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چکیده
یکی از مباح مهم نزد اریقین ،بح پیرامون آیات دتلتکنن ه بر عظمرت و اضرایل امرا علری )
است .ازآنجاکه پیشارضهای کالمی مذهب شیعه و اهل سنت درباره امامت و وتیت یکسان نیست،
این دو روه به مسئله امامت یکسان نمینگرن ؛ بنرابراین ترجمرة ایرن آیرات بره زبران اارسری مترأثر از
پیشارضهای کالمی است .البته مترجمان اهل سنت دراینباره دی اه یکسانی ن ارن ؛ برلی از آنها
آ اهانه و با غرضورزی ،پیشارضهای عقی تی لود را در ترجمه بهکرار راتهانر  .برلری نیرز ایرن
مفروضات را در ترجمه دلالت ن ادهان و با موضعی سرکوتآمیز از دامرن زدن بره تعصربات ارقرهای
مفسرران ارریقین
پرهیز کردهان  .این پژوهش بر آن است ضرمن بهرره یرری از روایرات معتبرر و آرای ال
پیرامون آیات امامت و اضایل اما علی ) ،شالصترین ترجمههرای تفسریری اهرل سرنت دهلروی،
لر دل و انصاری) و شیعه الهی قمشهای ،مشکینی و مکار شیرازی) را بررسی و تحلیرل کنر  .از ایرن
رهگذر میتوان پس از بیان ضع ها و قوالتهای احتمالی ،تأثیر پیشارضهای کالمی و تعصربهرای
موجود را در ترجمههای اهل سنت دقی،تر نمایان سالت .اازون بر آن میتوان مطراب ،مبرانی کالمری،
انتقال صحیح محتوای این آیات را در ترجمههای شیعی مورد سنجش قرار داد.

واژگان کلیدی :نقد ترجمۀ قرآن ،امامت و فضیللت علیی ) ، ،شیل فیر

هیا کالمیی.

نویسن ة مسئول) E-mail: mirahmadi_a@khu.ac.ir
E-mail: fatahifateme70@yahoo.com
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مقدمه
مسئله امامت از مهمترین مباح

عقی تی ،تفسیری و روایی است که در ّول تاریخ اسال

درباره هیچ مسئلهای بهان ازه آن سخن فته نش ه است .ازآنجاکره امامرت از نظرر شریعه و
پیروان مکتب اهلبیت ) منصبی الهری اسرت و امرا بایر از سروی لر ا تعیرین شرود ،از
اصول دین و ریشههای اعتقادی به شمار میآی  ،درحالیکه از نظر اهل سنت جرزء اررو
دین و دستورهای عملی محسوب میشود.
ب یهی است این دو روه به مسرئله امامرت یکسران نمرینگرنر و تعریر واحر ی از آن
ن ارن  .از میان ار اسالمی ،تنها امامیه بر آن است که اما بای توسط نصال و بیران صرریح
معصو پیشین تعیین ردد؛ زیرا اما بای معصو باش و عصمت امری نا آشکار است کره
جز ل ای متعال ،کسی ب ان علم ن ارد .از ّرای برا توجره بره روش و مرنش پیرامبر ص)
تز میآی که اما پس از لود را نصب و بر او نرص کررده و وی را بره مررد شناسران ه
باش ّوسی و عالمه حلالی 190 :0391 ،ر .)191
قرآن کریم که سرچشمة ایاض علو و دانشها است و آ اهی بر آن راهگشای تما امور
است در دو بخش به این مسئله مهم پردالته ش ه است .0 :آیاتی که بهّور مستقیم ،مسرئله
امامت را مورد توجاله قرار میده و بهوضو از آن بح مریکنر ؛  .1آیراتی کره برهّرور
غیرمستقیم از این مسئله بح مریکنر ؛ کره برا ضرمیمهکرردن یرک مق مره واضرح عقلری
ترجیح مرجو بر راجح قبیح است) نتیجه راته میشود ،کسری شایسرتهترر از امرا علری
) برای رهبری امالت بع از پیامبر ص) نیست مکار شیرازی9 :0375 ،ن 077ر .)071
مفسرران ارریقین ،معمروتً در تبیرین مضرمون
باوجود آیات او به جهت الرتالف مبنرایی ال
آنها اتفا نظر وجود ن ارد .چنانکه در تفاسیر امامیه ،مقا واتی اما علی ) بهوضرو
ترسیم ش ه است .درحالیکه در تفاسیر اهل سرنت ،چن ونره ری وجرود دارد .برلری از
مفسالران با رویکردی منصفانه و مبتنی بر احترا به یرادکرد امرا علری ) و اضرایل ایشران
پردالتهان  .در مقابل ،برلی با غرضورزی و تعصالب یا ب ون هریچ اشرارهای از کنرار آیره
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عبور میکنن ؛ یا آنکه ظواهر آیات را توجیه کردهان و روایات تفسریری موجرود در ایرن
زمینه را سالتة شیعیان میدانن .
در این میان ،توجه مترجمان اارسی زبان قررآن از ارریقین نیرز در ترجمرة آیرات امامرت و
اضایل اما علی ) بیشباهت به مفسالران نیست .چنانکره برلری از مترجمران اهرلسرنالت
تعصربات ارقرهای از مسریر انصراف دور
ب ون توجه بره روایرات معتبرر و برا لحرا کرردن ال
ش هان  .منحرفکردن ااکار مخاّبان این ونه ترجمهها بیشرتر از تفاسریر متعصربانه اسرت.

ال
دلیل این امر وجود استفادة همگانی از ترجمة قرآن و
تخصرص ن اشرتن مخاّبران آن بره-

صورت نسربی اسرت؛ بنرابراین برر متررجم قررآن تز اسرت باانصراف کامرل و بره دور از
تعصالبات ارقهای ،بامهارت و دقتی لاص به ترجمة این ونه آیات بپردازد.
ازآنجاکه در پژوهش حاضر به تحلیل و نق پیشارضهرای کالمری مهرمتررین مترجمران
اریقین میپردازیم ،به جهت رعایت حجم مطالب تنها بره شرالصتررین آیرات مررتبط برا
امامت و اضایل اما علی ) که بهصراحت درباره آن حضرت است ،اشاره میکنریم .در
ادامه ارزیابی مختصری از تفاسیر اریقین بهویژه تفاسیر اهل سنت ارائه میدهیم تا مرا را در
بخش ارزیابی ترجمهها یاری رسان  .مطاب ،این شیوة ج لی میتوان ترجمههای اهل سنت
را بر اساس مناب معتبری تفسیری لودشان مورد سنجش قرار داد .در پایان هر بخش نیز برا
عنوان ترجمة بر زی ه ،میزان پایبن ی مترجمان شیعه به پیشاررضهرای کالمری در زمینرة
امامت را ارزیابی لواهیم کرد.
درزمینة پیشینة تحقی ،نیز بای یادآور ش که پژوهشهای صرورت راتره پیرامرون آیرات
امامت و اضایل ،غالبراً برا تمرکرز برر تفاسریر ارریقین صرورت راتره و تحلیرل و ارزیرابی
رویکرد مترجمان چن ان مورد توجه نبوده است .با این حال برلی از تحقی،های مرتبط برا
تحلیل و نق مترجمان اهل سنت عبارتان از:
 -0مقالة «نق و بررسی ترجمه شاه ولی اهلل دهلروی» از ابرراهیم ارال  .ایرن تحقیر ،کره برا
تمرکز بر مباح ادبی صورت راته باه ف دسرتیابی بره ترجمرة دقیر،تر و صرحیحتر در
ص د کنکاش در آسیبشناسی انالی ر ادبری ترجمرة شراه ولریاهلل دهلروی اسرت .دسرتاورد
حاصررل از ایررن پررژوهش نشرران میدهر کرره ترجمررة شرراه ولرریاهلل دهلرروی دارای اشررتباه و
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لطاهایی در حوزة صرف و نحو ،ترجمة واژ ان ،عربی زد ی در کاربرد واژ ان و غیرره
بوده که مورد نق و بررسی قرار راته است ر.ک :اال  33 :0393 ،ر .)11
 -1مقالة «معرای و نق ترجمه تفسیری قرآن از دکتر مصطفی لر دل» به قلم محم علری
کوشا .این پژوهش که در دو شماره از اصلنامة ترجمان وحی انتشار یااتره ،درصر د ارائره
نقا ،قوت و ضع

ترجمة لر دل بوده اسرت؛ هرر چنر نقرا ،ضرع

و مروارد نقر آن

بیشترین حجم مقاله را به لود التصاص داده است .نگارن ه ب ون پردالتن به ترجمة لر
دل ذیل آیات امامت و اضایل ،بر اساس ترتیب مصح

