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 تزجوِ هباًياس  قزآى فارسي هعاصز ّاي تزجوِ تأثيزپذيزي

 *هوتحي هْذي     7/3/47تاريخ دريافت: 

 **سلطاًي اختز    94/01/47تاريخ پذيزش: 

 

   چكيذه
 لطآٖ  تطجٕٝ إٞيت زض. اؾت لطآٖ آيات فٟٓ تٝ زؾتياتي تطاي ضاٜ تطيٗ آؾاٖ "تطجٕٝ"

 أط ايٗ يطٚضت. اؾت تط ٔكىُ تفؿيط اظ ٚ تفؿيط ذالنٝ تطجٕٝ ا٘س ٌفتٝ ٝو تؽ ٕٞيٗ

 تايدس  وٙس تطجٕٝ ذٛاٞس ٔي وٝ وؿي انٛالً ٚ اؾت اؾتسالَ اظ ٘ياظ تي ٚ تسيٟي اضظقٕٙس

ٝ  اؾت ٘ٓطياتي ٚ انَٛ اظ زؾتٝ آٖ ذال ٔثا٘ي اظ ٔطاز. تسا٘س ضا تطجٕٝ ذال ٔثا٘ي  ود

ٗ  ذال َٛض تٝ جٕٝتط تاب زض ضا ذٛز تىّيف تايس ٔتطجٓ  ضا ذدٛز  ٔثٙداي  ٚ وٙدس  تٗيدي

ٝ  ٔثدا٘ي  وٝ زضيافت تٛاٖ ٔي ٔمِٛٝ ايٗ زض زلت تا. ؾاظز ٔٙمح  تؿدياض  إٞيدت  اظ تطجٕد

ٗ  زض. اؾدت  تٛزٜ ٔمسْ زيٍط ٔثاحث تط وٝ جٟت آٖ اظ اؾت، تطذٛضزاض تااليي ٝ  ايد  ٔماِد

ٝ  ٖلدطآ  ٔمانس ٚ ٔٗا٘ي تياٖ تطجٕٝ، يطٚضت ٚ إٞيت تٝ اتتسا اؾت قسٜ ؾٗي  پطزاذتد

ُ  ٘مدف  تطجٕٝ، حميمت جّٕٝ اظ تطجٕٝ ذال ٔثا٘ي تٝ ؾپؽ ٚ قسٜ  تطجٕدٝ،  زض تأٚيد

ٗ  تطضؾدي  تٝ ٚ قسٜ اقاضٜ تطجٕٝ زض تىطاض تٝ تٛجٝ ٚ تطجٕٝ زض ٕٞاٍٞٙي ٚ يىؿا٘ي  ايد

 .اؾت قسٜ پطزاذتٝ ٔثا٘ي

 

 .تىطاض ٕٞاٍٞٙي، ٚ يىؿا٘ي تأٚيُ، تطجٕٝ، ذال، ٔثا٘ي :ٍاصگاىکليذ
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 هقذهه

ٝ  تدا  زيطتداظ  اظ ٚ اؾت لطآ٘ي ّْٖٛ زض ٟٔٓ تؿياض ٔثاحث اظ يىي ٔجيس طآٖل تطجٕٝ  تد

ٖ  تٛجٝ ٔٛضز ٔثحث ايٗ أطٚظ ٖ  لدطآ ٝ  اؾدت   تدٛزٜ  پػٚٞدا ْ  حايدط  زضٖهدط  اٌطچد  اٞتٕدا

 زض زيٙدي  ٚ اٖتمدازي  ٟٔٓ ٞاي چاِف أط ايٗ زِيُ اؾت. ٌطزيسٜ ُٔٗٛف تساٖ تطي تيف

 قسٜ تالـ حايط ٔماِٝ زض ضٚ ايٗ اظ .اؾت جٟاٖ ايٗ زض اضتثاَات ٌؿتطزٌي ٚ فًا ٖهط

 .ٌطزز تاظقٙاؾي ٚ قٛز ُٔطح لطآٖ تطجٕٝ ٔثا٘ي پيطأٖٛ ٔثاحثي اؾت

 

 تزجمه هفهىم

ٖ  يده  اظ ٖثداضات  ٚ وّٕات تطٌطزا٘سٖ ٔٗٙاي تٝ ِغت زض فََّّٗٝ ٚظٖ تط تَطجٕٝ ٝ  ظتدا  تد

 ٔٗدطٚف  اؼ٘د  ظتا٘ف ٘ايسا يٛجيٗ انُالح زض ٚ( 229: تا تي ٔٙٓٛض، اتٗ)اؾت زيٍط ظتا٘ي

 آٖ َثيٗدي  ٔٗازَ تطيٗ ٘عزيه لاِة زض ٔثسأ ظتاٖ اظ پيأي زٚتاضٜ تياٖ تطجٕٝ أطيىايي،

ٝ  زض ٘ٛقدتاضي  ؾدثه  ضٖايت ٚ ٘رؿت ّٚٞٝ زض ٔٗٙي ضٖايت تا ٔمهس ظتاٖ تٝ  زْٚ ٔطحّد

 تطٌطزا٘سٖ.1: قٛز ٔي اَالق ٔٗٙي زٚ تٝ ِغت زض تطجٕٝ(. 29: 1381 آتازي، قٕؽ)اؾت

 شٞثدي، )زيٍدط  ظتدا٘ي  تٝ والْ تياٖ ٚ تفؿيط.2. آٖ تياٖ تسٖٚ زيٍط تاٖظ تٝ ظتا٘ي اظ ؾرٗ

ْ  ٘مُ» ٖطف، ٘عز زض تطجٕٝ زيٍط ٔٗٙاي زض(. 23: 1 ج ق،1381 ٝ  ظتدا٘ي  اظ ودال ٖ  تد  ظتدا

 اؾدت،  زيٍط ظتا٘ي اظ زيٍط، ؾرٙي تٝ آٖ ٔٗٙي اظ تٗثيط «والْ ٘مُ» اظ ٔطاز ٚ اؾت زيٍط

ُ  آٖ ٔماندس  ٚ ٔٗدا٘ي  تٕأي وٝ اي ٌٛ٘ٝ تٝ (. 120: 2 ج ق،1362 ظضلدا٘ي، )«قدٛز  ٔٙتمد

 يا تطجٕٝ آغاظ اظ لثُ ٔتطجٕاٖ. اؾت ّٖٓ آٖ ظيطيٗ تؿتط ٚ پايٝ اؾاؼ، ّٖٓ ٞط زض ٔثا٘ي

 تطجٕٝ زض ٔثٙايي ٞط ٌعيٙف ٚ ا٘تراب. پطزاظ٘س ٔي ذٛز ٔثا٘ي تحّيُ تٝ قطٚٔ ٍٞٙاْ تٝ

ٝ  زض ذاندي  ضٚـ ا٘تراب تٝ ٔٙتٟي تفؿيط زض يا ٖ  تطجٕد ٖ  ٚ ٌدطزز  ٔدي  لدطآ  ٚ ٔتطجٕدا

ٜ  اؾداؼ  تدط  ٔفؿطاٖ ٝ  زض ضا ٔتفداٚتي  ضٚـ ذدٛز،  ٔثدا٘ي  ٚ زيدسٌا  تدط  تفؿديط  يدا  تطجٕد

 .ٌعيٙٙس ٔي

  

 قزآو تزجمه هبانی ضزورت و اهميت

ٝ  زض ذاندي  ضٚـ ا٘ترداب  تٝ ٔٙتٟي تطجٕٝ، زض ٔثٙايي ٞط ٌعيٙف ٚ ا٘تراب  تطجٕد

ٜ  اؾداؼ  تدط  ٔتطجٕاٖ زِيُ ٕٞيٗ تٝ ٌطزز  ٔي  ٔدٛاضز،  اغّدة  زض ذدٛز،  ٔثدا٘ي  ٚ زيدسٌا
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ٖ  اؾاؼ تط وساْ ٞط ٚ ٌعيٙٙس تطٔي تطجٕٝ زض ٌٛ٘اٌٛ٘ي ٞاي ضٚـ ٝ  ضٚـ، ٕٞدا  اي تطجٕد

 آٖ تٙميح ٚ ٔثا٘ي زض نحيح ا٘تراب زاضز، إٞيت آ٘چٝ. آٚض٘س ٔي فطاٞٓ يىسيٍط تا ٔتٕايع

 ٖسْ ظيطا تٍيطز قىُ ٘يىٛ اي تطجٕٝ نحيح، ٔمسٔات ٚ ٞا ظيطؾاذت آٖ اؾاؼ تط تا اؾت

 .  وٙس ٔي اـ تطجٕٝ زض اقتثاٜ ٚ ذُا زچاض ضا ٔتطجٓ تطجٕٝ، ذال ٔثا٘ي اظ آٌاٞي

 ِدصا  تدٛزٜ  تطذٛضزاض تااليي تؿياض إٞيت اظ تطجٕٝ ذال ٔثا٘ي تطضؾي زِيُ ٕٞيٗ تٝ

 .اؾت تسيٟي ٔثا٘ي ايٗ تاظقٙاؾي يطٚضت

 

 تزجمه های سبک و ها روش تقسين

 ٞداي  قيٜٛ .(52: ق1408 ٔٓفط،)زاضز ذاني ؾثه ٚ ضً٘ ضٚـ، تط ٖالٜٚ تطجٕٝ ٞط

ٝ  تمؿيٓ ٔثٙاي اؾاؼ تط يٗٙي قٛز، پصيطا ضا ٔتٗسزي تمؿيٕات تٛا٘س ٔي لطآٖ تطجٕٝ  ود

ٝ  ٕ٘ايدس  ٔي ضخ ٔتٗسزي اِٛاٖ ٚ ٞا ؾثه ٚ ٞا قيٜٛ ٚ ٞا ضٚـ قٛز ٔي ا٘تراب  ايٙجدا  زض ود

ٓ  ٔدي  تٙدسي  تمؿيٓ ٞا ؾثه ٚ ٞا ضٚـ اؾاؼ تط ضا ٞا تطجٕٝ ٝ  زض ٚ ،وٙدي ٝ  ازأد  تٛيديح  تد

 :پطزاظيٓ ٔي ٔراَثاٖ اؾاؼ تط ٞا تطجٕٝ تمؿيٓ ٚ ٔتطجٓ ٞسف اؾاؼ تط ٞاٝ تطجٕ

 

 قزآو تزجمه های روش -الف

 تٝ ٔمهس ظتاٖ تٝ ٔثسأ ظتاٖ اظ ُّٔة ا٘تماَ ٞاي ٌٛ٘ٝ اؾاؼ تط لطآٖ تطجٕٝ ٞاي ضٚـ

 :قٛز ٔي تمؿيٓ ضٚـ ؾٝ

ٝ  جّٕٝ تطجٕٝ -2(حطفي; اِّفٓي تحت)وّٕٝ تٝ وّٕٝ تطجٕٝ -1 ٝ  تد ٝ )جّٕد ٝ  ٞؿدت  تد

 .(اِتفاؾيط ذالنٝ; تفؿيطي)آظاز تطجٕٝ -3(أيٗ; ٔٗٙٛي; ٞؿتٝ

 

 قزآو تزجمه های سبک -ب

 ٘يدع  ٔتٗدسزي  ٞداي  ؾدثه  اظ اؾت اؾاؾي ٞاي ضٚـ زاضاي لطآٖ تطجٕٝ وٝ ٕٞاُ٘ٛض

ٝ  ٞداي  ؾدثه  اظ وساْ ٞط اِثتٝ. زٞس ٔي جٟت ٚ ضً٘ تطجٕٝ تٝ وٝ اؾت تطذٛضزاض  تطجٕد

ْ  ٞط ٘يع ٚ قٛز ْاٞط ذاني ضٚـ لاِة زض تٛا٘س ٔي  ٚ جٟدت  اظ ٚ ذدال  ٔثٙداي  تدط  ودسا

ٝ  ايٙجدا  زض وٝ اؾت پصيط تمؿيٓ اي ٚيػٜ زيسٌاٜ ٓ  تد ٗ  ٟٔد ٝ  ٞداي  ؾدثه  تدطي  اقداضٜ  تطجٕد

 :وٙيٓ ٔي
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  :ٔتطجٓ ٞسف اؾاؼ تط ٞا تطجٕٝ تمؿيٓ -اَٚ

 .  قٛز ٔمهس ظتاٖ زض لطآٖ جايٍعيٗ تتٛا٘س وٝ اي تطجٕٝ: جايٍعيٗ تطجٕٝ -1

ٝ  ٞطچٙدس  وٙدس  اضائٝ لطآٖ ٔتٗ اظ ذٛتي ٘ؿثتاً فٟٓ وٝ اي تطجٕٝ: تيا٘ي تطجٕٝ -2  ود

 .قٛز ٔتٗ جايٍعيٗ ٘تٛا٘س

 

