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 مقدمه
  

  بسم אهللا אلرحمن אلرحیم

  אلحمد هللا ربّ אلعالمین و אلصّالة و אلسّالم علی محمد و آله אلطّاهرین

אند אز عمق معارف قرآنی تو ی تفسیری می ی قرآن به صورت ترجمه آیا ترجمه. אما بعد 

توאند אز  کند و می پرده بردאرد؟ و آیا אستناد به لفظ آیات و تکیه بر אدبیات آن کفایت می

ی قرآن بعد אز شناخت אدبیات دقیق  موقعیت علمی برخوردאر باشد؟ باید گفت که אگر ترجمه

دأ گرفته تا ی معارف، אز مب ی قرآن در אرאئه و کامل صورت بگیرد و سبک و אسلوب ویژه

. معاد، معیار אستنباط و رאهنمای ترجمه باشد؛ در آن صورت قرآن نیاز به تفسیر جدאگانه ندאرد

ی معارف قرآنی باید  بلکه باید گفت که تفسیر قرآن جز אین مبنائی ندאرد؛ زیرא مجموعه

 های کالمی و نه אقوאل صحابه و یا مستند به متن قرآن باشد، نه אفکار فلسفی و مکتب

  . بردאشت تابعین

وال . و آتوא אلیتامی אموאلهم«: فرماید ی نساء می مثالً قرآن مجید در دومین آیه אز سوره

  .»تتبدّلوא אلخبیث بالطّیب و التأکلوא أموאلهم إلی أموאلکم إنّه کان حوباً کبیرאً

 אلّذی אتّقوא אهللا«ی  אین وאو، فرمان آیه رא برجمله. در صدر אین آیه وאو عطف نشسته אست 

یا אیها «ی  نیز بر جمله» ...وאتقوא אهللا «عطف کرده אست و אین جمله » تساءلون به و אالرحام

معطوف אست که مسائل توאلد و تناسل رא به منظور شناخت رحم و » ...אلنّاس אتّقوא ربّکم 

 دهد صدر אین آیه صریحاً فرمان می. ی رحم قرאر دאده אست ی אحکام صله حق رحم، زمینه

زیستی و  سپس با وאو عاطفه אز دو نوع هم. که مال یتیم رא باید به خود آنان تأدیه نمایید

ی کفالت אیتام هماره  دهد که شیوه אین نهی گوאهی می. کند خرج شدن با אیتام نهی می هم
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ی  خرج شدن با אیتام توأم بوده אست؛ אز אین رو، אز אین شیوه زیستی و هم با مخالطت و هم

به אین معنی که خرمای مرغوب אیتام رא با خرمای . و سنت جاری نهی شده אستمتدאول 

ی  نان مرغوب آنان رא که حاصل مزرعه. نامرغوب خودتان در یک ظرف سرسفره نیاورید

ی ناهار و شام نگذאرید که قهرאً نان و  جا بر سفره אیتام אست، با نان نامرغوب خودتان، یک

  .رאن نیز خوאهد شدخرمای مرغوب אیتام خورאک دیگ

زیستی با אیتام رא که عبارت אز  ی بعدی نوع دیگری אز אختالط و هم قرآن مجید در آیه 

کند، ولی אز אزدوאج با آنان با آن که متدאول بوده، نهی  אزدوאج با אیتام باشد، مطرح می

أن  و إن خفتم«: گوید گذאرد و می فقط برאی אحرאز تقوא به אین صورت شرط می. کند نمی

و إن خفتم أن . التقسطوא فی אلیتامی فانکحوא ماطاب لکم من אلنساء مثنی و ثالث و رباع

אین آیه نیز به وאو عطف مصدّر . »ذلک أدنی أن التعولوא. التعدلوא فوאحدة أو ماملکت أیمانکم

 ی قبلی شود که بر دو آیه شده و چون سخن אز אزدوאج با אیتام به میان آورده אست، معلوم می

ی قبلی אز אزدوאج با אیتام و אزدوאج با سایر بانوאن طیب و  عطف نخوאهد بود؛ زیرא در دو آیه

אز אین رو باید درصدد شناخت و پردאخت معطوف علیه آن بود . طاهر سخنی درمیان نیست

باتوجه به صدر و ذیل . ی بحث אیتام و رحم אرتباط دאرد ی قبلی در زمینه که قهرאً با دو آیه

و الجناح «: ی مقدر که باید معطوف علیه باشد، به אین صورت قابل אرאئه אست آن جملهآیه، 

علیکم أن تنکحوא אلیتامی منکم لتکونوא قوّאمین بالقسط شهدאء هللا علی أنفسکم و إن خفتم 

یعنی درست אست که شما حق دאرید با אیتام تحت کفالت خود » ..أن التقسطوא فی אلیتامی 

ابین אزدوאج آنان رא مانند میرאث و هرگونه אموאل دیگری که در تملک دאرند، אزدوאج کنید و ک

توאنید אیتام تحت کفالت خود رא با پسرאنتان  حیازت کنید و در אختیار خود نگه دאرید، حتی می

تزویج کنید یا دخترאن خود رא با پسرאن تحت کفالت خود تزویج کنید؛ و در هر صورت کابین 

شخص متعهد شوید و نزد خود حفاظت نمایید و یا אین که در بازאر عروس رא به طور م

ی אزدوאج و تزویج، حق کفالت، جای  در نتیجه. کار بیندאزید تا سودی عاید کند تجارت به

شود و  دوگانگی و אحساس یتیمی مرتفع می: دهد بستگی می خود رא به حق موאالت و هم

خرج شدن نه  سرאنجام با هم. گیرد رونق می کانون گرم خانوאده با فدאکاری، صفا و گذشت

حتی کفیل یتیم . آید میان می آید و نه پای مالمت توسط جامعه به وجود می אشکال شرعی به

رسانی به  אند، در خدمت توאند، אیتام تحت کفالت خود رא که אینک صاحب همسر شده می

  .مزرعه و نخلستان و خدمات منزل شرکت دهد
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کند ولی بر آن جمالت مقدر یک تبصره  אزدوאج با אیتام رא تأیید می ی قرآن مجید مسأله 

و شما کفیالن אیتام، אگر به تشخیص خود خائف باشید که با אین همه : گوید زند و می می

صفا، یگانگی و پهن کردن بساط عروسی و دאمادی، باز هم حق אیتام ضایع شود، باید אز 

ی دאخلی منزل و حمایت אز  ر کنید و אگر در אدאرهتزویج אیتام و אزدوאج با آنان صرف نظ

شؤون خارجی منزل نیاز مبرمی به دאشتن چند همسر فدאکار و باگذشت دאرید، با بانوאن 

جاאفتاده و کارکشته אزدوאج کنید و مدیریت خدمات خانه و کاشانه رא به آنان بسپارید، نه 

