


رویک��رد اس��تاد فی��اض بخش در سلس��له 

برنامه ها ی» ترجامن وحی« ، ترجمه و تفسیر 

آیات قرآن کریم به روش واژە محور است. در 

این روش تالش می شود تا از رهگذر دقت در 

واژە شناسی قرآن، به تفسیر آیات پرداخته شود. 

اصولی که در این روش به کار گرفته می شود 

به این ترتیب است:

گام اول- تعیی��ن معن��ای اصلی ه��ر واژە: 

به ای��ن ترتیب که ابتدا ریش��ه ی هریک از 

لغات آیه ی مورد نظر از واژە نامه های معترب 

عرب بررسی می شود، و سعی می گردد معنای 

اصلی لغت با مقایسه ی معانی گوناگونی كه 

برای آن ذكر شده روشن شود.

گام دوم- شناسایی معنای واژە در فرهنگ قرآن: 

ب��ه  مراجع��ه  ب��ا  ت��ا  می گ��ردد  ت��الش 

واژە نامه ه��ای تخصص��ی قرآن��ی، از قبی��ل 

کت��اب »املفردات ف��ی غریب الق��رآن« و یا 

»التحقی��ق فی کل��امت الق��رآن الحکیم« و 

یا »مجم��ع البحرین« این کار انج��ام پذیرد.

گام س��وم- م��رور دوب��اره ی معن��ای واژە 

ب��ا مراجعه ب��ه کتاب ه��ای لغ��ت روایی: 

ای��ن کار ب��ا مراجع��ه ب��ه کتب��ی از قبی��ل 

»مجم��ع البحرین« که با عنای��ت به روایات 

اه��ل بی��ت  و ی��ا آی��ات مربوط��ه به 

ترجمه ی لغات پرداخته اند، انجام می ش��ود.

گام چهارم- اس��تفاده از نظریات مفرسین 

لغ���ت ش����ناس در فه��م معن���ای واژە: 

در میان تفاس��یر قرآنی، برخی تفاس��یر )از 

قبیل »التبیان فی تفسیر القرآن« و یا »مجمع 

البیان« و »املیزان«( بحث مستقلی در واژە 

شناس��ی قرآن دارند. در ای��ن مرحله به این 

تفاسیر مراجعه می شود.

گ������ام پنج������م- بررس��������ی ن��کات 

ادب�����ی و بالغ����ی آی�����ه ی مربوط���ه: 

به این ترتیب که در میان تفاسیر، برخی به 

طور مستقل و یا در ضمن تفسیر آیات قرآن، 

به ترکی��ب ادبی و بالغی آیه م��ی پردازند، 

و از ای��ن رهگ��ذر به نکات ارزش��مندی در 

تفسیر قرآن اشاره می کنند، از این قبیل است 

تفاس��یر املیزان، مجمع البیان، اعراب القرآن 

و بیانه، الکش��اف، تفس��یر کبیر زمخرشی، 

التحریر و التنویر و تفاس��یر دیگری که هر 

یک بطور تخصص��ی به توضیح نکات ادبی 

آیه پرداخته اند.

گ������ام شش���������م- جم�������ع بن����دی: 

عبارتس��ت از ترکیب و نتیجه گیری از پنج 

گام قبل��ی در معن��ای واژە ی مربوط��ه و 

مقایس��ه ی این معنا در سیاق سایر لغات 

آیه و مقایس��ه ی این معنا با کلامت اهل 

بیت  در تفسیر آیه ی مربوطه.



ویژگی ه�����ای خ���اّص زب�����ان عرب���ی: 

