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 72/11/54پذیرش:                                     72/4/54دریافت:  

 

   چکیده
مصادا  باارز     عناوان  باه و یاا   صراحتاًبیش از بیست بار ) ،مجموعاًدر قرآن  «اتبَیّطَ»و  «باًطَیّ حاَلالً»کلمات 

ها ارائه شده است. باید دیاد کاه معناای    رفته است. معانی متفاوتی از این ترکیب در ترجمه کار بهدرباره غذا 

ادلاه و   ،«طیاب »بارای  « خاوش »و « گوارا»چیست؟ نویسنده با پیشنهاد معنای « حالل طیب»ترکیب دقیق 

فارسای   شواهدی را در جهت اثبات و تقویت این معنا اقامه نموده است. در همین راستا بیش از پنجاه ترجماه 

معنای دقیقی نبوده و جزو معاانی   ،«حالل»یا « پاکیزه»مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. معنای  کریم قرآن

 مترجماان باشد، به مصدا  آن توجه دارد. اکثر « طیب»تحلیل مفهومی  که اینمجازی شمرده شده و بیشتر از 

ی وجاود دارناد کاه در ماواردی     مترجماان اند. البته در این بین را در معنای دقیق خود ترجمه ننموده« طیب»

ها نیز در تمامی آیات این مطلب را مراعات نکارده و از  آن متأسفانهند که امعنا کرده« و لذیذگوارا »را « طیب»

پااکیزه دانساته    معنای بهرا « طیب» ،در تمامی موارد مترجماناند. البته برخی از خود وحدت رویه نشان نداده

رویاه  اند، اما کارشاان باه خااطر رعایات وحادت      ترجمه دقیقی ارائه نکرده ،از نظر تحقیق حاضر هرچندکه 

در ترکیاب  « حالل» برای« طیب»آید نقش وصفی دست میدیگر نتایجی که از مقاله حاضر بستودنی است. از 

 صاورت  باه دقت نکرده و آن را با حار  عطاو واو   « طیب»به نقش وصفی  مترجماناست. اکثر « طیباً حالالً»

 اند.ترجمه کرده« حالل و طیب»

 

 حالل طیب ا گوارا ا پاکیزه ا وصو ا حر  عطو واوهای فارسی قرآن ا واژگان کلیدی: ترجمه

 

                                                                                                                                        
 Email: akbarsajedi@gmail.com                                                                               نویسنده مسئول مقاله: *



 5331پاییز و زمستان ، 6ه ، شمار3ه دور _______________________ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

751 

 مقدمه -1
تواند به همه نیازهای انساان د  بداد مسامی     اسالم با داشتن فرهنگ غنی قرآن و سنت می

 وحی  مادی  مدنوی  فردی  امتماعی  دنیاوی و اراروی ساساه دهادک احماام مرباو  باه        

کلای و د   وایاا     صاو    باه هاای اساالمی رد  قارآن    هاا د  آماوزه  رو دنی و نوشیدنی

ماواز راو دن     مزئی( وا د شده استک رداوند متدال د  قرآن با یک بیاان کلای   صو   به

و   (771 /و نحا   66 /انفاال  ؛ 11 /مائاده  ؛761 /ربقاره  ا اعالم کرده « حاللِ طیب»ذاهای همه غ

 /و نحا   1 /مائاده ؛ 711 /ربقاره  مصادیق غذاهای حارام تصارین نماوده    د  موا د مددودی به

های حاالل و  مزئیا  و شرایط رو دنی و نوشیدنی طو  همینولی عمده مُحرما  و   (775

 حرام  ا بر عهده سنت مدصومان گذاشته استک  

های گوناگونی ترممه شاده  صو   به« حالل طیب»مدادل   های فا سی قرآند  ترممه

یاافتن مدناای دقیاق     دنباال  به سد نیازمند نقد و بر سی استک این تحقیق می نظر بهاست که 

  مدناای  «طیاب »استک سژوهش حاضر باا محو یات بحاو  وی وا ه    « حالل طیب»ترکیب 

کندک البته باید دیاد کاه  اه     ا برای وا گان مزبو  سیشنهاد می«  وای گوا ا»یا « حالل روش»

بایساتی   طاو   هماین کناد  و  اثبا  و یا تقویات   تواند مدنای مفروض  اادله و شواهدی می

هاا مدلاوم   نیز به محک نقد و بر سی کشیده شده  دقت و مساامحه آن  کریم قرآنهای ترممه

های فا سی این وا گان با برری مبانی ادبای  گرددک د  همین  استا الزم است مطابقت ترممه

 مو د بر سی قرا  گیردک      اعم از لغت  صرف و نحو

 

 پیشینه تحقیق -1-1

 برری از سژوهشگران بوده استک   مدنظر« حالل طیب»  تومه به مدنا و تفسیر وا گان

بر سای وا ه طیاب باا توماه باه مراحا        »ای باا عناوان   د  مقاله( 7111ر ستمیان  -7

ای د با ه مدناشناسی  سانزده آیه قرآن  ا که مااده ر کیک(( د   با مقدمه« مدناشنارتی وا ه

مو د بر سی قرا  داده استک وی مدناای طیاب  ا بادون تفمیاک مفهاوم و        فته کا  بهآن 
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طیب  ضد ربیو است و کند: فراوان دانسته  اذعان می« موصوف طیب» حسب بهمصداق  

هاا منازه اسات     یدنی: انساانی کاه از زشاتی   « انسان طیب: » فته است کا  بهی زیر نمدا د 

یدنی: مالی که از هار  « مال طیب»ضر   کیزه و بییدنی: غذای لذیذ  حالل  سا« طدام طیب»

عباد  » نهایتاا  یدنی شهری که از شرک سااک شاده و   « مدینه طیبه»عیب و نقص ساک باشد  

 ای که از فریب و بدعهدی به دو  استک  یدنی: بنده« طیب

باه تدریاا امنیات غاذایی از       «کاریم  قرآنامنیت غذایی از دیدگاه » زاقی د  مقاله  -2

شارطی کاه تولیاد     انه غذاهای حالل و طیب دانسته باه منظر قرآن سردارته و آن  ا تولید آگاه

عادالنه توزیع شده و بدون گرفتاا ی    مزبو  به غیرمسلمانان وابسته نباشد و د  بین مسلمانان

 (761ا  717: 7111ر زاقی  مصرف شودک   به اسراف

ترین مدیا هاای بهداشاتی   عالی  حالل و طیب»ای با نام ی د  مقالهسو  و مهدوعالی -1

عنوان حالل طیب  ا یک برند اسالمی بارای غاذا دانساته و باه     « مواد غذایی از دیدگاه قرآن

تارین اساتاندا دها  ا د  زمیناه غاذا مطاره کارده کاه        عاالی   اند که اساالم این نتیجه  سیده

ساو  و مهادوی    رعاالی ایی  ایمنی و سالمت دا اساتک  مامدیت الزم  ا از مهت بهداشتی  غذ

 (51ا  17: 7161

شناسای ساژوهش   کند   ویمرد مفهوم ه تحقیق حاضر  ا از تحقیقا  سیشین مدا می آن

استک د  تحقیق حاضر برای اولین با  مفهوم دقیق طیاب بر سای شاده و د  هماین  اساتا      

 ا ترمماه کارده بودناد  ماو د     « طیاب حالل »بیش از سنجاه ترممه فا سی قرآن که وا گان 

 ا زیابی قرا  گرفته  نقا  ضدا و قوتشان  وشن شده استک  

 

 فرضیه پژوهش -1-7

راوش و  »دا ای مدناای حقیقای   « طیاب »اثبا  این فرضایه اسات کاه     د صددمقاله حاضر 

 کاه  ایان مزو مدانی مجازی شمرده شده و بیشاتر از  « حالل»یا « ساکیزه»بوده و مدنای « گوا ا

باشد  به مصداق آن تومه دا دک البته بایاد توماه داشات کاه از نظار      « طیب»تحلی  مفهومی 

سساند      با وا گان دیگری مثا  لذیاذ  دل  «روش و گوا ا» سیشنهادیِهای وا ه  تحقیق حاضر
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 سااند  اتحااد   آیندی  ا میو روش سازگا ی با طبعنوعی  ای که بهرو(  مطبوع و هر کلمه

 .  مفهومی دا د

 

 «طیب»در معنای واژه « خوش و گوارا»دالیل اخذ مفهوم  -7
 ادله و شواهد از معاجم لغت -7-1

باا ه   منظاو  د  ایان   بخش آمده استک ابان ی گوا ا و لذ یغذا مدنای بهطیب د  لغت  غذای

شاود کاه رو ناده آن از طدماش لاذ  بباردک       غذای طیب به غذایی اطالق مای »نویسد: می

  7171منظاو     رابن 7«بخش و ساکیزه شدلذ  مدنای به ،الشیء طیبا و طاباطاب سیده گوید:  ابن

 ک(561: 7ج

هاا آبای گاوا ا    یدنی از آن اْستََطبْناهم» : نین نوشته است اْستََطبْناهمد  مدنای وا ه  وی

 ک(566: 7همان  ج ر 2«طلب کردیم

کاه بارای  شاد    شاود  به زمینی اطالق می ا ض طیبهبری  نین نق  کرده که  ابنوی از 

   1گیاه صالحیت داشته و با آن سازگا  استک

صاحب مقاییس اللغه د  ماده رلکذکذ( هنگام بر سی مدنای لذ   از کلمه طیب اساتفاده  

لذ: الم و ذال اص  صحین واحدی است که بر گوا ایی مزه  یازی داللات   » فرماید:کرده  می

رابان   1«باشاد گاوا ایی مازه  یازی مای     مدناای  بهکه  اللََّذاَذةو  اللَّّذةکندک از این با( است می

 ک(211: 5  ج7111فا س  
طاب الشییء » مدنای طیب  ا گوا ا و حالل مدرفی کرده است:  فیومی د  مصباه المنیر

اطاالق   طیاب شود که  یزی لذیذ یا حالل باشد که به آن شای،   وقتی گفته می ،یطیب طیبا  

 ک(112: 7  ج7171رفیومی   5«شودمی

 سد که فیومی د  افزودن وا ه حالل د  کنا  لذیاذ  مصاادیق طیاب  ا ا ائاه     می نظر به

