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چکیده
اهمیت آرایش اجزای جمله و نظم داللت خیز متن قرآن کریم، بر کســی پوشیده نیست 
و غالبــاً، دریافت الیه های معنایی و ژرف ســاخت آیات، در گرِو فهم زیباشــناختی و معنا 
محور این اصل اســت. گاهی نیز، به فراخور مدلول های معنایی- بالغی، مهندسی چیدمان 
کالم، از هنجارهــای زبانی گذر می کند. حــال، از مهم ترین پدیده های 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 می کند که در صورت عدم 
جابجایی، آن مفهوم حاصل نخواهد شــد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی، به 
بررســی گونه های تقدیم حال در قرآن و بازنمود آن در ســه ترجمه  فارسی پرداخته است. 
بر اساس نتایج پژوهش، فراهنجار آشنازدایانة تقدیم حال، یکی از پُربسامدترین پدیده های 
زبانی درآیات الهی است که غالباً در دو سطح حال مفرد و حال شبه جمله به کاررفته است. 
این عدول برجسته ساز متن، بیشتر به انگیزة تعمیم، اختصاص و ترغیب مخاطب رخ داده که 
برابرنهادهای داللت ساز فارســی آن، به ترتیب و به طور نسبی، در ترجمه های حداد عادل، 

فوالدوند و خرمشاهی، رعایت شده است.
واژگان کلیدی: فراهنجار تقدیم، ترجمه قرآن، حال.
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فسر 1- مقدمه
اهمیّت دانش ترجمه، در حوزه های گوناگون علم بر هیچ کس پوشــیده نیســت. سرعت 
فزاینده رشــد علوم مختلف، سبب شــده تا بهره گیری بهینه از آن ها، مرهون خامة توانمند 
مترجمانی باشــد که به ترجمة متون همت می گمارند. اعتبار و درجة دشــواری این دانش، 
به ویژه در حیطة متون مقدس، فراتر از دیگر گستره هاست و خسارت نارسایی و نامفهومی 
ترجمة آن متون، به مراتب بیشــتر و باالتر. قرآن کریم معجزه ای  جاویدان اســت که عالوه 
بر تبیین مضامین واالی آســمانی، به واســطة ادبیات بی بدیل خود، از همان آغاز نزول، بر 
ســتیغ شکوهناک ادب، جلوه گری کرده اســت. این کتاب مقدس، با هندسة منحصربه فرد، 
آرایش مثال زدنی ترکیب ها و واژه گزینی در باالترین ســطح دقّت لفظی و معنایی، همواره 
هماوردطلــب مدعیان فصاحت و بالغت بوده، مدلول های معنایــی قرآن را در اوج کمال 
قرار داده اســت. گرچه ظرافت و باریک بینی منحصربه فــرد آیات الهی، دریافت و انتخاب 
برابرنهادهای مناسب را دشوار و در بعضی موارد، ناممکن می نماید؛ اّما مطالعه اسالیب نحوی 
و درک کارکردهای بالغی مطلوب آن ها، می تواند رهیافتی نو در حوزة ترجمة قرآن به همراه 
داشته باشد. اسلوب حال، یکی از اسالیب پربسامد قرآنی است که گاهی عدول زبانی در آن 

رخ داده، با هنجارگریزی سعی در برساختن مفاهیمی واال برای مخاطب دارد.
فراهنجار تقدیم، از شاخص ترین پدیده های زبانی اسلوب حال، مایة برجستگی و تشّخص 
کالم می شود. این اسلوب، حامل انگیزه، پیام و ظرافت خاصی است که فهم و دریافت آن، 
می تواند توانش ارائة ترجمه ای 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، ترجمه های فوالدوند، خرمشاهی و حداد عادل از میان 
ترجمه های ادبی قرآن، انتخاب شدند که به لحاظ اسلوب ترجمه و رسایی و شیوایی آن، به 
ادبی بودن نزدیک ترند و رعایت نکات و کارکردهای بالغی آیات در ترجمه ایشــان بیشتر 
نمود داشــته است. نیز این نوشــتار، به تحلیل و بررسی تغییراتی می پردازد که در الیه های 
مختلف معنایی و شــکل گیری یک ساخت پیشایندســاز شده در فرایند ترجمه از عربی به 

فارسی رخ می دهد.

2- پیشینه پژوهش
دربارة اســلوب تقدیم در قرآن کریم، پژوهش هایی صورت پذیرفته که به بعضی از آن ها 

اشاره می شود:
در مقاله  »معانی تقدیم وتأخیر ســاختارهای متشــابه قرآن با تکیه بر تفاسیر مجمع البیان، 
المیزان و نمونه«، احمدی و همــکاران )1394 ش(، وجود تقدیم وتأخیر در قرآن را، امری 
دقیق، ظریف و متناســب با حکمت الهی می دانند و معتقدند که تفسیر "المیزان" در زمینة 
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بازتاب این ظرافت ها موفق تر 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 )1395 ش(، نویسندگان معتقدند که قرآن کریم برای بیان 

معانی و افزایش تأثیرگذاری، از ابزار تعبیر تصویر مانند تقدیم مسندالیه بهره گرفته است.
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 داده ها و تطبیق آن  
تقدیم با معیار زبان مقصد و برابر نهاد فارسی آن پرداخته شده است. درواقع، مبحث تقدیم 
حــال، آثار معنایی آن و چگونگی انعکاس آن معانی در ترجمه های معاصر فارســی برای 

نخستین بار است که صورت می گیرد.

3- سؤاالت 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 داللت های حاصل از این نوع تقدیم چیست؟

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

4- ادبیات و مبانی نظری پژوهش

1-4. آرایش واژگانی زبان
مطالعة آرایش واژگانی در دانش نحو و زبان شناســی معاصر از اهمیّت بسزایی برخوردار 
اســت. هرچند در تمام زبان ها »پارامتر رده شناســی، ترتیب اصلی کلمات، ترتیب نســبی 
فاعــل )S(، مفعول )O( و فعل )V( را نســبت به یکدیگر مطالعه می کند که دارای شــش 
ترتیب منطقی SOV، SVO، OSV، OVS، VSO، VOS است« )واحدی لنگرودی، 1381: 
152(، اّمــا این ترتیب و آرایش واژگانی و ترکیب ســازه ای از زبانی به زبان دیگر متفاوت 
است. گاهی، مجموعه ای از عوامل نحوی، معنایی و کاربردشناختی باعث خروج ترکیب و 
ساختمان از نُرم معمول خود و شکل گیری صورتی معیارگریز می شود که به »سازة نشاندار« 
موسوم است. یکی از انواع این نوع سازه ها، ساخت هایی است که در آن ها پیشایندسازی یا 
تقدیم رخ داده باشد. نیز مبحث تقدیم، از مباحث مهم علم معانی است که در سطح ترکیب، 
ساختمان جمله و چگونگی هم نشینی واژگان و ارتباط آن ها در محور کالم رخ می دهد. این 
پدیده زبانی، بیش از آن که به ترکیب جمله مرتبط باشــد، یک ســبک و تکنیک ادبی بسیار 
مهم و از ابزارهای ارتباطی مؤثر به شــمار می رود. در این فرایند، متکّلم از چارچوب زبان 
عادی خارج شــده، با ارائة جمله ای با ســاختار نحوی خاص که قسمتی از آن با مالک های 
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فسر شناخته شده زبان عادی معیار مطابقت ندارد، مخاطب را متوجه نکته و معنای خاصی می کند، 
البته با لحاظ مبانی و اصولی ازجمله: وضوح و پرهیز از پیچیدگی معما گونه، ابداع و نوآوری 

