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چکیده
در برخی آیات کالمی قرآنکریم ،تعابیری وجود دارد که در آنها خداوندد متعداب بدا ل عدی عتدابآمید و
هشدارگونه ،پیامبر اکرم (ص) را مورد خطاب قرار داده است .از برجستهترین گونههای این عتابها میتدوان
به نهی از شرک ،امر به طلب بخشش از خداوند ،نهی از شک ،نهی از پیروی خواستههای اهل کتداب ،تدذکر
به ،تقدّم ترس از خدا بر ترس از مردم ،تأکید بر حفظ الهی و عتاب بر ت ریم حالب الهی اشاره کدرد .از آنجدا
که برگرداندن چعین تعابیری به زبان فارسی یا هر زبان دیگری ممکن است شائبه عدم عصمت پیامبر اکدرم
(ص) را در ذهن خوانعده ایجاد و تقویت کعد؛ لذا ترجمه ایدن دسدته آیدات از جایگداه حسداس و خطیدری
برخوردار بوده و مسئولیت مترجم آن را دو چعدان میسازد؛ چرا که انتقاب ص یح م توای این گونده آیدات،
اف ون بر حفظ ساختارهای دستوری و بالغی و نی همسانی تأثیر متن مبدأ و مقصدد بدر مخاطبدان ،توجده و
اشراف ویژه مترجم را به مبانی کالمی طلب میکعد .این جستار بر آن است ضمن بهرهگیری از آرای مفسّران
و م ققان قرآنی و با تکیه بر پیشفرضهای کالمی ،برخی از مهمترین ترجمههای این آیات را مورد بررسی و
نقد قرار داده ،تا در این رهگذر ،پس از بیان ضعف و قوتهای احتمالی این ترجمدههدا و ارزیدابی روشهدای
گوناگون بهکار گرفته شده در آنها ،اعم از لفظی ،وفادار ،آزاد و تفسیری بده معرفدی موفد تدرین روش در
تطبی مراد واقعی این دسته از آیات مبادرت ورزد.
واژههای کلیدی :نقد ترجمه قرآن ،عصمت پیامبر (ص) ،خطابهای عتابگونه قرآن

Email:Ali.Hajikhani@modares.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
عصمت انبیای الهی ـ بهویژه خاتم پیامبران ـ از گناه و خطا ،بهطور اجمـال ،مـور پـریر
تمام متکلّمان مسلمان است .با وجو ایـ  ،اخـتف هـایی میـان قر ـههـای مهـم ر زمینـه
محدو ه عصمت پیامبران مشاهده میشو  .چنانکه مطابق اعتقا مشهور اشاعره ،پیـامبران از
انجام گناهان کبیره ،بهطور مطلق و نیز گناهان صغیرهای که پست هستند ،اما بهصورت سهو
انجام میگیر و گناهان صغیره عمدی ،معصوم هستند .هر چند ر مور گناهـان صـغیرهای
که پست نیستند ،اجماع بر عدم عصمت ارند (تفتـازانی ،9041 ،ج64 :6؛ یوسـفیان و شـریفی،

 .)989 :9711معتزله نیز عصمت پیامبران را اندکی گستر هتر از اشاعره انسته و گناهان کبیره
را بهطور مطلق ،چه پیش از بعثت و چه پس از آن ،خواه بهطـور عمـدی و خـواه بـهطـور
سهوی ،جایز نمی انند .هر چند ر جواز گناهان صغیره غیر نفرتآور ،میان آنهـا اخـتف
است (همدانی781 :9011 ،؛ اب ابی الحدیـد ،9787 ،ج .)1 :1ر مقابل ،امامیه ،ائل بر عصـمت
مطلق و همه جانبه پیامبران ر همه امور هستند (شیخ مفید.)74 :9719 ،

یکی از مباحث کفمی موجو ر رآنکریم که از یربـاز ههـ مفساـران شـیعه و اهـل
سنت را به خو مشغول کر ه است ،وجوه خطابهای عتابآمیز و نکوهشگونه خداوند به
پیامبر اکرم (ص) است .چنانکه ر  50آیه بهصورت مسـتقیم و ر  07آیـه بـهصـورت
غیرمستقیم پیامبر (ص) مور خطاب رار گرقته است .با توجه به رابطه مستقیم ای موضـوع
با محدو ه عصمت پیامبر (ص) ،مفساران و محقّقان رآنپژوه ،همچون متکلّمـان ،بـه تبیـی
آیات موجو ر ای زمینه پر اختهاند .اقرا ی همچون قخررازی و آلوسی با اعتقا اشـعری؛
زمخشری با نگاه اعتزالی؛ شیخ طوسی ،سیدمرتضی و عفمه طباطبایی نیز با باور امامی،
به تفسیر آیات قوق اهتمام ورزیدهاند.
ر ای میان توجه مترجمان قارسی زبان رآنکریم نیز ر ترجمه آیـات عتـابگونـه بـه
پیامبر (ص) بیشباهت به مفساـران نیسـت .بـا وجـو اسـتفا ه همگـانی از ترجمـه ـرآن و
تخصاص نداشت مخاطبان آن بهصورت نسبی ،بر مترجم رآن الزم است ،بـا مهـارت و
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تی خاص به ترجمه ای گونه آیات بپر از ؛ تا ابهام عارضی آنها را برطر کنـد .هرچنـد
ر ای میان ترجمههای محدو ی ،به انتقال یق پیام و محتوای ای آیات همت گماشتهاند.
ترجمههای تحتاللفظی؛ وقا ار و معنایی با اختف های موجو میان آنها ،به جهت پایبندی
قراوان به انتقال معنای الفاظ و ساختارهای ستوری مت مبـد بـه زبـان مقصـد ،هرگـز ر
ترجمه آیات عتابگونه به پیامبر (ص) که ممک است ظاهر آنها موجب لغـز

مخاطـب

شو  ،موقق نبو هاند؛ چرا که رسالت ای گونـه ترجمـههـا انتقـال کـاو هـای تفسـیری ر
خصوص عصمت انبیا نیست .ر ترجمههای آزا نیز هر چند به مبانی کفمی و زبان معیـار
توجه شده است؛ اما به جهت مقید نبو ن مترجم به ساختارهای مت مبد و تمرکز بر انتقال
پیام ،شامل آسیبهایی چون حر

و اضاقه لفظی و معنوی؛ کـاهش رتبـه تیریرگـراری بـر

مخاطب و ر موار ی نیز بر اشتهای شخصی است .ترجمههای تفسیری به جهت توجـه
به مبانی کفمی رآن؛ بازسازی قضای آیات؛ انتقال نسبی مت

رآن به زبان معیـار مـت

مقصد؛ هکر بر اشتهای تفسیری ر پرانتز یا فب ،مناسبتری نـوع ترجمـه ر موضـوع
مور بررسی است (ر.ک :جواهری .)59-06 :9781 ،هرچند میزان موققیت مترجمـان ر ایـ
نوع ترجمه نیز با آسیبهایی همراه است که بدانها اشاره خواهیم کر .
از آنجا که ر پژوهش حاضر به بررسی و نقد پیشقرضهای کفمی مهمتری مترجمان
رآن میپر ازیم ،به جهت رعایت حجم مطالب ،تنها به قهرستی از شبههانگیزتری آیـات ر
ای زمینه که بهصورت مستقیم پیامبر اکرم (ص) را مور خطاب رار ا ه است ،اشـاره
میکنیم؛ ر ا امه ارزیابی مختصری از تفاسیر را ارائه نمو ه تا مـا را ر نقـد هـر چـه بهتـر
قضای کفمی ترجمهها یاری رسـاند .ر زمینـه پیشـینه تحقیـق نیـز ،بایـد یـا آور شـد کـه
پژوهشهای صورت گرقته پیرامون خطابهای عتابآمیز ،همگـی بـا تمرکـز بـر تفاسـیر و
همسو با هد

محققان گـر آوری شـده و رویکـر مترجمـان مـور توجـه نبـو ه اسـت.

مهمتری تحقیقها ر ای زمینه عبارتند از:
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 -9مقالـه «جســتاری ر خطـابهــای عتــابآمیـز خداونــد بـه پیــامبر (ص)» از مهــی
شریفیاصفهانی .ای پژوهش بهصورت قهرستوار به تف

مفساران ،پیرامون خطـابهـای

عتابآمیز اشاره کر ه است .ر ا امه نیز رویکر اهل تفسیر ر تبیی پـن آیـه مهـم ر ایـ
رابطه ،مور توجه رار گرقته و ر پایان نیز حکمت ایـ خطـابهـا از نظـر ـرآنپژوهـان
مطرح شده است (ر.ک :شریفیاصفهانی.)9789 ،

 -1مقاله «پژوهشی ر خطابهای خداوند به پیامبر ر رآن» از مهی شـریفیاصـفهانی.
ر ای تحقیق بهصورت قهرستوار به شمار

گونههای خطابهـا بـا محوریـت یـدگاه

رآنپژوهان اشاره شده است (همان.)9781 :

 -7مقاله «خطابهای الهی به پیامبر (ص) ر نهی از شک» از زینب براتی .ر ای مقالـه
رویکر مفساران پیرامون هفت سته از آیات ،مور توجه رار گرقته است (براتی.)9714 ،

 -2گونههای خطابهای عتابآمی
 -1-2نهی از شرک

آیات نهیکننده پیامبر اکرم (ص) از شرک به و نوع سته بندی میشوند:
دسته اول :آیاتی که مخاطب آن عموم انسانها از جمله پیامبر (ص) اسـت (ر.ک :اسـرا/
 11و 71؛ شعرا197 /؛ یونس 945؛ صص )88

دسته دوم :آیاتی که مخاطب آن ،بهصورت خاص ،شخص پیامبر (ص) است .برخـی از
مفساران حکم آیات سته نخست و مرا از خطاب آنهـا را نـوع انسـانهـا انسـتهانـد
(قخررازی ،9014 ،ج .)714 :14برخی نیز امات اسفمی را مخاطب ایـ آیـات مـی اننـد
(طوسی ،بیتا ،ج .)050 :5از میان آیات سته وم آیه  56سـوره زمـر شـبهه بیشـتری ر
هه مخاطب ایجا میکند که به بررسی آن میپر ازیم.
ِ
ِ
ِ
وحى إِلَي َ ِ
نَ مِذَ قَبْل ِ َ ِ َ
ذَ
ذكتْ َ لَيَ ْبذبَ ََّ ََّ ََ َُل َ
ُذك َو لَوََُذ مَ ََّ م َ
لى الَّذِ َ
﴿ َو لَقَ ْد ُأ َ ْ
ذك لَذِ َْ أ ْْ َ
ك َو إ َ
ِ
نَ﴾ (زمر )56
ال َْخاسكِ َ
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ارزیابی تفسیری

نگاه مفساران و محقّقان ر تبیی خطاب آیه یکسان نبو ه است .هر چند برخی از آنان ضم
اشاره به جنبه بشری رسولاکرم (ص) خطاب را متوجه ایشان می انند (طوسی ،بیتا ،ج07 :1؛

