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مقاله پژوهشی

ِ

الل مِن بع َِ
ِ
است ُ ِجيبَ له ،
فى َ َّ
اجونَ َِ
يح ُّ
ْ
معناشناسی عبارت وَ الَّذينَ ُ
د ما ْ
غرض شناسی فعل مجهول عبارت و نقد تفاسیر و ترجمههای متفاوت
محدثه مقیمی نژاد داورانی

*1

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده حضرت نرجس دانشگاه ولیعصر ،رفسنجان ،ایران
پذیرش1400/1/20 :

دریافت1399/10/1 :

ِ

يَاللَمِنَبعدِ
ِ
َماَاستُجيبَل َُه در آیه  16سوره شوری از مواردی اس ت ک ه در
عبارت وَالَّذينَيُح ُّ
اجونَف َ ّ ْ ْ
ْ
تفسیر و ترجمه آن اختالفنظر وجود دارد .بر اساس این عبارت ،احتجاج منک ران در م ورد خداون د بع د از
مستجاب شدن دعوت کسی که با ضمیر «ه» از او یاد شدهاست ،باط ل اس ت .اخ تالف در تعی ین مص دا
منکران ،تعیین فاعل استجابت و تعیین مرجع ضمیر «ه» سبب اختالف در تفسیر و در نتیجه ترجمههای آی ه
شده است .برخی ترجمهها نیز بدون تاثیر پذیری از آراء تفسیری ،منتقلکننده ابه ام آی ه هس تند .امب ا ب ا
استفاده از کدام قرائن می توان به تفسیر و ترجمه صحیح این عبارت دست یافت؟ در پژوهش حاضر ب ا روش
توصیفی -تحلیلی ضمن معرفی تفاسیر و ترجمههای فارسی و انگلیسی آیه ،با در نظر گرفتن داللت س یا و
سایر آیات مرتبط ،به دریافت تفسیر و ترجمه صحیح آیه مبادرت شده است .ضرورت ای ن پ ژوهش روش ن
نمودن مفهوم آیهای از آیات قرآنکریم است و به لحاظ نشان دادن گستره وسیعی از بیتوجبهی به ق رائن ،در
تفسیر و ترجمه این آیه حائز اهمیبت است .نتیجه بررسی حاکی از آن اس ت ک ه مص دا محاجب ه کنن دگان
مشرکان یا اهل کتاب یا هر دو هستند؛ غرض از مجهول آوردن فعل «اسْتُجِیبَ» تعمیم فاعل آن است ک ه ب ا
توجبه به قرائن ،بر مصادیقی همچون مسلمین ،فطرت و علمای اهل کتاب قابل حمل است و مرجع ض میر «ه»
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چکیده

خداوند است.
واژگان کلیدی :ابهام در ترجمه ،آیه 16سوره شوری ،افعال مجهول قرآن ،ترجمههای قرآن

*نویسنده مسئول مقاله:
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Email: m.moghiminejad@yahoo.com

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -1مقدمه و بیان مسأله
اختالف تفسیر آیات قرآن کریم ناشی از عوامل گوناگونی است .استفاده از الفاظ مشتتر د
آیات ،حذف د کالم و تردید د محذوف ،مشخص نبودن مرجع ضتيیر ،مشتخص نبتودن
مواضتع وقت

و ااتتدا ،احتيتتال حقیقتتت و م تاز (ز کشتتی 359 :2006 ،؛ عت ) 86 :1406 ،

اختالف د وجوه اعراب ،اختتالف د تيیتیم مستت نیمنته (شتاکر )62 :1382،و اختتالف د
تيییم فاعل فيل م هول از عوامل اختالف د تفاسیر هستتند .اختتالف ترجيتههتا نیت ،،د
اسیا ی از موا د متأثر از اختالف تفاسیر هستند.
یکی از آیاتی که تفسیر و اه تبع آن ترجيههای متفاوتی د مو د آن وجود دا د ،آیته 16
سو ه شو ی است .د ایم آیه شریفه میخوانیم:
ديدَ (شو ى)16 /
ذابَش ٌ
وَل ُه ْمَع ٌ

اختالف د شناخت مصداق «الذیم»؛ فاعل «است اات» که اه دلیتل م هتول آمتدن فيتل
«اسْتُ یبَ» ناميلوم است و مرجع ضيیر «ه» د عبا ت مِنَبعبدِ
َمباَاسبتُجيبَلب ُهَ
ْ ْ
ْ

ستبب

اختالف د تفسیر ایم عبا ت آیه شده است .اختالفات مذکو د تفاسیر دو ههای مختلت
از قرن چها تا دو ه حاضر قاال مشاهدهاست .ایم تفاوت دیتدگاههتا ،اته ترجيتههتای آیته
شریفه نی ،اه یافته و د نتی ه شاهد ترجيههای متفاوتی از آیه هستیم .غالب ترجيههتا اتر
اساس یکی از دیدگاههای تفسیری نگاشته شدهاند ،د عیم حال ترجيتههتای متيتدیدی نیت،
هستند که فيل «اسْتُ یبَ» ا اه هيان صو ت م هول و ادون هیچ عبا ت توضتیحی منتقتل
کردهاند .ارخی ترجيهها نی ،نشاندهنده ناآگاهی یا ایتوجیهی مترجيیم اه قواعد زاان عراتی
هستند.
د پژوهش حاضر اا ار سی اهمی تفاسیر فریقیم د دو ههای مختل

و ار ستی اتیش از

و سی،ده ترجيته انگلیستی اختالفتات متذکو تبیتیم
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پن اه ترجيه فا سی دو ههای مختل
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ِ
ِ
يَاللَِمِنَبعدِ
ِ
ببَ
وَالَّذينَيُح ُّ
َح َّجتُ ُه ْمَداحض ٌةَعنْدَربِّهِ ْمَوَعليْهِ ْمَغض ٌ
َماَاستُجيبَل ُه ُ
اجونَف َ ّ ْ ْ
ْ

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

شده و اا توجیه اه سیاق آیات و کليات و استفاده از سایر آیات قرآن کریم اه د یافت تفستیر
و اه تبع آن ترجيه مو د قبول آیه مباد ت شده است.
اغراض االغی گوناگونی د مو د کا ارد فيلهای م هول قرآن ذکر شده است هيچتون
تيظیم فاعل ،تحقیر فاعل ،مراد نبودن فاعل و تيتدید فاعتل (تييتیم) (محيتد)43 -56: 2006 ،

شناخت ایم اغراض د مو د افيال م هول هری

از آیات ،فهم دقیق تر آیات ا میسیتر متی

سازد .از سویی دیگر ترجيه مطلوب ترجيهای است که نقشهای ا تبتایی متيتای،ی ا کته
صو تهای دستو ی اه ظاهر مشااه زاان مبدأ و مقصد دا ند ،اته ختوای منتقتل کنتد ( : .

امتانی .)55 :1394 ،لذا د ایتم پتژوهش اته شتناخت غترض االغتی کتا ارد فيتل م هتول
«استجيب» د ایم عبا ت و ميرفی ترجيههایی که ایم غترض ا منتقتل کتردهانتد ،پرداختته
شدهاست و د پایان ترجيه پیشنهادی مؤل

ا ائه گردیده است.

َِ ِ
 -1مفسریم و مترجيیم د تفسیر و ترجيه عبا ت الَّبذينَيحباجونَف ِ
بنَب ْعبدَِمباَ
ُّ
بيَاللَم ْ
ّ
ُ

ْاستُجيبَل َُه َچه اختالفاتی دا ند؟
 -2اا استفاده از کدام قرائم تفسیری می توان اه تفسیر و ترجيه قاالقبتول ایتم عبتا ت
دست یافت؟
 -3چه غرضی از کا ارد فيل م هتول د ایتم عبتا ت وجتود دا د و ایتم غترض چته
تأثیری د ترجيه مطلوب عبا ت مو د احث دا د؟
 -2-1پیشینه پژوهش
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 -1-1پرسشهای تحقیق

ایان اختالف ترجيههای آیه  16سو ه شو ی و ا تباط ایتم اختتالف اتا اختتالف تفاستیر و
ترجیح ارخی ترجيههای آن ار ارخی دیگر ،پژوهشی نویم است .امیا گت،ا

اختتالف د

 ،1426ج ، )115 :9م يع البیان (قرن ( )6یبرسی ،1372،ج )40:9ال امع الحکام القرآن ( قترن
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تفسیر ایم آیه د تفاسیر دو ههای گوناگون هيچتون تفستیر ماتریتدی (قترن ( )4ماتریتدی،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

( )7قریبی ،1364 ،ج )14: 16البحر اليحیط فی التفسیر(قرن ( )8اندلسی ،1420،ج )330 :9زبدة
التفاسیر (قرن ( )10کاشتانی ،1423،ج )210 :6کنت ،التدقائق ( قترن ( )12قيتی مشتهدی،1368،

ج )295 :11تفستتیر القتترآن الکتتریم ( قتترن ( )13شتتبیر ،1242،ج )454 :1اليیتت،ان (قتترن )14
(یبایبایی ،1390،ج  ) 36 :18و نيونه (قرن ( )14مکا م شتیرازی و هيکتا ان ،1371،ج) 391 :20

آمده است .د تفاسیر اليی،ان و نيونه شاهد نقد ارخی از تفسیرهای نقتل شتده هستتیم؛ امتا
شاهد نقد و ار سی جاميی د مو د هيه احتياالت تفسیری نیستیم .پژوهش حاضر متکفّتل
ایم مهمی است.
آثا متيدیدی د مو د ار سی اغراض االغی کا ارد فيلهای م هول د زاتان عراتی یتا
خصوص قرآن کریم نگاشته شده است .از آن جيله می توان اه آثا ذیل اشا ه کرد:
«المبنی للمجهول و تراکیبه و داللتده یدی الآدرال الم دی » دکتدر ردرا الدةرا حا ،دی
«سر االغی حذف فاعل د فيل م هول» سید ضتا ن فتی ،نشتریه ایینتات ،ستال نهتم،
شيا ه .1381 ، 33
«الفمل المبنی للمجهول یی اللغة المربیه ( اهمیته -مصطل اته -اغراضده دکتتر عبتدالفتّا
محيید م له جاميه دمشق .جلد  .22عدد .)2006( ،2+1
«صو جيال د ساختا جيلههای م هتول قترآن» دکتتر ستید ااات
تا یخی قرآن و حدیث ،دو ه ،16

فرزانته ،مطاليتات

.1389 ،47

«زاان شناسی فيل م هول ،دانشی ارای تصویرگری صحنههای غیبی قترآن کتریم» ستید
ااوالفضل س ادی ،حسیم احيدی ،زهره ناد ی؛ پژوهشهای اداتی -قرآنتی ،ستال دوم،
دوم.1393 ،
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داحالممریة الجاممیة.1999 ،

پایان نامه ار سی فيل م هول و موا د کا ارد آن د قترآن کتریم .علتیاکبتر کرمتی .اته
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اهنيایی محيد علی سليانی ،دانشکده ادایات و زاان فا سی دانشگاه ی،د.1393 ،

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

«واکاوی زوایای مختل

فيل م هول د قترآن کتریم (ار ستی متو دی ستو ه مبا کته

اقره)» محيد قراان کیانی ،حسیم احيدی امویی ،دو فصلنامه پژوهشهای قرآنی د ادایتات،
سال چها م ،شيا ه هفتم .اها و تااستان .1398
د آثا فوق سخنی د مو د غرض م هتول آمتدن فيتل «استت یب» د آیته  16ستو ه
شو ی نیامده است و پژوهش حاضر عهدهدا ایان آن است.

