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چکیده
در قرآن آیاتی وجود دارد که اسرائیلیات و برساختههای اهلکتاب در برخی منابع تاریخى و تفاسیر نقلىى آن
به چشم مىخورد و خواننده  ،هنگام مراجعه به تفاسیری که از منابع غیراسالمی ،داستانهای انبیىا را اخىذ و
اقتباس نموده و مجعوالت اهلکتاب را نقل کردهاند و نیز ترجمههای برگرفته از آن تفاسیر ،دچار شبهه شىده
و مفهوم متناقض با عصمت انبیا برای او تداعی میشود .تفسیر و ترجمه صحیح این آیات از زبان مبدا به زبىان
مقصد و انتقال صحیح محتوای این دست از آیات ،افزون بر نگىاهداشىت سىاختارهای دسىتوری و بالغىی و
همسانی تاثیر متن مبدا و مقصد ،احاطه و اشراف ویژه به مبانی کالمی صحیح و نیز بازتاب این مبانی در زبىان
مقصد را طلب میکند تا تلقی عدم عصمت پیامبران را در ذهن خواننده ایجاد ننماید .پژوهش حاضر در صىدد
بوده تا با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی آمیخته با نقد و انتخىاب تعىدادی از روشىهای ترجمىه تحىت
اللفظی ،امین ،معنایی ،تفسیری و آزاد به واکاوی تفسیری و نقد ترجمه آیات  31تا  33سوره ص بپردازد و بىه
این نتیجه دست یافته است که تفاسیر برگرفته از برساختههای اهلکتاب نه تنها با مبانی مسلم عقلی و نقلىی
بلکه با استداللهای ادبی نیز مغایرت دارد .از این رو تفسیر و ترجمهای از این آیات مقبول میباشد که عىالوه
بر مبتنی بودن بر قویترین استداللهای ادبی ،دالیل منقح و متقن کالمی مانند مقوله عصمت را در برداشىته
باشد.
واژگان کلیدی :نقد ترجمه ،آیات متناقضنما ،عصمت حضرت سلیمان ،گردن زدن اسبان ،رد الشمس

Email: ali.hajikhani@modares.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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یكى از مشكالت و ناراستىها در تفاسير و به تبع آن ترجمه قرآن ،مساله راهيابى افسانههاا
یهود و نصار به ساحت تفسير و روایات تفساير اسات اه از آن باه «اسارايييياات» یااد
مىشود (رک :معرفت ،1418 ،ج .)80 :2بنابر گفته دانشوران ناامى شايعه و سانى ،هان ا ناون،
شمار قابل مالحظها از اسرايييياات در ميان تفاسير روایى جاا گرفتاه اسات (ابا خيادون،
 ،1408ج555 :1؛ ابوریاه ،بىتا144 :؛ العكا261 :1406 ،؛ ذهبى ،با تاا ،ج154 :1؛ طباطباای ،1390 ،

ج165 :12؛ معرفت ،1418 ،ج .)87 - 81 :2ای امر تا آنجا ه برخا الال و اسااو روایاات
تفسيری را فاقد اعتبار دانستهاند (رشيد رضا ،1414 ،ج.)8 :1

گستره اسراييييات در تفسير غالباً مربوط باه تبياي آیااتى اسات اه بياانذر سرگ شات
پيامبران قبيى و حوادث گ شته م باشد؛ اما آنچه اهميت توجاه باه اسارايييياات را آشاكارتر
مىسازد ،ای نكته است ه تنوع و گوناگونى روایات راه یافتاه یهاود و نصاار  ،باه حاوزه
تفسير و روایات تفسير  ،احتيااط و هوشايار بيشاتر را در مراجعاه باه تفساير ما ور و
ترجمهی قرآن ،مىطيبد تا مفسر و مترجن در بهرهگير از ای روایات ،پس از ارزیابى دقيا
و روشمند و اطمينان از محتوا و مت روایت ،به ای امر مبادرت ورزد.
 -1-1تعریف مسأله

شرک حضرت آدم (ع) و حوا (اعراف ،)190-189 /قصد حضارت یوسا

(ع) باه ارتكاا

فحشا (یوس  ،)24 /ماجرای ساان دیادن حضارت ساييمان (ع) از اسابان (ص )33 – 31 /و
افسانه غراني و نقل آیات شيطان توسط پيامبر ا رم (ص) (حج )52 /از جميه داساتانهاای
است ه روایات ساختذ و افسانهسرای های یهود در منابع تاریخى و تفاساير نقياى آن باه
چشن مىخورد و در لورت تفسير و ترجمه نادرست از ایا آیاات ،بارای خوانناده تيقا
عدم عصمت پيامبران و رفتاری مغایر با عصمت تداع ما شاود .ایا در حاال اسات اه
مقوله عصمت پيامبران از مهمتری بحثهای الم اسالم بوده و به طور اجمال مورد قباول
همه مسيمانان است اما در خصوليات ،ابعاد و جنبههاای آن اخاتالف وجاود داشاتهاسات
208

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 2:38 IRST on Saturday December 5th 2020

 -1مقدمه
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 ،1409ج206 :2؛ مظفر .)600-568 :1396 ،عصمت در تيق  ،حفظ و ابالغ وحا (مصابا یایدی،

 154-153 :1393و سبحان  ،1384 ،ج ،)183 :3عصامت از شارک و فار ،و نيای عصامت در
رفتار و ردار در پيش و پس از بعثت (مفيد37 :1413 ،؛ حي  ،)394 :1413 ،ابعاد و جنباههاای
سهگانه عصمت م باشد ه تفسير آیات مربوط به پيامبران بر اسااو مباان تنقايد شاده آن
بسيار ضروری و حايی اهميت م نماید.
در فرآیند ترجمه قرآن ،آنچه به عنوان هدف مهن و اساس برشمرده م شود ،انتقال پياام
و محتوا از زبان مبدا به زبان مقصد م باشد؛ ه البته ای امار نيای تاا حاد ممكا باا حفاظ
ویژگ ها و ظرافتهای زبان مبدا و انتقال آن به زبان مقصد انجام م پا یرد .بهارهگياری از
قواعد لحيد در مقولههای تفسيری ،روایا  ،فقها  ،الما و زباان شاناخت از مهمتاری
بایستههای است ه رعایت آن ،مترجن را به مقصد نیدیك ارده و رساالت خاویش را باه
مال م رساند (رک :رضای الفهان  ،ب تا.)223-130 :

از آن جا ه رسالت عموم و جهان شمول قرآن ،اقتضا دارد تا پيام قرآن در هر عصار و
مصری به گوش مردم برسد ،قهرا ابالغ ای پيام با وجود انواع زبانها ایجا م ناد تاا مات
قرآن به لورت دقي ترجمه شود .ليك باید دانست ه با وجود همه تاالشهاای لاورت
گرفته در ای زمينه ،بسياری از ترجمهها در انتقال مفااهين قرآنا باه مخاطباان خاود نارساا
بودهاند .بنابرای نقد ترجمهها به عنوان یك ضرورت احساو گردیده است .از همي رو:
اوالً برای هماهنذ ميان ناقد و مترجن بارای اراياه نقادی ساازنده و ترجماهای جاامع،
نيازمند سامانده هستين ،به گونهای ه فعاليتهای مترجن و منتقد در چاارچوب مشاخ
شده قرار گيرد.
ثانیاً در مواجهه با آیات

ه جنبه الم داشته و بحث از بحثهای عقيادت را دل خاود

گنجانيده ،باید با مبان تنقيد شده و الول لحيد به ترجمه ای آیات همت گماشات تاا از
ای رهذ ر ،ترجمه نادرست به آیات تحميل نشده و تا حد امكان به بيان حدا ثری معاان و
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(رک :اشعری151 :1400 ،؛ تفتازان  ،1409 ،ج50 :5؛ قاض عبدالجبار387 :1422 ،؛ قاضا ناورا ،
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در زبان مقصد بسان زبان مبدا به خوب حفظ و دریافت شود.
تا نون پژوهش های معادودی در زميناه تحييال و نقاد برگاردان فارسا آیاات منااف
عصمت انبيا لورت گرفته است و در ای پژوهش با آميختهای از روش توليف – تحيييا
و نقد ،ضم انتخا چند ترجمه مشهور از پنج روش ترجمه تحت اليفظ  ،اماي  ،معناای ،
تفسيری و آزاد به فراخور و ظرفيت پژوهش به وا اوی تفسيری و تحييل و نقد ترجمههاای
ایراد شده از آیات  31تا  33سوره ص ه شايبه عدم عصامت حضارت ساييمان (ع) را در
جنبه رفتار دین در ذه خواننده ایجاد ما ناد پرداختاه شاده و باا اراياه روش و قواعاد
لحيد ،در با ترجمه آیات الم با تكيه بر آیات متناقضنما با عصمت پياامبران ،ضام
جبران است های ترجمه های موجاود باا لارف نظار از اناواع آن ،بساتر مناساب را بارای
مترجمان قرآن رین در ترجمه شایسته ای دسته از آیات فراهن آورده است.
 -2-1پرسشهای پژوهش

براساو آنچه ذ ر شد پژوهش حاضر در لدد پاسخ به سواالت زیر است:
 .1افسانههای اسراييي چه تا يری بر تفاسير و ترجمههاای قارآن از آیاات  31تاا 33
سوره ص داشته است؟
 .2چه تفاسيری از آیات  31تا  33سوره ص با رو و حقيقت آیات ساازگار باوده و
مالک لحت و اتقان آن تفاسير چيست؟
 .3روش پيشنهادی برتر و مالحظات الزم برای ترجمهی ای آیات دام است؟
.4

داميك از مترجمان در برگردان آیات محل بحث موف تر بودهاند؟

 -3-1پیشینه پژوهش

مهمتری پژوهشهای انجام یافته در زمينه تحقي حاضر به قرار زیر است:
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جاویدان ،تابستان  ،1373شماره .6
نویسنده ،ترجمه تعدادی از آیات را مورد نقد و بررس قرار داده و به ترجماههاای

اه

آیات  31تا  33سوره ص را به معن بریدن گردن اسابان برگاردان نماوده ،اشاكال ارده و
استدالل لغوی و الم برای رد ای ترجمهها بيان رده است.
 -2نقدی بر ترجمه د تار ابوالقاسان اماام از قارآن ارین ،وشاا ،محمادعي  ،مياراث
جاویدان ،1373 ،شماره .6
نویسنده ،لرفاً باه نقاد تعادادی از آیاات پرداختاه و در مياان آناان مبناای مفساران و
مترجمان

ه «مسحا» را در آیه  33سوره ص به معن «بریدن» گرفتهاند را ناشا از روایاات

مجعول م داند ه در ای باره وارد شده است.
 -3نقدی بر ترجمه آقای عبدالمحمد آیتا از قارآن ارین ،وشاا ،محمادعي  ،مياراث
جاویدان ،بهار  ،1375شماره .13
نویسنده در ای جستار همانند نقد پيشي (شماره  )2عمل نموده است.
 -4راههای دستیاب به ترجمهای مطيو از قارآن ارین ،طالقاان  ،سايد عبادالوها ،
ترجمان وح  ،شهریور  ،1377شماره .2
در ای جستار نذارنده اقسام دهگانه آیات

