
كريم قرآن از فيضا�س�م تفسيري ترجمة نقد معرفيو

كوشا علي محمد

عنوانترجمهوتفسيرقرآن كه فيضا}سGم علينقي سيد مرحوم متقي, تفسيريعالِم ترجمة
زيـباي خـط بـه نـخست كه است اسGمي انقGب از پيش موفق ترجمههاي از دارد را عظيم

يك و جـلدي سـه صورت به ١٣٤٨ و ١٣٤٧ سالهاي در خوشنويس طاهر مرحوم نستعليق
يافت/ انتشار تهران با}ييدر تيراژ در مترجم سوي از وزيري قطع به صفحه جلديدر١٦٧٨
٥ååå تيراژ در جديد حروفچيني با سال١٣٧٨ در اسGمي انقGب از بعد اثر اين جديد چاپ

است/ گرديده منتشر تهران در فقيه انتشارات سوي از دوره
انطباق و دقت جهت از ميگذرد, آن عمر از چهلسال به نزديك كه ا}سGم فيض ترجمة
بسياري به نسبت و ميآيد, بهحساب موفق و دقيق ترجمهاي نحوي, رعايتنكات و متن با
روان و سـليس چندان فارسي نثر نظر از اما باشد/ غلطتر كم بسا چه موجود ترجمههاي از
از غـيرضروري, تـوضيحات نـيز و مـترادف كـلمات فـراوان استعمال آنكه ويژه به نيست,
هم خواننده مGل سبب كه است اندازهاي به }زم غير مطالب نقل گاه است; كاسته آن شيوايي
در فضيلت و فضل با مترجم اين روح طهارت و تقوا كه كرد اذعان بايد حال اين با ميشود/

است/ نمايان و مشهود ًGكام آثارش همة }به}ي
آثار عليهمالسGم طهارت خاندانعصمتو به او استوار عGقة سرشارو اخGصوعشق
تـاريخ مـذهبي فـرهنگسازان رديـف در را او و برده معنويت و قداست از هالهاي در را او
مرحوم تفسيري ترجمة توجه, و دقت با بار يك نوشتار اين نويسندة است/ داده قرار معاصر
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وحي ترجمان ١٦Ê
قوتوضعفآن موارد و كرده ارزيابي و مطالعه پايان تا آغاز از را كريم قرآن از فيضا}سGم
معرض در مقاله اين طي در اينك كه نموده يادداشت آ@گاهيخويش- و اطGع حيطة در - را
در اثـر ايـن بهتر عرضة بهبود در مقاله اين است اميد ميگيرد/ قرار قرآنپژوهان انظار و آرا
به را آن مرحوم, آن آثار نشر دستاندركاران و شود واقع كارساز و مؤثر آن, بعدي چاپهاي
بـه گـويا و رسـا ويرايشي با زوايد, و حشو هرگونه از بهدور و روز اسلوب با منّقح, شكلي

بدارند/ عرضه فرهنگي جامعة

نقاطقوت

مـناسب معادلهاي عرضة ترجمه, اين قوت موارد جملة از
درست بـرگردانـدن مـوارد, بـيشتر در قـرآنـي واژههاي براي
آيـات نـحوي و ادبـي تركيب در دقت و مرجعشان, به ضماير
را جمGتي مترجم, است/ ترجمه فّن اصلي پايههاي از كه است
داده قـرار تـوجه مـورد خوبي به برود مصدر تأويل به بايد @كه
<صـدقه e٢٨å.بـقرهx َلُكـْم َخْيٌر ُقوا تََصدَّ َأْن آيه: اين مانند است;
كـلمة جـا هـمه در او است>/ بـهتر شـما براي بخشيدن و دادن

هم آن درست كه كرده ترجمه <تا> به كردهاند, ترجمه <مگر> به كه كساني خGف بر را <حتّي>
يـا <درسـتكار> خـداونـد مورد در كه كرده ترجمه <درستكار> را <حكيم> نيز و است; همين
بـه كـتاب> <اهـل تـرجـمة همه, اين با است/ <فرزانه> كلمة از مناسبتر و بهتر <استواركار>
نيست; مناسب ولي است بديع نسبتًا تعبيري ا@گرچه آمده, او ترجمة در مكرر كه <@كتابداران>
آن را كـتاب> <اهل مفهوم كه است ديگري چيز امروز, اجتماعي عرف در <@كتابداران> چون

نميرساند/ است آمده قرآن در كه @گونه
ميآيد: شمار به ترجمه قوتاين موارد جملة از زير موارد

:٧ حمد, الف-
َو�الّضالّيَن َعلَيِْهْم الَْمغُْضوِب َغْيِر َعلَيِْهْم َأْنَعْمَت الَّذيَن ِصراَط

شدند, واقع وخشم غضب مورد كه نيستند كساني آنها دادي, آنها به نعمت كه كساني <راه
گمراهانند>/ كه كساني نه و
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ابـوالحسـن شيخ عGّمه مرحوم فقط اسGمي, انقGب از پيش مترجمان ميان در توضيح:
صحت وجه كردهاند/ ترجمه صحيح را آيه اين ا}سGم فيض سيدعلينقي مرحوم و شعراني
گـروه بـنابرايـن است/ <َعـلَيِْهْم> در <ُهـْم> ضـمير از َبَدل <َغْيِر> كلمة كه است اين ترجمه اين
مـا كه شوند تصور هم عرض در گروه سه اينكه نه ضاّلين, نه و مغضوبند نه <َأْنَعْمَت@َعلَيِْهْم>
مـا كـه است ايـن مراد بلكه نشويم; سوم و دوم گروه مشمول ولي بشويم اول گروه مشمول
راه آنها در سوم و دوم گروه ويژگيهاي كه گروهي همان شويم; <َأْنَعْمَت@َعلَيِْهْم> گروه مشمول

ندارد/

:٢ بقره, ب-
لِلُْمتَّقيَن ُهدًي فيِه َرْيَب �ى الْكِتاُب ذىلَِك

بـراي eنـدارد راه آن در واشـتباه خـطا xچـون نـيست آن در شـبههاي و شّك كـتاب <آن
راهنماست>/ پرهيزكاران

كه توضيحي با آمده آن عنوانخبر به فيه> َرْيَب و<�ى مبتدا <ذىلك> كه ترجمه اين در توضيح:
بسيارياز ترجمة كه درحالي است, يافته خوبيانعكاس به آيه مفهوم شده, ذ@كر پرانتز درون

نيست/ دقيق آيه اين از مترجمان

نقاطضعف

اثـر ايـن سـرتاسر در مترادف كلمات كارگيري به ترجمه, اين ضعف مورد نخستين - ١
جمله: از ميشود, اشاره آنها از اندكي نمونههاي به فقط اينجا در كه است

و <عـهد بـازگشت>, و <توبه نميانديشند>, و نميكنند <تعّقل كمخردان>, و <سبكمغزان
<فضل درست>, و <حّق آواره>, و <بيرون دانش>, و <علم گمان>, و <ظّن اندرز>, و <پند پيمان>,
<مشرقو زورداشتن>, به و <ا@كراه نا@گرويدگان>, <@كّفارو گرويدن>, آوردنو <ايمان احسان>, و
<شراب خوردني>, <طعامو شدن>, پنهان <مغربوجايغروبو شدن>, آشكار و جايطلوع
آيين>, و <دين شده>, دانسته و معلّم > ناداني>, و <جهالت گمراهي>, و <ضGلت نوشيدني>, و
بيهوده>, و <لغو آهنگ>, <قصدو پا@كي>, و <طهر سفارش>, <وصيتو شده>, پرستيده و <معبود
راستي>, <صدقو نوشته>, و <@كتاب درستكار>, و <حكيم زندگي>, و <حيات انديشه>, و <فكر
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روا>, و <حـGل كوتاهي>, و <تقصير باور>, و <يقين مهرباني>, و <رحمت خورا@ك>, و <طعام
و <مـنع حسـد>, و <رشك درنمييابيد>, و نميكنيد <ادرا@ك رنگ>, و <صبغه آئين>, و <مّلت
<@كيفيتو آفريده>, <مخلوقو نيكي>, و <خير دليل>, <حّجتو نشانه>, <عGمتو بازداشت>,
ًGمث است; گرديده ذ@كر مترادف واژة موارديتاشش در حتّي و/// گفتار>, و <مقاله چگونگي>,
زمينغالبو در فرعون <البته است: آمده eيونس.٨٣xَْرِض�ِفيأ لَعىاٍل ِفْرَعْوَن نَّ ٕاِ آية: ترجمة در
ذ@كر قالب در قلمي پردازشهاي گونه اين البته بود/> گردنكش و متكّبر و توانا و مقتدر و چيره
ترجمه مقام در ولي باشد, موّجه است ممكن خطابه احيانًا يا و تفسير مقام در مترادف الفاِظ