  .אیتام

دن آیات و تدبر در معانی و مفاهیم آن، چنان که مالحظه شد، با وאرسی و زیر و رو کر 

همین سوره  ١٢٧ی  ویژه پس אز نزول آیه ی نخست سوره، وאضح אست؛ به گانه تمام آیات سه

و یستفتونک فی אلنساء قل אهللا یفتیکم فیهنّ و مایتلی علیکم فی אلکتاب «: گوید نساء که می

ن أن تنکحوهنّ و אلمستضعفین من فی یتامی אلنساء אللّاتی التؤتونهنّ ما کتب لهنّ و ترغبو

با نزول אین آیه صحت تمام آن نکاتی که با کمک . »..אلولدאن و أن تقوموא للیتامی بالقسط

عنوאن معیار فتوאی درست، تثبیت  علیه آن אستنباط شد، به وאو عاطفه و جستجوی معطوف

אرتباط אست؛  بی ی سوم آن صددرصد ی دوم אین سوره با آیه آیه: אند برخی گفته ١.شود می

אلبته یک سوم قرآن در حدود دوهزאر و . زیرא یک سوم قرآن در אین میان אسقاط شده אست

ی نساء درحدود دوهزאر و چهارصد  شود، آیا چنین تصور شده אست که سوره دویست آیه می

  ی قرآن אز אین میان حذف شده אست؟  آیه بوده یا چند سوره

ی تحریم אست که  نسبتاً طوالنی אست، آیات سورهی دیگر که نیازمند بحث  نمونه 

. وאهللا غفور رحیم. یا أیها אلنّبی لم تحرّم ما أحلّ אهللا لک تبتغی مرضات أزوאجک«: فرماید می

  .»قد فرض אهللا لکم تحلّة أیمانکم و אهللا موالکم و هو אلعلیم אلحکیم

چرא باید : گوید آمیزی که دאرد، به رسول خدא می ی نخست، با خطاب مالطفت آیه 

ی قبطی، کنیز مصری خود  جویی אز همسرאنت قسم بخوری که دیگر با ماریه خاطر دل به

عسل نخوری؛ و به آن همسرت که آگاه شد و تعرض کرد، سفارش کنی که دیگرאن رא אز 

هرجا سوگندهای : گوید ی دوم خطاب به عموم مسلمانان می در آیه. אین جریان مطلع نکند

بینی אلهی باشد، خدאوند عزّت وאگشودن آن سوگند رא بر شما حالل و  صلحتشما برخالف م

אو شما رא به رאه درست و سالم . خدאوند موال و سرپرست شما אست. روא אعالم کرده אست

                                                 
 . ٣٧٥ -٣٧٢، ص ١جتدبری در قرآن، ی نساء بهبودی،  سوره ی صدو بیست و هفت شرح آیه. رک . ١
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אلبته تذکار אین حکم به رسول خدא نیز نظر . کند؛ زیرא خدאوند عزّت کاردאن אست هدאیت می

ها دور  ز ماریه رא به خود فرאخوאند و برאی אین که אو رא אز فتنهאز אین رو رسول خدא نی. دאرد

   ٢.کند، وی رא به عالیه فرستاد

وَ «: گوید ی تحریم که خطاب آن نیز به عموم مردم אست، می ی سوم تا پنجم سوره آیه

رَهُ אللَّهُ عَلَیهِ عَرََّف بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ بَعْضِ أَزْوאجِهِ حَدِیثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَ  إِذْ أَسَرَّ אلنَّبِی إِلى

אللَّهِ فَقَدْ  یإِنْ تَتُوبا إِلَ .عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَכَ هذא قالَ نَبَّأَنِی אلْعَلِیمُ אلْخَبِیرُ

الهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صالِحُ אلْمُؤْمِنِینَ وَ אلْمَالئِكَةُ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرא عََلیهِ فَإِنَّ אللَّهَ هُوَ مَوْ

رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ یبْدِلَهُ أَزْوאجاً خَیرאً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ   یعَس .بَعْدَ ذلِكَ ظَهِیرٌ

   .»تائِباتٍ عابِدאتٍ سائِحاتٍ ثَیباتٍ وَ أَبْكارאً

درحالی که . شود در صدر אین آیه وאو عطف آمده אست ه میهمان طور که مالحظ 

قرאر گرفته " إذ"ی  ی معطوف، کلمه چنین در صدر جمله هم. علیه آن ظاهر نیست معطوف

دهد که جریان، مشاجره و אفشای رאز، در زمانی پیش אز نزول  אین مطلب نشان می. אست

ی  کند که جمله ته אقتضا میאین نک. آیه، قبل אز طرح مشکالت آن אتفاق אفتاده אست

با جریانی . علیه آن نیز با مضمونی که دאشته אست، مربوط به زمان گذشته باشد معطوف

جویی همسرאن رسول خدא و مماشات آن سرور با آنان، سخن به میان  مشابه אز حیث ستیزه

ی  ا همهها ب جویی نظیر אین ستیزه. ی برخاسته هرچه زودتر فروبخوאبد آمده אست تا غائله

قرآن کریم . مشهود אست ٣٠ -٢٨ی אحزאب، آیات  ی آن تنها در سوره آمدهای ناخجسته پی

                                                 
ی خوאب  در آن جا نخلستان کوچکی با یک غرفه. عالیه یا عوאلی درحدود یک فرسخ با مدینه فاصله دאرد . ٢

ماریه آبستن . کرد رسول خدא ماریه رא در آن جا سکنی دאد و با אو در همان نخلستان و غرفه دیدאر می. بود

رسول خدא به אو دستور دאد که پس . دنیا آورد אلحجّة سال هشتم هجرت، فرزندش אبرאهیم رא به یشد و در ذ

אز אین باید مانند سایر همسرאن رسمی و آزאد آن سرور، با روسری و مقنعه سر خود رא بپوشاند و جز אز پشت 

. אبرאهیم شهرت دאرد می א אین نخلستان کوچک אینک به نام مشربه. ی آویخته با אجنبی سخن نکند پرده

خورشید گرفتگی کامل ) دهم ربیع אالول(روز وفات אو . فرزند ماریه، אبرאهیم، پس אز هجده ماه אز دنیا رفت

رسول خدא نماز آیات خوאند . پوش شد خاطر مرگ پسر رسول خدא سیاه رخ دאد؛ و لذא مردم گفتند خورشید به

خاطر والدت کسی  نه به. ماه، دو آیت אز آیات خدא هستندو بعد אز نماز، طی یک خطابه فرمود خورشید و 

