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کنون  در مقالۀ پیشین به نقد و بررسی ترجمه های مزبور پرداخته شد و تا آیۀ 13 از سورۀ بقره پیش رفت. ا
در ادامۀ آن مقاله، ترجمۀ آیۀ 14 تا آیۀ 24 بررسی می شود.

سورۀ بقره
مـا َنحـُن 

َ
ِإّن ِإّنـا َمَعُکـم  ـوا ِإلـٰی َشـیاطیِنِهم قالـوا 

َ
ِإذا َخل ذیـَن آَمنـوا قالـوا آَمّنـا َو

َّ
ُقـوا ال

َ
ِإذا ل آیـه 14: َو

ُمسَتهِزئوَن 

کننـد، می گوینـد ایمـان آورده ایـم و  کـه ایمـان آورده انـد دیـدار  کسـانی  گرمـارودی: و هـرگاه بـا 
یشـخند  چون با شـیطان هاى خود تنها شـوند، می گویند ما با شـماییم. ما تنها )مؤمنان را( ر

می کنیم.

کـه ایمـان آورده انـد دیـدار کننـد، گوینـد: مـا هـم ایمـان آوردیم و  اسـتادولی: و چـون بـا کسـانی 
چـون بـا شـیطان هاى خـود )سـران کفر( خلـوت کنند، می گوینـد بی تردید ما با شـماییم. جز 

کننده ایم. یشخند  که ما )مؤمنان را( ر این نیست 

بررسی: هر دو ترجمه رساست و تفاوت معنایی هم ندارند و اشکال درخور ذکری هم در هیچ  یک دیده 
که  که در پاورقی مطالبی را عرضه می کنند، جای آن بود  نمی شود، ولی با توجه به نوع ترجمه های مزبور 

ی این آیه و آیۀ 13 توضیحی داده می شد. در آیۀ 13 آمده است:  دربارۀ ناهمخوانی بدو

ـَفهاُء: و چون بـه آنان گفته شـود: همان گونه  َکمـا آَمـَن الّسُ ُنؤِمـُن 
َ
َکمـا آَمـَن الّنـاُس قالـوا أ ُهـم آِمنـوا 

َ
ِإذا قیـَل ل َو

یم؟  کم خردان ایمان آورده اند ایمان آور گویند: آیا چنان که آن  ید،  که این مردم ایمان آورده اند ایمان آور

کـه هـر کـس آنـان را به ایمـان دعـوت کند، از  کـه گویندگانـش نه تنهـا ایمـان ندارنـد  ایـن آیـه بیـان می کننـد 
ایمـان آوردن سـرباز می زننـد و اهـل ایمـان را کم خرد می شـمرند، این در حالی اسـت که آیـۀ 14 یاد می کند 
کـه  کـه ایمـان آورده انـد. مشـکل آن اسـت  کننـد، ابـراز می دارنـد  کـه همانـان چـون بـا اهـل ایمـان برخـورد 
بی گمـان دعوت کننـده بایـد از مؤمنـان باشـد؛ زیـرا نـه هیچ کافـری، کافری را به اسـالم دعـوت می کند و نه 
که دو مترجم  که میان دو آیه نوعی تنافی دیده می شود. بجا بود  هیچ منافقی چنین می کند. اینجاست 

گرامی در پاورقی به حل آن اشاره ای می کردند.

که آیات 8 تا 20 سوره را دربارۀ منافقان به شمار  به نظر نگارنده راه حقیقِی برون رفت از این ایراد آن است 
یم، بلکه ناظر به یهودیان و مانند آنها بدانیم. آنان به دروغ مدعی ایمان به خدا و آخرت بودند، ولی  نیاور
کم خرد می شمردند، اما در برخورد با مسلمانان ابراز می داشتند  به پیامبر ایمان نمی آورند و مسلمانان را 
کـه محمـد)ص( پیامبـر اسـت و مـراد از ایمـان در »قالـوا آَمّنـا« ایمـان بـه صداقـت پیامبـر در ادعـای نبـوت 

است، نه ایمان به آن حضرت؛ مانند ایمان در آیۀ 76 سورۀ بقره و آیۀ 119 آل عمران.
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که با »َمَع« یا حرف »باء« بیاید،  که با حرف »ِإلی« بیاید، با وقتی  ّو« را آن گاه 
ُ
نکته: برخی از اهل  لغت »ُخل

کـرد«، ولی  متفـاوت معنـا می کننـد. »خـال إلیـه« را چنیـن معنـا می کننـد: »بـه سـوی او رفـت و بـا او خلوت 
»خـال معـه« و »خـال بـه« مجـرد خلوت کـردن اسـت1 و در آن معنـای رفتـن و ماننـد آن لحـاظ نمی شـود. در 
عین  حال بر ترجمه های یادشـده و نظایر آن ایرادی نیسـت؛ چون برخی از اهل  لغت هر سـه اسـتعمال را 

به یک معنا شمرده اند.2

ُهم في ُطغیاِنِهم َیعَمهوَن.
ُ

َیُمّد ـُه َیسَتهِزُئ ِبِهم َو
َّ
آیۀ 15: الل

یشـخند می گیرد و آنان را در سرکشی شـان در حالی  که آنها را به ر گرمارودی: خداوند اسـت 
 که سرگشته اند فرومی گذارد.

کرد و آنان  یشخند خواهد  استادولی: خدا هم آنان ]را به پستی در دنیا و عذاب در آخرت[ ر
کوردل و سرگردان در سرکشی شان یاری می دهد. را 

بررسی 

کی از  که حا ـُه( بر مسندش )َیسَتهِزُئ( مقدم شده است 
َّ
ـُه َیسَتهِزُئ ِبِهم«، مسنٌدالیه )الل

َّ
1. در جملۀ »الل

گرمارودی به این نکته توجه می کند و ترجمه را  کید حکم مقدم می شود. آقای  گاه برای تأ حصر است و 
یشخند می گیرد(. ترجمۀ آقای  کی از حصر باشد )خداوند است که آنها را به ر به  گونه ای می نگارد که حا

استادولی به هیچ یک از دو نکتۀ مزبور اشاره ای ندارد. 