ميرود/ شمار به قبيح مصاديقحشو از اديبان نزد كه نيست هنرمندانه و شيوا نه@تنها

مفهوم به مخّل احيانًا و غير}زم توضيحات تفسيري, ترجمة موردضعفاين دومين - ٢
جمله: از است, آيه عام مفهوم در تخصيصهاينابجا يا و آيه,

:٤٢ بقره, الف-
َتْعلَُموَن ْم تُ َأنْ َو اْلَحقَّ تُُموا تَكْ َو اْلباِطِل بِ اْلَحقَّ تَلْبُِسوا َو�ى

مسـازيد درهـم و آمـيخته نادرستي و بباطل eشده بيان توراة در x@كه را درستي و حق <و
پيغمبر آن تو ليكن او وصّي eعx علي و است پيامبر eصxمحّمد ميدانيم ميگفتند:ما xچون
ايـن xنـبوت درستي و حق و eآمد خواهند ديگر سال پانصد بلكه وصي آن علي نه و نيستي
او وصي و پيغمبر xاين ميدانيد شما حاليكه در ننمائيد پنهان را eوصي اين امامت و پيغمبر

اصل جاي به را 
�ع و 
�ص ع�مت فقط كردهام/ ذ@كر ويرايش بدون آورده, او خود كه گونه آن را مترجم مطلب /١
دادهام/ قرار آنها طو1ني

/<١eاست درست و حق
است, كرده نهي را كتمانحق طوركليحقپوشيو به آيه اين است, روشن كه گونه همان
ساخته محدود امامتعلي و پيامبر نبوت به را عام كليو مفهوم اين ا}سGم, فيض مرحوم اما
و آن/ هـمة نـه است حـق كتمان از مصداقي تنها امامت و نبوت كتمان كه صورتي در است;
و است نيامده ميان به امامت دربارة اشارهاي و سخن آن, بعد و قبل آيات و آيه اين در اصوً}
چنينشأننزوليذيل تفسير كتب در باشد, آيه نزول نقلچنينمطلبيشأن مترجمبر دليل ا@گر



Ê ١٩ تفسيري/// ترجمة نقد معرفيو

�تكتمواصفة است: آمده توضيحاينآيه البياندر تفسيرمجمع آريدر است/ ذ@كرنشده اينآيه
آمـده تـورات در را@كـه eصxپيامبر ويژگي يعني حق/ أنه تعلمون انتم و التوراة في zص| النبي
امامت دربارة سخني اينجا وليدر اوحقاست/ كه ميدانيد خود درحاليكهشما نكنيد @كتمان
اصـل زمان آن كه يهودياني است ممكن چگونه اصوً} است/ نشده گفته eعxعلي وصايت و
بـه سخن eعxعلي وصايت و امامت دربارة نبودند, پذيرا را eصxمGاس گرامي رسول نبوت
ضرورتي نپذيرند, را اصل آنها كه وقتي است طبيعي باشند؟! كرده انكار را آن يا و آورده ميان
چنين و آورده باره اين در مترجم كه توضيحي بنابراين آورند/ ميان به فرع از سخني كه ندارد

ندارد/ آيه با ارتباطي هيچ است شده نازل باره اين در شريفه آية گويي كه كرده وانمود

:٤٧ بقره, ب-
الْعالَميَن َعَلي تُكُْم لْ فَضَّ َأّني َو ْم َعلَيْكُ َأْنَعْمُت تي الَّ ِنْعَمِتي @ُكروا اذْ سرائيَل ٕاِ َبني يىا

را هـارون و xمـوسي كردم عطا شما به كه مرا نعمت eيعقوب xفرزندان اسرائيل بني <اي
eعxعـلي حـضرت امـامت و eصxمـحّمد حـضرت بنبّوت را شما پيشينيان آنان و فرستادم
دوستي و}يتو منxبوسيلة كه كنيد ياد و eآوريد بجا را كنيدxشكرش ياد eنمودند راهنمائي
دادم>/ برتري eايشان زمان xمردم جهانيان بر را پيشينيانشما السGم عليهم محّمد آل و محّمد
آل و مـحمد دوستي و و}يت زمانشان, مردم بر اسرائيل بني تفضيل از آيه مراد واقعًا آيا
مـردم آيـا نداشتهاند؟! خارجي و عيني حضور بنياسرائيل ميان در روزها آن كه بوده محمد
فـهميده ا}سـGم فـيض مرحـوم كه ميفهميدند آيه اين از را چيزي چنين قرآن نزول زمان

نيست؟! آيه بر عقيدهايخاص تحميل تفسيري چنين آيا است؟!

:٨١ بقره, ج-
النّىاِر َأصحاُب فَُأولىئَِك َخطيَئُتُه ِبِه َأحاَطْت َو َئًة َسيِّ مَْنكََسَب َبليى

شريك xبرايخدا كرد گناه ايشان غير و يهود هركسxاز بلكه گفتند كه چنيننيست <آري
گـناهش و eنگرويد eعx او فرزند يازده و eعx علي و}يت و eصxمحمد نبّوت به و داد قرار

بود>/ خواهند جاويد آن در كه xدوزخeاند آتش اهل آنان گرفت فرا را او @گردا@گرد
مصداقخاص ذ@كر با و گرفته ناديده را آيه كلي مفهوم خود, شرح در نيز اينجا در مترجم
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آيه اين در كهسخن صورتي در است; ساخته محدود را آيه مفهوم نوعي به نظرخويش مورد

ديگر/ چيز نه است آن ارتكاب و گناه سركسب بر

:١٤٣ بقره, - د
َشهيدًا َعلَيكُْم ُسوُل الرَّ يَكُوَن النّىاِسَو َعَلي ُشَهداَء تَكُونُوا لِ َوَسطًا مًَّة ُأ ْم نىا@كُ َجَعلْ لَِك َكذى َو

اّمت را eمGالس عليهم فرزندش يازده و اميرالمؤمنين معصومين: xائمة شما همچنان ما <و
مردم eكردار و xاعمال بر eقيامت xروز تا گردانيديم eبرگزيده دادگريxيا و باعدالت گروه و

باشد>/ گواه شما eطهارت و xعصمت بر eصxپيغمبر و باشيد @گواهان
ائـمة تـنها را آيـه مـصداق و گـرفته نـاديده را آيـه مفهوم بودن كلي مترجم نيز اينجا در
عـالمان مـقبول نـه تـفسير, گونه اين كه است روشن است/ دانسته السGم عليهم معصومين
نزول زمان در آيا است/ سازگار قرآن كلي روح و اهداف با نه و است اسGم دنياي در تفسير
واقـعًا آيـا است؟! فهميده آيه از فيض مرحوم كه فهميدهاند را همان قرآن مخاطبان آيه, اين
نه آيه, اين نزول زمان در كه بودهاند امامي يازده و اميرالمؤمنين منحصرًا وسط> <اّمت از مراد
تاريخ طول در اسGمي> <اّمت كلي طور به آيه از مراد نه, يا بودند؟! نيامده دنيا به هنوز آنان نفر
از دور <بـه و <معتدل> ميانه>, <اّمتي عنوان به مكانها و زمانها همة در كه است قيامت روز تا
قطعًا آنهاست/ الگوي eصxخدا رسول كه چنان باشند, جهانيان الگوي بايد تفريط> و افراط
دارد/ انشـايي مفهوم امّا است ِاخباري هرچند جمGت اين و است; دوم شّق شريفه آية مراد

باشند/ معتدل و ميانه اّمتي بايد پيشوايانش و اسGمي اّمت يعني

:١å٧ اعراف, - ه
مُبيٌن ُثْعباٌن ِهَي ذا فَٕاِ يَعصاُه فََأْلقى

eبزرگ بسيار اژدهاييxمار نا@گهان انداخت eزمين xبر چوبدستشرا و <سپسموسيعصا
و گريختند, مردم گرفت, خود زنخ و فّك مياندو را فرعون بارگاه و گنبد گفتهاند: x@كه @گشت
و رفت بخانه و گريخت و انداخته سرگين و نموده تغّوط ترس از برخاسته تخت از فرعون
چـوبدستي و عصا باز گرفت آنرا موسي بگير, آنرا آوردم ايمان تو به من موسي اي زد فرياد