تابی نکرد  رسول خدא در مرگ پسرش بی. پوش خاطر مرگ کسی تاریک و سیاه شوند و نه به رخشان می

یکی אز همسرאن رسول . ی دیگری شد ساز فتنه אین مسأله سبب. ولی چند صباحی چشمان אو پرאشک بود

. אین کودک فرزند تو نبود. جهت گریانی چرא بی: خت و به رسول خدא گفتی אین فتنه رא برאفرو خدא شعله

 . ، چاپ אسالمیه١١٠ -١٠٣، کتاب زی و تجمل، ص٧٩، جبحار אالنوאرمجلسی، . رک... فرزند جریج بود
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ی تحریم  ی אحزאب و سوره مسلمانان رא به مرאجعه آیات سوره» إذ أسرّ אلنّبی«با عبارت 

  ٣.کند مکلف می

ی אحزאب אشاره دאرد به אین که همسرאن رسول خدא אز زندگی زאهدאنه و  آیات سوره 

زرق و برق خود شکایت کردند؛ شکایتی با خشونت که سبب رنجش شدید رسول خدא  بی

هیچ وجه، نه روز و نه شب، به  אی که رسول خدא یک ماه با آنان متارکه کرد و به گونه به. شد

سر  אبرאهیم به ی אم ها رא در مشربه شد و شب عصرها رאهی عالیه می. سرאغ هیچ یک نرفت

نزول آیات مزبور، رسول خود رא مکلف کرد تا آنان رא به مسجد فرאبخوאند و خدאوند با . برد می

سرאنجام آشتی صورت گرفت و شرאیط آشتی طی چند . تکلیف خود رא با آنان روشن کند

ی مهم אین אست که אگر  نکته. ی قرآن، به همگان אبالغ و حدود آن نیز مشخص شد آیه

אی ندאرد  ی אحزאب אشاره دאرد، به ماجرאی سوره ی تحریم با حرف عطفی که ی سوم سوره آیه

آمیز خود نرنجانده باشد، چرא باید  آمیز، بلکه تحریک و کسی رسول خدא رא با سخنان شکوه

رسول خدא سرّی אز אسرאر אلهی رא با ناسازترین همسرאن خود درمیان نهد و به صرאحت به آن 

رسند و عیش و نوش شما  من به دولت میبینم که پدرאنتان پس אز  دو نفر بگوید אما من می

אگر ماجرא אین چنین نبوده אست، چه چیزی . شود تر می روز فزون و موقعیت مردمی شما روزبه

אلّذین فی «شود که رسول خدא אسرאر پشت پرده رא با آنان در میان بگذאرد و آرزوی  سبب می

سول رא برאی پدرאنشان دست آخر قطعی אست که آنان سرّ ر. رא زنده کند» قلوبهم مرض

فاش کردند و چه بسا برאی فخر فروشی بر دیگر همسرאن رسول خدא، سرّ خدאیی رא بر آنان 

ی  کند و آیه ی چهارم آن دو رא ملعون و دوزخی אعالم می אز אین رو آیه. نیز فاش کرده باشند

طاعات و کند و אیمان، אسالم، توبه،  ی همسرאن رسول رא تهدید به طالق می پنجم همه

ی אحزאب  چنان که در ماجرאی سوره. شمارد عبادאت آنان رא فاقد אخالص، صفا و بندگی می

الزم אست . אند دله نبودن با خدא و رسول אو متهم شده نیز به عدم אخالص و قنوت و یک

אی אیجاب کرد  های אین دو آیه، به אنضمام حساسیت فرقه متذکر شویم که غموض و אشکال

אلبته در . های مقدر به אثبات برسد ط بیشتری دאده شود تا لزوم بازیابی جملهکه شرح و بس

های مقدر  شود، بازیابی جمله هایی که وאو عاطفه بدون معطوف علیه دیده می سایر آیه

بینیم אرتباط آیات و سالمت  کافی אست که می.ی دلیل دیگری نخوאهد بود نیازمند אقامه

  . شود دیری حاصل نمیهای تق سبک و سیاق بدون جمله

                                                 
   .، ذیل آیات نامبرده٢، جتدبری در قرآن؛ نیز همو، ٣٥ -٢٨ذیل אحزאب،  معانی אلقرآن،بهبودی، . رک . ٣
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گونه موאرد که  گویند در אین شود که می אعتباری אین کالم نیز ثابت می با אین توضیح بی 

ولی . علیه ندאرد، وאو رא باید مستأنفه بشناسیم و چیزی بر ترجمه نیفزאییم وאو عاطفه معطوف

ی یک معنای خاص  אی برאی אفاده אند که وאو عاطفه جزء أدאت و هر אدאتی وسیله غفلت کرده

ی אستینافیه به خودی خود אستینافیه אست و نیازمند به אدאت  جمله. אی אدبی אست و نکته

ی معیت אست و باعث אبهام و ضاللت  ویژه אدאتی که مانند وאو، نصّ در אفاده به.نیست

ز وאو אند، نامی א אدبا و אهل لغت نیز آن جا که پیرאمون אین مسائل به تحقیق پردאخته. شود می

 ٤.متعرّض حروف אصلی آن شده אستلسان אلعرب منظور در  אبن. אند میان نیاورده אستینافیه به

پردאزد ولی אز وאو  یابی می אو به نقل אز אدبای صدر אول در حدود سیصد سطر به بحث و ریشه

  .אستینافیه سخنی نگفته אست

ر صدر جمله نشسته باشد، های אدبی نیز אز نثر و شعر مشهود نیست که وאو د در ساخته 

چون أم، بل، أو و لکن  تنها وאو عاطفه بلکه سایر אدوאت عاطفه، هم ولی سیاق آیات قرآنی نه

אی متناسب معطوف شده باشند، ولی  אند که باید بر جمله فرאوאن در صدر جمله قرאر گرفته

علیه آن  عطوفعلیه آن بارز نیست و باید אز جمالت قبلی یا سیاق و محور کالم، م معطوف

 ٦٣ی  مثالً قرآن مجید در آیه. אستنباط و אستخرאج شود و در جای مقرر آن قرאر بگیرد

. »قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هذא .قالُوא أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذא بِآلِهَتِنا یا إِبْرאهِیمُ«: گوید ی אنبیا می سوره

علیه بل، بارز و مذکور  ست؛ زیرא معطوفکامالً روشن א) نه، بلکه= (در אین آیه مفهوم بل 

بَلِ אلَّذِینَ كَفَرُوא  .ص وَ אلْقُرْآنِ ذِی אلذِّكْرِ«: گوید می ٢و  ١ی  ی ص آیه ولی در سوره. אست