اناد   نه مدنای لغوی آن  ا؛  ون غالب لغویان حالل  ا د  زمره مداانی طیاب نیااو ده     کرده
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ب ُی ُالطُ ُنُ واُم ُل ُک ُ﴿ آیه ویژه بهآیا  قرآنی   لحاظ بهبلمه 
  طیبا  باه محلاال  تفسایر شاده     ﴾اتُ 

        استک
از دیگر شواهد ارذ مدنای روشی و گوا ایی د  مدنای طیب  استفاده از ایان کلماه د    

ماوهری د   «ک کا ی  ا با طیب نفس انجاام دادم »شود: گفته می مدنای می  باطنی استک مثال 

 ود که کسای  می کا  بهوقتی  "و آن کا   ا با طیب نفس انجام دادم"ممله » گوید:می با ه این

 ک(711: 7  ج7161رموهری   6«بر آن کا  مجبو  نسارته باشدتو  ا 
بخش   احتی عبو  غذا از حلق استک تاج الدروس  ناین مدناایی   مدنای مشابه به لذ 

شاود کاه باه    به غذایی اطاالق مای   بطعام طیّ و » د  نظر گرفته است:« طدام طیب» ا برای 

 ک(767: 2  ج7171رحسینی زبیدی   1« احتی از گلو عبو  کند

 

 تفکیک معنای حقیقی از معنای مجازی   -7-7

بر این عقیده است که اگار طیاب    ویداندک اص  مدنای طیب  ا لذیذ و گوا ا می  فخر  ازی

مدناای    از با( تشبیه بوده اساتک د  نتیجاه لذیاذ    حالل یا ساک استفاده شده  صرفا  مدنای به

مدنای مجازی استک فخار  ازی مطلاب مزباو   ا د       حقیقی طیب بوده و حالل و یا ساکیزه

یَب لات﴿ ند موضع از تفسیرش بیان کرده استک وی ذی  آیه  ُالط  ُلُ  ل   لل 
( 1 /رمائاده  ﴾ق ْلُأ ح 

    نین نوشته است:

بخش است  البته حاللی کاه شارع باه راو دن آن     لذ  مدنای بهبدان که طیب د  لغت »

  اناد زیاان بای  کاه  ایان اذن داده نیز از با( تشبیه به لذیذ  طیب است؛  ون لذیذ و حالل د  

اشتراک دا ند  سس مممن نیست که د  این آیه مراد از طیبا   محلال  بوده باشد  و گر ناه  

! و سر واضن اسات کاه   "هاشدهلبگو حالل شده است به شما حال"شود: تقدیر آیه  نین می

بخاش  لاذ   مدنای به نین تدبیری بس سخیا است  د  نتیجه الزم است که وا ه طیبا   ا 

-کاه لاذ    هر اه حالل شده به شما "دلخواه حم  کنیمک سس تقدیر آیه  نین رواهد شد: 

 ک(261: 77  ج7121رفخر  ازی   «"بخش و گوا است
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ل  اُک ل واُ﴿دیگر ذی  آیه مای و د   ُح   ِ ْْ یَبلااُم م اُف ل ُاْأ   گویاد: مای  (761 /ربقاره  ﴾ُي 
شود؛  ون باه  طیب گفته می   فته و به حالل هم کا  بهساکیزه  مدنای بهطیب د  لغت گاهی »

ک و طیاب  "بگو ربیو و طیب برابر نیست"شودک ردای تدالی گوید: حرام اطالق می  ربیو

از باا(     فتاه  کاا   بهساکیزه و یا حالل  مدنای بهبخش است و اگر  یز لذ  مدنای بهد  اص  

بارد و حارام نیاز    از رو دن شی، ناساک و نجس لذ  نمای  کس هیچتشبیه بوده است؛  ون 

بخش نیست؛  ون به راطر نهی شرعی ]و ضر  اراروی  گاوا ایی و لاذتی نخواهاد     لذ 

 ک(715: 5رهمان  ج «داشت
 داناد:  ا لذیذ دانسته و دیگار مداانی  ا مجاازی مای    شیه طوسی نیز اص  مدنای طیب 

بخاش  ماایز   گونه است: لذ  طیب یدنی رالصی که از هر آمیختگی به دو  است و آن سه»

 کاه  ایان بخاش  اال  و ساکیزهک ککک و مدنای طیب د  اص  یمی است و آن عبا   است از لذ 

 یزی که عق  یا شرع از آن بااز   شود؛  وند  مدنای ساکیزه و مایز از با( تشبیه استفاده می

 ه که نفس بدان متمای  اسات   ه نفس از تناولش اکراه دا د و آنعین همانی است ک  دا دمی

 ک(17: 2تا  جرطوسی  بی «به رالف آن است ]عق  و شرع نسبت به آن مانع نیست 

 
 کیداولویت تأسیس نسبت به تأ -7-3

یمی از دو مدنای حالل و لذیذ دانسته  بار ایان   برری از مفسرین مدنای طیب  ا منحصر د  

لذیاذ گرفتاه نشاود  ساس بایساتی       مدناای  باه   طیاب  «َحالًل  َطیِّبا  »که اگر د  ترکیب   باو ند

حالل اول نخواهد داشاتک   تأکیدحالل باشد  آن موقع مدنای حالل هیچ ومهی مز  مدنای به

 یازی نخواهد بودک  لذیذ باشد دیگر به این تومیه ن مدنای بهاما اگر طیب 

 کاه  ]یدنی  د  حالى َحالًل  َطیِّبا  » گوید:می «َحالًل  َطیِّبا  »شریا الهیجی د  تفسیر ترکیب 

 تأکیاد   ناه  کناد  تأسیس افاده تا بگیرند لذیذ مدنى به  ا «طیب» که آنست بهتر ساکست  حالل

 ک(716: 7  ج7111رشریا الهیجی   «است تأکید از اولى تأسیس   ه
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بودن طیب  ا ذکر کرده و هم اراذ   تأکیدهم   صاحب مجمع البیان  این حال طبرسیبا 

لذ   ا د  مدنای طیب آو ده است  ولی ترمیحی بین این دو نظر نداده؛  ون هر دو نظریاه  

حاالل اسات    مدنای بهو اما طیب سس گفته شده که آن هم » ذکر کرده است:« قی » ا با کلمه 

کاه مدناای طیاب عباا        استک و گفته شده تأکیدمدنا مفید  ه همو د  کنا  هم آمدن دو وا

رطبرسای    «برناد از آن د  حال و آینده لاذ  مای     ه که مردم آن  ا گوا ا دانسته است از آن

 ک(156: 7  ج7112
ال تل ﴿ولی د  ذی  آیه   ُ ُاّلل ه ُزين ة  م  ر  ْنُح  ُُُق ْلُم  لن 

ُم  یَبلات  ُالط  ِ  بلاه  ُ    ُل  َ  ﴾اللَرْز أ ْخلر 
و طیباا  از  زق گفتاه شاده کاه     » بخش  ا تارمین داده اسات:   مدنای لذ  (12 /راعاراف 

هاسات  ولای   شدههای لذیذ است و قول دیگر این است که مراد از آن حالل زق مدنای به

بخاش د   وز قیامات مخصاوه اها      اولی آن دو ظاهرتر است؛  ون  زق طیب لاذ  

 ک(616: 1رهمان  ج «ایمان رواهد بود
کند که مدناای  بخش بودن مدنای طیب  ا به این دلی  مستند میقاضی بیضاوی نیز لذ 

یدنای   طیباا  »  سانده شده است و دیگار نیاازی باه تمارا  آن نیسات:     « حالًل  »حالل با وا ه 

شامرد؛  اون   که ذوق سالیم آن  ا گاوا ا مای     ه آنداند و یا  یزی که شرع آن  ا طیب می

است کاه اول و قبا     کندک ]مدنای حالل مربو  به کلمه حالال اول داللت میمدنای حالل به 

 ک(771: 7  ج7171ربیضاوی   «از طیب ذکر شده است 

 
 تراد    دفع محظور -7-5

یَبااُ﴿د  آیه   برری از مفسران ي  ُح   ُا  ِ ْْ اناد کاه   اذعاان کارده   (761 /ربقره ﴾ک ل واُم م اُف  ُاْأ 

مدنای طیب  ابتال به رالف اص   ا د  سی رواهد داشاتک فاضا  مقاداد    عدم ارذ لذ  د  

اناد و  اند و گفته شده که دو حاال از آن دو صفت برای مفدول محذوف طیبا   حالًل  » گوید:می

سساند باشاد و اال حاالل و طیاب متارادف       ا اده شده به طیب  یزی که نسبت باه طباع دل  

 ک(1: 2  ج7176رفاض  مقداد   «استرواهند بود و حال آن که اص  عدم ترادف 
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حالل گرفته شود  آن موقاع حاالل و طیاب متارادف      مدنای بهطیب اگر  که اینتوضین 

  آید عدم ترادف اسات و تارادف  ای که سشت سر هم مید  دو کلمه  رواهند بود  ولی اص 

سذیرفتاه  دلی  رالف اص  استک یدنی برای اثبا  ترادف نیاز به دلی  است و عدم ترادف بی

 شود؛  ون مطابق اص  استک  می

 

 «طیب»در « خوشی»نظریات مساعد مفسران نسبت به اخذ معنای  -7-4

تصارین  « طیاب »د  « لذیاذ » یاا « روشی و گاوا ایی » مدنای بهمفسران فراوانی د  تفسیرشان 

 اندک  کرده

و طیب ا مقاب  ربیو ا آنی است که با نفس و طبع هر  یزی سازگا  باشاد     » المیزان:

باوی   مدناای  باه کاه   "عطار طیاب  "نواز است و سخن گوش مدنای بهکه  "کلمه طیب"مانند 

 ماتممن د  آن ساازگا    حال با است که محلى مدنای بهکه  "طیب ممان"آیند است و روش

 ک(171: 7  ج7171رطباطبایی   «باشد
های سااک  بخش است و نفس ه که لذ  و طیب یدنی آن» المریم: التفسیرالوسیط للقرآن

 ک(112: 7تا  جرطنطاوی  بی «کنندسذیرای آنند و با تناولش انبسا  سیدا می
ُ﴿ آیه» وی :انوا  التنزی  و اسرا  التأ ل  ُماُأ ح 

یَبات  واُي  َرم  ن واُ ُت ح  ُآم  ين 
اُال ذ  ُلُ  ل ُْياُأ يُّه   ﴾اّلل ه 

: 2  ج7171ربیضااوی    «که طیاب اسات و از آن لاذ  حاصا  شاود       ه آنیدنی ( 11 /رمائده

