
چكيده
ــتقيم دارد، «علم قرائات قرآن» است. به همين  ــير كالم الهى تأثير مس يكى از علوم قرآن كريم كه در فهم، ترجمه و تفس
ــان بر اين بوده كه با توجه به قرائتهاى  ــران قرآن بوده و تالش جمعِى ايش ــبب، اين علم از ديرباز، مورد توجه مفس س
ــت را مطابق قرائت مقبول عرضه نمود. همين اثرگذارى، در  مختلف و تأثير دادن آنها در فهم قرآن، بتوان بهترين برداش
ــر تعاريف و عناوين پايه اى، موارد اختالف قرائات از ميان  ــز خود را مى نماياند. در اين مقاله، پس از مرور ب ــه ني ترجم
ــبع) كه بر تفسير قرآن تأثير دارند، در سوره مباركه بقره شمارش شده است. در پى آن،  ــهور (قرائات س هفت قرائت مش
اختالف تفسيرى در اين موارد، بررسى گرديده و ترجمه فارسى آيات مورد نظر در آن سوره، در ترجمه هاى رشيدالدين 
ــتين ترجمه  ــه اى (نخس ــيعيان)، مهدى الهى قمش ــنت) و ابوالفتوح رازى (ترجمه كهن از ش ميبدى (ترجمه كهن از اهل س
ــيرازى و محمدمهدى فوالدوند (دو ترجمه متداول معاصر) مقايسه مى شود. از رهگذر  ــى معاصر)، ناصر مكارم ش فارس
اين بررسى، ميزان تطابق ترجمه هاى ياد شده با روايت حفص از عاصم به عنوان مشهورترين قرائت در سده هاى اخير 

مشخص مى شود.

بررسى تطبيقى تأثير اختالف قرائات سـوره 
بقره در پنج ترجمه كهن و معاصر فارسـى

� كريم دولتى

عضو هيئت علمى گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه مذاهب اسالمى
kdowlati@chmail.ir

� سيد محمد علي ايازي

عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمي علوم و تحقيقات تهران
info@ayazi.net

تاريخ دريافت: 1391/10/9، تاريخ پذيرش:1391/12/1

كليدواژه ها: سوره بقره، روايت حفص از قرائت عاصم، ترجمه رشيدالدين ميبدى، ترجمه ابوالفتوح رازى، ترجمه 
مهدى الهى قمشه اى، ترجمه ناصر مكارم شيرازى، ترجمه محمدمهدى فوالدوند.
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مقدمه
ــالوه بر آنكه علمى  ــث و مطالعه درباره قرائت قرآن ع بح
ــود، از جنبه  مطالعه و فهم  ــودمند محسوب مى ش ــيار س  بس
ــّدت ضروري  ــرآن و به خصوص ترجمه كالم الهى، به ش ق
ــاره ترجمه هاي  ــي را كه درب ــد و مى تواند محققان مى نماي
ــيوه ها و تأثير قرائات بر  مختلف قرآن مطالعه مى كنند، به ش

ترجمه قرآن راهنمايي كند.
ــوص قرائت،  ــى در خص ــف و كليات ــه، تعاري ــن مقال در اي
تقسيم بندى قرائات و چگونگى تأثير بر فهم و تفسير قرآن، 
ــده و مترجمان آنها به  ــبع»، پنج ترجمه ياد ش «قرائات س
ــت. علت انتخاب ترجمه هاى ياد شده  اجمال بيان شده اس
اين بود كه دو ترجمه كهن ميبدى و ابوالفتوح رازى به جهت 
ــير «كشف االسرار و عدة االبرار» و  چاپهاى متعدد دو تفس
ــى  ــير فارس «روض الجنان و روح الجنان» از جمله تفاس
ــوند. از ديگر سو، سه ترجمه  ــترس محسوب مى ش در دس
ــه اى، ناصر مكارم شيرازى  معاصر آقايان مهدى الهى قمش
و محمدمهدى فوالدوند را مى توان متداول ترين ترجمه هاى 
فارسى معاصر دانست. در ادامه، مواردى از اختالف قرائات 
ــوره بقره تأثير دارد، شمارش  ــير و فهم آيات س كه در تفس
ــپس به حجت قرائات و مباحث لغوى، ادبى  شده است. س
ــرانجام  ــت. س ــده اس ــيرى مرتبط با آنها پرداخته ش و تفس
ترجمه هاى پنج گانه ذكر و به مقايسه آنها با مستندات ادبى 

و تفسيرى پرداخته مى شود.

قرائت در لغت و اصطالح
ــه «قرء» و مصدر ثالثى مجرد است. راغب  قرائت از ريش
ــَراَ يعني جمع  ــاى آن چنين مى گويد: «قَ ــى در معن اصفهان
ــى از حروف و كلمات  ــتن بعض ــرد. ... قرائت يعنى پيوس ك
ــود».1  به يكديگر در ترتيل؛ و اين به هر جمعى گفته نمى ش
ــت: «چيزى را قرائت كردم؛ يعنى آن  ابن منظور نيز گفته اس
را جمع كردم و بخشى از آن را به بخشى ديگر پيوستم. ... 
قرآن را قرائت كردم؛ يعنى تمام آن را به تلفظ درآوردم. ... 

اصل در اين لفظ، جمع است».2
ــه  در بيان  كيفيت   ــت از آنچ قرائت در اصطالح عبارت اس

1 . مفردات الفاظ القرآن، ص402.
2 . لسان العرب، ج11، صص78و79.

ــود؛  ــت  كلمات  و حروف  قرآن  از امام  القرائه  نقل  مي ش قرائ
ــوره  ــائي در آيه 4 س نظير قرائت  «مالِِك» از عاصم  و كس
ــت از اصول قرائى  ــد.3 موضوع علم قرائت عبارت اس حم
ــرش الحروف.4 از جمله اصول قرائى مى توان به ادغام،  و ف
ــاره نمود. فرش الحروف  مد، احكام همزه، اماله و وقف اش
عبارت است از موارد جزئى از اختالف قرائات در كلمات 
ــتند. مثًال قرائت كلمه «يَْخَدعون»5  قرآنى كه ضابطه مند نيس
ــود. به عبارت ديگر در  با قرائت «يُخاِدعوَن»6 قياس نمى ش
ــالوه بر پراكنده بودن  ــرآن كريم كلماتى وجود دارد كه ع ق
در سوره هاى مختلف قرآن، تلفظ آنها تحت قاعده اى معين 
ــر و بسط است  ــخص درنمى آيد. فَرش به معناى نش و مش
ــرفـ  در اينجا معناى قرائت مى دهد.  ــروفـ  جمع ح و ح
ــرُف حمزة،  ــرُف عاصم، ح ــود: «ح پس وقتى گفته مى ش
ــع» در اصطالح يعنى قرائت عاصم، قرائت حمزه  حرُف ناف
ــذارى اختالفات  ــع. بعضى گفته اند عّلت نام گ ــت ناف و قرائ
ــت كه چون  ــوردى قرائات به «فرش»، اين  اس ــى و م جزئ
ــا اماله كه در يكجا از  ــالف اصول قرائت، مثل ادغام ي برخ
ــروف تحت ضوابط و اصول  ــود، فرش الح آنها بحث مى ش
ــورت پراكنده و در موضع  ــرار نمى گيرند و هريك به ص ق
ــوره، مورد بحث واقع مى شوند. در هر  ــان در هر س خودش
ــا فرش الحروِف هر قارى، احكام  صورت، مراد از فروع ي
ــت كه موارد آن در قرائت آن قارى به  و قواعد خاصى اس
صورت كلى جارى نيست، بلكه اختصاص به موارد جزئى 

و استثنائى دارد.7

قرائات سبع
ــبع»  ــم قرائت را «قرائات س ــهور در عل ــت  قرائت  مش هف
مى گويند. نام گذارى قرائات سبع به اواخر قرن سوم و اوايل 
ــط ابوبكر احمد بن   ــارم قمرى برمى گردد كه توس قرن چه
ــي  بن  عباس  بن  مجاهد تميمي  بغدادي (245ـ324ق )  موس
ــه  دوران  جديدي   ــت. او بحث  قرائات  را ب انجام گرفته اس
منتقل  مي كند. قرائات هفت گانه اى كه او در كتابش «السبعة 

3 . التيسير في القراءات السبع، ص18.
4 . القراءات القرآنية تاريخ و تعريف، صص138و139.

5 . بقره، 9.
6 . نساء، 142.

7 . مقدمه اى بر تاريخ قرائات قرآن كريم، ص165.
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ــى القراءات» جمع كرد، به هفت تن از بزرگان علم قرائت  ف
در قرن دوم قمرى منسوب است. ايشان عبارتند از: ابن عامر 
ــقي (د 118ق)، ابن كثير مكي (د 120ق)، عاصم  كوفي  دمش
ــري (د 154ق)، حمزه   ــرو بص ــا 128ق)، ابوعم (د 127 ي
ــائي  كوفي  ــي (د 156ق)، نافع  مدني (د 169ق) و كس كوف

(د 189 يا 191ق).

شمارش قرائات مؤثر در معناى آيات در سوره بقره
از ميان 116 مورد فرش الحروف مورد اختالف بين حفص 

و ساير قاريان و راويان در سوره بقره، موارد مؤثر در معنا 
به قرار زير مى باشد:

معرفى ترجمه هاى مورد بررسى
1) رشيدالدين ابوالفضل احمد بن ابى سعد بن احمد 

بن مهريزد ميبدى (قرون 5 و 6ق)
ــت.  ــواده اى از اهل علم پا به عرصه وجود گذاش او در خان
ــعد بن احمد از افراد صالح و  ــالم ابوس پدرش، جمال االس
ــال 480ق در يزد  ــهرهاى ميبد و يزد بود كه در س عابد ش

قاريان و راويان مغاير با حفصساير قرائاتمصحف (روايت حفص)آيهرديف
بوَنيَكِذبوَن110 نافع، ابن كثير، ابوعمرو، ابن عامريَُكِذّ
َُّهَما236 حمزهفََازالَُهَمافََاَزل
ابوعمروَو اِذ َوَعدناَو اِذ واَعدنا351
ابن كثيريَعَملوَنتَعَملوَن474
ابن كثير، حمزه، كسائىاليَعبُدوَنالتَعبُدوَن583
حمزه، كسائىَحَسنًاُحسنًا683
َل790 ابن كثير، ابوعمرواَن يُنِزَلاَن يُنَزِّ
َل8105 ابن كثير، ابوعمرواَن يُنَزَلاَن يُنَزَّ
ابن كثير، ابوعمرواَو نَنَسأهااَو نُنِسها9106

نافعَو التَسَالَو التُسئَُل10119
نافع، ابن عامرَو اتََّخذواَو اتَِّخذوا11125
شعبه، نافع، ابن كثير، ابوعمرويَقولوَنتَقولوَن12140
نافع، ابن عامرَو لَو تََريَو لَو يََري13165
شعبه، نافع، ابن كثير، ابوعمرو، ابن عامر، كسائىلَيَس البِرُّلَيَس البِر14177َّ
حمزه، كسائىَو التَقتُلوُهمَو التُقاتِلوُهم15191
حمزه، كسائىَحتّي يَقتُلوُكمَحتّي يُقاتِلوُكم16191
حمزه، كسائىفَِان قَتَلوُكمفَِان قاتَلوُكم17191
ابن كثير، ابوعمروفَال َرفٌَث َو ال فُسوٌقفَال َرفََث َو ال فُسوَق18197
ابن عامر، حمزه، كسائىتَرِجُعتُرَجُع19210
حمزهاَن يُخافااَن يَخافا20229
حمزه، كسائىلَم تُماّسوُهنَّلَم تََمّسوُهن21236َّ

