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نقد و برریسکتاب

کنون متِن أصلی )/انگلیس���ی( کتاب را در دست ندارم تا با   متأّس���فانه ا
کن���م، ولی ِبنابر همین ترَجمۀ فارس���ی، و با فرض کامل  اطمین���ان داوری 
زوًما فرِض معقولی هم نیس���ت! - می توان گفت: 

ُ
ک���ه ل و أمین ب���ودِن آن - 

جاِی بس���یاری از َمداِخل در این دانش���نامه خالی است. بعِض َمداِخل 
کریم، آن هم یک دانشنامۀ محدوِد  هم چندان مناس���ِب دانش���نامۀ قرآِن 

یک جلدی، به نظر نمی رسد.

گر در حدوِد همین مداخِل موجود،  به هرحال، همین است که هست و ا
کرده باشند، -  هم خوب تألیف ش���ده باشد، و هم به خوبی آن را ترَجمه 

گزیر! - باز بسیار مطلوب و مغتنم است. گِر« نا یعنی: با دو »ا

ف���ان را ِعجالًة به یکس���و 
ّ
کاِر مؤل کم���ال و ِإتق���اِن  داوری در ب���اِب دّق���ت و 

ک���ه با  کت���اب نی���ک هوی���دا می ش���ود  ���ِح ِإجمال���ِی 
ُ

می نه���م، زی���را از َتَصّف
که هم���ه  جا نمی تواند  گویا و َمغل���وط و ناَمضبوط مواجهیم  ترَجم���ه ای نا

گیرد. صلی مورِد استشهاد و استناد قرار 
َ
به مثابِت آینۀ محتواِی متِن أ

می پردازیم به ترَجمه
من مترجِم کتاب، آقاِی »محّمدحس���یِن وقار«، را نمی شناسم و از مراتِب 
ِح دانش���نامۀ ق���رآِن کریم 

ُ
فض���ل و فضیل���ِت ایش���ان بی اّطالعم، ولی َتَصّف

کاری را نداش���ته اند و نه  که أهلّیِت دس���تیازی به ُچنین  نش���ان می دهد 
یده اند، و  کتابی دست یاز کرده اندکه به ترجمۀ ُچنین  کاِر درستی  ایشان 
که دستُپخِت ایشان را به خورِد خوانندگاِن فارسی زبان می ِدَهد. نه ناشر 

گ���زارش و خوان���ِش واژه های  گاه خنده آور در  وج���وِد خطاه���اِی ف���راوان و 
عالِم أش���خاص و کتاب ها و ...، به روش���نی نشان می دهد 

َ
تخّصصی و أ

َش���یئا َمذُکورًا! -، آن گاه ِإرجاعاِت اختصارِی متعّددی را پاِی صفحات نگاه داش���ته اند که معلوم 
َید!! کجا و چگونه باید به دنبالشان برَود و نشانی ها را بازجو م 

ُ
نیست خوانندۀ سرگرداِن سردرگ

ناُدُرس���ت باش���د  ک���ه  ش���عری  از  ب���ه  فت���ن 
ُ
گ نا ِش���عر 

 

َجنی���ن! افکن���دن  ش���ش ماهه  از  ب���ه  ن���ازادن  َبّچ���ه 
)منوچهرِی دامغانی(

ک���ه ازصفح���ۀ شناس���نامه اش برمی آید،  کری���م، آنس���ان  دانش���نامۀ ق���رآِن 
  The)Encyclopedia صحی���ح:  »2007,)ک���ذا!!؛  از:  اس���ت  ترَجم���ه ای 

 .»Qur’an: an Encyclepedia 

کت���اب آم���ده اس���ت،  ک���ه در آغ���اِز  ِبناب���ر فهرس���ِت »َمدَخل نویس���اِن« آن 
مجموعه ای از ِپژوهندگاِن مس���لمان و غیرمس���لمان از هر پنج قاّرۀ جهان 
 oliver( کرده اند. ناِم سرویراستاِر آن، اولیور لیمن در تألیِف آن همکاری 
leaman(، ه���م از براِی خوانندگاِن ایرانِی آثاِر اس���الم ِپژوهانۀ غربیان البّته 

ناِم ناآشنائی نیست.

کت���اب، حّت���ی ی���ک س���طر مقّدمه ن���دارد! ن���ه از مترج���ِم فارس���ی، و نه از 
ک���ه جاافت���اده و فراموش  سرویراس���تاِر فرنگ���ی، و ن���ه از ناش���ر. پیداس���ت 
ش���ده است. از »آب« در »آ« شروع می ش���ود و به »یهودّیت« در »ی« ختم 

می گردد!1

ح کرده ام و به روش���نی در یاد دارم که هم پیش���گفتار داش���ت، 
ُ

 1. زمانی متِن انگلیس���ی کتاب را َتَصّف
و ه���م راهنم���اِی اس���تفاده، و ه���م افزونه هاِی کتابش���ناختی در پای���اِن مقاالت، و هم فهرس���ت ها و 

که هیچ یک را در این ترَجمه نمی  بینیم! ُملَحقاتی در پایان، 
م َیُکن 

َ
ن ل

َ
َکأ بامزه است که منابِع مذکور در پایاِن مقاالت و پایاِن کتاب را به یکباره ِإسقاط کرده اند - 

نقد و برریس کتاب

بَچّه نازادن به از 
شش ماهه افکندن جَنین!

