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*

محمدعلي کوشا

ترجمه ،برگرداندن متنی از زبانی به زبان ديگر با رعايت مفهوم و محتوای آن متن است .ترجمـه

قرآن در واقع )فشرده تفسير( به حساب میآيد ،نه )تفسير فشرده(؛ بر اين اساس ترجمه بايد منعکس-
کننده مفهوم و محتوای زبان مبدأ با رعايت آرايشهای لفظی و خالی از هرگونه زوايد در زبان مقصـد

باشد؛ بنابراين برای برگرداندن متنی از زبانی به زبـان ديگـر ،دو عنصـر الزم و ضـروری مـینمايـد:

نخست )عنصر ادب( و دوم )مايه هنر( .عنصر ادب را در علم صرف ،نحو ،اشتقاق و لغت ،و مايه هنـر
را در معانی ،بيان و بديع بايد جستجو کرد.

در ميان تفاسير فارسی قرآن کريم ،از قرن چهارم تا کنون آثار ارجمند گوناگونی از آنها همـراه بـا

ترجمه آيات عرضه شده است که هر کدام ويژگیهای نوع خود را دارند .معرفی هريـک از ايـن آثـار

پرارج که عالوه بر ترويج فرهنگ قرآن ،متضمن احيای زبان فارسـی نيـز هسـت ،بـرای دوسـتداران

اسالم و ايران ،امری الزم و ضروری مینمايد .تفسير فارسی )پرتوی از قرآن( بـه قلـم توانـای عـالم
مجاهد و مبارز حقيقتجوی خستگیناپذير ،مرحوم آيتاللّه سيدمحمود طالقانی ـ رضوان ّاللـه عليـه ـ
از آن جمله است .اين تفسير ماندگار و بس استوار به قلم مؤلف بزرگوار آن در کنج زنـدان بـه رشـته

تحرير درآمده است .مرحوم طالقانی همراه با جهاد عملی ،جهاد علمی خـويش را در قالـب ترجمـه و

تفسير قرآن به جامعه قرآنی عرضه نمود .اين اثر هرچند ناتمام ماند ،ولی همان مقداری کـه نگـارش

يافت ،گويای عمق انديشه و درک باالی نويسنده آن از کتاب بینظير وحی الهی است.

اين مقاله ،تنها در صدد بررسی و ارزيابی ترجمه آيات قـرآن آن تفسـير پربهـا و ارجمنـد اسـت و

بحث و بررسی شاخصهای تفسيری آن را به فرصتی ديگر وامی گذارد.

* آينة پژوهش ،ش  ،119آذر و دي  ،1388صص 36ـ.44
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نسخه مورد استناد اين نوشتار ،چاپ پنجم تفسير )پرتـوی از قـرآن( اسـت کـه توسـط )شـرکت

سهامی انتشار( در شش جلد )سه مجلد( به اهتمام دکتر محمدمهدی جعفری در سـال  1381و 1382

در تهران منتشر شده است .دکتر جعفری در آغاز جلد سوم در پيشگفتاری تحـت عنـوان )سـخنی و

توضيحاتی از گردآورنده( مینويسد) :و سالها و سالها گذشت تا اينکـه قـرآنشناسـی دردشـناس از

اميين برخاست و قرآن را از گوشه قبرستان و بازوی بيمار و تبـرّک خانـه نوخريـده ،بـه صـحنه
ميان ّ

زندگی وارد کرد و عاشقان را پروانهوار به گرد وجود شمعسان خود گرد آورد ،ليکن شبپرکان دشـمن

با خورشيد نتوانستند ديد و چون حکومت شبستان در دست آنان بود ،بارها و بارها به زندان و تبعيدش

افکندند ،ولی مگر میتوان انديشه را در ميان ديوارها به حسب و زنجير کشيد و از تابش نور خورشـيد
برای هميشه مانع شد .زندان به مدرسه تفسير و بحث قرآن تبديل گرديد و ميوه هميشه تـازهاش بـه
بازار آمد و پرتوی و سپس پرتوهايی از قرآن بر مردم شيفته تابيدن گرفت(.

مفسر ارجمند نيز در مقدمه جلد نخستين در وصف قرآن مینويسد) :اين کتاب تنها کتـابی اسـت

که با ضمير هر انسانی سر وکار دارد و میتواند در ميان تاريکیهای ماده ،درون انسانی را برافـروزد و

چون شب پرماه و ستاره آن را فروزان گرداند؛ آنگاه بامداد روشنی از افق باطن پديد آرد .ايـن يگانـه
وظيفه علمای دين و پردهداران آيين است که تا هرچه بيشتر جمال احکام و اسرار و هـدايت قـرآن را

آشکار سازند…  .خواننده عزيز! اگر در مطالب اين مقدمه و قسمتی از کتاب اشتباه يا لغزشـی يافتيـد،

تذکر فرماييد و معذورم بداريد؛ زيرا در مدتی نگارش يافته که از همهجـا منقطـع بـوده و بـه مـدارک

دسترسی نداشته و مانند زندهای در ميان قبر به سر میبردم(.

آری ،استوارتر از قلم روان و شيوای طالقانی ،روح سرشار از معنويت و طهارت نفـس اوسـت کـه

اين چنين قرآن را وصف میکند و فروتنانه خواهان يادآوری لغزشهای احتمـالی خـويش بـه وسـيله

خوانندگان ترجمهاش میشود و در جملهای کوتاه و پرمعنا ،به موقعيتی که اين اثر در آن شکل گرفته

و دور از هرگونه مآخذ تفسيری چنين کتابی را عرضه داشته است ،اشاره میکند .ترجمه آيات قرآن در
ضمن تفسير آن در کتاب )پرتوی از قرآن( ـ با توجه به بستر زمانی آن ـ حائز اهميت فـراوان اسـت.

اگر اين ترجمه ناتمام نمیماند ،بیگمان در رديف ترجمههای ممتاز قـرار مـیگرفـت .قلـت در لفـظ،
کثرت در معنا ،استواری در نثر و انطباق با متن ،از ويژگیهای اين ترجمـه اسـت .از ميـان پـنج نـوع

ترجمه )تحتاللفظی ،تطبيقی ،تفسيری ،مضمونی و منظوم( ،ترجمه ايشان از نوع دوم است؛ و مراد از

ترجمه تطبيقی اين است که ترجمه کامالً بر متن منطبق باشد و اين انطباق بايد هم در کميت باشـد

و هم در کيفيت؛ يعنی حجم ترجمه به اندازه حجم متن و مفهوم و محتوای ترجمه نيز بيانگر مفهـوم
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و محتوای متن باشد و چيزی هم زايد بر متن نباشد .در اين مقام ،نخست به بيان نمونههايی از دقت،
ظرافت و صحت در اين ترجمه پرداخته میشـود و آنگـاه )تـرک اولـیهـای( احتمـالی را کـه هـيچ
مترجمی کم و بيش پيراسته از آنها نيست ،يادآوری میگردد.
نقاط قوت اين ترجمه

يحيِـيکُمْ ُثمﱠ إ َِليْهِ
ِـيتکمْ ُثمﱠ ْ d
أمواتا َفأَحْياکُمْ ُثمﱠ يdم ُ ُ
َکن ُتمْ ْ ً
تکفُرُونَ ِباللّهِ و ُ ْ
)کيفَ َ ْ
 .1سورة بقره ،آية ْ َ :28

dون( :چگونه به خداوند کافر میشويد با آنکه بيجان بوديد ،شما را جان بخشيد ،پس از آن شما را
ُرجع َ
تْ َ

میميراند ،آنگاه زنده میکند ،سپس به سوی او بازگشت داده خواهيد شد.

در اين ترجمه جمله )با آنکه بيجان بوديد شما را جان بخشيد( معادل بسيار مناسب و جالبی برای

ياکمْ( است که از هر جهت دقت و ظرافت الزم در آن رعايت شده است.
أمواتا َفأَ ْح ُ
َکن ُتمْ ْ ً
)و ُ ْ

س َلکَ… ( :و ما همي با حمد تو تسبيح و
ُقد d
َمدکَ ونَ َ ﱢ
ُسبحِ dبح ْ ِ
حنُ ن َ ﱢ
 .2سورة بقره ،آية  …) :30ونَ َ ْ

برای تو تقديس مینماييم… .

