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 چکیده

(    یلهع امها  لیاضها و عظمهت بر کنندهدالت اتیآ رامونیپ بح  ن،یقیار نزد مهم ح مبا از یکی
 ست،ین کسانی تیوا و امامت درباره سنت اهل و عهیش مذهب یکالم یهاارضشیپ ازآنجاکه. است

 از متهأثر یاارسه زبهان بهه اتیهآ نیها ةترجمه نیبنهابرا ؛نگرندینم کسانی امامت مسئله به  روه دو نیا
 هاآن از یبرخ ندارند؛ یکسانی د اهید بارهنیدرا سنت اهل مترجمان البته. است یکالم هایارضشیپ

 نیها زیهن یبرخه. انهد راته کهاربه ترجمه در را خود یدتیعق یهاارضشیپ ،یورزغرض با و آ اهانه
 یاارقهه صهباتتع بهه زدن دامهن از زیآمسهکوت یموضع با و اندنداده دخالت ترجمه در را مفروضات

 نیقیاهر رانمفسهال  یآرا و معتبهر اتیهروا از یر یهبههره ضهمن است آن بر پژوهش نیا. اندکرده زیپره
 ،یدهلهو  سهنت اههل یریتفسه ههایترجمه نتریشاخص ،(   یعل اما  لیاضا و امامت اتیآ رامونیپ

 نیها از. نهدک لیهلتح و یبررس را( یرازشیمکار  و ینیمشک ،یاقمشه یاله  عهیش و( یانصار و دلخر 
 ههایتعصهب و یکالم یهاارضشیپ ریتأث ،یاحتمال هایقوالت و هاضع  انیب از پس توانیم رهگذر
 ،یکالمه یمبهان مطهاب، توانیم آن بر اازون. ساخت انینما تر،یدق سنت اهل هایترجمه در را موجود
 .داد قرار سنجش مورد یعیش هایترجمه در را اتیآ نیا یمحتوا حیصح انتقال

هیا  کالمیی.فیر نقد ترجمۀ قرآن، امامت و فضیللت علیی (، ، شیل  واژگان کلیدی:

                                                           
 E-mail: mirahmadi_a@khu.ac.ir )نویسندة مسئول  
 E-mail: fatahifateme70@yahoo.com 
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 مقدمه

اریخ اسال  تمباح  عقیدتی، تفسیری و روایی است که در ّول  نیترمهمامامت از  مسئله
امهت از نظهر شهیعه و ام ازآنجاکههآن سخن  فته نشده است.  اندازهبهی امسئلهدرباره هیچ 

ود، از بیت   ( منصبی الههی اسهت و امها  بایهد از سهوی خهدا تعیهین شهاهلپیروان مکتب 
زء اهرو  جه سنت اهلاز نظر  کهیدرحالآید، می شمار بههای اعتقادی اصول دین و ریشه

 شود.دین و دستورهای عملی محسوب می
آن  نگرنهد و تعریه  واحهدی ازامامهت یکسهان نمهی مسهئلهبدیهی است این دو  روه به 

ن صهریح صال و بیهااز میان ار  اسالمی، تنها امامیه بر آن است که اما  باید توسط ن ندارند.
است کهه  آشکار نامعصو  پیشین تعیین  ردد؛ زیرا اما  باید معصو  باشد و عصمت امری 

ر  ص( جز خدای متعال، کسی بدان علم ندارد. از ّرای بها توجهه بهه روش و مهنش پیهامب
ناسهانده شه و وی را بهه مهرد  خود را نصب و بر او نهص کهردآید که اما  پس از از  می

 (.292 ه 291: 1392 ّوسی و عالمه حلالی،  باشد
  امور ها است و آ اهی بر آن راهگشای تماقرآن کریم که سرچشمة ایاض علو  و دانش

 مسهئلهقیم، ّور مست. آیاتی که به1مهم پرداخته شده است:  مسئلهدو بخش به این  دراست 
ّهور تی کهه بهه. آیها2کنهد؛ از آن بح  مهی وضو بهدهد و ت را مورد توجاله قرار میامام

ی کهردن یهک مقدمهه واضهح عقلهکنهد؛ کهه بها ضهمیمهبح  مهی مسئلهغیرمستقیم از این 
مها  علهی تهر از اشود، کسهی شایسهته ترجیح مرجو  بر راجح قبیح است( نتیجه  راته می

 (.178 ه 177ن9: 1375 مکار  شیرازی،  ر  ص( نیستری امالت بعد از پیامب  ( برای رهب
ران اهریقین، معمهواً در تبیهین مضهمون  باوجود آیات او  به جهت اخهتال  مبنهایی مفسهال

 وضهو بهکه در تفاسیر امامیه، مقا  واای اما  علی   ( اتفا  نظر وجود ندارد. چنان هاآن
 هی وجهود دارد. برخهی از ونهه، چند سهنت اهلدر تفاسیر  کهیدرحالترسیم شده است. 

مفسالران با رویکردی منصفانه و مبتنی بر احترا  به یهادکرد امها  علهی   ( و اضهایل ایشهان 
ای از کنهار آیهه ورزی و تعصالب یا بدون ههیچ اشهارهاند. در مقابل، برخی با غرضپرداخته
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موجهود در ایهن اند و روایات تفسهیری کنند؛ یا آنکه ظواهر آیات را توجیه کردهعبور می
 دانند.زمینه را ساختة شیعیان می

 امامهت و در این میان، توجه مترجمان اارسی زبان قهرآن از اهریقین نیهز در ترجمهة آیهات
سهنالت ههلاکهه برخهی از مترجمهان شباهت به مفسالران نیست. چناناضایل اما  علی   ( بی

بات ارقهه   دور ی از مسهیر انصهاابدون توجه بهه روایهات معتبهر و بها لحها  کهردن تعصهال
. تفاسهیر متعصهبانه اسهت ها بیشهتر از ونه ترجمهکردن ااکار مخاّبان ایناند. منحر شده

ص نداشهتن مخاّبهان -آن بهه دلیل این امر وجود استفادة همگانی از ترجمة قرآن و تخصهال

ز اکامهل و بهه دور  باانصها بنهابراین بهر متهرجم قهرآن از  اسهت  ؛صورت نسهبی اسهت
  ونه آیات بپردازد.و دقتی خاص به ترجمة این بامهارتای، ت ارقهتعصالبا

ان تهرین مترجمهمههم کالمهی ههایارضپیش نقد و در پژوهش حاضر به تحلیل ازآنجاکه
ط بها تهرین آیهات مهرتبپردازیم، به جهت رعایت حجم مطالب تنها بهه شهاخصاریقین می

یم. در کنهن حضرت است، اشاره میصراحت درباره آامامت و اضایل اما  علی   ( که به
ا در رهیم تا مها دارائه می سنت اهلویژه تفاسیر ادامه ارزیابی مختصری از تفاسیر اریقین به

 سنت اهل هایتوان ترجمهها یاری رساند. مطاب، این شیوة جدلی میبخش ارزیابی ترجمه
ا بهخش نیز بپایان هر  را بر اساس مناب  معتبری تفسیری خودشان مورد سنجش قرار داد. در

ر زمینهة ههای کالمهی داهرضعنوان ترجمة بر زیده، میزان پایبندی مترجمان شیعه به پیش
 امامت را ارزیابی خواهیم کرد.

ون آیهات های صهورت  راتهه پیرامهپیشینة تحقی، نیز باید یادآور شد که پژوهش ةنیدرزم
رزیهابی ات  راتهه و تحلیهل و امامت و اضایل، غالبهاً بها تمرکهز بهر تفاسهیر اهریقین صهور

ا های مرتبط بهرویکرد مترجمان چندان مورد توجه نبوده است. با این حال برخی از تحقی،
 از: اندعبارتتحلیل و نقد مترجمان اهل سنت 

از ابهراهیم اهال . ایهن تحقیه، کهه بها « نقد و بررسی ترجمه شاه ولی اهلل دهلهوی»مقالة  -1
 در ترصهحیح و تردقیه، ترجمهة بهه دسهتیابی باهد اته تمرکز بر مباح  ادبی صورت  ر

 اسهت. دسهتاورد دهلهوی اهللولهی شهاه ترجمهة ادبهی ه انالی شناسیآسیب در کنکاش صدد
 و اشههتباه دارای دهلههوی اهللولههی شههاه ترجمههة کههه دهههدمی نشههان پههژوهش ایههن از حاصههل
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 غیهره و واژ ان کاربرد در یزد  یعرب واژ ان، ترجمة نحو، و صر  حوزة در خطاهایی
 (.60 ه 43: 1393است  ر.ک: اال ،   راته قرار بررسی و نقد مورد که بوده

به قلم محمد علهی « دل خر  مصطفی دکتر زا قرآن تفسیری ترجمه نقد و معرای»مقالة  -2
ه صهدد ارائهکوشا. این پژوهش که در دو شماره از اصلنامة ترجمان وحی انتشار یااتهه، در