/<eشد
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خGف واقعيتخارجيوحتي از دور اساطيريو مطالب گونه نقلاين كه واضحاست پر
اوصـاف از نـظر صرف نيست/ قرآن تفسير و ترجمه ساحت برازندة هرگز كريم, قرآن خود
را فـرعون آوردن ايـمان ايـنجا در مـوسي چرا آمده, نقل اين در كه اژدهايي چنان افسانهاِي
اين نه مگر و بوده, فرعون گرويدن براي معجزهايجز چنين وقوع اصل مگر است؟ نپذيرفته
بـه آن از پيش تا و كرد ايمان اظهار شدن غرق هنگام به تنها فرعون ميگويد: قرآن كه است
بَـنُو ِبـِه الَّذيآَمَنْت �ّ ٕاِ لىَه ٕاِ �ى َأنَُّه آَمْنُت قاَل اْلَغَرُق َأْدَر@َكُه ذا ٕاِ حّتي ميپرداخت؟ تباهي و سركشي
<تاچون e٩-٩١å xيونس. الُْمفِْسديَن مَِن ُكْنَت َو َعَصْيَتَقبُْل َقْد َنَو 9�الُْمسلِميَن/آ مَِن َأنَا سرائيَلَو ٕاِ
او به اسرائيل فرزندان كه آن مگر نيست خدايي كه آوردم ايمان گفت: بگرفت, را او غرقاب
از و كردي نافرماني اين از پيش آنكه حال و ا@كنون؟! آيا شدگانم/ تسليم از من و آوردند ايمان

بودي>/ تباهكاران

:٩٦ مريم, و-
ا ُود� ُن حمى الرَّ لَُهُم َسَيْجَعُل الّصالحاِت َعِملوا َو نُوا الَّذيَنآمَ نَّ ٕاِ

بخشنده بسيار خداي كه باشد زود كردهاند شايسته كارهاي و آورده ايمان كه آنان <محّققًا
ايشان براي را eاجمعين عليهم الّله صلوات فرزندش يازده و xاميرالمؤمنين دوستي و محّبت

دهد>/ قرار eدلهاشان xدر
القلوب محبوب آدمي كه ميشود سبب صالح عمل و ايمان كه است اين شريفه آية مراد
خـداونـد كـه دارد را ايـن اقـتضاي انسـاني هر صالح عمل و ايمان يعني شود; واقع ديگران
و ايـمان آثار آنها نيتجه, در بيندازد/ مردمان دلهاي در را كساني چنين محبت و مهر رحمان,
ديـد/ خواهند ديگران دلهاي در خويش روزافزون محبوبيت صورت به را خود صالح عمل
و ايـمان هـمان بازتاب الهي سنت حكم به ديگران, دلهاي در آنها محبوبيت و مهر واقع, در
تخصيص آيهو عام كليو مفهوم ساختن محدود بر مترجمعGوه است/ عملصالحخودشان

است/ كرده تفهيم معكوس را آيه مراد اصوً} فرزندش, يازده و اميرالمؤمنين به آن دادن

:١٥ احقاف, ز-
حسانًا ٕاِ ِبواِلَدْيِه نْساَن ِ�إ َوّصينَا َو

ايـنكه به نموديم سفارش و وصيت را eعليه سGمه و الّله صلوات حسين xامام را <آدمي
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رسا>/ و كامل نيكوئي كند نيكوئي خود مادر و پدر

جـنس انسان, از مراد كه است آن گوياي <ا}نسان> كلمة در استغراق يا جنس }م و الف
شريفه آية سفارشاين مشمول آنها تك تك كه است بشر نوع بني همة كلي, طور به و انسان
امـام فقط را آن مصداق مترجم, ولي دارند/ روا نيكويي خويش مادر و پدر به بايد و هستند
شدهاند يادآور همينسوره تفسير آغاز در ايشان كهخود صورتي در است! دانسته eعxحسين
هـنوز كه زماني يعني است; شده نازل eصxا@كرم پيغمبر بر معظمه مكة در احقاف سورة @كه

بود! نيامده دنيا به آنها از فرزندي و بودند نكرده ازدواج السGم عليهما فاطمه و علي

است, آن تفسيري احيانًا و ادبي جنبههاي به مربوط ترجمه ضعفاين مورد سومين - ٣
جمله: از

:٥ حمد, -١
يّا@َكنَْستَعيُن ٕاِ َو َنْعُبُد يّىا@َك ٕاِ

ميخواهيم>/ ياري تو از بس و ميپرستيم را تو <بس
- ٢ <بسيار> معناي به - ١ است: استعمالشده معني دو در فارسي, در <بس> كلمة اشكال:

مانند: است, <بسيار> معناي به بيايد جمله اول در ا@گر كه توضيح اين با <فقط>, معناي به

سـوگند و بشكنند كه عهد بس دلبـند نگـار اي تــو عــهد در
eترجيعات قسمت xسعدي,

پـيش در بـيابان و خـواب در تو و رفت @كاروان
جـرسي چـندين غـلغل از بــيخبر بس كــه وه
eحافظx

بـرافـراخـتن تــوران بــاد از ســر تـاختن و كشــتن و غــارت بس ز
eفردوسيx

مانند: است, <فقط> معناي به بيايد جمله آخر در ا@گر و
كس بـه را ژيـان شـير نــدارنــد بس و است ايـرانـيان نــزد هــنر

eفردوسيx
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كس شـيروي بــه شــيرين فــرستاد بس و است هــمين رســـتگاري ره
eفردوسيx

بس و تـوحيد بـنياد است اين بر زكس نـباشد هــراسش و امــيد
eگلستان xسعدي,

بس و است ايـن راه و است ايـن صـواب @كه
هــيچكس جــز مــرا طــعنه زنـــد @كــــي
eمولويx
شـنيد يـا نشــنيد كــه مــباش آن بــند در بس و است كـردن دعـا تـو وظـيفة حـافظ
eحافظx

از و بس, و ميپرستيم را <تو است: چنين آيه صحيح ترجمة فوق, توضيحات به توجه با
را <بس> كلمة و كرده ترجمه ا}سGم فيض مرحوم كه گونه آن اما بس/> و ميجوييم ياري تو
يـاري تو از بسيار و ميپرستيم را تو <بسيار ميشود: چنين آيه معناي آورده, جمله آغاز در

نيست/ چنين آيه مراد قطعًا كه ميجوييم/>

:٢١ بقره, - ٢
تَُّقوَن تَ ْم َلَعلَّكُ ْم َقْبلِكُ مِْن َوالَّذيَن ْم َخلََقكُ الَّذي ُم َربَّكُ اْعُبُدوا النّاُس أَيَُّها يا

حاليكه در آفريده را شما پيشينيان و شما كه اوست بپرستيد را خود پروردگار مردم <اي
شويد>/ پرهيزگار و پارسا كه باشيد اميدوار

نـه آمـده <الَّذي> فقط متن در زيرا است, زايد ترجمه اين در <اوست> تعبير اوً}, اشكال:
الذي>/ <هو

جـملة و < <َلـَعلَّ اسم <@كُْم> بلكه نيست, حاليه جملة تّتقون> <لعلَّكم راجح قول بنابر ثانيًا,
بر مشتمل آيه اين است/ <لعّل> خبر منصوباستـ ًّGمح فاعلو فعلو مرّكباز كه ـ <تتقون>
و سوم و استينافيه, اول جملة دو چون ندارند; اعراب از محلّي كدام هيچ كه است جمله پنج

است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين است/ استينافيه نيز پنجم و صله, چهارم
آفريد, بودند شما از پيش كه را كساني و شما كه همو بپرستيد, را پروردگارتان مردم, <اي
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شويد>/ پرهيزگار كه باشد

:٦٣ بقره, - ٣
بُِقّوٍة ْم نا@كُ ماآتَيْ ُخُذوا الطُّوَر فَْوَقكُُم َرفَْعنىا َو ْم ميثاَقكُ َأَخْذنا ذْ ٕاِ َو

افراشتيم/ سرتان با}ي را طور كوه و گرفتيم پيمان و عهد شما از كه هنگامي eيادآوريدx >
كه را آنچه گيريد فرا كوشش و جّد با eيا آورم فرود سرتان بر را كوه اين xيا فرمود: موسي پس

دادم>/ شما به
است! پنداشته مترجم كه eعxموسي نه است خداوند <ُخُذوا> گويندة اوً}, اشكال:

بـه را آيه ا}سGم فيض مرحوم مولوي/ نه است ارشادي امر آتينا@كم> ما <ُخذوا امر ثانيًا,
را آن بـنياسـرائـيل ا@گـر و است تـحميلي امـري دين پذيرش گويي كه كرده تفسير @گونهاي