 ٔراَثاٖ اؾاؼ تط ٞا تطجٕٝ تمؿيٓ: زْٚ

 ٔطزْ ْٖٕٛ تطاي تطجٕٝ -1

 ترههي تطجٕٝ -2

 

 تطجٕٝ ظتاٖ تطاؾاؼ ٞا تطجٕٝ تمؿيٓ: ؾْٛ

 ...( يا ازتي يا فٙي ظتاٖ) ذال ظتاٖ تٝ تطجٕٝ -2(.ٖطفي ظتاٖ) ٖاْ ظتاٖ تٝ تطجٕٝ -1

 ٔتطجٕاٖ تٙسي تمؿيٓ -3

 

 : وطز تمؿيٓ ٌطٜٚ ؾٝ تٝ تٛاٖ ٔي ضا ٔتطجٕاٖ تٙسي تمؿيٓ يه زض

 .  ٔحٛضاٖ ٔراَة -3 ٔحٛضاٖ ِفٔإ -2 ٔحٛضاٖ ٔتٗ -1

 ضا جٕالت ٚ ٚاغٌاٖ ٔٗا٘ي وٝ ٘سا آٖ پي زض ٔتٗ زازٖ لطاض ٔحٛض تا ٔحٛضاٖ ٔتٗ ٌطٜٚ

ٝ  ضا ِفٔإ ٔمهٛز ٚ ٔطاز وٝ ٔحٛضاٖ ِفٔإ ٌطٜٚ. ٕ٘ايٙس ٖطيٝ ٔراَة تٝ َطيك ايٗ اظ  تد

 لدطاض  ٔٗيداض  ٚ ٔدالن  ضا ذٛز ٔراَة وٝ ٔحٛضاٖ ٔراَة ٌطٜٚ. زٞٙس ٔي ا٘تماَ ٔراَة

. اؾدت  ذٛيف ٔراَة تٝ ٔتٗ ٔمانس ٚ ٔٗا٘ي ا٘تماَ ٚ ٔراَة جصب ٞا آٖ ٞسف ٚ زازٜ

 تدطي  تديف  ويستأ ٔراَثاٖ اؾاؼ تط ٞا تطجٕٝ تمؿيٓ تطضؾي تٝ ٔماِٝ لؿٕت ايٗ زض وٝ

 .  قٛز ٔي

 

 هخاطباو اساص بز ها تزجمه تقسين

ٓ  ٔراَدة  ٌداٞي  ايٙىٝ يٗٙي: ْٖٕٛ تطاي تطجٕٝ -اِف ْ  ٔتدطج ْ  تٕدا  ٚ ٞؿدتٙس  ٔدطز

ٝ  اظ تٛا٘ٙدس  ٔدي  ٞا ؾّيمٝ ا٘ٛأ ٚ ّٖٕي ؾُح اذتالف تٝ تٛجٝ تا ٍٕٞاٖ  ٔٙدس  تٟدطٜ  تطجٕد

ٝ  طزْٔد  ٕٞٝ وٝ ظتا٘ي يٗٙي ٔٗياض ظتاٖ تا تطجٕٝ نٛضت ايٗ زض. قٛ٘س ٝ  ضاحتدي  تد  ٔتٛجد
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: 1383اندفٟا٘ي،  ضيدايي )قدٛز  ٔي اضائٝ تاقٙس زٚض تٝ فٙي ٚ ّٖٕي انٓالحات اظ ٚ قٛ٘س

291). 

. قدٛ٘س  ٌطفتٝ ٘ٓط زض فٟٓ ٚ تحهيالت ٘ٓط اظ ٔطزْ ٔتٛؾٍ تايس تطجٕٝ، قيٜٛ ايٗ زض

 قديٜٛ  ٕٞيٗ اظ فاضؾي ظتاٖ تٝ ٔٛجٛز لطآٖ ٞاي تطجٕٝ تط تيف وٝ ٌفت تايس حميمت زض

 .ٔجتثٛي ٚ ،ذطٔكاٞي ،فٛالزٚ٘س ،قيطاظي ٔىاضْ لطآٖ  تطجٕٝ ٔا٘ٙس ا٘س، وطزٜ يپيطٚ

ٗ  يده  ٔتدطجٓ،  ٌداٞي : ترههي تطجٕٝ -ب ٝ  تدطاي  ضا ٔدت ٗ  يدا  َثمد  يدا  ذدال  ؾد

 زض ضا ذاني ّٖٕي ضقتٝ ٔترههاٖ يا ٚ وٙس ٔي تطجٕٝ جأٗٝ فطٞيرتٍاٖ ٚ زا٘كٕٙساٖ

ٝ ٞٙ ازتدي،  اي تطجٕٝ اضائٝ اٚ ٞسف يا ٚ ٌيطز ٔي ٘ٓط ٝ  ٚ طٔٙسا٘د ٝ  اؾدت  ازيثا٘د ٗ  زض ود  ايد

ٝ  ايٗ ٞطچٙس وٙس. ٔي اؾتفازٜ ازتي يا ّٖٕي ذال انُالحات اظ تطجٕٝ زض نٛضت  تطجٕد

ٖ  تطجٕٝ زض وٝ ٕٞاُ٘ٛضي. ٘ثاقس اؾتفازٜ لاتُ ٔطزْ ْٖٕٛ تطاي  ترههدي  -ّٖٕدي  ٔتدٛ

ٝ . جٛيٙدس  ٔي تٟطٜ ضٚـ ايٗ اظ قٛز، ٔي تٙٓيٓ ذٛز ذال ٔراَة تطاي وٝ ٞا زا٘كٍاٜ  تد

ٝ  زٚؾت ضحٕاٖ آلاي تطجٕٝ ٔثاَ ٖٙٛاٖ ٖ  تدطاي  ود ٝ  وٛزودا  اظ يىدي  اؾدت  قدسٜ  ٘ٛقدت

ٖ  اظ ترههي تطجٕٝ ٞاي ٕ٘ٛ٘ٝ ٓ  لدطآ ٖ  اْ ؾدي  جدع   ٚي. اؾدت  ودطي ٓ  لدطآ  ٚيدػٜ  ضا ودطي

 .  اؾت وطزٜ تطجٕٝ وٛزواٖ

 

 کزین قزآو هقاصذ و هعانی بياو -4

 ٞداي  ضٚـ تدا  لطآٖ تطجٕٝ آيا وٝ اؾت ايٗ ٌطزز ٔي ُٔطح ايٙجا زض وٝ جسي اَؾإ

ْ  ٔمانس ٚ ٔٗا٘ي وٙٙسٜ تياٖ تٛا٘ٙس ٔي ٞا تطجٕٝ ايٗ ٚ اؾت؟ پصيط أىاٖ يازقسٜ  اِٟدي  پيدا

 تاقٙس؟

 ٔٗدا٘ي  ٘ٛٔ زٚ تط ٔكتُٕ تّيغي والْ ٞط اؾاؾاً ٚ وطيٓ لطآٖ ٔمانس ٚ ٔٗا٘ي ٔٛضز زض

ٝ  يا ٚ ثا٘ٛيٝ ٔٗا٘ي زْٚ ٚ اِٚيٝ ٔٗا٘ي يىي: اؾت  ٔٗدا٘ي  ٚ اندّي  ٔٗدا٘ي  زيٍدط  ٖثداضت  تد

ٗ  اظ وٝ اؾت ٔٗٙايي ٕٞاٖ تّيغي والْ ٞط تطاي ٔٗٙا اِٚيٗ. تثٗي ْ  ايد ْ  ٞدط  يدا  ودال  ودال

ٝ  ظتا٘ي ٞط تٝ زيٍط ٝ  تاقدس  ود ٗ  اظ ٚ ،قدٛز  ٔدي  اؾدتفازٜ  تساٞد ٝ  ٔٗٙداي  ضا آٖ ضٚ ايد  اِٚيد

 تدا  ٔٗٙدا  ايٗ ايٙىٝ جٟت تٝ. زا٘ٙس ٔي انّي ضا آٖ زاضاؾت وٝ ثثاتي جٟت اظ ٚ ذٛا٘ٙس ٔي

 ٔٗٙدايي  ثا٘ٛيٝ، ٔٗٙاي أا. ياتس ٕ٘ي تفاٚت ٌٛٚ  ٌفت ظتاٖ تا ٔراَة يا ٌٛيٙسٜ حاَ تفاٚت

ٍ  تفداٚت  تدا  ٚ آيدس  ٔي تط والْ اظ اَٚ ٔٗٙاي تط ايافٝ وٝ اؾت َ  ٔمتًداي  ٚ قدطاي  ٚ حدا
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ٝ  ضا وطيٓ لطآٖ ٚلتي. ٌطزز ٔي ٔتفاٚت قٙٛ٘سٜ ٚ ٌٛيٙسٜ ٞاي ٚيػٌي ٓ  ٔدي  تطجٕد  زٚ وٙدي

 اظ تطذدي . ٔٗٙدا  تغييدط  زيٍدطي  ٚ ٔٗٙدا  ضيعـ يىي زٞيٓ  لطاض تٛجٝ ٔٛضز تايس ضا ُّٔة

 زاض٘دس  تٛجٝ قس تياٖ وٝ جٟت زٚ ايٗ تٝ اؾت ٘اپصيط تطجٕٝ لطآٖ وٝ ٔٗتمس٘س وٝ افطازي

ٖ  ٔا ظيطا چطا؟ وطز، تطجٕٝ تٛاٖ ٕ٘ي ضا لطآٖ ٌٛيٙس ٔي ؾٛ يه اظ. وٙٙس ٔي تياٖ ازِٝ ٚ  تدٛا

 ٔمهدس  ظتاٖ تٝ اؾت ٖطتي ظتاٖ تٝ وٝ ٔثسأ ظتاٖ اظ ضا لطآٖ ٔفاٞيٓ ٕٞٝ وٝ ٘ساضيٓ ضا ايٗ

ٖ  زاضاي لطآٖ وٙيٓ  ٔٙتمُ تاقس فاضؾي ظتاٖ تٛا٘س ٔي وٝ ُ  ٚ اؾدت  تُدٛ  تدا  ٚ زاضز تأٚيد

 . زاضيٓ ٔٗٙا فطاٚاٖ ضيعـ لطآٖ تطجٕٝ زض تٙاتطايٗ ٘يؿت، ٔٛاضز ايٗ ا٘تماَ أىاٖ تطجٕٝ

ٝ  ٖيٗ آٖ يتأثيطٌصاض ضتثٝ وٝ وٙيٓ اضائٝ اي تطجٕٝ تٛا٘يٓ ٔي ٔا آيا لطآٖ ٔٛضز زض  ضتثد

ٗ  لُٗداً  تاقس، لطآٖ ٔثسأ ظتاٖ تأثيطٌصاضي ٝ  ايد ٗ  ٔؿدأِ ٓ  ٔدي  ٔدا  آيدا . اؾدت  ٘دإٔى  تدٛا٘ي

ٓ  زؾدت  لطائٗ ٚ تأٚيالت تُٖٛ، ٔفاٞيٓ، ٞا، پياْ ٕٞٝ وٝ وٙيٓ اضائٝ اي تطجٕٝ ٝ  ود  پيٛؾدت

 زؾدت  تٝ ٘تيجٝ ايٗ ٌعيٙٝ زٚ ايٗ اظ تٙاتطايٗ. تٛا٘يٓ ٕ٘ي لُٗاً وٙس؟ ٔٙتمُ وأُ ضا آيات

ٗ  اؾدت،  ٘اپدصيط  تطجٕٝ لُٕ َٛض تٝ وطيٓ لطآٖ وٝ آيس ئ  ٚ اؾدت  پدصيطفتٙي  ِٝٔؿدأ  ايد

ٝ  تايدس  آيا وٙيٓ؟ واض چٝ اوٖٙٛ ٔا أا وٙس، ا٘ىاض ضا ٔٛضز ايٗ تٛا٘س ٕ٘ي وؽ ٞيچ  ضا تطجٕد

ٖ  تٛا٘يٓ ٔي وٝ اي ا٘ساظٜ تٝ ايُطاض ٚ ٘اچاضي ؾط اظ ٔا ضٚ ايٗ اظ وٙيٓ؟ ضٞا ٝ  ضا لدطآ  تطجٕد

ٓ  ٔدي  ودطزيٓ،  تطجٕٝ ضا لطآٖ وٝ ٌٛييٓ ٕ٘ي أ ِصا وٙيٓ، ٔي ٝ  ٌدٛيي  ضا ذدٛز  تطزاقدت  ود

ٜ  ٔؿأحٝ ٖ٘ٛي تا لطآٖ تطجٕٝ ٘اْ اَالق تٙاتطايٗ. وٙيٓ ٔي ٔٙتمُ ٝ  اؾدت،  ٕٞدطا  زض تّىد