ه به نظرش باید همراه شار و تفساير باشاد

را بيان رده و در قسن هفتن ،از آیات  31تا  33سوره ص به آیات

ه بدون بيان شاان نایول

مفهوم آن روش نم شود یاد رده است ول ترجمهای را نقد یا ارايه نكردهاست.
 -5بررس ماجرای سان دیدن حضرت ساييمان (ع) از اسابان درقارآن ارین ،برومناد،
محمد حسي ؛ دژآباد ،حامد ،تحقيقات عيوم قرآن و حدیث ،سال ششن ،1388 ،شماره .12
در ای ا جسااتار بااه اخااتالف در مرجااع ضاامایر در دو جميااه «تااوارت» و «ردوهااا» و
احتماالت چهارگانهی آن پرداخته شده و با توجاه باه روایاات و ذ ار واژه «عشا » مرجاع
ضمير در جميه اول را «شمس» و در جميه دوم «لافنات» تعيي شده است.
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 -1نقدی بر ترجمه آقای عبدالمحمد آیتا از قارآن ارین ،وشاا ،محمادعي  ،مياراث
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رمان  ،محمد عي  ،عيوم قرآن و حدیث ،بينات ،بهار  ،1391شماره .7
نذارندگان ،به اختالف دیدگاه هاای تفسايری در تعياي مرجاع ضامير و انعكااو ایا
دیدگاهها در ترجمه اشاره رده و در برخى موارد هن خطا فرد مترجمان را باعاث خطاا
در تعيي مرجع ضمير م دانند و درلدد یاد رد از مهانتاری ایا ماوارد در ترجماههاا
فارسى معالر قرآن بوده و آیات  31تا  33سوره ص را مورد بررس و بارای تعياي مرجاع
ضمير دو جميه «توارت» و «ردوها» استداللهای تفسيری و الما را ماورد ارزیااب قارار
دادهاند.
 -7نقد و بررس اسراييييات داستان سييمان و داود (عييهما السالم) ،نخع سارو ،نصاير؛
نالد ،عي احمد ،پایان نامه دانشذاه قن.1393 ،
نویسندگان با مراجعه به تفاسير شيعه و سان  ،روایاات مجعاول و برسااخته مرباوط باه
حضرت سييمان و داود را مورد نقد و بررس قارار داده و در لادد تنییاه سااحت ایا دو
پيامبر از نسبتهای ناروا برآمدهاند.
 -8تحييل انتقادی روایات اسراييي پيرامون زندگ حضرت سييمان (ع) بر مبناای قارآن
رین ،جان پور ،محمد؛ البهشت  ،ليال ،مطالعات تطبيق قرآن پژوه  ،بهار و تابساتان ،1396
شماره 3
در ای مقاله ،برخ روایات اسراييي پيرامون سيره زندگان و سيوک مادیریت حضارت
سييمان (ع) با رویكردی نقادانه مورد تحييل قرار گرفته تا روش نقد عقي ا قرآنا روایاات
را بر مبنای نظریه عرضه روایات بر قرآن رین ،تئوری سازی نماید.
پژوهش حاضر در لدد بوده تا در وهيه اول دیدگاه مفساران از آیاات  31تاا  33ساوره
ص را از منظر ادب و الم مورد ارزیااب قارار داده و در اداماه باه فراخاور پاژوهش باه
ارزیاب ترجمههای ایراد شده از پنج روش ترجمه تحتاليفظا  ،اماي  ،معناای  ،تفسايری و
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 -6لغیشهای مترجمان در مرجع ضمير ،شاطری احمادآبادی ،محماد حسا ؛ رضاای
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پيشنهادی و ارايه راهكار مناسب در ترجمه شایسته از ای آیات اهتمام بورزد.

 -2گونهشناسی آیات متناقضنما و عتابگونه به پیامبران و مضامین آن
آیات به ظاهر متناقض با عصمت انبيا را م توان به دو دسته تقسين رد:
دسته اول :آیات

ه در نذاه نخست ،تيق عادم عصامت پياامبران را در ذها خوانناده

ایجاد م ند .در ای آیات ،خداوند به لورت م متگوناه پياامبران را ماورد خطاا قارار
داده و یا در مورد ایشان سخ گفته است .ای آیات در قالب امر ،نه  ،عتا وگیارشهاای
حمي و شرط است .نمونهای از ای آیات ،خطا ها و گیارشهای چاون نها حضارت
نو (ع) از مجادله در مورد ظالمان (هاود ،)37 /ماورد مالمات باودن حضارت یاونس (ع)
(لافات ،)142/اعتقاد حضرت موس (ع) به جبر (یونس )88 /و طيب بخشاش آن حضارت
از خداوند (اعراف ،)151/عتا به پيامبرا رم (ص) به خاطر حرام ردن آنچه ه حالل اسات
(تحرین )1/و مشكوک بودن آن حضرت در مورد حقيقت وح (یونس )94/م باشد.
دسته دوم :آیات است ه از قرايت آن تناقض با عصمت پياامبران درک نما شاود؛ اماا
اسراييييات و برساختههای اهل تا در منابع تاریخى و تفاسير نقيى آن به چشن مىخاورد و
مفاهيم متناقض با عصمت انبيا را برای خواننده تداع م نماید و خوانناده باا مراجعاه باه
ای تفاسير ه از منابع غيراسالم  ،داستانهای انبيا را اخ و اقتبااو نماوده و مجعاوالت اهال
تا را نقل ردهاند و نيی ترجمههای برگرفته از آن تفاسير ،دچار شبهه م شود.
نمونهای از ای آیات افسانه شرک حضارت آدم (ع) و حاوا (اعاراف ،)190-189 /قصاد
حضرت یوس

(ع) باه ارتكاا فحشاا (یوسا  )24 /مااجرای گاردن زدن اسابان توساط

حضرت سييمان (ع) (ص )33 – 31 /و افسانه غراني و نقل آیات شيطان توسط پيامبر ا ارم
(ص) (نجن )20-19/م باشد.
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آزاد از سوی مترجمان پرداخته و ضم تحييال و نقاد ترجماههاای یااد شاده باه ترجماه
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اسبان
در ماجرای سان دیدن حضرت سييمان (ع) از اسبان ه در آیات ﴿و وهبنا لِداود سلَي َ ِ
مَ
مان ن ْع َ
ُ َ ُ ْ
َ َ َْ
ض علَيهِ بِالْعشِي الصاف ِ ُ ِ
ِ
ِ
مْ ذِْْمرِ
ت ُح َّ
ياد*فَقا َل إِنِّي َأ ْحبَبْ ُ
ال َْعبْ ُد إن َّ ُه َأوَّ اب*إ ْذ ُعرِ َ َ ْ َ ِّ َّ
ب ال َْخيْرِ َع ْ
نات الْج ُ
ِ
اْلع ِ
ِ
ت بِال ِْح ِ
ناق﴾ (ص )33 – 31 /باه آن
جاب ُ
وار ْ
َربِّي َحتَّى تَ َ
السوق َو ْ َ ْ
*ر ُّدوها َعل ََّي فَ َطف َق َم ْسحاً ب ِ ُّ

اشاره شده ،مفسران از گ شته تا نون تبيي و تفسيرهای گونااگون و گااه مغاایر باا عقال و
متعارض با عصمت از ای آیات را ارايه ردهاند؛ تفاسيری ه از برساختههای اهال تاا
اقتباو شده و رفتاری مغایر با عصمت را در ذها خوانناده تاداع ما ناد .از ایا رو
تفسير و ترجمه باورپ یر و سازگار باا مقولاه عصامت ،در خصاوص ایا آیاات بسايار
ضروری م نماید.
 -1-3رویکردهای مفسران در تبیین آیات محل بحث و عصمت حضرت سلیمان (ع)
دیدگاه نخست :ترجیح دادن دوستی اسبان بر یاد خداوند و گردن زدن اسبان

ای گروه از مفسران معتقدند ه سييمان نب (ع) ،عصرگاهان غرق در تماشای اسابهاا اه
عیییتری اموال او بودند ،بود تا ای

ه خورشيد غرو

رد و در حجا پنهان شد و نمااز

عصر را فراموش رد .از ای رو به خداوند عرض رد :م دوست اسبان را بار نمااز عصار
ب ال َْخيْرِ َع ْْ ذِْْرِ َربِّي﴾ تا اینكه خورشايد غارو
ت ُح َّ
ترجيد دادم ﴿إِنِّي َأ ْحبَبْ ُ

اردَ ﴿ .حتَّمى

ت بِال ِْح ِ
جاب﴾ سييمان ه از فوت نماز سخت ناراحت شاده باود دساتور داد باار دیذار
وار ْ
تَ َ

اسبها را حاضر نندُ ﴿ ،ر ُّدوها َعل ََّي فَ َطف ِ َق﴾ سپس با شمشير ،ساق و گردن اسابهاا را زد و
اْلع ِ
ِ
ناق﴾ چرا ه آنها سبب شده بودند ه سييمان (ع) نمااز
السوق َو ْ َ ْ
همه را شت؛ ﴿ َم ْسحاً ب ِ ُّ

عصر را فراموش ناد (قما  ،1367 ،ج 234 :2؛ طباری ،1412 ،ج103 :23؛ اشاان  ،1300 ،ج:8

 .)51خداوند در عوض ،باد را مسخر او رد ه هار جاا بخواهاد باه آراما حر ات ناد
(طبری ،1412 ،ج103 :23؛ قرطب  ،1364 ،ج .)196 :15از ابراهين تيم چني منقاول اسات اه
آنها بيست هیار اسب بالدار بودند اه حضارت ساييمان (ع) دساتور باه شات آنهاا داد
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 -3واکاوی آرای مفسران در ماجرای سىان دیىدن حضىرت سىلیمان (ع) از
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اسبهای بودند ه شيطان برای آن حضرت از چراگاههای دریا خاارج ارد (طباری،1412 ،

ج .)100- 99 :23وی پس از شت اسبان دستور داد تا گوشتشاان را باي مساكينان تصادق
مون﴾ ( اشاان ،
نمایند تا به حقيقت معنای نيك برساد﴿ .ل َْْ تَنالُوا الْب ِ َّر َحتَّمى تُنْفِقُموا م ِ َّمما تُ ِحب ُّ َ

 ،1300ج.)51 :8
نقد و بررسی
تفسير یاد شده از دو جهت بایست مورد بررس و نقد قرار گيرد .نخست ارزیاب ادبا و
دوم ارزیاب

الم و سنجش با مبان مسين عقي و نقي  .با توجه به مخالفت ظاهر آیات

با تفسير یاد شده ،در ارزیاب و بررس  ،استداللهای ادب بر اساتداللهاای الما مقادم
م گردد.
ارزیابی ادبی
در بررس و ارزیاب ادب باید به چند نكته توجه داشت .نخست معنای واژه «خيار» ،ساپس
معنای فعل «احببت» ،متعي «ع ذ ر» ،فاعل فعل «توارت» و معنای يمه «مسد» بایاد ماورد
بررس قرار گيرد.
ت»
الف) بررسی مقوله تضمین در فعل « َأ ْحبَبْ ُ

برخ از قرآنپژوهان مفسران برآن هستند ه فعل « َأ ْحبَبْت» در آیاه باه معنا «است َحبَبت» و

فعل «اس َحبَبت» متضم فعل «آثرت» به معنای ایثاار و تارجيد دادن ما باشاد اه در ایا
لورت معنای آیه چني م شود :م محبت اسبان را بر یاد پروردگارم ایثار ارده و تارجيد
ِ
الدنْيا َعلَى ْاْل ِخ َرةِ﴾( .ابراهين( )3 /طوسا  ،با تاا،
يْ يَ ْستَ ِحب ُّ َ
ون ال َْحيا َة ُّ
دادم .ایشان آیه شریفه ﴿الَّذ َ

