
  
  

  »قرآني هاي ادبي ـ پژوهش«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
 )1396 تابستان( دومشماره  ،پنجمسال 

  متني بررسي تأثير عوامل درون
  هاي قرآن كريم بر ناهمساني ترجمه 

  
 1كيوان احساني

  
  چكيده

نوشته و كتابي مانند قرآن، در كانون توجه جوامع بشري نبوده و مورد ترجمه، در طول تاريخ، هيچ 
هاي قرآني گوياي آن است كه اختالف و  شرح و تفسير واقع نشده است. نگاهي گذرا به ترجمه

شود. مسلمانان در همه جاي دنيا، با قرآني واحد  ها ديده مي ناهمگوني بسياري در جاي جاي اين ترجمه
اما در ترجمه قرآن، با صدها متن و محتواي گوناگون روبرو هستند.  ؛كار دارند ان سر وو متني يكس

متني و درون  هاي قراني، ما را به دو دسته عوامل برون هاي ناهمساني ترجمه بررسي عوامل و زمينه
هاي ذاتي و  متني، اموري هستند كه ناشي از ويژگي متني رهنمون مي سازد. مراد از عوامل درون

اند. عواملي مانند  هاي قرآني شده گوني ترجمه متني قرآن كريم بوده و موجب ناهمساني و گونه درون
بردن از شيء با  وجود متشابهات، مجازهاي گوناگون همچون كاربرد جمله انشايي در معناي خبري و نام

يك ضمير به اش و نيز انواع مجمالت در قرآن همچون اشتراكات لفظي، احتمال ارجاع  نام گذشته
مراجع متعدد، احتمال عطف يا استيناف در واو و... . از تاثير اينگونه عوامل در ناهمساني ترجمه هاي 
قرآني كه برخاسته از ويژگي هاي دروني قرآن كريم بوده، گريزي نيست. به خالف عوامل بيروني كه تا 

مه هاي قرآني را به يكديگر نزديك توان ترج حد بسياري قابل كنترل و تحديد بوده و در اين راستا مي
هاي دروني و  كرده و از تشتّت محتوايي آنها جلو گيري نمود. اين نوشتار ضمن جداسازي عوامل و زمينه

هاي  بروني اين امر، به علت گستردگي دامنه بحث، صرفا به بررسي عوامل درون متني ناهمساني ترجمه
  قرآن كريم پرداخته است.
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  مقدمه
از آغاز نزول قرآن، نياز به ترجمه و ابالغ پيام آن به همه جهان و ملل غير عرب، پيوسته احساس 

شده و اين امر را ضرورتي انكارناپذير نموده است. رسالت جهاني قرآن و رسول اكرم(ص) كه  مي
) بوده، همه سدهاي 28(سبأ/» نَذيرًا بشيرًا و للنَّاسِ كَافًَّة أَرسلْنَاك إِال ما و«برخاسته از آواي دلنشين 

مخالفت و مقاومت در برابر ترجمه قرآن را در هم شكسته و با وجود ده ها دليل و عذر مبني بر 
مخالفت با آن، تاكنون قرآن صدها و بلكه هزاران بار به صدها زبان زنده دنيا ترجمه شده است. 

و كتابي به مانند قرآن، در كانون توجه توان با قاطعيت ادعا نمود كه  در طول تاريخ، هيچ نوشته  مي
جوامع بشري نبوده و مورد ترجمه، شرح و تفسير واقع نشده است. با وجود ضرورت اين امر، نگاهي 

هاي قرآني گوياي آن است كه اختالف و ناهمگوني بسياري در جاي جاي اين  گذرا به ترجمه
رآني واحد و متني يكسان سر و كار داشته، اما شود. مسلمانان در همه جاي دنيا، با ق ها ديده مي ترجمه

هاي  در ترجمه قرآن، با صدها متن و محتواي گوناگون روبرو هستند. در بررسي عوامل و زمينه
متني مواجهيم. مراد از عوامل  متني و درون هاي قراني، با دو دسته عوامل برون ناهمساني ترجمه

رج از متن قرآن كريم بوده كه باعث اختالف و ناهمساني هاي خا متني، بسياري از عوامل و زمينه برون
توان با از ميان بردن و يا كنترل آنها تا حد زيادي از  در ترجمه و بازگردان متن قرآن بوده و مي

هاي قرآني كاست، مانند تأثير علوم روز، ميزان احاطه علمي مترجم بر علوم مرتبط  اختالفات در ترجمه
هاي  فرض هاي هنري قرآن كريم، تأثير پيش احاطه به نكات بالغي و جنبه با فهم و ترجمه قرآن و

هاي ذاتي و  متني اموري هستند كه ناشي از ويژگي اعتقادي، كالمي، فقهي و... . اما عوامل درون
گردند. از تاثير اينگونه عوامل در  ها مي باشند و موجب تنوع در ترجمه متني قرآن كريم مي درون

هاي دروني قرآن كريم بوده، گريزي نيست. نگارنده  هاي قرآني كه برخاسته از ويژگي هناهمساني ترجم
متني پرداخته و به علت گستردگي بحث، سخن در  در اين نوشتار صرفا به واكاوي برخي عوامل درون

  مورد عوامل بيروني را به فرصتي ديگر حواله مي دهد.      

  پيشينه
به درازاي تاريخ قرآن دارد. تا به حال صدها ترجمه از قرآن به  ورود در امر ترجمه قرآن، قدمتي

هاي گوناگوني  ها، نقد و تحليل زبان هاي مختلف دنيا صورت گرفته است و به موازات كثرت ترجمه
اي خاص و يا مقايسه و  ها پيرامون بررسي و نقد ترجمه از آنها نگاشته شده است. بيشتر اين نگاشته

ند ترجمه قرآني و كشف نقاط ضعف و قوت هر يك از ترجمه ها بوده است. اما تطبيق ميان دو يا چ



 ٢١ هاي قرآن كريم بر ناهمساني ترجمه  متني بررسي تأثير عوامل درون 

هاي قرآني بررسي  هاي اختالفات ترجمه در اين نوشتار به مسأله، از زاويه ديگري نگاه شده و زمينه
متني و  هاي قراني به دو دسته عوامل برون هاي ناهمساني ترجمه شده و ضمن تقسيم عوامل و زمينه

  متني پرداخته شده است. ، به واكاوي برخي عوامل درونمتني درون

  بيان مسأله
شوند. برخي از اين عوامل  هاي قرآني مي عوامل گوناگوني سبب اختالف و ناهمساني ترجمه