رجمة خر  دل بوده اسهت؛ ههر چنهد نقها، ضهع  و مهوارد نقهد آن نقا، قوت و ضع  ت
 رجمة خر تبیشترین حجم مقاله را به خود اختصاص داده است. نگارنده بدون پرداختن به 

بة ادبهی دل ذیل آیات امامت و اضایل، بر اساس ترتیب مصح  اشکااتی را که بیشتر جن
مهة صهحیح کند و ترجة او  وارد میو تفسیری و عد  رعایت زبان معیار را دارد بر ترجم

 (.73 ه 48: 1381؛ 63 ه 37: 1380 ر.ک: کوشا،  رودیم هاآنرا ذیل 
 خهر  مصهطفی و اوادونهد مهدی محمد کریم قرآن جمهتر تطبیقی بررسی»پایان نامه  -3

 ر دانشهکدهدمیرقادری که  اهلل به راهنمایی اضل پیشوایی از محمدجواد« (اول جزء ده  دل
رائهه اانسهانی دانشهگاه شهیراز، داها  شهده اسهت. تمرکهز ایهن پهژوهش بهر  علو  و ادبیات

 مثبهت هاییویژ  تفسیری و ادبی مناب  به استناد با سپس و ترجمة او  بوده اختالاات دو
دپهایی از ر چیههاست. در این اثر که با رویکرد ادبی نگاشته شهده اسهت،  شده بیان منفی و
 (.1387 پیشوایی،  شودهای کالمی یاات نمیش ارضپی

 ضرت علی )ع(آیات امامت ح -1
ت، جهز رسالت اما  معصو    ( در بسیاری از جهات هماهنگ و هماننهد رسهالت انبیها اسه

ن امهه دهنهدة همها ذار اصلی دین نیستند، بلکهه ادشود و پایهنازل نمی هاآنآنکه وحی بر 
 آنجاکههازیسهت و نز ّری، انتصاب الههی راه پیامبرانند؛ بنابراین راهی برای تعیین اما  جز ا

امهور  و آ هاهی بهر آن راهگشهای تمها  اسهت ههادانشکتاب اهلل سرچشمة ایاض علو  و 
از آن  وضهو بهامامهت را مهورد توجالهه قهرار داده و  مسهئلهصورت مستقیم است، آیاتی به

قهرآن  تدر این قسمت برخی از آیها .(159 ه 157ن9: 1375شیرازی،  مکار  کندبح  می
 کنیم:امامت حضرت علی   ( تصریح کرده است، بیان می مسئلهکه مستقیماً به 
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 االمر( آیۀ اولی1-1
 (.59 نساءن (ْْأَمْرِ مِنکموْلىِ الْیَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُ)

 ارزیابی تفسیری

اه یکسهانی و اّاعت از وی دید  «االمراولی»تعبیر  ةدربار سنت اهلپیروان مذهب شیعه و 
وایهات ر و نیز رشیعی با استناد به اّال  در آیه و شواهدی از آیات دیگ ندانشمندا ندارند.

یشهوایان پاامهر را تنهها مصهدا  اولهی ،(سهنت اههلهور شمناب  م مخصوصاًمتواتر معنوی  
 (.389ن4: 1417ّباّبایی،   دالقولندانند و در این نظر متف،معصو  می

بهر  «المیرااولیی»عنهوان  ههاآنپن  حدی  نقل کرده که در همه  ،حاکم حسکانی ذیل آیه
ی  از خهود در نخستین حد. شده استداده تطبی،  (یک مصدا  روشن عنوانبهعلی   (  

ونهد شرکای من کسانی هسهتند کهه خدا :کند که وقتی پیامبر  ص( ارمودحضرت نقل می
ه اسهت، از آن آیهه شهریفه را نهازل کهرد هاآنرا قرین خودش و من ساخته و درباره  اهآن

ل انت قا« سهتندچه کسانی هاامر ای پیامبر خدا اولی» م ن هُحضرت پرسید : یا نبی اهلل مَ

 (.189ن1: 1411،  حسکانی هستی هاآنتو نخستین  ارمود: ؛«اوّلهم
 منضهنهان آ د؛اناامر پذیراتهرا بر عصمت اولی نیز دالت آیه سنت اهلران برخی از مفسال
 کننهدمهی اامر بر اهل حل و عقد، بر مشروعیت اّاعهت مطله، از آنهان تأکیهدتطبی، اولی
انشمندان امت داامر را به والیان و ، اولیسنت اهلولی اکثر  .(144ن10: 1420 اخررازی، 
حکم  ا  آنان باارامین و احکموااقت  را منو، و مقید به احراز ناّاعت آنا و اندمعنا کرده

: 1415؛ آلوسهی، 524ن1: 1407؛ زمخشهری، 691ن2:   1412 سهیدقطب،  انهدخدا دانسهته
 (.64ن3

 هاترجمه
ا از ررا و ارمانروایهان بر کنیهد پیغهام یبردارارمهانکنید خدا را و  یبردارارمانمنان ؤاى م

 (. دهلوی جنس خویش
ی محمالد مصطف  خدا و از پیغمبر از خدا  با پیروی از قرآن( ایدای کسانی که ایمان آورده

 یبردارمهانارو از کارداران و ارماندهان مسلمان خود  با تمسالک به سنت او( اّاعت کنید
 ریعت اسال  باشند(.ش را بوده و مجری احکا   مادا  که داد ر و ح، یدینما
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، یعنهی از خودتان «نکمم» مراء و ارمانروایان.کار زاران. ا کاردان.: «الْأَمْرِأُوْلىِ »توضیحات: 
-  خهر دارندو نه معصیت  ا  بر ند و در راه شریعتشو کارداران و حکالا  باید مسلمان با

 (.دل
 ّاعهت کنیهدو صاحبان امرتان  ههم( اای مؤمنان، از خداوند اّاعت کنید و از رسول  او( 

 (. انصاری
ود شهما خهکه از  اران  از ّر  خدا و رسول(اى اهل ایمان، ارمان خدا و رسول و ارماند

 (.یاقمشه یاله  هستند اّاعت کنید
 کهه  امرتان او و صاحبان ةاید، خدا را اّاعت کنید و از ارستاداى کسانى که ایمان آورده

 (. مشکینی ان معصو  پیامبرند( اّاعت نماییدجانشین
األمر ا و اولهوعت کنید پیامبر خداید! اّاعت کنید خدا را! و اّااى کسانى که ایمان آورده

 (. مکار  ]اوصیاى پیامبر[ را

 هاارزیابی ترجمه
سهت و ابهه معنهای غیرحقیقهی  ارمانروایهان( ترجمهه شهده  «االمراولی» ،دهلوی ةدر ترجم

ماننهد هدل خهر  ةدر ترجمه .، و بدون قید شر، بیان نموده اسهتلاّاعت این  روه را مط
را  ههاآنز ارا ارماندهان معنا کهرده و اّاعهت  «االمراولی» ،سنت اهلمفسران نظر اکثریت 
 ازآنجاکهه اسهت. همچنهین ارامین و احکا  آنان با حکم خدا دانستهموااقت مقید به احراز 

 است ستهتعصب بیشتری به خرج داده اّاعت از خدا و اّاعت از رسول را به یک نحو دان
رسهول  را بهه «االمیراولیی» حیصهرو عطه   دانداامر را نحو دیگری میو اّاعت از اولی

بی بهه انصاری که مطلب چندان برایش اهمیهت نداشهته و تعصه ةدر ترجم  یرد.نادیده می
مصهدا  نشهده  تعیهین «امرتهانصهاحبان «تعبیهر جز آنکه  ،تبیین شده یدرستبه ،خرج نداده

 است.

 برگزیده ۀترجم
را تفاوت اّاعت خهدا و اّاعهت  «عوایطا» با توجه به  فتار عالمه ّباّبایی که وجه تکرار

 ؛ زیهراناصهحیح اسهت یاقمشهه یالهه ةترجمه (388ن4: 1417، اّبهاییب ّ دانهدرسول مهی
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نحهو دیگهری را به «االمراولی»اّاعت از خدا و رسول را در این آیه به یک نحو و اّاعت 
. ترجمه کهرده اسهترا به معنای غیرواقعی  ارمانداران(  «االمراولی» از ّرای،دانسته است. 

