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Abstract
The translation of the Qur'an into various
languages for the understanding of its teachings is
firstly allowed and secondly necessary conditional on observance of the rules of
translation. To provide accurate translations,
familiarity with theology, jurisprudence, Quranic
sciences, Arabic commentary and literature, and a
number of other literary and Islamic sciences is
necessary. Because there is a close relationship
between the translation of the Qur'an and
jurisprudential laws, the translator must be careful
in choosing the words and finding the vocabulary
and combinations of the target language, and
paying attention to the conceptual meaning of the
words in order to better understand the verses as
God's purpose has been reflected .
One of the Quranic science is to understand
Mojmalat and their reasons .
Homonyms are one of the most common reasons
of Ejmal. In order to find equivalents for
homonyms, the translator has to choose the correct
meaning considering the attached evidence, the
style and other verses related to the subject of the
verse.
One of these homonyms is the word "khashiat,"
which implies two opposing meanings of doubt
and certainty .
This study, reviewing 53 Persian and 10 English
translations from 08verses of Kahf, regarding the
interpretation of the murder of a young boy by the
Prophet Khezr, while pointing out the views of the
commentators, has shown which of the meanings
of Khashiat is correct.
Key words: Quran, translation,
Homonyms, jurisprudence.
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khashiat,

چکیده
،ترجمه قرآن به زبانهای مختلف برای فهم معارف آن
 برای. الزم و مجاز است،مشروط به رعایت آداب ترجمه
 علوم، فقه، آشنایی با دانشهای کالم،ارائه ترجمه دقیق
 تفسیر و ادبیات عرب و علوم ادبی و اسالمی دیگری،قرآنی
 از آنجا که بین ترجمه قرآن و احکام فقهی.ضروری است
 بایستی مترجم در،رابطه تنگاتنگ و متقابل وجود دارد
 دقت،گزینش الفاظ و یافتن واژگان و ترکیبات زبان مقصد
داشته باشد و به بار مفهومی الفاظ توجه نماید تا بتواند
هرچه بهتر مراد آیات را همانگونه که مقصود خداوند بوده
 اشتراک لفظی یکی از شایعترین. منعکس کند،است
 مترجم بایستی در معادل سازی.اسباب اجمال است
 سیاق و،واژگان مشترک لفظی با توجه به قرائن متصل
 از بین چند معنای مشترک،قرائن لفظی برونبافت آیات
 یکی از واژگان مشترک. معنای صحیح را برگزیند،در لفظ
لفظی «خشیت» است که متبادر کننده دو معنای متضاد
 در صورت انتخاب واژگانی در ازاء واژه.شک و یقین است
 شائبههایی،خشیت که تداعیگر معنای شک هستند
مانند عقاب پیش از ارتکاب جرم ـ که عقال و شرعا قبیح
35  این پژوهش با بررسی و نقد.است ـ ایجاد میشود
 سوره81  ترجمه انگلیسی قرآن از آیه11 ترجمه فارسی و
کهف که درباره تأویل قتل نوجوانی به دست حضرت
 نشان داده، ضمن ذکر دیدگاه مفسران،خضر(ع) است
 صحیح،است که کدامیک از معانی خشیت در این آیه
 دقت الزم،است و اینکه اکثر مترجمان در ترجمه این واژه
.را نداشتهاند
 قرآن؛ ترجمه؛ خشیت؛ مشترک لفظی؛ فقه:کلید واژهها

Email: salahshoor110ac@yahoo.com

: نویسنده مسئول:*
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مقدمه
مطابق عقیده عالمان اسالمی قرآن کریم معجزه جاویدان نبی مکرم اسالم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و
کتاب راهنمایی و سعادت بشر در همه دورانها و برای همه ابناء بشر است .قرآن از عصر نزول تا کنون
هزاران بار توسط اندیشمندان ترجمه و تفسیر شده است و مطابق تتبع مصطفی صادق الرافعی از آغاز
نگارش تا کنون ،در تاریخ هیچ کتابی را نمیتوان یافت که به اندازه قرآن دربارهاش تفسیر و شرح نگاشته
شده باشد .وی یکی از جهات اعجاز قرآن را همین اعجاز معنوی و گستردگی مفاهیم برشمرده است
(الرافعی1241 ،ق .)2 :هرچند در خصوص «ترجمه» ،کتاب مقدس مسیحیان تا کنون به  4422زبان زنده
دنیا ترجمه شده است در حالیکه تعداد ترجمههای قرآن به زبانهای دیگر فقط به حدود 142زبان
می رسد .بر اساس آمار موسسه ترجمان وحی تا کنون شش هزار ترجمه از قرآن کریم به قریب 142
زبان زنده دنیا (مطابق جدول شماره یک) انجام گرفته است.
جدول ،1تعداد ترجمههای قرآن به زبانهای زنده دنیا
ردیف

منطقه

تعداد زبانهای ترجمه شده

تعداد ترجمهها

1

زبانهای آسیایی

42

032

4

زبانهای اروپایی

32

373

3

زبانهای آفریقایی

21

42

2

زبانهای اقیانوسیه

3

3

4

زبانهای آمریکای مرکزی و جنوبی

4

4

4

زبانهای مصنوعی (اسپرانتو)