اشکاتتی را که بیشتر جنبة ادبری

و تفسیری و ع رعایت زبان معیار را دارد بر ترجمة او وارد میکن و ترجمرة صرحیح
را ذیل آنها میرود ر.ک :کوشا 37 :0311 ،ر 13؛  31 :0310ر .)73
 -3پایان نامه «بررسی تطبیقی ترجمه قرآن کریم محم مه ی اوتدونر و مصرطفی لرر
دل ده جزء اول)» از محم جواد پیشوایی به راهنمایی اضل اهلل میرقادری که در دانشرک ه
ادبیات و علو انسرانی دانشرگاه شریراز ،دارا شر ه اسرت .تمرکرز ایرن پرژوهش برر ارائره
التالاات دو ترجمة او بوده و سپس با استناد به مناب تفسیری و ادبی ویژ یهای مثبرت
و منفی بیان ش ه است .در این اثر که با رویکرد ادبی نگاشته شر ه اسرت ،هریچ ردپرایی از
پیش ارضهای کالمی یاات نمیشود پیشوایی.)0317 ،

 -1آیات امامت حضرت علی (ع)
رسالت اما معصو

) در بسیاری از جهات هماهنگ و هماننر رسرالت انبیرا اسرت ،جرز

آنکه وحی بر آنها نازل نمیشود و پایه ذار اصلی دین نیستن  ،بلکره ادامره دهنر ة همران
راه پیامبرانن ؛ بنابراین راهی برای تعیین اما جز از ّری ،انتصاب الهری نیسرت و ازآنجاکره
کتاب اهلل سرچشمة ایاض علو و دانشهرا اسرت و آ راهی برر آن راهگشرای تمرا امرور
است ،آیاتی بهصورت مستقیم مسرئله امامرت را مرورد توجالره قررار داده و بهوضرو از آن
بح میکن مکار شیرازی9 :0375 ،ن 057ر  .)059در این قسمت برلی از آیرات قررآن
که مستقیماً به مسئله امامت حضرت علی ) تصریح کرده است ،بیان میکنیم:
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 )1-1آیۀ اولیاالمر
(یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکم) نساءن.)59

ارزیابی تفسیری
پیروان مذهب شیعه و اهل سنت دربارة تعبیر «اولیاالمر» و اّاعت از وی دی اه یکسرانی
ن ارن  .دانشمن ان شیعی با استناد به اّال در آیه و شواه ی از آیات دیگر و نیز روایرات
متواتر معنوی مخصوصاً مناب مشهور اهرل سرنت) ،مصر ا اولریاتمرر را تنهرا پیشروایان
معصو میدانن و در این نظر متف،القولن ّباّبایی3 :0307 ،ن.)319
حاکم حسکانی ذیل آیه ،پن ح ی نقل کرده که در همه آنهرا عنروان «اولییاالمیر» برر
علی ) بهعنوان یک مص ا روشن) تطبی ،داده ش ه است .در نخستین ح ی از لرود
حضرت نقل میکن که وقتی پیامبر ص) ارمود :شرکای من کسانی هسرتن کره ل اونر
آنها را قرین لودش و من سالته و درباره آنها آیره شرریفه را نرازل کررده اسرت ،از آن
حضرت پرسی  :یا نبی اهلل مَن هُم «ای پیامبر ل ا اولیاتمر چه کسانی هسرتن »قال انت
اوّلهم»؛ ارمود :تو نخستین آنها هستی حسکانی0 :0300 ،ن.)019
برلی از مفسالران اهل سنت نیز دتلت آیه را بر عصمت اولیاتمر پذیراتهان ؛ آنران ضرمن
تطبی ،اولیاتمر بر اهل حل و عق  ،بر مشروعیت اّاعرت مطلر ،از آنران تأکیر مریکننر
اخررازی01 :0311 ،ن .)033ولی اکثر اهل سنت ،اولیاتمر را به والیان و دانشمن ان امت
معنا کردهان و اّاعت آنان را منو ،و مقی به احراز موااقت ارامین و احکا آنان با حکم
ل ا دانسرتهانر سری قطب1 : 0301 ،ن190؛ زمخشرری0 :0317 ،ن513؛ آلوسری:0305 ،
3ن.)13

ترجمهها
اى مؤمنان ارمانبرداری کنی ل ا را و ارمرانبرداری کنیر پیغرامبر را و ارمانروایران را از
جنس لویش دهلوی).
ای کسانی که ایمان آوردهای از ل ا با پیروی از قرآن) و از پیغمبر ل ا محمال مصطفی
با تمسالک به سنت او) اّاعت کنی و از کارداران و ارمان هان مسلمان لود ارمرانبرداری
نمایی مادا که داد ر و ح ،را بوده و مجری احکا شریعت اسال باشن ).
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توضیحات« :أُوْلىِ الْأَمْرِ» :کاردان .کار زاران .امراء و ارمانروایان« .منکم» از لودتان ،یعنری

و کارداران و حکالا بای مسلمان باشن و در راه شریعت و نه معصیت ا بردارن لرر -
دل).
ای مؤمنان ،از ل اون اّاعت کنی و از رسول او) و صاحبان امرتان هرم) اّاعرت کنیر
انصاری).
اى اهل ایمان ،ارمان ل ا و رسول و ارمان اران از ّرف ل ا و رسول) که از لرود شرما
هستن اّاعت کنی الهی قمشهای).

اى کسانى که ایمان آوردهای  ،ل ا را اّاعت کنی و از ارستادة او و صاحبان امرتان کره
جانشینان معصو پیامبرن ) اّاعت نمایی مشکینی).
اى کسانى که ایمان آوردهای ! اّاعت کنی ل ا را! و اّاعت کنی پیامبر ل ا و اولرواألمر
[اوصیاى پیامبر] را مکار ).

ارزیابی ترجمهها
در ترجمة دهلوی« ،اولیاالمر» بره معنرای غیرحقیقری ارمانروایران) ترجمره شر ه اسرت و
اّاعت این روه را مطل ،و ب ون قی شر ،بیان نموده اسرت .در ترجمرة لرر دل هماننر
نظر اکثریت مفسران اهل سنت« ،اولیاالمر» را ارمان هان معنا کررده و اّاعرت از آنهرا را
مقی به احراز موااقت ارامین و احکا آنان با حکم ل ا دانسته اسرت .همچنرین ازآنجاکره
تعصب بیشتری به لرج داده اّاعت از ل ا و اّاعت از رسول را به یک نحو دانسته است
و اّاعت از اولیاتمر را نحو دیگری میدان و عطر صرریح «اولییاالمیر» را بره رسرول
نادی ه می یرد .در ترجمة انصاری که مطلب چن ان برایش اهمیرت ن اشرته و تعصربی بره
لرج ن اده ،بهدرستی تبیین ش ه ،جز آنکه تعبیرر »صراحبان امرتران» تعیرین مصر ا نشر ه
است.

ترجمۀ برگزیده
با توجه به فتار عالمه ّباّبایی که وجه تکرار «اطیعوا» را تفاوت اّاعت لر ا و اّاعرت
رسول مریدانر ّباّبرایی3 :0307 ،ن )311ترجمرة الهری قمشرهای ناصرحیح اسرت؛ زیررا
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اّاعت از ل ا و رسول را در این آیه به یک نحو و اّاعت «اولیاالمر» را بهنحرو دیگرری
دانسته است .از ّرای« ،اولیاالمر» را به معنای غیرواقعی ارمان اران) ترجمه کررده اسرت.
با توجه به معنای «اولیاالمر» و نظر عالمه ّباّبایی ،میتوان ترجمره مکرار و مشرکینی را
کامالً صحیح دانست.

 )2-1آیۀ تبلیغ
ْصیمُکَ
(یَأَیهُّا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّیهُ یَع ِ

مِنَ النَّاسِ) مائ هن.)17

ارزیابی تفسیری
نقطة اصلی بح

در میان اریقین دربارة این آیه ،در تعیین مص ا مرأموریتی اسرت کره از

ناحیه ل اون بر پیامبر ص) نازل و ابالغ آن همراه با لحنی ته ی ونه ،درلواست شر ه
است .شیعه بهاتفا می وی  :این مأموریت ،ابالغ رسمی وتیت و پیشوایی امرا علری )
است و این آیه یکی از ادلة نصب امامت به شمار میآی و قرینرة قطعری برر تعیرین معنرای
زعامت از واژة »مولی» در ح ی غ یر است .شیعه در این باره برا اسرتناد بره آیرات دیگرر
قرآن و شواه متع د ،این قول را استوار سالته است .در مقابل ،اهل سنت پیرامرون تفسریر
آیة مذکور التالف نظر دارن  .و علیرغم آنکه بسریاری از عامره نرزول آیره شرریفه را در
ابالغ وتیت و وصرایت امرا علری ) نقرل کرردهانر شروکانی1 :0303 ،ن19؛ آلوسری،
3 :0305ن359؛ سیوّی1 :0313 ،ن )191ولی متأسفانه تعصربات و پریشداوریهرای ذهنری
مان از قضاوت صحیح ش ه و جمهور اهل سنت ر هر چن برلی روایرت شرأن نرزول آیره
دربارة علی ) را در کتاب نقل کردهانر رک :آلوسری3 :0305 ،ن )359ر بهسراد ی از
کنار این روایات ذشته و از پذیراتن آن لودداری نمرودهانر  .مشرهور آنران نیرز برر ایرن
باورن که این آیه ،مورد نزول لاصی ن ارد و ل اون به پیامبرش دستور میده هرر چره
بر او نازل میکن ابالغ کرده؛ از هیچ چیز احساس ترس و لطرر ننمایر و ل اونر وعر ه
داده او را در برابررر لطرررات حفررظ کن ر زمخشررری؛ 0 :0317ن151؛ اخررر رازی:0311 ،
01ن399؛ سی قطب1 :0301 ،ن931؛ آلوسی3 :0305 ،ن .)355برلی دیگر نیز به این اجمال
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دربارة این آیه بسن ه نکردهان و در پی شناسایی مورد نزول آیه ،اقوالی را ذکرر مریکننر
حسکانی0 :0300 ،ن139؛ سیوّی1 :0313 ،ن.)191