سـبحانی ،9041 ،ج .)990 :6اماا سایر مفساران بهنحوی رصد ز و ن ابهام موجو برآمدهانـد.
چنانکه پارهای ،مخاطب حقیقی را مسلمانان انسته و آیه را از باب «ایّاک اعنی و اسمعی یا
جاره» می انند .ای

اعده که معا ل ضرب المثل قارسی «به ر میگـویم تـا یـوار بشـنو »

است ،ر بیان اهل بیت (علیهم السفم) نیز مطرح شده است؛ امام صا ق (ع) میقرماید« :ن ََز َل
الْقُرآنُ ب ِ ِإی ِ
اك َأ ْعنِي َو ْاس َمعِي یَا َج َار ُة» (کلینی ،9041 ،ج579 :1؛ معرقـت .)988 :9710 ،عـدهای
َّ
ْ
نیز با توجه به شرطی بو ن آیه ،به مسئله قرضی بو ن کفم و عدم تحقق آن اشاره کـر هانـد
(قخررازی ،9014 ،ج011 :11؛ آلوسـی ،9096 ،ج)118 :91؛ چرا که پرور گار با وجـو آگـاهی
به شرک نورزیدن پیامبر (ص) ،ایشان را تشـویق کـر تـا بـر اخـفص و تقـوایش بیاقزایـد
(زمخشری ،9041 ،ج .)771 :7طبرسی نیز با توجه به عصمت پیامبر (ص) ،خطـاب را تـی یبی
نسبت به ایشان و تهدیدی برای یگران می اند( .طبرسی ،9711 ،ج)114 :8
ترجمهها

اگر شرک ورزى هر آینه تباه شو کر ارت و همانا شوى از زیانکاران( .معزّی)
اگر شرک ورزى حتماً کر ارت تباه و مسلّماً از زیانکاران خواهى شد( .قوال وند)
اگر مشرک شوى ،تمام اعمالت تباه مىشو و از زیانکاران خواهى بو ! (مکارمشیرازی)
اگر براى (خدا) شریک بگ یرید البته عمل تو تباه گر و از زیانکاران شوى( .رهنما)
اگر براى [خدا] انباز بگیرى عمل تو [و ایشان] تباه گر و البتّه از زیانکاران شوید.
(حلبی)
اگر (به قرض محال) شرک آرى بی گمان تباه شو کر ار تو و به طور طع باشى از
زیانکاران( .سراج)
اگر براى خداوند شری کى رار بدهید هر آینه باطل و محو گر عمل تو ،و باشى از
زیانکاران( .مصطفوی)
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(هنوز مشرکان جاهل از تو موحد کامل طمع شرک ارند؟)  ...اگر بـه خـدا شـرک
آورى عملت محو و نابو مىگر و سخت از زیانکاران خواهى گر ید( .الهی مشهای)
(پس از آن براى طمع و آز نداشت مشرکی به رخواستشان از پیغمبراکرم آن حضـرت
را تهدید نمو ه و ترسانده میقرماید :اى محماد (ص)  ...اگر به خداى تعالى شرک آور ه
و براى او انبازگیرى ،هر آینه عمل و کر ارت باطل و تباه میشو  ،و البتّه از زیانکـاران
میباشی( .قیضاالسفم)
ارزیابی ترجمهها

از میان ترجمه های قوق ،ترجمه معزّی ،قوال وند و مکارم به یک شـیوه ـ بـدون آنکـه
ابهام موجو را ر هه مخاطب بز ایند ـ به ترجمه آیه پر اختهاند .جز آنکه قوال وند
به شکل معنایی ،ر مقابل مکارم بهنحو وقا ار آیه را ترجمه کر هاند.
ر ترجمه رهنما و مصطفوی برای ز و ن شرک از ساحت پیامبر اکرم (ص) ،ضمیر
﴿لَِ ِ َْ َأ ْْ َكتْ َ ﴾ ،به نوع انسان ارجاع ا ه شده است .با مراجعه به سیاق آیات سوره زمر
و همچنی تفاسیر موجو  ،روش میشو که چنی ترجمهای ناصحیح و خف ظـاهر آیـه
است .اقزون بر ای  ،اختف ضمیرها ر و ترجمه خف

اسلوب زبـان مقصـد اسـت .از

همه مهم تر ،شرک یگران منجر به حبط عمل و خسران پیامبر (ص) نخواهد بو و ایـ
خف واعد عقلی و رآنکریم است .چنانکه ر آیات متعد ی چنی آمده اسـتَ ﴿ :و
ال تَزِ ُر وازِ َر ٌة وِ ْز َر ُأ ْخكی﴾ (ر.ک :انعام 950؛ اسرا96 /؛ قاطر 98؛ زمر .)1

ر ترجمه حلبی نیز هرچند مخاطب شرک ،رسولاکرم (ص) بیان شده است؛ اماا ر
ا امه اشتباهی قاحش رخ ا ه است ،چرا که حبط عمل و خسران که نتیجـه شـرک هسـتند،
بهصورت جمع معنا شده است .ر حالیکه اگر به قرض محال ،مخاطب شرک شخصِ
پیامبر (ص) باشد حبط عمل و خسران متوجه وی خواهد بو نه یگران.
ترجمه سراج نیز با وجو آنکه تا حدو ی ابهام موجو را برطر نمو ه است؛ اماا به بـا
توجه به اعده منطقی و عقفیی که :طرح قـرض محـال ،محـال نیسـت؛ ر عبـارت «اگـر
14
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(به قرض محال) شرک آرى» هن وز احتمال وجو شرک از ساحت رسول اکرم (ص)

را می توان بر اشت کر .
ترجمه برگ یده:

با توجه به نکات تفسیری پیشی

ر مرا پرور گار از تهدید پیـامبر (ص) مـیتـوان

ترجمه الهی مشهای و قیضاالسفم را صحیح انست و توضیح آنها را مطابق با تفاسیر
رآن انست .هرچند ر ترجمه الهی مشه ای ،تعا ل ترجمه و انسـجام مطالـب و زبـان
معیار بهتر رعایت شده است.
 -2-2امر به طلب بخشش و مغفرت از خداوند

ر شماری از آیات رآن که به ظاهر از ناقرمانی پیامبر (ص) خبر می هند ،خداونـد بـا
الفاظی چون «استغفر» (نسا945 /؛ غاقر 66؛ محمد 91؛ نصر « ،)7غفر» (قتح « ،)1تاب»
(توبه  )991و «عفو» (توبه  )07رسولاکرم (ص) را به طلب آمـرز

سـتور مـی هـد.

تبیی صحیح ای آیات عفوه بر آگاهی از شین نزول آنها ،ت نظر ر پیشقرضهای
کفمی موجو ر زمینه عصمت را میطلبد .ر ای بخش به مهمتری آیاتی که ر آنها
خداوند پیامبر (ص) را به طلب بخشش امر کر ه است ،اشاره میکنیم.
ِ
ِ
ِ
ِ
يَ َخصِذيُا
اب بِال َْب ِّق لوَ ْبَُ َم بَيْ ََ الن َّاس ب ِ َُا َأ َر َ
الف) ﴿إِمَّا َأ َمزلْنَا إِلَيْ َ
اّلل َو َال تَََُ لِّل َْخذائن َ
ك الَْوَ َ
ئك ه َ ُ
* َو اسوَ ْغفِكِ ه ِ
اّلل ت َا َن َغ ُف را رَّ ِحيُا﴾ (نسا)945-946 /
اّلل إ َّن ه َ َ
ََ
ْ
ارزیابی تفسیری

مطابق شین نزول ای آیات ،زره قر ی از صحابه پیامبر (ص) به سر ت رقت صاحب آن بـه
یک نفر از طائفه «بنی ابیرق» ـ به نام طعمه ـ مظنون شد .سارق و تی متوجه خطر شـد ،زره
را به خانه یک نفر یهو ی انداخت و از بیله خو خواست که نز پیامبر (ص) بـر پـاکی او
گواهی هند و وجو زره را ر خانه یهو ی گواه بر برائت او گیرند ر ای شـرایط سـارق
19
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تبرئه شد و یهو ی متهم گر ید و یا پیامبر صد کر کـه سـارق را تبرئـه کنـد و یهـو ی را
مجازات نماید که ای آیه نازل شد (ر.ک :تفاسیر ،هیل آیات  947تا  941سوره نسا.)/

اکثر مفساران و وع جریان قوق را پریرقتهانـد ولـی ر حمایـت پیـامبر (ص) از شـخص
خائ پیش از صدور حکم ،اختف کر هاند .گروهی ستور به استغفار را به لیل تصمیم آن
حضرت ر قاع از خائ

انستهاند( .آلوسی ،9096 ،ج976 :7؛ زمخشری ،9041 ،ج )651 :9ر

مقابل ،برخی نهی مطرح شده را لیل بر و وع «منهی عنه» نمی انند؛ چرا که مطابق روایـات،
پیامبر (ص) ر مسئله تو ف کر و منتظر وحی ماند .هد

وحـی نیـز آگـاهی حضـرت از

روغگو بو ن طعمه و بیگناهی شخص یهو ی بو (قخـررازی ،9014 ،ج199 :99؛ مجلسـی،

 ،9047ج .)71-78 :91عده ای نیز با آحا انست روایات موجو  ،مرا از خطاب را امات
پیامبر (ص) می انند (طوسی ،بیتا ،ج.)795 :7

عفمه طباطبایی با ر کر ن باور گروهـی ر تصـمیم پیـامبر (ص) ر قـاع از شـخص
خائ چنی مینویسد« :ای پندار که رسول خدا (ص) ر ل بنا گراشته بو تا از آن خـائ
علیه مر یهو ی طرقداری کند پنداری باطـل اسـت  ...معنـای اسـتغفار ر ایـ آیـه طلـب
آمرز

گناهانی که از آن جناب سرز ه باشد نیست؛ زیرا آن حضرت معصوم از گناه اسـت؛

بلکه معنایش جلوگیری از امکانی است که خائنان خواستار آن بو ند و معنای آیه ای اسـت
که« :ای پیامبر طرقدار خائنان مبا

و به سوی آنان تمایل نک و از خدا بخواه که تـو را ر

امر سفارشاتش موقق بدار ( ».طباطبایی ،9091 ،ج)10-17 :6
ترجمهها

و از خدا آمرز

بخواه ( ...قوال وند)

و از خداوند ،طلب آمرز

نما! ( ...مکارمشیرازی)

و از خداوند (براى میل به تبرئه مسلمان به گمان برائت او) آمرز

بخواه ( ...مشکینی)

یا محمد! از ای که صد نمو ى به یهو ى بىگناه عقـاب کنـى ،از خداونـد تعـالى
طلب مغفرت ک ( ...نوبری)
11

واکاوی و نقد ترجمه آیات کالمی  ___________________________ ...علی حاجیخانی و عبداهلل میراحمدی

(یا محماد صلّى اللّه علیه و آله) (براى آنچه از شئون بشرى بر تو عارض میگر و
به کسی که لح حجات و برهانش بهتر است میل کنى یا به مسـلمانى بـراى اسـفمش
تمایل بیشتر نشان هى هر چند اینها گناه نیست ولى بهصورت گنـاه ظـاهر مـیشـو )
استغفار ک ( ...خسروی)
و (از مساعدت و کمک به نا رستکـاران کـه ر ل تـو رخ ا ) از خـدا آمـرز
بخواه ( ...قیضاالسفم)
ارزیابی ترجمهها

از میان ترجمه های قوق ،قوال وند و مکارم بدون رقع شـبهه موجـو  ،بـه ترجمـه آیـه
پر اختهاند .ر حالی که سایر مترجمان با توجه به شین نزول موجو ر تفاسـیر ،آیـه را
ترجمه کر هاند.
با توجه به مطالب ارائه شده ،ترجمه نوبری و قیضاالسفم هر چند به شـین نـزول آیـه
ولو به اختصار اشاره کر هاند؛ ای ابهام را ر هه مخاطب ایجا میکند که پیامبر (ص)

ر ضمیر خویش صد طرقداری از مسلمان خائ

ر مقابل با مر یهـو ی را اشـته اسـت.

