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 قرآن یفارس یهادر ترجمه «یأنّ»واژه  یو نقد معنا لیتحل

 در ترجمه( اقیبر نقش س دیکأ)با ت
 ***ثابتمرضیه مهری ،**عبداهلل غالمی ،*محمد مولوی

 چکیده
ها را آن یروبروست و معنا ییهایبا دشوار یقرآن یهاها و عبارتاز واژه یترجمه برخ

از بافت و  دیبا یرو نیفهمید، از ا یاستعماالت قرآن ایبا مراجعه به کتب لغت و  توانینم

بهره برد؛  زین اتیروا نیسوره( و همچن یجمالت و حت ات،یآ ه،یکلمه، آ اقی)اعم از ساقیس

 نیکار رفته است. ااز قرآن به هیو هشت آ ستیاست که در ب «یأن  »ها، کلمه واژه نیاز ا یکی

در  اقیبر نقش انواع س دیکأبا ت ژهیوه قرآن، ب اتیهنگ آآنظم ن،ییپژوهش، با استناد به نظر لغو

 یاست معنا)ع( تالش کردهتیباز اهل دهیرس اتیمفسران و فقها و روا یهادگاهیترجمه، د

پژوهش که با روش  نیا یهاافتهی نیترمهم .دینما نییتب اختالفی موارد در را «یأن » حیصح

در  «یأن »مطلب است که ترجمه مترجمان از واژه  نیا گرانینگاشته شده، ب یفیـ توص یلیتحل

را  یگوناگون یهامترجمان، ترجمه گر،یاست؛ اما در ده مورد دبوده کسانی باًیهجده مورد تقر

 .شودیم دهیپنج دسته ترجمه مختلف د ه،بقر 993 هیکه در ترجمه آ یطوراند؛ بهائه کردهار

 

 های کلیدیواژه
 .ترجمه قرآن، مترجمان ،یأن ،یمعناشناس اق،یس

http://uijs.ui.ac.ir/nrqs/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://uijs.ui.ac.ir/nrqs/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C+%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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 مقدمه -1
 امیـو جاودانـه اسـت و پ یجهـان یکتاب میکرقرآن

همـه  یآن نه مخصـو  اقـوام عـره کـه بـرا یاله

، اما از آن رو که همه مـردم استفرستاده شده تیبشر

ندارنـد، رـرورت ترجمـه آن  ییآشـنا یبه زبان عرب

لـذا، از زمـان نـزول قـرآن تـاکنون  شـود؛یآشکار مـ

آن ارائه  زا یگوناگون یهابه زبان یمتعدد یهاترجمه

 هاست.از جمله آن یشده، که زبان فارس

ترجمـه بـه زبـان  نیتریمیقد خ،یگزارش تار طبق

 یوره حمـد توسـس سـلمان فارسـترجمه سـ ؛یفارس

( از آن 9918ش:   9381 ،یشــیبخشا یقیاســت)عق

توســس دانشــمندان و  یگــرید یهاپــت ترجمــه

 یارائـه شـد؛ و هـر مترجمـ یمندان به کالم الهعالقه

. امـا دیـارائـه نما یترقیـتالش نمـود تـا ترجمـه دق

در قرآن وجـود  یمتعدد یهاعبارات و جمله ن،واژگا

مترجمـان  یکار را بـرا ،ییند معنادارد که به خاطر چ

معنـا و  کی نشیدشوار ساخته و آنان را مجبور به گز

 است.کرده گرید یترک معنا

 میکراز قرآن هیو هشت آ ستیکه در ب «یأن »واژه  

واژه کـه گـاه در  نیاست، ا لیقب نیبه کار رفته از هم

در مقام استفهام به کار برده  گرید یمقام شرط، و گاه

هـر  -هـر گونـه  ف؛یـک»چهار معناست:  یراشده، دا

 ن؛یمن أ» ای« هر جا ن؛یأ»و  «یهر زمان ؛یمت»و « شکل

 «.از هر جا

گفـت کـه در  دیبا ،یقرآن یهادرنگ در ترجمه با

مترجمـان  نیبـ یاختالفـ بـاًیتقر ه،یـترجمه هجـده آ

 یآنـان اخـتالر رو نیب گر،یاما در ده مورد د ست،ین

سوره بقره،  993 هیرجمه آکه در ت یطوربه ،استداده

اسـت یدر حـال نیا شود،یپنج نوع ترجمه مالحظه م

 یوسـتگیپ اق،یبه س جهکه بنا به نظر نگارنده، عدم تو

 نیـمختلـف هـر مـتن موجـب ا یهـاو ارتباط بخش

پــژوهش حارــر  یرو نیــاســت. از اهــا شــدهلغزش

مـوارد  قِیـدق یِو بازکـاو ینیبدرصدد است تا با ژرر

واژه را در مـوارد  نیـا یدر قرآن؛ معنا «یأن »استعمال 

 اتیهنگ آآشناسان، نظمبا توجه به نظر لغت ،یاختالف

سـوره،  یجمـالت و حتـ ات،یکلمات، آ اقیقرآن، س

ــد ــا و روا یهادگاهی ــران و فقه ــمفس ــ اتی از  دهیرس

 .دی)ع( مشخص نماتیباهل

و نقـش و  اقیسـ فیـالزم است به تعر جانیا در

گـذرا داشـته  یادر فهم قرآن اشارهآن  گاهیانواع و جا

ترجمـه  یاصـول و مبـان»در کتاه  ؛نجار ی. علمیباش

یکى از اصول و نکـاتى : »سدینویباره م نیدر ا« قرآن

کریم باید نسبت بـه آن آگـاهى کامـل که مترجم قرآن

است که معضـالت  آیاتداشته باشد، التفات به سیاق 

بار معنـایى سازد، زیرا براى درک ترجمه را مرتفع مى

الفاظ قرآن، هرگز رجوع به کتب لغت معتبـر کفایـت 

کند و باید به نحوه کاربرد آن لغت در سیاق آیات نمى

نیز توجه نمود و فضاى آیات را مورد توجه قـرار داد 

ها مقـاطع آیـات کمـک بسـیارى در که در این توجه

نمایـد. صحیح روند آیات و فضاى مفـاهیم مـى کدر

اى سیر کلى یک جمله یا مجموعه زین اقیمقصود از س

هاست که از رهگذر آن، مفهوم خاصى به هم از جمله

رسد. جریان کلى یک جمله بـه الفـا ى کـه در آن مى

بخشـد و جریـان کار رفته، جهت معنایى خا  مىبه

کـه  هـایىلهکلى مجموعه یک متن، به هر یک از جم

دهـد، لـذا نـه اى مـىدر آن آمده، جهت مفهومى ویژه

اش معنا کرد و نـه توان یک لفظ را جداى از جملهمى

اى کـه در آن قـرار یک جملـه را جـداى از مجموعـه
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معنایى که براى یک لفظ در نظر گرفته  ن،یدارد. بنابرا

ــ ــا بقی ه اجــزاى جملــه تناســب داشــته شــود، بایــد ب

 .(39ش:   9389)نجار، «باشد

 رامـونِیپ :گفـت دیبا زین قیتحق نیا نهیشیپ درباره

چنـد  انیـم سـهیمقا یترجمه قـرآن و حتـ یکل یمبان

از  ینگاشــته شــده کــه برخــ یآثــار ،یترجمــه فارســ

نامـه ترجمـه درس»ها عبـارت اسـت از: آن نیترمهم

هـر دو  «میکـرترجمـه قـرآن یشناسـروش»و « قرآن

منطـق ترجمـه » ؛یحسـن جـواهرمحمـد دیس فیتأل

ــر ــد «آنق ــته محم ــنوش ــا یعل ــفهان ییرر و  یاص

توســس « نقــد یممتــاز قــرآن در تــرازو یهاترجمــه»

چنـد  سـهیمقا یبـرا ریـکوشا که کتاه اخ یعلمحمد

 نیاسـت؛ همچنـبـه نگـارش در آمـده یترجمه فارس

ــ ــاالت فراوان ــرآن از زوا یمق ــه ق ــاره ترجم ــدرب  یای

 یکه مجله تخصص «یترجمان وح»گوناگون در مجله 

ــاره ت قــرآن اســت توســس محققــان و  رجمــهدرب

 نیـا یپت از بررس یاست؛ ولشده نوشته شمندانیاند

مآخذ مشـاهده نشـد  نیاز ا کی چیآثار ارزشمند در ه

 یاتیو عملکرد مترجمان درباره آ «یأن »که درباره واژه 

نگاشـته  یکار رفته اسـت اثـرها بهواژه در آن نیکه ا

 باشند. شده

مربوطـه نشـان  اتیل آیذ زیقرآن ن ریتفاس یبررس

واژه  نیـحـ  دربـاره ااگرچـه مفسـران بـه ب دهدیم

است تـا  یرینا ر به بح  تفس شتریب یول ،اندپرداخته

 نیـا ژهیـطـور وکه بـه یقیتحق ن،یترجمه قرآن. بنابرا

نشـد،  افـتیکند  یقرآن بررس یهاواژه را در ترجمه

 رو،نیـو ازا ازیـن نیـاسـت بـه ا یمقاله پاسخ نیلذا ا

 باشد. دیخود جد یدر جا تواندیم

 در لغت «یأنّ». واژه 2

ــ» در دو حالــت شــرط و اســتفهام اســتعمال  «یأن 

آن چنـد معنـا ذکـر  یشناسان برالغت شتریب شود،یم

 اند.کرده

؛ لسـان «هـر جـا ن؛یـأ» یاسم مکان به معنا .الف

آن  یمعنـا بـرا نیتـریو اصل نیمعنا را اول نیالعره ا

ـــ ـــدایم ـــن دن ( 431،   1ق: ج 9411منظـــور، )اب

 ن؛یـمـن أ»نقل کرده که « اراالرتش»از  نیالبحرمجمع

مگـر  ،ییبـه تنهـا «نیـأ»اسـت نـه  حیصح« از هر جا

غـذاها و  دنیـ)ع( بـا دایـکـه حضـرت زکر ینیبینم

)ع( بـا وجـود بسـته میتازه نزد حضرت مـر یهاوهیم

 یلک هذا؛ از کجا برا یأن: »پرسدیبودن دره از او م

هـو مـن : »دهـدی)ع( پاسخ ممی، حضرت مر«تو آمده

ق: 9418 ،یحی)طرانب خدا آمده اسـتاز ج ؛«عند اهلل

 (. 91،   9ج 

هـر شـکل، هـر  ف؛یک» یاسم استفهام به معنا .ب

 دیـز مٌ؛یأم سـق حٌیأصـح دٌیـز فیک»؛ در جمله «گونه

 ؛«؟یماریب ای یبه سالمت هست ایحالت چگونه است آ

 قَالَـت  رَه » هیـدر آ زیمراد شده است. و ن یمعن نیهم

 ؛(41عمران: )آل«بَشَرٌ م سَس نىِیدٌ وَ لَم  لىِ وَلَ کونُی أَنىَ

( گفت: پروردگارا! چگونه بـراى مـن فرزنـدى می)مر

که بشرى با مـن تمـاس نگرفتـه خواهد بود، در حالى

 لیاسـت.خلمعنـا آمـده نیبـه همـ «یأن »است؟!؛ واژه 

ـــــــــ)فراهیدیفراه (؛ 311،   8ق: ج 9411 ،یدی

 ( و راغب9141،   3ق: ج 9411 ،ی)جوهریجوهر

 «یأن ـ»واژه  ی(؛ بـرا11ق:   9414)راغب، یاصفهان

 اند.دو معنا را ذکر کرده نیهم

ــا .ج ــه معن ــتفهام ب ــ» یاســم اس ــان ؛یمت ؛ در «زم

معنا نقل شـده  نیا «یازهر بیالتهذ»از « العرهلسان»

