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چکیده
حــال در عربــی ،حال هــاگ نونــانونی دارد اــه بــا برابــر ین در فارســی فــر

اســلو

دارد؛ از ین جمله نـا اتاـا میافتـد اـه حـال بهصـورت مناـی بیایـد .ایـ نـوح حـال،
در قــرین بســامد بــا یی دارد .بنــابرای بــا در ن ــر ن ـرفت تاــاوت دو زبــان فارســی و
عربی ،یـافت برابـر مناسـر بـراگ هـر یـ
قرینی اه ی
ایــ

از صـورتهاگ حـال مناـی در ترجمـة مـت

مت منحصر به فرد نیـ هسـ  ،بسـیار حـا اهمیـ

اسـ ؛ زیـرا ترجمـة

مــت یســمانی بایــد بیــانعر تمــامی معــانی ین باشــد؛ وانعهــی مترجمــان بایــد

اســلو هاگ دو زبــان را رعایــ

نماینــد .جســتار پــی

رو ،شــیو ها ،ســاز و اارهــاگ

مترجمــان در انتلــال ماهــوم حــال مناــی در ییــات قــرین بــه زبــان فارســی را بررســی
میانــد و نــامی بــراگ شناســاندن روش ـی مناســر بــراگ ای ـ ســابتار اــه بــا ســابتار
برابر ین در زبان فارسی مناسـر باشـد و در عـی حـال بتوانـد معـانی قـرین را بـه زبـان
فارسی منتلل نماید.
کلیدددواژهها :قــرین ،ترجمــههاگ معاصــر ،دســتور زبــان فارســی و عربــی ،حــال مناــی،
قید حال

 .۱مقدمه
جستار پی رو ،موضـوح ترجمـة حـال مناـی را در چهـار ترجمـة معاصـر قـرین بررسـی
میاند .با ینکه در زبـان عربـی بسـامد حـال مناـی ،در ملایسـه بـا دیعـر انـواح حـال انـد
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موضـوح ترجمـة حـال

چهــار ترجمــة الهــیقمشــهاگ ،فو دونــد ،ییتــی و موســوگ

نرمــارودگ بررسیمیشــود؛ زیــرا اتا هــاگ فــ ترجمــه چنانکــه بایــد بــه ایــ اســلو
نپردابتــه و دقــای ین بررســی نکرد انــد .هــر یــ
راهکــار ،ین ه ـ بــراگ ترجمــة اســلو
غالـ

از ایــ اتا هــا ،تنهــا بــه دو یــا ســه

حــال بــهطور الــی بســند اــرد و از دیعــر مــوارد

ورزید انــد .بــا مراجعــة بــه ترجمــههاگ قــرین اــری  ،بــا انــواح حــال مناــی روبــهرو

میشــوی  .هــر اــدام از مترجمــان در ترجمــههاگ بــود ،بــهنــوعی ،راهکــارگ مناســر بــراگ
ترجمة هر ی

از انواح حال مناـی درپـی

نرفتهانـد اـه دربـور توجـه اسـ  .هرچنـد اـه

نــا بــود در بربــی از ای ـ ترجمــهها ،در انتخــا
یشــاتعی شــد اند و شــیوة یکســانی را در پــی

برابــر مناســر بــراگ حــال مناـی دچــار
نعرفتهانــد یــا در ترجمــة بــوی

لغــ ش شــد اند و در یــافت ترجمــة مناســر بــراگ اســلو

دچــار

حــال مناــی درماند انــد؛

ترجمــهاگ اــه بتوانــد ماهــوم حــال را بــه مخاطــر در زبــان ملصــد منتلــل انــد ،و در عــی
حال میان دو جملة پایه و پیرو پیوند برقراراند.
بنابرای بهمن ور یشنایی با راهکارهاگ ارا هشد از سوگ مترجمان براگ ترجمة انواح حال منای
و شناساندن ای راهکارها به مخاطبـان و برطـرک اـردن امبودهـاگ موجـود در ترجمـة ایـ
اسلو  ،نخس
حال

به مبانی ن رگ انواح حال در نحو زبـان عربـی و قواعـد دسـتورگ بیـاناننـدة

در دستور زبان فارسی اشار اگ نذرا بواهی داش  .یننا  ،براگ هر ی

از انـواح حـال

منای موجود در قرین ،نمونههایی یورد شد و با توجه به دستور زبان فارسی و سیا حاا بر
ییات بررسی و نلد شد و در صورت نبود ترجمة مناسر از حال منای در ترجمههاگ انتخـا
شد  ،ترجمة پیشنهادگ ارا ه شد اس .
 .1پیشینة پژوه
دربــارة حــال در زبــان عربــی ،پژوه هــاگ نونــانونی در قالــر ملالــه ،اتــا

و

پایــاننامــه انمــام شــد اس ـ  .بربــی از ینهــا حــال را در اشــعار و بربــی دیعــر در قــرین
بررســی ارد انــد .بعضــی نیــ ین را فلــ در قواعــدگ دســتورگ هــر دو زبــان مطالعــه
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ارد انــد؛ امــا تــاانون راجــا بــه حــال مناــی در ترجمــههاگ فارســی قــرین تحلی ـ نشــد
اس  .از جمله پژوه هاگ مرتب عبارتند از:
 .6پایــاننامــة معناشناســی حــال در قــرین اــری و برابریــابی ین در زبــان فارســی ()6933
نعاش ـتة ممتبــی بوشــرن  ،هرچنــد اــه ایشــان مــوارد حــال در قــرین اــری را بــهبــوبی
استخراج نمود اس  ،راهکارهاگ مناسـبی بـراگ ترجمـة حـال بـه زبـان فارسـی ارا ـه نـداد
اسـ ؛  .1پایــاننامـة الحــال فــی العربیــة والاارســیه ،دراسـه تحلیلیـه تلابلیـه ( )6931نوشــتة
ممیــد ادیــر حــاجیبــاقرگ اس ـ  .ای ـ نعارنــد نی ـ حــال و انــواح ین در زبــان عربــی را
بو

بررسی اـرد اسـ  ،امـا یافتـههاگ او در ارا ـة راهکـار و معـادل مناسـر بـراگ حـال

در زبــان فارســی ضــعی
نوشـتة جهــاد یوسـ

اســ ؛  .9ملالــة «الحــال المنایــة فــی اللــرین الکــری » ()1112

العرجـا اسـ  .ایـ ملالـه ،فلـ انــواح حـال مناــی در قــرین اــری را

بررسی مینماید؛  .4ملالـة «الحـال الماـرد فـی سـورة الکهـ

دراسـه فـی توییـ

النحـوگ

للمشت والمصدر» نوشـتة أفـرا عبـد علـی اـری الخیـا ( )1169نیـ فلـ حـال ماـرد در
سورة اه

را بهصورت موردگ بررسی ارد اس .

 .۳روششناسی پژوهش

سؤا ت پژوه
 .6ارتبا حال بـا صـاحر حـال در زبـان عربـی چعونـه اسـ ر ییـا در زبـان فارسـی
چنی ارتباطی وجود داردر
.1اصطالحات بیان انندة حال

در دستور زبان فارسی چیس ر

 .9در دستور زبان فارسـی ،برقـرارگ ارتبـا معنـایی حـال و صـاحر حـال ،بـر عهـدة
چه الماتی اس ر
.4مترج هاگ مورد مطالعه ،ادام ی

ای ارتبا را بیشتر لحاظ ارد اندر

.5ییــا پیونــد جملــههاگ حالیــه در زبــان فارســی ،بــراگ جمــالت م بــ
یکسان اس ر
 .1ییا شیوة مترجمان در ترجمة حال منای همع و ی دس

اس ر

و مناــی
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فرضیهها و هدکهاگ پژوه
بـا نعـاهی بـه چهـار ترجمــة مـورد مطالعـه ،چنـی بــر میییـد اـه مترجمـان در ترجمــة
حال منای موجود در قرین:
 .6در زبان فارسـی و در ترجمـههاگ قـرین ،قیـود حالـ  ،متم هـاگ قیـدگ ،حـروک
و پیونــد میــان دو جملــه بــهاار مــیرود و

ربـ و نرو هــاگ ربطــی بــراگ بیــان حالـ

ای یکی از را هاگ ترجمة حال به زبان فارسی اس .
 .1بربــی از قیــود ،حــروک و نرو هــاگ ربطــی فارســی چنــدمعنا دارنــد ،ولــی
مترجمان ناهی به ای مهـ توجـه نکـرد و از ینهـا ،فلـ بـراگ ربـ میـان دو جملـه
استااد ارد اند و در رساندن ماهوم حال

دچار لغ ش شد اند.

