فصلنامه علمي  -پژوهشي«پژوهشهاي ادبي  -قرآني»
سال دوم /شماره اول /بهار 3131

میزان دقت ترجمه های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اول
امید مجد و فاطمه ابوحمزه
چکیده
این نوشتار در پنج جزء اول قرآن به بررسي عبارات و معاني محذوف ميپردازد که باید براي فهم دقیق معني آیه در
ترجمه لحاظ گردند .ترجمه عبارات و معاني محذوف در ترجمه هاي قرآن به سه بخش قابل تقسیم است :بخش
اول عبارات و معاني محذوفي که اگر توضیح داده نشود ،معنا فهمیده ش ده و خللي در معني ایجاد نميشود.
بخش دوم عبارات و معاني محذوفي هستند که اگر توضیح داده نشود ،ارتباط قطع نمي گردد ولي فهم و بالغت
مطلب مبهم باقي ميماند .بخش سوم بحث اصلي مقاله است و دربارۀ آن دسته از معاني و عبارات محذوفي است که
اگر توضیح داده نشود ،فهم مقصود آیه مقدور نیست و مفاد آیه گنگ باقي مي ماند .در این مقاله چگونگي ترجمه
عبارات و معاني محذوف در هفت ترجمه شامل سه ترجمه از ترجمه هاي کهن قرآن در قرن پنجم و ششم هجري،
یک ترجمه منظوم و ادبي قرآن و سه ترجمۀ نثر معاصر بررسي و دسته بندیهائي از آنها ارائه شده است.
کلید واژه ها :ترجمه قرآن ،معاني محذوف ،وقایع تا ریخي ،آداب و رسوم جاهلي ،بالغت

 - 1مقدمه:
ایجاز ،یکي از اسلوبهاي بالغي غالب در قرآن و از مباحثي است که در مطالعات زیبایي شناسي قرآن مورد توجه واقع
شده است .از جمله کتابهایي که به این مبحث پرداخته اند؛ االتقان سیوطي و اسالیب المعاني سید باقر حسیني است .
« آیات مکي چون در صدد تبیین اعتقادات است ،معموال موجز و آیات مدني به جهت تبیین احکام و مقررات زندگي
بیشتر مطنب هستند( ».خانجاني ،3133 ،ص)39
ایجاز به چند دسته تقسیم مي شود که یکي از انواع آن ایجاز به ح ذف مي باشد .در این مقاله ابتدا به معرفي آیاتي
که داراي ایجاز حذف در پنج جزء اول قرآن هستند و ضرورت دارد که معاني و عبارت محذوف در ترجمه ذکر شود؛
پرداخته سپس چگونگي ترجمههاي صورت گرفته از آنها را بررسي مي کنیم .بدین منظور هفت ترجمه به شرح زیر
براي بررسي انتخاب گردیده است :
سه ترجمه قدیمي که عبارتند از روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن از حسین بن على ابوالفتوح رازى،
ترجمه و تفسیر شیعي قرن ششم ،کشف األسرار و عدۀ األبرار از احمد بن ابى سعد رشیدالدین میبدى ،ترجمه و
تفسیر سني قرن ششم و تفسیر سور آبادى از ابوبکر عتیق بن محمد سور آبادى ،ترجمه و تفسیر سني قرن پنجم.
یک ترجمۀ منظوم قرآن از امید مجد و سه ترجمۀ نثر معاصر از ناصر مکارم شیرازي ،محمد مهدي فوالدوند و طاهره
صفارزاده .
ترجمه عبارات و معاني محذوف در ترجمههاي قرآن به سه بخش قابل تقسیم است:
 1- 1بخش اول عبارات و معاني محذوفي که اگر توضیح داده نشود ،معنا فهمیده شده و خللي در معني ایجاد
نميگردد .براي نمونه :ترجمۀ آیۀ  39سورۀ مبارکۀ بقره ﴿ مَن کاَنَ عَدُوًّا لِّلَهِّ وَ مَلَئکَتِّهِّ وَ رُسُلِّهِّ وَ جِّبِرِّْیلَ وَ مِّیکَئلَ فَإِّنَ
اللَهَ عَدُوٌّ لِّلْکَافِّرِّینَ﴾ :هر کس دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل باشد ،خداوند دشمن کافران
است .عبارت «کافر است» به قرینه حذف شده که قابل درک است.
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 2- 1بخش دوم آن گروه از عبارات و معاني محذوفي هستند که اگر توضیح داده نشود ،ارتباط قطع نميگردد ولي
فهم و بالغت مطلب مبهم باقي ميماند .در این مجال به سه نمونه از این موارد بسنده ميکنیم .
﴿ الَذِّى جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ فِّرَاشًّا وَ السَمَاءَ بِّنَاءًّ وَ أَنزَلَ مِّنَ السَمَاءِّ مَاءًّ فَأَخْرَجَ بِّهِّ مِّنَ الثَمَرَاتِّ ِّر ْزقًّا لَکُمْ فَلَا تجَعَلُواْ لِّلَ ِّه

أَندَادًّا وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (بقره)99 ،
معناي محذوف «وَ أَنتُمْ تَعْلَمُونَ» در ترجمه هاي ذکر شده به این معاني آمده است .3 :ميدانید خداوند آفرینندۀ
آسمانها و زمین است .9 .خداوند روزي ده شماست .1 .خداوند همتایي ندارد .ترجمۀ مکارم شیرازي و صفارزاده به
مورد اول و دوم اشاره کردهاند .ترجمه کشف االسرار به مورد اول اشاره کرده است .ترجمههاي سورآبادي ،مجد و

فوالدوند به مورد سوم اشاره کردهاند.
ى ثَمَنًّا قَلِّیلًّا وَ إِّیَاىَ فَاتَقُون ﴾ (بقره،
بَِّایَات ِّ
﴿ وَ ءَامِّنُواْ بِّمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًّا لِّمَا مَعَکُمْ وَ لَا تَکُونُواْ أَوَلَ کاَفِّرِّ بِّ ِّه وَ لَا تَشْتِرَُواْ ِ
)13
در آیه روي سخن با بني اسرائیل است که از کتاب خود آن نشانه هایي را که دربارۀ اسالم و حضرت محمدصلي اهلل
علیه و آله آمده است؛ پنهان نکنید .ترجمه هایي که به این مطلب توجه کرده اند ،ترجمۀ سورآبادي و مکارم شیرازي
است.
﴿ الَذِّینَ یَتَرَبَصُونَ بِّکُمْ فَإِّن کاَنَ لَکُمْ فَتْحٌّ مِّنَ اللَهِّ قَالُواْ أَ لَمْ نَکُن مَعَکُمْ وَ إِّن کاَنَ لِّلْکَافِّرِّینَ نَصِّیبٌّ قَالُواْ أَ لَمْ نَسْتَحْوِّذْ
مِْؤْمِّنِّینَ سَبِّیالًّ ﴾ (نساء،
حَِکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِّیَامَۀِّ وَ لَن یجَِْعَلَ اللَهُ لِّ ْلکَافِّرِّینَ عَلىَ ال ُ
عَلَیْ ُکمْ وَ نَمْنَعْکُم مِّنَ الْمُؤْمِّنِّینَ فَاللَهُ ی ْ
)313
آیه دربارۀ منافقان سخن مي گوید که هرگاه مسلمانان در جنگ به پیروزي رسند و به غنیمتي دست یابند؛ از آنان
درخواست غنایم ميکنند .از ترجمههاي مورد بررسي این معنا در ترجمههاي سورآبادي ،مجد ،مکارم شیرازي و
صفارزاده لحاظ شده است .
 3- 1بخش سوم که غرض ما از این مقاله مطالعۀ آن گروه است ،عبارات و معاني محذوفي هستند که اگر توضیح
داده نشود ،فهم مقصود آیه مقدور نیست و مفاد آیه مبهم مي ماند .این عبارات و معاني محذوف در سه دسته قابل
تقسیم هستند:
الف )عبارات و معاني محذوفي که به رسم جاهلي یا آداب و رسومي اشاره دارند .ب) عبارات و معاني محذوفي که به
بالغت آیات مربوط هستند .ج) عبارات و معاني محذوفي که واقعۀ تاریخي را بیان مي کنند.
شرح مطلب :چنانکه در بخش  1-3مقدمه گفته شد غرض این مقاله بررسي نوع سوم ایجاز است که خود به سه
دسته الف و ب و ج تقسیم میگردید اینک شرح آن سه دسته:
الف) عبارات و معانی محذوفی که به رسم جاهلی یا آداب و رسومی اشاره دارند.
﴿ فَإِّذَا قَضَیْتُم مَنَاسِّکَکُمْ فَاذْکُرُواْ اللَهَ کَذِّکْرِّکُمْ ءَا بَاءَکُمْ أَوْ أَشَدَ ذِّکْرًّا فَمِّنَ النَاسِّ مَن یَقُولُ رَبَنَا ءَاتِّنَا فىِّ الدُنْیَا وَ مَا لَهُ
فىِّ ا ْالَِخِّرَۀِّ مِّنْ خَلَاق ﴾ (بقره)922،
ظاهرا طبق رسوم جاهلي اعراب پس از اتمام مراسم حج از پدران و نیکان خود به تفاخر یاد ميکردند و کمتر به ذکر
خدا مي پرداختند .آیه به این کار حجگزاران اشاره مي کند و آنان را به یاد خدا فرا ميخواند.
اشاره به این رسم تفاخر به نیاکان در بین اعراب در ترجمه ،سبب فهم درست آیه ميگردد .پس از حج زمان تفاخر بر
نیاکانتان نیست نام خدا را بیشتر از همیشه یاد کنید .در کتاب معاني القرآن نیز به این رسم اشاره شده است .
(فراء )399،سورآبادي ،مجد ،مکارم شیرازي و صفارزاده به این مطلب اشاره کردهاند.