دربارۀ ترجمۀ فارسی دانشنامۀ قرآنِ کریم 

ِگردآورِی اولیور لیمن؛ ترَجمۀ محّمدحسیِن وقار؛ چ 1، تهران: انتشاراِت اّطالعات، 1391 هـ. ش. کریم؛  جویا جهانبخشدانشنامۀ قرآِن 

چکیده: دانش���نامه قرآن کری���م، گردآوری اولیور لیمن و ترجمه محمد حس���ین 

وقار اس���ت که در سال 1391 توسط انتش���ارات اطالعات به چاپ رسیده است. 

نویس���نده در نوش���تار حاضر با ارائه شاهد مثال هایی از صفحات کتاب، ترجمه 

کتاب مذکور را در بوته نقد و بررسی قرار داده است.                                          

کلیدواژه:دانشنامه قرآن کریم، معرفی و نقد کتاب.                                            
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ص 179: جوین���ی ب���ه نظریه معتزلی »احوال« ابوهشـــام تمایل داش���ت/
بوهاشم

َ
صحیح: أ

ص 222: معالیم التنزیل/صحیح: معالم التنزیل

علی
َ
بو األ

َ
ص 223: ابوالعالء مودودی/صحیح: أ

ص 248: ِمسَته/صحیح: مسطح

ص 298: معالیم/صحیح: معاِلم

ص 304: اثبـــاة النبوة و َرّد علـــی َبراهینه ]!!![/صحیح: ِإثبـــات الّنبّوة والّرّد 
علی البراهمه4

ص 307: َحریثی/صحیح: حاِرثی

ص 335: االعراب الَعریَبه/صحیح: االعراب العاِرَبه
ص 335: ابی َزَمع/صحیح: ابی َزمَعه5

ص 348: العربیة الفصحة/صحیح: العربّیة الُفصحی

صحی
ُ
صَحه/صحیح: ف

ُ
ص 349: ف

ص 381: رجاء/صحیح: رجعه

ص 381: ابومنصور عیجی/صحیح: ابومنصور عجلی

ص 404: َصرَف/صحیح: َصرفه

ص 412: عالم برجسته ای به نام جریر بن طبری/صحیح: ابن جریِر طبری

ص 413: بقایی/صحیح: ِبقاعی ]ِإبراهیم بن عمر[

ص 415: علی بن محمـــد وحیدی/صحیح: علّی ِبن )أحمد بن( محّمِد 
واحدی

ص 415: طـــراز علی َدبت الخّراز به قلم َطَنســـی )متوفی 899 ه� ./1493 
م./صحیح: طراز )یا: الّطراز( علی َضبِط الخّراز به قلم تنسی

ص 526: ابوالحسن شذیلی/صحیح: أبوالحسِن شاِذلی

علی
َ
ص 561: مودودی، سید عبدالَعالء )عنواِن مدخل!(/صحیح: أبواأل

کتاب و مطالعۀ  ای���ن موارد، ُجملگی به طوِر اّتفاقی و در تصّفِح ِإجمالِی 
ختی بررس���ِی بیش���تر، فهرستی 

َ
بعِض َمداِخل به نظررس���ید. احتمااًل، با ل

طوالنی تر می توان فراهم ساخت؛ و البته ُمشت، نمونۀ َخروار است!

ح، تعابیِر ناروش���ن و ُجمله هاِی غامِض مبه���ِم فراوانی به 
ُ

در هم���ان َتَصّف
که تنها و تنها نمونه هائی اندک شمار از آنها را در اینجا یادآور  چش���م آمد 
یدگ���ِی مترجم در عرصۀ عاّمِ  مگردانی و ورز

َ
کاردان���ی و َقل می ش���وم تا پایۀ 

گردد. کارش نیز مشهود 

کلمه ای عربی برای روایات قرآن است، و تفاسیِر  ص 66: »اس���رائیلیات 

آقاِی حمیِد عطائِی َنَظری، هستم(.
نون، حاجی خلیفه، 2/ 1384.

