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Abstract: In the following article, the author 

is trying to compare and criticize two transla-

tions of the Quran (translated by Seyyed Ali 

Garmarudi and Hussein Ustadwali) that have 

won the first prize in the annual book reward of 

2011. In line with this goal, by stating verses 25 

to 34 of Surah Al-Baqarah, he expresses both 

translations in accordance with the third edition 

of the Ustadwali translation and the second 

edition of the Garmarudi translation, and then 

presents his point of view.
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مجات القرآنّية )6(  مقاالت نقدّية للتر
نقـد وتدقيـق الترمجتـن الفائزتـن جبائـزة كتاب العام 1390 - القسـم 

الثالث
السّيد حمّمد رضا الصفوي

اخلالصة: حياول الكاتب يف املقال احلايل مقارنة ترمجتن من القرآن 
سـتاد ويل  - الفائزتان 

ُ
-  ترمجة السـّيد عي الكرمارودي وحسـن أ

ّية اإلسالمّية يف  وىل جلائزة كتاب العام 1390 يف اجلمهور
ُ
باملرتبة األ

مّث وضعهما يف بوتقة النقد والتدقيق. إيران، ومن 
ويف سياق هدفه هذا يذكر بعض اآليات -  من اآلية 25 إىل 34 من 
 للطبعـة الثالثـة 

ً
سـورة البقـرة  - كمـا وردت يف هاتـن الترمجتـن طبقـا

مّث  سـتاد ويل والطبعـة الثانيـة مـن ترمجـة الگرمـارودي، 
ُ
مـن ترمجـة أ

يبّن رأيه يف املوردين.
املفردات األساسـّية: ترمجة القرآن، القرآن، كتاب العام 1390، السـّيد 

ستاد ويل، نقد الترمجة.
ُ
عي الگرمارودي، حسن أ
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كنون  در مقالۀ پیشین به نقد و بررسی ترجمه های مزبور پرداخته شد و تا آیۀ 24 از سورۀ بقره پیش رفت. ا
در ادامۀ آن مقال ترجمۀ آیۀ 25 تا آیۀ 34 بررسی می شود.

زًقا. ِزقوا ِمنها ِمن َثَمَرٍة ِر ما ُر
َّ
ُکل آیۀ 25: 

ى آنان گردد. گرمارودی: هر گاه میوه اى از آن بوستان ها روز
ی شان شود. استادولی: هر گاه از آن بهشت ها میوه اى روز

بررسـی:  بی گمـان هـر دو ترجمـه مفـاد جملـه را به خوبی منتقـل می كنند. تنها نکته ای كه منعکس نشـده 
اسـت، مجهول بـودن »ُرِزقـوا« اسـت. بهتـر آن بـود كـه نوشـته می شـد: »هـر گاه میـوه اى از آن بوسـتان ها )یـا 
: »هـر گاه از میـوۀ آن بوسـتان  ها )یـا بهشـت ها( رزقـی بـه ایشـان  ی  ایشـان كننـد« و دقیق تـر بهشـت ها( روز
دهند«. ازآن رو دقیق تر است كه مفعول دوم »ُرِزقوا«، »رِزًقا« است، ولی در ترجمه های یادشده »ِمن َثَمَرٍة« 
گـر روا باشـد كـه »ِمـن َثَمـَرٍة« بیـان بـرای »رِزًقـا« دانسـته شـود، ایـن  مفعـول دوم شـمرده شـده اسـت. البتـه ا

ی  ایشان كنند« هم موجه به شمار می آید. ترجمه: »هر گاه میوه اى از آن بوستان ها روز

. ِزقنا ِمن َقبلُ ذي ُر
َّ
ا ال

َ
ذ - قالوا هـٰ

ى ما شده بود. گرمارودی: می گویند این همان است كه از پیش روز
ى ما شده بود. استادولی: گویند: این همان است كه از پیش روز

بررسی: هر دو ترجمه یکسان و بی مشکل است، اما آقای استادولی برای توضیح اینکه چطور میوه و رزق 
بهشتی چیزی است كه پیش تر به بهشتیان داده شد، در پاورقی دو وجه را یاد می كند: 

1. یعنـی »ایـن میوه هـای بهشـتی پـاداش اعمالـی اسـت كـه در دنیـا انجـام داده ایـم و از آنجـا 
ی ما شده است«.  روز

ی مـا بـود، ولـی بسـیار بهتـر و  2. »ایـن میوه هـا شـبیه همـان میوه هایـی اسـت كـه در دنیـا روز
.» عالی تر

خـود  می فرمایـد  آیـه  درحالی كـه  می شـمرد،  دنیـا  كارهـای  پـاداش  را  بهشـتی  موهبت هـای  اول  وجـه  در 
آنهاسـت. به این معنا كه خود اعمال نیک به  صورت مواهب جلوه گر می شـود و تجسـم می یابد، اما وجه 
دوم كه فرض می كند مواهب بهشـت همسـان نعمت های دنیاسـت نه خود آنها، برابر ظاهر آیه نیسـت؛ 
ـذي ُرِزقنـا ِمـن َقبـُل: اینهـا ماننـد 

َّ
ا َكال

َ
ـذ چـون آیـه خالـی از ادات تشـبیه اسـت، یعنـی آیـه نمی فرمایـد: »هـٰ

میوه های دنیایی اسـت«. بر فرض كه این گونه باشـد و جمله بر اسـتعاره حمل شـود، عبارت »ولی بسـیار 
« از آن برنمی آیـد، یعنـی آیـۀ مورد بحث داللت نمی كند میوۀ بهشـتی بسـیار بهتر و عالی تر  بهتـر و عالی تـر
اسـت، ولی مترجم آن را به آیه نسـبت می دهد. بی گمان واقعیت این اسـت كه نعمت های بهشـت بس 

عالی تر است، ولی در ترجمه و تفسیر نمی توان واقعیت ها را بر معانی آیات تحمیل كرد.
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توا ِبِه ُمَتشاِبًها.
ُ
- َوأ

گرمارودی: و همانند آن براى آنان آورده می شود.
استادولی: آن میوه را همانند برایشان آورند.