ــٌة َو ال 22254 ــِه َو ال ُخلَّ ــٌع في بَي ال 
َشفاَعٌة

ــِه َو ال ُخلََّة َو  ــَع في ال بَي
ابن كثير، ابوعمروال َشفاَعَة

نافع، ابن كثير، ابوعمرونُنِشُرهانُنِشُزها23259

َو نَُكفِّرَو يَُكفُِّر24271
َو نَُكفُِّر

شعبه، نافع، حمزه، كسائى
ابن كثير، ابوعمرو
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ــافعى، اصحاب حديث و  ــات يافت. وى، از عالمان ش وف
ــداهللا انصارى را درك و  ــان بود. وى خواجه عب اهل عرف
تفسيرش را براساس نظريات وى تدوين كرده است. تاريخ 
ــن نيست، ولى قطعًا وى بعد  دقيق والدت و وفات او روش

از سال 520ق مى زيسته است.
ــير  ميبدى ترجمه قرآن كريم را به عنوان نوبت اول در تفس
ــير  ــرار و عّدة االبرار» ذكر مى كند. اين تفس ــف االس «كش
ــناخته  ــير خواجه عبداهللا انصارى هروى ش به عنوان تفس
مى شود؛ زيرا بر پايه «منازل السائرين» خواجه نگاشته شده 
ــرار، هر بخش از آيات در سه نوبت  است. در كشف االس
ــت به ترجمه آيات اختصاص  مطرح مى شود: نوبت نخس
ــير و شرحى است به شيوه معمول  دارد؛ دومين نوبت، تفس
ــات، مباحث لغوى  ــزول، رواي ــباب ن كه ذكر قرائات، اس
ــود؛  ــامل مى ش ــى، حكايات، احكام و غير آنها را ش و ادب
ــاره و صوفيان به  ــن نوبت، مطابق روش اهل اش در آخري
ــن مرحله، از ذكر  ــوم آيات مى پردازد. البته وى در اي مفه
ــاب مى كند. احكام فقهى اش  تأويلهاى مخالف ظاهر اجتن
ــافعى و اعتقاداتش مخالف معتزله و شيعه  مطابق مذهب ش
ــعريان است. او در اين تفسير معموًال به نقد  و مطابق با اش

و بررسى روايات نمى پردازد.8
ــال 1389ش به طور مجزا استخراج  ترجمه ميبدى در س
ــكر  ــين بن على عس ــه قلم «محمدحس ــى ب و در مصحف
ــنجانى» با خط نسخ مربوط به سال 1300ق از سوى  ارس
مركز پژوهشى ميراث مكتوب تهران به طبع رسيده است.

2) ابوالفتوح حسين بن علي رازى (د 554ق)
ــيخ ابوالفتوح حسين بن على بن محمد بن احمد خزاعى  ش
رازى نيشابورى در نيمه دوم قرن پنجم و نيمه اول قرن ششم 
قمرى مى زيسته است. هرچند تاريخ دقيق والدتش روشن 
نيست، ولى ظاهراً در سال 480 ق در قيد حيات بوده است. 
ــابورى و جّدش از نيشابور به رى نقل مكان  اصالت او نيش
كرده است. او از نسل نافع بن بديل بن ورقاء خزاعى صحابه 
گرامى رسول اكرم(ص) است. وى شاگرد بزرگانى همچون 
ــاگرد شيخ طوسى  ابوالوفا عبدالجبار بن عبداهللا بن على ش
(زنده در سال 503ق)، ابوعلى حسن بن محمد فرزند شيخ 
ــن بن محمد  ــى (د حدود 500 ق) و عمادالدين حس طوس

ــيب، ج2، ص972؛ المفسرون  ــير و المفسرون فى ثوبه القش 8 . التفس
حياتهم و منهجهم، ج2، صص988و989.

ــترآبادى قاضى رى بوده است. يكى ديگر از مشايخ او،  اس
ــرى است، چنان كه خود اشاره مى دارد، ولى  جاراهللا زمخش
ــت كجا و چه مدت اين شاگردى برقرار شده  مشخص نيس
ــت. وى غير از تفسير، داراى كتبى از جمله تبصرة العوام  اس
فى تفاصيل الملل و النحل، و روح االحباب و روح االلباب 
فى شرح الشهاب بوده است. تاريخ وفاتش نيز بسان تولدش 
ــن نيست، ولى از شواهد و قرائن برمى آيد حدود سال  روش

550ق بوده است.9
ــان و روح الجنان،  ــير روض الجن ابوالفتوح رازى در تفس
پس از اينكه متن آيات را ذكر مى كند، ابتدا ترجمه آنها را 
ــير آيات مى پردازد. ترجمه  بيان مى نمايد و سپس به تفس
ياد شده به طور مستقل و برگرفته از تفسير به طبع رسيده 
ــاس همين نسخه  ــى صورت پذيرفته، براس ــت و بررس اس

مى باشد.10
قمشـه اى  الهـى  الديـن  محيـى  مهـدى   (3

(1280ـ1352ش/ 1318ـ1393ق)
ــه  ــن، متولد قمش ــه اى فرزند ابوالحس ــوم الهى قمش مرح
ــاعر و مترجم قرآن است. وى  اصفهان و عارف، حكيم، ش
ــه و  ــات علوم فقه، اصول و حكمت را ابتدا در قمش مقدم
ــپس به مشهد و آن گاه تهران  بعد در اصفهان فراگرفت. س
ــه عالى سپهساالر  ــب علوم، در مدرس رفت و پس از كس
ــتاد زبان  ــفه پرداخت. وى اس ــه تدريس حكمت و فلس ب
ــگاه تهران و استاد فلسفه  ــكده ادبيات دانش عربى در دانش
ــول) بود. از جمله آثار  ــكده الهيات (معقول و منق در دانش
وى عبارت است از: رساله اى در فلسفه كلى، شرح رساله 
ــلوك، حاشيه اى بر  ــاله اى در سير و س حكيم فارابى، رس
مبدأ و معاد مالصدرا، رساله اى در مراتب ادراك، رساله اى 
ــق، و تصحيح و تحشيه تفسير ابوالفتوح  در در مراتب عش
ــاى وى مى توان به ترجمه قرآن مجيد،  رازى. از ترجمه ه
صحيفه سجاديه و مفاتيح الجنان اشاره نمود. ترجمه قرآن 
ــت كه در  او از جمله معروف ترين آثار به جا مانده از اوس
حال حاضر فراگيرترين ترجمه در ايران است. اين ترجمه 

در واقع يك ترجمه تفسيرى قرآن مى باشد.11
ــيب، ج2، صص863و864؛  ــرون فى ثوبه القش ــير و المفس 9 . التفس
المفسرون حياتهم و منهجهم، ج2، صص824و825؛ شناخت نامه شيخ 

ابوالفتوح رازى، صص251-226.
10 . مؤخره  قرآن كريم با ترجمه ابوالفتوح رازى، صص پنج وشش.

11 . دانشنامه قرآن و قرآن پژوهى، ج1، صص282و283.

70

تم 
هش

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-زم
30

اره
شم



4) آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى (متولد 1305ش)
ــيراز به دنيا آمد. تحصيالت ابتدايى و دبيرستانى  وى در ش
خود را در شيراز به پايان رسانيد. پس از پايان تحصيالت 
ــتان، در 14 سالگى به طور رسمى دروس  ابتدايى و دبيرس
ــيراز آغاز كرد و سپس  ــه آقا باباخان ش دينى را در مدرس
ــاخت و  ــته فقه و اصول معطوف س ــه خود را به رش توج
ــط و عالى را به  ــطح متوس ــوع دروس مقدماتى و س مجم
ــرعت به پايان رساند. در 18 سالگى وارد حوزه علميه  س
ــهاى اساتيدى چون  ــد و نزديك پنج سال در درس قم ش
ــال 1369ق وارد  ــركت كرد. در س آيت اهللا بروجردى ش
ــد و در دروس اساتيدى چون آيات  حوزه علميه نجف ش
ــم خويى و سيد عبدالهادى  ــن حكيم، ابوالقاس عظام محس
شيرازى شركت جست. در سال 1370ق به ايران بازگشت 
ــارج اصول و فقه  ــطوح عالى و خ ــم به تدريس س و در ق
ــت گرفت و كتابهايى  پرداخت. از دوران جوانى قلم به دس
ــته هاى گوناگون عقايد و معارف اسالمى و مسئله  در رش
ــت. مهم ترين اثر وى  ــير و فقه و اصول نوش واليت و تفس
تفسير نمونه است كه با همكارى تعدادى از فضالى حوزه 
ــته  است. از جمله كتب ديگر ايشان، تفسير موضوعى  نوش

پيام قرآن است.12
5) دكتر محمدمهدى فوالدوند (1299ـ1387ش)

ــن بختيارى، در  ــد فرزند محمدحس ــدى فوالدون محمدمه
ــهريور 1329ش عازم  ــتان اراك متولد شد. در ش شهرس
ــل كرد.  ــال در آنجا تحصي ــدت 14 س ــد و م ــس ش پاري
ــگاه سوربن به تحصيل در  فوالدوند در اين مدت در دانش
ــفه و زبان شناسى عرب پرداخت.  رشته ادبيات، هنر، فلس
رساله دكترى وى درباره «عمر خيام» بود كه بعدها آن را 
ــانيد. در آبان 1964م به تهران بازگشت و در  به چاپ رس
ــگاهها و مراكز آموزش عالى، دروسى چون فلسفه،  دانش
زيباشناسى، زبان فرانسه، تاريخ مذاهب و فرهنگ ايران را 
تدريس كرد. فوالدوند نزديك 30 جلد كتاب به فارسى و 
ــه منتشر كرده  است. شهرت فوالدوند بيشتر به  سبب  فرانس
ــال 1345ش جزوه اى به  ترجمه او از قرآن بود. وى در س
نام «گلهايى از قرآن» را در تهران منتشر كرد. از وى آثار 
تأليفى و به ويژه ترجمه اى فراوانى باقى مانده است. برخى 

12 . همان، ج2، ص2143.

ــرآن، نهج  البالغه،  ــاى فوالدوند عبارتند از: ق از ترجمه ه
ــيد محمدباقر صدر و المنقذ من  ــهيد س اقتصادنا تأليف ش
ــى. ترجمه  ــالل تأليف امام محمد غزالى به زبان فارس الض
قرآن ايشان در سال 1373ش توسط دفتر مطالعات تاريخ 
ــيد  ــالمى با ويرايش محمدرضا انصارى و س و معارف اس

مهدى برهانى منتشر شده است.13

بررسـي حجت قرائت موارد ياد شده در آيات 
سوره بقره

1) بقره، 10: «َولَُهْم َعَذاٌب َألِيٌم بَِما َكانُوا َيْكِذبُوَن»
قرائت: عاصم، حمزه و كسائي «يَكِذبُوَن» و نافع، ابوعمرو، 

بوَن».14 ابن كثير و ابن عامر «يَُكِذّ
لغت، حجت قرائات و تفسير: راغب اصفهانى آن را چنين 
ــت. ...  ــخن يا عمل اس ــا مى كند: «كذب، دروغ در س معن
ــت  ــبت راس ــبت دروغ دادم، خواه اين نس بتُه: به او نس َكذَّ
ــد و خواه راست نباشد. اين تعبير در قرآن همواره در  باش
مورد تكذيب راستگويان (و سخن حق) به كار رفته است؛ 
بُوِن»16».17  بُوا بَِآَياِتَنا»،15 «َربِّ اْنُصْرِني بَِما َكذَّ مانند: «َكذَّ
ــتي مى داند و «َكَذَب» يعنى  ابن منظور كذب را مقابل راس

بَه» يعنى او را دروغگو قرار داد.18 راست نگفت و «َكذَّ
ــي در تفسير عبارت ياد شده، ابتدا به اينكه منافقان،  طبرس
ــدا و پيامبرش را در آنچه از دين آورده دروغ مى دانند،  خ
اشاره و سپس دروغ گويي آنان را در اين سخنشان «ءاَمّنا 
بِاِهللا َوبِالَيوِم األِخِر َوما ُهم بُِمؤِمنيَن» بيان مي كند.19 آيت اهللا 
جوادى آملى درباره اين عبارت مي نويسد: «... و از اينكه 
ــوند،  ــه «عذاب اليم» دچار مي ش ــان بر اثر كذب، ب منافق
ــته مي شود كه مراد از دروغ در اين گونه موارد،  كذب  دانس
ــاق و كذب  ــه مراد از آن، نف ــت، بلك ــي و عادي نيس زبان

اعتقادي است».20
ترجمه ها:

13 . همان، ج2، صص1604و1605.
14 . التيسير في القراءات السبع، ص72.