این زبان در میان سایر زبان ها، به گسرتدگی 

واژە ها ممتاز اس��ت؛ به گونه ای که صاحب 

س��خن می تواند از کلامت مرتادف فراوانی 

در انتقال معنای خود استفاده کند. اما این 

به میزان تسلّط او بر معانی ظریف واژگان 

و لطاف��ت وزن و ترکی��ب آن واژە بس��تگی 

دارد. مثالً کلمه ی خضوع و خش��وع هر دو 

درب��اره ی فروتنی ب��ه کار می روند، ولی در 

اّولی تواضع ظاهر و در دّومی تواضع باطن و 

قلب مّد نظر است. در کالم وحی، که سخن 

از انتقال عالی ترین معارف ملکوتی به عامل 

خاکی است و گوینده قادر متعال است که 

خود خالق کالم است، قطعاً زیباترین واژگان 

در بدیع ترین قالب ه��ا، محمل آن مطالب 

لطیف و ملکوتی اس��ت و هرگ��ز کلمه ای 

بی جه��ت ب��ه جای کلم��ه ی دیگر ب��ه کار 

منی رود؛ چرا که هریک معنای خاّص خود را 

دارد، تا به آن ج��ا که برخی معتقدند اصوالً 

در قرآن کلمه ی م��رتادف وجود ندارد و هر 

واژە ای ک��ه به کار رفته معنای خاّص خود را 

داشته و در فضای آیه معنای منحرص به فرد 

خود را داشته است، به گونه ای که اگر وزن و 

یا ریشه ی لغتی را با واژە ی دیگر عوض کنیم، 

معنا تغییر می کند. مثالً در آیه  ی اّول سوره ی   

مبارک��ه ی حمد، به جای آن که گفته ش��ود: 

﴿الَْحْمُد لِلَّ��ِه رَبِّ الْعالَمني﴾ ، اگر بگوییم: 

»املدح لله...« و یا »الّشکر لله...« معنا تغییر 

می کند؛ زیرا حمد، ستایش کسی در صفات 

کاملی و اختیاری اوست، خواه منفعتی برای 

حامد داشته باشد و یا نداشته باشد، ولی در 

مدح این معنا اعم از اختیاری و غیر اختیاری 

است، و یا شکر در ستایشی به کار می رود که 

منفعتی از آن وصف کاملی به شاکر برسد.

از ویژگی ه��ای دیگر زبان عرب��ی، می توان 

به گسرته ی اش��تقاق های گوناگون اسمی و 

فعلی این زبان، و رابطه ی ریشه های لغات 

ب��ا معنای آن ها اش��اره کرد ک��ه موجب به 

وجود آمدن انواع اشتقاق های صغیر و کبیر 

و اکرب در لغت ش��ده، و نیز روابط ظریفی 

میان معن��ای هر واژە و حروف آن به وجود 

آورده ک��ه علم اص��وات در این زبان را رغم 

زده است. 

این  نکات و ده ها لطایف دیگر در مفرداِت 

کل��امِت عرب��ی )انتخ��اب واژگان(، در کنار 

ادبیّات این زبان، در ترکیب لغات و علم نحو 

و بالغ��ت و معانی و بیان، بیش از هر زبان 

دیگر در انتقال معنا به صاحب سخن کمک 



می کند. به طوری که به جرأت می توان گفت 

هیچ زبانی در تاریخ برشیّت قدرت خلق این 

همه آثار ادبی و هرنی در رشته های مختلف 

نظم و نرث را نداشته است. و هرچند معارف 

بلند ق��رآن در هیچ قالب زمینی، آن گونه که 

بای��د، منی گنجد و تنها مطّهرین به آن حریم 

قدس��ی راه دارند )ک��ه خود فرم��ود: ﴿إِنَُّه 

��ُه  لَُق��رْآٌن كَريٌم، في ِكتاٍب َمكُْنوٍن،  َل يََمسُّ

��ُروَن﴾ )واقعه: 77-79(( ولی زبان  إِلَّ الُْمطَهَّ

عربی در میان س��ایر زبان ها، بهرتین محمل 

در حمل کالم وحی است و قرآن بر این مهم 

تأکید می مناید، تا راه برای تدبّر انسان ها در 

قرآن باز شود: ﴿إِنَّا أَنْزَلْناُه ُقرْآناً َعَرِبيًّا لََعلَّكُْم 

تَْعِقلُونَ ﴾ )يوسف: 2(. در این فضا است که 

معجزه ی الهی در بهرتی��ن قالب ها بر زبان 

رس��ول اکرم � جاری می شود و آن چنان 

قلب ها و فکرها را مجذوب خود می کند که 

دوست و دشمن در برابر عظمت این کتاب 

الهی زانو می زنند.

توّجه به »اعج����از واژگان« در قرآن کریم: 

اگر ق��رآن معجزه ی الهی اس��ت، در همه ی 

جهات معجزه اس��ت. اگ��ر در بیان حقایق 

عامل غیب و ش��هادت، در تاریخ گذشتگان و 

احتج��اج با مرشکان و منافقان و بیان احکام 

و معارف الهی معجزه است، از جهت ادبی 

و بالغت نیز معجزه اس��ت؛ واگ��ر قرآن در 

فَصاح��ت و بالغت و بی��ان معانی در قالب 

زیباترین جمله ها و ترکیب ها همتا ندارد، در 

انتخاب واژە ها و کلامت و ربط میان الفاظ و 

معانی مفردات قرآن نیز معجزه ی الهی است.

