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هاي واژه تقوي در بيست ترجمه فارسي و انگليسي قرآن مجيد بررسي معادل  

 

  * الهام آقامالييسليقه و مسعود خوش

 

  مقدمه - 1

دهنده  اين تكرار نشان  كه است» تقوي«بار) كلمه  210چندين بار تكرار شده (مجيد كه در قرآن  واژگانياز 

مواقع به معناي  بيشتراست.گرچه همه ما تا كنون با اين كلمه برخورد كرده ايم ولي در  مفهوماين اهميت 

. لزوم پرداختن به معناي ضمني كمتر توجه داشته ايم ظاهري اين كلمه بسنده كرده و به ژرفاي معنايش

نيز دچار مشكل هيات كلمه تقوي به گونه اي است كه گهگاه خواص را «تقوي شايدبا اين جمله مشخص شود،

 .)133ص ، 1375(انجوي نژاد،  »مي سازد

براي حركت در هر مسيري شناختن مقدم بر حركت و عمل است.تقوي نيز از اين قاعده مستثني نيست. براي 

تقوي و حقيقت آن آشنا شويم. تقوا به معناي  مفهومتحصيل تقوي و آشنايي با روش آن ابتدا الزم است با 

و يك نوع احتراز و پرهيز كردن است. اگر به خدا نسبت داده شود معنايش دوري  پارسايي و پرهيزكاري

بدانيد اي بندگان خدا «امام علي(ع) دربارة تقوا مي فرمايد:  .(نثر طوبي، ماده تقوا) جستن از عذاب الهي است

اهلش را از كه تقوا قلعه اي محكم و شكست ناپذير است، اما فجور و گناه حصاري است سست و بي دفاع كه 

در امان نيست. بدانيد انسان تنها به وسيلة تقوا از گزند  آفات نجات نمي دهد و كسي كه به آن پناهنده شود،

تقوا در سطح باالتر به معناي ملكه اي است در وجود انسان  .)156(نهج البالغه،خطبه  »ماندگناه مصون مي

را از ابتالي به هرگونه آلودگي و فساد مصون مي دارد كه در اثر پرهيز از گناه در او ايجاد مي شود كه او 

  ).113، ص1386(ميرشمسي،

دغدغه اصلي بسياي از دين پژوهان و مترجمان چند معنايي بودن و كشف معاني مقصود در متون ديني است. 

 تقوا نيز يكي ازكلماتي است كه معنايش تفسير و تاويلهاي زيادي دارد. تقوي در لغت داراي مصدرها و

مشتقات گوناگون است وشايد همين چند معنايي و همچنين ضمني بودن معاني باعث سردرگمي مترجمان و 

متفاوت بودن ترجمه هاي مختلف متون ديني است. به دليل اهميت مفهوم تقوا بزرگان و عالمان دين به كرات 

  از آن سخن گفته اند.

 از نفس حفظ از است عبارت اخبار، لسان و عرف در و است »نگاهداري« معني به »وقايه« از »تقوي« بدان كه

 از نفس كامل نگاهداري و بليغ حفظ در شود استعمال كثيراً و او رضاي متابعت و حقّ نواهي و اوامر مخالفت

 داشته توانيم مي تقوا نوع دو ما  ).206، ص 1387مشتبهات (موسوي خميني،  ترك به محظورات در وقوع

 از را خود كه اين براي انسان كه است اين اول نوع. است قوت كه تقوايي و است ضعف كه تقوايي باشيم؛

 دارد. نگه دور گناه محيط از هميشه را خود و كند مي فرار ها آن موجبات از كند، حفظ معاصي هاي آلودگي

 

  
khoshsaligheh@um.ac.ir *  
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 در فرضا راگ كه دهد اخالقي و روحي مصونيت او به كه آورد بوجود قوتي و حالت خود روح در كه اين دوم نوع

(مطهري،   .كند حفظ را او روحي، ملكه و حالت آن باشد، فراهم گناه موجبات و وسايل كه گيرد قرار محيطي

 براي نيكو اخالق زيور به آن يافتن زينت و نفس ي تزكيه از بعد كه است ايملكه و حالت تقوا ).7، ص 1341

 آسان او بر را نفس مخالفت كه ايقوه و معاصي از خودداري استعداد ي قوه وي از و گرددمي ميسر انسان