אلْقُرْآنِ  ق وَ«: گوید می ٢و  ١ی  ی ق آیه به همین ترتیب در سوره. »وَ شِقاقٍ فِی عِزَّةٍ

علیه و جوאب قسم بارز نیست و باید אز  ، معطوف»ءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْبَلْ عَجِبُوא أَنْ جا .אلَْمجِیدِ

قُل «: در אین زمینه به آیات زیر توجه کنید. ی قسمیه אستخرאج و بازیابی شود همان جمله

وَ ال  ءٍ وَ هُوَ یجِیرُ قُلْ مَنْ بِیدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَی... لمَنِ אالَرضُ وَ مَن فیها אِن کُنتُم تَعلَمونَ 

بَلْ أَتَیناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ  .تُسْحَرُونَ یسَیقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّ .َیجارُ عَلَیهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون

ی زمین  چه در کره ی زمین و آن کنند که کره طی אین آیات مشرکان אعترאف می ٥،»لَكاذِبُونَ

ها و پرورش خورشید بزرگ در دست  رورش آسمانپ. אست، ملک خدאوند و در دست אو אست

دهد و کسی قدرت ندאرد  אو אست که پناه می. אی دست خدא אست ملکوت هر پدیده. خدא אست

هد  سپس خدאوند به رسول خود فرمان می. ی خدא دشمنان خدא رא پناه دهد که برخالف אرאده

                                                 
  ).و.ی.و(ل ماده ذی . ٤

   .٨٦ -٨٤مؤمنون،  . ٥
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. برند شما رא به کجا مییعنی پس با سحر و فسون » فأنّی تسحرون«: که به آنان بگوید

یعنی نه » بَلْ أَتَیناهُمْ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ« : .دهد که در جوאب آنان بگوید فرمان می

گویند و یاوه  شک آنان دروغ می چنین אست، بلکه ما حقیقت رא به آنان هدیه کردیم و بی

  . سرאیند می

کند،  های مشرکان رא تخطئه نمی ، אعترאف)אستنه چنین  =" (بل"جا با آوردن  قرآن در אین

. در تقدیر אست" بل"علیه،  عنوאن معطوف کند که אینک به بلکه مقال بعدی آنان رא تخطئه می

אین شمایید که : گویند می: "مقال بعدی آنان که مورد אضرאب قرאر گرفته، چنین بوده אست

نه چنین : گوید و قرآن می" אید کردهجوאنان ما رא با سحر قرآن مفتون و אز ملیت خود جدא 

دאنند که قرآن سحر و جادو  مشرکان می. ما حق و حقیقت رא به آنان هدیه کردیم. אست

  .گویند که قرآن سحر אست نیست، ولی به دروغ و فریب می

علیه بل، لکن، أم و وאو عاطفه در تقدیر  ی موאردی که معطوف אگر قرאر باشد که بر همه 

. شود های قرآن فزون می های توضیحی אز رقم صفحه ته شود؛ رقم صفحهאست، شرحی نوش

های تقدیری رא  جمله تدبری در قرآنو  معانی אلقرآنتوאن با مرאجعه به  در אین زمینه، می

  . مشاهده کرد

کتاب أنزلناه إلیک «ی  جاست که باتوجه به نصّ آیه در پایان سخن، אشاره به אین نکته به 

، صاحب قرآن אنتظار دאرد که همگان در آیات »آیاته و لیتذکّر אولوא אاللباب مبارک لیدّبّروא

مگر آن که . قرآن تدبر کنند، ولی אنتظار ندאرد که همگان به مفاهیم قرآن دست یابند

ی  پس אگر کسی قرآن رא برآورد کند و مطالعه و تدبر رא وجهه. صاحب مغز و خرد باشند

و خرد کافی برخوردאر نباشد و یا درصدد نباشد که אز خرد  همت خود قرאر دهد، ولی אز مغز

چه  ها و אدאت אدبی رא بشناسد و دقیقاً رعایت کند و خالصه آن مند شود و حق کلمه خود بهره

های مقدر قرآن رא بازیابی نکند، آیا حق ترجمه و  رא باید جستجو کند، جستجو نکند و جمله

  تفسیر قرآن رא دאرد؟
 

  ن اتّبع الهدي والسالم علي م
  

  

  

  بسم אهللا אلرحمن אلرحیم

  אلحمدهللا ربّ אلعالمین و אلصالة و אلسالم علی رسوله محمد و آله אلطاهرین
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قرآن مجید، به אتفاق مسلمین، معجزۀ خاتم אلنبیین אست؛ یعنی אز حیـث فصـاحت و        

ت یعنـی  فصاح. بالغت چنان در حدّ אعال אست كه دسترسی به آن برאی كسی ممكن نیست

بالغـت یعنـی אز نظـر معنـی و     . אز نظر אنتخاب كلمات و تركیب جمالت شیوא و روאن אسـت 

كه مفاهیم آن گره خـورده باشـد و یـا     آن مفهوم، روشن و وאضح و رسای به مقصود אست بی

هـا   ولی با مرאجعه به تفسیرها و ترجمـه . ها دریافت معنی رא مختل ساخته باشد تركیب جمله

رخی آیات قرآن אز نظر معنا و مفهوم آن روشن نیست و دאنشمندאن אسالمی در بینیم كه ب می

پذیرفتن אین پرאكنـدگی و درج אختالفـات ـ    . אند فهم آنها به אختالف و پرאكندگی سخن گفته

آنكه به حل آنها موفق شده باشند ـ به منزلۀ آن אست كه در بالغت قـرآن تردیـد كـرده      بی

گـوئی אز   آن قابل تردید نخوאهد بود و אیـن אخـتالف و پرאكنـده   باشند در حالی كه بالغت قر

كمی تدبر و تحقیق صحابه و تابعین صدر אول ناشی شده אست كه دیگرאن رא هم بـه دنبـال   

  .بندی و אلقاء معانی وجود دאشته باشد كه نقصی در جمله אند نه آن خود كشانده

אطالعـی אز   نقص تحصیالت و بی אین אختالالت علل مختلفی دאرد و אز جمله، گاهی     

هـا رא دچـار אبهـام و     אطالعی אز تاریخ אسالم، شناخت وאقعیت فرهنگ عرب אست و گاهی بی

هـای   در مورد نقص تحصیالت و عدم تسـلط بـه مبـانی فرهنگـی نمونـه     . تردید كرده אست

دیـده   אز جملـه : كنـیم  فرאوאنی وجود دאرد كه در אین مقدمۀ كوتاه چند نمونـۀ آن رא یـاد مـی   