هايي از درون خود قرآن موجبات اين امر  ناپذيرند و برخي نه. به عبارت ديگر، گاه اسباب و زمينه گريز
و اسبابِ توان عوامل  را فراهم ساخته و گاه از بيرون آن، منشأ اختالف فراهم گرديده است. پس مي

  متني تقسيم نمود:  متني و درون هاي قرآني را به دو دسته برون گوناگون ناهمساني ترجمه
هاي خارج از متن قرآن كريم بوده كه باعث  متني، بسياري از عوامل و زمينه مراد از عوامل برون

، ميزان احاطه باشند. مانند تأثير علوم روز اختالف و ناهمساني در ترجمه و بازگردان متن قرآن مي
هاي هنري قرآن  علمي مترجم بر علوم مرتبط با فهم و ترجمه قرآن و احاطه به نكات بالغي و جنبه

  هاي اعتقادي، كالمي، فقهي و... . كريم، تأثير پيش فرض
متني قرآن كريم  هاي ذاتي و درون متني اموري هستند كه ناشي از ويژگي منظور از عوامل درون

گردند. عواملي مانند وجود متشابهات و نيز انواع گوناگون  ها مي نوع در ترجمهباشند و موجب ت مي
مجمالت در قرآن همچون اشتراكات لفظي، احتمال ارجاع يك ضمير به مراجع متعدد، احتمال عطف 

هاي قرآني را فراهم آورده كه نوعاً امري  تواند موجبات ناهمساني ترجمه يا استيناف در واو و... ، مي
هاي برخاسته از متن قرآن (عوامل  ناپذير است. نگارنده در اين مقاله صرفاً به واكاوي برخي زمينهگريز
  پردازد. متني) كه موجب اين امر شده مي درون

  متني اسباب و عوامل درون
گردد. در بخش  هاي قرآن مي متني قرآن كريم، موجب اختالف در ترجمه هاي درون گاهي مايه

قرآن كريم به وجود انواع اجمال در برخي آيات و سور، آيات متشابه، صورت  عوامل دروني و ذاتي
  شود: ها اشاره مي توان اشاره نمود. اينك مختصراً به برخي از آن هاي گوناگون مجاز و...  مي

 اجمال  .1

مجمل لفظي است كه داللت آن بر معنايش روشن و واضح نباشد. در اين كه قرآن مشتمل بر آيات 
اند.  باشد، تقريبا اتفاق نظر وجود دارد چرا كه منكران اجمال در قرآن بسيار اندك بوده مجمل ميو الفاظ 
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شوند از جمله: اشتراك لفظي، اختالف نظر در مرجع  اسباب و عوامل چندي موجبات اجمال مي
بررسي ضماير، تقديم و تأخير، غرابت لفظي، احتمال عطف و استيناف در واو و.... در اين نوشتار به 

 پردازيم: هاي قرآني داشته، مي اي در ناهمساني ترجمه برخي از آنها كه تاثير قابل مالحظه

  .  اشتراك لفظي 1ـ 1
در قرآن، الفاظ متعددي وجود دارد كه مشترك لفظي هستند. يعني الفاظي كه في نفسه حامل دو يا 

باشند و حتي گاه اين معاني كامال متضاد با يكديگرند. اين كه مترجم كداميك از اين  چند معني مي
  شود. رخي آيات ميبرد، سبب گوناگوني و تفاوت در ترجمه هاي ب معاني را ترجيح داده و در ترجمه به كار 

) گفته شده كه به 17(تكوير/» عسعس إِذَا لِيواللَّ«در آيه شريفه » عسعس«در مورد واژه  مثال اول؛
 و مشترك است. راغب عسعسه» أدبر«و » أقبل«معناي رقيق شدن تاريكي است و ميان دو معناي متضاد 

 جهت بدين را »الليل عسعس« و است شب آخر و اول در آن، كه دانسته تاريكى شدن رقيق عساس را
). 566، ق1412است (راغب اصفهاني، رقيق تاريكى حالت دو هر در كه كرده معنى شب رفتن و آمدن

هاي برخي از  حال مترجم بايد كدام يك از اين دو معناي متضاد را انتخاب كند؟ دقت در ترجمه
  اند: آن را، آمدن شب دانستهمترجمان نشانگر اختالف معني و ترجمه است. بعضي مراد  از 

  و قسم به شب چون بازگردد. دهلوي:
  .آيد در كه تاريك شبه ب و ميبدي:

  .گردد يم تاريك كه هنگامى شبه ب قسم بانو امين اصفهاني:
  و برخي در مقابل، رفتن و پشت كردن شب ترجمه نموده اند: 

 د. رس آخر به و كند پشت كه هنگامى شب، به قسم و مكارم شيرازي:

  د.كن پشت تيرگيش كه گاهى  شب و معزّي: 
 »تَنَفَّس إِذا الصبحِ و« آيه با بحث مورد جمله اتصال با تر مناسب عالمه طباطبايي نيز معتقد است كه

 است بعيد به همان دليل شب آمدنو معناي  است شب رفتن تنها منظور بگوييم كه است اين
  ).20،1417/356(طباطبايي، 
اند و برخي ديگر معناي ادبار  مترجمان، آيه را براساس اقبال و رو كردن شب، ترجمه نمودهبرخي 

  اند. را برگزيده و پشت كردن آن
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(بقره: » قُرُوء ثَالثَةَ بِأَنْفُسهِنَّ يتَرَبصنَ الْمطَلَّقات و«در آيه شريفه » قروء«در مورد واژه  مثال دوم؛
داند، گفته شده كه بين دو معناي طُهر و عدم طُهر (حيض)  سه قُرء مي ) كه عده زنان مطلقه را228

). حال  با نگاهي به چند ترجمه 5/260، 1371؛ قريشي، 1/130، 1414مشترك لفظي است (ابن منظور، 
شود كه برخي، معناي طهر را منظور نموده (بانو امين اصفهاني، ميبدي،   از اين آيه فقهي مالحظه مي

اي ديگر نيز هر  ي ديگر معناي ناپاكي و حيض را اراده كرده (مصطفوي، مشكيني) و دستهمعزي) و برخ
  اند (دهلوي، مكارم). دو معني را در ترجمه آيه آورده