15 . آل عمران، 11.
16 . مؤمنون، 26.

17 . مفردات الفاظ القرآن، ص427.
18 . لسان العرب، ج12، صص52-50.

19 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص136.
20 . تسنيم، ج1، صص269و270.
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ــاي دردافزاي به  ــت دردنم ــان را عذابي اس ميبدي: و ايش
آنچه دروغ گفتند كه رسول و پيغام دروغ است.

ــود دردمند به آنچه  ــان را عذابي ب ابوالفتوح رازي: و ايش
دروغ گفته باشند.

ــه اي: براي ايشان است عذابي دردناك به سبب آنچه  قمش
پيوسته دروغ مى گفتند.

مكارم: به خاطر دروغهايي كه مى گفتند عذابي دردناك در 
انتظار آنان است.

فوالدوند: و به [سزاي] آنچه دروغ مى گفتند عذابي دردناك 
[در پيش] خواهند داشت.

ــه ترجمه ها: چهار نفر از مترجمان مورد نظر، آيه را  مقايس
ــت حفص «يَكِذبون» ترجمه كرده اند، ولي ميبدي،  به رواي
ــت. در  بون» معنا كرده اس ــر «يَُكِذّ ــه قرائت ديگ آيه را ب
ــه، تنها ترجمه برخالف روايت حفص، ترجمه ميبدي  نتيج

مي باشد.
ْيَطاُن َعْنَها» 2) بقره، 36: «َفَأَزلَُّهَما الشَّ

ــائي  قرائت: عاصم، نافع، ابوعمرو، ابن كثير، ابن عامر و كس
َُّهما» و حمزه «فََازالَُهما».21 «فََاَزل

َّه در اصل،  لغت، حجت قرائات و تفسير: راغب گويد: «َزل
به معناي راه رفتن بدون قصد و هدف است. به همين دليل، 
ــود َزلّه گويند.22 ... زاَل  به گناهي كه  بدون قصد انجام ش
ــيء يعني راهش را از او جدا كرد. ... اَزاَل در زوال به  الش
ــاوت اََزلَّ و اَزاَل را چنين  ــان العرب تف كار مي رود».23 لس
بيان مى دارد: «َزلَّ السهم عن الدرع، و االنسان عن الصخرة 
َّه عنها نيز در همان معنا به كار مي رود. ...  ــي لغزيد. اََزل يعن
گفته اند در اين آيه، به معناي كسب لغزش براي آن دو (آدم 
و حوا) است. همچنين به مفهوم لغزش در رأي و به اشتباه 
و گناه افتادن نيز بيان شده است. اَزاَل را در آيه، متمايل و 

جدا كردن از آن دانسته اند».24
در تفسير مجمع البيان اَزاَل را در مقابل ثباتي دانسته است 
ــده  ــداي متعال براي آدم و حوا مطرح ش ــه از جانب خ ك
ــت. به اين ترتيب، مفهوم از بين رفتن دارد. اما در اََزلَّ  اس

21 . التيسير في القراءات السبع، ص73.
22 . مفردات الفاظ القرآن، ص214.

23 . همان، صص217و218.
24 . لسان العرب، ج6، ص72.

دو احتمال وجود دارد: يكي كسب گناه و ديگري لغزش.25 
ــت و مقام  ــه را لغزانيدن آن دو از بهش ــن مفهوم آي بنابراي
ــتند را با دعوت و وسوسه بيان و احتماالت  بااليي كه داش
ــت.26 ابوالفتوح رازى آورده  ــري را نيز ذكر نموده اس ديگ
ــت: «فأزالهما» به الف من  ــت: «حمزه تنها خوانده اس اس
ــان را.  ــد، يعنى بزايل كرد ايش االزالة، متعّدى «زال» باش
ــان را ابليس،  ــت كه: بخيزانيد ايش و معنى «ازلّهما» آن اس
ــه و اغراء و اغواء و سوگند و مكر و آنچه  يعنى به وسوس
ــت كه: ايشان را از آن پايه و  مانند اين بود. و معنى آن اس

مرتبه فرود آورد».27
ترجمه ها:

ميبدي: پس بيفكند ديو ايشان را هردو از بهشت.
ابوالفتوح رازي: شيطان ايشان را از آنجا بخيزانيد.

ــيطان آنان را به لغزش افكند (تا از آن  ــه اي: پس ش قمش
درخت بخورند).

مكارم: پس شيطان موجب لغزش آنان از بهشت شد.
فوالدوند: پس شيطان هردو را از آن بلغزانيد.

ــه ترجمه ها: در بين ترجمه ها، سه ترجمه فوالدوند،  مقايس
ــبت به ترجمه هاي كهن قابل فهم تر  قمشه اي و مكارم، نس
ــه معناي لغزش گرفته اند.  ــت؛ زيرا فعل اََزلَّ را ب و بهتر اس
ــرده كه معناي لغزش  ــل را بخيزانيد ترجمه ك رازي آن فع
ــاي بيفكند معنا كرده كه اين  ــد، اما ميبدي به معن را مى ده
ــت؛ زيرا «بيفكند» معناي نابود  ــا نيس ترجمه واضح و رس
ــران، اين مفهوم  ــد، در حالي كه مفس ــردن را هم مى ده ك
ــن از بين ترجمه هاي  ــراي قرائت ديگر گويند. بنابراي را ب
ــاتر بوده و ترجمه ميبدي به  صحيح، ترجمه فوالدوند رس
دليل ترجمه قرائت ديگر، مغاير با روايت حفص مي باشد.

3) بقره، 51: «َوِإْذ َواَعْدنَا ُموَسى َأْربَِعيَن لَْيَلًة»
ــائي  ــع، ابن كثير، ابن عامر، حمزه و كس قرائت: عاصم، ناف

«واَعدنا» و ابوعمرو «َوَعدنا».28
ــير: راغب مى نويسد: «وعد در  لغت، حجت قرائات و تفس
ــت كه  ــر به كار مي رود. َوَعَد فعل دو مفعولي اس خير و ش

25 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص196.
26 . همان، ج1، ص197.

ج1،  ــرآن،  الق ــير  تفس ــي  ف ــان  الجن روح  و  ــان  الجن روض   .  27
صص221و222.

28 . التيسير في القراءات السبع، ص73.

72

تم 
هش

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-زم
30

اره
شم



ــت».29  دومين مفعولش مكان، زمان يا كاري از كارها اس
ــا را برگزيده و گفته اند:  ــور گويد: «گروهي، َوَعدن ابن منظ
ــت  ــت كه مواعده از آدميان اس اين اختيار به اين علت اس
»30 و آيات مشابهش.  نظير آيه: «ِانَّ اَهللا َوَعَدُكم َوعَد الَحقِّ
ــت. در اينجا مواعده  گويد: آنچه گقته اند مثل اين آيه نيس
ــرش به منزله مواعده  ــت؛ زيرا فرمان بري در پذي نيكو اس
ــت و از جانب خدا، وعد و از جانب موسي(ع) پذيرش  اس

و پيروي است».31
ــاره و هرچند در ابتدا قرائت  ــى به هردو قرائت اش طبرس
ــز موجه  ــه آن را ني ــد، در ادام ــف مي  كن ــا را تضعي واَعدن
مي داند.32 ابوالفتوح رازي مى گويد: «واَعْدنا به «الف» من 
ــد، و اينجا  ــدة. و مفاعل اغلب از ميان دو كس باش المواع
ــد، براى  ــد كه مفاعله از ميان دو كس نباش از باب آن باش
ــداى تعالى او را  ــى خداى را وعده نداد، بل خ آنكه موس
ــد و بر  وعده مناجات داد. پس قرائت ابوعمرو قوي تر باش
ــاب طارقت النّعل و عاقبت  ــت ديگر قّراء مفاعله از ب قرائ
ــد موعود را به  ــد. و وعد اخبار باش الّلّص و عافاه اّهللا باش
ــدة و ميعاد نظاير بود. و  ــه او را خّرم كند، و وعد و ع آنچ
وعد در خير بود، و وعيد در شّر چون مطلق باشد، و چون 
مقيّد بود در خير و شّر حقيقت بود، من قوله تعالى: «النَّاُر 
َوَعَدَها اهللاُ الَِّذيَن َكَفُروا»33».34 طبري در اين باره مى گويد: 
ــده دادن از هردو  ــان، به واعدنا يعني وع ــي از قاري «بعض
ــي و موسي به  طرف خوانده اند يعني در واقع خدا به موس
ــا يعني وعده دادن  ــده داد. ... بعضي ديگر، َوَعدن خدا وع
ــي  ــك طرف خوانده اند؛ يعني اين خدا بود كه به موس از ي
ــي. دليل آنان بر اين قرائت، آن است كه  وعده داد نه موس
ــانها انجام مى شود، اما  وعده دادن از دو طرف تنها بين انس
خدا همواره در هر امر خير و شري وعده مى دهد و تهديد 
ــرآن صريحًا مطرح  ــب در آياتي از ق ــد؛ و اين مطل مى كن
ــير خود قرائت واعدنا  ــت».35 سورآبادي در تفس شده اس

29 . مفردات الفاظ القرآن، ص526.
30 . ابراهيم، 22.

31 . لسان العرب، ج15، ص342.
32 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص230.

33 . حج، 72.
34 . روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ج1، ص283.

35 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج1، ص221.

ــت وعدنا مي داند. وي وعده دو طرفه  را صحيح تر از قرائ
ــده خدا به حضرت  ــت كه وع را اين گونه توضيح داده اس
ــي(ع) اين بود كه تورات را به آن حضرت نازل نمايد  موس
ــه به ميعادگاه يعني  ــي(ع) اين بود ك و وعده حضرت موس

كوه طور برود.36
ترجمه ها:

ميبدي: و ساختيم و هنگام نهاديم با موسي چهل شب.
ابوالفتوح رازي: چون وعده داديم موسي را چهل شب.

ــي چهل شب  ــه اي: و (ياد آوريد) هنگامى كه با موس قمش
وعده نهاديم.

ــي چهل  ــاد آوريد) هنگامى  را كه با موس ــكارم: و (به ي م
ــراي گرفتن فرمانهاي الهي به  ــب وعده گذارديم (و او ب ش

ميعادگاه آمد).
فوالدوند: و آن گاه كه با موسي چهل شب قرار گذاشتيم.

ــه ترجمه ها: نكته موجود در اختالف معنا، آن است  مقايس
ــت، در لفظ به طور كامل  ــالف معناي اين دو قرائ كه اخت
ــه، وعده داديم  ــت؛ يعني دو قرائت در ترجم ــهود نيس مش
ــه يا دو طرفه  ــه در اين صورت يك طرف ــود ك معنا مى ش
ــخص نيست، مگر مترجم توضيحي درباره آن  بودنش مش
داده باشد. ترجمه مكارم كه با پرانتز اجابت و پذيرش اين 
وعده از طرف حضرت موسي(ع) را بيان كرده، دقيق ترين 

ترجمه مي باشد.
ا َتْعَمُلوَن» 4) بقره، 74: «َوَما اهللاُ بَِغاِفٍل َعمَّ

ــائي  ــت: عاصم، نافع، ابوعمرو، ابن عامر، حمزه و كس قرائ
«تَعَملون» و ابن كثير «يَعَملون».37

ــي به نقل از ابوعلي38 در  ــير: طبرس حّجت قرائات و تفس
ــت  ــخن در اين اس ــه حجيت دو قرائت مى گويد: «س وج
ــت، مخاطب خوانده مي شود تا  كه چون قبلش خطاب اس
ــت ُقلوبُُكم» و  ــود؛ مانند: «ُثمَّ َقَس عطف بر خطاب قبل ش

36 . تفسير سورآبادي، ج1، صص71و72.
37 . التيسير في القراءات السبع، ص74.

