 ودالوف و لداع داّدح نآرق همجرت یوحن تال اكشا یقيبطت ليلحت

ّ
تحليلتطبيیقاشكاالتنحویترمجهقرآنحدادعادلوفوالدوند
(مطالعهموردی:مفعولمطلق)

(تاریخ دریافت 97/3/4 :تاریخ پذیرش)97/6/6 :

1محمدحسن امرائی
2یحیی معروف

*

**

چکیده

غالمعلي حداد عادل و محمدمهدی فوالدوند از مترجمان معاصر قرآن کریم هســتند كه
ترجمة آنها از منظر برگردان انواع مفعول مطلق ،نیازمند بازنگری مجدد است .روششناسي
ترجمهها نشــان میدهد کــه مترجمان در برگردان مفعول مطلق و انواع آن غالب ًا به شــیوه
تحتاللفظی صرف عمل نمودهاند؛ لذا نقش ظرافتهای نحوی و دستوري را در بیان ترجمه
فارسی نادیده انگاشتهاند .اين مقاله درصدد است تا به بررسی و نقد کیفیت ترجمة مفعول
مطلــق و انواع مختلف آن در ترجمه غالمعلي حداد عادل و محمدمهدی فوالدوند بپردازد.
نتایج پژوهش در آیاتي كه بهصورت مورد پژوهانه بررســی و تحليل گردید ،نشــان داد که
روش معنایی يا معنایی -

هــردو مترجم در برگردان تعابیر مفعول مطلق قرآن کریم غالب ًا از
ارتباطی که بهترین روشها در برگردان انواع مفعول مطلق هســتند ،غفلت ورزیدهاند؛ بلكه
بيشــتر از رویکرد حرفی و لفظی بهره گرفتهاند .بااینحال ،فوالدوند بهمراتب بهتر از حداد
عادل عمل كرده است .ضرورت انجام این پژوهش ،نارسایی ترجمه حداد عادل و فوالدوند،
در برگردان انواع مفعول مطلق است تا جايي كه ادبيات این ترجمهها در برخی موارد ،دچار
عربی زدگی ساختاری گردیده است.
واژگان کلیدی :اشکاالت نحوی ،مفعول مطلق ،قرآن ،ترجمه ،حداد عادل ،فوالدوند.

* استادیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه والیت ،ایرانشهر ،ایران(.نويسنده مسئول) m.amraei@velayat.ac.ir
** استاد گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه رازى ،كرمانشاه ،ایرانy.marof@yahoo.com .
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ترجمه قرآن کريم به زبان فارسی يکی از پرچالشترین بخشهای ترجمه است که رسالت
آن ،توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و انتقال آموزهها و تعالیم وحیانی است .ازجمله مهمترین
توجه كاملی به آن نشده است ،ترجمه
اصولی كه تاكنون در ترجمههاى فارسی قرآن کریمّ ،
مفعول مطلق در قـــرآن کریم اســت .مفعول مطلق در زبان فارسی الگوی برابری به لحاظ
نقش نحوی ندارد ،جز در مواردی اندک که در زبان عرف به کار میرود؛ مانند :خندید چه
خندیدنی! فریاد کشید چه فریادی! (جواهری 1393 ،ش )222 :در زبان عربي ،مفعول مطلق
از نقشهايي اســت كه معادل مشــخصی در زبان مقصد (فارسی) ندارد .این حالت نحوی
بهویژه پس از نفوذ زبان عربی در زبان و ادب فارسی ،وارد ساختار نحوی زبان فارسی شد و
بهصورت ساختاری مشابه و نه معادل – بخصوص در شعر فارسی بهکاررفته رفت ،چنانکه
در شواهد زیر میبینیم:
بخندید «خندیدنی شــاهوار»

چنان کامد آوازش از چاهسار

بجنبیــد «جنبیدنی باشــکوه»

چــو از زلزلــه کالبدهای کوه

(فردوسی)93/3 :1363 ،

(نظامی)451 :1381 ،

این حالت نحوی در زبان فارسی معاصر و معیار هرگز بهصورت مشابه ساختاری به کار
نمیرود؛ بنابراین ،باید معادلی ساختاری در زبان مقصد در برابرش به کار برد .در زبان معیار،
گونههای مختلف مفعول مطلق را با گونههای متناســب از قید (تأکیدی ،تشــبیهی ،تکرار،
نفی) معادلســازی میکنند (قليزاده .)28 :1395 ،در این مقاله ،مشکالت نحوی مربوط به
مفعول مطلق را در چهار محور در سطح ترجمة حدّ اد عادل و فوالدوند با رويكرد تطبيقي
موردبررسی و نقد تحليلي قرارگرفته تا میزان توفیق هرکدام از برگردان مفعول مطلق بیشتر
تبیین گردد.

 - 1 - 1پيشينه پژوهش

در ارتباط با ترجمة فارسی غالمعلی حدّ اد عادل و محمدمهدی فوالدوند از قرآن ،تاکنون
مقاالت متعددی به رشتة تحریر درآمده است که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود:
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 .1محمدعلی کوشــا در مقالة «معرفی و بررسی ترجمه حدّ اد عادل از قرآن» ( 1390ش)،
ضمن اشاره به برخی نقاط قوت و زیباییهای این ترجمه ،برخی مشکالت صرفی  -نحوی،
واژگانی ،بالغی و فقهی تفسیری این ترجمه را بهصورت پراکنده ،مطرح نموده است.

ســیدمحمد رضی اصفهانی نیز در مقالهای بهعنوان «نقد ساختار ترجمه حدّ اد عادل و
.3
ّ
صفارزاده ،مطالعه مورد پژوهانه :ضمیر فصل» ( 1393ش) ضمیر فصل را ازنظر ســاختاری
در دو ترجمه فارســی حداد عادل و طاهره صفــارزاده ،تحلیل تطبیقی نموده و معادلهای
ساختاری متفاوتی از برگردان انواع ضمیر فصل در ترجمه مترجمان واکاوی نموده است.

 ودالوف و لداع داّدح نآرق همجرت یوحن تال اكشا یقيبطت ليلحت

 .2حسین استادولی نیز در مقالهای به نام «نگاهی دیگر بهنقد و بررسی ترجمة قرآن کریم
از غالمعلی حدّ اد عادل» ( 1394ش) بهنقد و بررسی اشکاالت این ترجمه بهطور استقرائی
و گزینشی اقدام نموده و حدّ اد عادل نیز برخی از این نقدها را در چاپ جدید ترجمة خود
نموده است.

