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تفسیر فاتحة الکتاب؛
ی؛ ترجمه و تحقیق سیدجواد هاشمی نژاد؛ قم: فکرآوران،  فخر راز
یری 1389، 848 ص، وز

مقدمه
ین تفسیری است  برگ و پربارتر ی، پر تفسیر فاتحة الکتاب امام فخ���ر راز
ی���خ اسالم در شرح اس���رار و دقایق معن���وی و لفظی سوره  ک���ه در طول تار
گرانبها به تازگی ب���ا ترجمه و تحقیق و  حم���د نوشته شده است. این اث���ر 
که  پاورقی ه���ای عالمانۀ سیدجواد هاشمی ن���ژاد به چاپ رسیده است 

حاصل زحمات شش سالۀ ایشان و دقت علمی بسیار می باشد.

ی از  مقدم���ۀ یکصد صفحه ای مترج���م دربارۀ زندگی و اندیش���ه فخر راز
ک���ه آن را از دیگر آثار مشابه در قلمرو  یژگی های این اثر است  ی���ن و مهم تر

ترجمۀ تفاسیر قرآن، ممتاز می سازد.

ی  ی���خ زندگی فخر راز مترج���م در این مقدم���ه تخصصی، بعد از بیان تار
ب���ه بی���ان آرای علمی و نق���د اندیشه های ای���ن عالم ب���زرگ جهان اسالم 
یط دوستان و  پرداخت���ه است و سیم���ای حقیقی و به دور از اف���راط و تفر

کتاب قرار داده است. ی را فراروی خواننده  دشمنان فخر راز

که  از دیگ���ر امتی���ازات این اثر، پاورقی ه���ای فنی و علم���ی مترجم است 
کرده است و مطالب مهمی  بیشت���ر در دو قلمرو فقه و فلسفه نمود پی���دا 
کرده است. فهرس���ت بیش از یکصد  ی ارائه  را در ش���رح یا نق���د آرای راز
کتاب آمده، نشان دهندۀ  که در پاورقی های این  نکتۀ فقهی و فلسف���ی 

کتاب است. زش علمی این  بخشی از زحمات مترجم و ار

ی آثار فخر راز
ی در خص���وص عل���وم عقلی و مع���ارف اسالمی  هرچن���د تبح���ر فخ���ر راز
کوش���ش پیوسته او را برای  اس���ت، ولی گست���ره و تنوع موضوعی آثارش، 
احاط���ه بر جمیع عل���وم و معارف بش���ری عصر خودش نش���ان می دهد. 
کثر  کث���رت کتب و آث���ار او در ا کوش���ش بلندپروازان���ه، نباید از  ب���ا چنی���ن 
دانش ه���ای موج���ود در شگفت شد و از ت���الش او در تألیف علوم و فنون 
یرا او خود در وصیتنامه اش چنین  گرفت؛ ز بی���رون از حوزه دین، خورده 
ک���ه من مردی ب���ودم دوستدار دان���ش و در هر چیزی  می گوی���د: »بدانید 
که حق است ی���ا باطل، غث است یا  ب���دون توجه ب���ه چون و چندی آن 

ثمین،1 می نوشتم.«

کالم،  که او در آنها تألی���ف نموده است: علوم عقل���ی )فلسفه،  علوم���ی 
منطق، ج���دل(؛ 2. علوم ادبی )ادب، بالغت، نح���و(؛ 3. فقه و اصول؛ 
یاضی؛ 7. علم طب؛ 8.  یخ و سیره؛ 6. علوم طبیعی و ر 4. تفسیر؛ 5. تار

علم فراست؛ 9. بحر و نجوم و رمل؛ 10. دایرة المعارف )دانشنامه ها(.