ر حالیکه چنی مطلبی مخالف با ساحت گرامی رسولخدا (ص) است.
ر ترجمه خسروی نیز با وجو اشاره به شین نزول آیه چند اشکال عمـده وجـو ار :
گرایش پیامبر (ص) به مسلمان خائ علیه شخص یهو ی؛ احتمال خطا ر احوال بشـری و
نیوی پیامبر؛ گناه ندانست پیش اوری ر ضاوت.
ترجمه برگ یده:

ترجمه مرحوم مشکینی کامفً مطابق با سیاق آیات و تفسیر ارائه شده از عفمه طباطبایی
و همچنی مبانی کفمی است .ر ای ترجمه ،عدم تمایل لبی پیامبر اکرم (ص) به مسلمان
خائ را که شواهد را ر بیگناهی خویش قراهم آور ه ،نشان می هد.
17
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ِ
ِ
ِ َ ِ
يَ﴾ (توبه )07
وى نَوَبَي َّ ََ ل َ
اّلل ََ َ
نَ َص َد ُق اْ َو تَ ْعل ََم الََْاذب ِ َ
َك الَِّ َ
ب) ﴿ ََفَا ه َ ُ
نك ل َم أذم َ ل َُه ْم َح َ
ارزیابی تفسیری

مفساران و محقّقان جدای از شین نزول آیه ،به تبیی

نذك﴾ و
اّلل ََ َ
یق جملههای ﴿ ََفَا ه َ ُ

﴿ل ِ َم َأذِم َ ل َُه ْم﴾ که به ترتیب اللت بر ارتکاب معصیت و ظهور ر عقاب ارند ،پر اختهاند
و به ای وسیله عتاب موجو را از ساحت پیامبر (ص) ز و هاند .چنانکـه سیدمرتضـی
نك﴾ به صدور گناه اشارهای ندار ؛ بلکـه بـرای
اّلل ََ َ
بر ای باور است که عبارت ﴿ ََفَا ه َ ُ
فرکرال
ّال و
بزرگداشت و نرمی خطاب هم استفا ه میشو ؛ مانند عبارت «أرایت رحمک
ّ
ل » که ما هنگام خطاب بدون ای که صد توبیخ و تنبیهی اشته باشـیم مـیگـوییم ...
جمله ﴿ل ِ َم َأذِم َ ل َُه ْم﴾ نیز مخصوص عقاب نیست؛ چرا کـه ظهـور ر اسـتفهام ار و
مرا از آن استخراج هکر علت اهن ا ن از جانب پیغمبر اسـت و ضـروری نیسـت کـه
وجوباً و حتماً حمل بر عقاب شو (سیدمرتضی ،بیتا.)954 :
ر نگاه عفمه طباطبایی نیز خطاب قوق ،از باب «ایّاک اعنی و اسمعی یا جاره» بو ه

نك﴾ از سم انشائیه
اّلل ََ َ
و مرا از آن تصریح روغ مناققان است .همچنی جمله ﴿ ََ َفا ه َ ُ
عائیه و مانند عبارت قارسی «خدا پدرت را بیامرز » ،است .همچنی با توجه به آیـات
 01-01سوره توبه مشخص می شو که مصلحت مسلمانان ر ای بو که ای قتنهگران
ر جنگ شرکت نکنند ،زیرا باعث ایجا قسا و تفر ه میشدند .بنابرای خطـا و گنـاه
متوجه پیامبر (ص) نیست  ،چرا که عملی بر خف

امر خدا و یـا بـر خـف

مصـلحت

مسلمانان انجام ندا ه است .عبارت ﴿ل ِ َم َأذِم َ ل َُه ْم﴾ نیز به ای معنا است که اگر اجـازه
نمی ا ی بهتر و زو تر رسوا میشدند و ایـ

ر اصـل ر مقـام ظـاهر کـر ن نفـاق و

روغگویی متخلفان است؛ چرا که آنان با کوچکتری امتحانی خو را لو ا ه و رسـوا
می شدند .ر نتیجه آیه قوق ،ر ظاهر ربر ارنده عتاب بو ه ولی ر باط مدح لطیفـی
برای پیغمبر اکرم (ص) است (طباطبایی ،9091 ،ج.)185-180 :1
10
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ترجمهها

خدایت عفو کند .چرا به آنان اهن ماندن ا ى؟ مىبایست آنها که راست مىگفتنـد
آشکار شوند و تو روغگویان را هم بشناسى( .آیتی)
خدایت ببخشاید ،چـرا پـیش از آنکـه [حـال] راسـتگویان بـر تـو روشـ شـو و
روغگویان را بازشناسى ،به آنان اجازه ا ى؟ (قوال وند)
خداوند تو را بخشید چرا پیش از آنکه راستگویان و روغگویان را بشناسـى ،بـه آنهـا
اجازه ا ى؟! (خوب بو صبر مىکر ى ،تا هر و گروه خو را نشان هند!) (مکارم)
(اى رسول) خدا تو را ببخشاید چرا پیش از آنکه روغگویان از راستگویان بـر تـو
معلوم شوند به آنها اجازه ا ى؟ (بهتر آن بو که رخصت ر ترک جها ندهى تـا آن
را که به راستى ایمان آور ه از آن که روغ مىگوید امتحان کنى)( .الهی مشهای)
خدا تـو را مـور بخشـش و لطـف ـرار هـد ،چـرا پـیش از آنکـه [راسـتگویى]
راستگویان بر تو روش شو  ،و روغگویان را بشناسى [از روى مهر و محبتـى کـه بـه
ایشان ارى] به آنان اجازه [ترک جنگ] ا ى؟ (انصاریان)
ضم اشاره به شین نزول آیه  ...خدا تو را عفو نمایـد و ببخشـد ( ...وظیفـه و کـار
پیغمبر (ص) مداراة است» به آن حضرت خطاب کر ه میقرماید ):چرا ایشان (مناققی ) را
(براى ماندن ر مدینه و نرقت به جنگ تبوک) اهن و قرمان ا ى تا اینکه براى تو هویدا
می شد آنان را که ( ر عرر و بهانه آور ن) راست میگفتند ،و روغگویان را می انستى
(میشناختى) (قیضاالسفم)
ارزیابی ترجمهها

از میان ترجمههای قوق ،ترجمه آیتی و قوال وند به یک شیوه و بدون آنکه ابهام موجـو را
اّلل
از هه مخاطب بز ایند به ترجمه آیه پر اختهاند .جز آنکه قوال وند عبـارت ﴿ ََ َفذا ه َ ُ

نك﴾ را بهصورت عایی ترجمه کر ه اماا مترجم یگر آن را به شـکل ماضـی ترجمـه
ََ َ
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کر ه اند .با توجه به سخ هکر شده از سیدمرتضی و عفمه طباطبـایی ر مـییـابیم کـه
ترجمه عایی برای عبارت قوق صحیحتر است.
مکارم و الهی مشهای براساس شواهد و رای تفسیری و شین نزول موجو  ،به ترجمـه
آیه پر اختهاند .هر چند ابزار و الفاظ مور استفا ه ایشان ابل نقد است لیک هر و متـرجم
به سیاق آیات و شین نزول موجو توجه کر هاند .با وجو ای  ،ای ابهام همچنـان ر ههـ
مخاطب وجو ار که پیامبر (ص) به جهت عجله ر اجازه به متخلفان ،خطا نمو ه و بایـد
استغفار نماید.
ترجمه برگ یده:

ر ترجمه انصاریان و قیضاالسفم ر حالیکه به شین نزول آیه توجه شده اسـت لیـل
اجازه پیامبر (ص) به متخلفان را ر قت و رحمت ایشان هکـر نمـو ه و از ایـ طریـق شـبهه
عجله ر اهن ا ن را برطر کر هاند .هرچند ترجمه انصاریان مور پـریر تـر اسـت و از
ضعفهای ترجمه قیضاالسفم همچون عدم تعا ل ترجمه ،حر و اضا هـای قـراوان و
بر اشتهای استحسانی ،مبرّا است.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ذكاًا سم ْْذوَقِيُا﴾
ك َو نَ ْهدنَ َ
ك َو َما تَ َأخَّ َك َو نُو َّم م ْع َُوَ ُه ََلَيْ َ
اّلل َما تَقَدَّ َم مَ َذمب ِ َ
ج) ﴿ليَ ْغف َك ل َ
َك ه َ ُ
كص َ
(قتح )1
ارزیابی تفسیری

مفساران و محقّقان با عنایت به شین نزول آیـه بـه معناشناسـی وا ه «هنـب» و «غفـران»
پر اختهاند .چنان که برخی با توجه به سیاق سوره قتح که بر بشارت اشاره ار ؛ «هنب»
را ر ای جا مصدر انستهاند که به مفعول خویش اضاقه شده است و مـرا از آن ،گناهـانی
است که مر م نسبت به پیـامبر (ص) روا اشـتند و نگراشـتند ایشـان وار مکـه شـو .
بنابرای معنای آمرز

ای گناه ،نسخ احکام شـمنان حضـرت یعنـی مشـرکان اسـت.
15
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گناهان باشد ،تعلق به قتح ندار  ،چون ربطی بی قتح و آمرز

چنان چه منظور آمرز

گناهان نیست (سیدمرتضی ،بیتا.)950 :

عفمه طباطبایی نیز مقصو از «هنب» را آرار و تبعات سوئی می اند که عوت پیامبر
(ص) برای کاقران و مشرکان ر پی اشت .از نظر ایشان ،گناه گرشته رسولخـدا (ص)