(؛ در جملـه 438،   1ق: ج 9411منظـور، )ابناست
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در نظـر گرفتـه  یمعنـ نیهم ؛«؟یآمد یجئتَ؛ ک یأن»

 است.شده

 دیآیم «فیک»و  «یمت» یبه معنا «یأن »واژه  هرگاه

در حالـت  «یأن ـ» ن،یفعل باشد؛ بنـابرا دیپت از آن با

: شـودیگفته م شود؛یاستعمال م «نیأ» یشرط به معنا

آنجـا هسـتم. در  زیـهر کجا باشد من ن«: أکن کنینیأ»

 «نیمن أ»و  «نیأ» ،«فیک» یبه معنا زیحالت استفهام ن

 یکه آن را بـه معنـا یشود؛ اما قول ازهریماستعمال 

نِسَاؤُکم  حَر ثٌ لَّکـم  » هیدر نظر گرفته، نا ر به آ «یمت»

ئ تُم  فَأ تُوا  حَر ثَکم  أَنىَ وجـه  توانـدیاسـت کـه نمـ« شـِ

 یمعنـا بـرا نیباشد. در ادامه علت انتخاه ا یحیصح

 .شودیروشن م «یأن »

 

 در قرآن «یأنّ»واژه  ی. بررس3

مرتبـه در  98استفهام  ایواژه به صورت شرط  نیا

مرتبه بـه صـورت  کیانیم نیقرآن تکرار شده، که از ا

بـه  نـکیموارد به شکل استفهام اسـت. ا هیشرط و بق

 :میپردازیموارد م نیا یبررس

ــان ــه آ مترجم ــدر ترجم ــره: ) اتی (، 911، 941بق

انعــام: (، )11(، )مائــده: 931، 41، 41، 31عمــران: )آل

(، 39عنکبوت: (، )81(، )مؤمنون: 91، 8: می)مر(، 919

(، 93(، )دخــان: 31(، )مــؤمن: 33: تیــ(، )19)ســبأ: 

ندارنـد و  ی(؛ اختالفات چندان93فجر: (، )98)محمد: 

اسـت، لـذا از  کسـانی شیها کـم و بـآن هترجمه هم

را  یاتیـدر ادامـه آ م؛یکنـینظر مـها صررآن یبررس

مترجمان قـرآن  نیبها که در ترجمه آن میکنیبح  م

رهگــذر تــالش  نیــنظــر وجــود دارد و از ااخــتالر

 ها روشن شود.آن قیدق یمعنا شودیم

ترجمـه  ازدهیـپـژوهش  نیذکر آن که در ا انیشا

 یقرآن از مترجمان معرور و مشهور معاصـر را مبنـا

 ،یتـیمترجمان عبارتنـد از: آ نی. امیدهیقرار م سهیمقا

فوالدونـد،  ،ییررـا ،یوخواجـ نده،یپا ،ییاقمشهیاله

ــارود ــو ،یگرم ــک ،یمجتب ــز ،ینیمش ــارم.  یمع و مک

 زیـن گـرید یاهمـوارد از ترجمـه یدر بعضـ نیهمچن

 است.استفاده شده

ــا از ــه ب ییآن ج ــتریک ــه  نیش ــتالر و مناقش اخ

 993 هیـدر آ «یأن ـ»ترجمـه واژه  رامـونِیپ ،یاترجمه

سوره بقره است که نه تنهـا مترجمـان و مفسـران کـه 

 یمعنـا نیـیاسـت، تعدچار اختالر کـرده زیرا ن فقها

در آغاز بـه  نیبنابرا رسد،یبه نظر م یآن ررور قیدق

ــ ــاو یبررس ــا یو بازک ــ» یمعن ــدر آ «یأن  ــور  هی مزب

 .میپردازیم

 

ئ تُم   نِسَاؤُکم  حَر ثٌ لَّکم  فَأ تُوا  حَر ثَکم  أَنىَ» .1. 3 شـِ

اللَّهَ وَ اع لَمُوا  أَنَّکـم مللَـاقُوهُ وَ وَ اتَّقُوا   وَ قَدِّمُوا  لِأَنفُسِکمُ

 (.993قره: ب)«نیبَشِّرِ ال مُؤ مِنِ

طور که گفته شد مترجمان، مفسـران و فقهـا همان

 یدارند، برا یدیاختالفات شد هیآ نیمفهومِ ا رامونیپ

مختلـف دربـاره  یهادگاهیـمطلب د نیروشن شدن ا

 نیتـرمهم سـهی. از مقامیدهیرا ارائه م هیآ نیترجمه ا

 کیـاز چهـل و  شی)در بـقـرآن یفارسـ یهاترجمه

 «یأن ـ»ترجمـه  ربارهد دگاهیترجمه( در مجموع پنج د

 :افتی توانیم

« هرجـا ن؛یـأ» یرا بـه معنـا «یأن ـ» یگروه .الف

زنانتان کشتزار شما هستند، هـر جـا »اند: ترجمه کرده

عبارتنـد از:  نانی؛ ا«که خواهید به کشتزار خود درآیید

ـــیآ ـــزمصـــبا  ،یشـــعران ،یاشـــرف ،یت  ،یزاده، مع

 .زانیتاج التراجم و ترجمه الم شاه،یعلیصف

« هرزمـان ؛یمتـ» یرا مسـاو «یأن ـ»گروه دوم  .ب

زنان شما، محـل بذرافشـانى شـما هسـتند »اند: دانسته
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هـا آمیـزش توانید بـا آنپت هر زمان که بخواهید، مى

 ،یبروجـردارفـع،  ،یگروه عبارتند از: قرش نی؛ ا«کنید

 ریصفارزاده، مکارم، تفس انپور،یکاو ،یطاهر ،یاقمشه

 خدا. ناز بوستا یآسان و گل

فـوق را بـا هـم  یهر دو معنا گرید یمترجمان .ج

زنان شما کشتزار شمایند، هر زمـان »اند: انتخاه کرده

؛ «و هر کجا که خواسـتید بـه کشـتزار خـود در آییـد

ــــار ــــارود ان،یانص ــــو ،یگرم ــــراج، مجتب  ،یس

 گروه هستند. نیاز ا ینور و نسف ،یاسری،ینیشکم

 هرگونه، هـر ف؛یک»را  «یأن »هم،  گرید ییاعده .د

زنان شما، کشتزار شما هسـتند »اند: ؛ معنا نموده«شکل

؛ «پت هـر گونـه خواهیـد، بـه کشـتزارتان آدرد آییـد

 ،یحلبـ ،یپورجـواد ،یبرز ،ییررا ،یخواجو نده،یپا

از قـرآن و  یپرتو ،یانصار ،یفارس ،یرهنما، مصطفو

 اند.نموده اهرا انتخ دگاهید نیا یدهلو

هرجـا و »را متـرادر بـا  «یأن ـ»گروه  نیآخر .هـ

اند: اند و هر دو معنا را با هم ذکر کردهگرفته« هرگونه

زنانِ شما کشتزار شما هستند، پت، از هر جا آو هـر »

ــه ــدگون ــه کشــتزار خــود آدرد آیی ــد ب ؛ «د کــه خواهی

گـروه  نیـجـز  ا یاالسـالم و نـوبر ضیفوالدوند، ف

 هستند. 

در  یاختالر فراوان شودیطور که مشاهده مهمان

آن  قیـدق یمعنـا نیـیوجود دارد و تع هیآ نیترجمه ا

کـه  ییجااست. از آن یشتریب قیفحص و تحق ازمندین

 شـود،یمحسـوه مـ یفقهـ اتیـاز جملـه آ هیـآ نیا

 ریتـأثتحـت  هیـآ نیـاز مترجمان در ترجمه ا یاریبس

ترجمـه  یاگونـهرا بـه  هیـقرار گرفته و آ یفقه یمبان

 یتضـاد و تناقضـ یفقه یگونه مبان نیاند که با انموده

 نداشته باشد.

 یبـار فقهـ یاهیـکـه هرگـاه آ نیقابل تأمل ا نکته

مخاطب دارد بهتر آن است که مترجمـان  یبرا یخاص

را  یبسنده کنند و مسأله فقهـ هیقرآن به انتقال  اهر آ

 نوشتیمشهور در پ هی)در صورت لزوم( با تذکر نظر

گوشزد کنند و توجه داشته باشند کـه همـه مخاطبـانِ 

خـود  نیـو ا ستندیها نآن هینظر ایها ترجمه؛ مقلد آن

ــ ــدیم ــو توان ــه تش ــان ب شیب ــدیاذه  ،ی)جواهرنجام

 (.993ش:   9388

بـه  هیآ نیاست. ا لیقب نیاز هم زیمورد بح  ن هیآ

فهـم آن الزم  یکه دارد، برا یخاص یخاطر حکم فقه

 رد،یـقـرار گ یگوناگون مـورد بررسـ یایاست از زوا

بـه  ه،یـاسباه نزول آ اتیروا یپت از بررس ن،یبنابرا

مفسـران  یهادگاهیآرا  و د لیو تحل هیآ اقیس یبررس

رهگـذر ترجمـه  نیـا ازو  شـودیو فقها  پرداخته مـ

 .شودیم شنهادیپ هیآ حیصح

 

 هیسبب نزول آ ی. بررس1. 1. 3

 ه،یـسنت درباره سبب نزول آو اهل عهیمنابع ش در

 وجود دارد: یمتفاوت و اقوال گوناگون اتیروا

 بیدر تکذ هیآ نیاست که ااز جابر نقل شده .الف

 گفتنـدیآنان مـ راینازل شده، ز انیهودیو انکار گفتار 

از پشت در قُبُل زن جماع کند، فرزند او  یکه اگر مرد

؛ 88،   9ق: ج 9491 ،ی)طبرسـدیآیم ایناحول به د

ق: ج 9499 ،ی؛ طبر13،   18ق: ج 9413 ،یمجلس

9   ،138.) 

