
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «قرآن یشناختزبان یهاپژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم

 7یاپی، پ9314ان بهار و تابست، اولم، شماره چهارسال 

 40-33صص 

 

  janpoor@gmail.com .رانیااصفهان، دانشگاه اصفهان،دانشکده ادییات و علوم انسانی  ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد *

 90/99/14تاریخ پذیرش:        91/07/14تاریخ وصول:           

 

 

 یها و واژگان قرآنترجمه ساخت یانتقاد لیتحل

 و فرهنگ اتیزبان با دو سطح ادب نیارتباط ب در
 *پوریمحمد جان

 چکیده

له از جم یوابستتته به عوامم متد د راتییتغ نیو تحول استت ا ا رییزبان در گذر زمان در حال تغ

 جادیباعث ا یرو یو فرهنگ در سح  ب یدر ستح  درو  اتیادب رایز باشتن  یو فرهنگ م اتیادب

ه ک یتحول در زبان عرب نیا ابخشن یرا تکامم م یتحول در زبان شت ه و چرخه عل  زبا شتناست

ش ااس  به دق  مورد محالده و کنک ستهیحساس بوده و شا اریب ان  ازل شت ه، بس زی   یرکقرآن

به  - یگرفته از واژگان قرآ صتتتورت یهاترجمه یمقاله درصتتت د استتت  تا برخ نیا اردیگقرار

 انیداده و ضمن بو فرهنگ مورد م اقّه قرار اتیرا در دو سح  ادب -یقرآ  یهاخصتو  استداره

 یبرخ ،ییواژها، تحول و تحوّر مدنازبان و فرهنگ در ستتتاخ  ت  انیموجود م یهاها واع رابح

 موده و با طرح  انیب زیرا   یدر خصتتتو  واژگان قرآ  ییمدنا یرگیشتتتناخ  ت یهاشتتتاخص

ارائه ده ا  یقرآ  یهاترجمه استتتتداره یمناستتتر برا ییمتد د، راهکار، روش و الگو یهامثتال

 گریک یرا توأم با  یو فرهنگ در عل  زبا شناس اتیپژوهش حاضتر دو ستح  مختلو و مه  ادب

 یرگیشتتتناخ  ت یها موده، شتتتاخص ویروابط را بازتدر نیم  ظر قرار داده و وجوه مختلو ا

 یهاارهاستد یبرخ ی هفته در ورا یمدا  ،یخیتار یکردیکرده و با رو یدر استداره را مدرف ییمدنا

ان واژگ یبرخ  یگرفته، ترجمه صحغلط صورت یهاترجمه کر موده و با ذ یرا بازشتناست یقرآ 

 ااس کرده انیرا ب یقرآ 

 

  :های كلیدیواژه

 افرهنگ، استداره ات،یترجمه، ادب  ،یکرقرآن
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 مقدمه
 یاستتت  براتالش شتتت ه یدر هر زبا  یطور کلبه

وح از سح ن،یمخاطب طیشرا  یکالم و رعا باترش نیز

 نیاستتفاده شودا البته مراتر استفاده از ا اتیمتد د ادب

ها از درک آن زانیافراد و م ییستتتحوح بستتتته به توا ا

 نیهم ق یمتفاوت بوده و در حق نیمختاطب طیشتتترا

ن و  وع متن اس  که یمخاطب ط،یتفاوت در درک شرا

 اس امتون ش ه یباعث تفاوت در ارزش ادب

  افیبه دو ابزار مه  در یمتن ادب  ی  یتول جه 

(Reception  و پتترداختت )قتتوّه درک متتحتتتتتوا( )

(Perceptionی( )قوّه باز تول    )استتت ا لذا از  ازیکالم

اوالً   ،یمتن ادب  یجملته مستتتائتم مه  در ترجمته 

 ق رت ًا یو ثا  یشناخ  سح  متن از لحاظ ارزش ادب

 گر،ید یبمتن اد  یتتبتته  یمتن ادب  یتتتترجمتته 

 (ا99،  9310 ،یاس )پاکتچ

 اریمستتت له بستتت نیا  یکررابحه با ترجمه قرآن در

ه و بود یمتن ادب  یکتاب  نیاواًل ا رایتر اس ، زمه 

 ستهیاش اً یآن فه  شود، ثا  یالزم اس  ابت ا ظرائو ادب

 صورتچنان بهه  یمتن ادب نیاست  تالش شتود تا ا

شتتتود تا ارزش آن حفر گرددا  ترجمه یمتن ادب  ی

دغت غته عتالمان و  نیترموضتتتوع از جملته مه  نیا

 توانیاستت  که ظهور آن را مبوده  یکرمفستتران قرآن

« القرآناعجاز»و  «انیو ب یمدا »کتر متد د   یتدر تول

 کردیرو نیکتر با ا نیا قت یمشتتتاهت ه کردا در حق

 و یبالغ یهاا   تا مترجمان را با جنبه گاشتتته شتت ه

  یآشتتتنا کرده و آ ان را جه  ارائه   یکرقرآن یادب

 کنن ا  یه ا ستهیو با ستهیترجمه شا

 انیاستتت  ابت ا رابحه م نیمقاله تالش بر ا نیا در

 یمختلو بررس یهاو فرهنگ در بخش اتیزبان با ادب

 ژهیو گاهیشتتت ه و در ضتتتمن آن بتا اهتمتام بته جتا

  یمه صحترج  یارائه   یو اهم یقرآ  یهااستتداره

 یاز جتهتت  فه  بهتر مراد ختت او تت  متدتتال، برخ

 اشودانیب نهیزم نیمالحظات در ا

 اتیزبان و ادب انیقالر در خصو  رابحه م هی ظر

و  هیدو مقولته همتا ن  دو  ظام اول نیآن استتت  کته ا

 نیبوده و در دو رتبته مختلو قرار دار ت ، ب  هیتثتا و

عمم کرده  هیو اول هی ظام پا  یکته زبان هما ن   یمدن

 اس ا هیزبان و  ظام ثا و نیسح  روئ ات،یو ادب

 

 زبان و فرهنگ نیرابطه ب نییتب.1

 و،ی( تدرculture« )فترهتنتتگ»دربتتاره  بتحتتث

آن، از جمله  دهن همیتکتارکردهتا و عنتاصتتتر تشتتتک

 یتوجه محققان غرب ریکه در چن  قرن اخ اس یمباحث

 هاهی ظر شی ایرا به خود جلر کرده و به پ یو شتترق

ظر  ا در  گاه اول بهاست  هیا جام یمتد د قاتیو تحق

و  اصتتردرباره فرهنگ، عن یبحث منستتجم رستت یم

 یاس   حتمحرح  شتت ه ینیآن در منابع د یکارکردها

واژه  یبرا یمدتتادل و مترادف توانیم یبتته دشتتتوار

  ای)ع( پنیمدصتتتوم ثیقرآن و احاد اتیفرهنگ در آ

به  یکه در زبان عرب یاواژه نیترشتتتاخص رایکرد  ز

« الثقافة»استتت ، کار گرفته شتتت هفرهنتگ بته یمدنتا

اصتتالً وجود  یاواژه نیچن  یکرکه در قرآن باشتت  یم

  یاز فرهنگ موافق باشتتت ویتدر نی  اردا اما اگر با ا

فرهنتگ عبتارت از همته  هتادها، فنون، هنرها، »کته: 

وم ق  یو اعتقادات متدلق به  اتیها، ادبرسوم و سن 

 یهاآموزش انیدر جر زیو   یطور اکتساباست  که به

 «اب ییا تقتال م گریبته  ستتتم د یگو تاگون از  ستتتل

گف  که   ی( آ گتاه با43،  5، ج9339 ،یاکبری)عل

و خلق در  نیچون  مل ، ستتتن ، ام ، د ییهتاواژه

 به  ی زد یمیدر مفاه ثیقرآن و احاد اتیاز آ یاپاره



 
 

 35  و فرهنگ اتیزبان با دو سح  ادب نیدر ارتباط ب یها و واژگان قرآ ترجمه ساخ  یا تقاد میتحل

 

 

م الاق ایاستت  و ر گرفته شتت هکامفهوم واژه فرهنگ به

از عناصر متد د  یعنصتر ا گریها بواژه نیاز ا  یهر 

 فرهنگ اس ا

از  هیآ نیعنوان مثتال خت او ت  متدتال در آخر بته

  یاز مل  ابراه  یستتتوره حم، مستتتلما ان را به تبد

( 73حم: «)مِلَّةَ أَبیکُ ْ إِبْراهی : » یفرمایفراخوا  ه و م

 وَلَنْ»که  شتتودیمتذکر م زیدر ستتوره بقره   نیو همچن

بقره: «) مِلَّتَهُ حَتَّى تَتَّبِعَعَنْ  َالْیَهُودُ وَ الَالنَّصارى تَرْضى

ه مفسران ب یمل  از ستتو ریتدب اتیآ نی( که در ا930

 یها و راه و رسمخواستته ،یمذهر،  حله فکر یمدا 

قوم مدمول بوده، اطالق شتتتت ه   یتت نیکتته در ب

 (ا373،  9، ج9373 ،یطبرساس )

 ه و اضافه ش امبرانی، در قرآن گاه به پ«مل » ریتدب

و عالوه بر  یو  صتتار هودیچون  یگاه به اقوام خاصتت

 قتتهیبتته طر اتیتتاز آ گرید یادو مورد در پتتاره نیا

:  یفرمایاستتت  چنا که مپرستتتتان اطالق شتتت هب 

( 31:اعراف«)مِلَّتِکُ فیقَ ِافْتَرَیْناعَلَى اللَّهِ کَذِباً إِنْ عُ ْ ا »

