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که بنا به نظر نگارنده ،عدم توجه به سیاق ،پیوسـتگی

 -1مقدمه
قرآنکریم کتابی جهـانی و جاودانـه اسـت و پیـام

و ارتباط بخشهـای مختلـف هـر مـتن موجـب ایـن

اقـوام عـره کـه بـرای همـه

لغزشهــا شــدهاســت .از ای ـن روی پــژوهش حارــر

بشریت فرستاده شدهاست ،اما از آن رو که همه مـردم

درصدد است تا با ژرربینی و بازکـاویِ دقیـقِ مـوارد

به زبان عربی آشـنایی ندارنـد ،رـرورت ترجمـه آن

استعمال «أنی» در قرآن؛ معنای ایـن واژه را در مـوارد

آشکار مـیشـود؛ لـذا ،از زمـان نـزول قـرآن تـاکنون

اختالفی ،با توجه به نظر لغتشناسان ،نظمآهنگ آیات

ترجمههای متعددی به زبانهای گوناگونی از آن ارائه

قرآن ،سیاق کلمات ،آیات ،جمـالت و حتـی سـوره،

شده ،که زبان فارسی از جمله آنهاست.

دیــدگاههای مفســران و فقهــا و روایــات رســیده از

الهی آن نه مخصـو

طبق گزارش تاریخ ،قدیمیترین ترجمـه بـه زبـان

اهلبیت(ع) مشخص نماید.

فارسی؛ ترجمه سـوره حمـد توسـس سـلمان فارسـی

در اینجا الزم است به تعریـف سـیاق و نقـش و

 )9918از آن

انواع و جایگاه آن در فهم قرآن اشارهای گـذرا داشـته

پــت ترجمــههای دیگــری توســس دانشــمندان و

باشیم .علی نجار؛ در کتاه «اصـول و مبـانی ترجمـه

عالقهمندان به کالم الهی ارائـه شـد؛ و هـر مترجمـی

قرآن» در این باره مینویسد« :یکى از اصول و نکـاتى

تالش نمـود تـا ترجمـه دقیـقتری ارائـه نمایـد .امـا

که مترجم قرآنکریم باید نسبت بـه آن آگـاهى کامـل

واژگان ،عبارات و جملههای متعددی در قرآن وجـود

داشته باشد ،التفات به سیاق آیات است که معضـالت

دارد که به خاطر چند معنایی ،کار را بـرای مترجمـان

ترجمه را مرتفع مىسازد ،زیرا براى درک بار معنـایى

دشوار ساخته و آنان را مجبور به گزینش یک معنـا و

الفاظ قرآن ،هرگز رجوع به کتب لغت معتبـر کفایـت

ترک معنای دیگر کردهاست.

نمىکند و باید به نحوه کاربرد آن لغت در سیاق آیات

اســت(عقیقی بخشایشـی9381 ،ش:

واژه «أنی» که در بیست و هشت آیه از قرآنکریم

نیز توجه نمود و فضاى آیات را مورد توجه قـرار داد

به کار رفته از همین قبیل است ،این واژه کـه گـاه در

که در این توجهها مقـاطع آیـات کمـک بسـیارى در

مقام شرط ،و گاهی دیگر در مقام استفهام به کار برده

درک صحیح روند آیات و فضاى مفـاهیم مـىنمایـد.

شده ،دارای چهار معناست« :کیـف؛ هـر گونـه  -هـر

مقصود از سیاق نیز سیر کلى یک جمله یا مجموعهاى

شکل» و «متی؛ هر زمانی» و «أین؛ هر جا» یا «من أین؛

از جملههاست که از رهگذر آن ،مفهوم خاصى به هم

از هر جا».

مىرسد .جریان کلى یک جمله بـه الفـا ى کـه در آن

با درنگ در ترجمههای قرآنی ،باید گفـت کـه در

بهکار رفته ،جهت معنایى خا

مىبخشـد و جریـان

ترجمه هجـده آیـه ،تقریبـاً اختالفـی بـین مترجمـان

کلى مجموعه یک متن ،به هر یک از جملههـایى کـه

نیست ،اما در ده مورد دیگر ،بین آنـان اخـتالر روی

در آن آمده ،جهت مفهومى ویژهاى مـىدهـد ،لـذا نـه

دادهاست ،بهطوری که در ترجمه آیه  993سوره بقره،

مىتوان یک لفظ را جداى از جملهاش معنا کرد و نـه

پنج نوع ترجمه مالحظه میشود ،این در حـالیاسـت

یک جملـه را جـداى از مجموعـهاى کـه در آن قـرار
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دارد .بنابراین ،معنایى که براى یک لفظ در نظر گرفته
شــود ،بایــد بــا بقی ـه اجــزاى جملــه تناســب داشــته
باشد»(نجار9389 ،ش:

 .2واژه «أنّی» در لغت
«أن ـی» در دو حالــت شــرط و اســتفهام اســتعمال
میشود ،بیشتر لغتشناسان برای آن چنـد معنـا ذکـر

.)39

درباره پیشینه این تحقیق نیز باید گفـت :پیرامـونِ
مبانی کلی ترجمه قـرآن و حتـی مقایسـه میـان چنـد
ترجمــه فارسـی ،آثــاری نگاشــته شــده کــه برخـی از
مهمترین آنها عبـارت اسـت از« :درسنامـه ترجمـه
قرآن» و «روششناسـی ترجمـه قـرآنکـریم» هـر دو
تألیف سید محمـدحسـن جـواهری؛ «منطـق ترجمـه
قــرآن» نوشــته محمــدعلــی ررــایی اصــفهانی و
«ترجمــههای ممتــاز قــرآن در تــرازوی نقــد» توســس
محمدعلی کوشا که کتاه اخیـر بـرای مقایسـه چنـد
ترجمه فارسی بـه نگـارش در آمـدهاسـت؛ همچنـین
مقــاالت فراوانــی دربــاره ترجمــه قــرآن از زوایــای

کردهاند.
الف .اسم مکان به معنای «أیـن؛ هـر جـا»؛ لسـان
العره این معنا را اولین و اصلیتـرین معنـا بـرای آن
مـــیدانـــد (ابـــنمنظـــور9411 ،ق :ج ،1

)431

مجمعالبحرین از «االرتشار» نقل کرده که «مـن أیـن؛
از هر جا» صحیح اسـت نـه «أیـن» بـه تنهـایی ،مگـر
نمیبینی کـه حضـرت زکریـا(ع) بـا دیـدن غـذاها و
میوههای تازه نزد حضرت مـریم(ع) بـا وجـود بسـته
بودن دره از او میپرسد« :أنی لک هذا؛ از کجا برای
تو آمده» ،حضرت مریم(ع) پاسخ میدهـد« :هـو مـن
عند اهلل»؛ از جانب خدا آمده اسـت(طریحی9418 ،ق:
ج ،9

.)91

گوناگون در مجله «ترجمان وحی» که مجله تخصصی

ب .اسم استفهام به معنای «کیف؛ هـر شـکل ،هـر

دربــاره ترجمــه قــرآن اســت توســس محققــان و

گونه»؛ در جمله «کیف زیـدٌ أصـحیحٌ أم سـقیمٌ؛ زیـد

اندیشمندان نوشته شدهاست؛ ولی پت از بررسی ایـن

حالت چگونه است آیا به سالمت هستی یا بیماری؟»؛

آثار ارزشمند در هیچ یک از این مآخذ مشـاهده نشـد

همین معنی مراد شده است .و نیز در آیـه «قَالَـت رَه

که درباره واژه «أنی» و عملکرد مترجمان درباره آیاتی

أَنىَ یکونُ لىِ وَلَدٌ وَ لَم یمسَسنىِ بَشَرٌ»(آلعمران)41 :؛

که این واژه در آنها بهکار رفته اسـت اثـری نگاشـته

(مریم) گفت :پروردگارا! چگونه بـراى مـن فرزنـدى

شدهباشند.

خواهد بود ،در حالىکه بشرى با مـن تمـاس نگرفتـه

بررسی تفاسیر قرآن نیز ذیل آیات مربوطـه نشـان
میدهد اگرچـه مفسـران بـه بحـ

دربـاره ایـن واژه

پرداختهاند ،ولی بیشتر نا ر به بح

تفسیری است تـا

ترجمه قرآن .بنابراین ،تحقیقی که بـهطـور ویـژه ایـن
واژه را در ترجمههای قرآن بررسی کند یافـت نشـد،
لذا این مقاله پاسخی اسـت بـه ایـن نیـاز و ازایـنرو،
میتواند در جای خود جدید باشد.

است؟!؛ واژه «أنی» بـه همـین معنـا آمـدهاسـت.خلیل
فراهیدی(فراهیـــــــــدی9411 ،ق :ج ،8
جوهری(جوهری9411 ،ق :ج ،3
اصفهانی(راغب9414 ،ق:

)311؛

 )9141و راغب

)11؛ بـرای واژه «أنـی»

همین دو معنا را ذکر کردهاند.
ج .اســم اســتفهام بــه معنــای «متــی؛ زمــان»؛ در
«لسانالعره» از «التهذیب ازهری» این معنا نقل شـده
است(ابنمنظـور9411 ،ق :ج ،1

)438؛ در جملـه
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«أنی جئتَ؛ کی آمدی؟»؛ همین معنـی در نظـر گرفتـه

مقایسه قرار میدهیم .این مترجمان عبارتنـد از :آیتـی،

شدهاست.

الهیقمشهایی ،پاینده ،خواجـوی ،ررـایی ،فوالدونـد،

هرگاه واژه «أنی» به معنای «متی» و «کیف» میآید

گرمــارودی ،مجتبــوی ،مشــکینی ،معــزی و مکــارم.

پت از آن باید فعل باشد؛ بنـابراین« ،أنـی» در حالـت

همچنین در بعضـی مـوارد از ترجمـههای دیگـر نیـز

شرط به معنای «أین» استعمال میشود؛ گفته میشـود:

استفاده شدهاست.