אند و جمله رא بر طبق عـرف   شود كه گاهی ریشۀ אصیل لغت رא به دست فرאموشی سپرده می

أَنَّهُمَـا אسْـتَحَقَّا إِثْمـاً      فَإِنْ عُثِرَ عَلـى  «אز سورۀ مائده  ۱۰۷مثالً در آیۀ . אند فارسی معنی كرده

رא » אسْـتَحَقَّ «همگـان كلمـۀ   » أَوْلَیـانِ فَآخَرאنِ یقُومانِ مَقامَهُما مِنَ אلَّذینَ אسْـتَحَقَّ عَلَـیهِمُ אلْ  

در حـالی كـه ریشـۀ    » مستوجب گنـاه شـود  «: אند אند و در ترجمۀ آن گفته فارسی معنی كرده

برאی معدود شـدن و قلمـدאد   » אِسْتَنْوَقَ אلْجَمَلَ«مانند » אسْتَحَقَّ«אصلی آن چنین نیست بلكه 

حـرف خـود رא حـق شـمرد چنـان كـه       كردن به باب אستفعال رفته אسـت و אسْـتَحَقَّ یعنـی    

: پس ترجمۀ آیه چنین خوאهد بود. یعنی مقام خود رא وאال و بزرگ شمرد» אستكبَرَ«: گوئیم می

و אگر مدركی ظاهر شد كه آن دو تن به هنگام شهادت، دروغی رא كه خود جعـل و تزویـر   «

و در جایگاه شـهود   אند ، دو تن دیگر برخیزند אند برאی شما رאست و حقیقت قلمدאد كرده كرده

شود אین عبارت كامالً رسا و روشن אست و بدون אبهام یك  چنانكه مالحظه می» قرאر گیرند

بینید كه بـیش   אما אگر به تفاسیر شیعه و سنی مرאجعه شود می. كند فریضۀ دینی رא אعالم می

زند و آخر هم אند تا مفهوم آیه رא روشن سا אز چند صفحۀ بزرگ رא پیرאمون אین آیه سیاه كرده

אز  ۱۴و אز همین قبیل אسـت آیـۀ   . توאنند مفهوم روشنی به دست بدهند بعد אز نقل אقوאل نمی
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كه بسط كفّین » إِالَّ كَباسِطِ كَفَّیهِ إِلَى אلْماءِ لِیبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ« : گوید سوره رعد كه می

مانند آن كس كـه دسـت   «: אند نوشته אند و همگان در ترجمۀ آن چنین رא فارسی معنی كرده

» تا دستش به آب برسد و دستش بـه آب نرسـد  ) بر لب چاهی(خود رא به سوی آب بگشاید 

مانند آن كسی كه كف دست رא چون طبق باز كرده زیـر  «: ولی ترجمۀ درست آن אین אست 

بـه دهـانش    ریزد و برد تا آب رא بر گیرد و به دهان برساند ولی آب אز كف אو می آب فرو می

» كـف «رא بـه  » هـو «אنـد و ضـمیر    سایرین در אرجاع ضمایر نیز دچار توهم شـده » رسد نمی

  .אند در حالی كه كف مؤنث אست برگردאنده

شوند مثالً در كلمۀ رأی، فعـل   مفسرینِ گاهی در تشخیص مصادر دچار אشتباه و خطا می

كه گـاهی אز بـاب رؤیـت بـا     אند  ماضی؛ یری، فعل مضارع و سایر تصریفات آن، توجه نكرده

چشم אست و گاهی אز باب رؤیت در رؤیا אست و گاهی אز باب رؤیـت در فكـر و نظـر، و لـذא     

موאرد فرאوאنـی אسـت   . אند گوئی دچار شده אغلب در فهم و אرאئه مرאد آنها به אختالف و پرאكنده

سورۀ אنعـام كـه    ٧٥كه رؤیت אز باب رؤیا אست و אز دید مفسرین نهان مانده אست مانند آیۀ 

كه אین رؤیـت در عـالم رؤیـا    » وَ كَذلِكَ نُری إِبْرאهیمَ مَلَكُوتَ אلسَّماوאتِ وَ אلْأَرْضِ«: گوید می

سـرאئی   كه مفسرین در توجیه אین آیـه אفسـانه   صورت گرفته אست نه در عالم بیدאری و با آن

وحید و برאئـت אز شـرכ   אند صورت درستی אز فطرت אبرאهیم رא در ت אند آخر هم نتوאنسته كرده

موאرد فرאوאنی هم وجود دאرد كه رؤیت אز باب رؤیت علمی و نظری אست و به آن . אرאئه دهند

אز سـورۀ عنكبـوت    ١٩אند مانند آیۀ  אند و به ناچار در صدد توجیه آن برآمده توجه كافی نكرده

אز سوره אنبیا كـه   ٣٠و مانند آیۀ » یعیدُهُ أَوَ لَمْ یرَوْא كَیفَ یبْدِئُ אللَّهُ אلْخَلْقَ ثُمَّ« : گوید كه می

و אز همین قبیل » أَوَ لَمْ یرَ אلَّذینَ كَفَرُوא أَنَّ אلسَّماوאتِ وَ אلْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفََتقْناهُما«: گوید می

كه אز باب رؤیت چشمی نیست بلكه אز رؤیت علمـی و نظـری אسـت    » أرאیت، أرאیتم«: אست

أرאیت، یعنی آیا در אیـن  : گویند אصطالح عرفی درآمده אست كه می אین كلمه به صورت یك

پرسم رأی و نظر دאری؟ صاحب نظر هستی كه فتوא بدهی؟ به عمق مطلب  אی كه می مسئله

אی كه پاسخ بدهی؟ و لذא אست كه אغلب بر سر جملۀ شرطیه و جملۀ אستفهامیه دאخل  رسیده

قُـلْ أَرَأَیـتُمْ إِنْ أَخَـذَ אللَّـهُ سَـمْعَكُمْ وَ      « : گویـد  אز سورۀ אنعام كـه مـی   ٤٦شود مانند آیۀ  می

أَ فَرَأَیـتَ إِنْ  « : گویـد  אز سورۀ شعرא كـه مـی   ٢٠٥و مانند آیۀ » قُلُوبِكُمْ  أَبْصارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلى

ـ « : گوید אز سورۀ علق كه می ١١و مانند آیۀ » مَتَّعْناهُمْ سِنینَ و » دىأَرَأَیتَ إِنْ كانَ عَلَى אلْهُ

در אین گونـه  . كامالً متفاوت אست» أَرَأَیتَ אلَّذی ینْهى« : گوید אز همین سوره كه می ٩با آیۀ 

: گوید אز سورۀ أسری كه می ٦٢شود، مانند آیۀ  موאرد گاهی كاف خطاب هم به آن אضافه می
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قُلْ أَ رَأَیـتَكُمْ  « : گوید یאز سورۀ אنعام كه م ٤٠و مانند آیۀ » أَ رَأَیتَكَ هذَא אلَّذی كَرَّمْتَ عَلَیَّ«

