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مطابق با چاپ سوم ترجمه استادولی و چاپ دوم ترجمه
گرمارودی ،بیان کرده و سپس ،دیدگاه خود را مطرح می سازد.
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Abstract: In the following article, the author is
trying to compare and review two translations
of the Quran (translated by Seyyed Ali Garmarudi and Hossein Ostadvli) that have won
first prize in the book festival of 2011. In line
with this goal, by selecting verses from Quranic
chapters, the translations of the verses from the
third edition of Ostadvli’s work and the second
edition of Garmaroodi’s work are expressed, and
then the author’s viewpoints are given.
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ّ مقاالت
ّ
)5( القرآنية
نقدية للترمجات
 ـ القسـم1390 نقـد وتدقيـق الترمجتين الفائزتين جبائـزة كتـاب العـام
الثاين
ّ
ّ السيد
حممد رضا الصفوي
مقارنة ترمجتني من القرآن
ُ  حياول الكاتب يف املقال احلايل:اخلالصة
ّ ـ  ترمجـة
السـيد علي الكرمـارودي وحسين أسـتاد ويل  ـ الفائزتـان
ُ
ّ
اإلسالمية يف
 يف اجلمهور ّية1390 باملرتبة األوىل جلائزة كتاب العام
. ومن ّمث وضعهما يف بوتقة النقد والتدقيق،إيران
ّ
القرآنيـة كمـا
ويف سـياق هدفـه هـذا يذكـر
ُ بعـض اآليـات مـن السـور
ً
وردت يف هاتني الترمجتني طبقا للطبعة الثالثة من ترمجة أستاد ويل
ّ  ّمث،والطبعة الثانية من ترمجة الگرمارودي
.يبي رأيه يف املوردين
ّ
ّ ،1390  كتاب العام، القرآن، ترمجة القرآن:األساسية
السيد
املفردات
ُ
. نقد الترمجة، حسني أستاد ويل،عيل الگرمارودي
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در مقالۀ پیشین به نقد و بررسی ترجمههای مزبور پرداخته شد و تا آیۀ  13از سورۀ بقره پیش رفت .اکنون
در ادامۀ آن مقاله ،ترجمۀ آیۀ  14تا آیۀ  24بررسی میشود.

سورۀ بقره

َ
ََ
ٰ َ
آیـه َ :14و إذا َل ُقـوا ّالذي َـن َآمنـوا قالـوا َآم ّنـا َ
ـياطينهم قالـوا إ ّنـا َم َع ُكـم إ َّنمـا َن ُ
حـن
ش
لـى
إ
ـوا
ل
خ
ذا
إ
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ
هزئون
مست ِ
گرمـارودی :و هـرگاه بـا كسـانى كـه ايمـان آوردهانـد ديـدار كننـد ،مىگوينـد ايمـان آوردهايـم و
چون با شـيطانهاى خود تنها شـوند ،مىگويند ما با شـماييم .ما تنها (مؤمنان را) ريشـخند
مىكنيم.
اسـتادولی :و چـون بـا كسـانى كـه ايمـان آوردهانـد ديـدار كننـد ،گوينـد :مـا هـم ايمـان آورديم و
چـون بـا شـيطانهاى خـود (سـران کفر) خلـوت کنند ،مىگوينـد بیتردید ما با شـماييم .جز
این نیست که ما (مؤمنان را) ريشخند کنندهایم.

بررسی :هر دو ترجمه رساست و تفاوت معنایی هم ندارند و اشکال درخور ذکری هم در هیچیک دیده
نمیشود ،ولی با توجه به نوع ترجمههای مزبور که در پاورقی مطالبی را عرضه میکنند ،جای آن بود که
دربارۀ ناهمخوانی بدوی این آیه و آیۀ  13توضیحی داده میشد .در آیۀ  13آمده است:
ـاس قالـوا َأ ُنؤم ُـن َكمـا َآم َـن ُّ
َو إذا قي َـل َل ُهـم ِآمنـوا َكمـا َآم َـن ّ
الس َـف ُ
الن ُ
هاء :و چون بـه آنان گفته شـود :همانگونه
ِ
ِ
كه اين مردم ايمان آوردهاند ايمان آوريد ،گويند :آيا چنانكه آن کمخردان ايمان آوردهاند ايمان آوريم؟
ایـن آیـه بیـان میکننـد کـه گویندگانـش نهتنهـا ایمـان ندارنـد کـه هـر کـس آنـان را به ایمـان دعـوت کند ،از
ایمـانآوردن سـرباز میزننـد و اهـل ایمـان را کمخرد میشـمرند ،این در حالی اسـت که آیـۀ  14یاد میکند
کـه همانـان چـون بـا اهـل ایمـان برخـورد کننـد ،ابـراز میدارنـد کـه ایمـان آوردهانـد .مشـکل آن اسـت کـه
بیگمـان دعوتکننـده بایـد از مؤمنـان باشـد؛ ز یـرا نـه هیچکافـری ،کافری را به اسلام دعـوت میکند و نه
هیچ منافقی چنین میکند .اینجاست که میان دو آیه نوعی تنافی دیده میشود .بجا بود که دو مترجم
گرامی در پاورقی به حل آن اشارهای میکردند.
حقیقی برو نرفت از این ایراد آن است که آیات  8تا  20سوره را دربارۀ منافقان بهشمار
به نظر نگارنده راه
ِ

نیاوریم ،بلکه ناظر به یهودیان و مانند آنها بدانیم .آنان بهدروغ مدعی ایمان به خدا و آخرت بودند ،ولی

به پیامبر ایمان نمیآورند و مسلمانان را کمخرد میشمردند ،اما در برخورد با مسلمانان ابراز میداشتند
کـه محمـد(ص) پیامبـر اسـت و مـراد از ایمـان در «قالـوا َآم ّنـا» ایمـان بـه صداقـت پیامبـر در ادعـای نبـوت
است ،نه ایمان به آن حضرت؛ مانند ایمان در آیۀ  76سورۀ بقره و آیۀ  119آلعمران.
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ُ ُ
نکته :برخی از اهل لغت «خل ّو» را آنگاه که با حرف ِ«إلى» بیاید ،با وقتی که با َ«م َع» یا حرف «باء» بیاید،
متفـاوت معنـا میکننـد« .خلا إلیـه» را چنیـن معنـا میکننـد« :بـه سـوی او رفـت و بـا او خلوت کـرد» ،ولی
تکـردن اسـت 1و در آن معنـای رفتـن و ماننـد آن لحـاظ نمیشـود .در
«خلا معـه» و «خلا بـه» مجـرد خلو 
ل لغت هر سـه اسـتعمال را
عین حال بر ترجمههای یادشـده و نظایر آن ایرادی نیسـت؛ چون برخی از اه 
به یک معنا شمردهاند.
ُّ
َ َ َ
َّ ُ َ َ
عمهون.
هز ُئ ِب ِهم َو َي ُمد ُهم في ُطغيا ِن ِهم ي
آیۀ  :15اللـه يست ِ
2

