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  *»و الراسخون فی العلم«در » واو«ش با تاکید بر نق
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  چکیده
در آیه هفتم سوره آل عمران آیات قرآن به دو بخش محکمات و متشابهات تقسیم 

نسبت داده شده اسـت. در ایـن آیـه در کنـار     » اهللا«و علم تأویل آیات متشابه به 
ان آمده است. این کـه  به می» و الراسخون فی العلم«ای دیگر با تعبیر نام عده» اهللا«
استیناف است یا عطف، محل اخـتالف اسـت. در صـورت    » و الراسخون«در » واو«

استیناف بودن، علم تأویل آیات متشابه منحصرا نزد خداسـت. امـا در صـورتی کـه     
عطف باشد، راسخان در علم نیز تأویل آیات متشابه را خواهند دانست. مقاله حاضر 

هـا بـه ایـن    بندی آنرجمه فارسی قرآن و مقایسه و طبقهبا مراجعه به پنجاه و پنج ت
در یکـی از  » واو«ها به لحاظ استیناف یـا عطـف بـودن    نتیجه رسید که تمام ترجمه

. ظهـور در  2. نص در استیناف: (چهارده ترجمه)، 1گیرند: گانه قرار میهای سهدسته
بر خالف تصـور  . نص در عطف: (بیست و سه ترجمه). 3استیناف: (هجده ترجمه) و 

را نص در استیناف و یا حـداقل ظـاهر در   » واو«اولیه کم نبودند مترجمان شیعی که 
را نـص در  » واو«آن دانسته بودند. البته اکثر قریب به اتفـاق مترجمـان اهـل سـنت     
در این که مصـداق   ،استیناف ندانسته، بلکه تنها ظاهر در آن گرفته بودند. و نکته آخر

لم اهل بیت (ع) هستند و این بزرگواران با تعلـیم الهـی، تاویـل    واقعی راسخان در ع
  دانند، در بین امامیه هیچ اختالفی نیست.آیات متشابه را می

، اسـتیناف، عطـف، علـم تاویـل آیـات      »و الراسـخون «در » واو« ها: کلیدواژه
  متشابه، ترجمه فارسی قرآن.

                                                 
  20/02/97تاریخ پذیرش:              11/01/96تاریخ دریافت:    -*
  akbarsajedi@gmail.com                           استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. **
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  . بیان مسأله1

نحو، یکی از لوازم الینفک فهـم درسـت    دقت و توجه به نکات ادبی اعم از صرف و
های گوناگون در نقش نحـوی  آیات قرآن است. کم نیستند آیاتی که به خاطر احتمال

ها و تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شده است. آیه هفتم سوره آل عمـران  کلمات، ترجمه
ت و از آیات مهم قرآن بوده که خداوند متعال در آن آیه قرآن را به دو بخش محکما

متشابهات تقسیم کرده است. امکان علم به تاویل آیات متشـابهات از دیربـاز معرکـه    
اآلرای مترجمان و مفسران قرآن بوده است. برخی از اندیشمندان اسـالمی و عمـدتا   

ها را با تعبیـر  شیعی بر امکان علم به تاویل آیات متشابه از سوی کسانی که قرآن آن
: 1372ه است، اصرار دارنـد. (بـرای نمونـه: طبرسـی،     یاد کرد» الراسخون فی العلم«
) در مقابل مترجمـان و مفسـران اهـل سـنت (بـرای      289: 1380و معرفت،  2/701

) و 7/146: 1420و فخـر رازی،   2/16: 1371، میبـدی،  1/191تا: نمونه: فراء، بی
) معتقدند که علـم  28ـ   3/27: 1417، 1حتی برخی از اندیشمندان شیعی (طباطبایی

به تاویل آیات متشابه منحصرا نزد خداست. این اختالف عالوه بر مبناهـای دیگـری   
که باید در خارج از قرآن جستجو شود، عمدتا به خـاطر دو احتمـالی اسـت کـه در     

وجود دارد. بنابر احتمالی واو عاطفه اسـت  » و الراسخون فی العلم«در » واو«حرف 
بود. این مقاله قصد دارد بـه ایـن پرسـش     و بنابر احتمال دیگر واو استینافیه خواهد

هـایی از ایـن آیـه ارائـه شـده اسـت؟ پرسـش مزبـور،         پاسخ دهد که چـه ترجمـه  
شوند؟  میبندی های مزبور چگونه طبقههایی فرعی را در پی دارد، نظیر: ترجمه پرسش

 ها با مبانی ادبی قابل اثبات است؟ کدام نوع ترجمه
                                                 

از آیه هفتم سوره آل عمران این برداشت را کرده که واو در این آیه استینافیه اسـت و   . عالمه طباطبایی هر چند1
 دلیـل  کـه  ایـن  بـا  ندارد منافات کند که این انحصاروی تاکید می علم به آیات متشابه منحصرا نزد خداست، لیکن

 بعضـى  به است خودش به مختص که را علم این تعالى خداى اینکه بر کند داللت بحث، مورد آیه از جداى دیگرى
 )3/51: 1417 داده است. (نک: طباطبایی، افراد از
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  . ضرورت پژوهش 2

تواند ضرورت دقت در مبانی ادبی اعم از صرفی، نحوی و بالغـی را  این پژوهش می
برای فهم آیات قرآن نشان دهد. حقیقتی که بعضـا بـه خـاطر ارسـال مسـلمات بـه       
فراموشی دچار شده است. از سوی دیگر، تحقیق حاضـر ضـرورت مهمتـری را نیـز     

آیـات قـرآن    تواند دنبال کند و آن دقت در عدم دخالت اعتقادات مذهبی در فهممی
است. متاسفانه کم نیستند مترجمان و مفسرانی که به بالی تفسیر به رأی مبتال شده و 

اند. (نـک:  قرآن را بر اساس نوع نگرش مذهبی و عقیدتی خود ترجمه و تفسیر کرده
) در این میان آزادی اندیشه مقتضی است که فهـم ایـن   68: 1392مروتی و یعقوبی، 

زمینه ذهنی صورت پذیرد. طبیعی است که برای وصول  کتاب مقدس بدون هیچ پیش
به چنین هدف مقدسی، دقت در مبانی ادبی، نحوی، صرفی و بالغی آیـات، شـرطی   

  الزم و ضروری است.