 امين،(باشد مي حق حضرت به تام توجه و خلق از انقطاع از عبارت آن حقيقي معناي و گرددمي توليد نمايد

. پس تقوا امري قلبي و صفت و فعلي دروني است كه انسان را از ارتكاب معاصي باز مي دارد )257ص ،1319

  ).1 ص ،1389(حسيني سرشت، 

پس با تمام اين تفاسير چنين مي توان گفت كه پرداختن به معناي ضمني تقوي در آيات مختلف قرآن كريم 

قرآن  وفارسي امري ضروري است. در اين مقاله سعي مي كنيم تا معناي كلمه تقوي را در ده ترجمه انگليسي

  نشان دهيم.تفاوت هاي معنايي ميان اين ترجمه ها را  بررسي كنيم و تا حد امكان

  

  پيشينه تحقيق-2

  ترجمه متون مقدس-2-1

اصطالح به متني گفته مي شود كه پيروان يك دين آن را مي پذيرند، اصول اعتقادي خود را در متون مقدس 

ها، آيين هاي ديني، تزئين معابد و منازل، استخاره و تفال و  و نيايش عباداتبر پايه ي آن بنا مي نهند و در 

پيروان هر يك  از اديان . )32 ص ،1384ر و جادو از آن بهره مي گيرند (رضايي باغ بيدي، گاه حتي در سح

زبان متون مقدس خويش را نيز مقدس مي شمارند و در پاره اي از موارد آن را زبان فرشتگان، نخستين زبان 

 مقدس زبانهاي جمله از .)26، ص 1999ر،(سائ كامل ترين زبان دنيا مي پندارندو  ،ها نوع بشر، مادر همه زبان

 ).199 ص ،1379 روحاني،فخر( كرد اشاره اوستايي و سرياني آرامي، التين، عبري، يوناني، به توان مي باستاني

متون مقدس همانگونه كه از اسمشان مشخص است وابسته به اديان مختلف هستند. اديان و كتاب هاي 

داها و مهابهاراتا كتابهاي مقدس هندوان، ئي جينگ مقدس متعددي در سرتاسر جهان وجود دارد، مانند: و

كتاب چينيان باستان، اوستا كتاب زرتشتيان، تورات كتاب يهوديان، اناجيل مسيحيان و قرآن كتاب مقدس 

مسلمانان ولي ما در اينجا به اديان ابراهيمي كه شامل دين اسالم، مسيحيت و يهوديت است مي پردازيم و 

  ن مقدس و سپس قرآن را بررسي مي كنيم.ابتدا تاريخ ترجمه متو

رمي - يوناني -1ه دوره تقسيم مي شود: تاريخ ترجمه متون مقدس(عهد عتيق و عهد جديد و ملحقات) به س

).  چهره شاخص در دوره اول سنت جروم 39، ص 1385 (نژاد حقيقي، دوران جديد - 3نهضت اصالح دين  -2

تقد بود كه معنا بايد بر صورت تقدم داشته باشد. ترجمه لفظ گرا است كه با وجود ترجمه هاي لفظ گرايانه، مع

در اينجا به معناي واقعي كلمه لفظي بود يعني كلمات زبان مبدا كه اصوال يوناني بودند جايگزين نزديكترين 

 16). شاخص ترين چهره ترجمه در قرن 19، ص 2008معادل گرامري خود در زبان مقصد مي شد (ماندي، 

همان نهضت اصالح دين مارتين لوتر آلماني است. او معتقد بود متون مقدس بايد براي عامه مردم  ميالدي يا

در دوران جديد نيز ترجمه هاي  .)14ص  ،1964(نايدا،  قابل فهم باشد بنابراين ترجمه نسبتا آزادي ارائه داد
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ه زبانهاي جهان سومي ها ارائه جديدي به اكثر زبانهاي اروپايي توليد شد و مبلغين مذهبي هم ترجمه هايي ب

  ).39، ص 1385 ،كردند (نژاد حقيقي

چنانچه از نمونه هاي باال مي توان يافت، از ديرباز اختالف نظر جدي درباره اينكه آيا ترجمه متون مقدس بايد 

ي لفظي باشد يا آزاد، وجود داشته است. آنچه درباره ترجمه به طور عام و ترجمه متون مقدس به طور خاص م

توان پذيرفت، اين است كه ترجمه كامل و بي عيب هرگز ممكن نيست، چه از سويي هيچ ترجمه اي بي 

