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 چکیده

بندند. این ساختار در کار می قسم از دیرباز در میان مردم رواج فراوانی داشته و آن را در مواقع ضروری به گیری ازبهره 

ها آمده است. به دلیل تنوع ساختارهای قسم در قرآن، پژوهشگران و قرآن کاربرد فراوانی دارد و در آغاز و میانۀ سوره

گیری از تفاسیر مختلف، اند. پژوهش حاضر ضمن بهرهداشته ای به انواع و کارکردهای آنمترجمان اهتمام ویژه

های قلم، حاقه، مدَّثر، مرسالت، تین و یس را با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد یابی ساختارهای قسم سوره معادل

ت. اصفهانی و معزی نقد و بررسی نموده اسهای آقایان فیض االسالم، مشکینی، خرمشاهی، رضاییانتقادی در ترجمه

 را« فَلَا أُقْسِمُ»ای تحت لفظی از آیات ارائه داده و ساختارهایی نظیر دهد که معزی ترجمهبرآیند پژوهش نشان می

مراجع ضمایر پرهیز  سازی و تصریحصورت منفی ترجمه نموده که از منظر مفسرین قول ضعیف است. او از افزوده به

های عنوان نماینده سبک اصفهانی بهرضاییفیض االسالم و شده است. نموده و این رویکرد گاه باعث ابهام ترجمۀ او 

بهتر از سایر مترجمان، تأکیدهای اسلوب قسم نظیر اند و  تری از ساختارهای قسم ارائه نموده ترجمۀ دقیق آزاد و وفادار

مشکینی و  اند. ایت کردهها را رعیابی کرده و به مرجع ضمایر تصریح نموده و تناسب بین قسمرا معادل« اِنّ و لـَ»

 اند.ای بینابین ارائه نمودهاصفهانی و معزّی ترجمهخرّمشاهی نیز درمجموع نسبت به فیض االسالم، رضایی

 ن.یابی، ساختارهای قسم، تفسیر، ترجمه، قرآمعادلواژگان کلیدی: 
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 مقدمه .1

ای داشته و رکنی بسیار  زبانان، جایگاه ویژه ص عربخصو عنوان قالب تأکیدی در کالم، از دیرباز در میان مردم به قسم به 

آمده است. لیکن این قالب کالمی متناسب با قبول و انکار و یا تردید مخاطب،  ها به شمار می پرکاربرد، در زبان آن

کند. با درک اهمییت این عنصر زبانی، بررسی کاربرد آن در زبان  متکلم را ملزم به ایجاد شدت و ضعف تأکیدی می

 صورت دقیق و علمی ضرورت دارد. قران کریم به

های گوناگونی که آیات فراوانی درزمینۀ عظمت و ارزش عقل و اندیشه وجود دارد، راهنظر از ایندر قرآن مجید صرف 

شده و رحمانیت خالق متعال مقتضی آن بوده که همۀ عوامل هدایت و تکامل بشری را  برای توسعۀ فکر و رشد عقل ارائه

های ژرف را به شکوفایی هرچه بیشتر برساند و از این طریق فکر او را از محسوسات و ظواهر به هم نماید و اندیشهفرا

های شکوفایی و بالندگی عقل انسانی، سوگندهای این کتاب مقدس  یکی از راه»ماورای طبیعت و نامحسوسات سیر دهد. 

ه و برای گسترش و باال بردن سطح فکری او عرضه شده است و است که مستقیماً با خرد و اندیشۀ انسان سروکار داشت

صورت جواب سوگند بیان گردیده و درواقع تمام هستی را  صورت سوگند و هم به مطالب بسیار عمیق و ژرف، هم به

 (.0: 0012)الجوزیه، « جوالنگاه فکر بشر قرار داده است

انی در تمام عمر بدان نیازمند است بدین خاطر، از صدر اسالم قرآن این معجزۀ جاودان اساس و مبنایی است که هر مسلم 

فهم باشد. بدون  ها قابلترین شکل ممکن ترجمه نمایند تا برای دیگر زباناند تا آن را به دقیقای کوشیدهتاکنون عده

ا نبوده و مترجمان شک ترجمۀ قرآن راهی بسیار دشوار و پرچالش است. ساختارهای قسم در قرآن نیز از این مقوله مستثن

تحلیلی از نوع -توصیفی روشکه با  اند. پژوهش حاضرها و گاه اختالفاتی شدهدر ترجمۀ این ساختارها دچار چالش

های قلم، حاقه،  شش سوره، شامل؛ سوره بر کتب تفسیری به بررسی ساختارهای قسم در انتقادی سامان یافته است، با تکیه

هایی از )قسم به مخلوقات( و سوره عنوان نمونه که سوره قلم، مدّثر، مرسالت و تین به مدَّثر، مرسالت، تین و یس است

های پردازد و سپس ترجمهعنوان قسم به )قرآن کریم(، می ای از قسم به )ال أقسِم( و سوره یس نیز به عنوان نمونه حاقه به

معزی که هر ( اللفظی اصفهانی و )تحترضایی( خرمشاهی، )وفادار( مشکینی، )معنایی( فیض االسالم، )تفسیری( )آزاد

کوشد که به دهد و از این رهگذر میهای ترجمه قرآن بوده را موردنقد و تحلیل قرار میای از سبک یک نماینده

 های زیر پاسخ گوید:پرسش

 اند؟یابی ساختارهای قسم کدامها و مشکالت معادلترین چالش. مهم0

 اند؟تر عمل نمودهشده در ارائۀ برابرنهادهای ساختارهای قسم موفقیک از مترجمان یاد. کدام2

 شود؟. معانی صیغۀ نفی فعل قسم )ال أقسم( چیست و چگونه ترجمه می3

 ؟تر عمل نموده استهای قسم و انتقال مفاهیم آن موفق یابی سبک های ترجمه در معادلاز سبک یک . کدام0
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 . پیشینۀ پژوهش2

 هایی صورت گرفته است که از آن جمله است:پژوهشقرآن  ارهای قسم درساخت در رابطه با 

و کتاب « نوشتۀ عبدالحمید الفاراهی« إمعان فی أقسام القرآن»نوشتۀ ابن قیم الجوزیه و « التبیان فی أقسام القرآن»کتاب  

ها انواع قسم در ان در این کتابنوشتۀ سام عطا حسن نویسندگ« أسلوب القسم الظاهر فی القرآن الکریم؛ بالغته و أسراره»

القسم فی القرآن »و کتاب  اندهای قسم و جواب قسم مورد بررسی قرار دادهقرآن را ازنظر حروف قسم، افعال قسم، جمله

های نحوی و معانی لغوی انواع قسم در قرآن پرداخته نوشته حسین نصار که به بررسی ساختارهای صرفی، نقش« الکریم

دانشگاه سودان، «)أسلوب القسم فی القرآن الکریم، دراسۀ نحویۀ فی جزء عمَّ»مۀ کارشناسی ارشد با عنوان نااست. پایان

های نحوی انواع قسم در قرآن را بررسی نموده است. ازجمله ( نوشتۀ محمد ابراهیم آدم ابراهیم که در آن ترکیب2102

)مجله أم القری « من أسرار القسم فی القرآن الکریم»ه مقالۀ توان بهایی که در مورد قسم در قرآن منتشر شده میمقاله

