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 کورتە   چکیده 
رفتار و سبک  تغییر  و  پیامی خود جهت هدایت  و  با ذات محتوایی  قرآن کریم 

به الهیزندگی مادی بر بشر نازل شده است، چنین  گرایانه  هایی با متن متنگونه 

-ها با متنگونه متنهای اساسی دارد؛ بنابراین ترجمه اینهای بشری تفاوت نوشته 

های مطرح کوشند تا بر اساس نظریههای دیگر متفاوت است، مترجمان قرآن می

بپردازند به طوری که در  ترجمه به انتقال مفاهیم اصلی متن قرآن به زبان مقصد 

شود و ساخت نحوی و دستوری آن به زبان مقصد    کنار آن ساختار اصلی حفظ

منتقل شود و معانی اصلی واژگان و عبارات زبان مبدأ در ترجمة منعکس گردد. 

و با تکیه بر عناصر اصلی ترجمه در  علمی تحلیل  روش پژوهش بر اساس  در این

 منظومهای »ملک« و »قلم« در ترجمة ترجمة سوره بررسی نظریة یوجین نایدا، به 

 این دهد کهمی نشان  پژوهش  پردازیم. نتیجة می به زبان کردی ییجمنهریبوار هه

و ضعف است؛ چه این که مترجم در اثر خود از ترجمة   قوت نقاط  دارای ترجمه 

صوری بهرة بسیاری برده و توانسته است زبان مقصد را به زبان مبدأ نزدیک سازد. 

مه نسبت به متن آیات در برخی از ابیات،  از سوی دیگر، بنا بر افزایش متن ترج

بیشتر معادل برده است. البته  بهره  پویا در زبان مقصد  های مترجم در از ترجمة 

ة تسلط وی به ترجمه است. هرچند ناپخته دهندنشانصحیح است و این    ترجمه

یابی نیز آشکار است. بودن متن مقصد در مواردی کامال محرز بوده و عدم معادل

ای قابل قبول و متناسب با  یی در قالب منظوم، ترجمه جمنهکه ترجمة ههآننهایت 

 زبان متن مبدأ است. 

تەوەرانە و ناواخنانەی خۆیەوە بۆ شارەزاکردن لە ڕاستەڕێ  قورئانی پیرۆز بە سروشتی ناوەرۆک 
هاتووەتەوە خوارەوە و گۆڕینی ڕەفتار و شێوازی ژیانی ماتێریالیستی بەرەو ژیانی خوداییانە  

بۆ سەر مرۆڤەکان. دەقگەلێکی لەم چەشنە جیاوازیی سەرەکییان هەیە لەگەڵ ئەو دەقانەی 
تر.  دەقەکانی  لە  جیاوازە  دەقانە  جۆرە  ئەم  وەرگێڕانی  کەوابوو  نووسیویانە؛  مرۆڤەکان  کە 

واستنەوەی وەرگێڕەکانی قورئان هەوڵ دەدەن بەپێی تیۆرییە باوەکانی وەرگێڕان بپەرژێنە سەر گ 
ئەوەدا  لەپاڵ  کە  جۆرێک  بە  مەبەست  زمانی  بۆ  قورئان  دەقی  سەرەکییەکانی  چەمکە 
پێکهاتەی سەرەکی بپارێزرێت و پێکهاتەی ڕستەسازییانە و ڕێزمانییانەکەی بگوازرێتەوە بۆ 
زمانی مەبەست و واتا سەرەکییەکانی وشە و دەستەوشەکانی زمانی سەرچاوە لە وەرگێڕاندا  

بەستن بە ماکە  لەم توێژینەوەیەدا بەپێی ڕێبازی لێکدانەوەی زانستی و بە پشت   بنوێنرێنەوە.
سەرەکییەکانی وەرگێڕان لە تیۆریی یووجین نایدادا، دەپەرژینە سەر لێکدانەوەی وەرگێڕانی  
زمانی   بۆ  هەجمنەیی  ڕێبوار  هۆنراوەییەکەی  وەرگێڕانە  لە  قەلەم  و  مولک  سوورەکانی 

ەوەکە دەریدەخات کە ئەم وەرگێڕانە الیەنی بەهێز و الوازیشی دا. ئەنجامی لێکۆڵینکوردی
توانیویەتی   و  وەرگرتووە  وەرگێڕانی شێوەیی  لە  زۆر کەڵکی  وەرگێڕ  ئەوەی کە  هەیە؛ چ 
زمانی مەبەست لە زمانی سەرچاوەوە نزیک بکاتەوە. لە الیەکی تریشەوە، لەبەر درێژتربوونی 

ەندێک لە بەیتەکاندا، لە وەرگێڕانی بگۆڕ لە دەقی وەرگێڕانەکە لە دەقی ئایەتەکان لە ه
زمانی مەبەستدا کەڵکی وەرگرتووە. ئەڵبەت زۆربەی بەرانبەرەکانی وەرگێڕ لە وەرگێڕانەکەدا 

وکاڵ بوونی  دروستن و ئەمە پێشاندەری زاڵبوونیەتی بەسەر کاری وەرگێڕاندا. هەرچەند کرچ
دۆزینەوەی بەرانبەریش ئاشکرایە. لە  دەقی مەبەست لە هەندێک بەیتدا بەتەواوی دیارە و نە

بڵێین کە وەرگێڕانەکەی هەجمنەیی لە شێوەی هۆنراوەدا وەرگێڕانێکی  دەتوانین  کۆتاییدا، 
 .قابلی قبووڵ و گونجاو لەگەڵ زمانی دەقی سەرچاوەدایە

ترجمه   ؛نایدا  ؛ییجمنهریبوار هه   ؛سورة ملک و قلم   : واژگان کلیدی 

 منظوم.

 ؛داینا  ؛ەییجمنەه  بوارڕێ  ؛ مەلەمولک و ق  ەیسوور  سەرەکی:گەلی وشە  
 ەیی.نراوۆه یانێڕرگەو

 مقدمه  -1

 بیان مسأله  -1-1
ترجمه از نیازهای حیات اجتامعی برش،، به ویژه در هنگام دادوس،تدهای مهم و کلیدی برای تداوم زندگی مادی و معنوی 

تفکر، فرهن،  و د،دن خویر را از آریک درو و دری،اف،ت  ه،ای موجود در  اس،،،،ت ک،ه از آریک آن کمبوده،ا و ک،اس،،،تی

ه،ا و ه،ای شش،،،،ار و فرب،ه خود را نیر از آریک آن ب،ه می،ان دیگر فرهن، کن،د و توانن،دیه،ای دیگران وارد میبرخورداری

 ناید. های سایر ملل و اقوام صادر میددن
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اریخ برش،،،، ترجم،ه ب،ه عنوان ی،ک علم م،دون و ه،ایی از ت،ک،ه در دورهاین امر واقعیتی انک،ارن،اپ،ذیر اس،،،،ت و ب،ا آن

منس،، م مد نظر نبوده، با این حال، در ص،،ور ابتدایی و جرنی آن همواره مد نظر و مورد نیاز انس،،ان، به عنوان فرد و 

ها و اقوام مختلف برای آن واژگان و تعابیر متعدد و آبیعی اس،،ت که در میان ملترو، کامالًگروه، بوده اس،،ت. از این

عی وجود داش،ته باش،د و هر یک از آنان به فراخور زمان و زمینخ خود برای آن واژه، اص،،الم، مدخل یا ... خاص،ی  متنو 

ش،،،ود قلمرو عمل را به کار بربند. با این حال، از آن ا که این پژوهر در س،،،احت دو زبان فارس،،،ی و کحردی ب   می

 کنیم.مخترص می  خویر را در کاوش درباره این واژه، به م دوده این دو زبان

به ص،ورت   آش،وری هایو در نوش،ته اس،ت کاررفته به مرتجم معنی به ص،ورت »ترگامن« به واژة »ترجمه« درپهلوی

های از واژه خالص(، گاه شه )فارس،ی . همچنین، در پارس،ی(١٢-١١:  ۱۳۷۴)کرازی، اس،ت  ش،ده »ترگومانو« دیده

. در زبان کحردی نیر برای این واژه، کلمه  (١٢-١١: )هامنکنند  می جای »ترجمه« اس،،تفاده »پچواو« و »برگردان« به

 . (۹2۱:  ۱۳۶۹)رشفکندی )هه ژار(،  شودرگیران(« به معنای »برگردان« به کار برده میرگیالن )وه»وه

تنوع و تکرث معنایی، مفهومی، روش و رو، کامالً آبیعی اس،ت که مفهومی با این قدمت و دامنخ گس،رتده،  از این

های مختلف و متفاوت ترجمخ س،،خن به میان آورد و آن را از زوایا و جوانگ گوناگون  ... داش،،ته باش،،د و بتوان از گونه

 مورد کنکاش قرار داد.

 کند عبارتند از:می انتخاب روشی که مرتجم به با توجه ترجمه انواع

 ها در جایگاهآن و قرار دادن کلامت ترکیگ به توجه و بدون کلمه به کلمه منت لفظی: ترجمخ  ت ت ترجمخ -۱

 مقصد. زبان به باتوجه مناسبشان

 باش،د، با توجهمی با منت م،ابک کهبر این عالوه ترجمه اس،ت. گاهی ترجمه نوع بهرتین معنوی: که ترجمخ -2

 شود.می ان ام زبان در آن کلامت ترکیگ مقصد و ن وة زبان به

س،ازد  نی مرتجم، خود را در بند و اس،یر عبارات که اس،ت ایگونه به ترجمه نوع آزاد )مفهومی(: این ترجمخ -۳

 زند.می تغییراتی به دست با وضعیت، خود و متناسگ دلخواه و به

 داس،تان ش،کل را به و آن را گرفته منت و ریش،ه مرتجم، مفهوم اس،ت ممکن یا روایتی: گاهی داس،تانی ترجمخ -۴

 .(١٩:  ۱۳۹۴)فاضل سعدی، کند   بیان

ش،،،ود که مرتجم به عنوان پیونددهن،دة دو آرف ترجم،ه، یعنی زبان مب،دا و زبان مقص،،،د،  بر این اس،،،اس، دیده می

ای مکانیکی عمل کند. بر ابرار ص،امت و فاقد درو و ت لیل نیس،ت که به ش،یوه  نقش،ی م وری دارد و ففاً به عنوان یک

ای اران،ه کن،د و م ص،،،ول نه،ایی را ب،ه ش،،،یوهعکس، ب،ه تن،اس،،،گ دانر و م،،الع،ات و معلوم،ات خود در آن اعامل نظر می

های مرتجم در این قدامناید که با زمینخ مقصد ترجمه سازگاری و هامهنگی بیشرتی داشته باشد. یکی از بارزترین امی

وادی افرایر و کاهر در ترجمه یا حذف و اض،،افه برخی مفاهیم و م،الگ اس،،ت تا به این ص،،ورت، زمینه را برای ای اد 

ارتباط میان مبدا و مقص،د ترجمه، بیش،رت هموار و فراهم س،ازد. »قورنانی پیروز« نام ترجمخ توفیک مرادی متخلص به ریبوار  

ریم اس،،ت که برای نخس،،تین بار، دام س،،ی جره آن به زبان کردی به رش،،تخ نظم درآمده اس،،ت و در یی از قرآن کجمنههه

پردازد، تالش ش،،ده وین« مریوان منترش،، گردید؛ در پژوهر حاک که به بررس،،ی این ایر می»نه  نشررررر توس،،     ۱۳۹0س،،ال  

نایدا به خوبی ص،،ورت گرفته اس،،تا آیا این اس،،ت به این پرس،،ر پاس،،خ داده ش،،ود که آیا ترجمخ منظوم بر اس،،اس نظریخ  

ها، فرض بر این اس،،ت که اگر مرتجم بر باش،،دا در پاس،،خ به این پرس،،رترجمه نیازمند ویرایر از س،،وی ویراس،،تاران می
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ش،،ده تا اس،،اس نظریخ نایدا کار را به شان ام برس،،اند، ترجمخ او تا حدود زیادی عاری از اش،،کال خواهد بود و منت ترجمه

های بعدی ترجمخ خود را نیازمند ویراس،،،تاری توس،،،  خود مرتجم یا ویراس،،،تار اس،،،ت و مرتجم باید برای  ا  حدودی  

 بازنگری کند. 