(رضايي باغ  تفسير نيست و از سوي ديگر در هر ترجمه اي جنبه هايي از متن اصلي ناخواسته فدا مي شود

  ).35، ص 1384بيدي 

 

  نترجمه قرآ-2-2

ه زبان هاي مختلف و به خصوص ترجمه هاي متعدد آن به زبان امروزه با توجه به گسترش ترجمه هاي قرآن ب

انگليسي، لزوم اهتمام به بررسي ترجمه هاي قرآن، نه تنها وظيفه ي پژوهشي صاحب نظرا ن ترجمه است، 

قرآن را به بسياري . )128، ص1391جهانجويان،و  قريشي( بلكه اين امر، نوعي وظيفه ديني هم تلقي مي شود

 كرده اندو در بسياري زبان ها مثل زبان انگليسي چندين ترجمه از قرآن به چشم مي خورد از زبان ها ترجمه

اين ترجمه ها بيشتر تفسير و تاويلي است كه كاربرد شخصي دارد و در مباحث مذهبي جدي بدان ها ولي 

  ) در مقاله اي چنين مي نويسد:1388موسوي مقدم ( .)365ص ، 1389استناد نمي شود (عبدالولي، 

 1647نخستين ترجمه انگليسي كه توسط راس انجام گرفت، صرفا مبتني بر ترجمه فرانسوي دوريه در سال 

منتشر شد، مبتني بر ترجمه بدنام ماراچي  يالديم1734بود. ترجمه انگليسي جرج سيل كه در سال  يالديم

اشت. ترجمه رادول كه بود و حتي همان مدخل آغازين و يادداشت هاي مغرضانه ي يكسوگرانه را همراه د

م. منتشر شد، نمونه ديگري از حمالت ضد اسالمي يك مترجم غرض ورز است. 1861نخستين بار در سال 

آگاهانه يا –م. منتشر كرد. صدمه اي كه كوشش هاي1937ريچارد بل هم ترجمه انگليسي اش را در سال 

پژوهشگران مسلمان را به چالشگري و به از سوي اين مترجمان غير مسلمان به تصوير اسالم زد، –ناآگاهانه

دست دادن  ترجمه هاي درست و دقيق قرآن به زبان هاي غربي، به ويژه انگليسي برانگيخت. در سال 

متن كامل قرآن به عربي براي نخستين بار در هامبورگ زير نظر و با همت آبراهام هينكلمان  يالديم1694

يك مسلمان كه در اوايل قرن بيستم منتشر شد، به همت محمد منتشر شد. نخستين ترجمه انگليسي به قلم 

  بود.  يالديم1905عبدالحكيم خان، اهل پاتياال در سال 

دو نوع ترجمه قرآن وجود دارد: نوع اول ترجمه معناگرايانه است كه زبان يا نثر كهن و نيز آرايش واژگاني و يا 

م.)، 1980م.)، آربري (1969م.)، پيكتال (1937ي بل (عبارت پردازي دقيق را پيش مي گيرد، مانند ترجمه ها

م.). اين ترجمه هاي ادبي رهيافتي به ترجمه دارد كه اجازه مي دهد زبان متن 1983عبداهللا يوسف علي (

اصلي بر زبان مقصد (ترجمه) احاطه داشته باشد. نوع دوم، ترجمه اطالع يا ارتباط گر است و امكان مي دهد 

م.) و 1985م.)، اروينگ (1978گليسي امروزين و اطالع بخشي، مانند ترجمه هاي اكبر (كه قرآن به زبان ان

به طور قطع، اين انتظار نمي رود كه ترجمه . )137، ص 1388م.) برگردانده شود(موسوي مقدم، 1997ترنر (
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اي هر چقدر هم هيچ ترجمه « قرآن تمامي مفاهيم بيان شده در زبان عربي را منتقل سازد.به نقل از ويليامز، 

هر كس كه اصل و ترجمه اثري را خوانده، به درستي اين امر ». كه به معنا وفادار باشد، ترجمه اي موفق نيست

اقرار كرده است. وقتي زبان عربي به طرز ماهرانه به كار رود؛ زباني بس موجز، پر محتوا و توان مند جلوه مي 

مند، سرزنده، هولناك، محبت آميز، لطيف و مهيج كتد. زبان قرآن نيز در جاي خود برجسته، شكوه

. براي ترجمه متون مقدس به ويژه قرآن كريم، اصولي وجود دارد كه هر مترجمي )71ص ،1389است(خليفه، 