ی در همین مقدمه. 1. ر.ک به: وصیت راز

چکیده: تفسیر فاتحه الکتاب فخر رازی یکی از پربارترین تفاسیری 
ح اسرار معنوی و لفظی سوره حمد  که در طول تاریخ اسالم در ش���ر اس���ت 

ث���ر به تازگی توس���ط سید جواد هاشم���ی نژاد به  نوشت���ه ش���ده است. این ا
چ���اپ رسیده اس���ت. نویسن���ده در مقال���ه حاض���ر، در راست���ای معرفی این 
ثار فخر رازی می پردازد. سپس  ح آ ترجمه ازکتاب مذکور، ابتدا به بیان و شر
کرده  و با  کبیر او اش���اره  کتاب تفسیر  ب���ه ط���ور مبسوط به جایگاه و منزل���ت 
ب���ه چالش کشیدن تفاوت ترجمه حاضر ب���ا ترجمۀ حلبی، مقاله خویش را 
کار ترجمه به چشم می  ک���ه در  ادام���ه می دهد. در نهایت، با بیان نواقصی 
کتاب، مقاله خویش را به پایان می  کار مترجم در ترجمه  خ���ورد و نیز روش 

رساند.

کبیر، ترجمه مفاتیح  کلیدواژه: ترجمه تفسیر فاتحه الکتاب، ترجمه تفسیر 
کتاب. کتاب، نقد و بررسی  الغیب، فخر رازی، معرفی 

نگاهݡی به »تفسیر
فاتحة الکتاب فخر رازی

سیدرضا باقریان موحد
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پرداخته، با پژوهش دامنه دار و وسیع خود توانسته است دایرة المعارف 
یکرد نوین و ابتکار و خالقیت در موضوعات  عظیم قرآنی را با روش و رو

فراوان، عالوه بر اشتمال بر میراث علمی تفاسیر پیشین، پدید آورد.

برخ���ی این اث���ر را به سبب ممی���زات و خصایص اش پای���ان سیر تکاملی 
یرا پ���س از آن دیری  تفسی���ر دانسته، ب���ه »خات���م التفاسیر« ستوده ان���د؛ ز
که با رک���ود علوم در جهان اسالم و افول تمدن اسالمی )با حمله  نپایید 

یرانگر مغوالن و جنگ های صلیبی( تفسیر نیز از حرکت باز ایستاد. و

کبیر جایگاه و منزلت تفسیر 
گستردگی  ی از جهت  در ای���ن میان، »تفسیر فاتحة الکتاب« از ام���ام راز
رف نگری، تنوع موضوعات در ورود به هر آیه از زوایای مختلف  بحث، ژ
گشودن  یر بدیع قرآنی از آی���ات مناسب به آیه مورد بحث و  و ارائ���ه تصاو
رف عقلی )کالمی، فلسف���ی( و چشم اندازهای دلپذیر ذوقی  افق های ژ
کتب پیشین و پس از  گنجینه بوده، در میان  ید این  )عرفان���ی( عقدالفر

آن بی مانند می نماید. 

کتاب، این چنین شرح می دهد: ی در آغاز، انگیزه اش را از نگارش  راز
که آیات و مفاهیم آن مشتمل  یمهـ   کر گفتیم: از این سوره  زمانی 
یـــاد اســـتـ  ممکن اســـت ده هـــزار مسئله  بـــر فوایـــد و نفایـــس ز
گروهی از  رزان و  گردد؛ ایـــن سخن بر برخی از حســـدو استنبـــاط 
ر از واقـــع دانسته و  گـــران آمـــد و آن را به دو اهـــل جهـــل و ستیزه، 

یادی از مورخـــان پیشیـــن2 و محققان  بـــه رغـــم کوشش شمـــار ز
کاملی  ی، هنوز جدول  بارۀ احصاء مؤلفات امام راز جدیـــد3 در
یست اثر4 و  از آثـــار او به دست نیامده است؛ بعضی بیـــش از دو
برخـــی 134 اثـــر5 از او شمرده اند؛ ولی براســـاس پژوهش عالمانۀ 
کتب مطبوع  ی اعم از  کلیه آثار راز استاد محمدصالـــح زرکان، 
کـــه انتساب آنها به او ثابـــت و یا غیرثابت  کتبی  و غیرمطبـــوع و 
کتاب  که از آنان جز نام وجـــود ندارد، 194  کتبی  شده اســـت و 