2. آقـای اسـتادولی اسـتهزای خـدا را بـه »پسـتی در دنیـا و عـذاب در آخـرت« تفسـیر می کنـد، در حالی که 
گـر کسـی مرتکـب خالفـی شـد و او را  یشـخند کردن نیسـت. آیـا ا ی ر نفـس عذاب کـردن و کیفـر دادن مسـاو

کرده اند؟  کیفر دادند، او را استهزا 

« را به »فرومی گذارد« و به تعبیر دیگر »رها می کند« معنا می کند و آقای استادولی 
ُ

3. آقای گرمارودی »َیُمّد
آن را به »یاری می دهد« برمی گرداند. هر دو ترجمه از پشـتوانۀ لغوی برخوردار اسـت؛ جز اینکه بسـیاری از 

کردن« را در معنای »َمّد« یاد نمی کنند.  اهل  لغت »فروگذاردن و رها

کـه مفـاد »َیعَمهـوَن«  گونـه ای می نـگارد  ُهـم فـي ُطغیاِنِهـم َیعَمهـوَن« را بـه  
ُ

گرمـارودی ترجمـۀ »َیُمّد 4. آقـای 
کـه دقیـق اسـت، ولـی از ترجمۀ آقای اسـتادولی چنیـن برمی آید  کنندگان نسـبت داده می شـود  بـه اسـتهزا
کـه مفـاد »َیعَمهـوَن« بـه خـدا نسـبت داده شـده اسـت، نـه بـه اسـتهزا کنندگان: »خداونـد ... آنـان را کوردل 
کـه  ایهـام دارد و معلـوم نمی شـود  ایـن ترجمـه دسـت کم  یـاری می دهـد«.  و سـرگردان در سرکشی شـان 

1. ر.ک به: مفردات ألفاظ القرآن، ص 297.
2. ر.ک به: لسان العرب، ج  14، ص 238.
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که بی شـک اسـناد »َیعَمهوَن«  کنندگان، در حالی  »َیعَمهوَن« به خدا اسـناد داده شـده اسـت یا به اسـتهزا
کنندگان است. به استهزا

کانوا ُمهَتدیَن.  ما َرِبَحت ِتجاَرُتُهم َوما 
َ
َة ِبالُهدٰى ف

َ
ل ال

َ
ذیَن اشَتَرُوا الّض

َّ
ِئَك ال ـٰ ول

ُ
 آیۀ 16: أ

گمراهـی را بـه )بهـاى( رهنمـود خریدنـد و سودایشـان  کـه  کسـانی اند  گرمـارودی: آنـان همـان 
سودى نکرد و رهیافته نبودند.

کـه گمراهـی را بـه بهـاى هدایـت خریدنـد، اما نه تجارتشـان  اسـتادولی: آنـان کسـانی هسـتند 
سود داد و نه هدایت پذیر بودند.

بررسی 
کار مـی رود، چنان کـه در معنـای  1. »ُهـدٰى« در معنـای هدایت کـردن و راه نمـودن )معنـای متعـدی( بـه 
ي اْهَتـَدى«3 

َ
کار مـی رود. ابـن  منظـور مـی آورد: »یقـال: َهَدْیُتـه َفَهـَدى أ هدایت شـدن )معنـای الزم( نیـز بـه 

ـَة ِبالُهـدٰى« در معنـای الزم، یعنـی هدایت شـدن و پذیـرش هدایت 
َ
الل

َ
و بی شـک »ُهـدٰى« در »اشـَتَرُوا الّض

ة« به معنای گمراه شـدن اسـت، نه گمراه کردن. بنابراین برگردان آن به 
َ
کار رفته اسـت، چنان که »َضالل به 

گرمارودی آمده است وجیه نمی نماید.  که  معنای متعدی دارد و در ترجمۀ آقای  »رهنمود« 

گویـای نتیجـه اسـت، یعنـی نتیجـۀ معاوضـۀ هدایـت بـا ضاللـت  2. »فـاء« در »َفمـا َرِبَحـت ِتجاَرُتُهـم« 
آقـای  ترجمـۀ  در  و  »واو«  »فـاء«،  بـه  جـای  گرمـارودی  آقـای  ترجمـۀ  در  ولـی  اسـت،  معاوضـه ای بی سـود 

گویای نتیجه نیست.  که هیچ کدام  استادولی به  جای آن »اما« آمده است 

کانوا ُمهَتدیَن« در دو ترجمۀ مزبور متفاوت معنا شده است. آقای گرمارودی آن را »رهیافته  3. جملۀ »ما 
نبودنـد« و آقـای اسـتادولی »هدایت پذیـر نبودنـد« معنا می کند. ترجمۀ اسـتادولی داللت می کند بر اینکه 
کلمۀ »مهتدین«  که  که استعداد هدایت یافتن را نیز نداشتند، در حالی  آنان نه تنها هدایت نیافته بودند 
از بود و نبود استعداد و قابلیت حکایتی ندارد و از آیه قرینه ای بر این معنا برنمی آید. شاهدش این است 
کاُنـوا  ـوا َومـا 

ُّ
کـه آقـای اسـتادولی در مـوارد مشـابه سـخنی از اسـتعداد نمـی آورد. ایشـان در ترجمـۀ: »َقـْد َضل

ُمْهَتدیَن « )انعام: 140( که شباهتی تام با آیۀ مورد بحث دارد می نویسد: »بی شک گمراه شدند و رهیافته 
کاُنوا ُمْهَتدیَن«  )یونس: 45( می نویسد: »کسانی  ُبوا ِبِلقاِء اهلِل َوما 

َّ
َکذ ذیَن 

َّ
نبودند« و در ترجمۀ: »َقْد َخِسَر ال

کردند و رهیافته نبودند«. یان  که ز که دیدار خدا را دروغ شمردند، راستی 

ــُه ِبنوِرِهم َوَتَرَکُهم في 
َّ
ُه َذَهَب الل

َ
ضاَءت ما َحول

َ
ّما أ

َ
ـِذي اسـَتوَقَد نـاًرا َفل

َّ
َکَمَثـِل ال ُهـم 

ُ
آیـۀ 17:  َمَثل

ماٍت ال ُیبِصروَن. 
ُ
ُظل

3. همان، ج  15، ص 354.
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کـه  همیـن  و  برافروزنـد  آتشـی  کـه  اسـت  کسـانی  داسـتان  چـون  اینـان  داسـتان  گرمـارودی:  
کـه چیـزى  یکی هـا  آنـان را در تار دوروبرشـان روشـن شـد، خداونـد روشنایی شـان را ببـرد و 