ـ  ٘ٓدط  اظ پؽ اؾت، ٔمهس ظتاٖ تٝ ٔتطجٓ ٞاي تطزاقت تطجٕٝ ٘يؿت، تطجٕٝ ٚالٕ  ضيدع

ٝ  ضا ٔكىُ ايٗ وٝ وٙيٓ اضائٝ ضا اي تطجٕٝ تٛا٘يٓ ٕ٘ي لُٗاً ٔا ٔٗٙا  ؾدٛي  اظ. تاقدس  ٘ساقدت

 .زاضيٓ ٞٓ ٔٗٙا تغييط ٔا زيٍط

ٝ  ٚجدٛز  ٔٗٙا تغييط آٖ زض وٝ وٙيٓ اضائٝ اي تطجٕٝ تٛا٘يٓ ٔي ٔا آيا  آيدا  تاقدس؟  ٘ساقدت

ٝ  ضا ٞطچٝ وٝ زٞيٓ إَيٙاٖ ٔراَة تٝ تٛا٘يٓ ٔي ٝ  ٔدا  ود ٓ  ٔدي  تطجٕد ٗ  وٙدي ٖ  ٖدي  لدطآ

 ازٖدايي  چٙيٗ تٛا٘س ٔي ٔتطجٓ وساْ وٙيٓ؟ ٖايياز چٙيٗ تٛا٘يٓ ٔي چٍٛ٘ٝ ٔا. اؾت؟ذيط

 اؾدت  ٘اتٛاٖ فاضؾي ظتاٖ ايٙىٝ زِيُ تٝ وٙس؟ ازٖايي چٙيٗ تٛا٘س ٕ٘ي وؽ ٞيچ چطا! وٙس

 أىاٖ ٖسْ اظ تركي اِثتٝ ٞؿتٙس، ٘اتٛاٖ ٖطتي ظتاٖ تطاتط زض ٞا ظتاٖ ٕٞٝ وّي حاِت زض ٚ

ُ  ترٛاٞدس  ٝود  ظتا٘ي ٞط اظ ٔتٙي ٞط ٞاؾت، ظتاٖ ٕٞٝ تٝ ٔطتٌٛ تطجٕٝ ٗ  قدٛز  ٔٙتمد  ايد

 اؾت تط لٛي لًيٝ ايٗ ٖطتي ظتاٖ ٔٛضز زض اؾتثٙا  َٛض تٝ ٔٙتٟا زاضز، ٚجٛز ٔكىالت



 57/ هاي معاصز فارسي قزآن اس مباني تزجمه تأثيزپذيزي تزجمه

 تزجمه خاصهبانی  -5

 وٝ اؾت ٘ٓطياتي ٚ انَٛ اظ زؾتٝ آٖ ذال ٔثا٘ي اظ ٔطاز قس اقاضٜ لثالً وٝ ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ

ٗ  ذدال  َٛض تٝ تطجٕٝ تاب زض ضا ذٛز تىّيف تايس ٔتطجٓ  ضا ذدٛز  ٔثٙداي  ٚ وٙدس  تٗيدي

 .زٞيٓ ٔي لطاض تطضؾي ٔٛضز ضا تطجٕٝ ذال ٔثا٘ي ٔماِٝ لؿٕت ايٗ زض. ؾاظز ٔٙمح

 

 تزجمه حقيقت

ٓ  ٚ چيؿت تطجٕٝ وٝ اؾت ايٗ تطجٕٝ زض اؾاؾي ٞاي پطؾف اظ ٝ  ٔتدطج  اظ تّمدي  چد

ٝ  آيدا  زيٍط تٗثيط تٝ وٙس؟ ٔي تطجٕٝ وؿي چٝ تطاي ٚ زاضز ذٛز واض ٖ  تطجٕد ْ  تيدا  ٔفٟدٛ

ّ  تيكدتط  فٙي ٞاي تطجٕٝ زض. اؾت پياْ ا٘تماَ يا اؾت، ِفّ ٖ  پاياپدا  ٚ ِفد  ٚ وّٕدات  تدٛز

 ٞؿدتٙس  ٔٗٙدي  اؾداؼ  زيٍدطي  ٞاي تطجٕٝ زض وٝ حاِي زض ٞؿتٙس  ٔحٛض لاِة ٚ نٛضت

ٖ  ٚ ٔٗٙدا  ا٘تماَ ز٘ثاَ تٝ ٔتطجٓ وٝ تفؿيطي ٞاي تطجٕٝ ٔا٘ٙس ْ  ٔمهدٛز  تيدا  اِٟدي  ودال

 ظيثدايي  تداب  زض تحدث  ايٗ. ٘ىٙس اوتفا اِفاِ تٝ يا ٚ وٙس ٖسَٚ ْاٞط اظ وٝ ٞطچٙس. اؾت

ُ  لاِة جايي زض تؿا. اؾت ُٔطح ٞٓ ظيثايي تا آٖ تٗاضو ٚ والْ  ٘ثدطي  تدا  زليدك  ٚ وأد

ٖ  زض ضا يىي ظيثايي ٚ زلت ٔياٖ ٔتطجٓ ٚ افتس ٔي تٗاضو زض جصاب  ا٘ترداب  ٔمهدس  ظتدا

ٝ  فٙي ٚ ّٖٕي انَٛ ٕٞٝ تايس لطآٖ اظ ضٚاٖ ٚ ٘يىٛ تطجٕٝ اضائٝ تطاي تٙاتطايٗ. وٙس   تطجٕد

 .وطز ضٖايت ضا

ٖ  ُٔاِدة  تا ٌيطز واضٝ ت ضا ذٛز تالـ تٕاْ تايس اِٟي والْ تطجٕٝ ٍٞٙاْ ٔتطجٓ  لدطآ

 ضا ؾدٛضٜ  ٞط ٌٛ٘اٌٖٛ ٔٛيٖٛات ٚ آيات تٙاؾة ٔٛجٛز، اضتثاٌ ٚ ٘ٓٓ اظ ٚ تفٟٕس ذٛب ضا

ٝ تط زض ضا آيات ٕٞثؿتٍي ٚ زٞس لطاض تٛجٝ ٔٛضز ؾٛضٜ ٔجٕٛٔ زض ضا آيٝ ٞط ٚ زضياتس  جٕد

ٖ   تطجٕٝ  ذٛا٘ٙسٜ وٝ اي ٌٛ٘ٝ تٝ وٙس، حفّ ٓ  ٚ ٔٗداضف  زضن ِدصت  اظ ٘يدع  ضا لدطآ  ٔفداٞي

 (.283: 50 ٚ 49 قٕاضٜ تيٙات،)ؾاظز ٔٙس تٟطٜ لطآ٘ي

ُ  تٝ ٘ثايس آ٘ىٝ تٛجٝ لاتُ ٘ىتٝ ٖ  ٔمدسؼ  زِيد ٗ  تدٛز  ِدصت  اظ ضا ذٛا٘ٙدسٜ  لدطآٖ،  ٔدت

 قده  تي. زاز ؾطايت ٞٓ ٖآ  تطجٕٝ تٝ ضا لطآٖ تمسؼ ٚ وطز ٔحطْٚ قيٛا  تطجٕٝ ذٛا٘سٖ

 تطجٕٝ زض أا. اؾت ٘اتركٛز٘ي تحطيفي ٚ ٘ازضؾت واضي لطآٖ تٝ حطف يه حتي افعٚزٖ

ٓ  تا ٕٞاٍٞٙي ٚ ّٖٕي أا٘ت ضٖايت تا ٖثاضات افعٚزٖ لطآٖ ٖ  ٔٗدا٘ي  ٚ ٔفداٞي  وداضي  لدطآ

 ٔحٛض ٔتٗ ٘ٝ اؾت ٔحٛض ٔراَة ي تطجٕٝ ٔٛفك، ي تطجٕٝ ظيطا. اؾت تايؿتٝ ٚ ؾتٛز٘ي
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ْ  ٞدط  ٌفدت  تايدس  (.282: 50 ٚ 49 قدٕاضٜ  تيٙات،) ٗ  اظ ودسا  زض ٚ ٔثدا٘ي  زض ٔثاحدث  ايد

 .  ا٘س وطزٜ شوط زاليّي ذٛز تطاي ٔتطجٕاٖ ٚ اؾت ثيطٌصاضتأ ٔتطجٓ ضٚـ ٚ ٌيطي جٟت
ٖ  ضا تطجٕٝ ٔا اٌط: »ٌٛيس ٔي تاضٜ ايٗ زض ٔٗطفت اهلل آيت ٝ  ظتدا٘ي  اظ ُّٔثدي  تطٌدطزا  تد

ٓ  ٔمهس، ظتاٖ تٝ ٘ؿثت قسٜ تطجٕٝ ٔتٗ تسا٘يٓ زيٍط ظتاٖ  تفؿديط  ٚ قدطح  تفؿديط،  حىد

ْ  تتٛا٘دس  وٝ قٛز ا٘تراب اي ٌٛ٘ٝ تٝ ٔمهس ظتاٖ لاِة تطجٕٝ زض تايس تٙاتطايٗ زاضز   ٔفٟدٛ

 تٕأي وّي َٛضٝ ت اٌطچٝ(. 105: 1ج ،ق1411 ٔٗطفت،)وٙس افازٜ ضا ٔثسأ ظتاٖ ٘ٓط ٔٛضز

ْ  ٞديچ  زٞيٓ لطاض تطضؾي ٔٛضز ضا لطآٖ ٞاي تطجٕٝ ٝ  ودسا ُ وا َدٛض  تد  ٘يداظ  پاؾدرٍٛي  ٔد

 تدط  تيف اَالٖات ا٘تماَ نطف ضا ذٛز تالـ تٕاْ ٔحٛض ٔراَة ٔتطجٓ ٘يؿت، ٔراَثاٖ

 .وٙس ٔي ٔفيستط ٚ

 

 تزجمه در تأویل

 تفؿديط،  زض ايٙىٝ. اؾت تطجٕٝ زض تأٚيُ اظ اؾتفازٜ تطجٕٝ، زض ٔثٙايي ٔثاحث اظ يىي

 تاقدس،  زيٍدط  ٖثداضتي  ٝتد  ْداٞط  تطٌطزا٘سٖ جايٝ ت ٔتطجٓ واض ٚ قٛز ٔي اؾتفازٜ تأٚيُ

 حميمدت  تدا  ٌيطز ٔي لطاض ٔفؿط تٛجٝ ٔٛضز ضاجح تجاي ٔطجٛح ٔٗٙايي تفؿيط زض چٙا٘ىٝ

 .زٞس ٘كاٖ ضا والْ

 :1401 ندفاض، )قدي   ٞدط  انُ تٝ تاظٌكت ٔٗٙي تٝ «اَٚ» ِغٛي ضيكٝ اظ تأٚيُ وّٕٝ

 تأٚيدُ،  ازٔف ٚ  (27: تا تي انفٟا٘ي، ضاغة)اؾت آٔسٜ قي  ٞط ا٘تٟاي ٔٗٙي تٝ يا ٚ( 195

ٗ  ٞدط  يا ٚ قي  يا أط ٞط ؾطا٘جاْ ٚ پاياٖ تٝ ضؾيسٖ  ٔٗٙدي  زض ٌداٞي  ٚ تاقدس  ٔدي  ؾدر

ٗ  ضٚقٗ ٚ تياٖ يٗٙي ٔهسضي، ٖ  ٚ ؾداذت  يٗٙدي  ٚندفي،  ٔٗٙدي  زض ٌداٞي  ٚ قدي   پايدا

ٝ  اذتهال ٚ ضفتٝ واضٝ ت قي  ٖالثت ٚ ؾطا٘جاْ ْ  تد ٗ  ٚ ودال  ذهدٛل  زض ٚ  ٘دساضز  ؾدر

 ذساٚ٘دس  ٟ٘دايي  ٔطاز يا ٚ آيٝ ٞط پايا٘ي ٚ زضٚ٘ي ٙائٗ تٝ ضؾيسٖ» ٔٗٙي تٝ تأٚيُ لطآٖ،

ْ  تفؿديط  جٟت تسيٗ. تاقس ٔي «آيٝ پٟٙاٖ ٔهازيك اظ آٌاٞي ٔٛاضزي زض يا ٚ ٔتٗاَ  ٚ ٖدا

 .(29: 1386 ٔإزب،)ٌطزز ٔي آيات ٕٞٝ قأُ ٚ تفؿيط پايا٘ي ٔطاحُ تأٚيُ،

 يده  اظ تيف ستٛا٘ ٔي اِٟي والْ آيا وٝ اؾت ايٗ قسٜ ُٔطح وٝ ٞايي پطؾف جّٕٝ اظ

 يه تٟٙا اِٟي والْ ٌفت تايس ٘اٌعيط ٘پصيطيٓ، ضا ٔطاز تٗساز اٌط ذيط؟ يا تاقس زاقتٝ ٔطاز

 ْاٞط ٔٗٙاي ٚجٛز فطٔ تاَٗ، ٔٗٙاي ايٙىٝ چٝ اؾت، ْاٞطي ٔٗٙاي ٞٓ آٖ ٚ زاضز ٔٗٙي
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 ذٛاٞدس  ْداٞط  ٕٞاٖ ٔٗٙي آٖ ٘طٚز، تهٛض ذساٚ٘س والْ تطاي ٔٗٙي يه اظ تيف اٌط اؾت