  . پیشینه پژوهش3
تا به حال تحقیقات فراوانی درباره آیات محکم و متشابه و امکـان علـم بـه تأویـل     

  توان به موارد ذیل اشاره کرد:یان میآیات متشابه ارائه شده است. از آن م
واژگـان  » تفسیر معناشناسانه آیه محکم و متشـابه «ای با عنوان نکونام در مقاله

مهم آیه هفتم سوره آل عمران را به صورت توصیفی معناشناسی کرده است. (نکونام، 
) در مقاله دیگری نظریه عالمه طباطبـایی دربـاره ایـن آیـه نقـد و      39ـ   66: 1387

) مطالعه تطبیقـی آیـه هفـتم    1ـ   28: 1392ررسی شده است. (ایروانی و همکاران، ب
سوره آل عمران از دیدگاه آیات عالمه طباطبایی، جوادی آملـی و ملکـی میـانجی،    
عنوان تحقیقی است که این آیه را از دیدگاه سه تن از اندیشـمندان معاصـر بررسـی    

  )  41ـ  59: 1394کرده است. (تفضلی، 
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فته شد هر چند حول آیه هفتم سوره آل عمران نوشته شده اسـت، امـا   آن چه گ
و » تأویـل «، »محکمـات «، »متشـابهات «غالبا بـه تفسـیر و تحلیـل کلمـاتی نظیـر      

اند. اما آن چه درباره خصوص بررسـی نقـش حـرف    پرداخته» الراسخون فی العلم«
کـه در ماهنامـه   بوده باشد، تنها یک مقالـه اسـت   » و الراسخون فی العلم«در » واو«

بررسی نقش و معنای «معارف توسط عزیزیان غروی منتشر شده است. وی در مقاله 
 حرف واو، بـه تبیـین ادلـه    درباره مطالبی بیان از پس» واو در و الراسخون فی العلم

را با الهام از  بحث موضوع پرداخته و نظر مورد آیه در آن بودن استینافی و یا عاطفه
  )18ـ  23: 1390) پیگیری کرده است. (عزیزیان غروی، اهل بیت (ع احادیث

. مراجعه و گردآوری بـیش از پنجـاه ترجمـه    1توان به خاطر: مقاله حاضر را می
. توجه ویـژه  4ها، . بررسی تاریخی ترجمه3ها، . مقایسه تطبیقی ترجمه2فارسی قرآن، 

. توجـه ویـژه بـه    6 هـا، بندی نوینی از ترجمـه . ارائه طبقه5به مذهب مترجم و مفسر، 
  ها، از آثار پیشین ممتاز ساخت.. بازنگری در مبانی ترجمه7تفاوت نص و ظهور، و 

  . روش پژوهش4

ای از مبـانی  برای بررسی نقش حرف واو در آیه هفتم سوره آل عمران ابتدا خالصـه 
نظری پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این راستا برای وصول به هـدف  

افـزار جـامع التفاسـیر نـور     اه و پنج ترجمه فارسی قرآن که اکثرا در نرمپژوهش پنج
های جمـع شـده بـا    ارائه شده است، انتخاب و گردآوری شد. در وهله بعدی ترجمه

های معاصـر مرتـب گردیـد. در    های کهن تا به ترجمهیک تنظیم تاریخی، از ترجمه
. و در وهله آخر با یـک نگـاه   ها ارائه گردیدبندی نوینی از ترجمهمرحله سوم طبقه
  ها صورت پذیرفت.  ای بین ترجمهتطبیقی مقایسه
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  . مفاهیم و اصطالحات5

  در این مقاله مفهوم چند اصطالح ادبی و اصولی باید روشن شود: 

  . واو عاطفه و استینافیه1. 5
واو از حروف پرکاربرد در زبان عربی و فارسی است. واو عاطفـه بـه منظـور جمـع     

رود. معنی واو طوف و معطوف علیه تحت یک حکم و یک اعراب به کار میکردن مع
باشد. واو گاهی دو اسم یا بیشـتر  عطف اشتراک و جمع میان دو کلمه عطف شده می

، یعنی از دو »قامَ زیدٌ و عمروٌ«دهد. مانند: کند و اشتراک میرا در یک فعل جمع می
  )  4/383: 1978ی، اسم زید و عمرو ایستادن حاصل شد. (استرآباد

اما واو استیناف عبارت است از واوی که مابعدش با ماقبلش در معنی یا در نوع 
گیرد و به همین خاطر بـه  اعراب اختالف دارد. این واو همیشه در اول جمله قرار می

) ایـن واو در زبـان فارسـی    270: 1979گویند. (نک: ابن هشام، آن واو ابتدا نیز می
که در زبان فارسی حرفی به عنـوان واو اسـتیناف وجـود نـدارد.      معادل ندارد؛ چون
  )  29ـ  30: 1375(نک: خرمشاهی، 

وَ اتَّقُـوا اللَّـهَ وَ   ﴿سوره بقره مثال خوبی است:  282برای واو استیناف از قرآن آیه 
اسـت.  قرار گرفته و استینافیه » یعلمکم اهللا«در این آیه واو در آغاز فعل . ﴾یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ
  )1/440: 1415(درویش، 

  . نص و ظهور 2. 5
   :نیست خارج حال دو از گوینده مقصود بر لفظى هر داللت
 منتفـى  خالف احتمال که باشد روشن و صریح چنان معنى یک بر لفظ . داللت1
  .گویند »نصّ« را داللت قبیل این. باشد
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: دیگـر  عبـارت  به .نیست منتفى نیز خالف احتمال که است اى گونه به . داللت2
 کنـد،  مـى  خطور ذهن به زودتر معانى این از یکى که است محتمل لفظ در معنى چند
 »ظهـور « را داللتى چنین. باشد کرده  اراده را دیگرى معناى گوینده است ممکن ولى

(ملکی اصفهانی،  .دارد ظهور رسد مى ذهن به زودتر که معنى این در لفظ یعنى .گویند
  )364ـ  1/365: 1379

  آیه مورد بحث
ای که این مقاله قصد دارد درباره آن و البته درباره واوی که در آن قرار دارد، آیه

  بحث کند، آیه هفتم سوره آل عمران است:
  ...﴾ َو ما َيْعلَُم َتأْويلَُه إِالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه ﴿... 