احصا شده است.6

که انتساب آنها به او ثابت شده  ی را  در ادامه، آن دسته از آثار تفسیر راز
یل  یم: اس���رار التنز رکان می آور اس���ت، به تحقی���ق استاد محمدصال���ح ز
یل )تفسیر صغی���ر(؛ 2. تفسیر سورة االخ���الص؛ 3. تفسیر سورة  وأن���وار التأو
البق���رة )علی الوج���ه العقلی(؛ 4. تفسیر سورة الفاتح���ة )مفاتیح العلوم(؛ 
ین  ی���ن و شناخته  شده  تر که از مشهورتر کبی���ر )مفاتیح الغیب(  5. تفسیر 
گذشته توسط جمعی، مختصر  کبیر در  ی���م است. تفسیر  کر تفاسیر قرآن 

شده است.

المختصر برهان الدین نسفی )م 686 ه�( و غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
ی )م 728( در دهلی به س���ال 1280 در سه جز به  نظام الدی���ن نیشاب���ور
چاپ رسیده است. تنویر التفسیر، مختصر تفسیر الکبیر، از مخطوطات 
کبیر مولی خلیل احمد اسرئیلی،  یس, ترجمه اردوی تفسیر  کتابخانه پار
 mc. کبیر از ب���ه نام »سراج منیر« واقع در م���وزه انگلستان؛ فهرست تفسیر 
Neile طبع لندن 1932 و رسال���ه »التنبیه علی بعض االسرار المودعة فی 

یر است: بعض آیات القرآن«، اثر اخیر، مشتمل بر فصول ز
بک األعل���ی«؛ تفسیر »سورة  تفسی���ر قول هو اهلل أح���د؛ تفسیر »سبح اسم ر

والتین«؛ تفسیر »سورة والعصر«.

کبیر جایگاه و منزلت تفسیر 
ی���ن محصول فکری  کبی���ر« عالی تر مفاتی���ح الغی���ب، معروف ب���ه »تفسیر 
که به اعتراف  ی )606 ه�( اس���ت  ین، ام���ام فخرالدین راز شی���خ المفسر
یخ تطور تفسیر قرآن  که در تار ین کتب تفسیری است  اهل نظر از عظیم تر
ی���م از آغاز ت���ا قرن هفتم، بلکه پ���س از آن پدید آمده اس���ت. مؤلف در  کر
گون  گونا کم نظیرش در علوم و دانش های  آن، با توجه به مهارت و تبحر 
یخ، فقه، اصول، حدیث، کالم، فلسفه، عرفان، علوم طبیعی،  )ادب، تار
یاضیات و نجوم، ط���ب و...( به جوانب مختلف کالم خدا  فلکی���ات، ر

2. ماننـــد قفطـــی در اخبار الحکمـــا )ط ره(، ص 191. ابن خلکان در وفیات االعیـــان )طه مصر(؛ ج 3، 
کبـــری زاده در مفتاح السعادة؛ ج 1،  ص 380. صفـــدی در الوافـــی بالوفیات؛ ج 4، ص 255. طاش 
ص 447. ابن عماد در شذرات الذهب؛ ج 5، ص 21. سبکی در طبقات الشافعیه؛ ج 5، ص 35. 

حاجی خلیفه در کشف الظنون؛ ج 1، ص 61 و ابن ابی أصیبعه در عیون االنباء.
بی؛ ترجمه نجار، ج 1، ص 667. دکتر علی سامی نشار در مقدمه کتاب  یخ ادب عر 3. بروکلمن در تار

ی )اعتقادات فرق ...(. راز
4. ابن سائل خازن در الجامع المختصر؛ ج 9، ص 307.

