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دراســة ّ
نقديــة لترمجــة وتوضيــح القــرآن بقلم هبــاء الدين
ّ
خرمشاهي

چکیده:کتــاب قــرآن کریــم ،ترجمــه ،توضیحــات و واژه
نامــه از بهاءالدیــن خرمشــاهی ،کــه جدیدتریــن چــاپ آن
توســط انتشــارات نیلوفــر و جامــی در ســال  1396بــه زیــور طبــع
آراســته شــده ،رواج گســترده ای در بیــن قــرآن دوســتان یافتــه
اســت .نویســنده در نوشــتار پیــش رو ،بــا ارائــه شــاهدمثال
هایــی از متــن کتــاب ،آن را در بوتــه نقــد و بررســی قــرار داده
اســت .وی در راســتای ایــن هــدف ،نوشــتار را در ســه بخــش
تنظیــم و ارائــه کــرده اســت .1 :نقدهــای مربــوط بــه ترجمــه و
توضیحــات کتــاب؛  .2نقدهــای مرتبــط بــا پیوســت هــای
کتــاب ،و  .3بیــان پیشــنهادها.
کلیــدواژه هــا :نقــد ترجمــه ،نقــد کتــاب ،قــرآن ،بهاءالدیــن
خرمشــاهی ،کتــاب قــرآن کریــم ،ترجمــه ،توضیحــات و واژه
نامــه ،ترجمــه قــرآن ،ترجمــه فارســی ،ترجمــه فارســی قــرآن،
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اخلالصة :حظي كتاب القرآن الكرمي ،ترمجة وتوضيحات
ومعــاين املفــردات الــذي ّألفــه هبــاء الديــن ّ
خرمشــاهي
وصــدر عــن انتشــارات نيلوفــر وجامــي ســنة 1396
ّ
ّ
الشمسية باستقبال كبير من قبل ُعشاق القرآن.
ّ
والكاتــب يف مقالــه احلــايل يقــدم مطالعــة ّ
نقديــة هلــذا
ّ
الكتاب من خالل بعض النماذج اليت خيتارها من نص
الكتاب.
ويف ســياق هدفــه هــذا ّ
يقســم الكاتــب مقالــه إىل ثالثة
النقديــة ّ
ّ
املوجهــة لترمجــة
أقســام هــي 1 :ـ مالحظاتــه
ّ
الكتــاب وتوضيحاتــه 2 .ـ مالحظاتــه النقدية مللحقات
الكتاب 3 .ـ اقتراحاته لالرتقاء مبستوى الكتاب.
ّ
األساســية :نقــد الترمجــة ،نقــد الكتــاب،
املفــردات
القــرآن ،هبــاء الديــن ّ
اخلرمشــاهي ،كتــاب قــرآن كــرمي،
ترمجــه ،توضيحــات و واژهنامــه (= القــرآن الكرمي ،ترمجة
وتوضيحــات ومعــاين املفــردات) ،ترمجة القــرآن ،الترمجة
ّ
ّ
الفارسية.
الفارسية ،ترمجة القرآن باللغة
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A Review on the Qur’an Translation and Explanation by Bahaedin
Khoramshahi
By: Shahāb Ruoyāniyān
Abstract: The Qur’an, Translation, Explanation, and Glossary by
Bahaedin Khoramshahi, published by
Niloofar and Jāmi publishing house
in 1396, has become quite popular
among the ones who love the Qur’an.
In the present article, the author has
provided different examples of the
book in order to criticize it. Regarding
this, this paper includes three sections:
1. Criticizing the book translation and
explanations, 2. some reviews on the
book appendices, and 3. providing
some suggestions.
Key words: The criticism of the
translation, book review, Bahaedin
Khoramshahi, The Qur’an, Translation, Explanation, and Glossary, Persian translation, the Persian translation
of the Qur’an.

قــرآن کر یــم ،بــا ترجمــه ،توضیحــات و واژهنامــه از بهاءالدیــن خرمشــاهی ،از هنــگام
نخستینچاپ و نشر آن 1در آخر سال  ۱۳۷۴رواج گستردهای در بین قرآندوستان یافته که

قــرآن کریم؛ ترجمه بهاالدین خرمشــاهی؛ تهران:

آشــنایی مترجــم محترم و همچنین ترجمۀ روان و کمابیــش فصیح آن ،مهمترین عامل
نام
ِ

دوستان.1396 ،

چاپهای متعدد این ترجمه ،آن هم در قطعهای مختلف بوده است.

در کنــار ایــن اقبــال ،نقدهــای فراوانی نیز بر این ترجمه و توضیح نوشــته شــده کــه مترجم،
خود مترجم
فهرســت  ۵۳مورد از آنها را در صفحات  ۹۱۱و  ۹۱۲آورده اســت .افزون بر اینِ ،
در بازبینیهــای مکــرر ،خطاهایــی دیــده و آنهــا را برطــرف کــرده اســت( .ص  ،۹۰۴ســتون
راســت ،دو بند ّاول) در مجموع اصالحات زیادی در این ترجمه و توضیح انجام شــده که
واپســین ویرایش و در واقع هفتمین اصالحات سراســری نیز در ســال  ۱۳۹۵صورت گرفته
است (ص  ،۹۱۳انتهای ستون راست).
این کمترین که در  ۷مرداد  ۱۳۸۵اثر مزبور را تهیه کردم ،پس از دو سه سال تفاریقخوانی،
تصمیــم بــه مطالعــۀ از ابتــدا تــا انتها و نقــد آن گرفتــم .بنابراین متــن مقدس قــرآن و ترجمه
و توضیحــات و مقــاالت پیوســتی آن را خواندم و یادداشــتبرداری کردم که یادداشــتها
یک انتشــارات دوســتان ( )۱۳۸۴بــود و این کار بعــد از چند وقفــه در روز
بــر اســاس چــاپ ِ
جمعــه  ۸مــرداد  ۱۳۸۹پایــان یافت ،اما سروســامان دادن به یادداشــتها و نهاییکردن آن
نیــز ســالها بــه تأخیر افتاد تــا اینکه در ســال  ۱۳۹۸توفیقی دســت داد و کار را ادامه دادم و
حروفنــگاری رایانــهای و بازبینــی و تکمیــل نقد به اتمام رســید .برای ایــن کار جدیدترین
چــاپ ترجمــه و توضیح قــرآن یعنی چاپ هشــتم (انتشــارات دوســتان )۱۳۹۶ ،را نیز تهیه
کردم که متوجه شــدم کمتر از پنج درصد اشــتباهاتی که در یادداشتهای خود آورده بودم
در چاپهای اخیر برطرف و اصالح شــده اســت که برای همین آنها را از نسخۀ نهایی این
مقاله حذف کردم.
نقد حاضر بر اساس جدیدترین چاپ با مشخصات زیر تنظیم شده است:
قــرآن کر یــم ،ترجمه ،توضیحــات و واژهنامه از بهاءالدین خرمشــاهی ،۱۳۹۶ ،ویراســتاران:
مســعود انصاری ،مرتضی کریمینیا ،وحید نورمحمدی ،دوســتان (با همکاری انتشــارات
نیلوفر و انتشارات جامی) ،چ ( ۸چ چهارم انتشارات دوستان) ،تهران.
این نوشتار در سه بخش تقدیم میشود:
 .1ترجمه و توضیحات
 .۲پیوستها
 .۳پیشنهادها

 .1به همت انتشارات نیلوفر و انتشارات جامی.
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 .۱ترجمه و توضیحات
ص  ،۳۹سورۀ بقره ،توضیح آیۀ « :۲۳۹امیرالمؤمنین(ع) در لیلةالهریر (شب جنگ صفین) هر پنج نمازش را با اشاره
یا با تکبیر خواند».
به جای «شب جنگ صفین» باید «سختترین شب جنگ صفین» بیاید.
بخش اصلی جنگ صفین از اول ماه صفر سال ۳۸ق آغاز شد و تا نیمروز سیزدهم آن ماه ادامه داشت .وقایعنگاران،
الهریر» مینامندَ .
شــب نیمۀ آن ماه را «لیلة َ
«هریر» در لغت عرب به زوزۀ ســگ میگویند؛ زیرا ســپاه معاویه در آن شب
ِ
در زیر ضربات ســپاه امام همچون ســگ زوزه میکشــید و نزدیک بود که بساط حکومت معاویه و امویان برچیده شود
که نا گهان عمروعاص ،از طریق خدعه و فریب و ایجاد اختالف میان ســپاهیان امام ،نبرد خونین و سرنوشتســاز را
متوقف کرد و سرانجام در روز جمعه  ۱۷صفر ،کار به حکمیت کشید و اعالم آتشبس موقت شد.

2

ص  ،۴۰ســورۀ بقره ،توضیح آیۀ « :۲۴۸تابوت ســکینه ،یا صندوق عهد یا مشــهورتر «تابوت عهد» صندوقی اســت که
موسی(ع) به امر خدا آن را از چوب شطیم ساخت».
واژۀ شــطیم حرکتگذاری نشــده و دربارۀ آن نیز شرحی داده نشــده است .توضیح آیه نباید موجب ایجاد ابهام جدید
در ذهن خواننده شود.
َ
در لغتنامۀ دهخدا تلفظ این کلمه به صورت شطیم آمده و چنین توضیح داده شده است:
درختی است که آن را السیال یا سیال گویند و در اطراف دریای قلزم و اردن و دشت سینا بسیار روید.
چوبــش بســیار ســخت و ســنگین و پردوام ،رنگــش گندمگون مایل به قرمزی میباشــد .شــاخهایش
خاردار و برگهایش شبیه به پر و شکوفههایش کوچک و مثل شکوفۀ عنبر در باال جمع میشود.
اما در دایرةالمعارف فارسی مصاحب ،تلفظ آن به صورت ِش ّطیم آمده و توضیح آن چنین است:
ً
درختــی احتمــاال از اقســام اقاقیــا (آ کاکیا) که نامش در عهد آمده اســت و تابوت عهــد و اثاثۀ خیمۀ
مقدس از چوب ســخت و بادوام آن ســاخته شــده بوده اســت .آخرین خیمهگاه بنیاســرائیل پیش از
درآمدن به کنعان نیز شطیم نام داشت.
در قامــوس الکتــاب المقدس نیز تلفظ آن ِش ّــطیم آمده و نام مکانی در ســاحل بحرالمیــت و همچنین نام درختانی از
4
نوع َس ْنط (اقاقیا/آ کاسیا)  3معرفی شده است.

اگــر شــطیم را همــان ســیال [ ]siyalیا الســیال [ ]as-siyalبدانیم ،گون ـهای اقاقیا با نام علمــی  Acacia seyalیا Acacia
 Girrafeاست که بر طبق برخی از منابع 5،با نام ِچ ِگ ْرد در ایران (چابهار) نیز میروید.
ولی منابع دیگر 6در اینباره تردید کرده و گفتهاند که آنچه در ایران ِچ ِگ ْرد نامیده میشود ،گونهای دیگر از اقاقیا با نام

علمی  Acacia Ehrenbergianaیا  Acacia hydaspicaاست.

7

ُ
در دانشــنامۀ کتاب مقدس ،تألیف جیمز ار1913-1844( 8م) واژۀ  shittahیا  shittimبرگرفته از واژۀ عربی َسـ ْـنط و به
 .2سبحانی ،جعفر ،فروغ والیت ،ص .۵۴۶ ،545
 .3اتابکی ،پرویز ،فرهنگ جامع کاربردی فرزان (عربی ـ فارسی) ،ج  ،۳ص ۱۵۵۰؛ ّقیم ،عبدالنبی ،فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،ج  ،۱ص .۱۰۹۸
 .4پوست ،جورج ادوارد ،قاموس الکتاب المقدس ،ج  ،۱ص .۶۱۸
 .5نکـ :ثابتی ،حبیباهلل ،جنگلها ،درختان و درختچههای ایران ،ص .61 ،60
 .6نکـ :مظفریان ،ولیاهلل ،فرهنگ نامهای گیاهان ایران ،ص  ،۳ذیل. Acacia seyal
 .7نکـ :همان ،ص  ،۲ذیل  Acacia Ehrenbergianaو .Acacia hydaspica
8. James Orr.
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َ
معنــای نوعــی درخت اقاقیا (آ کاســیا) با نــام علمی  Acacia niloticaمعرفی شــده 9که در ایران به نــام ک ْرت یا ِچش یا
َ
َســلم یا صمغ عربی معروف اســت 10،ولی احتمال هم داده شــده است که واژۀ  shittahیا  shittimبه گونههای Acacia
ِ
11
tortilisو Acacia seyalنیز اطالق شود.
نتیجه آنکه تلفظ این کلمه به صورت ِش ّطیم و به معنای نوعی درخت اقاقیاست.
ص  ،45سورۀ بقره ،توضیح آیۀ  :۲۶۹پیش از عبارت «قول ابنعباس و ابنمسعود» باید پرانتز باز بیاید.
ص  ،۴۶ســورۀ بقــره ،توضیــح آیــۀ  :۲۷۰در انتهای توضیح ایــن آیه ،یعنی پس از عبارت «ترجمــۀ مختصر نافع-284 ،
 »287باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۵۲ســورۀ آلعمران ،توضیح آیۀ  :۱۹با توجه به آیۀ  ۲۰گویا مقصود از «اســام»« ،شــریعت اســام» اســت ،نه «دین
اسالم».
ص  ،۶۶سورۀ آلعمران ،توضیح آیۀ  ...« :۱۲۲عبداهلل بن ابیسلول .»...
ُ
ُ
اغلــب منابع به صورت عبــداهلل بن ا َبی بن َســلول 12و معدودی نیز به شــکل
نــام او را کــه ســرکردۀ منافقــان مدینــه بود،
ِ
ُ
َ
ُ
عبداهلل بن ا َبی بن ابی َسلول 13نوشتهاند.
ص  ،۷۰ســورۀ آلعمــران ،توضیــح آیــۀ  :۱۵۵نام پــدر طلحه ،عبداهلل ذکر شــده ،در حالی که در منابــع معتبر 14عبیداهلل
آمده است.
ص  ،۷۱ســورۀ آلعمران ،توضیح آیۀ  :۱۵۹روایت «شــما به امور دنیاتان آشــناترید و من به امور دینتان» در منابع شــیعه
یافت نشــد و فقط در برخی از منابع اهلســنت 15آمده اســت .گذشته از این و صرفنظر از مباحث کالمی دربارۀ علم
پیامبران ،پذیرفتنی نیســت که پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله و ســلم) که در حجاز بزرگ شــده بود ،از لزوم باروری
درخت خرما اطالع نداشته باشد.
ص  ،۷۷ترجمۀ آیۀ  ۱سورۀ نساء :بهتر است ِ«منها» به «از آن» ترجمه شود ،نه «از او»ُ .حسن این معادل آن است که از
شــائبۀ افســانۀ خلقت حوا از دندۀ چپ آدم و مواردی از این دســت بهدور است .ابوالفتوح رازی 16و الهی قمشهای 17و
َ
شعرانی 18و مصباحزاده 19نیز «منها» را «از آن» ترجمه کردهاند.
ص  ،۷۷توضیح آیۀ  ۳سورۀ نساء :باید به آیۀ  ۱۲۷سورۀ نساء ارجاع شود ،نه آیۀ  ۱۲۶آن.
9. Orr, James, the International Standard Bible Encyclopaedia, vol. 4, p 2778.

 .10مظفریان ،ولیاهّلل ،فرهنگ نامهای گیاهان ایران ،ص  ،۲ذیل. Acacia nilotica
11. Orr, James, the International Standard Bible Encyclopaedia, vol. 4, p 2778.

َ
ُ
ُ
َ
عبدالب ّــر ،االســتیعاب فــی معرفة االصحاب ،ج  ،۳ص ۹۴۰؛ َبالذری ،انساباالشــراف ،ج  ،۱ص ۲۷۴؛ ابن اثیر َج َزری ،ا ْســد الغابــه فی معرفة الصحابه،
 .12اب ـن
َ
ََ
َ
ج  ،۱ص ۲۹؛ ابن َح َج ِر َع ْســقالنی ،االصابة فی تمییز الصحابة ،ج  ،۷ص ۲۷۸؛ ذهبی ،شــمسالدین ،تاریخاالســام و وفیات المشــاهیر و االعالم ،ج  ،۱ص
ُ
۹۱؛ اب ـن َخلــدون ،عبدالرحمــن ،العبــر و دیــوان المبتــدأ و الخبــر ،ج  ،۲ص ۳۴۷؛ آیتــی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اســام ،ص ۲۵۰؛ پاینده ،ابوالقاســم ،نهج
الفصاحه ،ص سی و هفتم.
َ ُ
الع َبر :تاریخ ابن خلدون ،ترجمۀ عبدالمحمد آیتی ،ج  ،۱ص ۳۳۷؛ شهیدی،
 .13ابوالفداء ،المختصر فی اخبار البشر ،ج  ،۱ص ۱۲۹؛ ابن خلدون ،عبدالرحمنِ ،
سید جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،ص .۵۹
َ
ُ
َ
عبدالب ّر ،االستیعاب فی معرفة االصحاب ،ج  ،2ص 764؛ ابن اثیر َج َزری ،ا ْسد الغابه فی معرفة الصحابه ،ج  ،2ص 467؛ سبحانی ،جعفر،
 .14از جمله نکـ :ابن
فروغ ابدیت ،ص ۲۴۶؛ آیتی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص ۲۵۶؛ شهیدی ،سید جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،ص .۸۷
 .15از جمله نکـ :احمد بن حنبل ،مسند االمام احمد بن حنبل ،ج  ،۲۰ص ۱۹؛ مسلم بن حجاج نیشابوری ،صحیح مسلم ،ج  ،۴ص .۱۸۳۶
 .16ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ،روض الجنان و روحالجنان فی تفسیر القرآن ،ج  ،۵ص .۲۳۲
 .17الهی قمشهای ،مهدی ،ترجمۀ قرآن کریم.
َ
 .18شعرانی ،ابوالحسن ،ترجمۀ قرآن مجید با خواص سور و آیات.
 .19مصباحزاده ،عباس ،ترجمۀ قرآن مجید.
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ص  ،۸۹ترجمۀ آیۀ  ۷۱ســورۀ نســاء :ص  ،۶۲۸ســتون چپ ،عنوان « .۳ترجمۀ دستجمعی قرآن» و چند جای دیگر در
ذیل همین عنوان؛ بهتر است «دستهجمعی» نوشته شود نه «دستجمعی».

20

مناسبت کالم در اینجا ذکر شده است،
ص  ،۱۰۲بخش توضیحات ،س  :۳در انتهای ترجمۀ آیۀ  ۱۳سورۀ ُملک که به
ِ
باید گیومه بسته بیاید ،ولی پرانتز بسته آمده است.
َ
َ
ص  ،۱۰۳توضیح آیۀ «ِ :۱۵۷اسخریوطی» به صورت ِ«اسخر یوطی» آمده است.
ص  ،۱۱۲بخش توضیحات ،چهار سطر مانده به آخر« :خواهران» به صورت «خواهر آن» چاپ شده است.
ص  ،۱۱۶بخش توضیحات ،س « :۲قفو» به صورت «قفوا» چاپ شده است.
ص  ،۱۱۶بخش توضیحات ،س  :۱۳قبل از «قاموس» باید پرانتز باز بیاید.
ص  ،۱۱۷بخش توضیحات ،س  :۶به جای «صرفهجویی در تنگنای جا» باید «صرفهجویی در جا» بیاید .همچنانکه
میگوییــم «صرفهجویــی در آب» و نــه «صرفهجویــی در کمبــود آب» .البته ممکن اســت با بعضــی توجیههای کالمی
عبارت «صرفهجویی در تنگنای جا» را هم بتوان درســت دانســت ،ولی نثر معیار باید از این پیچشهای کالمی مبرا
باشد.
ص  ،۱۱۷توضیح آیۀ  ۵۵سورۀ مائده :شهید مطهری ،قیمتیبودن آن انگشتر اهدایی امیرالمؤمنین(علیهالسالم) را به
سائل ،دستکم تا آن حدی که برخی معتقدند ،افسانه میداند.

21

ص  ،۱۲۰بخش توضیحات ۴ ،سطر مانده به آخر« :غذا میخوردند» به صورت «غذا میخورند» آمده است.
ص  ،۱۲۳بخش توضیحات ،س  ۷و  :۸برای آنکه آیه و ترجمۀ آن بر هم منطبق باشــد باید عبارت «و اثمهما اکبر من
نفعهما» به انتهای آیه اضافه شود و اگر در متن اصلی ،این قسمت نیامده است ،در داخل قالب افزوده شود.
ص  ،۱۳۲س  ۷و  :۸اگرچه مطلب به صورت نقلقول از فخر رازی اســت ،خوب اســت اضافه شــود که تورات و زبور و
انجیل معجزه نبودند .خود مترجم محترم در ص ( ۶۷۴ستون چپ ،سطرهای پایانی) از قول مرحوم استاد سیدجعفر
ً
مرتضی عاملی آورده است« :کتب آسمانی پیشین اصوال معجزۀ انبیا نبوده است».
معادل «نوشیدنی» در اینجا بهتر باشد .این مورد
کنونی «نوشابه» شاید
ص  ،۱۳۶آیۀ  ۷۰سورۀ انعام :با توجه به معنای
ِ
ِ

در چارچوب همان چیزی است که مترجم محترم در ص  ۶۳۹و در بند  ۸ذکر کرده است.

ص  ،۱۳۷توضیح آیۀ  ۷۴سورۀ انعام :این بخش از زیارت اربعین که صفوان ّ
جمال از امام جعفر صادق(علیهالسالم)
َ
ُ ً
َْ ُ ّ
نقل کرده اســت نیز دلیلی بر طهارت پدران و مادران معصومان(علیهمالســام) از شــرک است« :اش َهد انک ْکن َت نورا
َ
َ
َّ
حام ْال ُم َط َّه َرة َل ْم ُت َن ّج ْسک ْالجاهل ُیة ب َأ ْنجاسها َو َل ْم ُت ْلب ْسک ْال ُم ْد َله ّم ُ
األ ْ
الش ِام َخ ِة َو األ ْر َ
ات ِم ْ
22
یابها».
ث
ن
الب
ص
ِفی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص  ،۱۳۸توضیح آیۀ  ۸۶ســورۀ انعام« :و ذالکفل» به صورت «وذا الکفل» چاپ شــده اســت .البته در نوشــتار عربی،
اغلب «و» عطف را به کلمۀ بعد میچسبانند ،ولی در این صورت هم «وذالکفل» میشود ،نه «وذا الکفل».
ص  ،۱۴۸ترجمۀ آیۀ  ۱۵۱سورۀ انعام :یکی از نویسندگان دربارۀ ترجمۀ این آیه و آیۀ  ۳۱سورۀ اسراء گفته است:

 .20نکـ :صادقی ،علیاشرف ،زندیمقدم ،زهرا ،فرهنگ امالیی خط فارسی ،ص .۳۰۵
 .21مطهری ،مرتضی ،عدل الهی ،ص .۲۷۷
َ
 .22سید بن طاووس ،رضیالدین ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر ،االقبال باالعمال الحسنة ،ج  ،۳ص .۱۰۳
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ً
اخیرا توجه کردم که ایشــان [این دو آیه را] یکســان معنا کردهاند .ترجمۀ اولی این اســت که «فرزندانتان را به سبب فقر
مکشید .ما رازق آنها و شماییم» و ترجمۀ دومی این است« :فرزندانتان را از ترس فقر مکشید ،ما رازق شما و آنهاییم».
دیده میشــود که در اولی از فقر بالفعل و در دومی از فقر محتمل ســخن میگوید و به همین دلیل در آیۀ اول میگوید:
ً
«رازق آنهــا و شــماییم» و در دومــی میگویــد «رازق شــما و آنهاییــم» .این ظرافت ظاهرا از آقای خرمشــاهی فوت شــده
است.

23

بنابراین بهتر است واژۀ «ترس» که درون قالب آمده است حذف شود.
ص  ،۱۵۰بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر :شمارۀ آیۀ مذکور  ۱۵۰است ،نه .۱۵
ص  ،۱۵۲توضیــح آیــۀ  ۱۶ســورۀ اعــراف :علــت ســجدهنکردن ابلیــس بــر آدم ،از قول خــود ابلیس در چند جــای قرآن،
خودبرتربینــی وی بــه دلیــل تفــاوت منشــأ خلقت ذکر شــده اســت .بر این اســاس ،این تفســیر که خــودداری ابلیس از
سجده بر آدم از روی غیرت دینی بود ،نهتنها تفسیر مطلوبی نیست ،بلکه ناصحیح به نظر میرسد؛ زیرا در آن صورت
ابلیس نیت درستی داشت و فقط در تشخیص دچار اشتباه شد که خدای متعال هرگز برای چنین لغزش غیرعمدی
عقوبتی اینچنین ســنگین قائل نمیشــود .بهتر اســت مطابق ظاهر آیات قرآن ،علت تخطی ابلیس را این بدانیم که
دستور خداوند را ناعادالنه و غیر حکیمانه میدانست.
دربارۀ علت آفرینش شیطان ،شهید مطهری در کتاب توحید 24توضیحات مفیدی دارد.
ص  ،۱۵۹بخش توضیحات ،س  :۱۱قبل از «کهف» باید پرانتز باز بیاید.
ص  ،۱۶۰توضیحات مربوط به «و التعثوا» :در ســطر ّاول و دوم این قســمت ،بین «عثا» و «یعثو» فاصله گذاشــته نشــده
است.
َ ُ
َ ّ
ص  ،۱۶۲توضیحات مربوط به الض ّراء ،س « :۴اموال و انفس» به صورت «اموال وانفس» چاپ شده است.
َ
ص  ،۱۶۲توضیحات مربوط به ا ّلس ّراء ،س « :۲قد َم َّس» به صورت «قدمس» چاپ شده است.
ص  ،۱۷۵توضیح آیۀ  ۱۸۸سورۀ اعراف :بهتر است برای تکمیل بحث به آیات  ۲۶و  ۲۷سورۀ جن هم اشاره شود که بر
غیب خود ،فرستادگان برگزیدهاش را آ گاه میکند .بنابراین چنین نیست که هیچ انسانی
مبنای آن ،خداوند از علم ِ
از بخشی از علوم غیبی آ گاه نشود.

ص  ،۱۷۵توضیح آیۀ  ۱۹۰ســورۀ اعراف :توضیحات و توجیهات ذکرشــده قانعکننده به نظر نمیرســد .همچنین مورد
شــمارۀ یک که از قول قاضی عبدالجبار همدانی و ســیدمرتضی علمالهدی آمده ،بیارتباط با مفهوم آیه اســت؛ زیرا
ظاهر آیه انتساب شرک به پدر و مادر است ،نه فرزند که اشکال شود فرزند صالح چگونه شرک میورزد.
توضیحات تفســیر المیزان و همچنین تفســیر نمونه ذیل این آیه ،کافی و شــافی اســت و بهتر بود چکیدۀ آن در اینجا
ذکر میشد.
ص  ،۱۷۷ترجمۀ آیۀ  ۴ســورۀ انفال« :اینان بهراســتی مؤمناند؛ [و] ایشــان را نزد پروردگارشــان درجات [عالی] اســت و
آمرزش و روزی شایسته است».
«است» اولی به قرینۀ لفظی حذف شود تا جمله زیباتر شود.
شاید بهتر باشد
ِ
 .23سروش ،عبدالکریم ،گفتگو با دکتر عبدالکریم سروش ،ضمیمۀ روزنامۀ اعتماد ۱۳ ،اسفند .۱۳۸۷
 .24مطهری ،مرتضی ،توحید ،ص .344-۳۳۵
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ص  ،۱۷۸بخــش توضیحــات ،س  ۱و [« :۲غــزوۀ بــدر] در ســال دوم هجری بین مســلمانان اعم از مهاجــران و انصار ،و
مشرکان به سرکردگی ابوسفیان ،رئیس خاندان امیه درگرفته است».
ابوســفیان بــه دلیــل حفــظ کاروان تجار یاش در غزوۀ بدر حضور نداشــت ،چه رســد به اینکه فرمانده ســپاه مشــرکان
باشد .در رأس سپاه مکه ابوجهل بود.

