ارجمند ويراستاران گروه يا و محترم مترجم اشكال:
پانوشت در و افزودهاند آن ابهام بر ق$ب ميان در [عالَم] واژة كردن اضافه با بلكه نكردهاند,

است: چنين آيه روشن ترجمة حال, هر به ندادهاند! توضيحي هيچ هم
اوست/> آِن از فرمان و آفرينش <هان!

فرمان و آفريدن كه باشيد <آ@گاه است: كرده ترجمه چنين مجتبوي, الّدين ج$ل سيد دكتر
تدريجيو آفرينش <خلق> از <ممكناستمراد است: پانوشتآورده در گاه آن اوست/> ويژة
باشد/> مجردات عالم به مربوط و دفعي آفرينش <امر> از مراد و باشد, طبيعت عالَم به مربوط

١٠٣ : توبه ٢٦ـ

@ّكيىِهْم َوتَُز ُتَطهُِّرُهْم َصَدَقًة اِلِهْم َأْموى ِمْن ُخْذ
سازي/> پا@كيزهشان و پا@ك آن وسيلة به تا بگير صدقهاي آنان اموال <از

كه است جايز البته �و <صدقه> براي است صفتي و منصوب مح� ُر> <ُتَطهِّ جملة اشكال:
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<تا> كلمة ترجمه, در لذا و گرفته <ُخْذ> جواب را آن محترم, مترجم ولي باشد/& <ُخْذ> از حال
و ميآمد, مجزوم صورت به ْر> <ُتَطهِّ ميبود چنين ا@گر زيرا نيست/ صحيح كه است آورده را

ميشد/ < <ُتَزكِّ ,< <ُتَز@كّيى نيز
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين

<از : يـا مـيكني/> پـاjيش و پـا@كـيزه آن بـا را ايشـان كه بستان صدقهاي مالهايشان <از
دكـتر �تـرجـمة داريشـان/> پا@كيزه و سازيشان پا@ك بدان كه بستان دهشي خواستههاشان

امامي& ابوالقاسم
�تـرجـمة مـيكني/> پيراسـتهشان و پا@كيزهشان بدان كه بگير كّفارهاي ايشان اموال <از يا:

خّرمشاهي& بهاءالدين
٤٠ : ٢٧ـهود

التَّنُّوُر َوفىاَر َأْمُرنىا اَء جى ٕاِذىا َحتّىي
كرد/> فوران تنور و رسيد در ما فرمان كه آنگاه <تا

كـه تـوضيحي پـانوشت, در امـا است صـحيح محترم مترجم ترجمة جا اين در اشكال:
ايشان: توضيح اينك ميكند! عجيبي ابهام دچار را ترجمه دادهاند

مـعني به فارسي تنورة و اروپايي و هندي و سامي لغات مشترك ريشة از <تنور> <@كلمة
نيست/> نانوايي تنور مراد, و است بلند صوت و انفجار و فوران و فرياد

<فوران> معني به بلكه نيست> نانوايي <تنور معني به آيه در <تنور> كه توضيح اين با خوب,
ميشود: چنين واقع در محترم مترجم ترجمة پس است,

jزمـة بـه محترم ويراستاران يا مترجم آيا كرد!> فوران <انفجار, يا كرد!> فوران فوران, <و
انديشيدهاند؟! توضيحي چنين

١٨ : يوسف ٢٨ـ

اُن اْلُمْستَعى َواُ:
است/> ياريده <خدا

است: چنين آيه صحيح ترجمة فاعل! اسم نه است, مفعول اسم <ُمْسَتعان> اشكال:
ميشود/> خواسته ياري او از كه <خداست يا: خواست/> ياري او از بايد كه خداست <و

٤١ : ٢٩ـحجر

ُمْسَتقيىٌم َعلَيَّ اٌط ِصرى ا هىذى قىاَل
ميشود]/> من[منتهي سوي به راست[@كه] است راهي اين <فرمود:
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است/ < لَيَّ <ٕاِ از غير اين و من> عهدة <به و من> <بر يعني < <َعلَيَّ اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة پس