 ک(717
ََ لطَّي ِِّانا ِ ﴿ آیه» رهماان    «ها از لذایاذ  وزی دادیام  یدنی به آن (61 /ریونس ﴾َو َرزَْقناُهْم ِمن

 ک(721: 1ج
 یازی اسات کاه از آن لاذ  بارده شاود         مدناای  باه  ماا  ایان و طیب د  » فتن القدیر:

 ک(761: 7  ج7171رشوکانی   «اندکه شافدی و دیگران گفته گونه همان
 بارا   اسات   محلّاال   طیّبا  به مراد و» تفسیرالقرآن: فی الجنان  وه و الجنان  وض

ُک ل لواُ﴿: قولاه  نحاو  طیّاب  به کرد وصا  ا آن کرد حالل ذکر کجا هر تدالى ردا  که آن   

یَبااُ ُي  ُح   ا ُاّلل ه  قُ     ز   ْ اُ م 
 مبّاائى  ارتیا  این و کرد ساکیزه به تفسیر  ا "طیّب" و( 11 /رمائاده  ﴾م 
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تفسایر    ا "طیب" و است لذیذ ها طدام طیّبا  به مراد: دگر گفتند بدضى و کاست طبر  و

 ک(252 ا 257 :6   ج7111رابوالفتوه  ازی   «است بلخى ابوالقاسم ارتیا  این و کردند  لذّ  به

ب لی ُنُيُ م ُ﴿ طیبا  د  آیه» المشاف عن حقائق غوامض التنزی :
لُاتُ  ُْ م   /ربقاره  ﴾ اک ُقن لزُ اُ

ردا آن  ا  وزی کرده اسات  لزوماا حاالل     هر ههای آن؛  را که بخشیدنی از لذ  (712

 ک(271: 7  ج7111رزمخشری   «است

ُالَرْز ُ ﴿ آیه» ن 
ُم  یَبات  ُالط  هاا و  هاای آن از راو دنی  بخاش یدنای لاذ    (12 /راعراف ﴾  

 ک(717: 2رهمان  ج «هانوشیدنی

قْنلاک  ُْ﴿» تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب: ز   ْ ُماُ یَبات  یدنای از  ( 51 /ربقاره  ﴾ک ل واُم ْنُي 

 ک(116: 7  ج7161رقمی مشهدی   «ایمبا( می  و لذیذی است که  وزیتان کرده  ه آن

بخاش اسات   حالل با طیب وصا شد مفید این است کاه آن لاذ    که این» فقه القرآن:

 ک(255: 2  ج7115رقطب الدین  اوندی   « ه د  حال و  ه د  آینده
زماانی گفتاه    و طاب الشیء یطییب»  یاض السالمین فی شره صحیفه سید السامدین:

شود که برای قوه حاسه و دل لذتی ایجاد شودک سس اص  مدنای طیاب عباا   اسات از    می

 ک(261: 2  ج7116ران کبیر   رسیدعلی «که مایه لذ  برای حواس و نفوس است  ه آن

 
 دلیل نقضی -7-2

ا ائه نمود  ایان اسات کاه اگار     « طیب»دانستن مدنای « ساکیزه»توان بر  د دلی  دیگری که می

 اه د     راو دن مطلاق سااکیزه     آیدرو دن ساکیزه دستو  داده  این اشمال سیش میقرآن به 

مدنای عرفی رنظیا( و  ه د  مدنای شرعی رغیرنجس( مایز نیستک  ه بسیا  از  یزهاایی  

شاود   گرفتاه  « روش و گاوا ا » مدنای به« طیب»اند و رو دنشان مایز نیستک اما اگر که ساک

 آیدکاین اشمال سیش نمی

البته شاید کسی اشمال کند که هر طدام گوا ایی هم حالل نیستک ساسه این اسات کاه   

 منظو  از گوا ا  گوا ای واقدی است نه گوا ای ظاهریک یدنی طدامی که با مازاج انساان   اوال 
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 د صادد ایان آیاه    انطباق واقدی دا د  نه انطباقی ظاهری که حاص  رواهش نفس باشدک ثانیا 

مث  اصالت حلیت و یا اصالت طها  ک گویا رداوناد متداال     گوا است بیان حلیت هر  یز

فرماید هر  یازی کاه باا    رواهد منبه امتنانی رود  ا به بندگانش نشان دهد از این  و میمی

توان تخصایص ایان   طبع شما سازگا  است  حاللتان باد! من آن  ا برای شما آفریدمک البته می

نستک به این بیان که هر گوا ایی حاالل اسات  مگار گاوا ایی     عقالیی دا قاعده کلی  ا کامال 

 که یقین به حرمتش دا یم که حالل نیستک

 فته نیز قاب  ا ائاه اسات؛    کا  بهاین دلی  با تومه به دیگر مصادیق طیب که د  غیر غذا 

روشی و گوا ایی د  مفهوم وا ه طیب اسات و مهام   که مسلم است ارذ مدنای   ه آن ون 

 های دیگرک   فته یا کلمه  یا  زق و یا ندمت کا  بهیب د  غذا نیست که ط

؛ گوا ایی هر  یازی مخصاوه باه راود     «الطیب فی کل شیء بحسبه»دیگر  عبا   به

طباطبایی طیب آنی اسات کاه باا نفاس و      به تدبیر عالمه (757: 1  ج7161رمصطفوی   استک

کناد   سازگا  باشد اگر عطر طیب است  یدنی عطری که شامه از آن احساس لذ  مای   طبع

رطباطباایی    ناواز اسات و ککک  طیب است  یدنی سخنی کاه بارای شانونده گاوش      و اگر کلمه

 ک(171: 7  ج7171
و حاالل و یاا سااکیزه مدناای دقیقای       روشی و گوا ایی بوده مدنای بهکه طیب  نتیجه آن

 باشدکنمی

 

 در قرآن« حالل طیب»های لفظی گونه -3
  فته است: کا  به کریم قرآنهای زیر د  صو   به« حالل طیب»وا گان 

وا د شده استک به غیر از یاک ماو د   « طَیِّبا  حاَلال »: د   ها  آیه قرآن طَیِّباً حاَلالً (الف

 ؛11 /مائاده ؛ 761 /ربقاره  بقیه موا د ناظر به غذاست (66 /رانفالکه د با ه غنیمت منگی است  

 (ک771 /و نح  66 /انفال
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بدون الا و الم د  هفت آیه ذکر شده استک به غیر از یاک  « طیبا »وا ه طیبات:  ب(

  51 /ربقاره  بقیه موا د صارین د  غذاسات   (261 /ربقاره مو د که د با ه کسب و د آمد است  

 ک(17 /و طه761 /اعراف ؛11 /مائده ؛761 /نسا، ؛261  712

مدرفه و با الا و الم د  دوازده آیه تمرا  شاده اسات     صو   بهالطیبا  الطیبات:  ج(

د باا ه طداام    صاراحتا  باشد  اما یازده آیاه دیگار یاا    ها د با ه غذا و طدام نمیکه یمی از آن

 ؛26 /انفاال  ؛751  12 /اعاراف  ؛5  1 /رمائاده  1هستند  و یا مصداق با ز آن غاذا و طداام اسات   

 ک(76 /و ماثیه 61 /غافر ؛57 /مومنون ؛11 /اسرا، ؛12 /نح  ؛61 /یونس

 گفته ذکر شده استکهای سیشصو   بهاین وا ه   آیه 27د   مجموعا 

 

 آیه 71ها در بررسی ترجمه -5
افزا  مامع التفاسایر ناو     با استفاده از نرم« حالل طیب»های ا ائه شده از برای بر سی ترممه

 بیش از سنجاه ترممه فا سی قرآن مو د تحقیق قرا  گرفتک  

گاناه رحاالال  طیباا   طیباا  و     هاای ساه  صاو    گونه که گفته شد وا ه طیب باه  همان

هاای ا ائاه شاده از ایان      فته استک اینک ترمماه  کا  بهآیه قرآن د با ه غذا  27الطیبا ( د  

 گیردکمی مو د بر سی قرا   کلمه

 

 حالالً طیباً )چهار آیه  الو 

یَبااُ﴿ -1 ي  ُح   ُا  ِ ْْ ُک ل واُم م اُف  ُاْأ  اُالن اس    121 بقره/) ﴾ياُأ يُّه 
انتخا( کرده و تنهاا مدادودی از   « طیب» ا برای وا ه  «ساک»مدنای  مترمماند  این آیه اکثر 

 اند:اشا ه کرده «بخشلذ » مدنای بهصرین یا ضمنی  صو   بهها ترممه

 دهاد  گاواهى  دل کاه  بود آن طیّب و است  حالل که دهد فتو  عالم که بود آن حالل»

 کاه  گویناد  حمماا  کاه  باود  آن طیّب و بشاید گویند علما که بود آن حالل استک وبالبى که

 کرنسفی( «بباید
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 و حاالل  که حالى د  بخو ید  ا( هارو دنیر است زمین د   ه آن از بدضى مردم ا »

 کرفیض االسالم( «باشد ککک گوا ا و لذیذ و  وا

 کرکاویانپو ( «بخو ید است زمین د  که گوا ا و حالل ها  ندمت از مردم  ا »

 

یَبااُ﴿ -7 ي  ُح   ُا ُاّلل ه  قُ     ز   ْ اُ م 
ُک ل واُم    11 مائده/) ﴾  

 صاراحتا  انادک نسافی نیاز    گرفته« ساک» مدنای به ا « طیب»ها غیر از ترممه نسفی همه ترممه

 ضر  مدنا کرده است: ا انتخا( نمرده و آن  ا بی« لذیذ»مدنای 

 کرنسفی( «زیان بى و بزه بى طیّب حالل کردتان   وز  تدالى ردا   هآن 6بخو یت و»

 

یَبااُ﴿ -3 ي  ْمت ْ ُح   ُا
  25 انفال/) ﴾فُ  ل واُم م اُغ ن 

 اند:دانسته« گوا ا» مدنای به ا « طیب»تنها  ها  ترممه د  این آیه 

 کای(قمشه رالهی «باد شما گوا ا  و حالل بخو ید گرفتید غنیمت هر ه از»

 کربرومردی( «باد شما بر گوا ا  و بخو ید گرفته به حالل که غنائمى از سس»