ــار (288ـ377ق) نحوى،  ــين بن احمد بن عبدالغف 38 . ابوعلى حس
ــت. الكتاب سيبويه و ساير  ــا و ايرانى تبار اس لغوى و مقرى، زاده فس
كتب نحو و لغت را نزد اساتيد بزرگ زمان خود فراگرفت. صاحب بن 
ــريف رضى را در زمره شاگردانش شمرده اند. از جمله آثار  عباد و ش
وى مى توان به الحجة فى علل القراءات السبع، اقسام االخبار و ابيات 

االعراب («ابوعلى فارسى»، صص53-46).
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ــپس «َعّما َتعَملوَن» را با تاء مى خواند. اگرچه اين فعل  س
با لفظ غايب نيز خوانده شده است؛ يعني: «َو َما اهللا بَِغافٍِل 
ا يَعَمُل هؤالِء ايّها الُمسلمون». اين نيكو است و اگر قبل  َعمَّ
ــد، نيكو است كه بر لفظ غايب باشد و  از آن نيز غايب باش
خطاب در آن نيز جايز است».39 ميبدي در كشف االسرار 
مى گويد: «اگر به تاء خوانى خطاب با جهودان است يعنى 
كه خداى عزوجل از كردار شما ناآگاه نيست، آنچه پنهان 
داريد و آنچه آشكارا كنيد همه مي داند و شما را به آن جزا 
دهد و فرو نگذارد، و اگر به ياء خوانى ـ بر قرائت مكى ـ 

خطاب با مؤمنان است و قدح در جهودان».40
ترجمه ها:

ميبدي: و خدا از كردار شما ناآگاه نيست.
ــما  ــداي غافل از آنچه ش ــت خ ــوح رازي: و نيس ابوالفت

مى كني.
ــنگدالن بترسيد كه) خدا از كردار شما  قمشه اي: و (اي س

غافل نيست.
مكارم: و خدا از اعمال شما غافل نيست.

فوالدوند: و خدا از آنچه مى كنيد غافل نيست.
مقايسه ترجمه ها: ترجمه ابوالفتوح ناقص است؛ زيرا فعل 
«تعملون» را با اينكه مخاطب ترجمه كرده، ولي مفرد معنا 
ــر، رعايت روايت حفص را  ــت. ترجمه هاي ديگ نموده اس

داشته اند.
5) بقره، 83: «َال َتْعُبُدوَن ِإالَّ اهللا»

ــر «تَعبُدون» و  ــرو و ابن عام ــت: عاصم، نافع، ابوعم قرائ
ابن كثير، حمزه و كسائي «يَعبُدون».41

ــي مى نويسد: «دليل كسي  ــير: طبرس حّجت قرائات و تفس
ــه: «َو ِإذ َأَخَذ اهللا  ــه «التعبدون» را با خطاب خوانده آي ك
ن كَتاٍب َو ِحكَمٍة ُثمَّ َجاَءكم»42  يَن لََما َءاَتيُتكم مِّ ِميَثاَق النَِّبيِّ
ــد و عطف به قبل  ــت. هنگامى كه اين آيه مخاطب باش اس
ــت معطوف عليه در حكم آن باشد. دليل  شود، واجب اس
ــَن َكَفُروا ِإن َينَتُهوا  ــي كه با ياء خوانده آيه: «ُقل لِلَّذي كس
ُيغَفر لَُهم ما َقد َسَلَف»43 است كه آن را بر لفظ غايب حمل 

39 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص279.
40 . كشف االسرار و عدة االبرار، ج1، ص236.

41 . التيسير في القراءات السبع، ص74.
42 . آل عمران، 81.

43 . انفال، 38.

كرده است».44 ابوالفتوح رازي مى گويد: «آنان كه به مغايبه 
خوانند، گويند: ضمير راجع است با بنى اسرائيل؛ و آنان كه 
بر خطاب خوانند، حمل كنند بر آنكه باقى آيت بر خطاب 
الَة» تا به  است من قوله: «ُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا َو َأِقيُموا الصَّ
ــالف ابوالفتوح رازي مى گويد:  ــر آيت».45 ميبدي برخ آخ
«مكى و حمزه و كسائى به ياء خوانند يعنى تا نپرستند جز 
اهللا. باقى به تاء خوانند، و معنى آن است كه ايشان را گفتيم 

در پيمان كه ـ ال تعبدون اال اهللا ـ تا نپرستيد مگر اهللا».46
ترجمه ها:

ميبدي: كه تا نپرستيد جز اهللا.
ابوالفتوح رازي: كه نپرستند جز خدا را.

قمشه اي: كه جز خداي را نپرستيد.
مكارم: كه جز خداوند يگانه را پرستش نكنيد.

فوالدوند: كه جز خداوند را نپرستيد.
ــه ابوالفتوح رازي به قرائت  ــه ترجمه ها: فقط ترجم مقايس
ابن كثير، حمزه و كسائي به صورت غايب توجه كرده است 
ــه روايت حفص كه  ــا به قرائت عاصم ب ــر ترجمه ه و ديگ
ــده است. پس ترجمه  ــت، ترجمه ش به صيغه مخاطب اس

ابوالفتوح رازي مطابقت با روايت حفص ندارد.
6) بقره، 83: «َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا»

قرائت: عاصم، نافع، ابوعمرو، ابن كثير و ابن عامر «ُحسنًا» 
و حمزه و كسائي «َحَسنًا».47

ــن را  ــن و َحَس ــير: راغب ُحس لغت، حّجت قرائات و تفس
ــزي كه بهجت  ــن يعني هر چي ــا مى كند: «ُحس چنين معن
آفرين، شادي بخش و مورد رغبت انسان باشد. ... َحَسن: 
وصف است به معناي زيبا و نيكو. «َمن َذا الَِّذى ُيقِرُض اهللا 
ــنًا».48 فرق بين ُحسن و َحَسن در اين است كه  َقرضًا َحَس
ُحسن در زبان عامه درباره زيباييهاي بصري به كار مى رود 
و در قرآن بيشتر به زيباييهاي معنوي كه از طريق بصيرت 
ــود، به كار رفته است، ولي «َحَسن» بيشتر در  درك مى ش
ــورد اعيان و حوادث به كار مى رود».49 در تبيين اللغات  م

44 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص296.
45 . روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ج2، ص34.

46 . كشف االسرار و عدة االبرار، ج1، ص250.
47 . التيسير في القراءات السبع، ص74.

48 . بقره، 245.
49 . مفردات الفاظ القرآن، ص118.
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ــت: «َو ُقولُوا لِلنَّاِس ُحسنًا يعني با زبان خوش با  آمده اس
مردم سخن بگوييد. جابر از امام باقر(ع) در تفسير اين آيه 
ــت كه به مردم بهترين چيزي را كه  نقل كرده منظور اين اس
ــت داريد به شما بگويند، بگوييد. در مصباح الشريعه  دوس
از امام صادق(ع) نقل شده است: در هيچ حال از نصيحت 

كردن خودداري نكنيد».50
ــى در مجمع البيان درباره حجت دو قرائت اين آيه  طبرس
چنين مى گويد: «كسي كه آن را به ضم حاء خوانده است، 
ــه حالت دارد: اول آنكه ُحسن به معناي َحَسن است ...  س
اين، در صفت جايز است همان گونه كه در اسم جايز است 
ــكر و ُكفر مصدر بوده باشد  ــن مانند ُش ... دوم اينكه َحَس
ــد؛ يعني: قولوا قوًال ذا ُحسٍن.  ــده باش و مضافش حذف ش
ــوم اينكه منصوب باشد بنابر اينكه مصدر فعلي باشد كه  س
ــن قولُكم ُحسنًا. اما  كالم بر آن داللت مى كند؛ يعني: لِيحس
ــنًا خوانده آن را صفت قرار داده و تقديرش  كسي كه َحَس
ُعُه  چنين است: َو قُولُوا لِلناِس قوًال ُحسنًا همانند آيه «َفُأَمتِّ

َقِليًال»51 كه به معناي متاعًا قليًال است».52
ترجمه ها:

ميبدي: و مردمان را سخن نيكويي گوييد.
ابوالفتوح رازي: و بگوييد مردمان را سخن نيكويي.

قمشه اي: و به زبان خوش با مردم سخن گوييد.
مكارم: و به مردم نيك بگوييد.

فوالدوند: و با مردم (به زبان) خوش سخن بگوييد.
ــي در قرائت با توجه به  ــه ترجمه ها: اختالف معناي مقايس
ــير و كتب لغت بيان شده اين است كه َحَسنًا  آنچه در تفاس
يعني سخن نيكو و حرف خوب و ُحسنًا يعني بيان نيك و 
ــرم. در بين مترجمان، همان گونه  خوب و زبان خوش و ن
ــوح رازي آيه را به  ــود، ميبدي و ابوالفت كه مالحظه مى ش
قرائت َحَسنًا، ترجمه كرده اند. ترجمه مكارم هم مبهم است 
ــت مى شود. ترجمه  چون معناي هردو قرائت از آن برداش
قمشه اي و فوالدوند به قرائت رايج يعني روايت حفص از 

قرائت عاصم است.
ــاُء ِمْن  َل اهللا ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَش ــره، 90: «َأْن ُيَنزِّ 7) بق

50 . تبيين اللغات لتبيان اآليات، ص327.
51 . بقره، 126.

52 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص296.

ِعَباِدِه»53
ل» و  قرائت: عاصم، نافع، ابن عامر، حمزه و كسائي «اَن يُنَِزّ

ابوعمرو و ابن كثير «اَن يُنِزل».54
لغت، حّجت قرائات و تفسير: طبرسي درباره حجت قرائت 
ــه گونه  ــت كه به س ــد: «نََزَل فعل غير متعدي اس مى نويس
متعدي مى شود: با همزه (باب افعال)، با تشديد عين الفعل 
ــتندـ  و با حرف جّر مانند  ــاب تفعيل)ـ  كه دو لغت هس (ب
آيه: «نزل به الروح االمين»55 درباره كسي كه روح را باال 
ــيار آمده است و اين امر،  مى برد. كلمه تنزيل در قرآن بس
ــت مى كند».56 راغب تفاوت آن  ــّزل را (در اين آيه) تقوي ن
ــاوت دو واژه اِنزال و تَنزيل  ــن بيان مى كند: «تف دو را چني
در وصف قرآن و فرشتگان در اين است كه تَنزيل به نزول 
ــود و اِنزال اعم از آن  ــي و بخش بخش گفته مى ش تدريج

است».57
ترجمه ها:

ميبدي: مى  فرو فرستد خداي از فضل خويش.
ــداي از فضل  ــتد خ ــه آن كه فرو فرس ــوح رازي: ب ابوالفت

خود.
قمشه اي: خداوند به فضل خويش، بر هركس از بندگانش 

بخواهد، آيات خود را نازل مي كند.
ــود را فرو  ــش آيات خ ــه فضل خوي ــد ب ــكارم: خداون م

مى فرستد به مردم.
ــرو  ــي] ف ــش [آيات ــل خوي ــد از فض ــد: خداون فوالدون

مى فرستد.
ــا توجه به  ــك از مترجمان، ب ــا: هيچ ي ــه ترجمه ه مقايس
ل» و تفاوت آن با «يُنِزل» ترجمه دقيقي ارائه  ــاي «يُنَِزّ معن
نكرده اند؛ زيرا به تدريجي بودن نزول فضل خدا بر بندگان 
ــاره نكرده اند. با توجه به معناي لغوي دو فعل، ترجمه  اش
مطابق چنين مى شود: خدا فضلش را به تدريج بر آن كس 

از بندگانش كه بخواهد فرو مى فرستد.
8) بقره، 106: «َما نَنسخ ِمن َءاَيٍة َأو نُنِسَها»

ــائي «نُنِسها» و  قرائت: عاصم، نافع، ابن عامر، حمزه و كس

53 . آيه 105 نيز شبيه آن است.
54 . التيسير في القراءات السبع، ص75.