1

1

جمع

4

124

1473

بیشترین تعداد ترجمههای قرآن کریم به ترتیب به زبانهای فارسی و انگلیسی بوده است و تا کنون
 174بار به زبان فارسی و  147بار به زبان انگیسی ترجمه شده است ( .)www.cthq.irصرف نظر از
ادلّه متکلمان مسلمان و قرآن پژوهان درباره مبانی فقهی و مبانی کالمی جواز ترجمه یا عدم آن ،جمهور
عالمان بر جواز ترجمه قرآن با قید رعایت آداب و فنون ترجمه مشروط به عدم ادعای اینهمانی ترجمه
با متن قرآن تصریح کردهاند( .رضایی اصفهانی34 :1331 ،و )120ابوالقاسم پاینده با ذکر چندین نمونه
در مقدمه ترجمه خود میگوید فقه و ترجمه قرآن دارای رابطهای مستقیماند؛ چرا که بسیاری از آیات
قرآن بیان کننده احکام فقهی است( .پاینده .)34-32: 1374 ،لذا الزم است مترجم قرآن با عموم
دانشهای اسالمی از قبیل کالم ،فقه ،تفسیر ،حدیث ،ادبیات عرب و  ...آشنا باشد .پژوهش حاضر به
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روش تطبیقی به بررسی ترجمه یکی از آیات سوره مبارکه «الکهف» که درباره بیان و تأویل قتل نوجوانی
به دست حضرت خضر(ع) است در بین  43ترجمه فارسی و  12ترجمه انگلیسی با تآکید بر ترجمه واژه
«خشینا» که از مشترکات لفظی است پرداخته است.
مفهوم شناسی ترجمه
درباره ریشه این واژه دیدگاه لغویون مختلف است .راغب اصفهانی الرجام را به معنای سنگ و ریشه
آن را «رجم» به معنای «سنگ پراکنی» و ترجمان را نیز از همین ماده دانسته است (راغب اصفهانی،
1244ق .)137 :در مقاییس اللغه هم آمده که اصل آن در معنای سنگ انداختن است (احمد بن فارس،
 )243 :1244برخی ترجمه را رباعی دانسته و ریشه آن را «ترجم» و به معنای روشن و آشکار کردن
ذکر کردهاند (الفیومی1307 ،م ،ج .)34 :1گروهی ترجمه را از واژگان دخیل در زبان عربی دانسته و آن
را برگرفته از واژه «ترگوم» در زبان آرامی و یا واژه «ترگمانا» در زبان سریانی دانستهاند (مصاحب،
 .)433 :1302برخی هم آن را از ریشه «ترزبان» فارسی برشمردهاند (رامپوری1343 ،ش.)440 :
درباره معنای اصطالحی این واژه نیز مباحث مفصلی از سوی اندیشمندان این حوزه همچون :محمد
هادی معرفت در«التفسیر و المفسرون» ،جواد سلماسیزاده در «تاریخ ترجمه قرآن در جهان» ،علی نجار
در «اصول و مبانی ترجمه قرآن» ،طاهره صفار زاده در «اصول و مبانی ترجمه» و به نقل از یوجین نایدا
سرپرست ترجمه عهدین به زبانهای دنیا ،آمپارو هورتا و نیز رابین ذکر شده در «فصلنامه ترجمه ،شماره
 »4مطرح شده است (رضایی اصفهانی .)40 :1331 ،لکن معنای اصطالحی مورد نظر نگارنده که میتوان
آن را جامع تعاریف و مبنای این پژوهش تلقی کرد چنین است« :ترجمه عبارت است از برگرداندن مفاهیم
متنی از زبانی به زبان دیگر ،به گونهای که ترجمه ارائه شده عالوه بر رعایت اصل امانت ،منعکس کنند
همان مفهوم و محتوای مورد نظر گوینده یا نویسنده در زبان مبدأ باشد» .در مبحث ترجمه و روشهای
آن ،دستهبندیهایی وجود دارد که خارج از بحث مقاله است.
رابطه دانش فقه و ترجمه قرآن
در قرآن کریم بیش از  422آیه به شکل مستقیم در موضوع قوانین و احکام اسالمی (آیات اآلحکام)
وجود دارد و بسیاری آیات دیگر نیز به نوعی ـ هرچند به شکل غیرمستقیم ـ در ارتباط با موضوعات
فقهی هستند ؛ لذا الزم است مترجم قرآن با دانش فقه نیز آشنا باشد تا در مواقع لزوم از آن بهره گیرد و
بخصوص در ترجمه آیات األحکام راه به خطا نبرد (رضایی اصفهانی .)413 :1331 ،اگر مترجم در
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برگرداندن مفاهیم واژگان ،مباحث فقهی را در نظر نگیرد و یا در مجمالت قرآن از جمله انتخاب یا ترجیح
معنای مطابق مراد گوینده در مشترکات لفظی و یا ارجاع ضمایر به مرجع صالح در موارد اختالف مرجع
ضمیر ،دچار خطا خواهد شد .نظیر همین ارتباط بین ترجمه و علم کالم نیز کامال برقرار است.
اجمال و اشتراک لفظی و رابطه آن با ترجمه
یکی از دانشهای قرآنی مبحث مجمل و مبین است .در تعریف اجمال آوردهاند «هو ما لم تتضح
داللته» یعنی چیزی که داللتش روشن نباشد (الحفناوی .)14 :1214 ،نظیر همین تعریف را سیوطی نیز
بیان کرده است (السیوطی ،1304 ،ج .)41 :4در اصطالح مراد از مجمل لفظ یا عباراتی از قرآن را گویند
که داللتش روشن نیست و به وضوح و قطعیت نمیتوان مراد اصلی کالم خدا را دانست« .بزدوی»
میگوید :مجمل ،لفظی را گویند که تعدادی معانی در آن جمع شده و مراد از آن مشتبه گردیده باشد به
نحوی که با مراجعه به خود عبارت ،مراد از آن دانسته نشود مگر با استفسار ،طلب و دقت نظر
(العک1212،ق .)344 :اجمال اسبابی دارد که در کتب علوم قرآنی به تفصیل بیان شده است .یکی از
سببهای اجمال در قرآن «اشتراک لفظی» است.
به نظر سید کمال حیدری اشتراک لفظی آنست که معنای حقیقی یک لفظ ـ نه معنای مجازی ـ در
یک زبان متعدد باشد (حیدری1304 ،ش .)37 :پس مشترک لفظی یعنی واژهای بیش از یک معنا داشته
باشد و گوینده منحصرا یکی از آن معانی را اراده کرده باشد .حال بین این چند معنا ممکن است ارتباط
خاصی از جمله تضاد دیده نشود و نیز ممکن است بین دو معنای لفظ رابطه ضدیت باشد که در صورت
دوم ،این واژگان را اضداد نامیدهاند .کتابهای متعددی نیز در موضوع مشترکات لفظی و واژگان اضداد
تالیف شدهاند .چنانکه شش تن از نویسندگان به نامهای :ابن الشجری ،اصمعی ،مبرد ،أبی اسحق ،ازدی
و الکیشی با عنوان یکسان «مااتفق لفظه و اختلف معناه» دست به تألیف زدهاند .همچنین کتابهای تأویل
مشکل القرآن از ابن قتیبه و معترک األقران از سیوطی و نیز معاجم متعددی ـ بالغ بر  44معجم ـ با عنوان
«األضداد» از عالمان لغت و تفسیر از متقدمان تا معاصران در خصوص شرح واژگان اضداد تالیف شده
است .نکته دیگر اینکه اگر گفته شود ،ذکر معنای صحیح الفاظ و شرح و توضیح آنها ذیل عنوان تفسیر
قرار میگیرد ،نه ترجمه ،این سخن صائبی نیست .چراکه همانگونه که در معنای اصطالحی ترجمه گذشت،
مترجم بایستی معنای مورد نظر گوینده یا نویسنده در زبان مبدأ را مطابق مراد وی انتقال دهد .لذا در
مواجهه با مشترکات لفظی نیز بایستی واژهای را برگزیند که وافی مقصود باشد .مثال در ترجمه آیه «مالک
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یوم الدین» با توجه به اینکه «دین» مشترک لفظی است و دارای معانی «حساب و جزاء» و نیز «کیش و
آئین» است ،لکن تا کنون هیچ مترجمی ،معنای کیش و آیین را در ازاء واژه «دین» قرار نداده است و
تمامی مترجمان معنای دیگر دین (حساب و جزاء) را برگزیدهاند .این در حالی است که تبادر اولیه واژه
دین ،کیش و آیین است .بنابر آنچه گفته شد در هنگام مواجه مترجم با مشترکات لفظی ،الزم است از بین
معانی این الفاظ ،معنایی را برگزیند ،که باب ورود شبهات را باز نکند .چنانچه در مقاله حاضر بیان خواهد
شد ،در آیه مورد بحث ،انتخاب یکی از معانی ،شبهاتی را ایجاد میکند و انتخاب معانی دیگر رافع شبهه
است.
مفهوم شناسی واژه «خشیت»
واژه «خشیت» از ریشه «خشی» به همراه مشتقات آن ـ در  14ساخت مختلف ـ مجموعا  20بار
در قرآن کریم به کار رفته است (فؤاد عبد الباقی .)314 :1331 ،احمد بن فارس گفته است اصل این
واژه داللت دارد بر خوف و ذُعر (ترس) .وی همچنین میگوید این واژه در معنای دانستن نیز بکار میرود
و به این شعر استدالل نموده است« :و لقد خشیت بأن من اتبع الهدی