ميآورد! فرود سرشان بر را طور كوه موسي شخص نپذيرند,
طور كوه و گرفتيم پيمان شما از كه گاه آن آريد] ياد [به <و است: چنين آيه صحيح ترجمة

بگيريد>/ جهد و جّد به دادهايم شما به كه را آنچه افراشتيم/ فرازتان بر را

:١٢٣ بقره, - ٤
َشيْئًا نَْفٍس َتْجزينَْفٌسَعْن �ى يَْومًا اتَُّقوا َو

نميگرداند>/ دور را eعذابيx چيزي ديگري از كسي كه eقيامتx روزي از <بپرهيزيد
آيه معناي }زمة شايد تعبيري چنين نيست/ نميگرداند> <دور معني به تجزي> {> اشكال:
به بيايد <َعْن> حرف با ا@گر <جزي> ماّدة نيست/ صحيح آن فارسي معادل عنوان به ولي باشد

ديگر/ چيز نه است كردن> <@كفايت معناي
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين

نكند>/ كفايتي هيچ كسي از كسي كه بداريد پروا روزي از <و

:١٣٥ بقره, - ٥
َحنيفًا براهيَم ٕاِ ِملََّة بَْل ُقْل

ميكنيم>/ پيروي است دينحق و راست راه كه را ابراهيم آيين و ملت ما بلكه <بگو:
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<مّلة>! از نه ابراهيم از است حال <حنيفًا> اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين

ميكنم]>/ [پيروي را حقگراي ابراهيم آيين بلكه <بگو:

:١٣٨ بقره, - ٦
ِصْبَغًة الّلِه مَِن َأْحَسُن مَْن َو الّلِه ِصْبَغَة

براي خدا از نيكوتر كيست و است, كرده رنگ eمGديناس فطرتو رنگيxبه به را ما <خدا
رنگآميزي>/

آن امثال يا ِبُعوا> ّتَ <ٕاِ مقّدر فعل منصوببه <صبغة> نيست/ منطبق متن با ترجمه اين اشكال:
<ِصـبَْغَة آيـه آنكه حال و است ِصبَغًة> الّلُه <َصَبَغنا معادل ا}سGم فيض مرحوم ترجمة است/

است/ الّلِه>
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين

خدا؟> از خوشنگارتر كيست و برگزينيد] ] را خداي <رنگ
اوست/ صفات يا و خدا دين خداي, رنگ از مراد توضيح:

:١٥٥ بقره, - ٧
الثََّمراِت نُْفِسَو َ�أ َو أ�مواِل مَِن َونَقٍْص الَْخْوِفَوالُْجوِع مَِن بَِشيٍء بْلَُونَّكُْم نَ لَ َو

شـدن كـم و نـقصان و گـرسنگي و بيم و ترس از بچيزي بيازماييم را شما ما آينه هر <و
ميوهها>/ شدن كم و جانها نقصان و دارائيها

َنـْفٍس <@ُكـلُّ ترجمة در نيز و نيست/ <جان> معناي به اينجا در نفس, جمع <انفس> اشكال:
گفت: بايد بلكه ميچشد, را مرگ جاني هر گفت: نميتوان e١٨٥ . عمران xآل الَْمْوِت> ذائَقُة

ميچشد/ را مرگ كسي هر
جانها, و اموال در نقص نه است مقصود اشخاص و اموال در نقص نيز بحث مورد آية در
ترجمة بنابراين جاويدند/ بلكه نميشوند كم جانها زيرا ندارد, معني جانها در نقص اساسًا و

است: چنين آيه صحيح
بيازماييم>/ ميوهها و كسان و مالها در كاستي گرسنگيو و ترس از چيزي اندك به را <شما
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<خود>, فارسيآن معادل آمده قرآن در نفوس> <انفسو آن كهجمع <نفس> كلمة توضيح:
<روان> و <جان> <روح>, معناي به محدود مورد چند در تنها استو <فرد> و <شخص> <@كس>,

مانند: ميآيد;
e٢ xقيامت. اللّّواَمِة بِالنَّْفِس أُقِْسُم �َو
e٢٧ . xفجر الُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس تَُها أَيَّ يا

e٧ xشمس. َسّويهاى ما نَْفٍسَو َو
بَِأنَّ ْموالَُهْم َأ أَنْفَُسُهْمَو الُْمؤمنيَن مَِن اْشَتريى الّلَه نَّ <ٕاِ ترجمةصحيحآية المثل في ايناساس, بر
را مالهايشان و خودشان مؤمنان, از خداوند, راستي <به است: چنين e١١١ . xتوبه اْلَجنََّة> لَُهُم
تمام حال شامل شهيدان, بر عGوه آيه اين باشد>/ آنان بهشتبراي اينكه بهاي استبه خريده
اين و ميشود, نيز برگشتهاند جنگ از مجروح يا و سالم و جنگيدهاند خدا راه در كه @كساني
مـعناي تـنها كه باشد <جانها> معناي به آن امثال و آيه اين در <انفس> به تعبير كه نيست طور
ديگـر نـه گـردد شـهيدان حال شامل فقط نتيجه در و شود, ارائه آن از بدن> از روح <ازهاق
تنها گاه و ميكند, جهاد خدا راه در ثروتش و مال با انسان گاه اصوً}, حق/ راه زندة مجاهدان
و قوا تمام هم و ثروت و مال هم يعني را, دو هر نيز گاه و ميرزمد, و ميرود جنگ به خود
پيدا تحقق اموال و انفس بذل كه اينجاست و ميگيرد, كار به جنگ ميدان در را خود نيروي

بماند/ زنده پيكار از پس يا و شود كشته راه اين در خواه ميكند;

:٢٥٦ بقره, - ٨
لَها اَم �انْفِصىَ الُْوْثقيى الُعرَوِة بِ اْستَْمَسَك َفقِد الّلِه بِ يُْؤمِْن بِالطّاغوِتَو َيْكُفْر فََمْن

ايمان بخدا و شود كافر خدا جز شدهاي پرستيده و معبود بهر يعني بطاغوت كسيكه <پس
نيست>/ آن براي جداشدن و گسيختن كه انداخته چنگ استوار و محكم بدستة تحقيقًا آورد

و <تر> بالفظ فارسي در آن معادل كه است تفضيل صيغة و <اوثق> مؤنث <وثقي> اشكال:
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين ميآيد/ <ترين>

دستاويز استوارترين به راستي به آورد, ايمان خدا به و ورزد كفر طاغوت به كه هر <پس
نيست/> آن براي گسستن كه زده چنگ

ستمگر, نيز و او, دين و خدا مقابل در سركش و طغيانگر هر معناي به <طاغوت> توضيح:
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است/ شده استعمال بت و شيطان

:٧ عمران, آل - ٩
�اّ @كَّـُر مـاَيذَّ َو َربِّـنىا ِعـْنِد مِـْن كُلٌّ ِبِه نّاى آمَ يَُقولُوَن ِم الِعلْ ِفي َوالّراِسخوَن الّلُه �ٕاِ تَأويَلُه ُم َيْعلَ ما َو

أوُلواأ�لْباِب
دانشxپيغمبر و درعلم توانايان و استواران يعني راسخون و خدا x@كسيeجز <درحاليكه
نـميدانـد را مـتشابه آيـات مـعني و تأويـل eاجـمعين عليهم الله صلوات معصومين ائمة و
از پس ا@گـر زيـرا نـمايد, وقف بايد رسيد العلم في الراسخون و باينجا: چون قرآن xخوانندة
معني آخر تا يقولون فيالعلم الراسخون و گفت: و نمود وقف الّله ا} تأويله مايعلم و خواندن
آ@گاه شده فرستاده حضرت آن بر كه آيات بيشتر مقصود و بمراد ا@كرم پيغمبر كه است اين آن
بـيان بـه ا@گرچه و گردند بهرهمند آن از مردم آنستكه براي قرآن آمدن فرود حاليكه در نباشد
آنلغو فرستادن نداند كسي خدا جز آيهايرا معني ا@گر پس باشد, بزرگوار آن اوصياء و پيغمبر
از است پا@ك و منّزه تعالي خداي و برد نخواهد سود آن از كسي چون بود, خواهد بيهوده و
مـانند را مـتشابه حقيقي معني x@كه علم در راسخون eآن از پس بفرستد, آيهاي بيهوده اينكه
و مـتشابهات آيـات هـمة گرويديم, و آورده ايمان بمتشابه ما ميگويند: eدريافتهاند محكم
و عـلم در xراسـخون خردمندان جز و است eشده xفرستاده پروردگارمان نزد از محكمات

