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 چکیده
است  یاز واژگان یالخط خاص برخ قرآن، توجه به رسم رتفسی و ترجمه در زااز مسائل مشکل یکی

. اندمتفاوت را فراهم آورده ییمعنا هایاند و برداشت که در نگارش به دو شکل گوناگون نوشته شده

 طالخا رسام  یدوگاانگ  یلیتحل یفیراستا  در مقاله حاضر کوشش شده است تا با روش توص نای در

 ریعرب و تفاس اتادبی و زبان قواعد بر هیمشخص و با تک یاتیدر آ «مَا نَیمَا و أ ، کُلّإنّما، أنّما»ادوات 

 یابیا و ارز یمعاصر قارآن واکااو   یفارس هایآنها ترجمه یابی شود، سپس با معادل لیو تحل  هیتجز

از مواضا  باه    ایپااره  در ساو کیاز مترجمان از  یکه بعض میا دهیرس جهینت نیبه ا تیشود. درنها

را در  یناصاواب  هاای متناو  معاادل   هاایی بوده و با انگاشت اعتنا یادوات ب نیا یِالخط تفاوتِ رسم

مناسب متوجه تفااوت   یبا درج معنا زین یبعض گر،ید سوی از و اندادوات اظهار داشته نیبرگردان ا

مترجمان در وهله نخسات،   اشکاالتهرچند عمده  نکهیا تدرنهای. اندادوات بوده نیا الخطیرسم

مرباوط باه    یواژگان است، بعد از آن، مشکل اساسا  نیا لاصی الخطنکردن به رسم مربوط به توجه

نامناسب معنا  نشیزبان مبدأ و به تب  آن گز یو نحو یصرف یمترجم در ساختارها صیضعف تشخ

از « مَاا  نَیأنّما، کُلّ مَا و أ إنّما،»در برگرداندن ادات  «ییرضا» باًیدر زبان مقصد است. درهرحال تقر

 .عمل کرده است ترقیمترجمان دق گرید
 

 های کلیدی واژه
 .معاصر هایرجمهت ادوات، الخطرسم دوگانگی مصحف، الخطرسم م،یقرآن کر
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 مقدمه -1

 یالخط قرآن را بررس رسم ربازدی از پژوهانقرآن

 نتریجیو را نیآنها مشهورتر شتریاند. به اعتقاد ب کرده

]مشهور به  لاصی الخطالخط قرآن همان رسم رسم

از  یاری[ است که بسیرسم عثمان ای المصحفرسم

 هیتوج یکرده و برا دیبودن آن تأک بر موثق زین انیلغو

 اندرا انجام داده هاییقواعد و ضوابط آن کوشش

 همان المصحف(. رسم21، ص1394 ،پاکتچی)

 یعدبا اسلوب و قوا قرآنی کلمات خاص نگارش

 ،یمعمول است )تفکر یالخط عرب از رسم زیمتما

معمول  عربی الخطرسم قتی(. درحق76، ص1385

متقدم دارد؛  عربی الخطبا رسم یتفاوت فراوان

رسم»شک همان  یقرآن ب لیالخط اص رسم رو نیازا

 اریمع هایدر بررس دیاست و با« متقدم عربی الخط

 (.21-20، ص1394 ،ی)پاکتچ ردیقرار گ

قرآن تا است شده سبب هاتفاوت نیا درواق 

 الخطاصالت رسم ۀرا دربار لدلی دو عمدتاً پژوهان

ها و  نوشته براساس سنگ -1متقدم ذکر کنند:  عربی

)ص( امبریاز زمان قبل از پ مانده یجا خطوط به

چارچوب و هاسنت ریمتقدم درگ یالخط عرب رسم

(. 19، ص1394 ،یبوده است )پاکتچ ییامال های

گرفتن از خطوط مرسوم  با وام یکاتبان وح که ینحو به

اند  ، قرآن را مکتوب کرده-و... یانیسر رینظ-آن زمان 

واژگان قرآن  یبرخ انیسبب شد تا در م نیو هم

نو   نیا رایز د؛یبه وجود آ یالخط تفاوت رسم

نگارش مرسوم آن زمان بوده و در آثار و 

قبل از اسالم  راناز دو مانده یجا به یها نوشته سنگ

-34، صص1386الحمد،  یمشهود است )ر.ک: قدور

ها را  تفاوت نیا شمندانیاز اند گرید یگروه -2(؛ 41

 راه و پنداشته یناش یکاتبان وح ییاز اغالط امال

)مکارم شمارندیالخط قرآن برم رسم رتغیی را آن عالج

ز ا گرید یگروه نی(. باوجودا55، ص1388 ،یرازشی

و مرحوم  آملی زادههمچون عالمه حسن یآنعالمان قر

جزء  به- یگریالخط د استفاده از رسم ینیخم یمصطف

دستبرد و  یبرا یقرآن را راه برای -المصحفرسم

قرآن دانسته و بر  فیآوردن مقدمات تحر فراهم

 آراسته،جوان) اندآن نظر داشته رییتغ نبودن زیجا

 (.453، ص5، ج1418 ،ینخمی ؛177ص ،1ج ،1378

آن  ۀدهند مطالعه کتب مختلف نشان درهرحال

)من عنداهلل بودن(  بودن یفیبر توق یاست که برخ

، 1416 ،یوطی؛ س10، ص1978 ،یالمصحف )دان رسم

-یب زاده،ی؛ کبر162، ص1365؛ کردی، 168، ص4ج

بنا بر ادلّه و اجتهاد - زین ی( و گروه372، ص2تا، ج

 اندآن نظر داده بودن یبه اجتهاد -یکاتبان وح

 547، ص1422،ی؛ باقالن843، ص1957خلدون،  )ابن

؛ 278 - 277، ص1368 صالح،ی؛ صبح548 -

 ،یرازشیمکارم ؛402 تا 365ص ،1ج تا،یمعرفت، ب

 (.11، ص1388

 یچگونگ انیآراءِ متفاوت در ب نیگذشته از ا 

مسئله آن  نتریو اصالت رسم المصحف مهم تیماه

 نَیإنّما، أنّما، کُلّ مَا و أ»ادوات مانند  یاست که برخ

 ≠) أنّما ،(ما إنّ ≠) إنّما] متفاوت الخطبا دو رسم« مَا

که  اند([ نگاشتهنَمَاأی ≠) مَا نَأی و( کُلّمَا ≠) مَا کُلّ ،(ما أنّ

حروف شده  نیغلط از ا ییمعنا هایسبب برداشت

بازتاب  زیپژوهش ن نیا یاست. درواق  هدف اصل

 یها ادوات در ترجمه نیهم یالخط رسم یها تفاوت

 ،یصفارزاده، صفو ،ییرضا ،یتیآ ،یو معزّ یشعران»

است  یاست. گفتن «اإلسالمضیفوالدوند، مکارم و ف

معاصربودن و  سو،کازی هاترجمه نیا نشیعلت گز

ترجمه  یها بودن بر انوا  روش مشتمل گر،ید یسو از
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است. از آنجا که  -یریتفس، آزاد و 1یاللفظ تحت-

ها استفاده از  و سنجش عملکرد ترجمه لیتحل یبرا

 یو معان اتیدر فهم آ یمنب  اساس-قرآن  ریتفاس

است. در جستار حاضر  یو ضرور یهیبد یامر -آنها

 اإلمکانیمختلف و حت ریتفاس زشده است تا ا یسع

 یها که در آنها روش-معتبر، مشهور و راهگشا 

 زیو... ن یبالغ یهمچون جام ، ادب یریمختلف تفس

 استفاده شود. -وجود داشته باشد

 هایتاکنون با نگرش ربازیاست گرچه از د یگفتن

در  میقرآن کر ژهیالخط و متفاوت به مسئله رسم

و در کتب  2یمناب  کهن و معاصر علوم قرآن ر،یتفاس

در دسترس  یشده است، پژوهش یاشارات 3یالخط رسم

 یادوات دارا معنایی حاضر تفاوت وهیکه با ش ستین

 ییمعنا تبرداش سبب که- را مختلف الخطرسم

کرده و سپس  یو بررس یابیارز -شده حیناصح

 یرا واکاو میمعاصر قرآن کر هایبراساس آن، ترجمه

شده  مطرح هایپرسش نیتر مهم نیکرده باشد،؛ بنابرا

 اند از: پژوهش عبارت نیدر ا

الخط واژگان تا چه  رسم یِمسئله دوگانگ -1

صحت داشته است. در صورت پاسخ مثبت  زانیم

یم رییتغ زانیانگاشت مخاطب در فهم معنا را تا چه م

 .دهد

 مدّنظر ادوات متفاوت الخطبا توجه به رسم -2

 معنای انتقال حوزه متخصصان که قرآن مترجمان

گروه  نیا یدر انتقال معنا زانیهستند، تا چه م یزبان

 .اندژگان موفق بودهاز وا

 

و  رتفاسی در ادوات الخطرسم یدوگانگ -2

 هاترجمه

مهم در انتقال علوم  اریاز مسائل بس یکی همواره

است. « دقت در ترجمه»مسئله  گرید یبه زبان یاز زبان

 یامور از آنجا ناش گریمسئله نسبت به د نیا تیّاهم

که ترجمه صرفاً به انتقال معنا از زبان مبدأ به  شودیم

کامل بر  یبلکه کسب آگاه شود؛ یمقصد محدود نم

نو   زیبه موضو  و متن و ن قیقهر دو زبان، توجه د

 تیترجمه است؛ اما رعا گرید یها نگارش از مؤلّفه

 تر تیّو با اهم شتریمراتب ب به میوجه در قرآن کر نیا

که از  شود یم یجا ناشقرآن از آن تیاست. حساس

 یبرا یبرتر از ماده نشأت گرفته است و منبع یمنبع

 یها ترجمه یبشر در تمام اعصار است. بررس تیهدا

آن است که در انتقال  ۀدهند نشان یقرآن به زبان فارس

ها باوجود نقاط مثبت نقاط ضعف  ترجمه نیمعنا در ا

و همکاران،  برندقیوجود دارد )روح زین یفراوان

ها  ترجمه یکاست یها از نمونه یکی(. 120، ص1394

 «مَا نَیمَا و أ إنّما، أنّما، کُلّ»چهار حرف  یابیدر معادل

بنا بر اشتباه کاتب - یکه در مواضع شودیم همشاهد

در  ییامال هایوجود غلط هیقرآن و براساس نظر

براساس  ای( و 382ص تا،یالخط قرآن )معرفت، ب رسم

آن دوران که کاتب قرآن مجاز به  یعد نوشتارقوا

 یواژگان بود )قدور یالخط برخ نگارش دوگونه رسم

 یتارنوش شکل دو با –(41-34، ص1386الحمد، 

با  رو نازای اند؛متصل و منفصل در قرآن به کار رفته

دو نو  نگارش متصل و منفصل  نیا نکهیبه ا تیعنا

گروه از  نیمتنو  هستند، ابتدا ا یحامل دو معنا

از  یریگ شد و سپس با بهره یبررس ریحروف در تفاس

 نیمعاصر قرآن در برگردان ا هایمناب  مرتبط ترجمه

 شد. یواژگان نقد و بررس
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 ریدر تفاس« إِنَّما» -2-1

)إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرٌ  هیدر چهار آ« إنّما» واژه

(، 69(، (إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ) )طه: 95لَکُمْ( )نحل: 

إنّما تُوعَدُونَ )( و 5: اتی(إِنمَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ) )ذار

الخط متّصل نوشته شده  ( با رسم7)مرسالت:  (قِ لَوَا

و  «ما»بودن  بر کافه یامر داللت روشن نیاست که ا

، 16ج تا، یعاشور، ب دارد )ابن« إنّما» بودن یحصر

؛ مکارم299، ص1، ج1388 ،ینی؛ حس149ص

 (.19، ص1388 ،یرازشی

 یتوجه داشت زمان دیمسئله با نیا یابیارز در

که  دآییصورت متصل م الخط به در رسم« إنّما»واژه 

)قُلْ إِنَّما  هیجمله بعد از خود را محصور کند، مانند آ

(  إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون  یُوحى

 ،1433 هشام،؛ ابن139، ص3، ج1407 ،ی)زمخشر

فوقْ جمالت بعد  اتیاگر در آ اساس نبرای(. 86ص

الخط آن متصل و در  افاده حصر کند، رسم« إنّما»از 

منفصل صورت  الخط آن به صورت رسم نیا ریغ

 است. 

)إِنَّما عِنْدَ  هیدر دو آ« إنّما»جمالت بعد از  یبررس

؛ 217، ص13ج تا، بی عاشور،اللَّهِ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ( )ابن

إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ )( و 339، ص12، ج1374 ،ییاطباطب

 ،ی؛ طباطبائ540، ص8، ج1415 ،ی)آلوس (ساحِرٍ

است که  بودن یلیاز تعل ی( حاک189، ص14، ج1374

 با حصر ندارد.  یارتباط گونهچیواضح است، ه

)إِنمَّا  هیدر دو آ« إنّما»جمله بعد از  نیهمچن

لَوَاقِ ( )مرسالت:  عَدُونَتُوعَدُونَ لَصَادِقٌ( و )إنّما تُو

است که جواب قسم هستند  نیا ۀدهند نشان زی( ن7

 ،ی؛ آلوس224، ص10؛ ج380، ص9ج تا، یب ،ی)طوس

، 1418 ،ی؛ صاف191، ص15؛ ج5، ص14، ج1415

 الخطرسم نی(. بنابرا198، ص29؛ ج324، ص26ج

است؛ « إنّ + ما»صورت  منفصل به اتآی آن در «إنّما»

« إنّ»اسم « ما»ذکر شد، هرگاه  چهاز آن یجدا رایز

باید منفصل نوشته شود، هرچند در رسم عتاًیباشد، طب

 متّصل کتابت، مخصوص های ویژگی با قرآن الخط

به  زیاز مفسران ن یبرخ رونای از. باشد شده  نوشته

فوق اشاره  اتیدر آ« إنّما»الخط  رسم نبودن حیصح

 دیبا اتیحرف در آن آ نیداشته و معتقدند که ا

، 6، ج1371 ،یبدی)م شد یصورت منفصل نوشته م به

؛ 282، ص10ج تا، یب ،یبروسو-ی؛ حق146ص

؛ 411ص تا، یب ه،ی؛ مغن149، ص16ج تا، یعاشور، ب ابن

(. با 316، ص1382 ،ینحسییمی؛ کر391، ص29ج

دو  اتیدر آن آ« ما»نو   دربارۀ نظراتفاق نیوجود ا

 وجود دارد: رینظر ز

موصوله است )ابوالفتوح« إنّما»در « ما( »الف

، 10، ج1420 ان،ی؛ ابوح91، ص18، ج1408 ،یراز

 ،ی؛ کاشان598، ص1369 ،سبزواریی؛ کاشف375ص

؛ 191، ص15، ج1415 ،ی؛ آلوس2ص، 6، ج1336

؛ 149، ص9ج تا، یب ،بروسویی؛ حق147، ص20ج

، 27ج تا، بی عاشور،؛ ابن10، ص2، ج1416 ،جزیابن

 ش،ی؛ درو249، ص14، ج1374 ،یباطبائ؛ ط8ص

 ینی؛ حس333، ص10؛ ج361، ص5، ج1415

؛ 294، ص8؛ ج276، ص7، ج1363 ،یمیعبدالعظ شاه

، 26؛ ج389، ص16؛ ج382، ص14، ج1418 ،یصاف

، 4، ج1383 ،ی؛ قرائت198، ص29؛ ج323ص

؛ 264، ص2، ج1425؛ دعاس، 361، ص5؛ ج576ص

یمی؛ کر292، ص12، ج1998؛ صالح، 100، ص20ج

، 29، ج1392 ،یآمل ی؛ جواد278، ص1382 ،ینحسی

 (.655ص

 زیجا« إنّما»در « ما» بودن یو مصدر ی( موصولب

، 1420 ان،ی؛ ابوح162، ص28ج ،1420 ،یاست )راز
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 ،یضی؛ ف146، ص5، ج1418 ،یضاوی؛ ب548، ص9ج

؛ 5، ص14، ج1415 ،ی؛ آلوس436، ص3، ج1417

، 1412 ،ی؛ مظهر409، ص12، ج1368 ،مشهدییقم

 ،ی؛ طباطبائ35، ص9، ج1418 ،ی؛ قاسم79، ص9ج

؛ 213، ص6، ج1415 ش،ی؛ درو249ص ،14، ج1374

 (.303، ص9ج

 هیآ نیموجود در اول ی«ما»هرچند  جهیدرنت

 «هیمصدر ایموصوله » یانیپا هیو در سه آ« موصوله»

شده  بحث اتیاست؛ اما باتوجه به معنا و تأمل در آ

 بودن بهتر است. موصوله

 معاصر قرآن هایدر ترجمه« إنّما» یابیارز -2-1-1

 یفارس هایترجمه یابیو ارز یاز بررس قبل

 یبرا ریفوق تذکر نکات ز اتیدر آ« إنّما»معاصر از 

است.  ضروری هاترجمه یننوشتن در بررس اطناب

 یآنها در ادامه تنها به واکاو نییبعد از تب رونیازا

ضعف اشاره خواهد شد و  ایصحت  یها برا ترجمه

خواهد  یراضافه خوددا حاتیاز توض اإلمکانیحت

 شد:

 یحصر است و با معان ۀدهند نشان« إنّما» -1

فقط،  ،یاما، ول( »19، ص1388)مکارم، « فقط»

( به 29، ص1391)آذرنوش، « اگرچه، هرچند، بلکه

نسبت به « فقط» ی. روشن است که معنارودیکار م

انحصار داللت دارد.  یبر معنا شتریب یمعان گرید

که  زین« تنها و... ست،ین نیجز ا» هاییدرواق  معادل

قرار  گاهیجا نیدر ا زیبر حصر دارند، ن یاشاره روشن

 .رندیگ یم

و  یراست به» یو به معان دیحرف تأک« إنّ» -2

هرچند روشن است  راستا نیاست )همان(. درا« همانا

« محققاً و قطعاً قت،یدرحق ،یدرست به» رینظ یکه کلمات

 نیب نیداللت دارد؛ اما از ا دیبر تأک یدر فارس زین

و به یرسهم فا رازی است؛ ترمناسب« همانا»معادل 

 گریبا د سهیدر مقا ید روشنتأکی از هم و بوده روز

 برخوردار است. یمعان

یزیکه، آنچه، چ» یبا معان زیموصول ن« ما» -3

( هرچند 995، ص1391)آذرنوش، « که  هرآنچه که، 

و اشتمال روشن  یروان لیبه دل« آنچه»معادل  نیدر ا

 .است ترموصول راجح ی«ما» یِتیبر مقصودِ کل

فوق  یو معان گفته شیتوجه به مطالب ازپ با

 ی«ما»و  دیتأک« إنّ» بیترک یبرا« همانا آنچه»معادل 

 .شودیم شنهادیشده پ بحث هیموصول در چهار آ

 )إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ( هیدر آ« إنّما( »الف

« إنّما»معاصر در ترجمه  یفارس هایترجمه

 :اندعمل کرده ریصورت ز به

که آنچه نزد خدا است، بهتر  یدرست به :یشعران

 است.

همانا آنچه نزد خدا است، بهتر است براى  :یمعزّ

 شما.

زیرا اگر بدانید، آنچه در نزد خداست،  :یتیآ

 برایتان بهتر است.

درحقیقت آنچه نزد خداست، آن براى  :ییرضا

 شما بهتر است.

زیرا آنچه از نیکى و سعادت نزد  صفارزاده:

 خداوند است، براى شما خیلى بهتر است.

 -اگر بدانید -قطعاً آنچه نزد خداست :یصفو

 و منال دنیاست. براى شما بهتر از مال 

 -اگر بدانید -زیرا آنچه نزد خداست فوالدوند:

 همان براى شما بهتر است.

 آنچه نزد خداست، براى شما بهتر است. مكارم:



 
 

 1396( پاییز و زمستان 12)یاپی، پدومم، شماره شش، سال «قرآن یشناخت زبان یها پژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم   168

 

محقّقاً آنچه )ثواب و پاداش بر  :اإلسالمضیف

 وفاء به عهد که( نزد خدا است، براى شما بهتر است.