ثی  تـوا« را كه ثال
ُ
 بررسـی: قـوت و دقـت دو ترجمـۀ مزبـور در ایـن اسـت كه بر خـالف عده ای از مترجمان »أ

گر توجه كنیم كه  مجرد است، »أوتوا« از باب ِافعال معنا نکرده اند.1 البته پیراسته از اشکال هم نیستند. ا
توا ِبِه ُمَتشاِبًها« به »رزًقا« در جملۀ قبل برمی گردد و »ُمَتشاِبًها« حال برای آن است، مفاد 

ُ
ضمیر »ِبِه« در »َوأ

ی آنها می كنند همسان اند«، ولی ترجمه آقای گرمارودی  جمله چنین می شود: »رزق  و میوه ای را كه روز
ی آنان كرده اند  می گوید: »همسان آن را برایشان می آورند«. مفهومش این است كه خود آن میوه ای كه روز

توا ِبُمَتشاِبِه«.
ُ
نمی آورند. ترجمۀ مذكور برگردان چنین عبارتی است: »أ

از ترجمـۀ آقـای اسـتادولی )آن میـوه را هماننـد برایشـان آورنـد( معنـای روشـنی برنمی آیـد. »ُمَتشـاِبًها« قیـد 
گر نوشـته می شـد: »آن میوه ها را كه همسـان اسـت برایشـان می آورند«،  برای ضمیر »ِبِه« اسـت. بنابراین ا

روشن تر و با وجه ادبِی »ُمَتشاِبًها« همخوان تر بود.

َرٌة. زواٌج ُمَطّهَ
َ
ُهم فیها أ

َ
- َول

كیزه دارند. گرمارودی: و آنها در آن همسرانی پا
كیزه ]در جسم و جان و خلق و خوی[ دارند. استادولی: در آن بهشت ها همسرانی پا

كیـزه« معنـا می كننـد كـه البتـه ناصـواب  ـَرة« را »پا ی از ترجمه هـا »ُمَطّهَ بررسـی: هـر دو ترجمـه ماننـد بسـیار
َرة« اسـم مفعول و به  كیـزه« ترجمۀ »طاهرة« اسـت و »ُمَطّهَ تلقـی نمی شـود، ولـی حقیقـت ایـن اسـت كه »پا
ـَرة« نـه »طاهـرة« اشـاره دارد بـه اینکه خـدا آنها را  ک گشـته و پیراسته شـده اسـت. انتخـاب »ُمَطّهَ معنـای پا
كه خدا آنان  كیـزه گردانـده اسـت و این از كمال طهـارت حکایت می كنـد؛ چرا ک و پا بـرای اهـل ایمـان پـا

ک گردانده است:  را پا

َقُه: همان كسی كه نیکو ساخت هر چیزی را كه آفریدش. )سجده: 7( 
َ
 َشيٍء َخل

َ
حَسَن ُكّل

َ
ذي أ

َّ
ال

كیزه این نکته را حکایت نمی كند.2 ک و پا َرة« به پا ولی ترجمۀ »ُمَطّهَ

وَقها.
َ
ما ف

َ
 ما َبعوَضًة ف

ً
ن َیضِرَب َمَثال

َ
ـَه ال َیسَتحیي أ

َّ
 الل

َ
آیۀ 26: ِإّن

 گرمارودی: خداوند پروا ندارد كه به پشه یا فراتر از آن  مثلی بزند.
استادولی: به راستی خداوند شرم نمی دارد از اینکه ]در بیان حقایق[ هر گونه مثلی زند، پشه 

یسـد: »آن میوه هـاى  1 . در ترجمـۀ آقـای دکتـر خرمشـاهی آمـده اسـت: »و بـه ایشـان هماننـد آن داده شـود« و آقـای دکتـر مجتبـوی می نو
همانند بدیشان دهند«. در این دو ترجمه »أتوا«، أوتوا«  معنا شده است.

.ک به: أنوار التنزیل و أسرار التأویل ، ج 1، ص 61. 2 . ر
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.) باشد یا فراتر از آن )كوچک تر یا بزرگ تر

بررسی 
1. آقای گرمارودی »َفما َفوَقها« را فراتر از پشه و به  تعبیر دیگر بزرگ تر از پشه معنا می كند و از پاورقی ایشان 
، یعنی  برمی آیـد كـه مـراد از »َفمـا َفوَقهـا« فراتر در كوچکی اسـت. بنابراین می نویسـد: می تـوان آن را به فروتر
گر مـراد از »َفمـا َفوَقهـا« خصـوص كوچک تر بود،  كوچک تـر نیـز معنـا كـرد. مشـکل ایـن معنـا آن اسـت كـه ا
عبـارت مناسـب بـرای رسـاندن ایـن معنـا »َفمـا دوَنها« اسـت، نـه »َفما َفوَقهـا«. نتیجه اینکه ترجمۀ ایشـان 

بی ایراد است، ولی ایراد در پاورقی است كه به ترجمه نیز سرایت می كند.

(«، یعنی عبارت »َفما  آقای استادولی »َفما َفوَقها« را چنین معنا می كند: »فراتر از آن )كوچک تر یا بزرگ تر
. این نظر می تواند موجه باشد؛  َفوَقها« حامل دو معناست، نه خصوص بزرگ تر و نه خصوص كوچک تر

چون عبارت »َفما َفوَقها« تاب هر دو معنا را باهم دارد.

ِهم. ِبّ  ِمن َر
ُ

ُه الَحّق
َ
ّن

َ
موَن أ

َ
َیعل

َ
ذیَن آَمنوا ف

َّ
ا ال ّمَ

َ
أ

َ
- ف

گرمارودی:  پس آنان كه ایمان دارند می دانند این از سوى پروردگار آنها درست است.
استادولی: اما آنان كه ایمان آورده اند می دانند كه آن حق است از جانب پروردگارشان،

بررسی: ترجمۀ آقای گرمارودی از جملۀ مزبور عالوه  بر اینکه نارساست، معلوم نیست مبتنی بر چه وجه 
ـُه« می داند كه وجهی درسـت اسـت و 

َ
ّن
َ
« را خبـر بـرای »أ اعرابـی اسـت. چنیـن می نمایـد كـه ایشـان »الَحـّقُ

ـُه« می شـمرد كه خالف ظاهر اسـت و از مفسـران و معربان قرآن كسـی 
َ
ّن
َ
ِهـْم« را حـال بـرای ضمیـر »أ ّبِ

»ِمـن ّرَ
یافت نشد كه این وجه را یاد كرده باشد. از ترجمۀ عبارات مشابه در ترجمۀ آقای گرمارودی دو نوع وجه 
نا« )قصص: 35( می نویسـد: »می گویند:  ّبِ َحُق  ِمْن َر

ْ
ُه  ال

َ
ا ِبِه ِإّن ـوا آَمّنَ

ُ
اعرابـی برمی آیـد. ایشـان در ترجمـۀ »قال

َحُق « 
ْ
یم كه راستین است، از سوى پروردگار ماست«. از این ترجمه برمی آید كه ایشان »ال ما بدان باور دار

َم 
َ
نا« را خبر دوم شـمرده شـده اسـت كه هر دو درسـت اسـت و از   ترجمۀ »ِلَیعل ّبِ ُه« و »ِمْن َر

َ
را خبر اول »ِإّن

َك« )حج: 54( به: » تا بدانند كه این )قرآن( راسـتین، از سـوى پروردگار  ِبّ ـُه الَحـّقُ ِمن َر
َ
ّن
َ
ذیـَن أوُتـوا الِعلـَم أ

َّ
ال

ُه« می شمرد كه در نادرستی آن تردیدی نیست و »ِمْن 
َ
ّن
َ
َحُق « را صفت ضمیر در »أ

ْ
توست« برمی آید كه »ال

ُه الَحّقُ 
َ
ّن
َ
ـُه« می دانـد كـه وجهی درسـت اسـت. حاصل اینکـه مترجم در تركیب نحـوی »أ

َ
ّن
َ
ـك« را خبـر »أ ّبِ َر

ـَك« و نظایـر آن دچـار تردیـد اسـت. در نتیجـه ترجمه هـای متفاوتی از عبارت های همسـان عرضه  ِبّ ِمـن َر
می كند؛ برخی درست و برخی ناموجه است و برخی ناموجه و نارساست.