 ( نوشتۀ سلیمان بن علی اشاره نمود.2100لعلوم الشریعۀ و اللغۀ العربیۀ وآدابها، 

« قسم در قرآن»به فارسی نیز مقاالتی در خصوص انواع و کارکرد قسم در قرآن نگاشته شده که از آن جمله است مقالۀ  

های قسم در زبان صورت گذرا اسلوب چهارم، شماره چهاردهم( نوشتۀ سید عقیل حیدر زیدی که به )نشریۀ صفیر، سال

)فصلنامۀ لسان مبین، شمارۀ بیست « تحلیل ساختار قسم در قرآن»و مقالۀ  عربی و انواع آن را در قرآن بررسی نموده است

سم را از جهت مثبت و منفی، اسمیه و فعلیه در ده ( نوشتۀ لیال قلندری و همکاران که ساختارهای جمالت ق0330و یکم، 

أسلوب »ای یافت شد با عنوان نامهجزء پایانی قرآن بررسی نموده است. لیکن در خصوص ترجمۀ قسم در قرآن تنها پایان

مس ( نوشتۀ ش2103دانشگاه قسنطینۀ الجزایر، «)القسم فی القرآن الکریم و ترجمته إلی الفرنسیۀ عند محمد حمید اهلل

های قرآن را مورد نقد و بررسی قرار داده نامه ترجمۀ فرانسوی شماری از قسمنویسنده در این پایان الهدی بن مسیعود.

ی اسلوب قسم، در زبان فارسی و عربی تحقیقی به شکل این مقاله حاضر صورت وجو در ترجمهباوجود جست است.

 پردازد.اسلوب قسم در قرآن کریم می نگرفته و این پژوهش برای نخستین بار به بحث ترجمه
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 . نگاهی گذرا بر لغت، ساختار و انواع قسم در قرآن3

 سوگند در صریح آن، اول مورد سه آید، کهمی األلیه و الیمین الحلف، لفظ؛ القسم، چهار با بیشتر زبان عربی، در قسم 

رسانند؛ می را سوگند معنای که شودمی مشتق الیحلف، افع و لفظ األلیه اختالف است. از واژگان قسم درباره و هستند

 (.20: 0332عون، ) شودنمی فعلی مشتق یمین واژۀ از اما

 مورداحترام، یا چیزی کسی نام با را آن که انشاء، یا و طلب خبر، از اعم است سخنی است، اقسام آن که جمع قسم 

ای است که با آن (. جملۀ قسم جمله3: 0300کیانی، دهند )می قرار تعهد مورد یا و سازندمی مؤکد محبت و تعظیم

گیرد. جملۀ قسم مشتمل بر سه رکن؛ شود مورد تأکید قرار میجملۀ مثبت یا منفی دیگری که جواب قسم نامیده می

صورت  علیه یا جواب قسم است و ممکن است به شود( و مقسمچیزی که مورد سوگند واقع می) حرف قسم، مقسم به

(. ذکر جواب قسم، نسبت به دیگر ارکان، خواننده را در فهم 21: 2110حاج نایف، ) ه، مثبت یا منفی باشدفعلیه، اسمی

کند. بیشتر موضوعات در باب قطعیت وقوع قیامت، حقانیت رسول و عاقبت  موضوع قسم، در سور مکی و مدنی یاری می

 هاست. انسان

استقسم+ بـ( شانزده موضع در قرآن کریم را به خود اختصاص  أقسم، تقاسم و) کلمه قسم و مشتقات آن یعنی سه فعل 

. در مورد واژه )حلف+ بـ( نه مورد در قرآن کریم وجود دارد 03، نمل/2-0، قیامت/013، أنعام/23اند، مانند؛ مائده/داده

اده است، مانند؛ . ال أقسم دیگر قسمی است که هفت مورد در قرآن کریم را به خود اختصاص د21، توبه/12مانند؛ نساء/

. قسم به اسم جالله اهلل نیز دیگر مقوله در باب قسم در قرآن کریم است که بیش از بیست 02، تکویر/30، حاقۀ/02واقعه/

. قسم به قرآن نیز پنج مورد در قرآن کریم را دارا است، 02، فاطر/23، نور/02، توبه/013مورد دارا است، مانند؛ أنعام/

ها سوگند یاد نموده است، مانند؛  . قسم به مخلوقات، دیگر قسمی است که خداوند به آن2/، دخان0، ق/0مانند؛ ص/

 .(0: 2112)عطا حسن،0، عادیات/2-0، تین/0، لیل/0قلم/
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 های قرآن. تناسب بین قسم4

اند. ابن  دادهکه علمای بیان آن را از شروط فصاحت کالم قرار  طوری های زیبایی گفتار است. بهای از پایه تناسب، پایه 

(. یکی از 212: 0302) سنان خفاجی، تناسب به هر دو صورت لفظی و معنوی را از شروط فصاحت کالم قرار داده است

انگیز قرآن به نمایش گذاشته شده، چگونگی تناسب و هماهنگی سوگندهای  هایی که هماهنگی و تناسب شگفتعرصه

شود، همبستگی وجود دارد و از سویی دیگر، ارتباط  با هم یاد می سو میان مجموعه سوگندهایی که قرآن است. از یک

شود، هماهنگی برقرار است و از سویی  علیه سوگند یاد می ای میان آنچه به آن مقسم به و آنچه برای آن مقسم العاده خارق

 (.001: 0331شاملی،) دیگر سوگند آغاز سوره، ارتباط نزدیکی با محتوای سوره دارد

کند و با های مکی است که بیشتر، اصول اعتقادی را مطرح میها قسم وجود دارد، تمامی از سوره که در آن هاییسوره 

های مکی، با حال مخاطبان، فضای آن روزگار و  پردازد. کاربرد سوگند در سوره آلود به رویارویی می های شرکاندیشه

های قرآنی و اهمیت  ویی تردید و انکار مخاطبان نسبت به پیامزیرا از س پردازد، تناسب دارد؛ موضوعی که سوره به آن می

ها و کوبندگی لحن قرآن، اقتضای تأکید با سوگند را دارد و از سوی دیگر، به تصویر  موضوعات بیان شده در این سوره

ها،  ف آنهای طبیعی، همچون؛ برآمدن آفتاب و گسترده شدن شب و گاه، امور، مانند؛ فرشتگان و وظای کشیدن پدیده

: 0303معرفت،) جای زن، شمشیر و شراب که در اشعار آنان بسیار کاربرد داشت هاست که بهآغازی زیبا برای این سوره

(. در ادامه بعد از آوردن آیات قسم به ارائه تفسیر و بیان مسائل نحوی و بالغی مختص به هرکدام و سپس با ذکر 232

پردازیم و در پایان  ها می ساس تفاسیر و مسائل نحوی و بالغی به تحلیل ترجمههای فارسی مربوط به هر آیه بر ا ترجمه

 دهیم:ای پیشنهادی ارائه می ترجمه

 . سورۀ قلم1.4

 ﴾2﴿بِمَجْنُونٍ  رَبِّکَ بِنِعْمَۀِ أَنْتَ مَا ﴾0﴿مَا یَسْطُرُونَ الْقَلَمِ وَن وَ
ت است، گویی گفته شده است؛ دوات و قلم اما در گوید: غرض از نون همان دوازمخشری در تفسیر نون و قلم می 

