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چکیده :نویسنده در نوشتار پیش رو ،در تالش است دو
ترجمه از قرآن را (ترجمه سیدعلی گرمارودی و حسین
استادولی) که حائز رتبه اول کتاب سال  1390شده اند؛ ضمن
مقایسه ،در بوته نقد و بررسی قرار دهد .وی در راستای این
هدف ،با بیان آیات سوره حمد و  13آیه از سوره بقره ،هر دو
ترجمه را مطابق با چاپ سوم ترجمه استادولی و چاپ
دوم ترجمه گرمارودی ،بیان کرده و سپس ،دیدگاه خود را
مطرح می سازد.
کلیدواژه ها :ترجمه قرآن ،قرآن ،کتاب سال  ،1390سیدعلی
گرمارودی ،حسین استادولی ،نقد ترجمه.

Review of Quranic translations (4)
Review of Two Selected Quranic Translations
of the Book Festival of 1390
Muhammad Reza Safavi
Abstract: In the following article, the author is
trying to review two translations of the Qur›an
(translated by Seyyed Ali Garmarudi and Hossein Ostadvli) which won the first prize of the
book festival of 2011. In line with this goal, by
stating the verses of Surah Al-Hamad and 13
verses of Surah Al-Baqarah, he compares both
translations based on the third edition of the
translation of Ostadvli and the second edition
of the translation of Garmarudi, and then presents his point of view.
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ّ مقاالت
ّ
)4( القرآنية
نقدية للترمجات
1390 نقد وتدقيق الترمجتني الفائزتني جبائزة كتاب العام
ّ
ّ السيد
حممد رضا الصفوي

مقارنة ترمجتني من القرآن
ُ  حياول الكاتب يف املقال احلايل:اخلالصة
ّ  ترمجة الفائزتان- السـيد عيل الكرمارودي وحسين أسـتاد ويل
ُ
ّ
ّ
 يف اجلمهور ية اإلسالمية يف1390 باملرتبة األوىل جلائزة كتاب العام
. ومن ّمث وضعهما يف بوتقة النقد والتدقيق،إيران
 آيـة مـن سـورة13 ويف سـياق هدفـه هـذا يذكـر آيـات سـورة احلمـد و
ً
ُالبقـرة كمـا وردت يف هاتين الترمجتين طبقا للطبعة الثالثة من ترمجة
ّ  ّمث،أسـتاد ويل والطبعـة الثانيـة مـن ترمجـة الگرمـارودي
يبي رأيه يف
.املوردين
ّ
ّ
 السيد،1390  كتاب العام، القرآن، ترمجة ُالقرآن:املفردات األساسية
. نقد الترمجة، حسني أستاد ويل،عيل الگرمارودي
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بیگمان ترجمۀ قرآن کریم از ارجمندترین کارهایی است که شایستگان فن ترجمه آن را عرضه میکنند؛
آنـان کـه ز بـان قـرآن را میشناسـند و از دانـش فهـم قرآن آنگونه کـه باید ،برخوردارند .در طول تاریخ اسلام
ترجمههایی متین و دقیق به زبان فارسی از قرآن کریم در اختیار اهل ایمان نهاده شده است که از جملۀ
آنها ترجمههای در خور تقدیر و تحسـین دکتر سـیدعلی گرمارودی و ترجمۀ فاضل عزیز و گرامی حسـین
یشـک از فاخرترین ترجمهها به شـمار میآیند؛ ترجمههایی دقیق،
اسـتادولی اسـت .دو ترجمهای که ب 
روان ،وفادار و شیوا.
زیبایی و ادیبانهبودن ترجمۀ جناب آقای گرمارودی عالوهبر دقت و روانی ،مثالزدنی است و صالبت و
استواری ترجمۀ جناب استادولی و بسیاری از افزودههای تفسیری و پانوشتها تحسینبرانگیز است.
هـر دو ترجمـه ممتـاز شـناخته شـدند و رتبـۀ ّاول کتـاب سـال  1390را کسـب کردهانـد؛ شـناختی بجـا و
گزینشی بحق.
جناب استادولی در پینوشت ترجمه مینویسد:
توقع میرود این ترجمه واجد مزایای ترجمههای پیشـین و فاقد نقایص و معایب آنها باشـد.
البته این هدفی است که در نظر بوده ،اما تا چه اندازه توفیق حاصل کرده است ،داوری را بر
عهدۀ اهل نظر و متخصصان فن مینهم.
جنـاب دکتـر گرمـارودی در پینوشـت بـا اذعـان بـه مصوننبـودن ترجمـۀ خویـش از خطاهـای احتمالـی
خواسـتهاند ترجم هشـان نقـد شـود .نهتنهـا ایـن دو بزرگـوار کـه همـۀ مترجمـان بـر ایـن باورنـد که کار بشـری
بهویژه ترجمۀ قرآن نمیتواند تمامعیار باشد و لغزشی در آن دیده نشود.
این مقال بر آن است که ضمن مقایسۀ دو ترجمۀ یادشده به بررسی آنها بپردازد و چنانکه ـ به قول برخی
نپـژوه ـ تـرک اوالیـی دیـده شـد ،آن را یـاد کنـد و هـدف آن اسـت کـه گامـی هر چنـد کوتاه در
از دوسـتان قرآ 
ارتقای ترجمهها بهسوی صالبت بیشتر برداشته شود.
گفتنی است که چاپ سوم ترجمۀ جناب آقای استادولی و چاپ دوم ترجمۀ جناب آقای گرمارودی در
اختیار بود و نقد و بررسی بر اساس این دو چاپ صورت گرفته است.
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َ
َّ َ
حيم.
سم الل ِـه ّالرحم ٰـ ِن ّالر ِ
آیۀ ِ :1ب ِ

گرمارودی :به نام خداوند بخشندۀ بخشاينده.
استادولی :به نام خداوند بخشندۀ مهربان.
َ
َ
َّ ٰ
سـر مهر اسـت .بنابراین ترجمه
بررسـی« :الرحمــن» وصف مبالغه از «رحمة» اسـت و «رحمة» بخشـش از ِ
َّ
1
«الرحم ٰــن» به «بخشنده» که در این دو ترجمه آمده است ،مبالغهبودن در بخشش را منعکس میکند:
ولـی از سـر مهر بـودن را نمیرسـاند .البتـه از آنرو کـه بـرای َّ
«الر ٰ
حمــن» در فارسـی معادلـی کـه همـۀ معنـا را
ِ
برساند یافت نمیشود ،میتوان این کاستی را نادیده گرفت.
ترجم ههـای یادشـده َّ
«الرحيـم» را متفـاوت معنـا میکننـد« :بخشـاینده»« .مهربان»ُ .حسـن ترجمـۀ ّاول در
این است که همچون آیه که «رحمان» و «رحیم» از یک مصدر گرفته شدهاند ،ترجمه نیز آن دو را از یک
ریشه آورده است .بر خالف ترجمۀ دوم که این همسانی در آن رعایت نشده است .شاید دلیل این باشد
کـه ترجمـۀ دوم «رحیـم» را صفـت مشـبهه دانسـته و «مهربـان» را بـا صفت مشـبهه همخوانتـر میداند ،در
حالی که «بخشاینده» معنای اسم فاعلی دارد.
دربارۀ اینکه «رحیم» وصف مبالغه یا صفت مشـبهه باشـد دو نظر بیان شـده اسـت .عدهای از مفسـران

همچـون امیناالسلام طبرسـی در مجمعالبیـان 2و شـیخ طوسـی در التبیـان 3و ابـنعاشـور در التحریـر و
التنو یـر 4و عـدهای از لغتشناسـان همچـون ّفیومـی در المصبـاح المنیـر 5تصر یـح میکننـد کـه «رحیـم»
وصـف مبالغـه اسـت .از سـیبویه نیـز حکایـت شـده اسـت کـه «رحیـم» وصف مبالغه اسـت 6.ابـنمنظور
از جوهـری حکایـت میکنـد کـه «رحمـان» و «رحیـم» هـر دو از صیغههـای مبالغهانـد 7.برخـی از مفسـران
همچـون عالمـه طباطبایـی بـر ایـن باورنـد کـه رحیـم صفـت مشـبهه اسـت 8.بـه نظـر میرسـد در ایـن مورد
تبعیـت از اهللغـت و مفسـرانی همچـون طبرسـی و ادیبانـی چـون سـیبویه کـه متخصـص در لغـت و
ادبیـات عـرب شـناخته شـدهاند ،اولـی اسـت؛ بهویـژه کـه دانشـمندان علـم صـرف تصریـح میکننـد کـه
صفت مشـبهه از فعل الزم گرفته میشـود 9و بیگمان َ«ر ِح َم» فعلی متعدی اسـت .در عینحال صفت
مشبههشمردن آن را نمیتوان بر مترجم خرده گرفت؛ زیرا در میان مفسران و اهللغت بیطرفدار نیست.
 .1بخشنده کسی که میبخشد و داد و دهش بسیار میکند( .لغتنامه دهخدا)
 .2مجمع البيان ،ج ،1ص .90
 .3التبيان ،ج ،5ص .286
 .4التحرير و التنوير ،ج ،1ص .168
ج  ،2ص .223
 .5المصباح المنير ،
ج  ،2ص .561
 .6الكشاف ،
 .7لسان العرب ،ج ،12ص .231
 .8الميزان ،ج ،1ص .18
 .9النحو الوافی ،ج ،3ص .285
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حمـن َّ
َّ ٰ
حيم»« ،گسترده
الر ِ
جناب آقای استادولی در پانوشت تذکر میدهد که مطابق قواعد میبایست «الر ِ
رحمت همیمهربان» ترجمه شود .گویی منظور ایشان از قواعد این است که َّ
«الر ٰ
حمـن» وصف مبالغه
از رحمـت و َّ
«الرحيـم» صفـت مشـبهه از آن مصـدر اسـت کـه حا کـی از دوام و ثبـوت میباشـد .بنابرایـن
ً
ً
مناسـب اسـت کـه ّاوال در هـر دو معنـای رحمـت آورده شـود .ثانیـا بـه «مهربـان» قید «همی» افزوده شـود تا
«الرحم ٰـن َّ
حاکی از دوام باشد ،ولی از آنرو که ترجمۀ َّ
حيم» به «بخشندۀ مهربان» معمول شده است،
الر ِ
ِ
همین را برمیگزیند و آن دقت را الزم نمیشمرد.
َ
َ ُ َّ
العال َ
مين
الحمد ِلل ِـه َر ِّب
آیۀ :2
گرمارودی :سپاس ،خداوند ،پروردگار جهانيان را.
استادولی :سپاس و ستايش ویژۀ خداى یکتا پروردگار جهانيان است.