  د. بگذر آنها بر طهر سه تا كنند خوددارى نمودن شوهر از اند شده داده طالق كه زنهايى بانو امين اصفهاني:
  ي.پاك سه خويش تنه ب كنند درنگشده  داده طالق زنان ميبدي:
  ن.شد پاك سه مدت را خويشتن دارند نگه انتظار در گرفته طالق زنان و معزّي:

 از عادت سه خودشان براى كنندمى صبر و شده منتظر اند شده داده طالق كه زنهايى و مصطفوي:
  ا.ر حيض أيام

 عده( دارند انتظار در را خود) زنانه عادت از( پاكى سه مدت بايد شده داده طالق زنان و مشكيني:
  )دارند نگه

  .طهر سه يا حيض سه تا را خويشتن كنند انتظار را ايشان شد داده طالق كه زنان آن و دهلوي:
  د.بكشن انتظار) شدن پاك و( ديدن ماهانه عادت مرتبه سه مدت به بايد مطلقه، زنان مكارم:

إن  بر شريعت و آيين اطالق شده، مانند:در ادبيات قرآني هم » دين«لفظ مثال سوم؛  
در 4) و هم بر جزا و مكافات، مانند: مالك يوم الدين(حمد/ 19(آل عمران/ اإلسالم اهللا عند ينالد .(

كند، چنانكه  شود و مشكلي ايجاد نمي برخي از آيات صرفاً اين لفظ بر يكي از اين دو معني متعين مي
برخي از آيات اينگونه نبوده و بدينسان ناهمساني در ترجمه آيه در دو آيه پيشين چنين است. اما در 

ه معناي شريعت ترجمه ) برخي، دين را ب7(تين/فَما يكَذّبك بعد بِالدّينِرخ نموده است. مثال در آيه: 
(مكارم شيرازي، عالمه  اند رهنما) و برخي ديگر جزاي روز پاداش ترجمه نمودهكرده (ترجمه 

  اي). اند (الهي قمشه و البته دسته سومي هم هستند كه هر دو معنا را در ترجمه خويش آوردهطباطبايي) 
  ؟كند مي وادار دين تكذيب به پس اين از ترا چيز چه پس رهنما:

 ؟دين از پس ترا دارد دروغه ب چه ترجمه طبري:
  كنى؟ انكار را جزا روز) روشن داليل( همه اين از بعد كه شود مى سبب چيز چه پس مكارم شيرازي:
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  چيست؟ كنى تكذيب را جزا روز اينكه به دارد مى وا را تو كه اى انگيزه آن! انسان اى حال عالمه طباطبايي:
 را جزا روز و حق دين كه داشت آن بر را تو چه) ناسپاس مشرك انسان اى( پس اي: الهي قمشه

  ؟كنى تكذيب

  »واو«.  احتمال عطف يا استينافي بودن 2ـ1
باشد.  در آيه مي »واو«يكي ديگر از اسباب اجمال در آيات قرآن، احتمال عطف يا استينافي بودن 

در جايي كه عاطفه يا مستانفه بودن واو هر دو از نظر قانون ادبيات عرب جايز باشد، بنا به اين كه 
هاي تفسيري  امدمترجم و مفسر قرآن كدام يك را برگزيند، معنا و شرح آيه كامالً متفاوت گشته و پي

  گوناگوني را به دنبال خواهد داشت. 
اي پيرامون عطف يا  ؛ در آيه زير كه به آيه محكم و متشابه مشهور است، بحث گستردهمثال

 منْه الْكتَاب كيعلَ أَنْزَلَ يالَّذ هو«شود: مطرح مي» الراسخون في العلم«و » اهللا«ميان » واو«استيناف بودن 
 ابتغَاء منْه تَشَابه ما تَّبِعونَيفَ غٌيز قُلُوبِهِم يف نَيالَّذ فَأَما متَشَابِهات وأُخَرُ الْكتَابِ أُم هنَّ محكَمات اتيآ

 وما ربنَا عنْد منْ كُلٌّ بِه آمنَّا قُولُونَي الْعلْمِ يف والرَّاسخُونَ اللَّه إِلَّا لَهيتَأْوِ علَمي وما لهيتَأْوِ وابتغَاء الْفتْنَِة
 آن، از يقسمت كه كرد، نازل تو بر را كتاب نيا كه است يكس او): 7عمران/ (آل» الْأَلْبابِ أُولُو إِلَّا ذَّكَّرُي
 قلوبشان در كه آنها اما .متشابه آن، از يقسمت و باشد؛ يم كتاب نيا اساس كه است؛ محكم اتيآ

 جز را، آنها ريتفس كه يحال در متشابهاتند، دنبال بهها  انگيزي و تأويل آن به قصد فتنه است، انحراف
 طرف از همه م؛يآورد مانيا آن همه به ما: نديگو يم. دانند ينم علم، در راسخانيا خدا و  و خدا

  .شوند ينم متذكر عقل، صاحبان جز و ماست پروردگار
توان احتمال عطف و يا استيناف داد. هر دو  مي» الراسخون في العلم«و » اهللا«ميان » واوِ«در نوع 

احتمال از نظر هماهنگي با قواعد ادبيات عرب، جايز است، ولي هر يك از دو احتمال بر اساس داليل 
مبناي واو خاص خود پيرواني دارد. از اين رو برخي آيه را بر اساس واو عطف، و برخي ديگر بر

 و«: جمله اما واند. عالمه طباطبايي كه واو را استينافي گرفته، مي نويسد:  استيناف ترجمه كرده
 راسخون و خدا مگر داند نمى را تاويلش " :شود چنين معنا تا نيست، آن به عطف »الْعلْمِ في الرَّاسخُونَ

 و است، "زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذينَ فَأَما ":جمله دوم فراز حقيقت در و نو از اى جمله بلكه ،"علم در
 دلند بيمار كه آنها از گروهى هستند، گروه دو خدا كتاب به نسبت مردم كه است اين جمله دو معناى
 همه به ما: گويند مى خورند برمى متشابه آيات به وقتى ديگر بعضى و كنند، مى دنبال را آن متشابه آيات



 ٢٥ هاي قرآن كريم بر ناهمساني ترجمه  متني بررسي تأثير عوامل درون 

 خاطر به مردم كردن اختالف اينگونه و آمده، ما پروردگار ناحيه از اش همه چون داريم، ايمان قرآن
 دلهاشان در علم دوم، دسته و است، انحراف به مبتال دلهاشان اول دسته .است ايشان دلهاى اختالف
  ). 3/42، 1417است (طباطبايي، كرده رسوخ