گناهانی است که از نظر کاقران وی بهخاطر آنها مستحق عقوبت است .گناهـان آینـده
نیز کشت بزرگان ریش پس از هجرت میباشد .مغفرت خداوند نسبت به ای گناهـان
عبارت است از پوشاندن آنها بهوسیله گرقت

درت ـریش بـا قـتح مکـه (طباطبـایی،

 ،9091ج.)787-784 :98
ترجمهها

تا خداوند از گناه گرشته و آینده تو رگرر ( ...قوال وند)
تا خدا گناهان بلى و بعدى (پیروان) تو را ببخشد ( ...کاویانپور)
تا خدا آنچه از پیامد (کـار) تـو مقـدم شـده و آنچـه مـدخّر شـده را برایـت بیـامرز ...
(رضایی)
تا خدا گناه تو را آنچه پیش از ای بو ه و آنچه پس از ای باشد براى تو بیامرز ...
(آیتی)
تا خداوند گناهان گرشته و آیندهاى را که به تو نسبت مى ا ند ببخشد (و حقّانیـت
تو را رابت نمو ه) و ( ...مکارم)
تا خدا گناه تو ـ کارهاى ناروایى که مشرکان و شمنان رباره تو روا اشتند ـ را ،آنچـه
ر گرشته بو ه و آنچه اکنون و سپستر باشد ،بیامرز ـ بپوشاند و بز ایدـ ( ...مجتبوی)
بعد از آن خداوند [بر ارر برکت تقدیر ای پیروزى عالمگیر (صلح حدیبیاـه)] اشـتباهات
گرشته تو را و نیز آنچه که ممک است ر آینده پیش آید بر تو مىبخشد( ...صفارزا ه)
تا خدا به پا ا

پاک نمو ن تو مکه را از شرک ،و کعبـه را از بـت و بـتپرسـتى،

بیامرز گناهان گرشته و آینده تو را [گناه خو که رخور مقام نبوت است مطـابق آیـه
 91سوره محمد]( ...یاسری)
11
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تا خداوند گناهان گرشته و آینده تو را بیامرز (گناهانى را که کفار بر تو مى یدنـد
مانند هتک مقدساتشان ،به اعفى كلمة ّال بز اید ،و تـرک اولـىهـا را کـه خـو گنـاه
مى یدى به شمول رحمت ببخشاید) ( ...مشکینی)
تا خدا از گناه گرشته و آینده تو ر گرر (مفساـری

ر ایـ آیـه گوینـد :مـرا از گنـاه

پیغمبر ،گناه او بو به عقیده مشرکان کـه عـوت او را بـه توحیـد خـدا بزرگتـری گنـاه او
مىشمر ند و مقصو از گناه گرشته و آینده عوت بل از هجرت و بعد از هجرت بـو ) ...
(الهی مشهای)
ارزیابی ترجمهها

از میان ترجمههای قوق ترجمه قوال وند و آیتـی بـدون توضـیح تفسـیری بـه ترجمـه آیـه
پر اختهاند و ابهام صدور گناه از پیامبر (ص) را به هه مخاطب منتقل کر هانـد .ر ترجمـه
رضایی هر چند هنب به پیامد کار معنا شده است ،امـا همچنـان ابهـام ارتکـاب گنـاه ر آن
وجو ار .
سایر ترجمهها با توجه به تفاسیر موجو و روایات تفسیری شـبهه موجـو را رقـع
کر هاند .ترجمه کاویانپور ر استغفار پیغمبر (ص) از گناه امت ،هر چند تییید تفسـیری
ار ؛ اماا مطابق با تفسیر شایع و رای نبو ه و با سیاق سوره قـتح نیـز مواققـت نـدار .
یاسری نیز هر چند به شین نزول آیه و ماجرای صلح حدیبیاـه اشـاره کـر ه اسـت؛ اماـا
«هنب» را ر ای آیه به «مراتب معنوی پیامبر (ص)» ترجمه کر ه است؛ ای ترجمه هـر
چند بر پایه یکی از وجوه تفسیری است ،اماا وجه تفسیری غالب نمیباشد.
صفارزا ه نیز با اشاره به شین نزول ،به ترجمه آیه پر اخته است .البتـه ر پـاور ی
رصد ز و ن صدور گناه از پیامبر (ص) برآمده که ر ای مسیر موقق نبو ه اسـت .ایشـان
ر پاور ی چنی مینویسد« :مرا از تقصیرهاى گرشته ،مربوط به زمـان بـل از بعثـت
است و عفو ر آینده نیز شامل غفلتهایى ر ترک اولى است و الّا پیامبرى مقام عصمت و
18
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مبرّا از گناه است و اساساً آخری معنى هنب که حکم ققهى ار گنـاه اسـت و معـانى
مقدام بر آن خطا و اشتباه مىباشد ،پس به رع ایت شناخت مقام ،ر ای آیه شایسته یدم
که (اشتباه) معا ل هنب رار گیر ».
و اشکال عمده ر تبیی قوق عبارتند از:
 -9مشخص نکر ن مرجع قاعل تقصیرهای گرشته و عفو ر آینده ،چرا که ایـ امـر از
جانب مشرکان صورت گرقته است.
 -1باور به امکان صدور ترک اولی از رسولاکرم (ص)؛ امری کـه از نظـر مفساـران
برجسته شیعه همچون عفمه طباطبایی ،محال است.
مرحوم مشکینی ر ترجمه خویش با وجو آنکه ابهام نخست ر ترجمه صفارزا ه
را برطر

کر ه است؛ اماا ایشان نیز ارتکاب ترک اولی به پیامبر (ص) را ممک می انند.

مکارم با وجو آنکه به وجه رای تفسیری آیه نظر اشـته اسـت؛ اماـا یقـاً مشـخص
نکر ه که گناه انست کارهای پیامبر (ص) و نسبت گناه به آن حضـرت از جانـب مشـرکان
صورت گرقته است نه اقرا ی یگر.
ترجمه برگ یده:

ترجمه مجتبوی و الهی مشهای با توجه بـه ـرای تفسـیری ،ابهـام موجـو را برطـر
کر هاند و صدور گناه را از ساحت رسولاکرم (ص) ز و هاند .هر چند مرحوم الهی مشهای
بهصورت یق مرا از گناه گرشته و آینده را تبیی کر ه است.
 -3-2نهی از شک و تردید

ر برخی از آیات رآنکریم ضم اشاره به اصول مشترک میان اسفم و ا یان توحیدی
پیامبر اکرم (ص) را از تر ید ر ای امور باز می ارند (ر.ک :یونس 10؛ هو 91؛ سجده

17؛ انعام 990؛ بقره  .)901-905ر آیاتی نیز با طر انگیزههای مشـرکان ،پیـامبر را بـه
11
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هوشیاری قراخوانده تا ر برابر نیرنگ آنها تر یدی به ل راه ندهد (ر.ک :هـو .)941

ر ای بخش به شبهه انگیزتری آیات موجو ر ای زمینه اشاره میشو .
ِ
نَ﴾ (بقره 901؛ یونس 10؛ انعام )990
الف) ﴿فَ ََل تََُ مَ ََّ م ََ ال ُُْ ُْوَكِ َ
ارزیابی تفسیری

ر نگاه مفساران ای آیات ،بر و وع شک از پیامبر (ص) اللت ندار تا مناقی عصمت باشد؛
زیرا اگر پیامبر (ص) ر نبوتش تر ید کند یگران بر ای شک سـزاوارترند و تر یـد ایشـان
مستلزم بطفن شریعت است (قخررازی ،9014 ،ج .)744 :91از ای رو است که عدهای با آنکه
پیامبر (ص) را مخاطب آیه انستهاند؛ مرا حقیقی را امت ایشان می انند (طوسی ،بـیتـا ،ج:1

17؛ طبرسی ،9711 ،ج .)010 :9برخی نیز کفم را بر سبیل قرض و بر طریق تشویق و تهیـی
می انند که زیا تی ر عصمت پیامبر (ص) محسوب میشـو (زمخشـری ،9041 ،ج.)714 :1
جمعی نیز خطاب را از باب «ایّاک اعنی و اسمعی یا جاره» انستهاند (سبحانی.)194 :9016 ،
ترجمهها

پس نباید ر شمار تر یدکنندگان باشى( .آیتی)
پس زنهار از تر یدکنندگان مبا ( .قوال وند)
پس اى آ مى چو یگران ر آن و ل مبا ( .عاملی)
بنابرای  ،هرگز از تر یدکنندگان مبا ! [مسلّماً او تر یدى نداشت! ای

رسى بـراى

مر م بو !] (مکارم)
(چون رآن عظیم به پیغمبر اکر م قرستا ه شده به آن حضرت خطاب نمو ه)  ...پس
البته از شکا آورندگان مبا ( .قیضاالسفم)
پس [ ر اینکه معجزه خواهى منکران و مخالفتهاى اهل کتاب از روى حقیقـتجـویى
نیست] از تر یدکنندگان مبا ( .انصاریان)
84
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« ر ای آیه گر چه مخاطب ،پیغمبر -صلّى اللَّه علیه و آله -است ولـى خطـاب بـه
جمیع خلق است» ... ).پس نبا

تو از شک کنندگان( .یاسری)

ارزیابی ترجمهها

با بررسی ترجمههای قوق رمییابیم که ترجمههای آیتی و قوال وند بدون توضیح تفسـیری
خطاب آیه را متوجه پیامبر (ص) ساختهاند .آ ای عاملی نیز با توجه به سبک خاص ترجمـه
خویش ،نوع انسانها را مخاطب آیه می اند نه پیامبر اکرم (ص)؛ ر حالیکه با توجه به
سیاق ای آیات و با مراجعه به تفاسیر چنی ترجمهای ناصواب است.
سایر ترجمهها به خوبی شک و تر ید را از ساحت رسولاکرم (ص) مبرّا انستهاند.
هر چند ترجمه قیض االسفم و یاسری قراتر از ترجمه آزا  ،بلکه به نوعی تفسیر بو ه و
از حوصله مخاطب خارج میباشد که به بخشی از ترجمه آنها اشاره کـر هایـم .چنـی
ترجمه ای که خسروی نیز از طرقداران آن است ـ چنانکه ر ارزیابی ترجمـههـا بـدان
اشاره می شو ـ چند ضعف عمده ار  :اطناب مملّ ،عدم همسانی تیریر مت مبد و مت
مقصد بر خوانندگان یا عدم تعا ل ترجمه ،حر

و اضاقههای قراوان ،ارائه تفسـیرهای

هو ی و بی اساس ر برخی موار و نظایر آن.
ترجمه انصاریان هر چند ارای توضیح تفسیری است و لیل تر ید را مشخص میکند،
اماا شبهه وجو شک و تر ید ر پیامبر (ص) را از هه مخاطب برطر نمیکند.
ترجمه برگ یده:

ترجمه مکارمشیرازی با توضیح تفسیری مناسب و مختصر ،بـه خـوبی ابهـام حاصـل را
برطر نمو ه و مقصو حقیقی خداوند را به مخاطب انتقال می هد.
ِ
كف ِ
َ َو إِمَّذا
ذد َءابَ ُ
ى م ِ ْكنَةٍ ِّم َُّا نَ ْعبُ ُد َه ُؤ َالء َما نَ ْعبُ ُد َ
ذاه ُهم ِّمذَ قَبْذ ُ
ون إ ِ َّال تَ َُا نَ ْعبُ ُ
ب) ﴿فَ ََل تَ ُ
لَُ ف س ُه ْم مَصِيبَ ُه ْم غَيْك منقُ ٍ
ص﴾ (هو )941
َ َ
َُ
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ارزیابی تفسیری

مفساران ر تبیی ای آیه ،همچون آیات پیشی عمل کر هاند و و وع شک را از ساحت
پیامبر اکرم (ص) ز و هاند .برخی با آنکه ظاهر خطاب را متوجه پیامبر (ص) انستهاند،
مخاطب حقیقی را امات ایشان می انند (طوسی ،بیتا ،ج .)11 :5گروهی نیز علت مخاطب
رار ا ن پیامبر (ص) را لداری ا ن به ایشان انستهاند (زمخشری ،9041 ،ج.)079 :1
ترجمهها

پس نبا

ر تر یدى از آنچه مىپرستند ( ...معزّی)

پس رباره آنچه آنان [مشرکان] مىپرستند ر تر ید مبا

( ...قوال وند)

پس رباره (بطفن) آنچه آنان مىپرستند ر شک و تر ید مبا

( ...مشکینی)

پس [اى پیامبر] رباره آنچه مشرکان مىپرستند با آنها بحث و جدل نک ( ...صفارزا ه)
پس شکا و تر یدى ( ر باطل بو ن) معبو هایى که آنها مىپرسـتند ،بـه خـو راه
مده! ( ...مکارم)
پس ر آنچه ای جماعت کاقران ومت می پرستند به شک مبا

(و ر قرجام مـر

آنها و کیفر آنها بداً تر یدى مک ( ...خسروی)
(یا محمد) بعد از آن که صه امم گرشته و عبا ت آنها را به بتها و چگونگى نزول بـف
را به آنها هکر کر یم یگر تو رباره عبا ت مشرکی مکه به بتها ر شک نبا

( ...نوبری)

( ...چون رآن کریم به پیغمبراکرم قرستا ه شده به آن حضرت خطاب کر ه میقرمایـد):
ر شکا و و لى مبا

از آنچه (بتهایى که) ایشان (مشـرکی ) مـیپرسـتند (کـه بـه سـبب

پرستش آنها به عراب گرقتار خواهند شد ( )...قیضاالسفم)
ارزیابی ترجمهها

با وجو آنکه نهی از انجام عملی لیل بر انجام نبو ه و صر

هشدار مرا است ،اماا به

جهت مخاطبان غیر تخصصی ترجمه ،ضروری است مترجمان ظراقتهای ترجمه را اعمال
نمایند .با ت ر ترجمههای قوق ر مییابیم که جز قیض االسفم سایر مترجمان شـک و
81
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تر ید را از پیامبر اکرم (ص) برطر نکر هاند .هرچنـد برخـی ماننـد مشـکینی و مکـارم بـا
توضیح تفسیری ،لیل عدم شک را بطفن معبو مشرکان هکر کر ه که چنـی تبیینـی تیییـد
تفسیری ار  ،اماا به هیچ وجه ر ز و ن شبهه موجو ر هه مخاطب مدرر نیست.
ترجمه معزّی ،قوال وند ،خسروی و نوبری همگی به یک رو  ،مخاطب شک و تر ید
را پیامبر اکرم (ص) انستهاند .با ای تفاوت که معزّی به شکل تحـتاللفظـی ،قوال ونـد بـه
شیوه وقا ار و سایری به شیوه تفسیری و آزا به ترجمه ای آیه پر اختهاند.
ترجمه برگ یده:

ترجمه صفارزا ه بدون آنکه همچون قیضاالسفم توضیح تفسیری ارائـه هـد ،بـا
ظراقتی لغوی ابهام موجو را برطر

ساخته است .ر ای ترجمه ﴿م ِ ْكنَةٍ﴾ بـه بحـث و

جدل ،معنا شده که کامفً صحیح است و به ت و مراجعه ایشان به کتابهای لغت اشاره
ار  .چنانکه راغب اصفهانی ر معنای ای وا ه چنی مینویسد«« :م ِ ْریَکة» ر لغـت بـه
معنای و ل بو ن و تر ید اشت ر کارها اسـت کـه اخـص از شـک اسـت« .امتکرا » و
«مماراة» یعنی استدالل کر ن ر چیزی که و لی ر آن هست و بـرای اربـات صـحت یـا
نا رستی آن به لیل متوسال شوند( ».راغب اصفهانی )155 :9091 ،روشـ اسـت کـه بـار
معنایی «بحث و جدل» با «شک» یکسان نیست؛ چرا که بحث و جدل ر عی ای که معنـای
خاص شک را به همراه ار  ،هه مخاطب را متوجـه شـبهه عارضـی نمـیکنـد .بنـابرای
ترجمه صفارزا ه را میتوان بهتری ترجمه بهشمار آور .
 -4-2نهی از پیروی خواستههای اهل کتاب

ر آیاتی از رآنکریم خداوند پیامبر اکرم (ص) را از پیروی خواستههای اهل کتاب ،برحـرر
می ار  .ظاهر چنی تعابیری ای شبهه را ایجا میکند که پیامبر اکرم (ص) به خواسـتههـای
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اهل کتاب قوق گرایش اشته است؛ از ای روست که خداوند ایشان را از تمایل به آنان
بازمی ار  .مهمتری آیه ر ای زمینه عبارت است از:
ِ
ِ
ِ
اب بِال َْب ِّق مص ِّدقا لُِا بي ََ ن َدنهِ م ِ ََ الَِْوَ ِ
ذاحَُ ْم بَيْذنَ ُه ْم ب ِ َُذا
﴿ َو َأمْ َزلْنَا إِلَيْ َ
اب َو ُم َهيُْنا ََلَيْه فَ ْ
ک الَْوَ َ
َ َْ َ ْ
ُ َ
ِ
َأمْزل هاّلل و الَ توَّبِع َأه اءهم َُا جاء ِ
َ َج َعلْنَا مِنَُْ ْم ِْ ْك ََة َو مِنْ َهاجا﴾ (مائده )08
ک م ََ ال َْب ِّق لَُ ٍّ
َ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ
ارزیابی تفسیری

با بررسی سیاق آیه قوق رمییابیم که آیه ر مقام طع طمع اهل کتاب است؛ زیرا آنها
از پیامبر (ص) انتظار معجزاتی نامعقول و تبعیت از آیی و شریعتشان و بلهشان (بقـره )906

و همچنی حکم بر طبق خواسته و نظر آنها را اشتند (بقره  )914که به ای ترتیب خداوند
امید و طمع آنها را به ییس تبدیل کر ه است (رقفی تهرانـی ،9718 ،ج .)191 :7از منظـر
یگر ،خطاب قوق ،نشان هنده لطف مداوم خداوند به پیامبر خویش است که هرگز او
را از سر خو رها نمیکند و همواره او را از حمایتهای پی رپی خو بهرهمند میسـاز و
ای نه تنها با عصمت پیامبر (ص) مغایرت ندار ؛ بلکه یک تقویت روحی برای اوست.
چنانکه برخی از مفساران گفتهاند« :غرض از ای نهی ،تثیبت و استمرار بـر عـوت بـه
حق است( ».مغنیه ،9010 ،ج)097 :0

برخی از مفساران نیز بر ای باورنـد کـه گرچـه مخاطـب اصـلی آیـات نهـی از پیـروی
خواستههای اهل کتاب ،پیامبر (ص) است ،ولی مخاطب اصلی اماتاند و ای گونـه آیـات از
باب «ایااک اعنی و اسمعی یا جاره» هستند (طوسی ،بیتا ،ج .)159 :5برخی نیز معتقدنـد ایـ
آیات «جهت تحریر مسلمانان و تهیی برای استواری ر ینشان» میباشند (زمخشری،9041 ،
ج.)670 :1
ترجمهها

و از پى خواهشهاشان مرو تا آنچه را از حق بر تو نازل شده است واگرارى ( ...آیتی)
و از هواهایشان [با ور شدن] از حقّى که به سوى تو آمده ،پیروى مک ( ...قوال وند)
از هوى و هوسهاى آنان پیروى نک ! و از احکام الهى ،روى مگر ان! ( ...مکارم)
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و ر ارر پیروى از خواهشهاى ایشان حکم حقى که بر تو آمده وامگرار ( ...الهی مشهای)
و با خواستهاى آنان که ر جهت خف ِ حقّى است که بر تو نازل شده ،مواققت نک ...
(صفارزا ه)
و از هوس هاى آنان پیروى نک  ،ر حـالى کـه (منحـر

شـدهاى) از آنچـه کـه از

(احکام) حق به سوى تو آمده است ( ...رضایی)
و هوسهایشان را [براى انحرا ] از حکم حق که سوى تو آمده ،پیروى مک ( ...پاینده)
و پیروى هواهاى نفسانى آنان را مک (و به آنچه آنها از حکم رجم و صـاص ر
تلى و معناى کتاب خدا تبدیل و تحریف نمو هاند ضاوت مک ) و از آنچه از جانـب
حق براى تو آمده است براى متابعت هواهاى آنان عدول منما ( ...خسروی)
(براى اینکه انسته شو حکم خدا تغییر پریر نیست به پیغمبر اکـرم کـه معصـوم و
مبرّى و آراسته از هر گناهى و مخاطب اوامر و نواهى الهى اسـت مـیقرمایـد :ر بیـان
احکام) از خواهشهاى آنان پیروى مک (اى حکّام شرع طبق خواستههاى مـر م حکـم
نکنید) و از حکم حقّ و رست که (از جانب خدا) به سوى تو آمده اسـت اعـراض و
ورى ننما ( ...قیضاالسفم)
ارزیابی ترجمهها

از میان ترجمههای قوق آیتی ،قوال وند ،مکارم و الهی مشهای همگی به یک شکل آیـه
را ترجمه کر هاند ،هر چند با الفاظی متفاوت مفهوم آیه را منتقل کر هاند .ترجمـه صـفارزا ه
از لحاظ مفهومی مانند چهار مترجم نخست بو ه اما نحوه نگار

ایشان ساختار ظاهری آیه

ک م ِ ََ ال َْب ِّق﴾ را بهصـورت حالیـه ترجمـه
اء َ
را برهم ز ه است .رضایی عبارت ﴿ ََ َُّا َج َ
کر ه و ای امر ابهام موجو را بیشتر کر ه است.
خسروی بدون رقع ابهام ،تنها موضوع آیه را با تفصیل بیـان کـر ه اسـت .چنـانکـه ر
تفاسیر آمده است« :اهل کتاب نسخ احکام را محال میپنداشتند و انتظار اشـتند کـه رسـول
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خدا (ص) پیرو احکام ینی آنها باشد؛ لرا خداوند خطاب به پیامبر (ص) میقرماید که
اگر از آنها تبعیت کنی و به پاره ای از احکام منسوخه و یا تحریف شده ایشـان تمایـل
کنی تو را عقوبت خواهیم کر ( ».طباطبایی ،9091 ،ج)717 :99

ساخته است .ر ترجمه ایشان به مقام عصمت

قیض االسفم ابهام موجو را برطر

پیامبر (ص) اشاره شده است و خطاب را به حاکمان شرع ابل تطبیق انسته است .توضـیح
تفسیری ایشان یعنی عبارت « ر بیان احکام» به موضوع آیه اشاره ار .
آ ای پاینده ،به شکل وقا ار ظاهر آیه را منتقل کر ه است .با ای تفاوت که عبـارت
ک م ِ ََ ال َْب ِّق﴾ را توضیح هواها و هوسهای آنان گرقته نه خطاب خداونـد بـه
اء َ
﴿ ََ َُّا َج َ
پیامبر اکرم (ص) .به ای معنی که خواسته آنان انحرا
خو پیامبر از حق رویگر ان و منحر

پیامبر (ص) از حق بو نه ای که

شده است.