 پیشینه پژوهش -٢-1

های دیگر، همواره مورد توجه بوده اس،ت. لکن نقد  های منظوم از فارس،ی گرفته تا زبانهای قرآن به ویژه ترجمهنقد ترجمه

هایی اس،،ت که در عرص،، حاک، ش،،اهد آن م ور، از جمله پژوهرف و به اص،،،الم، نقد نظریههای معابر اس،،اس نظریه

های بس،یاری، های رایج ترجمه، نظریخ یوجین نایدا اس،ت که امروزه ترجمههس،تیم. در خص،ون نقد ترجمه، یکی از نظریه

های »ملک ون بررس،ی ترجمخ س،ورهخص،وص،اً ترجمخ منظوم قرآن کریم بر اس،اس آن مورد بررس،ی قرار گرفته اس،ت. در خص، 

 های زیر ان ام گرفته است: های رایج، پژوهرو قلم« بر اساس نظریه

ای با عنوان »مقایس،ه و ارزیابی ترجمخ انص،اریان و آاهری  ( در مقاله۱۴00نژاد )س،یده م بوبه کش،فی و زهرا قاس،م

ارزیابی ترجمخ گارس،،س در  هار س،،،ا )واژگانی، از س،،ورة ملک بر اس،،اس الگوی نقد گارس،،س« که بر اس،،اس الگوی  

دس،توری، گفتامن و س،بکی( ترجمخ آاهری و انص،اریان از س،ورة ملک را مورد ارزیابی و نقد قرار داده است و به این نتی ه 

های نظریخ گارس،،،س قابل نقد و ارزیابی اس،،،ت. ترجمخ  رس،،،یده اس،،،ت که ترجمخ انص،،،اریان و آاهری از منظر ش،،،اخص 

ارای مص،،،ادیک بس،،،یاری برای عناف بس،،،  واژگانی و ترجمخ آاهری برای زیرگروه تعدیل، حذف و تقلیل انص،،،اریان د

های مثبت ترجمخ انصاریان را نسبت به ترجمخ آاهری قابل مصادیک فراوانی دارد که این خود از منظر گارسس، شاخص 

های مرتب  با  های بس،یار برای ش،اخص دادهرس،د که ترجمخ انص،اریان به جهت  تر نوده اس،ت. همچنین به نظر میتوجه

ای با عنوان »بررس،،،ی ( در مقاله۱۳۹۹م ور اس،،،ت؛ خدی ه بهرامی )ای مقص،،،دگرا و مخاآگحوزة زبان مقص،،،د، ترجمه

های اندیش،،گانی و متنی ترجمخ س،،ورة محلک« بر اس،،اس نظریخ هلیدی، مسولخ انواع فرآیندها، آاازگرها و انس،، ام فرانقر

رة ملک مورد ت لیل قرار داده اس،،،ت. نتایج ت قیک بیانگر آن اس،،،ت که در فرانقر اندیش،،،گانی، فرآیند  متنی را در س،،،و 

انگیر خلقت در ص،،دد بوده اس،،ت تا کاررفته در منت اس،،ت که خداوند با توص،،یف نظام ش،،گفتمادی، بیش،،رتین فرآیند به

( ۱۳۹۸زبان کردی هم، رشافت کریمی و دیگران )های قرآن در انس،ان، به قدرت و علم او پی بربد. دربارة بررس،ی ترجمه

ت(با هدف ارانخ حمهی رهدل )بررس،ی موردی تفس،یر نور و ش،نههای قرآن کریم از مص،،فی خرمبه معرفی و بررس،ی ترجمه

های  ( در مقالخ »س،،یر تاریخی و انواع ترجمه۱۳۹۷نقاط قوت و ض،،عف این آیار پرداخته اس،،ت؛ رشافت کریمی و دیگران )

های فارس،ی و کردی در گذر تاریخ را بررس،ی کرده و های فارس،ی و کردی« با رویکردی انتقادی، ترجمهکریم به زبان  قرآن

( در پژوهش،،ی با عنوان ۱۳۹۹اند؛ اس،،امعیل برواس،،ی و نا،،ین اس،،امعیلی )ها را مورد کنکاش قرار دادهس،،یر تکاملی آن

ژا ش،،،کن،ان،ُ آنتوان ب«رم ن« با  ه،ای ریخ،تر موکری،انی بر اس،،،اس گرایر»ارزی،ابی کیفی، ت ترجم،ُ کحردی قرآن کریم توس،،،   ه 

اس،،تفاده از یازده مورد از موارد س،،یس،،تم ت ریف منت ب«رم ن به نقد و بررس،،ی ترجمُ کحردی قرآن کریم ایر هژار موکریانی 

قص،د تا  ه حد از منت دهند که منت مپرداخته و در هر مورد با ذکر مثال، ت ریف ای اد ش،ده را تبیین نوده و نش،ان می

مبدا فاص،،،له گرفته و این ان رافات تا  ه حد معنا و مفهوم را دس،،،تخوش تغییر قرار داده اس،،،ت. نتایج برآمده از پژوهر  

ناید؛ اما در خص،،ون ترجمخ  ای در ترجمُ هژار رخ میبیانگر آن اس،،ت که یازده مورد ذکر ش،،ده به ص،،ورت قابل مالحظه

 سورة ملک و قلم، تاکنون پژوهشی ان ام نشده است.  یی درجمنهکردی ریبوار هه
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 مبانی نظری  -٢

و از اولین کسگانی بود که به ترجمه به عنوان علم   شگناسگیو زبان ترجمه درعرصگة پیشگگام نایدافردی آلبرت یوجین

دهد، اسگتنباطی اسگت که مترجم از درون  . آنچه که چارچوب یک ترجمه را نشگان می(۲۰۲۰)یوجین نایدا،  نگاه کرد 

شگده، همان تثثیری را در متن ترجمهای که  سگاختار زبانی متن مبدأ و بیان آن به زبان مقصگد، خواهد داشگت به گونه

و  1های ترجمه با دو واژة یکسگگان بودنآورد. ما در نظریهمخاطب به وجود آورد که متن اصگگلی در وی به وجود می

 کنیم.برخورد می ۲ارز بودنهم

پاراگراف و متن اسگت  یکسگان بودن به معنی وجود تعادل یک به یک واحدهای ترجمه اعم از واژه، جمله و یا  

هگای فرازبگانی در ترجمگه یعنی موقعیگت و بگافتگار متن رود و تعگادل را بین ویژگیارز بودن، از حوزة زبگان فراتر میو هم

ة بارسازد. نایدا در توضیحات خود درمبدأ و متن مقصد و نیز تثثیر آن بر مخاطبان دو جامعة زبانی متفاوت برقرار می

ة متن در ترجم. از دیدگاه نایدا،  (7۲:  13۸۶)حقانی،  کند  اسگتفاده می  4از اصگطالح »پیام«  3حتوا«ترجمه به جای واژة »م

پذیر اسگت. نایدا در نظریة خود به سگه فرایند اضگافه، حذف و تغییر در امکان  ۶ة پویا«ترجمو »  5ة صگوری«ترجمقالب »

 .(Nida, 1964: 226-233)کند  ترجمه اشاره می

 بندی کرد:توان ترجمه را به دو شکل تقسیمقبل از آن باید بیان کنیم که می

نظر شگگکلی به ترجمة لفظ به لفظ شگگباهت دارد و نزدیکترین  ترجمة صگگوری: در این سگگبک، ترجمه از   -الف

گیرد در این نوع ترجمه، مترجم تا حد زیادی  معنی کلمه به کلمة متن اصگگلی توسگگط مترجم مورد اسگگتفاده قرار می

 کند دخل و تصرفی در محتوا و ساختار متن مبدأ ایجاد نکند.سعی می

ة  واسگطة صگوری قرار داشگته و از دیدگاه نایدا این ترجمه به ترجمة پویا: این نوع ترجمه در مقابل ترجم  -ب

توان  انتقال پیام متن، تثثیری مشگابه را در فرهن  و زبان مبدأ بر مخاطب جامعة زبانی مقصگد دارد. بر این اسگاس می

ی را پیام  که تغییر داد؛ زیرا در این نوع ترجمه، حرف اصگگلهایی از متن را حذف یا به آن اضگگافه کرد و یا اینبخش

 .(13۹5)فیروز آبادی و ابراهیمی،    زندمتن مبدأ می

تثثیر  ای در پیگام متن ایجگاد کنگد، اگر چنین اتفگاقی بیافتد،  البتگه باید بیگان نمود که تغییر در متن مبگدأ نبگاید خدشگگگه

گرفته با زبان و فرهن   متن اصگلی را بر مخاطب نخواهد داشگت؛ هر چند ممکن اسگت بیان گردد که ترجمة صگورت

 جامعة مقصد، منطبق است.

 کند:یة عوامل تثثیرگذار در سه نوع اساسی ذکر میپاهای ترجمه را بر نایدا تفاوت

هدف    -۲ر اسگگت و در برخی دیگر باید به فرم اولویت داد. ها محتوا از اهمیت بیشگگتری برخورداپیام: در برخی پیام -1
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کگه بخواهنگد هم از محتوا و هم از فرم اطالعگات بگدهنگد، یگا بخواهنگد طوری متن را بگه خواننگده بفهمگاننگد کگه مؤلف و مترجم: این

ة اجازواننده منتقل کنند، بلکه  او تمام وجوه و اهداف پیام را دریابد، یا هدفشگگگان الزامی باشگگگد؛ یعنی نه تنها تمام پیام را به خ

نوع مخاطب: مخاطبی که در آینده مؤثر خواهد بود، او در توانایی رمزگشگایی و  -3فهمی از ترجمه را هم ندهد.  هیچ گونه کج

در   نظریه و عمل. با این حال، بر اسگاس آنچه که در کتاب  (7۲: 13۸۶)حقانی،  هم در عالیق بالقوه متفاوت از بقیه خواهد بود 

های اسگاسگی در روند یک ترجمه بر مبنای دیدگاه نایدا عبارتند از: بازسگازی پیام، معادل به جای  ترجمه درج شگده اسگت، گام

 .(۲۰-1۸: 13۹3)یوجین و آر. تیبر، تر، اهمیت سبک است  ترین معادل، اولویت معنا و از آن مهمعین عبارت، نزدیک

 7اضافه و افزایش -1-٢

دارد؛  چه بسگا در زبان ییرعربی برای نزدیک های مقدس، مخصگوصگا قرآن، موضگوع اضگافه و افزایش اهمیت خاصگی  در کتاب

کردن معانی کلمات از عباراتی اسگتفاده کنیم که دارای نق  اسگت و از نظر معنی نارسگا خواهد بود. افزایش و کاهش در متون  

 شود.ها اشاره میدهد که در ادامه به برخی از آنبه چند صورت رخ می

 ایاضافه یا افزایش ترجمه -1-1-٢

سگنجید که »به دییلی، از جمله جلوگیری از سگختی خوانش در زبان یا فرهن    ۸افزایی«توان با »ترجمهای را میافزایش ترجمه

افزاید« های ایدئولوژیک یا روانتر کردن ترجمه، جزئیّات زیادی را که در متن اصگلی موجود نیسگت، به ترجمه میمقصگد، انگیزه

؛ بدین معنی که مترجم جهت رفع ابهام و یا پیچیدگی مفهوم در زبان مبدأ و برای  (133: 13۹4)فرح زاد و محمدی شگگگاهرخ،  

کند. تبیین بهتر در زبان مقصد، عباراتی را در ترجمه اضافه و عبارات اضافه شده را مشخ  و به عنوان یک ویراستار عمل می

کند. دهد و یا به عنوان مطلب توضگگیحی در ذیل ترجمه اضگگافه میمترجم متنی را که اضگگافه کرده اسگگت یا در گیومه قرار می

 هدف مترجم از افزایش، تقویت معنی و توضیح بیشتر است.

