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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  25تا  34از 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 (6)
Review of the two Translations Won the Annual Book Reward of 1390, part three
Mohammad Reza Safavi
Abstract: In the following article, the author
is trying to compare and criticize two translations 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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ّ مقاالت
ّ
)6( القرآنية
نقدية للترمجات
 القسـم- 1390 نقـد وتدقيـق الترمجتين الفائزتين جبائـزة كتاب العام
الثالث
ّ
ّ السيد
حممد رضا الصفوي

مقارنة ترمجتني من القرآن
ُ  حياول الكاتب يف املقال احلايل:اخلالصة
ّ
 الفائزتان- السـيد عيل الكرمارودي وحسين أسـتاد ويل
ُ  ترمجةّ
ّ
 يف اجلمهور ية اإلسالمية يف1390 باملرتبة األوىل جلائزة كتاب العام
. ومن ّمث وضعهما يف بوتقة النقد والتدقيق،إيران
 من34  إىل25  من اآلية- ويف سياق هدفه هذا يذكر بعض اآليات
ً
 كمـا وردت يف هاتين الترمجتين طبقـا للطبعـة الثالثـة- البقـرة
سـورة
ُ
 ّمث،مـن ترمجـة أسـتاد ويل والطبعـة الثانيـة مـن ترمجـة الگرمـارودي
ّ
.يبي رأيه يف املوردين
ّ
ّ
السـيد
،1390  كتاب العام، القرآن، ترمجة ُالقرآن:األساسـية
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  24از سورۀ بقره پیش رفت .اکنون
در ادامۀ آن مقال ترجمۀ آیۀ  25تا آیۀ  34بررسی میشود.
ُ َّ
ً
َ
آیۀ  :25كلما ُر ِزقوا ِمنها ِمن ث َم َر ٍة ِر زقا.
گرمارودی :هر گاه ميوهاى از آن بوستانها روزى آنان گردد.
استادولی :هر گاه از آن بهشتها ميوهاى روز یشان شود.
بررسـی  :بیگمـان هـر دو ترجمـه مفـاد جملـه را بهخوبی منتقـل میکنند .تنها نکتهای که منعکس نشـده
اسـت ،مجهولبـودن ُ«ر ِزقـوا» اسـت .بهتـر آن بـود کـه نوشـته میشـد« :هـر گاه ميـوهاى از آن بوسـتانها (یـا
قتـر « :هـر گاه از میـوۀ آن بوسـتانها (یـا بهشـتها) رزقـی بـه ایشـان
بهشـتها) روزیایشـان کننـد» و دقی 
َ
ً
َ
ُ
َ
دهند» .ازآنرو دقیقتر است که مفعول دوم «ر ِزقوا»« ،رِزقا» است ،ولی در ترجمههای یادشده ِ«من ثمر ٍة»
َ
ً
مفعـول دوم شـمرده شـده اسـت .البتـه ا گـر روا باشـد کـه ِ«مـن ث َم َـر ٍة» بیـان بـرای «رِزقـا» دانسـته شـود ،ایـن
ترجمه« :هر گاه ميوهاى از آن بوستانها روزیایشان کنند» هم موجه به شمار میآید.
َ َّ
َ ُ
 قالوا ه ٰـذا الذي ُر ِزقنا ِمن قبل.گرمارودی :مىگويند اين همان است كه از پيش روزى ما شده بود.
استادولی :گويند :اين همان است كه از پيش روزى ما شده بود.
بررسی :هر دو ترجمه یکسان و بیمشکل است ،اما آقای استادولی برای توضیح اینکه چطور میوه و رزق
بهشتی چیزی است که پیشتر به بهشتیان داده شد ،در پاورقی دو وجه را یاد میکند:
 .1یعنـی «ایـن میوههـای بهشـتی پـاداش اعمالـی اسـت کـه در دنیـا انجـام دادهایـم و از آنجـا
روزی ما شده است».
« .2ایـن میو ههـا شـبیه همـان میوههایـی اسـت کـه در دنیـا روزی مـا بـود ،ولـی بسـیار بهتـر و
عالیتر ».
تهـای بهشـتی را پـاداش کارهـای دنیـا میشـمرد ،درحالیکـه آیـه میفرمایـد خـود
در وجـه اول موهب 
آنهاسـت .بهاینمعنا که خود اعمال نیک بهصورت مواهب جلوهگر میشـود و تجسـم مییابد ،اما وجه
دوم که فرض میکند مواهب بهشـت همسـان نعمتهای دنیاسـت نه خود آنها ،برابر ظاهر آیه نیسـت؛
َ َ َّ
َ ُ
چـون آیـه خالـی از ادات تشـبیه اسـت ،یعنـی آیـه نمیفرمایـدٰ :
«هــذا کالـذي ُر ِزقنـا ِمـن قبـل :اینهـا ماننـد
میوههای دنیایی اسـت» .بر فرض که اینگونه باشـد و جمله بر اسـتعاره حمل شـود ،عبارت «ولی بسـیار
یتـر » از آن برنمیآیـد ،یعنـی آیـۀ مورد بحث داللت نمیکند میوۀ بهشـتی بسـیار بهتر و عالیتر
بهتـر و عال 
اسـت ،ولی مترجم آن را به آیه نسـبت میدهد .بیگمان واقعیت این اسـت که نعمتهای بهشـت بس
عالیتر است ،ولی در ترجمه و تفسیر نمیتوان واقعیتها را بر معانی آیات تحمیل کرد.
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 َو ُأتوا به ُم َشاب ًها.
ت
ِِ
ِ

گرمارودی :و همانند آن براى آنان آورده مىشود.

