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 چکیده 

 ﴾... ِإنَّ الصَّالَة كاَنْت َعَلی اْلُمْؤِمنَي ِكتابًا َمْوُقوتًا﴿سوره نساء  103در آیه « مَوْقُوتاً»مترجمان معاصر، واژه 

 «هاى معین نمازوقت»ها به معنای اند. این كلمه در برخی ترجمهرا به نحوی متفاوت از همدیگر ترجمه كرده

ای ها، بر مبناست. برخی از این ترجمه آمده «واجب یا الزم و ثابت بودن نماز»ها به معنای و در دیگر ترجمه

ظاهر الفاظ آیه و بدون توجه به قرائن دیگر مانند سیاق و روایات معتبر انجام گرفته و مراد اصلی خداوند به 

یات قابل توجهی از معصومان )ع( نیز معنای دیگری برای آیه شریفه طور دقیق منتقل نشده است؛ چنانکه روا

های معاصر اند. در نوشتار حاضر كه به روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، میزان تطابق ترجمهبیان نموده

و در نهایت،  )ع(، یعنی آگاهان به مراد واقعی خداوند، ارزیابی شدهبیت در ترجمه این واژه با بیان اهل

 كالم معصومان )ع( در تشیخصشود. در همین راستا، نقش ترجمه دوم سازگارتر با روایات تشخیص داده می

 گردد.ترجمه صحیح قرآن مجید نمایان می

 معصومان، مَوْقُوتاً. ، روایاتواژگان قرآنقرآن، نقد ترجمه، : ترجمه واژگان كلیدی
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 مقدمه -1

و از آن جهت که شأن شود قابل توجهی مشاهده میهای قرآن کریم اختالف در میان ترجمه

قت ها بررسی و دها مناسبتی ندارد، الزم است در این ترجمهها و اشتباهقرآن مجید با این اختالف

بیت )ع( در این زمینه توجّه به کالم معتبر اهلنموده و درست از نادرست آن مشخص گردد. 

رایط ترجمه صحیح، توجه به روایات صادر شده زیرا یکی از ش گشا و بلکه ضروری است؛راه

 (.510تا، ص)خویی، بی 1در تفسیر قرآن است از معصومان )ع(

البته مسلم است که در این زمینه، تنها روایات معتبر که از منابع مورد اعتماد به دست ما 

محتوایی،  سندی ورسیده چنین قابلیتی را دارا هستند. بنابراین بررسی روایات مورد نظر، از جهت 

 باشد.حائز اهمیت می

َلی ... ِإنَّ الصَّالَة كاَنْت َع﴿ترجمة آیة شریفة آنچه مد نظر نوشتار حاضر است، نقد و بررسی 

باشد. اختالفی که در بیت )ع( می(، با تکیه بر روایات اهل103/ 4)نساء:  ﴾اْلُمْؤِمنَي ِكتابًا َمْوُقوتًا

. است« مَوُْقوتاً»شود، ترجمة واژة های مشهور معاصر مشاهده میترجمهمورد این آیة شریفه میان 

خواهد بگوید که نماز در اوقات دارد و خصوص این آیه می« اوقات نماز»آیا این کلمه اشاره به 

 اند؛ یا اینکه معنای دیگریمعینی فرض شده است، چنانکه بعضی از مترجمان به آن اشاره کرده

بیت )ع( پیرامون این آیه شده است؟ با رجوع به روایات متعدد و معتبر اهلاز این کلمه اراده 

د، و انبیان نموده« َموْقُوتا»بودن را برای « فرض و قطعی و ثابت»شود که آنها معنای مالحظه می

ست ا« قطعی و ثابت»طبق این بیان، آیة کریمه اشاره به این دارد که نماز برای مؤمنان حکمی 

نظیر  شود. قراین دیگریو تعابیری مانند آن ترجمه می« حکم یا دستور»ت کتاباً به )در این صور

اصل لغت، سیاق آیه و تفسیر برخی از مفسران نخستین ـ که به فرهنگ زمان نزول آشناترندـ 

 باشند.مؤید و مقوّی معنای دوم برای واژة مورد بحث می

های آنها مان مشهور معاصر که ترجمهروش مقالة حاضر، توصیف نگاه پانزده نفر از مترج

 اتها و تطبیق آنها با روایبیشتر مورد توجه عموم است، پیرامون این آیة خاص و تحلیل ترجمه

 تواند گامی جهت کمک بهمعصومین )ع(، برای دست یافتن به نتیجة مربوط است که خود می

 تر باشد.مترجمان قرآن کریم برای ترجمة دقیق

، اثری مشاهده نشد. هرچند «َموْقُوتاً»مورد نظر، یعنی بررسی ترجمة واژة  در زمینة موضوع

 های قرآن با معیار روایات، در دو اثرِ ذیل لحاظ شده است:مسألة بررسی ترجمه

                                                           

 .«ما جاء من املعصوم يف تفسريه -3إذن يف ترمجة القرآن من فهمه، و ينحصر فهمه يف أمور ثالثة: ...  و ال بّد». 1
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، که به طور موردی پنج آیه 1«بررسی نقش روایات در ترجمة قرآن کریم»ای با عنوان . مقاله1 

گیری از روایات کم رنگ بوده و گاهی استفادة از این مقاله، بهره را بررسی نموده است. البته در

ای که از عنوان و هدف مقاله ها، بیشتر از احادیث مرتبط است، به گونهتفاسیر در نقد ترجمه

فاصله گرفته است. ضمن اینکه در این موضوع الزم است از روایات معتبر نقل شده از کتب 

 شد، که در مقاله مزبور این مسئله چندان مورد توجه نبوده است. مندمعتمد دست اول روایی بهره

نقد ترجمة آیة هفتم سورة حمد »رو با عنوان ای در همین زمینه از نگارندة مقالة پیش. مقاله2

  2«.گیری از روایاتبا بهره

 )ع(معصومان  حجیت روایات -2

از آنجایی که اصل مبحث حاضر، بیان نقش روایات اهل بیت )ع( در تشخیص تفسیر و 

نماید. ترجمة صحیح قرآن است، صحبت از اعتبار و حجیت روایات تفسیری ایشان ضروری می

نصوص متعددی از قرآن و روایات بر حجیت کالم معصومان )ع( در تبیین قرآن کریم داللت 

 .(44/ 16حل: )ن ﴾و أنَزلنا إَليَک الذِّکَر ِلُتَبيَِّن ِللّناِس ما ُنزِّل ِاَليِهم﴿د: دارند. از جمله آیاتی مانن