شگده نیابد کلمة ترجمهای معادل برای ممکن اسگت افزایش کلمه و یا عبارات به این علت باشگد، که در زبان مقصگد کلمه

یابی در نظریّات نوین ترجمه، »تناظر یک به صگفر« یا »انتقال یک به صگفر« بین زبان مقصگد و مبدأ مشگاهده  که طبق انواع معادل

. اگر مترجم در کل، معادلی (41-3۶: 13۹7)لطفی پور ساعدی، های خاصّ زبان مبدأ است  شود که بیشتر مربوط به فرهن می

برای کلمگة مورد ترجمگه در زبگان مقصگگگد پیگدا نکنگد نگاچگار همگان واژه را از زبگان مبگدأ بگه زبگان مقصگگگد انتقگال داده و برای آن  

جو،  )صلحگیرد  که یک ترجمة توصیفی برای آن واژه در نظر میدهد و یا اینتوضیحاتی در قسمت توضیحات و یا پاورقی می

سگگگازی نیاز به ارائة کنند که ممکن اسگگگت برای معادلسگگگازی می. برخی نیز در هنگام ترجمه اقدام به معادل(5۸-۶۸: 13۸5

 شود.که عین معنی واژه مبدأ ارائه نمیتوضیح باشد. در حالی

 ویرایشیاضافه یا افزایش   -٢-1-٢

دهند بدین شگگکل که نکات توضگگیحی خود را به اطالع نویسگگنده و یا  این مورد را ویراسگگتاران در حین ویراسگگتاری انجام می

. باید متذکر شگد ویراسگتار در واقع، به (77: 13۸5جو،  )صگلحکنند »مطلب از ویراسگتار«  مترجم رسگانده و در پاورقی عنوان می

ة مهمّی یفلت شگده باشگد یا  دادپردازد و این نوع افزایش، باید »تنها در مواردی انجام گیرد که از ذکر ویرایش محتوایی اثر می

 .(13۶: 13۸3)گیالنی(،   )سمیعی ة حسّاسی مسکوت مانده باشد، به طوری که موجب نق ِ فاحشی گردد«نکت
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دو صگورت بیان نمود. الف: ها را به توان این افزایشها را شگاهدیم و می در ترجمه و تفسگیر قرآن نیز ما این افزایش

دهد.  کند و متن اضگافه شگده را در پرانتز قرار می هایی را به ترجمه اضگافه می افزایش در ترجمه: در این شگیوه مترجم جمله

ٌة ِإَّلا  ﴿... لَِئَّلا یکوَن لِلنااِس َعَلیکم  . مانند:  (57:  13۸۶)یالمحسگین زاده، حال ممکن اسگت این جمله بلند و یا کوتاه باشگد   ُحجا
و ِ یَن ظََلُمواْ ِمنٱلاذِ  وُخم َنٱ شََََََََ ( »]ای مسگگلمانانا از مردم نترسگگید، تنها از ]عدم اطاعتا من بترسگگید«.  15۰)بقره:  ی﴾ُهم َفََّلََتشََََََََ

دلیلی بر ضّد شما نداشته باشند )زیرا    (،دارند ؛ »... تا مردم، جز ظالمان )که دست از لجاجت برنمی (53:  13۸۰)صفارزاده،  

)مکارم شگیرازی، خواند(«  های پیامبر که در کتب آسگمانی پیشگین آمده، این اسگت که او، به سگوی دو قبله، نماز می از نشگانه

کند، برخی معتقدند چون . ب: افزایش عالئم: در این حالت مترجم در ترجمه از عالئم سگجاوندی اسگتفاده می (۲3:  1373

نادرست است. البته   ،ترجمة قرآنها در  این عالئم در قرآن به کار نرفته و مصگطلح نیسگت نباید اضگافه شگود و اسگتفاده از آن

و برای خواننده متن مناسگگب    (۲5-۲۰: 13۸۹)عالمی،  باید متذکر شگگد که عالئم تجوید معادل عالئم سگگجاوندی اسگگت 

ُکم   ها این اصگول رعایت نشده است؛ ملالًمهاسگت. لذا در برخی ترج ( »و 1۶3)بقره:   یُم﴾إِلَهَه ِإَّلا ُخَو ٱلراحَهُن ٱلراحِ نَهِحد َّلا  إِلَهه  ﴿َنِإَلَه

 .(۲4همان:  )ای است که ییر از او معبودی نیست!...« خدای شما، خداوند یگانه

 حذف یا کاهش -٢-٢

کنند هر چند که دست آنان در این زمینه زیاد باز  استفاده می شده از این روش  برخی از مترجمین جهت تنقیح متن ترجمه

، چون »موارد حذف در  (1۸:  13۹۶ ،و دیگران  )مسگگتعلی داری در ترجمه را داشگگته باشگگند  نیسگگت و باید رعایت امانت

ناپذیر، اقدام به حذف  ة خوب بسگگیار محدود یا حتّی نادر اسگگت و مترجم وفادار جز در مواقع ضگگروری و اجتنابترجم

تواند بخشگگی از جمله را حذف کند یا سگگهواً نادیده  بنابراین، مترجم نمی   .(3۰-۲۲:  137۲)کمالی جواد، کند«  مطلبی نمی 

 .(1۸۰: 13۹7)لطفی پور ساعدی،  انگارد و اِعمال چنین عملی در این متون، تحریف و دخالت در محتوای آن است 

توان بگا انواع حگذف در میای را اعمگال کرد و این نوع حگذف را  توان کگاهش ترجمگههگای قرآن نیز میدر ترجمگه

علم معانی پیوند داد؛ چنان که علمای بالیت به »ایجاز حذف« و »ایجاز قصگر« در سگطوح مختلف کالم قائل و برای  

الیه  اند؛ ملالً مصگادیق ایجاز حذف عبارتند از: حذف حرف، اسگمِ مفگاف، اسگمی که مفگافهر یک مصگادیقی برشگمرده

إلیه، متعلّق فعل، جمله، م واقع شگده، شگرط، جواب شگرط، مسگند، مسگند   واقع شگده، اسگم موصگوف، صگفتی که اسگ

 .  (4۰۶-4۰۲/ 1ج :  13۸۲)الهاشمی، جمالت و ...

 9تغییر و جایگزینی -٣-٢

کنند؛ یعنی یکی از مبانی مشگتر  در فرایند ترجمه و ویرایش، »تغییر« و »جایگزینی« اسگت که ایلب توأمان عمل می

یّگة نگایگدا مگدّ نظر اسگگگت، بر نظررو، افزون بر موضگگگوع »تغییر« کگه در  تغییر واژه، نیگازمنگد جگایگزینی اسگگگت. از این

جگایگزینی، مفهومی فراتر از تغییر دارد؛ ملالً گگاهی مترجم بگه تغییر و شگگگود، هرچنگد گگاهی  »جگایگزینی« نیز تگثکیگد می

پردازد و گاهی در می 1۰متنها و ... در حدّ جمله، یعنی در سگطح خرردهجایگزینی واژگان، اصگطالحات، عبارت، مثلثل
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را جایگزین داستان    زند و ملالً یک داستان یا فرهن  مربوط به قومیّت خودبه جایگزینی دست می  11سطح کالن متن

ة  جامعکند و در این موارد، معموًی مترجم و ویراسگتار بنا به عرف و فرهن   یا فرهن ِ قومی موجود در متن مبدأ می

نشگدن این موضگوع، نوعی تر  ادب اسگت و هاسگت و در صگورت رعایتخود، مجبور به چنین تغییرها و جایگزینی

ة وهلنشگدن این مسگثله از سگوی مترجم، در واهد بود و در صگورت رعایتویژه در ترجمه، مرخل خرعایت امانت، به

 یفة ویراستار است که به مترجم گوشزد نماید.وظبعدی، این  

 های قرآنتغییر در ترجمه -1-٣-٢

در قرآن به سگبب ماهیّت زبان عربی و تفاوت سگاختاربندی و دسگتور دو زبان فارسگی و عربی، مترجم ناچار اسگت  

عربی را به زبان فارسگی برگرداند و این امری بدیهی اسگت. در ییر این صگورت، ترجمه خوانا و رسگا   سگاختار جمالت

شگده  اند که موجب وقفه در فهم متن ترجمهة لفظی آیات کردهترجمها سگعی در نخواهد بود. گاهی نیز برخی ترجمه

، خود ترجمه از زبان عربی به فارسگی نیز نوعی تغییر اسگت که هر واژه به معادل خود در زبان فارسگی  عالوهبهاسگت.  

کنند و یا اصگگالً یابی واژگانی، برابرهای مناسگگبی برای واژه پیدا نمییابد، امّا گاهی مترجمان در عمل معادل تغییر می

تواند  ها، ویراسگتار میابراین، در صگورت ویرایش ترجمهاند. بنة اصگلی را بدون تغییر، به همان صگورت ذکر کردهواژ

ها دگرگونی ایجاد کند و برابرهای  در ترتیب واژگان روی محور همنشگینی یا در نوع واژگان، اصگطالحات و ترکیب

تر سگازد که این و در  آن را آسگان  ، خوانشمناسگبی برای واژه در نظر بگیرد یا با تغییر در سگاختار جمالت ترجمه

شگود؛ چراکه یکی از وظایف ویراسگتار در این حوزه، تطابق زبان ة »ویرایش فنّی« بررسگی میحوزیفة ویراسگتار در وظ

 مبدأ و متن ترجمه )مقصد( و صحّت و سرقم بهینگی ترجمه است.

 تغییر ساختاری )در محور همنشینی کلمات( -الف

﴿ََ َلوهِ   یُنواْ بِٱلصَََا ِ َتعِ َنٱسَ َا لَ  َنٱلصَََا عِ کِبریٌَ  ِإَّلا َعَلی ٱلَه َنِإَّنا راسگتی این به ؛ و( »از شگکیبایی و نماز یاری جویید45)بقره:  ﴾یَ شَََِ

؛ »از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی این ]کارا مگر  (7:  1415)فویدوند، ]کارا گران است، مگر بر فروتنان«  

 بر فروتنان گران است«.

 تغییر و جایگزینی جمله به مفرد -ب

ََعَلُمونَ َفََّل تَ ...﴿ کگه خود ( »پس برای خگدا همتگایگانی قرار نگدهیگد، در حگالی۲۲)بقره:    ﴾  ... َعُلواْ ّلِلِا أَ َََََداواأ َنأَ ُتم 

یّگه پگایگان آیگه را حگالة  جملگ . (5:  1373 شگگگیرازی،  مکگارم ؛۶:  137۸  ایسگگگالم، فیض ؛4:  1415)فویدونگد،   دانیگد«می

؛  ( 4:  13۸4)موسگی گرمارودی،  توان به حال مفرد ویرایش کرد: »پس برای خداوند، دانسگته همتایانی نیاورید«  می

)طباطبایی،  ة المیزان آمده است: »و هر کس به قدر توانایی که دارد، در این مسیر گام بردارد«  ترجمملال دیگر: در  

گونه مختصر کرد: »و هر کس  توان این جمله را با تغییر ساختار جمله به واژه اینکه می  (3۶۸-3۶7/  3ج :  1417

 به قدر توانایی خویش در این مسیر گام بردارد«.

 
11Macro text 



  108 ییجمنهریبوار هه  سورة ملک و قلم در ترجمة منظوم  یبررس 

 

 بحث و بررسی -٣

 بررسی ترجمه سوره مُلک -1-٣

 اّلِلِا الراْحَِن الراِحیمِ ِبْسِم  
ی   َ ِدیٌر﴾  ﴿ََََبارَک الاِذی بِیِدِه اْلُمْلک َنُخَو َعَلی ُن َعَمَّلأ َنُخَو ﴿الاِذی َ َلَق اْلَمْوَت َناْْلَیاَ  لِیْبُلوَکْم أَی   (1)ملک:  کلِ  شَََََََََََََََ َََ کْم َأْحسََََََََََََ

ْبَ   َََاَنات   ِ   (2)ملَک:  اْلَعزِیُز اْلَغُفوُر﴾ َََ ْل ََََری ِمْن ُف ُور ﴾﴿الَاِذی َ َلَق سََََََََََََ َر خََ َََ اُنت  فََاْرِاِ  اْلَبصََََََََََََ ا ََََری ِفی َ ْلِق الراْحَِن ِمْن َََفََ  بََا َأا مََ
رٌی﴾  (3)ملک: ئأا َنُخَو َحسَِ ْْ إِلَیک اْلَبصََُر َ اسَِ ََِل َماَ  الدن ْیا ِمَصََابِیَ     (4)ملک: ﴿ُُثا اْرِاِ  اْلَبصَََر کراََِی یْن ََْد زَیناا السَا َنَاَعْلَناَخا ُرُاومأا  ﴿َنَل

 (5ملک:لِلشایاِ ِی َنأَْعَتْدََن ََلُْم َعَذاَب الساِعرِی﴾ )
 عبارتند از:  (154/ 1۰ج :  1374)قرائتی،  های محوری این پنج آیه بر اساس نظر برخی از مفسرین  پیام

 بیان قدرت خداوند متعال به عنوان آفریدگار  -1

 داستان سرآیاز آفرینش  -۲

 سرانجام حیات  -3

 دنیا سرای عمل است نه حساب  -4

 آخرت سرای حساب است، نه عمل  -5

دهوئررررر   هزوپررررریرررررر بررررر    تررررروانرررررا؛   سررررررررررررتررررریررررر هی، 
 

 (1]و زانررا)     ر گشررررررررتی، توانررایرر  سرررررررررر  و لرر  ئرر  
 

کررررر هو ئررررر  ژیررررران    ی  و  مرررررردن  کررررررد،   چررررریررررری 
 

کررررا  ترررراقرری   لۆۆاۆۆ ۆۆۆۆ  ک   یرررر   کررررام   کرررر   تۆۆ تررررا 
 

هررررر   هتررررررچررررراک بررررر  کررررراری   خررررروا   ه ز ێررررر هررررر  ر 
 

ترررر ۆترررراپ خرررر   م هرررر   ]و  برررر  شرررررررررررر    (2)  هزڕێ واو 
 

خولقررررانرررردی،  رررر هو ئرررر  ئرررراسررررررررمررررانرررر  ی   کرررران وت 
 

لررر قرررات  یررر  سررررررررررر  قرررات  ]هی  ر  نرررابینی   ئررران) ک؛ 
 

چرررر    لرررر  هررریررر   خررروادا،  الری خرررولرررقرررراو  و   ، وت 
 

و  ]یرررررر هوێررررررڕهرگرررررر هجررررررا  چرررررراوت   کررررررجرررررراری)  ، 
 

قرررر هد  ائررررایرررر   ( 3   ۆتررر  ئرررر   ێیشررررررررررر ڵررر  بررریرررنررری، 
 

و  سررررررررررررر ێرررررڕهربرررررگررررر هجرررررا  چررررراوت  لررررر  ،   ۆ نررررر  ر 
 

بررررگ برررر ۆترررر ەڕێرررر تررررا  سرررررررررررر   ۆ،  چرررراۆالت   ومررررای 
 

وو  ]مررررانرررردوو  هیالک  و    ،)   (4امرررراو   ڕدامرررراو 
 

جررریرررهرررران نرررردوومررررانرررر ڵ مررر خە ئرررراسرررررررررررمررررانررری   ، 
 

ئررررررر    بررررررر   دامرررررررانرررررررنرررررررا  و،   وان  چرررررررراخررررررران 
 

 م)   رجر  یترانران ]سرررررررر  نگسررررررررار کردن شرررررررر  سرررررررر   ۆب
 

ب  سررررررررزای  جهۆسرررررررررررازمررران کرد   (5م«  ن یررران، 
 

 (. 562:  1388یی، جمن  ه                                                            

گردد که مترجم نتوانسگته اسگت با دقت کامل تمام  شگود، مشگخ  میبر اسگاس آنچه که در این ترجمه دیده می

ة اصگلی  واژای مالزم با واژگان محوری متن مقدس را در ترجمة خود جا دهد. حتی در برخی موارد واژه را به کلمه

 کاررفته در قرآن، معنا کرده است. مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:به

های مترجم  ة »زانا« را که در ]ا گذاشته و جزء افزودهکلمة »ملک« را ترجمه نکرده است. یا کلمیة اول، آدر  -1

 به متن مقدس است، در متن اصلی وجود ندارد.