س لَکَ( لحاظ گرديده ،در کمتر ترجمهای لحاظ شده است؛ زيرا
ُقد d
در اينجا دقتی که در ترجمه )ن َ ﱢ

َـدس لَـک(
س لَکَ در ترجمه لحاظ نگرديده است؛ در حالیکه )نُق ﱢ d
ُقد d
در بسياری از ترجمهها )الم( در ن َ ﱢ

س لَکَ( مفعولی میطلبـد کـه محـذوف اسـت و آن مـیتوانـد کلمـه
ُقد d
غير از )ن َُقدﱢسdک( میباشد) .ن َ ﱢ
نطهـر انفسـنا
)نقدس َلکَ ای ّ
ُ)أنفُس( يا َ)افعال( و يا )قلوب( باشد؛ به قول فخر رازی در تفسير کبيرّ :

من ذنوبنا و خطايانا ابتغأً لمرضاتک .او نطهّر افعالنا من ذنوبنا حتی تکون خالصةً لک .او نطهـر قلوبنـا

عن االلتفات الی غيرک حتی تصير مستغرقةً فی انوار معرفتک(.

1

مرحوم آيتاللّه طالقانی به خوبی اين نکته را دريافته است؛ لذا در تفسير اين آيـه مـینويسـد) :در

نقدس لک از الم )لک( معلوم میشود تقديس ذات الهی منظور نيست ،بلکه تقديس برای ذات و بـه
ّ

سوی آن است(.

2

َـدس لَـکَ،
مرحوم آيتاللّه معرفت در يکی از مقاالت خويش بدين نکته اشاره کـردهانـد کـه) :نُق ﱢ d

يعنی تطهير نفس برای آمادگی در حضور ساحت قدس الهی نـه تقـديس خـود خـدا( ،و ايـن همـان

چيزی است که فخر رازی به صراحت آن را گوشزد نموده است؛ در واقع چون مالئکه آدم را مفسـد و

خونريز میدانستند و او را شايسته خالفت نمیدانستند و خود را شايسته پاکی و تقديس میدانسـتند،

چنين گفتند .کيوان قزوينی نيز در تفسيرش میگويد) :الم )لک( در اينجـا نمـیگـذارد کـه ذات خـدا
مفعول نقدس باشد(.

3
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ْسدينَ( :و در زمين تبهکارانه سرکشی نکنيـد.
َعثوْا فِـیاألرضِ مdف ِ ِ
 .3سورة بقره ،آية  …) :60وَال ت ْ َ

در اين ترجمه حال بودن کلمه )مفسدين( کامالً منعکس شده است.

إن ّاللـهَ dيحِـبﱡ
َـيثُ أَمَر َُکم dاللّه ِ dﱠ
ِن ح ْ
تطه ْﱠرنَ َ ْفأ ُتـوهdنﱠ م ْ
4ـ سورة بقره ،آيات  222ـ ِ َ …) :223فإذا َ َ

ِـئتمْ َوقَـد dﱢموا إلنَ ْفُسِـکُمْ وَاتﱠقُـوا
لکمْ َفأ ُْتوا َحـرثْ َ ُکمْ أنَ ّـی ش ْ ُ
المت َطه ِﱢرينَ .نِساؤ ُُکمْ حَرْثُ َ ُ
التﱠـوّابِـينَ و َdيحِبﱡ َ d

اللّهَ…( … :پس آنگاه که پاکيزه شدند ،بياييد آنها را آنسان که خدا امر کرده است؛ همانا خدا دوست

میدارد توبهکاران را و دوست میدارد پاکی جويـان را .زنـان کشـتزار شـمايند ،پـس بياييـد کشـتزار
خودتان را هرگونه که میخواهيد ،و پيشی گيريد برای خود و پروا گيريد خدا را… (

شئ ُتمْ( به )هرگونه که خواهيد( ،ترجمهای دقيق و مطابق با شـأن نـزول آيـه و نظـر
ترجمه )أنَ ّی ِ ْ

شماری از مفسران دقيقالنظر است .توضيحات تفسيری اين مفسر نکتهسـنج نيـز ذيـل ايـن دو آيـه

َــيثُ أ ََمـر َُکمd
)فأتـُوهdنﱠ ،امر ارشـادی ،مِـنْ ح ْ
حاکی از واقعبينی و تعقل او در تفسير قرآن کريم استْ َ :
اللّه ،dهدايت در جهت امر تکوينی است تا هر مؤمن بابصيرت ،ناظر به امر و هدايت خدا باشد و انگيزه

شهوات و طغيانها او را از امر تشريعی و مسير تکوين منحرف ننمايد .حيث ،داللت به شرايط و زمان
و محل دارد؛ آنچنان که اگر به شخصی ،بذر و آالت کشت و توليد و زمين مستعد واگذار شود ،همين

امر صريح و عملی است که بايد با نظر به شرايط زمان و مکان ،آالت کشت را به کار برد و بـذر را در

زمين آماده شده بيفشاند و تعطيل وسايل و انحراف و غفلت از شرايط آن ،سـرپيچی از امـر و موجـب
مؤاخذه است…  .اضافه نساء به ضمير جمع مخاطب و تکرار آن ،اشعار بـه تعريـف و شـناخت زن در

جهت اضافه به مرد و توليد دارد ،نه از جهت مواهب انسانی يا غرايز حيواني…  .ايـن تعبيـر قـرآن ـ

تــوهdنﱠ(
)فأ ُ
ْث و اضافه آن به حَرثْ َ ُکمْ به جـای َ ْ
لکمْ ـ جامع و مطابق با واقع است…  ،تکرار حَر ُ
حَرْثُ َ ُ

ارشادی به همان مسير حرث است .أنَ ّی  ،داللت بر تعميم زمان و مکان و جهت دارد .در هـر زمـان و

مکان از هر جهتی که تمايل مرد برانگيخته شود ،در همان مجـرای حـرث روی آورد…  .امـر مقيـد

َفأ ُْتوا حَرثْ َ ُکمْ و تکرار حرث ،ارشاد صريح به اتيان در مجرای حرث است و تعمـيم )أنَ ّـی ( منصـرف از

غيرمجرای حرث میباشد و برای تجويز از مجرای حرث ،استدالل به اصل اباحه مورد ندارد(.

4

برای آگاهی بيشتر از تفسير اين دو آيه ،به تفسير المقتطف من عيون التفاسير از عالمه مصـطفی

الحصن المنصوری )ج  ،1صص  237ـ  (239مراجعه شود .اين تفسير چهار جلدی ،تفسيری کمحجم،

پرمعنا و دقيق است و در پانوشتها هم از روايات تفسيری بهره گرفته است.
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بم ْعرُوفٍ َ ْأو َتسْـرِيح dبِإ ِْحسـانٍ… ( :آن طـالق دو بـار
َإمساک ِ َ
 .5سورة بقره ،آية ) :229الطﱠالقُ مَرﱠتانِ ف ِ ْ

است ،پس از آن نگهداری به حق شناخته و يا رهايی به نيکي… ( .در اين ترجمـه ،بـا بـه کـارگيری واژه
)آن( ،مترجم بزرگوار نشان داده است که الف و الم در کلمه )الطالق( ،مشعر به طالق رجعـی اسـت ـ کـه

مرتـان = دوبـار ،فاصـله
شوهر بتواند بدون عقد مجدد رجوع کند ـ و در تفسير آن فرموده اسـت) :مفهـوم ّ

طالقها از يکديگر است .ظاهر اين آيه و صريح روايات ،وجوب فاصله ميان طالقها میباشد؛ پس اگـر در

يک مجلس و با يک لفظ دو يا سه طالق واقع شد ،فقط حکم يک طالق را دارد و بعضی در ايـن صـورت

اصل طالق را باطل میشمارند .از ابن عباس روايت شده است :جملـه )طلَ َقـت dثَالثـاً( مثـل آن اسـت کـه

َالثا .سه بار فاتحه را خواندم ،و مقصودش با همين گفتار خواندن سه بار فاتحه باشد.
الفاتحةَ ث ً
بگويد :قَرأَ َتَ ِ d
آيا چنين گفتاری راست است يا کلمه َلغوی به زبان آورده است؟(.

