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(موردپژوهش؛ترمجههایفوالدوند،خرمشاهی،حدادعادل)
(تاریخ دریافت 97/4/23 :تاریخ پذیرش)97/6/10 :

1یداله حیدری
2سيدرضا سليمانزاده نجفي
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چکیده

اهمیت آرایش اجزای جمله و نظم داللتخیز متن قرآن کریم ،بر کســی پوشیده نیست
و غالبــ ًا ،دریافت الیههای معنایی و ژرفســاخت آیات ،در گر ِو فهم زیباشــناختی و معنا
محور این اصل اســت .گاهی نیز ،به فراخور مدلولهای معنایی -بالغی ،مهندسی چیدمان
کالم ،از هنجارهــای زبانی گذر میکند .حــال ،از مهمترین پدیدههای زبانی آمیخته با نظم
قرآنی اســت که تفــاوت در ترتیب قرار گرفتن آن در اجــزای کالم الهی ،منجر به تفاوت
معنایی شده ،جابجایی آن ،ارائه معنی و مفهومی خاص را دنبال میکند که در صورت عدم
جابجایی ،آن مفهوم حاصل نخواهد شــد .پژوهش حاضر ،با روش توصیفی -تحلیلی ،به
بررســی گونههای تقدیم حال در قرآن و بازنمود آن در ســه ترجم ه فارسی پرداخته است.
بر اساس نتایج پژوهش ،فراهنجار آشنازدايانة تقدیم حال ،یکی از پُربسامدترین پدیدههای
زبانی درآیات الهی است که غالب ًا در دو سطح حال مفرد و حال شبه جمله بهکاررفته است.
این عدول برجستهساز متن ،بیشتر به انگیزة تعمیم ،اختصاص و ترغیب مخاطب رخداده که
برابرنهادهای داللتساز فارســی آن ،به ترتیب و بهطور نسبی ،در ترجمههای حداد عادل،
فوالدوند و خرمشاهی ،رعایت شده است.
واژگان کلیدی :فراهنجار تقدیم ،ترجمه قرآن ،حال.
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اهمیّت دانش ترجمه ،در حوزههای گوناگون علم بر هیچکس پوشــیده نیســت .سرعت
فزاینده رشــد علوم مختلف ،سبب شــده تا بهرهگیری بهینه از آنها ،مرهون خامة توانمند
مترجمانی باشــد که به ترجمة متون همت میگمارند .اعتبار و درجة دشــواری این دانش،
بهویژه در حیطة متون مقدس ،فراتر از دیگر گسترههاست و خسارت نارسایی و نامفهومی
ی جاویدان اســت که عالوه
ترجمة آن متون ،بهمراتب بیشــتر و باالتر .قرآن کریم معجزها 
بر تبیین مضامین واالی آســمانی ،به واســطة ادبیات بیبدیل خود ،از همان آغاز نزول ،بر
ســتیغ شکوهناک ادب ،جلوهگری کرده اســت .این کتاب مقدس ،با هندسة منحصربهفرد،
آرایش مثالزدنی ترکیبها و واژهگزینی در باالترین ســطح دقّت لفظی و معنایی ،همواره
هماوردطلــب مدعیان فصاحت و بالغت بوده ،مدلولهای معنایــی قرآن را در اوج کمال
قرار داده اســت .گرچه ظرافت و باریکبینی منحصربهفــرد آیات الهی ،دریافت و انتخاب
برابرنهادهای مناسب را دشوار و در بعضی موارد ،ناممکن مینماید؛ ا ّما مطالعه اسالیب نحوی
و درک کارکردهای بالغی مطلوب آنها ،میتواند رهیافتی نو در حوزة ترجمة قرآن به همراه
داشته باشد .اسلوب حال ،یکی از اسالیب پربسامد قرآنی است که گاهی عدول زبانی در آن
رخداده ،با هنجارگریزی سعی در برساختن مفاهیمی واال برای مخاطب دارد.

 یسراف همجرت هس رد نآ باتزاب و ینآرق لاح میدقت راجنهارف ییانعم یاهتلالد

 -1مقدمه

فراهنجار تقدیم ،از شاخصترین پدیدههای زبانی اسلوب حال ،مایة برجستگی و تشخّ ص
کالم میشود .این اسلوب ،حامل انگیزه ،پیام و ظرافت خاصی است که فهم و دریافت آن،
میتواند توانش ارائة ترجمهای بهتر و کارآمدتر از آیات الهی را افزایش دهد .این جســتار،
به دنبال بررســی و تحلیل فرانمودهای تقدیم حال در قرآن کریم و تطبیق آن با سه ترجمه
فارسی معاصر است .برای این مهم ،ترجمههای فوالدوند ،خرمشاهی و حداد عادل از میان
ترجمههای ادبی قرآن ،انتخاب شدند که به لحاظ اسلوب ترجمه و رسایی و شیوایی آن ،به
ادبی بودن نزدیکترند و رعایت نکات و کارکردهای بالغی آیات در ترجمه ایشــان بیشتر
نمود داشــته است .نیز این نوشــتار ،به تحلیل و بررسی تغییراتی میپردازد که در الیههای
مختلف معنایی و شــکلگیری یک ساخت پیشایندســاز شده در فرایند ترجمه از عربی به
فارسی رخ میدهد.

 -2پیشینه پژوهش

دربارة اســلوب تقدیم در قرآن کریم ،پژوهشهایی صورت پذیرفته که به بعضی از آنها
اشاره میشود:

در مقال ه «معانی تقدیموتأخیر ســاختارهای متشــابه قرآن با تکیهبر تفاسیر مجمعالبیان،
المیزان و نمونه» ،احمدی و همــکاران ( 1394ش) ،وجود تقدیموتأخیر در قرآن را ،امری
دقیق ،ظریف و متناســب با حکمت الهی میدانند و معتقدند که تفسیر "المیزان" در زمینة
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بازتاب این ظرافتها موفقتر عمل نموده است .در مقاله «معناشناسی نظم در تقدیم مسندالیه
برای تخصیص و تقویت کالم از دیدگاه عبدالقادر جرجانی ،ســکاکی و ابن عاشــور» کار
مشترک خلیفه شوشتری و قاسمی ( 1395ش) ،نویسندگان معتقدند که قرآن کریم برای بیان
معانی و افزایش تأثیرگذاری ،از ابزار تعبیر تصویر مانند تقدیم مسندالیه بهره گرفته است.
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روش پژوهش حاضر این است که ابتدا جایگاه آرایش واژگانی در دو زبان عربی و فارسی
تبیین گردیده ،آنگاه در شواهدی منتخب از تقدیم حال قرآنی ،به تحلیل دادهها و تطبیق آن
تقدیم با معیار زبان مقصد و برابر نهاد فارسی آن پرداختهشده است .درواقع ،مبحث تقدیم
حــال ،آثار معنایی آن و چگونگی انعکاس آن معانی در ترجمههای معاصر فارســی برای
نخستین بار است که صورت میگیرد.

 -3سؤاالت پژوهش

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی مناسب برای سؤاالت زیر است:

الف -فراهنجار تقدیم در اسلوب حال قرآنی به چه شکل رخ نموده است؟

ب -معانی و داللتهای حاصل از این نوع تقدیم چیست؟

ج -مترجمان موردنظر تا چه حد در برگردان معانی حاصل از تقدیم حال موفق بودهاند؟

 -4ادبیات و مبانی نظری پژوهش
 .4-1آرایش واژگانی زبان

مطالعة آرایش واژگانی در دانش نحو و زبانشناســی معاصر از اهمیّت بسزایی برخوردار
اســت .هرچند در تمام زبانها «پارامتر ردهشناســی ،ترتیب اصلی کلمات ،ترتیب نســبی
فاعــل ( ،)Sمفعول ( )Oو فعل ( )Vرا نســبت به یکدیگر مطالعه میکند که دارای شــش
ترتیب منطقی  SOV، SVO، OSV، OVS، VSO، VOSاست» (واحدی لنگرودی:1381 ،
 ،)152ا ّمــا این ترتیب و آرایش واژگانی و ترکیب ســازهای از زبانی به زبان دیگر متفاوت
است .گاهی ،مجموعهای از عوامل نحوی ،معنایی و کاربردشناختی باعث خروج ترکیب و
ساختمان از نُرم معمول خود و شکلگیری صورتی معیارگریز میشود که به «سازة نشاندار»
موسوم است .یکی از انواع این نوع سازهها ،ساختهایی است که در آنها پیشایندسازی یا
تقدیم رخداده باشد .نیز مبحث تقدیم ،از مباحث مهم علم معانی است که در سطح ترکیب،
ساختمان جمله و چگونگی همنشینی واژگان و ارتباط آنها در محور کالم رخ میدهد .این
پدیده زبانی ،بیش از آنکه به ترکیب جمله مرتبط باشــد ،یک ســبک و تکنیک ادبی بسیار
مهم و از ابزارهای ارتباطی مؤثر به شــمار میرود .در این فرایند ،متک ّلم از چارچوب زبان
عادی خارجشــده ،با ارائۀ جملهای با ســاختار نحوی خاص که قسمتی از آن با مالكهای
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پدیده تقدیموتأخیر ،در زمرة برجســتهترین عناصر و مؤلفههای زیباشناختی آیات قرآن
کریم به شــمار رفته و ظهور آن ،حاکی از آن است که گوینده با جابجایی الفاظ ،ارائه معنی
و مفهومــی خاص را دنبال میکند که در صورت عدم جابجایی ،آن مفهوم حاصل نخواهد
شــد .جرجانی ( )99 :2007بر این باور اســت که« :وقتی معنایی اقتضایش این باشد که در
ذهن ما ابتدا قرار گیرد؛ واجب اســت که لفظ دال بــر آنهم در گفتار ما ا ّول بیاید» .بر این
اســاس ،اهتمام به این مبحث در متن قرآن و در بطن ساختارهای زبانی آن ،باهدف کشف
معانی و مفاهیم آیات و اسرار و زیباییهای نهفته در آنها ،از اهمیت واالیی برخوردار است؛
چراکه «اگر تقدیموتأخیر در کنار آرایش الفاظ ،موجب افزایش معنی شــود ،به هدف نهایی
رسیده است» (حسینی .)333 :1386 ،در پرتو نظم قرآنی حاصل به همپیوستگی خللناپذیر
اجزای کالم الهی ،فراهنجار تقدیم ،از ادوات برجستهســاز در اســلوب حال به شمار رفته،
تقدیموتأخیرها و معانی حاصل از آنها ،با الفاظ آیات و کل متن و تصاویر ارائهشــده ،در
انسجام کامل به سر میبرند و حاوی داللتهای معنایی متناسب با اهداف سورهها و فضای
حاکم بر آنها هستند.

 یسراف همجرت هس رد نآ باتزاب و ینآرق لاح میدقت راجنهارف ییانعم یاهتلالد

شناختهشده زبان عادی معیار مطابقت ندارد ،مخاطب را متوجه نکته و معنای خاصی میکند،
البته با لحاظ مبانی و اصولی ازجمله :وضوح و پرهیز از پیچیدگی معماگونه ،ابداع و نوآوری
و توجه به مخاطب (میر حاجی.)173 :1390 ،

 .4-1-1آرایش واژگانی زبان عربی و فراهنجار تقدیم

هرچند "ســیبویه" برای نخستین بار ،به ارزش آرایش واژگانی در تولید معنا پرداخته ا ّما
"جرجانی" اولين کسی است که آن را در قالب یک نظریه سامان بخشید .پدیده زبانی تقدیم،
از مقولههای بنیادین درک نظرية نظم اوســت .در ســاختارها و واژگان زبان عربی میتوان
گونههای مختلف تقدیم؛ همچون تقدیم خبر بر مبتدا ،تقدیم مفعول بر فاعل ،تقدیم صفت
بر موصوف ،تقدیم حال بر صاحبحال ،تقدیم حال بر عامل و یا هر دو را مشــاهده نمود.
این پدیده اگر ناشی از الزامات نحوی باشد ،همچون تقدیم فعل بر فاعل ،خودبهخود غرض
بالغی خاصی را در پی ندارد .باید توجه داشــت که در دستور زبان عربی ،جمله به دو نوع
اسمیه و فعلیه تقسیمشده ،هرکدام دارای دو رکن اصلی هستند .البته اجزای اضافی (فضله)
نیز ،بنا به نیازها ،به این دو رکن افزوده میشــوند .به هر روی ،چینش این دو نوع جمله به
شکل زیر است:
 -1جمله اسمیه :مسندالیه  +مسند  +فضله

 -2جمله فعلیه :مسند  +مسندالیه  +فضله
اصوالً ،فضله ،ازجمله قید حالت ،پس از دو رکن اصلی آورده میشود ،اما گاه این آرایش
دگرگون گشــته به سبب عدول از اصل ،جابجایی رخ میدهد که از هر دو دیدگاه نحوی و
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بالغی حائز اهمیت است.
از نگاه نحویان که غالب ًا به ترکیب و ساختار عبارت و جواز و منع تقدیم توجه دارند ،این
پدیده به دو گونه اســت :تقدیم لفظ بر عاملش ،مانند :تقدیم حال بر عامل که غالب ًا معنای
اهتمام و اختصاص را میرســاند ،هرچند که به علل اهتمام چندان پرداخته نشــده است؛
دیگــری تقدیم یکلفظ بر لفظی دیگر ،بدون دخالــت عامل که هر دو نوع ،به کالم معنای
جدیدی میبخشند.
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جواز و وجــوب و منع تقدیموتأخیر در نگاه نحویان ،به عللــی مانند؛ ابهام در اعراب،
صدارتطلــب بودن ،حصر ،تقدم و تأخر رتبــی ضمیر و مرجع آن بازمیگردد (ابن عقیل،
 ،)227-212 :1 :1387ازجمله اینکه حال بر صاحبحال نکره یا مجرور به حرف جر مقدم
شود و یا صدارتطلب بودن ،باعث تقدم حال گردد (همان.)590-575 :

اما از دیدگاه اصحاب بالغت معانی ثانویه آن موارد مطرح اســت و با تکیهبر حالتهای
جواز و بیان تفاوتهای هر يك ازلحاظ معناشناســی ،در تالشاند تا هر عبارت را در جای
خود به كار گرفته و كالم با مقتضای حال مطابق گردد؛ بنابراین ،شــیوه اصحاب بالغت در
تقدیم ،با نگاه معناشــناختی و زیباشــناختی بوده ،غالب ًا مبتنی بر عناصری همچون اغراض
تقدیم و موضوعات آن اســت ،اغراضی همچون اهتمام و تخصیص که تقدیم را بر تأخیر
ترجیح میدهد و موضوعاتی که منحصر اســت به مواردی از قبیل :تقدیم مسندالیه ،تقدیم
مســند و یا تقدیم متعلقات بر عوامل ،یا تقدیم برخی از متعلقات بر متعلقات دیگر؛ مانند
ٌ
مفعول به بر فعل ،تقدیم ظرف ،تقدیم جار و مجرور ،تقدیم حال و نیز تقدیم توابع
تقدیم
بر یکدیگر.
ازآنجاکه حال در زبان عربی از متعلقات مســند اســت ،لذا اغــراض تقدیم آن میتواند
همان اغراض تقدیم مســند باشــد .همچنین ،چون حال نوعی خبر است ،اغراض و معانی
نهفته در تقدیم خبر را که عبارتاند از :تخصیص ،افتخار ،خوشبینی یا بدبینی ،اختصاص
و حصر ،رعایت مشــاکله و سجع ،تنبیه و آگاهی بخشی و غیره ،میتوان به حال نیز تسری
داد (سامرایی 2007 ،م )143-137 :1 :و یا حتی به علت اینکه حال جزء منصوبات است و
قرابت زیادی با مفعول به دارد ،علل تقدیم هر دو را نسبت ًا مشترک دانست.
 .2-1-4آرایش واژگانی زبان فارسی و فراهنجار تقدیم
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جمله در دستور زبان فارسی ،ازنظر رعایت اصل در چینش اجزا ،به «مستقیم» و در صورت
جابجایی و تقدیموتأخیر اجزا به «مقلوب» معروف اســت ،مانند( :دید موسی یکشبانی را
به راه  )...که در نمونه مذکور ،ترتیب اجزا با عدول از اصل اینگونه گشته :فعل  +فاعل +
مفعول بیواسطه  +مفعول باواسطه (شریعت .)389 :1372 ،برای مقایسه و درک بهتر شرایط
و امکانات دو زبان فارســی و عربی ،باید گفت که در زبان فارســی ،معموالً ترتیب عناصر

أ -جمله فعلیه:

 -1فاعل  +قید زمان  +قید حالت  +مفعول صریح [ +متمم]  +فعل.