جمـاع بـا زن را  انیهودی: دیگو یحسن بصر .ب

پت از آن حادثـه،  کردند،یانکار م ییبه صورت سرپا

 (.88،   9ق: ج 9491 ،ی)طبرسنازل شد هیآ نیا

سـناد با ا ىیحیبن محمد بن  میمحمد بن ابراه .ج

کند که دو سه بار قرآن را از آغاز مى تیاز مجاهد روا
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توقـف  اىهیـعباس خواندم و در هر آتا انجام نزد ابن

ابـن  هیـآ نیـدر مـورد ا دم،یپرسیکرده معنى آن را م

ــاس گفــت: بعضــى قر ــت و  انیشــیعب در مکــه از پ

آمدنـد  نهیگرفتند. وقتى به مدکام مى شیزنان خوشیپ

و خواستند همان عمل را بکنند  و زن انصارى گرفتند

و  م،یدهـکار را نمـى نیزنان مانع شده، گفتند: اجازه ا

تـا  دی) ( رسـغمبـریو به گوش پ افتی وعیش هیقض

 ،یشــابورین ی)واحــددیمزبــور نــازل گرد هیــکــه آآن

 (.131،   9ق: ج 9499 ،ی؛ طبر41ق:   9499

 هـودیکند کـه مى تیبا اسناد از جابر روا دی. سعد

 دیـهر کت زن را به زانـو درآورده، بـر او درآ گفتند:

باال در جواه فرود آمـد، کـه  هیاش احول شود، آبچه

ــکال کــىینزد ــد اش ــر صــورت باش ــه ه ــرج ب  یدر ف

 ،یشابوری، ن41ق:   9499 ،یشابورین ی)واحدندارد

 (.913،   4ق: ج 9411

کنـد کـه چـون مـى تیعباس رواکلبى از ابن .هـ

راجـع بـه  هـودیبا انصـار و آمدند  نهیبه مد نیمهاجر

ادخال در فرج زن، از رو به رو و پشت سر  هاىوهیش

جز جمـاع از رو بـه رو را  هودیکردند، و صحبت مى

گفتنـد: در کتـاه خـدا تـورات دانستند و مىروا نمى

حالتى که زن بر  بهجز  کىیاست که هر گونه نزدآمده

اسـت، و باعـ   دیـپشت افتاده باشد در نظر خـدا پل

سخن نـزد  نیشود، مسلمانان اچى و جنون بچه مىلو

کـه، مـا  دیدانیشما م») ( بردند و گفتند: رسول الل ه

 کــىیو اســالم بــا زنــان از هــر ســو نزد تیــدر جاهل

حالت  نیدر ا رند،یگمى بیبر ما ع هودیاما  م،یکردمى

مـورد  هیـآ هودیقول  بیخداى تعالى در تکذ هبود ک

فَـر ج  یعنی« کم  حَر ثٌ لَکم نِساؤُ»بح  را نازل فرمود: 

 دیـتوانیمـ دیخواهیکشتزار نسل است، هر طور که م

ــرانتان آم ــا همس ــب ــددیینما زشی ــابورین ی)واح  ،یش

 (.41ق:   9499

 نـهیبه مد یاز مهاجران وقت یکی: دیسلمه گوام .و

از انصار ازدواج کرد و چون مهاجران در  یآمدند با زن

لـذا  کردنـدیماع ممختلف با زن ج یهامکه به شکل

جمـاع کنـد زن مـانع شـد و  یخواست از پشت با و

را بپرسـد، امـا  هی) ( قضـاز رسول خـدا دیگفت با

ا کـرد کـه یـح دی) ( رسـخدمت رسول خـدا یوقت

) ( او را فرا خواند رسول دمیپرس یبپرسد، من از و

ئ تُم  نِسَاؤُکم  حَر ثٌ لَّکم  فَأ تُوا  حَر ثَکم  أَنىَ» هیو آ ا ر« شـِ

 هیـآمـده کـه آ اتیاز روا یبر او قرائت کرد، در بعض

 .(131،   9ق: ج 9499 ،ی)طبرمذکور نازل شد

) ( در زمان رسول خـدا ی: مرددیعمر گوابن .ز

کـار در  نیـدر دُبُر همسرش جمـاع کـرد، سـپت از ا

مـردم او را انکـار  ،یگـرید تیدر روا -ارطراه شد

 ،یثمی)هدنـازل شـ هیآ نیحادثه، ا نیپت از ا -کردند

ــی؛ الع391،   3ق: ج 9418 ــ ،ین ــایب ،   98: ج ت

991.) 

رسول خدا) ( آمد و گفت: هالک  شیعمر پ .ح

باعـ  هـالک  یزی) ( فرمود: چه چشدم، حضرت

در دُبُـر همسـرم  شـبیاسـت؟ گفـت: دشدن تو شده

 ،ی)ثعلبمذکور نازل شـد هیام، پت از آن آجماع نموده

،   8: ج اتـیحجـر، بـ؛ ابن939،   9ق: ج 9499

949.) 

اسـباه  اتیـروا شـودیکه مشـاهده مـ طورهمان

کـه نیـاسـت، ا نیمتفاوت و متبا هیآ نینزول درباره ا

و  یعاد ریحوادث دفعتاَ اتفاق افتاده باشند، ع نیهمه ا

و  سـتیثابت ن زین هیمحال است؛ تکرار نزول آ باَیتقر

 دینشده؛ الجرم با هیقائل به تکرار نزول آ یمفسر چیه
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حـداکثر چنـد مـورد  ایـ یکـی هیـت: سبب نزول آگف

عمـوم  دگاهیـحـوادث اسـت؛ د نیبه هم از ا کینزد

و  تیـروا دیـقرائن و شـواهد مؤ نیمفسران و همچن

و انکار گفتـار  بیدر تکذ هیآ یعنیاول است،  دگاهید

 ی: که اگر مـردگفتندیآنان م راینازل شده، ز انیهودی

او احـول بـه از پشت در قُبُل زن جمـاع کنـد فرزنـد 

 ،ی؛ مجلسـ88،   9ق: ج 9491 ،ی)طبرسـدیآیامیدن

، 9ق:  ج9499 ،ی؛ طبـــــــر13،   18ق: ج 9413

 یکه در بعضـ نیمدعا، عالوه بر ا نیا دی(. مؤ138 

« قـرأ»، «أنـزل» یسبب نزول، به جـا گرید اتیاز روا

معمـر بـن از  قیـبـا دو طر یطوس خیش تیآمده، روا

)ع( از معمـر آن امام خالد از امام ررا)ع( است که در

: درباره جماع بـا پشـت زنـان چـه پرسدیبن خالد م

 تیــ و در روا نـهیبه او گفتم که اهل مد ند؟یگویم

آنگـاه  نند؛یبینم یبیکتاه ـ در انجام آن عاهل یگرید

 انیهودیو انکار گفتار  بیدر تکذ هیامام )ع( فرمود: آ

شـت در از پ ی: اگر مردگفتندیآنان م راینازل شده، ز

ــه دن ــول ب ــد او اح ــد فرزن ــاع کن ــل زن جم ــقُبُ  ای

ق: ج 9311؛ 491،   1ش: ج 9331 ،ی)طوسـدیآیم

3   ،41.) 

در رد  هیاسباه نزول، آ اتیبر اساس روا ن،یبنابرا

با همسر در فرج از هر  زشیو جواز آم انیهودیگفتار 

 «یأن ـ»سبب نزول،  اتیمطابق روا یعنیباشد؛یطرر م

 زشیـو محل آم باشدیم« از هر جا :نیمن أ» یبه معنا

 نیـدر ا اتیاستناد به روا یفَرج است و نه دُبُر. ول زین

 اتیـروا گـرید ه،یـآ اقیسـ دیست بلکه باین یامر کاف

قـرار  یمورد بررسـ زیمفسران ن دگاهی)ع( و دتیباهل

بهتر روشن شود کـه در ادامـه بـه  هیتا مقصود آ ردیگ

 .شودیمسأله پرداخته م نیا

 

و  هیـمفسران و فقها دربـاره آ یهادگاهی. د2 .1. 3

. مفسـران و 1. 2. 1. 3آن بر مترجمـان قـرآن ریتاث

 سنتاهل یفقها

اؤُکم  حَـر ثٌ » هیآ لیسنت ذمفسران اهل غالب نِسـَ

و  «یأن ـ» یمعنـا رامونیپ« شِئ تُم  لَّکم  فَأ تُوا  حَر ثَکم  أَنىَ

ان و عمـوم مفسـر کنند؛یبح  م هیاحکام مربوط به آ

مورـع » ه،یدر آ« حرث»فقها  معتقد هستند منظور از 

کـه  نیدر ا یاست نه خود زن، ول« همان فرج اینسل 

 نیـچند نظر وجود دارد. مستند ا ستیچ «یأن » ینامع

بـه  اتیروا نیاست که در مجموع ا اتیروا هادگاهید

 :شودیم میپنج دسته تقس

 ف؛یـک» یبه معنـا «یأن »ها که در آن یاتیروا .الف

 اتیـروا نیـا جـه،یاسـت؛ در نت« هر شـکل؛ هرگونـه

 .کنندیم زیتجو« هر شکل و گونه»جِماع در قُبُل را به 

با اسناد خود از ابن عباس آورده که منظـور  یطبر

 فَیـکَ هَایأتِیَ»است که  نیا« شِئ تُم  فَأ تُوا  حَر ثَکم  أَنىَ»از 

هر طـور  ض؛یالحَ یأو فِ دُبُرِهَا یفِ هَایأتِیَکُنیَشَا َ مَا لَم 

کـه در دبـر  یمـادام دیبر آنها وارد شو دیخواهیکه م

، 9ق: ج 9499 ،یبـر)ط«نباشـد ضیآنها و در زمان ح

: گفتیکعب آورده که مابن یاز اب نی(. همچن139 

ئ تُم  فَأ تُوا  حَـر ثَکم  أَنـىَ» هیمنظور خداوند از آ  نیـا« شـِ

، مقبلـه، مـدبره إئتها مضطجعه، قائمه، منحرفـه»است: 

بـه  دیـتوانیقُبُلها؛ بـا زنانتـان مـ یشا  إذا کان ف فیک

جلـو و از عقـب  زا ده،یبه پهلو، خم ستاده،یصورت ا

ق: 9499 ،ی)طبـر«دیکه در جلو باشد جماع کن یمادام

 یمعنـ نیـا یرا بـرا تیـده روا ی( طبر133،   9ج

 (.134 -139،   9ج ق:9499 ،ی)طبرآوردیم

 ای« شِئتُم  ُیمِن ح»را  «یأن » یاکه معن یاتی. رواه

 نیـا جـه،یدر نت کنـد،یمـ یمعرفـ« وجهٍ أحببـتُم یأ»

« هـر وجـه و هرگونـه»جِمـاع در قُبُـل را از  اتیروا
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معنـا  نیـا لیـرا ذ تیشش روا یطبر کنند؛یم زیتجو

 ریابن جُر تیروا ات،یروا نیاست. از جمله اقرار داده

کُلِ  یأَدبَارِهِنَ عَلَ ریغَ یالنِسا َ فِ ئتُواإ»از مجاهد است: 

 دیوارد شـو دیتوانیکه م ینَحوٍ؛ بر زنانتان به هر شکل

، 9ق: ج 9499 ،ی)طبـر«که در دُبُر آنها نباشـد یمادام

ــر131 -134   ــه ا ی( طب ــگرچ ــته را از  نی دو دس

رسـد کـه یبـه نظـر مـ یول ،استجدا نموده گریهمد

 کند.یامر م کیبر  اللتباشد و هر دو د یکی جهینت

هـر  ؛یمتـ»متـرادر  «یأن ـ»کـه در آن  یاتیروا .ج

معنـا  نیـا دییدر تأ تیدو روا یاست، طبر« که یزمان

 .(131 -134،   9ق: ج 9499 ،ی)طبرکندیذکر م

متـرادر  «یأن ـ»است کـه  یاتیدسته چهارم روا .د

 یدانسته شده است، طبـر« شئتم  یح» ای« شئتم نیأ»

دُبُـر زنـان  یه وطـاباحـ اتیروا نیمعتقد است مفاد ا

عمر سنت از ابندر منابع اهل اتیروا نیا شتریاست. ب

معنـا ذکـر  نیـا یبـرا تیـنُـه روا ینقل شـده؛ طبـر

 ی(. بـرا131 -131،   9ق: ج 9499 ،ی)طبرکندیم

را  هیآ نیابن عمر بودم ا شیپ ی: روزدینمونه نافع گو

درباره چـه  هیآ نیا یدانیقرائت کردم، به من گفت: م

در جـواز  هیـآ نیـازل شده؟ گفتم: نه؛ گفت: ان یکس

 ،ی)ثعلباسـتهـا نـازل شـدهزنان در دُبُـر آنجماع با 

 (.939،   9ق: ج 9499

 . داندیرا جواز عزل م هیآ ریکه تفس یاتیروا . هـ

الذکر، و نقد و فوق اتیپت از نقل تمام روا یطبر

ئتُم: از هـر  یمِن أ» یمعنا ها،دگاهید یبررس وجـهٍ شـِ

 نیچنـ یاسـتدالل و رد؛یپذیرا م «دیکه خواستطرر 

در کالم عره داللـت بـر وجـوه و  «یأن »لفظ »است: 