ِـين( :نگهدار باشـيد
قانت َ
وموا للِ ّهِ ِ
وق d
َالصالةِ الوdسْطی َ ُ
وات و ﱠ
)حافظوا علَ َی الصلﱠ َ ِ
 .6سورة بقره آية ُ ِ :238
بر نمازها و نماز ميانه و به پا ايستيد برای خدا فروتنانه.

ترجمهای که از اين آيه ارائه شده ،ترجمهای موزون و دلنشين است.
َالصالةِ الوdسْطی ،عطف خـاص بـه عـام بـرای تخصـيص اسـت .در
در تفسير اين آيه میگويد) :و ﱠ

روايات و گفتههای مفسرين ،مصاديقی برای صلوة وسطی ذکر شده :نمـاز ظهـر يـا جمعـه؛ چـون در
وسط روز انجام میشود و همچنين ديگر نمازها که از جهتی در وسط مـیباشـند .يـا نمـاز عصـر بـه
شـغ ُونا عَـنِ
)مال اللّه dقلُ ُوبd dهم وبَ dيـوتَ dهم نـاراً کَمـا َ لَ
استناد گفته رسول خدا)ص( در عصر کارزار احزابَ َ :

الشمس :(dخدا گورها و خانههای آنان را پر از آتش کند کـه مـا را از نمـاز
حتی غابَتِ ﱠ
الصﱠلوةِ الوdسطی َ ّ
وسطی بازداشتند تا آفتاب غروب نمود؛ و روايت ديگری از آن حضرت) :چون نماز عصر بـين دو نمـاز

روز و دو نماز شب است و چون غالباً در هنگام اشتغال مردم انجام میشود( .از اسامه روايت شده کـه

گفت) :وسطی نماز ظهر است ،چه رسول خدا)ص( نماز ظهر را در ميان گرمای روز انجام میداد و بـا
او بيش از يک يا دو صف نبود و مردم سرگرم گفتگوها و داد و ستد بودند تا آيه نازل شـد( .از بيـان و

موارد اين روايت معلوم میشود که تطبيق نماز وسطی بـه نمـاز ظهـر يـا عصـر از جهـت اشـتغال و

گرفتاری مردم در اين هنگام است و نظر به تعيين در اين موارد نيست؛ چون در اين آيه جـز توصـيف
)الوسطی( قرينه و نشانهای از تعيين آن نيست؛ و وسطی ،صفت تفضيلی و مؤنث اوسـط = وسـط تـر

است که متعلق آن ذکـر نشـده ،بايـد نظـر آيـه بـه هـر نمـازی باشـد کـه در ميـان گرفتـاریهـا و

کشمکشهای غفلت آور برپا میشود(.
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در تفسير طبری ،روايات گوناگونی که در آنهـا هريـک از نمازهـای پنجگانـه مصـداق )الصـلوة
)الصالةِ الوdسْطی ( هـر
الوسطی( دانسته شده ،ذکر گرديده است 6.اما پذيرفتن سخن ايشان که مراد از ﱠ
نمازی باشد که در ميان گرفتاریها و کشمکشهای غفلت آور ،برپا شود ،محل تأمـل ،بلکـه اشـکال
)حـافظوا علَ َـی
ِ ُ
َالصالةِ الوdسْطی ( که بعد از
است؛ زيرا )وdسطی( صفت برای )صلوة( است و از طرفی )و ﱠ
وات( آمده ،عطف خاص به عام برای تخصيص و تأکيد است که نشان میدهد نماز وسطی يکـی
الصلﱠ َ ِ

وات( است و متعلﱠـق آن نمـیتوانـد چيـزی خـارج از
)حافظوا علَ َی الصلﱠ َ ِ
از نمازهايی است که داخل در ِ ُ
نمازهای پنجگانه باشد تا اينکه بگوييم مراد از آن نماز در ميان گرفتاریها و کشمکشهای غفلتآور
باشد؛ بنابراين برای کشف مصداق )صلوة وdسطی( بايد به روايات صـحيحالسـند کـه دال بـر مقصـود

باشند ،متوسل شويم و چون روايات گوناگونی در اين باب نقل شده ،به گونـهای کـه در هـر روايتـی
يکی از نمازهای پنجگانه مصداق )صلوة وسطی( قلمداد گشته است ،برای کشف حقيقت بايد به ناچار
دست به دامن )قرائن( شويم و دستکم ببينيم کداميک از روايات با قرينـه خـارجی و عينـی سـازگار
است و کداميک ناسازگار .اينجاست که با استفاده از کلمه )وdسطی( میفهميم چنين نمـازی بايـد بـه

گونهای در ميان ديگر نمازها قرار گيرد که شرايط )وسط بودن( را از جهت وضعی بتـوان در آن ثابـت
دانست و چنين نمازی قطعاً بر نماز عصر قابل انطباق است؛ زيرا ميان دو نماز روز و دو نماز شب قرار
گرفته است و اين خود بهترين قرينه میتواند باشد؛ چون جز نماز عصـر هـيچيـک از نمازهـا چنـين

جهت وضعی ندارند که در ميان دو نماز روز و دو نماز شب قرار گرفته باشـد و از آنجـا کـه نمازهـای

پنجگانه در عصر رسالت و نبوت بيشتر اوقات در پنج وقت جداگانه اقامه میشده است و خواندن نمـاز
عصر بعد از نماز ظهر ـ آن هم با فاصله زمانی ـ برای شماری از مسلمانان سخت مینموده و چه بسا

کسانی از حضور در جماعت نمازگزاران عصر به دليل گرمای روز و يا اشتغاالت ديگـر سـهلانگـاری

مینمودهاند ،شايد تأکيد اين آيه شريفه بر محافظت از آن ،از اين بـاب باشـد .در تفسـير طبـری63 ،
روايت از رسول خدا)ص( نقل گرديده که مراد از )الصلوة الوسطی( نماز عصر است 7.در تفسير مجمـع-
البيان نيز شش قول در تفسير )الصلوة الوسطی( نقل شده است که بر حسب روايتی از حضرت علی)ع(
مراد از آن نماز عصر است.
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َـبعَ
حبـةٍ أنَ ْ َبتَـتْ س ْ
َمثـلِ َ ﱠ
الذينَ ْ dينفِقُونَ أ َْموالَ dهمْ ِفی َسبِــيلِ ّاللـهِ ک َ َ
)مثلُ ﱠ ِ
 .7سورة بقره ،آية َ َ :261
سَنابِلَ… ( :نمودار ]زندگی[ آنان که همی دهند اموال خود را در راه خدا ،هماننـد دانـهای اسـت کـه

بروياند هفت خوشه را… .

)مثَل( به )نمودار( ،آن هم با قيد توضيحی واژة )زندگی( در ميـان قـالب ،معـادلی زيبـا و
ترجمة َ

مناسب و توضيحی رسا و گويا به شمار میرود و همينگونه است ترجمه آيه  265از همين سوره.

ِـالحقﱢ… (:
َــزل علَ َيْـکَ الکِتـابَ ب ْ َ
إال هdوَ ْالحَـيﱡ ْالقَــيﱡوم dن ﱠ َ
 .8سورة آل عمران ،آيات 2ـ) :3اللّه dال ِإلـهَ ِ ّ

همان خدا ،نيست خدايی مگر همان خدای بس زنده پاينده برپادار ،همـی فروفرسـتاد بـر تـو کتـاب را بـه
حق… .