ُ
 4. سنج: َکشف الّظ

یِه َوآِله 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
 5. آنچه در متون بارها َتکرار شده، در این مورد )ناِم پدِر »َسوَده«، همسر پیامبر - َصل

ل. ّمَ
َ
-،(، »َزمَعه« است، نه »ابو )/ابی( َزمَعة«؛ َفتأ

که  کتابی  کافی با موض���وع اختصاصِی  ی آش���نائِی  که مترجم به هیچ رو
گویائی و ابهام و تیرگِی عباراِت نسبًة  ترَجمه می کند، نداشته اس���ت.2 نا
کت���اب خودنمائی می کند، معلوم می دارد  عادی ت���ر نیز که در جای جاِی 
ی در ترَجمه از انگلیس���ی چیره دس���ت نیس���ت. پ���اره ای از آنچه به  ک���ه و
ی نامفهوم 

ّ
ُکل عنواِن فارسی ش���دۀ متِن أصلی پیِش خواننده می ِنَه���د، به 

ش است. یا ُمَشّوَ

گزارش ه���اِی موج���ود در مت���ِن ُمَترَج���م را از  نمونه هائ���ی از خواِنش ه���ا و 
که نموداِر ناآش���نائِی ُمَترِج���م با این زمینه و  صی  نام ه���ا یا واژه هاِی تخّصُ

سهل انگاری در مراجعه و تدقیق است، بنگرید:

ة ّنَ ص 44: ِمنَهج الُسّنة/صحیح: ِمنهاُج الّسُ

ص 44: شیعه و قادریه/صحیح: شیعه و َقَدرّیه

المنطقیـــون/ علـــی  الـــرد   :44 ص 
صحیح: الرد علی المنطقّیین

علـــی  المصلـــول  الصریـــم   :44 ص 
الّصـــارم  الرســـول/صحیح:  شـــطیم 

المسلول علی شاِتِم الّرسول

الَســـَقر/ اهـــل  الـــی  رســـالة   :72 ص 
غر

َ
هِل الّث

َ
صحیح: رسالة ِإلی أ

عمیـــدی/ الدیـــن  ســـیف   :79 ص 
صحیح: سیف الدیِن آمدی

ص 79: عدود الدین ِایجی/صحیح: عضدالّدیِن ایجی

هات المؤمنین ّمَ
ُ
ص 84 و 88: امهاة المؤمنین/صحیح: أ

ص 107: مجموعات التوحید/صحیح: مجموعة الّتوحید

نزیل ص 111: معالیم التنزیل )چهاربار(/صحیح: معاِلم الّتَ

ص 116: الغایة القسوة/صحیح: الغایة الُقصوی

ص 116: منهج الوصول/صحیح: منهاج الوصول

ص 134: سعید بن ُمَصیب/صحیح: سعید بن ُمَسّیب

ص 179: جوین���ی، ام���ام الحرمی���ن: ابوالمعال���ی... عبدالمالک عبداهلل/
صحیح: عبدالملک بن عبداهلل

ص 179: بوشـــتانیکان/صحیح: ُبشـــَتِنکان )ُبشـــَتِنقان( ]= روس���تائی در 
نزدیکِی نیشابور[3

ر از فرهنگ و لغِت ِإس���امی  گ���ر هم���ۀ این لغزش ه���اِی غالًبا واِض���ِح فاِضح را نیز مستش���رقاِن دو  2. ا
که ولو در حاش���یه، ص���ورِت صحیح را  یراس���تاران اس���ت  مرتکب ش���ده باش���ند، ب���ر مترجمان و و
أقل کثیری از اینگونه نادرستی ها، از ُبن،  رش���وند؛ لیک در اینجا تردید نمی توان داش���ت که ال یادآو

صلی.
َ
به مترجم باز می گردد، نه متِن أ

که در بیشترینۀ منابِع عربی و فارسی به چشم می آید. در بعِض منابع  یختی است   3. »ُبشَتنقان«، ر
ین���ی ِإمام الَحَرمی���ن، تقدیم و تحقی���ق و تعلیق: الدکت���ورة فوقّیة  )نگ���ر: الکافیة ف���ی الَجَدل، الجو

یخِت »بشتنکان« هم آمده است. ُحَسین محمود، القاهره، 1399 ه�. ق. ص 10(، ر
)در توّجه یافتن به پیش���گفتاِر الکافیة فی الَجَدل، وامداِر َرهنمونِی دوس���ِت جستجوگِر دانش ِپژوه ام، 

ای کاش این ترجَمۀ سُست و گُنگ 

و نادلپذیر هرگز عرضه نمی شد. 

چه بسا که صاحب همتّی، از سَرِ 

أَهلیّت، رَغبَت می کرد و برگردانی 

سزاوار از این کتاب )که گرچه أصلِ 

آن هم تألیفی میان مایه به نظر 

می رسد، شاید - و البتّه »شاید« - 

به یک بار ترجَمه شدن می ارزیده 

باشد( به دست می داد.

َبچه نازادن به از شش ماهه افکندن َجنین!
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گفته ه���ای س���نتی پیامبر و صحاب���ه نزدیک او  ص 196: »حدی���ث ... از 
فراهم آمده است«.

»گفتۀ سّنتی« چه جور چیزی است؟!

که احادیث مختلف  ص 236: »ویژگی جالب داستان دجال آن است 
که پذیرش دجال را در پرتو نوری مثبت از جانب  گونه ای نوش���ته اند  را به 

امت بسیار موجه سازند«.