.3روض الجنان :چون بگزارى ارکان حجتان ،یاد کنید خداى را چون یاد کردنتان پدرانتان را یا سختتر یاد کردن ،از
مردم کس هست که مىگوید :بار خدایا بده ما را در دنیا و نباشد او را در آخرت از نصیبى .
 .9سورآبادي :و چون بگزارید و بپردازید کارهاى حج شما ،یاد کنید خدا را چون یاد کردن شما پدران شما را در
جاهلیت [و آن آن بود که عرب در جاهلیت چون از حج فارغ شدندى ،به خیف بیستادندى و مفاخرت کردندى به آبا
و اجداد خویش خدا گفت اکنون که اسالم یافتید خدا را یاد کنید به جاى آن که در جاهلیت اسالف را یاد
مىکردى] یا سختتر [یعنى به جدتر و صلبتر ،بل که به جدتر باشید در یاد کردن خدا از آن که در جاهلیت بودى
در یاد کردن پدران شما. ... ].
 .1کشف االسرار :چون فارغ شوید از مناسک حج خویش ،یاد کنید و بستائید خداى را چنانک پدران خود را
مىستائید
و یاد ميکنید و در افزونى و نیکویى ذکر سختتر از آن ،از مردمان کس است که ميگوید خداوند ما ،ما را از دنیا
چیزى
بخش در دنیا و او را در خیر آن جهان هیچ نصیب نه.
 .1مجد
چووو طووي گشووت اعمووال حووج ،ز انقیوواد

خوووودا را نماییووووود پیوسووووته یوووواد

همووان سووووان کووه نوووووام نیاکووان بریوود

خوووودا را فزونتوووور بووووه یوووواد آوریوووود

بگوینوووووود افوووووووراد کوووووووته نظووور

خووودا بوووه دنیوووا مووورا ده ثمووور

از ایوون روي آنووان بووه نعمووات حووق

نباشوووووند در آن جهوووووان مسوووووتحق

 .5مکارم شیرازي :و هنگامى که مناسکِّ (حج) خود را انجام دادید ،خدا را یاد کنید ،همانند یادآورى از پدرانتان (آن
گونه که رسم آن زمان بود) بلکه از آن هم بیشتر! ...
 .6فوالدوند :و چون آداب ویژه حج خود را به جاى آوردید ،همان گونه که پدران خود را به یاد مىآورید ،یا با یاد
کردنى بیشتر ،خدا را به یاد آورید ...
 .7صفار زاده :و هنگامى که آداب زیارت حج را به پایان رساندید ،خدا را یاد کنید همانگونه که از پدرانتان در پایان
حج یاد مىکردید  .بلکه از آن هم بیشتر [زیرا باید شکر نعمت هدایت خداوند را به جاى آورید] . ...
(در پانویس آورده شده :اعراب ،در پایان مراسم حج ،به رسم عهد جاهلى به یاد و ذکر افتخارات اجداد خود
مىپرداختند).
ُِمْ فَلَیُغَیرُِِّنَ خَ ْلقَ اللَ ِّه وَ مَن یَتَخِّذِّ الشَیْطَنَ وَلِّیًّا مِّن
َِمُرَنهَ
َِمُرَنَهُمْ فَلَیُب َِّتکُنَ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِّ وَ ال
﴿ وَ لَأُضِّلَنَهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَهُمْ وَ ال
دُونِّ اللَهِّ فَقَدْ خَسِّرَ خُسْرَانًّا مُبِّینًّا﴾ (نساء)333 ،
معناي محذوف در « َفلَیُب َِّتکُنَ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِّ» به رسم جاهلي میان اعراب بر مي گردد که در تفسیر احسن الحدیث در
این باره چنین آمده «:لفظ فَلَیُبَتِّکُنَ آذانَ الْأَنْعامِّ در جاى حرام کردن حالل و در عین حال ذکر بدعت مشرکان
است( ».قرشي، 3177،ج ،9ص )155
«مقصود آن است :گوش بعضى حیوانات خود را ميبریدند و یا آن را گشاده ميشکافتند و از بارکردن و دیگر
استفادهها صرف نظر ميکردند ،چون متعلق ،به بتها شده است و این خود از مهمترین اعمال بيخردانه بتپرستان
بوده است که موجب اختصاص به ذکر شده است و گر نه جمله سابق که «لَأُضِّلَنَهُمْ» باشد شامل همه کارهاى غلط و
ضاللت آنها است ولى چون این عمل از همه سخیفتر بوده است نام برده شده است( ».عاملي ،3162 ،ج،1ص )323

معناي محذوف در ترجمه مکارم شیرازي با عنوان عمل خرافي یاد شده است و اشاره به رسم جاهلي براي مشخص
شدن معني در ترجمه مجد ذکر شده است .سورآبادي در ترجمه خود به این رسم اشاره نکرده اما در تفسیر به بیان
این مطلب پرداخته است.
.3روض الجنان :و گمراه بکنم ایشان را و آرزو دهمشان ،بفرمایمشان تا ببرند گوشهاى چار پایان و بفرمایمشان تا
بگردانند آفریده خداى و هر که گیرد دیو را به دوست از فرود خداى زیانکار بود زیانکاریى روشن.
 .9سورآبادي  :و هرآینه و بدرستى که گمراه کنم ایشان را از دین و راه طاعت تو و هر آینه و به درستى که بیوس
دهم ایشان را که قیامت نخواهد بود ،خوش بزیید و بدرستى که بفرمایم ایشان را تا هرآینه ببرند گوشهاى چهار پایان
را چون دروشن کردن[ .سؤال :دروشن کردن بارى مباح است ،پس چرا آن را در عداد معاصى شمرد؟ جواب گوییم
مراد از آن دروشن بحیرۀ و سابیۀ و وصیلۀ است و حرام داشتن آن و گفتهاند مراد از آن دروشن کردن چهار پایان
است بر نام بتان ،چنان که در جاهلیت کردندى و گفتهاند مراد از آن امر به دروش کردن است چهار پایان را و آن
مکروه است که به فرمان دیو است ].و هرآینه بفرمایم ایشان را تا بگردانند آفرینش خداى را و هر که فراگیرد دیو را
دوستى و معبودى از فرود خداى به درستى که زیان کرد زیان کردنى هویدا که به شیطان از رحمان بازماند .
 .1کشف االسرار :و گم کنم ایشان را از راه و امل دراز نمایم ایشان را و فرمایم ایشان را تا گوشهاى چهارپایان برند و
فرمایم ایشان را تا بگردانند آفریده خداى را [از آن آفرینش که خداى آفرید] و هر که دیو را گیرد ،پسندیده و بایسته
و یار ،فرود از اللَه زیانکار گشت او زیانکارى آشکارا .
.1مجد
کشانووووووم بووووه رویوووووواى دور و دراز

کووووه گموووووووراه گردنوووود از فوووورط آز

بگویوووووم ز حیوووووان ببرنووود گووووش

کوووه گوووردد نصووووویب بتوووان خمووووش

بوور آنهووا بگووویم کووه بدعووووت نهوووند

کوووه تغییووووور در خلقوووت حوووق نهنووود

هوور آن کووس چنووین اشووتباهي نمووود

کوووه جووووواي خووودا اهووورمن را سوووتود

زیوووووواني رسیووووووده بووور او آشوووکار

کوووه کووورد اهووورمن روح او را شوووکار

 .5مکارم شیرازي :و آنها را گمراه مىکنم! و به آرزوها سرگرم مىسازم! و به آنان دستور مىدهم که (اعمال خرافى
انجام دهند و) گوش چهارپایان را بشکافند و آفرینشِّ پاک خدایى را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک
بیاالیند!) و هر کس ،شیطان را به جاى خدا ولى خود برگزیند ،زیانِّ آشکارى کرده است.
 .6فوالدوند :و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم کرد و وادارشان مىکنم تا گوشهاى دامها را
شکاف دهند و وادارشان مىکنم تا آفریده خدا را دگرگون سازند .و[ لى] هر کس به جاى خدا ،شیطان را دوست
[خدا] گیرد ،قطعاًّ دستخوش زیان آشکارى شده است.
 .7صفارزاده «:و من مسلماًّ آنان را گمراه و دچار آرزوهاى باطل و محال خواهم کرد و وادارشان خواهم کرد تا
گوشهاى چهارپایانشان را بشکافند و وادارشان مىکنم تا آفریده خداوند را دگرگون سازند ».پس هر کس به جاى
خداوند شیطان را حامى و سرپرست خود قرار دهد قطعاًّ دچار زیان جبران ناپذیرى خواهد شد .
ب) عبارات و معانی محذوفی که به بالغت آیات مربوط هستند.
ِِّجَارَۀُ أُعِّدَتْ لِّ ْلکَافِّرِّینَ﴾ (بقره)91 ،
﴿ فَإِّن لَمْ تَفْعَلُواْ وَ لَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النَارَ الَتىِّ وَقُودُهَا النَاسُ وَ الحْ
این آیه در ادامۀ آیۀ تحدي است که فرموده اگر در اینکه قرآن معجزه است ،شک دارید؛ سورهاي یا آیهاي مانند قرآن
بیاورید ،اگر نتوانستید که نمي توانید (در واقع حق بر شما ثابت شد) بترسید از آتشي که هیزمش بدنهاي مردم و