مفّسین معموالً اعجاز قرآن در فَصاحت و 

بالغ��ت را در گفتار و م��وزون بودن کلامت 

آن می دانند، در حالی که شالوده ی فصاحت 

یک کالم از زیبایی و حس��ن انتخاب واژگان 

آن رسچشمه می گیرد و اّول قدم در شناخت 

ظرای��ف معانی آیات، از تدبّ��ر در واژە های 

وحی آغاز می ش��ود. لذا در اعجاز قرآن باید 

دقّت شود هر کلمه در آیه، چگونه بر معنای 

مورد نظر داللت می کند؛ به گونه ای که اگر 

کلمه ی دیگری به جای آن انتخاب شود، آن 

معنا را منی رساند.

س��خ���ن م��ا در »تفس����یر واژە مح��ور«: 

س��خن ما از همین جا آغاز می شود که اگر 

اّول ق��دم در درک آی��ات ق��رآن از ادبیّ��ات 

آن آغ��از می ش��ود، و معج��زه ی ق��رآن در 

بهرتی��ن  در  و  واژگان  بهرتی��ن  انتخ��اب 

قالب ه��ا و ترکیب ها اس��ت، پ��س تحقیق 

واژە های قرآنی و کش��ف ظرافت های آن و 

چگونگی قرار گرفنت ای��ن واژە ها در ترکیب 

جم��الت و بررس��ی ادب��ی و بالغ��ی آن ها، 



اّولین گام در فهم معارف بلند قرآن اس��ت.

قدم دّوم شناخت ظرافت های انتخاب اوزان 

هر واژە در جمله اس��ت. مث��الً خداوند در 

وصف مس��تکربین می فرماید: ﴿َو ل يَُحضُّ 

َعلَى طَعاِم الِْمْس��كيِن﴾ )م�اع��ون: 3(، در 

حالی که آیه می توانست این گونه باشد: »و 

ال یحّث...« و یا: »و ال هو محّض علی اطعام 

املس��کین«. خداوند در این عب��ارت کوتاه، 

برای ترغیب به اطعام مس��اکین، ریش��ه ی 

»ح ض ض« را به ج��ای »ح ث ث« به کار برد، 

تا بیانگر همه گونه ترغیبی، خواه لفظی و یا 

عملی و یا با قلم و یا اشارت باشد؛ در حالی 

که »و الیحّث...« تنها در راندن عملی به کار 

می رود. همچنین خداوند به جای اسم فاعل، 

فعل مضارع به کار برد تا استمرار در ترغیب 

را نش��ان دهد و نیز مصدر »طعام« به جای 

»اطعام« به کار رفت، تا بیانگر حّق فقرا در 

اموال اغنیا باش��د، و این که اگر اغنیا توصیه 

به کمک به مساکین شده اند، مّنتی بر آن ها 

نیست، بلکه این طعام و سهم آن ها در اموال 

اغنیاس��ت، و ده ها نکته ی ظریف دیگر که 

تنها با تدبّر در واژگان قرآن به دست می آید.

در این روش س��عی بر آن است که کمرت به 

بحث های روای��ی در توضیح آیات پرداخته 

ش��ود، و تنها بر کش��ف معانی لغات تکیه 

شده، تا با شناخت ظرافت های آن و فضایی 

که معنای ه��ر لغت در ترکی��ب آیه ایجاد 

می کن��د، به دقای��ق و لطایف آی��ات الهی 

برسیم، و گامی هرچند لرزان و با احتیاط به 

سوی درک معارف قرآن برداریم. تجربه ثابت 

ک��رده که با دقت و تأّمل در واژە های قرآنی، 

بس��یاری از لطایفی که در روایات اهل بیت 

 به آن ها اشاره شده، از خود آیه کشف 
می گردد.

واژە مح����������ور«:  »تفس����������یر  روش 

روش��ی که در این تفس��یر ارایه ش��ده، در 

گام اّول کش��ف معنای اصل��ی هر لغت با 

مقایسه ی کاربردهای گوناگون آن است؛ به 

این ترتیب که در ابتدا ریشه ی هر لغت در 

آیه ی رشیفه از کتاب های لغت عرب بررسی 

می گردد، و هدف آن اس��ت تا معنای اصلی 

ماده  ی لغت با مقایس��ه ی معانی گوناگونی 

که برای آن ذکر ش��ده روشن شود، و در گام 

دّوم با مراجعه به کتاب های تخّصصی لغت 

قرآنی و س��پس تفاس��یر مربوطه )خصوصاً 

واژە مح��ور( معن��ای لغ��ت روش��ن ش��ود.