5. جرج قنواتی؛ »مقاله نشر دارالمعارف مصر«؛ ص 200.
ی وآرائه الکالمیة والفلسفیة؛ ص 57 به بعد تا آخر فصل. 6. هالراز
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یف اهلل و  رم���وز و اس���رار شگرف »اسم���اء مضمرة« )ذک���ر یاهو( و اس���م شر
لطایف الرحمن و الرحیم، لطافت بخشیده، خاتمه می دهد.

که بخش مهم آن است - همین روش با بسط بیشتری  در بخش سوم- 
کتاب با طرح لطایف و اسرار و رموز روحانی و معنوی با  ادام���ه می یابد و 

ین شیوه و سبک به پایان می رسد. بهتر

حاص���ل اینک���ه: او ب���ا طرح آرا و اق���وال و بی���ان وجوه و احتم���االت فراوان 
در مسائ���ل نقل���ی و تکثیر ادل���ه و براهین، هم���راه انبوه���ی از مناقشات و 
گشودن  ی از حی���رت برمی انگیزد و آن گ���اه با  تشکیک���ات عقل���ی، غب���ار
رم���وز و اس���رار روحانی و تصویر ده ها صحنه دلگش���ای معنوی و لطایف 
و اش���ارات ربانی، خار از راه برمی کند و نهال شوق برمی نشاند و خواننده 
ی���ن از لذِت دانستن و سرخوش از  کام شیر کتاب را با  ی���ن برگ های  آخر

شوق آموختن به پایان می برد.

کهن، ب���ه دلیل بار معنای���ی متن و تفاوت  گرانسنگ  باب ترجم���ه آث���ار 
علمی و فن���ی مترجمان و اختالف ذوق، دان���ش و بینش خوانندگان، و 
گشوده خواه���د بود و چنین متونی  نی���ز تطور زب���ان در بستر زمان، همواره 
ظرفی���ت ترجمه های متنوعی دارند و هر ترجم���ه ای، اثر علمی مستقل و 

یژه است. ی و دارای اعتبار

کبیر )مفاتیح الغیب( به درستی از نمونه های برتر این متون بوده  تفسی���ر 
ک���ه از چنی���ن ظرفیت وسیعی برخوردار است؛ ب���ا این وصف در گذشته 
گزارش نشده اس���ت؛ بنابراین این ترجمه و ترجمۀ  هی���چ ترجمه ای از آن 
آق���ای دکت���ر علی اصغ���ر حلب���ی، نخستی���ن ترجمه ه���ای فارس���ی پس از 
کبیر است؛ ولی ای���ن دو ترجمه بر  یخ پیدای���ش تفسیر  هش���ت ق���رن از تار
یاب���ی این جانب و تعدادی از اه���ل نظر، از جهاتی با  ز اس���اس مقابله و ار
ه���م متفاوت و متمایز هستن���د. این تفاوت ها هر یک را به صورت دو اثر 
ج���دا از هم نمودار ساخته است. در ادامه به پاره ای از تمایزهای ترجمۀ 

حاضر با ترجمه ایشان اشاره می شود:

نخس���ت، اخت���اف از منظ���ر مت���ن: ترجم���ه حاض���ر ب���ر اس���اس مت���ن نشر 
بی���ه ب���ا تحقی���ق و تصحیح جمع���ی از فض���الی مصر، بر  دارالت���راث العر
گراف ها و  ی های مفید، تفکی���ک پارا اساس نس���خ معتب���ر و عنوان گذار
گرفته است؛ اما ترجمه آق���ای حلبی - چنان که  یرای���ش فنی، ص���ورت  و
ی از  ی و عار خود ایش���ان می گوید -»براساس چاپ های عادی و ب���ازار
هرگونه ضب���ط و ربط اعراب و تحقیق و فهرست است«.8 این اختالف، 
که  گونه ای  ی می���ان دو ترجمه پدید آورن���ده است؛ ب���ه  فاصل���ه آشک���ار
ین متوجه  خوانن���ده با برگه زنی و مقابلۀ س���اده، در همان صفحات آغاز
ین  که اه���ّم آن، سقط عناو کاستی ه���ای ف���راوان ترجمه ایش���ان می شود 
گراف ها و فشردگی  یرمجموع���ه سرفصل ها و عدم تفکی���ک پارا ف���راوان ز