ترجمه برگ یده:

ر معرقی صحیحتری ترجمه باید به ای نکته توجه اشت که آیـه قـوق و ابهـام
ار  :یکی پیروی پیامبر (ص) از هواهای آنها و یگری رویگر انی رسول خدا (ص) از
حق .ای

ر حالی است که ابهام وم بیشتر به عصمت پیغمبر (ص) خدشه وار میکند.

البته توجه به ای نکته الزم است که ابهام وم میتواند نتیجه ابهـام نخسـت باشـد .بـه
گونهای که پیامبر (ص) با پیروی از هواهای آنان از حق اعراض کر ه است( .ابهـام وم
عام است ،به عبارتی ،عوامل زیا ی میتواند سبب رویگر انی پیامبر (ص) از حق شـو
که یکی از همی عوامل ،پیروی ایشان از هواهای اهل کتاب است).
ترجمه قیضاالسفم ابهام نخست را به کلی برطر کر ه است ،اماا ابهام وم همچنان پا
برجاست .ترجمه پاینده با ظراقت خاص ،عبارت اعراض از حق را بـه خواسـتههـای آنـان
بازگر انده و با ای کار ابهام وم را برطر

ساخته است.
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 -5-2تذکر بر تقدّم ترس از خدا بر ترس از مردم

از جمله آیات ال بر خطاب عتابگونه به پیامبر اکرم (ص) ،آیـه  71سـوره احـزاب اسـت.
ای آیه ر حقیقت گزار گر یکی از سنتهای جاهلی ر زمان مسلمانان است و از هراس
پیامبر (ص) از مر م ر ای زمینه پر ه برمی ار  .پرور گار با نزول آیه قوق پیامبر خویش را
سرزنش کر ه و ترس از خداوند را بر ترس از مر م سفار

میکند .ر ای بخـش بـه

ارزیابی تفسیری و بررسی ترجمه آیه خواهیم پر اخت.

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اّلل َو تُ ْخفِذ فِذ
ک َز ْو َج َ
ک ََلَيْ َ
اّلل ََلَيْه َو َأمْ َع ُْ َ ََلَيْه َأ ْمْ ْ
ذک َو ات َّذق ه َ َ
﴿ َو إ ْذ تَقُ ُل للَِّي َأمْ َع َم ه َ ُ
ِ ِ
ِ
اّلل َأ َح سق َأ ْن تَ ْخ َش ُاه فَل ََُّا قَ َضى َزنْ ٌد مِنْ َهذا َو ًَذكا َزوَّ ْجنَاتَ َهذا
مَفْْ َ
اّلل ُمبْدنه َو تَ ْخ َشى الن ََّاس َو ه َ ُ
ک َما ه َ ُ
لَِ الَ نَ ن َلَى الُْؤمِنِيَ حكج ف ِ َأزواجِ َأدَِيذائِهِم إِذا قضذ ا مِذنهَ وًذكا و تذان َأمذك هاّللِ
ْ ُ َّ َ َ
َْ
ُْ َ َ َ ٌ
َ ْ َ ُ َ َ
َ َ َ ْ ُ َ
ْ َ
ْ َ َ َ ْ
َمفْ ُع ال﴾ (احزاب )71
ارزیابی تفسیری

به گفته اکثر مفساران و موراخان ،ای آیه مربوط به زیدب حارره است .او بر هاى بو که
پیامبراکرم (ص) آزا

نمو و قرزند خوانده خویش رار ا و زینب ،ختر عمه خو

را به همسری زید رآور  .پس از از واج ،ناسازگارى میان آنها آغاز شد و زید تصمیم
گرقت زینب را طفق هد .پیامبراکرم (ص) به امر خداوند میمور شد بهوسیله از واج با
زینب ،سنّت نا رست جاهلی را که مطابق آن از واج با همسر پسـر خوانـده هـمچـون
از واج با همسرِ قرزند بو  ،از بی ببر (معرقت.)114 :9710 ،
با وجو شین نزول قوق میتوان به لیل هراس پیـامبر (ص) از مـر م بـهجـای تـرس از
خداوند پیبر ؛ چرا که حضرت بابت جان خویش نمیترسید ،بلکه هراس وی راجعبـه
خدا و مربوط به ی او بو  .علت ترس حضرت نیز و چیز بو  :نخست آنکـه مـر م
به خاطر از واج ایشان با همسر پسرخواندها

طع بزنند و حضرت را سرزنش کننـد؛

چون تا آن مو ع ر جزیرة العرب چنی امری مرسوم نبو  .یگر آنکه ایمان عوام مر م
سست شو و به ی بدبی شوند که چرا پیامبر (ص) ای کـار را انجـام ا ؟ بنـابرای
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اّلل َأ َح سق َأ ْن تَ ْخ َش ُاه﴾ که ظاهر
َّاس َو ه َ ُ
جمله ﴿ َو تَ ْخ َشى الن َ
و برخف

ظاهر

نوعی عتاب است ر حقیقت

عتاب از یک نوع ترس از خداست (طباطبایی ،9091 ،ج.)717 :95

ترجمهها

و آنچه را که خدا آشکارکننده آن بو  ،ر ل خو نهان مىکر ى و از مر م مىترسیدى،
با آنکه خدا سزاوارتر بو که از او بترسى ( ...قوال وند)
و ر ل چیزى را پنهان مى اشتى که خداوند آن را آشکار مىکند و از مر م مىترسیدى
ر حالى که خداوند سزاوارتر است که از او بترسى! ( ...و سنّت غلط تحریم ای زنـان بایـد
شکسته شو )( .مکارم)
و آنچه ر ل پنهان مى اشتى (که زینب را بگیرى و حرمت از واج با زن پسر خوانـده
را که ر جاهلیات بو منسوخ کنى) خدا مـىخواسـت آشـکار سـاز و تـو از (مخالفـت و
سرزنش) خلق مىترسیدى و از خدا سزاوارتر بو بترسى ( ...الهی مشهای)
و تو آنچه را که خداوند ( ر آینده) آشکار سازنده آن بو (میمور شدنت به از واج با
مطلّقه وى) ر ل خو پنهان مى اشتى و از مر م مىترسیدى (کـه بگوینـد بـا همسـر
پسرخوانده ا

از واج نمو ه) ر حالى که خداوند سـزاوارتر بـو کـه از او بترسـى ...

(مشکینی)
و تو ر باط خو چیزى را [چون قرمان خدا به از واج با مطلقه او] پنهان مى اشتى که
خدا آشکار کننده آن بو [تا براى مر م ر از واج مطلقـه پسـرخواندههایشـان ممنوعیـت و
مشکلى نباشد] و [براى بیان قرمان خدا نسبت به مشروعیت از واج مطلقه پسر خوانده]
از مر م مى ترسیدى و ر حالى که خدا سزاوارتر بو که از او بترسى ( ...انصاریان)
و (اى محماد صلّى اللَّه علیه و آله یا ک آن را که) ر خو پنهان می اشتى آنچه را
خدا آشکار کننده آن است (و آن تزوی نمو ن آن حضرت است زینب را ،کـه خـداى
تعالى او را از راه وحى از آن کارآگاه ساخته بو ) و از مر م میترسى (شرم میکنى کـه
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تزوی زینب را براى خو آشکار سازى ،مر م تو را سرزنش کنند به اینکه محماد صلّى
اللَّه علیه و آله زن پسر خوانده خو را خواسته) ر حالى که خـدا سـزاوارتر اسـت بـه
آنکه از او بترسى ( ...قیضاالسفم)
ارزیابی ترجمهها

از میان ترجمه های قوق ،قوال وند بدون رقع شبهه مطرح شده به ترجمـه آیـه پر اختـه
است .ر توضیح تفسیری مکارم و انصاریان تنها به موضوع آیه اشاره شده است و ابهام
موجو همچنان با ی است.
ترجمه برگ یده:

ر ترجمه الهی مشهای ،مشکینی و قیضاالسفم اقزون بر اشـاره بـه شـین نـزول آیـه و
موضوع آن ،شبهه موجو نیز رقع شده است .هر چند ر ای میان آ ای قیض االسفم لیـل
شرم پیامبر (ص) را با ای عبارت «زن پسر خوانده خـو را خواسـته» زیبـاتر مطـرح کـر ه
است ،چرا که ر ای بیان قراتر از از واج با زن مطلقه پسر خوانـده ،تهمـت چشـم اشـت
پیامبر (ص) به او نیز مطرح شده است.
 -2-2تاکید بر حفظ الهی

یکی از بحث برانگیزتری آیات رآن ر زمینه عصمت پیامبر (ص) ،آیـات  17تـا  16سـوره
اسرا /است .ای آیات ر نگاه برخی منکران عصمت پیامبران ،مهمتـری

لیـل صـدور

گناه از پیامبر اکرم (ص) است .ر مقابل ،از نظر بیشتر محقّقان ،آیات قوق بهتری

لیـل

عصمت پیامبر (ص) محسوب می شو  .ر ای بخش ضم بررسی تفسیری آیات قوق،
تنها به ارزیابی ترجمه آیه  10که به آیه تثبیت مشهور است میپر ازیم.
َ الَِِّي َأوحينا إِلَي ِ
ِ
ِ
ک ََ ِ
وک َخلِذيَل* َو
ک لوَفْوَكِ َي ََلَيْنَا غَيْ َك ُه َو إِذا الَت ََّخُِ َ
ْ َ َْ ْ َ
ادوا لَيَفْونُ مَ َ
﴿ َو إ ْن تَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذع َ
ت تَ ْكتَ َُ إِلَيْهِ ْم َْيِْا قَلذيَل* إِذا ََلَ َذقْنَ َ
اک لَقَ ْد ت ْد َ
لَ ْ الَ َأ ْن ثَبَّوْنَ َ
ذع َ ال َْبيَذاة َو ِ ْ
ذاک ِ ْ
ِ
َک ََلَيْنَا مَصِيكا﴾ (اسرا)16-17 /
ال َُْ َُات ثُ َّم الَ تَ ِج ُد ل َ
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ارزیابی تفسیری