توان ترجمهه مکهار  و مشهکینی را می ،و نظر عالمه ّباّبایی «االمراولی»با توجه به معنای 
 صحیح دانست. کامالً

 تبلیغ ۀآی( 1-2

 هُ یَعْصِیمُکَسَالَتَهُ وَ اللَّیا بَلَّغْتَ رِعَلْ فَمَیَأَیهُّا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَ إِن لَّمْ تَفْ)

 .(67ن مائده (مِنَ النَّاسِ

 ارزیابی تفسیری
این آیه، در تعیین مصدا  مهأموریتی اسهت کهه از  ةن اریقین دربارمیااصلی بح  در  ةنقط

درخواست شهده  ،ناحیه خداوند بر پیامبر  ص( نازل و ابالغ آن همراه با لحنی تهدید  ونه
ابالغ رسمی وایت و پیشوایی امها  علهی   (   وید: این مأموریت،می اتفا بهاست. شیعه 

قطعهی بهر تعیهین معنهای  ةآید و قرینهنصب امامت به شمار می ةاست و این آیه یکی از ادل
شیعه در این باره بها اسهتناد بهه آیهات دیگهر  در حدی  غدیر است. «یمول«ة زعامت از واژ

تفسهیر  پیرامهون سنت اهل، در مقابلقرآن و شواهد متعدد، این قول را استوار ساخته است. 
رغم آنکه بسهیاری از عامهه نهزول آیهه شهریفه را در مذکور اختال  نظر دارند. و علی ةآی

آلوسهی،  ؛69ن2: 1414،  شهوکانی انهدابالغ وایت و وصهایت امها  علهی   ( نقهل کهرده
ههای ذهنهی داوریولی متأسفانه تعصهبات و پهیش (298ن2: 1404؛ سیوّی، 359ن3: 1415
هر چند برخی روایهت شهأن نهزول آیهه  ه سنت اهلاز قضاوت صحیح شده و جمهور مان  

ی از سهاد به ( ه359ن3: 1415انهد  رک: آلوسهی، را در کتاب نقل کرده(    دربارة علی
بهر ایهن  نیهز مشههور آنهان .انهدذشته و از پذیراتن آن خودداری نمهودهکنار این روایات  
دهد ههر چهه ی ندارد و خداوند به پیامبرش دستور میمورد نزول خاص ه،باورند که این آی

کند ابالغ کرده؛ از هیچ چیز احساس ترس و خطهر ننمایهد و خداونهد وعهده بر او نازل می
: 1420، یراز اخههر؛ 658ن1: 1407  زمخشههری؛ ده او را در برابههر خطههرات حفههظ کنههددا
به این اجمال نیز ر برخی دیگ .(355ن3: 1415 ؛ آلوسی،938ن2: 1412 ،قطب دیس ؛399ن12
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 کننهداند و در پی شناسایی مورد نزول آیه، اقوالی را ذکهر مهیاین آیه بسنده نکرده ةدربار
 (.298ن2: 1404؛ سیوّی، 249ن1: 1411 حسکانی، 

 هاترجمه
تهو و ا هر  تهو از جانهب پرورد هار یسهوبهاى پیغامبر برسان آنچه ارود آورده شده است 

 .( دهلوی دارد ترا از مردمان   خدا را و خدا نگاهنکردى نرساننده باشى پیغا
 به  است  خدا، محمالد مصطفی( هر آنچه از سوی پرورد ارت بر تو نازل شده ای ارستاده

ان دعهوت  ونه خو  و هراسی، به مرد ( برسهان  و آنهان را بهدتما  و کمال و بدون هیچ
-اندهان ارا نخوی  و انسان را بداو ا ر چنین نکنی، رسالت خدا را  به مرد ( نرسانده کن(

و، کتمهان تهتبلیغ جمی  اوامر و احکا  بر عهده تو است و کتمهان جهزء از جانهب ؛ زیرا ای
مردمهان   خطهرات احتمهالی کهااران و اذیهت و آزار( کلال بشمار است( و خداوند تو را از

 دارد.محفو  می
یغمبهر و پد خطاب به بلیغ نکنی. این تهدیا ر به تما  و کمال ت ؛«تَفْعَلْوَ إِن لَّمْ »توضیحات: 

نند سستی ک بساچهبه پیروی از او، خطاب به همه علماء و مسلمانانی است که در کار تبلیغ 
 (.دل خر  دیگران پنهان دارند خاّر بهو برخی از حقای، را 

و  ده اسهتشهتو ارو ارستاده  یسوبهپرورد ارت  ای رسول برسان آنچه را که از  جانب(
-یمهدمان حفظ ای و خداوند تو را از  شر( مرر  این کار را( نکنی، رسالتش را نرساندها 

 (. انصاری کند
 و رسهالت غتبلیه نرسهانى ا هر کهه برسهان( خل، به  شد نازل تو بر خدا از آنچه پیغمبر، اى

 دار وىقه دل و  داشت، خواهد محفو  مردمان( شر  از را تو خدا و اىنکرده وظیفه ادای
 (.یاقمشه یالهکرد   نخواهد راهنمایى( مواقیتى راه هیچ به  را کااران خدا( که

 و ا هر نکنهى نتو نازل شده ابالغ ک یسوبهما، آنچه را از جانب پرورد ارت  ةاى ارستاد
 داردنگهه مهى ر( مهرد اى و خداوند تو را از  اتنهه و شه  ویى هیچ( پیا  او را ابالغ نکرده

 (. مشکینی
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 ر ارسان! و ب به مرد (  کامالًآنچه از ّر  پرورد ارت بر تو نازل شده است،  اى پیامبر!
 داردى، نگاه مرات احتمالى( مرد اى! خداوند تو را از  خطنکنى، رسالت او را انجا  نداده

 (. مکار 

 هاارزیابی ترجمه
اننهد هم که مطلهب برایشهان مههم نبهوده، دهلوی و انصاری ةهای او  ترجماز میان ترجمه

رد نهزول مهو ،بهرای آیهه آیهه را نپذیراتهه و ةاجمهال دربهار سهنت اههلران ای از مفسالدسته
  از ات مذهبی مهاندل که تعصبدر ترجمه خر  .ای به مورد نزول ندارند؛ ولی اشارهاندقائل

ی مهورد نزولهی بهرا سهنت اهلصحیح مترجم شده است؛ همانند مشهور  ةقضاوت و ترجم
ز ّهر  آنچهه ا ههریهه آت و مصدا  مأموریت پیامبر  ص( را در ایهن آیه شریفه قائل نیس

 و  علمها وشود، دانسته است و شگفت آنکه این مطلب را به عمهخداوند به ایشان نازل می
 دهد.دارند؛ تعمیم میمسلمانانی که حقای، را پنهان می

 برگزیده ۀترجم
تهوان مهیی را اقمشهه یالهه با توجه به روایات معتبهر اهریقین، ترجمهه مکهار ، مشهکینی و

بهها  ای از اهمچنان هالهه به دلیل اشاره نکردن به مورد نزول آیه؛ صحیح دانست، جز آنکه
 در ذهن مخاّب باقی است.  ص( درباره تعیین مصدا  مأموریت پیامبر

 ( آیۀ والیت1-3
لَوةَ وَ یُیمُونَ اینَ یُقِإِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِ) ؤْتُیونَ الزَّکَیوةَ وَ هُیمْ لصیَّ

 .(55ن مائده (رَاکِعُونَ

 ارزیابی تفسیری
ران برخهی از مفسهال  ،قرار  راتن این دو آیه در بین آیات نهی از وایت کفار و اهل کتهاب

در  اننانامبرده را یکی از وظای  مسهلم ةن داشته تا با مشارکت سیا ، آیآرا بر  سنت اهل
انحصار یاری خدا و رسول و مؤمنین بدانند و نص آیه را در تعیین وایت و خالاهت علهی 

 ،صورت دوستى نیستحال آنکه وایت خدا و رسول نسبت به دیگران به   ( منکر شوند.
در یک قضیه واق  شهده اسهت نیز باشد؛ ظهور آیه ّور سرپرستى و کار ردانى مىبلکه به
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محبت دینهى بهراى  دوستى و (93ن3: 1377قرشی،   و همیشگى باشدّور عمو  نه اینکه به
 (.327ن3: 1372 ّبرسی،  (71ن توبه هاآن نه برخى از ،مؤمنان است ةهم

ران معهرو  فسالو اعترا  م سنت اهلبیت و بر اساس روایات اراوان مذهب اهل ،از ّرای
مخشری، ز؛ 293ن2: 1404 سیوّی،  علی   ( نازل شده استاما  اریقین، این آیه در شأن 

: 1367؛ قمهی، 209ن1: 1411؛ حسکانی، 383 ه 382ن12: 1420ی، راز اخر؛ 649ن1: 1407
 (.327ن3: 1372؛ ّبرسی،317ن2: 1416؛ بحرانی، 643ن1: 1415؛ حویزی، 209ن1

ال رکهو  کند کهه علهی   ( در حهذیل این آیه از ابن عباس نقل می درالمنثورسیوّی در 
پیهامبر  را به او صدقه داد، شترشرت انگضای کمک کرد و آن حضی تقانماز بود که سائل

( کهرد و اشهاره بهه علهی     ص( از او پرسید: چه کسی این انگشتر را بهه تهو صهدقه داد 
ّی، سهیو  شهریفه نهازل شهد ةدر این هنگا  آیه .« استآن مرد که در حال رکو  » فت: 
 سهنت اهلبیت و از پیروان مذهب اهل های جزئیاین شأن نزول با تفاوت .(293ن2: 1404