کبیر؛ ج 1، ص 50. 8. ترجمه تفسیر 

گفته هـــای بی مایه و سخنـــان بی اســـاس و دون پایه  قیـــاس بـــه 
کتاب  گرفته اند. چون نگارش این  که به آن خو  یش نمودند  خو
گواهی باشد بر درستی  را آغـــاز نمودم، این مقدمـــه را نگاشتم تا 
که  آنچـــه در باب علـــوم بی شمار این سوره ادعـــا نمودیم؛ امری 
دستیابـــی بـــه آن ممکن و رسیدن بـــه آن نزدیـــک است. اینک 

بحث را آغاز نموده و از خداوند توفیق می خواهیم.

کت���اب را نه به  ی، ای���ن  ای���ن مقدم���ه به خوب���ی نش���ان می دهد ام���ام راز
یک���رد مستقل و با هدف  کبیرش، بلکه با رو ین تفسی���ر  عن���وان جزء آغاز
نشان دادن جامعیت ای���ن سوره و هیمنۀ معنوی آن بر دیگر آیات و سور 
یم و نیز برای اثبات دانایی و توانایی خویش در استنباط معانی  کر قرآن 

ین نموده است. بی شمار از آن، تدو

کتاب: در ابتدا، تفسی���ری اجمالی از سوره فاتحه و  شی���وۀ او در نظم این 
کتاب را  کیفی���ت استنباط علوم بی شمار از آی���ات آن ارائه نموده، آن گاه 

به سه بخش اصلی تقسیم می کند:
کتاب نخست: تفسیر »اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم«؛  -

کتاب دوم: در علوم »بسم اهلل الرحمن الرحیم«؛   -
کتاب سوم: در علوم »الحمدهلل رب العالمین«.  -

گونه ای  کتاب تعبی���ر نموده، به  ای���ن بخش ها چنان ک���ه مؤلف از آنها به 
که از نظ���ر فنی از دیگری مستقل است و هیچ کدام  ی���ن شده است  تدو

تمهید یا برآیند دیگری نیست.7

ک���ه بحث ها را ب���ا مباحث  شی���وۀ او در ه���ر ی���ک از بخش ه���ا، آن اس���ت 
لفظ���ی و ادبی آغ���از نموده، سپس وارد مباحث عقل���ی می شود  و در آخر 
با لطایف ذوق���ی و نکات و اشارات فراوان و تصویر صحنه های جاذب 
کت���اب استعاذه، نخست  و دلپذی���ر، مبحث را پای���ان می دهد؛ مثاًل در 
مباح���ث »کلمه شناسی« )مسائل نزدیک ب���ه زبانشناسی امروز و فلسفه 
زب���ان( و نکات مهمی درب���ارۀ قواعد دستور زبان بی���ان می کند و سپس 
ب���ه مباحث عقلی استعاذه وارد شده به نحوۀ هستی اجنه و شیاطین و 
گ���ری و وسوسه انگیزی آنان می پردازد. در انتها نیز بحث  شیوه های اغوا
یف، دربارۀ هدایت و ضاللت و ثواب  را با لطایف و نکات و اشارات ظر

گناه و رابطه خدا و انسان و شیطان به پایان می برد. و 

کت���اب دوم نیز با هم���ان شیوه، از مباحث لفظی و نح���وه قرائت آغاز  در 
می کن���د و سپس اسم���ای ُحسنای الهی را از منظ���ر نقلی و سپس عقلی 
به بحث می کشد و در ادامه این بحث دشوار و سنگین عقلی را با بیان 