سکن الجنان مع النبی محمد»

(احمد بن فارس )433 :1244 ،یعنی :به یقین «دانستم» هرکسی پیرو راه هدایت باشد ،سکونت گاهش
در بهشت و در جوار نبی مکرم اسالم (صلی اهلل علیه و آله) خواهد بود .روشن است که معنای خشیت
در این شعر ابداَ ترس و بیم نیست بلکه مقصود شاعر حصول علم است .راغب اصفهانی در معنای آن
میگوید بیم و خوفی که با تعظیم و بزرگداشت همراه باشد و غالبا از علم و آگاهی ناشی میشود (راغب،
1244ق )144 :در کتب وجوه و نظائر نیز همین معانی برای خشیت ذکر شده است .کاربرد واژه خشیت
در فرهنگ قرآنی تقریبا در تمام موارد ترس همراه با تعظیم و علم است .اما از آنجا که این واژه مشترک
لفظی و از قسم واژگان اضداد دانسته شده است (ابن قتیبه )141 :1243 ،کاربرد این واژه در دو معنا که
رابطه عکس دارند ،مسلم است .یکی ترس که حاوی معنای تردید و احتمال است و دیگری علم که
حاوی معنای حصول و دانستن است که به قید احتمال توصیف نمیشود .یعنی متضمن دو معنای شک و
یقین است.
معنای خشیت در آیه «و أمّا الغُالمُ فَکانت أبَواهُ مُؤمنَین فَخَشینا أَن یُر ِهقَهُما طُغیاناً وَ کُفراً» (الکهف:
)08
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این آیه در سوره کهف و در میانه ماجرای رویارویی موسی و خضر (علیهما السالم) آمده است .پس از
آنکه حضرت موسی بر خالف تعهدی که به حضرت حضر مبنی بر سکوت و عدم دخالت در امور داده
بود برای بار سوم به کارهای خضر اعتراض کرد و ایشان به جدایی موسی فرمان داد« :قال هذا فراق بینی
و بینک» (الکهف ،)70 :به او گفت که تأویل کارهای خود را بیان خواهد کرد« :سَأنَبِّئُک بِتأویلِ ما لَم
تَستَطع عَلیه صَبراً» (الکهف )70 :و پس از بیان تأویل ماجرای شکافتن کشتی ،تأویل قتل آن نوجوان را
در ضمن دو آیه  02و  01برای موسی تشریح کرد .در تفسیر المنیر آمده است که نام آن جوان «شمعون»
یا «حیثور» بود وی به سن بلوغ رسیده و کافر بود .خداوند از عاقبت کار او آگاه بود که او با علم
تفصیلیاش ،عالم بر احوال است (زحیلی ،1211 ،ج)12 :14
ترجمه آیه  08سوره کهف توسط مترجمان به دو زبان فارسی و انگلیسی
در ادامه ،متن ترجمه شده ی آیه« :وَ أمّا الغُالمُ فَکانَت أبَواهُ مُومنَین فَخَشینا أن یُرهِقَهُما طُغْیاناً وَ
کُفراً» (الکهف )02 :با استناد به مهمترین ترجمههای موجود ـ 43ترجمه فارسی و  12ترجمه انگلیسی
که در دسترس پژوهشگر بود ـ و با توجه به نوع انتخاب واژه معادل «خشینا» توسط مترجمان ،ترجمهها
در چند گروه مجزا ارائه شده است.
گروه اول مترجمانی که یکی از عبارات :ترسیدیم ،بیمناک شدیم ،باک داشتیم ،هراس داشتیم ،ترس
داشتیم ،بیم داشتیم و میترسیدیم را به عنوان معادل واژه «خشینا» برگزیدهاند:
اما آن پسر ،پدر و مادرش مؤمن بودند .ترسیدیم که آن دو را به عصیان و کفر دراندازد (آیتی:1372 ،
 .) 324ا ما آن پسر ،پدر و مادرش مؤمن بودند ،ترسیدیم که آن دو را به طغیان و کفر دچار کند (قرشی
بنایی ،1374 ،ج .)421 :4و اما آن پسر (کافر بود و) پدر و مادر او مؤمن بودند ،از آن باک داشتیم که
آن پسر آنها را به خوى کفر و طغیان خود درآورد (الهی قمشهای .)324 :1302 ،و امّا آن کودک ،پدر و
مادرش مؤمن بودند ،پس بیمناک شدیم که آن دو را به طغیان و کفرى وادارد (برزی .)324 :1304 ،و اما
آن نوجوان ،پدر و مادرش هر دو مومن بودند ،پس ترسیدیم مبادا آن دو را به طغیان و کفر بکشاند (بهرام
پور .)324 :1303 ،اما آن پسر .پدر و مادرش مؤمن بودند ،و بیم داشتیم بطغیان و کفر دچارشان کند
(پاینده .) 441 :1347 ،و اما آن جوان ،پدر و مادرش مومن بودند و ما بیمناک شدیم که مبادا کفر و
طغیانی بر آنان تحمیل کند (خرمشاهی .)324 :1374 ،و اما (آن) نوجوان؛ پدر و مادرش مؤمن بودند،
پس ترسیدیم (مبادا) آن دو را ناخواسته و بهناچار به طغیان و کفر برکشد (صادقی تهرانی ،1300 ،ج:3
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 .) 424امّا آن پسر ،پدر و مادرش مؤمن بودند .ترسیدیم که آن دو را به عصیان و کفر دراندازد (مغنیه،
 ،1370ج .)421 :4و أما آن نوجوان ،پس پدر و مادر او مؤمن بودند (و او کافر پیشه بود) پس ترسیدیم
که (روى محبت پدر و فرزندى و مادر و فرزندى) آن نوجوان ،پدر و مادر خود را وادارد (و به تنگ آرد)
به طغیان و کفر (بالغی ،1304 ،ج .)132 :2و امّا پسر جوان (که او را کشتم براى این کشتم که کافر بود)
و پدر و مادرش مقرّ بتوحید و یگانگى خدا بودند و ترسیدیم که او والدین خود را وادار و مکلّف بکفر و
سرکشى کند (یعنى در أثر محبّت بآن پسر پس از ایمان کافر شوند و بعد از هدایت بگمراهى افتند)
(خسروانی ،1332 ،ج .)371 :4اما آن پسر :پدر و مادرش مومن بودند ،ترسیدیم که آن دو را به بیراهی
