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تحليل تطبيیق اشكاالت نحوی ترمجه قرآن حّداد عادل و فوالدوند
)مطالعه موردی: مفعول مطلق(

)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 كریم هســتند كه 
ترجمة آن ها از منظر برگردان انواع مفعول مطلق، نیازمند بازنگری مجدد است. روش  شناسي   
ترجمه  ها نشــان می  دهد كــه مترجمان در برگردان مفعول مطلق و انواع آن غالباً به شــیوه 
تحت  اللفظی صرف عمل نموده  اند؛ لذا نقش ظرافت  های نحوی و دستوري را در بیان ترجمه 
فارسی نادیده انگاشته  اند. این مقاله درصدد است تا به بررسی و نقد كیفیت ترجمة مفعول 
مطلــق و انواع مختلف آن در ترجمه غالمعلي حداد عادل و محمدمهدی فوالدوند بپردازد. 
نتایج پژوهش در آیاتي كه به  صورت مورد پژوهانه بررســی و تحلیل گردید، نشــان داد كه 
هــردو مترجم در برگردان تعابیر مفعول مطلق قرآن كریم غالباً از روش   معنایی یا معنایی - 
ارتباطی كه بهترین روش  ها در برگردان انواع مفعول مطلق هســتند، غفلت ورزیده  اند؛ بلكه 
بیشــتر از رویكرد حرفی و لفظی بهره گرفته اند. بااین حال، فوالدوند به  مراتب بهتر از حداد 
عادل عمل كرده است. ضرورت انجام این پژوهش، نارسایی ترجمه حداد عادل و فوالدوند، 
در برگردان انواع مفعول مطلق است تا جایي كه ادبیات این ترجمه    ها در برخی موارد، دچار 

عربی زدگی ساختاری گردیده است.

واژگان کلیدی: اشكاالت نحوی، مفعول مطلق، قرآن، ترجمه، حداد عادل، فوالدوند.

m.amraei@velayat.ac.ir )استادیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه والیت، ایرانشهر، ایران.)نویسنده مسئول *
y.marof@yahoo.com .استاد گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه رازی، كرمانشاه، ایران **
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1- مقدمه و بیان مسئله
ترجمه قرآن كریم به زبان فارسی یكی از پرچالش  ترین بخش  های ترجمه است كه رسالت 
آن، توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و انتقال آموزه ها و تعالیم وحیانی است. ازجمله مهم  ترین 
اصولی كه تاكنون در ترجمه های فارسی قرآن كریم، توّجه كاملی به آن نشده است، ترجمه 
مفعول مطلق در قـــرآن كریم اســت. مفعول مطلق در زبان فارسی الگوی برابری به لحاظ 
نقش نحوی ندارد، جز در مواردی اندک كه در زبان عرف به كار می  رود؛ مانند: خندید چه 
خندیدنی! فریاد كشید چه فریادی! )جواهری، 1393 ش: 222( در زبان عربي، مفعول مطلق 
از نقش  هایي اســت كه معادل مشــخصی در زبان مقصد )فارسی( ندارد. این حالت نحوی 
به  ویژه پس از نفوذ زبان عربی در زبان و ادب فارسی، وارد ساختار نحوی زبان فارسی شد و 
به صورت ساختاری مشابه و نه معادل – بخصوص در شعر فارسی به كاررفته رفت، چنان  كه 

در شواهد زیر می  بینیم:
شــاهوار« »خندیدنی  چاه  ساربخندید  از  آوازش  کامد  چنان 

)فردوسی، 1363: 93/3(

باشــکوه« »جنبیدنی  چــو از زلزلــه کالبدهای کوهبجنبیــد 

)نظامی، 1381: 451(

این حالت نحوی در زبان فارسی معاصر و معیار هرگز به صورت مشابه ساختاری به كار 
نمی  رود؛ بنابراین، باید معادلی ساختاری در زبان مقصد در برابرش به كار برد. در زبان معیار، 
گونه  های مختلف مفعول مطلق را با گونه  های متناســب از قید )تأكیدی، تشــبیهی، تكرار، 
نفی( معادل  ســازی می  كنند )قلي  زاده، 1395: 28(. در این مقاله، مشكالت نحوی مربوط به 
مفعول مطلق را در چهار محور در سطح ترجمة حّداد عادل و فوالدوند با رویكرد تطبیقي 
موردبررسی و نقد تحلیلي قرارگرفته تا میزان توفیق هركدام از برگردان مفعول مطلق بیشتر 

تبیین گردد.

1 - 1 - پیشینه پژوهش
در ارتباط با ترجمة فارسی غالمعلی حّداد عادل و محمدمهدی فوالدوند از قرآن، تاكنون 

مقاالت متعددی به رشتة تحریر درآمده است كه در زیر به برخی از آن ها اشاره می  شود: 
1. محمدعلی كوشــا در مقالة »معرفی و بررسی ترجمه حّداد عادل از قرآن« )1390 ش(، 
ضمن اشاره به برخی نقاط قوت و زیبایی  های این ترجمه، برخی مشكالت صرفی - نحوی، 

واژگانی، بالغی و فقهی تفسیری این ترجمه را به صورت پراكنده، مطرح نموده است. 
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ه 2. حسین استادولی نیز در مقاله  ای به نام »نگاهی دیگر به نقد و بررسی ترجمة قرآن كریم 

از غالمعلی حّداد عادل« )1394 ش( به نقد و بررسی اشكاالت این ترجمه به طور استقرائی 
و گزینشی اقدام نموده و حّداد عادل نیز برخی از این نقدها را در چاپ جدید ترجمة خود 

اعمال نموده   است.
3. ســیدمّحمد رضی اصفهانی نیز در مقاله  ای به عنوان »نقد ساختار ترجمه حّداد عادل و 
صفارزاده، مطالعه مورد پژوهانه: ضمیر فصل« )1393 ش( ضمیر فصل را ازنظر ســاختاری 
در دو ترجمه فارســی حداد عادل و طاهره صفــارزاده، تحلیل تطبیقی نموده و معادل  های 

ساختاری متفاوتی از برگردان انواع ضمیر فصل در ترجمه مترجمان واكاوی نموده است.
4. مهدی سلطانی رنانی در مقاله »نقد ترجمه استاد فوالدوند« )1384( به نقد ترجمه   استاد 

فوالدوند در برخی جنبه  ها ازجمله واژگان، تعابیر نحوی و بالغی و ... پرداخته است.
5. مالک عبدی در مقاله  ای با عنوان »آسیب شناسی ترجمه  فوالدوند با تكیه بر كاركردهای 
صرفی، نحوی، واژگانی و بالغی دانش معناشناســی« به آسیب  شناسی ترجمه فوالدوند در 

حوزه  های مذكور و بیان راه  كارهای مطلوب پرداخته است.
و مقاالت دیگری كه به خاطر پرهیز از تكرار مكررات از ذكر آن ها خودداری می  گردد؛ اما 
دربارة مفعول مطلق نیز تاكنون مقاالتی متعدد به زیور طبع آراسته شده كه از مهم  ترین آن ها 

