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The Qur›an›s Translation by 
Mousavi-e Garmāroodi: a Review
By: Shahāb Rouyāniyān

Abstract:  Translating the Holy 
Qur›an into any languages, including 
Persian language, is very difficult; and 
apart from mastering the source and 
the target language, it requires some 
knowledge including interpretation, 
etymology, history and jurisprudence. 
Its difficulty is partly due to the di-
vinity of the source of the verses, and 
partly because of the variety of the 
presented subjects. During the recent 
decades, several fluent, accurate, 
and beautiful translations of the holy 
Qur›an were published one of which 
is Mousavi-e Garmāroodi›s transla-
tion. In the present paper, the author is 
going to review the mentioned book 
which was first published as a pocket 
sized book by Qadyāni publishing 
house in 1394. Regarding this, the 
following paper is divided into five 
parts: 1. The translation of the verses, 
2. The translator›s postscript, 3. The 
translator›s post script in the second 
publication, 4. Bahāoddin Khorram-
shahi›s post script, 5. Suggestions.
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ودي للقرآن گرمار مجة موسوي  نقد تر

خرى، 
ُ
اخلالصة: تعّد ترمجة القرآن الكرمي -  إىل أّي لغٍة أ

مــور الصعبــة 
ُ
ومهنــا اللغــة الفارســّية  - واحــدًة مــن األ

ط الكامل عــى لغَت املبدأ 
ّ
، إذ ال يكــي فهيا التســل

ً
جــّدا

واملقصد، بل حتتاج إىل معرفة الكثير من العلوم كالتفسير 
يخ والفقه. ّية والتار واجلذور اللغو

بــة -  يف جانٍب مهنــا  - من املصدر  وتنشــأ هــذه الصعو
اإلهلــي لآليــات القرآنّيــة، ويف جانــٍب آخــر مــن التنــّوع 

الواسع للمواضيع املطروحة يف القرآن.
 
ً
وهنــاك ضمــن الترمجــات الفارســّية للقــرآن -  خصوصا
تلك الصادرة يف العقود األخيرة  - عّدة ترمجات امتازت 
بغايــة السالســة والدّقــة واجلمــال، أبرزهــا ترمجــة عــي 

املوسوي الگرمارودي.
يتنــاول الكاتــب يف مقالــه احلــايل هــذه الترمجــة الــت  و
وىل بالقطــع اجليــي ســنة 1394 ش 

ُ
صــدرت طبعهتــا األ

 إّياهــا يف بوتقــة النقــد 
ً
عــن انتشــارات قديــاين واضعــا

والتمحيص.
ويف ســياق هدفــه هذا يقّســم مقاله إىل مخســة أقســام، 
هــي: 1 - ترمجــة اآليــات، 2 - هوامــش املترجــم، 3 - 
هوامــش املترجــم يف الطبعــة الثانيــة، 4 - تعليــق هبــاء 

الدين خّرمشاهي، 5 - املقترحات.

املفــردات األساســّية: نقــد الترمجــة، ترمجــة القــرآن، عــي 
املوسوي الگرمارودي، الترمجة الفارسّية للقرآن.

ــان  ــه زب ــی، از جمل ــه هــر زبان ــم ب کری ــرآن  چکیــده: ترجمــه ق
زبــان  بــه  تســلط  از  و جــدا  اســت  بســیار دشــوار  فارســی، 
ــه  ــد از جمل ــی چن ــش های ــتلزم دان ــد، مس ــدأ و مقص ــای مب ه
تفســیر و ریشــه شناســی و تاریــخ و فقــه اســت. بخشــی از 
ایــن دشــواری، بــه الهــی بــودن منشــأ آیــات قــرآن و بخشــی 
ــرآن  ــی موضوعــات مطــرح شــده در ق گون ــه  گون ــه  ــز ب دیگــر نی
مربــوط مــی شــود. در میــان ترجمــه هــای فارســی قــرآن، بــه 
ــادی  ــا حــد زی ــه ت ک ــر، چنــد ترجمــه  ویــژه در دهــه هــای اخی
کــه ترجمــه  روان و دقیــق و زیبــا هســتند، منتشــر شــده انــد 
آنهــا اســت.  تریــن  از شــاخص  گرمــارودی  علــی موســوی 
کــه چــاپ اول  کتــاب مذکــور را  نویســنده در نوشــتار حاضــر، 
آن در قطــع جیبــی در ســال 1394 توســط انتشــارات قدیانــی 
ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــد و بررس ــه نق ــیده، در بوت ــاپ رس ــه چ ب
وی در راســتای ایــن هــدف، نوشــتار را در پنــج بخــش ارائــه 
کنــد: 1. ترجمــه آیــات، 2. پــی نگاشــت مترجــم، 3. پــی  مــی 
ــن  ــار بهاءالدی گفت ــی  ــاپ دوم، 4. پ ــم در چ ــت مترج نگاش

خرمشــاهی، 5. پیشــنهادها.

موســوی  علــی  قــرآن،  ترجمــه  ترجمــه،  نقــد  کلیــدواژه: 
قــرآن. فارســی  ترجمــه  گرمــارودی، 

 نقد ترجمٔه قرآن
گرمارودی  موسوی 
84-68

 شهاب رویانیان
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کریم به هر زبانی از جمله زبان فارسی کاری است بسیار دشوار و جدا از تسلط  ترجمٔه قرآن 

یشه شناســی و  بــه زبان هــای مبــدأ و مقصد، مســتلزم دانش هایــی چند از جمله تفســیر و ر

یخ و فقه است. تار

بخشــی از ایــن دشــواری بــه الهی بــودن منشــأ آیــات قــرآن و بخشــی دیگــر نیــز بــه گونه گونی 

موضوعــات مطرح شــده در قــرآن مربوط می شــود. با این حــال در میان ترجمه های فارســی 

یادی روان و دقیق و زیبا هســتند  قــرآن، به ویــژه در دهه هــای اخیر، چند ترجمــه که تا حد ز

منتشــر شــده اند که ترجمٔه شــاعر و ادیب معاصر، آقای دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی از 

شاخص ترین آنهاست.

یادی حس  این ترجمٔه خوش بافت با لغات و عباراتی ُدُرســت چیده و ابریشــم گون تا حد ز

که ترجمــه را می خواَند به  مخاطــب عرب زبــاِن خوانندٔه متن عربی قرآن را در فارســی زبانی 

کام خواننده می ریزد. کالم وحی را در  وجود می آَوَرد و قدری از شهد 

کریم هســتند،  گرمارودی در حــال ترجمٔه قرآن  نخســتین بــار که مطلع شــدم دکتر موســوی 

خوانــدن مصاحبــٔه ایشــان بــا ماهنامٔه کیهــان فرهنگــی )ش 193، آبــان 1381، ص 19-5( 

بــود. در آن مصاحبــٔه مفصــل قطعاتــی از ترجمــٔه قرآن هــم آمده اســت. بیش از 

که دروِن پیراَبندی در صفحٔه 18 آن شــماره آمده  همه ترجمٔه آیٔه 35 ســورٔه نور 

کرد: بود مجذوبم 

چــون  او  نــور  َمَثــل  اســت،  زمیــن  و  آســمان ها  نــور  خداونــد 

ین چراغ در شیشــه ای، این  چراغدانی اســت در آن چراغی، و

یی ستاره ای درخشان است که از درخت خجستٔه  شیشه گو

ر اســت و نــه از باختــر و نزدیــک  زد؛ نــه از خــاو یتــون می فــرو ز

زد،  اســت که روغــن آن هرچند که آتشــی بدان نرســیده، برفرو

یش  کــه را بخواهد به نور خو نوری اســت فرانوری؛ خداوند هر 

رد و  رهنمــون می گردد و خداوند ایــن مثل ها را برای مردم می آو

خداوند به هر چیزی داناست.

کتاب فروشــی دیــدم و  یــخ 14 اســفند 1383 باالخــره ایــن ترجمــه را در  در تار

کــردم با کمی  که مشــاهده  کارهایــم دیدن ترجمــٔه آیٔه نور بود  خریــدم. از اولیــن 

تغییر از صورت مندرج در آن مصاحبه هم بهتر شده است:

نــور او چــون  َمَثــل  نــور آســمان ها و زمیــن اســت،  خداونــد، 

چراغدانــی اســت در آن چراغــی، آن چــراغ در شیشــه اى، آن 

یی ســتاره اى درخشــان اســت کز درخت خجسته  شیشــه گو

ى اســت و نه باختــرى، نزدیک  ر کــه نه خاو زد  یتونــی می فــرو ز

گرمارودی، سیدعلی؛  کریم؛ ترجمه: موسوی  قرآن 
قدیانی، چ 1، تهران، 1394.
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ى، خداوند هر که را بخواهد به  ى است فرا نور زد، نور است روغن آن هر چند آتشی بدان نرسیده برفرو

یش رهنمون می گردد و خداوند این مثل ها را براى مردم می زند و خداوند به هر چیزى داناست. نور خو

گفت: که باید  اینجاست 

لبـت سـوی  جانـم  طوطـِی  کـه  نگـر   بر بوی پســــــــــته آمــــــــــد و بر شــــــــــّکر اوفتاد.1روزی 

کرده ام. با توجه به  کامل خوانده و سهوهای چاپی و محتوایی را یادداشت  کنون سه بار ترجمه و تعلیقات را به طور  تا 

گزافه ای  کمابیش خوانده ام می توانم بگویم این ترجمه بی هیچ تعارف و  کریم را  اینکه اغلِب ترجمه های فارسی قرآن 

که عربی دانی و مؤانست عمیق با ادبیات فارسی و طبع  یخ است  از زیباترین و بهترین ترجمه های فارسی قرآن در تار

شاعرانٔه مترجم در شکل گیری آن نقش ویژه ای داشته است.

