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Abstract: In the following article, the author is 

trying to review two translations of the Qur›an 

(translated by Seyyed Ali Garmarudi and Hos-

sein 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 pres-

ents his point of view.
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مجات القرآنّية )4(  مقاالت نقدّية للتر
نقد وتدقيق الترمجتني الفائزتني جبائزة كتاب العام 1390

السّيد حمّمد رضا الصفوي
اخلالصة: حياول الكاتب يف املقال احلايل مقارنة ترمجتني من القرآن 
سـتاد ويل  - الفائزتان 

ُ
-  ترمجة السـّيد عي الكرمارودي وحسـني أ

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

إيران، ومن مّث وضعهما يف بوتقة النقد والتدقيق.
ويف سـياق هدفـه هـذا يذكـر آيـات سـورة احلمـد و 13 آيـة مـن سـورة 
 للطبعة الثالثة من ترمجة 

ً
البقـرة كمـا وردت يف هاتـني الترمجتـني طبقا

سـتاد ويل والطبعـة الثانيـة مـن ترمجـة الگرمـارودي، مّث يبنّي رأيه يف 
ُ
أ

املوردين.
املفردات األساسّية: ترمجة القرآن، القرآن، كتاب العام 1390، السّيد 

ستاد ويل، نقد الترمجة.
ُ
عي الگرمارودي، حسني أ
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بی گمان ترجمۀ قرآن کریم از ارجمندترین کارهایی است که شایستگان فن ترجمه آن را عرضه می کنند؛ 
یخ اسـام  کـه باید، برخوردارند. در طول تار کـه زبـان قـرآن را می شناسـند و از دانـش فهـم قرآن آن گونه  آنـان 
ترجمه هایی متین و دقیق به زبان فارسی از قرآن کریم در اختیار اهل ایمان نهاده شده است که از جملۀ 
گرامی حسـین  گرمارودی و ترجمۀ فاضل عزیز و  آنها ترجمه های در خور تقدیر و تحسـین دکتر سـیدعلی 
که بی شـک از فاخرترین ترجمه ها به شـمار می آیند؛ ترجمه هایی دقیق،  اسـتادولی اسـت. دو ترجمه ای 

روان، وفادار و شیوا.

زیبایی  و ادیبانه بودن ترجمۀ جناب آقای گرمارودی عاوه  بر دقت و روانی، مثال زدنی است و صابت و 
استواری ترجمۀ جناب استادولی و بسیاری از افزوده های تفسیری و پانوشت ها تحسین برانگیز است.

کرده انـد؛ شـناختی بجـا و  کسـب  کتـاب سـال 1390 را  هـر دو ترجمـه ممتـاز شـناخته شـدند و رتبـۀ اّول 
گزینشی بحق.

جناب استادولی در پی نوشت ترجمه می نویسد: 
توقع می رود این ترجمه واجد مزایای ترجمه های پیشـین و فاقد نقایص و معایب آنها باشـد. 
ری را بر  کرده است، داو البته این هدفی است که در نظر بوده، اما تا چه اندازه توفیق حاصل 

عهدۀ اهل نظر و متخصصان فن می نهم. 

گرمـارودی در پی نوشـت بـا اذعـان بـه مصون نبـودن ترجمـۀ خویـش از خطاهـای احتمالـی  جنـاب دکتـر 
کـه همـۀ مترجمـان بـر ایـن باورنـد که کار بشـری  خواسـته اند ترجمه شـان نقـد شـود. نه تنهـا ایـن دو بزرگـوار 

به ویژه ترجمۀ قرآن نمی تواند تمام عیار باشد و لغزشی در آن دیده نشود.

که ضمن مقایسۀ دو ترجمۀ یادشده به بررسی آنها بپردازد و چنان که ـ به قول برخی  این مقال بر آن است 
کـه گامـی هر چنـد کوتاه در  از دوسـتان قرآن پـژوهـ  تـرک اوالیـی دیـده شـد، آن را یـاد کنـد و هـدف آن اسـت 

ارتقای ترجمه ها به  سوی صابت بیشتر برداشته شود.

گرمارودی در  گفتنی است که چاپ سوم ترجمۀ جناب آقای استادولی و چاپ دوم ترجمۀ جناب آقای 
گرفته است. اختیار بود و نقد و بررسی  بر اساس این دو چاپ صورت 
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حیِم. ِن الّرَ حمـٰ ـِه الّرَ
َّ
آیۀ 1:  ِبسِم الل

گرمارودی: به نام خداوند بخشندۀ بخشاینده .
استادولی: به نام خداوند بخشندۀ مهربان.

ـن« وصف مبالغه از »َرحمة« اسـت و »َرحمة« بخشـش از سـِر مهر اسـت. بنابراین ترجمه  حمـٰ بررسـی: »الّرَ
که در این دو ترجمه آمده است، مبالغه بودن در بخشش را منعکس می کند:1  ـن« به »بخشنده«  حمـٰ »الّرَ
کـه همـۀ معنـا را  ـن« در فارسـی معادلـی  حمـٰ کـه بـرای »الّرَ ولـی از سـِر مهربـودن را نمی رسـاند. البتـه از آن رو 

گرفت. کاستی را نادیده  برساند یافت نمی شود، می توان این 

حیـم« را متفـاوت معنـا می کننـد: »بخشـاینده«. »مهربان«. ُحسـن ترجمـۀ اّول در  ترجمه هـای یادشـده »الّرَ
گرفته شده اند، ترجمه نیز آن دو را از یک  که »رحمان« و »رحیم« از یک مصدر  که همچون آیه  این است 
یشه آورده است. بر خاف ترجمۀ دوم که این همسانی در آن رعایت نشده است. شاید دلیل این باشد  ر
کـه ترجمـۀ دوم »رحیـم« را صفـت مشـبهه دانسـته و »مهربـان« را بـا صفت مشـبهه همخوان تـر می داند، در 

که »بخشاینده« معنای اسم فاعلی دارد. حالی 

دربارۀ اینکه »رحیم« وصف مبالغه یا صفت مشـبهه باشـد دو نظر بیان شـده اسـت. عده ای از مفسـران 
همچـون امین االسـام طبرسـی در مجمع البیـان2 و شـیخ طوسـی در التبیـان3 و ابـن  عاشـور در التحریـر و 
کـه »رحیـم«  التنویـر4 و عـده ای از لغت شناسـان همچـون فّیومـی در المصبـاح المنیـر5 تصریـح می کننـد 
وصـف مبالغـه اسـت. از سـیبویه نیـز حکایـت شـده اسـت کـه »رحیـم« وصف مبالغه اسـت.6 ابـن  منظور 
کـه »رحمـان« و »رحیـم« هـر دو از صیغه هـای مبالغه انـد.7 برخـی از مفسـران  از جوهـری حکایـت می کنـد 
کـه رحیـم صفـت مشـبهه اسـت.8 بـه نظـر می رسـد در ایـن مورد  همچـون عامـه طباطبایـی بـر ایـن باورنـد 
کـه متخصـص در لغـت و  تبعیـت از اهل لغـت و مفسـرانی همچـون طبرسـی و ادیبانـی چـون سـیبویه 
کـه  کـه دانشـمندان علـم صـرف تصریـح می کننـد  ادبیـات عـرب شـناخته شـده اند، اولـی اسـت؛ به ویـژه 
گرفته می شـود9 و بی گمان »َرِحَم« فعلی متعدی اسـت. در عین  حال صفت  صفت مشـبهه از فعل الزم 
مشبهه شمردن آن را نمی توان بر مترجم خرده گرفت؛ زیرا در میان مفسران و اهل لغت بی طرفدار نیست.  

که می بخشد و داد و دهش بسیار می کند. )لغتنامه دهخدا( کسی  1. بخشنده 
2. مجمع البیان، ج  1، ص 90.

3. التبیان، ج  5، ص 286.
4. التحریر و التنویر، ج  1، ص 168.

5. المصباح المنیر، ج  2، ص 223.
6. الکشاف، ج  2، ص 561.

7. لسان العرب، ج  12، ص 231.
8. المیزان، ج  1، ص 18.

9. النحو الوافی، ج  3، ص 285.
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حیِم«، »گسترده  ِن الّرَ حمـٰ جناب آقای استادولی در پانوشت تذکر می دهد که مطابق قواعد می بایست  »الّرَ
حمـٰن« وصف مبالغه  که »الّرَ گویی منظور ایشان از قواعد این است  رحمت همی  مهربان« ترجمه شود. 
کـی از دوام و ثبـوت می باشـد. بنابرایـن  کـه حا حیـم« صفـت مشـبهه از آن مصـدر اسـت  از رحمـت و »الّرَ
کـه اّواًل در هـر دو معنـای رحمـت آورده شـود. ثانیـًا بـه »مهربـان« قید »همی« افزوده شـود تا  مناسـب اسـت 
حیِم« به »بخشندۀ مهربان« معمول شده است،  ِن الّرَ حمـٰ که ترجمۀ »الّرَ کی از دوام باشد، ولی از آن رو  حا

همین را برمی گزیند و آن دقت را الزم نمی شمرد.