 راسخوناند. طبرسي معتقد است كه؛  در مقابل، گروهي واو مورد نظر در آيه را، عاطفه دانسته
 كسى علم در راسخان و خدا جز را متشابهات تفسير يعنى. است شده عطف اللَّه به واو بوسيله
 ما ميگويند »ربنا عْند منْ كُلٌّ بِه آمنَّا يقُولُونَ« كه حالى در اند دانسته را آنها كه هستند راسخان و داند نمى

 ابن و شده نقل) ع( باقر محمد امام از معنا اين است خداوند طرف از همه و ايم آورده ايمان آنه ب
. است كرده اختيار را آن هم مسلم ابو و گفته را آن نيز زبير بن جعفر بن محمد و ربيع و عباس

  )1/338، 1407؛ زمخشري،2/440، 1374؛ مكارم شيرازي، 3/236، 1372(طبرسي،
روشن است كه براساس هر احتمال، معناي مستفاد از آيه و در نتيجه تفسير آن نيز كامالً متفاوت 

  شود:  هاي زير ديده مي خواهد شد. چنانكه اين اختالف در ترجمه
  د.دانن نمى علم در راسخان و خدا جز را، آنها تفسير كه حالى در مكارم شيرازي:

  .تعلّم و تعليم و علم در باشند ثابت ايشان كه كسانى آن و تعالى خداى مگر آن تأويل ندانند و اسفرايني:
  دا.خ مگر دانند نمى را آن تاويل كه حالى در عالمه طباطبايي: 

 .  احتمال بازگشت ضمير به مراجع مختلف3ـ1

باشد. در قرآن  يكي ديگر از اسباب اجمال در آيات قرآن، نامعين بودن مرجع برخي ضماير مي
در اين   كريم مواردي وجود دارد كه ممكن است يك ضمير، دو يا چند مرجع احتمالي داشته باشد.
  د.نماي صورت، براساس ارجاع ضمير به هريك از آن مراجع، ترجمه و معنايي متفاوت از يكديگر رخ مي

 والْعملُ بيالطَّ الْكَلم صعدي هيإِلَ عايجم الْعزَّةُ فَللَّه الْعزَّةَ ديرِي كَانَ منْ«در آيه شريفه  مثال اول؛
حالي الصه10(فاطر/» رْفَع،(  

مشتمل بر دو ضمير مرفوعي و منصوبي است كه به لحاظ مرجع هر يك از اين دو »  رْفَعهي«فعل  
  گردد:  ها متفاوت مي ضمير، سه وجه معنايي براي آيه به دست مي آيد و ترجمه

العمل الصالح. با » ه«يعني اهللا باشد و مرجع » اليه«مرجع ضمير فاعلي همان مرجع ضمير در  - الف
  شود: و خداوند عمل صالح را باال مي برد. ياين فرض معناي آيه چنين م

باشد و معناي آيه چنين مي » ، الكلم الطيب»ه«مرجع ضمير فاعلي، العمل الصالح و مرجع  -ب
  شود: و عمل صالح، عقيده پاك و توحيدي را باال مي برد.
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معناي  برگردد و» العمل الصالح«، به »ه«يعني توحيد و ضمير » الكلم الطيب«ضمير فاعلي به  - ج
  ).168، 1384برد (دشتي، آيه اين خواهد بود: اعتقاد حق و توحيد، عمل صالح را در درگاه الهي باال مي

  توان ديد: هاي زير مي تفاوت احتمال بازگشت ضمير به مراجع مختلف را در ترجمه
  د.بر مى باال را صالح عمل و كند، مى صعود او سوى به پاكيزه سخنان مكارم شيرازي:

  .بخشد مى رفعت آن به شايسته كار و رود، مى باال او سوى به پاكيزه سخنانوند: فوالد
  .برد مى باال را آن كه است نيك كردار و رود مى باال او سوى به پاك و خوش سخن آيتي:

  د.بر مى باال را آن نيك كار و رود مى باال او سوى به پاكيزه سخنان گنابادي:
  ك.ني كردار تعالى خداى آرد بر آسمان به و نيك گفتار آيد بر آسمان به نسفي:

 إِنَّه اللَّه معاذَ قالَ لَك هيت قالَت و الْأَبواب غَلَّقَت و نَفْسه عنْ بيتها في هو الَّتي راودتْه و ؛مثال دوم
  )23ن(يوسف/الظَّالمو يفْلح ال إِنَّه مثْواي أَحسنَ ربي

اند(الف) و برخي ديگر  را پادشاه و عزيز مصر دانسته» ربي إِنَّه«در » ه«مترجمان مرجع ضميربرخي 
اند(ج). بنابر  خداوند و رب العالمين دانسته اند(ب) و گروه سومي نيز مرجع ضمير را مشخص نكرده

  شود: اين سه گونه ترجمه مشاهده مي
پادشاه و عزيز مصر باشد (فوالدوند، مكارم شيرازي، » بير إِنَّه«در » ه«بنابر اينكه مرجع ضمير - الف

  خواجوي، مشكيني، دهلوي، خرمشاهي، طاهري، رضايي اصفهاني و...):
 كرد چفت]  پياپى[ را درها و گيرد، كام او از خواست بود اش خانه در وى كه] بانو[ آن وفوالدوند: 

   .است داده نيكو جاى من به. است من آقاى او خدا بر پناه: «گفت]  يوسف!» [توام آنِ از كه بيا: «گفت و
 مقام است من نعمت صاحب] مصر عزيز[ او! خدا به برم مى پناه: «گفت) يوسف( مكارم شيرازي:

  !) كنم؟ خيانت و ظلم او به است ممكن آيا( داشته گرامى مرا
 من مربى) شويت( او خدا، بر پناه: گفت يوسف. ام آماده تو بهر از من بشتاب،: گفت مشكيني:

   .ساخته نيكو را منزلتم و مقام كه است من پروردگار) خدا( او و كرده، نيكو را جايگاهم كه است
خداوند و رب العالمين باشد. (بانو امين اصفهاني، » ربي إِنَّه«در » ه«بنابر اينكه مرجع ضمير –ب 

شعراني، معزي، مجتبوي، مصطفوي، كاويان پور، جالل الدين فارسي، الهي قمشه اي، عالمه طباطبايي، 
  سراج و...):

 من براى منزلى نيكو است من پروردگار او برم مي پناه بخدا من گفت يوسف بانو امين اصفهاني:
  .نموده مهيا



