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Abstract
Presenting and delaying are language styles and the translation of the 
Qur'an will not reach the desired result without familiarity with it. In ad-
dition to paying attention to the spacing and rhythm of the verses, offer-
ing and delaying in the Qur'an implies concepts such as bowing, dedica-
tion, expressing surprise, etc. From the point of view of the translation 
process, this operational style is difficult and sometimes impossible, but 
by adopting some techniques, you can translate some of them and trans-
fer the implied meaning. The present study, with a descriptive-analytical 
method, tries to explain the semantics of preposition and delay in verses 
of Surah Al-Imran and provide techniques for translating such verses into 
Persian. According to the findings of the research, it is not possible to 
transfer preposition and delay in all verses, and although the translation 
conveys the intended meanings, it undergoes changes, but the translator 
must try to get as close as possible to the desired perfection, which is the 
transmission of the meanings of presentation and delay. Respecting the 
lexical precedence and backwardness of the verses in translation, using 
special usages of restriction and assignment in Persian language, using 
compensatory words suitable for the position of the verses such as words 
with the meaning of exclamation, threat and emphasis are among the 
techniques of translating this style into Persian language.
Keywords:introduction and lateness, Qur'an, translation, semantics, Al-
Imran
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چکیده
تقدیم وتأخیر از اسلوب های زبانی است و ترجمه قرآن، بدون آشنایی با آن، به نتیجه مطلوب 
نمی رســد. تقدیم وتأخیر در قرآن عالوه بر توجه بــه رعایت فواصل و ضرب آهنگ آیات، بر 
مفاهیمــی نظیر تعظیم، اهتمــام، اختصاص، ابراز تعجب و ... داللــت دارد. از منظر فرایند 
ترجمه، این اســلوب، عملیاتی دشوار و گاهی ناشدنی اســت اما می توان با در پیش گرفتن 
برخــی فنون، به ترجمه برخی از آن ها و انتقال پیام نهفته مبادرت ورزید. پژوهش حاضر با 
روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد تبیین داللت تقدیم وتأخیر ازنظر معناشناســی در آیاتی از 
سوره آل عمران و ارائه فنونی برای ترجمه چنین آیاتی به زبان فارسی است، طبق یافته های 
پژوهش، انتقال داللت های تقدیم وتأخیر در همه آیات امکان پذیر نیســت و گرچه ترجمه، 
داللت معانی موردنظر را دســتخوش تغییراتی می نمایــد اما مترجم باید تالش کند هر چه 
بیشــتر به کمال مطلوب که انتقال داللت های تقدیم وتأخیر اســت، نزدیک تر  شود. رعایت 
تقدم و تأخر واژگانی آیات در ترجمه، استفاده از ادات ویژه حصر و اختصاص در زبان فارسی، 
استفاده از واژگان جبرانی مناسب مقام آیات نظیر واژه های دارای بار معنایی تعجب، تهدید 

و تأکید ازجمله فنون ترجمه این اسلوب به زبان فارسی است.   
واژه های کلیدی: تقدیم وتأخیر، قرآن، ترجمه، معناشناسی، آل عمران
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1. مقدمه
تقدیم  و تأخیر اســلوبی خاص اســت كه تأثیر زیادی در جذابیت و شیوایی كالم دارد و 
بــا توجه به معانی عمیقی كه بر اثر تغییر در جایگاه اصلی واژگان، به وجود می آید، بدیهی 
است كه چنین سبکی در قرآن، ویژگی بی نظیر و منحصربه فرد خود را دارد، زیرا هر واژه ای 
در قرآن با واژگان دیگر فرق دارد و افکار و معانی عمیق و ظریفی را با خود حمل می كند. 
)همتی و دیگران، 1397ش: 76( به طوری كه هرگونه تغییر در جایگاه اصلی واژگان، حامل 

نوعی پیام و مفهوم است كه متون قرآنی را زیبایی خاصی داده است.
تقدیم  و تأخیر واژگان تنها یك جابجایي ساده میان آن ها نیست كه هر متکلم یا نویسنده ای با 
رعایت ضوابطي كه نحویان یا دانشمندان بالغت در كتاب هاي خود در این موضوع بدان اشاره 
 كرده اند، مي تواند واژه اي را مقدم و واژه ای دیگر را مؤخر كند و مترجم هم با آشــنا شدن به 
همین ضوابط و قواعد تقدیم  و تأخیر در زبان مقصد، براي تقدیم  و تأخیرهای قرآني می تواند 
به راحتی معادل ســازي كند )شهبازی و امیدعلی، 1396ش: 2(؛ بلکه این جابجایي وابسته به 
سرتاســر بافت و هماهنگ با ســایر ظرافت های آن و در یك بافت موقعیتي خاص صورت 
می گیرد؛ گاهي بافت اقتضا می كند واژه اي مقدم شود و بافتي دیگر اقتضا می كند همان واژه در 
جمله ای مشابه مؤخر شود و هر تقدیم  و تأخیر در پس آن ظرافتي است كه اگر واژگان به جای 

اصلي خودشان برگردند این لطافت و ظرافت معنایي از بین خواهد رفت. )همان: 5(
مبحثــی كه در این مقاله به آن پرداخته می شــود، داللت تقدیــم  و تأخیر در قرآن ازنظر 
معناشناسی و كاربست آن در ترجمه به فارسی است كه جهت مطالعه موردی، آیاتی از سوره 
آل عمران انتخاب شــده است. از آنجا كه فهم داللت تقدیم  و تأخیر نیاز به مراجعه به كتب 
تفسیری دارد، پس از انتخاب 16 آیه از سوره آل عمران، به كتاب های معتبر تفسیر كه داللت 
تقدیم  و تأخیر را به عنوان بخشی از تفسیر آیات بررسی كرده اند، نظیر تفسیر البحر المحیط 
ابوحیان اندلسی، التحریر و التنویر ابن عاشور، تفسیر كبیر فخرالدین رازی و ... مراجعه شد 
و با كمك این تفاســیر، داللت تقدیم  و تأخیر آیات انتخابی تجزیه  و تحلیل شد. در مرحله 
بعد، پس از بررســی ترجمه  الهی قمشه ای از آیات انتخابی، جهت ارائه ارزیابی ای از میزان 
موفقیت مترجم در انتقال داللت موجود در آیات، فنونی برای ترجمه آیات دارای اســلوب 

تقدیم  و تأخیر و انعکاس داللت موجود در چنین آیاتی ارائه شده است.
این پژوهش درصدد پاسخ به سؤاالت زیر است:

1. تقدیم  و تأخیر در برخی آیات قرآن دربردارنده چه داللت هایی است؟ 
2. مترجم قرآن )الهی قمشــه ای( تا چه حد توانســته  است داللت موجود در آیات دارای 

اسلوب تقدیم  و تأخیر را در كاربست ترجمه منتقل نماید؟
3. بایسته های مترجم در انتقال این داللت ها چیست؟
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1. 1. پیشینه پژوهش
تاكنون پژوهش های متعددی پیرامون اسلوب تقدیم  و تأخیر در آیات قرآنی و داللت آن 
انجام شده است: مسیری )2005م( در كتاب دالالت التقدیم و التأخیر في القرآن الکریم پس 
از بررســی موضوعاتی نظیر انواع تقدیم  و تأخیر در قرآن، انگیزه های تقدیم  و تأخیر، نقش 
تقدیم  و تأخیر در اخالل در فصاحت كالم و ...، به بررسی تحلیلی اسلوب تقدیم  و تأخیر 

در آیات متعددی از سوره های مختلف قرآن پرداخته است.
شــهبازی و امیدعلــی )1396ش( در مقاله ای با عنوان »تقدیــم  و تأخیر و بازتاب آن در 
ترجمه قرآن« به بررســی زیباشناسانه اسلوب تقدیم  و تأخیر در آیات قرآنی و ظرافت های 
آن پرداخته و پس از انتخاب آیاتی از قرآن به بررسی و نقد ترجمه های معزی، انصاریان و 

فوالدوند پرداخته اند.
همتی و دیگران )1397ش( در مقاله ای با عنوان »واكاوی معنای معنا و بررسی زیباشناسی 
آن در قرآن كریم، مطالعه موردی تقدیم  و تأخیر در ده آیه مشــابه« به بررســی آیات مشابه 
دارای اســلوب تقدیم  و تأخیر پرداخته و به معانی فرعــی و جانبی یا معانی دوم كه از آن 

استنباط می شود، اشاره نموده اند.
جــوادی )1399ش( در مقاله ای با عنــوان »واكاوی جایگاه تقدیم  و تأخیر آیات در روایات 
تفسیری« با تکیه  بر مستندات روایی ائمه )ع( به تحلیل آیاتی از قرآن با رویکرد تقدیم  و تأخیر 
پرداخته و اهمیت این دانش را در تفسیر قرآن و واكاوی تأكید ائمه به فراگیری آن، تبیین نمود اند.
باوجود چنین پژوهش های ارزشــمندی، تاكنون پژوهشی با رویکرد فنون ترجمه آیات 
دارای داللت تقدیم  و تأخیر صورت نگرفته است كه در این پژوهش سعی شده حتی المقدور 

فنونی ارائه شود. 

