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چکیده
یکی از مباح مهم نزد اریقین ،بح پیرامون آیات دالتکننده بر عظمهت و اضهایل امها علهی )
است .ازآنجاکه پیشارضهای کالمی مذهب شیعه و اهل سنت درباره امامت و وایت یکسان نیست،
این دو روه به مسئله امامت یکسان نمینگرند؛ بنهابراین ترجمهة ایهن آیهات بهه زبهان اارسهی متهأثر از
پیشارضهای کالمی است .البته مترجمان اهل سنت دراینباره دید اه یکسانی ندارند؛ برخی از آنها
آ اهانه و با غرضورزی ،پیشارضهای عقیدتی خود را در ترجمه بهکهار راتهانهد .برخهی نیهز ایهن
مفروضات را در ترجمه دخالت ندادهاند و با موضعی سهکوتآمیز از دامهن زدن بهه تعصهبات ارقههای
مفسهران اهریقین
پرهیز کردهاند .این پژوهش بر آن است ضهمن بههره یهری از روایهات معتبهر و آرای ال
پیرامون آیات امامت و اضایل اما علی ) ،شاخصترین ترجمهههای تفسهیری اههل سهنت دهلهوی،
خر دل و انصاری) و شیعه الهی قمشهای ،مشکینی و مکار شیرازی) را بررسی و تحلیهل کنهد .از ایهن
رهگذر میتوان پس از بیان ضع ها و قوالتهای احتمالی ،تأثیر پیشارضهای کالمی و تعصهبههای
موجود را در ترجمههای اهل سنت دقی،تر نمایان ساخت .اازون بر آن میتوان مطهاب ،مبهانی کالمهی،
انتقال صحیح محتوای این آیات را در ترجمههای شیعی مورد سنجش قرار داد.

واژگان کلیدی :نقد ترجمۀ قرآن ،امامت و فضیللت علیی ) ، ،شیل فیر
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مقدمه
مسئله امامت از مهمترین مباح عقیدتی ،تفسیری و روایی است که در ّول تاریخ اسال
درباره هیچ مسئلهای بهاندازه آن سخن فته نشده است .ازآنجاکهه امامهت از نظهر شهیعه و
پیروان مکتب اهلبیت ) منصبی الههی اسهت و امها بایهد از سهوی خهدا تعیهین شهود ،از
اصول دین و ریشههای اعتقادی به شمار میآید ،درحالیکه از نظر اهل سنت جهزء اهرو
دین و دستورهای عملی محسوب میشود.
بدیهی است این دو روه به مسهئله امامهت یکسهان نمهینگرنهد و تعریه

واحهدی از آن

ندارند .از میان ار اسالمی ،تنها امامیه بر آن است که اما باید توسط نصال و بیهان صهریح
معصو پیشین تعیین ردد؛ زیرا اما باید معصو باشد و عصمت امری نا آشکار است کهه
جز خدای متعال ،کسی بدان علم ندارد .از ّرای بها توجهه بهه روش و مهنش پیهامبر ص)
از میآید که اما پس از خود را نصب و بر او نهص کهرده و وی را بهه مهرد شناسهانده
باشد ّوسی و عالمه حلالی 291 :1392 ،ه .)292
قرآن کریم که سرچشمة ایاض علو و دانشها است و آ اهی بر آن راهگشای تما امور
است در دو بخش به این مسئله مهم پرداخته شده است .1 :آیاتی که بهّور مستقیم ،مسهئله
امامت را مورد توجاله قرار میدهد و بهوضو از آن بح

مهیکنهد؛  .2آیهاتی کهه بههّهور

غیرمستقیم از این مسئله بح مهیکنهد؛ کهه بها ضهمیمهکهردن یهک مقدمهه واضهح عقلهی
ترجیح مرجو بر راجح قبیح است) نتیجه راته میشود ،کسهی شایسهتهتهر از امها علهی
) برای رهبری امالت بعد از پیامبر ص) نیست مکار شیرازی9 :1375 ،ن 177ه .)178
مفسهران اهریقین ،معمهواً در تبیهین مضهمون
باوجود آیات او به جهت اخهتال مبنهایی ال
آنها اتفا نظر وجود ندارد .چنانکه در تفاسیر امامیه ،مقا واای اما علی ) بهوضهو
ترسیم شده است .درحالیکه در تفاسیر اهل سهنت ،چند ونهه هی وجهود دارد .برخهی از
مفسالران با رویکردی منصفانه و مبتنی بر احترا به یهادکرد امها علهی ) و اضهایل ایشهان
پرداختهاند .در مقابل ،برخی با غرضورزی و تعصالب یا بدون ههیچ اشهارهای از کنهار آیهه
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عبور میکنند؛ یا آنکه ظواهر آیات را توجیه کردهاند و روایات تفسهیری موجهود در ایهن
زمینه را ساختة شیعیان میدانند.
در این میان ،توجه مترجمان اارسی زبان قهرآن از اهریقین نیهز در ترجمهة آیهات امامهت و
اضایل اما علی ) بیشباهت به مفسالران نیست .چنانکهه برخهی از مترجمهان اههلسهنالت
تعصهبات ارقههای از مسهیر انصها
بدون توجه بهه روایهات معتبهر و بها لحها کهردن ال

دور

شدهاند .منحر کردن ااکار مخاّبان این ونه ترجمهها بیشهتر از تفاسهیر متعصهبانه اسهت.
تخصهص نداشهتن مخاّبهان آن بهه-
ال
دلیل این امر وجود استفادة همگانی از ترجمة قرآن و
صورت نسهبی اسهت؛ بنهابراین بهر متهرجم قهرآن از اسهت باانصها کامهل و بهه دور از
تعصالبات ارقهای ،بامهارت و دقتی خاص به ترجمة این ونه آیات بپردازد.
ازآنجاکه در پژوهش حاضر به تحلیل و نقد پیشارضههای کالمهی مههمتهرین مترجمهان
اریقین میپردازیم ،به جهت رعایت حجم مطالب تنها بهه شهاخصتهرین آیهات مهرتبط بها
امامت و اضایل اما علی ) که بهصراحت درباره آن حضرت است ،اشاره میکنهیم .در
ادامه ارزیابی مختصری از تفاسیر اریقین بهویژه تفاسیر اهل سنت ارائه میدهیم تا مها را در
بخش ارزیابی ترجمهها یاری رساند .مطاب ،این شیوة جدلی میتوان ترجمههای اهل سنت
را بر اساس مناب معتبری تفسیری خودشان مورد سنجش قرار داد .در پایان هر بخش نیز بها
عنوان ترجمة بر زیده ،میزان پایبندی مترجمان شیعه به پیشاهرضههای کالمهی در زمینهة
امامت را ارزیابی خواهیم کرد.
درزمینة پیشینة تحقی ،نیز باید یادآور شد که پژوهشهای صهورت راتهه پیرامهون آیهات
امامت و اضایل ،غالبهاً بها تمرکهز بهر تفاسهیر اهریقین صهورت راتهه و تحلیهل و ارزیهابی
رویکرد مترجمان چندان مورد توجه نبوده است .با این حال برخی از تحقی،های مرتبط بها
تحلیل و نقد مترجمان اهل سنت عبارتاند از:
 -1مقالة «نقد و بررسی ترجمه شاه ولی اهلل دهلهوی» از ابهراهیم اهال  .ایهن تحقیه ،کهه بها
تمرکز بر مباح ادبی صورت راته باهد دسهتیابی بهه ترجمهة دقیه،تر و صهحیحتر در
صدد کنکاش در آسیبشناسی انالی ه ادبهی ترجمهة شهاه ولهیاهلل دهلهوی اسهت .دسهتاورد
حاصههل از ایههن پههژوهش نشههان میدهههد کههه ترجمههة شههاه ولههیاهلل دهلههوی دارای اشههتباه و
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خطاهایی در حوزة صر

و نحو ،ترجمة واژ ان ،عربی زد ی در کاربرد واژ ان و غیهره

بوده که مورد نقد و بررسی قرار راته است ر.ک :اال  43 :1393 ،ه .)60
 -2مقالة «معرای و نقد ترجمه تفسیری قرآن از دکتر مصطفی خر دل» به قلم محمد علهی
کوشا .این پژوهش که در دو شماره از اصلنامة ترجمان وحی انتشار یااتهه ،درصهدد ارائهه
نقا ،قوت و ضع