استَ َحبُّوا ال َْعمى َعلَى ال ُْهدى﴾( .فصيت )17 /را شاهد بار ایا معناا
ج )560 :8و یا برخ آیه ﴿ َف ْ
آوردهاند (حق برسوی ،ب تا ،ج )29-28 :8و برخ فعل « َأ ْحبَبْت» را متضم فعال «اشت َغلت»
(سيواس  ،1427 ،ج )26 :4در نظر داشتهاند تا معنای آیه ای باشد :دوسات اسابان مارا از یااد
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(سيوط  ،1404 ،ج309 :5؛ شو ان  ،1414 ،ج .)496 :4همچني اب زید گفتاه اسات اه آنهاا
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«اَنَبت» به معنای جایذیی

ردن دانستهاند (ابوالسعود ،1983 ،ج )226 :7تاا معناای آیاه چناي

باشد م دوست اسبان را جایذیی یاد پروردگارم ردم.
در تحييل ای دیدگاه باید گفت آنچه ه مفسران را به تضامي گارفت معناای ایثاار یاا
اشتغال در فعل « َأ ْحبَبْت» سوق داده عبارت ﴿ َع ْْ ذِْْرِ َربِّي﴾ م باشد؛ چارا اه در نظار ایا

مفسران فعل « َأ ْحبَبْت» با «ع » متعدی نم شود از ای رو برای رهای از ایا تنذناا ،اشارا

فعل «آثرت» یا «اش َغلت» را در فعل مورد بحث در نظر داشتهاند تا از یك سو تعدیاه آیاه را
توجيه رده باشند و از سوی دیذر نيازمندی «عا ذ ار» باه متعيا و تعيا آن را باه فعال
« َأ ْحبَبْت» را تصحيد نمایند .اما توجه به ای نكته ضروری است ه اگرچه فعال «است َحبَبت»
م تواند متضم معنای «آثرت» یا «اَنَبت» باشد اما مقولهی تضمي نحاوی طبا تعریا

آن

یعن اشرا و آميخته ردن معنای لفظ در قالب لفظ دیذر و یا گنجانيدن دو معنا در قالاب
یك لفظ (رک :انصاری ،1386 ،ج ،)897 :2در ای مورد لحيد نيست؛ چرا ه زمان ناچار باه
پ یرش مقولهی تضمي نحوی هستين ه نتوانين به اار رفات فعال « َأ ْحبَبْتت» را باا «عا »
توجيه نمایين و حال آنكه اربرد «ع » با فعل « َأ ْحبَبْت» لحيد م باشد؛ زیرا یكاى از معاانى
ده گانه «ع » ،تعييل شمرده شده است (انصااری ،1386 ،ج ،)127 :1همانذوناه اه «عا » در
ْان ِ
ِ ٍ
ِ
فار إِبراه ِ ِ ِ ِ
مْ
يَ ْلَبِيه إ ََّّل َع ْْ َم ْوع َدة َو َع َدها إيَّما ُ ﴾ (توباه )114 /و ﴿ َو مما نَ ْح ُ
َ
است ْغ ُ ْ
آیات ﴿ َو ما َ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ك﴾ (هود )53 /برای تعييل است .بناابرای نياازی بارای در نظار گارفت
بِتارِْي آل َهتنا َع ْْ قَ ْول َ

تضمي نحوی جهت تصحيد تعدیه فعل « َأ ْحبَبْتت» باا حارف «عا » نباوده و « َأ ْحبَبْتت» در
معنای خودش یعن دوست داشت  ،به ار م رود و معنای آیه چني م شود:
م اسبان را به خاطر ذ ر و یاد پروردگارم دوست داشتهام.
ای نكته مورد توجه برخ از قرآنپژوهان بودهاست (قرشا  ،1371 ،ج .)95 :2افایون بار
ای  ،روش شيخ طوس

ه ابتدا فعال دیذاری (است َحبَبت) را باه جاای فعال محال بحاث
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پروردگارم مشغول داشت .برخ نيی فعل « َأ ْحبَبْت» را به معنای «آ رت» و ناياب مناا فعال
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و مورد پ یرش نيست.
ب) بررسی معنا و مصداق «خیر»

در نظر قاطبه مفسران معنای «خير» ،ماال ثيار و مصاداق آن «خيال» (اسابهاا) ما باشاد
(ابوالسعود ،1983 ،ج .)226 :7آیه قبل و بعد نيی قرینهای بر ای معناا ما باشاد (قرشا ،1371 ،
ج )95 :2و یا آن ه اساساً مراد از «خير» در آیه را «خيل» (اسبها) م دانناد (طوسا  ،با تاا،

ج .)560 :8برای ای معنا شواهدی از الم عر م توان یافت ه «خيل» را به خاطر مناافع
ه در آن است «خير» م ناماد (حمياری ،1420 ،ج1963 :3؛ اشاان  ،1363 ،ج94 :5؛ طریحا ،

 ،1375ج29 :2؛ سبحان  .)175 :1425 ،برخ نيی روایت دیذاری از پياامبر (ص) را شااهد بار
ای مدعا ذ ر نمودهاند ه آن جنا زیاد شدن اسبان را زیااد شادن خيار نامياده و فرماوده
«الخير معقود بنواصى الخيل إلى یوم القيامة» (خداوند خيار تاا روز قيامات باه پيشاان هاا
اسبان بساته اسات) (رازی ،1408 ،ج275 :16؛ ابوالساعود ،1983 ،ج226 :7؛ لااو  ،1427 ،ج:3
343؛ سيطان عي شاه ،1408 ،ج308 :3؛ حايری طهران  ،1338 ،ج167 :9؛ سبحان .)174 :1425 ،
ج) بررسی متعلق «عن ذکر»
برخ از قرآنپژوهان جار و مجرور را به « َأ ْحبَبْت» متعي دانستهاند (سيواسا  ،1427 ،ج26 :4؛

آدینهوند ،1377 ،ج )509 :5و برخ معتقدند ه «ع ذ ر» متعي باه حاال از فاعال « َأ ْحبَبْتت»

م باشد؛ ول حال را ذ ر ننمودهاند (عيوان ،1427 ،ج )2008 :3و برخا حاال را «الهياا عا
ذ ر رب » ،یعن مشغول شدم از یاد پروردگاارم (لااف  ،1418 ،ج )122 :23یاا «ماث را حاب
الخير ع ذ ر رب » ،یعن دوست اسبان را بر یاد پروردگاارم تارجيد دادم یاا «منصارفا عا
ذ ر رب » ،یعن از یاد پروردگارم منصرف و غافل شدم ،ذ ر اردهاناد (شايخي  ،1427 ،ج:8

.)492-491
در تحييل ای متعي  ،باید گفت ه آن دسته از قرآنپژوهان و ادیباان اه «عا ذ ار» را
متعي به حال از فاعل « َأ ْحبَبْت» تيق رده و يمات را چاون «الهياا»« ،منصارفا»« ،ماو را» و
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( َأ ْحبَبْت) نشانده و سپس تضمي «آثرت» را یاد رده است نيی خالف تعری

تضامي باوده
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«ع » را در معن «عي » به معنای «استعالء» دانستهاند تا بتوانند ميان يماه «عا » و يماه در
تضمي داشته شده ،هن از نظر معنای و هن از لحاظ لفظ سازگاری ایجاد نند؛ چارا اه
افعال در تضمي دانسته شده با «ع » متعدی م شود ،در حال ه در نظر ایشان « َأ ْحبَبْتت»
با «عي » متعدی م شود (ر.ک :ابوالسعود ،1983 ،ج226 :7؛ حق برسوی ،با تاا ،ج29-28 :8؛

اب عجيبه ،1419 ،ج26 :5؛ ارم عيوی ،ب تا ،ج .)413 :24اما از آن جاا اه تضامي نحاوی در
فعل « َأ ْحبَبْت» به داليل پيش گفته لحيد نيست ،نيازی باه در نظار گارفت حاال محا وف
نبوده و باید «ع ذ ر» را متعي به « َأ ْحبَبْت» دانست.
د) بررسی فاعل فعل «توارت»
گروه از مفسران فاعل «توارت» را يمه «شمس» ه مونث مجازی م باشد (عبااو حسا ،

 ،1428ج ،)442 :4در نظر گرفته اناد یعناى آفتاا بپارده شاده و غارو
مفسران ،ای

ارد .در نظار ایا

ه خورشيد به لورت مضمر آماده اسات ،ذ ار واژه «عشا » بار آن ااف و

داللت ننده م باشد (سيواس  ،1427 ،ج26 :4؛ ابوالسعود ،1983 ،ج226 :7؛ حق برسوی ،با تاا،

ج29-28 :8؛ اب عجيبه ،1419 ،ج26 :5؛ آلوس  ،1415 ،ج .)184 :12ایشان تواری و پنهاان شادن
خورشيد را از با تشبيه به غرو آن با پنهاان شادنش در حجاا

دانساتهاناد (ابوالساعود،

 ،1983ج .)226 :7در مقابل ،گروه دیذری از مفسران ،به مرجعيات «الصاافنات» بارای ضامير
«توارت» قاييند (الفهان  ،2009 ،ج )228 :2و داليي چون یاد رد «الصاافنات» در آیاه پيشاي
و اولویت بازگشت ضمير به ما ور (سايد مرتضا 93 ،1250 ،؛ فخاررازی ،1420 ،ج390 :26؛

لادق  ،1365 ،ج )243 :25و نيی نیاهت سييمان (ع) از گناه بر فرض قبول ای تاویل را اقاماه
ردهاند (سيد مرتض 93 ،1250 ،؛ فخررازی ،1420 ،ج.)390 :26

در تحييل دیدگاه نخست باید گفت ه تشبيه تواری و پنهان شادن خورشايد باه پنهاان
شدن در حجا از با استعاره مكنيه م باشد؛ یعن استعارهای اه در االم گویناده ،فقاط
قرینهای دال بر آن استعاره و به عبارت دقي تر تشبيه ذهن وجود دارد (تفتازان  ،با تاا.)381 :
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جی آن را در نظر گرفتهاند ،در واقع در فعل «احببت» قايل به تضمي نحوی بوده و نيی يماه
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ج )184 :12و نيی برای اضمار «شمس» در الم عر شواهدی را ذ ر ردهاناد :مانناد شاعر
لبيد ه ضمير «ها» به خورشيد بر م گردد و شنونده بدون نياز به ذ ر يمه «شامس» باه آن
متبادر م شود« .ح ى اذا القت یدا فى کافر*و اجن عتواات الغغتوا مهم تا» (قرطبا ،1364 ،

ج .)196 :15اما گفتن است تنها در لورت م تاوان پا یرفت اه ضامير باه «شامس» بااز
م گردد ه همانند شعر لبيد قرینهای وجود داشته باشد تا ذها مساتمع باا شانيدن عباارت
محل بحث ،خود به خود به خورشيد متبادر شود .اما لااحبان ایا نظریاه هاي دلييا

بار

وجود ای قرینه در آیه ندارند و تنها مستمسك ایشان ارجاع به عين سامع است در حال

اه

اگر قصه برساخته گردن زدن اسبان را از ذه شنونده ح ف نين ،اساساً احتماال بازگشات
ضمير «توارت» به «شمس» به ذه شنونده خطور هان نما ناد .از ایا رو نما تاوان باه
مرجعيت «شمس» برای فعل «توارت» قايال شاد و پا یرفت اه عيات ذ ار نشادن يماه
«شمس» داللت سامع و شنونده است و ذه مستمع با شانيدن عباارت «تاوارت بالحجاا »
خود به خود به خورشيد متبادر م شود.
هى) بررسی معنای «مسح»

تيق معنای قطع ردن از يمه «مسد» هي شاهدی از لغت ندارد بيكه با وا اوی و بررسا
اربرد ای واژه در زبان عر در م یابين زمان «مسد» به معنای «قطع اردن» ما آیاد اه
ضميمهی قرینهای مانند واژه «سي » شود .مثال گفته شود« :مسد راسه بالسي » اه در ایا
لورت م توان معنای قطع و ضر را فهميد .اما اگر لفظ «سي » یا قرینه دیذار یااد نشاود
از «مسد» قطع ردن فهميده نشده و معادلگیین قطع ردن از ای