 تٛا٘دس  ٔي ٌٛيٙسٜ وٝ تاقيٓ ٔٗتمس ٚ تاقيٓ زاقتٝ تاٚض ضا ٔطاز تٗساز اٌط. زيٍط يعچ ٘ٝ تٛز

 پاؾدد  ندٛضت  زض ٚ آيدس  ٔي فطاٞٓ ٔٗا٘ي تٗسز ٖطنٝ وٙس اضازٜ ٔٗٙي چٙسيٗ ِفّ يه اظ

 ٚ تفؿديطٞا  تط ضاٜ ْاٞطي، ٔٗا٘ي ٚضاي زض ٟ٘فتٝ ٚ تُٙي ٔٗا٘ي اٖتثاض ٚ حجيت تٝ ٔثثت

 تطجٕدٝ،  تفؿديط،  چٟاضٌا٘دٝ،  فطايٙدسٞاي  ٚ قٛز ٔي ٌكٛزٜ...  ٚ اقاضٜ ٖطفا٘ي، ٞاي تطجٕٝ

 تط ٔثتٙي وٝ اؾت فىطي فٗاِيتي تأٚيُ،. »آيس ٔي فطاٞٓ ٞا تٗطيف اظ تطذي تطاؾاؼ تأٚيُ

ٗ  آقدىاض  ٚ ْاٞطي ٔٗٙاي زض پٟٙاٖ ٔٗٙاي ضٔعٌكايي  زض يدٕٙي  زالِدت  ؾدُٛح  ؾداذت

 .(124:تا تي زيٍطاٖ، ٚ ٞايسٌط ٘يچٝ،)«اؾت اِّفٓي تحت ٞاي زالِت

  

 تزجمه در تأویل هىرد در هختلف های دیذگاه

ٝ  يىي زاضز، ٚجٛز ٘ٓطيٝ زٚ تاضٜ ايٗ زض ٖ  ٘ٓطيد ُ  اظ اؾدتفازٜ  ٔٛافمدا ٝ  زض تأٚيد  تطجٕد

ْ  اظ ذال ظٚايايي وكف تطاي تالـ ٖ٘ٛي تأٚيُ وٝ زِيُ ايٗ تٝ  اؾت ْ  پيدا ٝ  ٚ ودال  اضائد

 ٚ ٌٛيٙدسٜ  تا آقٙا افطاز تٛؾٍ وٝ اؾت ٞايي ٘ىتٝ آٖ ٞا اقاضٜ ٕٔٗٛالً. اؾت ٔراَة تٝ آٖ

ّ  زض يا زاضز، ؾرٗ تا ٚثيك پيٛ٘سي ٚ قٛز ٔي قٙاذتٝ ؾرٗ فًاي  قرهديت  زض يدا  ِفد

 . اؾت آٖ اظ اؾتفازٜ تٝ ٘اچاض ٔٗازِٝ ٌٛيايي ٚ ضؾايي تطاي ٔتطجٓ ٚ اؾت ٟ٘فتٝ ٌٛيٙسٜ

ٗ  ٛاٜذ. زٞٙس ٔي تكىيُ ضا تطجٕٝ زض تأٚيُ اظ اؾتفازٜ ٔراِفاٖ ٘ٓطيٝ ايٗ تطاتط زض  ايد

ُ . ازتدي  ٚ ٘حٛي تأٚيُ يا ٚ فمٟي تأٚيُ يا تاقس زاقتٝ والٔي جٙثٝ تأٚيُ ٖ  زِيد  ٔراِفدا

ٝ  زض ٚلتدي . ذيدط  تطجٕٝ زض أا ٚ اؾت تأٚيُ جاي تفؿيط زض وٝ اؾت ايٗ  ضٚـ اظ تطجٕد

ٝ  ذٛاٞدس  ٕ٘دي  ٚ ضفتٝ تيطٖٚ تطجٕٝ اٞساف اظ زيٍط قٛز ٔي اؾتفازٜ تأٚيُ ٗ  تد  ٚفدازاض  ٔدت

 .  تاقس

 

 تأویل در یزیگزیشناپذ

 :  زاضز اشٖاٖ حميمت ايٗ تٝ لطآٖ. زاضز ٚجٛز تأٚيُ وطيٓ لطآٖ زض وٝ ٘يؿت قىي

ًَ  َفأمَّا﴿ َّذي ٌَ  َزيْغ  ُقلؤبهٔه في ال َّبٔعو  (7/ٖٕطاٖ آَ) ﴾تأويل ابتٔغاَء  َو  الفٔتَيه اِبتٔغاَء  ٔميهُ  َتشاَبَه  ما َفَيت

ُ  ٚ جدٛيي  ٙٝفت ؾثة تٝ اؾت، تاَُ تٝ ٔيُ قاٖ زَ زض وٝ ٞاٖ  آ أا ٝ  ٔيد ُ  تد  اظ تأٚيد

ُ  يا وٝ ٞؿتٙس وؿا٘ي زِيُ ٕٞيٗ تٝ. وٙٙس ٔي پيطٚي ٔتكاتٟات  ندٛضت  ٞدط  زض ضا تأٚيد
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ٝ  زض يدا  ٚ زا٘ٙدس،  ٔي ّٖٓ زض ضاؾراٖ تطاي ضا تأٚيُ يا زا٘ٙس ٕ٘ي جايع  تدطاي  جدايي  تطجٕد

 . ٘يؿتٙس لائُ تأٚيُ

 ضٚي آٖ ضاجدح  تٗثيطي تٝ ٚ ْاٞطي ٔٗٙاي تٝ تٛاٖ ٕ٘ي ٔٛاضز تطذي زض زيٍط ؾٛي اظ

. ٘يؿدت  ْاٞط ذالف ٚ ٔطجٛحي ٔٗٙاي تٝ تطٌطزا٘سٖ ٚ تأٚيُ جع اي چاضٜ ضٚ ايٗ اظ. آٚضز

 قدٛز  ٔي ٌفتٝ پاؾد زض اؾت؟ وطزٜ ٕٔٙ وطزٖ تأٚيُ اظ لطآٖ قٛز اَؾإ وٝ اؾت ٕٔىٗ

 زازٖ ٘كاٖ اظ غيط ٞسفي تأٚيُ اظ اٌط تّىٝ ٘كسٜ ٕٔٙ تأٚيُ تطجٕٝ زض چٝ ٚ تفؿيط زض چٝ

ُ  اتتغا  ٚ اؾتفازٜ ؾٛ  ٟ٘ايت ٚالٕ زض. اؾت قسٜ ٔصٔت تاقس، زٔطا ٔ  تأٚيد ٝ  ٕٔٙدٛ  قدٙاذت

 .  اؾت قسٜ

 ضٚز ٔي والْ ٟ٘ايت ٚ ٔٗٙا حميمت ؾطا٘ تٝ وٝ ٔٗٙا وكف اظ ضٚـ ايٗ زِيُ ٕٞيٗ تٝ

ٝ  زض تٟتدط  فٟٓ جٟت زض تّىٝ جٛيي، فتٙٝ تطاي ٘ٝ وٙس ٔي ٖسَٚ ْاٞط اظ ٚ  ٟ٘ايدت  تطجٕد

ٝ  آ٘جا زض زيٍط ؾٛي اظ. قٛز اؾتفازٜ تايس حتٕاً ٚ زاضز ضا ُّٔٛتيت ٝ  ٔؿدتٙس  اقداضٜ  ود  تد

ٔ  زيٍط ازِٝ يا ٖمُ تا وٝ اؾت ٔٗٙايي تٝ والْ تطٌطزا٘سٖ جٟت زض تأٚيُ تاقس، ِفّ  قدط

ْ  نداحة  ٔدطاز  ٔتٗ، ْاٞط ٘ثايس وٝ ضؾس ٔي ٘ٓط تٝ ٔتطجٓ ٘ٓط اظ ٚ آيس ٕ٘ي ؾاظٌاض  ودال

ٖ  ٔا٘ٙدس  ٔتطجٓ ضٚ ايٗ اظ ٚ تاقس ٝ  ٘داٌعيط  ٔدٛاضزي  زض طآٖلد  ٔفؿدطا  ضٚـ اظ اؾدتفازٜ  تد

 اؾت ٔٗتمس ٔتطجٓ ٔثٙا، ايٗ َثك تط. قٛ٘س ٔي ْاٞط تطذالف ٔٗٙايي تٝ ْاٞط تطٌطزا٘سٖ

ٝ  ٚ تدطز  اؾتفازٜ تطجٕٝ تطاي ْاٞطي ضٚـ اظ تٛاٖ ٕ٘ي ٔٛاضز ٕٞٝ زض وٝ ٚ  وٙدسٚ  تد  زض ودا

 پدطزاظز  ٔدي  أدٛضي  ٝت ضٚ ايٗ اظ. پطزاذت آٖ ْاٞطي زالِت وكف ٚ لطآٖ ٖثاضات ٚ اِفاِ

 . ٌطاؾت ْاٞط ٔفؿطاٖ شٞٙي ؾثك ٚ ؾياق ذالف تط ٚ ٘يؿت ُٔٙثك ْاٞط زالِت تا وٝ

 

 تزجمه در تأویل اس هایی نمىنه  بزرسی

ٝ  ا٘دس  تدٛزٜ  ٚالف ٘ىتٝ ايٗ تٝ زٚض تؿياض ٞاي ٌصقتٝ اظ ٔتطجٕاٖ اِثتٝ ٝ  زض ود  جدا  ٕٞد

َ  ٔٗيداض  ضا ْداٞط  تٟٙا تٛاٖ ٕ٘ي ّ  يداتي  ٔٗداز ٝ  ِفد ّ  تد  تٛا٘دس  ٕ٘دي  ْداٞط  ٚ ،زاز طاضلد  ِفد

ٖ  زض اؾدالٔي  ّٖٕاي زِيُ ٕٞيٗ تٝ تاقس، زضؾت ٔٗا٘ي تٝ زٞٙسٜ ا٘تماَ ٝ  تيدا  اظ اي زؾدت

 ضٚـ اظ اِٟدي  ندفات  ٚ لدسض  لًدا،  تفدٛيى،  جثدط،  ٔا٘ٙس ٖمايسي تا ٌطفتٝ لهم اظ أٛض

َّأضَزْة ؛ إٔلَى ﴿ :ٔثاَ ٖٙٛاٖ تٝ. وطز٘س ٔي اؾتفازٜ تأٚيُ َزْةُوُجوْه يَِوَمٔئٕذ ى ِٔ ِّهَا َىاا . (23-22/ليأت)﴾ َرب
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ٝ  اؾت ٌطزيسٜ تياٖ قيٜٛ چٟاض تٝ ٞا تطجٕٝ زض «٘اْط٠ ضتّٟا ِيئ» ٔفْٟٛ ّ  اٌدط  ود ٝ  ِفد  تد

 :  قٛز ٔي ٔٗٙا ايٍٙٛ٘ٝ قٛز تطجٕٝ ِفّ

ٜ  -ٍ٘طاٖ ٚ ٘ٓطوٙٙسٜ يٗٙي  ٚاغٜ، ٖٕٛٔي ٚ ْاٞطي ٔٗٙاي تٝ -اِف  آٔدسٜ  -وٙٙدسٜ  ٍ٘دا

 :  اؾت

 .  تاقٙس ٘ٓطوٙٙسٜ زذٛ پطٚضزٌاض ؾٛي تٝ: زّٞٛي

 . پطٚضزٌاضقاٖ ؾٛي تٝ ٍ٘ط٘سٜ: فاضؾي

 .  اؾت ٍ٘ط٘سٜ پطٚضزٌاضـ ؾٛي تٝ: اقطفي ،ياؾطي ،ظازٜ ٔهثاح

 . ٍ٘طاٖ ذٛيف پطٚضزٌاض ؾٛي تٝ: ٔٗعي

 . ٍ٘طز ٔي پطٚضزٌاضـ تٝ ٚ: فٛالزٚ٘س ،پٛضجٛازي ،ٔىاضْ

 .  وٙٙس ٔي ٘ٓط پطٚضزٌاضقاٖ ؾٛي وٝ: آيتي

 . ٍ٘طاٖ ٚضزٌاضقاٖپط ؾٛي تٝ ٚ: ذطٔكاٞي

 .  ا٘س زٚذتٝ ٘ٓط پطٚضزٌاضقاٖ تٝ ٚ: تٟثٛزي

ٝ  تمدسيط  زض ضبّ تطاي ًٔاف ٖٙٛاٖ تٝ ٕ٘ٗت ٚ پازاـ ضحٕت، چٖٛ ٚاغٌا٘ي -ب  ٌطفتد

 ا٘س وطزٜ تطجٕٝ اي ٌٛ٘ٝ تٝ ٚ ا٘س وطزٜ ٖسَٚ ْاٞط اظ وؿا٘ي ٔتطجٕاٖ ٔياٖ زض. اؾت قسٜ

 .  ضٚز ٕ٘ي ذساٚ٘س ْاٞطي ضؤيت تطزاقت احتٕاَ وٝ

 .  اؾت ٍ٘طاٖ ذٛيف پطٚضزٌاض( پازاـ)ؾٛي تٝ: ؾطاج

 يدا )ا٘دس  ٍ٘ط٘سٜ پطٚضزٌاضقاٖ( پازاـ ٚ ثٛاب ٚ ٟٔطتا٘ي ٚ ضحٕت)ؾٛي تٝ: االؾالْ فيى

 (. تطاٞٙس چكٓ ٚ ٔٙتٓط

 .  اؾت ٍ٘طاٖ ذٛيف پطٚضزٌاض( ٞاي ٕ٘ٗت)ؾٛي تٝ: ذٛاجٛي

 .  زاض٘س ٔي چكٓ ضا ذٛيف پطٚضزٌاض( پازاـ) وٝ: ٔجتثٛي

 تدا  ٍ٘داٜ  ذساٚ٘دس  تٝ وطزٖ ٍ٘اٜ اظ ٔٙٓٛض ٚ زاضز لّثي ٚ ٔٗٙٛي ٔفْٟٛ زيساض ٚ ٘ٓط -ج