2. داللت: معنای لغوی و اصطالحی
واژه داللت از ماده »َدلََل« به معنی نشان دادن و نمایاندن چیزی با دلیل و برهان است؛ گفته 
ُُّه ِداللًَة و َداللًَة« یعنی راه را به او نشان داد، پس داللت در لغت  ریِق یَُدل َُّه علی الطَّ می شود: »َدل
دارای یك سری معانی نظیر راهنمایی، نمایاندن، تبیین و داللت داشتن است. در قرآن واژه 
»دّل« و مشتقات آن نیز 8 بار در موقعیت های مختلف و با صیغه های متفاوت ذكر شده و به 
معنای اشاره به شیء یا ذات حسی و غیر حسی است كه ارتباط بین دال و مدلول به عنوان 
لَّ َو لَو شاَء لََجَعَلُه  دو ركن داللت در این آیه كاماًل هویدا است: ﴿أ لَم تََر إلی َربَِّک کیَف َمدَّ الظِّ
مَس َعَلیِه َدلِیَل﴾ )فرقان/45(، در این آیه بین خورشید و سایه ارتباط داللی  َساِکنًا ثُمَّ َجَعلنا الشَّ
وجود دارد زیرا اگر خورشید طلوع نمی كرد، سایه شناخته نمی شد، پس در اینجا خورشید 
بر وجود سایه داللت می كند و ارتباط میان خورشید و سایه مشابه ارتباط میان آتش با دود 

است. )نجار، 2016م: 22 ـ 23(
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اما در اصطالح عبارت از حالتی اســت كه در آن علم به یك شيء، علم به شيء دیگری 
را در پی داشته باشد كه شيء اول را دال و شيء دوم را مدلول می نامند. )جرجاني، 1991م: 
139( بنابراین می توان گفت داللت یعنی ارتباط بین دال و مدلول كه در مفهوم زبان شناسی 
معاصر نیز، داللت به همین معنا یعنی ارتباط بین دال )لفظ( و مدلول )معنی( است )كراعین، 
1993م: 84( همچنین داللت نام علمی است كه به بررسی معنا و نظریه های مربوط به آن و 

چگونگی تركیب واژگان در قالبی معنادار می پردازد. )عیسی، 2020م: موقع موضوع(

2. 1. انواع داللت
در زبان شناسی داللت به 5 نوع اصلی زیر تقسیم می شود:

2. 1. 1. داللت آوایی: كه بر ارزش آوایی و تعبیری حرفی واحد متکی است نظیر فعل 
»َقَضم« كه بر خوردن چیزی خشــك و فعل »َخَضم« كه بر خوردن چیزی نرم داللت دارد 
كه این تفاوت داللی ناشــی از اختالف دو حرف »قاف« و »خاء« است، زیرا در زبان حرف 

»قاف« از حروف غلیظ و »خاء« از حروف لطیف محسوب می شود. 
2. 1. 2. داللت صرفی: این داللت به بررســی اوزان و صیغه های مجرد و مزید و معانی 
مختلف آن ها می پردازد نظیر فعل مجرد »بکی« كه بر گریه كردن داللت دارد اما چون به باب 
تفاعل برود و گفته شــود »تباكی«، بر تظاهر به گریه داللت می كند. )عیسی، 2020م: موقع 

موضوع(
2. 1. 3. داللت نحوی: این داللت حاصل اســتعمال واژه ها یــا صور كالمی در جمله 
مکتوب یا شفاهی در سطح تحلیل یا تركیب است و از آن با »كاركردهای نحوی« و »معانی 
نحوی« نیز یاد می شود )نجار، 2016م: 143(، تقدیم  و تأخیر، حذف، تکرار، نکره و معرفه، 

داللت جمله اسمیه و فعلیه ازجمله وجوه مهم داللت نحوی در زبان عربی است.
2. 1. 4. داللت واژگانی: كه داللت مربوط به تنوع معانی واژه ای واحد است و این داللت 
یکی از مهم ترین علل وجود حجم انبوهی از معانی در فرهنگ لغات عربی به شمار می رود، 
)همان( نظیر معانی مختلف واژه »تََولَّی« كه در آیه ﴿َو إَِذا تََولَّی َسَعی فِي اْلَْرِض لِیُْفِسَد فِیَها﴾ 
)بقره/205( به معنای به قدرت رسیدن و در آیه ﴿َو تََولَّی َعْنُهْم َو قَاَل یَا أََسَفی َعَلی یُوُسَف﴾ 

)یوسف/84( به معنای چشم پوشی كردن و در آیات دیگر دارای معانی دیگر است.
2. 1. 5. داللت بافتی: كه در این نوع داللت، معنای موردنظر گوینده و معنای استنباطی 
مخاطب یکی اســت، به این معنی كه گوینده معنایی را اراده می كند و مخاطب عین آن را 
دریافت می كند؛ نظیر واژه »قریب« كه دارای معانی احتمالی مسافت، نسبت فامیلی و محبت 
اســت، اما در جمله »هو قریب إلی قلبي« با توجه به وجود قرینه »قلبي«، مخاطب از بافت 

كالم استنباط می كند كه قریب در اینجا به معنی »محبت« است.
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2. 1. 6. داللت اجتماعی: معرفت انســان و زندگی اجتماعی، نقشــی اساسی در تعیین 
معنای موردنظر دارد، زیرا واژه ها در طول تاریخ همســو با تطور انسان، تغییر می كنند كه از 
آن به داللت اجتماعی یاد می شــود نظیر واژه »التوبة« كه معنای قدیم آن مطلق بازگشت و 

معنای جدید آن توبه به معنی ترک گناه است.

3. تقدیم  و تأخیر: معنا و مفهوم
تقدیم  و تأخیر، نقل واژه ای از جای اصلی آن به جایی دیگر كه به این ترتیب، ســبك كالم 
دگرگــون می گردد و معنای آن را به معنایی جدید تغییر می دهد؛ به این طریق گوینده كالم 
برای اظهار و ترتیب معانی ضمنی، واژگانی را كه جایگاه اصلی شــان در اول كالم است، به 
تأخیر می اندازد و یا واژگانی كه جایگاه اصلی شــان در آخر كالم اســت، در ابتدا می آورد. 
)عمایره، 1984م: 88 ـ90( تقدیم  و تأخیر در زبان شناســی، اســلوبی متغیر است و عدول 
از قاعده كلی و عمومی به شــمار می رود، بــه این معنا كه واژگان از جایگاه اصلی خود به 
خاطر هدفی كه موردنظر اســت، خارج می شود و عدول واژگان از جایگاه اصلی خود، به 
مانند انگیزه ای هنری اســت كه هنرمند برای ترســیم تصاویری هنری، بر آن تکیه می كند 
)عبدالمطلــب، 1984م: 200( پس در حقیقت، تقدیــم، عبارت از تبادل در جایگاه و مکان 
واژگان و به این صورت است كه واژه در آغاز كالم، جایگاه خود را ترک می كند تا واژه ای 
دیگر، جای آن را پر كند و از این رهگذر، هدف و مقصودی بالغی به دست آید كه به نوعی 
ساختارشکنی صورت می گیرد. )كوهین، 1986م: 18( به نحوی كه اگر همان واژه در جایگاه 

اصلی خود باقی بماند، آن هدف و غرض بالغی به دست نمی آید.