است/> من برعهدة كه راست است راهي اين <@گفت:
است/> من بر آن] [نگاهداشت كه راست است راهي اين گفت: <[خداي] يا:

مجتبوي& الدين ج$ل سيد دكتر �ترجمة
گذرد/> من بر كه راست است راهي <اين يا:

امامي& ابوالقاسم دكتر �ترجمة
٥٧ : ٣٠ـحجر

الُْمْرَسلُوَن َأيَُّها َخْطبُكُْم ا َفمى قىاَل
چيست؟> كارتان [ديگر] فرشتگان, اي گفت: <[سپس]

مـترجـم تـطبيقي ترجـمة سبك است, زايد ق$ب داخل مطالب كه اين بر ع$وه اشكال:
كـه چـند هـر <فـرشتگان>; نـه كند, ترجمه <فرستادگان> را <مرسلون> كه دارد اقتضا محترم

است: چنين آيه دقيقتر ترجمة پس هستند/ فرشتگان اينجا در واژه اين مصداق
امامي& ابوالقاسم دكتر �ترجمة كارتان؟> چيست فرستادگان, اي <@گفت:

٨٦ : ٣١ـنحل

لَكىاِذبُوَن ٕاِنَّكُْم الْقَْوَل َلْيِهُم ٕاِ فَأَلْقَْوا
دروغگويانيد/> جّدا شما كه: ميكنند رد را آنان قول شريكان], <[ولي

بـنابرايـن قول>/ <رّد نه است دادن> <جواب و دادن> <پاسخ معني به قول> <ِالقاي اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة

دروغگويانيد/> شما كه دهند پاسخشان <آنان
خرمشاهي& بهاءالدين �ترجمة دروغگوييد/> شما كه دهند پاسخ آنان به <آنگاه يا:

دكـتر �تـرجـمة دروغگـويانايـد/> خـود شـما كـه راستي دهندشان: اين پاسْخ <پس يا:
امامي& ابوالقاسم

٧ : اِسراء ٣٢ـ

ُوجُوَهكُْم ِليَُسُؤا اْ�ىِخَرِة َوْعُد اَء جى ذىا َفٕاِ
كنند/> اندوهگين را شما تا رسد[بيايند] فرا آخر تهديد چون <و

است/ افتاده قلم از <ُوُجوهَكُْم> ترجمة اشكال:
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است: چنين آيه مطابقي ترجمة
�ترجمة كنند/> غمگين را چهرههاتان تا فرستيم بازشان رسد, فرا پسين وعدة هرگاه <پس

امامي&/ ابوالقاسم دكتر
٣٩ : اِسراء ٣٣ـ

َمْدحُورا َملُوما َجَهنََّم فيى َفتُلْقيى اىَخَر ٕاِلىها اِ: َمَع تَْجَعْل �ى
افكنده جهنّم در مطرود و زده حسرت وگرنه مده, قرار ديگر معبودي يگانه خداي با <و

شد/> خواهي
زده>! <حسرت نه است, شده> <سرزنش و <نكوهيده> معني به <ملوم> اشكال:

است: چنين آيه صحيح ترجمة
شوي/> افكنده دوزخ در رانده, و نكوهيده كه مده, قرار ديگر معبودي خداْي <با

٦٩ : انبياء ٣٤ـ

اهيَم بْرى ٕاِ َعليى َوَسfىما بَْردا كُونيى نىاُر يىا ُقْلنىا
بيآسيبباش/> و سرد ابراهيم براي آتش, اي <@گفتيم:

نيست/ صحيح كه شده ترجمه ِل> <براي= به < <َعليى اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة

خرمشاهي& بهاءالدين �ترجمة س$متشو/> و سرد ابراهيم بر آتش اي <@گفتيم:
٩ : ٣٥ـحّج

ِخْزٌي ْنيىا الدُّ ِفي لَُه اِ: َسبيِل َعْن ِلُيِضلَّ ِعطِْفِه ثىاِنَي
او بـراي دنـيا ايـن در كـند/ گـمراه خـدا راه از را مـردم] ] تـا نـخوت, ســِر از هــم] <[آن