و توجه به مخاطب )میر حاجی، 1390: 173(.
پدیده تقدیم وتأخیر، در زمرة برجســته ترین عناصر و مؤلفه های 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 می کند که در صورت عدم جابجایی، آن مفهوم حاصل نخواهد 
شــد. جرجانی )2007: 99( بر این باور اســت که: »وقتی معنایی اقتضایش این باشد که در 
ذهن ما ابتدا قرار گیرد؛ واجب اســت که لفظ دال بــر آن هم در گفتار ما اّول 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 زیبایی های نهفته در آن ها، از اهمیت واالیی برخوردار است؛ 
چراکه »اگر تقدیم وتأخیر در کنار آرایش الفاظ، موجب افزایش معنی شــود، به هدف نهایی 
رسیده است« )حسینی، 1386: 333(. در پرتو نظم قرآنی حاصل به هم پیوستگی خلل ناپذیر 
اجزای کالم الهی، فراهنجار تقدیم، از ادوات برجسته ســاز در اســلوب حال به شمار رفته، 
تقدیم وتأخیرها و معانی حاصل از آن ها، با الفاظ آیات و کل متن و تصاویر ارائه شــده، در 
انسجام کامل به سر می برند و حاوی داللت های معنایی متناسب با اهداف سوره ها و فضای 

حاکم بر آن ها هستند.

1-1-4. آرایش واژگانی زبان عربی و فراهنجار تقدیم
هرچند "ســیبویه" برای نخستین بار، به ارزش آرایش واژگانی در تولید معنا پرداخته اّما 
"جرجانی" اولین کسی است که آن را در قالب یک نظریه سامان بخشید. پدیده زبانی تقدیم، 
از مقوله های بنیادین درک نظریة نظم اوســت. در ســاختارها و واژگان زبان عربی می توان 
گونه های مختلف تقدیم؛ همچون تقدیم خبر بر مبتدا، تقدیم مفعول بر فاعل، تقدیم صفت 
بر موصوف، تقدیم حال بر صاحب حال، تقدیم حال بر عامل و یا هر دو را مشــاهده نمود. 
این پدیده اگر ناشی از الزامات نحوی باشد، همچون تقدیم فعل بر فاعل، خودبه خود غرض 
بالغی خاصی را در پی ندارد. باید توجه داشــت که در دستور زبان عربی، جمله به دو نوع 
اسمیه و فعلیه تقسیم شده، هرکدام دارای دو رکن اصلی هستند. البته اجزای اضافی )فضله( 
نیز، بنا به نیازها، به این دو رکن افزوده می شــوند. به هر روی، چینش این دو نوع جمله به 

شکل زیر است:
1- جمله اسمیه: مسندالیه + مسند + فضله
2- جمله فعلیه: مسند + مسندالیه + فضله

اصوالً، فضله، ازجمله قید حالت، پس از دو رکن اصلی آورده می شود، اما گاه این آرایش 
دگرگون گشــته به سبب عدول از اصل، جابجایی رخ می دهد که از هر دو دیدگاه نحوی و 
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بالغی حائز اهمیت است.
از نگاه نحویان که غالباً 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 غالباً معنای 
اهتمام و اختصاص را می رســاند، هرچند که به علل اهتمام چندان پرداخته نشــده است؛ 
دیگــری تقدیم یک لفظ بر لفظی دیگر، بدون دخالــت عامل که هر دو نوع، به کالم معنای 

جدیدی می بخشند.
جواز و وجــوب و منع تقدیم وتأخیر در نگاه نحویان، به عللــی مانند؛ ابهام در اعراب، 
صدارت طلــب بودن، حصر، تقدم و تأخر رتبــی ضمیر و مرجع آن بازمی گردد )ابن عقیل، 
1387: 1: 212-227(، ازجمله اینکه حال بر صاحب حال نکره یا مجرور به حرف جر مقدم 

شود و یا صدارت طلب بودن، باعث تقدم حال گردد )همان: 590-575(.
اما از دیدگاه اصحاب بالغت معانی ثانویه آن موارد مطرح اســت و با تکیه بر حالت های 
جواز و بیان تفاوت های هر یک ازلحاظ معناشناســی، در تالش اند تا هر عبارت را در جای 
خود به کار گرفته و کالم با مقتضای حال مطابق گردد؛ بنابراین، شــیوه اصحاب بالغت در 
تقدیم، با نگاه معناشــناختی و زیباشــناختی بوده، غالباً مبتنی بر عناصری همچون اغراض 
تقدیم و موضوعات آن اســت، اغراضی همچون اهتمام و تخصیص که تقدیم را بر تأخیر 
ترجیح می دهد 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 
تقدیم مفعوٌل به بر فعل، تقدیم ظرف، تقدیم جار و مجرور، تقدیم حال و نیز تقدیم توابع 

بر یکدیگر.
ازآنجاکه حال در زبان عربی از متعلقات مســند اســت، لذا اغــراض تقدیم آن می تواند 
همان اغراض تقدیم مســند باشــد. همچنین، چون حال نوعی خبر است، اغراض و معانی 
نهفته در تقدیم خبر را که عبارت اند از: تخصیص، افتخار، خوش بینی یا بدبینی، اختصاص 
و حصر، رعایت مشــاکله و سجع، تنبیه و آگاهی بخشی و غیره، می توان به حال نیز تسری 
داد )سامرایی، 2007 م: 1: 137-143( و یا حتی به علت اینکه حال جزء منصوبات است و 

قرابت زیادی با مفعول به دارد، علل تقدیم هر دو را نسبتاً مشترک دانست.