  یا استینافیه بودن واو. بررسی ادله عاطفه 6

ها را مورد حال ضروری است که به دالیل طرفین مروری داشته و قوت و ضعف آن
  ارزیابی قرار دهیم:

  . دالیل استینافیه بودن واو1. 6
  »َزْيغٌ قُلُوبِهِْم ِفي الَِّذيَن«. قرینه سیاق 1. 1. 6

دل  بیمـار  هـا نآ از گروهـى  هستند، گروه دو خدا کتاب به نسبت طبق این آیه مردم
برای تفصیل بین » َزْيغٌ قُلُوبِهِْم ِفي الَِّذيَن فَأَمَّا«در » أما«اند. سلیم القلب دیگر بوده و بعضى

 نظـم  نظـر  مـورد  آیـه  باشد، استینافی واو دو گروه بیمار دل و سلیم القلب است. اگر
ر خواهند گرفت. قرا یکدیگر مقابل در گروه دو ،»اَما« از پس که دارد را خود طبیعی
نخواهد داشت و فقـط یـک طـرف دارد کـه      دوم گروه» أما« باشد، عطف »واو« اگر
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کنـد کـه   است. پـس نظـم طبیعـی آیـه ایجـاب مـی      » الَِّذیَن ِفی قُلُوبِهِْم َزیغٌ«همان 
اش استینافی بـودن واو اسـت.   ی تفصیلی باشد و الزمه»أمَّا«ضلع دوم » الرَّاِسُخونَ«

  )28ـ  3/27: 1417(طباطبایی، 
لزومی ندارد که حتما عِدل دیگر جمله آورده شود؛ زیرا » أمّا«: در تفصیل با نقد

موقعی که با آوردن یکی از دو عِدل، عِدل دیگر روشن است، نیازی به آوردن نیست. 
مخصوصا در کالم عرب و به ویژه در قرآن کریم که ایجاز » َو َحذُف َما ُیعلَُم َجایٌز«

  )291: 1380مطلوبیت دارد. (معرفت، در حذف کمال 
حذف مـا یعلـم   «توان آیه را از مصادیق قاعده رسد نمیبه نظر می پاسخ به نقد:

بر فرض حذف عبارت است از کسانی کـه از  » امّا«دانست؛ چون عِدل دیگر » جایز
کنند و از کل قرآن (اعـم از محکمـات و متشـابهات)    صرف آیات متشابه پیروی نمی

نند و این عده با عنوان راسخان در علم با همین تعبیر که بایسـتی از کـل   کتبعیت می
توان به قرآن خرده گرفت که چرا عدل قرآن تبعیت کرد، تصریح شده است. حال نمی

  دیگر را تصریح کرده و از باب حذف ما یعلم حذف نکرده است!   

  . شیوه قرآن در تصریح به نام پیامبر2. 1. 6

 را تأویل آیات متشابه که باشد این آیه مفاد باشد و عاطفه بحث وردم آیه در واو اگر
بایستی نام پیـامبر بـه صـورت جداگانـه      دانند،نمی علم در راسخان و خدا جز کسی

 انـد مؤمنان و) ص(اکرم  پیامبر» الرَّاِسُخونَ ِفی الِْعلْمِ«تصریح شود. چون اوال مراد از 
نیستند.  متشابه نابجای تأویل پی در آنان و تنیس زیغ باایمان مردم هایدل در چون

ثانیا قرآن هر جا از پیـامبر و مومنـان امـت سـخنی بـه میـان آورده، بـرای پیـامبر         
؛ 285ای قائل شده و حضرت را جداگانه ذکـر کـرده اسـت. (بقـره/    خصوصیت ویژه
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بایسـت قـرآن ایـن رویـه را     ) در این جا هم مـی 26و توبه/ 68؛آل عمران/29فتح/
  )  3/28: 1417کرد. (طباطبایی، ت میمراعا

: اوال، اشکال وحدت رویه اختصاصی به عاطفه بودن واو ندارد و در صورتی نقد
که واو استینافی باشد، باز هم این رویه مراعات نشده است. ثانیا در آیاتی که پیـامبر  

ولی  ای برای جدایی مومنان از نام پیامبر وجود دارد،مخصوصا اسم برده شده، زمینه
ای بـرای  ) یا راسـخان در علـم، هرگـز زمینـه    33در آیاتی مانند آیه تطهیر (احزاب/

جدایی وجود ندارد؛ زیرا اوال مومنان عادی شامل راسخان در علـم نیسـتند و ثانیـا    
ای برای جدایی پیامبر از اهل بیت منظور از راسخان خصوص اهل بیت است و زمینه

  )428: 1385وجود ندارد. (جوادی آملی، 

  . مقتضای فصاحت بالغی3. 1. 6

شود، اما عاطفه بودن آن به دور از دانستن واو در آیه فصاحت آیه تامین میبا استیناف 
حالیه » واو«با » یقولون آمنا به«ذوق فصاحت است. اگر واو عاطفه باشد، بایستی جمله 

   )7/146: 1420(فخر رازی، ». و یقولون«یا » و هم یقولون«قرین شود، این گونه: 
خالی باشـد.  » واو«: جمله حالیه اگر با فعل مضارع مثبت آغاز شود، باید از نقد

(ابن ». / حوت ضمیرا و من الواو خلتو ذات بدء بمضارع ثبت«گوید: می ابن مالک
  )  205: 1413مالک، 

  . اصالت عدم4. 1. 6

اما آیا کسی غیـر  طبق این آیه یقینا خداوند متعال عالم به تاویل آیات متشابه است. 
از خدا هم عالم به تاویل است یا نه، محل شک و تردید است. اصل عدم است، یعنی 
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برای دخول غیر باید دلیل پیدا کرد، نه خروج غیر. البته شکی نیست که به مقتضـای  
اند، اما سخن در مقتضای آیه است، ادله خارجی، غیر خدا (اهل بیت) داخل در حکم

  نه ادله خارجی.  