«أینیکن أکن» :هر کجا باشد من نیـز آنجـا هسـتم .در

از آن جــایی کــه بیشــترین اخــتالر و مناقشــه

حالت استفهام نیز به معنای «کیف»« ،أین» و «من أین»

ترجمهای ،پیرامـونِ ترجمـه واژه «أنـی» در آیـه 993

استعمال میشود؛ اما قول ازهری که آن را بـه معنـای

سوره بقره است که نه تنهـا مترجمـان و مفسـران کـه

«متی» در نظر گرفته ،نا ر به آیه «نِسَاؤُکم حَرثٌ لَّکـم

فقها را نیز دچار اختالر کـردهاسـت ،تعیـین معنـای

فَأتُوا حَرثَکم أَنىَ ِشـئتُم» اسـت کـه نمـیتوانـد وجـه

دقیق آن رروری به نظر میرسد ،بنابراین در آغاز بـه

صحیحی باشد .در ادامه علت انتخاه این معنـا بـرای

بررســی و بازکــاوی معنــای «أنــی» در آیــه مزبــور

«أنی» روشن میشود.

میپردازیم.

 .3بررسی واژه «أنّی» در قرآن
این واژه به صورت شرط یا استفهام  98مرتبـه در
قرآن تکرار شده ،که از این میانیک مرتبه بـه صـورت
شرط و بقیه موارد به شکل استفهام اسـت .اینـک بـه
بررسی این موارد میپردازیم:

« .1 .3نِسَاؤُکم حَرثٌ لَّکم فَأتُوا حَرثَکم أَنىَ ِشـئتُم
وَ قَدِّمُوا لِأَنفُسِکمُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعلَمُوا أَنَّکـم مللَـاقُوهُ وَ
بَشِّرِ المُؤمِنِین»(بقره.)993 :
همانطور که گفته شد مترجمان ،مفسـران و فقهـا
پیرامون مفهومِ این آیه اختالفات شدیدی دارند ،برای

مترجمــان در ترجمــه آیــات (بقــره،)911 ،941 :

روشن شدن این مطلب دیـدگاههای مختلـف دربـاره

(آلعمــران( ،)931 ،41 ،41 ،31 :مائــده( ،)11 :انعــام:

ترجمه این آیه را ارائه میدهیم .از مقایسـه مهمتـرین

( ،)919مریم( ،)91 ،8 :مؤمنون( ،)81 :عنکبوت،)39 :

ترجمههای فارسـی قـرآن(در بـیش از چهـل و یـک

(ســبأ( ،)19 :ی ـت( ،)33 :مــؤمن( ،)31 :دخــان،)93 :

ترجمه) در مجموع پنج دیدگاه درباره ترجمـه «أنـی»

(محمد( ،)98 :فجر)93 :؛ اختالفات چندانی ندارنـد و

میتوان یافت:

ترجمه همه آنها کـم و بـیش یکسـان اسـت ،لـذا از

الف .گروهی «أنـی» را بـه معنـای «أیـن؛ هرجـا»

بررسی آنها صررنظر مـیکنـیم؛ در ادامـه آیـاتی را

ترجمه کردهاند« :زنانتان کشتزار شما هستند ،هـر جـا

میکنیم که در ترجمه آنها بین مترجمان قـرآن

که خواهید به کشتزار خود درآیید»؛ اینان عبارتنـد از:

اخــتالرنظــر وجــود دارد و از ای ـن رهگــذر تــالش

آیتـــی ،اشـــرفی ،شـــعرانی ،مصـــبا زاده ،معـــزی،

میشود معنای دقیق آنها روشن شود.

صفیعلیشاه ،تاج التراجم و ترجمه المیزان.

بح

شایان ذکر آن که در این پـژوهش یـازده ترجمـه

ب .گروه دوم «أنـی» را مسـاوی «متـی؛ هرزمـان»

قرآن از مترجمان معرور و مشهور معاصـر را مبنـای

دانستهاند« :زنان شما ،محـل بذرافشـانى شـما هسـتند
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پت هر زمان که بخواهید ،مىتوانید بـا آنهـا آمیـزش

نکته قابل تأمل این کـه هرگـاه آیـهای بـار فقهـی

کنید»؛ این گروه عبارتند از :قرشی ،ارفـع ،بروجـردی،

خاصی برای مخاطب دارد بهتر آن است که مترجمـان

قمشهای ،طاهری ،کاویانپور ،صفارزاده ،مکارم ،تفسیر

قرآن به انتقال اهر آیه بسنده کنند و مسأله فقهـی را

آسان و گلی از بوستان خدا.

(در صورت لزوم) با تذکر نظریه مشهور در پینوشت

ج .مترجمانی دیگر هر دو معنای فـوق را بـا هـم

گوشزد کنند و توجه داشته باشند کـه همـه مخاطبـانِ

انتخاه کردهاند« :زنان شما کشتزار شمایند ،هر زمـان

ترجمه؛ مقلد آنها یا نظریه آنها نیستند و ایـن خـود

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

مــیتوانــد بــه تشــویش اذهــان بینجامــد(جواهری،

انصــــاریان ،گرمــــارودی ،ســــراج ،مجتبــــوی،

9388ش:

آیه مورد بح

مشکینی،یاسری ،نور و نسفی از این گروه هستند.
د .عدهایی دیگر هم« ،أنی» را «کیف؛ هرگونه ،هـر
شکل»؛ معنا نمودهاند« :زنان شما ،کشتزار شما هسـتند
پت هـر گونـه خواهیـد ،بـه کشـتزارتان آدرد آییـد»؛
پاینده ،خواجوی ،ررایی ،برزی ،پورجـوادی ،حلبـی،
رهنما ،مصطفوی ،فارسی ،انصاری ،پرتوی از قـرآن و
دهلوی این دیدگاه را انتخاه نمودهاند.
هـ .آخرین گروه «أنـی» را متـرادر بـا «هرجـا و
هرگونه» گرفتهاند و هر دو معنا را با هم ذکر کردهاند:
«زنانِ شما کشتزار شما هستند ،پت ،از هر جا آو هـر

.)993
نیز از همین قبیل است .این آیه بـه

خاطر حکم فقهی خاصی که دارد ،برای فهـم آن الزم
است از زوایای گوناگون مـورد بررسـی قـرار گیـرد،
بنابراین ،پت از بررسی روایات اسباه نزول آیـه ،بـه
بررسی سیاق آیه و تحلیل آرا و دیدگاههای مفسـران
و فقها پرداخته مـیشـود و از ایـن رهگـذر ترجمـه
صحیح آیه پیشنهاد میشود.
 .1 .1 .3بررسی سبب نزول آیه
در منابع شیعه و اهلسنت درباره سبب نزول آیـه،
روایات متفاوت و اقوال گوناگونی وجود دارد:

گونــهد کــه خواهیــد بــه کشــتزار خــود آدرد آییــد»؛

الف .از جابر نقل شدهاست که این آیه در تکذیب

فوالدوند ،فیض االسـالم و نـوبری جـز ایـن گـروه

و انکار گفتار یهودیان نازل شده ،زیرا آنان مـیگفتنـد

هستند.

که اگر مردی از پشت در قُبُل زن جماع کند ،فرزند او

همانطور که مشاهده میشود اختالر فراوانی در
ترجمه این آیه وجود دارد و تعیـین معنـای دقیـق آن
نیازمند فحص و تحقیق بیشتری است .از آنجایی کـه

احول به دنیا میآید(طبرسـی9491 ،ق :ج ،9
مجلسی9413 ،ق :ج ،18
،9

88؛

13؛ طبری9499 ،ق :ج

.)138

این آیـه از جملـه آیـات فقهـی محسـوه مـیشـود،

ب .حسن بصری گوید :یهودیان جمـاع بـا زن را

بسیاری از مترجمان در ترجمه ایـن آیـه تحـت تـأثیر

به صورت سرپایی انکار میکردند ،پت از آن حادثـه،

مبانی فقهی قرار گرفته و آیـه را بـه گونـهای ترجمـه
نمودهاند که با این گونه مبانی فقهی تضـاد و تناقضـی
نداشته باشد.

این آیه نازل شد(طبرسی9491 ،ق :ج ،9

.)88

ج .محمد بن ابراهیم بن محمد بن یحیى با اسـناد
از مجاهد روایت مىکند که دو سه بار قرآن را از آغاز
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تا انجام نزد ابنعباس خواندم و در هر آیـهاى توقـف
کرده معنى آن را میپرسیدم ،در مـورد ایـن آیـه ابـن

بــا همســرانتان آمیــزش نمایید(واحــدی نیشــابوری،
9499ق:

.)41

عبــاس گفــت :بعضــى قریش ـیان در مکــه از پــت و

و .امسلمه گوید :یکی از مهاجران وقتی به مدینـه

پیشزنان خویش کام مىگرفتند .وقتى به مدینه آمدنـد

آمدند با زنی از انصار ازدواج کرد و چون مهاجران در

و زن انصارى گرفتند و خواستند همان عمل را بکنند

مکه به شکلهای مختلف با زن جماع میکردنـد لـذا

زنان مانع شده ،گفتند :اجازه این کار را نمـىدهـیم ،و

خواست از پشت با وی جمـاع کنـد زن مـانع شـد و

) رسـید تـا

گفت باید از رسول خـدا(

) قضـیه را بپرسـد ،امـا

آنکــه آی ـه مزبــور نــازل گردید(واحــدی نیشــابوری،

وقتی خدمت رسول خـدا(

) رسـید حیـا کـرد کـه

قضیه شیوع یافت و به گوش پیغمبـر(
9499ق:

41؛ طبری9499 ،ق :ج ،9

.)131

بپرسد ،من از وی پرسیدم رسول(

) او را فرا خواند

د .سعید با اسناد از جابر روایت مىکند کـه یهـود

و آیه «نِسَاؤُکم حَرثٌ لَّکم فَأتُوا حَرثَکم أَنىَ ِشـئتُم» را

گفتند :هر کت زن را به زانـو درآورده ،بـر او درآیـد

بر او قرائت کرد ،در بعضی از روایات آمـده کـه آیـه

بچهاش احول شود ،آیه باال در جواه فرود آمـد ،کـه
نزدیکــى در فــرج بــه هــر صــورت باشــد اشــکالی
ندارد(واحدی نیشابوری9499 ،ق:
9411ق :ج ،4

 ،41نیشابوری،

.)913

هـ .کلبى از ابنعباس روایت مـىکنـد کـه چـون
مهاجرین به مدینه آمدند با انصـار و یهـود راجـع بـه
شیوههاى ادخال در فرج زن ،از رو به رو و پشت سر
صحبت مىکردند ،و یهود جز جمـاع از رو بـه رو را
روا نمىدانستند و مىگفتنـد :در کتـاه خـدا تـورات
آمدهاست که هر گونه نزدیکى جز به حالتى که زن بر
پشت افتاده باشد در نظر خـدا پلیـد اسـت ،و باعـ
لوچى و جنون بچه مىشود ،مسلمانان این سخن نـزد
رسول الله(