55 . شعراء، 193.
56 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص312.

57 . مفردات الفاظ القرآن، ص489.
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ابوعمرو و ابن كثير «نَنسأها».58
ــير: در تفسير سورآبادي آمده  لغت، حّجت قرائات و تفس
ــها بخوانيم به معني آن را فراموش كنيم  ــت: «اگر نُنِس اس
ــأها بخوانيم به معني به تأخير اندازيم آن  ــت و اگر نَنَس اس
ــد:  ــي خواندنش را فرو بگذاريم».59 راغب مى نويس را يعن
ــي از نسيان يعني به جهت ضعف حافظه، غفلت يا از  «نَس
ــان چيزي را  روي قصد فراموش كردن و از ياد بردن انس
ــت. هرگاه نسيان به خدا نسبت داده  كه در ذهن داشته اس
شود، به معناي ترك، رها كردن و بي اعتنايي است، چنانچه 
ــي مى گويد:  ــيَناُكْم»60».61 طبرس ــت: «ِإنَّا نَِس فرموده اس
«ممكن است معناي آن از نسي و نسيان به معناي ترك و 
ــد؛ يعني آن را ترك مى كنيم. يا از نسأ به معناي  ــهو باش س
ــد. در اين صورت، معنا  ــر، راندن و بركنار كردن باش تأخي
چنين مى شود: آن را بركنار و َرّد مى كنيم. به قرائت مشهور 
ــه تدريج از ياد  ــرك مى كنيم و ب ــود: آن را ت چنين مى ش
ــي كه جمله  ــد: «كس مى بريم»62 و در جاي ديگر مي نويس
«اَو ننسها» را قرائت كرده، معناي آن دو گونه ممكن است: 
به معناي نسيان و فراموش كردن كه در مقابل آن، ياد بودن 
ــيَت»؛63 به معناي  ــه «َواْذُكْر َربََّك ِإَذا نَِس ــت؛ مانند آي اس
ــت؛ مانند آيه «نَُسوا اهللا َفَنِسَيُهْم»؛64  ترك و واگذاشتن اس
يعني فرمان برداري خدا را ترك كردند و خدا هم رحمتش 
ــت:  را از آنان ترك كرد».65 او در جوامع الجامع آورده اس
ــىء به معناي تأخير انداختن و حذف بدون جايگزين  «نس
ــاء به معناي از ياد بردن چيزي از دلها است.  ــت و اِنس اس
ــخ  ــت كه اگر ما آيه اي را نس بنابراين منظور از آيه اين اس
كنيم يا نسخ آن را بنابر مصلحتي به تأخير اندازيم يا حذف 
ــها به معناي آن است كه  كنيم».66 ميبدي ذكر مي كند: «نُنِس
فراموش كنيم و نَنساها به معناي آن است كه باز پس بريم 

58 . التيسير في القراءات السبع، ص76.
59 . تفسير سورآبادي، ج1، ص110.

60 . سجده، 14.
61 . مفردات الفاظ القرآن، ص491.

62 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص345.
63 . كهف، 24.
64 . توبه، 67.

65 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص347.
66 . جوامع الجامع، ج1، ص70.

... پس در حقيقت هردو يكي است».67
ترجمه ها:

ــي يا آن را  ــم در قرآن از آيت ــوخ كني ميبدي: هرچه منس
فراموش كنيم بر تو.

ابوالفتوح رازي: هرچه كه منسوخ كنيم آيتي را يا باز پس 
داريم آن را.

قمشه اي: هرچه از آيات قرآن را نسخ كنيم يا حكم آن را 
از خاطره بريم (و متروك سازيم).

ــخ كنيم و يا نسخ آن را به تأخير  مكارم: هر حكمى  را نس
اندازيم.

ــت)  ــخ كنيم يا آن را به (دس ــد: هر حكمى  را نس فوالدون
فراموشي بسپاريم.

مقايسه ترجمه ها: آنچه در وجه حجيت قرائات در اختالف 
ــان مي دهد نُنِسها به معناي  ــد، نش معناي دو قرائت بيان ش
ــأها به معناي به  ــت و ننس ترك كردن و فراموش كردن اس

تأخير انداختن است.
ــها را بازپس داريم ترجمه  در بين ترجمه ها، ابوالفتوح ننس
كرده است؛ يعني هرگاه آن را ترك كنيم. ميبدي و فوالدوند 
ــيان به خدا  فراموش كردن ترجمه كرده اند. البته هرگاه نس
نسبت داده شود، منظور فراموشي نيست، بلكه منظور ترك 
ــه اي هم نُنِسها  ــت. قمش كردن، رها كردن و بي اعتنايي اس
ــل پرانتز با عبارت  ــم ترجمه كرده و داخ ــر بري را از خاط
ــرك و رها كردن  ــازيم منظورش را كه همان ت متروك س
است، بيان كرده است. از ميان مترجمان، فقط مكارم ننسها 
را تأخير انداختن معنا كرده و مطابق قرائت ابوعمرو است 

و بقيه مطابق با روايت حفص ترجمه كرده اند.
9) بقره، 119: «َوَالُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب الَْجِحيِم»

قرائت: عاصم، ابوعمرو، ابن كثير، ابن عامر، حمزه و كسائي 
«التُسئَُل» و نافع «التَسَاْل».68

حّجت قرائات و تفسير: طبرسي در مورد اين آيه مى گويد: 
«رفع در التُسئَُل بر دو وجه حمل مى شود: اول اينكه حال 
ــده است؛ يعني بشيراً و  ــد و مانند آنچه بر آن عطف ش باش
نذيراً؛ دوم اينكه از قسمت اول آيه منقطع بوده و استينافيه 
ــود: و لَسَت تُسئَُل عن اصحاب  ــد، مانند اينكه گفته ش باش

67 . كشف االسرار و عدة االبرار، ج1، صص310و311.
68 . التيسير في القراءات السبع، ص76.
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ــت: اول  ــم. اّما در قرائت نافع به جزم دو گفتار اس الجحي
ــد؛ دوم اينكه در لفظ نهي و  ــؤال كردن باش اينكه نهي از س
ــان دادن عذابي باشد كه براي آنان  در معنا براي بزرگ نش
ــي بگويد: التَسئل عن  ــت، مانند اينكه كس آماده شده اس
حال فالن؛ زيرا حال فالني از آنچه كه تو فكر مى كني بدتر 
شده است».69 ميبدي نيز گفته است: «قرائت نافع و يعقوب 
ــئَل»؛ يعني اينكه از سختي و زاري حال دوزخيان  «التَس
ــئَل» را بزرگداشت شأن و  مپرس».70 بعضي معناي «التَس

مقام دانسته اند.71
ترجمه ها:

ــختي و زاري و  ــدي: و مپرس از حال دوزخيان از س ميب
رسوايي.

ابوالفتوح رازي: و نپرسند تو را از اهل دوزخ.
ــم رفتند  ــه به راه جهن ــئول كافران ك ــه اي: و تو مس قمش

نيستي.
ــي] دوزخيان [پس از ابالغ]  ــئول [گمراه مكارم: و تو مس

رسالت نيستي.
ــي نخواهد  فوالدوند: و[لي] درباره دوزخيان از تو پرسش

شد. 
مقايسه ترجمه ها: ابوالفتوح و فوالدوند آيه را به معناي از 
ــي نخواهد شد، ترجمه كرده اند.  ــند و از تو پرسش تو نپرس
ــئول نيستي ترجمه  ــه اي و مكارم نيز به معناي تو مس قمش
كرده اند، كه مفهوم يكسانى با آن دارد. اما ميبدي آيه را به 
ــت؛ يعني مطابق قرائت نافع.  معناي نپرس ترجمه كرده اس
ــت،  بنابراين فقط ميبدي كه به قرائت نافع ترجمه كرده اس
ــار ترجمه ديگر  ــص بوده و از بين چه ــر مطابق با حف غي
ــيوا بودنش از سه  هم، ترجمه فوالدوند به دليل روان و ش

ترجمه ديگر بهتر است.
10) بقره، 125: «َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإْبَراِهيَم ُمَصلًّى»

قرائت: عاصم، ابوعمرو، ابن كثير، حمزه و كسائي «اتَِّخذوا» 
و نافع و ابن عامر «اتََّخذوا».72

حّجت قرائات و تفسير: طبرسي در مجمع البيان مى گويد: 
«هركس كه به صورت «اتَِّخذوا» قرائت كرده به خاطر امر 

69 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص371.
70 . كشف االسرار و عدة االبرار، ج1، ص337.

71 . جوامع الجامع، ج1، ص75.
72 . التيسير في القراءات السبع، ص76.

ــَرائِيَل  ــت و عطف بر آيه «َيا بَِني ِإْس ــه الزام بودن آن اس ب
اْذُكُروا»73 است و جايز است عطف بر عبارت «َوِإْذ َجَعْلَنا 
ــد؛ زيرا به معناي  الَْبْيَت َمَثابًَة لِلنَّاِس»74 از طريق معنا باش
ــورت «اتََّخذوا»  ــت. هركس كه به ص ــوا و اتخذوا اس ثوب
ــت كه بر آن اضافه شده  قرائت كرده عطف آن بر فعلي اس

است».75
ترجمه ها:

ميبدي: و اهللا فرمود كه گيريد ايستادن گاه ابراهيم و خانگه 
وي قبله و نمازگاه.

ابوالفتوح رازي: و گرفتند از جاي ابراهيم نمازگاهي.
ــد كه) مقام ابراهيم را جايگاه  ــه اي: و (دستور داده ش قمش

پرستش خدا قرار دهيد.
مكارم: و (براي تجديد خاطره) از مقام ابراهيم عبادتگاهي 

براي خود انتخاب كنيد.
ــم نمازگاهي براي  ــد: و (فرموديم) در مقام ابراهي فوالدون

خود اختيار كنيد.
مقايسه ترجمه ها: با توجه به نظر مفسران در مورد اختالف 
ــود  ــن آيه، همان گونه كه مالحظه مى ش ــاي قرائات اي معن
ــه قرائت نافع و  ــان، تنها ابوالفتوح آيه را ب ــن مترجم از بي
ــت.  ــت كه طبق قرائت رايج نيس ابن عامر ترجمه كرده اس
ــوده و چهار ترجمه ديگر  ــن ترجمه وي نامطابق ب بنابراي

صحيح و مطابق هستند.
11) بقره، 140: «َأْم َتُقولُوَن»

قرائت: حفص، ابن عامر، حمزه و كسائي «تَقولوَن» و شعبه، 
نافع، ابوعمرو و ابن كثير «يَقولوَن».76

ــي مي نويسد: «اگر آيه را  ــير: طبرس حّجت قرائات و تفس
ــورت «ام» متصله بوده و اين  ــب بخوانيم در اين ص مخاط
ــا» در آيه قبل خواهد  ــر جمله «اتحاّجونن جمله، عطف ب
ــما يهود و نصاري  ــود: آيا ش بود و معناي آيه چنين مى ش
ــوب و ديگر  ــحاق، يعق ــماعيل، اس مى گوييد: ابراهيم، اس
فرزندانش يهود و نصاري بوده اند؟ اگر جمله را به صورت 
غايب بخوانيم، در اين صورت ضمير آن به يهود و نصاري 
ــل» و معنا چنين  ــردد و «ام» منقطعه به معناي «ب برمى گ

73 . بقره، 122.