  . دالیل عاطفه بودن واو2 .6
  . عدم تناسب حکم و موضوع1. 2. 6

 آگـاه  آن تأویـل  از دیگـران  و باشـد  خدا مخصوص آیات متشابه علم به تأویل اگر
 در متعبد را آنان کریم قرآن باید آورند ایمان متشابه به دینی تعبد اثر بر تنها و نباشند
تعبیـر   کـه  حـالی  در علـم؛  در راسـخ  نـه  شده بنامـد،  تسلیم صرفاً که کسانی و دین

 موضـوع  و حکـم  دهد. تناسبرا نشان می آنان علمی فضیلت» الرَّاِسُخونَ ِفی الِْعلْم«
حکـم مناسـبی مثـل علـم بـه      » الرَّاِسُخونَ ِفی الِْعلْم«برای موضوع  که کندمی ایجاب

، تاویل آیات متشابه نسبت داده شود، نه حکم نامناسبی در قالبِ عدم علم. (معرفـت 
1380 :292(  
رسد این دلیل مبتنی بر این است که تاویل آیات متشابه بـه هـیچ   : به نظر مینقد

وجه نه استقاللی و نه سببی نزد غیر خدا نباشد، اما اگر با دالیل قطعی اثبات شود که 
علم تأویل آیات متشابه به نحو سببی یعنی به تعلیم الهی نزد اهـل بیـت (ع) وجـود    

  ن دلیل مخدوش خواهد شد.دارد، زیربنای ای

  . لزوم لغویت2. 2. 6

 و دسـته از آیـات لغـو    آن فرسـتادن  نداند، کسى خدا جز تاویل آیات متشابه را اگر
 پـاک  و منـزه  تعـالى  خداى و برد، نخواهد سود آن از کسى چون بود؛ خواهد بیهوده
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 متشابه تآیا تاویل علم در بایستی راسخان پس بفرستد، اى آیه بیهوده اینکه از است
بدانند و یافته خود را در اختیار دیگران قرار دهند، تا جلوی ایـن   محکمات مانند را

  )1/101: 1378لغویت گرفته شود. (فیض االسالم، 
: حصر موجود در آیه حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. قـرآن در جـایی   نقد

که علـم غیـب    ای)، این آیه با آیه59علم غیب را مخصوص خدا دانسته است (انعام/
)، هیچ منافاتی ندارد. در این جـا هـم   27ـ   26شمارد (جن/را برای رسول مجاز می

هیچ منعی نیست از این که راسخان در علم و اهل بیت (ع) علم تاویـل آیـات را از   
  )3/28: 1417خدا فرا گرفته باشند. (طباطبایی، 

 هسـتند؛  قرآن تأویل و تنزیل کنه به عالم) ع(ائمه  که نیست تردید امامیه نظر از
 هـم  قـرآن  دیگـر  آیـات  از و کنـد مـی  ثابت را آن نقلی روایات و عقلی برهان زیرا

 امامیه برای »واو« بودن استینافی یا عاطفه در بحث دلیل همین به و. شودمی استفاده
 اهـل  از دیگـران  و اشـاعره  از فخـررازی  مثـل  کسـانی  برای ولی ندارد، عملی ثمره

 بـه  دارد، فراوانـی  ثمـرات  هسـتند  خداوند در تأویل علم انحصار به قائل که حدیث
عاطفه. (جـوادی آملـی،    نه باشد استیناف »واو« این که دارند اصرار آنها دلیل همین

1385 :426(  
از نظر عالمه طباطبایی آن چه مهم است، فهم معنای آیه است. چه بسـا مطلبـی   

 چند هر مطلب نباشد. برخی از مطالبفی نفسه درست باشد، اما آیه در مقام بیان آن 
 بـه  را لزومی ندارد که آن اما هستند، منطبق اسالم اعتقادی و دینی مبانی با نفسه فی
  )159 ،16: 1417 طباطبایی،. (داد نسبت آیه

تر از عاطفه بودن آن اسـت؛  رسد استینافیه بودن واو قویاز هر روی، به نظر می
ه عاطفه بودن واو حساس کرده است، در استینافیه ای که برخی را بچون همان انگیزه
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کنـد کـه   دانستن واو نیز محفوظ است. استینافیه دانستن واو این شبهه را تـداعی مـی  
راسخان در علم نقشی در تاویل آیات متشابه نخواهند داشت، در صورتی کـه طبـق   

اویـل آیـات   اند (؟؟) و هم عالم به تروایات مسلم، اهل بیت (ع) هم راسخان در علم
شـود و در ضـمن   متشابه (؟؟). با اضافی دانستن حصر آیه ایـن شـبهه برطـرف مـی    

  شود.ای به مقام و منزلت امامان (ع) وارد نمیاستینافیه بودن واو، خدشه

  آیه در پنجاه و پنج ترجمه فارسی . ترجمه7

  قرن چهارم 

بـدان. (گـروه    یـدیم بگرو گویند دانش اندر و استواران خداى مگر آن تأویل نداند و
  )1/199: 1356مترجمان تفسیر طبری، 

  قرن پنجم 

 و علـم  در باشـند  ثابـت  ایشان که کسانى آن و تعالى خداى مگر آن، تأویل ندانند و
  )1/335: 1375آوردیم. (اسفراینی،  ایمان گویند تعلّم همى و تعلیم

  قرن ششم 

آن. (ابوالفتـوح   به بگرویدیم گویند مى علم در پابرجایان و خداى مگر تأویل نداند و
  )4/165: 1408رازی، 
 دادنـد  اسـتوارى  بـر  پاى علم در که دانشانتمام خداى و مگر آن تأویل نداند و
  )2/16: 1371(میبدی،  فرستاد. فرو خداى به آن چه بگرویدیم گویند مى

 هباپایگـا  و علـم  در استوارانند که هاآن و ... اللّه، مگر وى درست تأویل نداند و
  )1/100: 1367نسفی، ( ایم. آورده ایمان وى به که گویند ... مى
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  قرن دهم 

 هـر  آن بـه  گرویدیم: گویند مى دانش در بیخاوران و خداى مگر آن سرانجام نداند و
  )41: 1384(نامشخص،  ما. پروردگار نزد از یکى

  قرن دوازدهم 
 بـه ایـن   آوردیـم  ایمـان  گویندمی علم در قدمانثابت و خدا مگر آن مراد داندنمی و

  )104: 1417(دهلوی،  متشابه.