) بردند و گفتند« :شما میدانید کـه ،مـا

مذکور نازل شد(طبری9499 ،ق :ج ،9

.)131

ز .ابنعمر گوید :مردی در زمان رسول خـدا(

)

در دُبُر همسرش جمـاع کـرد ،سـپت از ایـن کـار در
ارطراه شد -در روایت دیگـری ،مـردم او را انکـار
کردند -پت از این حادثه ،این آیه نـازل شـد(هیثمی،
9418ق :ج ،3

391؛ العینــی ،بــیتــا :ج ،98

.)991
ح .عمر پیش رسول خدا(
شدم ،حضرت(

) آمد و گفت :هالک

) فرمود :چه چیزی باعـ

هـالک

شدن تو شدهاسـت؟ گفـت :دیشـب در دُبُـر همسـرم
جماع نمودهام ،پت از آن آیه مذکور نازل شـد(ثعلبی،
9499ق :ج ،9

939؛ ابنحجـر ،بـیتـا :ج ،8

.)949

در جاهلیـت و اســالم بــا زنــان از هــر ســو نزدیکــى

همانطور که مشـاهده مـیشـود روایـات اسـباه

مىکردیم ،اما یهود بر ما عیب مىگیرند ،در این حالت

نزول درباره این آیه متفاوت و متباین اسـت ،ایـنکـه

بود که خداى تعالى در تکذیب قول یهود آیـه مـورد

همه این حوادث دفعتاَ اتفاق افتاده باشند ،عیر عادی و

را نازل فرمود« :نِساؤُکم حَرثٌ لَکم» یعنی فَـرج

تقریباَ محال است؛ تکرار نزول آیه نیز ثابت نیسـت و

کشتزار نسل است ،هر طور که میخواهید مـیتوانیـد

هیچ مفسری قائل به تکرار نزول آیه نشده؛ الجرم باید

بح
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گفت :سبب نزول آیـه یکـی یـا حـداکثر چنـد مـورد

 .2 .1 .3دیدگاههای مفسران و فقها دربـاره آیـه و

نزدیک به هم از این حـوادث اسـت؛ دیـدگاه عمـوم

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

مفسران و همچنین قرائن و شـواهد مؤیـد روایـت و

فقهای اهلسنت

دیدگاه اول است ،یعنی آیه در تکذیب و انکار گفتـار

ِسـاؤُکم حَـرثٌ
غالب مفسران اهلسنت ذیل آیه «ن َ

یهودیان نازل شده ،زیرا آنان میگفتند :که اگر مـردی

لَّکم فَأتُوا حَرثَکم أَنىَ شِئتُم» پیرامون معنـای «أنـی» و

از پشت در قُبُل زن جمـاع کنـد فرزنـد او احـول بـه

میکنند؛ عمـوم مفسـران و

دنیامیآید(طبرسـی9491 ،ق :ج ،9

احکام مربوط به آیه بح

88؛ مجلسـی،

فقها معتقد هستند منظور از «حرث» در آیه« ،مورـع

13؛ طبـــــــری9499 ،ق :ج،9

نسل یا همان فرج» است نه خود زن ،ولی در این کـه

 .)138مؤید این مدعا ،عالوه بر این که در بعضـی

معنای «أنی» چیست چند نظر وجود دارد .مستند ایـن

از روایات دیگر سبب نزول ،به جـای «أنـزل»« ،قـرأ»

دیدگاهها روایات است که در مجموع این روایات بـه

آمده ،روایت شیخ طوسی بـا دو طریـق از معمـر بـن

پنج دسته تقسیم میشود:

9413ق :ج ،18

خالد از امام ررا(ع) است که در آن امام(ع) از معمـر
بن خالد میپرسد :درباره جماع بـا پشـت زنـان چـه
میگویند؟ به او گفتم که اهل مدینـه ـ و در روایـت

الف .روایاتی که در آنها «أنی» به معنـای «کیـف؛
هر شـکل؛ هرگونـه» اسـت؛ در نتیجـه ،ایـن روایـات
جِماع در قُبُل را به «هر شکل و گونه» تجویز میکنند.

دیگری اهلکتاه ـ در انجام آن عیبی نمیبینند؛ آنگـاه

طبری با اسناد خود از ابن عباس آورده که منظـور

امام (ع) فرمود :آیه در تکذیب و انکار گفتار یهودیان

از «فَأتُوا حَرثَکم أَنىَ شِئتُم» این است که «یَأتِیهَا کَیـفَ

نازل شده ،زیرا آنان میگفتند :اگر مردی از پشـت در
قُبُــل زن جمــاع کنــد فرزنــد او احــول بــه دنیــا
میآید(طوسـی9331 ،ش :ج ،1
،3

491؛ 9311ق :ج

.)41

شَا َ مَا لَم یَکُنیَأتِیهَا فِی دُبُرِهَا أو فِی الحَیض؛ هر طـور
که میخواهید بر آنها وارد شوید مـادامی کـه در دبـر
آنها و در زمان حیض نباشـد»(طبـری9499 ،ق :ج ،9
 .)139همچنین از ابی ابنکعب آورده که میگفت:

بنابراین ،بر اساس روایات اسباه نزول ،آیه در رد

منظور خداوند از آیه «فَأتُوا حَـرثَکم أَنـىَ ِشـئتُم» ایـن

گفتار یهودیان و جواز آمیزش با همسر در فرج از هر

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

طرر میباشد؛یعنی مطابق روایات سبب نزول« ،أنـی»

کیف شا إذا کان فی قُبُلها؛ بـا زنانتـان مـیتوانیـد بـه

به معنای «من أین :از هر جا» میباشد و محل آمیـزش

صورت ایستاده ،به پهلو ،خمیده ،از جلـو و از عقـب

نیز فَرج است و نه دُبُر .ولی استناد به روایات در ایـن

مادامی که در جلو باشد جماع کنید»(طبـری9499 ،ق:

امر کافی نیست بلکه باید سـیاق آیـه ،دیگـر روایـات

ج،9

 )133طبری ده روایـت را بـرای ایـن معنـی

اهلبیت(ع) و دیدگاه مفسران نیز مورد بررسـی قـرار

میآورد(طبری9499 ،ق :ج،9

گیرد تا مقصود آیه بهتر روشن شود کـه در ادامـه بـه
این مسأله پرداخته میشود.

.)134 -139

ه .روایاتی که معنای «أنی» را «مِن حی ُ شِئتُم» یا
«أی وجهٍ أحببـتُم» معرفـی مـیکنـد ،در نتیجـه ،ایـن
روایات جِمـاع در قُبُـل را از «هـر وجـه و هرگونـه»
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تجویز میکنند؛ طبری شش روایت را ذیـل ایـن معنـا

و کذا»؛ همانطوری که وقتـی حضـرت زکریـا(ع) از

قرار دادهاست .از جمله این روایات ،روایت ابن جُریر

حضرت مریم(ع) پرسید« :یَا مَریَمُ أَنَّی لَکِ هَــذَا» وی

از مجاهد است« :إئتُوا النِسا َ فِی غَیر أَدبَارِهِنَ عَلَی کُلِ

پاسخ داد« :هُوَ مِن عِندِ اللهِ» کـه بـا «أیـن» و «کیـف»

نَحوٍ؛ بر زنانتان به هر شکلی که میتوانید وارد شـوید

متقارهالمعنی هستند ،از این رو معانی آنهـا بـا هـم

مادامی که در دُبُر آنها نباشـد»(طبـری9499 ،ق :ج ،9

تداخل میکند و سامع را در حیـرت قـرار مـیدهـد،

 )131 -134طبــری گرچــه ایــن دو دســته را از

نتیجه آنکه راه تشخیص این معانی از هم نوع جوابی

همدیگر جدا نمودهاست ،ولی بـه نظـر مـیرسـد کـه

است که به آنها داده میشود؛ درباره آیه مـذکور نیـز

نتیجه یکی باشد و هر دو داللت بر یک امر میکند.

معانی «کیف شئتم»« ،حی

شئتم»« ،متی شئتم» و «أین

ج .روایاتی کـه در آن «أنـی» متـرادر «متـی؛ هـر

شئتم» نمی تواند صحیح باشد زیرا اگر گوینـدهای بـه

زمانی که» است ،طبری دو روایت در تأیید ایـن معنـا

دیگری بگوید «أنی تأتی أهلَک»؟ جواه میدهد« :من

ذکر میکند(طبری9499 ،ق :ج ،9

.)131 -134

قُبُلها أو من دُبُرها» ،همانطوری که از پرسش و پاسخ

د .دسته چهارم روایاتی است کـه «أنـی» متـرادر

از حضرت مریم(ع) گذشت .البتـه در آینـده خواهـد

شئتم» دانسته شده است ،طبـری

آمد که بسیاری دیگر از دانشمندان اهل سنت و شـیعه

معتقد است مفاد این روایات اباحـه وطـی دُبُـر زنـان

معانی «متی» و «أین» را برای واژه «أنی» برگزیدهاند و

است .بیشتر این روایات در منابع اهلسنت از ابنعمر

بنابراین از نظر حکم فقهی معنای دیگـری را بـا قبـل

نقل شـده؛ طبـری نُـه روایـت بـرای ایـن معنـا ذکـر

خواهد داشت.

«أین شئتم» یا «حی

 .)131 -131بـرای

بنابراین ،مطابق دیدگاه طبری معنا آیه چنین است:

نمونه نافع گوید :روزی پیش ابن عمر بودم این آیه را

«فَأتُوا حَرثَکم مِن حِی ُ شِئتُم مِن وُجُـوهِ المَـأتِی»؛ بـر

قرائت کردم ،به من گفت :میدانی این آیه درباره چـه

کشــتزارتان وارد شــوید از هــر وجــه و شــکلی کــه

کسی نازل شده؟ گفتم :نه؛ گفت :ایـن آیـه در جـواز

میخواهید» و مسلم است که دُبُر محل حرث نیسـت

جماع با زنان در دُبُـر آنهـا نـازل شـدهاسـت(ثعلبی،

پت این کیفیت از آمیزش به قُبُـل (فَـرج) اختصـا

میکند(طبری9499 ،ق :ج ،9

9499ق :ج ،9

.)939

هـ  .روایاتی که تفسیر آیه را جواز عزل میداند.