اجهازه  مناب  تفسیری و حدیثی اریقین موجود است؛ ولهی متأسهفانه تعصهب در نقل شده و
 ورد توجههم ،شأن نزول آیه او  ةمندان دربارشدهد که این همه روایات و  واهی داننمی

بهه آن را  وسهته را مراد آیهه ندانرکو   معنای حقیقی سنت اهلمفسالران عمو  و  قرار  یرد
: 1429؛ دروزه، 649ن1: 1407 زمخشهری،  انهدنمهودهمعنای مجازی یعنی خضو  ترجمهه 

 (.334ن3: 1415؛ آلوسی، 165ن9

 هاترجمه
از را و دارنهد نمهیکه بر پا مه یمؤمنانجز این نیست که دوست شما خداست و رسول او و 

 (. دهلوی را و ایشان پیوسته نماز زارند اتدهند زکیم
نمهاز را  خاضهعانهعانه و شهکهه خا مایندشهها خدا و پیغمبر او و مؤمنهانی یهاور و دوسهت تن
 کنند.آورند و زکات مال به در میمی یجابه

و از  ؛ و حال آنکهه آنهان عبهادات و تکهالی  خهود را اروتنانهه«راکعونو هم »توضیحات: 
-مهی واست  «ؤتونی» و «مونیقی» یهااین جمله حال ااعل اعل دهند.صمیم قلب انجا  می

 (.دل خر  تواند جمله مستأنفه باشد
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-پهای مهی و مؤمنانی هستند که نمهاز را بهر شجز این نیست که ولیال شما، خداوند و رسول

 (. انصاری پردازنددارند و آنان در اوج اروتنی زکات می
بهه اقهرا  وته ا داشولىال امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانى خواهند بود که نماز به پ

-قمشهه الههی ست(اران مراد على علیه السالال  مفسال اتفا بهدهند  در حال رکو  زکات مى

 (.ای
مهان اوسهت و کسهانى کهه ای ةجز این نیست که سرپرست و ولىال امهر شهما خهدا و ارسهتاد

 دهنهدزکهات مهى انهدرکو کهه در دارنهد و درحالىها که نمهاز را برپها مهىاند، آنآورده
 (.نی مشکی

که نمهاز  هاهماناند که ایمان آورده هاآنسرپرست و ولىال شما، تنها خداست و پیامبر او و 

 . مکار ( دهنددر حال رکو ، زکات مىو  دارندرا برپا مى

 هاارزیابی ترجمه
شهده  معنهایابی نشهده و بهه دوسهت درست معادل «یّول» ةدل کلمدهلوی و خر  ةدر ترجم

نصهاری دهلهوی و اااهزون بهر آن، معنا نشهده اسهت.  اصالً «یّول» یانصار ةدر ترجم .است
از دیگهر  .نصال در تخصیص است ،«انّما» دلدر ترجمه خر  هر چند ؛را ترجمه نکرده «انّما»

و  «کَوةَالزَّتُونَ یُؤْ»نسبت و ارتبا، بین دو تعبیر  ازآنجاکهدهلوی  ةها آنکه در ترجمتفاوت
ن آنکهه ربهط آ بهدون «رَاکِعُونوَ هُمْ »حالیه  ةهمیت نبوده است جملحائز ا «رَاکِعُونوَ هُمْ »

معنای  دل و انصاری،خر  ةترجم در کهیدرحالبه ماقبل مشخص شود، ترجمه شده است. 
نهای مجهازی رکو  را به مع سنت اهلمفسالران  همانند عمو  ،حقیقی رکو  را مراد ندانسته

 ند.ایعنی خضو  ترجمه کرده ،آن

 گزیدهبر ۀترجم
چنهین هممطاب، با معیارهای صهحیح تفسهیری و مبهانی کالمهی اسهت.  مکار  کامالً ةترجم

 ه دقالهتمهه بهدر ایهن ترج «انّمیا»تبیهین شهده و  یدرسهتبهدر سرپرسهتی  «یّول»ظهور معنای 
 یالهه. نشهده اسهت یابیمعادل یدرستبه «انّما»نیز در ترجمه مشکینی  یابی شده است.معادل
 است. کردهدر هر دو معنای سرپرستی و یاوری ترجمه را  «یّول»ی نیز اقمشه
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 ( آیۀ قُربی1-4
 .(23نوریش  (عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُرْبى  قُل لَّا أَسْلُکمُ)

 ارزیابی تفسیری
مها  ت اسهت. «یالقربیذوی »ن اریقین در تعیین مقصود و مهراد از میااصلی بح  در  محور
قصهود آن مانهد کهه این وجه را اختیار کهرده سنت اهلران شیعه و  روهی از مفسالران مفسال

ان جهز دوسهتی بها خویشهاوند ،کهنماست که بر این تبلیهغ مهزدی از شهما درخواسهت نمهی
 ه 334ن9: 1420؛ ابوحیهان، 31ن13: 1415، ؛ آلوسهی159 ه 158ن9تا:  ّوسی، بی نزدیکم

ت و تفسهیرهای در برابر این تفسیر، احتماا .(123 ه 122ن17: 1408 ؛ ابوالفتو  رازی،335
امهت و ام مسهئلهکهردن رنهگکم ههاآناصلی  ةرسد انگیزدیگری ذکر شده که به نظر می

( 225ن9 :1375شهیرازی،  مکهار  بیت   ( اسهتخالات پیامبر  ص( و کاستن از مقا  اهل
یهن خهی از ابر ن تهاریخی.که نه با محتوای آیه ساز ار است، نه با شأن نهزول و سهایر قهرائ

 از: اندعبارتاحتماات 
و  ته باشهید کهه بها انجها  عمهل صهالحشهتقرب به خهدا؛ یعنهی دوسهت دا داشتندوست . 1

ن ایهن وجههی اسهت کهه  روههی آن را از حسه .اّاعت ارمان خدا به خدا تقرب بجوییهد
 ؛ ّوسهی،31 ه 30ن13: 1415؛ آلوسی، 335 ه 334ن9 :1420 ابوحیان،  اندبصری نقل کرده

. صهلة 3 همهان(ة خویشهاوندی.  واسهطبه. کمک کردن رسول خدا  ص( 2 .(159ن9تا: بی
ن یهاد از آ «بعضیهمقیال »شیخ ّوسی با عنوان ی است که این وجهرحم با خویشاوندانتان. 

ال  نقهل ( و ابوحیهان و آلوسهی آن را از عبهداهلل بهن سه159ن9تها:  ّوسی، بهیکرده است 
ل صهالح و بها عمه . تقهرالب بهه خهدا4 (33 :13: 1415؛ آلوسی، 334 :9ن:  ابوحیا اند.کرده

 .(158ن9 تها:بهی  ّوسی، کندمییاد « قال آخرون»که شیخ ّوسی از آن با تعبیر  هااّاعت
ه پیهامبر و شهیعه وجهود دارد که سهنت اهلاین در حالی است که روایات اراوانی در مناب  

ّمهه و حضهرت اا  ( را حضرت علی  «یالقرب»ی، ن نموده و مصادیشریفه را تبی ة ص( آی
 :1404 ؛ سههیوّی،130ن2: 1411 حسههکانی،  اسههت کههردهو ارزنههدان آن دو معراههی  س( 

 (.7ن6
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 هاترجمه
ان تى در میهلیکن باید که پیش  یرید دوسه ،ّلبم از شما بر تبلیغ قرآن هیچ مزدىبگو نمى

 (. دهلوی خویشاوندان
 شما پهاداشاز  ما خواهد رسید(شدر پرتو دعوت اسال  به  همه نعمت که  بگو در برابر آن

د خواهم جهز عشه، و عالقهه و نزدیهک  بهه خهدا( را  کهه سهود آن ههم عایهو مزدی نمی
  ردد(.خودتان می

 نجها  حسهنات واو  تقهرب بهه خهدا بها شور و شمگر : «الْقُرْبىإِلَّا الْمَوَدَّةَ فىِ » :حاتیتوض
  نگهها:  ههراتن راه خداسههت شخههواهم در پههیما مههیشههیعنههی آنچههه از  ؛دوری از سههیئات

 (.دل خر  تقرب؛ «یالقرب» .(57نارقان
شهاوندان کنم، ولهی بایهد در میهان خویبگو: بر  رساندن( آن مزدی از شما درخواست نمی

 (. انصاری (آورید یجابه و ح، خویشاوندی من  دوستی پیشه کنید
شهاوندان مرا در حه،ال خوی محبتمودالت و بگو: من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که 

ههدایت  باشید، که این اجهر ههم بهه نفه  امهت و بهراى محمدمنظور دارید  و دوستدار آل 
 (.یاقمشه یاله ( هاستآنیااتن 

 ةربگههو: از شههما در مقابههل ایههن  ابههالغ رسههالت خههود( جههز محبههت  قلبههى و عملههى( دربهها
 (. مشکینی ّلبمخویشاوندانم مزدى نمى

 «داشهتن نزدیکهانمجز دوست ،کنممن هیچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى»بگو: 
 (. مکار [ بیتماهل]

 هاارزیابی ترجمه
ده شهفظی معنا شده و معنای قربی تبیین نلالصورت تحتهب دهلوی واژ ان صرااً ةدر ترجم

بیشتری بهه مترجم تعصب  ،دلخر  ةو همچنان ابها  در ذهن مخاّب باقی است. در ترجم
آن را   ص([ بیهت پیهامبراههل]خرج داده و با نادیده  راتن روایات اریقین در ایهن مهورد 

به شور و شهو  تقهرب بهه خهدا بها انجها  حسهنات و  ،همانند برخی تفاسیر ناصحیح از آیه
دههد؛ سهوره ارقهان ارجها  مهی 57دوری از سیئات معنا کرده است و خواننهده را بهه آیهه 
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 ةکنهد. در ترجمهشریفه هر یک در مورد موضوعی خاص بح  می ةدو آیاین  کهیدرحال
قربهی را بهه معنهای رعایهت خویشهاوندی  ،تفسیری آیه شریفه وجهمطاب، بدترین  ،انصاری

 پیامبر  ص( ترجمه کرده است.