 کررانی و  یاضی( «باد شما گوا ا  و حالل بخو ید  بیابید غنیمت هر ه از اکنون سس»

 کرطاهری( «بخو ید گوا ا و حالل اید  آو ده فرا نگ  هآن»

باه دقات    «طیبا   حالًل  »البته به غیر از ترممه آرر د  سه ترممه نخست  ترکیب نحوی 

ممله انشائی مدنا شده است  که از این مهت ترممه دقیقای   صو   بهسازی نشده  و مدادل

 نخواهند بودک

 

5- ﴿ ُ ُاّلل ه قُ     ز   ْ اُ م 
یَبااُُفُ  ل واُم  ي    115 نحل/) ﴾ح   ُا

 اند:تصرین یا اشا ه کرده« بخشلذ » مدنای بهد  این آیه تنها دو مترمم 

 کرقرشی( «آیندروش و حالل ایم داده  وز  شما به  ه آن از بخو ید سس»
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 اسات  طبداى  سااکیزه  و شارعى  حاالل  کاه  کارده  شاما   وز  رداوند  ه آن از سس »

 کرمشمینی( «بخو ید

 

 طیبات )شش آیه   ب

 فته یاا د  مدناای اعمای     کا  بهد  مدنای غذا  صراحتا د  هفت آیه « ال»بدون « طیبا »وا ه 

  فته که مصداق با زش غذا استک کا  به

قْناک  ﴿ -1 ز   ْ ُماُ یَبات    42 بقره/) ﴾ک ل واُم ْنُي 
اند و تنهاا  هاا  ترمماه    ترممه کرده «ساک» مدنای به ا « طیبا »ها د  این آیه تمامی ترممه

 دانسته است:  « لذیذ و گوا ا» مدنای بهآن  ا 

 کرمیبدی( «کردیم  وز   ا شما  هآن از هاروشی و هاساکی از رو یدمی»

ردهام   « ا شاما  کاردیم   وز  کاه   ا  اه آن لذیاذها   هاا حالل ها  ساکیزه از رو ید»

 هجری(

 کرقرشی( «کردیم  وزیتان که  هآن آیندها روش از بخو ید»

 «بخو یاد  اسات  شاده  داده  وز  شاما  بارا   کاه  هاا ندمت گوا اترین و ترینساک از»

 کرکاویانپو (

 

قْناک  ﴿ -7 ز   ْ ُماُ یَبات    127 بقره/) ﴾ک ل واُم ْنُي 
اندک بررای نیاز آن  ا مداادل    ترممه کرده« ساک» مدنای به ا « طیب»ها د  این آیه اکثر ترممه

 اند:  و یا حالل  ا د  کنا  ساکیزه آو ده حالل دانسته

 کراسفراینی( « ا شما ایم کرده  وز   ه آن حالل از بخو ید»

 کای(قمشه رالهی «بخو ید ایم کرده شما نصیب ما که ا  ساکیزه و حالل  وز »

 کاالسالم( رفیض «بخو ید دادیم  وز  شما به که(  وا و حاللر ساکیزه و ساک  یزها  از»

 یدناى ر باشاد  سااک  و طیّاب  آن کاه  به شار   بخو ید ایم کرده  وز  به شما  ه آن از»

 کرمیرزارسروانی( «(نباشد ایم کرده حرام  ه آن از و نباشد غیر مال و باشد حالل



 5331پاییز و زمستان ، 6ه ، شمار3ه دور _______________________ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

711 

رراانی و   «بخو یاد  ایام   کرده شما نصیب ما که ا  ساکیزه و حالل  وز ! ایمان اه  ا »

 ک یاضی(

 کرترممه موامع الجامع( «بخو ید کردیم شما نصیب ما که ا  ساکیزه و حالل  وز »

 کررواموی( «بخو ید ایم کرده  وزیتان که حاللى  یزها  از! مؤمنید که شما»

 کرصفا زاده( «بخو ید ایم  داده قرا  شما  وز  که حاللى و ساک ها ندمت از»
دانساته  « لذیذ و گوا ا» مدنای به ا « طیب»ها فقط سه ترممه  د  این میان از بین ترممه

 است:

 «تاان  کاردم   وز   اه  آن از  آفات بى ها روشی و شبهت  بى ها حالل از تبخو ی»

 کرنسفی(

 کرصادق نوبری( «بخو ید کردیم شما نصیب که گوا ا و ساکیزه ها  وزی از»

   رکاویانپو ( «بخو ید ایم داده  وز  شما برا  که گوا ا و ساک ها  ندمت از»

 

ل ْتُل ه  ﴿ -3
یَباٍتُأ ح  ل یْه ْ ُي  ْمناُع  ر  ُهاه  اُح  ُال ذين  ن 

لٍْ ُم    121 نساء/) ﴾ف ب ظ 
هاای  اناد و از ترمماه  دانساته « گاوا ا » مدنای به ا د  این آیه « طیب»های قدیمی اکثر ترممه

 مدناای  باه  ا « طیاب »ها  نین ترممه کرده استک د  حالی که بقیه ترممه  مداصر تنها قرائتی

 اند:گرفته« ساک»

 کاه  هاایى روشای  بریشان بمردیم حرام اند گشته مهود که کسانى آن از ظلمى به سس»

 کراسفراینی( «ا  ایشان بودند بمرده حالل

 ایشاان  بود که حالل هاروشی ایشان بر کردیم حرام شدند مهود که آنان از بیداد  به»

 کرابوالفتوه  ازی( « ا

 کرنسفی( «ایشان بر بود شده کرده که حالل  ا هایى روشى ایشان  بر کردیم حرام»

   کردهم هجری( « ا ایشان مر بود شده کرده حالل که  ا هاروش ایشان بر کردیم حرام»

 «کاردیم  حارام  آناان  بار  باود   حاالل  برایشان قبال  که  ا سسند  دل و ساک  یزها  ما»

   کرقرائتی(
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ن وا﴿ -5 ُآم  اُال ذين  ُلُ   ُُْياُأ يُّه  ُاّلل ه  ل  ُماُأ ح 
یَبات  واُي  َرم    12 مائده/) ﴾ ُت ح 

 دانسته است:« گوا ا» مدنای به ا « طیب»ها تنها هفت ترممه از میان ترممه

 اسات  بمارده  حاالل  کاه  هاایى روشای  ممنیاد  حرام اید آو ده ایمان که کسانى آن ا »

 کراسفراینی( « ا شما تدالى ردا 

 حاالل  شاما  بار  تداالى  رادا    ه آن ها روشی رویشتن بر ممنید حرام مؤمنان ا »

 کرنسفی( «کرد

 کردهلوی( « ا شما است سارته حالل ردا  ه آن لذائذ ممنید حرام مومنان ا »

 شاما  بارا   رادا  کاه   ا لذیذ و ساکیزه  یزها  ممنید حرام( رودتان بر! رمسلمانان ا »

 کربالغی( «است سارته حالل

 نماوده  حاالل  تداالى  رداوند که  ا ا  ساکیزه و لذیذ اشیا، دا ید ایمان که اشخاصى ا »

 کرصادق نوبری( «نمنید حرام رودتان به است

 کرمیرزارسروانی( «است داده قرا  طیّب و حالل: شما بر ردا که  ا لذّاتى نسازید حرام»

 «مشاما ید  حرام است نموده حالل شما برا  رداوند که  ا  یزهایى لذائذ مؤمنان  ا »

 کرانصا ی(

 

قْناک  ُْ﴿ -4 ز   ْ ُماُ یَبات    121 اعرا /) ﴾ک ل واُم ْنُي 
 دانساته « حاالل »گرفتاه و رواماوی آن  ا مداادل    « سااک » مدنای به ا « طیب»ها اکثر ترممه

 است:

 کررواموی( «بخو ید دادیم  وزیتان که حالل از  ه آن»
 است:ضمنی مو د اشا ه قرا  داده  صو   به ا « لذیذ»میرزارسروانی »

 کرمیرزارسروانی( «ببرید لذ  و بخو ید ایم کرده شما  وز  که ا  ساکیزه غذاها  از»

 دانسته است:« لذیذ و گوا ا» مدنای به ا « طیب»اما تنها سنج ترممه به دقت 

 کرابوالفتوه  ازی( « ا شما کنم  وز   ه آن ها روش از بخو ید»
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   کرمیبدی( «دادیم  وز   ا شما که هاروش از ین میخو ید گفتیم»

   کرنسفی( «تان کردیم  وز  که هاروشی این از تبخو ی گفتیم»

   کای(رالهی قمشه «کنید تناول کردیم  وزیتان که قوتى ساکیزه و لذیذ از»

 کررانی و  یاضی( «کردیم  وزیشان ساکیزه و لذیذ قوتى و»

 

ُماُ﴿ -2 یَبات  قْناک  ک ل واُم ْنُي  ز    11 طه/) ﴾ْ 
 اند:مرادف دانسته« حالل» ا با « طیب»د  این آیه نیز برری 

 کرطبری( « ا شما کردیم  وز   ه آن ساکیزه و هاحالل از بخو ید»

 کراسفراینی( «ایم کرده  وز   ا شما ما که هاحالل از بخو ید»

 «کنیاد  تنااول  کاردیم  نصایبتان  کاه  سااکیزه  و حاالل   زق ایان  از( که دادیم دستو  ور»

 کای(قمشه رالهی

 «بخو یاد  ایام  کارده   وز  شاما  بارا   کاه  حاالل  و سااک  هاا   رو اک از( و گفتیمر»

 کرمیرزارسروانی(
 کریاسری( «دادیم  وز  شما به  ه آن  حالل و ساکیزه  یزها  از بخو ید: گفتیم»

 دانسته است:« لذیذ» مدنای به ا « طیب»د  این میان تنها شش ترممه 

 کرابوالفتوه  ازی( « ا شما کردیم  وز   هآن هاروشی از بخو ید»

 کرمیبدی( «دادیم  وز   ا شما که  هاحالل و هاروش و] هاساک از این رو یدمی»

 کرنسفی( «تان دادیم  وز   هآن ها حالل و هاروشی از تبخو ی شان گفتیم و»

 کردهلوی( « ا شما دادیم  وز   ه آن لذائذ از بخو ید گفتیم»

   کرعاملی( «کردیم شما  وز  که بخو ید لذیذ ها رو اکی این از سس»

   کرانصا یان( «بخو ید نمودیم  شما  وز  که   مطبوع و] ساکیزه ها  رو دنى از»

 