میَن
َ
ـِه َرِبّ العال

َّ
آیۀ 2: الَحمُد ِلل

گرمارودی: سپاس، خداوند، پروردگار جهانیان را.
استادولی: سپاس و ستایش ویژۀ خداى یکتا پروردگار جهانیان است.

بررسی:
 1. ترجمۀ نخسـت »حمد« را سـپاس و ترجمۀ دوم آن را »سـپاس و سـتایش« معنا می کند. از دیدگاه اهل 
کار می رود.   لغت هر دو معنا درست است؛ چون »حمد« در معنای ثنا )ستایش( و نیز ُشکر )سپاس( به 
البتـه علمـای لغت شـناس تصریـح می کننـد کـه حمـد عـام و شـکر خـاص اسـت؛10 یعنـی در حمـد کافی 
کار نیک نعمتی برای شکرکننده  که  کرده باشد، ولی شکر آن گاه است  کار نیکی  که حمد شونده  است 
به شمار آید. بنابراین حمد را همواره می توان ستایش معنا کرد، ولی آنجا که کار نیک نعمتی برای حمد 

کرد؛ مانند: کننده به حساب نیاید، نمی توان آن را شکر )سپاس( معنا 

ُه َشریٌك ِفي الُملِك )إسراء: 111(
َ
م َیُکن ل

َ
ًدا َول

َ
ِخذ َول م َیّتَ

َ
ذي ل

َّ
ـِه ال

َّ
ُقِل الَحمُد ِلل

گزیده اسـت و نه او را در فرمانروایی انبازى  که نه فرزندى  گرمارودی: بگو سـپاس خداوند را 
است!

و  ُملـک  در  و  نگرفتـه  فرزنـدى  کـه  اسـت  خدایـی  ویـژۀ  سـتایش  و  سـپاس  بگـو  اسـتادولی: 
پادشاهی شریکی ندارد.

کـه فرزنـدی نگرفتـه اسـت و شـریکی نـدارد و کمک کاری برای او نیسـت، بایسـتۀ  در ایـن آیـه خـدا از آن رو 
کـه ایـن ویژگی هـا نعمتـی بـرای انسـان بـه شـمار نمی آیـد،  حمـد و ثنـا دانسـته شـده اسـت، ولـی از آن رو 
کرد. بنابراین ترجمۀ جناب آقای  که معادل شـکر اسـت معنا  نمی توان »حمد« در این آیه را به »سـپاس« 
کـه »َحمـد« در ایـن آیـه را بـه »سـپاس و سـتایش«  گرمـارودی جـای ایـراد دارد و ترجمـۀ آقـای اسـتادولی نیـز 
که در اینجا به »سـتایش« ترجمه می شـد، نه »سـپاس«  معنا می کند، موجه به نظر نمی رسـد. بهتر آن بود 

و نه »سپاس و ستایش«.

10. مفردات ألفاظ القرآن، ص 256.
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ــِه« در سـورۀ حمـد را انشـایی و آقـای اسـتادولی آن را خبـری معنـا 
َّ
گرمـارودی جملـۀ »الَحمـُد ِلل 2. آقـای 

که عبارت »سپاس خداوند پروردگار جهانیان را« در فارسی قالب برای انشای سپاس است  می کند؛ چرا
و عبـارت »سـپاس و سـتایش ویـژۀ خـداى یکتـا، پـروردگار جهانیـان اسـت« قالـب بـرای اخبـار از حمـد و 
ــِه« در اینجـا رواسـت، ولـی در مـواردی خبری بـودن آن متعین 

َّ
سـپاس اسـت. هـر دو معنـا بـرای »الَحمـُد ِلل

ـِه« در آغاز سورۀ َانعام:
َّ
است؛ مانند: »الَحمُد ِلل

ِهـم  ِبّ َکَفـروا ِبَر ذیـَن 
َّ
مـاِت َوالّنـوَر ُثـّمَ ال

ُ
ل

ُ
رَض َوَجَعـلَ الّظ

َ
ـماواِت َواأل ـَق الّسَ

َ
ـذي َخل

َّ
ــِه ال

َّ
الَحمـُد ِلل
َیعِدلوَن.

یکی هـا و روشـنایی را پدیـد  کـه آسـمان ها و زمیـن را آفریـد و تار گرمـارودی: سـپاس خداونـد را 
کافران براى پروردگار خود همتا می تراشند. آورد. آن گاه 

 از آن رو انشای حمد در اینجا مناسب نیست که آیه در مقام استدالل بر توحید است و در مقام استدالل 
ـِه: سپاس خداوند 

َّ
انشای حمد و مانند آن جایگاهی ندارد. بنابراین ترجمۀ آقای گرمارودی از »الَحمُد ِلل

که به  صورت انشایی است موجه نیست. را« 

نکتۀ  دیگر اینکه بعید می نماید که خداوند سپاس گوی خود باشد؛ یعنی ابراز کند که از خود سپاسگزارم 
که حامد خداوند است، ترجمۀ حمد به سپاس  کردم یا این و آن را دارم. پس در آیاتی  که چنین و چنان 

مناسب نیست. مانند:

رِض. )َسَبأ: 1(
َ
ماواِت َوما ِفي األ ُه ما ِفي الّسَ

َ
ذي ل

َّ
ـِه ال

َّ
 الَحمُد ِلل

که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. گرمارودی: سپاس خداوند را 
استادولی: سپاس و ستایش خدای یکتا راست که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است 

از آِن اوست.

بی گمـان ملکیـت خـدا بـر آسـمان  ها و زمیـن نعمتـی برای خدا به  حسـاب نمی آید. پس »حمـد« در اینجا 
نمی تواند به معنای شکر و سپاس باشد. عاوه  بر اینکه سپاسگزاری خدا از خود موجه نمی نماید. آری 

ثنا و ستایش خداوند از خویش معقول است. در دعاها می خوانیم: 

ی َنْفِسك.11 
َ
ْثَنْیَت َعل

َ
َکَما أ ْنَت 

َ
 َثَناُؤَك أ

َ
َجّل

گرمارودی  که آقای  که »حمد« در این آیه ثنا و ستایش ترجمه شود، نه »سپاس«  بنابراین مناسب آن بود 
که آقای استادولی آورده است. آورده و نه »سپاس و ستایش« 

کـه صفـت مشـعر بـه  میـن« صفـت بـرای »اهّلل« اسـت و بـه دلیـل حمـد الهـی اشـاره دارد؛ چرا
َ
 ۳. »َرِبّ العال

11. کافی، ج  3، ص 469.
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کـه او پـروردگار جهانیـان اسـت، ولـی ترجمه هـای  علیـت اسـت؛ یعنـی از آن رو سـتایش از آِن خداسـت 
مذکور هیچ اشعاری به این معنا ندارند.

آیۀ ۴: ماِلِك َیوِم الّدیِن.
کیفر. گرمارودی: مالک روز پاداش و 

استادولی: دارندۀ روز جزا.

بررسـی: تفـاوت چشـمگیری میـان دو ترجمـه دیـده نمی شـود. از یـک نظـر ترجمـۀ نخسـت اولویـت دارد و 
گرچـه اختصـار  آن روشـن تربودن معنـا بـرای مخاطـب عـام اسـت و اختصـار، اولویـت ترجمـۀ دوم اسـت. ا
که تفهیم معنا به مخاطب است سازگار باشد. که با هدف ترجمه  در ترجمۀ قرآن آن گاه مطلوب است 

ِإّیاَك َنسَتعیُن. آیۀ ۵: ِإّیاَك َنعُبُد َو

گرمارودی: تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یارى می جوییم.

استادولی: ]بار الها[ تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یارى می جوییم.

کـه  بررسـی: هـر دو ترجمـه »إسـتعانة« مصـدر »َنسـَتعیُن« را یـاری جسـتن معنـا می کننـد، ولـی بهتـر آن بـود 
کـه جسـتجوکردن غالبـًا در معنـای  یاری خواسـتن یـا یـاری طلب کـردن را معـادل آن قـرار می دادنـد؛ چرا
کـه  حالـی  در  مـی رود،  کار  بـه  کاوش کـردن  و  تفحص کـردن  به دسـت آوردن،  و  یافتـن  بـرای  تاش کـردن 
اسـتعانت از خـدا تاش کـردن بـرای به دسـت آوردن یـاری خـدا و تفحـص و کاوش کـردن بـرای آن نیسـت، 

بلکه مجرد درخواست کردن است.