رسوايي@است/>
در <يجادل> فاعل از است حال اينجمله و كنان> دوتا پهلو يعني<او ِعْطِفِه> <ثىانَِي اشكال:
را آن كه اين مگر باشد/ نميتواند آن معادل سرنخوت> از <آنهم بنابراينجملة پيشينآن/ آية
بايد اjمكان استعاريحتّي كناييو معناي ترجمه, مقام وليدر بگيريم, معنايكنايي عنوان به
و است زايد ترجمه در هم <اين> كلمة ضمن در شود/ آورده <توضيح> عنوان به پانوشت در
دقيقتر ترجمة حال هر به است/ نشده لحاظ ترجمه در هم <ِعْطِفِه> ضمير و شود حذف بايد

است: چنين آيه
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است/ خواهي خود و تكّبر از كنايه /١

او بـراي دنـيا در كـند/ گـمراه خـدا راه از را] مـردم ] سـرانـجام, كـنان,١ دوتــا پــهلو <او
خواري@است/>

كه است اين َاْوليى و است صيرورت> و <عاقبت jم يا تعليل jم < <ِلُيِضلَّ در jم ضمن, در
است/ سازگار اين با آيه سياق زيرا باشد, عاقبت jم

١١ : ٣٦ـحّج

َحْرٍف َعليى اَ: َيْعُبُد َمْن النّاِس َوِمَن
ميپرستد/> عمل] بدون حال[و يك بر فقط را خدا كه هست كسي مردمان ميان از <و

و نـامفهوم تـرجـمهاي عـمل]> بـدون حـال[و يك <بـر به َحْرٍف> <َعليى ترجمة اشكال:
@گنگ@است/

است: چنين آيه صحيح ترجمة
سيد دكتر �ترجمة ميپرستد/> دلي دو با و يكسويه را خداي كه هست كسي مردمان از <و

مجتبوي& الدين ج$ل
دكـتر �تـرجـمة است/> لبـه بـر خـداي پــرستش در كــه است كس مــردمان از <و يــا:

ابوالقاسم@امامي&
٨٨ : مؤمنون ٣٧ـ

َعَليِه يُجىاُر َو�ى ُيجيىُر َوهَُو
نميرود/> كسي پناه در و ميدهد پناه <او

در <عليه> كلمة زيرا نيست, نميرود> كسي پناه در <و جملة َعَلْيه> اُر يُجى <jى معادِل اشكال:
است/ شده گرفته ناديده ترجمه اين
است: چنين آيه صحيح ترجمة

نشود/> داده پناه كسي] [به او [خواست] برخ$ِف و ميدهد پناه كه اوست <و
دهد/ پناه عذاب از را ديگري نميتواند كسي او, خواست برخ$ِف يعني توضيح:

٥٥ : نور ٣٨ـ

َقْبِلِهْم ِمْن الَّذيىَن اْستَْخلََف كََما اْ�َْٔرِض فِي َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم
كـه را كساني كه گونه همان دهد, قرار جانشين[خود] سرزمين اين در را آنان حتما <@كه

داد/> قرار جانشين[خود] بودند آنان از پيش
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كـه ترجـمه اين در [خود] كلمة اشكال:
است زايد آمده <جانشين> كلمة از بعد دوبار
از مـراد زيـرا شـود; حـذف كه است jزم و
ديگـران از اسـتخ$ف جا اين در استخ$ف
بزرگ مفّسران كه گونه همان خدا/ از استنه
و گـفتهانـد را ايـن طباطبايي ع$مة جمله از
بعيد آيه اين در را خدا از استخ$ف احتمال