 ٢٧ هاي قرآن كريم بر ناهمساني ترجمه  متني بررسي تأثير عوامل درون 

  .است ساخته نيكو را جايگاهم است، من پروردگار او كه زيرا خدا به برم مى پناه: گفت فارسي:
 نيكو و منزه مقامى مرا است، من خداى او برم، مى پناه خدا به: داد جواب يوسف اي: الهي قمشه

  )كنم آلوده عصيان و ستم به را خود چگونه( كرده عطا
  ت.اس داشته نيكو مرا منزلت و است من مربى او كه خدا به پناه: گفت(يوسف)  عالمه طباطبايي:

   .مرا منزلت كرده نيكو منست پروردگار او زيرا بخدا برم مى پناه گفت يوسف سراج:
تواند باشد (پورجوادي، آيتي،  مرجع ضمير به درستي، روشن نشده و حامل دو وجه مي –ج 

  گرمارودي):
  .» است داده نيكو منزلتى مرا و است من نعمت ولى او برم، مى پناه خدا به: «گفت پورجوادي:

   .داده نيكو منزلتى مرا و است من پروراننده او. خدا به برم مى پناه :گفتآيتي: 
  .است داشته نيكو مرا جايگاه است، من پرورنده او! خداوند بر پناه: گفت) يوسف( گرمارودي:

  .  تقديم  و تأخير در ساختار برخي آيات 4ـ 1
يكي ديگر از اسباب و عوامل اجمال در آيات، تقديم  و تأخير است. در قرآن آيات متعددي وجود 

كه در آن، » إِيّاك نَستَعينُ و إِيّاك نَعبد«ميان اجزاي آن تقديم  و تأخير رخ داده است مانند دارد كه 
ضمير مفعولي بر فعل و فاعل مقدم شده است. اين امر ممكن است به داليل مختلفي مانند تأكيد، 

برخي آيات، وجود حصر، رعايت فاصله و غيره واقع شود كه در جاي خود قابل بحث است. البته در 
شود  تقديم و تأخير قطعي و بدون اختالف ديدگاه بوده و در ترجمه آيه، اختالف نظري مشاهده نمي

 پروردگارت از سخنى اگر و ):129(طه/  »منْ ربِّك لَكَانَ لزَاما وأَجلٌ مسمّى ولَولَا كَلمةٌ سبقَت«مانندآيه 
» أَجلٌ مسمّى«در اين آيه . آمد مى الزم)آنها عذاب( قطعاً بود، نشده مقرر معين موعدى و نگرفته پيشى

متأخر شده است. مراجعه به ترجمه اين آيه  أَجلٌ مسمّىا. در حقيقت لزَاممعطوف است، نه به  كَلمةٌبه 
آيد  اند. اما مشكل زماني پيش مي دهد كه مترجمان نوعاً چنين تقديم و تاخيري را لحاظ نموده نشان مي

كه در اصل تقديم و تأخير موجود در آيه و يا شكل و صورت آن اختالف نظر وجود داشته و اين 
 يابد. ايت ميها نيز سر اختالف، به ناهمساني در ترجمه

  موسى سأَلُوا فَقَد ءالسما منَ كتاباً علَيهِم تُنَزِّلَ أَنْ الْكتابِ أَهلُ يسئَلُك ي در آيه شريفهمثال اول؛ 
) بسياري آيه را بدون تقديم  و تأخير دانسته و اينگونه 153ة... (نساء/جهرَ اللَّه أَرِنَا فَقالُوا كذل منْ أَكْبرَ
 كه حالى در( كنى نازل آنها بر) جا يك( آسمان از كتابى خواهند مى تو از كتاب اهل اند: جمه كردهتر
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 !ده نشان ما به آشكارا را خدا: «گفتند و خواستند، را اين از بزرگتر موسى، از آنها) است بهانه يك اين
  (ترجمه مكارم شيرازي)

اند كه متأخر شده،  را متعلق به قالوا دانسته» ةجهرَ«اما برخي قائل به تقديم و تأخير در آيه شده و 
  !ده نشان ما به را خدا ... : پس آشكارا گفتند كهاللَّه أَرِنَا ةجهرَ فَقالُوا نه آن كه حال براي اهللا باشد.يعني

چنانكه ابن جرير طبري به نقل از ابن عباس اين قول را آورده و گفته است يعني سوال و درخواست 
). روشن است كه اعتقاد به تقديم و تأخير و يا عدم اعتقاد 6،1412/8ها آشكارا و علني بود(طبري، آن

  در معنا و ترجمه آيه، تفاوت قابل توجهي ايجاد كرده است.
بسته به آن كه  )5- 4أحوي (اعلي/ فَجعلَه غُثَاء* الْمرْعى  والَّذي أَخْرَج ي فهدر آيه شريمثال دوم؛ 

برخي واژه أحوي  شود. در اين آيه قائل به تقديم و تاخير باشيم يا نه، ترجمه و معناي آيه متفاوت مي
نگونه ترجمه كرده دانسته و بر اين اساس اي الْمرْعىرا به جهت رعايت فاصله آيات، حال موخر براي 

 خاشاكىخس و   را آن )چندى از(پس و در حالي كه سرسبز بود برآورد را چمنزار كه آن و اند:
چنانكه فخر رازي اين معني را در كنار معناي دومي نقل نموده است. او دو قول براي أحوي  .گردانيد

. غُثَاء ذكر مي كند؛ يكي آن كه أحوي، حال موخّر براي المرعي باشد و ديگر آن كه صفت باشد براي
 ار آن مدتي) از(پس و آوردون ريب را چمنزار آنكه وشود:  در اين صورت، ترجمه آيه چنين مي

). زمخشري نيز به جواز اين دو قول  تصريح 31،1420/129(فخر رازي، دقرار دا گون تيره خاشاكى
شود كه در حالت اخير كه قائل به تقديم و تاخير در  ). مالحظه مي4،1407/738نموده است (زمخشري،

  شود.  آيه نباشيم، ترجمه آيه متفاوت مي

  .  تشابه 2
بر اساس تقسيم قرآني، آيات به محكم و متشابه تقسيم شده و محكمات اساس و مرجع متشابهات 

جويي را بر اهل زيغ بگشايد و  تواند راه تاويل و فتنه عنوان شده است. متشابهات به خودي خود مي
تالف نظر موجب اشتباه و تشابه گردد. البته در اينكه چه آياتي، محكم و چه آياتي متشابه هستند، اخ