25

ص  ،۱۷۸بخش توضیحات ،س « :۱۱پیامبر(ص) که قوای اسالم را نزدیک چاههای بدر فرود آورده بود .»...
آیــا قــوای اســام در کنار چاههای بدر فرود آمده بود؟ بــه بیان دیگر ،آیا در غزوۀ بدر چاههای آب در اختیار مســلمانان
بود یا مشرکان؟ پاسخ به این پرسش از آنجا مهم است که شبههای به صورت زیر در رایاسپهر 26منتشر شده است:
اگر سپاه یزید در کربال آب را بر سپاه امام حسین بست ،پاسخی به جنگ بدر بود؛ زیرا در جنگ بدر پیامبر چاههای
آب را در اختیار گرفت و سپاه مکه تشنه و بیآب ماند.
ّ
حتی در فیلم ّ
محمد رســولاهّلل( 27مصطفی َعقاد )۱۹۷۶ ،نشــان داده شــده است که مسلمانان بر چاههای بدر تسلط
داشتند و مشرکین تشنه بودند.
مطابق نقل برخی از مورخان ،پیامبر زودتر از مشــرکان به منطقۀ بدر رســید و چاههای آب را در اختیار گرفت .واقدی،
صاحب المغازی ماجرا را چنین بیان کرده است:

رســول خــدا(ص) به اصحاب خود فرمــود :دربارۀ این مکان که فرود آمدهایــم اظهارنظر کنیدُ .حباب
نــذر گفــت :اى رســول خدا ،اگر به فرمــان خداوند در اینجا فــرود آمده و اردوگاه ســاختهاى که بر
بــن ُم ِ
مــا نیســت که گامى جلوتر یــا عقبتر برویم ،ولى اگر جنگ و چارهاندیشــى و رایزنى اســت ،صحبتى

بداریــم .فرمــود :جنــگ و چارهاندیشــى و رایزنى اســت .حبــاب گفت :در ایــن صورت اینجــا اردوگاه
خوبــى نیســت! مــا را به نزدیکترین آب برســان و من همه چاههاى آن را مىشناســم .در آنجا چاهى
اســت که آبش شــیرین و زیاد اســت و تمام نخواهد شــد .کنار آن حوضى مىسازیم و ظرفهاى الزم
ْ
را در آن مىنهیــم و جنــگ مىکنیــم .دهانــۀ چاههــاى دیگر را هم کــور مىکنیمِ .عک ِرمــه از ابنعباس
روایت مىکند که :جبرئیل بر پیامبر(ص) نازل شد و گفت رأى درست همان است که حباب به آن
اشــاره کرد و پیامبر(ص) فرمود :اى حباب ،به رأى صحیح اشــاره کردى و حرکت فرمود و همچنان
کردُ .معاذ بن ِرفاعه از پدرش روایت مىکند که :در آن شب خداوند آسمان را برانگیخت (باران آمد)
درۀ بدر ریگزار بود و در نتیجه زمین را براى ما مالیم ســاخت و مانع از حرکت ما نبود ،در صورتى که
قریش قادر به حرکت نبودند و میان ایشان تپههاى برآمدۀ شنى بود  ...چند نفر از قریش پیش آمدند
و کنار حوض رسیدندَ .حکیم بن ِحزام هم با آنها بود .مسلمانان خواستند آنها را طرد کنند و برانند.
پیامبر(ص) فرمود :رهایشــان کنید .آنها درآمدند و آب آشــامیدند .هر کس از ایشــان که آب آشــامید
[در جنگ] کشته شد ،مگر حکیم بن ِحزام.

28

روایت ابنهشام نیز به این شرح است:
ُ
ْ
ُ
لشکر قریش همچنان بیامدند تا در ُعد َوةالق ْص ٰ
ور آن بیابان نسبت به شهر مدینه)
وى (یعنى ِ
طرف د ِ
َ َ
در پشــت تپهای به نام َعق ْنقل فرود آمدند و در طرف دیگر آن بیابان وســیع که نزدیکتر به شــهر مدینه
 .25بــرای آ گاهــی از شــرح جنــگ بــدر نکـ :آیتــی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اســام ،ص 217-203؛ ســبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ،ص 497-471؛ شــهیدی،
سیدجعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،ص .84-80
 .26رایاسپهر ( :)cyberspaceاینترنت و آنچه به دنیای رقمی مربوط میشود (فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،واژههای مصوب).
 .27برای آ گاهی از مشخصات این فیلم  ۱۸۲دقیقهای نکـ :رحیمیان ،بهزاد ،و همکاران ،راهنمای فیلم روزنه ،روزنهکار ،جلد دوم ،بخش ّاول ،ص .۲۳۱
 .28واقدی ،محمد بن عمر ،مغازی :تاریخ جنگهای پیامبر ،ص .۴۵ ،۴۰
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ُّ
ْ
بود در ُعد َوة الدنیا (یعنى طرف نزدیک آن بیابان نسبت به مدینه) لشکر رسول خدا(صلى اهّلل علیه و
آله) فرود آمد و چاههاى بدر در وسط آن وادى قرار داشت .سطح بیابان مزبور از رمل و خاک پوشیده
خاک نرم [داشــت] و آن
بود .آن قســمت که از بدر به طرف مکه میرفت و ســر راه لشــکر قریش بودِ ،
قسمت که به طرف مدینه و سر راه لشکر رسول (خداصلى اهّلل علیه و آله) بود پوشیده از رمل و ماسه
بــود .هر دو لشــکر شــب را در نقطهای کــه فرود آمده بودند منــزل کردند .در این هنگام ابرى آســمان را
زمین ســر راه
فراگرفت و باران تندى بارید .باران مزبور به ســود مســلمانان و زیان قریش تمام شــد؛ زیرا ِ
مســلمانان تا بدر ،با آمدن این باران ســفت و محکم شــد ولى بهعکس ،راه قریش ِگل شــد و حرکت

را براى آنان مشــکل ســاخت و همین جریان ســبب شــد که مســلمانان زودتر از قریش به بدر برســند و
چون به ّاولین چاه رســیدند ،رســول خدا(صلى اهّلل علیه و آله) فرود آمد و همراهان نیز آماده شــدند تا
مکان فرود آمده منزل کنند .حباب بن منذر یکى از مســلمانان پیش آمده گفت :یا رســولاهلل،
در آن ِ
آیــا بــه دســتور خدا در اینجا فــرود آمدهاى و ما هم بهناچــار باید فرود آییم و قدمــى پیشوپس نگذاریم
یا مصالح جنگى و مقتضیات آن را در منزلکردن اینجا در نظر گرفتهاى؟ فرمود :دســتورى نرســیده،
ولى حساب مصالح جنگى است .حباب گفت :پس دستور دهید همچنان تا به آخرین چاه پیش
برویــم و در آنجــا منــزل کنیــم و چاههاى ســر راه را پر کنیم و رو ى آن حوضى ســاخته پــر از آب کنیم و
بــا ایــن ترتیــب مــا آب داریم ،ولى دشــمن از آب محــروم خواهد ماند! رســول خدا فرمــود :رأى صواب
همیــن اســت که تو گفتى .ســپس از جا برخاســته تا آخریــن چاه پیش رفت و چنانچــه حباب نظریه
داده بــود چاههــا را گرفتنــد و رو ى آنهــا حوضــى ســاختند و در آنجا منــزل کردند  ...ســپاهیان قریش
در آنطــرف بــدر فــرود آمدنــد و چند تن از ایشــان که ازجملــه حکیم بن حزام بود بــه طرف حوضى که
مسلمانان ساخته بودند آمدند .رسول خدا(صلیاهلل علیه و آله) به مسلمانان فرمود :آنها را واگذارید
و متعرضشــان نشــوید؛ و بهجــز حکیــم بــن حزام هر کــدام که از آن آب خوردند در بدر کشــته شــدند.
ً
تنها حکیم بن حزام بود که کشــته نشــد و بعدا که مســلمان شــد ،هر گاه میخواســت ســوگند بخورد
میگفت :سوگند بدان خدایى که مرا در جنگ بدر نجات داد.

29

در تاریخنامۀ طبری (تاریخ بلعمی) هم آمده است:

َ ْ
حوض ایشان آب خورم.
بنىمخ ُزوم .سوگند خورد که من از آن
مردى بود نام او اسود بن عبداالسد از
ِ
ّ
پس بیامد که بر لب حوض آید .حمزة بن عبدالمطلب با شمشیر بیرون آمد و یک شمشیر بر پاى او زد
پاى بریده بر زمین مىکشید و
و پاى از او جدا شد و مرد بیفتاد و به شکم همىرفت سوى حوض و آن ِ
از او خون همىرفت سوى حوض ،و گفت خویشتن را به حوض اندر افگنم و اگر بمیرم روا ُب َود تا آب
ایشــان را پلید کنم .پس خویشــتن را به حوض اندر افگند .حمزه شمشــیرى دیگر بزد و او را به حوض
انــدر بکشــت و آن آب حــوض پلیــد گشــت .و گروهى مشــرکان بیامدند که از آن حــوض آب خورند.
مســلمانان خواســتند کــه ایشــان را بازدارند ،پیغمبر(علیه ّ
الســام) گفــت :بگذارید تــا بخورند که هر
مشرک که از آن آب بخورد کشته شود .و همچنان بود که پیغمبر گفت .پس مشرکان از چاههاى دیگر
از دوفرسنگ و سهفرسنگ آب همیآوردند که از هیچ چاه آب برنیامد جز آنکه پیغمبر داشت.

30

 .29ابن هشام ،زندگانی محمد پیامبر اسالم :ترجمۀ السیرة النبویة ،ج  ،۲ص .21-18
 .30بلعمی ،ابوعلی ،تاریخنامۀ طبری ،ج  ،۳ص .۱۲۲
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نقل مورخان برجســته ،ازجمله طبری 31و ابنهشــام 32و ابن اثیر 33و ذهبی 34و حلبی 35و از معاصران ،محمدابراهیم
آیتی 36و جعفر سبحانی 37و سیدجعفر شهیدی 38دربارۀ این ماجرا کمابیش مانند هم است.
بر اساس منابع مذکور ،مسلمانان زودتر از کفار بر سر چاههای بدر رسیدند و آنها را در اختیار گرفتند و کفار برای تهیۀ
آب ،یــا بایــد ده پانــزده کیلومتر به اطراف میرفتند یا از چاه و حوضی که در اختیار مســلمانان بود اســتفاده میکردند.
چنیــن برمیآیــد کــه اگر کفار میخواســتند به حالــت عادی از حوض مســلمانان آب بردارند ،اجازه داشــتند ،ولی اگر
مغرورانه و متجاوزانه قصد چنین کاری را داشتند ،به قیمت جانشان تمام میشد.
امــا در نقطــۀ مقابــل ،گروهــی معتقدنــد که مشــرکان زودتر به چاههای بدر رســیدند و مســلمانان از آب محروم شــدند.
مرحوم سیدجعفر مرتضی عاملی مورخ شهیر معاصر مینویسد:
روایــت کردهانــد که رســول خــدا(ص) در کنــار نزدیکترین چاه بدر فــرود آمد .حباب بــن منذر وقتى
مطمئــن شــد کــه انتخاب ایــن موضع به فرمان خدا نبوده ،پیشــنهاد کــرد کــه در نزدیکترین چاه [به
سپاه مشرکین ]39فرود آیند و آنگاه چاههاى دیگر را از بین برده بر سر چاهى که فرود آمدهاند ،حوضى
بســازند و بدین ترتیب دســت دشــمن را از آب کوتاه کنند .رسول خدا(ص) پیشنهاد و ى را پذیرفت
و دســتور داد کــه مطابــق آن عمــل کننــد .از آن هنــگام ،حباب را «حبــاب ذو الــرأى» :صاحب رأى،
نامیدند .این روایت از دیدگاه ما درست نیست؛ زیرا:
 .1عصمت پیامبر(ص) از خطا و نســیان بهضرورت عقل و نقل ثابت شــده اســت .بدین ترتیب رأى
و عمل آن حضرت در همۀ امور درست است و خطا و اشتباه در آن راه ندارد.
ْ
 .2عــدوة قصــوى یعنــى آن کناره وادى َیل َیل که دورتر از مدینه بود و مشــرکان در آنجا فرود آمده بودند،
داراى آب و زمینــى مناســب بــود ،اما در عدوة دنیا یعنى آن طــرف وادى که به مدینه نزدیک بود ،آب
نداشت و چنان رمل بود که پا در آن فرو مىرفت.
 .3ابتدا مشــرکان در بدر فرود آمدند .بنابراین معقول نمىنماید که در جایى بىآب فرود آیند و آب را
براى دشمن بگذارند.
 .4بــه تصریــح ابــناســحاق ،مشــرکان وارد حوض شــدند و رســول خــدا(ص) دســتور داد که احدى
متعرض آنان نشــود .روشــن اســت که منع دشمن از آب با اصول اخالقى و مبانى دینى و سیرۀ رسول
خدا(ص) سازگارى ندارد.
درســت آن است که مسلمانان به آب دسترســى نداشتند .خداوند شبانه از آسمان بارانى فروفرستاد
کــه آب روان شــد و حوضچههــا را پــرآب کردنــد ،هم خود نوشــیدند و هــم به حیوانات دادنــد ،خود را
 .31طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملوک (تاریخ الطبری) ،ج  ،۲ص .441-439
 .32ابن هشام ،السیرة النبویة ،ج  ،۱ص .۶۲۵ ،۶۲۴ ،۶۲۰
َ
 .33ابن اثیر َج َزری ،تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران (ترجمۀ الکامل فی التاریخ) ،ج  ،۷ص .۱۳۸ ،۱۳۷
َ
ََ
 .34ذهبی ،تاریخاالسالم و وفیات المشاهیر و االعالم ،تصحیح :بشار عواد معروف ،ج  ،۱ص .30-۲۷
 .35حلبی ،ابوالفرج نورالدین على بن ابراهیم ،انسان العیون فی سیرة االمین المأمون (السیرة الحلبیة) ،ج  ،۲ص .۲۱۹ ،۲۱۳
 .36آیتی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص .۲۱۰ ،۲۰۸
 .37سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ،ص .۴۹۱ ،۴۸۶ ،۴۸۵
 .38شهیدی ،سید جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،ص .۸۰
عبارت «فأشــار
 .39کتاب ســیرت جاودانه ،ترجمه و خالصۀ کتاب الصحیح من ســیرة النبی االعظم اســت و مترجم در اینجا دچار ســهو شــده اســت ،زیرا در
ِ

علیــه الحبــاب بــن المنذر بأن ینزل أدنى ماء من القوم» (مرتضی عاملی ،ســیدجعفر ،الصحیح من ســیرة النبی االعظم ،ج  ،۵ص  )۲۹مقصود از «القوم» ســپاه
مشــرکین اســت؛ یعنی منظور حباب بن منذر این بود که ســپاه اســام به جای اینکه در نزدیکترین چاه به خود فرود آید ،در نزدیکترین چاه به دشمن فرود آید تا
همۀ چاهها در اختیارش باشد.
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شستند و مشکهایشان را پرآب کردند .خداوند متعال در اشاره به همین مسئله فرمود:
َ
ً َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َّ
یکم ُّ
الن َ
عاس أ َم َن ًة ِم ْن ُه َو َین ّز ُل َع َل ْ
إ ْذ َیغ ِّش ُ
یکم ِم َن َّ
یطان
ماء ماء ِلیط ِهرکم ِب ِه و یذ ِهب عن
الس ِ
کم ِرج َز الش ِ
َِ
ِ
کم َو َیث ّب َت ب ِه ْال ْق َ
َو ِل ْیر ب َط َعلى ُق ُلوب ْ
دام.
ِ ِ
ِ
ِ
(به یاد آورید) هنگامى را که (خدا) خواب ســبک آرامشبخشــى که از جانب او بود ،بر شــما مسلط
ســاخت ،و از آســمان بارانى بر شــما فروریزانید تا شــما را به آن پاک گرداند و وسوسه شیطان را از شما
بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را بدان استوار دارد.
راز ساخت حوض همین بود ،نه آنچه مىگویند .بههر تقدیر ،مشرکان زودتر از مسلمانان در بدر فرود
ِ
آمدند .آنان در عدوة قصوى ،یعنى آن کنارۀ وادى که به ســمت مکه بود و چاههاى آب در آنجا بود،
چنــان فــرود آمدند که کاروان تجارتى [ابوســفیان] در پشــت ســر آنان قرار گرفت .زمیــن زیر پاى قریش
ســفت بود .ســپاه اســام در عدوة دنیا ،یعنى این طرف وادى که به مدینه نزدیکتر بود و بىآب ،فرود
آمــد .ایــن زمین سســت بــود و غیرقابــل رفتوآمد .این بدان معنى اســت کــه از لحــاظ نظامى ،زمین
زیر پاى مســلمانان نامناســب بود .در همان شــب بارانى رســید که زمین شــنزار غیرقابل رفتوآمد را
براى مسلمانان محکم ساخت و زمین زیر پاى قریش را از بسیارى آب غیرقابلعبور کرد .مسلمانان
حوضچهها را پر از آب کردند.

40

ْ َ
برخــی از مفســران ،ازجملــه طبــری 41،شــیخ طوســیَ 42،ز َمخشــری 43،فخــر رازیَ 44،ط ْب ِرســی 45،نظــام نیشــابوری،
ُ
سیوطی 47،فیض کاشانیَ 48،طنطاوی 49،آلوسی 50چنین نظری دارند و معتقدند چاههای بدر در اختیار مشرکان بود.
46

ُ
مشــهور مفســران ،یعنی تسلط کفار بر آب ،بارش باران و رفع مشکل کمآبی مسلمانان را مربوط
ق ُرطبی ضمن بیان نظر
ِ
به قبل از رسیدنشــان به چاههای بدر میداند و با نقل خالصهای از ســخن ابناســحاق و دیگر مورخان معتقد اســت
باران موجب شد زمین برای حرکت سپاه اسالم ،سفت و مناسب شود و برعکس ،زمینی که کفار در آن اردو زده بودند
نامناسب و حرکتشان کند شد .در نتیجه مسلمانان زودتر از مشرکان به چاههای بدر رسیدند.

51

نظر سید قطب 52نیز مانند قرطبی است.

53

عالمه طباطبایی مینویسد:
ُّ
ّ
مشرکین با اینکه داراى ِعده و عده بودند در قسمت بلندى بیابان در جایى که آب در دسترسشان و
زمین زیر پایشان سفت و محکم بود فرود آمدند و مؤمنین با کمى عدد و ضعف نیرویشان در قسمت
 .40مرتضی عاملی ،سیدجعفر ،سیرت جاودانه :ترجمه و تلخیص کتاب الصحیح من سیرة النبی االعظم ،ج  ،۱ص .607-605
 .41طبــری ،ابوجعفــر محمــد بــن جریر ،جامعالبیان فی تفســیرالقرآن (تفســیر الطبــری) ،ج  ،۹ص  .۱۳۰البته طبری در تاریخ خود بر عکس آنچه در تفســیر نوشــته،
مسلمانان را مسلط بر چاههای بدر ذکر کرده است.
 .42طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،5ص .86
 .43زمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون اال قاویل فی وجوه التأویل ،ج  ،2ص .203
 .44فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیرالکبیر (مفاتیح الغیب) ،ج  ،۱۵ص .۴۶۲ ،۴۶۱
 .45طبرسی ،فضل بن حسن ،تفسیر جوامعالجامع ،ابوالقاسم گرجی ،ج  ،۲ص .۷
َ
 .46نظام ا ْع َرج نیشابوری ،نظامالدین حسن بن محمد بن حسین ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،ج  ،۳ص .۳۸۱
 .47سیوطی ،جاللالدین عبدالرحمان بن ابیبکر ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،ج  ،۳ص .۱۷۲ ،۱۷۱
 .48فیض کاشانی ،مالمحسن محمد بن مرتضی ،تفسیر الصافى ،ج  ،۲ص .۲۷۱ ،۲۷۰
َ .49طنطاوی بن جوهری ،الجواهر فی تفسیر القرآن ،ج  ،۵ص .۲۴
 .50آلوسی ،محمود بن عبداهّلل ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی ،ج  ،۵ص .۱۶۵
ُ
 .51ق ُرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج  ،۲ص .375-372
 .52نام کامل او سید بن قطب بن ابراهیم بود( .نکـ :زرکلی ،االعالم ،ج  ،۳ص )۱۴۸ ،۱۴۷
 .53نکـ :سید قطب ،فی ظالل القرآن ،ج  ،۳ص .۱۴۸۵ ،۱۴۸۴
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پائیــن بیابــان در زمینــى ریگــزار و بــیآب اردوگاه دایــر کرده بودنــد و به قافلۀ ابوســفیان هم نتوانســتند
دســت پیدا کنند و او قافله را از یک نقطۀ ســاحلى پائین اردوگاه مؤمنین پیش مىراند ،و مؤمنین در
شــرایطى قرار گرفته بودند که از نظر نداشــتن پایگاه چارهاى جز جنگیدن نداشتند ،و برخورد مؤمنین
در چنین شرایط و پیروز یشان بر مشرکین را نمىتوان امرى عادى دانست ،و جز مشیت خاص الهى
و قدرتنمائیاش بر نصرت و تأیید مؤمنین چیز دیگر نمىتواند باشد.

54

بــا در نظــر گرفتــن تمــام ایــن توضیحــات و بــا توجه بــه اینکه قــرآن محکمترین ســند و فراتــر از برخی نقلهــای تاریخی
محســوب میشــود ،معلــوم میشــود که مســلمانان پیش از بارندگــی در مضیقۀ آب بودنــد ،نه کفار .بنابراین شایســته
اســت پــس از عبــارت «پیامبــر(ص) که قوای اســام را نزدیک چاههای بدر فــرود آورده بود  »...شــبهۀ منع کفار از آب
و تشــنهبودن مشــرکان پاســخ داده شــود؛ زیــرا حتی اگــر بپذیریم مســلمانان زودتر از کفار بــه چاههای بدر رســیدند ،به
دلیل بارندگی شــب قبل ،مشــرکان کمبود آب نداشــتند و اگر هم چند ســاعت بعد و در صبح روز جنگ بدر ذخیرۀ
آبشان تمام شده بود ،به دلیل در محاصرهنبودن میتوانستند از اطراف آب تهیه کنند .گذشته از همۀ اینها ،منع آب
ّ
ّ
آشامیدنی با سیرۀ پیامبر اکرم(صلی اهّلل علیه و آله و سلم) سازگار نیست.
ص  ،۱۹۴توضیــح آیــۀ  ۴۱ســورۀ توبــه« :از آیــۀ  ۳۹این ســوره تا اواخر ســوره اشــاره به غــزوۀ تبــوک دارد  ...همانند اغلب
غزوهها ،از جمله غزوۀ حنین ،رهبر نظامی سپاه اسالم در این جنگ خالد بن ولید بود».
َ
خالد بن ولید در ســال هفتم و یا هشــتم هجری (پس از صلح ُحدیبیه و قبل از فتح مکه) مســلمان شــد و به نقلی در
ماه صفر ســال هشــتم به همراه عمرو بن عاص به مدینه رفت و اســام آورد 55.وی نخســتین بار در جمادی ّ
االول سال

هشــتم هجری در جنگ ُمؤته و پس از شــهادت ســه فرمانده قبلی ،فرمانده ســپاه اســام شــد .خالد در رمضان ســال
هشــتم هجــری در فتح مکه ،فرمانده بخشــی از ســپاه اســام بود .با توجه به اینکــه از  ۲۷غزوۀ پیامبــر ۲۳ ،مورد قبل از
اسالمآوردن خالد بن ولید بود 56،نمیتوان مدعی شد وی در «اغلب غزوات» ،فرمانده سپاه اسالم بوده است.
ص  ،۱۹۶ترجمۀ آیۀ  ۶۰سورۀ توبه :کلمۀ «هزینه» باید درون قالب بیاید؛ زیرا معادل آن در متن آیه نیامده است.
ص  ،۱۹۷ترجمــۀ آیــۀ  ۶۴ســورۀ توبــه :عبــارت «ما فی الضمیرشــان» قــدری نازیبا به نظر میرســد و به شــیوایی ترجمۀ

آیــه لطمــه زده اســت .بــه جای آن« ،نهانشــان» یــا معادلهای دیگر نظیر «اندرونشــان» یا «آنچه در دلهایشــان اســت»
مناسبتر به نظر میرسد.
ص  ،۱۹۹توضیح آیۀ  ۷۴سورۀ توبه« :در شأن خالس بن سوید است .»...
نام این شــخص در اغلب منابع ُجالس بن ُس َــو ید 57آمده اســت .بهتر اســت در مورد نام اشخاص ،ضبط کتابهای
رجالی و تاریخی به کتب تفسیر ترجیح داده شود.
ص  ،۲۰۳توضیح آیۀ  ۱۰۲سورۀ توبه :بعد از «ابوالفتوح» باید پرانتز بسته بیاید ،نه ویرگول.
ص  ،۲۰۵بخش توضیحات ،س آخر :بعد از «رحمت آورد» باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۲۰۹توضیحات آیۀ  ۱۱سورۀ یونس ،س « :۵همانند» به صورت «هماتند» چاپ شده است.
 .54طباطبایى ،سیدمحمدحسین ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،9ص .121
 .55مرتضــی عاملــی ،ســیدجعفر ،الصحیــح مــن ســیرة النبــی االعظــم ،ج  ،۱۹ص  ۲۳۳بــه بعــد؛ آیتــی ،محمدابراهیــم ،تاریخ پیامبــر اســام ،ص ۳۸۹ ،۳۸۸؛
سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ،ص ۷۶۶؛ شهیدی ،سیدجعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،ص .۹۸
 .56نکـ :آیتی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص .192-190
َ
ُ
َ
 .57از جملــه نکـــ :ابــن َح َج ِــر َع ْســقالنی ،االصابــة فی تمییز الصحابــة ،ج  ،۱ص ۵۹۹؛ ابن اثیر َج َزری ،ا ْســد الغابه فــی معرفة الصحابــه ،ج  ،۱ص ۳۴۶؛ ابن کثیر،
البدایة و النهایة ،ج  ،۳ص ۲۳۷؛ آیتی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص .۵۲۴ ،۵۲۰ ،۵۱۹
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ص  ،۲۱۲توضیحات آیۀ  ۲۶ســورۀ یونس :از مجموع توضیحات ،بهویژه ســطر آخر 58،به طور غیرمســتقیم تمایل مترجم
به عقیدۀ امکان رؤیت الهی در روز قیامت برمیآید .البته روشــن اســت که نظر مترجم محترم که با «معارف و مأثورات
لســنت باعث چنین
ش از حد به منابع اه 
ائمــه اطهار علیهمالســام» انس دارد 59چنین نیســت ،ولــی گویا عنایت بی 
جملهبندی و بیانی شده است .نمونۀ معکوس چنین بیانی را به صورت شیعهگرایی در برخی از مقاالت آقای مسعود
انصاری که از علمای سنی است ،در دانشنامۀ قرآن و قرآنپژوهی که به سرپرستی آقای خرمشاهی تدوین شده است
میبینیم.
ممکن است گفته شود که در این توضیحات فقط آرای علمای مختلف شیعه و سنی نقل شده و مترجم نظر خود را
اصلی این توضیحات ،عموم مردم هستند برای پرهیز از ایجاد شبهۀ
بیان نکرده است ،اما با توجه به اینکه مخاطب
ِ
عقیدتی باید در جملهبندیها دقت زیادی کرد .بنابراین نباید گفته شود «[فخر رازی] به دالیل قرآنی و کالمی عدیده
رؤیت اهّلل را جایز میشــمارد»؛ زیرا ممکن اســت خوانندۀ عادی چنین برداشــت کند چیزی که «دالیل قرآنی و کالمی
عدیده» دارد نادرست نیست.
ص  ،۲۱۷بخش توضیحات ۴ ،سطر مانده به آخر :عالمت پرانتز باز بعد از «حدیثی را» زاید است.
ص  ،۲۱۸بخــش توضیحــات ،س  :10-8مطلــب به صورت نقلقول اســت ،ولی باید توضیح داده شــود که اگر قابوس
بن مصعب همان رامسس دوم بود ،چگونه نام پسرش ولید بن مصعب بود؟ در حالی که باید ولید بن قابوس باشد.