ت رجمة خر دل بوده اسهت؛ ههر چنهد نقها ،ضهع

و مهوارد نقهد آن

بیشترین حجم مقاله را به خود اختصاص داده است .نگارنده بدون پرداختن به ترجمة خر
دل ذیل آیات امامت و اضایل ،بر اساس ترتیب مصح اشکااتی را که بیشتر جنبة ادبهی
و تفسیری و عد رعایت زبان معیار را دارد بر ترجمة او وارد میکند و ترجمهة صهحیح
را ذیل آنها میرود ر.ک :کوشا 37 :1380 ،ه 63؛  48 :1381ه .)73
 -3پایان نامه «بررسی تطبیقی ترجمه قرآن کریم محمد مهدی اوادونهد و مصهطفی خهر
دل ده جزء اول)» از محمدجواد پیشوایی به راهنمایی اضل اهلل میرقادری که در دانشهکده
ادبیات و علو انسهانی دانشهگاه شهیراز ،داها شهده اسهت .تمرکهز ایهن پهژوهش بهر ارائهه
اختالاات دو ترجمة او بوده و سپس با استناد به مناب تفسیری و ادبی ویژ یهای مثبهت
و منفی بیان شده است .در این اثر که با رویکرد ادبی نگاشته شهده اسهت ،ههیچ ردپهایی از
پیش ارضهای کالمی یاات نمیشود پیشوایی.)1387 ،

 -1آیات امامت حضرت علی (ع)
رسالت اما معصو

) در بسیاری از جهات هماهنگ و هماننهد رسهالت انبیها اسهت ،جهز

آنکه وحی بر آنها نازل نمیشود و پایه ذار اصلی دین نیستند ،بلکهه ادامهه دهنهدة همهان
راه پیامبرانند؛ بنابراین راهی برای تعیین اما جز از ّری ،انتصاب الههی نیسهت و ازآنجاکهه
کتاب اهلل سرچشمة ایاض علو و دانشهها اسهت و آ هاهی بهر آن راهگشهای تمها امهور
است ،آیاتی بهصورت مستقیم مسهئله امامهت را مهورد توجالهه قهرار داده و بهوضهو از آن
بح میکند مکار شیرازی9 :1375 ،ن 157ه  .)159در این قسمت برخی از آیهات قهرآن
که مستقیماً به مسئله امامت حضرت علی ) تصریح کرده است ،بیان میکنیم:
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 )1-1آیۀ اولیاالمر
(یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلىِ الْأَمْرِ مِنکمْْ) نساءن.)59

ارزیابی تفسیری
پیروان مذهب شیعه و اهل سنت دربارة تعبیر «اولیاالمر» و اّاعت از وی دید اه یکسهانی
ندارند .دانشمندان شیعی با استناد به اّال در آیه و شواهدی از آیات دیگر و نیز روایهات
متواتر معنوی مخصوصاً مناب مشهور اههل سهنت) ،مصهدا اولهیاامهر را تنهها پیشهوایان
معصو میدانند و در این نظر متف،القولند ّباّبایی4 :1417 ،ن.)389
حاکم حسکانی ذیل آیه ،پن حدی نقل کرده که در همه آنهها عنهوان «اولییاالمیر» بهر
علی ) بهعنوان یک مصدا روشن) تطبی ،داده شده است .در نخستین حدی از خهود
حضرت نقل میکند که وقتی پیامبر ص) ارمود :شرکای من کسانی هسهتند کهه خداونهد
آنها را قرین خودش و من ساخته و درباره آنها آیهه شهریفه را نهازل کهرده اسهت ،از آن
حضرت پرسید  :یا نبی اهلل مَن هُم «ای پیامبر خدا اولیاامر چه کسانی هسهتند »قال انت
اوّلهم»؛ ارمود :تو نخستین آنها هستی حسکانی1 :1411 ،ن.)189
برخی از مفسالران اهل سنت نیز دالت آیه را بر عصمت اولیاامر پذیراتهاند؛ آنهان ضهمن
تطبی ،اولیاامر بر اهل حل و عقد ،بر مشروعیت اّاعهت مطله ،از آنهان تأکیهد مهیکننهد
اخررازی10 :1420 ،ن .)144ولی اکثر اهل سنت ،اولیاامر را به والیان و دانشمندان امت
معنا کردهاند و اّاعت آنان را منو ،و مقید به احراز موااقت ارامین و احکا آنان با حکم
خدا دانسهتهانهد سهیدقطب2 : 1412 ،ن691؛ زمخشهری1 :1407 ،ن524؛ آلوسهی:1415 ،
3ن.)64

ترجمهها
اى مؤمنان ارمانبرداری کنید خدا را و ارمهانبرداری کنیهد پیغهامبر را و ارمانروایهان را از
جنس خویش دهلوی).
ای کسانی که ایمان آوردهاید از خدا با پیروی از قرآن) و از پیغمبر خدا محمالد مصطفی
با تمسالک به سنت او) اّاعت کنید و از کارداران و ارماندهان مسلمان خود ارمهانبرداری
نمایید مادا که داد ر و ح ،را بوده و مجری احکا شریعت اسال باشند).
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توضیحات« :أُوْلىِ الْأَمْرِ» :کاردان .کار زاران .امراء و ارمانروایان« .منکم» از خودتان ،یعنهی

و کارداران و حکالا باید مسلمان باشند و در راه شریعت و نه معصیت ا بردارند خهر -
دل).
ای مؤمنان ،از خداوند اّاعت کنید و از رسول او) و صاحبان امرتان ههم) اّاعهت کنیهد
انصاری).
اى اهل ایمان ،ارمان خدا و رسول و ارمانداران از ّر

خدا و رسول) که از خهود شهما

هستند اّاعت کنید الهی قمشهای).
اى کسانى که ایمان آوردهاید ،خدا را اّاعت کنید و از ارستادة او و صاحبان امرتان کهه
جانشینان معصو پیامبرند) اّاعت نمایید مشکینی).
اى کسانى که ایمان آوردهاید! اّاعت کنید خدا را! و اّاعت کنید پیامبر خدا و اولهواألمر
[اوصیاى پیامبر] را مکار ).

ارزیابی ترجمهها
در ترجمة دهلوی« ،اولیاالمر» بهه معنهای غیرحقیقهی ارمانروایهان) ترجمهه شهده اسهت و
اّاعت این روه را مطل ،و بدون قید شر ،بیان نموده اسهت .در ترجمهة خهر دل هماننهد
نظر اکثریت مفسران اهل سنت« ،اولیاالمر» را ارماندهان معنا کهرده و اّاعهت از آنهها را
مقید به احراز موااقت ارامین و احکا آنان با حکم خدا دانسته اسهت .همچنهین ازآنجاکهه
تعصب بیشتری به خرج داده اّاعت از خدا و اّاعت از رسول را به یک نحو دانسته است
و اّاعت از اولیاامر را نحو دیگری میداند و عطه صهریح «اولییاالمیر» را بهه رسهول
نادیده می یرد .در ترجمة انصاری که مطلب چندان برایش اهمیهت نداشهته و تعصهبی بهه
خرج نداده ،بهدرستی تبیین شده ،جز آنکه تعبیهر »صهاحبان امرتهان» تعیهین مصهدا نشهده
است.

ترجمۀ برگزیده
با توجه به فتار عالمه ّباّبایی که وجه تکرار «اطیعوا» را تفاوت اّاعت خهدا و اّاعهت
رسول مهیدانهد ّباّبهایی4 :1417 ،ن )388ترجمهة الههی قمشههای ناصهحیح اسهت؛ زیهرا
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اّاعت از خدا و رسول را در این آیه به یک نحو و اّاعت «اولیاالمر» را بهنحهو دیگهری
دانسته است .از ّرای« ،اولیاالمر» را به معنای غیرواقعی ارمانداران) ترجمه کهرده اسهت.
با توجه به معنای «اولیاالمر» و نظر عالمه ّباّبایی ،میتوان ترجمهه مکهار و مشهکینی را
کامالً صحیح دانست.