ظرافت اين ترجمه ،به ويژه معادل بجا و مناسب واژة مرکب )پاينـدة برپـادار( بـرای )قيـوم( ،بـر

اهلش پوشيده نيست.

تشأ وَتَنْـزِع dالملْ dـکَ ِممﱠـنْ َ ُ
تشـأ
مالکَ الملْ dکِ تُـؤ ِْتی الملْ dکَ مَنْ َ ُ
 .9سورة آل عمران ،آية )ُ :26قلِ الل ّdهمﱠ ِ

بـي ِدکَ الخَيْرُ إ ﱠِنکَ َعلی ُکلﱢ شَیءٍ َقدِيرُ( :بگو :بار خدايا ،ای دارنده دارايی! همی
تشأ ِ َ
َتذ ﱡل مَنْ َ ُ
تشأ و ُ ِ
و ُ َِتعزﱡ مَنْ َ ُ

دهی دارايی را به هرکه بخواهی و برگيری دارايی را از هرکه بخواهی و فَرﱠهی دهی هر کـه را بخـواهی و
زبون کنی هرکه را بخواهی ،به دست توست ُگزيدگی؛ همانا تو بر هرچه بس توانايی.

ترجمه اين آيات را ـ از جهت انطباق کامل با متن و ارائه نثری موزون و خوشآهنگ ـ میتـوان

زيباترين و ظريفترين ترجمه دانست .ترجمه )مالک( بـه )دارنـده() ،خيـر( بـه )گزيـدگی() ،عـز( بـه
)فرهی( و )ذُل( به )زبونی( از ديگر ظرافتهای اين ترجمه است.
ﱠ

dسو ِﱢمــينَ(:
المالئ َکـةِ م َ
ِخمْسَـةِ آالفٍ مِـنَ َ ِ
dمدد ُْکمْ ربَ ﱡــکُمْ ب َ
 .10سورة آل عمران ،آية  …) :125ي ْ ِ
)پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشانگذار ياری میکند.

در اين آيه ،کلمه )مسوﱢمين( که به صيغه اسم فاعل آمده ،به درستی به )نشانگذار( ،ترجمـه شـده

است؛ ولی بسياری از مترجمان آن را به )نشاندار( برگرداندهاند که غلط اسـت؛ زيـرا )نشـاندار( معـادل
صيغه مفعولی آن است.

 .11سورة قارعه ،آيات  1ـ ) :3القارِعَةُ ما القارِعَةُ وَمـا ْأدراک َ مـا القار َِعـةُ( :آن حادثـة کوبنـده،
چيست آن حادثة کوبنده؟ و چه دانستات که چيست آن کوبنده؟( اکثـر قريـب بـه اتفـاق مترجمـان

قرآن ،کلمه )ما ْأدراک َ( را به صورت )تو چه میدانی( ترجمه کردهاند؛ يعنی فعل متعدی َ)ادری( را به

صورت الزم تصور نمودهاند؛ به عبارت ديگر )ما ْأدراک َ( را در هيئت )ما تدری( درآوردهاند .اين کلمـه
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َدريکم() ،يdدريک( ذکر شـده اسـت .از يـازده
)أدريک َ() ،ا ُ
جمعاً هفده بار در قرآن کريم به صورتهای ْ
موردی که اين کلمه در جزء آخر قرآن آمده )يک مورد به صـورت )يdـدريک( و ده مـورد بـه صـورت
)اَدريک((؛ مرحوم آيتاللّه طالقانی 9 ،مورد آن را به صورت متعدی و دو مورد ديگر را به صورت الزم

يدريک َ( در سوره عبس ،آيه سوم چنين میگويد) :يdـدری از بـاب
ترجمه کردهاند .در توضيح واژه )ما ْ d
)دری( :به چيزی دسـت يافـت و علـم بـه آن را فـرا گرفـت .مـا
افعال ،يعنی )چه تو را دانا کرده( ،از َ

يdدريک :با آنکه متعدی است ،در خطاب استفهامی و اصطالح به معنای الزم میآيد :چه دانی تو؟(.

9

اما مبنای ترجمه چنين فعل متعدی به الزم ،در خطاب استفهامی و اصطالح ،شايد به خاطر قالب

زبان فارسی باشد که در اينگونه موارد ،قالب الزم آن ،مفهومتر و گوياتر از قالب متعدیاش میباشد؛

وگرنه معنی تحتاللفظی آن )چه دانايت کرد() ،چه دانست ات( و )چه چيـز فهمانـدت( مـیباشـد .در
َعير(؛ يعنی شتر
)أغ ﱠد الب ُ
کالم عرب در مواردی باب افعال در معنی ثالثی مجرد به کار رفته است؛ مثل َ َ

غده درآورد؛ يا کلمه مفلح که به معنی رستگار است .تا اينجا يازده نمونه از ترجمه آيـات قـرآن ـ بـه

مصداق )مشت نمونه خروار( ـ از تفسير ارجمند )پرتوی از قرآن( که گويای دقت ،ظرافت و اسـتواری

اين اثر پربهاست ،ذکر گرديد و اينک به بيان نمونههايی از اين ترجمه میپردازيم که میتوان گفت ر

آنها )تَرکِ َاولی ای( رخ داده است:

ترک اَولیهای اين ترجمه

ـر المَغضُـوبِ
غي ِ
َـيهمْ َ ْ
الذينَ أنَ ْعَمتَ علَ ِ
 .1سورة حمد ،آيات  6ـ )ِ :7اهْ نِد َا الصﱢراطَ المdستَقِـيمَ صِراطَ ﱠ ِ

يهم وَالَ الض ﱢّآلين( :ما را به راه راست هدايت فرما؛ راه چنان مردمی که بر آنها نعمت ارزانی داشـتی،
علَ َ ِ

)غير( مجرور است تا بَـدَل از ضـمير )هdـم( در
نه کسانی که مورد غضب شدهاند و نه گمراهان .کلمة َ ِ
)الذين( باشد؛ بنابراين گـروه
)الذين( باشد و حتی میتواند وصف برای ﱠ
)علَ َيهم( باشد و میتواند بدل از ﱠ
)ضـالين( در اصـل ،در
ّ
َ)انعَمتَ عليِهم( نه مغضوباند و نه ضالين؛ نـه اينکـه دو گـروه )مغضـوبين( و

عرضِ )انعمت عليهم( قرار گيرند که ما مشمول گروه )انعمت عليهم( بشويم؛ ولی مشـمول دو گـروه

بعدی نشويم ،بلکه مراد آيه اين است که ويژگیهـای گـروه دوم و سـوم در گـروه اول کـه )انعمـت

عليهم( باشد ،وجود ندارد و اصوالً )مغضوبين( و )ضالين( داخـل در )الصـراط( نيسـتند کـه نفـی آنهـا
خواسته شود؛ يعنی اين دو گروه تخصصاً از مفهوم )الصراط( خارجاند نه تخصيصا؛ً زيرا اگـر جـز ايـن

میبود ،به جای )غير( کلمه )ال( میآمد که نيامده است .با توجه به نکـات فـوق ،ترجمـة دقيـق آيـه
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چنين است) :ما را به راه راست هدايت کن؛ راه آنان که نعمتشان دادی که آنان نه مورد خشـم قـرار

گرفتهاند و نه گمراهند(.

گفتنی است در ميان مترجمان پيش از انقالب اسالمی ،تنها مرحـوم شـيخ ابوالحسـن شـعرانی و

سيدعلی نقی فيضاالسالم اين آيه را به صورت دقيق ترجمه کردهاند.

َون( :و بـرای آنـان عـذاب دردنـاکی
َــکذ َ
کانوا ي ْ بِ
عذاب أَلِـيم dبِما ُ
َلهمْ َ d
 .2سورة بقره آية  …) :10و َ d

است به سبب آنکه همی تکذيب مینمايند.