 برگزیده ۀترجم
 تهوانمهی بیهت پیهامبر  ص(مطاب، با روایات صحیح اریقین در تبیین مصادی، آیهه بهه اههل

ابهها  را از ذههن  یدرسهتبهرا صحیح دانست کهه  یاقمشه یالهمکار  و مشکینی و  ةجمتر
 دقالهت ابهپیامبر  ص(  شدلیل سفار یاقمشه یالهترجمه در  زداید؛ ضمن آنکهمخاّب می

 .تبیین شده است

 مام علی )ع(آیات فضایل ا -2
مطهر   وایهت را خالاهت و مسهئلهشهود کهه مسهتقیماً در این قسمت به آیاتی پرداخته می

ت رتهرین اهرد امالهکند کهه او را بعلی   ( اثبات می مؤمنان ریامکند، امالا اضائلی برای نمی
- مکهار  کنهدمحمد  ص( و وااتهرین شخصهیت بعهد از پیهامبر اسهال   ص( معراهی مهی

ه چیهزی همچنین ایشان را برای یک امر مهم و خطیر اسالمی که .(178ن9: 1375شیرازی، 
 یات بهه شهر کند. برخی از این آتواند باشد، معرای می امالت( مسلمین نمی جز زمامداری

 ذیل است:

 مباهله ( آیۀ 2-1
وَ نِسَیاءَنَا وَ   بْنَیاءَکمُنَاءَنَا وَ أَدْعُ أَبْنَفَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ )

 .(61نل عمران آ (الْکَذِبِین هِ عَلىَوَ أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتهَلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّنِسَاءَکُمْ وَ أَنفُسَنَا 

 ارزیابی تفسیری

 ةاست که در دو آی داستان عیسی   ( ة یری و تفری  بر تعلیم الهی دربارمباهله، نتیجه ةآی
قین بها انهدکی روایهات متعهددی از اهری .(222 :3: 1417 ّباّبهایی،  ان شهده اسهتقبل بی

مباهله وارد شده است که این آیهه را مخصهوص امها  علهی   (،  ةتفاوت در شأن نزول آی
 ه 38ن2: 1404 سیوّی،  معرای کرده استحضرت ااّمه  س( و اما  حسن و حسین   ( 
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؛ 349ن1: 1415؛ حههویزی، 181ن2: 1415؛ آلوسههی، 156 ه 155ن1: 1411؛ حسههکانی، 39
 (.104ن1: 1367قمی، 
عسهیی  دربهاره مسیحی بهر جههل و ادعهای خهود ئتیها از این قرار است که با اصرار ماجر
ن روز اند. اهردای آرا به مباهله اراخو هاآن، پیامبر اسال   ص( ]بر اساس دستور الهی[   (

بها حی مسهی ئهتیهآمد.   س( ، حسن و حسین و ااّمهّالبیابپیامبر  ص( همراه علی بن 
زیهه جبر پرداخهت  هاآنمباهله امتنا  ورزید و پیامبر  ص( نیز با  ازمشاهدة این بزر واران 

: اسهت چنهین نقهل شهدهپیامبر  ص( ی از در روایت .(762ن2: 1372  ّبرسی، مصالحه نمود
ر بردند، وادی آتش کبا ما مباهله می هاآنمبعوث نمود، ا ر  ح،بهقسم به خدایی که مرا »

ه اسهق  آمده اسهت کهدیگر  در روایتی .(369ن1 :1407، ریش زمخ «باریدمی هاآنروی 
هها را از جها بینم که ا ر از خدا تقاضا کننهد کهه کهوههایی را میمن صورت» فت:  هاآن

د و یهک مباهلهه نکنیهد کهه ههالک خواهیهد شه هاآند کرد. هر ز با نبرکند، چنین خواه
؛ 247ن8: 1420ی، راز اخههر  «مههت بههر روی زمههین بههاقی نخواهههد مانههدمسههیحی تهها روز قیا

 (.369 ه 368ن1: 1415ری، ش؛ زمخ762ن2: 1372ّبرسی، 

 هاترجمه
تها  دییایبگو بپس هر که مکابره کند با تو در باب عیسى بعد از آنچه آمد بتو از دانش پس 

خهود  یههاذات بخوانیم ارزندان خود را و ارزندان شما را و زنان خود را و زنان شهما را و
  ویهانبهر دروغ میی هوهمه بزارى دعا کنهیم پهس لعنهت خهدا  شما را پس یهاذاترا و 

 (.دهلوی 
اختنهد، تیزه پردهر  اه بعد از دانشی که  درباره مسیح( به تو رسیده است  باز( با تهو بهه سه

د را کنهیم و شهما ههم ارزنهدان خهومها ارزنهدان خهود را دعهوت مهی دییهایببدیشان بگهو: 
را  و ما خهود دیم و شما هم زنان خود را اراخوانیکنو ما زنان خود را دعوت می اراخوانید
داریهم خدا بر می یسوبهسازیم و شما هم خود را آماده سازید، سپس دست دعا آماده می

 نماییم.تمنالا می انی ودروغو نفرین خدا را برای 
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ه لیل مجادلهدعیسی با تو بدون  مسئله ةپس ا ر کسی دربار «فِیهِفَمَنْ حَاجَّکَ » :حاتیتوض
 ری از اوزا اروتنانهه دسهت دعها بهه در هاه خهدا بهرداریم و بهه «نبتهل» بیایید. «تعالوا» کرد.

 (.دلخر   بخواهیم که مباهله کنیم
 زد، بگهو:ی که به تو رسهیده اسهت احتجهاج ورشو هر کس که با تو  درباره( او پس از دان

را اهرا  نکانتهایزدنیکانمهان و بیایید تها ارزنهدانمان و ارزنهدانتان و زنانمهان و زنانتهان و نزد
 قهرار دههیم انیه ودروغخهدا را بهر  «لعنهت«خوانیم، آن  اه بها همهدیگر مباهلهه کنهیم و 

 (.انصاری 
 آ هاهى وا احهوال بهه آنکهه از بعهد برآید مجادله مقا  در عیسى دربارة تو با کس هر پس

 بخوانیم، هستند خودمان لهمنزبه که را کسانى و زنان و ارزندان شما و ما بیایید: بگو یااتى،
 بهه را( کهااران و  انیه ودروغ تها( کنهیم نفرین یکدیگر ح، در  برخیزیم مباهله به سپس
 (.یاقمشه یاله  سازیم  راتار خدا عذاب و لعن
ال  علیهه مسهیح عیساى  او دربارة تو با کس هر پس  آمهده معله را تهو آنکهه از پهس( السهال

 شهما و را نانمهانز مها و را پسهرانتان شهما و را پسهرانمان ما بیایید: بگو کند، ستیز و محاجاله
 خهوانیم، اهرا (ماسهت جان مانند که را کسانى  را خودتان شما و را خودمان ما و را زنانتان
 ایهن در پیهامبر . دهیم قرار انی ودروغ بر را خدا لعنت پس کنیم، نفرین یکدیگر به آنگاه
 لههمباه به خود نفس عنوانبه ار على و نساء عنوانبه را هااّم و ابناء عنوانبه را حسنین قصه
 (. مشکینی (شدند تسلیم کفار و آورد

 و محاجالهه به تو با کسانى( باز  رسیده، تو به( مسیح درباره  که دانشى و علم از بعد  اه هر
 ودخه ارزندان هم شما کنیم، دعوت را خود ارزندان ما بیایید»: بگو هاآن به برخیزند، ستیز
 کنهیم، دعهوت خهود نفهوس از ما را خود زنان هم شما نماییم، دعوت را خویش زنان ما را

 دههیم قهرار انیه ودروغ بهر را خهدا لعنهت و کنهیم مباهلهه آنگهاه خهود نفوس از هم شما
 (. مکار 
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 هاارزیابی ترجمه
بهه نهد نکهه بهه اضهای نهزول آیهه اشهاره کآانصاری بهدون  ةهای او  ترجماز میان ترجمه