گرمارودی :خداوند اسـت كه آنها را به ريشـخند مىگيرد و آنان را در سركشىشـان در حالى
كه سرگشتهاند فرومیگذارد.
استادولی :خدا هم آنان [را به پستی در دنیا و عذاب در آخرت] ريشخند خواهد کرد و آنان
را کوردل و سرگردان در سركشىشان یاری میدهد.
بررسی
ٌ
َ َ ُ
َّ ُ َ َ ُ
َّ ُ
هزئ) مقدم شده است که حا کی از
هزئ ِب ِهم» ،مسندالیه (اللـه) بر مسندش (يست ِ
 .1در جملۀ «اللـه يست ِ
حصر است و گاه برای تأ کید حکم مقدم میشود .آقای گرمارودی به این نکته توجه میکند و ترجمه را

بهگونهای مینگارد که حاکی از حصر باشد (خداوند است كه آنها را به ريشخند مىگيرد) .ترجمۀ آقای
استادولی به هیچ یک از دو نکتۀ مزبور اشارهای ندارد.
 .2آقـای اسـتادولی اسـتهزای خـدا را بـه «پسـتی در دنیـا و عـذاب در آخـرت» تفسـیر میکنـد ،در حالی که
بکـردن و کیفـردادن مسـاوی ریشـخندکردن نیسـت .آیـا اگـر کسـی مرتکـب خالفـی شـد و او را
نفـس عذا 
کیفر دادند ،او را استهزا کردهاند؟
ُّ
 .3آقای گرمارودی َ«ي ُمد» را به «فرومیگذارد» و به تعبیر دیگر «رها میکند» معنا میکند و آقای استادولی
آن را به «یاری میدهد» برمیگرداند .هر دو ترجمه از پشـتوانۀ لغوی برخوردار اسـت؛ جز اینکه بسـیاری از
ّ
اهللغت «فروگذاردن و رهاکردن» را در معنای َ«مد» یاد نمیکنند.
عمه َ
عم َ
هـون» را بـه گونـهای مینـگارد کـه مفـاد َ«ي َ
 .4آقـای گرمـارودی ترجمـۀ َ«ي ُم ُّد ُهـم فـي ُطغيا ِنهـم َي َ
ـون»
ِ

یشـود کـه دقیـق اسـت ،ولـی از ترجمۀ آقای اسـتادولی چنیـن برمیآید
بـه اسـتهزاکنندگان نسـبت داده م 
عمه َ
کـه مفـاد َ«ي َ
ـون» بـه خـدا نسـبت داده شـده اسـت ،نـه بـه اسـتهزاکنندگان« :خداونـد  ...آنـان را کوردل

و سـرگردان در سركشىشـان یـاری میدهـد» .ایـن ترجمـه دسـتکم ایهـام دارد و معلـوم نمیشـود کـه
 .1ر.ک به :مفردات ألفاظ القرآن ،ص .297
 .2ر.ک به :لسان العرب ،ج ،14ص .238
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عم َ
عم َ
هون» به خدا اسـناد داده شـده اسـت یا به اسـتهزاکنندگان ،در حالی که بیشـک اسـناد َ«ي َ
َ«ي َ
هون»
به استهزاکنندگان است.
ُ ٰ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ
جار ُت ُهم َوما كانوا ُم َ
الل َة ب ُ
هت َ
دى َفما َر ب َحت ِت َ
ٰ
دين.
اله
آیۀ  :16أولـ ِئك الذين اشتروا الض
ِ
ِ
گرمـارودی :آنـان همـان کسـانیاند كـه گمراهـى را بـه (بهـاى) رهنمـود خريدنـد و سودایشـان
سودى نكرد و رهیافته نبودند.
اسـتادولی :آنـان كسـانی هسـتند كـه گمراهـى را بـه بهـاى هدایـت خريدنـد ،اما نه تجارتشـان
سود داد و نه هدایتپذیر بودند.

بررسی
ُ .1
«ه ٰ
تکـردن و راهنمـودن (معنـای متعـدی) بـه کار مـیرود ،چنانکـه در معنـای
ـدى» در معنـای هدای 
َ َ َ
َ
َ
3
تشـدن (معنـای الزم) نیـز بـه کار مـیرود .ابـنمنظـور مـیآورد« :يقـالَ :هد ْي ُتـه ف َهـدى أي ْاه َتـدى»
هدای 
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ـدى» در «اشـت َر ُوا الضاللـة ب ُ
اله ٰ
یشـک «ه ٰ
ـدى» در معنـای الزم ،یعنـی هدایتشـدن و پذیـرش هدایت
وب 
ِ
َ َ
به کار رفته اسـت ،چنانکه «ضاللة» به معنای گمراهشـدن اسـت ،نه گمراهکردن .بنابراین برگردان آن به
«رهنمود» کهمعنای متعدی دارد و در ترجمۀ آقای گرمارودی آمده است وجیه نمینماید.
َ
َُ
جارت ُهـم» گو یـای نتیجـه اسـت ،یعنـی نتیجـۀ معاوضـۀ هدایـت بـا ضاللـت
« .2فـاء» در «فمـا َر ِب َحـت ِت