 توا تت یواژه م نیکتته ا افتت یتت توانیم جتتانیاز هم

د  ستتاز یرا متجل لهیقوم و قب  یاز فرهنگ  یعناصتتر

بوده و حاضتتتر به از  بنت یمشتتترکتان بت ان پتا رایز

 یزیچ نیا  ، چن بوده امبرانیدادن آن در مقابم پدس 

از اعتقتتادات، آداب و رستتتوم و  یاجتز مجموعتته

بر  یمبتن هنتتگکالم فر  یتتمنحط و در  اتیتتاخالق

مل  ستتخن به  ریها با تدباستت  که از آنشتترک  بوده

 اس ارفته انیم

 «مل »که واژه   یاگر متذکر شتتتو ریتترت نیا بته

فرهنگ استتت  که   ی ی تاظر به بد  اعتقاد شتتتتریب

 ای  هیو پستتن   یصتتح  یاز عقا یبیممکن استت  ترک

اه بود)مدارف، خو  یو غلط باش ، صح یخراف  یعقا

را « فرهنگ» زی  شتتمن انیا   ی(ا برخ337،   9333

 ات،یها، اخالقاز بتاورهتا، اعتقادات، ارزش یاختتهیآم

، 9371 ،یزدی)مصتتباح دا ن یرفتارها و مصتتنوعات م

مشتتتابه  یتتا ح ود ویتدر نی(ا ا904-903صتتتص

استتت  کته آن را مجموعته اعتقادات،  «نید» ویتدر

 نیاز ا رستتت ی ظر مو به دا  یو احکام م اتیتاخالق

  ی زد نیبه مفهوم د یادیز زانیفرهنگ به م  گاهیتد

متن »  یحوزه، فرهنتگ بته مثابه  نیا در اشتتتودیم

( به مثابه Language« )زبتان»( بتا Context) «یدرو 

داردا  یقی( ارتبتتاط وثDiscourse) «یمتن برو »  یتت

 کرد: انیب میدر قالر موارد ذ توانیارتباط را م نیا

 

 واژهارابطه زبان و فرهنگ در ساخت تک.2

واژها در هر ستتتاخ  ت  یاصتتتل میتاز دال یکی

فرهنگ،  رایفرهنگ آن زبان و جامده استتت   ز ،یزبا 

 ا جامده اس  یتدقم و تفکر  یهاوهی وع و ش ا گریب

امروزه جوامع مختلو  ستب  به مس له فرهنگ، توجه 

 یتدقم فرهنگ یهاوهیش کنن یخا  داشته و تالش م

زبان،   ی فرهنگبا  ییخود را ثب  و ضبط کنن ا آشنا

آن  یواژگا  یهاساخ  ییجه  شتناسا یمدرِّف خوب

 زبان اس ا

که  یواژگا  یهااز ستتتاخت  یادامته بته برخ در

با فرهنگ دارد، اشاره  یمیها ارتباط مستتقستاخ  آن

 : یکنیم

  یخوب و   یبه مدنا«  َدَ »مثتال واژه  عنوانبته

 اریچه خوب و بستتت یبته مدنا زی «  ِد َ»بوده و واژه 

 نیاصم ا یاستت ا برخخوب در کتر لغ  ذکر شتت ه

را به جه   یاله یایواژه را فدم م ح دا ستتتته و عحا

، 9379 ،یا  )قرشخوب و دلچسر بودن،  دم  گفته



 
 

 7 یاپی، پ9314بهار و تابستان ، اولم، شماره چهار، سال «قرآن یشناختزبان یهاپژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم  32

 

 

مژدگا ى،  یبه مدنا اواژه ر نیا زی  ی(ا برخ34،  7ج

ق، ماده  د   9404 ،یرا  )جوهعحا و بخشتش دا سته

 (ا950  تا،یب ار،یق، ماده  د   مه9494منظور، ابن

 ،یفرهنگ راتییواژه در طول زمتتان بر اثر تغ نیا

 اس ، ما ن :به خود گرفته یاهیثا و یمدا 

 یبرا یعنوان  ام مخصتوص)بر وزن فَرَس( به« َدَ »

اس  ب ان جه  که شتر براى اعراب شتر استفاده ش ه

 لهیبزرگترین  دم  و وستت ن،ی شتتگرد و صتتحرا ابانیب

 نی(ا به هم34،  7، ج9379 ،ی)قرشتتتاستتت یرفاه

 نیدر فرهنگ عربستتتتان به بهتر« ا دام»مناستتتب  واژه

 وا اتیح صتتتو و به خ انیچهتارپتا یدنیکتاالهتا، 

استت ، اطالق شتت ه زیگا ه گاو، گوستتفن  و شتتتر  سته

لَکُ ْ مِنَ وَ جَدَمَ »استتت : آم ه  یدر قرآن مج رونیازا

وَ مِنَ »( و 93صتتتافات:«)الْفُلْت ِ وَ الْتنَ ْدتامِ ما تَرْکَبُونَ

به  زی «  دامه»(ا واژه 943ا دام: «)الْنَ ْدامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً

 یبه شتر دارد و  یز سایبا  شتباهتىمدنى شتترمر  که 

 زیها که از دور مثم کوهان شتر،  در کوه و بر سر چاه

(ا 374،   4، ج9337،یاصفها راغراس )کار رفتهبه

 یکى رستتتا  ن به دیگران همچون:  ی  به مدنا«اِ دتام»

احزاب: «)أَ ْدَ َ اللَّهُ عَلَیْهِ( »7فتاتحته: «)أَ ْدَمْت َ عَلَیْهِ ْ»

 یکوئى و حال   ی)در وزن فِدلَه( به مدنا«دمه (ا »37

 دمه،  فدم نی یکو و بیا گر حال  ا ستتان استت ، بنابرا

 ،یاصتتفها   آستتایش و رفاه داشتتتن)راغرحال یدنی

چیزى کتته  ی: بتته مدنتتا« ی د(ا »321،  4، ج9337

آفرین در آن هستتت ،  دم  و ز  گى پاک و شتتتادى

( و 51زخرف: «)عَلَیْهِ مْناإِنْ هُوَ إِلَّتا عَبْت أ أَ ْدَ»همچون: 

 یبتته مدنتتا« تندی (ا »1یو س: «)فِتی جَنَّتتاتِ النَّدِی ِ»

و ز  گى آسایش بخش پاداش و گرفتن در  دم  قرار

  هاسها که مبتنى برایمان و کردار آنعقوب  ا سان ای

 (ا95فجر: «)فَنَکْرَمَهُ وَ  َدَّمَهُ»همچون: 

چگو ه فرهنگ و گفتمان  ده یفوق  شان م موارد

وجود آم ن واژگان متد د و جتامده باعث به یفرهنگ

 اشودیواژه واح  م  یاز   یج  یهاساخ 

 

 ییرابطه زبان و فرهنگ در تحول و تطوّر معنا.3

  یکراز اصتتتول و مستتتائلى که مترج  قرآن یکى

ا ى باش ، تحول مدبه آن عنای  کافى داشته بایس یم

ا مترج  استتت یفرهنگ راتییدر طول زمتتان بر اثر تغ

 باشتتت   زیرا یو زبا  یبتای  عارف به تحوالت فرهنگ

جت ی ى پی ا هتا در طول زمتان مدتا ى برخى از واژه

قرآن در مدنایى   زولاى در عصر کنن ا چه بسا واژهمى

ظهور داشتتته و استتتدمال آن، در آن مدنا شتتایع بوده، 

اکنون استتتدمال آن رایم و شتتایع  باشتت   زیرا  کنیول

کلمات در طول زمان و به موجر عواملى، تغییر مدنى 

 دهن امى

 ربرخى الفاظ شتترعى د  یکرمثال در قرآن عنوانبه

ا   که از اب اعات شتترید  اى استتتدمال شتت هپ ی ه

استتتالم استتت  کته بته موجتر ا قالب فرهنگى کتته 

آورده، مدا ى خود را از دستتت  داده و در مدا ى پ ی 

ق اطال« منقول لفظى»ا   که به آن کار رفتهجت ی ى به

صتتتلوه، زکاه،  ون الفاظ همچ نیشتتتودا برخى از امى

حامم بار مدنائى  صتتتوم، حم و غیره، قبم از استتتالم

بد  از اسالم این الفاظ از مدا ى  کنیا   ولخاصى بوده

 ا  ا البته در رابحهلغوى خود به مدا ى شرعى  قم ش ه

این  قم از مدا ى لغوى به مدناى شتتترعى در  کهنیبا ا

 ریافته، میان اصتتتولیون اختالف  ظچته زمتا ى تحقق

 اس ا

 لغوى بهمدتقت  ت ،  قم این الفاظ از مدا ى  یبرخ

مدا ى شرعى در زمان پیامبر اکرم) ( محقق ش ه که 

اطالق « حقیق  شتتترعیه»در عرف اصتتتولیون به آن 
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 قم در زمان صحابه  نیمدتق   ، ا زی  یشتودا برخمى

افتاده استت  که در این صورت و تابدان متشترع اتفاق

 شودا امی ه مى« حقیق  متشرعه»

محلر که تحوّر لغ   نیا یادامه جه  بررستتت در

  یکردر ترجمه قرآن یدر طول زمتان چه  قش و اثرات

 یهتایى از الفاظ مختلو قرآن را بررستتتدارد،  مو ته

 اکرد یخواه

 

 هیترجمه آ میاکثر مترجمان در ذنمونه اول:  .3-1

ى اللَّتتهَ مِنْ عِبتادِهِ الْدُلَمتتالُ إِنَّ اللَّتتهَ عَزیزأ » إِ َّمتا یَخْشتتتَ

را به دا شتتتمن ان و « علمتا»(  واژه 33فتاطر: «)غَفُور

 دا شمن ان شان،یمنظور ا ایا   و گوترجمه کرده انیدا ا

 آن ا گریب هترجم نیاستتت ا اطور عام و محلق بودهبه

ر مدرف  موجر کس یاست  که هر  وع عل  و دا ش

 توانیم ریتدب نیاز ا نیبنابرا شود،یم یاله  یو خشت

را  یبودن محتتالدتته هر  وع علمو محلوب  یتتجواز مف

 برداش   مودا

از مترجمان با  گرید یکه برخ استتت یدر حال نیا

اضتتتافه کردن  ایو  یواژه بته عالمان ربا  نیترجمته ا

ا ت  تتا تنها علوم در ترجمته، تالش کرده گرید یودیق

از عل  را مورد  یکرده و  وع خاص زیرا تجو یاستالم

 نیاز ا یها مو ه م،یتقلمت اد کننت ا در ذ یاله  ییتتتن

 اس :ها ارائه ش هترجمه

تتنتهتتا مردمتتان عتتال  و دا تتا محیع و ختت ا  -

 (ا433،  9330اى، قمشهترسن )الهى

پرهیزکار از خ ا فقط مردم دا شتتتمنت  و دا ا و  -

 (ا719،  9322ترسن )بروجردى، مى

خ ا  [ ازالبتّه بن گان عال  ]و کنجکاو در آفرینش -

 (ا340،  7، ج9320ترسن )عاملی، می

 ترستتتن بن گان دا ا و عاقم و محیع از خ ا مى -

 (ا433،  9373پور، )کاویان

)مجتبوى، ترستتتن یتنهتا عتالمتان ربا ى از او م -

 (ا433،  9379

 ،ی)قرائتترستتن یتنها دا شتتمن ان ربّا ى از او م -

 (ا412،  1، ج9333

از او تتنهتتا دا شتتتمنتت ان و اهتتم علِ  م من -

 (ا9043،  9330)صفارزاده، ترسن یم

محلق عل  و  یبرخ زی  یستتتیا گل یهاترجمته در

 ا  ، ما ن :دا ش را م  ظر داشته

-servants only who are possessed of 

knowledge. (Shakir, 1982, P. 834) 

- His learned servants (Irving, 1989, P. 834) 

-servants having knowledge (Qaraei, 1991, P. 