که در برخی ترجمه های  گرایش به مکتب اهل بیت)علیهم السالم( در ترجمٔه آیات چندوجهی قرآن است  نکتٔه دیگر 

معــروف و روان، به خصــوص در بخــش توضیحــات آیات، خالف آن دیده می شــود و یکی از قرآن پژوهان به درســتی به 
کرده است.2 گرایش اعتراض  این 

گره گشــایی از ابهامــاِت برخــی از آیات، مکرر به تفســیرهای مهم شــیعه از جملــه المیزان و  خوشــبختانه ایشــان بــرای 

کرده اند. جوامع الجامع رجوع 

گرمارودی نخســتین بار به همت انتشــارات قدیانی در ســال 1383 و در قطع وزیری منتشر شد.  ترجمٔه دکتر موســوی 

چاپ دوم آن در سال 1384 نشر یافت و جدیدترین چاِپ قطع وزیری در سال 139۰ منتشر شد. ناشر در سال 1394 

نخستین چاپ این ترجمه را در قطع جیبی در اختیار عالقه مندان قرار داد.

خوشــبختانه بســیاری از ســهوهای چاپ اول پس از َتذکار منتقدان و اطالع خود مترجم محترم در چاپ های بعدی 

اصالح شــد؛ به  نحوی که مترجم در مصاحبه ای در ســال 139۰ تعداد اصالحات چاپ چهارم را 5۰۰ مورد برشــمرد. با 

ایــن حــال هنوز هم اشــتباهات چاپی و نــکات تأمل برانگیز در ترجمــه و پاورقی ها وجود دارد که انگیزٔه نوشــتن چنین 

مقاالتی می شود.

این کمترین که در هنگام خواندن چاپ اول، یادداشت هایی تهیه کرده بودم، پس از مقابله با چاپ دوم، نوشتٔه خود 

را بــه صــورت نامــه ای در قالــب پی دی اف در 2۶ مرداد 1392 به رایانامٔه ناشــر فرســتادم. چند روز بعد و در 3 شــهریور 

گرمارودی فرســتادند، ولی حروف  کرد و گفت: نقد را به رایانامٔه دکتر موســوی  1392 فــردی از انتشــارات قدیانــی تلفن 

یخته نشــان داده می شــود. از این رو این بار نامه را در دو قالب ُورد و پی دی اف در همان  متن در رایانٔه ایشــان به هم ر

یافت کرده است و به دست مترجم  روز به رایانامٔه ناشــر فرســتادم که بعد از پیگیری تلفنی ناشــر پاســخ داد که آن را در

می رساند.

اما باقی ماندن اغلِب قریب به اتفاق اشتباهات ذکرشده در آن نامه، حتی در جدیدترین چاپ، این تردید را در بنده 

به وجود آورد که شــاید نامه به دســت ایشــان نرســیده یا به هر دلیل، متن مذکور در رایانٔه ایشــان به طور طبیعی نمایش 

داده نشده باشد.

گر باعــث بهبود این ترجمٔه  از ایــن رو مقالــٔه حاضــر را پــس از بازنگری و بازنویســی متن قبلی برای انتشــار آماده کردم و ا

فاخر شود، راِح روح خواهد بود.

ینی این بیت را از یکی از ترجیع بندهای ســید حســن غزنوی، شــاعر قرن ششــم که آن را در مدح فردی به  راو یا و گو ینی، ســعدالدین، مرزبان نامه، ص ۲۳۶.  راو 1. و
گرفته است. نام نجیب الملک سروده 

۲. نک: بهرام پور، ابوالفضل، ترجمان غیر چرا؟، مجلٔه بینات، ش 18، تابستان 1۳77، ص 158-15۲.
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نوشــتار حاضر که شــمارٔه صفحات ارجاع شــدٔه آن بر اســاس جدیدترین چاپ )قطع جیبی، چ 1، 1394( تنظیم شده 

است، در پنج بخش تقدیم حضور می گردد:

1. ترجمٔه آیات

2. پی نگاشت مترجم

3. پی نگاشت مترجم در چاپ دوم

۴. پی گفتار بهاءالدین خرمشاهی

۵. پیشنهادها

1. ترجمٔه آیات
ص 12، ســورٔه بقره، آیٔه 78 و ص 23، ســورٔه بقره، آیٔه 1۵1: با توجه به متن آیه، عبارت »کتاب آســمانی )تورات(« باید 

که در آیات 113 و 121 و 129 و 14۶ ســورٔه بقره این نکته رعایت  به صورت »کتاب )آســمانی تورات(« بیاید. همچنان 

کلمٔه آسمانی در داخل پرانتز آمده است. شده و 

که بعد از آن  ص 2۴، ســورٔه بقره، آیٔه 1۵8: با توجه به اینکه توصیه می شــود حرف اضافٔه »به« جدا از اســم و ضمیری 

کلمٔه بعدی نچســبد،3 بهتر اســت »بجای آَوَرد« به صورت  می آید نوشــته شــود و حتی در ابتدای عبارات فعلی نیز به 

»به جای آَوَرد« بیاید.

ص 28، ســورٔه بقــره، آیــٔه 18۴ و ص 30، ســورٔه بقــره، آیــٔه 19۶: بــا در نظــر گرفتن معنی، بهتر اســت جانشــین بیاید، نه 
جایگزین.4 البته در فرهنگ بزرگ سخن، جایگزین و جانشین، هم معنی ذکر شده اند.5

ص ۴۶، ســورٔه بقــره، آیــٔه 272: بــه جــای »رهنمــود« باید »ره نمــودن« یــا »رهنمونی« بیایــد. رهنمود یعنی: »پیشــنهاد یا 

توصیه ای که برای راهنمایی، حل مشکل کسی، یا رسیدن به هدفی طرح می شود.« اما معنای رهنمون، »نشان دهندٔه 

راه؛ راهنمــا«۶ و معنــاِی رهنمونــی، »راهنمایی و هدایت« اســت.7 مقصود از آیه نیز همین اســت یعنی: هدایت آنان با 

تو نیست.

البته رهنمود را می توان اسم مصدر هم در نظر گرفت؛ زیرا یکی از راه های ساخت اسم مصدر، آمدن بن ماضی در آخر 

اســم یا کلمٔه دیگر اســت مانند: سررســید، ســرکوب، پیشــرفت،8 ولی چون کلمٔه »رهنمود« در معنای اسمی و نه اسم 

کاربرد آن در این معنی پرهیز شود. مصدری رواج دارد، بهتر است از 

ص ۴7، ســورٔه بقــره، آیــٔه 280: چــون مقصود از صدقه دادن در اینجا بخشــش بدهی اســت،9 بهتر اســت آیــه این گونه 

گر بدانید ]بخشیدن بدهی و[ صدقه دادن براى  گر تنگدســت باشــد، مهلتی باید تا گشایشــی یابد و ا ترجمه شــود: »و ا

شما بهتر است«.

یانکارند« الزم  ص 173، سورٔه اعراف، آیٔه 178: هر دو »را« پس از »کسانی« زاید است؛ زیرا فعل های »راهیافته اند« و »ز
گمراهی نهد« باعث اشتباه شود.1۰ کند« و »در  هستند و نباید دو فعل متعدی »راهنمایی 

گیوی، حسن و همکاران، زبان و نگارش فارسی، ص ۲۳-۲0. ۳. احمدی 
4. نک: معین، فرهنگ فارسی )فرهنگ معین(، ذیل جایگزین.

5. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۳، ص ۲0۹7، ذیل جایگزین.
۶. انوری، حسن، فرهنگ فشردٔه سخن، ص 117۲، ذیل رهنمود و رهنمون.

7. لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین، ذیل رهنمونی.
گیوی، حسن، دستور زبان فارسی 2، ص 114. 8. انوری، حسن، احمدی 
۹. طباطبایی، سیدمحمدحسین، ترجمٔه تفسیر المیزان، ج ۲، ص ۶4۹.

10. بــرای توضیــح بیشــتر نــک: نجفــی، ابوالحســن، غلــط ننویســیم، ص ۲0۲، ۲0۳، ذیــل »را« پــس از فاعــل؛ انــوری، حســن، عالــی عباس آبــاد، یوســف، فرهنــگ 
درست نویسی سخن، ص ۳۳۳، ۳۳4، ذیل نشانٔه مفعولی »را«.