74 . بقره، 125.
75 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص381.

76 . التيسير في القراءات السبع، ص77.
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ــماعيل،  ــت: بلكه يهود و نصاري مى گويند: ابراهيم، اس اس
ــتند».77  ــحاق، يعقوب و فرزندانش يهود و نصاري هس اس

خطاب آيه با دو قرائت، حكايت از جهودان است.
ترجمه ها:

ميبدي: يا مى گوييد.
ابوالفتوح رازي: يا مى گويي. 

قمشه اي: يا آنكه گوييد.
مكارم: يا مى گوييد.

فوالدوند: يا مى گوييد.
مقايسه ترجمه ها: همان گونه كه مالحظه مى شود ابوالفتوح 
ــرد ترجمه كرده در  ــون» را به صيغه مف ــارت «ام تقول عب
حالي كه اين ترجمه نه به قرائت حفص و نه به قرائت ساير 
ــت است و  ــت. بنابراين ترجمه ابوالفتوح نادرس قاريان اس

بقيه ترجمه ها مطابق قرائت رايج و مشهور است.
12) بقره، 165: «َولَْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن»

ــائي «يََري»  قرائت: عاصم، ابوعمرو، ابن كثير، حمزه و كس
و نافع و ابن عامر «تََري».78

حّجت قرائات و تفسير: طبرسي در مجمع البيان مى گويد: 
ــي كه عبارت «َولَْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا» را به ياء  «دليل كس
مى خواند اين است كه لفظ غيبت بهتر از لفظ خطاب است 
ــودش در عبارت «َوِمَن النَّاِس  ــن حيث كه به قبل خ از اي
ــت و همچنين  ــبيه تر اس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللا َأْنَداًدا»79 ش
شبيه ترين به بعدش در عبارت «َكَذلَِك ُيِريِهُم اهللا َأْعَمالَُهْم 
ــري» مى خواند اين  ــي كه «و لو ت ــَراٍت».80 دليل كس َحَس
ــت كه خطاب را نسبت به پيامبر(ص) قرار داده به دليل  اس
اينكه در نزول قرآن «و لو تري» تكرار شده كه خطاب به 
ــت».81 ميبدي  پيامبر(ص) بوده و مراد از آن، همه مردم اس
ــرار مى گويد: «قرائت بيشتر قّراء  ــف االس ــير كش در تفس
ــت: «َولَْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا»؛ يعني به فتح ياء. و  چنين اس
در اين قرائت «لو» در جاي «اذا» است در معني هنگامى  
كه نه در معني شرط. مى گويد: آن گه كه ببينند كه ايشان بر 
ــتم كردند در اين جهان با پرستش بتان، آن گاه كه  خود س

77 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص409.
78 . التيسير في القراءات السبع، ص78.

79 . بقره، 165.

80 . بقره، 167.
81 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص452.

ــه قوت و توانايي همه از آن خداوند  عذاب دوزخ بينند ك
است. و در قرائت به تاء معني آن است كه تو بيني ظالمان 
ــبيل تعظيم و ترقيق  را آن گه كه عذاب بينند و اين را بر س

و تعجب فرمود».82
ترجمه ها:

ــتم  ــتن س ــان كه بر خويش ميبدي: و آن گه كه مى بينند ايش
كردند، آن گه كه عذاب دوزخ بينند.

ابوالفتوح رازي: و اگر دانندي ظالمان چون بينند عذاب.
ــتمكار وقتي كه عذاب  ــركين س ــه اي: و اگر فرقه مش قمش
ــد كه قدرت خاص خداوند  ــاهده كنند، بينن خداوند را مش

است.
ــد، هنگامى كه عذاب الهي را  ــتم كردن مكارم: و آنها كه س
مشاهده كنند خواهند دانست كه تمام قدرت از آن خداوند 

است.
فوالدوند: كساني كه ستم كردند اگر مى دانستند هنگامى كه 

عذاب را مشاهده كنند تمام نيروها از آن خداوند است.
مقايسه ترجمه ها: تمام مترجمان مطابق روايت حفص معنا 
ــمت اول آيه را روان ترجمه  كرده اند، هرچند ابوالفتوح قس

نكرده است.
83« 13) بقره، 177: «لَْيَس الِْبرَّ

ــع، ابوعمرو،  ــعبه، ناف » و ش ــت: حفص و حمزه «البِرَّ قرائ
84.« ابن كثير، ابن عامر و كسائي «البِرُّ

حّجت قرائات و تفسير: طبرسي مى گويد: «دليل كسي كه 
ــت كه «ليس» شبيه فعل  «بر» را به رفع مى خواند اين اس
ــر از مفعول بعد از آن  ــت و فاعل بعد از فعل بودن بهت اس
ــت. دليل كسي كه «بر» را با نصب مى خواند اين  بودن اس
است كه از بعضي شيوخ ما حكايت شده است كه اين گونه 
ــم آن و صله آن بهتر از شبه آنها در  خوانده اند و اينكه اس
تقديري مى باشد كه وصف نشده است؛ همان گونه كه تقدير 
ــر و ظاهر باهم  ــود و همان گونه كه تقدي هم وصف نمى ش
ــوند. بهتر اينكه هنگامى  كه اين دو باهم جمع  جمع نمى ش
ــد».85 ميبدي مى گويد: «آنها كه  ــوند، اسم در تقدير باش ش
«البر» را به رفع خوانده اند، آن را اسم ليس گرفته و آنهايي 

82 . كشف االسرار و عدة االبرار، ج1، ص444.
83 . آيه 189 نيز شبيه آن است.

84 . التيسير في القراءات السبع، ص79.
85 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص473.
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كه به نصب خوانده اند آن را خبر «ليس» گرفته اند».86 پس 
ــود: نيكي  » بخوانيم، معنا چنين مى ش اگر آيه را «ليس البرَّ
» بخوانيم،  ــس البرُّ ــه ... و اگر آيه را «لي ــت ك تنها آن نيس
ــت كه ... بنابراين  ــود: نيكي آن نيس معناي آن چنين مى ش
ــت، در تأكيدي بودن يكي و  ــالف معنايي اين دو قرائ اخت

بدون تأكيد بودن ديگري است.
ترجمه ها:

ميبدي: نيكي و پارسايي نه همه آن است كه ... .
ابوالفتوح رازي: نيست نيكوئي آنكه ... .

قمشه اي: نيكوكاري آن نيست كه  ... .
مكارم: نيكي [تنها] آن نيست كه ... .

فوالدوند: نيكوكاري آن نيست كه ... .
ــه ترجمه ها: همان گونه كه مالحظه مى شود، ميبدي  مقايس
ــكارم آيه را با تأكيد معنا كرده اند و اين، مطابق روايت  و م
ــدون تأكيد معنا  ــه را ب ــت و بقيه مترجمان آي ــص اس حف

كرده اند؛ يعني به قرائت ساير قاريان.
ــِجِد الَْحَراِم َحتَّى  14) بقره، 191: «َوَال ُتَقاِتُلوُهْم ِعْنَد الَْمْس

ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم»
قرائت: عاصم، نافع، ابوعمرو، ابن كثير و ابن عامر «تُقاتُِلوُهم 
ــائي «تَقتُُلوُهمـ   ــزه و كس ــم» و حم ــمـ  قاتَُلوُك ـ يُقاتُِلوُك

يَقتُُلوُكم ـ قَتَُلوُكم».87
لغت، حّجت قرائات و تفسير: راغب گويد: «قَتل، كشتن و 
ــت. مقاتله؛ يعني با يكديگر  اصل آن ازاله روح از بدن اس
جنگيدن و همديگر را كشتن».88 طبرسى مى نويسد: «كسي 
كه آيه را به غير الف خوانده، از رسم الخط مصحف تبعيت 
كرده است؛ زيرا در مصحف بدون الف نوشته شده و كسي 
ــد الرحمن در خط حذف  ــده، الف را مانن ــه با الف خوان ك

كرده است».89
ترجمه ها:

ميبدي: و با ايشان كشتن مكنيد به نزديك مسجد حرام تا 
ــتن كنند همان جاي، پس اگر با شما  ــما كش آن گه كه با ش

آنجا كشتن كنند همان جا كشيد ايشان را.

86 . كشف االسرار و عدة االبرار، ج1، ص462.
87 . التيسير في القراءات السبع، ص80.

88 . مفردات الفاظ القرآن، ص393.
89 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص511.

ابوالفتوح رازي: و كارزار مكني با ايشان به نزديك مسجد 
ــما را در آنجا، اگر كارزار كنند شما  مكه تا كارزار كنند ش

را، بكشيد ايشان را.
ــان جنگ مكنيد مگر  ــه اي: و در مسجدالحرام با ايش قمش
ــتي كنند. در اين صورت رواست كه در حرم  آنكه پيش دس

آنان را به قتل برسانيد.
ــرام (در منطقه حرم)  ــجد الح مكارم: و با آنان در نزد مس
ــما بجنگند،پس اگر  جنگ مكنيد مگر اينكه در آنجا با ش

(در آنجا) با شما پيكار كردند آنها را به قتل برسانيد.
فوالدوند: در كنار مسجد الحرام با آنان جنگ مكنيد مگر 
ــما  ــما در آنجا به جنگ درآيند. پس اگر با ش ــه با ش آنك

جنگيدند، آنان را بكشيد.
ــه ترجمه ها: از بين مترجمان تنها ابوالفتوح قسمت  مقايس
ــرد؛ يعني قرائتي  ــه را «و التقاتلوهم» به صيغه مف اول آي
ــده، ترجمه كرده است كه نادرست  غير از قرائتهاي ذكر ش

است.
ــوَق َوَال ِجَداَل ِفي  ــَث َوَال ُفُس ــَال َرَف ــره، 197: «َف 15) بق

90« الَْحجِّ
ــائي «َرفََث ـ  ــم، نافع، ابن عامر، حمزه و كس قرائت: عاص

» و ابوعمرو و ابن كثير «َرفٌَث ـ فُسوٌق».91 فُسوَقَ
حّجت قرائات و تفسير: طبرسي در مجمع البيان مى گويد: 
«دليل كسي كه همه را به فتح خوانده اين است كه مطابقت 
ــاي مقصود دارد. آيا نمى بينيد كه هرگاه فتح  زيادي با معن
ــوق را نفي مى كند، همان گونه كه  بگيرد، جميع رفث و فس
ــس را نفي مى كند و  ــب» همه اين جن ــت «ال ري گفته اس
ــت  ــود و تنوين بگيرد، مانند اين اس هنگامى كه مرفوع ش
ــت؛  ــت. بنابراين فتح بهتر اس كه رفع براي يكي از آنها اس
ــي كه به رفع مى خواند  زيرا نفي عموميت دارد و دليل كس
ــود كه نفي يك نوع رفث و  ــته مى ش از فحواي كالم دانس
ــت، بلكه همه آن را شامل مى شود و  ــوق و جدال نيس فس
ــت، هرچند  ــده اس در واقع براي همه انواع آن نفي واقع ش
ــم «ال» مبني نباشد؛ مانند: ما رجل في الدار».92  در آن اس
ــهور به فتح هردو كلمه است به  وي مي افزايد: «قرائت مش

90 . آيه 254 نيز شبيه آن است.
91 . التيسير في القراءات السبع، ص80.

92 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص522.
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ــر؛ زيرا با اين قرائت  ــاندن مقصود بهت جهت بالغت و رس
ــن كارها به هيچ وجه  ــود: هيچ يك از اي چنين معنا مى ش
در حج جايز نيست».93 ابوالفتوح مى گويد: «چون به فتح 
ــل في الدار. و  ــي جنس بود؛ مانند: الرج ــد معنا نف خوانن
ــد مانند:  چون به رفع و تنوين خوانند، معني نفي يكي باش
ــايد كه دو مرد  ال رجل في الدار و ال امرأة. در اين وجه ش

در سراي باشند».94
ترجمه ها:

ــرت كردن و نه فسق و نه مجادله در حج  ميبدي: نه مباش
نيست.