  قرن سیزدهم 
گوینـد ایمـان   برجایان در دانش مـی داند تأویل آن را جز اهللا، و پایدر حالی که نمی

  )50: 1392(شیخ الهند،  آوردیم ما به آن..

  قرن چهاردهم 
 همـه  بـه  ما: گویند نداند. دانش اهل و خداوند جز کسى را آن تأویل که صورتى در

  )50: 1380ای، الهی قمشه. (گرویدیم کتاب
 مـتمکن  دانـش  در هـایی کـه  آن و دانـد نمی کسى خدا جز را متشابهات معنى و
بـه قـرآن. (بـانوی     آوردیـم  ایمـان  ما گویندمی کرده رسوخ علم هاآن در و گردیده

  )  3/4: 1361اصفهانی، 
 که را چهآن علم در قدمانثابت و( خدا مگر داند نمى را قرآن تأویل این که حال

گرویـدیم.   قـرآن  بـه : گوینـد  مـى  علم در قدمان ثابت و ).باشند گرفته تعلیم خدا از
  )1/247: 1386(بالغی، 
 ایمـان  بدان :گویند مى) هاآن. (ندانند علم در استواران و خدا جز آن را تأویل و

  )251، 1: 1346آوردیم. (رهنما، 
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 به آن. آوردیم ایمان گویندمی دانش در ثابتان و خدا مگر را تاویلش داندنمی و
  )50: 1374شعرانی، (

 همچنـین  و تعـالى  خداونـد  مگـر  دانـد،  نمـى  را آن حق به تأویل که آن حال و
 در راسـخین  باشند، رسیده کمال درجه به و بوده، ثابت و راسخ علم در که اشخاصى

داریـم.   ایمـان ) متشـابه ( تآیا آن به گویند، مى متشابه آیات تأویل به عالمین و علم
  )1/45: 1396(صادق نوبری، 

 بـه آن.  آوردیـم  ایمان گویندمی دانش در ثابتان و خدا مگر تأویلش داندنمی و
  )99: 1378صفی علیشاه، (

 بـه  مـا : گویند که باشند استوار به دانش آنان که و خدا مگر نداند آن تأویل ولى
  )2/4: 1360 (عاملی، داریم. باور قرآن متشابه و محکم
 و علـم  در توانایـان  و اسـتواران  یعنـى  راسخون و خدا جز) کسى( که حالى در
 در ... راسخون نمیداند را متشابه آن معنى و تأویل) ع معصومین ائمه و پیغمبر( دانش
) اند دریافته محکم مانند را متشابه حقیقى معنى کهاین با آنان که نموده وصف را( علم
  )1/101: 1378گرویدیم. (فیض االسالم،  و آورده ایمان تشابهبه م ما: گویندمی

 ایمـان  گوینـد  علـم  در فرورفتگـان  و خـدا  جـز  را آن تاویل داند نمى که حالى
  )50: 1372معزی، ( بدان. آوردیم
 همه به گویند مى علم، در راسخین و خدا مگر دانند نمى را آن تاویل که حالى در
  )28، 3: 1374نی، داریم. (موسوی همدا ایمان قرآن
 مقصـود  که حقیقتى و به حق متشابه برگردانیدن یعنى( آن به تأویل کهآن حال و
 دانـش  در کـه  او عـالم  بندگان و خدا جز) شود عمل به آن است واجب و است حقّ
 علـم  در ثابتان و راسخون این و( باشندنمی دانا و عالم دیگران دارند رسوخ و ثبات
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 شـده  هـا به آن امر تفویض قاطعى به نصّ یا اند متمکّن و ثابت دانش در کهآنان یعنى
  )1/404: 1390داریم. (میرزاخسروانی،  ایمان متشابه به آن ما که گویند) است
 و علـم  در کـه  افـرادى  و. دانـد نمـی  آن را تأویل خدا از غیر کسى آنکه حال و
(نجفـی خمینـی،   آوردیـم.   ایمـان  هـا  آن به ما: گویندمی دارند ثبوت و رسوخ دانش
1398 :2/203(  

  قرن پانزدهم 

 اند کرده استوار دانش در قدم که آنان و. داند نمى خداى جز را آن تأویل که حالى در
  )50: 1374آیتی، ( آوردیم. ایمان بدان ما: گویند مى

. ندانـد  کسى دارند ریشه دانش در که هاآن و خدا جز را آن تأویل که حالى در
  )50: 1381ایم. (ارفع،  آورده ایمان هاآن به ما: گویند مى

 به آن. آوردیم ایمان گویندمی دانش در ثابتان و خدا مگر را تأویلش داندنمی و
  )50: 1380اشرفی، (

 ایمـان  آن به: گویند مى علم در راسخان و داند نمى کسى خدا جز را آن تأویل و
  )50: 1377انصاری، ( ایم. آورده
 دانش در استواران و. داند نمى خدا جز را هاآن حقیقى و واقعى تفسیر کهآن حال و

  )50: 1383انصاریان، . (آوردیم ایمان آن به ما: گویند مى بینش در دستان چیره و
 علـم  در  دارانریشه و راسخان استواران و خداوند جز را آن تأویل که حالى در
  )50: 1382ایم. (برزی،  آورده ایمان آن به: «گویند مى که دانند نمى

 کـه ( دانـش  در راسخون و خدا جز کسى نداند را متشابهات تاویل آنکه حال و
بروجـردی،  ( داریـم.  ایمـان  آمـده  پروردگـار  نزد از به آنچه ما گویند و) باشند ائمه

1366 :75(    
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 تأویـل  و اسـت  مبهم را چهآن کتاب این از هست، خللى هایشاندل در که هاآن
 در کـه  هـا آن و. کنندمی پیروى تأویل، به قصد و فتنه لبط در نداند، خدا جز را آن