ترجمهها
اى پیغامبر برسان آنچه ارود آورده ش ه است بهسروی ترو از جانرب پرورد رار ترو و ا رر
نکردى نرسانن ه باشى پیغا ل ا را و ل ا نگاه دارد ترا از مردمان دهلوی).
ای ارستاده ل ا ،محمال مصطفی) هر آنچه از سوی پرورد ارت بر تو نازل ش ه است به
تما و کمال و ب ون هیچ ونه لوف و هراسی ،به مرد ) برسران و آنران را بر ان دعروت
کن) و ا ر چنین نکنی ،رسالت ل ا را به مرد ) نرسان های و انسان را ب ان ارا نخوان ه-
ای؛ زیرا تبلیغ جمی اوامر و احکا بر عه ه تو است و کتمران جرزء از جانرب ترو ،کتمران
کلال بشمار است) و ل اون تو را از لطررات احتمرالی کرااران و اذیرت و آزار) مردمران
محفو میدارد.
توضیحات« :وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ»؛ ا ر به تما و کمال تبلیغ نکنی .این ته ی لطاب به پیغمبرر و
به پیروی از او ،لطاب به همه علماء و مسلمانانی است که در کار تبلیغ چهبسا سستی کنن
و برلی از حقای ،را به لاّر دیگران پنهان دارن لر دل).
ای رسول برسان آنچه را که از جانب) پرورد ارت بهسوی تو ارو ارستاده شر ه اسرت و

ا ر این کار را) نکنی ،رسالتش را نرسان های و ل اون تو را از شر) مردمان حفظ مری-
کن انصاری).
اى پیغمبر ،آنچه از ل ا بر تو نازل ش به لل )،برسران کره ا رر نرسرانى تبلیرغ رسرالت و
ادای وظیفه نکردهاى و ل ا تو را از شر) مردمان محفو لواه داشت ،و دل قروى دار
که) ل ا کااران را به هیچ راه مواقیتى) راهنمایى نخواه کرد الهی قمشهای).
اى ارستادة ما ،آنچه را از جانب پرورد ارت بهسوی تو نازل ش ه ابالغ کن و ا رر نکنرى
ویى هیچ) پیا او را ابالغ نکردهاى و ل اون تو را از اتنره و شرر) مررد نگره مرىدارد
مشکینی).
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اى پیامبر! آنچه از ّرف پرورد ارت بر تو نازل ش ه اسرت ،کرامالً بره مررد ) برسران! و
ا ر نکنى ،رسالت او را انجا ن ادهاى! ل اون ترو را از لطررات احتمرالى) مررد  ،نگراه
مىدارد مکار ).

ارزیابی ترجمهها
از میان ترجمههای او ترجمة دهلوی و انصاری که مطلرب برایشران مهرم نبروده ،هماننر
دستهای از مفسالران اهرل سرنت اجمرال دربرارة آیره را نپذیراتره و بررای آیره ،مرورد نرزول
قائلان ؛ ولی اشارهای به مورد نزول ن ارن  .در ترجمه لر دل که تعصبات مذهبی مران از
قضاوت و ترجمة صحیح مترجم ش ه است؛ همانن مشهور اهل سرنت مرورد نزولری بررای
آیه شریفه قائل نیست و مص ا مأموریت پیامبر ص) را در ایرن آیره هرر آنچره از ّررف
ل اون به ایشان نازل میشود ،دانسته است و شگفت آنکه این مطلب را به عمرو علمرا و
مسلمانانی که حقای ،را پنهان میدارن ؛ تعمیم میده .

ترجمۀ برگزیده
با توجه به روایات معتبرر ارریقین ،ترجمره مکرار  ،مشرکینی و الهری قمشرهای را مریتروان
صحیح دانست ،جز آنکه به دلیل اشاره نکردن به مورد نزول آیه؛ همچنان هالرهای از ابهرا
درباره تعیین مص ا مأموریت پیامبر ص) در ذهن مخاّب باقی است.

 )3-1آیۀ والیت
الصیلَوةَ وَ یُْْتُیونَ الزَّکَیوةَ وَ هُیمْ
( إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ َّ

رَاکِعُونَ) مائ هن.)55

ارزیابی تفسیری
مفسرران
قرار راتن این دو آیه در بین آیات نهی از وتیت کفار و اهل کتراب ،برلری از ال
اهل سنت را بر آن داشته تا با مشارکت سیا  ،آیة نامبرده را یکی از وظای مسرلمانان در
انحصار یاری ل ا و رسول و مؤمنین ب انن و نص آیه را در تعیین وتیت و لالارت علری
) منکر شون  .حال آنکه وتیت ل ا و رسول نسبت به دیگران بهصورت دوستى نیست،
بلکه بهّور سرپرستى و کار ردانى مىباش ؛ ظهور آیه نیز در یک قضیه واق شر ه اسرت
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نه اینکه بهّور عمو و همیشگى باش قرشی3 :0377 ،ن )93دوستى و محبت دینرى برراى
همة مؤمنان است ،نه برلى از آنها توبهنّ )70برسی3 :0371 ،ن.)317
از ّرای ،بر اساس روایات اراوان مذهب اهلبیت و اهل سنت و اعتراف مفسالران معرروف
اریقین ،این آیه در شأن اما علی ) نازل ش ه است سیوّی1 :0313 ،ن193؛ زمخشری،
0 :0317ن139؛ اخر رازی01 :0311 ،ن 311ر 313؛ حسکانی0 :0300 ،ن119؛ قمری:0317 ،
0ن119؛ حویزی0 :0305 ،ن133؛ بحرانی1 :0301 ،ن307؛ ّبرسی3 :0371،ن.)317
سیوّی در درالمنثور ذیل این آیه از ابن عباس نقل میکن کره علری ) در حرال رکرو
نماز بود که سائلی تقاضای کمک کرد و آن حضرت انگشترش را به او ص قه داد ،پیرامبر
ص) از او پرسی  :چه کسی این انگشتر را بره ترو صر قه داد اشراره بره علری ) کررد و
فت« :آن مرد که در حال رکو است » .در این هنگا آیرة شرریفه نرازل شر سریوّی،
1 :0313ن .)193این شأن نزول با تفاوتهای جزئی از پیروان مذهب اهلبیت و اهل سرنت
نقل ش ه و در مناب تفسیری و ح یثی اریقین موجود است؛ ولری متأسرفانه تعصرب اجرازه
نمیده که این همه روایات و واهی دانشمن ان دربارة شأن نزول آیه او  ،مورد توجره
قرار یرد و عمو مفسالران اهل سنت معنای حقیقی رکو را مراد آیره ن انسرته و آن را بره
معنای مجازی یعنی لضو ترجمره نمرودهانر زمخشرری0 :0317 ،ن139؛ دروزه:0319 ،
9ن015؛ آلوسی3 :0305 ،ن.)333

ترجمهها
جز این نیست که دوست شما ل است و رسول او و مؤمنانی که بر پا مریدارنر نمراز را و
میدهن زکات را و ایشان پیوسته نماز زارن دهلوی).
تنها ل ا و پیغمبر او و مؤمنرانی یراور و دوسرت شرماین کره لاشرعانه و لاضرعانه نمراز را
بهجای میآورن و زکات مال به در میکنن .
توضیحات« :و هم راکعون»؛ و حال آنکره آنران عبرادات و تکرالی لرود را اروتنانره و از

صمیم قلب انجا میدهن  .این جمله حال ااعل اعلهای «یقیمون» و «یْتون» است و مری-
توان جمله مستأنفه باش لر دل).
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جز این نیست که ولیال شما ،ل اون و رسولش و مؤمنانی هستن که نمراز را برر پرای مری-
دارن و آنان در اوج اروتنی زکات میپردازن انصاری).
ولىال امر و یاور شما تنها ل ا و رسول و مؤمنانى لواهن بود که نماز به پا داشته و بره اقررا
در حال رکو زکات مىدهن بهاتفا مفسالران مراد على علیه السالال است) الهریقمشره-
ای).
جز این نیست که سرپرست و ولىال امرر شرما لر ا و ارسرتادة اوسرت و کسرانى کره ایمران
آوردهان  ،آنها که نماز را برپرا مرىدارنر و درحرالىکره در رکو انر زکرات مرىدهنر
مشکینی).
سرپرست و ولىال شما ،تنها ل است و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهان همانها که نمراز

را برپا مىدارن و در حال رکو  ،زکات مىدهن مکار ).
ارزیابی ترجمهها
در ترجمة دهلوی و لر دل کلمة «ولیّ» درست معادلیابی نشر ه و بره دوسرت معنرا شر ه
است .در ترجمة انصاری «ولیّ» اصالً معنا نشر ه اسرت .اارزون برر آن ،دهلروی و انصراری
«انّما» را ترجمه نکرده؛ هر چن در ترجمه لر دل «انّما» ،نصال در تخصیص است .از دیگرر
تفاوتها آنکه در ترجمة دهلوی ازآنجاکه نسبت و ارتبا ،بین دو تعبیر «یُْْتُونَ الزَّکَوةَ» و
«وَ هُمْ رَاکِعُون» حائز اهمیت نبوده است جملة حالیه «وَ هُمْ رَاکِعُون» بر ون آنکره ربرط آن
به ماقبل مشخص شود ،ترجمه ش ه است .درحالیکه در ترجمة لر دل و انصاری ،معنای
حقیقی رکو را مراد ن انسته ،همانن عمو مفسالران اهل سنت رکو را به معنرای مجرازی
آن ،یعنی لضو ترجمه کردهان .