يَاللَِمِنَبعدِ
ِ
َماَاستُجيبَل ُهَ
 -2گذری بر مفردات عبارت َ
والذينَيُح ُّ
اجونَف َ ّ ْ ْ
ْ
محاجیه :اه مينی آن است که هر کسی تال

کند ارهان و دلیل دیگری ا د نيایتد ( اغتب

اصفهانی .)219 :1412،گاهی نی ،اه مينی مخاصيه و م ادله که الزمه محاجیته استت ،اته کتا
است ااه :ارخی از لغویان استجابة و ا،ابة ا اه ی

مينی دانستهانتد (فیتومی ،1414 ،ج:2

 313؛ اغتب اصتفهانی1412،ق .)210 :ااتتوهالل عستکری د توضتتیح ایتم مشتتااهت مينتتایی
مینویسد« :است اات اه مينی اجاات است؛ چرا که مينای ایم دو اه یت

چیت ،ارمتیگتردد.

است اات قصد جواب دادن اه خواهنده است و اجاات ایم است که عيالً پاسخ خواهنتده ا
ادهی» (عسکری .)217 :1400 ،البته د یکی از کتاب های لغت د مو د تفاوت ایم دو کليته
آمده است :اجاات عامی است و است اات خاص عطای هيان چی،ی است کته خواستته شتده
است (مدنی ،1426 ،ج) 371 :1

يَاللِ
اجونَف ِ َ َّ
 -3بررسی مصدا َ الَّذينَيُح ُّ
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فته است (یبرسی ،1372،ج.)39 :9

ِ
يَاللَِ داده شده است:
اه یو کلّی سه احتيال د مو د مصداق الَّذينَيُح ُّ
اجونَف َ ّ

 -1اهل کتاب
 -3مسلمين
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 -2مشرکين

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -1-3تطابق «الّذین» بر اهل کتاب
ِ
يَاللَِ اهل کتاب استت.
د وایات صحااه و تاايان آمده است که مراد ازَ الَّذينَيُح ُّ
اجونَف َ ّ

اام عبیاس گفته است« :مراد اهل کتاب است که اا مسليیم م ادله متیکردنتد و آن هتا ا از
هدایت اازمیداشتند ايد از ایم که خدا ا اجاات کرده اودند» (یبری ،1412 ،ج.)13 :25

قتاده گفته است« :مراد یهود و نصا ی هستند که ار ارتری دیم خود احت اج متیکردنتد
و میگفتند :کتاب ما قبل از کتاب شيا نازل شده ،و پیغيبر ما قبل از پیغيبر شتيا اتوده ،پت
دیم ما از دیم شيا اهتر است» (یبری ،هيان ا؛ نی : . ،یبرسی ،1372،ج.)39 : 9

فخر ازی محتوای محاجیه آنها ا ایم گونته گت،ا

کترده استت« :شتيا کته متدع

وحدت هستید ،ایائید آئیم موس علیه الستالم ا کته متو د قبتول یترفیم استت ،ا ذیریتد»
(فخرالدیم ازی ،1420 ،ج .)90 :27
ت ْهت ُدوا «و گفتند :یهودی یا نصرانی ااشید تا هدایت شوید» (اقره )135 /
ارخی از مفسیریم قرون ايد ،اه ایم دیدگاه تصریح کردهاند .قرن ( 5متاو دی ،اتیتتا ،ج:5

 ،)200قتترن ( 6فختتر ازی ،1420،ج ،)590 :27قتترن ( 8جرجتتانی ،1378 ،ج ،)18 :9قتترن 15
(سب،وا ی ،1419 ،ج.)490 :1

امیا د تفسیر نيونه د نقد ایم دیدگاه آمده است« :ايیتد استت کته وى ستخم د ایتم
آیات اا یهود و اهل کتاب ااشد چرا که" محاجه د اا ه اللَّه" ایشتر متناسب اا مشرکان استت»
(مکا م شیرازی ،1371،ج.)391 :20
 -2-3تطابق «الذین» بر مشرکین
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قرآن کریم ایم دعوت ا ایمگونه گ،ا

کرده است :وَقالُواَكُونُبواَ ُ بوداًَأ ْوَنصبار ََ

ارخی از مفسران مراد از احت اجکنندگان د ایم آیه ا مشرکان دانستهانتد .ماتریتدی (قترن
 )4ایم قول ا د کنا قول اه ایم که مراد اهل کتتاب ااشتند ،آو دهاستت .وی متینویستد:
دیم شيا اسالم است .امیا هنگامی که ايیرد ،شيا و مسليیم اه دیم ما ارمیگردید یا کالمتی
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«ارخی میگویند کفا اه مؤمنیم گفتند تا زمانی که محيید د اتیم شياستت و زنتده استت،

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

از ایم قبیل .لذا اه دلیل سخم آنها ایم آیه نازل شتد» (ماتریتدی ،1426،ج .)115 :9هيچنتیم
مینویسد« :ايضیها گفته اند قریش گفتند چگونه کسی ا ا رستیم که ندیتدهایتم؟ و نيتی-
ِ ِ
ِ
ِ
بنَب ْعبدَِ
دانیم از چه و چگونه است یا کالمی از ایم قبیل .لذا آیه وَالَّذينَيُح ُّ
اجونَفيَ َ ّاللَم ْ
ماَاست ِجيبَلهَحجتهم ِ
َداحض ٌَة نازل شد؛ چرا کته توحیتد و ميرفتت خداونتد اتا دالیتل و
ُْ
ُ ُ َّ ُ ُ ْ
آیات است نه اا مشاهده که امتحان از ایم ارود» (ماتریدی ،1426،ج.)116 :9

د

وایتی د د الين و (قرن  )10نی ،مراد مشرکیم دانسته شتدهانتد (ستیویی ،1404،ج:6

 .)4هيچنیم د مو د ایم قول (  : .قریبی ،1364 ،ج )14 :16مفسیر قرن هفتتم .ااتم عاشتو
(قرن  )14نی ،ميتقد است مراد از ایم آیه مشرکیم هستند؛ چرا که آنها اودنتد کته د متو د
یگانگی خداوند محاجیه میکردند (اام عاشو  ،ایتا ،ج .)132 -131 :25د تفستیر نيونته هتم
هيیم نظر تأیید شده است و گفته شده ایم مشرکیم اودنتد کته اترای شتر ختود دالیتل
 ،1374ج.)391 :20
 –3-3تطابق «الذین» بر مسلمین

ایم تفسیر ،تفسیر شاذی است که مؤل

تنها د تفسیر «مخ،ن اليرفان د علوم قترآن» اتا آن

مواجه گردید .د ایم تفسیر آمده است« :شاید مقصود کسان ااشند که پ

از آنکه ح تت

ار آنان تيام شده و دعوت سول ا اجاات نيودند ،د آنچه اجع اته احکتام مطتااق میتل
آنها نبود د دیم خدا ن،اع و م ادله مینيودند» (امیم ،ای تا ،ج.)365 :11
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پوسیدهای ازجيله شفاعت اتها و یا پیروى از آئتیم نیاکانشتان متیآو دنتد (مکتا م شتیرازی،

 -4-3ارزیابی مصدا «الذین» با توجبه به سیا و سایر آیات

ارای آن که ادانیم مراد از ایم محاجیهکنندگان چه کسانی هستند ،الزم استت ستیاق آیتات ا
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د نظر اگیریم .آیات  13 -16د ی

سیاق قرا دا ند.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

ِ
ِ
ِ
الد ِ
َإ ِبْبرا ِيمَو َُموسبىََ
صيْناَبِهِ َ
مَمنَ ِّ
وحاَوَالَّذ َأ ْوحيْناَإليْكَوَماَو َّ
ينَماَوصىََبِهَنُ ً
شرعَلكُ ِّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َيجت ِ
بىَإِلَيْبهَِمبنَ
يمواْ ِّ
َالل ْ
َالدينَوََلَتتف َّرقُواَْفيهَكبُرَعلىَال ُْم ْشركينَماَت ْد ُعو ُ ْمَإليْه َ ّ ُ
وَعيسىََأ ْنَأق ُ
يب (شو ی)13 /
اءَوَيهدِ َإِليْهَِمنَيُن ِ َُ
يش ُ
ِ
تَمِنَرَّ بِّكَإِلبىَأجب ََ
وَماَتف َّرقُواَْإ ِ ََّلَمِنَب ْعدَِماَجاء ُ ُمَالْعِل ُْمَب َْغياَبيْنه َْ
مَوَل ْوََلَكلم ٌةَسبق ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ضىََبينه َ ِ ِ
کَمنْ ُه َُمرِيبَ ( شو ی)14/
ُّمس ًّمىَلَّقُ ِ ْ ْ
مَوَإ َّنَالَّذينَ ُأورِثُواَْالْكتابَمنَب ْعد ْمَلفىَش ِّ
مَوَقُ ْ َءام ُ ِ
َاللَمِنَكِتبابََوَ
َاستق ِ ْمَكماَ ُأم ِ ْرتَوََلَتتَّب ِ ْعَأ ْ واء ُ َْ
فلِذالِكَف َْ
نتَبماَأنزل َ ّ ُ
اد ُعَو ْ
ُأمِر ِ ِ
بعَ
مََلَ ُح َّجةَبيْننباَوَبيْبنكُ َُ
َاللَربُّناَوَربُّكُ ْمََلناَأ ْعمَالُناَوَلكُ ْمَأ ْعمالُكُ َْ
ْ ُ
اللَيجم ُ
مَ َ ّ ُ
تَِل ْعدلَبيْنكُ ُم َ ّ ُ
ِ
ِ
ير ( شو ی) 15 /
بيْنناَوَإِليْ َهَالْمص َُ