راَط الُمسَتقیَم.  آیۀ ۶: اهِدَنا الِصّ
گرمارودی: راه راست را به ما بنماى.

کن. استادولی:  ما را به راه راست هدایت 

بررسـی: در ترجمـۀ اّول »هدایـة« در »اهِدنـا« نشـان دادن و بـه  اصطـاح ارائـۀ طریـق معنـا شـده اسـت، ولـی 
اینهـا معنـا شـود؛  اینجـا توفیـق دادن و راهبری کـردن و ماننـد  کـه هدایـت در  بهتـر، بلکـه متعیـن اسـت 
کـه باید، با بعثت  کـه هدایـت در اینجـا ایصـال بـه  مطلوب اسـت، نه ارائـۀ طریق؛ زیرا خداوند آن گونه  چرا
کریم راه درسـت  پیامبران و فرسـتادن کتاب های آسـمانی به ویژه ارسـال پیامبر)ص( و فروفرسـتادن قرآن 
را به بهتریـن وجـه نشـان داده اسـت و در راهنمایـی بشـر هیچ چیـزی را فروگـذار نکـرده اسـت و معنـا نـدارد 
چیـزی را کـه خـدا بـه  بهتریـن وجـه در اختیار بشـر نهاده اسـت از او درخواسـت شـود. این ترجمـه در موارد 

که ایصال به  مطلوب است ارائۀ طریق معنا می کند؛ مانند: بسیاری هدایت را 
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ْیَك ُهداُهْم َو لِکّنَ اهّلَل َیْهدي َمْن َیشاء. )بقره: 272(
َ
ْیَس َعل

َ
ل

گرمـارودی: رهنمـود آنـان بـا تـو نیسـت، بلکه خداوند اسـت کـه هر کس را بخواهـد راهنمایی 
می کند.

ایـن  در حالـی اسـت کـه رهنمـودن و راهنمایی کـردن مـردم بـر عهـدۀ پیامبـر و وظیفۀ الهی اوسـت. چگونه 
که خود به آن حضرت فرمود:  ممکن است خدا به آن حضرت بفرماید راه نمودن آنها بر عهدۀ تو نیست 

َتهدي ِإلٰی ِصراٍط ُمسَتقیٍم.
َ
َك ل ِإّنَ

گرمارودی: بی گمان تو به راهی راست راهنمایی می کنی.

کـردن، بـه  کـه ایصـال بـه  مطلـوب اسـت بـه رهبـری  کـه هدایـت در آیـات قـرآن آن گاه   پیشـنهاد ایـن اسـت 
گـر در ترجمـۀ آیـۀ 272 بقـره نوشـته شـود: »بـر تـو  راه آوردن، در مسـیرنهادن و ماننـد اینهـا معنـا شـود. پـس ا
نیست که آنان را به راه درست بیاوری )ایمان را در قلبشان نهی(« یا »بر تو نیست که آنان را در راه درست 

که آنان را راه بنمایی[« ایرادی به وجود نمی آید. بنهی ]بلکه بر عهدۀ توست 

ـراَط الُمسـَتقیَم« عرضـه  گرمـارودی در پاورقـی ترجمـۀ دیگـری را بـرای »اهِدَنـا الِصّ گرامـی آقـای   مترجـم 
می کنـد: »مـا را بـه راه راسـت اسـتوار بـدار«. ترجمـۀ مزبـور در صـدد رفـع ایـن ایراد اسـت که کسـی که سـورۀ 
حمـد را می خوانـد و خـدا را بـا صفـات یادشـده در ایـن سـوره می شناسـد و بـه توحیـد عبـادی و افعالـی 
کند. بنابراین باید گفت  که درخواسـت هدایت  رسـیده اسـت، انسـانی هدایت یافته اسـت و معنا ندارد 

که مراد از »هدایت« در »اهِدنا« پایداری بر هدایت است، نه اصل هدایت.

کـه در لغـت و ادبیـات اثبات شـود که فعل در معنای ثبـوِت بر فعل  گـرو آن اسـت  درسـتی ایـن ترجمـه در 
بـه کار مـی رود؛ چنان کـه بـر قـدرت بـر فعـل و ارادۀ بـر فعل و اشـراف بر فعل  به کار مـی رود،12 ولی اهل ادب و 

لغت این معنا را برای فعل یاد نکرده اند.

کـه هدایت کـردن در فارسـی در ایصال  کـن« ترجمـه می کنـد. از آن رو  آقـای اسـتادولی »اهِدنـا« را »هدایـت 
که  یابد  کار می رود، بر ترجمه ایرادی وارد نیسـت. البته خواننده خود باید به فراسـت در به  مطلوب نیز به 
که بعید است مخاطب عام به این معنا  مراد از هدایت در اینجا ایصال به  مطلوب است، نه ارائۀ طریق 

کند. توجه 

یَن.
ّ
 الّضال

َ
یِهم َوال

َ
یِهم َغیِر الَمغضوِب َعل

َ
نَعمَت َعل

َ
ذیَن أ

َّ
آیۀ ۷: ِصراَط ال

گمراه اند. که نه بر ایشان خشم آورده اى و نه  که به نعمت پرورده اى،  گرمارودی: راه آنان 
کـه آنـان نه کسـانی هسـتند که  کـه نعمتشـان د ادى )ماننـد انبیـا و اولیـا(   اسـتادولی: راه آنـان 

12. ر.ک به: مغنی اللبیب، ج  2، ص 688.
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گمراه اند )مانند نصارا(. گرفته اند )مانند یهود( و نه  مورد خشم قرار 

کـه بـر خـاف بسـیاری از مترجمـان به  بررسـی:  نکتـه مثبـت و در خـور تحسـین در هـر دو ترجمـه آن اسـت 
که  ذیَن« اسـت، در حالی 

َّ
جایگاه نحوی »َغیر« توجه شـده اسـت و آن صفت یا بدل بودن »َغیِر« برای »ال

که بر آنان  کسـانی  کرده اند: »نه راه  یِهم ...« را چنین ترجمه 
َ
که »َغیِر الَمغضوِب َعل بسـیاری از مترجمان 

کلمۀ »صراط« نیز در  گرفتی«، در این نوع ترجمه ها »غیر« همانند »ال«ی عاطفه معنا شده است و  خشم 
کـه هیچ کدام موجه نیسـت.13 گویـی عبارت این گونه اسـت: »ِصراَط  عبـارت مقـدر شـمرده شـده اسـت 
یَن«؛ مانند اینکه گفته شـود: »َرأیُت 

ّ
 ِصـراَط الّضال

َ
یِهم َوال

َ
یِهـم ال ِصـراَط الَمغضـوِب َعل

َ
نَعمـَت َعل

َ
ذیـَن أ

َّ
ال

ِحّبُ ُمسـِلًما َغیَر مجاهٍد« یا مانند این آیه:  
ُ
که آیه نظیر این عبارت اسـت: »ال أ یًدا ال خالًدا«، در حالی  ز

که نمی گندد«. )گرمارودی( ْنهاٌر ِمْن ماٍء َغْیِر آِسٍن: در آن جویبارهایی از آبی است 
َ
»فیها أ

یافت معنا از آن آسان تر است. 2. در  اما تفاوت دو ترجمه: 1. بی گمان ترجمۀ نخست خوش خوان تر و در
ین« شـمرده شـده اسـت. این 

ّ
ترجمـۀ دوم یهـود از مصادیـق »مغضـوب علیهم« و نصارا از مصادیق »ضال

معنـا چنـدان وجیـه نیسـت؛ زیـرا اّواًل سـورۀ حمـد نخسـتین سـوره14 یـا از سـوره های نخسـتین اسـت که در 
مکه نازل شد15 و در آن زمان، پیامبر)ص( هیچ مواجهه ای با آنان نداشت و از آنان در آن زمان دعوتی به 
گذشتۀ آنها باشد،  گر ناظر به  گمراه نامیده شوند؛ و ا اسام نکرد تا بر اثر نپذیرفتن مغضوب خدا شوند یا 
یِهم« و 

َ
نمی تـوان نـه همـۀ یهـود را مغضـوب دانسـت و نـه همـۀ نصـارا را گمـراه.16 ثانیـًا تقابـل »َمغضـوِب َعل

گمراه نبودند؛ یعنی راه درست  که  گرفتند، در حالی  گروهی مورد خشم قرار  که  ین« نشان می دهد 
ّ
»ضال

یافتنـد، ولـی نپذیرفتنـد. اینـان مـورد خشـم الهـی هسـتند و در مقابل گروهی  را شـناختند و حقیقـت را در
کـه قاصر بودند نـه مقصر، مورد  کـه بـه  عللـی حـق را نیافتنـد. در نتیجـه گمـراه بودنـد، ولی از آن رو  هسـتند 

خشم الهی قرار نگرفتند و این دو صورت هم در یهود یافت می شود و هم در نصارا و هم در غیر آنان.