نميكنند>/ انديشه و تفكر eخدا آيات در پيروانشان
نمايد> وقف بايد العلم في راسخون <در است: گفته ا}سGم فيض مرحوم كه اين اشكال:
از يك هـيچ در حتي و نگفتهاند, را <بايدي> چنين آنان غير و عشره و سبعه قراء از يك هيچ
است/ نشده گذاشته وقف عGمت العلم> <في كلمة روي هم ايران غير و ايران چاپ قرآنهاي
كه شده, گذاشته <قلي> سجاوندي عGمت الّلُه> {ّ ٕاِ تَأويَلُه يَْعلَُم ما <َو در <الّله> كلمة روي ولي

شود/ وقف آنجا در كه است بهتر و َاْولي يعني است وقف بودن جايز نشانة
بـه عـلم تـا گرفتهاند عاطفه را <والراسخون> در واو شيعه مفسران بيشتر كه نماند نا@گفته
تفسير در طباطبايي عGمه جمله از گروهي اما بشود/ علم در راسخون شامل هم قرآن تأويل
يعنيظاهر لGستيناف> الواو الكGمأن <فظاهر است: گفته صفحة٢٧ جلد٣, @گرانسنگالميزان,
بـا حق ميرسد نظر به عاطفه/ نه باشد استيناف واو اينجا در كه است اين نشانگر الهي @كGم



وحي ترجمان ٢٨Ê
سـازگار آيـه ادبـي مـباني با و است ظاهر خGف واو گرفتن عاطفه و است طباطبايي عGّمه

بيندازيم/ تكلف به را خود آن توجيه براي اينكه مگر نيست,
آمنّا <يقولون عبارت صورت آن در كه است اين واو دانستن عاطفه در اشكال بزرگترين
كـه است ايـن آن نتيجة كه ميشود, دو هر علم در راسخان و خدا شامل رّبنا> عند من كّل به
به قائGن آيا دارد! ايمان گشته نازل جانباو از آنچه به كه پروردگارياست داراي نيز خداوند
مفسر كه است هميناساس بر آري, انديشيدهاند؟! قولشان لوازم به اينجا در واو بودن عاطفه
ضمنًا عاطفه/ استينافاستنه براي اينجا در واو ميگويد: عGمهطباطبايي اديبيچون دقيقو
متشابهات معناي كه نيست اين نميداند> كس هيچ خدا جز را متشابهات <تأويل اينكه از مراد
قـرآن مـحكمات به را آنها كه كساني براي متشابه آيات معناي بلكه نميداند, او جز كسي را

ُرؤياَي> تَأويُل هىذا َأَبِت <يا از مراد مث�ً ميشود/ گفته تهديد و نهي و امر حكمت يا و مصلحت يا مصداق به تأويل, /١
�يوسف ِبتَأويِلِه> ُتُكما َنبَّْأ 1ّ <ٕاِ و 
٣٦ �يوسف. ِبتَأويله> ْئنىا َنبِّ از مراد يا است, رؤياييوسف عيني مصداق 
١åå �يوسف.
و مصلحت 
٨٢ . �@كهف َصْبرا َعَلْيِه َتْسطِْع مىالَْم تَأويُل لَِک <ذى آية در و رؤياست/ و خواب تعبير و مصداق باز 
٣٧ .
تَْأِويَلُه َّ1 ٕاِ َيْنُظُرون <َهْل و: 
٧٨ �@كهف. َصْبرا> َلْيِه عَّ َتْستَطِع لَْم مَا ِبتَْأِويِل َنبِّئَُک <َسُأ آيه: اين همچنين و است, مراد حكمت
لَْم بَِما بُوْا َكذَّ <َبْل در نيز و جزاست/ روز حقيقي و عيني مصداق رسيدن فرا منظور كه 
٥٣ . �اعراف تَْأِويُلُه يَْأِتي يَْوَم
را آن نديدهاند, را قيامت روز عيني مصداق و واقعيت چون كافران, 
٣٩ . �يونس تَْأِويُلُه يَْأِتِهْم ا لَمَّ َو ِبِعْلِمِه ُيِحيطُوْا

كردند/ تكذيب

جز كسي بر آنها حقيقت و خارجي مصاديق يعني آنها تأويل١ فقط است/ روشن كنند عرضه
حقيقتذات اما است, يقيني قطعيو خداوند وجود اصل كه طوري همان نيست; معلوم خدا
اميرالمؤمنين است/ پوشيده و مكتوم الهي اولياي و معصومين ائمة و انبيا حتي همگان بر او
كه هستند كساني علم در راسخان كه <بدان ميفرمايد: البGغه نهج ٩١ خطبة در السGم عليه
و سـاخته بينياز حجابند, در كه مباحثي به ورود از را آنها محجوب, غيب وجود به اعتراف

ميكند>/ تحسين را آنان اقرار كتابخويشاين در خداوند
نـتيجه ايـن بـه آن, تعريف و تأويل مفهوم دربارة مفصلي بحث از پس طباطبايي عGمه
مـعناي بـه غـيب, عـلم نفي مانند خدا, غير از متشابهات تأويل دانستن نفِي كه است رسيده
همچون شايستهاند- كه كساني به را علمي چنان از برخي خداوند وگرنه آنهاست; استقGلي
چنين آيه ترجمةصحيح هرحال به است/ فرموده السGم-عطا عليهم معصومين ائمة و پيامبر

است:
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گرويدهايم, بدان ما گويند: دانش در استواران و نميداند; خدا جز را آن تأويل آنكه <وحال
نگيرند>/ پند و نكنند ياد خردمندان جز را] [اين و است/ ما پروردگار سوي از همه

eمجتبوي الدين جGل سيد دكتر xترجمة
گرويدهايم بدان ما گويند: دانش, در فرورفتگان و خداي/ جز نداند را تأويلش آنكه <با يا:

نگيرد>/ اندرز كس خردمندان, جز ماست/ پروردگار نزد از سراسر و
eسوم ويرايش امامي- ابوالقاسم دكتر xترجمة
ايـمان آن بـه مـيگويند: عـلم در راسخان و نميداند, [@كسي] خدا جز را آن تأويل <و يا:
پـند خـردمندان جـز و مـاست, پـروردگار نـزد از مـتشابه] و مـحكم از [آن همة آوردهايم/
eانصاري مسعود xترجمة نميپذيرند>/
كـردهانـد اسـتوار دانش در قـدم كه آنان و نميداند, خدا جز را آن تأويل كه <درحالي يا:
پـند خـردمندان جـز و مـاست, پروردگار جانب از همه آوردهايم, ايمان بدان ما ميگويند:
eآيتي عبدالمحمد xترجمة نميپذيرند>/
و صـلواتـي محمود الهيقمشهاي, مهدي رازي, ابوالفتوح سورآبادي, مؤلفتفسير ضمنًا

گرفتهاند/ استينافيه را <واو> آيه اين ترجمه در نيز صفارزاده طاهرة

:٥٥ عمران, آل - ١å

َليَّ ٕاِ رافُِعَك مُتََوفّيَكَو ّني ٕاِ عيسي يا الّلُه قاَل ذْ ٕاِ
مـنم نگـهدارت و حافظ xچون توام ميرانندة من عيسي اي فرمود: خدا كه بود <هنگامي

توام>/ بردارندة eآسمانx خود سوي به و eبميراند را تو نميتواند @كسي
ًGكـام@> و نـمودن> دريـافت كـامل طور <به معناي به <توفّي> مصدر از <متوفّي> اشكال:

<ميراننده>/ نه است @گرفتن>
است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين

خود>/ سوي به توام بردارندة و گيرنده تمام من عيسي, اي گفت: خدا كه گاه آن كن] <[ياد

:٢åå عمران, آل - ١١
رابِطُوا َو اِبروا َوصى اْصِبروا نُوا الَّذيَنآمَ أَيَُّها يا
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باشيد داشته ايستادگي و قدم ثبات eمGاس دشمنان با پيكار در كنيدxو ايمانصبر اهل <اي

نمائيد>/ استوار و محكم را خود پيوستگي و ربط eدين پيشوايان و xائمه با و
تشويق صبر به را <همديگر معناي به <مصابره> مصدر از امر فعل <صابروا> اوً} اشكال:

آن/ مطابقي معناي نه است مصابره معناي }زمة ايستادگي> و قدم <ثبات و است @كردن>
مـرزها> از <مـحافظت و <مـرزداري> معناي به <مرابطه> مصدر از امر فعل <رابطوا> ثانيًا