مفاد ترجمۀ آقای استادولی از جملۀ مزبور آشکار است و با هر دو وجه ادبی آیه نیز سازگار است: 
« است.  َحّقُ

ْ
ِهْم« حال برای »ال ّبِ

1. »ِمن ّرَ
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 » ُه الَحّقُ
َ
ّن
َ
ـُه«، ولـی مترجـم گرامـی به »الف« و »الم« »الحّق« توجه نشـان نمی دهـد و »أ

َ
ّن
َ
2. خبـر دوم بـرای »أ

« معنـا می كنـد. »ال« در »الحـّق« اسـتغراق خصایـص افـراد و گویـای كمـال اسـت، یعنـی حـق  ـُه َحـّقٌ
َ
ّن
َ
را »أ

ُه العاِلُم« تفاوت معنایی هسـت. 
َ
ه عاِلـٌم« با »إّن

َ
كامـل، پیراسـته از هـر باطـل. بی گمـان میـان دو عبارت »إّن

عبارت دوم می رسـاند كه او عالمی كامل اسـت، بر خالف عبارت اول كه گویای كمال نیسـت. مترجم 
گرامی در دیگر موارد مشـابه نیز به »الف« و »الم« توجهی نشـان نمی دهد و بود و نبود آن را همسـان معنا 
« می نویسد:  »پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین  َحّقٌ

َ
ُه ل

َ
ْرِض ِإّن

َ ْ
ماِء َواأل می كند. در ترجمۀ »َفَو َرّبِ الّسَ

« می نویسـد: »بی شـک وعدۀ تو حق اسـت«. این  َحّقُ
ْ
 َوْعَدَك ال

َ
كه این سـخن حق اسـت« و در ترجمۀ »ِإّن

ایراد در ترجمۀ آقای گرمارودی نیز دیده می شود.

. ذا َمَثاًل ـُه ِبهـٰ
َّ
راَد الل

َ
- َفَیقولوَن ماذا أ

گرمارودی: می گویند: »خداوند از این مثل، چه می خواهد«.
استادولی:  گویند: »خداوند از این مثل، چه خواسته است«.

بررسـی: نمی توان در درسـتی ترجمه های مزبور تردید داشـت، ولی می توان گفت اندک تفاوتی با آیه دارد. 
ن َیْضرَِب َمَثاًل« آمده 

َ
ـذا« مثلی است كه در عبارت »أ ـذا« است و مشاٌرالیه »هـٰ توضیح: »َمثاًل« تمییزِ »هـٰ

اسـت، یعنـی »مـاذا أراَد اهلُل ِبهـذا الَمَثـِل َمَثـاًل: خـدا از ایـن َمَثـل از  آن  حیـث كـه مثل اسـت چـه اراده كرده 
است«. ترجمه ها در حقیقت »المثل« را كه محذوف است در معنا آورده اند و »َمَثاًل« را كه تمییز است 

منعکس نکرده اند.

« پایـان سـخن 
ً

ـذا َمَثـال ــُه ِبهـٰ
َّ
راَد الل

َ
آقـای گرمـارودی در پاورقـی ایـن نکتـه را تذكـر می دهـد كـه جملـۀ »مـاذا أ

 ِبِه َكثیًرا ...« تا آخر آیه ادامۀ سـخن كافران نیسـت. این تذكر بجاسـت؛ 
ُ

كافران اسـت، یعنی جملۀ »ُیِضّل
زیرا از ترجمۀ عده ای از مترجمان برمی آ ید كه جملۀ مزبور نیز سخن كافران است كه بی گمان نادرست 
ی را هدایـت  اسـت؛ چـون ممکـن نیسـت كافـران بگوینـد خـدا بـه  وسـیلۀ قـرآن یـا مثل هـای قرآنـی بسـیار

می كند. آنها قرآن را كتابی الهی نمی دانند، چه رسد كه آن را مایۀ هدایت به شمار آورند.

 ِبِه َکثیًرا َوَیهدي ِبِه َکثیًرا.
ُّ

- ُیِضل
( را رهیاب می كند. ى )دیگر ى را بیراه و بسیار گرمارودی: با آن بسیار

ى را هدایت. ى را با آن گمراه می كند و بسیار استادولی: خداوند بسیار

كـه بـا ترجمـۀ  بررسـی: هـر دو ترجمـه در ایـن بخـش رسـا و دقیـق اسـت. به ویـژه ترجمـۀ آقـای گرمـارودی 
»َیهـدي« بـه »رهیـاب می كنـد« نشـان می دهـد كـه هدایـت در اینجـا ایصـال بـه  مطلـوب اسـت، نـه ارائـۀ 
طریـق. بـر خـالف برخـی از مترجمـان كـه آن را »راهنمایـی می كنـد« یـا »ره می نمایـد« ترجمـه كرده انـد كـه 
یغ نمی دارد. هدایتی كه  نادرست است؛ زیرا خدا همگان را راهنمایی می كند و رهنمودش را از كسی در
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نصیب برخی می شود و از برخی بازداشته می شود، هدایت به معنای ایصال به  مطلوب است .