 ةر ترجمهد ده اسهت.کربه غیر معنای واقعی ترجمه را  «انفس» ةترجمه پرداخته است و کلم
آمهاده »های صریح را نادیهده  راتهه و بهرای انفسهنا و انفسهکم اعهل دل مترجم عط خر 

 ای دهلهویولی آقه ؛صریح آیه را تغییر داده است ةرا از خود ابدا  کرده و ترجم «ساختن
اللَّیهِ  ل لَّعْنَیتَفَنَجْعَ»آقای انصاری تعبیهر اند. عط  را مراعات نموده ،ترجمه و انصاری در

دل  خر .ترجمه کرده است یدرستبه ای است برای ابتهال راکه بیان و نتیجه «الْکَذِبِینعَلىَ 
 صهورتهب ی نیهز آن را. دهلهو، معنها کهرده اسهت«میینمهاتمنالها مهی»صورت هباین تعبیر را 

ت بیانی برای ابتههال اسه ةمنزلبهاین جمله  زیراباشند؛ ده که صحیح نمیترجمه کر «میی و»
 (224ن3: 1417 ّباّبهایی،  و اشاره دارد به در یر شدن حتمی نفرین و تمایز ح، از باّهل

 .«فنقل»و یا  «فنسئل»است نه  «فنجعل»اعل  ،که مناسب این تعبیر

 ترجمۀ برگزیده

بل قدر دو آیة   یری و تفری  بر تعلیم الهییه نتیجهتفری ، مضمون آ «فاء»با توجه به حر  
مهات بها کل «نیدع»( و تفاوت مرج  ضمیر متکلم در کلمة 222ن3: 1417است  ّباّبایی، 

( و بزر هان که اولی به دو ّر  متخاصم، یعنى رسول خدا  ص «انفسنا»و  «نسائنا»و  «ابنائنا»
 دد هرا  ص( و همراهانش بهر مهی ردد و دومی به رسول خدنجد که مسیحى بودند برمى

 حساببهجمه توان بهترین ترهای او ، ترجمة مشکینی را میاز میان ترجمه .(223 همان: 
  ایی است.آورد؛ زیرا کامالً مطاب، با سیا  آیات و تفسیر ارائه شده از عالمه ّباّب

ا دو آیهه بهی چندان دقی، نیست؛ در ترجمة مکهار  سهیا  آیهه اقمشه یالهترجمة مکار  و 
 «اهلههمب»درسهتی ترجمهه نشهده( و از ّراهی قبل در نظر  راته نشده  حر  اهاء تفریه  بهه

ی مرجه  اقمشهه یالهیابی نشده و جای ابها  در ذهن مخاّب باقی است. در ترجمة معادل
 یکسان در نظر  راته شده است. «انفسنا»و  «نسائنا»و  «ابنائنا»و  «ندع»ضمایر 

 تطهیر ۀآی( 2-2

 .(33نزاب اح (ْْ تَطْهِیرًارَکمُنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّإِ)
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 ارزیابی تفسیری

وب بیهت   ( محسهقرآنی در خصوص اضهیلت و برتهری اههل ةترین ادلتطهیر از مهم ةآی
آن  ةرول تهاریخ دربهادر ّه سهنت اههلبیهت و ران و دانشمندان مذهب اهل ردد، مفسالمی

ین آیهه بهه و شیعه در ا سنت اهلران اصلی اختال  مفسال محور اند.های اراوانی کردهبح 
ختصهاص بهه اند کهه آیهة تطهیهر اشیعیان استدال کرده  ردد.بیت برمیتعیین مصدا  اهل

ه یاتی که بآتطهیر در وسط  ةاستقرار آی .(560ن8: 1372 ّبرسی،   اهل کسا( داردپن  تن 
ت تهوجهی بهه کثهرت روایهازنان پیامبر  ص( مربو، است، تعصهب نهاروای مهذهبی و بهی

توجیه  به سنت اهلران موجب شده است برخی مفسال ،صحیح و معتبر و مستند در حد تواتر
  و شهامل ّهور کلهی از  اههل کسهاء( سهلب و یها بها عهاهو تأویل دست زده این امتیاز را ب

اهلل بهن عکرمهه، عبهدقهول از چنانچهه  بگیرنهد. ههاآن زااختصاص عصهمت را  ،دانستن آیه
همسهران  آیهه صهرااًایهن  بیهت دراههلبیان شده کهه  بن زبیر ةعباس، سعید بن جبیر و عرو

: 1993؛ سههیوّی، 491ن3: 1987؛ ابههن کثیههر دمشههقی، 8ن12: 1988 ّبههری،  پیههامبر اسههت
شهود کهه ییه اسهتفاده مهاز کال  زمخشری و اخر رازی نیز در تفسیر این آ .(603 ه 602ن6

انهد کهه در ههایی دانستها و تکلی ها، موعظهرا محذو  و آن را امر و نهی «دیری«مغعول 
ازی، ر؛ اخهر 538ن3: 1407 زمخشهری،  برای همسران پیامبر بیان شهده اسهتآیات پیشین 

 (.168ن25: 1420
: 1987،  ابن کثیهر داندمی ص(  اهل کساء و همسران رسول خدا آن را منظور ازابن کثیر 

و شهامل بنهی  آن حضهرت اسهتناد داده شهده اسهتبیهت نسهبی اهل یا به و ؛(492 ه 491ن3
ه زید بن ارقم نسبت داده شود. این قول بر عموهای پیامبر  ص( مییهاشم، بنی عباس و سا

آلوسی با استناد به سهیا  آیهات و برخهی روایهات  و ؛(183ن14: 1985 قرّبی،  شده است
متروک، دایهرة مصهادی، را وسهی  دانسهته و آن را شهامل همسهران و ارزنهدان و ضعی  و 

 ه 194ن11: 1415دانهد  آلوسهی، بستگان نزدیک پیامبر  ص( و حتهی اقطهاب صهوایاله مهی
  ( ّور خاص اما  علهی، ااّمهه، حسهن و حسهین هر جند برخی منظور از آن را به .(199

با توجه به  که ؛(182ن14: 1985 قرّبی، ده است اند، این قول به کلبی نسبت داده شدانسته
ر صهحیح همهین اسهت و بها ظهتنها ن ،سنت و شیعه ادله و روایات معتبر اراوان در مناب  اهل
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اختصاص ایهن امتیهاز بهه اههل کسهاء انکهار ناشهدنی اسهت و  ،توجه به ادله و روایات معتبر
  ردد.دقت ابطال تفاسیر دیگر آشکار می یباکم

ا سهیا  بهّهارت و زدودن رجس از سوی خداوند، آشکارا  ةطهیر به لحا  ارادت ةسیا  آی
-هم مهیمتطهیر، حکایت از مشیالت ح،، بر امری  ةآی .آیات قبل و بعد خود متفاوت است

شهود. پهس نماید، با حسن انتخابی در روش سخن، لحهن کهال  و ّهرز  فتهار عهوض مهی
ر ران پیهامبپهن  تهن ههیچ ارتبهاّی بها همسه ةتطهیر دربار ةشود که مفهو  بلند آیمعلو  می

   صههاد    ( در ایههن؛ امههانههداردسههیا  در ایههن خصههوص کههاربرد  مسههئلهو  ص( نههدارد 
ل اآلییه لَتنیزِ و لیس شَیءٌ اَبعدَ مِن عُقولِ الرّجال مِنه، اِنّ. .. یا جابر» ارماید:خصوص می

آن  ههیچ چیهزی مثهل... ابر! ای جه«: اَوَّلها فی شیءٍ و اوسطها فی شیءٍ و آخرُها فی شیءٍ
ط آن یهک چیهز و وسه ةآیهه دربهار  قرآن( از عقل  و قیاس( مرد  دور نیسهت؛ زیهرا اولِ

  .(12ن1: 1380 سمرقندی،  آیدچیز سومی ارود می ةچیز دیگر و آخر آن دربار ةدربار
ن آوجهود دارد، چهه  سهنت اههلکهه در صهحا   ههاآنهمچنین روایات اسباب نزول چهه 

با عضویت همسهران پیهامبر  یا ونهبهکتب دیگر نقل شده است، هر کدا   ه درروایاتی ک
( را بیهت  پهن  تهنضمن آنکه پیامبر  ص( مصهدا  اههل .بیت مخالفت دارداهل ةدر حوز

 ردویه از ا الن ابن مآکند که در ه سیوّی حدیثی را نقل میک؛ چناناندکردهآشکارا معرای 
 فر بودند.من نازل شد و در خانه هفت ن ةمذکور در خانآیه » سلمه روایت کرده که  فت:

: ه داشتمضرااّمه، حسن و حسین و من که د  در ایستاده بود ، ع جبرئیل، میکائیل، علی،
. «یبهرغمیپمسران ارمود: تو عاقبت بخیری، تو از ه بیت نیستم یا رسول اهلل، آیا من از اهل