کند. نمی بینند رها 

یک راه یابد[،  که آتشـی افروزد ]تا در بیابان تار کسـی اسـت  اسـتادولی: داسـتان آنها داسـتان 
کـه آتـش اطـراف او را روشـن سـازد، ]خداونـد بـادی فرسـتد و آتـش او را خامـوش  امـا همیـن 
کنـد. منافقـان نیـز تظاهـر بـه اسـالم می کننـد، امـا همیـن کـه بخواهنـد از مزایـای آن بهـره برنـد 
و بـا اسـتفاده از نـور اسـالم بـه راه خـود ادامـه دهنـد[ خداونـد نورشـان را ببـرد و آنـان را در میان 

که هیچ نمی بینند وانهد. یکی ها  تار

ِذي« در ترجمۀ آقـای گرمارودی 
َّ
بررسـی: میـان ترجمه هـای مزبـور سـه تفاوت اساسـی دیده می شـود. 1. »ال

ُه« دانسـته 
َ
ضـاَءت« فعـل الزم و فاعـل آن »ما َحول

َ
ِذیـَن« اسـت. 2. »أ

َّ
کـه گویـی »ال جمـع معنـا شـده اسـت 

ـِذي« برگردانـده شـده اسـت، ولـی 
َّ
شـده اسـت. 3. ضمیرهـای »ِبنوِرِهـم«، »َتَرَکُهـم« و »ال ُیبِصـروَن« بـه »ال

کـه فاعـل آن ضمیر  ضـاَءت« را فعلـی متعـدی می دانـد 
َ
ـِذي« را مفـرد معنـا می کنـد و »أ

َّ
آقـای اسـتادولی »ال

 به آن اسـت و ضمیرهای »ِبنوِرِهم«، »َتَرَکُهم« و »ال 
ٌ

ُه« مفعول
َ
که به »ناًرا« برمی گردد و »ما َحول مسـتتر اسـت 

ُیبِصروَن« را به منافقان برمی گرداند.

ـِذي« را جمع شـمردن و آن را 
َّ
گرمـارودی لـرزان اسـت و موجـه نمی نمایـد؛ زیـرا »ال  پایه هـای ترجمـۀ آقـای 

کردن بر خالف ظاهر اسـت. شـاید ایشـان به دو دلیل به  سـراغ این خالف ظاهر رفته باشـد:  ِذیَن« معنا
َّ
»ال

ُهـم( جمـع اسـت و تشـبیه جمـع بـه مفرد را خـوش نمـی دارد. 2. ضمیرهای 
ُ
1. در آیـه ضمیـر منافقـان )َمَثل

ِذي« در 
َّ
که »ال ِذي« برگشـته اسـت و این اقتضا می کند 

َّ
جمع در »ِبنوِرِهم«، »َتَرَکُهم« و »ال ُیبِصروَن« به »ال

ـذي خاضـوا: )در یاوه گویی( فرورفتیـد چنان که آنان 
َّ
َکال کار رفتـه باشـد؛ ماننـد: »ُخضُتم  معنـای جمـع بـه 

فرورفتنـد«. )توبـه: 69( هـر دو دلیـل مخـدوش اسـت. دلیـل اول مخدوش اسـت؛ زیرا هیچ مانعی نیسـت 
نکاًثا: و 

َ
ٍة أ ها ِمـن َبعِد ُقـّوَ

َ
تي َنَقَضـت َغزل

َّ
َکال کـه یـک جماعـت بـه یـک فرد تشـبیه شـوند؛ ماننـد: »َوال َتکونـوا 

که بافته اش را پس از آنکه محکم می کرد، از هم می گسسـت و رشته رشـته می کرد«.  مانند آن زن نباشـید 
)نحل: 92( 

ُیبِصـروَن« ماننـد  »َتَرَکُهـم« و »ال  نیـز مخـدوش اسـت؛ چـون ضمیرهـای جمـع در »ِبنوِرِهـم«،  دلیـل دوم 
ِذي« برگردانده شـود، بلکـه از نظر معنا 

َّ
کـه بـه »ال ُهـم« بـه منافقـان4 برمی گـردد و ضرورتـی نـدارد 

ُ
ضمیـر »َمَثل

هـم ناموجـه اسـت؛ چـون معنایـش ایـن می شـود که شـخصی یا اشـخاصی بـرای اینکـه راه خـود را بیابند، 
که قرآن بفرماید: چون آتش  گناهی مرتکب شده اند  کرده اند یا چه  آتشی برمی ا فروزند. اینان چه خطایی 

ُهم« به منافقان برحسب نظر مشهور است، ولی به نظر نگارنده مراد از آن یهودیان و مانند آنهاست.
ُ
4. بازگشت ضمیر »َمَثل
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کرد.  که هیچ نمی دیدند رها  یکی هایی  کرد، خدا نورشان را از میان برد و آنان را در تار اطرافشان را روشن 
ذي 

َّ
َکال که خالفی از آنان سرزده باشد.  آیۀ سورۀ توبه )ُخضُتم  کار می رود  کسانی به  این نوع تعبیرها برای 

ِذي« می تواند معنای جمع داشـته باشـد و ضمیر جمع به 
َّ
خاضوا( نیز شـاهد روشـنی نیسـت بر اینکه »ال

ِذي« 
َّ
آن برگـردد؛ زیـرا در وجـه ادبـی ایـن آیه وجوهی یادشـده اسـت؛ از جملـه اینکه ضمیر »خاضوا« بـه »ال

ِذي« صفت برای مصدری 
َّ
ذیَن ِمْن َقْبِلُکم( برمی گردد و »ال

َّ
ِذیـَن« در صدر آیه )ال

َّ
برنمی گـردد، بلکـه بـه »ال

محـذوف اسـت، یعنـی »کالخـوض الـذي خاضـوه«. آلوسـی می نویسـد: »ایـن وجـه راجـح اسـت؛ چون در 
برخالف دیگر وجوه، تکلفی ندارد«. 5

ُه« می داند. فعل »أضاء« و دیگر مشتقات آن 
َ
ضاَءت« را فعلی الزم و فاعل آن را »ما َحول

َ
آقای گرمارودی »أ

ضاَءت« روشن شد معنا شود،6 ولی 
َ
متعدی و الزم به کار می روند. بنابراین از نظر لغوی مانعی ندارد که »أ