لَـکَ هَـذا  یأن: »دیبگو ییاندهیاگر گو کند؛یمذاهب م

آن را بـه  ین است که از چه وجهـیمنظورش ا« المالُ

من کذا :»دهدیپاسخ دهنده جواه م ؟ییادست آورده

)ع( از ایـضـرت زکرح یکه وقتـ یطور؛ همان«و کذا

 یو« لَکِ هَــذَا یأَنَّ مُیَمَر  ایَ: »دی)ع( پرسمیحضرت مر

 «فیـک»و  «نیـأ»کـه بـا « هُوَ مِن  عِندِ الل هِ»پاسخ داد: 

هـا بـا هـم آن یرو معان نیاهستند، از  یالمعنمتقاره

 دهـد،یقـرار مـ رتیـو سامع را در ح کندیتداخل م

 یهم نوع جواباز  یمعان نیا صیکه راه تشخآن جهینت

 زیـمـذکور ن هیدرباره آ شود؛یها داده ماست که به آن

 نیأ»و « شئتم یمت»، «شئتم  یح»، «شئتم فیک» یمعان

بـه  یانـدهیاگر گو رایباشد ز حیتواند صح ینم« شئتم

من : »دهدی؟ جواه م«أهلَک یتأت یأن» دیبگو یگرید

خ که از پرسش و پاس یطور، همان«قُبُلها أو من دُبُرها

خواهـد  نـدهی)ع( گذشت. البتـه در آمیاز حضرت مر

 عهیاز دانشمندان اهل سنت و شـ گرید یاریآمد که بس

و  انددهیبرگز «یأن »واژه  یرا برا «نیأ»و  «یمت» یمعان

را بـا قبـل  یگـرید یمعنا یاز نظر حکم فقه نیابنابر

 خواهد داشت.

است:  نیچن هیمعنا آ یطبر دگاهیمطابق د ن،یبنابرا

بـر  ؛«یشِئتُم مِن وُجُـوهِ المَـأتِ  ُیتُوا  حَر ثَکم  مِن حِفَأ »

ــر وجــه و شــکل دیکشــتزارتان وارد شــو ــه  یاز ه ک

 سـتیو مسلم است که دُبُر محل حرث ن «دیخواهیم

به قُبُـل )فَـرج( اختصـا   زشیاز آم تیفیک نیپت ا

دُبُـر را از  یحرمت وط شانیکه ا نماند. ناگفته ابدییم

 برداشت نموده است. هیول و  اهر آاسباه نز اتیروا

 

 عهیش ی. مفسران و فقها2. 2. 1. 3

در  «یأن ـ» عه،یشـ یمفسران و عموم فقهـا تیاکثر

بقـره: «)شِئ تُم  وا  حَر ثَکم  أَنىَنِسَاؤُکم  حَر ثٌ لَّکم  فَأ تُ» هیآ

 نیترمهم دانندیم «نیمن أ» ای«نیأ» ی( را به معنا993

فراوان و  اتیوجود روا ون،یوآنان بعد از قول لغ لیدل

ــباســت کــه از اهــل یحیصــح ــ)ع( در اتی ــاره  نی ب
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اسـت کـه  یمترجمـان یمبنا اتیروا نیاست. ادهیرس

ــا ــأ» یمعن ــ«نی ــن أ» ای ــم ــرا «نی ــ»واژه  یرا ب  «یأن 

 .انددهیبرگز

اسـت کـه  نیبه آن توجه داشت ا دیکه با یانکته

از فقها  و مفسران قرآن معتقدنـد کـه مطـابق  یاریبس

 «نیمن أ» ای«نیأ» یبه معنا «یأن »که واژه  یاتیمفاد روا

داللـت بـر  اتیـگونه روا نیگفت که ا توانیاست م

در مسالک  یثان دیرو، شه نیدُبُر دارد، از ا یجواز وط

خاصـه داللـت بـر جـواز  اتیـروا نیگفته: مشهورتر

حـر  خی(. شـ39،   1ق: ج 9493 ،یثان دیدارند )شه

بَـاهُ »با عنوان  یباب لیذ عه،یشال لیدر وسا زین یعامل

رِّ مِیعَدَمِ تَح ـرِ ؛ نُـه «الـدلبُرِ یفِـ ِِیوَط  ِ الزَّو جَـِِ وَ السـل

 یدبر را آورده، که در برخ یوط تیدال بر حل تیروا

 ،ی)حرعاملاستناد شـده اسـت زین همذکوریاز آنها به آ

 (.948 -943،   91ق: ج 9494

 یکـه معـانوجـود دارد  گـرید یاتیـمقابل، روا در

 یمبنـا اتیـگونه روا نیا کند؛یم دییرا تأ «یأن » گرید

آن  گـرید یرا به معـان «یأن »قرار گرفته که  یمترجمان

 نمونه: یاند، براترجمه نموده

)ع( که هر دو از امام صادق تیمطابق دو روا .الف

 ریتفسـ« هـر زمـان ؛یمت» یبه معنا «یأن »گزارش شده 

است: منظـور )ع( فرمودهقها امام صادشده؛ که در آن

 یکـیبا آنـان نزد دیکه خواست یاست که هر ساعت نیا

ق: ج 9414 ،ی؛ قم991،   9: ج تایب ،یاشی)عدیینما

9   ،13.) 

 یبـه معنـا «یأن ـ» گـرید تیـمطابق چهار روا .ب

 یاسـت. بـراو ترجمـه شـده ریتفس« هر گونه ف؛یک»

 هیـ)ع( در مـورد آ: از امام صادقدیگویم ینمونه راو

ئ تُم نِساؤُکم  حَر ثٌ لَکم  فَأ تُوا حَر ثَکم  أَ» ى شـِ سـؤال « نَـّ

ــام ــل )ع( پانمــودم، ام ســخ داد: منظــور جمــاع در قُبُ

ــی)عاست ــ ،یاش ــایب ــر999،   9: ج ت ــامل؛ ح  ،یع

 (.944،   91ق: ج 9494

گونـه  نیـگفـت: ا توانیشد م انیکه ب گونههمان

را بـه  «یأن ـ»قرار گرفته کـه  یمترجمان یمبنا ات،یروا

است که یدر حال نیاند. اترجمه نموده ریاخ یدو معنا

 تیـبح  روشـن شـد ـ اکثر یـ طبق آنچه در ابتدا

 «نیمن أ» ای«نیأ»را  «یأن » هیو اول یاصل یمعنا نییلغو

و شـاهد  نـهیبدون قر «یمت»را بر  آنو حمل  دانندیم

ــــدیپذینمــــ ؛ 9141،   3ق: ج 9411 ،ی)جوهررن

ـــفراه ـــن311،   8ج  ق:9411 ،یدی ـــور، ؛ اب منظ

ــی؛ طر431،   1ق: ج 9411 ،   9ق: ج9418 ،یح

ــمندان991 ــ ی( و دانش ــون س ــائل، یمرتض دیچ )رس

،   9ق: ج 9411) ی(؛ طوس933،   9ق: ج 9411

ــ999 ــق حل ــا913ش:   9319) ی( و محق  ی(؛ معن

 .دانندیم «نیأ»را فقس  «یأن » یقیحق

که در  «یأن »واژه  یمعنا نیگفت که بهتر دیبا یول

: هـر یمتـ» ردیـقـرار گ زیـترجمه ن یمبنا دیبا هیآ نیا

 اقیمعنا هماهنـگ بـا سـ نیاست. چرا که ا« که یزمان

آن وجـود  دییـهـم در تأ یاتیـاست و روا اتیو آ هیآ

دارد. در  حیترج یمعان گریمعنا بر د نیا نیدارد، بنابرا

 .ردیگیقرار م یبررس هموردیآ اقیادامه س

وَ : »دیـفرمایبقره مـ 993و  999 اتیدر آ خداوند

 یقُل  هُوَ أَذىً فَاع تَزِلُوا النِّسا َ فِ ضِیعَنِ ال مَحِ س ئَلُونَکی

فَــذِذا تَطَهَّــر نَ  ط هُــر نَیوَ ال تَق رَبُــوهُنَّ حَتَّــى  ضِیال مَحِــ

وَ  نَیابِالتَّـوَّ حِـبلیأَمَرَکمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ   ُیفَأ تُوهُنَّ مِن  حَ

* نِساؤُکم  حَر ثٌ لَکم  فَأ تُوا حَـر ثَکم   نَیل مُتَطَهِّرِا حِبلی

أَنَّى شِئ تُم  وَ قَدِّمُوا لِأَن فُسِکم  وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اع لَمُوا أَنَّکـم  

از تـو دربـاره عـادت  یعنـی؛ «نَیمُالقُوهُ وَ بَشِّرِ ال مُؤ مِنِ

اسـت. پـت رنجـى ن،پرسند، بگـو: آد مىماهانه آزنان

 رىیـگباد زنان کنـاره زشیگام عادت ماهانه، از آآمهن
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تا پاک شوند. پت چون  دینشو کیو به آنان نزد د،یکن

پاک شدند، از همان جا که خدا بـه شـما فرمـان داده 

کـاران و . خداونـد توبـهدیـکن زشیـاست، با آنـان آم

دارد. * زنانِ شما کشتزار شـما را دوست مى زگانیپاک

بـه  دیـد کـه خواهو هر گونـه. پت، از هر جا آندهست

و براى شـخص خودتـان آدر  د،ییکشتزار خود آدرد آ

 دیو از خدا پروا کن دیکن شدستىیهاد پمندى از آنبهره

کرد، و مؤمنان را آبـه  دیخواه داریکه او را د دیو بدان

 د مژده ده.دارید نیا

نـا ر بـه  اتیآ نیا شودیگونه که مشاهده مهمان

و تمـاس  یکیاز نزد دیبا نیوجاست که زیحکم زمان

است که زن در حال  یو آن زمان ندینما یدور یجنس

است کـه  یتا وقت تیممنوع نیا برد،یبه سر م ضیح

پت آن از  د،یپاک شود و غسل نما ضیزن از خون ح

دهند. از طـرر  مانجا ییعمل زناشو توانندیم نیزوج

اسـتفاده « حـرث»از لفـظ  هیـآ نیـکـه در ا نیا گرید

باشد کـه جـواز حکـم  نینشانگر ا تواندیاست مشده

چرا که دُبُر محل حرث و  شودیشامل دُبُر نم یکینزد

را به  «یأن »که  یگفتار کسان جهیدر نت ست،یزار نکشت

 یکـیجـواز نزد قیطر نیاند تا از اگرفته «نیأ» یمعنا

در  ن،یـعالوه بر ا ست،ین حیثابت کنند صح زیرا ن ردب

حکــم جــواز  نکــهی( پــت از ا999بقــره: )نیشــیپ هیــآ

فَـأ تُوهُنَّ مِـن  »اسـت: آمـده  نیچنـ داده شده یکینزد

و  عهیکه به اتفاق همـه مفسـران شـ« أَمَرَکمُ اللَّهُ  ُیحَ

 دیـهمان مکان فَر ج و محل تول « ُیحَ»منظور از  یسن

 «یأن ـ»خداونـد بـا آوردن کلمـه  جهی. در نتستنسل ا

ج را مشخص کند و با فَر  یکیخواست زمان جواز نزد

 گـرید ییبـه معنـا «یأن ـ»کالم اقتضا  ندارد که  اقیس

کـه  کنـدیکالم اقتضـا  مـ اقیس ن،یگرفته شود. بنابرا

اسـت؛  «یمت»مورد بح  همان  هیدر آ «یأن »منظور از 

 .انددهیعق نیبر ا زیناز مفسران قرآن  یاریبس

ح  مورد ب هیاست که آباره گفتهنیعاشور در اابن

اول  هیـاول و دوم سوره مائده اسـت، در آ اتیمانند آ

آمَنُوا أَو فُـوا بِـال عُقُودِ أُحِلَّـت   نَیالَّذ هَایأَ ای»آمده است: 