 )1-2آیۀ تبلیغ
ْصیمُکَ
(یَأَیهُّا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللَّیهُ یَع ِ

مِنَ النَّاسِ) مائدهن.)67

ارزیابی تفسیری
نقطة اصلی بح

در میان اریقین دربارة این آیه ،در تعیین مصدا مهأموریتی اسهت کهه از

ناحیه خداوند بر پیامبر ص) نازل و ابالغ آن همراه با لحنی تهدید ونه ،درخواست شهده
است .شیعه بهاتفا می وید :این مأموریت ،ابالغ رسمی وایت و پیشوایی امها علهی )
است و این آیه یکی از ادلة نصب امامت به شمار میآید و قرینهة قطعهی بهر تعیهین معنهای
زعامت از واژة »مولی» در حدی غدیر است .شیعه در این باره بها اسهتناد بهه آیهات دیگهر
قرآن و شواهد متعدد ،این قول را استوار ساخته است .در مقابل ،اهل سنت پیرامهون تفسهیر
آیة مذکور اختال نظر دارند .و علیرغم آنکه بسهیاری از عامهه نهزول آیهه شهریفه را در
ابالغ وایت و وصهایت امها علهی ) نقهل کهردهانهد شهوکانی2 :1414 ،ن69؛ آلوسهی،
3 :1415ن359؛ سیوّی2 :1404 ،ن )298ولی متأسفانه تعصهبات و پهیشداوریههای ذهنهی
مان از قضاوت صحیح شده و جمهور اهل سنت ه هر چند برخی روایهت شهأن نهزول آیهه
دربارة علی ) را در کتاب نقل کردهانهد رک :آلوسهی3 :1415 ،ن )359ه بهسهاد ی از
کنار این روایات ذشته و از پذیراتن آن خودداری نمهودهانهد .مشههور آنهان نیهز بهر ایهن
باورند که این آیه ،مورد نزول خاصی ندارد و خداوند به پیامبرش دستور میدهد ههر چهه
بر او نازل میکند ابالغ کرده؛ از هیچ چیز احساس ترس و خطهر ننمایهد و خداونهد وعهده
داده او را در برابههر خطههرات حفههظ کنههد زمخشههری؛ 1 :1407ن658؛ اخههر رازی:1420 ،
12ن399؛ سید قطب2 :1412 ،ن938؛ آلوسی3 :1415 ،ن .)355برخی دیگر نیز به این اجمال
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دربارة این آیه بسنده نکردهاند و در پی شناسایی مورد نزول آیه ،اقوالی را ذکهر مهیکننهد
حسکانی1 :1411 ،ن249؛ سیوّی2 :1404 ،ن.)298

ترجمهها
اى پیغامبر برسان آنچه ارود آورده شده است بهسهوی تهو از جانهب پرورد هار تهو و ا هر
نکردى نرساننده باشى پیغا خدا را و خدا نگاه دارد ترا از مردمان دهلوی).
ای ارستاده خدا ،محمالد مصطفی) هر آنچه از سوی پرورد ارت بر تو نازل شده است به
تما و کمال و بدون هیچ ونه خو

و هراسی ،به مرد ) برسهان و آنهان را بهدان دعهوت

کن) و ا ر چنین نکنی ،رسالت خدا را به مرد ) نرساندهای و انسان را بدان ارا نخوانده-
ای؛ زیرا تبلیغ جمی اوامر و احکا بر عهده تو است و کتمهان جهزء از جانهب تهو ،کتمهان
کلال بشمار است) و خداوند تو را از خطهرات احتمهالی کهااران و اذیهت و آزار) مردمهان
محفو میدارد.
توضیحات« :وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ»؛ ا ر به تما و کمال تبلیغ نکنی .این تهدید خطاب به پیغمبهر و
به پیروی از او ،خطاب به همه علماء و مسلمانانی است که در کار تبلیغ چهبسا سستی کنند
و برخی از حقای ،را به خاّر دیگران پنهان دارند خر دل).
ای رسول برسان آنچه را که از جانب) پرورد ارت بهسوی تو ارو ارستاده شهده اسهت و
ا ر این کار را) نکنی ،رسالتش را نرساندهای و خداوند تو را از شر) مردمان حفظ مهی-
کند انصاری).
اى پیغمبر ،آنچه از خدا بر تو نازل شد به خل )،برسهان کهه ا هر نرسهانى تبلیهغ رسهالت و
ادای وظیفه نکردهاى و خدا تو را از شر) مردمان محفو خواهد داشت ،و دل قهوى دار
که) خدا کااران را به هیچ راه مواقیتى) راهنمایى نخواهد کرد الهی قمشهای).
اى ارستادة ما ،آنچه را از جانب پرورد ارت بهسوی تو نازل شده ابالغ کن و ا هر نکنهى
ویى هیچ) پیا او را ابالغ نکردهاى و خداوند تو را از اتنهه و شهر) مهرد نگهه مهىدارد
مشکینی).
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پرورد ارت بر تو نازل شده است ،کامالً به مرد ) برسان! و ا ر

نکنى ،رسالت او را انجا ندادهاى! خداوند تو را از خطرات احتمالى) مرد  ،نگاه مىدارد
مکار ).

ارزیابی ترجمهها
از میان ترجمههای او ترجمة دهلوی و انصاری که مطلهب برایشهان مههم نبهوده ،هماننهد
دستهای از مفسالران اههل سهنت اجمهال دربهارة آیهه را نپذیراتهه و بهرای آیهه ،مهورد نهزول
قائلاند؛ ولی اشارهای به مورد نزول ندارند .در ترجمه خر دل که تعصبات مذهبی مهان از
قضاوت و ترجمة صحیح مترجم شده است؛ همانند مشهور اهل سهنت مهورد نزولهی بهرای
آیه شریفه قائل نیست و مصدا مأموریت پیامبر ص) را در ایهن آیهه ههر آنچهه از ّهر
خداوند به ایشان نازل میشود ،دانسته است و شگفت آنکه این مطلب را به عمهو علمها و
مسلمانانی که حقای ،را پنهان میدارند؛ تعمیم میدهد.

ترجمۀ برگزیده
با توجه به روایات معتبهر اهریقین ،ترجمهه مکهار  ،مشهکینی و الههی قمشههای را مهیتهوان
صحیح دانست ،جز آنکه به دلیل اشاره نکردن به مورد نزول آیه؛ همچنان هالههای از ابهها
درباره تعیین مصدا مأموریت پیامبر ص) در ذهن مخاّب باقی است.

 )1-3آیۀ والیت
لصیلَوةَ وَ یُؤْتُیونَ الزَّکَیوةَ وَ هُیمْ
(إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ ا َّ

رَاکِعُونَ) مائدهن.)55

ارزیابی تفسیری
مفسهران
قرار راتن این دو آیه در بین آیات نهی از وایت کفار و اهل کتهاب ،برخهی از ال
اهل سنت را بر آن داشته تا با مشارکت سیا  ،آیة نامبرده را یکی از وظای مسهلمانان در
انحصار یاری خدا و رسول و مؤمنین بدانند و نص آیه را در تعیین وایت و خالاهت علهی
) منکر شوند .حال آنکه وایت خدا و رسول نسبت به دیگران بهصورت دوستى نیست،
بلکه بهّور سرپرستى و کار ردانى مىباشد؛ ظهور آیه نیز در یک قضیه واق شهده اسهت
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نه اینکه بهّور عمو و همیشگى باشد قرشی3 :1377 ،ن )93دوستى و محبت دینهى بهراى
همة مؤمنان است ،نه برخى از آنها توبهنّ )71برسی3 :1372 ،ن.)327
از ّرای ،بر اساس روایات اراوان مذهب اهلبیت و اهل سنت و اعترا مفسالران معهرو
اریقین ،این آیه در شأن اما علی ) نازل شده است سیوّی2 :1404 ،ن293؛ زمخشری،
1 :1407ن649؛ اخر رازی12 :1420 ،ن 382ه 383؛ حسکانی1 :1411 ،ن209؛ قمهی:1367 ،
1ن209؛ حویزی1 :1415 ،ن643؛ بحرانی2 :1416 ،ن317؛ ّبرسی3 :1372،ن.)327
سیوّی در درالمنثور ذیل این آیه از ابن عباس نقل میکند کهه علهی ) در حهال رکهو
نماز بود که سائلی تقاضای کمک کرد و آن حضرت انگشترش را به او صدقه داد ،پیهامبر
ص) از او پرسید :چه کسی این انگشتر را بهه تهو صهدقه داد اشهاره بهه علهی ) کهرد و
فت« :آن مرد که در حال رکو است » .در این هنگا آیهة شهریفه نهازل شهد سهیوّی،
2 :1404ن .)293این شأن نزول با تفاوتهای جزئی از پیروان مذهب اهلبیت و اهل سهنت
نقل شده و در مناب تفسیری و حدیثی اریقین موجود است؛ ولهی متأسهفانه تعصهب اجهازه
نمیدهد که این همه روایات و واهی دانشمندان دربارة شأن نزول آیه او  ،مورد توجهه
قرار یرد و عمو مفسالران اهل سنت معنای حقیقی رکو را مراد آیهه ندانسهته و آن را بهه
معنای مجازی یعنی خضو ترجمهه نمهودهانهد زمخشهری1 :1407 ،ن649؛ دروزه:1429 ،
9ن165؛ آلوسی3 :1415 ،ن.)334

