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چکیده :تفسیر«المیزان» تألیف عالمه گرانقدر آیت هللا سید
محمد حسین طباطبایی را از غایت شهرت نیازی به تعریف و
توصیف نیست .این تفسیر در عین فراگیری موضوعات متنوع،
دارای یک رویکرد ویژه ای است و آن عبارت است از تمرکز بر تربیت
و تکامل روحی و رشد معنوی فرد و جامعه ،بطوری که می توان
گفت «المیزان» یک تفسیر تربیتی و اجتماعی است.
این تفسیر گرانقدربا ترجمه مرحوم آیت هللا موسوی همدانی
در قالب بیست جلد قطور و یا چهل جلد معمولی بارها چاپ و
منتشر شده است .حجم زیاد و تعداد مجلدات آن یکی از موانعی
است که عالقه مندان و اهل مطالعه را از بهره برداری و مطالعه آن
باز می دارد .و از سوی دیگر کثرت گرفتاریهای روزمره و اشتغاالت
مردم در این روزگار ،مجال مطالعه کتاب های مفصل را نمیدهد،
و می توان با تلخیص حساب شده و اصولی ،به نحوی که به اصل
مباحث لطمه وارد نشود ،کار را آسان کرد و جمع بیشتری را با این
کتاب نورانی آشنا ساخت .پیش از این عزیزانی به تلخیص آن
همت گماشتهاند که سعیشان مشکور و اجرشان نزد خداوند
محفوظ باد .ولی هر کدام دارای نواقصی است که نمی توان از آنها
چشم پوشید .یکی از آنها ترجمه کتابی است که یکی از نویسندگان
عرب زبان از اصل متن عربی المیزان طبق برداشت خود تلخیص
کرده است و سپس همان به فارسی ترجمه شده است .و یکی
دیگر گزینش و خالصه ای از تفسیر برخی آیات است نه همه
آیات .به هر حال جای کتابی که خالصه کامل المیزان به زبان
فارسی باشد خالی بود .بحمدهللا پس از شش سال کارمداوم،
تلخیص آن همراه با ویرایش علمی و ادبی به اتمام رسید .در حین
بررسی این تفسیر به اشکاالت لفظی و محتوایی زیادی برخوردم
که شرح آن خود کتاب مستقلی می طلبد .در این مقاله از باب
مشت نمونه خروار به بخشی از اشکالها اشاره می شود.
گفتنی است در ترجمه آیات قرآن که به انشاء و قلم مرحوم آیت
هللا سید محمد باقر موسوی همدانی است عالوه بر اشکالهای
ادبی و نگارشی در پارهای از موارد تعارض های جدی با نظرات
تفسیری عالمه داشت که سعی کردم ترجمه آیات تا حد امکان
با نظر عالمه منطبق باشد و اشکالهای آن مرتفع شود .در واقع
بازبینی کامل در ترجمه آیات با حفظ شیوه و ادبیات خاص
مترجم محترم صورت پذیرفته است.
کلید واژهها:تفسیر ،ترجمه آیات ،نقد ادبی ،نقد محتوایی ،شیوه
ویرایش ،فشرده سازی متون ،تصحیح اغالط.

A Critique on the Translation of al-Mizan Commentary
Mohammad Ali Khosravi
Abstract: The great commentary of «al-Mīzān» written
by ‘Allāmah Ayatullāh Seyyed Muhammad Hossein
Ṭabāṭabāī, due to its fame and popularity, does not need
to be introduced and described. This commentary,
while covering various topics, has a special approach,
which is its focusing on the education and spiritual
development of the individual and society, so it can
be said that «al-Mīzān» is an educational and social
commentary.
This precious commentary, translated by the late
Ayatollah Mousavi Hamdani, has been printed and
published many times in the form of twenty thick volumes or forty normal volumes. Its voluminous size and
number of volumes is one of the obstacles that prevent
interested researchers from using and studying it. Also,
the multitude of daily problems and occupations of people today, causes people not to study such voluminous
books. So it is possible to simplify this work and make
more people interested in studying it by summarizing it
in a way that does not harm the essence of the topics.
Before this, some scholars have tried to summarize
this book, but each of them has flaws that cannot be
ignored. One of them is a book that an Arabic writer
summarized from the original Arabic text of al-Mīzān
according to his own understanding, and then it was
translated into Persian. And another one is a selection
and a summary of the commentary of some verses, not
all verses. Anyway, there was not a complete summary
of al-Mīzān in Persian language. However, after six
years of continuous work, its summary along with scientific and literary editing was completed and published.
While examining this summery, I came across many
verbal and content problems, the description of which
requires an independent book. In this article, some
problems with the book have been mentioned.
It should be noted that in the translation of the verses
of the Qur›an, which was composed and penned by
the late Ayatollah Seyyed Mohammad Baqer Mousavi
Hamdani, some problems in the literary and writing
forms were detected. In addition, in some cases, the
interpretation presented by the translator was in serious
conflict with the opinions of Allāmah. I tried to correct
the translation of the verses based on the Allāmah›s
opinions and remove its problems. In fact, a complete
revision has been made in the translation of the verses
by preserving the special style and literature of the
translator.
Keywords: commentary, translation of verses, literary
criticism, content criticism, editing method, text compression, error correction.
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بر خوانندگان گرامی پوشیده نیست که تفسیر گرانقدر المیزان تألیف عالمه آیتاهلل سیدمحمدحسین
طباطبایی(رضـوان اهلل تعالـی علیـه) بـا اقتبـاس نـور از مشـکات روایـات معصومیـن( ع) و اسـتضائه از
مصبـاح عقـل و منطـق ،ابعـاد تـازهای از حقایـق و معـارف قـرآن کریـم را در عصـر حاضر بـه جامعه عرضه
کـرد و بـا سـنجه قـرآن کر یـم و عیـار فرقـان عظیـم میـزان صحـت و سـقم اندیشـههای بشـری را در عرصـه
اخالق ،اجتماع و هستیشناسی به چالش کشید.
ایـن تفسـیر گرانقـدر در عیـن جامعیـت و اشـراف بـر موضوعـات مختلـف در زمینههـای اعتقـادات،
اخالق ،فقه ،سياسـت ،حقوق ،تاریخ ،ادبیات و غیره دارای گرایش خاصی اسـت ،گرایشـی که در تمام
صفحـات و در همـه موضوعـات خـود را نشـان میدهـد و آن عبـارت اسـت از تمرکـز بـر تربیـت و تکامـل
روحی و رشـد معنوی فرد و جامعه .بهطوری که میتوان گفت المیزان تفسـیر تربیتی و اجتماعی اسـت
و صبغـه انسانسـازی آن بـر سـایر جنبههـا غلبـه دارد .روح حاکـم بر این تفسـیر اثبـات والیت حقه الهیه
اسـت و از هـر فرصتـی بـرای بیـان رمـوز خودسـازی ،تکامـل نفـس و تقـرب بـه ذات حضـرت بـاری جلـت
عظمته بهره گرفته است .به یک معنی تفسیر المیزان شرح اسماء و صفات ذات اقدس پروردگار است.
اصـل تفسـیر شـریف المیـزان بـه ز بـان عر بـی اسـت .در زمـان حیـات عالمـه تعـدادی از بـزرگان و
شـاگردان ایشـان هـر کـدام یـک یـا دو جلـد را بـه فارسـی ترجمـه و منتشـر کردنـد ،از جمله حضـرات آیات
حیـزدی ،دکتـر احمـد بهشـتی ،محمدجـواد حجتیکرمانـی ،محمدعلـی گرامـی،
مکارمشـیرازی ،مصبا 
محمدرضـا صالحیکرمانـی ،سـیدمحمدباقر موسـویهمدانی و دیگران ،اما توفیـق ترجمه کامل المیزان
نصیب آیتاهلل موسویهمدانی شد .آقای موسویهمدانی خود میگوید:
روزی مرحوم عالمه به من امر فرمودند که برخی مجلدات تفسیر ایشان را ترجمه کنم .وقتی
ترجمه را مالحظه نمودند ،فرمود :آن  ۱۲جلد دیگر را نیز ترجمه کن تا یکدست گردد .من هم
دوباره آنها را ترجمه کردم.
ترجمه مرحوم آیتاهلل سیدمحمدباقر موسویهمدانی با وجود امتیازات فراوانی که دارد ،دارای اشکاالت
شهـای مختلـف اسـت .اینجانـب کـه توفیـق تلخیـص ایـن ترجمـه را داشـتم و امیـدوارم
متنـوع در بخ 
بهزودی منتشر شود ،در حین مطالعه و بررسی به اشکاالت لفظی و محتوایی زیادی برخوردم .با اینکه
نسـخهای کـه بنـده بررسـی کردم ،نسـخهای اسـت کـه با تالش محققان جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قم
تصحیـح شـده و بـر اسـاسنامه تشـکرآمیز مرحـوم آیـتاهلل موسـویهمدانی کـه در ابتـدای کتـاب ترجمـه
المیزان (چاپ دفتر انتشـارات اسلامی وابسـته به جامعه مدرسـین قم) منتشـر شـده ،به تأیید ایشـان نیز
جگـذاری بـر زحمات مصححـان محترم که بخش عمدهای از اشـکاالت موجود
رسـیده اسـت .ضمـن ار 
در چاپ قبلی را مرتفع کردهاند ،اما گفتنی اسـت که متأسـفانه همچنان دارای ایرادهای اساسـی اسـت
کـه در ایـن مقالـه در سـه بخـش بـه برخـی از آنهـا اشـاره میکنـم .در بخـش ّاول بـه نمونـهای از اشـکاالت
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ترجمه متن تفسـیر و در بخش دوم به اشـکاالت ترجمهآیات قرآن کریم و در بخش سـوم به ذکر مواردی
از اغالط حروفچینی و نگارشی میپردازم.

بخش ّاول :اشکاالت ترجمه متن تفسیر
 .1دوگانهپرستان
 ...در اين سوره (سوره کهف) مسئله نفی فرزندداشتن خدا مورد عنايت و توجه زيادی واقع شده است
و روی سخن با دوگانهپرستان است که قائل به فرزندی مالئكه و جن و مصلحان بشر برای خدا هستند
( . ...المیـزان ،ج  ،13ص  ،326چـاپ دفتـر انتشـارات اسلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حوزه علمیه
قم ،سال  ،1387چاپ بیستوهفتم)
یخـورد؛ زیـرا کسـانی کـه قائـل بـه فرزنـدی مالئكـه ،جـن و مصلحـان
در ایـن عبـارت تناقـض بـه چشـم م 
بشـر بـرای خـدا باشـند چندگانـه پرسـتاند ،نـه دوگانهپرسـت .بعـد از مراجعه بـه اصل کتاب معلوم شـد
در نسـخه اصلـی بـه جـای «دوگانهپرسـتان» و «وثنیپرسـتان» ،یعنـی بتپرسـتان بـوده اسـت .ویرایشـگر
ً
احتماال با تصور اینکه «وثنی» از ماده «تثنیه» است ،آن را به «دوگانهپرستان» تغییر داده و جمله را غلط
کرده است.

 .2عدهای داشتند و عدهای نداشتند.
 ...در ابتـدای دعـوت اسلام کـه مسـلمانان عـدهای داشـتند و عـدهای نداشـتند و چـارهای جـز اين نبود
کـه ظلـم و جفـای کفـار را ناديـده بگيرنـد و ایشـان را عفـو کننـد ( . ...المیـزان ،ج  ،1ص  ،381چـاپ دفتـر
انتشارات اسالمی)
ایـن جملـه کـه «مسـلمانان عـدهای داشـتند و عـدهای نداشـتند» ،سـخن بیمعنایـی اسـت؛ زیـرا معلـوم
نیسـت چـه چیـزی داشـتند و چـه چیـزی نداشـتند .پـس از دقـت معلـوم شـد اصـل عبـارت چنیـن بـوده
ً
ّ
ّ
اسـت« :در ابتدای دعوت اسلام که مسـلمانان ِعدهای و ُعدهای نداشـتند» .ظاهرا ویراسـتار محترم هر
ّ
دو واژه را ِعدهای (به کسـره عین) خوانده و گمان کرده کلمه «عدهای» تکراری اسـت و با خود پنداشـته
کـه ا گـر عـدهای نداشـتند ،البـد عـدهای هـم داشـتند .در نتیجـه یـک واژه «داشـتند» اضافه کرده اسـت تا
مشـکل تکرار کلمه «عدهای» را حل کرده باشـد و جمله را با این عبارت« :مسـلمانان عدهای داشـتند و
عدهای نداشتند  »...بیمعنی کرده است.

« .3ضمير فیه» ،نه «ضمير کاف خطاب»
َ َ َ ْ ْ
َ َ ْ َ َّ َ
اجك ِف ِيه ِم ْن َب ْع ِد ما جاءك ِمن ال ِعل ِم» (آلعمران )61 :چنین آمده است:
در ذیل آیه« :فمن ح
 ...و ضميـر کاف خطـاب «تـو » در ايـن آيـه بـه عيسـی و يا به حـق نامبرده در آيه قبل برمیگـردد( .المیزان،
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ج  ،3ص  ،351چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
«ضمير کاف خطاب» به حضرت عیسی( ع) برنمیگردد ،بلکه خطاب به حضرت محمد(ص) است.
آنچه به حضرت عیسی( ع) برمیگردد ،ضمير «فیه» است و صحیح آن چنین است« :ضمير «فیه» در
اين آيه به عيسی و يا به حق نامبرده در آيه قبل برمیگردد».