گـر متعدی  کار رفته اسـت؛ زیرا ا کـه اینجـا در معنـای متعـدی بـه  ضـاَءت« تعییـن می کنـد 
َ
مؤنـث آوردن »أ

 به دانسـته شـود، هیچ مشـکل 
ٌ

ُه« مفعول
َ
فرض شـود و ضمیر مسـتتر »ِهَي« در آن به »ناًرا« برگردد و »ما َحول

ـُه« فاعـل باشـد. در ایـن صـورت 
َ
گـر الزم شـمرده شـود، بایـد »مـا َحول ادبـی و بالغـی و معنایـی نـدارد، امـا ا

ضاَءت« توجیه روشنی ندارد.
َ
مؤنث آوردن »أ

کـه ترجمـۀ آقـای اسـتادولی از جهـات یادشـده دقیـق و متیـن اسـت و هیـچ  گذشـت معلـوم شـد  از آنچـه 
خـالف ظاهـری در آن دیـده نمی شـود. همچنیـن نشـان می دهـد که به وجه بالغی آیه توجه شـده اسـت و 
ک در آیه است. توضیح: در تشبیه یادشده بخشی از مثل و بخشی از ممّثل  کاربرد نوعی از فن احتبا آن، 
ذکـر شـده و از هـر یـک بخشـی بـه اتـکای دیگری در کالم نیامده اسـت. مترجم گرامی بـه این نکته بالغی 
توجـه نشـان می دهـد و در کروشـه بخش هـای محـذوف از مثـل و ممثل را بیان می کند و ترجمه ای روشـن 

و دقیق از آیه عرضه می دارد.

در عین  حال این ترجمه نیز خالی از مسامحات نیست: 

1. فرض کردن مثال در اینکه روشن کنندۀ آتش در بیابان آتش افروزد، نه از آیه برمی آید و نه ضرورتی آن را 
اقتضا می کند. چه بسا در خیابان یا در جنگل یا در میان رشته کوه ها باشد. بنابراین افزودۀ »تا در بیابان« 

وجهی ندارد. 

2. در تقدیر این ترجمه آمده است: »خداوند بادی فرستد و آتش او را خاموش کند«. خاموش شدن آتش 
که باد را علت خاموشـی دانسـت. چه بسـا باران آن را  می تواند عوامل بسـیاری داشـته باشـد. دلیل ندارد 
که خاموش کردن آتش به خدا نسبت داده شود تا با  کند یا مواد آن پایان یابد. نیز ضرورتی ندارد  خاموش 

5. ر.ک به: روح المعانی، ج  5، ص 324.
َضاَءُه  َغْیُرُه«. )المصباح المنیر، ج 2، ص 366(

َ
ْی ُء َو أ

َ
َضاَء الّش

َ
 أ

ُ
یًا ُیَقال ِزمًا َوُمَتَعّدِ

َ
َضاَء ال

َ
یسد: »َیُکوُن أ 6. فیومی می نو
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این مشکل مواجه شویم که این کس که برای روشنایی اطرافش آتش روشن می کند، خدا با فرستادن باد 
یکی رهایش کند. می توان نوشت بادی بوزد یا بارانی بیاید و آتشش را خاموش  آن را خاموش کند و در تار

یکی فروبرد.  کند و او را در تار

کـه منافقـان بخواهنـد از مزایـای اسـالم بهـره برنـد، خداونـد نورشـان را  3. در ترجمـه آمـده اسـت: »همیـن 
ببـرد«. ایـن معنـا بـا واقعیـت مطابقـت نـدارد؛ زیـرا منافقـان در تظاهـر بـه اسـالم از مزایـای آن بهـره می برنـد؛ 

یعنی در جامعۀ اسالمی مانند سایر مؤمنان با آنها برخورد می شود.

پیشـنهاد نگارنـده در ترجمـۀ آیـه: حکایـت مدعیـان دروغیـن ایمـان بـه خـدا و آخرت چون حکایت کسـی 
کرد، بر اثر عاملی )باد یا باران یا ...( آتشش  که آتش پیرامون او را روشن  که آتشی برافروخت. آن گاه  است 
یکـی  فرورفـت. مدعیـان ایمـان نیـز در پرتـو ادعـای ایمانشـان چنـد صباحـی زندگـی  خامـوش شـد و در تار

که هیچ نمی بینند رها می کند. یکی هایی  می کنند، ولی خدا این نور را از آنان می گیرد و آنان را در تار

ُهم ال َیرِجعوَن. 
َ
 آیۀ 18: ُصّمٌ ُبکٌم ُعمٌي ف

کرند، الل اند، نابینایند. پس )به سوى حق( بازنمی گردند. گرمارودی:  

گمراهی خود[ بازنمی گردند. کورند. از این رو ]از  کر و الل و  استادولی: آنان ]دربارۀ حق[ 

کران و  که بیان شود آن  کالم نیامده است؛ یعنی می طلبد  که در  بررسی: »ال َیرِجعوَن« متعلق می خواهد 
الالن و نابینایـان از چـه  چیـزی برنمی گردنـد. آیات قبل راهنمای متعلق محذوف از »ال َیرِجعوَن« اسـت. 
آقـای گرمـارودی ایـن افـزودۀ »بـه سـوى حق« را بـه  عنوان متعلق محـذوف از »ال َیرِجعـوَن« در ترجمه آورده 
اسـت و آقـای اسـتادولی »از گمراهـی خـود« را متعلـق محـذوف می دانـد. آنچه در ترجمۀ آقای اسـتادولی 
آمده، به حقیقت نزدیک تر اسـت؛ زیرا در آیات پیشـین سـخن از حق و باطل به میان نیامده اسـت، ولی 

گمراهی و هدایت تصریح شده است. در آیۀ 16 به  عنوان خالصۀ مباحث پیشین به 

در ترجمـۀ آقـای اسـتادولی افـزودۀ دیگـری هـم دیـده می شـود و آن عبـارت »دربارۀ حق« اسـت. گویی این 
افزوده برای دفع این شبهه است که کافران یا منافقان حقیقتًا کر و الل و نابینا نیستد، اما مردمی هستند 
یافـت کنند، از گفتن آن  گر حقیقتی را در حق ناشـنوا کـه چشـم خـود را از دیـدن حقایـق دیـن می بندند و ا

ابا دارند و الل می شوند.