دانستهاند/
احـتماjِت گـونه اين داشت توجه بايد
مـترجـم البـته داد/ دخـالت مـتن ترجمة در نبايد ترجمه, مقام در هم آن را تفسيري ضعيِف
مـتن, در نـاموجه احتمال يك آوردن اما كند/ اشاره احتماjت انواع به پانوشت در ميتواند

است/ آيه بر نظر تحميل نوعي خود
١٩ : ٣٩ـشعراء

فَعَلَْت الَّتيى َفْعَلتََک َوفَعَلَْت
كردي/> را خود كار [سرانجام] <و

است/ نشده ترجمه دوم <َفَعْلَت>ي فوق ترجمة در اشكال:
ابوالقاسم دكتر �ترجمة كردي!> كردي, كه را كارت آن <و است: چنين آيه صحيح ترجمة

امامي&
٣ : عنكبوت ٤٠ـ

الْكىاِذبيىَن َوَليَْعلََمنَّ َصَدُقوا الَّذيَن اُ: َفَليَْعلََمنَّ َقْبِلِهْم ِمْن الَّذيَن َفَتنَّا َوَلَقْد
گـفتهانـد راست كـه را آنان خدا تا آزموديم, بودند اينان از پيش كه را كساني يقين, به <و

دارد/> معلوم [نيز] را دروغگويان و دارد معلوم
و هسـتند عـاطفه دو هـر <واو> و <فـاء> حرف < <َوَليَْعلََمنَّ و < <َفَليَْعلََمنَّ جملة در اشكال:
علت, مكسورة jم نه ميباشد تأ@كيد مفيد و قسم jم جمله, هردو در نيز مفتوحه حرف<jم>
مترجم كه صورتي در است! آمده ترجمه اين در كه بياوريم <تا> فارسي در آن معادل كه اين تا

است: كرده ترجمه صحيح سوره, همين ١١ آية در را آيه همين مثل محترم
افقيَن> اْلُمنى َوَليَْعلََمنَّ َمُنوا اى الَّذيَن <َوَليَْعلََمنَّ
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آوردهاند ايمان كه را كساني خدا قطعا <و
ميشناسد/> نيز را منافقان يقينا و ميشناسد,
بـحث, مـورد آيـة ترجـمة در كه شگفتا

لغزيدهاند! مترجمان بيشتر
است: چنين آيه صحيح ترجمة

ايشـان از پـيش كـه را آنـان راستي به <و
كه را آنان خداوند قطعا پس آزموديم, بودند
را دروغگـويان و مـيشناسد گفتهاند راست

ميشناسد/> نيك
دروغگـويان و راستگويان خداوند بيشك و آزمودهايم; را آنان پيشينيان راستي به <و يا:

جديد& چاپ خرمشاهي, بهاءالدين �ترجمة ميشناسد/> رانيك
راست كـه را كساني خداوند آينه هر و آزموديم/ نيز بودهاند ايشان از پيش كه را <آنان يا:

امامي& ابوالقاسم دكتر �ترجمة شناسد/> نيز را دروغگويان و ميشناسد @گفتهاند
٣٢ : ٤١ـروم

َفِرُحوَن َلَدْيِهْم ِبما ِحْزٍب @كُلُّ
شدند/> آنهاستدلخوش پيش بدانچه حزبي <هر

ماضي! فعل نه هستند مشّبهه صفت <َفِرْح> و <َفِرحيىَن> نيز و <َفِرُحوَن> اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين

دلخوشاند/> آنهاست پيش بدانچه گروهي <هر
امامي& ابوالقاسم دكتر �ترجمة شادمانند/> است, نزدشان بدانچه گروهي <هر يا:

خرمشاهي& بهاءالدين �ترجمة دلخوشند/> دارند آنچه به گروهي <هر يا:
٧ : لقمان ٤٢ـ

َأليٍم اٍب ِبَعذى ْرُه َفبَشِّ
ده/> خبر درد پر عذابي از را <پساو

هم خبردادن دادن, مژده jزمة uمعمو چه ا@گر ده> <خبر نه ده> <مژده يعني <َبّشره> اشكال:

شمارة جاويدان, ميراث مجلة خرمشاهي, آقاي قرآن ترجمة بر جانب اين نقد مقالة به بيشتر, توضيح براي /١
فرماييد/ مراجعه ١٣ صفحة ,١٧

هست/١
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است: چنين آيه صحيح ترجمة
ده/> مژده دردنا@ك كيفري به را <پساو

٥ : احزاب ٤٣ـ

َوَمواليىكُْم الّديِن ِفي انُكُْم خْوى َفٕاِ
شمايند/> موالي و ديني برادران <پس

جـمِع <َمـوالي> است/ نـيامده توضيحي هم پانوشت در و نشده ترجمه <َموالي> اشكال:
است>/ پيمان هم خود صاحب با كه است شده آزاد <بردة معني به اينجا در < <مَْوليى

است: چنين آيه ترجمة
شمايند/> آزادكردگان و دين در برادرانشما <پس

٧٩ : ٤٤ـيس

َعليىٌم َشْيٍء ِبكُلِّ َوهَُو ٍة َمرَّ َل َأوَّ َأنَْشأَهىا الَّذيى ُيْحييىَها ُقْل
@گـونه] ] هـر بـه كـه اوست و آورد پـديد را آن بـار نـخستين كـه كســي هــمان <بگــو:

آفرينشي@داناست/>
است/ نشده ترجمه ا> <ُيْحييهى جملة اشكال:

است: چنين آيه دقيق ترجمة
داناست/> چيزي هر به او و آورد پديد را آن بار نخستين كه كند زندهاش همانكسي <بگو:

١٥ : A٤٥ـص

اٍق فَوى ِمْن اَلهىا مى اِحَدةً وى َصيَْحًة ٕاِّ�ى ِء هىُؤ�ى َينْظُُر ا َومى
نيست/> آن در سرخاراندني هيچ[مجال] كه نميبرند انتظار را فرياد يك جز اينان <و

بازگشت يا و فاصله و مهلت معني استبه آمده آيه در نكره صورت به كه <َفواق> اشكال:
است/ گرديده استعمال

و گرفته قرار ق$ب ميان در باشد <فواق> معادِل ميتواند كه <مجال> كلمة فوق ترجمة در
به آن, فارسي معادل استنه <فواق> توضيح درحكم عاميانهو تعبيري كه <سرخاراندن> @كلمة

نيست/ دقيق ترجمهاي كه است آمده معادل عنواِن
است: چنين آيه صحيح ترجمة

نميبرند/> انتظار نيست, بازگشتي هيچ را آن كه خروشي يگانه جز اينان <و
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٢ : فّصلت ٤٦ـ

حيِم الرَّ ِن ْحمى الرَّ ِمَن َتْنزيىٌل
مهربان/> رحمتگر جانب[خداي] از است <وحي[نامه]اي

روش بـا <وحـي> بـه <تـنزيل> ترجـمة ق$ب, داخل مطالب بودن زايد بر ع$وه اشكال:
آيه تطبيقي ترجمة نيست/ مناسب و سازگار چندان بداناند پايبند كه محترم مترجم تطبيقي

است: چنين
مهربان> بخشايندة آن از است فرستادهاي <فرو

١٠ : فّصلت ٤٧ـ

ائليىَن لِلّسى اًء َسوى َأيّىاٍم َأْربََعِة فيى اَتهىا َأقْوى فيىهىا َر َوَقدَّ فيىهىا َوبىاَرَك فَْوِقهىا ِمْن اِسَي َروى فيىهىا َوَجَعَل
مـواد و آورد, پـديد فـراوان خير آن در و نهاد كوهها ن[لنگرآسا] آ فراز از [زمين] در <و
بـا متناسب درست[و خواهندگان, براي [@كه] كرد اندازه@گيري روز چهار در را آن خورا@كي

است/ نيازهايشان]
روشـن چـندان <َسـواًء> كـلمة قـ$بها, داخـل توضيحات بودن زايد بر ع$وه اشكال:

است/ نشده ترجمه
است: چنين شريفه آية دقيق ترجمة

روز چهار در را روزيها و نهاد بركت آن در ساختو استوار كوههاي فرازش از آن در <و
گذاشت/> اندازه به ــ خواهندگان براي يكسان ــ آن در

١٠ : ٤٨ـشوري

َربّيى اُ: ذىلِكُُم
است/> من پروردگار خدايي <چنين

من/> پروردگار خداي, است <اين است: چنين آيه دقيقتر ترجمة
١٩ : ٤٩ـشوري

ِبِعباِدِه َلطيىٌف أَُ:
است/> مهربان بندگانش به نسبت <خدا

از ١٥ آيـة ترجـمة است چنين نيز و شود/ حذف بايد و است زايد <نسبت> كلمة اشكال:
هـمچنين و كرديم/> سفارش احسان به مادرش و پدر به [نسبت] را انسان <و احقاف: سورة
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كرد/ بايدكلمة<نسبت>راحذف بندگانم///>كه به نسبت ازسورة<ق>:<ومن ترجمةآية٢٩ است
است: چنين آيه دقيقتر ترجمة

امامي& دكتر �ترجمة است/> مهربان بندگانخويش با <خداوند
خرمشاهي& �ترجمة است/> بين باريك بندگانش كار در <خداوند يا:

٥ : ٥٠ـزخرف

ُمْسِرفيىَن قَْوما ُكْنتُْم َأْن َصفْحا @كَْر الذِّ َعنْكُُم َأَفَنْضِرُب
داريم؟> باز شما از را قرآن منحرفيد[بايد] قومي شما كه اين [ِصرِف] به <آيا

اين در گرداندن> <روي معني به باشد, <َنْضِرُب> فاعل از ميتواندحال كه <صفحا> اشكال:
است/ نيامده ترجمه

است: چنين آيه دقيقتر ترجمة
بداريم؟> دريغ شما از ــ گزافكاريد مردمي كه رو آن از ــ رويگردانه را قرآن] پند[= <آيا

٢ : فتح ٥١ـ

تَأَخََّر ا َومى ذَْنِبَک ِمْن َم َتَقدَّ ا مى اُ: لََک ِليَْغِفَر
گذرد/> در تو آيندة و گذشته گناه از خداوند <تا

آن محترم مترجم كه نيست < يَْأتيى <مىا معني به َر> تََأخَّ <مىا و ماضياست فعل َر> <تََأخَّ اشكال:
بسا چه و نكرده پيدا تحقق هنوز كه گناهي آمرزش uاصو است/ داده قرار <آينده> معناي در را
اين مقالة به بيشتر توضيح براي باشد!؟ داشته ميتواند معنايمعقولي نكندچه پيدا عينّيتهم

فرماييد/ مراجعه مجلةميراثجاويدان ١٣ و ٦ شمارة در جانب
است: چنين شريفه آية صحيح ترجمة

بيامرزد/> آمد, پس در كنون] [تا آنچه و رفت پيش در آنچه گناهت, خداوند <تا
١١ : ٥٢ـنجم

َرأيى ا مى اُد الُْفؤى َكَذَب ا مى
نكرد/> انكار[ش] ديد دل را <آنچه

است/ متعدي كه است َب> <@َكذَّ از غير آن و متعّدي نه است jزم فعل <@َكَذَب> اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة

امامي& دكتر �ترجمة نديد/> دروغ ديد آنچه <دل
آيتي& عبدالمحمد �ترجمة نشمرد/> دروغ ديد دل <آنچه يا:
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مجتبوي& الدين ج$ل سيد دكتر �ترجمة نگفت/> دروغ ديد را آنچه <دل يا:
در كه است نقلشده نيز ذال& تشديد �با َب> <@َكذَّ قرائت البيان, البتهطبقنقلمجمع توضيح:
اسـاس بـر بـايد ترجـمهها كه دانست بايد ولي بود/ خواهد صحيح فوق ترجمة صورت آن