است/
است: چنين آيه دقيق ترجمة بنابراين

مرزها و خوانيد فرا شكيبايي به را همديگر و باشيد شكيبا آوردهايد, ايمان كه كساني <اي
كنيد>/ نگهباني را

:٢٥ انعام, - ١٢
َوْقرًا فيآذانِِهْم َو يَْفَقُهوُه َأْن @ِكّنًَة َأ ُقلُوبِِهْم َعلي َوَجَعلْنا

و بـفهمند را آن eمـعانيx نميخواهـيم اينكه براي داديم قرار سرپوشهائي دلهاشان بر <و
/<eبشنوند را آن حقيقت نميخواهيم xچون نهاديم گراني گوشهاشان در و دريابند,

آيه مفهوم مناسببا آمده توضيح قسمت در نيز و ترجمه در كه نميخواهيم تعبير اشكال:
است: چنين آيه دقيق ترجمة نيست/

نهادهايم/> گراني آنها گوشهاي در و نيابند در را آن تا افكندهايم پوششها دلهاشان بر <و
eمجتبوي الدين جGل سيد دكتر xترجمة
اعـمال نـتيجة و عكسالعمل گوشها, سنگيني و دلها پوشش از شريفه آية مراد توضيح:

ميشود/ خودشان دامنگير الهي, سنت طبق كه آنهاست خود زشت

:٩٣ انعام, - ١٣
ما مِثَل سُأنِْزُل قاَل مَْن َشْيٌءَو َلْيِه ٕاِ َولَْميُوَح َليَّ ٕاِ ُأوِحَي قاَل أَْو الّلهَكِذبًا َعَلي اْفَتريى ِن مِمَّ َأْظلَُم َومَْن

الّلُه َأنَْزَل
در آمـده وحـي مـن سـوي به گفت: يا بست دروغ خدا بر آنكه از ستمكارتر كيست <و
مـانند فروميفرستم من بزودي گفت: كه كسي و نشده, داده پيغام و وحي او بسوي حاليكه
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فرستاده>/ خدا كه را آنچه
شاعر كه چنان ميكند; استعمال مضارع معناي به هشتجا در را ماضي فعل عرب, تذكر:

است: @گفته
جـا هشت در ميشود مضارع هم, ماضي فعل

ابـتدا كـGم يـا مــضارع بــر مــاضي عــطف
دان مـوصول پـي در ديگـر حـيث, لفـظ بـعد

دعـا جـملة مگـر يـا بـاشد شـرط حـرف بـعد

قم/ هجرت, چاپ افغاني, مدّرس مرحوم تحقيق با ص٧١, ج١, المقدمات, جامع /١

شـود واقع <َاْو> چونكه ماضي سوي همزه بعد
<@ُكـلّما>١ لفـظ بـعد بـاشد كـه مـاضي آن نــيز
به مضارع معناي در آمده <من> و <َاْو> از بعد كه <قال> همچنين و <افتري> فعل نيز اينجا در

ميرود/ @كار
دروغي خدا بر كه آن استاز ستمكارتر كسي چه <و چنيناست: آيه دقيق ترجمة بنابراين
گويد: كه كس آن و است, نشده وحي بدو چيزي آنكه حال و شده وحي من به گويد يا سازد,
الدين جGل سيد دكتر xترجمة فروميفرستم>/ فروفرستاده, خدا آنچه مانند زودي به هم من

eمجتبوي

: ٥٤ اعراف, - ١٤
آرميد>/ eتواناييخويش و xقدرت تخت بر آن از <پس اْلَعْرِش َعَلي اْستَويى ثُمَّ -

:٢ رعد,
آرميد>/ eخود xقدرت تخت بر <پس اْلَعْرِش َعَلي اْستَويى ثُمَّ -

:٥ طه,
تخت و عرش بر كه است بخشايندهاي بياندازه <خداوند اْستَويى اْلَعْرِش َعَلي ْحمىُن الرَّ -

آرميد>/ eقدرتخويشx
:٤ سجده,

چيره مسلطو eدارد احاطه چيزها همه بر تختx@كه عرشو به اْلَعْرِش<و َعَلي اْستَويى -ثُمَّ
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@گشت>/

:٥٩ فرقان,
تخت عرشو بر بخشنده خداي آن <سپس َخبيرًا ِبِه ْحمُنفَْسئَْل الرَّ اْلَعْرِش َعَلي اْستَويى ثُمَّ -
/<eگشت روان و جاري فرمانش و شدxحكم مستولي eدارد احاطه موجودات همه بر آن x@كه
به <استوي> كلمة كه سوم و دوم اول, مورد در فوق, ناهمگون ترجمة مورد پنج از اشكال:
چـيره و <مسـلط بـه <استوي> كه پنجم و چهارم مورد در و غلط, قطعًا شده ترجمه <آرميد>

است/ صحيح شده ترجمه شد> <مستولي و @گشت>
<آرميدن> استنه <Gاستي و <سلطه معناي به بيايد, <علي> با هرگاه <استوي> واژة توضيح:
ا@گر و است/ افتادن> شدت از و <فرونشستن و يافتن> <آرامش كردن>, <استراحت معناي به @كه
ضـمنًا است/ نـمودن> <توجه و كردن> <قصد و چيزي> به <پرداختن معناي به بيايد, <الي> با
<اّلذي> براي خبر يا <هو> يعني محذوف مبتداي براي خبر ميتواند پنجم مورد در <الرحمن>
در مستتر ضمير بدلاز كه است جايز نيز و باشد, eا}رض السمواتو xاّلذيخلق آيه آغاز در

ج م, ١٩٩٥ . ه ١٤١٦ چاپسوم بيروت, ـ دمشق دارالرشيد, بـيانه, و وصـرفه القرآن اعراب في الجدول صافي: محمود /١
١å,ص٣٥/

باشد١/ <استوي>
است: چنين فوق آيات صحيح ترجمة بنابراين

Gاسـتي - جهان فرماندهي مركز - عرش بر گاه <آن سوم: و دوم اول, مورد آيات ترجمة
يافت>/

Gاسـتي - جـهان فـرماندهي مركز - عرش بر گاه <آن پنجم: و چهارم مورد آيات ترجمة
مهرگستر>/ آن [اوست] يافت,

:١٢ هود, - ١٥
َمَعُه جاَء أو نٌْز كَ َعَلْيِه ُأنِْزَل �لَْو يَُقولوا َأْن َصْدُر@َك ِبِه ضائٌق َو لَيَْك ٕاِ ُيوحيى ما بَعَْض تاِرٌك َفَلَعلََّك

َو@كيٌل َشْيٍء كُلِّ َعليى والّلُه َنذيٌر َأْنَت نَّما ٕاِ َملٌَك
و كننده ترك ميشود فروفرستاده و بهسويتووحيشده كه آنچه پارهاياز تو <پسشايد
نشده فرستاده گنج او بر چرا ميگويند: اينكه از ميشود تنگ سينهات آن به باشيو وا@گذارنده
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حافظو چيزي هر به كه خداست ترسانندهايو تو كه نيست اين جز نيامده فرشتهاي وي با يا
است>/ نگهبان

يـعني <تلطّف> يا مكروه امر حدوث از ترس يعني <اشفاق> براي اينجا در < <َلَعلَّ اشكال:
و معادل واژة لذا داشتن/ اميد معناي به <ترّجي> نه است نمودن نوازش نوعي و مهرورزيدن

است/ آن امثال و <نكند> يا و <مبادا> كلمة مواردي چنين در آن مناسب
است: چنين آيه صحيح ترجمة اين بنابر

كـه شـود تـنگ آن از سـينهات و فروگذاري ميشود وحي تو به آنچه از برخي تو <مبادا
تو كه نيست اين جز نيامده; او با فرشتهاي يا نيامده فرو او بر گنجي چرا ميگويند: @كافران] ]

eمجتبوي دكترسيدجGلالدين xترجمة است>/ نگهبان چيز هر بر خدا و بيم@دهندهاي,
نـيامده او هـمراه فرشتهاي يا نميشود, نازل گنجي او بر چرا بگويند آنكه بيم از مبادا يا:
فـقط تـو داري; تـنگ دل و فـروگذاري است شـده وحـي تـو بـر آنـچه از بــرخــي است,

eخرمشاهي بهاءالدين xترجمة است>/ چيزي هر كارساز كه خداست و هشداردهندهاي
گردد, تنگ آن به نسبت دلت و كني رها ميشود, وحي تو به كه را آنچه از برخي <مبادا يا:
است؟ نيامده او فرشتهايبا [چرا] يا است, نشده فرستاده او بر گنجي چرا گويند: آنكه] بيم [از

eمسعودانصاري xترجمة است>/ نگهبان چيز همه بر خداوند و هشداردهندهاي فقط تو
<تلطف> و <اشفاق> براي < <َلَعلَّ استعمال به بيتوّجه - شيرازي مكارم الّله آيت ترجمة در