اي از سوي بسياري محكم دانسته شده و حال آن كه برخي ديگر آن را متشابه  وجود دارد. گاهي آيه
اي محكم بوده و مرجع آيات متشابهي  ) كه آيه11(شوري/ لَيس كمثْله شَيء اند. بطور مثال آيه  دانسته

آيه فوق را بسط كالم و ازدياد حرف مي باشد، از سوي راغب متشابه معرفي شده است. او دليل تشابه 
) ولي در اصل تقسيم آيات به محكم و متشابه اختالفي نيست. 444،1412داند(راغب اصفهاني، كاف مي
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هاي صحيح و مسلم اعتقادي مطرح و  گروهي معتقدند در ترجمه اينگونه آيات بايستي تا حدي باور
آنند كه ترجمه قرآن بايستي تا  اي بر مقابل عدهرفع تشابه شده و از انحراف عقيدتي جلوگيري شود. در 

چنانكه  حد امكان، آيينه متن قرآن باشد و آيات متشابه نيز ويژگي تشابه خود را در ترجمه حفظ نمايد.
ترجمه برابر قرآن بايد حداكثرِ مطابقت و شباهت به اصل خود يعني قرآن كريم را دارا در « گفته شده

رابر قرآن، متشابهات قرآن را تأويل كرد. اگر ترجمه قرآن داراي جمالتي از ترجمه ب باشد. پس نبايد در
متشابهات قرآن باشد، عيبي در كار نيست و مترجم، خواننده را گمراه نكرده است؛ چرا كه در قرآن نيز، 
متشابهات قرآن در ميان محكمات آمده اند. پس همچنان كه عرب زبانان با اصل آيات متشابه روبه رو 

هرگونه تفسير و توضيح از مترجمان  .شوند، فارسي زبانان يا اهل هر زبان ديگر نيز بايد چنين باشند مي
  ) 1، ص1، ش1376(كريمي نيا، .»مختلف مي تواند جداگانه و در جاي ديگري عرضه شود

  هاي موارد زير منعكس شده است: اين اختالف نظر در ترجمه
) كه از آيات متشابهي است كه 22(فجر/ » صفا صفا والْملَك كرب وجاء«در آيه شريفه  مثال اول؛

  هاي متفاوتي صورت گرفته است: فعل آمدن خداوند در آن، توهم تجسيم را به دنبال دارد، ترجمه
اي، خرمشاهي و  الهي قمشه  هاي پاينده، مجتبوي، پورجوادي، مكارم شيرازي، در ترجمه -الف 

جمين با پشتوانه روايتي از امام صادق(ع)، واژه امر و فرمان خدا آمده است. امام اي ديگر از متر عده
 و بِذَلك يعني إِنَّما الانْتقَالِ عنِ تَعالَى الذَّهابِ و ء بِالْمجِي يوصف لَا جلَّ و عزَّ اللَّه إِنَّ فَقَالَ«فرمودند: 

اءرُ جأَم كبر و لَكفّاً الْمفّاً ص3/318، 1404(مجلسي،» ص(  
 واند، مانند ترجمه مجتبوي:  برخي از اين مترجمان امر و يا فرمان را داخل پرانتز نوشته -ب 

  .بيايند صف به صف فرشتگان و بيايد پروردگارت]  فرمان[
  ترجمه شده است:» آمدن«هاي اهل سنت صرفاً همان  و حال آنكه در بسياري از ترجمه - ج 
  ا.هصف ها فص فريشتگان و تو خداى آمد و مه طبري:ترج

  .شد صف صف فرشتگان بيايند و تو پروردگار بيايد و دهلوي:
  .قطار قطار فرشتگان و تو خداى آيد و ميبدي:

  )4(سجده/» الْعرْشِ على  استَوى ثُم ستَّةِأَيامٍ فىِ مابينَهما و والْأَرض السماوات خَلَقَ الَّذى اللَّه« مثال دوم؛
 روز شش در است دو اين ميان را آنچه و زمين و آسمانها كه است كسى خداوند مكارم شيرازي:

  ت.گرف قرار) قدرت( عرش بر سپس آفريد،]  دوران شش[
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 هنگام شش در است، دو آن ميان كه را آنچه و زمين و آسمانها كه است كسى خدا فوالدوند:
  .يافت استيال]  قدرت[ عرش بر گاه آن آفريد،

  .عرش بر گرفت قرار باز روز شش در آنهاست بين ما آنچه و زمين و آسمانها آفريد كه آنست خدا دهلوي:
 شش اندر است دو هر ميان آنچه و زمين و آسمانها بيافريد آنك جلّ و عزّ خداى ترجمه طبري:

  ش.عر بر شد مستوى پس روز،
 هر[ روز شش در آن، ميان آنچه و زمين]  هفت[ و آسمان هفت آفريد كه است كس آن اللَّه ميبدي:

  .عرش بر شد مستوى پس ،] سال هزار آن از روزى
 ثُم اينها ميان هست آنچه و ها،زمين و آسمانها آفريد روز شش در كه است خداى آن اللّه نسفي:

  ش.خوي قدرت كرد بيان و خويش، ملك عيان كرد عالميان بر باز الْعرْشِ علَى  استَوى
اند و برخي ديگر به جاي واژه عرش،   ها بر واژه عرش اكتفا نموده شود كه برخي ترجمه مالحظه مي

  اند. و برخي ديگر آن معني را در پرانتز قرار داده اند معناي ملك و قدرت را قرار داده

  .  مجاز 3
بدون ترديد در قرآن انواع گوناگون مجاز واقع شده است. مجاز عقلي، مجاز لغوي و همه اقسام  

اي به جاي  آن، همچون اطالق اسم كل بر جزء، اطالق اسم جزء بر كل، قلب و اقسام آن، اقامه صيغه
نكه در چه ها قسم ديگر. اما اي اش و ده صيغه ديگر، نام بردن از شيء به لحاظ موقعيت و حال آينده

اي را  اي مجاز رخ داده و يا چه نوع مجازي واقع شده، اختالف نظر است. ممكن است مترجمي آيه آيه
از مقوله مجاز بداند و ديگري نه و يا اختالف نظر در مورد نوع مجاز آن وجود داشته باشد. اين 

هاي   اي اختالفات ترجمهه هاي مختلفي را به وجود آورد. نمونه تواند ترجمه ها مي  اختالف ديدگاه
طلبد. اينك از باب اشاره به مواردي چند  قرآن، از اين دست بسيار گسترده بوده و نوشتار وسيعي مي