834) 

-God's knowledgeable servants (Sarwar, 1981, 

P. 834) 

دن کرا   با اضتتافهکرده یستتد گرید یبرخ کنیل و

ن را م  ظر از عل  و دا شمن ا یتنها  وع خاص ،یودیق

 قرار دهن ، ما ن :

-The believing learned men (Saffarzadeh, 

1995, P. 959) 

 ی قش تحور مدا  ا گریدر  وع ترجمته، ب رییتغ نیا

لغ  در طول زمان استتت ا در صتتت ر استتتالم و در 

منظور از دا شتتتمن ان و دا شتتتوران، گروه   یکرقرآن

و « الرَّبَّا ِیُّونَ» ریا   که با تدبکتاب بودهاز اهم یخاصتتت

  یتنها « الدلمال»ا  ، لکن واژه کار رفتهبه« الْتنَحْبتار»

  اسکار رفتهبه یاله  یبار و آن ه  در خصو  خش

 ییکته اختالف مدنا بتاشتتت یمحلتر م نیا ا گریتو ب

 رونیداردا از ا« الْنَحْبار»و « الرَّبَّا ِیُّونَ»با واژگان  یخاص

ه و جمل اقیعبارت، به س نیاس  در ترجمه ا ستهیشا

 تحور زبان در طول زمان دق  شودا
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از   یکردر قرآن یآیتات متد دنمونهه دو:: .3-2

 ام یدر روز ق یمجازات اله انیجه  ب« عذاب»واژه 

فهوم م نییاز مترجمان جه  تب یا  ا برخاستفاده کرده

از  ات،یتتآ نیکتتار رفتتته در اعتتذاب و مجتتازات بتته

 ی ظر مبه کهیا  ، در حالاستفاده  موده «شکنجه»ریتدب

به  ترشیشکنجه ب رایز اش   ب  یترجمه صح نیرست  ا

مدناى آزار و ایذال متهمان و محکومان بوده و اکثراً در 

کتتار بتته یستتتیتتاستتتى و اجتمتتاع  یرابحتته بتتا جرا

 (ا231،  9335)خرمشاهى، رودیم

که مترجمان در ترجمه  یاز موارد یبه برخ میذ در

ا  ، اشتتاره استتتفاده کرده« شتتکنجه»الفاظ، از واژه  نیا

 :شودیم

ولَ » - ومُو َکُ ْ ستتُ وَ إِذْ  َجَّیْناکُ ْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَستتُ

(  و به یاد آوری  هنگامى که شما را 41بقره: «)الْدَذابِ

ما ها، شاز فرعو یان  جات دادی  که با ب ترین شکنجه

 (43،   3ق، ج9403 ،یکرد  )گنابادرا شکنجه مى

(  30ا دام:«)فَتذُوقُوا الْدَتذابَ بِمتا کُنْتُ ْ تَکْفُرُونَ» -

ورزی ی ، شکنجه و عذاب ستزاى آ چه کفر مىپس به

 (979،  3، ج9405 ،یرا بچشی )طبرس

ولَهُ فَلِنَّ اللَّهَ شتتتَ ِی ُ » - اقِقِ اللَّهَ وَ رَستتتُ وَ مَن یُشتتتَ

شتتود، خ اى را و (  و هر کس ج ا 93ا فال: «)الْدِقَاب

پیغمبر او ]را[ پس حقّا که خ اى ستتتخ  شتتتکنجه 

 (573،   3ق، ج9493)طبرى، اس 

)بقره: «وَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إِلىَ أَشتتتَ ِّ الْدَذَاب» -

ترین وجهى شتتکنجه (  و در روز قیام  به ستتخ 35

 (94،   9374شود)آیتى، مى

(  و برایشان 5مل : «)السَّدِیر ْ عَذَابَ وأَعْتَ ْ َا لهُ» -

 ،یزیتبرای )اشتترفىشتتکنجه آتش ستتوزان آماده کرده

 (ا933،  9330

از مترجمان در ترجمه  یبرخ نمونه سههو:: .3-3

فِی ال ُّ ْیا وَ الْآخِرَةِ وَ » هیآ میتدر ذ« تُختالِحُوهُ ْ»واژه 

الحأ لَهُ ْ خَیْرأ وَ إِ یَستتتْ َلُو َت َ عَنِ الْیَتتامى نْ قُمْ إِصتتتْ

َ  ِمَن اْلُمْصِلِ   تُخالِحُوهُ ْ فَلِخْواُ ُکْ  َو اللَُّه َیْدَلُ  اْلُمْفستتِ

(، 330بقره:«)وَ لَوْ شالَ اللَّهُ لَنَعْنَتَُکْ  ِإنَّ اللََّه َعزیزأ َحکی أ 

  ظربتته کتتهیا تت ا در حتتالکتتار بردهآمیزش را بتته ریتدب

واژه در  نیبته عل  کاربرد ا ریدر قرون اخ رستتت یم

وان ت،  مى«آمیزش جنسى»زبان فارسى به مدنى  عرف

 یم برخیکار بردا در ذآن را در برابر مختالحه قرآ ى به

 ا  ، ذکرگرفته  هیمحلر را  اد نیکه ا ییهااز ترجمته

 :شودیم

کنی  چون برادران شما ها آمیزش مىو اگر با آن -

 (35،   9374باشن )آیتى، 

برادران و اگر آمیزش کنیتت  بتتا ایشتتتتان پس  -

 (32،  9310 ،یزیتبرشماین )اشرفى

ها آمیزش کنی  رواستتت  که برادر و اگر بتا آن -

 (32،   9330اى، قمشهدینى شما هستن )الهى

ها آمیزش کنی  روا استت  که برادران و اگر با آن -

 (54،   9322دینى شما هستن )بروجردى، 

ها آمیزش کنی  رواستتت  که برادران و اگر با آن -

 (ا423،   3ق، ج9403 ،یهستی )گناباد دینى

مباحث فوق روشتتن شتت  که زبان تکامم دارد و  با

پویاستت  و زبان و لغ  پیوستتته، به مرور زمان و به 

هاى دیگر، دستخوش واسحه آمیزش با زبان و فرهنگ

 کری  بای  کمالدگرگو ى و تحول اس  و مترج  قرآن

ترج  م التفات  ستب  به تحّور لغ  داشتتته باش ا هنر

 اپذیر رحقیقتى تغیی ا گریکه ب ىیدر این اس  که محتوا

استتت  را در قالر الفاظ ج ی  و مفاهیمى متناستتتر 

ضرورت  نیروز در آورده و ترجمه کن ا بنابرا ی یازها

چون قرآن، در هر زمان کن  که متن اصتیلى ایجاب مى
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بر استتاس این تحوّل برگردان شتتود تا مورد استتتفاده 

 (ا43،  9337 ،یساع پوریگیرد)لحفبهینه قرار 

 

 ییعنام یرگیو ت تیرابطه زبان و فرهنگ در شفاف .4

 یاصتتتل یشتتتتامتتم دو  وع مدنتتا یاواژه هتر

(Dubitationو مدنتتا )یضتتتمن ی (Connotation )

آن  ،یقاموستتت یمدنا ای یاصتتتل یا مدنتابتاشتتت یم

 یا مدناشتتودیکه از واژه در ذهن تبادر م استت یزیچ

 و یگفتما  یهستتتن  که در ف تتا یمدا  زی  یضتتمن

ا از جمله مباحث مه  شو  یم یکاربرد در ذهن ت اع

  یتتبحتتث شتتتفتتاف ،یاصتتتل یدر بتحتتث متدتنتتا

(Transparency )یرگیت ای (Opacityمدنا )استت ا  یی

اژه مفهوم آن و  یاس  که بتوا  نیا  یمنظور از شتفاف

 یبرخ کنیو ل  یده  یو ستتهول  توضتت یرا به راحت

 یدارا رایداد، ز  یتوضتتت یبه راحت توانیرا  م  یمفاه

 (ا34،  9310 ،یهستن )پاکتچ ییمدنا یرگیت

 یرگیت یوجود دارد که دارا یواژگا   یکرقرآن در

ته کار رفهستتتتن   هما گو ه که اکثر واژگان به ییمدنا

از کلمات  یبرخ نیو همچن یدر اشدار حافر و سد 

 یرگیت یمبه  بوده و دارا یپرکتاربرد در زبان فارستتت

 و« ع ال »، «استتتا  ارد»هستتتن   ما ن  واژگان  ییمدنا

 نیا از یمختلف یهابرداشتت  ختلو،افراد م رایز« تقوا»

 واژگان دار  ا

 یب ستت  یاز جمله مفاه ،یرگیو ت  یشتتفاف  یمفاه

 ، یکلمه را  فهم  یچون اگر اصتتالً مفهوم  باشتتن یم

 نیمحلق( و در ع یرگیت ی) ف یبریکتتار  مآن را بتته

 یبرا یهیصتتتورت ب به زی  یاواژه چیه یحتال مدنا

در  نیمحلق(ا بنابرا  یشفاف ی) فس یهمگان آشکار  

گف : که برخوردار از  توانی م یاواژه چیرابحته بتا ه

طرح  گاهیمحلق هستن ا جا ییمدنا یرگیت ایو   یشفاف

موضتتتوع در عل   نیا  یتتبحتتث و علتت  اهم نیا

و  اف یو ترجمه، در دو حوزه مه  در یشتتتناستتتزبان

 پرداخ  متن اس :