كه در تمام אین موאرد رؤیت رא رؤیـت چشـمی معنـی    » إِنْ أَتاكُمْ عَذאبُ אللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ אلسَّاعَةُ

  .אند אند و حتی برخی אز مفسرین نیز دچار همین توهم شده كرده

حـذف  . אست אند حذف و אیصال و אز جمله موאردی كه مفسرین به قوאعد אدبی توجه نكرده

های قـرآن אسـت كـه میـان دو      بندی های مختلفی دאرد و אز جمله در قرینه و אیصال صورت

شود و قسـمت دیگـر بجـا     شود و قسمتی אز دو جملۀ متقابل حذف می جمله تقابل برقرאر می

אین گونه . دهد ماند و قسمت بجا ماندۀ در یك طرف به حذف آن طرف دیگر گوאهی می می

شـود و بـه كثـرت در قـرآن      خوאنده می» صنعت אحتباכ«به نام » بیان«علم بندی در  قرینه

حـرف  » كمـا «مـثالً  . شود و אغلب אز دید مفسرین و مترجمین به دور مانـده אسـت   دیده می

شـود كـه در قـرآن     گیرد ولی فرאوאن دیده مـی  تشبیه אست و میان دو جملۀ همسان قرאر می

شود ماننـد آیـۀ    جملۀ همسان به كلی حذف می میان دو جمله همسان قرאر ندאرد گاهی یك

كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَیتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَریقاً مِنَ אلْمُؤْمِنینَ «: گوید אز سورۀ אنفال كه می ٥

كه مربوط به جنگ אحد אست و قسمت همسان و متقابل آن به كلی حذف شـده  » لَكارِهُونَ

سان كه خدאونـدت در   آن«: ت و ترجمۀ آیه چنین خوאهد بودאست كه مربوط به جنگ بدر אس

جنگ بدر با حق و حقیقت אز خانه برون برد تا مشركان رא سركوب سازی بـا همـان حـق و    

و » ...حقیقت در جنگ אحد אز خانه برونت برد تا در خارج شهر با مشركان به جهـاد بپـردאزی  

مانـد ماننـد    متی دیگر بر جا میشود و قس گاهی هست كه قسمتی אز هر دو طرف حذف می

آدَمَ ال یفْتِنَنَّكُمُ אلشَّیطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَیكُمْ مِـنَ    یا بَنی«: گوید אز سورۀ אعرאف كه می ٢٦آیۀ 

كه ظاهرאً میان دو جملۀ همسان قرאر نـدאرد ولـی بـا توجـه بـه      » אلْجَنَّةِ ینْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما

شود كه باید هر دو جمله رא به قرینۀ هـم تكمیـل نمـائیم و در     می قانون مقابله بندی معلوم

به هوش باشـید، مبـادא شـیطانتان بـا     ! אی فرزندאن آدم«: نتیجه ترجمۀ آیه چنین خوאهد بود

های خود بفریبد كه جامۀ خـود رא بـر زمـین نهیـد و در برאبـر هـم عریـان شـوید و          وسوسه

پـدرتان آدم و مادرتـان حـوא رא فریفـت و     صالحیت بهشت رא אز دست بدهید آن چنـان كـه   

صالحیت حضور در بهشت رא אز آنان سلب كرد به אین صورت كه لباس رא אز تنشان برآورد و 

  .»عریانشان كرد

های بارز حذف و אیصال حذف معطوف علیه אست كه در قـرآن بـه كثـرت دیـده      אز نمونه

كه حرف » أَ لَمْ یرَوْא«: گوید جید میبینیم كه در پنج مورد قرآن م مثالً به وضوح می. شود می

أَوَ لَـمْ  «جملـۀ  . كه حـرف عطـف دאرد  » أَوَ لَمْ یرَوْא«: گوید عطف ندאرد و بیش אز ده مورد می
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بوده אست و همزه אستفهام به خاطر אین كه صدאرت طلب אسـت  » وَ أَلَمْ یرَوْא«در אصل » یرَوْא

بـا حـرف   » أَوَ لَـمْ یـرَوْא  «نیم كه جملۀ پس باید توجه ك. شود هماره بر حرف عطف مقدم می

شـود   אی مشابه خود عطف شده אست و אگر در متن قرآن دیده نمـی  عطفی كه دאرد بر جمله

باید به قرینۀ سابق و الحق و یا مرאجعه به موאرد مشابه، متن معطوف علیه رא كه گاهی چند 

אز همین قبیـل אسـت فـرق    . جملۀ طوالنی אست אستخرאج و در تفسیر و ترجمه אضافه نمائیم

كه אولی حرف عطف نـدאرد  » أَفَرَأَیتُمُ«با » أَرَأَیتُمْ« و فرق میان »  أَفَرَأَیت«با » أَرَأَیتَ«میان 

» أوَ ال یـرَونَ «و هكذא فرق میان . و دومی فاء تفریع دאرد و باید بر مسائل قبلی متفرع گردد

فاء تفریع دאرد و در ظاهر قـرآن אز معطـوف   كه אولی وאو عطف دאرد و دومی » أفَال یَرَونَ«با 

كه باید معادل همزۀ אستفهام باشد ولـی در  » أم«و אز אین قبیل אست . علیه آن خبری نیست

موאرد بسیاری معادل آن محذوف אست و باید به قرینۀ سابق و الحق معـادل آن رא بیـابیم و   

  .دهیم د مطالب رא אز دست میبر ترجمه و تفسیر قرآن بیفزאئیم و گرنه رאبطۀ آیات و پیون

אنـد آیـۀ    אند و معطوف علیه آن رא جستجو نكـرده  אز جمله موאردی كه حرف عطف رא دیده

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبًَة عِنْدَ אللَّـهِ مَـنْ لَعَنَـهُ    «: گوید سورۀ مائده אست كه می ٦٠

عَبَـدَ  «در אیـن آیـه   » هُمُ אلْقِـرَدَةَ وَ אلْخَنـازیرَ وَ عَبَـدَ אلطَّـاغُوتَ    אللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَیهِ وَ جَعَلَ مِـنْ 

به منزلۀ تعلیل אست برאی غضب و لعنت و مسخ شدن به صورت بوزینه و خـوכ  » אلطَّاغُوتَ

شود و باید با توجه به شوאهد قرآنی و  كه حرف عطف دאرد معطوف علیه آن دیده نمی و با آن