يمه لاحيد نما باشاد

(ر.ک :فراهيدی ،1409 ،ج156 :3؛ ازهاری ،1421 ،ج116 :6؛ لااحب ،اساماعيل با عبااد،1414 ،
ج499 :2؛ جوهری ،1376 ،ج404 :1؛ اب فاارو ،1404 ،ج322 :5؛ راغاب الافهان 767 ،1412 ،؛
زمخشری594 ،1979 ،؛ حميری ،1420 ،ج6300 :9؛ فخار رازی ،1420 ،ج 391 :26و هماو،1989 ،

ج156 :2؛ طریح  ،1375 ،ج413 :2؛ زبيدی ،1414 ،ج.)205 :4
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برخ مفسران نيی به ای نوع استعاره در آیه اشاره رده و آن را پ یرفتاهاناد (آلوسا ،1415 ،
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یكا از ارآماادتری و مطماائ تااری روشهااا باارا ارزیااابى روایااات تفسااير و زدودن
ناراستى هایى چون اسارايييياات از داماان تفساير ،روش ارزیاابى محتاوایى و سانجش مفااد
روایت تفسيری با مبانى مسين عقيى و نقيى است ،ه از آن به «عرضاه حادیث بار قارآن و
سنت قطعى» یاد شده است .همچني روش ارزیاب سندی نيی در سنجش تفسيری و شا
اسرايييياات و برساختهها و احادیث موضوعه ،مهن م نماید .از ای رو باید قضاا شادن نمااز
حضرت سييمان (ع) ،گردن زدن اسبان ،و حمایت خداوند از وی در قبال گردن زدن اسابان
مورد بررس قرار گيرد.
 -1غفيت از یك فریضه واجب (نماز عصر) ،با تعبيار ﴿ن ِ ْع ََ ال َْعبْ ُد﴾ (ص )30 /و تولاي

ِ
ِ
ِ
مْ مم ٍ
ب﴾ (ص )40 /ساازگار
﴿إن َّ ُه َأوَّ اب﴾ (ص )30 /و ساتایش ﴿ َو إ َّن لَ ُه عنْ َدنا ل َُزلْفمى َو ُح ْس َ َ

نيست زیرا امكان ندارد خداوند در آغاز ،ای پيامبر را ماورد ماد قارار دهاد و او را باا دو
تعبير ﴿ن ِ ْع ََ ال َْعبْ ُد﴾ و ﴿إِن َّ ُه َأوَّ اب﴾ تولي

ند ،سپس بالفاليه ار زشت باه او نسابت دهاد

(سيدمرتض .)93 :1250 ،

 -2انتقام گرفت حضرت سييمان (ع) از اسبان ،مسيماً اتالف مال محترم و مصاداق باارز
ظين محسو شده و فعي مغایر با ميكه عصامت ،رفتااری از روی هاوو ،تفارع و بار
بوده ه با ساحت انبيا مواف نيست؛ چرا ه از بي بردن مال محتارم در هماه شارایع حارام
بوده (ر.ک :طباطبای  ،1390 ،ج )204 :17و نيی روایات دال بر حرمت آزار حيواناات و وجاود
دارد 1چه برسد به قطع ردن گردن حيوانات ب گناه از روی خشن.
 -3ساحت خداوند متعال ه از هر گونه ظين پيراساته اسات در ایا دیادگاه تفسايری،
شریك ظين سييمان (ع) بوده؛ چرا ه به گونهای بر ای رفتار ساييمان (ع) لاحه گا ارده و
در قبال خشن سييمان و شت اسبان ،نعمت بهتر را به او ارزان داشتهاست.
 -4توجه به حكمت نیول آیات در رد دیدگاه تفسيری یاد شاده بسايار مهان اسات .در
واقع عيت ذ ر ای آیات ،دستور خداوند به پيامبرا رم (ص) به اقتدا نمودن باه سايره انبياای
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ارزیابی کالمی
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مضامي داستان یاد شده در آیات ،انجام گناهان بيره چون ترک نماز و پا

اردن و گاردن

زدن اسبان توسط حضرت سييمان (ع) باشد ،هرگی شایسته نبود ه خداوند آن را ذ ار ناد
و پيامبرا رم (ص) را به اقتدا به سيره ای پيامبر در مواجهه با افران فرمان دهاد( .ر.ک :فخار
رازی ،1420 ،ج)391 :26

 -5راویان روایت اسبان بالدار مورد و وق نيستند .در مورد اباراهين تيما گفتاهاناد اه
احادیث مرسل نقل م ارده و در حادیث ،تادليس دارد (مایی ،1400 ،ج ،232 :2هاامش 1؛

عسقالن  ،1406 ،ج95 :1؛ عبدالمجيد ،1426 ،ج .)1003 :2همچناي ابا زیاد را در باا نقال
حدیث ضعي

دانستهاند (معرفت :1379 ،ج.)255 :2

از طرف برخ نيی وشيدهاند تا گردن زدن اسبان را توجيه نناد .ایشاان بار آن هساتند
ه دستور سييمان به پ

ردن و گردن زدن اسبان عقوبت اسابهاا نيسات؛ چارا اه ذباد

حيوانات اگر ما ول اليحن باشند ،جایی است؛ بيكه سييمان با ای

ار ،خود را عقوبت رد تاا

مبادا بعد از ای اسبان او را از نماز غافل سازند و شاید مراد ای است ه آنها را پ
سپس ذبد ند در واقع با ای

ارد تاا

ار آنها را از حر ت ردن بازداشت و ساپس آنهاا را ذباد

رد و گوشتشان را لدقه داد .یا از ای جهت ه پ

ردن و اتالف حيوانات در شاریعت او

مبا بوده است (قرطب  ،1364 ،ج .)196 :15همچني قااييي باه قضاا شادن نمااز حضارت
سييمان (ع) ،توجيهات را ذ ر نمودهاند ،از جميه آن ه نماز اول وقت از او فوت شاد و یاا
آن ه نماز فوت شده ،نماز مستحب بود ه در آخر وقت بجاا ما آورد (قرشا  ،1371 ،ج:2
 )94و یا آنكه امر فوت شده را ذ ر و ورد و یا نافيه آخر روز دانستهاناد ( اشاان  ،1363،ج:5

 .)94در واقع ایشان با تفكيك ميان شریعت محمدی و شریعت

ه حضارت ساييمان (ع) از

آن پيروی م رد ،مراد از فوت نماز عصری ه در روایات ذیل آیه محل بحث وارد شاده را
ِ
مد﴾
غير از نماز واجب دانستهاند چرا ه غفيت از وظيفه واجب با تعابيری همچون ﴿ن ْع ََ ال َْعبْ ُ
سازگار نيست ول با غفيت از عمل مستحب سازگار است (برومند و دژآباد.)121 ،1388 ،
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پيش از خود چون حضرت سييمان (ع) و لبر در برابار گفتار اافران ما باشاد .حاال اگار
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اوالً دستور به «عقر» و گردن زدن و پ

ردن غير از دستور به ذبد است و ایا معناا باا

لغت مغایرت آشكار دارد.
ثانیاً قول به مبا بودن اتالف حيوان در شریعت آن حضرت گفتاری بدون دليال باوده و
قابل پ یرش نيست.
افیون بر آن ،فوت شدن نماز اول وقت یا نماز مستحب و یا ذ ار آخار روز نيای ناوع
نق

برای آن جنا بوده و ای با عبارت ﴿ن ِ ْع ََ ال َْعبْ ُد﴾ در تبای آشكار است .همچناي ایا

سخ نيازمند دليل متق بوده و باید شااهدی از آیاات یاا روایاات باه هماراه داشاته باشاد
خصولا آن ه با سياق آیات نيی مغایرت دارد.
دیدگاه دوم :وضوگرفتن حضرت سلیمان برای خواندن نماز پس از فوت نماز

سييمان نب (ع) عصرگاهان غرق تماشای اسبان شد تاا اینكاه خورشايد غارو

ارد و در

ت بِال ِْح ِ
جاب﴾ و نماز عصرش فوت شد .ساييمان (ع) لادا زد
وار ْ
حجا پنهان شد ﴿ َحتَّى تَ َ

خورشيد را برای م بازگردانيدُ ﴿ .ر ُّدوها َعل ََّي﴾ ای تقاضای سييمان نب (ع) انجام گرفات و
خورشيد بار دیذر به اف بازگشت .سييمان (ع) شروع رد به پاها و دستهای خاود دسات
شيدن و به الحا خود نيی دستور داد تا چناي

همي

ه نمازشان تمام شد ،خورشيد غرو

نناد تاا او و الاحابش نمااز گیاردناد.

رد و ستارگان آشكار شادند» (فايض اشاان ،

 ،1415ج298 :4؛ شبر  ،1412ج429 :1؛ طباطبای  ،1390،ج.)204 :17

نقد و بررسی
ای دیدگاه بر آن استوار است ه مرجع ضمير «توارت» و «رودها» به «شمس» باز ما گاردد.
قاييي به ای دیدگاه ،دليل خود را آوردن «العش » در آیه قبل م دانند؛ چرا اه اگار مرجاع
ضمير را غير از خورشيد فرض نين فایدهای بر آن مترتب نيست .ای دیدگاه واژه « َأ ْحبَبْتت»
در آیه را به معنای «آ رت عي » یعن ترجيد دادم و «ع » در عبارت ﴿ َع ْْ ذِْْرِ َربِّمي﴾ را باه
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در ارزیاب ای سخ باید گفت:
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نب (ع) و روش

ه در شریعت آنها آمده بود م داند ه ساق پاا و گاردن خاود را مساد

م ردند (رک :شبر ،عبادا  ،1407 ،ج285 :5؛ طباطباای  ،1390،ج .)204 :17روایاات در مناابع
حدیث اماميه ای دیدگاه را تایيد م ناد (حاوییی ،1415 ،ج .)454 :4اماا نقادهای باه ایا
دیدگاه وارد است:
 -1متضم دانست معنای «ایثار و ترجيد دادن» در فعل « َأ ْحبَبْت»  -همانذونه ه در نقاد
دیدگاه تفسيری پيشي گ شت  -با تعری

تضامي نحاوی مغاایرت دارد (انصااری،1386 ،

ج.)897 :2

 -2هنذام ه اشرا معنای «ایثار» در فعل « َأ ْحبَبْت» لحيد نباشاد ،نياازی نيسات اه
«ع » در ﴿ َع ْْ ذِْْرِ َربِّي﴾ را به معنای «عي » در نظر بذيرین تا اربرد « َأ ْحبَبْتت» باا «عيا » را
تصحيد نمایين .بيكه مانند نقد مطر شده در دیدگاه تفسيری نخست« ،ع » در ایا جاا باه
معنای تعييل م باشد و شواهدی از قرآن در ای خصوص م توان یاد رد.
 -3طب ای دیدگاه فاعل «طف » سييمان (ع) است ،اما «سوق و اعناق» باه شاكل جماع
آمده؛ و در وضو هر س خود باید وضو بذيارد .پاس اگار منظاور وضاوی ساييمان (ع) و
سربازانش باشد ،باید م فرماود« :وطفقاوا مساحا بالساوق وانعنااق» (رک :سابحان :1425 ،
.)179

 -4روایات تفسيری نباید با ظاهر آیاات در تنااقض باشاد (ایرانا قما  )126 :1378 ،در
حال

ه در روایت تفسيری یاد شاده ،برداشات وضاوی حضارت ساييمان (ع) از عباارت

وق َو ْاْلَع ِ
﴿فَ َطف ِ َق مسحاً بِالس ِ
ناق﴾ با ظاهر و سياق آیات در تناقض اسات؛ چارا اه پا یرش
ْ
ُّ
َ ْ