است،  یفوق ذکرشدن هایترجمه یابیارز در

 حیطور صح را به« ما» یمترجمان معنا یهرچند تمام

د؛ اما در ارائه ان]آنچه[ در ترجمه خود بازتاب داده

 مختلف عمل شده است:« إنّ» دیحرف تأک یمعنا

و  یصفو ،ییرضا ،یمعزّ ،یشعران رینظ یبرخ -

 .اندارائه داده حیصح ییمعنا اإلسالمضیف

، «نکردن ترجمه»مکارم با  رینظ گرید یبرخ -

به  یلیتعل کردیصفارزاده و فوالدوند با رو ،یتیآ

 .است اشتباه که انداشاره داشته« إنّ» یمعنا

 ریفوق ترجمه ز هیدر آ« إنّما» یبرا رو نیازا

 :شودیم شنهادیپ

 همانا آنچه نزد خداست، براى شما بهتر است.

 ()إِنَّما صَنَعُوا كَیْدُ ساحِرٍ هیدر آ« إنّما( »ب

را « إنّما»معاصر ترجمه کلمه  یفارس هایترجمه

 :انددر ترجمه خود بازتاب داده رزی صورتبه

اند، حیله  که آنچه را ساخته یدرست به :یشعران

 ساحر است.

که آنچه ساختند، افسون   جز این نیست :یمعزّ

 جادوگرى است.

 اند. آنان حیله جادوان ساخته :یتیآ

اند،  ساخته یرکیدرحقیقت آنچه را با ز :ییرضا

 نیرنگ جادوگر است.

جعلى جز حاصل  اتیکه این عمل صفارزاده:

 بازى جادوگران چیزى دیگر نیست. شعبده

اند، ترفند جادوگر  زیرا آنچه آنان ساخته :یصفو

 است.

اند،  بندى کرده درحقیقت آنچه سرهم فوالدوند:

 افسونِ افسونگر است.

 اند، تنها مکر ساحر است. آنچه ساخته مكارم:

اند، از  محقّقاً آنچه ایشان ساخته :اإلسالمضیف

 مکر و نیرنگ جادوگر است.

گفت که  دیفوق با هایترجمه یبررس در

است؛  ترفیمراتب ضع به نجاای در هاترجمه تیوضع

با ترجمه « صفارزاده»نکردن و  با ترجمه «یتیآ» رایز

. اندکامالً اشتباه ارائه داده ییمعنا یحصر یلیتعل

 زین «یمکارم و صفو ،یمعزّ» هایترجمه نهمچنی

به معادل  امکارم تنه سوکیاز رایناقص هستند؛ ز

 و اشاره داشته حیصورت صح موصول به ی«ما»

 حیصح یدر کنار معنا یو معزّ یصفو گرید ازسوی

 ای یلیصورت اشتباه ]تعل را به« إنّ»حرف « ما»

گفت که  دی[ انعکاس داده است. بایربط یحصر

ضیفوالدوند و ف ،ییرضا ،یشعران» رینظ گرید یبرخ

را در ترجمه خود بازتاب  یحیمعادل صح «اإلسالم

 یدرست و موصول را به دیحرف تأک رازی اند؛داده

 .اندکرده یابیمعادل

فوق عبارت است  هیمناسب از آ یِشنهادیپ ترجمه

 از:

 اند، ترفند جادوگر است. همانا آنچه آنان ساخته

 )إِنَّما تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ( هیدر آ« إنّما( »ج

معاصر از واژه  یفارس یها ترجمه یبررس حاصل

 است: لیفوق به شرح ذ

که آنچه وعده داده  یدرست که به :یشعران

  راستست. نهیهرآ د،یشو یم

که آنچه وعده داده شوید، همانا راست  :یمعزّ

 است.
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دهند، راست  که آنچه شما را وعده مى :یتیآ

 . است

شوید،  قطعاً آنچه )بدان( وعده داده مى :ییرضا

  راست است.

سوگنادها[  نکهی]سوگناد به همه ا صفارزاده:

شده،   که به شاما مردم داده ییها هماناا تمام وعده

 راست است.

که آنچه به شما  نهایسوگند به همه ا :یصفو

 شود، راست است. وعده داده مى

اید، راست  که آنچه وعده داده شده فوالدوند:

  است.

( که آنچه به نهای)آرى سوگند به همه ا مكارم:

 است.شما وعده شده، قطعاً راست 

که آنچه )از ثواب  ستین نکهیجز ا :اإلسالمضیف

که( وعاده  امتیدر روز ق فریو پاداش و عقاب و ک

در  یراست است )شک ّ و دودل نهیهرآ د،یشو یداده م

 آن راه ندارد(.

گفت که گرچه  دیفوق با هایترجمه یابیارز در

اشاره « ما» یبه معنا حیصورت صح مترجمان به یتمام

« فوالدوند و مکارم ،یصفو ،یتیآ ،معزّی» اما اند؛داشته

 «اإلسالمضیف»صورت ربط و  را به« إنّ» دیحرف تأک

  که اندکرده یابیمعادل یربط یصورت حصر آن را به

در دو صفحه قبل اشتباه  رشدهذک لدالی به توجه با

 است.

یم شنهادیپ ریفوق ترجمه ز هیآ یبرا رو نیازا

 :شود

[ همانا آنچه به شما وعده نهای]سوگند به همه ا 

 صادق است. یدرست به شود،یداده م

 )إنّما تُوعَدُونَ لَوَاقِع( هیدر آ« إنّما»( ترجمه د

به « أنّما»معاصر از واژه  یفارس هایبرگردان 

 است: لیشرح ذ

به  نهیهرآ د،یشو یکه آنچه وعده کرده م :یشعران

 وقو  آینده است.

 ندهیکه آنچه وعده داده شوید، فرود آ :یمعزّ

 است.

که آنچه به شما وعده داده شود، واق   :یتیآ

 خواهد شد.

شوید،  قطعاً آنچه بدان وعده داده مى :ییرضا

 است. یشدن واق 

سوگند به تمام این سوگندها که آنچه  صفارزاده:

شده است، همه واق   به شما درباره قیامت وعده داده 

 خواهد شد.

سوگند که آنچه به شما وعده  نهایبه ا :یصفو

شود )رستاخیز و جزا و پاداش( قطعاً تحقّق  داده مى

 خواهد یافت.

اید، قطعاً رخ  که آنچه وعده یافته فوالدوند:

 خواهد داد.

قیامت( وعده  ۀکه آنچه به شما )دربار مكارم:

 شدنى است! شود، یقیناً واق  داده مى

فرشتگان، اى  نی)سوگند به ا :اإلسالمضیف

مردم( جز این نیست آنچه )قیامت و رستاخیز که به 

 نهیهرآ د،یشو یزبان پیغمبر اکرم به آن( وعده داده م

 واق  شود و روى آورد.

شده، تنها  ادی هایاست در سنجش ترجمه یگفتن

موفق عمل کرده  دیدر ترجمه حرف تأک «ییرضا»

 ای یربط یمترجمان با معنا گردی آنکه است. حال

 دبای. اندآن ارائه داده ینامناسب برا یمعادل یحصر

 صورت به هاترجمه یدر تمام« ما» یگفت که معنا

 منعکس شده است. حصحی
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یم شنهادیپ ریفوق ترجمه ز هیآ یبرا درهرحال

 :شود

[ همانا آنچه به شما وعده نهای]سوگند به همه ا

 است. شدنیواق  یدرست به شود،یداده م

 ریدر تفاس« أَنَّما» -2-2

(واَل یَحْسَبَنَّ الَّذینَ کَفَرُوا  هیواژه در شش آ نیا

(، 178لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِم) )آل عمران:   أَنَّما نُمْلی

(، (أَ فَمَنْ 41ء) )انفال:  (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ

 أَ(، (19حَقُّ) )رعد: یَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْ

(، 55یحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِین) )مؤمنون 

( و 27)وَلَوْ أَنَّمَا فىِ الْأَرْضِ مِن شَجَرَۀٍ أَقْلَامٌ( )لقمان: 

)لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنىِ إِلَیْهِ لَیْسَ لَهُ دَعْوَۀٌ فىِ الدُّنْیَا وَلَا 

متصل نوشته شده  الخطرسم( با 43رَۀ( )غافر: فىِ االَخِ

بی عاشور،دارد )ابن« ما»است که داللت بر کافه بودن 

؛ 299، ص1، ج1388 ،ینی؛ حس291، ص3ج تا،

 ریتفاس ی(. با بررس19، ص1388 ،یرازشیمکارم

که  دآییبودن در آنها به دست م از کافه ریغ یجینتا

را  رمتداولیو غ ییاستثنا یالخط درواق  وجود رسم

 :کندیم دییفوق تأ اتین واژه در آیا یبرا

 55رعد،  19انفال،  41 اتیموجود درآ« ما( »الف

غافر به اجما  اکثر مفسران  43لقمان و  27مؤمنون، 

؛ 24، ص18، ج1412 ،یاست )طبر« موصوله»

، 15، ج1420 ،ی؛ راز221، ص2، ج1407 ،یزمخشر

؛ 1057؛ ص916، ص1369 ،سبزواریی؛ کاشف484ص

، 8؛ ج218، ص7؛ ج200، ص4، ج1336 ،یکاشان

؛ 243، ص9؛ ج200، ص5، ج1415 ،یس؛ آلو149ص

 تا،یب ،ی؛ عکبر89، ص6: جتایب ،بروسوییحق

؛ نحاس، 347، ص16، ج1374 ،ی؛ طباطبائ276ص

 ینی؛ حس82، ص3؛ ج98، ص2، ج1421

؛ 147، ص9؛ ج367، ص6، ج1363 ،یمیعبدالعظ شاه

، 13، ج1418 ،ی؛ صاف313، ص11؛ ج367ص، 10ج

، 1، ج1425؛ دعاس، 187، ص18؛ ج118ص

 ،ینحسییمی؛ کر31، ص3؛ ج332، ص2؛ ج429ص

از مفسران  ی(. هرچند برخ413؛ ص345، ص1382

 نیدر ا« أَنَّمَا» متصل الخطرسم نبودن حیبه صح زین

، 3ج تا،یب ،بروسویحقی) انداشاره کرده اتیآ

 (.6، ص4، ج1415 ش،ی؛ درو347ص

آل عمران  187 هیموجود در آ« ما» ۀ( دربارب

 چهار نظر وجود دارد که عبارت است از:

؛ 157، ص2، ج1402 ،یزحوییموصوله )کرم -1

 ینی؛ حس291، ص3ج تا، بی عاشور،ابن

، 1418 ،ی؛ صاف309، ص2، ج1363 ،یمیعبدالعظ شاه

(؛ 397، ص16، ج1389 ،آملیی؛ جواد383، ص4ج

ی؛ جواد184، ص2، ج1412 ،ی)مظهر هیمصدر -2

موصوله و  -3(؛ 397، ص16، ج1388 ،آملی

یمی؛ کر93ص تا،ی، بی)عکبر هیمصدر بودن زیجا

 زبودنیو جا هیمصدر -4(؛ 73، ص1382 ،ینحسی

 ش،ی؛ درو346، ص2، ج1415 ،یموصوله )آلوس

(. 174، ص1، ج1425؛ دعاس، 115، ص2، ج1415

به  زیاز مفسران ن یبرخ نیب  نیگرچه در ا

 انداشاره داشته« أَنَّمَا» یالخط جدا رسم نبودن حیصح

 ،رازی لفتوح؛ ابو444، ص1، ج1407 ،زمخشری)

، 2ج تا،یب ،بروسویی؛ حق175، ص5، ج1408

یعاشور، ب ؛ ابن184، ص2، ج1412 ،ی؛ مظهر129ص

 (.291، ص3ج تا،

با  یدر صورت« إنّما»همانند  زین« أنّما» واژه

که جمله بعد از خود را  دیآ یالخط متصل م رسم

در آن کافه است « ما»صورت  نیمحصور کند و در ا

 ،1433 هشام،؛ ابن139، ص3، ج1407 ،ی)زمخشر

آل عمران  178 هیآ یاول ی«أنّما» در «ما»(. 86ص
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 دیاست و با ی)موصول سِهِمخَیْرٌ لِأَنْفُلَهُمْ   )أَنَّما نُمْلی

کافه « ما»که  هیمنفصل نوشته شود. برخالف ادامه آ

متصل نگاشته شود: )إِنَّمَا نُمْلىِ لَهُمْ  دیاست و با

؛ 158، ص2، ج1402 ،یزیحو یلِیزْدَادُواْ إِثْمًا( )کرم

انفال  41 هی(. در آ397، ص16، ج1389 ،آملییجواد

به حصر  یو ارتباط تصله اس« أَنَّمَا»جمله بعد از  زین

(. استفهام موجود 203، ص4، ج1998ندارد )صالح، 

کل  نیاست و بنابرا یرعد استفهام انکار 19 هیدر آ

، 11، ج1373 ،یاست )طباطبائ یقبل هیآ لیتعل هیآ

 27مؤمنون،  55 هیدر آ« أَنَّمَا»(. جمله بعد از 341ص

، 9، ج1415 ،یاست )آلوسغافر صله  43لقمان و 

 1425؛ دعاس، 92، ص21، ج1418 ،یف؛ صا243ص

از جمالت پس از  کی چیه رو نی(. ازا158، ص3ج

 یواژه دارا نیو اصالتاً ا ستندین یحصر« أَنَّمَا»

در پنج « أَنَّمَا» اساس نیالخط جدا از هم است. برا رسم

 موصوله عمران آل 178 هیموصوله و در آ یانیپا هیآ

 بودن موصوله زینمونه ن نیاست که در ا هیمصدر ای

است که از آنجا که  یذکرشدن نیب  نیبهتر است. در ا

رعد و  19انفال،  41آل عمران،  178 اتیدر آ« أنّ»

مؤمنون در محدوده افعال قلوب بوده، حرف ربط  55

( و در دو 29، ص1391است )همان، « که» یبه معنا

اصل وض  آن  لیه دلب زیغافر ن 43لقمان و  27 هیآ

« همانا» یبه معنا دیادوات تأک ملهازج دیتأک یبرا

 ییابتدا هیدر چهار آ یشنهادیپ یمعنا نیاست؛ بنابرا

 است.« همانا آنچه» یانیپا هیو در دو آ« که آنچه»

 معاصر قرآن یها در ترجمه« أنّما» یابیارز -2-2-1

واژه  نیا یابیمعاصر در معادل یفارس هایترجمه

 :اندداشته انیب نیچن

)وَال یَحْسَبَنَّ الَّذینَ كَفَرُوا أَنَّما  هیدر آ« أنّما( »الف

 لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِم(  نُمْلی

است  نیاز ا یحاک زیقرآن ن هایترجمه یبررس

عمل  رزی صورتکه مترجمان در کلمه مدّنظر به

 اند:-کرده

و باید که نپندار البتّه آنها که کافر شدند  :یشعران

 دادن ما ایشان را بهتر است. که مهلت

و نپندارند آنان که کفر ورزیدند،  :یمعزّ

 براى ایشان. یا ییدادن ما را بدانان نکو مهلت

نها  کافران مپندارند که در مهلتى که به آ :یتیآ

 دهیم خیر آنهاست. مى

، هرگز و کسانى که کفر ورزیدند :ییرضا

دهیم، براى  نپندارند که آنچه به آنان مهلت مى

 خودشان نیکوست.

آنان که کافر شدند و عصیان کردند،  صفارزاده:

دهیم به سود  مبادا تصور کنند که اگر به آنها مهلت مى

 برند[. نهاست ]با آن از زندگى لذّت مى آ

اند، نپندارند که  و کسانى که کفر ورزیده :یصفو

 دهیم، برایشان خیر است. آنان مىمهلتى که به 

اند،  و البته نباید کسانى که کافر شده فوالدوند:

دهیم، براى آنان  تصور کنند اینکه به ایشان مهلت مى

 نیکوست.

آنها که کافر شدند )و راه طغیان پیش  مكارم:

دهیم، به  گرفتند(، تصور نکنند اگر به آنان مهلت مى

 سودشان است!

و )چون منافقین و گروهى از  :اإلسالمضیف

آوردن کافر شدند، گمان کردند  عرب که پس از اسالم

شدن در راه خدا براى ایشان  ماندن در دنیا از کشته

تعالى درباره نادرستى گمانشان  بهتر است. خداى

( کسانى که کافر شدند، نپندارند که ما آنان دیفرما یم

 بهتر است. انبراى این م،یده یرا مهلت م
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 نای در هاترجمه شود،یکه مشاهده م طورمانه

 :شوندیم میتقس ریبه سه دسته ز هیآ

صورت  به بیترک یبه معنا ییو رضا یشعران -1

را حرف ربط « أنّ»هر دو  رازی اند؛اذعان داشته حیصح

 هیآن را مصدر یرا موصوله و شعران« ما» ییو رضا

 .اندترجمه کرده

 زین اإلسالمضیفوالدوند و ف ،یصفو ،یتیآ -2

 در. انداشاره داشته -«أنّ»- بیاز ترک یتنها به بخش

و  یصورت مصدر به« ما»با ترجمه  زین یمعز نیب  نای

« ما» یو صفارزاده با ترجمه معنا« أنّ»نکردن  ترجمه

 نیدر ا حیصورت صح به« أنّ»و  یصورت شرط به

 .رندگییدسته قرار م

کردن  ترجمه یمانند مکارم با شرط زین یبرخ -3

 .اندکامالً اشتباه ارائه داده یمعادل« أنّما»

فوق عبارت  هیمناسب از آ یِشنهادیپ ترجمه

 است از:

کسانى که کافر شدند، تصور نکنند که آنچه ما به 

 دهیم، به سودشان است. آنها مهلت مى

 ء( )وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ هیدر آ« أنّما»ب( 

 :اندعمل کرده نیواژه چن نیدر ترجمه ا مترجمان

و بدانید که آنچه غنیمت گرفتید از  :یشعران

  چیزى.

و بدانید که آنچه در جنگ به دست  :یمعزّ

 آوردید.

 بدانید که هرگاه چیزى به غنیمت گرفتید. :یتیآ

و بدانید که هرچیزى از غنیمت به دست  :ییرضا

 آورید.

 یمتیهر غن اد،یو ]ای مسالمانان[ بدان صفارزاده:

 .ادایکه در جنگ به دست آورده

اى به دست  و بدانید که هر فایده :یصفو

 آورید. مى

و بدانید که هرچیزى را به غنیمت  فوالدوند:

 گرفتید.

 بدانید هرگونه غنیمتى به دست آورید. مكارم:

با کفار  کاریو )پس از امر به پ :اإلسالمضیف

به دست  یها یو اموال و دارائ متیاکنون حکم غن

: ای دیفرما ی. مکند یم انیآمده در جنگ را ب

آنچه را که )در جنگ از کفّار(  دیمسالمانان( بدان

 .اریبس ایاندک باشد  د،یگرفته و به دست آورد متیغن

به دو « مَا أَنَّ»مترجمان در ترجمه  درهرحال

 :اندصورت عمل کرده

 ،ییرضا ،یمعزّ ،یشعران»مانند  یبعض -1

ارائه  حیصح یمعادل« و فوالدوند یصفارزاده، صفو

 .اندداده

از  حیبا ترجمه صح «یتیآ»مانند  زین یبرخ -2

موصول و  ی«ما» یصورت ربط و ترجمه زمان به« أنّ»

و « ما»از  حیبا معادل صح «اإلسالمضیف»

 ناقص هستند.« أنّ»نکردن  ترجمه

عبارت  یشنهادیذکرشده، ترجمه پ لیتحل هیپا بر

 است از:

 و بدانید که آنچه به غنیمت گرفتید ...

)أَ فَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ  هیدر آ« أنّما( »ج

 رَبِّكَ الْحَقُّ(

معاصر از ترجمه واژه  یفارس یها ترجمه حاصل

 عبارت است از:« أنّما»

آیا پس آنکه بداند که آنچه فرو فرستاده  :یشعران

 و از پروردگارت حقّ است.شد، به ت

داند که آنچه فرستاده شده  آیا آنکه مى :یمعزّ

 . تو از پروردگارت حق است  است، به
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داند آنچه از جانب  آیا کسى که مى :یتیآ

 . شده، حق است پروردگارت بر تو نازل 

داند آنچه از طرف  و آیا کسى که مى :ییرضا

  پروردگارت بر تو فرود آمده، حق است.