می  توان به موارد زیر اشاره كرد:
1. »بررســی 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. پرداخت شده است. سپس با ترجمه قرآن استاد فوالدوند 

به صورت نمونه در سوره نساء تطبیق  داده شده است.
2. »مفعول مطلق و معادل ســاختاری آن( بر اساس ســاختار زبانی قرآن كریم(« عنوان 
مقاله  ای از حیدر قلی زاده اســت كه در آن به بررسی مشكالت ساختاری. مفعول مطلق در 

برخی ترجمه  های قرآنی پرداخته و مشكالت ساختاری مفعول مطلق را برشمرده است. 
بااین حال، علی رغم مقاالت نگارش  یافتة متعددی در خصوص ترجمة فارسی حّداد عادل  
و فوالدوند از قرآن كریم؛ تا آنجا كه نگارندگان این مقاله مطّلع هســتند، تاكنون پژوهشــی 
مستّقل و جامع در خصوص نقد و بررسی تطبیقي ترجمة مفعول مطلق در سطح ترجمه  های 

یادشده از قرآن كریم، به صورت خاص و موردی، صورت نپذیرفته است. 

1 - 2 - سؤاالت پژوهش
1- آیــا هردو مترجم، در ترجمه ســاختار نحوي مفعول مطلق و انواع آن توانســته  اند 

معادل  یابي دقیقي انجام دهند؟
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3- هردو مترجم، در برگردان ســاختار نحوی مفعول مطلق بیشتر به معانی لفظي اعتماد 
دارند یا معاني مفهومی؟

2- چارچوب نظری پژوهش

2-1. تعریف مفعول مطلق و انواع آن 
در اصطــالح نحو، مفعول مطلق عبارت از مصدری اســت كه پس از فعلی كه مصدر از 
لفظ همان فعل است، برای تأكید، بیان نوع و یا عدد عنوان می شود؛ مانند: ﴿َوَكلََّم الّل ُموَسی 
تَْكلِیًما﴾ )النّساء/ 164(. در این آیه شریفه، فعل »َكَلَّم« عامل و »تكلیماً« مفعول مطلق و مصدر 
تأكید كننده ی عامل اســت. در غالب كتب نحوی، مفعول مطلق را به چهار گروه تقســیم 
نموده  انــد: مفعول مطلق تأكیدی كه غالباً مصدري اســت منصوب از جنس فعل كه بدون 
صفت با مضاف الیه به كاربرده مي  شــود و  بــراي تأكید بر وقوع فعل به كار مي  رود. مفعول 
مطلق نوعی كه غالباً به صورت موصوف و مضاف، برای بیان چگونگي وقوع فعل به كاربرده 
مي  شود و همواره باصفت یا مضاف الیه همراه است. قابل توّجه است كه در ترجمه مفعول 
مطلق نوعي درصورتی كه باصفت همراه باشــد فقط صفت ترجمه مي  شود یعني به صورت 
)خیلي، زیاد و...( استفاده مي  كنیم و درصورتی كه با مضاف الیه همراه باشد از كلمات )مثل، 
مانند و...( اســتفاده مي  كنیم. مفعول مطلق عددی كه غالباً عدد فعل را می  رســاند و گاهي 
نیز مصادري وجود دارند كه به عنوان مفعول مطلق در جمله ظاهر مي  شــوند و عامل آن ها 
جوازاً یا وجوباً محذوف اســت مانند، حّقاً، سمعاً، َطاعًة، ُشكراً، اًیضاً، ًحمداً، صبراً، ُسبحاَن 
الل، َمعــاذ الل، َمعذرًة، اضافًة، عفواً و ... ما در این پژوهش بر اســاس انواع مختلف مفعول 
مطلق، ترجمة فارســی حّداد عادل و فوالدوند از قرآن را بررسی نموده تا معادل  یابی دقیقی 

از انواع مفعول مطلق را در آن دو، به مخاطب بشناسانیم.

2-2. عامل مفعول مطلق 
عامل مفعول مطلق نیز به چهار شكل واقع می شود كه عبارت اند   از:

2-2-1. فعل متصّرف تاّم
بنابراین، فعل جامد مثل فعل تعّجب و فعل ناقص مثل »َكاَن« نمی توانند عامل مفعول مطلق 
باشند؛ مانند: »َفَرحُت َفَرحاً«. در این مثال، »َفَرحُت« فعل متصّرف تاّم و عامِل مفعول مطلق 

)َفَرحاً( است )ر.ک؛ حسن، 1428 ق: 2/ 159(

2-2-2. وصف متصّرف
وصف متصّرف؛ مانند اســم فاعل و اسم مفعول و صیغه مبالغه. لذا اسم تفصیل و صفت 
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ه مشــبّهه نمی توانند عامل مفعول مطلق باشند )ر.ک؛ الّصبان، 1377: 2/ 627(؛ مانند »َرأَیتَُک 

ُمجتَهِداً اجتَِهاداً«. در این مثال، »مجتهداً« اسم فاعل و عامل مفعول مطلق )اجتَِهاداً( است.

2-2-3. مصدر
ْوُفوًرا﴾ )اإلسراء/63(؛  مصدر؛ مانند:﴿َقاَل اْذَهْب َفَمن تَبَِعَک مِنُْهْم َفإِنَّ َجَهنََّم َجَزآُؤُكْم َجَزاًء مَّ
یعنی: »فرمود: برو و هركســی از آنان از تو تبعیّت كند، جهنّم كیفر شماست؛ كیفری است 
فراوان«. در این آیة شــریفه، »َجَزاُؤُكم« مصدر و عامل مفعول مطلق )َجَزاًء( اســت )همان: 

.)137

2-2-4. مفعول مطلق با عامل محذوف
باید این ســاخت نحوی را به عنوان یک قِســم از جمله های زبان عربی كه هم به لحاظ 
ساختار و هم به لحاظ معنای مستفاد از آن با مفعول مطلق های مذكورالعامل متفاوت است، 
موردبررسی قرار داد. این مطلب از توضیح خضری بر شرح ابن عقیل استفاده می شود، آنجا 
كه دربارة این ساخت می نویسد: »مفعول مطلق یا برای تأكید است یا برای نوع یا بیان عدد 
و یا جانشین فعل خویش است« )خضری، 1368، ج 1: 188(؛ زیرا در این ساخت نحوی، 
مفعول مطلق درواقع، به منزلة مسنٌدإلیه و مسند یک جمله ایفای نقش می كند )ر.ک؛ شكرانی، 
َقاِب َحتَّی إَِذا أَثَْخنتُُموُهْم  1380: 24(؛ بــرای مثال، در آیة ﴿َفإِذا لَقِیتُُم الَِّذیَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ
َفُشــّدوا الَْوثَاَق... ﴾ )محّمد/ 4(، »َضرب« یک مفعول مطلق برای فعل محذوف است كه در 
چهارچوب قواعد نحوی و در كتب تفسیر، این عبارت در اصل چنین بوده است: »َفإَِذا لَقِیتُُم 
َقا بَِضرباً« كه با حذف عامل یعنی »اضِربُوا« از باقیماندة كالم، تركیب  الَِّذیَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ

قاِب« به وجود آمده است. »َضْرَب الرِّ

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

1 - 3 -  مفعول مطلق تأکیدی 
مفعول مطلق تأكیدی مفاد فعل را مؤكد می  ســازد و قیدهای تأكید، كیفیّت، مقدار، نفی و 
مانند این ها كه به نوعی بر مفهوم فعل تأكید می  كنند یا می  توان در این راستا از آنان استفاده 

كرد، می  توانند برابرهای مناسبی برای این نوع مفعول مطلق باشد؛ به عنوان نمونه:
ا﴾ )مریم / 79( ﴿َونَُمّد لَُه مَِن الَْعَذاِب َمدًّ

حّداد عادل: و عذابش را بسی افزون  تر خواهیم ساخت.
فوالدوند: و عذاب را برای او خواهیم افزود.