حادیِث 
َ
یعنی چه؟! »نوِرمثبت« چه جور چیزی است؟ قرار بوده است با أ

کند؟... من به یاِد قّصۀ هالۀ نور افتادم؛ شما چه طور؟! دّجال چه 

ص 249: »... وقت���ی رازی ]= فخ���ر رازی[ خوانن���ده را مح���رم راز خ���ود 
که ش���ریک آالم او باش���د، در راس���تای قرون  می س���ازد و از او می خواه���د 
که بر س���وره یوس���ف نوش���ته،  س���خن می گوید. مثاًل در انتهای تفس���یری 
کت���اب او بهره ای جس���ته اند، درخواس���ت می کند برای  که از  کس���انی  از 
که  کسانی  که به تازگی در سفر درگذشته اس���ت، و برای همه  پس���رش... 
دور از خان���ه خ���ود، دور از برادران و مادر و پدر خ���ود می میرند، فاتحه ای 

کند...«. قرائت 

بس���یارخوب! ام���ا »در راس���تاِی ق���رون...« دیگر چه صیغه ای اس���ت؟ آیا 
کاری است »در راستاِی قرون«؟! طلِب دعا براِی دیگران 

ص279: »کلمۀ س���بحان ... معمواًل 
ش���کل  ب���ه  ی  مجه���ول  پس���وند  ب���ا 
که به معنی  کار م���ی رود  ســـبحانی  به 
ق به خدا و مرتبط 

ّ
چیزی اس���ت متعل

با خدا«.

کوره س���وادی  صاح���ِب ای���ن قل���م ب���ا 
از  دارد،  ���ت  َدبّیَ

َ
أ و  َعَربّی���ت  در  ک���ه 

طرِز س���اختِن کلمۀ »س���بحانی« بیش و کم َس���ر در می آورد؛ ولی »پســـونِد 
که چگونه پس���وندی  مجهول« را علی رغِم جس���تجوِی فراوان معلوم نکرد 

کسانی »مجهول« است!!! است و چرا و بر چه 

ص 301 و 302: »تفس���یر الجاللین متضمن بازنویس���ی متن قرآن اس���ت. 
این تفس���یر مطالب خ���ود را از مجموعه های موثق حدی���ث، و نیز عناصر 
روای���ی از منابع تفس���یری قدیم تر اقتباس می کن���د. همچنین توضیحاتی 
زبان ش���ناختی ارائ���ه می نماید، از جمل���ه در مورد قرائت ه���ای مختلف. 
مؤلف���ان اغلب از شناس���ایی مناب���ع اجتن���اب می کنن���د. اظهارنظرهای 
ب کالم 

ُ
تفس���یری ارائه ش���ده متن قرآن را آش���کار می س���ازد، بدون آنک���ه ل

کتاب نقش  گس���ترده مس���تغرق س���ازد. ... این  کتاب خدا را درتفاصیل 
گسترده اسالمی را  که طعم علوم  ضمیمه ای بس���یار منظم را ایفا می کند 

به خواننده می چشاند«.

کار می برند«. یخ بنی اسرائیل به  اسالمی آن را در ارتباط با تار

ش���ما تنها روش���ن بفرمائید این »روایاِت قرآن« که واژۀ »اسرائیلیات« بر آن 
ِإطالق می شود، چه جور چیزی است؟

ص 67: »ابن عباس ... را یکی از بزرگ ترین مراجع درباب قرآن عمومًا و 
جایگاه احادیث اسرائیلیات خصوصًا در تفسیر قرآن می دانند«.

»جایگاه احادیث اسرائیلیات« یعنی چه؟

ک���ه خود را اهل  ص 71: »اش���عری... از مذه���ب معتزله خ���ارج و به آنان 
کان( را  ف« )نیا

َ
س���نت )اهل السنة( می نامیدند ملحق ش���د و خِط »َسل

در پیش گرفت که شخصیت هایی مانند احمد بن حنبل... نمایندگان 
آن بودند«.

کان«.  که به معناِی »پیشینیان« است، و نه لزومًا »نیا ف« 
َ
خوِد واژۀ »َس���ل

شعری بوده اند؟!
َ
کاِن« أ حمد بِن حنبل، »نیا

َ
مثاِل أ

َ
وانگهی مگر أ

ص 81: »بیشتر متکلمان مسلمان اذعان دارندکه خدا را می توان دید اما 
نه با چشمان غیر مسلح مان«.

ح« یعنی چشمی عادی، بدوِن تلسکوپ و میکروسکوپ 
ّ
»چشِم غیرمسل

ماِن مس���لمان - الِعیاُذ ِباهلل! - خداوند را با تلس���کوپ 
ّ
و ...! پس آیا متکل

قابِل مشاهده می دانند؟!!
کتاب، حتّی یک سطر مقدّمه 

ندارد! نه از مترجمِ فارسی، و نه از 

سرویراستارِ فرنگی، و نه از ناشر. 