دلیل هم سیاق دانستم ایم آیات ،ا تباط لفظی آنها اا یکتدیگر استت کته نشتاندهنتده
ن،ول واحد ایم فقره آیات است .نشانه ا تباط لفظی ،حروف اط ااتدای آیتات دوم و ستوم
مراوط اه تفرقه اهل کتاب و تردید آنها د مو د کتاب آسيانیشان است.
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است (  : .نکونام .)111 :1380 ،آیه  13مراتوط اته حتقناپتذیری مشترکیم استت .آیته 14

د آیه  15سول خدا خطاب اه گروهی از مردم ،خود ا مأمو اه ارقرا ی عدالت ایم آن ها ميرفی کردهاند و اعالم کردهان
ایم کالم ،کالم صواای است؛ چرا که د دو آیه قبل هم اه حق ناپذیری اهل کتاب اشتا ه
شده و هم مشرکیم .ار هيیم اساس ااید گفت د آیه مو د احث -یينی آیه  -16نیت ،متراد
از احت اج کنندگان ميکم است ،اهل کتاب ااشند یا مشرکیم و یا هر دو گروه.
ایم نکته قاال ذکر است که اا آن که سو ه شو ی از ستو مکتی استت (یبرستی،1372 ،

ج ،)613 :10د آن از اختالفات و احت اجات اهل کتاب سخم اه میان آمده ،چرا کته علتی-
غم قول مشهو  ،اهل کتاب د مکّه نی ،حضو پر نگ داشته و آیات متيدیدی د شأن آنتان
نازل شدهاست (  .اه احيد نژاد :1396 ،صص .)19 -38
ایم گفته که « :محاجه د اا ه اللَّه" ایشتتر متناستب اتا مشترکان استت» (مکتا م شتیرازی،

 ،1374ج .)391 :20و یا ایم گفته که« :مشرکیم اودند که د متو د یگتانگی خداونتد محاجیته
مواضع متيددی از قرآن کریم اعتقادات و گفتههای شر آمی ،اه اهل کتاب نسبت داده شتده
226
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میکردند و نه اهل کتاب» (اام عاشو  ،ای تا ،ج ،)132 ،131 :25قااتل نقتد استت؛ چترا کته د

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

است .اعتقاد اه الوهیت حضرت مریم و حضرت مسیح علیهيا الستالم (مائتده)17 ،72 ،116 /

قول اه ت لیث (مائده ،)73 /قول اه ایم که حضرت عیسی علیه الستالم فرزنتد خداونتد استت
(تواه )30 /از عقاید و سخنان شر آمی ،مسیحیان است .هيچنیم قول اه ایتم کته حضترت
ع،یر پسر خداست ،از عقاید شر آمی ،یهود است( .تواه )30 /قتول اته ایتم کته یهودیتان و
مسیحیان پسران خداوند هستند ،از عقاید شر آمی ،هر دوی ایم فرقههاستت (مائتده .)18 /از
آیه  61سو ه آل عيران ایم گونه استنباط میشود که مسیحیان د مو د عقاید غلتوآمی ،ختود
د مو د حضرت عیسی علیه السالم اا پیامبر اکرم صلّی اهلل علیته و آلته محاجیته متیکردنتد.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
بد َُعَأبْناءنباَوَأبْنباءكمَ از آیته 139
فم ْنَح َّ
اجكَفيهَمنَب ْعدَماَجاءكَمنَالْعلْ ِمَفقُ ْ َتعبال ْواَْن ْ

سو ه اقره نی ،فهيیده میشود که یهود و نصا ا د مو د خداونتد اتا مستليیم محاجیته متی-
کردند.

مشرکیم نبودهاست و دلیلی ندا یم که ایم آیه ا خاصی آنان د نظر اگیریم.
عالوه ار محاجیه اهل کتاب د مو د خداوند ،اتر استاس ادلتهای کته پتیشتتر گذشتت،
اهلکتاب د مو د دیم خداوند هم اا مسليیم محاجیه میکردنتد ،ارختی از آن هتا اتا ارتتر
دانستم دیم خود تال

میکردند مسليیم ا هم کیش خود نيایند (اقره .)135 /لذا میتتوان

اجون ِ
َاللََ «یحاجیون فی دیتم اهلل» ااشتد (  : .قيت مشتهدى،
احتيال داد منظو از يح ُّ
َفى ّ

 ،1368ج495 :11؛ کاشانی ،1423،ج .)210 :6یا محاجیه د مو د دیم هم داختل د مفهتوم آیته
ااشد.
اا توجیه اه آن چه ذکر شد ،هر دو احتيال که مصداق آیه اهلکتتاب یتا مشترکیم ااشتند
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اجونن ِ
َاللَِوَ ُ وَربُّناَوَربُّكُ ْمَ «اگو :آیا د اتا ه ختدا اتا متا احتث و گفتگتو
قُ ْ َأَتُح ُّ
اَفى َ ّ
م کنید؟ اا آنکه او پرو دگا ما و پرو دگا شياست» لذا محاجیه د مو د خداونتد ختاصی

محتيل است .هيچنیم ميکم است هر دوی ایم گروهها توأمان مصداق آیته شتریفه ااشتند.
هم سیاق د مذمیت کفّا و مشرکیم نازل شده اند نه مسليیم.
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امیا ایم احتيال که مصداق «الذیم» مسليیم ااشند ،اا سیاق آیه ناسازگا است؛ چرا کته آیتات

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -4مراد از ﴿مِنَبعدِ
َماَاستُجيبَل ُهَ
ْ ْ
ْ
د مو د فاعل «است اات» مصادیق متيدیدی ذکر شده که عبا تند از :خداونتد ،فطترت ،اهتل
کتاب و مؤمنیم جاميه .د مو د مرجع ضيیر «ه» نی ،،خداوند ،پیامبر اکترم صتلّی اهلل علیته و
آله و دیم اسالم اقوال گوناگونی هستند که ذکر شدهاست .ذیالً اا ایم اقوال آشنا میشویم.
 -1-4اجابت دعوت پیامبر صلّی اهلل علیه و آله توسط اهل کتاب
ارخی عبا ت مِنَبع َِ
ماَاستُجيبَل َُه ا اشا ه اه پذیر اهلکتاب نستبت اته پیتامبر اکترم
ْ ْ
دَ ْ

صلّی اهلل علیه و آله دانستهاند .د ایم صو ت ،فاعل محذوف است اات اهلکتتاب و مرجتع
ضيیر «ه» پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله خواهند اود و آیه اه ایمگونه مينا متیشتود :اهتل
علیه ایشان احت اج کردند ،مشيول غضب الهی خواهند اود.
ماتریدی (قرن  )4ایم قول ا اه صو ت احتيال مطر نيودهاست و مینویستد« :ميکتم
است آیهَ مِنَبعدِ
َماَاستُ ِجيبَل ُهَ اشا ه اه آن چته د کتتابهتای آنتان وا د شتده ،داشتته
ْ ْ
ْ
ااشد .ایيان اه خدا و صفات پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله» (ماتریدی ،1426 ،ج.)116 :9

یبرسی (قرن  )6که ختود دیتدگاه دیگتری د تفستیر آیته دا د ،د متو د ایتم احتيتال
مینویسد« :گفته شده مراد ایم است که آنان قبل از اي ت اه او اقترا داشتتند وقتتی مبيتو
ِ
ِ
َّ
بروا ( اقتره)89 /
شد او ا انکتا کردنتد» وَكبانُواَم ْ
بنَقبْب ُ َي ْسبت َْفت ُحونَعلبىَالبذينَكف ُ
(یبرسی ،1372،ج .)40 :9د ارخی تفاسیر دیگر نی ،اه ایم قول اشا ه شده استت ،امتا نته اته
عنوان دیدگاه مفسیر (قيی مشهدی ،1368 ،ج )495 :11قترن  12و (یبایبتایی ،1390 ،ج)36: 18
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کتاای که ايد از پذیر

اوصاف پیامبر صتلّی اهلل علیته و آلته ،از ایشتان وی ارگرداندنتد و

قرن .14
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.8.0
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معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

آن یو که پیداست ایم قول د دو ههای مختلت

کيتاایش د کتتب تفستیری مطتر

شدهاست ،امیا اه صو ت احتيال و یا نقل قول م هول و نه اه عنوان دیدگاه مفسیریم .عالمته
یبایبایی ایم مينا ا از سیاق دو دانستهاست (یبایبایی ،1390،ج.)36 :18

د تفسیر نيونه د نقد ایم تفسیر آمدهاست « :اا لحم آیه موافق نیست ،زیترا اایتد گفتته
شود":مم ايد است ااوا له" (ايد از آن که دعوت او ا اجاات کردند) (مکتا م شتیرازی،1374،
ج.) 391 :20

اه عبا ت دیگر ار اساس ایم مينا فاعل فيتل استت اات هيتان مصتداق التذیم استت و
م هول آمدن فيل وجهی ندا د.
ایم نقد ،قاال پذیر

است .نقد دیگری که ار ایم تفسیر وا د است ،آن است که مرجتع

اهلل علیه و آله دانستهاست؛ د حالیکه د ایم آیه نامی از ایشان ارده نشده است و اتر استاس
ایم قاعده که ضيیر اه ن،دیکتریم مرجع خود اازمیگردد ،ااید گفت مرجتع خداونتد متيتال
است.
 -2-4مستجاب شدن دعای پیامبر صلّی اهلل علیه و آله توسط خداوند