کـه برخـی از روایـات  کـه در تفسـیر ایـن آیـه آمـده اسـت منشـأ ایـن تفسـیر باشـد، در حالـی  شـاید روایاتـی 
گـر بناسـت بـه روایاتـی در  »مغضـوب علیهـم« را ناصبی هـا و ضالیـن را یهـود و نصـارا تفسـیر می کنـد.17  ا

ترجمه و تفسیر این آیه تمسک شود، نباید روایت ذیل را از نظر دور داشت:

ُمْسـَتِخّفیَن ِبـِه 
ْ
کاِفریـَن ال

ْ
ُمعاِندیـَن ال

ْ
ْن َیُکـوَن ِمـَن ال

َ
ْیِهـْم« اْسـَتعاَذٌة ِمـْن أ

َ
َمْغُضـوِب َعل

ْ
»َغْیـِر ال

وا َعْن َسِبیِلِه ِمْن َغْیِر َمْعِرَفٍة 
ُّ
ذیَن َضل

َّ
ْن َیُکوَن ِمَن ال

َ
یَن« اْعِتصاٌم ِمْن أ ِ

ّ
 الّضال

َ
ْمِرِه َو َنْهِیِه؛  »َوال

َ
ِبأ َو

13. ر.ک به: البحر المحیط، ج  1، ص 52.
14. ر.ک به: مجمع البیان، ج  10، ص 613.

15. ر.ک به: التحریر و التنویر، ج  1، ص 134.
16. ر.ک به: سورۀ آل عمران: آیۀ 113 و 199.

17. البرهان فی تفسیر القرآن، ج  1، ص 107.
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ُهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعًا.18 ّنَ
َ
َوُهْم َیْحَسُبوَن أ

مفاد روایت
ْیِهْم« در حقیقت به خدا پناه می برد از اینکه در زمرۀ عنادورزان 

َ
َمْغُضوِب َعل

ْ
 وقتی انسان می گوید: »َغْیِر ال

یَن« می گوید، به خدا تمسـک  ِ
ّ
 الّضال

َ
که امرونهی خدا را سـبک می شـمرند و چون »َوال کفرپیشـه ای باشـد 

کـه بـدون شـناخت از راه او منحرف شـده و می پندارند که کاری  می جویـد از اینکـه جـزء دسـته ای باشـد 
نیک می کنند.

کسانی می داند  که ضالین را  یَن« را نشان می دهد  ِ
ّ
ْیِهْم« و »ضال

َ
این روایت به روشنی تقابل »َمْغُضوِب َعل

که به رغم شناخت حق با آن به مخالفت برخاسته اند. که حق را نشناخته اند، ولی مغضوبین آنان اند 

سورۀ بقره
و�فَ  ِم�ف وأ ُ �فَ �ي �ي �ف

َّ
٢ ال �فَ �ي �ة

ِ� ُهًدى ِللُم�ةَّ �ي ��بُ لا َر�ي�بَ �ف ِلَك الِك�ة ِم الم١ �فٰ ��ي �فِ الّرَ �مـٰ ـِ� الّرَ
َّ
سِم الل �بِ

َل ِم�ف  ِ رف
�ف
أُ
َك َوم� ا �ي

َ
ل َل اإِ ِ رف

�ف
أُ
م� ا  �بِ

و�فَ ِم�ف وأ ُ �فَ �ي �ي �ف
َّ
٣ َوال و�فَ �ة �فِ �ف ُ �ُهم �ي �ف �ة لا�ةَ َوِمّم� َررفَ مو�فَ الّصَ �ي �ة ُ �بِ َو�ي �ي

�لعفَ �بِ
٥ ِلحو�فَ َك ُهُم الُم�ف �أِ ـٰ ول

أُ
ِّهم َوا

َك َعلٰ� ُهًدى ِم�ف َر�بِ �أِ ـٰ ول
أُ
٤ ا و�فَ �ف و�ةِ َر�ةِ ُهم �ي �فِ

�لاآ ِلَك َو�بِ �ب
�ةَ

قیَن  یَب فیِه ُهًدى ِللُمّتَ آیۀ 1: ٰذِلَك الِکتاُب ال َر
که( هیچ تردیدى در آن نیست. کتاب )است  گرمارودی: این )آن( 

استادولی: این کتاب باعظمت شکی در آن نیست )که از سوی خدا نازل شده و( رهنمودی 
گام  کی  که در راه پا برای پروا پیشـگان اسـت )زیرا تنها کسـانی از رهنمود آن بهره می جویند 

نهند(.

یـَب فیـِه« چنـد وجـه ادبـی را برمی تابـد؛ از جملـه، »ٰذِلـَك« مبتـدا و  بررسـی:  جملـۀ »ٰذِلـَك الِکتـاُب ال َر
یـَب فیـِه« خبـر مبتـدا. دیگـر وجـه، »ٰذِلـَك الِکتـاُب« مبتـدا، و خبـر و جملـۀ  »الِکتـاُب« عطـف بیـان و »ال َر
یـَب فیـِه« حـال بـرای »الِکتـاب«. نگاه به ترجمۀ نخسـت با توجه به محتـوای پرانتزها )این آن کتاب  »ال َر
است که هیچ تردیدى در آن نیست( بر اساس وجه اّول ادبی است و با حذف پرانتزها )این کتاب هیچ 

تردیدى در آن نیست( برابر دومین وجه ادبی است.

که آنچه در پرانتز و مانند آن  گونه قضاوت می شـود: 1. چون تلقی عموم این اسـت  دربارۀ این ترجمه دو 
که مترجم با افزودن پرانتزها معنای آیه را تغییر داده  است افزودۀ مترجم است، چنین قضاوت می کنند 
اسـت؛ چون معنای آیه با توجه با پرانتزها و بدون در نظرگرفتن آنها متفاوت اسـت. 2. مترجم با فراسـت 

کرده است. و هنرمندانه هر دو وجه ادبی آیه را منعکس 

18. تفسیر نور الثقلین، ج  1، ص 24.
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کارگیـری اسـم اشـارۀ دور  ترجمـۀ جنـاب آقـای اسـتادولی خواننـده را بـه چنـد نکتـه توجـه می دهـد: 1. بـه  
)ٰذِلـَك( بـرای اشـاره بـه نزدیـک بـرای بیان عظمت مشـاٌرالیه اسـت. 2. مقصود از نبود شـک در قرآن، نبود 
کان از آن بهـره می برند؛ یعنی  شـک در الهی بـودن آن اسـت. ۳. قـرآن بـرای هدایـت همگان اسـت، ولی پا

»الم« در »للمتقین« »الم« منفعت است، نه »الم« تعلیل.

کـه چـرا در مـوارد مشـابه ایـن  بـر نـکات یادشـده ایـرادی وارد نیسـت، ولـی ایـن پرسـش مطـرح می شـود 
توضیحات نیامده است؛ مانند آیات نخستین سورۀ نمل:

ُبشرٰى ِللُمؤِمنیَن. ِتلَك آیاُت الُقرآِن َوِکتاٍب ُمبیٍن * ُهًدى َو
که هدایت و بشارت براى مؤمنان است. کتابی روشن است  استادولی: اینها آیات قرآن و 

»ِتلـَك« در اینجـا نظیـر »ٰذِلـَك« در سـورۀ بقـره اسـت، ولـی در ترجمـۀ آن قیـد عظمـت نیامـده اسـت و نیـز 
قیـَن« در سـورۀ بقـره اسـت، ولـی توضیح مزبـور در آن نیامده  »ُهـًدى َوُبشـرٰى ِللُمؤِمنیـَن« نظیـر »ُهـًدى ِللُمّتَ
که از چه حیث در  یَب فیه« آمده، بیان نشـده اسـت  که قرآن با وصف »ال ر اسـت. همچنین در مواردی 

آن تردید نیست؛ مانند آیۀ ذیل:

میَن. )سجده: 2( 
َ
یَب فیِه ِمن َرِبّ العال َتفصیلَ الِکتاِب ال َر

اسـتادولی: شـرح و تفصیل )احکام و دسـتورات الهی( اسـت، شـکی در آن نیست و از سوی 
پروردگار جهانیان است.