)ع( در کنار کالم وحی، مورد تمسّک است. پیامبر بیت نیز، کالم اهل 3طبق حدیث ثقلین

توان معنای قرآن را نیز با روایات شود روایات را بر قرآن عرضه کرد و سنجید، میهمانطور که می

بیت )ع( بهترین معیار برای فهم کالم و مراد خداست؛ زیرا معتبر فهمید. بلکه کالم معتبر اهل

َو َرِضَيُكْم ُخَلَفاَء ِفي َأْرِضِه ... َو »اند: وحی الهی« ترجمان»، «جامعه کبیره»بر طبق زیارت آنان 

« تراجم وحی»به بیان صاحب روضه المتقین،  (611، ص2، ج1413، )ابن بابویه «َتَراِجَمًة ِلَوْحِيِه

 .(471، ص5، ج1406مجلسی، « )کسانی که مبیّن قرآن هستند»یعنی 

بیت )ع( بیان شد، قول و رأی معتبر ایشان، قابل تمسک بنابر آنچه که از علم و عصمت اهل

 اشد.بمینة ترجمة قرآن کریم میو استناد بوده و مالک و معیار صحت قول دیگران، از جمله در ز

                                                           

 .1389، تابستان 7. علی اصغر شعاعی، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن، مشاره 1

 .1393، تابستان 10های ترمجه در زبان و ادبيات عربی، مشارهحليمی و سيد مهدی موسوی، پژوهشاهلل . حبيب2
 ْفَتِرَقا َحتَّی َيِرَدا َعَليَّ ِكَتاَب اللَِّه َو ِعْتَرِتي َأْهَل َبْيِتي َفِإنَُّهَما َلْن َي الثََّقَلْينِ  ِفيُكُم ِإنِّي َتاِرك   َقاَل َرُسوُل اللَِّه )ص(: . »...3

 . (62، ص2، ج1378)ابن بابويه، « اْلَحْوَض
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البته گرچه برخی در استفادة از خبر واحد )خبر ظنی و غیر متواتر( در فهم مراد قرآن و یا 

 1د.ای منعی نداراند، اما به عقیدة برخی دیگر از عالمان، چنین استفادهتفسیر آن مناقشه کرده

د بنابر تحقیق فرقى نیست بین حجیّت و اعتبار خبر واح» نویسد:در این رابطه می فاضل لنکرانى

حکام اى باشد که به اجا که مربوط به تفسیر آیهجا که مربوط به احکام عملى باشد و یا آندر آن

عملى مربوط نیست. مستند حجیّت خبر واحد در هرحال یا بناى عقالست، و یا ادلّه شرعى 

 (.174ص، 1413لنکرانى،  )فاضل« تعبّدى یعنى آیات و روایات...

نیست، یعنى از راه آنها، به صدور آن سخن از « علم»روایات آحاد معتبر هرچند بنابراین 

... و در مطلق آیات ـ چه آیات احکام و  2است؛« علمى»شود، ولى علم حاصل نمى)ع( معصوم 

بر داد )رجبی، غیر آن ـ جایز است که به استناد چنین روایاتی از مراد واقعى آیات کریمه خ

 (.170-171، صص1383

 در نظر مترجمان معاصر« مَوْقُوت»معنای  -3

و نظیر « اوقات مشخص»یا « هاى معینوقت»، معنای «مَوْقُوتاً»های موجود برای برخی ترجمه

اند، چنانکه در برخی کتب لغوی که در ادامه خواهد آمد نیز آن را در مورد نماز مطرح کرده

 3ها از این قرارند:این ترجمهمطرح شده است. 

 (.95هاى معین واجب گشته است )آیتی، صنماز بر مؤمنان در وقت 

 (.95هاى معین مقرر شده است )ارفع، صنماز براى اهل ایمان در وقت 

 اى مقرّر و الزم بر مؤمنان است )انصاریان، نماز همواره در اوقاتى مشخص و معین وظیفه

 (.95ص

 (.79)پاینده، ص قتهاى معین مقرر استنماز بر مؤمنان، به و 

 (.94هاى معین بر مؤمنان واجب شده است )پورجوادى، نماز در وقت 

 (.95نماز بر مؤمنان، در اوقات معیّن مقرّر شده است )فوالدوند، ص 

                                                           

 . تفصيل اين مبحث و بررسي آراي موافق و خمالف در اين رابطه از حوصله اين مقاله خارج است.1

و به ظىن كه  ،(نصوص قرآن كرمي و روايات متواتر)مانند  شودگفته مى« علم»به دانش يقيىن و دليل نقلی مفيد يقني . 2

ظواهر آيات كرميه و خرب واحد )مانند شود؛ گفته می« علمی»بار آن باشد و در حكم علم باشد، دليل قطعی بر اعت

 (.165، ص1383رجيب، ( )معترب

 شود.. در اين قسمت به منظور رعايت اختصار، تنها ترمجه خبش مورد نظر آورده مي3
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 فیض االسالم،  نماز )از جانب خداى تعالى( بر اهل ایمان در وقت معیّن واجب شده است(

 (.194ص

 (.95اى است که زمان معیّن دارد )گرمارودی، صنان فریضهنماز بر مؤم 

 (.95اى است مقرّر و به هنگام )مجتبوی، صنماز بر مؤمنان نوشته 

زم، واجب، ال»اما در چند ترجمة دیگر، معنای دوم برای آیة شریفه برگزیده شده است، یعنی 

 نماز:« ثابت و یا معین بودن

  (.95ای، صمعیّن و واجب و الزم است )الهی قمشهنماز ... براى اهل ایمان، حُکمى 

 (.95نماز تکلیف ثابت و معین )و روش جارى( براى مؤمنین است )کاویانپور، ص 

 (.95نماز همواره بر مؤمنان مقررى است واجب )مشکینی، ص 

 (.95)معزی، ص همانا نماز است بر مؤمنان نوشتة بایسته 

 (.95است )مکارم شیرازی، ص نماز، وظیفه ثابت و معیّنى براى مؤمنان 

 (.145)بروجردی، ص همانا نماز بر اهل ایمان حکمى واجب نوشته شده 

حال به منظور تشخیص ترجمة صحیح از میان دو ترجمة متفاوت مزبور، الزم است منابع 

 مرتبط دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 در نظر عالمان لغوی« مَوْقُوت»معنای  -4

 ءٍ والواو و القاف و التاء: أصلٌ یدلُّ على حَدِّ شى»می گوید: « وقت»ریشة فارس دربارة ابن

، أى ء المحدود ... و وَقَّته: الشَّى: الزَّمان المعلوم: و الموقوتالوْقت کُنْهه فى زمان و غیرِه. منه