بررسی:
 .1ترجمۀ نخسـت «حمد» را سـپاس و ترجمۀ دوم آن را «سـپاس و سـتايش» معنا میکند .از دیدگاه اهل
ُ
لغت هر دو معنا درست است؛ چون «حمد» در معنای ثنا (ستایش) و نیز شکر (سپاس) به کار میرود.
البتـه علمـای لغتشـناس تصر یـح میکننـد کـه حمـد عـام و شـکر خـاص اسـت؛ 10یعنـی در حمـد کافی
است که حمدشونده کار نیکی کرده باشد ،ولی شکر آنگاه است که کار نیک نعمتی برای شکرکننده
به شمار آید .بنابراین حمد را همواره میتوان ستایش معنا کرد ،ولی آنجا که کار نیک نعمتی برای حمد
کننده بهحساب نیاید ،نمیتوان آن را شکر (سپاس) معنا کرد؛ مانند:
َ ُ َّ َّ
ُ
َ َ
ًََ ََ َ ُ َُ َ ٌ
ريك ِفي ُ
لك (إسراء)111 :
الحمد ِلل ِـه الذي لم َي ّت ِخذ ولدا ولم يكن له ش
ق ِل
الم ِ
گرمارودی :بگو سـپاس خداوند را كه نه فرزندى گزيده اسـت و نه او را در فرمانروايى انبازى
است!

اسـتادولی :بگـو سـپاس و سـتایش و یـژۀ خدایـی اسـت كـه فرزنـدى نگرفتـه و در ُملـک و
پادشاهی شریکی ندارد.
در ایـن آیـه خـدا از آنرو کـه فرزنـدی نگرفتـه اسـت و شـریکی نـدارد و کمککاری برای او نیسـت ،بایسـتۀ
حمـد و ثنـا دانسـته شـده اسـت ،ولـی از آنرو کـه ایـن ویژگیهـا نعمتـی بـرای انسـان بـه شـمار نمیآیـد،
نمیتوان «حمد» در این آیه را به «سـپاس» که معادل شـکر اسـت معنا کرد .بنابراین ترجمۀ جناب آقای
گرمـارودی جـای ایـراد دارد و ترجمـۀ آقـای اسـتادولی نیـز کـه َ
«حمـد» در ایـن آیـه را بـه «سـپاس و سـتایش»
معنا میکند ،موجه به نظر نمیرسـد .بهتر آن بود که در اینجا به «سـتایش» ترجمه میشـد ،نه «سـپاس»
و نه «سپاس و ستایش».
 .10مفردات ألفاظ القرآن ،ص .256
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َ ُ َّ
«الحمـد ِللـ ِـه» در سـورۀ حمـد را انشـایی و آقـای اسـتادولی آن را خبـری معنـا
 .2آقـای گرمـارودی جملـۀ
میکند؛ چراکه عبارت «سپاس خداوند پروردگار جهانيان را» در فارسی قالب برای انشای سپاس است
و عبـارت «سـپاس و سـتايش و یـژۀ خـداى یکتـا ،پـروردگار جهانيـان اسـت» قالـب بـرای اخبـار از حمـد و
َ ُ َّ
«الحمـد ِلل ِــه» در اینجـا رواسـت ،ولـی در مـواردی خبریبـودن آن متعین
سـپاس اسـت .هـر دو معنـا بـرای
َ ُ َّ
َ
«الحمد ِلل ِـه» در آغاز سورۀ انعام:
است؛ مانند:
َ َ
َ ُّ ُ
َ ّ َ ُ َّ َّ َ َ َ
َ َ
َ
الحم ُـد ِل ّلـ ِـه ّالـذي َخ َل َـق َّ
ذيـن كفـروا ِب َر ّ ِب ِهـم
مـات والنـور ثـم ال
الس
ـماوات َواألرض َو َج َعـل الظل ِ
ِ
َيعد َ
لون.
ِ
گرمـارودی :سـپاس خداونـد را كـه آسـمانها و زميـن را آفريـد و تاريكىهـا و روشـنايى را پديـد
آورد .آنگاه كافران براى پروردگار خود همتا مىتراشند.
از آنرو انشای حمد در اینجا مناسب نیست که آیه در مقام استدالل بر توحید است و در مقام استدالل
َ ُ َّ
انشای حمد و مانند آن جایگاهی ندارد .بنابراین ترجمۀ آقای گرمارودی از
«الحمد ِلل ِـه :سپاس خداوند
را» که بهصورت انشایی است موجه نیست.
نکتۀدیگر اینکه بعید مینماید که خداوند سپاسگوی خود باشد؛ یعنی ابراز کند که از خود سپاسگزارم
که چنین و چنان کردم یا این و آن را دارم .پس در آیاتی که حامد خداوند است ،ترجمۀ حمد به سپاس
مناسب نیست .مانند:
َ
َ ُ
مد ل َّلـه َّالذي َل ُه ما في َّ
ماوات َ
رض(َ .س َبأ)1 :
األ
ي
ف
ما
و
الس
ِ
ِ
ِ
الح ِ ِ
ِ

گرمارودی :سپاس خداوند را كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست.

استادولی :سپاس و ستایش خدای یکتا راست كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است
از ِآن اوست.
بیگمـان ملکیـت خـدا بـر آسـمانها و زمیـن نعمتـی برای خدا به حسـاب نمیآید .پس «حمـد» در اینجا
نمیتواند به معنای شکر و سپاس باشد .عالوهبر اینکه سپاسگزاری خدا از خود موجه نمینماید .آری
ثنا و ستایش خداوند از خویش معقول است .در دعاها میخوانیم:
َّ َ ُ َ َ
َ َْ
َ ْ
11
َجل ث َناؤك أ ْن َت ك َما أث َن ْي َت َعلى َنف ِسك.
بنابراین مناسب آن بود که «حمد» در این آیه ثنا و ستایش ترجمه شود ،نه «سپاس» که آقای گرمارودی
آورده و نه «سپاس و ستایش» که آقای استادولی آورده است.
َ
«َ .3ر ِ ّب العالميـن» صفـت بـرای «اهلل» اسـت و بـه دلیـل حمـد الهـی اشـاره دارد؛ چراکـه صفـت مشـعر بـه
 .11كافی ،ج ،3ص .469
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علیـت اسـت؛ یعنـی از آنرو سـتایش از ِآن خداسـت کـه او پـروردگار جهانیـان اسـت ،ولـی ترجمههـای
مذکور هیچ اشعاری به این معنا ندارند.
ّ
َ
ين.
آیۀ  :4ما ِل ِك ي ِوم الد ِ

گرمارودی :مالک روز پاداش و كيفر.
استادولی :دارندۀ روز جزا.