 -2قید زمان  +فاعل  +قید حالت  +قید مکان  +مفعول صریح  +فعل.
 -3فاعل  +قید زمان  +مفعول صریح  +قید حالت  +قید مکان  +فعل.
 -4فاعل  +قید حالت  +مفعول صریح  +قید زمان [ +متمم]  +فعل
ب -معادل جمله اسمیه:

 -1قید زمان  +مسندالیه  +قید مکان  +قید حالت  +مسند  +فعل ربطی.

 -2مســندالیه  +قید زمان  +قید حالت  +مسند  +فعل ربطی (قلیزاده197 :1380 ،؛ ن.ک:
خیامپور24 :1344 ،؛ قریب و همکاران)102-90 :1350 ،

 یسراف همجرت هس رد نآ باتزاب و ینآرق لاح میدقت راجنهارف ییانعم یاهتلالد

ساختاری جمله منثور به اشکال زیر است:

چنانکه مالحظه میشود چینش ساختاری اجزای جمالت در زبان فارسی ،متفاوت از زبان
عربی است .درعینحال ،جایگاه قید حالت همانند زبان عربی ،در زبان فارسی نیز متغیر بوده،
بهگونهای که گاهی بر عامل خود مقدم شده اما بر صاحبحال مقدم نشده است.

از طرفی ،فرشــیدورد ( )560 :1392ترتیب جمله فارسی را چنین بیان میکند« :مسندالیه
 +وابســته فعل  +فعل یا گروه فعلی» که منظور از وابســته فعل؛ مفعول ،متمم ،قید و مسند
است .این ترتیب ،شیوه رایج در جملهسازی فارسی است و چیزی به نام جمله اسمیه وجود
ندارد و تنها درصورتیکه فعل ربطی در جمله بکار رود آن را معادل جمله اسمیه میشمارند.
چنانکه مالحظه میشود« ،هنجار در جمالت فارسی آن است که مسندالیه قبل از مسند آورده
شود اما گاه به دلیل انگیزههای بالغی ،آن را مؤخر میآورند» (گلی )64 :1388 ،که حصر و
اختصاص ،تأکید و مبالغه (قریب و همکاران ،)111 :1350 ،از مهمترین انگیزههای آن است
و البته غالب ًا در سخن منظوم چنین جملهبندیهایی با اهداف بالغی خاص شکل میگیرد .در
آرایش واژگانی جمالت فارسی ،مفعول صریح و افزودهها پیشایند میشوند .گاهی نیز این
فرایند ،با آغازگری فعل جمله صورت میپذیرد .بهعبارتیدیگر ،سازة فعلی جمله برای القای
پدیدة پیشایندی جمله ،پیش گذاری میشود و «به فرایندی اطالق میشود که بهموجب آن،
فعل واژگانی یا کمکی در جمله ،تحت تأثیر عواملی خاص به جایگاه آغازین بند درونهای یا
بند اصلی حرکت میکند» (تفکری رضایی و مغانی )2 :1395 ،آنگونه که مولوی میگوید:
بازآمــد آن مغنّی با چنگ ســاز کرده

دروازه بــا را بــر عشــقباز کرده

در این بیت« ،بازآمد» مسند است و به جهت تأکید مقدم آورده شده و یا در بیت زیر:
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مــرا زیبد بــه گیتــی نــام خوبی

کــه دارد تــاب زلفــم دام خوبــی

کــه فخرالدین اســعد گرگانی ،نام خوبی را منحصر به خود نموده اســت (گلی:1388 ،
.)65-64
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در مثــال ذیل نیز ،ترتیب کلمات اصلی در جملة «الف» از آرایش واژگان در جملة «ب»
بینشاندارتر است:
الف) مع ّلم دانشآموز را دید.
ب) مع ّلم دید دانشآموز را.

در جملة «ب» میتواند مراد از فراهنجار تقدی م ســازة فعلی «دید» بر سازة «دانشآموز»،
تأکید و تقویت داللی عمل «دیدن» باشد ،درصورتیکه در جملة «الف» ،تأکید بر هیچیک از
دو سازة اصلی «دیدن» و «دانشآموز» احساس نمیشود .لذا نظر به عدول از نُرم زبان معیار
در جملة «ب» ،این جمله نشاندار به شمار میآید و این نشانداری انگیزهها و ظرافتهایی
را بر ساختمان جمله افزوده است.

 .2-4کارکردهای بالغی فراهنجار تقدیم در قرآن کریم

تقدیموتأخیر ،از پدیدههای بســیار مهم و مؤثر در القای مفاهیــم قرآنی و ارائه تصاویر
موردنظر اســت و اهمیت برگردان آن در درک معنای آیات بر کســی پوشیده نیست .بدین
ســبب ،بازتاب کامل نظم قرآنی ،ازجمله فراهنجار تقدیم ،در ترجمههای فارســی ،امری
چالشبرانگیز اســت .اینگونه مباحث ،بر اســاس ظرفیتهای زبانی و معنایی زبان عربی
طراحیشــدهاند که بالغت نویسان زبان فارسی نیز در مباحث نظری و کاربردی خود غالب ًا
به الگوهای این زبان گرویده ،با نسخهبرداری از بالغت زبان عربی ،آن را برای زبان فارسی
نیز تجویز نمودهاند .این کار موجب شــده معیاری متناســب با زبان فارسی وجود نداشته
باشد و تحمیل اصول بالغت عربی بر فارسی ،عالوه بر نارساییها ،مخاطب را نیز در دایره
سرگردانی قرار دهد (قلیزاده .)191 :1380 ،درواقع ،پیاده کردن اصول بالغت عربی در زبان
فارسی ،دستیابی به تأیید مخاطب و برقراری ارتباط با او را دشوار میکند؛ چراکه در برقراری
این ارتباط ،توجه به دو جنبه ســاختاری و بالغی کالم بهطور یکسان و توأمان مؤثر است،
موضوعی که در منابع بالغت غالب ًا به شکلی نامنظم مطرحشده و تا حدی مغفول مانده است
(میرباقری فرد و همکاران.)174 :1390 ،

فراهنجــار تقدیم دارای کارکردهای بالغی ویژهای اســت که در مهمترین و بنیادیترین
وظيفة خود« ،باعث رهایی از چارچوبهای مرســوم و به دنبال آن ،ظرافت متن میگردد»
(مطلوب .)41 :1987 ،بهطورکلی ،تقدیم درآیات قرآنی نیز به انگیزههای گوناگونی ازجمله:
شــتاب در اظهار شادمانی و ســرور و یا اعالم خبر ناخوش ،تشویق مخاطب به خبر بعد،
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 -5واکاوی تقدی م در اسلوب حال قرآنی و ارزیابی ترجمههای فارسی آن

پیشایندســاز شدن حال قرآنی در سه ســطح :تقدیم حال بر صاحبحال ،تقدیم حال بر
عامل و تقدیم حال بر

 یسراف همجرت هس رد نآ باتزاب و ینآرق لاح میدقت راجنهارف ییانعم یاهتلالد

لذتجویی ،تبرک ،تصریح به شــمول نفی یا نفی شمول ،تخصیص ،انکار و اظهار شگفتی،
رعایت ترتیب وجودی ،تحقیر و اهانت ،افتخار ،گلهمندی و جلب ترحم ،رعایت ترتیب یا
لفونشر ،کاربرد صحیح واژگان در قالب صنعت مقابله ،اهتمام و توجه ،استهزا و تمسخر،
بیان تدریج و درجهبندی مراتب ،بیان فضیلت وبرتری و بیان حالت (المســیری 2005 ،م:
ب حال قرآنی پرداخته
 ،)67-50رخداده است .در ادامه ،به واکاوی فراهنجار تقدیم در اسلو 
کارکردهای بالغی و بازتاب آنها را در سه ترجم ه ادبی قرآن به بوتة نقد میسپاریم.