 الطیبات )یازده آیه  ج 

یَبات﴿ -1 ُالط  ُلُ     ل 
  5 مائده/) ﴾ق ْلُأ ح 
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 قبا    شخص که  یز  هرر است حالل شما به ساکیزه و ساک  یز هر بگو هاآن به محمد یا»

  یاز  آن نباشاد  دلی  نبو  حدیو و قرآن د  آن شدن حرام به و  نشود متنفر آن از  عالقه از

 ماثال   گشات  متنفر رو دنش از آن به عالقه از قب  انسان که  یز  هر و است حالل و ساک

رصاادق   «(باشندک مى ربیو و حرام هستند صحرا د  که حیواناتى اغلب یا و اال ض حشرا 

 کنوبری(

 کرعاملی( «است شما بر حالل است سسند و ساکیزه  هآن بگو»

 کرصفا زاده( «ساکیزه و رو( رو دنى هر: »بگو»

 کرقرشی( «گشته حالل شما برا ( سسندها طبعر ها ساکیزه بگو»

 کرکاویانپو ( «است شده حالل شما برا ( روبست و ساکر است طیب  هآن بگو »

 و راو اکى  از باشاد  طباع  مرغاو(  و عقا   مطلاو(  کاه  هر اه ر ها ساکیزه همه: بگو»

 کرمشمینی( «گردیده حالل شما بر( زندگى وسای  سایر و سوشاکى

 

یَبات﴿ -7 ُالط  ُلُ     ل 
ُأ ح    4 مائده/) ﴾الْی ْوم 

 کرنسفی( «هاروشی شما بر شد کرده حالل امروز»

 و نارود  به شما  ربائو مزو و نباشد متنفّر آن از طبع و باشد ساکیزه که  یز هر امروز»

 کرمیرزارسروانی( «است حالل شما برا  گردد محسو( طیّب

 کرقرائتی( «است شده حالل شما برا  سسند دل و ساک  یزها    همه امروز »

 

ُالَرْز ُ ﴿ -3 ن 
ُم  یَبات  ُالط    ُ...ُ م  ر  ْنُح    37 اعرا /) ﴾ق ْلُم 

 کرمیبدی( «سارت  که  وز  از هاروشی و هاشیرینی این ککک کرد حرام که گو »

   کرنسفی( « ا  گوا ان بمزه روش طدام ها  وز  از ککک کرد حرام کى محمد یا بگو »

   کردهم هجری( « وز   از  ا هاساک و هاحالل هاروش ککک کرد حرام که بگو  »

 کرعاملی( « ا  ساکیزه و رو( ها  وزی ککک است کرده نا وا و حرام کى»



 5331پاییز و زمستان ، 6ه ، شمار3ه دور _______________________ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

711 

 «اسات   نماوده  مناع   ا رداوناد    وز  سااکیزه  لذائاذ  یدنى طیّبا  کسى ککک  ه بگو»

 کرمیرزارسروانی(

 کرآیتی( «است  کرده حرام  ا طدم روش ها کککرو دنی کسى  ه: بگو»

   کرقرائتی( «است  کرده حرام رود بر  ا سسند دل و ساکیزه ها ککک  زق کسى  ه: بگو»

 

یَباتُ ﴿ -5 ُالط  ُل ه    لُّ
ُي ح    142 اعرا /ر ﴾  

 کای(رالهی قمشه «گرداند حالل مى  ا مطبوع و ساکیزه طدام هر آنان بر و»

 طبیدات  عااد    از قبا   کاه   یزهایىر کندک مى حالل  ا ساک ها رو دنی مردم برا »

 کرصادق نوبری( «(ککند مى قبول  ا هاآن انسان

 کرعاملی( «ککک  حالل شان برا  هاروبی و»

 «ساازد مای   وا و حاالل  ایشاان  برا   ا( نیمو ها آشامیدنی و هارو دنیر ها ساکیزه و»

 کاالسالم( رفیض

( داناد مای  زیاان  باى  و ساکیزه  ا آن سلیم ها ذوق  ا  هآن یدنىر طیّبا  هاآن برا  و»

 کرمیرزارسروانی( «سازدمی حالل

 کرقرائتی( «کند مى حالل برایشان است سسندیده و ساکیزه  ا  هآن و»

   کرمجد(  «کام به آید روش و است ساکیزه طدام / که آن حالل نماید آنان بر»

 

یَباتُ ﴿ -4 ُالط  ن 
قُ  ْ ُم  ز   ْ ُ   72 انفال/) ﴾  

 کرمیبدی( «هاروشی از داد  وز   ا شما و»

   کرنسفی( «هاغنیمت از حالل و روش دادتان  وز  و»

   کرعاملی( «کرد شما  وز  ساکیزه و رو( هر ز و»

 کرمیرزارسروانی( «بخشید  وز  به شما طدام لذائذ و حالل غنائم از و»

 

یَباتُ ﴿ -2 ُالط  ن 
ْ ُم  قْناه  ز   ْ ُ   53 یونس/) ﴾  
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 کرنسفی( «روش ها طدام شان دادیم  وز  و»

   کردهم هجری( «هاروش و هاساک از  ا ایشان دادیم  وز  و»

   کرصادق نوبری( «دادیم  وز  لذیذ و ساکیزه  یزها  از هاآن به»

   کرعاملی( «کردیم ایشان  وز  بود سسند و رو(  هآن و ز»

 کاالسالم( رفیض «دادیم  وز ( گوا ا ها آشامیدنی و هارو دنیر ها ساکیزه از و»

 «بخشاایدیم  زق وساادت و  وز   ا هاااآن طیّبااى و لذیااذ هااا  میااوه و غااذاها از و»

 کرمیرزارسروانی(

 کرصفا زاده( «فرمودیم نصیبشان  وز  و  زق  رو( و ساکیزه ها ندمت از و»

 

یَباتُ ﴿ -2 ُالط  ن 
قُ  ْ ُم  ز   ْ ُ   27 نحل/) ﴾  

 کرطبری( «ترروش و تر شیرین هر ه یدنى ساکیزگان از  ا شما کرد  وز  و»

 کراسفراینی( «حالل روش  یزها  از  ا شما داد  وز  و»

 کرمیبدی( «هاروش و هاساک از داد  وز   ا شما و»

 کرنسفی( «داد فراوان  وز  تان روش ها  رو دنى از و»

 کردهم هجری( «هاروش و هاساک از  ا شما داد  وز  و»

 کای(قمشه رالهی «داد  وز  لذیذ ساکیزه ها ندمت از و»

 گاوا ا  و راو(  ها آ( و حیوانا   لذیذ ها گوشت از و ساکیزه و ساک ما  میوه از»

 کرصادق نوبری( «داد  وز  شما به تدالى رداوند

 کرعاملی( «کرد نصیبش رو( ها رو اک انواع»

 کاالسالم( رفیض «داد  وز  است( گوا ار ساکیزه که  یزهایى از  ا شما و»

   رمیرزارسروانی( «فرمود  وز   ا شما حالل و ساکیزه مواد و لذایذ از و»

 کرآیتی( «داد  وزیتان ساک و روش  یزها  از و»

 کرانصا یان( «داد  وز  شما به دلپذیر و ساکیزه ها ندمت از و»

   کررانی و  یاضی( «داد  وز  لذیذ   ساکیزه ها ندمت از و»
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 کرصفا زاده( «فرمود عنایت  وز  و  زق شما به ساکیزه و حالل و رو(  یزها  از و»

 

قْناه  ُْ﴿ -1 ز   ْ ُ یَباتُ ُ   ُالط  ن 
  21 اسراء/) ﴾م 

 کراسفراینی( «روش ها طدام از  ا ایشان کردیم  وز  و»

 کرابوالفتوه  ازی( «حالل هاروشی از  ا ایشان دادیم  وز  و»

   کرمیبدی( «هاروش و هاساک از  ا ایشان دادیم  وز  و»

 کرنسفی( «ها روشى از شان  دادیم  وز  و»

   کردهم هجری( «هاروش و هاساک از  ا ایشان دادیم  وز  و»

   کای(قمشه رالهی «دادیم  وز   ا هاآن ساکیزه و لذیذ غذا  هر از و»

   کرصادق نوبری( «ایم داده  وز  ساک و لذیذ  یزها  از آدم اوالد به»

 کرعاملی( «شد مند بهره زندگى ها روشی از تا»

   کرموسوی همدانی ترممه المیزان( «کردیم  وزیشان ساکیزه و لذیذ غذا  هر از و»

  وز ( اسات  آدم بناى  مخاتص  فقاط  کاه  لذایذ  سایر و ها میوه ازر طیّبه ندم انواع و»

 کرمیرزارسروانی( «کردیم

 کرآیتی( «دادیم  وز  ساکیزه و روش  یزها  از و»

   کررانی و  یاضی( «دادیم  وز   ا ها آن ساکیزه و لذیذ غذا  هر از و»

 «کاردیم   وز ( هاسات آن طباع  مالیام  کاه   یزهاایى ر هاا  سااکیزه  اناواع  از  ا هاآن و»

 کرمشمینی(

 

ل واُصال حااُ﴿ -5 ُاْعم    ُ
یَبات  ُالط  ن 

ُک ل واُم  ل  س  اُالرُّ   41 منون/)مؤ ﴾ياُأ يُّه 

( نشاود  متنفار  آن از انسان طبیدت عاد   از قب  که هایىآنر ساک ها  وزی از سیغمبران ا »

 کرصادق نوبری( «بپردازید صالن اعمال به و بخو ید

 از و بخاش  لاذّ    اه آن از یدناى ر اسات  طیّاب  و سااک   هآن از بخو ید سیامبران ا »

 کرمیرزارسروانی( «آو ید بجا  شایسته کا  و( است مباحا 



 اکبر ساجدی _____________________ کریم ترجمه فارسی قرآن 15در « حَالل طیّب»نقد و بررسی معادل ترکیبی 

711 

 کرآیتی( «کنید شایسته کا ها  و بخو ید روش و ساکیزه  یزها  از سیامبران  ا »

   کرقرائتی( «دهید انجام نیمو کا  و بخو ید( سسندیده ور ساکیزه غذاها  از! سیامبران ا »

 

یَباتُ ﴿ -11 ُالط  ن 
قُ  ْ ُم  ز   ْ ُ   25 غافر/) ﴾  

 کرابوالفتوه  ازی( «هاروشی از  ا شما داد  وز  و»