کـه در بسـیاری از ترجمه هـا از آن غفلـت شـده اسـت و آن ایـن  نکتـه: در ایـن ترجمـه دقتـی دیـده می شـود 
گر چنین  که ا یَب فیِه« شمرده نشده است  میَن« قید و متعلق »ال َر

َ
است که در این ترجمه »ِمن َرِبّ العال

میـَن«. پس این قبیـل ترجمه ها: »در 
َ
ّنـُه ِمن َرِبّ العال

َ
یـَب فیـِه أ بـود، بایسـتی عبـارت این گونـه می بـود: »ال َر

که از سوى پروردگار جهانیان است« موجه نیست. آن هیچ تردیدى نیست 

َزقناُهم ُینِفقوَن. الَة َوِمّما َر ُیقیموَن الّصَ ذیَن ُیؤِمنوَن ِبالَغیِب َو
َّ
 آیۀ ۳: ال

گرمـارودی: همـان کسـانی کـه »غیـب« را بـاور و نمـاز را بـر پـا می دارنـد و از آنچـه بـه آنان روزى 
داده ایم می بخشند.

کـه بـه غیـب ایمـان دارند و نماز را برپا می دارنـد و از آنچه روزى آنان کرده ایم  اسـتادولی: آنـان 
)از مال و جاه و علم، در راه خدا( انفاق می کنند.

که به معنای پوشـیده و نهان اسـت معنا می کنند. بی تردید  بررسـی: هر دو ترجمه »الَغیب« را به »غیب« 
کـه از صفـات  یافـت نمی کنـد و از خـود می پرسـد ایمـان بـه پوشـیده و نهـان  مخاطـب از آن معنایـی در
گـر نهانـی  از تقواپیشـگان اسـت بـه چـه معناسـت؟ آیـا نهانـی خـاص موردنظـر اسـت یـا همـۀ نهان هـا؛ ا
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گر همۀ نهان ها باشـد نمی تواند از صفات تقواپیشـگان به شـمار آید؛ چون  خاص باشـد، آن چیسـت؟ و ا
کثر قریب به  اتفاق نهان ها رابطه ای با تقواپیشگی ندارند. باورداشتن یا باورنداشتن به ا

جناب آقای استادولی به این ابهام توجه نشان می دهد و در پاورقی می نویسد: 

یعنی امور نامحسوس و نادیدنی مانند خدا، روح، قیامت و فرشتگان؛ و امور محسوس ولی نادیده مانند 
مهدی موعود)ع(.

در ایـن پاورقـی بـرای »الَغیـب« دو معنـا یـاد می کنـد: 1. چیزهایی که به حس نمی آیند و دیده نمی شـوند. 
کـه محسـوس هسـتند، ولـی دیـده نمی شـوند. آن گاه چنـد مصـداق بـرای معنـای اّول و یک  2. چیزهایـی 

مصداق برای معنای دوم یاد می کند.

ایـن توضیـح تـا حـدودی از ابهـام می کاهـد، ولـی آن را نمی زدایـد؛ زیـرا مترجـم محترم مصادیـق را با کلمۀ 
»مانند« بیان می دارد و این نشان می دهد مصادیق دیگری هم هست. بنابراین این سؤال باقی می ماند 
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 
ی داد، همگان آن را می بینند. عاوه  بر این ایمان به  که رو کنون دیده نمی شـود و آن گاه  که ا آینده اسـت 
آخـرت در آیـۀ 4 آمـده اسـت: »َوِبالِخـَرِة ُهم یوِقنوَن«. پس بعید اسـت که قیامـت از مصادیق »الغیب« در 

که خدا فرمود:  یت هستند  جملۀ »ُیؤِمنوَن ِبالَغیِب« باشد. فرشتگان نیز به تصریح قرآن قابل رؤ

کـه او )پیامبـر( جبرئیل را در فرودی دیگـر نیز ]در چهرۀ  خرٰى *ِعنـَد ِسـدَرِة الُمنَتهـٰی: سـوگند 
ُ
ـًة أ

َ
َقـد َرآُه َنزل

َ
ل

که در انتهای آسمان هاست.19 )نجم: 13 و 14(  ُکنار  کرد * نزدیک آن درخت  حقیقی اش[ مشاهده 

گر  گرامی »روح« را نیز از مصادیق غیب شـمرده اسـت، ولی معلوم نیسـت مراد از روح چیسـت. ا مترجم 
کـه در هیـچ آیـه ای ایمـان بـه روح انسـانی از صفات  مـراد روح انسـانی باشـد، بـا ایـن مشـکل مواجـه اسـت 

مؤمنان و تقواپیشگان به شمار نیامده است.

به نظر می رسد در آیه ابهامی نیست تا نیاز به این تفسیرها و تعیین مصادیق مبتنی بر حدس و مانند آن 
کامل و مطلق  باشد؛ زیرا »ال« در »الَغیب« استغراق صفات است و »الَغیب« در اینجا به معنای غیب 
که دیگر نهان ها نسـبی هسـتند.  که یک مصداق هم بیشـتر ندارد و آن خداوند متعال اسـت؛ چرا اسـت 

مرحوم باغی به این نکته توجه داشته و در معنای آیه نوشته است: 

کـه بـه غیب )همان غیـب مطلق، یعنی خداى پوشـیده از  »اى پیامبـر، )متقیـان( همـان کسـانی هسـتند 

19. ر.ک به: المیزان، ج  19، ص 31.
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ابصار و انظار( می گروند.«20

ِئَك ُهُم الُمفِلحوَن.  ـٰ ول
ُ
ِهم َوأ ِبّ ِئَك َعلٰی ُهًدى ِمن َر ـٰ ول

ُ
آیۀ ۵: أ

که رستگارند. گرمارودی: آنان از )سوى( پروردگارشان به رهنمودى رسیده اند و آنان اند 
که رستگارند. استادولی: آنان از سوى پروردگار خویش هدایتی خاص یافته اند و آنان اند 

گرفته اند و در حقیقت مفاد آیه را بیان  ِهم« با آیه فاصله  ِبّ بررسـی: هر دو ترجمه در بیان »َعلٰی ُهًدى ِمن َر
ی آورده اند.  یه به ترجمۀ مفهومی و به  تعبیر دیگر به ترجمۀ آزاد رو کرده و بر خاف رو

توضیـح: در آیـۀ شـریفه نوعـی تشـبیه دیـده می شـود. هدایـت بـه مرکـب یـا بلندایـی تشـبیه شـده اسـت که 
ی خود را  که هدایت یافتگان به هدایت الهی پیش  رو گرفته اند و این معنا را می رساند  متقیان بر آن قرار 

به خوبی می نگرند و راه را از بیراهه تشخیص می دهند. این معنا در ترجمه های مذکور دیده نمی شود.

گرمارودی در پاورقی به این فاصله اعتراف می کند و می نویسد:  جناب آقای 

گویی چون این عبارت در فارسی معمول و متعارف  در اصل »آنان بر رهنمودى از پروردگار خویش اند«. 
ی آورند. که آن را برنگزینند و به ترجمۀ مفهومی و آزاد رو نیست، مترجمان را واداشته است 

م ُتنِذرُهم ال ُیؤِمنوَن.
َ
م ل

َ
رَتُهم أ

َ
نذ

َ
أ

َ
یِهم أ

َ
َکَفروا َسواٌء َعل ذیَن 

َّ
 ال

َ
آیۀ ۶: ِإّن

یـا بیمشـان ندهـی، ایمـان  برابـر اسـت؛ چـه بیمشـان دهـی  کافـران  بـر  گرمـارودی: بی گمـان 
نمی آورند.