 .4قطر زمین ،نه قطر کره مفروض
مرحوم عالمه در صفحه  396متن عربی المیزان چنین فرموده است:
ً
 ...الواحد فی الکبر ما یعدل المالیین من حجم االرض و هو کره یعادل قطرها  9000میالد تقریبا . ...
این متن بهغلط چنین ترجمه شده است:
ً
نهـا برابـر حجـم زمين اسـت ،کرهای اسـت کـه قطرش تقريبـا معادل
و بزرگتر يـن آنهـا کـه حجمـش ميليو 
 9000ميل است( .المیزان ،ج  ،1ص  ،597چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
طبق ترجمه فوق گویی کرهای که حجمش ميليونها برابر حجم زمين است ،قطرش  9000ميل است ،در
ً
حالـی کـه مقصـود عالمـه این اسـت که با اینکه کره زمین کرهای اسـت نسـبتا بـزرگ و قطرش معادل 9000
میل است ،کراتی وجود دارد که بزرگی آنها میلیونها برابر زمین است؛ زیرا «واو » در «و هو » حالیه است
یگـردد ،نـه بـه کـره مفـروض .پـس ترجمـه صحیـح چنیـن اسـت« :ايـن اجرام
و ضمیـر «هـو » بـه «ارض» برم 
زمينـی و آسـمانی کـه از نظـر حجـم و کوچـک و بزرگـی و هـم دوری و نزديكـی بـا هـم بسـیار مختلفانـد،
بـر همـه آنهـا نظـم واحـد حکـم میکنـد .از کوچکتر یـن آنهـا گرفتـه تـا بزرگترين آنهـا و حجم برخـی از آنها
ً
نهـا برابـر حجـم زميـن اسـت ،در حالـی کـه زمیـن کـرهای اسـت کـه قطـرش تقريبـا معـادل  9000ميل
ميليو 
است .»...

« .5أن آتاه» ،نه «أن یوتیه»
ْ
ْ
َ
ُ
ً
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
مـا َ
ُ
َ
ّ
ّ
ـاب َو ال ُحك َـم َو الن ُب ّـوة ،ث ّـم َ
کان ِل َب َشـر َأ ْن ُي ْؤ ِت َي ُـه ُ
ْ
اهلل ال ِكت َ
اهلل.
لن
ل
ـول
ق
ي
ون ِ
ِ
ـاس کونـوا ِعبـادا ِلـي ِمـن د ِ
ٍ
ِ
(آلعمران)79 :
 ...از اینجا يک نكته در جمله«َ :أ ْن ُي ْؤ ِت َي ُه ُ
اهلل  »...روشـن میشـود و آن اين اسـت که میتوانسـت بفرمايد:
مـا کان لبشـر ان يؤتيـه اهلل الكتـاب و الحكـم و النبـوة ان يقـول  ....اینطـور نفرمـود ،بلكه بـا صيغه مضارع
َ ْ
تعبير آورد و فرمود« :أ ْن ُيؤ ِت َي ُه ( . ... »...المیزان ،ج  ،3ص )434
جمله« :میتوانسـت بفرمايد :ما کان لبشـر ان يؤتيه اهلل  »...غلط اسـت و باید چنین باشـد« :میتوانسـت
بفرمايد :ما کان لبشر ان آتاه اهلل .»...
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« .6چیز خوردنی» ،نه «شكار کردن»
ُ َ
َ
ً
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
در تفسیر آیه« :أ ِح ّل َل ُك ْم َص ْي ُد ْال َب ْحر َو طعامه متاعا لك ْم َو ِل ّ
لس ّي َار ِة» (مائده )96 :آمده است:
ِ

ايـن آيـات در مقـام بيـان حكـم شـكار حيوانـات دريايـی و صحرايی اسـت ،نه حكـم خوردن
ً
آنهـا و ايـن خـود شـاهد اسـت بـر اینکـه بايـد متعینـا بگوييـم مـراد از «طعامـه»« ،خـوردن» کـه
معنای مصدری است نيست ،بلكه مراد شكارکردن است ( . ...المیزان ،ج  ،6ص )208

در متـن مذکـور جملـه« :بلكـه مـراد شـكارکردن اسـت» ناصحیـح اسـت و به جـای آن باید نوشـت« :بلکه
مـراد چیـز خوردنـی اسـت» .گفتنـی اسـت غلط مذکور توسـط ویراسـتار ایجاد شـده اسـت؛ زیـرا در چاپ
سـابق مطلـب صحیـح بـوده و مرحـوم موسـویهمدانی ترجمـه درسـت و دقیقـی را از متـن عربـی المیـزان
ارائه کرده است:
اين آيات در مقام بيان حكم شكار حيوانات دريايی و صحرايی است ،نه حكم خوردن آنها و اين خود
ً
شـاهد اسـت بر اینکه بايد متعینا بگوييم مراد از «طعامه» (که ضمیر آن به بحر برمیگردد ،نه به صید)
معنای مصدری ،یعنی «خوردن» نيست ،بلكه مراد خوراکی و چیز خوردنی است .در نتيجه از حليت
صيد ،جواز شكارکردن حيوانات دريايی استفاده میشود و از طعام دريا ،حليت خوردن هر چيزی که
از دريا گرفته شود به دست میآيد.

 .7افتادگی یک عبارت
ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ُ ُ َّ َ ْ ُ
َ
ُ
َ
ْ
در تفسیر آیه« :اهلل يبدؤا الخلق ثم ي ِعيده ثم ِإلي ِه ترجعون» (روم )11 :آمده است:

و مراد از خلق ،مخلوقات اسـت و به همين جهت ضمير جمع را به آنان برگردانيد و فرمود:

«ترجعون ـ برگردانده میشويد( .المیزان ،ج  ،16ص )240
جملـه مذکـور اشـکال دارد؛ ز یـرا «ترجعـون» جمـع مذکـر حاضـر و خطـاب بـه مخاطـب اسـت و ضمیـر
ن طـور بـود .پـس از مراجعـه بـه
غایبـی در آن بـرای برگردانـدن وجـود نـدارد .متـن عربـی المیـزان نیـز همیـ 
مجمع البیان مشخص شد که بعضی از قاریان کلمه «ترجعون» را به صورت «یرجعون» قرائت کردهاند.
بنابرایـن مشـکل حـل شـد و معلـوم شـد در کالم عالمـه افتادگـی وجـود دارد و اینگونـه بایـد اصلاح شـود:
«مـراد از خلـق ،مخلوقـات اسـت[ .و بـه هميـن دلیـل بعضـی بـه صـورت «یرجعـون» قرائـت کـرده و ضميـر
جمع را به خلق به اعتبار مخلوقات برگرداندهاند« :یرجعون ـ برگردانده میشوند]».

 .8اسم مفعول ،نه اسم فاعل
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َفإ ْن َي ْصب ُروا َف َّ
ْ
ْ
َ
وی َل ُه ْم َو إن ي ْستع ِت ُبوا فما ه ْم ِم َن ال ُمعتب َ
الن ُار َم ْث ً
ين( .فصلت)24 :
ِ
ِ
ِ
ِ

« ...يسـتعتبوا» از مصـدر اسـتعتاب بـه معنـای طلـب عتبی ،يعنی رضايت اسـت .در نتيجه

اسـتعتاب بـه معنـای اسـترضا و اعتـاب کـه کلمـه «معتبین» جمع اسـم فاعل از آن اسـت به
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معنای ارضا است( .المیزان ،ج  ،17ص  ،584چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جمله« :معتبین جمع اسـم فاعل از آن اسـت» اشـتباه اسـت و باید نوشـت« :معتبین جمع اسـم مفعول
از آن است».

 .9شمال و جنوب حقيقی ،هر افق
هـر نقطـه از نقـاط زميـن کـه فـرض کنـی ،بـرای خود مشـرق و مغربی دارد که ديدنی و محسـوس اسـت ،بر
خلاف دو نقطـه شـمال و جنـوب حقيقـی ،هر افق که تنها تصور میشـود و محسـوس نيسـت( .المیزان،
ج  ،1ص )481
در متن باال جمله« :دو نقطه شمال و جنوب حقيقی ،هر افق  »...صحیح نیست؛ زیرا کلمه «حقيقی»
مضـاف و «هـر افـق» مضافالیـه اسـت .عالمـت ویرگـول معنـی را تغییر داده و صحیح آن چنین اسـت:
« ...دو نقطه شمال و جنوب حقيقی هر افق که تنها تصور میشود .»...

 .10به فاصله مختصری از ماه ،طلوع میكند
و گاهی که اين وضع در نيمه دوم ماه ،يعنی شـب هجدهم ،نوزدهم و بيسـتم ماه قمری اتفاق میافتد،
ً
ً
ظهـور زهـره تقريبـا بـا غـروب خورشـيد و غـروب آن تقريبـا بـا طلوع ماه مقارن میشـود؛ زيرا در اين شـبها
ّاول آفتاب غروب میكند و پس از آن ستاره زهره هويدا شده ،پس از يک يا دو ساعت در همان جهت
غربی افق غروب نموده و پس از آن بالفاصله و يا به فاصله مختصری از ماه ،طلوع میكند( .المیزان ،ج
 ،7ص  ،246چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
معنـی جملـه« :بـه فاصلـه مختصـری از مـاه ،طلـوع میكنـد» ،جـز ایـن نیسـت کـه سـتاره زهـره بـه فاصلـه
مختصـری از مـاه طلـوع میكنـد .در صورتـی کـه منظـور طلـوع ماه اسـت ،نه طلوع سـتاره زهـره .جابجایی
یک ویرگول و افزودن واژه «از » موجب تغییر معنی و اشتباه شده است و باید چنین باشد ...« :به فاصله
مختصری ،ماه طلوع میكند».

« .11دادن صبر »
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ً
ّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َو ما َت ْن ِق ُم ِم َّنا إ ّل َأن َآم ّ
آيات َر ّبنا ل ّما َ
جاءتنا َر ّبنا أفرغ عل ْينا َص ْبرا َو ت َوفنا ُم ْس ِل ِم َ
ين( .اعراف)126 :
ب
ا
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تعبيـر دادن «صبـر » بـه «افـراغ» اسـتعاره بـه کنايـه اسـت ،به اين معنا که خود را بـه ظرف و صبر را به آب و
دادن خدا را به ريختن آب در ظرف و لب ريزکردن آن تشبيه کردند و منظورشان اين بوده که دلهای ما
را لبريز و سرشار از صبر کن تا در برابر نزول هيچ عذابی جزع نکنيم( .المیزان ،ج  ،8ص )277
«تعبير دادن «صبر »» در جمله باال غلط است و باید چنین نوشته شود« :تعبير «دادن صبر ».
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 .12امور سهگانه
ْ
َ َ َُ ّ ُ َُ َ َُ َْ ُ ُ
َ
َ
َ
در جمله «ال َي ْس َـتک ِب ُرون ع ْن ِعباد ِت ِه و يس ِـبحونه و له يسـجدون» (اعراف )206 :امور سـهگانهای ذکر شده

کـه ذکـر باطنـی ماننـد ذکـر زبانـی بـه آن متصـف میشـود ،توضيـح اینکه نفـس میتواند متصف باشـد به
ً
حال عدم استکبار و به حال تقديس خدا و به حال سجده و کمال خشوع در برابر او  ،عینا همانطوری
که ذکر زبانی میتواند به اين سه حالت متصف باشد( .المیزان ،ج  ،8ص )501
اشکال جمله باال این است که موضوع بحث بر سر امور سهگانه است ،اما عالمت ویرگول در جمله «به
ً
حال سـجده و کمال خشـوع» امور را چهارگانه کرده اسـت و در نتیجه حتما باید حذف شـود تا سـجده
و کمال خشوع یکی حساب شود« :به حال سجده و کمال خشوع».

 .13سلمان ،نه مسلمان
َ
َ
ّ
ّ
َ
يـن ُ
يـن َآم ُنـوا َو ال ِذ َ
 ...در روايـات ديگـری بـه چنـد طر يـق نيـز آمـده کـه آيـه شـريفه« :إ ّن ال ِذ َ
هـادوا ( »...بقـره:
ِ
 )62درباره مردم مسلمان (ايرانيان) نازل شد( .المیزان ،ج  ،1ص  ،294چاپ دفتر انتشارات اسالمی)

جملـه« :مـردم مسـلمان (ايرانيـان)» اشـتباه تایپـی و صحیـح آن چنیـن اسـت« :آيـه شـريفه دربـاره مـردم
ً
سلمان (ايرانيان) نازل شد» .ضمنا به جای مردم سلمان ،قوم سلمان بهتر است.