صاحبحال و عامل قابلبررسی است.

 .1-5تقدیم حال بر صاحبحال

علمــای نحو ،اصل را بر جواز تقدیم حال بر صاحبش یــا تأخیر آن قرار دادهاند .بر این
اساس ،در بســامد قابلتوجهی از آیات الهی ،حال از معیار خود عدول نموده بر صاحبش
ن موارد آن را باید در صفاتی که بر موصوف خود مقدم شدهاند
مقدم شده اســت .گویاتری 
ً
جســتجو نمود .در ایــن موارد ،صفات غالبا و در صورت عــدم وجود مانع ،بهعنوان حال
شناخته میشوند (حسن .)356 - 313 :2 :2010 ،این اصل هنجارگریز ،انواع صفت (مفرد،
جمله ،شبه جمله) را شامل میشود .واکاوی دادههای قرآنی در این زمینه ،کمترین بسامد را
برای حال مفرد و بیشترین را برای حال شبه جمله ثبت نموده است.
 .1-1-5حال مفرد

نحویان ،واژة « َكا َّف ًة» را از مواردی به شــمار میآورند که در صورت نصب ،تنها در نقش
حال ظاهر میشود (همان .)295/2 :از شواهد آن ،میتوان آیة ﴿ َو ما أَ ْر َس ْل َ
ناك إِالّ َكا َّف ًة لِلنّ ِ
اس
ب َ ِشيرا ً َو ن َ ِذيرا ً ( ﴾...سبأ )28 /را برشمرد.

تبیین نکات بالغی و معنایی:

در این آیه ،حال ( َكا َّف ًة) بر صاحب خود (النّ ِ
اس) مقدم گشــته است .خداوند متعال ،برای
جلــب اهتمام و توجه به تعمیم موردنظر خود که همان بعثــت پیامبر (ص) برای هدایت
تمام عرب و عجم اســت ،حال را بر صاحبحال مقدم میدارد (ابن عطية420/4 :1422 ،؛
آلوســي .)316/11 :1415 ،البته انگیزة تقدیم ،عالوه بر اهتمام و اختصاص ،تشویق به درک
صاحبحال نیز هســت؛ چراکه از مقدم شــدن حال ،مخاطب درمییابد که صاحبحالی
وجود دارد که در ادامه از آن ســخن خواهد رفت ،پس اشتیاق به شناخت آن صاحبحال،
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در وجودش شکل میگیرد .بر این اساس ،نوعی حصر هم از سیاق آیه استنباط میشود.
ارزیابی ترجمهها:

فوالدوند :و ما تو را جز [به ِس َم ِ
ت] بشارت گر و هشداردهنده براى تمام مردم ،نفرستاديم.
خرمشاهی :و تو را جز مژدهآور و هشداردهنده برای همگی مردم نفرستادهایم.
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حداد عادل :و ما تو را تنها برای آن فرستادهایم که برای همه مردم بشارتدهنده باشی و
بیم دهنده.

در ترجمههای فوالدوند و خرمشاهی ،نهتنها به اسلوب بالغی و پیشایندساز حال توجهی
نشــده ،بلکه سازة جملة برساخته و ترجمهشده ،کام ً
ال بینشان و با آرایش طبیعی و مرسوم
جملههای فارســی بهکاررفته اســت .اضافه بر این ،حال دوم و سوم (ب َ ِشــيرا ً َو ن َ ِذيراً) ،بر
ترجمه حال نخســت (کافة) ،مقدم شــده و ترجمه حال مقدم نیز به آخر جمله منتقلشده
است .ازاینروی ،داللتهای معنایی این تقدیم و جلوه بالغی موجود در آن تباهشده است.
حــداد عادل نیز گرچه تا حدی به داللتهــای بالغی تقدیم در آیه واقف بوده ا ّما برگردان
تحتاللفظــی آیه ،بههیچروی ،مدلولهای بالغی  -معنایی موجود در ژرفســاخت آن را
بازتاب نداده اســت؛ چراکه او با پیشگذاری ســازة فعلی (أَ ْر َس ْل َ
ناك :فرستادهایم) ،بر حال
( َكا َّف ًة :به تمامه) ،ســاخت و آرایش واژگانی زبان فارســی را رعایت ننموده است .مترجم
میباید برای بیان معنای مطلوب خود ،از اســلوب جابجایی سازهها و عناصر درون جمله
اســتفاده میکرد و آرایش واژگانی زبان مقصد را نیز موردتوجه قرار میداد .از طرف دیگر،
سبک و سیاق ترجمة حداد عادل ،نوعی تعلیل را به ذهن متبادر میکند تا مدلو ل معناگرای
پیشایندساز اسلوب حال را .با توجه به موارد مذکور ،ترجمه زیر برای آیه پیشنهاد میشود:
ترجمه پیشنهادی :حقیقت این است که ما تو را برای مردم ،به تمامه ،مژدهآور و بیم دهنده
فرستادیم.
 .2-1-5حال شبه جمله

از نمونههای تقدیم این نوع حال در قرآن ،میتوان به آية ﴿ه ِذه ِ نا َق ُة ا َ ّلل ل َ ُك ْم آيَ ًة﴾ (أعراف:
 )73اشاره نمود.
تبیین نکات بالغی و معنایی:
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مستقر در موضع حال از «آيَ ًة» و در اصل
برخی اصحاب تفســیر معتقدند که «ل َ ُك ْم ظرف
ّ
صفتی است که بر موصوف خود مقدم شده ،به حال تبدیل گردید و تقديم آن بهقصد اهتمام
به این مطلب اســت که این نشانه و معجزه الهی ،برای پاسخ به لجاجت کفار کافی است»
(ابن عاشــور ،بیتا .)168 :8 :در این عبارت قرآنی ،واژة «آية» نیز خود در نقش حال مفرد
است ،نسبت به «ل َ ُك ْم» در مقام صاحبحال قرار دارد و تقدیم حال شبه جمله بر حال مفرد،

ارزیابی ترجمهها:

فوالدوند :این ،ماده شتر خدا برای شماست که پدیدهای شگرف است.

 یسراف همجرت هس رد نآ باتزاب و ینآرق لاح میدقت راجنهارف ییانعم یاهتلالد

تقدیم فضلهای بر فضلة دیگر اســت .بر این اســاس ،پدیده تعدد حال نیز در آیه به چشم
میآيد .هدف از تقدیم حال (ل َ ُك ْم) ،تصریح به این اســت که «ناقة» نشانهای مختص آنان و
در مقابل چشمانشــان است ،ازاینرو ،مجالی برای انکار و تکذیب نیست (ابوحیان:1420 ،
)92 :5؛ بنابراین ،یا آگاهی نسبت به اهمیت حال مقدم و نهایت توجه به آن موردنظر است
و یا بهقصد اختصاص ،تقدیم رخداده است .در این آیه ،میتوان قائل به هر دو مورد شد که
در صورت اجتماع دو وجه ،هیچ منافاتی میانشان نخواهد بود؛ چراکه آنچه از باب تخصیص
آمده؛ بهطور ضمنی ،داللتهای اهتمام را نیز در الیههای نهان خود داراست.

خرمشاهی :این شتر خداست که معجزهای برای شماست.
حداد عادل :اینک ماده اشتری الهی ،معجزهای برای شما.