 1٤01  109  تابستانو بهار   ، 13  پیاپی،  1  ش. ،  8  س.                                 پژوهشنامه ادبیات کردی

 

ة »القدیر« و سگایر مشگتقات آن  واژیباً معادل  تقر« ترجمه نموده که بەهێز »العزیز« را به »ة کلمیة دوم نیز  آدر   -۲

ا نه در متن هزڕێ واو ب و تاست و آنچه را که در ترجمه گنجانده، یزمة معنای العزیز است نه دقیقاً معنای آن. عبارت ]

 ة معنای متن است.یزموجود دارد و نه جزو 

دانسگگت، همخوانی ندارد. بلکه کوشگگیده اسگگت بر نظریة نایدا که پیام متن را امری فراتر از متن میبنابراین، با  

 یابی دست به ترجمه بزند.مبنای معادل 

رُی﴾ َُوا ف  (6)ملک:  ﴿َنلِلاِذیَن کَفُرنا ِبَرّبِ ِْم َعَذاُب َاَهناَم َنبِْئَس اْلَمصََََِ َأا َنخِ   یها﴿ِإَذا أُْل ِهی ُعوا ََلَا شَََََ ُز ﴿ََکاُو ََتَیا  (7)ملک:  َََُفوُر﴾  ي َِ
 َِ َِِْکْم  َِذیٌر﴾ یهافي  ِمَن اْلَغیِظ کلاَما أُْل َهََلُْم َ َز ََُتَها أََ ْ  َََ ی   ِإْن   (8)ملک: فََْوٌج سَ َََ ُ ِمْن شَ بََْنا َن َُْلَنا َما  ََزاَل اّلِلا ﴿ َالُوا بَََلی َ ْد َااَ ََن  َِذیٌر َفکذا

ََّلل   أَ َُْتْم ِإَّلا ِف  َََ ِعرِی﴾  (9)ملک: کِبری ﴾  ضَ ََا َااِب السَ ََْ َ َُِل َما کناا ِفی أََ َمُ  أَْن  ََْع ََْ َأا   (10)ملک: ﴿َن َالُوا َلْو کناا َ سَ ْا ََُ ﴿فَاْعََتَفُوا ِبَذ ِْبِهْم َفسَ
ََْااِب الساِعرِی﴾  (11)ملک:  ِِلَ

 های محوری این آیات عبارتند از:پیام

 راه گناهکاران کافر و سرانجام آنها  -1

 صیف جهنم و وضعیت آن در هنگام مالقات با کافرانتو  -۲

نرررررریرررررریررررررانرررررر  وانرررررر  ئرررررر   ۆبرررررر   هو  ئرررررریررررررمرررررران    ی، 
 

]ئررررررامرررررراداریرررررر ەن ێرررررر اهرررررر ڕ   برررررر   برررررر هن،   یرررررران)ۆس 
 

د ز شررررررررررررو هئرررررازاری  ئرررررای   ( 6   هخرررررراو  ێرررررنررررریخ؛ 
 

لرررررر ێرررررر در  ڕفرررررر   ێکرررررراترررررر   نرررررراو ئرررررر   ۆبرررررر  ن،   ه و 
 

لررررر هد نررررر  ئررررر    بررررریسرررررررررررررن   نرررررابرررررار   ی تررررر هعرررررر و، 
 

د ترررر    برررر    کرررر   ]یرررر ێرررر شرررررررر ۆجهواویش،   ( 7کجررررار)   ت 
 

برررر  کرررر م کرررر    نررررزیررررکرررر  جرررریررررا   قرررریررررن     لرررر   ۆترررر ێرررر م، 
 

پررر ێررر تررر    نرررر ێررر خرررر ئرررر    کرررر    قررریرررن)  یرررر    ]برررر   ێلررر ۆی، 
 

لرررررررر هد د پرررررررررسررررررررررررررررن   کرررررررران:  وانرررررررر  رکرررررررر هوان، 
 

نرر  مرر   ب نرر ێ)، ترسرررررررر ێسرررررررر  هررات ]کرر  ر   ( 8ترران   ۆر 
 

بررررر ێررررر ئررررر  بررررر ڵرررررێ ژن:  هرررررات،  هررررروژدارد ۆ    ر ه مررررران 
 

زانیۆدر   برررر   کرررر   مرررران  وتمرررران:  سرررررررررررر    و،   ر)  ]لرررر  
 

هرررریرررر رررر   هیررررنررررارد نرررر  خرررروا،  د ]لرررر   یخرررروار   ) هورهو 
 

ئرر   لرررر هو ێرر نرریررن  جرررر   گررومرر  ؛  گرررر ڕ،   ( 9   هور ایرری 
 

کرررر اوتیرررر  ئرررر  گرررر  ئرررر    ن:  ]ترررر  ر،   واو)  مررررانبیسررررررررررررت 
 ج

ترر   قرررر ی گرررر ەدێرررر یررررا  نرررر  شررررررررررترریررن،  لرررر  ت   نرررراو برروویررن 
 

د ئررررررر 10خ  هزۆیرررررررارانررررررری  ددان  جرررررررا   نرررررررن  ( 
 

 (11! )خدۆزهیگارانی    نێشررررررررو    نرا؛ جرا نیرین لر اتراوانیر    بر  
 

 (. 562: 1388یی، جمن  ه  
 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

« ترجمگه کرده کگه بگه معنگای  ناریر ەن ێاهڕة »ربهم« را کگه بگه معنگای پروردگگارشگگگان اسگگگت، بگه »کلمگ  ۶یگة  آدر    -1

 نمود.ترجمه میها ، یا ... املال آنکاریان«ردهروه، پهناریەن ێهدیبهیر »نظکه باید با کلماتی  دهنده است. در حالیتمرین

ی اسگگت و صگگرفاً برای تنظیم قافیه قرار داده شگگده اسگگت و ربطی به اضگگافا کامالً  قینبه یهة ]کلم ۸یة آدر   -۲

ة »نذیر« درج شگگده اسگگت، اشگگتباه محرز  ترجم« نیز که به عنوان  ترسررررێنەرة »کلمواژگان موجود در متن اصگگلی ندارد.  

 « است که در بیت بعدی درج شده است.رهوژداردهة معنای آن است و معنای اصلیِ این واژه همان »یزمنیست و 

 ا، کامالً حشو است و صرفاً برای پر کردن جای خالی قافیه درج شده است.ورهو دهلهة ]کلمنیز   ۹یة آدر   -3



  110 ییجمنهریبوار هه  سورة ملک و قلم در ترجمة منظوم یبررس 

 

 تقریباً از بین رفته است. ۹یه آترجمه نشده و پیوستگی آن با   1۰یة آدر آیاز   حرف واو  -4

ة دقیق »أصگحاب السگعیر« نیسگت؛ زیرا این کلمه در این آیه به معنای اهل  ترجم« خدۆزهیارانی  نیز »  11یة آدر   -5

نای ملبتِ همراهی، تعاون و ة یاران در برخی از تعابیر، معکلمشود. در حالی که دوزخ است که در آن عذاب داده می

 دوستی را در بر دارد.

توان گفت که بر اساس نظریة نایدا نتوانسته است پیام متن را به درستی بیان کند و حتی در سطح  از این رو، می

 یابی نیز ناکام مانده است.تر از آن، یعنی معادل پایین

ُْم  ﴿ ِْ ََلُْم َمْغِفرٌَ  َنَأْاٌر کِبریٌ ِإنا الاِذیَن خْیَشْوَن َرّبا  (12)ملک:﴾  ِِبْلَغی
 یام محوری این آیه عبارتند از:پ

 سرانجام مؤمنانی که از خداوند متعال بیم دارند.

وانررررررررررررررر ڕ   بررررررررررررررر  ]جررررررررررررررروان)  اس   ی 
 

لرررر هد  خرررر    ترررررسررررررررررررن  برررر و خرررروای،   نررررهرررران  پرررر    یرررران 
 

برررر  یرررر هرررر   یررررانۆبر      لرررر  برررر  ،  و   خشررررررررریرن  خشرررررررررش 
 

گرررر  هرررر   پرررراداشرررررررری،   ( 12قین)   یرررر    ]برررر ش  هور روا 
 

 (.562: 1388یی، جمن  ه                                                                                                      
 مطالب مربوط به این آیه، عبارتند از:

ی اسگت و صگرفاً برای تنظیم قافیه قرار  اضگافا نیز  به یه قینة ]جوانا در این آیه حشگو اسگت. عبارت ]کلم  -1

»إنّ« را بیان کرده و نیازی به ذکر   واژه« معنای  اسڕ  بة »کلمداده شگده اسگت. به عالوه این کلمه نیز حشگو اسگت؛ زیرا  

 ا نیست.قینیهبه عبارت ]

ماهن  کردن قافیه،  در این آیه، مترجم نتوانسگته در مصگراع اول، اسگتقالل معنایی آیه را حفظ کند. لذا برای ه  -۲

افزوده اسگت. از این رو، اگر کسگی صگرفاً به دریافت پیام معنای    1۲را نیز به مصگراع اول آیة   11معنای بخشگی از آیة 

نیازمند باشد، ناگزیر    11یة آرا نیز مطالعه کند، یا اگر به معنای    11نیاز داشگته باشگد، ناگزیر اسگت بخشی از آیه   1۲یة آ

ة مترجم، یعنی منظوم بودن  ترجمترین خاصگیت و ویژگی را نیز مطالعه کند؛ که در این صگورت بنیادی  1۲یة آاسگت  

 رود.آن، به صورت خودکار از بین می

ُدنِر﴾ ََن رننا  ََْوَلکْم أَِن اْاَهُرنا بِِه إِ اُه َعِلیٌم ِبَذاِت الصََََ ََِ ﴿ُخَو (  14)ملک: یْعَلُم َمْن َ َلَق َنُخَو اللاِ یُف اْلَِبرُی﴾﴿َأََّل (  13)ملک:  ﴿َنَأسََََ
 (15)ملک:  َمَناکِبَها نَکُلوا ِمْن رِْزِ ِه َنإِلَیِه الننُشوُر﴾  َاَعَل َلکُم اِْلَْرَض َذلُوَّلأ فَاْمُشوا ِف  يالاذِ 

 های محوری این آیات عبارتند از:پیام

 ع او از آفریدگان خود،اعتقاد به حفور خداوند متعال و اطال  -1

 علم خداوند متعال نسبت به همة احوال بندگان خود، بنیاد عدالت مطلق الهی در روز قیامت است،  -۲

 های خداوند متعال به بندگان خود،نعمت  -3

بررررررکرررررر  پرررررر  خرررررر  نررررررهررررررانرررررری  وترررررراری   ترررررران ۆن، 
 

برریرررردرکرر   برر یرر یررررا  ئرررر   ێنررن   ]برررر  شررررررررررررک   جرروان)   و 
 

لرررر هو برررر    ئرررراگررررایرررر  هررررا   ( 13 کرررران   سررررررررینرررر    ی، 
 

ئرررررر ینررررررازانرررررر   ائررررررایرررررر   ]برررررر هو ،   گررررررومرررررران)   ێی 
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وی چ   کررر  کرد   د ئررر ه  ی  زانرررا    هزۆسرررررررر ڵو،   ( 14و 
 