 .  ٘يؿت ؾط چكٓ

ٝ  ضيٛاٖ تٟكت زض ٚ)وٙٙس ٔي ٔكاٞسٜ ضا حك جٕاَ لّة چكٓ تٝ ٚ: اي لٕكٝ اِٟي  تد

 (.  ٘سا ٔتّٙٗٓ زٚؾت زيساض

 اتدّٓ  ْٟدٛض  ٚ تجّدي  تٝ ؾط زيسٜ تٝ ٚ) ذٛز پطٚضزٌاض ؾٛي تٝ( زَ زيسٜ تٝ: )ٔكىيٙي

 .(157:1383ٚ167پٛض، ٖٓيٓ)اؾت ٌط ٘ٓاضٜ( اٚ جٕاَ ٚ جالَ آثاض
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   ها تزجمه بزرسی

 ٔٗٙدي  ذٛز ٖاْ ٚ ْاٞطي ٔفْٟٛ تطاؾاؼ «٘ٓط» ٚاغٜ چٖٛ اِف، زؾتٝ ٞاي تطجٕٝ زض

ٖ  وؿدا٘ي  والٔي ٔثا٘ي تٝ ٌطايف ظٔيٙٝ اؾت، قسٜ ٝ  اقداٖطٜ  چدٛ ٝ  ٔٗتمدس  ود  ضؤيدت  تد

ٝ  ٗچٙدي  أا. زاضز ٚجٛز ٞؿتٙس ليأت زض ذساٚ٘س ٝ  زض اي ظٔيٙد ٝ  ٞداي  تطجٕد  تدا  ب زؾدت

ٗ  ٘ٓدط  زض تا ج زؾتٝ ٚ ٔحصٚف ًٔاف ْاٞطوطزٖ ْ  ٌدطفت  ٚجدٛز  ٍ٘داٜ،  اظ ٔٗٙدٛي  ٔفٟدٛ

 .  زاقت ٘رٛاٞس

ٝ  شودطي  لّثي، ضؤيت ٚ ٔحصٚف ًٔاف اظ چٙس ٞط ٘يع، أأي تطجٕٝ زض اِثتٝ ٖ  تد  ٔيدا

ٝ  اؾدت  قدسٜ  تياٖ آيٝ تا ٔٙاؾة اي ٌٛ٘ٝ تٝ ٖثاضت أا اؾت، ٘يأسٜ َ اح ود  تطزاقدت  تٕدا

 .  ضٚز ٕ٘ي ذساٚ٘س، ْاٞطي ضؤيت ٔفْٟٛ

 .  «زاض٘س ذٛيف پطٚضزٌاض ؾٛي تٝ چكٓ: »أأي

 ذدٛز  والٔي ٚ اٖتمازي ٔثا٘ي ٚ فىطي ٞاي ٌطايف ٘ٛٔ تٝ تٛجٝ تا ٔفؿطاٖ اظ تؿياضي

ٖ  ٖمايدس  ضز ٚ ذدٛز  ٔثدا٘ي  اثثدات  زض تحث ٔٛضز آيٝ اظ ٝ  تٟدطٜ  زيٍدطا  نداحة . ا٘دس  جؿدت

 ايٗ تط ٔٗتعِٝ ٚ أأيٝ»: آٚضز ٔي چٙيٗ آيٝ ايٗ شيُ زض أأيٝ ٌاٜزيس اثثات زض «واقف»

ٗ  زض «٘اْطٜ» ٚ آذطت زض ٘ٝ ٚ زاضز أىاٖ ز٘يا زض ٘ٝ ؾط چكٓ تا ذسا ضؤيت وٝ تاٚض٘س  ايد

 ضا ؾط چكٓ تا ذسا ضؤيت اقاٖطٜ أا...  ؾط چكٓ تا ٘ٝ اؾت لّة چكٓ تا ٍ٘اٜ ٔٗٙي تٝ آيٝ

: 20ج ق،1393 َثاَثايي،)«إِيعاٖ» ناحة ٚ( 107: 1ج تا، ٔغٙيٝ،تي)«زا٘ٙس ٔي ٕٔىٗ

 اٚ .زا٘دس  ٔي اؾت ايٕاٖ اظ تطذاؾتٝ وٝ لّثي ضؤيت ٔٗٙاي تٝ آيٝ ايٗ زض ضا «٘اْطٜ( »198

 ْداٞطي  ضؤيدت  تٝ اٖتماز وٝ وؿا٘ي ٘ٓطيٝ ضز زض لُٗي ٚ ضٚقٗ زاليُ ٚجٛز تٝ اقاضٜ تا

ٖ  اظ تطذي ؾٛي اظ «طٜٔٙتٓ» ٔٗٙي تٝ «٘اْطٜ» ٚ فكطز ٔي پاي ؾرت زاض٘س، ذسا  ٔفؿدطا

 .  زا٘س ٕ٘ي زضؾت ٘يع ضا

 زض ؾدٗي  ٔرتّدف  ٞداي  ٔٙاؾثت تٝ ذٛز ِيفاتتأ زض اؾت اقٗطي قافٗي وٝ ؾيَٛي

ٗ » ٚ «تهداض األ تسضوٝ ال: »ٔا٘ٙس آياتي وٝ َٛضي تٝ زاضز، ؾط چكٓ تا ذسا ضؤيت اثثات  ِد

 َثدك ضا  وٙدس،  ئد  ٘فدي  آذدطت  ٚ ز٘يا زض ضا ذساٚ٘س ْاٞطي ضؤيت ضٚقٙي تٝ وٝ «تطا٘ي

ٗ  اظ ٚ وٙدس  ٔي تأٚيُ ٚ تفؿيط ٘ازضؾت ذٛز فىطي ٞاي زيسٌاٜ ٚ والٔي ٔثا٘ي  جطيدط  اتد

ٝ  ٌٛيدس  ٔدي  ٖٛفي ُٖثٝ اظ ٘مُ تٝ َثطي ٖ ٔإ ود ٝ  ٔٙدا  اٚ تعضٌدي  اظ ٚ ٍ٘ط٘دس  ٔدي  ذدسا  تد

ُ  تٝ ٚ. فطاٌيطز ضا ايٙاٖ اٚ زيس ٚ ٘كٛز فطاٌيط قاٖ چكٓ ٝ  اظ ٘مد ٝ  پاؾدد  زض ٖىطٔد ٗ  تد  ايد
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ٝ  حاَ اؾت ضؤيت لاتُ ذساٚ٘س چٍٛ٘ٝ وٝ اَؾإ ٖ  آ٘ىد  ٌٛيدس  ياتٙدس،  ٕ٘دي  زض ضا اٚ زيدسٌا

 (. 61: 3 ج تا، تي ؾيَٛي،)«تيٙي؟ ٔي ضا آٖ تٕاْ آيا ٍ٘طي ٔي آؾٕاٖ تٝ ٚلتي»

 

 دوم نمىنه

ٌَ  َسإق  َعً يُِلَشُف  يَِوَو ﴿ ُجودٔ  إٔلَى َويُِدَعِو ٌَ  َفَلا السُّ   (42/ لّٓ) ﴾َيِسَتٔطيُعو

 ٔثدا٘ي  حدٛظٜ  زض ٚيدػٜ ٝ تد  قدسيسي  اذتالفدات  «ؾاق ٖٗ ىكفي» تفؿيط ٚ تطجٕٝ زض

ٝ  ٞايي ٌطٜٚ اظ تطذي ٚ. ذٛضز ٔي چكٓ تٝ اٖتمازي ٚ والٔي ٓ  تكدثيٝ،  ود  ضؤيدت  ٚ تجؿدي

ٝ  وداض ٝ تد  ذٛز ٞاي ا٘سيكٝ اثثات تطاي ٖ٘ٛي تٝ ضا آيٝ ايٗ زا٘ٙس، ٔي جايع ضا ذسا . ا٘دس  ٌطفتد

ٓ  ٞا تطجٕٝ زض ٔٛيٛٔ ايٗ ٕ٘ٛز اِثتٝ ٝ  ٚ  اؾدت  تدط  تديف  ؾديط تفا زض ٚ تدط  ود  زض تؿدا  چد

 تطاي ا٘حطاف ٞاي ظٔيٙٝ اؾت قسٜ تؿٙسٜ آيٝ ٔٗٙاي ْاٞطي تياٖ تٝ تٟٙا وٝ ٞايي تطجٕٝ

 .  تاقس فطاٞٓ زاض٘س ٖميسٜ ٚ والْ زض ذاني ٞاي زيسٌاٜ وٝ وؿا٘ي

 :  اؾت قسٜ تطجٕٝ ْاٞطي ؾاذتاض ٚ ٚاغٌاٖ اؾاؼ تط ٖثاضت -اِف

ْ  ٚ وكدٙس تط ؾاق اظ پطزٜ وٝ ضٚظ آٖ: »ٔيثسي ٝ  ضا ٔدطز  ضٚظ آٖ فطاذٛا٘ٙدس،  ؾدجٛز  تد

 .  «وٙٙس ؾجسٜ ٘تٛا٘ٙس ٘اٌطٚ٘سٌاٖ

ٝ  جأٝ وٝ ضٚظي: »زّٞٛي  ،ياؾدطي  ،اقدطفي  ،ظازٜ ٔهدثاح  ،...« ؾداق  اظ قدٛز  تطزاقدت

 ...«.   ؾاق اظ قٛز وكف وٝ ضٚظي: »قٗطا٘ي

 ( ...«. قٛز تطزاقتٝ واض ضٚي اظ پطزٜ)ؾاق اظ قٛز ٌكٛزٜ وٝ ضٚظي: »ٔٗعي

 ...«.  ٌطزز تطٞٙٝ( ٚحكت اظ)پاٞا ؾاق وٝ ضا ضٚظي( تياٚضيس ذاَطٝ ت: »)ْٔىاض

ٝ  ٚ ْاٞط ذالف تط ٔفٟٛٔي ٖثاضت، اظ -ب ٝ  ندٛضت  تد ٖ  آقدىاض  -وٙايد  ٔدال  تدط  ٚ قدس

 .  اؾت ٌطزيسٜ تياٖ ٌطزيسٖ

 ذٛاٞدس  آقىاض چيعٞا ٕٞٝ ٚ)َٞٛ پط واضي اظ پطزٜ قٛز تطزاقتٝ وٝ ضٚظي زض: »ؾطاج

 ( ...«. قس

 ( ...«. ٌطز٘س ضٚقٗ حمايك ٚ آقىاض ضاظٞا ٚ)ضٚ٘س وٙاض تٝ ٞا پطزٜ وٝ ضٚظي: »ٛضپ واٚياٖ

ٖ  تعضي ٚ قسٖ ؾرت -وٙايٝ نٛضت تٝ ٚ ْاٞط ذالف تط ٔفٟٛٔي ٖثاضت، اظ -ج  آٔدس

 :  اؾت قسٜ تياٖ واض

 ...«.   ٌيطز قست واض وٝ ضٚظي: »فاضؾي
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 ...«.   قٛز زقٛاض ٚ ؾرت( وافطاٖ تط)واض وٝ ضٚظي: »ٔجتثٛي