وجه ت اف یبه سح  در شتریب یشتناسعل  زبان در

  یدر عل  ترجمته بخش عمت ه اهم کنیو ل کننت یم

موضتتوع، مربوط به ستتح  پرداخ  استت    نیدرک ا

آن استتت  که پس از درک مفهوم  ازمن یمترج    رایز

 قیاوالً مدادل دق آن را ترجمه کن  که یاواژه، به گو ه

  اقابم مفهوم باش زی مخاطبان  یبرا اًیواژه بوده و ثا 

أَلَ ْ تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُوا  َصتتیباً » هیمثال در آ عنوانبه

مِنَ الْکِتتتابِ یُ ْمِنُونَ بِتتالْجِبْتت ِ وَ الحَّتتاغُوتِ وَ یَقُولُونَ 

ال:  س«)نُوا سَبیالًمِنَ الَّذینَ آمَ لِلَّذینَ کَفَرُوا ه اُللِ أَهْ ى

 نیتفاوت ا استتت  یچه گروه« الْجِبْ »( منظور از59

 «الْجِبْ »در  یژگیچه و ستتت  یچ انیگروه بتا طاغوت

کتاب ب ان از اهم یوجود دارد کته باعث شتتت ه برخ

اسالم، موجر  نیبا د ستهیآورده و آن را در مقا مانیا

 ب ا ن   افتنی یه ا

و ه   اف یواژه ه  در سح  در نیا رس یم  ظربه

 رایز استتت  ییمدنا یرگیت یدر ستتتح  پرداخ  دار

 نیدر رابحتته بتتا ا ی ظرات مختلف  یکرمفستتتران قرآن

 ا  اگروه ارائه کرده

: شتتتودیم  یبتته دو  وع تقستتت زی  ییمدنتا یرگیت

عنوان ستتب  کالم از آن به ن هیکه گو« عام ا ه یرگیت»

ارد تا کالم خود را در و عم اً قصتت  د کن یاستتتفاده م

 میدلکه به «یعارض یرگیت»کن  و  انیاز ابهام ب یاهاله

 یعارض شتتت ه و ارتباط خیتحوالت زبان در طول تار

 اردکالم   ا ن هیبا گو

«  جس»به واژه  توانیم نهیزم نیمثال در ا عنوانبه

رِکُونَ  َجَسأ فَال » هیدر آ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِ َّمَا الْمُشتتتْ

منظور  ای( اشاره کردا آ33توبه: «)یَقْرَبُوا الْمَسْجِ َ الْحَرامَ
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واژه همتتان  جِس و  تتاپتاک بودن در مبتاحتتث  نیاز ا

و  «ریط»ما ن   یمیکته در مقتابتم مفاه استتت یفقه

محلق  جس  هیآ نیاز ا  یبا ایآ رد یگیقرار م« طتاهر»

 گو هرا برداشتت  کرد، همان نانیدیبودن مشتترکان و ب

 ا   برداش  کرده نیچن خیافراد در طول تار یکه برخ

 یرگیت یدارا زیواژه   نیا رستتتت یم  تظتربتته

 خیآن در طول تتتار یمفهوم واقد رایز استتت  ییمدنتتا

در  نیو ابهام شتت ه، بنابرا ییمدنا یرگیدچار عارضتته ت

 ااس آم ه شیپ یمتد د یآن اختالف  ظرها ریتفس

توجه   یواژه با نیو پرداخ  ا اف یستتتح  در در

مفهوم متشترعه اس  که   ی«  جِس»داشت  که واژه 

با مفهوم  یدر زمان ائمه اطهار)ع( ساخته ش ه و ارتباط

واژه وام یحت«  جِس»قرآن   ارد و واژه  هیدر آ«  جَس»

اژه دو و نیاًل ساخ  ابلکه اص س ،ی  زیقرآن   هیاز آ

   اردا یارتباط گریدبا ه 

 یرگیت ایو   یشتتتفاف جادیباعث ا یعوامم متد د

 میبه موارد ذ توانیکه از آن جمله م شتتو  یم ییمدنا

 اشاره کرد:

 کثرت و قلّ  کاربردا -

  بودن واژها ای بودنیجها  -

 واژها بودنیذهن ای ینیع -

  بودن به زمانا ایبودن وابسته -

  بودن به فرهنگا ایبودن وابسته -

ن واژگا ،یمثال از زبان و فرهنگ زردتشتتت عنوانبه

فراموش  یمتا تت ه و واژگتان متدت د یبر جتا یا ت ک

چون  «زدانی» ای« مادر»واژگان  انیم نیاس ا در اشت ه

 نیاز ب گریواژگان د کنیما  ه و ل یکاربرد داشتتته، باق

ا   ااز جمله شتتت ه ییمدنا یرگیترفتته و اکنون دچار 

کشتتتو  ز،یواژگتتان   گو تتهنیا صیتشتتتخ یهتتاراه

 نَأَفَنَمِ: »اتیعنوان مثال در آا بهاستت ییمدنا یهاتقابم

  بَنْسُنَا بَیَاتًا وَ هُ ْ  َائمُونَ * َأَو َأِمَن أَهْمُ الْقُرَى أَن یَنْتِیهَ

ًحى  نَتتا ضتتتُ َو ُهْ  أَهْتتمُ الْتتُقَرى َأن یَتتْنِتَیُه  بَتتْنستتتُ

 و «اتیب» نیب یی( تقتابتم مدنا13-17اعراف:«)یَلْدَبُونَ

 اس اش ه انیب «یضح»

 یرگیاز ت یتوجه داشتت  آن  وع  یحال با نیع در

و  یاصتتل یرگیت»دارد که  کردنریارزش تفستت ییمدنا

با   یرا با یعارضتتت یرگیباشتتت ، وگر ه ت« عتامت ا ه

ار آثو محالده  یخیتار یو عبور از گذرها یشناسشهیر

 ا یکهن مشخص کن

 

 ییمعنا یرگیشناخت ت یهاشاخص .4-1

  یدر مفهوم  یعارضتتت یرگیهنگام مواجه با ت در

 رهیدا  ،یآن هستتتت یلغو ید بال فه  مدناواژه چون به

و الزم استتت  به  افتهیواژگان گستتتترش  یجستتتجو

کهن ما ن   یهتازبتان ات،یتاشتتتدتار، کالم مردم، روا

و ااا مراجده کردا  یا یو ستتر یعبر ،یستتام یهازبان

و  ن هیمراد گو  و فه ریبرخالف تفست قاًیمحلر دق نیا

 استت  یاصتتل یرگیقرآن و مواجه با ت اتیمتکل  از آ

مبنا، فقط کالم متکل  و قرآن استتت  و  جانیدر ا رایز

 هیمراد آن کلمه و آ توا ن یهستتتن  که م اتیروا تاًی ها

 در میتتدل نیبتته ا نیکننتت ا بنتتابرا انیتتو متکل  را  متتا

 راارتباط برقر یاز تالش برا« القرآنضتتترب» اتیروا

 یهکالم   یجه  فه  مدنا گریک یبا  اتیآ نیکردن ب

مواجه  یاصتتل یرگیبا ت یاستت ، چون در مواردشتت ه

مورد  نیدر ا شتتتریا جه  کستتر اطالعات ب یهستتت

 ه،یتت  ابن بتتابو233،  3ق، ج9409 ،یراک: )کتلین

 ، کم اثر(9333 ،یازی  ا330ق،  9403
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 ینینشو هم ینیاستفاده از روابط جانش .4-1-1

 یعارض ییمدنا یهایرگیشناخ  ت یراه برا نیاول

ا  اسینی شو ه  ینیدر کالم  استتفاده از روابط جا ش

الفتتاظ دچتتار تحول  یممکن استتت  برخ یدر موارد

و   ستنی  گو هنیشت ه باشن ، اما همه کلمات ا ییمدنا

کرد که دچار تحول   ایپ یمترادفات توانیم  یدر  هتا

 باشن ا ش ه ییمدنا

أَفَنَمِنَ أَهْمُ الْقُرَى أَن یَنْتِیهَُُم : »اتیمثال در آ عنوانبه

نَا بَیَاتًا وَ هُ ْ  َائمُونَ ا أَوَ أَمِنَ أَهْمُ الْقُرَى أَن یَنْتِیَهُ   بَنْستتُ

حًى وَ هُ ْ یَلْدَبُون نَا ضتتُ  هیدر آ ای( 13-17اعراف:«)بَنْستتُ

حَى» جَى وَ ال تتتُّ  نی( ا3-9: یضتتتح«)وَ الَّیْمِ إِذَا ستتتَ

 اس اش ه انیمترادفات ب

  یبا «میل»و  «اتیب»با  «یضتتتح»رابحه با تقابم  در

 یمدنا ده ،ی شتتتان م یزبان ستتتام یمولوژیگف : ات

 ییامدن میدر قرآن تقل کنیروز بوده و ل ،یمتنخر ضح

ختصتتتا  داده از روز ب ان ا یپاستتت یشتتت ه و مدنا

 زی  «یصالة ال ح»بحث  میدل نیاست  و به همشت ه

 ایآن را  ماز صب   دهیاس ا شابهام در فقه ش ه یدارا

 اخوا ن یروز م انیسن  در ماهم یول دا  ،یظهر م

رفته گ « َیَبَ»که از  زی « باتَ»و فدم  «اتیب» مص ر

ز ا یگذرا  ن وقت یو به مدنا اس یش ه، از زبان سام

م ها الزتقابم نیا البته جه  شتتناخ  اباشتت یشتتر م

 کهن کلمه جستجو شو  ا یهانی شاس  که ه 

 

 شناخت روابط متضاد .4-1-2

راه، شتتناخ  روابط مت تتاد استت ا رابحه  نیدوم

 ه، ش انیب« لدر»و «  وم» نیفوق ب هیکه در آ یت تاد

صتتم ا گر،یمدناستت ا به عبارت د یرگیت ی وع ا گریب

قرآن ما ن  ت تتتاد، ترادف،  اتیرابحه در آ  یوجود 

 وع   یاشتت اد و ااا همه شتاه  بر آن اس  که ما با 

 ایاصل یرگی ه ت  یمواجه هست یعارض یرگیت

 