ابوالفتوح رازي: جماع نيست و نه فاسق شدن و نه سوگند 
خوردن در حج.

ــه اي: آنچه ميان زن و شوهر رواست ترك كند و كار  قمش
ناروا را ترك كند و مجادله نكند.

ــان و گناه و جدال  ــي با زن ــكارم: در حج آميزش جنس م
نيست.

ــتري و گناه و جدال [روا]  فوالدوند: در اثناي حج، هم بس
نيست.

ــه ترجمه ها: همان گونه كه مالحظه مى شود، از نظر  مقايس
ــود، نفي در آيه  ــه رفع خوانده ش ــد عربي اگر آيه ب قواع
عموميت پيدا نمى كند و شامل همه آنها نمى شود؛ ولي اگر 
به قرائت قاريان ديگر (به نصب) خوانده شود، آن گاه تأكيد 
ــود. بنابراين، همه ترجمه ها  و عموميت در آن ظاهر مى ش
ــده اند و در هيچ ترجمه اي به تأكيد  ــدون تأكيد ترجمه ش ب
ــت. از اين رو مى توان گفت:  ــاره نشده اس مقصود آيه، اش
همه ترجمه ها به قرائت ابن كثير و ابوعمرو و بنابراين همه 

ترجمه ها ناقص هستند.
ــي با زنان،  ــنهادي: در حج هيچ آميزش جنس ترجمه پيش

هيچ گناه و هيچ جدالي وجود ندارد.
16) بقره، 210: «َوِإلَى اهللا ُتْرَجُع اْألُُموُر»

قرائت: عاصم، نافع، ابوعمرو و ابن كثير «تُرَجُع» و ابن عامر، 
حمزه و كسائي «تَرِجُع».95

ــب در مفردات آورده  ــير: راغ لغت، حّجت قرائات و تفس

93 . همان.
94 . روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ج2، ص34.

95 . التيسير في القراءات السبع، ص80.

ــوي مبدأ  ــتن يا بازگرداندن به س ــت: «رجوع، بازگش اس
ــت».96 فعل آن به صورتهاي الزم و متعدي به كار رفته  اس
ــًفا»97  ــى ِإلَى َقْوِمِه َغْضَباَن َأِس ــت؛ مانند: «َفَرَجَع ُموَس اس
ــي در مجمع البيان  ــَك».98 طبرس ــى ُأمِّ ــاَك ِإلَ و «َفَرَجْعَن
ــد: «دليل كسي كه «ُتْرَجُع اْألُُموُر» را بنابر مفعول  مي نويس
ــمَّ ُردُّوا ِإلَى اهللا»،99  ــرار داده، آيات «ُث ــودن براي فعل ق ب
ــي»،100 «َولَِئْن ُرِجْعُت ِإلَى َربِّي»101  «َولَِئْن ُرِدْدُت ِإلَى َربِّ
ــودن براي فعل  ــي كه آن را بنابر فاعل ب ــت. دليل كس اس
خوانده است؛ مانند آيات «َأَال ِإلَى اِهللا َتِصيُر اْألُُموُر»102 و 

«ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم»103 است».104
ترجمه ها:

ميبدي: و همه كارها بازگردد به سوي خدا.
ابوالفتوح رازي: و با خداي بود بازگشت كارها.

قمشه اي: و كارها همه به سوي خدا بازگردد.
مكارم: و همه كارها به سوي خدا بازمى گردد.

فوالدوند: و كارها به سوي خدا بازگردانده مى شود.
مقايسه ترجمه ها: اختالف معاني اين دو قرائت در معلوم و 
ــت؛ اگر آيه را با فعل معلوم بخوانيم،  مجهول بودن فعل اس
ــود: و كارها به سوي خدا بازمى گردد. اما  معنا چنين مى ش
ــود: و  ــر آيه را با فعل مجهول بخوانيم، معنا چنين مى ش اگ
ــود. بنابر آنچه گفته  ــوي خدا بازگردانده مى ش كارها به س
ــه اي و  ــا، ترجمه هاي ميبدي، قمش ــد، از بين ترجمه ه ش
مكارم غير مطابق است. ترجمه ابوالفتوح درست ولي غير 
ــت. بنابراين تنها ترجمه فوالدوند، روان و مطابق  روان اس

روايت حفص است.
17) بقره، 229: «ِإالَّ َأْن َيَخاَفا َأالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللا»

ــائي  قرائت: عاصم، نافع، ابوعمرو، ابن كثير، ابن عامر و كس
«اَن يَخافا» و حمزه «اَن يُخافا».105

96 . مفردات الفاظ القرآن، ص188.
97 . طه، 86.
98 . طه، 40.

99 . انعام، 62.
100 . كهف، 36.

101 . فصلت، 50.

102 . شوري، 53.
103 . انعام، 60.

104 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص538.
105 . التيسير في القراءات السبع، ص80.
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ــير: در تفسير سورآبادي آمده  لغت، حّجت قرائات و تفس
است: «يعني مگر اينكه بدانند يا بترسند كه فرمانهاي خداي 
ــاي نياورند. و اگر يخافا به ضم ياء بخواني، مجهول  را بج
ــد: «خوف توقع امر مكروه و  ــد».106 راغب مى نويس باش
ناخوشايند برحسب عاليم مظنون يا معلوم بوده و ضد آن 
امن است كه در امور دنيوي و اخروي به كار مى رود».107 
ميبدي مى گويد: «اين خوف به معناي علم است. مى گويد: 
ــدا در معاملت و صحبت  ــه بدانند كه اندازه هاي خ مگر ك
ــت. آن گه روا باشد كه زن خويش را به  به پاي نتواند داش
ــرد و جدايي جويد. يعقوب  ــوي باز خ كابين خويش از ش
ــاء خوانده اند. و در اين قرائت  ــزه «يخافا» به ضم ي و حم
ــد. البد مى گويد: مگر شوهر زن  خوف به معناي ترس باش
ــوي را؛ يعني مگر اينكه زن و شوهر  ــاند و زن ش را بترس
ــداوت و نافرماني، در موارد  ــند كه در اثر بغض و ع بترس
ــود و به خاطر نشوز  لزوم به حدود و احكام الهي عمل نش
ــوهر به  ــي او هريك از زن و ش ــرپيچي زن و بدخوي و س

وظايف زناشويي خود عمل نكنند».108
ترجمه ها:

ــند كه ايشان را باهم برآورد  ميبدي: مگر كه بدانند و ترس
نخواهد بود و فرمانهاي خداي و شرطهاي صحبت به پاي 

نتوانند داشت.
ــند كه راست ندارند حدهاي  ابوالفتوح رازي: مگر كه ترس

خداي.
ــيد حدود دين خدا را راجع به  ــه اي: مگر آنكه بترس قمش

احكام ازدواج نگه ندارند.
ــند كه حدود الهي را به  ــر بترس مكارم: مگر اينكه دو همس

پا ندارند.
ــتن حدود خدا  ــد: مگر آنكه طرفين در به پا داش فوالدون

بيمناك باشند.
ــا ترجمه اي كه به  ــه ترجمه ها: از بين ترجمه ها تنه مقايس
ــده، ترجمه قمشه اي است؛  غير از قرائت عاصم ترجمه ش
ــت.  زيرا «ِإالَّ َأْن َيَخاَفا» را به صيغه مخاطب معنا كرده اس

بنابراين همه ترجمه ها غير از قمشه اي مطابق هستند.

106 . تفسير سورآبادي، ج1، ص196.
107 . مفردات الفاظ القرآن، ص161.

108 . كشف االسرار و عدة االبرار، ج1، ص618.

« وُهنَّ 18) بقره، 236: «َما لَْم َتَمسُّ
ــر و ابن عامر «لَم  ــرو، ابن كثي ــت: عاصم، نافع، ابوعم قرائ

109.« » و حمزه و كسائي «لَم تُماّسوُهنَّ تََمّسوُهنَّ
ــي مى گويد: «دليل  ــير: طبرس لغت، حّجت قرائات و تفس
كساني كه «تمّسوهن» قرائت كرده اند آيات «َولَْم َيْمَسْسِني 
»112 و دليل كساني  »،111 «َفاْنِكُحوُهنَّ بََشٌر»،110 «لَْم َيْطِمْثُهنَّ
كه «و ال تُماّسوهّن» قرائت كرده اند، اين است كه از فاعل 
ــت بدون  ــده اس ــل هر كدام به صورت واحد اراده ش و فع
ــت النعل و عاقبت  ــري. اين مانند جمله «طارق اراده ديگ
اللّص» است».113 ابوالفتوح رازي در تفسير روض الجنان 
ــت. حمزه و  ــيس كنايه از جماع اس مى گويد: «مّس و مس
كسائي و خلف خوانند «تماّسوهن» از بناي مفاعله، براي 
ــه از هردو باشد و مفاعله ميان دو كس باشد و  آنكه مماّس
باقي قّراء خوانند: «تمّسوهن» بي الف از بناي ثالثي، براي 
ــر قرائت اول مانند آيه  ــيان از فعل مرد بود؛ نظي آنكه غش
ــا»114 و نظير قرائت دوم مانند آيه «َولَْم  «ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسَّ
ــِني بََشٌر» 115».116 راغب در معناى آن چنين آورده  َيْمَسْس
ــت: «َمّس به معناي لمس است با اين تفاوت كه لمس  اس
ــود، اما مّس  ــت هرچند كه يافت نش براي طلب چيزي اس
ــود. گاهي  ــود كه با حواس درك ش در موردي گفته مى ش
ــاَء َما لَْم  َس ــت؛ مانند «ِإْن َطلَّْقُتُم النِّ مس كنايه از جماع اس
».117 همچنين به معناي هر اذيت و آزاري است  ــوُهنَّ َتَمسُّ
»118».119 با توجه به  رُّ ِنَي الضُّ كه به انسان برسد؛ مانند «َمسَّ
آنچه گفته شد، اگر آيه را ما لم تمّسوهن بخوانيم معناي آن 
چنين مى شود: آنان با همسرانشان همبستر نشوند. اگر آيه 
ــوهن بخوانيم معناي آن چنين مى شود: زن و  را ما لم تماّس

مرد با همديگر رغبتي به هم بستري نداشته باشند.

109 . التيسير في القراءات السبع، ص81.
110 . آل عمران، 47.

111 . الرحمن، 56.
112 . نساء، 25.

113 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص594.
114 . مجادله، 3.
115 . مريم، 20.

116 . روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ج3، ص303.
117 . بقره، 236.
118 . انبياء، 83.

119 . مفردات الفاظ القرآن، ص467.
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ترجمه ها:
ميبدي: تا آن گه كه آنان را لمس نكرده ايد.

ابوالفتوح رازي: تا نزديكي نكرده باشي با ايشان.
قمشه اي: كه با آنان مباشرت نكرده ايد.

مكارم: اگر زنان را قبل از آميزش جنسي طالق دهيد.
فوالدوند: مادامى كه با آنان نزديكي نكرده ايد.