3. 1. تقدیم  و تأخیر نزد زبان شناسان قدیم و معاصر
اگر دانش بالغت مبتنی بر ترتیب واژگان و چگونگی چینش آن در كالم باشــد، اسلوب 
تقدیم  و تأخیر، جایگاه ویژه ای در این علم دارد تا از این طریق بیشترین تأثیر را بر مخاطبان 
داشــته باشد، ازاین رو زبان شناســان ادب عربی، از دیرباز به این تغییر اسلوبی كه در كالم 
ایجاد می شــود، اهمیتی ویــژه داده اند )همتی و دیگــران، 1397ش: 72( و به عنوان نمونه 
»سیبویه« نحوی معروف دراین باره می گوید: »گویی در میان عرب ها آنچه برایشان در كالم 
اهمیتی بیشتر داشته، مقدم نموده اند گرچه تمام اجزای كالم، دارای اهمیت و هدفمند است« 
)1968م: 15( و »ابن اثیر« نیز اســلوب تقدیم  و تأخیر را بابی طوالنی به شــمار می آورد كه 
دربرگیرنده اسرار و لطایف بالغی متنوعی است )1983م: 175/1( و »ابن جني« نیز به خاطر 
معنای متنوعی كه این اســلوب تولید می كند، آن را باب »شــجاعت عربی« نام نهاده است 
)1990م: 360( و عبدالقاهر جرجاني نیز به جایگاه این اسلوب در علم بالغت اشاره نموده 
و می گوید: »بابی سرشار از فایده و زیبایی است كه همواره معانی بدیع و نوظهوری در آن 

تجلی می یابد.« )1969م: 83(
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زبان شناسان معاصر نیز درباره ساختار تقدیم  و تأخیر، با سبکی جدید در راستای تأثیر آن 
بر كالم بحث نموده اند. ازنظر آنان نیز تقدیم  و تأخیر به داللت های ســاختار كالم منحصر 
می شود. )عبدالمطلب، 1997م: 235( تبادل واژگان و عبارات از جایگاه اصلی خود، معانی 
و تعابیر را از ســطحی به ســطح دیگر تغییر می دهد. بر این اساس، بالغت تقدیم  و تأخیر 
مبتنی بر اعتباراتی اســت كه برخی به نوآوری های نویسنده یا گوینده برمی گردد، قسمی به 
اشــارت ها و داللت های كالمی مربوط می شود كه مخاطب نیازمند آن است و بخشی دیگر 
به خود ســاختار كالم مرتبط اســت )همان( عمایره جمالت عربی را به دو بخش جمالت 
تولیدی )اصلی( و جمالت تحویلی تقسیم می كند؛ ازنظر وی جمالت تحویلی جمالتی اند 
كه در ساختار آن ها دگرگونی صورت گرفته و از تغییر در جمالت اصلی یا تولیدی به وجود 

آمده اند. )همتی و دیگران، 1397ش: 73 ـ74(
 »Hysteron Proteron« اما اصطالح تقدیم  و تأخیر نزد زبان شناســان غربی با اصطالح
شناخته می شــود و در چهارچوب مباحثی كه به منهج تحویل در جمالت نحوی معروف 
است، قرار می گیرد. چامسکی نظریه پرداز غربی نیز جمالت را به دو بخش  جمالت تولیدی 
و جمالت تحویلی تقسیم نموده است و از نظر وی، تركیبات تولیدی، جمالتی بسیط، تام، 
صریح، مثبت و معلوم اســت؛ اما در جمالت تحویلی ممکن است یکی از این ویژگی ها یا 
بیشــتر در آن نباشــد و به این  ترتیب جمالت تحویلی شکل می گیرد كه نسبت به جمالت 
اصلــی، دارای پیچیدگی تركیبی و معنایی افزون تری اســت. )مؤمن، 2008م: 207( از نظر 
چامسکی، مجموعه قواعدی در زبان شناسی، ازجمله حذف، زیادت كالم، اختصار، تقدیم  و 
تأخیــر و ... وجود دارد كه جمالت ابتدایی و تولیدی را به جمالت تحویلی تغییر می دهد. 

)یاقوت، 2008م: 148(
رایت زبان شناس معروف انگلیسی نیز درباره تقدیم  و تأخیر كالم می گوید »تفاوت میان 
جمله های اسمی و فعلی در این است كه جمله فعلی رویداد و حادثه ای را وصف می كند؛ 
اما جمله اسمی چیزی یا شخصی را توصیف می كند و الزم است ترتیب واژگان به گونه ای 
باشد كه این هدف را محقق سازد اما اگر بخواهیم بخشی از اجزای كالم با تأكید بیان شود، 
در چنین حالتی كافی است تقدیم  و تأخیری در موضع اصلی واژگان صورت گیرد.« )زكریا، 

1983م: 9(

3. 2. انواع تقدیم  و تأخیر
جمله عربی از مسند، مسندالیه و متعلقات إسناد تشکیل می شود و در چینش واژگان دارای 
ســاختاری ویژه است، ساختار جمله در زبان عربی ساختاری غیرقابل انعطاف نیست؛ بلکه 
دستخوش تغییر می شود ازجمله این كه عنصری بر عنصر دیگر مقدم یا مؤخر می شود كه از 
آن با عنوان تقدیم  و تأخیر یاد می شود؛ تغییراتی كه در ساختار جمله عربی ایجاد می شود، 
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تصادفی نیست بلکه براساس ضوابط و شروطی معین است، گاهی واژه ای باالجبار به علل 
ُُّه﴾  نحوی  عدول ناپذیر بر واژه ای دیگر مقدم یا مؤخر می شــود نظیر ﴿َو إِذ إبتََلی إبَراِهیَم َرب
)بقره/124( كه در این آیه، مفعول به إجبارا به خاطر اتصال فاعل به ضمیری كه به آن برمی 
گردد، مقدم شــده اســت و گاهی از روی اختیار به عللی داللی و بالغی مقدم یا مؤخر می 

شود كه در زیر به انواعی از تقدیم و تأخیر در قرآن اشاره می شود:
- تقدیم معمول بر عامل نظیر ﴿أ هؤالء إیَّاکم کانوا یعبدون﴾ )سبأ/40( و تقدیم معمول بر 
معمولی دیگر كه در اصل، معمول مؤخر باید مقدم باشد نظیر ﴿و لقد جاء آَل فرعوَن النُُّذُر﴾ 
)قمر/41( و تقدیم خبر كان بر اســم آن نظیر ﴿و لــم یکن له کفوا أحد﴾ )إخالص/4( ذیل 

همین عنوان قرار می گیرند.  
- تقدیم آنچه ازنظر زمانی مؤخر است نظیر ﴿فَلِلَِّه اآلخِرة و الولی﴾ )نجم/25(.

- تقدیم برتر بر برترین نظیر ﴿بِربِّ هارون و موسی﴾ )طه/70(.
- تقدیم ضمیر بر آنچه ضمیر مقدم را تفسیر می كند نظیر ﴿فَأوَجَس فِي نفِسِه ِخیَفة موسی﴾ 

)طه/67(.
- تقدیــم صفت جمله )جمله وصفیه( بر صفــت مفرد نظیر ﴿و نُخِرج له یوَم القیامة ِکتابًا 

یَلَقاُه َمنُشورا﴾ )إسراء/13(.

3. 3. داللت تقدیم  و تأخیر در آیاتی از سوره آل عمران و فنون ترجمه این آیات
اگر از منظر عملیات ترجمه به اســلوب تقدیم  و تأخیر به عنوان یکی از جنبه های اعجاز 
در قرآن بنگریم، باید گفت ترجمه این اســلوب و ظرافت های آن عملیاتی دشوار و تقریبًا 
غیرممکن است، زیرا ترجمه تأثیری ویرانگر بر ساختار و بافتار قرآن می گذارد و معنا و پیام 
آیات قرآن در زبان مقصد دســتخوش تغییر می شود و نمونه ترجمه های متعدد به زبان های 
مختلف از آیه های دارای این اسلوب بیانگر این واقعیت است. )مسیری، 2005م: 103( چرا 
كه قرآن در اعجاز و بیان اسلوبی بی نظیر دارد و استعمال و چینش واژه ها در آن از روی عمد 
بوده اســت و به دلیل برخورداری از ویژگی های بالغی و بیانی، ترجمه آن به دیگر زبان ها 
دشــوار است )باقالني، 1408ق: 175(؛ اما نباید فراموش كرد كه زبان بسیاری از مسلمانان 
عربی نیســت، ازاین رو چاره ای جزء روی آوردن به ترجمه نیست گرچه گذر از این مسیر 
دشــوار، نیاز به دقت و تیزبینی زیادی دارد )معروف، 1380ش: 39(، چرا كه تقدیم  و تأخیر 
به عنوان یکی از فروع علوم بالغت، ازجمله دانش هایی است كه مبادرت به ترجمه، تفسیر 
و تحقیق پیرامون قرآن بدون آشــنایی با این دانش به نتیجه مطلوب نمی رسد چه بسا منجر 
به ترجمه غلط از آیات بشود )جوادی، 1399ش: 69( برای نمونه در آیه 24 سوره یوسف 
ْت بِِه َوَهَمّ بَِها لَْواَل أَْن َرأَى بُْرَهاَن َربِِّه﴾ چنانچه مترجم تشــخیص ندهد »َهَمّ بَِها«  ﴿َولََقْد َهَمّ
ْت بِِه َو لَْواَل أَْن َرأَى  جواب شرط مقدم »لَْواَل« است و نداند تقدیر این آیه به صورت »لََقْد َهَمّ
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ْت بِِه« برداشتی غلط از آیه و سوءظنی باطل نسبت به پیامبری الهی  بُْرَهاَن َربِِّه لََهَمّ بَِها کما َهَمّ
كه مقام عصمت دارد، به خواننده منتقل می كند.