بررسـی :تفـاوت چشـمگیری میـان دو ترجمـه دیـده نمیشـود .از یـک نظـر ترجمـۀ نخسـت اولویـت دارد و
آن روشـنتربودن معنـا بـرای مخاطـب عـام اسـت و اختصـار ،اولویـت ترجمـۀ دوم اسـت .اگرچـه اختصـار
در ترجمۀ قرآن آنگاه مطلوب است که با هدف ترجمه که تفهیم معنا به مخاطب است سازگار باشد.
ّ َ َ ُُ َ ّ َ
اك َن َ
ست ُ
عين.
آیۀ ِ :5إياك نعبد و ِإي
گرمارودی :تنها تو را مىپرستيم و تنها از تو يارى مىجوييم.
استادولی[ :بار الها] تنها تو را مىپرستيم و تنها از تو يارى مىجوييم.
بررسـی :هـر دو ترجمـه «إسـتعانة» مصـدر َ«نس َـت ُ
عين» را یـاری جسـتن معنـا میکننـد ،ولـی بهتـر آن بـود کـه
ً
بکـردن را معـادل آن قـرار میدادنـد؛ چراکـه جسـتجوکردن غالبـا در معنـای
یار یخواسـتن یـا یـاری طل 
تالشکـردن بـرای یافتـن و بهدسـتآوردن ،تفحصکـردن و کاوشکـردن بـه کار مـیرود ،در حالـی کـه
شکـردن بـرای بهدسـتآوردن یـاری خـدا و تفحـص و کاوشکـردن بـرای آن نیسـت،
اسـتعانت از خـدا تال 
بلکه مجرد درخواستکردن است.
الم َ
الص َ
اهد َنا ِّ
راط ُ
ست َ
قيم.
آیۀ ِ :6
گرمارودی :راه راست را به ما بنماى.
استادولی  :ما را به راه راست هدایت کن.
«اهدنـا» نشـاندادن و بـهاصطلاح ارائـۀ طریـق معنـا شـده اسـت ،ولـی
بررسـی :در ترجمـۀ ّاول «هدایـة» در ِ
بهتـر ،بلکـه متعیـن اسـت کـه هدایـت در اینجـا توفیـقدادن و راهبریکـردن و ماننـد اینهـا معنـا شـود؛
چرا کـه هدایـت در اینجـا ایصـال بـهمطلوب اسـت ،نه ارائـۀ طریق؛ زیرا خداوند آنگونه کـه باید ،با بعثت
پیامبران و فرسـتادن کتابهای آسـمانی بهویژه ارسـال پیامبر(ص) و فروفرسـتادن قرآن کریم راه درسـت
را بهبهتریـن وجـه نشـان داده اسـت و در راهنمایـی بشـر هیچچیـزی را فروگـذار نکـرده اسـت و معنـا نـدارد
چیـزی را کـه خـدا بـهبهتر یـن وجـه در اختیار بشـر نهاده اسـت از او درخواسـت شـود .این ترجمـه در موارد
بسیاری هدایت را که ایصال بهمطلوب است ارائۀ طریق معنا میکند؛ مانند:
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َل ْي َس َع َل ْي َك ُه ُ
داه ْم َو ِلك َّن َ
اهَّلل َي ْهدي َم ْن َيشاء( .بقره)272 :
گرمـارودی :رهنمـود آنـان بـا تـو نيسـت ،بلكه خداوند اسـت كـه هر كس را بخواهـد راهنمايى
مىكند.
ایـندر حالـی اسـت کـه رهنمـودن و راهنماییکـردن مـردم بـر عهـدۀ پیامبـر و وظیفۀ الهی اوسـت .چگونه
ممکن است خدا به آن حضرت بفرماید راهنمودن آنها بر عهدۀ تو نیست که خود به آن حضرت فرمود:
َ َ
لى ِص ٍ ُ َ
ِإ ّن َك ل َتهدي ِإ ٰ
قيم.
راط مست ٍ

گرمارودی :بىگمان تو به راهى راست راهنمايى مىكنى.
پیشـنهاد ایـن اسـت کـه هدایـت در آیـات قـرآن آنگاه کـه ایصـال بـهمطلـوب اسـت بـه رهبـری کـردن ،بـه
راهآوردن ،در مسـیرنهادن و ماننـد اینهـا معنـا شـود .پـس اگـر در ترجمـۀ آیـۀ  272بقـره نوشـته شـود« :بـر تـو
نیست که آنان را به راه درست بیاوری (ایمان را در قلبشان نهی)» یا «بر تو نیست که آنان را در راه درست
بنهی [بلکه بر عهدۀ توست که آنان را راه بنمایی]» ایرادی به وجود نمیآید.
الص َ
الم َ
«اهد َنـا ِ ّ
ـراط ُ
سـت َ
قيم» عرضـه
مترجـم گرامـی آقـای گرمـارودی در پاورقـی ترجمـۀ دیگـری را بـرای ِ
میکنـد« :مـا را بـه راه راسـت اسـتوار بـدار» .ترجمـۀ مزبـور در صـدد رفـع ایـن ایراد اسـت که کسـی که سـورۀ
حمـد را میخوانـد و خـدا را بـا صفـات یادشـده در ایـن سـوره میشناسـد و بـه توحیـد عبـادی و افعالـی
رسـیده اسـت ،انسـانی هدایتیافته اسـت و معنا ندارد که درخواسـت هدایت کند .بنابراین باید گفت
«اهدنا» پایداری بر هدایت است ،نه اصل هدایت.
که مراد از «هدایت» در ِ
ثبـوت بر فعل
درسـتی ایـن ترجمـه در گـرو آن اسـت کـه در لغـت و ادبیـات اثبات شـود که فعل در معنای ِ
نکـه بـر قـدرت بـر فعـل و ارادۀ بـر فعل و اشـراف بر فعلبه کار مـیرود 12،ولی اهلادب و
بـه کار مـیرود؛ چنا 
لغت این معنا را برای فعل یاد نکردهاند.
«اهدنـا» را «هدایـت کـن» ترجمـه میکنـد .از آنرو کـه هدایتکـردن در فارسـی در ایصال
آقـای اسـتادولی ِ
ب ه مطلوب نیز به کار میرود ،بر ترجمه ایرادی وارد نیسـت .البته خواننده خود باید بهفراسـت دریابد که
مراد از هدایت در اینجا ایصال بهمطلوب است ،نه ارائۀ طریق که بعید است مخاطب عام به این معنا
توجه کند.
َ َ
َ َ ََ ّ
ذين َأ َنع َ
الض ّال َ
راط ّال َ
مت َع َليهم َغير َ
ين.
غضوب عل ِيهم ول
الم
آیۀ ِ :7ص
ِ
ِ
ِ

گرمارودی :راه آنان كه به نعمت پروردهاى ،كه نه بر ايشان خشم آوردهاى و نه گمراهاند.
اسـتادولی :راه آنـان كـه نعمتشـان دادى (ماننـد انبیـا و اولیـا) كـه آنـان نه کسـانی هسـتند که
 .12ر.ک به :مغنی اللبيب ،ج ،2ص .688
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مورد خشم قرار گرفتهاند (مانند یهود) و نه گمراهاند (مانند نصارا).
بررسـی  :نکتـه مثبـت و در خـور تحسـین در هـر دو ترجمـه آن اسـت کـه بـر خلاف بسـیاری از مترجمـان به
َّ
َ
َ
«ال َ
ذين» اسـت ،در حالی که
یر» برای
جایگاه نحوی «غیر» توجه شـده اسـت و آن صفت یا بدلبودن «غ ِ
َ
َ
«غير َ
غضوب َعل ِيهم  »...را چنین ترجمه کردهاند« :نه راه کسـانی که بر آنان
الم
ِ
بسـیاری از مترجمان که ِ

خشم گرفتی» ،در این نوع ترجمهها «غیر» همانند «ال»ی عاطفه معنا شده است و کلمۀ «صراط» نیز در
عبـارت مقـدر شـمرده شـده اسـت کـه هیچ کدام موجه نیسـت 13.گویـی عبارت اینگونه اسـت« :ص َ
راط
ِ
َ
َ
َ ّ
ين»؛ مانند اینکه گفته شـود«َ :رأیتُ
َّالذي َـن َأ َنعم َ
ـت َع َليهـم ال ص َ
الض ّال َ
ـراط َ
ـوب َعل ِيهم َول ِصـراط
المغض
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ً
ُ ُ
مجاهد» یا مانند این آیه:
سـل ًما غ َیر
ٍ
زیدا ال خالدا» ،در حالی که آیه نظیر این عبارت اسـت« :ال أ ِح ّب ُم ِ
َ
َ
«فيها أ ْن ٌ
ماء غ ْي ِر ِآس ٍن :در آن جويبارهايى از آبى است كه نمىگندد»( .گرمارودی)
هار ِم ْن ٍ
اما تفاوت دو ترجمه .1 :بیگمان ترجمۀ نخست خوشخوانتر و دریافت معنا از آن آسانتر است .2 .در
ّ
ترجمـۀ دوم یهـود از مصادیـق «مغضـوب علیهم» و نصارا از مصادیق «ضالین» شـمرده شـده اسـت .این
ً
معنـا چنـدان وجیـه نیسـت؛ ز یـرا ّاوال سـورۀ حمـد نخسـتین سـوره 14یـا از سـورههای نخسـتین اسـت که در
مکه نازل شد 15و در آن زمان ،پیامبر(ص) هیچ مواجههای با آنان نداشت و از آنان در آن زمان دعوتی به
اسالم نکرد تا بر اثر نپذیرفتن مغضوب خدا شوند یا گمراه نامیده شوند؛ و اگر ناظر به گذشتۀ آنها باشد،
َ
ً
غضـوب َعل ِيهم» و
یتـوان نـه همـۀ یهـود را مغضـوب دانسـت و نـه همـۀ نصـارا را گمـراه 16.ثانیـا تقابـل َ«م
نم 
ِ
ّ
«ضالين» نشان میدهد که گروهی مورد خشم قرار گرفتند ،در حالی که گمراه نبودند؛ یعنی راه درست
را شـناختند و حقیقـت را دریافتنـد ،ولـی نپذیرفتنـد .اینـان مـورد خشـم الهـی هسـتند و در مقابل گروهی
هسـتند کـه بـ ه عللـی حـق را نیافتنـد .در نتیجـه گمـراه بودنـد ،ولی از آنرو کـه قاصر بودند نـه مقصر ،مورد
خشم الهی قرار نگرفتند و این دو صورت هم در یهود یافت میشود و هم در نصارا و هم در غیر آنان.
شـاید روایاتـی کـه در تفسـیر ایـن آیـه آمـده اسـت منشـأ ایـن تفسـیر باشـد ،در حالـی کـه برخـی از روایـات
«مغضـوب علیهـم» را ناصبیهـا و ضالیـن را یهـود و نصـارا تفسـیر میکنـد 17.اگـر بناسـت بـه روایاتـی در