یسـود اسـت ،ولـی در ترجمـۀ آقـای گرمـارودی بـ ه جـای «فـاء»« ،واو» و در ترجمـۀ آقـای
معاوضـهای ب 
استادولی به جای آن «اما» آمده است که هیچکدام گویای نتیجه نیست.
 .3جملۀ «ما كانوا ُم َ
هت َ
دين» در دو ترجمۀ مزبور متفاوت معنا شده است .آقای گرمارودی آن را «رهیافته
نبودنـد» و آقـای اسـتادولی «هدایتپذیـر نبودنـد» معنا میکند .ترجمۀ اسـتادولی داللت میکند بر اینکه
آنان نهتنها هدایت نیافته بودند که استعداد هدایتیافتن را نیز نداشتند ،در حالی که کلمۀ «مهتدین»
از بود و نبود استعداد و قابلیت حکایتی ندارد و از آیه قرینهای بر این معنا برنمیآید .شاهدش این است
َ ْ َ ُّ
ُ
کـه آقـای اسـتادولی در مـوارد مشـابه سـخنی از اسـتعداد نمـیآورد .ایشـان در ترجمـۀ« :قـد ضلـوا َومـا كانـوا
ُم ْه َت َ
دين» (انعام )140 :که شباهتی تام با آیۀ مورد بحث دارد مینویسد« :بیشک گمراه شدند و رهیافته
َ
َ
َْ َ َ ّ َ َّ
ُ
كانوا ُم ْه َت َ
نبودند» و در ترجمۀ« :قد خ ِسر ال
دين» (یونس )45 :مینویسد« :کسانی
اهَّلل َوما
قاء ِ
ذين كذ ُبوا ِب ِل ِ
که دیدار خدا را دروغ شمردند ،راستی که زیان کردند و رهیافته نبودند».
َ َ ُ ُ َ َ َ َّ
َ
َ َ ُ َ َ َ َّ ُ
َ ََ ً ََّ َ َ
نور ِهم َو َت َرك ُهم في
آیـۀ  :17مثلهـم كمث ِـل ال ِـذي اسـتوقد نـارا فلما أضاءت ما حوله ذهب اللــه ِب ِ
ُظ ُلمات ال ُيبص َ
رون.
ِ
ٍ
 .3همان ،ج ،15ص .354
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گرمـارودی :داسـتان اينـان چـون داسـتان كسـانى اسـت كـه آتشـى برافروزنـد و هميـن كـه
دوروبرشـان روشـن شـد ،خداونـد روشنايىشـان را ببـرد و آنـان را در تاريكىهـا كـه چيـزى
نمىبينند رها كند.
اسـتادولی :داسـتان آنها داسـتان كسـى اسـت كه آتشـى افروزد [تا در بیابان تاریک راه یابد]،
امـا هميـن كـه آتـش اطـراف او را روشـن سـازد[ ،خداونـد بـادی فرسـتد و آتـش او را خامـوش
كنـد .منافقـان نیـز تظاهـر بـه اسلام میکننـد ،امـا همیـن کـه بخواهنـد از مزایـای آن بهـره برنـد
و بـا اسـتفاده از نـور اسلام بـه راه خـود ادامـه دهنـد] خداونـد نورشـان را ببـرد و آنـان را در ميان
تاريكىها كه هيچ نمیبينند وانهد.
َّ
بررسـی :میـان ترجمههـای مز بـور سـه تفاوت اساسـی دیده میشـود« .1 .ال ِذي» در ترجمۀ آقـای گرمارودی
َ
َّ
َ
«ال ِذي َـن» اسـت« .2 .أ َ
ضـاءت» فعـل الزم و فاعـل آن «ما َحول ُه» دانسـته
جمـع معنـا شـده اسـت کـه گویـی
َّ
َََ
َ
ُ
ُ
بصـرون» بـه «ال ِـذي» برگردانـده شـده اسـت ،ولـی
نور ِهـم»« ،تركهـم» و «ال ي ِ
شـده اسـتَ .3 .ضمیرهـای ِ«ب ِ
َ
ّ
«ال ِـذي» را مفـرد معنـا میکنـد و «أ َ
ضـاءت» را فعلـی متعـدی میدانـد کـه فاعـل آن ضمیر
آقـای اسـتادولی
َ َ
ٌ
َََ
ُ
ُ
ً
نور ِهم»« ،تركهم» و «ال
مسـتتر اسـت که به «نارا» برمیگردد و «ما حوله» مفعولبه آن اسـت و ضمیرهای ِ«ب ِ
ُيبص َ
رون» را به منافقان برمیگرداند.
ِ
َّ
پای ههـای ترجمـۀ آقـای گرمـارودی لـرزان اسـت و موجـه نمینمایـد؛ زیـرا «ال ِـذي» را جمعشـمردن و آن را
َّ
«ال ِذ َ
ين» معناکردن بر خالف ظاهر اسـت .شـاید ایشـان به دو دلیل بهسـراغ این خالف ظاهر رفته باشـد:
ُ
 .1در آیـه ضمیـر منافقـان َ(م َثل ُهـم) جمـع اسـت و تشـبیه جمـع بـه مفرد را خـوش نمـیدارد .2 .ضمیرهای
َّ
َّ
جمع در «بنورهم»«َ ،ت َر َك ُهم» و «ال ُيبص َ
رون» به «ال ِذي» برگشـته اسـت و این اقتضا میکند که «ال ِذي» در
ِ
ِ ِِ
ُ ُ َ َّ
معنـای جمـع بـه کار رفتـه باشـد؛ ماننـد« :خضتم كالـذي خاضـوا( :در یاوهگویی) فرورفتیـد چنانكه آنان
فرورفتنـد»( .توبـه )69 :هـر دو دلیـل مخـدوش اسـت .دلیـل اول مخدوش اسـت؛ زیرا هیچ مانعی نیسـت
َ َ
َ ُ َ ً
َ َّ َ َ َ
َ
عد ق َّـو ٍة أنكاثا :و
کـه یـک جماعـت بـه یـک فرد تشـبیه شـوند؛ ماننـد«َ :وال تكونـوا كالتي نقضـت غزلها ِمـن ب ِ
مانند آن زن نباشـید که بافتهاش را پس از آنکه محکم مىکرد ،از هم مىگسسـت و رشتهرشـته مىکرد».
(نحل)92 :
دلیـل دوم نیـز مخـدوش اسـت؛ چـون ضمیرهـای جمـع در «بنورهـم»«َ ،ت َر َك ُهـم» و «ال ُيبص َ
ـرون» ماننـد
ِ
ِ ِِ
َّ
ُ
یگـردد و ضرورتـی نـدارد کـه بـه «ال ِذي» برگردانده شـود ،بلکـه از نظر معنا
ضمیـر َ«م َثل ُهـم» بـه منافقـان 4برم 
هـم ناموجـه اسـت؛ چـون معنایـش ایـن میشـود که شـخصی یا اشـخاصی بـرای اینکـه راه خـود را بیابند،
آتشی برمیافروزند .اینان چه خطایی کردهاند یا چه گناهی مرتکب شدهاند که قرآن بفرماید :چون آتش
ُ
 .4بازگشت ضمیر َ«م َثل ُهم» به منافقان برحسب نظر مشهور است ،ولی به نظر نگارنده مراد از آن یهودیان و مانند آنهاست.
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اطرافشان را روشن کرد ،خدا نورشان را از میان برد و آنان را در تاریکیهایی که هیچ نمیدیدند رها کرد.
ُ ُ َ َّ
ضتم كالذي
این نوع تعبیرها برای کسانی به کار میرود که خالفی از آنان سرزده باشد  .آیۀ سورۀ توبه (خ
َّ
خاضوا) نیز شـاهد روشـنی نیسـت بر اینکه «ال ِذي» میتواند معنای جمع داشـته باشـد و ضمیر جمع به
َّ
آن برگـردد؛ ز یـرا در وجـه ادبـی ایـن آیه وجوهی یادشـده اسـت؛ از جملـه اینکه ضمیر «خاضوا» بـه «ال ِذي»
َّ
َّ
َّ
َ ُ
(ال َ
ذين ِم ْن ق ْب ِلكم) برمیگردد و «ال ِذي» صفت برای مصدری
یگـردد ،بلکـه بـه «ال ِذي َـن» در صدر آیه
برنم 
محـذوف اسـت ،یعنـی «كالخـوض الـذي خاضـوه» .آلوسـی مینویسـد« :ایـن وجـه راجـح اسـت؛ چون در
برخالف دیگر وجوه ،تکلفی ندارد».
َ
َ
آقای گرمارودی «أ َ
ضاءت» را فعلی الزم و فاعل آن را «ما َحول ُه» میداند .فعل «أضاء» و دیگر مشتقات آن
َ
متعدی و الزم به کار میروند .بنابراین از نظر لغوی مانعی ندارد که «أ َ
ضاءت» روشن شد معنا شود 6،ولی
َ
مؤنـثآوردن «أض َ
ـاءت» تعییـن میکنـد کـه اینجـا در معنـای متعـدی بـه کار رفته اسـت؛ زیرا اگـر متعدی
َ
ٌ
فرض شـود و ضمیر مسـتتر ِ«ه َي» در آن به ً
«نارا» برگردد و «ما َحول ُه» مفعولبه دانسـته شـود ،هیچ مشـکل
َ
ادبـی و بالغـی و معنایـی نـدارد ،امـا ا گـر الزم شـمرده شـود ،بایـد «مـا َحول ُـه» فاعـل باشـد .در ایـن صـورت
َ
مؤنثآوردن «أ َ
ضاءت» توجیه روشنی ندارد.
5