راَد«. آقـای 
َ
: »آَمُنـوا«، »َكَفـُروا« و »أ نکتـه: در آیـۀ 26 چندیـن فعـل ماضـی بـه  كار رفتـه اسـت كـه عبارتنـد از

كردن افعال مزبور  گرمارودی همۀ آنها را مضارع و آقای استادولی آنها را ماضی معنا می كند. ماضی معنا
برابـر اصـل اسـت كـه فعـل ماضـی، ماضـی معنـا شـود. بـا ایـن  حـال بـر ترجمۀ آقـای گرمـارودی نیـز ایرادی 
وارد نیسـت؛ زیـرا در مـواردی رواسـت كـه فعـل ماضـی، مضـارع معنـا شـود، از جملـه آنجـا كـه فعل ماضی 
صلـۀ موصـول باشـد و افعـال یادشـده در آیـه همـه صلـه هسـتند، ولـی شـگفت اسـت كـه ایشـان در ایـن 
صحـاُب الّناِر 

َ
ـِئَك أ ـٰ ول

ُ
حاَطت ِبـِه َخطیَئُتـُه َفأ

َ
َئًة َوأ یـۀ یکسـانی نـدارد، ماننـد: »َبلـٰی َمـن َكَسـَب َسـِیّ مـوارد رو

ـِة ُهم فیها خاِلـدوَن« )بقره:  صحـاُب الَجّنَ
َ
ـِئَك أ ـٰ ول

ُ
ـوا الّصاِلحـاِت أ

ُ
ذیـَن آَمنـوا َوَعِمل

َّ
ُهـم فیهـا خاِلدوَن   َوال

گیـرد دمسـاز آتش انـد.  81 و 82(: نـه چنیـن اسـت، آنـان كـه گناهـی انجـام دهنـد و گناهشـان آنـان را فرا
آنان در آن جاودان اند.   و كسـانی كه ایمان آورده اند و كارهاى شایسـته كرده اند بهشـتی اند. آنان در آن 

جاودان اند«.

ـوا« همـه ماضـی و صلـۀ موصول انـد و در 
ُ
حاَطـت«، »آَمنـوا« و »َعِمل

َ
در ایـن دو آیـه فعل هـای »َكَسـَبت«، »أ

وا« ماضی 
ُ
حاَطت« مضارع معنا شـده و فعل های »آَمنوا« و »َعِمل

َ
یک سـیاق هسـتند، ولی »َكَسـَبت« و »أ

ترجمه شده اند.

ـِه ِمن َبعِد میثاِقِه.
َّ
ذیَن َینُقضوَن َعهَد الل

َّ
آیۀ 27: ال

گرمارودی: همان كسان كه پیمان با خداوند را پس از بستن آن می شکنند.
استادولی: همان كسانی كه پیمان خدا را پس از استوار ساختنش می شکنند

بررسی: در ترجمه های مزبور دو تفاوت دیده می شود: 

ــِه« در ترجمۀ اول پیمانی دانسـته شـده اسـت كه انسـان با خدا می بندد، مانند سـوگندی كه 
َّ
1. »َعهَد الل

ــِه« 
َّ
ی كـه می كنـد، ولـی در ترجمـۀ دوم »َعهـَد الل ی می خـورد یـا نـذر كسـی بـر انجـام دادن یـا ترک كـردن كار

پیمانی شمرده شده است كه خدا بر عهدۀ انسان ها نهاده است. بنابراین مترجم گرامی در تفسیر آن از 
فطرت انسانی می گوید و از عهدهایی كه در كتب آسمانی پیشین مبنی بر ایمان به پیامبر اسالم آمده 

است. 

2. »میثاق« در ترجمۀ نخست به »بستن« برگردان و در ترجمۀ دوم به »استوارساختن« معنا شده است. 
ــِه« می تواند نظیر اضافۀ مصدر 

َّ
هر دو ترجمه در تفاوت اول از پشـتیبانی ادبی برخوردارند؛ زیرا »َعهَد الل

ید. ترجمۀ اول بر این  به مفعولش باشد و فاعل آن محذوف فرض شود؛، یعنی عهدی كه شما با خدا دار
مبناسـت و می توانـد نظیـر اضافـۀ مصـدر بـه فاعـل باشـد و مفعولـش محـذوف فرض شـود، یعنی عهدی 
كـه خـدا بـا شـما دارد. میثـاق نیـز در لغـت بـه معنـای بسـتن و ایجادكـردن پیمـان بـه كار مـی رود و نیـز بـه 
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معنای محکم كردن پیمان و استوارساختن آن. پس هر دو ترجمه با وجود تفاوتی كه دارند درست تلقی 
می شوند. البته به نظر نگارنده در این گونه موارد كه كلمه یا جمله تاب دو معنا را دارد، چنان كه قرینه ای 
تعیین كننده در میان نباشد، باید ملتزم شد كه هر دو معنا مراد است و هر دو را در ترجمه منعکس كرد 

یا ترجمه نیز به گونه ای پرداخته شود كه تاب هر دو معنا را داشته باشد.

آقـای اسـتادولی »عهـد اهلل« را پیمـان الهـی در فطـرت انسـان ها و نیـز عهدهایـی كـه در تـورات و انجیـل 
دربـارۀ رسـول آخرالزمـان از یهودیـان گرفتـه اسـت تفسـیر می كنـد. در ایـن توضیح و تفسـیر دو ایـراد به نظر 

می رسد: 

1. عهد الهی با مردم به موارد یادشده اختصاص ندارد كه دامنه ای گسترده تر دارد. بهتر آن بود كه از اینها 
به  عنوان برخی مصادیق یاد می شد و با كلمه ای مانند نظیر كذا و كذا بیان می شد. 

2. یهودیـان انجیـل را بـاور ندارنـد و پیامبـری حضـرت مسـیح را نمی پذیرند. بنابراین معنـا ندارد كه گفته 
گر در  یـد. وانگهی ا شـود از یهودیـان در انجیـل پیمـان گرفتیـم و آن را اسـتوار كردیـم كـه بـه پیامبر ایمان آور
انجیل این پیمان باشد كه هست، چرا در توضیح، خصوص یهودیان آمده و از مسیحیان سخن نگفته 

است؟!

. ن یوَصلَ
َ
ـُه ِبِه أ

َّ
َمَر الل

َ
َیقَطعوَن ما أ - َو

گرمارودی: و چیزى را كه خداوند فرمان به پیوند آن داده است می گسلند.
استادولی: و پیوند خود را با آنچه خدا به پیوند آن فرمان داده ]مانند پیمان با اولیای دین و 

با خویشان و مؤمنان[ می برند.

بررسی 
ــُه« در ترجمۀ اول نکرۀ موصوفه شـمرده شـده و به »چیزی« برگردان شـده اسـت و در 

َّ
َمَر الل

َ
1. »ما« در »ما أ

ترجمۀ دوم موصول شـمرده شـده و »آنچه« معنا شـده اسـت. هر دو وجه موجه اسـت، ولی بر این  اسـاس 
كـه »مـا« نکـرۀ موصوفـه باشـد، در جمـع و مفرد به كار مـی رود. بنابراین بهتر بود ترجمـۀ آقای گرمارودی كه 
بر پایۀ نکره بودن »ما« تنظیم شده است، به »چیزهایی« ترجمه می شد؛ زیرا با وجه دیگر »ما« كه موصول 
اسـت همخوان تـر بـود. آقـای گرمـارودی در ترجمـۀ آیـۀ 25 رعد كه همین عبـارت آمده اسـت )َیْقَطُعوَن ما 
ْن ُیوَصـَل (، »مـا« را موصـول می شـمرد و چنین ترجمه می كند: »آنچه را خداوند فرمان به پیوند 

َ
َمـَر اهلُل ِبـِه أ

َ
أ

آن داده است می گسلند«.

