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يــــدتمـه
 

ۡن   إِنَّااحلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه  ۡۡلحا َنح ِۡكرح ٱ نحزَّ  ِإَونَّا لذ
ونح  ۥلح   َٰفِظ   رةمة والصالة والسالم على من بعثه اهلل (9احلجر:)٩ لححح

للعاملني وجعله خامت األنبياء واملرسلني، وأمره بتبليغ رسالته وإمتام حجته على 
مجيع اخللق أمجعني ، وكلفه مبسؤولية بيان كتابه املبني، فأدى األمانة، وبلَّغ 

 الرسالة،  وقام بذلك خري قيام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.  
 أما بعد :

للمشدداركة يف ندددوة ةترمجددة معدداين القددرآن الكددرمي:  فقددد تلقيددو دعددوة كر ددة
تقددددددومي للمايددددددي ولطدددددديظ للمسددددددتقبلة الدددددد  ت  م ددددددا و ارة الشددددددؤون ا سددددددالمية 
ثّلًة يف جممع امللك ف د لطباعة املصحف الشريف  واألوقاف والدعوة وا رشادة ُمم

ور ترمجددة باملدي ددة امل ددورة بتقدددمي حملدد  يف ابددور الرابددع، املويددو  الثدداين ةتدداريخ تطدد
معدددداين القددددرآن الكددددرمي إىل اللغددددة الفارسدددديةة فاسددددتع و بدددداهلل تعدددداىل يف كتابددددة  ددددذا 

 البح .    
أسال اهلل تعاىل أن ي فع به املسلمني وأن جيعله خالصا لوج ه الكدرمي إنده 

 مسيع جميب وبا جابة جدير. 
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الـمـقـدمـــــة
 

املشداركة بده  بأن البح  الذي طلب مدي -بادئ ذي بدء-أريد أن أنوه 
يف  ذه ال دوة، حمل  واسع الدائرة فسيح اجملال؛ حي  إن ترمجدات القدرآن بددأت 
م ددذ دخددول ا سددالم إىل بددالد فددارل يف ع ددد اخلليفددة الراشددد عمددر بددن اخلطدداب 
ريددي اهلل ع دده، حيدد  فتحددو بددالد فددارل بلدددا تلددو اىلخددر وأكددرم اهلل تعدداىل أ ددل 

النتمدداء إىل  ددذا الدددين املبددارا، كمددا قدداموا تلددك الددبالد ب عمددة ا سددالم وشددرَّف م با
بدددواجب م  دددوه خدددري قيدددام وخددددموه خدددري خدمدددة بعدددد أن فق دددوا تعاليمددده وشدددرائعه 
وعلَّمو ددا لغددري م ونشددرو ا بشددل الوسددائل والطددرو تعليمددا وتدددوي ا، وكددان مددن  ددار 
ج ددود م: تلددك املدددونات املباركددة يف شددل العلددوم والف ددون ا سددالمية، ومددن أ  ددا 

أبر  ددا تفسدددري كدددالم اهلل تعددداىل وترمجدددة معانيددده بددداللغتني العربيدددة والفارسدددية وتددددوين و 
 األحادي  ال بوية و ي مسة بار ة هلم.

والشدددك أن اد دددود املبذولدددة يف  دددذا اداندددب باللغدددة الفارسدددية أكثدددر مدددن 
وذلددك  -مددا عدددا اللغددة العربيددة–اد ددود املبذولددة يف أي لغددة مددن اللغددات األخددرى 

وية بني اللغتني العربية والفارسية حل قبل ا سالم، إال أنَّه بعد ا سالم للصلة الق
ترسَّدتو اللغدة العربيدة يف قلدوب ال دال ؛ ألةدا لغدة ديد  م ولغدة القدرآن ولغدة خدامت 
األنبياء واملرسلني. ولغة أحكام دي  م ومد    حيدا،م، حدل وصدل األمدر إىل حدد 

حلَّو حمل ا يف التأليف والتدوين مدة ثالثة أن طغو اللغة العربية على الفارسية و 
، مث ةضددو الفارسددية شدديياً فشدديياً رانددب العربيددة، فدددوَّنوا كتبدداً يف األدب (1)قددرون

والشعر والرتمجة والتفسري وغري ا باللغة الفارسية واستمرت بددون توقدف إىل يوم دا 
                                                           

( ونشري   ا أيضاَ إىل عدم استقرار اللغة الفارسية وما مرت به من تطورات وحتوالت مدن لغدة إىل لغدة أخدرى إىل 1)
أن جاء ع د اللغدة الب لويدة و دى ادسدر بدني اللغدة الفارسدية القد دة واللغدة الدريدة الد  اسدتقرت لغدة رمسيدة للدولدة يف 

 سائر امل اطق يف ةاية القرن الثال .
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وف ابيطدة  ذا، مع  يادة ونقصان يف احلركة العلمية بني قرن وآخر حسدب ال در 
 هبم.

ومدددن   دددا نالحددديف الكثدددرة يف مؤلفدددات كتدددب التفسدددري والرتمجدددة يف بعددد  
القدددرون ونالحددديف الضدددعف والقلدددة في ددددا يف بعددد  القدددرون، مدددع مالح دددة التطددددور 
السريع يف الرتمجات والتفاسري يف املرحلة األخرية، ومن جانب آخر نشطو حركة 

 الفارسية وما الو مستمرة.نقل التفاسري والرتمجات من لغات عدة إىل اللغة 
والشك أن دراسدة تطدور الرتمجدة إىل اللغدة الفارسدية يف  دذه الفدرتة ال م يدة 
الطويلددة تتطلددب مدددة أطددول ومسدداحة مدددن الصددفحات أكثددر، غددري أن مددا تفريددده 
شروط  ذه ال دوة من التقيدد بوقدو حمددد وعددد صدفحات معدني جعلدي أختصدر 

ملادة ال  قمو رمع ا يف  ذا املويو ،  ذا البح  بقدر ا مكان، رغم غ ارة ا
وفيما يلي خطة البح . و و يشتمل علدى مت يدد ومقدمدة و سدة فصدول وخامتدة 

 وتوصيات ومقرتحات.
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الفصلاألول:نشأةترجمةمعانيالقرآنالكريموتطورها
باللغةالفارسية

 
مددن مددن املعلددوم أن جددذور الرتمجددات وأصددل ا مددن اللغددة العربيددة إىل غري ددا 

صددلى اهلل عليدده  –يرجددع إىل ع ددد الرسددول  اللغددات كالفارسددية والعةانيددة واحلبشددية
أن  رقددل  –رةمدده اهلل  -(1)بصددفة عامددة كمددا جدداء يف حدددي  البتدداري –وسددلم 

مث ….. ودعددا برتمجاندده  –أي أبددا سددفيان ومددن معدده مددن كفددار قددري   –دعددا م 
بده دحيدة إىل ع ديم  الذي بع  –صلى اهلل عليه وسلم –دعا بكتاب رسول اهلل 

 بصرى، فدفعه إىل  رقل، فقرأه فإذا فيه: 
بسم اهلل الرةمن الرحيم من حممد عبد اهلل ورسوله إىل  رقل ع يم الروم 

ۡهلح  إىل قوله… سالم على من اتبع اهلدى 
ح
أ َٰٓ َٰبِ ٱ يح حۡوا   لِۡكتح ال َٰ  تحعح ة   إِلح ِمح  َكح

آء   وح مۡ  بحۡينحنحا سح بحۡينحك  ول وا  :إىل قوله ... وح ق  وا  ٱ فح د  نَّا ۡشهح
ح
 بِأ

ونح  ۡسلِم  ( فرتجم ترمجان  رقل له  ذه الرسالة، و كذا 44عمران: )آل ٦٤م 
ال  أرسل ا إىل امللوا ومن  –صلى اهلل عليه وسلم  –احلال يف بقية رسائل ال يب 

بي  ا رسالته لكسرى وقد جاءت يف بع   ذه الرسائل بع  آيات القرآن 
 .الكرمي كما ذكرت

إىل -صددلى اهلل عليدده وسددلم-بدداب كتددب ال دديب:(2)وجدداء يف صددحيح مسددلم
س ريي اهلل ع ه دمث ذكر بإس اده عن أن .ىل اهلل ع  وجلإملوا  الكفار يدعو م 

                                                           

(ا:اد اد والسري ب:كتاب ال يب صلى 3/1393وصحيح مسلم) 7( مع الفتح، ا:بدء الوحي،ح1/23()1)
 .1773اهلل عليه وسلم إىل  رقل يدعوه إىل ا سالم ح

إىل ملوا الكفار يدعو م إىل اهلل  –صلى اهلل عليه وسلم  -( ا:اد اد والسري ،ب:كتب ال يب3/1397)(2)
 .1774ع  وجل ح
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وإىل كدددل جبدددار،  (3)وإىل ال جاشدددي (2)ىل قيصدددرإو  (1)أن نددديب اهلل كتدددب إىل كسدددرى
صدلى اهلل عليدده -ل دديبولديس بال جاشددي الدذي صددلى عليده ا ،ىل اهلل تعدداىلإيددعو م 

 .-وسلم
والشدددك أن  دددذه الرسدددائل قدددد ترمجدددو، فإةدددا كاندددو ،ددددف إىل إبدددال  
الددددعوة ا سدددالمية إىل مدددن أرسدددلو إلدددي م، وال يتحقدددق الغدددر  مدددن إرسددداهلا وال 
حيصددل العلددم مبحتوا ددا إال برتمجت ددا إىل لغددة مددن أرسددلو إلددي م، فيؤخددذ مددن ذلددك 

اللغددات األخددرى ومددن بي  ددا اللغددة الفارسددية، مبدددأ ترمجددة معدداين القددرآن الكددرمي إىل 
صدلى اهلل عليده  –حي  حصلو ترمجة بع  اىليات الواردة يف رسائله يف حياتده 

 .-وسلم 
ترمجددان امل دداجرين ريددي اهلل -ريددي اهلل ع دده-وكددان جعفددر بددن أ  طالددب

ع  م ع د ال جاشي، قال احلافيف ابن كثري يف جعفر ريي اهلل ع ده: ةو دو املقددم 
 .ة(4)واملرتجم ع  م ع د ال جاشي وغريه كما س ورده مبسوطاعلي م 

مث ذكر قصة احلوار بني ال جاشي وجعفر بن أيب طالب ريي اهلل ع ه 
وقد دعا –حل وصل إىل أن سأله ال جاشي:  ل معك شيء ُما جاء به ؟

فقال له جعفر: نعم قال  لم فاتل عليَّ -أساقفته فأمر م ف شروا املصاحف حوله
فبكى واهلل ١ ٓكهيٓعٓص -سورة مرمي-به، فقرأ عليه صدرًا من ُما جاء

 . (5)ال جاشي..

                                                           

 ك من ملوا الفرل. و لقب لكل مل (1)
 لقب لكل من ملوا الروم. (2)
 لقب لكل من ملوا احلبشة. (3)
(يف باب  جرة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مكة إىل ار  احلبشة 3/47(البداية وال  اية)4)

 م.1944/ 1/ط/مكتبه املعارف ببريوت ة ، ط /
 وبعد ا. 74/  3( املصدر نفسه 5)
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 فقد ترجم  ذا احلوار بي  ما من العربية إىل احلبشية وم  ا إلي ا.     
وكدان -ريدي اهلل ع ددده- يد بدن ثابدو-صلى اهلل عليه وسلم-وكذلك الذ الرسول

 (2)وأبدو داود يف سد  ه (1)مرتمجدا لده كمدا روى أةمدد يف مسد ده–من كتاب الوحي 
صدلى اهلل –قدال  يدد: أمدرين رسدول اهلل  –واللفديف للرتمدذي– (3)والرتمذي يف س  ه

أن أتعلددم لده كتداب ي ددود، قدال: إين واهلل مدا آمددن ي دود علدى كتدداب، –عليده وسدلم
قال: فما مر يب نصف ش ر حل تعلمته له، قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إىل 

لددده كتددداهبم ةوذكدددره البتددداري تعليقددداً يف  ذا كتبدددوا إليددده قدددرأتي دددود كتبدددو إلدددي م وإ
 األحكام، باب: احلكام و ل جيو  ترمجان واحد.  

الددذي شددرفه اهلل -ريددي اهلل ع دده-ومددن املعلددوم أيضدداً أن سددلمان الفارسددي
و دددو مدددن أصدددب ان ويعدددرف –صدددلى اهلل عليددده وسدددلم –با سدددالم وبصدددحبة ال ددديب 

عرفتدده اللغددة العربيددة معرفددة تامددة ، بددل   دداا قددول الفارسددية و ددى لغتدده األم رانددب م
مشددد ور علدددى األلسددد ة  صدددون أنّددده أول مدددن تدددرجم معددداين القدددرآن الكدددرمي باللغدددة 
الفارسية، و ذا أكثر ما اشت ر يف إيران وباكستان واهل د، ومع اشت ار  ذا القول 

ه مل أقف علدى مسدت د يدذكره، ومثدل  دذا األمدر امل دم لدو حصدل ال  كدن أن تغفلد
 املصادر ال  ترمجو لسلمان الفارسي ريي اهلل ع ه، فال يمعوَّل عليه.

تدددرجم -ريددي اهلل ع ددده-نعددم ذكدددرت بعددد  املصددادر أن سدددلمان الفارسدددي
وموافقتده وأول  –صدلى اهلل عليده وسدلم –معاين سورة الفاحتة بإذن من رسول اهلل 

( يف مقدمدة    471من ذكر  ذا األمر شا فور بن طا ر ا سفراييىن املتوىف)سد ة 
 .(4)كتابه ة تاجم الرتاجم يف تفسري القرآن لألعاجمة

                                                           

(1)(5/184.) 
 .3445( ا:العلم ، ب : يف رواية حدي  أ ل الكتاب ح4/46)(2)
 وقال : ة حدي  حسن صحيح ة. 5/2715( ا: االستيذان ،ب: ما جاء يف تعلم السريانية ح 5/49)(3)
 / بتصحيح جنيب مايل  روى ، ط ران وسيأيت م يد بيان  صوصه.1طبع من الكتاب ثالث جملدات /ط (4)
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( يف   483وقدددددال ئدددددس األئمدددددة حممددددددد بدددددن أةمدددددد السرخسدددددي املتددددددوىف)
يف معددددر  كالمدددده عددددن القددددراءة بالفارسددددية ملددددن يعجدددد  عددددن القددددراءة  (1)ةاملبسددددوطة

-نأبو ح يفة مبا روي أن الفرل كتبوا لسلما-أي على ادوا -بالعربية: ةواستدل
أن يكتدب هلدم الفاحتدة بالفارسدية، فكدانوا يقدركون ذلدك يف الصدالة -ريي اهلل ع ده

 حل النو ألس ت م للعربيةة.
أن -ريددي اهلل ع دده-أيضددا عددن سددلمان الفارسددي-رةمدده اهلل-وذكددر ال ددووي

قوماً من الفرل سألوه أن يكتب هلم شيياً مدن القدرآن، فكتدب هلدم فاحتدة الكتداب 
ي دددا بعددد  املصدددادر يف احلددددي  والتفسدددري آثدددارا تؤكدددد ونقلدددو إل (2)…بالفارسدددية 

ترمجة بع  الكلمات وادمل القرآنية باللغة الفارسية، فمن ذلك: ما أخرجه ابدن 
ريدي اهلل -من تفسري الصحايب ادليل عبد اهلل بن مسعود (3)أيب شيبة يف مص فه

حتددددو ع ددددوان ةمددددا فسددددر بالفارسدددديةة فقددددال: ةحجددددارة مددددن سددددجيلة: ة ددددي -ع دددده
مثله عن ابن ( 4)رسية سَ ك وَكل حجر وطنية وكذا رواه ابن جرير يف تفسريهبالفا

ريددي اهلل ع  مددا وكددذا عددن عكرمددة وجددابر بددن سددابظ حيدد  قددال: ة ددي -عبددال
 .(5)باألعجمية: س ك وكلة وكذا رواه ع ه ابن أ  شيبة

                                                           

(1)(1/37.) 
 ( ط/ الكاملة /ت/ حممد جنيب املطيعي ، مكتبة ا رشاد /جده.3/341 ذب)اجملمو  شرح امل (2)
وإسدد اده     1461، دار السددلفية مببيددي اهل ددد ، عددام  1ط /  16627( ا : فضددائل القددرآن ،ح 473/  16)(3)

 حسن.
(4()36/298-299.) 
 ص ف املوقع نفسه.امل( يف 5)
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حتو تفسري  (2)وابن جرير الطةي يف تفسريه (1وكذا روى ابن أيب شيبة)
مۡ  يحوحد  : قوله تعاىل ه  د  حح

ح
حوۡ  أ ر   ل مَّ عح ۡلفح  ي 

ح
نحة   أ –ابن عبال  فذكر  ... سح

  ار سال أي ع  ألف  (3)قال:  و كقول األعاجم ة] ه[-ريي اهلل ع  ما
ريي اهلل  –أيضا عن ابن عبال  (4)س ةة وكذا رواه ابن أيب حامت يف تفسريه

  ألف س ة، قال: و و كقول الفارسي:ة  ه   ار سال أي: ع –ع  ما 
 كما ذكرته.   –والصواب–وحرفو ع ده ع  إىل عشرة آالف 

مۡ  يحوحد   بعد قوله (5)وروى ابن جرير يف تفسريه ه  د  حح
ح
حوۡ  أ ر   ل مَّ عح ۡلفح  ي 

ح
 أ

نحة   قال:  و قول  –ريي اهلل ع  ما  –( عن ابن عبال 94)البقرة:سح
وسعيد بن  األعاجم ةسال  ه نو رو  م رجان حرة وكذلك روي عن ابن عبال

جبري قال:  و قول أ ل الشرا بعض م لبع  إذا عطس ة ه   ار سالة أى 
 ع  ألف س ة، واللفيف البن جبري.