  )43تا: داریم. (پاینده، بی ایمان بدان: گویند استوارند دانش
 گوینـد  مـى  علم در راسخان و داند نمى را آن تأویل کسى خدا جز که آن حال و

  )49: 1414پورجوادی، ( آوردیم. ایمان آن به ما که
 کاورنـد  گوینـد  دین / همـه  و دانش به رفتگان فرو / و  یزدان جز کنایه نداند و
  )50تا: تشکری، بی( خدا. سوى ز بود هااین / همه  یقین

 گوینـد  مـى  دانشـند  در مـتمکن  آنانکه و خدا مگر را آن تأویل داند نمى آنکه با
  )1/379: 1398به آن. (ثقفی تهرانی،  آوردیم ایمان
 بـاور  آن بـه : گوینـد  مـى . داننـد  ىنم علم در استواران و خدا جز را آن تأویل و
  )2/64تا: جعفری، بی( داریم.
 کـه  هـایى همـان  .دانند نمى علم در راسخان و خدا جز را هاآن تفسیر که حالى در

  )50: 1384آوردیم. (حجتی،  ایمان متشابه چه و محکم چه هاآن همه به ما: گویند مى
 ایمـان  بـدان : گوینـد  مى هانآ. ندانند علم در استواران و خدا جز را آن تأویل و

  )50: 1380حلبی، ( آوردیم.
 دانش اهل و نداند کسى علم، در راسخان و خدا جز را آن تأویل که صورتى در
  )3/187: 1372(خانی و ریاضی،  گرویدیم. کتاب آن همه به ما گویند
 نـزد  از همـه : گوینـد  مـى . ندانـد  علـم  در راسخان و خداوند جز آن را تأویل و

  )30: 1410خواجوی، ( است. رمانپروردگا
. داننـد  نمى دانش در استواران و خدا جز را ش)مقاصد( بازگشتگاه کهآن حال و

   )50: 1383رضایی، ( آوردیم. ایمان قرآن آن به: گویند مى) که آنان(
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 کـه حـالی  در دانـش  در انـد  قـدم ثابت کهآنان و خدا جز آن را تاویل داند نمى و
  )50تا: سراج، بی( متشابه. به ایم آورده ایمان گویند مى

 در راسـخان  و داند نمى خداوند جز نماید، مى مبهم که را آیات آن تأویل کهآن با
  )113: 1380داریم. (صفارزاده،  ایمان آن آیات و قرآن تمام به ما: گویند مى علم

 اسـت،  نرسیده قطعى نتیجه به محققان تالش که دام ما را آن تأویل که حالى در
 و نکرده امید سلب آن، ابهام کشف از گیر پى محققان ولى داند نمى خدا جز کس یچه

  )50: 1380داریم. (طاهری،  باور بدان: گویند مى
 ایمـان  آن به: گویند علم در راسخان و داند نمى خدا جز را آن تأویل کهآن حال
  )101: 1369فارسی، ( آوردیم.
  کـه  آنـان . دانـد  نمـى  کسـى  دانش در ندارا ریشه و خدا جز را تأویلش کهآن با
  )50: 1415فوالدوند، ( آوردیم. ایمان بدان ما: گویند مى

 که آنان. دانند نمى علم در راسخان و خداوند جز را آیات این تفسیر که حالى در
  )2/17: 1383(قرائتی،  ایم. آورده ایمان آن به ما: گویند مى

: گوینـد  مى ثابتند دانش در که هاآن )ولى( داند نمى کسى خدا جز را آن تأویل و
  )2/12: 1377آوردیم. (قرشی،  ایمان به متشابه
 داننـد  نمـى  علـم  در راسخان و خدا جز را آنها) نهایى هدف( تأویل که حالى در

: گوینـد  مى) دارند راسخ عزمى و کوشا بسیار دانش و علم تحصیل در که کسانى آن(
  )50: 1378ور، کاویانپ( داریم ایمان آنها همه به ما

 ما: گویند مى دانش، در استواران و داند نمى خداوند جز را آن تأویل که حالى در
  )50: 1384داریم (گرمارودی،  ایمان بدان
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 پرتـو  در هـا آن( دانند نمى علم در راسخان و خدا جز را آنها تفسیر که حالى در
گروه مترجمـان تفسـیر   ( آوردیم. ایمان هاآن همه به ما: گویند مى) الهى دانش و علم

  )1/379: 1377جوامع، 
: گوینـد  استوارند دانش در که آنان و داند نمى خدا جز را آن تأویل آنکه حال و

  )50: 1371مجتبوی، ( ایم. گرویده بدان ما
 مبـارک  این بر خدا / بگویند و عالمان جز سزا / ندانند را، آن تأویل که چه اگر

  )50: 1382مجد، ( اب.صو راهى به مومن کتاب / بگشتیم
 کـه  آنان و داند نمى خدا جز را آن) حقیقى معنى بازگشت و( تأویل که حالى در
  )50: 1381آوردیم. (مشکینی،  ایمان بدان ما :گویند مى دارند دانش در رسوخ
 به آن. آوردیم ایمان گویندمی دانش در ثابتان و خدا مگر را تأویلش داندنمی و

  )50: 1380مصباح زاده، (
 و راسـخ  کسـانی کـه   و متعال خداوند مگر آن را تأویل داند نمى که صورتى در
  )  4/75: 1380به آن. (مصطفوی،  آوردیم ایمان گویند مى هستند، علم در ثابت

 بـه  که هاآن. (دانند نمى علم، در راسخان و خدا جز را، هاآن تفسیر که حالى در
 بـه  ما: گویند مى) الهى دانش و علم پرتو در قرآن آیات همه اسرارِ درکِ و فهم دنبال
  )50: 1373مکارم، ( آوردیم. ایمان آن همه

 در هسـتند  ثابـت  کـه  کسانى آن و خدا مگر را آن تأویل داند نمى کهاین حال و
 بـه  آوردیـم  ایمـان : گویند مى که) معصومین ع است ائمه پیغمبر ص و مقصود،. (علم
  )50: 1415اسری، متشابه. (ی و محکم از قرآن آیات تمام

هـا، الزم  آوری پنجاه چهار ترجمه فارسی و مرتب کردن تاریخی آنبعد از جمع
  های مزبور طبقه بندی شوند: است ترجمه
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  هابندی ترجمه. طبقه8

های آیه هفتم سوره آل عمران سه نوع ترجمه در بین آثـار  با دقت و تامل در ترجمه
  شود:دیده می

  الف. نص در استیناف؛
  ظهور در استیناف؛  ب. 