 .14مقید ،نه مفید
نكتـه دوم اینکـه دارنـده چنيـن اراده مؤثـر  ،ای بسـا در اراده خـود بـر نيروی نفس و ثبات شـخصيت خود
ً
اعتمـاد کنـد؛ ماننـد غالـب مرتاضـان و بنابراين اراده آنان قهرا محدود و اثر آن مفيد خواهد بود ،هم برای
صاحب اراده و هم در خارج( .المیزان ،ج  ،1ص )366
ً
کلمه «مفید» غلط و کامال مغایر مقصود است و باید چنین باشد« :اثر آن مقيد خواهد بود .»...

 .15فوت ،نه قوت
و با این حال ،اگر آیت نسخ شود الزمهاش قوت آن مصلحت است .چیزی هم که کار آن آیت را بکند و
آن مصلحت را حفظ کند نیست( .المیزان ،ج  ،1ص  ،378چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جملـه« :الزمـهاش قـوت آن مصلحـت اسـت» اشـتباه و «الزمـهاش فـوت آن مصلحـت اسـت» صحیـح
است.

َْ ً
 .16مقصود «م َن َّ
الناس» است ،نه «أندادا»
ِ
مرحـوم موسـویهمدانی ایـن جملـه عالمـه را که گفته اسـت« :فکان من اتخذ هلل انـدادا  ...اتخذ من یعلم
ّ
َ َ َّ
اس َم ْن
انـه لیـس بإلـه إلهـا اتباعـا للهـوی و تهوینـا لحکـم عقلـه و لذلک نکره تحقیرا لشـأنه فقال و ِمـن الن ِ
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َْ ً
َ َّ ُ ْ ُ
اهلل أندادا» چنین ترجمه کرده است:
ون ِ
يت ِخذ ِمن د ِ
و کسـی کـه بـه غیـر خـدا ،خدايـی میگيـرد ،چيـزی را خدا گرفته کـه میداند اله نيسـت .تنها
انگيـزهاش بـر ايـن کار پيـروی هـوی و هـوس و توهيـن و بیاعتنايـی بـه حكـم عقـل خـودش
اسـت .و به همين جهت برای اینکه به چنين کسـی توهين کرده باشـد و او را ناچيز شـمرده
باشد ،کلمه «انداد» را نكره آورد( .المیزان ،ج  ،1ص  ،611چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
ّ
جملـه« :کلمـه «انـداد» را نكـره آورد» صحیـح نیسـت؛ زیرا مقصود عالمه از جملـه« :و لذلک نکره تحقیرا
َْ ً
َ َ َّ
َ ْ َ َّ ُ ْ ُ
اهلل أنـدادا» نکـره اصطالحـی نیسـت تا ما در آیـه دنبال نکره
ون ِ
ـاس مـن يت ِخـذ ِمـن د ِ
لشـأنه فقـال و ِمـن الن ِ
ّ
بگردیـم کـه انـداد اسـت یـا چیـز دیگـر  ،بلکـه «نکـره» ،یعنی او را ناشـناخته دانسـت .توضیح اینکـه در آیه
َْ ً
َ ْ َ َّ ُ ْ ُ
اهلل أنـدادا :کسـی کـه بـه جـای خدا همتایانـی برمیگزیند» ،چنین کسـی را با
ون ِ
شـریفه« :مـن يت ِخـذ ِمـن د ِ
َ ُ
َ َّ
اس َم ْن َي ّت ِخذ :برخی از مردم کسی است
کلمه «من الناس» ناشناس اعالم کرده و فرموده است«ِ :من الن ِ

که چنین عقیدهای دارد» .گویا چنین شخصی آن قدر حقیر است که او را نمیشناسد و قابل نامبردن
نیسـت .بنابرایـن مقصـود از نکـره ،کلمـه انـداد نیسـت و عبـارت« :کلمـه «انـداد» را نكـره آورد» نادرسـت
است.

 .17ماههای حرام ،نه مسجدالحرام
ْ
ْ
ٌ
ُْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
تال ِف ِيه َکب ٌير َ ،و َص ٌّد َع ْن َ
اهلل ،و کف ٌر ب ِه ،و الم ْ
رام ( . ...بقره)217 :
ح
ال
د
ج
س
يل
ب
س
قل ِق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
کلمـه «المسـجدالحرام» عطـف اسـت بـر کلمـه «سـبيل اهلل» و در نتيجـه معنا چنين میشـود کـه قتال در
مسجدالحرام صد از سبيلاهلل و صد از مسجدالحرام است( .المیزان ،ج  ،2ص )249
«مسجدالحرام» در جمله« :قتال در مسجدالحرام صد از سبيل اهلل  »...اشتباه است و باید به «ماههای
حـرام» تغییـر یابـد ،بـه ایـن صـورت« :قتـال در ماههـای حـرام صـد از سـبيل اهلل و صـد از مسـجدالحرام
است».

 .18آید ،نه آیه
کلمه «يميت» ،هم شامل مرگ در بستر میشود و هم شامل قتل؛ چون وقتی کلمه «موت» به طور مطلق
در کالم آيه شامل هر دو میشود( .المیزان ،ج  ،4ص )85
«در کالم آيه شامل هر دو میشود» غلط و صحیحش چنین است« :در کالم آيد شامل هر دو میشود».

 .19داراست
َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ ّ َ َ َ َ َ َ َ ًّ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
النكاح  ...ومن كان غ ِنيا فليستع ِفف ( . ...نساء)6 :
وابتلوا اليتامى حتى ِإذا بلغوا ِ
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يتيمـان را آزمايـش نماییـد تـا هنگامـی کـه بالـغ شـده و تمايـل بـه نكاح پيدا کننـد  ...و هر کـس از اوليای
يتيمدار است ،بهکلی از هر قسم تصرف در مال يتيم خودداری کند ( . ...المیزان ،ج  ،4ص )239
جملـه« :هـر کـس از اوليـای يتيـ م دار اسـت» غلـط اسـت و صحیحـش چنین اسـت« :هر کـس از اوليای
يتيم دارا است».

 .20قرآن ،نه انجیل
َ َْ ُ ْ ْ َ
ُ ً َ ُ ٌ َ ُ َ ّ ً َ ْ َ َ َ ْ َ ّ َْ
راة( .مائده)46 :
و آتي
ناه ِالن ِجيل ِف ِيه هدی و نور و مص ِدقا ِلما بين يدي ِه ِمن التو ِ
خـدای تعالـی جزئيـات کيفيـت نـزول انجيل بر آن جنـاب را ذكر نكرده ،آن طور که درباره تورات و انجيل
ذكر کرده( .المیزان ،ج  ،5ص  ،565چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
کلمه «انجیل» در جمله «آن طور که درباره تورات و انجيل ذكر کرده» اشـتباه اسـت و باید چنین باشـد:
«آن طور که درباره تورات و قرآن ذكر کرده».

 .21امام رضا ( ع) ،نه امام صادق( ع)
در ذیل آیه  111سوره مائده حدیثی را از کتاب معانی االخبار نقل میكند:
ن سـكيت خدمـت امـام صـادق( ع) عـرض کـرد :از چـهرو خداوند به موسـی بـن عمران يد
ابـ 
بيضا ،عصا و آلت سحر داد و به حضرت عيسی آلت پزشكی و طبابت و به رسولاهلل(ص)
کالم و سخنوری ( . ...المیزان ،ج  ،6ص  ،320چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
ایـن حدیـث در منبـع مذکـور از امـام رضـا( ع) و در منابـع دیگـر از امـام هـادی( ع) نقـل شـده اسـت .ابـن
سکیت معاصر امام صادق( ع) نبوده است.

 .22ظلم ،نه باطل
ظلـم اصـل ايمـان را باطـل نمیكنـد؛ چـون ايمـان جزو فطرت انسـانی و غیرقابل بطالن اسـت ،بلكه باطل
تنهـا باعـث پوشيد هشـدن ايمـان میگـردد ،بـه طـوری کـه ديگـر نمیتوانـد اثـر صحيـح خـود را بـروز دهـد.
(المیزان ،ج  ،7ص )279
«باطـل» در جملـه« :بلكـه باطـل تنهـا باعث پوشيدهشـدن ايمان میگردد» غلط اسـت و باید به جای آن
کلمه «ظلم» قرار بگیرد و چنین باشد« :بلكه ظلم تنها باعث پوشيدهشدن ايمان میگردد».

 .23کلمهای که در ازل نبود
َ
َ َ ٌ
ُ
َ
َ
ْ
ماننـد آيـه«َ :و ل ْـو ال ک ِل َمـة َس َـبقت ِم ْـن َر ّ ِبـك لق ِض َـي َب ْي َن ُه ْـم» (يونـس ،)19 :یعنـی «و اگر کلمـهای که در ازل
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نبود البته اختالفشان خاتمه يافته و حكم به هال كت کافران داده میشد»( .المیزان ،ج  ،7ص )452
جملـه« :ا گـر کلمـهای کـه در ازل نبـود» غلط و ترجمه درسـت چنین اسـت« :اگر نبـود کلمهای که در ازل
بود .»...

 .24قلب «واو» به «یا»
راغب در مفردات درباره معنای وارث بهشت گفته است:
«ارث» و «وراثـت» بـه معنـای انتقـال قهـری و بـدون معامله دسـترنج کسـی اسـت بـه غير و به
هميـن جهـت مالـی را کـه از ميـت بـه وارثـش منتقل میشـود «ميراث» ـ با قلـب «واو » بالف ـ و
«تراث» ـ با قلب «واو » به «تاء» ـ گويند( .المیزان ،ج  ،8ص )147
جملـه «ميـراث ـ بـا قلـب واو بـه الـف ـ» نادرسـت اسـت؛ چـون در میـراث «واو » قلب به «یاء» شـده اسـت،
نه «الف» .عبارت صحیح چنین بوده اسـت :اصل واژههای «میراث ،ارث ،تراث» وراث بوده اسـت که
«واو » در میراث قلب به «یاء» و در ارث قلب به «الف» و در تراث قلب به «تاء» شده است.

 .25جنودهم
َ َْ ََ
و همچنيـن در بسـياری از آياتـی کـه کلمـه سـكينت در آنها آمده ،کلمه جنودهم آمـده ،مانند آيه« :فأنزل
َ
ََ َ
َ َ
ُ
اهلل َس ِك َين َت ُه َعل ْي ِه َو أ ّيد ُه ِب ُج ُن ٍود ل ْم ت َر ْوها»( .المیزان ،ج  ،9ص  ،301چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
در جملـه« :در بسـياری از آياتـی کـه کلمـه سـكينت در آنهـا آمـده ،کلمـه جنودهـم آمـده» ،بایـد در واژه
«جنودهـم» فاصلـه ایجـاد شـود تـا خواننـده آن را «جنودهـم ـ لشـکریان آنهـا» نخوانـد ،بلکـه بـه این صورت
باید باشد« :کلمه جنود هم آمده» ،یعنی «جنود نیز آمده».

 .26و احساس نكنند که فرقی ميان آنان و ساير مردم نیست
و شايد غرض اصلی بيان گذشت خدا از آن سه تن متخلف بوده و گذشت از مهاجر و انصار و حتی
ً
گذشـت از رسـول خـدا صرفـا بـه منظـور دلخوشـی همـان سـه نفـر ذكـر شـده تـا از آميـزش و خلـط بـا مردم
خجالت نكشند و احساس نكنند که فرقی ميان آنان و ساير مردم نیست و ایشان و همه مردم در يک
جهت شركت دارند( .المیزان ،ج  ،9ص  ،544چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
ً
جمله« :و احساس نكنند که فرقی ميان آنان و ساير مردم نیست» قطعا غلط است و باید به یکی از این
دو صورت اصالح شود« :و احساس كنند که فرقی ميان آنان و ساير مردم نیست» یا «و احساس نكنند
که فرقی ميان آنان و ساير مردم هست».
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 .27به شر  ،نه بشر
و چهبسـا احتمـال رود کـه منظـور از جملـه مذكـور نفرينـی باشـد از خـدای تعالـی بـر منافقيـن و نظایـر آن
در قرآن زياد اسـت و نفرين خدا در همهجا به معنای تهديد بشـر اسـت( .المیزان ،ج  9ص  ،561چاپ
دفتر انتشارات اسالمی)
واژه «بشـر » در جملـه« :نفر يـن خـدا در همهجـا بـه معنـای تهديـد بشـر اسـت» ،معنـای غلطـی میدهـد و
باید کلمه بشـر جدا نوشـته شـود تا آن معنی منفی را نداشـته باشـد .به این صورت« :به معنای تهديد به
شر است».

ُ ْ ُ َ
ُ ْ ُ َ
«يش ِركون»
« .28تش ِركون» ،نه
َ َ
ی َع َّمـا ُي ْشـر ُك َ
جملـهُ :
ون» (یونـس )18 :کالم خـود خـدای تعالـی اسـت ،نـه حكايـت کالم
«س ْـبحان ُه َو تعالـ 
ِ
ُ ْ َُ َ َ
رسـول خـدا(ص)؛ ز یـرا ا گـر ايـن جمله کالم رسـول خـدا(ص) بود ،جا داشـت بفرمايد« :سـبحانه و تعالی
َع َّمـا ُي ْشـر ُك َ
ون :منـزه اسـت خداونـد از شـركی کـه شـما میورزيـد»( .المیـزان ،ج  ،10ص  ،41چـاپ دفتـر
ِ
انتشارات اسالمی)
ُ ْ َ
ون» غلط اسـت و باید کلمه ُ«ي ْشـر ُك َ
حان ُه َو َتعالی َع َّما ُي ْشـر ُك َ
ون» با «تاء»
جمله« :جا داشـت بفرمايد« :سـب
ِ
ِ
َ َّ ُ ْ ُ
ُ ْ َُ َ َ
َ
خطاب باشد ،به این صورت« :جا داشت بفرمايد« :سبحانه و تعالی عما تشرِكون».