استادولی :آن میوه را همانند برایشان آورند.
ُ
بررسـی :قـوت و دقـت دو ترجمـۀ مز بـور در ایـن اسـت که بر خلاف عدهای از مترجمان «أتـوا» را که ثالثی
مجرد است« ،أوتوا» از باب ِافعال معنا نکردهاند 1.البته پیراسته از اشکال هم نیستند .اگر توجه کنیم که
ً
َُ
ضمیر «ب ِه» در َ«و ُأتوا ب ِه ُم َت ً
شاب ًها» حال برای آن است ،مفاد
شابها» به «رزقا» در جملۀ قبل برمیگردد و «مت ِ
ِ
ِ
ِ
جمله چنین میشود« :رز ق و میوهای را که روزی آنها میکنند همساناند» ،ولی ترجمه آقای گرمارودی
میگوید« :همسان آن را برایشان میآورند» .مفهومش این است که خود آن میوهای که روزی آنان کردهاند
ُ َُ
شاب ِه».
نمیآورند .ترجمۀ مذکور برگردان چنین عبارتی است« :أتوا ِبمت ِ
َُ
شـاب ًها» قیـد
از ترجمـۀ آقـای اسـتادولی (آن میـوه را هماننـد برایشـان آورنـد) معنـای روشـنی برنمیآیـد« .مت ِ
برای ضمیر ِ«ب ِه» اسـت .بنابراین اگر نوشـته میشـد« :آن میوهها را که همسـان اسـت برایشـان میآورند»،
َُ
شاب ًها» همخوانتر بود.
ادبی «مت ِ
روشنتر و با وجه ِ
َ
َ ٌ َ ٌ
زواج ُم َط ّه َرة.
 َول ُهم فيها أگرمارودی :و آنها در آن همسرانى پاكيزه دارند.
استادولی :در آن بهشتها همسرانى پاكيزه [در جسم و جان و خلق و خوی] دارند.
َ
بررسـی :هـر دو ترجمـه ماننـد بسـیاری از ترجمههـا ُ«م َط ّه َـرة» را «پاكيـزه» معنـا میکننـد کـه البتـه ناصـواب
َ
تلقـی نم 
یشـود ،ولـی حقیقـت ایـن اسـت که «پاکیـزه» ترجمۀ «طاهرة» اسـت و ُ«م َط ّه َرة» اسـم مفعول و به
ُ َ ّ ََ
معنـای پا کگشـته و پیراست هشـده اسـت .انتخـاب «مطهـرة» نـه «طاهـرة» اشـاره دارد بـه اینکه خـدا آنها را
بـرای اهـل ایمـان پـاک و پاکیـزه گردانـده اسـت و این از کمال طهـارت حکایت میکنـد؛ چراکه خدا آنان
را پاک گردانده است:
َّ
َ ََ
َ َ ُ َّ َ
الذي أ
يء خلق ُه :همان کسی که نیکو ساخت هر چیزی را که آفریدش( .سجده)7 :
حس َن كل ش ٍ
َ
ولی ترجمۀ ُ«م َط ّه َرة» به پاک و پاکیزه این نکته را حکایت نمیکند.
َ
َّ َّ
ًَ
َ ً َ َ َ
الل َـه ال َي َ
ستحيي أن َ
ضر َب َمثل ما َبعوضة فما فوقها.
ي
آیۀ ِ :26إن
ِ
گرمارودی :خداوند پروا ندارد كه به پشه يا فراتر از آن مثلى بزند.
2

استادولی :بهراستی خداوند شرم نمیدارد از اینکه [در بیان حقایق] هر گونه مثلى زند ،پشه
 . 1در ترجمـۀ آقـای دکتـر خرمشـاهی آمـده اسـت« :و بـه ایشـان هماننـد آن داده شـود» و آقـای دکتـر مجتبـوی مینویسـد« :آن ميوههـاى
همانند بديشان دهند» .در این دو ترجمه «أتوا» ،أوتوا»معنا شده است.
 . 2ر .ک به :أنوار التنزيل و أسرار التأويل ،ج  ،1ص .61
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باشد يا فراتر از آن (کوچکتر یا بزرگتر ).

بررسی

َ َ َ
 .1آقای گرمارودی «فما فوقها» را فراتر از پشه و بهتعبیر دیگر بزرگتر از پشه معنا میکند و از پاورقی ایشان
َ َ َ
برمیآیـد کـه مـراد از «فمـا فوقهـا» فراتر در کوچکی اسـت .بنابراین مینویسـد :میتـوان آن را به فروتر  ،یعنی
َ َ َ
کتـر نیـز معنـا کـرد .مشـکل ایـن معنـا آن اسـت کـه اگر مـراد از «فمـا فوقهـا» خصـوص کوچکتر بود،
کوچ 
َ َ َ
َ
َ
عبـارت مناسـب بـرای رسـاندن ایـن معنـا «فمـا دونها» اسـت ،نـه «فما فوقهـا» .نتیجه اینکه ترجمۀ ایشـان
بیایراد است ،ولی ایراد در پاورقی است که به ترجمه نیز سرایت میکند.
َ
َ َ َ
آقای استادولی «فما فوقها» را چنین معنا میکند« :فراتر از آن (کوچکتر یا بزرگتر )» ،یعنی عبارت «فما
َ َ
فوقها» حامل دو معناست ،نه خصوص بزرگتر و نه خصوص کوچکتر  .این نظر میتواند موجه باشد؛
َ َ َ
چون عبارت «فما فوقها» تاب هر دو معنا را باهم دارد.
َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ
الح ّق ِمن َر ِّب ِهم.
 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهگرمارودی  :پس آنان كه ايمان دارند مىدانند اين از سوى پروردگار آنها درست است.
استادولی :اما آنان كه ايمان آوردهاند مىدانند که آن حق است از جانب پروردگارشان،
بررسی :ترجمۀ آقای گرمارودی از جملۀ مزبور عالوهبر اینکه نارساست ،معلوم نیست مبتنی بر چه وجه
َ َّ
َ ُ
اعرابـی اسـت .چنیـن مینمایـد کـه ایشـان
«الح ّـق» را خبـر بـرای «أن ُـه» میداند که وجهی درسـت اسـت و
َ َّ
ِ«مـن َّر ّ ِب ِه ْـم» را حـال بـرای ضمیـر «أن ُـه» میشـمرد که خالف ظاهر اسـت و از مفسـران و معربان قرآن کسـی
یافت نشد که این وجه را یاد کرده باشد .از ترجمۀ عبارات مشابه در ترجمۀ آقای گرمارودی دو نوع وجه
ُ
َّ ْ
َ
ق ِم ْن َر ّ ِبنا» (قصص )35 :مینویسـد« :مىگويند:
اعرابـی برمیآیـد .ایشـان در ترجمـۀ «قالـوا َآم ّنا ِب ِه ِإن ُ ه ال َح ُ 
ْ
ما بدان باور داريم كه راستين است ،از سوى پروردگار ماست» .از این ترجمه برمیآید که ایشان «ال َح ُق»
َّ
َ
را خبر اول ِ«إن ُه» و ِ«م ْن َر ّ ِبنا» را خبر دوم شـمرده شـده اسـت که هر دو درسـت اسـت و از  ترجمۀ « ِل َيعل َم
َّ
َ َ َّ ُ َ ُ
َ
ُ
العلـم أنـه
الح ّـق ِمن َر ّ ِبك» (حج )54 :به« :تا بدانند كه اين (قرآن) راسـتين ،از سـوى پروردگار
الذي َـن أوتـوا ِ
َ َّ
ْ
توست» برمیآید که «ال َح ُق» را صفت ضمیر در «أن ُه» میشمرد که در نادرستی آن تردیدی نیست و ِ«م ْن
َ َّ
َ َّ ُ َ ُ
الح ّق
َر ّ ِبـك» را خبـر «أن ُـه» میدانـد کـه وجهی درسـت اسـت .حاصل اینکـه مترجم در ترکیب نحـوی «أنه
َ
ِمـن َر ّ ِبـك» و نظایـر آن دچـار تردیـد اسـت .در نتیجـه ترجمههـای متفاوتی از عبارتهای همسـان عرضه
میکند؛ 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:
ْ ُ
«ِ .1من َّر ّ ِب ِه ْم» حال برای «ال َح ّق» است.