بنابراین گرچه ترجمه قرآن به عنوان متنی فرا بشری مشکل است؛ اما با این  وجود می توان 
با در پیش گرفتن برخی راهبردها، استفاده از برخی واژه ها و یافتن معادلی مناسب در زبان 
مقصــد، به ترجمه برخی از تقدیم  و تأخیرهــا و انتقال پیام آیات مبادرت ورزید گرچه در 
اكثر ترجمه های موجود، مترجمین نسبت به انتقال ظرافت های تقدیم  و تأخیر به زبان مقصد 

غفلت ورزیده اند. )شهبازی و امیدعلی، 1396ش: 1(
هرچنــد هم به نظر برخی صاحب نظران، ترجمه تحت اللفظی به جهت مراعات امانت و 
رعایت ســاختار زبان مبدأ روشی مناســب برای ترجمه قرآن ازجمله آیات دارای تقدیم  و 
تأخیر اســت، اما این نوع ترجمه اغلب به دلیل نارسا بودن، تأثیرپذیری از ساختار دستوری 
زبان مبدأ، مراعات نشــدن دســتور زبان مقصد، پایبندی بیش  از حد مترجم به واژگان متن 
اصلی بدون توجه به مفهوم آن اغلب از مقبولیت كمتری برخوردار است و خواننده را دچار 

سردرگمی كند. )معروف، 1380ش: 13ـ15(
ترجمه ای خوب از قرآن ازجمله آیات دارای اسلوب تقدیم  و تأخیر نه ترجمه ای لفظ به لفظ 
است و نه  ترجمه ای ادیبانه؛ بلکه ترجمه ای است كه مترجم تنها نقش یك فرهنگ لغت را 
بازی نکرده و به ترجمه واژگان اكتفا نکرده اســت بلکه عالوه بر امانت داری، معنا و مفهوم 
كالم وحی را با الفاظ و ســبکی مأنوس به مخاطب انتقال می دهد، چنین ترجمه ای مستلزم 
دانش و دقت بســیار اســت و باید آن را كمال مطلوب دانست و كسی ادعا نمی كند چنین 
ترجمه تحقق پذیر باشــد. اما مترجم خوب كسی اســت كه می كوشد هر چه بیشتر به این 
كمال مطلوب نزدیك تر شود. همچنین مترجم قرآن، عالوه بر آشنایی با شأن نزول و بافت 
آیات باید ویژگی های بالغی زبان عربی را به خوبی بشناسد و در ترجمه آیات و در انتخاب 
كلمه هــای معادل در زبان مقصد دقت كافی به خرج دهد تا بتواند با رعایت دقت و امانت 
و بدون حذف و تغییر معنا، ترجمه ای صحیح از آیات ارائه دهد كه در ادامه ضمن بررسی 
داللت های تقدیم  و تأخیر در برخی آیات انتخابی از ســوره آل عمران اسلوب مناسب برای 

ترجمه این آیات ارائه می شود: 
َماِء﴾ )آل عمران/5(؛ »همانا چیزی در  1. ﴿إَِنّ الَلَّ اَل یَْخَفی َعَلْیِه َشْيٌء فِي اْلَْرِض َواَل فِي الَسّ

آسمان و زمین از خدا پنهان نیست.« )الهی قمشه ای(
َماء« مقدم شده است؛  در این آیه، »اْلَْرض« جهت داللت بر ترقی از پایین به باال بر »الَسّ
زیرا زمین ازنظر درجه و موقعیت، پایین تر از آسمان قرار می گیرد و این تقدم حاكی از تکامل 
از مرحله پایین به مرحله باال اســت. همچنین به گناهانــی كه بندگان، روی زمین مرتکب 
می شوند، اشاره دارد و درواقع تهدیدی برای ساكنان زمین است، به عبارت دیگر، انسان های 
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روی زمیــن مخاطب این تهدید هســتند كه با خبــر دادن از احاطه علم خدا به همه چیز و 
ازجمله اعمال انسان ها بیان شده است. )مسیری، 2005م: 256(

اء« ضروری است در ترجمه نیز  ــمَ در این آیه با توجه به داللت تقدم »اْلَْرض« بر »الَسّ
این تقدم رعایت شــود كه در ترجمه  فارسی الهی قمشــه ای مراعات نشده است. همچنین 
بهتر است جهت انعکاس داللت تهدید نهفته در آیه از واژه های تأكیدی نظیر قطعاً، مسلماً، 

بی شك و .. استفاده شود.
ترجمه پیشنهادی: ]شك نکنید كه[ هیچ چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نیست 

یا مسلماً خداوند از هر چیزی در زمین و آسمان كاماًل آگاه است.
2. ﴿إَِنّ الَلَّ اْصَطَفــی آَدَم َونُوًحا َوآَل إِبَْراِهیَم َوآَل ِعْمــَراَن َعَلی الَْعالَِمیَن﴾ )آل عمران/33(؛ 
»بــه حقیقت خدا برگزیــد آدم و نوح و خانواده ابراهیم و خانــدان عمران را بر جهانیان.« 

)الهی قمشه ای(
ترتیــب مزبور میان انبیاء در این آیه داللت بر تقدم آنان از نظر تاریخ تولد و دوره زمانی 
حیــات آنان در دنیا دارد و بیانگر ترتیب برتری نیســت، زیرا حضرت آدم تنها مقام نبوت 
داشت و نوح عالوه بر مقام نبوت، مقام رسالت نیز داشت و بلکه از پیامبران اولی العزم است 
و ابراهیم از همه پیامبرانی كه در این آیه ذكر شده است، برتر بود. )مسیری، 2005م: 259(

در ترجمه این آیه نیز جهت انعکاس داللت موجود الزم اســت اســم های انبیاء به همان 
ترتیب ذكر شده در آیه بیان شود و از تقدم و تأخر نام انبیاء برخالف ترتیب موجود پرهیز 
شــود كه ترجمه  فارسی الهی قمشه ای با رعایت تقدم و تأخر واژگان آیه، داللت موجود را 

منعکس كرده  است.
ترجمه پیشنهادی: خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان 

برتری داد.  
ِجیِم﴾ )آل عمران/36(؛ »و او و فرزندانش را  ــْیَطاِن الَرّ یَّتََها ِمَن الَشّ 3. ﴿َوإِنِّي أُِعیُذَها بَِک َوُذِرّ

از شر شیطان رجیم در پناه تو آوردم.« )الهی قمشه ای( 
یَّتََها بَِک ...« است اما مادر مریم )س(، پناه دهنده  ترتیب اصلی آیه به صورت »َوإِنِّي أُِعیُذَها َوُذِرّ
یَّتََها( مقدم كرده است؛ این تقدیم بر  را كه خدا اســت، در كالمش یعنی »بك« بر معطوف )ُذِرّ
بزرگداشــت خداوند از سوی مادر مریم و اوج ایمان و تمسك قلبی وی به رشته های محکم 
توحید داللت دارد و ازآنجاكه تنها از خدا پناه می جوید، اسم خدا را مقدم می آورد. مثل اینکه 
می گوید: إني أعیذها و ذریتها بك وحدک لیس بأحد ســواک: من او و فرزندانش را از شــر 

شیطان، تنها در پناه تو و نه كسی غیر از تو می سپارم. )مسیری، 2005م: 260(
ابوحیان اندلســی دراین باره می گوید: »پناه دهنده ]خداونــد[ را جهت داللت بر ارزش و 
اهمیت باالی یاد او و توجه به او، بر معطوف ]فرزندان مریم[ مقدم كرده اســت كه پس از 
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ذكر خداوند، با اشاره به فرزندان مریم، كالم خویش را تکمیل كرد.« )2001م: 458/2(
با توجه به تفاوت زبان عربی و فارسی ازنظر ساختار دستوری، مترجم به ناچار در ترجمه 
این آیه، دو راه پیش رو دارد: یا باید بدون پایبندی به ســاختار زبان مبدأ و داللت موجود 
در آیه، ترجمه ای معنایی بر اســاس ســاختار زبان مقصد ارائه كنــد و بگوید: »و من او و 
فرزندانش را از شــر شیطان ملعون به تو ســپردم« راهی كه الهی قمشه ای برگزیده  است و 
داللت بزرگداشــت خداوند از ســوی مادر حضرت مریــم )س( و حصر حفاظت از وی 
و فرزندانــش در خداوند نادیده بگیرد یا ترجمه ای بر اســاس ســاختار زبان مبدأ و تقریبًا 

تحت اللفظی ارائه دهد و داللت و حصر موجود در آیه را به ترجمه منعکس كند.     
ترجمه پیشنهادی: و من، او و فرزندانش را تنها به تو می سپارم از شر شیطان ملعون. 