 دِیالصَـّ  یمُحِلِّ رَیغَ کم یعَلَ ت لىیال أَن عامِ إِالَّ ما  مَُِیلَکم  بَه

ام هنگـ دیـافراد مُحرِم نبا ه،یآ نیمطابق ا ،«رُمٌوَ أَن تُم  حُ

بعـد خداونـد فرمـوده  هیکنند، سپت در آ دیاحرام ص

کـه در  یتا زمـان یعنی؛ «وَ إِذا حَلَل تُم  فَاص طادُوا»است: 

کـه از  یو زمان ستین زینمودن جا دیص دیاحرام هست

 زینمـودن جـا دیصـ دیتوانیم دیحالت خارج شد نیا

 تیـ( از نظر آ314،   9تا: ج یب ،است. )ابن عاشور

اسـت و  «یمتـ»همـان  «یأن ـ» یغالب یعنااهلل مکارم م

ــأ» یدر معنــا یگــاه . )مکــارم، رودیبــه کــار مــ «نی

پت از نقل  زین هی( عالمه مغن949،   9ش: ج 9314

در  «یأن ـ»مفسران، معتقد است که اگرچه  یهادگاهید

در  یولـ شودیاستعمال م «نیأ»و  «یمت» یهر دو معنا

ئ تُم نِساؤُکم  حَر ثٌ لَکم  فَأ تُوا » هیآ ى شـِ بـه « حَر ثَکم  أَنَـّ

 است. «یمت» یمعنا

در  زیـن یتهرانـ یاهلل صادقتیآ یمعاصر قرآن هیفق

 یأن ـ»در عبـارت  «یأن ـ» اسـت: گفتـه نیباره چنـ نیا

و اگـر داللـت بـر  کندیداللت بر مطلق زمان م« شِئتُم

ئ تُم  نَیـأ»بـود:  گونهنیعبارت ا دیبا کردیمکان م ؛ «شـِ

زمـان را  یکـه معنـا نیـعـالوه بـر ا شـانیا نیهمچن

در قُبُـل  یکـیاختصـا  بـه نزد ااسـت آن ردهیبرگز

 (.343،   3ش: ج 9331 ،ی)صادقداندیم

 تیدر دو روا )ع(گذشت که امام صادق زین شتریپ

: ج تایب ،یاشی)عاستدانسته «یمت»کلمه را  نیا یمعنا

 (.13،   9ق: ج9414 ،ی؛ قم991،   9
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 ن،ییلغـو یهادگاهیتوجه به د کالم آن که با جهینت

از  دهیرسـ اتیـروا ات،یـآ اقیسـ ،یاستعماالت قرآنـ

معنـا  نیترقیـمفسـران دق یهادگاهیـ)ع(، و دتیباهل

نِسـاؤُکم  حَـر ثٌ لَکـم  فَـأ تُوا » هیـدر آ «یأن »واژه  یبرا

اسـت کـه  «یمت»( همان 993بقره: «)ئ تُم حَر ثَکم  أَنَّى شِ

 ن،یو بنابرا کندیم یکینزدبر مطلق بودن زمان  داللت

زار زنانِ شما کشت»است:  نیچن هیآ یشنهادیترجمه پ

زار بـه کشـت دیکه خواه یشما هستند. پت، هر زمان

توجـه داشـت کـه  دیـ. البتـه با«دییآدر قُبُلد آ شیخو

هـا شـرعاً ممنـوع در آن ییکه عمل زناشـو ییهازمان

 .باشدیم ارجاست تخصصاً از محل بح  خ

 اتیـدر آ یموارد اختالفـ گرید یبه بررس ادامه در

 یبررسـ کـهنیـا لیـامـا بـه دل شود،یقرآن پرداخته م

به سانِ مورد بـاال خـارج از حوصـله  کیهر  یلیتفص

مـوارد بـه صـورت اختصـار  نیـمقاله است لذا ا کی

 .شوندیم یبررس

 

 رِجُخُـی وَ النَّـوَى إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحَـب ». 2. 2. 2. 3

مُ اللَّـهُ ذَالِکـ مِنَ ال حَى  تِیرِجُ ال مَوَ مخ  تِیمِنَ ال مَ ىَّلحَا

 (11انعام: «)تُؤ فَکونَ فَأَنىَ

مترجمـان اخـتالر اسـت،  نیب هیآ نیترجمه ا در

« کجـا»آن را  گرید ی، گروه«چگونه»را  «یأن » یاعده

اند و دسته سوم آن را به هر دو معنا نموده« به کجا» ای

 ،یفوالدونـد، گرمـارود ،ییررـا ،یتی. آاندمعنا گرفته

اند؛ معنا کرده« چگونه»را  «یأن » گر،ید یامکارم و عده

ــه  ــانترجم ــ آن ــارود نیچن ــت: گرم ــد : »یاس خداون

 رونیـشکافنده هسته و دانه است، زنـده را از مـرده ب

است  نیآورنده مرده از زنده است، ا رونیآورد و بمى

 نی؛ ا«گردانند؟ىخداوند پت چگونه )از حق( بازتان م

 ،یخواجـو نده،یپا ،یاقمشه ،یاست که قرشیدر حال

« کجا» یآن را به معنا گرید یاو دسته یمعز ،یمجتبو

همانـا خداونـد : »یاند؛ مجتبـومعنا نموده« به کجا» ای

 رونیـشکافنده دانه و هسته است، زنـده را از مـرده ب

 اسـت نیـمرده از زنده است. ا آرندهرونیآورد و بمى

 ینیمشـک!«. د؟یشـومى دهیخداى شما، پت کجا گردان

 سـتا نیا»است: هر دو معنا را با هم انتخاه کرده زین

خداوند )تواناى دانا(، پت به کجا و چگونه )از حـق( 

 !«.د؟یشوباز گردانده مى

 دهیـد زیـمفسـران ن انیاختالرِ مترجمان در م نیا

ز ا یاختالر مترجمـان ناشـ رسدیو به نظر م شودیم

آنهاست. بـه عنـوان  یریتفس یتفاوت در انتخاه مبنا

(، ابـن 919،   4ق: ج9491)یاندلسـ انینمونه ابوح

(، 9313،   4: جتـای)بعبـاساز ابـن یحاتم رازیاب

ــر ــ981،   8ق: ج 9499)یطب ــکثن(، اب ــق ری  یدمش

ق: 9491 ،طبرسـی)ی(، طبرس913،   3ق: ج 9491)

ــ194،   4ج  ( و 991،   4ق: ج 9491) ی(، آلوس

« چگونـه ف؛یـک» یرا بـه معنـا «یأن ـ» گر،ید یگروه

،   1ش: ج 9334)یکه قرطب ی؛ در حالنموده ریتفس

(، 9313،   4: ج تـای)بـیحـاتم راز ی(، ابن ابـ44

ش: 9333)ی(، کاشــان911  ، 3ش: ج 9311)یقرشــ

ــاد438،   3ج  ( و 999،   1ق: ج 9418)ی(، گناب

در نظـر « جـاکجا، بـه ک ن؛یأ» یآن را به معنا ،یاعده

ــد، ســمرقندگرفته ــن یان ــا را برگز زی ــهــر دو معن  دهی

 (.411،   9تا: ج یب ،ی)سمرقنداست

و نظرات مفسـران  هیآ اقیبا توجه به بافت و س اما

« چگونـه ف؛یک» یبه معنا «یأن »محقق، ترجمه نمودن 

دربـاره  هیـآ نیـخداونـد در ا رایـز ؛دیـنمایم ترقیدق

آوردن زنده از مـرده  نرویب اهان،یگ نشیآفر یچگونگ

وَ  إِنَّ اللَّـهَ فَـالِقُ الحَـب : »کنـدیو بالعکت صحبت مـ

مِـنَ  تِیـرِجُ ال مَوَ مخ ـ تِیـىَّ مِـنَ ال مَالحَ رِجُخ ی النَّوَى
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همــه  نیــ: بــا ادیــفرمایمــ هیــ، لــذا در آخــر آ«ال حَــىِّ

چگونه از خداونـد  ،یروشن بر قدرت خدا یهانشانه

 یخــدا رو ریــغ یه ســوو بــ دیشــویمــ گــردانیرو

 «.تُؤ فَکون ذَالِکمُ اللَّهُ فَأَنىَ: »دینهیم

 

ــهُ أَن ــى »  .2. 2. 3. 3 ــاتَلَهُمُ اللَّ ؛ 31)توبــه: «ؤ فَکــونیُقَ

 (4منافقون: 

 4توبه و  31 اتیآ یانیبخش پا ه،یقسمت از آ نیا

 نیـدر ا «یأن ـ» یمنافقون است، مترجمان بر سر معنـا

آن را در  یکـه مترجمـییا جـااختالر دارند ت زین هیآ

و « کجـا»و در سـوره منـافقون « چگونـه»سوره توبـه 

هر دو معنـا را  زین یاست. بعضبالعکت ترجمه نموده

 اند. با هم انتخاه نموده

 ،یتـی: آدیـاختالر در سوره توبه بنگر نیبه ا ابتدا

ــده،یپا ــارود ،ییررــا ن ــد، گرم ــو ،یفوالدون  ،یمجتب

 ،یاقمشه ،ی؛ قرش«چگونه»ا ر «یأن »و مکارم،  ینیمشک

ترجمه « کجا»آن را  گرید ییاو دسته یمعز ،یخواجو

 ،یخواجـو ،ییررـا زیـاند. در سوره منافقون ننموده

را « چگونــه» یمعنــا رمو مکــا یمجتبــو ،یگرمــارود

 نـده،یپا ،یاقمشـه ،یقرشـ ،یتیکه آیدر حال ده،یبرگز

ــک ــد، مش ــز ،ینیفوالدون ــه  یو مع ــا»ب ــه « کج ترجم

 اند.نموده

 یاست که معنا نیا رسدیبه نظر م ترحیصح آنچه

در هـر دو  رایاست، ز قتریدر هر دو مورد دق« چگونه»

و  لیـهمـه دل نیـاست که با ا نیسوره مراد خداوند ا

 قــتیبرهــان روشــن و اســتوار چگونــه از حــق و حق

ــ ــ شــوندیمنحــرر م  شیو راه افــک و درور را در پ

( دو تـا از ع)ریـ)ع( و عزحیکه مس یبه طور رندیگیم

ــانب ــد  یکــرام الهــ یای ــدان خداون ــوان فرزن ــه عن را ب

اب ـنُ اللَّـهِ وَ قَالَـتِ  رٌیـعُزَ هُـودُیوَ قَالَتِ ال : »شمارندیم

از  ی(، لـذا خـدا911بقـره: «)اب نُ اللَّهِ حُیالنَّصَرَى ال مَسِ

کـه  کنـد،یو تعجـب مـ یگفته آنان ا هار شـگفت نیا

ذَلِـک قَـو لُهُم : »دکننـیبـد قضـاوت مـ نیچگونه چنـ

کفَرُوا  مِن قَب لُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ  نَیقَو لَ الَّذِ ضَاهِؤُنَیبِأَف وَاهِهِم  