ترجمهها
جز این نیست که دوست شما خداست و رسول او و مؤمنانی که بر پا مهیدارنهد نمهاز را و
میدهند زکات را و ایشان پیوسته نماز زارند دهلوی).
تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنهانی یهاور و دوسهت شهمایند کهه خاشهعانه و خاضهعانه نمهاز را
بهجای میآورند و زکات مال به در میکنند.
توضیحات« :و هم راکعون»؛ و حال آنکهه آنهان عبهادات و تکهالی خهود را اروتنانهه و از

صمیم قلب انجا میدهند .این جمله حال ااعل اعلهای «یقیمون» و «یؤتون» است و مهی-
تواند جمله مستأنفه باشد خر دل).
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جز این نیست که ولیال شما ،خداوند و رسولش و مؤمنانی هستند که نمهاز را بهر پهای مهی-
دارند و آنان در اوج اروتنی زکات میپردازند انصاری).
ولىال امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانى خواهند بود که نماز به پا داشته و بهه اقهرا

در حال رکو زکات مىدهند بهاتفا مفسالران مراد على علیه السالال است) الههیقمشهه-
ای).
جز این نیست که سرپرست و ولىال امهر شهما خهدا و ارسهتادة اوسهت و کسهانى کهه ایمهان
آوردهاند ،آنها که نمهاز را برپها مهىدارنهد و درحالىکهه در رکو انهد زکهات مهىدهنهد
مشکینی).
سرپرست و ولىال شما ،تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند همانها که نمهاز

را برپا مىدارند و در حال رکو  ،زکات مىدهند مکار ).
ارزیابی ترجمهها
در ترجمة دهلوی و خر دل کلمة «ولیّ» درست معادلیابی نشهده و بهه دوسهت معنها شهده
است .در ترجمة انصاری «ولیّ» اصالً معنا نشهده اسهت .ااهزون بهر آن ،دهلهوی و انصهاری
«انّما» را ترجمه نکرده؛ هر چند در ترجمه خر دل «انّما» ،نصال در تخصیص است .از دیگهر
تفاوتها آنکه در ترجمة دهلوی ازآنجاکه نسبت و ارتبا ،بین دو تعبیر «یُؤْتُونَ الزَّکَوةَ» و
«وَ هُمْ رَاکِعُون» حائز اهمیت نبوده است جملة حالیه «وَ هُمْ رَاکِعُون» بهدون آنکهه ربهط آن
به ماقبل مشخص شود ،ترجمه شده است .درحالیکه در ترجمة خر دل و انصاری ،معنای
حقیقی رکو را مراد ندانسته ،همانند عمو مفسالران اهل سنت رکو را به معنهای مجهازی
آن ،یعنی خضو ترجمه کردهاند.

ترجمۀ برگزیده
ترجمة مکار کامالً مطاب ،با معیارهای صهحیح تفسهیری و مبهانی کالمهی اسهت .همچنهین
ظهور معنای «ولیّ» در سرپرسهتی بهدرسهتی تبیهین شهده و «انّمیا» در ایهن ترجمهه بهه دقالهت
معادلیابی شده است .در ترجمه مشکینی نیز «انّما» بهدرستی معادلیابی نشهده اسهت .الههی
قمشهای نیز «ولیّ» را در هر دو معنای سرپرستی و یاوری ترجمه کرده است.
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 )1-4آیۀ قُربی
(قُل لَّا أَسْلُکمُ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبى) شورین.)23

ارزیابی تفسیری
محور اصلی بح

در میان اریقین در تعیین مقصود و مهراد از «ذوی القربیی» اسهت .تمها

مفسالران شیعه و روهی از مفسالران اهل سنت این وجه را اختیار کهردهانهد کهه مقصهود آن
است که بر این تبلیهغ مهزدی از شهما درخواسهت نمهیکهنم ،جهز دوسهتی بها خویشهاوندان
نزدیکم ّوسی ،بیتا9 :ن 158ه 159؛ آلوسهی13 :1415 ،ن31؛ ابوحیهان9 :1420 ،ن 334ه
335؛ ابوالفتو رازی17 :1408 ،ن 122ه  .)123در برابر این تفسیر ،احتماات و تفسهیرهای
دیگری ذکر شده که به نظر میرسد انگیزة اصلی آنهها کمرنهگکهردن مسهئله امامهت و
خالات پیامبر ص) و کاستن از مقا اهلبیت ) اسهت مکهار شهیرازی9 :1375 ،ن)225
که نه با محتوای آیه ساز ار است ،نه با شأن نهزول و سهایر قهرائن تهاریخی .برخهی از ایهن
احتماات عبارتاند از:
 .1دوست داشتن تقرب به خهدا؛ یعنهی دوسهت داشهته باشهید کهه بها انجها عمهل صهالح و
اّاعت ارمان خدا به خدا تقرب بجوییهد .ایهن وجههی اسهت کهه روههی آن را از حسهن
بصری نقل کردهاند ابوحیان9 :1420 ،ن 334ه 335؛ آلوسی13 :1415 ،ن 30ه 31؛ ّوسهی،
بیتا9 :ن .2 .)159کمک کردن رسول خدا ص) بهواسهطة خویشهاوندی .همهان)  .3صهلة
رحم با خویشاوندانتان .این وجهی است که شیخ ّوسی با عنوان «قیال بعضیهم» از آن یهاد
کرده است ّوسی ،بهیتها9 :ن )159و ابوحیهان و آلوسهی آن را از عبهداهلل بهن سهال نقهل
کردهاند .ابوحیان334 :9 :؛ آلوسی .4 )33 :13 :1415 ،تقهرالب بهه خهدا بها عمهل صهالح و
اّاعتها که شیخ ّوسی از آن با تعبیر «قال آخرون» یاد میکند ّوسی ،بهیتها9 :ن.)158
این در حالی است که روایات اراوانی در مناب اهل سهنت و شهیعه وجهود دارد کهه پیهامبر
ص) آیة شریفه را تبیین نموده و مصادی« ،القربی» را حضرت علی ) و حضهرت ااّمهه
س) و ارزنههدان آن دو معراههی کههرده اسههت حسههکانی2 :1411 ،ن130؛ سههیوّی:1404 ،
6ن.)7
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ترجمهها
بگو نمىّلبم از شما بر تبلیغ قرآن هیچ مزدى ،لیکن باید که پیش یرید دوسهتى در میهان
خویشاوندان دهلوی).
بگو در برابر آن همه نعمت که در پرتو دعوت اسال به شما خواهد رسید) از شما پهاداش
و مزدی نمیخواهم جهز عشه ،و عالقهه و نزدیهک بهه خهدا) را کهه سهود آن ههم عایهد
خودتان می ردد).
توضیحات« :إِلَّا الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبى» :مگر شور و شو تقهرب بهه خهدا بها انجها حسهنات و
دوری از سههیئات؛ یعنههی آنچههه از ش هما مههیخههواهم در پههیش ههراتن راه خداسههت نگهها:
ارقانن« .)57القربی»؛ تقرب خر دل).
بگو :بر رساندن) آن مزدی از شما درخواست نمیکنم ،ولهی بایهد در میهان خویشهاوندان
دوستی پیشه کنید و ح ،خویشاوندی من بهجای آورید) انصاری).
بگو :من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودالت و محبت مرا در حه،ال خویشهاوندان
منظور دارید و دوستدار آل محمد باشید ،که این اجهر ههم بهه نفه امهت و بهراى ههدایت
یااتن آنهاست) الهی قمشهای).
بگههو :از شههما در مقابههل ایههن ابههالغ رسههالت خههود) جههز محبههت قلبههى و عملههى) دربههارة
خویشاوندانم مزدى نمىّلبم مشکینی).
بگو« :من هیچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمىکنم ،جز دوستداشهتن نزدیکهانم»
[اهلبیتم] مکار ).