 شود:   اكتفا مي

  كاربرد جمله انشايي در معناي خبري –الف 
يكي از اقسام مجاز لغوي، به كار بردن جمله انشايي در معناي خبري است. در اين گونه موارد  

لحاظ معناي   برخي مترجمان آيه را با در نظر گرفتن معناي حقيقي آن يعني جمله خبري و برخي به
  ها شده اند.  انشايي آن، ترجمه نموده و موجب گوناگوني ترجمه

 خَطاياهم منْ بِحاملينَ هم ما و مخَطاياكُ لْنَحملْ و سبِيلَنا اتَّبِعوا آمنُوا للَّذينَ فَرُواكَ الَّذينَ قالَ؛ و مثال
  )12ن (عنكبوت/لَكاذبو إِنَّهم ء شَي منْ
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(بايد » لْنَحملْ و« برخي مترجمان آيه را با در نظر گرفتن معناي حقيقي جمله انشايي و امر 
 و«اند (گرمارودي و معزي) و برخي ديگر معناي مجازي خبري و مضارع  ترجمه نمودهبرداريم)  

  اند.(مكارم و مجتبوي)   (برمي داريم)  را لحاظ كرده» لْنَحملْ
 را شما گناهان بار بايد) نيز( ما و كنيد پيروى ما راه از گفتند مؤمنان به كافران و گرمارودي:

   .دروغگويند آنان گمان بى دارند برنمى را ايشان گناهان از بارى هيچ آنان ولى برداريم
 دوش به بايد و را ما راه كنيد پيروى آوردند ايمان كه بدانان ورزيدند كفر كه آنان گفتند و معزّي:

  ن.دروغگويا ايشانند همانا چيزى به ايشان گناهان كنندگان حمل نيستند و را شما گناهان كشيم
 را گناهانتان ما) دارد گناهى اگر و( كنيد، پيروى ما راه از شما: «گفتند مؤمنان به كافران و مكارم: 
 يقين به آنان گرفت نخواهند دوش بر را اينها گناهان از چيزى هرگز آنان!» گرفت خواهيم عهده بر

   !هستند دروغگو
 بار ما و كنيد پيروى را ما راه: گويند اند آورده ايمان كه آنان به شدند كافر كه كسانى و مجتبوي:

  د.دروغگوين آنها براستى نيستند، آنان گناهان از چيزى بردارنده آنكه حال و داريم، برمى را شما گناهان

  اش بردن از شيء با نام گذشته نام - ب 
اش يكي از اقسام مجاز لغوي است. وجود اين نوع  نام بردن و تسميه امري با نام گذشته و پيشيني

  شود. آيه امري اجماعي نبوده و بر حسب اختالف نظر در آن، ترجمه ها نيز مختلف مياز مجاز در يك 
 تَراضَوا إِذا أَزواجهنَّ ينْكحنَ أَنْ تَعضُلُوهنَّ فَال أَجلَهنَّ فَبلَغْنَ النِّساء طَلَّقْتُم إِذا ودر آيه شريفه:  مثال؛

منَهيب رُوفع232...(بقره/بِالْم(  
متفاوت شده است. برخي آن را از نوع مجاز لغوي و آن هم از  أَزواجهنَّها به لحاظ واژه  ترجمه

اند: در ايجا  و گفته  اش) دانسته بردن از شيء با نام گذشته قسم تسميه الشيء باسم ما كان عليه (نام
ها را  ان بوده و سپس آن(همسرانشان) كساني هستند كه در گذشته همسر اين زن أَزواجهنَّمقصود از 
   شود: اند، يعني همان همسران سابق ايشان. براين اساس، ترجمه چنين مي طالق داده

 با ازدواج از را آنان رساندند، پايان به را خود عده و گفتيد، طالق را زنان چون و فوالدوند:
   .مكنيد جلوگيرى نمايند، تراضى يكديگر با بخوبى چنانچه خود، )سابق( همسران

 نشويد آنها مانع رساندند، پايان به را خود عده و داديد طالق را زنان كه هنگامى و مكارم شيرازي:
  د. گرد برقرار تراضى اى پسنديده طرز به آنان، ميان در اگر! كنند ازدواج خويش،) سابق( همسران با كه
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 مقام در(نشويد مانع رسانيد، پايان به را خود ى عده و شد داده طالق زنى كه هنگامى و زاده:صفار
 كه صورتى در برگردد، خودش همسر به زن و] كنند برقرار پيوند[ دوباره كه ) زن قيم يا سرپرست

  د.شو تضمين طرفين رضايت و كنند توافق
   اند: اند و چنين ترجمه نموده ي آنها دانسته را همسران آينده أَزواجهنَّدر حالي كه برخي ديگر مراد از 

 شوهر از را آنها نبايد رسيد، پايان به آنها هعد زمان و داديد طالق را زنان چون و اي: الهي قمشه
  . كنند تراضى مردى با ازدواج به مشروع طريق به گاه هر كنيد منع كردن
 شوهر از مانع ،رسيد پايانه ب آنها هعد و داديد طالق را هازن آنكه از پس بانو امين اصفهاني: 
  د.گرد واقع ازدواج طرفين بين رضايت و مشروع بطور هرگاه نشويد آنها كردن
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  نتيجه
در طول تاريخ، هيچ نوشته و كتابي به مانند قرآن در كانون توجه جوامع بشري نبوده 
و مورد ترجمه، شرح و تفسير واقع نشده است. ترجمه قرآن همواره به عنوان ضرورتي 

 اجتناب ناپذير در ميان جوامع و ملل مختلف مطرح بوده است. 