« .29ابتدایی» ،نه «ابتاليی»
در ايـن آيـه شـريفه نسـبت اغـواء را بـه خـدای تعالـی داده و اين سـؤال پيش میآيد که مگـر خدای تعالی
کسـی را اغـواء میكنـد؟ جوابـش ايـن اسـت کـه اغـواء و اضلال ابتاليـی جايـز نیسـت بـه خـدای تعالـی
نسـبت داده شـود ،امـا اغـواء و اضلال بـه عنـوان مجـازات جايز اسـت( .المیـزان ،ج  ،10ص  ،325چاپ
دفتر انتشارات اسالمی)
کلمـه «ابتاليـی» در جملـه بـاال غلـط اسـت ،اگرچـه ممکـن اسـت معنایـش قابـل توجیـه باشـد ،ولـی
«ابتدايی» اسـت ،نه «ابتالیی»؛ چون «اغواء و اضالل ابتدايی» یک اصطالح اسـت که مرحوم عالمه در
موارد عدیده در مقابل اغواء و اضالل مجازاتی به کار میبرد .پس جمله صحیح چنین است« :اغواء و
اضالل ابتدايی جايز نیست».

« .30هود» ،نه «نوح»
َ ّ ُْ ُ
َ
ايـن آيـه بـا جملـه« :قـال ِإ ِنـي أش ِـهد اهلل» پاسـخ هـود را حكايـت میكنـد .از ايـن بيـان وجـه شـاهدگيری

نوح(علیه السالم) بر بيزار یاش از بتها روشن میشود( .المیزان ،ج  ،10ص )447
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بحث حضرت نوح نیسـت و آیه درباره حضرت هود اسـت و جمله صحیح چنین اسـت« :از اين بيان
وجه شاهدگيری هود(علیه السالم) بر بيزار یاش از بتها روشن میشود».

 .31ظلم ظالم
عاقبـت ركـون بـه ظلـم ،ظالـم را تمـاس بـا آتـش و خـود ظلـم را آتـش قرار داده اسـت و اين همـان فرق ميان
نزديکشدن به ظلم و تلبس به ظلم است( .المیزان ،ج  ،11ص  ،73چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
در جمله «ركون به ظلم ،ظالم» عالمت ویرگول باید حذف و چنین شود« :ركون به ظلم ظالم».

« .32عزیزه» ،نه «عزيز »
ََ ْ َ
ْ
حرف «الم» در َ«و لقد َه ّمت ِب ِه» برای قسـم اسـت و معنايش اين اسـت که «قسـم میخورم که به تحقيق

عزيز قصد يوسف را کرد به آنچه از او میخواست»( .المیزان ،ج  ،11ص )173
جمله صحیح چنین است« :به تحقيق عزيزه قصد يوسف را کرد».

 .33از جانب
گاهـی ترجمـه مطابقـی مشکلزاسـت ،ماننـد واژه ِ«من = از » کـه در ترجمهاین آیه معنای دیگری را منتقل
میکند:
َ
َ ْ
َ
َُ ّ ٌ
َ ُ َُ
اهلل (رعد :)11 :برای انسـان مأمورانی اسـت که از
لـه ُم َع ِقبـات ِم ْـن َب ْي ِـن َيد ْي ِـه َو ِم ْـن خل ِف ِـه َي ْحفظونـه ِم ْـن أ ْمـرِ ِ
جلو رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفاظت میكنند( .المیزان ،ج  ،11ص )414
ترجمـه «مـن» بـه «از » در عبـارت« :از فرمـان خـدا حفاظـت میكننـد» موهـم ایـن معنـی اسـت کـه مأموران
نمیگذارنـد فرمـان خـدا بـه آنهـا برسـد .ترجمـه صحیـح ایـن اسـت« :او را از جانـب خـدا یـا بـه فرمـان خدا
حفاظت میكنند».

« .34میشود» ،نه «نمیشود»
یشـود کـه وقتـی اسـباب ،قـدرت هدايـت اينـان را ندارند ،حتی
 ...بنابرایـن لغـت ،حاصـل تفر يـع ايـن نم 
قرآن هم اگر کوهها را از جای بركند و زمين را پارهپاره کند و مردگان را به زبان آورد باز نمیتواند ایشـان را
هدايت کند و چون امر همهاش به دسـت خداسـت .لذا واجب اسـت مؤمنين بدانند که خدا هدايت
کفار را نخواسته( .المیزان ،ج  ،11ص  ،493چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
کلمه «نمیشود» در جمله« :حاصل تفريع اين نمیشود  »...صحیح نیست و باید چنین شود« :حاصل
تفريع اين میشود .»...
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« .35با چيز ديگر » ،نه «يا چيز ديگر »
«احلال» بـه معنـای نهـادن چيـزی در محلـی اسـت .البتـه اگـر از قبيـل اجسـام اسـت معنايـش مجـاور
َ
قـراردادن آن جسـم يـا چيـز ديگـر و ا گـر از اعـراض اسـت ،معنايـش داخلکـردن آن عـرض در چيـز ديگـر
میشود( .المیزان ،ج  ،12ص )78
کلمـه «یـا» در جملـه« :مجـاور قـراردادن آن جسـم يـا چيـز ديگـر » غلـط اسـت و معنـی را تغییـر میدهـد.
«مجاور قراردادن آن جسم با چيز ديگر » صحیح است.

« .36پیروی» ،نه «پيروزی»
ً
وقتی اوضاع و احوال صدر اسالم با مصداق بودن مشركين و اهل کتاب سازگار نشد ،قهرا باقی میماند
فرقه سوم ،يعنی منافقين که در ظاهر مسلمان بودند و تظاهر به اسالم میكردند و در ميان مسلمانان يا
از راه فاميلـی و يـا از راه پيـروزی عقيـده و مسـلک بقـا و دوام يافتـه( .المیـزان ،ج  ،13ص  ،191چـاپ دفتر
انتشارات اسالمی)
نسـبتدادن «پيروزی» به مسـلک منافقان نادرسـت اسـت و «پیروی» صحیح اسـت« :و يا از راه پيروی
عقيده و مسلک».

« .37همچنان که زجاج و بعضی گفتهاند»:
در کشـاف احتمال داده که حال برای موصول باشـد ،نه مفعول «خلقت» .همچنان که زجاج و بعضی
گفتهانـد :در هـر حـال حاليهبـودن خلاف ظاهر اسـت؛ زيرا کلمه «طينا» جامد اسـت و حال بايد مشـتق
باشد( .المیزان ،ج  ،13ص  ،197چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جمله« :در هر حال حاليهبودن خالف ظاهر است» سخن زجاج نیست .دو نقطه « »:بعد از گفتهاند در
عبـارت« :همچنـان کـه زجـاج و بعضـی گفتهانـد :در هر حال  »...جمله را غلط کرده اسـت و باید به این
صورت باشد«:همچنان که زجاج و بعضی گفتهاند .در هر حال .»...

« .38معلول» نه «معلوم»
ناگز يـر بايـد خـودش واجـد کمـال وجـودی معلـول باشـد و همچنيـن معلـوم ممثـل و مجسـمکننده وجود
علت باشد ،البته در مرتبه نازلهای( .المیزان ،ج  ،13ص  ،269چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جمله مذکور باید چنین باشد« :و همچنين معلول ممثل و مجسمکننده وجود علت باشد».

« .39و اگر تعلق بگيرد» ،نه «و اگر تعلق نگيرد»
و اين جريان نمودار حال آدمی اسـت و میفهماند که به طور کلی دل آدمی به چيزی که فانی میشـود
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تعلـق نمیگيـرد و ا گـر تعلـق نگيـرد ،نـه از آن جهـت اسـت کـه تغييـر و زوال میپذيرد ،بلكـه از اين جهت
است که در آن بويی از بقاء استشمام میكند( .المیزان ،ج  ،13ص )431
جمله« :و اگر تعلق نگيرد  »...غلط است و باید چنین شود« :و اگر تعلق گيرد ،نه از آن جهت است که
تغيير و زوال میپذيرد ،بلكه از اين جهت است که در آن بويی از بقاء استشمام میكند».

« .40مصدر نوعی» ،نه «مفید نوعی»
بـا در نظرگرفتـن اینکـه حكمـت بنـاء نـوع (مفيـد نوعـی) از حكـم اسـت ،میتـوان گفـت :مـراد بـه حكـم
همان علم به معارف حقه الهيه و کشـف حقايقی که در پرده غيب اسـت و از نظر عادی پنهان اسـت
میباشد( .المیزان ،ج  ،14ص )23
کلمه «مفید نوعی» غلط است و باید اینگونه باشد« :اینکه «حكمت» بناء نوع (مصدر نوعی) از حكم
است».

« .41واو» و «قاف» و «ياء»
« ...تقی» صفت مشبهه از تقوی است و تقوی به اصطالح علمای علم صرف مثال واوی است ،يعنی
ماده اولیاش قاف و واو و ياء بوده( .المیزان ،ج  ،14ص  ،25چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جملـه« :مـاده اولـیاش قـاف و واو و يـاء بـوده» غلـط اسـت؛ چـون کلمـه «تقـوی» از «وقایه» اسـت که ماده
اولیاش «واو » و «قاف» و «ياء» است ،نه «قاف» و «واو » و «ياء» .در چاپ قبلیاش هم نوشته بود« :ماده
اولیاش واو و واو و ياء بوده» که آن هم اشتباه است.

« .42تا کید» ،نه «تأکید»
َ َّ
َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َُ َ
ف َت َولی ِف ْرع ْون فجمع ک ْيده ث ّم أتی (طه ،)60:يعنی بعد از آنکه رفت تأ کید خود را جمع کند برگشت و به
ميعاد آمد( .المیزان ،ج  ،14ص  ،241چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
کلمه «تأ کید» غلط است و باید دو کلمه باشد و صحیح آن «تا کید» است به این صورت« :بعد از آنکه
رفت تا کید خود را جمع کند».

« .43هارون» ،نه «فرعون»
از آنجايی که دعوت موسی و فرعون که مأمور شدند آن را به فرعون برسانند مشتمل بر مسئله جزاء بود.
(المیزان ،ج  ،14ص )234
«موسـی و فرعون» در جمله« :از آنجايی که دعوت موسـی و فرعون که مأمور شـدند» غلط اسـت و باید
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«موسی و هارون» شود« :از آنجايی که دعوت موسی و هارون که مأمور شدند آن را به فرعون برسانند».

« .44تنزيه فعل خدا را نقص و عيب»
و امـا اینکـه چطـور تسـبيح و تحميـد خـدا رضـا مـیآورد؟ وجهش اين اسـت که تنزيه فعل خـدا را نقص و
عيب( .المیزان ،ج  ،14ص )333
«تنزيه فعل خدا را نقص و عيب» نادرست است و باید چنین شود« :تنزيه فعل خدا از نقص و عيب».

« .45معترف» ،نه «متصرف»
َ
ُ
ََ
ّ
ـاه ِد َ
ين» از ايـن حقيقـت کشـف کـرده کـه وی متصـرف بـه اين
آنگاه بـا جملـه َ«و أنـا َعلـ 
ی ذ ِلك ْـم ِم َـن الش ِ
حقيقت و ملتزم به لوازم و آثار آن است( .المیزان ،ج  ،14ص  ،420چاپ دفتر انتشارات اسالم)
کلمـه «متصـرف» در جملـه بـاال اشـتباه و «معتـرف» صحیـح اسـت« :کـه وی معتـرف بـه ايـن حقيقـت و
ملتزم به لوازم و آثار آن است».

« .46قوی است» ،نه «قوی نیست»
ً َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ
ممكـن هـم هسـت جملـه «إ ْذ َذ َه َ
غاضبـا فظـن أن لـن نق ِـدر علي ِـه» در مـورد تمثيـل وارد شـده باشـد و
ـب ُم ِ
ِ

معنايش اين باشد که رفتن او و جدايیاش از قومش مانند رفتن کسی بود که از مواليش قهر کرده باشد
و پنداشته باشد که مواليش بر او دست نمیيابد .اين احتمال از اين نظر قوی نیست که پيامبری چون
ً
ً
يونـس شـأنش اجـل از ايـن اسـت کـه حقیقتـا و واقعا از مواليش قهر کند و بهراسـتی بپنـدارد که خدا بر او

قادر نیست .پس آيه شريفه از باب تمثيل است ،نه حكايت يک واقعيت خارجی( .المیزان ،ج  ،14ص
 ،444چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جملـه« :ايـن احتمـال از ايـن نظـر قـوی نیسـت» غلط و اینگونه صحیح اسـت« :اين احتمـال از اين نظر
قوی است».