ئرررررر  ئرررررر   برررررر ڕس  هو و  کرررررررد  ]ئرررررراوا)ۆامرررررری   ترررررران 
 

گرررر هز جررررا  لرررر ڕ وی؛  ]ئرررر  هرررر    ن،  جررررار) مررررووی   و 
 

لررررر ۆبشررررررررررررر ررررر   کرررررردگرررررار    ن  ]زاتررررری)   برررررژیرررررو، 
 

ئرررررررررررررررر    لرررررررررررررررر  زیررررررررررررررررنرررررررررررررررردوو   ویشرررررررررررررررررررررررر  الی   ( 15   هو برررررررررررررررروونرررررررررررررررر   ، 
 

 (. 563:  1388یی،  جمن   ه 
 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

ا هرچند حشگو اسگت و صگرفاً به خاطر پر کردن ففگای خالی مربوط به قافیه درج  به جوانعبارت ] 13در آیة   -1

 ا قرار داده شود.به جوانی تر آن است که عبارت ]شده، از لحاظ ساختار دستور زبان کرردی نیز اشتباه است و درست

ا حشگو اسگت و به خاطر پر کردن ففگای خالی مربوط به قافیه درج شگده اسگت  بی گومانعبارت ]  14در آیة   -۲

عالوه، کلمة »اللطیف« در اینجا دقیقاً به معنای دلسگگوز به .روداسگگتدیل مترجم به شگگمار میهای بیکه جزء افزوده

 ترین حایت، افعال، اعمال و ... است.نیست. بلکه به معنای اطالع دقیق از ظریف

ها اسگت، ربطی به متن  چنین، به صگورت فعلی و املال آنگونه، اینبه معنای این کلمة ]ئاواا که ظاهراً 15در آیة   -3

آن واژه، حرف، یا حتی ترکیب و سگیاقی وجود ندارد که بتوان این واژه را به عنوان معادل آن قرار داد. اصگلی ندارد و در  

«، به عنوان ترجمة »وإلیه النشگور« صگحیح نیسگت و بهتر بود به جای آن عباراتی نظیر هو بوون ، زیندوو ویشر  الی ئ   لعبارت »

رفت؛ زیرا »إلی« در  یا عبارات دیگری که با وزن قافیة مترجم سگازگار باشگد، به کار می  «هو بوون  ، زیندوو ویشررر  الی ئبەرەو »

 اینجا به معنای »به سویِ« و واژگانی معادل آن است، نه »در نزدِ« و کلماتی مترادف یا نظیر آن.

َف ِبکُم اِْلَْرَض فَِ َذا خِ   أَِمْنُتْم َمْن ِف   ﴿أَ  ََِ َماِ  َأْن خْیسَََ ََا َل َعَلیکْم   ﴿أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِف   ( 16﴾ )ملک:ََتُورُ  يالسَََ ََِ َماِ  َأْن یْرسَََ ََا السَََ
بأا َفَسَتْعَلُموَن کیَف َ ِذیرِ  َِ ََْد کذاَب الاِذیَن ِمْن  ََْبِلِهْم َفکیَف کاَن َ کریِ   (17﴾ )ملک:َحا  یَرْنا ِإَلی ال ارِی  ﴿َأَن َْ   (18﴾ )ملک:﴿َنَل

ریٌ  ی   َبصََِ کُهنا ِإَّلا الراْحَُن ِإ اُه ِبکلِ  شَََ َن َما ْکسََِ ِبنََْ َْ افاات  َنی رُکْم ِمْن    ي﴿أَماْن َخَذا الاذِ   ( 19﴾ )ملک:فََْو ََُهْم ََََ ُخَو ُاْنٌد َلکْم یْنصََُ
ََاِفُرنَن ِإَّلا ِف  ذِ ﴿  (20﴾ )ملَََک:ُغُرنر    ُونِن الراْحَِن ِإِن اْلکَ ََا َذا الَ َََ ْل  َنوا ِف ي  أَماْن خَ َََ ُه بَ َََ ک رِْز َ ﴾  ُعُتو   َن َُُفور    یْرزُُ کْم ِإْن أَْمسََََََََََََََََََ

َِیم    يُمکبًّا َعَلی َنْاِهِه َأْخَدی أَماْن ْکشََِ   ي﴿أََفَمْن ْکشََِ   (21)ملک: َت ُ  ُمسََْ رَا ِوع َعَلی َََِ َهکْم    ي﴿ُ ْل ُخَو الاذِ   (22﴾ )ملک:سَََ أَْ شَََ
 (23﴾ )ملک:ْمَ  َناِْلَْبَصاَر َناِْلَْفِئَدَ   َِلیَّلأ َما ََْشکُرننَ َنَاَعَل َلکُم السا 
 های محوری این آیات عبارتند از:پیام

ه،ایی برای خ،داون،د متع،ال بر  دالی،ل متع،دد بر ق،درت خ،داون،د متع،ال و فض،،،ل او بر بن،دگ،ان خود ک،ه هم،ه ح ،ت

 آفریدگان او است.

ئررررررر ڵررررررر د  ائرررررررایررررررر   هو ئررررررر    لررررررر   هو ێررررررر نررررررریررررررران، 
 

لررررر  انررررردایررررر مررررر ئررررراسررررررررررررر    لررررر    بررررربرررررات  ڕووی  هو ، 
 

دهز   لرررر   هو ێئ و،  برررر هوی  کررررات    لرررر    س   ( 16رزین 
 

لررررر ڵررررر د  ائرررررایررررر   لررررر هو   نررررریررررران،   ئررررراسرررررررررررررمررررران  ی 
 

کرررررر  دایرررررر  بررررررنرررررر هو   ؛  برررررر ێرررررررێرررررر هررررررا،   تررررررانۆت 
 

گرررررر   بررررررا  ئرررررر یلرررررروولرررررر ەرد و  د     زانررررررنهوجررررررار 
 

دۆچررلرر    کرررر  مررن   ێبرر هن  ئررررازار  و  سررررررررررزا   ،17 ) 
 

کررررر ۆدر   بررررر   زانررررری،  پررررر  یررررران  ئررررر ێررررر سرررررررررررران   وان  ش 
 

چر  سرررررررررزام   ۆجررررا  بروو  ئررررایررررا  18ن   مرررران انرررر ڕ( 
 

سرررررررررررررر   برررررر   برررررراڵرررررردارەکرررررران،   )وا]ریررررررانررررررا  لرررررر  
 



  112 ییجمنهریبوار هه  سورة ملک و قلم در ترجمة منظوم یبررس 

 

بررررراڵ ئررررر کررررر   و،   )اوا]ئررررر سرررررررررررررترررررن  یررررربررررر برررررازن 
 

نرررررراگرررررررێررررررت؛  رررررر   ئرررررر یرررررررهڕایرررررران  خرررررروایرررررر  ز   و 
 

 ( 19واو بینرایر   شرررررررررت، تر بێ شرررررررررک بۆ گشرررررررررت
 

ئررررر   برررررۆتررررران جرررررا  هرررررێرررررز  کررررر   کرررررترررررێررررربررررر ،   و 
 

سرررررررررررررر  بررررررا   ڕهلرررررر   ئررررررازاری    ررررررمرررررران  رترررررران، 
 

نرررر   خروا  فرریرودا  نریرن  لرررر    ( 20نرررراسرررررررررررران؛  ەیرر 
 

ئرررررر  کررررررێرررررر   دهوهئررررررایررررررا  بررررررژیرررررروترررررران   دای، 
 

ئرررر گرررر   بەڵررررکرررروو ر  بررررژیرررروی   برررریررررگرررررێررررتررررۆ،   و 
 

یرررراخررریرررن   و،  فررریرررزاوی  برررۆچررروو]دائرررم   ( 21   )برررر  
 

ئرررررر   کرررررر ئررررررایررررررا  دهسررررررررررررر و  ڕێ  کەوا   کررررررا ی، 
 

سررررررررررررر  شرررررررررررررارهلررررر   زۆر  ڕوومەتررررری،   )وا]زاس  ر 
 

 ( 22پێ لرر  ڕێی ڕاس   ڕوات، برر   سررررررررێ دهیررا کرر  
 

ئرررر  کرررر   کرررردوون  برررێرررژه:  چررریررری  خرررراس]وه،   ) برررر  
 

گررررروێررررر رررررکررررر     پرررررێرررررتررررران  د ن دای  و  چررررراوان   و، 
 

دهکررررررررررر  لرررررررررررێ  شررررررررررررررررررروکرررررررررررری،   ( 23   )گررررررررررریرررررررررررانبررررررررررر ]ن  کررررررررررر مرررررررررررێرررررررررررکرررررررررررتررررررررررران 
 

 (.563: 1388یی، جمن  ه                                                                                    
 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

ای در ترجمه وجود داشگت که نشگان « را به کار برده که اگر قرینهوهئهدر ترجمة کلمة »مثنْ« واژه »  1۶در آیة  -1

«، گاهی به معنای »آن وهئه« اسگت، صگحیح بود؛ اما اکنون دارای ایهام و ابهام اسگت؛ زیرا واژة »سگهو کهئهمنظور »دهد  

«. در ثانی ببات ڕۆشگد: »« نیز برای ترجمة »أن یخسگف« صگحیح نیسگت و باید نوشگته میببات ڕووچیز« اسگت. واژة »

 «.تان بباتڕۆ تر آن بود که نوشته شود: »است و صحیحکلمة »بکم« نیز که با آن در ارتباط است، ترجمه نشده  

که این واژه رابطی بسگگیار نیز کلمة »أم« که به معنای »یا« اسگگت، ترجمه نشگگده اسگگت. در حالی  17در آیة   -۲

در دهندة نوع دیگری از بال اسگت. پیشگتر دربارة واژة »انذار« سگخن به میان آمد. قدرتمند در میان دو آیه اسگت و نشگان

 « نیست.سزا و ئازار منشود که »نذیر« در این آیه به معنای »جا همین مقدار بیان میاین

« که به عنوان معادل »الرحمن« به کار برده شگگده صگگحیح نیسگگت و تنها یزمة  و خوایهئه، واژة »1۹در آیة   -3

 معنای الرحمن را بیان کرده است.

ُرنَن﴾   َذرََأکْم ِف  ي﴿ُ ْل ُخَو الاذِ  اِوِ َی﴾  (24)ملک:اِْلَْرِض َنإِلَیِه ُُتْشَََََََََ َُولُوَن َمَتی َخَذا اْلَوْعُد ِإْن کْنُتْم ََََََََََ َا (25)ملک:﴿َنی ﴿ُ ْل ِإَّنا
َا أَََن  َِذیٌر ُمِبٌی﴾    (27)ملک:کْنُتْم بِِه ََداُعوَن﴾  ي  ِ یَل َخَذا الاذِ ﴿فَََلماا رَأَْنُه زُْلَفةأ ِسیَئْت ُنُاوُه الاِذیَن کَفُرنا نَ (26)ملک:اْلِعْلُم ِعْنَد اّلِلِا َنِإَّنا

 های محوری این آیات عبارتند از:پیام

 حقیقت روز قیامت،  -1

 فرارسیدنِ ناگهانیِ روز قیامت،  -۲

 دیدگی و حسرت کافران،زیان  -3

ئرررر  چررر هو ئرررێررر   ه  و بررروویرررش:  لرررر   ێی،   مررریرررن هز   کررررد 
 

ئررر   د ویش  ررر  الی  ]بررر ێکرهشررررررررر،   ( 24 قین)   یررر    ن 
 

لرررر بررررێرررر  ئرررر  یرررر ێرررر کررررو    ژن:  و ،  دیررررده  عرررردهو   ن ه]ی 
 

 ( 25ن     کرر  راسرررررررررت ئرر   هو ێر، ئ گرر  اسرررررررری) ئرر   ڕبرر  
 

هررررر هژێررررر بررررر  زانررررریرررررنررررری،  خررررروداس    لررررر   ر :  هروش  الی  ]برررر هداردمرنریرش  ئرررراشرررررررررکررام   ( 26اس)  ڕ   ر، 
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نررررررزیررررررکرررررر   ێکرررررراترررررر   ه و ئرررررر    برررررریرررررربرررررریررررررنررررررن، 
 

 
شرررررررررررررر  ]ئرررررر  و،  ێرررررر وجررررررار)  دڕەواو   ه وەت ێرررررر برررررر ەش 

 

ئررررررر ەوومڕ نررررررر  وانررررررر  ت  بررررررر   یررررررران ی،   وا ڕبررررررروو 
 

 
 (27 کرد  ەوا داواتان ئەک   یەوە، ئ مە: ئێشوترەئ
 

 (.563: 1388یی، جمن  ه                                                                                      
 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

 تنها برای پر کردن جای خالی قافیه درج شده است.ا، حشو است و به یه قینعبارت ]  ۲4یة آدر   -1