 –ريي اهلل ع  ما–أن ابن عبال  –رةمه اهلل –وروى ابن جرير أيضا 
رحة   ِمن فحرَّۡت  سيل عن قوله تعاىل ( قال: و بالعربية: 51)املدثر:٥١ قحۡسوح

ة، و ذا يدل (7)، وبال بطية: اريا، وباحلبشية : قسورة(4): شرياألسد، وبالفارسية
-على وجود ترمجة معاين بع  اىليات القرآنية يف عصر الصحابة والتابعني    

 .  -ريي اهلل ع  م

                                                           

 ( يف املصدر نفسه. 1)
 .94ة ( سورة البقرة آي1/436()2)
 () ه( سقطو من املص ف بدليل وجود ترمجته بالعربية ةع ة.3)
 .948ح  94( سورة البقرة آية 1/179()4)
 م.1948   1388( ط/املصطفى البايب احلليب، مصر/1/429،436()5)
 ( حرف فيه إىل ةشارة والصواب كما ذكرت.4)
 (.29/176( املصدر السابق نفسه)7)
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وكانو جتري احلوارات بني املسلمني والكفار قبل الدخول يف احلروب 
فقال: ةوأرسل رستم  – (1)دانواملعارا،من ذلك ما أورده البالذري يف  فتوح البل

يسأله توجيه بع  أصحابه إليه، فوجه املغرية بن  –ريي اهلل ع ه  –إىل سعد 
صلى اهلل عليه -شعبه وكان من مجلة ما قال له املغرية: ةإن اهلل بع  إلي ا نبيه

َٰ فسعدنا بإجابته واتباعده وأمرنا ر اد من خالف دي  ا-وسلم ّتَّ وا   حح ۡعط   ي 
ۡزيح ٱ ن ةح ۡۡلِ مۡ  يحد   عح ونح  وحه  َِٰغر  ( و ن ندعوا إىل عبادة اهلل 29التوبة:)٢٩ صح

 …..ة.وحده 
أن رستماً دعا بداملغرية فجداء حدل جلدس علدى  (2)وروى الطةي يف تارخيه

فقال له املغرية: -سريره ودعا رستم ترمجانه وكان عربياً من أ ل اد يرة يدعى عبود
غه عي إذا تكلمو كما تبلغي ع ه، فقال له وحيك يا عبود؟ أنو رجل عريب فأبل

رسددتم مثددل مقالتدده وقددال لدده املغددرية مثددل مقالتدده، والشددك أن املددرتجم تددرجم مددا قالدده 
املغرية لرسدتم مبدا فيده ترمجدة اىليدة املدذكورة يف مقالدة املغدرية، وبدذلك حصدلو ترمجدة 

 (.3)لتاريخمعاين ج ء من اىلية باللغة الفارسية وجتد ملثل  ذا أمثلة يف كتب ا

 كذا نشأت الرتمجة والتفسري باللغدة الفارسدية وغري دا مدن اللغدات آخدذة 
يف ال مددددو، وبدددددأت تتسددددع مددددع مددددرور ال مددددان؛ ألن احلاجددددة كانددددو تدددد داد با ديدددداد 
املسلمني وشدغف م بف دم كتداب اهلل عد  وجدل، ومدا انعددمو احلاجدة إىل ذلدك يف 

مددع تعل دم عدددد كبددري مدد  م لغددة يدوم مددن األيددام م ددذ صددر ا سددالم إىل يوم ددا  ددذا، 
القددرآن بعددد اخددتالط م بددالعرب الددذين كددان هلددم الفضددل يف إيصددال ا سددالم إلددي م 
بعد اهلل ع  وجل، ولكن ذلك قليل باعتبدار السدواد األع دم، فبقيدو  دذه ال سدبة 

                                                           

 م. 1978   1398الكتب العلمية تعليق ومراجعة/ ريوان حممد بريوت ، دار البا ، ط/دار 257( ن1)
(2()3/524.) 
 ( حوار ال عمان ريي اهلل ع ه.525 -3/524( ان ر تاريخ الطةي)3)
 تعريب  د/ أمني عبد اجمليد بدوي ونصر اهلل مبشر الطرا ي ، دار املعارف مبصر. 74/  (1)
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الكبدددددرية يتطلعدددددون إىل معرفدددددة ديددددد  م وإىل ف دددددم معددددداين القدددددرآن الكدددددرمي ومعارفددددده 
 .(1)بلغت م

ت مسدددألة القدددراءة يف الصدددالة باللغدددة الفارسدددية مبكدددراً وطرحدددو وقدددد أثدددري 
ع ددددما  –كمدددا سددبقو ا شددارة–املسددألة علددى بسدداط البحددد  يف عصددر التددابعني 

ذلدك وم ع دا  –رةمده اهلل–وجد من يعج  عن القراءة بالعربية، فأجدا  أبدو ح يفدة 
نفسه علدى األئمة الثالثة، ف ذه املسألة وإن كانو شرعية، لك  ا تدل يف الوقو 

 قضية الرتمجة وت اول األئمة هلا مبكراً. 
وقد تقدم ذكر بع  التابعني الذين فسروا بع  الكلمات وادمل 

عن  ( 2)يف تفسريه -رةمه اهلل-القرآنية بالفارسية، وأييف   ا ما ذكره ابن جرير 
ۡمس  ٱ إِذحاسعيد بن جبري وعكرمة يف قوله ِرحۡت  لشَّ وذ فقال  (1التكوير:)١ ك 

: كورت: غورت و ي بالفارسية كور تكور، وقال أيضا بإس اد أخدر ةكورتة 
 قال: كورت كورا بالفارسيةة.

أيضًا بإس اده عن سعيد بن جبري يف قوله  -رةمه اهلل-وروى ابن جرير
  مۡ  يحوحد ه  د  حح

ح
حوۡ  أ ر   ل مَّ عح ۡلفح  ي 

ح
نحة   أ قال:  و قول أ ل الشرا  (69)البقرة:سح

 .(3)طس  ة ه   ارسال ةيعية ع  ألف س ةبعض م لبع  إذا ع
ا تمدددام العلمددداء قدددد ا برتمجدددة القدددرآن يف  –وقدددد ذكدددر ادددداحيف قصدددة تددددل علدددى 

حلقات ودرول خاصة، حي  قال: ةموسى بن يسدار األسدواري وعمدرو بدن قداد 
األسددواري، وكددان أوهلمددا مددن عجائددب الدددنيا فكانددو فصدداحته بالفارسددية يف و ن 

ن جيلس يف جملسده املشد ور ويقعدد العدرب عدن  ي ده والفدرل فصاحته بالعربية، وكا

                                                           

 (. 1/53 التفاسري الفارسية)ان ر رسالة الدكتوراه لفضل اهلادي و ين يف (1)
(2()36  /94 ) 
 (.36/436املصدر نفسه) (3)
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عدن يسداره، مث يقدرأ اىليددة مدن كتداب اهلل ويفسدر ا بالعربيددة للعدرب، مث حيدول وج دده 
إىل الفرل فيفسر ا هلم، فال يدري بأي اللسدانني  دو أبدني، واللغتدان إذا التقتدا يف 

 مددام إال مدددا اللسددان الواحددد أدخلددو كدددل واحدددة م  مددا الضدديم علدددى صدداحب ا ا
 ة.   (1)ذكرنا من لسان موسى بن يسار

عددن موسددى األسددواري  –(    415وقددال القايددي عبددد ادبددار املعتدد  )ت
 :  -املذكور وتفسريه 

ةفسددر القددرآن ثالثددني سدد ة ومل يددتم تفسددريه، ويقددال: كددان يف جملسدده العددرب واملددوا  
ه، فمددا يدددري بددأي فيجعددل العددرب يف ناحيددة واملددوا  يف ناحيددة ويفسددر لكددل بلغتدد

       . (2)لسان كان أفصحة

وجاء يف ترمجة شيخ ا سالم عبد اهلل بدن حممدد األنصداري الفقيده املفسدر 
 –البن رجب احل بلي  (3)( يف ة ذيل طبقات احل ابلة ة  481احلافيف اهلروي)ت/

أن لددددده كتابددددداً يف تفسدددددري القدددددرآن بالفارسدددددية جدددددامع وجمدددددالس التدددددذكري  –رةمددددده اهلل 
…… آيددة يف التفسددري  –رةمدده اهلل  –سددية حسدد ة، مث قددال: ةوكددان الشدديخ بالفار 

، وذكددددر أيضددددا أن الكتدددديب ذكددددر يف …ةوكددددان يفسددددر القددددرآن يف جمددددالس التددددذكري 
تارخيدده: ةأن الشدديخ ملددا رجدددع مددن حم تدده األوىل ابتددددأ يف تفسددري القددرآن، ففسدددره يف 

القرآن يفسره ثانيا  جمالس التذكري س ة سو وثالثني، ويف س ة سبع وثالثني افتتح
وأخدددذ يسدددتعجل يف التفسدددري، ويفسدددر يف جملدددس واحدددد ……يف جمدددالس التدددذكري

 ……ة.مقدار عشر آيات أو  و ا 

                                                           

،ط دار الكتب العلمية ، ببريوت وان ر املي ان للذ يب لرتمجه موسى 194(البيان و التبني للجاحيف /1)
 (.4/264،227األسواري)

ة الدددددكتوراه ،ط/ مؤسسددددة الرسددددالة ، ببددددريوت نقددددال عددددن رسددددال132احلدددداكم ادشددددمي وم  جدددده يف التفسددددري / (1)
 (. 1/46للدكتور فضل اهلادي و ين)

 ( ط/دار املعرفة ، ببريوت لب ان.1/51،58)(3)
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وكذا ذكر مؤلف كتاب ةالتدوين يف أخبار ق وينة عن والده حممد بن عبد الكرمي 
الرافعددي فقددال: ةاعتددىن بشددأنه األكددابر والسدديما رئدديس األئمددة حي يددذ أبددو عبددد اهلل 
اخلليلددي وفددو  إليدده تدددريس مدرسددته وعّي ددو لدده احل ددرية امل سددوبة إليدده يف ادددامع 

 .(1)…ةوابتدأ بالتفسري في ا 
واليستبعد حصول الرتمجة ملعاين اىليات القرآنية خالل الددرول امل ت مدة 
يف املددددارل واملسددداجد وجمدددالس التدددذكري باللغدددة الفارسدددية م دددذ طلدددو  فجرا سدددالم 

   اا.
النتبدداه مددا ذكددره الدددكتور فضددل اهلددادي مددن أن التفسددري باللغددة وُمددا يثددري ا

الفارسدددية بدددالرغم مددددن نشدددأته املبكددددرة بقدددي غدددري مدددددون حدددل ةايددددة القدددرن الثالدددد  
-اهلجري، حي  ال تشري املصادر املوجودة بدني أيددي ا إىل بدوادر لتددوين التفسددري

عددن ترمجدده سددلمان  بالفارسددية قبددل  ددذا التدداريخ، باسددتث اء مددا قيددل-والرتمجددة أيضدداً 
 .(2)ملعاين سورة الفاحتة وكتابت ا يف القرن األول-ريي اهلل ع ه-الفارسي

وذكدددر الددددكتور فضدددل اهلدددادي أيضددداً: أنددده قدددد   دددر لددده بعدددد البحددد  يف 
املصدددادر املتدددوافرة أن املعتددد   املشددد ور أبدددا علدددي حممدددد بدددن عبدددد الو ددداب بدددن عبدددد 

من حتدثو املصادر عن تأليفه كتاباً   و أقدم    363السالم ادبائي املتوىف س ة 
مسددتقاًل يف التفسددري باللغددة الفارسددية، وأن ا مددام أبددا احلسددن األشددعري املتددوىف سدد ة 

على ادبائي  دو أول مدن -قبل رجوعه عن مذ ب االعت ال-الذي تتلمذ   334
 .(3)تكلم عن تفسري ادبائي وأشار إىل كونه باللغة الفارسية

األشعري يف مقدمدة تفسدريه املسدمى بدد ةاملتتد نة  يقول ا مام أبو احلسن
ما نصه: ةورأيو ادبدائي ألدف يف تفسدري القدرآن كتابداً أولده علدى خدالف مدا أن لده 

                                                           

 (.1/334التدوين يف أخبار ق وين للرافعي) (1)
 (.1/42( ان ر التفاسري باللغة الفارسية واجتا ا،ا)1)
 املصدر السابق. (3)
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ل اللسدان الدذي ند ل  اهلل ع  وجل وعلى لغة أ ل قريته املعروفة رَّبَّ وليس مدن أ 
منا اعتمد على به القرآن وما روى يف كتابه حرفاً واحداً عن أحد من املفسرين، وإ

  (1)…ةما وسول به صدره وشيطانه 


                                                           

م 1991_   1411العريب ، ببريوت /  ،ط/ دار الكتاب 139-138(تبني كذب املفرتي البن عساكر / 1)
 نقال عن املصدر السابق للدكتور فضل اهلادي 
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الفصلالثاني:تدوينالترجماتوالتفاسيرباللغة
الفارسيةإلىبدايةالقرنالعاشر

 وفيه مباح :
المبحث األول : أسباب تأخر التدوين باللغة الفارسية وبروز 

 العربية :
ة مليددون نسددمة الدد  يتحدددث هبددا ويعرف ددا  ددو مائدد –تعددد اللغددة الفارسددية 

مددددن أكثددددر اللغددددات غدددد ارة يف جمددددال الكتابددددة والتددددأليف العلمددددي يف الددددوطن -حاليددددا
ا سددالمي بعددد اللغددة العربيددة، وكددان ألئمددة الدددين وعلمدداء ا سددالم مددن ال دداطقني 
باللغددة الفارسددية إسدد امات ع يمددة وجبددارة يف خدمددة ا سددالم وعلومدده، والسدديما 

 القرآن وعلومه والس ة ال بوية.
كانددو العربيددة لغددة القددرآن والسدد ة ولغددة العلددم واحلضددارة وأداة التفددا م   وملددا

والتتاطب بني شعوب األمة ا سالمية، فقد توجَّه أب اء تلدك الدبالد الدذين كدانوا 
يتحدددثون باللغددة الفارسددية إىل الكتابددة والتددأليف والتصدد يف باللغددة العربيددة يف شددل 

الدراسددات القرآنيددة، وقددد كددان لكتابدددات ميددادين العلددم واملعرفددة وفروع ددا مبددا في ددا 
 .(1) ؤالء ومؤلفا،م كبري األثر يف تطور ال  ضة العلمية    واحلضارية

وقددد  ددل العلمدداء مددن أ ددل اللغددة الفارسددية يكتبددون ويؤلفددون بلغددة القددرآن 
 . (2)مدة ثالثة قرون ويعملون على نشر  ذه اللغة وعلوم ا

عريد ا حركدة التدأليف يف القدرون يقول الدكتور بديع حممد مجعده: ةلدو است
األوىل مددن اهلجددرة وجدددنا أن مع ددم املددؤلفني مددن الع صددر الفارسددي، حددل قددال ابددن 

                                                           

 ( بتصرف.1/5(ان ر التفاسري باللغة الفارسية واجتا ا،ا)1)
 ( املصدر نفسه.2)
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خلدددون: مددن الغريددب الواقددع أن ةملددة العلددم ا سددالمي أكثددر م مددن العجددم إال يف 
القليددل ال ددادر، وإن كددان مدد  م العددريب يف نسددبته ف ددو عجمددي يف مربدداه ومشدديتته، 

بيددة وصدداحب شددريعت ا عددريب، ويرجددع ا تمددام الفددرل بالتددأليف إىل مددع  أن امللددة عر 
لدذوي م الدذين ال يف مدون …. رغبة علمائ م يف تبسيظ العلوم العربية والشدرعية 

اللغة العربية يف متوةا األصدلية، وم مدا كدان السدبب فمحصدلة  دذا اال تمدام ثدراء 
 (.1)م البالغية وال حويةةاملكتبة العربية بأم ات الكتب يف التفسري واحلدي  والعلو 

وملكاندددة اللغدددة العربيدددة يف قلدددوب املسدددلمني وحدددب م هلدددا ألةدددا لغدددة القدددرآن 
والسدد ة ولغددة ديدد  م ا سددالمي، نالددو أع ددم قسددظ وأكددة حدديف يف جمددال الكتابددة 
والتدددأليف، و اصدددة يف جاندددب العلدددوم الشدددرعية وم  دددا: التفسدددري وعلدددوم القدددرآن يف 

حركة الكتابة والتأليف باللغة الفارسية بصفة عامة يف القرون األوىل وأيضاً لغياب 
 ددددذه الفددددرتة مبددددا يف ذلددددك الرتمجددددة والتفسددددري وعلددددوم القددددرآن ولعدددددم اسددددتقرار اللغددددة 

الدد  بدددت يف طور ددا ادديددد،  (2)الفارسددية إىل أن جدداء دور اللغددة الفارسددية الدَّر يَّددة
جددددري ع دددددما بدددددأ حيدددد  بدددددأ اسددددتعماهلا يف إيددددران م ددددذ أوائددددل القددددرن الثالدددد  اهل

ا يرانيددددون يف إعددددادة احليدددداة إىل تددددارخي م ولغددددت م وكيدددداةم املسددددتقل كمددددا ذكددددرت 
واستمر األمر  كذا إىل أن بدأت بوادر الكتابة والتأليف والرتمجة باللغدة  (3)سابقا

الفارسية إىل جانب اللغة العربية ال  احتف و بدور ا الريادي يف ميددان التدأليف 
كرتمجددددددة معددددداين القددددددرآن –فصددددددارت الدراسدددددات القرآنيدددددة  (4)والتصددددد يف والتعلددددديم

بدداكورة العمددل يف ميدادين التددأليف والتصدد يف يف اللغدة الفارسددية، وذلددك -والتفسدري

                                                           

 .11( قواعد اللغة الفارسية /1)
)درباب(، و ي لغة أ ل ( و ي لغة مدن املدائن، وهبا يتكلم من بباب امللك، و ي م سوبة إىل حايرة الباب2)

 (.32خرسان واملشرو.)املفصل يف األلفاظ الفارسية املعربة،ن
 .14(ان ر قواعد اللغة الفارسية /3)
 ( ببع  تصرف.1/5(التفاسري باللغة الفارسية واجتا ا،ا)4)
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ملدددا ذكدددرت مدددن أ يددده القدددرآن الكدددرمي ومكانتددده يف قلدددوب املسدددلمني؛ إذ  دددو أسدددال 
كفدوا حيا،م الدي يدة والدنيويدة وبده توحددت كلمدت م وانت مدو شدؤون حيدا،م، فع

 على خدمته تعليما وترمجه وتفسرياً.
حركددة التددأليف والتدددوين يف الدراسددات  –بفضددل اهلل تعدداىل–مث اسددتمرت 

القرآنية والسيما يف ميدان التفسري والرتمجة وعلوم القرآن باللغة الفارسية إىل يوم ا 
 ددذا، ومددا ألددف ودون مددن الكتددب يف الدراسددات القرآنيددة مدددن ترمجددة وتفسددري يعددد 

 .(1)يات بني مطبو  وخمطوطبامل

بعد أن بنّي أن القدرآن م بدع العلدوم واملعدارف -يقول الدكتور جالل الدين
 ما ترمجته بالعربية: -واألحكام والعقائد واألخالو

ةومدددن   دددا صدددار القدددرآن الكدددرمي مدددورد ع ايدددة املسدددلمني وتقددددير م ببدددذل 
ل مسدتمرا إىل عصدرنا اد ود يف ترمجته باللغة الفارسدية أكثدر مدن ألدف سد ة ومدا  ا

 .(2)…ة ذا
 –وكذلك يذكر األستاذ خرمشا ي يف ملحق ترمجته ملعاين القرآن فيقول 

: ةلقددد اسددتولو ال  ضددة علددى مجيددع العددامل والعددامل ا سددالمي -مددا ترمجتدده بالعربيددة 
 صون الرتمجات ملعاين القرآن الكرمي، ومن بي  دا   درت ترمجدات معتمددة عددة 

الساحة ونسعد  ن ا يرانيني من بدني امللدل بأن دا أول املرتمجدني باللغة الفارسية يف 
ملعدداين القددرآن الكددرمي باللغددة الفارسددية، وتددرجم أكثددر مددن ألددف ترمجددة يف أكثددر مددن 

 .(3)ألف عام حل اىلن باللغة الفارسيةة
ومددا  الددو املكتبددات يف تركيددا وإيددران واهل ددد وباكسددتان وأفغانسددتان ومصددر 

عربيدددددة السدددددعودية وبعددددد  الددددددول يف آسددددديا الوسدددددطى مثدددددل ومكتبدددددات اململكدددددة ال
                                                           

 ( ببع  تصرف.1/5التفاسري باللغة الفارسية واجتا ا،ا)( 2)
 .419الكرمي ملسعود األنصاري / كلمة املقدم لرتمجة معاين القرآن(2)
 .428امللحق يف آخر ترمجة معاين القرآن له /  (3)
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أو بكسدددددتان وطاجيكسدددددتان و أذربيجدددددان وغري دددددا مدددددن البلددددددان ا سدددددالمية ت خدددددر 
مبتطوطدات للتفسدري و الرتمجدة وعلدوم القدرآن باللغددة الفارسدية ،  دذا غدري مدا أخددذ 
وسدددددرو مدددددن ج دددددة املستشدددددرقني فدددددرتة احلكدددددم االسدددددتعماري يف كثدددددري مدددددن الددددددول 

 قد يصل إىل األلوف لو حصرت ومجعو كل ا. ا سالمية، 
يقددددول الدددددكتور فضدددددل اهلددددادي: ةرغددددم يدددددتامة املكتبددددة القرآنيددددة باللغدددددة 
الفارسددية وأ يت دددا العلميدددة  لدددو حمجوبدددة إىل اليدددوم عدددن العدددامل ا سدددالمي عمومددداً 
وعدددددن الدددددبالد العربيدددددة خصوصددددداً، ونتيجدددددة لدددددذلك فقدددددد  لدددددو األوسددددداط العلميدددددة 

القرآنيددة عددد ي االطددال  علددى جدد ء كبددري مددن تددراث األمددة واملشددتغلون بالدراسددات 
يف العصدددر الدددذي …. وعلدددوم القدددرآن  –أقدددول: وحدددول الرتمجدددة  –حدددول التفسدددري 

صار تبادل املعارف والعلوم والثقافدات بدني الشدعوب أمدراً متدداواًل ومألوفداً، حيد  
 ( 1)ة.…يعتددة التبددادل العلمددي واملعددريف مسددة مددن مسددات العصددر الددذي نعيشدده اليددوم

فددال شددك أن  ددذا الددرتاث الضددتم حملاجددة إىل دراسددة وافيددة وتصددفية كاملددة لي شددر 
املفيد م ه وحيذر من غري املفيد أو حيقق ويعلق عليده، ويف الصدفحات التاليدة نبدني 

املؤلفة يف  دذه املرحلدة تارخييدا بغد  ال  در عدن اجتداه املرتمجدني  اتالتفاسري والرتمج
 واملفسرين وانتمائ م.