ترجمۀ برگزیده
ترجمة مکار کامالً مطاب ،با معیارهای صرحیح تفسریری و مبرانی کالمری اسرت .همچنرین
ظهور معنای «ولیّ» در سرپرسرتی بهدرسرتی تبیرین شر ه و «انّمیا» در ایرن ترجمره بره دقالرت
معادلیابی ش ه است .در ترجمه مشکینی نیز «انّما» بهدرستی معادلیابی نشر ه اسرت .الهری
قمشهای نیز «ولیّ» را در هر دو معنای سرپرستی و یاوری ترجمه کرده است.
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 )4-1آیۀ قُربی
(قُل لَّا أَسْلُکمُ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبى) شورین.)13

ارزیابی تفسیری
محور اصلی بح

در میان اریقین در تعیین مقصود و مرراد از «ذوی القربیی» اسرت .تمرا

مفسالران شیعه و روهی از مفسالران اهل سنت این وجه را التیار کرردهانر کره مقصرود آن
است که بر این تبلیرغ مرزدی از شرما درلواسرت نمریکرنم ،جرز دوسرتی برا لویشراون ان
نزدیکم ّوسی ،بیتا9 :ن 051رر 059؛ آلوسری03 :0305 ،ن30؛ ابوحیران9 :0311 ،ن 333رر
335؛ ابوالفتو رازی07 :0311 ،ن 011ر  .)013در برابر این تفسیر ،احتماتت و تفسریرهای
دیگری ذکر ش ه که به نظر میرس انگیزة اصلی آنها کرمرنرگکرردن مسرئله امامرت و
لالات پیامبر ص) و کاستن از مقا اهلبیت ) اسرت مکرار شریرازی9 :0375 ،ن)115
که نه با محتوای آیه ساز ار است ،نه با شأن نرزول و سرایر قررائن تراریخی .برلری از ایرن
احتماتت عبارتان از:
 .0دوست داشتن تقرب به لر ا؛ یعنری دوسرت داشرته باشری کره برا انجرا عمرل صرالح و
اّاعت ارمان ل ا به ل ا تقرب بجوییر  .ایرن وجهری اسرت کره روهری آن را از حسرن
بصری نقل کردهان ابوحیان9 :0311 ،ن 333ر 335؛ آلوسی03 :0305 ،ن 31ر 30؛ ّوسری،
بیتا9 :ن .1 .)059کمک کردن رسول ل ا ص) بهواسرطة لویشراون ی .همران)  .3صرلة
رحم با لویشاون انتان .این وجهی است که شیخ ّوسی با عنوان «قیال بعضیهم» از آن یراد
کرده است ّوسی ،بریترا9 :ن )059و ابوحیران و آلوسری آن را از عبر اهلل برن سرال نقرل
کردهان  .ابوحیان333 :9 :؛ آلوسی .3 )33 :03 :0305 ،تقررالب بره لر ا برا عمرل صرالح و
اّاعتها که شیخ ّوسی از آن با تعبیر «قال آخرون» یاد میکن ّوسی ،بریترا9 :ن.)051
این در حالی است که روایات اراوانی در مناب اهل سرنت و شریعه وجرود دارد کره پیرامبر
ص) آیة شریفه را تبیین نموده و مصادی« ،القربی» را حضرت علی ) و حضررت ااّمره
س) و ارزن ر ان آن دو معرارری کرررده اسررت حسررکانی1 :0300 ،ن031؛ سرریوّی:0313 ،
1ن.)7
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ترجمهها
بگو نمىّلبم از شما بر تبلیغ قرآن هیچ مزدى ،لیکن بای که پیش یری دوسرتى در میران
لویشاون ان دهلوی).
بگو در برابر آن همه نعمت که در پرتو دعوت اسال به شما لواه رسی ) از شما پراداش
و مزدی نمیلواهم جرز عشر ،و عالقره و نزدیرک بره لر ا) را کره سرود آن هرم عایر
لودتان می ردد).
توضیحات« :إِلَّا الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبى» :مگر شور و شو تقررب بره لر ا برا انجرا حسرنات و
دوری از سرریئات؛ یعنرری آنچرره از ش رما مرریلررواهم در پرریش ررراتن راه ل اسررت نگررا:
ارقانن« .)57القربی»؛ تقرب لر دل).
بگو :بر رسان ن) آن مزدی از شما درلواست نمیکنم ،ولری بایر در میران لویشراون ان
دوستی پیشه کنی و ح ،لویشاون ی من بهجای آوری ) انصاری).
بگو :من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودالت و محبت مرا در حر،ال لویشراون ان
منظور داری و دوست ار آل محم باشی  ،که این اجرر هرم بره نفر امرت و برراى هر ایت
یااتن آنهاست) الهی قمشهای).
بگررو :از شررما در مقابررل ایررن ابررالغ رسررالت لررود) جررز محبررت قلبررى و عملررى) دربررارة
لویشاون انم مزدى نمىّلبم مشکینی).
بگو« :من هیچ پاداشى از شما بر رسالتم درلواست نمىکنم ،جز دوستداشرتن نزدیکرانم»
[اهلبیتم] مکار ).

ارزیابی ترجمهها
در ترجمة دهلوی واژ ان صرااً بهصورت تحتاللفظی معنا ش ه و معنای قربی تبیین نشر ه
و همچنان ابها در ذهن مخاّب باقی است .در ترجمة لر دل ،مترجم تعصب بیشتری بره
لرج داده و با نادی ه راتن روایات اریقین در ایرن مرورد [اهرلبیرت پیرامبر ص)] آن را
همانن برلی تفاسیر ناصحیح از آیه ،به شور و شرو تقررب بره لر ا برا انجرا حسرنات و
دوری از سیئات معنا کرده است و لواننر ه را بره آیره  57سروره ارقران ارجرا مریدهر ؛
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درحالیکه این دو آیة شریفه هر یک در مورد موضوعی لاص بح

میکنر  .در ترجمرة

انصاری ،مطاب ،ب ترین وجه تفسیری آیه شریفه ،قربری را بره معنرای رعایرت لویشراون ی
پیامبر ص) ترجمه کرده است.

ترجمۀ برگزیده
مطاب ،با روایات صحیح اریقین در تبیین مصادی ،آیره بره اهرلبیرت پیرامبر ص) مریتروان
ترجمة مکار و مشکینی و الهی قمشهای را صحیح دانست کره بهدرسرتی ابهرا را از ذهرن
مخاّب میزدای ؛ ضمن آنکه در ترجمه الهی قمشهای دلیل سفارش پیامبر ص) برا دقالرت
تبیین ش ه است.

 -2آیات فضایل امام علی (ع)
در این قسمت به آیاتی پردالته میشرود کره مسرتقیماً مسرئله لالارت و وتیرت را مطرر
نمیکن  ،امالا اضائلی برای امیر مؤمنان علی ) اثبات میکن کره او را برتررین اررد امالرت

محم ص) و واتتررین شخصریت بعر از پیرامبر اسرال ص) معراری مریکنر مکرار -

شیرازی9 :0375 ،ن .)071همچنین ایشان را برای یک امر مهم و لطیر اسالمی کره چیرزی
جز زمام اری امالت) مسلمین نمیتوان باش  ،معرای میکن  .برلی از این آیات بره شرر
ذیل است:

 )1-2آیۀ مباهله
(فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَیاءَکمُ وَ ن َِسیاءَنَا وَ

نِسَاءَکُمْ وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتهَلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلىَ الْکَذِبِین) آل عمرانن.)10