مسد به معنای وضو محتاج قرینه اسات اه در آیاه نيسات؛ از ایا رو نما تاوان روایات
تفسيری یاد شده را وجه تفسيری آیه دانست.
 -5باید توجه داشت ه فراموش ردن نماز برای افراد عام نيای معصايت محساو
م شود ،چه رسد به پيامبران و ساحت انبيا از ای تهمتها مبرا هستند (رک :بهرامپاور،1385 ،
ج.)206 :17
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ِ
اْلع ِ
ِ
ناق﴾ را وضو گارفت ساييمان
السوق َو ْ َ ْ
«عي » تاویل م برد .نيی مقصود از ﴿ َف َطف َق َم ْسح ًا ب ِ ُّ
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مرجع ضمير را حكم فرض نين در حال

ه الل آن است ه ضمير به نیدیكتری لفاظ

مناسب خود ه مقدم بر آن است برگردد (عباو حس  ،1428 ،ج ،216 :1هامش.)2

 -7عبارت ﴿ ُر ُّدوها َعل ََّي﴾ را ه لحن آمرانه دارد ،اگر از سوی سييمان (ع) متوجاه خادا
یا فرشتذان مو ل برخورشيد بدانين ،مناسب ای مقام نيست؛ چرا ه در لورت قضاا شادن
نماز ،سييمان نب (ع) باید در پ تدارک نماز باشد از ای رو ای خطا  ،باا مخاطاب قارار
دادن زیر دستان مناسبت دارد ،پس ضمير «ها» نم تواند به «شمس» بازگردد.
دیدگاه سوم :نوازش اسبان و سان دیدن دوباره از اسبان

از نظر برخ مفسران معنای آیه چني است ه سييمان نب (ع) گفت :م ای اسبان را به خاطر
پروردگارم دوست دارم و عالقه م به اسبان به امر و فرمان پروردگارم اسات .ساييمان (ع) باه
ای اسبها نذاه م رد تا ای

ِ
جماب﴾ .ایا
ت بِال ِْح
موار ْ
ه از دیدگانش پنهان شدند ﴿ َحتَّى تَ َ

لحنه آنقدر برای سييمان (ع) زیبا بود ه دستور داد :بار دیذر اسبها را بازگردانيد ﴿ ُر ُّدوهما

َعل ََّي﴾ .اسبها بازگردانيده شدند و سييمان (ع) به دست و پای اسبان دسات ناوازش شايد

وق َو ْاْلَع ِ
﴿فَ َطف ِ َق مسحاً بِالس ِ
ناق﴾ (الفهان  ،ابومسين ،2009 ،ج228 :2؛ سيد مرتضا 93 :1250 ،؛
ْ
ُّ
َ ْ
فخر رازی ،1420 ،ج390 :26؛ اشكوری ،1373 ،ج824 :3؛ مغنياه ،1424 ،ج379 :6؛ مكاارم،1374 ،
ج.)278 :19
نقد و بررسی

ای دیدگاه بر آن اساتوار اسات اه مرجاع ضامير هار دو يماه «تاوارت» و «ردوهاا» باه
«لافنات» باز م گردد .ای معنا مواف مفهوم عصمت بوده و اشكاالت یاد شاده دو دیادگاه
گ شته را در بر ندارد .بر ای اساو ای دیدگاه از جهات زیر برگییده م باشد:
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َمي﴾ يماه «شامس»
 -6اگر فاعل فعل «توارت» و نيی مرجع ضمير «هاا» در ﴿ ُر ُّدوهما َعل َّ
باشد الزم م آید ه مرجع ضمير به تنها لفظ موجود یعنا يماه «لاافنات» بااز نذاردد و

واکاوی تفسیری و نقد ترجمه آیات متناقضنما با عصمت پیامبران  ________________ ...محمد طاهری و همکاران

دارد؛ چرا ه در آیه قبل ،سخ از اسبان تندرو به ميان آمده و تواری و پنهاان شادن نيای باه
همان اسبان مرتبط دانسته شده است.
 -2فعل « َأ ْحبَبْت» در معنای خودش ،یعن دوست داشت به ار رفته و به اشتباه متضام
معنای فعل دیذری چون «آ رت» و «اشتغيت» در نظر گرفته نشده است.
 -3طب ای دیدگاه «ع » به معنای تعييل بوده و «ع ذ ر» متعي به « َأ ْحبَبْت» ما باشاد
و نيازی به درنظرداشت متعي متضم مقدر نيست .گفتن اسات اه برخا آن را باه «ناشائا»
متعي دانستهاند تا «ع » به معنای مجاوزت باشد ه در ای لورت تقدیر آیه چني ما شاود:
«أحببت الخير حبّاً ناشئاً عن ذکر ابى» یعن محبت م به اسابان برگرفتاه از یااد پروردگاارم
است (اشكوری ،1373 ،ج824 :3؛ سبحان .)175 :1425 ،

 -4فاعل «توارت» و مرجع ضمير «ها» در ﴿ ُر ُّدوها َعل ََّي﴾ ،يمه «الصافنات» ه در آیه باه
لراحت م ور است در نظر گرفته شده ه در ای لورت مرجع ضمير ،ما ور ما باشاد
نه حكم  .در ای دیدگاه يمه «مسد» در معنای خود ،یعن دست شيدن و ناوازش اردن
به ار رفته (راغب الافهان  ،1412 ،ج767 :1؛ ابا سايده ،1421 ،ج218 :3؛ مطارزی ،1979 ،ج:2

 ،266زبيدی ،1414 ،ج )203 :4نه در معنای قطع ردن ه قرینهای بارای تحمال ایا معناا در
سياق آیات وجود ندارد.
 -5عبارت ﴿ ُر ُّدوها َعل ََّي﴾ را ه لحن آمرانه دارد و با مقام سخ گفت حضرت سييمان (ع)
با زیردستان خود مناسبت دارد به معن دستور به بازگردانيدن اسابان بارای مشااهده دوبااره
آمدهاست نه آن ه ای خطا با لح آمرانهاش را از سوی سييمان نب (ع) متوجه خادا یاا
فرشتذان مو ل برخورشيد بدانين.
 -6سایر اشكاالت یاد شده در مورد فوت و قضای نماز باه ایا دیادگاه تفسايری وارد
نيست.
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 -1تفسير یاد شده به خالف دو دیدگاه پيشي با سياق آیات و ظاهر الفاظ آیاه موافقات
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الیاما به معن گناهكار بودن و قرینهای بر قضا شدن نمااز نيسات؛ چارا اه هميشاه «اوا »
وتايب بودن نشان از گناهكار بودن تايب ندارد؛ بيكه طااعت از طاعاات اسات (رازی،1408 ،
ج.)260 :16

 -4دسته بندی ترجمهها در بیان عصمت حضىرت سىلیمان (ع) و مىاجرای
سان دیدن از اسبان
برخ مترجمان بدون لحت و اتقان برداشتهاای تفسايری و باا در هان آميخات تفاساير
مختي

و نيی بدون توجه به ظرافتهای ترجمه چون زیادهنویس  ،آميختذ شر و مات و

یا عدم در نظر داشت مبان تنقيد شده الما و معاادل انذااریهاای نالاحيد از واژگاان
«احببت عي »« ،ع » و «مسحا» و عدم توجه به سياق آیات و انسجام مت  ،به مفاهيم چاون
گردن زدن اسبان توسط حضرت سييمان (ع) و قضا شدن نماز آن جنا
مقابل برخ

قايال شادند و در

وشيدهاند تا آیات مورد بحث را با مبان عقي و نقيا لاحيد و مقولاه زباان

شناخت مطابقت دهند.
معادل قرار دادن قطع کردن و بریدن برای واژه «مسح»

مترجم
آیت

ترجمه
آن گاه ه به هنذام عصر اسبان تيیرو را ه ایستاده بودند به او عرضاه ردناد ،گفات:
م دوستى ای اسبان را بر یاد پروردگارم برگییدم تا آفتا در پارده غارو پوشايده
شد ،آن اسبان را نید م بازگردانيد .پس به بریدن ساقها و گردنشان آغاز رد.

نقد و بررسی

ترجمه آیت بر اساو ارزیاب دیدگاه تفسيری نخست بوده و اشكاالت ادب و الم مطار
شده در آن دیدگاه را در بردارد.
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گفتن است ه تعبير به ﴿إِن َّ ُه َأوَّ اب﴾ ه در آیات پسي در مورد آن حضرت به ار رفتاه
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ردن و بریدن گردن اسبان

امي

سایر ترجمههای همسو در تيق تضامي

«ایثار و ترجيد دادن» (قرشا بنااب  ،انصااریان ،بارزی،

نحوی برای فعل «احببت عي »

پاینااده ،پورجااوادی ،موسااوی ،خسااروان  ،رهنمااا،
فوالدوند ،یاسری ،لفارزاده ،سراج)

سااایر ترجمااههااای همسااو در برگااردان «غافل شدن» (آدینهوند ،اله قمشهای ،بروجردی ،همان؛
نادرست و مخال
عي »

لغت از فعال «احببات ليوات  ،اویانپور ،عبدالحميدی ،رضاخان )؛ «بازداشت
و بازماناادن» (لاافوی ،قف ا تهران ا  ،حجت ا  ،امااي )؛
«اعراض نان» (نسف )

قضا شدن نماز و معادل گزینی «وضو گرفتن» برای واژه «مسح»

مترجم

ترجمه

فااااايض( -ای محمد) یاد آور هنذام را ه آخر روز بود (و لشذر سييمان) اسبهاای تنادرو را
االسالم

ه بر سه پا م ایستادند (و سر سن پای چهارم را بر زمي م گ اشتند ه اینكاه نشاانه
خوب اسب است) به سييمان نمودند (گفتهاند :سييمان روزی پس از بجاا آوردن نمااز
ظهر بر تخت خود نشسته بود و م خواست باه جهااد و اارزار بارود اه لشاذرش
اسبهای نيكو و تندرو را از پيش روی او گ راندند ،و سييمان باه آن اسابهاا نذااه
م رد و از نيكوی آنها تعجب م نمود تا اینكه وقت نماز عصر گ شت) پس سييمان
گفت :البته م (ای ه) اسبها را دوست دارم دوست داشتن

ه از روی امر و فرماان

پروردگار م است (زیرا او مرا فرمان داده ه اسبهای نيكو را برای جهاد باا دشامنان
دی آماده سازم) اسبها را به او نمودند تاا اینكاه خورشايد پوشايده شاد و باه پارده
غرو پنهان گردید سييمان به فرشتذان گفت :خورشيد را به م بازگردانياد (تاا نمااز
عصر را بخوانن) پس (چون فرشتذان خورشيد را باز گردانيدناد) ساييمان و لشاذرش
(برخاساته) شروع ردند (به وضو گرفت و پا يیه نمودن خود را برای نماز باه اینكاه)
آ بر ميان پشت پاها وزانوها و گردنها ماليدند (زیارا وضاو در دیا و آباي ساييمان
چني بوده ،چنان ه حضرت لادق عييه السالم فرموده ،و گفتهاند ما شاود تا خير و
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سایر ترجمههای همساو در معناای قطاع رهنما ،بروجردی ،حجت  ،فارسا  ،خساروان  ،نساف ،
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باشد جايی و روا است ،و گمان م رود ت خير برای آن بوده ه سييمان را غافل و ناآگاه
ساختند تا از بازگردانيدن خورشيد مقام و مرتبه او بر قوم و مردم زمانش هویدا گاردد.
بهتر آنست ه بذویين ای گونه آیات بيشتر به متشابهات ما ماناد ،و ا اعيان بحقااي
يماته)