4-1-2. آرایش واژگانی زبان فارسی و فراهنجار تقدیم
جمله در دستور زبان فارسی، ازنظر رعایت اصل در چینش اجزا، به »مستقیم« و در صورت 
جابجایی و تقدیم وتأخیر اجزا به »مقلوب« معروف اســت، مانند: )دید موسی یک شبانی را 
به راه ...( که در نمونه مذکور، ترتیب اجزا با عدول از اصل این گونه گشته: فعل + فاعل + 
مفعول بی واسطه + مفعول باواسطه )شریعت، 1372: 389(. برای مقایسه و درک بهتر شرایط 
و امکانات دو زبان فارســی و عربی، باید گفت که در زبان فارســی، معموالً ترتیب عناصر 
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فسر ساختاری جمله منثور به اشکال زیر است:
أ- جمله فعلیه:

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

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

1- قید زمان + مسندالیه + قید مکان + قید حالت + مسند + فعل ربطی.
2- مســندالیه + قید زمان + قید حالت + مسند + فعل ربطی )قلیزاده، 1380: 197؛ ن.ک: 

خیامپور، 1344: 24؛ قریب و همکاران، 1350: 102-90(
چنانکه مالحظه می شود چینش ساختاری اجزای جمالت در زبان فارسی، متفاوت از زبان 
عربی است. درعین حال، جایگاه قید حالت همانند زبان عربی، در زبان فارسی نیز متغیر بوده، 

به گونه ای که گاهی بر عامل خود مقدم شده اما بر صاحب حال مقدم نشده است.
از طرفی، فرشــیدورد )1392: 560( ترتیب جمله فارسی را چنین بیان می کند: »مسندالیه 
+ وابســته فعل + فعل یا گروه فعلی« که منظور از وابســته فعل؛ مفعول، متمم، قید و مسند 
است. این ترتیب، شیوه رایج در جمله سازی فارسی است و چیزی به نام جمله اسمیه وجود 
ندارد و تنها درصورتی که فعل ربطی در جمله بکار رود آن را معادل جمله اسمیه می شمارند. 
چنانکه مالحظه می شود، »هنجار در جمالت فارسی آن است که مسندالیه قبل از مسند آورده 
شود اما گاه به دلیل انگیزه های بالغی، آن را مؤخر می آورند« )گلی، 1388: 64( که حصر و 
اختصاص، تأکید و مبالغه )قریب و همکاران، 1350: 111(، از مهم ترین انگیزه های آن است 
و البته غالباً در سخن منظوم چنین جمله بندی هایی با اهداف بالغی خاص شکل می گیرد. در 
آرایش واژگانی جمالت فارسی، مفعول صریح و افزوده ها پیشایند می شوند. گاهی نیز این 
فرایند، با آغازگری فعل جمله صورت می پذیرد. به عبارتی دیگر، سازة فعلی جمله برای القای 
پدیدة پیشایندی جمله، پیش گذاری می شود و »به فرایندی اطالق می شود که به موجب آن، 
فعل واژگانی یا کمکی در جمله، تحت تأثیر عواملی خاص به جایگاه آغازین بند درونه ای یا 
بند اصلی حرکت می کند« )تفکری رضایی و مغانی، 1395: 2( آن گونه که مولوی می گوید:

 دروازه بــا را بــر عشــق باز کرده بازآمــد آن مغنّی با چنگ ســاز کرده

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

کــه فخرالدین اســعد گرگانی، نام خوبی را منحصر به خود نموده اســت )گلی، 1388: 
.)65-64

در مثــال ذیل نیز، ترتیب کلمات اصلی در جملة »الف« از آرایش واژگان در جملة »ب« 
بی نشان دارتر است:

الف( معّلم دانش  آموز را دید.
ب( معّلم دید دانش  آموز را.

در جملة »ب« می تواند مراد از فراهنجار تقدیم  ســازة فعلی »دید« بر سازة »دانش  آموز«، 
تأکید و تقویت داللی عمل »دیدن« باشد، درصورتی که در جملة »الف«، تأکید بر هیچ یک از 
دو سازة اصلی »دیدن« و »دانش آموز« احساس نمی شود. لذا نظر به عدول از نُرم زبان معیار 
در جملة »ب«، این جمله نشان دار به شمار می آید و این نشان داری انگیزه ها و ظرافت هایی 

را بر ساختمان جمله افزوده است.

4-2. کارکردهای باغی فراهنجار تقدیم در قرآن کریم
تقدیم وتأخیر، از پدیده های 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 ترجمه های فارســی، امری 
چالش برانگیز اســت. این گونه مباحث، بر اســاس ظرفیت های زبانی و معنایی زبان عربی 
طراحی شــده اند که بالغت نویسان زبان فارسی نیز در مباحث نظری و کاربردی خود غالبًا 
به الگوهای این زبان گرویده، با نسخه برداری از بالغت زبان عربی، آن را برای زبان فارسی 
نیز تجویز نموده اند. این کار موجب شــده معیاری متناســب با زبان فارسی وجود نداشته 
باشد و تحمیل اصول بالغت عربی بر فارسی، عالوه بر نارسایی ها، مخاطب را نیز در دایره 
سرگردانی قرار دهد )قلیزاده، 1380: 191(. درواقع، پیاده کردن اصول بالغت عربی در زبان 
فارسی، دستیابی به تأیید مخاطب و برقراری ارتباط با او را دشوار می کند؛ چراکه در برقراری 
این ارتباط، توجه به دو جنبه ســاختاری و بالغی کالم به طور یکسان و توأمان مؤثر است، 
موضوعی که در منابع بالغت غالباً به شکلی نامنظم مطرح شده و تا حدی مغفول مانده است 

)میرباقری فرد و همکاران، 1390: 174(.
فراهنجــار تقدیم دارای کارکردهای بالغی ویژه ای اســت که در مهم ترین و بنیادی ترین 
وظیفة خود، »باعث رهایی از چارچوب های مرســوم و به دنبال آن، ظرافت متن می گردد« 
)مطلوب، 1987: 41(. به طورکلی، تقدیم درآیات قرآنی نیز به انگیزه های گوناگونی ازجمله: 
شــتاب در اظهار شادمانی و ســرور و یا اعالم خبر ناخوش، تشویق مخاطب به خبر بعد، 
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فسر لذت جویی، تبرک، تصریح به شــمول نفی یا نفی شمول، تخصیص، انکار و اظهار شگفتی، 
رعایت ترتیب وجودی، تحقیر و اهانت، افتخار، گله مندی و جلب ترحم، رعایت ترتیب یا 
لف ونشر، کاربرد صحیح واژگان در قالب صنعت مقابله، اهتمام و توجه، استهزا و تمسخر، 
بیان تدریج و درجه بندی مراتب، بیان فضیلت وبرتری و بیان حالت )المســیری، 2005 م: 
50-67(، رخ داده است. در ادامه، به واکاوی فراهنجار تقدیم در اسلوب  حال قرآنی پرداخته 

کارکردهای بالغی و بازتاب آن ها را در سه ترجمه  ادبی قرآن به بوتة نقد می سپاریم.

5- واکاوی تقدیم  در اسلوب حال قرآنی و ارزیابی ترجمه های فارسی آن
پیشایندســاز شدن حال قرآنی در سه ســطح: تقدیم حال بر صاحب حال، تقدیم حال بر 

عامل و تقدیم حال بر
صاحب حال و عامل قابل بررسی است.