 ةبه بها نمونهیر روایی عامه، به احادی  مشادر برخی دیگر از تفاس (198ن5: 1404 سیوّی، 
؛ ابهن 30ن2: 1411حسهکانی،  ؛43 ه 42ن8: 1422ابوری، شه ثعلبی نی او  اشاره شده است

 (.425ن3: 1415؛ بغدادی، 462ن3: 1422جوزی، 
در زبان عربی بیان کنندة حصهر و انحصهار مطلبهی اسهت کهه  «انّما»لفظ  ازآنجاکههمچنین 

شهود دارای دو شرو  مهی «انّما»با توجه به آنکه آیة شریفه با لفط شود، پس از آن ذکر می
. انحصار اراده و خواست خداونهد متعهال و تطهیهر و دور 1اند از: انحصار است که عبارت

 بیههتها و عیههوب در اهههل. انحصههار ایههن عصههمت و دوری از پلیههدی2کههردن پلیههدی؛ 
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رادة تکهوینی خداونهد اسهت؛ زیهرا ارادة نیهز ا «اراده«مراد از  .(309ن16: 1417 ّباّبایی، 
اصالً بها تشریعی که منشأ تکالی  دینی و منشأ متوجه ساختن آن تکالی  به مکلفین است، 

 (.313 همان:  این مقا  ساز اری ندارد

 هاترجمه
کنهد  کاپهبیت و تها خواهد خدا تا دور کند از شما پلیدى را اى اهلین نیست که مآجز 

 (.دهلوی  کردنى کشما را پا
اک په ا کهامالًربیت  پیغمبر( دور کند و شهما خواهد پلیدی را از شما اهلمی خداوند قطعاً

 سازد.

ه کهاص و یا این منصوب به اختص «اهل» ةپیغمبر. واژ ةزنان خانواد «الْبَیْتِهْلَاَ»توضیحات: 
اّر لفهط ه خهتبدیل ضمیرهای جم  مؤن  به جم  مذکر به، «یُطَهِّرَکمعنکم ... » منادا است.

 (.دل خر  (29ن؛ قصص10نّه ؛73نهود  نگا: است. «أهل»
کهه نهانچبیهت دور کنهد و خواهد پلیدی را از شما، ای اههلجز این نیست که خداوند می

 (. انصاری باید شما را پاکیزه  رداند
 ما را ازخواهد که هر رجس و آایشى را از شما خانواده  نبهوت( ببهرد و شهخدا چنین مى

ص راجه  بهه شهخ سهنت اههلعیب پاک و منزه  رداند ذیل آیه موااه، اخبهار شهیعه و هر 
ایسهتى بمبر بهود پیغمبر و على و ااّمه و حسنین علیهم السالال  است و ا ر راج  به زنان پیغ

 .(یاقمشه یاله  شود و به سیا  جمل صدر آیه باشد ذکر ه عنکنال ه ضمیر مؤن 
یهامبر( ههر بیت  پخواهد از شما اهلتکوینی خاص( میجز این نیست که خداوند  به ارادة 

یزه پهاکی پهاک بهه همهه ابعهاد ونه پلیدی  در عقاید و اخال  و اعمال( را بزداید و شهما را 
 . مشکینی(  رداند

 کرا پها شهما کهامالًبیهت دور کنهد و خواهد پلیدى و  ناه را از شما اهلخداوند اقط مى
 . مکار ( سازد
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 هاارزیابی ترجمه
 است، اشتهدهلوی و انصاری که مطلب برایشان چندان اهمیت ند ةها، ترجماز میان ترجمه

مخاّهب  و ابهها  در ذههن همچنهان شهک بنابراین ؛اندرا تعیین مصدا  نکرده «تیالباهل»
کننهده بیان کهه «انّمیا» ةکلمههمچنهین  .انهدای به آن نداشهتهاشاره نیزدر حاشیه  ؛باقی است

 اند.دهاند؛ در عین حال به تفاسیر نادرست نیز روی نیاورمعنی نکردهانحصار است، 
و ن اراوا ةدلابا نادیده  راتن روایات معتبر و  ،دل که تعصب بسیاری داشتهخر  ةدر ترجم

و  یامبر دانسهتهرا صرااً همسران پ تیالباهل؛ مصادی، (ص  حتی اعترا  خود همسر پیغمبر
مها  ار کلی از اههل کسهاء ه حضهرت علهی، حضهرت ااّمهه، ّواین اضیلت و امتیاز را به

 [ص( همسهران پیهامبر ]لب کرده است. تنها مشکل را در مصهادی، ه س (  حسن و حسین 
د قرآن خهو یهآبا ارجا  دادن مخاّب به سه  تبدیل ضمایر مؤن  به مذکر دانسته که صرااً

 ة، نحهولحهن کهال  سهیا ، نیاز دانسته است و دایل آشهکاری مثهل تغییهررا از توضیح بی
  راته است. ه فتار و روایات معتبر و اعترا  همسر پیامبر  ص( را نادید

 برگزیده ۀترجم
؛ نیسهت چنهدان دقیه، مکهار و  مشکینی ةترجم، با توجه به نکات تفسیری و روایات معتبر

 یههال ةمهترج در البیت باقی است.مصادی، اهل ةهمچنان ابها  در ذهن مخاّب دربار زیرا
کهه بیهانگر  «انّمیا» ةترجمه جز آنکه ،مشخص شده است بیتاهل مصادی، یخوببه یاقمشه

 ةجمهتر در ده اسهت.شهدرسهتی تبیهین نهشود، بانحصار مطلبی است که پس از آن ذکر می
 یخوببههبیهت بایهد انحصهار ایهن امتیهاز صحیح از  است، عالوه بهر تعیهین مصهدا  اههل

کینی   این انحصار رعایت شده است. امتیاز ترجمه مشهکه در ترجمه مکار مشخص  ردد
 نیز در تعیین نو  اراده تکوینی خاص خداوند است.

 ( آیۀ اکمال 2-3

 وَ کُمْدِیینَ لَکُیمْ لْیتُأَکْمَ الْیَیوْمَ اخْشَوْنِ وَ تخَشَوْهُمْ فَلَا دِینِکُمْ مِن کَفَرُواْ الَّذِینَ یَئسَ )الْیَوْمَ
 .(3 مائدهندِینًا(  الْاسْلَامَ لَکُمُ رَضِیتُ وَ عْمَتىِنِ عَلَیْکُمْ أَتمْمْتُ
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 ارزیابی تفسیری
ر لهی تأمهل دای از نقا، پیرامهون آیهه اکمهال اتفها  نظهر دارنهد، وهر چند اریقین در پاره

اوت های متفهتفاسیر قدما، متأخران و معاصران پیرامون آیة او  نشان دهندة وجود دید اه
( و 79 ه 67ن8: 1365تهرانهی، ؛ صهادقی446 ه 343ن3تها: ی، بهیمیان مفسالران شیعه  ّوسه

حتهی  ( و287 و 286ن11: 1420ی،راز اخهر؛ 54 ه 51ن6: 1412 ّبری،  سنت اهلمفسالران 
، یه، مربومیان خود دانشمندان اهل تسنن است. محور اصلی اختال  آنان در تفسیر این آ

ان ربهارة زمهین تنها دو دسته روایهت دبه زمان نزول و علت نزول آیه است. در مصادر اریق
 خورد:نزول این آیه به چشم می

 نتسه اهلالودا  در روز عراه: در متن روایاتی که در مصادر دستة اول: نزول آیه در حجه
 داندی   ( مییک روایت که علت نزول را وایت عل جزبهدهد ه از نزول این آیه خبر می

عراهه  ای درمشهخص نشهده چهه حادثهه هاآنست. در ه تصریحی به علت نزول آیه نشده ا
 اههلهور اتفا  ااتاد که موجب نزول آیه و اوصا  مذکور در آن شد. به همین دلیل، مشه

انهد. از جملهه وجوی علت نزول آن وجوه متعهددی را احتمهال دادهنا زیر در جست سنت
ه ر یا دوران را از آیهپذیرند و معنای عصروز خاصی را نمی «ومیال»آنکه در تعیین مصدا  

: 1415؛ آلوسهی، 1407ن1: 1407؛ زمخشهری، 115ن2: 1418 بیضهاوی،  اندبرداشت نموده
 نیسهتند ن نهزول خاصهی بهرای آن قائهل(. برخی نیز آیه را عها  دانسهته و شهأ234 ه 233ن3

رهان سهبر و باین وجوه از سوی برخی از مفسالران شیعی با  که ؛(28 ه 27ن9: 1429 دروزه، 
 ه 169ن5: 1417 ّباّبهایی،  مخدوش شده اسهت هاآنیم مورد نقد قرار  راته و تما  تقس
اای بهه   ( و ک البته در برخی مصادر شیعه، مانند تفسیر عیاشی به نقل از اما  صاد  .(181