)يکذﱢبون( به تشديد حـرف )ذ( مـیباشـد! بنـابراين
)يکذ dون( فعل الزم است نه متعدی که َ d
کلمه َ بِ

ترجمة صحيح آيه چنين است) :و برای آنان عذاب دردناکی است به سبب آنچه دروغ میگفتند(.

dون( :حـق را بـه باطـل
الحقﱠ وأَ َنتُمْ تَعلْ َم َ
َتکت ُdموا َ
الحقﱠ ِبالْباطِلِ و َ ْ
ِسوا َ
 .3سورة بقره ،آية ) :42وَال تلَ ْب d

نپوشيد ،در حالی که کتمان حق مینماييد و آن را میدانيد.

الحقﱠ( است؛ زيرا )نون( )تکتموا( به جزمی افتاده است؛
ِسوا َ
الحقﱠ( عطف به )ال تلَ ْب d
َتکت ُdموا َ
جمله )و َ ْ

چون )ال(ی نهی بر سر آن آمده است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين اسـت) :و حـق را بـه باطـل
درمياميزيد و حق را با آنکه خود میدانيد ،کتمان مکنيد(.

ِل( به معنی )آميخـتن( اسـت؛
dون( از مصدر َ)لبس( )به فتح الم( از باب )فَعَلَ َيفع ُ
ضمناً فعل َ)تلبِس َ

dون( از باب )فَعِلَ َيفعَلُ( از مصدر ُ)لبس( )به ضم الم( به معنی )پوشيدن( است.
اما َ)تلبَس َ

در آيات قرآن ،هرجا سخن از لباس پوشيدن است)َ ،يلبَس( )به فتح باء( به کار رفته و هرجا سخن

ِس( )به کسر باء( استعمال شده است؛ بنابراين ترجمه آيه )يا
از )آميختن( و )مشتبه ساختن( است)َ ،يلب d

ِل( )آل عمران :(71 /ای اهل کتاب چرا حـق را بـه باطـل مـي-
ِسون الحقﱠ بالباط ِ
َأهلَ الکتابِ ِلمَ َتلب َ d

پوشانيد 10اين گونه تصحيح میشود) :ای اهل کتاب! چرا حق را به باطل درمیآميزيد؟(

ِعهد ُِکمْ( :و به عهد من وفا کنيد تا بـه عهـد شـما
أوف ب َ ْ
ِعهدِی ُ ِ
 .4سورة بقره ،آية  …) :40وأَ َ ْو ُفوا ب َ ْ

وفا کنم.

رکم() :پس به ياد آريد مرا تا به ياد آرم شما را.
أذک ُ
و نيز همين سوره ،آية )َ :152فاذک ُُرونی َ ُ

)اوف( و )اَذْک ُْر( بـه وسـيله
با توجه به اينکه در اين آيات و امثال آن که مجزوم شدن فعلهای مضارع ِ

مقدر است ،کلمه )تا( در ترجمه اينگونه آيات بايد حذف شود؛ زيـرا معنـايی کـه بـه وسـيله آن القـا
شرط ّ

میشود ،با تقدير شرط در آيه سازگار نيست؛ بنابراين ترجمة صحيح آيات چينن است) :و به عهـد مـن وفـا
کنيد؛ من نيز به عهد شما وفا میکنم(؛ )پس به ياد من باشيد که من نيز شما را ياد میکنم(.
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همچنين است آيات  58و  61از سورة بقره و موارد ديگری در سورههای حج27 /؛ قصص 32 /و

49؛ احزاب 70 /ـ 71؛ فاطر37 /؛ هود52 /؛ محمد31 /؛ غافر 60 /و نوح 11 /ـ .12

َـکمْ( :آيا پس از اين ،چشم داريد که به سـود شـما
ْمنوا ل ُ
أن dيؤ ِ ُ
)أف َت ْطمَعdونَ َ ْ
 .5سورة بقره ،آية َ َ :75

ايمان آرند؟

بکمْ( فرق دارد؛ اولی به معنی اقرار و اعتراف است و دومی به معنی
َـکمْ( با )dيؤ ِْمنُوا ِ ُ
ْمنوا ل ُ
تعبير )dيؤ ِ ُ

ايمان آوردن و گرويدن؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است) :آيا به اين دل بستهايد که ]يهـودان[

به سود شما اعتراف کنند؟(

َسـر النّـاظ ِِرينَ( :گفـت:
صـفْرأُ فاقِــع َ dنْلو ُهـا ت  dﱡ
َقـرةُ َ
َقول إنِ ﱠها ب َ َ
 .6سورة بقره ،آية  …) :69قالَ إنِ ﱠه dي ُ ُ
میگويد :آن گاوی است زرد پررنگ که رنگش بينندگان را شادان مینمايد.

فاقع( آورده اسـت؛ در صـورتی کـه
اشکال در تعبير )زرد پررنگ( است که به عنوان معادل )صفرأُ ِ

)فاقع( صفت برای )صفراء( نيست؛ زيرا اگر چنين میبود ،به صورت )فاقعة( میآمد؛ در حالی که )لَون(
متعلق موصوف( ،و
فاعل برای )فاقع( و جمله )فاقع لونها( صفت سببی برای بقره است )صفت به حال ﱠ

واضح است که ضمير مستتر در فعل )تَسdرﱡ( به بقره برمیگردد.

ترجمه صحيح آيه چنين است) :گفت :میگويد :آن گاوی است زرد ـ رنگش يکدست ـ بيننـدگان

را شاد میکند(.

ْمان… ( :و پيـروی کردنـد از
 .7سورة بقره ،آية ) :102و ﱠَاتب َdعوا ما َ لْتت ُوا الشﱠياطِـينُ َعلی ملْ dـکِ س َdـلي َ

چيزهايی که شياطين همی درباره ملک سليمان میخواندند… .

)علی( بيايد ،به معنی )تهمت زدن( و )دروغ بستن( است نه خوانـدن .در
)تالوت( اگر با حرف جرّ َ

تفسيرالميزان نيز بدين نکته اشاره شده است; بنابراين ترجمة دقيق آيه چنين است) :و ]يهودان[ آنچه
شيطانها بر ضد فرمانروايی سليمان تهمت ]ساحری[ میزدند ،پيروی کردند(.

ْرف dهمْ بِسِـيماهdمْ… ( :آنها را به چهرههاشان میشناسی.
 .8سوره بقره ،آيه  …) :273تَع ِ ُ

بايد توجه داشت )سيما( به معنی )چهره( نيست ،بلکه به معنی )عالمت() ،نشانه( و )حال و وضع(

است؛ البته ممکن است گاهی حال و وضع و نشانه در چهره نمايان گردد؛ بنابراين نبايد مصداق را بـا

dـجود( )فـتح/
ـر الس d
)سيماهم فی dوجوهِ ِهم مِن أثَ َ ِ
d
مفهوم خلط نمود .اگر سيما به معنی چهره باشد ،آيه

 (29را چگونه میتوان معنا کرد؟ آيا میتوان گفت) :چهرههاشان در صورتهاشان از اثر سجود نمايان
است(؟! هرگز؛ بلکه بايد گفت) :بر اثر سجده ،عالمتشان در چهرههاشان نمايان است(.
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بسيماهم( )رحمان ،(41 /يعنی )بزهکاران به عالمتشـان شـناخته
d
َ
المجرمون
dعرف d
همچنين آيه )ي َ d

ِسيماهم( )اعـراف ،(46 /يعنـی )بـر آن بلنـدیهـا
d
َعرفُونَ ُکالً ب
)وعلَ َی االعرافِ رجال ،ي ِ
میشوند( و نيز َ

مردانیاند که همه را به عالمتشان میشناسند(.

هديـکمْ( :و بايد شماره روزهها را
بروا اللّهَ َعلی ما َ ُ
العدةَ و ِ َُلت َک ُ
 .9سورة بقره ،آية  …) :185و ِ َُلتکْملِ ُوا ِ ﱠ
به پايان رسانيد و بايد خدای را به آنچه شما را هدايت کرده ،به بزرگی ياد کنيد.