ارخی مراد از عبا ت مذکو ا اجاات دعای پیامبر صلّی اهلل علیه و آله د مواضتع گونتاگون
دانستهاند .د ایم صو ت فاعل محذوف ایم عبا ت ،خداوند استت و ضتيیر «ه» اته پیتامبر
اکرم صلّی اهلل علیه و آله ارمیگردد و آیه اه ایم شکل مينا متیشتود :کستانی کته د متو د
خداوند احت اج می کنند ،ايد از ایم که دعتای پیتامبر صتلّی اهلل علیته و آلته متو د اجااتت
خداوند قرا گرفت ،ح یتشان اایل است.
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ِ
اجون ِ
ماَاستُجيبَل ُهَ
َفى ََّ
َيح ُّ
ضيیر «ه» د عبا ت وَالَّذين ُ
َاللََمنَبعدَ ْ

ا پیتامبر اکترم صتلّی

شیخ یوسی (قرن  ،)5اه نقتل از جبتائی (قترن  )3متینویستد« :خداونتد متيتال دعتای
پیامبر

صلّی اهلل علیه و آله ا د مو د کفا اد مست اب کرد و آنها ا اه دست مستليیم

شدائدی که ار آنها وا د شد ،مست اب کترد و هيچنتیم دعتای ایشتان ا د متو د ن تات
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اه قتل ساند ،و دعای ایشان ا علیه آن کفّا د مکّه و هيچنتیم علیته مضتر اتا قحطتی و
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مستضيفیم از دست قریش اجاات کرد و غیر از ایم موا د که تيدادشان زیاد است» (یوستی،
ایتا ،ج154 :9؛  : .قشیری ،2000،ج.)347 :3

یبرسی (قرن  )6نی ،هيیم قول ا اه صو ت نقل قتول م هتول مطتر کترده و دعتای
پیامبر اکترم صتلّی اهلل علیته و آلته د متو د اظهتا و اقامته مي ت،ات ا اتر آن متیاف،ایتد
(یبرسی ،1372،ج .)40 :9ارخی مفسریم دو ه های ايد ،ایم مينا ا اه صو ت احتيال یا نقتل
قول م هول مطر کردهاند که مراد ،اجاات دعای پیتامبر اکترم صتلّی اهلل علیته و آلته اترای
نااودی مخالفان د جنگ اد است .قرن ( 7قریبی ،1364،ج ،)14 :16قترن ( 8ااوحیتان،1420،

ج ،)330 :9قرن ( 10کاشانی،1423،ج ،)210 :6قرن ( 12قيتی مشتهدی،1368،ج  ،)295 :11قترن
( 13شبیر ،1410،ج.)454 :1

عالمه یبایبایی ایم مينی ا از سیاق ايید میشيرند (یبایبایی ،1390 ،ج  .)36 :18د نقتد
جنگ اد ااشد ،د تفسیر نيونه آمده است« :د ایم صو ت مراد آیه ای اب م کند که ایتم
آیات ايد از غ،وه اد نازل شده ااشد ،د حال که دلیل وشن ار ایم امر د دست نیستت
و اه نظر م سد که هيه ایم آیات د مکه نتازل شتده ااشتد» (مکتا م شتیرازی ،1371،ج:20
.)391

اشکال مهمی دیگری که ایم تفسیر دا د آن است که د ایم صو ت نی ،مرجتع ضتيیر «ه»
پیامبر اکرم صلّی اهلل خواهند اود د حالیکه د ایم عبا ت نامی از ایشان نیامتده استت و اتر
اساس قاعده ،ضيیر ااید اه ن،دیکتریم مرجع خود اازگردد که خداوند متيال است.
 -3-4اجابت دعوت خداوند با فطرت الهی
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ایم تفسیر که مراد آیه است اات دعای پیامبر صلّی اهلل علیه و آلته اترای نتااودی مشترکان د

ارخی مراد از عبا ت مو د احث ا اجاات دعوت خداوند توسط فطرت الهی متیداننتد .اتر
اساس ایم قول ،فاعل محذوف است اات ،فطرت الهی است که د هيته انستان هتا مشتتر

230

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.8.0

است و هيه حتّی خود منکریم ار اساس ایم فطرت اه اواییتت خداونتد اقترا کتردهانتد و

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

مرجع ضيیر «ه» خداوند است .ار ایم اساس هر ک
علیرغم پذیر

اه فطترت الهتی ختود پشتت کنتد و

فطرت اه انکا و عناد د پیش گیرد ،مستوجب عقاب الهی خواهد اود.

د ارخی از تفاسیر از است اات فطرت ،اه صو ت اجاات نيودن خداوند د وز می تاق
تيبیر شدهاست .قرن ( 4دینتو ی ،1424 ،ج )277 : 2و قترن ( 10کاشتانی ،1314،ج )211 : 8د
تفسیر منهج الصادقیم تصریح اه ایم مينا شده که ختود منکتریم د وز می تاق اتر اوایتت
خداوند اذعان نيودهاند (هيان).
آیت اهلل جوادی آملی د تفسیر آیه فرمودهاست :وَالَّذينَيحباجونَف ِ
بيَاللَِ آنهتا کته
ُّ
َّ
ُ

د اا ه خدا ،چه د اا ه ميرفت خدا ,چه د اا ه توحیتد ,چته د اتا ه انت،ال کتتاب و ا ستال
سول ,چه د اا ه مرجيییت -یينی اودن مياد -محاجیه دا ند ،ايد از آنکه فطرت ار ختالف
حرفهای آنها فتوا میدهد ،عقل ار خالف حرفهای آنها فتتوا متیدهتد و متویم اختذ
حجتهم ِ
َداحض ٌةَعِنْدَربِّهِ ْمَ (جوادی آملی.)94/3/12 ،
َّ ُ ُ ْ

وز یا مویم می اق اشا ه اه پیيان فطترت دا د .د آیته  172ستو ه مبا کته اعتراف ،د
مو د ایم پیيان و اقرا اشر اه اوایت پرو دگا

چنیم آمده است.

ِ
ِ
بتَبِبربِّكُ ْمَ
وَإ ِ ْذَأخذَربُّكَم ِ ْنَبنيََآدمَم ِ ْن ُ
َظ ُهورِ ْمَ ُذ ِّريَّت ُه ْمَوَأ ْشهد ُ ْمَعلبىََأنْ ُفسبهِ ْمَأَل ْس ُ
قالُواَبلىََشهِ ْدناَأ ْنَتقُولُواَي ْومَالْقِيامةَِإِنَّاَكُن َّاَع ْنَ ذاَغافِلينَ (أعراف)172 /

د تفسیر آیه فوق که اه آیه ذ ی ميروف است ،نظترات متفتاوتی وا د شتده کته دو نظتر،
مهمتر است:
 -1خداوند د ااتدای آفرینش آدم ااوالبشر هيه ذ یه او ا اه صتو ت ذ اتتی کته دا ای
عقل و شيو اودند خا ج ساخت و د مو د اوایت خود از آنان اقرا گرفت.
 -2هنگام خروج هر نطفهای از صلب پد اه حم ماد  ،خداونتد استتيداد د
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می اق ار خالف حرفهای آنها فتوا میدهد ،ح یت آنها فرو یخته و یت،

کترده استت:

توحیتد

ا د فطرت و عقل او اه ودیيه میگذا د .ار ایم اساس ،سؤال و جواب مذکو د آیه جنبته
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تکوینی دا د (  : .مکا م شیرازی ،1371،ج.)6 :7
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آیه مذکو اا هر تفسیری ،داللت ار پاسخ م بت اشر اه دعوت پرو دگتا

دا د ،حتال،

چه اه صو ت تشریيی و چه تکوینی .مفسیریم ایم گروه اا استناد اه آیه ذ ی ميتقدنتد مفهتوم
آیه  16سو ه شو ی ایم است که منکریم خود اا فطرت خود ار اوایتت خداونتد گتواهی
دادهاند .لذا احت اج د مو د خدا ايد از ایم است اات مفهومی ندا د.
امیا آیا مراد از است اات -د آیه  16سو ه شو ی -میتواند هيتیم پاستخ م بتت ااشتد؟
ااید گفت ایم مينا اا سیاق د ونی آیه ناسازگا است؛ زیرا مطااق ایتم تفستیر الزم استت د
منَبعدَماَاستُجيبَ ل َُه﴾؛ چرا کته افتراد منکتر چیت،ی
آیه آمده ااشد "مم ايد است ااوا له" نه ﴿
ْ
هستند که فطرت خودشان آن ا صحیح دانسته است .اه عبا ت دیگر اگر فاعل استت اات و
مصداق الذیم ی

چی ،ااشند ،م هول آو دن فيل وجهی ندا د.

ار اساس تفسیر شاذی از ایم آیه ،مصداق «الذیم» مسليیم هستند و فاعل است اات نی ،آنتان
هستند و مرجع ضيیر «ه» پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه وآله است .البته د ایم تفسیر م ادلته د
مو د خداوند ،اه م ادله د مو د احکام دیم او مينا شدهاست (امیم ،اتی تتا ،ج .)365 :11اتر
اساس ایم تفسیر مينای آیه چنیم است :مسليینی که ايد از پذیر

دعتوت پیتامبر صتلّیاهلل

علیه و آله د مو د احکام دیم خدا م ادله میکنند ،مشيول غضب خداوند خواهند اود.
اا توجیه اه مطالب پیشیم« ،مسليیم» نيیتوانند مصداق «الذیم» ااشتند .اازگشتت ضتيیر
«ه» اه پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و یکی اودن مصتداق «التذیم» و فاعتل استت اات نیت،
امکان پذیر نیست .لذا ایم تفسیر قاال پذیر

نیست .اشکال دیگری که ار ایتم تفستیر وا د

است ،د تقدیر گرفتم احکام دیم است که د ظاهر آیه نیامده است؛ د حالی کته اصتل اتر
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 -4-4اعتراض مسلمین به برخی احکام بعد از اجابت دعوت پیامبر

عدم تقدیر است.
 -5-4اجابت دعوت خداوند توسبط مردم مسلمان

داخل شدن آنان د دیم دانستهاند.
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اسیا ی از مفسیریم  ،مراد از ایم عبا ت ا اجاات دعوت خداونتد توسیتط متردم مستليان و

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

اتته عنتتوان نيونتته ،قتترن( 4نحیتتاس ،1421،ج53 :4؛ یبتتری ،1412 ،ج ،)13 :25قتترن 5
(ثيلبتتی ،1422،ج ،)307 :8قتترن ( 6یبرستتی ،1372،ج 40 :9؛ اغتتوى ،1420،ج ،)142 :4قتترن 7
(قریبی،1364،ج ،)14 :16قرن ( 8خازن ،1415 ،ج ،)96 :4قرن (14ستید قطتب ،1425 ،ج3150 :5
؛ مکا م شیرازی و هيکا ان ،1371،ج.)391 :20

د ایم صو ت فاعل محذوف ،مسليیم جاميه هستند و ضيیر «ه» د «لته» اته خداونتد
متيال ارمیگردد .اا د نظرگرفتم آن چه که د مو د مصداق «الذیم» گفتته شتد ،اتر استاس
ایم احتيال مينای آیه چنیم است :کفا و اهلکتتاای کته ايتد از پتذیر

دعتوت خداونتد

توسط مسليیم د مو د خداوند یا دیم او م ادله میکنند ،ح یتشتان نت،د پرو دگتا اایتل
است و عذاب سختی خواهندداشت .ایم دیدگاه ،دیدگاه ایتج اک تر مفسیتریم د دو ههتای
مختل

است.