ارزیابی تفسیری
آیة مباهله ،نتیجه یری و تفری بر تعلیم الهی دربارة داستان عیسی ) است که در دو آیة
قبل بیان شر ه اسرت ّباّبرایی .)111 :3 :0307 ،روایرات متعر دی از ارریقین برا انر کی
تفاوت در شأن نزول آیة مباهله وارد ش ه است که این آیره را مخصروص امرا علری )،
حضرت ااّمه س) و اما حسن و حسین ) معرای کرده است سیوّی1 :0313 ،ن 31ر
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39؛ حسررکانی0 :0300 ،ن 055ررر 051؛ آلوسرری1 :0305 ،ن010؛ حررویزی0 :0305 ،ن339؛
قمی0 :0317 ،ن.)013
ماجرا از این قرار است که با اصرار هیئت مسیحی برر جهرل و ادعرای لرود دربراره عسریی
) ،پیامبر اسال ص) [بر اساس دستور الهی] آنها را به مباهله ارالوان  .ارردای آن روز
پیامبر ص) همراه علی بن ابیّالب ،حسن و حسین و ااّمه س) آم  .هیئرت مسریحی برا
مشاه ة این بزر واران از مباهله امتنا ورزی و پیامبر ص) نیز با آنها بر پردالرت جزیره
مصالحه نمود ّبرسی1 :0371 ،ن .)711در روایتی از پیامبر ص) چنرین نقرل شر ه اسرت:
«قسم به ل ایی که مرا بهح ،مبعوث نمود ،ا ر آنها با ما مباهله مریکردنر  ،وادی آترش
بر روی آنها مریباریر » زمخشرری0 :0317 ،ن .)319در روایتری دیگرر آمر ه اسرت کره
اسق آنها فت« :من صورتهایی را میبینم که ا ر از ل ا تقاضا کنن کره کروههرا را
از جا برکن  ،چنین لواهن کرد .هر ز با آنها مباهله نکنی که هالک لواهی ش و یک
مسرریحی تررا روز قیامررت بررر روی زمررین برراقی نخواهر مانر » اخررر رازی1 :0311 ،ن137؛
ّبرسی1 :0371 ،ن711؛ زمخشری0 :0305 ،ن 311ر .)319

ترجمهها
پس هر که مکابره کن با تو در باب عیسى بع از آنچه آم بتو از دانش پس بگو بیایی ترا
بخوانیم ارزن ان لود را و ارزن ان شما را و زنان لود را و زنان شرما را و ذاتهرای لرود
را و ذاتهای شما را پس همه بزارى دعا کنریم پرس لعنرت لر ا روییم برر دروغ ویران
دهلوی).
هر اه بع از دانشی که درباره مسیح) به تو رسی ه است باز) با ترو بره سرتیزه پردالتنر ،
ب یشان بگرو :بیاییر مرا ارزنر ان لرود را دعروت مریکنریم و شرما هرم ارزنر ان لرود را
ارالوانی و ما زنان لود را دعوت میکنیم و شما هم زنان لود را ارالوانی و ما لرود را
آماده میسازیم و شما هم لود را آماده سازی  ،سپس دست دعا بهسوی ل ا بر میداریرم
و نفرین ل ا را برای دروغ ویان تمنالا مینماییم.
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توضیحات« :فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ» پس ا ر کسی دربارة مسئله عیسی با تو ب ون دلیل مجادلره
کرد« .تعالوا» بیایی « .نبتهل» اروتنانره دسرت دعرا بره در راه لر ا بررداریم و بره زاری از او
بخواهیم که مباهله کنیم لر دل).
و هر کس که با تو درباره) او پس از دانشی که به تو رسری ه اسرت احتجراج ورزد ،بگرو:
بیایی ترا ارزنر انمان و ارزنر انتان و زنانمران و زنانتران و نزدیکانمران و نزدیکانتران را اررا
لوانیم ،آن اه برا همر یگر مباهلره کنریم و »لعنرت» لر ا را برر دروغ ویران قررار دهریم
انصاری).
پس هر کس با تو دربارة عیسى در مقا مجادله برآی بعر از آنکره بره احروال او آ راهى
یااتى ،بگو :بیایی ما و شما ارزن ان و زنان و کسانى را که بهمنزله لودمان هستن بخوانیم،
سپس به مباهله برلیزیم در ح ،یک یگر نفرین کنریم) ترا دروغ ویران و کرااران) را بره
لعن و عذاب ل ا راتار سازیم الهی قمشهای).
السرال ) پرس از آنکره ترو را علرم آمر ه
پس هر کس با تو دربارة او عیساى مسریح علیره ال
محاجاله و ستیز کن  ،بگو :بیایی ما پسررانمان را و شرما پسررانتان را و مرا زنانمران را و شرما
زنانتان را و ما لودمان را و شما لودتان را کسانى را که مانن جان ماسرت) اررا لروانیم،
آنگاه به یک یگر نفرین کنیم ،پس لعنت ل ا را بر دروغ ویان قرار دهیم .پیرامبر در ایرن
قصه حسنین را بهعنوان ابناء و ااّمه را بهعنوان نساء و على را بهعنوان نفس لود به مباهلره
آورد و کفار تسلیم ش ن ) مشکینی).
هر اه بع از علم و دانشى که درباره مسیح) به تو رسی ه ،باز) کسانى با تو به محاجالره و
ستیز برلیزن  ،به آنها بگو« :بیایی ما ارزن ان لود را دعوت کنیم ،شما هم ارزن ان لرود
را ما زنان لویش را دعوت نماییم ،شما هم زنان لود را ما از نفروس لرود دعروت کنریم،
شما هم از نفوس لرود آنگراه مباهلره کنریم و لعنرت لر ا را برر دروغ ویران قررار دهریم
مکار ).

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،03بهار 7091

30

ارزیابی ترجمهها
از میان ترجمههای او ترجمة انصاری بر ون آنکره بره اضرای نرزول آیره اشراره کنر بره
ترجمه پردالته است و کلمة «انفس» را به غیر معنای واقعی ترجمه کرده اسرت .در ترجمرة
لر دل مترجم عط های صریح را نادیر ه راتره و بررای انفسرنا و انفسرکم اعرل «آمراده
سالتن» را از لود اب ا کرده و ترجمة صریح آیه را تغییر داده است؛ ولی آقرای دهلروی
را مراعات نمودهان  .آقای انصاری تعبیرر «فَنَجْعَل لَّعْنَیتَ اللَّیهِ

و انصاری در ترجمه ،عط
عَلىَ الْکَذِبِین» که بیان و نتیجهای است برای ابتهال را بهدرستی ترجمه کرده است .لر دل

این تعبیر را بهصورت «تمنالا مرینمراییم» ،معنرا کررده اسرت .دهلروی نیرز آن را برهصرورت
« وییم» ترجمه کرده که صحیح نمیباشن ؛ زیرا این جمله بهمنزلة بیانی برای ابتهرال اسرت
و اشاره دارد به در یر ش ن حتمی نفرین و تمایز ح ،از باّرل ّباّبرایی3 :0307 ،ن)113
که مناسب این تعبیر ،اعل «فنجعل» است نه «فنسئل» و یا «فنقل».

ترجمۀ برگزیده
با توجه به حرف «فاء» تفری  ،مضمون آیه نتیجه یری و تفری بر تعلیم الهی در دو آیة قبل
است ّباّبایی3 :0307 ،ن )111و تفاوت مرج ضمیر متکلم در کلمة «نیدع» برا کلمرات
«ابنائنا» و «نسائنا» و «انفسنا» که اولی به دو ّرف متخاصم ،یعنى رسول ل ا ص) و بزر ران
نج که مسیحى بودن برمى ردد و دومی به رسول ل ا ص) و همراهانش برر مری رردد
همان .)113 :از میان ترجمههای او  ،ترجمة مشکینی را میتوان بهترین ترجمه بهحساب
آورد؛ زیرا کامالً مطاب ،با سیا آیات و تفسیر ارائه ش ه از عالمه ّباّبایی است.
ترجمة مکار و الهی قمشهای چن ان دقی ،نیست؛ در ترجمة مکرار سریا آیره برا دو آیره
قبل در نظر راته نش ه حرف اراء تفریر برهدرسرتی ترجمره نشر ه) و از ّراری «مباهلره»
معادلیابی نش ه و جای ابها در ذهن مخاّب باقی است .در ترجمة الهی قمشرهای مرجر
ضمایر «ندع» و «ابنائنا» و «نسائنا» و «انفسنا» یکسان در نظر راته ش ه است.