قید »بســی« در ترجمة حّداد عادل، متمم قیدی برای فعل جمله است كه در برابر مفعول 
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ا« آورده شــده است. همان  گونه كه در ترجمه فوالدوند مالحظه می  شود،  مطلق تأكیدی »َمدًّ
وي نقش مفعول مطلق را در ترجمه مغفول گذاشــته اســت، بدین معنی كه مترجم اساسًا 
مفعول مطلق را –  خواه به صورت معادل و یا به صورت مشابه – به زبان مقصد ترجمه نكرده   
و این حذف نابجاســت؛ اّما در ترجمه حّداد عادل به نقش مفعول مطلق در ترجمه توجه 
شده و معادل قید تأكید »بسی« را ذكر نموده است. البته این بدان معنی نیست كه حّداد عادل 
تمامی مفعول مطلق  ها را به درستی به زبان مقصد )ترجمه( انتقال داده؛ بلكه ایشان در موارد 
بســیاری، دیده می  شود كه از برابرهایی برای ترجمة مفعول مطلق تأكیدی بهره گرفته   است 
كه برفرض مفهوم بودن، نمی  توانند برابرهایی به زبان معیار و موافق زبان فارسی تلقی شوند، 

به نمونه  هایی ازاین دست پرداخته می  شود:
ا﴾ )طور / 13( ﴿یَْوَم یَُدّعوَن إِلَی نَارِ َجَهنََّم َدعًّ

حّداد عادل: روزی كه به سوی جهنم می  رانندشان، چه سخت راندنی!
فوالدوند: روزی كه به سوی آتش جهنم كشیده می شوند ]چه [ كشیدني.

﴿َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا﴾ )نوح / 22(

حّداد عادل: و نیرنگ زدند نیرنگی بزرگ.
فوالدوند: و دست به نیرنگی بس بزرگ زدند.

﴿َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُهْم اَل یَْشُعُروَن﴾ )النمل / 50(

حّداد عادل: آنان ترفندی زدند و ما نیز، بی  آنكه بدانند، ترفندی زدیم و چه ترفندی.
فوالدوند: و دست به نیرنگ زدند و ]ما نیز[ دست به نیرنگ زدیم و خبر نداشتند.

نقد و ارزیابی
برخــالف فوالدوند، مهم  ترین نكته  ای كه در ترجمة حــّداد عادل از مفعول مطلق تأكیدی 
درآیات فوق، توّجه مخاطب را به خود جلب می  نماید، استفاده از شیوه  های قدیمی و منسوخ 
ترجمة مفعول مطلق در زبان فارسی اســت كه بقایای این شیوه احیاناً در زبان محاوره دیده 
می  شود. همان  گونه كه مالحظه می  شود، مترجم به ظاهر و شكل متن مبدأ )قرآن كریم( اعتماد 
نموده و ترجمة آیات بر مبنای تشابه ساختاری و نه تعادل ساختاری و به  شیوة تحت  اللفظی 
و حرفی صورت گرفته است؛ و همان است كه سبب این ناهنجاری شكلی در ترجمه گردیده 
اســت. مفعول مطلق »دعاً« بر اساس تشابه ســاختاری و لفظ به لفظ به متن مبدأ و نه تعادل 
ساختاری، به زبان فارسی برگردان شده است كه نه تنها معادل و مطابق نیست؛ بلكه اصوالً در 
زبان فارسی چنین اسلوبی، ناشناخته و غیرقابل قبول است و در حقیقت خروج از زبان معیار 
و نوعی عربی گرایی است. نمی  توان ترجمه   حّداد عادل را وفادارترین ترجمه به زبان مبدأ، از 
منظر ساختار  هاي مفعول مطلق، به شمار آورد؛ بلكه مترجم، احیاناً مرتكب نوعی عربی گرایی 
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آال
ه افراطی در این مجال نیز گردیده اســت. جالب توّجه است كه ایشان، در تكمله  ای كه دریكی 

از مقاالت محمدمهدی ركنی یزدی آمده، اظهار نموده است كه: »عربی زدگی ساختاری، بدتر 
از عربی زدگی واژگانی« اســت )ركنی یزدی، 1390: 8(. اّما  آیات شریفه  ی فوق و نیز آیه 5 
از سوره معارج: ﴿َفاْصبِْر َصبًْرا َجِمیال﴾ )معارج/ 5( كه به صورت: )و تو صبر پیشه كن، صبری 
جمیل.( ترجمه شــده است، مثال  هاي بارز و برجســته  ای بر وجود عربی زدگی   ساختاری در 
ترجمه حّداد عادل است. در این آیه، ساختار ترجمه   حّداد عادل، شبیه ساختار مفعول مطلق در 
قرآن كریم است، نه معادل آن. هرچند فوالدوند نیز گاه  گاهی مرتكب این  گونه عربی زدگی های 
ساختاری گردیده   است؛ چنان كه در ترجمه   آیه 20 سوره   فجر، چنین گفته است: ﴿َوتُِحبُّوَن الَْماَل 

ا﴾: )و مال را دوست دارید، دوست داشتنی بسیار(.  ُحبًّا َجًمّ

2-3- مفعول مطلق نوعی 
مفعول مطلق نوعی، نوع فعل را بیان می  كند و بر دو نوع است: موصوف و صفت. دربارة 
دســتة نخســت، یعنی مفعول مطلق از نوع موصوف، مهم  ترین اشكالی كه ممكن است در 
ترجمه مفعول مطلق نوعی رخ نماید، برگردان آن به شكل مفعول صریح از جانب مترجمان 

است، هما  ن  گونه كه آیه ﴿َوُقْل لَُهَما َقْواًل َكِریًما﴾ )اإلسراء / 23( را چنین ترجمه نموده  اند:
حّداد عادل: و بدانان به نیكی سخن بگوی.