 نکهیاز ا زی(. در سوره منافقون ن31توبه: )«ؤ فَکونَی أَنىَ

ــه دال ــا آن هم ــان ب ــآن ــوت  لی ــات نب ــر اثب وارــح ب

حفــظ جــان خــود بــه  ی) ( در  ــاهر، بــراامبریــپ

سخت  یهاسوگند یو حت آورندیم مانی) ( اامبریپ

در بــاطن بــه او کافرنــد، متعجــب  یولــ خورنــد،یمــ

بِ مَانهُم یاتخَّذُوا  أَ: »شودیم اللَّـهِ  لِیجُنًَِّ فَصَدلوا  عَـن سـَ

رو نیـ(؛ از ا9منـافقون: )«ع مَلُـونیإِنهلم  سَا َ مَـا کـاَنُوا  

کنـد و یمـ ی) ( معرفامبریها را دشمن پخداوند آن

هُـمُ ال عَـدُول »از آنـان برحـذر باشـد:  دهـدیمـ دستور

تعجـبِ  نی( بنـابرا4منافقون: ،)«هُم   قَاتَلَهُمُ اللَّهُفَاح ذَر 

 یمعنـا جهیآنان است، در نت یگردانیقرآن، از علت رو

 است.  ترحیصح« چگونه»

،   4؛ ج 934،   9ش: ج 9381)یزمخشــــر

(، فخــر 333،   9ق: ج 9493)ی(، ابــن جــز149

(، 141،   31؛ ج 31،   93ق: ج 9491)یراز

؛ 441،   91ق: ج 9491 ان،یــــ)مجمع البیطبرســــ

(، 918،   4ق: ج 9498جوامـــــــع الجـــــــامع، 

(، 311،   94؛ ج 913،   1ق: ج 9491)یآلوســــ

،   1ق: ج 9498)ی(، قاسـم198ق:   9499شبر )

(، در هـر 989،   91ق: ج 9491)یی( و طباطبا313

 ریتفسـ« چگونـه ف؛یـک» یرا به معنـا «یأن »دو سوره 

 اند.نموده

 

دَ الح  اللَّهُ رَبلکمُ فَذَالِکمُ». 2. 2. 4. 3 قل  فَمَـا ذَا بَعـ 

 (39: ونتی)«رَفُونتُص  ال حَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ  فَأَنىَ
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انـد، از بـه چـالش افتاده زیـن هیآ نیدر ا مترجمان

 م،یاکه ما به عنوان نمونه انتخاه کرده یاترجمه دهیاز

« کجـا»را  «یأن ـ» ،یو معـز یخواجـو ،یاقمشه ،یتیآ

فوالدونــد،  ،ییررــا نــده،ی)پا هیــو بق ترجمــه نمــوده

ــارود ــو ،یگرم ــک ،یمجتب ــا ینیمش ــارم( معن  یو مک

 .اندرفتهیرا پذ« چگونه»

شماسـت،  قىیاللَّه پروردگار حق نیا: »یتیآ ترجمه

پـت بـه کجـا  سـت؟یجز گمراهـى چ قتیبعد از حق

 «د؟یآورروى مى

خــدا، پروردگــارِ حــق   نیــو ا: » ییررــا ترجمــه

جز گمراهى وجود  زىیشماست، و بعد از حق، چه چ

ـــق( روى گردان ـــه )از ح ـــت چگون ـــدارد؟! پ  دهی

 !«د؟یشومى

و  اتیـآ اقیاست که با توجـه بـه سـیدر حال نیا

) ( امبریـهـا خداونـد بـه پکه در آن نیشیجمالت پ

شـما کـه از مشـرکان بپرسـد: رازق  دهـدیدستور مـ

چـه  ست؟یشما ک یهاها و چشممالک گوش ست؟یک

ــده ب یکســ ــرده را از زن ــرده و م ــده را از م ــزن  رونی

آنـان قطعـاً  سـت؟یامـور در دسـت ک ریآورد؟ تدبیم

مِّنَ السَّمَا ِ وَ  ر زُقُکمیقُل  مَن »خواهند گفت: خداست: 

ال حَىَّ  رِجُخ یالسَّم عَ وَ ال أَب صَارَ وَ مَن  م لِکیال أَر ضِ أَمَّن 

ال ـأَم رَ  دَبِّرُیـوَ مَن  مِنَ ال حَى  تَیال مَ رِجُخ یوَ  تِیمِنَ ال مَ

 قـتیحق نیـا( حال که به 39: ونتی)،«اللَّهُ قُولُونَیفَسَ

حق اسـت چگونـه از  یخدا دیدانیو م دیاعترار دار

 ریتفاس شتری. بدیدار شیو به باطل گرا دیگردانیاو رو

 ان،یـالب)مجمعی: طبرسـدیـبنگر انـددهیعقبا ما هم زین

،   9ق: ج9494) ی(، شوکان933،   1ق: ج 9491

(، 13،   3ق: ج 9491)یاندلســــ انیــــ(، ابوح119

حاتم از ابـن ی(، ابن اب933،   4جق: 9491)ریکثابن

، 99: جتای)بعاشور( و ابن9119،   3: جتای)بعباس

  14.) 

 

ل قَ الخ  ب دَؤُا ی قُل  هَل  مِن شُرَکاَئکمُ مَّن». 2. 2. 5. 3

 فَــأَنىَ  دُهُیـعِیل ـقَ ثـمُ الخ  ب ــدَؤُا یقُـلِ اللَّـهُ   دُهُیـعِیثـمُ 

 (.34: ونتی)«تُؤ فَکون

وجود  زین جانیبود در ا شیپ هیکه در آ یاختالفات

 اتیـهمـان آ اقیدر سـ هیـآ نیکه ا ییدارد، و از آنجا

تکـرار  زیـن نجـایقرار گرفته، لـذا همـان مباحـ  در ا

 .میکنیبح  نم هیآ نیرو درباره ا نیاز ا ودشیم

 

 کمُیالنَّاسُ اذ کرُوا  نِع مَتَ اللَّهِ عَلَ اهَّیأَی» . 2. 2. 6. 3

مِّنَ السَّمَا ِ وَ ال أَر ضِ لَـا  ر زُقُکمیاللَّهِ  رُیهَل  مِن  خَالِقٍ غَ

 (.3)فاطر: «تُؤ فَکون لَّا هُوَ فَأَنىَإِلَاهَ إِ

همچـون  زیـن هیآ نیدر ا «یأن »در ترجمه  اختالر

 ،ییررـا ،یاقمشـه ،یتـیمشهود است. آ نیشیپ اتیآ

را « چگونـه»و مکـارم ترجمـه  یفوالدوند، گرمـارود

معنـا نمـوده « کجا» یو معز ندهیپا ،یقرش اند؛دهیبرگز

طبق روش معمولشان  ینیو مشک یکه مجتبویدر حال

ل در . قائالن به قـول اودانهر دو معنا را انتخاه کرده

 شـتریکـه در ب یزیـاسـت، چ شـتریها بترجمـه گرید

ــ ــن ریتفاس ــ زی ــوانیم ــد ت ــران د،ی ــون  یمفس همچ

ــــ ــــالب)مجمعیطبرس (، 333،   8ق: ج 9491 ان،ی

 یضــاوی(، ب94،   1ق: ج 9491) یاندلســ انیــابوح

، 3ش: ج 9381)ی(، زمخشر914،   4ق: ج 9498)

(، فخــر 419،   3ق: ج 9491)ریــ(، ابــن کث118  

ش: 9313) یجــی(، اله993،   93ق: ج 9491)یراز

ــ113،   3ج  ،   4ش: ج 9333)یکاشــانضی(، ف

 ف؛یک»را  «یأن » گر،یمفسران محقق د یاری( و بس939

ــه ــل عــده قلکرده ریتفســ« چگون ــد. در مقاب ــیان از  یل
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ــای)بیمفســران همچــون: ســمرقند (، 911،  3: جت

 یقرشــ(، 14،   93ق: ج 9418)یالفتــو  رازابــو

تـا: ج ی)بیسـبزوار ی( و نجف99  ،1ش: ج 9311)

 ؛انـددهیرا برگز« به کجا» ای« کجا» ی( معنا413،   1

ترجمه « زمان ؛یمت» یآن را به معن زین ییعالمه طباطبا

 هیـآ اقیمتناسب بـا سـ ریشاذ و غ یدگاهینموده که د

 است.

 کیـنزد ترحیصـح یما را بـه معنـا تواندیم آنچه

پرسـش  هیـآ نیر ااست، د اتیآ اقیسازد، توجه به س

که در  یاتیهمه امکانات ح نیمطلب است که ا نیاز ا

هـا و سرچشمه آن یشما قرار گرفته، منشأ اصل اریاخت

بـه  نیاز خدا از آسـمان و زمـ ریغ یخالق ایآ ست؟یک

خود را بر شما  رحمتاگر او  ایآ دهد؟یم یشما روز

اگـر آن را منـع کنـد  ایـهست؟  ییابفرستد بازدارنده

اسِ مِـن  ف ـتَحِیمَّا »مانع شود؟:  تواندیم یکس اللَّـهُ لِلنَـّ

لَ لَـهُ مِـن  م سِکیرَّح مٍَِ فَلَا مُم سِک لَهَا وَ مَا  فَلَا مُر سـِ

همـه  نیـ(، پـت ا9)فـاطر: «مُیکالحَ زُیبَع دِهِ وَ هُوَ ال عَزِ

اذ کرُوا  نِع مَـتَ اللَّـهِ : »دیداشته باش ادیخدا را به  عمتن

 نیـپرستش است با ا ستهیتنها او شا دیدانو ب ،«کمُیعَلَ

باطل  یوارح، چگونه به سو لیهمه دال نیحال و با ا

اهلل در برابـر بتهـا سـجده  یبـه جـا دیشویمنحرر م

 ف؛یـک» یکامل، روشن شـد معنـا انیب نی. با ادیکنیم

 است. ترقیدق «هچگون

 

ا مِنهَ تٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَخَلَقَکمُ مِّن نَّف ». 2. 2. 7. 3

 لُقُکـم خ یأَز وَاجٍ  َِیـزَو جَهَا وَ أَنزَلَ لَکمُ مِّنَ ال أَن عَـامِ ثَمَانِ

فىِ بُطُونِ أُمَّهَاتِکم  خَل قًا مِّن بَع دِ خَل قٍ فىِ  ُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ  

ک لَـ  هُـوَ  فَـأَنىَ إِلَـاهَ إِلَّـا اذَلِکمُ اللَّـهُ رَبلکـم  لَـهُ ال مُلـ 

 (3زمر: «)تُص رَفُون

ــیآ ــا ،یت ــارود ،ییرر ــارم  یگرم ــ»و مک را  «یأن 

آن را  یو معـز ندهیپا ،یخواجو ،یا؛ قمشه« چگونه»

انـد. هر دو معنا را با هـم در نظـر گرفته هیو بق« کجا»

مشـهود  زیـن گـرید یهاترجمـه نیاختالر در بـ نیا

 است.