مییابد .ناگفته نماند که ایشان حرمت وطی دُبُـر را از
روایات اسباه نزول و اهر آیه برداشت نموده است.

طبری پت از نقل تمام روایات فوقالذکر ،و نقد و
بررسی دیدگاهها ،معنای «مِن أی وجـهٍ ِشـئتُم :از هـر

 .2 .2 .1 .3مفسران و فقهای شیعه

طرر که خواستید» را میپذیرد؛ اسـتدالل وی چنـین

اکثریت مفسران و عموم فقهـای شـیعه« ،أنـی» در

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

آیه «نِسَاؤُکم حَرثٌ لَّکم فَأتُوا حَرثَکم أَنىَ شِئتُم»(بقـره:

مذاهب میکند؛ اگر گویندهایی بگوید« :أنی لَـکَ هَـذا

 )993را به معنای «أین»یا «من أین» میدانند مهمترین

المالُ» منظورش این است که از چه وجهـی آن را بـه

دلیل آنان بعد از قول لغویون ،وجود روایات فراوان و

دست آوردهایی؟ پاسخ دهنده جواه میدهد«:من کذا

صــحیحی اســت کــه از اهــلبی ـت(ع) در ای ـن بــاره
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رسیدهاست .این روایات مبنای مترجمـانی اسـت کـه
معنــای «أیــن»یــا «مــن أیــن» را بــرای واژه «أنــی»
برگزیدهاند.

است(عیاشــی ،بــیتــا :ج ،9
9494ق :ج ،91

999؛ حــرعــاملی،

.)944

همانگونه که بیان شد میتوان گفـت :ایـن گونـه

نکتهای که باید به آن توجه داشت این اسـت کـه

روایات ،مبنای مترجمانی قرار گرفته کـه «أنـی» را بـه

بسیاری از فقها و مفسران قرآن معتقدنـد کـه مطـابق

دو معنای اخیر ترجمه نمودهاند .این در حالیاست که

مفاد روایاتی که واژه «أنی» به معنای «أین»یا «من أین»

ـ طبق آنچه در ابتدای بح

روشـن شـد ـ اکثریـت

است میتوان گفت که این گونه روایـات داللـت بـر

لغویین معنای اصلی و اولیه «أنی» را «أین»یا «من أین»

جواز وطی دُبُر دارد ،از این رو ،شهید ثانی در مسالک

میدانند و حمل آن را بر «متی» بدون قرینـه و شـاهد

گفته :مشهورترین روایـات خاصـه داللـت بـر جـواز

9141؛

دارند (شهید ثانی9493 ،ق :ج ،1

 .)39شـیخ حـر

نمــــیپذیرنــــد(جوهری9411 ،ق :ج ،3
فراهیـــدی9411 ،ق :ج ،8

311؛ ابـــنمنظـــور،

431؛ طریحــی9418 ،ق :ج،9

عاملی نیز در وسایل الشیعه ،ذیل بابی با عنوان «بَـاهُ

9411ق :ج ،1

السـرِّیِِ فِـی الـدلبُرِ»؛ نُـه
عَدَمِ تَحـرِیمِ وَط ِ الزَّوجَـِِ وَ ل

 )991و دانشــمندانی چــون ســید مرتضی(رســائل،

روایت دال بر حلیت وطی دبر را آورده ،که در برخی

9411ق :ج ،9

از آنها به آیهمذکور نیز استناد شـده اسـت(حرعاملی،

 )999و محقــق حلــی (9319ش:

.)948 -943

حقیقی «أنی» را فقس «أین» میدانند.

9494ق :ج ،91

)933؛ طوسی (9411ق :ج ،9
)913؛ معنــای

در مقابل ،روایـاتی دیگـر وجـود دارد کـه معـانی

ولی باید گفت که بهترین معنای واژه «أنی» که در

دیگر «أنی» را تأیید میکند؛ این گونه روایـات مبنـای

این آیه باید مبنای ترجمه نیـز قـرار گیـرد «متـی :هـر

مترجمانی قرار گرفته که «أنی» را به معـانی دیگـر آن

زمانی که» است .چرا که این معنا هماهنـگ بـا سـیاق

ترجمه نمودهاند ،برای نمونه:

آیه و آیات است و روایـاتی هـم در تأییـد آن وجـود

الف .مطابق دو روایت که هر دو از امام صادق(ع)
گزارش شده «أنی» به معنای «متی؛ هـر زمـان» تفسـیر

دارد ،بنابراین این معنا بر دیگر معانی ترجیح دارد .در
ادامه سیاق آیهمورد بررسی قرار میگیرد.

شده؛ که در آنها امام صادق(ع) فرمودهاست :منظـور

خداوند در آیات  999و  993بقره مـیفرمایـد« :وَ

این است که هر ساعتی که خواستید با آنـان نزدیکـی

یسئَلُونَک عَنِ المَحِیضِ قُل هُوَ أَذىً فَاعتَزِلُوا النِّسا َ فِی

991؛ قمی9414 ،ق :ج

المَحِـیضِ وَ ال تَقرَبُــوهُنَّ حَتَّــى یطهُــرنَ فَـذِذا تَطَهَّــرنَ

نمایید(عیاشی ،بیتا :ج ،9
،9

.)13

فَأتُوهُنَّ مِن حَی ُ أَمَرَکمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یحِـبل التَّـوَّابِینَ وَ

ب .مطابق چهار روایـت دیگـر «أنـی» بـه معنـای

یحِبل المُتَطَهِّرِینَ * نِساؤُکم حَرثٌ لَکم فَأتُوا حَـرثَکم

«کیف؛ هر گونه» تفسیر و ترجمـه شـدهاسـت .بـرای

أَنَّى شِئتُم وَ قَدِّمُوا لِأَنفُسِکم وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعلَمُوا أَنَّکـم

نمونه راوی میگوید :از امام صادق(ع) در مـورد آیـه

مُالقُوهُ وَ بَشِّرِ المُؤمِنِینَ»؛ یعنـی از تـو دربـاره عـادت

«نِساؤُکم حَرثٌ لَکم فَأتُوا حَرثَکم أَنَّـى ِشـئتُم» سـؤال

ماهانه آزناند مىپرسند ،بگـو :آن ،رنجـىاسـت .پـت

نمــودم ،امــام(ع) پاســخ داد :منظــور جمــاع در قُبُــل

هنگام عادت ماهانه ،از آآمیزش باد زنان کنـارهگیـرى
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همان «متی» اسـت؛

کنید ،و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند .پت چون

منظور از «أنی» در آیه مورد بح

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

بسیاری از مفسران قرآن نیز بر این عقیدهاند.

است ،با آنـان آمیـزش کنیـد .خداونـد توبـهکـاران و

ابنعاشور در اینباره گفتهاست که آیه مورد بح

پاکیزگان را دوست مىدارد * .زنانِ شما کشتزار شـما

مانند آیات اول و دوم سوره مائده اسـت ،در آیـه اول

هستند .پت ،از هر جا آو هر گونـهد کـه خواهیـد بـه

آمده است« :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوفُـوا بِـالعُقُودِ أُحِلَّـت

کشتزار خود آدرد آیید ،و براى شـخص خودتـان آدر

الصـیدِ
لَکم بَهیمَُِ الأَنعامِ إِالَّ ما یتلى عَلَیکم غَیرَ مُحِلِّی َّ

بهرهمندى از آنهاد پیشدستى کنید و از خدا پروا کنید

وَ أَنتُم حُرُمٌ» ،مطابق این آیه ،افراد مُحرِم نبایـد هنگـام

و بدانید که او را دیدار خواهید کرد ،و مؤمنان را آبـه

احرام صید کنند ،سپت در آیه بعـد خداونـد فرمـوده

این دیدارد مژده ده.

است« :وَ إِذا حَلَلتُم فَاصطادُوا»؛ یعنی تا زمـانی کـه در

همانگونه که مشاهده میشود این آیات نـا ر بـه

احرام هستید صید نمودن جایز نیست و زمانی کـه از

حکم زمانیاست که زوجین باید از نزدیکی و تمـاس

این حالت خارج شدید میتوانید صـید نمـودن جـایز

جنسی دوری نمایند و آن زمانی است که زن در حال

است( .ابن عاشور ،بی تا :ج،9

 )314از نظر آیـت

حیض به سر میبرد ،این ممنوعیت تا وقتی است کـه

اهلل مکارم معنای غالبی «أنـی» همـان «متـی» اسـت و

زن از خون حیض پاک شود و غسل نماید ،پت آن از

گــاهی در معنــای «أی ـن» بــه کــار م ـیرود( .مکــارم،

زوجین میتوانند عمل زناشویی انجام دهند .از طـرر

9314ش :ج ،9

 )949عالمه مغنیه نیز پت از نقل

دیگر این کـه در ایـن آیـه از لفـظ «حـرث» اسـتفاده

دیدگاههای مفسران ،معتقد است که اگرچه «أنـی» در

شدهاست میتواند نشانگر این باشد کـه جـواز حکـم

هر دو معنای «متی» و «أین» استعمال میشود ولـی در

نزدیکی شامل دُبُر نمیشود چرا که دُبُر محل حرث و

آیه «نِساؤُکم حَرثٌ لَکم فَأتُوا حَرثَکم أَنَّـى ِشـئتُم» بـه

کشتزار نیست ،در نتیجه گفتار کسانی که «أنی» را به

معنای «متی» است.