از آنچـه گذشـت معلـوم شـد کـه ترجمـۀ آقـای اسـتادولی از جهـات یادشـده دقیـق و متیـن اسـت و هیـچ
خلاف ظاهـری در آن دیـده نمیشـود .همچنیـن نشـان میدهـد که به وجه بالغی آیه توجه شـده اسـت و
آن ،کاربرد نوعی از فن احتباک در آیه است .توضیح :در تشبیه یادشده بخشی از مثل و بخشی از ّ
ممثل
ذکـر شـده و از هـر یـک بخشـی بـه اتـکای دیگری در کالم نیامده اسـت .مترجم گرامی بـه این نکته بالغی
شهـای محـذوف از مثـل و ممثل را بیان میکند و ترجمهای روشـن
توجـه نشـان میدهـد و در کروشـه بخ 
و دقیق از آیه عرضه میدارد.
در عینحال این ترجمه نیز خالی از مسامحات نیست:
 .1فرضکردن مثال در اینکه روشنکنندۀ آتش در بیابان آتش افروزد ،نه از آیه برمیآید و نه ضرورتی آن را
اقتضا میکند .چهبسا در خیابان یا در جنگل یا در میان رشتهکوهها باشد .بنابراین افزودۀ «تا در بیابان»
وجهی ندارد.
 .2در تقدیر این ترجمه آمده است« :خداوند بادی فرستد و آتش او را خاموش كند» .خاموششدن آتش
میتواند عوامل بسـیاری داشـته باشـد .دلیل ندارد که باد را علت خاموشـی دانسـت .چهبسـا باران آن را
خاموش کند یا مواد آن پایان یابد .نیز ضرورتی ندارد که خاموشکردن آتش به خدا نسبت داده شود تا با
 .5ر.ک به :روح المعانی ،ج َ ،5ص .324
َ ُ ُ َ َ ً
َ
َ َ
ّ ً َ ُ َ َ
َّ
ون أض َاء ل ِزما َو ُم َت َع ِديا ُيقال أض َاء الش ْى ُء َو أض َاء ُ ه غ ْي ُر ُه»( .المصباح المنیر ،ج  ،2ص )366
 .6فیومی مینویسد« :يك