ــگآنظم ــآ هن ــحبت از  3و  1 اتی ــه در آن ص ک

ز، گـردش تحوالت شب و رو ن،یخلقت آسمان و زم

 نشیو ماه، خلقت انسان و مراحل آن، وآفـر دیخورش

هاست؛ پت از آن، از جهت انسان یبرا واناتیانواع ح

 ی: چگونه از اطاعت خـدادیفرمایاستبعاد و تعجب م

 یهمه موجودات از آن اوست و معبود ییواکه فرمانر

رو ترجمـه  نیـ. از ادیهسـت گـردانیرو سـتیجز او ن

اسـت. بـه  «چگونـه»یمعنا «یأن »واژه  یبرا یشنهادیپ

ــبنگر هیــآ ریاز مفســران در تفســ یعبــارات برخــ : دی

 هیآ نیا ریخود در تفس یادب ریدر تفس یاندلس انیابوح

تعدلون عـن عبادتـه  فیکیفَأَنَّى تُص رَفُونَ: أ: »دیگویم

 یچگونـه از عبـادت او بـه سـو ؛«ره؟یـإلى عبـادة غ

ابوحیــان اندلســی، )د؟یــآوریمــ یاو رو ریــعبــادت غ

 انیــدر تب زیـن یطوسـ خی( شـ981،   1ق: ج 9491

 یأ: »سدینوی؛ م«تُؤ فَکون»به « تُص رَفُون»بعد از ترجمه 

؛ چگونه «تَنقَلِبوُن عَن ذَلک إلى اِت خاذِ اآللِهِِ سواه فَیکَ

 گـردانیرو گـرید انیخـدا یبه سـو یخدا ادتاز عب

 (.1،  1ق: ج9411شیخ طوسی، )«دیاشده

ــ ــون غرا یریتفاس ــهمچ ــابوری)نالقرآن بی  ،یش

 ،ی)المظهـریالمظهر ری(، تفس393،   1ق: ج 9493

ـــ(، ب918،   8ق: ج 9499  شی)مالحویالمعـــان انی

ـــازآل ـــد191،   3ق: ج 9389 ،یغ ـــتح الق  ری(، ف

(، جوامــع الجــامع 191،   4ق: ج 9494 ،ی)شــوکان

 آنرالقری(، تفســـ441،   3ق: ج 9499 ،ی)طبرســـ

ـــ(، الفـــواتح االله433ق:   9499 ر،)شـــبزیالوج  هی



 
 

 39   در ترجمه( اقیبر نقش س دیقرآن )با تاک یفارس یهادر ترجمه «یأن »واژه  یو نقد معنا لیتحل

 

 

معنــا  نی( بــه همــ949،   9م: ج 9111 ،ی)نخجــوان

 اند.اشاره کرده

اسـت،  حیهم صح« کجا» یگفته شود که معنا اگر

قطعـاً  نجـایدر ا« کجـا» یاسـت کـه معنـا نیـپاسخ ا

حق بـه باطـل رفـتن، از  یاز سو یعنی ،است یاعتبار

صورت برگشـت  نیدر اشرک رفتن؛  یبه سو دیتوح

عمـل اسـت.  نیا یآن به استبعاد و تعجب از چگونگ

 است.« چگونه»همان  یشنهادیترجمه پ ن،یبنابرا

 

 ٍ لَّـا ذَالِکمُ اللَّهُ رَبلکم  خَالِقُ کـلِّ شـىَ». 2. 2. 8. 3

 (39مؤمن: «)تُؤ فَکون لَّا هُوَ  فَأَنىَإِلَاهَ إِ

 

اللَّـهُ   قُولُنَّیمَّن  خَلَقَهُم  لَ وَ لَئنِ سَأَل تَهُم». 2. 2. 9. 3

 (81زخرر: )«ؤ فَکونی فَأَنىَ

 نیها در اآن یهااختالفات و پاسخ اقیو س سبک

کمُ خَلَقَ: ».1. 3)شماره  نیشیپ هیهمچون آ ز،ین هیدو آ

( اسـت، لـذا از تکـرار مطالـب ...«مِّن نَّف ـتٍ وَاحِـدَةٍ 

 .میکنیم یخوددار

 

 گیرینتیجه

 نیـیمقالـه بـا هـدر تب نیه که گذشت اگونهمان

آن در  یدیـدر ترجمـه و نقـش کل اقیانواع س گاهیجا

بـه  یو روشن نمـودن واژگـان و عبـارات قرآنـ نییتب

بـه عنـوان نمونـه  «یأن ـ»واژه  یمعنا لیو تحل یبررس

تالش کـرده تـا بـا توجـه بـه  سندهیپرداخته است، نو

کار به موارد درواژه را  نیا حیصح یمعنا ات،یآ اقیس

 ازدهی یرهگذر به نقد و بررس نیکند و از ا نییرفته تب

واژه پرداختـه  نیـا یترجمه معرور قرآن درباره معنا

 پژوهش عبارتند از: نیا جینتا نیتراست. مهم

را « أَنـى»از واژگـان قـرآن ماننـد واژه  یاری. بس9

لغـت ترجمـه  یهـاتنها با مراجعه بـه کتاه توانینم

گونه واژگان و عبارات،  نیا حیصحترجمه  یکرد؛ برا

 یعالوه بر مراجعه به کتب لغـت و اسـتعماالت قرآنـ

 ه،یـکلمـه، آ اقیگفتـار اعـم از سـ اقیاز س دیواژه، با

 زیـن اتیـروا نیسوره و همچن یجمالت و حت ات،یآ

 بهره برد.

و هشت مرتبه تکرار  ستیدر قرآن ب «یأن ». واژه 9

مترجمـان  نیشده که در ترجمـه هجـده مرتبـه آن بـ

مترجمان  یموارد برخ هی. در بقشودینم دهید یاختالف

اند و نتوانسـته لغـزش داشـته اریزبان قرآن بس یفارس

 دهند. صیتشخ هیمقصود را در آ یمعنا

 انیـاخـتالر م نیشتریب ،یموارد اختالف انی. از م3

سوره بقره قابل مشـاهده  993 هیمترجمان در ترجمه آ

مزبور پنج معنـا  هیواژه در آ نیا یاست. مترجمان برا

مترجمـان تنهـا بـه چنـد ترجمـه  یاند. برخذکر کرده

اند. پژوهش همه را با هم آورده یبسنده نموده و برخ

واژه همـان  نیـا یمعنا برا نیرحارر نشان داد که بهت

 ( است.ی)مَتَ هیزمان یمعنا

واژگـان و عبـارات  یبرخـ نییکه تب ییجا. از آن4

خـا  و بـه  یاتیـگـرفتن در آ به جهت قـرار یقرآن

بحـ ِ  ،یو فقهـ یاعتقـاد ییخاطر داشـتنِ بـار معنـا

 993 هیـمقاله، آ نیدر ا رو،نیطلبد، ازا یرا م یشتریب

را بـه خـود  یشتریمطالب ب اتیآ گریبقره نسبت به د

 .اختصا  داده است

 منابع
 .کریمقرآن .9
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 یغـوال ن،یالـد نیالجمهور، محمد بن ز یاب ابن .9

ق(، 9413)هیـنیالد  یـاالحاد یف هیزیالعز یاللئال

 ا.نیقم: ب

 (،ق 9493)جزى غرناطى، محمد بـن احمـد ابن .3

: دکتــر عبــداهلل قیــتحق ،لیــلعلــوم التنز لیالتســه

 : دار االرقم.روتی، بخالدى

فـتح تـا(، ی)بـیعلاحمد بـن ،یحجرعسقالن ابن .4

 ه،ی، الطبعه الثان8ج ،یالبخار حیبشر  صح یالبار

 النشر. ِ للطباعِ و: دار المعرفروتیب

االحکـام فـی ق(، 9341)حزم، علی بن احمد ابن .1

 ، مصر: مکتبه الخانجی.اصول االحکام

، المسـندق(، 9491)حنبل، احمد بـن محمـد ابن .3

 .یالعرب ا التراثی: دارالحروتیب

 ،ریـالشـر  الکبتـا(، ی)بـقدامه، عبد الرحمن ابن .1

 .عیالتوز للنشر و ی: دار الکتاه العربروتیب

ق(، 9491)بـن عمـرو لیدمشقى، اسماع ریکث ابن .8

 نی: محمــد حســقیــتحق ،میالقــرآن العظــ ریتفســ

 .ِی: دار الکتب العلمروتیب ن،یشمت الد

سـنن ابـن ق(، 9499)زیـدماجه، محمد بن ی ابن .1

 : دار الفکر.روتی، بماجه

لسـان ق(، 9411)منظـور، محمـد بـن مکـرم ابن .91

 ، قم: نشر أده الحوزة.9، جالعره

ــى، ) نیحســرازى،  ابوالفتــو  .99 ــن عل ق(، 9418ب

، القـرآن ریروض الجنان و رو  الجنان فـى تفسـ

ــتحق ــدقی ــر محم ــر : دکت ــجعف ــر  احقى،ی دکت

هـاى پـژوهش ادیـ، مشـهد: بنمهدى ناصحمحمد

 آستان قدس رروى.اسالمى 

 یسـنن ابـق(، 9491)بن اشع  مانیسل ابوداود، .99

 .هی: دار القبله للثقافه االسالمروتیب ،داود

ــنمحمــد  اندلســى، .93 البحــر (، ق 9491)وســفیب
 ،لیجممحمد ی: صدققیتحق ،ریفى التفس سیالمح

 : دار الفکر.روتیب

ــدالقادرآل .94 ــازى، عب ــب(، ق 9389)غ ــانى انی ، المع

 دمشق: مطبعِ الترقى.

رو  المعانى فى  (،ق 9491)محمود دیس آلوسى، .91
: علـى عبـدالبارى قیـتحق ،میالقرآن العظـ ریتفس

 .هیالعلم: دارالکتب روتیب ِ،یعط

کشـار ق(، 9498)ونتیـمنصـور بـن  ،یالبهوت .93
: أبو عبد اهلل محمـد حسـن محمـد قی، تحقالقناع

: دار الکتـب روتیـب ،یالشـافع لیحسن إسـماع

 .ِیالعلم

 لیأنوار التنزق(،  9498)عبداهلل بن عمر ضاوى،یب .91
: محمـد عبـد الـرحمن قیـتحق ،لیو أسرار التأو

 لعربى.التراث ا ا ی: دار احروتی، بالمرعشلى

ــذ .98 ــن ،یترم ــد ب ــیعمحم ــامع ق(، 9499)یس الج
التـراث  ا ی: داراحروتیب ،یسنن الترمذ حیالصح

 .یالعرب

 (،ق 9499)میاحمـد بـن ابـراه شابورى،ین ثعلبى .91

: دار روتیـ، بالقـرآن ریعن تفس انیالکشف و الب

 .یالتراث العرب ا یإح

الصـحا  ق(، 9411)بن حماد لیاسماع ،یجوهر .91
أحمد عبد الغفور العطار، الطبعه : قی، تحقاللغه یف

 .نیی: دار العلم للمالروتیالرابعه، ب

وسـائل ق(، 9494)محمـد بـن حسـن ،یعاملحر .99
)ع( تیـالبقـم: مؤسسـِ آل ِ،یالطبعِ الثان ،عهیالش

 التراث. ا یإلح

 ری(، تفسـق9491)بـن جمعـه یعبد عل ،یزیحو .99
 ،یمحالتـ یهاشم رسول دی: سقیتحق ،نینور الثقل

 اسماعیلیان.قم: انتشارات 
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 ،میالقرآن العظ ریتفستا(، ی)بحاتم یابن أب ،یراز .93

 .ِی: المکتبِ العصرروتیب

ــب .94 ــ راغ ــفهانى، حس ــردات ق(، 9414)نیاص مف

 تهران: دفتر نشر کتاه. ِ،ی، الطبعِ الثانالقرآن

تــاج العــروس مــن ق(، 9494)یمرتضــ ،یدیــزب .91

ــ، بجــواهر القــاموس : دار الفکــر للطباعــِ روتی

 .عیوالنشر والتوز

ــر .93 ــود ،یزمخش ــن ق(،  9381)محم ــار ع الکش

 یفـ لیـاالقاو ونیـو ع لیـحقائق غـوامض التنز

 ی: شرکِ مکتبِ مصـطفى البـاب،مصرلیوجوه التاو

 .یالحلب

، بحرالعلــومتــا(، ی)بنصــربن محمــد ســمرقندى، .91

 : دار الفکر.روتیب ،ی: د. محمود مطرجقیتحق

الـدر المنثـور (، ق 9414) ،نیجالل الد وطى،یس .98

اهلل مرعشـى  ِی، قم: کتابخانه آبالمأثور ریفى تفس

 نجفى.