آنچه از  داند یکه م یکسا ایآ صفارزاده:

شده حق  [ نازلامبریپروردگارت بر تو ]ای پ ادگاریآفر

است که کوردل است و حق را  یاست. همانند کسا

 یاله قی! تنها اهل هم و خرد متذکر حقاردیپذ ینم

 .رندیگ یهستند و پند م

داند آنچه از  آیا کسى که بیناست و مى :یصفو

  شده، حق است.  ر تو نازلجانب پروردگارت ب

داند آنچه از  پس آیا کسى که مى فوالدوند:

 شده، حقیقت دارد.  جانب پروردگارت به تو نازل

داند آنچه از طرف  آیا کسى که مى مكارم:

 . شده، حق است پروردگارت بر تو نازل 

 انیم ییاز آن فرق و جدا )پس  :اإلسالمضیف

 ای: ای محمد آدیفرما یو م کند یم انیمؤمن و کافر را ب

آنچه  داند یو( م ادهیکه )به خدا و رسول گرو یکس

مقدّس اساالم که( از جانب  نیو احکام د می)قرآن کر

تو فرساتاده شده، حق و راست و   پروردگارت به

 درست است.

 اللفظیهرچند دو ترجمه تحت زینمونه ن نیا در

اظهار  حیمناسب و صح یمعادل «یو معزّ یشعران»

اشاره و « ما» معنای به تنها هاترجمه یاند؛ اما باق داشته

 هرچند آنکه ضمن. انداهمال کرده« أنّ» یدر ذکر معنا

 یآیا کس»و « که آنچه داند یم کسی آیا» ساختار دو

)أَ فَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّما...( در زبان  هیآ یبرا« آنچه داند یم

 یآیا کس»گویا و مقبول است؛ اما در عبارت  یفارس

در  «یکس»پس از « که»وجود  لیدل به« آنچه داند یکه م

در ساختار  نیو نارسا است؛ بنابرا لینزد مخاطب ثق

 .ستین رفتهیپذ یزبان فارس

یم شنهادیپ ریفوق ترجمه ز هیآ یبرا درهرحال

 :شود

داند که آنچه از طرف پروردگارت  آیا کسى مى

 شده، حق است؟ نازل  بر تو

)أَ یحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ  هیدر آ« أنّما( »د

 وَبَنِین(

فوق  هیدر آ« أنّما»معاصر از  یفارس هایترجمه

 است: ریصورت ز به

 م،یکن یپندارند که آنچه مدد م آیا مى :یشعران

 ایشان را به آن از مال و پسران.

آیا پندارند که آنچه کمک دهیمشان بدان  :یمعزّ

 از مال و فرزندان.

پندارند که آن مال و فرزند که  آیا مى :یتیآ

 داریم. مى شان یارزان

پندارند آنچه از مال و پسران که  آیا مى :ییرضا

 رسانیم. آنان را بدان امداد مى

پندارند که آنچه از مال و  آیا آنها مى صفارزاده:

 ایم. نها بخشیده اوالد به آ

پندارند، این  آیا این کفرپیشگان مرفّه مى :یصفو

دهیم و به آنان مدد  مال و اوالدى که به آنان مى

  رسانیم. مى

پندارند که آنچه از مال و پسران  آیا مى فوالدوند:

 دهیم. که بدیشان مدد مى

کنند، اموال و فرزندانى که  مى آنها گمان مكارم:

 دهیم ... کمک به آنان مى یبرا

مال و  یاریو )چون کفّار به بس :اإلسالمضیف

و فرزندان بر مؤمنان فخر و سارفرازی  ییدارا
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 لیها دل نعمت نکهیداشتن ا کردند یو گمان م کردند یم

درباره  یتعال است. خدای شانیا نیو آئ نید یبر درست

:( آیا کفّار گمان دیفرما یگمانشان م یبطالن و نادرست

آنان از مال و دارایى و پسران  هآنچه را ما ب کنند یم

 (.میده ی)م میکن یکمک م

 مشهود که طورهمان هاترجمه نیا یبررس در

« صفارزاده و فوالدوند ،یمعزّ ،شعرانی» ترجمه است،

با « و مکارم یصفو ،یتیآ»بدون نقص هستند؛ اما 

و « ما»نکردن  یابیو معادل« أنّ»از  حیترجمه صح

و اظهار « أنّ»نکردن  با ترجمه «اإلسالمضیو ف ییرضا»

 .اندعمل کرده صصورت ناق به« ما» حیمعادل صح

فوق عبارت  هیمناسب از آ یِشنهادیپ ترجمه

 است از:

پندارند که آنچه از مال و فرزندان به آنها  مى ایآ

 ... مایکمک کرده

)وَلَوْ أَنَّمَا فىِ الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ  هیآدر « أنّما( »ه

 أَقْلَامٌ(

 هیآ نیدر ا« أنّما»معاصر کلمه  یفارس هایترجمه

 :انددر ترجمه خود بازتاب داده رزی صورترا به

و اگر آنکه باشد، آنچه در زمین است از  :یشعران

 ها. درخت قلم

و اگر باشد آنچه در زمین است از درخت  :یمعزّ

 .ییاه قلم

 و اگر همه درختان روى زمین قلم شوند. :یتیآ

و اگر )برفرض( آنچه از درخت ]آن[ در  :ییرضا

 ها شود. زمین است، قلم

 اگر درختان زمین همه قلم شوند. صفارزاده:

و اگر هر درختى که در پهنه زمین است،  :یصفو

 قلم باشد.

و اگر آنچه درخت در زمین است، قلم  فوالدوند:

 باشد.

 و اگر همه درختان روى زمین قلم شود. مكارم:

او براى  تیو )پس از بیان مالک :اإلسالمضیف

آورد شده که  است، یاد یآنچه در عالم علوى و سفل

اى است که نهایت و  شده براى او مخلوقات و آفریده

:( اگر آنچه درخت دیفرما یپایانى براى آنها نیست. م

 ها. در زمین است قلم

گفت،  دیفوق با هایترجمه یاز بررس قبل

 دیتأک ینمونه برا نیدر ا« أنّ»هرچند اصل وض  

فعل واق  شود؛ « لو»بعد از  دیاست؛ اما از آنجاکه با

 یآمده است که در ساختار دستور« ما»بر سر  نیبنابرا

 رونی. ازاستیبه ترجمه آن ن یازین یزبان فارس

مکارم و  وند،الدصفارزاده، فو ،ییرضا ،یتیآ ،یمعز»

أنّ » بیترک یبه معنا حیصورت صح به« اإلسالم-ضیف

با  یو شعران صفوی آنکهحال. انداشاره داشته« + ما

را اظهار داشته یمعادل نادرست« أنّ»از  یترجمه ربط

« ما»نکردن  با ترجمه یاست که صفو گفتنی. اند

برخوردار  یشتریاز ضعف ب ینسبت به ترجمه شعران

 است.

یم شنهادیپ ریفوق ترجمه ز هیآ یبرا رو نیازا

 :شود

و اگر ]به فرض[ آنچه درخت در زمین است، 

 . قلم شود...

إِلَیْهِ لَیْسَ لَهُ   )ال جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنی هیدر آ« أنّما( »ی

 دَعْوَةٌ فِی الدُّنْیا وَال فِی الْآخِرَة(

است  نیاز ا یحاک زیقرآن ن هایترجمه یبررس 

عمل  رزی صورتکه مترجمان در کلمه مدّنظر به

 اند: کرده
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مرا  د،یخوان یناچار است که آنچه را م :یشعران

آن نیست مر او را خواندنى در دنیا و نه در  یسو به

  آخرت.

خوانید، نیستش  شسویناگزیر آنچه مرا به :یمعزّ

  دعوتى در دنیا و نه در آخرت.

شک آنچه شما مرا به آن دعوت  بى :یتیآ

کنید، یاراى آنش نیست که در دنیا و آخرت کسى  مى

 خود خواند.  را به

خوانید، هیچ  قطعاً آنچه مرا به آن مى :ییرضا

 فراخوانى در دنیا و آخرت ندارد.

که مرا به پرساتش  زییو مسلماً آن چ صفارزاده:

در قادرت اجاابت دعاا نادارد، نه  د،یخوان یآن م

 .گریجهان و نه در جهان د نکهیا

[ آن  تردید معبودى که مرا به ]پرستش بى :یصفو

پندارید، نه در  خوانید و آن را شریک خدا مى فرا مى

دنیا دعوتى دارد؛ زیرا پیامبرى نفرستاده است که مردم 

را به پرستش خود ترغیب کند و نه در آخرت او را 

 گردد. او بازنمى  زیرا کسى به دعوتى است؛ 

ناچار  کنید، به آن دعوت مى  آنچه مرا به فوالدوند:

  نه در دنیا و نه در آخرت ]درخورِ[ خواندن نیست.