ترجمه و تفسیر این آیه تمسک شود ،نباید روایت ذیل را از نظر دور داشت:
َ ْ
ْ
َ َْ ْ ْ َ َ
َ ْ ْ ُ
عاذ ٌة م ْـن َأ ْن َي ُك َ
ريـن ْال ُم ْس َـت ِخ ّف َ
كاف َ
ين ِب ِـه
ـون ِم َـن ال ُمعا ِن
ـوب علي ِهـم» اسـت
«غ ْي ِـر ال َمغض
ديـن ال ِ
ِ
ِ
َ
ٌ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ُّ
َ
َ
ََ ّ
الض ّ ِال َ
ذين ضلوا َع ْن َس ِب ِيل ِه ِم ْن غ ْي ِر َم ْع ِرف ٍة
ين» ْاع ِتصام ِمن أن يكون ِمن ال
َو ِبأ ْم ِر ِه َو َن ْه ِي ِه ؛ «ول
ج  ،1ص .52
 .13ر.ک به :البحر المحيط ،
 .14ر.ک به :مجمع البيان ،ج ،10ص .613
 .15ر.ک به :التحریر و التنویر ،ج ،1ص .134
 .16ر.ک به :سورۀ آلعمران :آیۀ  113و .199
 .17البرهان فی تفسير القرآن ،ج ،1ص .107
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ً
ون َأ َّن ُه ْم ُي ْحس ُن َ
َو ُه ْم َي ْح َس ُب َ
ون ُص ْنعا.
ِ

18

مفاد روایت
ََ
َْ َْ ْ ُ
ْ
ْ
وب علي ِهم» در حقیقت به خدا پناه میبرد از اینکه در زمرۀ عنادورزان
وقتی انسان میگوید« :غي ِر المغض ِ
َ
ّ
ّ
کفرپیشـهای باشـد که امرونهی خدا را سـبک میشـمرند و چون َ«ول الض ِال َ
ين» میگوید ،به خدا تمسـک
میجو یـد از اینکـه جـزء دسـتهای باشـد کـه بـدون شـناخت از راه او منحرف شـده و میپندارند که کاری
نیک میکنند.
ّ
َ
َْ ُ
«ضال َ
ين» را نشان میدهد که ضالین را کسانی میداند
وب َعل ْي ِه ْم» و
ِ
این روایت بهروشنی تقابل «مغض ِ

که حق را نشناختهاند ،ولی مغضوبین آناناند که بهرغم شناخت حق با آن به مخالفت برخاستهاند.

سورۀ بقره

َ
َ
ذٰ َ
تا� لا َر ي� َب� ف� ي� ِه ُه ًدى ِل ُلم ّتَ� ق� ي� نَ�ّ ٢ال ذ ي�� نَ� يُ��ؤ ِم ن� نَ
الك� ُ
الرحم ٰـ ن� َّ
سم ّالل ِـه َّ
و�
ك
ل
�
الم١
م
ح�
الر
ِ
ِ
ِ
ي
ِب� ِ
ب
أُ
َ ُ ق نَ ِ َّ ةَ َ ّ َ �زَ ق ُ ُ ن ف ق نَ َ َّ ذ َ ُ �ؤ ن نَ أُ َ َ
َ
َ
َ
َ
بِ�ال�غ ي� بِ� و ي�� ي�مو� الصلا� و ِمما ر ��ناهم ي�� ِ��و� ٣وال ي�� ن� ي� ِم�و� بِ�ما ��ن�ز ِ ل ِإ�ل ي�ك وما ��ن�ز ِ ل ِم ن�
ُ
ُ
آ
ن َّ َأ ٰ َ ُ
ق ن نَ أ ٰ َ َ ُ ً
ُ
َ َ
الم ف�ل نَ
ُ
حو�٥
ولـ ِئ�ك ع ٰلى هدى ِم� ر ِب� ِهم و�
ق� ب� ِلك َو ِب�ال� ِخ� َر ِة� هم ي� ِو��و�� ٤
ولـ ِئ�ك ه ُم ِ
ٰ َ
لم َّت َ
فيه ُه ًدى ِل ُ
الك ُ
تاب ال َر َ
قين
يب ِ
آیۀ  :1ذ ِلك ِ
گرمارودی :اين (آن) كتاب (است كه) هيچ ترديدى در آن نيست.
استادولی :این کتاب باعظمت شکی در آن نیست (که از سوی خدا نازل شده و) رهنمودی
برای پروا پیشـگان اسـت (زیرا تنها کسـانی از رهنمود آن بهره میجویند که در راه پا کی گام
نهند).

ٰ َ
ٰ َ
ـاب ال َر ي َ
الكت ُ
فيـه» چنـد وجـه ادبـی را برمیتابـد؛ از جملـه« ،ذ ِلـك» مبتـدا و
ـب ِ
بررسـی :جملـۀ «ذ ِلـك ِ
ٰ َ
الك ُ
ـاب» عطـف بیـان و «ال َر ي َ
«الكت ُ
تـاب» مبتـدا ،و خبـر و جملـۀ
ـب في ِـه» خبـر مبتـدا .دیگـر وجـه« ،ذ ِلـك ِ
ِ

«ال َر ي َ
«الکتـاب» .نگاه به ترجمۀ نخسـت با توجه به محتـوای پرانتزها (اين آن كتاب
ـب في ِـه» حـال بـرای ِ
است كه هيچ ترديدى در آن نيست) بر اساس وجه ّاول ادبی است و با حذف پرانتزها (اين كتاب هيچ
ترديدى در آن نيست) برابر دومین وجه ادبی است.

دربارۀ این ترجمه دو گونه قضاوت میشـود .1 :چون تلقی عموم این اسـت که آنچه در پرانتز و مانند آن
است افزودۀ مترجم است ،چنین قضاوت میکنند که مترجم با افزودن پرانتزها معنای آیه را تغییر داده
اسـت؛ چون معنای آیه با توجه با پرانتزها و بدون در نظرگرفتن آنها متفاوت اسـت .2 .مترجم با فراسـت
و هنرمندانه هر دو وجه ادبی آیه را منعکس کرده است.
 .18تفسير نور الثقلين ،ج ،1ص .24

 187آینۀپژوهش
سال سیودوم ،شمـــارۀ ّاول ،فـروردین و اردیبــهشت1400

241

باتک یسرربودـــقن
( ینآرق یاه همجرت  تشاگندقننن

ترجمـۀ جنـاب آقـای اسـتادولی خواننـده را بـه چنـد نکتـه توجـه میدهـد .1 :بـ ه کارگیـری اسـم اشـارۀ دور
ٰ َ
(ذ ِلـك) بـرای اشـاره بـه نزدیـک بـرای بیان عظمت مش ٌـارالیه اسـت .2 .مقصود از نبود شـک در قرآن ،نبود
شـک در الهیبـودن آن اسـت .3 .قـرآن بـرای هدایـت همگان اسـت ،ولی پا کان از آن بهـره میبرند؛ یعنی
«الم» در «للمتقین» «الم» منفعت است ،نه «الم» تعلیل.
بـر نـکات یادشـده ایـرادی وارد نیسـت ،ولـی ایـن پرسـش مطـرح میشـود کـه چـرا در مـوارد مشـابه ایـن
توضیحات نیامده است؛ مانند آیات نخستین سورۀ نمل:
َ
لك ُ
آيات ُالق ِ َ
لم ِؤم َ
شرى ِل ُ
تاب ُمبين * ُه ًدى َو ُب ٰ
نين.
ِت
رآن و ِك ٍ
ٍ