  ج. نص در عطف.
  بندی و همین طور معیار آن روشن شود: البته جا دارد خود این طبقه

  . نص در استیناف1. 8
در چهارده ترجمه مترجم واو و الراسخون را صراحتا در معنای استینافیه گرفته 

 ها عبارت فارسی جوری آمده که کامال معلوم استاست. در این دسته از ترجمه
  منظور مترجم دو جمله کامال مجزایی بوده است. 

  مثال ترجمه بانوی اصفهانی چنین است: 
 هاآن در و گردیده متمکن دانش در هایی کهآن و داندنمی کسى خدا جز را متشابهات معنى و
  ) 3/4: 1361به قرآن. (بانوی اصفهانی،  آوردیم ایمان ما گویندمی کرده رسوخ علم

جملـه  » دانـد نمـی  کسـى  خـدا  جز را متشابهات معنى و«له در ترجمه فوق جم
کاملی است که ارکان جمله یعنی فعل، فاعل و حتی مفعول به صورت کامل ذکر شده 

  است، لذا جمله بعدی که با واو شروع شده جمله دیگری است و واو استینافیه است.
عبارت اند از: اند به ترتیب تاریخی مترجمانی که واو را نص در استیناف دانسته

. پاینده، 6. انصاریان، 5. انصاری، 4. آیتی، 3. نجفی خمینی، 2. بانوی اصفهانی، 1
. گرمارودی، 12. قرشی، 11. فارسی، 10. طاهری، 9. صفارزاده، 8پورجوادی، . 7

  . مشکینی.14. مجتبوی و 13
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  . ظهور در استیناف 2. 8
معنای استینافیه گرفتـه اسـت.    در هجده ترجمه مترجم واو و الراسخون را ظاهرا در

ها عبارت فارسی عین ترکیب قرآنی آمده و صـراحتی نسـبت   در این دسته از ترجمه
ها کلمه خدا و راسخان در علـم  به استینافیه یا عاطفه بودن واو نیست. در این ترجمه

معطـوف  » اهللا«بـه  » الراسـخون «رود اند جوری که احتمال میدر کنار یکدیگر آمده
آمـده، احتمـال عطـف    » راسـخان «قبل از » داندنمی«اما از آن جایی که فعل باشد، 

  تضعیف شده است.  
های کهن که مربوط به قرن دوازدهم و پیش از آن است، چنین تمام ترجمه

  است. به عنوان نمونه ترجمه ابوالفتوح رازی چنین است: 
آن. (ابوالفتوح رازی،  به یمبگروید گویند مى علم در پابرجایان و خداى مگر تأویل نداند و
1408 :4/165(  

در کنار هـم قـرار   » پابرجایان«و » خدای«شود دو کلمه همان گونه که دیده می
» پابرجایـان «بـر  » نداند«اند و این نشان از عاطفه بودن واو است، ولی تقدم فعل گرفته

ن رو باز این برد، از ایاحتمال مزبور را تضعیف کرده در عین حال به کلی از بین نمی
احتمال وجود دارد که واو عاطفه باشد. به همین خاطر است که واو صـریح در هـیچ   

  یک نیست.
اند به ترتیب تاریخی عبارت اند از: مترجمانی که واو را ظاهر در استیناف دانسته

. 6نسـفی،  . 5. میبدی، 4. ابوالفتوح رازی، 3. اسفراینی، 2. گروه مترجمان تفسیر طبری، 1
. صفی علیشـاه،  11. شعرانی، 10. بالغی، 9. شیخ الهند، 8. دهلوی، 7خص، نامش
. ثقفـی تهرانـی،   16. تشـکری،  15. اشرفی، 14. موسوی همدانی، 13. معزی، 12
  . مصطفوی.18زاده و  مصباح. 17
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  . نص در عطف3. 8
در بیست و سه ترجمه مترجم واو و الراسخون را صراحتا در معنای عاطفـه دانسـته   

آمـده، در نتیجـه   » راسـخان «بعد از » داندنمی«ها فعل ر این دسته از ترجمهاست. د
ها قطعی اسـت. بـه عنـوان نمونـه     در این ترجمه» اهللا«به » الراسخون«معطوف بودن 

  ترجمه آیت اهللا مکارم چنین است:  
  )50: 1373مکارم، (دانند.  نمى علم، در راسخان و خدا جز را، هاآن تفسیر که حالى در
، که در اغلب این »داندنمی«به جای فعل مفرد » دانندنمی«ی جمع بودن فعل حت

شود، قرینه دیگری است که این دسته از مترجمان صراحتا ها دیده میدسته از ترجمه
  اند.واو را عاطفه دانسته

الهـی  . 1اند از:  اند به ترتیب تاریخی عبارتمترجمانی که واو را نص در عطف دانسته
میرزاخسـروانی،  . 6. فیض االسـالم،  5. عاملی، 4. صادق نوبری، 3. رهنما، 2، ایقمشه

. خـانی و  13. حلبی، 12. حجتی، 11. جعفری، 10. بروجردی، 9. برزی، 8. ارفع، 7
. قرائتـی،  18. فوالدونـد،  17. سـراج،  16. رضایی، 15. خواجوی، 14ریاضی، 

  یاسری.. 23. مکارم و 22مجد،  .21. گروه مترجمان تفسیر جوامع، 20. کاویانپور، 19
  تواند مفید باشد:جدول نوع ترجمه و اطالعات تاریخی و مذهبی مترجم می

  

  دانند.تاویل متشابهات را خدا و راسخان می  داند.تاویل متشابهات را خدا می  داند.تاویل متشابهات را تنها خدا می
، گروه مترجمان تفسیر طبری ، شیعه14بانوی اصفهانی، قرن .1