که عالوه  بر معارف دینی و الهی حقایق دیگر را نیز شـامل  گسـترده دارد  که »حق« دامنه ای  باید دانسـت 
کـه زمیـن بـه دور خورشـید می گـردد و خورشـید بـه مراتـب از زمیـن بزرگ تـر  می شـود؛ ماننـد ایـن حقیقـت 
اسـت و ... . بی گمـان انسـان ها دربـارۀ پذیرفتـن یـا نپذیرفتـن این نوع حق ها یکسـان اند و خاص کافران، 
که به  جای »حق«، حقایق و معارف دینی یا رهنمودها  منافقان و مؤمنان نیسـت. در نتیجه بهتر آن بود 
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کـه در آیـات پیشـین سـخن از حـق و باطـل نبود، بلکه سـخن دربارۀ  و هدایت هـا ی الهـی می آمـد؛ به ویـژه 
کفر، ضاللت و هدایت بود. ایمان، 

صاِبَعُهـم فـي آذاِنِهـم ِمـَن 
َ
َبـرٌق َیجَعلـوَن أ مـاٌت َوَرعـٌد َو

ُ
ـماِء فیـِه ُظل ـٍب ِمـَن الّسَ َکَصِیّ و 

َ
آیـۀ 19: أ

ـُه ُمحیٌط ِبالکاِفریَن. 
َّ
َر الَموِت َوالل

َ
واِعِق َحذ الّصَ

یکی ها و تندر و  کـه در آن، تار  گرمـارودی: یـا چـون )گرفتاران انـد، زیـر( رگبـار بارانـی از آسـمان 
برقـی  اسـت، از )نهیـب( آذرخش هـا، بـه پرهیـز از مـرگ، سرانگشـتان در گوش هـا می نهنـد ـ و 

کافران است ـ . گیر  خداوند، فرا

یکی ها  گرفتاران در[ باران سیل آسایی است از آسمان همراه تار استادولی: یا چون ]داستان 
کـه از بیـم آتش هـای آسـمانی بـرای فرار از مرگ، انگشـتان خـود را در گوش نهندـ   و رعدوبـرق 

کافران احاطه دارد ـ . و خدا بر 

بررسی
1. هـر دو ترجمـه بـر ایـن باورنـد کـه منافقان به صیب )رگبار( تشـبیه نشـده اند و کالم تقدیری دارد. ترجمۀ 
گرفتـاران در« تقدیـر آیـه را بیـان  نخسـت بـا افـزودن »گرفتاران انـد زیـر« و ترجمـۀ دوم بـا افـزودن »داسـتان 
صاِبَعُهـْم« قرینـۀ آن اسـت. از ترجمه هـای مذکـور 

َ
ـوَن أ

ُ
کرده انـد. اصـل ایـن تقدیـر صحیـح اسـت و »َیْجَعل

ٍب: داسـتان اینان،  َکَصِیّ ـٍب« را خبـر بـرای مبتدایـی محـذوف گرفته انـد؛ یعنی »أو ُهـم  کـه »َکَصِیّ برمی آیـد 
گرفته اند. بنابراین  ِذي« در آیۀ قبل عطف 

َّ
َکَمَثِل ال ُهم 

ُ
کسانی است« و این جمله را بر »َمَثل چون داستان 

کـه معـادل »َمَثـل« اسـت، در ترجمـه نیاورده انـد؛ یعنـی ننوشـته اند: »داسـتان آنـان چـون  کلمـۀ داسـتان را 
ٍب« مضافی را مقدر شمرده است؛ یعنی جمله به  این  صورت است: »أو  ...«، ولی ترجمۀ دوم برای »َصِیّ
ٍب ...«. هر دو ترجمه از پشتوانۀ ادبی و تأیید مفسران و معربین قرآن برخوردار است. پس  َکَمَثِل َصِیّ ُهم 
ٍب« عطف به »َکَمَثِل« شمرده شود و آیه چنین معنا  ایرادی بر آنها نیست، جز اینکه بهتر آن است »َکَصِیّ

ٍب« تا با آیۀ قبل همسو شود.  َکَصِیّ ُهم 
ُ
شود: »َمَثل

مـاٌت«، َرعـٌد و »َبـرٌق« نکره انـد. در ترجمـۀ نخسـت بـه ایـن ویژگی توجه شـده، ولی ترجمۀ 
ُ
2. کلمـات »ُظل

دوم نکره بودن آنها را لحاظ نکرده  است. 

صاِبَعُهـم« بـه »سرانگشـتان« ترجمـه شـده اسـت؛ یعنـی مضافـی بـرای آن 
َ
3. در ترجمـۀ آقـای گرمـارودی »أ

صاِبِعُهـم«. در حالـی  کـه بـا وجـود صحـت آن، ضرورتـی به 
َ
مقـدر دانسـته اسـت، بـه  ایـن  صـورت: »رؤوَس أ

کـرد«، می فهمند که  بیـان ایـن تقدیـر نیسـت؛ زیـرا همـگان آن گاه که گفته شـود: »انگشـتت را در گوشـش 
گویی آوردن »انگشـتان« و نه »سرانگشـتان« به شـدت  مراد سرانگشـت اسـت، نه همۀ انگشـت. وانگهی 
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گرفتاران برای در امان ماندن  که  صاعقه ها و شدت ترس اشاره دارد؛ یعنی چنان صاعقه ها شدید است 
صاِبَعُهم« به »سرانگشـتان« 

َ
گوش هایشـان فروبرند. بنابراین ترجمۀ »أ می خواهند تمام انگشتانشـان را در 

که هر آنچه معادلی در آیه ندارد و آوردن  یۀ مترجم  این نکتۀ بالغی را از میان می برد. عالوه بر این طبق رو
آن را الزم یا محسن می داند در پرانتز می آورد، »سر« در »سرانگشتان« باید در پرانتز می آمد. 