ارزیابی ترجمهها
در ترجمة دهلوی واژ ان صرااً بهصورت تحتاللفظی معنا شده و معنای قربی تبیین نشهده
و همچنان ابها در ذهن مخاّب باقی است .در ترجمة خر دل ،مترجم تعصب بیشتری بهه
خرج داده و با نادیده راتن روایات اریقین در ایهن مهورد [اههلبیهت پیهامبر ص)] آن را
همانند برخی تفاسیر ناصحیح از آیه ،به شور و شهو تقهرب بهه خهدا بها انجها حسهنات و
دوری از سیئات معنا کرده است و خواننهده را بهه آیهه  57سهوره ارقهان ارجها مهیدههد؛
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درحالیکه این دو آیة شریفه هر یک در مورد موضوعی خاص بح

میکنهد .در ترجمهة

انصاری ،مطاب ،بدترین وجه تفسیری آیه شریفه ،قربهی را بهه معنهای رعایهت خویشهاوندی
پیامبر ص) ترجمه کرده است.

ترجمۀ برگزیده
مطاب ،با روایات صحیح اریقین در تبیین مصادی ،آیهه بهه اههلبیهت پیهامبر ص) مهیتهوان
ترجمة مکار و مشکینی و الهی قمشهای را صحیح دانست کهه بهدرسهتی ابهها را از ذههن
مخاّب میزداید؛ ضمن آنکه در ترجمه الهی قمشهای دلیل سفارش پیامبر ص) بها دقالهت
تبیین شده است.

 -2آیات فضایل امام علی (ع)
در این قسمت به آیاتی پرداخته میشهود کهه مسهتقیماً مسهئله خالاهت و وایهت را مطهر
نمیکند ،امالا اضائلی برای امیر مؤمنان علی ) اثبات میکند کهه او را برتهرین اهرد امالهت

محمد ص) و وااتهرین شخصهیت بعهد از پیهامبر اسهال ص) معراهی مهیکنهد مکهار -

شیرازی9 :1375 ،ن .)178همچنین ایشان را برای یک امر مهم و خطیر اسالمی کهه چیهزی
جز زمامداری امالت) مسلمین نمیتواند باشد ،معرای میکند .برخی از این آیات بهه شهر
ذیل است:

 )2-1آیۀ مباهله
(فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَیاءَکمُ وَ ن َِسیاءَنَا وَ

نِسَاءَکُمْ وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتهَلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلىَ الْکَذِبِین) آل عمرانن.)61

ارزیابی تفسیری
آیة مباهله ،نتیجه یری و تفری بر تعلیم الهی دربارة داستان عیسی ) است که در دو آیة
قبل بیان شهده اسهت ّباّبهایی .)222 :3 :1417 ،روایهات متعهددی از اهریقین بها انهدکی
تفاوت در شأن نزول آیة مباهله وارد شده است که این آیهه را مخصهوص امها علهی )،
حضرت ااّمه س) و اما حسن و حسین ) معرای کرده است سیوّی2 :1404 ،ن 38ه
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39؛ حسههکانی1 :1411 ،ن 155ه 156؛ آلوسههی2 :1415 ،ن181؛ حههویزی1 :1415 ،ن349؛
قمی1 :1367 ،ن.)104
ماجرا از این قرار است که با اصرار هیئت مسیحی بهر جههل و ادعهای خهود دربهاره عسهیی
) ،پیامبر اسال ص) [بر اساس دستور الهی] آنها را به مباهله اراخواند .اهردای آن روز
پیامبر ص) همراه علی بن ابیّالب ،حسن و حسین و ااّمه س) آمد .هیئهت مسهیحی بها
مشاهدة این بزر واران از مباهله امتنا ورزید و پیامبر ص) نیز با آنها بر پرداخهت جزیهه
مصالحه نمود ّبرسی2 :1372 ،ن .)762در روایتی از پیامبر ص) چنهین نقهل شهده اسهت:
«قسم به خدایی که مرا بهح ،مبعوث نمود ،ا ر آنها با ما مباهله میکردند ،وادی آتش بر
روی آنها میبارید» زمخشری1 :1407 ،ن .)369در روایتی دیگر آمده اسهت کهه اسهق
آنها فت« :من صورتهایی را میبینم که ا ر از خدا تقاضا کننهد کهه کهوههها را از جها
برکند ،چنین خواهند کرد .هر ز با آنها مباهلهه نکنیهد کهه ههالک خواهیهد شهد و یهک
مسههیحی تهها روز قیامههت بههر روی زمههین بههاقی نخواهههد مانههد» اخههر رازی8 :1420 ،ن247؛
ّبرسی2 :1372 ،ن762؛ زمخشری1 :1415 ،ن 368ه .)369

ترجمهها
پس هر که مکابره کند با تو در باب عیسى بعد از آنچه آمد بتو از دانش پس بگو بیایید تها
بخوانیم ارزندان خود را و ارزندان شما را و زنان خود را و زنان شهما را و ذاتههای خهود
را و ذاتهای شما را پس همه بزارى دعا کنهیم پهس لعنهت خهدا هوییم بهر دروغ ویهان
دهلوی).
هر اه بعد از دانشی که درباره مسیح) به تو رسیده است باز) با تهو بهه سهتیزه پرداختنهد،
بدیشان بگهو :بیاییهد مها ارزنهدان خهود را دعهوت مهیکنهیم و شهما ههم ارزنهدان خهود را
اراخوانید و ما زنان خود را دعوت میکنیم و شما هم زنان خود را اراخوانید و ما خهود را
آماده میسازیم و شما هم خود را آماده سازید ،سپس دست دعا بهسوی خدا بر میداریهم
و نفرین خدا را برای دروغ ویان تمنالا مینماییم.
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توضیحات« :فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ» پس ا ر کسی دربارة مسئله عیسی با تو بدون دلیل مجادلهه
کرد« .تعالوا» بیایید« .نبتهل» اروتنانهه دسهت دعها بهه در هاه خهدا بهرداریم و بهه زاری از او
بخواهیم که مباهله کنیم خر دل).
و هر کس که با تو درباره) او پس از دانشی که به تو رسهیده اسهت احتجهاج ورزد ،بگهو:
بیایید تها ارزنهدانمان و ارزنهدانتان و زنانمهان و زنانتهان و نزدیکانمهان و نزدیکانتهان را اهرا
خوانیم ،آن اه بها همهدیگر مباهلهه کنهیم و »لعنهت» خهدا را بهر دروغ ویهان قهرار دههیم
انصاری).
پس هر کس با تو دربارة عیسى در مقا مجادله برآید بعهد از آنکهه بهه احهوال او آ هاهى
یااتى ،بگو :بیایید ما و شما ارزندان و زنان و کسانى را که بهمنزله خودمان هستند بخوانیم،
سپس به مباهله برخیزیم در ح ،یکدیگر نفرین کنهیم) تها دروغ ویهان و کهااران) را بهه
لعن و عذاب خدا راتار سازیم الهی قمشهای).
السهال ) پهس از آنکهه تهو را علهم آمهده
پس هر کس با تو دربارة او عیساى مسهیح علیهه ال
محاجاله و ستیز کند ،بگو :بیایید ما پسهرانمان را و شهما پسهرانتان را و مها زنانمهان را و شهما
زنانتان را و ما خودمان را و شما خودتان را کسانى را که مانند جان ماسهت) اهرا خهوانیم،
آنگاه به یکدیگر نفرین کنیم ،پس لعنت خدا را بر دروغ ویان قرار دهیم .پیهامبر در ایهن
قصه حسنین را بهعنوان ابناء و ااّمه را بهعنوان نساء و على را بهعنوان نفس خود به مباهلهه
آورد و کفار تسلیم شدند) مشکینی).
هر اه بعد از علم و دانشى که درباره مسیح) به تو رسیده ،باز) کسانى با تو به محاجالهه و
ستیز برخیزند ،به آنها بگو« :بیایید ما ارزندان خود را دعوت کنیم ،شما هم ارزندان خهود
را ما زنان خویش را دعوت نماییم ،شما هم زنان خود را ما از نفهوس خهود دعهوت کنهیم،
شما هم از نفوس خهود آنگهاه مباهلهه کنهیم و لعنهت خهدا را بهر دروغ ویهان قهرار دههیم
مکار ).
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ارزیابی ترجمهها
از میان ترجمههای او ترجمة انصاری بهدون آنکهه بهه اضهای نهزول آیهه اشهاره کنهد بهه
ترجمه پرداخته است و کلمة «انفس» را به غیر معنای واقعی ترجمه کرده اسهت .در ترجمهة
خر دل مترجم عط های صریح را نادیهده راتهه و بهرای انفسهنا و انفسهکم اعهل «آمهاده
ساختن» را از خود ابدا کرده و ترجمة صریح آیه را تغییر داده است؛ ولی آقهای دهلهوی
را مراعات نمودهاند .آقای انصاری تعبیهر «فَنَجْعَل لَّعْنَیتَ اللَّیهِ

و انصاری در ترجمه ،عط
عَلىَ الْکَذِبِین» که بیان و نتیجهای است برای ابتهال را بهدرستی ترجمه کرده است .خر دل

این تعبیر را بهصورت «تمنالها مهینمهاییم» ،معنها کهرده اسهت .دهلهوی نیهز آن را بهصهورت
« وییم» ترجمه کرده که صحیح نمیباشند؛ زیرا این جمله بهمنزلة بیانی برای ابتههال اسهت
و اشاره دارد به در یر شدن حتمی نفرین و تمایز ح ،از باّهل ّباّبهایی3 :1417 ،ن)224
که مناسب این تعبیر ،اعل «فنجعل» است نه «فنسئل» و یا «فنقل».