است: شده ترجمه گونه اين فوق آية
كني ترك eآنها پذيرش عدم خاطر xبه ميشود وحي تو به كه را بعضآياتي eغGابx <شايد
بر گنجي ميگويندچرا كه eناراحتشود تنگxو جهت اين سينهاتاز و ,eاندازي تأخير به xو
eكه چرا ناراحتمباش و نگران و xابGغكن است؟ نيامده او همراه فرشتهاي يا و نشده نازل او
آنـان حسـاب بـه استxو چـيز هـمه بـر نـاظر و نگـاهبان خداوند, و بيمدهندهاي, فقط تو

/<eميرسد
عصمت كردن, ترجمه گونه اين با كه است اين ا}سGم فيض ترجمة و ترجمه اين اشكال
eصxپيامبر كه ميشود القا چنين خواننده به و ميرود, سؤال زير نوعي به eصxمGاس پيامبر
است! ميانداخته تأخير به يا و ترك مواردي در بسا چه است آن ابGغ مأمور كه را الهي وحي
درتفسير@نور كه است قرائتي محسن ا}سGم حجة توجيه و ترجمه ترجمه, اين از نامناسبتر
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است: نوشته فوق آية ذيل

و مـيانـداخت تأخير به را آيات ابGغ - مصلحت! براي بلكه - مGحظاتي روي <پيامبر
آنان هدايت از پيامبر كه بوده لجوج افراد از برخي به نسبت تنها وحي بيان ترك است ممكن

است>! بوده مأيوس
تـوضيح بـه نـيازي كـه است روشن چنان توجيهي و ترجمه چنين نادرستي هرحال, به
نخواهد پيش اشكالي چنين بگيريم <نكند> و <مبادا> <مباد>, معناي به را < <َلَعلَّ ا@گر اما ندارد/
مـا پشـتيباني به مستظهر پيامبر! اي تو كه: است حقيقت اين گوياي تعابيري چنين زيرا آمد,
نوعي به آيه اين واقع در نميدارد/ باز وحي ارائة از را تو ناسازگاريها كه بدانند مردم و هستي
بـه و اوست, زمـان جوسازيهاي و فشارها مقابل در eصxخدا رسول روحية كنندة تقويت
بـر الهـي ديـن تـبليغ از دست شـرايـطي هيچ در eصxا@كرم پيامبر كه ميدهد اطمينان مردم
كـه است هشداردهـندهاي و <نذير> او زيرا نمياندازد, تأخير به را هشدارهايش و نميدارد
واقـع در خـدا, رسـول به هشداري چنين دادِن بنابراين, بس/ و ميداند كارساز را خدا فقط
كرد/ نخواهد ترك را وحي ابGغ هيچشرايطي در او كه است نكته اين به مردم ساختن مطمئن

:٩٥ انبياء, - ١٦
َيْرِجُعون � َأنَُّهْم َأْهَلْكناها َقْرَيٍة َعليى َحراٌم َو

را آنـان كـه را دهـي و شـهر مـردم و اهل eنميشود و است xممتنع نارواست و حرام <و
مردگانپساز از بازگشتبرخي رجعتو زمان xدر ساختيم تباه هG@كو eشكنجه xبعذابو
xبـلكه گـردند باز eبدنيا فرجه تعالي الله عّجل محمد آل قائم حضرت آشكارشدن و ظهور

/<eبود خواهد قيامت در ايشان بازگشت و رجوع
نفي }ي حرف حذف با يعني <يرجعون> صورت به يرجعون> {> ترجمه اين در اشكال:
َيْرِجُعون>, � <َأنَُّهْم و مقدم, خبر <حرام> كلمة آيه اين در كه است ذ@كر قابل است/ شده ترجمه
عـبارت بـه ُمْمَتِنٌع/ ِخَرِة 9�ا لَي ٕاِ ُرُجوِعِهْم َعَدُم اي است; مؤخر مبتداي مصدر, تأويل به مؤّول
محال يعني است, نفي در نفي قبيل از اين و خرة/ 9�ا الي انهم�يرجعون عليهم ممتنع اي ديگر:

ميكنند/ بازگشت حتمًا بلكه نكنند, بازگشت قيامت در آنها كه است
حـرام كـردهايـم هـG@كش كه شهري مردم بر <و است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين
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/<eبازميگردند حتمًا xبلكه بازنگردند eقيامت xدر كه است eمحال و غيرممكن xيعني

: ٢٢٧ شعراء, - ١٧
ماُظِلُموا/// َبْعِد مِْن انْتََصُروا ///َو

بودند>/ شده ستمديده eكّفار xاز آنكه از پس يافتهاند ياري و نصرت <و
يافتن>/ <نصرت نه است گرفتن> <انتقام معني به <انتصار> اشكال:

است: چنين آيه صحيح ترجمة بنابراين
گرفتند>/ انتقام ديدند, ستم آنكه از پس <و

:٣٢ ١٨-ص,
ّنـي ٕاِ فـقاَل اْلِجياُد/ الّصافِناُت بِالَعِشيِّ َعَلْيِه ُعِرَض ِاذْ أَّواٌب/ نَُّه ٕاِ اْلَعْبُد نِْعَم ُسليماَن ِلداُوَد بْنا َوهَ َو
عناِق َ�َوأ بالّسوِق مَْسحًا فَطَِفَق َعَليَّ رّدوها الحجاب/ بِ َحّتىيتَواَرْت َرّبي ِذ@ْكِر َعْن الَخيِر ُحبَّ ْحَبْبُت َأ
كـننده رجوع تعالي بخداي او البته كه است بندهاي نيكو بخشيديم, را سليمان بداود <و
پـا سـه بـر كـه را تـندرو اسـبهاي eسليمان لشكر xو بود روز آخر كه را هنگامي يادآور بود/
تـعّجب آنـها نـيكويي از و مـيكرد نگاه اسبها بآن سليمان xو نمودند بسليمان ميايستادند,
دوست را اسبها eاينx من البته گفت: سليمان پس eگذشت عصر نماز وقت اينكه تا مينمود
اينكه تا نمودند باو را اسبها است/ من پروردگار فرمان و امر روي از كه داشتني دوست دارم
من به را خورشيد گفت: بفرشتگان سليمان گرديد/ پنهان غروب بپردة شدو پوشيده خورشيد
سليمانو eبازگردانيدند را خورشيد فرشتگان پسxچون eبخوانم را نمازعصر xتا بازگردانيد
eباينكه نماز براي را خود نمودن پا@كيزه و گرفتن xبوضوء كردند شروع eبرخاستهx لشكرش
چـنين سـليمان آئـين و دين در وضو xزيرا ماليدند گردنها و زانوها و پاها پشت ميان بر آب

/<eبوده
نيست, صحيح من> پروردگار فرمان و امر روي <از به َرّبي> ِذ@ْكِر <َعْن ترجمة اوً} اشكال:
جـملة ترجمهها از شماري در اينكه ضمنًا و فرمان/ و امر نه است <ياد> معناي به <ذ@كر> زيرا
ترجيح پروردگارم ياد بر را اسبان دوستي واقعًا <من به را َرّبي> ِذ@ْكِر َعْن الَخيِر ُحبَّ ْحَبْبُت َأ ّني <ٕاِ
زيرا نيست; صحيح كه e///و امامي و آيتي مجتبوي, فو}دوند, xترجمة كردهاند ترجمه دادم/>
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<برگزيدن>/ و دادن> <ترجيح نه است داشتن> <دوست معناي به <ِاحباب> مصدر از ْحَبْبُت> <َأ
سـَتَحبّوا <ٕاِ مـانند: است, علي> + <استحباب است, برگزيدن و دادن ترجيح معادل آنچه چون
+ <َأْحَبْبُت اينجا كه صورتي در دادند/> ترجيح يافتن هدايت بر را كوري اْلُهدي= َعَلي ي اْلَعمى

است/ آمده عن>
است/ آمده ترجمه در كه نيامده ميان به خورشيد> <شمس= از نامي آيات اين در ثانيًا

كه برميگردد تندرو> اسبان = الجياُد <الّصافناُت به الِحجاِب> بِ در<تَواَرْت مستتر ضمير ثالثًا
است/ نيامده ميان به آن از نامي هيچ كه <شمس> به نه گرديده, ذ@كر آيه سياق در