کفـر خـود اصـرار می ورزنـد، ماننـد ابوجهـل و  یدنـد ]و بـر  کفـر ورز کـه  اسـتادولی: بی شـک آنـان 
که بیمشان دهی یا بیمشان ندهی، ایمان نخواهند  آورند. امثال او[ بر آنها یکسان 

بررسـی: دربـارۀ آیـه ایـن پرسـش خودنمایـی می کند که چگونه خداوند می فرماید هشـدار پیامبـر بر کافران 
گـر خـدا  کـه بسـیاری از کافـران در پـی تـاش آن حضـرت ایمـان آوردنـد. وانگهـی ا بی اثـر اسـت، در حالـی 
بفرماید: »انذار پیامبر در کافران بی ثمر است«، این سؤال مطرح است که چرا خداوند پیامبر را به  رسالت 
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 می کنند 

کفرورزی اصرار دارند. که بر  کسانی اند  کافران نه همۀ آنها، بلکه  که مراد از 

کفر از کجا و به چه دلیل است؟ یعنی  کفر به اصرار بر  این پاسخ به نظر قانع کننده نیست؛ زیرا اّواًل تقیید 
گر روا باشـد برای درسـت کردن معنای آیه هر مترجم و مفسـری از پیش  کجا برمی آید. ا خصوص اصرار از 
که دستشـان به  کافرانی اند  کافران حرام خوارند یا  که بگوید مراد  کسـی را رسـد  خود قیدی به آیه بیفزاید، 

کسیر، ج  1، ص 23. 20. حجة التفاسیر و باغ ال
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خـون آلـوده اسـت یـا کافرانـی حرام زاده انـد یـا ... . عـاوه  بـر ایـن، اصـرار بـر کفر چـه تعریفی دارد؟ آیا کسـی 
گر یک ماه یا دوماه  کفر اسـت یا ا که دعوت به ایمان شـد و نپذیرفت، مصر بر  که سـه بار یا ده بار یا صدبار 
کافـران  کـه بسـیاری از  کفـر دارد؟ ایـن در حالـی اسـت  یـا سه سـال دعـوت پیامبـر را قبـول نکـرد، اصـرار بـر 
کردند، ولی سـرانجام ایمان آوردند. بنابراین  سـالیانی دعوت پیامبر را نپذیرفتند و با آن حضرت مبارزه 

کند. گر بر مشکل معنا نیفزاید، نمی تواند مشکل آیه را حل  قیودی مانند اصرار، لجاجت، عناد و ... ا

حل واقعی مشکل را باید از درون آیه برآورد، نه با قیودی حدسی که برای آن نمی توان تعریفی عرضه کرد.

ذیـن« و دیگـر موصـوالت راهگشـا باشـد. موصـوالت ماننـد »الف« 
َّ
کاربـرد »ال کـه توجـه بـه  بـه نظـر می رسـد 

کافـران بشـود  ذیـن« در اینجـا جنـس نیسـت تـا شـامل همـۀ 
َّ
کلـی عهـد و جنـس دارنـد. »ال و »الم« دو نـوع 

و مفسـر و مترجـم بـرای رفـع اشـکال قیـد و قیـودی ماننـد اصـرار یـا لجاجـت یـا عنـاد را از پیـش خـود بـه آیه 
که پیامبر)ص( آنها را می شناسـند اشـاره دارد.  ذین« عهد باشـد، به افرادی خاص 

َّ
کند. وقتی »ال اضافه 

کفرپیشـگان راهی برای اصاحشـان نیسـت.  گروه از  که آن افراد یا آن  گویی خداوند به  پیامبر می فرماید 
کـه ثمـری ندارد. به دیگـران بپرداز باشـد که هشـدارهایت در آنها  پـس وقـت خویـش را مصـروف آنهـا نکـن 

اثر بخشد.

ُهم َعذاٌب َعظیٌم.
َ
بصاِرِهم ِغشاَوٌة َول

َ
ـُه َعلٰی ُقلوِبِهم َوَعلٰی َسمِعِهم َوَعلٰی أ

َّ
آیۀ ۷: َخَتَم الل

گرمارودی: خداوند بر دل ها و بر شنوایی آنان مهر نهاده و بر بینایی هاى آنها پرده اى است و 
عذابی سترگ خواهند داشت.

یچۀ آن را به  اسـتادولی: خداونـد ]به کیفـر اصرارشـان بـر کفـر[ بـر دل  و گوش آنان مهر نهـاده )در
ی حـق بسـته( و بـر دیدگانشـان پـرده ای اسـت ]که حق را نادیده می گیرنـد[ و عذابی بزرگ  رو

دارند.

بررسی
گرمارودی »سمع« شنوایی و »ابصار« بینایی ها ترجمه شده است و در  تفاوت دو ترجمه: در ترجمۀ آقای 
گوش و »ابصار« دیدگان معنا شده است. هر دو ترجمه از پشتوانۀ لغوی برخوردارند.  ترجمۀ دوم »سمع« 

ابن منظور می نویسد:  
ذن.21 

ُ
یضًا األ

َ
ْمُع  أ ذن  ... والّسَ

ُ
ْمُع : ِحّسُ األ الّسَ

و راغب می نویسد: 
َبَصُر یقال للجارحة الناظرة... وللقّوة التي فیها.22

ْ
ال

21. لسان العرب، ج  8، ص 162.
22. مفردات ألفاظ القرآن، ص 127.
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کلمـات »سـمع« و »بصـر« را همسـان معنـا نمی کنـد؛ از جملـه در  گرمـارودی در آیـات مشـابه،  ولـی آقـای 
بصاِرِهم« می نویسـد: »آنان 

َ
ــُه َعلٰی ُقلوِبِهم َوَسـمِعِهم َوأ

َّ
ذیَن َطَبَع الل

َّ
ـِئَك ال ـٰ ول

ُ
ترجمۀ آیۀ 108 سـورۀ نحل: »أ

کـه خداونـد بـر دل هـا و گـوش و دیدگانشـان مهر نهاده اسـت«. در این آیه »سـمع« گوش و  کسـانی هسـتند 
»أبصار« دیدگان ترجمه شده است.

گرمـارودی »سـمع« همـواره مفـرد و »ابصـار« جمـع ترجمـه شـده اسـت. بـا اینکـه »سـمع«  در ترجمـۀ آقـای 
مشترک لفظی میان مفرد و جمع است. جوهری می نویسد: 

ـْمُع : َسـْمُع اإلنسـاِن، َیکـوُن واِحـدًا َوَجمعـًا: سـمع گـوش انسـان اسـت کـه هم مفرد اسـت و  الّسَ
هم جمع.23 

که »سمع« قرین  بنابراین سمع در آیات قرآن به  اتکای قرینه مفرد یا جمع معنا می شود. در اینجا از آن رو 
که  کردن آن در صورتی  »قلوب« و »ابصار« به  صورت جمع آمده است، معنای جمع دارد. پس مفرد معنا

گر نادرست نباشد، دقیق به شمار نمی آید. »أبصار« جمع معنا شود، ا

که به نظر وجیه نمی آید:  آقای استادولی در ترجمۀ آیۀ مورد بحث چند افزودۀ تفسیری دارند 

1. »]به  کیفر اصرارشان بر کفر[«. در آیۀ قبل گذشت که هیچ قرینه ای نیست که بیان کند عامل کفرورزی 
کفرورزی است. وانگهی اینها  که هشدارهای پیامبر در آنها بی اثر است، اصرار آنها بر  کافران  گروه از  این 
کفـر نداشـتند. چگونـه آن روز بـر دل و گوششـان مهـر و بـر  کـه بـه ایمـان دعـوت شـدند، اصـرار بـر  از روز اّول 

دیده شان پرده بود؟! 

ی حـق بسـته( در معنـای آیـه تأثیـری نـدارد. نـه مشـکلی را  یچـۀ آن را بـه رو 2. بـود و نبـود ایـن توضیـح: )در
می زداید و نه معنای جمله را آشکارتر می کند. 

بصاِرِهـم ِغشـاَوٌة: بـر 
َ
۳. ایـن توضیـح: ]کـه حـق را نادیـده می گیرنـد[ بـه  نوعـی بـا معنـای جملـۀ »َوَعلـٰی أ

گر بر دیدگان پرده باشـد حق را نمی بینند، نه اینکه آن  دیدگانشـان پرده ای اسـت« ناسـازگار اسـت؛ زیرا ا
را می بینند و نادیده می گیرند.

ـِه َوِبالَیوِم اآلِخِر َوما ُهم ِبُمؤِمنیَن.
َّ
 آَمّنا ِبالل

ُ
آیۀ ۸: َوِمَن الّناِس َمن َیقول

گرمـارودی: و برخـی از مـردم می گوینـد: بـه خداوند و روز واپسـین ایمان آورده ایـم، با آنکه آنان 
مؤمن نیستند.

اسـتادولی: و برخـی از مـردم ]کـه منافق انـد و دل و زبانشـان هماهنـگ نیسـت[  گوینـد: بـه 
یم، حال آنکه ایمان ندارند. خداوند و روز واپسین ایمان دار

23. الصحاح، ج 3، ص 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 می کنند و سخنی از ایمان به پیامبر )ص( به میان نمی آورند، 
آن اسـت کـه همیـن اعتـراف آنهـا در محضـر آن حضرت، خود اعتراف به نبوت آن حضرت اسـت و ذکر آن 

خالی از فصاحت و باغت خواهد بود، نه آنکه ایمان به آن حضرت موضوعیت نداشته باشد.