 

                                                           

 (.  1/7( التفاسري الفارسية واجتا ا،ا)2)
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بحث الثاني: في بيان الترجمات والتفاسير المدونة في الم
 هذه الفترة

 وفيه مطالب:
 املطلب األول: املدونات يف القرن الرابع

( وقدد تقددم بيانده    363تفسري أيب علي ادبائي املعت   املشد ور املتدوىف)ت  -1
وذمكدددر كدددالم أيب احلسدددن األشدددعري يف نقدددده هلدددذا التفسدددري الدددذي كدددان باللغدددة 

 .-واهلل اعلم-ومل يصل إلي ا  ذا التفسري حسب علم ا( 1)يةالفارس
مدا يسدمى برتمجدة تفسدري -ترمجة تفسري الطةي، يقول الدكتور فضل اهلدادي:  -2

: ةتبدددني   بعدددد االطدددال  علدددى الكتددداب بأنددده لددديس ترمجدددة لتفسدددري -الطدددةي
وسديأيت ذكدره  (2)الطةي باملعىن املعروف و إمنا  و كتاب مستقل يف التفسرية

إن شاء اهلل تعاىل، وترجم التفسري املذكور بطلب من امللك الساساين م صور 
وان دددددر ترمجتددددده يف الكامدددددل يف التددددداريخ البدددددن    344بدددددن ندددددوح املتدددددوىف سددددد ة 

 .(3)األثري
تفسددددري وجددددد يددددمن خمطوطددددات مكتبددددة ةآسددددتان قدددددلة يف مدي ددددة مشدددد د  -3

و أقددم ُمدا يعدرف برتمجدة ا يرانية مث طبع با تمام الدكتور علي رواو يف إيدران، و د
تفسري الطةي ن راً ألسلوب اللغة يف الكتاب، وم ه نسدتة خطيدة يف مركد  مجعدة 

 .(4)املاجد للرتاث والثقافة بديب

                                                           

ىلدم متد  ترمجدة حممدد عبدد اهلدادي  –احلضارة ا سالمية يف القرآن الرابع اهلجري أو عصر ال  ضة يف ا سدالم (1)
 .1947 –    1387 بريوت عام ( ط /دار الكتاب العريب372/  1أبو ريدة )

 . 8حاشية  44التفاسري الفارسية /  (2)
 .  1463( ط / دار الكتاب العريب ببريوت 81/  7()3)
 املرك  املذكور.يف ويقول د/فضل اهلادي: بأنه وقف عليه  44( التفاسري الفارسية /4)

 النا عثمان معروف.ملو    1418ط/ اهل د حمرم احلرام  124باألردية /  –يك عاملي تاريخ 
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تفسري باللغة الفارسية من تفاسري القرن الرابع اهلجري، وم ه نستة فريددة يف  -4
 .(1)يران يف جملدينمكتبة جامعة كامةج بةيطانيا ملؤلف جم ول، ومت طبعه يف إ

توجدددد نسدددتة مدددن ترمجدددة معددداين القدددرآن الكدددر مي بالفارسدددية يف د ار الكتدددب   -5
املصددرية ال يعددرف عددن صدداحب ا شدديء، و ددي تبدددأ مددن سددورة احلجددرات إىل ال ددال 
وقد كتب يف الصفحة األخرية من املتطوطة بأةا من نسخ اخلطاط الش ري على 

 .(2)   368بن حممد بن مقلة يف س ة 
تفسري باللغة الفارسية يرجع إىل القرن الرابع اهلجري ملؤلف جم ول م ده قطعدة  -4

 .(3)يف مكتبة الفاتح بإست بول
 .(4)(  365ترمجة: حممد بن الفضل يف عام) -7

 المدونات في القرن الخامس والسادس الهجريينالمطلب الثاني : 
 
 تاج الرتاجم يف تفسري القرآن الكرمي لألعاجم:  -8

، و دددو تفسددري كامدددل   471يف: شدددا فور بددن طدددا ر ا سددفراييي املتدددوىف سدد ة تددأل
ران،   طبدع يف إيددران بتصدحيح: جنيددب مايددل  دروي وعلددي أكددة إهلدي خراسدداين، ط 

 .(1)ط/  األول علمي وفر  كي إىل الثال 

                                                           

ط/ مطبعة السعادة 132(  ان ر تاريخ األدب يف إيران إي جي براون، ترمجة د/إبرا يم أمني الشورايب/ن1)
ش نقال    1352مبصر مقدمة عشري) قران /حتقيق دم جالل متيي/ط/ انتشارات ب ياد فر  ك)إيران/   1373

 .78عن التفاسري الفارسية واجتا ا،ا/
، د/ اكمل الدين إحسان أو علي ط/ مؤسسه الفرقان للرتاث 135ه املتطوطات ا سالمية /ان ر أ ي (2)

 ( د/ صفا.1/421وان ر تاريخ أدبيات إيران) 44ا سالمي نقال عن التفاسري الفارسية / 
م ن 1944( مطبعة دار الكتب القا رة 96 – 89/  1ف رل املتطوطات الفارسية بدار الكتب املصرية) (3)

 مصاحف بدار الكتب املصرية.  44قم حتو ر 
 ملوالنا عثمان معروف.    1418ط/ اهل د حمرم احلرام 124باألردية /-( بك عاملي تاريخ4)
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تفسددري شددديخ ا سدددالم عبدددد اهلل  األنصددداري اهلدددروي أ  إمساعيدددل املتدددوىف سددد ة  -9
481  (2). 

جعلده  –وسديأيت ذكدره بعدد قليدل  –يعثر عليه حل اىلن، إال أن أةمد امليبددي مل 
 أسال تفسريه ةكشف األسرارة وخلصه، و و مطبو  يف إيران عدة طبعات.

 تفسري األصب اين: -16
تأليف: ا مام احلدافيف إمساعيدل بدن حممدد الفضدل بدن علدي التميمدي امللقدب بقدوام 

 يف عددددة جملددددات باللغدددة الفارسدددية والل جدددة والتفسدددري   535السددد ة املتدددوىف سددد ة 
 .(4)وله عدة تفاسري باللغة العربية (3)األصب انية ومل يعثر عليه

 تفسري السور آبادي ةالسورياينة:  -11
طبدددع    494تدددأليف: أيب بكدددر عتيدددق بدددن حممدددد ال يسدددابوري اهلدددروي املتدددوىف سددد ة 

 .  1353 عام الكتاب بكامله يف إيران، من قبل مؤسسه ثقافة إيران يف
قصص قرآن: مأخوذة من تفسري السور آبادي املذكور و ي مقداطع خمتدارة  -12

تشددتمل علددى القصددص، طبددع با تمددام د/ حيددب م دددوي مددن قبددل جامعددة ط ددران، 
 .  1347عام 
 تفسري احلاكم ادشمي ةاملبسوط واملوج ة: -13

     تددددددأليف : أيب سددددددعد ابسددددددن بددددددن حممددددددد بددددددن كرامدددددده ادشددددددمي البي قددددددي   
 (.5)( أحد كبدار شيوخ املعت لدة، مل يعثر عليده حسب علم ا   494)ت
 تفسري  ا دي ويسمى ةلطائف التفسرية وةتفسري درواجكية: -14

                                                                                                                                        

وتتوافر نسخ  124ش، ويك عاملي تاريخ /    1375عام  12، الس ة الثالثة ، العدد 185جملة البي ات /  (1)
 (.1/9ف رسو كتاهبا خطي فارسي)خطية هلذا التفسري يف عديد من املكتبات ان ر 

 (.1/316( وإيضاح املك ون)1/452ان ر  دية العارفنب) (2)
 (.1/323( واألعالم لل كلي)1/422( وكشف ال  ون)1/114( طبقات املفسرين للداودي)3)
 (.1/85( املصادر السابقة نفس ا وأيضا التفاسري باللغة الفارسية)4)
 (.1/28( والتفاسري باللغة الفارسية)8/187فني)(، معجم املؤل1/517( كشف ال  ون)1)



 21 

تددأليف : سدديف الدددين أيب نصددر أةمددد بددن حسددني بددن سددليمان البتدداري 
وم ددده    519، وفدددر  م ددده يف حمدددرم   546املعدددروف ب ا دددد درواجكدددي املتدددويف سددد ة 

 .(1)كاملة يف مكتبة مدير مدرسة أحسن العلوم بكراتشينستة  
 كشف األسرار وعدة األبرار: -15

تأليف: رشيد الدين أيب الفضل أةمد بدن أيب سدعيد حممدد امليبددي، ابتددأ 
 (.  526تأليفه يف س ة)

طبع يف عشرة جملدات كبرية با تمام األستاذ علي أصغر حكمو خالل 
 .(2)ش، يف ط ران   1339الس وات 

خالصة تفسري كشف األسرار تأليف رشيد الدين امليبدي املتوىف بعدد سد ة  -14
 .(3)با تمام حممد جواد شريعو، ط / اخلامسة، ط ران، أساطي   526

 تفسري بصائري :  -17
تأليف : أيب جعفر حممد بن حممد بن أيب احلسن املرو ي ال يسابوري)ت 

كتددداب كبدددري يف جملددددات، طبدددع ، و دددو    577( وقدددد فدددر  مدددن تأليفددده سددد ة   599
اجمللدددددد األول م ددددده بتحقيدددددق د/ علدددددي رواقدددددي، إصددددددارات مؤسسدددددة ب يددددداد فر  دددددك 

 .(4)إيران
 املعروف بتفسري أيب الفتوح الرا ي:   –تفسري رو  اد ان وروح اد ان -18

                                                           

صدفحه، كتبده سديد و  حممدد بدن سديد فدتح حممدد القدادري مدن  712صدفحه والثداين يف  754اجمللد األول يف  (1)
أحفددداد عبدددد القدددادر ادددديالين، و يوجدددد  أجددد اء  متفرقدددة يف جامعددده بيشددداور وجامعددده كراتشدددي ان دددر التفاسدددري باللغدددة 

 (.84 – 83/  1الفارسية)
 له نسخ عديدة خطية ان ر مقدمة ابقق للكتاب ن أ، ب. (2)
، طبعددددة 187ش وكددددذلك ذكددددرت اجمللددددة يف العدددددد نفسدددده ن   1375عددددام  12العدددددد  196 ددددات / يجملددددة الب (3)

 أخرى و ي الرابعة ، طبعة رحلية ، با تمام إقبال ، ط ران.
 (.1/244( وكشف ال  ون)1/84( ان ر التفاسري باللغة الفارسية)4)
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تدددأليف: مجدددال الددددين أيب الفتدددوح حسدددني بدددن علدددي اخل اعدددي ال يسدددابوري 
، و ددو تفسددري كامددل علددى املددذ ب الشدديعي، (1)لالددرا ي مددن علمدداء القددرن السدداد
 .(2)طبع يف إيران يف  سة جملدات

 ي ابيع العلوم)و و يف التفسري(: -19
تددأليف: يوسددف بددن عبددد اهلل بددن أيب يعقددوب يوسددف بددن أةمددد اللؤلدددؤي 

 .(4) ه أج اء متفرقةوم، يبدو أنه تفسري كامل ( 3)و و من علماء القرن السادل

                                                           

 (.  1/588( وإيضاح املك ون)1/312(  دية الغارفني)1)
 (.1/56( وف رسو نسته  اى خطي فارسي)1/84( ان ر التفاسري باللغة الفارسية)2)
 (.2/748( ومعجم املفسرين)2/2651( ان ر كشف ال  ون)4)
هبوجياين، مكتبة العالء وذكر أنه أول من ترجم معاين القرآن، حاجي حممد ادريس  58( معلومات قرآنية /5)

 لل شر واملطبوعات نيودهلي.  
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 دونات في القرن السابع والثامنالمالمطلب الثالث:
ترمجة معاين القرآن الكرمي: املرتجم: الشيخ مشرف الدين سعدي الشريا ي  -26

 .(1)1292م، املتوىف س ة 1275يف س ة 
 تفسري سورة الفتح: -21

 .(2)  438تأليف: بر ان الدين ابقق الرتمذي املتوىف س ة 
 إشارات التفسري يف بشارات التذكري: -22

يعلددم مؤلفدده، واملوجددود م دده ال صددف الثدداين مددن ابتددداء سددورة مددرمي إىل مل  
آخر الكتاب، و و مستترج من تفسري العتيق، نستة خمطوطة بقلم عادي  ظ 

 .(3)ورقه267يف    494إمساعيل بن أةمد بن حممود، متو كتابته يف ابرم س ة 
 (.4)د(  768ترمجة أةمد بن علي بن حممد املتوىف س ة) -23

 تفسري سوريت الكافرون والكوثر: -24
وقد    718تأليف:الو ير رشيد الدين فضل اهلل اهلمداين املقتول س ة 

حۡس  فسر بع  اىليات م  ا ي نِ  ل ونح ح   ح وح وِح  ٱ عح  .(5)(85ا سراء:)لر 
 تفسري سورة الفاحتة: -25

(، م ه نستة   726تأليف:حممود الشبسرتي بن عبد الكرمي املتوىف س ة)
 .(4)23/3454ية يف مكتبة جامعة ط ران برقمخط
 يوسف نامه= كشف األرواح يف تفسري سورة يوسف:-24

                                                           

وذكر انه أول من ترجم معاين القدرآن ، حداجي حممدد إدريدس هبوجيداين ، مكتبدة  العدالء  58معلومات قرآنية / (1)
 لل شر واملطبوعات نيودهلي.

 (.1/92( نقال عن التفاسري الفارسية)2/1172ان ر تاريخ أدبيات إيران) (2)
 [. تفسري فارسي -1( ]18-1/17املتطوطات الفارسية بدار الكتب املصرية)ف رل  (3)
 .125( يك عاملي تاريخ موالنا عثمان معرويف با ألردو /4)
 ( نقال عن املصدر السابق نفسه.1/36ان ر ف رسو نسته  اى خطي فارسي) (5)
 (.1/93التفاسري الفارسية)ان ر  (4)
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تددددددددأليف: مجددددددددال الدددددددددين حممددددددددد سددددددددياح امللقددددددددب بدددددددددةبري مجددددددددال الدددددددددين 
 .(1)(  و تفسري بأسلوب صويف ووع ي   789اردستاين)ت

ومكتبدة جملدس  29775توجد نستة خطية يف مكتبة جامعة ط ران حتدو الدرقم 
 .(2)يف إيران1133رى حتو الرقم الشو 
 :-اشتمل على رسالتني  –مفتاح التفاسري  -27

األوىل : يف بيددان بالغددة القددرآن، والثانيددة يف طبقددات املفسددرين والقواعددد الدد  جيددب 
 على املفسر اتباع ا لدى تفسريه القرآن :

 ، (3)(   718تأليف: الو ير رشيد الدين فضل اهلل اهلمذاين)ت
ه على طريقدة الفالسدفة، ف سدب إىل ا حلداد وأحرقدو مؤلفاتده بعدد وقيل إن تفسري 

 .(4)قتله
وقددد تبدددني ُمددا ذكدددرت أن املؤلفددات يف التفسدددري والرتمجددة يف القدددرن السدددابع 
والثامن ت حصر يف تفسري بع  السدور واىليدات إال ندادراً، و دذا يددل ا علدى ركدود 

كارثدددة يف تددداريخ العلدددم حركدددة التدددأليف يف  دددذين القدددرنني، وذلدددك ملدددا شددد دا أسدددوأ  
واحلضددددارة ا سددددالمية مددددن جددددراء اهلجمددددات اهلمجيددددة املغوليددددة الدددد  أبيدددددت في ددددا 

 .(5)الشعوب وادماعات ودمرت املدن
وتعريدو أغلددب املدددن ا سدالمية يف تلددك الددبالد للتددمري وا بددادة فكددان 
 نتيجدددة  دددذه الكدددوارث والفدددا املسدددتمرة يف التتريدددب، أثدددر سدددي  يف إبدددادة العلمددداء

وبالتددددا  قتددددل العلددددم والثقافددددة واحلضددددارة واال طدددداط الفكددددري بعددددد قتددددل العلمدددداء 
                                                           

 (.1/93ان ر التفاسري الفارسية) (1)
 (.1/55ف رسو نسته  اى خطي فارسي) (2)
 (.149-1/144ان ر مقدمة املستشرو كاترمري دامع التواريخ) (3)
 (.1/93( املصدر نفسه نقال عن التفاسري الفارسية)4)
ومدددا بعدددد ا واملصددددر    417( حدددوادث 9/342ان دددر لفت دددة املغدددول ولدددريب م الكامدددل يف التددداريخ البدددن األثدددري) (5)

 اىليت.
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وتشريد م ومل جيد إال القليل م  م فرصة اهلجرة وال جاة من بطش م، كما دمرت 
املكتبات وأحرقو الكتب ومت دف  ا بني األنقا  كما مت القضاء على عددد كبدري 

علددى املدددارل وترعددى الطلبددة  مددن األسددر الدد  كانددو تشددجع العلددم واألدب وت فددق
 .(1)وجتّل العلماء

 
 المطلب الرابع:المدونات في  القرن التاسع 

 ترمجان يف لغات القرآن : -28
تدأليف: السدديد شددرف الددين علددي بددن حممددد بدن حسددني احل فددي ادرجدداين 

صاحب املؤلفات الش رية يف ال حو    814املعروف مبري سيد شريف املتوىف س ة 
 .(2)ه وامل طقواللغة والفق

 تفسري خواجه بارسا: -29
تدددددأليف: حممدددددد بدددددن حممدددددود احلددددداف ي البتددددداري املعدددددروف  واجددددده بارسدددددا املتدددددوىف 

(، يشددتمل علددى تفسددري سددورة الفاحتددة واددد أين األخددريين مددن القددرآن   822سدد ة)
 .(3)الكرمي

 .(4)72وم ه نستة خطية مبكتبة مراد مال برتكيا حتو الرقم 
 ائل يف تفسري بع  السور واىليات:جمموعة من الرس -36

                                                           

 (.1/96،91ر التفاسري الفارسية)( ان 1)
( نقدال عدن 196/ 1( وان در تداريخ ن دم ونثدر در إيدران ودر بدان فارسدي )29/ 1( طبقات املفسرين للداكودي )2)

  (.1/94التفاسري الفارسية)
 (.2/183( و دية العارفني)1/447(كشف ال  ون)3)
 (.1/95)( نقال عن التفاسري الفارسية1/19ف رسو نسته  اخيطي فارسي) (4)
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(،   834تأليف: نور الدين نعمو اهلل بن عبد اهلل الكرماين املتوىف سد ة)
امللقدددب بشددداه نعمدددو اهلل و ، وطريقدددة تفسدددريه علدددى مددد    الصدددوفية وم ددده نسدددخ 

 .(1)خطية
 البحر املواج والسراج الو اج = حملر مواج وسراج و اج : -31

اب الددددين الدولدددة آبدددادي أةمدددد بدددن ئدددس تدددأليف: العالمدددة القايدددي شددد 
، و و تفسري كامل وقد ا تم بادانب اللغوي (2)  848الدين اهل دي املتوىف س ة 

 .(3)من صرف و و وبالغة أشد اال تمام وقد عربه الشيخ عبد اجمليد الال وري
وتتددددوافر لدددده نسددددخ ( 4)يف اهل ددددد   1297طبددددع اجمللددددد األول م دددده يف عددددام 

 (.5)خطية

 .(4)(  848سري كشف األسرار: تأليف: سعد الدين التفتا اين املتوىف)تف -32
 تفسري ادرخي : -33

(،   856تدددأليف: يعقدددوب بدددن عثمدددان ادرخدددي الغ ندددوي املتدددوىف يف حددددود سددد ة) 
 .(7)يشتمل على تفسري الفاحتة واد أين األخريين، و و مطبو  متداول

 تفسري مص فك)تفسري ابمدي( : -34
ء الدددين علددي بددن مسددعود الشددا رودي اهلددروي الفقيدده احل فددي تددأليف: عددال

، ولقب به لتص يفه   875املتوىف س ة  –و و تصغري مص ف –الش ري مبص فك 

                                                           