چنانکه برخی از مفساران گزار

کر هاند جمعی از مخالفـان عصـمت پیـامبر (ص) آیـات

قوق را از سه جهت تیییدی بر صدور گناه از حضرت می انند :نخست آنکـه پیـامبر (ص)
نز یک بو که به خداوند اقترا ببند  .وم آنکه اگر خداوند ایشان را حفظ نمیکـر  ،وى بـه
آیی مشرکان روی میآور  .سوم آنکه آیه گویاى آن است که پیشتر گناهى از پیامبر (ص)
صا ر شده ،و گرنه به ای تهدید شدید نیازى نبو (قخررازى ،9014 ،ج.)784-711 :19

غالب مفساران و محققّان برآنند که آیات قوق نه تنها مغایر با مسئله عصمت نیست؛ بلکه
رینهاى محکم بر معصوم بو ن پیامبر (ص) است .شاخصتری پاسخ ای گروه بر مخالفان
عصمت حضرت عبارتند از:
ِ
ک﴾ بـه مشـرکان بـر مـیگـر و ر آن سـخنی از
ادوا لَيَفْونُ مَ َ
 -9ضمیر ر و قعل ﴿تَ ُ
نز یک شدن پیامبر (ص) به ر ی و نظر آنان به میان نیامده است .از ایـ رو ،مفـا آیـه ایـ
است که مشرکان نز یک شدند که او را بفریبند (سبحانی.)148-140 :9016 ،

اک﴾ امتناعیه است و اللت بر امتناع جزا شـرط و محـال بـو ن
 -1لوال ر ﴿لَ ْ الَ َأ ْن ثَبَّوْنَ َ
علی لهل
مقدمه شرط ار ؛ مانند عبارت «لوال ّ

عمر» پـس وجـو حضـرت علـی (ع)

هفکت عمر را منع میکند (معرقت.)145 :9710 ،

« -7رکون» به معنی میل نیست بلکه آن نز یکی از میل و انصرا

است؛ همچنانکه

اللت میکند بر ﴿لَقَ ْد ت ِ ْد َت تَ ْكتَ َُ﴾ و آیه از نز یکی به میل منع میکند و ای قضلی از
سوی خدا برای رسیدن به تثبیت است (طباطبایی ،9091 ،ج.)917 :97
ترجمهها

و اگر تو را استوار نمى اشتیم ،طعاً نز یک بو کمى به سوى آنـان متمایـل شـوى.
(قوال وند)
و اگر نگهدارى نمىکر یم تو را به مد غیب خو  ،نز یک بو کمى میـل کنـى بـه
سوى ایشان( .یاسری)
14
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و اگر رابت نکر ه بو یم تو را (به عصمت خو ) طعا میل مىکر ى به سوى ایشان
میل کر نى اندک( .سراج)
و اگر ما تو را رابت دم نمىگر انیدیم نز یک بو کـه بـه آن مشـرکان انـدک تمایـل و
اعتما ى پیدا کنى( .الهی مشهای)
و اگر ما تو را رابت دم نمـىسـاختیم (و ر پرتـو مقـام عصـمت ،مصـون از انحـرا
نبو ى) ،نز یک بو به آنان تمایل کنى( .مکارم)
و اگر تو را (به نور ایمان) رابت و پابرجا نگر انیده بو یم محقّقاّ نز یک بو کـه بـه
سوى ایشان میل کنى و بر گر ى میل کر ن اندک (از آنان قریب خورى)( .قیضاالسفم)
و اگر ما تو را پایدار نکر ه بو یم (و لب تـو را بـر حـق و رشـد بـه وسـیله نبـوات و
عصمت و معجزات و الطا
شوى و به طر

خفیاه رابت نمىساختیم) محققاّ نز یک بـو انـدکى مایـل

آنها کمى رکون و سکون پیدا کنى( .خسروی)

ارزیابی ترجمهها

با بررسی ترجمههای قوق رمییابیم ترجمه قوال وند و الهی مشهای ایـ ابهـام را ر
هه خواننده ایجا میکند که پیامبر (ص) صد تمایل به مشرکان را اشته است .سـایر
ترجمه ها با اشاره به مقام عصمت ر رقع شبهه موجو موقق بو هاند ،هـر چنـد الفـاظ
آنها متفاوت میباشد .چنانکه ر ترجمه آ ای یاسری لفظ «به مـد غیـب» بـا وجـو
آنکه با لفظ عصمت برابر نیست؛ اما معنایی نز یک به آن را به هه متبا ر میکند.
ر ترجمه سراج و مکارم رابت دم بو ن پیامبر (ص) به واسطه «عصمت» مطـرح شـده
است .چنی ترجمهای کامفً مطابق با مدید تفسیری اسـت و ابهـام موجـو را برطـر
میساز  .با وجو ای سراج لفظ «نز یکی» را برای عبارت ﴿لَقَ ْد ت ِ ْد َت تَ ْكتَ َُ﴾ به کار نبـر ه
که ای اشتباهی قاحش ر ترجمه آیه است؛ چنانکه ر ارزیابی تفسـیری بـه آن اشـاره
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کر یم .خسروی نیز ر ترجمه خویش به تمام ابعا عصمت توجه کر ه اسـت و بـا الفـاظ
گوناگون هه مخاطب را از شبهه موجو ور ساخته است.
ترجمه برگ یده:

قیض االسفم رابت و پابرجا بو ن رسولاکرم (ص) را «به نور ایمـان» ترجمـه کـر ه
است .ای ترجمه به یکی از ابعا

یق عصمت یعنی «بعد اختیاری عصمت پیامبر (ص)»

اشاره ار  .یعنی پیامبر (ص) با اختیار خویش و به واسـطه مجاهـده و ایمـان رونـی،
خویش را ر مقابل مشرکان و سو اگریهای آنها حفظ میکند و خداوند نیز به جهت
چنی شایستگی ،پیامبر (ص) را محاقظت مینمای؛ هر چند روش است ر ای ترجمه
ابعا قنی و تعا ل ترجمه به خوبی رعایت نشده است.
 -7-2عتاب بر ت ریم حالب الهی

از یگر آیات عتابگونه رآن که با لح سدالی ،پیامبر اکرم (ص) را به جهت عملـی انجـام
شده مور بازخواست رار می هد؛ آیه نخست سوره تحریم است .از ظاهر ای آیه اسـتفا ه
میشو که پیامبر (ص) بهخاطر رضایت زنانش امر حفلی را بر خو حرام کر ه بو  .از ای
رو است که برخی از مغرضان ،آیه را تیییدی بر خالـت حضـرت ر تشـریع ـ حـرام
کر ن حفل الهی ـ می انند .ر ای بخش بـهصـورت مفصاـل بـه ارزیـابی تفسـیری و
ترجمه آیه میپر ازیم.
ِ
َک تَبوغ ِ مك َِا َة َأ ْز َو ِ
يم﴾ (تحریم )9
﴿نَا َأن س َها الن َّب ِ س ل ِ َم تُ َب ِّك ُم َما َأ َح َّ
اج َ
اّلل غَفُ ٌر َرح ٌ
ک َو ه َ ُ
َ هَ ُ
اّلل ل َ ْ َ َ ْ
ارزیابی تفسیری

روایات مختلفی ر سبب نزول آیه هکر شده است که مطابق برخی از آنها پیامبر (ص) یکی
از همسرانش ـ ماریه ـ را بر خو حرام کر (طبری ،9091 ،ج .)949 :18از برخی روایات
یگر برمیآید که حضرت خور ن عسل را بر خو حرام کـر (زمخشـری ،9041 ،ج657 :0؛
طبرسی ،9711 ،ج.)011 :94
11

واکاوی و نقد ترجمه آیات کالمی  ___________________________ ...علی حاجیخانی و عبداهلل میراحمدی

مفساران با آنکه مخاطب حقیقی آیه را پیامبر اکرم (ص) می انند؛ ر پریر

یا ر خالت

ایشان ر تشریع که سبب ارتکاب گناه میگر  ،اختف نظر ارند .چنانکه برخـی تحـریم
را گناه صغیره انستهاند که آمرزیده شده است (زمخشری ،9041 ،ج .)651 :0گروهی نیـز
عتاب الهی را به لیل ترک اوالیی می انند که از پیامبر (ص) سر ز ه اسـت؛ چـرا کـه تـرک
تحریم بهتر از انجام ا ن آن بو ه است (طوسی ،بیتـا ،ج00 :94؛ آلوسـی ،9096 ،ج.)707 :90

جمعی نیز با ر صدور هر گنـاهی از سـاحت پیـامبر (ص) ،تحـریم ایشـان را امـری مبـاح
انستهاند که خداوند از سر لسوزی حضرت را مخاطب رار ا ه است (سیدمرتضی ،بـیتـا:

 .)919-914عفمه طباطبایی نیز با ز و ن گناه از پیـامبر (ص) عبـارت ﴿نَذا َأن س َهذا الن َّبِذ س ﴾ را
تیییدی بر ای امر انسته که مسیله مور عتاب ،شخصی بو ه نه جز /رسالتهـای حضـرت
برای مر م .از نظر ایشان ،عتاب موجو ر آیه متوجه زنان پیامبر است نه خو ایشان و
جمله ﴿إ ِ ْن تَوُ با إِلَى ه َاّللِ فَقَ ْد َص َغ ْ قُلُ بَُُ ْم﴾ :اگر شـما و زن توبـه کنیـد بهتـر اسـت ،زیـرا
ِ
يم﴾ ای معنا را تاییـد مـیکنـد
اّلل غَفُ ٌر َرح ٌ
لهایتان از حق برگشته است( ...تحریم  )0و ﴿ َو ه َ ُ
(طباطبایی ،9091 ،ج.)774 :91
ترجمهها