( 131، ص6، ج1404، فارسابن). «﴾َمْوُقوتًاِإنَّ الصَّالَة كاَنْت َعَلی اْلُمْؤِمِنَي ِكتابًا ﴿حدَّدَه. قال اللَّه: 

به معنای زمان « وقت»و  در اصل به معنی حد و حدود چیزی در زمان و مانند آن است،« وقت»

یعنی حد آن را معین « وَقَّته»، و یعنی چیز محدود و معین« مَْوُقوت»معلوم از آن جمله است و 

 «.باً مَْوقُوتاکِتا»... کرد، چنانکه خدای عزَّ و جلّ فرمود: 

« زیبیان کردن حد چی»، پس از ذکر معنای «الفائق فی غریب الحدیث»زمخشری نیز در کتاب 

)زمخشری،  1ای برای آن شمرده استدر آیة مورد بحث را نمونه «َموْقُوتا»، کلمة «وقت»برای مادة 

 (. 374، ص3ج ،1417
                                                           

 «.﴾َمْوُقوتاِكتابًا ...﴿ ، ِإذا بيَّن حّده. و منه قوله تعاىل:وقَّته»... . 1
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پایان زمانى که براى کار فرض شده، یعنی « وَقْت»گوید: راغب اصفهانی در این رابطه می

مان معین برایش ز«: وقّتُ کذا»رود، مثل گیرى شده به کار مىبنابراین پیوسته در امر معین و اندازه

 (.879ص ،1412)راغب اصفهانی،  1«.کِتاباً َموْقُوتا»... تعالى فرمود:  کردم و خدای

مقدر کردن )تعیین کردن(  ، آن را به معنی«حد و محدود»برخی هم ضمن بیان معنای 

 (.212، ص5، ج1367ابن اثیر، ) 2اندگرفته

ای این را نیز بر« واجب کردن»و زبیدی، معنای  ، و به تبعیت از او، ابن منظورالبته ابن اثیر

آید، یعنی احرام به معنای واجب کرد هم می« وَقَّتَ»گاهی اند؛ به این صورت که: کلمه بیان کرده

نگام فرا رسیدن وقتشان بر مردم واجب کرد، که این معنا در احادیثی تکرار شده و نماز را در ه

، 3، ج1414/ زبیدی، 107، ص2، ج1414/ ابن منظور، 212، ص5، ج1367ابن اثیر، ) 3است

 .(153ص

لزوماً متضمن معنای وقت و « وقت»شود که ریشة از برآیند اقوال مزبور چنین استفاده می

طبق قول ابن فارس، در اصل حاوی معنای معین و مقرر کردن حد چیزی زمان نیست، بلکه 

(، که از آن جمله، تعیین زمان است که کاربرد بیشتری دارد، و شاید به همین بَیَّن حَدّهاست )

سوق داده شده است. زمخشری هنگام بیان « زمان»به معنای « وقت»خاطر در بیان برخی عالمان، 

 یَقِتْ لم»مطلب فوق باشد:  تواند گویایکند که میابن عباس استناد میبه نقلی از « وقت»معنای 

)زمخشری، ...«. ، إِذا بیَّن حدّه َء و وقَّتهالشی أی لم یحدّ، یقال: وَقَت«. )ص( فی الخمر حدًّا

 (. 212، ص5، ج1367ابن اثیر، / 374، ص3ج ،1417

آید که معنای اصلی این نکته بر میاز نقل مزبور، سوای صحت یا عدم صحت محتوای آن، 

انکه به چنتعیین و تقدیر و تثبیت کردن است و زمان، الزاما در آن مطرح نیست. « وقت، یَقِت»

تواند با معانی فوق در آید که مینیز می« واجب کردن»قول ابن اثیر، این واژه گاهی به معنای 

 «مَوْقُوتا»دخیل دانسته و آن را به واژة را نیز در آن « زمان»گرچه برخی یک ردیف قرار گیرد. 

بودن آن متمایل « زمان دار»و  «اوقات نماز»اند؛ و از این رو معنای آیة کریمه به هم سرایت داده

شده است. بنابراین تحقیق بیشتر در شناسایى معناى خاص مدنظر قرآن مجید از این واژه، در 

                                                           

عاىل: كذا: جعلُت له َوْقتًا. قال ت : هناية الزمان املفروض للعمل، و هلذا ال يكاد يقال إّلا مقّدرا حنو قوهلم: َوقَُّتاْلَوْقُت». 1

 «.﴾ِإنَّ الصَّالَة كاَنْت َعَلی اْلُمْؤِمِنَي ِكتابًا َمْوُقوتًا﴿

 .«ُمَوقَّتًا مقّدرًا أى ﴾ِكتابًا َمْوُقوتًا...﴿ قوله تعاىل و ، إذا َبّين َحّده ...َيِقُتهُ  َوَقَتُه. »2

 «مبعىن أوَجَب: أی أوجب عليهم اإلحرام ىف احلّج و الصالة عند دخول وقتها. و قد تكرر ىف احلديث َوقََّت و قد يكون. »3
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جهت تقدم زمانی نیز به عصر نزول قرآن قرائن دیگر، نظیر روایات معصومان)ع(ـ که از  

 ترندـ، شایسته است.نزدیک

 معصومان )ع( در روایات« مَوْقُوت»معنای  -5

روایات نقل شده از پیامبر )ص( و امامان معصوم )ع( که در زمان نزول یا دو سده پس از 

(. این 223ص، 1383اند، منبع مهمى براى فهم واژگان قرآن است )رجبی، نزول قرآن صادر شده

تواند منبع و مرجع روایات، در به دست آوردن مفاهیم کلمات در زمان نزول از دو جهت مى

باشد: اول، از جهت این که سخنان اهل بیت )ع( نیز بخشى از فرهنگ مردم در عصر نزول و 

نى اها در سخنان ایشان به معزمان نزدیک به آن عصر است و با دست یافتن به موارد کاربرد واژه

که آنان مفسران برگزیده خدا هستند. شویم. دوم، از جهت اینها در عرف آن زمان آگاه مىواژه

پس اگر در روایاتى که با سند معتبر از آنان رسیده، معنایى براى کلمات قرآن بیان شده باشد، آن 

در برخى  هبردن به معناى واقعى کلمات است و با توجه به این کروایات منبعى معتبر براى پى

روایات براى کلمات قرآن معنایى غیر از معناى عرفى و لغوى بیان شده است، چه بسا در تفسیر 

 (.155، ص2، ج1387)ابایی،  براى به دست آوردن مفاهیم کلمات رجوع به روایات الزم باشد

شود یمدر روایات متعدد و معتبری که در تبیین این آیة شریفه وارد شده، بر این نکته تأکید 