2. عبـارت »پیونـد خـود را« كـه در ترجمـۀ آقـای اسـتادولی آمـده اسـت، معادلـی در آیـه نـدارد و حـذف آن 
یانی نمی زند. بنابراین بهتر بود این گونه ترجمه می شد: »و آنچه را خدا به پیوند آن فرمان  هم به فهم آیه ز
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داده است ... می برند«.

ــُه ِبـِه« انعکاسـی نـدارد؛ چنان كـه در دیگـر ترجمه هـا نیز 
َّ
َمـَر الل

َ
3. در دو ترجمـۀ مزبـور ضمیـر »ِبـِه« در »مـا أ

ن ُیوَصـَل« نیسـت؛ 
َ
منعکـس نشـده اسـت. البتـه ضرورتـی هـم نـدارد؛ زیـرا آن ضمیـر چیـزی جـز همـان »أ

ن ُیوَصَل« بدل آن است.
َ
كه »أ چرا

ی معنا كرده اند. این تبدیل دو نکته  ن ُیوَصَل« را مصدر
َ
ی از ترجمه ها »أ 4. ترجمه های یادشده و بسیار

گر نوشته شود:  از آیه را پهنان می كند. مجهول بودن »ُیوَصَل« و مضارع بودن آن را. گمان بر این است كه ا
ی همۀ نکات آیه اسـت و  »و آنچه را خدا فرمان داده اسـت كه همواره پیوند داده شـود می گسـلند«، حاو

فهم آیه را هم مخدوش نمی كند.

ِئَك ُهُم الخاِسروَن. ـٰ ول
ُ
رِض أ

َ
ُیفِسدوَن ِفي األ - َو

یانکارند. گرمارودی: و در زمین تباهی می ورزند، آنان اند كه ز
یانکارند. استادولی: و در زمین فساد می كنند، آنان اند كه ز

بررسـی: هـر دو ترجمـه گویاسـت و ایـرادی در آن دیـده نمی شـود. نکتـه مثبـت هـر دو ترجمه آن اسـت كه 
كـی از حصـر اسـت به خوبی منعکـس كرده  اند. دقت ایـن دو ترجمه  آنگاه نمود   ضمیـر منفصـل را كـه حا
می كند كه می بینیم عده ای از مترجمان ضمیر فصل را با كلمۀ »خود«، »خودشان« و »همان« منعکس 
یانکاران هسـتند« كه بی گمان اینها  یانکاران اند« یا »آنان همان ز می كنند و می نویسـند: »آنها خودشـان ز
كید مضمون جمله است، نه  كید باشد، تأ كی از تأ گر حا مفاد ضمیر فصل نیستند؛ چون ضمیر فصل ا
كید مسنٌد الیه است، مانند  یانکاران اند« تأ كید مسنٌدالیه، ولی »خودشان« در جملۀ »آنها خودشان ز تأ

یٌد نفُسه«. اینکه گفته می شود: »جاء ز

یِه ُترَجعوَن.
َ
ُکم ُثّمَ ُیمیُتُکم ُثّمَ ُیحییُکم ُثّمَ ِإل حیا

َ
أ

َ
مواًتا ف

َ
ـِه َوُکنُتم أ

َّ
آیۀ 28:َکیَف َتکُفروَن ِبالل

ید با آنکه مرده بودید، شـما را زنـده گردانید. آنگاه  گرمـارودی: چگونـه بـه خداونـد كفر می ورز
شما را می میراند، دگرباره زنده می گرداند و سپس به سوى او بازگردانده می شوید.

ک و نطفه ای  استادولی: چگونه به خدا كافر می شوید با آنکه مردگانی بودید )به  صورت خا
بی جـان (. پـس شـما را زنـده كـرد، سـپس شـما را می میراند و بـاز زنده می كند. آنگاه به  سـوى 

او بازگردانده می شوید.

ی دیده نمی شود. البته به دو نکته می توان  بررسی: هر دو ترجمه رساست و در آن كاستی یا ایراد درخور
توجه نشان داد: 

ک و نطفه ای بی جان« توضیح داده  1. در ترجمۀ آقای استادولی »مردگان« با این عبارت »به  صورت خا
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شده است، در حالی  كه نطفه را موجودی بی جان به شمار نمی آورند. 

مواًتا« مفرد )مرده( و در ترجمۀ 
َ
2. تفاوتی هم در دو ترجمه مالحظه می شود: در ترجمۀ آقای گرمارودی »أ

آقای اسـتادولی جمع )مردگانی( معنا شـده اسـت. گویی آقای گرمارودی به اقتضای زبان فارسـی كلمه 
گر آن را جمع معنا كند می تواند نکره بودن آن را به  گونه ای  را معنا می كند و آقای استادولی می بیند كه ا
كـه ذوق بپسـندد، منعکـس كنـد، بـر  خـالف اینکـه مفـرد نکـره معنـا شـود كه چنـدان وجیه نمی آید )شـما 

مرده ای بودید(.

َسّواُهّنَ َسبَع َسماواٍت َوُهَو ِبُکِلّ َشيٍء َعلیٌم.
َ
ماِء ف ی الّسَ

َ
آیۀ 29: ... ُثّمَ اسَتوٰى ِإل

( هفت آسمان سامان داد. گرمارودی: ... آنگاه به )آفرینش( آسمان )ها( رو آورد و آنها را )در
استادولی: ... سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان سامان داد.

بررسی: در ترجمه بخش نخست آیه ایرادی دیده نشد، اما قسمت یادشده: 

1. در ترجمـۀ آقـای گرمـارودی افـزودۀ »آفرینـش« دیـده می شـود. ایـن افزوده چـه در پرانتز و كروشـه و چه در 
متن آورده شـود افزوده ای نابجاسـت؛ زیرا هیچ قرینه ای در كالم نیسـت كه آن را اقتضا كند، بلکه قرینه 
بر خالف آن اسـت؛ چون ظاهر جمله این اسـت كه خداوند آسـمان را پیش تر آفریده بود و با جملۀ »ُثّمَ 
ـماِء« مرحلـه ای را گـزارش می كنـد كـه سـامان دهی آنهـا را آغـاز كـرده اسـت. عـالوه بـر ایـن  ـی الّسَ

َ
اسـَتوٰى ِإل

ٰی 
َ
آوردن افـزودۀ »آفرینـش« ایـن تلقـی را بـرای مخاطـب پدیـد مـی آورد كـه آیـه بایـد می گفت: »ُثـّمَ اسـَتوٰى ِإل

ی آیه شتافت و كاستی آن را برطرف كرد! ماِء«، ولی خلق را نیاورد و مترجم به یار َخلق الّسَ

ـماِء« را جمـع معنـا می كنـد و آن را بـه   صـورت »آسـمان )هـا(« عرضـه می كنـد. ایـن ترجمـه  2. ایشـان »الّسَ
خالی از اشکال نیست؛ زیرا روا نیست »سماء« كه مفرد است جمع معنا شود و از آن نارواتر آوردن ضمیر 
جمـع در پرانتـز اسـت؛ چـون تلقـی مخاطـب هوشـیار ایـن اسـت كـه آیـه بایـد »سـماء« را بـه  صـورت جمع 

)سماوات( می آورد، ولی نیاورد. پس مترجم به كمک آیه آمده و آن را تصحیح كرده است!