)لت َک ﱢب ُروا( به صورت فعل امر ترجمه شدهانـد و در تفسـير آيـه هـم
در اين ترجمه ،کلمه )و ِ َُلتکم ُِلوا( و ِ ُ

میگويد) :چون امر و ِ َُلتکم ُِلوا ،بعد از امر به روزه ماه رمضان اسـت ،کمـال ظـاهری آن بـه معنـای اتمـام

میباشد… (؛ در صورتی که اگر اين دو کلمه فعل امر میبودند ،حرف )الم( با آمدن حرف واو بر سـر آن
ساکن میشد؛ در حالی که الم مسکور در اينجا الم علت است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه ،چنين اسـت:
)تا اينکه شماره ]مقرر[ را کامل کنيد و خدا را به پاس آنکه هدايتتان کرده است ،به بزرگی ياد کنيد(.

الضالينَ( :و ياد آوريـد او
کن ُتمْ مِنْ َ لْقب ِهِ لَمِنَ ّ ﱢ
هديـکمْ وَ ِإنْ ُ ْ
ُروه کَما َ ُ
 .10سورة بقره ،آية ) :198وَاذْک ُ d

را آنچنان که رهبری نموده شما را و گرچه پيش از اين از گمراهان بوديد(.

الذينَ َهدَی اللّه :( …dگرچه ايـن
َـکبِـيرَة إِالّ علَ َی ﱠ ِ
کانتْ ل َ
إن َ
همچنين سورة بقره ،آية  …) :143وَ ِ ْ
بس گران است مگر بر کسانی که خداوند آنها را هدايت کرده است.
سورة آل عمران ،آية  164نيز چنين است.

بايد توجه داشت )إن( در اين دو آيه ،مخففه از مثقله است ،نه وصليه و نه شـرطيه؛ پـس ترجمـه

صحيح اين دو آيه چنين است) :او را ياد کنيد همچنان که شما را هدايت کرده است و به راسـتی کـه

پيش از آن از گمراهان بوديد(؛ )به راستی که ]اين کار[ جز بر کسانی که خدا هدايتشان کرده اسـت،
سخت گران بود(.

dروةِ الـوثْ dقی … ( … :همانـا درآويختـه بـه
استمْسَـکَ بِـالع ْ َ
 .11سورة بقـره ،آيـة ) … :256فَقَـدِ ْ َ
دستآويز استوار… .

)اوثق( و صيغه تفضيل است که معادل آن در فارسی با لفظ )تر( و )ترين( مـیآيـد؛
)وثقی( مؤنث َ َ
d

بنابراين ترجمه دقيق آيه چنين است) :به راستی که به استوارترين دستاويز درآويخته است(.

ْـوال وَاألنَ ُْفـسِ
ف و َْالجdـوعِ ونَ َقْـصٍ مِـنَ األَم ِ
الخو ِ
ِشیء مِنَ َ ْ
ﱠـکمْ ب َ ٍ
 .12سورة بقره ،آية ) :155و َ ََلن لْب ُ نَو ُ

و ﱠَالثمَراتِ وبَ َشﱢرِ الصّاب ِِرينَ( :و به يقين میآزماييم شما را به چيـزی از تـرس و گرسـنگی و کـاهش از

مالها و جانها و بهرهها؛ و نويد ده صابران را.
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کلمة َ)انفُس( در اين آيه با توجه به اينکه عطف بر )نَقصٍ مَنَ االَموال( است ،نمیتواند بـه معنـی
ْت( )آل
المو ِ
)جانها( باشد ،بلکه به معنی )کسان( و )اشخاص( است؛ همچنين در آيه )کُلﱡ نَفْسٍ ذائِقَةُ َ
عمران (185 /نمی توان گفت) :هر جانی چشنده مرگ است(؛ چون اساساً جانها نه مـیميرنـد و نـه

ناقص میشوند ،بلکه جاويداناند؛ بنابراين کم و کاستی در جان ،مفهوم و معنای معقولی ندارد.

پس ترجمه دقيق آيه چنين است) :و شما را به اندک چيـزی از تـرس و گرسـنگی و کاسـتی در

مالها و کسان و محصوالت میآزماييم و مژده ده شکيبايان را(.

ناگفته نماند در مواردی چند ،کلمه )أنفُس( و َ)نفس( در قرآن به معنی )روح = جـان و روان( نيـز

ُون( )توبه) ،(85 :ونَ َفْسٍ وَما سَـوّاها( )شـمس،(7 /
dـهمْ َوهdمْ کافِر َ
به کار رفته است؛ مانند) :وَت َْزهَقَ أنَ ْفُس d
بالنفْسِ اللﱠـوّام َِة( )قيامت .(2 /ولی در بـاقی مـوارد ـ
ْسم ِ dﱠ
المطمَئِن ُﱠة( )فجر) ،(27 /وَال ُأق ِ
)يا أَيتُها النﱠفْسْ d d
چنان که از استعمال آن برمیآيد ـ به معنی )خود() ،کس( و )شخص( میآيد ،نه جان و روح و روان.
الجنــةَ( )توبـه (111 /ترجمـه
لهم َ dﱠ
اشتَری مِنَ المdـؤ ِْمنِـينَ أنَ ْفُسَـهdمْ وأَ َْموالَ dهمْ ِ َبأن َ d
)إن اللّهَ ْ
در آيه ِ ﱠ
صحيح آيه چنين است) :بی گمان خداوند از مؤمنان ،خودشان و مالهاشان را خريده است؛ بـه اينکـه

بهشت برای آنان باشد(.

اساساً گاه انسان با مال و ثروتش در راه خدا جهاد میکند و يک وقت هـم تنهـا خـود بـه جنـگ

میرود و گاهی هم هر دو را به کار میگيرد؛ هم مال و هم تمام قوا و نيـروی خـود را .در اينجاسـت
که بذلالنفس و اموال ـ يعنی به کارگيری نيروی شخصی و مالی در راه خدا ـ تحقق پيـدا مـیکنـد؛

چه در اين راه کشته شود و يا بعد از پيکار زنده بماند؛ بنابراين )بذلالنفس( در ايـن آيـه ،تنهـا شـامل
)شهيدان( نمی شود ،بلکه کليه )جانبازان( و حتی )کسانی که بعد از پيکار ،به سـالمت تمـام از جبهـه

جنگ برگشتهاند( نيز شامل میشود و اين طور نيست که واژه )انفس( ـ آنگونه که بيشتر مترجمان و

غير آنها پنداشتهاند ـ در اين آيه و امثال آن به معنی )جانهـا( باشـد و در نتيجـه تنهـا شـامل حـال
شهيدان شود نه ديگر مجاهدان مجروح و يا سالم و زنده راه حق!

dون( :و اگـر بخشـايش کنيـد،
کن ُتمْ تَعلْ َم َ
إن ُ ْ
خيرُ لَـکُمْ ِ ْ
ن َتصَ ﱠد ُقوا َ ْ
 .13سورة بقره ،آية  …) :280وأَ َ ْ

بهتر است برای شما اگر چنانچه بايد بدانيد.

در اين ترجمه)َ ،أن( ناصبه به صورت )إن( شرطيه تصور شده است که صحيح نيست؛ در صورتی

)تص ﱡد ُق ُکم( درمیآيد.
که )أن( با فعل مضارعِ َ)تصَ ﱠد ُقوا( به تأويل مصدر میرود و به صور َ َ
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بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است) :و صدقه دادن شما ،برايتان بهتر است؛ اگر بدانيد(؛ يـا) :و

بخشيدن ]مطالبات[ برای شما بهتر است ،اگر بدانيد( .ترجمه دوم با توجه به سـياق و محتـوای تمـام
آيه است.
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يا) :و اينکه ببخشيد برايتان بهتر است ،اگر خود بدانيد( 13.در اين صورت از تأويل بردن خـودداری

شده است ،ولی َأن ناصبه در ترجمه لحاظ شده است.

يا) :و صدقه دادن ،برای شما بهتر است ،اگر میدانستيد(.