فوالدوند: و با آنان سخنی شایسته بگوی.
مالحظه می  شود كه تركیب »سخنی شایسته« در ترجمة فوالدوند، نقش مفعول صریح دارد 
و می بایست به جای آن از قیدهایی نظیر به نیكویی، بزرگوارانه، با اكرام و ... استفاده می  كردند؛ 
اّما دیده می  شــود كه در  ترجمة حّداد عادل با اســتفاده از متمم قیدی »به نیكی« تعادل در 
ترجمه برقرارشــده است.  در این آیه شــریفه »قوالً« می  تواند به معنای كالم و مفعولٌ  به یا 
مصدر و مفعول مطلق نوعی و موصوف باشــد. بدین معنی كه برخي صاحب  نظران نحوی 
به داللت ســیاق و بافت این  گونه ســاختارها را مفعوٌل به نیز به شمار آورده  اند. در ترجمة 
نخست عبارت »به نیكی« در برابر »َقْواًل َكِریًما« در نظر گرفته شده است و بهتر بود پیش از 
لفظ »ســخن« می  آمد: »و با ایشان به   نیكویی سخن به گوی یا: نیكو سخن بگو«؛ اّما ترجمة 

دوم  بر اساس مفعولٌ  به بودن آن است؛ و از همین قبیل است: 
ُب َعَذابَُه أََحٌد * َواَل یُوثُِق َوثَاَقُه أََحٌد﴾ )الفجر / 25 - 26( ﴿َفیَْوَمئٍِذ اَل یَُعذِّ

حــّداد عادل: در آن روز هیچ  كس مثل عذاب خــدا، عذاب نكند؛ و هیچ  كس مثل به بند 
كشیدن خدا، به بند نكشد.

فوالدوند: پــس در آن روز هیچ كس چون عذاب كردن او، عذاب نكند و هیچ كس چون 
دربند كشیدن او دربند نكشد.
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كلمات »عذابه« و »وثاقه« مفعول مطلق نوعی از نوع مضاف هستند كه باید با كمک ادوات 
تشــبیه و قیدهای كیفیت ترجمه شــوند. در ترجمة حّداد عادل مترجم با بهره  گیری از لفظ 
»مثل«  توانســته است به ترجمه  ای وفادار دســت یابد كه البته بهتر بود به جای لفظ »مثل« 
كه عربی اســت از قیود تشــبیه دیگری، از قبیل: )چون مانند، همانند، به  مانند و ...( استفاده 
می  كردند. این موضوع در ترجمة فوالدوند به  خوبی مراعات شــده و ایشان با آوردن ادات 
تشــبیهی مانند »چون« ترجمة بهتر و معادل  تری ارائه نموده   است. نكتة مهم دیگری كه در 
ترجمه حّداد عادل بدان التفات كافی نشده، این است كه در این ترجمه  ها »عذاب« كه مصدر 
است1، به عذاب فارسی كه اسم مصدر است ترجمه شده است. این موضوع اساساً ابهام  آور 
اســت و دو معنا را به ذهن مخاطب القا می  كند: عذاب كردن و نوع آن؛ یعنی كسی به  مانند 
عذاب  كردن خدا از جهت ســختی و شدت، عذاب نمی  كند، یا: كسی به  سان عذاب خدا از 
جهت نوع و صورت، عذاب نمی  كند. ترجمه فوالدوند، هیچ  كدام از اشكاالت مطرح شده را 

ندارد؛ بنابراین، ترجمه  ای وفادار، امین و دقیق   است. 
ا﴾ )الفجر / 20( ﴿َوتُِحبُّوَن الَْماَل ُحبًّا َجًمّ

حّداد عادل: و مال و ثروت را دوست می  دارید، بسیار هم دوست می  دارید.
فوالدوند: مال را دوست دارید، دوست  داشتنی بسیار.

در این آیه شریفه »حبّاً« مفعول مطلق نوعی از نوع موصوف و لفظ »جّماً« صفت برای آن 
است و نوع این دوست داشتن را بیان می  نماید. معادل ساختاری دقیق ترجمة این  گونه مفعول 
مطلق  ها، قید كیفیّت و یا تأكید اســت. اگــر بخواهیم این  گونه جمالت را به صورت حرفی 
و تحت  اللفظی ترجمه نماییم دچار ناهنجاری  های ســاختاری در ترجمه شده و نمی  توانیم 
بالغــت نحوی - معنایــی مفعول مطلق معنایی را به مخاطب زبان فارســی بازتاب دهیم. 
همان  گونه كه گفته شد، در ترجمة این آیه و مفعول مطلق نوعی آن، ضرورت دارد، مفعول 
مطلق و صفت آن را یكجا به یک نقش )قید تأكید یا كیفیّت( تبدیل و ترجمه نماییم. ترجمه 
هر یک از مفعول مطلق و صفت آن به صورت جداگانه و مســتقّل خالف اهداف دستوری 
اســت و نتیجه  ای ناخواسته، جز افتادن در دام عربی گرایی ساختاری ندارد. این موضوع در 
ترجمة فوالدوند، قابل مالحظه است. روشن است كه در این ترجمه، هر یک از مفعول مطلق 
نوعی و صفت جداگانه ترجمه شده اند؛ لذا ترجمة وي تعادل ساختاری ندارد؛ چراكه ترجمه   
او بر اساس روش ترجمة حرفی و لفظ به لفظ صورت گرفته است. با دقّت در ترجمة حّداد 
عادل می  توان گفت كه ترجمة ایشــان از منظر مفهوم همان ترجمة فوالدوند، است كه فقط 
قالب و ساختار جمله  بندی ترجمه تغییر كرده است. روشن است كه حّداد عادل جمله اسمیه 
»بسیار هم دوست دارید« را به  جای مصدر و صفت »دوست  داشتنی بسیار« آورده است. البته 
مترجم با انتخاب این ســاختار متفاوت در ترجمه از گرداب عربی گرایی ساختاری رهایی 
یافته و ترجمه را به ســوی معنا محور بودن ســوق داده است. جالب توّجه است كه برخی 
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ه مترجمان صاحب  نام همانند خرمشاهی از قید تعجب برای برگردان مفعول مطلق نوعی بهره 

گرفته  اند: »و مال را چه بســیار دوست می  دارید« )خرمشاهی(. ترجمه پیشنهادی استفاده از 
معادل ســاختاری در قالب ترجمه  ای مفهومی به جای مشابه ساختاری در قالب ترجمه  ای 

حرفی و تحت  اللفظی است، بدین صورت:
»و مال ]و ثروت[ را بسیار دوست می  دارید«

3 - 3 - مفعول مطلق عددی 
تنها مشــكلی كه ممكن است در ترجمه مفعول مطلق عددی پیش بیاید، عدم ذكر شمار 
وقوع فعل و مغفول ماندن تعداد آن اســت كه معادل این نوع مفعول مطلق در زبان فارسی، 

غالباً قید مقدار یا تعداد است كه با ذكر آن در ترجمه پیام آیه انتقال می  یابد:
انِي َفاْجلُِدوا ُكَلّ َواِحٍد مِّنُْهَما مِائََة َجْلَدةٍ ﴾ )النور / 2( انِیَُة َوالَزّ ﴿الَزّ

حّداد عادل: زن زناكار و مرد زناكار، هركدام را صد تازیانه بزنید.
فوالدوند: به هر زن زناكار و مرد زناكاری صد تازیانه بزنید.