ترجمۀ برگزیده
با توجه به حر «فاء» تفری  ،مضمون آیه نتیجه یری و تفری بر تعلیم الهی در دو آیة قبل
است ّباّبایی3 :1417 ،ن )222و تفاوت مرج ضمیر متکلم در کلمة «نیدع» بها کلمهات
«ابنائنا» و «نسائنا» و «انفسنا» که اولی به دو ّر متخاصم ،یعنى رسول خدا ص) و بزر هان
نجد که مسیحى بودند برمى ردد و دومی به رسول خدا ص) و همراهانش بهر مهی هردد
همان .)223 :از میان ترجمههای او  ،ترجمة مشکینی را میتوان بهترین ترجمه بهحساب
آورد؛ زیرا کامالً مطاب ،با سیا آیات و تفسیر ارائه شده از عالمه ّباّبایی است.
ترجمة مکار و الهی قمشهای چندان دقی ،نیست؛ در ترجمة مکهار سهیا آیهه بها دو آیهه
قبل در نظر راته نشده حر اهاء تفریه بههدرسهتی ترجمهه نشهده) و از ّراهی «مباهلهه»
معادلیابی نشده و جای ابها در ذهن مخاّب باقی است .در ترجمة الهی قمشههای مرجه
ضمایر «ندع» و «ابنائنا» و «نسائنا» و «انفسنا» یکسان در نظر راته شده است.

 )2-2آیۀ تطهیر
(إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکمُْْ تَطْهِیرًا) احزابن.)33
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ارزیابی تفسیری
آیة تطهیر از مهمترین ادلة قرآنی در خصوص اضهیلت و برتهری اههلبیهت ) محسهوب
می ردد ،مفسالران و دانشمندان مذهب اهلبیهت و اههل سهنت در ّهول تهاریخ دربهارة آن
بح های اراوانی کردهاند .محور اصلی اختال

مفسالران اهل سنت و شیعه در این آیهه بهه

تعیین مصدا اهلبیت برمی ردد .شیعیان استدال کردهاند کهه آیهة تطهیهر اختصهاص بهه
پن تن اهل کسا) دارد ّبرسی8 :1372 ،ن .)560استقرار آیة تطهیر در وسط آیاتی که به
زنان پیامبر ص) مربو ،است ،تعصهب نهاروای مهذهبی و بهیتهوجهی بهه کثهرت روایهات
صحیح و معتبر و مستند در حد تواتر ،موجب شده است برخی مفسالران اهل سنت به توجیه
و تأویل دست زده این امتیاز را بهّهور کلهی از اههل کسهاء) سهلب و یها بها عها و شهامل
دانستن آیه ،اختصاص عصهمت را از آنهها بگیرنهد .چنانچهه از قهول عکرمهه ،عبهداهلل بهن
عباس ،سعید بن جبیر و عروة بن زبیر بیان شده کهه اههلبیهت در ایهن آیهه صهرااً همسهران
پیههامبر اسههت ّبههری12 :1988 ،ن8؛ ابههن کثیههر دمشههقی3 :1987 ،ن491؛ سههیوّی:1993 ،
6ن 602ه  .)603از کال زمخشری و اخر رازی نیز در تفسیر این آیه اسهتفاده مهیشهود کهه
مغعول »یرید» را محذو و آن را امر و نهیها ،موعظهها و تکلی هایی دانستهانهد کهه در
آیات پیشین برای همسران پیامبر بیان شهده اسهت زمخشهری3 :1407 ،ن538؛ اخهر رازی،
25 :1420ن.)168
ابن کثیر منظور از آن را اهل کساء و همسران رسول خدا ص) میداند ابن کثیهر:1987 ،
3ن 491ه )492؛ و یا به اهلبیهت نسهبی آن حضهرت اسهتناد داده شهده اسهت و شهامل بنهی
هاشم ،بنی عباس و سایر عموهای پیامبر ص) میشود .این قول به زید بن ارقم نسبت داده
شده است قرّبی14 :1985 ،ن)183؛ و آلوسی با استناد به سهیا آیهات و برخهی روایهات
ضعی و متروک ،دایهرة مصهادی ،را وسهی دانسهته و آن را شهامل همسهران و ارزنهدان و
بستگان نزدیک پیامبر ص) و حتهی اقطهاب صهوایاله مهیدانهد آلوسهی11 :1415 ،ن 194ه
 .)199هر جند برخی منظور از آن را بهّور خاص اما علهی ،ااّمهه ،حسهن و حسهین )
دانستهاند ،این قول به کلبی نسبت داده شده است قرّبی14 :1985 ،ن)182؛ که با توجه به
ادله و روایات معتبر اراوان در مناب اهل سنت و شیعه ،تنها نظهر صهحیح همهین اسهت و بها
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توجه به ادله و روایات معتبر ،اختصاص ایهن امتیهاز بهه اههل کسهاء انکهار ناشهدنی اسهت و
باکمی دقت ابطال تفاسیر دیگر آشکار می ردد.
سیا آیة تطهیر به لحا ارادة ّهارت و زدودن رجس از سوی خداوند ،آشکارا بها سهیا

آیات قبل و بعد خود متفاوت است .آیة تطهیر ،حکایت از مشیالت ح ،،بر امری مهم مهی-
نماید ،با حسن انتخابی در روش سخن ،لحهن کهال و ّهرز فتهار عهوض مهیشهود .پهس

معلو میشود که مفهو بلند آیة تطهیر دربارة پهن تهن ههیچ ارتبهاّی بها همسهران پیهامبر
) در ایههن
ص) نههدارد و مسههئله سههیا در ایههن خصههوص کههاربرد نههدارد؛ امهها صههاد
خصوص میارماید« :یا جابر  ...و لیس شَیءٌ اَبعدَ مِن عُقولِ الرّجال مِنه ،اِنّ اآلییه لَتنیزِل

اَوَّلها فی شیءٍ و اوسطها فی شیءٍ و آخرُها فی شیءٍ» :ای جهابر!  ...ههیچ چیهزی مثهل آن
قرآن) از عقل و قیاس) مرد دور نیسهت؛ زیهرا اولِ آیهه دربهارة یهک چیهز و وسهط آن
دربارة چیز دیگر و آخر آن دربارة چیز سومی ارود میآید سمرقندی1 :1380 ،ن.)12
همچنین روایات اسباب نزول چهه آنهها کهه در صهحا اههل سهنت وجهود دارد ،چهه آن
روایاتی که در کتب دیگر نقل شده است ،هر کدا به ونهای با عضویت همسهران پیهامبر
در حوزة اهلبیت مخالفت دارد .ضمن آنکه پیامبر ص) مصهدا اههلبیهت پهن تهن) را
آشکارا معرای کردهاند؛ چنانکه سیوّی حدیثی را نقل میکند که در آن ابن مردویه از ا ال
سلمه روایت کرده که فت« :آیه مذکور در خانة من نازل شد و در خانه هفت نفر بودند.
جبرئیل ،میکائیل ،علی ،ااّمه ،حسن و حسین و من که د در ایستاده بود  ،عرضه داشتم:
یا رسول اهلل ،آیا من از اهلبیت نیستم ارمود :تو عاقبت بخیری ،تو از همسران پیغمبهری».
سیوّی5 :1404 ،ن )198در برخی دیگر از تفاسیر روایی عامه ،به احادی مشابه بها نمونهة
او اشاره شده است ثعلبی نیشهابوری8 :1422 ،ن 42ه 43؛ حسهکانی2 :1411 ،ن30؛ ابهن
جوزی3 :1422 ،ن462؛ بغدادی3 :1415 ،ن.)425
همچنین ازآنجاکه لفظ «انّما» در زبان عربی بیان کنندة حصهر و انحصهار مطلبهی اسهت کهه
پس از آن ذکر میشود ،با توجه به آنکه آیة شریفه با لفط «انّما» شرو مهیشهود دارای دو
انحصار است که عبارتاند از .1 :انحصار اراده و خواست خداونهد متعهال و تطهیهر و دور
کههردن پلیههدی؛  .2انحصههار ایههن عصههمت و دوری از پلیههدیها و عیههوب در اهههلبیههت
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ّباّبایی16 :1417 ،ن .)309مراد از »اراده» نیهز ارادة تکهوینی خداونهد اسهت؛ زیهرا ارادة
تشریعی که منشأ تکالی دینی و منشأ متوجه ساختن آن تکالی
این مقا ساز اری ندارد همان.)313 :