 (.36،52، 1/28( ونسته  اى خطي فارسي)1/97ان ر التفاسري الفارسية) (1)
 .144(الثقافة ا سالمية يف اهل د / 2)
 (. 1/127(  داية العارفني)1/44(إيضاح املك ون)3)
 (.1/97( التفاسري الفارسية)4)
دار الكتدددددددب ( نقدددددددال عدددددددن املصدددددددادر السدددددددابق وف دددددددرل 1/8ان دددددددر ف رسدددددددو نسدددددددتة  ددددددداى خطدددددددي فارسدددددددي) (5)

 (.1/42املصرية)
 . 3وج2/ج196برقم  9( ف رل ابمودية مبكتبة امللك عبد الع ي  /4)
 .  1336ط/ مطبعة إسالمية سليم يريس ، ال ور ، يقع يف جملد واحد / عام  (7)
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، وذكددر الدددكتور فضددل اهلددادي احتمددال وجددود (1)يف الصددغر، ولدده مؤلفددات عديدددة
 .(2)نسخ خطية م ه يف بع  املكتبات يف تركيا واهلل أعلم

طبددع يف    849تددأليف: سدديد حممددد نددور  دد  املتددوىف سدد ة تفسددري م  ددوم:  -35
 .  1371إيران عام 

 تفسري جامي:  -34
 .(3)  892تأليف: نور الدين عبد الرةمن بن أةمد ادامي املتوىف س ة    

َٰبحنِ ٓ   يوجد تفسري الفاحتة وقسم يسري مدن سدورة البقدرة إىل قولده َٰٓءِيلح  يح  إِۡسن ح
وا  ٱ ر  ِّتح  ۡذك  ۡمن    ِّتٓ لَّنٱ نِۡعمح ۡنعح

ح
مۡ  أ لحنۡيك  يف املكتبدة األ  ريدة بدرقم   … عح

 .(4)يمن جممو ، 76/1616
 تفسري كا ر=جالء األذ ان وجالء األح ان: -37
 (.   891تأليف: أبو اباسن احلسني بن احلسن ادرجاين املتويف س ة)    

ش يف عشدددددر     1337طبدددددع يف ط دددددران، جاخيانددددده، دانشدددددَكاه = ادامعدددددة عدددددام 
 لدات)مأخوذ من سيدي روم(.جم

 تفسري املوا ب العمليَّة املعروف بتفسري احلسيي:  -38
تددددأليف: حسددددني بددددن علددددي الكاشددددفي الددددواعيف، انت ددددى مددددن تأليفدددده سدددد ة 

، (1)وم ده نسدتة خطيدة يف املكتبدة ابموديدة (5)، و و مطبو  يف جملد كبدري  897
 .14/224قم ويف مكتبة املتطوطات باملسجد ال بوي الشريف حتو الر 

                                                           

 (.1/174( ومفتاح السعادة)1419-2/1418(كشف ال  ون)1)
 (.1/97التفاسري الفارسية) (2)
 ( د/ علي شواخ إسحاو.2/241( ومعجم مص فات القرآن)444 /1( كشف ال  ون)3)
جماميع تفسري وعلوم القرآن وان ر  117يف مرك  البح  العلمي رامعه أم القرى نسته ع  ا برقم الفن  (4)

 (.1/99التفاسري الفارسية)
ويف إيران طبع    1394طبع يف باكستان شركة تاج كمبىن مليتد ال ور مع ترمجة شاه و  اهلل يف عام  (5)

يف أربع جملدات، وترجم إىل اللغات: األردية، الرتكية والروسية كما يف    1317ط رانك ا بفروشي إقبال عام 
 (.1/162التفاسري الفارسية)
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 :-باللغة الفارسية  -تفسري القرآن  -39
مؤلفدده غددري مددذكور يف املوجددود؛ ألن أولدده سدداقظ وكددذا آخددره و ددو يبدددأ مددن       

ويرتقدي إىل  162وي ت ي بتفسري سورة يوسف آية  125تفسري سورة األنعام آية 
 (.2)القرن التاسع اهلجري، وم ه نستة يف املكتبة القادرية ببغداد

 
حث الثالثث: الحرةثة العلميثة فثي الترجمثة والتفسثير فثي هثذا المب

 القرن في إيران والهند:
                                                                                                                             

يما يف الرتمجدددددة يالحددددديف يف  دددددذا القدددددرن ةدددددو  احلركدددددة العلميدددددة التأليفيدددددة، وال سددددد
والتفسري حي  تطورت بعد الركود واستمرت قرنني ونشطو وعمو بالد ما وراء 

يف  ددل حكددم اب دده شدداه رخ  –بعددد وفدداة تيمورل كددك  –ال  ددر وخراسددان وفددارل 
وأحفاده و اصة السلطان بايقراء، وكانو اللغدة الفارسدية حمدل ا تمدام وع ايدة مدن 

جيع م أثددر كبددري ودور بددار  يف   ددور عدددد  قبددل األمددراء التيمددوريني كمددا كددان لتشدد
كبددري مددن الكتددب العلميددة واألدبيددة بالفارسددية ومددن بي  ددا جمموعددة مددن الكتددب يف 
الرتمجة والتفسري، ومل ت حصر  دذه احلركدة العلميدة بالفارسدية يف م داطق أ ل دا، بدل 
جتاو ت حدود أ ل ا واتسعو رقعة انتشار ا إىل اهل د ال  كانو قد دخلت ا أول 

 (3)مرة يف ع د حكم الغ نويني

                                                                                                                                        

(، وف رل خمطوطات األوقات يف 1/59ورقه وف رل دار الكتب املصرية)744يف 16ف رل ابمودية ن  (1)
 ، ال صف األول  ظ املؤلف.  1463حممود أةمد حممد مطبعة بغداد عام ( إعداد 95-1/92السليمانية)

( ان ر اىلثار اخلطية يف املكتبة القادرية يف جامع الشيخ عبد القدادر ادديالين ببغدداد تدأليف: عمداد عبدد السدالم 2)
 .  1394عام 1ركوف ، مطبعة ا رشاد بغداد /ط/ 

 (.1/94ده شفق، نقال عن التفاسري الفارسية)لريا  ا 265( ان ر تاريخ األدب الفارسي ن3)
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وكددذا إىل آسدديا الصددغرى وبددالد الدولددة العثمانيددة الدد   دداجر إلي ددا عدددد كبددري مددن   
العلماء ال اطقني بالفارسية من بالد ما وراء ال  ر وخراسان وفارل فرارا مدن جدور 
املغددول، وقددد وصددل األمددر إىل أن أصددبحو اللغددة الفارسددية لغددة املثقفددني واألوسدداط 

ة يف شبه القدارة اهل ديدة ومويدع ع ايدة السدالطني واحلكدام املغدوليني يف تلدك العلمي
 (.1)البالد

وقدددد نشدددظ املفسدددرون يف التفسدددري باللغدددة الفارسدددية يف  دددذه املرحلدددة كمدددا 
ذكرنا، يتضح ذلك من تلك احلصيلة العلمية الكبرية يف الرتمجة والتفسري، و  دور 

 عدد كبري من املؤلفات يف  ذا ادانب.
 ه ملا كدان للتصدوف رواج وعمدق يف  دذه الفدرتة وقبل دا وبعدد ا أيضدا، لك

تدددأثر أغلدددب املفسدددرين بددده وبطرقددده املتعدددددة امل حرفدددة ومدددن مث   دددر أثدددره يف تفاسدددري 
مع م دددم و اصدددة نعمدددو اهلل و ، وخواجددده حممدددد بارسدددا، وعبددددالرةمن اددددامي، 

التصدوف بشدكل ومعني الدين الفرا دي، واملدال حسدني الكاشدفي، والسدبب شديو  
 . (2)عام يف العامل ا سالمي آنذاا

و  ددر أول تفسددري باللغددة الفارسددية يف شددبه القددارة اهل ديددة وآسدديا الصددغرى 
حيدد  شدد د تفسددرياً كدداماًل و ددو املسم بددد ةالبحددر املددواج والسددراج الو دداجة للعالمددة 

 (.   848ش اب الدين الدولة آبادي)ت  
غة الفارسية  و والتفسري ابمدي، كما   ر ألول مرة تفسري للقرآن بالل

مث اسدددتمرت احلركدددة  (3)  875تدددأليف عدددالء الددددين امللقدددب مبصددد فك املتدددوىف سددد ة 
العلميددة يف اهل ددد يف الرتمجددة والتفسددري، بددل صددارت فيمددا بعددد مقددر ال شدداط العلمددي 

                                                           

( وتداريخ األدب 1/235( نقال عن تاريخ ن م ونشر در إيران ودر بدان فارسدي)1/94( ان ر التفاسري الفارسية)1)
 . 158،265الفارسي / 

 (.1/162( التفاسري باللغة الفارسية)2)
 ( املصدر نفسه.3)
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باللغددة، الفارسددية وحتولددو مددن امل دداطق الدد  كددان سددكاةا يتحدددثون هبددا إلي ددا، كمددا 
يانه وبيان األسباب ال  جعلو اهل د ،دتم هبدذه اللغدة وجعلدو أ دل اللغدة سيأيت ب

األصدددددليني ي تكسدددددون وتشدددددل احلركدددددة العلميدددددة عمومددددداً، وحركدددددة الرتمجدددددة والتفسدددددري 
 خصوصاً.

وُمدددا يلفدددو االنتبددداه أن أول تفسدددري   دددر للشددديعة باللغدددة الفارسدددية تفسدددري 
( بدددل لددديس للشددديعة    548ةرو  اد دددان وروح اد دددان ةأليب الفتدددوح الدددرا ي)ت 

تفسددري باللغددة الفارسددية غددري املددذكور طددوال  ددذه القددرون إىل القددرن العاشددر اهلجددري 
حيد  بددأت احلركدة العلميدة رديدة   –حسدب علم دا–بداية ع دد الدولدة الصدفوية 

كاملة وبدعم من الدولدة وتشدجيع م  دا، كمدا سد الحيف ا ديداد نشداط الشديعة يف 
أعددددي يف الع ددددد -ة أ ددددل السدددد ة يف بعدددد  القددددرونالرتمجددددة والتفسددددري، وأفددددول حركدددد

 .-الصفوي
وحي  إّن جمال البح  ييق ال يتسع لبيان كدل الرتمجدات والتفاسدري املؤلفدة، لدذا 
حصدددل االكتفددداء ببعضددد ا وذلدددك إىل بدايدددة القدددرن العاشدددر، ولعل دددا يف حملددد  آخدددر 

 بقية املويو  بتوسع أكثر.-إن شاء اهلل تعاىل-نكمل
 

لتفاسيرالمنقولةإلىالفارسيةمنالفصلالثالث:فيا
مؤلفاتأخرىشتى

 "التفاسير المترجمة من العربية إلى الفارسية"
، أقددم تفسدري اختدري للرتمجدة   316تفسري ابن جريدر الطدةي املتدوىف سد ة  -46

ُمدددا يؤكدددد أن التدددأليف يف  –حسدددب علمدددي  –يف م تصدددف القدددرن الرابدددع اهلجدددري 
يف وقو مبكر،وأن  ذه الرتمجة  ي بداكورة التدأليف  جمال الرتمجة والتفسري قد بدأ
 يف التفسري باللغة الفارسية. 
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وقدددد جددداء يف مقدمدددة الرتمجدددة املدددذكورة مدددن الكتددداب باللغدددة الفارسدددية  بيدددان 
بواع  ترمجة تفسري ابن جرير الطةي إىل اللغة الفارسدية ، و دذا ملتصده بدالعريب 

: 
رةمه اهلل  –ر بن نوح بن نصر بن أةمد حي  إنه ل م األمري امل فر أباصاحل م صو 

تفسددري ابددن جريددر الطددةي، وكددان م دده نسددتة يف بغددداد يف أربعددني جملددداً فطلددب  –
إحضدداره مددن بغددداد ، إال أندده بعددد أن طددالع الكتدداب واج دده بعدد  الصددعوبات يف 
عباراتدددده العربيددددة ، فمددددن    ددددا طلددددب ترمجتدددده  إىل اللغددددة الفارسددددية بعددددد أن اسددددتفل 

شدل الدبالد وأمدر رمدع آرائ دم يف جدوا   دذا العمدل مدن بدالد مدا وراء العلماء من 
ال  ر وغري ا ، فأفتوا روا  ترمجته مجيعدا وكتبدوا لده كل دم بدأن ترمجدة الكتداب طريدق 
مستقيم ،مث أمر امللك امل فر أبو صاحل العلماء أن خيتاروا من بي  م من  و أعلم 

 .(1)وأفضل لكي يرتمجوا  ذا الكتاب ففعلوا
وأجندد  العمددل املددذكور بعددد أربعددني سدد ة مددن وفدداة ا مددام الطددةي، وخددالل 
فدرتة حكدم امللدك السداماين امل فدر أيب صداحل الد  اسدتغرقو سدو عشدرة سد ة مددن 

356-344  (2.) 

والرتمجددة املددذكورة لتفسددري الطددةي طبعددو يف إيددران با تمددام السدديد حبيددب 
ران ، نشدددر املركددد ، ط/ يغمددداين وبتقدددومي ومراجعدددة ، جعفدددر مددددرل صدددادقي ، ط ددد

 .(3)الثانية، وهلا نسخ كثرية يف مكتبات العامل
 ترمجة ةقصص األنبياءة بالفارسية : -41

                                                           

نقدددددددال مدددددددن التفاسدددددددري باللغدددددددة  1سدددددددري الطدددددددةي نمقدمدددددددة تفسدددددددري قصدددددددص القدددددددرآن املدددددددأخوذ مدددددددن ترمجدددددددة تف (1)
 .54/228(وم ه نسته يف مكتبة امللك عبد الع ي  باملدي ة امل ورة حتو الرقم 1/74الفارسية)

 
 (.1/437( ان ر: املصدرين السابقني وان ر كشف ال  ون)1)
 ( 1/77ية)( تأليف أةمد م  وي والتفاسري باللغة الفارس1/12( ان ر ف رسو كتاهباى خطى فارسي)3)
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م ده نسدتة يف املكتبدة ابموديدة    1167بمود بدن أةمدد بدن احلسدن املتدوىف سد ة 
 .(1)–رةمه اهلل  –يمن مكتبة امللك عبد الع ي   196برقم و 

 ةالتفسري الكبرية للفتر الرا ي :   يب التفاسري = ترمجة -42
نقله إىل الفارسية صفي الدين األردبيلي الكشمريي بأمر  يب ال ساء بيَكم  ب و 

 .(2)  1113السلطان عامل َكري املتوىف س ة 
ترمجة ةجممع البيانة أليب علي الفضدل بدن احلسدن الطةسدي الشديعي املتدوىف  -43

الشدديعة و ددم := السدديد إبددرا يم بدداقر، ، قددام برتمجتدده عدددد مددن علمدداء   548سدد ة 
ود/ أةمددد هبشدد ، واحلدداج الشدديخ حممددد الددرا ي ، والسدديد  اشددم رسددو  حمدداليت ، 
والشدديخ علددي صددمو ،د/ حممددد املفددتح ، ويددياء الدددين ال جفددي ، واحلدداج الشدديخ 

ش    1/1346جملد ، طبع ط دران ، انتشدارات فرا دا/ ط/ 27حسني نوري يف 
 ش.   1356 –

،   1462ة تفسددددري ةامليدددد انة، بمددددد حسددددني طباطبددددائي املتددددوىف سدددد ة ترمجدددد -44
املرتجم : حممد باقر موسوي  داين وغريه ، تفسري و و شيعي مش ور ، طبع يف 

 جملداً. 26يف    1343قم دفرت انتشارات إسالمي، املتعلقة رامعة قم عام 
املتددوىف سدد ة      ترمجددة تفسددري ةمفدداتيح الغيددبة بمددد بددن عمددر الفتددر الددرا ي -199

(464  .) 
وصددل إىل اجمللددد  1املددرتجم : علددي أصددغر حلدديب  ، طبددع ط ددران  ، أسدداطري ، ط/

 (.3)صفحة 483الثال  وحيتوي على 

                                                           

 .324ف رسو مكتبة ابمودية /  (1)
 (.316( نقال عن نيل السائرين)ن1/122التفاسري باللغة الفارسية) (2)
 العدد الثاين عشر. 184( جملة البي ات / 1)
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ترمجددة ةالتفسدددري امل دددرية : تددأليف الددددكتور و بدددة ال حيلددي، املدددرتجم : الشددديخ  -45
ة والطبع، انتشدارات: عبد الركف املتلص، طبع إىل اجمللد الرابع والبقية قيد الرتمج

 ش، يران،تربو، جام.   1378شيخ ا سالم أةمد جام ، مطبعة الدقة عام 
ترمجدددة ةأيسدددر التفاسدددرية: تدددأليف: الشددديخ أيب بكدددر جدددابر اد ائدددري املددددرل  -44

باملسددجد ال بددوي الشددريف ، املددرتجم : الشدديخ سددعيد الفايددلي ،طبددع اجمللددد األول 
رات شدددديخ ا سددددالم أةمددددد جددددام يف عددددام انتشددددا 1م دددده يف إيددددران تربددددو جددددام ط/

 وباقي التفسري قيد الرتمجة والطباعة.   1421
ترمجددددة ة يف  ددددالل القددددرآن ة تددددأليف: سدددديد قطددددب ، تددددرجم يف عدددددد مددددن  -47

البلدددان، قددام برتمجتدده باللغددة الفارسددية األسددتاذ بر ددان الدددين ربدداين، واألسددتاذ حممددد 
ةمدددد آرام ، والدددكتور مفدددتح صددديق راشددد السدددلجوقي يف أفغانسددتان، وكدددل مددن: أ

وعلددي حجددد  الكرمدداين وسددديد علددي خام ددده اي وحممددد علدددي عابدددي ، والددددكتور 
مصطفى خرم دل يف إيران ، وقد طبعو أجد اء مدن  دذه الرتمجدات يف أفغانسدتان 

 (.1)وباكستان وإيران

ةيف  الل سورة التوبةة، تأليف: الدكتور عبد اهلل بن يوسدف عد ام ، ترمجده  -48
غة الفارسية األستاذ نعمو اهلل ش راين ، بع وان ة درسدايه  داى سدورة توبدة إىل الل

بيشداور    1415ة،يقع يف جملد ، قام ب شره مرك  عبد اهلل ع ام ا عالمي ، عدام 
 باكستان.

                                                           

 (.1/135ان ر التفاسري باللغة الفارسية) (1)
رتمجدددة أيضدددا ، ومعلدددوم أنددده ( ، و امللحو دددات الدددواردة يف األصدددل بدددالتبع نقلدددو إىل ال1/419املصددددر نفسددده)  (2)

 وغريه. –لوح و على األصل أخطاء  عقدية من تأويل للصفات والتوسل راه ال يب صلى اهلل عليه وسلم 
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 " الترجمات المنقولة من األردية إلى الفارسية "
ؤسس مدرسدة ترمجة ةمعارف القرآنة، تأليف : الشيخ املف  حممد شفيع م -49

ور مدددير املدرسددة پدار العلددوم كراتشددي ، املددرتجم : الشدديخ حممددد يوسددف حسددني 
العربيدة عددني العلددوم جشددو ببلوشسددتان ا يرانيددة ، طبددع /انتشددارات شدديخ ا سددالم 

ش/تربو جام، إيران وصل إىل اجمللد الرابدع والبقيدة قيدد     1379أةمد جام عام 
 الطبع.