»مِائََة َجْلَدةٍ« جانشین مفعول مطلق عددی و نمایانگر تعداد دفعات انجام فعل مفعول مطلق 
است و هر دو مترجم به درستی آن را برگردان نموده  اند. در ترجمة فوالدوند مبتدای صریح 
به متمم تبدیل شده است كه البته این شكل  از تركیب كالم در زبان مقصد به  نوعی گریز از 
هنجارها و نرم عادی زبان است كه غالباً در ترجمه معنایی و مفهومی این  گونه تغییر شكل  ها 

قابل مالحظه است. 

4 - 3 - ترجمۀ مفعول مطلق با عامل محذوف 
بر اســاس تحلیل غالب نحویان مفعول مطلق در چنین جایگاهی منصوب به فعلی مقّدر 
اســت و از نگاه معناشناسی سه مصداق معنایی در ترجمه فارسی برای این ساخت نحوی 

قابل تصور است كه می  توان بدین گونه بیان كرد:
1. فقط فعل محذوف را در ترجمه برگردان كنیم.

2. هــم فعل محذوف و هم مدلول مفعول مطلق )تأكیدی، نوعی و عددی( را در ترجمه 
برگردان كنیم.

 3. ترجمة حرفی و مشابه الفاظ عربی بكنیم یعنی ترجمه مفعول مطلق به شكل مصدری. 
تقریباً هر سه نوع ترجمه در میان مترجمان قرآن قابل مالحظه است؛ اّما از این سه نظریه 
ارائه شده توسط نگارنده، غالباً نظریه اول و دوم می  تواند درست باشد؛ البته بر اساس نظریه 
اول، مفعــول مطلق محذوف   العامل تنها بر مدلول عامــل محذوف خود داللت می  كند، نه 
چیزی بیشتر. این نظریه را ابن جنی به اختصار و ابن عقیل در شرح خود بر الفیه ابن مالک 
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به تفصیل اظهار نموده   اســت. ابن عقیل دراین باره می  گوید: »ضرباً زیداً« به هیچ  وجه داللت 
بر مفعول مطلــق تأكیدی نمی  كند؛ زیرا »ضرباً زیداً« به جای جملــة »اضرب زیداً« به كار 
می  رود؛ بنابراین، همان  گونه كه جمله امری »اضرب زیداً« فاقد تأكید است، »ضرباً زیداً« نیز 
فاقد تأكید اســت )ابن عقیل، 1408 ق: 488/4(؛ اّما نگارنده بر این اعتقاد اســت كه ضمن 
برگردان عامل و فعل محذوف، بهتر اســت مدلول مفعــول مطلق )تأكید، نوع، عدد( را نیز 
همراه آن برگردان نماییم. به هرحال، نگارندة این جستار، نظریه سوم – یعنی ترجمه مفعول 
مطلق محذوف  العامل به صورت مصدری بدون   زمان و شخص فعل – را در ترجمه مفعول 
مطلق، به ســبب عدم مطابقت و تعادل ســاختاری و زبانشناســی با ساخت دستوری زبان 
فارســی قابل قبول نمی  داند؛ زیرا مفعول مطلق در زبان فارسی، معموالً به صورت قید تأكید، 
كیفیت، تعداد بیان می  شود؛ اّما گاهي مالحظه می  شود كه در ترجمه  هایي با سبک حرفی و 
تحت اللفظی، مفعول مطلق   بر اساس تشابه ساختاری و لفظ به لفظ به متن مبدأ و نه تعادل 
ساختاری به زبان فارسی برگردان شده است كه نه تنها معادل و مطابق نیست؛ بلكه اصوالً در 
زبان فارسی چنین اسلوبی، ناشناخته و غیرقابل قبول است و در حقیقت خروج از زبان معیار 
و نوعی عربی گرایی اســت. دلیل دیگری كه به ما در رّد این نظریه كمک می  كند این است 
كه بسیاری از مفعول مطلق  های محذوف العامل را نمی  توان بر اساس روش ترجمة مصدری 

به فارسی ترجمه نمود. 
دقیق  ترین نظریه در ترجمه مفعــول مطلق محذوف  العامل را می  توان همان نظریه دوم و 
سپس نظریه اول دانست؛ زیرا هر دو نظریه غالباً از منظر كاربردی تطبیق بیشتری با ساختار 
نحــوی و كاربردی زبان فارســی دارند. هرچند حّداد عادل، از نظریه ســوم، یعنی ترجمه 
به صورت مصدری، بدون دخالت زمان و شــخص فعل اســتفاده  ی بسیاری نموده  ؛ اّما این 
نظریه را می  توان روشی بسیار كهنه و قدیمی در ترجمه مفعول مطلق دانست كه غالباً مربوط 
به سال  های فتح ایران باستان توسط اعراب مسلمان و ورود زبان و اسلوب عربی به فارسی و 
... تا سده  های حدوداً پنجم و ششم هجری است و در زبان فارسی معیار امروز، به جز اندكی 
احیاناً در زبان محاوره و عامیانه قابل مالحظه نیست. غالب مترجمان قرآن كریم، بدون توجه 
به مباحث نحوی، از هر سه شیوه ترجمة مفعول مطلق محذوف  العامل استفاده نموده  اند؛ اما 
در برگردان این ساختار نحوی باید توجه داشت كه فعل محذوف به  درستی در ترجمه لحاظ 

شود، به عنوان نمونه:
﴿َوَقَضی َربَّک أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِیَّاُه َوبِالَْوالَِدیِْن إِْحَسانًا﴾ )اإلسراء / 23(

حّداد عادل: و به پدر و مادر نیكی كنید.
فوالدوند: به پدر و مادر احسان كنید.

»إحســاناً« مفعول مطلق برای فعل محذوف »أحِسنُوا إحساناً« است )ر.ک: حسین  خانی و 
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ه حالل  خور، 1394 ش: 113(. حّداد عادل در استفاده از ترجمه لفظ عربی »إحسان« به خوبی 

توانسته   فعل محذوف را در ترجمه منعكس نماید؛ و این مفعول مطلق از نوع تأكیدی است؛ 
زیرا خداوند متعال می  توانستند بدین گونه بفرمایند: »وأحِسنوا بالوالدین«؛ اّما خداوند متعال 
عامــل )فعل( را حذف نموده و مصدر آن را جایگزین ســاخته  اند؛ بنابراین، می  توان گفت 
كه در این جمله معنای تأكیدی نیز نهفته اســت كه این تأكید در تمامی ترجمه  ها، ازجمله 
ترجمــه حّداد عادل مالحظه نمی  گردد. هر دو مترجم از نظریه اول در ترجمه مفعول مطلق 
نوعی استفاده نموده و تنها فعل محذوف را برگردان نموده   و مدلول تأكیدی مفعول مطلق را 

وانهاده  اند. ترجمه پیشنهادی، چنین است: »به پدر و مادر بسیار نیكی كنید«.
ا یَِصُفوَن﴾ )الصافات / 159(  ِ َعمَّ ﴿ُسبَْحاَن اللَّ

حّداد عادل: خداوند از این اوصاف كه بر می  شمرند پاک و منزه است.
فوالدوند: خدا منزه است ازآنچه در وصف می آورند.