واجب  فرض و»، و یا به عبارت دیگر «ثابت و الیتغیر بودن»در اینجا بیانگر « مَوْقُوتاً»که واژة 

عنا شده م« کِتَاباً ثَابِتاً»در این آیه، « کِتاباً مَْوقُوتاً»نماز است. در حدیثی از امام صادق )ع( « بودن

 است:

ْن َداُوَد ْبِن َفْرَقٍد ٍد َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعْن َفَضاَلَة ْبِن َأيُّوَب عَ ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ»

َقاَل ِكَتابًا  ﴾ِكتابًا َمْوُقوتًا اْلُمْؤِمِنَي َعَلی الصَّالَة كاَنْت ِإَن﴿ َقاَل: ُقْلُت ِلَأِبي َعْبِد اللَِّه )ع( َقْوُلُه َتَعاَلی

َة َفِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َعجَّْلَت َقِليًلا َأْو َأخَّْرَت َقِليًلا ِبالَِّذي َيُضرَُّك َما َلْم ُتَضيِّْع ِتْلَك اْلِإَضاَع َثاِبتًا، َو َلْيَس ِإْن

، 4، ج1409/ حر عاملی، 270، ص3، ج1407کلینی، ...« ) "خلف  َأضاُعوا الصَّالَة َجلَّ َيُقوُل ِلَقْوٍم

عنی حکمی ثابت و الزم، و اینطور نیست که اگر نماز را اندکی زودتر یا ی« کِتاباً مَْوقُوتاً(. »29ص

خواندی اشکالی داشته باشد، مادامی که اصل نماز را ضایع نکنی، که )از وقت فضیلت( دیرتر 

  به آن اشاره شده است. (59/ 19)مریم:  ﴾خلٌف َأضاُعوا الصَّالَة﴿در آیة 
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ان از راوی« داود بن فرقد»باشند. افرادی مورد اعتماد میبررسی سندی: راویان این حدیث همه 

/ 158ص ،1365)نجاشی،  1امام صادق و امام کاظم )ع( بوده و مورد وثوق علمای رجال است

به عنوان فردی موثق در حدیث و پایدار « بن أَیّوب لةفضَا». همچنین از (336ص ،1373طوسی، 

 حسین بن سعید(. »342ص ،1373طوسی،  /311ص ،1365)نجاشی،  2در دین یاد شده است

دو راوی دیگر . (149ص ،1420)طوسی،  3نیز در فهرست شیخ طوسی توثیق شده است« اهوازی

العطار  یحیی محمد بن»( و 82ص ،1365)نجاشی،  4«محمد بن عیسى أحمد بن»این سند یعنی 

 اند.( هم موثق353)همان، ص 5«القمی
گوید: ظاهر خبر فوق و اخبار دیگر، دانستن این حدیث میعالمه مجلسی هم ضمن صحیح 

)مجلسی،  6)دارای وقت(« موقّت»باشد، نه می« مفروض»به معنی  «مَْوقُوتاً»دال بر این است که 

 (.17، ص15ج ،1404

گوید، مراد از زودتر یا دیرتر خواندن نماز در این حدیث، ادای البته چنانکه فیض کاشانی می

از وقت آن نیست، بلکه منظور، خارج بودن از وقت فضیلت بدون عذر است، که  نماز در خارج

 (.53، ص7، ج1406فیض کاشانی، ) هستند ﴾ ... َخلٌف َأضاُعوا الصَّالَة... ﴿چنین کسانی در زمرة 

« ثابِتاً»مطلبی که پیرامون این حدیث الزم به ذکر است اینکه، ممکن است تصور شود کلمة 

از امام )ع( صادر شده، در واقع تفسیر کلمة « کِتاباً مَوُْقوتاً»که در روایت مزبور در تبیین عبارت 

 بر آن حدیث؛ چنانکه عالمه مجلسی به عنوان احتمال در شرح خود «َموْقُوتاً»باشد، نه « کِتاباً»

 «مَوُْقوتاً»یر تفس...« لَیْسَ إِنْ َعجَّلْتَ»تفسیر برای کتاب باشد و عبارت « ثابِتاً»ممکن است  گوید:می

 (.17، ص15ج، 1404)مجلسی، 

اما چنین احتمالی با توجه به ظاهر روایت مقبول نیست؛ چنانکه خود مرحوم مجلسی هم 

 «مفروض»به معنای  «مَوُْقوت»گر، دال بر این است که گوید: ظاهر خبر فوق و اخبار دیمیابتدا 

                                                           

 «.داود ثقة ثقةثقة، روی عن أيب عبد اهلل و أيب احلسن )عليهما السالم(، ... قال ابن فضال: ». 1
 «.ثقة يف حديثه، مستقيما يف دينه. له كتاب الصالة». 2

 ثقة، روی عن الرضا و عن أيب جعفر الثاين و أيب احلسن الثالث عليهم الّسالم.. 3

 أبو جعفر رمحه اهلل شيخ القميني، و وجههم، و فقيههم.. 4

   عني، كثري احلديث له كتب. العطار القمي، شيخ أصحابنا يف زمانه، ثقة، حييي حممد بن. 5

 «.و احلاصل أن ظاهر اخلرب و غريه من األخبار أن املوقوت يف اآلية مبعىن املفروض ال امُلوّقت»... . 6
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جالب توجه اینکه ایشان خبر مذکور را  1کند.باشد و وجه دیگر را به عنوان احتمال بیان میمی 

لسی، )مج ...«مَوْقُوتاً أی ثابتاً  الصادق )ع(:عن  و فی الکافی» به این شکل آورده:« بحاراالنوار»در 

« تموقو»تفسیر « ثابت»ذکر نشده است، یعنی « کِتاباً»در اینجا لفظ  .(315، ص79، ج1403

 باشد.می

شایع و رایج « مَْوقُوت»بر « فرض و وجوب»ضمن اینکه به قول مرحوم مجلسی اول، اطالق 

(. وی این سخن را در شرح حدیثی از امام 10، ص2، ج1406)مجلسی،  است )و منعی ندارد(

ُقوتًا، َقاَل اْلُمْؤِمِننَي ِكتابًا َمْو َعَلی الصَّالَة كاَنْت ِإَن »...فرماید: آیه میصادق )ع( که در تبیین این 

 کند.( بیان می196، ص1، ج1413بابویه، )ابن« َمْفُروضًا

؛ و از تقابل این «کِتَاباً ثَابِتاً»فرماید: صریحاً می« کِتابًا مَوُْقوتاً»نکتة دیگر اینکه امام )ع( در بیان 

؛ ضمن نشسته و تفسیر آن است« مَوُْقوتاً»به جای « ثابِتاً »شود که و عبارت به وضوح استفاده مید

دهد که آمده و این نشان می« ثابِتاً»، «مَوْقُوتاً»در هر دو تکرار شده، اما به جای « کِتاباً»اینکه لفظ 

فسیر ت...« َس إِنْ عَجَّلْتَو لَیْ »نبوده است. همچنین عبارت « کِتاباً»حضرت در صدد تبیین معنای 

 ظاهر این لفظ برداشتممکن است از نیست، بلکه برای دفع توهم معنایی است که « مَوْقُوتاً»

 شود.