 جمله یمنطق یهایشناخت ناسازگار .4-1-3

در جمله  یمنحق یهایسوم، شناخ   اسازگار راه

 انیم یا قحتاع و  تاهماهنگ یاستتت ا مواجته بتا  وع

 یعارض یرگیدهن ه آن اس  که با ت شتان هیکلمات آ

دار  ا  یکه زبان کهن یما ن  ستتور مک  ،یمواجه هستتت

 نیب ریدر ستتتوره تکو رستتت ی ظر معنوان مثال بهبته

دَسَ، تَنَفَّسَ ،بِالخْنَّسِ، الْکُنَّسِ»عبارات  إِ َّهُ » هیبا آ« عَستتْ

ولَ کَرِی   یمنحق( ارتبتتاط 91-95: ریتکو«)لَقَوْلُ رَستتتُ

داد که چه  صیتشتتخ یراحتبه توانیوجود   ارد و  م

مَقسَ )ستارگان( با َمقَس أ ِبه)قرآن( وجود  نیب یارابحه

از ستته موضتتوع مختلو:  زیداردا در ستتوره طارق  

و خلق  ا سان صحب  به  انستتارگان، محافظان ا ست

 نیا انیکشتتتو ارتباط م کهیاستتت  در حالآم ه انیم

 (ا97-9مشکم اس )طارق: گریدبا ه   یمفاه

 نیآن استتت  که واژگان ا یرگیابهام و ت نیا عل 

آن،  یشتت ه و در ط ییستتور، مکرراً دچار تحول مدنا

ستتتهرده  یواژگتتان بتته فراموشتتت نیب ییروابط مدنتتا

ر د ی یشتت  یرگیاکنون دچار ت نیاستت ، بنابراشتت ه

ن  چ شودیا در ادامه تالش م یستور هست نیا ریتفست

 یخیتار اماتابه یشتت ه و برخ انیحه براب نیمثال در ا

 شودا انیآن ب

 

 هیدر آ« کاهن»در رابحته با واژه نمونه اول:  .4-2

: طور«)فَتذَکِّرْ فَما أَ ْ َ بِنِدْمَةِ رَبِّ َ بِکاهِنَ وَ ال مَجْنُون»

ترجمه  میذ یواژه را به مدا  نیمترجمان ا ی( برخ31

 ا  : کرده

 کاهن)اکثر مترجمان( -
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، 9330 ،یزی)اشتترفى تبرگوى ب ون وحىغیر -

 (ا437،  9374  شدرا ى، 535  

دهنتت ه از غیتتر و وستتتیلتته جن و پرى خبربتته -

  9037،  3، ج9373االستتتتالم،  تتهتتان)فتتیتت 

تهرا ى،   ثقفى902،  3ق، ج9430 تجفى، بتالغتى

 (ا73،  5ق، ج9313

، 9339از اجّنه و شتتیاطین)مشکینى،  ر  هیگالهام -

 535) 

  مدزى، 535گو)ترجمتته رضتتتتایى،  ، پیش -

9373  ،535) 

  یاسرى، 939،  93، ج9375 ،ی)رازییگوفال -

 (535ق،  9495

 (34،  3، ج9320جادوگر)عاملی،  -

 (339،  1، ج9329 ،یب یگویى)ماختر -

مترجمان و مفستتران قرآن،  انیدر م رستت یم  ظربه

زم از مفهوم کهتا   وجود   ارد و ال یکستتتا یدرک 

 یرهنگف یهاکه به جنبه یخیکتر تار یاس  با بررس

 نیا ا  ،عربستان پرداخته رهیاعراب در شبه جز یز  گ

 نییشتت ه و  قش آ ان در جامده تب یمفهوم بازشتتناستت

افراد استت  که  نی قش ا یشتتودا قحداً پس از بررستت

 ا  دبریپ هیآ نیا قیدق ریبه ترجمه و تفس توانیم

 یگفرهن یهااز جنبه یکه به برخ یخیکتر تار در

استتت  که: شتتت ه انیا  ، باعراب اشتتتاره کرده یز  گ

 بوده و انیخ ا ریبود   که تح  تنث یهتا افرادکتاهن»

 یو بته کتارها کرد ت یم ییگوشیرا پ نت هیحوادث آ

 یحا یشتتت نیا همچن   یورزیالداده مبادرت مختارق

 ،یلدلاکنتت )احمتت  یحهتتا وهتتا بود تتتا بر آنتتتابع آن

، 1، ج9373 ،ی  طبرستتت370-321م، صتتتص3000

 (ا3313،  2ق، ج9493 قحر، ی  س353 

ا   که دو کار ا جام بوده یکاهنان، افراد خاصتتت لذا

الدادها خارق یو ا جتام کتارها ییگوشیا ت : پ دادهیم

 ایگو فتال گو،شیلفر فقط بته پ نیترجمته ا نیبنتابرا

 اش ،بیم یترجمه  اقص ن،یاطیاز اجنّه و ش ر  هیگالهام

 ااستت یترجمه  اقصتت زیکه ترجمه به جادوگر  چنان

اشتتتباه استت    زی  یترجمه کاهن به اخترگو نیهمچن

 ریکتاهنان با کم  اجنّه از غ ،یدر فرهنتگ عرب رایز

با  ،یرا یکه در فرهنگ ا یدر حال شتتت  ت ،یبتاخبر م

 ارک نیها به اآن یریاستفاده از ستارگان و محم قرارگ

 اپرداختن یم

 

ماده  انیخ او   متدال جه  ب نمونهه دو:: .4-3

  یدر قرآن کر یخلق  ا ستتان از الفاظ متد د یاصتتل

که  اس یدر حال نیاست ، ااستتفاده کرده« مال»ما ن : 

واژگان  نیترجمه ا یچگو گ رامونیمترجمتان پ انیتم

  ظر وجود داردا اختالف

وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْمالِ » هیتمثتال در آ عنوانبته

 یرا به مدنا« مال»( اکثر مترجمان کلمه 54فرقان:«)بَشَراً

 رستتت ی ظر مبه کهیا ت ، در حالترجمته  موده« آب»

 یباش ا البته برخ «یمن» عیما ه،یآ نیمنظور از آب در ا

کلمه  یو قرشتتت ی ور ،یاز مترجمتان متا ن : خواجو

متتا نتت :  گرید یه و برخرا استتتتفتتاده  مود «حفتته »

ستتراج از اضتتافه  ،ینیمشتتک ،یبروجرد ،یاقمشتتهیاله

 اا  استفاده کرده« آب» حفه در کنار واژه  یریتفس

 یتمام باًیذکر استتت  که متاستتتفا ه تقر انیتشتتتا

( Waterاز کلمه ) یستتتیمترجمتان قرآن بته زبان ا گل
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ه که با  ، ب ون آناستتتفاده  موده هیآ نیترجمه ا یبرا

 ان یتوجه  ما هیآ  یمفهوم صح

( 7-5طارق:«)خُلِقَ مِنْ مالَ دافِق» هیرابحته بتا آ در

مترجمان وجود داردا  انیم یادیز ی ظرهتااختالف زی 

 ترجمه کرده:« جهن ه یآب»آن را به  یبرخ

 (انی)ا صاراس آبى جهن ه آفری ه ش ه از

)مکارم ستتت ری ه شتتت ه ایت  آب جهنت ه آف از

 (یرازیش

از آب  حفتته «: » حفتته جهنتت ه»بتته  گرید یبرخ و

 (یاقمشهیاله«)اى خلق  گردی هجهن ه

مترجمان آن بوده که  نیا فرضشیپ رس یم  ظربه

 رایدر مردان استت   ز یمن یهاآب، همان ستتلول نیا

 یهتتاآب را اع  از ستتتلول نیا گریمترجتتان د یبرخ

ا  : ترجمه کرده گو هنیزن و مرد دا ستتته و ا یجنستت

  ظر( که بهینی)مشتتتک«نیجهنت ه مختلط از زوج یآب»

 ه،یآ نیا میذ شتت همحرح  ریبا توجه به تفاستت رستت یم

 باش ا تر یترجمه مذکور صح

در برداشتتت  از مفهوم  یپراکن گ نیا متتنستتتفا ه

مشتتتاه ه  زی  یستتتیا گل یهادر ترجمه ه،یواژگتان آ

 یاز الفاظ« مال»لفر  یبرا یعنوان مثال برخبها شودیم

استتتتفاده  (liquid)، (fluid)، (drop)، (water)متا ن  

 نیا ی( براwaterقحداً واژه ) رس ی ظر ما   که بهکرده

  ادرس  باش ا هیآ

کلمتتات  شتتتهیاز ر زی « دافق»واژه  یبرا نیهمچن

(eject) ،(effuse) ،(pour) ،(leap) ،(gush) ،(emit) 

و  دو بخش صف  نیا ریترک جهیا   و در  تبهره برده

 ا  :ترجمه  موده گو هنیموصوف را ا
He is created from a leaping drop 

(Saffarzadeh, 1995) 

He was created from an effusing fluid (Qaraei, 

1991) 

He is created of water pouring forth (Shakir, 

1982) 

He is created from a drop emitted (Sarwar, 

1981) 

أَ لَ ْ یَ ُ » هیدر آ «یمن»رابحته بتا ترجمه کلمه  در

 نیترجمه ا ایگو زی(  37:ام یتق«) ُحْفَتةً مِنْ مَنِی  یُمْنى

مشتتکم  اریآن بستت یبرا  یصتتح ینیگزواژه و مدادل

( از یترجمه فارستت 50اکثر مترجمان) رایاستت   زبوده

از واژگان  زی  گرید یواژه استتتفاده کرده و برخ نیهم

 ا  :کرده فادهاست میذ

 (یقمشه ا یآب  حفه)اله قحره

 ،یخستتترو ،یگرمتتارودی)موستتتویآب من قحره

 (یسراج، بروجرد

 (ی)عاملزی اچ عیما

 (یرازاز آب پش )ابوالفتوح  یآب

اکثراً از دو واژه  زی  یستتتیا گل یهتتاترجمتته در

(Semen( و )Sperm )نیاستت ا همه ااستتتفاده شتت ه 

که همچنان در رابحه با ترجمه  ده یمحالر  شتتتان م

 ییمدنا یرگیت ی ستتتم،  وع  یواژگتان مربوط بته تول

وجود دارد که الزم استت  در جه  رفع آن کوشتتش 

 شودا

 