 .9نــا بــراگ ییــاتی اــه ســابتار حــال مناــی در ینهــا مشــابه اســ  ،ترجمــههاگ
یکدس ـ

ارا ــه نشــد و از قیــود و حــروک ربطــی نونــانونی اســتااد شــد اس ـ

و

ای باعث یشاتعی در ترجمة حال منای شد اس .
با در ن ر نرفت موارد بـا  ،ایـ جسـتار ،اهـداک زیـر را دنبـال مـیانـد .6 :شناسـایی و
معرفــی برابرهــاگ مناســر بــراگ حــال مناــی در ترجمــةهاگ مــت قرینــی؛  .1شــناب
مشــکالت ترجمــة حــال مناــی در قــرین؛  .9بــازنعرگ در انتخــا

معادلهــاگ حــال مناــی و

ارا ة روش مناسر مبتنی بر دستور زبان فارسی و سیا مت قرینی.
 .۳نتایج
حال در زبان عربی

در نحــو عربــی« :حــال وصـ

فضــلهاگ اسـ

اــه بــراگ بیــان هیـ ت صــاحر حــال یــا

ت ایـد صـاحر حـال یــا عامـل حـال یـا مضـمون جملـة قبـل از بــود میییـد» (ابـ هشــام
ا نصــارگ ،6411 ،ص .)691 .اصــل در حــال ین اســ

اــه بهصــورت ماــرد یورد شــود،

امّا نا شـبهجمله و جملـه نیـ در جایعـا حـال قـرار مینیـرد .حـال در صـورتی اـه ماـرد
مشت باشد بهوسیلة ضـمیر بـا صـاحر حـال ارتبـا پیـدا مـیانـد .ایـ رابـ در جمـالت
حالیه ،ضمیر ،واو ،یا هر دو بـا هـ اسـ

اـه بـا توجـه بـه نـوح جملـة حالیـه بـدی ترتیـر
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اس  :براگ رب جملـههاگ حالیّـة اسـمیّة بـالی از ضـمیر و نیـ جملـههاگ حالیّـهاگ اـه بـا
ضمیر صاحر حـال شـروح میشـوند از «واو" اسـتااد مـیشـود .همننـان اـه ایـ ارتبـا ،
در جملــههاگ حالیّــة داراگ فعــل ماضــی بــا «واو» اســ  .امّــا ایــ ارتبــا در جملــههاگ
حالیّهاگ اه فعلشـان مضـارح اسـ

بـا ضـمیر یـا بـا «واو» و ضـمیر هـر دو انمـام میپـذیرد؛

از ین جملــه :بــراگ جملــههاگ داراگ فعــل مضــارح م بــ
ضمیراســ

و چناننــه فعــل مضــارح م بــ

غیــر ملــرون بــه قــد ،رابــ

ملــرون بــه قیــد باشــد ،رابــ «واو» و ضــمیر

اس  .امّا دربارة ارتبـا جملـههاگ حالیّـة مناـی بایـد ناـ

ارتبـا جملـههاگ یـاد شـد بـا

جملــههاگ پایــه چنــی اس ـ  :جملــههــاگ داراگ فعــل ماضــی ،ارتباطشــان بــا «واو» اس ـ ،
معــر ای ـ اــه فعــل ماضــی در ای ـ جملــهها بعــد از «الّــا» قــرار نرفتــه باشــد اــه در ای ـ
صورت براگ رب  ،از ضـمیر اسـتااد میشـود .در جمالتـی اـه فعـل مضـارح مناـی بـه « »
یا «ما» باشـد ،رابـ ضـمیر اسـ  .أمّـا فعـل مضـارح مناـی بـه «لـ » و «لمّـا» بهتـر اسـ

بـا

ضمیر و «واو» هـر دو ،بـه جملـة اصـلی ربـ داد شـود .مـوارد دیعـرگ وجـود دارد اـه بـا
واو یا ضمیر یا هـر دو بـه جملـة پایـه ربـ داد میشـوند ،امّـا بـهدلیـل ابتصـار بـه ین هـا
اشار نمیشود (اب علیل ،1113 ،ص.)611-615 .
حال در زبان فارسی

در اتر دستور زبان فارسـی از حـال بـا عنـوان قیـد وصـ
را جمــا بــی قیــد حالــ

و قیــد ایایــ

یـاد میشـود و قیـد وصـ

میداننــد (قریــر ،همــا ی ،یاســمی ،بهــار ،و

فروزاناــر ،6923 ،ص .)191 .بربــی نیــ از اصــطال قیــد وصــ
میانــد و بــی ین دو و بــی قیــد ایایــ

«قیــد حالــ » اســتااد

تاــاوت قا ــل میشــوند (شــریع  ،691 ،ص.

 )919ولــی فرشــیدورد ( ،6933ص )453 .بــراگ بیــان اصــطال حــال ،در ســخن

از قیــد

استااد میاند.
در زبان فارسی ن دیکتری اصـطال دسـتورگ اـه بیـاناننـدة حالـ
اس  .چناناه در تعری

اسـ  ،قیـد حالـ

ین یمـد اسـ  :یننـه اـه چعـونعی فاعـل یـا ماعـول را در حـی
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انمام نـرفت اـار میرسـاند؛ ماننـد :احمـد بنـدان یمـد .بهـروز را نریـان دیـدم (انـورگ و
نیوگ ،6923 ،ص.)191 .
فرشــیدورد ( ،6933ص )453 .در بحــث قیــود ،بــه اصــطال «حــال» اشــار مــیانــد و
ین را با قید فعلـی اـه فاعـل و ماعـول را بـهطور هم مـان وصـ

مـیانـد ،یکـی مـیدانـد،

چناناه مینویـد« :بعضـی از قیـدها عـالو بـر ملیـد اـردن افعـال تـام ،فاعـل یـا ماعـول را
نی ـ وص ـ

مــیانــد ماننــد’ :فرهــاد بنــدان یمــد‘ ای ـ نونــه قیــدها را در عربــی ’حــال‘

مینوینــد و مــا ه ـ در فارســی مــیتــوانی ای ـ اصــطال را بــهاار نیــری و ین را بــه دو
قس  ،یعنی به ’حال فاعلی‘ و ’حال ماعولی‘ تلسی نمایی ».
یننه اـه مسـل اسـ
انندة حال
وص ـ

قیـود دیعـرگ در زبـان فارسـی وجـود دارنـد اـه بـهنـوعی بیـان

هستند از ین جمله :صـا

ماعــول اس ـ

بـهواسـطه بـا فعـل نـاقع متعـدگ اـه هـ مسـند و

و ه ـ مکمّــل فعــل نــاقع متعــدگ اس ـ

ماننــد :ین مــرد را ســال

پنداشت » (فرشیدورد ،6933 ،ص)411 .
ناهی متمّ هاگ قیـدگ اـه بـا اسـتااد از حـرک ربـ سـابته میشـوند ماننـد بـهیرامـی،
در حال ـ

بونســردگ ،بــیهیچ شــرمی و  ،...چعــونعی فاعــل یــا ماعــول را در جملــه بیــان

میاننـــد (مشـــکو الدینی ،6911 ،ص .)669 .همننـــی در جملـــههاگ مراـــر ناه پایـــه،
جملــة وابســته ،در نل ـ

قیــد حال ـ

یــاهر میشــود .جملــههاگ وابســته اــه بــهعنوان قیــد

جمله دیعر بهاار میروند ،قید مـؤول مینوینـد .قیـد مـؤول غالبـاً بـا یکـی از حـروک ربـ
یغـــاز میشـــود (مشـــکوةالـــدینی ،6911 ،ص669 .؛ شـــریع  ،6912 ،ص .)911 .ایـــ
حروک عبارتند از متمّ هـاگ قیـدگ اـه ممکـ اسـ

در یغـاز یـا میـان جملـه یـا در نـ ارة

جملــه یــاهر شــوند (مشــکو الدینی ،6911 ،ص .)669 .جملــههاگ وابســته نی ـ در ابتــدا یــا
در میــان جملــة پایــه بــهاار مــیرود .متم هــاگ قیــدگ اــه نلــ
جملــههاگ وابســته اــه در جایعــا قیــد حال ـ

قیــد حالــ

دارنــد یــا

مــؤول هســتند ،از ین جــایی اــه حال ـ

و

چعونعی فاعل یا ماعـول را بیـان میاننـد ،همیشـه در میـان جملـه و بعـد از صـاحر حـال
یــاهر میشــوند (فــاتحینژاد و فرزانــه ،6922 ،ص )663 .بنــابرای در ترجمــة هــر اــدام از
انواح حال اع از مارد ،شـبهجمله یـا جملـه از عربـی بـه فارسـی ،در درجـة اوّل بهتـر اسـ
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ترجمه شـود و در صـورت نبـودن معـادل مناسـر از متمّ هـاگ قیـدگ یـا قیـد

مــؤول اســتااد شــود .نــاهی در ترجمــة حــال ماــرد معــادل مناســبی در فارســی نمییــابی و
ناچــاری ین را بهصــورت ی ـ
سر نرف

و نا

جملــه ترجمــه انــی  :أســت ن

االمــه قــا الً؛ ســخن

را از

(فاتحینژاد و فرزانه ،6922 ،ص.)663 .
از انـواح حـال اعـ ّ از ماـرد ،جملـه و شـبهجمله بـه وسـیلة

در زبان عربی نـا هـر یـ

یکی از ادوات نای « »« ،مـا»« ،إن»« ،لـ »« ،لمّـا» « ،لـی » و غیـر  ،صـورت مناـی مـیشـود.
در ملابل ،در دستور زبـان فارسـی نیـ قیـودگ وجـود دارنـد اـه مـیتواننـد برابـرگ مناسـر
براگ حال مناـی در زبـان عربـی باشـند ،چنـاناـه دستورنویسـان و نیـ بربـی مترجمـان در
ترجمههاگ بود از ای قیود بهر جستهاند.
نکتــة دیعــر ایــ اــه تشــخیع حــال مناــی چــه بهصــورت ماــرد و چــه بهصــورت
شبهجمله یا جمله و همننـی یـافت معـادل مناسـر بـراگ چنـی حـالی در زبـان فارسـی و
ترجمــة دقی ـ ییــات ،بــه فه ـ و تاســیر درس ـ

از ییــات میانمامــد .در ادامــه بحــث بــه

بررسی روشهاگ ترجمـة انـواح حـال مناـی و تطبیـ ینهـا در ترجمـة چهارنانـه بربـی از
ییات قرین بواهی پرداب .
روشهای ترجمۀ حال منفی