در ترجمة فوالدوند ،مترجم با ترجمة اســلوب پیشایندســاز حال شبه جملة (ل َ ُك ْم) ،بر
صاحبحال (آية) ،داللتهای معنا خیز و موردتوجه آیه را در ســازة نشاندار برمیانگیزاند؛
ق و ســنجیده عمل نموده اســت .این
بنابراین در داللتهای معنایی تقدیم موردبحث ،موف 
موضوع ،در ترجمه خرمشــاهی ،بــا جابجایی صورت گرفتــه ،در حقیقت تقدیموتأخیر
زباناصلی لحاظ نشــده و همین لغزش ،منجر به این گردیده تغییر نقش نحوی ایجاد شود
که صحیح نیست .گرچه به نظر میرسد حال و صفت ،دارای ارزش معنایی برابر باشند اما
باید توجه نمود که حال عالوه بر توصیف صاحبحال ،قیدی برای عامل اســت ،برخالف
صفت که ارتباطی با عامل ندارد .بدین ســبب ،برخی واژگان در نقش صفت وارد میشوند
اما نمیتوانند نقش حال را پذیرا باشند (عرفه .)204/2 :1984 ،از طرف دیگر ،اهتمام مطلوب
آیه نیز محو میشود .نارســایی متن بازگردانشده در ترجمه سوم ،یا ناشی از عدم آگاهی
از نقش نحوی (ل َ ُك ْم) اســت یا ثمرة عدم شناخت ساختهای آزاد زبان فارسی که به دلیل
آرایش واژگانی سیالگون خود میتوانســت با پیشایندسازی سازة شبه جملهای (ل َ ُك ْم) بر
صاحبحال (آية) ،نارسایی موجود را بپوشاند.
شاهد مثال دیگر در این باب ،آیه ﴿ َو جا ُؤوا َعلى َق ِم ِ
يص ِه بِدَ مٍ َك ِذبٍ ﴾ (يوسف ،)18 :است.
تبیین نکات بالغی و معنایی:

یصه» به تقدیر «جاؤوا بِدَ مٍ َک ِذبٍ َع َلی َق ِم ِ
در آیة فوقَ « ،ع َلی َق ِم ِ
یص ِه» ،حال برای « َدمٍ» ،است
(عکبری ،بیتا .)209/1 :ابن عاشــور ضمن تأييد آن ،بر این باور اســت که جار و مجرور،
حالی اســت که بر صاحب خود مقدم شده (ابن عاشور ،بیتا .)36/12 :فراهنجار تقدیم در
این آیه ،ذهن مخاطب را به این نکته معطوف میدارد که مدعای برادران یوسف (ع) کام ً
ال
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دروغین و بهدوراز حقانیت است .ازاینرو ،وجود حرف جر ( َع َلی) با داللت استعالیی خود،
گواهی اســت راستین بر این موضوع که خون ،بعدا ً روی پیراهن یوسف (ع) قرار دادهشده
و از ابتدا روی آن نبوده و با آن آمیخته نشده است .ظرافتهای موجود در این نکته ،انگیزه
بالغــی عدول هنجارگریز تقدیم حال بر صاحب خود در زبان معیار اســت .همچنین ،اگر
« َع َلی َق ِم ِ
یصه» پس از « َدمٍ» ذکر میشــد ،در آن صورت صفت دوم آن به شمار میرفت که
علت نحوی تقدیم حال بر صاحبش اســت و تقدیر عبارت چنین میشــد ...« :بِدَ مٍ َک ِذ ٍ
ب
ُ
ســکوبٍ َع َلی َق ِم ِ
یص ِه» ،یعنی :خونی دروغین که بر پیراهن او ریخته شــده است .در این
َم
صورت توجه از « َق ِمیص» به سمت « َدم» میرفت و به خاطر اینکه اهتمام نسبت به «قمیص»
است ،با حقیقت امر ناسازگار میشد؛ بنابراین ،با حرف جر « َعلی» که داللت بر دروغ بودن
سخن برادران یوسف (ع) دارد ،مقدم شده است.
ارزیابی ترجمهها:

فوالدوند :و پیراهنش را [آغشته] به خونی دروغین آوردند.

خرمشاهی :و بر پیراهنش خـونی دروغین آوردنـد.

حداد عادل :و بر پیراهنش خونی دروغین آوردند.
دقّــت نظر در ترجمه فوالدوند ،حاکی از مفعول انگاشــتن «قمیص» و فرض حال برای
شبه جملة «بِدمٍ َک ِذبٍ » است .لحاظ نمودن این موضوع ،منجر به وارونگی نقش و خطا در
بازگردان ظرافتهای موجود در متن اصلی شــده اســت .توجه به این نکته ضروری است
که فعل جمله ،متعدی بهواســطه حرف جر باء و عامل نصب واژه « َدم» بهعنوان مفعول به
(صاحبحال) است؛ بنابراین ،برجستهسازی نشانة جعلی خون از سوی برادران یوسف (ع)
بــرای اثبات ادعای واهی خود ،موردنظر پروردگار حکیم بوده اســت .این ظرافت بالغی-
معنایی ،در ترجمة فوالدوند نادیده انگاشــته شده ،نگاه مخاطب بهجای اهتمام به خون ،به
پیراهن معطوف میشــود .درنهایت ،چیزی که ترجمة ایشــان را نجات میدهد؛ استفاده از
افزودة [آغشـته] ،به هنگام ترجمه حال اصلی است .همین موضوع ،نشان میدهد فوالدوند
از اینکــه جار و مجرور متعلق به حال محذوف اســت غافل نبــوده ،آن را در قالب افزوده
تفسیری لحاظ نموده است .در ترجمههای خرمشاهی و حداد عادل ،پیشایندسازی عبارت
«بر پیراهنش» ،حاکی از توجه ایشان به سبک بیانی آیه در تقدیم معنادار حال بر صاحبحال
اســت .ضمن اینکه مفعول حقیقی جمله نیز در جای خود بهدرســتی بازگردان شده است.
این موضوع ،رجحان دو ترجمة پیشگفته را در بازگردان این آیه بر فوالدوند نشان میدهد.
ناگفته نماند کــه کدگذاری و نکره آوردن واژه «دمٍ» و بازتاب صحیح آن بهصورت اســم
ناشــناس در ترجمههای فوق ،خود بهتنهایی حکایت از دروغین و ساختگی بودن آن خون
دارد.
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بر اساس اصول و مبانی نحوی ،تقدیم حال بر عامل از نوع «تقدیم ما حقه التأخیر» است
که در علوم ادبی بیشتر موردتوجه قرار دارد .توجه به این نکته ،سبب شکلگیری نوعی قصر
و اهتمام در کالم میشود که از مزایای آن ،میتوان بهوضوح معنا و تحسین و زیبایی کالم
اشاره نمود (حسینی 182 :1386 ،و  .)304درواقع ،تقدیم از چهار حالت خارج نیست :اول
آنکه باعث معناافزایی و تحسین لفظی کالم میگردد که هدف نهایی بالغت است .دوم اینکه
صرف ًا منجر به افزایش معنا میشود .در حالت سوم ،هر دو وجه تقدیموتأخیر کام ً
ال برابری
دارند و مزیت یکی بر دیگری ،مالک واقع نمیشــود؛ اما حالت چهارم ،موجب پیچیدگی
لفظی و اخالل در معنا و تزلزل آن میشود (المسیری.)44-43 :2005 ،

در فرایند تقدیم حال بر عامل ،نوع عامل ،مهم و تأثیرگذار اســت .درصورتیکه عامل
لفظی (فعل یا شــبه فعل) باشــد ،این امر جایز است؛ اما اگر عامل معنوی (ظرف ،جار و
مجرور ،حرف ندا ،اســم اشاره و  )...باشد ،به دلیل ضعف عامل ،تقدیم حال بر آن جایز
نیســت .این موضــوع ،همچنین در باب جمله حالیه همراه با واو نیز صادق اســت (ابن
عقیل .)589-587/1 :1387 ،در زیر ،به واکاوی نمونههایی در ترجمههای فارسی خواهیم
پرداخت.