پیداست که جاافتاده و فراموش 

شده است. از »آب« در »آ« شروع 

می شود و به »یهودیّت« در »ی« 

ختم می گردد!

َبچه نازادن به از شش ماهه افکندن َجنین!
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ری���زان ب���وده اس���ت!(.6 آنچ���ه او ب���دان نامبردار اس���ت، بیش���تر تأّمالِت 
ُ
گ

کاِوش هاِی زبانش���ناختی و متن ِپژوهانه اس���ت. لذا دور  زبان���ی و َمتنی و 
 Philologist ،فیلس���وف( تلّقی ش���ده اس���ت( Philosopher ندانید آنچه

)لغت شناس، متن شناس، نسخه شناس( بوده باشد.

ص 413: »... غیرقانونی س���اختن ال���کل و قمار در ضم���ن آیات 219: 2، 
43: 4، و باالخره آیات 91 - 90: 5 مرحله به مرحله عملی شد«.

ک���ه موضوِع بحث، قرآن اس���ت، الُب���د به جاِی  گر به یاد داش���ته باش���یم  ا
که تداعی گِر تصمیماِت ِإداری اس���ت - از تعبیِر  »غیرقانونی س���اختن« - 
»تحری���م« ی���ا »حرام گردانیدن« ی���ا »ِإعالِم ُحرَم���ت« و ماننِد آنها اس���تفاده 
کرد. به جاِی »الکل« هم خواهیم گفت: »َخمر« )س���نج: س 2،  خواهی���م 

ی 219 و: س5، ی 90 و 91(، یا »باده« و ماننِد آن.

ص 522: »یک���ی از خویش���اوندان مؤنث عایش���ه با یک���ی از انصار ازدواج 
کرد«.

م���ا در فارس���ی می گوئیم: زنی از خویش���اوندان فالن���ی؛ و نمی گوئیم: یکی 
کتاب را َبد  کما اینکه به جاِی: َم���ردی  از خویش���اونداِن مؤّنِث فالن���ی!!؛ 

کرد! کتاب را َبد ترَجمه  ری 
َ

ّک
َ

کرد، نمی گوئیم: ُمذ ترَجمه 

*  *  *

و  َمالل انگی���ز  ُمبَهم���اِت  و  تش���ویش آمیز  کنده گوئی ه���اِی  َپرا ای���ن  از 
گر هّمت  سوِءتعبیرهاِی َغراَبت خیز، بیش از اینها نیز می توان نشان داد. ا
کتاب را بگشائید  ید، مثِل من با شیوه ای تّفأل گونه  و َرغَبت و طاقت دار

گشت! و َمداِخلی را به خواندن بگیرید. دسِت خالی برنخواهید 

گر هم ضرورتی  َکژنویس���ی، ناشر - ا در برابِر این همه َبدخوانی و َبدفهمی و 
َقل بایدکار را به ویراستار 

َ
براِی انتش���اِر ترَجمۀ حاضر می دیده اس���ت - الأ

کاس���تی ها را بزدایند و ناراس���تی ها را  یا ویراس���تارانی ُزبده می س���پرده، تا 
ِإص���الح کنن���د. آیا پ���اِی ُچنین ویراس���تارانی در میان بوده اس���ت یا نه؟، 
کتاب یک س���طر مقّدمه  کردم -  هیچ نمی دانیم؛ چون - ُچنان که عرض 

هم ندارد!

به ُندَرت، اینجا و آنجا، یادداشت هائی ناظر به محتواِی متن و با ِإمضاِی 
َکم ج���ان و بی َرَمق و  که غالًب���ا بر توضیحاتی  گردیده اس���ت  »ناش���ر« درج 

حیاًنا زائد اشتمال دارد.
َ
ُمالَحظاتی رنگ پریده و أ

که در مدخَل »عش���ق«، آمده اس���ت: »لغت نگاران عرب  فی الَمَثل، آنجا 
برای روشن ساختن معانی ضمنی ریشه شناختی و خواص عشق، آن را به 

َعَشَقه )پیچک( مربوط ساخته اند« )ص 353(، در حاشیه می خوانیم:

یگیری هاِی »نولدکه«، از ُجمله، نگر: المستش���رقون األلمان،  ُکنش و َمِنش و این گونه س���و  6. درباره 
د، ط : 1، بی���روت: دار الکت���اب الجدید،  دراس���ات َجَمَعه���ا و ش���اَرَک فیها: ص���اح الّدی���ن الُمَنّجِ

1978م.، 1 / 115 - 124.