معنای «أین» گرفتهاند تا از این طریق جـواز نزدیکـی

فقیه معاصر قرآنی آیتاهلل صادقی تهرانـی نیـز در

دبر را نیز ثابت کنند صحیح نیست ،عالوه بر ایـن ،در

این باره چنـین گفتـهاسـت « :أنـی» در عبـارت «أنـی

آیـه پیشـین(بقــره )999 :پــت از اینکــه حکــم جــواز

شِئتُم» داللت بر مطلق زمان میکند و اگـر داللـت بـر

نزدیکی داده شده چنـین آمـده اسـت« :فَـأتُوهُنَّ مِـن

مکان میکرد باید عبارت اینگونه بـود« :أیـنَ ِشـئتُم»؛

حَی ُ أَمَرَکمُ اللَّهُ» که به اتفاق همـه مفسـران شـیعه و

همچنین ایشـان عـالوه بـر ایـن کـه معنـای زمـان را

سنی منظور از «حَی ُ» همان مکان فَرج و محل تولیـد

برگزیدهاسـت آن را اختصـا

بـه نزدیکـی در قُبُـل

نسل است .در نتیجه خداونـد بـا آوردن کلمـه «أنـی»

میداند(صادقی9331 ،ش :ج ،3

.)343

خواست زمان جواز نزدیکی با فَرج را مشخص کند و

پیشتر نیز گذشت که امام صادق(ع) در دو روایت

سیاق کالم اقتضا ندارد که «أنـی» بـه معنـایی دیگـر

معنای این کلمه را «متی» دانستهاست(عیاشی ،بیتا :ج

گرفته شود .بنابراین ،سیاق کالم اقتضـا مـیکنـد کـه

،9

991؛ قمی9414 ،ق :ج،9

.)13
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نتیجه کالم آن که با توجه به دیدگاههای لغـویین،

مجتبوی ،معزی و دستهای دیگر آن را به معنای «کجا»

استعماالت قرآنـی ،سـیاق آیـات ،روایـات رسـیده از

یا «به کجا» معنا نمودهاند؛ مجتبـوی« :همانـا خداونـد

اهلبیت(ع) ،و دیـدگاههای مفسـران دقیـقترین معنـا

شکافنده دانه و هسته است ،زنـده را از مـرده بیـرون

برای واژه «أنی» در آیـه «نِسـاؤُکم حَـرثٌ لَکـم فَـأتُوا

مىآورد و بیرونآرنده مرده از زنده است .ایـن اسـت

حَرثَکم أَنَّى شِئتُم»(بقره )993 :همان «متی» اسـت کـه

خداى شما ،پت کجا گردانیده مىشـوید؟!» .مشـکینی

داللت بر مطلق بودن زمان نزدیکی میکند و بنابراین،

نیز هر دو معنا را با هم انتخاه کردهاست« :این اسـت

ترجمه پیشنهادی آیه چنین است« :زنانِ شما کشتزار

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

شما هستند .پت ،هر زمانی که خواهید بـه کشـتزار

باز گردانده مىشوید؟!».

خویش آدر قُبُلد آیید» .البتـه بایـد توجـه داشـت کـه

این اختالرِ مترجمان در میان مفسـران نیـز دیـده

زمانهایی که عمل زناشـویی در آنهـا شـرعاً ممنـوع

میشود و به نظر میرسد اختالر مترجمـان ناشـی از

است تخصصاً از محل بح

خارج میباشد.

در ادامه به بررسی دیگر موارد اختالفـی در آیـات
قرآن پرداخته میشود ،امـا بـه دلیـل ایـنکـه بررسـی
تفصیلی هر یک به سانِ مورد بـاال خـارج از حوصـله
یک مقاله است لذا ایـن مـوارد بـه صـورت اختصـار
بررسی میشوند.

تفاوت در انتخاه مبنای تفسیری آنهاست .بـه عنـوان
نمونه ابوحیان اندلسـی(9491ق :ج،4
ابیحاتم رازی از ابـنعبـاس(بیتـا :ج،4
طبــری(9499ق :ج ،8
(9491ق :ج ،3
ج ،4

 ،)919ابـن
،)9313

 ،)981ابــنکثیــر دمشــقی

 ،)913طبرسی(طبرسـی9491 ،ق:

 ،)194آلوســی (9491ق :ج ،4

 )991و

گروهی دیگر« ،أنـی» را بـه معنـای «کیـف؛ چگونـه»
« .2 .2 .2 .3إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الحَـب وَ النَّـوَى یخُـرِجُ
الحَىَّ مِنَ المَیتِ وَ مخرِجُ المَیتِ مِنَ الحَى ذَالِکـمُ اللَّـهُ
فَأَنىَ تُؤفَکونَ»(انعام)11 :
در ترجمه این آیه بین مترجمـان اخـتالر اسـت،

تفسیر نموده؛ در حالی که قرطبی(9334ش :ج ،1
 ،)44ابن ابـی حـاتم رازی(بـیتـا :ج ،4
قرشـی(9311ش :ج ،3
ج ،3

،)9313

 ،)911کاشــانی(9333ش:

 ،)438گنابــادی(9418ق :ج ،1

 )999و

عدهای «أنی» را «چگونه» ،گروهی دیگر آن را «کجـا»

عدهای ،آن را به معنای «أین؛ کجا ،بـه کجـا» در نظـر

یا «به کجا» معنا نمودهاند و دسته سوم آن را به هر دو

گرفتهانــد ،ســمرقندی نی ـز هــر دو معنــا را برگزی ـده

معنا گرفتهاند .آیتی ،ررـایی ،فوالدونـد ،گرمـارودی،

است(سمرقندی ،بیتا :ج ،9

.)411

مکارم و عدهای دیگر« ،أنی» را «چگونه» معنا کردهاند؛

اما با توجه به بافت و سیاق آیه و نظرات مفسـران

ترجمــه آنــان چنــین اســت :گرمــارودی« :خداونــد

محقق ،ترجمه نمودن «أنی» به معنای «کیف؛ چگونـه»

شکافنده هسته و دانه است ،زنـده را از مـرده بیـرون

دقیقتر مینمایـد؛ زیـرا خداونـد در ایـن آیـه دربـاره

مىآورد و بیرون آورنده مرده از زنده است ،این است

چگونگی آفرینش گیاهان ،بیرون آوردن زنده از مـرده

خداوند پت چگونه (از حق) بازتان مىگردانند؟»؛ این

و بالعکت صحبت مـیکنـد« :إِنَّ اللَّـهَ فَـالِقُ الحَـب وَ

در حالیاست که قرشی ،قمشهای ،پاینده ،خواجـوی،

النَّوَى یخرِجُ الحَىَّ مِـنَ المَیـتِ وَ مخـرِجُ المَیـتِ مِـنَ
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الحَـىِّ» ،لــذا در آخــر آیـه مـیفرمایـد :بــا ایـن همــه

النَّصَرَى المَسِیحُ ابنُ اللَّهِ»(بقـره ،)911 :لـذا خـدای از

نشانههای روشن بر قدرت خدای ،چگونه از خداونـد

این گفته آنان ا هار شـگفتی و تعجـب مـیکنـد ،کـه

رویگــردان م ـیشــوید و ب ـه ســوی غی ـر خــدا روی

چگونه چنـین بـد قضـاوت مـیکننـد« :ذَلِـک قَـولُهُم

مینهید« :ذَالِکمُ اللَّهُ فَأَنىَ تُؤفَکون».

بِأَفوَاهِهِم یضَاهِؤُنَ قَولَ الَّذِینَ کفَرُوا مِن قَبلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ
أَنىَ یؤفَکونَ»(توبه .)31 :در سوره منافقون نیز از اینکه

 « .2 .2 .3 .3قَــاتَلَهُمُ اللَّ ـهُ أَنــى یُؤفَکــون»(توبــه31 :؛
منافقون)4 :
این قسمت از آیه ،بخش پایانی آیات  31توبه و 4

آنــان بــا آن همــه دالیــل وارــح بــر اثبــات نبــوت
پی ـامبر(

) در ــاهر ،بــرای حفــظ جــان خــود بــه

پیامبر(

) ایمان میآورند و حتی سوگندهای سخت

منافقون است ،مترجمان بر سر معنـای «أنـی» در ایـن

مـیخورنــد ،ولـی در بــاطن بــه او کافرنــد ،متعجــب

آیه نیز اختالر دارند تا جـاییکـه مترجمـی آن را در

میشود« :اتخَّذُوا أَیمَانهُم جُنًَِّ فَصَدلوا عَـن َسـبِیلِ اللَّـهِ

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

إِنهلم سَا َ مَـا کـاَنُوا یعمَلُـون»(منـافقون)9 :؛ از ایـنرو

بالعکت ترجمه نمودهاست .بعضی نیز هر دو معنـا را

خداوند آنها را دشمن پیامبر(

) معرفی مـیکنـد و

با هم انتخاه نمودهاند.

دستور مـیدهـد از آنـان برحـذر باشـد« :هُـمُ العَـدُول

ابتدا به این اختالر در سوره توبه بنگریـد :آیتـی،

فَاحذَرهُم قَاتَلَهُمُ اللَّهُ»(،منافقون )4 :بنـابراین تعجـبِ

پاینــده ،ررــایی ،فوالدونــد ،گرمــارودی ،مجتبــوی،

قرآن ،از علت رویگردانی آنان است ،در نتیجه معنـای

مشکینی و مکارم« ،أنی» را «چگونه»؛ قرشی ،قمشهای،

«چگونه» صحیحتر است.

خواجوی ،معزی و دستهایی دیگر آن را «کجا» ترجمه

زمخشــــری(9381ش :ج ،9

نمودهاند .در سوره منافقون نیـز ررـایی ،خواجـوی،

 ،)149ابــن جــزی(9493ق :ج ،9

گرمــارودی ،مجتبــوی و مکــارم معنــای «چگونــه» را
برگزیده ،در حالیکه آیتی ،قرشـی ،قمشـهای ،پاینـده،
فوالدونــد ،مشــکینی ،و معــزی بــه «کجــا» ترجمــه
نمودهاند.
آنچه صحیحتر به نظر میرسد این است که معنای
«چگونه» در هر دو مورد دقیقتر است ،زیرا در هـر دو
سوره مراد خداوند این است که با ایـن همـه دلیـل و
برهــان روشــن و اســتوار چگونــه از حــق و حقیقــت
منحــرر م ـیشــوند و راه افــک و درور را در پ ـیش
میگیرند به طوری که مسیح(ع) و عزیـر(ع) دو تـا از
انبی ـای کــرام اله ـی را بــه عنــوان فرزنــدان خداونــد
میشمارند« :وَ قَالَتِ الیهُـودُ عُزَیـرٌ ابـنُ اللَّـهِ وَ قَالَـتِ

رازی(9491ق :ج ،93

934؛ ج ،4
 ،)333فخــر

31؛ ج ،31

،)141

طبرســــی(مجمع البیــــان9491 ،ق :ج ،91

441؛

جوامـــــــع الجـــــــامع9498 ،ق :ج ،4

،)918

913؛ ج ،94

،)311

آلوســــی(9491ق :ج ،1
شبر (9499ق:

 ،)198قاسـمی(9498ق :ج ،1

 )313و طباطبایی(9491ق :ج ،91

 ،)989در هـر

دو سوره «أنی» را به معنـای «کیـف؛ چگونـه» تفسـیر
نمودهاند.
« .2 .2 .4 .3فَذَالِکمُ اللَّهُ رَبلکمُ الحقل فَمَـا ذَا بَعـدَ
الحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنىَ تُصرَفُون»(یونت)39 :
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مترجمان در این آیه نیـز بـه چـالش افتادهانـد ،از
یازده ترجمهای که ما به عنوان نمونه انتخاه کردهایم،

 )9119و ابنعاشور(بیتا :ج،99

عباس(بیتا :ج،3
.)14

آیتی ،قمشهای ،خواجـوی و معـزی« ،أنـی» را «کجـا»
ترجمــه نمــوده و بقی ـه (پاینــده ،ررــایی ،فوالدونــد،

« .2 .2 .5 .3قُل هَل مِن شُرَکاَئکمُ مَّن یبدَؤُا الخلقَ

گرمــارودی ،مجتبــوی ،مشــکینی و مکــارم) معنــای

ثـمُ یعِیـدُهُ قُـلِ اللَّـهُ یبـدَؤُا الخلـقَ ثـمُ یعِیـدُهُ فَـأَنىَ

«چگونه» را پذیرفتهاند.