5-1. تقدیم حال بر صاحب حال
علمــای نحو، اصل را بر جواز تقدیم حال بر صاحبش یــا تأخیر آن قرار داده اند. بر این 
اساس، در بســامد قابل توجهی از آیات الهی، حال از معیار خود عدول نموده بر صاحبش 
مقدم شده اســت. گویاترین  موارد آن را باید در صفاتی که بر موصوف خود مقدم شده اند  
جســتجو نمود. در ایــن موارد، صفات غالباً و در صورت عــدم وجود مانع، به عنوان حال 
شناخته می شوند )حسن، 2010: 2: 313 - 356(. این اصل هنجارگریز، انواع صفت )مفرد، 
جمله، شبه جمله( را شامل می شود. واکاوی داده های قرآنی در این زمینه، کمترین بسامد را 

برای حال مفرد و بیشترین را برای حال شبه جمله ثبت نموده است.

5-1-1. حال مفرد
نحویان، واژة »َکافًَّة« را از مواردی به شــمار می آورند که در صورت نصب، تنها در نقش 
حال ظاهر می شود )همان: 295/2(. از شواهد آن، می توان آیة ﴿َو ما أَْرَسْلناَک إاِلّ َکافًَّة لِلنّاِس 

بَِشیراً َو نَِذیراً ...﴾ )سبأ/ 28( را برشمرد.

تبیین نکات باغی و معنایی:
در این آیه، حال )َکافًَّة( بر صاحب خود )النّاِس( 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 صاحب حال مقدم می دارد )ابن عطیة، 1422: 420/4؛ 
آلوســي، 1415: 316/11(. البته انگیزة تقدیم، عالوه بر اهتمام و اختصاص، تشویق به درک 
صاحب حال نیز هســت؛ چراکه از مقدم شــدن حال، مخاطب درمی یابد که صاحب حالی 
وجود دارد که در ادامه از آن ســخن خواهد رفت، پس اشتیاق به شناخت آن صاحب حال، 
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در وجودش شکل می گیرد. بر این اساس، نوعی حصر هم از سیاق آیه استنباط می شود.
ارزیابی ترجمه ها:

فوالدوند: و ما تو را جز ]به ِسَمتِ [ بشارت گر و هشداردهنده برای تمام مردم، نفرستادیم.
خرمشاهی: و تو را جز مژده آور و هشداردهنده برای همگی مردم نفرستاده ایم.

حداد عادل: و ما تو را تنها برای آن فرستاده ایم که برای همه مردم بشارت دهنده باشی و 
بیم دهنده.

در ترجمه های فوالدوند و خرمشاهی، نه تنها به اسلوب بالغی و پیشایندساز حال توجهی 
نشــده، بلکه سازة جملة برساخته و ترجمه شده، کاماًل بی نشان و با آرایش طبیعی و مرسوم 
جمله های فارســی به کاررفته اســت. اضافه بر این، حال دوم و سوم )بَِشــیراً َو نَِذیراً(، بر 
ترجمه حال نخســت )کافة(، مقدم شــده و ترجمه حال مقدم نیز به آخر جمله منتقل شده 
است. ازاین روی، داللت های معنایی این تقدیم و جلوه بالغی موجود در آن تباه شده است. 
حــداد عادل نیز گرچه تا حدی به داللت هــای بالغی تقدیم در آیه واقف بوده اّما برگردان 
تحت اللفظــی آیه، به هیچ روی، مدلول های بالغی - معنایی موجود در ژرف ســاخت آن را 
بازتاب نداده اســت؛ چراکه او با پیش گذاری ســازة فعلی )أَْرَسْلناَک: فرستاده ایم(، بر حال 
)َکافًَّة: به تمامه(، ســاخت و آرایش واژگانی زبان فارســی را رعایت ننموده است. مترجم 
می باید برای بیان معنای مطلوب خود، از اســلوب جابجایی سازه ها و عناصر درون جمله 
اســتفاده می کرد و آرایش واژگانی زبان مقصد را نیز موردتوجه قرار می داد. از طرف دیگر، 
سبک و سیاق ترجمة حداد عادل، نوعی تعلیل را به ذهن متبادر می کند تا مدلول  معناگرای 
پیشایندساز اسلوب حال را. با توجه به موارد مذکور، ترجمه زیر برای آیه پیشنهاد می شود:

ترجمه پیشنهادی: حقیقت این است که ما تو را برای مردم، به تمامه، مژده آور و بیم دهنده 
فرستادیم.

5-1-2. حال شبه جمله
از نمونه های تقدیم این نوع حال در قرآن، می توان به آیة ﴿هِذهِ ناَقُة الَّل لَُکْم آیًَة﴾ )أعراف: 

73( اشاره نمود.

تبیین نکات باغی و معنایی:
برخی اصحاب تفســیر معتقدند که »لَُکْم ظرف مستقّر در موضع حال از »آیًَة« و در اصل 
صفتی است که بر موصوف خود مقدم شده، به حال تبدیل گردید و تقدیم آن به قصد اهتمام 
به این مطلب اســت که این نشانه و معجزه الهی، برای پاسخ به لجاجت کفار کافی است« 
)ابن عاشــور، بی تا: 8: 168(. در این عبارت قرآنی، واژة »آیة« نیز خود در نقش حال مفرد 
است، نسبت به »لَُکْم« در مقام صاحب حال قرار دارد و تقدیم حال شبه جمله بر حال مفرد، 
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فسر تقدیم فضله ای بر فضلة دیگر اســت. بر این اســاس، پدیده تعدد حال نیز در آیه به چشم 
می آید. هدف از تقدیم حال )لَُکْم(، تصریح به این اســت که »ناقة« نشانه ای مختص آنان و 
در مقابل چشمانشــان است، ازاین رو، مجالی برای انکار و تکذیب نیست )ابوحیان، 1420: 
5: 92(؛ بنابراین، یا آگاهی نسبت به اهمیت حال مقدم و نهایت توجه به آن موردنظر است 
و یا به قصد اختصاص، تقدیم رخ داده است. در این آیه، می توان قائل به هر دو مورد شد که 
در صورت اجتماع دو وجه، هیچ منافاتی میانشان نخواهد بود؛ چراکه آنچه از باب تخصیص 

آمده؛ به طور ضمنی، داللت های اهتمام را نیز در الیه های نهان خود داراست.

ارزیابی ترجمه ها:
فوالدوند: این، ماده شتر خدا برای شماست که پدیده ای شگرف است.