بـاشند تـيزتك اسـبان هـمان كـه الجـياُد> <الّصـافناُت بـه وها> <ُردُّ در <هاء> ضمير رابعًا
زيردستش افراد به سليمان يعني نيست/ آن خبرياز آيه سياق در كه به<شمس> نه برميگردد,
كه - فرشتگان به اينكه نه بپردازم, آنها تماشاي به ديگر بار تا بازگردانيد برمن را اسبها @گفت:
برگردانند, او آنعظمتشبر با را خورشيد باشدكه گفته نيست- آنها از هيچسخني آيه متن در
بر و}يتسليمان است, گويايآن قرآن كه آنچه طرفي, از و فايده/ مفيد نه و نهممكنبوده @كه
فـرشتگان چـنين كـه ميآيد نظر به فرشتگان/ نه بوده زمانش طيور و وحوش و انس و جّن
ذهـن مـخلوق تـنها مـيكردهانـد جـابهجا سـليمان فـرمان بـه را آفـتاب كـه آفــتابگردانـي
دامنة و پرداختهاند و ساخته را اسرائيليات خويش واهي تخّيGت با كه است اسطورهسازاني

نمودهاند/ قرآن تفسير وارد را اساطير گونه اين
گردن و پاي سودن به سليمان كه است اين َواَ�ْعناِق> وِق بِالسُّ مَْسحًا معناي<فَطَِفَق خامسًا
وضـو آن از مراد اينكه نه كشيد; پايشان تا سر به دستي نوازش, روي از يعني آغازيد, اسبان

شود, بسنده گردنها و زانوها و پاها پشت بر آب! ماليدن به دستها, و صورت شستن جاي به آن در كه وضويي واقعًا /١
بگيرند؟! نتيجه ميخواستهاند را چيزي چه احكامي چنين سازندگان است/ خندهدار

بـيشتر اطـGع بـراي كـردهانـد١/ تصور اسرائيليات روايات از مترجم كه باشد كذائي @گرفتن
نيزتفسير و ٢åو٤ ٢åصفحة٣ ,١٧ گرانسنگالميزان,ج تفسير ويژه بزرگبه تفاسير به ميتوان

كرد/ مراجعه ٢٧٧ تا ٢٧å صفحة ,١٩ جلد نمونه,
است: چنين آيات اين صحيح ترجمة هرحال به

خـدا] سـوي [به بازگردنده كه راستي بود/ بندهاي نيكو بخشيديم; را سليمان داود به <ما
گفت: پس داشتند/ عرضه او بر را تيزتك ايستندة پاي سه بر اسبان شامگاه, در كه گاه آن بود/
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اسـتفاده آنـها از خـدا راه در جـهاد در [زيـرا دارم دوست پـروردگارم ياد به را اسبها اين من
من بر را آنها گفت:] [او شدند/ پنهان ديدگانش از تا بود] آنها تماشاي همچنانمحو او ميكنم,

پرداخت>/ آنها] گردنها[ي و سودنساق[پاي] به پس بازگردانيد/

:٧٥ واقعه, - ١٩
النُّجوِم ِبَمواِقِع فَ.أُقِسُم

يـاد سوگند eميشوند پنهان ما ديدن از جاهائيكه و مغربها xدر ستارگان بفرورفتن <پس
{> مـعني پس ميكنند, بيان <{> كلمة با را قسم فعل است متعارف فصحاء ميان xدر ميكنم/
آيةپس از چنانكه است/ مينمايم ياد سوگند معنيآن بلكه نيست, نميكنم ياد <سوگند اقسم>

ميشود>/ دانسته آن از
را نـفي ي <{> مفسران و مترجمان از بسياري همچون نيز ا}سGم فيض مرحوم اشكال:
گرفتهاند ناديده ٩å بلد. و ١٥ . تكوير ,٤å معارج. ,٣٨ . حاقه قبيل: آياتاز ديگر و آيه اين در
در آوردهانـد! مـيخورم> <سـوگند است, اُقِْسُم> �> معادل كه نميخورم> <سوگند جاي به و
به درست اُقِْسُم> �> مفهوم موارد گونه اين در البته ميدهد/ نفي معناي دقيقًا <{> كه صورتي
چنيناست: فارسينيز در ًGمث ميرساند/ بيشتردرقسمرا تأ@كيد يعني ميكند, برگشت <اُقِْسُم>
خوردن سوگند از مؤثرتر حتي و است سوگند به تلويح كه نميخورم/> شما جان به <سوگند
آنان مراد قولي, چنين صحت فرض بر ولي است, زايده اينجا در <{> گفتهاند بعضي واقعي/
حتي عربو زبانِي ساختار كه آن, نفي قالب در را سوگند <{> موارد گونه اين در كه است اين
نماييم! تلقي زايد را آن و كنيم ساقط ترجمه در را <{> اينكه نه ميبخشد; تحكيم است, عجم
پس است, گـرديده ذ@كر كه حال و ميشد, ذ@كر <{> نميبايست آيه در باشد چنين ا@گر واقعًا
و خـالق كGم به اعتنايي بي معناي به آن حذف و ميكند; پيدا ضرورت هم آن معادل ترجمة
را اديبان كGم در <زايد> تعبير كه كساني ميشود/ تلقي او كGم از مخلوق دلخواهانة ويرايش
عجيباين درنيافتهاند/ را اصلي نكتة پنداشتهاند, آن> دورانداختن و گرفتن <ناديده معناي به
كه را e٧٦ . xواقعه َعظيٌم َتْعلَُموَن لَْو لََقَسٌم نَُّه ٕاِ آيةَو ا}سGم فيض مرحوم همچون بعضي كه است
در نكنيم! لحاظ را اقسم { <}>ي ترجمه, در كه گرفتهاند اين بر دليل است فوق آية دنبال به
بر و ميكند حفظ كمال و تمام با را خود پيشين آية معنوي و لفظي ساختار آيه اين كه صورتي



وحي ترجمان ٣٨Ê
قـطعًا اين خوِد ستارگان>/ جايگاه به نميخورم سوگند <پس اينكه يعني ميورزد/ تأ@كيد آن

eكنيد xدقت است/> بزرگي بسيار سوگنِد
,٧ . شـمس ,١ . نجم قبيل: از قرآن ديگر جاهاي در گفتهاند: مترجمان بعضي اينكه اما و
ذ@كر <{> بدون سوگندهايي ٣ . تين و ١ . ليل ٢و٤, . فجر ,١٧ . تكوير ,٣٣ . مّدّثر ,٦٨ . مريم
<هر ميگوييم: جواب در گرفت, ناديده بايد را <{> آمده, <{> با كه هم مواردي در و @گرديده
زيـرا مـيكند, اثبات را آنها مدعاي خGف نيز دليل اين دارد/> مقامي نكته هر و جايي سخن
ا@گـر و ديگـر/ حكـمتي مـوارد ديگـر در <{> آمـدن و داشـته, حكـمتي آنجا در <{> نيامدن
بـه اسـتشهاد ميداد/ قرار موارد ديگر مثل و نميآورد را آن حكيم خداي بود, دورانداختني
در مـوارد گـونه ايـن در عـربها زيـرا نـميبرد, پـيش از كـاري موارد اين در هم عرب شعر
شما جان به <سوگند سوگند!>, خدا به <نه ميگويند: عجمها كه ميگويند را همان اشعارشان
مـثالهاي اين براي توجيهي هر است/ فراوان مختلف زبانهاي در كه آن, امثال و نميخورم!>

ميگوييم/ نيز عرب اشعار در را همان باشيم, داشته عجمي
است: چنين شريفه آية دقيق و صحيح ترجمة بنابراين

نخورم>/ ستارگان جايگاه به <سوگند
/eدوم ويرايش امامي, ابوالقاسم دكتر xترجمة نخورم/> اختران فرودگاه به <سوگند يا:

ا}سـGم حـجة مـرحـوم قـلم بـه عـظيم قـرآن وتفسير درترجمه كنجكاوانه سيري بود اين
اسـتفادة مـورد است امـيد عـليه/ اللـه رحـمت ا}سGم فيض علينقي سيد حاج و@المسلمين
دست و شود; واقع عزيزمان ايران اسGمي كشور قرآنپژوهان ويژه به قرآن, مكتب شيفتگان
مطلوب صورتي به را فضيلت و فضل با مترجم آن ماندگار ميراث مرحوم, آن آثار اندركاران

بدارند/ عرضه كامل ويرايش با همراه محتوا, و شكل جهت از
Ë