سالیسُام،مشـارۀاول،فـــــــــــروردینواردیهبشـت721751398

مدورممرگ یومور  ممتٔ ٔ مجرت دقن 

ص 2۴1، ســورٔه یوســف، آیــٔه ۵2: عزیــز مصر می دانســت یوسف)علیه الســالم( بی گناه اســت و طبق آیــٔه 29 از زلیخا 

گویندٔه این جمله طبق تفســیر نمونه11 زلیخا اســت و نه حضرت  کند. بنابراین به نظر می رســد  خواســته بود اســتغفار 

کثر تفســیرها از جمله مجمع البیــان و المیزان گوینده را حضرت یوسف)علیه الســالم(  یوسف)علیه الســالم(. البتــه ا

می دانند.

ص 2۴۶، ســورٔه یوســف، آیــٔه 9۴: بهتــر اســت بــه جای شــهر مصر، کشــور مصر بیایــد. کلمٔه مصــر پنج بار )بقــره، ۶1؛ 

یوســف، 21 و 99؛ یونــس، 87؛ زخــرف، 51( در قــرآن مجید ذکر شــده اســت و فقط در آیٔه ۶1 ســورٔه بقره ممکن اســت 

مصر، اســم عام و به معنی مطلق شــهر باشــد، ولی در چهار مورد دیگر مراد از مصر مملکت مصر اســت.12 البته شهر به 

معنــای مملکــت هم اســت،13 ولی در ترجمــه، آن هم ترجمه ای که مبنای آن به گفتٔه مترجم محترم »نثر معیار اســت 

گر ترکیب  کــرد. همچنین ا بــا اندک چاشــنی باســتان گرایی«،14  تا حد امکان نباید از معانی منســوخ کلمات اســتفاده 

»شــهِر مصــر« را اضافــٔه تخصیصی در نظر بگیریم، مشــکلی پیش نمی آیــد، ولی چنین ترکیب اضافی در زبان فارســی 

امروز، غریب است.
کس«، »را« زاید است.15 ص 2۴8، سورٔه یوسف، آیٔه 110: بعد از »هر 

کس«، »را« زاید است.1۶ ص 292، سورٔه اسراء، آیٔه 97: در ابتدای آیه، بعد از »آن 

ْخَبــَر)ع( ِبَما ِفی 
َ
ْبِثِهــْم َفأ

َ
ِة ل

َ
 َعِلیًا)ع( َعــْن ُمّد

َ
ل

َ
 یُهوِدیًا َســأ

َ
ّن

َ
ص 29۶، ســورٔه کهــف، پاورقــی 3: روایــت مذکــور یعنــی »أ

َقَمر« را فقط مرحوم طبرســی 
ْ
ا ِبِســِنی ال

َ
ــْمِس َو َهذ

َ
)ع( َذِلک ِبِســِنی الّش

َ
َثِماَئٍة َفَقال

َ
کَتاِبَنا َثال ــا َنِجــُد ِفی 

َ
: ِإّن

َ
ُقــْرآِن. َفَقــال

ْ
ال

کرده و در هیچ یک از منابع روایی شــیعه و ســنی نیامده و ُمفاد آن نیز جای  در مجمع البیان17 آن هم بدون ســند ذکر 

بحث دارد.

کهف آمده است:  در قاموس قرآن دربارٔه آیٔه 25 سورٔه 

عقیدٔه ما این است که آیه، مّدت توّقف آنها را سیصد و ُنه سال قمرى که معمول بود، معین می کند 

و این نوع ســخن گفتن تفّنن در عبارت اســت و روایتی که از امام)علیه الّســام( نقل شده اّوال سندى 

ندارد و ثانیًا قضیه اصحاب کهف بعد از حضرت موســی اســت و ربطی به یهود ندارد که در مکالمه 

ید: ما در کتاب خود سیصد سال می یابیم و ایضًا باید تحقیق کرد که در آن  با امام)علیه الّسام( بگو

ِبُثوا 
َ
ُم ِبما ل

َ
ْعل

َ
ید: »ُقِل اهَّلُل أ ز حســاب شمســی در عربســتان معمول بوده یا نه؟ و آیٔه مابعد که می گو رو

ْرِض«  می فهماند که در مّدت آنها اختاف وجود داشــته اســت و قرآن به آن 
َ ْ
ــماواِت َو ال ُه َغیُب الّسَ

َ
ل

حضرت دســتور می دهد بگو: مّدت آنها ســیصد و ُنه ســال اســت و خدا داناتر اســت و مّدت آنها را 

ییم حســاب شمســی و قمرى در آیه، به کار18 است، باید  گر بگو چنین بیان می کند. گذشــته از اینها ا

تقدیر آیه چنین باشــد: »و لبثوا فی کهفهم ثلث مائة ســنین بحســاب الشمسی و ازدادوا تسعا بسنین 

یم چه اشــکالی خواهد  ر گر حســاب شمســی را به میان نیاو یم و ا القمــرى« و دلیلــی بــر این تقدیر ندار
داشت؟1۹

11. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج ۹، ص 4۳5-4۳1.
1۲. حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطالحات قرآنی، ص ۳45.

1۳. نک: لغت نامه دهخدا، ذیل شهر.
یری، چ ۲، ص ۶۳۳. ز گرمارودی، قطع جیبی، چ 1، ص ۶48؛ قطع و کریم، ترجمٔه موسوی  14. قرآن 

یســیم، ص ۲0۲، ۲0۳، ذیل »را« پس از فاعل؛ انوری، حســن، عالی عباس آباد، یوســف، فرهنگ درست نویســی سخن، ص  15. نک: نجفی، ابوالحســن، غلط ننو
۳۳۳، ۳۳4، ذیل نشانٔه مفعولی »را«.

1۶. نک: همان.
17. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع  الجامع، ج ۲، ص ۳۶1.

18. بــکار )بــه کار(: متــداول، معمول، مســتعمل )انوری، حســن، فرهنگ بزرگ ســخن، ج ۶، ص 5۶54(. البته اســتفادٔه مؤلف از این واژه با معنــای مورد نظر وی 
رتر از مقصود مؤلف است. انطباق تام ندارد. دیگر معانی ذکرشده برای بکار )به کار( نیز دو

کبر، قاموس قرآن، ج 1، ص ۲77-۲7۶. 1۹. قرشی بنایی، علی ا
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مرحوم آیت اهلل صادقی تهرانی نیز در تفسیر این آیه می گوید: 

یــاده ُنــه ســال ـ و نه ســیصد و نــه ســال ـ بیانگر ایــن حقیقت اســت که  ایــن ســیصد ســال خــواب و ز

اصحــاب کهــف پــس از سیصدســال که از خــواب بیدار شــدند درخواســت کردند خدا ُنه ســال دگر 

یــرا: »وازدادوا«. پس این توجیه که مراد از ســیصد ســال، قمرى اســت و تســعًا  بــر خوابشــان بیفزایــد؛ ز

افزودن نه ســال دیگر اســت ـ که جمعًا سیصدسال شمســی خواهد بود ـ خرافه اى بیش نیست؛ چون 

سیصدسال چه قمرى یا شمسی »وازدادوا« تسعًا آن نیز یا شمسی است و یا قمرى و در هر دو صورت 

ســیصد و نه ســال است که سیصدسالش ناخواسته و نه سال دیگرش با درخواستشان تحقق یافت 

و آیا پس از مرحلٔه دوِم خوابشان باز بیدار شدند؟ و زندگی شان را ادامه دادند؟ یا همان هنگام رحلت 

ى  ى پس از مرحلٔه دوم خواب بود، اینجا هم اشــاره می شــد. رو گر ادامه اى در زندگی و بیدار کردند؟ ا

که در آخرین لحظه نه سال بعدى از همان حالت خواب، مرگ  این اصل وضع عادی اش این است 

ى ربانی  ى مردند. در هــر صورت آنچه به عنــوان اعجاز گریبانشــان را گرفــت و یــا پس از اندکــی بیدار

اینجا بیان گشــته ســیصد ســال و ُنه سال خواب است، ولی ادامه زندگی شــان پس از ُنه سال نه تنها 

ى ســوم بود که بایســتی مورد اشــاره  گر چنان بود خود اعجاز مــورد هیــچ گونه اشــاره اى نیســت بلکه ا
واقع می شد.۲0

گفتنــی اســت طــول متوســط ســال شمســی 3۶5/24219879 روز و طــول متوســط ســال قمــری 354/3۶7۰572 

کــه 3۰۰ ســال شمســی  روز اســت.21 بنابرایــن 3۰9 ســال قمــری برابــر بــا 1۰9499/42۰۶748 روز می شــود، در حالــی 

1۰9572/۶59۶37 روز است؛ یعنی این دو عدد با هم 73/2389۶22 روز یا دو ماه و سیزده روز اختالف دارند.