مطر میشود که مگر است اات دعوت الهی توسط جييی از مردم ،ح تتی اترای ستایریم
است؟ مگر د زمینه اعتقادات هر کسی نباید مستقلّا اه نتی ه ارسد؟ د پاسخ اته ایتم ستؤال
چند احتيال ا میتوان مطر کرد:
-1د ایم جا مصداق آیه کسانی هستند که تال

دا ند جاميه هدایت یافته ا اتا شتبهه-

افکنی منحرف نيایند .ایمها هستند که ح یتشان اایل است و عتذاای ستخت د انتظا شتان
است .ار اساس آیه  135سو ه اقره که پتیش از ایتم گذشتت ،گروهتی از اهتل کتتاب اته
مسليیم توصیه میکردند اه دیم آنان د آیند .هيچنیم ار اساس وایت اام عبتاس ذیتل 16
سو ه شو ی که پیش از ایم گذشت ،اهل کتاب تال

د انحراف مسليیم داشتتند (یبتری،

،1412ج .)13 :25ار اساس ایم مينا منکریم دعوت اه ایيان نشدهاند ،الکه از ای تاد انحتراف
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اه لحاظ نحوی اشکالی ار ایم تفسیر وا د نیست؛ امیا د صو ت صحیت آن ،ایتم ستؤال

د افکا مسليیم نهی شدهاند .اا توجیه اه قرائم تفسیری مذکو  ،ایم احتيال قویتر است.
 -2ایيان گروهی از مردم جاميه ،ح یت ا ار سایر افراد آن جاميه تيام میکند؛ چرا کته
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سایریم نی ،میتوانند از هيان اهی که اینان ایيان آو دهاند ،ایيتان ایاو نتد .کستانی کته اته
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جای توجیه اه دالیل پذیر

حقّ که د دسترس آنان است ،ار عقاید اایتل ختود پافشتا ی

میکنند ،ح یتشان اایل است و عذاب د دناکی د انتظا شان است.
 -3ميکم است هر دوی ایم موا د د آیه جيع ااشند.
د ایم دیدگاههای مختل

تفسیری ،تفسیر فوق قاال پذیر

است که دیدگاه ایج اتیم

مفسیریم از ااتدا تا عصر حاضر است؛ چرا که از سویی از اشتکاالت متيتدیدی کته اتر ستایر
دیدگاهها وا د است ،مبرّا است و از سویی مؤیداتی از قترآن و وایتت دا د کته حکایتت از
تال

غیر مسليیم د انحراف مسليیم میکنند.

 -6-4اجابت دعوت خدا توسط فطرت منکرین و مسلمین

عالمه یبایبایی ميتقدند فاعل است اات فطرت الهتی استت .البتته ایشتان اشتا ه ای اته وز
(انيام ،36 :وم ،30 :شي  ،)8 :د ایان مينای آیه متینویستند« :کستان کته د متو د ختداى
تيال

و یا دیم او احت اج م کنند و م خواهند ايد از آنکه فطترت ستالم آن ا پذیرفتته و

یا ايد از آنکه مردم اه فطرت سالم خود آن ا پذیرفتهاند ،خدا ا نف و یتا دیتم او ا اایتل
سازند ،ح تشان ن،د پرو دگا شان اایل و زایل است و غضب از خدا ارایشان وا د خواهتد
شد» (یبایبایی ،1390 ،ج.) 36 :18

تفاوت دیدگاه ایشان اا دیدگاه مفسیرینی که «اجاات دعوت خداوند توسط فطرت الهتی»
ا مطر کردهاند ،د اف،ودن ایم عبا ت است« :ايد از آنکه مردم اه فطرت سالم ختود آن ا
پذیرفتهاند ».عبا ت مذکو که ار اساس مينای «اجاات کردن دعتوت خداونتد توسیتط متردم
مسليان» ایان شدهاست ،موجب شده که دیدگاه ایشتان کامتلتتریم دیتدگاه موجتود ااشتد.
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می اق ندا ند ،الکه ضيم استناد اه آیاتی که فطرت اشر ا آگتاه از حتق و اایتل متیشتيرد

توضیح آن که اغراض االغی متفاوتی د مو د کتا ارد افيتال م هتول د قترآن ذکتر شتده
است :ای از ،جهل اه فاعل ،عایت س ع ،مراد نبودن فاعل ،علتم اته فاعتل ،تيظتیم فاعتل،
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تحقیر فاعل و تيدید فاعل (تييیم) (محيد.)43 -56 :2006 ،

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

اا تأمیل مؤل

د مو د ایم اغراض ،وشم گردید تييیم مناسب تریم غرضی استت کته

میتوان د مو د کا ارد فيل م هول «است یب» د ایم آیته ذکتر نيتود؛ چترا کته مصتادیق
مختلفی اا تکیه ار ادله مختل

ارای فاعل است اات ذکر شدهاستت کته هتر کتدام د جتای

خود صحیح است.
آیه و وایتی که حکایت از تال

غیر مسليیم د انحراف مسليیم میکننتد ،داللتت اتر

ایم دا ند که فاعل است اات مسليیم هستند .امیا ار اساس آیه ذ ی (اعراف )172 /کته پتیش از
ایم گذشت ،میتوان فاعل آیه ا فطرت خود منکریم دانست .جيع ایم دو احتيتال اتا هتم
اشکالی ا که ار مينای «اجاات کردن دعوت خداوند توسط فطرت الهی» وا د اود ،اریترف
میسازد؛ چرا که وقتی فطرت مسليیم و منکریم اه صو ت توأمان فاعتل فيتل «استت یب»
ااشد ،مصداق الذیم و فاعل «است یب» دو چی ،خواهند اود و لتذا آمتدن فيتل اته صتو ت

حاجونَفىَاللَمنَبعدَماَاستجيبَ
َّ
 -5نقد و بررسی ترجمههای عبارت واَل َّذينَََي ُ
له
د ایم قسيت ترجيههای موجود از آیه  16سو ه شو ی ،د سه قسيت ار سی متیشتود.
ترجيههای نشاندهنده فهم خاص از آیه ،ترجيههای انتقتالدهنتده ااهتام موجتود د آیته و
ترجيههای ناصحیح .س

پیشنهاد مؤل

د مو د ترجيه قاال قبول ذکر میشود.
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«است ااوا» وجهی ندا د و یبیيی است که فيل اه صو ت م هول آمده ااشد.

 -1-5ترجمههای نشاندهنده فهم خاص از آیه
کتاب
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 -1-1-5ترجمه بر اساس معنای اجابت کردن دعوت پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله توس ط اه ل

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

«ویهود و نصا ى که د اا ه دیم خدا اا پیامبر و سایر مسليانان مخاصيه و م ادله مت کننتد،
چون قبل از اي ت محيد پیامبرى او ا ار حسب اقا یر تو ات و ان یتل ،پذیرفتتهانتد ،انکتا
آنان پ

از اي ت پذیرفته نیست (انکا ايد از اقرا مسيوع نیست) اناارایم ح ت آنان انت،د

پرو دگا شان محکوم اه اطالن است» (ترجيه حجة التفاسیر).

«و کسان که پ

از قبول دعوت پیامبر ،د امر دیم خدا م ادلته و مخاصتيه متیکننتد،

دلیل و ح ت آنان ،ن،د پرو دگا شان قاال قبول نیست و مو د خشم خدا قترا متیگیرنتد»
(ترجيه کاویان و ).
پیش از ایم اا غیر قاال پذیر

اودن ایم دیدگاه تفسیری آشنا شتدیم .لتذا ترجيتههتای

اتنی ار آن نی ،ترجيههای قاال پذیرشی نیستند .محتيل است ترجيه اخیر اازتاای از احتيتال
چها م د تفسیر آیه ااشد .یينی مراد مسليینی ااشتند کته ايتد از اجااتت دعتوت پیتامبر د

 -2-1-5ترجمه بر اساس معنای اجابت خداوند توسط فطرت خود منکرین

« و آنان که د اا ه خدا -یا دیم او -پ

از آنکه دعوت او اجااتت شتده استت -یينت اته

فطرت خودشان -گفتوگو و ستی،ه میکنند ح تشان ن،د پرو دگا شان تباه و نتاچی ،استت
و ار آنهاست خشي [از خداوند] و آنان است عذاا سخت» (ترجيه م تبوى).

«و کسان که د اا ه اواییت خدا ،پ

از آنکه از سوى فطرت ستلیم پذیرفتته شتد ،اته

محاجیه م پردازند تا سران ام آن ا انکا کنند ،ح یتشان ن،د ختدا تبتاه استت و اتر آنتان از
جانب خدا خشي خواهد اود و عذاا سخت خواهند داشت» (ترجيه صفوی).