باتک یسرربودقن
( ینآرق یاه همجرت  تشاگندقننن

276

آینۀپژوهش 189
سال سیودوم ،شمـــارۀسوم ،مـــــــردادوشهـریـــور1400

َ َّ
َ َّ ُ َ ُ
ّ
الح ّق»
«الحق» توجه نشـان نمیدهـد و «أنه
 .2خبـر دوم بـرای «أن ُـه» ،ولـی مترجـم گرامـی به «الف» و «الم»
َ َّ
ٌ
را «أن ُـه َح ّـق» معنـا میکنـد« .ال» در «الح ّـق» اسـتغراق خصایـص افـراد و گویـای کمـال اسـت ،یعنـی حـق
َّ
َّ
کامـل ،پیراسـته از هـر باطـل .بیگمـان میـان دو عبارت «إنه عا ِل ٌـم» با «إن ُه العا ِل ُم» تفاوت معنایی هسـت.
عبارت دوم میرسـاند که او عالمی کامل اسـت ،بر خالف عبارت اول که گویای کمال نیسـت .مترجم
گرامی در دیگر موارد مشـابه نیز به «الف» و «الم» توجهی نشـان نمیدهد و بود و نبود آن را همسـان معنا
َ
َّ َ ٌ
میکند .در ترجمۀ َ«ف َو َر ّب َّ
الس ِ َ ْ ْ
ض ِإن ُه ل َح ّق» مینویسد«:پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين
ِ
ماء والر ِ
َّ َ ْ َ َ ْ َ ُّ
كه اين سـخن حق اسـت» و در ترجمۀ ِ«إن وعدك الحق» مینویسـد« :بیشـک وعدۀ تو حق اسـت» .این
ایراد در ترجمۀ آقای گرمارودی نیز دیده میشود.
َ َ َّ
ً
 َف َي َراد الل ُـه ِبه ٰـذا َم َثل .
قولون ماذا أ
گرمارودی :میگویند« :خداوند از اين مثل ،چه مىخواهد».
استادولی:گويند« :خداوند از اين مثل ،چه خواسته است».
بررسـی :نمیتوان در درسـتی ترجمههای مزبور تردید داشـت ،ولی میتوان گفت اندک تفاوتی با آیه دارد.
ً
ً
َ ْ
ٌ
مشارالیه ٰ
«هــذا» مثلی است که در عبارت «أن َيضرِ َب َم َثال » آمده
توضیح«َ :مثال » تمییزِ «ه ٰــذا» است و
ً
َ ُ
اهلل بهـذا َ
ن حیـث کـه مثل اسـت چـه اراده کرده
الم َث ِـل َم َثلا :خـدا از ایـن َم َثـل از آ 
اسـت ،یعنـی «مـاذا أراد ِ
ً
است» .ترجمهها در حقیقت «المثل» را که محذوف است در معنا آوردهاند و َ«م َثال » را که تمییز است
منعکس نکردهاند.
َ َ َّ
ً
آقـای گرمـارودی در پاورقـی ایـن نکتـه را تذکـر میدهـد کـه جملـۀ «مـاذا أ
راد الل ُــه ِب ٰهــذا َم َثلا » پایـان سـخن
ُ
کافران اسـت ،یعنی جملۀ ُ«ي ِض ّل ب ِه َك ً
ثيرا  »...تا آخر آیه ادامۀ سـخن کافران نیسـت .این تذکر بجاسـت؛
ِ
زیرا از ترجمۀ عدهای از مترجمان برمیآید که جملۀ مزبور نیز سخن کافران است که بیگمان نادرست
اسـت؛ چـون ممکـن نیسـت کافـران بگوینـد خـدا بـهوسـیلۀ قـرآن یـا مثلهـای قرآنـی بسـیاری را هدایـت
میکند .آنها قرآن را کتابی الهی نمیدانند ،چه رسد که آن را مایۀ هدایت به شمار آورند.
ُ
ثيرا َو َيهدي ب ِه َك ً
 ُي ِض ّل ب ِه َك ًثيرا.
ِ
ِ
گرمارودی :با آن بسيارى را بيراه و بسيارى (ديگر ) را رهياب مىكند.
استادولی :خداوند بسيارى را با آن گمراه مىكند و بسيارى را هدایت.
بررسـی :هـر دو ترجمـه در ایـن بخـش رسـا و دقیـق اسـت .بهویـژه ترجمـۀ آقـای گرمـارودی کـه بـا ترجمـۀ
َ«يهـدي» بـه «رهيـاب مىكنـد» نشـان میدهـد کـه هدایـت در اینجـا ایصـال بـه مطلـوب اسـت ،نـه ارائـۀ
طر یـق .بـر خلاف برخـی از مترجمـان کـه آن را «راهنمایـی میکنـد» یـا «ره مینمایـد» ترجمـه کردهانـد کـه
نادرست است؛ زیرا خدا همگان را راهنمایی میکند و رهنمودش را از کسی دریغ نمیدارد .هدایتی که
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نصیب برخی میشود و از برخی بازداشته میشود ،هدایت به معنای ایصال به مطلوب است.
َ
«ك َف ُـروا» و َ«أ َ
نکتـه :در آیـۀ  26چندیـن فعـل ماضـی بـهکار رفتـه اسـت کـه عبارتنـد از َ :
راد» .آقـای
«آم ُنـوا»،
گرمارودی همۀ آنها را مضارع و آقای استادولی آنها را ماضی معنا میکند .ماضی معناکردن افعال مزبور
برابـر اصـل اسـت کـه فعـل ماضـی ،ماضـی معنـا شـود .بـا ایـنحـال بـر ترجمۀ آقـای گرمـارودی نیـز ایرادی
وارد نیسـت؛ ز یـرا در مـواردی رواسـت کـه فعـل ماضـی ،مضـارع معنـا شـود ،از جملـه آنجـا کـه فعل ماضی
