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  هاي جوي در ترجمه روشنگر قرآن کریم ریزش اهمیتبه  ینگاه
 

  2بهمدي ناهیدو  1ریابی کاظمی حسن سید 
  مشهد فردوسی دانشگاهدکتراي تخصصی شیمی معدنی،  -1

  پیام نور مشهد دانشگاهدانشجوي کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی،  -2
 

  چکیده
 دولت یازدهمنگاه  .مبدل شده استجهان  آتی هايترین بحرانمهمکمبود آب به یکی از چند سالی است که موضوع 

با توجه به گستردگی موضوع . به حداقل برسددر ایران  عوارض دهشتناك آتیتر از قبل شده تا نیز به این امر، برجسته
 عنوان با کریم قرآن از زمانی آقاي کریم ي ترجمه در هاي جوي ریزش اخیر به بررسی جایگاهو اهمیت آن، پژوهش 

 از اعم آیه، هر درباره توضیحاتی بر مشتمل اي،صفحه 1299در یک مجلد  این ترجمه. پرداخته است »روشنگر ترجمه«
 در و کلمات ریشه و معانی بیان معتبر، تفسیر بیست با آنها مقایسه و مفسران اقوال آیات، تاریخی واقعه نزول، شأن

 اشارات از آیاتبرخی  بهتر ترجمه درك براي همچنین .آیات است قرآنی واژگان نحوي و صرفی مباحث لزوم مواقع
بر آن شدیم تا با  ما .ندکمی بازخواننده براي  قرآن روزانه قرائت در نو بابی کتاباین  .استهشد استفاده نیز شاعران

 ترروشن ياندهیآقدمی هر چند کوچک براي تحقق  اشاره دارد، هاي جوي ریزشجمع بندي ترجمه آیاتی که به 
در بهبود کیفی و کمی  هاي جوي ریزش مانندبیاهمیت کریم بر  قرآن در این رهگذر آنچه یافتیم، تاکید فراوان. رداریمب

   .محیط زیست است
 

  .، محیط زیستهاي جوي ریزشزمانی، آب،  روشنگر، کریم ترجمه :کلمات کلیدي
   

                                                
  Kazemi-r@um.ac.ir ،ریابی کاظمی حسن سید: نویسنده مسئول
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  مقدمه. 1
 عقلی خاص توانائی بخشد می شرافت و کرامت انسان به که چیزي آن زیرا است، بشر به الهی نعمت ترین بزرگ عقل

 از. شود می یاد خردورزي و تعقل به آن از که است زندگی در عقل کارگیري به است، ارزش چه آن میان دراین. اوست
 می اولوااللباب و خردمندان عنوان به را آنان و است قائل اعتبار و ارزش ها انسان از دسته این براي تنها قرآن رو این

 همۀ براي است کتابی قرآن .)1394 مصطفوي،( دهد می اختصاص خویش درنزد آنان براي اي ویژه جایگاه و ستاید
 خالیق در«. است باز قیامت قیام تا پژوهش و تحقیق میدان. دریا از است اي قطره شود کار آن پیرامون هرچه. اعصار

 عمیقٌ باطنُه و اَنیقٌ ظاهرُِه القرآنَ انَّ و: است شنیدنی چقدر قرآن وصف در) ع(علی امام کالم. »صور نفخِ تا رود می
 را آن هاي شگرفی و ها شگفتی. است ژرف آن  باطن و زیباست و شگرف قرآن، ظاهر«. غَرائبه تَنْقَضی ال و عجائبه التَفْْنی
 علم آیات، دلنواز جمالت و زیبا الفاظ. است شده جمیل هنرهاي همه این منشأ قرآن، ظاهر زیبایی» .نیست پایانی
 بالغی علوم و شدند آیات بالغت مبهوت جمعی. برانگیخت را نویسان خوش ذوق و آورد پدید را قرائت و ترتیل و تجوید
 و شدند آیات رموز و اسرار و عمیق معانی حیران جمعی. کردند گذاري پایه قرآنی بالغت محور بر را بیان و معانی مانند
 توان نمی اینرو از. شد تقویت کم دست یا و آمد ظهور به علومی ها میدان سایر در همینطور و آوردند پدید را تفسیر علم