کدام را در ترجمه منعکس  گرمارودی هیچ  صاِبَعُهم في آذاِنِهم« دو ضمیر هسـت. آقای 
َ
4. در عبارت »أ

گوش ها می نهند« و آقای استادولی ضمیر دوم را در ترجمه نیاورده است:  نکرده است: »سرانگشتان در 
گوش نهند«.  »انگشتان خود را در 

5. ترجمـۀ نخسـت »آذان« را طبـق آیـه جمـع معنـا می کنـد و ترجمـۀ دوم آن را مفـرد معنـا می کنـد. طبعـًا 
گوش دارد. که هر انسانی دو  اولویت با ترجمۀ اّول است، به ویژه 

و شاَء 
َ
یِهم قاموا َول

َ
َم َعل

َ
ظل

َ
ِإذا أ ُهم َمَشوا فیِه َو

َ
ضاَء ل

َ
ما أ

َّ
ُکل بصاَرُهم 

َ
 آیۀ 20: َیکاُد الَبرُق َیخَطُف أ

ُکِلّ َشيٍء َقدیٌر.  ـَه َعلٰی 
َّ
 الل

َ
بصاِرِهم ِإّن

َ
َهَب ِبَسمِعِهم َوأ

َ
ذ

َ
ـُه ل

َّ
الل

گرمارودی: نزدیک است آن برق، بینایی هایشان را برباید. هر گاه براى آنان روشن شود، در آن 
گر خداوند می خواسـت،  گردد، وا می مانند و ا یک  )روشـنایی( راه می افتند و چون بر آنها تار

کارى تواناست. شنوایی و بینایی هایشان را از میان می برد. بی گمان خداوند بر هر 

گاه  اسـتادولی: به  طوری  که نزدیک اسـت آن برق ]خیره کننده، نور[ دیدگانشـان را برباید. هر 
یکی  گامی[ در پرتو آن راه روند و چون ]خاموش شود و[ بر آنان تار برای آنها بدرخشد، ]چند 
گوش و  گر خدا  خواهد ]به بانگ رعد و تابش برق، قدرت[  افکند، ]حیرت زده[ بایسـتند و ا

که خدا بر همه چیز تواناست . چشم آنها را تواند برد 

کـه دارد  بررسـی: ترجمـۀ نخسـت روان و رساسـت و از توضیحـات اضافـی پیراسـته اسـت. تنهـا ایـرادی 
بصار« به  صورت جمع )بینایی هایشـان( اسـت، در 

َ
ترجمۀ »سـمع« )شـنوایی( به  صورت مفرد و ترجمۀ »أ

بیری می نویسد:  گفتۀ اهل لغت مشترک میان جمع و مفرد است. ُز که »سمع« به  حالی 

ـُه َعلٰی ُقلوِبِهم َوَعلٰی َسمِعِهم«. )بقره: 7( 
َّ
کَقْوِله َتعالٰی: »َخَتَم الل ْمُع  للواِحِد َوالَجْمع ،  یکوُن  الّسَ

تعییـن جمـع یـا مفردبـودن آن همچـون دیگـر الفـاظ مشـترک بـر عهـدۀ قرینه اسـت. در اینجا »سـمع« چون 
بصار« آمده معنای جمع دارد.

َ
قرین »أ

ترجمۀ دوم ایرادهایی دارد: 
گویاتـر و  کـه آوردن آنهـا نـه ضرورتـی دارد و نـه حسـنی؛ زیـرا ترجمـه را  1. افزوده هـای متعـددی در آن اسـت 
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زیباتر نمی کند و مشـکلی را  نیز نمی زداید: »خیره کننده« در وصف »برق« )برق خیره کننده(، »نور« برای 
ی بینایـی نیـز گفتـه می شـود.  دیـدگان )نـور دیدگانشـان(؛ بـا اینکـه دیـدگان نـوری ندارنـد و »َبَصـر« بـه نیـرو

راغب می نویسد: 

َبَصـُر یقـال للجارحـة الناظـرة ... َوللقـّوة التـي فیها:7 َبَصر به عضوی که می بیند و نیز به نیرویی که در آن 
ْ
ال

گفته می شود.  است 

کلمـۀ نـور در  بنابرایـن می تـوان بـه جـای دیـدگان نوشـت: »بینایی هـا« تـا الزم نباشـد بـرای بیـان ایـن معنـا 
گامی« و »حیرت زده« نیز از افزوده های بی ثمر است.  کروشه آورده شود. »چند 

کـه از چـه  رو مضـارع معنـا شـده اند بـا اینکه آنها  2. »شـاء« و »َذَهـَب« فعل هـای ماضی انـد. معلـوم نیسـت 
ـو« شـرط ماضـی اسـت. عـالوه  بـر ایـن »َذَهـَب« در ترجمـۀ آقـای اسـتادولی 

َ
ـو« هسـتند و »ل

َ
فعـل و جـواب »ل

کـه به معنای »برد« اسـت، نه توان بـردن؛ یعنی  بـه »توانـد بـرد« معنـا شـده اسـت، بـا اینکه ظاهر این اسـت 
کار رفته باشد. دلیلی اقتضا نمی کند فعل »َذَهَب« در قدرت بر فعل به 

قوَن.  ُکم َتّتَ
َّ
َعل

َ
ذیَن ِمن َقبِلُکم ل

َّ
َقُکم َوال

َ
ذي َخل

َّ
ُکُم ال ّبَ َها الّناُس اعُبدوا َر ّیُ

َ
آیۀ 21: یا أ

کـه   کـه شـما و پیشـینیانتان را آفریـد، باشـد  گرمـارودی:  اى مـردم، پروردگارتـان را بپرسـتید 
ید. پرهیزگارى ورز

کسـان پیش از شـما را آفرید بپرسـتید.  که شـما و  اسـتادولی:  اى مردم، پروردگارتان را همان 
که پرواپیشه شوید. باشد 

بررسی 
کـه خالـی از مسـامحه  ذیـَن ِمـن َقبِلُکـم« بـه »پیشـینیانتان« برگـردان شـده اسـت 

َّ
1. در ترجمـۀ نخسـت »ال

نیست؛ زیرا در »پیشینیانتان« انتساب مخاطبان را با گذشتگان حکایت می کند، یعنی پیشینیانی که 
ذیَن ِمن َقبِلُکم« حامل این معنا نیست؛ 

َّ
که عبارت »ال از آِن شما بودند، مانند پدران و اجداد، در حالی 

گذشتگان نیست.  کی از انتساب مخاطبان و  یعنی حا

گـر متعیـن نباشـد، بی گمـان راجـح اسـت؛ یعنـی پرسـتش خـدا  قـوَن« بـه »اعُبـدوا« ا ُکـم َتّتَ
َّ
َعل