سنگها استعاره از بتهایي است که مي پرستید (.اگر حق بر شما معلوم شد و باز به بت پرستي ادامه دادید بدنهایتان را
با بتهایتان مي سوزانیم ).
حِْجَا َرۀُ » چنین آمده « :هی حجارة الکبریت فهی أشد توقدا أو
در کتاب ایجاز البیان عن معاني القرآن در باره« ال ِّ
األصنام المعبودة فهی أشد تحسرا أو کأنهم حذّروا نارا تتقد بها الحجار » (نیشابوري،3135،ج،3ص  )75در ترجمه هاي
مکارم شیرازي و صفارزاده به درستي اشاره شده است .
.3روض الجنان :اگر نکنى و خود نکنى ،بترسى از دوزخ ،آن که هیزمش مردم باشد و سنگها بجاردهاند براى کافران.
 .9سورآبادي :پس اگر نکردى و نیاوردى و خود نکنید و نیارید ،مانند این قرآن یک سورت ،و نتوانید که بیارید،
حجت بر شما الزم شد .بپرهیزید و بترسید از آن آتش که هیمه آن مردم است و سنگهاى کبریت.
 .1کشف االسرار :ار پس نکنید که نتوانید ،خود نتوانید ،پس از آتش بپرهیزید؛ آن آتش که هیزم آن مردم است و
سنگ بساختند آن آتش ناگرویدگان را .
.1مجد
چوووو گشتووووید از ایوون عموووول ناتووووان

کووه بووي شووک هووم آئیوود عوواجز از آن

پوس آنگوه بتوووورسید از ایووون سرکشووي

بترسیوووووود از آن شعوووووله ور آتشووووي

که خود هیوزمش سونگها و آدموي اسوت

مهیووووواي بوور کووافران هوور دمووي اسووت

.5مکارم شیرازي :پس اگر چنین نکنید -که هرگز نخواهید کرد -از آتشى بترسید که هیزم آن ،بدنهاى مردم
(گنهکار) و سنگها [بتها] است و براى کافران ،آماده شده است!
 .6فوالدوند :پس اگر نکردید -و هرگز نمىتوانید کرد -از آن آتشى که سوختش مردمان و سنگها هستند و براى
کافران آماده شده ،بپرهیزید.
 .7صفار زاده  :اما اگر از عهده برنمىآیید و نمىتوانید سورهاى عرضه کنید ،که محققاًّ نمىتوانید پس باید از آن آتشى
که سوختِّ آن آدمیان و سنگهایند و براى کافران آماده شده است بترسید( .در پاورقي آدمیان و سنگها :بت پرستان و
بتهاى سنگى ذکر شده است).

َِا لَا یَسْمَعُ إِّلَا دُعَاءًّ وَ نِّدَاءًّ صُمُ بُکْمٌّ عُ ْمىٌّ فَهُمْ لَا یَعْقِّلُونَ﴾ (.بقره)373،
﴿ وَ مَثَلُ الَذِّینَ کَفَرُواْ کَمَثَلِّ الَذِّى یَنْعِّقُ بمِّ
معني «ینعق» در قاموسهاي عربي چنین آمده است «:النعیق صوت الراعي بغنمه .یقال نعق الراعي بغنمه»آیه مَثل
کافران را مانند گوسفنداني دانسته که چون چوپانشان بر آنان بانگ زند معنایي را درک نمي کنند و فقط صدا را مي
شنوند.
در کتاب المحرر الوجیز در این باره چنین آمده است« :المراد تشبیه واعظ الکافرین و داعیهم و الکافرین الموعوظین
بالراعي الذي ینعق بالغنم أو اإلبل فال تسمع إال دعاءه و نداءه و ال تفقه ما یقول( ».ابن عطیه اندلسي،3199،ج،3ص
)919
البته الزم به توضیح است که عبارت داراي تمثیل است و در کتاب المحرر الوجیز به اشتباه تشبیه ذکر شده است.
« این آیه از مصادیق ایجاز به حذف مبتدا مي باشد( ».فرزانه فرد،3139 ،ص )527
ترجمه هاي مورد بحث جز ترجمه روض الجنان ترجمه هاي دقیقي ارائه دادهاند« .در ترجمۀ کشف االسرار ینعق به
معني«ميپشایند» به معني امروزه صدا زدن آمده است و در هیچ لغت نامهاي این لغت یافت نشد( ».مجد،
،3199ص)393
.3روض الجنان

مثل آنان که کافر شدند ،چون مثل کسى است که بانگ زند به آنچه نشنود مگر خواندن و آواز کرانند گنگانند
کورانند ،ندانند ایشان.
 .9سورآبادي  :داستان آنها که نگرویدند بازان معبودان ایشان چون داستان شبان است که آواز مىدهد آن چیز را که
نشنوند و در نیاوند مگر خواندنى و آواز دادنى .کرانند به دل از شنیدن حق ،گنگانند به دل از گفتن حق ،کورانند به
دل از دیدن حق ،ایشانند درنیاوند حق را و خردمندى نکنند .
 .1کشف االسرار :و سان ایشان که کافر شدند راست چون سان آن کس است که مىپشاید به جانورى که نمىشنود
مگر آوازى و بانگى از شنیدن حق کرانند ،از پاسخ کردن حق گنگانند ،از دیدن حق نابینایانند ،هیچ نشان به راستى
در نمىیاوند .
.1مجد
مثوووووال تووووووو در دعووووت کوووافران

کوووه دارنووود اینگونوووه گوشووووي گوووران

هماننوود شخصووي اسووت کووو زد بلنوود

یکوووي بانوووگ اموووا سوووووي گوسوووفند

ولوووي هیووووووچ او نشووونود جوووز صووودا

چوووه درکوووي کنوووود گوسوووفند آن نووودا

هموووه مشووووورک و منکووووور ایزدنووود

کووور و گنوووگ و کورنووود و نابخردنووود

.5مکارم شیرازي :مَثَل (تو در دعوت) کافران ،بسان کسى است که (گوسفندان و حیوانات را براى نجات از چنگال
خطر) صدا مىزند ولى آنها چیزى جز سر و صدا نمىشنوند (و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمىکنند .این
کافران ،در واقع) کر و الل و نابینا هستند از این رو چیزى نمىفهمند!
 .6فوالدوند :و مَثَل [دعوتکننده] کافران چون مَثَل کسى است که حیوانى را که جز صدا و ندایى [مبهم ،چیزى]
نمىشنود بانگ مىزند[ .آرى] کرند ،اللند ،کورند[ .و] درنمىیابند .
 .7صفار زاده :داستان دعوتکردن کافران به سوى هدایت همانند داستان کسى است که حیوانى را که جز صدا و
ندایى مبهم چیزى از کلمات درک نمىکند ،آواز دهد ،آرى آنها کر و الل و کورند و لذا حقایق الهى را به واسطه
کمبود عقل درک نمىکنند .
﴿ الَذِّینَ ءَاتَیْنَاهُمُ الْکِّتَابَ یَعْرِّفُونَهُ کَمَا یَعْرِّفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَ إِّنَ فَرِّیقًّا مِّنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ﴾ (بقره)316 ،
درآیات قبل از این آیه تغییر قبله مطرح شده است و خداوند به پیامبرش ميگوید این گروه هر معجزهاي هم بیاوري
از قبلۀ تو پیروي نميکنند تو هم پیرو قبلۀ آنان نیستي و آنان (یهود و نصاري) هم تابع قبلۀ هم نیستند .در ادامه
خداوند منکران پیامبر اسالم (ص) را معرفي ميکند «:الَذِّینَ ءَاتَیْنَاهُمُ الْکِّتَابَ یَعْرِّفُونَهُ کَمَا یَعْرِّفُونَ أَبْنَاءَهُمْ» آنان که
به ایشان کتاب دادیم (بر اساس مطالب کتاب) پیامبر اسالم را مي شناسند همچنان که پسران خود را مي شناسند .
ترجمۀ ضمیر ه در یَعْرِّفُونَهُ در ترجمه هاي سورآبادي  ،کشف االسرار  ،مجد  ،مکارم شیرازي  ،فوالدوند و صفارزاده
ذکر شده است.
.3روض الجنان :آنان که ما دادیم ایشان را کتاب بشناسند او را چنان که بشناسند پسران خود را و جماعتى از ایشان
پنهان مىکنند حق را و ایشان مىدانند .
 .9سورآبادي :آن کسان که دادیم ایشان را نامه و علم مىشناسند او را [ یعنى رسول را به رسولى] چنان که
مىشناسند پسران خویش را به فرزندى .به درستى که گروهى از ایشان مىبپوشند حق را و آن دیگر علماء جهودان
بودند که نعت و صفت محمد در کتاب بمىپوشیدند و ایشان مىدانند که حق مىبپوشند و مىدانند که چه عقوبت
بود کاتم حق را .