اعمال

ترجمه استاد

 .4مهدی سلطانی رنانی در مقاله «نقد ترجمه استاد فوالدوند» ( )1384بهنقد
فوالدوند در برخی جنبهها ازجمله واژگان ،تعابیر نحوی و بالغی و  ...پرداخته است.
 .5مالک عبدی در مقالهای با عنوان «آسیبشناسی ترجم ه فوالدوند با تکیه بر کارکردهای
صرفی ،نحوی ،واژگانی و بالغی دانش معناشناســی» به آسیبشناسی ترجمه فوالدوند در
حوزههای مذکور و بیان راهکارهای مطلوب پرداخته است.
و مقاالت دیگری که به خاطر پرهیز از تکرار مکررات از ذکر آنها خودداری میگردد؛ اما
دربارة مفعول مطلق نیز تاکنون مقاالتی متعدد به زیور طبع آراستهشده که از مهمترین آنها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

« .1بررســی ترجمه و معادل ساختاری مفعول مطلق با محوریّت ترجمه استاد فوالدوند)
بررســی موردی سورة نساء» در این نوشــته ،ابتدا به بحث پیرامون مفعول مطلق و معادل
ســاختاری آن در ادبیات فارسی .پرداختشده است .سپس با ترجمه قرآن استاد فوالدوند
بهصورت نمونه در سوره نساء تطبيق دادهشده است.

« .2مفعول مطلق و معادل ســاختاری آن) بر اساس ســاختار زبانی قرآن کریم)» عنوان
مقالهای از حیدر قلی زاده اســت که در آن به بررسی مشکالت ساختاری .مفعول مطلق در
برخی ترجمههای قرآنی پرداخته و مشکالت ساختاری مفعول مطلق را برشمرده است.
بااینحال ،علیرغم مقاالت نگارشیافتة متعددی در خصوص ترجمة فارسی حدّ اد عادل
و فوالدوند از قرآن کریم؛ تا آنجا كه نگارندگان این مقاله مط ّلع هســتند ،تاکنون پژوهشــی
مست ّقل و جامع در خصوص نقد و بررسی تطبيقي ترجمة مفعول مطلق در سطح ترجمههای
یادشده از قرآن کریم ،بهصورت خاص و موردی ،صورت نپذیرفته است.

 - 2 - 1سؤاالت پژوهش

 -1آیــا هردو مترجم ،در ترجمه ســاختار نحوي مفعول مطلق و انواع آن توانســتهاند
معادليابي دقيقي انجام دهند؟
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 -3هردو مترجم ،در برگردان ســاختار نحوی مفعول مطلق بیشتر به معانی لفظي اعتماد
دارند یا معاني مفهومی؟

 -2چارچوب نظری پژوهش
 .1-2تعریف مفعول مطلق و انواع آن
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در اصطــاح نحو ،مفعول مطلق عبارت از مصدری اســت که پس از فعلی که مصدر از
لفظ همان فعل است ،برای تأکید ،بیان نوع و یا عدد عنوان میشود؛ مانندَ ﴿ :و َک َّل َم ّ
وسى
الل ُم َ
ت َْکلِی ًما﴾ (النّساء .)۱۶۴ /در این آیه شریفه ،فعل « َک َّل َم» عامل و «تکلیم ًا» مفعول مطلق و مصدر
تأکید کنندهی عامل اســت .در غالب کتب نحوی ،مفعول مطلق را به چهار گروه تقســیم
نمودهانــد :مفعول مطلق تأکیدی که غالب ًا مصدري اســت منصوب از جنس فعل كه بدون
صفت با مضافالیه بهکاربرده ميشــود و بــراي تأكيد بر وقوع فعل به كار ميرود .مفعول
مطلق نوعی که غالب ًا بهصورت موصوف و مضاف ،برای بيان چگونگي وقوع فعل بهکاربرده
توجه است که در ترجمه مفعول
ميشود و همواره باصفت يا مضافالیه همراه است .قابل ّ
مطلق نوعي درصورتیکه باصفت همراه باشــد فقط صفت ترجمه ميشود يعني بهصورت
(خيلي ،زياد و )...استفاده ميكنيم و درصورتیکه با مضافالیه همراه باشد از كلمات (مثل،
مانند و )...اســتفاده ميكنيم .مفعول مطلق عددی که غالب ًا عدد فعل را میرســاند و گاهي
نیز مصادري وجود دارند که بهعنوان مفعول مطلق در جمله ظاهر ميشــوند و عامل آنها
جوازا ً یا وجوب ًا محذوف اســت مانند ،ح ّق ًا ،سمع ًاَ ،طاع ًةُ ،شکراً ،اًيض ًاً ،حمداً ،صبراًُ ،سبحانَ
اهللَ ،معــاذ اهللَ ،معذر ًة ،اضاف ًة ،عفوا ً و  ...ما در اين پژوهش بر اســاس انواع مختلف مفعول
مطلق ،ترجمة فارســی حدّ اد عادل و فوالدوند از قرآن را بررسی نموده تا معادلیابی دقیقی
از انواع مفعول مطلق را در آن دو ،به مخاطب بشناسانیم.

 .2-2عامل مفعول مطلق

اند از:
عامل مفعول مطلق نیز به چهار شکل واقع میشود كه عبارت 

متصرف تا ّم
 .1-2-2فعل
ّ

تعجب و فعل ناقص مثل « َکانَ » نمیتوانند عامل مفعول مطلق
بنابراین ،فعل جامد مثل فعل ّ
متصرف تا ّم و عاملِ مفعول مطلق
حت» فعل
حت َف َرح ًا» .در این مثالَ « ،ف َر ُ
باشند؛ مانندَ « :ف َر ُ
ّ
( َف َرح ًا) است (ر.ک؛ حسن 1428 ،ق)159 /2 :
متصرف
 .2-2-2وصف
ّ

متصرف؛ مانند اســم فاعل و اسم مفعول و صیغه مبالغه .لذا اسم تفصیل و صفت
وصف
ّ
84

 .3-2-2مصدر

ب َف َمن تَب ِ َع َ
مصدر؛ مانندَ ﴿:ق َ
ک مِنْ ُه ْم َفإ ِ َّن َج َهن ََّم َج َزآ ُؤ ُک ْم َج َزا ًء َّم ْو ُفو ًرا﴾ (اإلسراء)63/؛
ال ا ْذ َه ْ
یعنی« :فرمود :برو و هرکســی از آنان از تو تبعیّت کند ،جهنّم کیفر شماست؛ کیفری است
(ج َزا ًء) اســت (همان:
«ج َزا ُؤ ُکم» مصدر و عامل مفعول مطلق َ
فراوان» .در این آیة شــریفهَ ،
.)137

 ودالوف و لداع داّدح نآرق همجرت یوحن تال اكشا یقيبطت ليلحت

الصبان)627 /2 :1377 ،؛ مانند « َرأَیتُ َ
ک
مشــبّهه نمیتوانند عامل مفعول مطلق باشند (ر.ک؛ ّ
ُمجتَهِدا ً اجت ِ َهاداً» .در این مثال« ،مجتهداً» اسم فاعل و عامل مفعول مطلق (اجت ِ َهاداً) است.