نویسند مورد قسم به قلم به خاطر عظمت قلم و نوشتن آن بوده و همچنین ممکن است مراد از قلم، کسانی باشند که می

یسطرون مشتق از آن است به معناى صفى از کلمات نوشته شده و یا از  که فعل سطر مصدر(. 0/200: 0330)زمخشری، 

این است که فالنى سطر  معنایش ،شود: سطر فالن کذا کاشته شده و یا از مردمى ایستاده است و وقتى گفته مى درختان

 قلم آفرینش است یعنى اند: مراد از قلم، قلم اعلى، گفته نیز : ماده سطر(. برخی0010)راغب اصفهانی،  سطر نوشت

 (.31/00 تا:بی رازى،)

مطلبى است که خداى تعالى براى اثباتش سوگند خورده و  همان ﴾بِنِعْمَۀِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍما أَنْتَ ﴿ ۀمراد از نعمت در آی 

باى سببیت و یا مصاحبت است. معناى جمله این است ( بنعمۀۀ )در کلمباء  و حرف )ص( است خداآن رسول  مخاطب

سیاق آیه داللت دارد بر اینکه مراد از این  .تىکه خدا به تو ارزانى داشته مجنون نیس -و یا با نعمتى -که تو به خاطر نعمتى

نظری دارد: ذات اقدس الهی به  (. تفسیر تسنیم در مورد نعمت چنین01/333: 0301)طبرسی،  نعمت، نعمت نبوت است

های کافران و مشرکان در شاعر، کاهن و مجنون خواندن پیامبر پاسخ داد و به پیمبرش فرمود: تو در صحبت نعمتِ تهمت

(. قسم به نون، قلم و نوشتن و همچنین تناسب بین حرفِ نون و قلم و 30/321: 0333آملی: و نبوت هستی )جوادیوحی 

علیه آن است  پیوند میان مقسم به و مقسم»گوید: (. سبحانی می203: 0 ، ج0301قطب،) وضوح قابل رؤیت است کتابت به
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(. اینک به 010: 0300) دف نفی جنون از پیامبر اسالم استکه قلم و کتاب، نشانه عقل است، پس سوگند به آن برای ه

 پردازیم: های فارسی و سپس به تحلیل آیات میترجمه

 ده آله و علیه اللّه صلّی خدا رسول برای فرموده: الساّلم علیه باقر حضرت که چنان آله، و علیه اللّه صلّی بمحمّد سوگند 

 یس اللّه، عبد احمد، است: محمّد، قرآن در که نامی پنج آن نیست، قرآن رد نام پنج و است قرآن در نام است، پنج نام

 لوح در فرشتگان آنچه به سوگند و کندمی بیان را تعالی خدای احکام که (خامه و قلم به )و سوگند است و نون

پیغمبری(  و وّت)نب بخشش و نعمت پروردگارت که درحالی آله( و علیه اللّه صلّی محمّد )ای نویسند. تومی محفوظ

 فیض االسالم(.) دیوانه نیستی و مجنون باشد تو به دهنده

نون. رمزی میان اهلل و رسول است. این کتاب مرکب از همین حروف است اما بشر از معارضه آن ناتوان است. این کتاب  

ت( و به دوات و هر که قلم بر وی بنگاش) گونه تشبیهات است. سوگند به لوح نورانی محفوظ دارای محکمات و این

های قلم اول جاری بر لوح محفوظ و قلم فرشتگان حسابگر و قلم انسان که قلم بدان بنویسد(. سوگند به قلم) جوهر مایع

های نیک  گردد و عملنویسند )علوم و اسرار تودیعی قلم که بر روی لوح محفوظ نگاشته می ها میپاک و به آنچه قلم

نگارند( که به نعمت و لطف پروردگارت تو فرسایان می شود و علوم نافعی که قلمته میصالحان که در صحایفشان نوش

 مشکینی(.) دیوانه نیستی

 خرمشاهی(.) نیستی پروردگارت دیوانه لطف به- نویسند. تو آنچه و قلم به نون، سوگند

 رضایی اصفهانی(.) ینیست دیوانه پروردگارت نعمت به نسبت تو که نویسند؛می آنچه و قلم به سوگند نون،

 معزی(.) دیوانه پروردگارت نعمت به تو نیستی .نویسند آنچه و قلم به سوگند ن

سورۀ مبارکۀ قلم با حرف مقطعۀ نون آغاز شده و خداوند متعال قسم خود را با حرف نون و کلمۀ قلم بیان نموده است.  

اند، اما فیض نون و قلم( ترجمه نموده) اً به همان شکلخرمشاهی، رضایی اصفهانی و معزی، قسم به نون و قلم را به تمام

االسالم نون را به خامه و قلم را به همان شکل ترجمه نموده و مشکینی نیز نون را به دوات ترجمه کرده است که بر اساس 

مبارکۀ قلم فعل  اما مسئلۀ موردبحث در آیۀ اول سورۀ اند؛ تر ارائه داده ای دقیقتفسیر، فیض االسالم و مشکینی ترجمه

صورت فعل ماضی )نویسند( ترجمه نموده و سه مترجم دیگر  مضارعِ یسطرون است که خرمشاهی و معزی آن را به

که هر چهار مترجم طبق تفاسیر و معاجم بهتر بود، فعل یسطرون را  نویسند( ترجمه کرده استصورت فعل مضارع )می به

که جواب قسم واقع شده را هر پنج مترجم  ﴾مَا أَنْتَ بِنِعْمَۀِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ﴿آیۀ  اما کردند؛ نویسند( ترجمه می )سطر سطر می

، باء «بنعمۀ ربک»در « باء»که گفته شد حرف گردد. چنان که به مای نفی در آیه بازمی اندصورت منفی ترجمه کرده به

)سببیت( یا لفظِ با )مصاحبت( را در ترجمه  سببیه یا مصاحبت است که مشکینی، خرمشاهی و معزی اگرچه لفظ به خاطر

کلی معنا و مفهوم آیه را تغییر  اند. ولی رضایی اصفهانی به خطا رفته و بهاند، اما در مفهوم سببیت را رساندهلحاظ نکرده

مه صورت حالیه ترج داده و اسلوب سببیت و مصاحبت را در ترجمۀ خود لحاظ نکرده است و فیض االسالم نیز آن را به

 رسد.کرده است که صحیح به نظر نمی

مجنون ]نبوت[ پروردگارت  تو به خاطر نعمتنویسند. ترجمۀ پیشنهادی: نون و سوگند به قلم و آنچه که سطر سطر می

 .نیستى
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 . سورۀ حاقه2.4

 (01) یمٍ( إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَر33ِ( و َمَا لَا تُبْصِرُونَ )30فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ )

معنی  بهفَلَا أُقْسِمُ توان به این موارد اشاره کرد؛ الف( تفاسیر مختلفی بیان گردیده است از آن میان می «فَلَا أُقْسِمُ»در مورد  

بوده چراکه الف و میم حذف  لَأُقْسِمُاصلش فَلَا أُقْسِمُ (. ب( 21: 2110اقسم و ال زائده برای تأکید است )حاج نایف، 

: 2113به معنی اال تنبیه است )قرطبی،  لَا أُقْسِمُ(. ج( 0/301َ: 0332مبدل شده است )مختار حکبنی،  لَأُقْسِمُو به گردیده 

00.) 