نقد و بررسی

ترجمه فيضاالسالم بر مبنای دیدگاه تفسيری دوم باوده و افایون بار دربرداشات اشاكاالت
ادب و الم آن دیدگاه ،تطویل و زیادهنویس دارد و از آن جا ه زیادهنویس در نذاارش،
ترجمه را از غایت آن یعن انتقال پيام و محتوا و تا يرگ اری حدا ثری مات زباان مبادا دور
م ند ،ترجمه مطيوب نيست؛ خصولاً آنكه وی پس از ای همه طوالن نویس نيی نتيجاه
قطع نذرفتاهاسات .مترجماان دیذاری چاون لافوی ،الها قمشاهای ،فوالدوناد ،بارزی،
بروجردی ،اویانپور ،خسروان و موسوی نيی همانند فيضاالسالم به قضا شادن نمااز قايال
شدند اما در مقابل برخ مترجمان ه مقصود از «ذ ر» را مطيا یااد پروردگاار (آدیناهوناد،
آیت  ،قرش  ،پاینده ،پورجوادی ،مشكين  ،حجت  ،رهنما ،قف تهران  ،یاسری ،ليوات ) و یاا
نافيه و نماز مستحب پایان روز (انصاریان) در نظر گرفتهاناد در حاال

اه معناا اخيار بایاد

شاهدی از آیات یا روایات به همراه داشته باشد.
معادل گزینی دست کشیدن و نوازش کردن برای کلمه «مسح»

مترجم
لفوی

ترجمه
آنگاه ه عصرگاهان اسبها تندرو و آماده برا جهاد ،بر او عرضه شد .پس گفت :ما
شيفته اسبها شدم و عالقه به آنها مرا از خواندن نماز و یاد ردن پروردگارم باز داشت تاا
ای ه خورشيد در پرده اف پنهان گشت و نماز از م فوت شد؛ بار دیذر آنها را نید ما
بازآورید .اسبها را برا بار دوم بر او عرضه ردند ،پس شروع رد ه بر سااق و گاردن
آنها دستى شد.
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واپس انداخت نماز برای س

ه قدرت و توانای بار بازگردانيادن خورشايد داشاته

واکاوی تفسیری و نقد ترجمه آیات متناقضنما با عصمت پیامبران  ________________ ...محمد طاهری و همکاران

اسبهایى ه بر سه قايمه ایستاده بودند و سر سن قايمه چهارمشان را بر زماي ماىساودند،
سييمان گفت :م اسب را بسيار دوست م دارم از ای جهت ه در اار جهااد مارا بيااد
پروردگارم مىاندازد ،و آن اسبها را برا آزمایش بتاخت بردند تا از نظار ساييمان پنهاان
شدند بعد ،امر داد ه :آنها را برگردانند و چون برگردانيدند ،دست به سااقها و گاردنهاا
اسبان شيد و آنها را نوازش رد.
رضای

(یاد ) هنذامى را ه عصرگاهان اسبان چاباك تنادرو بار او عرضاه شاد ،و گفات« :در
حقيقت م (اسبان) نيكو را بخاطر یاد پروردگارم دوست دارم( ».و به آنهاا نذااه ارد) تاا
اینكه در (پشت) مانعى پنهان شدند( .و گفت ):آنها را نید م بازگردانيد .پس شاروع ارد
ه بر ساقها و گردنها آنها دست شد.

نقد و بررسی

 -1مهمتری نقدی ه به ترجمه لفوی وارد ما باشاد ،ایا اسات اه وی از یكا از
دیدگاههای سهگانه طر شده در اول بحث تبعيت نكارده و آرا تفسايری را در هان آميختاه
است .در ای ترجمه ارتباط ميان پنهان شدن خورشيد و گ شت وقات نمااز و دساتور باه
بازگردانيدن اسبان دیده نم شود و حيقه مفقودهای ميان ای دو موضوع وجود دارد در واقاع
اگر نماز قضا شده ،سييمان نب (ع) باید به فكر قضای نماز باشد؛ ناه اینكاه باه بازگردانادن
اسبان و نوازش ساقها و گردنهای آنها مشغول شود.
 -2اشكال عدم جداسازی افیودههای تفسيری از مت الي و آميختذ شر و مات در
ترجمه لفوی و بالغ وجود دارد .در واقع در لورت

اه توضايحات متارجن راهذشاای

فهن بهتر مراد خداوند باشد بایست افیوده خاود را درون روشاه قارار دهاد و از آوردن آن
درون مت خودداری ند و ميان مت مبدا و توضيحات تفسيری تفكيك قايل شود.
 -3در ترجمه رضای با وجود معادلگیین لحيد از واژگان «مسحا»« ،ع » و « َأ ْحبَبْت»
و همچني بازگشت ضمير فعل «توارت» به «لافنات» ه در مت آیاه وجاود دارد و نيای در
برداشت ویژگ های یك ترجمه منسجن ،معادل نالحيد (ماانع) بارای «الحجاا » انتخاا
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بالغ

[ا پيامبر :یاد

] از آنذاه ه شبانذاهى اسبها نجيب عربى بار ساييمان عرضاه شاد
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انعكاو داده شده بود فایت م رد.
سایر ترجمههای همسو با ترجمه لافوی مشكين  ،آدینهوند ،لفارزاده ،آیت  ،قرش  ،برزی ،پایناده،
پورجاااوادی ،خساااروان  ،قفا ا تهرانا ا  ،لااايوات ،

در خيط آرا تفسيری

عبدالحميدی ،سراج
سایر ترجمههای همسو با ترجماه بالغا

ارفع ،لادق تهران  ،شعران  ،طاهری ،عامي  ،گرمارودی،

و رضای در توجاه باه ساياق و انساجام مر اای فرهناام و معااارف قاارآن ،مشااكين  ،مصاابا زاده،
مكارم ،نوبری ،یاسری ،خرمدل ،قرايت

ترجمه

گفتن است برخ دیذر از مترجمان نيی بدون درهن آميختذ تفسير و باا تفساير ماورد
قبول خود ،حيقه مفقوده ميان آیات را پر رده و ارتباط ميان آیات را معيوم داشتهاند .فارسا
و رهنما پس از قايل شدن به قضای نماز ،وجه دستور به بازگردانيادن اسابان را اقادام بارای
بریدن گردن آنها به جهت توباه و پشايمان دانساتهاناد .فوالدوناد ،اویاانپور ،موساوی و
حجت نيی حكمت ای دستور را لدقه دادن و وقا

نماودن بارای جباران مافاات ،تيقا

ردهاند .اله قمشهای و خسروان با اعتقاد به گ شت وقت نماز ،مراد از «رودهاا» را دساتور
به بازگردانيدن خورشيد جهت قضا نمودن فریضه فوت شده در نظر داشتهاند .فيضاالساالم
نيی عالوه بر اعتقاد مشابه با نظر پيشگفته ،مراد از «مسد» را وضو گرفت برای انجام فریضاه
فوت شده در نظر داشته تا انسجام بيشتری ميان آیات برقرار نماید.
تلقی معنای «نشانه گذاری کردن» از واژه «مسح»

مترجم
موسوی

ترجمه
به یادش آور ه وقتى اسبانى نيك بر او عرضه شد( .از شدت عالقه باه تماشاا
آنها از نماز اول وقت باز ماند و خود را مالمت رد) و گفت م عالقه به اسابان
را بر یاد خدا ترجيد دادم تا خورشيد غرو

ارد (و یاا اسابان از نظارم ناپدیاد

شدند) آنها را به م برگردانيد و چون برگرداندند سر و گردنهایشان را نشان رد
تا وق

راه خدا باشند.
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شده است در حال

ه اگر لرفِ پنهان شدن اسابان از نظار حضارت ساييمان در ترجماه،

واکاوی تفسیری و نقد ترجمه آیات متناقضنما با عصمت پیامبران  ________________ ...محمد طاهری و همکاران

همانگونه ه روش است موسوی از واژه «مسد» ،نشانه و عالمت گ اری را اساتفاده ارده
است .از ميان قرآنپژوهان نيی سيد عي خان مدن معتقد است ه مقصود از «مساد» ،یعنا
گردن و پای اسبان را برای جهاد در راه خدا عالمت گ اشت (مدن  ،1384 ،ج.)52 :5

اب عباو نيی گفته ه حضرت سييمان (ع) اسبها را برای انفاق در راه خدا بررسا

ارد و

بر آن ها نشان زد و با ریسمان بست (طبری ،1412 ،ج .)100 :23معنای یااد شاده اگرچاه باه
ظاهر مواف عصمت آن حضرت م باشد اما به دالیل زیر مناف مقام عصمت م باشد.
 -1مترجن ،عبارات در ترجمه خود افیوده ه هرگی در مت آیه نيست .تنهاا در لاورت
توضيحات مترجن در خصوص ابهام عارض آیات ،لحيد م باشد ه مبتن بار ادلاه ااف
و واف باشد و افیوده خود را از مت الاي جادا ساازد .در حاال

اه در ایا ترجماه از

افیودهای استفاده شده ه به مخاطب چني القا م شود ه حضرت ساييمان (ع) باه جهات
اشتغال به دنيا خود را مالمت م رد .ای معن با مقام عصمت منافات داشته و ترجماه را از
غایت آن ه انتقال لحيد و حدا ثری مقصود مت مبدا م باشد دور ردهاست.
 -2هر دو احتمال بازگشت ضمير «تاوارت» باه «شامس» و «لاافنات» مطار شاده و
مترجن نظر قطع در ای خصوص ندادهاست.
سایر ترجمههای همساو در تيقا معناای حجت
نشانهگ اری ردن از واژه «مسد»

شایان ذ ر است ه دقت در یاد رد يمه ﴿ال َْعشِي﴾ (گاه مغر ) اه در آیاه نخسات ماورد
بحث به ار رفته ،ما را به ای معنا هدایت م ند اه تاواری و پنهاان شادن اسابان از دیاد
حضرت سييمان (ع) به هنذام نیدیك غرو آفتا و دمادم تااریك هاوا ﴿ال َْعشِمي﴾ باوده
است .در واقع سييمان نب (ع) به عنوان یك فرمانده نظام  ،عصرگاهان مشغول ساان دیادن
ض َعلَيْهِ﴾ تا اینكه با دور شدن اسبهاای دوناده و
از اسبها و دوندگ آنان بوده است ﴿ ُعرِ َ
ِ
ت بِال ِْح ِ
جاب﴾؛ از ای رو باه
وار ْ
نیدیك وقت غرو ﴿ال َْعشي﴾ از دید او پنهان شدند ﴿ َحتَّى تَ َ
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نقد و بررسی
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وق َو ْاْلَع ِ
بر گردن و ساق آنها دست بكشد﴿ .فَ َطف ِ َق مسحاً بِالس ِ
ناق﴾ برخ مفسران نيای ایا
ْ
ُّ
َ ْ

نكته را مطمد نظر داشتهاند ه پنهان شدن اسبان از دید حضرت ساييمان (ع) بخااطر زماان
سان دیدن از اسبان در وقت عصر بوده است (سيد مرتضا 93 :1250 ،؛ ابوالساعود ،1983 ،ج:7

226؛ حق برسوی ،ب تا ،ج29 :8؛ ارم عيوی ،ب تاا ،ج .)378 :24از هماي رو الزم نيسات اه
ِ
وار ْت﴾ را خورشايد فارض
مانند برخ مفسران بخاطر وجود يمه ﴿ال َْعشي﴾ ،الیاما فاعل ﴿تَ َ

نين و در غير ای لورت فایدهای را برای ذ ر يمه ﴿ال َْعشِي﴾ ،مترتب ندانين .بيكاه فاعال

ِ
نات﴾ باوده
الصماف ُ
وار ْ
﴿تَ َ
ت﴾ به دالیل پيشگفته چون درنظرداشت سياق و پيوستذ آیاتَّ ﴿ ،

و فایده ذ ر ﴿ال َْعشِي﴾ پنهان شدن اسبان به خاطر نیدیك وقت مغر و تاریك هوا ما باشاد.