 .4-2-2مفعول مطلق با عامل محذوف

باید این ســاخت نحوی را بهعنوان یک قِســم از جملههای زبان عربی که هم به لحاظ
ساختار و هم به لحاظ معنای مستفاد از آن با مفعول مطلقهای مذکورالعامل متفاوت است،
موردبررسی قرار داد .این مطلب از توضیح خضری بر شرح ابنعقیل استفاده میشود ،آنجا
که دربارة این ساخت مینویسد« :مفعول مطلق یا برای تأکید است یا برای نوع یا بیان عدد
و یا جانشین فعل خویش است» (خضری ،1368 ،ج )188 :1؛ زیرا در این ساخت نحوی،
مفعول مطلق درواقع ،به منزلة مسندٌ إلیه و مسند یک جمله ایفای نقش میکند (ر.ک؛ شکرانی،
الر َق ِ
اب َحتَّى إ ِ َذا أَثْخَ نتُ ُمو ُه ْم
)24 :1380؛ بــرای مثال ،در آیة ﴿ َفإِذا لَقِیتُ ُم الَّ ِذ َ
ین َک َف ُروا َف َض ْر َ
ب ِّ
ــدوا ال ْ َوث َ َ
َف ُش ُّ
اق( ﴾ ...مح ّمد« ،)4 /ضَ رب» یک مفعول مطلق برای فعل محذوف است که در
چهارچوب قواعد نحوی و در کتب تفسیر ،این عبارت در اصل چنین بوده استَ « :فإ ِ َذا لَقِیتُ ُم
الر َقا ب ِ َضرب ًا» که با حذف عامل یعنی «اض ِربُوا» از باقیماندة کالم ،ترکیب
الَّ ِذ َ
ین َک َف ُروا َف َض ْر َ
ب ِّ
الر ِ
قاب» به وجود آمده است.
«ضَ ْر َ
ب ِّ

 -3بررسی ترجمه انواع مفعول مطلق در ترجمۀ حداد و فوالدوند
 - 3 - 1مفعول مطلق تأکیدی

مفعول مطلق تأکیدی مفاد فعل را مؤکد میســازد و قیدهای تأکید ،کیفیّت ،مقدار ،نفی و
مانند اینها که بهنوعی بر مفهوم فعل تأکید میکنند یا میتوان در این راستا از آنان استفاده
کرد ،میتوانند برابرهای مناسبی برای این نوع مفعول مطلق باشد؛ بهعنوان نمونه:
﴿ َون َ ُم ُّد ل َ ُه م ِ َن ال ْ َع َذ ِ
اب َمدًّ ا﴾ (مریم )79 /
حدّ اد عادل :و عذابش را بسی افزونتر خواهیم ساخت.
فوالدوند :و عذاب را برای او خواهیم افزود.
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قید «بســی» در ترجمة حدّ اد عادل ،متمم قیدی برای فعل جمله است که در برابر مفعول
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مطلق تأکیدی « َمدًّ ا» آورده شــده است .همانگونه که در ترجمه فوالدوند مالحظه میشود،
وي نقش مفعول مطلق را در ترجمه مغفول گذاشــته اســت ،بدین معنی که مترجم اساس ًا
مفعول مطلق را – خواه بهصورت معادل و یا بهصورت مشابه – به زبان مقصد ترجمه نکرده
و این حذف نابجاســت؛ ا ّما در ترجمه حدّ اد عادل به نقش مفعول مطلق در ترجمه توجه
شده و معادل قید تأکید «بسی» را ذکر نموده است .البته این بدان معنی نیست که حدّ اد عادل
تمامی مفعول مطلقها را بهدرستی به زبان مقصد (ترجمه) انتقال داده؛ بلکه ایشان در موارد
گرفته است

بســیاری ،دیده میشود که از برابرهایی برای ترجمة مفعول مطلق تأکیدی بهره
که برفرض مفهوم بودن ،نمیتوانند برابرهایی به زبان معیار و موافق زبان فارسی تلقی شوند،
به نمونههایی ازایندست پرداخته میشود:
﴿يَ ْو َم يُدَ ُّعونَ إِلَى نَارِ َج َهن ََّم َد ًّعا﴾ (طور )13 /
حدّ اد عادل :روزی که بهسوی جهنم میرانندشان ،چه سخت راندنی!

فوالدوند :روزى كه بهسوی آتش جهنم كشيده مىشوند [چه] كشيدني.
﴿ َو َم َك ُروا َم ْك ًرا ُك َّبا ًرا﴾ (نوح )22 /
حدّ اد عادل :و نیرنگ زدند نیرنگی بزرگ.

فوالدوند :و دست به نيرنگى بس بزرگ زدند.
﴿ َو َم َك ُروا َم ْك ًرا َو َم َك ْرنَا َم ْك ًرا َو ُه ْم َل يَ ْش ُع ُرونَ ﴾ (النمل )50 /

حدّ اد عادل :آنان ترفندی زدند و ما نیز ،بیآنکه بدانند ،ترفندی زدیم و چه ترفندی.

فوالدوند :و دست به نيرنگ زدند و [ما نيز] دست به نيرنگ زديم و خبر نداشتند.

نقد و ارزیابی

برخــاف فوالدوند ،مهمترین نکتهای که در ترجمة حــدّاد عادل از مفعول مطلق تأکیدی
توجه مخاطب را به خود جلب مینماید ،استفاده از شیوههای قدیمی و منسوخ
درآیات فوقّ ،
ترجمة مفعول مطلق در زبان فارسی اســت که بقايای این شیوه احیان ًا در زبان محاوره دیده
میشود .همانگونه که مالحظه میشود ،مترجم بهظاهر و شکل متن مبدأ (قرآن کریم) اعتماد
نموده و ترجمة آیات بر مبنای تشابه ساختاری و نه تعادل ساختاری و به شیوة تحتاللفظی
و حرفی صورت گرفته است؛ و همان است که سبب این ناهنجاری شکلی در ترجمه گردیده
اســت .مفعول مطلق «دع ًا» بر اساس تشابه ســاختاری و لفظ به لفظ به متن مبدأ و نه تعادل
ساختاری ،به زبان فارسی برگردانشده است که نهتنها معادل و مطابق نیست؛ بلکه اصوالً در
زبان فارسی چنین اسلوبی ،ناشناخته و غیرقابلقبول است و در حقیقت خروج از زبان معیار
ترجمه حدّ اد عادل را وفادارترین ترجمه به زبان مبدأ ،از

و نوعی عربی گرایی است .نمیتوان
منظر ساختارهاي مفعول مطلق ،به شمار آورد؛ بلکه مترجم ،احیان ًا مرتکب نوعی عربی گرایی
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توجه است که ایشان ،در تکملهای که دریکی
افراطی در این مجال نیز گردیده اســت .جالب ّ
از مقاالت محمدمهدی رکنی یزدی آمده ،اظهار نموده است که« :عربی زدگی ساختاری ،بدتر
از عربی زدگی واژگانی» اســت (رکنی یزدی .)8 :1390 ،ا ّما آیات شریفهی فوق و نیز آیه 5
اصب ِ ْر َصبْ ًرا َج ِميال﴾ (معارج )5 /که بهصورت( :و تو صبر پیشه کن ،صبری
از سوره معارجَ ﴿ :ف ْ
زدگی ساختاری در

جمیل ).ترجمهشــده است ،مثالهاي بارز و برجســتهای بر وجود عربی
ترجمه حدّاد عادل ،شبیه ساختار مفعول مطلق در

ترجمه حدّ اد عادل است .در این آیه ،ساختار
قرآن کریم است ،نه معادل آن .هرچند فوالدوند نیز گاهگاهی مرتکب اینگونه عربی زدگیهای
سوره فجر ،چنین گفته استَ ﴿ :وت ُِحبُّونَ ال ْ َم َ
ال
ترجمه آیه  20

گردیده است؛ چنانکه در

ساختاری
ُحبًّا َج ًّما﴾( :و مال را دوست دارید ،دوستداشتنی بسیار).