باتک یسرربودقن
(ینآرق یاه همجرت  تشاگندقننن

322

آینۀپژوهش 188
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

این مشکل مواجه شویم که این کس که برای روشنایی اطرافش آتش روشن میکند ،خدا با فرستادن باد
آن را خاموش کند و در تاریکی رهایش کند .میتوان نوشت بادی بوزد یا بارانی بیاید و آتشش را خاموش
کند و او را در تاریکی فروبرد.
 .3در ترجمـه آمـده اسـت« :همیـن کـه منافقـان بخواهنـد از مزایـای اسلام بهـره برنـد ،خداونـد نورشـان را
ببـرد» .ایـن معنـا بـا واقعیـت مطابقـت نـدارد؛ زیـرا منافقـان در تظاهـر بـه اسلام از مزایـای آن بهـره میبرنـد؛
یعنی در جامعۀ اسالمی مانند سایر مؤمنان با آنها برخورد میشود.
پیشـنهاد نگارنـده در ترجمـۀ آیـه :حکایـت مدعیـان دروغیـن ایمـان بـه خـدا و آخرت چون حکایت کسـی
است که آتشی برافروخت .آنگاه که آتش پیرامون او را روشن کرد ،بر اثر عاملی (باد یا باران یا  )...آتشش
ی فرورفـت .مدعیـان ایمـان نیـز در پرتـو ادعـای ایمانشـان چنـد صباحـی زندگـی
خامـوش شـد و در تاریکـ 
میکنند ،ولی خدا این نور را از آنان میگیرد و آنان را در تاریکیهایی که هیچ نمیبینند رها میکند.
َ
كم ُع ٌ َ ُ
َ
آیۀ ُ :18ص ٌّم ُب ٌ
رجعون.
مي فهم ال ي ِ
گرمارودی  :كرند ،ال لاند ،نابينايند .پس (به سوى حق) بازنمیگردند.
استادولی :آنان [دربارۀ حق] كر و الل و کورند .از اینرو [از گمراهی خود] بازنمیگردند.
بررسی« :ال َيرج َ
عون» متعلق میخواهد که در کالم نیامده است؛ یعنی میطلبد که بیان شود آن کران و
ِ
َ
َ
رجعون» اسـت.
الالن و نابینایـان از چـهچیـزی برنمیگردنـد .آیات قبل راهنمای متعلق محذوف از «ال ي ِ
آقـای گرمـارودی ایـن افـزودۀ «بـه سـوى حق» را بـه عنوان متعلق محـذوف از «ال َيرج َ
عـون» در ترجمه آورده
ِ
اسـت و آقـای اسـتادولی «از گمراهـی خـود» را متعلـق محـذوف میدانـد .آنچه در ترجمۀ آقای اسـتادولی
آمده ،به حقیقت نزدیکتر اسـت؛ زیرا در آیات پیشـین سـخن از حق و باطل به میان نیامده اسـت ،ولی
در آیۀ  16بهعنوان خالصۀ مباحث پیشین به گمراهی و هدایت تصریح شده است.
در ترجمـۀ آقـای اسـتادولی افـزودۀ دیگـری هـم دیـده میشـود و آن عبـارت «دربارۀ حق» اسـت .گویی این
ً
افزوده برای دفع این شبهه است که کافران یا منافقان حقیقتا کر و الل و نابینا نیستد ،اما مردمی هستند
حقناشـنوا کـه چشـم خـود را از دیـدن حقایـق دیـن میبندند و اگر حقیقتی را دریافـت کنند ،از گفتن آن
ابا دارند و الل میشوند.
باید دانسـت که «حق» دامنهای گسـترده دارد که عالو ه بر معارف دینی و الهی حقایق دیگر را نیز شـامل
یشـود؛ ماننـد ایـن حقیقـت کـه زمیـن بـه دور خورشـید میگـردد و خورشـید بـه مراتـب از زمیـن بزرگتـر
م 
اسـت و  . ...بیگمـان انسـانها در بـارۀ پذیرفتـن یـا نپذیرفتـن این نوع حقها یکسـاناند و خاص کافران،
منافقان و مؤمنان نیسـت .در نتیجه بهتر آن بود که بهجای «حق» ،حقایق و معارف دینی یا رهنمودها
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و هدایتهـای الهـی میآمـد؛ بهو یـژه کـه در آیـات پیشـین سـخن از حـق و باطـل نبود ،بلکه سـخن دربارۀ
ایمان ،کفر ،ضاللت و هدایت بود.
َ َ
ُ ُ ٌ ََ ٌ ََ ٌ
آیـۀ َ :19أو َك َص ّيـب م َـن َّ
ـرق َي َ
صاب َع ُهـم فـي آذا ِن ِهـم ِم َـن
أ
لـون
جع
ب
و
عـد
ر
و
مـات
ل
ظ
ـه
ي
ف
ـماء
الس
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
َ
ّ
َّ
ٌ
ُ
الكاف َ
واعق َح َذ َر َ
رين.
وت َواللـه ُمحيط ِب ِ
الم ِ
الص ِ ِ
گرمـارودی :يـا چـون (گرفتارانانـد ،ز يـر) رگبـار بارانـى از آسـمان كـه در آن ،تاريكىها و تندر و
برقـى اسـت ،از (نهيـب) آذرخشهـا ،بـه پرهيـز از مـرگ ،سرانگشـتان در گوشهـا مىنهنـد ـ و
خداوند ،فراگير كافران است ـ .
استادولی :يا چون [داستان گرفتاران در] باران سیلآسایی است از آسمان همراه تاريكیها
شهـای آسـمانی بـرای فرار از مرگ ،انگشـتان خـود را در گوش نهند ـ
و رعدو بـرق كـه از بيـم آت 
و خدا بر كافران احاطه دارد ـ .