که کلمة »متی« برای سگؤال از زمان اسگت  « برای سگؤال از مکان اسگت. در حالی ی ێکو    ل، عبارت »۲5یة آدر   -۲

شگگد که ضگگمن صگگحت ترجمه با قافیه مترجم نیز  « و املال آن به کار برده مییهکهو باید به جای آن واژگانی نظیر »

 ة توضیحی مترجم است و در متن اصلی وجود ندارد.افزودا  اس  ڕبشد. عبارت ]سازگار با

ُ َنَمْن َمعِ  َََوَکْلَنا ﴿ُ ْل ُخَو الراْحَُن آَمناا بِِه َنَعَلیِه ( 28)ملک:  أَْن َرِحََنا َفَمْن جِیرُی اْلکاِفرِیَن ِمْن َعَذاب  أَلِیم ﴾ ي﴿ُ ْل أَرَأَیُتْم ِإْن أَْخَلکِنی اّلِلا
َبَ  َماؤُکْم َغْورأا َفَمْن َِِْیکْم ِمَا   َمِعی ﴾ (  29)ملک:  َضََّلل  ُمِبی ﴾ َفَسَتْعَلُموَن َمْن ُخَو ِف  َْ  (30ک:مل)ُ ْل أَرَأَیُتْم ِإْن َأ

 های محوری این آیات عبارتند از:پیام

 کنندگان از عذاب خداوند متعال.برحذر داشتن تکذیب

ئرررررررررررر برررررررررررروویررررررررررررش:    ر گرررررررررررر  ئررررررررررررایررررررررررررا 
 

ئرررر   و،  خرروا  بررررا  نرررراوم   ) ر کسرررررررررررر  یرررر ]ش  وانرررر لرررر  
 

ڕهگررررر لررررر  یررررراکررررروو،  پرررررێرررررمررررران  رررررمڵرررررمررررران؛   کرررررات 
 

برررر ]  هرررر هرررر جررررا  لرررر   کررررێرررریرررر   جررررۆرێ،  ئررررانر   ) ر 
 

بەژان    ئررررررازار  لرررررر   کررررررافررررررران،  ئەدات   ( 28ال 
 

ئرررر   برررر بروویرش:   ئریرمررررانرمرررران   )ئرێرمرررر ]ره،  خشرررررررررررر و 
 

برررر    ئرررر ئرررر هررررێررررنرررراوه  برررر   پشررررررررررررتررررمرررران و؛   ویررررش 
 

ئررررر   دهبەسرررررررررررررترررررووه؛  ڕوون  جرررررار،  برررررۆتررررران و   برررررێ 
 

ڕوونررررا   گررومررڕایرری  نرررراو،  لرررر   کررێرریرررر    ( 29کرررر  
 

ئررررر   کررررر   دیرررررتررررران،  برررررۆچ  برررررڕواگررررر برررررێرررررژه:   ر 
 

بررررۆترررران  بررررێررررنررررێ  کرررر   کررررێرررریرررر ،  جررررا   ئرررراوترررران  
 

و،    شرررررررررریررریررن   ( 30وان   ڕه  )و  ڕوونرررراک]ئرررراوی 
 

 (.563-564: 1388یی،  جمن  ه                                                                                                     
 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

که،  ة خاصگگی به نظر نرسگگید. به طورینکتدر این چند آیه ییر از نارسگگایی و فقدان شگگیوایی کلمات مترجم،  

 توان گفت که زبان این ترجمه تا حد فراوانی ناپخته و خام است.می

 بررسی ترجمه سوره قلم -٢-٣

 ِبْسِم اّلِلِا الراْحَِن الراِحیمِ 
َََلِم  ﴿ ایسََََََََََََََْ ُُرننَ ن َناْل ِة َربَََِ ک ِمَْجُنون  ﴿(  1) لم:  ﴾َنمََََ َت بِِنْعمََََ اأَ َََْ (  3) لم:   ﴾َنِإنا لََََک َِلَْارأا َغرَی َنُْنون  ﴿(  2) لم:  ﴾مََََ

 (4: لم)﴾ َنِإ اک َلَعَلی ُ ُلق  َعِظیم  ﴿
 (1۶۹/ 1۰  :1374)قرائتی،  های محوری این آیات عبارتند از: پیام

 در نزد خداوند متعال()سوگند خداوند متعال به جایگاه پیامبر    -1



  11٤ ییجمنهریبوار هه  سورة ملک و قلم در ترجمة منظوم یبررس 

 

 گردد.های خداوند متعال که موجب پرورش انسان مسلمان میبر شمردن نعمت  -۲

 ( 1 نووسررررررررن  یهش دهو م، ئرر ڵرر  ن برر  قرر ێون«، سررررررررو و  ن
 

چررراکررر   بررر   دی   نیرررت  مررر    وانررر ێخوات،   ( 2  جنوون) ]و 
 

هرررر   ێب بۆب   یرررر  شررررررررررررک  پرررراداش   ( 3 ن  اپررررایرررر ێت، 
 

 ( 4 ر جوان  ۆفتراری زڕهر،   سررررررررر    هرای لر   شرررررررررک  ێب 
 

 (.5۶4:  13۸۸یی،  جمنه)هه                                                                                                            

 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

نیر ب،ه    « ب،ه عنوان ترجم،خ کلم،خ »نعم،خ«، دقیک و حتی ص،،، یا نیس،،،ت. واژة »خوات« ،اک،ه، کلم،خ »2در آی،خ    -1

 «، دقیک و ص یا است.دگارترروهپهعنوان ترجمخ »رب ک« دقیک نیست و »

ُرننَ   ﴿ ُر َنیْبصََََََََََِ تُْبصََََََََََِ ِبیِلِه َن ُخَو َأْعَلُم ﴿(  6) لم:  ﴾ِِبَیکُم اْلَمْفُتونُ ﴿(  5) لم:  ﴾َفسَََََََََََ لا َعْن سَََََََََََ ِإنا َرباک ُخَو َأْعَلُم ِمَْن ضَََََََََََ
ِدینَ  َََ ِبیَ ﴿(  7) لم:  ﴾ِِبْلُمْهتََ ََذِ  ََْدِخُنونَ ﴿(  8) لم:  ﴾َفََّلَُِ ِ  اْلُمکََ فَیََ ْدِخُن  ََُ َََ َ  َمِهی  ﴿(  9) لم:  ﴾َنوننا َلْو  ََلا َحَّلا   ﴾َنََّلَُِ ْ  کََ

ا   بَِنِمیم ﴾(  10) لم:  کاَن  ﴿َأنْ (  13) لم:  ﴿ُعُتل   بََْعَد َذِلک َز ِیم ﴾(  12) لم:  ﴿َمنااع  لِْلَخرِی ُمْعَتد  أَثِیم ﴾(  11) لم:  ﴿ََهااز  َمشََََََََََََا
 (16: لم)﴿َسَنِسُمُه َعَلی اْلُْر ُوِم﴾ ( 15) لم: ﴿ِإَذا ََُْتَلی َعَلیِه آعَََُنا  َاَل َأَساِ رُی اِْلَناِلَی﴾( 14) لم: َذا َمال  َنبَِنَی﴾

 های محوری این آیات عبارتند از:پیام

 کنندهتکذیبهای  توضیحی دربارة حقیقت روز قیامت و مجازات امت  -1

 گرداند.هایی که نتایج اعمال ما را پیشاپیش در خیال ما زنده میة ملال ارائ  -۲

د د  بررررریرررررنررررریرررررتهجرررررا  ئررررر بررررر هو،   ( 5 وان   یرررررنرررررن 
 

لررر    کرررر   ]ئهو ێررر کررررامرررترررران  ئرررر   ۆتررر ەن    (6   وان) یررررا 
 

ڕبرررررر  کرررررر    راهرررررر    اسرررررررررررررری  ترررررر  نرررررر ێرررررر وا،   ۆ ری 
 

برررررر  ئرررررر   ه  زانرررررراتررررررر  ]برررررر هو ئرررررر    و،   )ۆخرررررر   ۆی 
 

گرررومررر    کرررر  لرررر  ایرررر ڕوا   خرررراس)    ]برررر   ی گرررر ڕێررر    ، 
 

زانررررراترررررر ئررررر   کررررر هو   ( 7 زاس  ه  شرررررررررررررار  ێکررررر    ، 
 

مرررررر  بێرررررر شررررررررررررررو   هو کرررررر  جررررررا   ( 8 ران  ەخۆدرەن، 
 

نرررر اویسررررررررررترریرررر   ئرررر  ن  بررن  نرریرررران  برریررررت،   ( 9 وان   رم 
 

 ( 10 وو  رئاب ێر بۆخنێگشررررررررت، سررررررررو   ب هد م  ێگو 
 

ترررران هرررر   کرررو ر  هدەم   ( 11   وو)ڕ]   فررریرررترررنرررر لرررر   و، 
 

ب چررراکررر   یسررررررررپ و م ک هررر  تررراوانبرررار    ررر   ێ،   ( 12 د 
 

 ( 13   تراکرار) ررررررررررررررررر ]ی خر ۆڵش، زهو ق دوای ئر ڕەڵد 
 

هررر هو ئررر   ۆب و کو  ی  سرررررررررررامررران   ( 14 ان  ڕسرررررررری، 
 

ئررررایرررر   ئرر اکرررر   برر  مرررر ێرر ت  جرروان)  ێنرررێرر خررو   ۆی،   ]برررر  
 

ئررررر یژێررررر ئررررر  بررررروو ]هررررر    مررررر  :  بررررروو  ه  ر،   )هترررررا 
 

 ( 15   هشررررررررووێپ  ی سررررررررترر هک و داسررررررررترران، دۆچیر 
 

د ئررررررررررررررررر  داخ  جرررررررررررررررررا  سررررررررررررررررررررررررر  کررررررررررررررررر هو   ( 16 رلرررررررررررررررررووتررررررررررررررررری   یرررررررررررررررررن، 
 

 (.564: 1388یی، جمن  ه                                                                                 
 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

ة  کلما حشگگو اسگگت و صگگرفاً به عنوان پر کردن جای خالی قافیه درج شگگده اسگگت.  به خاسة ]واژ، 7یه آدر 

 ة »مهتدین«، اشتباه محرز است.ترجم« به عنوان  زاشاره»



 1٤01  115  تابستانو بهار   ، 13  پیاپی،  1  ش. ،  8  س.                                 پژوهشنامه ادبیات کردی

 

ِبِاَی﴾ رُِمناَها ُمصََََْ ُموا لَیصََََْ َااَب اْ َناِة ِإْذ أَْ سَََََ ََََْ َتْوُنوَن﴾  (17) لم:  ﴿ِإَنا بَََلْوََنُخْم کَما بَََلْوََن أََ ََ    (18) لم:  ﴿َنََّل یسََََْ ﴿َف َا
ِرِ ﴾  (19) لم:  َعَلیَها  َاِئٌف ِمْن َربِ ک َنُخْم ََنِئُموَن﴾ َبَاْت کالصَََا َََْ ِبِاَی﴾  (20( لم:  ﴿َفهََ ﴿َأِن اْغُدنا   (21) لم:  ﴿فَََتَناَوْنا ُمصَََْ

ارِِمَی﴾ َُوا َنُخْم ی  (22) لم:  َعَلی َحْرِثکْم ِإْن کْنُتْم َََََََََََََََََ افََُتوَن﴾﴿فََاْ  ََل کٌی﴾  (23) لم:  َتخََ ا اْلیْوَم َعَلیکْم ِمسََََََََََََََْ  ﴿َأْن ََّل َیْدُ َلناهََ
النوَن﴾  (25) لم:  ﴿َنغَََدْنا َعَلی َحْرو   ََاِورِیَن﴾  (24) لم: َََ ا  ََالُوا ِإَنا َلنََََََََََََ ا َرَأْنخََ   (27) لم:  ﴿بََْل َحُْن َحُْرنُموَن﴾  (26) لم:  ﴿فَََلمَا

بِ ُاوَن﴾ ْبَااَن َرب َِنا ِإَنا کناا ظَاِلِمَی﴾  (28) لم:  ﴿ َاَل َأْنسَََََََ ُُهْم أََ ْ أَُ ْل َلکْم َلْوََّل َُسَََََََ ُهْم َعَلی   (29) لم:  ﴿ َالُوا سََََََُ ﴿َفهَ ََْبَل بََْعنََََََُ
ی رَ   (31) لم: ﴿ ََالُوا ع َنیَلنََا ِإَنا کنَاا  ََاِغَی﴾  (30) لم:  بََْعض  یَتََّلَنُموَن﴾  ا ِإَنا ِإَلی َرب ِنََا رَاِغُبوَن﴾﴿َعسَََََََََََََََ   بَننََا َأْن یبَِْدلَنََا َ ریأا ِمْنهََ