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

در ترجمة فوالدوند، مترجم با ترجمة اســلوب پیشایندســاز حال شبه جملة )لَُکْم(، بر 
صاحب حال )آیة(، داللت های معنا خیز و موردتوجه آیه را در ســازة نشاندار برمی انگیزاند؛ 
بنابراین در داللت های معنایی تقدیم موردبحث، موفق  و ســنجیده  عمل نموده اســت. این 
موضوع، در ترجمه خرمشــاهی، بــا جابجایی صورت گرفتــه، در حقیقت تقدیم وتأخیر 
زبان اصلی لحاظ نشــده و همین لغزش، منجر به این گردیده تغییر نقش نحوی ایجاد شود 
که صحیح نیست. گرچه به نظر می رسد حال و صفت، دارای ارزش معنایی برابر باشند اما 
باید توجه نمود که حال عالوه بر توصیف صاحب حال، قیدی برای عامل اســت، برخالف 
صفت که ارتباطی با عامل ندارد. بدین ســبب، برخی واژگان در نقش صفت وارد می شوند 
اما نمی توانند نقش حال را پذیرا باشند )عرفه، 1984: 204/2(. از طرف دیگر، اهتمام مطلوب 
آیه نیز محو می شود. نارســایی متن بازگردان  شده در ترجمه سوم، یا ناشی از عدم آگاهی 
از نقش نحوی )لَُکْم( اســت یا ثمرة عدم شناخت ساخت های آزاد زبان فارسی که به دلیل 
آرایش واژگانی سیال گون خود می توانســت با پیشایندسازی سازة شبه جمله ای )لَُکْم( بر 

صاحب حال )آیة(، نارسایی موجود را بپوشاند.
شاهد مثال دیگر در این باب، آیه ﴿َو جاُؤوا َعلی َقِمیِصهِ بَِدمٍ َکِذٍب﴾ )یوسف : 18(، است.

تبیین نکات باغی و معنایی:
در آیة فوق، »َعَلی َقِمیِصه« به تقدیر »جاؤوا بَِدمٍ َکِذٍب َعَلی َقِمیِصهِ«، حال برای »َدمٍ«، است 
)عکبری، بی تا: 209/1(. ابن عاشــور ضمن تأیید آن، بر این باور اســت که جار و مجرور، 
حالی اســت که بر صاحب خود مقدم شده )ابن عاشور، بی تا: 36/12(. فراهنجار تقدیم در 
این آیه، ذهن مخاطب را به این نکته معطوف می دارد که مدعای برادران یوسف )ع( کاماًل 
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دروغین و به دوراز حقانیت است. ازاین رو، وجود حرف جر )َعَلی( با داللت استعالیی خود، 
گواهی اســت راستین بر این موضوع که خون، بعداً روی پیراهن یوسف )ع( قرار داده شده 
و از ابتدا روی آن نبوده و با آن آمیخته نشده است. ظرافت های موجود در این نکته، انگیزه 
بالغــی عدول هنجارگریز تقدیم حال بر صاحب خود در زبان معیار اســت. همچنین، اگر 
»َعَلی َقِمیِصه« پس از »َدمٍ« ذکر می شــد، در آن صورت صفت دوم آن به شمار می رفت که 
علت نحوی تقدیم حال بر صاحبش اســت و تقدیر عبارت چنین می شــد: »... بَِدمٍ َکِذٍب 
َمســُکوٍب َعَلی َقِمیِصهِ«، یعنی: خونی دروغین که بر پیراهن او ریخته شــده است. در این 
صورت توجه از »َقِمیص« به سمت »َدم« می رفت و به خاطر اینکه اهتمام نسبت به »قمیص« 
است، با حقیقت امر ناسازگار می شد؛ بنابراین، با حرف جر »َعلی« که داللت بر دروغ بودن 

سخن برادران یوسف )ع( دارد، مقدم شده است.

ارزیابی ترجمه ها:
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 َکِذٍب« است. لحاظ نمودن این موضوع، منجر به وارونگی نقش و خطا در 
بازگردان ظرافت های موجود در متن اصلی شــده اســت. توجه به این نکته ضروری است 
که فعل جمله، متعدی به واســطه حرف جر باء و عامل نصب واژه »َدم« به عنوان مفعول به 
)صاحب حال( است؛ بنابراین، برجسته سازی 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 به جای اهتمام به خون، به 
پیراهن معطوف می شــود. درنهایت، چیزی که ترجمة ایشــان را نجات می دهد؛ استفاده از 
افزودة ]آغشـته[، به هنگام ترجمه حال اصلی است. همین موضوع، نشان می دهد فوالدوند 
از اینکــه جار و مجرور متعلق به حال محذوف اســت غافل نبــوده، آن را در قالب افزوده 
تفسیری لحاظ نموده است. در ترجمه های خرمشاهی و حداد عادل، پیشایندسازی عبارت 
»بر پیراهنش«، حاکی از توجه ایشان به سبک بیانی آیه در تقدیم معنادار حال بر صاحب حال 
اســت. ضمن اینکه مفعول حقیقی جمله نیز در جای خود به درســتی بازگردان شده است. 
این موضوع، رجحان دو ترجمة پیش گفته را در بازگردان این آیه بر فوالدوند نشان می دهد. 
ناگفته نماند کــه کدگذاری و نکره آوردن واژه »دمٍ« و بازتاب صحیح آن به صورت اســم 
ناشــناس در ترجمه های فوق، خود به تنهایی حکایت از دروغین و ساختگی بودن آن خون 

دارد.
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فسر 5-2. تقدیم حال بر عامل
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 شکل گیری نوعی قصر 
و اهتمام در کالم می شود که از مزایای آن، می توان به وضوح معنا و تحسین و زیبایی کالم 
اشاره نمود )حسینی، 1386: 182 و 304(. درواقع، تقدیم از چهار حالت خارج نیست: اول 
آن که باعث معناافزایی و تحسین لفظی کالم می گردد که هدف نهایی بالغت است. دوم اینکه 
صرفاً منجر به افزایش معنا می شود. در حالت سوم، هر دو وجه تقدیم وتأخیر کاماًل برابری 
دارند و مزیت یکی بر دیگری، مالک واقع نمی شــود؛ اما حالت چهارم، موجب پیچیدگی 

لفظی و اخالل در معنا و تزلزل آن می شود )المسیری، 2005: 44-43(.
در فرایند تقدیم حال بر عامل، نوع عامل، مهم و تأثیرگذار اســت. درصورتی که 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، 1387: 587/1-589(. در زیر، به واکاوی نمونه هایی در ترجمه های فارسی خواهیم 

پرداخت.

5-2-1. حال مفرد
از شــواهد این نوع حال که با عدول معنایی- بالغی بر عامل خود مقدم شــده، آیه ﴿َو ما 

َقَدُروا الَلَّ َحقَّ َقْدرِهِ َو اْلَْرُض َجِمیعاً َقبَْضتُُه یَْوَم اَلْقِیاَمةِ ...﴾ )زمر: 67( را باید ذکر نمود.