 واژگان ییرابطه زبان و فرهنگ در ترادف معنا .5

کری  از اصتتتول و مبتتا ى کتته مترجمین قرآن یکى

م کافى  سب  به آن داشته باشن ، اص  التفاتبایسمى

بایس  وجود ع م ترادف در واژگان قرآن اس  که مى

در ترجمه، خود این اصم را لحاظ کنن ا مس له ترادف 

فرهنتتگ بر آن از دیربتتاز اذهتتان عتتالمتتان  راتیو تتتنث

و آرال و  ظریات  شتهزبا شتناس را به خود مشغول دا

  ا  ا حقیقفتهمختلفى در این خصتتتو  در پیش گر

استت  که هیچ  نیا یهاى قرآ مستت له در رابحه با واژه

اى دیگر وجود  تت ارد کتته واژه  یکراى در قرآنواژه
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اب اس  که اعربتوا   جایگزینش شتود و این حقیقتى

 هاخالص و برخوردار از فصاحتى که قرآن در میان آن

 ش ، به درک آن  ایم آم   ا ل از

مالحظتات در ترجمه واژگان  یبرخ انیتاز ب شیپ

مترادف در قرآن، ابت ا الزم استتت  در رابحه با مفهوم 

 نتته،یزم نیمحرح شتتتت ه در ا یهتتاهیتتترادف و  ظر

 شودا انیب یحاتیتوض

 

 غالب در خصوص ترادف هینظر .5-1

خصتو  مس له ترادف، تد ّد الفاظ براى افاده  در

بلکه مستت له آن اس  که  ستت ،یمدنایى واح  م  ظر  

شود الفاظى متد ّد براى افاده مدنایى واح  وجود تهگف

ها ها و لهجهآن که این ترادف به تد ّد زباندار ت ، بى

ا  ، ها قائم ش هبرگردد و میان الفاظى که به ترادف آن

 یباشتتت ا برختلفّر وجود داشتتتته مقامتشتتتابهى در 

اى حاکى از فق ان حسّ مدتقت  ت  این تدت ّد، پت ی ه

ى بر مح ود کردن لغوى و عت م قت  رت چنین حستتتّ

ها و مشخّص ساختن دقیق مدا ى الفاظ اس  و م لول

اى دا ن  که هیچ فای هفزو ى و زیادتى مى یآن را  وع

 (ا3تا،   یفارس، بدر آن  یس )ابن

اى حاکى از  یز مدتقت  ت  این تدت ّد، پ ی ه یبرخ

غنا، گستتتردگى و ق رت بر تصتترّف در زبان استت  و 

ورز   و آن را ین ثروت لغوى افتخار مىبستتتیتار بر ا

شتتمر  ا )بن  هاى مه  زبان عربى مىیکى از ویژگی

 (333م،   9137الشاطی، 

که اگر بهذیری  پیشتتترف  و  استتت یدر حتال نیا

تحوّل در محتالدتات زبتا شتتتنتاستتتى ما را از مرحله 

فراتر  هاهاى بسیط میان زبان عربى و دیگر زبانمقایسه

اس  که با بهره جستن از  تایم برده و ب ان سو خوا  ه

ها و پ ی ارهاى صتتتوتى به محتالدتات مربوط به زبان

 هپژوهش در خصتوصتیات زبان عربى بهردازی   مس ل

کثرت الفاظى که بر ی  مدنا دالل  دار  ،  کهنیدیگر ا

 ته تنهتا متایه افتخار و مباهات  خواه  بود، بلکه ی  

طلب ا کتر حلّى را مىخواهت  بود که راه« مستتت لته»

مستت له دو راه متفاوت را  نیفرهنگ لغ  جه  حم ا

 ا  :در پیش گرفته

محلر که ترادف وجود دارد،  نیا رشیبا پذ برخى

ا گرد ی  مدن انیمدتق    ا بوهى از الفاظ متد ّد براى ب

این الفاظ متد د  ایآن که اشتتتاره کنن  آا ت ، بىآمت ه

ا کستتتانی ایهایى متفاوت استتت  هتا و لهجهگویش

« النوادر»ابومستتحم اعرابى)قرن دوم هجرى( در کتاب 

 و« فاظاالل»( در کتاب رىستتکّی )قرن ستتوم هجو ابن

این  ظریّه را اختیار « قاموس»فیروزآبتادى صتتتاحتر 

مال فى اس»در کتاب  یروزآبادیعنوان مثال فا  ا بهکرده

هاى عسم( هشتاد  ام براى عسم   )درباره  ام«الدستم

 اس اگرد آورده

فارس  قم اس  که تنها براى از احم  بن نیهمچن

ز یه  یخالوو از ابن سنگ( هفتاد  ام حفر کرده«)حجر»

ص  شیر( پا «)اس »گف : براى اس  که مىشنی ه ش ه

 اس )بن مار( دویس   ام گرد آورده«)حیّه» ام و براى 

 (333م،   9137الشاطی، 

متا اتفق لفظه و اختلو مدناه من »در کتتاب  مبرّد،

استتت  که از ها حروفىاین»گوی : مى« المجیت القرآن

و همه در  گرد آوردی ، -عزّ و جمّ -کتتاب خت او ت 

لفر متّفق و در مدنتا مختلو ]و یتا[ در ظاهر گفتار به 

یک یگر  زدی  و در مدناى خود با یک یگر متفاوتن ، 

شود  چه، در عرب مشاه ه مى مبر مبناى آ چه در کال

کالم عرب گتتاه دو لفر متفتتاوت براى دو مدنتتاى 

متفاوت، گاه دو لفر متفاوت براى مدناى واح  و گاه 
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ق و متشتتتتابتته براى مدنتتایى واحتت  دو لتفتر متّف

 (ا47ق،  9402آی )المبرد، مى

ستتوى دیگر برخى از کتر لغ   یز هستتتن  که  از

ل واح  اطالق، و یا براى هر ی  از الفاظى که بر شتتى

شتتتو  ، م لول کار گرفته مىبراى مدنتایى واحت  بته

کنن ا مبناى ابومنصتتتور ختا  و متمایزى را ذکر مى

ق الفرو»و ابوهالل عستتکرى در « فقه اللغة»ثدالبى در 

الصتتاحبى فى »در  ارسفو همچنین احم  بن« اللغویة

کته این هر ستتته از علمتاى قرن چهارم  -«فقته اللغتة

 همین اس ا -هستن 

هر  در»کن  که: اعرابى چنین  قم مىاز ابن یثدتالب

اى کتته عرب بر یتت  مدنتتا اطالق یتت  از دو واژه

در دیگرى  یس   باشت ، مفهومى وجود دارد که کرده

ممکن است  این مفهوم را بشناسی  و از آن خبر دهی  

و ممکن است  بر ما پنهان و پوشی ه بما   که در این 

کنی  که اعراب  یز  ستتتب  ب ان صتتتورت حک   مى

 (334م،  9137بن  الشاطی، «ا)ا   اآگاه بوده

 را ب ان« فروق اللغة»کتاب  زیعستتتکرى   ابوهالل

در آن به بیان تفاوت م لول و هت ف تتنلیو کرده که 

هتتا را مرادف یکتت یگر مدنى کلمتتاتى بهردازد کتته آن

ا  ا وى کتاب خود را با فصتتتلى در بیان این خوا ت ه

حقیق  که تفاوت الفاظ، در ی  زبان، موجر تفاوت 

از این عنوان بر  کهنهاستت  آغاز کرد، و چنامدا ى آن

کلمه آیت ، بته عقیت ه وى هرگاه در ی  زبان، دو مى

کار رود یا دو  ام روى ی  چیز  هاده براى ی  مدنا به

شتتتود، هر یت  از این دو کلمه یا دو  ام م تتتمو ى 

متفتاوت با م تتتمون کلمه یا  ام  خستتت  را ایجاب 

دا ستت  « زائ »کن ، وگر ه بای  کلمه یا  ام دوم را مى

 که به وجودش  یازى  یس ا

 حتىمستتت لته از دیر باز تاکنون محرح بوده و  این

شتتتناستتتا ه  وین با هتاى زبانپس از آن کته پژوهش

اى در علوم مربوط به زبان و آوا و علوم محالدات تازه

اس ، همچنان بال تکلیو ما  ه اجتماعى پیو   خورده

 ظران زبان عربى  ظریّه واح ى را در این و صتتتاحر

 تاگفتته  ما   که  ظریّه  لبتتها ت ا امورد اختیتار  کرده

ر زبان عربى،  ظریّه غالر و رایم بوده وجود ترادف د

شتتتنتتاستتتى و همچنین و اکثر خبرگتتان علوم زبتتان

ر عنوان  مو ه دکتشناسى زبان، ب ان مدتق   ا بهجامده

اى با شتتناستتان مداصتتر مقالهعلى عب الواح  از زبان

م( 9123هاى زبان عربى در مجله الثقافة)عنوان ویژگی

هاى ویژگی از یبرخ ی گاشتتته و در آن ضتتمن مدرف

محلر اذعان کرده که عل  ا تخاب  نیزبتان عربى بت 

استتت  که این زبان  نیا ،یجه   زول وح یزبان عرب

 ها لفرتوا   ی  مدنا را با دهبه ستتتبر غناى خود مى

که بررسى و استقرال الفاظ قرآن در آن  یبیان کن ا  ها

دهن  که هر لفر این گواهى مى برستتیاق خا ّ خود، 

رود که هیچ کار مى  بر مفهومى ختا ّ بهبراى داللت

هتتا و کتتتر لفر دیگرى، از ا بوه الفتاظى کتته فرهنتگ

دا توا   آن را اا  ،  مىتفسیر براى آن مفهوم ذکر کرده

 کن ا 

این استتت  که خ او   متدال  زیع م ترادف   عل 

 نی، بنابرا«وَ الْقُرْآنِ الْحَکِی ِ»فرمای : در ستتتوره یس مى

قرآن حکی  است  و از ستوى حکی  فرستتتاده ش ه و 

حکمت ِ حکی  اقت تتتال دارد کته هر کالمى در جاى 

در مورد خ او   دو تدبیر  نیکار رودا بنابراخاصتتى به

ز   که همان اى، ستر  مىمشتابه ب ون افاده مدنى تازه

ده  و الفاظى که گویى و لغوگویى را  تیجه مىزیتاده

رستتتن ، هر ی  حامم  ظر مىکری  مترادف بهدر قرآن
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ها سلر اس  که ترادف را از آناىخصتوصتیات ویژه

 کن امى

 