اا نقد ایم تفسیر آشنا شدیم ،اه تبع ترجيههای مبتنی ار آن نی ،قاال پذیر

نیستند.
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مو د احکام دیم خدا م ادله میکردند .ترجيههای ناظر اه ایم مينا ايد از ایم خواهد آمد.

 -3-1-5ترجمه بر اساس معنای احتجاج ایمان آورندگان به خداوند در مورد او بعد از پذیرش دین

دیدیم که یکی از اقوال تفسیری د مو د ایم آیه آن است که مؤمنیم اه پیامبر ايتد از ایيتان
اه ایم احتيال تفسیری ن،دیکند اا ایم تفاوت که د اک ر آنها اه جای م ادله د مو د دیتم،
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اه ایشان د مو د احکام دیم م ادله میکردند .ترجيههایی که د ایم قسيت ذکر متیشتود

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

م ادله د مو د خداوند ذکتر شتدهاستت .علتی القاعتده د مقتام مقایسته کتالم متترجيیم
صحیحتر اه نظر می سد؛ زیرا د آیه «اهلل» آمده نه «دیم اهلل».
اه ترجيههای ذیل دقّت کنید:
و کسان که د اا ه خدا پ

از اجاات [دعوت] او اه م ادله م پردازند ،ح یتشان پتیش

پرو دگا شان اایل است ،و خشي [از خدا] ارایشتان استت و اتراى آنتان عتذاا ستخت
خواهد اود( .فوالدوند)

و کسان که د اا ه خدا جدال م کنند ،پ

از آنکه دعوت او ا اجااتت کتردهانتد ،نت،د

پرو دگا شان ح تشان ناچی ،است .ار آنهاست خشم خدا و ار آنهاستت عتذاا ستخت.
(آیتی)

و کسان که د اا ه [دیم] خدا ،از آن پ

که آن ا پذیرفتهاند ،محاجه میکنند ح تشتان

ترجيههای ذیل نی ،ار اساس هيیم مينا شکل گرفتهاند .آدینه وند ،پو جوادی ،صتلواتی،
ترجيه تفسیر جوامع ال امع ،ترجيه تفستیر هنيتا ،ترجيته تفستیر وض ال نتان ،ترجيته
تفسیر کاش  ،ترجيه یبری و ترجيه تفسیر کش

االسرا .

آن یو که مشهود است ،اسیا ی از ترجيهها ار مبنای ایم مينا شکل گرفتتهانتد؛ امیتا اته
دالیل پیش گفته ،ایم تفسیر و ترجيههای مبتنی ار آن قاال پذیر

نیستند.

الزم اه ذکر است ار اساس دیدگاه ارخی از زاان شناسان ،ساختهایی که د آن ها فيتل
اه صو ت سوم شخص جيع آمده و فاعل نی ،ذکر نشده است ،م هول هستند .م تل جيلته
«علی ا کشتند» (ز کوب.)99 :1391،

ار ایم اساس محتيل است ارخی از مترجيیم ایتم گتروه ،د ترجيته ایتم آیته هيتیم
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ان،د پرو دگا شان ایهوده است ،غضب ار آنهاست و عذاا سخت دا ند (پاینده)

کا ارد ا مد نظر داشتهاند .امیا ااید توجیه داشت قرا گرفتم اسم موصول «التذیم» د ااتتدای
آیه ،سبب میشود که فاعل فيل جيع هيیم کليه دانسته شود و د نتی ه ایم قبیل ترجيته-
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ها ساننده مفهوم فيل م هول نباشد.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -4-1-5ترجمه بر اساس معنای اجابت کردن دعوت خداوند توسبط مردم مسلمان

ارخی از ترجيههای آیه ار اساس ایم تفسیر است که مصداق «الذیم» کفتا یتا اهتل کتتاب
هستند و مراد از عبا ت منَبعدِ
َماَاستُجيبَل َُه اجاات کردن دعوت خداوند توسیتط متردم
ْ ْ
ْ

مسليان است.دیدیم که ایم دیدگاه ،دیدگاه ایج ایم مفسیریم است.
اه نيونههایی از ایم نوع ترجيه دقّت کنید:
«کسان که د اا ه خدا پ

از آنکه دعوتش [از سوى مردم منص

اتا تکیته اتر عقتل و

فطرت] اجاات شده م ادله و ستی،ه م کنند ،دلیلشان [ار ضتد حقتایق] نت،د پرو دگا شتان
اایل است و از سوى خدا خشي ار آنان است و اراى آنتان عتذاا ستخت خواهتد اتود»
(انصا یان).
«کسان که د اا ه (دیم) خدا اه مخاصتيه و م ادلته مت پردازنتد و (علیته آن) دلیتل و
سوى مردم) پذیرفته شدهاست ،خصومت آنان ایهوده و دالیتل و اتراهیم ایشتان د پیشتگاه
پرو دگا شان اایل و ناپتذیرفتن استت ،و خشتم شتدید (ختدا د قیامتت) گریبانگیرشتان
م گردد و عذاب سخت خواهند داشت» (خرم دل).
«و آنان که د دیم خدا (از حسد و عناد اا سولش) جدل و احت تاج ارانگی،نتد پت

از

آنکه خلق دعوت او ا پذیرفتند ح ت آنها ن،د خدا لغو و اایل استت و اتر آنهتا قهتر و
غضب و عذاب سخت خواهد اود» (الهی قيشهای).

ترجيههای نواری ،خسروی ،یاستری ،نستفی ،ح تتی ،عتاملی ،یتاهری ترجيته
تفسیر اليی،ان ،ترجيه تفسیر مخ،ن اليرفان ار اساس هيیم مينا و مشااه ترجيه الهتی قيشته
ای هستند که ترجيه اجاات خلق ا ادون استفاده از کيان

د مو د آیه ذکر کرده اند.
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ارهان (ا اساس و پوسیده) ذکر م کنند ،آن هم زمان که (اته ستبب وضتو و وشتن  ،از

ااید دقت داشت د تفسیر مخ،ن اليرفان اتیم دیتدگاه مفسیتر و ترجيته وی هيتاهنگی
نیست .هيچنیم مترجم تفسیر اليی،ان آقای محيد ااقر موسوی ،ترجيهای متفاوت اا دیتدگاه
د ایم ترجيههای انگلیسی ،ترجيه یاهره صفا زاده ،ایانگر هيیم مفهوم است.
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عالمه یبایبایی ا ائه دادهاند.

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

And those who dispute about Allah with The believers who have
accepted To follow the Divine Path, their Argument is utterly absurd in
the Sight Of their Creator; Allah's Wrath will be On them and for them
will be a Severe Chastisement.

د ایم ترجيه هيچون اسیا ی از ترجيههای فا سی ،فاعتل استت اات متؤمنیم هستتند
« »The believersو ضيیر «ه» اه خداوند « »the Divineار میگردد.
ار اساس ارخی از ترجيهها مرجع ضيیر «له» دیم خدا دانسته شدهاست .اه عنتوان م تال
آنکته متردم

اه ترجيه ذیل دقّت کنید «.و آنان که ستی،ه م کنند (د اا ه دیم) ختدا از پت

است اات کردند آن ا ح ت ایشان اایل است ن،د پرو دگا شان و ارایشان خشي استت و
ایشان ا عذاا سخت است» (ترجيه سراج؛  : .سید کریيی ،1382 ،ج.)481: 1

ماحصل مينا ار اساس ایم ترجيه اا ترجيههایی که مرجع ضيیر خود خداونتد دانستته
خداوند دانستهاند ،موجیه ترند.
نظر اه ایم که د ایم دیدگاههای مختل

تفسیری« ،اجاات دعوت خداوند توسط متردم

مسليان» تفسیر قاال پذیرشی است ،لذا ترجيههای فوق که مبتنی ار ایم نوع تفستیرند ،قااتل
پذیرشند .اا توجیه اه اهيییت عایت امانت د ترجيه اه ویژه د متو د متتم قترآن ،شایستته
است فيل ایم عبا ت اه صو ت م هول ترجيه شود و عبا ات توضیحی متترجم متيتای ،از
متم ذکر شود .لذا د ایم ترجيههای فوق ،ترجيههای انصا یان و خترم دل کته فيتل ا اته
صو ت م هول ترجيه نيوده و عبا ات توضیحی ختود ا داختل کيانت

ذکتر کتردهانتد،

ترجیح دا ند.
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شود ،یکی است .امیا اا توجیه اه ذکر «اهلل» د آیته ،ترجيتههتایی کته مرجتع ضتيیر ا ختود

 -5-1-5اجابت دعوت خدا توسط فطرت و علمای منصف اهل کتاب

اه ترجيه ذیل دقت کنید:
دعوت او (از جانب فطرت و عقل سلیم و علياى منص
239

اهل کتتاب) پذیرفتته شتده ،دلیتل
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«و کسان که د اا ه (توحید و اوایت) ختدا محاجیته و ستتی،ه متیکننتد پت

از آنکته

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

آنها د ن،د پرو دگا شان اایل است ،و اتر آنهتا غضتب (از ختدا) و اتراى آنهتا عتذاا
سخت خواهد اود» (ترجيه مشکینی).
ترجيه فوق ترکیبی است از دو احتيال تفسیری د مو د فاعل است اات:
 -1فطرت منکریم
 -2عليای منص

اهل کتاب

مو د اخیر د احتياالت تفسیری ذیل آیه ذکر نشده است .ایم تفستیر ،اشتا ه اته آیتات
 107 -109سو ه اسراء دا د که ار اساس آنها گروهی از عليای اهل کتاب اا شتنیدن آیتات
قرآن ،گریه کنان اه س ده میافتادند .اا توجیه اه م هول اتودن فيتل استت اات متی تتوان از
ااب تييیم مصداق ،ایم مو د ا نی ،فاعل است اات دانست .ار اساس ایم مينا م ادلته اهتل
کتاب د مو د خدا یا دیم او ايد از ایم که عليای منص

خودشان آن ا پذیرفته اند ،اایتل

ترجيه فيل م هول عایت شدهاست ،و عبا ت توضیحی د داخل کيان

ذکر شتدهاستت،

ترجيه مناسبی است.
 -2-5ترجمههای انتقالدهنده ابهام موجود در آیه

غیر از ترجيههایی که ار مبنتای یکتی از احتيتاالت تفستیری نگاشتته شتدهانتد ،ارختی از
ترجيههای فا سی و عيوم ترجيههای انگلیسی ایم آیه ،ااهام موجود د آیته ا اته ترجيته
منتقل کردهاند .د ایم ترجيهها تالشی ارای مشتخص نيتودن فاعتل محتذوف «استت یب»
صو ت نگرفته و ایم عبتا ت م هتول اته هيتان صتو ت م هتول و اتدون هتیچ عبتا ت
توضیحی اه زاان فا سی ارگردانده شدهاست .البته مرجتع ضتيیر «ه» خداونتد دانستته شتده
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است؛ چرا که ح یت ار آنان تيام شده است .اا توجیه اه ایم که د ترجيته فتوق امانتت د

است.
اه ترجيههای ذیل دقّت کنید:
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معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

«کسان که د اا ه خدا محاجه م کنند پ

از آنکه خدا مو د اجاات واقع شتده ،ح تت

آنها پیش خدا اایل استت ،آنهتا استت غضتب ختدا و عتذاب شتدید» (ترجيته احستم
الحدیث).