به مکلفین است ،اصالً بها

ترجمهها
جز آن نیست که میخواهد خدا تا دور کند از شما پلیدى را اى اهلبیت و تها پهاک کنهد
شما را پاک کردنى دهلوی).
خداوند قطعاً میخواهد پلیدی را از شما اهلبیت پیغمبر) دور کند و شهما را کهامالً پهاک
سازد.
توضیحات« :اَهْلَالْبَیْتِ» زنان خانوادة پیغمبر .واژة «اهل» منصوب به اختصاص و یا این کهه
منادا است« .عنکم  ...یُطَهِّرَکم» ،تبدیل ضمیرهای جم مؤن
«أهل» است .نگا :هودن73؛ ّهن10؛ قصصن )29خر دل).

به جم مذکر بهه خهاّر لفهط

جز این نیست که خداوند میخواهد پلیدی را از شما ،ای اههلبیهت دور کنهد و چنهانکهه
باید شما را پاکیزه رداند انصاری).
خدا چنین مىخواهد که هر رجس و آایشى را از شما خانواده نبهوت) ببهرد و شهما را از
هر عیب پاک و منزه رداند ذیل آیه موااه ،اخبهار شهیعه و اههل سهنت راجه بهه شهخص
پیغمبر و على و ااّمه و حسنین علیهم السالال است و ا ر راج به زنان پیغمبر بهود بایسهتى
ضمیر مؤن ه عنکنال ه ذکر شود و به سیا جمل صدر آیه باشد الهی قمشهای).
جز این نیست که خداوند به ارادة تکوینی خاص) میخواهد از شما اهلبیت پیهامبر) ههر
ونه پلیدی در عقاید و اخال و اعمال) را بزداید و شهما را بهه همهه ابعهاد پهاکی پهاکیزه
رداند مشکینی).
خداوند اقط مىخواهد پلیدى و ناه را از شما اهلبیهت دور کنهد و کهامالً شهما را پهاک
سازد مکار ).
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ارزیابی ترجمهها
از میان ترجمهها ،ترجمة دهلوی و انصاری که مطلب برایشان چندان اهمیت نداشته است،
«اهلالبیت» را تعیین مصدا نکردهاند؛ بنابراین همچنهان شهک و ابهها در ذههن مخاّهب
باقی است؛ در حاشیه نیز اشارهای به آن نداشهتهانهد .همچنهین کلمهة «انّمیا» کهه بیانکننهده
انحصار است ،معنی نکردهاند؛ در عین حال به تفاسیر نادرست نیز روی نیاوردهاند.
در ترجمة خر دل که تعصب بسیاری داشته ،با نادیده راتن روایات معتبر و ادلة اراوان و
حتی اعترا خود همسر پیغمبر ص)؛ مصادی ،اهلالبیت را صرااً همسران پیامبر دانسهته و
این اضیلت و امتیاز را بهّور کلی از اههل کسهاء ه حضهرت علهی ،حضهرت ااّمهه ،امها
حسن و حسین ) ه سلب کرده است .تنها مشکل را در مصهادی[ ،همسهران پیهامبر ص)]
تبدیل ضمایر مؤن به مذکر دانسته که صرااً با ارجا دادن مخاّب به سه آیه قرآن خهود
را از توضیح بینیاز دانسته است و دایل آشهکاری مثهل تغییهر سهیا  ،لحهن کهال  ،نحهوة
فتار و روایات معتبر و اعترا همسر پیامبر ص) را نادیده راته است.

ترجمۀ برگزیده
با توجه به نکات تفسیری و روایات معتبر ،ترجمة مشکینی و مکهار چنهدان دقیه ،نیسهت؛
زیرا همچنان ابها در ذهن مخاّب دربارة مصادی ،اهلالبیت باقی است .در ترجمهة الههی
قمشهای بهخوبی مصادی ،اهلبیت مشخص شده است ،جز آنکه ترجمهة «انّمیا» کهه بیهانگر
انحصار مطلبی است که پس از آن ذکر میشود ،بهدرسهتی تبیهین نشهده اسهت .در ترجمهة
صحیح از است ،عالوه بهر تعیهین مصهدا اههلبیهت بایهد انحصهار ایهن امتیهاز بههخوبی
مشخص ردد که در ترجمه مکار این انحصار رعایت شده است .امتیاز ترجمه مشهکینی
نیز در تعیین نو اراده تکوینی خاص خداوند است.

 )2-3آیۀ اکمال
(الْیَوْمَ یَئسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِکُمْ فَلَا تخَشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَیوْمَ أَکْمَلْیتُ لَکُیمْ دِیینَکُمْ وَ
أَتمْمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتىِ وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْاسْلَامَ دِینًا) مائدهن.)3
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ارزیابی تفسیری
هر چند اریقین در پارهای از نقا ،پیرامهون آیهه اکمهال اتفها نظهر دارنهد ،ولهی تأمهل در
تفاسیر قدما ،متأخران و معاصران پیرامون آیة او نشان دهندة وجود دید اههای متفهاوت
میان مفسالران شیعه ّوسهی ،بهیتها3 :ن 343ه 446؛ صهادقیتهرانهی8 :1365 ،ن 67ه  )79و
مفسالران اهل سنت ّبری6 :1412 ،ن 51ه 54؛ اخهر رازی11 :1420،ن 286و  )287و حتهی
میان خود دانشمندان اهل تسنن است .محور اصلی اختال

آنان در تفسیر این آیه ،مربو،

به زمان نزول و علت نزول آیه است .در مصادر اریقین تنها دو دسته روایهت دربهارة زمهان
نزول این آیه به چشم میخورد:
دستة اول :نزول آیه در حجهالودا در روز عراه :در متن روایاتی که در مصادر اهل سهنت
از نزول این آیه خبر میدهد ه بهجز یک روایت که علت نزول را وایت علی ) میداند
ه تصریحی به علت نزول آیه نشده است .در آنها مشهخص نشهده چهه حادثههای در عراهه
اتفا ااتاد که موجب نزول آیه و اوصا مذکور در آن شد .به همین دلیل ،مشههور اههل
سنت نا زیر در جستوجوی علت نزول آن وجوه متعهددی را احتمهال دادهانهد .از جملهه
آنکه در تعیین مصدا «الیوم» روز خاصی را نمیپذیرند و معنای عصر یا دوران را از آیهه
برداشت نمودهاند بیضهاوی2 :1418 ،ن115؛ زمخشهری1 :1407 ،ن1407؛ آلوسهی:1415 ،
3ن 233ه  .)234برخی نیز آیه را عها دانسهته و شهأن نهزول خاصهی بهرای آن قائهل نیسهتند
دروزه9 :1429 ،ن 27ه )28؛ که این وجوه از سوی برخی از مفسالران شیعی با برهان سهبر و
تقسیم مورد نقد قرار راته و تما آنها مخدوش شده اسهت ّباّبهایی5 :1417 ،ن 169ه
) و کاای بهه
 .)181البته در برخی مصادر شیعه ،مانند تفسیر عیاشی به نقل از اما صاد
نقل از اما باقر ) ،روایتهایی با این مضمون نقل شده اسهت .ولهی سهند ایهن روایتهها
ضعی و متن آنها مشوش است نجار زاد ان 109 :1384 ،ه .)110
دستة دو  :نزول آیه در روز غدیر یا اندکی پس از آن :ایهن روایهات در مصهادر شهیعی بها
سند صحیح و ّر متعدد نقل شدهانهد .قمهی162 :1 :1367 ،؛ بحرانهی 224 :2 :1416 ،ه
 )225در مصادر اهل سنت نیز از صحابهای که شاهد نزول آیه بودهاند این احادی روایت
شدهاند؛ هر چند برخهی از اههل سهنت آنهها را ضهعی