بررسی
 .1هـر دو ترجمـه بـر ایـن باورنـد کـه منافقان به صیب (رگبار) تشـبیه نشـدهاند و کالم تقدیری دارد .ترجمۀ
نخسـت بـا افـزودن «گرفتارانانـد ز یـر» و ترجمـۀ دوم بـا افـزودن «داسـتان گرفتـاران در» تقدیـر آیـه را بیـان
َ َُ َ َ
ْ
صاب َع ُه ْـم» قرینـۀ آن اسـت .از ترجمههـای مذکـور
کردهانـد .اصـل ایـن تقدیـر صحیـح اسـت و «يجعلـون أ ِ
َ
َ
ـب» را خبـر بـرای مبتدایـی محـذوف گرفتهانـد؛ یعنی «أو ُهـم ك َص ِّي ٍب :داسـتان اينان،
برمیآیـد کـه «ك َص ِّي
ٍ
َّ
ُ َ
چون داستان كسانى است» و این جمله را بر َ«م َثل ُهم ك َم َث ِل ال ِذي» در آیۀ قبل عطف گرفتهاند .بنابراین
کلمـۀ داسـتان را کـه معـادل َ«م َثـل» اسـت ،در ترجمـه نیاوردهانـد؛ یعنـی ننوشـتهاند« :داسـتان آنـان چـون
 ،»...ولی ترجمۀ دوم برای َ
«ص ِّي ٍب» مضافی را مقدر شمرده است؛ یعنی جمله ب ه اینصورت است« :أو
َ
ُهم ك َم َث ِل َص ِّي ٍب  .»...هر دو ترجمه از پشتوانۀ ادبی و تأیید مفسران و معربین قرآن برخوردار است .پس
َ
َ
ایرادی بر آنها نیست ،جز اینکه بهتر آن است «ك َص ِّي ٍب» عطف به «ك َم َث ِل» شمرده شود و آیه چنین معنا
ُ َ
شود«َ :م َثل ُهم ك َص ِّي ٍب» تا با آیۀ قبل همسو شود.
ٌ
ٌ
 .2کلمـات ُ«ظ ُلم ٌ
ـات»َ ،رعـد و َ«بـرق» نکرهانـد .در ترجمـۀ نخسـت بـه ایـن ویژگیتوجه شـده ،ولی ترجمۀ
دوم نکرهبودن آنها را لحاظ نکردهاست.
َ
صاب َع ُهـم» بـه «سرانگشـتان» ترجمـه شـده اسـت؛ یعنـی مضافـی بـرای آن
 .3در ترجمـۀ آقـای گرمـارودی «أ
ِ
َ
َ
صاب ِع ُهـم» .در حالـیکـه بـا وجـود صحـت آن ،ضرورتـی به
أ
مقـدر دانسـته اسـت ،بـهایـنصـورت« :رؤوس ِ
بیـان ایـن تقدیـر نیسـت؛ ز یـرا همـگان آنگاه که گفته شـود« :انگشـتت را در گوشـش کـرد» ،میفهمند که
مراد سرانگشـت اسـت ،نه همۀ انگشـت .وانگهی گویی آوردن «انگشـتان» و نه «سرانگشـتان» بهشـدت
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صاعقهها و شدت ترس اشاره دارد؛ یعنی چنان صاعقهها شدید است که گرفتاران برای در امانماندن
َ
صاب َع ُهم» به «سرانگشـتان»
میخواهند تمام انگشتانشـان را در گوشهایشـان فروبرند .بنابراین ترجمۀ «أ ِ
این نکتۀ بالغی را از میان میبرد .عالوه بر این طبق رویۀ مترجم که هر آنچه معادلی در آیه ندارد و آوردن
آن را الزم یا محسن میداند در پرانتز میآورد« ،سر» در «سرانگشتان» باید در پرانتز میآمد.
َ
صاب َع ُهم في آذا ِن ِهم» دو ضمیر هسـت .آقای گرمارودی هیچ کدام را در ترجمه منعکس
 .4در عبارت «أ ِ
نکرده است« :سرانگشتان در گوشها مىنهند» و آقای استادولی ضمیر دوم را در ترجمه نیاورده است:
«انگشتان خود را در گوش نهند».
ً
 .5ترجمـۀ نخسـت «آذان» را طبـق آیـه جمـع معنـا میکنـد و ترجمـۀ دوم آن را مفـرد معنـا میکنـد .طبعـا
اولویت با ترجمۀ ّاول است ،بهویژه که هر انسانی دو گوش دارد.
َ َ َ
َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ
ظل َم َع َليهم قاموا َو َلو َ
شاء
أ
ذا
إ
و
فيه
وا
ش
آیۀ  :20يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم م
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َّ َّ َ َ ٰ ُ ّ َ
الل ُـه َل َذ َه َب ب َس ِ َ
يء ق ٌ
دير.
بصار ِهم ِإن اللـه ع
لى ك ِل ش ٍ
مع ِهم وأ ِ
ِ
گرمارودی :نزديک است آن برق ،بیناییهایشان را بربايد .هر گاه براى آنان روشن شود ،در آن
(روشـنايى) راه مىافتند و چون بر آنها تاريک گردد ،وامیمانند و اگر خداوند مىخواسـت،
شنوايى و بیناییهایشان را از ميان مىبرد .بىگمان خداوند بر هر كارى تواناست.
اسـتادولی :ب ه طوریکه نزديک اسـت آن برق [خیرهکننده ،نور] ديدگانشـان را برباید .هر گاه
برای آنها بدرخشد[ ،چند گامی] در پرتو آن راه روند و چون [خاموش شود و] بر آنان تاریکی
افکند[ ،حیرتزده] بايسـتند و اگر خداخواهد [به بانگ رعد و تابش برق ،قدرت] گوش و
چشم آنها را تواند برد كه خدا بر همه چیز تواناست.
بررسـی :ترجمـۀ نخسـت روان و رساسـت و از توضیحـات اضافـی پیراسـته اسـت .تنهـا ایـرادی کـه دارد
َ
ترجمۀ «سـمع» (شـنوایی) بهصورت مفرد و ترجمۀ «أبصار» بهصورت جمع (بیناییهایشـان) اسـت ،در
حالی که «سمع» به گفتۀ اهللغت مشترک میان جمع و مفرد استُ .ز بیری مینویسد:
َ َ َ َّ ُ َ ُ
يكون َّ
للواح ِد َو َ
لوب ِهم َو َع ٰ
عالى« :ختم اللـه ع ٰ
الج ْمعَ ،كق ْو ِله َت ٰ
مع ِهم»( .بقره)7 :
الس ْم ُ 
ُ
ع ِ
لى َس ِ
لى ق ِ
تعییـن جمـع یـا مفردبـودن آن همچـون دیگـر الفـاظ مشـترک بـر عهـدۀ قرینه اسـت .در اینجا «سـمع» چون
َ
قرین «أبصار» آمده معنای جمع دارد.
ترجمۀ دوم ایرادهایی دارد:
 .1افزود ههـای متعـددی در آن اسـت کـه آوردن آنهـا نـه ضرورتـی دارد و نـه حسـنی؛ زیـرا ترجمـه را گویاتـر و
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زیباتر نمیکند و مشـکلی را نیز نمیزداید« :خیرهکننده» در وصف «برق» (برق خیرهکننده)« ،نور» برای
ديـدگان (نـور ديدگانشـان)؛ بـا اینکـه دیـدگان نـوری ندارنـد و َ«ب َصـر» بـه نیـروی بینایـی نیـز گفتـه میشـود.
راغب مینویسد:
ْ
ال َب َص ُـر يقـال للجارحـة الناظـرة َ ...وللق ّـوة التـي فيهاَ 7:ب َصر به عضوی که میبیند و نیز به نیرویی که در آن
است گفته میشود.
یهـا» تـا الزم نباشـد بـرای بیـان ایـن معنـا کلمـۀ نـور در
یتـوان بـه جـای دیـدگان نوشـت« :بینای 
بنابرایـن م 
کروشه آورده شود« .چند گامی» و «حیرتزده» نیز از افزودههای بیثمر است.
« .2شـاء» و َ«ذ َه َ
ـب» فعلهـای ماضیانـد .معلـوم نیسـت کـه از چـهرو مضـارع معنـا شـدهاند بـا اینکه آنها
فعـل و جـواب َ«لـو» هسـتند و َ«لـو» شـرط ماضـی اسـت .علاوهبـر ایـن َ«ذ َه َ
ـب» در ترجمـۀ آقـای اسـتادولی
بـه «توانـد بـرد» معنـا شـده اسـت ،بـا اینکه ظاهر این اسـت کـه به معنای «برد» اسـت ،نه توان بـردن؛ یعنی
َ
دلیلی اقتضا نمیکند فعل «ذ َه َب» در قدرت بر فعل به کار رفته باشد.
َ
َ
َ
َ ُ َ َّ ُ َ َ َ
اعبدوا َر َّب ُك ُم ّالذي َخ َل َق ُكم َو ّال َ
آیۀ  :21يا أ ُّي َها ّالن ُاس ُ
ذين ِمن ق ِبلكم ل َعلكم ت ّتقون.
گرمـارودی :اى مـردم ،پروردگارتـان را بپرسـتيد كـه شـما و پيشـينيانتان را آفريـد ،باشـد كـه
پرهيزگارى ورزيد.
اسـتادولی:اى مردم ،پروردگارتان را همان که شـما و کسـان پیش از شـما را آفريد بپرسـتيد.
باشد كه پرواپیشه شوید.