هها هایی با این مضمون نقل شده اسهت. ولهی سهند ایهن روایتنقل از اما  باقر   (، روایت
 (.110 ه 109: 1384، زاد ان نجارمشوش است  ها ضعی  و متن آن

ایهن روایهات در مصهادر شهیعی بها  دستة دو : نزول آیه در روز غدیر یا اندکی پس از آن:
 ه 224: 2: 1416؛ بحرانهی، 162: 1: 1367انهد.  قمهی، سند صحیح و ّر  متعدد نقل شده

اند این احادی  روایت ای که شاهد نزول آیه بودهنیز از صحابه سنت اهل( در مصادر 225
؛ 25ن3: 1419را ضهعی  دانسهته  ابهن کثیهر،  ههاآن سهنت اههلاند؛ هر چند برخهی از شده
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ایهن  ؛ اما(234ن3: 1415 آلوسی،  اند( و یا از مفتریات شیعه شناخته259ن2: 1404سیوّی، 
ظهر انهد، از ندید اه مبنای علمی ندارد، چون اارادی که در سلسله سند این روایهات آمهده

 اند.توثی، شده سنت اهلشناسان رجال
کنهد و خهواه های شیعه، خواه روایاتی که دالت بر نزول آیهه در عراهه میدر تما  روایت

 « (ا  علی  ایت اماعالن و»روایاتی که دالت بر نزول آن در غدیر دارد؛ علت نزول آیه 
ر ایهن بهآنهان  .(36 ه 32ن4: 1368؛ مشهدی، 590 ه 587ن1: 1415 حویزی،  بیان شده است

هنگ ها با جمالت قبل و بعد ارتباّی ندارند، ولی خود، هماباورند که ا ر چه این عبارت
ه همهان روز کنهد کهبه یک روز اشاره مهی هاآندر  «ومیال»بنابراین واژة  ؛و منسجم هستند

ر را أس کفهاکامل شدن دین را مربو، به مسئله وایهت دانسهته، دلیهل یه هاآنغدیر است. 
 (.181ن5: 1417؛ ّباّبایی، 246ن3: 1372 ّبرسی،  کنندهمین مطلب عنوان می

 ها ترجمه
کامهل  ن. امهروزامروز ناامید شدند کااران از دین شما. پس مترسید از ایشان و بترسید از م

سهال  را اکهرد   اریهاخت وکرد  براى شما دین شما را و تما  کرد  بر شما نعمهت خهود را 
 (. دهلوی مادین براى ش

 ار و دین مانهد دانند ایناند  و میاز امروز کااران  از نابود کردن( دین شما مأیوس  شته
 ما تکمیهلشهجاودانه است(، پس از آنان نترسید و از من بترسید. امروز  احکها ( دیهن بهر 

 (.دل خر  آیین خداپسند برای شما بر زید  عنوانبهاسال  را نمود  و 
ز دینتهان سید، امرواند، پس از آنان مترسید و از من بترز دین شما ناامید شدهامروز کااران ا

یهن ( دعنوانبههرا برای شما کامل کرد  و نعمت خویش را بر شما تما  نمود  و اسال  را  
 (.برای شما پسندید   انصاری

 دیهن( اسهت(    سنالت روز غدیر خهم و خالاهت علهىبه عقیدة امامیه و برخى اهل  امروز
  کهه اسهال راشما را به حد کمال رسانید  و بر شما نعمهتم را تمها  کهرد  و بهتهرین آیهین 

 (.یاقمشه یاله  است برایتان بر زید 
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 هانآاند، پس از دین شما مأیوس  شته( ابطال و ازاله  اند ازامروز کسانى که کفر ورزیده
شهما تمها   نعمهت خهود را بهر و امروز دین شهما را برایتهان کامهل. بترسید من ازمترسید و 

 . مشکینی( مپذیرات( استوار و پایدار  آیینى عنوانبهنمود  و اسال  را براى شما 
( الفتمخ  و از! نترسید هاآنآیین شما، مأیوس شدند بنابراین، از ( زوال  امروز، کااران از

ا و اسهال  ر د تما  نمو شما برامروز، دین شما را کامل کرد  و نعمت خود را ! من بترسید
 . مکار (شما پذیراتم ( جاودان  آیین عنوانبه

 هاارزیابی ترجمه
ة آیهه های او ، انصاری و دهلوی، بدون توجهه بهه اضهای نهزول بهه ترجمهاز میان ترجمه

ب بهاقی پرداخته و ابها  را دربارة زمان نهزول و علهت نهزول آیهه همچنهان در ذههن مخاّه
کمهال، ا  غالب مفسران، بهر عها  بهودن محتهوای آیهة دل بر خالاند. ترجمة خر  ذاشته

ز ّراهی، نداشتن شأن نزول خاص و هم زمانی نزول آن با آیات قبل تأکید داشهته اسهت. ا
ک روز یهبهه معنهای عصهر یها دوران، نهه  سهنت اهلرا همانند مشهور  «ومیال»مراد از کلمة 

 خاص برداشت کرده است. 

 ترجمۀ برگزیده
 ن زمهان نهزول وتوان با توجهه بهه تعیهیی را میاقمشه یالهو ، ترجمه های ااز میان ترجمه

 ن مصهدا  کلمههی ابها  را در زمینهة تعیهیخوببهعلت نزول آیه، بهترین ترجمه دانست که 
زول نهاز ذهن مخاّب زدوده است. ترجمة مشکینی و مکار  بدون توجه به اضهای  «ومیال»

یهه در أن نزول آش  را در زمینة تعیین علت نزول و اند و همچنان ابهابه ترجمه آیه پرداخته
 اند. ذهن مخاّب باقی  ذاشته

 گیرینتیجه
انکهار اسهت؛  رقابهلیغیم امهری ترجمهه قهرآن کهر مترجم در عقیدتی هایارضیشپ یرتأث

بهه  الههی مهراد عنوانبههرا  یخاصه یاکهر ههاییری جهت، هادانسهته شیپهکه ایهن چنان
مهتن محهرو   یههاول یبامعنادقی،  ة ارتبا،او را از تجرب اهی و  دهدیمتن انتقال م ةخوانند
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 شیپه امکهان انتقهالدر این میهان، ترجمهة تفسهیری یها محتهوایی قهرآن بیشهترین  .سازدیم
ی دارد. آیهات امامهت و اضهایل امها  علهی   (، دربهرا  یمهتن الهه یهنا یمعنااز  هادانسته

مترجمهان تفسهیری اهریقین محسهوب  یاکر هایارضیشپترین مصدا  واکاوی شاخص
 شود.می

ما  علی های اارسی قرآن ذیل آیات امامت و اضایل اترین ترجمهپس از ارزیابی شاخص
رو، مترجمهان مشابه مفسالران مذاهب خویش است. از این هاآنیابیم که رویکرد   ( درمی

کالمهی هسهتند،  ههایارضدر ترجمة آیات مربو، به امامت علی   ( تاب  پیش سنت اهل
ایهن  کهه در ترجمهة دهلهوی و انصهاریولی در این مورد دیهد اه یکسهانی ندارنهد. چنهان

ی از آن در ترجمهه رنگه تههرنگ اسهت و امامت کم همسئلهای کالمی راج  به ارضپیش
 که این دو مترجم در بیشتر موارد بهدون ههیچشود که چندان برجسته نیست. چناندیده می

عصهبات کننهد و بها نهوعی انصها ، ترجمهة خهویش را از تر آیه عبهور مهیای از کنااشاره
دل در ی خهر های کالمارضزدایند. هر چند برخال  دهلوی و انصاری، پیشای میارقه

 لهی   ( بهاعاش کامالً برجسته است. او در ترجمة تما  آیات امامت و اضایل امها  ترجمه
 یری کوتهاهامر ترجمهة متعصهبانه و ارائهه تفسهمترجمان شیعه اختال  نظر دارد؛ شاهد این 

ین تبر اریقهمراه با شر  لغات است که در غالب موارد مخال  با ظاهر آیات و روایات مع
لهی رنگ کهردن نقهش امها  عکه نه تنها درصدد کم جاست بداندل تا است. تعصب خر 

ی ائهه معنهاعهد  ار  ( در آیات مربو، به اضایل ایشان است، بلکه عمالً با تأویهل آیهات، 
 (، صحیح کلمات یا تعیین محدودة مصدا  آیات دربارة اشخاصی غیر از حضرت علهی  

 کند.نزول این آیات را دربارة ایشان انکار می
ات امامهت و ی، مشکینی و مکار ( نیز در ترجمة آیهاقمشه یالههای تفسیری شیعه  ترجمه

هها مبتنهی اهرضه این پیشالمی هستند کهای کارضاضایل اما  علی   ( کامالً تاب  پیش
رد بهدون هها در برخهی مهوابر ظاهر آیات و روایات اریقین است. با این حهال ایهن ترجمهه

لهی تعیین مصدا  اتمال آیه، ذهن مخاّب غیرتخصصی خود را نسبت به جایگاه حضهرت ع
 سازند.  ( آشنا نمی
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