ازای رو م توان ترجمه پيشنهادی ه برگردان تصحيد شده ترجمه رضای م باشاد را ایا
گونه نذاشت:
ترجمه پیشنهادی
(یاد ) هنذامى را ه عصرگاهان اسبان چابك تندرو بر او عرضه شد ،و گفات« :در حقيقات
م (اسبان) نيكو را بهخاطر یاد پروردگارم دوست دارم( ».سييمان از اسبان دونده سان م دیاد)
تا اینكه (با دور شدن و نیدیك غرو آفتا  ،از نظرش) پنهان شدند( .پس گفت ):آنها را ناید
م بازگردانيد .پس بر ساقها و گردنها آنها شروع به دست شيدن رد.

 -5نتیجهگیری
در ای جستار با وا اوی تفسيری و بررسا روشهاای ترجماههاای تحاتاليفظا  ،اماي ،
معنای  ،آزاد و تفسيری از آیات  31تا  33سوره ص ،م توان نتایج ذیل را برشمرد:
 -1بسياری از مفسران و مترجمان با اقتباو از اسراييييات و برساختههای اهل تاا

اه

در مورد آیات  31تا  33سوره ص وارد شادهاسات ،مفااهيم را بياان اردهاناد اه تاوال
فاسدی را در بردارد .توال فاسدی چون تناقض با عقل و نقل از جميه خاارج اردن اسابان
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سربازان خود دستور داد تا اسبان را بازگردانند ﴿ ُر ُّدوها َعل ََّي﴾ تاا آنهاا را از نیدیاك ببيناد و
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ب ال َْخيْرِ َع ْْ ذِْْرِ َربِّي﴾ و یا گاردن زدن اسابان
ت ُح َّ
بر یاد خداوند و قضا شدن نماز از ﴿ َأ ْحبَبْ ُ

از ﴿فَ َطف ِ َق َم ْسحاً﴾ ،همچني مفهوم مخال

با عدالت اله مانند حمایت خداوند از ساييمان (ع)

پس از گردن زدن اسبان و اتالف مال محترم.
 -2تفاسير دیذری چون وضوگرفت و آدا شرع دی سييمان و نشانهگا اری اردن
اسبان برای جهاد از عبارات محل بحث برای موافقت با مقوله عصمت و با توجه به روایاات
تفسيری ،توسط تعدادی از مفسران بيان شدهاست .اما باید توجه داشت ه روایاات تفسايری
اگرچه باید با عصمت مواف باشد ،اما نباید با ظاهر آیات و اساتداللهاای ادبا در تنااقض
باشد بر ای اساو تفاسيری ه قویتری استداللهای ادب و استداللهاای مانقد الما را
دربرداشته باشد از لحت و اتقان برخوردار بوده و قابل پ یرش است .از ای رو سان دیادن
از اسبان پس از پنهان شدنشان از نظر حضرت سييمان (ع) و دساتور باه برگردانادن آناان و
دست شيدن و نوازش اسبان بهتری تفسير در ای مورد است.
 -3در ميان ترجمههای مورد بررس  ،ترجمه رضای و بالغ با ساياق آیاات هماهنام
است؛ چرا ه در ای دو ترجمه معنای نوازش ردن از يمه «مساحا» ،باه لاورت درسات
برگردان شده ،همچني «ع » در عبارت «ع ذ ر» به معنای تعييل ترجمه شاده و «احببات»
به معن لغوی خود یعن «دوست داشت » آمده است و همچني ضمير فعال «تاوارت» باه
«لافنات» ه در مت آیه وجود دارد بازگشت داده شاده و از ایا رو ترجماهای منساجن
م باشد؛ جی آنكه در ترجمه بالغ افیودههای تفسيری از مت الي جدا نشده و آميختذا
شر و مت وجود دارد و رضای نيی معادل لحيح برای يماه «الحجاا » اراياه ننماوده
است.
 -4در ترجمه آیت معادلیاب غيط از «مسحا» و «احببت عيا » و اشاكاالت تفسايری و
الم وجود دارد .معادلیاب غيط از «مسحا» ،عدم دقت باه ادبياات عار در قباول قاول
تفسيری ،زیاده نویس و اعتقاد به فوت شدن فریضه در ا ر غفيات ،اشاكاالت مهان ترجماه
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از چراگاههای دریا توسط شيطان و نيی تغایر با عصمت انبيا چون ترجيد دادن دوست اسابان
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دستور به بازگردانيدن اسبان و همچني عدم جداساازی افایودههاای تفسايری از اشاكاالت
شاخ

ترجمه لفوی است و باالخره در ترجمه موسوی عدم نتيجهگيری قطعا و اضاافه

ردن يمات

ه در مت آیه نبوده و مبتن بر ادله اف نيست از جميه اشاكاالت مهان ایا

ترجمه م باشد.
 -5بهتری ترجمه در خصوص آیات ،ترجمه میجا پيشانهادی اه برگاردان تصاحيد
شده ترجمه رضای است ،م باشد؛ چرا ه از یك سو باا در نظار نذارفت محتاوای داخال
پرانتی ،به ظرافتهای ترجمه چون تجییه و تر يب لاحيد آیاات و معاادلیااب آن توجاه
داشته شده و ساختار دقي مت مبدا را باه خوانناده و مخاطاب تخصصا ما نمایاانين و از
سوی دیذر با درنظر گرفت آنچه در داخل پرانتی آمده است ،ابهام عارض را بارای مخاطاب
غير تخصص برطرف ساخته و او را اقناع م ناين .همچناي در ایا ترجماه باا دقات در
یاد رد يمه ﴿ال َْعشِي﴾ (گاه مغر ) به تواری و پنهان شدن اسابان از دیاد حضارت ساييمان
(ع) به هنذام نیدیك غرو آفتا و تاریك هوا و نيی سان دیدن و دوندگ اسابان توجاه
ِ
موار ْت﴾ ،فایادهای
نات﴾ باه عناوان ﴿تَ َ
الصماف ُ
شده است و در غير ای لورت با قرار دادن ﴿ َّ

برای ذ ر ﴿ال َْعشِي﴾ نم توان در نظر گرفت.

 -6پینوشت
بتالح ب
يواا (ابتن ابتى
َعتن َمتن َم َغت َ
ل َ
-1ایاکم والمغله ولو بالکلب العقوا (ابن ابى الحدیتد 1404ق ج)6 :17؛ ل َ
جم وا 1405ق ج)148 :1
در ای پژوهش ترجمههای ذیل مورد بررس قرار گرفته است:
شعران  ،پاینده ،مصبا زاده ،معیی ،آیت  ،ارفع ،امي (تفسير مخین العرفان در عيوم قرآن) ،بارزی ،بروجاردی،
بهرام پور (تفسير یك جيدی مبي ) ،پورجوادی ،جعفری (تفسير و ر) ،قف تهرانا (روان جاویاد در تفساير
قرآن مجيد) ،دانش (ترجمه تفسير اش ) ،دهياوی ،رضااخان (ترجماه تفساير بياان الساعاده فا مقاماات
العباده) ،رهنما (ترجمه و تفسير قرآن) ،ليوات  ،عامي (تفسير عامي ) ،عبدالحميدی (ترجماه تفساير جواماع
الجامع) ،فارس  ،فوالدوند ،قرايت (تفسير نور) ،قرش بناب (تفسير احس الحادیث) ،اویاانپور ،گرماارودی،
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فيضاالسالم م باشد .در هن آميخت آرا تفسيری و عدم ارتباط ميان گ شات وقات نمااز و
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اله قمشهای ،انصاریان ،بالغ (حجة ال فاسير و بهغ االکسير) ،حجت (گي از بوستان خدا) ،خرم دل (تفساير
نور) ،خسروان (تفسير خسروی) ،رضاای  ،ساراج ،لاادق تهرانا (ترجماان فرقاان) ،لافارزاده ،لافوی،
طاهری ،فيضالسالم (ترجمه و تفسير قرآن عظين) ،مشكين  ،مكارم ،نوبری ،یاسری

 -7منابع
*قرآن رین
ال العليتا) چاا اول ،تهاران :اساوه،
 .1آدینهوند لرستانى ،محمدرضا ،ترجمه قترآا (کلمتة ه ّ
(1377ش).
 .2آلوسى ،محمود ب عبدا  ،رو المعان ف تفسير القرآن العظين و السبع المثاان  ،محقا :
عبدالبار عطيه ،عيى ،چاا اول ،بياروت :دار الكتاب العيميا  ،منشاورات محماد عيا
بيضون1415( ،ق).
 .3ابوریاه ،محمود ،أضواء عيى السان المحمادیاه ،چا پنجن ،بيروت :منشورات اعيمى ،بىتا.

 .4ابوالسعود ،محمد ب محمد ،تفسير ابى الساعود (ارشااد العقال السايين الاى میایاا القارآن
الكرین) ،چا اول ،بيروت :دار إحياء التراث العرب 1983( ،م).
 .5اب أب جمهور ،محمد ب زی الدی  ،عوالي اللئالي العزیزیة في األحادیث الدینية محقا
 /مصحد :عراقى ،مجتبى ،چا اول ،قن :دار سيد الشهداء لينشر1405( ،ق).
 .6اب اب الحدید ،عیالدی ابوحامد ،شرح ن ج البهغة البن أبتي الحدیتد ،محقا  :اباراهين،
محمد ابوالفضل ،قن :مک بة آیة ا المرعش النجف 1404( ،ق).
 .7اب خيدون ،عبدالرحمان ،مقدمه تاریخ ،چا دوام ،بيروت :دارالفكر1408( ،ق).
 .8اب سيده ،عيى ب اسماعيل ،المحكن و المحايط انعظان ،محقا  :هناداو  ،عبدالحمياد،
چا اول ،بيروت :دار الكتب العلمية1421( ،ق).
 .9اب عجيبه ،احمد ،البحر المدید فى تفسير القرآن المجياد ،محقا  :قرشاى رساالن ،احماد
عبدا  ،چا اول ،مصر :حس عباو ز 1419( ،ق).
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کلمةال العليا)،
مر ی فرهنم و معارف قرآن ،موسوی همدان (ترجمه تفسير الميیان) ،نسف  ،آدینهوند (
هّ
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االعالم االسالم 1404( ،ق).

 .11ارمى عيو  ،محمدامي ب عبدا  ،تفسير حداي الرو و الریحان فى روابى عيوم القارآن،
محق  :مهد  ،هاشن محمد عيى ب حسي  ،چا اول ،بيروت :دار طوق النجاة ،ب تا.
 .12ازهر  ،محمد ب احمد ،ت تيیب اللغتة ،چاا اول ،بياروت :دار احيااء التاراث العربا ،
(1421ق).
 .13اشعر  ،اباو الحسا  ،مقااالت اسساالميي و اخاتالف المصايي  ،چاا ساوم ،آلماان-
ویسبادن :فرانس شتاینر1400( ،ق).
الهيجى ،مصحد :محادث ،جااللالادی  ،چاا

 .14اشكور  ،محمد ب عيى ،تفسير شری
اول ،تهران :دفتر نشر داد1373(،ش).