براي ترجمه به هر زباني ناگزير به رعايت آنهاست. اين اصول به اختصار عبارتند از: دقت و صحت، استفاده از 

  ).15-14، صص1383حفظ كلمات و تعبيرات خاص (مظاهري، نثر متعارف و معيار، 

معروف ترين و معتبرترين ترجمه هاي انگليسي معرفي مي كند  )34ص  ،1365(خرمشاهي همان گونه كه 

نخستين طبع  [) ترجمه رادول 2. ]م 1734نخستين طبع  [) ترجمه جورج سيل 1قرآن مجيد عبارتند از: 

) ترجمه 5. ]م.1930نخستين طبع  [) ترجمه پيكتال4. ]م.1880تين طبع نخس [) ترجمه پالمر 3. ]م.1861

  .م.)1955نخستين طبع  [) ترجمه آرتور آربري 6.  ]م.1956نخستين طبع  [ج.داوود 

  

  معناي تقوي- 2-3

وقايه حفظ شي است از چيزهايي كه او » «الوقايه حفظ الشي ما يوذيه و يضره«مي آيد. » وقي«تقوي از ماده 

جعل النفس في وقايه مما « ايذاء و زيان حفظ مي كند و تقوي نيز از اين ماده آمده است و معناي تقوي: را از 

 ص ،1332، راغب اصفهاني»(يعني انسان نفس خود را از چيزهايي كه از آن مي ترسد حفظ كند.» يخاف

530(.  

ت اهللا مطهري در كتاب ده آي .(همان) ت از نگهداري نفس از ارتكاب گناهتقوي در اصطالح شرع، عبارتس

تقواي ديني و الهي يعني اينكه انسان خود را از آن چه از نظر « اي تقوا را چنين تعبير كرده است:گفتار، معن

دين و اصولي كه دين در زندگي معين كرده است و خطا وگناه و پليدي و زشتي شناخته شده حفظ و صيانت 

  .)1341( »كند و مرتكب آنها نشود

يگر، تقوا يك نيروي بازدارنده است كه به صورت يك ملكه نفساني ونيروي دروني در انسان به به عبارت د

وجود مي آيد و او را در برابر طغيان شهوات و ارتكاب كارهاي خالف حفظ مي كند. كمال تقوا آن است كه 

فت كه تقوا داراى عالوه بر دوري از گناهان و محرمات، از مشتبهات نيز اجتناب شود. پس چنين مي توان گ

 اند:مراحلي است. بعضى از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شده

پرهيز از هر گونه گناه اعم از  دوم)نگهدارى نفس از عذاب جاويدان از طريق تحصيل اعتقادات صحيح. اول) 

دارد و از خويشتن دارى در برابر آن چه قلب آدمى را به خود مشغول مى و سوم) ترك واجب و فعل معصيت.

  .)136، ص 1404كند، و اين تقواى خواص بلكه خاص الخاص است(بحاراالنوار،حق منصرف مى

  

  قيقتح روش - 3
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كيفي سعي داريم تا درستي و دقت و رسايي ترجمه انگليسي و فارسي كلمه تقوا و  - در اين پژوهش كمي

رجمه مختلف قرآن كريم استفاده كرده ت 20مشتقاتش را بررسي كنيم. براي جمع آوري اطالعات مورد نياز از 

آيه از قرآن  30ترجمه انگليسي است. براي دستيابي به نتيجه مطلوب،  10ترجمه فارسي و  10ايم كه شامل 

  را كه دربردارنده ي تقوا و مشتقات آن است، انتخاب كرده وبه بررسي ترجمه هاي اين آيات مي پردازيم.

ز: الهي قمشه اي، مكارم شيرازي، آيتي، خرمشاهي، انصاريان، قرائتي، مترجمان ترجمه هاي فارسي عبارتند ا

مجتبوي، صفارزاده، فوالدوند و معزي. مترجمان نسخه هاي انگليسي نيز عبارتند از: پيكتال، يوسف علي، 

  خان، احمد علي، اروينگ، پيكتال فرمت باي برون، صفارزاده، موالنا محمد علي وتقي عثمان.- آربري، الهاللي

 ، فتح197 ، بقره13 ، حجرات32 ، حج26، اعراف9 ، مجادله237 آيه انتخابي به ترتيب زير هستند: بقره 30