ص  ،۲۲۵توضیح آیۀ  ۳۲ســورۀ هود :منبع حکایت ذکر نشــده اســت .این حکایت از جمله در کتاب دســتورالکاتب
فی تعیینالمراتب که در قرن هشتم هجری قمری نوشته شده آمده است.

60

َّ
َ َُ
«الت ّن ُور» چاپ شده است.
ص  ،۲۲۶توضیح آیۀ  ۴۰سورۀ هود« :ا ّلت ّنور» به صورت
ص  ،۲۳۰بخش توضیحات ،س  :۷قبل از «هود» باید پرانتز باز بیاید.
ص  ،۲۳۲توضیح آیۀ  ۸۹سورۀ هود« :و ما قوم لوط منکم ببعید .مفسران (از جمله شیخ طوسی ،میبدی و ابوالفتوح)
بعیدنبودن مشرکان مخاطب پیامبر(ص) را از قوم لوط ،محتمل دو وجه دانستهاند .»...
از ظاهــر آیــه چنیــن برمیآید که این ســخن را شعیب(علیهالســام) به قوم خود گفته بود ،نه اینکه مخاطب ،مشــرکان
زمان پیامبر(صلی اهّلل علیه و آله و ســلم) باشــند .کالم شــیخ طوســی نیز بر خالف نسبت مترجم محترم به وی همین
است:

ْ
َ ْ
یجر َم َّن ْ
کم» و قیــل فی معناه
هــذا حکایــة مــا قال شــعیب لقومه حین لــم یقبلوا أمره و نهیــه «یا قــو ِم ال ِ

قوالن :أحدهما -قال الحســن و قتادة ال یحملنکم .و الثانی ـ قال :الزجاج معناه ال یکســبنکم ،کأنه
قال ال یقطعنکم الیه بحملکم علیه .و الشــقاق و المشــاقة المباعدة بالعداوة الى جانب المباینة ،و
شــقها .و کان ســبب هذه العداوة دعاؤه لهم الى مخالفة االباء و األجداد فی عبادة األوثان .و ما یثقل

علیهم من اإلیفاء فی الکیل و المیزان.
َ
َ َ
َ ْ ُْ َ َ َ
َ َ
صاب ق ْو َم ُنوح أ ْو ق ْو َم ُه ٍود أ ْو ق ْو َم صا ِلح» قیل أهلک اهَّلل قوم نوح بالغرق،
و قوله «أ ْن ِیصیبکم ِمثل ما أ
ٍ
ٍ
و قوم هود بالریح العقیم ،و قوم صالح بالرجفة ،و قوم لوط باال ئتفاک ،فحذرهم شــعیب ان یصیبهم
مثل ذلک.
[« .58فخر رازی] به دالیل قرآنی و کالمی عدیده رؤیت اهّلل را جایز میشمارد».
 .59ص  ،۹۰۴ستون راست ،بخش مقدمه.
 .60محمد بن هندوشاه نخجوانی ،دستور الکاتب فی تعیینالمراتب ،ج  ،۱ص .104-102
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َ ُ
وط ِم ْن ْ
ید» قیل فی معناه قوالن :أحدهما ـ قریب منکم فی الزمان الذی بینهم
کم ِب َب ِع ٍ
و قوله َ«و ما ق ْو ُم ل ٍ
و بینکم ،فی قول قتادة .و االخر ـ ان دارهم قریبة من دارهم فیجب ان یتعظوا بهم».

61

ـرکان صــدر
از کالم میبــدی و ابوالفتــوح رازی نیــز آنچــه مترجــم محتــرم بــه آنــان نســبت داده اســت (مخاطبــان ،مشـ ِ
ـرف خطــاب ،قــوم حضــرت
اســام هســتند و نــه قــوم حضــرت شــعیب) برنمیآیــد ،بلکــه برداشــت م 
یشــود کــه طـ ِ
شعیب(علیهالسالم) است.

62

ص  ،۲۳۶توضیح آیۀ  ۱۳سورۀ یوسف ،س « :۲چون» به صورت «جون» چاپ شده است.
ص  ،۲۳۶توضیح آیۀ  ۱۳ســورۀ یوســف« :عبد اهّلل عمر روایت کرد از رســول ـ علیه ّ
الســام ـ که او گفت مردمان را دروغ
تلقیــن مکنــى کــه فرزندان یعقوب ندانســتند که گرگ آدمى را خورد ،چون یعقوب بگفت  ...ایشــان بیاموختند و آن را
دستافزار خود کردند».
لســنت ذکر شــده است 63و اعتبار آن
این روایت در منابع شــیعه نیامده و فقط در برخی از کتابهای روایی فرعی اه 
مشکوک به نظر میرسد .گذشته از این ،چگونه فرزندان حضرت یعقوب(علیهالسالم) که چوپان بودند نمیدانستند
گرگ آدم میخورد؟! آیۀ  ۱۴ســورۀ یوســف نیز غیرمســتقیم خالف این را نشــان میدهد؛ زیرا آنان گفتند که مواظباند
چنین اتفاقی نیفتد.
ص  ،۲۳۷ترجمۀ آیۀ  ۱۹سورۀ یوسف ...« :گفت مژده باد ،چه جوانی!»
با توجه به تقید مترجم به استفاده از زبان روز ،معادل «نوجوان» برای «غالم» مناسبتر به نظر میرسد .در عرف امروز،
جوان به کسی که هجده سال یا بیشتر دارد گفته میشود در حالی که سن حضرت یوسف(علیهالسالم) در آن زمان
از هفت تا هفده ذکر شده است.

64

َ
رک ِمی کنم» به صورت «ترک میکنم» چاپ شده است.
ص  ،۲۳۹بخش توضیحات ،دو سطر مانده به آخر« :ت ِ
ص  ،۲۴۰بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر :بعد از «دیگر را» باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۲۴۱توضیح آیۀ  ۴۶ســورۀ یوســف ،توضیح واژۀ ِســمان :پرانتز بســته در انتهای ســطر آخر و پس از «همین اســت»
زاید است.
ص  ،۲۴۱ترجمۀ آیۀ  ۵۲سورۀ یوسف[« :یوسف] گفت چنین بود تا .»...
کلمۀ «گفت» هم باید در داخل کروشه بیاید؛ زیرا در متن آیه نیست.
ص  ،۲۴۳توضیح آیۀ  ۶۴سورۀ یوسف ،س « :۴حفص» به صورت «حفض» چاپ شده است.
ص  ،۲۴۳توضیح آیۀ  ۶۴سورۀ یوسف ،س  :۶پس از «محمود صافی» باید پرانتز بسته بیاید.
ّ
ُ
ص  ،۲۴۹توضیح آیۀ  ۳سورۀ رعد«ُ :دن ّو و ُع ُت ّو» به صورت ُ«دنو و ُع ّتو» آمده است.
ص  ،۲۵۲ترجمۀ آیۀ  ۲۸سورۀ رعد« :آرام» اولی به شکل «ارام» چاپ شده است.
 .61طوسی ،محمد بن حسن ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ج  ،۶ص .۵۲
ح الجنان فی تفســیر
ف االســرار و عدة االبرار ،ج  ،۴ص ۴۳۶ ،۴۳۵؛ ابوالفتوح رازی ،حســین بن علی ،روضالجنان و رو 
 .62نکـ :میبدی ،احمد بن محمد ،کش ـ 
القرآن ،ج  ،۱۰ص .۳۲۳ ،۳۲۲
 .63از جمله نکـ :الطیوری ،ابوالحسین مبارک بن عبدالجبار صیرفی ،الطیوریات ،ج  ،۴ص .۱۳۹۱
 .64نکـ :طبرسی ،فضل بن حسن ،ترجمۀ تفسیر مجمع البیان ،ج  ،۱۲ص .۱۷۱
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ص  ،۲۵۵توضیح آیۀ  ۴۳سورۀ رعد ،س « :۱شیخ طوسی دربارۀ مراد از دارندۀ علم کتاب را چند وجه یاد میکند».
بعد از «کتاب» ،حرف «را» زاید است.
ص  ،۲۶۱ترجمۀ آیۀ  ۴۶سورۀ ابراهیم ...« :وگرچه کوهها در اثر نیرنگشان از جای بروند».
به جای ترکیب «در اثر» که خالف فصاحت است باید «بر اثر» بیاید.

65

ص  ،۲۶۱بخش توضیحات ۶ ،سطر مانده به آخر« :قرآن قدس :دلهای ایشان گشته [قرائت صحیحتر :گسسته]».
دربــارۀ ترجمــۀ قــرآن قــدس از عبــارت «افئدتهــم هــواء» گفتنــی اســت کــه «گشــتن» بــه معنــای «تغییــر و تبدلیافتن و
معکوسشدن» هم است 66و از این نظر معنای مناسبی دارد و الزم نیست به صورت «گسسته» اصالح شود.
ً
ص  ،۲۶۱توضیح آیۀ  ۵۰سورۀ ابراهیم :بعد از «این کلمه احتماال فارسی» ،باید «است» بیاید.
ص  ،۲۶۵ترجمۀ آیۀ  ۵۳ســورۀ ابراهیم :بهتر اســت به جای «فرزند» از معادل «پســر» اســتفاده شــود؛ زیرا معنی اصلی
غالم ،پسربچه و پسر نوجوان است.
ص  ،۲۶۵توضیح آیۀ  ۵۷ســورۀ حجر ،س  :۳بعد از عبارت «قرآن قدس »:کلمهای جا مانده و نیامده اســت .مترجم
در اینجا میخواسته معادلی را که در قرآن قدس برای «فما خطبکم» آورده است بیاورد .در همین سطر ،بعد از «تفسیر
میبدی» باید دو نقطه و سپس معنایی که در این تفسیر برای «فما خطبکم» آورده است ذکر شود که به جای عالمت
دو نقطه ،عالمت نقطه ویرگول آمده و بعدش هم کلمهای نیامده و جا مانده است.
ص  ،۲۶۷ترجمۀ آیۀ  ۵سورۀ نحل« :و چارپایان را برای شما آفرید که برای شما در آنها گرما و سودهای دیگر است».
ْ
شاید بهتر باشد ِ«دفء» به «گرما [ی پوشا ک]» 67ترجمه شود که گویاتر است نه به «گرما».
ص  ،۲۶۷آیۀ  ۸سورۀ نحل« :و نیز اسبان و استران و درازگوشان را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و مایۀ تجمل نیز هست،
و چیزهای دیگر که شما نمیدانید میآفریند».
َ َ
ُ
بهاحتمالزیاد مقصود از َ«یخل ُق ما التعل ُمون» وسایل امروزی نظیر هواپیما و خودرو است؛ زیرا از زمان نزول این آیات
تا کنون ،حیوان جدیدی که برای حملونقل استفاده شود به زندگی بشر اضافه نشده است.

68

َ
ْ
ص  ،۲۶۸بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر«َ :مخر» به صورت «مخ ْر» چاپ شده است.
ص  ،۲۶۹بخش توضیحات ،س  :۲قبل از «یعنی جنبیدن» گیومه باز آمده ،ولی در ادامه گیومه بسته نیامده است.
ص  ،۲۶۹توضیح آیۀ  ۲۴سورۀ نحل ،س « :۳لسان العرب» باید داخل پرانتز بیاید ،نه درون کروشه.
َ َ
َ َ ْ َ ُ َّ َ
السل َم» به صورت «فالقوا ال ّسلم» آمده است.
ص  ،۲۷۰توضیح آیۀ  ۲۸سورۀ نحل ،ابتدای س « :۲فالقوا
ص  ،۲۷۰توضیح آیۀ  ۳۰سورۀ نحل ،س «َ :۳احیا» به صورت َ
«احیا» چاپ شده است.
 .65بــرای توضیــح بیشــتر نکـــ :معیــن ،محمــد ،فرهنــگ فارســی (فرهنــگ معیــن) ،ج  ،۱ص ۴۹۶؛ انوری ،حســن ،فرهنگ بــزرگ ســخن ،ج  ،۱ص ۲۴۵؛ نجفی،
ابوالحسن ،غلط ننویسیم (فرهنگ دشوار یهای زبان فارسی) ،ص ۶۵؛ انوری ،حسن ،عالی عباسآباد ،یوسف ،فرهنگ درستنویسی سخن ،ص .۵۲
 .66معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (فرهنگ معین) ،ج  ،۳ص .۳۳۲۸
 .67نکـ :یاحقی ،محمدجعفر ،فرهنگنامۀ قرآنى :فرهنگ برابرهاى فارسى قرآن بر اساس  142نسخۀ خطى کهن محفوظ در کتابخانۀ مرکزى آستان قدس رضو ى،
ج  ،۲ص ۷۳۴؛ مهرین شوشتری ،عباس ،فرهنگ لغات قرآن ،ص ۱۸۲؛ مکارم شیرازی ،ناصر ،و همکاران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۱۱ص .۱۵۸
 .68نکـ :مکارم شیرازی ،ناصر ،و همکاران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۱۱ص .۱۶۲-۱۶۱
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ص  ،۲۷۰بخش توضیحات ۳ ،سطر مانده به آخر« :الف» مقصوره در انتهای کلمۀ «اهّلل» زاید است.
ص  ،۲۷۱توضیح آیۀ  ۴۱سورۀ نحل« :الف» مقصوره در انتهای کلمۀ «اهّلل» زاید است.
ص  ،۲۷۲بخش توضیحات ۲ ،سطر مانده به آخر :گیومه باز آمده ،ولی گیومه بسته نیامده است.
ص  ،۲۷۶توضیح آیۀ  ۸۰سورۀ نحل ،س  :۸بعد از «آیتی» باید عالمت دونقطه بیاید.
ص  ،۲۷۷بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر :قبل از «برای تفصیل» باید پرانتز باز بیاید.
ص  ،۲۸۲ترجمۀ آیۀ  ۲سورۀ اسراء« :و به موسی کتاب آسمانی داده و آن را رهنمود بنیاسرائیل گرداندیم».
بعــد از «داده» کــه وجــه وصفــی اســت نباید «و» بیایــد .اگر هم مقصــود از «داده» ،درواقــع «دادهایم» بوده اســت باز این
اشــکال پیش میآید که حذف شناســه به قرینه نبوده اســت؛ زیرا در این صورت «داده[ایم]» ماضی نقلی میشود و با
«گرداندیم» شناسۀ مشترک ندارد.
ص  ،۲۸۳توضیح آیۀ  ۱۶ســورۀ اســراء ،س  :۴در انتهای عبارت «مجازالقرآن ،ذیل آیه» ،قالب بســته آمده اســت ،در
حالی که باید پرانتز بســته بیاید و عالمت قالب که در ســطر قبلتر باز شــده باید پس از عبارت «نحل »۸۱ ،به صورت
قالب بسته بیاید.
ص  ،۲۸۳توضیح آیۀ  ۱۶سورۀ اسراء ،س  :۶به جای «نیک باشد»« ،نیک یاشد» چاپ شده است.
ص  ،۲۸۷توضیح آیۀ  ۵۸سورۀ اسراء ،س  :۶عبارت «آیات  ۱و  »۲به صورت «آیات او  »۲چاپ شده است.
سال حدیبیه چون از مدینه عزم مکه کردند کفار مانع شدند که منتهی به
ص  ،۲۸۷توضیح آیۀ  ۶۰سورۀ اسراءِ ...« :
صلح حدیبیه شد و سپس سال بعد مکه را فتح کردند .»...
پیمــان صلــح حدیبیــه در ذیقعــدۀ ســال ۶ق 69و فتــح مکــه دو ســال بعــد در رمضــان ســال ۸ق 70رخ داد .بنابرایــن
سال بعد از پیمان حدیبیه مکه را فتح کردند.
نمیتوان گفت که مسلمانان ِ
ص  ،۲۸۹توضیح آیۀ  ۷۳ســورۀ اســراء« :مشــرکان به رســولاهّلل(ص) گفتند نمیگذاریم اســتالم حجراالسود کنی مگر
آنکــه یــک بار بتان ما را نیز ،ولو به سرانگشــت ،لمس کنی .حضــرت(ص) در عین کراهت ،تمایل تردیدآمیزی یافتند
ولی این آیه نازل شد».
بــا توجــه بــه متن آیــه ،پیامبر حتی اندکگرایشــی هم پیــدا نکرد ،بلکــه «نزدیک بود» اندکگرایشــی پیدا کنــد .بنابراین
چگونه ممکن اســت دچار تردید شــده باشــد؟ درنتیجه عبارات «تردید کردند» و «تمایل تردیدآمیزی یافتند» باید به
صورت «نزدیک بود تردید کنند» و «نزدیک بود تمایل تردیدآمیزی بیابند» اصالح یا بهکلی حذف شود.
نقــل مطلــب در توضیــح آیات قرآن و ردنکــردن آن به معنای تأیید ضمنی اســت .بنابراین نمیتــوان گفت فقط اقوال
مختلف ذکر شــده اســت .بهطورکلی اگر نادرســتبودن نظری روشــن اســت نباید در کتابی که بنایش بر ایجاز و پرهیز
از اطناب است بیاید.
«منبه» به صورت ّ
ص  ،۲۹۱توضیح آیۀ  ۹۰سورۀ اسراء ،س ّ :۳
«منبه» چاپ شده است.

 .69واقدی ،المغازی ،ج  ،۱ص  ،۵ج  ،۳ص ۱۰۸۸؛ ابن سعد ،الطبقاتالکبری ،ج  ،۲ص ۷۳ ،۷۲؛ آیتی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص .۳۷۱
 .70واقدی ،المغازی ،ج  ،۱ص ۵؛ ابن سعد ،الطبقاتالکبری ،ج  ،۲ص ۱۰۲؛ آیتی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص .۴۶۵
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ّ
َ
ص  ،۲۹۳توضیح آیۀ  ۱۰۶سورۀ اسراء ،س « :۱ف َّرقناه» به صورت «فرقناه» (تشدید بر حرف ق) چاپ شده است.
ص  ،۲۹۳توضیــح آیــۀ  ۱۱۰ســورۀ اســراء ،بخش مربوط بــه «و التهجر بصالتــک و التخافت بها» ،شــمارۀ « :۴بر مرد جهر
نمــاز صبــح و دو رکعــت اول مغرب و عشــاء و اخفات در بقیه واجب اســت .ولی در مــورد زن واجب اخفات در همۀ
نمازهاست».
نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای معاصر این است که مرد باید حمد و سورۀ (نه همۀ اجزای) نمازهای صبح و مغرب و
عشــا را بلند بخواند و زن میتواند هم به جهر بخواند و هم به َه ْمس ،ولی اگر نامحرم صدای او را بشــنود ،احتیاط آن
است که آرام بخواند.

71

فارســی روز توجه میشــود ،در بیان احــکام فقهی نیز آرای معاصــران باید در نظر
همچنانکــه در ترجمــۀ قــرآن ،به زبان
ِ
گرفته شود.

ص  ،۲۹۴ترجمۀ آیۀ  ۱۱سورۀ کهف« :و در همان غار بر [چشمها و] گوشهایشان تا چندین سال پرده کشیدیم».
معادل «چندین» برای  ۳۰۹ســال ،با توجه به معنای ذکرشــده برای «چندین» در لغتنامهها 72و کاربرد آن در فارســی
امروز ،دقیق نیســت و میتوان از معادل «ســالها» (ترجمۀ مکارم شــیرازی) یا «ســالیانی» (ترجمۀ فوالدوند) اســتفاده
کرد.
ص  ،۲۹۷بخش توضیحات ،س ُ :۲
«ع َی ْی َنة بن ِح ْصن» 73به صورت «عینیة بن حصن» چاپ شده است.
نام اشخاص ممکن است به دلیل تصحیف یا جابهجایی یا کموزیاد شدن حروف و همچنین غلط چاپی در منابع
به صور مختلف بیاید که در این موارد باید ضبط اصح و ارجح را به کار برد.
ص  ،۳۰۱ترجمۀ آیۀ  ۷۴سورۀ کهف« :باز رهسپار شدند تا آنکه به جوانی برخوردند .»...
بهتر است «غالم» به کودک یا نوجوان ترجمه شود؛ 74زیرا در عرف امروز ،جوان به کسی که بیش از  ۱۸سال دارد گفته
میشــود ،در حالی که از فحوای آیۀ  ۸۰ســورۀ کهف برمیآید که آن پســر ،ســن کمی داشت و کودک یا نوجوان بود و اگر
ْ
بزرگ میشد ،پدر و مادرش را به بیراهه میکشاند.
ص  ،۳۰۲ترجمۀ آیۀ  ۸۲سورۀ کهف« :و اما دیوار متعلق به دو جوان یتیم در آن شهر بود .»...
در اینجا نیز بهتر است به جای جوان ،کودک یا نوجوان بیاید.
ص  ،۳۰۵ترجمۀ آیۀ  ۳سورۀ مریم« :چنین بود که به ندایی خاموش پروردگارش را به دعا خواند».
َ
«خ ّ
فیا» تصــور تضاد پیش میآورد ،شــاید ترجمۀ مناس ـبتر،
چــون «نــدا» بــه معنــای صدای بلند اســت و آمدن آن بــا
«ندایی پنهان» باشد ،یعنی جناب زکریا ،علیهالسالم ،با صدایی بلند ،ولی دور از دیگران و در خلوت ،خدا را خواند.
عالمه طباطبایی در اینباره میگوید:
مقابل مناجات که به معناى
کلمه نداء و همچنین مناداة به معناى صدازدن به آواز بلند اســت .در
ِ
ّ
 .71خمینی ،سیدروحاهلل ،توضیحالمسائل (محش ٰى) ،ج  ،۱ص .۵۵۰ ،۵۴۹
 .72از جمله نکـ :انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،۳ص  ،۲۳۹۳ذیل چندین.
َ
عبدالب ّر ،االســتیعاب فی معرفــة االصحاب ،ج  ،۳ص ۱۲۴۹؛ َز بیدی ،مرتضــی (ابوالفیض محمد بن عبدالرزاق حســینی) ،تاج العروس من جواهر
 .73نک ــ :ابــن
القاموس ،ج  ۱ص ۴۱۱؛ آیتی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص .۱۹۵
 .74بــرای آ گاهــی از معنــای غــام و لغــات همریشــۀ آن نکـ :ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لســانالعــرب ،ج  ،۱۲ص 441-439؛ راغب اصفهانــی ،مفردات الفاظ
القرآن ،ص .۶۱۳
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آهسته صدازدن است .خواهى گفت :اگر نداء به این معنا است پس چرا خداى تعالى آن را با وصف
خفــى توصیــف کــرد؟ مىگوییــم :منافاتى نــدارد ،زیرا ممکن اســت همین دعوت با صــداى بلند در
جایى صورت گیرد که احدى آن را نشنود ،مانند بیابان و امثال آن.

75

ص  ،۳۰۵توضیح آیۀ  ۱۰سورۀ مریم« :طبری مینویسد ... :و گفتهاند چون بعد از آنکه فرشتگان به او مژدۀ فرزند دادند،
عالمتی خواست ،به کیفر آن سه روز زبانش بند آمد».
سنت قرآن چنین است که ترک ٰ
ناتوانی سهروزۀ حضرت زکریا(علیهالسالم)
اولیهای پیامبران را ذکر میکند و اگر آن
ِ

در ســخنگفتن ،نوعــی مجــازات بــود ،دلیلــش در قــرآن ذکر میشــد؛ در حالی که در آیــات قرآن چیزی بــه آن حضرت

نســبت داده نشــده اســت .بنابراین حق اســت که نقلقول از طبری مبنی بر کیفر حضرت زکریا(علیهالســام) حذف
شود.
ص  ،۳۰۶توضیح آیۀ  ،۱۸س  :۷پس از «رها کنید» باید گیومه بسته بیاید که ویرگول آمده است.
ص  ،۳۰۶توضیــح آیــۀ  ۲۲ســورۀ مریم« :ابوالفتوح مینویســد :مفســران خــاف کردند در مدت حمــل و وقت وضعش.
ُ
بعضی گفتند نه ماه بود بر عادت دیگر زنان ،و بعضی دگر گفتند :هشت ماه بود ،و این آیتی دگر بود برای آنکه خدای
تعالی چنین رانده است که آنکه به هشت ماه زاید بنماند و این [زنده ماندن] خاص عیسی را بود(علیهالسالم)».
لزومی ندارد اقوال منسوخ دیگران ،ولو به صورت نقلقول ذکر شود.
دکتر ســیریل لوید الگود1970-1893( 76م) اســتاد دانشــکدۀ پزشــکی دانشگاه لندن و پزشک ســفارت انگلستان در
ایران ،در کتاب تاریخ پزشکی ایران دربارۀ این عقیده مینویسد:
در بیــن عــوام و حتــی افراد تحصیلکرده در سراســر دنیا عقیدهای رایج اســت که کودک هش ـتماهه
کمتر از کودک هفتماهه شانس زندهماندن دارد .در هندوستان ،ماه هشتم حاملگی را ماه بیشماره
مینامند ،اما منصور 77با این عقیده موافق نیســت و میگوید« :اگر جنین ســالم و قوی باشــد کیســۀ
خــود را پــاره میکنــد و به دنیا میآید و با قدرت خداوندی بــه زندگی خود ادامه میدهد ،اما اگر خیلی
ضعیــف باشــد یــا همانجا در رحم میمیــرد و یا پس از به دنیا آمدن تلف میشــود زیرا هوای خارج را
نمیتواند تحمل کند.
شاید دلیل اصلی این اعتقاد را باید در هیأت و نجوم جستوجو کرد .غیاثالدین 78دربارۀ آن میگوید:
وقف ستارۀ زحل و ماه هفتم آن وقف ماه است .اگر جنینی در ماه هفتم به هنگامی
ماه جنینِ ،
اولین ِ
که ستارگان هفتگانه تجمع خود را تکمیل کردهاند به دنیا بیاید زنده میماند؛ زیرا که ماه خوشیمن
است ،اما اگر جنین در ماه هشتم متولد شود تجمع ستارگان در حال تفرق است و باز جنین در برج
زحل قرار میگیرد که ستارهای است مشئوم و نشانۀ مرگ و به همین علت خیلی بعید است که بچۀ
هشتماهه به دنیا آمده زنده بماند.

79

در قانون ابن سینا نیز آمده است:
ماه هفتم ّاولین ماهى اســت که جنین ســرحال و نیرومند و خوبمزاج و بىعیب و خلل بهســرعت
 .75طباطبایى ،سید محمدحسین ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،۱۴ص .۶
.Cyril Lloyd Elgood. 76
 .77منصور بن ّ
محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیراز ى ،پزشک معروف قرن هشتم هجری و صاحب کتاب تشریحاالبدان.
ّ
الصحه ،تألیف به سال  ۸۹۶قمری براى سلطان بایزید دوم عثمانى.
 .78غیاثالدین محمد طبیب سبزوارى اصفهانى نویسندۀ ِمرآة
 .79الگود ،سیریل ،تاریخ پزشکی ایران ،ص .۴۹۲
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تکویــن یافته و بهســرعت حرکــت کرده و در بیرونآمدن نیز ســرعت به خرج داده اســت .جنینهایى
کــه در هفتماهــه مىمیرند ،در سرشــت ناتواناند و به حرکات شــدید درآمدهانــد .جنین هفتماهه
هرچنــد در اصــل توانــا تکوین یافته باشــد ،باید این را در نظر داشــت که بقاى این دســته زیاد نیســت
و در قیــاس بــا نهماهــه و دهماهــه بســیار کم اســت .بچههایى که هشــتماهه بــه دنیا مىآینــد ،از هر
ـان بچههاى
بچــۀ دیگــرى کــه هشــتماهه نیســت بیشــتر با مرگ روبــهرو مىشــوند و حتى ا گــر در میـ ِ
هشــتماهه یکــى زنــده مانــد و نمــرد باید آن را نــادرۀ دوران شــمرد؛ که بســیار کم چنیــن اتفاقى رو ى
ً
80
مىدهد و در بعضى از مناطق آباد سرزمین اصال رخ نمىدهد که جنین هشتماهه زنده بماند.
پزشــکی امــروزی ایــن ادعــا درســت نیســت؛ زیــرا هر چه ســن جنیــن در هنــگام زایمان بیشــتر باشــد ،احتمال
از نظــر
ِ
زندهبــودن آن بیشــتر اســت؛ یعنــی نــوزاد هشــتماهه از نــوزاد هفتماهــه بیشــتر احتمال دارد زنــده بمانــد .همینطور

احتمال زندهماندن نوزاد هفتماهه بیشتر از نوزاد ششماهه است.