کتاب  یژگی یک  که خود او تعبیر نموده- از نظر فنی از و 7. در واقـــع هر یک از این بخش هـــا - چنان 
بوط به آن  یب شده، مطالب و موضوعات مر مستقـــل برخوردار است و هرکدام جدا از دیگری تبو
که  کامل در همان بخـــش استقصاء شده، به بخش دیگر احاله نگشته است؛ به  گونه ای  در حـــّد 
هر یک به تنهایی، بدون هرگونه تحول و دستبرد، صالحیت نشر مستقل دارد؛ ولی حق آن است 
که دو بخش نخست آن ماهیتًا از تفسیر حمد بیرون است و به دلیل اشتمال آن بر مسائل عقلی، 
غامـــض و پیچیده، برای اکثر خوانندگان سودمند نیست. تنها بخش اخیر آن، تفسیر سوره حمد 

و بیشتر مطالب آن مناسب فهم عموم است.
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کهن فارسی،  برد واژه های  کار رفته است؛ همچنین علی رغم اهتمام به 
که تنها حروف  )مانند: فی، من، الی  یم  به جمله ه���ای فراوانی برمی خور
و ...( و افع���ال عم���وم آن ترجمه شده است و جمله ه���ا از لباس زبان اول 

بیرون نیامده ماند و معانی در پردۀ ابهام فرو رفته اند.13

گر  که ا که: »توقع دارد  در اینجا بنابر توصیۀ متواضعانه مترجم دانشمند 
ضمن مطالعه به خطا یا ترک أولی یا نقصانی برسند، یادداشت فرمایند 
کار خود بکوشد«،14  کنند ت���ا در آینده به اصالح  و ای���ن ضعیف را ارشاد 

که به نظر رسیده، اشاره می شود: به پاره هایی از این »ترک اولی«ها 
1.اشتب���اه معان���ی اصطالح���ی با لغ���وی: مانن���د ترجمه اصط���الح فقهی 
ی و در جای دیگر  ی و نیکوک���ار گناهکار »حن���ث« و »ب���ّر« در دو مورد ب���ه 

ی )ر.ک به: 80، 82 و 100(.15 بزهکار

2.اشتب���اه معنای لغوی با معنای عرفی مانن���د ترجمه »حّج« در روایت 
گشت«!  »فح���ج آدم موسی ثالث مّرات« به »سه ب���ار آدم دور سر موسی 
یشه حاجت  یشۀ مصادر، مانند: »احتج« از ر )ص 115( و نیز اشتباه در ر
و مص���در احتی���اج به احتجاج )ص���ص 115 و 116( و اشتب���اه »یشکل« از 
یشه أشکل یشکل ب���ه معنای مشکل و دشوار به باب تفعیل، به معنی  ر
»شک���ل می یابد« )ص 80(؛ همچنین خط���ا در ترجمۀ »استّب الرجالن 
گویی(، به  یشۀ س���ّب )ناسزا بی( از ر عن���د النبی ...« )ص 77 مت���ن عر

معنای درخواست توبه )ر.ک به: ص 171(.

ئک���ه« به »فرشته  3.اف���راط در معن���ای لغوی: مانن���د ترجمه »أدون المال
فرومای���ه« و نیز اشتباه حمل���ی اولی با حمل شایع در عب���ارت »اذا وضع 

لفظ الماهیه«16 )ص 22(.

کار وش  ر
گرفته ش���ده در متن  ک���ار  کت���اب حاض���ر � عالوه ب���ر حفظ معیاره���ای به 

یر سامان یافته است: مصحح مصر � با رعایت امور ز
1.رعای���ت معیارهای علمی و فنی ترجمه با اهتمام به حفظ امانت متن 

یژه آرای علمی و اعتقادی مؤلف. به و

2.حف���ظ اسام���ی و القاب رج���ال اعالم دی���ن و جمله ه���ای مخصوص 
گرایش مؤلف ب���ه آنان است؛ مانند  ک���ه نشانۀ احترام و  درود و ستای���ش 
»علیه السالم« و »صلواةاهلل علیه« برای حضرت علی و اهل البیت؟مهع؟، 
»رض���ی اهلل عنه« برای صحابه، »رحمةاهلل علیه« برای علما و استفاده از 

ی )ص(، )ع(، )ض(، )ر(. نشانه های اختصار

13. مانند: اسم مشتق از »سما یسمو« است؛ یعنی علی و َظَهر )متن، ص 104 و ترجمه حلبی، ص 230(.
14. ص 51.