بسياری از مترجمان َ)أن( ناصبه را در اين آيه به صورت ِ)ان( شرطيه ترجمه کردهاند! و حتی ايـن

لغزش به بعضی از ترجمههای منظوم نيز سرايت کرده است:
)اگر تنگدست است آن بينوا

که صحيح آن بدينگونه است:

)اگر تنگدست است آن بينوا

بر او گر ببخشيد ،باشد روا

14

تصدّق بر او هست خير شما(

 .14سورة آل عمران ،آية  …) :37وَکَفلﱠ َها زَکَر ِّيا… ( :و به کفالت گرفت او را زکريا.

اين ترجمه در صورتی میتواند درست باشد که )کَفَلَ( را بدون تشديد )فاء( قرائت کنيم؛ در حـالی

ﱠل( با تشديد )فاء( دو مفعولی است) .هاء( مفعول به اول و )زکريا( مفعول به ثانی است و ضمير
که )کَف َ
مستتر در کَفﱠلَ کلمه )اللّه( است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است) :و سرپرستی وی را به عهده
زکريا نهاد(؛ يا) :و زکريا را سرپرست وی ساخت(.

گفتنی است قرآن کريم را نبايد بر اساس قرائتهای شاذّ ترجمه کرد.

ُـون َعلـی ّاللـهِ
سبــيلُ وَي َُقول َ
ﱢـيينَ َ ِ
)قالوا َليْسَ علَ َيْنا ِفی األُم ﱢ
 .15سورة آل عمران ،آيات  75ـ ُ :76

ِـين( :میگويند در برابر امیها بـر
المتق َ
ن اللّهَ dيحِبﱡ  dﱠ
ِعه ِدهِ وَاتﱠقی َ ِفإ ﱠ
الکذبَ َوهdمْ يَعلْ َمdونَ َبلی مَنْ َأوْفی ب َ ْ
َِ

عهده ما راهی )تعهدی( نيست ،و میگويند )میبندند( بر خدا چنان دروغی و حال آنکه میدانند .آری،

هرکس به عهد خدا وفا کند و پروا گيرد ،پس راستی خدا دوست میدارد پرواگيرندگان را.

بايد توجه داشت کلمه َ)بلی( حرف جواب و مخصوص جمله منفی است و داللت بـر ابطـال نفـی

میکند و در اينگونه موارد ،معادل فارسی آن کلمه )چرا( است نه )آری(! و در سورة بقـره ،آيـات ،81
 112و 260؛ آل عمران 125 /و انشقاق 15 /نيز چنين است و همينگونـه اسـت در مـوارد ديگـر از
سورهها )در اين باره به کتاب مغنی اللبيب ابن هشام ،باب اول ،حرف الباء مراجعه شود(.
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ِـين( :و آنچـه از
بالم ﱠتق َ
َروه وَاللّه dعلَ ِـيمd ِ d
يکف ُ d
خيرٍ فلَ َنْ ْ d
 .16سورة آل عمران ،آية ) :115وَما يَفْعلَ ُوا مِنْ َ ْ

خير انجام میدهند ،هرگز از آن پوشيده نگردند )ناسپاس نگردند آن را( و خدا بس داناست بـه مـنش
پرواپيشگان.

يفع ُوا( همانگونه که در خود اين تفسـير تصـريح شـده ،شـرطی و ابهـامی اسـت نـه
)ما( در )ما َ لَ

موصول؛ بنابراين ترجمه دقيق آيه چنين است) :و هر کـار خيـری انجـام دهنـد ،هرگـز در مـورد آن

ناسپاسی نمیبينند و خدا به ]حال[ پرواپيشگان داناست(.

الظال ِِمــينَ( :و چـه بـد اسـت جايگـاه ابـدی
 .17سوره آل عمران ،آيه  …) :151وبَ ِـئْسَ َمثْـوی ّ

ستمگران.

ِ)بئسَ( از افعال ذم است نه تعجب! بنابراين کلمه )چه( زايد است و بايد حذف شود؛ و همينگونـه

است ديگر آياتی که اين کلمه در آنها به کار رفته است؛ از جملـه :بقـره 206 ،126 ،102 ،93 ،90 :و

آل عمران 187 ،162 ،12 :و .197

الذينَ ناف َُقوا… ( :و بايـد
 .18سورة آل عمران ،آيات  166ـ  …) :167وَلِـيَعلْ َمَ المdـؤ ِْمنِـينَ وَلِـيَعلْ َمَ ﱠ ِ

مؤمنين را بداند )و بشناسد( ،و بايد کسانی را که دورويی کردند ،بشناسد.

بايد توجه داشت کلمه )و َِلي ََعلمَ( که دو بار ذکر شده ،فعل مضارع است نه فعل امر! زيرا اگـر فعـل

امر میبود ،با آمدن حرف )واو( بر سر آن) ،الم( مجزوم میشد؛ در حالی کـه در اينجـا حـرف الم آن

مکسور است و علت را میرساند .ترجمـه صـحيح آيـه چنـين اسـت) :تـا گرويـدگان را بازشناسـد؛ و

بازشناسد آنان را که دورويی کردند( 15 .توضيح :در مقام تفسـير روشـن اسـت کـه در اينجـا مـراد از
)بازشناس( ،همان )بازشناساندن( يا )معلوم داشتن( است.

بال ِذينَ َلمْ يلَ ْح َُقوا ِبهِـمْ مِـنْ خلَ ِْفهِـمْ…
َست ْبشِرُونَ ِ ﱠ
 .19سورة آل عمران ،آيات  170ـ  …) :171وَي ْ َ

ن ِ ِبنعْ َمةٍ مِنَ اللّه…( … :و میخواهند مژده دهند به کسانی که تـا کنـون از پشـت سرشـان
َست ْبشِرُو َ
ي َْ
بدانان نپيوستهاند…  .میخواهند مژده دهند به نعمتی از خدا… .

َستبشِرُون( از مصدر )اَستِبشار( ،الزم اسـت نـه متعـدی؛ بنـابراين ترجمـه
بايد توجه داشت فعل )ي َ

صحيح آيه چنين است …) :و به حال کسانی که از پی آنان به آنان نپيوستهاند ،شادمانند… به نعمتی
از خدا شادمانند(.
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ف َ ْأولِيـأَه dفَـال َتخـافُوهdمْ َوخـافُونِ ِ ْ
إن
يخ ﱢو d
الشيْطانُ َ d
ذلکم dﱠ
 .20سورة آل عمران ،آية ) :175إنِ ما ما ِ ُ

ِـين( :اين تنها همان شيطان است که دوستانش را به ترسيدن برمیانگيـزد؛ پـس شـما از
کن ُتمْ مdـؤ ِْمن َ
ُْ

آنها نترسيد و از من بيم داشته باشيد ،اگر مؤمن هستيد.

َـوف( در اينجـا دو
در ترجمه اين آيه ،بيشتر مترجمان لغزيدهاند؛ زيرا توجه نکردهاند که فعـل )dيخ ﱢ d

)اعطيـت dاالَمـوالَ(
)کم( مفعول اول آن در تقدير است ،مثلَ َ :
ﱢفکم َأوليأ َdه( که ُ
)يخو ُ
مفعولی است؛ يعنی َ d

االموال( .بعضی هم گفتهاند :تقدير همراه با بـاء جـارّه اسـت؛ يعنـی بـه صـورت
َ
يعنی َ)اعطَيتَ َ d
القوم

)يخ ِو ُف ُکم ِبأوليأ ِِه( بوده است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است) :فقط اين شيطان است که ]شـما
َ d

را[ از دوستان خود میترساند ،پس از آنان نترسيد و از من بترسيد(.

َخافوهم( خود بهترين قرينه است که ضمير )کُـم( بـه عنـوان
ضمناً بايد توجه داشت جمله َ)فال ت ُ d

مفعول اول ،در تقدير است؛ زيرا )از آنها نترسيد( وقتی جا دارد که شيطان ،مؤمنان را از اوليائش ،يعنی

دوستان و يارانش بترساند؛ وگرنه به جای ضمير )هdم( ضـمير مفـرد )ه (dمـیآمـد .نکتـه ديگـر آنکـه:

شيطان نه تنها دوستان و يارانش را نمیترساند ،بلکه آنها را بر ضد مؤمنان تقويت و دلير میگرداند.