  ، سنی4قرن 
  ، شیعه14ای، قرن الهی قمشه

  ، شیعه14رهنما، قرن ، سنی5اسفراینی، قرن ، شیعه14نجفی خمینی، قرن .2
  ، شیعه14صادق نوبری، قرن  ، شیعه6ابوالفتوح رازی، قرن ، شیعه15آیتی، قرن .3
  ، شیعه14عاملی، قرن ، سنی6میبدی، قرن ، سنی15انصاری، قرن .4
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  دانند.تاویل متشابهات را خدا و راسخان می  داند.تاویل متشابهات را خدا می  داند.تاویل متشابهات را تنها خدا می
  ، شیعه14فیض االسالم، قرن  ، سنی6نسفی، قرن ، شیعه15انصاریان، قرن .5

  ، شیعه14میرزاخسروانی، قرن   نامشخص،10نامشخص، قرن ، شیعه15پاینده، قرن .6
  ، شیعه15ارفع، قرن ، سنی12دهلوی، قرن ، شیعه15پورجوادی، قرن .7
  ، شیعه15برزی، قرن  ، سنی13شیخ الهند، قرن ، شیعه15صفارزاده، قرن .8

  ، شیعه15بروجردی، قرن  ، شیعه14بالغی، قرن ، شیعه15ی، قرنطاهر .9
  ، شیعه15جعفری، قرن ، شیعه14شعرانی، قرن ، شیعه15فارسی، قرن .10
  ، شیعه15حجتی، قرن ، شیعه14صفی علیشاه، قرن ، شیعه15قرشی، قرن .11

  ، شیعه15حلبی، قرن ، شیعه14معزی، قرن ، شیعه15گرمارودی، قرن .12
 ، شیعه15خانی و ریاضی، قرن  ، شیعه14موسوی همدانی، قرن ، شیعه15رنمجتبوی، ق .13
  ، شیعه15خواجوی، قرن  ، شیعه15اشرفی، قرن ، شیعه15مشکینی، قرن .14

  ، شیعه15رضایی، قرن ، شیعه15تشکری، قرن 
  ، شیعه15سراج، قرن  ، شیعه15ثقفی تهرانی، قرن 
  ، شیعه15رنفوالدوند، ق  ، شیعه15مصباح زاده، قرن 
  ، شیعه15قرائتی، قرن ، شیعه15مصطفوی، قرن 
  ، شیعه15کاویانپور، قرن   
گروه مترجمان تفسیر جوامع،   

  ، شیعه 15قرن 
  ، شیعه15مجد، قرن  
  ، شیعه15مکارم، قرن  
  ، شیعه15یاسری، قرن  

ه ای که مورد بررسی قرار گرفت، مذهب یک مترجم بدر پنجاه پنج ترجمه
خاطر نامعلوم بودن خود مترجم، معلوم نگردید، اما از پنجاه و چهار ترجمه مورد 

  بحث هفت ترجمه از اهل سنت و بقیه مربوط به شیعه بودند. 
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  گیری. نتیجه9

آیه هفتم سوره آل عمران به خاطر دربرداشتن مطالب مهمـی کـه از اصـول اساسـی     
آیـه خداونـد متعـال قـرآن را بـه دو      ای دارد. در این علوم قرآنی است، اهمیت ویژه

بخش محکمات و متشابهات تقسیم کرده است و علم تاویل آیات متشابه را به خـود  
اختصاص داده است. اقوال بر سر این موضوع چندان فراوان و ضد و نقیض است که 

  شود!این شبهه که خود این ایه از آیات متشابه است، تقویت می
  : جاه و پنج ترجمه فارسی این آیه نتایج زیر حاصل شداز هر روی با مراجعه به پن

در یکـی از  » واو«. پنجاه و پنج ترجمه نسبت بـه اسـتیناف یـا عطـف بـودن      1
. ظهور در استیناف و 2. نص در استیناف، 1گانه ذیل طبقه بندی شدند: های سه دسته

  . نص در عطف.3
و «در » واو«بایست می . بر خالف تصور اولیه که قاطبه یا اکثر مترجمان شیعه2

)، کم نبودند، مترجمان شیعی 3/113: 1378را عاطفه بدانند (نک: طیب، » الراسخون
  داشت. » واو«شان حاکی از ظهور و حتی نص در استیناف که ترجمه

. سیزده ترجمه شیعه و یک ترجمه از اهل سنت که همگـی مربـوط بـه قـرن     3
را نص در استیناف دانسـته بودنـد.   » اسخونو الر«در » واو«چهارده و پانزده بودند، 

  ها)  درصد ترجمه 45/25(
» واو«. از هفت ترجمه اهل سنتی که مورد بررسی قرار گرفت، شـش ترجمـه   4

های قدیمی موجـود  را ظاهر در استیناف گرفته بودند. تمام ترجمه» و الراسخون«در 
ای که مورد بررسی مهدر دامنه پژوهش این گونه بودند. در مجموع پنجاه و پنج ترج

  ها)درصد ترجمه 72/32قرار گرفت هجده ترجمه چنین بود. (
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باشند . بیست و سه ترجمه که همگی شیعه و مربوط به قرون چهارده و پانزده می5
  ها)درصد ترجمه 81/41را نص در عطف دانسته بودند. (» و الراسخون«در » واو«

آیات متشابه هستند، مخـالفی در بـین   . در این که اهل بیت (ع) عالم به تاویل 6
را اسـتینافیه  » و الراسـخون » «واو«امامیه وجود ندارد. حتی عالمـه طباطبـایی کـه    

داند، علم اهل بیت نسبت به تاویل آیات متشابه را به نحو تعلیم الهـی و بـا ادلـه     می
  خارج از آیه پذیرفته است.

مانـد  و این پرسش باقی مـی . با بررسی مبانی نظری استیناف یا عاطفه بودن وا7
ای بیان کرده که حرف و حـدیث فـراوان در   که چرا خداوند متعال این آیه را به گونه

آن رخ داده باشد. چرا که هم ادله طرفین و هم اشکاالتی که بر آن وارد شده بودنـد،  
 توان به سادگی از کنار همه رد شد.همگی ضعیف نبودند و نمی
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