کمی بیش ازکمی ِإغالق و ِإبهام ندارد؟! ... »بازنویسی متن قرآن« چه  آیا 
که از ویژگی هاِی تفسیِر جاللین به شمار آمده؟ ... »عناصر  چیزی است 
فان 

ّ
کدامند؟ اجتناِب مؤل گرفته می شود،  که از »منابع تفسیری«  روایی« 

از »شناس���ائِی« منابع، آیا همان عدِم تصریِح ایشان به ناِم منابع نیست؟ 
»نقش ضمیمه ای بس���یار منظ���م را ایفا می کند« دقیًق���ا یعنی چه؟ و ...! 
من که سال هاس���ت افتخاِر آشنائی با تفسیِر جاللین را دارم، در فهِم این 
معّرفی درمانده ام. بیچاره کس���ی که بخواهد تازه از رهگذِر این دانشنامه 

لین آشنا شود!! سلوِب تفسیِر جال
ُ
با أ

ص 307: »ش���یخ مفید ... درس���اِل 413 ه�/ 1022م. درگذشت. شریف 
مرتض���ی امام���ت نماز می���ت را بر عه���ده داش���ت و مرثی���ه ای خواند و در 

خانه اش دفن شد«.

زارندۀ نماِز مّیت و خوانندۀ 
ُ
گ الُبد کسی که در خانه اش دفن شده، همان 

مرثیه نبوده اس���ت؛ ول���ی عبارِت مترجم چی���ِز دیگری می گوی���د!! دوباره 
بخوانید!

نیم���ۀ اول  بغ���داد در  ص 324: »... 
قرن سوم ه� ./هشتم م. شاهد برخورد 
ش���دید عقیدتی میان مذهب کالمی 
خردگ���رای معتزله و مذهب حروفی و 

حدیث گرای اهل الحدیث بود...«.

چ���ه؟!  یعن���ی  حروف���ی«  »مذه���ب 
که قرن ها بعد  بی تردید با »حروفیان« 
پدیدآمدند نس���بتی ن���دارد. آیا منظور 
مذه���ِب ملت���زم ب���ه ظواهِر عب���ارات و 
فظ���ِی ُنصوِص دینی، ی���ا چیزی از این 

َّ
مث���اًل پی���رِو فهم و ترَجم���ۀ َتحَت الل

قبیل است؟!

ص 324: »کت���اب الفهرس���ت ابن ندی���م )متوفی 995 م( که فهرس���تی از 
هم���ه کتب نوشته ش���ده به زب���ان عربی یا توس���ط اعراب یا غی���ر اعراب را 
ارائه نموده اس���ت، به ثبت اجتناب ناپذیر وسعت تقریرات طبری کمک 

می کند«.

کش���یدم و ای���ن عب���ارِت »ثب���ت اجتناب ناپذیر وس���عت  َنَف���ِس بلن���دی 
تقری���رات طبری« را چندبار َتکرار نمودم. چیِز روش���نی دس���تگیرم نش���د. 

شما چه طور؟!

ص 404: »درسال 1919 م.، نولدکه فیلسوف آلمانی،...« )إلخ(

 الخال���ق! درب���اره »نولدک���ه«ِی آلمان���ی ه���ر اّدعائی درس���ت باش���د، 
َ

َج���ّل
گویا از ُبن از ُچنین مقوالتی  فلس���فه دانی و َتَفلُس���ف درس���ت نیس���ت )و 

از این پَراکنده گوئی هایِ 

تشویش آمیز و مُبهَماتِ مَالل انگیز 

و سوءِتعبیرهایِ غَرابَت خیز، بیش 

از اینها نیز می توان نشان داد. اگر 

همّت و رَغبَت و طاقت دارید، مثلِ 

من با شیوه ای تفّأل گونه کتاب را 

بگشائید و مَداخِلی را به خواندن 

 بگیرید. دستِ خالی

 برنخواهید گشت!

َبچه نازادن به از شش ماهه افکندن َجنین!
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که هیچ نمی دانم چگونه باید خواند  ِی الم!!،  در فهرس���ت، با ضّمه بر رو
که می خواس���ته »اولو االمر« بنویسد، ولی  کسی باشد  و شاید دس���تُپخِت 

یخِت »اولی االمر« را به یاد داشته! فقط ر

انتشاراِت اّطالعات ُمفَتِخر است که ناشِر کتاب های ارزنده و متینی بوده 
کارنامۀ خود را مخدوش س���ازد و این  کارها  اس���ت. دریغ اس���ت با ُچنین 
مواّد و مصالح و َشکل و هیأِت برازنده و شاینده را مصروِف ُچنین متاعی 
که خریدار و خواننده اش خود را مغبون خواهد یافت. از همه بدتر  گرداَند 

این که ُچنین ِإهمالی در باِب قرآن و معارِف قرآنی صورت می گیرد.

نگ و نادلپذیر هرگز عرضه نمی شد. چه 
ُ
گ ای کاش این ترَجمۀ ُسست و 

هلّیت، َرغَبت می کرد و برگردانی سزاوار 
َ
بس���ا که صاحب همّتی، از َس���ِر أ

گرچه أص���ِل آن هم تألیفی میان مایه به نظر می رس���د،  کتاب )که  از ای���ن 
یده باش���د(9 به  ش���اید - و البّته »ش���اید« - به یک بار ترَجمه ش���دن می ارز

دست می داد.