« را به  »سـماء« نشـانۀ آن شـمرده اسـت كه  « در »َفَسـّواُهّنَ شـاید مترجم گرامی بازگشـت ضمیر جمع »ُهّنَ
گر این گونه باشـد، نباید ضمیر جمع در پرانتز می آمد تا  مراد از »سـماء«، »سـماوات: آسـمان ها« اسـت. ا
بـرای مخاطـب توهـم تصحیـح آیـه ایجـاد شـود. البتـه بازگردانـدن ضمیر جمع بـه مفرد نکتـه ای دارد و آن 
اینکه »سماء« قبل از سامان دهی و پردازش آن یک آسمان بود، ولی در عین  حال چنان بود كه استعداد 
هفت آسمان شدن را داشت. بنابراین ضمیر جمع به آن برگردانده شد تا به استعداد و قابلیت آن اشاره 

كند.

لت آمده است:  نظیر این آیه در آیات 11 و 12 سورۀ ُفّصِ
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َتینا طاِئعیَن * 
َ
تا أ

َ
و َکرًها قال

َ
رِض ائِتیا َطوًعا أ

َ
ها َوِلأل

َ
 ل

َ
ـماِء َوِهَي ُدخاٌن َفقال ی الّسَ

َ
ُثّمَ اسـَتوٰى ِإل

مَرها. 
َ
وحٰی في ُکِلّ َسماٍء أ

َ
َفَقضاُهّنَ َسبَع َسماواٍت في َیوَمیِن َوأ

آقای گرمارودی در ترجمۀ آن می نویسد: 

سـپس بـه آسـمان رو آورد كـه )چـون( دودى بـود و بـه آن و بـه زمیـن فرمـود: خـواه یـا ناخـواه بیاییـد! گفتنـد: 
فرمانبردارانه آمدیم. آنگاه آنها را در دو روز )به گونه( هفت آسمان برنهاد و در هر آسمانی كار آن را وحی 

كرد.

مترجم در این آیه راه صواب پیموده است و بر خالف آیۀ سورۀ بقره »سماء« را جمع )آسمان ها( ترجمه 
نکرده است.

گفتنی است كه در ترجمۀ این آیه نیز چند نقطۀ ضعف دیده می شود: 

1. »سـپس بـه آسـمان رو آورد كـه )چـون( دودى بـود«. در جملـۀ »َوِهـَي ُدخـاٌن« ادات تشـبیه وجـود نـدارد، 
یعنی نیامده است: »َوِهَي كُدخاٍن«. بنابراین آوردن »چون« در ترجمه موجه نیست و آوردن آن در پرانتز 
نه تنهـا آن را توجیـه نمی كنـد كـه موجـب می شـود مخاطب گمـان كند مترجم آیه را تصحیح كرده اسـت، 

یعنی این توهم را پدید می آورد كه درست آن بود كه قرآن می فرمود: »َوِهَي كُدخاٍن«. 

2. ایشـان در ترجمۀ »َفَقضاُهّنَ َسـبَع َسـماواٍت« می نویسـد: »آنگاه آنها را )به گونه( هفت آسـمان برنهاد«. 
ینـه ای بر آن نیسـت و همان ایراد یاده شـده در فقرۀ  در ایـن ترجمـه نیـز »)بـه گونـه(« افـزوده ای اسـت كه قر
پیشین را با خود دارد. عالوه بر این جای این سؤال هست كه چرا در ترجمۀ آیۀ سورۀ بقره قید »به گونه« 

نیامده است؟

رِض َخلیَفًة.
َ
ِئَکِة ِإّني جاِعلٌ ِفي األ َك ِللَمال ّبُ  َر

َ
ِإذ قال آیۀ 30: َو

گرمـارودی: و )یـاد كـن( آنـگاه را كـه پـروردگارت بـه فرشـتگان فرمـود: می خواهم جانشـینی در 
زمین بگمارم.

یـد( آنـگاه كـه پـروردگارت بـه فرشـتگان گفـت: مـن در زمیـن جانشـینی  اسـتادولی: و )یـاد آر
خواهم گمارد.

بررسی 
1. در هـر دو ترجمـه »ِإذ« مفعـول فعـل مقـدر شـمرده شـده اسـت، بـا ایـن تفـاوت كـه آقـای گرمـارودی فعـل 
گر متعین نباشد  ذكروا« دانسته است. بی گمان تقدیر آقای گرمارودی ا

ُ
« و آقای استادولی »أ مقدر را »أذُكر

ید« در ترجمۀ آقای اسـتادولی چندان  َك(. ضمنًا »یاد آر ّبُ اولویت دارد؛ زیرا خطاب در آیه مفرد اسـت )َر
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كنون  مناسـب نیسـت؛ زیرا می نمایاند كه مخاطب یا مخاطبان در صحنۀ گفت وگو حضور داشـتند و ا
ید. خدا به آنها می فرماید به یاد آر

2. آقـای گرمـارودی »ِإّنـي جاِعـٌل ...« را بـه: »می خواهـم بگمارم« معنا می كنـد، در حالی  كه كلمه ای مانند 
»أردُت« در جمله نیست و ضرورتی هم نیست كه گفته شود »جاِعٌل« در معنای ارادۀ جعل به كار رفته 

باشد. بنابراین در اینجا ترجمۀ آقای استادولی دقیق تر است.

جناب استادولی در پاورقی دربارۀ مراد از »خلیفه« دو نظر را یاد می كند: 1. جانشینی انسا ن های پیشین 
2. جانشینی خدا. 