 .47از زوال
تمكيـن یعنـی برقراركـردن چيـزی در یـک مـكان و ايـن كنايـه اسـت از ثبـات آن چيـز و زوال و اضطـراب و
تزلزلناپذيری آن ،به طوریكه ( . ...المیزان ،ج  ،15ص  ،211چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جمله« :كنايه است از ثبات آن چيز و زوال و اضطراب» نادرست است و باید چنین شود« :كنايه است
از ثبات آن چيز از زوال و اضطراب».
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« .48منشأ اصلی تکذيب»
َْ ُ َْ ُ َ ُُ ً
ً
و اینکـه فرمـود« :بـل کانـوا ال يرجـون نشـورا» ،معنايـش ايـن اسـت کـه از معاد نمیترسـند و يا اصلا از معاد
مأيوسند و چنين احتمالی نمیدهند و مراد اين است که منشأ اصلی تکذيب آنان بر کتاب و رسالت
و اندرزنگرفتن به اين موعظه شافيه و عبرتنگرفتنشان به آن چيزهايی که مايه اعتبار عبرتگيرندگان
است( .المیزان ،ج  ،15ص )301
ً
حرف «واو » در جمله «و اندرزنگرفتن» حتما باید حذف شـود تا «اندرزنگرفتن» خبر برای «منشـأ» بشـود،
نـه عطـف بـر آن .صحیـح آن چنیـن اسـت« :منشـأ اصلی تکذيب آنان بر کتاب و رسـالت انـدرز نگرفتن
به اين موعظه شافیه  ...است».

« .49غربیب» ،نه «غریب»
«جـدد» جمـع «جـده» ـ بـه ضمـه «جيـم» ـ بـه معنـای جـاده و راه اسـت  ...و «غرابيـب» جمـع «غريـب» بـه
معنـای سـياهی شـديد اسـت و غـراب (كالغ سـياه)و (المیـزان ،ج  ،17ص  ،58چـاپ دفتـر انتشـارات
اسالمی)
«غرابيب» جمع «غربيب» است.

 .50و عملش بر دقایق امور
یشـود :خدا بـا احاطه و عملش بـر دقایق امور ( .المیـزان ،ج ،18
معنـای اینکـه خـدا لطيـف اسـت ايـن م 
ص )56
«و عملش بر دقایق امور » غلط و صحیحاش این است« :و علمش بر دقایق امور ».

« .51خبر » ،نه «خیر »
َ
ْ َُ
َ
ُ
َ
فاس ٌـق ِب َن َب ٍـإ فت َب ّينـوا ( ...حجـرات :)6:خـدای سـبحان در ايـن آيـه اصـل عمـل بـه خيـر را کـه
ِإن
جاءك ْـم ِ
اصلی است عقاليی امضاء کرده؛ چون اساس زندگی اجتماعی بشر به همين است که وقتی خبری را
میشنوند به آن عمل کنند( .المیزان ،ج  ،18ص  ،464چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جملـه« :خـدای سـبحان در ايـن آيـه اصـل عمـل بـه خيـر را کـه اصلـی اسـت عقاليـی امضاء کـرده» غلط
اسـت و صحیـح آن چنیـن اسـت« :خـدای سـبحان در ايـن آيـه اصـل عمـل بـه خبـر را کـه اصلـی اسـت
عقاليی امضاء کرده است».

« .52نکاح و ارث» ،نه «نکاح وارث»
ايمان اسـت که کليد سـعادت دنيا و آخرتسـت ،نه اسلامی که جز فواید صوری ،از قبيل تأمین جانی و
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شركت با مسلمانان واقعی در جواز نكاح وارث خاصيتی ندارد( .المیزان ،ج  ،18ص  ،494چاپ دفتر
انتشارات اسالمی)
جمله باال باید چنین شود« :در جواز نكاح و ارث خاصيتی ندارد».

 .53خبر نه خیر
َ
َ
َ
ّ
ُ ّ
ْ
ْ
ـمال» (واقعـه )41:ايـن جملـه مركـب اسـت از مبتـدای «أصح ُ
ـمال مـا أصح ُ
ـاب
َ«و أ ْصح
ـاب ِ
ـاب ِ
الش ِ
الش ِ
َ
ُ ّ
ّ
مال»( .المیزان ،ج  ،19ص  ،213چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
مال» و خير «ما أ ْص
حاب ِ
ِ
الش ِ
الش ِ
َ
ُ ّ
مال» صحیح است.
و خبر «ما أ ْص
حاب ِ
الش ِ
« .54اشتمالش» ،نه «استعمالش»
 ...منظور آيه شـريفه تعظيم امر قرآن اسـت ،به خاطر اسـتعمالش بر معارف حقيقی ( . ...المیزان ،ج ،19
ص )380
«استعمالش» غلط و «اشتمالش» صحیح است ...« :به خاطر اشتمالش بر معارف حقيقی .»...

« .55انذار نشدند» ،نه «انذار شدند»
ُ ْ َ َ ْ ً ُْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ
َ
غافلـون (يس :)6 :تا قومی که پدرانشـان به کتب آسـمانی پيشـين
و آيـهِ « :لتن ِـذر قومـا مـا أن ِـذر آباؤهـم فهـم ِ
انذار شدند تو هم خود آنها را به اين قرآن انذار کنی و بترسانی که ایشان غافلاند»( .المیزان ،ج  ،20ص
 198چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
این ترجمه موافق نظر عالمه در سوره یس نیست .ترجمه آیه در سوره یس المیزان چنین است:
تا تو با آن مردمی را انذار کنی که پدرانشان انذار نشده بودند و در غفلت قرار داشتند.

« .56منظور از سیئه»
ذیل آیه  78سوره نساء چنین آمده است:
منظـور از حسـنه ،فتـح و فيـروزی و غنيمـت اسـت( ،در صورتـی کـه در جنگهـا بـر دشـمن
غالـب آينـد) و کشتهشـدن و مجروحگشـتن و گرفتـار و اسيرشـدن اسـت (در صورتـی کـه
شكست بخورند)( .المیزان ،ج  ،5ص )8
در عبـارت بـاال کلمـه «و منظـور از سـیئه» از قلـم افتـاده اسـت .در نتیجـه مـوارد مربـوط بـه سـیئه هـم جـزء
حسـنه به شـمار آمده اسـت .صحیح آن چنین اسـت« :و منظور از سـیئه ،کشتهشـدن و مجروحگشـتن و
گرفتار و اسيرشدن است».
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بخش دوم :اشکاالت ترجمه آیات قرآن کریم
یکی از اشـکاالت اساسـی ترجمه المیزان تعارض برخی از ترجمه آیات با نظرات تفسـیری عالمه اسـت.
چنانکه میدانید متن تفسـیر المیزان به عربی اسـت و مرحوم عالمه طباطبایی آیات قرآن را به فارسـی
ترجمه نکرده اسـت ،بلکه مرحوم موسـویهمدانی پس از ترجمه متن تفسـیر  ،آیات قرآن را در ابتدای هر
بخش ،خود ترجمه کرده و بر آن افزودهاست .اینجانب در حین مطالعه ترجمهآیات دریافتم که برخی
ً
از ترجمهها با نظر عالمه کامال مغایر است .اگرچه ترجمه مرحوم موسویهمدانی از نوع ترجمه آزاد بوده
و مضمون آیه را به زیبایی منتقل کرده اسـت و در مقایسـه با سـایر ترجمهها ترجمهای شـیوا و از حیث
ً
ً
ً
معنا عمدتا صحیح و غالبا مطابق نظر مشهور است ،ولی چون عالمه در تفسیر آیه صراحتا برخی از آن
نظرات را مردود دانسته است ،خواننده کتاب دچار سردرگمی میشود؛ زیرا ابتدا ترجمه آیه را میخواند
و چـون بـه تفسـیر آن میرسـد میبینـد معنـای آیـه چیـز دیگـری اسـت .گفتنـی اسـت تعـداد مـواردی کـه
ترجمه آیات با نظر عالمه معارض است ،افزون بر  50مورد است .در اینجا به چند مورد که با نظر عالمه
مخالفت صریح دارد برای نمونه اشاره میکنم.
َّ َّ َّ ُ ُ
ُ ٌّ
ْ ْ َُ ُ َ َ
اهَّلل َوال َّراس ُخ َ
َ ...و َما َي ْع َل ُم َت ْأو َيل ُه إ َّل ُ
ون َآم ّنا ِب ِه كل ِم ْن ِع ْن ِد َر ّ ِب َنا َو َما َيذك ُر ِإل أولو
ون ِفي ال ِعل ِم يقول
ِ
ِ ِ
َْْ
َ
اب( .آلعمران)7:
ب
ل
ال ِ
این آیه چنین ترجمه شده است:
در حالی که تأویل آن را نمیداند مگر خدا و راسـخين در علم ( . ...المیزان ،ج  ،3ص ،28
چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
در این ترجمه راسخون به «اهلل» عطف شده است ،در حالی که عالمه میفرماید:
ْ ْ
الراس ُـخ َ
َ
ون ِفـي ال ِعل ِـم» عطـف به آن نیسـت تا معنا چنين شـود« :تأویلـش را نمیداند مگر
و امـا جملـه«َ :و ّ ِ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ٌ
خدا و راسخون در علم» ،بلكه جملهای از نو و در حقيقت فراز دوم جمله«َ :فأ َّما ال ِذ َ
ين ِفي قل ِوب ِه ْم َز ْيغ»
است( . ... ،المیزان ،ج  ،3ص )42
ترجمه مطابق نظر عالمه چنین میشود« :در حالی که تأویل آن را نمیداند مگر خداوند .و اما راسخان
در علم میگويند به همه قرآن ايمان داريم .»...
َ ْ ْ َْ ْ
َّ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ
ً
َ
ون َعل ْي ِه ْم ش ِهيدا( .نساء)159:
تاب ِإل ليؤ ِمنن ِب ِه قبل مو ِت ِه و يوم ال ِقيام ِة يك
و ِإن ِمن أه ِل ال ِك ِ
این آیه چنین ترجمه شده است:
هيـچ فـردی از اهـل کتـاب نیسـت مگـر آنکـه قبـل از مرگـش بـه طـور حتـم بـه عيسـی ايمـان
میآورد و عيسی در قيامت علیه آنان گواه خواهد بود( .المیزان ،ج  ،5ص )210
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کلمه «علیه آنان» با نظر عالمه مسـاعد نیسـت؛ چون از آیه چنین برداشـت میشـود که حضرت عیسـی
بـه نفـع گروندگانـش شـهادت میدهـد ،نه علیه آنان .بنابراین باید چنیـن ترجمه کرد« :هيچ فردی از اهل
کتـاب نیسـت مگـر آنکـه قبـل از مرگـش بـه طور حتم به عيسـی ايمـان میآورد و عيسـی در قيامت بر آنان
گواه خواهد بود».
َ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ْ َّ َ َ َّ
اغر َ
ين( .اعراف)13:
قال فاه ِبط ِمنها فما يكون لك أن تتكب َر ِفيها فاخ ُرج ِإنك ِمن الص ِ ِ
این آیه چنین ترجمه شده است:
فرمود از آسـمان فرود شـو که در اینجا بزرگی و نخوتکردن حق تو نیسـت ،برون شـو که تو از
حقيرانی.
اما عالمه فرود از آسمان را رد میکند و میفرماید:
َ ْ ُ ْ َّ َ َ َّ
الص ِاغر َ
ين» تأ کید
«صاغرين» جمع «صاغر » و به معنای خوار و ذليل اسـت و جمله« :فاخرج ِإنك ِمن
ِ
است برای جمله«َ :ف ْ
اه ِب ْط ِم ْنها» .برای اینکه «هبوط» همان خروج است و تفاوتش با خروج تنها در اين
اسـت که هبوط خروج از مقامی و نزول به درجه پايينتر اسـت و همين معنا خود دليل بر اين اسـت که
مقصـود از هبـوط فرودآمـدن از مـكان بلنـد نیسـت ،بلكـه مـراد فرودآمـدن از مقـام بلنـد اسـت و ايـن مؤ يـد
ادعـای ماسـت کـه گفتيـم ضميـر در «منهـا» و «فیهـا» بـه «منزلـت» برمیگـردد ،نـه بـه آسـمان و يا بهشـت.
یشـود کـه خـدای تعالـی فرمـود« :بـه جـرم اینکـه هنگامـی کـه تـو را امـر کـردم
بنابرایـن معنـای آيـه چنيـن م 
سـجده نكـردی ،بايـد از مقامـت فـرود آيـی؛ چـون مقـام تـو مقـام خضـوع و فرمانبـری بـود و تو نمیبايسـتی
در چنيـن مقامـی تكبـر کنـی ،پـس برون شـو که تو از خوارشـدگانی»( .المیـزان ،ج  ،8ص  ،34چاپ دفتر
انتشارات اسالمی)
َ
َ
ْ ُْ
ين ُيسار ُع َ
يا أ ُّي َها ال َّر ُس ُول ال َي ْح ُز ْن َك ّال ِذ َ
ون ِفي الكفرِ ( .مائده)41:
ِ
چنین ترجمه شده است:
هان ای رسول ،کسانی که به سوی کفر شتافتند تو را اندوهگين نسازند.
مرحوم عالمه طباطبایی کلمه «به سوی کفر » را نمیپسندد و میفرماید:
منافقيـن کسـانی بودنـد کـه در کفـر ب هسـرعت راه میپيمودنـد و از افعـال و اقوالشـان آثـار کفـر يكـی پـس
یشـد .پـس ايـن منافقيـن کافـر و شـتابگر در کفرشـان هسـتند و معلـوم اسـت کـه
از ديگـری مشـاهده م 
مسـارعت «در کفـر » معنايـش غيـر از مسـارعت «بـه سـوی کفـر » اسـت( .المیـزان ،ج  ،5ص  ،555چـاپ
دفتر انتشارات اسالمی)
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پـس ترجمـه صحیـح چنیـن اسـت« :هـان ای رسـول ،کسـانی کـه در کفـر شـتاب دارنـد ،تـو را اندوهگيـن
نسازند».
ْ
ُ َ َ
َ
َو َل ْو َأ َّن ُه ْم َأ َق ُاموا َّ
الت ْو َر َاة َو ِال ْن ِجيل َو َما أ ْن ِزل ِإل ْي ِه ْم ِم ْن َر ّ ِب ِه ْم ( . ...مائده)66:
چنین ترجمه شده است:
و اگر اينان تورات و انجيل را بدون کموکاست و همچنین قرآنی را که به سویشان نازل شد،
اقامه کنند . ...
ُْ َ َ
ً
مرحـوم موسـویهمدانی َ«مـا أنـزِل ِإل ْي ِه ْـم» را بـه قـرآن ترجمـه کـرده اسـت ،امـا عالمـه صریحـا رد میکنـد و
میفرماید:

ُْ َ َ
مـراد از جملـه «مـا أنـزِل ِإل ْي ِه ْـم» غیـر از تـورات و انجيـل ،سـاير کتبـی اسـت کـه منسـوب اسـت بـه انبيـای

سلف و آن روز در دسترس اهل کتاب بوده است ،مانند مزامير داود( ع) که قرآن آن را زبور خوانده است
ُْ َ َ
و امثال آن و احتمال اینکه مراد از «ما أنزِل ِإل ْي ِه ْم» قرآن باشد ،احتمال بعيدی است؛ چه قرآن با احكام
خـود شـرايع و احـكام تـورات و انجيـل را نسـخ کـرده .بـا ايـن حـال چگونـه ممكـن اسـت در آرزوی عمل به
انجيل و تورات ،قرآن هم به آن دو عطف شود و گفته شود :اگر اهل کتاب تورات و انجيل و قرآن را عمل
میكردند فالن طور میشد( .المیزان ،ج  ،6ص )52
َ ْ
َ َ َ َ
َ
َ ُ َ
ين ِم ْن َب ْع ِد ِه ْـم ال َي ْع َل ُم ُه ْم إ َّل ُ
ـود َو ّال ِذ َ
أ َل ْـم َيأ ِت ُك ْـم َن َب ُـؤا ّال ِذ َ
عاد و ث ُم
يـن ِم ْـن ق ْب ِلك ْـم ق ْـو ِم ُن
اهلل
وح َو ٍ
ِ
َ ُ َ
ْ
ُ
ٍ َْ
َْ
واه ِه ْم ( . ...ابراهیم)9:
نات ف َر ّدوا أ ْي ِد َي ُه ْم ِفي أف ِ
جاءت ُه ْم ُر ُسل ُه ْم ِبال َب ِّي ِ
چنین ترجمه شده است:
مگـر خبـر کسـانی کـه پيـش از شـما بودهانـد از قـوم نـوح و عاد و ثمود و کسـانی که پـس از آنها
بودهاند به شـما نرسـيده که جز خدا آنها را کسـی نمیداند .پيغمبرانشـان با دليلهای روشـن
به سویشان آمدند و آنها دستهایشان را (از حیرت) به دهانهایشان بردند . ...
مفهوم ترجمهاین است که کفار دستهای خودشان را از حیرت به دهان خود میگذاشتند ،اما عالمه
میفرماید:
َ ُ َ
دو ضميـری کـه در «ايديهـم» و «افواههـم» اسـت هـر دو  ،به «رسـل» برمیگـردد و جمله« :ف َـر ّدوا أ ْي ِد َي ُه ْم ِفي
َْ
واه ِه ْم :دستهایشان را به دهانهایشان بردند» کنايه است از اینکه انبيا را مجبور به سكوت و نگفتن
أف ِ
حـق میكردنـد .گو يـا دسـت انبيـاء را میگرفتنـد و بـر دهانهایشـان میگذاشـتند و بـه ايـن وسـيله اعلام
میكردند که بايد از سخن حق صرفنظر کنند .مفسرين در معنای اين آيه اقوال دیگری دارند که قابل
اعتنا نیست( .المیزان ،ج  ،12ص  ،32چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
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گفتنی است ترجمه مذکور از آیه یکی از همان اقوال است که عالمه فرموده قابل اعتنا نیست.
ساب ُه ْم َو ُه ْم في َغ ْف َلة ُم ْعر ُض َ
ْاق َت َر َب ِل َّلناس ِح ُ
ون( .انبیاء)1:
ِ
ٍ ِ
ِ
چنین ترجمه شده است:
زمان حسابدادن این مردم نزدیک شد و آنها در بیخبری همچنان روی گردانند.
ولی عالمه فرموده است:
مراد از حساب ،خود حساب است ،نه زمان آن و الزم نیست کلمه زمان را در تقدير بگیریم؛ چون غرض
در مقـام آيـه متعلـق بـه يـادآوری خـود حسـاب اسـت ،نـه روز حسـاب؛ بـرای اینکه آنچـه مربوط بـه اعمال
بندگان میشود حساب اعمال است( .المیزان ،ج  ،14ص  ،343چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
پس معنی چنین میشود« :حساب اعمال مردم برای مردم نزديک شد».
ُق ْل َما َي ْع َب ُأ ب ُك ْم َر ّبي َل ْو َل ُد َع ُاؤ ُك ْم َف َق ْد َك َّذ ْب ُت ْم َف َس ْو َف َي ُك ُ
ون ِل َز ًاما( .فرقان)77:
ِ
ِ
چنین ترجمه شده است:
بگو اگر عبادتان نباشد ،پروردگار من اعتنايی به شما ندارد؛ ز یرا شما تکذيب کردهايد .پس
بهزودی نتيجهاش را خواهيد ديد.
مرحوم عالمه این معنی را رد کرده و فرموده است:
بعضـی از مفسـرين گفتهانـد« :جملـه «دعاؤکـم» از بـاب اضافـه مصـدر بـه فاعـل اسـت و مـراد از دعـا هـم
عبادت خدای سبحان است و معنا اين است که :بگو پروردگار من اعتنا و اهتمامی به کار شما ندارد
و يا شما را باقی نمیگذارد اگر او را عبادت نکنيد».
َ َ ْ َ َّ
ولی اين تفسـير با تفريع بعدی ،يعنی جمله «فقد کذ ْب ُت ْم» نمیسـازد و به وجه روشـنی نتيجه جمله مورد
بحـث قـرار نمیگيـرد و ا گـر جملـه مـورد بحث از باب اضافه مصدر به فاعـل خودش و مراد از «دعاؤکم»،
«دعايتان» بود ،جا داشت ديگر تفريع نکند و بدون «فا»ی تفريع بفرمايد« :و قد کذبتم».
اما دیگران گفتهاند« :جمله «دعاؤکم» از باب اضافه مصدر به مفعول خودش است و فاعل آن ضميری
اسـت کـه بـه کلمـه «ر بـی» برمیگـردد و معنايـش ايـن اسـت کـه :ای رسـول مـن ،بـه ايشـان بگو اگـر دعوت
پـروردگارم شـما را نبـوده باشـد ،نـزد پـروردگار مـن قـدر و منزلتـی نداريـد و وجـود و عدمتـان نـزد او يکسـان
است»( .المیزان ،ج  ،15ص )340
یشـود« :بگـو ا گـر دعـوت پـروردگارم شـما را [بـه دیـن] نباشـد[ ،شـما هیـچ ارزشـی
پـس معنـی چنیـن م 
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نداشـته] و پـروردگار مـن اعتنايـی بـه شـما نـدارد؛ ز یـرا شـما تکذيـب کردهايـد .پـس بـهزودی نتيجـهاش را
خواهيد ديد».
َ
َ
ًَ ْ َ
ْ
َفأ ْن َج ْي ُ
عال ِم َ
ناه َو أ ْص َ
حاب َّ
ين( .عنکبوت)15:
الس ِف َين ِة َو َج َعلناها آية ِلل
چنین ترجمه شده است:
پـس مـا او و یارانـش را کـه در کشـتی قـرار گرفتـه بودنـد ،نجـات داديـم و آن کشـتی را آيتی برای
عالميان کرديم.
َ ْ
«ج َعلناها» را به کشتی برگردانده است ،ولی عالمه میفرماید:
در این ترجمه ضمیر
از ظاهر عبارت برمیآيد که ضمير در «جعلناها» به واقعه و يا به نجات برمیگردد و اما اینکه بگوييم به
سفينه(کشتی) برمیگردد بعيد است( .المیزان ،ج  ،16ص )171
ُ
َ َ َّ َ َ ُ
َُ َ
السوای َأ ْن َک َّذ ُبوا بآيات اهلل َو ُ
ساؤا ُّ
کانوا ِبها َي ْس َت ْه ِزؤ َن( .روم)10:
عاقبة ال ِذين أ
ِ ِ ِ
ث ّم کان ِ
چنین ترجمه شده است:
ـرانجام کسـانی که بدیها را به بدترين وجه مرتكب میشـدند ،اين شـد که آيات خدا را
وس
ِ
تكذيب نموده و به آن استهزاء کنند.

َ َ َّ
مترجـم محتـرم در ایـن ترجمـه اسـم «کان» را جملـه « أ ْن کذ ُبـوا» گرفتـه اسـت ،ولـی عالمـه میفرمایـد اسـم
«کان» کلمه ُّ
«السوای» است و در این صورت معنی به طور کلی تغییر میکند .کالم عالمه چنین است:
اين آيه سـرانجام کار سـتمگران مذكور را بيان میكند و کلمه «عاقبة» با «نصب» خوانده میشـود؛ چون
خبر «کان» اسـت و اسـم «کان» کلمه ُّ
«السـوای» اسـت و تقدیم خبر بر اسـم «کان» حصر را افاده میکند
تـا بفهمانـد کـه سرانجامشـان جـز «سـوأی» چيـز دیگـری نیسـت( .المیـزان ،ج  ،16ص  ،239چـاپ دفتـر
انتشارات اسالمی)
پس معناي درسـت اين اسـت که :سـپس سـوء العذاب سـرانجام کار کسانی شد که عمل بد میكردند و
غير اين سرانجامی نداشتند .برای اینکه آيات خدا را تكذيب و استهزاء میكردند.
ََْ ْ َ َ َ
يـن ُذ ُوقـوا مـا ُک ْن ُت ْـم َت ْكس ُـب َ
َ َ َ ْ َ َّ
َ ْ
ُ َ َْ
يـل ِل َّلظا ِل ِم َ
ون.
ـذاب يـوم ال ِقيام ِـة و ِق
ِ
أ فمـن يت ِقـي ِبوج ِه ِـه سـوء الع ِ
(زمر )24:

چنین ترجمه شده است:
آيا کسی که روی خود را از عذاب بد روز قيامت حفظ میكند [مثل بیپروايان است].
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مترجـم محتـرم منظـور از «مـن یتقـی» را افـراد پرهیـزکار گرفتـه اسـت ،در حالـی کـه عالمـه بـر عکـس« ،مـن
یتقـی» را اهـل عـذاب دانسـته کـه عـذاب را بـا صـورت خـود دفـع میکند تا جانـش محفوظ بماند .ایشـان
میفرماید:
کلمه «يوم القيامة» متعلق اسـت به کلمه «يتقی» و معنايش اين اسـت :آيا کسـی که تالش میكند روی
خـود از عـذاب بـد قيامـت نگـه بدارد ،چون با دسـت نمیتواند؛ زيرا دسـتهايش را به گردنش بسـتهاند،
ً
مثل کسی است که اصال مكروهی به او نمیرسد؟
َ
بعضی هم گفتهاند« :جمله َ«ي ّت ِقي ِب َو ْج ِه ِه» به آن معنايی که کردهاند درسـت نیسـت؛ زيرا «وجه» (روی)

از چيزهايـی نیسـت کـه آدمـی بـا آن مكروهـی را از خـود دور کنـد ،بلكـه مـراد آن اسـت کـه کليـه اعضا و يا