عالمه مجلسی این مقدار تفاوت را بی اشکال و مطابق با عرف معمول در محاسبات می داند.22

آیت اهلل حســن زادٔه آملی نیز این مقدار تفاوت و صرف نظر از کســور را بی اشــکال می داند و ضمن رد اشکال فخر رازی 
معتقد است می توان 3۰۰ سال شمسی را معادل 3۰9 سال قمری دانست.23

ی هم از برابربودن 3۰۰ سال شمسی با 3۰9 سال قمری دفاع می کند.24 َطنطاو

عالمه محمدتقی شوشــتری ســاِل یهودیان را 3۶5 روز ذکر می کند و 3۰9 ســال قمری را دقیق برابر با 3۰۰ ســال شمسی 

می داند: 

یادة و  قیل إّن الســنة الشمســیة عند الیهود ۳۶5 یوما فیزید فی ثاثمائة شمســیة تســعا بالقمریة با ز
ال نقصان.۲5

که  که با 3۰9 ســاِل قمری  گر ســال شمســِی یهودیان را 3۶5 روز در نظر بگیریم، 3۰۰ ســال برابر با 1۰95۰۰ روز می شــود  ا

1۰9499/42۰۶748 روز می شــود، فقــط ۰/5793252 روز، معــادل 13 ســاعت و 54 دقیقــه و 14 ثانیــه اختالف دارد 

کم است. که بسیار 

اما این سخن که سال نزد یهودیان 3۶5 روز بود، صحیح به نظر نمی رسد. تقویم یهودیان تا سدٔه چهارم پیش از میالد 

قمری بود و پس از آن و از جمله در صدر اسالم تغییر یافت و پیچیده شد. به این نحو که از چرخه های 19 سالٔه متونی 

کریم، ج ۳، ص 18۲. ۲0. صادقی تهرانی، محمد، ترجمان فرقان: تفسیر مختصر قرآن 
یخ، ص ۲08، ۲0۹. ۲1. نبئی، ابوالفضل، تقویم و تقویم نگاری در تار

۲۲. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج 55، ص ۳5۲ - ۳5۳.
۲۳. حسن زادٔه آملی، حسن، دروس فی معرفة الوقت و القبلة، ص 5۳۲، 5۳۳.

۲4. َطنطاوی بن جوهری، الجواهر فی تفسیر القرآن، ج ۹، ص 1۲7.
۲5. شوشتری، محمدتقی، قضاء أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب)علیهماالسام(، ص 1۳0.
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)year Metonic cycle-19( اســتفاده  کردند. در این روش در هر 19 ســال، 7 ســاِل ســیزده ماهه و 12 ســاِل دوازده ماهه 

که ســال های 3، ۶، 8، 11، 14، 17، 19 دارای ســیزده ماه و بقیه دوازده ماهه هســتند. تعداد روزهای ســال  وجود دارد 

کبیسه، یعنی همان هفت ساِل مذکور، 383 یا 384 یا 385  عادی 353 یا 354 یا 355 روز و تعداد روزهای سال 
روز است.2۶

کهف، آیٔه ۵0: با توجه به معنی، »جانشینی« درست است، نه »جایگزینی«. ص 299، سورٔه 

ص 337، سورٔه حج، پاورقی 3: »یادداشت شمارٔه 3« درست است، نه »یادداشت شمارٔه 2«.

ص 3۶۶، ســورٔه فرقان، آیٔه 77: از ترکیب غلط »بهادادن« اســتفاده شــده اســت و می توان به جای »بهایی نمی دهد« 

کرد. از »ارزشی نمی دهد« استفاده 

کار رفته است؛ زیرا این کلمه را در زبان فارسی نباید در  ص 38۶، سورٔه قصص، آیٔه 8: »تا« در ترجمٔه این آیه نابجا به 

کار برد.27 معنی آیه بر طبق ترجمٔه موجود چنین است: »آنگاه فرعونیان  چنین مواردی به معنای دلیل و علِت فعل به 

که البته نادرست بودن آن روشن است؛  گردد«  گرفتند برای اینکه به فرجام، دشمن آنان و مایه اندوهشان  او را ]از آب[ 

که در آینده دشمنشان شود، بلکه »نتیجٔه« آن، چنین بود. گرفتن موسی)علیه السالم( از آب این نبود  زیرا »دلیِل« 

گویا ابا داشــتند  ص ۴19، ســورٔه احــزاب، آیــٔه 13: بهتــر اســت »یثرب« به »مدینه« ترجمه نشــود؛ زیــرا برخی از منافقان 

کــه مخفــف مدینةالنبــی اســت، بگوینــد و نــام یثــرب را ترجیــح می دادند و آیه هــم از زبــان آنــان، واژٔه یثرب را  مدینــه 

کریم برای این شــهر چهار بار از اســم مدینه )توبه، 1۰1 و 12۰؛ احزاب، ۶۰؛  که در قرآن  آورده اســت. این در حالی اســت 

منافقون، 8( و فقط یک بار آن هم در همین آیه )احزاب، 13( از نام یثرب استفاده شده است.

کراه داشت: کاربرد نام یثرب به جای مدینه ا کرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( از  که پیامبر ا در روایاتی نقل شده است 

م نهی أن تسمی المدینة یثرب و قال هی طیبة کأنه 
ّ
ی اهَّلل علیه و سل

ّ
و فی بعض الخبار أن النبی صل

کره هذه اللفظة لما فیها من التثریب و هو التقریع و التوبیخ.۲8

و فی بعض الخبار: أن النبی صلی اهَّلل علیه و سلم نهی أن تسمی المدینة یثرب و قال: »هی طابة«، 
کره ]هذه اللفظة[.۲۹ کأنه 

حدیث مورد نظر که از طریق اهل ســنت روایت شــده و بر طبق آن پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( از به کاربردن نام 

یثرب به جای مدینه نهی فرموده چنین است: 

ِبی 
َ
ْحَمِن ْبِن أ یاٍد، َعْن َعْبِد الّرَ ِبی ِز

َ
یَد ْبِن أ َثَنا َصاِلُح ْبُن ُعَمَر، َعْن یِز

َ
: َحّد

َ
َثَنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َمْهِدی، َقال

َ
َحّد

یْسَتْغِفِر اهَّلَل 
ْ
َمِدیَنَة یْثِرَب، َفل

ْ
ی ال َم: »َمْن َسّمَ

َّ
یِه َوَســل

َ
ی اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصل

ُ
 َرُســول

َ
: َقال

َ
َبَراِء، َقال

ْ
ی، َعِن ال

َ
یل

َ
ل

، ِهی َطاَبُة ِهی َطاَبُة«.۳0
َ

َعّزَ َوَجّل

در مسند َاُبوَیْعلٰی این روایت به این صورت آمده است: 

یاٍد، َعْن َعْبِد  ِبی ِز
َ
یَد ْبــِن أ ُبو َعِلــی َصاِلُح ْبُن ُعَمَر، َعْن یِز

َ
َثَنا أ

َ
َمْوِصِلی، َحّد

ْ
ْحَمــُد ْبُن ِإْبَراِهیــَم ال

َ
َثَنــا أ

َ
َحّد

َمِدیَنِة 
ْ
 ِلل

َ
َم: »َمْن َقال

َّ
یِه َوَسل

َ
ی اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصل

ُ
 َرُسول

َ
: َقال

َ
َبَراِء ْبِن َعاِزٍب َقال

ْ
ی، َعِن ال

َ
یل

َ
ِبی ل

َ
ْحَمِن ْبِن أ الّرَ

یْسَتْغِفِر اهَّلَل«.۳1
ْ
یْثِرَب َفل

۲۶. بیرشک، احمد، گاهشماری ایرانی، ص ۶۲0، ۶۲1.
۲7. نک: نجفی، ابوالحسن، غلط ننویسیم، ص ۹۶، ذیل »تا« )حرف ربط(.

۲8. خازن، ابوالحسن عاءالدین علی بن محمد بغدادى، لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج ۳، ص 41۶، 417.
۲۹. َبَغوی، ابومحمد حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۶۲1.