این توضیح نشان می دهد که ایشان در آیه شبهه و مشکلی را می نگرد و توضیح یادشده پاسخ آن مشکل 
گویی چون ایشـان آیه را دربارۀ منافقان دانسـته اند، چنان که در ترجمه به آن تصریح شـده اسـت،  اسـت. 
ایـن سـؤال خودنمایـی می کنـد کـه چـرا منافقـان ایمـان بـه خـدا و روز قیامـت را یـاد کرده انـد، ولـی ایمـان به 
پیامبـر را ابـراز نکرده انـد. بـا اینکـه ابـراز دروغیـن ایمـان بـه پیامبـر شـکل دهندۀ نفاق اسـت. خاصۀ پاسـخ 
ایشان: ابراز ایمان به خدا و روز قیامت در محضر پیامبر اعتراف به رسالت پیامبر است. پس الزم نبود که 

کنند، بلکه آوردن آن خاف فصاحت و باغت بود؛ چون امری آشکار بود. ایمان به پیامبر را ابراز 

کرده باشـند، در  که ابرازکنندگان ایمان در محضر پیامبر)ص( ابراز ایمان  این پاسـخ مبتنی بر این اسـت 
که  که برخی از پیروان ادیان الهی مانند یهود  گر فرض شـود  که نشـانه ای بر این معنا نیسـت. ثانیًا ا حالی 
متهـم بودنـد بـه اینکـه بـه خـدا و آخرت ایمان ندارند، چنان که در آیۀ 29 سـورۀ توبه آمده اسـت، نزد پیامبر 
کـه بـه  کـه مـا بـه خـدا و آخـرت ایمـان نداشـته باشـیم، هرگـز از آن برنمی آیـد  کـه چنیـن نیسـت  کننـد  ابـراز 
که در محضر  که به روشـنی نشـان می دهد  کرده باشـند. وانگهی آیۀ 47 سـورۀ نور  رسـالت پیامبر اعتراف 

پیامبر ابراز ایمان می کنند، به ایمان به پیامبر تصریح می کنند: 

ُمْؤِمنیَن. 
ْ
ولِئَك ِبال

ُ
ی َفریٌق ِمْنُهْم ِمْن َبْعِد ذِلَك َوما أ

َّ
َطْعنا ُثّمَ َیَتَول

َ
ُسوِل َوأ ا ِباهّلِل وِبالّرَ وَن آَمّنَ

ُ
َیُقول َو

استادولی: و ]منافقان[ می گویند: به خدا و پیامبر ایمان آوردیم و گوش به فرمانیم. آن گاه پس 
که باید، مؤمن نیستند. ى می گردانند و آنان آن گونه  گروهی از آنان رو از آن 

پـس نمی توانـد ابـراز ایمـان بـه خـدا و آخـرت و ابـراز ایمـان به رسـالت در محضـر پیامبر خـاف فصاحت و 
که چرا ابرازکنندگان ایمان از ایمان به پیامبر سـخن نگفته اند، دغدغۀ برخی  باغت باشـد. این مشـکل 

که البته از عهدۀ آن برنیامده اند.24 از مفسران نیز شده است و درصد حل آن برآمده اند 

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

ک به: روح المعانی، ج  1، ص 146 و 147. 24. ر. 
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نُفَسُهم َوما َیشُعروَن .
َ
 أ

ّ
ذیَن آَمنوا َوما َیخَدعوَن ِإال

َّ
ـَه َوال

َّ
آیۀ ۹: ُیخاِدعوَن الل

کـه ایمـان دارنـد فریـب می ورزنـد؛ در حالـی  که جـز خود را  گرمـارودی: بـا خداونـد و بـا کسـانی 
نمی فریبند و درنمی یابند.

کـه ایمـان دارنـد فریبـکاری می کننـد؛ حـال آنکـه جـز خـود را  اسـتادولی: بـا خداونـد و کسـانی 
گاه نیستند. نمی فریبند و آ

بررسی: هر دو ترجمه رسا و متین است؛ جز اینکه میان »ُیخاِدعوَن« و »َیخَدعوَن« تفاوت معنایی ندیده 
و هـر دو را یکسـان معنـا کرده  انـد. البتـه دیگـر مترجمـان نیـز در ترجمـه میان آن دو فعـل تفاوتی را منعکس 
که اهل  لغت تفاوت معنایی میان آن دو نگذاشته اند، بلکه برخی تصریح  گویی از آن روست  نکرده اند. 

که آنها به یک معنا هستند. ابن  منظور می نویسد:  می کنند 

َعه  واْخَتَدعه : َخَدعه.25 
َ

خاَدَعه  ُمخاَدعة وِخداعًا وَخّد

ثـی در اصـل معنـا  کـه »خـادَع« از بـاب مفاعلـه بـا »َخـدَع« از بـاب ثا ولـی برخـی از مفسـران بـر ایـن باورنـد 
که در معنای لغت اختاف  کید نهفته اسـت،26 ولی از آن رو  که در باب مفاعله تأ برابرند؛ با این تفاوت 

هست، نمی توان بر مبنای یک معنا بر مترجم یا مفسر ایرادی داشت.  

کانوا َیکِذبوَن. لیٌم ِبما 
َ
ُهم َعذاٌب أ

َ
ـُه َمَرًضا َول

َّ
زاَدُهُم الل

َ
 آیۀ 1۰: في ُقلوِبِهم َمَرٌض ف

یشان افزود و براى دروغی که می گفتند،  گرمارودی: به دل بیماری ای دارند و خداوند بر بیمار
ک خواهند داشت. عذابی دردنا

یشـان افزوده  اسـتادولی: در دل هایشـان بیمارى اى ]از شـک و نفاق[ اسـت. خدا هم بر بیمار
ک دارنـد  کفـر و نفاقشـان را بیشـتر فراهـم آورده( و عذابـی دردنـا )به کیفـر نفاقشـان موجبـات 

به کیفر آنکه دروغ می گفتند.

بررسـی: »فـاء« در »َفزاَدُهـُم ...« در اینجـا نقشـی اساسـی در معنـای آیـه دارد؛ زیـرا اینکـه خـدا بـر بیمـاری 
نامبـردگان می افزایـد را نتیجـۀ بیماردلـی خودشـان می شـمرد؛ یعنی چون بیماردل بودنـد، خدا بر بیماری 

آنان افزود. نظیر آیۀ 5 سورۀ صف: 

ـُه ُقلوَبُهم. 
َّ
زاَغ الل

َ
ّما زاغوا أ

َ
َفل

گرمارودی: چون )از حق( بگشتند خدا دل هایشان را بگردانید.

ترجمۀ نخست به کلی این معنا را نادیده می گیرد و »فاء« را »واو« معنا می کند )به دل بیمارى اى دارند و 

25. لسان العرب، ج  8، ص 63.
26. التحریر و التنویر، ج  1، ص 272.
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یشان  یشان افزود(، ولی ترجمۀ دوم این معنا را با کلمۀ »هم« در عبارت »خدا هم بر بیمار خداوند بر بیمار
کفر و نفاقشـان را  افزوده« بازتاب می دهد. عاوه  بر این در توضیح می نویسـد: »به کیفر نفاقشـان موجبات 

بیشتر فراهم آورده«.

هر دو ترجمه جملۀ »في ُقلوِبِهم َمَرٌض« را به حسب ظاهرش زمان حال معنا می کنند )به دل بیمارى اى 
کاری  دارند(. از سـویی »زاَد« فعل ماضی اسـت. بنابراین این پرسـش به ذهن متبادر می شـود که چگونه 
کنون وجود دارد. گویی همین مشـکل موجب شـده  که در گذشـته انجام شـده مسـبب چیزی اسـت که ا
کننـد و از رابطـۀ سـبب و مسـببی دو جملـۀ »فـي ُقلوِبِهـم َمـَرٌض  کـه مترجمـان »فـاء« را »واو« معنـا  اسـت 

کنند. ـُه َمَرًضا« چشم پوشی 
َّ
َفزاَدُهُم الل

پیشـنهاد ایـن اسـت کـه جملـۀ اسـمیه »فـي ُقلوِبِهـم َمَرٌض« بـه  قرینۀ جملـۀ بعد ماضی معنا شـود. در این 
کرد: »در دلشان مرضی بود. از این رو   صورت می توان رابطۀ سبب و مسبب را بی هیچ اشکالی منعکس 

خدا بر بیماری آنان افزود یا خدا مرضی دیگر بر آنان افزود«.