و  فسـادگر  )یعنـی  بشـر  آینـدۀ  از  را  فرشـتگان  گاهـی  آ و  می شـمرد  درسـت تر  را  خـدا  جانشـینی  ایشـان 
خونریزبودنش( را برخاسته از لوح محفوظ می داند. دربارۀ خالفت انسان از خدا این اشکال باید پاسخ 
رِض َخلیَفـًة« خالفت الهی را فهمیده باشـند و مراد آیه 

َ
گـر فرشـتگان از »ِإّنـي جاِعـٌل ِفـي األ داده شـود كـه ا

ی؟ این اهانتی ال  نیز همین باشد، چگونه ممکن است بگویند: چرا در زمین خونریز و فسادگر می گمار
یغفر به ساحت خداوند متعال است. مانند آن است كه مرجع تقلیدی بگوید در فالن شهر نماینده ای 
ی.  از خـود می گـذارم. آنـگاه عـده ای بگوینـد: آیـا می خواهـی دزد و اختالسـگر و آدمکـش بـرای مـا بگـذار
یافتند، چگونه از آن لوح درنیافتند كه در این  گر فرشتگان از لوح محفوظ فسادگری انسان را در وانگهی ا
انسـان گوهـری اسـت كـه فسـادگری اش را جبـران می كنـد و از آن پیامبرانـی چـون پیامبر اسـالم و اولیایی 

چون اهل  بیت آن حضرت پدید می آیند؟

ماَء. َتجَعلُ فیها َمن ُیفِسُد فیها َوَیسِفُك الِدّ
َ
- قالوا أ

ى كه در آن تباهی می كند و خون ها می ریزد؟! گرمارودی: گفتند: آیا كسی را در آن می گمار
ى كـه در آن فسـاد بـه پـا می كنـد و خون هـا  اسـتادولی: گفتنـد: آیـا كسـی را در زمیـن می گمـار

می ریزد؟!

بررسـی: هـر دو ترجمـه »َمـن« در »َمـن ُیفِسـُد« را بـه » كسـی« معنـا كرده انـد. می دانیـم كه »َمـن« از موصوالت 
مشترک است كه در مفرد، مثنا و جمع با یک لفظ به كار می رود. اینکه آن را »كسی« یا »كسانی« ترجمه 
ُکـم ِمّنـي ُهـًدى َفَمـن َتِبَع ُهـداَي َفال َخوٌف  ینـه اسـت. بـرای مثـال »َمـن« در آیـۀ: »َفِإّمـا َیأِتَیّنَ كنیـم در گـرو قر
یِهـم َوال ُهـم َیحَزنـوَن« )بقـره: 38( بـه دلیـل بازگشـت ضمیـر جمع به آن، معنای جمع دارد و به كسـانی 

َ
َعل

ترجمه می شـود. پس آقایان گرمارودی و اسـتادولی آن را جمع ترجمه كرده اند: »كسـانی كه از رهنمود من 
ى كننـد، نـه بیمـی خواهنـد داشـت و نـه اندوهگین می گردنـد«. )گرمارودی( »آنان كـه از رهنمود من  پیـرو

ى كنند، نه بیمی بر آنهاست و نه اندوهی خواهند داشت«. )استادولی( پیرو

به نظر می رسـد »َمن« در »َمن ُیفِسـُد« نیز باید جمع )كسـانی( ترجمه شـود؛ چون آشـکار اسـت كه یک نفر 
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ی پدید می آید كه جمعیتی باشـند.  نمی توانـد در زمیـن فسـاد انگیـزد و خون هـا بریـزد. وقتی چنیـن تصور
ى كه در  بنابراین پیشنهاد این است كه جملۀ مزبور این گونه ترجمه شود: »آیا كسانی را در زمین می گمار
آن فساد می كنند و خون ها می ریزند؟!«. نباید پنداشت كه بازگشت ضمیر مفرد در »ُیفِسُد« و »َیسِفُك« 
نشـان می دهد كه مراد از »َمن« معنای مفرد اسـت؛ زیرا بازگشـت ضمیر مفرد از نظر لفظ اسـت و از این 
قبیـل در آیـات قـرآن فـراوان اسـت. از جملـه آنهـا همـان آیـۀ 38 سـورۀ بقـره اسـت كـه در چنـد سـطر پیـش 
یهم« به »من« برگشـته اسـت؛ ضمیر 

َ
گذشـت. در ایـن آیـه ضمیـر مفـرد در »َتِبـَع« و نیز ضمیر جمع در »َعل

مفرد از نظر لفظ و ضمیر جمع از نظر معنا.

َك.
َ
ُس ل ُح ِبَحمِدَك َوُنَقِدّ - َوَنحُن ُنَسِبّ

ک می شمریم. كی می ستاییم  و تو را پا گرمارودی: ما تو را با سپاس به پا
كی می ستاییم و تو را تقدیس می كنیم. استادولی: ما تو را سپاس می گوییم و به پا

بررسـی: ترجمۀ آقای اسـتادولی روان تر اسـت، ولی حرف »باء« در »ِبَحمِدَك« را منعکس نمی كند. گویی 
ُحَك َوَنحَمـُدَك«. نظیـر جملـۀ مذكـور مکـرر در قـرآن آمده اسـت و  عبـارت آیـه این گونـه اسـت: »َنحـُن ُنَسـِبّ
مترجـم گرامـی در مـواردی همچـون آیـۀ موردبحـث حـرف »بـاء« را نادیـده می انـگارد. البتـه در مـواردی آن 
ح ِبَحمِدِه: بر آن زنـده اى كه مرگ ندارد  ـذي ال َیموُت َوَسـِبّ

َّ
ـی الَحـِيّ ال

َ
ل َعل

َ
را معنـا می كنـد، از جملـه: »َتـَوّك

كـی بسـتای«. )فرقـان: 58( دیگـر اینکه آقای اسـتادولی  تـوكل كـن و او را همـراه بـا سـپاس و سـتایش بـه پا
حمـد را سـپاس و سـتایش معنـا می كنـد؛ چنان كـه در آیـۀ سـورۀ فرقان آمده اسـت، ولی در آیـۀ مورد بحث 
گـر بایـد یکـی از ایـن دو )سـپاس و سـتایش( بیایـد،  كـه ا فقـط سـپاس را مـی آورد. ایـن در حالـی اسـت 
بی گمان سـتایش اولی اسـت؛ زیرا سـپاس در برابر نعمت اسـت و در آیه سـخنی از نعمت به فرشـتگان 

مطرح نشده است.

موَن.
َ
ُم ما ال َتعل

َ
عل

َ
 ِإّني أ

َ
- قال

گرمارودی: من چیزى می دانم كه شما نمی دانید.
استادولی: قطعًا من چیزى می دانم كه شما نمی دانید.