 -3-2مفعول مطلق نوعی

مفعول مطلق نوعی ،نوع فعل را بیان میکند و بر دو نوع است :موصوف و صفت .دربارة
دســتة نخســت ،یعنی مفعول مطلق از نوع موصوف ،مهمترین اشکالی که ممکن است در
ترجمه مفعول مطلق نوعی رخ نماید ،برگردان آن به شکل مفعول صریح از جانب مترجمان
است ،همانگونه که آیه ﴿ َو ُق ْل ل َ ُه َما َق ْو ًل َكرِي ًما﴾ (اإلسراء  )23 /را چنین ترجمه نمودهاند:
حدّ اد عادل :و بدانان به نیکی سخن بگوی.
فوالدوند :و با آنان سخنی شایسته بگوی.

مالحظه میشود که ترکیب «سخنی شایسته» در ترجمة فوالدوند ،نقش مفعول صریح دارد
و میبایست بهجای آن از قیدهایی نظیر به نیکویی ،بزرگوارانه ،با اکرام و  ...استفاده میکردند؛
ا ّما دیده میشــود که در ترجمة حدّ اد عادل با اســتفاده از متمم قیدی «به نیکی» تعادل در
ٌ
مفعولبه یا
ترجمه برقرارشــده است .در این آیه شــریفه «قوالً» میتواند به معنای کالم و
مصدر و مفعول مطلق نوعی و موصوف باشــد .بدین معنی که برخي صاحبنظران نحوی
ٌ
مفعول به نیز به شمار آوردهاند .در ترجمة
به داللت ســیاق و بافت اینگونه ســاختارها را
نخست عبارت «به نیکی» در برابر « َق ْو ًل َكرِي ًما» در نظر گرفتهشده است و بهتر بود پیش از
به نیکویی سخن به گوی یا :نیکو سخن بگو»؛ ا ّما ترجمة
لفظ «ســخن» میآمد« :و با ایشان 
ٌ
مفعولبه بودن آن است؛ و از همین قبیل است:
دوم بر اساس
ب َع َذاب َ ُه أَ َحدٌ * َو َل يُوثِقُ َوثَا َق ُه أَ َحدٌ ﴾ (الفجر )26 - 25 /
﴿ َفيَ ْو َمئ ِ ٍذ َل يُ َع ِّذ ُ

حــدّ اد عادل :در آن روز هیچکس مثل عذاب خــدا ،عذاب نکند؛ و هیچکس مثل به بند
کشیدن خدا ،به بند نکشد.

فوالدوند :پــس در آن روز هیچکس چون عذاب کردن او ،عذاب نکند و هیچکس چون
دربند کشیدن او دربند نكشد.
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کلمات «عذابه» و «وثاقه» مفعول مطلق نوعی از نوع مضاف هستند که باید با کمک ادوات
تشــبیه و قیدهای کیفیت ترجمه شــوند .در ترجمة حدّ اد عادل مترجم با بهرهگیری از لفظ
«مثل» توانســته است به ترجمهای وفادار دســت یابد که البته بهتر بود بهجای لفظ «مثل»
که عربی اســت از قیود تشــبیه دیگری ،از قبیل( :چون مانند ،همانند ،بهمانند و  )...استفاده
میکردند .این موضوع در ترجمة فوالدوند بهخوبی مراعات شــده و ایشان با آوردن ادات
نموده است .نکتة مهم دیگری که در

تشــبیهی مانند «چون» ترجمة بهتر و معادلتری ارائه
ترجمه حدّ اد عادل بدان التفات کافی نشده ،این است که در این ترجمهها «عذاب» که مصدر
است ،1به عذاب فارسی که اسم مصدر است ترجمه شده است .این موضوع اساس ًا ابهامآور
اســت و دو معنا را به ذهن مخاطب القا میکند :عذاب کردن و نوع آن؛ یعنی کسی بهمانند
عذابکردن خدا از جهت ســختی و شدت ،عذاب نمیکند ،یا :کسی بهسان عذاب خدا از
جهت نوع و صورت ،عذاب نمیکند .ترجمه فوالدوند ،هیچکدام از اشکاالت مطرحشده را
دقیق است.
ندارد؛ بنابراین ،ترجمهای وفادار ،امین و 
﴿ َوت ُِحبُّونَ ال ْ َم َ
ال ُحبًّا َج ًّما﴾ (الفجر )20 /
حدّ اد عادل :و مال و ثروت را دوست میدارید ،بسیار هم دوست میدارید.
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فوالدوند :مال را دوست دارید ،دوستداشتنی بسیار.
در این آیه شریفه «حبّ ًا» مفعول مطلق نوعی از نوع موصوف و لفظ «ج ّم ًا» صفت برای آن
است و نوع این دوست داشتن را بیان مینماید .معادل ساختاری دقیق ترجمة اینگونه مفعول
مطلقها ،قید کیفیّت و یا تأکید اســت .اگــر بخواهیم اینگونه جمالت را بهصورت حرفی
و تحتاللفظی ترجمه نماییم دچار ناهنجاریهای ســاختاری در ترجمه شده و نمیتوانیم
بالغــت نحوی  -معنایــی مفعول مطلق معنایی را به مخاطب زبان فارســی بازتاب دهیم.
همانگونه که گفته شد ،در ترجمة این آیه و مفعول مطلق نوعی آن ،ضرورت دارد ،مفعول
مطلق و صفت آن را یکجا به یک نقش (قید تأکید یا کیفیّت) تبدیل و ترجمه نماییم .ترجمه
ّ
مســتقل خالف اهداف دستوری
هر یک از مفعول مطلق و صفت آن بهصورت جداگانه و
اســت و نتیجهای ناخواسته ،جز افتادن در دام عربی گرایی ساختاری ندارد .این موضوع در
ترجمة فوالدوند ،قابلمالحظه است .روشن است که در این ترجمه ،هر یک از مفعول مطلق
نوعی و صفت جداگانه ترجمهشدهاند؛ لذا ترجمة وي تعادل ساختاری ندارد؛ چراکه ترجمه
او بر اساس روش ترجمة حرفی و لفظ به لفظ صورت گرفته است .با دقّت در ترجمة حدّ اد
عادل میتوان گفت که ترجمة ایشــان از منظر مفهوم همان ترجمة فوالدوند ،است که فقط
قالب و ساختار جملهبندی ترجمه تغییر کرده است .روشن است که حدّ اد عادل جمله اسمیه
«بسیار هم دوست دارید» را بهجای مصدر و صفت «دوستداشتنی بسیار» آورده است .البته
مترجم با انتخاب این ســاختار متفاوت در ترجمه از گرداب عربی گرایی ساختاری رهایی
توجه است که برخی
یافته و ترجمه را بهســوی معنا محور بودن ســوق داده است .جالب ّ