81

البته روایتی در کافی به این صورت آمده است:
َ َ
َ َ
َّ ٌ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ َ َّ َ ُ َ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
اهَّلل عل ِیهالسلم ،قال:
اهَّلل ،عن أ ِب ِیه ،عن وه ٍب :عن أ ِبیعب ِد ِ
ِعدة ِم ْن أصح ِابنا ،ع ْن أح َمد ب ِن أ ِبیعب ِد ِ
َ
َ
َ
َ
یش ْال َو َل ُد لس َّــتة أ ْش ُهرَ ،و ل َس ْب َعة أ ْش ُهرَ ،و لت ْس َعة أ ْش ُهرَ ،و َل یع ُ
الس َــا ُم :یع ُ
َ«ق َال أ ِم ُیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین َع َل ِیه َّ
یش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
َْ
82
ِل َث َما ِن ِیة أش ُهر».
این روایت در برخی کتابهای حاوی روایات طبی نیز نقل شده است.

83

ُ
اما روایت مذکور به دلیل وجود َو ْهب بن َو ْهب بن عبداهلل الق َرشــی در سلســله ســند آن ضعیف اســت .نجاشی وی را
کذاب و شیخ طوسی او را عامیالمذهب و ضعیف ذکر کرده است.

84

ص  ،۳۰۷توضیح آیۀ  ۳۸سورۀ مریم ،دو سطر پایانی« :ضالل در پایان این آیه هم گمراهی دنیوی نیست ،بلکه به دور
افتادن از حق و نیز از طریق جنت است».

برعکــس آنچــه آمده اســت ،از ظاهر آیــه چنین برمیآید که «ضالل» در اینجا به معنای گمراهی دنیوی اســت .تفســیر
ِ
نمونه نیز همین معنی را صحیحتر میداند.

85

ص  ،۳۰۹ترجمــۀ آیــۀ  ۵۸ســورۀ مریم« :اینان کســانی هســتند از پیامبران ،از زادورود آدم و از کســانی کــه همراه نوح در
کشتی سوار کردیم .»...
چون در متن آیه کلمۀ «کشتی» نیامده ،بهتر است عبارت «در کشتی» داخل قالب بیاید.
ص  ،۳۱۴ترجمۀ آیۀ  ۳۹ســورۀ طه« :که او را در صندوقی بگذار و آن را در دریا بیفکن ،تا دریا او را به ســاحل افکند ،تا
سرانجام دشمن من و دشمن او ،او را بیابد و برگیرد و در حقت مهربانی کردم تا زیر نظر من بارآیی».
ص  ،۳۱۴توضیــح آیــۀ  ۳۹ســورۀ طــه ،س « :۳خانــوادۀ فرعــون او [نــوزاد روان درون صندوقچه] را برگرفتند تا ســرانجام
دشمن آنان و مایۀ اندوهشان باشد».
 .80ابن سینا ،حسین بن عبداهلل ،قانون در طب ،ج  ،۵ص .۳۱۵
 .81وایس ،پل و ریچارد کوف ،دانش زیستشناسی ،ج  ،۳ص .۵۴۲
 .82کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،الکافی ،ج  ،۱۱ص .۴۵۵
ُ
 .83از جمله نکـ :ش َّبر ،سیدعبداهلل ،طباالئمه(علیهمالسالم) ،ص ۲۹۸؛ دریایی ،محمد ،دانشنامۀ طب اهلبیت(علیهمالسالم) ،ص .۷۷۵
 .84خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،ج  ،۲۰ص .۲۳۲ ،۲۳۱
 .85مکارم شیرازی ،ناصر ،و همکاران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۱۳ص .۷۲ ،۷۱

سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان1398

178

123

یهاشمرخ نیدلا ئاهب ملق هب نآرق حیضوت و همجرت دق

ص  ،۳۸۶ترجمۀ آیۀ  ۸ســورۀ قصص« :آنگاه فرعونیان او را [یافتند و] برگرفتند تا ســرانجام دشــمن و مایۀ اندوهشــان
شود؛ چراکه فرعون و هامان و سپاهیانشان خطا کار بودند».
در هر سه مورد ،حرف ربط «تا» مغایر با کاربرد این کلمه در زبان فارسی به کار رفته است؛ زیرا معنای واقعیاش چنین
میشود :خانوادۀ فرعون و فرعونیان ،به این دلیل حضرت موسی(علیهالسالم) را از آب گرفتند که دشمن آنان و مایۀ
اندوهشان باشد.
بدیهی است که این معنی با منظور آیه سازگار نیست.
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ّ
ص  ،۳۲۲بخش توضیحات ،س «ُ :۸م ِق ّر» به صورت ُ«مقر» چاپ شده است.
ص  ،۳۳۱ترجمه و توضیح آیۀ  ۱۰۴سورۀ انبیا :به نظر میرسد در اینجا برای «کتاب» ،معادل «نامه» مناسبتر است و با
توجه به معنای رایج کتاب در فارسی معاصر ،بهتر است کتاب در این آیه به نامه ترجمه شود .میدانیم که در قدیم،
اغلــب نامــه را بــه صــورت طومار و لوله درمیآوردند و این معنی در خود آیه نیز ذکر شــده اســت ،ولــی آنچه در توضیح
آیه در پایین صفحه آمده اســت؛ یعنی «کتابهای قدیمی به صورت طومار بوده اســت» دس ـتکم عمومیت ندارد و
محتاج تأیید و مدرک اســت .عرب جاهلی ،اهل کتاب خواندن به هر شــکلش نبود .پس از ظهور اســام و گســترش
ســواد و کتابت ،کتاب به شــکل امروزی؛ یعنی صفحاتی بین دو جلد که در دیگر مناطق جهان تا حدی رایج بود ،در
سرزمینهای اسالمی نیز متداول شد .بنابراین خیلی از کتابها حتی در صدر اسالم کمابیش به شکل امروزی بوده
است و دستکم بسیاری از قرآنهای تدوینشده در صدر اسالم به شکل کتاب بود ،نه طومار.
صفحات بهدســتآمده از قرآن بســیار قدیمی دانشــگاه بیرمنگام 87که بر اســاس آزمایش رادیوکربن بهاحتمالزیاد از
ســال ۶۴۵م (25/24ق ،اوایــل خالفــت عثمــان) جدیدتــر نیســت نیز نشــان میدهد شــکل ظاهری قــرآن در آن زمان
مشابهت زیادی به ریخت فعلی آن داشته است.
ص  ،۳۴۰بخش توضیحات ،س آخر :عبارت «تصریح شده است» در انتهای سطر ،زاید است.
ص  ،۳۴۱ترجمــۀ آیــۀ  ۷۵ســورۀ حــج« :خداوند از میان فرشــتگان و مردمــان ،پیامبرانی برمیگزینــد؛ بیگمان خداوند
شنوای بیناست».
در فارســی امروز پیامبر به معنای «انســانی که خداوند او را برای هدایت مردم انتخاب کرده اســت و دســتورهای خود
ً
را با وحی در اختیار او میگذارد» به کار میرود .بنابراین چون آیه شــامل فرشــتگان هم میشــود ،بهتر اســت ُ«ر ُســا» به
«رسوالنی» و یا «فرستادگانی» ترجمه شود و نه به «پیامبرانی» که ابهام دارد.
ص  ،۳۵۳بخش توضیحات ۳ ،ســطر آخر« :اســتاد مطهری بهصراحت بر آن اســت که پوشــانیدن چهره و دو دســت
واجــب نیســت[( .مســئلۀ حجــاب] ص  .)۱۷۴ ،۱۷۱در میان ارباب فتوا در قدیم کســی را نمیتــوان یافت که قائل به
وجوب پوشیدن وجه و کفین باشد ،ولی هستند کسانی که نظر را حرام میدانند (ص .»)۱۶۵
مشخصات کتابشناختی مسئلۀ حجاب در بخش منابع نیامده است .بر اساس چاپ سی و دوم (صدرا)۱۳۶۹ ،
که در اختیار بنده است ،عبارتی که با «در میان ارباب فتوا  »...شروع میشود در صفحۀ  ۱۸۲است.
ص  ،۳۵۳بخش توضیحات ،سطر آخر ←« :سورۀ احزاب ،توضیح آیۀ .»۵۹
 .86برای توضیح بیشتر نکـ :نجفی ،ابوالحسن ،غلط ننویسیم ،ص .۹۶
 .87برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ این قرآن به صفحۀ مربوط به آن در وبگاه دانشگاه بیرمنگام ،با عنوان  The Birmingham Qur’anمراجعه فرمایید:
https://www.birmingham.ac.uk/facilities/cadbury/birmingham-quran-mingana-collection/birmingham-quran/index.aspx
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به توضیح آیۀ  ۵۹سورۀ احزاب ارجاع داده شده است ،ولی چنین توضیحی در کتاب وجود ندارد .آیۀ  ۵۹در صفحۀ
توضیحات این صفحه ،بهطورکامل به توضیح آیۀ  ۵۶سورۀ احزاب اختصاص دارد.
 ۴۲۶است و بخش
ِ
ص  ،۳۵۷بخش توضیحات ،س « :۱وعدهای» به صورت «و عدهای» چاپ شده است.
ص  ،۳۵۹ترجمۀ آیۀ  ۶۲سورۀ نور ،س « :۳اجازه» به صورت «اجازۀ» آمده است.
ص  ،۳۶۵بخش توضیحات ۲ ،و  ۳سطر مانده به آخر« :به مسیلمۀ کذاب پیامبر دروغین که اندکی پس از درگذشت
رسولاهّلل(ص) سر به طغیان و ادعای نبوت برداشت رحمن الیمامه میگفتند».
ادعای نبوت مســیلمۀ کذاب در اواخر عمر پیامبر(صلی اهلل علیه و آله و ســلم) بود و در آخر ســال دهم هجری قمری
نامهای برای پیامبر نوشــت و مدعی شــد در نبوت شــریک ایشــان اســت .طغیان او نیز بعد از رحلت حضرت بود.
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بنابرایــن بهتــر اســت جملــه به این صورت اصالح شــود« :به مســیلمۀ کــذاب ،پیامبر دروغین ،که پیش از درگذشــت
پیامبر ادعای نبوت و پس از وفات آن حضرت طغیان کرد ،رحمن الیمامه میگفتند».
ص  ،۳۹۲بخــش توضیحــات ،س  :۱۳قبــل از «ســورۀ ممتحنــه» باید عدد  ۱بیاید که بهاشــتباه عالمــت پرانتز باز آمده
است.
ص  ،۳۹۴بخش توضیحات ،س  :۱۱در انتهای این سطر و پیش از «آن را» باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۳۹۶توضیــح آیــۀ  ۲ســورۀ عنکبــوت ،س  :۵در اواخــر ایــن ســطر ،پرانتز بســته آمــده ،در حالی که قبلــش پرانتز باز
نیامده است.
ص  ،۳۹۸بخش توضیحات ۲ ،سطر مانده به آخر :بعد از «آسانتر است» باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۴۰۰توضیح آیۀ  ۳۸سورۀ عنکبوت ،س  :۴بعد از «خوشتر داشتند» باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۴۰۲توضیح آیۀ  ۴۸سورۀ عنکبوت ،س  :۷در ابتدای این سطر ،بعد از «او» باید «را» بیاید.
ص  ،۴۱۰توضیح آیۀ  ۶۰ســورۀ روم ،س « :۳بعد از قرائت ســورۀ فاتحه یا حمد ،قرائت هر ســوره یا هر آیه یا آیاتی از قرآن
مجید در نماز جایز است».
نظر غالب فقهای شیعه این است که در نمازهای واجب بعد از حمد باید یک سورۀ کامل ،بهاستثنای چهار سورهای
که سجدۀ واجب دارد ،خوانده شود و خواندن آیه یا آیاتی از یک سوره کافی نیست 89.از عبارت مترجم چنین برمیآید
لســنت اســت.
کــه بــه نظر ایشــان ،خواندن بخشــی از ســوره نیز کافی اســت که این نظر بیشــتر مطابق آرای فقهای اه 
بنابراین شایسته است توضیح داده شود که البد نماز امیرالمؤمنین(علیهالسالم) مستحب بوده است.
َ ُ ُ َ
ص  ،۴۱۳توضیح آیۀ  ۲۵سورۀ لقمان ،س  :۲بعد از «ل َیقول ّن اهلل» باید گیومه بسته بیاید که نقطه ویرگول آمده است.
ص  ،۴۱۴توضیح آیۀ  ۳۲سورۀ لقمان ،س  :۲در انتهای سطر باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۴۱۹توضیــح آیــۀ  ۹ســورۀ احــزاب ،س  ۳و « :۴خندقــی در دشــت مدینــه ،در آن بخشهــا کــه احتمــال هجــوم
سوارهنظام دشمن میرفت (یعنی جنوب غربی شهر که باز بود) در مدت  ۶روز کندند».
 .88دربارۀ ادعای نبوت مســیلمۀ کذاب و رخدادهای مربوط به آن نکـ :مرتضی عاملی ،ســیدجعفر ،الصحیح من ســیرة النبی االعظم ،ج  ،۲۸ص 248-224؛
ّ
آیتی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اســام ،ص ۵۵۶ ،۵۵۵؛ ســبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت :تجزیه و تحلیل کاملى از زندگى پیامبر اکرم(صلى اهلل علیه و آله و
ّ
سلم) ،ص .947-944
ّ
 .89برای آ گاهی از نظر فقهای معاصر در این باره نکـ :خمینی ،سیدروحاهلل ،توضیحالمسائل (محش ٰى) ،ج  ،۱ص .547-543
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خندق در شمال و تا حدی شمال غربی شهر مدینه حفر شد ،نه در جنوب غربی .البته مکه در سمت جنوب مدینه
واقع است ،ولی چون مدینه از سه جهت به دلیل کوه و نخلستان و ساختمان محفوظ بود ،خندق را در سمت شمال
که آسیبپذیر بود کندند .ممکن است در برخی مناطق غیرشمالی نیز به صورت منقطع خندق حفر شده باشد ،ولی
بخش اصلی آن در ســمت شــمال مدینه بود 90.طول خندق  ۵۵۴۴متر و عرض متوســط آن  4/62متر و عمق متوسط
آن  3/23متر برآورد شده است.
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ص  ،۴۲۳توضیح آیۀ  ۳۶سورۀ احزاب ،س  :۲بعد از «ابوالفتوح» باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۴۲۶ترجمۀ آیۀ  ۵۷سورۀ احزاب :پس از «میخواهند» باید قالب بسته بیاید ،نه آ کالد بسته.
ّ
ص  ،۴۲۷توضیح آیۀ  ۷۲سورۀ احزاب ،س «:۱۰لو ّ
کن» به صورت «لوکن» چاپ شده است.
ص  ،۴۲۸توضیح «عالم الغیب ال َی ْع ُز ُب ( »...بخشی از آیۀ  ۳سورۀ سبأ) ،س  :۲بعد از «به کسر میم» باید پرانتز بسته
بیاید.
ْ
ص  ،۴۲۹ترجمــۀ آیۀ  ۱۳ســورۀ ســبأ؛ در ترجمۀ «جفان َ
کالجواب» به جای «کاس ـههای بزرگ حــوض مانند» میتوان از
ِ ٍ
ً
معادل َ«ســنگاب» اســتفاده کرد .ســنگاب یعنی «ظرف بزرگ ســنگی به شــکل کاســه که معموال در حیاط مساجد و
ً
امان متبرکه قرار میدهند .ســابقا برای اســتفادۀ عموم ،آن را ُپر از آب میکردند» 92.البته اگر جنس این کاس ـهها از فلز
بود ،همین ترجمۀ موجود بهتر است.
ص  ،۴۳۰بخــش توضیحــات ،س  :۱۱در انتهــای ســطر و پــس از پرانتز بســته باید گیومــه باز بیاید ،در حالــی که گیومه
بسته آمده است.
ص  ،۴۳۰بخش توضیحات ،س  :۱۲قبل از «مأرب» باید قالب باز بیاید ،نه پرانتز باز.
ص  ،۴۳۸ترجمۀ آیۀ  ۳۲سورۀ فاطر :کلمۀ «آسمانی» باید مانند آیۀ قبل در داخل قالب بیاید؛ زیرا در متن کالم الهی
نیست.
ص  ،۴۴۰توضیح آیۀ  ۱ســورۀ یاســین ،س  :۵در انتهای ســطر و پس از گیومه بســته باید پرانتز باز بیاید ،ولی پرانتز بســته
آمده است.
ص  ،۴۴۱بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر :قبل از «باب  »۱۶باید پرانتز باز بیاید.
ص  ،۴۴۴بخش توضیحات ،س « :۳به ده چیز» درست است ،نه «به دو چیز».
ص  ،۴۴۴بخش توضیحات ،س  ۴و [« :۵دهمین مورد در تفسیر ابوالفتوح  -طبع شعرانی  -یاد نشده است]».
در تصحیح ناصح و یاحقی این عبارت از تفسیر ابوالفتوح ابهامی ندارد و ده مورد ذکر شده است« :و گفتند :فى عشرة
ّ
اشیاء ،به ده چیز مشغول باشند :به ملکى بىعزل و برناییى بیپیری و تندرستى بىبیمارى ،و ّ
عزى بىذل ،و راحتى

ّ
بىشدت ،و نعمتى بىمحنت ،و بقایى بىفنا ،و زندگانى بیمرگ ،و خشنودیى بىخشم ،و انسى بىوحشت».
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 .90نکـــ :حســن ،حســن ابراهیــم ،تاریــخ سیاســی اســام ،ج  ،۱ص ۱۳۵؛ شــهیدی ،ســیدجعفر ،تاریــخ تحلیلــی اســام ،ص ۹۲؛ جعفریان ،رســول ،ســیرۀ رســول
ّ
ّ
ْ
کارن ،محمد :زندگینامۀ پیامبر اســام(صلی اهلل
خدا(صلی اهّلل علیه و آله و ســلم) ،ص ۵۵۴؛ ابوخلیل ،شــوقی ،اطلس القرآن ،ص ۲۳۶ ،۲۳۴؛ آرمســترانگِ ،
علیه و آله و سلم) ،ص .۲۷۵
 .91ابوخلیل ،شوقی ،اطلس القرآن ،ص .۲۳۶
 .92انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،۵ص .۴۲۷۳
 .93ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ،روض الجنان و روحالجنان فی تفسیر القرآن ،ج  ،۱۶ص .۱۶۰
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ص  ،۴۴۵توضیح آیۀ  ۸۰سورۀ یاسین« :دو درخت به نام مرخ و عفار وجود دارد .»...
الزم است تلفظ و توضیح َم ْرخ و َعفار که حتی برای بسیاری از خواص روشن نیست ،بیان شود.

94

بــه عقیدۀ برخیَ ،م ْرخ ،گیاهی اســت بیابانی با نــام علمی  Cynanchum pyrotechnicum Forssk.یا Leptadenia

 pyrotechnica (Forssk.) Decne.کــه بــا وزش تندبادهــا کنــده میشــود و از آن بــرای درســت کــردن آتش اســتفاده
ُْ
میشــود و عــرب ایــن نام را همچنین بــرای هر گیاه خاردار مورداســتفاده در آتش چون َعفار و ِشـ ْـب ِرق 95و کلخ 96به کار
97
میبرد.
در فرهنگ معین َم ْرخ اینچنین توضیح داده شده است:
درخت بادام تلخ 98را گویند که یکی از گونههای بادام و مغز هستههایش تلخ است .در قدیم جهت
َ َ
ایجاد آتش از این گیاهَ ،ز ِند اسفل میساختند .زند اسفل چوبی بود که در پایین چوب دیگری به نام
زند اعلی قرار میدادند و به وسیلۀ اصطکاک و مالش شدید با چوب باالیی آتش ایجاد میکردند .زند
99
باالیی از چوب َعفار تهیه میشده است.
ُ َ
َعفــار گیاهــی اســت کــه برخــی نــام علمــیاش را Arbutus unedoذکــر کردهانــد 100و آن را بــا گیاه قاتــلابیه 101اشــتباه
102
گرفتهاند و برخی نیز آن را همان َم ْرخ دانستهاند.
در فرهنــگ بــزرگ ســخنَ ،عفــار چنین توضیح داده شــده اســت« :درختــی که چوب آن زود شــعلهور میشــود یا آتش
میگیرد».

103

ّ
ص  ،۴۵۲توضیح آیۀ  ۱۵۸سورۀ صافات ،س  :۲با توجه به منبع عبارت که تفسیر مجمعالبیان است ،بعد از «ابلیس»
باید به جای «و» ،عالمت ویرگول بیاید.
«واو سوگند» به صورت «و او سوگند» چاپ شده است.
ص  ،۴۵۳بخش توضیحات ،س ِ :۲
ص  ،۴۵۴بخش توضیحات ،س  :۷پرانتز باز آمده ،ولی پرانتز بســته نیامده اســت .به نظر میرســد جای پرانتز بســته،
سطر بعدی و پس از «اسراء »۲۵ ،است.
در همین سطر هفت پس از « »۴۴باید نقطه ویرگول بیاید ،نه ویرگول.

ج العروس من جواهر
 .94بــرای آ گاهــی از تلفــظ نــام این دو درخت و توضیحات لغوی بیشــتر نکـــَ :ز بیدی ،مرتضی (ابوالفیض محمد بن عبدالرزاق حســینی) ،تــا 
القاموس ،ج  ،۴ص  ،۳۱۱ج  ،۷ص .۲۴۳
 .95ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسانالعرب ،ج  ،۱۰ص .۱۷۲
 .96گیاهی با نام علمی ( Ferula communis.نکـ :معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (فرهنگ معین) ،ج  ،۳ص )۳۰۲۸
 .97قهرمــان ،احمــد ،اخــوت ،احمدرضــا ،تطبیق نامهای کهــن گیاهان دارویی با نامهــای علمــی ،ج  ،۱ص ۲۷۸؛Leptadenia pyrotechnica Encyclopedia
.of Life,
 .98آنچــه در متــون گیــاه شــناختی امروزی بادام تلخ نامیده میشــود گیاهی با نام علمی  Amygdalus communisاســت .نکـ :مظفریــان ،ولیاهّلل ،فرهنگ نامهای
گیاهان ایران ،ص .۴۰
 .99معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (فرهنگ معین) ،ج  ،۳ص .۳۹۹۹ ،۳۹۹۸
 .100به دلیل تشابه اسمی و ناکافیبودن توصیف گیاهان در بسیاری از متون قدیمی ،تشخیص بعضی از گیاهان ذکرشده در آن متون دشوار است و ممکن است
ـان مختلــف حدسهایــی متفاوت بزنند .در بعضی از موارد نیز امکان تشــخیص دقیق گیاه ممکن نیســت .برای همین بــا قاطعیت نمیتوان گفت آنچه
محققـ ِ
در متون گذشــتگان با نام َعفار آمده ،به طور دقیق کدام گیاه اســت .برای توضیح بیشــتر نکـ  :قهرمان ،احمد ،اخوت ،احمدرضا ،تطبیق نامهای کهن گیاهان
دارویی با نامهای علمی ،مقدمه.
ُ
 .101نکـ :معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (فرهنگ معین) ،ج  ،۴بخش ترکیبات خارجی ،ص  ،۲۲۹ ،۲۲۸ذیل «قاتل ابیه».
 .102قهرمان ،احمد ،اخوت ،احمدرضا ،تطبیق نامهای کهن گیاهان دارویی با نامهای علمی ،ج  ،۱ص .۲۱۱
 .103انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،۵ص .۵۰۴۲
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ص  ،۴۵۸بخش توضیحات ۲ ،سطر مانده به آخر :قبل از «لسانالعرب» باید پرانتز باز بیاید.
ُ
ص  ،۴۶۴توضیح آیۀ  ۵۳سورۀ ز َمر ،س « :۵عمرو بن عاص» به صورت «عمر بن عاص» آمده است.
ص  ،۴۶۹بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر :در ابتدای سطر و قبل از «یونس» باید پرانتز باز بیاید ،نه گیومه باز.
ص  ،۴۷۱توضیح آیۀ  ۳۷سورۀ غافر ،س « :۲و ّتبت یدا ابیلهب».
در آیۀ ذکر شده از سورۀ َم َسد ،حرف «و» باید قبل از گیومه باز بیاید؛ زیرا جزء آیه نیست.
ص  ،۴۷۲توضیح آیۀ  ۴۶سورۀ غافر ،س َ :۸
«عرضه داشتن» به صورت «عرصه داشتن» چاپ شده است.
َ
عبارت «روزی با جماعتی از بزرگان قریش» زاید است.
ص  ،۴۷۸توضیحات ن ِحسات ،س « :۳با» در
ِ
ص  ،۴۷۹توضیح آیۀ  ۲۱سورۀ ّ
فصلت ،س  :۱۳در اوایل سطر پس از «عالمه طباطبایی» باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۴۷۹توضیح آیۀ  ۲۱سورۀ ّ
فصلت ،س  :۱۵قبل از «اسراء »۴۴ ،باید پرانتز باز بیاید.
َ
َ
ُ َّ َ َ ُ
ََ
ص  ،۴۸۷توضیــح آیــۀ  ۳۵ســورۀ شــوری ،س  :۶قبــل از شــروع آیــۀ «َ ...و ل ّمــا ْیعلـ ِـم اهَّلل الذیــن
جاهــدوا ِم ْنکـ ْـم َو ْیعل َــم
َّ
الصاب َ
رین» باید گیومه باز بیاید.
ِ
ص  ،۴۸۷توضیح آیۀ  ۳۵سورۀ شوری ،س  :۷قبل از «آلعمران» باید پرانتز باز بیاید.
ن العرب تمام میشــود باید گیومه
ص  ،۴۹۲توضیح آیۀ  ۳۵ســورۀ زخرف ،س  :۵پس از «گیاهان» که نقلقول از لســا 
بسته بیاید.
ص  ،۴۹۴بخــش توضیحــات ،دو ســطر مانــده به آخــر :عالمت پرانتز باز که قبــل از عبارت «از آنجا گفت رســول» آمده
زائد است.
ص  ،۵۰۱بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر :پرانتز بسته بعد از «لسان العرب» زائد است.
ص  ،۵۰۶بخش توضیحات ،س « :۱۰نزدیک» به صورت «نزدک» چاپ شده است.
ُ
ص  ،۵۰۷بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر«ُ :وفود» به صورت «و فود» آمده است.
ص  ،۵۱۷ترجمــۀ آیــۀ  ۱۳ســورۀ حجــرات« :هــان ای مردم همانا ما شــما را از یک مرد و زن آفریدهایم و شــما را به هیأت
اقوام و قبایلی در آوردهایم تا با یکدیگر انس و آشنایی یابید .»...
َ َُ
عارفــوا» در این آیه آن اســت که تنــوع رنگ و قیافه در اقــوام و نژادها برای شناختهشــدن
بــه نظــر میرســد مقصــود از « ِلت
آنهاست که در نتیجه هر قومی از نظر ظاهری ویژگیهایی دارد 104.بنابراین به جای «تا با یکدیگر انس و آشنایی یابید»
بهتر است از عبارت «تا یکدیگر را بشناسید» استفاده شود.
ص  ،۵۱۷بخش توضیحات ۴ ،سطر مانده به آخر :پس از «نازل شد» باید گیومه بسته بیاید.
ص  ،۵۱۷بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر :به جای «رسوخ» باید «نفوذ» بیاید؛ زیرا رسوخ به معنای استواری

 .104برای توضیح بیشــتر نکـ :طباطبایى ،سیدمحمدحســین ،ترجمه تفســیر المیزان ،ج  ،۱۸ص ۴۸۸ ،۴۸۷؛ مکارم شــیرازی ،ناصر ،و همکاران ،تفســیر نمونه،
ج  ،۲۲ص .۱۹۷ ،۱۹۶