15. در اصطالح فقهی، به معنی شکستن پیمان و وفا به آن است.
16. نیـــز: خطـــا در ترجمه ضرب المثل ها مانند مثـــل سائر »فان المنبت ال أرض قطـــع والظهر أبقی« ـ 
کـــه در ضمـــن کالم مؤلف )ص 236( به اقتباس از حدیث نبـــوی آمده استـ  به معنای بی ربط 
که باقی ماند« )ترجمه  که سپرده شود و نه ظهری است  یشگاه آن نه زمینی است  یرا رو لغوی: »ز

حلبی، ص 453(.

مطالب است؛ برای نمونه می ت���وان به فصل اول، مقدمه، صفحه 54-
یرمجموعه فصل، خبری  گویا و مفید ز که از پنج عنوان  کرد  66 مراجعه 
نیست؛ برای مثال، مقدمۀ فصل نخست در متن مصحح به این جمله 
خاتمه می یابد: »فنقول وباهلل التوفیق« و سپس فصل، با این عنوان آغاز 
می ش���ود: تفسی���ر االستعاذه: ان قولن���ا: »اعوذ باهلل م���ن الشیطان الرجیم 

.»...

که  ترجم���ه آقای حلبی: »... پس می گویی���م و از خداوند توفیق جوییم- 
چون می گوییم »اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم«.

ک���ه معمواًل  کار �  کاست���ی و درهم آمیختگ���ی با این وض���وح در آغاز  ای���ن 
کت���اب ادامه یافته  م���ورد توج���ه و دقت ف���راوان مترجمان است � ت���ا آخر 
اس���ت؛ افزون بر آن موجب حذف پاره ای از مطالب مانند صفحه 349 
و اخت���الف در پ���اره ای از نقل ه���ا مانن���د صفح���ه 308 و ناهماهنگی در 

ترتیب، مانند صفحه 289 نیز شده است.

کاستی های ناشی از متون غیرمصحح بوده،  گاه ب���ر  مترجم محترم نیز آ
کار نالیده  است. ی و سختی  از دشوار

وش: در ترجم���ه حاض���ر، سع���ی بر ترجم���ه محتوایی  دوم، اخت���اف در ر
کامل از لب���اس الفاظ »زبان  که در آن می بای���د »معانی را به طول  ب���وده، 
کامل بپوشاند؛ به  یان سازد و سپس لباس »زبان دوم« را به طور  اول« عر
کالم ترجم���ه از زبان دیگری است و این  که احساس نشود این  گون���ه ای 

ی است بسیار دشوار«.9 کار

ول���ی ترجمۀ ایشان -به سبب تعلق خاطر فراوان به ساختار متن و حفظ 
گاه »کلمه  امانت - به ترجمه تحت اللفظی - از نوع »جمله به جمله« و 
کتاب  کلی اب���واب و سرفصل های  ین  گراییده، مث���اًل عناو کلمه« -  ب���ه 
گذشته  ک���ه در  بی مت���ن به صورت جمل���ه فعلیه  ب���ه همان ساخت���ار عر
رایج بوده است لفظ به لفظ، خ���الف معیارهای رایج ادبیات نگارشی 

فارسی، حفظ شده است )برای  مثال، ر.ک به: ص 66(.