4. ﴿ُکَلَّما َدَخَل َعَلْیَها َزَکِریَّا الِْمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا....﴾ )آل عمران/37(؛ »هر وقت زكریا 
به صومعه عبادت مریم می آمد، رزق شگفت آوری می یافت.« )الهی قمشه ای(

در آیه مزبور »َعَلْیَها« كه جار و مجرور است، بر »َزَکِریَّا« كه فاعل است جهت داللت بر 
اوج اهتمام و توجه به سرگذشت حضرت مریم)س( مقدم شده زیرا داستان پیرامون ایشان 

و نه حضرت زكریا)ع( است. )مسیری، 2005م: 260(
در این آیه نیز با توجه به این كه فاعل در ساختار زبان فارسی در آغاز جمله می آید، چنانچه 
مترجم بخواهد ترجمه ای روان و قابل قبول در زبان فارســی ارائه دهد، به ناچار باید داللت 
موجود در آیه را نادیده بگیرد و بگوید: »هرگاه زكریا در محراب بر او وارد می شــد، نزدش 
غذایی می دید« راهی كه الهی قمشه ای برگزیده  است یا این كه ترجمه ای مطابق ساختار زبان 
عربی ارائه دهد و فاعل را مؤخر كند و بگوید »هرگاه در محراب بر او، زكریا وارد می شــد 
... .« كه تا حدودی نامأنوس به نظر می رسد و خواننده را دچار سردرگمی می كند. از این رو 
بهتر اســت از این آیه و آیات مشابه ترجمه ای خواننده محور ارائه و در پاورقی یا پرانتز به 

داللت آیه اشاره شود.
ترجمه پیشنهادی: هرگاه زكریا در محراب بر او وارد می شد، نزدش غذایی می دید )در متن 
عربی آیه، ضمیر او كه مرجع آن حضرت مریم )س( اســت، بر فاعل جمله كه زكریا است 

جهت داللت بر اهمیت سرگذشت آن بانو مقدم شده است.(
اِکِعیَن﴾ )آل عمران/43(؛ »و نماز را با اهل طاعت به جای آر.«  5. ﴿َواْســُجِدي َواْرَکِعي َمَع الَرّ

)الهی قمشه ای(  
گرچه »ســجود« ازنظــر ترتیب فعلی و عملــی، مؤخر از »ركوع« اســت، اما از آنجاكه 
نزدیك ترین حالت انســان به خدا، حالتی اســت كه سر به ســجده می گذارد، در این آیه، 
با هدف داللت بر برتری و عظمت ســجود در قیاس با ركوع، مقدم شــده است. )اندلسی، 
2001م: 478/2( در آیه ﴿أَ مَّْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء الَلّْیِل َســاِجًدا َوقَائًِما یَْحَذُر اآْلِخَرَة َویَْرُجو َرْحَمَة 
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ًدا َوقِیَاًما﴾ )فرقان/64( نیز »سجود« بر قیام با  َربِِّه﴾ )زمر/9( و آیه ﴿َوالَِّذیَن یَبِیتُوَن لَِربِِّهْم ُســَجّ
وجود اسبقیت قیام نسبت به »ركوع« مقدم شده است كه شاهد دیگری بر این داللت است. 

)مسیری، 2005م: 261(
در این آیه جهت انعکاس داللت موجود به ترجمه، باید عالوه بر مراعات تقدم سجده بر 
ركوع، از ترجمه این دو واژه به صورت كلی پرهیز كرد كه الهی قمشه ای با ارائه ای ترجمه ای 

كلی )نماز را با اهل طاعت به جای آر( داللت موجود در آیه را منعکس نکرده  است. 
ترجمه پیشنهادی: سجده كن و با ركوع كنندگان به ركوع برو.   

ُرِك بَِکلَِمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمِسیُح ِعیَسی ابُْن َمْریََم ...﴾ )آل عمران/45(؛ »خدا تو را   6. ﴿إَِنّ الَلَّ یُبَِشّ
به كلمه ای كه نامش مسیح ابن مریم است، بشارت می دهد.« )الهی قمشه ای(  

در این آیه خداوند »مسیح« را كه به گفته ابن انباری لقب عیسی )ع( است، بر اسم )عیسی( 
مقدم می كند، زیرا »مســیح« نزد مردم مشهورتر از عیسی است و برخالف نام عیسی، تعداد 
كسانی كه نامشان مسیح است، كمتر است. )السمین الحلبي، 1994م: 95/2( همچنین پیرامون 
داللت این تقدیم می گویند مسیح در اینجا صفت مدح برای عیسی )ع( است خواه به خاطر 
پاكیزگی عیسی )ع( كه از هر عیبی پاک بود )مسیح در زبان عربی یعنی پاک شده( و خواه به 
خاطر اشاره به معجزه عیسی )ع(؛ زیرا وی دست روی بیماران می كشید و به اذن خدا شفا 
می یافتند. یا اینکه صفت فعل اســت؛ زیرا زمین را می پیمود و از گیاهان و سبزی های زمین 
می خورد و هركجا شــب می شد، می خوابید، ازاین رو ذكر صفت زیبایی داِل بر بلندهمتی و 
واالمقامی )مسیح( بر ذكر اسم داِل بر ذات و سرشت )عیسی( مقدم شده است و این داللت 
با آنچه پیرامون تقدیم عنوان مســیح به خاطر شهرت و آوازه آن گفته شد، تعارضی ندارد. 

)مسیری، 2005م: 264(
در این آیه نیز جهت انعکاس داللت نهفته در آیه، باید در ترجمه، صفت را بر اســم مقدم 
كرد كه الهی قمشه ای با رعایت تقدم و تأخر واژگان آیه، داللت موجود را منعکس كرده  است.
ترجمه پیشــنهادی: خداوند تو را به كالمی از سوی خود بشارت می دهد: اسمش مسیح 

عیسی بن مریم است. 
هِ إِلَْیَک  هِ إِلَْیَک َوِمْنُهْم َمْن إِْن تَْأَمْنُه بِِدینَاٍر اَل یَُؤِدّ 7. ﴿َوِمْن أَْهِل الِْکتَاِب َمْن إِْن تَْأَمْنُه بِِقْنَطاٍر یَُؤِدّ
إاَِلّ َما ُدْمَت َعَلْیِه قَائًِما َذلَِک بَِأنَُّهْم قَالُوا لَْیَس َعَلْینَا فِي اْلُِمّیِّیَن َسبِیٌل﴾ )آل عمران/75(؛ »بعضی 
از اهل كتاب تا به آن حد درستکارند كه اگر مال بسیاری به آن ها امانت بسپاری، رّد امانت 
كنند و برخی دیگر از اهل كتاب تا آن اندازه نادرستند كه اگر به آن ها یك دینار امانت دهی، 
رد نکنند جز آن كه بر مطالبه آن سخت گیری كنی، از این رو كه گویند: برای ما پیروان كتاب 

تورات به هر وسیله خوردن مال غیر اهل تورات گناهی ندارد.« )الهی قمشه ای(  
در ایــن آیه خداونــد می فرماید كه اهل كتــاب دو گروه اند: گروهی به خاطر شــرم از 
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خیانت درامانــت، امانت را به صاحبش بازمی گردانند و گروهــی دیگر به بهانه مباح بودن 
خیانت به امانت در دین آنان، امانت را به صاحبش بازنمی گردانند و مراد این آیه ســرزنش 
گروه دوم است؛ زیرا به گمان آنان، در دینشان خیانت به امانت مجاز است و ازآنجاكه دین 
اســالم به انصاف شهره است، خداوند با هدف رعایت انصاف در حق گروه اول »ِمْن أَْهِل 
هِ إِلَْیَک« مقدم  ِه إِلَْیَک« را بر »ِمْنُهْم َمْن إِْن تَْأَمْنُه بِِدینَاٍر اَل یَُؤِدّ الِْکتَــاِب َمْن إِْن تَْأَمْنُه بِِقْنَطاٍر یَُؤِدّ