 (33م:﴿کَذِلک اْلَعَذاُب َنَلَعَذاُب اْْلِ َرِ  َأکَ ُ َلْو کا ُوا یْعَلُموَن﴾ ) ل (32) لم:

 اس ڕ   برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 

کرررررررد  ئرررررر ۆترررررراقرررررریررررررمرررررران   خرررررراس)    ]برررررر    وانرررررر  ، 
 

خهو کرد،  تررراقیمررران  کررر ێک  بررراخ؛   نررردیررران ێسررررررررو    و 
 

در  گرررر  کرررر ەویەخرررروارد  برررر  ن،   ( 17   یرررران  ربرررر    نررررم 
 

نررر ا إن شررررررررررا اللررر «یررر   وجرررار جرررا ئررر (  18 گوت   ن، 
 

لوریەد  بررررررررر هوەگررررررررررت  ال،   دژوار   ک یررررررررر   
 

ت نرررر ێاهڕ   لرررر  کرررر ۆر  ]ترررر  خرررر    ،   ( 19   واو) وتبوون 
 

برررر   بررروو  گررریرررر هو   جررررا   ( 20 دووراو    کررریەیاکررروو، 
 

بررررانرگریرررر  لرررر ائریرنرجررررا  کررد،   ( 21   ن:ایرررر ەوبەمەد   ن 
 

ئررر  گررر   م ر  سرررررررر هو ی چنن  بو ،   ( 22 بررراختررران    ۆح چن 
 

پ برررر   ه  وەکێجررررا  نیهرررران: قسرررررررررررر    چوون،   ( 23   ی 
 

ئەوڕو    ترررررێررررری،  برررررڕوا   )گرررررومرررررانبرررررێ]نرررررابرررررێرررررت 
 

نرررر کرررر هی  برررر 24دار   سرررررررری  چوون (  کرررر    یررررانی 
 

برررر   هرررر بررررۆ  برررروون  رگرررررتررررنرررری  ترررروانررررا   ( 25ژار 
 

هرررر  برررر   وتیرررران:  دیتیرررران  هرررراتووین  کرررر    ( 26ڵرررر  
 

لرررر   ئێمرررر ،  بەڵکوو  بێ  نرررر    بووین   برررر وه   ( 27ش 
 

مرررررررام ئررررررر وتررررررری  ئرررررررایرررررررا نررررررراوەنرررررررد،   وانررررررر : 
 

خوا     زاتی  پرررراکی  نرررراڵین،  بۆچ  مگوت   ( 28نرررر  
 

خررررودامرررران   پرررراکرررر ،  کرررر    ) ئرررریررررجررررگررررار]وترررریرررران: 
 

 ( 29سررررررررتەمکررار    سررررررررترر  و، گروویئێمرر  بووین ده 
 

 ( 30کیرران کرد  ی یرر ک نرراو، لۆمرر ڕوویرران لرر  یرر 
 

بووین    یررراخی  لێمررران   وای  گرد]وتیررران:   ( 31   )بررر  
 

هررررریررررروایررررر بررررر  ڕاهرررررێرررررنررررر یو  خرررررۆمررررران کررررر ،   ر 
 

برررررراش  ئرررررر برررررریررررررگررررررۆڕێ  لرررررر   بررررررۆمرررررران؛تررررررر،   وه 
 

ڕاهرررێرررنرررر  برررر   ئرررێرررمرررر ،  کرررر   شررررررررررررک  خرررۆ برررێ   ر 
 

هررررر   خرررررۆ 32یررررر   هررررریررررروامررررران  هرررررایررررر   ئررررراوه   ) 
 

پرررر  سرررررررررررزای،  و؛  گرررر ئررررازار   س؛ورهسرررررررررررڵنرررریررررش 
 

ئررر گررر   ئررر ]یرررانزانی،  ر  هررر کررر    ( 33   )سویشررررررررررر  
 

 (.565 :1388یی،   ه  جمن                                                                                                      
 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

 « به معنای متوسط است نه »وسط«.ناوه ندمامة »واژ،  ۲۸یة آدر 

ِلِمَی کَاْلُمْجرِِمَی﴾(  34) لم:  لِْلُمتاََِی ِعنََْد َرّبِ ِْم َانَااِت الناِعیِم﴾﴿ِإنا  ََْ   ﴿مََا َلکْم کیَف َُتْکُموَن﴾(  35) لم:  ﴿أَفَََنْجعََُل اْلُمسََََََََََََ
وَن﴾( 36) لم: ََُ َِیاَمِة ِإنا أَْم َلکمْ ( 38) لم:  ﴿ِإنا َلکْم ِفیِه َلَما ََتَریُنَن﴾( 37) لم:  ﴿أَْم َلکْم کَتاٌب ِفیِه ََْدُرسَََََ  أَکَاٌن َعَلیَنا َِبلَِغٌة إِلَییْوِم اْل

ََاِوِ َی﴾( 40) لم: ﴿َسْلُهْم أَیُهْم ِبَذِلک َزِعیٌم﴾( 39) لم: َلکْم َلَما َُتْکُموَن﴾  (41) لم: ﴿أَْم ََلُْم ُشرَکاُ  فََْلیْهَُوا ِبُشرَکائِِهْم ِإْن کا ُوا 
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 های محوری این آیات عبارتند از:پیام

 سرنوشت پرهیزکاران،  -1

 کنندگان،رد کردن پندارهای تکذیب  -۲

 آنچه که خداوند متعال برای این دو گروه مهیا ساخته است اوج شادی معنوی است.  -3

لررررر ێررررر پرررررار  ۆبررررر  خررررر    زگررررراران،  خررررروای   یررررران ۆالی 
 

پررر یبرررراخرررراتررر    یرررر  هرررر   ]جررروان)   لرررر   ڕ،   ( 34   برررژیرررو 
 

مررررروسرررررررررررررو ێررررر نررررر ەدادا  ئرررررایررررر   کررررران  مرررررانررررر ڵررررر یرررررن، 
 

و    مرررزد  و]لرررر   ترررراوانررربرررراران هپرررراداش)،   ( 35   ک 
 

بررررر  چررررریرررررترررررانررررر ه  و ئررررر  وا  دایررررر ڕ،   ( 36   ن  هدەر 
 

کرررررتررررر ۆبررررر    یررررر  هررررر   ایررررر    ن)  سررررررررررررر ڕه]  یبررررر ێررررر تررررران، 
 

ئررر    لررر    کررر  ئررر  نررراو  ]بررر ێخو  ودا،   ( 37   جوان)    نن 
 

ه  تررررر ێررررر برررررژەڵررررر چررررری   ( 38 تررررران  ۆبررررر    یررررردایررررر ێررررر رن، 
 

ه چرررر  تررررانرررر ەیرررر کوو  سررررررررو  ،  لرررر ێن   رمرررران  سررررررررررر    ن 
 

هررررر اوامررررریررررر ەد   کررررر   پررررر ڕۆترررررا    س ن   ن: ڵ سرررررررررررر  ژی 
 

هرررر ۆبر    کرررر  ئرررر ێبر  ترررران  ئرررر هو ،   ( 39    ێتررررانرو  ی 
 

لرر اپرررسرررررررررریرررر   کرر  کرررر ێریرررران   ( 40    ێبرر ەزامررنرری   ێ، 
 

هرررررراو چرررررر   ایرررررر  هرررررر ەڵررررررین   یررررررانۆبرررررر    لرررررر    یرررررر  ، 
 

ئرررررر هد  وایرررررر  گرررررر  ی  برررررر    ر  بررررررا  ئرررررر ێرررررر ،   وان  نررررررن 
 

ئرررررررررررررررر اکررررررررررررررررانرررررررررررررررریرررررررررررررررر ەهرررررررررررررررراوتررررررررررررررررای  ( 41   ن  کرررررررررررررررر ئرررررررررررررررر س  ڕار   گرررررررررررررررر  ن، 
 

 (.565: 1388یی، جمن  ه                                                                                 
 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

 برای پر کردن جای خالی قافیه درج شده است.  صرفاًا حشو است و جوانة ]کلم،  34یة آدر   -1

ینة  زمة توضیحی مترجم است و کوشش کرده است به این وسیله اضافا  له مزد و پاداش، عبارت ]35یة آدر    -۲

ة  کلمشگد: »له بوار مزد و پاداش«. در ثانی تر آن اسگت که گفته میاما صگحیح؛  یسگة مسگلمانان و دیگران را بیان کندمقا

 کرردی معمول و متعارف نیست. مزد در زبان

 برای پر کردن جای خالی قافیه درج شده است.  صرفاًا حشو است و به جوان، عبارت ]37یة آدر   -3

َتِ یُعوَن﴾ ََْ ُجوِو َفََّل یسََََ ََن ان  َنیْدَعْوَن ِإَلی السََََ َََ ُف َعْن سََََ َََ َُُهْم ِذلاٌة َنَ ْد کا ُوا    (42) لم:  ﴿یْوَم یکشََََ ارُُخْم َََْرَخ َََ َعةأ أَْبصََََ ََِ ﴿َ اشََََ
اِلُموَن﴾ ُجوِو َنُخْم سَََََََََََََ َتْدرُِاُهْم ِمْن َحیُث ََّل یْعَلُموَن﴾  (43) لم:  یْدَعْوَن ِإَلی السََََََََََََن َنسََََََََََََْ ُب ِّبََذا اْْلَِدیِث سَََََََََََََ   ﴿َفَذْرِ ی َنَمْن یکذِ 

ََُلوَن﴾  (45 لم:)  َمِتٌی﴾  يََلُْم ِإنا کیدِ   ي﴿َنأُْملِ   (44) لم: َهَُلُْم َأْارأا فََُهْم ِمْن َمْغَرم  ُمْو ََْ ُْ فََُهْم   (46) لم:  ﴿أَْم ََسَ ﴿أَْم ِعْنَدُخُم اْلَغی
 (47:یکتُُبوَن﴾ ) لم
 های محوری این آیات عبارتند از:پیام

 دیدن مشرکان در روز قیامت،زیان  -1

 کردن رسالت رسول خدا .تکذیب  -۲

 ،هاآنکردن  نسبت به آنان به منظور مجازاتاستدراج خداوند متعال    -3
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کرررر ] ڕۆژهئرررر   )یرررراد  دهو   ) ن تررمرررر  رررر ]  ێخرررردهی، 
 

برررررانرررررگررررریررررران،  پۆۆۆۆۆ لررررر     و  برررررۆده  لۆۆۆۆۆ ؛   کرررررریررررر  
 

 ( 42   )چەمن چی، نراتوانن ]   ی ]ی خوا)؛ کر هسرررررررروژد
 

داداچررررررراوانررررررریررررررر   هکرررررررز  ئررررررر ێررررررر گررررررررەن،   وان  ت 
 

برر   برروونرریەز د  ێو؛  بررررانرررر   لەشررررررررررررک.   وانەکرررا 
 

 ( 43  واو) ک، سررررررررا یش بوون ]تێ؛ کاتهسرررررررروژد ۆب 
 

گرررر ێل ئرررر ۆب   لرررر   ڕێ م  کرررر  ،  ]لرررر  سرررررررررررر  و   نرررراو)   ی 
 

ئررررر یزانررررر هد  ۆدر   بررررر   پ ،  ئررررر ڤررررر یررررر ەم   جرررررار  و ؛ 
 

د لررررر ەمرررررن   کرررررجرررررار) ]یررررر    کررررر   ۆویررررر  یرررررانرررررگررررررم. 
 

ه  و ئررررر   (44 نرررررازانرررررن    پررررر الررررریررررر ەجرررررار،   م؛هدەدێن 
 

پرت ێرڵر فر    چروونرکرررر  مرن،  مرررر   هوەی   (45   م)  رکرررر  ]و 
 

لێرررررررر و ترررررررر ه  د  ائررررررررایرررررررر    پرررررررراداش   وانرررررررر ەت، 
 

لررررر  ئررررر  ]بررررراش)   وان  گررررررانررررربرررررارن   (46   تررررراوان، 
 

]ئرر یبیرران الیرر ، ئرر ر  رر مرر    ( 47وکررات)  ینووسررررررررن 
 

 (. 5۶5-5۶۶:  13۸۸یی، جمنه)هه 

 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

تقریب،اً یعنی ب،ه م«، ب،ه عنوان مع،ادلی برای معن،ای »املی لهم« نیس،،،ت ک،ه  دەدهپێلی،ان  ه،ه، عب،ارت »۴5در آی،خ  

« که به عنوان معادل فیلی منس،،ازم« اس،،ت. عبارت »دهم. بلکه به معنای »زمینه را برای آنان مهیا میآنان مهلت می

و معنای »کیدی« به کار رفته دقیک نیس،ت و حتی بار معنایی منفی هم دارد؛ زیرا کید اس،اس،اً به معنای حقه و نیرن   

 .نیست. بلکه، به معنای ترفند است

ِْ اْْلُوِت ِإْذ ََنَوی َنُخَو َمکظُوٌم﴾ ِ ْ ِْلُکِم َربِ ک َنََّل ََکْن کَصاِح َْ ﴿َلْوََّل َأْن َََدارَکُه  ِْعَمٌة ِمْن رَبِ ِه لَنُِبَذ ِِبْلَعرَاِ  َنُخَو    (48) لم: ﴿فَا
َُوَ ک ِِبَْبَصارِِخْم َلماا  َُِعوا الذ ِکَر  (  50) لم:  ﴿فَاْاَتَباُه رَبنُه َفَجَعَلُه ِمَن الصااِْلَِی﴾ ( 49) لم:   َمْذُموٌم﴾ ﴿َنِإْن یکاُو الاِذیَن کَفُرنا لَیْزِل
َُولُونَ   ( 52:﴿َنَما ُخَو ِإَّلا ِذکٌر لِْلَعاَلِمَی﴾ ) لم  ( 51) لم:   ِإ اُه َلَمْجُنوٌن﴾َنی

 های محوری این آیات عبارتند از:پیام

 استوار ساختن رسول خدا بر حق، به منظور مواجهه با کفار قریش.