۳0. احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج ۳0، ص 48۳، حدیث 1851۹؛ ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم )تفسیر ابن کثیر(، ج ۶، ص ۳48.
یعلی موصلی، مسند، ج ۳، ص ۲47. ۳1. ابو



75 175 سالیسُام،مشـارۀاول،فـــــــــــروردینواردیهبشـت1398

مدورممرگ یومور  ممتٔ ٔ مجرت دقن 

یاد  روایــت مزبــور در منابع شــیعه نیامده و برخی از علمای اهل ســنت نیــز آن را به دلیل وجود ابوعبــداهلل یزید بن ابی ز
کوفی )47-13۶ یا 137ق( در سلسلٔه سند ضعیف می دانند.32

ی  ی، شــهرت شــیعه بودنش باشد. ذهبی و  به نظر می رســد دســت کم بخشــی از نگاه منفی علمای رجالی ســنی به و

ی را ضعیــف می داند و  را امــام و محــدث می خواَنــد،33 ولــی ابن َحَجــر َعْســَقالنی که به شــیعه بودنش تصریــح دارد، و
کالن سالی تلقین می شد.34 که در  می گوید 

کرده اند.35 یاد، جرح و تعدیلی یافت نشد و فقط نام او را ذکر  از علمای رجالی شیعه دربارٔه یزید بن ابی ز

ص ۴22، ســورٔه احزاب، آیٔه 33: شــاید ترجمٔه دقیق »بیوتکن«، »اتاق هایتان« باشــد نه »خانه هایتان«. شهید مطهری 

کتاب مسألٔه حجاب و در توضیح آیٔه 27 سورٔه نور می نویسد: در 

یم این اســت که کلمه »بیوت« جمع »بیت« به معناى  یک نکته که باید در تفســیر این آیه متذکر شــو

ز فارسی به کار می رود لفظ »دار«  اتاق است. در زبان عربی لغتی که به معنی »خانه« در اصطاح امرو

است. البته در قسمتی از نقاط ایران مانند خراسان کلمٔه »خانه« را نیز به اتاق اطاق می کنند. به هر 

حال بیوت به معناى اتاق هاست و از اینجا چنین نتیجه گرفته می شود که استیذان مربوط به داخل 
رود در حیاط منزل ها.۳۶ شدن در اتاق اشخاص است، نه به و

کســیر نیز »بیــوت« به »ُحَجرات« ترجمه شــده اســت.37 البته همســران پیامبــر در ُحجره  در حجــة التفاســیر و بــالغ اال

کرد. کثر مترجمان به خانه ها نیز ترجمه  سکونت داشتند و اتاق آنان همان خانه شان بود و بیوت را می توان مانند ا

ص ۴2۴، سورٔه احزاب، آیٔه ۴8: از ترکیب نادرست »بهادادن« استفاده شده است.

ص ۴۵0، ســورٔه صافات، آیٔه 121: محســنین در آیات 11۰ و 131 این ســوره، »نیکوکاران« و در آیٔه 121 »نکوکاران« ترجمه 

کثر لغــات و ترکیبات و تعبیرات همگــون قرآن را در  کــه در پی نگاشــِت مترجم آمده اســت: »ترجمه ا شــده، در حالــی 

کــردم«.38 مترجــم محترم خــود پیش بینی می کــرد که چنین  کــه مقدور بود، یکدســت  سراســر ایــن کتــاب، در حــّدى 

کامپیوتر انجام می شد، بی گمان  گر با  کار ا نایکدستی هایی رخ دهد؛ زیرا در پاورقی همان صفحه نوشته است: »این 

کار درمی آمد«. دقیق تر از 

گیومه بیاید، نه درون پرانتز. ص ۴۵۵، سورٔه ص، پاورقی 2: عبارت »استوار ایستاده« بهتر است داخل 

که حضرت آدم از آن ساخته شد. »تعبیر به »ُثّمَ َجَعَل  ِگلی است  ص ۴۵9، سورٔه زمر، آیٔه ۶: مقصود از َنْفس در اینجا 

ِمْنهــا َزْوَجهــا« در واقــع اشــاره بــه این اســت که خــدا آدم را آفرید، ســپس همســرش را از باقیماندٔه گل او خلــق کرد«.39 

بنابراین بهتر است »منها« به »از آن« ترجمه شود، نه »از او«.

کلمٔه »طاغوت« عبارت است از هر متجاوز و هر معبودى به غیر خداى تعالی4۰  و لذا این  ص ۴۶0، سورٔه زمر، آیٔه 17: 

رقی ۲؛ َبَغوی، ابومحمد حســین بن مســعود، معالم التنزیل فی تفســیر القرآن، ج ۳، ص  ۳۲. نک: احمد بن حنبل، مســند احمد بن حنبل، ج ۳0، ص 48۳، پاو
رقی روایت 1۶8۹. ۶۲1، پاو

۳۳. ذهبی، شمس الدین ابوعبداهَّلل محمد بن احمد بن قایماز، سَیر َاعالم الُنَبالء، ج ۶، ص 1۲۹.
۳4. ابن َحَجِر َعْسَقانی، شهاب الدین ابوالفضل احمد بن علی، تقریب التهذیب، ص ۶01.

یی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج ۲0، ص 105. ۳5. از جمله نک: خو
۳۶. مطهری، مرتضی، 1۳۶۹، مسألٔه حجاب، ص 1۳1، 1۳۲.

کسیر، ج 5، ص 1۹5. ۳7. باغی، عبدالحجة، حجة التفاسیر و بالغ اال
یری، ص ۶۳0؛ چ 1، قطع جیبی، ص ۶4۳. ز ۳8. چاپ ۲، قطع و

۳۹. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج 1۹، ص ۳80.
40. طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمٔه تفسیر المیزان، ج 17، ص ۳7۹.
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کلمه بر هر متجاوز و هر معبودى جز خدا، مانند شــیطان و ُحّکام َجّبار اطالق می شــود.41 بنابراین شــاید بهتر باشــد از 

که یکی از مصادیق آن است. کلمٔه طاغوت استفاده شود، نه ُبت  همان 

ص ۵1۵، سورٔه حجرات، آیٔه 2: شاید بهتر باشد این گونه ترجمه شود: »...همچنان که برخی از شما با برخی دیگر بلند 

که همٔه مســلمانان با هم بلند ســخن نمی گفتند و  ســخن می گوید«. از ترجمٔه موجود نوعی تعمیم برمی آید، در حالی 

فقط برخی چنین بودند. این نکته در تعدادی از ترجمه ها ازجمله ترجمٔه محمدمهدی فوالدوند رعایت شده است.

که نام علمی  گانه اند. سدر  گیاه شناختِی فارسی دو درخت جدا ُکنار در متون  ص ۵3۵، سورٔه واقعه، آیٔه 28: ِسْدر و 

یه  جنس آن ِســْدُروس )Cedrus( اســت، درختی همیشه ســبز و ســوزنی برگ اســت که انواع مختلف آن در لبنان و سور

یــد و بــه صورت وارداتی در ایران کاشــته شــده اســت و به ویژه در فضای ســبز  و ترکیــه و هیمالیــا و شــمال آفریقــا می رو

که  پارک ها استفاده می شود. یکی از انواع سدر، درخت سدر لبنان با نام علمی .Cedrus Libani Barrel است 

درختی زیبا و شــبیه کاج اســت و شــاخه هاى گستردٔه آن به طور افقی باالى هم قرار گرفته اند. عطرمایٔه42 سدر لبنان، 

که در عربستان و  ُکنار درختی اســت همیشه ســبز و پهن برگ و خاردار  خوشــبو و ضدعفونی کننده و قابض اســت، اما 

ید و از برِگ  کستان می رو یه و عراق و شرق افغانستان و پا شمال و شرق آفریقا و جنوب ایران و لبنان و فلسطین و سور

که  خشک شدٔه یکی از انواع آن با نام علمی Ziziphus spina-christi (L.) ماده ای به نام ِسْدر به دست می آید 
گیاهی و مادٔه اولیه برخی شامپوها است.43 سرشوی 

ُکنار  در واقع منشــأ اشــتباه نیز همین اســت، یعنی ســدر هم نام یک درخت اســت و هم نام ماده ای که از برگ درخت 
به دست می آید.44

 

کنار و پودر سدر به دست آمده از آن درخت 

 

درخت سدر لبنان

41. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج 1۹، ص 411.
42. essence

4۳. ثابتــی، حبیــب اهَّلل، جنگل هــا، درختان و درختچه های ایــران، ص ۲0۶، 777-77۹؛ مظفریان، ولی اهَّلل، درختــان و درختچه های ایران، ص 547-545، 
ُکنار. ۶۳7؛ نورانی، مصطفی، دائرة المعارف بزرگ طب اسالمی، ج ۳، ص 4۲0؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ذیل 

44. نک: معین، محمد، فرهنگ فارسی، ذیل سدر.
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ُکناِر ســدر یا به اختصار، ســدر نامید، ولی  گرفته می شــود نیز به نام  که از آن ســدر  ُکنار را  البته می توان آن نوع درخِت 

برای پرهیز از اشتباه، بهتر است این تفاوِت معنی رعایت شود.