128

178

سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان1398

یهاشمرخ نیدلا ئاهب ملق هب نآرق حیضوت و همجرت دق

است 105.هر چند برخی 106این معنی را به دلیل رواج بسیار پذیرفتهاند و بیاشکال میدانند.
َ
ص  ،۵۱۸توضیح آیۀ  ۷سورۀ ق« :کشیدگی و گستردگی زمین (یعنی َمد ْدناها) بههیچوجه حکایت از مسطح با [کذا،
صحیح :یا] مدور بودن زمین ندارد .بلکه شاید به بیرو نکشیدن و گسترانیدن مادۀ زمین از دل خورشید یا کرات دیگر
بیشتر داللت دارد».
شــاید بهتر باشــد اینطور گفته شــود که ســطح زمین به دلیل بزرگی ،مســطح به نظر میآید .بهعبارتدیگر ،گستردگی
زمین بهقدری اســت که ســطح آن از دید ســا کنانش صاف و مســطح به نظر میآید و اخاللی در زندگی آنان به وجود
نمیآید.
موضــوع اشــتقاق کــرۀ زمیــن از خورشــید فرضیــهای قدیمی اســت کــه در اخترشناســی جدید اعتبــاری نــدارد .امروزه
َ
ـال قبل ،از ا ْب ِر
دانشــمندان معتقدند تمام منظومۀ شمســی از خورشــید گرفته تا ســیارات آن در حدود  4/6میلیارد سـ ِ
107
ستارهای پدید آمده که مرکز آن به صورت خورشید و بقیه به شکل سیارات و سیارکها تغییر یافته است.
رگ جان» ،حرف اضافۀ «به» باید بیرون از گیومه بیاید.
ص  ،۵۱۹توضیح آیۀ  ۱۶سورۀ ق ،س  :۵در عبارت «به ِ
ص  ،۵۲۰توضیح آیۀ  ۳۶سورۀ ق :به جای عالمت سؤال باید نقطه بیاید.
ص  ،۵۲۱ترجمۀ آیۀ  ۲۹سورۀ ذاریات« :بر چهرهاش چک زد».
با توجه به مالحظات ترجمۀ قرآن ،بهتر است به جای َ
«چک» از «سیلی» استفاده شود.
ص  ،۵۲۳توضیح آیۀ  ۵۶ســورۀ ذاریات ،س  :۱۳در ابتدای این ســطر ،پس از عالمت  +و قبل از شــروع آیه باید گیومه
باز بیاید.
َ َّ َ ُ ُّ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ
القوا َر ّبه ْم َو َأ َّن ُه ْم إ َلیه راج ُع َ
ون» آیۀ ۴۶سورۀ بقره است ،نه آیۀ .۱۵۶
همان« :الذین یظنون أنهم م
ِ ِ ِ
ِِ
ص  ،۵۲۵ترجمۀ آیۀ  ۳۸سورۀ طور« :یا نردبانی دارند که [بر آن باال رفته] [اسرار را] با آن میشنوند».
عبارت داخل قالب را میتوان یکپارچه کرد و لزومی ندارد دوتکه باشد.
دو
ِ
ص  ،۵۲۸توضیــح آیــۀ  ۱ســورۀ قمــر ،س « :3-1بســیاری از صحابــۀ عظیمالشــأن رســولاهّلل(ص) از جملــه عبداهّلل بن
عبــاس و عبــداهّلل بــن مســعود ،و انــس بن مالک ،و حذیفــة بن یمان و جبیر بــن مطعم و عبداهلل بن عمر انشــقاق ماه یا
ق القمر (دو نیمه شــدن ماه) را به درخواســت مشرکان و به دعای رسولاهلل (ص) جزو معجزات پیامبر (ص) روایت
شــ 
کردهاند».
دســتکم دربارۀ ُج ِبیر بن ُم ْط ِعم نمیتوان گفت که «از صحابۀ عظیمالشــأن رســولاهّلل(ص)» بوده اســت .وی در ابتدا

از ســران کفــار بــود و در شــورای قریــش که تصمیــم گرفتنــد پیامبر(صلی اهلل علیه و آله و ســلم) را در خانهاش بکشــند
ُ
حضور داشت .در جنگ بدر اسیر و سپس آزاد شد .در جنگ ا ُحد ،غالم خود ،وحشی را تشویق کرد تا به انتقام قتل
ّ
عبدالمطلب را شــهید کند .وی عاقبت در هنــگام فتح مکه یا پیش از آن
عمویــش ُط ِعیمــه در جنــگ بدر ،حمزة بن
مسلمان شد.

108

 .105نجفی ،ابوالحسن ،غلط ننویسیم (فرهنگ دشوار یهای زبان فارسی) ،ص .۲۰۹ ،۲۰۸
 .106انوری ،حسن ،عالی عباسآباد ،یوسف ،فرهنگ درستنویسی سخن ،ص .۱۶۱ ،۱۶۰
 .107برای توضیح بیشتر نکـEncyclopædia Britannica, Solar system:

 .108دایرة المعارف بزرگ اسالمی« ،جبیر بن مطعم».
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ص  ،۵۲۹توضیح آیۀ  ۹سورۀ قمر ،س « :۲سوره» به صورت «سورۀ» چاپ شده است.
ص  ،۵۳۰توضیح آیۀ  ۲۹سورۀ قمر ،س  ۱و  :۲پس از «جایز نیست» و «قرآن قدس» بهتر است ویرگول و یا نقطهویرگول
بیاید ،درحالیکه عالمت دونقطه آمده است.
ص  ،۵۳۲ترجمۀ آیۀ  ۲۹سورۀ الرحمن« :او هر روزی در کار است».
َ ْ
َّ
عبارت «او هر روز در کاری است» در ترجمۀ «کل ْیو ٍم ُه َو فی شأ ٍن» گویاتر به نظر میرسد.
ص  ،۵۳۴توضیح آیۀ  ۷۶سورۀ الرحمن ،س  :۴پس از «لسان التنزیل» نباید پرانتز بسته بیاید؛ زیرا کلمات ادامه دارد
و چند کلمه بعد از آن ،پرانتز بسته آمده است.
ً
ص  ،۵۵۳توضیح آیۀ  ۲سورۀ جمعه ،س « :۴عینا» تکراری و زاید است.
ص  ،۵۵۳توضیــح آیــۀ  ۶ســورۀ جمعــه ،س  :۵بــه نقــل از روض الجنان و روح الجنان فی تفســیر القــرآن ،جملهای که
امیرالمؤمنین(علیهالســام) در هنــگام ضربتخــوردن فرمــود« ،فزت برب الکعبه» آورده شــده اســت ،در حالیکه در
تفســیر مذکور 109به تصحیح ناصح و یاحقی« ،فزت و رب الکعبه» آمده و در پاورقی هم به نســخۀ بدل اشــارهای نشــده
است.
ص  ،۵۵۷توضیــح آیــۀ  ۱۱ســورۀ تغابــن« :ما اصاب من مصیبة اال باذن اهلل .نکتۀ بســیار مهم در بــارۀ این عبارت قرآنی
ً
این است که میتوان گفت «اذن الهی» از مقولۀ «علم الهی» است نه لزوما از مقولۀ «ارادۀ الهی»  ...چیزی که به علم
ً
الهی باشد ،لزوما بر وفق رضای الهی نیست .اما نارسایی این توجیه در این است که هر چیز که به علم الهی رخ دهد
نمیتواند بر خالف اراده ،یا بر خالف رضای او باشد ،وگرنه خداوند مانع از رخداد آن میشد».
مترجم محترم توضیحی داده و خود نیز دســتکم بخشــی از آن را نارســا ذکر کرده اســت ،درحالیکه توضیحات رسا و
روشنی دربارۀ این آیه در دسترس است .ازجمله در تفسیر المیزان آمده است:
ایــن اذن ،اذن تشــریعى و لفظــى یعنــى حکم به جواز نیســت ،بلکه اذنى اســت تکوینــى ،پس اصابه
مصیبــت همــواره بــا اذن خدا واقع مىشــود ،هــر چند که این مصیبت ظلمى باشــد کــه از ظالمى به
مظلومى برسد ،و هر چند که ظلم از نظر تشریع ممنوع است و شرع به آن اذن نداده است و به همین
جهت اســت که بعضى از مصائب را نباید تحمل کرد ،و صبر در برابر آنها جایز نیســت ،بلکه واجب
اســت آدمــى در برابــرش تا بتوانــد مقاومت کند ،مثل ظلمهایى که به عــرض و ناموس آدمى و یا جان
آدمى متوجه مىشود.

110

شهید مطهری نیز در تفسیر این آیه گفته است:
ً
آیــا مصیبتهایــى کــه بــه انســانها و خصوصــا مؤمنیــن مىرســد بــه اذن الهى اســت یا بــه اذن الهى
نیســت؟ قرآن مىفرماید همۀ اینها به اذن خداســت .معناى این مطلب این مىشــود که هر مؤثرى
که در دنیا رو ى اشیاء اثر مىگذارد ـ مؤثر هرچه مىخواهد باشد ،انسان یا غیر انسان ـ این مؤثر در اثرى
که مىکند ،حتى آب که مىخواهد غرق کند و آتش که مىخواهد بســوزاند ،خداوند متعال که زمام
همۀ امور به دســت اوســت ،اگر بخواهد مانع براى یک مقتضى ایجاد کند ،مىکند .درســت است،
ً
طبیعت آتش سوزاندن است و طبیعت آب مثال غرقکردن است و طبیعت یک انسان ظالم چنین
ِ
اســت کــه مىخواهد ظلم کنــد ،ولى خداوند متعال ا گــر بخواهد و اگر مصلحت بدانــد که مانعى در
 .109ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ،روضالجنان و روحالجنان فی تفسیر القرآن ،تصحیح :محمدمهدی ناصح ،محمدجعفر یاحقی ،ج  ،۱۹ص .۱۹۷
 .110طباطبایى ،سیدمحمدحسین ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،ج  ،۱۹ص  .۵۱۱همچنین رجوع شود به توضیح این آیه در تفسیر نمونه.
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مقابل او ایجاد کند ،مىکند .همینقدر که مانع در مقابل او ایجاد نمىکند ،معنایش این اســت که
این به اذن خدا واقع شده است؛ خدا اعالم رخصت کرده است ،یعنى خدا مانع ایجاد نکرده است.
البته نباید امر تشریعى را با امر تکوینى اشتباه کرد .تشریع یعنى قانون ،یعنى آنجا که تکلیف و وظیفۀ
انســان [مطرح] اســت .امر تشــریعى یعنى کار ازآنجهت که خدا مىخواهد انســان با اختیار و آزادى
آن را انجام دهد .اینکه فالن امر تشریعى مورد رضاى خداست ،معنایش این است که در یک امرى
که مربوط به حوزۀ عمل انسانهاست و انسانها باید از رو ى اختیار انجام بدهند ،رضایت خدا این
است که اینطور انجام بدهند نه آنطور؛ یعنى خدا به این نحوه از عمل امر کرده است و از آن نحوه
دیگر نهى کرده است .مسئلۀ نظام تکوین ربطى به مسئله تکلیف و قوانین و شرایعى که به انسانها
ّ
111
تعلق دارد ،ندارد.
ص  ،۵۶۱توضیح آیۀ  ۹ســورۀ تحریم ،س  ۴و « :۵کســانی که کتاب دارند یا شــبهۀ آن در حقشــان میرود ،با آنان کارزار
میشود تا اسالم آورند وگرنه کشته میشوند».
صحیح چنین اســت« :کســانی که کتاب ندارند یا شــبهۀ آن در حقشان نمیرود ،با آنان کارزار میشود تا اسالم آورند
وگرنه کشته میشوند».
ّ
متن عربی منبعی که مترجم محترم از آن نقل و ترجمه کرده به این صورت اســت« :األمر بجهاد الکفار ،و هم قســمان
من له کتاب أو شــبهة فهؤالء یقاتلون ّ
حتى یســلموا أو یلتزموا بشــرائط ّ
الذمة و إن لم یحصل منهم أحد األمرین قتلوا و
ّ
سیأتی حکمهم و من لیس له کتاب و ال شبهة فهؤالء یقاتلون ّ
112
حتى یسلموا و إل [یـ] قتلوا».
ص  ،۵۶۶توضیح آیۀ  ۴۴ســورۀ قلم ،س  :۳شــمارۀ آیۀ مورد نظر از ســورۀ نســاء ذکر نشــده و اگر مقصود این اســت که
شــمارۀ  ،۵۰هم مربوط به ســورۀ نســاء و هم مربوط به سورۀ نحل است ،باید گفت که آیۀ  ۵۰سورۀ نساء دربارۀ استدراج
و مکر الهی نیســت .البته آیات  ۱۲۰و  ۱۴۲ســورۀ نســاء مرتبط با این موضوع اســت و شــاید همین آیات مورد نظر بوده و
شمارهشان جا مانده است.
ص  ،۵۶۶توضیح آیۀ  ۵۱سورۀ قلم ،س  :۳حرف «و» بعد از «گاو» زاید است .قبل از «فاصلۀ» نیز باید حرف «از» بیاید.
ص  ،۵۶۶توضیح آیۀ  ۵۱سورۀ قلم ،س  :۴بعد از «گاو» باید به جای حرف «و» عالمت ویرگول بیاید.
ص  ،۵۶۷توضیح آیۀ  ۱۷سورۀ حاقه ،س  :۴به جای پرانتز بسته باید گیومه بسته بیاید.
ص  ،۵۶۸توضیــح آیــۀ  ۱ســورۀ معــارج ،س « :3-1ایــن آیــه اشــاره بــه نضر بــن حــارث دارد  ...او در غزوۀ بدر به دســت
مسلمانان کشته شد».
َ ْ
نضر بن حارث نه در جنگ بدر ،بلکه پس از جنگ بدر کشته شد .وی یکی از بزرگان سپاه مشرکان مکه بود و در این
بازگشــت مســلمانان از بدر به مدینه ،در
جنگ اســیر شــد و به دلیل آنکه زندهبودنش هم به اســام ضربه میزد ،در راه
ِ
ّ
ّ
ْ
113
تنگۀ َصفرا به دستور پیامبر(صلی اهّلل علیه و آله و سلم کشته شد.
نضــر یکــى از شــیاطین قریــش و آزاردهنــدگان و دشــمنان سرســخت رســول خدا بــود و در ســفر حیره داســتانهایی از
پادشــاهان ایران و داســتان رســتم و اســفندیار را آموخته بود و هر گاه رســول خدا در مجلســى از خدا سخن مىگفت و
قوم خود را از آنچه بر ســر ّامتهاى گذشــته آمده بود بر حذر مىداشــت ،پس از رفتن رســول خدا نضر به جاى وى قرار
 .111مطهری ،مرتضی ،مجموعۀ آثار ،آشنایی با قرآن ،ج  ،۲۷ص .۳۷۵
ّ
 .112فاضل مقداد ،جمالالدین مقداد بن عبداهّلل ُسیورى حلى ،کنز العرفان فی فقهالقرآن ،ج  ،۱ص .۳۶۱ ،۳۶۰
ّ
ّ
 .113سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت :تجزیه و تحلیل کاملى از زندگى پیامبر اکرم(صلى اهلل علیه و آله و سلم) ،ص .۵۰۰
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مىگرفــت و مىگفــت« :اى گــروه قریش ،به خدا قســم که مــن از ّ
محمد خوشگفتارتــرم .نزد من فراهم آییــد تا گفتارى
داســتان شــاهان ایران و رســتم و اســفندیار را به میان مىکشــید و سپس مىگفت« :به
بهتر از گفتار وى بگویم» .آنگاه
ِ
چه دلیل ّ
محمد از من خوشسخنتر است؟» به روایت ابناسحاق از ابن عباس ،هشت آیه از آیات قرآن (سورۀ قلم،
آیات  ۹تا  )۱۶دربارۀ نضر نازل شده است.

114

ص  ،۵۶۹بخش توضیحات ،یک سطر مانده به آخر :قبل از «کنز العرفان» باید پرانتز باز بیاید.
ص  ،۵۷۱ترجمۀ آیۀ  ۲۶سورۀ نوح« :و نوح گفت پروردگارا بر روی زمین از کافران ّدیاری باقی مگذار».
َّ
تر «کسی» استفاده شود .در فرهنگ فارسی معین و فرهنگ بزرگ سخن،
بهتر است به جای «دیاری» از معادل مأنوس ِ
115
َد ّیار ،کس معنی شده است.
َّ
ص  ،۵۷۲بخش توضیحات ،س َ :۶
«جن» چاپ شده است.
«ج ّن» به صورت
ص  ،۵۷۴بخش توضیحات ،س « :۹اقوم قیال» به صورت «اقوم قلیال» آمده است.
ص  ،۵۷۴بخش توضیحات ۳ ،سطر مانده به آخر :با رجوع به کنز العرفان که منبع مورداستفاده برای توضیحات این
بخش است معلوم میشود که «کنزالعرفان »-149/1 ،باید به صورت «کنزالعرفان »152-149/1 ،بیاید.
ص  ،۵۷۵ترجمۀ آیۀ  ۴سورۀ مدثر« :و دامنت را پا کیزه بدار».
عبــارت «دامنــت را پا کیــزه بــدار» بیشــتر تداعیکننــدۀ معنای «حفظ عفت» اســت و «ثیــاب» بهتر اســت در اینجا به
«جامه» و «لباس» ترجمه شود.
ص  ،۵۷۶ترجمۀ آیات  ۱۸و  ۱۹و  ۲۰ســورۀ مدثر« :چراکه او اندیشــید و ســگالید /پس مرگ بر او باد چگونه ســگالید/
باز مرگ بر او باد چگونه سگالید».
َ َّ
ِســگالیدن به معنای «اندیشــیدن» و «اندیشۀ بد کردن» و «مشــاورهکردن» است 116.بنابراین ترجمۀ «قد َر» به «سگالید»
صحیح به نظر نمیرسد .در ترجمۀ موسوی گرمارودی «سنجید» و در ترجمۀ مکارم شیرازی «آماده کرد» آمده است.
ص  ،۵۷۶ترجمۀ آیۀ  ۲۸سورۀ مدثر« :نه باقی میگذارد ،نه رها میکند».
بهتر است آیه به این صورت ترجمه شود تا گویاتر باشد :نه [چیزی را] باقی میگذارد ،نه رها میکند.
ص  ،۵۷۶توضیــح آیــۀ  ۳۰ســورۀ مدثــر :مطالبــی که در بــارۀ نظم ریاضی قرآن گفته میشــود مــوارد نقــض فراوانی دارد.
بودن کلمــات و حروفی از قــرآن .در اینبــاره مقالۀ «اعجاز عــددی قرآن» از
ازجملــه همیــن ِ
مــورد مربــوط به مضــرب ِ ۱۹
عبــاس یزدانــی ،چاپشــده در شــمارۀ  ۶۷مجلــۀ کیهــان اندیشــه (مــرداد و شــهریور  ،۱۳۷۵ص  )84-62اطالعــات
سودمندی ازجمله دربارۀ نادرستبودن همین مضرب  ۱۹دارد.
ص  ،۵۷۶بخش توضیحات ،سه و دو سطر مانده به آخر« :عدد  ۱۹به خاطر کاربرد بعضی فرقهها ،مقبول نیست».
در چاپهای قبلی آمده بود« :عدد  ۱۹به خاطر کاربرد بهائیان از آن بدنام است».
دلیل تغییر «بهائیان» به «بعضی فرقهها» برای بنده روشن نشد و فقط میشود حدس زد.
 .114آیتی ،محمدابراهیم ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص .۱۲۶
 .115معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (فرهنگ معین) ،ج  ،۲ص ۱۵۸۸؛ انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،۴ص .۳۴۵۱
 .116معین ،محمد ،فرهنگ فارسی (فرهنگ معین) ،ج  ،۲ص ۱۹۰۴؛ انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،۵ص .۴۲۱۹
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ص  ،۵۷۸بخش توضیحات ،دو سطر مانده به پایان :عبارت منقول از تفسیر کشاف« ،أقد أتی» است ،نه «اقداتی».

117

ص  ،۵۸۳ترجمۀ آیۀ  ۳۸سورۀ نبأ« :روزی که روح [جبرئیل] و فرشتگان به صف ایستند».
مقصود مترجم این است که روح و جبرئیل
نخست آنکه باید «روح [=جبرئیل]» نوشته شود ،نه «روح [جبرئیل]»؛ زیرا
ِ
یکی هستند که در این صورت حتی بهتر بود که از پرانتز به جای قالب استفاده میشد ،یعنی« :روح (جبرئیل)».
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دیگر آنکه بنا بر قول قوی در اینجا مقصود از روح ،جبرئیل نیست .عالمه طباطبایی در ذیل این آیه مینویسد:
َ
مراد از روح ،مخلوقى امرى است که آیۀ ُقل ُّالر ُ
وح ِم ْن أ ْم ِر َر ّ ِبی (اسراء )۸۵ ،به آن اشاره دارد.
ِ
وی پس از طرح و رد اقوال مختلف دربارۀ مفهوم روح در این آیه مینویسد:
ًّ
کلمۀ َصفا حالى اســت از روح و مالئکه ،و این کلمه مصدرى اســت که اســم فاعل از آن اراده شده و
ّ
حالت صافین را مىرســاند ،و چهبســا از مقابلهاى که میان روح و مالئکه انداخته اســتفاده شــود که
روح بهتنهایی یک صف را ،و مالئکه همگى یک صف را تشکیل مىدهند.
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در تفسیر نمونه نیز آمده است:
در اینکه مراد از روح در اینجا چیست مفسران تفسیرهاى زیادى ذکر کردهاند که در بعضى از تفاسیر
بــه هشــت احتمــال بالــغ مىشــود  ...ولــى آنچــه از میان تفاســیر مختلف نســبت بــه آیــۀ موردبحث
مناســبتر به نظر مىرســد این اســت که منظور از روح در اینجا یکى از فرشتگان بزرگ الهى است که
بر طبق بعضى از روایات حتى از جبرئیل برتر است ،چنانکه در حدیثى از امام صادق(علیهالسالم)
مىخوانیم :هو ملک اعظم من جبرائیل و میکائیل :او فرشتهاى است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل؛ و
در تفسیر على بن ابراهیم نیز آمده است :الروح ملک اعظم من جبرئیل و میکائیل و کان مع رسولاهلل
و هو مع األئمة ،علیهمالســام :روح فرشــتهاى اســت برتر از جبرئیل و میکائیل و او با رســولاهلل همراه
بود و با امامان نیز همراه است.
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ّ
ص  ،۵۸۴بخش توضیحات ،س ّ :۹
«یفسر» به صورت «یفسر» چاپ شده است.
ص  ،۵۸۷بخش توضیحات ،س  :۵قبل از «السماء منفطر به کان وعده مفعوال» باید گیومه باز بیاید .نکتۀ دیگر اینکه
ُ
«وعده» به صورت «وعدۀ» چاپ شده است.
در همینجا ،واژۀ
ص  ،۵۸۹توضیح آیۀ  ۶سورۀ انشقاق ،س « :۱از مؤثرتر و امیدبخشترین آیههای قرآنی است».
به جای «مؤثرتر» باید «مؤثرترین» بیاید.
ص  ،۵۹۲بخش توضیحات ،س « :۴معادل فارسی ضریع روشن نیست».
َ
مقصــود از ضریــع ،حالت خشکشــدۀ گیاه ِش ْــب ِرق با نام علمــی Convolvulus hystrix Vahlاســت 121.برخی 122نیز
 .117زمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التأویل ،ج  ،۴ص .۶۶۵
 .118دربارۀ کاربردهای قالب یا کروشه رجوع شود به :سمیعی (گیالنی) ،احمد ،نگارش و ویرایش ،ص ۲۴۰؛ احمدی گیوی ،حسن ،و همکاران ،زبان و نگارش
فارسی ،ص .۴۳ ،۴۲
 .119طباطبایى ،سیدمحمدحسین ،ترجمۀ تفسیر المیزان ،ج  ،۲۰ص .۲۷۸ ،۲۷۷
 .120مكارم شیرازى ،ناصر ،و همکاران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۲۶ص .58-56
 .121بیرونى ،ابوریحان محمد بن احمد ،الصیدنة فی الطب (داروشناســى در پزشــکى) ،ص ۶۹۰ ،۶۵۱؛ ســلطانی ،ابوالقاسم ،۱۳۸۳ ،دائرة المعارف طب سنتی
(گیاهان دارویی) ،ج  ،۲ص ۳۳۱؛ قهرمان ،احمد ،اخوت ،تطبیق نامهای کهن گیاهان دارویی با نامهای علمی ،ص .۱۹۸ ،۱۸۴
 .122بیرونــى ،ابوریحــان محمــد بــن احمد ،الصیدنة فی الطب (داروشناســى در پزشــکى) ،ص ،۶۹۰ ،توضیح محقق ،شــمارۀ ۱؛ قهرمان ،احمــد ،اخوت ،تطبیق
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َ
َ
َ
احتمــال دادهانــد ِش ْــب ِرق یــا ضریــع ،نوعی خارخــر 123با نام علمــی Ononis antiquorumباشــد ،ولی گیــاه خارخر در
عربستان نمیروید 124و برای مخاطبان اولیۀ قرآن ،یعنی ساکنان حجاز ناشناخته بود.

َ
گیاه ِش ْب ِرق در حالت تازه و سبز( 125راست) و در حالت خشکشده که به آن ضریع میگویند( 126چپ)
ص  ،۵۹۳بخش توضیحات ،س  :۵پس از «روز نهم ماه ذیالحجه» باید ویرگول بیاید ،در حالی که پرانتز بسته آمده
است.
ص  ،۶۰۱بخش توضیحات ،س  :۹بعد از «لسانالعرب» باید پرانتز بسته بیاید.
ص  ،۶۰۱بخش توضیحات ،س  :۱۰بعد از «حجرات» باید ویرگول بیاید.
ص  ،۶۰۲توضیح آیۀ  ۲ســورۀ قریش« :ابوالفتوح مینویســد ... :قریش را در ســالی دو رحله [کوچ] بودی ،در زمســتان به
مکه ،و در تابستان به طائف».
قول مشهور این است که سفر زمستانی قریش به یمن و سفر تابستانی به شام بود 127.در توضیح و تفسیر آیات اگر چند
نظر وجود دارد ،یا باید همه را نقل کرد یا اگر بنا بر اختصار است ،نظر مشهورتر باید ذکر شود.