«و ح یت آنان که د اا ه خداوند پ

از پذیرفته شدن دعوت وى چالش م و زنتد نت،د

پرو دگا شان تباه است و ار آنان خشي (از سوى خداونتد) و اتراى آنتان عتذاا ستخت
خواهد اود» (ترجيه گرما ودی).

هيچنیم ترجيههای مصبا زاده ،فا سی ،دهلتوی ،صتادقی تهرانتی (ترجيتان قترآن)،
صفیعلی شاه ،اهرام پو  ،ترجيه تفسیر ایان السياده ،ترجيه مرک ،فرهنتگ و ميتا ف قترآن،
ترجيه تفسیر وان جاوید (ثقفی ،1398 ،ج )575 :4ار هيیم مبنا نگاشته شدهاند.
اک ر ترجيههای انگلیسی نی ،،ااهام موجود د آیه ا منتقل کردهاند.

 after His call has been answeredترجيه عبتا ت « متم ايتد متا استت یب لته»
است.
هيچنیم اه عبا ات ذیل که ترجيه عبا ت منَبعدِ
َماَاستُجيبَل َُه است ،دقّت کنید.
ْ ْ
ْ
after that obedience has been rendered to Him

(ترجيه شتاکر)
(ترجيه یوس

after He has been accepted

علی)

(ترجيه آ اتری)

after that answer has been made to Him

(ترجيه پیکتتال)

after He hath been acknowledge

(ترجيه سرو )
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after pledging obedience to Him
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Those who argue concerning Allah, after His call has been answered,
[their argument stands refuted with their Lord, and upon them shall be
His and there is a severe punishment for them
ترجيه قرایی
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ارای قضاوت د مو د ترجيههای منتقل کننده ااهام ،اته دیتدگاه یکتی از زاتان شناستان
ميروف اه نام پیتر نیوما

(زاان شناس انگلیستی  )2011،اشا ه میشود .وی ااهام موجتود د

متم مبدا ا اه دو دسته ااهام عيدی و سهوی تقسیم میکند و ميتقد است ااهام عيدی حتتی
االمکان ااید منتقل شود و ااهام غیر عيتدی اریترف شتود (نیومتا  .)269: 1372 ،د متو د
دیدگاه او گفته شده است« :گر چه نیوما

صحیت ترجيته ا د عتدم ترجيته ااهتام هتای

عيدی می داند ،امیا ایم مسئله زمانی قااتل اجراستت کته اتر زیبتایی ترجيته افت،وده شتود»
( حیيی آذیم .)96: 1399 ،از ااهام های عيدی و غیرعيدی اه عنوان ااهام خودآگتاه و نتاخود
آگاه نی ،یاد شده است (جواهری.)187 :1387 ،

ار اساس ایم دیدگاه ،ااهامهای عامدانهای که اغراض االغی دا ند ،الزم استت اته هيتان
شکل مبهم اه زاان مقصد منتقل شوند .هيان یو که گذشت ،قرائم نشان میدهد فيتل ایتم
م هول اهی ارای انتقال ایم غرض است و لذا ترجيههای فوق ،ترجيههای مناستبی اترای
ایم آیه هستند.
نظر اه مطالب پیش گفته قرائنی قرآنی و وایی ارای شناخت مصادیق فاعتل «استت یب»
وجود دا د .لذا مشخص نيودن مصادیق اتا افت،ودن عبتا ت توضتیحی د داختل کيانت ،
مناسبتر است .اا ایم و  ،از سویی امانت د انتقال غرض فيتل م هتول -یينتی تييتیم
فاعل -حفظ میشود و از سویی مصادیقی از فاعل اا توجیه اه قترائم تفستیری وشتم متی-
شود .البته ذکر ایم مصادیق اه مينای نفی مصادیق احتيالی دیگر نیست.
 -3-5ترجمههای ناصحیح
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آیه اه هدف تييیم اه صو ت م هول ذکر شدهاست .ار ایم اساس ترجيه فيل اته صتو ت

د ترجيهای از ایم آیه شریفه آمده است« :آنان که د دیم و پیغام خدا محاجیته مت کننتد و
ح یت م جویند پ

از آنکه پاسخ شنیدند ،دلیل ایشان ن،د خداوند ناچی ،است و ناارجتاى،
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و خشم خداوند ارایشان است و آنتان ا عتذاا استت ستخت» (آموزگتا  ،1352،ج.)380: 2
«پ از آنکه پاسخ شنیدند» ترجيهای ناصحیح از عبا ت منَبعدِ
َماَاسبتُجيبَلب َُه استت.
ْ ْ
ْ

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

ضيیر «ه» اه اشتباه اه صو ت ضيیر «هم» ترجيه شده استت .فاعتل استت اات خداونتد د
نظر گرفته شده و مفيول آن محاجیه کنندگان.
د ترجيه دیگر آمده است« :و آنان که ستی،ه کنند د اا ه خدا پ

از آنچه پذیرفتته شتد

اراى ایشان دستاوی،شان تباه است ن،د پرو دگا شان و ار ایشتان استت خشتي و ایشتان ا
هست عذاا ستخت» (ترجيته ميت،ی) .ترجيته فتوق نیت ،هيتان اشتکال ا دا د .ترجيته
انگلیسی ذیل از عبا ت منَبعدِ
َماَاستُجيبَل َُه نی ،دقیقاً اشکال دو ترجيه ااال ا دا د.
ْ ْ
ْ
After He has responded to them

ايد از ایم که او اه آنان پاسخ داده استت.
(انگلیسی -ایروینگ)

اا توجیه اه مطالب گذشته ،ترجيه پیشنهادی مول

اه شر ذیل است« :و کستانی (مشترکیم

و اهل کتاای) که د مو د خداوند (و دیم او) م ادله میکنند ايد از آن که دعتوت خداونتد
(از جانب فطرت ،عليای منص

اهل کتاب ،مسليیم و  )...مو د اجاات قرا گرفتته استت،

ح یتشان ن،د پرو دگا شان اایل است و خشم و عذاب شدیدی ار آنان است».

 -6نتیجه گیری
 -1سه احتيال د مو د مصداق الّذیم د عبا ت الَّذرا ر ا،ولَ یِي َ ِ
الل مطر شده استت
َ ُ َ ُّ
ّ
که عبا تند از :اهل کتاب ،مشرکیم و مسليیم .د مو د فاعل «استت اات» مصتادیق متيتدیدی

ذکر شده که عبا تند از :خداوند ،فطرت ،اهل کتاب و مؤمنیم جاميه .د مو د مرجتع ضتيیر
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 -4-5ترجمه پیشنهادی

«ه» نی ،،خداوند ،پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله و دیم اسالم اقوال گوناگونی هستند که ذکتر
شده است.
مصداق «الذیم» مسليیم یا اهل کتاب یا هر دوی ایم گروههتا هستتند و اتا نظتر اته ستیاق
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 - 2اا استفاده از سیاق آیات و د نظر گرفتم سایر آیات قرآن کریم ،میتوان دانست کته
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د ونی آیه میتوان دانست که مرجع ضتيیر «ه» خداونتد استت .اتا توجته اته تييتیم قااتل
ارداشت از فيل م هول و اا د نظر گرفتم سایر آیات و وایات مراویه ،می تتوان مصتادیق
اهتل

متيددی ارای فاعل است اات د نظر گرفت که عبا تنتد از :مستليیم ،عليتای منصت

کتاب و فطرت هيه اعمی از مسليیم و منکریم .د ایم تفاسیر ،تفستیر اليیت،ان مناستبتتریم
منبع موجود د انتقال ایم مفاهیم است.
 -3فاعل است اات م هول ذکر شدهاست تا اه تطبیتق آن اتر مصتادیق مختلت

وجتود

داشته ااشد .ترجيههایی که د عیم ادای امانت د ترجيه فيل م هول ،مصادیق قااتل قبتول
د مو د فاعل ایم فيل ا د قالب عبا ات توضیحی اه مطلب اف،وده انتد ،اهتتریم ترجيته-
های موجودند که عبا تند از ترجيتههتای انصتا یان ،خترم دل و مشتکینی .د د جته ايتد
ترجيههای منتقل کننده ااهام د مو د فاعتل فيتل م هتول هستتند م تل اک تر ترجيتههتای

 -7منابع
*قرآن کریم
 -1آ ارى ،آ تو جان؛  ATHE QURANقم ،مرک ،ار سی های اسالمی( ،ایتا).
عبةالل حوح المماني یي تفسیر الآرال الم دی و السدبا المنداني بیدرو ::داح
 -2الوسی م مود با
َّ
الكتب الملمیة (1415ق .

 -3آموزگا  ،حبیباهلل ،خالصه تفسیر ادا و عرفان قرآن م ید اه فا س از کش

االسرا میبتدی،

تهران ،اقبال.) 1352( ،
 -4آیت  ،عبداليحيد ،ترجيه قرآن (آیت ) ،تهران :انتشا ات سرو .) 1374( ،
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انگلیسی و اسیا ی از ترجيههای فا سی.