 )2-2آیۀ تطهیر
(إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُ تَطْهِیرًا) احزابن.)33
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ارزیابی تفسیری
آیة تطهیر از مهمترین ادلة قرآنی در لصوص اضریلت و برترری اهرلبیرت ) محسروب
می ردد ،مفسالران و دانشمن ان مذهب اهلبیرت و اهرل سرنت در ّرول تراریخ دربرارة آن
بح های اراوانی کردهان  .محور اصلی التالف مفسالران اهل سنت و شیعه در این آیره بره
تعیین مص ا اهلبیت برمی ردد .شیعیان است تل کردهان کره آیرة تطهیرر التصراص بره
پن تن اهل کسا) دارد ّبرسی1 :0371 ،ن .)511استقرار آیة تطهیر در وسط آیاتی که به
زنان پیامبر ص) مربو ،است ،تعصرب نراروای مرذهبی و بریتروجهی بره کثررت روایرات
صحیح و معتبر و مستن در ح تواتر ،موجب ش ه است برلی مفسالران اهل سنت به توجیه
و تأویل دست زده این امتیاز را بهّرور کلری از اهرل کسراء) سرلب و یرا برا عرا و شرامل
دانستن آیه ،التصاص عصرمت را از آنهرا بگیرنر  .چنانچره از قرول عکرمره ،عبر اهلل برن
عباس ،سعی بن جبیر و عروة بن زبیر بیان ش ه کره اهرلبیرت در ایرن آیره صررااً همسرران
پیررامبر اسررت ّبررری01 :0911 ،ن1؛ ابررن کثیررر دمشررقی3 :0917 ،ن390؛ سرریوّی:0993 ،
1ن 111ر  .)113از کال زمخشری و اخر رازی نیز در تفسیر این آیه اسرتفاده مریشرود کره
مغعول »یرید» را محذوف و آن را امر و نهیها ،موعظهها و تکلی هایی دانستهانر کره در
آیات پیشین برای همسران پیامبر بیان شر ه اسرت زمخشرری3 :0317 ،ن531؛ اخرر رازی،
15 :0311ن.)011
ابن کثیر منظور از آن را اهل کساء و همسران رسول ل ا ص) میدان ابن کثیرر:0917 ،
3ن 390ر )391؛ و یا به اهلبیرت نسربی آن حضررت اسرتناد داده شر ه اسرت و شرامل بنری
هاشم ،بنی عباس و سایر عموهای پیامبر ص) میشود .این قول به زی بن ارقم نسبت داده
ش ه است قرّبی03 :0915 ،ن)013؛ و آلوسی با استناد به سریا آیرات و برلری روایرات
ضعی و متروک ،دایررة مصرادی ،را وسری دانسرته و آن را شرامل همسرران و ارزنر ان و
بستگان نزدیک پیامبر ص) و حتری اقطراب صروایاله مریدانر آلوسری00 :0305 ،ن 093رر
 .)099هر جن برلی منظور از آن را بهّور لاص اما علری ،ااّمره ،حسرن و حسرین )
دانستهان  ،این قول به کلبی نسبت داده ش ه است قرّبی03 :0915 ،ن)011؛ کره برا توجره
به ادله و روایات معتبر اراوان در مناب اهل سنت و شیعه ،تنها نظر صحیح همین اسرت و برا
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توجه به ادله و روایات معتبر ،التصاص ایرن امتیراز بره اهرل کسراء انکرار ناشر نی اسرت و
باکمی دقت ابطال تفاسیر دیگر آشکار می ردد.
سیا آیة تطهیر به لحا ارادة ّهارت و زدودن رجس از سوی ل اون  ،آشکارا برا سریا
آیات قبل و بع لود متفاوت است .آیة تطهیر ،حکایت از مشیالت ح ،،بر امری مهم مری-
نمای  ،با حسن انتخابی در روش سخن ،لحرن کرال و ّررز فترار عروض مریشرود .پرس
معلو میشود که مفهو بلن آیة تطهیر دربارة پرن ترن هریچ ارتبراّی برا همسرران پیرامبر
) در ایررن
ص) ن ر ارد و مسررئله سرریا در ایررن لصرروص کرراربرد ن ر ارد؛ امررا صرراد
لصوص میارمای « :یا جابر  ...و لیس شَیءٌ اَبعدَ مِن عُقولِ الرّجال مِنه ،اِنّ اآلییه لَتنیزِل

اَوَّلها فی شیءٍ و اوسطها فی شیءٍ و آخرُها فی شیءٍ» :ای جرابر!  ...هریچ چیرزی مثرل آن
قرآن) از عقل و قیاس) مرد دور نیسرت؛ زیررا اولِ آیره دربرارة یرک چیرز و وسرط آن
دربارة چیز دیگر و آلر آن دربارة چیز سومی ارود میآی سمرقن ی0 :0311 ،ن.)01
همچنین روایات اسباب نزول چره آنهرا کره در صرحا اهرل سرنت وجرود دارد ،چره آن
روایاتی که در کتب دیگر نقل ش ه است ،هر ک ا به ونهای با عضویت همسرران پیرامبر
در حوزة اهلبیت مخالفت دارد .ضمن آنکه پیامبر ص) مصر ا اهرلبیرت پرن ترن) را
آشکارا معرای کردهان ؛ چنانکه سیوّی ح یثی را نقل میکن که در آن ابن مردویه از ا ال
سلمه روایت کرده که فت« :آیه مذکور در لانة من نازل ش و در لانه هفت نفر بودن .
جبرئیل ،میکائیل ،علی ،ااّمه ،حسن و حسین و من که د در ایستاده بود  ،عرضه داشتم:
یا رسول اهلل ،آیا من از اهلبیت نیستم ارمود :تو عاقبت بخیری ،تو از همسران پیغمبرری».
سیوّی5 :0313 ،ن )091در برلی دیگر از تفاسیر روایی عامه ،به احادی مشابه برا نمونرة
او اشاره ش ه است ثعلبی نیشرابوری1 :0311 ،ن 31رر 33؛ حسرکانی1 :0300 ،ن31؛ ابرن
جوزی3 :0311 ،ن311؛ بغ ادی3 :0305 ،ن.)315
همچنین ازآنجاکه لفظ «انّما» در زبان عربی بیان کنن ة حصرر و انحصرار مطلبری اسرت کره
پس از آن ذکر میشود ،با توجه به آنکه آیة شریفه با لفط «انّما» شرو مریشرود دارای دو
انحصار است که عبارتان از .0 :انحصار اراده و لواست ل اونر متعرال و تطهیرر و دور
کررردن پلیرر ی؛  .1انحصررار ایررن عصررمت و دوری از پلیرر یها و عیرروب در اهررلبیررت
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ّباّبایی01 :0307 ،ن .)319مراد از »اراده» نیرز ارادة تکروینی ل اونر اسرت؛ زیررا ارادة
تشریعی که منشأ تکالی دینی و منشأ متوجه سالتن آن تکالی
این مقا ساز اری ن ارد همان.)303 :

به مکلفین است ،اصالً برا

ترجمهها
جز آن نیست که میلواه ل ا تا دور کن از شما پلی ى را اى اهلبیت و ترا پراک کنر
شما را پاک کردنى دهلوی).
ل اون قطعاً میلواه پلی ی را از شما اهلبیت پیغمبر) دور کن و شرما را کرامالً پراک
سازد.
توضیحات« :اَهْلَالْبَیْتِ» زنان لانوادة پیغمبر .واژة «اهل» منصوب به التصاص و یا این کره
منادا است« .عنکم  ...یُطَهِّرَکم» ،تب یل ضمیرهای جم مؤن
«أهل» است .نگا :هودن73؛ ّهن01؛ قصصن )19لر دل).

به جم مذکر بره لراّر لفرط

جز این نیست که ل اون میلواه پلی ی را از شما ،ای اهرلبیرت دور کنر و چنرانکره
بای شما را پاکیزه ردان انصاری).
ل ا چنین مىلواه که هر رجس و آتیشى را از شما لانواده نبروت) ببررد و شرما را از
هر عیب پاک و منزه ردان ذیل آیه مواار ،البرار شریعه و اهرل سرنت راجر بره شرخص
پیغمبر و على و ااّمه و حسنین علیهم السالال است و ا ر راج به زنان پیغمبر برود بایسرتى
ضمیر مؤن ر عنکنال ر ذکر شود و به سیا جمل ص ر آیه باش الهی قمشهای).
جز این نیست که ل اون به ارادة تکوینی لاص) میلواه از شما اهلبیت پیرامبر) هرر
ونه پلی ی در عقای و الال و اعمال) را بزدای و شرما را بره همره ابعراد پراکی پراکیزه
ردان مشکینی).
ل اون اقط مىلواه پلی ى و ناه را از شما اهلبیرت دور کنر و کرامالً شرما را پراک
سازد مکار ).
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ارزیابی ترجمهها
از میان ترجمهها ،ترجمة دهلوی و انصاری که مطلب برایشان چن ان اهمیت ن اشته است،
«اهلالبیت» را تعیین مص ا نکردهان ؛ بنابراین همچنران شرک و ابهرا در ذهرن مخاّرب
باقی است؛ در حاشیه نیز اشارهای به آن ن اشتهانر  .همچنرین کلمرة «انّمیا» کره بیرانکننر ه
انحصار است ،معنی نکردهان ؛ در عین حال به تفاسیر نادرست نیز روی نیاوردهان .
در ترجمة لر دل که تعصب بسیاری داشته ،با نادی ه راتن روایات معتبر و ادلة اراوان و
حتی اعتراف لود همسر پیغمبر ص)؛ مصادی ،اهلالبیت را صرااً همسران پیامبر دانسرته و
این اضیلت و امتیاز را بهّور کلی از اهرل کسراء ر حضررت علری ،حضررت ااّمره ،امرا
حسن و حسین ) ر سلب کرده است .تنها مشکل را در مصرادی[ ،همسرران پیرامبر ص)]
تب یل ضمایر مؤن به مذکر دانسته که صرااً با ارجا دادن مخاّب به سه آیه قرآن لرود
را از توضیح بینیاز دانسته است و دتیل آشرکاری مثرل تغییرر سریا  ،لحرن کرال  ،نحروة
فتار و روایات معتبر و اعتراف همسر پیامبر ص) را نادی ه راته است.