 .۲پیوستها
ص  ،۶۲۰ستون چپ ،بند شمارۀ  :۱۸در انتهای این بند ،پرانتز بسته آمده ،درحالیکه قبلش پرانتز باز نیامده است.
ص  ،۶۲۰ستون چپ ،دو سطر مانده به آخر ...« :آقاجمال خوانساری (متوفی  ۱۱۲۵ق)».
مرحــوم علــی دوانــی وفــات آقاجمال خوانســاری را در رمضان ۱۱۲۱ق دانســته و قــول برخی را مبنی بر فوت او در ســال
۱۱۲۵ق رد کرده است.
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نامهای کهن گیاهان دارویی با نامهای علمی ،ص .۱۹۸ ،۱۸۴
َ
َ
نام خارخر یا لوبیای شیطان برگزیده شده است .نکـ :مظفریان ،ولیاهّلل ،فرهنگ نامهای گیاهان ایران ،ص .۳۷۵
 .123برای سرده یا جنس ِ Ononis
(فلور) عربستانhttp://floraofksa.myspecies.info،
گیاگان
وبگاه
 .124نکـ:
ِ
ِ
ِ

 .125منبع عکس:

http://www.plantdiversityofsaudiarabia.info/Biodiversity-Saudi-Arabia/Flora/Photo%20Gallery/Convolvulaceae/Convolvulaceae.htm

 .126منبع عکس:
https://www.gbif.org/occurrence/574739939

 .127نکـــ :طوســی ،محمــد بن حســن ،بیتا ،التبیان فی تفســیر القرآن ،ج  ،۱۰ص ۴۱۳؛ طباطبایى ،سیدمحمدحســین ،ترجمه تفســیر المیــزان ،ج  ،۲۰ص ۶۲۹؛
مكارم شیرازى ،ناصر ،و همکاران ،تفسیر نمونه ،ج  ،۲۷ص ۳۵۲؛ سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ،ص ۱۷۱ ،۱۱۳؛ شهیدی ،سیدجعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم،
ص .۳۷
 .128دوانی ،علی« ،محقق نامی آقا حسین خوانساری» ،دو ماهنامۀ کیهان اندیشه ،ش  ،۸۲بهمن و اسفند ،ص .۲۵
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دوانی در همین مقاله 129به ترجمۀ قرآن منســوب به آقاحســین خوانســاری ،پدر آقا جمال خوانســاری میپردازد که جا
داشت آقای خرمشاهی در بخش معرفی ترجمههای کهن قرآن (ص  )621-619این ترجمه را هم ذکر میکرد.
ص  ،621بند شمارۀ  :۲۲پس از «عبدالعظیمی» باید ویرگول بیاید.
ص  ،۶۲۱ستون چپ ،س « :4-1ترجمۀ مرحوم قمشهای  ...علیرغم این شهرت و محبوبیت آ کنده از اغالط علمی
و معنایی است».
بــا وجــود کاســتیهایی که ترجمۀ مرحوم الهی قمشــهای دارد و نقدهــای وارد بر آن ،تمجیدهای بلیغی نیز از آن شــده
است .از جمله آنکه از مرحوم آیتاهّللالعظمی سیدحسین بروجردی نقل شده است:
ً
اصال هیچ ترجمهای را با ترجمۀ آقای الهی قمشــهای مقایســه نکنید .کاری که ایشــان کردند بســیار
فوقالعاده است.
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ص  ،۶۲۴بند شمارۀ  :۴۷پس از «بهار  ۱۳۷۴ش» باید دو پرانتز بسته بیاید ،نه یک پرانتز.
ص  ،۶۲۴بند شــمارۀ « :۴۸ایشــان [=آیتاهّلل مکارم شــیرازی] ســردبیر نشــریۀ مشهور مکتب اســام و ویراستار اصلی
تفسیر نمونه (که به فارسی در  ۳۰مجلد) و مترجم بعضی از مجلدات تفسیر المیزان به فارسی هستند».
عبارت داخل پرانتز نارســا اســت .یا باید «که» حذف شــود یا به این صورت تکمیل گردد :که به فارســی در  ۳۰مجلد
منتشر شده است.
نکتۀ دیگر اینکه تفســیر نمونه در  ۲۷جلد منتشــر شــده است ،نه  ۳۰جلد و حتی اگر یک جلد الحاقی شامل فهرست
موضوعی را هم در نظر بگیریم تعداد مجلدات  ۲۸میشود ،نه  ۳۰مجلد.
ص  ،۶۲۹ستون راست ،س « :۳۰از آغاز» به صورت «آز آغاز» چاپ شده است.
ص  ،۶۳۲ســتون راســت :عنوانی به صورت «الف .تأثیر مســائل اعتقادی در ترجمه» آمده ،ولی در ادامه عنوانی که با
«ب» و «ج» و  ...مشخص شده باشد نیامده است.
ّ
ص  ،۶۳۵ســتون چــپ ،س «« :7-4لعــل» در جایــی کــه بــه خداوند مربوط اســت نباید به «شــاید» ترجمه شــود .زیرا
چنانکــه متکلمــان بهحــق گفتهانــد تردید و ّ
تمنــی و ّ
ترجی به خداوند روا نیســت .در غالب موارد به «باشــد که» یا «تا»
ترجمه شده است».
ّ
به این قاطعیت نمیتوان ترجمۀ «لعل» به «شاید» را نادرست شمرد .جاللالدین سیوطی مینویسد:
ّ
لعل از خداوند واجب اســت ،هر چند که در ســخنان مخلوق امید و طمع
در البرهان آمده :عســى و 
مىباشــد ،زیرا که خالیق هســتند که شکها و گمانها بر ایشــان پیش مىآید ،و خداوند منزه از این
امور اســت ،و جهت به کار بردن این کلمات آن اســت که چون مردم در امور ممکن شــک مىکنند
و بر آنچه شــدنى اســت یقین نمىدارند ،و خداوند آن را که بهطور صحیح واقع خواهد شــد مىداند،
این الفاظ دو نسبت یافتهاند ،نسبتى به خداوند که نسبت قطع و یقین نامیده مىشود ،و نسبتى به
مخلوق که نســبت شــک و گمان خوانده مىشود ،لذا گاهى این امور با لفظ قطعى مىآید به حسب
َ َ ْ
ُ َ
یح ُّب َون ُه (پس ب ـهزودى خداوند
واقعیتــى کــه نــزد خداوند دارد ،مانند :ف َس ْــوف یأ ِتــی
یح ُّب ُه ْــم َو ِ
اهَّلل ِبق ْو ٍم ِ
قومى که دوستشان دارد و آنها او را دوست دارند خواهد آورد؛ مائده )۵۴ ،و گاهى به حسب آنچه نزد
 .129همان ،ص .15-12
 .130حسنزادۀ آملی ،حسن ،در آسمان معرفت ،ص .۲۳۲
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َْ َ َ
َُ ْ
َ
اهَّلل أ ْن یأ ِتی ِبالف ْتح أ ْو أ ْم ٍر ِم ْن ِع ْن ِد ِ ه (باشــد
مخلوق اســت به لفظ شــک بیان مىنماید ،مانند :ف َع َســى
ِ
َ ُ َ َ ً َ ً َ َّ َ َ ْ
کــه خداونــد فتــح یا امرى دیگر پیش آرد؛ مائــده )۵۲ ،و مانند :فقوال ل ُه ق ْول لینا ل َعل ُه َیتذ ُکر أ ْو یخشــى
([خطاب به موســى و هارون اســت] پس با او (فرعون) به نرمى ســخن بگویید شاید که متذکر و بیدار
شده یا از خدا بترسد؛ طه .)۴۴ ،خداوند در همان هنگام که آنها را مىفرستاد مىدانست که عاقبت
کار فرعون چه خواهد شد ،ولى لفظ آن را به صورتى که در دل موسى و هارون بود ـ امید و طمع ـ آورد؛
و چون قرآن به لغت عرب نازل شــد به همان روشــى که داشــتند آمد ،و عرب گاهى ســخن یقینى را
براى منظورهایى به صورت مشکوک مىآورد.
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ص  ،۶۴۳ستون چپ ،سطر آخرّ :
«معزی» به صورت ّ
«معزی» چاپ شده است.
ّ
«حد» به صورت ّ
«حد» آمده است.
ص  ،۶۴۴ستون راست ،سطر :۴
سختکوشــی اول باید بهصورت «سختکوش ـیای» یا «سختکوشیی» نوشته
ص  ،۶۴۸ســتون چپ ،س  ۶از پایین:
ِ

شود.

ص  ،۶۵۲ستون راست ،س  ۶از پایین« :حفظش کردهاند» درست است ،نه «حفظش کرده».
ص  ،۶۵۲ستون چپ ،س  ۵از پایین :پرانتز باز شده ،ولی بسته نشده است.
ص  ،۶۵۳ستون راست ،س  ۱۲از پایین« :کم آیهترین سورۀ قرآن ،سورۀ کوثر است ( ۳آیه)».
ســورههای عصر و نصر هم  ۳آیه دارند .البته با توجه به تعداد کلمات ،ســورۀ کوثر کوتاهترین ســورۀ قرآن اســت ،ولی در
متن فقط به تعداد آیه اشاره شده است.
الس ْــبع [= َّ
ص  ،۶۵۳ســتون چــپ ،س « :۲۳الطــوال َّ
السـ ُ
الطــوال]» صحیح اســت ،در حالی که در هــر دو عبارت،
ـبع ِ
ِ
حرف «س» با کسره آمده که اشتباه است.
ص  ،۶۵۳ستون چپ ،س  ۱۳از پایین« :هفت سورهای که» درست است ،نه «هفت سوره این که».
«مسبحات» درست است ،نه ّ
ّ
ص  ،۶۵۳ستون چپ ،س  ۱۲از پایین:
«مس ّبحات».
ّ
ص  ،۶۵۳ستون چپ ،س  ۹از پایینّ :
«فصلت» درست است ،نه «فصلت».
ْ َ
ص  ،۶۵۴ســتون چپ ،س  :۲۰نام َســام بن ِمشــکم حرکتگذاری نشــده است .اســامی نامأنوس باید حرکتگذاری
شود تا منجر به سرگردانی خواننده در تلفظ نشود.
ص  ،۶۵۴ستون چپ ،س  :۲۴در انتهای سطر باید گیومه بسته بیاید.
عبارت «از آن طریق به صحابه» زائد است.
ص  ،۶۵۸ستون چپ ،س  :۲کسرۀ حرف «ق» در
ِ
ص  ،۶۵۸ستون چپ ،س  :۱۹پس از «فقط» باید «در» بیاید.
ص  ،۶۵۸ستون چپ ،س « :۲۵قرآن» به صورت «قران» و «التیسیر» به صورت «التسیر» چاپ شده است.
ص  ،۶۵۸ستون چپ ،س  :۲۶سال تولد ابوعمرو عثمان بن سعید دانی ۳۷۲ق ذکر شده ،در حالیکه بر طبق منابع

 .131سیوطی ،جاللالدین عبدالرحمان بن ابیبکر ،۱۳۸۰ ،ترجمۀ االتقان فى علوم القرآن ،ج  ،۱ص .۵۷۰
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معتبر تولد وی در سال ۳۷۱ق بوده است.
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ص  ،۶۵۹ستون چپ ،س « :۱۰هر سورهای که» به صورت «هر سوره این که» چاپ شده است.
ص  ،۶۶۰ســتون چــپ ،س  :۲۳بــا توجــه به اینکه قبل از نــام دو کتاب بعدی ،اعداد  )۲و  )۳آمده اســت ،پیش از نام
کتاب ّاول هم باید عدد  )۱بیاید.
ص  ،۶۶۲ستون چپ ،س  :۱۵با توجه به کلمات قبلی به جای «نرفتند» باید «بروند» بیاید.
ص  ،۶۶۵ستون راست ،س  ۲۰و  ۲۲و  :۲۳عالمت ویرگول باید بعد از پرانتز بسته بیاید ،نه قبل از پرانتز باز.
ص  ،۶۶۵ستون چپ ،س  ۵از پایین« :که» به صورت «ک» آمده است.
ص  ،۶۶۷ستون راست ،س  ۱۰از پایین :پس از «است» باید عالمت ویرگول بیاید ،نه نقطه.
ص  ،۶۶۸ستون چپ ،س  :۱۱پرانتز باز آمده ،ولی پرانتز بسته نیامده است.
یمس ُه» به صورت «ال ّ
ص  ،۶۶۹ستون راست ،س  ۱۱از پایین« :ال ّ
یمسۀ» چاپ شده است.
ّ
ص  ،۶۷۲ستون چپ ،س ّ :۹
«فتثبتوا» به صورت «فتثبتوا» چاپ شده و جای عالمت تشدید اشتباه است.
ص  ،۶۷۶ستون راست ،س  :۲پرانتز بسته آمده ،در حالی که قبلش پرانتز باز نیامده است.
«تطرق» به صورت ّ
ص  ،۶۷۶ستون چپ ،س  ۷از پایینّ :
«تطرق» چاپ شده است.
ص  ،۶۷۹ستون چپ ،س  ۱۲از پایین :در انتهای ترجمۀ آیه ،گیومه بسته آمده ،درحالیکه در ابتدایش پرانتز باز آمده
است.
ص  ،۶۸۳ابتدای ســتون راســت« :در بخش اخیر آیۀ  ۱۸۷ســورۀ بقره چنین آمده اســت« :کلوا واشربوا حتی یتبین لکم
الخیط االبیض من الخیط االســود من الفجر ( »...و بخورید و بیاشــامید تا آنکه رشــتۀ ســپید ســپیده از رشــتۀ ســیاه
[شــب] برایتــان آشــکار شــود ... )...ایــن حکایت را بســیاری از محدثان و مفســران نوشــتهاند؛ با وجود ایــن بعضی از
مترجمان با فضل و کمال معاصر هم همچنان به دام این اشتباه افتادهاند .چنانکه مرحوم ابوالقاسم پاینده در ترجمۀ
این آیه مینویسد« :بخورید و بیاشامید تا از طلوع صبحدم رشتۀ سپید از رشتۀ سیاه بر شما نمایان گردد»».
نســبتدادن چنین برداشــتی به مرحوم پاینده صحیح نیســت .آن مرحوم ترجمۀ قرآن را در انتهای ســال  ۱۳۳۵تمام
ســال  ۱۳۳۶مقدمۀ مفصل چاپ دوم نهجالفصاحه را تحریر
کرد و مقدمهاش را در ســال  ۱۳۳۶نوشــت 133.در همان ِ
کرد که در آن دربارۀ بدفهمی همین آیه نوشته است:
قســمتى از گفتار و ى [=پیامبر] توضیح آیههاى قرآن بود ،که قرآن مشــکالت و متشــابهات داشت و
بســیار کســان بهغرض یا بهغفلت حتى آیههاى واضح را توضیحات عجیب میکردند .فیالمثل در
ُ
آیۀ یکصد و هشتاد و چهارم [کذا ،صحیح :آیۀ  ]۱۸۷از سورۀ بقره دربارۀ شب صیام که گوید« :کلوا
َْ
َْ
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ
ْ َ
یط ال ْس َــو ِد ِم َن الف ْج ِر» و ســپیدى صبح و ســیاهى
و اشــر بوا حتى یتبین ل
کم الخیط ال ْبیض ِم َن الخ ِ
ظریف شایستۀ قرآن در
شــب در اختالف ســحرگاه به رشــتۀ سپید و سیاه همانند شده و استعارهاى
ِ
شبانگاه روزه ،رشتۀ سپید و سیاه به کف در حیاط همى رفت تا سیاه
سخن هست .یکى از یاران،
ِ
 .132نکـ :دایرة المعارف بزرگ اسالمی« ،ابوعمرو دانی»؛ دانشنامۀ جهان اسالم« ،دانی ،ابوعمرو عثمان بن سعید بن عثمان اموی قرطبی».
 .133نکـ :قرآن کریم ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،مقدمه ،ص .۳۸
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از ســفید کى تواند شــناخت و پیمبر او را از غفلت بازآورد که رشــتۀ ســیاه و ســپید ،روشنى و تاریکى
روز و شب است.
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ص  ،۶۸۳ستون چپ ،بند  :۳آیۀ  ۱۲سورۀ اعراف درست است ،نه آیۀ  ۱۱سورۀ اعراف.
ص  ،۶۸۶ستون چپ ،س  :۲به جای پرانتز باز باید «و» بیاید.
ص  ۶۸۶و  ،۶۸۷شــمارههای  ۱۰و  :۱۱تمــام آیاتــی کــه در ایــن دو قســمت ذکــر شــده از ســورههای مکــی اســت .ایــن
موارد نشــان میدهد که بیان مطلب در ســورههای مکی ،ســادهتر و توضیحات پروردگار ،روش ـنتر اســت .در عوض در
ســورههای مدنی گاه باید آیاتی دور از هم را با یکدیگر ســنجید تا معنی روشــن شــود و فهم آن تدبر و کوشــش بیشــتری
میخواهد.
ص  ،۶۸۷ســتون چــپ ،س  :۱۴مطابــق ترجمــۀ الهی قمش ـهای که از آن نقل شــده ،پرانتز بســته پــس از «مالمت» زائد
عبارت منقول از ترجمۀ قمشهای در داخل پرانتز بیاید،
است و باید حذف شود .اگر هم مقصود این بوده است که کل
ِ
باید در سطر باالتر قبل از «چنین نیست» به جای یک پرانتز باز ،دو پرانتز باز بیاید.
ص  ،۶۸۷ستون چپ ،س  ۸از پایین« :را» پس از «آن دو» زائد است.
ص  ،۶۸۹ستون چپ ،بند اول :در انتهای این بند و پس از پرانتز بسته باید نقطه بیاید.
َ
ص  ،۶۸۹ســتون چــپ ،ذیــل اباریــق :بهتر اســت ذکر شــود کــه اباریق جمــع ِابر یــق و ابریق معـ ّـرب آبریز اســت؛ زیرا در
جملهبندی فعلی چنین برداشت میشود که اباریق (صورت جمع آن) معرب آبریز است.
ص  ،۶۹۰مدخل االریکه :در فرهنگ ریشهشــناختی زبان فارســی به صورت احتمال و در ذیل فرهنگ بزرگ ســخن به
صورت قطعی ریشۀ آن یونانی ذکر شده است.
ص  ،۶۹۰ستون راست ،س « :۱۱الدیباج الغلیظ» صحیح است ،نه «الدیباح الغلیظ».
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ص  ،۶۹۰مدخل برزخ :پس از « ...ازجمله در المؤمنون »]۱۰۰ ،باید نقطه بیاید.
َ
ص  ،۶۹۰مدخــل ت ّنــور :در فرهنــگ بــزرگ ســخن دربــارۀ ریشــۀ ایــن واژه ابــراز بیاطالعــی شــده اســت .در فرهنــگ
ریشهشــناختی زبان فارســی احتمال داده شده است که از اصل سامی مأخوذ باشد و اضافه شده است :دربارۀ اصل
این لغت بسیار بحث شده است.
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ص  ،۶۹۰مدخل دین :در فرهنگ بزرگ سخن ،واژۀ دین ،مشترک بین زبان فارسی و زبانهای سامی ذکر شده است.
ص  ،۶۹۰مدخل دین :در انتهای بخشــی که با عدد « »)۱مشــخص شــده و قبل از بخش « »)۲باید پرانتز بســته بیاید.
پرانتز باز ،دو سطر باالتر و قبل از «هرچند احتمال دارد  »...آمده است.
ص  ،۶۹۱ستون راست ،س  :۲۳بعد از «آن» و قبل از «جمع ِزربی» باید «را» بیاید.
ص  ،۶۹۱مدخل سجیل :در فرهنگ بزرگ سخن دربارۀ فارسیبودن آن ابراز تردید شده است.
ص  ،۶۹۱ستون چپ ،س « :۱۹دکتر علیاشرف صادقی بر آن است که این مرکب از .»...
 .134پاینده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحه ،ص شصتم.
 .135نکـ :طریحی ،فخرالدین ،مجمعالبحرین ،ج  ،۲ص .۲۹۶
 .136حسندوست ،محمد ،فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی ،ج  ،۲ص .۹۰۶
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گویا بعد از «این» ،کلمۀ «کلمه» افتاده است.

ص  ،۶۹۲مدخل ســراج :در فرهنگ معین و فرهنگ بزرگ ســخن این واژه عربی دانســته شــده ،ولی در فرهنگ لغات
قرآن ،تألیف عباس مهرین شوشتری ریشۀ آن فارسی و معرب چراغ ذکر شده است.
رادق :در فرهنگ معین و فرهنگ لغات قرآن ،تألیف عباس مهرین شوشتری اصل آن فارسی ذکر
ص  ،۶۹۲مدخل ُس ِ
شده ،ولی در فرهنگ بزرگ سخن در اینباره تردید شده است.
ص  ،۶۹۲ستون راست ،س  :۱۸حرف «و» قبل از «اصل» زائد است.
ص  ،692مدخل صلیب :در فرهنگ بزرگ سخن ،معرب از آرامی بیان شده است.
َ
َ
معرب «ت ْنگ»بودن آن ابراز تردید شده است.
ص  ،۶۹۲مدخل ض ْنک :در فرهنگ بزرگ سخن دربارۀ
ِ
ص  ،۶۹۳مدخل کافور :فرهنگ بزرگ سخن آن را معرب از سنسکریت ذکر کرده است.
ص  ،۶۹۴مدخل مجوس :در فرهنگ بزرگ ســخن ،این واژه معرب از آرامی از اوســتایی ذکر شــده اســت .نظر عباس
ُ
مهرین شوشــتری در فرهنگ لغات قرآن مانند نظر آرتور جفری اســت؛ یعنی آن را برگرفته از َمگوش فارســی میداند .در
فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی نیز همین نظر آمده است.

ص  ،۶۹۴مدخل مرجان :در فرهنگ بزرگ سخن ریشۀ این واژه ،سریانی ذکر شده است .فرهنگ ریشهشناختی زبان
فارسی آن را مأخوذ از آرامی دانسته ،ولی این احتمال را هم مطرح کرده که ممکن است اصالتی ایرانی داشته باشد.
ص  ،۶۹۴مدخل ِم ْسک :فرهنگ بزرگ سخن ریشۀ این واژه را سنسکریت آورده است.
ص  ،۶۹۴مدخل َو ْر َدة :فرهنگ بزرگ سخن (ذیل َو ْرد) آن را معرب پهلوی ذکر کرده است.
ص  ،۶۹۴مدخــل ورق« :متأســفانه هیچیــک از منابــع اســاس کار مــا و نیــز برهان قاطع و حواشــی دکتر معیــن بر آن ،و
فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا ،به این توضیح ریشهشناسی [کذا ،صحیح :ریشهشناختی] نپرداختهاند که ورق،
ّ
معرب برگ فارســی اســت .لذا این ریشهشناســی را که راقم این سطور ،سی ســال پیش ،هنگام تحصیل در دانشکدۀ
ادبیات دانشگاه تهران ،از استادان خود شادروانان ابراهیم پورداود و بهرام فرهوشی و پرویز ناتل خانلری شنیده است،
در حال حاضر بر اثر کمبود منابع نمیتواند مستند کند».
در فرهنگ [کامل] لغات قرآن (چاپ سوم ،)۱۳۷۴ ،تألیف عباس مهرین شوشتری ،در ذیل «ورق» آمده است :این
کلمه در اصل ممکن است ایرانی باشد.
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با توجه به اینکه چاپ ّاول قرآن کریم با ترجمه و توضیحات آقای خرمشاهی در سال  ۱۳۷۴منتشر شد ،امکان استفاده
از این منبع فراهم بود .در کتاب دانشنامۀ قرآن و قرآنپژوهی (چاپ ّاول )۱۳۷۷ ،که به سرپرستی آقای خرمشاهی در دو
جلد منتشر شده ،یک مدخل به عباس مهرین شوشتری و یک مدخل به فرهنگ لغات قرآن اختصاص یافته است.
ضمن آنکه در ذیل مدخل فرهنگهای قرآنی نیز این فرهنگ با نام فرهنگ کامل لغات قرآن معرفی شده است.
در منابــع قبــل از ســال  ۱۳۷۴مواردی دیگر از معربدانســتن ورق آمده اســت .از جمله حســین بحرالعلومی (-1296
ِ
 )1368در مقالــۀ شــرح غزلــی از حافــظ کــه در مــرداد  ۱۳۵۰در مجلــۀ یغمــا منتشــر شــد ،بــرگ را معــرب ورق ذکر کرده
است.

138

 .137مهرین شوشتری ،عباس ،فرهنگ لغات قرآن ،ص .۴۸۲
 .138بحرالعلومی ،حسین ،شرح غزلی از حافظ ،مجلۀ یغما ،ش  ،۲۷۵مرداد ،ص .۲۸۹
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ص  ،۶۹۴مدخل وزیر :در فرهنگ بزرگ سخن این کلمه معرب از پهلوی ذکر شده است .مطابق فرهنگ ریشهشناختی
زبان فارسی برخی از محققان ریشۀ آن را فارسی میانه (پهلوی) و برخی اوستایی میدانند.
ص  ،۶۹۹ستون وسط س  :۵پس از «به کمال رساندن» باید پرانتز بسته بیاید.
ُ
ص  ،۶۹۹ستون وسط س  :۱۰پرانتز باز قبل از «ا ِت َّم» زائد است.
ص  ،۶۹۹ستون وسط :مدخل «اإلتیان» باید با حروف سیاه چاپ شود.
ص  ،۷۰۳ستون چپ ،س آخر« :و» در «و اذا» باید با حروف کج نوشته شود؛ زیرا جزئی از «و اذا» یا «واذا» است.
َُُ
ص  ،۷۰۴ستون راست ،س  ۱۱از پایین :پرانتز قبل از «اذنیه» باید بسته باشد ،نه باز.
ص  ،۷۰۴ستون وسط ،س  ۱۹و  :۲۰مطابق رسمالخط همین قرآن«َ ،ا ًذی» صحیح است ،نه ً
«اذی».
ص  ،۷۰۵ســتون راســت ،مدخــل «ارذل ُ
الع ُمــر» :بــرای «ارذل العمــر» معادل «حد اعــای فرتوتی» آورده شــده که قدری
«فرود زندگی »139مناسبتر باشد.
طوالنی است و شاید ِ
ص  ،۷۰۵ستون وسط ،س « :۱اهلل» به صورت ّ
«ال» چاپ شده است.
ُ
«الم» اول آمده است.
ص  ،۷۰۵ستون وسط ،س «ِ :۷ملءاالرض» صحیح است ،ولی همزه بر روی ِ
ص  ،۷۰۶ســتون وسط ،مدخل «اســتحیاء» :بهتر است به جای «زندهگذاردن» از معادل «زندهگذاشتن» استفاده شود؛
زیرا اســتادان ویراســتاری توصیه میکنند که از گذاردن (با حرف «ذ») اســتفاده نشــود 140.در فرهنگ بزرگ ســخن نیز
«گذاردن» به «گذاشتن» ارجاع داده شده است.

141

البتــه نمیتــوان اســتفاده از گــذاردن را قاطعانــه نادرســت خوانــد؛ زیرا در مــواردی هر چند انــدک ،چنیــن کاربردی در
متــون معتبــر هم دیده میشــود :من بهقدر وســع خویش درین راه قدمی گذاردم و حجاب اختفــا از چهرۀ حقیقت کار
برانداختم.

142

ص  ،۷۰۷ســتون چــپ ،مدخــل اســحق :بایــد بــه صــورت «اســحق :اســحاق» نوشــته شــود ،نــه «اســحق /اســحاق»؛
همچنانکه در واژۀ ادریس از عالمت دونقطه استفاده شده است ،نه خط مورب.
ص  ،۷۰۷ستون چپ ،مدخل اإلسرار«َ :ا َس ُّروا» به صورت ّ
«اسر ُوا» چاپ شده است.
«صوف» است ،نه َ
ص  ،۷۱۰ستون وسط ،مدخل َاصواف :مفرد این کلمه ُ
143
«صوف».
ُ
ْ
«اض َّ
ص  ،۷۱۰ستون وسط :مدخل ِ«اض ُط َّر» به صورت
طر» حرکتگذاری شده است.
عالمت قالب ،باز شده ،ولی بسته نشده است.
ص  ،۷۱۲ستون وسط ،مدخل االغتسال:
ِ
ّ
َ
ص  ،۷۱۴ستون راست ،س « :۵ض َّر ُه» به صورت «ضره» آمده است.
ُ
َْ
ص  ،۷۱۴ستون چپ :مدخل «ا ک ِر َه» که در آیۀ  ۱۰۶سورۀ نحل آمده ،به صورت «اکره» حرکتگذاری شده است.
 .139پرتو ،ابوالقاسم ،واژهیاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه) ،ج  ،۱ص .۸۶
 .140نجفی ،ابوالحســن ،غلط ننویســیم (فرهنگ دشــوار یهای زبان فارســی) ،ص 321-319؛ انوری ،حســن ،عالی عباسآباد ،یوســف ،فرهنگ درستنویسی
سخن ،ص .۲۸۳ ،۲۸۲
 .141نک :انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،ج  ،۶ص .۶۰۸۶
 .142وراوینی ،سعدالدین ،مرزباننامه ،ص .۵۴
 .143ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسانالعرب ،ج  ،۹ص .۱۹۹
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ص  ،۷۱۸ستون چپ ،س «َ :۱۳م َط َر َّ
الس ْوء» به صورت «مطرء السوء» آمده که همزۀ بعد از «مطر» زائد است.
ْ
ص  ،۷۱۹ســتون راســت ،س  :۷مدخل «یأ َم ُن ْ
وکم» که در آیۀ  ۹۱ســورۀ نســاء آمده ،به صورت «یأمنواکم» چاپ شده که
«الف» میانۀ آن زائد است.
ص  ،۷۱۹ستون راست ،مدخل «ان اقم وجهک»« :اقامة الوجه» باید با حروف سیاه بیاید.
َ َ َّ َ
ص  ،۷۱۹ستون چپ« :أ ْن ت َبدل» به صورت «ان ّتبدل» آمده؛ یعنی عالمت تشدید بر حرف «ب» قرار گرفته که اشتباه
است.
ً
ص  ،۷۲۰ســتون راســت ،مدخــل «ان تضلــوا»« :برای تفصیــل دربارۀ این ترکیب کــه معنای منفــی دارد و ظاهرا مثبت
َ
اســت ← «ا ْن» در همین واژهنامه» .ص  ،۷۲۰ســتون وســط ،مدخل «ان تقولوا»« :برای تفصیل در اینباره ← واژهنامۀ
َ
همین کتاب ،ذیل «ا ْن»».
َ
اما در واژهنامه و در ذیل «ا ْن» توضیحی در اینباره داده نشده است.
ص  ،۷۲۰ستون وسط ،یک سطر مانده به آخر« :اإلنجاء» باید با حروف سیاه چاپ شود.
َّ
َّ
ص  ،۷۲۲ستون راست ،مدخل «ان ٰی :چه جای « :»...ان ٰی» باید با حروف سیاه چاپ شود.
َ َّ َ ُ ّ
َ
الذ ٰ
کرى» ،واژۀ «ا ّن ٰی» به صورت ّ
«انی» نوشته شده؛ یعنی
ص  ،۷۲۲ستون راست ،سطر  ۱۷از پایین :در عبارت َ«و أنى ل ه ِ
عالمت تشدید بر حرف «ی» گذاشته شده است.
َ
َّ
ص  ،۷۲۲ســتون راســت ،سطر  ۱۴از پایین :ترجمۀ «أنى ِش ْــئ ُت ْم»؛ یعنی عبارت «هرگونه که خواستید» برخالف روش به
کار گرفته شده در این واژهنامه در داخل پرانتز نیامده است.
ص  ،۷۲۲ستون چپ :مدخل «ان یشاءاهلل» باید با حروف سیاه بیاید.
ص  ،۷۲۴ستون چپ :مدخل ّ
«ایا ک» باید با حروف سیاه چاپ شود.
ص  ،۷۲۵ســتون راســت ،مدخــل «اإلیحــاء» :در توضیحــات این قســمت ،قالب باز شــده ،ولی بســته نشــده اســت.
همچنین در انتهای توضیحات این قسمت ،به جای پرانتز بسته ،عالمت قالب بسته آمده است.
«باسطوا» بر روی حرف «و» عالمت سا کن گذاشته شده که اشتباه است.
ص  ،۷۲۶ستون چپ ،س  :۵در کلمۀ ِ
َ ََ
ص  ،۷۲۷ســتون وســط ،ســطر  ۱۴از پایین :در عبارت «ف َب ّرأ ُه ُ
اهَّلل» عالمت تشــدید بر روی حرف «ف» گذاشــته شده که
غلط است.