 .1کشف االسرار :ایشان که ایشان را نامه دادیم  ،مىشناسند محمد را (به پیغامبرى) چنانک پسران خویش را
مىشناسند و گروهى از دانشمندان ایشان گواهى راست پنهان ميدارند و ایشان ميدانند .
.1مجد
کسووووواني کوووزین پیشوووتر بووور صوووواب

بدادیمشوووووووان آسمووووواني کتووووواب

تووورا موووي شناسنووووود خووووب و تموووام

همانسووان کووه ابنوواء خووود را بووه نووام

اگرچووه بوور ایشوووان بووود حووق عیووان

ولوووي عووودهاي میکوووووونندش نهوووان

[بووه خوووبي بداننوود احموود نبووي اسووت

چوووه ميخواهووود و مبعوووو کیسوووت]

.5مکارم شیرازي :کسانى که کتاب آسمانى به آنان دادهایم ،او [پیامبر] را همچون فرزندان خود مىشناسند (ولى)
جمعى از آنان ،حق را آگاهانه کتمان مىکنند!
 .6فوالدوند :کسانى که به ایشان کتاب [آسمانى] دادهایم ،همان گونه که پسران خود را مىشناسند ،او [محمد] را
مىشناسند و مسلماًّ گروهى از ایشان حقیقت را نهفته مىدارند ،و خودشان [هم] مىدانند.
 .7صفارزاده :کسانى که کتاب آسمانى به آنها دادهایم ،او را همچون فرزندان خود به وضوح مىشناسند [چون که
اوصاف حضرت را در تورات و انجیل خواندهاند] ولى گروهى از آنان لجاج مىورزند و آگاهانه حق را کتمان مىکنند .
﴿ مَنْ خَافَ مِّن مُوص جَنَفًّا أَوْ إِّثْمًّا فَأَصْلَحَ بَیْنُِهَمْ فَلَا إِّثْمَ عَلَیْهِّ إِّنَ اللَهَ غَفُورٌّ رَحِّیمٌّ ﴾(بقره)399،
معناي محذوف در عبارت « تمایل غیرعادالنۀ وصیت کننده به بعضي از ورثه است» که در ترجمه هاي سورآبادي،
مجد ،مکارم شیرازي ،فوالدوند و صفارزاده این معنا لحاظ شده است.
 .3روض الجنان :هر که ترسد از اندرزکنندهاى کژیى یا بزهاى به اصالح آرد میان ایشان ،بزهاى نیست بر او که خداى
آمرزنده و بخشابنده است.
 .9سورآبادي  :هر که بترسد و مىداند از اندرز کنندهاى بچسبیدنى از حق و صواب یا بزهاى[ .گفتهاند جنف میل بود
در وصیت و اثم قطع میرا بود و گفتهاند جنف میل بود از صواب و اثم در باطل وصیت کردن بود ،چنان که گویند
نوحهگران آرید یا گویند بر گور من نقش و تصاویر کنید ،یا گویند مال تلف کنید ،یا خرابات کنید یا مجلس فسق
نهید و مانند این و گفتهاند جنف به قصد بود و اثم به خطا بود] وصى به بساماند میان ایشان یعنى آنچه موصى
ناصواب گفته بود ،وصى با صواب گرداند بزه نبود بر او .به درستى که خدا آمرزگار است و بخشاینده[ که وصى را بدان
نگیرد که لفظ موصى را خالف کند صالح را و گفتهاندغفور رحیم است موصى را که او را به جنف و اثم نگیردچون
وصى اصالح کند].
 .1کشف االسرار :هر که ترسد از آن وصیت کننده بیدادى و کژى یا بزهمندى صلح سازد میان ایشان بر وى
بزهمندى نیست که اللَه آمرزگارست و بخشاینده.
 .1مجد
وصیوووت کننووووده اگوور بیوووش و کووم

وصیوووت کوووووند بوور گووونه یووا ستوووم

[ سپووووووس بووووین میوووووووراثخواران او

نووزاعووووووي در افتوووووود رود آبوووورو ]

چووو دسووتي کسووووي در وصوویت ،بوورد

کووووه در بیووووووون وُرا صووووولح آورد

کووه اصوووالح گووردد وصوویت ،رواسووت

نووه باشوود گنوواه و نووه هرگووز خطاسووت

غفوووووور اسوووت پروردگووووارت غفووووور

بسووووي مهربانسووت جووز بوور کفووووور

 .5مکارم شیرازي :و کسى که از انحرافِّ وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه) یا از گناه او (که مبادا
وصیت به کار خالفى کند) بترسد و میان آنها را اصالح دهد ،گناهى بر او نیست (و مشمولِّ حکم تبدیلِّ وصیت
نمىباشد ).خداوند ،آمرزنده و مهربان است.
 .6فوالدوند :ولى کسى که از انحراف [و تمایل بيجاى] وصیت کنندهاى [نسبت به ورثهاش] یا از گناه او [در وصیت
به کار خالف] بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد ،بر او گناهى نیست ،که خدا آمرزنده مهربان است.
 .7صفار زاده :کسى که از انحراف از حق و تمایل بدون دلیل وصیت کننده نسبت به ورثهاش یا از وصیت او [ درباره
صرف مال در راه غیر شرعى] بیم داشته باشد و در صدد اصالح برآید ،بر او گناهى نیست زیرا خداوند آن عفوکنندۀ
رحمگستر است .
﴿ وَ إِّن کاَنَ ذُو عُسْرَۀ فَنَظِّرَۀٌّ إِّلىَ مَیْسَرَۀ وَ أَن تَصَدَقُواْ خَیٌِّرْ لَکُمْ إِّن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (بقره)992،
در جمله اول بدهکار محذوف است که ترجمه هاي مورد نظر جز روض الجنان به آن اشاره کرده اند.
.3روض الجنان :و اگر باشد درویشى ،مهلت دهید تا به دست فراخى و اگر صدقه کنید بهتر بود شما را اگر دانید .
 .9سورآبادي  :و گر تنگدستى بود زمان دادنى باید او را تا به آسانى :یعنى تا آن وقت که فرا دست آرد و گر خود به
جاى وام صدقه دهید به بود شما را از مهلت دادن آن معسر را[ .و گفتهاند معناه :اگر آن وام را که داده باشید به
صدقه بدان معسر دهید به از انظار او] اگر هستید که مىدانید.
 .1کشف االسرار :و اگر افام دارى بود یا ناتوانى و دژوار حالى و تنگ دستى ،درنگ باید داد وى را ،تا تواند که آسان
باز دهد افام و اگر آنچه بر آن ناتوان دارید بوى بخشید ،خود به بود شما را اگر دانید.
.1مجد
شکیووووووبید تووا موووووالي آرد بووه دسووت
طلوووب گووور کوووه داریووود از تنگدسوووت
بدانووووید اگوووووور از طلوووب بگذریووود

جووووزائي بوه از آن ،بوه دسوووت آوریوود

.5مکارم شیرازي :و اگر (بدهکار) قدرت پرداخت نداشته باشد ،او را تا هنگام توانایى ،مهلت دهید! (و در صورتى که
براستى قدرت پرداخت را ندارد) براى خدا به او ببخشید بهتر است اگر (منافع این کار را) بدانید!
 .6فوالدوند :و اگر [بدهکارتان] تنگدست باشد ،پس تا [هنگام] گشایش ،مهلتى [به او دهید] و [اگر به راستى قدرت
پرداخت ندارد ]،بخشیدن آن براى شما بهتر است -اگر بدانید.
 .7صفار زاده :و اگر بدهکار از عهده پرداخت برنیاید او را مهلت دهید و اگر به واقع نیازمند و مسکین است به او به
عنوان صدقه ببخشید که براى شما خیلى بهتر است ،اگر منافع معنوى این کار را بدانید.
ُِم مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُواْ أَسْلِّحَتهَُِمْ فَإِّذَا سَجَدُواْ فَلْیَکُونُواْ مِّن وَرَائکُمْ َو
﴿ وَ إِّذَا کُنتَ فِّیهِّمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَلَوۀَ فَلْتَقُمْ طَائفَۀٌّ مِّنهْ

لْتَأْتِّ طَائفَۀٌّ أُخْرَى لَمْ یُصَلُواْ فَلْیُصَلُواْ مَعَکَ ( ﴾ ...نساء)329،
این آیه درباره نماز جماعت به همراه پیامبر صلي اهلل علیه و آله در میدان جنگ سخن مي گوید .در آیه معناي
محذوف «فَإِّذَا سَجَدُواْ» به پایان رساندن نماز است .که در ترجمههاي سورآبادي ،مجد ،مکارم شیرازي و فوالدوند به

تمام شدن نماز اشاره شده است .ترجمههاي کشف اال سرار و صفارزاده به اتمام رکعت اول معنا کرده اند درصورتي که
نماز خوف در نماز دو رکعتي (صبح) و نمازهاي چهار رکعتي (ظهر ،عصر و عشاء) وو به صورت شکسته و دو رکعتي
و خوانده ميشود.
 .3روض الجنان :و چون باشى در ایشان و نماز کنى براى ایشان بگو تا بایستند گروهى از ایشان با تو و برگیرند
سالحهاشان چون سجده کننده باشند از پس شما و بگو تا بیایند گروهى دگر که نماز نکرده باشند و نماز کنند. ...