صلـۀ موصـول باشـد و افعـال یادشـده در آیـه همـه صلـه هسـتند ،ولـی شـگفت اسـت کـه ایشـان در ایـن
ُ
َ َ
حاطت بـه َخ َ
ـب َس ّـي َئ ًة َو َأ َ
صحـاب ّ
ُ
مـوارد رو یـۀ یکسـانی نـدارد ،ماننـد«َ :بل ٰـى َمـن َك َس َ
طيئ ُت ُـه َفأ ٰ
الن ِار
ولـ ِـئك أ
ِِ
ِ
َ َ
ُ
الج َّنـة ُهم فيها خال َ
ُهـم فيهـا خال َ
دون َو َّالذي َـن َآمنـوا َو َعم ُلـوا ّ
ُ
ـدون» (بقره:
ـات أول ٰـ ِـئك أ
ِ
صحـاب َ ِ
الصا ِلح ِ
ِ
ِ
*
 81و  :)82نـه چنيـن اسـت ،آنـان کـه گناهـى انجـام دهنـد و گناهشـان آنـان را فراگیـرد دمسـاز آتشانـد.
آنان در آن جاوداناند * .و كسـانى كه ايمان آوردهاند و كارهاى شايسـته كردهاند بهشـتىاند .آنان در آن
جاوداناند».
َ ُ
َ
«ك َس َـبت»«َ ،أ َ
حاطـت»َ ،
«ع ِملـوا» همـه ماضـی و صلـۀ موصولانـد و در
«آمنـوا» و
لهـای
در ایـن دو آیـه فع 
َ
َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
یک سـیاق هسـتند ،ولی «كسـبت» و «أحاطت» مضارع معنا شـده و فعلهای «آمنوا» و «ع ِملوا» ماضی
ترجمه شدهاند.
َ َ َ َّ
َّ َ ُ
ميثاق ِه.
آیۀ  :27ال
عد ِ
ذين َينقضون عهد الل ِـه ِمن َب ِ
گرمارودی :همان كسان كه پيمان با خداوند را پس از بستن آن مىشكنند.
استادولی :همان کسانى كه پيمان خدا را پس از استوار ساختنش مىشكنند
بررسی :در ترجمههای مزبور دو تفاوت دیده میشود:
َ َ َّ
.1
«عهد اللـ ِـه» در ترجمۀ اول پیمانی دانسـته شـده اسـت که انسـان با خدا میبندد ،مانند سـوگندی که
َ َ َّ
یخـورد یـا نـذری کـه میکنـد ،ولـی در ترجمـۀ دوم «عهـد الل ِــه»
کسـی بـر انجـامدادن یـا ترککـردن کاری م 
پیمانی شمرده شده است که خدا بر عهدۀ انسانها نهاده است .بنابراین مترجم گرامی در تفسیر آن از
فطرت انسانی میگوید و از عهدهایی که در کتب آسمانی پیشین مبنی بر ایمان به پیامبر اسالم آمده
است.
« .2میثاق» در ترجمۀ نخست به «بستن» برگردان و در ترجمۀ دوم به «استوارساختن» معنا شده است.
َ َ َّ
«عهد الل ِــه» میتواند نظیر اضافۀ مصدر
هر دو ترجمه در تفاوت اول از پشـتیبانی ادبی برخوردارند؛ زیرا
به مفعولش باشد و فاعل آن محذوف فرض شود؛ ،یعنی عهدی که شما با خدا دارید .ترجمۀ اول بر این
مبناسـت و میتوانـد نظیـر اضافـۀ مصـدر بـه فاعـل باشـد و مفعولـش محـذوف فرض شـود ،یعنی عهدی
کـه خـدا بـا شـما دارد .میثـاق نیـز در لغـت بـه معنـای بسـتن و ایجادکـردن پیمـان بـه کار مـیرود و نیـز بـه
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معنای محکمکردن پیمان و استوارساختن آن .پس هر دو ترجمه با وجود تفاوتی که دارند درست تلقی
میشوند .البته به نظر نگارنده در اینگونه موارد که کلمه یا جمله تاب دو معنا را دارد ،چنانکه قرینهای
تعیینکننده در میان نباشد ،باید ملتزم شد که هر دو معنا مراد است و هر دو را در ترجمه منعکس کرد
یا ترجمه نیز به گونهای پرداخته شود که تاب هر دو معنا را داشته باشد.
آقـای اسـتادولی «عهـد اهلل» را پیمـان الهـی در فطـرت انسـانها و نیـز عهدهایـی کـه در تـورات و انجیـل
در بـارۀ رسـول آخرالزمـان از یهودیـان گرفتـه اسـت تفسـیر میکنـد .در ایـن توضیح و تفسـیر دو ایـراد به نظر
میرسد:
 .1عهد الهی با مردم به موارد یادشده اختصاص ندارد که دامنهای گستردهتر دارد .بهتر آن بود که از اینها
بهعنوان برخی مصادیق یاد میشد و با کلمهای مانند نظیر کذا و کذا بیان میشد.
 .2یهودیـان انجیـل را بـاور ندارنـد و پیامبـری حضـرت مسـیح را نمیپذیرند .بنابراین معنـا ندارد که گفته
شـود از یهودیـان در انجیـل پیمـان گرفتیـم و آن را اسـتوار کردیـم کـه بـه پیامبر ایمان آوریـد .وانگهی اگر در
انجیل این پیمان باشد که هست ،چرا در توضیح ،خصوص یهودیان آمده و از مسیحیان سخن نگفته
است؟!
َ
َ َ َ َ
َّ
َ َ
يوصل.
عون ما أ َم َر الل ُـه ِب ِه أن
َ -و يقط