تُؤفَکون»(یونت.)34 :

ترجمه آیتی« :این اللَّه پروردگار حقیقى شماسـت،
بعد از حقیقت جز گمراهـى چیسـت؟ پـت بـه کجـا
روى مىآورید؟»
ترجمــه ررــایی « :و ای ـن خــدا ،پروردگــارِ حــق
شماست ،و بعد از حق ،چه چیزى جز گمراهى وجود
دارد؟! پـــت چگونـــه (از حـــق) روى گردانیـــده
مىشوید؟!»

اختالفاتی که در آیه پیش بود در اینجا نیز وجود
دارد ،و از آنجایی که این آیـه در سـیاق همـان آیـات
قرار گرفته ،لـذا همـان مباحـ

در اینجـا نیـز تکـرار

میشود از این رو درباره این آیه بح

نمیکنیم.

 « .2 .2 .6 .3یأَیهَّا النَّاسُ اذکرُوا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَیکمُ
هَل مِن خَالِقٍ غَیرُ اللَّهِ یرزُقُکم مِّنَ السَّمَا ِ وَ الأَرضِ لَـا
إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَأَنىَ تُؤفَکون»(فاطر.)3 :

این در حالیاست که با توجـه بـه سـیاق آیـات و

اختالر در ترجمه «أنی» در این آیه نیـز همچـون

)

آیات پیشین مشهود است .آیتـی ،قمشـهای ،ررـایی،

دستور مـیدهـد کـه از مشـرکان بپرسـد :رازق شـما

فوالدوند ،گرمـارودی و مکـارم ترجمـه «چگونـه» را

کیست؟ مالک گوشها و چشمهای شما کیست؟ چـه

برگزیدهاند؛ قرشی ،پاینده و معزی «کجا» معنـا نمـوده

کســی زنــده را از مــرده و مــرده را از زنــده بیــرون

در حالیکه مجتبوی و مشکینی طبق روش معمولشان

میآورد؟ تدبیر امـور در دسـت کیسـت؟ آنـان قطعـاً

هر دو معنا را انتخاه کردهاند .قائالن به قـول اول در

خواهند گفت :خداست« :قُل مَن یرزُقُکم مِّنَ السَّمَا ِ وَ

دیگر ترجمـهها بیشـتر اسـت ،چیـزی کـه در بیشـتر

الأَرضِ أَمَّن یملِک السَّمعَ وَ الأَبصَارَ وَ مَن یخرِجُ الحَىَّ

تفاســیر نیــز مــیتــوان دیــد ،مفســرانی همچــون

مِنَ المَیتِ وَ یخرِجُ المَیتَ مِنَ الحَى وَ مَن یـدَبِّرُ الـأَمرَ

،)333

جمالت پیشین که در آنهـا خداونـد بـه پیـامبر(

فَسَیقُولُونَ اللَّهُ»(،یونت )39 :حال که به ایـن حقیقـت
اعترار دارید و میدانید خدای حق اسـت چگونـه از
او رویگردانید و به باطل گرایش دارید .بیشتر تفاسیر
نیز با ما همعقیدهانـد بنگریـد :طبرسـی(مجمعالبیـان،
9491ق :ج ،1

 ،)933شوکانی (9494ق :ج،9

 ،)119ابوحیــــان اندلســــی(9491ق :ج ،3
ابنکثیر(9491ق :ج،4

طبرســــی(مجمعالبیــــان9491 ،ق :ج ،8
ابوحی ـان اندلس ـی (9491ق :ج ،1
(9498ق :ج ،4

 ،)914زمخشری(9381ش :ج ،3

 ،)118ابــن کثیـر(9491ق :ج ،3
رازی(9491ق :ج ،93
ج ،3

 ،)94بیضــاوی
 ،)419فخــر

 ،)993الهیج ـی (9313ش:

 ،)113فــیضکاشــانی(9333ش :ج ،4

،)13

 )939و بسیاری مفسران محقق دیگر« ،أنی» را «کیف؛

 ،)933ابن ابیحاتم از ابـن

چگونــه» تفس ـیر کردهانــد .در مقابــل عــده قلیل ـی از
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،)911

آیتــی ،ررــایی ،گرمــارودی و مکــارم «أنــی» را

مفســران همچــون :ســمرقندی(بیتــا :ج،3

 ،)14قرشــی

«چگونه» ؛ قمشهای ،خواجوی ،پاینده و معـزی آن را

 )99و نجفی سـبزواری(بیتـا :ج

«کجا» و بقیه هر دو معنا را با هـم در نظـر گرفتهانـد.

 )413معنای «کجا» یا «به کجا» را برگزیدهانـد؛

این اختالر در بـین ترجمـههای دیگـر نیـز مشـهود

ابــوالفتــو رازی(9418ق :ج ،93
(9311ش :ج ،1
،1

عالمه طباطبایی نیز آن را به معنی «متی؛ زمان» ترجمه
نموده که دیدگاهی شاذ و غیر متناسب بـا سـیاق آیـه
است.

است.
نظمآهنــگ آیــات  1و  3کــه در آن صــحبت از
خلقت آسمان و زمین ،تحوالت شب و روز ،گـردش

آنچه میتواند ما را بـه معنـای صـحیحتر نزدیـک

خورشید و ماه ،خلقت انسان و مراحل آن ،وآفـرینش

سازد ،توجه به سیاق آیات است ،در این آیـه پرسـش

انواع حیوانات برای انسانهاست؛ پت از آن ،از جهت

از این مطلب است که این همه امکانات حیاتی که در

استبعاد و تعجب میفرماید :چگونه از اطاعت خـدای

اختیار شما قرار گرفته ،منشأ اصلی و سرچشمه آنهـا

که فرمانروایی همه موجودات از آن اوست و معبودی

کیست؟ آیا خالقی غیر از خدا از آسـمان و زمـین بـه

جز او نیسـت رویگـردان هسـتید .از ایـن رو ترجمـه

شما روزی میدهد؟ آیا اگر او رحمت خود را بر شما

پیشنهادی برای واژه «أنی» معنای«چگونـه» اسـت .بـه

بفرستد بازدارندهایی هست؟ یـا اگـر آن را منـع کنـد

عبــارات برخ ـی از مفســران در تفس ـیر آی ـه بنگری ـد:

کسی میتواند مانع شود؟« :مَّا یفـتَحِ اللَّـهُ لِلنَّـاسِ مِـن
رَّحمٍَِ فَلَا مُمسِک لَهَا وَ مَا یمسِک فَلَا مُر ِسـلَ لَـهُ مِـن
بَعدِهِ وَ هُوَ العَزِیزُ الحَکیمُ»(فـاطر ،)9 :پـت ایـن همـه
نعمت خدا را به یاد داشته باشید« :اذکرُوا نِعمَـتَ اللَّـهِ
عَلَیکمُ» ،و بدانید تنها او شایسته پرستش است با ایـن
حال و با این همه دالیل وارح ،چگونه به سوی باطل
منحرر میشوید بـه جـای اهلل در برابـر بتهـا سـجده
میکنید .با این بیان کامل ،روشن شـد معنـای «کیـف؛
چگونه» دقیقتر است.
« .2 .2 .7 .3خَلَقَکمُ مِّن نَّفتٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنهَا

ابوحیان اندلسی در تفسیر ادبی خود در تفسیر این آیه
میگوید« :فَأَنَّى تُصرَفُونَ :أیکیف تعدلون عـن عبادتـه
إلى عبـادة غیـره؟»؛ چگونـه از عبـادت او بـه سـوی
عبــادت غیـر او روی مـیآوریـد؟(ابوحیــان اندلســی،
9491ق :ج ،1

 )981شـیخ طوسـی نیـز در تبیـان

بعد از ترجمه «تُصرَفُون» به «تُؤفَکون»؛ مینویسد« :أی
کَیفَ تَنقَلِبوُن عَن ذَلک إلى اِتخاذِ اآللِهِِ سواه»؛ چگونه
از عبادت خدای به سـوی خـدایان دیگـر رویگـردان
شدهاید»(شیخ طوسی9411 ،ق :ج،1

.)1

تفاســیری همچــون غرایــب القرآن(نیشــابوری،
9493ق :ج ،1

 ،)393تفسیر المظهری(المظهـری،

9499ق :ج ،8

 ،)918بیـــان المعـــانی(مالحویش

زَوجَهَا وَ أَنزَلَ لَکمُ مِّنَ الأَنعَـامِ ثَمَانِیـَِ أَزوَاجٍ یخلُقُکـم

آلغـــازی9389 ،ق :ج ،3

 ،)191فـــتح القـــدیر

فىِ بُطُونِ أُمَّهَاتِکم خَلقًا مِّن بَعدِ خَلقٍ فىِ ُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

(شــوکانی9494 ،ق :ج ،4

 ،)191جوامــع الجــامع

ذَلِکمُ اللَّـهُ رَبلکـم لَـهُ المُلـک لَـا إِلَـاهَ إِلَّـا هُـوَ فَـأَنىَ

(طبرســـی9499 ،ق :ج ،3

 ،)441تفســـیرالقرآن

تُصرَفُون»(زمر)3 :

الوجیز(شـــبر9499 ،ق:

 ،)433الفـــواتح االلهیـــه

تحلیل و نقد معنای واژه «أنی» در ترجمههای فارسی قرآن (با تاکید بر نقش سیاق در ترجمه) 39

(نخجــوانی9111 ،م :ج ، 9

 )949بــه هم ـین معنــا

اشاره کردهاند.