ترجمۀ برگزیده
با توجه به نکات تفسیری و روایات معتبر ،ترجمة مشکینی و مکرار چنر ان دقیر ،نیسرت؛
زیرا همچنان ابها در ذهن مخاّب دربارة مصادی ،اهلالبیت باقی است .در ترجمرة الهری
قمشهای بهلوبی مصادی ،اهلبیت مشخص ش ه است ،جز آنکه ترجمرة «انّمیا» کره بیرانگر
انحصار مطلبی است که پس از آن ذکر میشود ،بهدرسرتی تبیرین نشر ه اسرت .در ترجمرة
صحیح تز است ،عالوه برر تعیرین مصر ا اهرلبیرت بایر انحصرار ایرن امتیراز برهلوبی
مشخص ردد که در ترجمه مکار این انحصار رعایت ش ه است .امتیاز ترجمه مشرکینی
نیز در تعیین نو اراده تکوینی لاص ل اون است.

 )3-2آیۀ اکمال
(الْیَوْمَ یَئسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلَا تخَشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَیوْمَ أَکْمَلْیتُ لَکُیمْ دِیینَکُمْ وَ
أَتمْمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتىِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَامَ دِینًا) مائ هن.)3

32

تحلیل و نقد پیشفرضهای کالمی /...عبداله میراحمدی و فاطمه فتاحی

ارزیابی تفسیری
هر چن اریقین در پارهای از نقا ،پیرامرون آیره اکمرال اتفرا نظرر دارنر  ،ولری تأمرل در
تفاسیر ق ما ،متألران و معاصران پیرامون آیة او نشان دهن ة وجود دی اههای متفراوت
میان مفسالران شیعه ّوسری ،بریترا3 :ن 333رر 331؛ صرادقیتهرانری1 :0315 ،ن 17رر  )79و
مفسالران اهل سنت ّبری1 :0301 ،ن 50ر 53؛ اخرر رازی00 :0311،ن 111و  )117و حتری
میان لود دانشمن ان اهل تسنن است .محور اصلی التالف آنان در تفسیر این آیه ،مربو،
به زمان نزول و علت نزول آیه است .در مصادر اریقین تنها دو دسته روایرت دربرارة زمران
نزول این آیه به چشم میلورد:
دستة اول :نزول آیه در حجهالودا در روز عراه :در متن روایاتی که در مصادر اهل سرنت
از نزول این آیه لبر میده ر بهجز یک روایت که علت نزول را وتیت علی ) میدان
ر تصریحی به علت نزول آیه نش ه است .در آنها مشرخص نشر ه چره حادثرهای در عراره
اتفا ااتاد که موجب نزول آیه و اوصاف مذکور در آن ش  .به همین دلیل ،مشرهور اهرل
سنت نا زیر در جستوجوی علت نزول آن وجوه متعر دی را احتمرال دادهانر  .از جملره
آنکه در تعیین مص ا «الیوم» روز لاصی را نمیپذیرن و معنای عصر یا دوران را از آیره
برداشت نمودهان بیضراوی1 :0301 ،ن005؛ زمخشرری0 :0317 ،ن0317؛ آلوسری:0305 ،
3ن 133ر  .)133برلی نیز آیه را عرا دانسرته و شرأن نرزول لاصری بررای آن قائرل نیسرتن
دروزه9 :0319 ،ن 17ر )11؛ که این وجوه از سوی برلی از مفسالران شیعی با برهان سربر و
تقسیم مورد نق قرار راته و تما آنها مخ وش ش ه اسرت ّباّبرایی5 :0307 ،ن 019رر
) و کاای بره
 .)010البته در برلی مصادر شیعه ،مانن تفسیر عیاشی به نقل از اما صاد
نقل از اما باقر ) ،روایتهایی با این مضمون نقل ش ه اسرت .ولری سرن ایرن روایتهرا
ضعی و متن آنها مشوش است نجار زاد ان 019 :0313 ،ر .)001
دستة دو  :نزول آیه در روز غ یر یا ان کی پس از آن :ایرن روایرات در مصرادر شریعی برا
سن صحیح و ّر متع د نقل ش هانر  .قمری011 :0 :0317 ،؛ بحرانری 113 :1 :0301 ،رر
 )115در مصادر اهل سنت نیز از صحابهای که شاه نزول آیه بودهان این احادی روایت
ش هان ؛ هر چن برلری از اهرل سرنت آنهرا را ضرعی

دانسرته ابرن کثیرر3 :0309 ،ن15؛
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سیوّی1 :0313 ،ن )159و یا از مفتریات شیعه شنالتهان آلوسی3 :0305 ،ن)133؛ اما ایرن
دی اه مبنای علمی ن ارد ،چون اارادی که در سلسله سن این روایرات آمر هانر  ،از نظرر
رجالشناسان اهل سنت توثی ،ش هان .
در تما روایتهای شیعه ،لواه روایاتی که دتلت بر نزول آیره در عراره میکنر و لرواه
روایاتی که دتلت بر نزول آن در غ یر دارد؛ علت نزول آیه «اعالن وتیت اما علی )»
بیان ش ه است حویزی0 :0305 ،ن 517ر 591؛ مشه ی3 :0311 ،ن 31ر  .)31آنران برر ایرن
باورن که ا ر چه این عبارتها با جمالت قبل و بع ارتباّی ن ارن  ،ولی لود ،هماهنگ
و منسجم هستن ؛ بنابراین واژة «الیوم» در آنها به یک روز اشاره مریکنر کره همران روز
غ یر است .آنها کامل ش ن دین را مربو ،به مسئله وتیرت دانسرته ،دلیرل یرأس کفرار را
همین مطلب عنوان میکنن ّبرسی3 :0371 ،ن131؛ ّباّبایی5 :0307 ،ن.)010

ترجمهها
امروز ناامی ش ن کااران از دین شما .پس مترسی از ایشان و بترسی از من .امرروز کامرل
کرد براى شما دین شما را و تما کرد بر شما نعمرت لرود را و التیرار کررد اسرال را
دین براى شما دهلوی).
از امروز کااران از نابود کردن) دین شما مأیوس شتهان و میدانن این دین مانر ار و
جاودانه است) ،پس از آنان نترسی و از من بترسی  .امروز احکرا ) دیرن برر شرما تکمیرل
نمود و اسال را بهعنوان آیین ل اپسن برای شما بر زی لر دل).
امروز کااران از دین شما ناامی ش هان  ،پس از آنان مترسی و از من بترسی  ،امروز دینتران
را برای شما کامل کرد و نعمت لویش را بر شما تما نمود و اسال را برهعنوان) دیرن
برای شما پسن ی انصاری).
امروز به عقی ة امامیه و برلى اهلسنالت روز غ یر لرم و لالارت علرى ) اسرت) دیرن
شما را به ح کمال رسانی و بر شما نعمرتم را تمرا کررد و بهتررین آیرین را کره اسرال
است برایتان بر زی

الهی قمشهای).
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امروز کسانى که کفر ورزی هان از ابطال و ازاله) دین شما مأیوس شتهان  ،پس از آنها
مترسی و از من بترسی  .امروز دین شرما را برایتران کامرل و نعمرت لرود را برر شرما تمرا
نمود و اسال را براى شما بهعنوان آیینى استوار و پای ار) پذیراتم مشکینی).
امروز ،کااران از زوال) آیین شما ،مأیوس ش ن بنابراین ،از آنها نترسی ! و از مخالفت)
من بترسی ! امروز ،دین شما را کامل کرد و نعمت لود را بر شما تما نمود و اسرال را
بهعنوان آیین جاودان) شما پذیراتم مکار ).

ارزیابی ترجمهها
از میان ترجمههای او  ،انصاری و دهلوی ،ب ون توجره بره اضرای نرزول بره ترجمرة آیره
پردالته و ابها را دربارة زمان نرزول و علرت نرزول آیره همچنران در ذهرن مخاّرب براقی
ذاشتهان  .ترجمة لر دل بر لالف غالب مفسران ،برر عرا برودن محتروای آیرة اکمرال،
ن اشتن شأن نزول لاص و هم زمانی نزول آن با آیات قبل تأکی داشرته اسرت .از ّراری،
مراد از کلمة «الیوم» را همانن مشهور اهل سرنت بره معنرای عصرر یرا دوران ،نره یرک روز
لاص برداشت کرده است.

ترجمۀ برگزیده
از میان ترجمههای او  ،ترجمه الهی قمشهای را میتوان با توجره بره تعیرین زمران نرزول و
علت نزول آیه ،بهترین ترجمه دانست که بهلوبی ابها را در زمینرة تعیرین مصر ا کلمره
«الیوم» از ذهن مخاّب زدوده است .ترجمة مشکینی و مکار ب ون توجه به اضرای نرزول
به ترجمه آیه پردالتهان و همچنان ابها را در زمینة تعیین علت نزول و شأن نزول آیره در
ذهن مخاّب باقی ذاشتهان .