کریم از جمله آیٔه 1۶ ســوره ســبأ و آیٔه 28 ســورٔه واقعه آن هم با صفت َمْخُضود )بی خار( آمده،  که در قرآن  اما آن ســدر 

ید  ُکنار با نام علمی Ziziphus spina-christi (L.) که درختی خاردار اســت و در عربســتان هم می رو بر درخت 

گویا قرآن می فرماید سدر بهشتی بر خالف سدر زمینی بدون خار است. منطبق است و 

در تفسیر نمونه آمده است: 

ى خدمت  پیامبر)صلی اهَّلل علیه و آله و سلم( آمد، عرض کرد: اى رسول خدا،  ز عربی بادیه نشین رو

خداونــد متعــال در قــرآن نــام از درخــت موذى و آزاردهی برده اســت و مــن فکر ]=تصــور[ نمی کردم در 

یرا داراى خار است.  بهشــت چنین درختی باشــد. فرمود: کدام درخت؟ عرض کرد: درخت ســدر؛ ز

پیامبر)صلــی اهَّلل علیه و آله و ســلم( فرمــود: مگر خداوند نمی فرماید: »ِفی ِســْدٍر َمْخُضوٍد«. مفهومش 

که هر میوه اى هفتاد  کرده است و به جاى هر خار میوه اى قرار داده  که خارهاى آن را قطع  این است 
که هیچ یک شباهتی به دیگرى ندارد.45 و دو رنگ مادٔه غذایی دارد 

ُکنار در فارسی، »شجرالَنَبق« است4۶ و در تفسیر تبیان  یکی از اسامی درخت سدر در زبان عربی، یعنی همان درخت 
به این نام تصریح شده است: »فالسدر شجر النبق «.47

کشاف نیز آمده است: »السدر: شجر النبق «.48 در تفسیر 

ک لفظی دارند، بهتر اســت در ترجمٔه آیه 28  در مجموع و با توجه به این که »ســدر« عربی و »ســدر« فارســی فقط اشــترا

سوره واقعه مانند آیٔه 1۶ سورٔه سبأ »سدر« به »ُکنار« ترجمه شود.

ُکنار آمیخته شــده و ســدر به معنای سرشــوی را  گفتنی اســت در فرهنگ بزرگ ســخن تعریف درخت ســدر و درخت 

 Ziziphus است، نه Cedrus که از این درخت در ذیل سدر آمده و منطبق بر مأخوذ از درخت سدر، آن هم با توصیفی 
که اشتباه است.49 دانسته 

ص ۵۶2، سورٔه ُملک، پاورقی 1: »فرهنگ تازی به پارسی« درست است، نه »فرهنگ فارسی به تازی«.

ص ۵۶۵، سورٔه قلم، آیٔه 28 و پاورقی 2: امالی »ان شاءاهلل« بهتر است، نه »انشاء اهلل«.5۰

گیومه بسته نیامده است. ص ۵۶7، سورٔه حاقه، پاورقی 1: در انتهای عبارت، 

کــرم یعنی واژٔه محمد)صلی اهلل علیه و آله و ســلم( باید درون پرانتز  ص ۵73، ســورٔه جــن، آیــٔه 19: نام مقدس پیامبر ا

کلمه نیامده است. بیاید؛ چون در متن آیه این 

ص ۵91، ســورٔه طــارق، آیــٔه 17: واژٔه »انــدکک« فقــط در برخی از شــعرهای نو51 بــه کار رفته و در دیوان شــاعران و حتی 

45. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج ۲۳، ص ۲۲1.
4۶. معین، محمد، فرهنگ فارسی، بخش ترکیبات خارجی، ذیل شجرالنبق.

47. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیرالقرآن، ج ۹، ص 4۹5.
48. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج 4، ص 4۶1.

4۹. نک: انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 5، ص 4070، ذیل »سدر« و ج ۶، ص 5۹47، ذیل »کنار«.
50. صادقــی، علی اشــرف، زندی مقــدم، زهــرا، فرهنگ امالیی خط فارســی، ص 77؛ معیــن، محمد، فرهنگ فارســی، بخش ترکیبات خارجی، ذیل ان شــاءاهَّلل؛ 

انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، ص ۶1۹.
که مجالی اندکک را درخور است )شاملو، احمد، شکفتن در مه(. کن  51. چنان 
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لغت نامه ها نیامده است. مصاحبه ای هم از مترجم محترم با عنوان »قرآن می تواند اندککی شاعرانه تر ترجمه شود«52 

چاپ شــده اســت. با این حال اندکک به دلیل وجود دو حرف »ک« قدری ســتیز آوایی دارد و شــاید »اندکی« معادل 

بهتری باشد.

کلمٔه »روح« را نباید به »روح )االمین(«  ص ۵98، سورٔه قدر، آیٔه ۴: بنا بر نظر مشهور، مقصود از روح، جبرئیل نیست و 

کرد. که نام دیگر جبرئیل است ترجمه 

گفت:  که  کرده است  که به سند خود از ابی بصیر روایت  کرده  در تفسیر برهان از سعد بن عبداهلل روایت 

که ســخن از پاره اى خصائص امام در هنگام والدت به میان آمد،  با امام صادق)علیه الســام( بودم 

فرمود: وقتی شب قدر می شود امام مستوجب روح بیشترى می گردد. عرضه داشتم فدایت شوم مگر 

روح همــان جبرئیــل نیســت؟ فرمود: روح از جبرئیل بزرگ تر اســت و جبرئیل از ســنخ مائکه اســت و 

وُح« پس معلوم  َماِئکُة َو الــّرُ
ْ
 ال

ُ
ل روح از آن ســنخ نیســت. مگــر نمی بینــی خــداى تعالی فرمــوده: »َتَنــّزَ

می شود روح غیر از مائکه است. 5۳

2. پی نگاشت مترجم
یخــی جــور درنمی آیــد؛ زیرا 14 مــرداد 1383 روز  ص ۶2۵، س ۵ و ۶: عبــارت »جمعــه 14 مردادمــاه 1383« از نظــر تار

که روز جمعه بود و با شــب میالد حضرت فاطمٔه زهرا  گویا مقصود 1۶ مرداد 1383 اســت  چهارشــنبه بود، نه جمعه. 

یخ جمعه 1۶ مرداد 1383 آمده  که به تقارن آن اشاره شده است نیز تطبیق دارد. در صفحٔه ۶59 تار )سالم  اهلل  علیها( 

و همین درست است.

که این نامه به عنوان رسید/ زودتر از عمر به پایان رسید« ص ۶2۵، س آخر: »شکر 

در موارد دیگر به نام شــاعر اشــاره شــده و بهتر اســت در اینجا نیز ذکر شــود که این بیت از مخزن االسرار نظامی گنجوی 

که این نامه به عنوان رســید/ پیش تر از عمر به پایان رســید« آمده اســت و  اســت.54 البته بیت مزبور به صورت »شــکر 

که علت این تفاوت، اختالف نسخه است یا سهو مترجم محترم قرآن در نقل. جای بررسی دارد 

ّجه مطابق تعریف فرهنگ های معتبر از جمله لغت نامٔه دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ بزرگ 
ُ
ص ۶27، س ۵ و ۶: ل

سخن، به معنی عمیق ترین جای دریاست، ولی به نظر می رسد مترجم محترم در ترکیب »لجه های کوه پیکر آب« آن را 
به معنی »موج« به کار برده که اشتباه است. البته در قاموس قرآن لجه به معنی آِب بزرگ و لجةالبحر به معنای حرکت 

یا آمده است،55 ولی برای جواز کاربرد لجه به معنای موج در متون فارسی و از جمله ترجمٔه قرآن باید مستندی  امواج در

از نظم و نثر فارسی و فرهنگ های معتبر وجود داشته باشد.

که چون باید رفت« ص ۶28، س 2 و 3: »تو پای به راه در نه و هیچ مپرس/ خود، راه بگویدت 

که این بیت از مختارنامٔه عطار نیشابوری است.5۶ بهتر است ذکر شود 

که مربوط به آیٔه  که بهتر است به ترتیب باشد؛ یعنی مورد »ج«  ص ۶32، پاورقی، ش 3: سه آیه از سورٔه انعام ذکر شده 

12 است در ابتدا بیاید و سپس آیات 133 و 147 بیاید.

گلستان قرآن، ش 18، مرداد، ص ۲۶-۲1. گرمارودی، سید علی، 1۳7۹، »قرآن می تواند اندککی شاعرانه تر ترجمه شود«، دوهفته نامٔه  5۲. موسوی 
5۳. طباطبایی، ســید محمدحســین، ترجمۀ تفســیر المیزان، ج ۲0، ص 5۶8؛ مکارم شــیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج ۲7، ص 184؛ فیض کاشانی، 

محمد بن مرتضی )مامحسن(، 1415ق، تفسیرالصافی، ج 5، ص ۳5۳.
گنجوی، ص ۹7. گنجوی، الیاس بن یوسف، کلیات ]خمسٔه[ نظامی  54. نظامی 

رقی شمارٔه ۲. کبر، قاموس قرآن، ج ۶، ص 18۲. همچنین نک: مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، ج 15، ص 481، پاو 55. قرشی بنایی، علی ا
5۶. عطار نیشابوری، فریدالدین، مختارنامه، ص ۹۳.
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کنید«. که »بـ« در »ِبرؤسکم« یعنی جزئی از سرتان را مسح  ص ۶37، پاورقی، ش 1: »در روایات آمده است 

دربــارٔه ایــن مبحــث از وضــو روایتی صحیــح از امام محمدباقر)علیه الســالم( در کتاب شــریف الکافی وجــود دارد که 
می توان برای نمونه خواننده را به آن ارجاع داد.57

ص ۶37، پاورقــی، ش 2: در انگلیســی Henry بــه صــورت ِهنری تلفظ می شــود نه هانری. تلفــظ آلمانی آن هم ِهنری 
است و در فرانسوی آْنری تلفظ می شود.58

ص ۶39، پاورقــی، ش 2: مقالــٔه شــهید آیــت اهلل مرتضی مطهــری در نقد ترجمٔه مرحوم ابوالقاســم پاینــده از قرآن کریم 

در صفحــات 79 تــا 84 شــمارٔه 118 )اردیبهشــت 1337( مجلــٔه یغمــا چــاپ شــد و مطلــب نقل شــده از آن مقاله در 

گر هم مقصود صفحه ای اســت  صفحــات 8۰ و 81 قــرار دارد.59 بنابرایــن »ص 78« بایــد به »ص 8۰-81« تغییر یابد. ا

کند. نکتٔه دیگر اینکه مطلب نقل شده از شهید  که مقاله از آن شروع می شود، »ص 78« باید به »ص 79« تغییر پیدا 

مطهری در داخل گیومه قرار داده شــده که نشــانٔه نقل قول مســتقیم اســت، ولی در دو جا کلماتی بدون گذاشــتن سه 

که »لهذا خود مترجم« به صورت »لهذا مترجم«  نقطه حذف شــده اســت. مورد اول در صفحٔه ۶28 ســطر 1 و 2 اســت 

که »اینطور نوشــته اند« به صورت »نوشــته اند« نقل شــده  نقل شــده و مورد دوم نیز در صفحٔه ۶28 و ســطر ســوم اســت 

است.