 .9سورآبادي :و چون باشى یا محمد در میان ایشان -اى :در میان مسلمانان -به پاى دارى ایشان را نماز به امامى ،
بیستندا از ایشان به پا گروهى با تو در نماز و فرا گیرندا سالحهاى ایشان ،چون سجود کنند یک گروه بباشندا دیگر
گروه از پس شما و نگه مىدارند شما را .آن گه بیایندا آن گروه دیگر که نماز نکرده باشند با تو نماز کنندا. ...
 .1کشف االسرار :و هنگامى که تو در میان ایشان باشى [که از دشمن در بیم باشند] و خواهند که نماز ایشان را به
پاى دارى تا گروهى از ایشان با تو در نماز ایستند و تا سالحهاى خویش برگیرند [و آنان که در نمازند شما را
مىکوشند] چون اینان که در نمازند یک رکعت کرده باشند ،و از هر دو سجود فارغ شده ،برابر دشمن شوند و تا
گروهى دیگر آیند که نماز نکردند ،نماز کنند با تو . ...
.1مجد
چووو بووین سپوووواهي تووو اي مصووطفي

بخوووواهي کوووه آري نموووازي بوووه جوووا

گروهوووووي بخواننوووووود بوووا توووو نمووواز

نسووووووازند تیوووم از کمووور هووویچ بووواز

چوووو پایوووان پوووذیرفت دور از درنوووگ

شتوووووابند بووور سووووي میووودان جنوووگ

گووروه نخسووتین کووه ناخوووووانده بووود

نمووواز  ،آیووود اینوووک بوووراي سوووجود...

 .1مکارم شیرازي  :و هنگامى که در میان آنها باشى و (در میدان جنگ) براى آنها نماز را برپا کنى ،باید دستهاى از
آنها با تو (به نماز) برخیزند و سالحهایشان را با خود برگیرند و هنگامى که سجده کردند (و نماز را به پایان رساندند)
باید به پشتِّ سرِّ شما (به میدان نبرد) بروند و آن دسته دیگر که نماز نخواندهاند (و مشغول پیکار بودهاند) بیایند و با
تو نماز بخوانند. ...
 .6فوالدوند :و هر گاه در میان ایشان بودى و برایشان نماز برپا داشتى ،پس باید گروهى از آنان با تو [به نماز] ایستند
و باید جنگافزارهاى خود را برگیرند و چون به سجده رفتند [و نماز را تمام کردند] باید پشت سرِّ شما قرار گیرند و
گروه دیگرى که نماز نکردهاند باید بیایند و با تو نماز گزارند. ...
 .7صفار زاده :و [اى پیامبر] هنگامى که در بین لشکریان هستى و [در مقام امامت] براى آنها نماز جماعت برپا
مىکنى پس گروهى از ایشان باید با تو نماز گزارند و باید [در عین حال] خود را مجهز به سالح کنند و چون سجده
رکعت اول را به پایان بردند ،آنها در خط عقب جبهه قرار گیرند و دسته دیگر که نماز نگزاردهاند با تو نماز گزارند. ...
ج) عبارات و معانی محذوفی که واقعۀ تاریخی را بیان می کنند.
َِ الَذِّى قِّیلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلىَ الَذِّینَ ظَلَمُواْ رِّجْزًّا مِّنَ السَمَاءِّ بِّمَا کاَنُواْ یَفْسُقُونَ﴾ (بقره)53 ،
﴿ فَبَدَلَ الَذِّینَ ظَلَمُواْ قَوْالًّ غَیرْ
«قوال» اینجا اشاره به آیۀ قبل دارد« :وَ قُولُوا حِّطَۀٌّ نَغْفِّرْ لَکُمْ خَطایاکُم» هنگامي که فرمان خداوندي به یوشع بن نون
جانشین حضرت موسي (ع) رسید که به منطقه بیت المقدس یا اریحا (نزدیک بیت المقدس) با حالت خضوع و شکر
و سپاس درآیید و بگویید حطۀ یعنى خدایا گناهانمان فرو ریز و ما را بیامرز (که اگر سجدهکنان درآئید و این سخن
بگوئید) گناهانتان را ميآمرزیم(.فیض االسالم ، 3179،ج ،3صص )31 -39
قوم بني اسرائیل به جاي اینکه با خضوع و خشوع وارد شوند ،حطه را از روي تمسخر به حنطه یعني گندم بدل
کردند و کالم خدا را مسخره کردند و تغییر دادند بدین ترتیب مستحق عذاب شدند .
ذکر قولي که بدل شد در ترجمه سبب فهم درست آیه مي شود که در ترجمۀ سورآبادي و مکارم شیرازي ذکر شده
است.
 .3روض الجنان  :بدل کردند [آنان که بیداد کردند] سخن جز آن که گفته بودند ایشان را فرو فرستادیم بر آنان که
بیداد کردند ،عذابى از آسمان به آن نافرمانى که کردند.

 .9سورآبادي  :بدل کردند آن کسان که ستم کردند بر خویشتن ،گفتارى جز آن که ایشان را گفته بودند[ .و آن آن
بود که ایشان را گفته بودند که گویید حطۀ ،ایشان مىگفتند هطا سمقاثا ،اى :حنطۀ حمراء  ] .فرو آوردیم بدان کسان
که ستم کردند عذابى از آسمان بدانچه بودند بیرون مىشدند از فرمان خدا.
 .1کشف االسرار :بدل کردند آن ستمکاران آن سخن که ایشان را فرمودیم به سخنى جز زانک ایشان را گفتند ،فرو
فرستادیم بر ایشان که بر خود ستم کردند عذابى از آسمان به آنچه از فرمان بیرون شدند.
.1مجد
دگرگووووون نمودنوووود اموووور خووووداي
سوووتم پیشوووه بودنووود و خیوووره دراي
سوووووزاوار آن سرکشوووووي ،زآسووووومان