َ
2. تعلـق »ل

زمینه ساز تقواپیشگی است. ترجمۀ آقای استادولی رسای به این معناست، ولی ترجمۀ آقای گرمارودی 
گر نادرست نباشد مرجوح است. َقُکم« دانسته است که ا

َ
قوَن« را متعلق به »َخل ُکم َتّتَ

َّ
َعل

َ
می نمایاند که »ل

خـَرَج ِبـِه ِمـَن 
َ
أ

َ
ـماِء مـاًء ف  ِمـَن الّسَ

َ
نـَزل

َ
ـماَء ِبنـاًء َوأ رَض ِفراًشـا َوالّسَ

َ
ُکـُم األ

َ
 ل

َ
ـذي َجَعـل

َّ
 آیـۀ 22: ال

7. مفردات ألفاظ القرآن، ص 127.
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موَن. 
َ
نُتم َتعل

َ
نداًدا َوأ

َ
ـِه أ

َّ
ال َتجَعلوا ِلل

َ
ُکم ف

َ
زًقا ل َمراِت ِر

َ
الّث

گرمارودی: آنکه زمین را براى شـما بسـتر و آسـمان را سـرپناهی سـاخت و از آسـمان، آبی فرو 
کـه بـا آن از میوه هـا بـراى شـما روزی ای برآورد. پـس براى خداوند، دانسـته همتایانی  فرسـتاد 

ید. نیاور

که براى شـما زمین را بسـتری گسـترده و آسـمان را سـقفی افراشـته  اسـتادولی:  همان خدایی 
که به سبب آن پاره ای از میوه ها را براى روزى  شما برآورد.  ید  ساخت و از آسمان آبی فروبار
پس براى خداوند هیچ همتایی ]از بت ها و فرشتگان و دیگر چیزها[ قرار ندهید؛ حال آنکه 

می دانید ]که خدا را همتایی نیست[.

بررسی  
1. آقـای گرمـارودی »ِبنـاء« را سـرپناه معنـا می کنـد، در حالـی کـه »بنـاء« بـه هـر سـازه ای گفته می شـود؛ چه 
سرپناه باشد و چه نباشد. ایشان در پاورقی می نویسد: »در اصل: بناء )ساختمانی(« و شگفت آن است 

که از لفظ آیه برنمی آید. کلمه، چرا معنایی را عرضه می کند  که با وجود اذعان به معنای دقیق 

ـماَء ِبنـاًء« را بـه »سـقفی افراشـته« ترجمـه می کنـد، در حالـی که »بنـاء« به معنای  آقـای اسـتادولی نیـز »الّسَ
»سـقف« نیسـت. البتـه سـقف یکـی از مصادیـق بنـاء اسـت، چنان کـه دیـوار نیـز از مصادیـق آن اسـت. 
َمْرُفوِع( 

ْ
ـْقِف ال قیـد افراشـته نیـز از کلمـۀ »بنـاء« برنمی آیـد. گویی مترجمان گرامی به آیۀ 5 سـورۀ طور )َوالّسَ

که »ِبناء« را در آیۀ مورد بحث به »سـرپناه« و  ـماَء َسـْقًفا( نظر داشـته اند  َنا الّسَ
ْ
و آیۀ 32 سـورۀ انبیاء )َوَجَعل

که این ترجمه به شمار نمی آید، بلکه تفسیر تلقی می شود  کرده اند. روشن است  »سقف برافراشته« معنا 
رَض ِفراًشـا« نوشـت: 

َ
ُکُم األ

َ
و اشـکاالت دیگـری را موجـب می شـود. از بـاب مثـال بایـد در ترجمـۀ »َجَعـَل ل

که در آیه ای دیگر آمده است: »زمین را بستری سرسبز و خرم قرار داد«؛ چرا

ًة )حـج: 63(: آیا ندیده ای که خدا از آسـمان  رُض ُمخَضـّرَ
َ
ـماِء مـاًء َفُتصِبـُح األ  ِمـَن الّسَ

َ
نـَزل

َ
ــَه أ

َّ
 الل

َ
ّن

َ
ـم َتـَر أ

َ
ل

َ
أ

آبی فروفرستاد. آن گاه زمین به  وسیلۀ آن سبز و خّرم می شود؟

 لـه شـمرده اند. هـر دو وجـه 
ٌ

 بـه »أخـَرَج« و آقـای اسـتادولی آن را مفعول
ٌ

گرمـارودی »ِرزًقـا« را مفعول 2. آقـای 
اعرابـی مـورد تأییـد اهـل ادب اسـت، ولـی بـر فـرض دوم بایـد »ِرزًقـا« مصـدری معنـا شـود، نـه اسـمی؛ زیـرا 
کـه آن را اسـمی معنـا می کنـد، خالـی از   لـه بایـد مصـدر باشـد. بنابرایـن ترجمـۀ آقـای اسـتادولی 

ٌ
مفعول

مسامحه نیست.

وْا( ایراد نشده است، بلکه جمله بیانگر تعلیل 
ُ
ُموَن« به  منظور تقید حکم )َفال َتْجَعل

َ
نُتْم َتْعل

َ
3. جملۀ »َوأ

ـوْا( اسـت و مفـادش ایـن اسـت: »چـون شـما می دانیـد یـا چون شـما اهل دانش هسـتید، 
ُ
حکـم )َفـال َتْجَعل
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گرمارودی از این بخش )پس براى خداوند،  ید«َ. پس ترجمۀ آقای  نباید برای خدا همتایانی مفروض دار
یـد( قریـن صـواب نیسـت و ترجمـۀ آقـای اسـتادولی )پـس بـراى خداونـد، هیـچ  دانسـته همتایانـی نیاور
همتایی ... قرار ندهید حال آنکه می دانید ]که خدا را همتایی نیست[( متین و دقیق به شمار می آید.

أتوا ِبسوَرٍة ِمن ِمثِلِه َوادعوا ُشَهداَءُکم ِمن دوِن 
َ
لنا َعلٰی َعبِدنا ف یٍب ِمّما َنّزَ ُکنُتم في َر ِإن  آیۀ 23: َو

ُکنُتم صاِدقیَن. ـِه ِإن 
َّ
الل

یـد، چنان کـه راسـت  تردیـدى دار فـرو فرسـتاده ایم  بنـده خـود  بـر  آنچـه  گـر در  ا و  گرمـارودی: 
یـد و )در ایـن کار( گواهان خـود را )نیز( در برابر خداوند  می گوییـد، سـوره اى همگـون آن بیاور

فراخوانید.