از بررسی دو مبحث نذشـته چنـی بـر میییـد اـه حالـ
از نل هـایی اسـ

نحـوگ حـال ،در زبـان عربـی

اـه در زبـان فارسـی ســابتار نحـوگ مشـابه نـدارد؛ بنـابرای اتا هــاگ

ف ـ ترجمــه بــراگ نری ـ از ترجمــة لا ـ بــهلا ـ روشهــایی بــراگ ترجمــة حــال پیشــنهاد
ارد اند ،اما ایـ روشهـا بسـیار الـی اسـ

و دربـارة همـة انـواح حـال نیسـ ؛ چنـداناـه

دربــارة ترجمــه حــال منا ـی و معادلهــاگ ســابتارگ ین ســخنی بــه میــان نمییورنــد .ای ـ
جســتار ،پ ـ

از تــدقی در اتا هــاگ دســتور زبــان فارســی و بررســی ترجمــةهاگ شــواهد

قرینی مربو به حـال مناـی ،معادلهـاگ سـابتارگ اـه بـا سـابتار فارسـی معاصـر و معیـار
مطاب اس  ،براگ ای حال

نحوگ ،پیشنهاد می اند اه به شر زیر اس :
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 .6بــراگ حــال شــبهجملــة مناــیشــد بــا «غیــر» م ــل «بغیــر علـ » میتـوان از متم هــاگ
قیدگ مرار م ل «بیهیچ دانشی ،بیهیچ بیمی و غیر » استااد ارد؛
 .1ناهی قیدهاگ نای .از قیدهاگ حالـ
بیــان اننــدة حال ـ

یــا ایای ـ

مناـی ماـرد ماننـد «هـیچ ،هرنـ » اـه بـه نـوعی

هســتند ،میتــوان در ترجمــة جمــالت حالیــة مناــی نی ـ

استااد ارد .ای قیدها معمو ً میان دو جمله و پ

از حروک رب قرار مینیرند؛

 .9در جــایی اــه جمــالت حالیــة مناــی در بردارنــدة ت ایــد هســتند .قیــدهاگ ت ایــد و
ایما

م ل « قطعاً ،بـیشـ  ،همانـا» در ترجمـه ،معـادل بـوبی بـهشـمار میرونـد .ایـ

قیدها همنون قیدهاگ بند پی  ،میان دو جمله قرار مینیرند؛
 .4هرنا جملة حالیه با « » ناـی زا ـد مناـی شـود و جملـهاگ بـا همـی اسـلو
عط

بـه ین

شـود در ترجمـة ین از جملـهوار هاگ مناـی بـا حـرک ربـ ناـی «نه....نـه» بـراگ

رب دو جمله و در عی حال ملیّد اردن جملة مرار ه پایه استااد میانی ؛
 .5هرنا در جملـه دو «حـال» باشـد؛ یکـی ماـرد و دیعـرگ مناـی ،حـال ماـرد بـه قیـد
حال
با ام

ترجمه و پـ

از حـرک ربـ «اـه» یورد مـیشـود؛ سـپ

حـال جملـة مناـی را

حـرک ربـ «و» بـه جملـة اصـلی ربـ داد یـا بهصـورت جملـة مسـتلل یورد

میشود .سـابتار دسـتورگ ایـ روش بـدی ترتیـر اسـ  :صـاحر حـال  +قیـد حالـ
 +حرک رب واو  +جملة حالیة منای؛
 .1در ترجمة بربـی جمـالت حالیـه از جملـه جمـالت مناـی از حـرک ربـ وابسـتعی
«و» و «اــه» میتــوان اســتااد اــرد .از ینجــا اــه ایـ دو ،نــاهی حــرک ربـ وابســتعی
حال

و بـه معنـاگ «در حالیاـه» هسـتند ،میتواننـد رابـ مناسـبی بـراگ ارتبـا جملـة

پایــه و جملــة پیــرو در جملــة مراــر ناه پایــه باشــند؛ ســابتار دســتورگ ایــ روش
بدی ترتیر اس  :صـاحر حـال  +حـرک ربـ  +جملـة حالیـه (جملـة پیـرو)  +جملـة
پایه؛
 .2نا بـراگ ارتبـا جملـة حالیـة مناـی (پیـرو) بـا جملـة پایـه از «بیینکـه» و «باینکـه»
اــه بــهترتیــر یــ

حــرک ربــ مراــر و جملــهوارة قیــدگ تلابــل هســتند ،اســتااد

میشود؛ بدی ترتیـر اـه جملـة پیـرو در درون جملـة پایـه بعـد از صـاحر حـال یورد
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مــیشــود .ســابتار دســتورگ ایــ نــوح جمــالت نیــ چنــی اســ  :صــاحر حــال +
(باینکه-بیینکه)  +جملة حالیه منای  +جملة پایه؛
 .3قید حال

مناـی (قیـد مرابـی اـه از یـ

پیشـوند مناـی و صـا

سـابته میشـوند،

م ل «نابینا») نی میتواند معـادل بـوبی بـراگ ترجمـة جملـة حـال مناـی باشـد .سـابتار
دســتورگ ای ـ نــوح جمــالت ماننــد دو ســابتار قبلــی اس ـ ؛ بــا ای ـ تاــاوت اــه قیــد
حال

مناـی جـاگ جملـة حالیـه را مینیـرد :صـاحر حـال  +اـه (یـا هـر حـرک ربـ

دیعر)  +قید حال

منای  +جمله پایه؛

 .3در مواردگ اه ترایـر جملـة حالیـة مناـی ،بهصـورت ترایـر (ناـی +اسـت نا) اسـ ،
بهتر اس

جملـه را بهصـورت م بـ

و مؤاّـد بـا قیـدگهایی اـه در زبـان فارسـی بـراگ

ای من ور وجود دارند ،ترجمه ارد (فاتحی ،6922 ،ص.)656 .
انواع حال منفی در قرآن و برابرهای مناسب آن در زبان فارسی

هماننونه اـه پـی تـر بیـان شـد بـراگ ناـی حـال در قـرین از ادوات نونـانون اسـتااد
شد اس  .جستار پـی

رو بـهمن ـور یـافت برابـرگ مناسـر بـراگ حـال مناـی ،نمونـههایی

از اســـلو هاگ نونـــانون حـــال مناـــی در قـــرین را در ترجمـــههاگ چهارنانـــه بررســـی
مینماید اه بهشر زیر اس :
حال منفی با «ال»

« » ناــی از جملــه ادواتــی اس ـ
اس

اــه در قــرین از ین بــراگ ناــی حــال ،اســتااد شــد

اـه بـود صـورتهاگ نونـانونی دارد .از جملـه نمونـههـاگ ایـ اـاربرد میتـوان بـه

موارد زیر اشار نمود:

جملة اسمیّة منای با « »
(ادْبُلُوا الْمَنَّةَ لَا بَوْکٌ عَلَیْکُ ْ وَلَا أَنْتُ ْ تَحْ َنُونَ﴾ (أعراک)43 :
موسوگ :به بهش
ییتی :دابل در بهش

در ییید ،نه بیمى بواهید داش
شوید ،نه بیمى بر شماس

فو دوند« :این » به بهش

و نه اندوهعی بواهید شد.
و نه غمعی مىشوید.

در ییید .نه بیمی بر شماس

و نه اندوهعی میشوید.
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بــىهــیچ بــوک و اندیشــه و بــىهیچ نونــه حــ ن و انــدو

دابل شوید.
چنــاناــه مالح ــه مــیشــود در ســه ترجمــة نخسـ

از جملــهوار هاگ مناــی بــا حــرک

رب نای «نه....نه» براگ ربـ دو جملـه و در عـی حـال ملیّـد اـردن جملـة مراـر ه پایـه
استااد شد اسـ  .ایـ ارتبـا در ترجمـة چهـارم بـا مـتمّ قیـدگ ناـی «بـیهیچ» صـورت
نرفتــه اســ  .بــدی ترتیر هــر چهــار متــرج  ،برابــر مناســر را بــراگ بیــان حــال مناــی،
انتخــا

ارد انــد؛ امّــا فو دونــد در ترجمــة بــود جملــة حالیــه را بــا نذاشــت نلطــه از

جملة اصلی جـدا اـرد اسـ

در صـورتی اـه نلطـهویرنـول بهتـر میتوانـد ارتبـا حـال و

صــاحر حــال را برقــرار انــد .و در ترجمــة چهــارم ،تکــرار قیــد «بــیهیچ» مخــل فصــاح
اس ـ

و بهتــر اس ـ

عبــارت حــذک نــردد و بــه ای ـ صــورت ترجمــه شــود :در بهش ـ

بیهیچ بی و اندوهی وارد شوید.

جملۀ اسمیّۀ منفی با «ال» نفی جنس

﴿حَسْبِیَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (توبه)613 :
موسوگ :بداوندى اه بدایى ج او نیس

مرا ب .

ییتی :بدا براى م اافى اس  ،بدایى ج او نیس .
فو دوند :بدا مرا ب

اس  .هیچ معبودگ ج او نیس .

الهیقمشهاگ :بدا مرا ااای

اس

اه ج او بدایى نیس .