موجب لعنت و خشم و مسخ آنان شده אست معطوف علیه آن رא بیابیم  ردیابی آن אعمالی كه

آیا میل دאریـد كـه   «: ترجمۀ درست آیه چنین خوאهد بود. و بر ترجمه و تفسیر قرآن بیفزאئیم

رسوאترین אعمال رא אفشا كنیم كه در پیشگاه خدא بدترین سزאها رא در بر دאشته אست؟ بـه آن  

كرد و بر آنان خشم گرفـت تـا آن حـد كـه برخـی رא بـه       كسانی بنگرید كه خدאیشان لعنت 

هـای آسـمانی رא تكـذیب     رو كه אنبیا رא كشـتند و كتـاب   صورت بوزینه و خوכ درآورد אز آن

تنها با توجه بـه אیـن   » كردند و تعطیل روز شنبه رא شكستند و شیطان بت رא پرستش كردند

گونه حذف  نمونۀ אین. شود روشن می» شرّ مِنْ ذلِكَ مَثوبَةً«حذف و אیصال אست كه مصدאق 

كنـد و كسـی بـه     ترین موردی كه حرف عطف خودنمـائی مـی   و אیصال فرאوאن אست و ساده

وَ «: گویـد  אز سـورۀ אنعـام אسـت كـه مـی      ٧٥جستجوی معطوف علیه آن بر نیامده אست آیۀ 

» لِیكـونَ «در אینجا . »אلْمُوقِنینَ كَذلِكَ نُری إِبْرאهیمَ مَلَكُوتَ אلسَّماوאِت وَ אلْأَرْضِ وَ لِیكُونَ مِنَ

علیه آن محذوف אست و باید به قرینۀ سابق و الحق و سـایر آیـات    تعلیل אست ولی معطوف
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نمونۀ אین حذف و אیصال . علیه آن رא بیابیم و بر ترجمه و تفسیر قرآن بیفزאئیم مشابه معطوف

 .ندא توجّهی كرده رسد كه در همۀ موאرد بدאن بی به صدها مورد می
مـثالً در سـورۀ   . אنـد  های طوالنی قرآن אست كه بدאن توجـه نكـرده   یك نمونۀ دیگر صله

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّאها، فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْوאها، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهـا، وَ  «: گوید وאلشمس كه می

  ، »بَعَثَ أَشْقاهاقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها، كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوאها، إِذِ אنْ

אز آغاز אین سوره كه بیش אز ده قسم وجـود دאرد، آخـرین قسـم در אیـن آیـه אسـت كـه        

אرتباط אست و هر سـه   های قبلی بی و سه آیۀ بعد آن با قسم» وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّאها«: گوید می

ـ    زول آیه صلۀ همین قسم آخرین אست كه طردאً للباب و به تناسب אین كه هـدف אصـلی אز ن

و بعد אز אین صـلۀ طـوالنی   . ها אست به آن پردאخته אست قرآن تزكیۀ نفس و دوری אز پلیدی

پردאزد كه محكومیت جمع אست به خاطر محكومیت یك فـرد، در   ها می یكجا به جوאب قسم

ترین فرد قوم ثمـود بـه    یعنی همان موقعی كه شقی. بندی آنان متحد باشد صورتی كه جبهه

ه رא پی كند همۀ قوم ثمود محكوم شدند كه بـا عـذאب אلهـی یكسـر هـالכ      رאه אفتاد كه ناق

شـود كـه بـر     با توجه به אین نكته روشن مـی . شوند אز آن رو كه باخبر شدند و ساكت ماندند

 ٨٣جوאب قسم نیست، و אز אین قبیل אست آیـۀ  » ...قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها«خالف نظر مفسرین 

فَلَوْ ال إِذא بَلَغَتِ אلْحُلْقُـومَ، وَ أَنْـتُمْ حینَئِـذٍ تَنْظُـرُونَ، وَ     « : گوید كه میאز سورۀ وאقعه  ٨٧تا آیۀ 

 نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ ال تُبْصِرُونَ، فَلَوْ ال إِنْ كُنْتُمْ غَیرَ مَـدینینَ، تَرْجِعُونَهـا إِنْ كُنْـتُمْ   

ت و به خـاطر طـوالنی شـدن صـله، جـوאب      صلۀ شرط אس ٨٥و  ٨٤در אینجا آیۀ » صادِقینَ

» فَلَوْ ال إِنْ كُنْتُمْ غَیرَ مَـدینینَ « : شرط رא وאنهاده و به عنوאن تجدید مطلع دوباره گفته אست

پیوند بخورد و به صـورت شـرط وאحـد    » إِذא بَلَغَتِ אلْحُلْقُومَ«با جملۀ » غیر مدینین«تا جملۀ 

אی كـه   ترین صـله  طوالنی. جوאب آن بوده باشد» مْ صادِقینَتَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُ«درآید و جملۀ 

 ٦٠صـلۀ معطـوف علیـه אسـت و آیـۀ       ٥٩تا  ٤٢به خاطر دאرم در سورۀ حج אست كه אز آیۀ 

شود و خوאننـدگان رא   نظر می خوאهد بود كه אینجا אز بحث طوالنی آن صرف ٤١عطف بر آیۀ 

  .نمایم ه دعوت میبه ترجمۀ آیات مزبور و دقت در معطوف و معطوف علی

אطالعی אز تاریخ كه مترجمین و مفسرین رא به گمرאهـی كشـانده אسـت بایـد      در مورد بی

در אیـن مقدمـه   . ها رא دریابیـد  ها برאبر كنید و نكته متن אین تفسیر و ترجمه رא با سایر ترجمه

  .كافی אست كه چند نمونۀ آن رא یاد كنیم و مقدمه رא پایان دهیم

فَسُبْحانَ אللَّهِ رَبِّ אلْعَرْشِ عَمَّا ... «: گوید אز سورۀ אنبیا אست كه می ٢٣و  ٢٢یك نمونه آیۀ 

شـرح آیـۀ    ٢٣אند كه آیۀ  در אین جا توجه نكرده» یصِفُونَ، ال یسْئَلُ عَمَّا یفْعَلُ َو هُمْ یسْئَلُونَ
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 مشـركین . אنـد  خوאهد توضیح بدهد كه مشركین خدא رא چگونه توصیف كـرده  אست و می ٢٢

خدאی جهان در رأس كابینه قرאر دאرد و جمعی אز אروאح عالیه رא بـه عنـوאن   «معتقد بودند كه 

אرباب אنوאع، فرهورאن، אمشاسپندאن به خدאئی אنتخاب كرده אست تا كـار بنـدگانش رא سـامان    

بدهند لذא خدאی خدאیان در برאبر אعضاء كابینه مسئولیت ندאرد אما سایر خدאیان كه مأمورنـد و  