فقـط صـورت خـود را در دنيـا از عـذاب قيامـت حفـظ کنـد و قيد «يوم القيامة» قيد عذاب اسـت ،نه قيد
ََ
َ
حفظکردن .در نتيجه منظور عكس معنای سـابق اسـت؛ برای اینکه در وجه قبلی جمله «أ ف َم ْن َي ّت ِقي»
وصـف دوزخيـان بـود و در ايـن وجـه ،وصـف اهـل نجـات اسـت و معنايـش اين اسـت که آيا کسـی که در
دنيـا بـه وسـيله تقـوی خـود را از عـذاب روز قيامـت حفظ میكند ،مثل کسـی اسـت که بر کفـر خود اصرار
مـیورزد؟ ليكـن ايـن تفسـير خالـی از تكلـف نیسـت»( .المیـزان ،ج  17ص  ،391چـاپ دفتـر انتشـارات
اسالمی)
پس باید چنین ترجمه شود« :آيا کسی که عذاب بد را در روز قيامت با روی خود دفع میکند [مثل کسی
است که ایمن از عذاب است؟]».
َأ ْم َي ُق ُول َ
ْ ُ
ون ِ َ َ َ ُ
ون( .طور )30:
شاع ٌر نت َر ّبص ِب ِه َر ْي َب ال َمن ِ
چنین ترجمه شده است:
و يـا میگوينـد شـاعری اسـت کـه اميدوار يـم و منتظريـم مرگـش برسـد و از مزاحمتـش آسـوده
گرديم.
عالمه در ذیل همین آیه میفرماید:
کلمه «أم» منقطعه و به معنای «بلكه» است ،نه به معنای «و يا»( .المیزان ،ج  ،19ص )27
َُ ً
ً
ناه َّ َ َ
إ َّنا َه َد ْي ُ
شاكرا َو ِإ َّما کفورا( .انسان)3:
الس ِبيل ِإ ّما ِ
ِ
چنین ترجمه شده است:
ما راه [حق و باطل] را به انسـان نموديم .حاال خواهد هدايت پذيرد و شـكر اين نعمت گويد
و خواهد آن نعمت را کفران کند.
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مترجـم واژه «سـبیل» را مطلـق راه دانسـته ،چـه حـق و چـه باطـل ،اما عالمه فرموده منظور از «سـبیل» فقط
راه حق است .متن تفسیر چنین است:
مراد از «سـبيل» سـبيل به حقيقت معنای کلمه اسـت و آن مسـيری اسـت که آدمی را به غايت مطلوب
برساند و غايت مطلوب همان حق است( .المیزان ،ج  ،20ص  ،195چاپ دفتر انتشارات اسالمی)

بخش سوم :نمونههایی از اغالط حروفچینی و نگارشی
عالوه بر اشکاالت محتوایی که مواردی از آن ذکر شد ،اشکاالت نگارشی و اغالط تایپی فراوانی نیز چه
در متن تفسیر و چه در ترجمهآیات وجود دارد که به ذکر چند نمونه بسنده میکنم.
َّ ٌ َ
َ َ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ َ َّ
َّ
الش ْم َس َو ْال َق َم َر َو ُّ
يات
 .1و سخر لكم الليل و النهار و
الن ُج ُوم ُم َسخرات ِبأ ْمرِ ِه ِإن ِفي ذ ِلك ل ٍ
ل َق ْوم َي ْعق ُل َ
ون( .نحل)12:
ِ ٍ ِ
چنین ترجمه شده است:
و شـب و روز را بـه خدمـت شـما گذاشـت و خورشـيد و مـاه و سـتارگان بـه فرمـان وی در
خدمت شما هستند( .المیزان ،ج  ،12ص  ،297چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
«شـمس» و «قمـر » منصـوب و عطـف بـه «لیـل» هسـتند و بایـد بـا لیـل و نهـار بیاینـد ،ولـی نجـوم مرفـوع و
مبتداسـت و بایـد جـدا ذکـر شـود .مترجـم محتـرم کلمـه «نجـوم» را عطـف بـه «شـمس» و «قمـر » گرفتـه و
معنی کرده است.
صحیحـش چنیـن اسـت« :و شـب و روز و خورشـيد و مـاه را رام شـما کـرد و سـتارگان بـه فرمـان وی در
خدمت شما هستند که در اين برای گروهی که عقل خود را به کار برند عبرتهاست».
ّ ً َ
َ َّ َ ّ َ
ـورا َو َنب ًّيـا ِّم َـن َّ
اهّلل َو َس ّـي ًدا َو َح ُص ً
الصا ِل ِح َ
يـن.
 ... .2أن
اهّلل ُي َب ِشـ ُرك ِب َي ْح َيـى ُم َص ِدقـا ِبك ِل َم ٍـة ِّم َـن ِ
ِ
ِ
(آلعمران)39 :
این آیه چنین ترجمه شده است:
خـدای تعالـی تـو را بـه يحيـی مژده میدهد فرزنـدی که تصدیقکننده کلمهای از خدا اسـت
(يعنی عيسـی) و سـيدی اسـت که زن نمیگيرد و پيامبری اسـت از صالحان( .المیزان ،ج
 ،3ص  ،266چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
در ترجمه «و سیدا و حصورا» نوشتهاند« :و سيدی است که زن نمیگيرد» که عالوه بر بهکارنبردن معادل
ً
فارسـی «سـید» ،دو اشـکال داردّ :اوال «حصـورا» را صفـت «سـید» گرفتـه ،بـا اینکـه بـا «واو » از «سـیدا» جدا
ً
شـده اسـت .ثانیـا آن را در مـورد خـاص (ز ننگرفتـن) منحصـر کـرده اسـت .بـه جـای آن «پیشـوا و پارسـا»
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ترجمهای صحیح و بهتر است.
ََ
َ
َ .3و أ ّن َس ْع َي ُه َس ْوف ُيری( .نجم)40:
چنین ترجمه شده است:
و اینکـه نـزد وی سـعی خـود را خواهـد ديـد( .المیـزان ،ج  ،19ص  ،71چـاپ دفتـر انتشـارات
اسالمی)
«نزد وی» غلط و «بهزودی» صحیح است« :و اینکه بهزودی سعی خود را خواهد ديد».
َ
ُ ُ َ َّ َ َ
َ َ
ُ َ َ
اهَّلل َو ْال َم َل ِئ َك ِة َو َّ
الناس أ ْج َم ِع َ
ين( .آلعمران)87:
 .4أول ِئك َج َزاؤه ْم أن عل ْي ِه ْم ل ْع َنة ِ
ِ
اينـان جـز ایشـان ايـن اسـت کـه لعنـت خدا و مالئكه و همه مردم شـامل حالشـان گـردد( .المیزان ،ج ،3
ص  ،524چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جمله« :اينان جز ایشان اين است  »...باید چنین نوشته شود« :اينان جزایشان اين است »...
ْ
ْ َْ
ْ
َ َ َ ُ ْ َ َُ ُ َ
ين م َـن ال ّر َجـال َو ِّ
َ
الن َسـاء َوال ِولـد ِان . ...
يل ِ
اهّلل َوال ُم ْس َـتض َع ِف َ ِ
ِ ِ
 .5ومـا لكـم ال تقا ِتلـون ِفـي س ِـب ِ
(نساء)75:

چرا در راه خدا و نجات بيچارگان از مردان و زنان و کودكان پيكار نمیكنند؟ (المیزان ،ج  ،4ص )665
َ
«ال ُت َقات ُل َ
ون» جمع مذکر حاضر است .معنی آن «چرا پیکار نمیکنید» است ،نه «نمیکنند».
ِ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ َ َ َّ
َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ ْ
ض( .مائده)51:
 .6يا أيها ال ِذين آمنوا ال تت ِخذوا اليهود و النصار ی أو ِلياء بعضهم أو ِلياء بع ٍ
پس در حقيقت معنای جامعی که در همه اين موارد از استعمال ماده «اخذ» ديده میشود ،عبوردادن
چيزی از جهتی به جهادت ديگر است( .المیزان ،ج  ،5ص )604
 .7آنچه که از تار يخ و ثنيت و بتپرستی برمیآيد اين است که ( . ...المیزان ،ج  ،7ص )41
َّ َ
ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ًّ َ ُ َ َ ُّ ُ ّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ ْ
س ِإل َعل ْي َها ( . ...انعام)164 :
ف
 .8قل أغير ِ
اهَّلل أب ِغي ر با وهو رب ك ِل شي ٍء ول تك ِسب كل ن ٍ
بگو آيا بهجز خدا پروردگاری بجويم با اینکه پروردگار هر چيزی است و هيچ نفسی از شما کار (زشتی)
نمیكند مگر به زبان خود ( . ...المیزان ،ج  ،7ص )542

 .9عالم ذر و ميثاق
اين سـوره قسـمت عمده و مقدار قابل مالحظهای از معارف الهی را متضمن اسـت .از آن جمله وصف
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ابليس و لشكرش ،وصف قيامت و ميزان ،اعراف و عالم در و ميثاق( .المیزان ،ج  ،8ص )6
«عالم در و ميثاق» غلط و «عالم ذر و ميثاق» صحیح است.

 .10خیر  ،نه خبر
خيرات در زمين و آسمان قرار گرفته ،همچنان که آب در بركه جای میگيرد و «مبارک» چيزی است که
اين خبر در آن باشد.
صحیحش چنین است« :مبارک» چيزی است که اين خیر در آن باشد.

« .11به زندهبودن» ،نه «بزنده بودن»
وزن و ارزش عمل بزندهبودن آن و داشتن روح ايمان است( .المیزان ،ج  ،9ص )272
« .12ازاله »،نه «از اله»
َْ ُ ُ ْ ً
و اینکه فرمود« :آتيناه حكما» ،به طوری که از کتب لغت برمیآيد به معنای قول فصل و حق مطلب در
هر امری است و نيز به معنای از اله شبهه و تردید است( .المیزان ،ج  ،11ص )159

« .13از ملک و عزت و سلطنت »...
انسان هيچ چيز را ،ملک و عزت و سلطنت و قدرت و آقايی و مال و نه چيزهای ديگر در اين نشأه به
دست نمیآورد( .المیزان ،ج  ،13ص  ،132چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
در جملـه« :انسـان هيـچ چيـز را ،ملـک و عـزت و سـلطنت  »...کلمـه «از» باید اضافه شـود« :انسـان هيچ
چيز را ،از ملک و عزت و سلطنت .»...

« .14اثری» زاید
َ َ ُ ُ ْ َّ ُ ُ ً
و ما يزِ يدهم ِإل نفورا( .اسرا)41:
نهـا سـرانجام اثـری جـز رو یگردانـی بيشـتر از ايـن راهنماییهـا اثـری نبخشـيد.
يعنـی ايـن عوضکرد 
(المیزان ،ج  ،13ص )145
یکی از دو کلمه «اثری» زاید است.

« .15همنام» ،نه «همنان»
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ َ َّ َّ ُ َ ّ ُ َ ُ
َ
ً
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ی ل ْم نجعل له ِمن ق ْبل س ِم ّيا( .مریم)7:
الم ْاس ُمه يحي 
غ
يا زكرِ يا ِإنا نب ِشرك ِب ٍ
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و بعيد نیست مقصود از کلمه «سمی» همنان نباشد ،بلكه مثل و مانند باشد( .المیزان ،ج  ،14ص )18

 .16گروهیاند کند
َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ٌ َ ُ
ََْ
َ
ََ َ َ ُ
َ
اشرِين ِإن هؤل ِء ل ِشر ِذمة ق ِليلون( .شعراء)54:
فأ ْر َسل ِف ْرع ْون ِفي المدا ِئ ِن ح ِ
و فرعون مأمورين جمعآوری را به شهرها فرستاد که اينان گروهیاند کند( .المیزان ،ج  ،15ص )357
ی اندکاند» صحیح است.
«گروهیاند کند» غلط و «گروه 

 .17زبانی نه زمانی
ْ
ْ
اج َع ْل لي ل َ
َو ْ
سان ِصدق ِفي ال ِخر َ
ين( .شعرا)84:
ِ ِ
ٍ
ِ
اضافـه «لسـان» بـر کلمـه «صـدق» اضافـه المـی اسـت کـه اختصـاص را میرسـاند ،يعنـی زمانـی کـه جـز
بهراستی تکلم نمیکند( .المیزان ،ج  ،15ص  ،401چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
«زبانی که جز بهراستی تکلم نمیکند» صحیح است.

 .18جزو
هسـتی انسـان محـدود میدهـد و تمامـی خصوصياتـی کـه در طـول ايـن مـدت بـه خـود میگيـرد و رهـا
میكنـد ،همـه از لـوازم آن محدوديـت اسـت و جـز و آن حد اسـت( .المیـزان ،ج  ،19ص  ،229چاپ دفتر
انتشارات اسالمی)
«جز و آن حد است» باید چنین شود« :جزو آن حد است».

 .19جنین
ُْ
ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ٌ
ُ ُ ُ َّ
ون أمها ِتكم ( . ...نجم)32:
ض و ِإذ أنتم أ ِجنة ِفي بط ِ
هو أعلم ِبكم ِإذ أنشأ كم ِمن الر ِ
 ...او به وضع شما آ گاه است ،چه آن زمانی که شما را از زمين پديد میآورد و چه آن زمانی که در شكم
مادرانتان چنين بوديد( .المیزان ،ج  ،19ص  ،59چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
«در شكم مادرانتان چنين بوديد» غلط و «در شكم مادرانتان جنين بوديد» صحیح است.