و کفر کشاند( .خواجوی .)114 :1343و امّا [آن] پسر ،پس پدر و مادرش با ایمان بودند ،و هراس داشتیم
که آن دو را به طغیان و کفر وا دارد( .رضایی اصفهانی .)324 :1303 ،و اما نوجوان ،پدر و مادرش
گرویدگان بودند ،پس ترسیدیم که آندو را طغیان و کفر (فرزند) در بر گیرد (رهنما ،1342 ،ج.)443 :4
و امّا پسر پس بودند پدر و م ادرش دو مؤمن پس ترسیدیم که بیفکند آن دو را در سرکشى و کفر(ثقفی
تهرانی ،1330 ،ج .) 224 :3امّا غالم ،بودند پدر و مادرش مؤمن ،ترسیدیم که در ایشان پوشد عصیان و
کفر(ابوالفتوح رازی ،1220 ،ج .)3 :13و امّا پسر پس بود والدینش دو مؤمن پس ترسیدیم که تکلیف کند
آن دو را زیاده روى در عصیان و کفر (شعرانی .)473 :1372 ،امّا آن نوجوان ،پدر و مادرش مؤمن بودند
و ما ترسیدیم او با کفر و سرکشى خود ،آن دو را در تنگنا قرار دهد و بیازارد (صفوی .) 324 :1300 ،و
اما پسر پس بودند والدینش دو مؤمن پس ترسیدیم که تکلیف کند آن دو را زیادهروى در عصیان و کفر
(صفیعلیشاه .)221 :1370 ،و امّا آن نوجوان پدر و مادرش مؤمن بودند ،و ما بیمناک شدیم که مبادا به
سرکشى و کفر وادارد آنان را ( صلواتی .)324 :1307 ،و اما آن نوجوان ،پدر و مادرش مؤمن بودند و از
آن ترس داشتیم که طغیان و انکار را دامنگیر آنان کند(طاهری قزوینی .)324 :1302 ،و اما آن نوجوان،
پدر و مادرش هر دو مؤمن بودند ،پس ترسیدیم که از راه سرکشى و ناسپاسى آن دو را بستوه آورد
(فارسی .)424 :1343 ،و اما نوجوان ،پدر و مادرش [هر دو] مؤمن بودند ،پس ترسیدیم [مبادا] آن دو را
به طغیان و کفر بکَشد (فوالدوند .)324 :1210 ،و آن پسر (که او را کشتم به کفر سرشته شده و) پدر و
مادرش اهل ایمان و گرویده (به خدا و رسول) بودند ،پس ترسیدیم (دانستیم اگر آن پسر بماند و کشته
شود) پدر و مادر خود را به سرکشی و نگرویدن وادار نماید (زیرا ممکن است و میشود که پدر و مادر
به مهر فرزند پابند شده به عقیده و باور او درآیند) (فیض االسالم .)431 :1300 ،و اما آن نوجوان [که او
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را کشتم] ،پدر و مادرش هر دو مومن بودند .ترسیدیم که او آن دو را به کفر و طغیان وادارد (قرائتی:
 ،1300ج .)414 :4و اما آن نوجوان ،پدر و مادرش مومن بودند ،پس ترسیدیم که آنان را به سرکشی و
کفر وادارد(مجتبوی .)324 :1303 ،امّا آن نوجوان ،پدر و مادرش مؤمن بودند؛ ترسیدیم که آنان را به
سرکشى و کفر وادارد (موسوی گرمارودی .)324 :1302 ،و اما آن پسربچه [که او را کشتم ]،پدر و
مادرش مؤمن بودند ،ما ترسیدیم آن دو را به طغیان و کفر بکشاند( مرکز فرهنگ و معارف.)324 :1304 ،
و اما آن نوجوان (کافر و سرکش بود و) پدر و مادرش مؤمن بودند ،پس ترسیدیم که آن دو را به طغیان
(در عمل) و کفر (در اعتقاد) وادار نماید (مشکینی .)324 :1301 ،و اما غالم پس بود پدر و مادرش
مؤمنان پس ترسیدیم که وادارشان کند به سرکشى و ناسپاسى (مصباح زاده .)324 :1302 ،و امّا کودک
بودند پدر و مادرش مؤمنان پس ترسیدیم که واداردشان (یا تنگ آوردشان) به سرکشى و ناسپاسى (معزی،
 .)324 :1374و اما آن نوجوان ،پدر و مادرش با ایمان بودند؛ و بیم داشتیم که آنان را به طغیان و کفر
وادارد! (مکارم( .) 324 :1373 ،اما سبب قتل) آن پسر این بود پدر و مادر او هر دو مؤمن بودند از آن
باک داشتیم که اگر آن جوان زنده بماند از طغیان و کفر او بال و ضررى به پدر و مادرش برسد (از این
جهت به امر الهى او را به قتل رسانیدم) (نوبری ،1334 ،ج .)444 :1و اما پسرى را که کشتم پدر و مادر
او هر دو مؤمن بودند ترسیدیم که وادار نماید این پسر ،پدر و مادرش را به سرکشى و کفر یا بکشد ایشان
را به سبب طغیان و کفر خود؛ چون چنین در عاقبت آن پسر مىدیدم او را کشتم(یاسری.)324 :1214 ،
و امّا آن کودک (که او را کشتم) پدر و مادرش باایمان بودند (و اگر زنده مىماند) مىترسیدیم که سرکشى
و کفر را بدانان تحمیل کند (و ایشان را از راه ببرد) (خرم دل .)427 :1302 ،و امّا پسر ،پس بود پدر و
مادر او گروندگان پس ترسیدیم که رساند آن دو را گذشتنى از اندازه و ناگروندگى(.ناشناس:1303 ،
[ .)444و] امّا برنا او را مادر و پدرى بودند با ایمان ،ترسیدیم که در افکندشان به کفر و طغیان (نسفی،
 ،1374ج)440 :1
گروه دوم مترجمانی که واژه «خشینا» را به شکل متکلم وحده و با استفاده از واژگان ترسیدم ،بیم
داشتم ،باک داشتم ترجمه کردهاند:
اما آن پسر ،پدر و مادرش با ایمان بودند .ترسیدم به طغیان و کفر دچارشان کند (ارفع.)324 :1301 ،
و اما [آن] نوجوان [که او را کُشتم ] ،پدر و مادرش مؤمن بودند ،پس ترسیدم که آن دو را [در آینده] به
طغیان و کفر بکشاند (انصاریان .)324 :1303 ،اما آن پسر ،پدر و مادرش باایمان بودند ،ترسیدم که آن

دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول -سال اول -شماره اول -زمستان 17 / 7931

دو را به طغیان و کفر وادارد (پورجوادی .)321 :1212 ،اما آن پسر ،پدر و مادرش مؤمن بودند ترسیدم
به طغیان و انکار دچارشان کند (طباطبایی ،1372 ،ج .)240 :13و امّا آن غالم پدر و مادر او مؤمن بودند
از آن باک داشتم که آن پسر آنها را به خوى کفر و طغیان خود در آورد (سلطان علیشاه ،1374 ،ج:0
 .) 244آن پسر هم پدر و مادرش مؤمن بودند و از آن بیم داشتم که آنها را به کفر و طغیان بکشاند.
(طبرسی ،1374 ،ج .)0 :2و اما آن پسر (که وى را کشتم) بودند پدر و مادرش مؤمن پس ترسیدم که
هالک کند آنها را از نظر سرکشى و کفرى که دارد (سراج .)324 :1332 ،و داستان آن پسر چنین بود که
پدر و مادرش مؤمن بودند و ترسیدم که او آنها را گرفتار کفر و طغیان کند(عاملی ،1342 ،ج .)4 :4و اما
آن پسر (کافر بود و) پدر و مادر او مؤمن بودند .از آن ترسیدم که پدر و مادرش را بنافرمانى و کفر وادار
سازد (کاویانپور .)324 :1374 ،و اما آن غالم که بکشتم ،بود مادر و پدر او هر دو گرویده ،ترسیدم که
بر پوشدشان و اندر افکنده در بىراهى و کفر(طبری ،1344 ،ج .)332 :2و اما آن نوجوان پس بودند پدر
و مادر وى مسلمان پس ترسیدم از آنکه غالب آید بر ایشان در سرکشى و کفر (شاه ولی اهلل ،بیتا.)444 :
و آن پسرى که کشته شد پدر و مادرش مؤمن بوده ولى او کافر شده ترسیدم که پدر و مادر خود را
بسرکشى و کفر درآورد (بروجردی.)444 :1344 ،
گروه سوم مترجمانی که واژه نخواستیم را به عنوان معادل «خشینا» برگزیدهاند:
و امّا آن نوجوان پدر و مادرش باایمان بودند ما نخواستیم او آنها را به طغیان و کفر وادارد (آدینه وند،
 ،1377ج .)12 :2و اما آن نوجوان ،پدر و مادرش با ایمان بودند ،ما نخواستیم او آنها را به طغیان و کفر
وا دارد (حجتی.)324 :1302 ،
گروه چهارم مترجمانی که واژه دانستم را به عنوان معادل «خشینا» برگزیدهاند:
و آن پسر را [به امر حق تعالی کشتم برای اینکه] پدر و مادر او مؤمن بودند و دانستم که [اگر آن پسر
بماند] به سبب طغیان و کفرش به پدر و مادرش ضرر میرساند مگر آنکه در طغیان و کفر با او سازگار
گردند(امین ،بیتا ،ج.)47 :0
گروه پنجم مترجمانی که واژه دانستیم را به عنوان معادل «خشینا» برگزیدهاند:
و امّا آن نوجوان ،پدر و مادر وى گرویدگان بودند ،دانستیم که اگر آن پسر بماند فرا سر ایشان نشاند،
ناپاکى و ناگرویدگى (میبدی ،1371 ،ج.)714 :4

...  سوره کهف68  نقد تطبیقی مفهوم «خشیت» در آیه/ 18

ترجمههای انگلیسی
 بار توسط مترجمان مختلف به زبان انگلیسی ترجمه147 قرآن کریم مطابق جدول شماره یک تا کنون
: ترجمههای زیر که از اشتهار بیشتری برخوردار هستند مورد مطالعه قرار گرفتهاند.شده است

Shakir: And as for the boy, his parents were believers and we feared lest he should

make disobedience and ingratitude to come upon them.(shakir, 4223 : 302 ).
Irving: The young man's parents were believers, and we dreaded lest he would

burden them with arrogation and disbelief.(Irving, 1304: 302 ) .Saffarzadeh: " And
for that boy[ who was killed ], his Parents were sincere believers, and I Feared that

he might grieve them by Rebellion and disbelief,(Saffarzadeh, 4224: 629). Qaraei:
As for the boy, his parents were faithful[ persons ], and We feared he would
overwhelm them with rebellion and unfaith.(Qaraei, 4224: 302). pickthall: And as
for the lad, his parents were believers and we feared lest he should oppress them by

rebellion and disbelief.(Pickthall, 4223: 302). Muhammad_Sarwar: " The young
boy had very faithful parents. We were afraid that out of love for him they would
lose their faith in God and commit rebellion(Muhammad_Sarwar, 1304: 302).

Muhammad and Samira Ahmad: And as for the boy/ servant, so his parents were
believing, so We feared that he burdens/ oppresses them( with )tyranny/ arrogance
and disbelief.(Muhammad and Samira Ahmad, 1333: 302 ). Progressive_Muslims:
And as for the youth, his parents were believers, so we feared that he would oppress

them by his transgression and disbelief."(Progressive_Muslims : 302). Yusuf ali: "
As for the youth, his parents were people of faith, and we feared that he would
grieve them by obstinate rebellion and ingratitude( to Allah ).(Yusuf ali, 4211: 302).
Arberry: As for the lad, his parents were believers; and we were afraid he would
impose on them insolence and unbelief(Arberry, 1330: 302).