افزون بر این، مستند چنین تفسیری تنها حدیث فوق نیست، بلکه از روایات متعدد پیش رو 

دو روایت زیر که عیاشی نقل مثال در  تواند مؤید آن باشد.نیز همین حقیقت برداشت شده و می

م تبیین شده که در ردیف همان مفهو« وَاجِبٌ  کِتَابٌ»و یا « کتاباً َموجوباً»به « کِتاباً مَوُْقوتاً»نموده، 

 :در روایت نخستین قرار دارد« ثابِتاًکتاباً »

َقاَل َلْو َكاَنْت َمْوُقوتًا  «... ِكتابًا َمْوُقوتًا» َمْنُصوِر ْبِن َحاِزٍم َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبداللَِّه )ع( َو ُهَو َيُقوُل» -

، 1380عیاشی، ) «ِكَتابًا َمْوُجوبًا َلَهَلَك النَّاسُ َو َلَكاَن اْلَأْمرُ َضيِّقًا َو َلِكنََّها َكاَنْت َعَلی اْلُمْؤِمِننَي َكَما َيُقوُلوَن

 . (167، ص2، ج1409/ حر عاملی، 273، ص1ج
گوید: او شخصی موثق، راستگو و از می« حازم منصور بن»در وصف  بررسی سندی: نجاشی

 (.413ص ،1365)نجاشی،  2بزرگان و فقهای امامیه است

                                                           

ه تواند به عنوان مؤيد براي اين وج. به فرض هم که اين قول عقيدة ايشان باشد، براي ديگران حجت نيست و تنها مي1

 خاص به آن استناد منود.

 .«ثقة، َعني، صدوق، من جّلة أصحابنا و فقهائهم. روى عن أيب عبد اهلل و أيب احلسن موسی )عليهما السالم(، له كتب». 2
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ادل عبارت آیة مع« ِكَتابًا َمْوُجوبًا َكاَنْت َعَلی اْلُمْؤِمِننَي»قابل توجه اینکه در این روایت عبارت 

کتة دیگر اینکه ن«. َمْوُقوتًا: َمْوُجوبًا»﴾ اْلُمْؤِمِنَي ِكتابًا َمْوُقوتًا كاَنْت َعلی﴿کریمه است که فرمود: 

 قرار گرفته و در صدد انکار آن« َموْقُوتاً»عبارت مذکور، در تقابل با برداشت برخی اهل سنت از 

 تدر این آیه )و نه چیز دیگر(، قائل به تعیین اوقا« موقوتا»؛ زیرا آنها به خاطر وجود کلمة است

س ؛ پمخصوصی برای نماز شدند، )که اگر در آن اوقات معین خوانده نشد قابل جبران نباشد(

 است و نه چیز دیگر. « مَْوقُوتاً»کالم امام هم )کِتَاباً مَوْجُوباً( ناظر به همان 

َقاَل  «... ِكتابًا َمْوُقوتًا»ِه َقْوِل اللَّ َعْن ُعَبْيٍد َعْن َأِبي َجْعَفٍر )ع( َأْو َأِبي َعْبِد اللَِّه )ع( َقاَل: َسَأْلُتُه َعْن» -

. از امام باقر یا (168، ص2، ج1409/ حر عاملی، 274، ص1، ج1380عیاشی، )« ... َواِجب ، ِكَتاب 

 ت.اس« حکم واجب»پرسیدم، فرمود آن به معنای « ِكتابًا َمْوُقوتًا»... امام صادق )ع( از معنای آیة 

باشد که به قول نجاشی و « بن أعین ةعبید بن زرار»، «عبید»منظور از ظاهراً بررسی سندی: 

 ،1365)نجاشی،  1و فردی کامالً موثق است صادق )ع( بودهشیخ طوسی در زمرة راویان امام 

 .(243ص ،1373/ طوسی، 233ص

به دلیل  «.واجب حکمی»یعنی  استمعنا شده « َواِجب  ِكَتاب »، «ِكتابًا َمْوُقوتًا»در اینجا نیز 

ه است ن «مَوُْقوتاً»بیان  «وَاجِبٌ»توان نتیجه گرفت که در هر دو عبارت می« کِتَابٌ»وجود کلمة 

 ماند.در کالم امام باقی نمی« کِتَابٌ»، وگرنه وجهی برای ذکر مجدد لفظ «کِتَابٌ »

این مطلب در روایات دیگری که ذیل آیة مورد بحث و در بیان آن وارد شده نیز مطرح 

ر د« ثابت»معنا شده، که مانند کلمة  «مَْفرُوض»، «مَوُْقوت»شود. در روایت معتبر زیر، کلمة یم

 روایت نخست، به نحوی حاوی مفهوم وجوب و لزوم و قطعیت است:

َأِبي  َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن َأِبيِه َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر َعْن َحمَّاٍد َعْن َحِريٍز َعْن ُزَراَرَة َو اْلُفَضْيِل َعْن»

ْقَت َفْوِتَها َو َلْيَس َيْعِني َو 2«َمْفُروضًا»َقاَل َيْعِني  «... ِكتابًا َمْوُقوتًا» َجْعَفٍر )ع( ِفي َقْوِل اللَِّه َتَباَرَك اْسُمُه

/ عیاشی، 294، ص3، ج1407کلینی، ...« ) ِإَذا َجاَز َذِلَك اْلَوْقُت ُثمَّ َصلَّاَها َلْم َتُكْن َصَلاُتُه َهِذِه ُمَؤدَّاًة

فرمود: یعنى )نماز( چیزی است « کِتاباً مَوْقُوتاً»... بیان آیة  امام باقر )ع( در (.273، ص1، ج1380

فوت نماز نیست که اگر از آن وقت مقرّر بگذرد و نماز را بخواند از  واجب شده، و منظور وقت

 .او قبول نشود

                                                           