ییتی و فو دونـد جملـة حالیّـه را بهصـورت جملـة مسـتلل ترجمـه ارد انـد اـه در ایـ
صورت ارتبا حال (قید حالـ ) بـا صـاحر حـال بـهطور الـی قطـا شـد اسـ  .موسـوگ
و الهیقمشــهاگ هــر دو ،بــا حــرک رب ـ «اــه» قیــد حال ـ ِ مــؤول را بــه جملــة پایــه رب ـ
داد اند .موسـوگ امّـا از ایـ ن ـر اـه جملـة وابسـتة «قیـد حالـ

مـؤول» را در میـان جملـة

پایه و بعد از صـاحر حـال یورد اسـ  ،بهتـری ترجمـه را انمـام داد اسـ
قید ت ویلی اس

و ایـ همـان

اه پی تر به ین اشـار شـد .بـا ینکـه موسـوگ از ایـ قیـد در ترجمـة ایـ

ییه استااد ارد اس  ،امّا در ییة  46سـورة رعـد اـه اسـلوبی شـبیه بـه اسـلو
دارد ،بهنونهاگ دیعـر عمـل اـرد اسـ

همـی ییـة

و جملـة حالیـه را بـهطور مسـتلل یورد و ین را بـا

بررسی ترجمة حال منای در قرین اری  :در چهار ترجمة معاصر ...
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«واو» به جملة دیعـر داد اسـ  .سـه متـرج دیعـر نیـ همـی شـیو را در پـی

نرفتهانـد.

در چنی جملههایی اه جملـة مراـر ه پایـه هسـتند ،هـر جملـه یـ

جملـة پایـة «اصـلی»

بهشمار مـیرود و جملـههاگ پایـة سـازند جملـة مراـر ه پایـه ،هـیچنونـه رابطـة نحـوگ
باص با یکدیعر ندارند (مشکو الدینی ،6911 ،ص)661 .
(وَاللَّهُ یَحْکُ ُ لَا مُعَلِّرَ لِحُکْمِهِ ﴾ (رعد)46 :
موسوگ :و بداوند داورى مىاند و داورىاش بازدارند اى ندارد .
ییتی :و بدا حک مىاند و هیچ چی حک او را فسخ نمىاند.
فو دوند :و بداس

اه حک میاند .براگ حک او بازدارند اگ نیس .

الهیقمشــهاگ :و تنهــا بداســ
حکم

اــه در جهــان فرمــان مــىدهــد و هــیچ اــ

بــر رد

قادر نیس .

چناننه ترجمة موسوگ از ییـة پـی

را اـه مطـاب اسـلو

ترجمــة معیــار قــرار دهــی ترجمــة پیشــنهادگ ییــة پــی

نحـوگ صـحی تـرگ اسـ ،

رو چنــی بواهــد بــود :و تنهــا

بداوند اه حک اش را هیچ بازدارند اگ نیس  ،فرمان میدهد.
جملۀ اسمیّۀ ،که خبر آن فعل مضارع منفی با «ال» است

﴿فَکَیْ َ إِذَا جَمَعْنَاهُ ْ لِیَوْمٍ لَا رَیْرَ فِیهِ﴾ (یل عمران)15 :
موسوگ :پ  ،ینعا اـه ینـان را  ...نـرد یوریـ  ...و بـه ینـان سـتمى نـرود چـه بواهنـد
اردر
ییتی :حالشان چعونه بواهد بـود ...وقتـى اـه همـه را نـرد یوریـ  ،..بـىینکـه بـر اسـى
ستمى رودر
فو دوند پـ

چعونـه بواهـد بـود «حالشـان» ینعـا اـه ینـان را  ...نـرد یوردیـ  ...و

به ینها ست نخواهد رف ر
الهیقمشهاگ :پ

چعونه بواهـد بـود حـال ینهـا هنعـامى اـه جمـا یوریـ ینـان را ...

و به اسى ست نخواهد شدر
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موســوگ ،فو دونــد و الهــیقمشــهاگ ،ییــه را بهصــورت جملــة مراــر ه پایــه ترجمــه
ارد اند و جملة حالیّه را بـا حـرک عطـ

«و» بـه جملـة قبـل ربـ داد انـد .همـانطـور اـه

قبالً نی ناته شد در چنـی جمالتـی هـیچ رابطـة نحـوگ بـی جمـالت وجـود نـدارد .ییتـی
بــا اســتااد از حــرک ربــ مراــر «بیینکــه» ،بــی جملــة پایــه و وابســته ارتبــا برقــرار
سابته اس ؛ هر چند اه ترجمة بهتـرگ بـه نسـب
جملة وابسـته را اـه قیـد حالـ

دیعـران انمـام داد اسـ  ،امّـا بهتـر بـود

مـؤول بـراگ ماعـول فعـل «جمعنـا» اسـ

در میـان جملـة

پایه و بعد از صـاحر حـال بـود مـییورد و ترجمـة ییـه را بـه ایـ صـورت ارا ـه مـیداد:
پـ

چعونــه بواهــد بــود «حالشــان» ینعــا اــه ینــان را بیینکــه مــورد ســت واقــا شــوند...

نرد یوردیـ ر م ـال دیعـر ییـة  633سـورة اعـراک اسـ ﴿ :وَتَـرَاهُ ْ یَنْ ُـرُونَ إِلَیْـ َ وَهُـ ْ لَـا
یُبْصِرُونَ﴾
موسوگ :و مىبینى اه به تو مىنعرند در حالى اه نمىبینند!
ییتی :و مىبینى اه به تو مىنعرند ولى نویى اه نمىبینند.
فو دوند :و ینها را میبینی اه به سوگ تو مینعرند در حالی اه نمیبینند.
الهیقمشــهاگ :تــو مــىبینــى اــه ینهــا «بتــان یــا ب ـ پرســتان» در تــو مــىنعرنــد ولــى
نمىبینند.
با ین اه اسلو

حال در ای ییـه بـا ییـة پـی

یکـی اسـ  ،مترجمـان در ترجمـة جملـة

حالیــه از متم ّهــاگ قیــدگ دیعــرگ اســتااد ارد انــد .موســوگ و فو دونــد از «در حــالی
اــه» اســتااد ارد انــد و ایــ بــود جــاگ بحــث دارد؛ زیــرا ایــ نــوح قیــد از دیــدنا
دستورنویســان صــاحرن ــر بــه تـ یر از ترجمــه بــهوجــود یمــد اس ـ

(فرشــیدورد،6933 ،

ص .)515 .بههمی دلیل توصیه میشـود بـراگ پرهیـ از ترجمـة لاـ بـهلاـ بهتـر اسـ

از

بهاار بردن «در حالی اه» یا «با حالـ ِ» و ن ـایر ین تـا ینمـا اـه ممکـ اسـ  ،پرهیـ شـود
(فــاتحینژاد و فرزانــه ،6922 ،ص .)663 .دو ترجمــة دیعــر بــهنونــهاگ متاــاوت عمــل
ارد اند و از «ولـی» اـه بـراگ پیونـد هـ پـایعی میـان دو جملـة پایـه بـهاار مـیرود ،بـراگ
ارتبــا دو جملــه اســتااد ارد انــد (فرشــیدورد ،6933 ،ص .)513 .پیشــنهاد میشــود تــا
بــهجــاگ حــرک ربـ «ولــی» از حــرک ربـ مراــر «بــیینکــه» اســتااد شــود؛ زیــرا چنــی
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بــهن ــر مــیرســد اــه «بیینکــه» بــهنــوعی حالـ
صــورتی اــه حــرک رب ـ «ولــی» ی ـ

و ایایـ

فاعــل را توصــی

مینمایــد ،در

جملــهوارة تضــادگ (اســتدراای) بــهشــمار مــیرود.

(فرشــیدورد ،6933 ،ص )591.نکتــة دیعــر دربــارة ترجمــة ییتــی ایــ اســ
حرک رب «ولـی» اـه یـ
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جملـهوارة تضـادگ اسـ

و قیـد «نـویی» اـه یـ

اــه وگ از
قیـد شـ

اس ـ  ،بهــر بــرد اس ـ

(فرشــیدورد ،6933 ،ص .)411 .انــر ییتــی ین را بــهتنهــایی بــهاار

مینرف ـ  ،میتوانس ـ

راب ـ مناســبی میــان دو جملــه باشــد و در عــی حــال بیــاناننــدة

حالــ

فاعــل باشــد .ترجمــة پیشــنهادگ چنــی اســ « :و ینهــا را میبینــی اــه بــه تــو

مینعرند بیینکه ببینند».
جملۀ اسمیّۀ منسوخ شده ،با خبر فعل مضارع منفی با «ال»

﴿وَلِتَعْلَ َ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَ ٌّ وَلَکِ َّ أَاْ َرَهُ ْ لَا یَعْلَمُونَ﴾ (قصع)69 :
موسوگ :و بداند اه وعد بداوند راستی اس

امّا بیشتر ینان نمىدانند.

ییتی :و بداند اه وعد بدا ح اس  ،ولى بیشترینشان نمىدانند.
فو دوند :و بداند اه وعد بدا درس

اس  ،ولی بیشترشان نمیدانند.

الهیقمشهاگ :و نی بـهطور یلـی بدانـد اـه وعـد بـدا حـ اسـ  ،لـیک اا ـر ینـان از
ای حلیل

ینا نیستند.