 کرمیبدی( «داد  وز  هاساکی و هاروشی از  ا شما و»

 کرنسفی( «هاروشی از کردتان  وز  و»

   کردهم هجری( «هاروش و هاساک از  ا شما داد  وز  و»

   کای(قمشه رالهی «داد  وز  شما به روش لذیذ غذاها  از و»

 بارا  ( شاود  نماى  متنفار  آن از عااد   از قب  انسان که هایىآنر ساکیزه ها  وزی از و»

 کرصادق نوبری( «داد قرا   وز  شما

 کرعاملی( «است داده  وزیتان است ساکیزه و رو(  ه آن از و»

   کاالسالم( رفیض «داده  وز   ا شما( مزه روش و گوا ار ساکیزه  یزها  از و»

 کرآیتی( «داد  وزیتان روش و ساکیزه  یزها  از و»

 «داد  وز  شاما  باه    اسات  هماهناگ  شاما  طبیدات  باا  کاه  ا ] ساکیزه  یزها  از و»

 کرانصا یان(

 کرسو موادی( «داد  وز  شما به روش و ساکیزه  یزها  از و»

 کرحجتی( «داد  وز  شما به لذیذ غذاها  بهترین از و»

 کرصفا زاده( «فرمود نصیبتان  وز  و  زق حالل و ساکیزه و رو( ها رو اکی از و»

 

یَباتُ ﴿ :12 /جاثیه -11 ُالط  ن 
ْ ُم  قْناه  ز   ْ ُ   ﴾ 

 کرطبری( «هاروشیها و ساکی از  ا ایشان کردیم  وز  و»

 کرابوالفتوه  ازی( «روش ساکیزه  یزها  از  ا ایشان دادیم  وز  و»

 کرمیبدی( «هاروش و هاساک از  ا ایشان دادیم  وز  و»
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   کرنسفی( «سلوی و من تیه د  هاروشی شان دادیم  وز  و»

   کای(قمشه رالهی «گردانیدیم هاآن نصیب حالل و لذیذ  وز  هر از و»

 هاا آن به شود نمى متنفر آن از عاد  از قب  نفس که هایى وزی و حالل ها  وزی از»

 کرصادق نوبری( «دادیم  وز 

 کرعاملی( «کردیم مندشان بهره زندگى ها روشی از و»

   کرمیرزارسروانی( «کردیم  وز  هابه آن لذائذ و ساکیزه ندما  انواع از و»

 کرآیتی( «کردیم  وزیشان روش و ساکیزه  یزها  از و»

   کرقرائتی( «کردیم  وز  سسند دل و ساکیزه( ها  رو دنىر از و»

 

 آمده بدستجدول نتایج  -5-1

به قارا  زیار     د  بیست و یک آیه مو د اشا ه مترممانهای ا ائه شده از د صد ترممه

یاا  « لذیذ و گوا ا» مدنای به ا « طیب»  سانزده با   ترممه نسفی از بیست و یک آیه استک مثال 

نسفی د  ترمماه ایان کلماه      مدنایی مشابه با آن گرفته استک د  نتیجه از نظر تحقیق حاضر

 بیشترین دقت  ا داشته استک
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 کلمه طیب در ترجمه مترجمانجدول درصد دقت  -1

 درصد تعداد مترجم درصد تعداد مترجم

 % 53.95 5 کاویانپور % 25.57 51 نسفى

 % 55.75 3 مشكینى % 17.35 55 عاملى

 % 55.75 3 دهلوى % 52.65 59 نوبرى صادق

 % 55.75 3 و ریاضى خانى % 52.65 59 میرزاخسروانى

 % 55.75  3 قرشى % 57.51 3 میبدى

 % 3.17 7 طبرى ترجمه  % 33.33 2 رازى

 % 5.26 5 بالغى % 33.33 2 هجرى  دهم

 % 5.26 5 موسوى % 75.12 6 اى قمشه الهى

 % 5.26 5 انصارى % 75.12 6 آیتى

 % 5.26 5 بروجردى % 75.12 6 قرائتى

 % 5.26 5 پورجوادى % 73.59 1 االسالم فیض

 % 5.26 5 حجتى % 53.95 5 اسفراینى

 % 5.26 5 طاهرى % 53.95 5 انصاریان

 % 5.26 5 مجد % 53.95 5 صفارزاده

 

 ا « طیاب »هایی ومود دا ند که د  تمامی موا د بیسات و یاک گاناه     ترممه  د  مقاب 

 :اندگرفته« ساک و ساکیزه» مدنای به

ک 1  ک نجفاى  6  ک مداز   5 ک صفی علیشاه  1  ک شدرانى 1  ک  هنما 2 اصفهانى   ک بانو 7

ک 71ک ثقفاى   71ک تشامری   72الجاامع    ک مواماع 77ک سایناده   71ک بارز    6ک اشارفى   1  ا فع 

ک 21ک فا ساى   76ک ساراج   71اصافهانى    ک  ضاایى 71ک رواماو    76ک حلباى   75مدفر   

ک 26شاایراز     ک ممااا م21  ک مصااطفو  21زاده   ک مصااباه22ک مجتبااو   27فوالدونااد  

 ک یاسر ک21گرما ود  و  موسوی
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ترممه دقیقی از کلمه طیاب ا ائاه     از نظر تحقیق حاضر مترممان ند این عده از هر

 شان ستودنی استکاند  اما وحد   ویهننموده

 

 «  حالالً طیباً»وصفیت طیب به حالل در ترجمه  -4
حیالًل  »از دیگر موا دی که مای بر سی دا د  وصا بودن طیاب بارای حاالل د  ترمماه     

« حیالًل  طیبیا  »القرآن د باا ه ترکیاب نحاوی طیاب د       که د  کتب اعرا(  ه آناستک « طیبا  

دعااس حمیادان قاسام      ؛16: 7تاا  ج رعمباری  بای   برای حالل اسات   مده  صفت بودن طیبآ

   ک(215: 7  ج7175و د ویش محی الدین   11: 7  ج7125

« حااللِ سااکیزه  »یا حاداق   «  وای گوا ا» صو   به« طیبا   حالًل  »د  نتیجه بایستی ترکیب 

تومه نمارده   « حالل»به « طیب»به نقش تابع بودن  مترممانکه اکثر  ترممه شودک د  صو تی

 اندکبه حالل عطا کرده« واو»آن  ا با حرف عطا 

 

 «حالل»برای « طیب»ها در رعایت وصفیت بررسی ترجمه -4-1

 و  د   ها  آیاه قارآن وا د شاده اسات  از ایان     « طیبا  حالال »که گذشت  ترکیب  گونه همان

 شود:بحو د  این  ها  آیه ا ائه می

1- ﴿ُ اُالن اس  یَبااُياُأ يُّه  ي  ُح   ُا  ِ ْْ   121 بقره/) ﴾ک ل واُم م اُف  ُاْأ 
 اند عبا تند از:  هایی که از حرف عطا واو استفاده نمردهترممه

طبری  اسافراینی  ابوالفتاوه  ازی  میبادی  نسافی  دهام هجاری  دهلاوی  شادرانی          

 زادهک علیشاه  مدزی  اشرفی  انصا ی  ثقفی  فا سی و مصباه صفی

 

ُ َحالًل  َطیِّبا  َو ﴿ -7 ا َرَزقَكُُم اّلّله   11 مائده/ر ﴾کُلُوا مِمَّ

 اند عبا تند از:  هایی که از حرف عطا واو استفاده نمردهترممه
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طبااری  ابوالفتااوه  ازی  میباادی  نساافی  دهاام هجااری  دهلااوی   هنمااا  شاادرانی   

 زادهک   علیشاه  مدزی  اشرفی  انصا ی  ثقفی و مصباه صفی

 

یَبااُفُ  ل واُ﴿-3 ي  ْمت ْ ُح   ُا
  25 انفال/ر ﴾م م اُغ ن 

 اند عبا تند از:  هایی که از حرف عطا واو استفاده نمردهترممه

طبری  اسافراینی  ابوالفتاوه  ازی  میبادی  نسافی  دهام هجاری  دهلاوی  شادرانی          

 زادهک   علیشاه  مدزی  اشرفی  انصا ی  ثقفی  فا سی و مصباه صفی

قرا  گرفته  اما د  موا د دیگر این کاا  از ساوی   ]  د  یک ترممه حرف عطا واو دار  

 محقق نشده استک ترممه مزبو   نین است:  مترمم مزبو   عایت نشده و وحد   ویه

 کر ضایی( «است ساکیزه  و] حالل که حالى د »

 

یَبااُ﴿ -5 ي  ُح   ُا ُاّلل ه  قُ     ز   ْ اُ م 
  115 نحل/ر ﴾فُ  ل واُم 

 ند از:  اند عبا تطا واو استفاده نمردههایی که از حرف عترممه

علیشااه  عااملی     ابوالفتوه  ازی  میبدی  دهم هجری  دهلوی   هنماا  شادرانی  صافی   

 زادهک مدزی  اشرفی  انصا ی  ثقفی  حلبی  فا سی و مصباه

 قرا  گرفته است:]  د  دو ترممه حرف عطا واو دار  

 کر ضایی( «است ساکیزه  و] حالل که حالى د »
 کرفوالدوند( «ساکیزه  و] حالل»

ولی د  آیا  دیگر واو بدون عالمت کروشاه آو ده شاده و د  نتیجاه وحاد   ویاه      

 محقق نشده استک

 

 «واو»جدول استفاده یا عدم استفاده از حر  عطو  4-7

 قرا  زیر است:به « حالًل  طیبا  »مدول  عایت استفاده نمردن از حرف عطا واو د  
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 به حالل طیبوصفیت در  مترجمانجدول درصد دقت  -7

 درصد تعداد 5 3 7 1 مترجم ردیو

 %     1 711 رازى ک7

 %     1 711 میبدى ک2

 %     1 711 هجرى  دهم ک1

 %     1 711 دهلوى ک1

 %     1 711 شعرانى ک5

 %     1 711 صفی علیشاه ک6

 %     1 711 ثقفى ک1

 %     1 15 طبرى ترجمه  ک1

 %     1 15 نسفى ک6

 %     1 15 معزى ک71

 %     1 15 اشرفى ک77

 %     1 15 انصارى ک72

 %     1 15 زاده مصباح ک71

 %     2 51 اسفراینى ک71

 %    2 51  رهنما ک75

 %     2 51 فارسى ک76

 %  7 25    عاملى ک71

 71استک سی و هفت ترممه د  همه  ها  مو د از حرف عطا واو استفاده کرده
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 گیرینتیجه -2
باوده و باا   « طیاب »مدنای دقیاق و حقیقای   « روش و گوا ا»از نظر این سژوهش ترممه  -7