بُِح ُسبَحانَه«  مصدر »ُسبَْحاَن« مفعول مطلق است كه عامل آن محذوف است به تقدیر »نُسَّ
)حسین  خانی و حالل  خور، 1394 ش: 114(. ذكر مفعول مطلق و حذف عامل آن تجلی  بخش 
نوعی تأكید اســت كــه در هیچ  كدام از ترجمه  ها این تأكید دیده نمی  شــود. همان  گونه كه 
مالحظه می  شــود تمامی مترجمان با بهره  گیری از سبک ترجمه معنایی - محتوایی مفعول 
مطلق را به فارسی برگردان نموده  اند. مشكل دیگر این ترجمه  ها، این است كه حّداد عادل به 
جای جمله فعلیه ازجمله اسنادی استفاده نموده   است. گفتنی است كه اگر این تغییر ساختار 
در ترجمه به تغییر مفهوم ترجمه منجر نشود، بر اساس شیوة  ترجمه معنایی درست است، 
هرچند بر اساس ترجمه وفادار و امین، مخدوش تلقی می  شود. ترجمة پیشنهادی برای این 

مفعول مطلق نوعی بهره  گیری از نظریه دوم و اول است:
»او را چنان كه شایســته   است، تسبیح می  گوییم و او ازآنچه توصیف می  كنند، برتر است« 

)نظریه دوم(
همان  گونه كه قباًل نیز گفته شــد، مفعول مطلق برای فعل محذوف است نه اسم محذوف 
و جمله، فعلیه است نه اسمیه؛ اّما حّداد عادل، احیاناً این جمله  های فعلیه را به صورت جمله 
اسمیه ترجمه نموده و محذوف آن ها را مبتدا تلقی نموده   است نه فعل محذوف، از آن جمله 

است:
ُ الِْمیَعاَد﴾  ِ اَل یُْخلُِف اللَّ ﴿لَُهْم ُغَرٌف مِــْن َفْوقَِها ُغَرٌف َمبْنِیٌَّة تَْجِري مِْن تَْحتَِها اْلَنَْهاُر َوْعَد اللَّ

)الزمر / 20(
حّداد عادل: ... این وعدة خداست، خدا خلف وعده نمی  كند.

فوالدوند: ... وعده ی خداست و خدا خالف وعده نمی كند.
تركیــب »وعد الل« چهار بار در قرآن كریم با نصب »وعد« آمده اســت كه حّداد عادل، در 
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هیچ یک از موارد به نقش نحوی آن توجه نكرده   است؛ چنان  كه در ترجمه عبارت ﴿وعَد اللِ حقاً﴾ 
)نساء/ 122( آورده   است: »وعده خدا حق است«. ترجمه درست عبارت چنین است: »خداوند 
آنان را به وعده  ای راستین وعده داده است« )نیز ق یونس، 4؛ روم، 6؛ لقمان، 9؛ زمر، 20( »َوْعَد 
ِ« در آیة موردپژوهش، مفعول مطلق برای فعل محذوف )وعد الل وعده( و جمله، فعلیه است،  اللَّ
اّما مالحظه می  گردد كه حّداد عادل و فوالدوند آن را اسمیه ترجمه نموده  اند. اگر این تغییر از 
فعلیه به اسناد تغییری در مفهوم ایجاد نكرده باشد، این ترجمه بر اساس ترجمه معنایی درست 
است؛ هرچند بر اســاس ترجمه معادل و وفادار مخدوش تلقی می  شود، ولی به نظر می  رسد 
ترجمه فعلیه عبارت یادشده با اسمیه در نظر گرفتن آن متفاوت باشد؛ زیرا جملة »این وعده  ی 
الهی است« محدود به نعمت  های یادشده است، اّما »خدا وعده داده است« به بهشت كه درآیات 
دیگر توصیف شده، انصراف و درنتیجه معنایي عام  تر دارد. البته اگر كسی این انصراف را نپذیرد 

و مرجع آن را همین آیه بداند، طبیعی است كه دیگر تفاوت معنایی نخواهد داشت. 

5 - 3 - ترجمۀ مفعول مطلق و مشکالت آن در حوزه جانشینی 
در زبان عربی كلماتی می  توانند بجای مصدری كه مفعول مطلق اســت بكار   روند كه آن 
كلمات حكم مفعول مطلق را خواهند داشت و منصوب خواهند بود. جانشین مفعول مطلق 

در انواع مختلف آن، غالباً به دو صورت قابل دسته  بندی است:
1 -  دو چیز از مفعول مطلق تأكیدی نیابت می كند:

1- مرادف آن، یعنی آن لفظی كه به معنای مفعول مطلق است؛ مانند: »ُقمُت ُوُقوفاً« كه از 
»قیاماً« نیابت نموده اســت؛ زیرا هم معنای آن است. 2 – لفظی كه از حیث حروف اصلی با 
مصدر شــریک باشــد و خود بر دو نوع اسم مصدر و یا مصدری است كه برای فعل دیگر 

آورده می شود.
2 - هفت چیز، جانشین مفعول مطلق نوعي و عددي است:

 2 .» 1 ـ لفظ »ُكّل« و »بَعض« كه به مصدر اضافه شــده باشد؛ مانند: »َجدَّ الَطالُِب ُكلَّ الِجدِّ
ـ عدد و وســیلة مخصوص فعل؛ مانند: »َطَعنتُُه ُرمَحــا«. 3 ـ ضمیر به مصدر مفعول مطلق 
بُُه اََحداً«. 4 ـ صفت؛ مانند: »َخاَطبتُُه أَحَســنَ َخَطاب«. 5 ـ نوعیّت یا  بازگردد؛ مانند: »الَ أَُعذِّ
شكل؛ مانند: »یَُموُت الَكافُِر َمیتََة ُسوءٍ و یَعِیُش الُمؤمُِن َعیَشًة َراِضیًَة«. 6ـ  اسم اشاره ای كه به 
مصدر بازمی گردد؛ مانند: »أَكَرمتُُه َذلَِک اإلِكَرامِ«. 7 ـ »َما« و »أَّی« استفهامی یا شرطی؛ مانند: 

»َما َفَعلَت« و »أَیَّ َسیِر ِسرَت؟« )شرتوتی، 1417 ق/ 135(.
در زبان عربی، گاهی به جای مفعول مطلق كلماتی جانشــین می شود. این جانشین ها به 
اشكال مختلف به كار می رود جانشین های مفعول مطلق و شیوه های ترجمة آن ها را در سه 
قسمت می  توان بررسی و تحلیل نمود: 1 ـ جانشین عددی. 2 ـ جانشین به صورت كلماتی 

خاص. 3 ـ جانشین به صورت صفت.
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ه 1-  5- 3 -  جانشین مفعول مطلق عددي: 

این  گونه نائب مفعول مطلق،  شیوة  خاصي براي ترجمه ندارد و فقط كافي است كه عدد 
را در ترجمه ذكر نماییم:

انِي َفاْجلُِدوا ُكَلّ َواِحٍد مِّنُْهَما مِائََة َجْلَدةٍ﴾ )النور / 2( انِیَُة َوالَزّ ﴿الَزّ
حّداد عادل: زن زناكار و مرد زناكار، هركدام را صد تازیانه بزنید.