، 8 ، مائده9 ، نسا52 ، نور65 ، اعراف2 ، بقره27 ، مائده72 ، مريم7 ، حشر8 ، شمس109 ، توبه3 ، حجرات26

، 2 ، طالق4 ، توبه29 ، انفال138 ، العمران16 ، تغابن21 ، بقره17 ، محمد155 ، انعام1 ، احزاب132 طه

  .56 و مدثر 63 يونس

برا ساس اين اطالعات، دو جدول بسامد و درصد استفاده از معادل هاي واژه تقوي در ترجمه هاي فارسي و 

و جدول ترجمه هاي  1انگليسي را تهيه كرديم. از اين پس، جدول ترجمه هاي فارسي را جدول شماره 

  ناميم.مي 2انگليسي را جدول شماره 

 

  هايافته -4

، در ترجمه هاي فارسي آيات قرآني كه مورد بررسي قرار گرفتند، واژه پرهيزكاري با 1بر اساس جدول

درصد)، محبوب ترين واژه براي ترجمه تقوا است. اما آيا اين كلمه معادل مناسب و دقيقي  43بيشترين بسامد(

معناي ضمني هر دو واژه (تقوا و پرهيزكاري) دقت كنيم. تقوا  براي تقوا است؟ براي جواب به اين سوال بايد به

در زبان عربي به معناي نگهداري نفس از چيزي است كه از آن مي ترسد. تقوا در واقع يك نيروي بازدارنده 

معادل صحيحي براي كلمه  "پرهيزكاري"است كه به صورت ملكه روحي و دروني درمي آيد. پس با اينكه 

  ي ضمني و دقيق اين كلمه را نمي رساند و نيازمند توضيح و تفسير بيشتري است. تقواست اما معن

درصد استفاده، خود واژه تقواست كه تا حدي نشان دهنده ي طرز  24دومين معادل پركاربرد كلمه تقوا  با 

بي وجود تفكر مترجمان فارسي زبان است. از ديد نگارنده، به دليل شباهت هايي  كه ميان زبان فارسي و عر

دارد، مترجمان به اين نتيجه مي رسند كه فارسي زبانها متوجه معني بعضي كلمات عربي را مي شوند و تقوا 

نيز يكي از همين كلمات است. اما مشكل اينجاست كه فارسي زبانان معني اوليه را مي فهمند ولي در اكثر 

  ز خوانندگان فارسي زبان نيست.اوقات متوجه معني ضمني نيستند. پس اين معادل هم جوابگوي نيا

ساير كلمات مورد استفاده نظير پروا كردن، ترسيدن، پرهيز، خير و .... نيز نمي توانند معناي ضمني را برسانند 

  و نيازمند توضيح و تفسير بيشتري هستند.

آمده  2اره در مورد ترجمه هاي انگليسي زبان كه اطالعات بسامد و درصدهاي مورد استفاده آنها در جدول شم

متداولترين معادل در ترجمه هاي انگليسي مورد بررسي  god fearingاست نيز چند نكته وجود دارد. واژه 

است. اين واژه شامل معاني مختلفي نظير مومن،عابد،پرهيزگار،پارسا،متقي وخداترس است. در ميان مترجمان 
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يشتري(در پاورقي يا داخل پرانتز) درباره معني مختلف، آربري از اين واژه بيشتر استفاده كرده ولي توضيح ب

ضمني اين واژه نداده است. توضيح و تفسير بيشتر به خصوص در زبان هايي كه هيچ شناختي از فرهنگ زبان 

  مبدا ندارند، ضروري است.

 است كه معاني متفاوتي pietyدومين معادل مورد استفاده براي كلمه تقوا در ترجمه هاي انگليسي واژه ي 

نيز همانند واژه پرهيزكاري در ترجمه هاي  piety گاري،پارسايي،زهد،تقوا ودينداري.در فارسي داراست: پرهيز

فارسي، معني ضمني تقوا را نمي رساند و نيازمند توضيح و تفسير بيشتري است. البته بعضي از ترجمه ها 

 -ارائه كرده اند. در كل، ترجمه الهاللي نظير ترجمه الهاللي و خان توضيحات خوب و جامعي درباره مفهوم تقوا

خان در زمينه توضيح بيشتر از طريق پاورقي يا داخل پرانتز بهتر و كاملتر عمل كرده است. ترجمه يوسف علي 

  نيز همانطور كه عنوانش بيان مي كند، همراه با توضيحات است. 