مدنای غیردقیاق و مجاازی ایان    « ساکیزه»که مدنای  قاب  اثبا  است  د  صو تی  دالیلی  ند

 ترکیب استک  

ترمماه شاده   « روش و گاوا ا »به  و بدضا « ساکیزه»به  اکثرا  مترمماند  آثا   «طیب»وا ه  -2

آیاه    75آیه مو د بحو  ترممه نسفی بیشترین دقات  ا د  آیاا  داشاته و د      27استک از 

 ترممه کرده استک« روش و گوا ا» مدنای به ا  «طیب»

یاک وا ه د  آثاا      کاه  اینهای قرآن از دو مهت حائز اهمیت است: یمی مقایسه ترممه -1

تمرا  یک وا ه د  یک اثر  گوناه ماندمس    که این گونه ترممه شده استک دوم  مترممان

 ساد  مای  نظار  بهتوان به این دو مهم دست یافتک شده استک با یک نگاه طولی و عرضی می

 و کا شاان باه    اناد  از ایان  هایی د  ترممه آیا  قرآن داشاته  نین دقت مترممانبرری از 

 برانگیز استک  تحسین  راطر  عایت وحد   ویه

هاا ایان   د   ها  آیه قرآن مو د بر سی قرا  گرفتک د  اکثر ترممه «حالل طیب»ترکیب  -1

ترممه شاده  د   « حالل و گوا ا»یا « هحالل و ساکیز» صو   بهترکیب به همراه واو عطا و 

« حاالل ِ گاوا ا  » صو   بهبوده و بایستی  «حالل»صفت  «طیب»  نحوی لحاظ بهصو تی که 

بسته و نقش صفتی طیاب  ا   کا  بها  آیه  دقت مزبو   ا هر  هترممه شودک هفت مترمم د  

 اند:  اشان نشان دادهد  ترممه

علیشاه و ثقفیک ده متارمم د    دهلوی  شدرانی  صفی ازی  میبدی  ترممه قرن دهم هجری  

هفات متارمم د  هماه     و اناد و سای  برری آیا  با واو و د  برری بدون واو ترممه کارده 

 اندکنبسته کا  به ها  آیه واو  ا د  ترممه ذکر کرده و دقت مزبو   ا 
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 پیشنهاد -2
د  گوا ایی و وصاا باودن    ا با محو یت مدنای طیب « حالال طیبا»سژوهش حاضر ترکیب 

مباانی نحاوی     لحااظ  بهشود ترکیب مزبو  طیب به حالل مو د بر سی قرا  دادک سیشنهاد می

نظیر حال یا صفت برای مفدول مطلق محذوفک  انشائی یا ارباا ی باودن ایان ترکیاب و ککک     

   گیرندک  ها از این زاویه نیز مو د بر سی قرامو د عنایت محققان گرامی قرا  گرفته  ترممه

 

 نوشتپی -1

  ُء طِیبا  و َطابا : لذَّ و زکَا.  الشي  للذي یَْستَلِذُّ اآلکُل َطْعمه. ابن سیدة: َطابَ   َطیِّب:  و طعام   -1

   اْستََطبْناهم: سَألْناُهم ماء  عذبا.  -2

یُِّب خالف الَخبیث قال ابن بري: األَمر کما ذکر، إًِل أَنه قد تتسع معانیه، فیقال: َأرض  َطیِّبة  -3 و في الصحاح: الطَّ

  للتي تَْصلُح للنبات. 

ي  طِیبِ   علی  واحد  یدلُ   صحیح    لذ: الالم و الذال أصل -4 اللَّّذة و اللَّیَذاذَة: طییُب َطعیم   ء. من ذلك طعمٍ في الشَّ

  ء.  يالشَّ 

   طاب الشیء یطیب طیبا اذا کان لذیذا او حالًل فهو طیب.  -5

  و فعلت ذاک بطیبة نفسی، اذا لم یكرهک علیه احد.  -6

   إَِذا کَاَن َسائِغا  في الَحلْق.   َطیِّب    و َطَعام   -7

 فتاه اساتک د  بررای از ماوا د منظاو  از آن راو دن        کاا   بهد  قرآن موا د فراوانی وا ه اک  ررو دن(  -1

راوا ی د   حقیقی نیست  بلمه مدنای اعمی مث  بهرمند شدن و استفاده کردن منظو  اسات  مثا  وا ه حارام   

فرهنگ فا سی که به رو دن ارتصاه ندا د  اما  را برای مدنای بهرمند شدن و استفاده کردن از وا ه اکا  و  

بدین راطر است که مصداق با ز بهرمندی  رو دن استک از این  و هر ما کلمه اک  شود رو دن استفاده می

اعمی اسات کاه مصاداق باا زش غذاساتک       مدنای بهمی  ود  یا ناظر است به غذا و یا ناظر  کا  بهو رو دن 

 اسات   آن د  تصرف مطلق یا و آن گرفتن  مردم اموال اک  از منظو »فرماید: عالمه طباطبایی د  این زمینه می

 تارین  نزدیک رو دن که است آن مجاز  اطالق این مصحن شود  مى نامیده مردم مال رو دن مجاز طو  هب که

 سیدایشش  وز اولین از آدمى که این برا  است  آن انجام به محتاج انسان که است طبیدى عم  ترین قدیمى و

 باه   فتاه   فتاه  ساپس  است  تغذ  شود مى مشغول بدان که عملى اولین و کند  مى احساس که حامتى اولین

 ماال  د  راود  از کاه  تصرفى اولین سس برد  مى سى ازدواج و مسمن و لباس قبی  از رود طبیدى دیگر جیحوا
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 اماوال  مو د د  مخصوصا و گرفتن و تصرف قسم هر مهت مینه هب و است  رو دن همان کند مى احساس

  ا اصاطاله  ایان  نیاز  لغا  سایر و فا سى زبان ندا د  عر( لغت به ارتصاه این و نامند  مى مال رو دن  ا

 (11ا  11: 2  ج7171رطباطبایی   ک«دا ند

 صاو    باه بارده و از منظار کتابات  آن  ا     کاا   باه  ا ربخو یات(  با  این وا ه  17نسفی د  ترممه رود  -6

   ننگاشته استک« بخو ید»

ک 1ک موساو    6االساالم    ک فایض 5صاادق ناوبر      ک1ک بالغاى   1ک باانو  اصافهانى    2ا    قمشه الهىک 7 -71

ک 75ک سایناده   71ک برومارد    71ک بارز    72ک انصاا یان   77ک ا فاع   71ک آیتاى   6ک نجفاى   1میرزارسروانى  

ک 22ک راانى و  یاضاى    27ک حلبى  21ک حجتى  76ک مدفر   71ک تشمری  71الجامع   ک موامع 76سو مواد   

ک 26ک قرائتاى   21ک فوالدوناد   21ک طااهر    26ک صافا زاده   25ک ساراج   21 ک  ضایى اصافهانى  21روامو   

ک موساوی  16ک مما م شیراز   15ک مصطفو   11ک مشمینى  11ک مجد  12ک مجتبو   17ک کاویانپو   11قرشى  

 ک یاسر ک11گرما ود  و 

 

 منابع -5
 کري ُقرآن*

 منابع عربی

، قم، مكتب اًلعیالم 1تحقیق: هارون عبدالسالم محمد، ط، معجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد،  -1

 ق(.1444اًلسالمی، )

 ق(.1414، بیروت، دار صادر، )لسان العربمنظور، محمد بن مكرم،  ابن -2

، تحقییق: محمدعبیدالرحمن المرعشیلی، وییلأانوار التنزیل و اسیرار التبیضاوی، عبداّلّله بن عمر،  -3

 ق(.1411العربی، )، بیروت، دار احیاء التراث 1ط

، تحقییق: علیی هاللیی و علیی تاج العروس من جواهر القاموسحسینی زبیدی، محمد مرتضی،  -4

 ق(.1414، بیروت، دار الفكر، )1سیری، ط

 ق(.1415سوریه، داراًلرشاد، ) ،اعراب القرآن و بیانهدرویش محیی الدین،  -5

 ق(.1425منیر و دارالفارابی، )دمشق: دارال ،اعراب القرآن الكریمدعاس حمیدان قاسم،  -6

، بییروت، دار الكتیاب العربیی، 3ط الكشاف عین حقیائق ایوامل التنزییل،زمخشری، محمود،  -7

 ق(.1447)
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، قیم، 1تحقییق: محسین حسیینی امینیی، ط شرح صیحیفة سیید السیاجدین،سید علیخان کبیر،  -1

 ق(.1441انتشارات جامعه مدرسین، )

، دمشیق، بییروت، دار ابین ک ییر و دار الكلیم الطییب، 1ط فتح القدیر،علی،  شوکانی، محمد بن -1

 ق(.1414)

، قیم، انتشیارات جامعیه مدرسیین، 5ط المیزان فی تفسیر القرآن،طباطبایی، سید محمد حسین،  -14

 ق(.1417)

، تهیران، انتشیارات ناصرخسیرو، 3ط مجمع البیان فی تفسیر القیرآن،طبرسی، فضل بن حسن،  -11

 (.ش1372)

 تا(.نا، )بی، بیمکبی التفسیر الوسیط للقرآن الكریم،طنطاوی، سید محمد،  -12

محقق: احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احییاء  التبیان فی تفسیر القرآن،طوسی، محمد بن حسن،  -13

 تا(.التراث العربی، )بی

 تا(.عمان و ریاض: بیت اًلفكار الدولیه، )بی ،التبیان فی اعراب القرآنحسین،  بن عبداّلّله  ،عكبرى -14

جا، مجمیع تحقیق: سید محمد قاضی، بی کنز العرفان فی فقه القرآن،فاضل مقداد، جمال الدین،  -15

 ق(. 1411جهانی تقریب مذاهب اسالمی، )

 ق(.1424تراث العربی، )، بیروت، دار احیاء ال3ط مفاتیح الغیب،بن عمر، فخر رازی، محمد -16