 یسراف همجرت هس رد نآ باتزاب و ینآرق لاح میدقت راجنهارف ییانعم یاهتلالد

 .2-5تقدیم حال بر عامل

 .1-2-5حال مفرد

از شــواهد این نوع حال که با عدول معنایی -بالغی بر عامل خود مقدم شــده ،آیه ﴿ َو ما
َقدَ روا ا َ ّلل حقَّ َقدْ رِه ِ و ْ َ
ال ْر ُ
ض َج ِميع ًا َقبْ َضتُ ُه يَ ْو َم اَلْقِيا َم ِة ( ﴾...زمر )67 :را باید ذکر نمود.
َ
َ
ُ
تبیین نکات بالغی و معنایی:

ُ
«األرض» است (عکبری ،بیتا .)332/1 :عامل این حال،
«ج ِمیع ًا» حال برای
در این آیهَ ،
یعنی شــبه فعل « َق َ
بضتُ ُه» ،در معنای عبارت «یَقب ِ ُضها» بهکاررفته است .در حقیقت ،حال بر
ُ
(األرض) اســت مقدم شــده؛ اما حقیقت ًا انگیزه این تقدیم
عاملی که خود خبر برای مبتدا
چیست؟ در پاسخ باید عنوان کرد که صاحبحال (مبتدا) که مفهوم تأکید را با خود دارد،
کانــون توجه و موردنظــر متکلم تبارک قرارگرفته تا نهایت اهتمام به «األرض» رســانده
شــود« .زمخشری» در تفسیر آیه معتقد اســت که« :چون جایگاه سخن ،تفخیم و بزرگ
شــمردن مرتبة پروردگار است ،اقتضای حال اینگونه است که سخن با مبالغه بیان شود.
ازاینرو« ،األرض» مقدم شــده تا برساند که خبر (یکسره در قبضه [قدرت] اوست) برای
تمام زمینها صدق میکند» (زمخشــری .)144/4 :1407 ،از شــأن آیه چنین برمیآید که
دلیل تقدیم ،همراه نمودن حال با صاحبش برای ارتباط بیشتر و تقویت داللت بر عظمت
و تجلیل مقام الهی نیز باشد.
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ارزیابی ترجمهها:

فوالدونــد :و خدا را آنچنانکه باید به بزرگی نشــناختهاند و حالآنکه روز قیامت زمین
یکسره در قبضه [قدرت] اوست.
خرمشــاهی :و خداوند را چنانکه سزاوار قدر اوست ارج ننهادند ،حالآنکه سراسر زمین
در روز قیامت در قبضه قدرت اوست.
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حداد عادل :و بزرگی خدای را ،چنانکه شایسته بزرگی اوست ،نشناختند و زمین در روز
قیامت ،یکپارچه ،در ید قدرت اوست.

در ترجمــه فوالدوند و حداد عادل ،حال درســت پس از صاحبحــال و قبل از عامل
( َق َ
بضتُ ُه) قرارگرفته و این توجه به محل استقرار واژگان و علت تقدیم حال بر عامل ،بازتاب
آن در ترجمه فارســی آیه را ممکن ساخته است .شــاید در نگاه اول به ترجمه خرمشاهی
اشکال خاصی مشاهده نشود ،اما با توجه به کاربرد صفت مبهم یا تأکیدی در ترکیب «سراسر
زمین» ،تعادل بالغی موردنظر نادیده انگاشته شده است .همچنین با توجه به اینکه «جمیع ًا»
حال مؤکد صاحبحال (األرض) است ،عبارت معادل و برابر نهاد حال ،تأکید موردنظر در
ترجمه خرمشــاهی را کمرنگ میســازد .توجه به این نکته ضروری است که معموالً واژه
«جمیع ًا» در نقش حال ،بهصورت قید ســاده ترجمه میشــود و قیدهای فارسی معادل آن،
مانند؛ همه ،همگی ،بهتمامی و موارد مشــابه ،باید پس از صاحبحال آورده شوند (قلیزاده،
 .)76 :1380لذا ،ترجمه فوالدوند و حداد عادل ،ضمن حفظ ساختار زبان مبدأ ،وجه تأکیدی
حال را نیز موردتوجه قرار داده است .نیز باید عنوان کرد که ترجمة فوالدوند به خاطر به کار
رفتن حال (یکســره) بالفاصله پس از صاحبحال خود (زمین) ،از ظرافت و دقّت بیشتری
نسبت به ترجمة حداد عادل برخوردار است.
 .3-5تقدیم حال بر صاحبحال و عامل

این نوع تقدیم ،گویاترین شــکل تقدیم حال برای اظهار نهایت توجه به آن است .بسامد
این گونة حال فراوان و به دو دستة تقدیم واجب و جایز قابلتقسیم است.
 .1-3-5تقدیم واجب

بهطور مشخص ،مواردی که حال صدارتطلب است را باید در زمره تقدیم واجب حال
به شــمار آورد .واژگانی همانند « َک َ
یف» و «أن ّی» که بســامد فراوانی در قرآن کریم دارند ،از
این دســته هستند .واژه « َک َ
یف»  83بار و واژه «أن ّی»  28بار ،جز در مواردی اندک ،بیشتر در
نقش حال بهکاررفتهاند .ذکر این نکته نیز ضروری مینماید که واژة «أن ّی» ،درصورتیکه به
معنای « َک َ
یف» بکار رفته باشــد؛ بهعنوان حال شناخته میشود (مصطفوی)168/1 :1368 ،؛
أین» ،نیز بهکاررفته است.
زیرا درآیات الهی ،این واژه در معانی دیگری ،مانند؛ « َمتی» و «مِن َ
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تبیین نکات بالغی و معنایی:

َ
«کیف» حال اســت و عامل آن ،فعل «تَک ُف ُرونَ » .صاحبحال نیز ضمیر فاعلی
در این آیه
َ
«کیف» ،بر صاحب و عامل خود مقدم شده است .با
«واو» اســت .بهطور مشــخص ،حال
توجه به اینکه سیاق آیه ،اقتضای توبیخ و تقریع و انکار است ،تقدیر آیه چنین خواهد شد:
رین تَکفُرونَ (ابن عطیه .)113/1 :1422 ،ازاینرو ،اگر انگیزه خاصی
دین تَکفُرونَ  ،أَ ُمن ِک َ
أَجا ِح َ
رین» بیان میشد.
ین» یا «أتَکفُرونَ ُمن ِک َ
در تقدیم حال نبود؛ آیه به شــکل« :أَتَکفُرونَ جا ِح ِد َ
برای پی بردن و دریافت انگیزهها و اغراض این تقدیم ،توجه به همنشــینی همزه استفهام
باحال و عامل راهگشاســت .در حقیقت ،عامل اصلی تقدیم حال ،صدارتطلب بودن آن
اســت که این موضوع و همچنین مجاورت همزه اســتفهام ،باعث شده تا حال ،در کانون
َ
«کیف» ،در تمام مواردی که حال
انکار جمله قرار گیرد .ناگفته نماند که عبارت اســتفهامی
واقعشده ،در مقام توبیخ و انکار است.

 یسراف همجرت هس رد نآ باتزاب و ینآرق لاح میدقت راجنهارف ییانعم یاهتلالد

از شــواهد قرآنی تقدیم واجب حال بر عامل و صاحبحال میتوان به آیه مبارکهَ ﴿ :كيْ َ
ف
ت َْك ُف ُرونَ ب ِ ّ
الل َو ُكنْتُ ْم أَ ْموات ًا َف َأ ْحيا ُك ْم ( ﴾...بقره ،)28 :2 :اشاره نمود.

ارزیابی ترجمهها:

فوالدوند :چگونه خدا را منکرید؟ باآنکه مردگانی بودید و شما را زنده کرد.

خرمشــاهی :چگونه به خداوند کفر میورزید ،حالآنکه بیجان بودید و او به شما جان
بخشید.