 .15الفهانى ،ابومسين محمد ب بحر ،موسوعة تفاسير المع زلة (تفسير أبي بکر األصم -تفستير
أبي علي الجبتايي -تفستير أبتى القاستم الکعبتي البلختي) ،بياروت :دار الكتاب العلميتة،
منشورات محمد عي بيضون2009( ،م).
 .16انصاری ،اب هشام ،یوس

ب عبدا  ،مغن االدیاب ،تيخاي

 :جمعا از اسااتيد حاوزه

عيميه قن ،قن :مر ی مدیریت حوزههای عيميه قن1393( ،ش).
 .17ایرانى قمى ،ا بر ،روش شايخ طوساى در تفساير تبياان ،قان :ساازمان تبييغاات اساالمى،
(1378ش).
 .18برومند ،محمد حسي  ،دژآباد ،حامد« ،بررس مااجرای ساان دیادن حضارت ساييمان از
اسبان در قرآن رین» ،تحقيقات عيوم قرآن و حدیث ،شماره 1388( ،12ش).
 .19بهرامپور ،ابوالفضل ،تفسير نسين حيات ،قن :آوای قرآن ،سبحان1385( ،ش).
 .20تفتازان  ،مسعود ب عمر ،شر المقالد ف عين الكالم ،قن :منشورات الشاری

الرضا ،

(1409ق).
 .21ااااااااااااااااا ،المطول و بهامشه حاشيه السيد ميرشری  ،قن :مكتبه الداوری ،ب تا.
 .22جوهر  ،اسماعيل ب حماد ،الصحا  ،مصاحد :عطاار ،احماد عباد الغفاور ،چاا اول،
بيروت :دار العين ليمالیي 1376( ،ق).
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 .10اب فارو ،معجن مقایيس اليغه ،محق  :هارون ،عبدالسالم محمد ،چا اول ،قان :مكتاب
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 .24حقى برسو  ،اسماعيل ب مصطفى ،تفسير رو البيان ،چا اول ،بيروت :دار الفكر ،با -
تا.

 .25حي  ،حس ب یوس  ،شا

الماراد ،چاا چهاارم ،قان :موسساه النشار االساالم ،

(1413ق).
 .26حمير  ،نشوان ب سعيد ،شمس العيوم ،مصاححان :اریاانى ،مطهار با عياى و عبادا ،
یوس

محمد و عمر  ،حسي ب عبدا  ،چا اول ،دمش  :دار الفكر1420( ،ق).

 .27حوییی ،عي ب جمعه ،نور الثقيي  ،قن :موسسه اسماعيييان1415( ،ق).
 .28ذهبى ،محمد حسي  ،التفسير و المفسرون ،بيروت :دار احياء التراث العربى ،بىتا.
 .29راز  ،ابوالفتو  ،حسي ب عيى ،روض الجنان و رو الجنان ف تفسير القارآن ،مصاحد:
نالد ،محمدمهد و یاحقى ،محمدجعفر ،چا اول ،مشهد :آستان قدو رضاو  ،بنيااد
پژوهشها اسالمى1408( ،ق).
 .30راغب الفهانى ،حسي ب محمد ،مفردات ألفاظ القارآن ،چاا اول ،بياروت :دار القيان،
(1412ق).
 .31رشيد رضا ،محمد ،تفسير المنار ،چا اول ،بيروت :داا المعرفة1414( ،ق).
 .32رضای الفهان  ،محمد عي  ،منط ترجمه قرآن رین ،قن :مر ای باي المييا ترجماه و
نشر المصطف  ،ب تا.
 .33زبيد  ،محمد ب محمد ،تاج العروو ،مصاحد :شاير  ،عياى ،چاا اول ،بياروت :دار
الفكر1414( ،ق).
 .34زمخشر  ،محمود ب عمر ،أساس البهغة ،چا اول ،بيروت :دار لادر1979( ،م).
 .35سبحان تبرییی ،جعفر ،االلهيات ،چا ششن ،قن :موسسه امام لادق(ع)1384( ،ش).
 .36ااااااااااااااااااااا ،عصمة األنبياء في القرآا الکتریم ،چاا ساوم ،قان :موسساه اماام
لادق عييه السالم 1425( ،ق).
 .37سيطان عيىشاه ،سيطان محمد ب حيادر ،بياا الستعادة فتي مقامتات العبتادة ،چاا دوم،
بيروت :مثسس انعيم ليمطبوعات1408( ،ق).
237

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 2:38 IRST on Saturday December 5th 2020

 .23حاير طهرانى ،عيى ،مقتنيات الدرر ،چا اول ،تهران :دار الكتب اإلسهمية1338( ،ش).
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 .39سيواسى ،احمد ب محمود ،عيون التفاسير ،محق  :دارتما ،بهاء الدی  ،چاا اول ،بياروت:
دار لادر1427( ،ق).
 .40سيوطى ،عبدالرحم ب ابىبكر ،الدر المنثور فى التفسير بالما ور ،چا اول ،قن :تابخاناه
عمومى حضرت آیت ا العظمى مرعشى نجفى1404( ،ق).
 .41شبر ،عبدا  ،تفسير القرآن الكرین ،بيروت ،دار البالغه1412( ،ق).
 .42اااااااا ،الجوهر الثمي ف تفسير الكتا المبي  ،چا اول ،ویت :شرکة مک بة االلفاي ،
(1407ق).
 .43شو انى ،محمد ،فتد القدیر ،چا اول ،دمش  :دار اب

ثير1414( ،ق).

 .44شيخي  ،بهجت عبدالواحد ،اعرا القرآن الكرین ،چا اول ،بيروت :دارالفكر1427( ،ق).
 .45لاحب ،اسماعيل ب عباد ،المحيط في اللغة مصحد :آل یاسي  ،محمدحس  ،چاا اول،
بيروت :عالن الكتب1414( ،ق).
 .46لادق تهرانا  ،محماد ،الفرقاان فا تفساير القارآن ،قان :انتشاارات فرهنام اساالم ،
(1365ش).
 .47لافى ،محمود ،الجدول في إعراب القرآا و صرفه و بيانه مع فوايتد نحویتة مامتة چاا
چهارم ،دمش  :دارالرشيد1418( ،ق).
 .48لاو  ،احمد ب محمد ،حاشية الصاوي على تفسير الجهلتين مصاحد :شااهي  ،محماد
عبدالسالم ،چا چهارم ،بياروت :دار الكتاب العيميا  ،منشاورات محماد عيا بيضاون،
(1427ق).
 .49طباطبای  ،سيد محمد حسي  ،الميیان ف تفساير القارآن ،قان :موسساه النشار االساالم ،
(1390ق).
 .50طبرس  ،فضل ب حس  ،مجمع البيان فا تفساير القارآن ،مصاححان :یاید طباطباایى،
فضلا و رسولى ،هاشن ،چا سوم ،تهران :نالر خسرو1372( ،ش).
 .51طبری ،محمد ب جریر ،جامع البيان ف تفسير القارآن ،چاا اول ،بياروت :دار المعرفاه،
(1412ق).
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 .38سيد مرتضى ،عي ب حسي ب موس  ،تنییه اننبياء ،قن :الشری

الرض 1250( ،ق).
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سوم ،تهران :مرتضوی1375( ،ش).
 .53طوسى ،محمد ب حس  ،التبيان ف تفسير القرآن ،مصحد :عاميى ،احمد حبياب ،بياروت:
دار إحياء التراث العرب  ،چا اول ،ب تا.
 .54عباو حس  ،النحو الواف  ،بيروت :مكتبه المحمدی1428( ،ق).
 .55عبد المجيد الشيخ عبد الباری ،الروایات ال فسيریة في ف ح البتااي ،ریااض :وقا

الساالم

الخيری1426( ،ق).
 .56عسقالن  ،اب حجر ،أبو الفضل أحمد ب عي  ،تقریاب التها یب ،محقا  :محماد عواما ،
سوریه :دار الرشيد1406( ،ق).
 .57عكا ،خالد ب عبد الرحم  ،الول التفسير و قواعاده ،چاا دوام ،بياروت :دار النفاايس،
( 1406ق).
 .58عيوان ،عبدا ب نالد ،اعرا القرآن الكرین ،محققان :بنا ،ابراهين وعباد ،محماد محماد،
چا اول ،طنطا :دار الصحابة ليتراث1427( ،ق).
 .59فراهيد  ،خييل ب احمد تا العي  ،چا دوم ،قن :نشر هجرت1409( ،ق).
 .60فخر رازی ،ابوعبدا محمد ب عمر ،مفاتيد الغيب ،چا سوم ،بيروت :دار احيااء التاراث
العرب 1420( ،ق).
 .61اااااااااااااااااااااااااااااااااا ،االربعي ف الول الدی  ،چاا اول ،قااهره :مكتاب
الكييات االزهریه1989( ،م).
 .62فيض اشان  ،محس  ،الصاف  ،تهران :انتشارات لدر1415( ،ق).
 .63قاض عبدالجبار ،احمد ،تنییه القرآن ع المطاع  ،دار النهضه الحدیثه ،ب تا.
 .64قاض نورا  ،احقااق الحا و ازهااق الباطال ،قان :تابخاناه آیات ا مرعشا نجفا ،
(1409ق).
 .65قرشى بنابى ،عيىا بر ،قاموو قرآن ،چا ششن ،تهران :دار الكتب اإلسهمية1371( ،ش).
 .66قرطبى ،محماد با احماد ،الجاامع نحكاام القارآن ،چاا اول ،تهاران :نالار خسارو،
(1364ش).
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 .52طریحى ،فخر الدی ب محمد ،مجمع البحری  ،مصحد :حسينى اشكور  ،احماد ،چاا
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 .68اشان  ،فتد ا ب شكرا  ،منهج الصادقي ف االزام المخالفي  ،چا اول ،تهران :تاا
فروش اسالميه1300( ،ش).
 .69اااااااااااااااااااااااااااا ،خهصة المن ج ،مصحد :شاعرانى ،ابوالحسا  ،چاا

اول،

تهران :اسالميه1363( ،ش).
 .70مدن  ،عي خان ب احمد ،الطراز االول و الکناز لما عليه من لغته العترب المعتول ،چاا
اول ،مشهد :موسسه آل البيت االحياء التراث1384( ،ش).
 .71میی ،جمال الدی  ،ته یب الكمال ف اسماء الرجال ،محق  :بشار عواد معاروف ،بياروت:
موسسه الرساله1400( ،ق).
 .72مصبا ییدی ،محمد تق  ،راه و راهنماشناس  ،قن ،انتشارات موسسه آموزش و پژوهشا
امام خمين 1393( ،ش).
 .73مطرز  ،نالر ب عبدالسيد ،المغر  ،مصححان :فاخور  ،محمود و مختاار ،عبدالحمياد،
چا اول ،حيب :مكتبه اسامه ب زید1979( ،م).
 .74مظفر ،محمد حس  ،داليل الصدق ،قاهره :دار العين ليطباعه1396( ،ق).
 .75معرفت ،محماد هاد  ،التفسير و المفسارون فى وبه القشيب ،الطبعة انولى ،مشهد :الجامعتة
الضویاه ليعيوم اسسالميا 1418( .ق).
 .76مغنيه ،محمد جواد ،التفسير الكاش  ،قن :دار الكتب االسالم 1424( ،ق).
 .77مفيد ،النكت االعتقادیه ،چا اول ،قن :المثتمر العالم ليشيخ المفيد1413( ،ق).
 .78مكارم شيرازی ،نالر ،تفسير نمونه ،قن :دار الكتب االسالميه1374( ،ش).
 .79یوسفيان ،حس و شریف  ،احمد حساي  ،پژوهشا در عصامت معصاومان (ع) ،تهاران:
پژوهشذاه فرهنم و اندیشه اسالم 1377( ،ش).
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 .67قم  ،عي ب ابراهين ،تفسيرالقم  ،قن :دار الكتا 1367( ،ق).