خوانید، نه دعوت  آن مى  قطعاً آنچه مرا به مكارم:

  ( در دنیا دارد و نه در آخرت.یتی)و حاکم

)عبادت و   محقّقاً آنچه شاما مرا به :اإلسالمضیف

و آخرت  ایبرای او در دن د،یخوان یپرستش( او م

او  تی)اعتقاد و باور بر الوه ستین یدعوت و خواندن

 و آخرت باطال و ناادرست است(. اایدر دن

جز  کامالً مشهود است که به زینمونه ن نیا در

ارائه « ما»از  حیصح یمترجمان معادل یباق یصفو

« أنّ» دیآنکه در ترجمه حرف تأک اند؛ حال-داده

مترجمان با  یاشتباه و باق یمعادل یو صفو یشعران

 نکردن از ضعف برخوردار هستند. ترجمه

یم شنهادیپ ریفوق ترجمه ز هیآ یبرا درهرحال

 :شود

کنید، حقاً نه در  آن دعوت مى  همانا آنچه مرا به

 ندارد. یدنیا و نه در آخرت دعوت

 رتفاسی در «مَاكُلّ» -2-3

 أُرْکِسُواْ الْفِتْنَةِ إِلىَ رُدُّواْ مَا)کلَّ هیواژه در دو آ نیا

( کَذَّبُوه ها رَسُولُ أُمَّةً جاءَ ماکُلَّ) و( 91: نساء( )فِیهَا

موصول( نگاشته  مای+  کُلَّ) قاعده با( 44: مؤمنون)

« ما»بودن  مفسران با ردّ موصوله که یشده است. درحال

، 1408 ،رازی) اندداده یبه ظرف زمان بودن آن رأ

؛ 548، ص1، ج1407 ،ی؛ زمخشر51، ص6ج

 ،ی؛ کاشان775و  198، ص1369 ،یسبزورا یکاشف

، 2، ج1417 ،یضی؛ ف217، ص6؛ ج88، ص3، ج1336

؛ 537، ص2، ج1363 ،یمیعبدالعظ شاه ینی؛ حس60ص

، 18؛ ج129، ص5، ج1418 ،ی؛ صاف139، ص9ج

؛ 331، ص2؛ ج214، ص1، ج1425؛ دعاس، 182ص

(. درواق  518، ص6؛ ج292ص ،2، ج1415 ش،یدرو

 کند یم ابتیاست که از ظرف )زمان( ن یبیترک« کُلَّمَا»

 رود یشرط به شمار م به هیاز ادوات شب زین یو گاه

در  یزمان یظرف ی«کُلَّمَا(. »256، ص 1432 ،ی)انطاک

 د،یایاز آن دو جمله ب  که اوالً پس شود یجمله وارد م

اول سبب تحقق جمله دوم بوده و  ملهج که یا گونه به

عودت « کُلَّمَا»در « ما»که به  یریدر جمله اول ضم

 ی«کُلَّمَا»از آنجا که  اًیکند، وجود نداشته باشد. ثان

 عتاًیو منصوب است، طب هیف در نقش مفعول هیظرف

است که در جمله دوم آورده  یعامل نصب آن فعل

و فعل پس د بودن یآن ماض گریشود. ثالثاً از شروط د

یی؛ صفا552ص تا، یب عقوب،ی  یاز آن است )بد 
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(. واضح است که پس 364، ص2، ج1375 ،بوشهری

ذکرشده نه تنها دو فعل آورده  هیدر دو آ« کُلَّمَا»از 

 دارد. یزمان سازگار یشده است؛ بلکه با معنا

شکل  زین آملییعالمه جواد اساس نیبرا

فوق را  هیدر دو آ« کُلَّ مَا»الخط  و رسم ینوشتار

 ،آملیی)جواد داندیم« کُلّمَا»صورت  به هیمتصل و ظرف

هر » یهرچند معان نی(؛ بنابرا127، ص20، ج1389

 یمناسب برا هاییمعادل« هر زمان»و « هر وقت»، «بار

؛ قرشى733، ص1375 ،یواژه هستند )رک: بستان نیا

با « هرگاه» معنای اما ؛(138ص ،6 ج ،1412  بنایى،

 است. ترحفصی بودن روزو به یتوجه به فارس

معاصر  های ترجمه در «مَاكُلّ» یابیارز -2-3-1

 قرآن

 انیب ریصورت ز واژه را به نیا یمعان مترجمان

 :اندداشته

 أُرْکِسُواْ الْفِتْنَةِ إِلىَ رُدُّواْ مَاکلَّ) هآی در «مَاکُلّ( »الف

 (فِیهَا

واژه به زبان  نیمترجمان در برگرداندن ا کردیرو

 است: ریز یمعان یفارس

فتنه برگردانیده   هرگاه خوانده شوند، به :یشعران

 شوند در آن.

هرگاه خوانده شوند به آشوبى بیفتند در  :یمعزّ

 آن پس اگر دور نشدند از شما.

اینان هرگاه که به کفر دعوت شوند، بدان  :یتیآ

 بازگردند.

( یپرست فتنه )و بت  )ولى( هرگاه به :ییرضا

 شوند. بازگردانده شوند، در آن سرنگون مى

فتنه و آشوبى   چون هرگاه بر ضدّ شما به :یصفو

 بازگردانده شدند، به آن روى آوردند.

گرى زمینه  هرگاه کفر و شرک و فتنه صفارزاده:

 ها فعّال کنند. [ خود را در آن ورطه پیدا کند، ]دوباره

هر بار که به فتنه بازگردانده شوند، سر  د:فوالدون

 برند. در آن فرو مى

پرستى(  فتنه )و بت  هر زمان آنان را به مكارم:

 روند! بازگردانند، با سر در آن فرو مى

هرگاه ایشان به فتنه و تباهکارى  :اإلسالمضیف

 )به شرک و کفر( رو آورده در آن باز گردند.

از آن است که  یذکرشده حاک هایترجمه یابیارز

 .اندرا اظهار داشته یمناسب معنای هاترجمه یهمگ

عبارت  یشنهادیذکرشده ترجمه پ لیتحل ةیپا بر

 است از:

فتنه بازگردانده شوند، به آن روى   هرگاه به

 آوردند.

 (كَذَّبُوه رَسُولُها أُمَّةً جاءَ ماكُلَّ) هآی در «مَاكُلّ( »ب

به  «ماکل»معاصر از واژه  یفارس هایبرگردان

 است: لیشرح ذ

هرگاه آمد امّتى را رسولشان تکذیب  :یشعران

 کردند.

اش  آمد ملتى را فرستاده هرگاه مى :یمعزّ

 کردند. تکذیبش مى

هربار که پیامبرى بر ملتى آمد، تکذیبش  :یتیآ

 کردند.

اش  هرگاه براى )راهنمایى( امّتى فرستاده :ییرضا

 کردند. آمد، او را تکذیب مى مى

هرگاه براى راهنمایى امّتى پیامبر آنان  :یصفو

 گو شمردند. آمد، او را دروغ
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و هر پیامبرى که از میان قومش  صفارزاده:

 .شد یشد، تکذیب م مبعوث مى

[ امتى پیامبرش  هربار براى ]هدایت فوالدوند:

 را تکذیب کردند. آمد، او

هر زمان رسولى براى )هدایت( قومى  مكارم:

 کردند. آمد، او را تکذیب مى مى

هرگاه گروهى را پیغمبرشان آمد او  :اإلسالمضیف

 را تکذیب کرده و دروغ دانستند.

است که  زیبرانگ تأمل زینمونه ن نیا یبررس در

 نداشته ایواژه اشاره یبه معنا« صفارزاده»هرچند 

 حیصورت صح واژه را به نای هاترجمه باقی اما است؛

 .انددر ترجمه خود بازتاب داده

فوق عبارت  هیمناسب از آ یِشنهادیپ ترجمه

 است از:

آمد، او را  یهرگاه پیامبرى براى هدایت امت

 گو شمردند. دروغ

 ریدر تفاس «مَانَیأَ» -2-4

 اللَّهُ بِکُمُ یَأْتِ تَکُونُواْ مَا)أَیْنَ هیحرف در پنج آ نیا

 ثُقِفُواْ مَا(، )ضرُبَتْ عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ أَیْن148َجَمِیعًا( )بقره: 

 مُبَارَکا وَجَعَلَنىِ) ،(112: عمرانآل( )اهللِ مِّنَ بحَبْلٍ إِلَّا

کُنتُم(  مَا(، )وَهُوَ مَعَکمْ أَیْن31َ: ممری( )کُنت مَاأَیْنَ

 ثمَّ کاَنُواْ مَاهُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ( و )وَلَا أَکْثرَ إِلَّا 4: دی)حد

 الخط رسم با( 7: مجادله( )الْقِیَامَة یَوْمَ عَمِلُواْ بِمَا یُنَبِّئُهُم

 ی+ مَا  نَأی) بر داللت که شده نوشته منفصل

(. 22، ص1388 ،یرازیموصول( دارد )مکارم ش

 اتیدرآ «مَا نَیأَ»واژه  یبررسحاصل  که یدرحال

دارد که ظرف زمان است  یرا در پ جهینت نیذکرشده ا

 ،رازی)ابولفتوح شدیبه شکل متصل نوشته م دیو با

؛ 168، ص9؛ ج17، ص5؛ ج218، ص2، ج1408

؛ 1228و  1217و  667، ص1369 ،یسبزوار یکاشف

؛ 43ص تا،یب ،ی؛ عکبر326، ص1، ج1336 ،یکاشان

، 1، ج1415 ش،ی؛ درو414، ص1ج، 1415 ،یآلوس

، 1، ج1363 ،یمیالعظعبد شاه ینی؛ حس211ص

؛ 302، ص2، ج1418 ،ی؛ صاف174، ص8؛ ج284ص

؛ فضل172، ص28؛ ج293، ص16؛ ج277، ص4ج

 ؛63ص ،1ج ،1425 دعاس، ؛92ص ،3ج ،1419 اهلل،

 ،3ج ؛307ص ،3ج ؛241ص ،2ج ؛155ص ،1ج

 (. 318ص

متصل و به شکل  یمنفصل در صورت ی«مَا نَأَی»

زمان دارد و دو فعل  یکه معنا شودینوشته م «نَمَایأَ»

(. 23، ص1392 ،یپس از خود را مجزوم کند )شرتون

هر  ایهر دو مضار  و  ای دیاز آن با البته دو فعل پس 

مضار  باشد  یو دوم یماض یفعل اول ایو  یدو ماض

(. در 25، ص1392 ،ی)شرتون ردیتا جزم صورت گ

زمان داشته و دو  یمعنا «نَمَایأَ» واژهذکرشده  هیپنج آ

 یاند. برا از آن آمده که هردو مجزوم شده  فعل پس

« یَأْتِ -تَکُونُواْ »سوره بقره دو فعل  148 هینمونه در آ

اند که مجزوم هم هستند )دعاس،  آمده «نَمَایأَ»بعد از 

 (.63، ص1، ج1425

زبان  یها یاست که براساس ویژگ نیا تیواقع

منفصل نوشته شود، چه متصل و چه « ما أین» یفارس

به  یرا در ترجمه به فارس یخاص ییتفاوت معنا

. درهرحال با توجه به ادلّه ذکرشده آورد یوجود نم

 هیدر پنج آ «مَا نَیأَ» یظرف زمان برا یمعنا دیبا

 یشنهادیپ هترجم نینامبرده در نظر داشت؛ بنابرا

 ،یاست )رک: بستان« هر جا و هر کجا»صورت  به

(. 153ص ،1 ج ،1412 بنایى،؛ قرشى169، ص1375

 کنندینم یفرق گریکدیدو معنا با  نیاست که ا گفتنی

 کاربرد دارند. یو هر دو در زبان فارس
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معاصر  یها در ترجمه «مَانَیأَ» یابیارز -2-4-1

 رزی صورتفوق به اتیواژه درآ نیا ترجمه قرآن 

 است:

هُ بِكُمُ یَأْتِ تَكُونُواْ مَا)أَیْنَ هیدر آ «مَانَیأَ( »الف  اللَّ

 (جَمِیعًا

از  یفوق حاک هیمعاصر در آ یفارس هایترجمه

 است: ریصورت ز در آنها به «مانیأ»است که  نیا

شما را خدا  آورد یهرجا که باشید، م :یشعران

 همه را.