 روی عن أيب عبد اهلل عليه السالم، ثقة ثقة، عني، ال لبس فيه و ال شك.. 1

ه و البته هر دو به يک معنا بر آمده که ظاهرا نقل به معنا شد« َمْوُجوبًا»، «مفروضًا»در موضعي ديگر به جاي . 2

 .(272، ص3، ج1407کليين، گردد )مي
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به تنهایی آمده )بدون کتاباً(؛ اما به طور مسلم بیان « مَْفرُوضا»در حدیث فوق نیز گرچه  

ـ که « َهافَْوتِوَلَیْسَ یَعْنِی وَْقتَ »آن را با جملة « یَعْنِی مَْفرُوضاً»است، زیرا بعد از گفتن « مَوْقُوتا»

گردد؛ یعنی اثبات یک معنا و دهد، و هر دو به یک چیز برمیاست ـ ادامه می« مَْوقُوتا»ناظر به 

ناشی شده،  «موقوتا»به بیان دیگر، چون چنین برداشتی از کلمة نفی معنای دیگر برای یک کلمه. 

 است. « وقوتام»، پس به طور طبیعی امام نیز در صدد بیان معنای همان «کتاباً »نه 

ضمن اینکه همین حدیث را شیخ صدوق )و پیش از او عیاشی(، که مجلسی اول هم آن را 

نقل نموده  «کتاباً مَفْرُوضاً»با لفظ « الفقیه»(، در 50، ص3ج ،1414)مجلسی، صحیح دانسته 

/ 138، ص4، ج1409/ حر عاملی، 273، ص1، ج1380/ عیاشی، 202، ص1، ج1413بابویه، )ابن

گفته )در مورد کتاباً ثابتاً( راجع به آن نیز صادق که مطالب پیش (353، ص79، ج1403لسی، مج

 است. 

 به گفتة نجاشی از «بن أعین ةزرار»بررسی سندی: در مورد سند این حدیث هم باید گفت: 

 فضیل»چنانکه  (.175ص ،1365)نجاشی،  1فقهای بزرگ امامیه بوده که در روایتش صادق است

امتیاز دیگر زراره و فضیل، وجود آنها در  (.309)همان، ص 2نیز در نظر او موثق است« یساربن 

ای دارند. به بیان ابوعمرو است، که از نظر اهل علم رجال جایگاه ویژه« اصحاب اجماع»میان 

 کشّی، این دو نفر از جمله کسانی هستند که علمای امامیه به اتفاق، سخنان آنان را تصدیق نموده

(. حریز بن عبد الّله سجستانی هم 238ص ،1409)کشی،  3و به فقاهت و علمشان اقرار دارند

بین چند نفر مشترک « حماد»(. اما 162ص ،1420)طوسی،  شده است توسط شیخ طوسی توثیق

 «حماد بن عثمان»یا « حماد بن عیسى»است و در اینجا که به طور مطلق ذکر شده ظاهرا منظور 

 «حریز سجستانی»ضمن توثیق وی، او را از راویان « حماد بن عیسى»ترجمة  است. نجاشی در

و كان ثقة يف حديثه صدوقا ... له كتاب الزكاة أكثره عن حريز »کند: )مانند حدیث فوق( معرفی می

مراد باشد، او نیز موثق « حماد بن عثمان»اگر هم (. 142ص ،1365)نجاشی، «  و يسري عن الرجال

                                                           

شيخ أصحابنا يف زمانه و متقدمهم، و كان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا، قد اجتمعت فيه خالل الفضل و الدين، ». 1

 «.صادقا فيما يرويه

 «.السالمبصري، صميم، ثقة، روی عن أيب جعفر و أيب عبد اهلل عليهما ». 2

َو اْنَقاُدوا  ي َعْبِد اللَِّه عليه السالمَو َأِب اْجَتَمَعِت اْلِعَصاَبُة َعَلی َتْصِديِق َهُؤَلاِء اْلَأوَِّلنَي ِمْن َأْصَحاِب َأِبي َجْعَفٍر عليه السالم. »3

 ...«. َلُهْم ِباْلِفْقه
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به تصریح کشّی هر دو نفر از اصحاب اجماع به شمار (؛ ضمن اینکه 143همان، صاست )

قمی و پدرش، ابراهیم بن هاشم، هر  إبراهیم بن (. همچنین علی375ص، 1409)کشی،  روندمی

 (.260ص ،1365)نجاشی،  1باشنددو از مشایخ مشهور شیخ کلینی و مورد اعتماد می

( نقل نموده که صریحًا 363ب دعائم االسالم )م. عالوه بر آنچه بیان شد، روایتی را صاح

وی «. اکتاب»است نه « موقوتا»داللت بر این دارد که تفاسیری چون فرض و ثابت و ...، ناظر به 

با اشاره به آیة مورد بحث، این روایت را از امام صادق )ع( نقل « ةذکر إیجاب الصال»ذیل باب 

 «مَوْقُوتاً، َقالَ مَْفرُوضاً نِ مُحَمَّدٍ )ع( أَنَّهُ قَالَ: فِی قَْولِ اللَِّه عَزَّ وَ جَلَوَ رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْ» کند:می

 .(25، ص80، ج1403مجلسی، / 131، ص1، ج1385، )ابن حیون

 «رُوضاًمَفْ »نیست تا ایجاد تردید کند که  «کتابا»قابل توجه اینکه در این حدیث سخنی از 

ترجمة کدام واژه است، و در واقع با قرار دادن این روایت در کنار روایات مذکور، آن ابهام 

برطرف می شود. البته احتمال نقل به معنا بودن حدیث مزبور نسبت به احادیث پیشین بعید 

 نیست، ولی به هر حال، مؤید مطالبی است که بیان گردید. 

تفسیر عیاشی ذیل آیة مورد نظر نقل شده، که  روایات متعدد دیگری با طرق گوناگون در

وجوب  در این آیه، لزوم و «کِتاباً َموْقُوتا»کنند که منظور از همگی به وضوح بر این نکته تأکید می

 2نماز است.

البته ممکن است گفته شود که صدور چنین روایاتی به منظور انکار دیدگاه اهل سنت است 

 که قائل به اوقات نماز به طور تفصیل یا غیر موسّع هستند، نه انکار مطلق اوقات نماز. 