بررسی
َّ
َ ُ
َ
 .1در ترجمـۀ نخسـت «الذيـن ِمـن ق ِبلكـم» بـه «پيشـينيانتان» برگـردان شـده اسـت کـه خالـی از مسـامحه
نیست؛ زیرا در «پيشينيانتان» انتساب مخاطبان را با گذشتگان حکایت میکند ،یعنی پیشینیانی که
َّ
َ ُ
«ال َ
ذين ِمن ق ِبلكم» حامل این معنا نیست؛
از ِآن شما بودند ،مانند پدران و اجداد ،در حالی که عبارت
یعنی حاکی از انتساب مخاطبان و گذشتگان نیست.
 .2تعلـق َ«ل َع َّل ُكـم َت َّتق َ
ـون» بـه ُ
«اعبـدوا» ا گـر متعیـن نباشـد ،بیگمـان راجـح اسـت؛ یعنـی پرسـتش خـدا
زمینهساز تقواپیشگی است .ترجمۀ آقای استادولی رسای به این معناست ،ولی ترجمۀ آقای گرمارودی
َ ََ ُ
مینمایاند که َ«ل َع َّل ُكم َت َّت َ
قون» را متعلق به «خلقكم» دانسته است که اگر نادرست نباشد مرجوح است.
َ
َ
َّ
َ َ ُ َ َ
ً
ـماء ً
ـماء ب ً
الس َ
نـاء َوأ َنـز َل ِم َـن َّ
راشـا َو َّ
مـاء َفأ َ
خـر َج ِب ِـه ِم َـن
آیـۀ  :22الـذي َج َعـل لك ُـم األرض ِف
الس ِ
ِ
 .7مفردات ألفاظ القرآن ،ص .127
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َّ
ً َ ُ َ َ َ َّ َ ً َ َ َ َ
ندادا َوأ ُنتم تعلمون.
رات ِر زقا لكم فال تجعلوا ِلل ِـه أ
الث َم ِ
گرمارودی :آنكه زمين را براى شـما بسـتر و آسـمان را سـرپناهى سـاخت و از آسـمان ،آبى فرو
فرسـتاد كـه بـا آن از ميو ههـا بـراى شـما روز یای برآورد .پـس براى خداوند ،دانسـته همتايانى
نياوريد.
اسـتادولی  :همان خدایی كه براى شـما زمين را بسـتری گسـترده و آسـمان را سـقفی افراشـته
ساخت و از آسمان آبى فروبارید كه به سبب آن پارهای از ميوهها را براى روز ى شما برآورد.
پس براى خداوند هیچ همتايى [از بتها و فرشتگان و دیگر چیزها] قرار ندهید؛ حال آنکه
میدانید [که خدا را همتایی نیست].

بررس 
ی
 .1آقـای گرمـارودی ِ«بنـاء» را سـرپناه معنـا میکنـد ،در حالـی کـه «بنـاء» بـه هـر سـازهای گفته میشـود؛ چه
سرپناه باشد و چه نباشد .ایشان در پاورقی مینویسد« :در اصل :بناء (ساختمانى)» و شگفت آن است
که با وجود اذعان به معنای دقیق کلمه ،چرا معنایی را عرضه میکند که از لفظ آیه برنمیآید.
ـماء بن ً
َّ َ
ـاء» را بـه «سـقفی افراشـته» ترجمـه میکنـد ،در حالـی که «بنـاء» به معنای
آقـای اسـتادولی نیـز «الس ِ

«سـقف» نیسـت .البتـه سـقف یکـی از مصادیـق بنـاء اسـت ،چنانکـه دیـوار نیـز از مصادیـق آن اسـت.
ْ ُ
َ َّ ْ
ف ال َم ْرفوع)
قیـد افراشـته نیـز از کلمـۀ «بنـاء» برنمیآیـد .گویی مترجمان گرامی به آیۀ  5سـورۀ طور (و
السـق ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ً
ـماء َسـقفا) نظر داشـتهاند که ِ«بناء» را در آیۀ مورد بحث به «سـرپناه» و
و آیۀ  32سـورۀ انبیاء (وجعلنا الس
«سقف برافراشته» معنا کردهاند .روشن است که این ترجمه به شمار نمیآید ،بلکه تفسیر تلقی میشود
َ َ َ ُ َ َ
ً
«ج َعـل لك ُم األرض ِفراشـا» نوشـت:
یشـود .از بـاب مثـال بایـد در ترجمـۀ
و اشـکاالت دیگـری را موجـب م 
«زمین را بستری سرسبز و خرم قرار داد»؛ چراکه در آیهای دیگر آمده است:
َ َ َ َ َّ َّ َ
َ ُ
َ ً
الس ِ ً َ ُ
اللـ َـه أن َـز َل ِم َـن َّ
صب ُـح األرض ُمخض َّـرة (حـج :)63 :آيا نديدهای که خدا از آسـمان
ألـم ت َـر أن
ـماء مـاء فت ِ
آبی فروفرستاد .آنگاه زمين بهوسيلۀ آن سبز و ّ
خرم میشود؟
ٌ
ٌ
ً
مفعولبـه َ
«أخـر َج» و آقـای اسـتادولی آن را مفعوللـه شـمردهاند .هـر دو وجـه
«ر زقـا» را
 .2آقـای گرمـارودی ِ
ً
«رزقـا» مصـدری معنـا شـود ،نـه اسـمی؛ ز یـرا
اعرابـی مـورد تأییـد اهـلادب اسـت ،ولـی بـر فـرض دوم بایـد ِ
ٌ
مفعوللـه بایـد مصـدر باشـد .بنابرایـن ترجمـۀ آقـای اسـتادولی کـه آن را اسـمی معنـا میکنـد ،خالـی از

مسامحه نیست.
َ َ ُ ْ
 .3جملۀ َ«و َأ ُنت ْم َت ْع َل ُم َ
ون» بهمنظور تقید حکم (فال ت ْج َعلوا) ایراد نشده است ،بلکه جمله بیانگر تعلیل
َ َ ُ ْ
حکـم (فلا ت ْج َعلـوا) اسـت و مفـادش ایـن اسـت« :چـون شـما میدانیـد یـا چون شـما اهل دانش هسـتید،
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نباید برای خدا همتایانی مفروض دارید»َ .پس ترجمۀ آقای گرمارودی از این بخش (پس براى خداوند،
دانسـته همتايانـى نياور يـد) قریـن صـواب نیسـت و ترجمـۀ آقـای اسـتادولی (پـس بـراى خداونـد ،هیـچ
همتايى  ...قرار ندهید حال آنکه میدانید [که خدا را همتایی نیست]) متین و دقیق به شمار میآید.
َ
ُ َ َُ
َ ُ ُ
لى َع ِبدنا َفأتوا ب َ
َ
يب ِم ّما َن ّزلنا َع ٰ
دون
سور ٍة ِمن ِم ِثل ِه َوادعوا شه
داءكم ِمن ِ
ِ
آیۀ  :23و ِإن كنتم في ر ٍ
َّ
ُ ُ
صاد َ
قين.
الل ِـه ِإن كنتم ِ
گرمـارودی :و ا گـر در آنچـه بـر بنـده خـود فـرو فرسـتادهايم ترديـدى داريـد ،چنانکـه راسـت
مىگوييـد ،سـورهاى همگـون آن بياور يـد و (در ايـن كار) گواهان خـود را (نيز) در برابر خداوند
فراخوانید.
ّ
[محمد(ص)] فرو فرستادهايم شک داريد ،سورهاى
استادولی :و اگر دربارۀ آنچه بر بندۀ خود
مانند آن بياوريد و [در اين راه یاوران و] گواهان خود را جز خدا فراخوانید .اگر راستگوييد.