در رابحتته بتتا   یکردر قرآن نمونهه اول: .5-1-1

 یالفاظ متد د ام ،یقبتم از وقوع ق نیزم  یتوضتتتد

تَرَى الْنَرْضَ » اتیاستتت ، از جمله در آکتار رفتتهبته

( از 31فصل :«)ةتَرَى الْنَرْضَ خاشِدَ»( و 5حم:«)هامِ َةً

اس ا در کتر استفاده ش ه« خاشده»و « هام ة»واژگان 

اس : گفته شت ه« هام ة»واژه  شتهیلغ  در رابحه با ر

خاموش ش ن، مردن،  یبه مدنا« هَمَ َ» شتهیهامِ َةً از ر

 (923،   7، ج9379 ،یش ن اس )قرشو خش 

اَصتتواتُهُ  »استت : آم ه زیالبالغه  واژه در  هم نیا

(  ص اهایشان 334، خحبه9330 ،یرضویشتر«) ةأهَامِ

در آیه شریفه، « هامِ َةً»مراد از  نیخاموش شت ها بنابرا

در  یکه حیات و حرکت یامردن زمین استتت  به گو ه

 آن وجود   اردا

به مدنى تذلّم و « خشع» شهیاز ر زی « خاشده» واژه

(ا 343،   3، ج9379 ،یتواضتتتع استتتت )قرشتتت

خشوع به مدنى »گوی : رابحه می نیدر ا یاصفها راغر

ضتتراعة و تذلّم استت  و اکثر استتتدمال آن در جوارح 

که اکثر استدمال ضراعة در تذّلم و تواضع اس ، چنان

 (333،  9373 ،یاصفها راغر«)قلبى اس 

 45ذیم آیه  انیالبمجمع ریدر تفستتت زی  یطبرستتت

 : خشوع و تذّلم و اخبات  ظیر ه  یگویسوره بقره م

استت ، از و ضت ّ خشتوع تکبّر و خودپستن ى هستتن 

دار  ، مگر  یکی زد یخشتتوع و خ تتوع مدنا رونیا

که خ تتتوع در تواضتتتع ب  ى و اقرار به خ م  و آن

آن  هخشتوع در تواضع ص ا و چش  اس  و اصم مادّ 

، 9ق، ج9405 ،یاستتت )طبرستتتاز  رمى و آستتتا ى

 (ا930 

، خ توع و خشوع را «خ تع»راغر در مادّه  البته

مدنا یکى دا ستتته و میان آن دو فرقى قائم  یستت ا در 

که خشوع به مدنى تذلّم و تواضع آ چه مسل  اس  این

استتت  و با ستتتکوت و آرامى و اطاع  و ستتتر بزیر 

واژگان در  نیا ت اختن قتابم جمع و تحبیق استتت ا ا

به  ایتو  ارحىراجع بته تتذلّتم قلبى یتا جو  یکرقرآن

کار به زیبیرو ى،   عبارت دیگر راجع به تذلّم درو ى و

 رودامی

صتتف  موجودات جام    ،یکرصتتف  در قرآن نیا

دَةً »است  مثم  یز آم ه ( 31فصل :«)تَرَى الْنَرْضَ خاشتِ

آیته منظور از خشتتتوع، آرام و بی حرک   نیکته در ا

هاى خ ا آن اس  که بودن اس ، یدنى از جمله  شا ه

 بینى و چون آب بر آنحرکتت  مىزمین را آرام و بى

 ااب ییم اتیکن  و ح ازل کردی ، حرک  می

تَرَى الْنَرْضَ » هیبا آ هیآ نیوجته تفاوت ا انیتب در

گفتت : چون بحتتث از زمین   یتت( بتتا5حم:«)هتتامِتت َةً

شود، لذا این دو اس  و ه ف آن اس  که احیال مرده

اس ا در دو مقام متفاوت و به دو جه  ذکر ش ه واژه

که خ او   چحور مردگان در آیه اول تح  عنوان این

کار به« تَرَى الْنَرْضَ هامِ َةً» تکنت ، عبتاررا ز ت ه مى

 باش یاالرض ملاحیا یهااست  که از جمله  شا هرفته

دوم در  هیآ کنیکه  اظر بر ادلّه امکان مداد استت ، و ل

زمینه ستتتوق دادن مردم به عبادت خ او   و یادآورى 

کار به« خاشتتتده»استتت ، لتذا واژه هتاى الهى دمت 

 اس ارفته

طباطبایى در المیزان مدتق  استتت  که زمین  عالمه

به شتتخص فقیر و  هیخشتت  و خالى از گیاه در این آ

ب اعتى تشبیه ش ه که گرفتار ذل  و حقارت اس  بى

و پس از  زول باران به کستتتى که گویى مال فراوا ى 

ها را در تن کرده و با دستتت  آورده و بهترین لباسبه
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به حرک  در آم ه  طقامتى رعنا و کشتتی ه و پر  شتتا

اى که در صتورتش آثار  دم   مایان اس ، در گو هبه

 .«تَرَى الْنَرْضَ خاشِدَةً» : گویمى میبه این دل جهی ت

 

 گیرینتیجه

اوالً   ،یمتن ادب  یاز جمله مسائم مه  در ترجمه 

 ق رت ًا یو ثا  یشناخ  سح  متن از لحاظ ارزش ادب

ا استتت  گرید یمتن ادب  یبه  یمتن ادب  یترجمته 

در خصتتو   یدو گام استتاستت نیکه ا استت یدیطب

 ژهیخا  و و یمتن ادب  یعنوان به  یکرترجمه قرآن

 ییواال  یاز اهم باش ،یم یا یاعجاز ب ازیامت یکه دارا

 برخوردار اس ا

 ،یشناساز جمله مباحث مه  در عل  زبان نیهمچن

ها رابحه آن زیو فرهنگ و   اتیتوجه به دو ستتح  ادب

 ا در خصو اس یشناسبا زبان و تحوالت عل  زبان

 و مقولهد نیگف : ا  یبا اتیتزبتان و ادب انیترابحته م

بوده و در دو رتبه  هیتو ثتا و هیتهمتا نت  دو  ظتام اول

  یکه زبان هما ن   یمدن نیمختلو قرار دار ت ، بت 

 نیستتتح  روئ ات،یعمم کرده و ادب هیو اول هی ظتام پا

 اس ا هیزبان و  ظام ثا و

  یبا زیزبان و فرهنگ   انیخصتتتو  رابحته م در

دقم ت یهاوهی وع و ش ا گریگف : از آ جا که فرهنگ، ب

ستتتاخ  واژگان  نیجامده استتت ، بنابرا  یو تفکر 

 یبا سح  فرهنگ داردا بررس یمیارتباط مستتق ،یزبا 

چگو ه فرهنگ و  دهت یمتدت د  شتتتان م یهتامثتال

واژگان   نوجود آمجتامده باعث به یگفتمتان فرهنگ

ا شودیواژه واح  م  یاز   یج  یهامتد د و ساخ 

ر د  ،یکرمترجمان قرآن اس  ستتهیشتا میدل نیبه هم

دو سح  مختلو توجه داشته و  نیهنگام ترجمه، به ا

دو ستتتح ،  نیا نیادیتتبن  یمفتاه میتتواژگتان را در ذ

 ا  ن یترجمه  ما  یو پرداخ  و در  ها اف یدر

 یپژوهش تالش شتت  تا برخ نیدر ا میدل نیهم به

را  یقرآ  یهااستتتداره ژهیوبه ،یواژگا  یهااز ستتاخ 

 اتیقرار داده و در دو سح  ادب یمورد م اقّه و بررست

ا جام  یهاها و  ق  ترجمهآن ویو فرهنتگ، به بازتدر

 ان ب زیبر استتتداره،    یشتتودا عل  تنکشتت ه، پرداخته

 وع مجاز و  نیترعنوان مه به هجه  اس  که استدار

 یواال گاهیو جا  یاهم یدارا یا یتتتت ب یساختار زبا 

 ظران از صاحر یاریبوده و بس یباشناختیو ز یمدرفت

بخش  نیکته ترجمه آن، دشتتتوارتر ا ت  هیتعق نیبر ا

 متن اس ا  یترجمه 

زبان و فرهنگ در چهار  انیمقتالته رابحه م نیا در

 ،یی( تحول و تحّور مدنا3واژها، ( ساخ  ت 9سح : 

 یی( ترادف مدنا4و  ییمدنتا یرگیو ت  یّت( شتتتفتاف3

و   یّ جا که مس له شفافاز آن ان،یم نیش ا در ا یبررس

 یداشتت ، ابت ا به مدرف یاریبستت  یاهم ییمدنا یرگیت

پرداخته و  یو عارضتتت  ا هعتامت ییمدنتا یرگیا واع ت

 ییمدنا یرگیشتتناخ  ت یهااز شتتاخص یستتهس برخ

است  که عبارتن  از: استفاده از روابط شت ه یمدرف زی 

شتتناخ  روابط مت تتاد و  ،ینی شتتو ه  ینیجا شتت

 اجمله یمنحق یها یشناخ   اسازگار

 منابع
 اقرآن کری  ا9

 ، یترجمتته قرآن کر(، 9374) یتتعبتت الحم ،یتیآ ا3

 تهران: ا تشارات سروشا

ها ق(، 9403عتتلی)متتحتتمتت  بتتن ه،یتتبتتابتوابتن ا3

 انیق : جامده م رس ،االخباریمدا 
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: قی، تحقالخصتتتائصم(، 9113أبوالفت ) ،یجنابن ا4

للکتاب،  ةیالمصتتر  ةی جار، مصتتر: اله یمحم عل

 ایالحبدة األول

سّر م(، 3004محم )عب اهلل بن ،یخفاج ستنانابن ا5

: ترویب ن،یال شتتمس  ی: ابراهقی، تحقالفصتتاحة

 ای اشرون، الحبدة األول

الصاحبی فی فقه اللغة تا(،  یفارس، احم  )ب ابن ا2
، الدربیتة و مستتتائلها و ستتتنن الدرب فی کالمها