تبیین نکات باغی و معنایی:
در این آیه، »َجِمیعًا« حال برای »الرُض« است )عکبری، بی تا: 332/1(. عامل این حال، 
یعنی شــبه فعل »َقبَضتُُه«، در معنای عبارت »یَقبُِضها« به کاررفته است. در حقیقت، حال بر 
عاملی که خود خبر برای مبتدا )الرُض( اســت مقدم شــده؛ اما حقیقتًا انگیزه این تقدیم 
چیست؟ در پاسخ باید عنوان کرد که صاحب حال )مبتدا( که مفهوم تأکید را با خود دارد، 
کانــون توجه و موردنظــر متکلم تبارک قرارگرفته تا نهایت اهتمام به »الرض« رســانده 
شــود. »زمخشری« در تفسیر آیه معتقد اســت که: »چون جایگاه سخن، تفخیم و بزرگ 
شــمردن مرتبة پروردگار است، اقتضای حال این گونه است که سخن با مبالغه بیان شود. 
ازاین رو، »الرض« مقدم شــده تا برساند که خبر )یکسره در قبضه ]قدرت[ اوست( برای 
تمام زمین ها صدق می کند« )زمخشــری، 1407: 144/4(. از شــأن آیه چنین برمی آید 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 ترجمه ها:
فوالدونــد: و خدا را آن چنان که باید به بزرگی نشــناخته اند و حال آنکه روز قیامت زمین 

یکسره در قبضه ]قدرت[ اوست.
خرمشــاهی: و خداوند را چنانکه سزاوار قدر اوست ارج ننهادند، حال آنکه سراسر زمین 

در روز قیامت در قبضه قدرت اوست.
حداد عادل: و بزرگی خدای را، چنان که شایسته بزرگی اوست، نشناختند و زمین در روز 

قیامت، یکپارچه، در ید قدرت اوست.
در ترجمــه فوالدوند و حداد عادل، حال درســت پس از صاحب حــال و قبل از عامل 
)َقبَضتُُه( 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 »جمیعاً« 
حال مؤکد صاحب حال )الرض( است، عبارت معادل و برابر نهاد حال، تأکید موردنظر در 
ترجمه خرمشــاهی را کم رنگ می ســازد. توجه به این نکته ضروری است که معموالً واژه 
»جمیعاً« در نقش حال، به صورت قید ســاده ترجمه می شــود و قید های فارسی معادل آن، 
مانند؛ همه، همگی، به تمامی و موارد مشــابه، باید پس از صاحب حال آورده شوند )قلیزاده، 
1380: 76(. لذا، 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 صاحب حال خود )زمین(، از ظرافت و دقّت بیشتری 

نسبت به ترجمة حداد عادل برخوردار است.

5-3. تقدیم حال بر صاحب حال 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 قابل تقسیم است.

5-3-1. تقدیم واجب
به طور مشخص، مواردی که حال صدارت طلب است را باید در زمره تقدیم واجب حال 
به شــمار آورد. واژگانی همانند »َکیَف« و »أنّی« که بســامد فراوانی در قرآن کریم دارند، از 
این دســته هستند. واژه »َکیَف« 83 بار و واژه »أنّی« 28 بار، جز در مواردی اندک، بیشتر در 
نقش حال به کاررفته اند. ذکر این نکته نیز ضروری می نماید که واژة »أنّی«، درصورتی که به 
معنای »َکیَف« بکار رفته باشــد؛ به عنوان حال شناخته می شود )مصطفوی، 1368: 168/1(؛ 
زیرا درآیات الهی، این واژه در معانی دیگری، مانند؛ »َمتی« و »مِن أیَن«، نیز به کاررفته است.
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فسر از شــواهد قرآنی تقدیم واجب حال بر عامل و صاحب حال می توان به آیه مبارکه: ﴿َکیَْف 
تَْکُفُروَن بِالّل َو ُکنْتُْم أَْمواتاً َفَأْحیاُکْم ...﴾ )بقره: 2: 28(، اشاره نمود.

تبیین نکات باغی و معنایی:
 در این آیه »کیَف« حال اســت و عامل آن، فعل »تَکُفُروَن«. صاحب حال نیز ضمیر فاعلی 
»واو« اســت. به طور مشــخص، حال »کیَف«، بر صاحب و عامل خود مقدم شده است. با 
توجه به اینکه سیاق آیه، اقتضای توبیخ و تقریع و انکار است، تقدیر آیه چنین خواهد شد: 
أَجاِحدیَن تَکُفروَن، أَُمنِکریَن تَکُفروَن )ابن عطیه، 1422: 113/1(. ازاین رو، اگر انگیزه  خاصی 
در تقدیم حال نبود؛ آیه به شــکل: »أَتَکُفروَن جاِحِدیَن« یا »أتَکُفروَن ُمنِکریَن« بیان می شد. 
برای پی بردن و دریافت انگیزه ها و اغراض این تقدیم، توجه به هم نشــینی همزه استفهام 
باحال و عامل راهگشاســت. در حقیقت، عامل اصلی تقدیم حال، صدارت طلب بودن آن 
اســت که این موضوع و همچنین مجاورت همزه اســتفهام، باعث شده تا حال، در کانون 
انکار جمله قرار گیرد. ناگفته نماند که عبارت اســتفهامی »کیَف«، در تمام مواردی که حال 

واقع شده، در مقام توبیخ و انکار است.

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

خرمشــاهی: چگونه به خداوند کفر می ورزید، حال آنکه بی جان بودید و او به شما جان 
بخشید.

حداد عادل: چگونه به خدا کافر می شــوید، حال آنکه مردگانی بودید و او شــما را زنده 
گردانید.

ازآنجاکه کلمات پرسشــی فارســی، همچون همتایان خود در زبان عربی، صدارت طلب 
هســتند؛ بازتاب و برگردان آن ها، چندان دشوار به نظر نمی آید؛ بنابراین، مالحظه می شود 
که ترجمه حال )کیَف(، به صورت ساخت پیشایندساز )چگونه(، در عبارت بازگردان شده 
به کاررفته است. همچنین در ترجمه های پیش گفته، شیوه »باآنکه ...« و »حال آنکه ...«، معادل 
ترجمه واو حالیه در ادامه بازگردان آیه، کاماًل مناســب است و اگر به جای آن از »واو قید« 
یا »واو حالیه فارســی« )خیام پور، 1344 ش: 182(، اســتفاده می شد، به جهت تکرار آن در 
آیه بعد که صرفاً واو عطف اســت، نوعی ابهام در نوع دو واو و گونه ای تکرار مالل آور در 

ساخت جمله شکل می گرفت.
از دیگر شواهد، آیه 75 سوره مبارکه مائده می باشد که »کیَف« با »أنّی« در همان معنا همراه 

شده است: ﴿اُنُْظْر َکیَْف نُبَّیُن لَُهُم اَْلیاِت ثُمَّ انُْظْر أَنّی یُْؤَفُکوَن﴾.
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تبیین نکات باغی و معنایی:
عامــل حال اول )َکیَف(، »نُبَّیُن« و عامل حال دوم )أَنّی(، »یُْؤَفُکوَن« اســت. هر دو حال، 
به خاطر صدارت طلب بودن، بر عامل و صاحب خود مقدم شــده ا ند. ظاهر امر، گویای این 
( میان آن دو، »یعنی  اســت که آیه، حاوی دو نوع تعجب اســت و وقوع حرف عطف )ثُمَّ
اینکه آیات الهی به طرز شگفتی برای ایشان تبیین شد و رویگردانی آنان از این امر، موجب 
شــگفتی بیشتر است« )زمخشری، 1407: 665/1(؛ چراکه تکرار نیز بیانگر مبالغه در تعجب 
اســت )آلوسی، 1415: 374/3(. اّما در حقیقت، بیان دهشت آمیز آیه، باعث شده تا به گزین 
شــدن عبارت پرسشــی »أنّی« که مفهومی فراتر از »َکیَف« را القا می کند، مراتب دهشت و 
تعجــب مطلوب آیه را افزون تر  نماید و تقدیم حال، باعث شــده تا کانون تعجب متکلم و 

توجه مخاطب قرار گیرد.