ــبر، .91 ــ ش ــداهلل دیس ــ(، ق 9499)عب ــرآن  ریتفس الق

 : دار البالغِ للطباعِ و النشر.روتیب ،میالکر

 ریتفس(، ش 9313)علىمحمد بن جى،یالهفیشر .31

 نىیحسـ نیجالل الد ری: مقیتحق ،جىیالهفیشر

 ارموى )محدث(، تهران: دفتر نشر داد.

ــر .39 ــمرتفیش ــ یضــى، عل ــن حس ق(، 9411)نیب

قـم: دار  ،ینیأحمد الحسـ دی: السمی، تقدالرسائل

 .میالکرالقرآن

ق(، 9491).......................................................... .39

 .ی، قم: مؤسسِ النشر اإلسالماالنتصار

 ،ریفـتح القـدق(، 9494)یمحمد بن عل ،یشوکان .33

 الکلم الطیب. : دار ابن کثیر، دارروتیدمشق، ب

ــاندیشــه .34 ــز ،یث ــد نی ــ نیال ــن عل ق(،  9491)یب

قـم:  ،هیشـر  اللمعـه الدمشـق یفـ هیالروره البه

 .یمنشورات مکتبِ الداور

مســــــالک ق(، 9493)...................................... .31
 .ِی، قم: مؤسسِ المعارر اإلسالم1، جاألفهام

الفرقـان فـى ش(، 9331)محمـد ،یتهرانـیصادق .33
، قـم: انتشـارات فرهنـگ لقـرآن بـالقرآنتفسیر ا

 اسالمى.

 زانیـالمق(، 9491)نیحسـمحمد دیس ،یطباطبائ .31
ــ ــ یف ــرآن ریتفس ــِ الق ــورات جماع ــم: منش ، ق

 .ِیالحوزة العلم یف نیالمدرس

مجمع  ریتفسق(، 9491فضل بن حسن ) ،یطبرس .38
ــالب ــتحق ،انی ــو تعل قی ــا  قی ــن العلم ــِ م : لجن

 یاألعلم : مؤسسِروتیب ن،ییاألخصائ نیوالمحقق

 للمطبوعات.

 ریتفســــــق(، 9498)......................................... .31
 .ی، قم: مؤسسِ النشر اإلسالم9، ججوامع الجامع

ق(،  9499)ریـابو جعفـر محمـد بـن جر طبرى، .41

ــجــامع الب ــى تفســ انی ــ، بالقــرآن ریف : دار روتی

 المعرفه.

 ،نیمجمع البحـرق(، 9418) ن،یفخرالد ،یحیطر .49
 ِ،یـالطبعـِ الثان ،ینیأحمـد الحسـ دی: السـقیتحق

 .ِیتهران: مکتب النشر الثقافِ اإلسالم

 بیتهـذش(،  9331)محمـد بـن حسـن ،یطوس .49
 یحسن الموسـو دی: الس قیوتعل قی، تحقاألحکام

ــب  ــران: دار الکت ــِ، ته ــِ الرابع ــان، الطبع الخرس

 .ِیاإلسالم

صار االستبق(، 9311)........................................... .43
 دی: السـقیوتعل قی، تحقما اختلف من االخبار یف
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الخرسـان، تهـران: دار الکتـب  یحسن الموسـو

 .ِیاإلسالم

 یفـ انیالتبق(، 9411)......................................... .44
ــ، تحق9، جالقــرآن ریتفســ : أحمــد حیوتصــح قی

 .یمکتب اإلعالم اإلسالم ،یالعامل ریقص بیحب

 ،میالصراط المسـتقتا(، یب)ونتیبن  یعل ،یعامل .41
المکتبـِ  ،ی: محمد الباقر البهبـودقیوتعل حیتصح

 .ِیاآلثار الجعفر ا یإلح ِیالمرتضو

طبقات ش(، 9381)میعبدالرح ،یشیبخشا یقیعق .43
 اسالم. دی، قم: نومفسران شیعه

 ،یاشیالع ریتفستا(، ی)بمحمد بن مسعود ،یاشیع .41
 ،یالمحالتـ یهاشم الرسـول دی: الحاج السقیتحق

 .ِیاإلسالم ِیتهران: المکتبِ العلم

 یف یتا(، عمدة القاری)بمحمود بن احمد ،ینیالع .48

التـراث  ا ی: دار إحروتیب ،یالبخار حیشر  صح

 یالعرب

 حیمفـات(، ق 9491)ررازى، محمـد بـن عمـ فخر .41
التـراث  ا یـ: دار احروتیـالطبعِ الثالثِ، ب ،بیالغ

 العربى.

 ،نیاه العکتق(، 9411)بن احمد لیخل ،یدیفراه .11
ــتحق ــدقی ــدکتور مه ــ ی: ال ــدکتور  ،یالمخزوم ال

قم: مؤسسـِ دار  ِ،یالطبعِ الثان ،یالسامرائ میإبراه

 الهجرة.

ق(، 9493)یمحمــد بــن مرتضــ ،یکاشــان ضیفــ .19

 تهران: مکتبِ الصدر. ِ،یالطبعِ الثان، یالصاف ریتفس

محاسن (، ق 9498) ن،یمحمد جمال الد قاسمى، .19
: دارالکتـب روتیل، ب: محمد باسقیتحق ،لیالتاو

 .هیالعلم

احسـن  ریتفسـ(، ش 9311)اکبرعلى دیس قرشى، .13
 .چاپ سوم  ،بعثت ادی، تهران: بن یالحد

الجــامع  ش(، 9334)محمــد بــن احمــد قرطبــى، .14

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.ألحکام القرآن

 ،یالقمـ ریتفسـق(، 9414)میإبـراهبن یعل ،یقم .11

 یالموسـو بیـط دی: السمیوتقد قیوتعل حیتصح

ــر ــِ یالجزائ ــاه للطباع ــِ دار الکت ــم: مؤسس ، ق

 .الطبعِ الثالثِ، والنشر

مـنهج  ریتفسـ(، ش 9333)مـال فـتح اهلل کاشانى، .13

کتابفروشـى  تهران: ،نیفى الزام المخالف نیالصادق

 علمى.

سـبل ق(، 9311)لیمحمـد بـن اسـماع ،یکحالن .11

 زیـمحمد عبد العز خی: الشقی، مراجعِ وتعلالسالم

ــِ  ،یالخــول الطبعــِ الرابعــِ، مصــر: شــرکِ مکتب

 .یالحلب یمصطفى الباب

ــیکل .18 ــدبن  ،ین ــوهیمحم ــافش(،9331) عق  ،یالک

الطبعِ الثالثـِ، تهـران:  ،یأکبر غفار ی: علحیتصح

 .ِیدارالکتب اإلسالم

 انیـب ریتفسـق(،  9418)سلطان محمـد گنابادى، .11

: مؤسسـِ روتیـ، بالسعادة فـى مقامـات العبـادة

 .اپ دومچ، للمطبوعات یاألعلم

 قیــالرحق(، 9491)الــرحمن یصــف ،یمبــارکفور .31

ــ ــ  ف ــوم بح ــ یالمخت ــوه رهیالس ــ، بالنب : روتی

 .هیدارالکتب العلم

، بحــار األنــوارق(، 9413)محمــد بــاقر ،یمجلســ .39

محمـد البـاقر  ،یانجیـالم میإبـراه دی: السقیتحق

ــب، یالبهبــود ــ: دار إحروتی ــ ا ی ، یالتــراث العرب

 .الطبعِ الثالثِ،

الرسائل ش(،  9319)حسنبنجعفر  ،یحل محقق .39

اهلل  ِیـقـم: مکتبـِ آ ،ی: ررا استادقی، تحقالتسع

 .یالعظمى المرعش
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 ریالتفســق(،  9499)محمــد ثنــا اهلل مظهــرى، .33

 : غالم نبـى تونسـى، پاکسـتان،قیتحق ،المظهرى

 .هیمکتبِ رشد

، نمونـه ریتفسـش(، 9314)ناصر ،یرازیش مکارم .34

 تهران: دار الکتب اإلسالمیِ.

ترجمـه  یاصـول و مبـانش(، 9389)یعلـ نجار، .31

 .نی، رشت: نشر مبقرآن

ــوانى، .33 ــود نخج ــن محم ــت اهلل ب م(، 9111)نعم

مصر: دار رکـابى  ،هیبیو المفاتح الغ هیالفواتح االله

 للنشر.

 یاتحـار ذوق(، 9499)یبن عل میعبدالکر نمله، .31

 یاصول الفقه علـ یالبصائر بشر  رورِ النا ر ف

: مکتبـِ اضیـ، رمذهب االمام احمـد بـن حنبـل

 الرشد.

 حیصـحق(، 9411)مسلم بـن حجـاج ،یشابورین .38

 : دار الفکر.روتیب ،مسلم

(، ق9493)بن محمدحسن نینظام الد شابورى،ین .31

: قیـتحق ،غرائب القرآن و رغائب الفرقـان ریتفس

 .هی: دار الکتب العلمروتیب رات،یعم ایزکر خیش

(، ق 9499على بـن احمـد، ) ،یشابورین واحدى .11

 ونىی: کمــال بســقیــ، تحقنــزول القــرآناســباه 

 .ِی: دار الکتب العلمروتیب زغلول،

مجمــع  ق(، 9418)بکــر یبــن ابــ یعلــ ،یثمــیه .19

 .ِی: دار الکتب العلمروتیب ،الزوائد

 

 

 قرآن: یهاترجمه

ترجمـــه (، ش 9381)اى، مهـــدىقمشـــهیالهـــ .19
ــهقرآن ــى قمش ــِ  اى(،)اله ــارات فاطم ــم: انتش ق

 .چاپ دوم،، الزهرا 

 (،تىی)آترجمه قرآن(، ش9314)بدالمحمدع تى،یآ .13
 چاپ چهارم، تهران: انتشارات سروش.

، (ندهیپا)ترجمه قرآنش(، 9311)بوالقاسما نده،یپا .14
 .دانیتهران: نشر جاو

ــوى، .11 ــد خواج ــرآن(، ق 9491)محم ــه ق  ترجم
 ، تهران: انتشارات مولى.خواجوى()

 اصـــفهانى، محمـــدعلى و همکـــاران ىیررـــا .13

، قـم: موسسـه (ىیررا)ترجمه قرآن(، ش9383)

 فرهنگى دارالذکر.

ترجمــه ق(،  9491)مهــدىمحمــد فوالدونــد، .11
 .می، تهران: دار القرآن الکر)فوالدوند(قرآن

، گرمارودى()ترجمه قرآنش(، 9384)گرمارودى .18

 .چاپ دوم، انىیتهران: انتشارات قد

ترجمـه ش(،  9319)ن،یالـدجالل دیس مجتبوى، .11
ــرآن ــوى(،)ق ــتحق مجتب ــتاری: وقی ــ راس  نیحس

 ولى، تهران: انتشارات حکمت.استاد

ـــــک .81 ـــــى نى،یمش ـــــه ش(،  9389)عل ترجم
 .چاپ دوم، قم: الهادى (،نىیمشک)قرآن

ـــزى، .89 ـــدم مع ـــا محم ـــه ش(،  9319)ک ترجم
 .قم: انتشارات اسوه معزى(،)قرآن

ــارم .89 ــ مک ــر، ) رازى،یش ــه ش(،  9313ناص ترجم
.چـاپ دوم، میقم: دار القرآن الکر مکارم(،)قرآن

. 
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