 .9بسیاری از واژگـان قـرآن ماننـد واژه «أَنـى» را
نمیتوان تنها با مراجعه بـه کتاههـای لغـت ترجمـه

اگر گفته شود که معنای «کجا» هم صحیح اسـت،

کرد؛ برای ترجمه صحیح این گونه واژگان و عبارات،

پاسخ ایـن اسـت کـه معنـای «کجـا» در اینجـا قطعـاً

عالوه بر مراجعه به کتب لغـت و اسـتعماالت قرآنـی

اعتباری است ،یعنی از سوی حق بـه باطـل رفـتن ،از

واژه ،باید از سیاق گفتـار اعـم از سـیاق کلمـه ،آیـه،

توحید به سوی شرک رفتن؛ در این صورت برگشـت

آیات ،جمالت و حتی سوره و همچنین روایـات نیـز

آن به استبعاد و تعجب از چگونگی این عمـل اسـت.
بنابراین ،ترجمه پیشنهادی همان «چگونه» است.
« .2 .2 .8 .3ذَالِکمُ اللَّهُ رَبلکم خَالِقُ کـلِّ شـىَ ٍ لَّـا
إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَأَنىَ تُؤفَکون»(مؤمن)39 :
« .2 .2 .9 .3وَ لَئنِ سَأَلتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَیقُولُنَّ اللَّـهُ
فَأَنىَ یؤفَکون»(زخرر)81 :
سبک و سیاق اختالفات و پاسخهای آنها در این
دو آیه نیز ،همچون آیه پیشین (شماره « :.1 .3خَلَقَکمُ
مِّن نَّفـتٍ وَاحِـدَةٍ  )»...اسـت ،لـذا از تکـرار مطالـب
خودداری میکنیم.
نتیجهگیری

بهره برد.
 .9واژه «أنی» در قرآن بیست و هشت مرتبه تکرار
شده که در ترجمـه هجـده مرتبـه آن بـین مترجمـان
اختالفی دیده نمیشود .در بقیه موارد برخی مترجمان
فارسی زبان قرآن بسیار لغـزش داشـته و نتوانسـتهاند
معنای مقصود را در آیه تشخیص دهند.
 .3از میان موارد اختالفی ،بیشترین اخـتالر میـان
مترجمان در ترجمه آیه  993سوره بقره قابل مشـاهده
است .مترجمان برای این واژه در آیه مزبور پنج معنـا
ذکر کردهاند .برخی مترجمـان تنهـا بـه چنـد ترجمـه
بسنده نموده و برخی همه را با هم آوردهاند .پژوهش
حارر نشان داد که بهترین معنا برای ایـن واژه همـان
معنای زمانیه (مَتَی) است.

همانگونه که گذشت این مقالـه بـا هـدر تبیـین

 .4از آنجایی که تبیین برخـی واژگـان و عبـارات

جایگاه انواع سیاق در ترجمـه و نقـش کلیـدی آن در

قرآنی به جهت قـرار گـرفتن در آیـاتی خـا

و بـه

تبیین و روشن نمـودن واژگـان و عبـارات قرآنـی بـه

خاطر داشـتنِ بـار معنـایی اعتقـادی و فقهـی ،بحـ ِ

بررسی و تحلیل معنای واژه «أنـی» بـه عنـوان نمونـه

بیشتری را می طلبد ،ازاینرو ،در این مقاله ،آیـه 993

پرداخته است ،نویسنده تالش کـرده تـا بـا توجـه بـه

بقره نسبت به دیگر آیات مطالب بیشتری را بـه خـود

سیاق آیات ،معنای صحیح این واژه را در موارد بهکار

اختصا

داده است.

رفته تبیین کند و از این رهگذر به نقد و بررسی یازده
ترجمه معرور قرآن درباره معنای ایـن واژه پرداختـه
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 .9ابن ابی الجمهور ،محمد بن زین الـدین ،غـوالی

 .93اندلســى ،محمــد بــنیوســف( 9491ق) ،البحــر

الدینیـه(9413ق)،

المحیس فى التفسیر ،تحقیق :صدقی محمدجمیل،

اللئالی العزیزیه فی االحادیـ
قم :بینا.

 .3ابن جزى غرناطى ،محمد بـن احمـد( 9493ق)،
التســهیل لعلــوم التنزیـل ،تحقیـق :دکتــر عبــداهلل
خالدى ،بیروت :دار االرقم.

 .4ابن حجرعسقالنی ،احمد بـنعلی(بـیتـا) ،فـتح
الباری بشر صحیح البخاری ،ج ،8الطبعه الثانیه،
بیروت :دار المعرفِ للطباعِ و النشر.

 .1ابن حزم ،علی بن احمد(9341ق) ،االحکـام فـی
اصول االحکام ،مصر :مکتبه الخانجی.
 .3ابن حنبل ،احمد بـن محمـد(9491ق) ،المسـند،
بیروت :دارالحیا التراث العربی.
 .1ابن قدامه ،عبد الرحمن(بـیتـا) ،الشـر الکبیـر،
بیروت :دار الکتاه العربی للنشر و التوزیع.
 .8ابن کثیر دمشقى ،اسماعیل بـن عمـرو(9491ق)،
تفسـیر القــرآن العظـیم ،تحقیـق :محمــد حسـین
شمت الدین ،بیروت :دار الکتب العلمیِ.

 .1ابن ماجه ،محمد بن یزیـد(9499ق) ،سـنن ابـن
ماجه ،بیروت :دار الفکر.

 .91ابن منظـور ،محمـد بـن مکـرم(9411ق) ،لسـان
العره ،ج ،9قم :نشر أده الحوزة.
 .99ابوالفتــو رازى ،حس ـین بــن علــى9418( ،ق)،
روض الجنان و رو الجنان فـى تفسـیر القـرآن،
تحقیــق :دکتــر محمــدجعفــر یــاحقى ،دکتــر
محمدمهدى ناصح ،مشـهد :بنیـاد پـژوهشهـاى
اسالمى آستان قدس رروى.

 .99ابوداود ،سلیمان بن اشع (9491ق) ،سـنن ابـی
داود ،بیروت :دار القبله للثقافه االسالمیه.

بیروت :دار الفکر.
 .94آلغــازى ،عبــدالقادر( 9389ق) ،بی ـان المعــانى،
دمشق :مطبعِ الترقى.

 .91آلوسى ،سید محمود( 9491ق) ،رو المعانى فى
تفسیر القرآن العظـیم ،تحقیـق :علـى عبـدالبارى
عطیِ ،بیروت :دارالکتب العلمیه.

 .93البهوتی ،منصـور بـن یـونت(9498ق) ،کشـار
القناع ،تحقیق :أبو عبد اهلل محمـد حسـن محمـد
حسن إسـماعیل الشـافعی ،بیـروت :دار الکتـب
العلمیِ.

 .91بیضاوى ،عبداهلل بن عمر( 9498ق) ،أنوار التنزیل
و أسرار التأویل ،تحقیـق :محمـد عبـد الـرحمن
المرعشلى ،بیروت :دار احیا التراث العربى.

 .98ترمــذی ،محمــد بــنعیســی(9499ق) ،الجــامع
الصحیح سنن الترمذی ،بیروت :داراحیا التـراث
العربی.
 .91ثعلبى نیشابورى ،احمـد بـن ابـراهیم( 9499ق)،
الکشف و البیان عن تفسیر القـرآن ،بیـروت :دار
إحیا التراث العربی.

 .91جوهری ،اسماعیل بن حماد(9411ق) ،الصـحا
فی اللغه ،تحقیق :أحمد عبد الغفور العطار ،الطبعه
الرابعه ،بیروت :دار العلم للمالیین.

 .99حرعاملی ،محمـد بـن حسـن(9494ق) ،وسـائل
الشیعه ،الطبعِ الثانیِ ،قـم :مؤسسـِ آلالبیـت(ع)
إلحیا التراث.

 .99حویزی ،عبد علی بـن جمعـه(9491ق) ،تفسـیر
نور الثقلین ،تحقیق :سید هاشم رسولی محالتـی،
قم :انتشارات اسماعیلیان.
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 .93رازی ،ابن أبی حاتم(بیتا) ،تفسیر القرآن العظیم،
بیروت :المکتبِ العصریِ.

 .94راغــب اصــفهانى ،حســین(9414ق) ،مفــردات

 .34شــهیدثــانی ،زی ـن الــدین بــن عل ـی( 9491ق)،
الروره البهیه فـی شـر اللمعـه الدمشـقیه ،قـم:
منشورات مکتبِ الداوری.

القرآن ،الطبعِ الثانیِ ،تهران :دفتر نشر کتاه.

9493(...................................... .31ق) ،مســــــالک

 .91زبی ـدی ،مرتض ـی(9494ق) ،تــاج العــروس مــن

األفهام ،ج ،1قم :مؤسسِ المعارر اإلسالمیِ.

جــواهر القــاموس ،بی ـروت :دار الفکــر للطباعــِ
والنشر والتوزیع.

 .93زمخشــری ،محمــود( 9381ق) ،الکشــار عــن
حقائق غـوامض التنزیـل و عیـون االقاویـل فـی
وجوه التاویل،مصر :شرکِ مکتبِ مصـطفى البـابی
الحلبی.
 .91ســمرقندى ،نصــربن محمــد(بیتــا) ،بحرالعلــوم،
تحقیق :د .محمود مطرجی ،بیروت :دار الفکر.

 .98سیوطى ،جالل الدین 9414( ،ق) ،الـدر المنثـور
فى تفسیر بالمأثور ،قم :کتابخانه آیِ اهلل مرعشـى
نجفى.

 .91شــبر ،ســید عبــداهلل( 9499ق) ،تفســیر القــرآن
الکریم ،بیروت :دار البالغِ للطباعِ و النشر.