ن و انس و از دومى ج یمراد از اولگوید: می «وَمَا لَا تُبْصِرُونَ/ بِمَا تُبْصِرُونَ»در مورد آیات  المعانىروحتفسیر صاحب  

اولى اجسام و از دومى ارواح است و یا از اولى دنیا و از دومى آخرت و یا از اولى آثار دیدنى قدرت مالئکه و یا مراد از 

 01(. عالمه طباطبایی نیز در تفسیر آیۀ 23/22 :0300)آلوسی،  خدا و از دومى آثار ندیدنى قدرت او و اسرار خلقت است

به قرآن  «نهإ»ضمیر  «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ» ،دم خوانقرآن را قول رسولى کری خداوند متعال،»گوید: سوره حاقه می

: 0300طباطبایی، «))ص( است اسالمپیامبر  آید این است که منظور از رسول کریم گردد و آنچه از سیاق برمى برمى

 شویم:های فارسی، وارد تحلیل آیات می (. در ادامه با ذکر ترجمه03/10

ها را انکار های قیامت و بیان حال و چگونگی نیکوکاران و بدکاران چون مشرکین آنفتاریها و گر)پس از بیان سختی 

 (:فرمایددانستند، درباره عظمت و بزرگی قرآن کریم میپذیرفتند و قرآن مجید را تکذیب کرده و دروغ میکرده و نمی

گویند به اینکه قرآن عظیم یست که مشرکین میکنم )بنا بر اینکه کلمه ال اقسم زائده باشد یا چنین نپس سوگند یاد می

ای خالق و آفریننده) و به آنچه بینید؛ ای که( میکنم( به آنچه )مخلوق و آفریده شدهافسانه پیشینیان است، سوگند یاد می

 جانب خداوند است()فیض االسالم(. بینید. محققا قرآن گفته رسول و فرستاده بزرگوار )ازکه( نمی

ای گرامی یقین گفتار فرستاده که این )قرآن( به بینید )از موجودات غیبی(؛بینید و آنچه نمید به آنچه میپس نه، سوگن

 مشکینی(.) )جبرئیل و پیامبر( است

 است )خرمشاهی(. گرامی فرستادۀ برخواندۀ آن قرآن که بینید؛نمی آنچه به و خورم؛می سوگند بینیدمی آنچه به پس

-است )رضایی ارجمندی فرستادۀ گفتار قرآن() آن قطعاً که بینید؛نمی آنچه و بینید؛می آنچه به کنممی یاد قسم و

 اصفهانی(.

 گرامی )معزی(. پیمبری سخن همانا است آن که نبینید؛ آنچه و بینید؛ چه بدان کنمنمی یاد سوگند پس

یدی است و فیض االسالم، خرمشاهی و رضایی به این ، زائدۀ تأکفَلَا أُقْسِمُقوی، حرف ال در  احتمال که گفته شد، بهچنان 

خوانی ندارد اند، اما مشکینی ترجمۀ ال را آورده که با تفاسیر مربوط به ال اُقسِمُ همنکته توجه نموده و ترجمۀ ال را نیاورده

مغایر با تفاسیر صورت منفی ترجمه کرده که کامالً  منزلۀ حرف نفی قلمداد نموده و فعل را به و معزی حرف ال را به

را تحت لفظی ترجمه کرده و هیچ « بِمَا تُبْصِرُونَ وَ مَا لَا تُبْصِرُونَ»جز فیض السالم، هر چهار مترجم  ذکرشده است. به

ای به آنچه دیدنی است همانند؛ انسان، جن و دنیا و آنچه ندیدنی است همانند؛ مالئک و آخرت، ننموده و تنها به اشاره

جواب قسم است که بر اساس ، «إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ» اند. آیۀ مبارکۀبینید، بسنده کردهنید و آنچه نمیبیلفظ، آنچه می

ص( است. معزی و خرمشاهی عالوه ) حضرت محمد« رَسُولٍ کَرِیمٍ»ـ( برای تأکید است و منظور از لَ ،إِنَّهُتفاسیر، عبارت )

اند. مشکینی رسول اند، به معنای رسول کریم یعنی پیامبر اکرم نیز توجه ننمودهرا نیاورده« ـإِنَّهُ، لَ»بر اینکه ترجمه تأکیدی 
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-صورت پیمبری گرامی ترجمه نموده صورت فرستادۀ گرامی و معزی به صورت رسولی کریم و خرمشاهی به کریم را به

اما وی نیز رسول کریم را به فرستادۀ ارجمند  را در ترجمۀ خویش آورده؛« ـَإِنَّهُ ل»اند. رضایی اصفهانی معنای تأکیدی 

 گفته در تفاسیر نیست.ها منطبق با مسائل پیش تعبیر نموده است، لذا ترجمۀ آن

بینید ]مانند فرشتگان نمی آنچه و بینید ]مانند؛ انسان، جن و دنیا[می آنچه به خورمسوگند می تردیدترجمه پیشنهادی: بی

 است. فتار پیامبری گرامی ]اسالم[گ آن قرآن قطعاً و آخرت[ که

 . سورۀ مدثر3.4

 ﴾32﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْکُبَرِ  ﴾30﴿وَ الصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ  ﴾33﴿وَ اللَّیْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴾32﴿کَلَّا وَ الْقَمَرِ 

ها  ر، نگهبانان جهنم آنیابند و دیگکردند، منافقین از جهنم خالصی میدر رد قول کسانی است که گمان می« کال»ۀ کلم 

کنند و قسم به ماه از آیات عجیب است؛ چون در دل این قسم اشاره به طلوع، غروب و مسیر آن دارد را عذاب نمی

ادبار  سه بار سوگند یاد شده و منظور از، «وَ الْقَمَرِ وَ اللَّیْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَ الصُّبْحِ إِذا أَسْفَر»(. در عبارت 00/002: 0301)طبرسی، 

هویدا گشتن صبح و بیرون شدن آن از پرده  ،پیش آمدن شب است و منظور از اسفار صبح  گذشتن شب در مقابل ،لیل

اند به معنای محقق شدن آن در آینده است )آلوسی، ت و اذ و اذا ظرف زمان مستقبل بوده و اگر با ماضی آمدهشب اس

 گردد )سقر( برمی ۀدر این جمله به کلم «اِنَهَا» : ضمیرگویدورۀ مدثر میس 32(. تفسیر المیزان در مورد آیۀ 23/031: 0300

 ترین بزرگترین است، این است که سقر یکى از و مراد از اینکه سقر یکى از بزرگ است جمع کبرى ،ربَکُ ۀو کلم

-که خود ما مىرسد، همچناندیگرى به آن پایه از عظمت نمى ۀاى است که هیچ داهیدواهى و تحوالت است، داهیه

ت )طباطبایی، جواب سوگند اس موردبحث، ۀگوییم: فالنى یکى از رجال است، یعنى در بین رجال نظیرى ندارد و جمل

 پردازیم: ها می آوریم و به واکاوی آن های فارسی آیات را می (. اکنون ترجمه21/00: 0300

های کمال و قدرت و  گند به ماه )که از آیات. نشانهچنین نیست که موعظه بودن دوزخ را کسی انکار کند و نپذیرد، سو

که روز آید( برود و سوگند به صبح و بامداد چون روشن  و سوگند به شب چون )هنگامی توانایی خدای تعالی است(؛

 شود )فیض االسالم(.