«و مال [و ثروت] را بسیار دوست میدارید»
 - 3 - 3مفعول مطلق عددی

تنها مشــکلی که ممکن است در ترجمه مفعول مطلق عددی پیش بیاید ،عدم ذکر شمار
وقوع فعل و مغفول ماندن تعداد آن اســت که معادل این نوع مفعول مطلق در زبان فارسی،
غالب ًا قید مقدار یا تعداد است که با ذکر آن در ترجمه پیام آیه انتقال مییابد:
اجلِدُ وا ُك َّل َوا ِح ٍد ّم ِنْ ُه َما مِائَ َة َج ْلدَ ة ٍ ﴾ (النور )2 /
﴿ال َّزانِيَ ُة َوال َّزانِي َف ْ
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مترجمان صاحبنام همانند خرمشاهی از قید تعجب برای برگردان مفعول مطلق نوعی بهره
گرفتهاند« :و مال را چه بســیار دوست میدارید» (خرمشاهی) .ترجمه پیشنهادی استفاده از
معادل ســاختاری در قالب ترجمهای مفهومی به جای مشابه ساختاری در قالب ترجمهای
حرفی و تحتاللفظی است ،بدینصورت:

حدّ اد عادل :زن زناکار و مرد زناکار ،هرکدام را صد تازیانه بزنید.

فوالدوند :به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد.
«مِائَ َة َج ْلدَ ةٍ» جانشین مفعول مطلق عددی و نمایانگر تعداد دفعات انجام فعل مفعول مطلق
است و هر دو مترجم بهدرستی آن را برگردان نمودهاند .در ترجمة فوالدوند مبتدای صریح
به متمم تبدیلشده است كه البته این شکل از تركيب كالم در زبان مقصد بهنوعی گریز از
هنجارها و نرم عادی زبان است که غالب ًا در ترجمه معنایی و مفهومی اینگونه تغییر شکلها
قابلمالحظه است.

 - 3 - 4ترجمة مفعول مطلق با عامل محذوف

بر اســاس تحلیل غالب نحویان مفعول مطلق در چنین جایگاهی منصوب به فعلی مقدّ ر
اســت و از نگاه معناشناسی سه مصداق معنایی در ترجمه فارسی برای این ساخت نحوی
قابلتصور است که میتوان بدین گونه بیان کرد:
 .1فقط فعل محذوف را در ترجمه برگردان کنیم.

 .2هــم فعل محذوف و هم مدلول مفعول مطلق (تأکیدی ،نوعی و عددی) را در ترجمه
برگردان کنیم.
 .3ترجمة حرفی و مشابه الفاظ عربی بکنیم یعنی ترجمه مفعول مطلق به شکل مصدری.
تقریب ًا هر سه نوع ترجمه در میان مترجمان قرآن قابلمالحظه است؛ ا ّما از این سه نظریه
ارائهشده توسط نگارنده ،غالب ًا نظریه اول و دوم میتواند درست باشد؛ البته بر اساس نظریه
اول ،مفعــول مطلق محذوفالعامل تنها بر مدلول عامــل محذوف خود داللت میکند ،نه
چیزی بیشتر .این نظریه را ابن جنی بهاختصار و ابن عقیل در شرح خود بر الفیه ابن مالک
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نموده اســت .ابن عقیل دراینباره میگوید« :ضرب ًا زیداً» به هیچوجه داللت

بهتفصیل اظهار
بر مفعول مطلــق تأکیدی نمیکند؛ زیرا «ضرب ًا زیداً» به جای جملــة «اضرب زیداً» به کار
میرود؛ بنابراین ،همانگونه که جمله امری «اضرب زیداً» فاقد تأکید است« ،ضرب ًا زیداً» نیز
فاقد تأکید اســت (ابن عقیل 1408 ،ق)488/4 :؛ ا ّما نگارنده بر این اعتقاد اســت که ضمن
برگردان عامل و فعل محذوف ،بهتر اســت مدلول مفعــول مطلق (تأکید ،نوع ،عدد) را نیز
همراه آن برگردان نماییم .بههرحال ،نگارندة این جستار ،نظریه سوم – یعنی ترجمه مفعول
مطلق محذوفالعامل بهصورت مصدری بدونزمان و شخص فعل – را در ترجمه مفعول
مطلق ،به ســبب عدم مطابقت و تعادل ســاختاری و زبانشناســی با ساخت دستوری زبان
فارســی قابلقبول نمیداند؛ زیرا مفعول مطلق در زبان فارسی ،معموالً بهصورت قید تأکید،
کیفیت ،تعداد بیان میشود؛ ا ّما گاهي مالحظه میشود که در ترجمههايي با سبک حرفی و
مطلق بر اساس تشابه ساختاری و لفظ به لفظ به متن مبدأ و نه تعادل

تحتاللفظی ،مفعول
ساختاری به زبان فارسی برگردانشده است که نهتنها معادل و مطابق نیست؛ بلکه اصوالً در
زبان فارسی چنین اسلوبی ،ناشناخته و غیرقابلقبول است و در حقیقت خروج از زبان معیار
و نوعی عربی گرایی اســت .دلیل دیگری که به ما در ر ّد این نظریه کمک میکند این است
که بسیاری از مفعول مطلقهای محذوف العامل را نمیتوان بر اساس روش ترجمة مصدری
به فارسی ترجمه نمود.
دقیقترین نظریه در ترجمه مفعــول مطلق محذوفالعامل را میتوان همان نظریه دوم و
سپس نظریه اول دانست؛ زیرا هر دو نظریه غالب ًا از منظر کاربردی تطبیق بیشتری با ساختار
نحــوی و کاربردی زبان فارســی دارند .هرچند حدّ اد عادل ،از نظریه ســوم ،یعنی ترجمه
بهصورت مصدری ،بدون دخالت زمان و شــخص فعل اســتفادهی بسیاری نموده؛ ا ّما این
نظریه را میتوان روشی بسیار کهنه و قدیمی در ترجمه مفعول مطلق دانست که غالب ًا مربوط
به سالهای فتح ایران باستان توسط اعراب مسلمان و ورود زبان و اسلوب عربی به فارسی و
 ...تا سدههای حدودا ً پنجم و ششم هجری است و در زبان فارسی معیار امروز ،بهجز اندکی
احیان ًا در زبان محاوره و عامیانه قابلمالحظه نیست .غالب مترجمان قرآن کریم ،بدون توجه
به مباحث نحوی ،از هر سه شیوه ترجمة مفعول مطلق محذوفالعامل استفاده نمودهاند؛ اما
در برگردان این ساختار نحوی باید توجه داشت که فعل محذوف بهدرستی در ترجمه لحاظ
شود ،بهعنوان نمونه:
﴿ َو َق َضى َر َ
بُّك أَ َّل تَ ْعبُدُ وا إ ِ َّل إ ِ َّيا ُه َوبِال ْ َوالِدَ يْنِ إ ِ ْح َسان ًا﴾ (اإلسراء )23 /
حدّ اد عادل :و به پدر و مادر نیکی کنید.