حال در ای ییه ﴿وَ لَکِ َّ أَاْ َرَهُ ْ لَـا یَعْلَمُـونَ﴾ اسـ

اـه صـاحر حـال در ییـة نهـ بیـان

شــد اس ـ  .جملــة حالیــه بــهوســیلة «لک ـ ّ» منســوش شــد اس ـ  .در دســتور زبــان عربــی
«لکـ َّ» عــالو بــر معنــاگ اســتدرا بــراگ ت ایــد نیـ بــهاار مــیرود (ابـ هشــام اصنصــارگ،
 ،6414ص .)136 .بـا توجــه بــه ایـ اــه لاـ یـاد شــد در اوّل جملــة حالیّــه یمــد بــهن ــر
میرسد در ایـ جـا داراگ معنـاگ ت ایـد اسـ  ،امّـا در ترجمـة فارسـی ،هـر چهـار متـرج
بــراگ ربــ و ملیّــد اــردن دو جملــه از جملــهوار هاگ تضــادگ (اســتدراای) اســتااد
ارد انــد اــه در واقــا از ن ــر معممــی اســتااد بمــا و درسـ

اسـ ؛ امّــا از ابعــاد زبــانی و

بالغــی ین غافــل شــد اند( .متلــیزاد و نلــیزاد  ،6939 ،ص )691 .ایــ جملــهوار هــاگ
ربطی با ینکه دو جملـه را بـه یکـدیعر پیونـد میدهنـد ،امّـا ت ایـد موجـود در سـیا حـاا
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بر ییه را منتلل نمیانـد؛ بنـابرای پیشـنهاد میشـود از حـرک ربـ «اـه» اـه بـراگ ت ایـد و
حــروک ربـ یــا نرو هــاگ ربطــی میییــد( ،فرشــیدورد ،6933 ،ص )555 .و نیـ از

تلویـ

قیــود ت ایــد و ایمــا

م ــل «قطعــاً ،بــیشــ  ،همانــا» (فرشــیدورد ،6933 ،ص)411 .

استااد شود .حتّی بربـی از دستورنویسـان افـ ودن حـرک اضـافة « » بـه ایـ نـوح قیـدها
را بــراگ ت ایــد پیشــنهاد میاننــد (فرشــیدورد ،6933 ،ص .)431 .ترجمــة پیشــنهادگ چنــی
اس « :تا» بداند وعـدة بداونـد حـ ّ اسـ ؛ همانـا اـه بیشـتر ینهـا «از ایـ حلیلـ » ینـا
نیستند.

جملۀ فعلیّه با فعل مضارع منفی با «ال»

﴿وَ تَرَاَهُ ْ فِی یُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَ﴾ (بلر )62 :
موسوگ :و ینان را در تاریکىها اه چی ى نمىبینند رها اند.
ییتی :و نابینا در تاریکى رهایشان ارد.
فو دوند :و در میان تاریکی اه نمیبینند رهایشان ارد.
الهیقمشهاگ :و رها اند ایشان را در تاریکی اه هیچ نبینند.
ییتی در ترجمة جملـة حالیّـه از قیـد مشـت و مشـتر «نابینـا» اـه در جملـه نلـ
حالـ

قیـد

دارد ،اســتااد اــرد اسـ  .شــیو اگ اــه بربــی از اتــر فـ ترجمــه از ین بــهعنوان

ترجمهاگ مناسر براگ حـال ماـرد و نـاهی اوقـات حـال جملـه ،یـاد میاننـد (فـاتحینـژاد
و فرزانــه ،6922 ،ص .)663 .شــیوة دیعــرگ نیــ وجــود دارد و ین اســتااد از حــرک ربــ
وابســتعی «اــه» اسـ ؛ زیــرا هماننونــه اــه پی تــر بیــان شــد ایـ حــرک بــراگ وابســتعی
اسـ

و جملــهوار هــاگ وصــای و قیــدگ میســازد و نــاهی حــرک ربـ وابســتعیِ حال ـ

اســ

(فرشــیدورد ،6933 ،ص ،)553-552 .ماننــد ترجمــة موســوگ از ایــ جملــة حالیــه:

و ینــان را در تاریکیهــا اــه هــیچ نبیننــد رهــا انــد .یعنــی حــال ینهــا در ین یلمــات و
تاریکیهــا ای ـ اس ـ

اــه هــیچ قــدرت بینــایی و تشخیصــی ندارنــد .بــا ینکــه ،فو دونــد و

الهیقمشــهاگ نی ـ دو جملــه را بــا حــرک رب ـ «اــه» بــه یکــدیعر متّصــل ســابتهاند ،بایــد
نا

اه قرار نـرفت «اـه» در جایعـا متاـاوت باعـث شـد ایـ حـرک در ترجمـههاگ ین

دو ،حــالتی متاــاوت داشــته باشــد و اســلو

جملههایشــان بــا اســلو

جملــة حالیــه در ییـة

بررسی ترجمة حال منای در قرین اری  :در چهار ترجمة معاصر ...

سال پنماه

یادشــد یکســان نباشــد؛ چنانکــه قــرار نــرفت «اــه» پــ
الهیقمشــهاگ باعــث شــد ایــ المــه در نل ـ

از المــة «تــاریکی» در ترجمــة

موصــول و حــرک ربــ وابســتعیاگ اــه

جملـهوارة وصـای مــیسـازد ،یــاهر شـود ،یــا در نلـ

حــرک ربـ وابســتعی ایایـ

معنــی بــهطورگ اــه) باشــد؛ شــیو اگ اــه موســوگ در ترجمــة بــوی
اس  .پـ
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(بـه

از ین اســتااد اــرد

ترجمـة موسـوگ را میتـوان بـهعنوان بهتـری ترجمـه انتخـا

اـرد و بـا اضـافه

اردن قید نای «هیچ» بعد از حـرک ربـ «اـه» میتـوان ایـ ترجمـه را پیشـنهاد اـرد« :ینـان
را در تاریکیها اه هیچ نبینند رها اند».
در ییة  633سورة یل عمران ای نوح از حال منای با حال مارد همرا اس :
َاشـعِی َ لِلَّـهِ لَـا
﴿إِنَّ مِ ْ أَهْلِ الْکِتَا ِ لَمَ ْ یُؤْمِ ُ بِاللَّـهِ وَمَـا أُنْـ ِلَ إِلَـیْکُ ْ وَمَـا أُنْـ ِلَ إِلَـیْهِ ْ ب ِ
یَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ َمَنًا قَلِیلًا﴾ (یل عمران)633 :
موسـوگ :و بـىنمــان بربـى از اهـل اتــا

اسـانى هسـتند اــه بـه بداونـد و  ...ایمــان

دارند؛ براگ بداوند فروتنی میورزند و ییات بداوند را به بهاى ا نمىفروشند.
ییتی :بعضى از اهل اتا

بـه بـدا و  ...ایمـان دارنـد .مطیـا فرمـان بداینـد .ییـات بـدا

را به بهاى اند نمىفروشند.
فو دوند :و البته از میـان اهـل اتـا

اسـانی هسـتند اـه بـه بـدا و  ...ایمـان دارنـد ،در

حالی اه در برابر بدا باشعند ،و ییات بدا را به بهاگ ناچی گ نمیفروشند.
الهیقمشهاگ :همانا بربى از اهـل اتـا

اسـانىانـد اـه بـه بـدا و  ...ایمـان یوردنـد در

حالى اه مطیا فرمان بدا بود و ییات بدا را به بهاىاند

ناروشند.

در ایــ ییــه دو حــال وجــود دارد .حــال اوّل ﴿باشــعی َ هلل﴾ و حــال دوم ﴿ یشــترونَ
بِآیــاتِ اهلل منــاً قلــیالً﴾ اســ  .هــر چهــار متــرج  ،حــال اوّل را اــه از نــوح ماــرد اســ ،
بهصورت قیـد مـؤول و در قالـر جملـه ترجمـه ارد انـد .موسـوگ و ییتـی ین را بهصـورت
جملة مستلل یورد اند .با ایـ تاـاوت اـه موسـوگ جملـة حالیّـة دوّم را بـا حـرک ربـ «و»
به حال اوّل عط

ارد اسـ  ،ولـی ییتـی حـال دوّم را نیـ بهصـورت جملـة مسـتلل بـهاار

بــرد اس ـ  .فو دونــد و الهیقمشــهاگ هــر دو ،جملــة پایــه را بــا اســتااد از مــتمّ قیــدگ
«در حالیاه» ملیّـد ارد انـد ،ین نـا حـال دوم را بـا حـرک ربـ «و» اـه نـاهی اوقـات در
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حـرک ربـ وابسـتعی حالـ

شمارة اول

اسـ  ،بـه جملـة حالیـة اوّل و نیـ جملـة اصـلی ربـ

داد اند.

از سوگ دیعر ،ای ییـه از یـ

جملـة طـو نی و متـدابل تشـکیل شـد اسـ

و جملـة

حالیّه یکـی از جمـالت ین اسـ  .همـی مسـئله میتوانـد سـردرنمی مترجمـان را بـهدنبـال
داشــته باشــد و باعــث ابهــام در ترجمــه شــود (معــروک ،6934 ،ص)155 .؛ بنــابرای انت ــار
نمیرود اه مترجمـان هـر دو حـال را در میـان جملـة پایـه ترجمـه اننـد؛ چنانکـه فو دونـد
در ترجمــة بــود جملــة حالیّــه را بــا اســتااد از حــرک رب ـ «و» بــه جملــة پایــه رب ـ داد
اسـ ؛ چــه نــاهی ین ،حــرک ربـ وابســتعی حالـ
میرفـ

(بــهمعنی درحــالیاــه) م ــل «او

اسـ

ونریــه مــیاــرد» (فرشــیدورد ،6933 ،ص .)155 .نکتــة دیعــر ،دربــارة «باشــعی »،

بهجاگ متم ّ قیـدگ «در حـالیاـه» میتـوان از قیـد حالـ
و ین را پ ـ

مشـت (باشـعانه) اسـتااد نمـود

از حــرک رب ـ «اــه» یورد ،در نتیمــه ترجمــه چنــی بواهــد بــود« :و البتــه از

میان اهل اتـا

اسـانی هسـتند اـه باشـعانه (بـا فروتنـی) بـه بـدا و  ...ایمـان دارنـد  ،و

ییات بدا را به بهاگ ناچی گ نمیفروشند».
حال منفی با «ما»
جملۀ اسمیّۀ منفی با «ما»

﴿وَ مِ َ النَّا ِ مَ ْ یَلُولُ یمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآبِرِ وَمَا هُ ْ بِمُؤْمِنِی َ﴾ (بلر )3 :
موســوگ :و بربــى از مــردم مــىنوینــد :بــه بداونــد و روز واپســی ایمــان یورد ایـ بــا
ینکه ینان مؤم نیستند.
ییتــی :پــار اى از مــردم مــىنوینــد :بــه بــدا و روز قیامـ

ایمــان یورد ایـ  .حـال ینکــه

ایمان نیاورد اند.
فو دونــد :و بربــی از مــردم مینوینــد :مــا بــه بــدا و روز بازپســی ایمــان یورد ای ـ ،
ولی نروندنان راستی نیستند.
الهیقمشهاگ :و نروهى از مـردم «یعنـى منافلـان» نوینـد :مـا ایمـان یورد ایـ بـه بـدا و
به روز قیام  ،و حال ینکه ایمان نیاورد اند.