ید، سوره اى  گر دربارۀ آنچه بر بندۀ خود ]محّمد)ص([ فرو فرستاده ایم شک دار استادولی: و ا
گر راستگویید. گواهان خود را جز خدا فراخوانید. ا ید و ]در این راه یاوران و[  مانند آن بیاور

بررسی 
که ناصواب نیست، جز  ید« معنا شده است  ید« و »شک دار یٍب« به »تردید دار 1. در هر دو ترجمه »في َر
گر  اینکه مفاد »في« را منعکس نمی کند. بنابراین به نظر می رسد تعبیر آقای فوالدوند مناسب تر است: »ا
ید«. آقای استادولی نیز در آیۀ 5 سورۀ حج به این نکته توجه نشان می دهد و در ترجمۀ »ِإن  به شک اندر

گر از زنده شدن پس از مرگ در شک و تردیدی به سر می برید«.  یٍب ِمَن الَبعِث« می نویسد: »ا ُکنُتم في َر

گواهان  گواهان به معنای یاوران نیز می داند. »شهداء« به معنای  2. آقای استادولی »ُشَهداء« را عالوه بر 
کـه در لغـت بـه آن تصریـح شـده اسـت، ولـی بـه معنـای یـاوران مسـتند درخـوری نـدارد و  معنایـی اسـت 
گـر برخـی از مفسـران ایـن معنـا را یـاد کرده انـد، به اجتهـاد خودشـان بـوده اسـت یـا آن را از معانـی مجـازی  ا
کـه  شـهداء شـمرده اند.8 همچنیـن معنـای مذکـور بـا »ِمـن ُدوِن اهلل« سـازگار نمی شـود؛ چـون معنـا نـدارد 
قـرآن بفرماییـد: »بـرای آوردن هماننـد قـرآن از همـگان کمـک بگیرید، امـا از خداوند یـاری نخواهید«؛ زیرا 
کنـد و  کـه خـدا مـا را یـاری  کمـک نخواهیـم؟ مگـر می ترسـید  کـه بگوینـد: چـرا از خـدا  مخالفـان را رسـد 

نادرستی ادعای محمد آشکار شود؟ 

کـه اهل لغـت ایـن معنـا را بـرای »ِمـن  گرمـارودی »ِمـن ُدوِن« را »در برابـر« معنـا می کنـد، در حالـی  2. آقـای 
کـرده اسـت( یـاد نکرده انـد. دسـت کم ایـن معنـا،  معنـای معـروف و  کـه نگارنـده تفحـص  ُدوِن« )تـا آنجـا 
شناخته شـده ای بـرای »ِمـن ُدوِن« نیسـت. در نتیجـه می تـوان گفـت برگردان جمله بـه: »گواهان خود را در 
کـه بگویند: چـرا در برابر خدا؟!  برابـر خـدا فراخوانیـد« مسـتند لغـوی نـدارد. عـالوه بـر این مخالفان را رسـد 

8. ر.ک به: التحریر و التنویر، ج  1، ص 334.
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نقدکبررسی کتاب
328نقدنگاشت  ترجمه های ارآنی)5(

کار ما در برابر خدا نیست، بلکه برای اثبات نادرستی ادعای محمد است، نه نفی خدایی خداوند.

ت ِللکاِفریَن. 
َ

ِعّد
ُ
تي َوقوُدَها الّناُس َوالِحجاَرُة أ

َّ
ُقوا الّناَر ال

َ
اّت

َ
ن َتفَعلوا ف

َ
م َتفَعلوا َول

َ
ِإن ل

َ
آیۀ 24: ف

کرد ـ ، پس از آتشی پروا کنید که هیزم آن  گر چنین نکردید ـ که هرگز نمی توانید  گرمارودی: و ا
کافران آماده شده است. آدمیان و سنگ هاست. براى 

کـه هیمـۀ آن  کنیـد از آتشـی  کـرد، پـس پـروا  گـر چنیـن نکردیـد و هرگـز نتوانیـد  اسـتادولی: امـا ا
گردیده  کافران آماده  که براى  ]پاره ای از[ مردمان و سـنگ ها ]ی تراشـیده به  صورت بت ها[ 

است.

بررسی  
کار معنـا می کننـد. ایـن معنـا یکـی از مـوارد  ـن َتفَعلـوا« را بـه قدرت نداشـتن بـر انجـام 

َ
1. هـر دو ترجمـه »ل

کار می رونـد و گاه در معنای  اسـتعمال فعـل اسـت؛ یعنـی افعـال غالبـًا در معنـای تحقـق مضمونشـان بـه 
کـه مـراد قـدرت بر کار اسـت.  قـدرت بـر مضمـون اسـتعمال می شـوند. سـاختار کالم در اینجـا می نمایانـد 
ـن َتفَعلـوا« را بـه »نمی توانیـد انجـام دهیـد« معنـا 

َ
بنابرایـن ترجمه هـای مذکـور و بسـیاری از ترجمه هـا »ل

که بر آنها ایرادی نیست.  می کنند 

2. ترجمۀ آقای استادولی دو افزوده دارد: 

گویـی ایشـان »النـاس« را همـۀ مـردم معنـا  الـف( »پـاره  ای از« در جملـۀ »هیمـۀ آن ]پـاره ای از[ مردمـان«. 
کـه پـاره ای را بـه ترجمـه بیفزایـد، در  گزیـر شـده اسـت  کـه همـگان بـه دوزخ نمی رونـد، نا می کنـد و از آن رو 

کی از »کل«.  که »ال« در »الناس« تعریف ماهیت است، نه حا حالی 

ب( تفسـیر »الحجارة« به بت های تراشیده شـده از سـنگ ها در جملۀ »سـنگ ها ]ی تراشـیده به صورت 
بت هـا[«. بـه نظـر می رسـد ایـن توضیح ضرورت ذکر ندارد و چه بسـا این توهم را بـرای خواننده نیز به وجود 
که بت  های ساخته شـده از چوب و فلز و دیگر چیزها را شـامل نمی شـود. ضمن اینکه دلیلی ندارد  آورد 

کرد، بلکه اینها می تواند مصداقی از »الحجارة« باشند. »الحجارة« را به این نوع سنگ ها تفسیر 