استادولی :اينها آيات قرآن و كتابى روشن است كه هدایت و بشارت براى مؤمنان است.
ٰ َ
َ
« ِتلـك» در اینجـا نظیـر «ذ ِلـك» در سـورۀ بقـره اسـت ،ولـی در ترجمـۀ آن قیـد عظمـت نیامـده اسـت و نیـز
َُ
ُ ً
ُ
ـرى ِل ُ
«ه ًـدى َو ُبش ٰ
لم ّتقي َـن» در سـورۀ بقـره اسـت ،ولـی توضیح مزبـور در آن نیامده
«هـدى ِل
لم ِؤمني َـن» نظیـر
اسـت .همچنین در مواردی که قرآن با وصف «ال َ
ریب فیه» آمده ،بیان نشـده اسـت که از چه حیث در
آن تردید نیست؛ مانند آیۀ ذیل:
َ
َ
َ
العال َ
الكتاب ال َر َ
مين( .سجده)2 :
فيه ِمن َر ِّب
يب ِ
تفصيل ِ ِ
اسـتادولی :شـرح و تفصیل (احکام و دسـتورات الهی) اسـت ،شـکی در آن نیست و از سوی
پروردگار جهانیان است.
یشـود کـه در بسـیاری از ترجمههـا از آن غفلـت شـده اسـت و آن ایـن
نکتـه :در ایـن ترجمـه دقتـی دیـده م 
َ
العال َ
مين» قید و متعلق «ال َر َ
فيه» شمرده نشده است که اگر چنین
است که در این ترجمه ِ«من َر ِ ّب
يب ِ
َ
َ
ـب في ِـه أ ّن ُـه ِمن َر ّب العال َ
بـود ،بایسـتی عبـارت اینگونـه میبـود« :ال َر ي َ
ميـن» .پس این قبیـل ترجمهها« :در
ِ
آن هيچ ترديدى نيست كه از سوى پروردگار جهانيان است» موجه نیست.
َ
َ َ
َ َّ َ
َ
الة َوم ّما َر َز ُ
ّ َ ُ
قناهم ُي ِنفقون.
يب َو ُيقيمون الص
ِ
آیۀ  :3الذين ي ِؤمنون ِبالغ ِ
گرمـارودی :همـان كسـانى كـه «غيـب» را بـاور و نمـاز را بـر پـا مىدارنـد و از آنچـه بـه آنان روزى
دادهايم مىبخشند.
اسـتادولی :آنـان کـه بـه غيـب ایمـان دارند و نماز را برپا مىدارنـد و از آنچه روزى آنان کردهايم
(از مال و جاه و علم ،در راه خدا) انفاق میکنند.
َ
بررسـی :هر دو ترجمه «الغيب» را به «غیب» که به معنای پوشـیده و نهان اسـت معنا میکنند .بیتردید
مخاطـب از آن معنایـی دریافـت نمیکنـد و از خـود میپرسـد ایمـان بـه پوشـیده و نهـان کـه از صفـات
از تقواپیشـگان اسـت بـه چـه معناسـت؟ آیـا نهانـی خـاص موردنظـر اسـت یـا همـۀ نهانهـا؛ اگـر نهانـی
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خاص باشـد ،آن چیسـت؟ و اگر همۀ نهانها باشـد نمیتواند از صفات تقواپیشـگان به شـمار آید؛ چون
باورداشتن یا باورنداشتن به اکثر قریب بهاتفاق نهانها رابطهای با تقواپیشگی ندارند.
جناب آقای استادولی به این ابهام توجه نشان میدهد و در پاورقی مینویسد:
یعنی امور نامحسوس و نادیدنی مانند خدا ،روح ،قیامت و فرشتگان؛ و امور محسوس ولی نادیده مانند
مهدی موعود(ع).
َ
در ایـن پاورقـی بـرای «الغيـب» دو معنـا یـاد میکنـد .1 :چیزهایی که به حس نمیآیند و دیده نمیشـوند.
 .2چیزهایـی کـه محسـوس هسـتند ،ولـی دیـده نمیشـوند .آنگاه چنـد مصـداق بـرای معنـای ّاول و یک
مصداق برای معنای دوم یاد میکند.
ایـن توضیـح تـا حـدودی از ابهـام میکاهـد ،ولـی آن را نمیزدایـد؛ زیـرا مترجـم محترم مصادیـق را با کلمۀ
«مانند» بیان میدارد و این نشان میدهد مصادیق دیگری هم هست .بنابراین این سؤال باقی میماند
که مصادیق دیگر چیسـت؟ وانگهی فرشـتگان و قیامت را از امور نامحسـوس و نادیدنی به شـمار آوردن
موجـه نیسـت؛ چـون قیامـت را پـس از چنـدی همـگان خواهنـد دیـد .قیامـت نیـز همچـون دیگـر حـوادث
یشـود و آنگاه که روی داد ،همگان آن را میبینند .عالوه بر این ایمان به
آینده اسـت که اکنون دیده نم 
آخـرت در آیـۀ  4آمـده اسـت«َ :و باآلخ َـرة ُهم يوق َ
نون» .پس بعید اسـت که قیامـت از مصادیق «الغیب» در
ِ
ِ ِ ِ
َ َ
ُ
يب» باشد .فرشتگان نیز بهتصریح قرآن قابلرؤیت هستند که خدا فرمود:
جملۀ «ي ِؤمنون ِبالغ ِ
ُ
ـدر ِة ُ
*عن َـد ِس َ
َل َقـد َر ُآه َن َزل ًـة أ ٰ
الم َنته ٰـى :سـوگند کـه او (پیامبـر) جبرئیل را در فرودی دیگـر نیز [در چهرۀ
خرى ِ
ُ
حقیقیاش] مشاهده کرد * نزدیک آن درخت کنار که در انتهای آسمانهاست( 19.نجم 13 :و )14
مترجم گرامی «روح» را نیز از مصادیق غیب شـمرده اسـت ،ولی معلوم نیسـت مراد از روح چیسـت .اگر
مـراد روح انسـانی باشـد ،بـا ایـن مشـکل مواجـه اسـت کـه در هیـچ آیـهای ایمـان بـه روح انسـانی از صفات
مؤمنان و تقواپیشگان به شمار نیامده است.
به نظر میرسد در آیه ابهامی نیست تا نیاز به این تفسیرها و تعیین مصادیق مبتنی بر حدس و مانند آن
َ
َ
باشد؛ زیرا «ال» در «الغیب» استغراق صفات است و «الغیب» در اینجا به معنای غیب کامل و مطلق
اسـت که یک مصداق هم بیشـتر ندارد و آن خداوند متعال اسـت؛ چراکه دیگر نهانها نسـبی هسـتند.
مرحوم بالغی به این نکته توجه داشته و در معنای آیه نوشته است:
«اى پيامبـر( ،متقيـان) همـان كسـانى هسـتند كـه بـه غيب (همان غيـب مطلق ،يعنىخداى پوشـيده از
 .19ر.ک به :الميزان ،ج ،19ص .31
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ابصار و انظار) مىگروند».
ُ
ُ
َ
لى ُه ًدى ِمن َر ّبهم َوأول ٰـ ِئ َك ُه ُم ُ
آیۀ  :5أول ٰـ ِئ َك َع ٰ
الم ِفلحون.
ِِ
20

گرمارودی :آنان از (سوى) پروردگارشان به رهنمودى رسيدهاند و آناناند كه رستگارند.

استادولی :آنان از سوى پروردگار خویش هدایتی خاص یافتهاند و آناناند كه رستگارند.
َ ٰ ً
لى ُهدى ِمن َر ّ ِب ِهم» با آیه فاصله گرفتهاند و در حقیقت مفاد آیه را بیان
بررسـی :هر دو ترجمه در بیان «ع

کرده و بر خالف رویه به ترجمۀ مفهومی و ب ه تعبیر دیگر به ترجمۀ آزاد روی آوردهاند.