 ق(.1414، قم، موسسة دار الهجرة، )2ط المصباح المنیر،بن محمد، فیومی، احمد -17

11-  ، ، قیم، کتابخانیه 2ط فقه القرآن فی شرح آیات اًلحكیام،قطب الدین راوندی، سعید بن هبة اّلّله

 ق(.1445آیت اّلّله مرعشی نجفی، )

تحقیق: حسین درگیاهی،  الدقائق و بحر الغرائب، تفسیر کنزبن محمدرضا، قمی مشهدی، محمد -11

 (.ش1361، تهران، سازمان انتشارات وزارت ارشاد اسالمی، )1ط

تهیران، بنایات ترجمیه و نشیر کتیاب،  التحقیق فی کلمیات القیرآن الكیریم،مصطفوی، حسن،  -24

 (.ش1364)

 منابع فارسی

تحقیاق: دکتار    الجنان فی تفسیر القارآن   وض الجنان و  وه ابوالفتوه  ازی  حسین بن علی   -27

 ق(ک7111صن  مشهد  آستان قدس  ضوی  رمحمدمواد یاحقی و دکتر محمدمهدی نا
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کاشاانى    فایض  انتشاا اتى  و تحقیقااتى    تهاران  مؤسساه  7   قارآن  ترمماه سیدکاظم   ا فع  -22

 (کش7117ر

 نجیاب : تحقیاق  لالعاامم   القرآن تفسیر فى الترامم تاجطاهر   بن شاهفو  ابوالمظفر اسفراینى  -21

 (کش7115فرهنگى  ر و علمى   تهران  انتشا ا 7رراسانى    الهى اکبر على و هرو  مای 

 (کش7111ماویدان  ر   تهران  انتشا ا 71  قرآن  ترممهمحمود   تبریز   اشرفى -21

 و تهاران  نشار    7ررمشااهى     بها،الادین  ویراساتا :  قرآن  ترممهمسدود   روشابر انصا    -25

 (کش7111 وز  ر فرزان سژوهش

 (کش7111اسوه  ر   قم  انتشا ا 7  قرآن  ترممهحسین   انصا یان  -26

 (ک  ش7111سروش  ر   تهران  انتشا ا 1  قرآن  ترممهالمحمد   عبد آیتى  -21

مسالمان    زنان تهران  نهضت قرآن  تفسیر د  الدرفان مخزنامین   نصر  سیده اصفهانى  بانو  -21

 (ک  ش7167ر

 (کش7112قرآن  ر   تهران  بنیاد7  قرآن  ترممهاصغر   برز   -26

 (کش7166صد   ر   تهران  انتشا ا 6  قرآن  ترممهابراهیم   محمد سید برومرد   -11

 ق(ک  7116حممت  ر قم  انتشا ا  ،حجة التفاسیر و بالغ اإلکسیرالحجت   عبد سید بالغى  -17

 تا(ک  و ربی مکنا  بیبی قرآن  ترممهابوالقاسم   ساینده  -12

 داییرة   تهاران  بنیااد  7ررمشااهى     بهاا، الادین   ویراساتا :  قارآن   ترممهکاظم   سو مواد   -11

 ق(ک  7171اسالمى  ر المدا ف

 تا(کنا  ربی  بیمکبی قرآن  ترممهشها(   آ انى  تشمر  -11

 ق(ک7161برهان  ر   تهران  انتشا ا 1  ماوید   وان تفسیرمحمد   تهرانى  ثقفى -15

 تا(کنا  ربیما  بی  بیکوثریدقو(   مدفر   -16

 (ک  ش7111بخشایش  ر قم  انتشا ا  ،6  ردا  بوستان از گلىمهد    سید حجتى  -11

 (ک  ش7111اساطیر  ر   تهران  انتشا ا 7  قرآن  ترممهاصغر   على حلبى  -11

  تهاران   7  ترجمیه بییان السیعادة فیی مقامیات العبیادة،اهلل   حشامت  و  یاضى   ضا رانى  -16

 (ک  ش7112نو   ر  سیام دانشگاه انتشا ا 

 ق(ک7171مولى  ر   تهران  انتشا ا 7   قرآن ترممهمحمد   روامو  -11
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علاى    محماد  شایه  و بلاو   الحاق  عبد الغفو  عبد:   تحقیققرآن ترممهاهلل   ولى شاه دهلو   -17

 (ک  ق7171  رمجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشریف  مدینه  7 

 ستمیان  مرضیه  بر سی وا ه طیاب باا توماه باه مراحا  مدناشانارتی وا ه   اار شاده د           -12

 (ک  ش7111ر  های قرآنی حوزه و دانشگاهبنیاد سژوهش  مشهد  7  ،(2قرآن و اد( رمجموعه 

 فرهنگاى  تحقیقااتى    قام  موسساه  7   قارآن  ترممههمما ان   و محمدعلى اصفهانى   ضایى -11

 (ک  ش7111دا الذکر  ر

 (کش7116کیهان  ر   تهران  انتشا ا  هنما تفسیر و ترممهالدابدین   زین  هنما -11

 تا(ک  انتشا   ربی سهامى   تهران  شرکتقرآن ترممه ضا   سراج  -15

  7تحقیق: میر مالل الادین ا ماوی      الهیجی تفسیر شریا بن علی  شریا الهیجی  محمد -16

 (کش7111تهران  دفتر نشر داد  ر

 (ک  ش7111  راسالمیة   تهران  انتشا ا 7  قرآن  ترممهابوالحسن   شدرانى  -11

 ق(ک7166اقبال  ر   تهران  انتشا ا 7  قرآن  ترممهالمجید   عبد نوبر   صادق -11

 (کش7111کوثر  ر  ایانه مهان فرهنگى   تهران  موسسه2  قرآن  ترممهطاهره   صفا زاده  -16

 (کش7111منو هر   ر   تهران  انتشا ا 7  صفى  تفسیرباقر   محمد بن حسن صفی علیشاه  -51

 (ک  ش7111قلم  ر   تهران  انتشا ا 7  قرآن  ترممهاکبر   على قزوینى  طاهر  -57

 (کش7161صدوق  ر غفا    تهران  انتشا ا  اکبر على: تحقیق عاملى  تفسیرابراهیم   عاملى  -52

 (ک  ش7166کتا(  ر   تهران  انجام7  قرآن  ترممهالدین   مالل فا سى  -51

   تهاران  دا  7الماریم     دا  القرآن علمى هیئت: تحقیق قرآن  ترممهمهد    محمد فوالدوند  -51

 ق(ک7175المریم  ر القرآن

 (ک  ش7111فقیه  ر   تهران  انتشا ا 7  عظیم  قرآن تفسیر و ترممهنقى   سیدعلى االسالم  فیض -55

 (کش7111قرآن  ر از هایىد س فرهنگى   تهران  مرکز77  نو   تفسیرمحسن   قرائتى  -56

 (کش7111بدثت  ر   تهران  بنیاد1  الحدیو  احسن تفسیراکبر   على سید قرشى  -51

ناا     تهران  بای 7 واقى    دکترعلى: تحقیق قرآن  ترممهقرن دهم هجری  مترمم: نامشخص   -51

 (کش7111ر

   (کش7111اقبال  ر   تهران  انتشا ا 1  قرآن  ترممهاحمد   کاویانپو   -56
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 (ک  ش7111قدیانى  ر   تهران  انتشا ا 2  قرآن  ترممهگرما ود   علی   -61

  مشاهد   2رراساانى     زاده واعا   آیة اّلّله  مقدمه: الجامع  موامع تفسیر ترممهگروه مترممان   -67

   (کش7111 ضو   ر قدس آستان

 تاوس     تهاران  انتشاا ا   2یغماایى     حبیاب : تحقیاق  طبر   تفسیر ترممهگروه مترممان   -62

 (ک  ش7156ر

   تهاران  انتشاا ا   7اساتادولى     حساین  ویراساتا :  قرآن  ترممهالدین   سیدمالل مجتبو   -61

     (کش7117حممت  ر

 (ک  ش7112مجد  ر امید   تهران  انتشا ا 76  قرآن  ترممهامید   مجد  -61

   (کش7117  الهاد   قم  ر2  قرآن  ترممهعلى   مشمینى  -65

   (کش7111ماویدان  ر بد قه انتشا ا    تهران  سازمان7  قرآن  ترممهعباس   زاده  مصباه -66

 (ک  ش7111رکتا(   نشر   تهران  مرکز7   وشن  تفسیرحسن   مصطفو   -61

 (کش7112اسوه  ر   قم  انتشا ا 7  قرآن  ترممهکاظم   محمد مدز   -61

 (کش7111المریم  ر القرآن   قم  دا 2  قرآن  ترممهناصر   شیراز   مما م -66

 علمیاه  حوزه مد سین قم  مامده المیزان  تفسیر ترممه  5باقر    محمد سید همدانى  موسو  -11

 (ک  ش7111قم  ر

  5حممات     اصاغر  علاى :   تهاران  تحقیاق  کشف األسرار و عدة األبرار میبد    شید الدین  -17

 (ک  ش7117کبیر  ر امیر انتشا ا 

  تهاران  انتشاا ا    7بهبود     باقر محمد: تحقیق رسرو   تفسیر ضا   على میرزارسروانى  -12

 ق(ک  7161اسالمیه  ر

 ق(ک7161اسالمیه  ر   تهران  انتشا ا 7  آسان  تفسیرمحمدمواد   رمینى  نجفى -11

  تهاران   1ماوینى     عزیازاهلل  دکتار : تحقیاق  مسجع  تفسیر  ترممهابوحفص محمد   نسفى  -11

 (کش7161سروش  ر انتشا ا 

 (کش7111الزهرا،  ر فاطمة   قم  انتشا ا 2  قرآن  ترممهمهد    ا   قمشه الهى -15

 بنیااد    قام  انتشاا ا   7تهراناى     حائر  مهد  آیة اّلّله : تحقیق قرآن  ترممهمحمود   یاسر   -16

 ق(ک  7175مهد   ر  امام فرهنگى
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 مجالت
ا   717  تهران  صاص فصلنامه ارالق سزشمی  «کریم قرآنامنیت غذایی از دیدگاه » زاقی  علی   -11

 (کش7111  ر761

غاذایی  مدیا های بهداشاتی مواد ترین حالل و طیب عالی»سو   فتن اله و مهدوی  فرنگیس  عالی -11

 (کش7161  ر51ا  17  صصبابل نشریه اسالم و سالمت   «از دیدگاه قرآن