بررسی ترجمة حال منای در قرین اری  :در چهار ترجمة معاصر ...

سال پنماه

جملة «و ما هـ بمـؤمنی » در ایـ ییـه ،یـ
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جملـة حالیّـة اسـمیّة مناـیشـد بـا «مـا»گ

نای اس  .هرادام از مترجمان براگ ربـ جملـة حالیّـه بـه جملـة اصـلی ،از حـرک ربـ یـا
متم قیـدگ باصـی اسـتااد ارد انـد؛ ییتـی و الهیقمشـهاگ ،از عبـارت «حـال یناـه» قبـل
از جملة حالیّه استااد ارد اند و موسـوگ ایـ اـار را بـا جملـهوارة قیـدگ تلابـل «بـا ینکـه»
انمام داد اس  .فو دونـد ،لاـ «ولـی» را اـه یـ
اس

جملـهوارة قیـدگ تضـادگ (اسـتدارای)

براگ رب دو جملـه برن یـد و بـه جملـة مـا قبـل ارتبـا داد اسـ

اـه بنـابر یننـه

قبالً بیان شد ،حرک ربـ مناسـبی بـراگ ارتبـا میـان جملـة پایـه و پیـرو نیسـ  .انـر قیـد
«با ینکه» را پـ

از ین یورد شـود ترجمـه بهتـر

از صـاحر حـال و بالفاصـله حـال را پـ

اس ـ ؛ زیــرا حــال و صــاحر ین در انــار ه ـ قــرار مینیرنــد وارتبــا میــان ین دو بهتــر
انمام میپذیرد .بنابرای ترجمـة پیشـنهادگ چنـی اسـ « :و بربـى از مـردم بـا ینکـه مـؤم
نیستند ،مىنویند :به بداوند و روز واپسی ایمان یورد ای ».
مترجمــان در م ــالی دیعــر از جملــة اســمیّة مناــیشــد بــا «مــا» از قیــود و اس ـلو هــاگ
دیعرگ بـراگ بیـان حـال و ربـ ین بـه جملـة اصـلی اسـتااد ارد انـد م ـل ییـة  99سـورة
غافر﴿ :یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِی َ مَا لَکُ ْ مِ َ اللَّهِ مِ ْ عَاصِ ٍ﴾.

موســوگ :روزى اــه پشــ انــان روى مــىنردانیــد؛ در برابــر بداونــد ،شــما را پنــاهى
نیس .
ییتــی :ین روز اــه همعــى پشـ

اــرد بــاز مــىنردیــد و هــیچ اـ

شــما را از عــذا

بدا نعا نمىدارد.
فو دونــد :روزگ اــه پش ـ انــان «بــهعن ـ » بــاز مینردیــد ،بــراگ شــما در برابــر بــدا
هیچ حمایتعرگ نیس .
الهیقمشــهاگ :روزى اــه «از عــذا

ین» بــه پشــ

بعری یــد و هــیچ از «قهــر» بــدا

پناهى نیابید.
در ترجمــة ای ـ یی ـه ،موســوگ و فو دونــد ،جملــة حالیّــه را بهصــورت جملــة مســتلل
ترجمــه ارد انــد ،در صــورتی اــه ییتــی و الهیقمشــهاگ ،جملــة حالیّــه را بــا اســتااد از
حرک رب «و» بهم ابة دو جملـة ه پایـه بـه هـ متّصـل سـابتهاند .امّـا از ینمـا اـه در ایـ
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ییه ،دو نوح حـال بـهاار رفتـه اسـ ؛ یکـی حـال ماـرد و دیعـرگ حـال جملـه ،درسـ
اه حال مارد بهصـورت قیـد حالـ

اس

جملة حالیّـه را بـه امـ

سپ

مســتلل پ ـ

ترجمـه و پـ

ین

از حـرک ربـ «اـه» یورد شـود،

حـرک ربـ «و» بـه جملـة اصـلی پیونـد داد یـا بهصـورت

از جملــة اصــلی بیــاوری مشــابه یننــه موســوگ در ترجمــة بــود انمــام داد

اس ـ  .ترجمــة پیشــنهادگ« :روزى اــه پش ـ انــان روى مــىنردانیــد و در برابــر بداونــد،
شما را پناهى نیس ».
جملۀ اسمیّه به همراه کان منفی شده با «ما»

﴿فَاتَّبِعُوا ملّه إِبْرَاهِی َ حَنِیاًا وَمَا اَانَ مِ َ الْمُشْرِاِی َ﴾ (یل عمران)35 :
موسوگ :بنابرای از ییی ابراهی درس ییی پیروى انید و او از مشراان نبود.
ییتی :ییی حنی
فو دوند :پ

ابراهی را پیروى انید و او از مشراان نبود.
از ییی ابراهی اه ح نرا بود و از مشراان نبود ،پیروگ انید.
بایـد از ییـی ابـراهی پیـروى انیـد اـه بـر ییـی پـا توحیـد بـود و

الهیقمشهاگ :پ
هرن از مشراان نبود.

در ییة پی  ،همنـون ییـة پـی

از ین ،دو حـال وجـود دارد؛ یکـی «حنیاـاً» اـه حـال از

«إبــراهی » و یــا حــال «ملّــه» اس ـ ( .صــافی محمــود ب ـ عبــدالرحی  ، 6463 ،ص )156 .و
دیعرگ جملة ﴿ومـا اـانَ مِـ المشـراِی َ﴾ اسـ
در ترجمة ین بهتـر اسـ
«اه» یورد شـود ،سـپ

حـال ماـرد بهصـورت قیـد حالـ
جملـة حالیّـه را بـه امـ

داد یــا بهصــورت مســتلل پــ
ترجمة بوی

اـه حـال ابـراهی را بیـان میانـد .بنـابرای
حـرک ربـ «و» بـه جملـة اصـلی ربـ

از جملــة اصــلی یورد شــود یننونــه اــه فو دونــد در

انمام داد اس .

امّا دربـارة دیعـر ترجمـهها ،بایـد ناـ

موسـوگ وصـ

حــال اوّل و در ضــم جملــه و بعــد از ابــراهی یورد اسـ
نه قید حالـ
درس

ترجمـه و پـ

از حـرک ربـ

«درسـ

ییـی » را در ترجمـة

و ین را صــا

پنداشــته اسـ ،

و در ترجمـة حـال دوّم اـه ین را بـا «واو» بـه جملـة اول ربـ داد اسـ  ،را

را در پی

نرفتـه اسـ  .ییتـی نیـ «ملّـه» را صـاحر حـال بـراگ حـال اوّل در ن ـر

نرفته و ین را ضـم جملـه ترجمـه اـرد  ،امّـا در ترجمـة حـال دوّم ،ماننـد موسـوگ عمـل

سال پنماه
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اـرد اسـ  .بـا ینکـه الهیقمشــهاگ ماننـد فو دونـد ،حـال اوّل و دوّم را بـراگ «إبــراهی » در
ن ــر نرفتــه و حــال اوّل را نیــ ماننــد حــال دوّم بهصــورت جملــه ترجمــه اــرد اســ

و

براگ ارتبـا میـان جملـة پیـرو ،حـال دوّم را نیـ بـا «واو» بـه حـال اوّل ارتبـا داد اسـ ؛
از جملـة پایـه یورد  ،باعـث شـد تـا معنـاگ

امّا از ینمـا اـه وگ حـرک ربـ «اـه» را پـ

حرک رب « اـه» تغییـر پیـدا انـد و حـرک ربـ وابسـتعیِ علّـ

باشـد و بـهمعنـاگ «زیـرا

اــه» در ییــد .در صــورتی اــه فو دون ـد در ضــم جملــة اصــلی و دقیل ـاً بعــد از صــاحر
حال قیـد حالـ

مـؤول را یورد اسـ ؛ اـه میتـوان ین را بـهعنوان بهتـری ترجمـه معرفـی

ارد.