 بطن و ظهر به عقیده. نیست الخطاب فصل قرآن باب در تحقیقی هیچ لذا و. شد نیاز بی کریم قرآن پیرامون ها پژوهش از
. نیست راه پایان فهمی هیچ که دهد می نشان بطن و ظهر همین و است پژوهی قرآن الفباي جزو کریم قرآن داشتن
 ظاهر، بر عالوه باطن، اهل و فهمند می را آن ظاهر ظاهر، اهل. دورو است دیبایی قرآن گوید می مافیه فیه در موالنا
 الوجود مطلق و تغییرناپذیر امري قرآن، بطن و ظهر المیزان در طباطبایی عالمه قول به اما. فهمند می هم را آن باطن

 باطن هر همینطور. است ظاهر خودش، از تر باطن به نسبت و باطن خودش، از ظاهرتر به نسبت ظاهر هر بلکه نیست،
 :گوید می موالنا. است باطن خودش از ظاهرتر به نسبت و ظاهر خودش، از تر باطن به نسبت

 .است خفی جانش و ظاهر نقوشش که  است آدمی شخص چو قرآن ظاهر

 او حال نداند مویی سر یک              او خال و عم سال صد را مرد

 غرض بی و صاف درون باید. دهد نمی نشان نامحرم به روي که است کرده تشبیه عروس به را قرآن دیگر جایی در موالنا
 مرکب سیاهی جز کریم قرآن حروف از ها خیلی مالصدرا قول به. کند مشاهده را قرآن عروس جمیل رخسارة تا باشد
 .بینند نمی نور جز را قرآن شد، پاك درون وقتی ولی بینند، نمی

 آفتاب ببیند زهرشهري او                 باب فتح زسینه باشد را هرکه

 .)1389 تنی، پنج( است ساحل و کرانه بی اقیانوسی قرآن که بود این نتیجه به رسیدن براي مقدمه این همه هرحال به
انصافاً  و شده ارائهاي، صفحه 1299در یک مجلد  زمانی کریم از 1390در فروردین  که است اثري نام روشنگر ترجمه

 نوشته سبک و قالب کرده سعی که همان طور و است کرده ترجمه روان و شیوا نثري با را قرآن وي .است متفاوت اثري
 بسیار حد تا آن خواندن با مخاطب که دهد دست به اي ترجمه است کوشیده باشد، وحی کالم ترجمه با مناسب اش

 سیاق و سبک و بندي جمله نظر از ترجمه این. شود متوجه کند، بیان است خواسته شریفه آیه که را هرآنچه زیادي
 خصوصیت .نیست معمولی خبري هاي ترجمه اشتباه افعال یا گنگ جمالت از و دارد قرار باالیی سطح در فارسی ادب
 از پس مجمل گاهی و مفصل گاهی را هرکدام که است صفحه یک آیات همه تفسیر داشتن همراه ترجمه این دیگر

 گاه و کرده عرضه را موجود تفاسیر از اي چکیده بلکه نداده، ارائه تفسیري خود وي البته. است کرده نیز تفسیر ترجمه
  .است آورده را مفسر چند نظر
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 برخی لغات برخی پیرامون نیز توضیحی اینکه دیگر
 تخصصی کار قصد که کسانی براي که است داده آیات

 بابی روشنگر ترجمه .بود خواهد به فایده مفید دارند تر
 و است کرده باز افراد روي به قرآن روزانه قرائت در نو
 هر تا است داده دست به را امکان این که صورت این به

 کند، می قرائت که قرآنی با همراه روزانه بتواند شخص
 در تدقیق و تفحص صرف نیز را اندك هرچند زمانی
 به جامعه از بیشتري قشر وسیله بدین تا کند آیات

 از بیشتري درك بتوانند و روآورده قرآن تفسیر خواندن
پایگاه خبري تحلیلی رویش، ( باشند داشته قرآن

1391(.  
 کار چقدر هر کریم قرآن ترجمه روي: مراسم رونمایی آن گفت در 1390فروردین  16 شنبه سه شامگاه در زمانی  کریم
 به توجه با من: داد ادامه او. کند می کار ارزشمند کتاب این ترجمه روي خود دید زاویه از هرکس ولی .است کم شود،
 کتاب این در را فن اهل و علما تفسیري توضیحات کردم سعی بود، کوتاهی نگاه کریم، قرآن کتاب به نگاهم که این