عووووذابي رسووووواندیم بوووور ظالموووووان

.5مکارم شیرازي :اما افراد ستمگر ،این سخن را که به آنها گفته شده بود ،تغییر دادند (و به جاى آن ،جمله
استهزاآمیزى گفتند) لذا بر ستمگران ،در برابر این نافرمانى ،عذابى از آسمان فرستادیم.
 .6فوالدوند :اما کسانى که ستم کرده بودند[ ،آن سخن را] به سخن دیگرى -غیر از آنچه به ایشان گفته شده بود-
تبدیل کردند و ما [نیز] بر آنان که ستم کردند ،به سزاى اینکه نافرمانى پیشه کرده بودند ،عذابى از آسمان فرو
فرستادیم.
 .7صفار زاده :اما ستمگران و نافرمانان ،آن سخن را تبدیل کردند و ما نیز به کیفر نافرمانى و عنادشان [در برابر فرمان
الهى] عذابى از آسمان بر آنها فرو فرستادیم .
﴿ ذَلِّکَ مِّنْ أَنبَاءِّ الْغَیْبِّ نُوحِّیهِّ إِّلَیْکَ وَ مَا کُنتَ لَدَیْهِّمْ إِّذْ یُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَیُهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ مَا کُنتَ لَدَیْهِّمْ إِّذْ
یَخْتَصِّمُونَ ﴾ (آل عمران)11 ،
اگر عبارت « إِّذْ یُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَیُهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ » لفظ به لفظ ترجمه شود؛ منظور از اینکه قلمهایشان را ميانداختند
تا کدامیک تکفل مریم را بر عهده بگیرند نامفهوم مي ماند.
« مادر مریم پس از وضع حمل نوزاد خود را در پارچه اى پیچید و به معبد آورد ،و به علما و بزرگان بنى اسرائیل
خطاب کرد که این نوزاد براى خدمت خانه خدا نذر شده است ،سرپرستى او را به عهده بگیرید و از آنجا که مریم از
خانوادهاى بزرگ و معروف به پاکى و درستى (خانواده عمران) بود ،عابدان بنى اسرائیل ،براى سرپرستى او بر یکدیگر
پیشى مىگرفتند و به همین جهت چاره اى جز قرعه نیافتند ،به کنار نهرى آمدند و قلمها و چوبهایى که به وسیله آن
قرعه مى زدند حاضر کردند و نام هر یک را به یکى از آنها نوشتند ،هر قلمى در آب فرو مىرفت برنده قرعه نبود ،تنها
قلمى که روى آب باقى ماند ،قلمى بود که نام زکریا بر آن نوشته شده بود ،و به این ترتیب سرپرستى زکریا نسبت به
مریم مسلم شد و در واقع از همه سزاوارتر بود زیرا عالوه بر دارا بودن مقام نبوت شوهر خاله مریم بود( ».مکارم
شیرازي،3171 ،ج،9صص )515 - 511
در ترجمه هاي سورآبادي ،مکارم شیرازي ،فوالدوند و صفارزاده از انداختن قلمها در آب به منظور قرعهکشي سخن
رفته است .ترجمه هاي مجد و کشف االسرار تنها به قرعه زدن بسنده کرده و از چگونگي آن سخن نگفته است.
افرادي که براي برعهده گرفتن سرپرستي مریم قرعه مي زدند در ترجمه مکارم شیرازي و سورآبادي ذکر شده که
همان علماي بني اسرائیل بودند.
.3روض الجنان :این از خبرهاى غیب است که ما وحى مى کنیم بر تو و تو نبودى به نزدیک ایشان چون مىافگنند
قلمهایشان که کدام کس از ایش ان کفالت کند مریم را و تو نبودى به نزدیک ایشان چون خصومت کردند.
 .9سورآبادي  :آنچه وحى مىکنیم به تو یا محمد قصه زکریا و یحیى و مریم و دیگر قصهها همه از خبرهاى غیب
است به ناپیدایى پیغام مى دهیم آن را به تو و نبودى تو نزد ایشان یا محمد چون بر آب مىافکندند آن رهبانان
قلمهاى ایشان را ،تا از ایشان کى درپذیرد مریم را [ .و گفتهاند قلمهاى ایشان زرین بود گفتند بر آب افکنیم هر که را

قلم او بر سر آب بیستد ،مریم را او قبول کند .چون برافکندند جمله قلمها فرو رفت مگر قلم زکریا که بر سر آب
بیستاد و گفتهاند ایشان گفتند قلمها بر آب روان افکنیم ،هر که را قلم او بر روى آب بشود کافل مریم او بود قلم
زکریا بر روى آب برفت و قلمهاى دیگر به نشیب فرو شد و گفتهاند قرعه چنان زدند که هر که را قلم او بر آب روان
بیستد کافل مریم او بود .قلم زکریا بیستاد ،او قبول کرد مریم را و نبودى تو یا محمد نزد ایشان -یعنى نزد آن
رهبانان -چون ایشان پیکار مىکردند در پذیرفتن مریم ].چون آنجا نبودى و خبر مىدهى از آن مخبرهاى صدق ،آن
دلیل رسالت تست و صدق دعوى تو.
 .1کشف االسرار :این از خبرهاى غیب است ،پیغام مى دهیم آن را به تو و تو نبودى نزدیک ایشان ،که قرعهها زدند به
قرعه مى جستند که کیست آنکه مریم را بردارد و بپرورد و نبودى نزدیک ایشان ،که ایشان از بهر مریم با یکدگر
خصومت مي کردند.
.1مجد
بلووي ایوون خبوور هسووت از اخبووار غیووب

توورا وحووي کووردیم بووي هوویچ ریووب

نبووووودي تووووو هووووورگز در آن سوووالها

کوووه کردنووود بسووووویار جنووووووجالها

کشووویدند بوووس قرعوووهها آن نفوووس

کووه باشوود نگهبووان مووریم چووه کووس؟

.5مکارم شیرازي ( :اى پیامبر!) این ،از خبرهاى غیبى است که به تو وحى مىکنیم و تو در آن هنگام که قلمهاى
خود را (براى قرعهکشى) به آب مىافکندند تا کدامیک کفالت و سرپرستى مریم را عهدهدار شود و (نیز) به هنگامى
که (دانشمندان بنى اسرائیل ،براى کسب افتخار سرپرستى او) با هم کشمکش داشتند ،حضور نداشتى و همه اینها ،از
راه وحى به تو گفته شد).
 .6فوالدوند :این [جمله] از اخبار غیب است که به تو وحى مىکنیم ،و [گرنه] وقتى که آنان قلمهاى خود را [براى
قرعهکشى به آب] مىافکندند تا کدام یک سرپرستى مریم را به عهده گیرد ،نزد آنان نبودى و [نیز] وقتى با یکدیگر
کشمکش مىکردند نزدشان نبودى.
 .7صفار زاده [ :اى پیامبر] اینها از اخبار عالم غیب است که به تو وحى مىفرماییم ،تو آن زمان که مردان خانواده
قلمهاى قرعه را [که اسمشان روى آن نوشته بود] در آب مىانداختند که کدامشان سرپرستى مریم را بر عهده داشته
باشند و آنگاه که بر سر این افتخار با هم کشمکش و نزاع داشتند ،حضور نداشتى .
﴿ وَ إِّنَ مِّنْهُمْ لَفَرِّیقًّا یَلْوُنَ أَلْسِّنَتَهُم بِّالْکِّتَابِّ لِّتَحْسَبُوهُ مِّنَ الْکِّتَابِّ وَ مَا هُوَ مِّنَ ا ْلکِّتَابِّ وَ یَقُولُونَ هُوَ مِّنْ عِّندِّ اللَهِّ وَ مَا هُ َو

مِّنْ عِّندِّ اللَهِّ وَ یَقُولُونَ عَلىَ اللَهِّ الْکَذِّبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران)79 ،
معناي محذوف در ترجمه « یَلْوُنَ أَلْسِّنَتَهُم» زبان خود را به هنگام خواندن کتاب یا نوشته خود چنان ميپیچانند تا
شبیه تلفظ تورات گردد .این معنا در ترجمه هاي مورد مطالعه ذکر شده است.
.3روض الجنان :و از ایشان گروهى هستند مى در پیچند زبانهایشان به کتاب توریت ،تا پندارند که آن از توریت است
و نیست آن از توریت ،و مىگویند آن از نزدیک .خداست و نیست از نزدیک خداى و مىگویند بر خداى دروغ و
ایشان مىدانند.
 .9سورآبادي :به درستى که از ایشان گروهىاند که مىپیچانند زبانهاى خود را به نامه [یعنى به تغییر نعت و صفت
محمد در تورات تا پندارید که آن از نامه است و نیست آن تحریف و تغییر نعت محمد از نامه و مىگویند ] که آن از
نزد خدا است یعنى مى نمایند که آن وحى است و نیست آن از نزد خدا ،نه وحى است بل که فرا بافته ایشان است و
مىگویند بر خدا دروغ و ایشان مىدانند که بر خدا دروغ مىگویند و مىدانند که چه عقوبت بود آن را که بر خداى
دروغ گوید.

 .1کشف االسرار :و از ایشان گروهىاند که زبان خویش مىبرگردانند به سخن گفتن به زبان تورات ،تا شما پندارید
که آن از تورات است که ایشان مي گویند و آن نه از تورات است ،بر زبان تورات دروغ ميسازند و ميگویند که :این از
نزدیک خدا اس ت و آن نه از نزدیک خداست بر خداى مىدروغ گویند و ميدانند که مى دروغ گویند.
.1مجد
گروهوووووى از آن مووووردم بوووي فوووروغ