جملۀ فعلیّه با فعل مضارع منفی شده با «ما»

ُض ـلُّونَکُ ْ وَمَــا یُضِ ـلُّونَ إِلَّــا أَنْاُسَ ـهُ ْ﴾ (یل عمــران:
﴿وَدَّتْ طَا ِاَ ـةٌ مِ ـ ْ أَهْ ـلِ الْکِتَــا ِ لَ ـوْ ی ِ
)13
نمــرا اـردن شـما را دوسـ

موسـوگ :دسـتهاى از اهــل اتـا

دارنـد امّــا جـ بــود را

نمرا نمىانند.
ییتــی :طایاــهاى از اهــل اتــا

دوس ـ

دارنــد اــه شــما را نمــرا اننــد و حــال ینکــه

نمىدانند اه ج بود را نمرا نمىانند.
فو دونـد :نروهــی از اهـل اتــا

یرزو میاننـد اــه اـاش شــما را نمـرا میاردنــد ،در

صورتی اه ج بودشان «اسی» را نمرا نمیانند.
الهیقمشــهاگ :نروهــى از اهــل اتــا

انت ــار و یرزوى ین دارنــد اــه شــما را نمــرا

انند ،و نمرا نمىانند معر بودشان را.
چنانکه مالح ـه مـیشـود هـر یـ

از مترجمـان در ترجمـة جملـة حالیـة ﴿ومـا یضـلّون

إلّــا أناســه ﴾ از حــروک رب ـ و جملــهوار هاگ متاــاوتی اســتااد ارد انــد اــه هــر اــدام از
ینهــا وییاــه و ماهــوم ویــژ اگ دارد .موســوگ و الهیقمشــهاگ هــر اــدام بــهترتیــر از
حروک رب «امّا» و «و» اسـتااد ارد انـد اـه نـاهی حـروک ربـ هـ پـایعی تضـاد هسـتند
(فرشــیدورد ،6933 ،ص 591 .و  )551و میــان دو جملــة مســتلل بــهاار میرونــد .ایــ
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حروک میتوانند جملة حالیّـه را بـه جملـة پایـه ربـ دهنـد .ییتـی و فو دونـد نیـ از نـرو
ربطــی « حــال ینکــه» و «در صــورتی اــه» اســتااد ارد انــد اــه نــاهی میــان جملــة پایــه و
جملــة پیــرو ارتبــا برقــرار میاننــد .ناناتــه نمانــد اــه نــرو ربطــی «در صــورتی اــه» در
معناگ شر یـا تلابـل اسـ
در معنــاگ حالــ

(فرشـیدورد ،6933 ،ص )553 .نـرو ربطـی «حـال ینکـه» نیـ

و تلابــل و تضــاد اســ  .بــا توجــه بــه ایــ نکتــه و نیــ نکتــهاگ اــه

اتا هاگ فـ ترجمـه بـراگ ترجمـة ترایـر ناـی  +اسـت نا ،پیشـنهاد مـیاننـد ،بهتـر اسـ
جملــه را بهصــورت م بـ

و مؤاّــد بــا قیــدگهایی اــه در زبــان فارســی بــه ای ـ من ــور در

ن ــر نرفتهانــد ترجمــه اــرد (فــاتحی ،6922 ،ص .)656 .بنــابرای  ،ترجمــة پیشــنهادگ چنــی
اس ـ  :نروهــی از اهــل اتــا  ،دوس ـ

دارنــد شــما را نمــرا ســازنند ،و تنهــا بودشــان را

نمرا میانند.
جملۀ فعلیه با فعل ماضی منفی با «ما»

(لِ َ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرَاهِی َ وَمَا أُنْ ِلَ ِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْمِیلُ إِلَّا مِ ْ بَعْدِ ِ﴾ (یل عمران)15 :
موسوگ :چرا دربار ابراهی چون و چـرا مـىانیـدر بـا ینکـه تـورات و انمیـل جـ پـ
از وى فرو فرستاد نشد اس .
ییتــی :چــرا دربــار ابــراهی ممادلــه مــىانیــد ،در حــالى اــه تــورات و انمیــل بعــد از او
نازل شد اس ر
فو دوند :چرا دربـار ابـراهی ممادلـه میانیـد باینکـه تـورات و انمیـل بعـد از او نـازل
شد اس ر
الهیقمشهاگ :چـرا در ییـی ابـراهی بـا یکـدیعر ممادلـه مـىانیـد  ...ر! در صـورتى اـه
تورات و انمیل شما فرستاد نشد معر بعد از ابراهی .
حال موجود در ای ییه ،عبارت ﴿ومـا أن لـ
یـ

جملــة فعلیــه اس ـ

التـوراةُ واینمیـلُ إلّـا مـ بعـد ﴾ اسـ

اـه

و فعــل ین ماضــی مناــی اس ـ  .هــر چهــار متــرج  ،بــراگ انتلــال

ماهــوم حــال ،تــالش ارد انــد از نرو هــاگ ربطــی مناســر اســتااد اننــد تــا ضــم حا ـ
ارتبــا میــان جملــة پایــه و پیــرو ماهــوم حال ـ
باشـند .از ینمـا اـه اسـلو

و ت ایــد موجــود در جملــه را بیــان اــرد

عبـارت یادشـد  ،اسـلو

اسـت ناس اسـ  ،درسـ

ین اسـ

اــه
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ترجمــه شــود اــه ییتــی و فو دونــد در ترجمــة بــود ای ـ اــار را

ارد انــد .چناننــه در ترجمــة ایــ عبــارت بــر اســا

شــیوة پیشــنهادگ اتا هــاگ فــ

ترجمه عمـل شـود ،ترجمـة پیشـنهادگ بـا در ن ـر نـرفت تمـامی شـرای میتوانـد بـه ایـ
صــورت باشــد« :چــرا دربــارة ابــراهی اــه (باینکــه) تــورات و انمیــل قطعـاً بعــد از او نــازل
شد اس ؛ ممادله میانیدر»
حال منفی با «لم»
جملۀ اسمیّۀ مصدّر با کان مجزوم با «لم»

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِی ٌ مِ َ الدَّهْرِ لَ ْ یَکُ ْ شَیْئًا مَذْاُورًا﴾ (انسان)6 :
موسوگ :ییا بر یدمى پار اى از روزنار نذش
ییتی :هریینه بر انسان مدتى از زمان نذش

اه چی ى س ید یاد ارد نبودر
و او چی ى در بور ذار نبود.

فو دوند :ییا انسان را ین هنعام از روزنار «به یاد» یید اه دربور یاد اردن نبودر
الهیقمشهاگ :ییا بر انسان روزنارانى نعذش

اه چی ى هیچ ی ذار نبودر

در ای ییـة ،عبـارت ﴿لـ یکـ شـیئاً مـذاوراً﴾ حـال اسـ  .ایـ عبـارت بـا «لـ » مناـی
شد اس  .نرچـه موسـوگ و فو دونـد و الهیقمشـهاگ ،بـراگ ربـ جملـة پیـرو بـه جملـة
پایه از حرک رب «اه» اسـتااد ارد انـد ،امّـا ایـ اـاربرد دربـارة حـرک ربـ «اـه» اـه در
معناگ حال

اس

درس

نیس ؛ زیـرا جایعـا حـرک ربـ «اـه» بـا چنـی اـاربردگ پـ

از صــاحر حــال اســ

(فرشــیدورد ،6933 ،ص )533 .و از ینمــا اــه صــاحر حــال در

ای عبارت انسـان اسـ

از ین یورد شـود .ترجمـة پیشـنهادگ

بایـد حـرک ربـ «اـه» پـ

بــه ای ـ صــورت اس ـ « :ییــا بــر انســان اــه چی ـ گ شایســته یــاداردن نبــود ،روزنــارانی
نذش ر» ییتی براگ ارتبـا میـان دو جملـه از حـرک ربـ «و» اـه نـاهی اوقـات در نلـ
حرک ربـ وابسـتعی حالـ

اسـ  ،اسـتااد میانـد اـه بـود یکـی از شـیو هاگ مناسـر

در ترجمة جملة حالیه اس .
جملۀ اسمیّۀ ،با خبر فعل مضارع مجزوم با «لم»

﴿وَلَّى مُسْتَکْبِرًا اَ َنْ لَ ْ یَسْمَعْهَا﴾ (للمان)2 :
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موسوگ :با نردن فرازى روى مىنرداند نویى ین را نشنید اس .
ییتی :با بودپسندى روى برنردانند ،چنان اه نویى نشنید اند.
فو دوند :با نخوت روگ برمینرداند ،چناننه نویی ین را نشنید  ...اس .
الهیقمشهاگ :چنـان بـا غـرور و تکبّـر پشـ

نردانـد اـه نـویى هـیچ ین ییـات الهـى را

نشنید.
در ییة پـی

دو حـال وجـود دارد :یکـی «مسـتکبراً» اـه حـال ماـرد مؤاّـد اسـ

ت ایــد ،تنهــا در ترجمــة الهیقمشــهاگ بــا یوردن وا ة «چنــان» رعایــ
دوّم ،عبارت ﴿اَ َن لَ یَسـمَعها﴾ اسـ  .ایـ عبـارت یـ

و ایـ

شــد اســ ؛ حــال

جملـة اسـمیة مراـر اسـ

در ببر اسـ  .همـة مترجمـان در ترجمـة بـود از قیـد «نـویی» بـراگ بیـان حالـ

و ناـی
اسـتااد

ارد اند اه ترجمة درسـتی اسـ  .المـههاگ «نـویی»« ،چنـان اـه نـویی»« ،چناننـه نـویی»
و «اه نویی» براگ ارتبا میـان جملـة پیـرو و پایـه اسـ  .نکتـة دیعـر ،فو دونـد بـه اشـتبا
از «چناننــه» بــه جــاگ «چنانکــه» اســتااد اــرد اس ـ ؛ در صــورتی اــه «چناننــه» حــرک
ربـ شـر اسـ  .ترجمــة پیشـنهادگ بـه ایـ صــورت اسـ « :چنـان بـا بودپســندى روگ
برمینرداند اه نویى ین ییات را نشنید اس ».
جملۀ فعلیّه با فعل مضارع مجزوم با «لم

﴿أَنَّى یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَ ْ یَمْسَسْنِی بَشَرٌ﴾ (مری )11 :
موسوگ :چعونه مرا پسرى تواند بود اه بشرى به م دس

ن د اس .