کثرت  ب���ان و شیوۀ نگارش: ترجمه حاض���ر � علی رغم  س���وم، اختاف در ز
گزیر از  ک���ه نا کالم���ی، فلسفی، فقه���ی ...(  اصطالح���ات علم���ی )ادبی، 
گرفت���ه است؛ لذا از  حف���ظ آنه���ا بودیم � با رویکرد ب���ه زبان معیار، صورت 
کهن و آوردن تعبی���رات نامأنوس پرهیز شده است؛ اما  ساخت���ار ادبیات 
کهن،  کتب  کثرت اشتغال ایش���ان به  در ترجم���ه دکتر حلبی، ب���ه سبب 
ُکناد و پایندان10 )به جای دهد، نماید و  تعبی���رات نامأنوس چون ِدهاد و 
همواره(، »رویدادی و روزگاری«11 )به جای حدث و زمان( و جمله هایی 
کار  نظی���ر »آیا محدث و بی وض���و آن را می تواند بپاساود یا نه«،12 فراوان به 

ی، پیوست. یم؛ ترجمه ناصر مکارم شیراز کر 9. ر.ک به: قرآن 
10. ر.ک به: فصل اول، ص 54.

11. ر.ک به: ص 83.
12. ر.ک به: ص 386.
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تشی���ع دانسته اند؛ مانن���د فتوا به جهر قرائت »بس���م اهلل« در نماز، مطابق 
مذه���ب شیعه امامیه و مخالف مذهب رسم���ی او )شافعی( و جمهور؛ 
به این بیان: »م���ن اتخذ علیا امامًا لدینه فقد استمسک بالعروة الوثقی 
فی دینه ونفسه« و بیان دیگر: »ومن اقتدی فی دینه بعلی بن أبی طالب 
رض���ی اهلل عنه فقد اهت���دی والدلیل علیه قوله؟ص؟ الله���م أدر الحق مع 

علی حیث دار«.17

دوم: احت���راز او نسب���ت به ائم���ه مذاهب اسالمی به خص���وص ائمه اهل 
کت���اب. او هر چند پ���اره ای از  ی���م ام���ام ص���ادق؟ع؟ در این  البی���ت وتکر
آرای فقه���ی بعض���ی از مذاه���ب مانن���د مذه���ب حنف���ی را به تندی نقد 
یم  می کن���د، ول���ی از شخصیت امام مذهب )ابوحنیفه( ب���ا احترام و تکر

یاد می نماید.

یخ���ی داشته،  زش تار که تنه���ا ار کالم���ی  س���وم: پرهی���ز از ط���رح مباحث 
کنون از مسائل زنده اعتقادی مسلمانان نیست و نشر آن در حوزه های  ا

عمومی )فضاهای ملتهب مذهبی( سودمند نمی باشد.

کبیر؛ ج 1، صص 180 و 182. 17. تفسیر 

یرمجموعه ه���ا، با برگردان  ی���ن باب ها، فصل ه���ا و ز 3.سامانده���ی عناو
ی،  گوی���ای اسم مصدر کوتاه و  ی���ن  جمله ه���ای طوالن���ی فعلیه، به عناو

ی. ین رایج عنوان گذار مطابق مواز

ین اصلی  ی آنها از عناو ین فرعی در موارد الزم و جداساز 4.افزودن عناو
با نشانۀ قالب.

5.بی���ان آیات و روایات ب���ا ترجمه فارسی در متن، ترجمه آیات بر اساس 
ی، ترجمه روایات از خود مترجم. ترجمۀ آیت اهلل مکارم شیراز

یقین، ب���ا استف���اده از نرم افزار  6.استخ���راج احادی���ث از مناب���ع معتب���ر فر
»معجم احادیث شیعه و سنی« )مرکز معجم فقهی(.

بنابراین شماره مجلدات و صفحات منابع، مطابق کتب مورد استفادۀ 
معجم می باشد.

یر  مترج���م در پاورقی ها از آوردن مطالب انتق���ادی � اعتقادی به دالیل ز
کرده است: پرهیز 

نخس���ت: وج���ود انصاف علمی مؤل���ف در طرح و نق���د آرای مخالفانش 
که برخی ای���ن انصاف و وارستگی او  گونه ای  مانن���د معتزل���ه و شیعه؛ به 
گرایش او به  از تعص���ب مذهبی را دلیل اعتق���اد پنهان او به اعت���زال و یا 