أةمددد العثمدداين وترمجددة الشدديخ حممددود احلسددن مددن ترمجددة تفسددري الشدديخ شددبري  -56
األرديددة إىل الفارسددية ، قامددو برتمجت ددا  ييددة علميددة مددن علمدداء أفغانسددتان وعددرف 

ش    1323بدةالتفسري الكابلي ة نسبة إىل ترمجته ونشره يف كابل ، طبدع يف عددام 
و على نفقة مؤسسة نشر الكتب التابعة للحكومة ، يقع يف ستة جملددات كبدرية ،

أعيددددد طبعدددده عدددددة مددددرات يف أفغانسددددتان وإيددددران ، وقددددد عرفدددده د / فضددددل اهلددددادي 
 .(2)و ين
ترمجة ةتف يم القرآنة أليب األعلى املدودودي إىل اللغدة الفارسدية، قدام برتمجتده -51

األسددتاذ كلدديم اهلل متددني، أحددد املرتمجددني األفغددان، وتقددع الرتمجددة يف سددتة جملدددات ، 
دار العروبة للدعوة  ا سالمية مبدي ة ال ور ،    1411وطبع األول يف ابرم عام 

 باكستان.
 (.1)وحتدث الدكتور فضل اهلادي عن مستوى الرتمجة يف رسالته الدكتوراه  

                    

                                                           

 (.1/139( التفاسري باللغة الفارسية)1)
 (.1/137(  املصدر السابق نفسه)2)
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 "الترجمات المنقولة من اإلنجليزية إلى الفارسية"
 ي ية:ترمجة عبد اهلل يوسف علي ملعاين القرآن الكرمي باللغة ا جنل -52

ترمج دددا إىل الفارسدددية األسدددتاذ صدددباح الددددين كشدددككي، طبدددع الكتددداب يف 
   1344أربعدددة جملددددات ، علدددى نفقدددة شدددوراى ثقددداف  ج ددداد أفغانسدددتان يف عدددام 

 .(2)ش
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الفصلالرابع:بروزالتفاسيروالترجماتالشيعية
مقابلالتفاسيرالسنيةمنالقرن

بعدفيإيرانالعاشرفما
مدددن بدايدددة  –مدددن خدددالل الدراسدددة للرتمجدددات والتفاسدددري يف املرحلدددة الثالثدددة 

تبددني ل ددا البدايددة احلقيقيددة ملؤلفددات الشدديعة يف  –القددرن العاشددر اهلجددري فمددا بعددده 
الرتمجددة والتفسددري، حيدد  إةددا ت ام ددو مددع الدولددة الصددفوية وسدديطر،ا علددى إيددران، 

ب والوقددوف رانبدده ونشددره وتشددجيع الكتابددة وفريدد ا املددذ ب الشدديعي علددى الشددع
 والتأليف من ج ة الدولة بكل جدية.

بدايدددة  –ولدددو ألقي دددا ال  دددر إىل القدددرون األوىل حدددل بدايدددة القدددرن العاشدددر 
ملددا وجدددنا هلددم تفاسددري باللغددة الفارسددية، إالتفسددرياً واحددداً أّلفدده  –الدولددة الصددفوية 

 باللغة الفارسية. أبو الفتوح الرا ي يف القرن السادل اهلجري
يقددول الدددكتور فضددل اهلددادى : ة وبددالرغم مددن وجددود شددوكة ونفددوذ هلددم يف  
احلياة السياسية يف بع  الفرتات من تاريخ امل طقة مثل أيدام البوي يدة وغد و التتدار 

بداية قيام  –، إال أن رصيد الشيعة يف التفسري باللغة الفارسية حل القرن العاشر 
حصر يف كتاب واحد مت تأليفده يف القدرن السدادل اهلجدري ، ي  –الدولة الصفوية 

و و عبارة عن تفسري ةرو  اد ان وروح اد انة أليب الفتوح حسدني بدن علدي ، 
ولددو نسددتثي تفسددري أيب الفتددوح يصددح القددول بأندده لدديس للشدديعة شدديء يف التفسددري 

 .(1)باللغة الفارسية قبل قيام الدولة الصفويةة
اهلدادي مغد ى غيداب التفاسدري الشديعية طدوال  دذه مث يبني الددكتور فضدل 

 الفرتة، فيقول :
                                                           

 (.2/586التفاسري باللغة الفارسية واجتا ا،ا) (1)
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رغدددم  -ةإن لغيددداب التفسدددري الشددديعي باللغدددة الفارسدددية طدددوال تسدددعة قدددرون متواليدددة 
أكثددر مددن مغدد ى وداللددة، أبر  ددا: تأكيددد امتددداد -ال شدأة املبكددرة للتفسددري بالفارسددية

دان ال اطقدددة باللغدددة جدددذور أ دددل السددد ة وادماعدددة يف أعمددداو تددداريخ امل ددداطق والبلددد
الفارسددية، وكددون  ددذه امل دداطق والبلدددان م ددداً ل  ددور آالف األئمددة والعلمدداء مددن 
أ دددل السددد ة وادماعدددة يف شدددل فدددرو  العلدددم واملعرفدددة ، خددددموا ا سدددالم واحلضدددارة 
ا سددالمية عددة ج ددود جبددارة يف ميددادين التدددريس والتددأليف والبحدد  سددواء باللغددة 

 (.1)العربية أو الفارسية ة

أمددا مددع بدايددة احلكددم الصددفوي يف إيددران يف القددرن العاشددر ، فقددد انقلبددو 
املوا ين متامداً لصداحل الشديعة ، وذلدك علدى حسداب أ دل السد ة ، ف شدطو احلركدة 
الشيعية يف جمال الرتمجة والتأليف ، ويرجع  ذلك إىل السياسة ال  انت جت ا تلك 

علمددددداء السددددد ة وادماعدددددة  الدولدددددة ، حيددددد   قامدددددو يف ع ود دددددا املتتلفدددددة بقتدددددل 
وتعدذيب م وتشدريد م وإحددراو كتدب م ومصدادرة الددرتاث واملكتبدات لألغلبيدة السدد ية 
الساحقة ، ويف  املقابل شجعو تأليف الكتب الشيعية باللغتني العربية والفارسية 
، وقد كان من نتائ   ذا التشدجيع   دور كتدب شديعية عديددة يف التفسدري باللغدة 

ثدددددار األخيددددارة لعلدددددي أيب احلسددددن الددددد اورة اي املعاصددددر للشددددداه الفارسددددية ، مثددددل ةآ
( ، وترمجة ةاخلوانة للمؤلف نفسه، ةوتفسري إهلدية   984 – 936ط ماسب)

،   956حلسدددني بدددن شدددرف الددددين عبدددد احلدددق األردبيلدددي املتدددوىف             سددد ة 
 . مث اسدتمرت حركدة  984ةوتفسري شدا ية أليب الفدتح حسدني األردبيلدي املتدوىف 

                                                           

 ( املصدر السابق نفسه.1)
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التأليف يف التفسري والرتمجة باللغة الفارسية من ادانب الشيعي حدل يوم دا  دذا ، 
 .(1)فألف ميات من الرتمجات والتفاسري الفارسية الشيعية

وبعدددددد  دددددذه ادولدددددة الطويلدددددة يف اسدددددتعرا  الكتدددددب املدوندددددة يف التفسدددددري 
ملؤلفدات فدإني مل أسدتوعب مجيدع ا-و ي كثرية جداً -وترمجات معاين القرآن الكرمي

يف  دددذا اداندددب ، ولكدددي حاولدددو أن أذكدددر امل دددم م  دددا إىل بدايدددة القدددرن العاشدددر 
اهلجدددري. والشدددك أن دراسدددة  دددذا القددددر الكبدددري يف حملددد  حمددددد بددد من وقددددر مدددن 
الصفحات أمر صعب ، ولكن ماال يدرا كله ال يرتا جله ، لذا رأيو أن أذكدر 

مجددددات والتفاسددددري ، مددددع بعدددد  االنتقددددادات وامللحو ددددات العامددددة علددددى بعدددد  الرت 
ا شارة إىل الدراسات السابقة يف نقد بع  الرتمجات يف الصفحات اىلتية، و و 

 الفصل اخلامس من  ذا البح . 

                                                           

( 122-42،121-53،41( نقدال عدن كتداب ة ديدن ودولدو در ع دد صدفوي / 2/586( التفاسري الفارسية)1)
 ش.      1349، تأليف : الدكتورة مرمي مري أةمدي ، ط/ انتشارات أمري كبري ط ران ، عام 
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الفصلالخامس:فينقدبعضالتفاسير
والترجماتالفارسية

 
 وفيه ثالثة مباح : 

 لتفاسري.األول: يف بيان بع  الدراسات السابقة يف نقد عدد من الرتمجات وا
 الثاين: يف أسباب وقو  األخطاء يف كثري من الرتمجات والتفاسري.

 الثال : بدعة تأويل األمساء والصفات يف التعابري والرتمجات.
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المبحثاألول:بعضالدراساتالنقديةالسابقةعلى
التفاسيروالترجمات

 
ات نقديدة أريد أن أشري إمجااًل يف  ذا الفصل إىل ما وقفو عليه من دراس

سابقة،وبعد اطالعي على عدد من الرتمجات املعاصرة يف القدرن اخلدامس عشدر أو 
قبلدده وقددراءة مقدددما،ا، تبددني   أن كثددرياً مددن أصددحاهبا يسددو  قيامدده برتمجددة جديدددة 

لعدددم وجددود ترمجددة  –مددع وجددود عشددرات الرتمجددات قبلدده  –ملعدداين القددرآن الكددرمي 
   تسد حاجة اجملتمع ومتأل الفرا .سليمة خالية من األخطاء وال لل حملي

 –يقدددددول الددددددكتور جدددددالل الددددددين جمتبدددددوي  األسدددددتاذ يف جامعدددددة ط دددددران 
بالفارسية ما ترمجتده بالعربيدة: ة أمدا رأيدي يف الرتمجدات الد    درت يف  دذا العصدر 

 فكاىليت :
  م  ا ترمجات الت مو الرتمجة احلرفية حملي  ترمجو كل كلمدة حتدو الكلمددة مدن

 تددؤدي مف ددوم اىليددات يف الغالددب؛ ألةددا مل تكددن علددى صددورة ادملددة اىليددات وال
 الكاملة ، إما ال فعل هلا أو تركو األلفاظ بدون رابظ.

  أو أةا ليسو أصيلة بل أكثر دا ترمجدات تقليديدة ، والشدك أن االسدتفادة مدن
أعمدددال وج دددود سدددابقة يف كدددل العلدددوم والف دددون أمدددر صدددحيح وجدددائ  والسددديما يف 

حيدددد  ال  كددددن أن تددددأيت بألفدددداظ كثددددرية غددددري مددددا أتددددى بدددده املتقدددددمون ، الرتمجددددة؛ 
فاسددتعمال ألفدداظ أو عبددارات السددابقني ال نقددول إندده غددري جددائ  ملددن  ددو صدداحب 
رأي ون در وع ددده أ ليدة متييدد  السدقيم مددن الصدحيح و ك دده أن خيتدار األفضددل مددن 

 …..بي  ا وجيت ب  الت اىلخرين يف األلفاظ أو العبارات أو املعاين 
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  وم  ددا مددا  ددو أصدديل إال أةددا تفو،ددا الدقددة وي قصدد ا األسددلوب األديب ويغلددب
علي ددا الضددعف يف لغددة القددرآن الكددرمي، وأسددباب يددعف أخددرى تسددببو يف وقددو  

 أخطاء يف ترمجة اىلياتة.
وقددد أردت يف أول األمددر أن أبددني مندداذج مددن ال لددل واألخطدداء الددواردة يف 

ثني عاماً من غري ذكر أمساء املرتمجني، إال أني الرتمجات ال    رت يف حدود ثال
 انصرفو عن  ذا العمل ألموٍر :

 أواًل : ذكر مناذج من األخطاء وال لل عمل ناقص ال يفي باملقصود.
 ثانياً : يستوجب ذلك ستظ بع  املرتمجني أو أةم ال يقبلوةا.
 .(1)مة ويثقل اةثالثا : ذكر مناذج من األخطاء من كل الرتمجات يطول  ذه املقد

مث ذكددددددر مندددددداذج مددددددن األخطدددددداء يف بعدددددد  الرتمجددددددات بدددددددون ذكددددددر أمسدددددداء 
. كمددا ذكددر اعرتافدده بأندده ال يدددعى أّن ترمجتدده خاليددة مددن أي نقددص أو (2)املرتمجددني

 .(3)…. لل؛ ملا يف ذلك من الصعوبة واملشكالت 
ويقدددول املدددرتجم ملعددداين القدددرآن الكدددرمي باللغدددة الفارسدددية د/ خرمشدددا ي مدددا 

ته بالعربية حتدو ع دوان ة ملداذا  دذه الرتمجدة ؟ ملداذا وكيدف أقددمو علدى ترمجدة ترمج
معاين القرآن الكرمي ؟ ة: ة بعد التحقيق والتفحص يف الرتمجات املوجودة وصلو 
إىل  ددذه ال تيجددة : أن كددل ترمجددة رانددب احلسدد ات وامل ددارة  جتددد اخللددل والدد قص 

ن املطابقة مع ال ص القرآين املقدل ، في ا ، سواء من حي  األمانة العلمية ومي ا
أو من حي  سالمت ا من األغدالط العلميدة يف الرتمجدة ، أو مدن حيد  األسدلوب 

 الفارسي.
                                                           

 .429كلمة املرتجم يف آخر ترمجته ملعاين القرآن الكرمي /  (1)
 .431 – 429املصدر نفسه /   (2)
 .431صدر نفسه / امل  (3)
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أما بع  الرتمجات وإن كانو امتا ت بالدقة والصحة مثل ترمجة املع ي، 
 إال أةا ي قص ا مجال األسلوب وحسن ال ثر الفارسي.

السالسدددة يف ال ثدددر الفارسدددي ، مثدددل وبعضددد ا امتدددا ت رمدددال األسدددلوب و 
ترمجة ياي ده وإهلى قمشه داي ، لكدن في دا إشدكااًل مدن حيد  الدقدة والصدحة يف 
الرتمجة، ولذا رأيو أن  ذا العمل مل يصل حدل اىلن إىل حدد ا شدبا  و كدن أن 

 .(1)….ةيس م ا نسان يف القيام برتمجة صحيحة دقيقة 

ر ترمجة معداين القدرآن خدالل العشدرين يف تطو  –ويقول خمرَّْمَشا ي: أيضا 
: ة مددن الوايددح أن ترمجددة معدداين القددرآن الكددرمي أخددذت يف التقدددم -سدد ة األخددرية 

خالل العشرين س ة األخرية ، إال أن الرتمجة املطلوبة ال  يريد ا ادميع مدا  الدو 
مفقودة وما  ال ال ال يبحثون ع  دا، لدذا أرجدو أن تكدون ترمجدة  دذا احلقدري تسدد 

 ذا الفرا ، إىل أن لرج الرتمجة ادماعية املقرتحة من قبلي. 
بعدددد االسدددتعانة بددداهلل تعددداىل ئدددرت عدددن سددداعد اددددد وأقددددمو علدددى  دددذه 

 .(2)الرتمجةة
ويقدول عبددد اجمليدد معدداد خيدواه ة فددرو  يب بايدان ة الددذي مجدع فيدده جمموعددة 

 :  -فذكر يف البح  األول املتعلق بالرتمجة  –من املقاالت 
ك و يف البداية وراء اختيار ترمجة مدن الرتمجدات املوجدودة وال أتدرجم   ةإين

 ، لك ه مل حيصل ذلك، والرتمجات ال  رأيت ا ففي كل واحدة م  ا نقاط 
 .(2)….قوة ويعفة، مث ذكر مناذج من بع  الرتمجات 

                                                           

 .   474 – 473( مقدمة ترمجة خر مشا ى امللحق يف آخر الرتمجة / 1)
 .474( املصدر نفسه/ 2)
 
 ش.    1375العدد الثاين عشر عام  171-176( جملة البي ات / 1)
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مدددع  –و كدددذا يدددذكر األسدددتاذ مسدددعود األنصددداري مسدددوغاً قيامددده بالرتمجدددة 
 (.1)اتوجود عشرات الرتمج

ف ددذا حكددم إمجددا  علددى الرتمجددات الدد    ددرت يف القددرن احلايددر خددالل 
ثالثني أو عشرين عاماً أةا ال للو من ال قص أو اخللل وال لل يف جوانب عديدة 

 أو يف جانب معني.
املدذكورة  (2)وقد نقد خرمشا ي عدداً من الرتمجدات كمدا ذكدر يف مقدمتده

 يف آخر ترمجته و ي كالتا  :
 القرآن اجمليد ، بقلم السيد عبد ابمد آي . –معاين –رمجة نقد ت

 القرآن الكرمي ، بقلم السيد حممد باقر هببودي. –معاين  –نقد ترمجة 
 القرآن الكرمي ، بقلم السيد جالل الدين الفارسي. –معاين  –نقد ترمجة 
 القرآن الكرمي ، بقلم السيد حممد خواجوي. –معاين  –نقد ترمجة 

 القرآن الكرمي ، بقلم السيد إهلي قمشه اي. –معاين  –مجة نقد تر 
 ومل أقف على  ذه االنتقادات ونوعيت ا حل أمبد ي رأيي  و ا.

و  اا انتقادات على عددد مدن الرتمجدات مدن بعد  البداحثني وقفدو علي دا       
 عن طريق بع  اجملالت ومل أقف على االنتقادات نفس ا ف ي كاىليت:

حممددد حسددني مبلددغ ، نشددر يف  – ميدد ان ال قددد : حسددن شددريفي تفسددري القمددي يف
 (.3)جملة ة ب و ش اي قرآين

 (.4)نقد تفسري أيب ادارود،  علي بن حسني  اده ، ب و ش اي قرآين   

                                                           

 .411( مقدمة ترمجته ملعاين القرآن الكرمي بآخر الرتمجة / 1)
 . 476( ن 2)
 ش.     1375، عام  193ن 12ش نقال عن جملة البي ات / العدد    1375عام  4- 5( العدد / 3)
 ( املصدر السابق نفسه.2)
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مددددذا ب التفسددددري واجتا ا،ددددا يف القددددرن السددددادل اهلجددددري يف خراسددددان ، 
 (.1)تأليف د/ مرتضى ا يرواين

، بمددد علددي ريددائي  -ترمجددة خرمشددا ي-ين القددرآن نقددد علددى ترمجددة جديدددة ملعددا
  (.2)كرماين ، ب و ش اى قرآين

القدرآن ، للشديخ حممدد  دادي  –معداين  –مالح ات علدى  دا رة ترمجدة 
 .(3)معرفة الفكر ا سالمي

 .(4)نقد ترمجة خرمشا ي يف جملة السالم
 القدرآن دراسات حول بع  الرتمجات وطريق احلصول على الرتمجة املطلوبة ملعداين

 .(5)الكرمي
  (.4)نقد ومراجعة ترمجة شاه و  اهلل الد لوي،ال اقد: حممد ريا أنصاري

 و ي:  (7)التفاسري والرتمجات ال  قام بدراست ا الدكتور فضل اهلادي و ين
تفسري ة تاج الرتاجم يف تفسري القرآن لألعداجم ، للعالمدة أيب امل فدر شدا فور  -

 (.  471ا سفراييي)ت 
تفسددددري السددددرياين ة تفسددددري التفاسددددري ة أليب بكددددر عتيددددق بددددن حممددددد السددددورياين  -

 (.   494ال يسابوري )ت 
 البصائر يف التفسري : -

 (.   599أليب جعفر حممد بن حممود ال يسابوري الغ نوي)ت
                                                           

 ش.    1375عام 12، العدد 195ش والبي ات /    1375( رسالة التعريب العدد الثاين عشر عام 1)
 / العدد الثاين عشر.194والبي ات /    1375عام  4-5( ب و ش اي العدد 2)
 ش.   1375/ عام 12العدد  195جملة البي ات /و  14-13( العدد 3)
 ش.   1375عام  195ش ، جملة البي ات /   1375، م ر عام 12( العدد 4)
 ش.   1377( عام 3( جملة ترمجان الوحي العام الثاين ، العدد)5)
 ( املصدر السابق نفسه.4)
 ( يف رسالة الدكتوراه ة التفاسري باللغة الفارسية واجتا ا،ا ة  7)
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 املوا ب العلية : -
 (.  916حلسني بن علي الواعيف الكاشفي احل في املتوىف س ة)

 تح الرةمن يف ترمجة القرآن :ف -
 (.  1174للشاه و  اهلل الد لوي أةمد بن عبد الرحيم  العمري)ت       

 جوا ر التفسري)تفسري ال  راوين( : -
 (.  916حلسني بن علي الواعيف الكاشفي  اهلروي)ت 

 تفسري فتح الع ي  املعروف بدة تفسري ع ي ي ة : -
 (.  1239و  اهلل الد لوى املتوىف س ة)للعالمة عبد الع ي  بن أةمد       

 6ترمجة ةتفسري الطةية ، ترمجة جمموعة من علماء خراسان -
التفسددري الكددابلي؛ قددام برتمجتدده مددن األصددل األردي إىل الفارسددية د ددة مددن علمدداء 

 6أفغانستان بتكليف من احلكومة األفغانية آنذاا
 6مجني يف إيران وأفغانستانترمجة يف ة الل القرآنة لسيد قطب؛عدد من املرت  -
 6ترمجة ةتف يم القرآنة إىل الفارسية ؛ املرتجم :كالم اهلل متني -
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المبحثثث: الثثثاني أسثثباب وخثثو  األخطثثام فثثي ةثيثثر مثثن 
 الترجمات والتفاسير

 ويعود ذلك إىل أسباب عدة، من أ  ا إمجااًل:
ا سدديأيت عدددم متكددن املددرتجم مددن اللغددة العربيددة وج لدده بأسدداليب ا وقواعددد ا كمدد -1

ذكر مناذج من  ذا القبيل من إحددى الرتمجدات املشد ورة املتداولدة بدني ال دال 
 و ى مليية باألخطاء الش يعة .