سرررررررررررر  کرررر  جررررا  فرررر ۆبررر  لرررر    ور  خررر  ،   دات؛و رمررررانررری 
 

و بررررررر ەم  و تررررررر ەئ  هو  مررررررراسررررررررررررررری ه،  یررررررراری   ک 
 

کرررراتر نرزای ]برررر ێکررد  بروو  کرز   ( 48   اسررررررررری)ڕ   ، 
 

ن گررررر    ۆ خررررروایررررر    لررررر   ێ رررررمررررر ڕهت،   یرررررگررررررترررررایررررر ەر 
 

ئرررر ەمۆلررر    برررر  د کرررراوی،   ( 49   ۆکررر ێررر شرررررررررررتررر ەخررررا 
 

ه  خررررر ەڵررررر جرررررا  خررررروای  ئررررر   یۆیررررربرررررژارد،   جرررررار   و و؛ 
 

ب کرررر  وانرررر ەکردی  پرررراک هرررر    ی،   ( 50 فتررررار  ڕهن 
 

نررررزیررررکرررر ێبرررر   د شررررررررررررک  برررر  سرررررررررررر ه،   ئرررریررررمرررران   ێی 
 

بررررر ێررررر تررررردەڵررررر ه   کررررر  پررررریسررررررررررررریررررر    رن،   ن ا چررررراوی 
 

ئررر ابررریسررررررررررتررریرررر    کرررر   قرررورئرررران،  بررر ێررر ن   گرررومرررران  ێژن: 
 

 ( 51   ردان) رگر  و سررررررررر    تر ێ]و، شرررررررر    یر ەو ێو ل ئر    کر 
 

قرررررورئرررررانررررریرررررش؛  ررررر   ئررررر  نررررریررررریررررر   کررررر هو یرررررر   وا    ی 
 

هرررررررررررر ۆبرررررررررررر    لرررررررررررر    کرررررررررررر ێرررررررررررر نررررررررررررد   پرررررررررررر  ]لرررررررررررر  ،   (  52   نرررررررررررراوا)   مررررررررررررووان 
 

 (.5۶۶:  13۸۸یی، جمنه)هه 
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 مطالب مربوط به این آیات، عبارتند از:

 »صالحین«، دقیق نیست. کلمهای برای  «، به عنوان ترجمهفتارره   پا ة »کلم  5۰یة آدر   -1

 ا، حشو است و برای پر کردن جای خالی قافیه درج شده است.له ناوانیز عبارت ]  5۲یة آدر   -۲

 گیری جهتین -4

دلیگل وجود یگابیم کگه بگه ة مترجم از آیگات این دو سگگگوره از قرآن مجیگد و بگا تگثکیگد بر نظریگة نگایگدا درمی ترجمگ در بررسگگگی  

های اسگگاسگگی که میان زبان مبدأ و مقصگگد وجود دارد، دسگگتیابی به متنی که هم به لحاظ سگگبک و بالیت و هم به تفاوت

چنین به دلیل حسگاسگیت و اهمیت کالم وحی به لحاظ محتوا و معنی به زبان عربی نزدیک باشگد کار آسگانی نیسگت. هم

شگود. مترجم خوب کسگی اسگت که عناصگر اصگلی در  دو چندان می خصگوص قرآن، آخرین کتاب آسگمانی، سگختی این کار 

بنابراین مترجم باید بتواند بین دنیای  ؛  ها را ارزیابی کند و تا حد امکان به زبان مقصگد بازگرداند زبان مبدأ را بشگناسگد، آن

 رتباط ایجاد کند.ها ازمان بین اینهم و  جا قرآن(، زبان خویش و زبان مقصد تفاوت قائل شودزبان مبدأ )در این

تسلط   دهندهنشانصحیح بودند و این   ترجمههای مترجم در ها نشان داده شد بیشتر معادل همان گونه که در بررسی 

شگود، اما های مبدأ و مقصگد، شگرطی یزم قلمداد می که تسگلط مترجم قرآن به زباننسگبی او به زبان عربی اسگت. البته با آن

اسگیر معتبر اسگالمی و نیز دانشگمندان علوم قرآنی، عاملی دیگر در بایبردن کیفیت ترجمه  گرفتن از تفکافی نیسگت. کمک

 های موجود در برگردان بعفی از آیات در ترجمه برخاسته از این مسثله است.است. نارسایی 

 ایشان دقت شود: ترجمهبا این حال، باید به نکات ذیل نیز در  

« یا زبان معیار کرردی را در  گرتوو یهبه طوری که نتوانسگگته اسگگت زبان »عدم به کارگیری زبان و بیان واحد؛  -1

 عامیانه شده است.  محاورهسراسر ترجمه حفظ کند و گاهی هم زبان وی وارد ساحت محاوره و حتی سطح نازل  

 یابی عدم دقت در ترجمه و معادل  -۲

 ناپخته بودن زبان مقصد و عدم تسلط بر ارائه متنی منقح -3

 الخطی اشتباهات تایپی و رسم -4

ها را حفظ کند. لذا برای  در این ترجمه، مترجم نتوانسگگگته در برگردان بسگگگیاری از آیات، اسگگگتقالل معنایی آن -5

یة بعدی افزوده است. از این رو، اگر کسی صرفاً به دریافت پیام آهماهن  کردن قافیه، معنای بخشی از آیة قبلی را نیز به  

یة دوم نیازمند  آشگته باشگد، ناگزیر اسگت بخشگی از آیة دوم یا بعدی را نیز مطالعه کند، یا اگر به معنای  بخش اول نیاز دا

ة مترجم، یعنی  ترجمترین خاصگگیت و ویژگی یة قبلی را نیز مطالعه کند؛ که در این صگگورت بنیادیآباشگگد، ناگزیر اسگگت  

 رود.شعر بودن آن، به صورت خودکار از بین می 

 توان به نکات ذیل اشاره کرد:اید دانست که از جمله امتیازات این ترجمه میبا این حال، ب

 انتقال پیام آیات؛ البته با تسامح  -1

 ترین متون مقدس است.کمک به ینای آثار مکتوب کردی در ارائة اثری به زبان کردی که جزو سنگین  -۲

که پویایی یک ترجمه، به ویژه در قالب نظم و شگعر، کار آسگانی نیسگت این مترجم  با این همه، با توجه به این

 را ارائه دهد. برجستهای شایان تقدیر و توانسته است به نوبة خود ترجمه
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 منابع

 عربی:

 قرآن کریم

 حسن عرفان. قم: نشر بالیت. ة. ترجمجواهر البالیه(. 13۸۲) الهاشمی، احمد.

 فارسی:

بر اساس    ی ان یتوسّط هثژار موکر  میقرآن کر  یکررد  ة ترجم تیّفیک  ی ابیارز. »(13۹۹)  ی، نسرین.لیاسماعو    لیاسماعبرواسی،  

 . ۲۲۰-۲۰1، ص  1، شماره 3، دوره های زبان و ترجمه فرانسهپژوهش. «آنتوان بِرمثن ةشکنان ختیر  یهاش یگرا

، دوره  فصلنامه مطالعات قرآنی«.  های اندیشگانی و متنی ترجمه سوره مرلک بررسی فرانقش(. »13۹۹بهرامی، خدیجه. ) 

 .34-۹، ص   44، شماره 11

 افشین کازرونی. تهران: امیرکبیر.  ة. ویراستهای ترجمهنظرها و نظریه(. 13۸۶) حقانی، نادر.

 . چاپ پنجم. تهران: سمت.نگارش و ویرایش(. 13۸3) احمد.، (گیالنی)سمیعی 

 . تهران: موسسه فرهنگی جهان رایانه کوثر.ترجمه قرآن(. 13۸۰) صفارزاده، طاهره.

 . چاپ چهارم. تهران: نشر مرکز.گفتمان و ترجمه(. 13۸5) جو، علی.صلح

المیزان(.  1417)  .حسین  طباطبایی، سیدمحمد ترجمتفسیر  انتشارات    ة.  دفتر  باقر موسوی همدانی. قم:  سید محمد 

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .۲5-۲۰، ص  7، شماره ۲۹، جلد  رشد آموزش قرآنعالئم وقف سجاوندی«. (. »13۸۹) عالمی، ابوالففل.

 . ششم، تهران: سمت.ویرایشراهنمای (. 13۸۶) زاده، یالمحسین.یالمحسین

 . قم: بوستان کتاب قم. فن ترجمه(.  13۹4) فاضل سعدی، احمد.

 . تهران: نشر علمی.فرهن  جامع مطالعات ترجمه(. 13۹4) .ه؛ و محمدی شاهرخ، افسانهفرحزاد، فرزان

 تهران: هیئت علمی دارالقرآن الکریم.. چاپ اول. ترجمه قرآن(. 1415) فویدوند، محمدمهدی.

  ةناس به زبان آلمانی بر اساس نظری   ةسور  ةبررسی چند ترجم(. »13۹5)  فیروزآبادی، سیدسعید؛ و ابراهیمی، زهرا.

 .55- 31، ص   37، شماره مطالعات ادبیات تطبیقییوجین نایدا«. 

 . چاپ اول. تهران: فقیه.تفسیر قرآن عظیمترجمه و  (. 137۸) نقی.فیض ایسالم، سیدعلی

 . تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.تفسیر نور(. 1374) .ی، محسنقرائت

  ی مورد یخرم دل )بررسگ  یاز مصگطف میقرآن کر  یهاترجمه  یو بررسگ  یمعرف. »(13۹۸)  ی، شگرافت و دیگران.میکر

 .44-۲7  ص  دوره اول، شماره دوم،  ،یپژوهشنامه ادب اسالم«. ت(حمهره  ینور و شنه  ریتفس

ی«.  و کرد  یفارسگگ  یهابه زبان  میقرآن کر  یهاو انواع ترجمه  یخیتار  ریسگگ. »(13۹7)ی، شگگرافت و دیگران. میکر
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 .۲4۶-۲۲7  ، ص 5سال چهارم، شماره   ،یکرد  اتیپژوهشنامه ادب

 .3۰- 1۶، ص   1۲- 11های ، جلد ، شمارهمترجمحذف و اضافه در ترجمه«. (. »137۲)کمالی، جواد. 

 . تهران: جامی.ترجمانی و ترزبانی: کند و کاوی در هنر ترجمه(. 1374) کزازی، جالل الدین.

 دانشگاهی.. تهران: مرکز نشر درآمدی به اصول و روش ترجمه(. 13۹7) لطفی پور ساعدی، کاظم.

عنصر ترجمه   پیوند ویرایش با سه(. »13۹۶)  مستعلی پارسا، یالمرضا؛ قاسمی پرشکوه، سعید؛ وبرزگر کلورزی، منصوره.

 . ۲4-1، ص  5، شماره ۲۰، جلد قرآنی  -پژوهش های ادبی نایدا )موردپژوهی در ترجمة قرآن کریم(«.  ةدر نظری

 . قم: دارالقرآن الکریم )دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی(.ترجمه قرآن(. 1373) .اصرمکارم شیرازی، ن

 . چاپ دوم. تهران: انتشارات قدیانی.ترجمه قرآنی(. 13۸4) موسوی گرمارودی، علی.

شجاعی و زهرا داوریان.  ی امیر  . ترجمهنظریه و عمل در ترجمه(.  13۹3)  تیبر، چارلز..  یوجین، آلبرت نایدا؛ و آر

 چاپ اول. تهران: انتشارات نوروزی.

 کوردی: 
 .سرووش: تاران. ڕۆ انیئامادەکراو لەالیەن محەمەدماجد مەردۆخ. ۆرینەبنبان  ه (. ١٣٦٩  . مانعەبدوڕە(، هەژار  ەندیشەرەفک

 وین.: ئ مەریوان. ۆزپیرقورئانی  (. 1388.  ڕێبواریی،  جمن ه 
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