بسوووووازند خوووووود را کالموووووي دروغ

ولیکوووون چنانووووووش بوووه لوووب آورنووود

کوووه نوووابخردانش گموووان موووي برنووود

کووه باشوود ز توووووورات آن گفتووه هووا

چنیووووون اسوووت پنووودار آشوووفته هوووا

کالمووي کووه از سوواحت حووق جداسووت

دروغوووووین بگوینووووود زان خداسوووووت

بداننوووود بوووي هوویچ چووووووون و چووورا

کوووه بووور رب خووووود موووي زنووود افتووورا

 .5مکارم شیرازي  :در میان آنها [یهود] کسانى هستند که به هنگام تالوت کتاب (خدا) ،زبان خود را چنان
مىگردانند که گمان کنید (آنچه را مىخوانند) از کتاب (خدا) است در حالى که از کتاب (خدا) نیست! (و با صراحت)
6
مىگویند« :آن از طرف خداست!» با اینکه از طرف خدا نیست و به خدا دروغ مىبندند در حالى که مىدانند!
 .6فوالدوند :و از میان آنان گروهى هستند که زبان خود را به [خواندن] کتاب [تحریف شدهاى] مىپیچانند ،تا آن
[بربافته] را از [مطالب] کتاب [آسمانى] پندارید ،با اینکه آن از کتاب [آسمانى] نیست و مىگویند«:آن از جانب
خداست».
در صورتى که از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ مىبندند ،با اینکه خودشان [هم] مىدانند.
 .7صفار زاده :و از میان آنان [یعنى علماى یهود] گروهى هستند که [ضمن قرائت دست نوشتههاى خود] زبان خود
را به شیوهاى ماهرانه مىپیچانند [که شبیه تالوت تورات باشد] تا گمان رود که آنچه تالوت مىکنند از جانب خداوند
است و مىگویند« :اینها از جانب خداست ».در حالى که چنین نیست ،آگاهانه بر خداوند دروغ مىبندند و خودشان
هم مىدانند [که دروغ مىگویند].
﴿ إِّذْ تُصْعِّدُونَ وَ لَا تَلْوُنَ عَلىَ أَحَد وَ الرَسُولُ یَدْعُوکُمْ فىِّ أُخْرَئکُمْ فَأَثَبَکُمْ غَمَا بِّغَم لِّکَیْلَا تَحْزَنُواْ عَلىَ مَا فَاتَکُمْ وَ لَا مَا
أَصَبَکُمْ وَ اللَهُ خَبِّیرُ بِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (آل عمران) 351،
در ترجمۀ «إِّذْ تُصْعِّدُونَ» اگر از کوه باال ميرفتید حذف شده باشد؛ فضاي جنگ احد به ذهن متبادر نمي گردد .در
ترجمههاي مکارم شیرازي ،فوالدوند ،مجد و صفارزاده رعایت شده است .در کشف االسرار «إِّذْ تُصْعِّدُونَ» هنگامي که
باال ميگرفتید ،ترجمه شده است .
در ترجمۀ « فَأَثَبَکُمْ غَمَا بِّغَم لِّکَیْلَا تَحْزَنُواْ عَلىَ مَا فَاتَکُمْ » معناي محذوف غلبه دشمن و کشته شدن یاران و از دست
دادن غنایم جنگي ميباشد که در ترجمه هاي مکارم شیرازي و صفارزاده به از دست رفتن غنیمت اشاره شده است .
.3روض الجنان  :چون فرو شدید و باز نایستادید بر کسى و پیغامبر مىخواند شما را در آخرتان جزا داد شما را غمى
به غمى تا دژم نشوید بر آنچه فائت شد از شما و نه بر آنچه رسید به شما و خداى داناست به آنچه مىکنید.
 .9سورآبادي :یاد دارید چون رويها بنهادى در آن دشت احد به هزیمت[ .و گر تصعدون به فتح تا و عین خوانى
چون بر شدى بر کوه احد] و باز ننگریستى با کسى یعنى با رسول و پیغمبر مىخواند شما را از پس شما [ که یا
اصحاب محمد این تفرون عن نبیکم ].پاداش داد ،یعنى از پس در آورد شما را اندوه از پس اندوه [یعنى اندوه خالد
ولید که دیگر بار قصد کرد تا باقى مسلمانان را هالک کند از پس آن اندوه که مسلمانان را رسیده بود به کشتن و
خستن ].تا اندوه نخورید بدانچه در گذشته از شما از فتح و غنیمت و نه آنچه رسید به شما از قتل و جراحت[ .و آن

چنان بود که رسول و یاران به دامن احد بودند و خالد قصد کرد بدیشان ،چندان اندوه به دلهاى ایشان رسید که
اندوهان گذشته در جنب آن فراموش کردند .و خدا آگاه بود بدانچه شما مىکردى از صبر و جزع].
 .1کشف االسرار :که باال ميگرفتید و باز ننگرستید با کس و پیغامبر شما را ميخواند از پس شما ،شما را اللَه پاداش
داد ( به آن نافرمانى که کرده بودید و دنیا که جسته بودید) غمى در غمى پیوسته ،تا مگر باز اندوهگن نبید ،بر آنچه
از شما درگذرد از دنیا و نه بر آنچه بشما رسد از رنج و اللَه آگاه است به آنچه ميکنید .
.1مجد
چنوووان بووور نهوووووادید پووووا بووور فووورار
چوووو جَسوووتید از صوووحنه و کوووارزار
کوووه بودیووود غافووول ز پووویش و ز پوووس

توجووووه نکردیووود بوووور هووویچ کوووس

رسوووول خووووودا خوانووودتان بووور نبووورد

کسوووي هووویچ بووور او توجووووه نکووورد

جووووووزاي خوووووداوند اینگونووووه بووووود

غموووووي روي غمهایتوووووان برفوووووزود

کووه تووا یوواد گیریوود تووا بعوود از ایوون

نباشوووووید انووووودوهناک و حووووووزین

چوووو چیوووزي بدادیووود روزي ز دسوووت

بالئووووي رسووووید و بیاموووود شکسووووت

بدانووووووود خداونووووووود کردارتووووووان

ز نیوووووووات و گفتوووووار و پنووووودارتان

 .5مکارم شیرازي( :به خاطر بیاورید) هنگامى را که از کوه باال ميرفتید و جمعى در وسط بیابان پراکنده شدند و از
شدت وحشت به عقب ماندگان نگاه نمى کردید و پیامبر از پشت سر ،شما را صدا مىزد .سپس اندوهها را یکى پس از
دیگرى به شما جزا داد این به خاطر آن بود که دیگر براى از دست رفتن (غنایم جنگى) غمگین نشوید و نه بخاطر
مصیبتهایى که بر شما وارد مىگردد و خداوند از آنچه انجام مىدهید؛ آگاه است.
 .6فوالدوند[ :یاد کنید] هنگامى را که در حال گریز [از کوه] باال مىرفتید و به هیچ کس توجه نمىکردید و پیامبر،
شما را از پشت سرتان فرا مىخواند .پس [خداوند] به سزاى [این بىانضباطى] غمى بر غمتان [افزود] تا سرانجام بر
آنچه از کف داده اید و براى آنچه به شما رسیده است اندوهگین نشوید و خداوند از آنچه مىکنید آگاه است.
 .7صفار زاده[ :به یاد آورید] هنگامى که در حال گریز [و پشت به جبهه] از کوه باال مىرفتید و به هیچکس جز
خودتان ،توجه نداشتید و پیامبر از پشت سر شما را صدا مىزد [که برگردید و برنگشتید] و خداوند [به سزاى این
نافرمانى] غمى بر غمتان افزود تا از آن پس براى غنیمتهایى که از کف دادهاید و براى مصیبتهایى که بر شما وارد
شده ،غمگین نباشید و خداوند بر اعمال شما وقوف و اطالع کامل دارد.
﴿ الَذِّینَ اسْتَجَابُواْ لِّلَهِّ وَ الرَسُولِّ مِّن بَعْدِّ مَا أَصَابُِهَمُ الْقَرْحُ لِّلَذِّینَ أَحْسَنُواْ مِّنُِهْمْ وَ اتَقَوْاْ أَجْرٌّ عَظِّیمٌّ ﴾ (آل عمران)379،
معناي محذوف در آیه مربوط به واقعهاي که پس از جنگ احد رخ داده است و آن غزوه حمراء االسد مي باشد .پس از
پیروزي ابوسفیان بر مسلمانان ،ابوسفیان و سپاهیانش به سرعت به سمت مکه حرکت کردند ،در نیمه راه پشیمان
شدند و تصمیم گرفتند؛ برگردند و باقیمانده مسلمانان را نیز از بین ببرند .خبر به پیامبر رسید فورا دستور دادند که
لشکر احد خود را براى شرکت در جنگ دیگرى آماده کنند ،مخصوصا فرمان داد که مجروحان جنگ احد به صفوف
لشگر بپیوندند و در محلي به نام حمراء االسد اردو زدند .خبر تشکیل لشکر مسلمانان به ابوسفیان و قریش رسید و
آنان از حمله مجدد صرف نظر کردند .براي مطالعه بیشتر ر.ک( .مکارم شیرازي ،3171 ،ج،1صص  )375-371اشاره
به این واقعۀ در ترجمه مکارم شیرازي به آمده است و صفار زاده از این واقعه تعبیر تعقیب مشرکان را در ترجمه
آورده است .سورآبادي در ترجمه اشاره اي به مطلب نکرده اما در تفسیر آیه واقعه را به طور کامل توضیح داده است.
 .3روض الجنان :آنان که اجابت کردند خداى و پیغامبر را از پس آن که رسید به ایشان جراحت آنان را که نیکویى
کردند از ایشان و بترسیدند مزدى بزرگ.