دانسهته ابهن کثیهر3 :1419 ،ن25؛

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،30بهار 1397

49

سیوّی2 :1404 ،ن )259و یا از مفتریات شیعه شناختهاند آلوسی3 :1415 ،ن)234؛ اما ایهن
دید اه مبنای علمی ندارد ،چون اارادی که در سلسله سند این روایهات آمهدهانهد ،از نظهر
رجالشناسان اهل سنت توثی ،شدهاند.
در تما روایتهای شیعه ،خواه روایاتی که دالت بر نزول آیهه در عراهه میکنهد و خهواه
روایاتی که دالت بر نزول آن در غدیر دارد؛ علت نزول آیه «اعالن وایت اما علی )»
بیان شده است حویزی1 :1415 ،ن 587ه 590؛ مشهدی4 :1368 ،ن 32ه  .)36آنهان بهر ایهن
باورند که ا ر چه این عبارتها با جمالت قبل و بعد ارتباّی ندارند ،ولی خود ،هماهنگ
و منسجم هستند؛ بنابراین واژة «الیوم» در آنها به یک روز اشاره مهیکنهد کهه همهان روز
غدیر است .آنها کامل شدن دین را مربو ،به مسئله وایهت دانسهته ،دلیهل یهأس کفهار را
همین مطلب عنوان میکنند ّبرسی3 :1372 ،ن246؛ ّباّبایی5 :1417 ،ن.)181

ترجمهها
امروز ناامید شدند کااران از دین شما .پس مترسید از ایشان و بترسید از من .امهروز کامهل
کرد براى شما دین شما را و تما کرد بر شما نعمهت خهود را و اختیهار کهرد اسهال را
دین براى شما دهلوی).
از امروز کااران از نابود کردن) دین شما مأیوس شتهاند و میدانند این دین مانهد ار و
جاودانه است) ،پس از آنان نترسید و از من بترسید .امروز احکها ) دیهن بهر شهما تکمیهل
نمود و اسال را بهعنوان آیین خداپسند برای شما بر زید خر دل).
امروز کااران از دین شما ناامید شدهاند ،پس از آنان مترسید و از من بترسید ،امروز دینتهان
را برای شما کامل کرد و نعمت خویش را بر شما تما نمود و اسال را بههعنوان) دیهن
برای شما پسندید انصاری).
امروز به عقیدة امامیه و برخى اهلسنالت روز غدیر خهم و خالاهت علهى ) اسهت) دیهن
شما را به حد کمال رسانید و بر شما نعمهتم را تمها کهرد و بهتهرین آیهین را کهه اسهال
است برایتان بر زید الهی قمشهای).
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امروز کسانى که کفر ورزیدهاند از ابطال و ازاله) دین شما مأیوس شتهاند ،پس از آنها
مترسید و از من بترسید .امروز دین شهما را برایتهان کامهل و نعمهت خهود را بهر شهما تمها
نمود و اسال را براى شما بهعنوان آیینى استوار و پایدار) پذیراتم مشکینی).
امروز ،کااران از زوال) آیین شما ،مأیوس شدند بنابراین ،از آنها نترسید! و از مخالفت)
من بترسید! امروز ،دین شما را کامل کرد و نعمت خود را بر شما تما نمود و اسهال را
بهعنوان آیین جاودان) شما پذیراتم مکار ).

ارزیابی ترجمهها
از میان ترجمههای او  ،انصاری و دهلوی ،بدون توجهه بهه اضهای نهزول بهه ترجمهة آیهه
پرداخته و ابها را دربارة زمان نهزول و علهت نهزول آیهه همچنهان در ذههن مخاّهب بهاقی
ذاشتهاند .ترجمة خر دل بر خال غالب مفسران ،بهر عها بهودن محتهوای آیهة اکمهال،
نداشتن شأن نزول خاص و هم زمانی نزول آن با آیات قبل تأکید داشهته اسهت .از ّراهی،
مراد از کلمة «الیوم» را همانند مشهور اهل سهنت بهه معنهای عصهر یها دوران ،نهه یهک روز
خاص برداشت کرده است.

ترجمۀ برگزیده
از میان ترجمههای او  ،ترجمه الهی قمشهای را میتوان با توجهه بهه تعیهین زمهان نهزول و
علت نزول آیه ،بهترین ترجمه دانست که بهخوبی ابها را در زمینهة تعیهین مصهدا کلمهه
«الیوم» از ذهن مخاّب زدوده است .ترجمة مشکینی و مکار بدون توجه به اضهای نهزول
به ترجمه آیه پرداختهاند و همچنان ابها را در زمینة تعیین علت نزول و شأن نزول آیهه در
ذهن مخاّب باقی ذاشتهاند.

نتیجهگیری
تأثیر پیشارضهای عقیدتی مترجم در ترجمهه قهرآن کهریم امهری غیرقابهل انکهار اسهت؛
چنانکه ایهن پهیش دانسهتهها ،جهت یریههای اکهری خاصهی را بههعنوان مهراد الههی بهه
خوانندة متن انتقال میدهد و اهی او را از تجربة ارتبا ،دقی ،بامعنای اولیهه مهتن محهرو
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میسازد .در این میهان ،ترجمهة تفسهیری یها محتهوایی قهرآن بیشهترین امکهان انتقهال پهیش
دانستهها از معنای ایهن مهتن الههی را دربهی دارد .آیهات امامهت و اضهایل امها علهی )،
شاخصترین مصدا واکاوی پیشارضهای اکری مترجمهان تفسهیری اهریقین محسهوب
میشود.
پس از ارزیابی شاخصترین ترجمههای اارسی قرآن ذیل آیات امامت و اضایل اما علی
) درمییابیم که رویکرد آنها مشابه مفسالران مذاهب خویش است .از اینرو ،مترجمهان
اهل سنت در ترجمة آیات مربو ،به امامت علی ) تاب پیشارضههای کالمهی هسهتند،
ولی در این مورد دیهد اه یکسهانی ندارنهد .چنهانکهه در ترجمهة دهلهوی و انصهاری ایهن
پیشارضهای کالمی راج به مسئله امامت کمرنگ اسهت و تهه رنگهی از آن در ترجمهه
دیده میشود که چندان برجسته نیست .چنانکه این دو مترجم در بیشتر موارد بهدون ههیچ
اشارهای از کنار آیه عبهور مهیکننهد و بها نهوعی انصها  ،ترجمهة خهویش را از تعصهبات
ارقهای میزدایند .هر چند برخال

دهلوی و انصاری ،پیشارضهای کالمی خهر دل در

ترجمهاش کامالً برجسته است .او در ترجمة تما آیات امامت و اضایل امها علهی ) بها
مترجمان شیعه اختال نظر دارد؛ شاهد این امر ترجمهة متعصهبانه و ارائهه تفسهیری کوتهاه
همراه با شر لغات است که در غالب موارد مخال با ظاهر آیات و روایات معتبر اریقین
است .تعصب خر دل تا بدان جاست که نه تنها درصدد کمرنگ کهردن نقهش امها علهی
) در آیات مربو ،به اضایل ایشان است ،بلکه عمالً با تأویهل آیهات ،عهد ارائهه معنهای
صحیح کلمات یا تعیین محدودة مصدا آیات دربارة اشخاصی غیر از حضرت علهی )،
نزول این آیات را دربارة ایشان انکار میکند.
ترجمههای تفسیری شیعه الهی قمشهای ،مشکینی و مکار ) نیز در ترجمة آیهات امامهت و
اضایل اما علی ) کامالً تاب پیشارضهای کالمی هستند که این پیشاهرضهها مبتنهی
بر ظاهر آیات و روایات اریقین است .با این حهال ایهن ترجمهههها در برخهی مهوارد بهدون
تعیین مصدا اتمال آیه ،ذهن مخاّب غیرتخصصی خود را نسبت به جایگاه حضهرت علهی
) آشنا نمیسازند.
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