نادر/ و شاّذ قرائتهاي نه باشد كنوني قرآنهاي قرائت
٥ : قمر ٥٣ـ

النُُّذُر تُْغِن ا َفمى الَِغٌة بى ِحكَْمٌة
نكرد/> سود هشدارها ولي بود] اين [حق <حكمتبالغة

آن از مـراد كـه نـيامده تـوضيحي هـم پانوشت در و نشده ترجمه بالغٌة> <حكمٌة اشكال:
جملهاي چنين وجود بلكه نداده توضيح را آيه تنها نه ق$ب داخل ضمنمطالب در چيست؟

است/ ناسازگار آيه ادبي تركيب با
است: چنين آيه دقيقتر ترجمة

نيفتاد/> كارگر هشدارها ولي رسا, است <اندرزي
اسـتاد �تـرجـمة است/> نـبخشيده سـودي هشـدارهـا امـا رســا, است <حكــمتي يــا:

بهاءالدين@خرمشاهي&
٤ : تحريم ٥٤ـ

ا ُقلُوبُكُمى َصغَْت َفَقْد اِ: ٕاِلَي َتتُوبىا ٕاِْن
كرده@است/> پيدا انحراف است],واقعادلهايتان كنيد[بهتر توبه بهدرگاهخدا <ا@گر[شمادوزن]
آيه متن ترجمة عين زيرا گيرد, قرار ق$ب ميان در نبايد زن> دو <شما جملة uاو اشكال:
استجملة[توبة مناسبتر پس شرطباشد; جنسخود استاز بهتر جوابشرط ثانيا است/
پس تأ@كيدي, استنه تعليلي <َفَقْد>, در <فاء> ثالثا بنويسيم/ ق$ب ميان در را ميپذيرد] را شما

نوشت/ بايد را <زيرا> كلمة <واقعا> كلمة جاي به
است: چنين آيه دقيقتر ترجمة بنابراين

كـژي بـه دلهايتان زيرا ميپذيرد], را شما [توبة كنيد توبه خدا درگاه به زن دو <ا@گرشما
است/> بگشته

٥ : قيامت ٥٥ـ

اَمُه َأمى ِليَْفُجَر اُن نْسى اْ�ِٕ ُيريُد بَْل
كند/> كاري فساد او پيشگاه در كه ميخواهد انسان نه, <ولي
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خدا/ نه ميگردد بر انسان به اَمُه> <َأمى ضمير اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة

كند/> كاري بد خود فراپيش ميخواهد آدمي <بلكه
باشد/> باز گناه راه فرارويش ميخواهد آدمي <بلكه يا:

سـر بـر مانعي و رادع گونه هيچ دارد دوست انسان كه است اين آيه مراد ظاهرا توضيح:
نسازد/ محدود را آزادياو چيزي و باشد باز بخواهد چه هر در برايش راه و نباشد راهش

كردهاند: ترجمه خرمشاهي آقاي كه گونه آن يا:
كند/> فجور و فسق دارد, پيش در كه مهلتي در ميخواهد انسان <بلكه

كه آن بعد قبلو ما آيات با ــ است آميخته در تفسير نوعي با كه ــ آيه اين از ايشان ترجمة
است/ سازگارتر است, قيامت دربارة

٧و٨ : انسان ٥٦ـ

ُحـبِّـِه َعليى ـاَم ـعى الطَّ يُطِْعُموَن َو ُمْسَتطيرا ُه َشـرُّ كىاَن يَـْومـا َويَـخىاُفـوَن ـْذِر ِبـالـنَّ يُـوُفـوَن
َوَأسيىرا َوَيتيما ِمْسكينا

است فـرا@گـيرنده آن گـزنِد كه روزي از و ميكردند وفا خود نذر به كه] بندگاني <[همان
ميدادند/> خورا@ك را اسير و يتيم و بينوا [خدا] دوستِي [پاِس] به و ميترسيدند/