نتیجهگیری
تأثیر پیشارضهای عقی تی مترجم در ترجمره قررآن کرریم امرری غیرقابرل انکرار اسرت؛
چنانکه این پریش دانسرتهها ،جهرت یریهرای اکرری لاصری را برهعنوان مرراد الهری بره
لوانن ة متن انتقال میده و اهی او را از تجربة ارتبا ،دقی ،بامعنای اولیره مرتن محررو
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میسازد .در این میران ،ترجمرة تفسریری یرا محتروایی قررآن بیشرترین امکران انتقرال پریش
دانستهها از معنای ایرن مرتن الهری را دربری دارد .آیرات امامرت و اضرایل امرا علری )،
شالصترین مص ا واکاوی پیشارضهای اکری مترجمران تفسریری ارریقین محسروب
میشود.
پس از ارزیابی شالصترین ترجمههای اارسی قرآن ذیل آیات امامت و اضایل اما علی
) درمییابیم که رویکرد آنها مشابه مفسالران مذاهب لویش است .از اینرو ،مترجمران
اهل سنت در ترجمة آیات مربو ،به امامت علی ) تاب پیشارضهرای کالمری هسرتن ،
ولی در این مورد دیر اه یکسرانی ن ارنر  .چنرانکره در ترجمرة دهلروی و انصراری ایرن
پیشارضهای کالمی راج به مسئله امامت کمرنگ اسرت و تره رنگری از آن در ترجمره
دی ه میشود که چن ان برجسته نیست .چنانکه این دو مترجم در بیشتر موارد بر ون هریچ
اشارهای از کنار آیه عبرور مریکننر و برا نروعی انصراف ،ترجمرة لرویش را از تعصربات
ارقهای میزداین  .هر چن برلالف دهلوی و انصاری ،پیشارضهای کالمی لرر دل در
ترجمه اش کامالً برجسته است .او در ترجمة تما آیات امامت و اضایل امرا علری ) برا
مترجمان شیعه التالف نظر دارد؛ شاه این امر ترجمرة متعصربانه و ارائره تفسریری کوتراه
همراه با شر لغات است که در غالب موارد مخال با ظاهر آیات و روایات معتبر اریقین
است .تعصب لر دل تا ب ان جاست که نه تنها درص د کمرنگ کرردن نقرش امرا علری
) در آیات مربو ،به اضایل ایشان است ،بلکه عمالً با تأویرل آیرات ،عر ارائره معنرای
صحیح کلمات یا تعیین مح ودة مص ا آیات دربارة اشخاصی غیر از حضرت علری )،
نزول این آیات را دربارة ایشان انکار میکن .
ترجمههای تفسیری شیعه الهی قمشهای ،مشکینی و مکار ) نیز در ترجمة آیرات امامرت و
اضایل اما علی ) کامالً تاب پیشارضهای کالمی هستن که این پیشاررضهرا مبتنری
بر ظاهر آیات و روایات اریقین است .با این حرال ایرن ترجمرههرا در برلری مروارد بر ون
تعیین مص ا اتمال آیه ،ذهن مخاّب غیرتخصصی لود را نسبت به جایگاه حضررت علری
) آشنا نمیسازن .
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منابع و مآخذ
آلوسی ،محمود .)0305 .روح المعانی فیی تفسییر القیرآن الع ییم .بیرروت :دارالکترب
العلمیة.
ابن جوزی ،ابوالفرج عب الرحمن بن علی .)0311 .زاد المسیر فی علیم التفسییر .بیرروت:
دارالکتب العربی.
ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمرو .)0309 .تفسیر القیرآن العطییم .بیرروت :دارالکترب
العلمیة.
ابوالفتو رازی ،حسین بن علی .)0311 .روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القیرآن.
مشه  :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان ق س رضوی.
الهی قمشهای ،مه ی .)0311 .ترجمه قرآن .قم :ااّمة الزهراء.
ابوحیان ان لسی ،محم بن یوس  .)0311 .البحر المحیط فی التفسیر .بیروت :دارالفکر.
انصاری لوشابر ،مسعود .)0377 .ترجمه قرآن .تهران :نشر و پژوهش اروزانار.
بحرانی ،هاشم .)0301 .البرهان فی تفسیر القرآن .تهران :بنیاد بعثت.
بیضاوی ،عب اهلل بن عمر .)0301 .انوار التنزیل و اسرار التأویل .بیروت :داراحیراء الترراث
العربی.
پیشوایی ،محم جرواد .)0317 .بررسیی تطبیقیی ترجمیه قیرآن کیریم محمید مهیدی

فوالدوند و مصطفی خرم دل (ده جیزء اول) .پایراننامره کارشناسری ارشر  .دانشرک ه
ادبیات و علو انسانی دانشگاه شیراز.
ثعلبی نیشابوری ،ابواسحا احم بن ابرراهیم .)0311 .الکشف و البیان عن تفسیر القیرآن.
بیروت :داراحیاء التراث العربی.
حسکانی ،عبی اهلل بن احم  .)0300 .شواهد التنزیل لقواعد التفضیل .تهران :وزارت
ارشاد اسالمی.

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،03بهار 7091

10

حقی بروسوی ،اسماعیل .بیتا) .تفسیر روح البیان .بیروت :دارالفکر.
لر دل ،مصطفی .)0371 .تفسیر نور .تهران :احسان.
دروزه ،محم عزت .)0313 .التفسیر الحدیث .قاهره :داراحیاء الکتب العربیه.
دهلوی ،شاه ولی اهلل .)0307 .ترجمه قرآن .م ینه :مجم ملک اه .
زمخشری ،محمود .)0317 .الکشا

عن حقائق غوامض التنزیل .بیروت :دارالکتب

العربی.
سی قطب بن ابراهیم شاذلی) .)0301 .فی ظالل القرآن .بیروت ر قاهره :دارالشرو .
سیوّی ،جاللال ین .)0313 .الدرالمنثور فی تفسیر المأثور .قم :کتابخانه آیتاهلل
مرعشی نجفی.
شوکانی ،محم بن علی .)0303 .فتح القدیر .دمشقر بیروت :دارابنکثیر و دارالکلم
الطیب.
صادقی تهرانی ،محم  .)0315 .الفرقان فی تفسیر القران بالقرآن .قم :ارهنگ اسالمی.
ّباّبایی ،محم حسین .)0307 .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :جامعه م رسین حوزه
علمیه.
ّبرسی ،اضل بن حسن .)0371 .مجمعالبیان فی تفسیر القرآن .تهران :ناصر لسرو.
ّبری ،ابوجعفر محم بن جریر .)0301 .جامع البیان فی تفسیر القرآن .بیروت:
دارالعراة.
ّوسی ،محم بن حسن .بیتا) .التبیان فی تفسیر القرآن .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
ّوسی ،نصیرال ین و عالمه حلالی ،حسن بن یوس  .)0391 .ترجمه و شرح کشف المراد.
ترجمه علی شیروانی .قم :دارالعلم.
عروسی حویزی ،عب علی بن جمعه .)0305 .تفسیر نورالثقلین .قم :اسماعیلیان.
اخرال ین رازی ،ابوعب اهلل محمر برن عمرر .)0311 .مفیاتیح الغییب .بیرروت :داراحیراء
التراث العربی.
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اال  ،ابراهیم 0393 .ش) .نق و بررسی ترجمه شاه ولی اهلل دهلوی .فصیلنامه پیووهش-

های ترجمه در زبان و ادبیات عربی .س  ،3ش  .01ص  33ر .11
قرشی ،علیاکبر .)0377 .تفسیر احسن الحدیث .تهران :بنیاد بعثت.
قرّبی ،محم بن احم  .)0313 .الجامع الحکام القرآن .تهران :ناصر لسرو.
قمی ،علی بن ابراهیم .)0317 .تفسییر قمی .قم :دارالکتاب.
قمی مشه ی ،محم بن محم رضا .)0311 .تفسیر کنزالیدقایق و بحیر الغرائیب .تهرران:
وزارت ارشاد اسالمی.
کاشانی ،اتحاهلل .)0313 .زبدة التفاسیر .قم :بنیاد معارف اسالمی.
کوشا ،محم علی .)0311 .معرای و نق ترجمه تفسیری قرآن از دکتر مصطفی لر دل،
بخش اول) .فصلنامۀ ترجمان وحی .س  .5ش  .01ص  37ر .13
ررررررررررررررررررررر .)0310 .معرای و نق ترجمه تفسیری قرآن از دکتر مصطفی لرر دل،
بخش دو ) .فصلنامۀ ترجمان وحی .س  .1ش  .00ص  31ر .73
محلی ،جاللال ین و سیوّی ،جاللال ین .)0301 .تفسیر الجاللین .بیروت :مؤسسة النرور
للمطبوعات.
مشکینی ،علی .)0310 .ترجمه قرآن .قم :الهادی.
مکار شیرازی ،ناصر .)0373 .ترجمه قرآن .قم :دارالقرآن الکریم.
ررررررررررررررررررر .)0373 ،تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب اتسالمیه.
ررررررررررررررررررر .)0375 .،پیام قرآن (تفسیر موضوعی قرآن) .قم :م رسة اتما علری برن
ابیطالب ).
میب ی ،احم بن ابی سع  .)0370 .کشف االسرار و عدّة االبرار .تهران :امیرکبیر.
نجارزاد ان ،اتحاهلل .)0313 .پژوهشی درباره مفاد آیره اکمرال دیرن از دیر اه ارریقین.
پووهشهای دینی .س  .0ش  .3ص  015ر .001