الرتمجة من الرتمجة ، فال شك أن نقل ترمجة من لغة إىل أخرى تعدي نقدل كدل  -2
مددا في ددا مددن خطددأ أو صددواب ، فاألخطدداء الواقعددة يف األصددل سددترتجم وت قددل 

-سبيل املثال متو ترمجة تفسدري الشديخ شدبري أةمدد العثمداينإىل الفر ، وعلى 
مدن األرديدة إىل اللغدة الفارسدية، ومعدروف أن -الذي طبع يف اجملمع، مث أوقف

األصددددل اتبددددع مدددد    التأويددددل يف الصددددفات ومددددن ذلددددك: تأويددددل اليددددد والوجدددده 
 –صلى اهلل عليه وسلم  –واالستواء، كما ذ ب إىل جوا  التوسل راه ال يب 

ذلدك  فكدل  دذه األمدور انتقلدو إىل الفدر  املدرتجم إليده، وقدس علدى مدا  وغري
 ذكرت غريه .

اد دددل بالعقيددددة الصدددحيحة وعددددم ترسدددت ا ع دددد املدددرتجم واملفسدددر، بدددل قدددد   -3
حيصل العكس حملي  ترتسخ العقائد الفاسدة وامل حرفة لددى املدرتجم واملفسدر 

عل من الرتمجدة جمدااًل بشكل جيره إىل أن يؤول معاين اىليات إىل معتقده، فيج
فسيحاً ومطية  ي ة تتحرا لب  أفكاره وعقائده امل حرفدة في دا ، ويطلدق  مدام 
رأيه يتتبظ يف ترمجة كالم اهلل تعاىل بدون مبداالة وردرأة شدديدة، كمدا سديأيت 

 بيان مناذج من ذلك .
التعصب املذ يب وحماولدة تأييدد مذ بده، ومدن مث تدأثري ذلدك يف الرتمجدة وسدوء   -4

 املرتجم ونياته السيية . قصد
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لى تفصيل القول في بعض هذه األسباب :              وا 
السبب األول : عثد  تمةثن المتثرج  مثن اللغثة العربيثة وجهلث     

 بقواعدها .
نذكر يف  ذا الصدد مناذج واقعية من أش ر الرتمجات ا يرانية الشيعية و ي ترمجة 

حيد  إن  دذه -ة ولده آثدار أخدرىو ومن مش وري علمداء الشديع-إهلي قمشه أي
كمدا أفدادين -الرتمجة اشت رت بدني العدام واخلدان وتدو   جمانداً علدى الشديعة والسد ة

، بل قد أرسلت ا بع  املراك  الشيعية إىل جممدع امللدك  -أحد علماء أ ل الس ة 
ف دددد لطبع دددا ونشدددر ا بدددني ال ددداطقني باللغدددة الفارسدددية ، وشددداء اهلل أن تؤلدددف د دددة 

ومتددو دراسددت ا مددن قبددل اللج ددة وتبددني يددعف -وك ددو أحددد أعضددائ ا-ملراجعت ددا
ومددن مث قددررت -مددع قددوة معرفتدده باللغددة الفارسددية-املددرتجم الوايددح يف اللغددة العربيددة

اللج ة عدم صالحية  ذه الرتمجة لل شدر بوصدف ا املدذكور، وسدأذكر منداذج خمتلفدة 
بدددادمع وادمدددع مدددن أخطائددده يف الرتمجدددة، حيددد  تدددرجم الفاعدددل بددداملفعول، واملفدددرد 

بداملفرد، واملتاطدب بالغائدب والعكدس إىل غددري ذلدك، ومدن اخللدظ الكثدري يف  ددذه 
 الرتمجة:

 ترمجة الفاعل باملفعول واملفعول بالفاعل: -1
تحۡ  قوله تعاىل  -

ح
ا ۦبِهِ  فحأ هح ِۡمل ه   قحۡومح ( ، فرتمج ا  27) مرمي: …ۥ  َتح

كا ن   راه بةندة بد ةآنَكاه قوم مرمي كه رانب أو آمدند كه ا اين م
ومع ا ا بالعربية: ة فأتى قوم مرمي ج ت ا ليأخذو ا مع م ة فقلب املعىن 
هبذه الرتمجة حي  جيعل القوم فاعاًل و و مفعول ومرمي مفعواًل و ي الفاعل 

. 
ِۡنه موكما يف قوله تعاىل   - ن مذ َّمح  مَّ ( ،  253) البقرة : …للَّ   ٱ َكح

ا ستن كفته ة ومع ا ا: م  م من كلَّدم اهللَ حي  ترمج ا بد ة بع  باخد
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فجعدل لفيف اداللة ة اهلل ة مفعواًل و و الفاعل الذي تكلم مع بع  
 عباده؛إذ كلَّم اهلل موسى تكليماً.

 عدم ف م املعىن املراد من اللفيف القرآين، فيرتمجه بغري املراد. -2
 ومن أمثلة ذلك:

حوۡ  تعاىلالتبس األمر على املرتجم املذكور يف قوله  ل َٰه   وح ۡلنح عح لحٗك  جح َٰه   مح ۡلنح حعح  ۡلَّ
ٗل  حلحبحۡسنحا رحج  ل لحۡيِهم وح ا عح ونح  مَّ -( فرتمج ا أي 9) األنعام :  ٩ يحۡلبِس 

: ة وبرآنان  ان لبال كه مردمان مي يوشيدند مى يوشا نيدمي -ادملة األخرية 
ة فلم يفرو بني الل بس ةوترمجت ا بالعربية: ةألبس ا م اللبال الذي يلبسه الرجال 

 الذي مبعىن اللبال ، وبني اللَّبس الذي مبعىن اخللظ واشتباه األمر .
قحنَّ كما التبس عليه األمر يف ترمجة قوله:  - دَّ حصَّ ( ،  75: التوبة) ۡلح

 حي  ترمج ا على أةا من التصديق بي ما  و من التصدو. 
َٰ وكذا ترجم قوله تعاىل:   - ّنَّ

ح
و فحأ ( ، مبعىن  95األنعام :  )٩٥ نح ت ۡؤفحك 

 الكذب واالفرتاء ، واحلال أن مع ا ا الصرف أي فأ/ يصرفون .
لح و وه قوله تعاىل:  - مۡ  وح ونح  ه  ر  ( ،  88آل عمران :  )٨٨ ي نظح

ترمج ا مبا مع اه ة ال ي  ر إلي م ن ر رةمة ة بي ما معىن اىلية :ةوال  م 
   لونة .

ي ا نتيجة سوء ف مه اللغة العربية وعدم متك ه م  ا ترمجة ومن األخطاء ال  وقع ف
ا فحإِنۡ :قوله تعاىل ادح رح

ح
اًل  أ ن فِصح اض   عح ا تحرح مح ِۡنه  ر   مذ او  حشح ت نحاحح  فحلح  وح  ج 

ا   لحۡيِهمح (، ما مع اه بالعربية ة فان أرادا الفراو بالطالو 233)البقرة  :  ... عح
 بي  ما فيجو  هلما ذلك ة.
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ىن الصحيح: ة فإن أرادا اتفاقداً علدى فطدام الولدد بعدد التشداور فدال ج داح بي ما املع
 علي ماة .

 اخللظ يف الرتمجة بني الفعل الال م واملتعدي : -3
ِينح ٱ إِنَّ :كما يف قوله تعاىل - ِب ونح  لَّ ن ُي 

ح
حِشيعح  أ ة  ٱ ت َِٰحشح ِينح ٱ ِف  ۡلفح  لَّ

ن وا احشة ة باملتعدي مبا ( ، حي  ترجم ة أن تشيع الف19ال ور : ) ءحامح
مع اه ةحيبون أن يشيعوا ويش روا الفاحشة ة بي ما املعىن الصحيح كما يف 

 ترمجة شاه و  اهلل الد لوي وغريه ة حيبون انتشار الفاحشة بني املؤم نية.
 ترمجة املتاطب بالغائب والعكس: -4
نت مۡ يف قوله تعاىل: - ۡيح  ك  ة   خح مَّ

 
ۡ   أ ۡخرِجح

 
ر   لِلنَّاِس  أ م 

ۡ
 ونح تحأ

 ِ وِف ٱب ۡعر  ( ، ترجم صيغ اخلطاب من قوله  116) آل عمران : لۡمح
 تأمرون إىل آخر اىلية كل ا بصيغ الغائب .

ِۡسن وا   نِإَويف قولده تعداىل:   - وا   َت  تحتَّق  ح ٱ فحنإِنَّ  وح نح  للَّ نا َكح ل نونح  بِمح تحۡعمح
بِنننٗي  قدددوا ( ، تدددرجم الصددديغ الثالثدددة : حتسددد وا وتت 128ال سددداء : ) ١٢٨خح

 وتعملون بالغائب .

ا وترجم الغائب باملتاطب يف قوله تعاىل  - ل وا   وحمح ۡفعح ۡي   ِمنۡ  يح  فحلحن خح
وه    ر  ( ، بقوله ة  ر كارنيك ك يد  115)  آل عمران :   …  ي ۡكفح

البته ا  ثواب آن حمروم نشويد ة ومع ا ا ة وما تفعلوا من خري فلن تكفروه ة 
مج ا على قراءة اخلطاب ، فأقول إن ال ص املرتجم فلعل قائ اًل يقول بأنه تر 

 ع ده بصيغة الغائب ، فكيف يرتا ال ص الذي أمامه ويرتجم غريه ؟
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نيف قوله تعاىل:  -
ح
أ ٓوا   وح ۡقرحب   تحۡعف 

ح
( ،  237)  البقرة  : لِلتَّۡقوحىَٰ   أ

ترمج ا بالغائب أن يعفوا ة درَك رند ة والصواب ة درَك  ريد ة ، ة أن تعفوا 
 ة. 

وما ذكرته جمرد أمثلة فقظ لعدم ف مه ومتك ه من اللغة العربية ، وإال فاألخطاء يف 
  ذا ادانب كثرية جداً، وحيتاج حصر ا إىل حمل  مستقل.

السثثثثبب الثثثثثاني : " تثثثثأثير ا تجثثثثاه العقثثثثد  والفةثثثثر  للمتثثثثرج                                                                     
 لمفسر في الترجمة والتفسير "وا

ال خيفدددى مدددا للعقيددددة مدددن أ يدددة يف حيددداة املسدددلم وسدددلوكه ، فدددإذا كاندددو العقيددددة 
سليمة موافقة العتقاد السلف املبي على الكتاب والسد ة ، قادتده بدإذن اهلل تعداىل 
إىل طريدددق السدددعادة وال جددداة وأبعدتددده عدددن الوقدددو  يف امل الدددك واملتددداطر وال لدددل ، 

 عكس .والعكس بال
وي  در ذلدك وايدحاً يف التفاسدري والرتمجدات، حيد  يدرتا معتقدد املفسدر واملدرتجم 
أثره يف التفسري والرتمجة ، سواء أكانو  ذه املعتقدات صحيحة أم غري صحيحة 

 مشوبة بشوائب البد  واخلرافات .
فتجدددد اىلثدددار الطيبدددة واهلدايدددة الصدددحيحة يف ترمجدددات وتفاسدددري صددداحب العقيددددة 

ب يدة علددى الكتداب والسدد ة وف دم السددلف الصداحل ، وعلددى عكدس ذلددك السدليمة امل
 جتد آثار العقيدة الفاسدة امل حرفة متاماً .

كما يدذكر د / فضدل   –ولذا قد تعددت اجتا ات املفسرين واملرتمجني وم ا ج م 
 حسب املذا ب العقدية ال  كانوا ي تمون إلي ا د –اهلادي و ين 



 51 

وادماعدة والسدلف  (1) موا طريق أ دل السد ةفيقول : ة ف  اا مفسرون الت
 الصاحل يف ف م ال صون املرتبطة بالعقيدة .

و  دداا : مفسددرون خرجددوا عددن مددذ ب السددلف يف بعدد  املسددائل ، مثددل 
 الصفات ، بالرغم من الت ام م العام مبذ ب أ ل الس ة .

و ة آخرون من املفسرين ا رفدوا عدن جدادة الصدواب يف مسدائل االعتقداد 
 .  (2)وا طرقاً شل ، مثل : املعت لة والكرامية والشيعة والغالة من الصوفيةةوسلك

 مث بني أن املفسرين انقسموا إىل قسمني : قسم اتبع مذ ب أ ل الس ة
وادماعة وسلك مسلك م يف األمساء والصفات بإثبات مدا أتثبتده سدبحانه ل فسدده 

نفيدداه ع دده عدد  وجددل . فريددق ومددا أثبتدده لدده رسددوله صددلى اهلل عليدده وسددلم ، ونفددى مددا 
يددددددددددعى االنتسددددددددداب إىل أ دددددددددل السددددددددد ة وادماعدددددددددة يف بددددددددداب األمسددددددددداء        –آخدددددددددر 

والصددفات ولك دده وقددع يف م الددق التأويددل والتعطيددل بدد عم الت ددد يه واخلددروج مددن دائددرة 
 . (3)حم ور التشبيه والتمثيل

ومدددن أشددد ر مفسدددري الفريدددق األول الدددذين اتبعدددوا مددد    السدددلف يف األمسددداء 
لصددفات ، شدديخ ا سددالم عبددد اهلل األنصدداري أبددو إمساعيددل اهلددروي املتددوىف سدد ة وا

 526 د ، ورشيد الدين أبو الفضل أةمدد امليبددي تلميدذ األنصداري املتدوىف )481
 ددددد ( وتفسددددريه ة كشددددف األسددددرار وعدددددة األبددددرار ة خالصددددة تفسددددري األنصدددداري ، 

 ددد حيدد   535 سدد ة وإمساعيددل بددن حممددد بددن الفضددل امللقددب بقددوام السدد ة املتددوىف
أَلَّددف عدددة مؤلفددات يف التفسددري بددالعريب والفارسددي وة املويددح يف التفسددري ة أّلفدده 

 باللغة الفارسية كما تقدم ذكره ، وله عدة مؤلفات يف العقيدة وغري ا .
                                                           

( ملعرفدة تسدمية أ دل السد ة بادماعدة أو بأ دل 3/157،344ان ر جممو  الفتاوي لشيخ ا سالم ابن تيميدة ) (1)
 م .1991 – د 1412الس ة وادماعة ، ط / دار عامل الكتب بالريا  عام 

 (2/726التفاسري باللغة الفارسية واجتا ا،ا)( 2)
 (2/721املصدر نفسه )( 3)
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وا مددام الشدداه و  اهلل الددد لوي فكل ددم سددلكوا مسددلك الفريددق األول يف األمسدداء 
 والصفات .

فقد وقعوا يف م الق التأويل وان لقوا عن جادة  –و م األكثرية  –ين أما الفريق الثا
 الصواب يف  ذا الباب .

و  دداا فددرو متعددددة مددن أ ددل القبلددة مثددل املعت لددة والكراميددة والرافضددة وغددالة 
الصددوفية ا رفددو عددن مدد    السددلف القددومي وبعدددت ع دده وجعلددو نصددون القددرآن 

اعدددة ملعتقددددا،م الفاسددددة فملدددؤوا مطو  –مدددن حيددد  تشدددعر أو ال تشدددعر  –والسددد ة 
 صفحات تفاسري م وحواشي ترمجا،م بعقائد م ومبادئ م . 

وسددد عر  منددداذج مدددن  دددذه التدددأويالت والتفسدددريات املب يدددة علدددى الدددرأى املدددذموم يف 
 الصفحات اىلتية إن شاء اهلل تعاىل .

 
المبحثث الثالثث : بدعثة تأويثل األسثمام والصثفات فثي الترجمثثات 

 ارسيةوالتفاسير الف
لقددددد تددددأثر مع ددددم املرتمجددددني واملفسددددرين مبددددذ ب األشدددداعرة واملاتريديددددة يف األمسدددداء 

 والصفات و  ر أثر ذلك يف ترمجا،م وتفاسري م ، من ذلك :
 صفة اليد هلل تعاىل : -1

قحالح ِ يف  قوله تعاىل : ود  ٱ وح ِ ٱ يحد   ۡۡلحه  ۡغل ولحة    للَّ لَّۡ   مح يِۡديِهمۡ  غ 
ح
ل عِن وا   أ  وح

ا اه   بحۡل  قحال وا    بِمح تحانِ  يحدح وطح بۡس  ۡيفح  ي نفِق   مح آء    كح حشح ( وقولده 44) املائدة : ي
ا:تعاىل نحعح ح  مح ن مح

ح
دح  أ حۡسج  ا ت لحۡق    لِمح يَّ   خح ( فقد أَوَّل وا 75)ن : بِيحدح

 صفة اليد ، بالقدرة .
و دددو  –……ة وُمدددن أَوَّهلَدددا : شدددا فور ا سدددفراييي يف تفسدددريه ة تددداج الدددرتاجم 

وكدذا مدال حسدني الدواعيف الكاشدفي اهلدروي يف املويدع  –متكلم أشعري معدروف 
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الثداين ، أمدا يف املويدع األول فددأقر هبدا حيد  قدال : ة إن اليددد صدفة هلل عد  وجددل 
والبد من ا  ان هبدا ….. من صفاته الذاتية ، مثل صفة السمع والبصر والوجه 

 …..ة .وعدم اخلو  يف الكيف 
الدددكتور جددالل الدددين اجملتبددوي اىليتددني بيددد الرةمددة أو القدددرة وكددذا فددوال وكددذا أَوََّل 

 دوند يف املويع الثاين أَوَّهلَا بيد القدرة ، وكذا عدد غري م .
وسدددلمو ترمجددددة خرمشدددا ي مددددن  دددذا التأويددددل يف  ددداتني اىليتددددني ، كمدددا سددددلمو 

دى وشددد ترمجات أخرى من  ذا التأويل مثدل ترمجدة شداه و  اهلل الدد لوي وامليبد
 . (1)ال كري على مؤو  الصفات يف تفسريه 

 صفة الساو : -2
ف   يحۡومح  يف قوله تعاىل : ن ي ۡكشح اق   عح  (.42) القلم :  …  سح

أوَّهلا أكثر املرتمجدني واملفسدرين هبدول املوقدف وشددة املعركدة بددون تعدر   لكشدف 
األنصدداري  السدداو ، كمددا فعددل د/ جددالل الدددين وخرمشددا ي وفددوال دونددد ومسددعود

وإهلددي قمشدده إي وعدددد كبددري غددري م ، و ددذا خددالف مددا ورد يف صددحيح البتدداري 
وغدددريه مدددن تفسدددري يكشدددف عدددن سددداو ، حيددد  يعدددرف املؤم دددون رهبدددم بالسددداو ، 

 (2)….فيكشف عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن 

 د صفة االستواء : 3
 ى عرشه .أَوََّل كثري من  املرتمجني واملفسرين صفة استواء اهلل تعاىل عل 

ىَٰ ٱ ث مَّ قوله تعاىل :  -يف اىليات التالية :  ح  ۡستحوح ۡرِش  ٱ َعح )األعراف : ۡلعح
م   نَّ إِ :( وقوله تعاىل 54 بَّك  ِيٱ للَّ  ٱ رح لحقح  لَّ َٰتِ ٱ خح َٰوح مح ۡرضح ٱوح  لسَّ

ح
 ِف  ۡۡل

يَّام   ِستَّةِ
ح
ىَٰ ٱ ث مَّ  أ ح  ۡستحوح ۡرِش  ٱ َعح بذِر   ۡلعح ۡمرح  ٱ ي دح

ح
ا ۡۡل فِيع   ِمن مح  ِمن   إِلَّ  شح

                                                           