شت کند. سوگند که پ پندارند که قرآن و دوزخ دروغ است( سوگند به ماه و سوگند به شب هنگامی چنین نیست )که می

های لطف و قهر خدا( ترین )نشانه به صبح زمانی که روشن شود. حتماً این )آیات قرآن یا این دوزخ( یکی از بزرگ

 مشکینی(.) است

-سترگ از یکی شود. آن روشن چون صبح به سوگند و بگذرد؛ چون شب ماه. به سوگند گویند، که] نیست چنین [

 خرمشاهی(.) هاست

 صبح، به سوگند و کند؛ پشت کههنگامی شب، به سوگند ماه و به سوگند کنند،می تصور که نیست چنین هرگز

 اصفهانی(.رضایی) است بزرگ هایاز( نشانه دوزخ )یکی آن شود. قطعاً روشن کههنگامی

 از ییک همانا است آن که گشاید؛ رخ گاهی که بامداد و برتابد؛ روی که گاهی شب و ماه؛ به سوگند است چنین نه

 معزی(.) هاگران

اند و بر اساس تفاسیر ذکرشده، جزو معزی دیگر را در رد مطالب گذشته یا رد مطالب آینده دانسته« کال»مفسرین کلمۀ  

تنها ترجمه  اما ترجمه معزی برخالف جهت تفاسیر حرکت نموده و نه اند این موضوع را نشان دهد؛ ها توانسته ترجمه
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وَالْقَمَرِ/ وَاللَّیْلِ إِذْ أَدْبَرَ/ وَالصُّبْحِ » صورت ایجابی ترجمه کرده است. در مورد ترجمۀ ه، آن را بهلفظی کال را نیاورده بلک

ها رعایت شده  ای روان ارائه دهند و تناسب بین سوگندها نیز در ترجمه آناند ترجمههر پنج ترجمه توانسته« إِذَا أَسْفَرَ

که « إِنَّهَا لَإِحْدَى الْکُبَرِ» زائد است. در مورد 30آیه  در ترجمه « گاهی»واژۀ  است. الزم به ذکر است در ترجمۀ معزی

اصفهانی به آغاز گردیده و نشان از حتمیت و قطعیت دارد، تنها مشکینی و رضایی« اِنَّ»های پیشین است و با جواب قسم

در « ها»اند. ضمیرِ رجمۀ دیگر از این نکته غافل ماندهاین نکته توجه داشته و در ترجمۀ خود از لفظِ قطعاً بهره برده و سه ت

اصفهانی به آن تصریح شده؛ اما گردد که در ترجمۀ فیض االسالم، مشکینی و رضایی نیز به سقر و جهنم بازمی« اِنَّها»

 اند.اند و به ترجمۀ تحت لفظی آیه بسنده نمودهای به آن نکردهخرمشاهی و معزی هیچ اشاره

روی گرداند و بگذرد.  که آنگاه شب به کنند و سوگند به ماه. سوگندادی: هرگز چنین نیست که تصور میترجمۀ پیشنه

 ها[ است.نشانه] ترین دوزخ یکی از بزرگ دمد. قطعاً برمی چون بامداد به سوگند

 . سورۀ مرسَالت4.4

 عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴾2﴿ فَالْمُلْقِیَاتِ ذِکْرًا ﴾0﴿ افَالْفَارِقَاتِ فَرْقً ﴾3﴿ وَ النَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴾2﴿ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴾0﴿وَ الْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا 
 ﴾0﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾1﴿

است   کید وقوع قیامتأو سوگندهاى دیگر آغاز سوره مبارکه مرسالت ت ﴾وَ الْمُرْساَلتِ عُرْفاً، وَ النَّاشِراتِ نَشْراً﴿ در مراد از قسم 

تمام ایـن سـوگندها گوید: صاحب تفسیر نمونه می .سوگندى است از خداى تعالى به مرسالت «وَ الْمُرْساَلتِ عُرْفاً» ۀپس جمل

شوند )یا فرشتگانى که با ىمسوی انبیاء فرستاده  به درپی پیقسم به فـرشتگانى که  یعنیاشاره بـه فرشتگـان آسمان است، 

نبال مأموریت خود کـه همچـون طوفان با سرعـت تمام به د ها آنو قسم بـه  شوندو معروف فرستاده مى شده شناختههاى  برنامه

که با این عمل حق را از باطل  ها آن د ودهنگسترانند و نشر مىکه آیات کتب آسمانى را در برابر پیامبران مى ها آنبه  .روند مى

 (.20/03: 0300شیرازی، )مکارم کنندذکر حق و دستورات او را به انبیاء القا مىو  سازندجدا مى

گویند  قبلى و مراد از عصف سرعت سیر است، باد تند را عاصف مى ۀجمله عطف است به جملاین  «فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً» 

خورم به  و معنایش این است که سوگند مى عصف خوانده ه ازعنوان استعار و سرعت سیر مالئکه در رساندن وحى را به

بادهاى تند مأموریت خود را انجام شوند و ایشان با سرعت سیرى که دارند، مانند  اى که پشت سر هم روانه مى مالئکه

این جمله سوگندى دیگر است و نشر صحیفه و کتاب و جامه و امثال آن، به معناى گشودن  ،«وَ النَّاشِراتِ نَشْراً. »دهند مى

اى که  خورم به مالئکه سوگند مى و معناى آیه این است که: گشودن صحف وحى است ،آن است و مراد از نشر

 )طباطبایی، هایى که وحى الهى بر آن نوشته شده تا پیغمبر آن را تلقى کند کنند، صحیفه را باز مى هاى آسمانى صحیفه

0300 :21/232.) 

فَالْفارِقاتِ . »گسترند هاى اعمال را مى اى است که نامه : مراد مالئکهگویدمی «وَ النَّاشِراتِ نَشْراً» المعانی در تفسیرو روح 

هایى است که بین حق و باطل و حالل و حرام است و فرق در این آیه صفتى است که بر نشر  فرق از فارقاتمراد  «فَرْقاً

 خواندند )ص( مى خداقرآن است، که او را به رسول ، مراد از ذکر «فَالْمُلْقِیاتِ ذِکْراً عُذْراً أَوْ نُذْراً» .دشو یاد شده متفرع مى

ما موصوله و خطاب در  ۀاین جمله جواب از آن چند سوگند است و کلم «واقِعٌإِنَّما تُوعَدُونَ لَ» (.23/000: 0300)آلوسی، 

(. 01/002: 0301)طبرسی، هاى قیامت و ثواب و عقاب است  وعده «إِنَّما تُوعَدُونَ»توعدون به عموم بشر است و مراد از 
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بر این آیات در دیگر  هایی که خداوند در این سوره یاد کرده است عالوهارتباط و هماهنگی خاص بین سوگند

 شود:های فارسی آیات و بازکاوی آن ها در ادامه ارائه می خوبی قابل مشاهده است. ترجمه سوگندها نیز به

های او به مردم و رساندن احکام و علوم به پیغمبران و  سوگند به فرشتگانی که )از جانب خداوند برای رساندن نعمت 

از )درپی  ها و گرفتن جان هاشان( پی شان از بدی اعمال بندگان و حفظ و نگهداری ها و نوشتن آفریدن حیوانات در رحم

های خداوند( مانند  اند. پس سوگند به فرشتگانی که )برای انجام اوامر و فرمانروی احسان و نیکویی کردن( فرستاده شده