گذاشتن  ص ۶۴۴، س 7 و ص ۶۵۵، س ۴: بهتر است به جای »گذارده ام«، »گذاشته ام« بیاید؛ زیرا مصدر متداول، 

گذاردن. است نه 

در فرهنگ بزرگ سخن نیز »گذاردن« به »گذاشتن« ارجاع داده شده است.۶۰

کاربردی در  البتــه نمی توان اســتفاده از گذاردن را به طور قاطع نادرســت خواند؛ زیرا در مواردی هــر چند اندک، چنین 

کار  گذاردم و حجاب اختفا از چهرٔه حقیقت  متون معتبر هم دیده می شــود: من به قدر وســع خویش درین راه قدمی 
برانداختم.۶1

ص ۶۴8، س ۵: درســت اســت که در قرن پانزدهم قمری هســتیم، ولی مترجم محترم در هنگام نوشــتن این قســمت 

نمی توانست بگوید قرآن در پانزده قرن قبل نازل شده؛ زیرا این دو با هم متفاوت است.

که در آن زمان  یخ 1۶ مرداد 1383 برابر با 19 جمادی الثانی 1425 قمری نوشته شده  پی نگاشت مترجم محترم در تار

کنیم 14 قرن می شود، نه  گرد  کمتر از 1۰۰  یاضی آن را با تقریب  گر از نظر ر که ا گذشته بود  1438 سال از آغاز نزول قرآن 

گرد می شود. کمتر است و به سمت پایین یعنی 14۰۰  15 قرن؛ زیرا 1438 از 145۰ 

ص ۶۴8، دو ســطر مانده به آخر: به جای »و نزدیک اســت روغن آن« باید »نزدیک اســت روغن آن« بیاید؛ زیرا در متن 

اصلی ترجمه در این موضع حرف »و« نیامده است.

ص ۶۵0، س 1: بهتر اســت از اســتعمال کلمٔه »نوین« پرهیز شــود؛ زیرا به عقیدٔه بعضی از بزرگان، ساخت این کلمه از 

که »نو« صفت  نظر دستوری زبان فارسی غلط است و پسوند »ین« همراه اسم می آید و آن را صفت می سازد در حالی 
است.۶2

کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج 5، ص ۹7-۹5.  .57
یخی و جغرافیایی(، ص ۳17. 58. مجیدی، فریبرز، فرهنگ تلفظ نام های خاص )تار

5۹. مطهری، مرتضی، ترجمٔه قرآن مجید به اهتمام آقای ابوالقاسم پاینده، ماهنامٔه یغما، ش 118، اردیبهشت، ص 84-7۹.
۶0. نک: انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۶، ص ۶08۶.

ینی، سعدالدین، مرزبان نامه، ص 54. راو ۶1. و
۶۲. نجفی، ابوالحسن، غلط ننویسیم، ص 400-۳۹8.
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البته این واژه در فرهنگ معین و فرهنگ بزرگ سخن آمده، ولی دکتر معین ضمن صحیح دانستن این واژه اشاره کرده 

که در متون قدیم نیامده است.

ص ۶۵0، دو سطر مانده به آخر: »انبیا/3« باید به »انبیا/82« تغییر یابد.

ُروَن« درست است.
َ

که »ُینذ ص ۶۵۴، س 3: در نقل آیٔه 45 سورٔه انبیاء، »ُینذروِن« آمده، در حالی 

کاربردهای پرانتز سازگار نیست. ص ۶۵۴، س 10: آوردن عبارت »افعال مجهول« در داخل پرانتز وجهی ندارد و با 

َهُب ُجفاء« آمده 
ْ

َبُد َفیذ ا الّزَ ّمَ
َ
َهُب ُجفاء« در اینجا با حذف فاء ابتدایی و به صورت »أ

ْ
َبُد َفیذ ا الّزَ ّمَ

َ
ص ۶۵۵، س 9: »َفأ

است. البته مقصود ذکر بخشی از آیه بود، ولی در هنگام انتخاب، بهتر است حروف متصل حذف نشود.

3. پی نگاشت مترجم در چاپ دوم
ص ۶۶0، س 9: بهتر است »عالقه مندان« نوشته شود، نه »عالقمندان«.۶3

ص ۶73، س آخر: شایسته است به پاسداشت افتخار سیادت، »سیدعلی« نوشته شود نه »علی«.

کتاب »لغت نامٔه دهخدا« اســت، نه »فرهنگ دهخدا« و از این نظر  ی جلد و متداول این  ص ۶7۴، شــمارٔه 7: نام رو

ی جلد آن فرهنگ فارسی است فرق دارد. که نام رو با فرهنگ معین 

۴. پی گفتار بهاءالدین خرمشاهی
کــه با »تا حدودًا یک دهه پیش ... از عربی« شــروع می شــود و بــا متنی طوالنی که درون  ص ۶91، س 9: بــرای عبارتــی 

کروشه قرار دارد قطع می شود فعل نیامده است. 

تی تودرتو و طوالنی آورده  آقای خرمشاهی در این پی گفتار در چند مورد با فاصله گرفتن از نثر روان و هموار خود، جمال

کرده است. و فهم آن را بر خواننده دشوار 

که نام کتاب است با  که فقط باید مبسوط  ص ۶93، س ۵: »مبسوط سرخسی« با حروف سیاه آمده است، در حالی 

کج )ایرانیک( بیاید و نام مؤلف با حروف عادی ذکر شود؛ یعنی به این صورت: مبسوط  حروف سیاه یا بهتر با حروف 

سرخسی.

نکتٔه دیگر اینکه موضوع کتاب المبســوط تألیف محمد بن احمد بن ابی ســهل سرخســی، فقه اســت، نه اصول فقه و 

کتابی هم در اصول فقه دارد  کتاب فقه حنفی محسوب می شود. البته سرخسی  کتاب 3۰ جلدی، مشروح ترین  این 

که به اصول السرخسی مشهور است.

ی جلد  که با عبارت ذکر شده بر رو ص ۶9۵، س ۶: به جای »بهار و تابستان 138۰« بهتر است »شهریور 138۰« بیاید 

مجلٔه ترجمان وحی ســازگار اســت. توضیح آنکه تا شــمارٔه 9 از مجلٔه ترجمان وحی، ناِم ماه های »شهریور« و »اسفند« 

ی جلد به صورت »بهار و تابستان« و »پاییز و زمستان« نوشته شده  بر جلد مجله نوشته می شد، ولی از شمارٔه 1۰ نام رو

است که با زمان انتشار مجله، یعنی »دو شماره در سال« تناسب بیشتری دارد؛ زیرا ذکر ناِم ماه ممکن است این تلقی 

که این نشریه ماهنامه است. را به وجود آورد 

گر آن را به  کتابخانه« آمده اســت. ا کتبخانه« و در صفحٔه 732 ســطر 8 »قدیمی  ص ۶9۵، س 12: در اینجا »قدیمی 

کتابخانه« در  حســاب غلط امالیی در برخی از منابع ندانیم، برای هر دو صورت مســتنداتی یافت می شــود. »قدیمی 

۶۳. نک: صادقی، علی اشــرف، زندی مقدم، زهرا، فرهنگ امالیی خط فارســی، ص 45۲؛ احمدی گیوی، حســن و همکاران، زبان و نگارش فارســی، ص 4۶، 
47؛ سمیعی )گیانی(، احمد، نگارش و ویرایش، ص ۲5.
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پایی۶5  مقالٔه مقام سعدی در ِسْند۶4 و »قدیمی کتبخانه« در مقالٔه کتاب شناسی مباحث ترجمٔه قرآن در زبان های ارو

آمده است.