ارزیابی ترجمه ها:
فوالدوند: بنگر چگونه آیات ]خود[ را برای آنان توضیح می دهیم؛ سپس ببین چگونه ]از 

حقیقت[ دور می افتند.
خرمشــاهی: بنگر که آیات خود را چگونه برای آنان روشن می سازیم و بازبنگر چگونه 

روی گردان می شوند.
حداد عادل: ببین چگونه آیات )خود( را بر ایشان روشن می سازیم و آنگاه ببین که تا کی 

از حق روی برمی تابند.
برگردان این گونه آیات، با در نظر گرفتن خاصیت صدر نشــینی واژگان استفهامی، آسان 
می نماید. باوجوداین، در ترجمه خرمشاهی، تقدیم مفعول )آیات( بر اسم استفهام )چگونه( 
در پاره گفتار )بنگر که آیات خود را چگونه برای آنان روشــن می سازیم(، موجب تضعیف 
داللت های ســاخت پیشــایندی جمله و همین طور، کم توجهی به حال گردیده است. این 
موضوع در دو ترجمة فوالدوند و حداد عادل به درســتی رعایت شده است. در پایان، باید 
گفــت که برای بازگردان فارســی واژه »کیَف«، هنگامی که در نقــش حال در جمله ظاهر 

می شود، برابرنهادهای پرسشی  همچون؛ »چگونه، چه سان، چطور« مطلوب است.

5-3-2. تقدیم جائز
گاهی اوقات، تقدیم حال بر صاحب و عامل خود، جایز است که به بررسی گونه های آن 

پرداخته خواهد شد.

 5-3-2-1. حال مفرد
تقدیم حال مفرد بر صاحب و عامل خود بســامد فراوانی دارد و آیه ﴿َجنّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة 
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فسر لَُهُم اَْلَبْواُب * ُمتَِّکئِیَن فِیها یَْدُعوَن فِیها بِفاکَِهةٍ َکثِیَرةٍ َو َشــراٍب﴾ )ص : 50-51(، از شــواهد 
جواز تقدیم است.

تبیین نکات باغی و معنایی:
 »ُمتَِّکئِیــَن« حال برای ضمیر عامل )یَْدُعوَن( و به خاطر رعایت فواصل آیات، بر عامل و 
صاحب خود پیشــی گرفته است )آلوسی، 1415: 204/12(. این توجیه، بیش از آنکه جنبه 
معنایی داشته باشد؛ جنبه لفظی دارد. از سیاق آیه چنین برمی آید که انگیزة این تقدیم عدول 
گرا، توجه به امر تکریم و تعظیم اهل بهشــت اســت. ازاین رو، خداوند متعال برای تحقق 
این تکریم، پارسایان بهشت را بر اورنگ های راحت آسای خود تصویر می کند که در همان 

حالت تکیه، نعمت های گوارا و تمام  ناشدنی بهشتی را در جنات عدن خویش می طلبند.

ارزیابی ترجمه ها:
فوالدوند: باغ های همیشــگی درحالی که درهای ]آن ها[ برایشان گشوده است * در آنجا 

تکیه می زنند ]و[ میوه های فراوان و نوشیدنی در آنجا طلب می کنند.
خرمشاهی: بهشــت های عدن که درهایش برای ایشان گشوده است * در آنجا تکیه ]بر 

اورنگ ها[ زدگانند، در آنجا میوه های بسیار و نوشیدنی ]ها[ می طلبند.
حداد عادل: که بهشت هایی است جاودان، با درهایی گشوده بر آنان * آنجا )بر تخت ها( 

تکیه زنند و میوه های فراوان و نوشیدنی طلب کنند.
ازآنجاکه حال نخست )ُمَفتََّحًة( از نوع سببی و صاحب حال آن واژه »أبواب« است، تقدیم 
آن متناســب با اصل این نوع حال است. همچنین، کاربرد حرف عطف »که« به جای الگوی 
کلیشه ای »درحالی که ...« گویاتر و مختصرتر است، نکته ای که ترجمه خرمشاهی را مناسب تر 
از ترجمه فوالدوند نشان می دهد. از سویی، ترجمه خرمشاهی که حال دوم را دقیقاً مطابق 
با ساختار صرفی آن بازتاب داده، به ترجمه تحت اللفظی می گراید و از شیوایی الزم به دور 
اســت. ضمن اینکه حداد عادل نیز با الگوی »حرف اضافه + متمم«، جایگزین مناسبی برای 
رعایت لطافت موردنظر در یک ترجمه ادبی داشته است. در مورد حال دوم )ُمتَِّکئِیَن(، باید 
گفت که ساخت پیشایندساز حال، احترام و گرامیداشت اهل بهشت که در ضمن حال وجود 
دارد را به مخاطبان القا  می کند و توجه و شــوق آنان را برمی انگیزد. بیان نعمت های بهشتی 
در پی عامل، مؤید همین نکته بالغی است؛ بنابراین، ترجمه پیشنهادی متناسب با الگوهای 

زبان معیار را این گونه می توان عرضه داشت:
ترجمه پیشنهادی: باغ های )بهشت( جاودانه با درهای گشوده بر آنان )بهشتیان( که تکیه 

زده )بر تخت(، میوه های بسیار و نوشیدنی طلب می کنند.
ــعاً أَبْصاُرُهْم  از نمونه های دیگر، جواز تقدیم حال مفرد در قرآن کریم، آیه مبارکه: ﴿ُخشَّ
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یَْخُرُجوَن مَِن اَْلَْجداِث َکَأنَُّهْم َجراٌد ُمنْتَِشٌر﴾ )قمر: 7(، است.

تبیین نکات باغی و معنایی:
ــعاً أَبْصاُرُهْم« حال برای فاعل »یَْخُرُجوَن« و به معنای »یَخرجوَن مِن الجداث أي   »ُخشَّ
القبور أذلًّة أبصارهم من شدة الهول« است که علت تقدیم نیز متصرف بودن عامل و اهتمام 
به حال اســت )آلوسی، 1415: 79/14(. متصرف بودن عامل، علت نحوی تقدیم و اهتمام، 
علت بالغی آن اســت. سیاق آیه نشانگر ارعاب و هراس موجود در هنگامه هولناک قیامت 
اســت. ازاین رو، برای همراهی با آن صحنه های خوف انگیز، توجه به تصویر خواری مردم 
عاً أَبْصاُرُهْم« بر  و همچنین بیان شــدت ترس و هراس آنان، اسلوب پیشایندساز حال »ُخشَّ
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 داللت های کنایی نیز 
هســت؛ چراکه نشانه های ذلت کافران و عزت مؤمنان، هر دو، در چشمشان هویدا می شود 
)زمخشــری، 1407: 432/4(. 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 گونه اند. پس از 
رهگــذر فراهنجار تقدیم، معنای اضافی و مدلول  کنایه وار کالم نیز بیشــتر تقویت و تأکید 

می گردد.