كرده است.
و تقدیم مسند »َوِمْن أَْهِل الِْکتَاِب« در دو موضع داللت بر ابراز تعجب نسبت به مضمون 
صله مســندالیه در این دو موضع دارد: ابراز تعجــب از ارزش باالی امانت از نظر مادی و 
امکان خیانت و داشــتن بهانه شــرعی برای خیانت  در امانت در موضع اول و ابراز تعجب 
در موضع دوم از این كه خیانت  در امانت به خلق وخوی ذاتی پیروان یکی از كتب آســمانی 
تبدیل شده است. سپس خداوند با ذكر »َذلَِک بَِأنَُّهْم قَالُوا لَْیَس َعَلْینَا فِي اْلُِمّیِّیَن َسبِیٌل« شگفتی 
بیشــتری را ابراز می كند و به این ترتیب مســندالیه در دو موضع مزبور، بیشتر مخاطب را به 
حیرت می اندازد. همچنین در فراز »َعَلْیِه قَائًِما« تقدم مجرور بر متعلق آن بیانگر توجه دادن 
به مجرور است و داللت بر اصرار دارد، یعنی »إذا لم یکن قیامك علیه ال یرجع لك أمانتك«: 

اگر بر او اصرار نکنی، امانتت را برنمی گرداند. )تونسي، 1984م: 285/3 ـ 286(
در ایــن آیه جهت انعکاس داللت موجود، باید ترجمه »َوِمْن أَْهِل الِْکتَاِب« در ابتدای آیه 
و ترجمه »َعَلْیِه« پیش از »قَائًِما« ذكر شود كه الهی قمشه ای با رعایت تقدم و تأخر واژگان 
آیه، داللت موجود را منعکس كرده اند؛ همچنین بهتر اســت از تعابیر جبرانی »آنچه موجب 
شــگفتی است، آن است كه«، »شگفت آنکه« و ... داخل كروشه جهت انعکاس داللت ابراز 

شگفتی نهفته در آیه استفاده شود.
ترجمه پیشنهادی: و ]شگفت آنکه[ در بین یهودیان، كسانی هستند كه اگر ثروت هنگفتی 
را نزدشان به امانت گذاری، پسش می دهند و در بین آنان، كسانی نیز هستند كه اگر دیناری را 
نزد آنان به امانت گذاری، پسش نمی دهند مگر اینکه مدام بر او اصرار كنی و این بدان جهت 

است كه گفتند: خوردن دارایی پیروان سایر ادیان برای یهودیان حالل است. 
8. ﴿أَفََغْیَر ِدیِن الَلِّ یَْبُغوَن ...﴾ )آل عمران/83(؛ »آیا كافران، دینی غیر دین خدا را می طلبند؟« 

)الهی قمشه ای(  
تقدیم همزه در این آیه داللت بر اهمیت استفهام دارد و تقدیر كالم »َفأ غیَر دِیِن الَلّ یَبُْغوَن« 
است و زمخشری این نظر را كه نظر همه نحویان پیش از وی است، مجاز می داند و »غیر« 
به عنوان مفعول به منصوب بر فعلش »یَبُْغوَن« مقدم شده است، زیرا مهم تر است از آن  جهت 

كه انکار نهفته در معنای همزه متوجه معبود باطل است. )زمخشري، 1995م: 372/1(
در این آیه جهت مراعات داللت نهفته در آن الزم اســت همزه استفهامی پیش از »ف« و 
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مفعول به پیش از فعل ترجمه شود كه الهی قمشه ای با رعایت تقدم و تأخر واژگان آیه، داللت 
موجود را منعکس كرده  است.

ترجمه پیشنهادی: آیا پس ] از این همه دالیل انکارناپذیر دینی[ غیر از دین خدا می خواهند؟  
9. ﴿قُــْل آَمنَّا بِالَلِّ َوَمــا أُنِْزَل َعَلْینَا َوَما أُنِْزَل َعَلی إِبَْراِهیَم َوإِْســَماِعیَل َوإِْســَحاَق َویَْعُقوَب 
ُق بَْیَن أََحٍد ِمْنُهْم َونَْحُن لَُه ُمْسلُِموَن﴾  َواْلَْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسی َوِعیَسی َوالنَّبِیُّوَن ِمْن َربِِّهْم اَل نَُفِرّ
)آل عمران/84(؛ »بگو: ما به خدای عالم و شــریعت و كتابی كه به خود ما نازل شده و آنچه 
به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل شد و آنچه به موسی و عیسی 
و پیغمبــران دیگر از جانب پروردگار آمده، بــه همه ایمان آورده ایم، فرقی میان هیچ یك از 

پیمبران خدا نگذاریم، زیرا ما مطیع فرمان خدا هستیم.« )الهی قمشه ای(  
در این آیه، جار و مجرور در فراز »َو نَْحُن لَُه ُمْســلُِمون« مقدم شــده تا این پیام را برساند 
كه مراد از این اقرار، ایمان و تسلیم، تنها رضای خدا است و هیچ گونه چشمداشتی ازجمله 
امیــد به جاه و مال ندارند. )مســیری، 2005م: 271( همچنین رعایت ضرب آهنگ آیات و 
هماهنگی با  »یُرَجُعون« در آیه قبل و »الخِســرین« در آیه بعد، از دیگر دالیل تقدیم جار و 

مجرور است. 
در این آیه جهت انعکاس داللت موجود كه حصر است، باید از ادات حصر زبان فارسی 
نظیر »تنها، فقط، منحصراً« استفاده كرد كه الهی قمشه ای )ما مطیع فرمان خداییم( داللت این 

آیه را منتقل نکرده  است.
ترجمه پیشنهادی: و ما تنها به خاطر رضای او سر تسلیم فرود آورده ایم.

 ﴾ ... 10.  ﴿ُکْنتُْم َخْیَر أَُمٍّة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر َوتُْؤِمنُوَن بِالَلِّ
)آل عمران/110( شــما نیکوترین امتی هستید كه بر آن قیام كردند كه مردم را به نیکوكاری 

وادار كنند و از بدكاری باز دارند و ایمان به خدا آورند. )الهی قمشه ای(  
بــا وجود ارجحیت ایمان به خــدا و مقدم بودن آن بر همه طاعات و عبادات، در این آیه 
امربه معروف و نهی از منکر بر ایمان به خدا مقدم شــده است تا بر این نکته داللت كند كه 
آنچه مایه برتری امت اســالم بر سایر امت های راست دین شده است صرفاً به خاطر ایمان 
به خدا _كه اصل و باوری مشترک میان همه امت های راستین است_ نیست بلکه به خاطر 
پایبندی بیشــتر امت اســالم به فریضه امربه معروف و نهی از منکر است، پس عامل اصلی 
برتری امت اسالمی امربه معروف و نهی از منکر است و ایمان به خدا شرط الزم و نه كافی 

برای تحقق این برتری است. )رازي، 1990م: 326/8(
محمد عبده درباره داللت تقدیم در این آیه معتقد اســت كه خصیصه امرونهی، در عرف 
كلیه انسان ها خواه مؤمن خواه كافر خصیصه ای پسندیده است و همگان به برتری دارنده این 
خصیصه اعتراف می كنند و از آنجاكه این آیه در مقام برتری دادن امت اســالم بر امت های 
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دیگر است، خداوند انگشت روی وجود خصیصه ای میان امت اسالم گذاشته است كه هم 
مؤمنان و هم كافران نسبت به آن اتفاق نظر دارند، داللت دیگر تقدیم در آیه مزبور این است 
كه امربه معروف و نهی از منکر به منزله حصار و حفاظ ایمان اســت و ازآنجاكه مردم حفاظ 
هر چیز ارزشــمندی را پیش از آن بنا می كنند، حفاظ ایمان، از باب مراعات عرف، بر ایمان 