 کریم توسط کریم قرآن ترجمه منتظر زیادي زمان که این به اشاره با حافظیان سیدکاظم نشست، این  ادامه در .بیاورم
 ترجمه هاي نمونه بهترین از گرفته، قرار اختیارمان در کریم قرآن روشنگر ترجمه عنوان به آنچه: گفت است، بوده زمانی
 کرده، رجوع کریم قرآن روشنگر ترجمه به هرچقدر که این بیان با خرمشاهی بهاءالدین مراسم، این در .است کریم قرآن

 را سوره آن عمده معانی و کند می معرفی را اي سوره هر زمانی کریم ترجمه: گفت است، کرده استفاده و برده لذت آن از
 کریم قرآن روشنگر ترجمه که این بیان با او .است آورده را صفات و افعال و کلمات ثالثی ریشه که این دیگر و گوید می
 انجام زیبا بسیار نیز کتاب آرایی صفحه و نیست سخت کسی براي کتاب این خواندن: گفت است، قرآنی کتابخانه یک
 اخیر سال 100 در قرآن برتر ترجمه 5 از یکی کریم قرآن روشنگر ترجمه که این بر تأکید با خرمشاهی .است شده

 .دارد وجود بحث جاي ها ترجمه تمام در که این دلیل به ندارد؛ وجود قرآن ترجمه بهترین نام به  چیزي: گفت است،
 و برسد همه گوش به باید است، همه براي و همیشه براي که این دلیل به کریم قرآن: استادولی گفت حسین همچنین

 استادولی .است تفسیر معنی به ترجمه خود و است حساسی بسیار امر قرآن ترجمه بنابراین باشد؛ فهم قابل همه براي
 من، نظر به که است شرح همراه ترجمه آن، اولین که دارد مزایایی زمانی استاد ترجمه: گفت زمانی کریم ترجمه درباره
 سومین و است لغات شرح کریم، قرآن از زمانی کریم  ترجمه دوم مزیت: داد ادامه او. ندارد زیبایی تنها ترجمه صرف
 همچنین. است کرده استفاده آنها از قرآن آیات کردن  مفهوم بهتر براي که است شاعران آثار و ها بیت از استفاده مزیت،

 قرآن: کریم زمانی می گوید .)1390، جام جم آنالین( است کتاب این هاي حسن از دیگر  یکی معتبر تفاسیر از استفاده
 را خود جان یوسف انسان، تا شده آویخته دنیا چاه سوي به الوهی آسمان از که است خداوند رحمانیت ریسمان کریم

 کسی است ممکن اما. دهد نجات ظلماتی چاه این از هدایت  ریسمان این کمک به شده، حبس ناسوت ظلمات در که
 مربوط دیگر این! چاه ته برود بیاید، باال اینکه جاي به یعنی .کند عمل برعکس و بگیرد را ریسمان این) موالنا قول به(

 



 

 4

 آن دقیق هاي نکته متوجه و کرده تحمیل حکیم کتاب این به را خود نفس هواي بخواهد شخص که است خودش به
  .)1388،  تبیان( آید می پیش حالت همین صورت این در که نشود

 سال کتاب تشویقی ترجمه بوده، فصل برگزیده کتاب اینکه بر عالوه که است آثاري جمله از کریم قرآن روشنگر ترجمه
 حدود گذشت از بعد .دارد خود کارنامه نیز در را اسالمی تبلیغات سازمان قرآنی برتر هاي پژوهش برگزیده شدن در و

 گرفته قرار نویسی اضافه و بازبینی مورد زمانی، کریم سوي از اکنون هم ،1390 سال در آن نخست چاپ از سال سه
اکنون که حل بحران کمبود آب به یکی  .)1393، خبرگزاري فارس( شود می نشر بازار روانه آینده ماه چند تا و است