اى پیامبر ،چرا براى خشنو ى همسرانت ،آنچه را خدا براى تو حفل گر انیده حرام
مىکنى؟ ( ...قوال وند)
اى پیامبر! چرا چیزى را که خدا بر تو حفل کر ه بهخاطر جلب رضایت همسرانت
بر خو حرام مىکنى؟! ( ...مکارم)
اى پیامبر! چرا چیزى [مثل عسل] را که خداوند بر تو حفل قرمو ه به مفحظه خوشایند
همسرانت بر خو حرام مىکنى؟ [و البتّه چون توطئهاى ر کار بو ] خداوند بر تو مىبخشد
( ...صفارزا ه)
اى پیامبر ،چرا آنچه را که خداوند بر تو حفل کر ه (از خور ن عسـل و تمـاس بـا
همسر ،به وسیله سوگند بر خو ) حرام مىکنى ر حالى که ( ر ای ترک اولى) رضایت
همسرانت را مىجویى؟! ( ...مشکینی)
17
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اى پیغمبر چرا آنچه را (ماریه) که خدا بر تو حفل کر ه است بر خو حرام کر ه از
خلوت با او امتناع مى کنى ،رضاى سایر زنان را مفحظه کر ه از ماریه اعراض مىنمایى
چنی امر سزاوار تو نیست نباید از تو صا ر شو ( ...نوبری)
ضم اشاره به شین نزول آیه :اى پیغمبر عظیم القدر و بلند مرتبه  ...چرا (بـر خـو
به سبب سوگند یا نمو ن) حرام کر ه و منع نمو هاى آنچه (همبستر شدن با زنانى) را
که خدا براى تو حفل و روا گر انیده ر حالى که (به سبب حرام کـر ن حـفل را بـر
خویش) خشنو ى زنانت را می خواهى به ست آورى (با اینکه بر ایشان واجب اسـت
خشنو ى تو را به ست آورند) ( ...قیضاالسفم)
اى پیغمبر گرامى براى چه آن را که خدا بر تو حفل قرمو تو بر خو حرام مىکنـى تـا
زنانت را از خو خشنو سازى؟  ...( ...ر ا امه به شین نزول اشاره میکند)( .الهی مشهای)
ارزیابی ترجمهها

از میان ترجمههای قوق ،قوال وند و مکارم بدون آنکه به قضـای آیـه اشـاره کننـد بـه
ترجمه آیه پر اختهاند .ای ترجمهها ابهام را ر هه مخاطب ایجا میکنـد کـه پیـامبر
(ص) ر تشریع ـ حرام کر ن حفل الهی ـ تصرّ

میکر ه است.

با بررسی سایر ترجمهها ـ جز ترجمه مرحوم مشکینی ـ ر مییابیم که ر آنها هر چند
به شین نزول آیه بهصورت مختصر یا مفصال اشاره شده است ،اماا هـیچیـک شـبهه تصـرّ
رسول خدا (ص) ر تشریع را برطر

نکر هاند .چنانکه ر ترجمه صفارزا ه هرچند به

شین نزول آیه اشاره شده است ،اماا عفوه بـر ابهـام خالـت پیـامبر (ص) ر حـفل الهـی،
توضیح تفسیری ایشان ای نکته را به هه متبا ر میکند که پیامبر اکرم (ص) مرتکـب گنـاه
شده است.

10
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نوبری نیز به شیوه آزا به ترجمه آیه پر اخته است .اما همچنـان شـبهه موجـو ر
ترجمه ایشان احساس میشو  .قیضاالسفم و الهی مشهای با توضیح تفسیری مفصل به
شین نزول آیه پر اخته اند ،اماا ر ترجمه هر و ابهام موجو برطر

نشده است.

ترجمه برگ یده:

ر ترجمه مرحوم مشکینی ضم اشاره مختصر به شین نزول آیـه ،بـا عبـارت «بـه-
وسیله سوگند بر خو » شبهه تصرّ

نبیاکرم (ص) ر تشریع را به خوبی برطر

نمو ه

است .چنی عبارتی بیانگر ای مطلب است که تحریم ر حیطه مسائل شخصی حضرت
بو ه ،نه جز /رسالت های او برای مر م .تنها نکته مور نقد ر ترجمه مشکینی ،ارتکاب
ترک اولی از رسولاکرم (ص) است که چنی گفتاری از جانب برخی از متکلمان شیعه
ر شده است.

 -3نتیجهگیری
پس از ارزیابی مهمتری ترجمههای رآنکریم پیرامون آیات به ظاهر عتابآمیز خداونـد بـه
پیامبر اکرم (ص) رمییابیم ترجمههای تحتاللفظی (مانند ترجمه معـزّی) و وقـا ار (ماننـد
ترجمه آیتی و قوال وند) با وجو حجم مناسب و ساختار یق و منطبق با آیـههـا ،ر
تبیی چنی آیاتی عفوه بر آنکه واقی به مقصو نبو ه ،ههـ مخاطـب غیـر تخصصـی
خو را نسبت به عصمت پیامبر (ص) چار شک و شبهه میکند .ر مقابل ،ترجمههای
تفسیری (همچون ترجمه الهی مشهای ،مکارمشیرازی و مشکینی) و آزا (مانند ترجمـه
قیضاالسفم ،خسروی و صفارزا ه) با وجو حجم طـوالنی و شکسـت سـاختار آیـات ر
بسیاری از موار  ،شک و شبهه رباره عصمت رسولاکرم (ص) را برطر کر ه ،اطفعـات
جانبی مانند :شین نزول ،موضوع آیات ،مبـانی کفمـی و  ...را ارائـه مـی هنـد .بـهطـورکلی
ترجمه چنی آیاتی به الیل مختلفی شوار است ،از جمله :اختف وجـوه تفسـیری ،عـدم
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بیان وجه تفسیری برخی از آیات ،معا ل نداشت برخـی از وا گـان ،رعایـت سـاختارهای
زبانی و نگارشی ،امانت اری ر مرا الهی و ...
الزم به هکر است مهمتری انواع خطابهای عتابگونه خداوند به پیامبر (ص) عبارتنـد
از :نهی از شرک ،امر به طلب بخشش از خداوند ،نهی از شک ،نهی از پیروی خواستههـای
اهل کتاب ،ترکّر بر تقدام ترس از خدا بر ترس از مر م ،تیکید بر حفـظ الهـی و عتـاب بـر
تحریم حفل الهی.
ای خطابها که بیشتر ر غالب جملههای نهی و شرط آمده است ،اللتی بـر ارتکـاب
آن عمل ندار  .چرا که نهی پیش از انجام آن عمل مورر است نه پس از آن .جملههای شرطی
نیز نوعی هشدار تلقی میشوند نه عتاب؛ زیرا تحقق آن مشروط بو ه و طعی نیست .سـایر
خطابها نیز بر اساس اعده «ایّاک اعنی و اسمعی یا جاره» بر اماـت اسـفمی ابـل تطبیـق
است .بنابرای بر مترجم رآنکریم الزم است با عنایت به چنی

راینی ،خطابهای به ظاهر

عتابآمیز را از ساحت رسولاکرم (ص) ور ساز .

 -4معابع
*قرآنکریم.
 -9آلوسی ،محمو  ،روح المعانی قی تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :ارالکتب العلمیة9096( ،ق).
 -1اب ابیالحدید ،عزالدی ابوحامد ،شرح نهجالبالفة ،بیروت :اراحیا /الکتبالعربیة9787( ،ق).
 -7اب نعمان ،محمدب محمد (شیخ مفید) ،اوائل المقاالت قـی المـراهب و المختـارات ،بـه اهتمـام
کتر مهدی محقق ،تهران :مدسسه مطالعات اسفمی انشگاه مک گیل ( انشگاه تهران).) 9719( ،
 -0براتی ،زینب« ،خطابهای الهی به پیامبر (ص) ر نهی از شـک» ،قصـلنامه بینـات ،شـماره ،19
(.) 9714
 -6تفتازانی ،مسعو ب عمر ،شرح المقاصد قی علم الکفم ،م :منشـورات الشـریف الرضـی،
(9041ق).
 -5رقفی تهرانی ،محمد ،تفسیر روان جاوید ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات برهان9718( ،ق).
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واکاوی و نقد ترجمه آیات کالمی  ___________________________ ...علی حاجیخانی و عبداهلل میراحمدی

 -1جواهری ،محمدحسی  ،رسنامه ترجمه (اصول ،مبانی و قرآیند ترجمه رآن) ،چاپ وم،
م :پژوهشگاه حوزه و انشگاه.) 9781( ،
 -8راغب اصفهانی ،حسی ب محمد ،المفر ات قی غریب القرآن ،تحقیق صفوان عدنان او ی،
بیروت :ار العلم9091( ،ق).

 -1زمخشری ،محمو  ،الکشا

ع حقائق غوامض القرآن ،چاپ سـوم ،بیـروت :ار الکتـب

العربی9041( ،ق).
 -94سبحانی ،جعفر ،عصمة االنبیا /قی القرآن الکریم ،چاپ سوم ،م :موسسه امام صا ق (ع)،
(9016ق).
 -99سبحانی ،جعفر ،مفاهیم القرآن ،م :موسسة الشهدا العلمیة9041( ،ق).

 -91شریفیاصفهانی ،مهی « ،جستاری ر خطابهای عتابآمیز خداوند به پیـامبر (ص)» ،قصـلنامه
مقاالت و بررسیها ،شماره .) 9789( ،11
 -97شریفیاصفهانی ،مهی « ،پژوهشی ر خطابهای خداوند به پیامبر ر ـرآن» ،قصـلنامه بینـات،
شماره .) 9781( ،61
 -90طباطبایی ،سیدمحمدحسی  ،المیزان قی تفسیر القرآن ،چاپ پنجم ،م :قتر انتشارات اسـفمى
جامعه مدرسی حوزه علمیه م9091( ،ق).
 -96طبرسی ،قضلب حس  ،مجمع البیان قی تفسیر القرآن ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات ناصرخسرو،
(.) 9711
 -95طبری ،ابوجعفر محمدب جریر ،جامع البیان قی تفسیر القرآن ،چاپ اول ،بیروت :دار المعرفکة،
(9091ق).
 -91طوسی ،محمدب حس  ،التبیان قی تفسیر القرآن ،بیروت :ار احیا /التراث العربی ،بیتا.
 -98قخرالدی رازی ،ابوعبداهلل محمدب عمر ،مفاتیح الغیب ،چاپ سوم ،بیـروت :اراحیـا /التـراث
العربی9014( ،ق).
 -91کلینى ،محمدب یعقوب ،الکاقی ،چاپ چهارم ،تهران :دارالكتب االسالمیة9041( ،ق).
 -14مجلسی ،محمدبا رب محمدتقى ،بحاراألنوار ،چاپ وم ،بیروت :ارإحیا /التراث العربی،
(9047ق).
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 -19معرقت ،محمدها ی ،تنزیه االنبیا ،/م :نشر بلوغ.) 9710( ،
 -11مغنیه ،محمدجوا  ،تفسیر الکاشف ،تهران :ار الکتب االسفمیه9010( ،ق).
 -17موسوی ،ابوالقاسم علیب حسی (سیدمرتضی) ،تنزیه االنبیا ،/م :منشورات الشـریف الرضـی،
بیتا.
 -10همدانی ،القاضی عبدالجبار ب احمد ،شرح االصول الخمسة ،بیروت :ار إحیا /التراث العربـی،
(9011ق).
 -16یوسفیان ،حس و شریفی ،احمدحسی  ،پژوهشی ر عصمت معصومان (ع) ،تهران :پژوهشگاه
قرهنگ و اندیشه اسفمی.) 9711( ،

نرم افزار
 -15جامع التفاسیر نور.
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