معانی خشینا در نگاه مفسران
»در معنای «عَلِمنا
) خشینا را در معنای علمنا= (دانستیم،بررسی تعدادی از تفاسیر برجسته نشان میدهد که برخی از مفسران
 مشترک لفظی، فخشینا یعنی فعلمنا؛ چرا که خشیت مانند خوف: در تفسیر مقاتل آمده است.آورده اند
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است .و ترس در اینجا به معنای یقین یافتن است .نظیر «خوف» در آیه «و إن امرأت خافت من بعلها
نشوزا( »...النساء )40 :و نیز در آیه «و إن خفتم شقاق بینهما( »...النساء )34 :که هر دو واژه خوف به
معنای علم است (مقاتل ،1243 ،ج .)403 :4عالمه طباطبایی نیز با استناد به قرائن معنوی ،ترس را از
خداوند و بر اساس «ال یخشون أحداً إال اهلل» از پیامبران نفی کرده و با توجه به سیاق آیات ،معنای
فخشینا را «تحذّر» دانسته است .یعنی حذر کردیم که چنین اتفاقی ـ یعنی ـ «یُرهِقَهُما طُغیاناً و کُفراً»
بیافتد و چنین تحذیری ،مؤخر و مبتنی بر علم است (طباطبایی ،1332 ،ج .)204 :13نظیر این دیدگاه در
تفاسیر دیگری نیز بیان شده است( :فرّاء ،1302 ،ج)140 :4؛ (ثعلبی ،1244 ،ج)107 :4؛ (جرجانی،
 ،1232ج)444 :4؛ (الطبرسی ،1374 ،ج)743 :4؛ (بغوی ،1242 ،ج)412 :3؛ (میبدی ،1371 ،ج:4
)742؛ (الهیجی ،1373 ،ج)342 :4؛ (طیب ،1343 ،ج.)303 :0
در معنای «کَرِهنا»
برخی مفسران خشینا را به معنای کرهنا (=ناخوش داشتیم) دانستهاند .به این صورت که خضر با
استناد این کراهت به خود و خداوند ،در مقام بیان این موضوع است که ما خوش نداشتیم که این نوجوان
چنین عاقبتی را تجربه کند و خود و والدینش را به شقاوت و سیهرویی ناشی از کفر و طغیان بکشاند.
داشتن این تلقی از آیه و حمل معنای خشینا بر کرهنا ،مستلزم حصول علم قطعی توسط خضر از عاقبت
نوجوان است .یعنی خضر می دانست که چنین سرنوشتی در انتظار آن پسر است و وقوع آن را ناخوش
میداشت .لذا حمل معنای خشینا بر کرهنا ،مانند حمل بر علمنا است و شائبهای در ناحیه عمل متکی بر
ظن و گمان ایجاد نمیکند .مثال در تفسیر اثنی عشری چنین آمده است« :فَخَشِینا :پس کراهت داشتیم یا
دانستیم به اعالم الهى» (شاه عبدالعظیمی،1343 ،ج .)121 :0مفسران دیگری نیز نظیر همین دیدگاه را
مطرح نمودهاند .از جمله( :ابن جزری ،1214 ،ج)274 :1؛ (طوسی ،بیتا ،ج)01 :7؛ (هواری،1244 ،
ج)240 :4؛ (واحدی ،1214 ،ج)443 :4؛ (مکارم ،1371 ،ج)423 :14
در معنای «أشفقنا»
گروه دیگری از مفسران نیز معانی دیگری را برای فخشینا در نظر گرفتهاند .یکی از آنها «أشفقنا»
است .راغب در معنای إشفاق گفته است :عنایت و محبتی که آمیخته با ترس باشد .مُشفِق کسی است که
مشفَقٌ علیه را هم دوست دارد و هم بیمناک است که خطری متوجه او گردد (راغب )447 :1244 ،این
معنا نیز با مفهوم یقین سازگار است .زیرا دلسوزی و نگرانی از عاقبت مؤخَر از حصول علم است .یعنی
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برای خضر بنا بر اعالم الهی ،علم حاصل شده بود که عاقبت نوجوان چنین است .سپس در بیان دلیل
قتل ،دلسوزی و بیمناکی خود را نسبت به مجازات اخروی ناشی از عاقبت کار نوجوان بیان داشته است؛
نه بیمناکی از احتمال وقوع چنین عملی از وی .ابن ابی حاتم در تفسیر خود به نقل از «سدی» معنای
فخشینا را فأشفقنا ذکر کرده است (ابن ابی حاتم ،ج)4302 :1213 ،7
در معنای «خفنا»
تعدادی از مفسران و اکثریت قریب به اتفاق مترجمان ـ چنانکه بیانش خواهد آمد ـ فخشینا را به
معنای «خِفنا» (= ترسیدیم) دانستهاند .برخی مانند زمخشری پس از اینکه این معنا را برای واژه ترجیح
میدهد ،میگوید :البته این خشیت و خوف راجع به خضر است ،نه خدای متعال؛ چراکه او اعلم به هر سر
و خفیهای است (زمخشری ،1227 ،ج )721 :4در تفسیر النهر الماد نیز همین دیدگاه بیان شده و ترس
در فعل متکلم مع الغیر ،منحصرا به خضر نسبت داده شده است (ابوحیان ،1227 ،ج)343 :4؛ در تفسیر
منهج الصادقین نیز هر دو احتمال خفنا و علمنا مطرح شده و مفسر ترس را در فرض ترجیح معنای خفنا
به خضر نسبت داده است (کاشانی ،بیتا ،ج )341 :4در این تفاسیر برای رفع شبهه قصاص پیش از جنایت
و عمل متکی بر گمان ،بجای یافتن و گزینش معنای خشیت در بین چند معنای اشتراکی ،معنای خفنا
ترجیح داده شده و برای رفع شبهه علم الهی ،مرجع ضمیر «نا» در «خشینا» ـ که منطقاً اوصاف فعل جمع،
به همه مصادیق آن نسبت داده میشود ـ بین مصادیق ضمیر ،تقسیم شده است ،که خالی از غموض نیست.
در چندین تفسیر نیز فخشینا به معنای خفنا آمده است مانند :روح البیان(حقی ،بیتا،ج)404 :4؛ البحر
المحیط (ابوحیان،1242،ج)412 :7؛ مدارک التنزیل (نسفی،1214 ،ج)30 :3؛ روح المعانی (آلوسی،
،1214ج)333 :0؛ مفاتیح الغیب (فخر رازی،1242 ،ج)231 :41
نقد و بررسی
همانطور که گفته شد واژه «فَخَشینا» از مشترکات لفظی و حاوی دو معنای متضاد (شک و یقین)
است .در صورتی که مترجم آن را بر شک حمل نماید و به صورت« :ترسیدیم که مبادا نوجوان چنان
نماید »...ترجمه کرده باشد ،این شبهه ایجاد میشود که خضر بدون حصول علم و صرفا با قید این احتمال
که شاید آن نوجوان والدین خود را به کفر و طغیان بکشاند ،او را به قتل رسانده است و این بر خالف
بسیاری از مبانی اعتقادی و فقهی است .مضافا اینکه ایراد «عقاب قبل از جنایت» که قباحت آن محملی
عقالیی دارد و از نظر فقه کیفری نیز مشروع نیست ،بر آن وارد است .به این معنا که بر اساس فقه اسالمی،
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وجود عنصر مادی در تحقق جرم ضرورت دارد (مکی عاملی1333 :ق ،قسم 127 :1؛ گرجی:1372 ،
 .)441اما اگر به مدد علم لدنی خضر ،خشینا در معنای دیگرِ واژه ،یعنی حصول علم و یقین ترجمه شود،
چنین ابهامی از میان خواهد رفت .نکته دوم که تقویت کننده همین دیدگاه است اینکه فعل به صورت
متکلم مع الغیر آمده و ظهور معنای آیه در اینست که خشیت به خداوند و خضر نسبت داده شده است .از
