
 با سالم

دو مقاله مورد نظر مطالعه شد. از ظاهر امر مشخص است که تالش وافری برای نوشتن این دو مقاله صورت گرفته است. 

مطالعه دقیقی که برای یافتن معادلی مناسب از میان معادل های مختلف واژه ها و عبارت های ترجمه فارسی ایات به 

جانب با توجه به این که به غیر لز معنای صوری ایات با تفاسیر انها اشنا نیستم عمل امده تحسین برانگیز است. البته این 

. اما این طور که مشخص است مطمئناَ در ترجمه ایات قران به نکات ظریفی که شما به ان اشاره کرده اید توجه نمی کردم

ی ل هایی بوده اید که تقریبا تمام معانبا دقت بررسی کرده اید و به همین خاطر بدنبال معاد تفاسیر ایات مورد نظر شما

باطنی و صوری ایات را در بر داشته باشد. با توجه به این امر به نظر می اید که نتیجه گیریهای مناسبی داشته اید. فقط 

متاسفانه نرسیدم مواردی را که در مورد بار معنایی معادل های مختلف اشاره کرده بودید را در دیکشنری های مورد نظر 

 رچک کنم اما مطمئنم که با توجه به حساسیتی که شما خود در این باره داشته اید حتما موارد مورد نظر با دقت د

د به همین خاطر به انها ایرادی نمی بینم. البته همانطور که خودتان بارها تاکید کرده دیکشنری های مورد نظر چک کرده ای

ان نیست که بتوانیم در مورد انها نظری قطعی ارائه دهیم، ولی به هر حال از اید علم و دانش ما در مورد ایات قران ان چن

نظر این جانب تالش شما بسیار تحسین بر انگیز است فقط یکی دو مورد بود که به انها توجه کافی نداشته اید که در ذیل 

 به انها اشاره خواهم کرد:

هم می تواند معادل  abrogateسخ: به نظر این جانب برای واژه ن abolishو   Abrogateدر مورد معادل های  #

 نمی توان ان را رد کرد. "نادیده گرفتن"مناسبی برای نسخ باشد وتنها به دلیل داشتن معنای 

: درست است که این واژه می تواند معادل خوبی برای واژه قدیر باشد  omnipotenceدر مورد معادل واژ قدیر یعنی #

 را نیز چک کنید. almightyژه ولی پیشنهاد میکنم وا

 skyبه عنوان اسمان هیچ اشکالی ندارد ، بلکه می تواند نسبت به  heavenدر مورد معادل واژه سماوات باید بگویم  #

معنای بهشت را هم میرساند نمی توانیم ان را رد کنیم چرا که مترجمین مورد نظر به  heavenبرتر هم باشد. لزوما چون 

های او مفهومی است خصوص اربری که بهترین مترجم ایات قران کریم محسوب میگردد و مترجمی است که ترجمه 

سی اشنااست با زبان انگلی هیم قران نزدیکتر است چنین اشتباهی بعید است. او خودنسبت به سایر مترجمین قران به مفاو

نتخاب این واژه به عنوان معادل اسمان دلیل خاصی داشته ا. اما برای  heavenمانوس تر است تا واژه  skyو با واژه 

وان هم سبک قران کریم می باشد که دارای سبکی باال است و باید برای ترجمه ایات ان حتما به سبک انها توجه کرد. 

که با ان همراه می شود ابهام مورد نظر را از بین  earthاز نظر سبک باال تر است و کلمه  skyنسبت به  heavenکلمه 

 می برد و دیگر ان را در معنای بهشت مد نظر نخواهند گرفت.



اما در مورد زمان ایات که ان را گذشته فرض کرده اید: باید بدانید که ایات قران اصال به زمان خاصی محدود نمی #

ایات قران کریم هم مردم زمان حال هم گذشته و هم مردم زمان  .ندد مخاطب ایات قران مردم زمان خاصی نیستباشد. مور

اند. در  اینده را مورد مخاطب قرار می دهد و مطمئنا مترجمین مورد نظر با توجه به همین امر از زمان حال استفاده کرده

علی رغم ظاهر ان اصال بیانگر زمان گذشته نمی باشد و زمان حال که این مورد می توانم با اطمینان بگویم که )ندانستی( 

 در برگیرنده امری است کلی مناسب ترین زمان برای این ایات می باشد.

 ای در در اخر از این که این کار کمی به طول انجامید از شما معذرت می خواهم. البته باز هم تاکید میکنم که هر مقاله

 یترجمه ان به زبان های دیگر تا ابد جای کار خواهد داشت وهیچ کس نمیتواند نظری قطع مورد قران کریم بخصوص
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