ارزیابی ترجمه ها:
فوالدوند: درحالی که دیدگان خود را فروهشــته اند، چون ملخ های پراکنده از گورها ]ی 

خود[ برمی آیند.
خرمشاهی: درحالی که دیدگانشان را فرو داشته اند، از گورها بیرون آیند، گویی که ملخ های 

پراکنده اند.
حداد عادل: )آن روز( با چشــمانی به زیر دوخته شده، چونان ملخ هایی پراکنده، از گورها 

بیرون آیند.
نکته  دو ترجمه نخست این است که معادل سازی حال مفرد با یک عبارت قیدی فارسی 
بهتر از آوردن معادل جمله، آن هم با الگوی »درحالی که ...« اســت؛ چراکه منجر به بســط 
واژگانی شده، از اصل خود که یک واژه است فاصله می گیرد. دراین بین، حداد عادل معادل 
مناســب تری را برگزیده که یک عبارت قیدی یا جمله واره اســت. به هر صورت، ترکیبی 
از ترجمه های فوق که جانب اختصار و تعادل واژگانی را نیز رعایت کرده باشــد پیشــنهاد 

می شود:
ترجمه پیشنهادی: با دیدگان فروهشته، از گورها بیرون آیند، گویی که ملخ های پراکنده اند.

5-3-2-2. حال شبه جمله )جار و مجرور(
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فسر تقدیم حال شبه جمله، از گونه های جواز تقدیم حال بر صاحب و عامل است. از شواهد 
آن می توان به آیه 105 سوره مبارکه إسراء: ﴿َو بِالَْحّق أَنَْزلْناُه َو بِالَْحّق نََزَل ...﴾ اشاره نمود.

تبیین نکات بالغی و معنایی:
 در ایــن آیه دو حال )بِالَْحّق(، در قالب جار و مجــرور، بر عامل و صاحب حال، یعنی؛ 
»أَنَْزلْناُه« و »نََزَل«، مقدم شده اند )عکبری، بی تا: 1: 242( که به نظر می رسد علت تقدیم، قصر 
و اختصاص باشد و به قصد اتمام تحدی، چنانکه ابن عاشور گوید: »و تقدیم الجار والمجرور 
في الموضعین علی عامله للقصر رّداً علی المنکرین الذین ادعوا أنه أساطیر الولین، أو سحر 
مبین، أو نحو ذلک« )ابن عاشــور، بی تا: 14: 180(. در این آیه قصر به شیوه »تقدیم ما حقه 
التأخیر« رخ داده و درواقع، قصر، خود حامل معنای تأکید و از شــیوه های ابراز آن است. لذا 

غرض از تقدیم حال را می توان اهتمام و تأکید بر آن دانست.

ارزیابی ترجمه ها:
فوالدوند: و آن ]قرآن[ را به حق فرود آوردیم و به حق فرود آمد.

خرمشاهی: و آن را به حق فرو فرستادیم و به حق هم فرود آمد.
حداد عادل: و قرآن را به حق نازل کرده ایم و به حق نازل شده.

از توضیحات پیشــین چنین برمی آید که با توجه به تقدیم حال بر عامل و صاحب حال، 
بهتر است در ترجمه فارسی نیز با ترجمه تحت اللفظی و البته متناسب با شرایط جمله، همان 
تقدیم صورت گیرد تا معنای موردنظر به نحوی ملموس تر منتقل شــود؛ چه آنکه این کار 
ناهنجاری ادبی و ترجمه ای در پی نخواهد داشت. پس پیشنهاد می شود که قید »به حق« در 

ابتدای کالم قرار گیرد:
ترجمه پیشنهادی: به حق آن را نازل کردیم و به حق هم نازل شد.

درواقع آوردن صاحب حال در آغاز ترجمه، آن گونه که مترجمان موردنظر عمل نموده اند، 
موجب می شود تا معنای حاصل از تقدیم حال؛ یعنی اهتمام و قصر و تأکید بر حقانیت کتاب 
آسمانی، به طور شایسته درک نشود که این خود ناشی از عدم توجه ایشان به معنای حاصل 

از جابجایی رخ داده در اجزای کالم الهی است.

نتیجه
یافته های پژوهش نشانگر این است که:

1- فراهنجار آشنازدایانة پیشایندساز حال، از پُرتکرارترین پدیده های زبانی در قرآن کریم 
است که بیشتر در دو سطح حال مفرد و حال شبه جمله رخ داده است.
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2- سازة پیشایندســاز حال، با توجه به سیاق آیات، می تواند به علل گوناگونی ازجمله: 
اختصاص، اهتمام و توجه، تأکید و تقویت، تشــویق، تصویر حالت، کمال اهتمام به شأن و 
مقــام الهی، تقویت داللت، صدارت طلبی حال، کنایه، تعظیم، واقع شــدن 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 صاحب حال نمود می یابد. در حقیقت، اهمیتی که منجر به تقدیم 
می شود 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.
3- در بعد ترجمه نیز باید گفت که برترین الگوهای زبانی و برابرنهادهای داللت ساز و 
متناسب فارسی آن در این عدول هنجارگریزانه و برجسته ساز متن، به ترتیب و به طور نسبی، 
در ترجمه های حداد عادل، فوالدوند و خرمشــاهی، لحاظ گردیده اســت. ترتیب نشان دار 
سازه ها در ســاختمان جمالت زبان فارسی که با پیشایندسازی صورت می گیرد؛ نسبت به 
همتایان بی نشــان  خود که هیچ عدولی در ســاختمان آن ها رخ نداده؛ از بار معنایی باالتری 
برخوردار بوده و به لحاظ شکلی و مفهومی نیز، بسیار پیچیده تر و دیریاب تر هستند. آگاهی و 
اشراف به ساخت های نشان دار و عدول گرا و نیز بالغت و دستور فارسی و صورت و معنای 
زبانی آن، برآیند ترجمه و تولید داللت های معنایی را، بســیار ملموس تر و سنجش پذیرتر 
می سازد و توجه به ژرف ساخت و الیه های پنهان یک پاره گفتار، بهترین مالک و دقیق ترین 
ســنجه برای ارزیابی و ارزش گذاری یک متن ترجمه شده از زبان مبدأ به زبان مقصد است 

که از ورود و بازتولید ساخت های بیگانه و نارسا در زبان مقصد نیز جلوگیری می نماید.
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