 مکتبة المدارفا: روتیب

و  ریالتحر(، تایطتاهر)بمحمت  بن عتاشتتتور،ابن ا7

 اخی: م سسة التارروتیب ،ریالتنو

لستتتتان ق(، 9494مکرم)محمتت  بن منظور،ابتن ا3

 : دار الصادر، الحبدة الثالثةاروتی، بالدرب

النق   یاالستدارة فم(، 9133یوستو) ابوالد وس، ا1

، الحت یتث: االبدتاد المدرفیتة و الجمتالیة یاالدب

 ای: داراله روتیب

 ،نیکتاب الصتتتناعتم(، 9179)یعستتتکر ابوهالل ا90

و محم  أبوالف تتم، قاهره:  یالبجاو ی: علقیتحق

 اةیالحبدة الثا  ،یالحلب یسیمحبدة ع

  یالدرب الق  خیتارم(، 3000صتتال ) ،یالدلاحم  ا99

: شتتترکتته المحبوعتتات روتیب ،هیتتو البدثتته النبو

 و النشرا عیللتوز

تهران:  ، یکرترجمه قرآن(، 9339)کاظ  یس ارفع، ا93

 ایکاشا  یف یقاتیموسسه تحق

ترجمتته قرآن (، 9330محمود) تبریزى،اشتتترفى ا93
 اتهران: ا تشارات جاوی ان ، یکر

 یچگو گ»(، 9319)ستترایرضتتا  شتتادمان،  ،یاما  ا94

، «ترجمه ن یدر فرا یقرآ  یهااستتتداره یابیمدادل

تهران: دا شتتتگاه امام  ث،یمحتالدات قرآن و ح 

 صادق)ع(ا

ق :  ، یکرترج  قرآن(، 9333)نیحستت ان،یا صتتار ا95

 ا تشارات اسوها

 ی ق  و بررستتت( »9333)یعلمحم  یستتت ،یازیا ا92

: تهران: دا شک ه علوم ثیعلوم ح « القرآنضرب

 ا3، شماره99سال ث،یح 

ترجمه (، 9322)ابراهی محم ستتتیت  بروجردى، ا97

 تهران: ا تشارات ص را ، یقرآن کر

آالل الرحمن ق(، 9430جواد)محمتت   جفى،بالغى ا93

 ا، ق : بنیاد بدث فى تفسیر القرآن

اعجاز م(، 9137الرحمن)عائشة عب  الشتاطى،بن  ا91

، تهران: ، ترجمه: حستتتین صتتتابرىبیتا ى قرآن

 شرک  ا تشارات علمى و فرهنگىا

و  میأ وارالتنزق(، 9493عمر)عب اهلل بن ،ی تتاویب ا30

 ،ی: عب الرحمن المرعشتتتلقیتحق ،میأستتترارالتنو

 ایالتراث الدرب الی: دار إحروتیب

 یهاترجمه یو بررس  ق  (،9310احم ) ،یپاکتچ ا39

تهران:  پور،یبته کوشتتتش محم  جا  ، یکرقرآن

 دا شگاه امام صادق)ع(ا ییا جمن دا شجو

، ق : مکتبة محوّلق(، 9401)نیال ستتد  ،یتفتازا  ا33

 ایال اور

، تفسیرروان جاوی ق(، 9313محم ) تهرا ى،ثقفى ا33

 اتهران، ا تشارات برهان، چاپ سوم

، دالئم االعجازق(، 9433عبت القتاهر) ،یجرجتا  ا34

دار  :روتیب ،یهن او  ی: الت کتور عب الحمقیتحق

 اةیالکتر الدلم

، أسرار البالغةق(، 9434) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا35

 اةیدصرال: المکتبة روتیب ،ی: محم  الفاضلقیتحق

 یهاترجمه یبررس(، 9335)نیبهالال  ،یخرمشاه ا32

 ا ایب جا،یب ، یکرقرآن یفارس نیامروز
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علوم  یف  تتتتاحیاإلق(، 9434)ینیقزو ریتتخح ا37

 ،ی: محمت  عبت القتادر الفتتاضتتتلقی، تحقالبالغتة

 اةی: المکتبة الدصرروتیب

روض الجنتتان و ش(، 9375ابتوالتفتوح) ،یراز ا33

 اصتت ، مشتته : کوشتتش یاحقى و ، بهالجنانروح

 رضوىاق سآستان

(، 9337محمتت )بن نیحستتت ،یاصتتتفهتتا راغتتر ا31

 می: محم  خلقیتحق ،القرآنریتغر یالمفردات ف

 اهیآرا یتهران: موسسه فرهنگ ،یتا یع

الکشتتاف ق(، 9407عمر)محمود بن ،یزمخشتتر ا30

: دار الکتاب روتیب ،میتعن حقتائق غوام  التنز

 الحبدة الثالثةا ،یالدرب

 ،یگرایستتتتاختت (، 9371فرزان) ،یستتتجتود ا39

تهران: حوزه  ،یو محالدات ادب یگرایپستاساخ 

 ایهنر

، تهران: شرک  ترجمه قرآنتا(،  یرضا)ب ستراج، ا33

 ا تشارا یسهام

(، 9332)حسینابوالحستن محم  بن ،یرضت یست ا33

ق : ا تشتتارات  ،ی، ترجمه: محم  دشتتتالبالغة هم

 دارالهجرةا

قتتاهره: ، ظالل القرآن یفق(،9493) قحتتریتتستتت ا34

 دارالشروق، الحبدةالثالثةا

علوم  یالمزهر فق(، 9430)نیال جالل ،یوطیستت ا35

  ،ی: محم  أبوالف تتم إبراهقی، تحقاللغة و أ واعها

 اةی: المکتبة الدصرروتیب

 ، یکرترجمه قرآن(، 9374)ابو الحستتن شتتدرا ى، ا32

 تهران: ا تشارات اسالمیةا

 ، یکرترجمه قرآن(، 9330)طتاهره صتتتفتارزاده، ا37

 تهران: موسسه فرهنگى جهان رایا ه کوثرا

تهران،  ،یشتتناستتیمدن(، 9371کوروش) ،یصتتفو ا33

 ا تشارات سوره مهرا

، الجامعجوامعق(، 9405حسن)ف م بن ،یطبرس ا31

 بیروت: داراالضوالا

مجمع البیان فى (، 9373) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا40
 ، تهران: ا تشارات  اصرخسرواتفسیر القرآن

جتتامع ق(، 9493جریر)بنابوجدفر محمتت  طبرى، ا49
 یکوشتتتش صتتت ق، بهالقرآنالبیان عن تنویم آى

 دارالمدرفةاعحار، بیروت: جمیم 

، تهران: تفستتتیر عاملى(، 9320)ابراهی  عتاملى، ا43

 اا تشارات ص وق

، تحقیق: الحرازق(، 9333حمزه)یحیى بن علوى، ا43

 سی  بن على مرصفى، قاهره: دار الکتر المصریها

تهران:  ،بهیط اتیح(، 9339حستتتن) ،یاکبریعل ا44

  سم کوثرا

در  یعب ، استتتداره کا و ( »9335عادل) ،یبیعن ل ا45
،  امه حکم ، تهران: دا شگاه «قرآن یشناسا سان

 ا7امام صادق)ع(، شماره

ترجمتته ق(، 9495)مهتت ىمتحمتت  فتوالدو تت ، ا42

 الکری اتهران: دار القرآن ، یکرقرآن

ترجمه و (، 9373) قىعلىستتتی  االستتتالم،فی  ا47

 ا، تهران: ا تشارات فقیهتفسیر قرآن عظی 

، تهران: مرکز  ور ریتفس(، 9333)محستن قرائتى، ا43

 اهایى از قرآنفرهنگى درس

تفستتتیر (، 9377)اکتتبری عتلتیتتستتت ،یقترشتتت ا41

 بدث ا ادی، تهران: بنالح یثأحسن

، تهران: قاموس قرآن(، 9379) تتتتتتتتتتتتتتتتت ا50

 اإلسالمیةا دار الکتر

ا جمن  یریترجمه تفستتت (،نیمق س)عه  کتاب ا59

 کتاب مق سا
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، الکتتافىق(، 9409)دقوبیمحمتت  بن ،ینیکتلت ا53

 اکبر غفارى، بیروت: دارالتدارفاکوشش علىبه

 ، یکرترجمتته قرآن(، 9373احمتت ) پور،کتتاویتتان ا53
 اتهران: سازمان چاپ و ا تشارات اقبال

السداده فی بیان ق(، 9403محم )سلحان گنابادی، ا54
الدبتتاده، بیروت: موستتتستتته االعلمی  مقتتامتتات

 للمحبوعاتا

بر  یدرآم ش(، 9337کاظ ) ،یستتتاع پوریلحف ا55

، تهران: مرکز  شتتتر اصتتتول و روش ترجمتته

 چاپ هشت ا ،یدا شگاه

، به کوشتتتش الکتاممق(، 9402محمت ، ) المبرد، ا52

  اا ی: بروتیب ،یمحم احم  دال

 ترجمتته(، 9379)التت ینجاللستتتیتت  مجتبوى، ا57
 تهران: ا تشارات حکم ا ، یکرقرآن

ق :  ، یکرترجمته قرآن(، 9339)على مشتتتکینى، ا53

 الهادى

 ،یتهاج  فرهنگ(، 9371)یتقمحم  ،یزدیمصباح ا51

 )ره(اینیامام خم یو پژوهش یق : موسسه آموزش

، تهران: روشن ریتفس(، 9330حستن) ،یمصتحفو ا20

 مرکز  شر کتابا

و علوم  خیدر تار یمباحث(، 9333) یمج مدتارف، ا29
 ، تهران: ا تشارات  بالا قرآن

 ، یترجمه قرآن کر(، 9373) محم  کاظ  مدزى، ا23
 ق : ا تشارات اسوه

ترجمه قرآن (، 9373 اصتتتر ) ،یرازیشتتت مکارم ا23
 ق : دار القرآن الکری ا ، یکر

، ىفارس -فرهنگ ابج ى عربى(، تایرضا)ب مهیار، ا24

 ا   ایتهران: ب

االسرار و کشتتوش(، 9329)نی ال یرشتت ،یب یم ا25
اصغر حکم ، تهران: کوشتتش على، بهاالبرارع ة

 کبیر، چاپ چهارماامیر

 ، یکرترجمه قرآن( 9330)یمه  ،یاقمشتتتهیاله ا22

 زهرا)س(اق : ا تشارات فاطمه

ق :  ، یکرترجمه قرآنق(، 9495محمود) یاسرى، ا27

 مه ى)عم(اا تشارات بنیاد فرهنگى امام
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