یشـود .هدایـت بـه مرکـب یـا بلندایـی تشـبیه شـده اسـت که
توضیـح :در آیـۀ شـریفه نوعـی تشـبیه دیـده م 
ش روی خود را
متقیان بر آن قرار گرفتهاند و این معنا را میرساند که هدایتیافتگان به هدایت الهی پی 
بهخوبی مینگرند و راه را از بیراهه تشخیص میدهند .این معنا در ترجمههای مذکور دیده نمیشود.
جناب آقای گرمارودی در پاورقی به این فاصله اعتراف میکند و مینویسد:
در اصل «آنان بر رهنمودى از پروردگار خویشاند» .گویی چون این عبارت در فارسی معمول و متعارف
نیست ،مترجمان را واداشته است که آن را برنگزینند و به ترجمۀ مفهومی و آزاد روی آورند.
َ
َّ َّ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َ ُ
واء َعل ِيهم أ أنذرت ُهم أم لم ت ِنذ ُرهم ال ُي ِؤمنون.
آیۀ ِ :6إن الذين كفروا س
گرمـارودی :بىگمـان بـر كافـران برابـر اسـت؛ چـه بيمشـان دهـى يـا بيمشـان ندهـى ،ايمـان
نمىآورند.
اسـتادولی :بىشـک آنـان کـه کفـر ورزیدنـد [و بـر کفـر خـود اصـرار میورزنـد ،ماننـد ابوجهـل و
امثال او] بر آنها یکسان که بيمشان دهى يا بيمشان ندهى ،ايمان نخواهندآورند.
بررسـی :در بـارۀ آیـه ایـن پرسـش خودنمایـی میکند که چگونه خداوند میفرماید هشـدار پیامبـر بر کافران
بیاثـر اسـت ،در حالـی کـه بسـیاری از کافـران در پـی تلاش آن حضـرت ایمـان آوردنـد .وانگهـی اگـر خـدا
بفرماید« :انذار پیامبر در کافران بیثمر است» ،این سؤال مطرح است که چرا خداوند پیامبر را بهرسالت
فرسـتاد؟! ترجمـۀ نخسـت نـه در متـن ترجمـه و نـه در پاورقـی بـه پاسـخ ایـن سـؤال نپرداختـه اسـت ،ولـی
جناب آقای اسـتادولی با توضیحی کوتاه درصدد پاسـخ به شـبهۀ یادشـده اسـت .ایشـان اشـاره میکنند
که مراد از کافران نه همۀ آنها ،بلکه کسانیاند که بر کفرورزی اصرار دارند.
ً
این پاسخ به نظر قانعکننده نیست؛ زیرا ّاوال تقیید کفر به اصرار بر کفر از کجا و به چه دلیل است؟ یعنی
خصوص اصرار از کجا برمیآید .اگر روا باشـد برای درسـتکردن معنای آیه هر مترجم و مفسـری از پیش
خود قیدی به آیه بیفزاید ،کسـی را رسـد که بگوید مراد کافران حرامخوارند یا کافرانیاند که دستشـان به
 .20حجة التفاسير و بالغ اإلكسير ،ج ،1ص .23
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خـون آلـوده اسـت یـا کافرانـی حرامزادهانـد یـا  . ...علاو ه بـر ایـن ،اصـرار بـر کفر چـه تعریفی دارد؟ آیا کسـی
که سـهبار یا دهبار یا صدبار که دعوت به ایمان شـد و نپذیرفت ،مصر بر کفر اسـت یا اگر یکماه یا دوماه
یـا س هسـال دعـوت پیامبـر را قبـول نکـرد ،اصـرار بـر کفـر دارد؟ ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از کافـران
سـالیانی دعوت پیامبر را نپذیرفتند و با آن حضرت مبارزه کردند ،ولی سـرانجام ایمان آوردند .بنابراین
قیودی مانند اصرار ،لجاجت ،عناد و  ...اگر بر مشکل معنا نیفزاید ،نمیتواند مشکل آیه را حل کند.
حل واقعی مشکل را باید از درون آیه برآورد ،نه با قیودی حدسی که برای آن نمیتوان تعریفی عرضه کرد.
َّ
بـه نظـر میرسـد کـه توجـه بـه کار بـرد «الذیـن» و دیگـر موصـوالت راهگشـا باشـد .موصـوالت ماننـد «الف»
َّ
و «الم» دو نـوع کلـی عهـد و جنـس دارنـد« .الذیـن» در اینجـا جنـس نیسـت تـا شـامل همـۀ کافـران بشـود
و مفسـر و مترجـم بـرای رفـع اشـکال قیـد و قیـودی ماننـد اصـرار یـا لجاجـت یـا عنـاد را از پیـش خـود بـه آیه
َّ
اضافه کند .وقتی «الذین» عهد باشـد ،به افرادی خاص که پیامبر(ص) آنها را میشناسـند اشـاره دارد.
گویی خداوند بهپیامبر میفرماید که آن افراد یا آن گروه از کفرپیشـگان راهی برای اصالحشـان نیسـت.
پـس وقـت خو یـش را مصـروف آنهـا نکـن کـه ثمـری ندارد .به دیگـران بپرداز باشـد که هشـدارهایت در آنها
اثر بخشد.
َ َ
َ َ َّ
لى ُقلوبهم َو َ
الل ُـه َ
لى أبصار ِهم ِغ َ
معهم َ
شاو ٌة َو َل ُهم َع ٌ
لى َ
ذاب َع ٌ
ٰ
ٰ
ٰ
ظيم.
ع
و
س
ع
ع
آیۀ  :7خت َم
ِ
ِ
ِ
ِِ

گرمارودی :خداوند بر دلها و بر شنوايى آنان مهر نهاده و بر بينايىهاى آنها پردهاى است و

عذابى سترگ خواهند داشت.
اسـتادولی :خداونـد [بهکیفـر اصرارشـان بـر کفـر] بـر دل و گوش آنان مهر نهـاده (دریچۀ آن را به
روی حـق بسـته) و بـر دیدگانشـان پـردهای اسـت [که حق را نادیده میگیرنـد] و عذابى بزرگ
دارند.

بررسی
تفاوت دو ترجمه :در ترجمۀ آقای گرمارودی «سمع» شنوایی و «ابصار» بیناییها ترجمه شده است و در
ترجمۀ دوم «سمع» گوش و «ابصار» دیدگان معنا شده است .هر دو ترجمه از پشتوانۀ لغوی برخوردارند.
ابنمنظور مینویسد :
َ ً ُ
ُ ُ
َ
ُ
ْ
ّ
َّ
ّ
ع أيضا األذن.
ن  ...والسم 
الس ْم ُعِ :حس األذ 

21

و راغب مینویسد:
ْ
ّ
ال َب َص ُر يقال للجارحة الناظرة ...وللقوة التي فيها.

22

 .21لسان العرب ،ج ،8ص .162
 .22مفردات ألفاظ القرآن ،ص .127
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ولـی آقـای گرمـارودی در آیـات مشـابه ،کلمـات «سـمع» و «بصـر» را همسـان معنـا نمیکنـد؛ از جملـه در
َ
ُ ٰ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ
لى ُقلوبهم َو َس ِ َ
بصار ِهم» مینویسـد« :آنان
ترجمۀ آیۀ  108سـورۀ نحل« :أولـ ِـئك الذين طبع اللــه ع ٰ ِ ِ
ـمع ِهم وأ ِ
لهـا و گـوش و ديدگانشـان مهر نهاده اسـت» .در این آیه «سـمع» گوش و
كسـانى هسـتند كـه خداونـد بـر د 
«أبصار» دیدگان ترجمه شده است.
در ترجمـۀ آقـای گرمـارودی «سـمع» همـواره مفـرد و «ابصـار» جمـع ترجمـه شـده اسـت .بـا اینکـه «سـمع»
مشترک لفظی میان مفرد و جمع است .جوهری مینویسد:
ً
ً
ُ
َّ
واحـدا َو َجمعـا :سـمع گـوش انسـان اسـت کـه هم مفرد اسـت و
ـانَ ،يكـون ِ
الس ْـم ُعَ :س ْـم ُع اإلنس ِ
هم جمع.

23

بنابراین سمع در آیات قرآن به اتکای قرینه مفرد یا جمع معنا میشود .در اینجا از آنرو که «سمع» قرین
«قلوب» و «ابصار» به صورت جمع آمده است ،معنای جمع دارد .پس مفرد معناکردن آن در صورتی که
«أبصار» جمع معنا شود ،اگر نادرست نباشد ،دقیق به شمار نمیآید.
آقای استادولی در ترجمۀ آیۀ مورد بحث چند افزودۀ تفسیری دارند که به نظر وجیه نمیآید:
[« .1بهکیفر اصرارشان بر کفر]» .در آیۀ قبل گذشت که هیچ قرینهای نیست که بیان کند عامل کفرورزی
این گروه از کافران که هشدارهای پیامبر در آنها بیاثر است ،اصرار آنها بر کفرورزی است .وانگهی اینها
از روز ّاول کـه بـه ایمـان دعـوت شـدند ،اصـرار بـر کفـر نداشـتند .چگونـه آن روز بـر دل و گوششـان مهـر و بـر
دیدهشان پرده بود؟!
 .2بـود و نبـود ایـن توضیـح( :دریچـۀ آن را بـه روی حـق بسـته) در معنـای آیـه تأثیـری نـدارد .نـه مشـکلی را
میزداید و نه معنای جمله را آشکارتر میکند.
َ َ
ٌَ
 .3ایـن توضیـح[ :کـه حـق را نادیـده میگیرنـد] بـه نوعـی بـا معنـای جملـۀ َ«وع ٰ
شـاوة :بـر
بصار ِهـم ِغ
أ
لـى
ِ

دیدگانشـان پردهای اسـت» ناسـازگار اسـت؛ زیرا اگر بر دیدگان پرده باشـد حق را نمیبینند ،نه اینکه آن

را میبینند و نادیده میگیرند.
َ
اآلخر َوما ُهم ب ُم ِؤم َ
آیۀ َ :8و ِم َن ّالن َ َ ُ َ ّ ّ َ َ
نين.
ِ
اس من يقول آمنا ِبالل ِـه و ِبالي ِوم ِ ِ
ِ

گرمـارودی :و برخـى از مـردم مىگوينـد :بـه خداوند و روز واپسـين ايمان آوردهايـم ،با آنكه آنان