 هرجا باشید، بیارد شما را همگى خدا. :یمعزّ

هرجا که باشید، خدا شما را حاضر  :یتیآ

 آورد. مى

هرکجا که باشید، خدا همه شما را  :ییرضا

 خواهد آورد.

هرجا که باشید، خدا همه شما را در  :یصفو

 آورد. صحنه قیامت مى

هرجا باشید، خداوند شما را ]در روز  صفارزاده:

 آورد. خود گرد هم مى  رستاخیز[ به

هرکجا که باشید، خداوند همگى شما  فوالدوند:

 آورد. خود باز[ مى  را ]به

هرجا باشید، خداوند همه شما را )براى  مكارم:

پاداش و کیفر در برابر اعمال نیک و بد، در روز 

 کند. رستاخیز( حاضر مى

هرجا باشید )بمیرید(، خدا )روز  :اإلسالمضیف

ؤمن قیامت براى پاداش و کیفر اعمالتان( همه شما )م

 .آورد یگرد( م جا کیو کافر( را )در 

است، همه  نیاز ا یفوق حاک هایترجمه مطالعه

 .اندارائه داده یحیصح معنای هاترجمه

عبارت  یشنهادیذکرشده، ترجمه پ لیتحل ةیپا بر

 است از:

 .آوردیهرکجا باشید، خدا همه شما را م

فُواْ ثُقِ مَا)ضرُبَتْ عَلَیهِمُ الذِّلَّةُ أَیْنَ هیدر آ «مَانَیأَ»ب( 

 إِلَّا بحَبْلٍ مِّنَ اهللِ(

به  «مانیأ»معاصر از واژه  یفارس هایبرگردان

 است: لیشرح ذ

زده شد بر ایشان خوارى هرکجا یافته  :یشعران

 از خدا ... یشوند، مگر به زنهار

زده شد بر ایشان خوارى هرکجا یافت  :یمعزّ

 اى از خدا .... شوند، مگر با رشته

هرجا که باشند، مهر خوارى بر آنها زده  :یتیآ

شده است، مگر آنکه در امان خدا و در امان مردم 

 باشند.

)آن یهودیان( هرکجا یافت شوند،  :ییرضا

)نشانه( خوارى بر آنان خورده است، مگر به ریسمان 

 خدا.

هرکجا یافت شوند و تسلطى بر آنان  :یصفو

بر آنان نهاده شود، مگر  یحاصل آید، باید مهر خوار

 اى از جانب خدا تمسک جویند ... آنکه به رشته

شوند، مُهر خواری بر  دهیهرکجا د صفارزاده:

شده است، مگر به خداوناد متوسّل   آنها زده یشانیپ

 شوناد.

دچار  هرکجا یافته شوند، به خوارى فوالدوند:

مگر آنکه به پناه امان خدا و زینهار مردم  -اند شده

 -]روند[

هرجا یافت شوند، مهر ذلت بر آنان  مكارم:

 خورده است، مگر با ارتباط به خدا ...

الزم شد  شاانیذلت و خاواری برا :اإلسالمضیف

و بااج دهناد(، هرجاا که  هی)واجب شاد که جز
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 سامانیبه ر زندیااویشوناد، مگر آنکه دست ب اافتی

 ( خدا...نیو آئ نی)د

مترجمان  یتمام ،شودیکه مشاهده م طورهمان

 .اندرا ارائه داده یمناسب یمعنا

یم شنهادیپ ریفوق ترجمه ز هیآ یبرا نیبنابرا

 :شود

[ آنها یشانیشوند، مُهر خواری بر ]پ دهیهرکجا د

اى از ]جانب[ خدا  شده است، مگر آنکه به رشته زده 

 جویند ... .تمسک 

 (كُنت مَا)وَجَعَلَنىِ مُبَارَكا أَیْنَ هیدر آ «مَانَیأَ( »ج

 هیآ نیدر ا« إنّما»معاصر کلمه  یفارس هایترجمه

 :انددر ترجمه خود بازتاب داده رزی صورترا به

 و گردانیده مرا با برکت هرجا باشم. :یشعران

 و گردانید مرا فرخنده هرکجا باشم. :یمعزّ

 و هرجا که باشم، مرا برکت داده است. :یتیآ

  و هرجا که باشم، مرا خجسته قرار داده :ییرضا

 است.

و مرا هرجا که باشم، مایه برکت قرار  :یصفو

 . داده است

و وجود مرا مباارک اراده فرموده  صفارزاده:

 است، در هرکجاا که باشم.

و هرجا که باشم، مرا با برکت ساخته  فوالدوند:

  است.

وجودى پربرکت  -هرجا که باشم -و مرا مكارم:

 ست. قرار داده ا

 ،یخشاک ا،یو مرا در هرجا )در :اإلسالمضیف

 اریکوه و دشت( باشم، با برکت و نف  و سود بسا

خود به مردم( قرار داده  نیو آئ نی)معلّم و آموزنده د

 است.

روشن است،  زینمونه ن نیکه در ا طورهمان

 د.انرا ارائه داده حیصح یمترجمان معادل یتمام

یم شنهادیپ ریفوق ترجمه ز هیآ یبرا رو نیازا

 :شود

و هرکجا باشم ]خدا[، مرا با برکت قرار داده 

 . است... 

 (كُنتُم مَا)وَهُوَ مَعَكمْ أَیْنَ هیدر آ «مَانَیأَ( »د

 یفارس یها ترجمه لیو تحل یبررس حاصل

 است: لیمعاصر از واژه فوق به شرح ذ

 و اوست با شما هرجا باشید. :یشعران

 و او با شما است، هرجا باشید. :یمعزّ

  و هرجا که باشید، همراه شماست. :یتیآ

  و هرجا باشید، او با شماست. :ییرضا

 . و هرکجا باشید، او با شماست :یصفو

جا با شماست، هرکجا که  و او همه صفارزاده:

 .دیباش

 و هرکجا باشید، او با شماست. فوالدوند:

 . و هرجا باشید، او با شما است مكارم:

 او با شماا است. د،یو هرکجا باشا :اإلسالمضیف

بودن صحت  از مشهود حاکی هاترجمه یابیارز

 .است هاترجمه یتمام

یم شنهادیپ ریفوق ترجمه ز هیآ یبرا رو نیازا

 :شود

 او با شماا است. د،یو هرکجا باشا

مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثرَ إِلَّا   )وَلَا أَدْنىَ هیدر آ «مَانَیأَ»( ه

 (كاَنُواْ مَاهُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ

از  یفوق حاک هیمعاصر در آ یفارس هایترجمه

 است: رزی صورتدر آنها به« أنّما»است که  نیا

و نه کمتر از آن و نه بیشتر جز اوست،  :یشعران

 با ایشان هرجا باشند.
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و نه کمتر از این و نه بیشتر جز آنکه او  :یمعزّ

 است، با ایشان هرجا باشند.

و نه  -هرجا که باشند -و نه کمتر از این :یتیآ

 نهاست. بیشتر از این مگر آنکه خدا با آ

و نه کمتر از آن و نه بیشتر )از آن  :ییرضا

است(، مگر آنکه او همراه آنان است، هرکجا که 

 باشند.

کمتر از این تعداد و نه بیشتر از آن، و نه  :یصفو

 مگر اینکه هرکجا باشند، او با آنها ... است.

 شتریو هر تعدادی باشاند کمتر و ب صفارزاده:

 خداوند با آنهاست، هرجا که باشاند.

و نه کمتر از این ]عدد[ و نه بیشتر،  فوالدوند:

 . مگر اینکه هرکجا باشند، او با آنهاست

کمتر و نه بیشتر از آن مگر  و نه تعدادى مكارم:

 اینکه او همراه آنهاست، هرجا که باشند.

از آن سه  شتریکمتر و نه ب ستیو ن :اإلسالمضیف

 است، هرکجاا باشاند. نانیو پنج جز آنکه او با ا

 ۀدهند نشان زیذکرشده ن هایترجمه یبررس

 است. یصحت همگ

فوق عبارت  هیمناسب از آ یِشنهادیپ ترجمه

 است از:

نه کمتر از آن و نه بیشتر ]از آن است[، مگر  و

 آنکه او همراه آنان است، هرکجا باشند.

 

جهینت

به ترجمه  یابیدست یپژوهش حاضر برا حاصل

با دو  «مَا نَیمَا و أ إنّما، أنّما، کُلّ»از چهار حرف  حیصح

 ≠) مَا کُلّ ؛(ما أنّ ≠) أنّما ؛(ما إنّ ≠) إنّما» الخطرسم

 شد که: نی، ا(«نَمَاأی ≠) مَا نَأی و( کُلّمَا

 95 اتیدر آ« إنّما» ینوشتار حیشکل صح -1

صورت  مرسالت به 7و  اتیذار 8طه،  69نحل، 

است. مطالعه « همانا آنچه» یمنفصل و به معنا

از آن است که هرچند  یحاک زیقرآن ن یها ترجمه

 یجدا بیبا توجه کامل به ترک ییهمچون رضا یبرخ

واژه در  حیصح یموصول به معنا ی«ام»و  دیتأک« إنّ»

 بیترک نیها اشاره داشته است؛ اما هم نمونه یتمام

با  ای اتیاز آ بعضی در و هاترجمه یجدا در برخ

روبرو  یلیتعل ایو  یبا ترجمه حصر اینکردن  ترجمه

 بوده است. 