فوالدوند :به پدر و مادر احسان کنید.
«إحســان ًا» مفعول مطلق برای فعل محذوف «أح ِسنُوا إحسان ًا» است (ر.ک :حسینخانی و
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حاللخور 1394 ،ش .)113 :حدّ اد عادل در استفاده از ترجمه لفظ عربی «إحسان» بهخوبی
توانسته فعل محذوف را در ترجمه منعکس نماید؛ و این مفعول مطلق از نوع تأکیدی است؛

ِ
زیرا خداوند متعال میتوانستند بدین گونه بفرمایند« :وأحسنوا بالوالدین»؛ ا ّما خداوند متعال
عامــل (فعل) را حذف نموده و مصدر آن را جایگزین ســاختهاند؛ بنابراین ،میتوان گفت
که در این جمله معنای تأکیدی نیز نهفته اســت که این تأکید در تمامی ترجمهها ،ازجمله
ترجمــه حدّ اد عادل مالحظه نمیگردد .هر دو مترجم از نظریه اول در ترجمه مفعول مطلق
نموده و مدلول تأکیدی مفعول مطلق را

نوعی استفاده نموده و تنها فعل محذوف را برگردان
وانهادهاند .ترجمه پیشنهادی ،چنین است« :به پدر و مادر بسیار نیکی کنید».
﴿ ُسبْ َحانَ َّ
الل ِ َع َّما يَ ِ
صفُونَ ﴾ (الصافات )159 /
حدّ اد عادل :خداوند از این اوصاف که بر میشمرند پاک و منزه است.

فوالدوند :خدا منزه است ازآنچه در وصف مىآورند.
بحانَه»
«سبْ َحانَ » مفعول مطلق است که عامل آن محذوف است به تقدیر «ن ُ َّسب ِ ُح ُس َ
مصدر ُ
(حسینخانی و حاللخور 1394 ،ش .)114 :ذکر مفعول مطلق و حذف عامل آن تجلیبخش
نوعی تأکید اســت کــه در هیچکدام از ترجمهها این تأکید دیده نمیشــود .همانگونه که
مالحظه میشــود تمامی مترجمان با بهرهگیری از سبک ترجمه معنایی  -محتوایی مفعول
مطلق را به فارسی برگردان نمودهاند .مشکل دیگر این ترجمهها ،این است که حدّ اد عادل به
نموده است .گفتنی است که اگر این تغییر ساختار

جای جمله فعلیه ازجمله اسنادی استفاده
در ترجمه به تغییر مفهوم ترجمه منجر نشود ،بر اساس شیوة ترجمه معنایی درست است،
هرچند بر اساس ترجمه وفادار و امین ،مخدوش تلقی میشود .ترجمة پیشنهادی برای این
مفعول مطلق نوعی بهرهگیری از نظریه دوم و اول است:
شایســته است ،تسبیح میگوییم و او ازآنچه توصیف میکنند ،برتر است»

«او را چنانکه
(نظریه دوم)
همانگونه که قب ً
ال نیز گفته شــد ،مفعول مطلق برای فعل محذوف است نه اسم محذوف
و جمله ،فعلیه است نه اسمیه؛ ا ّما حدّ اد عادل ،احیان ًا این جملههای فعلیه را بهصورت جمله
نموده است نه فعل محذوف ،از آن جمله

اسمیه ترجمه نموده و محذوف آنها را مبتدا تلقی
است:
ف مبنِي ٌة تَجرِي م ِ ْن تَحت ِ َها ْ َ
الن ْ َها ُر َو ْعدَ َّ
ف َّ
الل ِ َل يُخْ ل ِ ُ
﴿ل َ ُه ْم ُغ َر ٌ
اللُ ال ْ ِمي َعا َد﴾
ف مِ ْ
ْ
ــن َف ْوق ِ َها ُغ َر ٌ َ ْ َّ ْ
(الزمر )20 /
حدّ اد عادل ... :این وعدة خداست ،خدا خلف وعده نمیکند.
فوالدوند ... :وعدهى خداست و خدا خالف وعده نمىكند.

ترکیــب «وعد اهلل» چهار بار در قرآن کریم با نصب «وعد» آمده اســت که حدّاد عادل ،در
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نکرده است؛ چنانکه در ترجمه عبارت ﴿وعدَ اهلل ِ حق ًا﴾

هیچیک از موارد به نقش نحوی آن توجه

آورده است« :وعده خدا حق است» .ترجمه درست عبارت چنین است« :خداوند
(نساء )122 /
آنان را به وعدهای راستین وعده داده است» (نیز ق یونس4 ،؛ روم6 ،؛ لقمان9 ،؛ زمرَ « )20 ،و ْعدَ
َّ
اللِ» در آیة موردپژوهش ،مفعول مطلق برای فعل محذوف (وعد اهلل وعده) و جمله ،فعلیه است،
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ا ّما مالحظه میگردد که حدّاد عادل و فوالدوند آن را اسمیه ترجمه نمودهاند .اگر این تغییر از
فعلیه به اسناد تغییری در مفهوم ایجاد نکرده باشد ،این ترجمه بر اساس ترجمه معنایی درست
است؛ هرچند بر اســاس ترجمه معادل و وفادار مخدوش تلقی میشود ،ولی به نظر میرسد
ترجمه فعلیه عبارت یادشده با اسمیه در نظر گرفتن آن متفاوت باشد؛ زیرا جملة «این وعدهی
الهی است» محدود به نعمتهای یادشده است ،ا ّما «خدا وعده داده است» به بهشت که درآیات
دیگر توصیفشده ،انصراف و درنتیجه معنایي عامتر دارد .البته اگر کسی این انصراف را نپذیرد
و مرجع آن را همین آیه بداند ،طبیعی است که دیگر تفاوت معنایی نخواهد داشت.