های خود  زمین برای رحمت و عذاب بالو سوگند به فرشتگانی که )هنگام آمدن در  اند تند رفتن سخت؛ باد، تند رونده

اند از باطل جدا کردنی  را پهن نموده و باز گردانند، بازگردانیدن عجیب. پس سوگند به فرشتگانی که جدا کننده حق

تا حجت بر مردم تمام ) آشکار. پس سوگند به فرشتگانی که وحی و پیغام را به پیامبران برسانند. برای عذر و بهانه آوردن

ایشان از عذاب و شکنجه روز قیامت(. سوگند به این فرشتگان، ای مردم جز این نیست آنچه ) ا برای ترساندنشود( ی

 فیض االسالم(.) شود هرآینه واقع شود و روی آورد )قیامت و رستاخیز که به زبان پیغمبر اکرم به آن( وعده داده می

ه امور عالم تکوین و به ارواح برزخی مؤمنان که در روز حشر برای ادار) های فرشتگان پیاپی ارسال شدهسوگند به گروه 

و  سوی اهداف خود( همانند تندباد روانند؛ گردند. پس به آن ها که )بههای نو به نحو تراکم ارسال میسوی بدن به

های  و صحیفهها و وحی انبیا  سوگند به فرشتگان نشر کننده به نشری خاص )که روح حیاتی به جانداران و روزی به زنده

حق از باطل( جدایی روشن و آشکار. پس به آن القاکنندگان ) رسانند. پس به آن جدا کنندگانعمل به اهل محشر می

حجت )بر تکذیب کنندگان( یا بیم  که )همه معارف نشر و القا شده( برای اتمام های جامعه(؛ ذکر )قرآن و پند در دل

 مشکینی(.) یقین واقع شدنی است روز قیامت( به) شوید نچه بدان وعده داده میکه آ به پندپذیران( است؛)دادن و هشدار 

 و ؛]باطل و حق[جداسازان و ؛] ابرها [سازپراکنده بادهای به سوگند و سخت؛ تندبادهای و پیاپی؛ فرستادگان به سوگند

 است دادنی رخ است، هشد داده وعده شما به آنچه که هشدار؛ و حجت اتمام آور. برایوحی فرشتگان به سوگند

 خرمشاهی(.)

 یاد به و کننده؛ جدا جداسازان و گستراننده؛ گسترانندگان به سوگند و توفنده؛ توفندگان و پیاپی؛ شدگان فرستاده به سوگند

 اصفهانی(.رضایی) است شدنیواقع شویدمی داده وعده بدان آنچه هشدارگری(. قطعاً یا عذر) قطع برای افکنان.

 گسترانیدنی. پس بگسترانندگان و وزیدنی تند؛ بادها از تند وزندگانی اسب(. پس یال چون انبوه) پیاپی رستادگانف به سوگند

 معزی(.) است فرود آینده شوید داده وعده که آنچه را؛ بیمی یا ایذکر. بهانه فکنندگان با جداکردنی. پس جداکنندگان به

اند درپی برای کاری روانه شده ، فرشتگانی هستند که پی«عُرْفًاوَالْمُرْسَلَاتِ »که گفته شد، منظور از مرسالت در آیۀ چنان 

بلی است که عطف به آیۀ ق« فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفا» . در مورد آیۀاندو بر این اساس هر پنج ترجمه به این امر اشاره کرده

سرعت فرشتگان در رساندن  منظور از عصف، بادهای تند و شدید است که استعاره از سرعت حرکت بوده و اشاره به

وحی است. با این تفاسیر، هر پنج ترجمه تنها معنای تحت لفظی از آیه ارائه داده و از ترجمۀ معنای استعاری آیه غفلت 

سوگند دیگری است که خداوند بیان نموده و منظور از نشر همان باز کردن صحف  ،«وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا» اند. آیۀکرده

فَالْفارِقاتِ » ای بهتر ارائه دهند. در اند ترجمه ها توانسته ر ترجمهوحی از سوی فرشتگان است که جزو خرمشاهی دیگ

است و « ناشرات نشرا»بود که خود متفرع معنای و حالل و حرام  هایى است که بین حق و باطل فرق فارقات مراد از ،«قاًفَرْ

او را  فرشتگان است، که یا وحی قرآنر، مراد از ذک ،«فَالْمُلْقِیاتِ ذِکْراً» اند. در هر پنج ترجمه بر این نکته اتفاق نظر داشته
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؛ اما دیگر مترجمان که خرمشاهی به نحو احسن این نکته را در ترجمۀ خود آورده دخواندن )ص( مى خدابه رسول 

که معزی و مشکینی ترجمه آن را عذرا و نذرا مفعول له هستند  اند.ای وفادار به متن از این آیه ارائه نکردهترجمه

ای اند ترجمهاما سه ترجمۀ دیگر توانستهای دقیق نیست؛ ترجمه نموده که ترجمه«  بیمی یا ایبه بهانه»صورت مفعول و  به

ما موصوله و خطاب در توعدون به  ۀاست و کلم قبلی جواب چند سوگند «إِنَّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ» روان ارائه نمایند. آیۀ

اند؛ ردهرا بیان نموده و ترجمۀ قطعاً را لحاظ ک« إِنَّما»اصفهانی ترجمۀ . فیض االسالم، مشکینی و رضاییعموم بشر است

صورت  اند. در مورد ما موصوله نیز باید گفت هر پنج ترجمه، ما را بهولی خرمشاهی و معزی از این نکته غفلت نموده

 اند.ای صحیح ارائه نمودههر پنج مترجم ترجمه« تُوعَدُونَ لَواقِعٌ»موصولی ترجمه کرده و در مورد ترجمۀ 

[. در رساندن وحى] فرشتگانسیر  سرعت سوگند به شوند.پی، روانه میدر ترجمه پیشنهادی: سوگند به فرشتگان که پی

 کنند. سوگند بهگشایند. سوگند به فرشتگانی که حق و باطل را جدا میمی هاى آسمانى را که صحیفه فرشتگانسوگند به 

براى بندگان ] تا عذر باشد [کنند را تالوت مى وحی و قرآن ی کهفرشتگانوحی. ]سوگند به  آورندۀ فرود فرشتگان

]یعنى بعث و  شویدداده میآن چیزى که به آن وعده [. قطعاً براى سایرین]و تهدید باشد  [مؤمن، که به ذکر ایمان دارند

 پیوست.ع خواهد ووقبه [عقاب و ثواب

 . سوره تین4.4

 ﴾0﴿مٍیأَحْسَنِ تَقْو  خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فیلَقَدْ ﴾3﴿نِالْأَمی الْبَلَدِ هذَا وَ﴾2﴿نَینیطُورِ س وَ﴾0﴿تُونِینِ وَ الزَّیوَ التِّ

اکثر مفسران معتقدند که مراد از تین و زیتون همان دو میوه مشهور است اما طبق بحث تناسب و هماهنگی، هیچ ارتباطی  

ه بین سوگندها با سوگندهای بعدی وجود ندارد. برخی از مفسران مراد از تین را کوه دمشق و مراد از زیتون را کو

دانند. پس تین و زیتون نام دو کوهی است که محل برانگیخته شدن تعداد زیادی پیامبر است و همچنین  المقدس می بیت