ي کالن مذکور اندیشمندانه هدایت مبدل شده است، ضروري است سیاست ها دولت یازدهماساسی ترین اولویت هاي 
با توجه به گستردگی موضوع و اهمیت آن، پژوهش اخیر به بررسی . شوند تا عوارض دهشتناك آتی به حداقل برسد

  .پرداخته استو ارائه راهکار  »روشنگر ترجمه« دردر بهبود کیفی و کمی محیط زیست  هاي جوي ریزشاهمیت 
  
  روشنگر ترجمه در هاي جوي ریزشاهمیت . 2

منتشر شده  میدر چاپ دوم ترجمه روشنگر قرآن کر هاي جوي، ریزشاهمیت موضوع مورد مرتبط با  23در ادامه 
  :ردیگیمد نظر قرار م ناًی، ع)1390، زمانی( توسط نشر نارمک

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :سوره بقره 21-22آیات 

 

 :سوره انعام 99آیه 

 :سوره یونس 24آیه  :سوره بقره 164آیه 
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 :سوره نحل 10-11آیات  :سوره رعد 17آیه 

 :سوره نحل 65آیه 

 :سوره حجر 22آیه 

 :سوره ابراهیم 32آیه 

 :سوره کهف 45آیه 

 :سوره طه 53آیه 

 :سوره حج 63آیه 
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 :سوره فاطر 27آیه  :سوره فرقان 48-49آیات 

 :سوره نمل 60آیه 

 :سوره زمر 21آیه 

 :سوره عنکبوت 63آیه 
 :سوره ق 9-11آیات 

 :سوره روم 24آیه 

 :سوره لقمان 10آیه 
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  تجزیه و تحلیل. 3
 نیدر ستون اول تا ششم ا. دهد ینشان م، را هاي جوي ریزشاهمیت خالصه اطالعات موارد مرتبط با موضوع  1جدول 

در  یاجمال یحیصفحه و سرانجام توض ي، شماره)اتیآیا ( هیشماره سوره، نام سوره، شماره آ ف،یرد بیجدول به ترت
  .خصوص آن مورد آمده است

 :سوره قمر 11آیه  :سوره زخرف 11آیه 

 :سوره عبس 25-26آیات 
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  هاي جوي ریزشاهمیت  موضوع با مرتبط موارد بندي جمع: 1جدول 
  اجمالی توضیحی  شماره صفحه  )آیات(شماره آیه   نام سوره سوره شماره  ردیف

  فرستادن آب از آسمان و تولید میوه ها به سبب آن  8  21- 22  بقره  2  1
  منافع دریا و زنده شدن زمین در اثر آبی که از آسمان می آید  49  164  بقره  2  2
  گیاهان به سبب آنفرستادن آب از آسمان و تولید   280  99  انعام  6  3
  تمثیل زندگی به آبی که از آسمان می آید  422  24  یونس  10  4
  آبی که از آسمان فرو می ریزد، رود پدید می آورد  52  17  رعد  13  5
آبی که از آسمان می آید در تولید میوه ها، ایجاد دریاها و جاري شدن رودها موثر   518  32  ابراهیم  14  6
  نشات گرفتن آب آسمان از باد هاي بارور و  ضعف آدمی در ذخیره آب  526  22  هجر  15  7
  فرستادن آب از آسمان و تولید گیاهان به سبب آن  536  10- 11  نحل  16  8
  زنده شدن زمین در اثر آبی که از آسمان می آید  547  65  نحل  16  9
  تمثیل زندگی به آبی که از آسمان می آید  596  45  کهف  18  10
  فرستادن آب از آسمان و تولید گیاهان به سبب آن  629  53  طه  20  11
  آبی که از آسمان فرو می ریزد، زمین را خرم می کند  678  63  حج  22  12
  زنده شدن زمین در اثر آبی که از آسمان می آید  728  48-49  فرقان  25  13
  آبی که از آسمان فرو می ریزد، زمین را خرم می کند  764  60  نمل  27  14
  زنده شدن زمین در اثر آبی که از آسمان می آید  806  63  عنکبوت  29  15
  زنده شدن زمین در اثر آبی که از آسمان می آید  812  24  روم  30  16
  فرستادن آب از آسمان و تولید گیاهان به سبب آن  822  10  لقمان  31  17
کوهها راههایی را پدید  آبی که از آسمان فرو می ریزد، زمین را خرم می کند و در  874  27  فاطر  35  18
  آبی که از آسمان فرو می ریزد، زمین را خرم می کند و در آن فرو می رود  926  21  زمر  39  19
  آبی که از آسمان فرو می ریزد به اندازه است و زمین را خرم می کند  985  11  زخرف  43  20
  پر برکتی آبی که از آسمان فرو می ریزد و زنده شدن زمین به سبب آن   1042  9- 11  ق  50  21
  درهاي آسمان به آبی سیل آسا گشوده شد  1076  11  قمر  54  22
  فرستادن آب از آسمان و تولید گیاهان فراوان به سبب آن  1233  25-26  عبس  80  23

