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 :(24حج/) ﴾الَْحميدِ صِراطِ إِلى اهُدُو وَ الْقَوْلِ مِنَ الطَّيِّبِ إِلَى هُدُوا وَ﴿آیه در « هدوا»بررسی معنای لغوی  بخش اول 

 مرحله اول: بررسی احتماالت صرفی
 ز نظر ساختاری و طرفی دو احتمال در این کلمه وجود دارد:ا

 «هدی»ماضی مجهول صیغه سوم از ماده  -1

 «هدو»ماضی مجهول صیغه سوم از ماده  -2

و اگر از ماده  «هودوا»امر صیغه نهم آن، باشد،  «هود»از ماده امر باشد صحیح نیست زیرا اگر نکته( احتمال اینکه 
 است.« اُهدوا»باشد، امر آن « هدو»
 

 لغت بهاحتماالت صرفی  عرضهمرحله دوم: 

 
ز سه احتمال مطرح شده در بنابراین ا باشد. « هدی»وجود ندارد. و متعین این است که فعل مزبور از ماده « هدو»ده در لغت ما

 .مرحله اول، تنها احتمال اول صحیح است
 

 لغوی بر فضای معنایی آیه-صرفیتطبیق احتماالت  مرحله سوم:

ه این فعل، مجهول شده ک «هدایت می شوند به سوی گفتار طیب»ا توجه به مرحله اول و دوم، معنای آیه متعیناً این است که ب
 .است «فالناً الطریقَ و له و إلیه»از استعمال 

 

 :نمونه هایی از ترجمه های صحيح 
 که] پسندیده راه به و ،کنند راهنماییشان[ اللَّه سبحان و الحمدللَّه سالم، مانند] پاکیزه و پاك گفتار سوى به انصاریان: و -

 1.نمایند هدایتشان[ است بهشت راه

 .گردندمى راهنمایى ستایش، شایسته خداوند راه به و ،2شوندمى هدایت پاکیزه سخنان بسوى مکارم: و -

 .شوند هدایت ستوده خداى طریق و خوش گفتار به الهی قمشه ای: و -

 

  نادرستنمونه هایی از ترجمه های: 
 .شوید رهبرى و هدایت مستقیم راه و پسندیده و خوب بگفتارهاى شماها باید مؤمنین اىبروجردی:  -

                                                           
 و درس فعل مجهول مطرح شد، گاهی در فارسی فعل مجهول را به صورت فعل معلوم بیان می کنند . همانطور که در کتاب دانش صرف1

 آینده این است که این فعل به قرینه آیات قبل که مربوط به قیامت است، مجازا در معنای آینده استعمال شده است. لت ترجمه فعل مزبور به زمانع -2



 :(156اعراف/) ﴾إِلَيْكَ هُدْنا إِنَّا الْآخِرَةِ فِی وَ حَسَنَةً الدُّنْيا هذِهِ فی لَنا اكْتُبْ﴿ آیه« هدنا»بررسی معنای لغوی  بخش دوم 

 بررسی احتماالت صرفی مرحله اول:

  «هود»از  14صیغه  معلوماضی م -1

 «هود»از  14ماضی مجهول صیغه  -2

 [اختصاصی 4طبق قول دوم در مجهول اجوف در ذیل قاعده ]«هید»از  14ماضی مجهول صیغه  -3

 «هود»از  7هد + نا: امر صیغه  -4

 از ماده هید باشد نیست زیرا اجوف یائی در باب ن کاربرد ندارد امر احتمال اینکه (1نکته
 «اهدنا»و امر آن « هدینا»ماده هدی باشد نیست، زیرا ماضی آن، از امر احتمال اینکه  (2نکته

 

 لغت بهاحتماالت صرفی  عرضهمرحله دوم: 

 

 
 احتمال مطرح شده در مرحله اول صحیح نیست.  چهاراز  چهارمو  الزم است و لذا احتمال دوم «هود»ریشه بنابراین 

 

 لغوی بر فضای معنایی آیه-صرفیتطبیق احتماالت  مرحله سوم:

است.  تسگرفت و لذا احتمال سوم نیز نادردر نظر  «هید»را مجهول « هدنا»با توجه به فضای آیه و معنای مراد از آیه، نمی توان 
. «ایمبازگشته/ما به سوی تو بازگشتیم»این است که  «تاب و رجع إلی الحق»با توجه به تعیّن احتمال اول، معنای آیه از استعمال 

 مشخص می شود که ترجمه این فعل در معنای هدایت شدن، نادرست است و ناشی از سهو و اشتباه صرفی است. همچنین
 

 :نمونه هایی از ترجمه های صحيح 
 ایمبازگشته تو سوى به ماانصاریان:  -

 ایمکرده بازگشت تو سوى به مامکارم:  -

 .ایمبازگشته تو سوى به ماالهی قمشه ای:  -

  

   از ترجمه های نادرست:نمونه هایی 
 ایمیافته هدایت تو سوى به ما راستى بهبرزی:  -

 ایمیافته هدایت تو سوى بهارفع:  -
 یافته هدایت تو بسوى ماانوار درخشان)حسینی همدانی(:  -