تقاتش است و شامل اين معاني مي و مش dutyسومين واژه پركاربرد در ميان ترجمه هاي انگليسي، واژه 

شود: تكليف،وظيفه،كار،مسئوليت،وظيفه،ماموريت وخدمت. يكي از مترجماني كه از اين واژه استفاده زيادي در 

ترجمه اش كرده است، موالنا محمد علي است. او نيز از پاورقي براي توضيح بيشتر استفاده كرده است ولي 

و دقيق نيست و خواننده زبان مقصد كه آشنايي زيادي با فرهنگ و زبان توضيحاتش درباره ي كلمه تقوا كامل 

  عربي ندارد، نمي تواند متوجه معني ضمني اش شود.  

در آنها به   evilو ساير عباراتي است كه واژه  guard against evilواژه يا بهتر است بگوييم عبارت بعدي 

شيطان وشيطانراازخوددوركردن است و تنها به يك جنبه از كار رفته است. اين عبارات به معني محافظتدربرابر

  معني كلي و ضمني تقواي عربي مي پردازد.

نيز براي ترجمه ي تقوا استفاده شده اند و با اينكه معني ظاهري آنها  righteousو  heedكلماتي نظير 

  رسانند.درست است و معادل كلمه تقوا هستند ولي معني ضمني آن را نمي

)  براي ترجمه استفاده كرده اند و حتي در taqwaبار از خود واژه تقوا ( 10انگليسي زبان تنها  مترجمان

همين ده مرتبه نيز توضيحاتي درباره ي اين واژه ارائه داده اند تا براي خواننده قابل فهم باشد. در كل، 

ترجمه قرآن كه خواننده  آوانويسي كلمات عربي به انگليسي ترفند خوبي براي ترجمه نيست. به خصوص در

  زبان مقصد بايد ابتدا با مفهوم آيات آشنا شود، سپس به فرم و ظاهر آنها توجه نمايد.

بار به كار رفته اند كه نشان دهنده  15واژه ديگر نيز براي ترجمه ي كلمه تقوا استفاده شدهو در مجموع  13 

  قابل مشاهده هستند. 2ه در جدول شماره واژ 13ي كاربرد كم اين واژگان  براي ترجمه تقواست. اين 

  

  گيرينتيجه - 5

در ترجمه متون ديني، به خصوص قرآن كريم كه هيچ گونه تحريفي در آن صورت نگرفته است، بايد دقت و 

وسواس بيشتري به خرج داد. مترجمان مختلفي دست به ترجمه قرآن زده اند و هر كدام از واژگاني استفاده 

خودشان بهترين جايگزين ها براي كلمات عربي هستند. اما ميزان دقت و رسايي هر  كرده اند كه از ديد

آيه را كه در آنها كلمه تقوا و يا مشتقات آن به  30كيفي - ترجمه متفاوت با ديگري است. در اين پژوهش كمي
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معادل هاي  ترجمه انگليسي بررسي كرديم  تا ميزان رسايي و دقت 10ترجمه فارسي و  10كار رفته است، در 

ترجمه ي انگليسي بررسي شده را مي توانيم به ترجمه هايي  10انگليسي واژه تقوا را بسنجيم. در مجموع، 

تقسيم كنيم كه براي واژگان يا مفاهيم جديد داراي توضيحات جديد هستند و آن دسته از ترجمه هايي كه 

خان و يوسف -اول شامل ترجمه هاي الهالليهيچ گونه توضيح و تفسيري براي اينگونه واژگان ندارند. دسته 

خان تا حد زيادي واژه تقوا را توضيح داده است و جزء بهترين ها در مورد ترجمه - علي است. ترجمه الهاللي

سوره  26واژه تقوا است. ترجمه يوسف علي و ترجمه موالنا محمد علي هم داراي توضيحاتي است؛ مثال در آيه 

  توضيحاتي داده اند. اعراف در مورد لباس تقوا 

هفت ترجمه ديگر جز دسته دوم محسوب مي شوند چونكه توضيح خاصي براي واژه تقوا ندارند و به معناي 

  ظاهري اين واژه بسنده كرده اند.

در پايان چنين مي توان گفت كه اكثر ترجمه ها چه فارسي و چه انگليسي، به توضيحات بيشتري درباره ي 

  .دارندمعناي ضمني تقوا نياز 
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