خوאهد אین عقیدۀ مشركین رא  قرآن مجید می. »ضاء كابینه אویند در برאبر אو مسئولیت دאرندאع

אند و سپس بـه توجیـه آن    تخطئه كند ولی مفسرین همین عقیدۀ شرכ رא به خدא نسبت دאده

  .אند پردאخته

یناتِ فَـرَدُّوא  جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ«: گوید אز سورۀ אبرאهیم אست كه می ٩یك نمونۀ دیگر آیۀ 

در » شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَیهِ مُریبٍ  أَفْوאهِهِمْ وَ قالُوא إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنَّا لَفی  أَیدِیهُمْ فی

אنـد و بـا    ها رא در دهان برده אند كه چرא و چگونه و چه كسانی دست אین آیه مفسرین درمانده

אند در صورتی كه وאقعیت אز  ر، رقم אحتماالت رא به چهار אحتمال باال بردهتوجه به אرجاع ضمی

خوאهد تذكر بدهد كه گـاهی رسـوالن    آیۀ مزبور می. كل אین אحتماالت خارج و به دور אست

אند، باشد كه در جمع آنان كسی باشد كه رאه خـدא   رفته خدא به سرאغ אرאذل و אوباش جامعه می

های خود رא یكی بعد אز  دهد ولی آنان به رسم معهود جاهالن دسترא بجوید و پاسخ مثبت ب

אند و با سوت كشیدن و شیشكی بستن و غیه كشـیدن بـه دعـوت     برده دیگری به دهان می

در وאقع آنان به دعوت אنبیـا پاسـخ   . אند گرفته אند و آنان رא به אستهزאء می دאده אنبیا پاسخ رد می

به پاسخ جاهالنۀ آنـان  »  أَفْوאهِهِم  فَرَدُّوא أَیدِیهُمْ فی«با جملۀ  אند بلكه قرآن مجید زبانی ندאده

  .كند كند و سپس با زبان אدب كار جاهالنۀ آنان رא تفسیر می אشارت می

سورۀ אنفال بعد אز جنگ אحد نازل شـده  . خورد چند نمونۀ دیگر در سورۀ אنفال به چشم می

و میان جنگ אحـد كـه مسـلمین شكسـت     אست تا میان جنگ بدر كه مسلمین پیروز شدند 

אی به عمل آورد و علل پیروزی و علل شكست رא روشن سازد ولی مفسـرین   خوردند مقایسه

אند كه אین سوره بعد אز جنگ بدر نازل شده אسـت و لـذא در אغلـب آیـات آن بـه       تصور كرده

بازمانـدۀ אمـوאل   » لאنفـا «در אوّلین آیه منظور אز كلمۀ . אند گوئی مبتال شده אختالف و پرאكنده

مشركین אست كه قسمتی אز باروبنۀ خود رא رها كردند تا سبكتر رאه مرאجعت در پیش بگیرند 

אند كه منظور אز אنفال غنائم جنگ بدر אست و سپس بـه توجیـه آن    ولی مفسرین تصور كرده

حَقِّ وَ إِنَّ فَریقـاً مِـنَ   كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِـنْ بَیتِـكَ بِـالْ   «: گوید كه می ٥در آیۀ . אند پردאخته

منظور آیه خروج אز مدینه برאی دفاع در جنگ אحد אست ولـی مفسـرین   » אلْمُؤْمِنینَ لَكارِهُونَ

אند كه منظور آیه خروج אز مدینه برאی جنگ بدر אست و چون با متن آیات قـرآن   تصور كرده
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هـای قرآنـی    در سـوره  אز אیـن نمونـه אشـتباهات   . אنـد  شود به توجیه آن پردאخته منطبق نمی

  .خصوصاً سورۀ אنفال فرאوאن אست

گذرאنم بعد אز چهل سـال مطالعـۀ    אی رא كه אینك אز نظر خوאنندگان می به هر حال ترجمه

مدאوم و مرאجعه به تاریخ صحیح و אلهام گرفتن אز אحادیث صحیح אهل بیت به אیـن صـورتی   

زبـان   ترجمـۀ قـرآن هماهنـگ و یـك     אم و تفسیر سادۀ آن رא با شود پردאخته كه مالحظه می

אم، باشد كه با آرאمش خاطر مطالعۀ آن دنبال شود و كسی در فهم مطلب در جا نزنـد و   آورده

نویسنده، אیمان وאثق دאرد كه אز אلهامات אلهی برخـوردאر  . عقبگرد نكند تا پرאنتزها رא پیدא كند

א بپرورאند و همگان رא אز مطالعـۀ  برد كه پروردگار عزت אین ترجمه ر بوده אست و لذא אمید می

آنچه ممكن אسـت بـاقی و برجـا مانـده باشـد دریافـت كامـل אز مسـائل         . مند سازد آن بهره

موضوعی قرآن אست كه قهرאً אز مطالعۀ אین ترجمه و تفسیر ساده میسـر نخوאهـد بـود مگـر     

אنـد   ت كردهها پیش، אز زبان مؤلف شنیده و دریاف برאی آن عدۀ معدودی كه درس آن رא سال

های معجزۀ قرآن، بدא و رجعت، אرث و ربا، هفت آسـمان كـه بعـد אز تـدریس و      و یا با رساله

אز جملـه مسـائل موضـوعی، پردאخـت     . تدوین به چاپ رسیده אست آشنائی پیدא كرده باشـند 

هـای دאنشـگاهی    زندگی אنبیاء אست كه به صورت ذیل אین ترجمه منتشر خوאهد شد و جزوه

ها پـیش تـدریس و تـدوین شـده      كه سال قسمت رستاخیز ـ با آن . آماده אست אكنون آن هم

אست ـ در אثر مشكالت فنّی به چاپ و نشر آن توفیقی حاصل نشد و אین آرزوی مؤلف אست  

كه مسئلۀ رستاخیز رא بر אساس دریافت خود گرچه به صورت یك مكتـب و فكـر و یـا یـك     

ح كنـد و یـا بـا كمـك نقاشـان مـاهر و       نوع بردאشت تلقی شود ضمن تدریس عمومی مطر

های آن رא אز آغاز تا אنجام به تصویر بكشـد و אسـناد قرآنـی رא در     אستمدאد אز كامپیوتر صحنه

ها و یا در آوאی تالوت قرآن بگنجاند، باشد كه مسلمین بلكه عموم אنسانیت  زیرنویس صحنه

  . رא وسیلۀ אخطار و אنذאر باشد

  

  ی אلناصبאلمُحتَجُّ بكتاب אهللا عَلَ

  محمدباقر بهبودی

   شمسي هجري 1368 آذرماه نهم تهران،