در پاسخ باید گفت درست است که برخی از این احادیث متضمن نقد تفکر عامه در این 

اند، اما قابل توجه اینکه این احادیث، ضمن ز را به طور مطلق انکار نکردهمورد است و اوقات نما

گر مراد واقعی آیه ـ که بیان ...و « کتاباً مفروضاً»، «کتاباً ثابتاً »نفی عقیدة مخالفان، با تعابیری نظیر 

 ممعنای دیگری برای واژة مورد نظر ثابت نموده و نسبت به معنای اوقات نماز )به مفهواست ـ، 

صحیح آن( نفیاً و اثباتاً ساکت هستند. به هر حال باید این نکته را در نظر گرفت که در این 

، ترجمه شده است نه «واجب)الزم(، مفروض، ثابت»چون به مفاهیمی  «مَوْقُوتاً »روایات، واژة 

کتابًا »بارت ین عدر تبی «کتاباً مفروضاً»یا « کتابًا ثابتاً»رسد صراحت تعبیر چیز دیگر. به نظر می

                                                           

 .صحيح املذهب بن هاشم القمي ثقة يف احلديث، ثبت، معتمد، إبراهيم بن علي. 1

ياشي، عشود ). از اين روايات که با مضمون مشاهبي هستند به منظور رعايت اختصار، تنها به ذکر نشاين بسنده مي2

 (273-274، صص1، ج1380
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به معنی لزوم و وجوب و  «َموْقُوتاً»کافی باشد که )حداقل بر مبنای روایات مذکور( ، «مَوْقُوتاً 

« موقوتا»امثال آن دانسته شود؛ که این همان پاسخ به سؤال اصلی این مقاله است، یعنی معنای واژة 

 در این آیة کریمه.

ر و دو آیة قبل از آن، استفادة چنین معنایی توان گفت با توجه به سیاق آیة مورد نظحتی می

زیرا موضوع دو آیة قبل، نماز خوف و قصر، نماز در شرایط خاص است  بعید نیست.« موقوتاً»از 

که این مسأله تناسب چندانی با اوقات معین نماز ندارد، بلکه دال بر قطعیت و اهمیت نماز است. 

نماز از  آید کهاز ظاهر لفظ آیه برمى»اشاره به اینکه عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه، بعد از 

ولى ظاهراً وقت در نماز، کنایه باشد از » گوید:می« اى داراى وقت بودههمان اول تشریع، فریضه

ثبات و عدم تغیّر بنا بر اطالق ملزوم بر الزمه چیزى. و مراد از کتاب موقوت بودن نماز، مفروض 

هیچ  پذیرد و دراست. یعنی نماز به حسب اصل، دگرگونگى نمى و ثابت و غیر متغیر بودن آن

 (.63، ص5، ج1417)طباطبایی،  1«شودحالى ساقط نمى

مون با مض «مَْوقُوت»افزاید، معنای ظاهری مرحوم عالمه در بیان علت برگزیدن این تفسیر می

 از ظاهر لفظ آیه به معناى اول که در بدو نظر»آیه هم مناسبتی ندارد. بیان ایشان چنین است: 

ها سازد، چون مضمون آن جملههاى قبلى نمىرسد )اوقات معین نماز(، با مضمون جملهذهن مى

احتیاج به آن نداشت که متعرض این بشود که نماز دارای اوقات معینی است. عالوه بر اینکه 

است. و  ﴾ْأَنْنُتْم َفَأِقيُموا الصَّالَةَفِإَذا اْطَم﴿در مقام بیان علت جمله: ...«  ِإنَّ الصَّالَة کانت»جمله: 

ظاهر این تعلیل این است که مراد از موقوت بودن نماز، ثابت بودن آن و تغییر نیافتن و ساقط 

 )همان(. 2«نشدنش در هیچ حالى از احوال و مبدل نشدنش به چیز دیگر است

ـ که به  و تابعان نیز عالوه بر آنچه تاکنون ذکر گردید، بعضی از مفسران نخستین از صحابه

همین « وتاًمَْوقُ»دلیل نزدیکی به عصر نزول آگاهی بیشتری نسبت به لغات قرآن کریم دارند ـ، از 

تواند مؤیدی بر معنای برگزیده باشد. شیخ طوسی پس از بیان اینکه در اند که میمعنا را فهمیده

 : تفسیر این آیه اختالف است، به برخی اقوال اشاره نموده است
                                                           

و الظاهر أن الوقت يف الصالة كناية عن الثبات و عدم التغري بإطالق امللزوم على الزمه فاملراد بكوهنا كتابا موقوتا . »1

 «.هنا مفروضة ثابتة غري متغرية أصال فالصالة ال تسقط حبالأ

و ذلك أن إبقاء لفظ املوقوت على بادئ ظهوره ال يالئم ما سبقه من املضمون إذ ال حاجة متس إىل التعرض لكون . »2

فالظاهر « الصَّالَة ْأَنْنُتْم َفَأِقيُمواَفِإَذا اْطَم»، يف مقام التعليل لقوله «ِإنَّ الصَّالَة»الصالة عبادة ذات أوقات معينة مع أن قوله 

 .«ء آخر كالصوم إىل الفديةأن املراد بكوهنا موقوتة كوهنا ثابتة ال تسقط حبال، و ال تتغري و ال تتبدل إىل شي



 1397هجدهم، بهار و تابستان  هشمارهشتم، سال ، قیم دو فصلنامه كتاب  222

 

 

 

 

 

ای اند این آیه یعنی: نماز بر مؤمنان فریضهبرخی مانند عطیه، ابن عباس، سدی و مجاهد گفته»

روایت شده. و برخی دیگر مانند حسن بصری  واجب شده است, که این معنا از صادقین )ع( نیز

تا، )طوسی، بی 1«، که هر دو معنا نزدیک به هم بلکه یکی هستند«ای واجبفریضه»اند: یعنی گفته

 .(313، ص3ج

در  «کِتاباً»اشکال دیگری که ممکن است راجع به این مبحث مطرح شود این است که: لفظ 

 عَلَيُْكمُ ... كُِتبَ ﴿شریفة  تواند اشاره به وجوب نماز داشته باشد. مانند آیةآیه مورد نظر، خود می

توان از لفظ در همین معنا به کار رفته است. از این جهت نمیکه  (183/ 2بقره: ) ﴾اَلصِّيامُ 

 چنین معنایی )فرض و وجوب( را توقع داشت.« مَوْقُوتاً»

ود، شدر معنای وجوب هم استعمال می« کتب»در پاسخ باید متذکر شد: درست است که مادة 

 اصفهانیانکه راغب رود؛ چناما در معانی دیگری، نظیر حکم و قضا و تقدیر و... هم به کار می

َِ ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّ ﴿در آنها اشاره نموده است: « کتاب»به آیات ذیل و معنای  ِه َو ما كاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُمو

ما في ِمَن اللَِّه َسَبَق َلَمسَُّكْم َلْوال ِكتاٌب﴿أی: حُکماً، ... و  (145/ 3عمران: آل) ﴾ ...ِكتابًا ُمَؤجَّاًل 