فوالدوند: به هر زن زناكار و مرد زناكاری صد تازیانه بزنید.
مالحظه می  گردد كه حّداد عادل و فوالدوند معادل عدد »مِائََة« كه جانشــین مفعول مطلق 
از نوع عددی اســت در ترجمه به صورت صفت شمارشی )صد( برگردان نموده  اند. مشكل 
خاصــی از این منظر وجود ندارد؛ مگر اینكه ترجمه عــدد را فراموش كنند. بااین حال، در 
مواردی از جانشــین مفعول مطلق عددی هم ممكن اســت به صورت تمییز ترجمه شود، 

همان  گونه كه حّداد عادل ترجمه نموده است:
َل الّل الُْمَجاِهِدیَن بَِأْمَوالِهِْم َوأَنُفِسهِْم َعَلی الَْقاِعِدیَن َدَرَجًة... ﴾ )النّساء/ 95( ﴿َفضَّ

حــّداد عادل: خداوند كســانی را كه با مــال و جان خود در راه خدا جهــاد كرده  اند، بر 
خانه  نشینان از حیث رتبه، برتری بخشیده است. 

فوالدوند: »خداوند كسانی را كه با مال و جان خود جهاد می كنند، به درجه ای بر خانه نشینان 
مزیّت بخشیده«.

در آیه فوق، »درجة« را می  توان مفعولٌ  به، تمییز و یا مفعول مطلق نوعی )ابزار جانشــین 
مصدر( نیز به  شــمار آورد. اّما، با در نظر گرفتن سیاق كالم و بافت آیه، در اینجا بهتر است 
كه آن را مفعول مطلق عددی در نظر بگیریم. با این توصیفات، به نظر می  رســد كه ترجمه 

فوالدوند بهتر از ترجمه حداد عادل است.

2- 5 - 3 -  جانشین مفعول مطلق به شکل کلماتی خاص: 
نوع دوم از جانشین های مفعول مطلق كلماتی خاص و متداول است كه به اقتضای معنای سخن 
 » ، أَحسَن، بَعَض، اََشدَّ ، ُكلَّ در جمله به كار می روند. مشهورترین این كلمات بدین ترتیب است: »َحقَّ
)حسین  خاني و حالل خور، 1394 ش: 97(. در زبان فارسی، معادل این نوع مفعول مطلق، معموالً قیِد 
كیفیّت، تأكید و مقدار به كار می رود كه بیشتر در قالب عبارت های قیدی  اند )قلی  زاده، 1380 ش: 48(.

﴿َفاَل تَِمیُلواْ ُكلَّ الَْمیِْل َفتََذُروَها َكالُْمَعلََّقِة... ﴾ )النّساء/ 129(.
حّداد عادل: ... پس به كلی )از یكی( كناره مگیرید كه او را بالتكلیف رهاسازید.

فوالدوند: »... پس به یک طرف یكسره تمایل نورزید تا آن ]زندگی[ را سرگشته ]بالتكلیف[ 
رها كنید«.
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در این آیه، »ُكل« جانشین مفعول مطلق است و در ترجمه  های فوق به عبارت قیدی ترجمه 
شده است؛ بنابراین، از این نظر، تعادل »نحوی« در ترجمة مفعول مطلق برقرار است و به قید 

كیفیّت و تأكید ترجمه شده است )ر.ک: حسین  خانی و حالل  خور، 1394 ش: 108(.
﴿الَِّذیَن آتَیْنَاُهُم الِْكتَاَب یَتُْلونَُه َحقَّ تاَِلَوتِهِ﴾ )البقرة / 121(

حّداد عادل: كسانی كه بدانان كتاب داده  ایم، آن را چنان  كه سزاوار است می  خوانند.
فوالدوند: كسانی كه ]كتاب آسمانی[  به آنان داده ایم، ]و[ آن را چنانكه باید می خوانند.

« جانشین مفعول مطلق نوعی است كه در هر دو ترجمه به صورت  در این آیه كلمة »َحقَّ
قید و صحیح برگردان شده است.

 3-  5- 3 -  جانشین مفعول مطلق به شکل صفت
یكی دیگر از موارد جانشینی مفعول مطلق، جانشین شدن صفت به جای مصدر )= مفعول 
مطلق محذوف( است. این شــكل از مفعول مطلق درواقع همان مفعول مطلق نوعِی دستة 
نخست )دارای صفت مفرد( است؛ بنابراین، شیوة ترجمة این  گونه جانشین  های مفعول مطلق 
نوعی نیز همانند شیوة  ترجمة مفعول مطلق نوعِی دارای صفت مفرد خواهد بود كه حّداد 
عادل غالباً لغزش  هایی از منظر اشتباه در تشخیص نقش كلمه و از محور نحوی داشته است:

﴿... َوَمن َقتََل ُمْؤمِنًا َخَطئًا َفتَْحِریُر َرَقبَةٍ ّمْؤمِنَةٍ... ﴾ )النّساء/ 92(.
حّداد عادل: و هر كه مؤمنی را به خطا به قتل برساند، باید بنده  ای مؤمن آزاد كند.

فوالدوند: و هر كس مؤمنی را به اشتباه كشت، باید بندة مؤمنی را آزاد كند.
همان  گونه كــه در هر دو ترجمه حّداد عادل و فوالدوند قابل مالحظه اســت، در هر دو 
ترجمة مذكور با ذكر صفت مفرد، به صورت درست ترجمه نموده  اند )ر.ک: حسین  خانی و 
حالل  خور، 1394 ش: 109( و ترجمة هر دوی آنان از جانشــین مفعول مطلق نوعی كاماًل 
معادل با زبان مبدأ و مقصد اســت؛ زیرا هم ترجمه معادل با زبان مبدأ )قرآن كریم( است و 
مترجمان مفعول مطلق را برگردان نموده  اند و هم اینكه معادل با زبان مقصد بوده و مبتنی بر 

ضوابط و قوانین زبانی و زبانشناسی در ادبیات فارسی است.
﴿بَل لََّعنَُهُم الَلّ بُِكْفِرِهْم َفَقلِیاًل َمّا یُْؤمِنُوَن﴾ )البقرة: 88(

حّداد عادل: ... و چه اندک است ایمانشان.
فوالدوند:... چه اندک شماره  اند.