 .20جابجایی کلمات
َ
ين ُ
مراد از َ«و ّال ِذ َ
هادوا» گروندگان به موسـی و پيامبران قبل از موسـی اسـت كه در موسـی توقف كردند و
كتابشـان تورات اسـت كه بخت نصر پادشـاه بابل وقتی در اواسـط قرن هفتم بر آنان مسـتولی شـد قبل از
مسيح آن را سوزانيد( .المیزان ،ج  ،14ص  ،505چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
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جمله« :پادشـاه بابل وقتی در اواسـط قرن هفتم بر آنان مسـتولی شـد قبل از مسـيح آن را سـوزانيد» مفهوم
غلطی را القا میکند .گویا پادشـاه بابل اواسـط قرن هفتم مسـتولی شـده اسـت ،اما با یک جابجایی معنا
یشـود به این صورت« :پادشـاه بابل وقتی در اواسـط قرن هفتم قبل از مسـيح بر آنان مسـتولی
درسـت م 
شد ،آن را سوزاند».

 .21بدلهای بشر
لهـای بشـر الهـام کرد ،اشـكالی متوجـهاش نمیشـود ( ....المیزان،
 ...همچنـان کـه ا گـر شـر و فسـاد را بد 
ج  ،1ص )354
در جمله مذکور« ،بدلهای بشر » غلط و «به دلهای بشر » صحیح است.

 .22مشهود ،نه مشهور
از ظاهـر سـياق برمیآيـد کـه دو ضميـر جمـع «اشـهدتهم» و «انفسـهم» بـه ابليـس و ذريـهاش برمیگـردد و
منظـور از «اشـهاد» احضـار و اعلام بالعيـان اسـت .همچنـان کـه مشـهور بـه معنـای معاينـه حضـوری بـه
چشم خود ديدن است( .المیزان ،ج  ،13ص )454
جمله« :همچنان که مشهور به معنای معاينه حضوری  »...نادرست است و باید چنین شود« :همچنان
که مشهود به معنای معاينه حضوری به چشم خود ديدن است».

 .23عمل خیری» ،نه «عمل خبری»
ُ َ َ
ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ
َي ْس َئلونك ما ذا ين ِفقون قل ما أنفقتم ِمن خيرٍ ( . ...بقره)215 :
 ...آيه شريفه داللت دارد بر اینکه آن چيزی که بايد انفاق شود مال است ،حال هر چه میخواهد باشد،
چه کم و چه زياد و اینکه اين عمل عمل خبری است( .المیزان ،ج  ،2ص )240
جمله« :اين عمل عمل خبری است» غلط و «اين عمل عمل خیری است» صحیح است.

 .24فار القدر  ،نه فاد القدر
کلمه «بلی» کلمه تصديق و کلمه «فور » و «فوران» به معنای غليان و جوشش است ،وقتی گفته میشود
«فاد القدر » «به كسره قاف» معنايش اين است که ديگ به جوش آمد( .المیزان ،ج  ،4ص )10
صحیحش این است« :وقتی گفته میشود «فار القدر » به كسره «قاف» .»...
 .25شتافتن ،نه شناختن
َ
ُ
َ
الت ْو َب ُـة ل َّلذي َـن َي ْع َمل َ
ـون َّ
ئات (نسـاء :)18:سـهلانگاری در شـناختن بـه سـوی توبـه و امروز و
الس ِّـي ِ
ـت ّ ِ ِ
َو ل ْي َس ِ
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فرداکردن در آن خودش معصيتی است مستمر ( . ...المیزان ،ج  ،4ص )383
«سـهلانگاری در شـناختن به سـوی توبه» اشـتباه و صحیح آن چنین اسـت« :سـهلانگاری در شتافتن
به سوی توبه».

 .26مست ،نه سست
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ
َُ ُ
َ َّ َ ْ َ
ْ
َ
ُ
ُ
ی حتی تعلموا ما تقولون» (نساء )43:اين
مقصود از آیه« :يا أيها ال ِذين آمنوا ال تق َر بوا الصالة و أنت ْم ُسكار 
بـوده کـه بفهمانـد شـما در حـال نماز رو بـهروی مقام عظمت و کبريايی خدا قرار داريـد و با ربالعالمین
سخن میگوييد .پس صالح نیست که در اين حال سست باشيد( .المیزان ،ج  ،4ص )572
صحیحش چنین است« :صالح نیست که در اين حال مست باشيد».

« .27در پی» ،نه «پیدرپی»
يعنـی شـما قبـل از اینکـه ايمـان بياور يـد هميـن وضـع را داشـتيد ،يعنـی همـه پیدرپـی بـه دسـت آوردن
عرض و متاع حيات دنيا بوديد ،ولی خدای تعالی بر شما منت نهاد( .المیزان ،ج  ،5ص )63
«پیدر پـی» غلـط اسـت و بایـد چنیـن باشـد« :همـه در پـی بـه دسـت آوردن عـرض و متـاع حيـات دنيـا
بوديد».

« .28آیات» ،نه «روایات»
َ َ ً َ َّ َ َ
َ َ ً
َ َ ْ َ ْ َ ُ ً َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َّ َ َ َّ َ
ْ
ْ
ُ
راهيم خ ِليال.
راهيم ح ِنيفا و اتخذ اهلل ِإب ِ
...و من أحسن ِدينا ِممن أسلم وجهه ِهلِل و هو مح ِسن و اتبع ِملة ِإب ِ
(نساء)125:
آنچه دقت و تدبر در اين روايات به ما افاده میكند اين است که اين آيات سياقی واحد دارند و در يک
زمينه سخن دارند( .المیزان ،ج  ،5ص )112
«تدبر در اين آیات به ما افاده میكند  »...صحیح است.

 .29يا اینکه میفرمايد
َّ
ْ
ُْ
َ
َ
یشـود کـه جمله معترضـه ،يعنی جملـه« :ال َي ْـو َم َي ِئ َس ال ِذ َ
يـن کف ُروا ِم ْـن ِد ِينكم
نتيجـه ايـن نظر يـه چنيـن م 
ُ َ ُ ُ ْ ْ َ ً
 »...يـا اینکـه میفرمايـد«َ :ر ِضيـت لكم ِالسلام ِدينا» مجموعش با يكديگر کمال اتصال را دارند و غرض
واحدی را افاده میكنند( .المیزان ،ج  ،5ص )273
جمله« :يا اینکه میفرمايد» غلط و صحیح آن چنین اسـت« :تا اینکه میفرمايدَ :رض ُ
يت َل ُك ُم ْال ْس َ
لام
ِ
ِ
ً
ِدينا» و مقصود از «تا اینکه» کل این بخش از آیه است.
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 .30واو زاید است
ً
َ
َ
ْ
َ
ْ
ّ
َ
ّ
َ
و امـا اینکـه فرمـود«َ :و کل فضلنـا علـی العال ِمي َـن» ،معنـای «عالـم» جماعتـی از مـردم اسـت و معنـای
برتریدادن و بر عالمين مقدمداشتن به حسب مقام و منزلت است( .المیزان ،ج  ،7ص )339
«معنای برتریدادن بر عالمين» صحیح است.

« .31حجتی» ،نه «حجی»
خدای تعالی در پاسـخ اين درخواسـت حجی جدی به پيغمبرش تلقين فرموده اسـت( .المیزان ،ج ،10
ص )36
« .32وزان» ،نه «و زان»
َّ
َ
ُ
َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ّ
 ...بنابرایـن و زان ايـن صـدر نسـبت بـه ذيلـش و زان آيـه «إن َر ّبك ُـم ُ
ات و الرض ِفي
اهلل ال ِذي خلق السـماو ِ
ِ
َّ َ َّ ُ َّ ْ َ
ََ َْْ
ش  »...است( .المیزان ،ج  ،11ص )393
ِست ِة أي ٍام ثم استوی علی العر ِ
«وزان» یک کلمه است و نباید جدا نوشته شود.

« .33مولد» ،نه «مواد»
ْ
َ ّ َ ُ
َ َ َ ََ َ
ً
ّ
اهلل آتا ِن َـي ال ِكتـاب و جعل ِنـي ن ِبيا» (مریم ... )30:اینکه در آخر گفتارش بر خود سلام کرد،
«قـال ِإ ِنـي ع ْبـد ِ

يعنی بر نزاهت و ايمنیاش از هر قذارت و خباثتی شهادت داده و از پاكی و طهارت موادش خبر داد.
(المیزان ،ج  ،14ص )61
کلمه «موادش» غلط و «مولدش» صحیح است« :و از پاكی و طهارت مولدش خبر داد».

« .34افضل» ،نه «فضل»
کلمـه «علـی» جمـع «عليـا» اسـت که مؤنث اعلی اسـت ،ماننـد کلمه «فضلی و فضـل»( .المیزان ،ج ،14
ص  ،165چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
اینگونه صحیح است« :مانند کلمه «فضلی و افضل»

« .35میرانده» ،نه «می رانده»
لهـای تکذيبکننـدگان را میرانـده و گوشهایشـان را کـر و ديدگانشـان را کـور نمـوده .در نتيجـه گمراه
د 
شدند و آيات او را تکذيب کردند( .سوره نمل ،آیه ( )93المیزان ،ج  ،15ص  ،580چاپ دفتر انتشارات
اسالمی)
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« .36خیر » ،نه «خبر »
كلمـه «وعـد» بهتنهایـی «بـدون کلمـه وعيـد» هـم بـه معنای وعده خبـر میآيد و هم به معنای وعده شـر ،
ولی اگر هر دو با هم در کالمی بيايند« ،وعد» به معنای وعده خير و «وعيد» به معنای وعده شر خواهد
بود( .المیزان ،ج  ،17ص  ،145چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
جمله« :هم به معنای وعده خبر میآيد» غلط و به جای آن« ،هم به معنای وعده خیر میآيد» صحیح
است.

« .37عده» ،نه «وعده»
قـرآن کر يـم ايـن وعـده را بنـدگان مخلص خدا نامیـده و عبوديت خدای را برای آنان اثبات کرده و معلوم
اسـت کـه :عبـد ،نـه مالـک اراده خـودش اسـت و نه مالک کاری از کارهای خـودش ( . ...المیزان ،ج ،17
ص  ،204چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
«قرآن کريم اين وعده را بندگان مخلص خدا نامیده» غلط و «اين عده را بندگان مخلص خدا نامیده»
صحیح است.

« .38یهیج» ،نه «بهیج»
ُ َّ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ًّ ُ َّ َ ْ َ ُ
ً
ُ
ُ
«ثـم ي ِهيـج فتـراه مصفـرا ثـم يجعلـه حطامـا» (زمـر « )21:بهيـج» از مصـدر «هيـج» بـه معنـای نهايـت مرتبـه
خشکشدن نبات است( .المیزان ،ج  17ص  ،386چاپ دفتر انتشارات اسالمی)
«بهيج» از مصدر «هيج» غلط و «یهيج» از مصدر «هيج» صحیح است.

« .39مقاتالن» نه «مقاتالت»
ً
قهـرا از مقاتال تـی کـه وعـده پايـداری میدهنـد ،ولی پايـداری نمیكنند خشـمگين خواهد بـود( .المیزان،
ج  ،19ص )422
ً
جمله صحیح چنین است« :قهرا از مقاتالنی که وعده پايداری میدهند».

« .40یاد» ،نه «باد»
َّ َ َ ْ ُ َّ َ
آيـه ِ«إنـا هدينـاه الس ِـبيل  »...میفهمانـد کـه ذكـر سـميع و بصيرکـردن بشـر  ،بـرای اين بوده که به وسـيله آن

تدبير ربوبی را به یاد آورده( .المیزان ،ج  ،20ص )194
«تدبير ربوبی را به یاد آورده» صحیح است.
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« .41دو» ،نه «در »
ُ ْ ًَ ُْ ً
«عـذرا أ ْو نـذرا» (مرسلات )6 :و در کلمـه «عـذرا» و «نـذرا» مفعوللـه هسـتند و اگـر بـا حـرف «أو » عطـف
شدهاند برای افاده تنويع است( .المیزان ،ج  ،20ص )236
«و در کلمه عذرا و نذرا» غلط و صحیحش چنین است :و دو کلمه «عذرا» و «نذرا».

« .42بازگشتتان» ،نه «بازگشتشان»
ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ُْ
ايـن جملـه تتمـه کالم رسـول خـدا نیسـت ،بـه دليـل اینکـه به دنبالـش فرمـوده« :ثم ِإلينـا مر ِجعكم :سـپس
بازگشتشان به سوی ما است»( .المیزان ،ج  ،10ص )50

ُ
ضمیر در َ«م ْر ِج ُعك ْم» ضمیر خطاب اسـت و ترجمه آن به «سـپس بازگشتشـان به سـوی ما اسـت» غلط

است و صحیح آن چنین است« :سپس بازگشتتان به سوی ما است».

 .43شمارش آیات
سـوره الشـمس در همه قرآنهای چاپی  15آیه اسـت ،ولی در المیزان تعداد آیات این سـوره را  16آیه ذکر
کرده و جمله «فکذبوه فعقروها» را یک آیه به حساب آورده است .نیز تعداد آیات سوره قریش را  5آیه ذکر
کرده و جمله« :الذی اطعمهم من جوع» را یک آیه به حساب آورده است ،ولی در قرآنهای چاپی سوره
قریش 4 ،آیه است و چون برای افزایش شماره آیات در این دو سوره هیچ دلیل یا مطلبی را ذکر نفرموده
است ،پس باید مطابق قرآنهای موجود شمارهگذاری شود.