مؤمن نيستند.
اسـتادولی :و برخـى از مـردم [کـه منافقانـد و دل و زبانشـان هماهنـگ نیسـت] گوينـد :بـه
خداوند و روز واپسين ايمان داريم ،حال آنكه ایمان ندارند.
 .23الصحاح ،ج  ،3ص .1231
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بررسی  :هر دو ترجمه رسا و دقیق است و ایرادی به آن وارد نیست.
جناب آقای استادولی در پاورقی این جمله را دارند:
علت آنکه ایمان به خدا و روز قیامت را مطرح میکنند و سخنی از ایمان به پیامبر (ص) به میان نمیآورند،
آن اسـت کـه همیـن اعتـراف آنهـا در محضـر آن حضرت ،خود اعتراف به نبوت آن حضرت اسـت و ذکر آن
خالی از فصاحت و بالغت خواهد بود ،نه آنکه ایمان به آن حضرت موضوعیت نداشته باشد.
این توضیح نشان میدهد که ایشان در آیه شبهه و مشکلی را مینگرد و توضیح یادشده پاسخ آن مشکل
اسـت .گویی چون ایشـان آیه را دربارۀ منافقان دانسـتهاند ،چنانکه در ترجمه به آن تصریح شـده اسـت،
ایـن سـؤال خودنمایـی میکنـد کـه چـرا منافقـان ایمـان بـه خـدا و روز قیامـت را یـاد کردهانـد ،ولـی ایمـان به
پیامبـر را ابـراز نکردهانـد .بـا اینکـه ابـراز دروغیـن ایمـان بـه پیامبـر شـکلدهندۀ نفاق اسـت .خالصۀ پاسـخ
ایشان :ابراز ایمان به خدا و روز قیامت در محضر پیامبر اعتراف به رسالت پیامبر است .پس الزم نبود که
ایمان به پیامبر را ابراز کنند ،بلکه آوردن آن خالف فصاحت و بالغت بود؛ چون امری آشکار بود.
این پاسـخ مبتنی بر این اسـت که ابرازکنندگان ایمان در محضر پیامبر(ص) ابراز ایمان کرده باشـند ،در
ً
حالی که نشـانهای بر این معنا نیسـت .ثانیا اگر فرض شـود که برخی از پیروان ادیان الهی مانند یهود که
متهـم بودنـد بـه اینکـه بـه خـدا و آخرت ایمان ندارند ،چنانکه در آیۀ  29سـورۀ توبه آمده اسـت ،نزد پیامبر
ابـراز کننـد کـه چنیـن نیسـت کـه مـا بـه خـدا و آخـرت ایمـان نداشـته باشـیم ،هرگـز از آن برنمیآیـد کـه بـه
رسـالت پیامبر اعتراف کرده باشـند .وانگهی آیۀ  47سـورۀ نور که بهروشـنی نشـان میدهد که در محضر
پیامبر ابراز ایمان میکنند ،به ایمان به پیامبر تصریح میکنند:
ُ
ُ ُ َ َ
الر ُس َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َّ َ ٌ ْ ُ ْ ْ َ ْ
َ َ
ولئ َك ب ْال ُم ْؤ ِم َ
نين.
َو َيقولون َآم ّنا ِب ِ
اهَّلل ِوب َّ ِ
ول وأطعنا ثم يتولى فريق ِمنهم ِمن بع ِد ذ ِلك وما أ ِ ِ
استادولی :و [منافقان] مىگويند :به خدا و پیامبر ايمان آورديم و گوش بهفرمانیم .آنگاه پس
از آن گروهى از آنان روى مىگردانند و آنان آنگونه که باید ،مؤمن نيستند.
پـس نمیتوانـد ابـراز ایمـان بـه خـدا و آخـرت و ابـراز ایمـان به رسـالت در محضـر پیامبر خلاف فصاحت و
بالغت باشـد .این مشـکل که چرا ابرازکنندگان ایمان از ایمان به پیامبر سـخن نگفتهاند ،دغدغۀ برخی
از مفسران نیز شده است و درصد حل آن برآمدهاند که البته از عهدۀ آن برنیامدهاند.

24

حـل مشـکل آن اسـت کـه نظـر مشـهور را دربـارۀ ایـن آیـه و آیات بعد نادیـده گیریم و به دلیـل اینکه آیه رکن
اساسی نفاق ،یعنی ایمان به پیامبر را نیاورده است ،به این باور برسیم که آیه دربارۀ منافقان نیست.

 .24ر .ک به :روح المعانی ،ج ،1ص  146و .147
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َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ّ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ
شعرون .
خادعون اللـه والذين آمنوا وما يخدعون ِإل أنفسهم وما ي
آیۀ ُ :9ي ِ

گرمـارودی :بـا خداونـد و بـا كسـانى كـه ايمـان دارنـد فريـب مىورزنـد؛ در حالـىكه جـز خود را
نمىفريبند و درنمییابند.
اسـتادولی :بـا خداونـد و كسـانى كـه ايمـان دارنـد فريبـکاری مىکننـد؛ حـال آنکـه جـز خـود را
نمىفريبند و آ گاه نيستند.
َ َ
خد َ
بررسی :هر دو ترجمه رسا و متین است؛ جز اینکه میان ُ«يخاد َ
عون» تفاوت معنایی ندیده
عون» و «ي
ِ
و هـر دو را یکسـان معنـا کردهانـد .البتـه دیگـر مترجمـان نیـز در ترجمـه میان آن دو فعـل تفاوتی را منعکس
نکردهاند .گویی از آنروست که اهل لغت تفاوت معنایی میان آن دو نگذاشتهاند ،بلکه برخی تصریح
میکنند که آنها به یک معنا هستند .ابنمنظور مینویسد:
ً َ َّ
َ َ
ْ َ
خاد َع ه ُم َ
َ
وخداعا وخد َعه واخ َتدعه :خدعه.
خادعة ِ

25

َ
«خ َ
ولـی برخـی از مفسـران بـر ایـن باورنـد کـه «خ َ
ـدع» از بـاب ثالثـی در اصـل معنـا
ـادع» از بـاب مفاعلـه بـا
برابرند؛ با این تفاوت که در باب مفاعله تأ کید نهفته اسـت 26،ولی از آنرو که در معنای لغت اختالف
هست ،نمیتوان بر مبنای یک معنا بر مترجم یا مفسر ایرادی داشت.
َ
َ ٌ َ َ ُ َّ
ُ
َ
الل ُـه َم َر ًضا َو َل ُهم َع ٌ
ذاب أ ٌ
كذبون.
لوب ِهم م َرض فزاده ُم
ليم ِبما كانوا َي ِ
آیۀ  :10في ق ِ
گرمارودی :به دل بیمار یای دارند و خداوند بر بيماريشان افزود و براى دروغى كه مىگفتند،
عذابى دردناک خواهند داشت.
اسـتادولی :در دلهایشـان بيمار ىاى [از شـک و نفاق] اسـت .خدا هم بر بیماریشـان افزوده
(بهکیفـر نفاقشـان موجبـات کفـر و نفاقشـان را بیشـتر فراهـم آورده) و عذابـی دردنـا ک دارنـد
بهکیفر آنکه دروغ میگفتند.
بررسـی« :فـاء» در َ«ف َ
زاد ُه ُـم  »...در اینجـا نقشـی اساسـی در معنـای آیـه دارد؛ زیـرا اینکـه خـدا بـر بیمـاری
یشـمرد؛ یعنی چون بیماردل بودنـد ،خدا بر بیماری
نامبـردگان میافزایـد را نتیجـۀ بیماردلـی خودشـان م 
آنان افزود .نظیر آیۀ  5سورۀ صف:
َ َ َّ
ََ
الل ُـه ُق َ
فل ّما زاغوا أزاغ
لوب ُهم.
گرمارودی :چون (از حق) بگشتند خدا دلهايشان را بگردانيد.
ترجمۀ نخست بهکلی این معنا را نادیده میگیرد و «فاء» را «واو» معنا میکند (به دل بيمار ىاى دارند و
 .25لسان العرب ،ج ،8ص .63
 .26التحرير و التنوير ،ج ،1ص .272
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خداوند بر بيماريشان افزود) ،ولی ترجمۀ دوم این معنا را با کلمۀ «هم» در عبارت «خدا هم بر بیماریشان
افزوده» بازتاب میدهد .عالوهبر این در توضیح مینویسـد« :بهکیفر نفاقشـان موجبات کفر و نفاقشـان را
بیشتر فراهم آورده».
ُ
ٌ
لوب ِهم َم َرض» را بهحسب ظاهرش زمان حال معنا میکنند (به دل بيمار ىاى
هر دو ترجمه جملۀ «في ق ِ
دارند) .از سـویی َ
«زاد» فعل ماضی اسـت .بنابراین این پرسـش به ذهن متبادر میشـود که چگونه کاری
که در گذشـته انجام شـده مسـبب چیزی اسـت که اکنون وجود دارد .گویی همین مشـکل موجب شـده
ُ
ٌ
لوب ِهـم َم َـرض
اسـت ک َـه مترجمـان «فـاء» را «واو» معنـا کننـد و از رابطـۀ سـبب و مسـببی دو جملـۀ «فـي ق ِ
ّ
ً
َف َ
زاد ُه ُم الل ُـه َم َرضا» چشمپوشی کنند.
ُ
ٌ
لوب ِهـم َم َرض» بـهقرینۀ جملـۀ بعد ماضی معنا شـود .در این
پیشـنهاد ایـن اسـت کـه جملـۀ اسـمیه «فـي ق ِ