مقدم شده است. )رضا، 1990م: 52/4(
همچنین ممکن است نوعی تعریض به اهل كتاب باشد آنان كه ادعای ایمان می كردند اما 
نمی توانستند مدعی انجام فریضه امربه معروف و نهی از منکر باشند، زیرا اهل كتاب جملگی 
نهی از منکراتی كه مرتکب می شدند، نمی كردند، ازاین رو خداوند ذكر امرونهی را مقدم كرد، 
زیرا آنان نمی توانند دعوی مشاركت در این فریضه را با اهل ایمان داشته باشند و ذكر ایمان 
را كه اهل كتاب مدعی آن هستند، مؤخر كرد تا به آنان بفهماند مادامی كه ایمان ثمره اش را 
كه امربه معروف و نهی از منکر است، ندهد، آن ایمان، صحیح و كامل نیست. )همان: 53/4(
در ایــن آیه جهت انتقال داللت موجود باید ترجمه »تَْأُمــُروَن بِالَْمْعُروِف« بر »تَنَْهْوَن َعِن 
الُْمنَْکِر« مقدم شــود و الهی قمشــه ای با رعایت تقدم و تأخر واژگان آیه، داللت موجود را 

منعکس كرده  است.
ترجمه پیشــنهادی: شما بهترین امتی هستید كه به ســوی مردم ]جهان[ فرستاده شده اید، 

امربه معروف و نهی از منکر می كنید و به خدا ایمان می آورید ... .
ْم یَْظلُِموَن ... ﴾ )آل عمران/117(؛ »و خدا ستمی بر آن ها  11. ﴿َوَما َظَلَمُهُم الَلُّ َولَِکْن أَنُْفَســهُ

نکرده، لیکن آنان به نفس خود ستم می كنند.« )الهی قمشه ای(  
تقدیم مفعول به »أَنُْفَسُهْم« بر فعل »یَْظلُِموَن« داللت بر اختصاص دارد یعنی »لم یقع وبال 
ظلمهم إال بأنفسهم خاصة ال یتخطاهم إلی غیرهم«: پیامدهای تلخ ظلمشان تنها گریبان گیر 
خودشان می شــود و به دیگران نخواهد رسید؛ همچنین به خاطر مراعات فاصله بین آیات 
قبل و بعد و هماهنگی با »خالدون« در آیه قبل و »تعقلون« در آیه بعد مفعول به مقدم شده 
اســت )مســیری، 2005م: 274( كه فاصله به عالمت پایان هر یك از آیات در قرآن كریم 

اطالق می شود.
در این آیه نیز جهت انتقال معنای اختصاص به زبان مقصد، باید برخالف ســاختار زبان 
فارســی _كه مفعول به بعد از فعل ذكر می شــود_ ترجمه مفعول به »أَنُْفَسُهْم« پیش از فعل 

»یَْظلُِموَن« ذكر كرد كه الهی قمشه ای داللت آیه را منعکس كرده  است. 
ترجمه پیشنهادی: خداوند به آنان ظلم نکرد اما آنان تنها بر خودشان ظلم می كنند.

12. ﴿... َوَعَلی الَلِّ فَْلیَتََوَکِّل الُْمْؤِمنُوَن﴾ )آل عمران/122(؛ »و همیشه باید اهل ایمان به خدا 
توكل كنند.« )الهی قمشه ای(  

« جهت افاده معنای اختصاص مقدم شــده است یعنی »علیه ال علی غیره  لفظ جالله »الَلّ
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یکون التوكل«. )مسیری، 2005م: 275(
در ایــن آیه جهت افاده معنای اختصــاص در ترجمه باید از اداتــی نظیر »تنها، فقط و 
منحصراً« استفاده كرد و لفظ جالله را بر فعل مقدم كرد؛ اما از آنجاكه در زبان فارسی فاعل 
در آغــاز جمله می آید، به ناچار مترجم باید جهت ارائه ترجمــه ای روان و قابل قبول برای 
خواننده، فاعل را پیش از لفظ جالله ذكر نماید كه الهی قمشــه ای به جهت عدم استفاده از 

ادات اختصاص، داللت آیه را منتقل نکرده  است.
ترجمه پیشنهادی: و مؤمنان تنها بر خدا توكل كنند.

13. ﴿بََلی إِْن تَْصبُِروا َوتَتَُّقوا َویَْأتُوُکْم ِمْن فَْوِرِهْم َهَذا یُْمِدْدُکْم َربُُّکْم بَِخْمَسِة آاَلٍف ِمَن الَْمَلئَِکِة 
ِمیَن﴾ )آل عمران/125(؛ »بلی اگر صبر و مقاومت در جهاد پیشه كنید و پیوسته پرهیزكار  ُمَسِوّ
باشید، چون كافران بر سر شما شتابان و خشمگین بیایند، خداوند برای حفظ و نصرت شما، 
پنج هزار فرشته را با پرچمی كه نشان مخصوص سپاه اسالم است، به مدد شما می فرستد.« 

)الهی قمشه ای(  
مقــام فراز »َو یَْأتُوُکْم« مقام وعده اســت و در واقع ازنظر معنایــی معطوف بر »یُْمِدْدُکْم 
َربُُّکْم« اســت و در اصل باید بعد از »یُْمِدْدُکْم َربُُّکْم« ذكر می شد؛ اما در این آیه معطوف بر 
معطوف علیه با هدف تعجیل در آرام كردن دل های مؤمنان و اطمینان دادن به آنان مقدم شده 

است. )تونسي، 1984م: 74/4(
طبق تفســیر مزبور فراز »َویَْأتُوُکْم ِمْن فَْوِرِهْم« اشــاره به حضور آنی فرشــتگان به عنوان 
نیروهای كمکی دارد، اما ازنظر الهی قمشــه ای این فراز اشاره به حمله سریع دشمنان اسالم 
دارد. ازاین رو طبق تفســیر یونسی، مترجم نتوانسته  مفهوم و داللت موجود در این آیه را به 
ترجمه منعکس كند؛ همچنین جهت انتقال داللت آیه طبق تفســیر یونســی الزم است در 

ترجمه، معطوف معنایی بر معطوف علیه مقدم شود.
ترجمه پیشنهادی: آری اگر صبر داشته باشید و تقوای خویش را حفظ كنید، آنگاه بی درنگ 
به یاری شما خواهند آمد، پنج هزار فرشته نشان دار كه خداوند شما را با آنان یاری می كند.

14.  ﴿َوَما َکاَن قَْولَُهْم إاَِلّ أَْن قَالُوا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوانُْصْرنَا 
َعَلی الَْقْوِم الَْکافِِریَن﴾ )آل عمران/147(؛ »و آن ها جز این نمی گفتند كه بار پروردگارا، به كرم 
خود از گناه و ستمی كه ما درباره خود كرده ایم درگذر و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر محو 

كافران مظّفر گردان.« )الهی قمشه ای(  
اســلوب تقدیم  و تأخیر در این آیه داللت بر درخواست صعودی مرحله به مرحله دارد به 
این معنی كه در مرحله اول با بیان »َربَّنَا اْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا« بخشش گناهان صغیره را از خداوند 
خواســتند، در مرحله دوم با بیان »َوإِْســَراَفنَا فِي أَْمِرنَا« به امید بخشش گناهان كبیره سطح 
درخواســت خویش را باال بردند و زمانی كه چشم امید به بخشش گناهان و لغزش هایش 
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بســتند در مرحله ســوم »َو انُْصْرنَا َعَلی الَْقْوِم الَْکافِِریَن« پا را فراتر گذاشــتند و از خداوند 
خواستار نزول نصرت و رحمتش شدند )مسیری، 2005م: 278( همچنین در فراز »َو َما َکاَن 
قَْولَُهْم إاَِلّ أَْن قَالُوا« خبر كان بر اســم آن جهت داللت بر قصر حقیقی مقدم شده است، زیرا 
)قَْولَُهْم( خبِر مبتدای محصور )أَْن قَالُوا( اســت، به عبارتی دیگر گفته آنان را محصور در »َربَّنَا 
اْغِفْر لَنَا ُذنُوبَنَا ...« كرده است؛ گفته ای كه آنان به هنگام ابتال به مصیبت ها و سختی های راه 
خدا بیان كردند كه این قصر از موقعیت كالم اســتنباط می شــود )همان( نظیر قصر موجود 
در آیه 51 ســوره نور ﴿إِنََّما َکاَن قَْوَل الُْمْؤِمنِیَن إَِذا ُدُعوا إِلَی الَلِّ َوَرُسولِِه لِیَْحُکَم بَْینَُهْم أَْن یَُقولُوا 