ً
ص  ،۷۲۷ستون وسط :مدخل َ«بردا» باید با حروف سیاه چاپ شود.
ُ
ََ
جال َ
ــوت َو ُج ُن ِود ِه» (بقــره )۲۵۰ ،به صورت «فلما بــرزو لجالوت و
ص  ،۷۲۷ســتون چــپ ،س  :۱۰عبــارت َ«و ل ّمــا َب َــر ُزوا ِل
جنوده» چاپ شده است.
ص  ،۷۲۷ستون چپ :مدخل َ«بریء» به صورت «برئ» چاپ شده است.
ص  ،۷۲۷ستون چپ :مدخل َ«ب ْسر» باید با حروف سیاه چاپ شود.
ّ
ص  ،۷۲۸ستون راست ،مدخل َ«ب ِشر»« :التبشیر» باید با حروف سیاه چاپ شود.
ص  ،۷۲۸ستون راست ،مدخل «البشیر»« :بشارت آورنده» درست است ،نه «بشارت آوردنده».
ص  ،۷۲۸ستون چپ ،س «ُ :۱۱ب ْع ِث َرة» باید با حروف سیاه بیاید.
ص  ،۷۲۹مدخل «بغیر سلطان»« :بدون حجت» به صورت «بدن حجت» چاپ شده است.
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َ َ َ َ ُ َّ
غ أشد ُه» عالمت تشدید بهاشتباه بر حرف «ش» گذاشته
ص  ،۷۲۹ســتون وســط ،دو ســطر مانده به آخر :در عبارت «بل 
شده است.
ُ ُ ُ
ُ ُ
ُ
الحلم» به صورت ُ«بلوغ الحلم» چاپ شده است.
ص  ،۷۲۹ستون چپ ،س «ُ :۱بلوغ
َْ َ
ص  ،۷۳۱ستون راست ،س  :۱۷در عبارت «ال تأ َم ّنا» عالمت تشدید بهاشتباه بر حرف «م» گذاشته شده است.
ّ
«التبتل» به صورت ّ
«التبتل» آمده است.
ص  ،۷۳۱ستون وسط :مدخل
ص  ،۷۳۴ستون راست ،مدخل «ترضاه /ترضون»« :الرضا» باید با حروف سیاه چاپ شود.
ص  ،۷۳۴ستون راست ،مدخل «ترکتموها»« :الترک» باید با حروف سیاه بیاید.
ّ
«التزین» حرف تشدید بهاشتباه بر حرف «ز» آمده است.
ص  ،۷۳۴ستون وسط :در مدخل
ُ َ ُّ ْ
یات» عالمت تشدید بهاشتباه بر حرف «ص»
ص  ،۷۳۵ستون چپ ،مدخل «تصریف اآلیات» :در عبارت «نص ِر 
ف ال ِ
آمده است.
َ َ
ص  ،۷۳۶ستون چپ ،مدخل «ت ْعث ْوا»« :العیث» باید با حروف سیاه چاپ شود.
ص  ،۷۳۹ستون راست ،س « :۱۲سورۀ هود» به صورت «سورۀ خود» چاپ شده است.
َ
ُ
ص  ،۷۳۹ستون وسط ،مدخل «ت ْم ُسون»« :اإلمساء» باید با حروف سیاه چاپ شود.
َ
نک َح» به صورت َ«ت ِن َ
کح» چاپ شده است.
ص  ،۷۴۰ستون راست :مدخل «ت ِ
َ
ص  ،۷۴۲ستون چپ :مدخل َ
«الج ْری» به صورت «ال ْجری» چاپ شده است.
«الجوع» به صورت َ
ص  ،۷۴۴ستون راست :مدخل ُ
«الجوع» حرکتگذاری شده است.
ً
ً
«وقرا» صحیح است ،نه «و قرا».
ص  ،۷۴۴ستون چپ ،س ِ :۶
ص  ،۷۴۶ستون چپ ،س « :۷سورۀ هود» به صورت «سورۀ عود» آمده است.
ّ
ص  ،۷۴۷ستون راست ،س « :۴صافات» به شکل «صانات» چاپ شده است.
ص  ،۷۴۸ستون وسط ،مدخل «حنیف»« :آیۀ  »۱۳۵درست است ،نه «یۀ .»۱۳۵
ْ
َ
اصیل عربی آن «خ ِضر» است.
«خضر» :شایسته است ذکر شود که تلفظ
ص  ،۷۵۰ستون وسط ،مدخل ِ
ِ
َ
ْ َ
َّ
َّ
ص  ،۷۵۲ستون چپ :مدخل «الد ْرک ال ْسف ِل» به صورت «الد ْر ْک االسفل» حرکتگذاری شده است.
ص  ،۷۷۹ستون چپ ،مدخل َ
«الع ْیث» :بعد از «ابنقتیبه» باید ویرگول بیاید نه نقطهویرگول .در همینجا «زمخشری»
144

به صورت «زمحشری» چاپ شده است.
ص  ،۷۸۱ستون چپ ،س  :۱بعد از «غیابت ُ
الجب» باید عالمت دونقطه بیاید.
ـرد مفاتیح
ص  ،۸۱۵ســتون چــپ ،مدخــل َ«مفاتــح» :مفــرد آن ِ«مفتــح» و «مفتاح» ذکر شــده ،در حالی کــه ِمفتاح ،مفـ ِ
145
است ،نه مفرد َمفاتح.
ص  ،۸۱۶ستون وسط ،س  :۲عالمت قالب بسته آمده ،در حالیکه قبلش عالمت قالب باز نیامده است.
 .144ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسانالعرب ،ج  ،۴ص .۲۴۸
 .145طباطبایــى ،سیدمحمدحســین ،ترجمــه تفســیر المیــزان ،ج  ،16ص 110؛ اتابکــی ،پرویز ،فرهنگ جامع کار بــردی فرزان (عربی ـ فارســی) ،ج  ،4ص ،2559
.۲۵۶۰
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نک َرة» باید «انکارگر» ذکر
ص  ،۸۱۹ســتون راســت ۴ ،ســطر مانده به آخر :با توجه به ترجمۀ آیۀ  ۲۲ســورۀ نحل ،معادل ُ«م ِ
شود ،نه «انکارگرا».
ص  ،۸۲۱ستون وسط ،س  :۲به جای پرانتز بسته باید پرانتز باز بیاید.
ص  ،۸۲۹ستون چپ ۶ ،سطر مانده به آخر :پرانتز بسته آمده ،در حالیکه قبلش پرانتز باز نیامده است.
ص  ،۸۳۹بخش تکمله در پایین صفحه« :آزر» به صورت «آذر» چاپ شده است.
ص  ،۸۳۹بخش تکمله در پایین صفحه :در قرآن َ«م ّنی» نداریم و گویا مقصود َ«م ّ
نی» بوده است.
ص  ،۸۴۰ســتون وســط ،مدخل «آریوس» :در توضیح آیات  ۷۲و  ۷۳ســورۀ مائده (ص  )۱۲۰اســمی از آریوس نیامده و
فقط در سطر یکی مانده به آخر به فرقۀ «موحدان» که آریوس ( )Ariusکشیش مسیحی (حدود 336-250م) 146مروج
آن بود اشاره شده است .بنابراین آریوس مدخل اصلی نیست و باید با حروف نازک بیاید ،نه حروف سیاه و به مدخل
«موحدان» ارجاع داده شود.
ص  :۸۴۰مدخل «آصف بن برخیا» :آیۀ شمارۀ  ۱۵سورۀ نمل صحیح است ،نه آیۀ .۷
ص  ،۸۶۵ســتون وســط ۳ ،ســطر مانده به آخر :ص  ،۸۷۴ســتون چپ ،س  :۲پرانتز باز آمده ،ولی در ادامه پرانتز بســته
نیامده است.
ُ
َُ
«هل َّم» به صورت «هعل ِ ّم» چاپ شده است.
ص  ،۸۷۹ستون راست :مدخل
ص  ،۸۸۱ستون وسط ،س ُ :۱۸
«ع َز یز» درست است ،نه «عزیر».
ص  ،۸۸۳ستون راست ،س  :۵عالمت گیومه باز آمده ،ولی در ادامه گیومه بسته نیامده است.
َّ
ص  ،۸۸۳ستون چپ ،س « :۱۲واهلل الابالی وقع الموت َعلی ام وقعت علی الموت».
َ َّ
ََ
«عل َّی» به صورت
نخســت آنکه
«علی» چاپ شــده اســت .نکتۀ دیگر اینکه روایت مذکور در تمام منابع شــیعه به این
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
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ت َعلی.
ع ال َم ْو ُ 
اهَّلل َما أ َبا ِلی َوق ْع ُت َعلى ال َم ْو ِت أ ْو َوق َ 
شکل آمده که ترتیب آن با صورت مزبور متفاوت است :ف َو ِ
ص  ،۸۸۵ستون راست ،شمارۀ « :۸ابوالقاسم» به صورت «ابولقاسم» چاپ شده است.
ص  ،۸۸۵ستون چپ ،دو سطر مانده به آخرّ :
ّ
«مؤسسه» آمده است.
«مؤسسه» به صورت
َُ
ص  ،۸۸۸ستون راست ،س  ،۲۱شمارۀ  :۳پس از «قدما» باید پرانتز بسته بیاید ،نه پرانتز باز.
ص  ،۸۸۸ســتون چــپ ،س  :۶پرانتــز بــاز آمده ،ولی در ادامه پرانتز بســته نیامده اســت .البته به نظر میرســد عالمت
پرانتز باز زائد است.
ص  ،۸۹۵ستون راست ،س « :۱۱ابوعمرو» به صورت «ابوعمر و» چاپ شده است.

148

نام محقق آلمانی ،اوتو پرتزل ( )Otto Pretzlبه صورت «اوتو پر تزل» آمده است.
ص  ،۸۹۵ستون راست ،س ِ :۱۲
146. Encyclopædia Britannica, Arius.

 .147مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،ج  ،۴۲ص .۲۳۳
 .148نکـ :دایرةالمعارف بزرگ اسالمی« ،ابوعمرو دانی»؛ دانشنامۀ جهان اسالم« ،دانی ،ابوعمرو عثمان بن سعید بن عثمان اموی قرطبی».
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ص  ،۸۹۵ستون چپ ،مدخل «دایرةالمعارف بزرگ اسالمی»« :تا کنون مجلد از این اثر منتشر شده».
تعداد جلدهای منتشــر شــدۀ این دایرةالمعارف که البد در نســخۀ اولیۀ این عبارت جایش خالی بود تا بعد با آخرین
اطالعــات پر شــود ،ذکر نشــده اســت .تا آبــان  ۱۳۹۸تعداد جلدهای منتشرشــدۀ دایــرة المعارف بزرگ اســامی به ۲4
رسیده است.
ص  ،۸۹۵ســتون چــپ ،مدخل «دایرةالمعارف دین»« :میرچا الیاده» به صــورت «میرچاالیاده» (بدون فاصله) چاپ
شده است.
ص  ،۸۹۷ستون چپ ،مدخل «غرائب القرآن و رغائب الفرقان»« :نیشابوری» به صورت «نیشاربوری» آمده است.
ص  ،۸۹۸ستون چپ ،مدخل «فصلنامۀ پژوهشهای قرآنی» :عبارت «شمارۀ ّاول» تکرار شده و دوبار آمده است.
ّ
«رقمه» صحیح است ،نه ّ
«رقمه».
ص  ،۹۰۲ستون راست ،مدخل «الموطأ»:
ص  ،۹۰۵ستون چپ ،س « :۳هرکس را عقل خود بکمال نماید و فرزند بجمال».
آنچه از گلستان سعدی در داخل گیومه نقل شده و نشانۀ نقلقول مستقیم است با متن این کتاب قدری ناهمخوانی
دارد .در کلیــات ســعدی بــه تصحیــح محمدعلــی فروغــی و همچنین در گلســتان ســعدی به تصحیح غالمحســین
فرزند خود بجمال».
عقل خود بکمال نماید و ِ
یوسفی عبارت مذکور به این صورت آمده است« :همهکس را ِ
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یعنی دو تفاوت وجود دارد .یکی آنکه به جای «هر کس»« ،همهکس» آمده ،دیگر آنکه به جای «فرزند بجمال»« ،فرزند
خود بجمال» آمده اســت .در برخی نســخهبدلها« ،فرزند بجمال» ذکر شــده اســت 150.بنابراین نمیتوان آن را بهقطع
نادرســت دانســت ،ولی مطابق تصحیح یوســفی ،شــروع جمله در همۀ نســخهها با «همهکس» اســت و بر این اساس
عبارت منقول از گلستان سعدی نباید با «هرکس» آغاز شود.
ص  ،۹۰۶ســتون چــپ ،س « :19-17همــکاری دیگــرم «بررســی توصیفــی  -انتقادی ترجمههای فارســی قــرآن مجید»
ً
است ،که حدودا مشتمل بر  90-80ترجمۀ مستقل فارسی قرآن کریم را در برمیگیرد».
فعل «است» بیاید.
به جای «در برمیگیرد» بهتر است در انتهای عبارتِ ،
ص  ،۹۰۶ســتون چپ ،بند ســوم :در ســطر  ۲قبل از کلمۀ «تأســیس» و در سطر  ۷پیش از «که خاص» ،عالمت پرانتز باز
آمده ،ولی در ادامه پرانتز بسته نیامده است.
ص  ،۹۰۷ستون راست ،بند  ،۳س  :۱عالمت پرانتز باز آمده ،ولی در ادامه پرانتز بسته نیامده است.
عنوان» اســتفاده شــده
ص  ،۹۰۷ســتون راســت ۶ ،ســطر مانده به آخر ،ســتون چپ ۳ ،ســطر مانده به آخر :از ترکیب «به
ِ
اســت که اســتادان ویراســتاری ازجمله ابوالحســن نجفی 151و احمد ســمیعی (گیالنی) 152آن را درست نمیدانند .هر
چند مترجم محترم خود در ویراستاری اهلفن است.
ص  ،۹۰۸ســتون راســت ،س  ،۱۳در همیــن ســتون ،س  ۱۶از پاییــن :عالمــت پرانتــز باز آمــده ،ولی در ادامه پرانتز بســته
نیامده است.
 .149ســعدی ،مشــرفالدین مصلح بن عبداهّلل ،کلیات ســعدی ،از روی نســخۀ تصحیحشــدۀ محمدعلی فروغی ،ص ۱۷۶؛ ســعدی ،مشــرفالدین مصلح بن
عبداهّلل ،گلستان سعدی ،تصحیح و توضیح :غالمحسین یوسفی ،ص .۱۷۵
 .150نکـ :سعدی ،مشرفالدین مصلح بن عبداهّلل ،گلستان سعدی ،تصحیح و توضیح :غالمحسین یوسفی ،ص .۶۸۶
 .151نجفی ،ابوالحسن ،غلط ننویسیم( ،فرهنگ دشوار یهای زبان فارسی) ،ص .۸۴ ،۸۳
 .152سمیعی (گیالنی) ،احمد ،نگارش و ویرایش ،ص .۱۵۵
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ص  ،۹۰۹ستون راست ،شمارۀ  ،۱س « :۴استفاده میکنند» درست است ،نه «استفاده میبرند».

153

ص  ،۹۰۹ستون راست ،س  ۱۸از پایین« :حوزه /حوضۀ زبان».
«حــوزه» صحیــح اســت ،نــه «حوضــه» .در اینجــا «حوزه» و «حوضــه» هممعنی نیســتند که بتــوان هر دو را با گذاشــتن
عالمت ممیز تجویز کرد.

154

ص  ،۹۰۹ستون راست ،یک سطر مانده به آخر :عالمت پرانتز باز آمده ،ولی در ادامه پرانتز بسته نیامده است.
ص  ،۹۱۰ستون راست ،بند  ،۲س « :۸اکثریت بیش از نود درصد فارسیزبانان ایران .»...
به جای «اکثریت» باید «اکثر» بیاید.

155

عالمت پرانتز باز آمده ،ولی در ادامه پرانتز بسته نیامده است.
ص  ،۹۱۰ستون راست ،س  ۸از پایین :قبل از «ابراهیم»
ِ
ص  ،۹۱۲ستون چپ ،شمارۀ  :۵۰به جای «استفادۀ شایان بردم» باید «استفادۀ شایان کردم» بیاید.

156

ص  ،۹۱۲ستون چپ ،س  :۱۷عالمت پرانتز باز آمده ،ولی در ادامه پرانتز بسته نیامده است.

 .۳پیشنهادها
 .۱بــهطورخالصــه دربارۀ ترجمه و توضیح قرآن کریم از بهاءالدین خرمشــاهی میتــوان گفت که بخش ترجمۀ آن یکی
از بهترین و روانترین ترجمههای فارســی قرآن محســوب میشــود و جا دارد اســتفاده از آن به جویندگان ترجمۀ کالم
الهی توصیه شود.
اما بخش توضیحات به دلیل اینکه به جای ِب ْهگزینی از تفسیرهای شیعه و در مرحلۀ بعد تفسیرهای سنی ،مخلوطی

ناهمگن از تفســیرهای ســنی و ســپس شیعه از کار درآمده ،متشتت و کمفایده اســت و گاه موجب سرگردانی و حتی
بیراههرفتن خوانندۀ کماطالع میشود.
بنــده کــه بــه دلیــل توجــه بــه آثــار آقــای خرمشــاهی ،بــا حســن نظــر ّاولیــه آن را خوانــدم ،از کمالتفاتــی بــه مکتــب
اهلبیت(علیهمالســام) در بخــش توضیحــات دلگیــر شــدم .اوایــل ســعی در یافتــن توجیهــی بــرای آن بــودم ،ولی با
ناصواب بخش توضیحات را که برخی 157از قرآنپژوهان
میل
ِ
ادامۀ مطالعه به این نتیجه رســیدم که توجیهی ندارد و ِ

بهدرســتی به این گرایش اعتراض کردهاند باید از معایب آن دانســت .البته ممکن است مترجم محترم بهعمد چنین
روشــی را انتخاب کرده باشــد تا اثرش به کار تمام مذاهب اســامی بیاید و در چارچوب تقریب مذاهب بگنجد ،ولی
میدانیم که اتحاد مسلمانان ربطی به مسائل کالمی و در بسیاری موارد ،فقهی ندارد و به قول شهید مطهری:
هیچ ضرورتى ایجاب نمىکند که مســلمین به خاطر اتحاد اســامى ،صلح و مصالحه و گذشتى در
مــورد اصول یــا فروع مذهبى خود بنماینــد ،همچنانکه ایجاب نمىکند که مســلمین درباره اصول و
فروع اختالفى فیمابین بحث و استدال ل نکنند و کتاب ننویسند .تنها چیزى که وحدت اسالمى،
از این نظر ،ایجاب مىکند ،این اســت که مســلمین ـ براى اینکه احساســات کینهتوزى در میانشــان
 .153نجفی ،ابوالحســن ،غلط ننویســیم (فرهنگ دشــوار یهای زبان فارسی) ،ص ۲۴؛ انوری ،حســن ،عالی عباسآباد ،یوسف ،فرهنگ درستنویسی سخن،
ص .۱۸
 .154برای توضیح بیشتر نکـ :فرهنگ بزرگ سخن ،ذیل «حوزه» و «حوضه»؛ نجفی ،ابوالحسن ،غلط ننویسیم (فرهنگ دشوار یهای زبان فارسی) ،ص .۱۶۶

 .155نجفی ،ابوالحســن ،غلط ننویســیم (فرهنگ دشــوار یهای زبان فارســی) ،ص ۳۵ ،۳۴؛ انوری ،حســن ،عالی عباسآباد ،یوســف ،فرهنگ درستنویســی
سخن ،ص .۳۱ ،۳۰
 .156نجفی ،ابوالحســن ،غلط ننویســیم (فرهنگ دشــوار یهای زبان فارسی) ،ص ۲۴؛ انوری ،حســن ،عالی عباسآباد ،یوسف ،فرهنگ درستنویسی سخن،
ص .۱۸
 .157نک ــ :بهرامپــور ،ابوالفضــل ،ترجمــان غیر چرا؟ ،مجلــۀ بینات ،ش  ،18تابســتان  ،1377ص 158-152؛ فرجپور ،مرتضی« ،۱۳۹۰ ،نقد و بررســی کتاب «قرآن
کریم :ترجمه ،توضیحات و واژهنامه» اثر بهاءالدین خرمشاهی» ،فصلنامۀ امامتپژوهی ،ش  ،۲تابستان ،ص .272-238
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پیــدا نشــود یــا شــعلهور نگــردد ـ متانــت را حفظ کننــد ،یکدیگر را سـ ّ
ـب و شــتم ننمایند ،بــه یکدیگر
تهمــت نزننــد و دروغ نبندنــد ،منطــق یکدیگر را مســخره نکننــد و باالخره عواطف یکدیگــر را مجروح
نســازند و از حــدود منطــق و اســتدال ل خــارج نشــوند و در حقیقــت ـ ال اقــل ـ حــدودى را که اســام در
دعوت غیرمســلمان به اســام الزم دانسته است ،درباره خودشــان رعایت کنندُ :ا ْد ُع الى َسبیل َر ّب َ
ک
ِ ِ
َّ
ْ
َ ْ
ْ
َ
158
ب ْال ِح َ
جادل ُه ْم ِبالتى ِه َى ا ْح َس ُن (نحل.)125 ،
کم ِة َو ال َم ْو ِعظ ِة ال َح َس َن ِة َو ِ
ِ
بنابرایــن پیشــنهاد میشــود بخــش توضیحات بهطورمفصــل بازبینی و مطالب کالمــی و فقهی آن بر اســاس احادیث
تفســیری و آرای اهلبیت(علیهمالســام) بازنویسی شود .بهخصوص آنکه بسیاری از بزرگان اهلسنت ،خود معترف
به افضلیت علمی ائمه(علیهمالسالم) بودهاند.
َ
َ
شــمسالدین ذ َهبی (748-673ق) ،رجالی و مورخ و محدث بزرگ اهلســنت که گرایشهای َســلفی نیز داشــت،
همچنیــن ِم ّــزی (742-654ق) دیگــر رجالــی بــزرگ اهلســنت ،از ابوحنیفــه (150-80ق) ،پیشــوای حنفیــان کــه
پرجمعیتترین مذهب فعلی اهلسنت جهان به شمار میرود نقل کردهاند:
از ابوحنیفه پرســیده شــد :دانشــمندترین کســی که دیدی چه کسی بود؟ گفت :کســی را دانشمندتر
از جعفــر بــن محمد ندیــدم .هنگامیکه منصــور [دوانیقی ،خلیفۀ عباســی] در حیره بــود ،در پی من
فرســتاد و گفــت :ای ابوحنیفــه! مردم شــیفتۀ جعفر بن محمد شــدهاند ،برایش از مســألههای دشــوار
خــود آمــاده کن .پس برایش چهل مســأله آمــاده کردم .ســپس ابوجعفر [منصور دوانیقــی] آمد و جعفر
[علیهالســام] در ســمت راســتش نشســته بود .وقتی آن دو را دیدم هیبتی از جعفر [علیهالســام] در
دلم وارد شــد که از ابوجعفر [منصور دوانیقی] وارد نشــد .ســام کردم و [منصور] اجازه داد و نشســتم.
ســپس [منصور دوانیقی] رو به جعفر [علیهالســام] کرد و گفت :ای ابوعبداهلل! این را میشناســی؟
[امام صادق علیهالسالم] گفت :بله ،این ابوحنیفه است؛ آنگاه افزود[ :زمانی] نزد ما میآمد .سپس
گفــت :ای ابوحنیفــه! از مســائلت بیــاور تــا از ابوعبداهلل بپرســیم .پرســش را آغــاز کردم .در هر مســأله
میگفت :شــما در آن چنین و چنان میگویید و اهل مدینه چنین و چنان میگویند و ما [اهلبیت]
چنین و چنان میگوییم .گاه با ما همنظر بود و گاه با اهل مدینه و گاهی نیز مخالف همه بود .تا آنکه
چهل مسأله را بیان کردم و مسألهای نماند .سپس ابوحنیفه گفت :آیا برای ما روایت نشده است که
دانشمندترین مردم ،داناترینشان به اختالف [آرای مردم] است؟

159

 .۲شایسته است بخش «کلمات فارسی در قرآن مجید (طرحی مقدماتی و پیشنهادی)» (ص  )694-688با منابعی
که در ســالهای اخیر منتشــر شــده اســت ،ازجمله فرهنگ ریش هشــناختی زبان فارســی و فرهنگ بزرگ سخن غنیتر
شود.
اشــکاالت بخــش پیوســتها ،افــراط در اســتفاده از عالم 
تهــای قالب و ممیــز و پرانتز و بهکار بــردن جملههای
 .۳از
ِ
طوالنــی ،بهویــژه در بخش پیگفتار مترجم (ص  )913-905اســت .یکی از دالیل این امر آن اســت که مترجم محترم
در مواردی بخشهایی از دیگر نوشــتههای خود را در این قســمت برای یادآوری تکرار میکند ،ولی چون الزم میبیند
اضافاتی برای تبیین بیفزاید ،ترجیح میدهد مکرر از پرانتز و قالب استفاده کند که به روانی نوشتار لطمه میزند .یک
نمونۀ بارز آن ،صفحۀ  ،۹۰۸ســتون راســت ،بند یکم اســت .بر این اســاس شایسته اســت عبارات طوالنی و ُپرعالمت
تصحیح شود.
 .158مطهری ،مرتضی ،۱۳۷۲ ،مجموعۀ آثار ،ج  ،۲۵ص .۲۷
َ
َ
 .159ذهبی ،شــمسالدین ابوعبداهلل محمد بن احمد بن قایماز ،سـ َـیر َاعالم ُ
الن َبالء ،ج  ،۶ص ۲۵۸ ،۲۵۷؛ همان ،تاریخاالســام و َوفیات المشــاهیر و االعالم ،ج
 ،۳ص ۸۳۰؛ ِم ّزی ،جمالالدین ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف ،تهذیب الكمال فی أسماء الرجال ،ج .۸۰ ،۷۹ ،۵
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کتابنامه
قرآن کریم؛ ترجمه :ابوالقاسم پاینده؛ جاویدان ،چ  ،۵تهران.۱۳۵۷ ،
قرآن کریم؛ ترجمه :مهدی الهی قمشهای؛ تصحیح و بازبینی :حسین الهی قمشهای؛ بنیاد نشر قرآن ،چ  ،۲تهران.۱۳۶۸ ،
قرآن کریم؛ ترجمه :ناصر مکارم شیرازی؛ اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه) ،چ  ،۱تهران.۱۳۸۴ ،
قرآن کریم؛ ترجمه ،توضیحات و واژهنامه از بهاءالدین خرمشاهی؛ ویراستاران :مسعود انصاری ،مرتضی کریمینیا ،دوستان (با
همکاری انتشارات جامی و انتشارات نیلوفر)؛ چ  ،۱تهران.۱۳۸۴ ،
قرآن کریم؛ ترجمه :موسوی گرمارودی ،سیدعلی ،قدیانی؛ چ ( ۱جیبی) ،تهران.۱۳۹۴ ،
قرآن کریم؛ ترجمه ،توضیحات و واژهنامه از بهاءالدین خرمشاهی؛ ویراستاران :مسعود انصاری ،مرتضی کریمینیا ،وحید
نورمحمدی ،دوستان (با همکاری انتشارات نیلوفر و انتشارات جامی)؛ چ ( ۸چ چهارم انتشارات دوستان) ،تهران.۱۳۹۶ ،
آیتی ،محمدابراهیم؛ تاریخ پیامبر اسالم؛ دانشگاه تهران ،چ  ،۷تهران.۱۳۸۵ ،
ّ
ّ
ْ
کارن؛ محمد :زندگینامۀ پیامبر اسالم(صلی اهّلل علیه و آله و سلم)؛ ترجمه :کیانوش حشمتی؛ حکمت ،چ  ،۱تهران،
آرمسترانگِ ،
.۱۳۸۳
آلوسی ،محمود بن عبداهّلل؛ روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم و السبع المثانی؛  ۱۶ج؛ محقق :علی عبدالباری عطیه؛ دار الکتب
العلمیه ،منشورات محمد علی بیضون ،چ  ،۱بیروت۱۴۱۵ ،ق.
ُ
َ
ْ
ابناثیر َج َزری ،ابوالحسن عزالدین علی بن ابیالکرم محمد بن عبدالکریم بن عبداهّلل شیبانی؛ اسد الغابه فی معرفة الصحابه؛  ۶ج،
دارالفکر ،چ  ،۱بیروت1409 ،ق1989/م.
َ
ابن اثیر َج َزری ،ابوالحسن عزالدین علی بن ابیالکرم محمد بن عبدالکریم بن عبداهّلل شیبانی؛ تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران
(ترجمۀ الکامل فی التاریخ)؛ ترجمه :عباس خلیلی ،ابوالقاسم حالت؛ علمی ،چ؟ ،تهران.1371 ،
َ
ابن َح َج ِر َع ْسقالنی ،شهابالدین ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن محمد؛ االصابة فی تمییز الصحابة؛  ۸ج؛ تحقیق :عادل
احمد عبدالموجود ،علی محمد معوض ،دارالکتب العلمیه ،چ  ،۱بیروت.
َ
ابنخ ُلدون ،عبدالرحمن؛ ِالع َبر :تاریخ ابنخلدون؛  ۶ج؛ ترجمه :عبدالمحمد آیتی؛ مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،چ ،۱

تهران.۱۳۶۳ ،
َ
ابن خ ُلدون ،عبدالرحمن؛ العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الشأن اال کبر؛  ۸ج؛ تحقیق:
خلیل شحاده؛ دارالفکر ،چ  ،۲بیروت1408 ،ق1988/م.