 - 3 - 5ترجمة مفعول مطلق و مشکالت آن در حوزه جانشینی

در زبان عربی کلماتی میتوانند بجای مصدری که مفعول مطلق اســت بکارروند که آن
کلمات حکم مفعول مطلق را خواهند داشت و منصوب خواهند بود .جانشین مفعول مطلق
در انواع مختلف آن ،غالب ًا به دو صورت قابل دستهبندی است:
 - 1دو چیز از مفعول مطلق تأکیدی نیابت میکند:

مت ُو ُقوف ًا» که از
 -1مرادف آن ،یعنی آن لفظی که به معنای مفعول مطلق است؛ مانندُ « :ق ُ
«قیام ًا» نیابت نموده اســت؛ زیرا هممعنای آن است – 2 .لفظی که از حیث حروف اصلی با
مصدر شــریک باشــد و خود بر دو نوع اسم مصدر و یا مصدری است که برای فعل دیگر
آورده میشود.
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 - 2هفت چیز ،جانشین مفعول مطلق نوعي و عددي است:
«جدَّ َ
ب ُک َّل ِ
الج ِّد»2 .
 1ـ لفظ « ُک ّل» و «بَعض» که به مصدر اضافهشــده باشد؛ مانندَ :
الطال ِ ُ
محــا» 3 .ـ ضمیر به مصدر مفعول مطلق
ـ عدد و وســیلة مخصوص فعل؛ مانندَ « :ط َعنتُ ُه ُر َ
ُ
َ
حس َــن خَ َطاب» 5 .ـ نوعیّت یا
بازگردد؛ مانندَ « :ال أ َع ِّذب ُ ُه ا َ َحداً» 4 .ـ صفت؛ مانند« :خَ ا َطبتُ ُه أ َ
وت َ
یش ًة َر ِ
الکاف ِ ُر َمیتَ َة ُسوءٍ و یَعِ ُ
یش ال ُمؤم ِ ُن َع َ
اضیَ ًة» 6 .ـ اسم اشارهای که به
شکل؛ مانند« :یَ ُم ُ
َ
َ
کرمتُ ُه َذل ِ َ
ِکرامِ» 7 .ـ « َما» و «أ ّی» استفهامی یا شرطی؛ مانند:
ک اإل َ
مصدر بازمیگردد؛ مانند« :أ َ
رت؟» (شرتوتی 1417 ،ق.)135 /
لت» و «أَ َّی َسی ِر ِس َ
« َما َف َع َ
در زبان عربی ،گاهی به جای مفعول مطلق کلماتی جانشــین میشود .این جانشینها به
اشکال مختلف به کار میرود جانشینهای مفعول مطلق و شیوههای ترجمة آنها را در سه
قسمت میتوان بررسی و تحلیل نمود 1 :ـ جانشین عددی 2 .ـ جانشین بهصورت کلماتی
خاص 3 .ـ جانشین بهصورت صفت.

اينگونه نائب مفعول مطلق ،شیوة خاصي براي ترجمه ندارد و فقط كافي است كه عدد
را در ترجمه ذکر نماييم:
اجلِدُ وا ُك َّل َوا ِح ٍد ّم ِنْ ُه َما مِائ َ َة َج ْلدَ ة ٍ﴾ (النور )2 /
﴿ال َّزانِيَ ُة َوال َّزانِي َف ْ
حدّ اد عادل :زن زناکار و مرد زناکار ،هرکدام را صد تازیانه بزنید.

فوالدوند :به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد.
مالحظه میگردد كه حدّ اد عادل و فوالدوند معادل عدد «مِائ َ َة» که جانشــین مفعول مطلق
از نوع عددی اســت در ترجمه بهصورت صفت شمارشی (صد) برگردان نمودهاند .مشکل
خاصــی از این منظر وجود ندارد؛ مگر اینکه ترجمه عــدد را فراموش کنند .بااینحال ،در
مواردی از جانشــین مفعول مطلق عددی هم ممکن اســت بهصورت تمییز ترجمه شود،
همانگونه که حدّ اد عادل ترجمه نموده است:
﴿ َف َّض َل ّ
ین َد َر َج ًة( ﴾ ...النّساء)95 /
ین ب ِ َأ ْم َوالِهِ ْم َوأَن ُف ِسهِ ْم َع َلى ال ْ َقا ِع ِد َ
الل ال ْ ُم َجا ِه ِد َ
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 - 3 -5 -1جانشين مفعول مطلق عددي:

حــدّ اد عادل :خداوند کســانی را که با مــال و جان خود در راه خدا جهــاد کردهاند ،بر
خانهنشینان از حیث رتبه ،برتری بخشیده است.

فوالدوند« :خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد میکنند ،به درجهای بر خانهنشینان
مزیّت بخشیده».
ٌ
مفعولبه ،تمییز و یا مفعول مطلق نوعی (ابزار جانشــین
در آیه فوق« ،درجة» را میتوان
مصدر) نیز بهشــمار آورد .ا ّما ،با در نظر گرفتن سیاق کالم و بافت آیه ،در اینجا بهتر است
که آن را مفعول مطلق عددی در نظر بگیریم .با این توصیفات ،به نظر میرســد که ترجمه
فوالدوند بهتر از ترجمه حداد عادل است.
 - 3 - 5 -2جانشين مفعول مطلق به شکل كلماتی خاص:

نوع دوم از جانشینهای مفعول مطلق کلماتی خاص و متداول است که به اقتضای معنای سخن
حسن ،ب َ َ
عض ،ا َ َشدَّ »
«حقَّ ُ ،ک َّل ،أَ َ
در جمله به کار میروند .مشهورترین این کلمات بدین ترتیب استَ :
(حسينخاني و حاللخور 1394 ،ش .)97 :در زبان فارسی ،معادل این نوع مفعول مطلق ،معموالً قیدِ
کیفیّت ،تأکید و مقدار به کار میرود که بیشتر در قالب عبارتهای قیدیاند (قلیزاده 1380 ،ش.)48 :
﴿ َف َ
ال تَ ِمی ُلوا ْ ُک َّل ال ْ َمیْلِ َفتَ َذ ُرو َها َ
 کال ْ ُم َع َّل َق ِة( ﴾ ...النّساء.)129 /
حدّ اد عادل ... :پس بهکلی (از یکی) کناره مگیرید که او را بالتکلیف رهاسازید.

فوالدوند ...« :پس به یکطرف یکسره تمایل نورزید تا آن [زندگی] را سرگشته [بالتکلیف]
رها کنید».
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در این آیهُ « ،کل» جانشین مفعول مطلق است و در ترجمههای فوق به عبارت قیدی ترجمه
شده است؛ بنابراین ،از این نظر ،تعادل «نحوی» در ترجمة مفعول مطلق برقرار است و به قید
کیفیّت و تأکید ترجمه شده است (ر.ک :حسینخانی و حاللخور 1394 ،ش.)108 :
اب يَتْ ُلون َ ُه َحقَّ ت ِ َل َوت ِ ِه﴾ (البقرة )121 /
﴿الَّ ِذ َ
ين آتَيْنَا ُه ُم ال ْ ِكتَ َ
حدّ اد عادل :کسانی که بدانان کتاب دادهایم ،آن را چنانکه سزاوار است میخوانند.
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فوالدوند :كسانى كه [كتاب آسمانى] به آنان دادهايم[ ،و] آن را چنانكه بايد مىخوانند.
«حقَّ » جانشین مفعول مطلق نوعی است که در هر دو ترجمه بهصورت
در این آیه کلمة َ
قید و صحیح برگردانشده است.
 - 3 -5 -3جانشین مفعول مطلق به شکل صفت