گرمارودی :و چيزى را كه خداوند فرمان به پيوند آن داده است مىگسلند.
استادولی :و پیوند خود را با آنچه خدا به پیوند آن فرمان داده [مانند پیمان با اولیای دین و
با خویشان و مؤمنان] میبرند.

بررسی

َ
َّ
« .1ما» در «ما أ َم َر اللـ ُـه» در ترجمۀ اول نکرۀ موصوفه شـمرده شـده و به «چیزی» برگردان شـده اسـت و در
ترجمۀ دوم موصول شـمرده شـده و «آنچه» معنا شـده اسـت .هر دو وجه موجه اسـت ،ولی بر ایناسـاس
کـه «مـا» نکـرۀ موصوفـه باشـد ،در جمـع و مفرد به کار مـیرود .بنابراین بهتر بود ترجمـۀ آقای گرمارودی که
بر پایۀ نکرهبودن «ما» تنظیم شده است ،به «چیزهایی» ترجمه میشد؛ زیرا با وجه دیگر «ما» که موصول
نتـر بـود .آقـای گرمـارودی در ترجمـۀ آیـۀ  25رعد که همین عبـارت آمده اسـت َ(ي ْق َط ُع َ
ون ما
اسـت همخوا 
ََ َ ُ َ ْ ُ َ َ
أمـر اهَّلل ِب ِـه أن يوصـل)« ،مـا» را موصـول میشـمرد و چنین ترجمه میکند« :آنچه را خداوند فرمان به پيوند
آن داده است مىگسلند».
 .2عبـارت «پیونـد خـود را» کـه در ترجمـۀ آقـای اسـتادولی آمـده اسـت ،معادلـی در آیـه نـدارد و حـذف آن
هم به فهم آیه زیانی نمیزند .بنابراین بهتر بود اینگونه ترجمه میشد« :و آنچه را خدا به پیوند آن فرمان
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داده است  ...میبرند».
َ
َّ
 .3در دو ترجمـۀ مز بـور ضمیـر ِ«ب ِـه» در «مـا أ َم َـر اللـ ُـه ِب ِـه» انعکاسـی نـدارد؛ چنانکـه در دیگـر ترجمههـا نیز
َ ُ َ َ
وصـل» نیسـت؛
منعکـس نشـده اسـت .البتـه ضرورتـی هـم نـدارد؛ ز یـرا آن ضمیـر چیـزی جـز همـان «أن ي
َ ُ َ َ
وصل» بدل آن است.
چراکه «أن ي
َ ُ َ َ
وصل» را مصدری معنا کردهاند .این تبدیل دو نکته
 .4ترجمههای یادشده و بسیاری از ترجمهها «أن ي
ُ َ َ
وصل» و مضارعبودن آن را .گمان بر این است که اگر نوشته شود:
از آیه را پهنان میکند .مجهولبودن «ي
«و آنچه را خدا فرمان داده اسـت که همواره پيوند داده شـود مىگسـلند» ،حاوی همۀ نکات آیه اسـت و
فهم آیه را هم مخدوش نمیکند.
َ
ُ َ
َ
َ
الخاسرون.
رض أول ٰـ ِئك ُه ُم
ِ
 َو ُي ِفسدون ِفي األ ِ
گرمارودی :و در زمين تباهى مىورزند ،آناناند كه زيانكارند.
استادولی :و در زمین فساد مىکنند ،آناناند كه زيانكارند.
بررسـی :هـر دو ترجمـه گویاسـت و ایـرادی در آن دیـده نمیشـود .نکتـه مثبـت هـر دو ترجمه آن اسـت که
ضمیـر منفصـل را کـه حا کـی از حصـر اسـت بهخوبی منعکـس کردهاند .دقت ایـن دو ترجمه آنگاه نمود
میکند که میبینیم عدهای از مترجمان ضمیر فصل را با کلمۀ «خود»« ،خودشان» و «همان» منعکس
میکنند و مینویسـند« :آنها خودشـان زیانکاراناند» یا «آنان همان زيانكاران هسـتند» که بیگمان اینها
مفاد ضمیر فصل نیستند؛ چون ضمیر فصل اگر حاکی از تأ کید باشد ،تأ کید مضمون جمله است ،نه
ٌ
ٌ
تأ کید مسندالیه ،ولی «خودشان» در جملۀ «آنها خودشان زیانکاراناند» تأ کید مسندالیه است ،مانند
ٌ
زید ُ
نفسه».
اینکه گفته میشود« :جاء
َ َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ َ ً َ َ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ُ
ُ ُ َّ َ ُ َ َ
آیۀ :28كيف تكفرون ِبالل ِـه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ي
رجعون.
ميتكم ث َّم ُيحييكم ثم ِإل ِيه ت

گرمـارودی :چگونـه بـه خداونـد كفر مىورزيد با آنكه مرده بوديد ،شـما را زنـده گردانيد .آنگاه

شما را مىميراند ،دگرباره زنده مىگرداند و سپس به سوى او بازگردانده مىشويد.
استادولی :چگونه به خدا كافر مىشويد با آنکه مردگانی بوديد (بهصورت خاک و نطفهای
یجـان) .پـس شـما را زنـده كـرد ،سـپس شـما را مىميراند و بـاز زنده مىكند .آنگاه بهسـوى
ب 
او بازگردانده مىشويد.
بررسی :هر دو ترجمه رساست و در آن کاستی یا ایراد درخوری دیده نمیشود .البته به دو نکته میتوان
توجه نشان داد:
 .1در ترجمۀ آقای استادولی «مردگان» با این عبارت «بهصورت خا ک و نطفهای بیجان» توضیح داده
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شده است ،در حالیکه نطفه را موجودی بیجان به شمار نمیآورند.
َ ً
 .2تفاوتی هم در دو ترجمه مالحظه میشود :در ترجمۀ آقای گرمارودی «أمواتا» مفرد (مرده) و در ترجمۀ
آقای اسـتادولی جمع (مردگانی) معنا شـده اسـت .گویی آقای گرمارودی به اقتضای زبان فارسـی کلمه
را معنا میکند و آقای استادولی میبیند که اگر آن را جمع معنا کند میتواند نکرهبودن آن را بهگونهای
کـه ذوق بپسـندد ،منعکـس کنـد ،بـر خلاف اینکـه مفـرد نکـره معنـا شـود که چنـدان وجیه نمیآید (شـما
مردهای بودید).
َ
ُ ُّ َ
َ
وى إ َلى َّ
يء َع ٌ
ُ َّ َ ٰ
ليم.
ماء ف َس ّو ُاه ّن َس َبع َس
ماوات َوه َو ِبك ِل ش ٍ
الس ِ
ٍ
آیۀ  ... :29ثم است ِ

گرمارودی ... :آنگاه به (آفرينش) آسمان (ها) رو آورد و آنها را (در ) هفت آسمان سامان داد.