ابنسعد ،ابوعبداهلل محمد بن سعد واقدی؛ الطبقات الکبری؛  ۱۰ج ،دارالکتبالعلمیه ،چ  ،۲بیروت۱۴۱۸ ،ق.
ابن سینا ،حسین بن عبداهّلل؛ قانون در طب؛ مترجم :عبدالرحمن شرفکندی (ههژار)؛ سروش ،تهران ،چ  ۸ ،۱۰جلد.۱۳۸۹ ،
َ
َ
عبدالب ّر ،ابوعمر یوسف بن عبداهّلل بن محمد بن
ابن
عبدالب ّر بن عاصم النمری القرطبی؛ االستیعاب فی معرفة االصحاب؛  ۴ج؛
تحقیق :علی محمد البجاوی؛ دارالجیل ،چ  ،۱بیروت1۴12 ،ق1992/م.
ابنکثیر ،عمادالدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر قرشی؛ 1407ق1986/م؛ البدایة و النهایة؛  ۱۵ج ،دارالفکر ،چ؟ ،بیروت،
1۴12ق1992/م.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم؛ 1۴1۴ق؛ لسانالعرب؛  1۵ج ،دار صادر ،چ  ،3بیروت1۴12 ،ق1992/م.
عافری؛ السیرةالنبویة؛  ۲ج ،دارالمعرفه ،چ؟ ،بیروت ،بیتا.
ابن هشام ،ابومحمد عبدالملک بن هشام بن ایوب ِح ْم َیرى َم ِ
ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ زندگانی محمد پیامبر اسالم :ترجمۀ السیرة النبویة؛  ۲ج؛ مترجم :سیدهاشم رسولی محالتی؛
کتابچی ،چ  ،۵قم.۱۳۷۵ ،
ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی؛ روضالجنان و روحالجنان فی تفسیرالقرآن؛  ۲۰ج؛ تصحیح :محمدمهدی ناصح ،محمدجعفر
یاحقی؛ بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،چ  ،۱مشهد۱۴۰۸ ،ق.
ابوالفداء ،الملک المؤید عمادالدین اسماعیل بن علی بن محمود؛ المختصر فی اخبار البشر؛  ۴ج ،المطبعة الحسینیة المصریة ،چ ،۱
[قاهره؟] ،بیتا.
ابوخلیل ،شوقی؛ اطلس القرآن :اما کن ،اقوام ،اعالم ،دارالفکر؛ چ  ،۲دمشق۱۴۲۳ ،ق۲۰۰۳/م.
اتابکی ،پرویز؛ فرهنگ جامع کاربردی فرزان (عربی ـ فارسی)؛  ۴ج ،فرزان روز ،چ  ،1تهران.1378 ،
احمد بن حنبل؛ مسند االمام احمد بن حنبل؛  ۵۰ج ،الرساله ،تحقیق :شعیب األرنؤوط و دیگران؛ چ  ،۱بیروت۱۴۲۱ ،ق.
الگود ،سیریل لوید؛ تاریخ پزشکی ایران :از دوره باستان تا سال ۱۹۳۴؛ ترجمه :محسن جاویدان؛ مقدمه :محمود نجمآبادی؛ اقبال،
چ؟ ،تهران.۱۳۵۲ ،
الهی قمشهای ،مهدی؛ ترجمۀ قرآن کریم؛ بنیاد نشر قرآن ،چ  ،۲تهران.۱۳۶۸ ،
انوری ،حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن؛  8جلد ،سخن ،چ  ،2تهران.1382 ،
ــــــــــــــــــ ؛ ذیل فرهنگ بزرگ سخن؛ سخن ،چ  ،1تهران.1390 ،
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انوری ،حسن ،عالی عباسآباد ،یوسف؛ فرهنگ درستنویسی سخن؛ سخن ،چ  ،3تهران.1390 ،
بحرالعلومی ،حسین؛ شرح غزلی از حافظ؛ مجلۀ یغما ،ش  ،۲۷۵مرداد ،ص .۱۳۵۰ ،291-288
ُ
َبالذری ،احمد بن یحیی؛ انساباالشراف؛  ۱۳ج؛ تحقیق :سهیل زکار ،ریاض زرکلی ،محمد حمیداهلل ،محمدباقر محمودی،
عبدالعزیر الدوری ،احسان عباس؛ دارالفکر ،دارالمعارف ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات ،دارالتعارف للمطبوعات ،جمعیة
المستشرقین االلمانیه ،چ  ،1بیروت و مصر1۴17 ،ق و دیگر سالها.
بلعمی ،ابوعلی؛ تاریخنامۀ طبری؛  ۷ج ،البرز ،چ  ،۳تهران.۱۳۷۳ ،
بهرامپور ،ابوالفضل؛ ترجمان غیر چرا؟؛ مجلۀ بینات ،ش  ،18تابستان ،ص .۱۳۷۷ ،158 -152
بیرونى ،ابوریحان محمد بن احمد؛ الصیدنة فی الطب (داروشناسى در پزشکى)؛ مترجم :مظفرزاده ،باقر؛ فرهنگستان زبان و ادب
فارسى ،گروه نشر آثار ،چ  1203 ،1ص.1383 ،
پاینده ،ابوالقاسم؛ نهج الفصاحه؛ جاویدان ،چ  ،۲۲تهران.۱۳۶۹ ،
پرتو ،ابوالقاسم؛ واژهیاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه)؛ اساطیر ،چ  3 ،2جلد ،تهران.1377 ،
پوست ،جورج ادوارد ()Post, George Edward؛ قاموس الکتاب المقدس ۲ ,ج ،المطبعة االمیرکانیة ،چ ؟ ،بیروت1901-1894 ،م.
ثابتی ،حبیباهّلل؛ جنگلها ،درختان و درختچههای ایران؛ دانشگاه یزد ،چ  ،۳یزد.۱۳۸۲ ،
ّ
ّ
جعفریان ،رسول؛ سیرۀ رسول خدا(صلی اهّلل علیه و آله و سلم)؛ دلیل ما ،چ  ،۳قم.۱۳۸۳ ،
حسن ،حسن ابراهیم؛ تاریخ سیاسی اسالم؛  ۳جلد در یک مجلد؛ ترجمه :ابوالقاسم پاینده؛ جاویدان ،چ  ،۶تهران.۱۳۶۶ ،
حسندوست ،محمد؛ فرهنگ ریشهشناختی زبان فارسی؛  ۵ج؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،چ ( 1ج  ،)۵-2چ ( 2ج  ،)1تهران،
.1393
حسنزادۀ آملی ،حسن؛ در آسمان معرفت؛ تشیع ،چ  ،۶قم.۱۳۸۱ ،

حلبی ،ابوالفرج نورالدین على بن ابراهیم (برهانالدین) بن احمد حلبى قاهرى؛ انسان العیون فی سیرةاالمین المأمون
(السیرةالحلبیة)؛  ۳ج ،دارالکتبالعلمیة ،چ  ،۲بیروت۱۴۲۷ ،.ق
خرمشاهی ،بهاءالدین ،و همکاران؛ دانشنامۀ قرآن و قرآنپژوهی؛  ۲ج ،دوستان  -ناهید ،چ  ،۲تهران.۱۳۸۱ ،
ّ
(محش ٰى) :همراه با فتاوى خوئى ،گلپایگانى ،ارا کى ،فاضل ،بهجت ،تبریزى ،سیستانى،
خمینی ،سیدروحاهّلل؛ توضیحالمسائل

خامنهاى ،صافى ،مکارم ،شبیری زنجانى ،نورى همدانی؛  ۲ج؛ محقق :سیدمحمدحسین بنىهاشمى خمینى؛ ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،چ  ،۸قم۱۴۲۴ ،ق.
خویی ،ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة؛  ۲۴ج ،بینا ،چ  ،۵بیجا۱۴۱۳ ،ق.
دانشنامۀ جهان اسالم؛ وبگاه.http://rch.ac.ir ،
دایرة المعارف بزرگ اسالمی؛ وبگاه.http://www.cgie.org.ir ،
دریایی ،محمد؛ دانشنامۀ طب اهلبیت(علیهمالسالم)؛ پیام کتاب ،چ  ،۱تهران.۱۳۸۸ ،
دوانی ،علی؛ «محقق نامی آقا حسین خوانساری» ،دو ماهنامۀ کیهان اندیشه؛ ش  ،۸۲بهمن و اسفند ،ص .۱۳۷۷ ،31-3
دهخدا ،علیا کبر؛ لغتنامه ۱۵ ،ج  +یک جلد مقدمه؛ زیر نظر :محمد معین و سیدجعفر شهیدی؛ دانشگاه تهران /روزنه ،چ ( ۲از
دورۀ جدید) ،تهران.۱۳۷۷ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ لغتنامه؛ نرمافزار ،نسخۀ  ،۵دانشگاه تهران.۱۳۷۷ ،
َ َ
ُ
َ
ذهبی ،شمسالدین ابوعبداهّلل محمد بن احمد بن قایماز؛ سیر اعالم النبالء؛  ۲۵ج؛ تحقیق :شعیب االرناؤوط؛ الرساله ،چ  ،۳بیروت،
۱۴۰۵ق۱۹۸۵/م.
َ
ََ
ّ
َ
َ
ّ
ذهبی ،شمسالدین ابوعبداهّلل محمد بن احمد بن قایماز؛ تاریخاالسالم و وفیات المشاهیر و االعالم؛  ۱۷ج؛ تحقیق :بشار عواد
معروف؛ چ  ،۱بیروت۲۰۰۳ ،م.
راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل؛ مفردات الفاظ القرآن؛ محقق :صفوان عدنان داوودی؛ دار الشامیه ،چ ،۱
بیروت۱۴۱۲ ،ق.
رحیمیان ،بهزاد ،و همکاران؛ راهنمای فیلم روزنه ،روزنهکار؛ جلد دوم ،بخش اول ،چ  ،۱تهران.۱۳۸۰ ،
َزبیدی ،مرتضی (ابوالفیض محمد بن عبدالرزاق حسینی)؛ تاجالعروس من جواهر القاموس؛  20ج؛ محقق :علی هاللی و علی سیری؛
دارالفکر ،چ  ،1بیروت1۴1۴ ،ق.
َ
ْ
ِز ِرکلی ،خیرالدین؛ االعالم :قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین؛  ۸ج ،دار العلم للمالیین ،چ
 ،۱۵بیروت2002 ،م.
زمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التأویل؛ ۴ج؛ تصحیح:
مصطفی حسین احمد؛ دار الکتاب العربی ،چ  ،۳بیروت۱۴۰۷ ،ق.
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سبحانی ،جعفر؛ فروغ والیت :تاریخ تحلیلی زندگانی امیرالمؤمنین علی(علیهالسالم)؛ صحیفه ،چ  ،۲بیجا.۱۳۷۱ ،
ّ
ّ
ــــــــــــــــــــ ؛ فروغ ابدیت :تجزیه و تحلیل کاملى از زندگى پیامبر ا کرم(صلى اهّلل علیه و آله و سلم)؛ بوستان کتاب ،چ  ،۲۱قم۱۳۸۵ ،
سروش ،عبدالکریم؛ گفتگو با دکتر عبدالکریم سروش؛ ضمیمۀ روزنامۀ اعتماد ۱۳ ،اسفند.۱۳۸۷ ،
سعدی ،مشرفالدین مصلح بن عبداهّلل؛ کلیات سعدی؛ از روی نسخۀ تصحیحشدۀ محمدعلی فروغی؛ ققنوس ،چ  ،۲تهران،
.۱۳۶۶
ـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ گلستان سعدی؛ تصحیح و توضیح :غالمحسین یوسفی؛ خوارزمی ،چ  ،۶تهران.۱۳۸۱ ،
سلطانی ،ابوالقاسم؛ دائرة المعارف طب سنتی (گیاهان دارویی)؛  ۳ج ،ارجمند (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی) ،چ ،۱
تهران.۱۳۸۳ ،
ْ
سمیعی (گیالنی) ،احمد؛ نگارش و ویرایش؛ َسمت ،چ  ،۹تهران.۱۳۸۷ ،
َ
سید بن طاووس ،رضیالدین ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر؛ االقبال باالعمال الحسنة؛  ۳ج؛ تحقیق :جواد قیومی اصفهانی؛
دفتر تبلیغات اسالمی ،چ  ،۱قم.۱۳۷۶ ،
سید قطب ،سید بن قطب بن ابراهیم؛ فی ظالل القرآن؛  ۶ج ،دار الشروق ،چ  ،۳۵بیروت۱۳۸۷ ،ق.
سیوطی ،جاللالدین عبدالرحمان بن ابیبکر؛ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور؛  ۶ج ،کتابخانۀ عمومی حضرت آیتاهّلل العظمی
مرعشی نجفی ،چ  ،۱قم۱۴۰۴ ،ق.
سیوطی ،جاللالدین عبدالرحمان بن ابیبکر؛ ترجمۀ االتقان فى علوم القرآن؛  ۲ج؛ ترجمه :مهدی حائری قزوینی؛ تصحیح :محمد
ابوالفضل ابراهیم؛ امیرکبیر ،چ  ،۳تهران.۱۳۸۰ ،
ُش َّبر ،سیدعبداهّلل؛ طباالئمه(علیهمالسالم)؛ دار االرشاد ،چ  ،۳بیروت۱۴۲۸ ،ق.
َ
شعرانی ،ابوالحسن؛ ترجمۀ قرآن مجید با خواص سور و آیات؛ اسالمیه ،چ  ،۲تهران.۱۳۷۴ ،

شهیدی ،سیدجعفر؛ تاریخ تحلیلی اسالم؛ علمی و فرهنگی /مرکز نشر دانشگاهی ،چ  ،۴تهران.۱۳۸۷ ،
صادقی ،علیاشرف ،زندیمقدم ،زهرا؛ فرهنگ امالیی خط فارسی؛ آثار ،چ  ،۷تهران.۱۳۹۴ ،
طباطبایی ،سیدمحمدحسین؛ ترجمۀ تفسیر المیزان؛  ۲۰ج؛ ترجمه :سیدمحمدباقر موسوی همدانی؛ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ
قم ـ دفتر انتشارات اسالمی ،چ  ،۵قم.۱۳۷۴ ،
طبرسی ،فضل بن حسن؛ تفسیر جوامع الجامع؛  ۴ج؛ تصحیح :ابوالقاسم گرجی؛ حوزۀ علمیۀ قم ـ مرکز مدیریت ،چ  ،۱قم۱۴۱۲ ،ق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ ـ ؛ ترجمۀ تفسیر مجمع البیان؛  ۲۷ج؛ ترجمه :حسین نوری همدانی ،محمد مفتح ،احمد بهشتی ،سیدهاشم رسولی
محالتی ،سیدآقا موسوی کالنتری ،هدایتاهّلل مسترحمی ،ضیاءالدین نجفی ،علی صحت ،علی کاظمی ،ابراهیم میرباقری ،محمد
رازی؛ تصحیح :رضا ستوده؛ فراهانی ،چ  ،۱تهران ،بیتا.
طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر؛ تاریخ االمم و الملوک (تاریخ الطبری)؛  ۱۱ج ،دارالتراث ،چ  ۲بیروت۱۳۸۷ ،ق.
طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر؛ جامعالبیان فی تفسیر القرآن (تفسیرالطبری)؛  ۳۰ج ،دارالمعرفه ،چ  ،۱بیروت۱۴۱۲ ،ق.
طریحی ،فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ تحقیق :احمد حسینى اشکوری؛ مرتضوى ،چ  ،3تهران.۱۳۷۵ ،
َطنطاوی بن جوهری؛ الجواهر فی تفسیر القرآن؛  ۲۵ج ،مصطفی البابی الحلبی ،چ گونا گون ،مصر۱۳۵۴-۱۳۴۳ ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛  ۱۰ج؛ مقدمه :محمدمحسن آقابزرگ تهرانی؛ تحقیق :احمد حبیب عاملی؛ دار
احیاء التراث العربی ،چ  ،۱بیروت ،بیتا.
َ
طیوری ،ابوالحسین مبارک بن عبدالجبار صیرفی؛ الطیوریات؛  ۴ج؛ انتخاب :صدرالدین ابوطاهر ِسلفی احمد بن محمد بن احمد
ََ
بن محمد بن ابراهیم ِسلفه اصبهانی؛ تحقیق :دسمان یحیی معالی /عباس صخر الحسن؛ مکتبة اضواء السلف ،چ  ،۱ریاض،
۱۴۲۵ق۲۰۰۴ /م.
ّ
ُ
فاضل مقداد ،جمالالدین مقداد بن عبداهّلل سیورى حلى؛ کنز العرفان فی فقهالقرآن؛  ۲ج؛ تصحیح :محمدباقر شریفزاد،
محمدباقر بهبودی؛ مرتضوی ،چ  ،۱تهران.۱۳۷۳ ،.
فخر رازی ،محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)؛  ۳۲ج ،دار احیاء التراث العربی ،چ  ،۳بیروت۱۴۲۰ ،ق.
فر جپور ،مرتضی؛ «نقد و بررسی کتاب «قرآن کریم :ترجمه ،توضیحات و واژهنامه» اثر بهاءالدین خرمشاهی»؛ فصلنامۀ امامتپژوهی،
ش  ،۲تابستان ،ص .۱۳۹۰ ،272-238
فیض کاشانی ،مالمحسن محمد بن مرتضی؛ تفسیر الصافى؛  ۵ج؛ مقدمه و تصحیح :حسین اعلمی؛ مکتبة الصدر ،چ  ،۲تهران،
۱۴۱۵ق.
ُ
ق ُرطبی ،محمد بن احمد؛ الجامع ألحکام القرآن؛  ۲۰ج ،ناصرخسرو ،چ  ،۱تهران.۱۳۶۴ ،
قهرمان ،احمد ،اخوت ،احمدرضا؛ تطبیق نامهای کهن گیاهان دارویی با نامهای علمی؛ دانشگاه تهران ،چ [ ،]۱تهران.۱۳۸۳ ،
ّقیم ،عبدالنبی؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛  2ج ،فرهنگ معاصر ،ویراست دوم ،چ  ،1تهران.1393 ،
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کلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب؛ الکافی؛  ۱۵ج ،دارالحدیث ،چ  ،۱قم۱۴۲۹ ،ق.
مجلسی ،محمدباقر؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار؛  ۱۱۱ج ،دار احیاء التراثالعربی ،چ  ،۲بیروت۱۴۰۳ ،ق.
مجیدی ،فریبرز؛ فرهنگ تلفظ نامهای خاص (تاریخی و جغرافیایی)؛ فرهنگ معاصر ،چ  ،1تهران.1381 ،
محمد بن هندوشاه نخجوانی؛ دستورالکاتب فی تعیینالمراتب؛  ۲ج؛ تحقیق :عبدالکریم علی اوغلو علیزاده؛ فرهنگستان علوم
جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان ،چ؟ ،مسکو۱۹۷۶ ،م.
مرتضی عاملی ،سیدجعفر؛ الصحیح من سیرة النبی االعظم؛  ۳۵ج ،دارالحدیث ،چ  ،۱قم۱۴۲۶ ،ق.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ سیرت جاودانه :ترجمه و تلخیص کتاب الصحیح من سیرة النبی االعظم؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمى ،چ ،۱
تهران.۱۳۸۴ ،
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،۱۳۹۰ ،نرمافزار مشکاةاالنوار ،نسخۀ .۱
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،1396 ،نرمافزار مشکاةاالنوار (دانشنامۀ علوم قرآن) ،نسخۀ .۲
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،۱۳۹۱ ،نرمافزار جامعاالحادیث ،نسخۀ .3/۵
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،نرمافزار جامع تفاسیر نور ،نسخۀ .3
ِم ّزی ،جمالالدین ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف؛ تهذیب الکمال فی أسماء الرجال؛  ۳۵ج؛ تحقیق :بشار عواد

معروف؛ مؤسسة الرسالة ،چ  ،۱بیروت ۱۴۰۰ق۱۹۸۰/م.

مسلم بن حجاج نیشابوری؛ صحیح مسلم؛  ۵ج؛ تصحیح :محمد فؤاد عبدالباقی؛ دارالحدیث ،چ  ،۱قاهره۱۴۱۲ ،ق.
مصباحزاده ،عباس؛ ترجمۀ قرآن مجید؛ بدرقۀ جاویدان ،چ  ،۱تهران.۱۳۸۰ ،
مطهری ،مرتضی؛ مسئلۀ حجاب؛ صدرا ،چ  ،۳۲تهران.۱۳۶۹ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ مجموعه آثار؛  ۳۰ج ،صدرا ،چ  ،۸تهران.۱۳۷۲ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ توحید؛ صدرا ،چ  ،۳تهران.۱۳۷۴ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ عدل الهی؛ صدرا ،چ  ،۲۶تهران.۱۳۸۶ ،
مظفریان ،ولیاهّلل؛ فرهنگ نامهای گیاهان ایران؛ فرهنگ معاصر ،چ  ،۲تهران.۱۳۷۷ ،
معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی (فرهنگ معین)؛  ۶ج ،امیرکبیر ،چ  ،8تهران.1371 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،و همکاران؛ تفسیر نمونه؛  ۲۸ج ،دارالکتب االسالمیه ،چ  ،۱۰تهران.۱۳۷۱ ،
مهرین شوشتری ،عباس؛ فرهنگ لغات قرآن؛ تصحیح :عزیزاهّلل کاسب؛ گنجینه ،چ  ،۳تهران.۱۳۷۴ ،
میبدی ،احمد بن محمد؛ کشفاالسرار و عدةاالبرار (معروف به تفسیر خواجه عبداهّلل انصاری)؛  ۱۰ج؛ به کوشش :علیاصغر حکمت؛
امیرکبیر ،چ  ،۵تهران.۱۳۷۱ ،
نجفی ،ابوالحسن؛ غلط ننویسیم (فرهنگ دشواریهای زبان فارسی)؛ مرکز نشر دانشگاهی ،چ  ،۵تهران.1372 ،
َ
نظام ا ْع َر ج نیشابوری ،نظامالدین حسن بن محمد بن حسین؛ تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان؛  ۶ج ،دار الکتب العلمیه،
منشورات محمد علی بیضون ،چ  ،۱بیروت۱۴۱۶ ،ق.
واقدی ،محمد بن عمر؛ مغازی :تاریخ جنگهای پیامبر؛ ترجمه :محمود مهدوی دامغانی؛ نشر دانشگاهی ،چ  ،۲تهران.۱۳۶۹ ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ المغازی؛  ۳ج ،اعلمی ،چ  ،۳بیروت۱۴۰۹ ،ق.
وایس ،پل و ریچارد کوف؛ دانش زیستشناسی؛ جلد ۳؛ ترجمۀ حمیده علمی غروی و حسین دانشفر؛ سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی ،چ .۱۳۶۸ ،۸۷۴ -۴۰۱ ،۲
وراوینی ،سعدالدین؛ مرزباننامه؛ به کوشش خلیل خطیبرهبر ،صفی علیشاه؛ چ  ،۱۵تهران.۱۳۸۹ ،
یاحقی ،محمدجعفر؛ فرهنگنامۀ قرآنى :فرهنگ برابرهاى فارسى قرآن بر اساس  142نسخۀ خطى کهن محفوظ در کتابخانۀ مرکزى
آستان قدس رضوى؛  ۵ج ،بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوی ،چ  ،۱مشهد.۱۳۷۲ ،
یزدانی ،عباس؛ اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن؛ کیهان اندیشه ،ش  ،۶۷مرداد و شهریور ،ص .۱۳۷۵ ،84-62
Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version: 2015; https://www.britannica.com
Encyclopedia of Life, http://eol.org
http://www.plantdiversityofsaudiarabia.info/Biodiversity-Saudi-Arabia/Flora/Photo%20Gallery/Directory.htmhttps://www.gbif.org/occurrence/574739939
Orr, James, 1915, the International Standard Bible Encyclopaedia, 5 Volumes, the Howard-Severance Company, Chicago.
The Birmingham Qur’an, https://www.birmingham.ac.uk/facilities/cadbury/birmingham-quran-mingana-collection/birmingham-quran/index.
aspx

150

178

سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان1398