 ...«.  ٌيطز تاال واض وٝ ضٚظي: »ٛضجٛازيپ

 ...«.   قٛز( زقٛاض ضٞايي ٚ)ظاض واض، وٝ ضٚظي: »فٛالزٚ٘س

 ...«.  ٌيطز تاال ٍٞٙأٝ وٝ ضٚظي: »ذطٔكاٞي

 ...«.   قٛز ؾرت واض وٝ ضٚظي: »أأي

 ...«.   قٛز ؾرت قست تٝ ٞا آٖ تط واض وٝ ضٚظي( آض ياز تٝ: »)ٔكىيٙي

ٖ  ٔدي  حدسٚزي  تدا  وٝ اؾت قسٜ تياٖ اي ٌٛ٘ٝ تٝ ٖثاضت ٞا تطجٕٝ اظ تطذي زض -ز  تدٛا

 .اؾت تٛزٜ ؾّيمٝ اؾاؼ تط ٌفت

ٝ  آٖ وٝ ضٚظي: »آيتي ٓ  ٚالٗد ٝ  ضا ٞدا  آٖ ٚ قدٛز  پسيدساض  ٖٓدي  ِٚدي  ذٛا٘ٙدس  ؾدجٛز  تد

 .«٘تٛا٘ٙس

 ذان تط ضا ذٛز تسٖ ٔٛيٕ ٞفت تا تطچيٙٙس ضا زأٗ ٔٙأٖإ وٝ ليأت ضٚظ: »تٟثٛزي

 قدايس  وٙٙدس  ؾجسٜ ذٛز ٔغفطت تطاي وٝ قٛ٘س زٖٛت ٞٓ افطاٖو ايٗ ٚ تٍصاض٘س ٖثٛزيت

 .  «٘ساض٘س ؾجسٜ ياضاي ذٛز اؾترٛا٘ي اٖهاب تا وافطاٖ تطاٍ٘يع٘س ضا ذسا ضحٕت

 

   ها تزجمه بزرسی

 اظ اي پاضٜ زض اؾت قسٜ تياٖ ْاٞطي ٔفاٞيٓ تا ٚاغٌاٖ وٝ اِف ٔجٕٖٛٝ ٞاي تطجٕٝ زض

ٝ  تٛييحي يا قطح ٚ اؾت قسٜ تؿٙسٜ تطجٕٝ ٕٞاٖ تٝ تٟٙا ٞا آٖ ٖ  تد . اؾدت  ٘يأدسٜ  ٔيدا

ٍ  اظ وٝ آياتي چٙيٗ تطاي أا اؾت پؿٙسيسٜ آيات اظ تؿياضي تطاي قيٜٛ ايٗ اٌطچٝ  قدطاي

 ٚ آيددٝ اظ ٘ازضؾددت ٞدداي تطزاقددت ظٔيٙددٝ زاضز احتٕدداَ تطذٛضزاض٘ددس، ذانددي ٚيػٌددي ٚ

ٓ  ضا تاَُ ٞاي ٌطايف تٝ قسٖ ٘عزيه ٝ . ٕ٘ايدس  فدطاٞ ٝ  زض اِثتد ُ  ٔيثدسي  تطجٕد  ايٞد  فٗد

 تٝ ٘يع «ؾاق اظ تطوكيسٖ پطزٜ» ٚ ا٘س آٔسٜ ّْٔٗٛ نٛضت تٝ «ئسَٕٖٕٖٓٛ» ٚ «ئىْكَفٔ» ٔجَٟٛ

 زض ٚ. ٘يؿدت  يدطٚضي  ايٙجا زض ٔٛيٖٛاتي چٙيٗ تطضؾي وٝ اؾت قسٜ زازٜ ٘ؿثت جٕٕ

ٝ  تدط  افعٖٚ اِف، ٔجٕٖٛٝ ٞاي تطجٕٝ اظ زيٍط اي پاضٜ ٝ  ْداٞطي  تطجٕد  يدا  قدطح  ٘دٖٛي  تد

ْ  تٝ قسٖ ٘عزيه تطاي اي ظٔيٙٝ تٛا٘س ٔي وٝ اؾت آٔسٜ ٘يع تٛييح ٝ  تدط  زضؾدت  ٔفٟدٛ  آيد

 اؾت، آٔسٜ لٛؼ زٚ زاذُ زض وٝ تٛييحي تا ٔىاضْ ٚ ٔٗعي ٞاي تطجٕٝ زض چٙا٘ىٝ. تاقس

 تدا  ٚ ْداٞط  ذدالف  تدط  ٖثداضت  ٞطچٙدس  ب لؿٕت ٞاي تطجٕٝ زض. زاضز ٚجٛز ٚيػٌي ايٗ
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 ٌدطايف  تطاي اي ظٔيٙٝ ٚ اؾت آٔسٜ حمايك قسٖ آقىاض ٚ ضفتٗ وٙاض پطزٜ چٖٛ ٔفاٞيٕي

 «اِؿداق  ٖٗ اِىكف» ٔفْٟٛ تٝ تٛجٝ تا أا. ٘ساضز ٚجٛز ٔجؿٕٝ ٚ ٔكثٟٝ فىطي ٔثا٘ي تٝ

 تدط  ٘يدع  ِغدٛي  تفاؾيط ٚ ٔٙاتٕ زض ٚ اؾت واض ؾرتي ٚ قست اظ وٙايٝ وٝ ٖطب ازتيات زض

. ضؾدٙس  ٔي ٘ٓط تٝ تط زضؾت ج ٔجٕٖٛٝ ٞاي تطجٕٝ اؾت، قسٜ ويستأ تط تيف ٔٗٙي ٕٞيٗ

ٝ » ٚ «ٌطفتٗ تاال واض» انُالح ٝاِثت ٗ  تداال  ٍٞٙأد ٝ  زض «ٌدطفت  ٚ پٛضجدٛازي  ٞداي  تطجٕد

 .٘ثاقس ضٚقٗ ٚ ٚايح ٍٕٞاٖ تطاي قايس ذطٔكاٞي

. اؾدت  ٘يأسٜ «اِؿاق ٖٗ اِىكف» انُالح اظ ٔٙاؾثي ٔٗازَ ٔجٕٖٛٝ ٞاي تطجٕٝ زض

ْ  زض وٝ ليأت يٗٙي «ٖٓيٓ ٚالٗٝ قسٖ پسيساض» آيتي تطجٕٝ زض چٙا٘ىٝ  تدا  ّدي و ٔفٟدٛ

ٜ  ؾدرتي  ٚ قدست  قسٖ، تطٔال تطؼ، جّٕٝ اظ فطاٚا٘ي ٞاي ٘كا٘ٝ  تٛا٘دس  ٕ٘دي  اؾدت،  ٕٞدطا

ٝ  زض تحدث  ٔٛضز تطوية اظ زضؾتي ٔٗازَ ٗ  يىكدف  – آيد ٝ  زض ٚ. تاقدس  -ؾداق  ٖد  تطجٕد

 ٘يأدسٜ  ٔياٖ تٝ اؾطاض ٚ حمايك قسٖ آقىاض يا واض ؾرتي ٚ قست اظ ٔفٟٛٔي ٘يع تٟثٛزي

 .(166:1383پٛض، ٖٓيٓ)اؾت

 

  آیه درباره تفسيزی آراء

 حُٕ تط ؾٗي ضٚايات، اظ تطذي تٝ اؾتٙاز تا وٝ آ٘ا٘ي ٘ٓطيٝ ضزّ زض( ق538ْ)ظٔركطي

 :  آٚضز ٔي چٙيٗ زاض٘س تحث ٔٛضز آيٝ تط ذساٚ٘س، تكثيٝ ٚ ْاٞطي ضؤيت ذٛز، آضا 

 ٘ٝ آ٘جا. ياتس ٔي ٌؿتطـ ٚ ٌيطز ٔي قست واض وٝ ضٚظي يٗٙي( ؾاق ٖٗ يىكف يْٛ)»

ٝ  تاقس، لُٕ ـا زؾت چٙس، ٞط تريُ، فطز تٝ چٙا٘ىٝ. ؾالي ٘ٝ ٚ ززاض ٚجٛز وكفي  ٌفتد

 ظ٘جيدطي  ٚ تٙس ٘ٝ ٚ زاضز زؾت ٘ٝ وٝ حاِي زض -ٔغِّٛٝ يس -اؾت تؿتٝ ـا زؾت: قٛز ٔي

 ٚ. قدٛز  ٔدي  آٚضزٜ تٍٙسؾدتي  ٚ ترُ تطاي وٝ اؾت ٔثّي انُالح ايٗ تّىٝ. اؾت واض زض

ٓ  زض -ا٘دس  زازٜ ٘ؿثت ذسا تٝ ضا ؾاق ٕ٘ايا٘سٖ -ا٘س وطزٜ تكثيٝ وٝ آ٘ا٘ي ٖ  ّٖد  آٌداٞي  تيدا

 فطيفتددٝ ضا ٞددا آٖ ٔؿددٗٛز اتددٗ ضاٚيددت تددٝ اؾددتٙاز ٚ زاض٘ددس يددٗيف يضأ ٚ ا٘ددسن

 (. 598: 5ج تا، ظٔركطي،تي)اؾت

ٝ  ٔطتٌٛ ضٚايي تحث زض َثاَثايي ٖالٔٝ ٝ  تد ٝ  آيد  اظ «إِٙثدٛض  اِدساض » اظ ضا ضٚايدت  ؾد

ٝ  اؾدت  ودطزٜ  ٘مُ -ٔؿٗٛز تٗ ٖثساهلل ٚ اتٛٞطيطٜ ،اتٛؾٗيس ٚاؾُٝ تٝ تراضي ٖ  ود  ًٔدٕٛ

 ؾداق  ليأت ضٚظ زض ذسا وٝ ٔٗٙي ايٗ تٝ زاضز، تجؿيٓ ٚ تكثيٝ اظ حىايت ٖ٘ٛي تٝ ٞا آٖ
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ٖ  زض اٚ. -يهفٖٛ ٖٕا تٗاِي ٚ ؾثحا٘ٝ -زٞس ٔي ٘كاٖ ضا ذٛز ٗ  پايدا  ٔدطزٚز  ضا ضٚايدات  ايد

ُ  تدا  ضٚايت ؾٝ ايٗ ٌٛيس ٔي ٚ قٕطزٜ ٖ  ندطيح  ٘دمّ  ٚ ٖمّدي  زاليد ٓ  لدطآ  تٔراِفد  ودطي

 .(50: 20ج ق،11393َثاَثايي،)زاضز

 

  تزجمه در هماهنگی و یكسانی

 تايس تطجٕٝ، اظ پيف ٔتطجٓ وٝ اؾت آٖ تطجٕٝ ٘ثط زض ٕٞاٍٞٙي ٚ يىؿا٘ي اظ ٔمهٛز

 ٔيثسي يا تيٟمي ٖهط اظ ٚاغٌا٘ي إِثُ في آ٘ىٝ ٘ٝ تطٌعيٙس ضا ذال اي زٚضٜ ٚاغٌاٖ ٚ ٘ثط

 تىدطاض  تاضٞا ٌاٞي لطآٖ اظ فطاظٞايي وٝ آ٘جا اظ. ٔيعزآ زض ٔٗانط ٘ثط وّٕات اظ اي پاضٜ تا ضا

 اُِطفيٗ جسِي يا ٚ غيثي ذال ٔؿائُ تياٖ يا ٔكتطن ٚاغٌاٖ تا ٞايي ترف يا ٚ قٛز ٔي

ٓ  تٝ قثيٝ يا ٚ ٔا٘ٙس زيٍط ٞايي جّٕٝ زض وٝ اؾت ٞا لهٝ تىطاض يا ٚ ٗ  اؾدت،  آٔدسٜ  ٞد  ايد

ٝ  ذٛب تطجٕٝ تطاي وٝ اؾت ُٔطح پطؾف  ٚ يىسؾدتي  تدط  ضا ٔثٙدا  ستايد  ودطز؟  تايدس  چد

ٝ  اؾت الظْ جاٞايي زض يا زاز لطاض ٕٞاٍٞٙي ٝ  تافدت  تدا  ٔٙاؾدة  ود َ  تد ْ  يداتي  ٔٗداز  ودال

ٝ  ايٗ زض پطزاذت؟ ٝ  اؾدت  آٖ اتتدسايي  ٘ٓدط  ظٔيٙد َ  اظ يىؿدا٘ي  ود ٝ  اندٛ  ٚ اؾدت  تطجٕد

ُ  يه فطاظٞا، ٔكاتٟات زض تطٌطزا٘سٖ زض ٕٞاٍٞٙي ٚ يىؿا٘ي وٓ زؾت ٓ  اند ٝ  ٟٔد  تطجٕد

ٓ : ٔا٘ٙدس  ٔفؿدطي  حتدي  وٝ اؾت تفؿيط ضٚـ جع تٝ ايٗ ٚ. اؾت لطآٖ ٗ  اهلل تؿد  اِدطحٕ