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:
 .1در ترجمـۀ آقـای گرمـارودی افـزودۀ «آفرینـش» دیـده میشـود .ایـن افزوده چـه در پرانتز و کروشـه و چه در
متن آورده شـود افزودهای نابجاسـت؛ زیرا هیچ قرینهای در کالم نیسـت که آن را اقتضا کند ،بلکه قرینه
ُ
بر خالف آن اسـت؛ چون ظاهر جمله این اسـت که خداوند آسـمان را پیشتر آفریده بود و با جملۀ «ث َّم
َ ٰ
وى إ َلـى َّ
ـماء» مرحلـهای را گـزارش میکنـد کـه سـاماندهی آنهـا را آغـاز کـرده اسـت .علاوه بـر ایـن
الس ِ
اسـت ِ
ُ َّ َ ٰ َ
آوردن افـزودۀ «آفرینـش» ایـن تلقـی را بـرای مخاطـب پدیـد مـیآورد کـه آیـه بایـد میگفت« :ثـم اسـتوى ِإل ٰى
َخلق َّ
ماء» ،ولی خلق را نیاورد و مترجم به یاری آیه شتافت و کاستی آن را برطرف کرد!
الس ِ
 .2ایشـان َّ
ـماء» را جمـع معنـا میکنـد و آن را بـهصـورت «آسـمان (هـا)» عرضـه میکنـد .ایـن ترجمـه
«الس ِ
خالی از اشکال نیست؛ زیرا روا نیست «سماء» که مفرد است جمع معنا شود و از آن نارواتر آوردن ضمیر
جمـع در پرانتـز اسـت؛ چـون تلقـی مخاطـب هوشـیار ایـن اسـت کـه آیـه بایـد «سـماء» را بـهصـورت جمع
(سماوات) میآورد ،ولی نیاورد .پس مترجم به کمک آیه آمده و آن را تصحیح کرده است!
َ
َ
ُ َ
«ه ّن» در «ف َس ّـو ُاه ّن» را ب ه «سـماء» نشـانۀ آن شـمرده اسـت که
شـاید مترجم گرامی بازگشـت ضمیر جمع
مراد از «سـماء»« ،سـماوات :آسـمانها» اسـت .اگر اینگونه باشـد ،نباید ضمیر جمع در پرانتز میآمد تا
بـرای مخاطـب توهـم تصحیـح آیـه ایجـاد شـود .البتـه بازگردانـدن ضمیر جمع بـه مفرد نکتـهای دارد و آن
اینکه «سماء» قبل از ساماندهی و پردازش آن یک آسمان بود ،ولی در عینحال چنان بود که استعداد
هفت آسمانشدن را داشت .بنابراین ضمیر جمع به آن برگردانده شد تا به استعداد و قابلیت آن اشاره
کند.
ُ
نظیر این آیه در آیات  11و  12سورۀ ف ِ ّصلت آمده است:
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ُ ٌ َ َ َ َ َ
َ ً َ َ ً َ ََ
الس ِ َ
َ
وى إ َلى َّ
ُ َّ َ ٰ
رض ِ
ثم اسـت ِ
ـماء و ِه َي دخان ف َقال لها و ِلأل ِ
ائت َيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طا ِئعين *
ُّ
َف َق ُ
َ َ
ضاه َّن َس َ
ين َوأ ٰ
ماء أم َرها.
بع َس
وحى في ك ِل َس ٍ
ٍ
ماوات في يوم ِ
آقای گرمارودی در ترجمۀ آن مینویسد:
سـپس بـه آسـمان رو آورد كـه (چـون) دودى بـود و بـه آن و بـه زميـن فرمـود :خـواه يـا ناخـواه بياييـد! گفتنـد:
فرمانبردارانه آمديم .آنگاه آنها را در دو روز (به گونه) هفت آسمان برنهاد و در هر آسمانى كار آن را وحى
كرد.
مترجم در این آیه راه صواب پیموده است و بر خالف آیۀ سورۀ بقره «سماء» را جمع (آسمانها) ترجمه
نکرده است.
گفتنی است که در ترجمۀ این آیه نیز چند نقطۀ ضعف دیده میشود:
« .1سـپس بـه آسـمان رو آورد كـه (چـون) دودى بـود» .در جملـۀ َ«وه َـي ُد ٌ
خـان» ادات تشـبیه وجـود نـدارد،
ِ
ُ
َ
خان» .بنابراین آوردن «چون» در ترجمه موجه نیست و آوردن آن در پرانتز
یعنی نیامده است« :و ِه َي کد ٍ
یشـود مخاطب گمـان کند مترجم آیه را تصحیح کرده اسـت،
نهتنهـا آن را توجیـه نمیکنـد کـه موجـب م 
َ َ ُ
خان».
یعنی این توهم را پدید میآورد که درست آن بود که قرآن میفرمود« :و ِهي کد ٍ
 .2ایشـان در ترجمۀ َ«ف َق ُ
ضاه َّن َس َ
ـماوات» مینویسـد« :آنگاه آنها را (به گونه) هفت آسـمان برنهاد».
ـبع َس
ٍ
در ایـن ترجمـه نیـز «(بـه گونـه)» افـزودهای اسـت که قرینـهای بر آن نیسـت و همان ایراد یادهشـده در فقرۀ
پیشین را با خود دارد .عالوه بر این جای این سؤال هست که چرا در ترجمۀ آیۀ سورۀ بقره قید «به گونه»
نیامده است؟
َ
ٌ
َ ًَ
َ َ ُّ َ َ َ ّ
رض خليفة.
آیۀ َ :30و ِإذ قال ر بك ِل
لمال ِئك ِة ِإني ِ
جاعل ِفي األ ِ

گرمـارودی :و (يـاد كـن) آنـگاه را كـه پـروردگارت بـه فرشـتگان فرمـود :مىخواهم جانشـينى در
زمين بگمارم.
اسـتادولی :و (يـاد آر یـد) آنـگاه كـه پـروردگارت بـه فرشـتگان گفـت :مـن در زميـن جانشـينى
خواهم گمارد.