ــُه َمَرَضهـم«؛ یعنـی بـه  جای 
َّ
ــُه َمَرًضـا« را این گونـه معنـا می کننـد: »َفـزاَد الل

َّ
هـر دو ترجمـه جملـۀ »َفزاَدُهـُم الل

»خـدا مرضـی دیگـر بـر آنها افزود« می نویسـند: »خدا بیمـاری آنها را افزود«. این جابجایی ناموجه نیسـت؛ 
 به باشد. 2. »مرًضا« مفعول 

ٌ
زیرا در »مرًضا« دو وجه ادبی تصور می شود: 1. »مرًضا« تمییز مبدل از مفعول

دوم شـمرده شـود. ترجمه هـا نظـر بـه وجـه اّول داشـته اند، ولـی تکـرار »مرًضـا« و آوردن اسـم ظاهـر بـه  جـای 
که مراد از »مرًضا« مرضی دیگر است و »مرًضا« مفعول دوم است، نه تمییز. ضمیر آیت آن است 

ــُه َمَرًضـا« ترجمـۀ دیگـری را نیـز آورده انـد: »و خداونـد بـر 
َّ
الل گرمـارودی در پانوشـت بـرای »َفزاَدُهـُم  آقـای 

یشان افزایاد«! بیمار

که فعل »زاَد« انشایی و دعایی باشد؛ مانند:   این ترجمه مبتنی بر این است 
ْکَفَرُه. )َعَبس: 17(؛ 

َ
ْنساُن ما أ ِ

ْ
ُقِتلَ اإل

گرمارودی: مرگ بر آدمی! چه ناسپاس است! 

کـه فعـل ماضی انشـایی مضارع معنا می شـود.  بـر ایـن فـرض اشـکال ماضی بـودن »زاَد« حـل می شـود؛ چرا
در نتیجه ضرورت ندارد »في ُقلوِبِهم َمَرٌض« ماضی معنا شود، ولی اشکال منعکس نکردن ترتب جملۀ 

ـُه َمَرًضا« بر »في ُقلوِبِهم َمَرٌض« باقی می ماند.
َّ
»َفزاَدُهُم الل

ما َنحُن ُمصِلحوَن.
َ
رِض قالوا ِإّن

َ
ُهم ال ُتفِسدوا ِفي األ

َ
ِإذا قیَل ل آیۀ 11:  َو

که  ید، می گویند جز این نیسـت  گفته شـود در زمین تباهی نورز گرمارودی: و چون به ایشـان 
ما مصلحیم.
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اسـتادولی: و چون به ایشـان گفته شـود در زمین فسـاد مکنید )اسـرار مسـلمانان را به کفار باز 
کننده ایم. مگویید(،  گویند: ما فقط اصاح 

کفار باز مگویید«  بررسـی: جناب آقای اسـتادولی »ال ُتفِسـدوا: فسـاد مکنید« را به »اسـرار مسـلمانان را به 
گر در برخی از تفاسـیر یا  که به نظر وجیه نمی نماید؛ چون قرینه ای آن را اقتضا نمی کند و ا تفسـیر می کند 
گرامی بیان  گر نظر مترجم  روایات یا اسباب نزول آمده باشد، باید آن را از مصادیق شمرد، نه تفسیر آیه و ا
که  مصداق باشد، باید عبارت را به  گونه ای دیگر می آورد تا تفسیر تلقی نشود. البته این پس از آن است 
کـه اثبـات آن دشـوار اسـت؛ وگرنه »اسـرار مسـلمانان را بـه کفار باز  آیـات ایـن بخـش دربـارۀ منافقـان باشـد 

رِض« هم نمی تواند به شمار آید.
َ
مگویید« حتی مصداق »ال ُتفِسدوا ِفي األ

ِکن ال َیشُعروَن. ُهم ُهُم الُمفِسدوَن َولـٰ
َ
ال ِإّن

َ
آیۀ 12: أ

که تبهکارند اّما در نمی یابند. گاه باشید! آنانند  گرمارودی: آ
گاه نیستند. که آنان فقط افسادکننده اند ولی ]از وضع و عاقبت خود[ آ استادولی: هشدار 

بررسی: هر دو ترجمه از جملۀ مذکور به دلیل معرفه بودن مبتدا و خبر و ضمیر فصل معنای حصر فهمیده 
و آن را در ترجمـه منعکـس کرده انـد. جنـاب آقـای گرمـارودی آن را حصر صفت بر موصوف معنا می کند: 
»آنانند که تبهکارند« که مقتضای حصر نیز همین است، ولی از عبارت جناب آقای استادولی نوَع حصر 
کـه »آنـان فقـط افسـادکننده اند« می توانـد بـه  ایـن معنـا باشـد: »آنان فسـادگرند نه غیـر آنان«  برنمی آیـد؛ چرا
)حصر صفت بر موصوف( و می تواند به این معنا باشد: »آنان فسادگرند، نه اصاحگر« )حصر موصوف بر 

که رستگارند«. ِئَك ُهُم الُمفِلحوَن: آنانند  ـٰ ول
ُ
کاش ایشان مانند آیۀ 5 معنا می کردند: »أ صفت(. 

در ترجمۀ آقای اسـتادولی متعلق محذوف از »ال َیشـُعروَن« با جملۀ: »از وضع و عاقبت خود« بیان شـده 
کارشـان  گر ندانند  که فسـادگرند؛ چون ا که آنان نمی دانند  اسـت؛ یعنی مراد از »ال َیشـُعروَن« این نیسـت 
که برای خود  که آنان از فرجام شومی  فسادگری است، معذور به شمار می آیند، بلکه مقصود این است 
کلمۀ  رقم می زنند بی خبرند. این معنا می تواند درست باشد؛ یعنی احتمالی موجه است. البته معنای 

»وضع« در عبارت ایشان چندان روشن نیست.

ـَفهاُء  ُهم ُهُم الّسُ
َ
ال ِإّن

َ
ـَفهاُء أ ُنؤِمُن َکما آَمَن الّسُ

َ
ُهـم آِمنـوا َکمـا آَمـَن الّنـاُس قالـوا أ

َ
ِإذا قیـَل ل آیـۀ 1۳: َو
موَن.

َ
ِکن ال َیعل َولـٰ

یـد می گوینـد: آیـا مـا  کـه ماننـد )دیگـر( مردمـان ایمـان بیاور گرمـارودی: و چـون بـه آنـان گوینـد 
کم خردند، اما نمی دانند. گاه باشید! آنان خود  یم؟ آ کم خردان ایمان بیاور چون 

ید چنان که مردم دیگر ایمان آورده اند  گویند:  که ایمان بیاور گویند  استادولی: و چون به آنان 
کـه آنـان خـود ابله انـد، ولـی  یـم چنان کـه ابلهـان ایمـان آورده انـد؟ هـش دار  آیـا ایمـان بیاور

نمی دانند.
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بررسـی: 1. هـر دو ترجمـه »النـاس« را بـا اختـاف در تعبیـر »دیگـر مردمان« معنا می کنند. بـا این تفاوت که 
گر معنای آیه  گرمارودی »دیگر« را در پرانتز و آقای اسـتادولی آن را در متن قرار می دهد. به  هر حال ا آقای 
کـه مترجمـان آورده انـد، ایـن اشـکال پیـش می آید که چنین نبـود که دیگر مردمـان ایمان آورده  ایـن باشـد 
کـه جمعیـت مسـلمانان بـه  هنـگام نـزول ایـن آیـه در قیـاس بـا دیگـر مردمان چیزی به حسـاب  باشـند؛ چرا
یـد؟ این خاف  نمی آمدنـد. چطـور خداونـد می فرمایـد دیگـر مردمـان ایمـان آورده اند شـما هم ایمان بیاور
کجا دیگر مردمان ایمان آورده اند؟ نسبت مؤمنان  که بگویند:  واقعیت است. بنابراین مخاطبان را رسد 

که ناچیز است. به غیرمؤمنان 

کـه مترجمـان بـه »أل« در »الّنـاس« توجـه نشـان نداده انـد و آن را جنـس  اشـکال از آنجـا شـکل می گیـرد 
کـه »ال« در  کننـد، در حالـی  کلمـۀ »دیگـر« آن را بـه  نوعـی موجـه  کـه بـا افـزودن  گزیـر شـده اند  گرفته انـد و نا
»الّناس« عهد حضوری یا ذهنی اسـت و به مسـلمانان اشـاره دارد؛ یعنی: »آن مردم« یا »این مردم«. پس 
یـد ...« خـود بیانگـر  کـه ماننـد ایـن مـردم ایمـان بیاور گوینـد  گـر آیـه این گونـه ترجمـه شـود:  »چـون بـه آنـان  ا
ـَفهاء« در جملـۀ »َکمـا آَمَن  خویـش اسـت و نیـاز بـه افـزودۀ مترجمـان نـدارد. همچنیـن اسـت »ال« در »الّسُ

کم خردان ایمان آورده اند«. َفهاُء«؛ یعنی »چنان که این  الّسُ