طرفی مسلم است که خداوند متعال از هر خشیتی بری است و از سوی دیگر بر اساس آیه «الَّذینَ یُبَلغونَ
رِساالتِ اهللِ َو یَخشَونَهُ وَ ال یَخشَو َن أحداً إال اهلل» (األحزاب )33 :هر گونه ترس و خشیتی از انبیاء الهی
نیز نفی شده است .نکته دیگر اینکه متکلم مع الغیر آمدن فعل و انتساب علم به خضر و خداوند ،این شبهه
را به ذهن میآورد که علم خضر از آینده ـ در حالیکه او نیز بنده خداست ـ ثابت نمیشود .در پاسخ این
شبهه نیز به عبارت «و ما فَعَلتُه عَن أمری» (الکهف )04 :میتوان استشهاد نمود؛ به این معنا که علم خضر
برگرفته از وحی الهی و اعالم وحیانی به او بوده است.
چنانکه مالحظه میشود در ترجمههای ذکر شده ،غالباً خشینا را به معنای «خفنا» =(ترسیدیم)
آوردهاند و از واژگانی استفاده کردهاند که تداعی کننده مفهوم شک (عدم حصول علم  /عدم یقین) است؛
مانند( :ترسیدیم ـ بیمناک شدیم ـ باک داشتیم ـ هراس داشتیم ـ ترس داشتیم ـ بیم داشتیم و میترسیدیم).
مجموعا  34مترجم از این واژگان استفاده کردهاند .لذا شبهه عمل متکی بر شک ،قصاص (عقاب) پیش
از جنایت و نیز انتساب خشیت به خدا و پیامبرش بر این ترجمهها وارد است .به نظر میرسد این دسته
از مترجمان یا به مسأله اشتراک لفظی در کلمه مورد بحث عنایتی نداشتهاند و یا در انتخاب واژه ،شبهات
مقدر ناشی از رویکردهای بازدارنده فقهی و کالمی مترتب بر این شیوه ترجمه را در نظر نگرفتهاند.
تعدادی از مترجمان با مفرد آوردن واژگانی نظیر (ترسیدم ـ بیم داشتم ـ باک داشتم) ،سعی کردهاند این
ترس و خشیت را از خداوند نفی و به متکلم جمله (خضر) نسبت دهند .اشکالی که بر این شیوه ترجمهها
وارد است بسی بزرگتر از اشکال پیشین به نظر میرسد .زیرا روشن است که در برگرداندن معنای یک
فعل متکلم مع الغیر ،نمیتوان آن را به صورت متکلم وحده درآورد! ضمن اینکه هنوز شبهه عمل متکی
بر شک و عقاب قبل از ارتکاب جرم بر این ترجمهها نیز وارد است 14 .مترجم ،آیه را به این صورت
ترجمه کردهاند.
محمود یاسری که ترجمهاش به شیوه ترجمه آزاد است ،ابتدا از واژه ترسیدیم استفاده کرده است .اما
برای رفع شبهه در انتهای آیه به صورت جملهای توضیحی مینویسد« :چون چنین در عاقبت آن پسر
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میدیدم ،او را کشتم» با این جمله وی سعی کرده هم به متن وفادار بماند و هم شبهه مقدر را از عبارت
دفع کند .هرچند انتخاب صحیح یا ترجیح یک معنا در مشترکات لفظی ـ چنانکه شرح داده شد ـ نه تنها
خدشهای به اصل وفاداری وارد نمیکند ،بلکه برای انعکاس صحیح مراد گوینده ،الزم است.
دو مترجم یعنی آقایان :محمدرضا آدینه وند لرستانی و مهدی حجتی ،واژه «نخواستیم» را معادل
خشینا قرار دادهاند .هرچند باب ورود شبهات مطرح شده در این ترجمهها بسته شده و حصول علم و
آگاهی از عاقبت نوجوان در کلمه نخواستیم نهفته است ،اما اشکال ترجمه فعل ایجابی به شکل سلبی بر
این دو ترجمه وارد است.
نصرت بیگم امین از کلمه «دانستم» استفاده کرده که ترجمه صحیحتری به نظر میرسد .هرچند
اشکال مفرد آوردن فعل متکلم مع الغیر را دارد.
از بین  43ترجمه بررسی شده ،تنها کسی که از واژه «دانستیم» استفاده کرده است« ،رشید الدین میبدی»
است و به نظر میرسد که هیچیک از نقدهای وارد بر سایر ترجمهها را ندارد و در انتخاب معادل خشینا،
با دقت بیشتری عمل کرده است.
در ترجمههای انگلیسی نیز شکیر ،صفارزاده ،قرائی ،پیکتال ،مسلمانان مترقی ،یوسف علی ،محمد و سمیرا
احمد ،در ازاء واژه فخشینا از واژه « »fearبه معنای ترس استفاده کردهاند .نکته دیگر اینکه در ترجمه
شکیر ،ترکیب « »we feared lestآمده است به معنای آن که «ما ترسیدیم که مبادا  »...که شک و
تردید بیشتری را منعکس میکند .ترجمه آیروینگ از واژه « »dreadبه معنای ترس و بیم و نهایتا محمد
سرور و آربری نیز ترکیب « »We were afraidبه معنای ترس و هراس داشتن را برگزیدهاند.
بنابراین در میان ده ترجمه قرآن به زبان انگلیسی ،هیچکدام به حصول علم توسط خضر که آن را برگرفته
از وحی الهی و مبنای عمل خود قرار داده بود ،توجهی ننموده و صرفا معنای لغوی «خشی» را بدون
توجه به وجوه مختلف واژه و قرائن متصل لفظی و قرینههای برون بافتی بیان کردهاند.
نتیجه گیری
 .1برای ترجمه قرآن بایستی با علومی از قبیل فقه ،کالم ،ادبیات عرب و علوم قرآنی کامال آشنایی
داشت چرا که عدم آشنایی با مبانی و مفاهیم فقهی و کالمی و سایر علوم نامبرده ممکن است سبب
ایجاد اشتباهات فاحشی در ترجمهها شده و شائبههایی را به وجود آورد.
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 .4در قرآن آیات متعددی از مجمالت محسوب میشوند که فهم مراد آنها با پیچیدگیهایی همراه
است .یکی از اسباب اجمال ،اشتراک لفظی است .مترجم در انتخاب معنای واژگانی که بیش از یک
معنا دارند باید با در نظر داشتن مبانی کالمی ،فقهی و مباحث ادبی ،دقیق عمل کند.
 .3اکثر مفسران بر اساس قرائن متصل ،سیاق و قرائن برونبافتی و نیز قرائن معنوی ،مراد از فَخَشینا،
در آیه  02سوره کهف ،را فعلمنا دانستهاند.
 .2اکثر مترجمان در ترجمه این آیه دقت الزم را نداشتهاند .از مجموع  43ترجمه بررسی شده ،تمام
ترجمههای انگلیسی و  20ترجمه از  43ترجمه فارسی ،واژه را در معنای عدم حصول علم ترجمه
کرده و شبهات :عقاب پیش از وقوع جرم ،انتساب خوف و خشیت به خداوند ،انتساب خوف و
خشیت به پیامبرش و نیز عمل متکی بر احتمال را ایجاد کردهاند 2 .مترجم با انتخاب واژگانی سعی
کرده اند این شبهات را از بین ببرند اما مرتکب خطاهای دیگری از جمله ترجمه کردن بر خالف
صیغه فعل شدهاند و تنها رشید الدین میبدی در ازاء واژه «خَشینا» از کلمه «دانستیم» که بهترین
ترجمه محسوب میشود استفاده کرده است.
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جرجانی ،عبدالقاهر بن عبدالرحمن1232( .ق) .درج الدرر .بیروت :دارالفکر.