صورت میتوان رابطۀ سبب و مسبب را بیهیچ اشکالی منعکس کرد« :در دلشان مرضی بود .از اینرو
خدا بر بیماری آنان افزود یا خدا مرضی دیگر بر آنان افزود».
َ َ َّ
َّ
ً
َ
هـر دو ترجمـه جملـۀ َ«ف َ
زاد ُه ُـم اللـ ُـه َم َرضـا» را اینگونـه معنـا میکننـد« :ف
ـزاد الل ُــه َم َرضهـم»؛ یعنـی بـهجای
«خـدا مرضـی دیگـر بـر آنها افزود» مینویسـند« :خدا بیمـاری آنها را افزود» .این جابجایی ناموجه نیسـت؛
ٌ
ً
ً
ً
زیرا در «مرضا» دو وجه ادبی تصور میشود« .1 :مرضا» تمییز مبدل از مفعولبه باشد« .2 .مرضا» مفعول
ً
دوم شـمرده شـود .ترجم ههـا نظـر بـه وجـه ّاول داشـتهاند ،ولـی تکـرار «مرضـا» و آوردن اسـم ظاهـر بـه جـای
ً
ً
ضمیر آیت آن است که مراد از «مرضا» مرضی دیگر است و «مرضا» مفعول دوم است ،نه تمییز.
َّ
ً
آقـای گرمـارودی در پانوشـت بـرای َ«ف َ
زاد ُه ُـم الل ُــه َم َرضـا» ترجمـۀ دیگـری را نیـز آوردهانـد« :و خداونـد بـر
بيماريشان افزاياد»!
این ترجمه مبتنی بر این است که فعل َ
«زاد» انشایی و دعایی باشد؛ مانند:
ُقت َل ْال ْن ُ
سان ما َأ ْك َف َر ُهَ .
(ع َبس)17 :؛
ِ ِ
گرمارودی :مرگ بر آدمى! چه ناسپاس است!
بـر ایـن فـرض اشـکال ماضیبـودن َ
«زاد» حـل میشـود؛ چراکـه فعـل ماضی انشـایی مضارع معنا میشـود.
ُ
ٌ
لوب ِهم َم َرض» ماضی معنا شود ،ولی اشکال منعکسنکردن ترتب جملۀ
در نتیجه َضرورت ندارد «في ق ِ
ُ
ٌ
َ َ ُ ُ ُّ ََ ً
لوب ِهم َم َرض» باقی میماند.
«فزادهم اللـه مرضا» بر «في ق ِ
َ
َ َ
َ
ُ
فسدوا ِفي األرض قالوا إ َّنما َن ُ
صلحون.
حن ُم ِ
آیۀ َ :11و ِإذا قيل ل ُهم ال ت ِ
ِ
ِ
گرمارودی :و چون به ايشـان گفته شـود در زمين تباهى نورزيد ،مىگويند جز اين نيسـت كه
ما مصلحيم.
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اسـتادولی :و چون به ايشـان گفته شـود در زمين فسـاد مکنید (اسـرار مسـلمانان را به کفار باز
مگویید)،گويند :ما فقط اصالح کنندهایم.
ُ
فسـدوا :فسـاد مکنید» را به «اسـرار مسـلمانان را به کفار باز مگویید»
بررسـی :جناب آقای اسـتادولی «ال ت ِ
تفسـیر میکند که به نظر وجیه نمینماید؛ چون قرینهای آن را اقتضا نمیکند و اگر در برخی از تفاسـیر یا
روایات یا اسباب نزول آمده باشد ،باید آن را از مصادیق شمرد ،نه تفسیر آیه و اگر نظر مترجم گرامی بیان
مصداق باشد ،باید عبارت را بهگونهای دیگر میآورد تا تفسیر تلقی نشود .البته این پس از آن است که
آیـات ایـن بخـش در بـارۀ منافقـان باشـد کـه اثبـات آن دشـوار اسـت؛ وگرنه «اسـرار مسـلمانان را بـه کفار باز
َ
ُ
رض» هم نمیتواند به شمار آید.
مگویید» حتی مصداق «ال ت ِ
فسدوا ِفي األ ِ
َ
َ ُ َ
َ
آیۀ  :12أال إ َّن ُهم ُه ُم ُ
شعرون.
فسدون َول ٰـ ِكن ال ي
الم ِ
ِ
ّ
گرمارودی :آ گاه باشيد! آنانند كه تبهكارند اما در نمىيابند.
استادولی :هشدار که آنان فقط افسادکنندهاند ولی [از وضع و عاقبت خود] آ گاه نیستند.
بررسی :هر دو ترجمه از جملۀ مذکور به دلیل معرفهبودن مبتدا و خبر و ضمیر فصل معنای حصر فهمیده
و آن را در ترجمـه منعکـس کردهانـد .جنـاب آقـای گرمـارودی آن را حصر صفت بر موصوف معنا میکند:
«آنانند كه تبهكارند» که مقتضای حصر نیز همین است ،ولی از عبارت جناب آقای استادولی َ
نوع حصر
برنمیآیـد؛ چرا کـه «آنـان فقـط افسـادکنندهاند» میتوانـد بـهایـن معنـا باشـد« :آنان فسـادگرند نه غیـر آنان»
(حصر صفت بر موصوف) و میتواند بهاینمعنا باشد« :آنان فسادگرند ،نه اصالحگر» (حصر موصوف بر
المفل َ
ُ َ ُ
حون :آنانند كه رستگارند».
صفت) .کاش ایشان مانند آیۀ  5معنا میکردند« :أول ٰـ ِئك ه ُم ُ ِ
در ترجمۀ آقای اسـتادولی متعلق محذوف از «ال َيش ُـع َ
رون» با جملۀ« :از وضع و عاقبت خود» بیان شـده
اسـت؛ یعنی مراد از «ال َيش ُـع َ
رون» این نیسـت که آنان نمیدانند که فسـادگرند؛ چون اگر ندانند کارشـان
فسادگری است ،معذور به شمار میآیند ،بلکه مقصود این است که آنان از فرجام شومی که برای خود
رقم میزنند بیخبرند .این معنا میتواند درست باشد؛ یعنی احتمالی موجه است .البته معنای کلمۀ
«وضع» در عبارت ایشان چندان روشن نیست.
هاء َأال إ َّن ُهم ُه ُم ُّ
ـاس قالـوا َأ ُنؤم ُن َكما َآم َن ُّ
الس َـف ُ
الس َـف ُ
آیـۀ َ :13و إذا قي َـل َل ُهـم ِآمنـوا َكمـا َآم َـن ّالن ُ
هاء
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َول ٰـ ِكن ال يعلمون.
گرمـارودی :و چـون بـه آنـان گوينـد كـه ماننـد (ديگـر) مردمـان ايمـان بياوريـد مىگوينـد :آيـا مـا
چون كمخردان ايمان بياوريم؟ آ گاه باشيد! آنان خود كم خردند ،اما نمىدانند.
استادولی :و چون به آنان گويند كه ايمان بياوريد چنانکه مردم ديگر ایمان آوردهاندگويند:
آيـا ایمـان بیاور یـم چنانکـه ابلهـان ايمـان آوردهانـد؟ هـش دار کـه آنـان خـود ابلهانـد ،ولـی
نمىدانند.
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بررسـی .1 :هـر دو ترجمـه «النـاس» را بـا اختلاف در تعبیـر «دیگـر مردمان» معنا میکنند .بـا این تفاوت که
آقای گرمارودی «دیگر» را در پرانتز و آقای اسـتادولی آن را در متن قرار میدهد .بههر حال اگر معنای آیه
ایـن باشـد کـه مترجمـان آوردهانـد ،ایـن اشـکال پیـش میآید که چنین نبـود که دیگر مردمـان ایمان آورده
باشـند؛ چرا کـه جمعیـت مسـلمانان بـههنـگام نـزول ایـن آیـه در قیـاس بـا دیگـر مردمان چیزی بهحسـاب
نمیآمدنـد .چطـور خداونـد میفرمایـد دیگـر مردمـان ایمـان آوردهاند شـما هم ایمان بیاوریـد؟ این خالف
واقعیت است .بنابراین مخاطبان را رسد که بگویند :کجا دیگر مردمان ایمان آوردهاند؟ نسبت مؤمنان
به غیرمؤمنان که ناچیز است.
اشـکال از آنجـا شـکل میگیـرد کـه مترجمـان بـه «أل» در ّ
«النـاس» توجـه نشـان ندادهانـد و آن را جنـس
گرفتهانـد و ناگز یـر شـدهاند کـه بـا افـزودن کلمـۀ «دیگـر» آن را بـهنوعـی موجـه کننـد ،در حالـی کـه «ال» در
ّ
«الناس» عهد حضوری یا ذهنی اسـت و به مسـلمانان اشـاره دارد؛ یعنی« :آن مردم» یا «این مردم» .پس
ا گـر آیـه اینگونـه ترجمـه شـود«:چـون بـه آنـان گوينـد كـه ماننـد ایـن مـردم ايمـان بياوريـد  »...خـود بیانگـر
َ
ُّ َ
«السـفهاء» در جملـۀ «كمـا َآم َن
خو یـش اسـت و نیـاز بـه افـزودۀ مترجمـان نـدارد .همچنیـن اسـت «ال» در
الس َف ُ
ُّ
هاء»؛ یعنی «چنانکه این کمخردان ایمان آوردهاند».