بررسی
 .1در هـر دو ترجمـه ِ«إذ» مفعـول فعـل مقـدر شـمرده شـده اسـت ،بـا ایـن تفـاوت کـه آقـای گرمـارودی فعـل
ُ
ُ
مقدر را «أذکر » و آقای استادولی «أذکروا» دانسته است .بیگمان تقدیر آقای گرمارودی اگر متعین نباشد
ً
ُ َ
اولویت دارد؛ زیرا خطاب در آیه مفرد اسـت َ(ر ّبك) .ضمنا «یاد آرید» در ترجمۀ آقای اسـتادولی چندان
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مناسـب نیسـت؛ زیرا مینمایاند که مخاطب یا مخاطبان در صحنۀ گفتوگو حضور داشـتند و اکنون
خدا به آنها میفرماید به یاد آرید.
ٌ
ّ
جاعـل  »...را بـه« :مىخواهـم بگمارم» معنا میکنـد ،در حالیکه کلمهای مانند
 .2آقـای گرمـارودی ِ«إنـي ِ
ٌ
ُ
«جاعل» در معنای ارادۀ جعل به کار رفته
«أردت» در جمله نیست و ضرورتی هم نیست که گفته شود
ِ
باشد .بنابراین در اینجا ترجمۀ آقای استادولی دقیقتر است.
جناب استادولی در پاورقی دربارۀ مراد از «خلیفه» دو نظر را یاد میکند .1 :جانشینی انس انهای پیشین
 .2جانشینی خدا.
ایشـان جانشـینی خـدا را درسـتتر میشـمرد و آ گاهـی فرشـتگان را از آینـدۀ بشـر (یعنـی فسـادگر و
خونریزبودنش) را برخاسته از لوح محفوظ میداند .دربارۀ خالفت انسان از خدا این اشکال باید پاسخ
َ
ٌ
َ َ ً
ّ
رض خليفـة» خالفت الهی را فهمیده باشـند و مراد آیه
األ
جاعـل ِفـي
داده شـود کـه ا گـر فرشـتگان از ِ«إنـي ِ
ِ
نیز همین باشد ،چگونه ممکن است بگویند :چرا در زمین خونریز و فسادگر میگماری؟ این اهانتی ال
یغفر به ساحت خداوند متعال است .مانند آن است که مرجع تقلیدی بگوید در فالن شهر نمایندهای
یگـذارم .آنـگاه عـدهای بگوینـد :آیـا میخواهـی دزد و اختالسـگر و آدمکـش بـرای مـا بگـذاری.
از خـود م 
وانگهی اگر فرشتگان از لوح محفوظ فسادگری انسان را دریافتند ،چگونه از آن لوح درنیافتند که در این
انسـان گوهـری اسـت کـه فسـادگریاش را جبـران میکنـد و از آن پیامبرانـی چـون پیامبر اسلام و اولیایی
چون اهلبیت آن حضرت پدید میآیند؟
ََ َ ُ
ََ ُ ّ
َ ُ ُ
الد َ
 قالوا أتماء.
سفك ِ
جعل فيها من ي ِ
فسد فيها و ي ِ
گرمارودی :گفتند :آيا كسى را در آن مىگمارى كه در آن تباهى مىكند و خونها مىريزد؟!
نهـا
اسـتادولی :گفتنـد :آيـا كسـى را در زمیـن مىگمـارى كـه در آن فسـاد بـه پـا مىكنـد و خو 
مىريزد؟!
َ ُ ُ
فسـد» را بـه «کسـی» معنـا کردهانـد .میدانیـم که َ«مـن» از موصوالت
بررسـی :هـر دو ترجمـه َ«مـن» در «مـن ي ِ
مشترک است که در مفرد ،مثنا و جمع با یک لفظ به کار میرود .اینکه آن را «کسی» یا «کسانی» ترجمه
َ ّ َ َ َّ ُ ّ ُ ً َ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ
ـداي فال خوف
کنیـم در گـرو قرینـه اسـت .بـرای مثـال َ«مـن» در آیـۀ« :ف ِإمـا يأ ِتينكـم ِمنـي هـدى فمـن ت ِبع ه
حزن َ
َع َليهـم َوال ُهـم َي َ
ـون» (بقـره )38 :بـه دلیـل بازگشـت ضمیـر جمع به آن ،معنای جمع دارد و به کسـانی
ِ
ترجمه میشـود .پس آقایان گرمارودی و اسـتادولی آن را جمع ترجمه کردهاند« :كسـانى كه از رهنمود من
پيـروى كننـد ،نـه بيمـى خواهنـد داشـت و نـه اندوهگين مىگردنـد»( .گرمارودی) «آنان كـه از رهنمود من
پيروى كنند ،نه بيمى بر آنهاست و نه اندوهی خواهند داشت»( .استادولی)
َ ُ ُ
فسـد» نیز باید جمع (کسـانی) ترجمه شـود؛ چون آشـکار اسـت که یک نفر
به نظر میرسـد َ«من» در «من ي ِ
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نمیتوانـد در زمیـن فسـاد انگیـزد و خونهـا بر یـزد .وقتی چنیـن تصوری پدید میآید که جمعیتی باشـند.
بنابراین پیشنهاد این است که جملۀ مزبور اینگونه ترجمه شود« :آيا كسانى را در زمين مىگمارى كه در
َ ُ
ُ ُ
سفك»
فسد» و «ي ِ
آن فساد مىكنند و خونها مىريزند؟!» .نباید پنداشت که بازگشت ضمیر مفرد در «ي ِ

نشـان میدهد که 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  38سـورۀ بقـره اسـت کـه در چنـد سـطر پیـش
ََ
َ
«علیهم» به «من» برگشـته اسـت؛ ضمیر
گذشـت .در ایـن آیـه ضمیـر مفـرد در «ت ِب َـع» و نیز ضمیر جمع در
مفرد از نظر لفظ و ضمیر جمع از نظر معنا.
َ َ
ََ ُ ُ
َ َُ ّ
مدك َونق ِد ُس لك.
 ونحن ن َس ِّب ُح ِب َح ِ

گرمارودی :ما تو را با سپاس به پاكى مىستاييم و تو را پاک مىشمريم.
استادولی :ما تو را سپاس مىگوييم و به پاکی میستاییم و تو را تقديس مىكنيم.
َ
مدك» را منعکس نمیکند .گویی
بررسـی :ترجمۀ آقای اسـتادولی روانتر اسـت ،ولی حرف «باء» در ِ«ب َح ِ
َ ُ ُ َ ّ ُ َ ََ َ ُ َ
حمـدك» .نظیـر جملـۀ مذکـور مکـرر در قـرآن آمده اسـت و
عبـارت آیـه اینگونـه اسـت« :نحـن نس ِـبحك ون
مترجـم گرامـی در مـواردی همچـون آیـۀ موردبحـث حـرف «بـاء» را نادیـده میانـگارد .البتـه در مـواردی آن
َّ
ُ
را معنـا میکنـد ،از جملـه«َ :ت َـو َّكل َع َلـى َ
مد ِه :بر آن زنـدهاى كه مرگ ندارد
الح ِ ّـي الـذي ال َيموت َو َس ِّـبح ِب َح ِ
تـوكل كـن و او را همـراه بـا سـپاس و سـتايش بـه پا کـی بسـتای»( .فرقـان )58 :دیگـر اینکه آقای اسـتادولی
حمـد را سـپاس و سـتایش معنـا میکنـد؛ چنانکـه در آیـۀ سـورۀ فرقان آمده اسـت ،ولی در آیـۀ مورد بحث
فقـط سـپاس را مـیآورد .ایـن در حالـی اسـت کـه ا گـر بایـد یکـی از ایـن دو (سـپاس و سـتایش) بیایـد،
بیگمان سـتایش اولی اسـت؛ زیرا سـپاس در برابر نعمت اسـت و در آیه سـخنی از نعمت به فرشـتگان
مطرح نشده است.
َ ّ َ َ
َ َ َ
 -قال ِإني أعل ُم ما ال تعلمون.