خواجوی ،محمد1343( .ش) .ترجمه قرآن .تهران :انتشارات مولی.
حجتى ،مهدى1302( .ش) .گلى از بوستان خدا (ترجمه قرآن) .قم :بخشایش.
الحفناوی ،محمدابراهیم1214( .ق) .اثر االجمال و البیان فی الفقه االسالمی .مصر :دارالوفاء.
حقی برسوی ،اسماعیل بن مصطفی( .بیتا) .تفسیر روح البیان .بیروت :دارالفکر.
خرمدل ،مصطفى1302( .ش) .تفسیر نور .تهران :انتشارات احسان.
خسروانى ،علیرضا1332( .ق) .تفسیر خسروى .تهران :کتابفروشى اسالمیه.
دهخدا ،علی اکبر1344( .ش) .لغتنامه .تهران :نشر دانشگاه تهران.
الراغب االصفهانی ،ابیالقاسم1244(.ق).المفردات فی غریبالقرآن .بیروت :دارالمعرفه.
الرافعی ،مصطفی1241(.ق) .اعجازالقرآنوالبالغهالنبویه ،بیروت :دارالکتبالعلمیه.
رضایى اصفهانى ،محمدعلى1303( .ش) .ترجمه قرآن .قم :موسسه دارالذکر.
ــــــــــــــــــــــ 1331( .ش) .منطق ترجمه قرآن ،قم :نشر المصطفی.
رهنما ،زینالعابدین1342( .ش) .قرآن مجید با ترجمه و تفسیر .تهران :سازمان اوقاف.
زحیلی ،وهبه1211( .ق) .التفسیرالمنیر فیالعقیده و الشریعه و المنهج ،دمشق :دارالفکر.
سراج ،رضا1332( .ق) .ترجمه قرآن .تهران :سازمان چاپ دانشگاه.
سلطان علىشاه ،سلطان محمدبن حیدر1374( .ش) .متن و ترجمه فارسى تفسیر شریف بیان السعاده فى
مقامات العباده .تهران :سر االسرار.
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السیوطی ،جالل الدین1304( .ش) .اإلتقان فی علوم القرآن .تهران :امیر کبیر.
شاه عبدالعظیمی ،حسین1343( .ش) .تقسیر اثنی عشری .تهران :نشر میقات.
شاه ولىاهلل ،احمدبن عبدالرحیم( .بیتا) .ترجمه قرآن دهلوى .سراوان :کتابفروشى نور.
شعرانى ،ابوالحسن1372( .ش) .قرآن مجید با ترجمه .تهران :کتابفروشى اسالمیه.
صادق نوبرى ،عبدالمجید1334( .ق) .ترجمه قرآن .تهران :انتشارات اقبال.
صادقیتهرانى ،محمد1300(.ش) .ترجمان فرقان تفسیرمختصرقرآنکریم .قم :شکرانه.
صفوى ،محمدرضا1300( .ش) .ترجمه قرآن بر اساس المیزان .قم :دفتر نشر معارف.
صفى على شاه ،محمدحسن بن محمد باقر1370( .ش) .تفسیر قرآن ،تهران :منوچهرى.
صلواتى ،محمود1307( .ش) .ترجمه قرآن .تهران :انتشارات مبارک.
طاهرى قزوینى ،علىاکبر1302( .ش) .ترجمه قرآن (طاهرى) .تهران :قلم.
طباطبایى ،محمدحسین1372( .ش) .ترجمه تفسیر المیزان .قم :جامعه مدرسین.
طبرسى ،فضل بن حسن1374( .ش) .مجمع البیان لعلوم القرآن .تهران :ناصرخسرو.
طبرى ،محمد بن جریر1344( .ش) .ترجمه تفسیر طبرى .تهران :نشر توس.
طیب ،عبدالحسین1343( .ش) .اطیب البیان فی تفسیر القرآن .تهران :انتشارات اسالم.
عاملى ،ابراهیم1342( .ش) .تفسیر عاملى .تهران :کتابفروشى صدوق.
العک ،خالد عبدالرحمن1212( .ق) .اصول التفسیر و قواعده .بیروت :دارالنفائس.
فارسى ،جاللالدین1343( .ش) .ترجمه قرآن (فارسى) .تهران :انجام کتاب.
فخر رازی ،محمد بن عمر1242( .ق) .مفاتیح الغیب ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
فرّاء ،یحیی بن زیاد1302( .م) .معانی القرآن .مصر :الهیئه المصریه.
فؤادعبدالباقی ،محمد1331( .ش) .معجم المفهرس اللفاظالقرآنالکریم .قم :نوید اسالم.
فوالدوند ،محمدمهدى1210( .ق) .ترجمه قرآن .تهران :دفتر مطالعات تاریخ و معارف.
فیض االسالم ،سید علی نقی1300( .ق) .قرآن عظیم با ترجمه .بیجا :بینا.
الفیومی ،احمد بن محمد1307( .م) .المصباح المنیر .بیروت :انتشارات مکتبه لبنان.
قرائتی ،محسن1300( .ش) .تفسیر نور .تهران :مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
قرشى بنابى ،علىاکبر1374( .ش) .تفسیر احسن الحدیث .تهران :بنیاد بعثت.
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کاویانپور ،احمد1374( .ش) .ترجمه قرآن .تهران :نشر اقبال.
گرجی ،ابوالقاسم1372( .ش) .حقوق جزای عمومی اسالم .تهران :نشر داد.
الهیجی ،محمدبن علی1373( .ش) .تفسیر شریف الهیجی .تهران :دفتر نشر داد.
مترجم ناشناخته1303( .ش) .ترجمه قرآن .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسى.
مرکزفرهنگ ومعارف قرآن1304( .ش) .ترجمه قرآن .قم :بوستان کتاب.
مشکینى اردبیلى ،على1301( .ش) .ترجمه قرآن .قم :نشر الهادى.
مصاحب ،غالمحسین1302( .ش) .دائره المعارف فارسی .تهران :امیرکبیر.
مصباحزاده ،عباس1302( .ش) .ترجمه قرآن .تهران :بدرقه جاویدان.
معزى ،محمدکاظم1374( .ش) .ترجمه قرآن .قم :اسوه.
مغنیه ،محمدجواد1370( .ش) .ترجمه تفسیر کاشف .قم :دفتر تبلیغات.
مقاتل بن سلیمان1243( .ق) .تفسیر مقاتل .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
مکارم شیرازى ،ناصر1373( .ش) .ترجمه قرآن ،قم :دفتر مطالعات تاریخ و معارف.
مکی عاملی ،محمد(شهید اول)1333( .ق) .القوائد و الفوائد فی الفقه أو االصول و العربیه ،نجف :نشر
عبدالهادی.
موسوى گرمارودى ،على1302( .ش) .ترجمه قرآن .تهران :قدیانى.
میبدى ،احمدبن محمد1371( .ش) .کشف االسرار و عده االبرار .تهران :امیر کبیر.
نسفی ،عبداهلل بن احمد1214(.ق) .مدارک التنزیل وحقائق التاویل ،بیروت :دارالنفائس.
نسفى ،عمر بن محمد1374( .ش) .تفسیر نسفى .تهران :انتشارات سروش.
یاسرى ،محمود1214( .ق) .ترجمه قرآن .قم :بنیاد فرهنگى امام مهدى (ع).
Arberry, A. (1998). The Koran. Oxford: Oxford University Press.
Irving, T. (1985). The Quran Translation, New York: International Publishing Co.
Pickthall, M. (2003). The meaning of the glorious Qurʼan. Kuala Lumpur: Islamic
Book Trust.
Qarai, A. (2005). The Quran. Qum: Islamic College for Advanced Studies.
Saffarzadeh, T.) 0886( The Holy Quran. Tehran: Pars Ketab.
Sarwar, M. (1982). The holy Quran. Elmhurst, NY, USA: Islamic Seminary.
Shakir, M. (2009). al-Qurʼān al-ḥakīm. Qum: Ansariyan Publications.
Yusuf Ali, A. (2011). The Qur'an. Elmhurst, N.Y.: Tahrike Tarsile Qur'an Inc.