)توبه:  ﴾االلَّهُ َلن َلنْ ُيِصيَبنا ِإلَّا ما َكَتَب﴿..؛ (، کلّ ذلک حُکمٌ منه .68/ 8)انفال:  ﴾َعذاٌب َعظيمَأَخْذُتْم 

 .(700-701، صص1412)راغب اصفهانی، « ( یعنی: ما قدّره و قضاه51/ 9

توان گفت که این کلمه )کتاباً( در آیة مورد بحث نیز لزوما به معنای فرض و بنابراین نمی

ترجمه و تفسیر شود؛ « اوقات خاص نماز»به « مَوُْقوتاً»وجوب و مانند آن باشد، و به این خاطر، 

)و تکلیفی( از جانب خدای تعالی معنا شود « حکم»تواند به عنوان در اینجا می« کتاب»بلکه 

ی واجب هم که پس از آن آمده به مفهوم امر« مَوْقُوتاً»ها آمده بود(، و )چنانکه در برخی ترجمه

نای آمده بود از آن مع« کتب». به عبارت دیگر، چنین نیست که هرجا مادة یا قطعی و ثابت باشد

تواند به معانی دیگر هم باشد، چنانکه در کالم راغب وجوب و امثال آن استفاده شود، بلکه می

باشد، ب نمتضمن مفهوم فرض و وجو« ِکتاباً»اصفهانی ذکر شد. پس مانعی ندارد که در اینجا هم 

لمه کـ، می توان معنای فرض و لزوم را به «کتابا ثابتا»بلکه به قرینة روایات مذکور ـ به ویژه 

 نسبت داد.« مَوْقُوتاً»

                                                           

معناه أن الصالة كانت على املؤمنني فريضة مفروضة، ذهب إليه عطية، و ابن عباس، و السدي، و جماهد، و هو املروي ». 1

السالم. و قال آخرون: "كانت علی املؤمنني فرضًا واجبًا. ذهب إليه احلسن، و جماهد،  عن أيب جعفر و أيب عبد اللَّه عليهما

و قال آخرون: معناه كانت علی املؤمنني كتابًا موقوتًا يعين منجمًا يؤدوهنا يف أجنمها ... و املعنيان متقاربان بل مها واحد. 

 «يد بن أسلم و قتادةذهب إليه ابن مسعود و ز
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اژة برای و« واجب یا ثابت و معین بودن»توان معنای بنابر آنچه گفته شد، از چند جهت می 

 مورد بحث را بر غیر آن ترجیح داد:

ارتباط با اصل لغت هم نیست و حتی . این معنا همانطورکه در بحث لغوی بررسی شد، بی1

 .رایج است« َمفُْروض»به معنی « مَْوقُوت»چنانکه از مجلسی اول ذکر شد، کاربرد 

. در سخن برخی از صحابه و تابعین که نزدیک به عصر نزول قرآن هستند نیز همین معنا 2

 است.از این واژه برداشت شده 

. سیاق و مضمون آیات نیز، طبق بیان عالمه طباطبایی، مناسبت چندانی با مبحث اوقات 3

 نماز ندارد.

داللت صریح )و یا غیر صریح( بر همین  معتبر معصومان )ع( نیز با . از همه مهمتر، روایات4

 معنا تأکید دارند.

 اند، گرچه برگرفته« معین نماز اوقات»را به معنای  «مَوْقُوتا»هایی که واژة در نتیجه ترجمه

اساس معنای لفظی متداول )وقت( است، اما این کلمة در اصل لغت، لزوما حاوی معنای وقت 

و زمان نیست، بلکه به نوعی مفهوم تحدید و تعیین و تثبیت کردن را می رساند، که وقت )زمان( 

 بیت )ع(، همانروایات اهل رسد که دراز اقسام آن است نه اینکه همة آن باشد. و به نظر می

ای چون ثابت و مفروض، که به نحوی مفهوم دوم برای این واژه لحاظ شده است؛ یعنی معانی

متضمن معنای لزوم و قطعیت برای نماز هستند. و این چیزی است که معلمان حکیم کتاب کریم 

هایی که لة حاضر، ترجمهاند. به همین جهت در مقاالهی به عنوان مراد واقعی آیه از آن خبر داده

شوند. البته ها ترجیح داده میمطابق این روایات و دیگر قرائن مزبور انجام شده، بر دیگر ترجمه

دار بودن نمازهای پنجگانه و مبحث اوقات نماز، در جای خود امری ثابت و مسلم است، وقت

( 78/ 17)إسراء:  ﴾ِق اللَّْيِل َو ُقْرآَن اْلَفْجر ...َغَس أِقم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإىل﴿چنانکه در کریمة 

اما با توجه به روایات معتبر و مطالب ذکر شده، معلوم نیست که این حقیقت را بتوان  ؛آمده است

 .)واهلل أعلم( از آیة مورد بحث نیز استفاده نمود

 گیرینتیجه

در تشخیص ترجمة صحیح آیات قرآن کریم نقش بارزی  )ع(روایات معتبر اهل بیت . 1

، نقش مذکور سوره نساء 103آیة های معاصر پیرامون دارند. در این مقاله ضمن بررسی ترجمه

 به روشنی نمایانده شده است.
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آیة مورد بحث، میان مترجمین معاصر اختالف است. برخی در  «مَْوقُوتا»واژة . در ترجمة 2

اند، که دانسته« مقرر بودن در وقتهاى معین»نماز و یا « داراى وقت بودن»ن را مراد از آها ترجمه

صورت پذیرفته است، چنانکه در عرف لغت هم معموالً  «مَوْقُوتا»ظاهراً این ترجمه بر مبنای لفظ 

فرض یا »ها، این واژه به معنای شود. اما در تعدادی از ترجمهچنین معنایی به ذهن متبادر می

این معنا عالوه بر مطابقت با سیاق آیه، در روایات نماز ترجمه شده است. « ثابت بودن قطعی و

توان چنین روایات قابل توجهی را ای که نمیبیت )ع( وارد شده است، به گونهمعتبری از اهل

در این رابطه نادیده گرفت و همچنان بر معنای لفظی و ظاهری اصرار داشت. و بر کسی پوشیده 

معصومان )ع( که مبّین و مترجم حقیقی قرآن مجید هستند، به خاطر عصمت کامل و  نیست که

، کالمشان بر هر سخن دیگری اولویت دارد و در مقام تعارض به سیاق و محتوای آنعلم وافر 

 شود. یا ترجیح، کالم آنان برگزیده می
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