حداد عادل :چگونه به خدا کافر میشــوید ،حالآنکه مردگانی بودید و او شــما را زنده
گردانید.
ازآنجاکه کلمات پرسشــی فارســی ،همچون همتایان خود در زبان عربی ،صدارتطلب
هســتند؛ بازتاب و برگردان آنها ،چندان دشوار به نظر نمیآید؛ بنابراین ،مالحظه میشود
َ
(کیف) ،بهصورت ساخت پیشایندساز (چگونه) ،در عبارت بازگردان شده
که ترجمه حال
بهکاررفته است .همچنین در ترجمههای پیشگفته ،شیوه «باآنکه  »...و «حالآنکه  ،»...معادل
ترجمه واو حالیه در ادامه بازگردان آيه ،کام ً
ال مناســب است و اگر بهجای آن از «واو قید»
یا «واو حالیه فارســی» (خیامپور 1344 ،ش ،)182 :اســتفاده میشد ،به جهت تکرار آن در
آیه بعد که صرف ًا واو عطف اســت ،نوعی ابهام در نوع دو واو و گونهای تکرار ماللآور در
ساخت جمله شکل میگرفت.
َ
«کیف» با «أن ّی» در همان معنا همراه
از دیگر شواهد ،آیه  75سوره مبارکه مائده میباشد که
ف نُبَيِّ ُن ل َ ُه ُم ا َ ْل ِ
شده است﴿ :اُن ْ ُظ ْر َكيْ َ
يات ث ُ َّم ان ْ ُظ ْر أَن ّى يُؤْ َف ُكونَ ﴾.
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عامــل حال اول ( َک َ
یف)« ،نُبَيِّ ُن» و عامل حال دوم (أَن ّى)« ،يُؤْ َف ُكونَ » اســت .هر دو حال،
به خاطر صدارتطلب بودن ،بر عامل و صاحب خود مقدم شــدهاند .ظاهر امر ،گویای این
اســت که آیه ،حاوی دو نوع تعجب اســت و وقوع حرف عطف (ث ُ َّم) میان آن دو« ،یعنی
اینکه آیات الهی به طرز شگفتی برای ایشان تبیین شد و رویگردانی آنان از این امر ،موجب
شــگفتی بیشتر است» (زمخشری)665/1 :1407 ،؛ چراکه تکرار نیز بیانگر مبالغه در تعجب
اســت (آلوسی .)374/3 :1415 ،ا ّما در حقیقت ،بیان دهشتآمیز آیه ،باعث شده تا بهگزین
شــدن عبارت پرسشــی «أن ّی» که مفهومی فراتر از « َک َ
یف» را القا میکند ،مراتب دهشت و
تعجــب مطلوب آیه را افزونترنماید و تقدیم حال ،باعث شــده تا کانون تعجب متکلم و
توجه مخاطب قرار گیرد.
ارزیابی ترجمهها:

فوالدوند :بنگر چگونه آیات [خود] را برای آنان توضیح میدهیم؛ سپس ببین چگونه [از
حقیقت] دور میافتند.

خرمشــاهی :بنگر که آیات خود را چگونه برای آنان روشن میسازیم و بازبنگر چگونه
رویگردان میشوند.
حداد عادل :ببین چگونه آیات (خود) را بر ایشان روشن میسازیم و آنگاه ببین که تا کی
از حق روی برمیتابند.

برگردان اینگونه آیات ،با در نظر گرفتن خاصیت صدرنشــینی واژگان استفهامی ،آسان
مینماید .باوجوداین ،در ترجمه خرمشاهی ،تقدیم مفعول (آيات) بر اسم استفهام (چگونه)
در پارهگفتار (بنگر که آیات خود را چگونه برای آنان روشــن میسازیم) ،موجب تضعیف
داللتهای ســاخت پیشــایندی جمله و همینطور ،کمتوجهی به حال گردیده است .این
موضوع در دو ترجمة فوالدوند و حداد عادل بهدرســتی رعایت شده است .در پایان ،باید
َ
«کیف» ،هنگامیکه در نقــش حال در جمله ظاهر
گفــت که برای بازگردان فارســی واژه
ی همچون؛ «چگونه ،چه سان ،چطور» مطلوب است.
میشود ،برابرنهادهای پرسش 
 .2-3-5تقدیم جائز

گاهی اوقات ،تقدیم حال بر صاحب و عامل خود ،جایز است که به بررسی گونههای آن
پرداخته خواهد شد.
 .1-2-3-5حال مفرد

تقدیم حال مفرد بر صاحب و عامل خود بســامد فراوانی دارد و آیه ﴿ َجنّ ِ
ات َعدْ ٍن ُم َفت ََّح ًة
60

تبیین نکات بالغی و معنایی:

يــن» حال برای ضمیر عامل (يَدْ ُعونَ ) و به خاطر رعایت فواصل آیات ،بر عامل و
« ُم َّت ِكئ ِ َ
صاحب خود پیشــی گرفته است (آلوسی .)204/12 :1415 ،این توجیه ،بیش از آنکه جنبه
معنایی داشته باشد؛ جنبه لفظی دارد .از سیاق آیه چنین برمیآید که انگیزة این تقدیم عدول
گرا ،توجه به امر تکریم و تعظیم اهل بهشــت اســت .ازاینرو ،خداوند متعال برای تحقق
این تکریم ،پارسایان بهشت را بر اورنگهای راحتآسای خود تصویر میکند که در همان
حالت تکیه ،نعمتهای گوارا و تما م ناشدنی بهشتی را در جنات عدن خویش میطلبند.

 یسراف همجرت هس رد نآ باتزاب و ینآرق لاح میدقت راجنهارف ییانعم یاهتلالد

يرة ٍ َو َشــرابٍ ﴾ (ص ،)51-50 :از شــواهد
واب * ُم َّت ِكئ ِ َ
ل َ ُه ُم ا َ ْ َلب ْ ُ
ين فِيها يَدْ ُعونَ فِيها بِفاكِ َه ٍة َكث ِ َ
جواز تقدیم است.

ارزیابی ترجمهها:

فوالدوند :باغهای همیشــگی درحالیکه درهای [آنها] برایشان گشوده است * در آنجا
تکیه میزنند [و] میوههای فراوان و نوشیدنی در آنجا طلب میکنند.

خرمشاهی :بهشــتهای عدن که درهایش برای ایشان گشوده است * در آنجا تکیه [بر
اورنگها] زدگانند ،در آنجا میوههای بسیار و نوشیدنی [ها] میطلبند.

حداد عادل :که بهشتهایی است جاودان ،با درهایی گشوده بر آنان * آنجا (بر تختها)
تکیه زنند و میوههای فراوان و نوشیدنی طلب کنند.
ازآنجاکه حال نخست ( ُم َفت ََّح ًة) از نوع سببی و صاحبحال آن واژه «أبواب» است ،تقدیم
آن متناســب با اصل این نوع حال است .همچنین ،کاربرد حرف عطف «که» بهجای الگوی
کلیشهای «درحالیکه  »...گویاتر و مختصرتر است ،نکتهای که ترجمه خرمشاهی را مناسبتر
از ترجمه فوالدوند نشان میدهد .از سویی ،ترجمه خرمشاهی که حال دوم را دقیق ًا مطابق
با ساختار صرفی آن بازتاب داده ،به ترجمه تحتاللفظی میگراید و از شیوایی الزم به دور
اســت .ضمن اینکه حداد عادل نیز با الگوی «حرفاضافه  +متمم» ،جایگزین مناسبی برای
ين) ،باید
رعایت لطافت موردنظر در یک ترجمه ادبی داشته است .در مورد حال دوم ( ُم َّت ِكئ ِ َ
گفت که ساخت پیشایندساز حال ،احترام و گرامیداشت اهل بهشت که در ضمن حال وجود
دارد را به مخاطبان القامیکند و توجه و شــوق آنان را برمیانگیزد .بیان نعمتهای بهشتی
در پی عامل ،مؤید همین نکته بالغی است؛ بنابراین ،ترجمه پیشنهادی متناسب با الگوهای
زبان معیار را اینگونه میتوان عرضه داشت:

ترجمه پیشنهادی :باغهای (بهشت) جاودانه با درهای گشوده بر آنان (بهشتیان) که تکیه
زده (بر تخت) ،میوههای بسیار و نوشیدنی طلب میکنند.
از نمونههای دیگر ،جواز تقدیم حال مفرد در قرآن کریم ،آیه مبارکه﴿ :خُ َّشــع ًا أَبْصا ُر ُه ْم
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يَخْ ُر ُجونَ م ِ َن ا َ ْ َل ْج ِ
داث َك َأنَّ ُه ْم َجرا ٌد ُمنْتَ ِش ٌر﴾ (قمر ،)7 :است.
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«خُ َّشــع ًا أَبْصا ُر ُه ْم» حال برای فاعل «يَخْ ُر ُجونَ » و به معنای «یَخرجونَ مِن األجداث أي
القبور أذل ّ ًة أبصارهم من شدة الهول» است که علت تقدیم نیز متصرف بودن عامل و اهتمام
به حال اســت (آلوسی .)79/14 :1415 ،متصرف بودن عامل ،علت نحوی تقدیم و اهتمام،
علت بالغی آن اســت .سیاق آیه نشانگر ارعاب و هراس موجود در هنگامه هولناک قیامت
اســت .ازاینرو ،برای همراهی با آن صحنههای خوف انگیز ،توجه به تصویر خواری مردم
و همچنین بیان شــدت ترس و هراس آنان ،اسلوب پیشایندساز حال «خُ َّشع ًا أَبْصا ُر ُه ْم» بر
عامل و صاحب خود مقدم شــده است تا نمایانگر اوج ترس ،دلهره و خشوع انسان در آن
عرصه باشــد .از سویی ،سازة پیشایندساز حال در آیه مذکور ،متضمن داللتهای کنایی نیز
هســت؛ چراکه نشانههای ذلت کافران و عزت مؤمنان ،هر دو ،در چشمشان هویدا میشود
(زمخشــری .)432/4 :1407 ،در حقیقت ،مؤمنان در دنیا و از ســر صدق و ایمان و نقوی،
دیدگانــی خاشــع دارند و کافران در آخرت ،از بیم و هــراس و ذلت ،این گونهاند .پس از
رهگــذر فراهنجار تقدیم ،معنای اضافی و مدلو ل کنایهوار کالم نیز بیشــتر تقویت و تأکید
میگردد.
ارزیابی ترجمهها:

فوالدوند :درحالیکه دیدگان خود را فروهشــتهاند ،چون ملخهای پراکنده از گورها [ی
خود] برمیآیند.
خرمشاهی :درحالیکه دیدگانشان را فرو داشتهاند ،از گورها بیرون آیند ،گویی که ملخهای
پراکندهاند.

حداد عادل( :آن روز) با چشــمانی به زیر دوختهشده ،چونان ملخهایی پراکنده ،از گورها
بیرون آیند.
نکت ه دو ترجمه نخست این است که معادلسازی حال مفرد با یک عبارت قیدی فارسی
بهتر از آوردن معادل جمله ،آنهم با الگوی «درحالیکه  »...اســت؛ چراکه منجر به بســط
واژگانیشده ،از اصل خود که یک واژه است فاصله میگیرد .دراینبین ،حداد عادل معادل
مناســبتری را برگزیده که یک عبارت قیدی یا جملهواره اســت .به هر صورت ،ترکیبی
از ترجمههای فوق که جانب اختصار و تعادل واژگانی را نیز رعایت کرده باشــد پیشــنهاد
میشود:
ترجمه پیشنهادی :با دیدگان فروهشته ،از گورها بیرون آیند ،گویی که ملخهای پراکندهاند.
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 .2-2-3-5حال شبه جمله (جار و مجرور)

تبیین نکات بالغی و معنایی:
در ایــن آیه دو حال (بِال ْ َح ِّق) ،در قالب جار و مجــرور ،بر عامل و صاحبحال ،یعنی؛
«أَن ْ َزلْنا ُه» و «ن َ َز َل» ،مقدم شدهاند (عکبری ،بیتا )242 :1 :که به نظر میرسد علت تقدیم ،قصر
و اختصاص باشد و بهقصد اتمام تحدی ،چنانکه ابن عاشور گوید« :و تقدیم الجار والمجرور
في الموضعین علی عامله للقصر ر ّدا ً علی المنکرین الذین ادعوا أنه أساطیر األولین ،أو سحر
مبین ،أو نحو ذلک» (ابن عاشــور ،بیتا .)180 :14 :در این آیه قصر به شیوه «تقدیم ما حقه
التأخیر» رخداده و درواقع ،قصر ،خود حامل معنای تأکید و از شــیوههای ابراز آن است .لذا
غرض از تقدیم حال را میتوان اهتمام و تأکید بر آن دانست.

 یسراف همجرت هس رد نآ باتزاب و ینآرق لاح میدقت راجنهارف ییانعم یاهتلالد

تقدیم حال شبه جمله ،از گونههای جواز تقدیم حال بر صاحب و عامل است .از شواهد
آن میتوان به آیه  105سوره مبارکه إسراءَ ﴿ :و بِال ْ َح ِّق أَن ْ َزلْنا ُه َو بِال ْ َح ِّق ن َ َز َل  ﴾...اشاره نمود.

ارزیابی ترجمهها:

فوالدوند :و آن [قرآن] را بهحق فرود آوردیم و بهحق فرود آمد.

خرمشاهی :و آن را بهحق فرو فرستادیم و بهحق همفرود آمد.
حداد عادل :و قرآن را بهحق نازل کردهایم و بهحق نازلشده.

از توضیحات پیشــین چنین برمیآید که با توجه به تقدیم حال بر عامل و صاحبحال،
بهتر است در ترجمه فارسی نیز با ترجمه تحتاللفظی و البته متناسب با شرایط جمله ،همان
تقدیم صورت گیرد تا معنای موردنظر به نحوی ملموستر منتقل شــود؛ چه آنکه این کار
ناهنجاری ادبی و ترجمهای در پی نخواهد داشت .پس پیشنهاد میشود که قید «بهحق» در
ابتدای کالم قرار گیرد:
ترجمه پیشنهادی :بهحق آن را نازل کردیم و بهحق هم نازل شد.

درواقع آوردن صاحبحال در آغاز ترجمه ،آنگونه که مترجمان موردنظر عمل نمودهاند،
موجب میشود تا معنای حاصل از تقدیم حال؛ یعنی اهتمام و قصر و تأکید بر حقانیت کتاب
آسمانی ،بهطور شایسته درک نشود که این خود ناشی از عدم توجه ایشان به معنای حاصل
از جابجایی رخداده در اجزای کالم الهی است.

نتیجه

یافتههای پژوهش نشانگر این است که:

 -1فراهنجار آشنازدايانة پیشایندساز حال ،از پُرتکرارترین پدیدههای زبانی در قرآن کریم
است که بیشتر در دو سطح حال مفرد و حال شبه جمله رخداده است.
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 -2سازة پیشایندســاز حال ،با توجه به سیاق آیات ،میتواند به علل گوناگونی ازجمله:
اختصاص ،اهتمام و توجه ،تأکید و تقویت ،تشــویق ،تصویر حالت ،کمال اهتمام به شأن و
مقــام الهی ،تقویت داللت ،صدارتطلبی حال ،کنایه ،تعظیم ،واقعشــدن در کانون انکار یا
تعجب ،افزایش تعجب ،داللت بر حال بودن و نه صفت بودن ،رعایت فواصل قرآنی ،تکریم،
متصرف بودن عامل ،تصویرسازی ،قصر ،تقدیم بنابر اصل ترتیب وجودی و غیره باشد که
در تقدیم حال بر عامل و یا صاحبحال نمود مییابد .در حقيقت ،اهمیتی که منجر به تقدیم
میشود نسبی اســت و تابع شرایط جمله و مقتضای حال و باید نگریست که درآیات چه
چیزی محوریت دارد تا همین نکته ،رهنمودی جهت درک علل تقدیم باشد.

 -3در بعد ترجمه نیز باید گفت که برترین الگوهای زبانی و برابرنهادهای داللت ساز و
متناسب فارسی آن در این عدول هنجارگریزانه و برجستهساز متن ،به ترتیب و بهطور نسبی،
در ترجمههای حداد عادل ،فوالدوند و خرمشــاهی ،لحاظ گردیده اســت .ترتیب نشاندار
سازهها در ســاختمان جمالت زبان فارسی که با پیشایندسازی صورت میگیرد؛ نسبت به
همتایان بینشــا ن خود که هیچ عدولی در ســاختمان آنها رخ نداده؛ از بار معنایی باالتری
برخوردار بوده و به لحاظ شکلی و مفهومی نیز ،بسیار پیچیدهتر و دیریابتر هستند .آگاهی و
اشراف به ساختهای نشاندار و عدول گرا و نیز بالغت و دستور فارسی و صورت و معنای
زبانی آن ،برآیند ترجمه و تولید داللتهای معنایی را ،بســیار ملموستر و سنجشپذیرتر
میسازد و توجه به ژرفساخت و الیههای پنهان یک پارهگفتار ،بهترین مالک و دقیقترین
ســنجه برای ارزیابی و ارزشگذاری یک متن ترجمهشده از زبان مبدأ به زبان مقصد است
که از ورود و بازتولید ساختهای بیگانه و نارسا در زبان مقصد نیز جلوگیری مینماید.
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