ــود، همه  ــه كه مالحظه مى ش ــه ترجمه ها: همان گون مقايس
ترجمه ها به روايت حفص از قرائت عاصم مي باشند، غير از 
ترجمه ابوالفتوح كه ايشان فعل تمّسوهن را به صيغه مفرد معنا 

كرده است. به همين سبب، ترجمه ايشان صحيح نيست.
19) بقره، 259: «َكْيَف نُْنِشُزَها»

قرائت: عاصم، ابن عامر، حمزه و كسائي «نُنِشُزَها» و نافع، 
ابوعمرو و ابن كثير «نُنِشُرَها».120

ــوح رازي مى گويد:  ــير: ابوالفت لغت، حّجت قرائات و تفس
«ابن عامر و حمزه و كسائي و خلف خوانند «َكْيَف نُْنِشُزَها» 
ــر شين. و اين روايت ابوالعاليه است  به ضم نون و زاء و كس
از زيد بن ثابت و معاويه بن قّره از عبداهللا بن عباس انّه قال: 
ــاز الّرفع، اي كيف  ــا زاء فزّوها، اي اقراها بالّزاء. و االنش انه
ــز، اي رفعته فارتفع. و  ــزته فنش نرفعها و نزعجها. يقال: انش
منه نشوز المراة علي زوجها. و نشز الغالم اذا ارتفع. در اين 
استخوانها بنگر كه ما چگونه از زمين برداريم و بر يكديگر 
نشانيم. عبداهللا بن عباس و سّربي گفتند: نخرجها يعني بيرون 
ــائي گفت: ننتبها و نعظمها؛ برويانيم آن را و  آريم آن را. كس
بزرگ گردانيم. نافع و ابن كثير و ابوعمرو و يعقوب خوانند. 
ــرها» بالّراء و كسر الشين و  ــاّذ، قتاده و ايوب «ننش و در ش
ضم النون، اي نحييها. كه چگونه زنده كنيم آن را. يقال: انشر 
ــاَء  ــورا. قال اهللا تعالي: «ُثمَّ ِإَذا َش ــروهم نش اهللا الموتي، فنش
َأْنَشَرُه»،121 و قال تعالي: «َكَذلَِك النُُّشوُر»122».123 راغب در 
معناى نشز آورده است: «نَشز بر وزن فلس به معناي مكان 
مرتفع است. همچنين مصدر است به معناي بلند شدن «َوِإَذا 
ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا».124 همچنين نشز به معناي زنده كردن 

120 . التيسير في القراءات السبع، ص82.
121 . عبس، 22.

122 . فاطر، 9.
123 . روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ج4، ص22.

124 . مجادله، 11.

است به اعتبار آنكه نوعي بلندشدن و برخاستن است».125
ترجمه ها:

ــون آن را زنده  ــر نگر كه چ ــتخوانهاي خ ــدي: در اس ميب
مى گردانيم.

ــتخوانهاي خر بنگر كه چگونه آن  ــوح رازي: در اس ابوالفت
را زنده گردانيم.

ــه چگونه آنها را  ــتخوانهاي آن ك ــه اي: و بنگر در اس قمش
درهم پيوند مى دهيم.

ــواري خود نگاه كن كه  ــتخوانهاي مركب س مكارم: به اس
چگونه آنها را برداشته به هم پيوند مى دهيم.

فوالدوند: و به [اين] استخوانها بنگر چگونه آنها را برداشته 
به هم پيوند مى دهيم.

ــت  ــت در اين اس ــالف دو قرائ ــا: اخت ــه ترجمه ه مقايس
ــورت اول  ــتخوانها را به ص ــا اس ــُزها» يعني م ــه «نُنِش ك
ــتخوانها را دوباره  ــُرها» يعني ما اس بازمى گردانيم و «نُنِش
ــم. در بين مترجمان، ابوالفتوح رازي و ميبدي  زنده مى كني
ــي زنده كردن و  ــُرها» يعن ــه را به قرائت ابن عامر «نُنِش آي
ــاير قاريان  ــه قرائت س ــد ب ــكارم و فوالدون ــه اي، م قمش
ــُزها» يعني بازگرداندن و پيونددادن معنا كرده اند. از  «نُنِش
ــوح رازي و ميبدي با قرائت رايج  ــن رو، ترجمه ابوالفت اي

مطابقت ندارد.
َئاِتُكْم» ُر َعْنُكْم ِمْن َسيِّ 20) بقره، 271: «َو ُيَكفِّ

ــعبه، نافع، حمزه و  ــت: حفص و ابن عامر «يَُكِفُّر» و ش قرائ
كسائي «نَُكِفّْر» و ابوعمرو و ابن كثير «نَُكِفُّر».126

حّجت قرائات و تفسير: طبرسي در مجمع البيان مى گويد: 
«كسي كه آن را مرفوع خوانده بر دو وجه است: اول خبر 
ــرش «و نحن نكفر عنكم»  ــد و تقدي مبتداي محذوف باش
ــت و  ــتأنفه و مقطوع از قبلش اس ــه مس ــت؛ دوم اينك اس
ــترك بودن نيست، بلكه براي عطف  حذف عاطفه براي مش
ــت. كسي كه مجزوم خوانده آن  جمله اي به جمله ديگر اس
ــت  را بر موضع «َفُهَو َخْيٌر لَُكْم» حمل كرده و مانند آن اس
ــُه َوَيَذُرُهْم»؛127 زيرا «َفَال  ــه «َمْن ُيْضِلِل اهللاُ َفَال َهاِدَي لَ آي
ــَو َخْيٌر لَُكْم».  ــت مانند «َفُه ــاِدَي لَُه» در موضع جزم اس َه

125 . مفردات الفاظ القرآن، ص493.
126 . التيسير في القراءات السبع، ص84.

127 . اعراف، 186.
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ــت كه بعد آن بر  ــي كه با ياء خوانده به خاطر اين اس كس
لفظ افراد است. كسي كه با نون خوانده آن را به لفظ جمع 
ــپس آن را مفرد آورده است، همان گونه كه لفظ  آورده و س
ــپس آن را جمع مى بندد؛ مانند آيه:  ــرد را مى آورد و س مف
ــَرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِإلَى  ــْبَحاَن الَِّذي َأْس «ُس
الَْمْسِجِد اْألَْقَصى»128 و بعد از آن مى فرمايد: «الَِّذي بَاَرْكَنا 

َحْولَُه لُِنِرَيُه ِمْن َآَياِتَنا»».129
ترجمه ها:

128 . اسراء، 1.
129 . مجمع البيان لعلوم القرآن، ج1، ص661.

ميبدي: و گناه شما از شما بستريم.
ابوالفتوح رازي: و بپوشانيم از شما گناهانتان.

ــما را محو و مستور  ــه اي: و خدا برخي از گناهان ش قمش
دارد.

ــما را  ــمتي از گناهان ش ــات پنهان) قس ــكارم: و (صدق م
مى پوشاند.

فوالدوند: و بخشي از گناهانتان را مى زدايد.
مقايسه ترجمه ها: همان گونه كه مالحظه مى شود، ابوالفتوح 
ــر و مطابق قرائت  ــل متكلم مع الغي ــدي آيه را با فع و ميب
ابن كثير و ابوعمرو ترجمه كرده اند. ترجمه مكارم نيز محل 

فوالدوندمكارمقمشه ايرازيميبديشماره آيه
مطابقمطابقمطابقمطابقغير مطابق10
رساترينمطابقمطابقغير روانمبهم دو وجهي36
ناقصبهترينناقصناقصناقص51
مطابقمطابقمطابقغير مطابقمطابق74
مطابقمطابقمطابقغير مطابقمطابق83
مطابقمبهم دو وجهيمطابقغير مطابقغير مطابق83
ناقصناقصناقصناقصناقص90
ناقصناقصناقصناقصناقص105
مطابقغير مطابقمطابقمطابقمطابق106
رساترينمطابقمطابقمطابقغير مطابق119
مطابقمطابقمطابقغير مطابقمطابق125
مطابقمطابقمطابقغير مطابقمطابق140
مطابقمطابقمطابقغير مطابقمطابق165
ناقصمطابقناقصناقصمطابق177
مطابقمطابقمطابقغير مطابقمطابق191
ناقصناقصناقصناقصناقص197
مطابقغير مطابقغير مطابقغير روانغير مطابق210
مطابقمطابقغير مطابقمطابقمطابق229
مطابقمطابقمطابقغير مطابقمطابق236
ناقصناقصناقصناقصناقص254
مطابقمطابقمطابقغير مطابقغير مطابق259
مبهماشكال دارمطابقغير مطابقغير مطابق271

104141415مطابقها
610220غير مطابقها
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ــه، فاعل را «صدقات» در  ــت؛ زيرا او در اين آي تأمل اس
ــت، نه خدا، در حالي كه طبق نظر مفسران،  نظر گرفته اس
فاعل آن به خداوند بازمي گردد و او گناهان را مي پوشاند 
نه صدقات پنهان. ترجمه فوالدوندـ  صرف نظر از مشخص 
ــه اى مطابق و روان  نبودن فاعل فعل ـ و ترجمه الهى قمش

هستند.

نتيجه گيري 
1. نتايج بررسي اختالف قرائات سبع در آيات سوره بقره، 
نشان داد در 20 مورد (و دو مورد مشابه)، ترجمه ها متأثر 

از قرائات مي باشند.
ــده به طور  ــات در موارد ياد ش ــالف قرائ ــت اخت 2. كيفي

خالصه در جدول ذيل ارائه شده است:
ــا روايت حفص از قرائت  ــترين تطابق در ترجمه ب 3. بيش
عاصم در ترجمه محمدمهدي فوالدوند و كم ترين مطابقت 

در ترجمه ابوالفتوح رازي مالحظه مي شود.

4. در مواردي، يك يا چند ترجمه نواقصي نسبت به مفهوم 
ــه در جدول باال با عنوان «ناقص»  روايت حفص دارند ك

مشخص شده است.
5. رساترين ترجمه در تطابق با قرائت، از ميان پنج ترجمه 

مورد بررسي، ترجمه مرحوم فوالدوند مي باشد.
ــي موضوع تنها در سوره بقره ـ كه قريب  6. هرچند بررس
ــت ـ براي نتيجه قطعي كافي  يك دوازدهم قرآن كريم اس
ــت، اما از نتيجه همين ميزان مشخص مي شود: تمايل  نيس
ــاير قرائات است و  ميبدي به قرائت نافع مدني بيش از س
ــائي كوفي  ــل ابوالفتوح رازي به قرائات حمزه و كس تماي

بيش از ساير قرائات است.
ــن تمايل، احتماًال به رواج اين قرائات در حوزه هاي  7. اي
عام يا حداقل تخصصي قرآني و ديني در محدوده زندگي 
اين انديشمندان بازمي گردد كه در جاى خود، قابل بررسى 
ــود اين كار در كل قرآن و در حوزه  ــت. پيشنهاد مى ش اس

ترجمه و تفاسير مختلف انجام پذيرد.

ــين بن علي رازى،  ــم، ترجمه ابوالفتوح حس 1. قرآن كري
ــش محمد مهيار، قم، مطبوعات دينى، چاپ اول،  به كوش

1380ش.
ــه اى، تهران، دفتر  ــرآن كريم، ترجمه مهدى الهى قمش 2. ق

نشر فرهنگ اسالمى، چاپ دوم، 1377ش.
ــد، تهران،  ــه محمدمهدى فوالدون ــم، ترجم ــرآن كري 3. ق

انتشارات اسوه، چاپ اول، 1380ش.
ــيرازى، تهران،  ــه ناصر مكارم ش ــرآن حكيم، ترجم 4. ق

انتشارات تابان، چاپ چهارم، 1387ش.
5. قرآن كريم، ترجمه ابوالفضل رشيدالدين ميبدى، تصحيح 
ــى رواقى، تهران، ميراث  ــه: مهدى ملك ثابت و عل و مقابل

مكتوب و فرهنگ نگار ميبد، چاپ اول، 1388ش.
ــرب، تعليق:  ــان الع ــد بن مكرم، لس ــور، محم 6. ابن منظ
ــيري، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ اول،  علي ش

1408ق.

ــين بن علي، روض الجنان و روح  7. ابوالفتوح رازي، حس
ــق: محمدجعفر ياحقي و  ــير القرآن، تحقي ــان في تفس الجن
محمدمهدي ناصح، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان 

قدس رضوي، 1408ق.
ــيد محمدعلى، المفسرون حياتهم و منهجهم،  8. ايازى، س
ــاد اسالمى، سازمان چاپ و  تهران، وزارت فرهنگ و ارش

انتشارات، 1386ش.
ــنيم، تحقيق و ويرايش: على  9. جوادى آملى، عبداهللا، تس
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