 -5ابا عاروح م مةطاهر تفسیر الت ررر و التنورر بیرو :مؤسسة التاحرخ المربي (1420ق .
 -6ااوحیان ،محيدام یوس  ،البحر اليحیط ف التفسیر ،اه تحقیق جيیل ،صتدق محيتد ،ایتروت،
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دا الفکر1420( ،ق) .
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 -7احيد نژاد ،امیر؛ کلباسی ،زهرا« ،ار سی تفسیری سیر تيامل پیامبر اکرم صتلّی اهلل علیته و آلته اتا
اهل کتاب د مکه» ،مطاليات تفسیری ،شيا ه  ،29صص .) 1396( ،19 -38
 -8امانی ،ضا؛ فرهادی ،ام البنیم؛ ز اخش ،لیال« ،تحلیل تصویرآفرینی ساختا های صرفی افيتال د
ترجيههای قرآن کریم» پژوهشهای قرآنی ،سال ایستم ،شيا ه  ،1صص 50 -75؛ (.) 1394
 -9امیم ،نصرت ایگم ،تفسیر مخ،ن اليرفان د علوم قرآن( ،ا جا)( ،ایتا).
 -10ایروینگ ،تام

االنتیم ،ترجيه انگلیسی قرآن کریم( ،ایم ) شرکت چاپ و نشر اتیم اليلتل،

(.) 1390
 -11اروجردى ،محيدااراهیم ،ترجيه قرآن (اروجردى) ،تهران :کتااخانه صد .) 1366( ،
 -12بغوى حسیا با مسمودَ،تفسیر البغوى المسمی ممال التنزرل به ت آید عبدة الدرزاق مهدذ؛
لبنال :داح إحیاء التراث المربي (1420ق .
 -14پیکتال ،محيد ما مادو ( A HOLY QURANTT ،اینا) (1975م).
 -15ثقف تهران  ،محيد ،وان جاوید د تفسیر قرآن م ید ،تهران ،ارهان1398( ،ق) .
، -16ر،انی حسیا با حسا ،الء األذهال و ،الء األحزال ( تفسیر گدازح بده تصد یج ،دالل
الةرا م ةث تهرال دانشگاه تهرال (1378ق .
 -17جتتتتتتوادی آملتتتتتتی ،عبتتتتتتداهلل 94/03/12 ،ستتتتتتایت مد ستتتتتته فقاهتتتتتتت،
https://www.eshia.ir/feqh/Archive/qom/tafsir

 -18جواهری ،محيد حسم« ،ااهام شناسی د ترجيه قرآن» ،پژوهشهای قرآنی ،شيا ه  ،53صتص
.) 1387( ،186 -201

 -19ثملبی احمة با م مة الكشف و البیال الممروا تفسیر النملبدي بده ت آید ابدی م مدة ابدا
عاروح بیرو :داح إحیاء التراث المربي (1422ق .
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 -13بالغی عبةال جة حجة التفاسیر و بالغ اإلکسیر ق چاپخانه حكمت (1386ق .

عبةالل با م مة تفسیر ابا وهب المسمی الواضج یی تفسیر الآرال الكدرر بیدرو:
 -20درنوحى
َّ
داح الكتب الملمیة (1424ق .
 -21حاغب اصفهانی حسیا با م مة َمفردا :ألفاظ الآرال بیرو :داح الشامیة (1412ق .
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 -22حیيی آذیم ،مرضیه؛ قائيی ،مرتضی؛ مسبوق ،سید مهدی « ،اهبردهای صتفا زاده و م تبتوی
د «ااهام زدایی» واژگانی قرآن کریم و می،ان اسندگی و پذیرفتگی آنها ار اساس الگتوی گا ست »،
مطاليات ترجيه قرآن و حدیث ،شيا ه 1399( ،87 -128 ،13

).

 -23زحیلی وهبة التفسیر المنیر یي المآیة و الشررمة و المنهج دمش داح الفكر (1411ق .
 -24زحکشي بةحالةرا البرهال یي علوم الآرال بیرو ::داحالكتب الملمیة2006( ،م).
 -25ز کوب ،منصو ه؛ ضایی ،سا ا؛ «ار سی تطبیقی فيل م هول د زاانهتای فا ستی و عراتی از
منظر دستو ی و مينایی» فنون ادای ،شيا ه  ،2ص .) 1391( ،93 -112
 -26سددبزواحى م مددةَ،احردداد االذهددال الددی تفسددیر الآددرال بیددرو :داح التمدداحا للمطبوعددا:
(1419ق .
 -27سراج ،ضا ،ترجيه قرآن( سراج) ،تهران :سازمان چاپ دانشگاه1390( ،ق).
 -29سيرقندى ،نصتر اتم محيتد ،تفستیر الستيرقندى اليستي احتر اليلتوم ،لبنتان :دا الفکتر ،
(1416ق).
 -30سیدکریي حسین  ،عباس ،تفسیر علییم ،قم :اسوه.) 1382( ،
 -31سیوطی عبةالرحما با ابیبكر الةح المننوح یی التفسیر بالماثوح ق (1404ق .
 -32شاکر ،محيد حيید ،ترجيه انگلیسی قرآن ،نیویو

 -33شاکر ،محيد کاظم ،مبانی و و

1982( ،م).

های تفسیری ،قم :مرک ،جهانی علوم اسالمی.) 1382( ،

 -34صفا زاده ،یاهره ،ترجيه انگلیسی قرآن ،تهران :پا س کتاب.) 1384( ،
 -35صفوى ،محيد ضا ،ترجيه قرآن ار اساس اليی،ان ،قم :دفتر نشر ميا ف.) 1388( ،
 -36صف عل شاه ،محيد حسم ام محيد ااقر ،تفسیر قرآن صف علت شتاه ،تهتران :منتوچهری،
(.) 1378
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 -28سرو  ،محيد؛ ترجيه انگلیسی قرآن ،الم هو ست1981( ،م).

 -37طبرانی سلیمال با احمة التفسیر الكبیدر :تفسدیر الآدرال الم دی (الطبراندی احدل – احبدة :داح
الكتاب النآایي (2008م .
ناصرخسرو.) 1372( ،
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 -38یبرس  ،فضل ام حسم ،م يع البیان فی تفسیر القرآن ،اه تصحیح فضل اهلل یت،دى یبایبتای ،

معناشناسی عبارت ﴿وَ الَّذِینَ یحُاجُّونَ فىِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَه﴾ ________________ ... ،محدثه مقيمینژاد داورانی

 -39طبرى م مةبا ،ررر ،اما البیال یی تفسدیر الآدرال (تفسدیر الطبدرى بیدرو ::داح الممریدة
(1412ق .
 -40ع  ،خالد عبدالرحيم .اصول التفسیر و قواعده .ایروت :دا النفائ 1406( ،ق).
عبةالل الفروق یی اللغة بیرو ::داح اآلیاق الجةرة (1400ق .
 -41عسكر؛ حسا با
َّ
 -42فوالدوند ،محيدمهدى؛ ترجمه قرآن ،تهران؛ (اینا)1418( ،ق).
 -43ییومی احمة با م مة المصباح المنیر یی غرردب الشدرح الكبیدر للرایمدی قد  :موسسده داح
الهجر (1414ق .
 -44قرای  ،سید علیقل  ،ترجيه قرآن ،قم :اینا2005( ،م).

 -45قرری بنابی علدیاکبدر تفسدیر احسدا ال دةر

تهدرال :بنیداد بمندت مرکدز چدان و نشدر

(1375ش .
 -47قطب ،سید ،ف ظالل القرآن ،لبنان :دا الشروق1425( ،ق).

 -48قي مشهدى ،محيد ام محيد ضا ،تفسیر کنت ،التدقائق و احتر الغرائتب اته تحقیتق حستیم
د گاهی ،تهران :وزا ت فرهنگ و ا شاد اسالم .) 1368( ،
 -49کارانی یتج َّالل زبة التفاسیر ق  :بنیاد مماحا اسالمی (1423ق .
 -50کاشان  ،فتحاهلل ،منهج الصادقیم فی إل،ام اليخالفیم ،تهران ،کتاافروش اسالمیه.) 1314( ،
 -51کاویانپو  ،احيد ،ترجيه قرآن (کاویان و ) ،تهران ،اقبال.) 1372( ،
 -52ماتررةى م مة با م مة  :تأورال :أهل السنة (تفسیر الماتررةى بیرو :داح الكتب الملمیدة
(1426ق .
 -53ماوحدى علی با م مة النكدت و المیدول تفسدیر المداوحدى بده تملید عبدةالرحی سدیة بدا
عبةالمآصود بیرو :داح الكتب الملمیة (بیتا .
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 -46قرطبی م مة با احمة الجاما ألحكام الآرال تهرال :ناصر خسرو (1364ش .

 -54م تبوی ،جالل الدیم ،ترجيه قرآن م تبوی ،تهران :حکيت.) 1371( ،
 -55م ّمة.عبةالفتّاح «الفمل المبنی للمجهول یی اللغة المربیة ( اهمیته -مصطل اته -اغراضه » مجلدة
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،اممة دمش

ج  22رماحه 2006( 1-2م .

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -56مةنی علیخال با احمة الطراز االول و الكناز لما علیه ما لغة المرب الممدول مشدهة :موسسدة
ال البیت علیه السالم الحیاء التراث (1120ق .
 -57مي،ى ،محيدکاظم ،ترجيه قرآن (مي،ى) ،قم ،اسوه .) 1372( ،
 -58مکا م شیرازى ،ناصر ،تفسیر نيونه ،تهران :دا الکتب اإلسالمیة .) 1371( ،
 -59موسوى گرما ودى ،عل  ،ترجيه قرآن (گرما ودى) ،تهران :قدیانی.) 1384( ،
 -60ن اس احمة با م مة اعراب الآرال( ن اس بیرو :داح الكتب الملمیة (1421ق .
 -61نکونام ،جيفر ،د آمدى ار تا یخ گذا ى قرآن ،تهران :نشر هست نيا.) 1380( ،

 -62نیوما  ،پیتر ،دو ه آموز

فنون ترجيه ویژه مقایع کا شناستی و کا شناستی ا شتد ،تهتران:

هنيا.) 1372( ،

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.8.0
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عبةالل تر،مه ممانی الآرال الكرر بالنجلیزرة مةرنه :داحالآرال حسدمی عربسدتال
 -63روسف علی
َّ
(1991م .
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