کاِر این مترجم و ناش���ر در عرضۀ س���هل انگارانۀ دانشنامۀ یادشده، مرا به 
صناف 

َ
َکرمینی می اندازد که در دیباج���ۀ َتکِمَلة األ دیِب 

َ
ی���اِد عبارت���ی از أ

کم کوشی و آسان طلبِی طالباِن علم و جویندگاِن دانِش روزگاِر  در وصِف 
خود می گوید: 

ب���وَن الَعنق���اَء ف���ی َس���فَرِة ِنص���ِف 
ُ
»... یخطب���وَن الَحس���ناَء ِبالَمه���ٍر و َیطل

کابی���ن،  هی���چ  ب���ی  را،  ی  زیب���ارو زِن   ... معن���ی:  )حاص���ِل  َش���هٍر...«10 
خواس���تگاری می کنند، و سیمرِغ دست نایافتنی را، در سفری پانزده روزه 

بکار می گردند!...(.
َ
َطل

ِی ماست،  کنون پیِش رو که هم ا کریم  کوتاه: این دانش���نامۀ قرآِن  س���خن 
ل 

ُ
که تا َتَبّد ده ای  ِش یک ترَجمۀ خامَدستانه نیست؛ ُمَسّوَ دۀ ُمَشّوَ جز ُمَسّوَ

به یک متِن ُمتَقِن ُمَتعاَرف و ِإحراِز صالحیِت انتشار، راهی دراز در پیش 
کم باید ِمَن الَبدِو إلَی الَختم بازنویسی شود! دارد و دسِت 

اصفهان/ مهرماِه 1392 هـ.ش

ک���ه خ���وِد »ناش���ر«، در یک���ی از حاش���یه هایش ب���ر  ی���را  «؛ ز
ً
ی���م: »حتمـــا ی���م »شـــاید« و نمی گو  9. می گو

ین ش���ده اس���ت و  یکردی بس���یار َغَرض آلود تدو که این دانش���نامه با رو کتاب، ُچنین فرا می نماید 
»دس���ت اندرکاراِن دانشنامه« بخش بزرگی از موضوع مّهِم مباهله را »تنها به سبِب اثباِت حقانّیِت 
ر کرده اند! )نگر: ص 527، هاِمش( 

َ
ذ

ُ
گ اهِل بیت«، »به راحتی نادیده« گرفته وبسیار َسرَسری از آن 

گفت: أَقل به عقیدۀ »ناشر« ُچنین است -، باید  که ال گر ُچنین باشد -  ا
که پیرایه ای بر او بسَتند!! ی الُخصوص 

َ
َعل حریِف مجلِس ما خود همیشه ِدل می ُبرد 

ل بود، به سبزه نیز آراسته شد«!! 
ُ
یا به تعبیِر خودمانی تر: »گ

ُکَند و بُپرَسد: ناش���ِر محترم! آخر ُچنین کتاِب  من َجس���ارت نمی کنم؛ ولی چه بس���ا دیگری َجس���ارت 
نازنینی! را با ُچنان ترَجمۀ ِدلَبر و خواس���َتنی!، أصًا چرا باید چاپ کرد؟ مگر َقحِط کتاب بوده که 
با«، می بایست به  ّیًا »هوش ُر دًا و َقو

ّ
کتاب را با این محتوا و این َغَرضَمندی ها و این ترَجمۀ مؤُک این 

هر َنحوی شده است انتشار داد؟!
���ی ب���ن محّمد بن س���عید األدی���ب الَکرمینی، به کوش���ِش عل���ی رواقی )با 

ّ
صن���اف، عل

َ
 10. َتکِمَل���ة األ

هم���کارِی: َس���ّیِده زلیخا عظیمی(، چ: 1، تهران: انجمِن آث���ار و مفاخِر فرهنگی، 1385 ه�. ش. 1/ 
ف )بی صفحه شمار(.

ّ
خطبۀ مؤل

»برخی عشق را برگرفته از َاشه ]ِی[ زردشتی می دانند. )ناشر(«.

َغوی معلوم اس���ت،7 و 
ُ
هِل تتّبع���اِت ل

َ
قیم���ِت علمِی این ُدرفش���انی، ب���ر أ

میزاِن ضرورِت آن، بر همگان!

کث���ر علما،  ک���ه در مت���ن )ص 435( آمده اس���ت: »ب���ه نظر ا ج���اِی دیگ���ر 
گردد، زیرا قرائت الفاتحة به هر  نمازه���ای واجب باید تنها به عربی اقامه 
زبانی غیر از عربی موجب ابطال نماز است. ...«. در حاشیه می خوانیم:

»البت���ه باید در نظر داش���ت که برخ���ی علمای س���نی )ابوحنیفه( و برخی 
ی( قرائت نماز ب���ه زبان دیگر را 

ّ
علمای ش���یعی )ش���هید ثانی و عالمه حل

جایز می دانند. )ناشر(«.