 .وٙس ٔي تفؿيط ٚ ٔٗٙا ؾياق تا ٔٙاؾة زيٍط ؾٛضٜ تا ضا ؾٛضٜ ٞط آغاظ اِطحيٓ

 أدا  قٛز تطجٕٝ يىؿاٖ وٝ وٙس ٔي التًا  تكاتٝ ٚ تىطاض ٞطچٙس وٝ اؾت آٖ زْٚ ٘ٓط

ٝ  تافت تا ٔٙاؾة يستا تؿا ٚ ،٘يؿت ٕٞيكٍي انُ وّٕٝ ؾياق تٝ تٛجٝ تا ضٚـ ايٗ  جّٕد

 ٞداي  ٔٗازَ يافتٗ ٚ تطجٕٝ زض يىسؾتي انُ ٕٞيكٝ ٘ثايس ٚ قٛز ضٖايت والْ ٔٗٙاي زض

ْ » اظ ٔطاز ٔثالً تاقس؟ تىطاضٞا ايٗ زض يىؿاٖ ٖ  اِتمدي  يدٛ  166 ٚ 155 آيدات  زض «اِجٕٗدا

ٝ  آيدا  أدا  اؾدت  تسض جًٙ ٔٙٓٛض ا٘فاَ، 41 آيٝ زض ٚ اؾت احس جًٙ ٖٕطاٖ، آَ  جدا  ٕٞد

 اي ذٛا٘ٙدسٜ  وٝ اؾت ٕٔىٗ اؾت چٙيٗ اٌط ٌطٜٚ زٚ آٖ تطذٛضز ضٚظ: وطز تطجٕٝ اٖتٛ ٔي

ٖ  تٟٙدا  ٚ آٚضز زؾدت ٝ تد  ضا تىطاض تاض زٚ ايٗ تفاٚت ٘تٛا٘س ٔٛضز زٚ ٞط تٝ ٔطاجٗٝ تا  افدعٚز

 اؾدت  يدطٚضت  زض تٟٙا ٘رؿت ٘ٓط َثك أا. وٙس ٔي وٕه والْ فٟٓ تٝ وٝ اؾت ٔٛيٛٔ

ٓ  وٝ اؾت ايٗ ٔٙٓٛض زيٍط اضتٖث تٝ ٚ ا٘سيكس ٔي تفاٚت تٝ وٝ ٝ  زض لدطآٖ،  ٔتدطج  تطجٕد

 ٞاي ؾاذت ٚ ٞا آيٝ ٞا، جّٕٝ تٗثيطات، تطويثات، اِفاِ، وٙٙسٜ، لإ٘ زِيُ تسٖٚ ٘ثايس ذٛز
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 ضٖايت زِيُ وٝ ايٗ. وٙس تطجٕٝ ٔتراِف تؿا چٝ ٚ ٘إٞؿاٖ ٞاي ٌٛ٘ٝ تٝ ضا ٔكاتٝ ٘حٛي

 تطذدي  ٔدثالً  تاقدس،  ٔؿتمُ زِيُ سچٙ يا چيع يه تٛا٘س ٔي تاقس، چيعٞايي چٝ انُ ايٗ

 ودطز،  ٖسَٚ انُ ايٗ اظ تٛاٖ ٔي تساٖ تٕؿه تا وٝ وٙٙسٜ لإ٘ زِيُ آٖ: ا٘س وطزٜ تهطيح

ٗ  زيٗ، ٔا٘ٙس ِفٓي ٞاي ٔكتطن. اؾت ٚاغٜ يه تٛزٖ ِفٓي ٔكتطن ٔٛاضز اي پاضٜ زض  ْد

َ  اي ٚاغٜ اؾت ٕٔىٗ ٘يع ٌاٜ. اؾت آٔسٜ لطآٖ زض احهاٖ ٚ  ذدٛز  اندّي  ٔٗٙداي  اظ ٔٙمدٛ

 الظْ يازقدسٜ  انُ اظ ٖسَٚ ٔٛاضزي چٙيٗ زض. تاقٙس ضفتٝ واضٝ ت آٖ ٔٗٙاي زٚ ٞط ٚ تاقس

 .(9 قٕاضٜ: 1380 ٚحي، تطجٕاٖ) اؾت

 

   تزجمه در تكزارها به تىجه

ُ  ٚ وطيٓ لطآٖ ٔتٗ ٞاي ٚيػٌي جّٕٝ اظ فطاظٞا ٚ وّٕات تىطاض ٝ  ٘داْط  ٔؿدائ  قديٜٛ  تد

 تُطاثي ٚ ازتي ٟٔٓ ٞاي وتاب يا ا٘جيُ، ٚ تتٛضا چٖٛ آؾٕا٘ي وتة زيٍط زض. اؾت تطجٕٝ

 ٞدايي  ٌٛ٘ٝ ٘يع فاضؼ، ٚ ٖطب ٘أساض قاٖطاٖ اظ تطذي ٚ «حافّ وّيات» ٚ «ٔثٙٛي» ٔا٘ٙس

 ٞط وٝ اؾت ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ تطجؿتٝ چٙاٖ وطيٓ لطآٖ زض ٚيػٌي ايٗ أا قٛز ٔي زيسٜ تىطاض اظ

ٛ ٚ   پطؼ آٖ زاليُ اظ ٚ ؾاظز ٔي ٔتٛجٝ ذٛز تٝ ضا ٔتٗ ايٗ آقٙاي ذٛا٘ٙسٜ . وٙدس  ٔدي  جد

 .  اؾت تطجٕٝ زض تىطاض تا تطذٛضز ضٚـ تحث، تطيٗ ٟٔٓ

 تىدطاض  زيٍطي ٚ ِفّ ٖيٗ تا ٔٗٙا يه تىطاض. زاضز ٔرتّفي ا٘ٛأ ٚ ٚجٜٛ لطآٖ زض تىطاض

 :اِٚي ٔثاَ. آٖ ٔطازف تا ٔٗٙا

ٌَ  لَٔنا َهِيهَاَت  َهِيهَاَت ﴿   ( 36/ٔإٖٔٙٛ)﴾ تُوَعُدو

 :زٚٔي ٔثاَ ٚ

ٔ  َصِدَرهُ  َيِشَزِح  يَهِٔديَهُ  َأٌ اللٓهُ  دٔ يُزٔ  َفَنً﴿  َّهُ  َأٌ ئُزِد  َوَمً لٔلٔإِسلاَو ًّا َصاِدَرهُ  يَِجَعاِل  ئُضال ِّ  َحَزّجاا َضاي

ََّنا عَُّد  َكَأى َناء فٔي َيصَّ ِجَس  اللٓهُ  يَِجَعُل  َكَذلَٔم  السَّ ًَ  َعلَى الزِّ َّٔذي ٌَ  لاَ  ال  (125/ ا٘ٗاْ) ﴾ يُِؤٔمُيو

 وطيٓ لطآٖ زض تىطاض ٔرتّف ٚجٜٛ ٕٞٝ تٛاٖ ٔي -ٔؿأحٝ ا٘سوي تا ٚ -وّي ٔٙٓطي اظ

 ا٘دس،  ِفٓدي  ٚ ظتا٘ي نطفاً تىطاضٞا اظ تطذي. وطز تٙسي زؾتٝ ٔٗٙايي ٚ ِفٓي زؾتٝ زٚ تٝ ضا

ٝ  وٛچه اجعاي اظ تطذي تٟٙا تّىٝ اؾت، ٘كسٜ تىطاض ٔفٟٛٔي ٚ ٔٗٙا ٞا آٖ زض يٗٙي  جّٕد

ٗ  ذالف تط. ا٘س قسٜ تىطاض ازتي ٚ( اؾّٛتي ٚ تالغي ٘حٛي،)ظتا٘ي زاليُ تٝ ٔ  زؾدتٝ،  ايد  ٘دٛ

ٕ  چٙدس  يدا  زٚ زض اي جّٕٝ يا ًٕٖٔٛ آٖ زض وٝ زاضز ٚجٛز لطآٖ زض تىطاض اظ زيٍطي  ٔٛيد
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 ٚ يدازآٚضي  جٟت تٝ تط تيف تّىٝ ٘ساقتٝ ازتي ٚ ظتا٘ي زِيُ تىطاض ايٗ أا اؾت قسٜ تىطاض

 تىدطاض  ٘يدع  ٚ پيكيٗ ٛاْال ٖصاب لهم تىطاض. اؾت ٌطفتٝ نٛضت أط يه تط تط تيف تصوط

ٖ )اؾت جّٕٝ ايٗ اظ وطيٓ لطآٖ زض ٚاض ٖٔٛٓٝ يا اذاللي ًٔأيٗ اظ اي پاضٜ  ٚحدي،  تطجٕدا

 .(33-40: اَٚ قٕاضٜ پٙجٓ، ؾا1380َ

 

   تزجمه در تكزار با بزخىرد روش

ٝ  تحث ايٗ قسٖ ضٚقٗ تطاي. ضٚيٓ ٔي فاضؾي تطجٕٝ زض تىطاض ضٚـ ؾطا٘ تٝ اوٖٙٛ  تد

 آٖ آٚضزٖ تٝ ٘ياظي ٚ والْ ٔرُ ٔمهس ظتاٖ زض تىطاض وٝ ضٚيٓ ٔي اتيآي اظ زؾتٝ آٖ ؾطا٘

ْ  زض ضؾدايي  ٚ ازتدي  ٔالحٓات زِيُ تٝ ٔثسأ ظتاٖ زض ٞطچٙس ٘يؿت،  قدسٜ  يدطٚضي  ودال

ُ  تٝ ٖثاضتي يا وّٕٝ ٞا آٖ زض وٝ وطيٓ لطآٖ اظ آيٝ چٙس ترف ايٗ زض. اؾت  َدٛال٘ي  زِيد

   .ٌيطز ٔي لطاض تٛجٝ ٔٛضز قسٜ تىطاض جّٕٝ قسٖ

ٖ  تىطاض ٘ٛٔ ايٗ تطجٕٝ زض جسيس ٚ لسيٓ اظ ٔجيس لطآٖ فاضؾي ٔتطجٕاٖ ُ  يىؿدا  ٖٕد

. ا٘دس  ودطزٜ  حدصف  ضا زيٍدط  تطذدي  ٚ وطزٜ ٔٙٗىؽ ذٛيف تطجٕٝ زض ضا اي پاضٜ ا٘س  ٘ىطزٜ

ٝ . ا٘س وطزٜ ذُا آٖ زؾتٛضي جايٍاٜ تٗييٗ  زض ٚ ٘كٙاذتٝ ضا ٔىطض ٖثاضت ٌاٜ چٙيٗ ٞٓ  تد

 : آيٝ تطجٕٝ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٖٙٛاٖ

ٔ  يُوُسُف  َقاَل  إِٔذ ﴿ ِّي َأبٔت  يَا لٔأَٔبيه ِنَس  َكِوَكبّا َعَشَز  َأَحَد  َرَأيُِت  إٔن َنَز  َوالشَّ ًَ ًَ  لٔي َرَأيُِتهُِه  َواِل  ﴾َساأجٔدي
 (4/يٛؾف)

ٜ  ٚ ذٛضقديس  تا ضا ؾتاضٜ ياظزٜ> ذٛاب زض= ٔٗ پسض، اي: »... ا٘س آٚضزٜ فٛالزٚ٘س آلاي  ٔدا

   .«وٙٙس ٔي ؾجسٜ ٔٗ تطاي> ٞا آٖ= زيسْ. زيسْ

ٗ  تدا  ٔتطجٓ وٝ زٞس ٔي ٘كاٖ تطجٕٝ ايٗ ؾجاٚ٘سي ٖاليٓ زض زلت ٝ  ٌصاقدت  زض ٘مُد

 ٌفتٝ جّٕٝ زٚ يٛؾف ٌٛيا يٗٙي. اؾت اٍ٘اقتٝ ٔؿتمُ اي  جّٕٝ ضا ٖثاضت جّٕٝ زٚ ٔياٖ

 زيسْ آ٘ىٝ زْٚ ٚ زيسْ، ضا ؾتاضٜ ياظزٜ ٚ ٔاٜ ٚ ذٛضقيس ذٛاب زض ٔٗ ايٙىٝ ٘رؿت: اؾت

َ  يدا  حاِدت  ليس «ؾاجِسيَٗ. »اؾت ٘ازضؾت تطجٕٝ ايٗ. وٙٙس ٔي ؾجسٜ ٔٗ تط ايكاٖ  حدا

ٝ  قسٖ َٛال٘ي زِيُ تٝ «ضٓأيٕتُٟٕٔٓ» ٚ جّٕٝ اتتساي زض «ضٓأيٕتٔ» فُٗ تطاي اؾت  تىدطاض  جّٕد

 .  اؾت قسٜ
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ٝ  أدا  اؾت، نٛضت ٕٞيٗ تٝ ٘يع أأي اتٛاِماؾٓ ،ا٘هاضي ٔؿٗٛز آلاياٖ تطجٕٝ  تطجٕد