 .9سورآبادي  :آن کسان که به خوش منشى اجابت کر دند خدا را و پیغمبر را ،از پس آن که رسیده بود ایشان را آن
همه خستگى [ .و گر قرح خوانى به ضم قاف درد جراحت بود ].آن کسان را که آن نکویى کردند از ایشان و
بپرهیزیدند از مخالفت امر خدا و رسول مزدى بود بزرگ [ .این آیت در شأن مجروحان احد آمد که با رسول بیستادند
و به هزیمت نشدند ،چون با مدینه آمدند دیگر روز امر آمد از خدا که بیرون روید به حرب اهل مکه و راه ایشان
بگیرید .رسول منادى فرمود که آن گروه که با من به احد بودهاند بباید دیگر باره به حرب بوسفیان]. ...
 .1کشف االسرار :ایشان که پاسخ نیکو کردند ،خداى را و رسول را ،از پس آنکه به ایشان رسید خستگى ،ایشان راست
که نیکو در آمدند ،از میان ایشان ،و از ابا بپرهیزیدند ،مزدى بزرگوار .
.1مجد
علیوووووورغم زخمووووي شوووودنهاي توووون

جراحووووات جنگووووي و ضووووعف بوووودن

کسوووانى کوووه بووور کردگوووار و رسوووول

بدادنووووود پاسوووخ بوووه میووول و قبوووول

چووووه اجووووري بیووووووابند از کردگووووار

کووووه نیووووووکو مرامنوووود و پرهیزگووووار

 .5مکارم شیرازي :آنها که دعوت خدا و پیامبر (ص) را ،پس از آن همه جراحاتى که به ایشان رسید ،اجابت کردند(.و
هنوز زخمهاى میدان احد التیام نیافته بود ،به سوى میدان «حمراء االسد» حرکت نمودند ).براى کسانى از آنها ،که
نیکى کر دند و تقوا پیش گرفتند ،پاداش بزرگى است.
 .6فوالدوند :کسانى که [در نبرد احد] پس از آنکه زخم برداشته بودند ،دعوت خدا و پیامبر [او] را اجابت کردند ،براى
کسانى از آنان که نیکى و پرهیزگارى کردند ،پاداشى بزرگ است.
 .7صفارزاده :براى آنان که [در جنگ احُد] با وجو دى که زخمى و معلول شده بودند دعوت خدا و پیامبرش را [در
تعقیب مشرکان] اجابت کردند و نیز براى گروهى از آنان که نیکى و پرهیزکارى کردند پاداش بزرگى خواهد بود.
﴿ الَذِّینَ قَالُواْ إِّنَ اللَهَ عَهِّدَ إِّلَیْنَا أَلَا نُؤْمِّنَ لِّرَسُول حَتىَ یَأْتِّیَنَا بِّقُرْبَان تَأْکُلُهُ النَارُ قُلْ قَدْ جَا َءکُمْ ُر ُسلٌّ مِّن قَبْلىِّ بِّالْبَیِّنَاتِّ َو
بِّالَذِّى قُلْتُمْ َفلِّمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِّن کُنتُمْ صَادِّقِّینَ﴾ (آل عمران)391،
در ترجمۀ «حَتىَ یَأْتِّیَنَا بِّقُرْبَان تَأْکُلُهُ النَارُ» دو نکته محذوف وجود دارد بحث از کیفیت آتش است؟ چگونگي خورده
شدن قرباني توسط آتش.
در تفسیر احسن الحدیث ذیل آیه چنین توضیحي آمده است« :خدا به ما توصیه کرده به هیچ پیامبرى ایمان نیاوریم
تا به ما قربانیى بیاورد که آتش آن را بخورد ،به نظر مى آید مرادشان از بِّقُرْبان تَأْکُلُهُ النَارُ قربانى است که سوختنى
باشد ،زیرا از جمله احکامشان آن بود که بعضى از قربانیها را مى سوزاندند و چون رسول خدا صلى اللَه علیه و آله در
ذبیحه امر به خوردن فرمودند نه سوزاندن ،یهود در مقام رد گفتند :خدا به ما عهد کرده به پیامبرى ایمان آوریم که
به سوزاندن قربانى حکم کند( ».قرشى ،3177 ،ج،9ص )91
نوع آتش در ترجمههاي مجد ،مکارم شیرازي ،فوالدوند و صفارزاده مشخص شده است .در ترجمه مجد «تَأْکُلُهُ النَارُ»
سوختن قرباني معنا شده است .در ترجمه هاي مجد ،کشف االسرار ،فوالدوند و صفارزاده خورده شدن قرباني توسط
آتش به سوختن قرباني به نشانۀ قبول معنا شده است.
 .3روض الجنان :آنان که گفتند که خداى عهد کرد با ما که ایمان نیاریم به هیچ پیغمبر تا به ما آرد قربانى که بخورد
آن را آتش ،گو که آمد ند به شما پیغامبرانى از پیش من به حجتها ،و آنچه گفتید ،شما چرا بکشتى ایشان را اگر
راست مىگویید .
 .9سورآبادي  :آن کسان که گفتند خداى ما با ما عهد کرده است که ما به هیچ رسول بنگرویم تا آن گه که به ما آرد
آتشى که بخورد قربان را. ...

 .1کشف االسرار :ایشان که گفتند که خداى پیمان گرفت بر ما که نگرویم هرگز به فرستادهاى تا آن گه که آن
فرستاده قربانى آرد به ما که آتش به پذیرفتارى آن را بخورد ،گوى [ایشان را] آمدند به شما ،فرستادگان از پیش من،
به پیغامها و نشانه هاى درست و آنچه شما گفتید [ از قربانهاى آتش قبول خورده] چرا کشتید ایشان را؟ اگر
مىراست گوئید .
.1مجد
بگفتنووووووود آنووووان کووووه رب جلیوووول

گرفوووت عهووود ازموووا بنوووي اسوووورئیل

کووه بوور هوویچ پیغمبووري بعوود از ایوون

نیوووواریم ایمووووووان بووووه روي زمووووین

[ مگووووووور آنکوووووه آرد ز پروردگوووووار

بدینسووووان یکووووي معجووووزه آشووووکار]

یکوووووي گوووووووووسفند آرد و ناگهوووووان

بسوووووووزاندش آتشووووووي ز آسووووومان

بگوووو مرسوووووولیني از ایووون پیشووووتر

رسیوووووودند بووووا آیتووووووووي بیوووووشتر

بکشتیدشوووووان جملوووووووگي را چووووورا

اگووور راسوووووت گوئیووود بوووي افووووترا؟

.5مکارم شیرازي ( :اینها) همان کسانى (هستند) که گفتند« :خداوند از ما پیمان گرفته که به هیچ پیامبرى ایمان
نیاوریم تا (این معجزه را انجام دهد ):یک قربانى بیاورد ،که آتش [صاعقه آسمانى] آن را بخورد!» بگو« :پیامبرانى
پیش از من ،براى شما آمدند و دالیل روشن و آنچه را گفتید آوردند پس چرا آنها را به قتل رساندید اگر راست
مىگویید؟»
 .6فوالدوند :همانان که گفتند« :خدا با ما پیم ان بسته که به هیچ پیامبرى ایمان نیاوریم تا براى ما قربانیى بیاورد که
آتش [آسمانى] آن را [به نشانه قبول] بسوزاند ».بگو « :قطعاًّ پیش از من ،پیامبرانى بودند که دالیل آشکار را با آنچه
گفتید ،براى شما آوردند .اگر راست مىگویید ،پس چرا آنان را کشتید؟»
 .7صفار زاده  :آنها همچنین گفتند « :خداوند از ما پیمان گرفته که به هیچ پیامبرى ایمان نیاوریم تا نوعى قربانى
بیاورد که صاعقه آسمان [به عالمت پذیرفته شدن قربانى] آن را بسوزاند[ ».اى پیامبر!] بگو« :پیامبران پیش از من
[در برابر بهانههایى از این قبیل] معجزاتى نظیر آنچه شما مىخواهید ،آوردند ،پس چرا آنها را کشتید ،اگر راست
مىگویید؟»
نتیجه گیری
در ترجمه قرآن کریم عبارتها و معاني محذوفي وجود دارد که به سه بخش قابل تقسیم است :بخش اول عبارات و
معاني محذوفي که اگر توضیح داده نشود ،معنا به درستي فهمیده مي شود .بخش دوم آن گروه از عبارات و معاني
محذوفي هستند که اگر توضیح داده نشود ،ارتباط قطع نمي گردد ولي فهم و بالغت مطلب مبهم باقي ميماند .بخش
سوم آن گروه از عبارات و معاني محذوفي هستند که اگر توضیح داده نشود ،فهم مقصود آیه مقدور نیست .در این
مقاله سعي شده است تمام عب ارات و معاني محذوف نوع سوم مربوط به پنج جزء اول قرآن بررسي گردد.
با بررسیهاي صورت گرفته ،مشخص شد؛ عبارات و معاني محذوف در بخش سوم به چند دسته قابل تقسیم هستند :
اول صحبت از رسمي در زمان جاهلیت است و مخاطب آن را در ذهن دارد و با گذشت زمان و تفاوت فرهنگي براي
ما قابل درک نیست .دوم مربوط به واقعۀ تاریخي است و بر اساس معرفه به عهد ذهني ،واقعه در آیات توضیح داده
نميشود .سوم مواردي که مربوط به بالغت آیات ميباشد.
همان طور که نمودارهاي زیر میزان دقت ترجمه هاي مورد بررسي را از نظر توجه به حذفهاي نوع سوم نشان ميدهد؛
ترجمه مکارم شیرازي از بیشترین دقت و ترجمه هاي مجد و صفارزاده در رتبه دوم سپس ترجمه هاي سورآبادي،
فوالدوند ،کشف االسرار و روض الجنان قرار دارد .
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