ی و شهیِد 
ّ
مثاِل عاّلمۀ حل

َ
که أ براِی آشنایان به میراِث فقهی روشن است 

گر هم جائی،  یِهما - قائل به »تخییر« نیس���تند، و ا
َ
ثان���ی - رض���واُن اهلِل َعل

ِقرائ���ِت نم���از را به ُجز عربی روا دانس���ته باش���ند، الُبد به ش���روط و قیودی 
َید است مثِل ناتوانی در َعَربی خواندن و ... .8

َ
َمشروط و ُمّق

ل بخوان ازین ُمجَمل«! »تو خود حدیِث ُمَفّصَ

کتابی با این مایه ِإهمال کاری و سهل انگاری، تهّیه و تدوین  باری، وقتی 
م���وِر ُجزئی ت���ر ماننِد ِإمالِی نادرس���ِت 

ُ
گردد، دیگ���ر از أ و تنظی���م و عرض���ه 

گف���ت؛ خاّصه در  »اثنی عش���ری« )به ج���اِی »اثناعش���ری«( س���خن نباید 
کت���اب می خوانی���م: »اغلِب سیره نویس���ان س���نتی  ک���ه در همین  جائ���ی 
که یک دوره فطرت سه س���اله س���پری ش���د تا ...« )ص 529(!  مدعی اند 
وقتی »فترت« َبَدل به »فطرت« می ش���ود، »اثنی عشری«، دیگر جزِو أغالِط 

گفت وگو ندارد! مشهوِر َمعُفّو است و جاِی 

ی ااَلمر« )ص 10 و 97( است در عنواِن مدخل و نیز 
ُ
َغریب تر از اینها، »ُاول

کلیدِی جهان بینِی اوستائی و فرهنِگ زردشتی است، در  که یکی از واژه هاِی   »aša /7. »َاَش، َاَشه 
ک سپنتائی« است  کی، پارسائی، دس���توردهندۀ پا زباِن اوس���تائی، به معناِی »راستی، درستی، پا
)نگ���ر: فرهنِگ واژه هاِی اوس���تا، ِإحس���اِن بهرامی - به ی���ارِی فریدوِن ُجنیدی -، چ: 1، تهران: نش���ِر 
حاِت دینِی زردشتی و 

َ
یش���ۀ این واژه، در ش���ماِر معتنابهی از ُمصَطل بلخ،1369 ه� .ش. 1/ 161(. ر

واژه هاِی اوستائِی دیگر، به نوعی حضور دارد )سنج: همان، 1/ 161 - 188؛ و: دانشنامۀ مزدیسنا، 
جهانگیِر اوشیَدری، چ: 5، تهران: نشِر مرکز، 1371 ه� .ش. صص 111 - 114(.

گر ِبنا بود »راه و َرس���ِم عش���ق بازی« را - که از قضا خود در آن َسرآمد بوده اند! - از همسایگاِن  َعَرب ها ا
غاِت رایج 

ُ
که یکی از ل کنند، بیوسیده این بود  ایرانِی خود بیاموزندو واژۀ »عشق« را نیز از ایشان وام 

زگاِر ساس���انیان را که از ِعش���ق و ِدلدادگی حکایت می کن���د، وام کنند )واژگانی  وِی رو
َ
ب���اِن َپهل در ز

چ���ون  ,dōšārm, dōšarmīh, dušārm, varan, kāmīhDōšaRīh, dōšišnīh, dōšišn / نگ���ر: 
فرهنِگ فارس���ی به پهلوی، دکتر بهراِم فره وش���ی، چ: 4، تهران: دانشگاِه تهران، 1388 ه�. ش. ص 
358؛ و: فرهنِگ زباِن پهلوی؛ دکتر بهراِم فره وش���ی، چ: 6، تهران: انتشاراِت دانشگاِه تهران، 1390 
یُش���م به »عش���ق«  ه����. ش. ص���ص 156 و 157 و 167 و 311 و 577؛ نه »َاَش���ه« را که باید با هزار ِسر
رش به »عشق« )َاَشه ß ِعشق، َعَش���َق( خود محتاج َخیالبافِی علی ِحَده ای  َچس���بانید، و تازه َتَطّوُ

است!!
س���ة آل البیت - علیهم الّس���ام -  ی، تحقیق و نش���ر: موّسَ

ّ
 8. نی���ز نگ���ر: َتذِکَرة الُفَقهاء، العّامة الحل

ة )الحاش���یة األولی:  لفّیَ
َ
راث، ط: 1، 1414 ه�. ق. 3/ 135؛ و: حاش���یۀ ش���هیِد ثانی بر األ إِلحیاِءالّتُ

ص 539(؛ و: المقاص���د الَعلی���ة؛ الّش���هید الّثانی، ط. دفتِر تبلیغاِت ِإس���امی )قم(، 1420 ه�. ق. 
1378 ه�. ش. ص 256.

َبچه نازادن به از شش ماهه افکندن َجنین!