در قدم بعدی این معنا با کمک سایر لغات 

آیه ی رشیفه در نظم ترکیبی آیه و سپس در 

سیاق آیات دیگر روشن تر می شود، و ظرایف 

ادبی و بالغی آن م��ورد توجه قرار می گیرد.
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ق��������رآن:  در    انبی����������ا  اله���������ی  ادب 

این برنامه از س��ال 80 ت��ا 82 از رادیو قرآن پخش گردید 

و هدفش تفس��یر موضوعی و در عین ح��ال واژە محور 

ق��رآن کری��م بود. این برنام��ه یک روز در می��ان در متام 

ط��ول س��ال ) به جز تابس��تان( پخ��ش گردی��د. عمده ی 

محتوای برنام��ه توصیف نحوه ی رابط��ه ی اخالقی اولیا 

و انبی��ای اله��ی ب��ا خال��ق خ��ود و همچنین خلق 

)اع��م از م��ردم، خان��واده، اس��اتید، ش��اگردان و...( بود. 

س�������ری اّول ترجم�����ان وح�������ی )82 ت����ا 85(: 

هدف ای��ن برنام��ه رصفاً ترجم��ه ی قرآن ب��ا محوریّت 

واژگان قرآن��ی ب��ود و ب��ه مباح��ث تفس��یری چن��دان 

پرداخت��ه منی ش��د. رویکرد برنام��ه بر این مبن��ا بود که 

از آن ج��ا ک��ه 80% لغات پر اس��تعامل ق��رآن محدود به 

500 لغ��ت اس��ت، با آموزش ای��ن 500 لغ��ت، می توان 

ت��ا 80 درصد قرآن را ترجمه کرد. با این رویکرد س��وره ی 

حمد، حدود نیمی از بقره، و آیت الکرس��ی ترجمه ش��د.

س�������ری دّوم ترجم�����ان وح�������ی )از 85 ت��ا 89(:  

در این مجموعه که حدود 4 سال از رادیو قرآن پخش شد، 

عالوه بر ترجمه ی آیات و آش��نایی با لغات، یک تفس��یر 

مقّدماتی هم ارایه می شد. حاصل کار ارایه ی جزء 29 و 30 بود.

س�������ری س��ّوم ترجم���ان وح�������ی )از 89 ت��ا 91(: 

رسی جدی��د کام��الً رن��گ تفس��یری داش��ته و می توان 

واژە مح��ور  تفس��یر  روش  تکام��ل  نقط��ه ی  را  آن 

دانس��ت. کار تفس��یر از انته��ای ج��زء 30 آغ��از ش��ده 

و ط��ّی 306 برنام��ه، 18 س��وره تفس��یر ش��ده اس��ت.



لوح 1- رسی اّول و دوم برنامه ی ترجامن وحی

شامره فایلسورهشامره فایلسورهجزء

1 
زء

ج

1-3حمد
بقره  

)آیات 1- 

)141

99 - 4

آیت 

الکرسی
113 -101

29
زء 

62- 97قیامت21-1مرسالتج

98- 196مدثر22- 61انسان

30
زء 

ج

21عرص3-1ناس

22 و 23تکاثر4فلق

24- 26قارعه5 و 6اخالص

27- 30عادیات7مسد

31 و 32زلزال8 و 9نرص

33- 40بینه10 و 11کافرون

41- 44قدر12کوثر

45- 51علق13 و 14ماعون

52- 54تین15قریش

55- 57انرشاح16 و 17فیل

58- 61ضحی18- 20همزه

107- 114انشقاق62- 66لیل

115- 128مطففین67- 72شمس

ادامه ی لوح 1

30
زء 

ج

129- 134انفطار73- 77بلد

135- 144تکویر78- 85فجر

145- 155عبس86- 90غاشیه

156- 172نازعات91- 96اعلی

173- 204نبأ97- 99طارق

100- 106بروج

لوح 2- رسی سّوم برنامه ی ترجامن وحی

شامره فایلسورهشامره فایلسورهجزء

1-3مقدمهمقدمه

4-38حمدجزء 1

30
زء 

ج

80- 98نرص39- 51توحید

99- 109کافرون52- 60ناس

110- 119کوثر61- 69فلق

120- 137ماعون70- 79مسد

لوح 3- ادامه ی رسی سّوم برنامه ی ترجامن وحی

30
زء 

ج

213- 232قارعه142- 153فیل

233- 254عادیات154- 159قری���ش

255- 270زلزال160- 182همزه

271- 305بینه183- 194عرص

306- 329قدر195- 212تکاثر