طور سینین کوهی است که حضرت موسی مبعوث شد و بلد امین هم مکه مکرمه است که حضرت محمد در آن مبعوث 

بین سوگندها، ارتباط بین این چهار سوگند واضح است، (. طبق این تفاسیر یعنی هماننگی 113: 0 ج ،0301قطب،) شدند

: 0331شاملی،) طور متوالی سوگند یاد کرده است های بعثت پیامبران به چون خداوند در این سوره به چهار مکان از محل

 پردازیم:های آیات و تحلیل هر یک می(. اکنون به ترجمه000

و  ند است( و سوگند به زیتون )که هم میوه است و هم نان خورش(؛که میوه بی هسته و بسیار سودم) سوگند به انجیر

که نام موضعی است و حضرت موسی در آن کوه به رسالت و پیغمبری مبعوث و برانگیخته ) طور و کوه سینین سوگند به

ن شکل( مکه( که جای امن و آسودگی است. هر آینه آدمی را در بهترین اندازه )نیکوتری) و سوگند به این شهر شد؛

 که شایسته هر گونه مقام و منزلت است()فیض االسالم(.) آفریدیم

المقدس. سوگند به کوه  سوگند به انجیر و درخت آن و زیتون و درخت آن و به دو کوه تین و زیتون در دمشق و بیت

راه گوشش فرو روزه از  کوهی که خدا با موسی در آن سخن گفت و تورات را بر قلب او در یک قیام ممتد سه) سینا

در جسم و روان( ) یقین ما انسان را در بهترین اعتدال و استقامت که به فرستاد(. سوگند به این شهر امن )مکه معظمه(؛

 مشکینی(.) آفریدیم

که انسان را در بهترین قوام  راستی طور سینا. سوگند به این شهر امن. به سوگند به سرزمین انجیر و زیتون. سوگند به

 خرمشاهی(.) یماآفریده
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یقین انسان را در بهترین  مکه(. به) سوگند به انجیر و زیتون. سوگند به کوه پربرکت طور سینا. سوگند به این سرزمین امن

 رضایی اصفهانی(.) نظام معتدل و استوار آفریدیم

 معزی(.) امکه آفریدیم انسان را در نکوتر اند و این شهر آرام؛ و طور سینین؛ سوگند به انجیر و زیتون؛

طبق تفسیر و بر اساس دو واژه طور و بلد أمین، تین و زیتون اسم دو مکان است و هر چهار مکان، محل بعثت پیامبران  

اند، اما مشکینی و صورت میوه انجیر و زیتون ترجمه نموده هستند. فیض االسالم، رضایی اصفهانی و معزی آن را به

طُورِ اند. در مورد )اند که وجه دقیق را رعایت نمودهو زیتون ترجمه کرده صورت سرزمین انجیر خرمشاهی آن را به

ای ( که جملهلَقَدْ خَلَقْنَاای دقیق و بدون ابهام ارائه دهند. در مورد )اند، ترجمهها توانسته( تمامی ترجمهنِیالْبَلَدِ الْأَمو  نَینیس

اند و توجه کافی به مقوله صورت تأکیدی ترجمه نموده را بهتأکیدی است، بیان گفت، به جزو معزی دیگر مترجمان آن 

 اند. تأکید داشته

ترجمه پیشنهادی: سوگند به سرزمین انجیر و سرزمین زیتون. سوگند به سرزمین طور سینا. سوگند به این شهر امن )مکه 

 ایم.مکرمه(. قطعاً انسان را در نیکوترین شکل آفریده

 . سوره یس6.4

 ﴾3﴿نَیإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِ﴾2 ﴿مِیرْآنِ الْحَکِوَ الْقُ﴾ 0﴿سی

گوید: در این قسم، قرآن همراه با صفتِ حکیم آمده است بدین معنا که، ابن کثیر در موردِ قسم به قرآن کریم می 

(. در توصیف قرآن به 111: 2110، 3 ج) تواند رخنه کند و تماماً حق است محکمی است که هیچ باطلی در آن نمی

: 2113قرطبی، ) رودوضوح قابل مشاهده است چون حکیم بودن صفتی برای عقالن به شمار می حکیم، استعاره مکنیه به

یابیم که در ابتدای این سوره به حکیم بودن قرآن سوگند خورده شده است تا  (. اگر به این سوره دقت کنیم، درمی2

یابیم که کلّ موضوع این  به محتوای این سوره توجه کنیم، درمی مسئله رسول بودن پیامبر از سوی خدا اثبات شود و اگر

سوره پیرامون معنای اسلوب قسمی است که در ابتدای سوره آمده است، یعنی محتوای این سوره از رسوالن خدا به ما 

 پردازیم:ها میهای فارسی به واکاوی آن(. اکنون بعد از آوردن ترجمه023: 0331شاملی،) دهد خبر می

حق  میان مردم به) ص( است و معنی آن یا ایّها السامع الوحی است. قسم به قرآن حکم کننده) های پیغمبر س، یکی از نامی

 فیض االسالم(.) و راستی(. هر آینه تو )از جانب خداوند برای ارشاد مردم( از فرستاده شدگان و از پیغمبرانی

مستحکم در برابر آسیب باطل، گویای ) . سوگند به این قرآن حکیمیا، سین. این حروف رمزهایی میان اهلل و رسول است

ها از زمان بعثت تا  سوی انسان به) یقین تو ازجمله فرستادگان خدا هستی باطل. به و به حکمت، حاکم و داور میان حق

 مشکینی(.) انقراض نسل آن ها

 خرمشاهی(.) که تو از پیامبرانی آموز؛ یس. سوگند به قرآن حکمت

 رضایی اصفهانی(.) که تو ازجمله فرستادگانی راستی آمیز. به ین. سوگند به قرآن حکمتیا س

 معزی(.) که تویی همانا از فرستادگان یس. سوگند به قرآن استوار؛

ها بوده است، بدین معنا که بر اساس تفسیر تنها مشکینی ترجمه انگیز در ترجمه در این قسم، واژه حکیم، مسئله چالش 

آمیز و معزی از  حکیم ارائه داده است. فیض االسالم از واژهِ حکم کننده و خرمشاهی و رضایی از کلمهِ حکمتدقیق از 

که جمله را تأکیدی  (ـََل+  إِنَّاند. در مورد )ای به حکیم بودن آن نداشتهکه هیچ یک اشاره اندکلمهِ استوار بهره جسته
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اند ها توانستهجمله خود را بدون تأکید آورده است، اما دیگر ترجمهکند، خرمشاهی از این مقوله غفلت نموده و می

 ترجمه بهتر به عرصه ظهور رسانند.