در كه مضارعي صيغههاي با <ميدادند> و <ميترسيدند> ميكردند>, <وفا جم$ِت اشكال:
داستان چون كه بوده اين محترم مترجم تصور گويا نميباشد/ سازگار است, آمده آيه دو اين
اين كه آن از غافل ميگردانيم! ماضيبر به را مضارع افعال استپس گذشته مربوطبه آيه اين
بـيان وانگهي است/ ترجمه اين در ايشان تطبيقي سبك خ$ف بر و آيه ظاهر خ$ف روش,
كـه دارد لزومـي چـه و هست نـيز گذشته از حكايِت گوياي خود آيات اين در آينده و حال

كنيم؟ ترجمه الفاظ, ظاهِر برخ$ف
و ادبـي> <ذوق uاو ولي است, الوجهين جايز چه ا@گر <ُحبِِّه> ضمير مرجع مورد در اما و

اْلِبرَّ َتنىاُلوا <لَْن شريفة آية ثانيا برگردد/ <طعام> به ضمير اين كه ميكند اقتضا وجداني> <بداهت
مـيتوانـد &٢٠ . �فـجر َجّما> ُحبّا اَل الْمى وَن <ُتِحبُّ و &٩٢ . عمران �آل ُتِحبُّوَن> ا مِّمى ُتْنِفُقوا َحتّيى
چرا ترجمه مقام در قضيه, بودن اخت$في اصل به توجه اص�با ثالثا باشد/ معنا اين قرينهايبر
پـانوشت در را تـوضيح و نكـنيم اسـتفاده احـتمالي ضـمير مرجع جاي به فارسي ضمير از

است: چنين آيات دقيقتر ترجمة حال هر به نياوريم؟
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بـا را, خوردني و ميترسند/ است فرا@گيرنده آن گزند كه روزي از و ميكنند وفا نذر <به
ميخورانند/> اسير و يتيم و بينوا به داشتنش, دوست وجود

٧ : تكوير ٥٧ـ

جَْت ُزوِّ النُُّفوُس َوٕاِذَا
پيوندند/> در هم به جانها كه آنگاه <و

باشد؟! داشته ميتواند معقولي معناي چه هم> به جانها <پيوند اشكال:
امامي دكتر گردند/>�ترجمة تنهاجفت با است:<وآنگاهكهجانها ترجمةصحيحآيهچنين

ــ> بدان با بدان و نيكان با نيكان ــ شوند قرين جفتو يكديگر] كسان[با كه آنگاه <و يا: و
مجتبوي& الدين ج$ل سيد دكتر �ترجمة

٩ : ٥٨ـعلق

َيْنهيى الَّذيى َأَرَأيَْت
ميداشت/> باز كه را كس آن ديدي <آيا

ماضي! نه است مضارع فعل ي> <َيْنهى اشكال:
ميدارد/> باز كه را كس آن ديدي <آيا است: چنين آيه صحيح ترجمة

معني به را <َأَرأْيَت> معموuجملة آن, امثال الّلبيبو كتابمغني مثل ادبي متون در توضيح:
بگو>/ و بده خبر من <به يعني ميگيرند, < <َأْخِبْرنيى

٣ : فيل ٥٩ـ

ابيَل َأبى َطيْرا َعَلْيِهْم َوَأْرَسَل
فرستاد/> <ابابيل> پرندگاني دسته دسته آنها, سر بر <و

در و است دسـته> <دسـته و گـروه> <@گـروه مـعني بـه <ابابيل> كه اين به توجه با اشكال:
تـرجـمه در را <ابـابيل> كـلمة محترم مترجم چرا كه نيست معلوم آمده, معني اين ترجمه@نيز

است؟! نموده تكرار
مفرد برخي كه چند هر نميرود, كار به آن مفرد كه است مكسري جمع <ابابيل> توضيح:

دانستهاند/ <ابابله> بعضي و <ٕاباله> را آن
است زمين ايران مفاخر از حق به كه بزرگوار و دانشمند مترجم براي پايان در

دارم/ بهروزي و س$مت آرزوي
Ë