َسِمْعنَا َوأََطْعنَا﴾.
جهت انتقال داللت )درخواست صعودی( الزم است واژه ها طبق تقدم و تأخر موجود در آیه 
ترجمه شوند و جهت انعکاس داللت حصر الزم است ضمن بهره جویی از ادات حصر زبان 
فارسی نظیر تنها، فقط، جزء و ... باید از ترجمه »قَْولَُهْم« كه خبر مقدم كان است، به صورت اسم 
كان اجتناب نمود كه الهی قمشــه ای داللت اول را منتقل كرده  اما با ترجمه »قَْولَُهْم« به صورت 

اسم كان نتوانسته  است داللت دوم را آن گونه كه باید و شاید منعکس نماید.
ترجمه پیشنهادی: این كالم كه »پروردگارا! گناهان كوچك ما را ببخش و از گناهان بزرگ 

ما هم درگذر و گام های ما را راسخ نما و ما را كافران پیروز گردان« تنها كالم آنان بود.
وا ِمْن َحْولَِک فَاْعُف َعْنُهْم  ا َغلِیَظ الَْقْلِب اَلنَْفُضّ 15. ﴿فَبَِمــا َرْحَمٍة ِمَن الَلِّ لِْنَت لَُهْم َولَْو ُکْنَت فًَظّ
َواْســتَْغِفْر لَُهْم َوَشــاِوْرُهْم فِي اْلَْمِر﴾ )آل عمران/159(؛ »رحمت خدا تو را با خلق مهربان و 
خوشــخوی گردانید و اگر تندخو و سخت دل بودی، مردم از ِگرد تو متفرق می شدند، پس 
چــون درباره تو بد كنند، از آنان درگذر و برای آن ها طلب آمرزش كن و برای دلجویی، با 

آن ها در كارِ جنگ مشورت نما.« )الهی قمشه ای(  
در این آیه عفو پیامبر بر اســتغفار مقدم و هر دو بر مشورت مقدم شده اند تا بر این نکته 
داللت كند كه كوتاهی مؤمنان را نسبت به حقوقی كه بر گردن آنان داری، ببخش زیرا آنان در 
جنگ احد تو را تنها گذاشتند و سزاوار نبود كه با تو چنین كنند و برای بخشش كوتاهی شان 
نسبت به حقوقی كه خدا بر گردن آنان دارد، استغفار كن به عبارتی دیگر، عفو پیامبر را مقدم 
كرد زیرا با عفو پیامبر مؤمنان الیق بخشش خداوند می شوند، پس در این صورت مسئولیت 
آنچه میان اهل ایمان و پیامبر است از دوش آنان برداشته شد، سپس مسئولیت آنچه میان اهل 
ایمان و خداوند است، نیز از گردن آنان ساقط شد و در این هنگام شایستگی مقام مشورت 

را یافتند. )مسیری، 2005م: 281(
همچنین تقدیم جــار و مجرور داللت بر حصر اضافی دارد یعنی »برحمة من الل ال بغیر 
ذلــك من أحوالهم« و این قصر اشــاره ضمنی به این نکته دارد كه عملکرد آنان ســزاوار 
برخوردی تند اســت، اما خداوند از باب لطف به مؤمنین و به خاطر حکمتی كه خدا برای 
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مدیریت این امت می داند، رفتار رسولش را نرم و مهربان كرده است و »ما« بعد از »باء« جر 
تأكید جمله ای را كه دارای قصر است، بیشتر كرده است و افزایش تأكید داللت بر آن دارد 

تقدیم تنها به خاطر افاده اهمیت نیست بلکه افاده قصر می كند. )تونسي، 1984م: 144/4(
جهت انعکاس داللت حصر موجود در آیه الزم است از ادات ویژه حصر در زبان فارسی 
نظیر تنها، فقط و ... اســتفاده كرد كه الهی قمشــه ای )رحمت خدا تــو را با خلق مهربان و 
خوشخوی گردانید(، به جهت عدم استفاده از ادات حصر نتوانسته ، این داللت را به ترجمه 

منتقل كند.
ترجمه پیشنهادی: تنها به خاطر مرحمتی از جانب خدا است كه با آنان نرم خو هستی و اگر 
خشن و سنگدل می بودی، از پیرامونت دور می شدند پس از آنان درگذر و برایشان استغفار 

كن و در كار با آنان مشورت كن. 
16. ﴿الَِّذیــَن یَْذُکُروَن الَلَّ قِیَاًما َوقُُعوًدا َوَعَلی ُجنُوبِِهْم﴾ )آل عمران/191(؛ »آن هایی كه در هر 

حالت، ایستاده و نشسته و خفتن خدا را یاد كنند.« )الهی قمشه ای(  
اگر مراد از »ذكر« در این آیه نماز باشــد، ترتیب تقدم قیام، قعود و جنوب داللت بر یکی 
از احکام فقهی نماز دارد یعنی أهل ایمان ایستاده نماز می خوانند اما اگر توان خواندن نماز 
به صورت ایســتاده نداشتند، نشسته نماز می خوانند و اگر باز نتوانند، به پهلو نمازشان را ادا 

می كنند. )مسیری، 2005م: 281(
جهت انعکاس داللت آیه ضروری اســت واژه های موردبحث را به همان ترتیب موجود 
در آیه ترجمه كرد كه الهی قمشــه ای با رعایــت این نکته، داللت موجود در آیه را منعکس 

كرده  است.

   نتیجه گیری
با بررسی های انجام گرفته در این مقاله نتایج زیر به دست آمد:

1ـ تقدیــم  و تأخیر در قرآن عــالوه بر توجه به رعایت فواصــل و ضرب آهنگ آیات، 
بــر مفاهیمی نظیر تعظیم، اهتمام، اختصاص، تقــدم و تأخر زمانی و تاریخی، ابراز تعجب، 

تعریض، تعجیل در بشارت و تسکین دل ها و ... داللت دارد.
2ـ تقدیم  و تأخیر اسلوبی است كه با هدف داللت بر معانی و مفاهیم، در آیات گنجانده 
شــده است كه عدم انعکاس آن در ترجمه عالوه بر خدشه دار كردن چینش واژگانی آیات، 
پیام نهفته در چنین آیاتی را به ترجمه منتقل نخواهد كرد ازاین رو مترجمین بدون آگاهی و 

توجه به اسلوب تقدیم  و تأخیر نمی توانند ترجمه ای قابل قبول ارائه دهند.
3ـ مترجم آن گونه كه باید و شــاید نتوانسته است ، داللت های انواع تقدیم  و تأخیر نهفته 
در آیات دارای این اسلوب را به زبان فارسی منعکس كند و این كاستی گاهی به دلیل عدم 
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آگاهی مترجم از داللت تقدیم  و تأخیر در آیات است و گاهی به تفاوت ساختاری میان زبان 
عربی و فارسی بازمی گردد كه مترجم ناگزیر شده است بین ترجمه ای تحت اللفظی، مبدأگرا، 
نامأنوس و بعضاً نامفهوم برای خواننده همراه با انتقال داللت موجود به ترجمه و ترجمه ای 
معنایی، مقصدگرا، روان و خواننده محور بدون انتقال داللت موجود در آیه یکی را برگزیند.
4ـ واقعیت آن اســت كــه انعکاس داللت های تقدیم  و تأخیــر در همه آیات دارای این 
اســلوب امکان پذیر نیســت و باید پذیرفت ترجمه، داللت معانی موردنظر را دســتخوش 
تغییراتی می نماید درســت شبیه ُگلی كه از رستنگاه اصلی خویش جدا و در مکان دیگری 
كاشته می شود و گرچه نمی خشکد، اما دستخوش پژمردگی می شود و تا حدودی طراوت و 

خوشبویی خویش را از دست می دهد.
5ـ رعایت تقدم و تأخر واژگانی آیات در ترجمه آنجا كه تقدیم  و تأخیر بر مفاهیمی نظیر 
تکامل تدریجــی از پایین به باال، تقدم و تأخر زمانی و تاریخی، ترتیب عملی انجام برخی 
تکالیف شــرعی، اهتمام و ... داللت دارد، استفاده از ادات ویژه حصر و اختصاص در زبان 
فارســی نظیر تنها، فقط، منحصراً و ...، آنجا كه تقدیم  و تأخیر بر اختصاص و حصر داللت 
دارد و اســتفاده از واژگان جبرانی مناسب مقام آیه نظیر واژه های دارای بار معنایی تعجب، 
تهدید، تأكید و ... آنجا كه این اســلوب بر مفاهیمــی این چنینی داللت دارد، ازجمله فنون 

ترجمه اسلوب تقدیم  و تأخیر به زبان فارسی است.   
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