ص 702، بنــد آخــر تــا ص 70۴ س ۶: بــا وجــود کاســتی هایی که ترجمــٔه مرحوم الهی قمشــه ای دارد و نقدهــای وارد بر 

آن، تمجیدهای بلیغی نیز از آن شــده اســت. از جمله آنکه از مرحوم آیت اهلل العظمی سیدحســین بروجردی نقل شده 

است: 

کردند بسیار فوق العاده است.۶۶ که ایشان  کاری  اصاًل هیچ ترجمه ای را با ترجمٔه آقای الهی قمشه ای مقایسه نکنید. 

ص 71۵، س 9 و 10: قبل از »و یا چنانکه« پرانتز باز آمده ولی در ادامه، پرانتز بسته نیامده است.

ص 718، س آخــر: »عصــر جدیــد ترجمــٔه قــرآن از عهــد بصیرالملــک مســتوفی کاشــانی از علمــای نیکنــام قاجاری و 

کشف االبیات مثنوی )1249-1313؟ هـ.ق( آغاز می شود«. صاحب کشف اآلیات قرآنی و 

در دانشنامٔه جهان اسالم سال وفات بصیرالملک 133۰ق ذکر شده است.

ص 719، س ماقبــل آخــر: دورٔه زندگــی مرحــوم محمدکاظــم معزی از 1298 تا 135۰ هجری شمســی ذکر شــده اســت، 

ی را 1333ق ذکــر کرده اند۶7 که برابر با 1294/1293 هجری شمســی اســت،  کــه برخــی منابع، ســال تولــد و در حالــی 

ی 1334ق )1295/1294ش( و ســال وفاتش 1389ق )1348ش(  نه 1298ش. در برخی منابع دیگر نیز ســال تولد و
آمده است.۶8

ص 72۵، س ۶: همچنان کــه در صفحــٔه ۶3۶ دو ســطر مانــده بــه آخــر آمــده اســت: »در عربــی، صفــت بــا موصــوف 

کامل دارد و در فارســی ندارد«، بنابراین عبارِت »درباره 13-14 ترجمه هاى معتنابه امروزین « باید به »درباره  مطابقت 

13-14 ترجمٔه معتنابه امروزین « تغییر یابد.

َکْبَوة و ِلکّلِ عاِلٍم َهْفَوة«.۶9 گفت: »ِلُکّلِ َجواٍد  باید 

ص 732، س آخر: پرانتز باز شده، ولی در ادامه بسته نشده است.

ص 73۶، س 1۴ و 1۵: »بنده چون با ایشان در نحؤه رعایت امانت و هم نظر و هم سبک هستم«.

حرف »و« در بین »امانت« و »هم نظر« زاید است.

ص 73۶، س ماقبــل آخــر: بــه نظر می رســد جای پرانتز بســته اینجا نیســت، بلکه باید در ســطر دوم صفحٔه بعد و پس 

از »جــزو ترجمــه در درج کالم می آورنــد« پرانتــز بســته شــود؛ یعنــی جملــٔه طوالنی آقای خرمشــاهی که با »بنــده چون با 

ایشــان...« در صفحٔه 73۶، س 14 آغاز می شــود، پس از چند جملٔه میانی، با عبارت »لذا شــاید از این جهت...« در 

ص 737، س 2 ادامه می یابد.

گر در عبارتی کلمٔه »چون« به کار رفته باشــد، دیگر الزم نیست  نکتٔه دیگر اینکه این جمله با »چون« شــروع می شــود و ا

کلمٔه »لذا« یا مرادف های آن مانند از این رو، بنابراین، بدین جهت، بدین ســبب و جز اینها بر ســر جملٔه متعاقب  که 

۶4. صافی، قاسم، »مقام سعدی در ِسْند«، مجلٔه آینٔه میراث، ش 40، ص ۲۳۶.
رقی 1. پایی، مجلٔه ترجمان وحی، ش 18، ص 75، پاو کریمی نیا، مرتضی، کتاب شناسی مباحث ترجمٔه قرآن در زبان های ارو  .۶5

۶۶. حسن زادٔه آملی، حسن، در آسمان معرفت، ص ۲۳۲.
۶7. صیدیه، سیمین، تحفٔه ماندگار: مجموعٔه اهدایی خاندان آیت اهلل معزی دزفولی، پیام بهارستان، ش ۳۲، ص 4-۲.

گردان، ش 14. ۶8. پژوهشکدٔه باقرالعلوم، گلشن ابرار، جلد ۹، زندگینامٔه محمدرضا معزی، بخش شا
۶۹. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 1۳، ص ۲۹۲.
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کلمٔه »لذا« در سطر دوم صفحٔه 737 زاید است. آن بیاید.7۰ در نتیجه 

ص 737، س آخر: پرانتز باز شده، ولی در ادامه بسته نشده است.

کند«. ص 739، 3 و 2 سطر مانده به آخر: »نمی یابد به زبان نرم و نازک و نوازشگر ترجمه 

به نظر می رسد »نمی باید« درست است، نه »نمی یابد«.

۵. پیشنهادها
ئم نگارش مانند نقطه و ویرگول و خط فاصله، کاربردهای تعریف شده ای دارند و برای کروشه )قالب(  1. هر یک از عال

کروشــه، آوردن اضافــات تکمیلی  کاربردهای  کاربردهای مشــخصی ذکر شــده اســت. برای مثال یکــی از  و پرانتــز نیــز 

که در البه الی ترجمٔه قرآن می آید و جزء  خارج از متن اصلی اســت.71 بنابراین بهتر اســت برای درج عبارات تکمیلی 

کروشه یا قالب استفاده شود، نه از پرانتز. متن مقدس نیست، مانند ترجمٔه آقای بهاء الدین خرمشاهی، از 

2. شایســته اســت برای کمال احترام و ادب، به جای حرف »ع«، صورت کامل آن، یعنی »علیه الســالم« نوشــته شود. 

که اغلب با حرف »ص« نشان داده می شود. در موارد متعددی  همین طور است نوشتن »صلی اهلل علیه و آله و سلم« 

در عبارات مندرج در پاورقی ها و متن پی نگاشــت مترجم و پی گفتار ویراســتار، از جمله صفحٔه 23، پاورقی شــمارٔه 

یک مربوط به آیٔه 14۶ ســورٔه بقره و صفحٔه 5۶۰، پاورقی شــمارٔه 5 مربوط به آیٔه 4 ســورٔه تحریم و صفحٔه ۶29 ســطر 3 و 

که برای افراد معمولی یا کمی باالتر از  صفحٔه ۶83 ســطر ۶ و 9 از حروف »ص« و »ع« اســتفاده شــده اســت، در حالی 

کار می رود و دربارٔه آنان اختصارگویی و مختصرنویســی  گفتار، القاب بلندباالیی به  معمولی، چه در نوشــتار و چه در 

نمی شود.

شهید ثانی در این مورد می گوید: 

و ال یختصــر الصــاة فــی الکتــاب و ال یســأم من تکریرها و لو وقعت فی الســطر مــرارا کما یفعل بعض 

المحرومیــن المتخلفیــن مــن کتابــة صلعم أو صلــم أو صم أو صلســم أو صله فإن ذلــک کله خاف 

الولــی و المنصــوص بل قال بعض  العلماء إن أول من کتب صلعم قطعت یده. و أقل ما فی اإلخال 

َمَاِئکُة 
ْ
ْم َتَزِل ال

َ
ی ِفی کَتاٍب ل

َ
ی َعل

َّ
رد عنه أنه قال َمْن َصل یت الثواب العظیم علیها فقد و کمالها تفو بإ

ُه َما َداَم اْسِمی ِفی َذِلک.7۲
َ
َتْسَتْغِفُر ل

کوتاه اســت و این توضیحات در فهم بهتر ترجمه تأثیری  3. بســیاری از آیات قرآن نیازمند شــرح و توضیحی هر چند 

کلی ترجمٔه هر نوع قرآن همراه با توضیحاتی هر چند مختصر باشد. در ترجمٔه  تام دارد. برای همین بهتر است به طور 

فعلــی در مــورد پــاره ای از آیــات نکاتــی در پاورقی آمــده، ولی خیلی از توضیحات الزم ذکر نشــده اســت. از طرف دیگر 

افــزودن توضیحــات، مشــکل کمبــود جــا و در پــی آن افزایش شــمار صفحات را پیش مــی آورد. برای حل این مشــکل 

بهتــر اســت ترجمــٔه آیات، مانند خوِد متن عربی آیات، پشــت هم بیاید تا جای خالــی در پایین صفحه برای اضافات 

توضیحی بیشتر شود.

70. نجفی، ابوالحسن، غلط ننویسیم، ص 14۹.
گیوی، حسن و همکاران، زبان و نگارش فارسی، ص 4۶، 47؛ سمیعی )گیانی(، احمد، نگارش و ویرایش، ص ۲۳۹، ۲40. 71. احمدی 

7۲. شهید ثانی، ُمْنیةالمرید، ص ۳47.
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گیوی، حسن و همکاران؛ زبان و نگارش فارسی؛ سمت، چ ۶، تهران، ۱۳۷2. احمدی 
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