 گیری. نتیجه4

های اصفهانی و معزی از ساختارهای قسم در سورههای آقایان فیض السالم، مشکینی، خرمشاهی، رضاییبا بررسی ترجمه

 ج زیر به دست آمد:قلم، حاقۀ، مدَّثر، مرساَلت، تین و یس نتای

شود( و های برگردان ساختارهای قسم تشخیص دقیق مقسم به )چیزی که مورد سوگند واقع می. یکی از چالش0

ای دقیق از آن ارائه علیه یا همان جواب قسم است که بایستی مورد عنایت مترجمان قرار گیرد تا بتوانند ترجمه مقسم

 ترجم واقع شده بود.نمایند و این مقوله موردتوجه هر پنج م

باشند و و از سوی دیگر تناسب و ارتباط می سازی و ایجاز. ساختارهای قسم در قرآن عمدتاً دارای رویکرد فشرده2

 کند.این آیات را دوچندان می سازی و هماهنگی و تناسب در ترجمهسازی، افزودههمین امر ضرورت تصریح

قسم در قرآن کاربرد فعل )أقسم( به همراه حرف )ال( است که مفسرین در فرد ساختار  های منحصربه. یکی از ویژگی3

اند و برخی آن را حرف تأکید قلمداد نظر دارند؛ برخی آن را حرف زائده دانسته خصوص نوع حرف )ال( اختالف

صل برای نفی کالم اند و برخی نیز آمدن حرف )ال( را در ااند و )ال أقسم( را در اصل به معنی )لَأقسم( انگاشتهنموده

نظرها به ترجمۀ آیات نیز راه  اند. این اختالفشمار آوردهاند و )أقسم( را جملۀ مستأنفه یا همان ابتدایی بهپیشین دانسته

صورت تأکیدی و گاه  صورت منفی ترجمه نموده بقیۀ مترجمان گاه به جز معزی که آن را بنا بر قول ضعیف به یافته و به

اند. به نظر نگارندگان این مقال و با توجه به ساختار تأکیدی جمالت قسم نفی کالم پیشین ترجمه نمودهمعادل )نه( و در 

 های پیشنهادی مورد توجه قرار گرفت.حرف )ال( با تأکید تناسب بیشتری دارد، لذا معنای تأکیدی آن در ترجمه

ای قسم ارائه نموده و بهتر از سایر مترجمان، تری از ساختارهترجمۀ دقیق اصفهانی. در کل فیض السالم و رضایی0

یابی نموده و مرجع ضمایر را تشخیص داده و بدان تصریح نموده است و را معادل« اِنّ و لـَ»تأکیدهای اسلوب قسم نظیر 

 ای همسوتر با تفاسیر و متن قرآن ارائه نماید.توانسته ترجمه

صورت منفی  به را« فَلَا أُقْسِمُ»از آیات ارائه داده و ساختارهایی نظیر ای تحت لفظی . معزی در مقایسه با سایرین ترجمه2

مراجع ضمایر پرهیز  سازی و تصریحنکنم( ترجمه نموده که در میان مفسرین قول ضعیف است. او از افزوده یاد )سوگند

ای روان و ز موارد ترجمهنموده و این رویکرد گاه باعث ابهام ترجمۀ او شده است. مشکینی و خرمشاهی در بسیاری ا

ای بینابین اند و درمجموع ترجمهاند و گاه نیز به ترجمۀ تحت لفظی روی آوردهدقیق از ساختارهای قسم ارائه نموده

 اند.داشته

های قسم در قرآن کریم یابی ساختارهای ترجمه قرآن کریم، دو سبکِ آزاد و وفادار قادر به ارائه معادل. در میان سبک1

ظاهر آیه توجه داشته و در ترجمه تفسیری،  اللفظی، مترجم تنها به اند. دلیل این امر نیز این است که، در ترجمه تحتهبود

های موجود کند و از ساختار قسم و تناسبپردازد و در ترجمه معنایی، معنا نقش اصلی را باز میمترجم به تفسیر آیه می

 اند.بین آن ها غافل مانده
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 و مآخذ. منابع 6

 قرآن کریم.

 ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.23المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. ج ق(. روح 0300آلوسی، محمود بن عبداهلل )

 ، بیروت: دار األندلس.1(. تفسیر القرآن العظیم، ط 0300ابن کثیر )

 . چاپ اول. قم: نشر اسراء.30 ش(. تفسیر تسنیم. جلد 0333آملی، عبداهلل )جوادی

 ق(. التبیان فی أقسام القرآن، تصحیح طه یوسف شاهین. بیروت: دارالکتب العلمیۀ. 0012الجوزیه، ابن قیم )

 م(. صیغۀ نفی القسم فی القرآن الکریم. اُطروحۀ لنیل درجۀ دکتوراه فلسفۀ فی اللغۀ العربیۀ. جامعۀ بغداد. 2110حاج نایف، سمیه )

 رآن کریم. تهران: نشر نی.ش(. ترجمۀ ق 0331خرمشاهی، بهاءالدین )

 (. سرّ الفصاحۀ، بیروت: دارالکتب العلمیۀ.0302خفاجی، محمد بن عبداهلل بن سنان )

 . الطبعۀ الثالثۀ، بیروت: داراحیاء العربی.3تا(. التفسیر الکبیر. ج رازی، فخر )بی

 کتاب.القرآن، الطبعۀ الثانیۀ، قم: نشر الق(. المفردات فی غریب 0010راغب اصفهانی )

 ش(. ترجمۀ قرآن کریم. قم: مؤسسۀ تحقیقاتی فرهنگی دارالذکر. 0300اصفهانی، محمدعلی )رضایی

 ش(. تفسیر کشاف، مترجم: مسعود انصاری. قم: دارالعلم. 0330زمخشری، محمود بن محمد )

 (. األقسام فی القرآن الکریم، قم: تبیان.0300سبحانی، جعفر )

 .031-003 های اسالمی، سال پنجم، شماره هفتم، صص ت سوگند در قرآن کریم، مجله پژوهش(. بالغ0331شاملی، نصراهلل )

محمدباقر موسوی همدانی.  . ترجمۀ سید21 و 03 ش(. المیزان فی تفسیر القرآن. جلد 0300محمدحسین ) طباطبایی، سید

 چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسالمی.

 . ترجمۀ هاشم رسولی. تهران: انتشارات فراهانی.01 البیان. جعش(. تفسیر مجم 0301طبرسی، فضل بن حسن )

بالغته و أغراضه، جامعه آل البیت، المملکۀ األردنیۀ  -(. أسلوب القسم الظاهر فی القرآن الکریم2112عطا حسن، سامی )

 الهاشمیۀ.

 ریم. اللیبیۀ. جامعۀ الفتاح.م(. أسلوب القسم و اجتماعه مع الشرط فی رحاب القرآن الک 0332عون، علی ابوالقاسم )

 (. ترجمه قرآن عظیم، تهران: نشر فقیه.0300فیض االسالم، علینقی )

 م(. الجامع الحکام القرآن. تحقیق: هشام البخاری. الریاض. دار عالم الکتب. 2113الدین )القرطبی، شمس

 ، بیروت: دار اإلحیاء.0 (. فی ظالل القرآن، ج0301قطب، سید )

 ش(. سوگند در زبان و ادبیات فارسی. تهران: دانشگاه تهران. 0300)کیانی، حسین 

. اشراف مکتب البحوث و الدراسات. 0 م(. أضواء البیان فی ایضاح القرآن، ج 0332المختار الحبکنی، محمد امین )

 بیروت: دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع.

 دی.(. ترجمه قرآن کریم، قم: نشر الها0302مشکینی، علی )

 . چاپ سی و دوم. تهران: دارالکتب االسالمیۀ.20 ش(. تفسیر نمونه. جلد 0300مکارم شیرازی، ناصر )

 (. علوم قرآنی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.0303معرفت، محمدهادی )

 ش(. ترجمۀ قرآن کریم، تهران: انتشارات جمهوری اسالمی. 0303معزی، محمدکاظم )