 (.2/724( نقال عن التفاسري باللغة الفارسية )3/281و)(1/81،268كشف األسرار )( 1)
 . 7439( ا التوحيد ح 426-13/421( صحيح البتاري مع الفتح )2)
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م   ۦ  إِۡذنِهِ  بحۡعدِ  َٰلِك  مۡ  للَّ  ٱ ذح ب ك  وه   ٱفح  رح فحلح  ۡعب د 
ح
ونح  أ ر  كَّ ) يونس :  ٣ تحذح

ِيٱ للَّ  ٱ(  وقوله تعاىل3 عح  لَّ َٰتِ ٱ رحفح َٰوح مح ۡيِ  لسَّ د   بِغح مح ا   عح ۡونحهح  ث مَّ  تحرح
ىَٰ ٱ ح  ۡستحوح ۡرِش  ٱ َعح رح  ۡلعح خَّ ۡمسح ٱ وحسح رح  ۡلقح ٱوح  لشَّ ل  مح ذ ۡرِي ك  ل   َيح جح

ح
ى  ِۡل مذٗ سح  م 

بذِر   ۡمرح ٱ ي دح
ح
ل   ۡۡل ِ صذ فح َٰ ِ ٱ ي  م ٓأۡليح لَّك  آءِ  لحعح مۡ  بِلِقح بذِك  )الرعد  ٢ ت وقِن ونح  رح

َٰن  ٱ :( وقوله تعاىل 2:  ح  لرَّۡحمح ۡرِش ٱ َعح ( وقوله 5)طه : ٥ ۡستحوحىَٰ ٱ ۡلعح
ِيٱ : تعاىل لحقح  لَّ َٰتِ ٱ خح َٰوح مح  ٱوح  لسَّ

ح
ا ۡرضح ۡۡل ا وحمح مح يَّام   ِستَّةِ ِف  بحيۡنحه 

ح
 ث مَّ  أ

ىَٰ ٱ ح  ۡستحوح ۡرِش  ٱ َعح َٰن  ٱ ۡلعح بِٗي  ۦبِهِ  ۡل   ح فحۡس  لرَّۡحمح ( 59) الفرقان :  ٥٩ خح
وح : وقولده تعاىل ِيٱ ه  لحقح  لَّ َٰتِ ٱ خح َٰوح مح ۡرضح ٱوح  لسَّ

ح
يَّام   ِستَّةِ ِف  ۡۡل

ح
 ث مَّ  أ

ىَٰ ٱ ح  ۡستحوح ۡرِش  ٱ َعح ۡعلح  ۡلعح ا م  يح ۡرِض ٱ ِف  يحلِج   مح
ح
ا ۡۡل ج   وحمح ۡر  ا َيح ا ِمۡنهح  يحزنِل   وحمح

آءِ ٱ ِمنح  مح ا لسَّ ج   وحمح ۡعر  ا   يح وح  فِيهح مۡ  وحه  عحك  ۡينح  مح
ح
ا أ نت ۡم   مح ا للَّ  ٱوح  ك   بِمح

ل ونح   ( وغري ا .  4) احلديد : ٤ بحِصيل  تحۡعمح
مور الكون ، كما فعل فقد أَوَّلموا ذلك  باالستيالء على احلكم والتدبري أل

د / جالل الدين جمتبوي وفوالدوند وخرمشا ي ومال حسني الدواعيف الكاشدفي ، 
رغم أنه سبحانه وتعداىل مسدتول  –ويعلل الكاشفي إيافة االستيالء على العرش 

بدأن العدرش أع دم املتلوقدات ة ومل يفكدر الكاشدفي وال  –على مجيع املتلوقدات 
افق م السلف يف  ذا التفسري ، أو  دل تسدعف م غريه يف تفسري م املذكور  ل يو 
 اللغة العربية يف  ذا التفسري ؟  

وأَوََّل اىليددة الدد  في ددا االسددتواء شددا فور ا سددفراييي يف تفسددريه بالقصددد، 
ددر اىليددة يف سددورة يددونس آيددة  بأندده ة قصددد إىل خلددق  3لكددن الغريددب ع ددده أندده فسَّ

 إهلي قمشه أي. 54ألعراف آية العرش ة وكذا فسر ا مثل املذكور يف سورة ا
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أما السلف فقد قال ا مام مالدك يف مقالتده املشد ورة  صدون االسدتواء 
: ة االسدتواء معلددوم والكيدف جم ددول  –رةمدده اهلل  –حي مدا سدديل عدن مع دداه فقدال 

 ….. ة .وا  ان به واجب و السؤال ع ه بدعة 
ي بغدي إثبدات ي طبدق علدى مجيدع الصدفات ف –رةمده اهلل  –فما قاله مالك 

مدن غدري  –صدلى اهلل عليده وسدلم  –ما أثبته اهلل تعداىل ل فسده ومدا أثبتده لده رسدوله 
تأويل وال تكييدف ومدن غدري تشدبيه وال تعطيدل كمدا يليدق بده عد  وجدل ، ف دذا  دو 

 مذ ب السلف رةم م اهلل يف ذلك ، و و امل    احلق .
وىل ، فثبدو بدذلك و أما اللغة العربية : فال يعرف في ا استوى مبعدىن اسدت

 بطالن تأويل م  ذا مبتالفت م مل    سلف األمة وقواعد اللغة العربية .
 

 عقيدة رؤية اهلل عز وجل يو  القيامة :
 يقول ابقق خرمشا ي بالفارسية ما ترمجته بالعربية :    

ة إن مرتمجددي الشدديعة واملعت لددة يفسددرون ويرتمجددون اىليددات املرتبطددة بالركيددة 
وم القيامدددة ( حمليددد  ال يؤخدددذ م  دددا إمكدددان الركيدددة ، علدددى عكدددس أ دددل ا هليددة ) يددد

 (1)…. ةالس ة حي  إةم يثبتون ذلك 

فعجبا من خرمشا ي كيف يثري املسدألة بددون أن يدد  برأيده ويبدني الصدواب و دو 
يعد من املتتصصني يف تفسري القرآن وعلومه وله مؤلفات كثرية يف  دذا املويدو  

 ؟  (2)

                                                           

 . 441( مقدمة خرمشا ي يف آخر ترمجته / 1)
 (.474-449املصدر نفسه)من ن( 2)
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ركية املؤم ني رهبم يوم القيامة  –كاملعت لة   –إنكار الشيعة  كما ذكر خرمشا ي
ل ، حي  إةم أَوَّلوا اىلية يف سورة القيامة : وه ئِذ   و ج  ة   يحۡومح َٰ  ٢٢ نَّاِِضح  إِلح

ا بذِهح ل  رح ة  ٢٣  (22- 23. ) نحاِظرح
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أي وجوه  غضة م ت درة إىل ثدواب  –يف اىلية  –فقالو : ة ال  ر مبعىن االنت ار 
 .(1)ا ةرهب

وكددذا أَوَّهَلددا د/ جددالل الدددين جمتبددوي يف ترمجتدده حتددو اىليددة املددذكورة بانت ددار اددد اء 
مدن اهلل تعدداىل ، وأَوَّهَلددا إهلدي قمشدده إي مبشددا دة اهلل بعدني القلددب ، و كددذا يدمَؤو هلددا 

 غري م من الشيعة .
كار لل صون واحلقيقة أن إنكار ركية املؤم ني رهبم د ع  وجل د يوم القيامة إن     

ٓ الثابتة يف الكتاب والس ة، م  ا قوله تعاىل :  َّ مۡ  لَكح ن إِنَّه  بذِِهمۡ  عح ئِذ   رَّ  يحۡومح
وب ونح  ۡحج  َّمح ِينح  ( وقوله تعاىل :15)املطففني :  ١٥ل ن وا   لذَِّلَّ ۡحسح

ح
 أ

َٰ ٱ ل   ۡۡل ۡس ح ة زِيحادح ( حي  فمس رت ةال يادةة بال  در إىل وجه  24) يونس :  وح
ل :  ع  وجل . واىلية املذكورة سابقًا :اهلل وه ئِذ   و ج  ة   يحۡومح َٰ  ٢٢ نَّاِِضح ا إِلح بذِهح  رح

ل  ة  ٢٣ نحاِظرح
وقد استدل مج ور املفسرين هبدذه اىليدات وغري دا علدى إثبدات ركيدة املدؤم ني لدرهبم 

  (2)يوم القيامة ، وأيضدا بأحاديد  متدواترة يف ذلدك ع دد البتداري ومسدلم وغري دا 
. 

 ذا يؤولون بقية الصفات ، والبح  ال حيتمل ذكر ادميع . و ك

                                                           

( و ذا يتفق مع كل 2/461)( نقالً عن التفاسري باللغة الفارسية 1/183( رو  اد ان أليب الفتوح الرا ي ) 1)
الرتمجات والتفاسري الشيعية ومل يسلم م  ا إال القليل من املرتمجني فم  م خرمشا ي يف ترمجته اىلية وكذا فوال دوند 

 وحممود ياسري .
وجوه يومئذ ناضرة ، إلى  ( ا التوحيد باب قول اهلل تعاىل 13/419( ان ر صحيح البتاري مع الفتح )2)

 (1/144وصحيح مسلم ا ا  ان ، بد : معرفة طريق الركية ) 7434ح   ربها ناظرة
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 نماذج من تأثير العقائد والمذهب في التفسير والترجمة 
لقددد كددان لعقائددد املرتمجددني واملفسددرين ومددذا ب م أثددر فيمددا كتبددوا وسددطروا ، حيدد  
فسددروا كثددرياً مددن آيددات القددرآن وترمجو ددا مبددا يوافددق أ ددواء م وعقائددد م ومددذا ب م 

 سدة ، فمن أمثلة ما ورد من ذلك يف التفاسري والرتمجات الشيعية :الفا
ا تفسري قوله تعاىل :  -1 هح ي 

ح
أ َٰٓ ول  ٱ يح ٓ  بحلذِغۡ  لرَّس  ا نزِلح  مح

 
ۡ ح  أ بذِ ح   ِمن إِۡلح  رَّ

ۡل  لَّمۡ  ِإَون ا تحۡفعح مح حه   بحلَّۡغ ح  فح اَلح  ( . 47) املائدة :  ۥ  رِسح
 دده وإمامتدده ، بددل يدددعي بعضدد م أن  ددذه اىليددة أي  الفددة علددّي ريددي اهلل تعدداىل ع

 . (1)ن لو ع د مج ور املسلمني أ ل ا سالم يف إمامة أمري املؤم ني علي
و ددذا كددذب وهبتددان مل يددذكر يف التفاسددري املعتمدددة ، مثددل تفسددري ابددن جريددر 
الطدددةي وتفسدددري البغدددوي والقدددرطيب واحلدددافيف ابدددن كثدددري وغدددري م ، إال أن التعصدددب 

  نسان وحيمله على مثل ذلك .يعمي بصرية ا
نِ تفسري الشيعة قوله تعاىل :   -2 ِظيمِ ٱ ۡلَّبحإِ ٱ عح ( بأن 2) ال بأ :  ٢ ۡلعح

ب عم م  –املراد به خالفة أمري املؤم ني علّي طبق الروايات الواردة من أ ل البيو 
 (2)كما ذكر حممد علمي وحسن علمي يف تعليق ما على اىلية املذكورة  –

بأن املراد م  ا والية علي كما يف تفسري  (3)اسري يف خالصة التفسريوحممود ي
 أ ل البيو .

كما نالحيف يف ترمجدات الشديعة وتفاسدري م لصديص املدراد مدن بعد  اىليدات أو 
 سبب ن وهلا بعلّي د ريي اهلل ع ه د وشيعته ، كما يف اىليات التالية :

                                                           

، 84،  83ان ر ترمجة معاين القران للحاج حممد علمي وحسن علمي تعليق املرتجم على اىلية  يف ن / ( 1)
( ويذكر صاحبه بأن م كر 3/134( وتفسري اث ا عشري )7/115وان ر تفسري جممع البيان املرتجم بالفارسية )

 ( .4/491ة علي يصري كافرا ، وتفسري را  ما للرفس جاين )إمام
 . 446( ان ر ترمجت ما / 2)
(3 /   )435 . 
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ن ۡلَّاِس ٱ وحِمنح  يف قوله تعاىل :  -3 حۡشِ  مح ه   يي آءح ٱ نحۡفسح اتِ  بۡتِغح ۡرضح  مح
ِ  ٱ ( حي  قال املرتجم قمشه أي :ة إن املراد من  ذه 267)البقرة :   …للَّ

ع د  –صلى اهلل عليه وسلم  –اىلية علّي عليه السالم ونومه على فراش الرسول 
  جرتهة 

يحتَِّخذح د وأيضًا قوله تعاىل 4 مۡ  وح آءح   ِمنك  دح هح ( 146) آل عمران :  …ش 
فقال املرتجم قمشه إي : مثال علّي عليه السالم ، كذا قال يف قوله تعاىل: 

ۡل    ۡۡلحۡومح ٱ ۡكمح
ح
مۡ  أ ( إن املراد م  ا يف عقيدة 3) املائدة : …  لحك 

 ا مامية وبع  أ ل الس ة  و غديرخم وخالفة علي عليه السالم .
وۡفح (54 ) املائدة:د وكذا يف قوله : 5 ِت  فحسح

ۡ
ۡوم   للَّ  ٱ يحأ مۡ  بِقح ِب ه   ُي 

ي ِحب ونحه   فقال املرتجم قمشه إي :ة مثل علّي وشيعته ة و كذا يستمر   …ۥٓ وح
الباح  يف غري ما آية على  ذا امل    الذي حاد عن جادة الصواب حي  

 ييق واسعاً.
ارح ٱ إِنَّ :د يقول قمشه إي يف ترمجة قوله تعاىل 4 بۡرح

ح
ب ونح  ۡۡل حۡشح س  كح  ِمن ي

ۡ
 أ

ف وًرا  ا َكح هح نح ِمزحاج  ( املراد من  ذه اىلية بإمجا  5) ا نسان:  ٥َكح
 علي وفاطمة واحلس ني والشيعة ة. –أ ل الس ة  –والعامة  –الشيعة -اخلاصة

 فحصره املقصود من اىلية باملذكورين بدون دليل وبر ان مبي على رأيه و واه. 
ۡۡلحاما علدددى قوله تعاىل : د ويذكر حممد علمي وحسن علمي يف تعليق 7 نزح

ح
أ  وح

سل  فِيهِ  ۡۡلحِديدح ٱ
ۡ
ِديدل  بحأ َٰفِع   شح نح ( ناقلني عن أيب 25)احلديد:  لِلنَّاِس  وحمح

الفتوح الرا ي أنه ذكر حسب روايات أصحاهبا ة أن املراد باحلديد امل د ل سيف 
ألمري  –صلى اهلل عليه وسلم  –ذي الفقار أن له على رسوله وأ داه الرسول 
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ما أع م ادرأة على كتاب اهلل ع  وجل يف تطويع معاين ….ة املؤم ني علي 
 اىليات القرآنية وفق رغبات املفسر و واه . 

 شاااةع   أحكااا   علااا  ب آليااا   االسااال ال  مااا  نمااا   

 :  لك م  ، األم  وعلم ء المفسةي  إجم ع عل ه م  تخ لف

ا:  تع ل  قوله -1 هح ي 
ح
أ َٰٓ ِينح ٱ يح ن ٓوا  ءحا لَّ ۡمت مۡ  إِذحا مح  إِلح  ق 

ةِ ٱ لحوَٰ مۡ  ۡغِسل وا  ٱفح  لصَّ وهحك  مۡ  و ج  يِۡديحك 
ح
أ افِقِ ٱ إِلح  وح رح وا  ٱوح  لۡمح ح   ۡمسح

مۡ  مۡ  بِر ء وِسك  لحك  رۡج 
ح
أ ى ٱ إِلح  وح ۡعبحۡيِ  فسة ح ث( 6 الم ئ ة)  …ۡلكح

 الةأس عل  ب لمسح أرجلكم و بةؤوسكم وامسحوا:  قوله

 يةاعي أن دون أرجلكم في الجة اءةبقة آخذا   ، والةجل  

 أن ودون ، أي يكم عل  عطف    أرجلكم في الال  فلح قةاءة

 أن ودون ؟ فسةه ك ف القةآن هذا عل ه نز  م  إل  يةجع

 الجوار جة ق ع ة إن ح ث ؛ هذا مثل في وقواع ه  اللغ  يةاجع

 الحكم دون اللفظ عل  اللفظ بعطف ، العةب   اللغ  في مشهورة

 الةجل   غسل أن إل  ب إلض ف  ، هن  عل ه العلم ء حمله كم  ،

 وسلم عل ه هللا صل  – الةسو  ع  قوال   ث بت و عمال   ملواتة

 عل ه هللا صل  – النبي ع  وغ ةهم  الصح ح   في ثبت كم  –

 – رأى ح نم "  الن ر م  لألعق ب ويل:"  ق   أنه – وسلم

 بعض م    الةجل غسل في خلال   – وسلم عل ه هللا صل 

(1)أصح به

 .
 

ذكددر الشدديخ حممددد عمددر يف تفسددريه الددرد علددى القددائلني مبسددح القدددمني وذكددر 
ويراجدع تفسدري ابدن كثدري، وتفسدري  (2)روايتني من كتب الشيعة على غسل القدمني

                                                           

 143( ا: الويددوء ، ب غسددل الددرجلني وال  سددح علددى القدددمني ح 245/ 1صددحيح البتدداري مددع الفددتح ) (1)
 –عليدده وسددلم  صددلى اهلل –وبدداب غسددل الددرجلني إىل الكعبددني حيدد  بددني عبددد اهلل بددن  يددد صددفة ويددوء ال دديب 

( ا:الط دارة ،ب: يف 215-1/216،213، صدحيح مسدلم ) 184وذكر أنده غسدل رجليده إىل الكعبدني ح 
 . 242-234،246و235وباب وجوب غسل الرجلني بكماهلما ح –صلى اهلل عليه وسلم  –ويوء ال يب

 ( فما بعد .3/42تبيني الفرقان )( 2)
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مدن املائددة فقدد بي ده بيانداً شدافياً  4القرطيب املسألة الثالثة عشرة حتو تفسري اىليدة 
. 
اتفاسري والرتمجات الشيعية بقوله تعاىل :كما تستدل ال  -2 مح  ۡستحۡمتحۡعت مٱ فح

نَّ  ۦبِهِ  نَّ   ح فح  ِمۡنه  نَّ  ات وه  ورحه  ج 
 
ٗة   أ ( على جوا  24) ال ساء   …فحرِيضح

املتعة = الصيغة ، ال كاح املؤقو ، كما ذكر خرمشا ي يف تعليقاته على ترمجته 
ا  و إباحة املتعة ، بي ما يف آخر ا بأن الشيعة است بطو من اىلية حكم جو 

و كذا فسر ا فوالدوند ود/جالل الدين  (1)حيمل ا أ ل الس ة على ال كاح الدائم
جمتبوي وشيخ حممود ياسري ومكارم شريا ي حتو اىلية املذكورة وغري م ، 

أباح  –صلى اهلل عليه وسلم  –ومعروف ع د مج ور أ ل الس ة أن رسول اهلل 
حرم ا مع حترمي حلوم احلمر األ لية معًا كما يف املتعة يف غ وة خية مث 

 . (2)الصحيحني وغري ا ونسخ إىل يوم القيامة
ويراجع أيضدا تفسدري ابدن جريدر الطدةي وتفسدري احلدافيف ابدن كثدري وتفسدري القدرطيب 

 حتو تفسري اىلية املذكورة .
ٓوا  ٱوح ومن ذلك قوله تعاىل  ا ۡعلحم  نَّمح

ح
نِۡمت م أ ِن غح ء   مذ ۡ نَّ فح  َشح

ح
ِ  أ ه   لِلَّ  ۥُخ  سح

ولِ  لِلرَّس  ِلِي وح َٰ ٱ وح ۡربح  ( .41) األنفال :  …ۡلق 
يقدددول خرمشدددا ي بالفارسدددية مدددا ترمجتددده بالعربيدددة : اسدددت بطو الشددديعة مدددن 
اىلية أخذ اخلمس املعروف من األموال الذي جيب أن يعطدى لبدي  اشدم ، بي مدا 

ظ ، والوجدددود للتمدددس عدددد ا أ دددل السددد ة خاصدددة بتقسددديم الغ دددائم واألنفدددال فقددد

                                                           

  . 447مقدمة خرمشا ي يف آخر ترمجته / ( 1)
عدن علدي بدن أيب طالدب  4214( ا : املغا ي ، ب : غ وة خية ، ح 7/481( صحيح البتاري مع الفتح ) 2)

( ا : ال كداح ، ب : نكداح املتعدة . . . واسدتقر حتر ده إىل يدوم 1622دد2/1627ريي اهلل ع ده، وصدحيح مسدلم )
 . 23د  21القيامة ، ح



 42 

املعمددول بدده يف فقدده الشدديعة يف كتددب الفقدده ع ددد أ ددل السدد ة و ددو مبثابددة ال كدداة ع ددد 
 . (1)أ ل الس ة من حي  العمل االجتماعي واالقتصادي ة

كمددا ذكددر خرمشددا ي أن اخلمددس حددل حمددل ال كدداة ع ددد الشدديعة عمليدداً ، 
 ونعلم . وياعو ال كاة يف اخلمس وال وجود هلا عملياً حسب ما علم ا

واىلية تتعلدق بتقسديم الغ يمدة احلاصدلة مدن أمدوال الكفدار ع دد القتدال ومدا 
حيو ه املسلمون م  م ، وال عالقة هلا أصاًل بأموال املسدلمني وأخدذ اخلمدس مد  م  

 كما  و معمول به اىلن ع د الشيعة .
ونطدداو البحدد  ال يسددمح بالدددخول يف التفاصدديل ، وأكتفددي هبددذا القدددر 

عداىل أن يري دا احلدق حقداً وير ق دا اتباعده وأن يري دا الباطدل بداطاًل وير ق دا وأسأل اهلل ت
 اجت ابه .