بررسی
َ
يب» به «تردید دارید» و «شک دارید» معنا شده است که ناصواب نیست ،جز
 .1در هر دو ترجمه «في ر ٍ
اینکه مفاد «في» را منعکس نمیکند .بنابراین به نظر میرسد تعبیر آقای فوالدوند مناسبتر است« :اگر

بهشک اندرید» .آقای استادولی نیز در آیۀ  5سورۀ حج به این نکته توجه نشان میدهد و در ترجمۀ ِ«إن
ُك ُنتم في َر يب ِم َن َ
عث» مینویسد« :اگر از زندهشدن پس از مرگ در شک و تردیدی به سر میبرید».
الب ِ
ٍ
ُ
 .2آقای استادولی «ش َهداء» را عالوه بر گواهان به معنای یاوران نیز میداند« .شهداء» به معنای گواهان
معنایـی اسـت کـه در لغـت بـه آن تصر یـح شـده اسـت ،ولـی بـه معنـای یـاوران مسـتند درخـوری نـدارد و
ا گـر برخـی از مفسـران ایـن معنـا را یـاد کردهانـد ،بهاجتهـاد خودشـان بـوده اسـت یـا آن را از معانـی مجـازی
ُ
8
ون اهلل» سـازگار نمیشـود؛ چـون معنـا نـدارد کـه
شـهداء شـمردهاند .همچنیـن معنـای مذکـور بـا ِ«مـن د ِ
قـرآن بفرماییـد« :بـرای آوردن هماننـد قـرآن از همـگان کمـک بگیرید ،امـا از خداوند یـاری نخواهید»؛ زیرا
مخالفـان را رسـد کـه بگوینـد :چـرا از خـدا کمـک نخواهیـم؟ مگـر میترسـید کـه خـدا مـا را یـاری کنـد و
نادرستی ادعای محمد آشکار شود؟
ُ
ون» را «در برابـر» معنـا میکنـد ،در حالـی کـه اهللغـت ایـن معنـا را بـرای ِ«مـن
 .2آقـای گرمـارودی ِ«مـن د ِ
ُ
ون» (تـا آنجـا کـه نگارنـده تفحـص کـرده اسـت) یـاد نکردهانـد .دسـتکم ایـن معنـا،معنـای معـروف و
د ِ
ُ
یتـوان گفـت برگردان جمله بـه« :گواهان خود را در
ون» نیسـت .در نتیجـه م 
شناختهشـدهای بـرای ِ«مـن د ِ
برابـر خـدا فراخوانیـد» مسـتند لغـوی نـدارد .علاوه بـر این مخالفان را رسـد کـه بگویند :چـرا در برابر خدا؟!
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کار ما در برابر خدا نیست ،بلکه برای اثبات نادرستی ادعای محمد است ،نه نفی خدایی خداوند.
َ ُ ُ َّ
فعلوا َف َّات ُقوا ّالن َار َّالتي َو ُ َ ّ
فعلوا َو َلن َت َ
آیۀ َ :24فإن َلم َت َ
لكاف َ
رين.
الح
جارة أ ِعدت ِل ِ
قودها الن ُاس َو ِ
ِ
گرمارودی :و اگر چنين نكرديد ـ كه هرگز نمىتوانيد كرد ـ  ،پس از آتشى پروا كنيد كه هيزم آن
آدميان و سنگهاست .براى كافران آماده شده است.
اسـتادولی :امـا ا گـر چنيـن نكرديـد و هرگـز نتوانيـد كـرد ،پـس پـروا كنيـد از آتشـى كـه هيمـۀ آن
[پارهای از] مردمان و سـنگها [ی تراشـیده بهصورت بتها] که براى كافران آماده گردیده
است.

بررسی
َ
َ
 .1هـر دو ترجمـه «لـن ت َ
فعلـوا» را بـه قدرتنداشـتن بـر انجـام کار معنـا میکننـد .ایـن معنـا یکـی از مـوارد
ً
اسـتعمال فعـل اسـت؛ یعنـی افعـال غالبـا در معنـای تحقـق مضمونشـان بـه کار میرونـد و گاه در معنای
یشـوند .سـاختار کالم در اینجـا مینمایانـد کـه مـراد قـدرت بر کار اسـت.
قـدرت بـر مضمـون اسـتعمال م 
َ َ
َ
بنابرایـن ترجم ههـای مذکـور و بسـیاری از ترجمههـا «لـن تفعلـوا» را بـه «نمیتوانیـد انجـام دهیـد» معنـا
میکنند که بر آنها ایرادی نیست.
 .2ترجمۀ آقای استادولی دو افزوده دارد:
الـف) «پـارهای از» در جملـۀ «هيمـۀ آن [پـارهای از] مردمـان» .گویـی ایشـان «النـاس» را همـۀ مـردم معنـا
میکنـد و از آنرو کـه همـگان بـه دوزخ نمیرونـد ،نا گزیـر شـده اسـت کـه پـارهای را بـه ترجمـه بیفزایـد ،در
حالی که «ال» در «الناس» تعریف ماهیت است ،نه حا کی از «کل».
ب) تفسـیر «الحجارة» به بتهای تراشیدهشـده از سـنگها در جملۀ «سـنگها [ی تراشـیده بهصورت
بتهـا]» .بـه نظـر میرسـد ایـن توضیح ضرورت ذکر ندارد و چهبسـا این توهم را بـرای خواننده نیز به وجود
آورد که بتهای ساخت هشـده از چوب و فلز و دیگر چیزها را شـامل نمیشـود .ضمن اینکه دلیلی ندارد
«الحجارة» را به این نوع سنگها تفسیر کرد ،بلکه اینها میتواند مصداقی از «الحجارة» باشند.