موَن« را نکرۀ موصوفه گرفته اند كه بجا و درست است. »ما« آنگاه 
َ
بررسی: هر دو ترجمه »ما« در »ما ال َتعل

كـه نکـره موصوفـه باشـد، می توانـد بـه معنـای چیـزی یـا چیزهایـی باشـد كـه قرائـن تعیین كننـده اسـت. در 
ُم ما ُتبـدوَن َوما 

َ
عل

َ
رِض َوأ

َ
ـماواِت َواأل ـُم َغیـَب الّسَ

َ
عل

َ
ُکـم ِإّنـي أ

َ
ُقـل ل

َ
ـم أ

َ
ل

َ
 أ

َ
ینـۀ آیـۀ 33 سـوره )قـال اینجـا بـه قر

ُكنُتـم َتکُتمـوَن: آیـا بـه شـما ]فرشـتگان[ نگفتـم كـه همانـا مـن نهـان آسـمان ها و زمیـن را می دانـم و آنچـه را 
آشکار می كنید و آنچه را كتمان می كردید می دانم؟« مراد از »ما« چیزهایی است؛ زیرا در این آیه كه ناظر 

موَن« است، چندین مورد از علم الهی را یاد می كند.
َ
ُم ما ال َتعل

َ
عل

َ
 ِإّني أ

َ
به جملۀ: »قال
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برخـی از مترجمـان بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته و در ترجمـۀ جملۀ مورد بحـث نوشـته اند: »خداوند متعال 
به آنان فرمود: من می دانم چیزهایی را كه شـما نمی دانید« )آدینه وند( و در ترجمه ای دیگر آمده اسـت: 

»پروردگار فرمود: من حقایقی را می دانم كه شما نمی دانید«. )مکارم(

ِئَکِة اسُجدوا آِلَدَم. ِإذ ُقلنا ِللَمال آیۀ 34: َو
گرمارودی: و )یاد كنید( آنگاه را كه به فرشتگان گفتیم: براى آدم فروتنی كنید.

استادولی: و آنگاه كه به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده كنید.

بررسی 
ِئَکـِة«. بنابرایـن در اینجـا نیـز بایـد  ـَك ِللَمال ّبُ  َر

َ
1. ظاهـر ایـن اسـت كـه آیـه عطـف بـه آیـۀ 30 اسـت: »ِإذ قـال

همچـون آن آیـه مخاطـب را مفـرد شـمرد. در نتیجـه بهتـر بـود آقـای گرمـارودی همچـون آیۀ 30 می نوشـت: 
»)یاد كن( آنگاه را ...«. 

كـه در اصـل: »بـر آدم سـجده  2. ایشـان سـجده را بـه فروتنـی معنـا می كنـد و در پاورقـی تذكـر می دهـد 
یـد« اسـت. گویـی چنیـن می گویـد: معنـای اصلـی »اسـُجدوا« همـان »سـجده كنیـد« اسـت، ولـی بنا به   بر
گزیـر بایـد آن را »فروتنـی كنیـد« ترجمـه كـرد. شـاید مالحظـه ایـن اسـت كـه مترجـم محتـرم  مالحظاتـی نا
گر این گونه باشد باید گفت اینجا از موارد تحمیل نظریه فقهی یا  سجده برای غیر خدا را روا نمی شمرد. ا
كردن معنای آیه به  پای مسـائل فقهی و گزاره های كالمی  كالمی بر مفاد آیه اسـت و به  تعبیر روشـن تر فدا
است. دیگر اینکه آیاتی به  گونۀ روشن می نمایاند كه مراد از سجده همان معنای معروف سجده است، 

نه مجرد فروتنی كردن. در آیۀ 29 سورۀ ِحجر و آیۀ 72 سورۀ ص می خوانیم: 

ُه ساِجدیَن: پس وقتی او را درشت اندام ساختم و از روح خود 
َ
یُتُه َوَنَفخُت فیِه ِمن روحي َفَقعوا ل َفِإذا َسّوَ

در او دمیدم، فروافتید و سجده اش كنید. 

ع( مجـرد فروتنی نیسـت، بلکه  كـی اسـت كـه سـجده بـه آدم) ایـن آیـه بـه دلیـل كلمـۀ »َقعـوا: فروافتیـد« حا
ک نهادن و مانند آن است. همان معنای معروف سجده، یعنی پیشانی بر خا

آقـای اسـتادولی »اسـُجدوا« را سـجده كنیـد« ترجمـه می كنـد، ولـی در پاورقـی توضیـح می دهـد كـه مـراد 
ع( را سـجده كنید، بلکه سـجده برای خداسـت و آدم قبلۀ این سـجده اسـت. نظیر  این نیسـت كه آدم)
ی به كعبۀ معظمـه دارند. این  سـجده ای كـه اهـل ایمـان در نمازهـا دارنـد كـه خدا را سـجده می كنند و رو
توجیه نیز برخاسـته از مالحظات كالمی و فقهی اسـت. وگرنه از آیات مربوط به حضرت آدم و داسـتان 
سـجدۀ فرشـتگان چنیـن معنایـی برنمی آیـد. هـر چنـد برخـی از مفسـران بـزرگ نیـز بـه ایـن معنـا گرایـش 

داشته اند.
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بٰی َواسَتکَبَر َوکاَن ِمَن الکاِفریَن.
َ
 ِإبلیَس أ

ّ
َسَجدوا ِإال

َ
- ف

گرمارودی: همه فروتنی كردند جز ابلیس كه سرباز زد و سركشی كرد و از كافران شد.
ی نمود و از كافران بود. استادولی: پس سجده كردند جز ابلیس كه سرباز زد و گردن فراز

بررسـی: ترجمه هـای مزبـور جملـۀ »كاَن ِمـَن الکاِفریـَن« را دو گونـه معنـا كرده انـد. ترجمـۀ اول »كاَن« را بـه 
: گردیـد« دانسـته اسـت. در نتیجـه جملـه را این گونـه معنـا می كنـد: »از كافـران شـد«، یعنی  معنـای »صـاَر
چون تکبر كرد و از سجده بر آدم سرباز زد كافر شد، ولی ترجمۀ دوم بر  معنای اصلی »كاَن: بود« تحفظ 
می كند و در معنای جمله می نویسـد: »از كافران بود«، یعنی حتی پیش از آنکه از فرمان خدا سـرپیچی 

كند كافر بود و امتناعش از سجده كفر او را آشکار كرد.

 » « و »اسَتکَبَر بٰیَ
َ
َکاِفریَن« عطف بر »أ

ْ
 سیاق و ساختار كالم با معنای اول سازگارتر است؛ زیرا »كاَن ِمَن ال

اسـت. پـس همان گونـه كـه مضمـون ایـن دو فعـل بعـد از امـر به سـجده تحقـق یافته انـد، بایـد »كاَن...« نیز 
بعـد از امـر بـه سـجده تحقـق یافتـه باشـد و نتیجۀ آن به شـمار آیـد و این با »كاَن« به معنای صار تناسـب 
گـر معنـای دوم مـراد بـود، ظاهـر آن بـود كـه جملـه بدون حرف عطـف و به  این  صـورت می آمد:  دارد. نیـز ا

ُه كاَن ِمَن الکاِفریَن«.
َ
بٰی َواسَتکَبَر ِإّن

َ
»أ