 نیا یگاه زیاز مترجمان ن یاست برخ یگفتن

 دتأکی حرف چراکه اند؛کرده یابی واژه را ناقص معادل

و  یربط ،یلیترجمه تعل ایو  نکردن را با ترجمه« إنّ»

نکردن منعکس  موصول را با ترجمه ی«ما»و  یحصر

 اند. کرده

آل  178 اتیدر آ« أنّما» حصحی الخطرسم -2

لقمان و  27مؤمنون،  55رعد،  19انفال،  41عمران، 

« که آنچه» یو به معنا« أنّ + ما»صورت  غافر( به 43

 یانیپا هیدر دو آ« همانا آنچه»نخست و  هیدر چهار آ

 ایهرچند مترجمان در پاره زیمواض  ن نیاست. در ا

 در اما اند؛اشاره داشته اژهو حیاز مواق  به ترجمه صح

واژه را انعکاس  یمعنا حیصورت صح به زین ایپاره

از  یحصر ای یبا ترجمه شرط یگاه رازی اند؛نداده

ارائه معادل  اینکردن  از اوقات با ترجمه ایپاره« ما أنّ»

 ایو « ما»نکردن  با ترجمه زین یو گاه« أنّ»اشتباه از 

واژه  یابیحرف به معادل نیاز ا یزمان یاظهار معنا

 نیترجمه در ا نتریقیاست دق گفتنی. انداهتمام کرده

 است. «یو شعران ییرضا»نمونه متعلق به ترجمه 

 91 اتآی در «ماکلَّ»واژه  حصحی الخطرسم -3

با  هیظرف« کلّما»صورت  مؤمنون متصل و به 44نساء و 
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مترجمان  یکه همگ یاست؛ معادل« هر زمان» یمعنا

 حینمونه بدان تصر کی در همجز صفارزاده، آن  به

 .اندکرده

 148 اتیدر آ «نمایأ»واژه  لاصی الخطرسم -4

مجادله  7و  دیحد 4 م،یمر 31آل عمران،  112بقره، 

 زینمونه ن نیاست. در ا« هر کجا» یمتصل و به معنا

 حیصح یها به معنا نمونه یمترجمان در تمام یهمگ

 .اندواژه اشاره کرده

عملکرد  یبررس ریز ینمودار آمار درهرحال

نشان  شده، ینمونه بررس 17از مترجمان را در  کیهر

  :دهد یم

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

گفتنی « اللفظیتحت»دربارۀ روش ترجمه  -1

است که هدف از ارزیابی معنای واژه در این روش 

اظهار صحت این روش ترجمه در زبان فارسی 

 بر عربی نیست؛ زیرا در غیر این صورت ساختار

 زبان که ساختار شود، اسلوبیمی تحمیل فارسی

درواق  هدف از این امر  .تابد برنمی آن را فارسی

 یابی واژه است.صرفاً توجه به صحت یا ضعف معادل

از قاضی ابوبکر باقالنی، « االنتصار»رک:  -2

نوشته بدرالدین زرکشی، « البرهان فی علوم القرآن»

مباحث فی »اثر عبدالعظیم زرقانی، « مناهل العرفان»

التمهید فی علوم »ی صالح،  تألیف صبح« علوم القرآن

 از محمدهادی معرفت.« القرآن

« عنوان الدلیل من مرسوم خط التنزیل»رک:  -3

تاریخ القرآن وغَرائب رَسمه »ف ابوالبناء مراکشی، تألی

الجالل والجمال فی »اثر محمدطاهر کردی، « وحُکمه

إعجاز »نوشتة سامح قلینی، « ما رسم فی القرآن الکریم

نگاشته محمد شملول و « رسمُ القرآن وتالوته

از ناصر « الخط عثمان طه بررسی رسم»درنهایت کتاب 

 مکارم شیرازی. 

صورت  ست که در کتاب اخیر بهذکرشدنی ا

الخطی های رسمهایی از تفاوتمختصر به گوشه

های  که سبب برداشت-برخی از واژگان همسانِ قرآن 

 . اشاره شده است -غلط و نادرست معنایی شده
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 آورامیقم: انتشارات پ ،ییمسجد سرا دیحم -

 نو.

، ترجمه قرآنش( 1374)  ابوالحسن شعرانى، .35

 تهران: انتشارات اسالمیة.

الخط و  اعجاز رسمش(، 1392محمد ) شملول، .36

: ، مترجم: عبدالجبار غواصی، شیرازتالوت قرآن

 نشر ایالف.

ق(، 1418) میمحمود بن عبدالرح صافى، .37

بیروت:  -، دمشقالجدول فى اعراب القرآن

 دارالرشید مؤسسة اإلیمان.

اإلعراب م(، 1998بهجت عبدالواحد ) صالح، .38

 ، اردن: دارالفکر.المفصل لکتاب اهلل المرتل

 یمباحث فش(، 1368احمد ) صالح،یصبح .39

 .یالرض فی، قم: شرعلوم القرآن

، ترجمه قرآنش(، 1380طاهره ) صفّارزاده، .40

 کوثر. انةیجهان را یتهران: مؤسسة فرهنگ

ترجمه و شرح ش(، 1375) بوشهریییصفا .41

 قم: انتشارات قدس. ،بیاالد یمغن

، ترجمه قرآنش(، 1388محمدرضا ) ،یصفو .42

 قم: آبنوس.

 یف زانیالمق(، 1417) نیمحمّدحس ،یطباطبائ .43

جامعة مدرسان . قم: انتشارات القرآن ریتفس

 قم. ةیّحوزۀ علم

 یف انالبیجام ق(، 1412ابوجعفر ) ،یطبر .44
 : دارالمعرفة.روتیب ،رالقرآنیتفس

التبیان فى (، تابی) حسین بنعبداهلل  عکبرى، .45
ریاض: بیت االفکار  -، عماناعراب القرآن

 الدولیه.

مِن  ریتفسق(، 1419) نیمحمّدحس اهلل، فضل .46

 دارالطّباعة و النّشر.: روتی، بالقرآن یوَح

، ترجمه قرآنق(، 1415) یمحمّدمهد فوالدوند، .47

)دفتر  میدارالقرآن الکر یعلم ئتیمحقق: ه
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(. تهران: یو معارف اسالم خیمطالعات تار

و  خی)دفتر مطالعات تار میدارالقرآن الکر

 (.یمعارف اسالم

ترجمه و ش(، 1378) ینق یاالسالم، عل فیض .48

 انتشارات فقیه.، تهران: تفسیر قرآن عظیم

سواط  االلهام ق(، 1417ابوالفضل ) دکنى،فیضى .49

زاده  اهلل تی، محقق: مرتضى آفى تفسیر القرآن

 شیرازى، قم: دارالمنار.

 محاسن ،(ق1418) الدینمحمد جمال قاسمى، .50
 السود، عیون باسل محمد: محقق ،التاویل

 .العلمیه دارالکتب: بیروت

 نیب یا سهیمقاش(، 1386غانم ) الحمد،یقدور .51

 ،یمیقد یالخط مصحف و نقوش عرب رسم
مجله رشد آموزش  ان،ینقیعل نیمترجم: حس

 .41-34، صص 1قرآن، دوره پنجم، شماره 

  ،قرآن قاموس ،( ق1412) اکبرعلى بنایى،قرشى .52

 .االسالمیة دارالکتب:  تهران

، تهران: تفسیر نورش(، 1383محسن ) قرائتى، .53

 از قرآن. ییها مرکز فرهنگى درس

ما  یالجالل و الجمال فق(، 1429سامح ) ،ینیقل .54

 .نایقاهره: ب ،میالقرآن الکر یرسم ف

ش(، 1368 محمد بن محمدرضا ) مشهدى، قمى .55

، محقق:  تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب

تهران: سازمان چاپ و  یحسین درگاه

 انتشارات وزارت ارشاد اسالمى.

، زبدۀ التفاسیر ق(، 1423 اهلل ) مال فتح کاشانى، .56

: بنیاد معارف  ، قم محقق: بنیاد معارف اسالمى

 اسالمى.

 ،(ش1369) على بنحسین  سبزوارى،کاشفى .57

 نائینى، جاللى محمدرضا: محقق ،علیه مواهب

 .اقبال انتشارات و چاپ سازمان: تهران

مفتاح السعاده و (، تایطاش )ب زاده،یکبر .58

 .ثهیمصر: دارالکتب الحد ،ادهیمصباح الس

التفسیر لکتاب (،  ق1402 محمد ) حویزى، کرمى .59

 : چاپخانه علمیه. ، قماهلل المنیر

 ،علیین تفسیر ،(ش1382عباس ) حسینى،کریمى .60

 .اسوه انتشارات: قم

، ترجمه قرآنش(، 1378احمد ) پور، انیکاو .61

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات اقبال.

تاریخ القرآن و ش(، 1365محمدطاهر ) کردی، .62

 ، جده: مطبعه الفتح.غرائب رسمه و حکمه

م(، 1990ابوالعباس احمد بن البناء ) مراکشی، .63

، بیروت: عنوان الدلیل فی مرسوم خط التنزیل

 دارالغَرب االسالمی.

التفسیر ق(، 1412محمد ثناءاهلل ) مظهرى، .64
، محقق: غالم نبى تونسى، پاکستان: المظهرى

 ة رشدیه.مکتب

علوم  یف دیالتمه(، تا ی)ب یمحمدهاد معرفت، .65

 .ی، قم: مؤسسه النشر االسالمالقرآن

، ترجمه قرآنش(، 1372محمّدکاظم ) ،یمعزّ .66

 قم: انتشارات اسوه.

، قم: التفسیر المبین(، تایمحمدجواد )ب مغنیه، .67

 بنیاد بعثت.

، ترجمه قرآنش(، 1373ناصر ) ،یرازشی مکارم .68

و  خی)دفتر مطالعات تار میالکرقم: دارالقرآن 

 (.یمعارف اسالم
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 یبررسش(، 1388) ------------- .69

 ی، قم: انتشارات امام علالخط عثمان طه رسم

.) ( 

احمدبن ابى سعد رشیدالدین  میبدى، .70

: محقق ،األبرار عدۀ و األسرارکشفش(، 1371)

 .امیرکبیر انتشارات: تهران حکمت، اصغرعلى

ق(، 1421اباوجعفر احماد بان محماد )     نحاس، .71

، بیاروت: منشاورات محمادعلى    اعراب القارآن 

 .بیضون، دارالکتب العلمیة
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