گرمارودی :من چيزى مىدانم كه شما نمىدانيد.
ً
استادولی :قطعا من چيزى مىدانم كه شما نمىدانيد.
َ َ
عل َ
مون» را نکرۀ موصوفه گرفتهاند که بجا و درست است« .ما» آنگاه
بررسی :هر دو ترجمه «ما» در «ما ال ت
کـه نکـره موصوفـه باشـد ،میتوانـد بـه معنـای چیـزی یـا چیزهایـی باشـد کـه قرائـن تعیینکننـده اسـت .در
َ
َ َ
َ ََ َُ َ ُ ّ َ َ
ُ
َ
يـب َّ
ِ َ
عل ُـم َغ َ
بـدون َوما
رض َوأعل ُم ما ت
الس
اینجـا بـه قرینـۀ آیـۀ  33سـوره (قـال ألـم أقـل لكـم ِإنـي أ
ـماوات واأل ِ
كتم َ
ُك ُنتـم َت ُ
ـون :آيـا بـه شـما [فرشـتگان] نگفتـم کـه همانـا مـن نهـان آسـمانها و زميـن را مىدانـم و آنچـه را
آشكار مىكنيد و آنچه را كتمان میكرديد مىدانم؟» مراد از «ما» چیزهایی است؛ زیرا در این آیه که ناظر
َ َ
َ ّ َ َ
عل َ
مون» است ،چندین مورد از علم الهی را یاد میکند.
به جملۀ« :قال ِإني أعل ُم ما ال ت
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برخـی از مترجمـان بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته و در ترجمـۀ جملۀ مورد بحـث نوشـتهاند« :خداوند متعال
به آنان فرمود :من مىدانم چيزهايى را كه شـما نمىدانيد» (آدینهوند) و در ترجمهای دیگر آمده اسـت:
«پروردگار فرمود :من حقايقى را مىدانم كه شما نمىدانيد»( .مکارم)
لمال ِئ َك ِة ُ
آیۀ َ :34و إذ ُقلنا ِل َ
اسجدوا ِل َد َم.
ِ

گرمارودی :و (ياد كنيد) آنگاه را كه به فرشتگان گفتيم :براى آدم فروتنى كنيد.
استادولی :و آنگاه كه به فرشتگان گفتيم :برای آدم سجده كنيد.

بررسی

َ َ ُّ َ َ َ
لمال ِئك ِـة» .بنابرایـن در اینجـا نیـز بایـد
 .1ظاهـر ایـن اسـت کـه آیـه عطـف بـه آیـۀ  30اسـت«ِ :إذ قـال ر بـك ِل

همچـون آن آیـه مخاطـب را مفـرد شـمرد .در نتیجـه بهتـر بـود آقـای گرمـارودی همچـون آیۀ  30مینوشـت:
«(ياد كن) آنگاه را .»...
 .2ایشـان سـجده را بـه فروتنـی معنـا میکنـد و در پاورقـی تذکـر میدهـد کـه در اصـل« :بـر آدم سـجده
ُ
«اسـجدوا» همـان «سـجده کنیـد» اسـت ،ولـی بنا به
بر يـد» اسـت .گو یـی چنیـن میگو یـد :معنـای اصلـی
مالحظاتـی ناگز یـر بایـد آن را «فروتنـی کنیـد» ترجمـه کـرد .شـاید مالحظـه ایـن اسـت کـه مترجـم محتـرم

سجده برای غیر خدا را روا نمیشمرد .اگر اینگونه باشد باید گفت اینجا از موارد تحمیل نظریه فقهی یا
کالمی بر مفاد آیه اسـت و به تعبیر روشـنتر فداکردن معنای آیه بهپای مسـائل فقهی و گزارههای کالمی
است .دیگر اینکه آیاتی بهگونۀ روشن مینمایاند که مراد از سجده همان معنای معروف سجده است،
نه مجرد فروتنیکردن .در آیۀ  29سورۀ ِحجر و آیۀ  72سورۀ ص میخوانیم:
َ
َ ُ ََ ُ
فيه ِمن روحي َف َقعوا َل ُه ساج َ
دين :پس وقتى او را درشتاندام ساختم و از روح خود
ف ِإذا َس ّو ُيته َونفخت ِ
ِ
در او دمیدم ،فروافتید و سجدهاش کنید.

َ
ایـن آیـه بـه دلیـل کلمـۀ «قعـوا :فروافتیـد» حاکـی اسـت کـه سـجده بـه آدم( ع) مجـرد فروتنی نیسـت ،بلکه
همان معنای معروف سجده ،یعنی پیشانی بر خا کنهادن و مانند آن است.
آقـای اسـتادولی «اس ُـجدوا» را سـجده کنیـد» ترجمـه میکنـد ،ولـی در پاورقـی توضیـح میدهـد کـه مـراد
این نیسـت که آدم( ع) را سـجده کنید ،بلکه سـجده برای خداسـت و آدم قبلۀ این سـجده اسـت .نظیر
سـجدهای کـه اهـل ایمـان در نمازهـا دارنـد کـه خدا را سـجده میکنند و روی به کعبۀ معظمـه دارند .این
توجیه نیز برخاسـته از مالحظات کالمی و فقهی اسـت .وگرنه از آیات مربوط به حضرت آدم و داسـتان
سـجدۀ فرشـتگان چنیـن معنایـی برنمیآیـد .هـر چنـد برخـی از مفسـران بـزرگ نیـز بـه ایـن معنـا گرایـش
داشتهاند.
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َ
ّ
َ
بى َو َ
الكاف َ
است َ
 َف َس َجدوا إل إ َبليس أ ٰ
رين.
كب َر َوكان ِم َن
ِ
ِ ِ

گرمارودی :همه فروتنى كردند جز ابليس كه سرباز زد و سركشى كرد و از كافران شد.
استادولی :پس سجده كردند جز ابليس كه سرباز زد و گردنفرازی نمود و از كافران بود.
«كان م َـن الكافر ي َـن» را دو گونـه معنـا کردهانـد .ترجمـۀ اول َ
بررسـی :ترجمههـای مز بـور جملـۀ َ
«کان» را بـه
ِ
ِ
معنـای «ص َـار  :گردیـد» دانسـته اسـت .در نتیجـه جملـه را اینگونـه معنـا میکنـد« :از كافـران شـد» ،یعنی
چون تکبر کرد و از سجده بر آدم سرباز زد کافر شد ،ولی ترجمۀ دوم بر معنای اصلی َ
«کان :بود» تحفظ
میکند و در معنای جمله مینویسـد« :از كافران بود» ،یعنی حتی پیش از آنکه از فرمان خدا سـرپیچی
کند کافر بود و امتناعش از سجده کفر او را آشکار کرد.
َ
سیاق و ساختار کالم با معنای اول سازگارتر است؛ زیرا َ
بى» و َ
«كان ِم َن ْال َك ِاف َ
«است َ
رين» عطف بر «أ َٰ
كب َر »
اسـت .پـس همانگونـه کـه مضمـون ایـن دو فعـل بعـد از امـر به سـجده تحقـق یافتهانـد ،بایـد َ
«كان »...نیز
بعـد از امـر بـه سـجده تحقـق یافتـه باشـد و نتیجۀ آن به شـمار آیـد و این با َ
«كان» به معنای صار تناسـب

دارد .نیـز ا گـر معنـای دوم مـراد بـود ،ظاهـر آن بـود کـه جملـه بدون حرف عطـف و بهاینصـورت میآمد:
َ
كب َر إ َّن ُه َ
الكاف َ
«أ ٰ َ َ َ
رين».
كان ِم َن
ِ
بى واست ِ