 .31شریفالهیجى ،محمد بنعلى( 9313ش) ،تفسیر
شریفالهیجى ،تحقیق :میر جالل الدین حسـینى
ارموى (محدث) ،تهران :دفتر نشر داد.
 .39شــریفمرتضــى ،علــی بــن حســین(9411ق)،
الرسائل ،تقدیم :السید أحمد الحسـینی ،قـم :دار
القرآنالکریم.
9491(.......................................................... .39ق)،
االنتصار ،قم :مؤسسِ النشر اإلسالمی.
 .33شوکانی ،محمد بن علی(9494ق) ،فـتح القـدیر،
دمشق ،بیروت :دار ابن کثیر ،دار الکلم الطیب.

 .33صادقیتهرانـی ،محمـد(9331ش) ،الفرقـان فـى
تفسیر القـرآن بـالقرآن ،قـم :انتشـارات فرهنـگ
اسالمى.

 .31طباطبائی ،سید محمدحسـین(9491ق) ،المیـزان
فــی تفســیر القــرآن ،قــم :منشــورات جماعــِ
المدرسین فی الحوزة العلمیِ.

 .38طبرسی ،فضل بن حسن (9491ق) ،تفسیر مجمع
البیــان ،تحقیــق و تعلیــق :لجنــِ مــن العلمــا
والمحققین األخصائیین ،بیروت :مؤسسِ األعلمی
للمطبوعات.

9498(......................................... .31ق) ،تفســــــیر
جوامع الجامع ،ج ،9قم :مؤسسِ النشر اإلسالمی.
 .41طبرى ،ابو جعفـر محمـد بـن جریـر( 9499ق)،
جــامع البی ـان فــى تفس ـیر القــرآن ،بی ـروت :دار
المعرفه.
 .49طریحی ،فخرالدین9418( ،ق) ،مجمع البحـرین،
تحقیق :السـید أحمـد الحسـینی ،الطبعـِ الثانیـِ،
تهران :مکتب النشر الثقافِ اإلسالمیِ.

 .49طوسی ،محمـد بـن حسـن( 9331ش) ،تهـذیب
األحکام ،تحقیق وتعلیق  :السید حسن الموسـوی
الخرســان ،الطبعــِ الرابعــِ ،تهــران :دار الکتــب
اإلسالمیِ.

9311(........................................... .43ق) ،االستبصار
فی ما اختلف من االخبار ،تحقیق وتعلیق :السـید
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حسن الموسـوی الخرسـان ،تهـران :دار الکتـب
اإلسالمیِ.

 .14قرطبــى ،محمــد بــن احمــد( 9334ش) ،الجــامع
ألحکام القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو.

9411(......................................... .44ق) ،التبیان فـی

 .11قمی ،علی بنإبـراهیم(9414ق) ،تفسـیر القمـی،

تفس ـیر القــرآن ،ج ،9تحقی ـق وتصــحیح :أحمــد

تصحیح وتعلیق وتقدیم :السید طیـب الموسـوی

حبیب قصیر العاملی ،مکتب اإلعالم اإلسالمی.

الجزائــری ،قــم :مؤسســِ دار الکتــاه للطباعــِ

 .41عاملی ،علی بن یونت(بیتا) ،الصراط المسـتقیم،
تصحیح وتعلیق :محمد الباقر البهبـودی ،المکتبـِ
المرتضویِ إلحیا اآلثار الجعفریِ.

 .43عقیقی بخشایشی ،عبدالرحیم(9381ش) ،طبقات
مفسران شیعه ،قم :نوید اسالم.
 .41عیاشی ،محمد بن مسعود(بیتا) ،تفسیر العیاشی،
تحقیق :الحاج السید هاشم الرسـولی المحالتـی،
تهران :المکتبِ العلمیِ اإلسالمیِ.
 .48العینی ،محمود بن احمد(بیتا) ،عمدة القاری فی
شر صحیح البخاری ،بیروت :دار إحیا التـراث
العربی

 .41فخر رازى ،محمـد بـن عمـر( 9491ق) ،مفـاتیح
الغیب ،الطبعِ الثالثِ ،بیـروت :دار احیـا التـراث
العربى.
 .11فراهیدی ،خلیل بن احمد(9411ق) ،کتاه العین،
تحقیــق :الــدکتور مهــدی المخزومــی ،الــدکتور
إبراهیم السامرائی ،الطبعِ الثانیِ ،قم :مؤسسـِ دار
الهجرة.
 .19ف ـیض کاشــانی ،محمــد بــن مرتض ـی(9493ق)،
تفسیر الصافی ،الطبعِ الثانیِ ،تهران :مکتبِ الصدر.

 .19قاسمى ،محمد جمال الدین 9498( ،ق) ،محاسن
التاویل ،تحقیق :محمد باسل ،بیروت :دارالکتـب
العلمیه.

 .13قرشى ،سید علىاکبر( 9311ش) ،تفسـیر احسـن
الحدی  ،تهران :بنیاد بعثت ،چاپ سوم .

والنشر ،الطبعِ الثالثِ.

 .13کاشانى ،مـال فـتح اهلل( 9333ش) ،تفسـیر مـنهج
الصادقین فى الزام المخالفین ،تهران :کتابفروشـى
علمى.

 .11کحالنی ،محمـد بـن اسـماعیل(9311ق) ،سـبل
السالم ،مراجعِ وتعلیق :الشیخ محمد عبد العزیـز
الخــولی ،الطبعــِ الرابعــِ ،مصــر :شــرکِ مکتبــِ
مصطفى البابی الحلبی.
 .18کلینــی ،محمــدبن یعقــوه (9331ش)،الکــافی،
تصحیح :علی أکبر غفاری ،الطبعِ الثالثـِ ،تهـران:
دارالکتب اإلسالمیِ.

 .11گنابادى ،سلطان محمـد( 9418ق) ،تفسـیر بیـان
السعادة فـى مقامـات العبـادة ،بیـروت :مؤسسـِ
األعلمی للمطبوعات ،چاپ دوم.

 .31مبــارکفوری ،صــفی الــرحمن(9491ق) ،الرحیـق
المختــوم بحــ

فــی الســیره النبــوه ،بیــروت:

دارالکتب العلمیه.
 .39مجلسـی ،محمــد بــاقر(9413ق) ،بحــار األنــوار،
تحقیق :السید إبـراهیم المیـانجی ،محمـد البـاقر
البهبــودی ،بی ـروت :دار إحی ـا التــراث العرب ـی،
الطبعِ الثالثِ.،

 .39محقق حلی ،جعفر بنحسن( 9319ش) ،الرسائل
التسع ،تحقیق :ررا استادی ،قـم :مکتبـِ آیـِ اهلل
العظمى المرعشی.
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 .33مظهــرى ،محمــد ثنــا اهلل( 9499ق) ،التفســیر
المظهرى ،تحقیق :غالم نبـى تونسـى ،پاکسـتان،
مکتبِ رشدیه.
 .34مکارم شیرازی ،ناصر(9314ش) ،تفسـیر نمونـه،
تهران :دار الکتب اإلسالمیِ.

 .31نجار ،علـی(9389ش) ،اصـول و مبـانی ترجمـه
قرآن ،رشت :نشر مبین.
 .33نخجــوانى ،نعمــت اهلل بــن محمــود(9111م)،
الفواتح االلهیه و المفاتح الغیبیه ،مصر :دار رکـابى
للنشر.

 .31نمله ،عبدالکریم بن علی(9499ق) ،اتحـار ذوی
البصائر بشر رورِ النا ر فی اصول الفقه علـی
مذهب االمام احمـد بـن حنبـل ،ریـاض :مکتبـِ
الرشد.

 .38نیشابوری ،مسلم بـن حجـاج(9411ق) ،صـحیح
مسلم ،بیروت :دار الفکر.
 .31نیشابورى ،نظام الدین حسنبن محمد(9493ق)،
تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقـان ،تحقیـق:
شیخ زکریا عمیرات ،بیروت :دار الکتب العلمیه.
 .11واحدى نیشابوری ،على بـن احمـد 9499( ،ق)،
اســباه نــزول القــرآن ،تحقی ـق :کمــال بس ـیونى
زغلول ،بیروت :دار الکتب العلمیِ.

 .19هیثمـی ،علـی بــن ابـی بکــر( 9418ق) ،مجمــع
الزوائد ،بیروت :دار الکتب العلمیِ.

.

ترجمههای قرآن:

 .19الهـــیقمشـــهاى ،مهـــدى( 9381ش) ،ترجمـــه
قرآن(الهــى قمشــهاى) ،قــم :انتشــارات فاطمــِ
الزهرا  ،چاپ دوم.،

 .13آیتى ،عبدالمحمد(9314ش) ،ترجمه قرآن(آیتى)،
چاپ چهارم ،تهران :انتشارات سروش.
 .14پاینده ،ابوالقاسم(9311ش) ،ترجمه قرآن(پاینده)،
تهران :نشر جاویدان.

 .11خواجــوى ،محمــد( 9491ق) ،ترجمــه قــرآن
(خواجوى) ،تهران :انتشارات مولى.
 .13ررـــایى اصـــفهانى ،محمـــدعلى و همکـــاران
(9383ش) ،ترجمه قرآن(ررایى) ،قـم :موسسـه
فرهنگى دارالذکر.

 .11فوالدونــد ،محمــدمهــدى( 9491ق) ،ترجمــه
قرآن(فوالدوند) ،تهران :دار القرآن الکریم.
 .18گرمارودى(9384ش) ،ترجمه قرآن(گرمارودى)،
تهران :انتشارات قدیانى ،چاپ دوم.

 .11مجتبوى ،سید جاللالـدین 9319(،ش) ،ترجمـه
قــرآن(مجتبــوى) ،تحقیــق :ویراســتار حســین
استادولى ،تهران :انتشارات حکمت.

 .81مشـــــکینى ،علـــــى( 9389ش) ،ترجمـــــه
قرآن(مشکینى) ،قم :الهادى ،چاپ دوم.

 .89معـــزى ،محمـــدکـــا م( 9319ش) ،ترجمـــه
قرآن(معزى) ،قم :انتشارات اسوه.

 .89مکــارم شــیرازى ،ناصــر 9313( ،ش) ،ترجمــه
قرآن(مکارم) ،قم :دار القرآن الکریم ،چـاپ دوم.
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