 یاجمال حیتوض یمولفه اصل يتوان بر مبنا یاست را م میسوره از قرآن کر 21که مربوط به  فوقمورد موجود در جدول  23
 ینزوالت آسمان تیموارد به اهم نیبشتر. نشان داده شده است 2در جدول  يطبقه بند نیا. نمود میتقس یگروه اصلدو به 

  .پردازدیم نآ يها یژگیو و التیبه تمث يپرداخته است و رتبه بعد ستیز طیمح یو آبادان یدر خرم

  ه بندي موارد بر مبناي مولفه اصلی توضیح اجمالیطبق: 2جدول 
  تعداد موارد اشاره شده  مولفه اصلی آب  ردیف

  21  آسمان  2
  2  تمثیالت و ویژگی ها  4

  گیرينتیجه. 4
 لیبد یبر نقش ب میفراوان قرآن کر دیاشاره دارد، نشانگر تاک هاي جوي ریزشاهمیت که به  یاتیترجمه آ يجمع بند

 يها استیس يریجهت گ يتواند سمت و سو یبرداشت م نیا. است ستیز طیمح یو کم یفیدر بهبود ک ینزوالت آسمان
شوند تا عوارض دهشتناك  تیهدا شمندانهیاقدامات اند نیاست ا يضرور رایز. دی، کمک نماکالن در حل بحران کمبود آب

 يفضا شیافزا: مانند(  يدهنده نزوالت جو شیعوامل افزا تیشود به تقو یم شنهادیاساس پ نیبر ا. به حداقل برسد یآت
و همچنین کمک ...) و  يگلخانه ا يگازها دیازن جو، کاهش تول هیبه ال بیاز آس يریابرها، جلوگ یمصنوع يسبز، بارور ساز

هاي شهري فاقد پوشش عایق در برابر نفوذ به ذخیره زیرزمینی آن از طریق همکاري نهادهایی که مساحت وسیعی از زمین
هاي دولتی، جهاد کشاورزي، ارتش، سپاه ها، آستان قدس، دانشگاهشهرداري: مانند(آب باران و برف را در اختیار دارند 

روشن محسوب  يا ندهیتالش ما قدمی هر چند کوچک براي تحقق آ میدواریام. شود ياژهیتوجه و...) ها وپاسداران، فرودگاه
  .میمحترم هست شمندانیارزشمند، اند يهانظرات و نقد يرایپذ مانهیکه، صم میکنیشود و اعالم م
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Abstract 
A few years that the issue of  water scarcity has become one of the most important future global crises. 11th 
government looks into this issue more prominent than before terrible effects are minimized in the future. 
Given the extent of the issue and its importance, recent research examines the place of manure in the 
translation of Mr. Karim Zamani of the Quran as "Tarjome Roshangar" is discussed. This translates into a 
1299-page volume, containing a description of each verse, ranging from revelation, revelations historic event, 
commentators statements and comparing them to twenty valid interpretation, expression meanings and origins 
of words and arguments necessary morphological and syntactic lexical verses. As well as to better understand 
the translation of some verses of the poet's references used. This new window gives daily readings of the 
Quran to the reader. We decided to wrap translations of the verses that refer to rainfalls, take a step, however 
small, to achieve a brighter future. In this way, what we found, a unique emphasis on the importance of the 
Holy Quran rainfalls to improve the quantity and quality of the environment. 

 
Keywords: Tarjome Roshangar, Karim Zamani, rainfalls, environment.  
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