 
 
 
 

 
 
 
 

"المقترحاتوالتوصيات"
 بعد االنت اء من البح  أقدم بع  املقرتحات والتوصيات و ي كاىليت :

                                                           

 . 447( مقدمة خرمشا ي يف آخر ترمجته / 1)
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إعداد تفسدري مدوج  بالعربيدة أو اختيدار ة التفسدري امليسدر ة الدذي أعدده جممدع  -
 ددد ليكددون أساسدداً يددرتجم إىل مجيددع لغددات العددامل رانددب ترمجددة معدداين امللددك ف

 اىليات معه .
الع اية الكاملة برتمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه من مجيع ال واحي العلمية   -

 والف ية .
تكوين دان علمية تكلف بدراسة وشرح ادوانب العلميدة الدقيقدة واملشدكلة   -

 :املتعلقة بالتفسري ، ومن ذلك 
شددددرح وتفسددددري املصددددطلحات القرآنيددددة ، مثددددل تعريددددف اددددد ء والسددددورة واىليددددة ،  -أ

ال اسدددددخ ، امل سدددددوخ ، املطلدددددق ، املقيدددددد ، العدددددام و اخلدددددان ، الصدددددالة ، ال كددددداة ، 
االعتكاف ، ال  ار ، ا يالء ، اللعان و و ا  وخيرج على …… الصدقات ، 

 أي لغة من اللغات.شكل معجم مستقل ، ليكون مرجعاً لكل مرتجم ومفسر ب
دراسة مجيع اىليات ال  استتدمو الك ايات أو ال م املعىن في ا وتفسري  -ب

ت وا  املراد من اىلية مثل قوله تعاىل : 
ۡ
مۡ  فحأ ۡرثحك  َٰ  حح ّنَّ

ح
) البقرة : ِشۡئت ۡم   أ

لح ( وقوله تعاىل: 223 ۡل  وح ۡعح كح  َتح ۡغل ولحةً  يحدح َٰ  مح ن قِ ح  إِلح لح  ع  طۡ  وح اتحبۡس   هح
 َّ لح ٱوح ( وقوله تعاىل :  29) ا سراء : ۡلبحۡسِط ٱ ك  س  ٱ ۡشتحعح

ۡ
أ ۡيٗبا لرَّ ) شح

عح ِ  إِذحا( ومثل قوله تعاىل :  4مرمي :  ة  ٱ وحقح ( وقوله 1) الواقعة :١ لۡوحاقِعح
ا ١ ۡۡلحٓاقَّة  ٱتعاىل :  ة  ٱ ( وقوله 1،2) احلاقة ٢ ۡۡلحٓاقَّة  ٱ مح ارِعح  ١ ۡلقح

ا ة  ۡلقح ٱ مح  ( وغري ا.1،2)القارعة :  ٢ ارِعح
د ة لدراسة اىليات ال  علق علم اهلل بوقو  بع  األحداث ، ويقع  -ج

املرتجم يف اخلطأ الفاح  يف ترمجة مثل ا من اىليات حي  تو م ترمجته تعليق 
ِۡلحۡعلحمح علم اهلل على حصول الشيء ، مثل قوله تعاىل  ِينح ٱ للَّ  ٱ وح ن وا   لَّ  ءحامح
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يحتَِّخذح  مۡ  وح آءح  ِمنك  دح هح ا ( وقوله تعاىل146) آل عمران :ۗ … ش  حمَّ ل  وح
ۡعلحمِ  ِينح ٱ للَّ  ٱ يح وا   لَّ د  َٰهح مۡ  جح يحۡعلحمح  ِمنك  َِِٰبِينح ٱ وح ) آل عمران : ١٤٢ لصَّ
ِۡلحۡعلحمح ( وقوله تعاىل 142 ِينح ٱ وح وا    لَّ ق  ( وقوله 147) آل عمران : نحافح
ن للَّ  ٱ ِۡلحۡعلحمح  تعاىل حاف ه   مح ِ  ۥَيح ۡيِبى ٱب ( وقوله ع   94) املائدة :  ۡلغح
فح  ۡلَٰٔـنح ٱوجل فَّ مۡ  للَّ  ٱ خح نك  لِمح  عح نَّ  وحعح

ح
مۡ  أ ۡعٗفا   فِيك  ) األنفال  ضح

 :44 . ) 
وغري دددا مدددن اىليدددات ، فتحصدددر مثدددل  دددذه اىليدددات وتفسدددر مبدددا جددداء عدددن السدددلف 

 لتكون مرجعاً لكل مرتجم ومفسر .
سددة اىليددات الدد  وردت في ددا ة لعددل ة للرتجددى وبيددان الفددرو بددني اسددتعماهلا درا -د

 من قبله سبحانه وبني استعماهلا من قبل البشر وتوييح ذلك .
ا تمدددام جممدددع امللدددك ف دددد باقت ددداء كدددل مدددا ي شدددر عدددن القدددرآن الكدددرمي ترمجدددة أو  -

ق تفسرياً بكل اللغات وحل باللغة العربيدة والدرد علدى مدن حداد عدن جدادة احلد
 ردية .…. 

إجيدداد جملددة دوريددة ،ددتم بددالتعريف بالرتمجددات والتفاسددري الصددحيحة وحتددذر مددن   -
 الرتمجات ال  في ا حتريفات وأخطاء عقدية ملعاين كتاب اهلل تعاىل .

كما ،تم ب شر املويوعات امل مة املتعلقة بدالقرآن مثدل التوحيدد بأقسدامه ودراسدة 
يدددب والبعددد  وال شدددور وعدددامل اىلخدددرة بعددد  مشدددكالت القدددران ، ودراسدددة علدددم الغ

..… 
استتدام وسائل ال شر احلديثة مثل : ال شر ا لكرتوين والشبكة العامليدة   )   -

 ا نرتنو ( ل شر الرتمجات والتفاسري باللغات العاملية احلية .
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نشددر الرتمجددات بشددكل أوسددع حمليدد  تويددع يف املسدداجد واملراكدد  واملكتبددات   -
  و و ا الستفادة عموم ال ال .العامة مثل مكتبات احلرمني

علدى تدوفري أسدباب تعلديم  –يف الوقدو نفسده  -السعي ادداد واحلدرن التدام   -
اللغددة العربيددة لشددعوب العددامل ا سددالمي غددري ال دداطقني هبددا وغددري م ، ليتمك ددوا 

مباشدددرة وف دددم السددد ة ال بويدددة  -عددد  وجدددل  -بأنفسددد م مدددن ف دددم كتددداب اهلل 
 وشرح ا كذلك .

الكتب املتقدمة خصوصاً تفسري ة كشف األسرار وعدة األبرار  إعادة حتقيق  -
ة للميدددبدي املطبدددو  يف إيددران و فيددده حتريفددات كثدددرية و ددو تفسدددري علددى مددد    

 السلف ملتص من تفسري شيخ ا سالم األنصاري .
ويف اخلتددام أسدددأل اهلل تعددداىل أن جيدد ي القدددائمني علدددى  ددذا الصدددرح الكبدددري 

صددحف الشددريفة خددري اددد اء علددى مددا يبذلوندده مددن ةجممددع امللددك ف ددد لطباعددة امل
ج ود جبارة يف خدمة كتاب اهلل الع يم نشدراً وترمجدة ملعانيده وتفسدرياً لده باللغدات 
العامليددة احليددة وتيسددري وصددوله لكافددة  ال ددال وأسددأله تعدداىل أن جيعددل أعمال ددا مجيعدداً 

وصدددحبه خالصدددة لوج ددده الكدددرمي، وصدددلى اهلل تعددداىل علدددى نبي دددا حممدددد وعلدددى آلددده 
 أمجعني.
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فهرسالمصادروالمراجع
 القرآن الكرمي . -
اىلثدددار اخلطيدددة يف املكتبدددة القادريدددة يف جدددامع الشددديخ عبدددد القدددادر ادددديالين ،   -

ببغدددداد ، تدددأليف : عمددداد عبدددد السدددالم ركوف ، مطبعدددة ا رشددداد بغدددداد عدددام 
  د .1394

 وت. د بري 1389األعالم، قامول تراجم لل ركلي خريالدين ط/الثالثة   -
أ يدددددة املتطوطدددددات ا سدددددالمية د/ أكمدددددل الددددددين إحسدددددان أو غلدددددي ، ط/   -

 مؤسسة الفرقان للرتاث ا سالمي .
البدايددددة وال  ايددددة ، للحددددافيف ابددددن كثددددري / ط مكتبددددة املعددددارف بددددريوت ، ط /        -

 م  . 1944/  1
  د .1375عام  4-5و  ش اى قرآين ، العدد / ب  جملة   -
 / دار الكتب العلمية بريوت .البيان والتبيني للجاحيف ،ط   -
/ بتصددحيح 1 ددد(ط /471ة تداج الددرتاجم يف تفسددري القدرآن لألعدداجم ة )ت   -

 جنيب مايل  روي ط ران .
تاريخ األدب الفارسي = تاريدخ أدبيات فارسدي إيدران / د/ ذبديح اهلل صدفا ،   -

  د ش بواسطة التفاسري الفارسية.1351ط/دار ابن سي ا ط ران ، عام 
بدددددددددددددددددددددددددددددددراون .                           –جدددددددددددددددددددددددددددددددي  -إي  –دب يف إيدددددددددددددددددددددددددددددددران تددددددددددددددددددددددددددددددداريخ األ  -

مبصددر بواسددطة  1373ترمجددة د/ إبددرا يم أمددني الشددورايب ط / مطبعددة السددعادة 
 . 78التفاسري الفارسية / 

 تاريخ األدب الفارسي ، لريا  اده شفق بواسطة التفاسري الفارسية .  -
 دددد( طبدددع دار القلدددم ، 316تددداريخ األمدددم وامللدددوا ، البدددن جريدددر الطدددةي )ت  -

 بريوت لب ان .
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 دد ( / تعريدب د / أمدني  348تاريخ  اري ، أبوبكر حممد بدن جعفدر ) ت   -
 عبد اجمليد بدوي ونصر اهلل مبشر الطرا ي ، دار املعارف ، مبصر  .

 تاريخ ن م ونثر در إيران ودر  بان فارسي بواسطة التفاسري الفارسية   -
 د / فضل اهلادي .

 دد 1411املفرتي ، البن عسداكر ، ط/ دار الكتداب العدريب عدام تبيني كذب  -
 م .1991 –

 التدوين يف أخبار ق وين ، للرافعي .  -
ترمجدات معدداين القدرآن الكددرمي وتطددور ف مده ع ددد الغدرب ، د/ عبددد اهلل عبددال   -

مددددن البحددددوث امل شددددورة مددددن ج ددددة  174 ددددد العدددددد / 1417ال دددددوي ، عددددام 
 الرابطة مبكة .

 شة إي ، ال اشر : حيب عاملَكري ط ران .ترمجة إهلى قم  -
ترمجة معاين القرآن الكرمي ، للدكتور جالل الدين جمتبوي ، مقدمته يف آخدر   -

 الرتمجة ، طبع ط ران .
ترمجة معاين القرآن الكرمي باللغة الفارسية د/ جالل الددين اجملتبدوي ، طبدع /   -

 انتشارات ناصر خسرو ، ط ران .
/ 1لكدددددرمي باللغدددددة الفارسددددية ملسدددددعود األنصددددداري ط / ترمجددددة معددددداين القددددرآن ا  -

  د ش ، ط ران .1377
التفاسري باللغة الفارسية واجتا ا،ا رسدالة دكتدوراه ، مقدمدة يف جامعدة ا مدام   -

حممد بن سعود ا سالمية ، الدكتور/ فضل اهلادي و ين، مطبو  بدالكمبيوتر 
 .  1421يف تاريخ 

د( ط / مصطفى البايب احلليب ، مبصدر  316تفسري حممد بن جرير الطةي )  -
  د . 1388/
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توييح األحكام من بلو  املرام للشيخ عبد اهلل البسام ، طبدع يف لب ان ط /   -
  د . 1414الثانية 

  د .1462الثقافة ا سالمية يف اهل د ط /جممع اللغة العربية بدمشق عام  -
ضددة يف ا سددالم / احلضددارة ا سددالمية يف القددرن الرابددع اهلجددري أو عصددر ال    -

ىلدم متدد  ، ترمجددة حممددد عبددد اهلددادي أبددو ريددده ، ط / دار الكتدداب العددريب ، 
 م بالواسطة عن التفاسري الفارسية .1947 – د 1387بريوت عام 

خالصة التفاسري ، بقلم حاج حممود ياسري انتشارات كتا بفروشي إسالمية   -
 افسو إسالمية . طبعط ران ، 

ي ، تأليف : الدكتورة / مرمي مري أةمددي ، ط / دين ودولو در ع د صفو   -
  د ش . 1349انتشارات أمريكبري ، ط ران ، عام 

 ذيل طبقات احل ابلة ، البن رجب احل بلي ط/ دار املعرفة ، بريوت ، لب ان.   -
سد ن الرتمددذي املسددمَّى باددامع أليب عيسددى حممددد بدن عيسددى بددن سددورة )ت   -

/ 2البدددايب احللددديب وأوالده ، ط /  دددد ( حتقيدددق أةمدددد شددداكر ، مصدددطفى 279
  د . 1398

 ددد ( تعليدددق :  275سدد ن أيب داود السجسددتاين سددليمان بددن األشددع  )ت   -
عددددد ت عبيددددددد الدددددددَّعال ، وعددددددادل السدددددديد ، دار احلدددددددي  ط/ األوىل ، عددددددام 

  د . 1394
صحيح البتاري مدع شدرحه فدتح البداري ، مصدور عدن الطبعدة السدلفية ، دار   -

 الفكر ، بريوت .
 ددد( حتقيددق  241يح مسددلم بددن احلجدداج املسددمى بادددامع الصددحيح )تصددح  -

  6حممد فؤاد عبد الباقي ، ال اشر دار إحياء الرتاث العريب 
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طبقات املفسرين للدداودي ، حتقيدق علدى حممدد عمدر ، مكتبدة و بدة، مصدر،   -
   6 د 1392عام 

ق ومراجعدة فتوح البلدان للدبالذري ، دار البدا  ،ط/دار الكتدب العلميدة، تعليد   -
 6م 1398/ريوان حممد ريوان ،ط بريوت ،عام 

ف دددرل الدددرتاث العدددريب يف مكتبدددة املرعشدددي ، طبدددع با تمدددام حممدددود املرعشدددي ،  -
  د .1414ال اشر مكتبة املرعشي عام 

 6ف رل ابمودية مبكتبة امللك عبد الع ي  املكتوب باىللة -
ود أةمدددد حممدددد، ف دددرل خمطوطدددات األوقددداف يف السدددليمانية ، إعدددداد : حممددد  -

 6 د1463مطبعة بغداد ، عام 
 6م1985ف رل خمطوطات دار الكتب القطرية ط/ الدوحة عام   -
 6ف رل املتطوطات مبرك  امللك فيصل للبحوث والدراسات ا سالمية   -
ف دددرل املتطوطدددات العربيدددة والرتكيدددة والفارسدددية والبوسددد ية يف مكتبدددة الغدددا ي   -

دويراجددا ، إصدددار مؤسسددة الفرقددان،  خسددروبك يف سددراييفو ، إعددداد : قاسددم
                                          6م  2666- دددددددددددددددددددددددددددددد1421للدددددددددددددددددددددددددددددرتاث ا سدددددددددددددددددددددددددددددالمي يف ل ددددددددددددددددددددددددددددددن 

ف ددرل املتطوطددات الفارسددية بددددار الكتددب املصددرية مطبعددة دار الكتدددب ،  -
                                                               6م1944القا رة 

– ددددددد 1371 دددددرل املكتبدددددة األ  ريدددددة ط / الثانيددددددة ، مطبعدددددة األ  ريدددددة عدددددام ف -
                          6م1952

ف رل مكتبة املصاحف مبكتبة امللك عبد الع ي  باملدي ة امل دورة مطبدو  باىللدة  -
                                                                           6الكاتبة 



 76 

د اللغة الفارسية : د / بديع حممد مجعدة ، دار ال  ضدة العربيدة ، بدريوت، قواع -
           6م3/1982ط/

 ددد( تصددحيح 463الكامددل يف التدداريخ ،البددن األثددري حممددد بددن عبددد الكددرمي )ت  -
 ددددددددددد .                 1387خنبددددددددددة مددددددددددن العلمدددددددددداء  ، دار الكتدددددددددداب العددددددددددريب ، بددددددددددريوت عددددددددددام

بددن عدددي ط/دار الكتدداب العددريب بددريوت ،لب ددان الكامددل يف يددعفاء الرجددال ال –
                                                                       6 د1463

كشف ال  ون عن أسامي الكتب والف دون ، حداجي خليفدة ، ال اشدر / مكتبدة    -
 6املثىن ببغداد 

  6(1/37 د( )483املبسوط، لشمس األئمة حممد بن أةمد السرخسي)ت -
        6 د ش  1375( عام 12جملة البي  ات )بي  ات( العام الثال  ، العدد) - 

           6 د ش 1377( عام 3جملة ترمجان الوحي ، العام الثاين /العدد ) -
                          6 د 1375عام  12جملة رسالة التقريب ، العدد / -
الكاملة / حتقيق : حممد جنيب املطيعي،  اجملمو  شرح امل ذب، لل ووي  ط/ -

                                                         6مكتبة ا رشاد / جدة 
- دد1412جممو  الفتاوى البن تيميه ، طبع دار عامل الكتب بالريدا  عدام  -

 م .1991
 ددددد ( ال اشددددر املكتددددب ا سددددالمي ، 242مسدددد د ا مددددام أةمددددد بددددن ح بددددل )ت  -

 ت ،لب ان .بريو 
    6 د1461د مص ف أيب بكربن أيب شيبة ، ط/ دار السلفية مبيبء اهل د ، 

                        6د معجم مص فات القرآن / د / علي شواخ إسحاو 
معجم املدؤلفني تدراجم مصد في الكتدب لريدا كحالدة : ال اشدر : مكتبدة املثدىن ،  -

                                                    6ببغداد ، دار إحياء الرتاث بريوت 
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 دية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املص فني للبغدادي إمساعيل باشا ، ط /   -
 6م . إست بول ، مكتبة املثىن ، ببغداد 1955

يددك عدداملي تدداريخ ، موالنددا عثمددان معددرويف باألرديددة ،ط/ اهل ددد ، حمددرم احلددرام  -
                  6 د1418
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