»قلیاًل« منصوب است چون صفت برای موصوف یا مفعول مطلق محذوف است به تقدیر: 
»فإیماناً قلیاًل  ...« بنابراین، صفت »قلیاًل« جانشــین مفعول مطلق محذوف است. به عبارتی 
»قلیاًل« صفت برای مصدر محذوف است نه اسم. مصدری برای فعل محذوفي كه در اصل 
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ه چنین بوده اســت »یُْؤمِنُوَن إیماناً قلیاًل« به هرحال، معناي دقیق عبارت »یُْؤمِنُوَن إیماناً قلیاًل« 

»كمتر ایمان می  آورند« است )النصاري، 1421 – 2001، ج1: 427(. در ترجمة حّداد عادل 
اشــكال دیگری نیز وجود دارد و آن اینكه جملة فعلیه  ی خبری به جملة اســمیه  ی عاطفی 
برگردان شــده است. ترجمة ایشان از جانشــین مفعول مطلق نوعی در این آیه بیشتر شبیه 

برگردان فعل تعّجب است تا مفعول مطلق.
ِهْم َعن َسبِیِل اللِّ َكثِیًرا﴾ )النّساء/160(. ﴿... َوبَِصدِّ

حّداد عادل: ... و به سبب آنكه بسیاری )از مردم( را از راه خدا بازداشته بودند.
فوالدوند: ... و به سبب آنكه ]مردم را[ بسیار از راه خدا بازداشتند.

واژة »كثیراً« به اتّفاق نظر اكثر دانشمندان نحو و اعراب قرآن، به ویژه به دلیل تناسب فراوان 
با سبک زبانی قرآن كریم ـ صفت و جانشین مصدر یا مفعول مطلق محذوف )ُصدوداً/ َصّداً( 
است )ابن عاشور، 2000 م: 312/4(. جانشین گرفتن آن برای مفعولٌ به، متناسب با سبک و 
سیاق قرآن كریم نیست )ر.ک: حسین  خانی و حالل  خور، 1394 ش: 113(؛ بنابراین، ترجمه 
حــّداد عادل با توجه به اینكه در نقش مفعولٌ  به ترجمه شــده   و نه مفعول مطلق، نمی  تواند 
ترجمه  اي درســت و معادلی براي متن مبدأ باشــند. همان  گونه كه قباًل نیز ذكر آن گذشت، 
بهترین ترجمه برای این  گونه جمالت استفاده از قید است و در ترجمة فوالدوند به درستی 

به صورت قید مقدار معادل سازی شده است.

4- نتیجه   بحث
ساختار نحوی مفعول مطلق جزء ساختارهایی است كه در زبان فارسی شباهت ساختاری 
ندارد و باید برای آن معادل ســاختاری قرار داد. این امر ســبب لغزش بسیاری از مترجمان 
به  ویژه حداد عادل و فوالدوند در محور ترجمة مفعول مطلق گردیده است. با بررسی ترجمه 
حــّداد عادل و فوالدوند، دریافتیم كه این ترجمه  ها در یافتن معادل ســاختاری مفعول های 
مطلق غالباً دارای اشكاالتی متعدد هستند و در موارد بسیاری مرتكب عربی گرایی ساختاری 
گردیده اســت. نمونه های بررسی شــده نشــان می دهد كه هر دو ترجمه در یافتن معادل 
ســاختاری برای مفعول های مطلق تأكیدی بیشــترین توفیق را داشته  اند و غالباً مفعول های 
مطلق بر مبنای معادل ساختاری به درستی برابرسازی شده است؛ اما بیشترین لغزش ترجمه 
حداد عادل، مربوط به مفعول مطلق با عامل محذوف اســت كه این مفعول مطلق ها اغلب 
به صورت اسنادی )مبتدا و خبر( ترجمه شده است؛ یعنی مترجم غالباً با برهم زدن ساختار 
زبان اصلی )قرآن كریم( مفاهیم موردنظر را ضمن مخدوش نمودن ساختار، انتقال داده است؛ 
اما در ترجمه فوالدوند چنین اشــكاالتی كمتر قابل مالحظه است. درمجموع می  توان گفت 
كه ترجمه فوالدوند در غالب محورها و مؤلفه  های شاخص ترجمه مفعول مطلق و انواع آن 

به  مراتب بهتر از ترجمه حداد عادل عمل كرده است.
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پی  نوشت  ها
1( . اسم مصدر »عذاب« و مصدر »عذاب كردن« است

کتاب نامه
قرآن كریم- 
ابن عاشور، محمد الطاهر )2000 م(، »تفسیر القرآن العظیم«، المحقق: الدكتور حاتم صالح الضامن، دبی: - 

دار طیبة للنشر والتوزیع.
ابن عقیل )1384 ش(، »شرح ابن عقیل«، الطبعة الولی، قم: آسیانا.- 
النصاري، زكریا بن محمد بن أحمد )1421 – 2001(، »إعراب القرآن الكریم«، حققه وعّلق علیه: موسی - 

علي موسی مسعود )رسالة ماجستیر(، ط 1، ال مک، ال نا.
حسن، عباس )1428 ق(، »النحو الوافي«، ط15، بیروت: دارالمعارف.- 
حسین خانی، كلقای و كوثر حالل خور )1394 ش(، »بررسی ترجمه و معادل ساختاری مفعول مطلق با - 

محوریّت ترجمة استاد فوالدوند )بررسی موردی سوره ی نساء(«، فصلنامه پژوهش  های ترجمه  در زبان 
و ادبیات عرب دوره 5، شماره 12، تابستان، ص 132 – 97. 

خضری، محّمد. )1368(،  »حاشیة الخضری علی شرح ابن عقیل«، بیروت: دارالفكر.- 
الشرتوني، رشید )1417 ق(، »مبادی العربیة قسم النحو«، تنقیح و إعداد: حمید المحمدّي، الطبعة الولی، - 

قم: مؤسسة دارالذكر.
شــكرانی، رضا. )1380(. »درآمدی بر تحلیل ساخت های نحوی قرآن« مجّلة مقاالت و بررسی  ها. دفتر - 

.69
الّصبان، محّمدبن علی )1377(، »حاشیة الّصبان«، چاپ سوم، تهران: انتشارات امیر. - 
فردوسي، ابوالقاسم )1363(، »شاهنامه«، تصحیح ژول مول، چ3، تهران: سازمان كتاب  های جیبی.- 
فوالدوند، محمد مهدي )1375(، »ترجمة قرآن كریم«، ط 2، قم: دارالقرآن الكریم، )دفتر مطالعات تاریخ - 

و معارف اسالمي(.
قلي  زاده، حیدر )1395(، »مشكالت ساختاري ترجمه قرآن كریم«، قم: مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی - 

تبیان. 
مكارم شــیرازی، ناصر )1414- 1372(، »گزیده تفســیر نمونه«، تنظیم و تحقیق: احمدعلی بابایی، قم: - 

حوزه علمیه.
نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف، )1381(، شرفنامه، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به - 
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