یکی دیگر از موارد جانشینی مفعول مطلق ،جانشین شدن صفت به جای مصدر (= مفعول
مطلق محذوف) است .این شــکل از مفعول مطلق درواقع همان مفعول مطلق نوعیِ دستة
نخست (دارای صفت مفرد) است؛ بنابراین ،شیوة ترجمة اینگونه جانشینهای مفعول مطلق
نوعی نیز همانند شیوة ترجمة مفعول مطلق نوعیِ دارای صفت مفرد خواهد بود که حدّ اد
عادل غالب ًا لغزشهایی از منظر اشتباه در تشخیص نقش کلمه و از محور نحوی داشته است:
ِیر َر َقبَ ٍة ُّمؤْ مِنَ ٍة( ﴾ ...النّساء.)92 /
﴿َ ...و َمن َقتَ َل ُمؤْ مِنًا خَ َطئًا َفتَ ْحر ُ
حدّ اد عادل :و هر که مؤمنی را به خطا به قتل برساند ،باید بندهای مؤمن آزاد کند.
فوالدوند :و هر کس مؤمنی را به اشتباه کشت ،باید بندة مؤمنی را آزاد کند.

همانگونه کــه در هر دو ترجمه حدّ اد عادل و فوالدوند قابلمالحظه اســت ،در هر دو
ترجمة مذکور با ذکر صفت مفرد ،بهصورت درست ترجمه نمودهاند (ر.ک :حسینخانی و
حاللخور 1394 ،ش )109 :و ترجمة هر دوی آنان از جانشــین مفعول مطلق نوعی کام ً
ال
معادل با زبان مبدأ و مقصد اســت؛ زیرا هم ترجمه معادل با زبان مبدأ (قرآن کریم) است و
مترجمان مفعول مطلق را برگردان نمودهاند و هم اینکه معادل با زبان مقصد بوده و مبتنی بر
ضوابط و قوانین زبانی و زبانشناسی در ادبیات فارسی است.
﴿بَل ل َّ َعنَ ُه ُم َّ
الل ب ِ ُك ْف ِر ِه ْم َف َقلِي ً
ال َّما يُؤْ مِنُونَ ﴾ (البقرة)88 :
حدّ اد عادل ... :و چه اندک است ایمانشان.

فوالدوند ...:چه اندک شمارهاند.
«قلي ً
ال» منصوب است چون صفت برای موصوف یا مفعول مطلق محذوف است به تقدیر:
ال  »...بنابراین ،صفت «قلي ً
«فإیمان ًا قلی ً
ال» جانشــین مفعول مطلق محذوف است .به عبارتی
«قلي ً
ال» صفت برای مصدر محذوف است نه اسم .مصدری برای فعل محذوفي كه در اصل
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فوالدوند ... :و به سبب آنکه [مردم را] بسیار از راه خدا بازداشتند.
واژة «کثیراً» به اتّفاق نظر اکثر دانشمندان نحو و اعراب قرآن ،بهویژه به دلیل تناسب فراوان
(صدوداًَ /صدّ اً)
با سبک زبانی قرآن کریم ـ صفت و جانشین مصدر یا مفعول مطلق محذوف ُ
ٌ
مفعولبه ،متناسب با سبک و
است (ابن عاشور 2000 ،م .)312/4 :جانشین گرفتن آن برای
سیاق قرآن کریم نیست (ر.ک :حسینخانی و حاللخور 1394 ،ش)113 :؛ بنابراین ،ترجمه
ٌ
شــده و نه مفعول مطلق ،نمیتواند

مفعولبه ترجمه
حــدّ اد عادل با توجه به اینکه در نقش
ترجمهاي درســت و معادلی براي متن مبدأ باشــند .همانگونه که قب ً
ال نیز ذکر آن گذشت،
بهترین ترجمه برای اینگونه جمالت استفاده از قید است و در ترجمة فوالدوند به درستی
بهصورت قید مقدار معادلسازی شده است.

 ودالوف و لداع داّدح نآرق همجرت یوحن تال اكشا یقيبطت ليلحت

ال» بههرحال ،معناي دقيق عبارت «يُؤْ مِنُونَ إیمان ًا قلي ً
چنين بوده اســت «يُؤْ مِنُونَ إیمان ًا قلي ً
ال»
«کمتر ایمان میآورند» است (األنصاري ،2001 – 1421 ،ج .)427 :1در ترجمة حدّ اد عادل
اشــکال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه جملة فعلیهی خبری به جملة اســمیهی عاطفی
برگردانشــده است .ترجمة ایشان از جانشــین مفعول مطلق نوعی در این آیه بیشتر شبیه
تعجب است تا مفعول مطلق.
برگردان فعل ّ
﴿َ ...وب ِ َص ِّد ِه ْم َعن َسبِیلِ ّ
یرا﴾ (النّساء.)160/
الل َکث ِ ً
حدّ اد عادل ... :و به سبب آنکه بسیاری (از مردم) را از راه خدا بازداشته بودند.

نتیجه بحث

-4

ساختار نحوی مفعول مطلق جزء ساختارهایی است که در زبان فارسی شباهت ساختاری
ندارد و باید برای آن معادل ســاختاری قرار داد .این امر ســبب لغزش بسیاری از مترجمان
بهویژه حداد عادل و فوالدوند در محور ترجمة مفعول مطلق گردیده است .با بررسی ترجمه
حــدّ اد عادل و فوالدوند ،دریافتیم که این ترجمهها در یافتن معادل ســاختاری مفعولهای
مطلق غالب ًا دارای اشکاالتی متعدد هستند و در موارد بسياری مرتکب عربی گرایی ساختاری
گردیده اســت .نمونههای بررسیشــده نشــان میدهد که هر دو ترجمه در یافتن معادل
ســاختاری برای مفعولهای مطلق تأکیدی بیشــترین توفیق را داشتهاند و غالب ًا مفعولهای
مطلق بر مبنای معادل ساختاری به درستی برابرسازی شده است؛ اما بیشترین لغزش ترجمه
حداد عادل ،مربوط به مفعول مطلق با عامل محذوف اســت که این مفعول مطلقها اغلب
بهصورت اسنادی (مبتدا و خبر) ترجمه شده است؛ یعنی مترجم غالب ًا با برهم زدن ساختار
زباناصلی (قرآن کریم) مفاهیم موردنظر را ضمن مخدوش نمودن ساختار ،انتقال داده است؛
اما در ترجمه فوالدوند چنین اشــکاالتی کمتر قابلمالحظه است .درمجموع میتوان گفت
که ترجمه فوالدوند در غالب محورها و مؤلفههای شاخص ترجمه مفعول مطلق و انواع آن
بهمراتب بهتر از ترجمه حداد عادل عمل کرده است.
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پینوشتها

 . )1اسم مصدر «عذاب» و مصدر «عذاب کردن» است
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