هاي قرآني گوياي آن است كه اختالف و ناهمگوني بسياري  نگاهي گذرا به ترجمه
شود. در واكاوي عوامل اختالف و ناهمساني  ها ديده مي در جاي جاي اين ترجمه

  خورد:  هاي قرآن، عوامل و اسباب متعددي به چشم مي ترجمه
ترجمه،  هاي قرآني گاه برخاسته از عوارض بيروني حاكم بر ناهمساني ترجمه

هاي روز بشري بر ترجمه   هاي او است. تأثير علوم و دانش انگاره عملكرد مترجم و پيش
هاي الزم در امر ترجمه مانند  تأثير ميزان احاطه و آگاهي مترجم نسبت به دانش قرآن، 

ها و  هاي مرتبط، تأثير گرايش اشتقاق، تفسير و ديگر دانش نحو،  علم صرف، 
در و فقهي مترجم و... همه از عوامل بيروني موثر  اعتقادي  هاي كالمي،  فرض پيش

هاي ذاتي متن قرآن  و گاهي اختالف، ناشي از ويژگيهاي قرآني است  ناهمساني ترجمه
ها و اسبابي كه به ذات و طبيعت قرآن باز مي گردد(عوامل  كريم است، يعني زمينه

تمركز بر واكاوي اين دسته متني). به علت گستردگي بحث، اين نوشتار بيشتر م درون
 باشد. عوامل مي

وجود  - هاي قرآني متعدد بوده از جمله: الف  عوامل دروني و ذاتي ناهمساني ترجمه
اجمال و انواع آن در برخي آيات مانند اشتراك لفظي، احتمال ارجاع ضمير به مراجع 

مجاز و  -ج  برخي آيات متشابه –متعدد، احتمال عطف يا استينافي بودن واو و...، ب 
بردن از  همچون كاربرد جمله انشايي در معناي خبري و نام ؛انواع آن در برخي آيات

 اش و.... شيء با نام گذشته
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هاي  هاي قرآني كه برخاسته از ويژگي از تاثير عوامل دروني در ناهمساني ترجمه
ري قابل دروني قرآن كريم بوده، گريزي نيست. به خالف عوامل بيروني كه تا حد بسيا

هاي قرآني را به يكديگر نزديك  توان ترجمه كنترل و تحديد بوده و در اين راستا مي
  كرده و از تشتّت محتوايي آنها جلوگيري نمود.
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 ٣٥ هاي قرآن كريم بر ناهمساني ترجمه  متني بررسي تأثير عوامل درون 

: موسسه تحقيقاتي قمكريم،  قرآن ترجمهش)، 1383( رضايي اصفهاني، محمدعلي و همكاران،ـ 
  .  اول چاپ  ، فرهنگي دارالذكر

 كيهان. انتشارات: تهران ش)، ترجمه و تفسير رهنما،1346رهنما، زين العابدين، (ـ 

  م. سو چاپ ،العربي دارالكتاب: بيروت)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ق1407محمود، ( زمخشري،ـ 
 ش)، ترجمه قرآن كريم، تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ  اول.1375سراج، رضا، (ـ 

  .دوم چاپ،  العربى دارالكتاب: بيروتق)، االتقان في علوم القرآن، 1421سيوطي، جالل الدين، (ـ 
ش)، ترجمه و شرح: دشتي، سيد محمود، 1384سيوطي، جالل الدين، االتقان في علوم القرآن، ( ـ

  ، قم: انتشارات دانشكده اصول الدين، چاپ  اول.1جلد
  ش)، ترجمه قرآن كريم، تهران: اسالميه، چاپ  اول.1374( شعراني، ابوالحسن،ـ 
  موسسه فرهنگي جهان رايانه كوثر. ش)، ترجمه قرآن كريم، تهران:1380صفار زاده، طاهره، (ـ 
 ش)، ترجمه قرآن كريم، تهران: قلم، چاپ  اول.1380طاهري قزويني، علي اكبر، (ـ 

)، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه سيد محمد باقر موسوي ق1417طباطبايي، محمد حسين، (ـ 
  م.پنج چاپ، قم علميه حوزه مدرسين ى جامعه اسالمى انتشارات دفتر: قمهمداني، 

، خسرو ناصر انتشارات: تهران، القرآن تفسير فى البيان مجمع )،ش1372( ،حسن بن فضل ،طبرسىـ 
  م.سو چاپ

  ق)، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت: دار المعرفه.1412طبري، ابوجعفر محمد بن جرير، (ـ 
 . لاو چاپش)، ترجمه قرآن كريم، تهران: انجام كتاب، 1369فارسي، جالل الدين، (ـ  
 احياء التراث العربي. ق)، مفاتيح الغيب، بيروت: دار1420فخر رازي، ابوعبداهللا محمد بن عمر، (ـ 

 تاريخ مطالعات دفتر( الكريم دارالقرآن :تهرانكريم،  قرآن ترجمه )،ق1415، (مهدى محمد ،فوالدوندـ 
 . لاو چاپ ،)اسالمى ومعارف

 قاموس قرآن، تهران: دارالكتب االسالميه.ش)، 1371قريشي، سيد علي اكبر، (ـ 

، 1، مجله ترجمان وحي، شماره »يكساني و هماهنگي ترجمه قرآن«ش)، 1376نيا، مرتضي، ( كريميـ 
  24-7صفحه

 م.دو چاپش)، ترجمه قرآن كريم، تهران: قدياني، 1384گرمارودي، علي، (ـ 

 األعلمي مؤسسة :بيروت عباده،) بيان السعاده في مقامات ال1408گنابادي، سلطان محمد، (ـ 
  م. دو چاپ ،للمطبوعات



٣٦  1396  تابستان/ دوم/ شماره  پنجمگاه اراك) سال قرآني (دانش هاي ادبي ـ  فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهش 

  .الوفاء مؤسسة :روتيب بحاراالنوار، )،ق1404( محمدباقر، ،يمجلسـ 
  ش)، ترجمه قرآن كريم، تهران: حكمت.1371مجتبوي، سيد جالل الدين، (ـ 
 م.دو چاپ: الهادي، قمكريم،  قرآن ترجمه ش)،1381مشكيني، علي، (ـ 

  ل.او چاپ ش)، تفسير روشن، تهران: مركز نشر كتاب،1380(مصطفوي، حسن، ـ 
  ل.او چاپ : اسوه،قمكريم،  قرآن ترجمهش)، 1372معزي، محمد كاظم، (ـ 
 تاريخ مطالعات دفتر(الكريم دارالقرآن :قمكريم،  قرآن ترجمه )،ش1373، (ناصر ،شيرازى مكارمـ 

   م.دو چاپ، )اسالمى ومعارف
 ش)، تفسير نمونه، تهران: دار الكتب االسالميه، چاپ اول.1374و همكاران، ( ناصر ،شيرازى مكارمـ 

 ، تهران: اميركبير، چاپ پنجم.األبرار هعد و األسرار كشفش)، 1371د، (سع ابى احمدبن رشيدالدين، ميبدىـ 

  تفسير نسفي، تهران: سروش، چاپ سوم.  ش)،1367الدين محمد، ( نسفي، ابوحفص نجم
 