 ايٗ اظ قيطاظي ٔىاضْ اهلل آيت ٚ پٛضجٛازي  وآْ آلاي ،ٔجتثٛي اِسيٗ ؾيسجالَ قازضٚاٖ

 .  اؾت زضؾت ٘ٓط

 زض ٔاٜ ٚ ذٛضقيس ٚ ؾتاضٜ ياظزٜ وٝ زيسْ ذٛاب زض ٔٗ! پسضْ: »قيطاظي ٔىاضْ تطجٕٝ

 .  «وٙٙس ٔي ؾجسٜ تطاتطْ

ْ  زيدسْ،  ٔاٜ ٚ ذٛضقيس ٚ ؾتاضٜ ياظزٜ ذٛاب زض ٔٗ پسض، اي: »آيتي آلاي تطجٕٝ  زيدس

 .  «ٙٙسو ٔي اْ ؾجسٜ وٝ

ٝ  زٚ تٝ ٌصاضي ٘مُٝ تا ٖثاضت تطجٕٝ، ايٗ زض ُ  ٔجدعا  جّٕد  يٗٙدي  اؾدت   ٘كدسٜ  تثدسي

ٝ  ايٗ تٝ تٛجٝ أا ٘يؿت، ُٔطح ايٙجا زض تٛز ٚاضز فٛالزٚ٘س آلاي تطجٕٝ تط وٝ ايطازي  ٘ىتد

ٝ  فّٗي يٗٙي ا٘س  آٚضزٜ ٞٓ وٙاض زض ضا «زيسْ» فُٗ زٚ ٔتطجٓ وٝ اؾت جاِة ٗ  زض ود  ٔدت

َ  ٚ فانّٝ تسٖٚ فاضؾي تطجٕٝ زض قسٜ تىطاض انّٝف تٗس زِيُ تٝ ٖطتي  ٔىدطض  جّٕدٝ،  َدٛ

 .اؾت آٔسٜ

ٜ  ٚ ذٛضقديس  ٚ زيسْ ضا ؾتاضٜ ياظزٜ ذٛاب زض ٔٗ، پسض اي: »فاضؾي آلاي تطجٕٝ  ضا ٔدا

 .  «وٙٙس ٔي ؾجسٜ ٔطا وٝ زيسْ

 ذٛضقديس » ٚ ٘رؿت «ضٓأيٕتٔ» ٔفَٗٛ ضا «ؾتاضٜ ياظزٜ» ْاٞطاً ذٛز تطٌطزاٖ زض ٔتطجٓ

ٗ  تدط  تٙا. ا٘س زا٘ؿتٝ( اقتغاَ تاب اظ) زْٚ «ضٓأيٕتٔ» ٔفَٗٛ اض «ٔاٜ ٚ ٝ  ايد ( ٔ)يٛؾدف  تطجٕد

ٖ  ؾدجسٜ  ضا ٔاٜ ٚ ذٛضقيس زيٍط تاض ٚ اؾت زيسٜ ذٛاب زض ؾتاضٜ ياظزٜ ٘رؿت  تدطاي  وٙدا

ٝ )اؾت ٚاضز تطجٕٝ ايٗ تط وٝ ٔٗٙايي ايطاز تط ٖالٜٚ. ذٛز ٝ  تدط  تٙدا  چطاود ٗ  100 آيد  ٕٞدي

ٝ  ٌفدت  تايدس  ،(وطز٘س ؾجسٜ اٚ تطاي يٛؾف تطازض ياظزٜ ٚ ٔازض ٚ پسض زا٘يٓ ٔي ؾٛضٜ  زض ود

 ٚ ٘كسٜ تٛجٝ «ؾاجِسيٗ» جٕٕ حاَ ٘يع ٚ «ضٓأيتُٟٔٓ» زض «ٞٔٓ» جٕٕ يٕيط تٝ تطجٕٝ ايٗ

ٖ )اؾدت  تٛزٜ آيٝ ايٗ زض «ضٓأيتُٟٔٓ» تٛزٖ تىطاضي تٝ اِتفات ٖسْ زِيُ تٝ ٕٞٝ ايٗ  تطجٕدا

 .(47ٚ48:  اَٚ قٕاضٜ پٙجٓ، ؾا1380َ ٚحي،

 

 بحث هنتيج

 زض ٔثدا٘ي  ايٗ ىاضتطزٖت تا وٝ ٌفت تٛاٖ ٔي وطيٓ لطآٖ تطجٕٝ ذال ٔثا٘ي تطضؾي تا

 ذدٛز  ٔثٙاي ٚ وٙس ٔي تٗييٗ ذال َٛض تٝ تطجٕٝ تاب زض ضا ذٛز تىّيف ٔتطجٓ تطجٕٝ،
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ٖ  ٚ پياْ ا٘تماَ يا اؾت ِفّ ٔفْٟٛ تياٖ تطجٕٝ اظ اٚ ٔطاز وٝ ؾاذتٝ ٔٙمح ضا  ٔمهدٛز  تيدا

ٝ  ذدال  ٔثا٘ي اظ يىي وٝ تطجٕٝ زض تأٚيُ ٘مف تٛجٝ ٘مف تٝ ٚ. اؾت اِٟي والْ  تطجٕد

ٝ  زض آٖ اظ زضؾت اؾتفازٜ ٚ تأٚيُ ا٘ٛأ اظ آٌاٞي تا ٚ زاقتٝ ذال تٛجٝ اؾت،  اـ، تطجٕد

 لطآٖ آيات اظ ٞايي ٕ٘ٛ٘ٝ شوط تا ٔماِٝ ايٗ زض وٝ وٙس وٕه ٔراَة تٟتط فٟٓ تٝ تٛا٘س ٔي

ٓ  آٌاٞي وٝ قس ٔكرم ٚ ٌطزيس اقاضٜ تطجٕٝ زض تأٚيُ ٘مف إٞيت تٝ ٔ  اظ ٔتدطج  ا٘دٛا

ٝ   اؾدت  يطٚضي تطجٕٝ زض زليك َٛض تٝ آٖ اؾتفازٜ ٔٛاضز ٚ تأٚيُ  اظ تؿدياضي  زض چطاود

 .  تاقس آٖ زضؾت ٔٗا٘ي زٞٙسٜ ا٘تماَ تٛا٘س ٕ٘ي ِفّ، ْاٞط تطجٕٝ لطآٖ آيات

ٝ  تايس ٔتطجٓ وٝ زيٍطي ذال ٔثا٘ي اظ ٝ  آٖ تد  زض ٕٞداٍٞٙي  ٚ يىؿدا٘ي  ٕ٘ايدس  تٛجد

ٝ  تطٌعيٙدس،  ضا ٚاغٌاٖ ٚ ٘ثط ذٛز ظٔا٘ٝ تٝ تٛجٝ تا تايس ٔتطجٓ وٝ اؾت تطجٕٝ ٝ  ٘د ٝ  آ٘ىد  تد

. زضآٔيدعز  ٔٗاندط  ٘ثدط  ٚاغٌاٖ اظ اي پاضٜ تا ضا تيٟمي يا ٔيثسي ٖهط اظ ٚاغٌا٘ي ٔثاَ ٖٙٛاٖ

ٖ  زض آٖ تىطاض اغطاو ٚ تىطاض ا٘ٛأ تياٖ يٕٗ ٘يع، تطجٕٝ زض تىطاض تحث زض ٝ  ٚ لدطآ  ايٙىد

 جّة ٚ ٔٗٙا تأويس ؾثة تىطاض ايٙىٝ آٖ ٚ زاض٘س اقتطان ٘ىتٝ يه زض لطآٖ زض تىطاض ا٘ٛأ

ٝ  تايس ذاني تٛجٝ ٌطزز ٔي ٔتٗ تٝ قٙٛ٘سٜ ٚ ذٛا٘ٙسٜ تٛجٝ ٜ . تاقدس  زاقدت ٗ  وٛتدا  ؾدر

 جٟدت  آٖ اظ اؾت ٚاجة تّىٝ يطٚضي تٟٙا ٘ٝ ذال ٔثا٘ي تٝ لطآٖ ٔتطجٕيٗ تٛجٝ ايٙىٝ

ٝ  حميمدت  زض ٚ ؾداظز  ٔدٙمح  لطآٖ ٕٝتطج زض ضا ذٛز ٔثا٘ي ٔتطجٓ قٛز ٔي ٔٛجة وٝ  تد

  ٕ٘ايس اضائٝ ٔراَة تٝ ٘يىٛ اي تطجٕٝ ٚ ٕ٘ٛزٜ تٛجٝ تطجٕٝ زض اِٟي والْ ٔمانس ٚ ٔٗا٘ي

 .قٛز زازٜ ٘كاٖ تط تيف آٖ زض اِٟي والْ ٔمانس ٚ ٔٗا٘ي حميمت وٝ اي ٌٛ٘ٝ تٝ
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 .اِىطيٓ اِمطآٖ اضز: لٓ ،1373 ٟٔسي. ٔحٕس فٛالزٚ٘س، فاضؾي تطجٕٝ تا کزين قزآى

 .جا تي تا، تي ٘مي. ّٖي ؾيس االؾالْ، فيى فاضؾي تطجٕٝ تا کزين قزآى

 .الثاَ ا٘تكاضات: تٟطاٖ ،1372 احٕس. واٚيا٘پٛض، فاضؾي تطجٕٝ تا کزين قزآى

 . حىٕت ا٘تكاضات :تٟطاٖ زْٚ، چاج ،1376 اِسيٗ.َ جال ؾيس ٔجتثٛي، فاضؾي تطجٕٝ تا کزين قزآى

 .اؾٜٛ ا٘تكاضات: تٟطاٖ اَٚ، چاج ،1372 وآْ. ٔحٕس ٔٗعّي، فاضؾي جٕٝتط تا کزين قزآى

 .وطيٓ اِمطآٖ زاض: لٓ ،1373 ٘انط. قيطاظي، ٔىاضْ فاضؾي تطجٕٝ تا کزين قزآى

 .ؾيٙا اتٗ ا٘تكاضات :تٟطاٖ تا، تي ضقيساِسيٗ. ٔيثسي، فاضؾي تطجٕٝ تا کزين قزآى

 .اؾٜٛ ا٘تكاضات :تٟطاٖ ،1370 ِماؾٓ.ااتٛ أأي، فاضؾي تطجٕٝ تا کزين قزآى

 .اؾٜٛ: لٓ ،1370ٟٔسي.  اي، لٕكٝ اِٟي فاضؾي تطجٕٝ تا کزين قزآى

 . وتاب ا٘جاْ ا٘تكاضات :تٟطاٖ اَٚ، ،چاج1369 فاضؾي. ِسيٗاَ جال فاضؾي تطجٕٝ تا کزين قزآى

 .تي ٘ا: لٓ ،قزآى علَم في االتقاى تا، تي اِسيٗ. جالَ ؾيَٛي،

 .إِطٖكي ٔىتثٝ: لٓ ،الذرجات بصائز ق،1404 حؿٗ. ٔحٕستٗ نفاض،

 .االّٖٕي ا٘تكاضات: تيطٚت ،ؾْٛ چاج ،القزآى تفسيز في الويشاى ،1393 ٔحٕسحؿيٗ. َثاَثايي،

 .إِٗطفٝ زاض تيطٚت: ،القزآى لعلَم البياى هجوع تا، تي حؿٗ. تٗ فًُ َثطؾي،

 . ًٔاٞط٘: تٟطاٖ ،کزين قزآى ّاي تزجوِ اختالف ،1383 ٖٓيٓ. پٛض، ٖٓيٓ

 .ٞطٔؽ ا٘تكاضات :تٟطاٖ ،قزآى تزجوِ ٍ فارسي سباى ّاي ساخت ،1388 ٔطتًي. ٘يا، وطيٕي
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 هقاالت
 ٞداي  قدٕاضٜ (، لطآٖ تطجٕٝ ٚيػٜ)تيٙات ،«تزجوِ عام هباًي» ،85تاتؿتاٖ .ٔحٕسّٖي انفٟا٘ي، ضيايي

49 ٚ 50.  

 قٕاضٜ اَٚ.ٚحي،  تطجٕاٖ ،«قزآى تزجوِ ّواٌّگي ٍ يکساًي»، 1376ٔطتًي.  ٘يا، وطيٕي

 پٙجٓ. ؾاَ ٚحي، تطجٕاٖ، «آى تزجوِ هسألِ ٍ قزآى در تکزار پذيذُ» ،1380ٔطتًي. ٘يا، وطيٕي

 چٟاضْ. قٕاضٜ تيٙات، ،«قزآى تزجوِ در لغت تطَر ًقص»، 1385ّٖي.  ٘جاض،

 اَٚ. قٕاضٜ ،ٞفتٓ زٚضٜ تيٙات، ،«کٌين اًتخاب را تزجوِ ًَع کذام»، 1388 ّٖي. ٘جاضپٛضياٖ،

 ،لطآ٘دي  ٞداي  پدػٚٞف . «تفسييز  ٍ تزجوِ ّاي پيَست ٍ ّا گسست»، 1387 يسحؿديٗ. ؾ ٞاقٕي،

 .23 ٚ 22 قٕاضٜ