16

عه َد إ َِليْنا… ( آنان که گفتند :بـیگمـان خـدا
إن اللّهَ َ ِ
قالوا ِ ﱠ
)الذِينَ ُ
 .21سورة آل عمران ،آية  :183ﱠ

عهد کرد به ما… .

گفتنی است ماده )عهد( اگر با حرف )الی( به کار رود ،به معنی )وصيت و سفارش( است و اگر بـدون

آن باشد ،به معنی )پيمان(است؛ بنابراين ترجمه صحيح آيه چنين است) :آنان که گفتند :بیگمان خدا بـه

ما سفارش کرده است… (.

ْـبدوا الشﱠـيْطانَ… ( )يـس :(60 /ای
آدمَ َأنْ ال تَع d d
أع َه ْد إ َ ِْلي ُکمْ يا َبنِـی َ
و همينگونه است آيه َ)ألـَمْ َ ْ

فرزندان آدم! آيا به شما سفارش نکردم که شيطان را نپرستيد؟

17

ْت(:
المو ِ
 .22سورة آل عمران ،آية ) :185کُلﱡ نَفْسٍ ذائِقَةُ َ
هر جانی چشندة مرگ است .ترجمة صحيح آيه چنين است) :هرکسی چشندة مرگ است(.
پايان سخن

نگارنده در پايان اين مقاله ،بيان چند نکته دربارة تفسير )پرتوی از قرآن( را ضروری میداند:

 .1اين تفسير همراه با ترجمه و توضيح مفردات ،در عين روانی نثر فارسی آن ،کـمحجـمتـرين و

سنجيدهترين تفسير پرمحتوای فارسی است که با اشارات لطيف ،به تحليل معقول و جـامعی از آيـات
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پرداخته است و به جرئت تمام میتوان گفت اين اثر از جهت سبک و شيوة تفسيری ،مصـداق عينـی

تفسير به معنای اصطالحی آن است؛ هرچند مؤلّـف ارجمنـدش از عنـوان )تفسـير( در نامگـذاری آن
اجتناب ورزيده است.

 .2برداشتهای علمی با صبغة توصيفی ـ هنری و مشی عرفـانی بـا لحـن فلسـفه صـدرايی ،در

کليات اين اثر ،توجه نازکانديشان و باريکبينان اهل معرفت را به سوی خود جلب میکند.

) .3پرتوی از قرآن( ،به گونهای نگارش يافته که سودرسانی تفسيریاش برای خواص ـ به ويـژه

دارندگان مشرب ادبی ،هنری و فلسفی ـ به مراتب بيش از عامه مردم است.

 .4اين اثر نيکو با همه شهرت مؤلف و نويسندهاش ،آنگونه که بايد و شايد به جامعه فرهنگـی و

قرآنی شناسانده نشده است .شايد جهات سياسی در اين باره بیتأثير نبوده است.

 .5کيفيت بسيار پايين حروفچينی ،صفحهآرايی و حتی صحافی اين اثر ،طـی چـاپهـای متعـدد،

سهم زيادی در بیرغبتی و عدم توجه به اين کتاب ايفا نموده است.

 .6اين اثر ،نيازمند ويرايش و پيرايشی اساسی در بdعد )شکلی( و )محتوايی( است.

 .7حروفچينی جديد اين تفسير و شمارهگذاری آيات آن ،مطابق قرآن با خط عثمان طـه و اقـدام

به تجديد چاپ همه مجلدات آن به صورت يکنواخت بر اساس استاندارهای جديد چـاپ ـ بـه وسـيله

ناشری آگاه و کارشناس ـ امری الزم و ضروری است.
پي نوشتها
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تفسير مفاتيح الغيب ،ج  ،1ص .395
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تفسير کيوان قزوينی ،ج  ،1ص .330
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 .15ر .ک به :قرآن کريم؛ ترجمه دکتر ابوالقاسم امامی؛ آيات  166ـ  167سوره آل عمران.

 .16برای توضيح بيشتر ،ر .ک به :تفسير مفاتيح الغيب فخررازی؛ ج  ،3صص  435ـ .437

 .17در اين باره ر .ک به :مفردات راغب؛ ص  ،591ذيل ماده )عهد( .نيز به :تفسير الميـزان؛ ج  ،17ص 102
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منابع و مآخذ
.1
.2

قرآن کريم.

آذرتاش ،آذرنوش؛ تاريخ ترجمه قرآن به فارسی؛ تهران :سروش.1375 ،

.3

ابن هشام ،عبداللّه جمال الدين انصاری؛ مغنی اللبيب؛ تحقيق محمد محيـیالـدين عبدالحميـد؛ قـاهره،

.4

ابن منظور ،جمال الدين ابی الفضل؛ لسان العرب؛ بيروت ،داراحياء التراث العربی 1416 ،ق.

مطبعة المدنی )افست کتابخانه مرعشی نجفی ،قم 1404 ،ق(.
.5
.6
.7
.8
.9

امامی ،ابوالقاسم؛ ترجمه قرآن کريم؛ تهران ،اسوه.1377 ،

ابوالفتوح رازی ،حسين بن علی؛ روض الجنـان و روح الجنـان فـی تفسـير القـرآن؛ بـه کوشـش دکتـر

محمدجعفر ياحقی و دکتر محمدمهدی ناصح؛ مشهد ،آستان قدس رضوی.1377 ،

عتيق نيشابوری ،ابوبکر؛ تفسير سورآبادی؛ با تصحيح سعيدی سيرجانی؛ تهران ،فرهنگ نشر نو.1381 ،
دهلوی ،ولی اللّه؛ ترجمه قرآن کريم :تهران ،نشر احسان 1384 ،ش.

رازی ،فريده؛ فرهنگ واژههای فارسی سره؛ چ  ،4تهران ،مرکز.1366 ،

 .10رازی ،فخرالدين محمد بن عمر؛ التفسير الکبير )مفاتيح الغيب(؛ بيروت ،داراحياء التراث العربی 1422 ،ق.
 .11راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ قرآن کريم؛ تحقيق صفوان عدنان داوودی ،دمشق ،دارالعلم 1425 ،ق.
 .12زمخشری ،محمود بن عمر؛ تفسير الکشاف؛ بيروت ،دارالمعرفة 1423 ،ق.

 .13شاهفور بن طاهر اسفراينی؛ تاج التراجم فی تفسير القرآن لالعاجم؛ تصحيح نجيب مايل هـروی و علـی
اکبر الهی خراسانی؛ تهران ،ميراث مکتوب.1375 ،

 .14شعرانی ،ابوالحسن؛ نثر طوبی؛ تهران ،اسالميه.1380 ،

 .15صالحی نجف آبادی ،نعمت اللّه؛ ترجمه قرآن کريم؛ مخطوط ،با ويرايش محمدعلی کوشا] ،بی تا[.
 .16صفوی ،سيدمحمدرضا؛ ترجمه قرآن بر اساس الميزان؛ همراه با توضيحات؛ قم ،فقه 1378 ،ش.

 .17طالقانی ،سيدمحمود؛ پرتوی از قرآن؛ چاپ  ،5تهران ،شرکت سهامی انتشار.1381 ،
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 .18طباطبايی ،سيدمحمدحسين؛ الميزان فی تفسير القرآن؛ قم ،جامعه مدرسين] ،بی تا[.

 .19طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البيان فی تفسير القرآن؛ بيروت ،مؤسسة اعلمی 1415 ،ق.

 .20طبری ،محمدبن جرير؛ تفسير الطبری )جامع البيان عن تأويل آی القرآن(؛ ضبط و تعليق محمود شـاکر
و تصحيح علی عاشور؛ بيروت ،داراحياء التراث العربی] ،بی تا[.
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