ییتی :از اما مرا فرزندى باشد ،حال ینکه هیچ بشرى به م دس
فو دوند :چعونه مرا پسرگ باشد باینکه دس

ن د اس .

بشرگ به م نرسید .

الهیقمشــهاگ :از امــا مــرا پســرى توانــد بــود در صــورتى اــه دس ـ

بشــرى بــه م ـ

نرسید .
چهــار متــرج در ترجمــة عبــارت حالیــة مناــی(و ل ـ یَمسســنی بش ـرٌ﴾ از حــروک رب ـ
«اه»« ،حال ینکـه»« ،بـا ینکـه» و «در صـورتی اـه» اـه نـاهی حـرک ربـ وابسـتعی حالـ
هســتند ،اســتااد ارد انــد و جملــة پیــرو را بــه جملــة پایــه ارتبــا داد انــد و نلـ
در ترجمــههاگ بــود رعای ـ

حــال را

ارد انــد .در ای ـ میــان ترجمــة فو دونــد بــا ســیا فارســی
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همخوانی بیشترگ دارد؛ هرچند اـه بهتـر بـود جملـة حالیّـه بهصـورت مـتم قیـدگ ،ترجمـه
و میانجملة پایـه و بعـد از صـاحر حـال یورد میشـد .بـر ایـ اسـا
چنی اس « :چعونه مرا باینکه دس

ترجمـة پیشـنهادگ

بشرگ به م نرسید  ،پسرگ باشد».

﴿فَتِلْ َ مَسَااِنُهُ ْ لَ ْ تُسْکَ ْ مِ ْ بَعْدِهِ ْ إِلَّا قَلِیلًا﴾ (قصع)53 :
موسوگ :و این

ایـ بانـههـاى ینهاسـ

از ینهـا جـ انـداى ،بـالى مانـد

اـه پـ

اس .
ییتــی :و ایـ بانــههــاى ینهاسـ

اــه بعــد از ینهــا ،جـ انــد زمــانى اـ

در ینهــا

سکنى نعرف .
فو دونــد :ایــ اســ
سکون

سراهایشــان اــه پــ

از ینــان –جــ بــراگ عــد امــی -مــورد

قرار نعرفته اس .

الهیقمشهاگ :و ای بانـههـاى «ویـران» ینهاسـ
ین دیار سکون

اـه بعـد از ینهـا جـ عـد قلیلـى در

نیاف .

عبارت ﴿لَ تُسکَ مِ بَعـده إلّـا قلـیالً﴾ جملـة حالیـة مناـی اسـ

فعـل ایـ جملـه بـا

«لـ » مناــی شــد اسـ  .هــر چهــار متــرج بــا یوردن حــرک ربـ وابســتعی «اــه» ماهــوم
حال

را منتلـل نمـود و جملـة پیـرو را بـا ایـ حـرک بـه جملـة پایـه پیونـد داد انـد .امـا

ازینمااــه بــود «قلیــل» ایهــام دارد مترج هــا درترجمــة بــوی
ترجمــة متاــاوتی ارد انــد .ییتــی و موســوگ ین را صــا

دچــار اژتــابی شــد و

بــراگ «زمانــا» محــذوک دانســته و

بــه «انــدای» ترجمــه ارد انــد؛ فو دونــد و الهیقمشــهاگ ین را بــه «عــدة اــ و قلیــل"
ترجمــه ارد انــد .ترجمــة پیشــنهادگ :ین اس ـ
زمانی مورد سکون

قرار نرفته اسـ  .ایـ اسـ

بانههایشــان اــه پ ـ
سراهایشـان اـه پـ

از ینــان فل ـ انــد
از ینـان تنهـا شـمار

اندای در ین زندنی اردند.

حال منفی با «لمّا

َسـبْتُ ْ أَنْ تَـدْبُلُوا الْمَنَّـةَ وَلَمَّــا یَعْلَـ ِ اللَّـهُ الَّـذِی َ جَاهَـدُوا مِـنْکُ ْ وَیَعْلَـ َ الصَّـابِرِی َ﴾
﴿أَمْ ح ِ
(یل عمران)641 :
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موسوگ :ییا پنداشـتهایـد بـه بهشـ

شمارة اول

مـىرویـد بـىینکـه بداونـد جهـادنران و شـکیبایان

شما را معلوم داردر!
ییتــی :ییــا مــىپنداریــد اــه بــه بهش ـ
نداشتهاس

بواهیــد رف ـ

و حالینکــه هنــوز بــدا معلــوم

اه از میان شما چه اسانى جهاد مىانند و چه اسانى پایدارى مىورزندر

فو دونــد :ییــا پنداشــتید اــه دابــل بهشــ

میشــوید ،بیینکــه بداونــد جهــادنران و

شکیبایان شما را معلوم بداردر
الهیقمشهاگ :ییا نمان مىانیـد بـه بهشـ

دابـل بواهیـد شـد حالینکـه هنـوز بـدا از

شــما ینــان را اــه «در را دیــ » جهــاد اــرد و «در ســختىهــا» ملاومــ

اننــد معلــوم

نعردانید اس ر!
الصـابِرِی َ﴾ بـا حـرک"لمّـا»
جملة حالیة ﴿وَ لَمَّا یَعْلَـ ِ اللَّـهُ الَّـذِی َ جَاهَـدُوا مِـنْکُ ْ وَ یَعْلَـ َ َّ
منای شـد اسـ  .هـر چهـار متـرج  ،بـراگ ربـ ایـ جملـه بـه جملـة پایـه ،از نرو هـاگ
ربطــی «بیینکــه» «حــال ینکــه» اســتااد ارد انــد .همــانطــور اــه ناتــه شــد ایـ نرو هــاگ
ربطــی بــه تــ یر از ترجمــه در زبــان فارســی رواج یافتنــد و میتــوان از ینهــا بــراگ ربــ
جملة حالیه به جملة پایـه و بیـان حالـ

فاعـل یـا ماعـول اسـتااد اـرد .ترجمـة پیشـنهادگ

بــا یوردن جملــة پیــرو در درون جملــة پایــه بعــد از صــاحر حــال بــه ایـ صــورت اسـ :
«ییــا پنداشــتید بیینکــه بداونــد جهــادنران و شــکیبایان شــما را معلــوم بــدارد ،بــه بهش ـ
بواهید رف ر»
حال منفی با «لیس»

﴿اَمَ ْ مَ َلُهُ فِی ال ُّلُمَاتِ لَیْ َ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ (انعام)611 :
موسوگ :چون داستان اسى اس
ییتی :همانند اسى اس

در تیرنىها اه از ینها بیرون یمدنى نیس .

اه به تاریکى نرفتار اس

فو دونــد :چــون اســی اســ

و را بیرونشدن را نمىداند.

اــه نــویی نرفتــار در تــاریکیهاســ

و از ین بیــرون

یمدنی نیس .
الهیقمشــهاگ :م ــل او ماننــد اســى اسـ
به در نتواند نش .

اــه در تــاریکىهــاى جهــل فــرو رفتــه و از ین

سال پنماه

بررسی ترجمة حال منای در قرین اری  :در چهار ترجمة معاصر ...

عبارت (لی َ بِخـارِجٍ منهـا﴾ یـ
اسـ

جملـة حالیّـه اسـ

و تنهــا جملــة حالیّــهاگ قــرین اسـ
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ایـ جملـه بـا «لـی » مناـی شـد

اــه بــا «لــی » مناــی شــد اسـ  .البتــه احتمــال

مــیرود اســتئناک بیــانی باشــد (صــافی ،6463 ،ص .)121 .موســوگ بــراگ ارتبــا میــان
جملة حالیّـه و جملـة پایـه از حـرک ربـ «اـه» اسـتااد اـرد اسـ  .سـه متـرج دیعـر از
حرک رب «و» براگ پیونـد دو جملـه اسـتااد ارد انـد و همـانطـور اـه پـی تـر بیـان شـد
هر دو حرک ربـ یادشـد  ،در دسـتور زبـان فارسـی ،نـاهی حـرک ربـ وابسـتعی حالـ
هســـتند و بـــهمعنـــاگ «در حـــالیاـــه» هســـتند (فرشـــید ورد ،6933 ،ص.)552-551 .
بــدی ترتیر رابــ مناســبی بــراگ ارتبــا جملــة پایــه و جملــة پیــرو در جملــة مراــر
ناه پایه هستند.
حال منفی با «غیر»
مفرد منفی با «غیر»

(فَلَیْ َ عَلَیْهِ َّ جُنَا ٌ أَنْ یَضَعْ َ ِیَابَهُ َّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِ ِینَهٍ﴾ (نور)11 :
موسوگ :نناهى نیس

اه پوش

بود را وانهند بىینکه زیورنمایى انند.

ییتی :بىینکه زینتهـاى بـود را یشـکار اننـد ،انـر چـادر بـوی

بنهنـد مرتکـر ننـاهى

نشد اند.
فو دونــد :ننــاهی نیس ـ

اــه پوش ـ

بــود را انــار نهــد «بــه شــرطی اــه» زینتــی را

یشکار نکنند.
الهیقمشــهاگ :بــر ینــان بــااى نیس ـ

در صــورتى اــه ایهــار تممّــالت و زین ـ

بــود

نکنند اه جامههاى بود  ...برنیرند.
جملة حالیّـة در ایـ ییـه ،عبـارت (غیـر متبرجـاتِ ب ینـه﴾ اسـ  .در ایـ جملـه از ادات
نای «غیر» استااد شد اسـ  .چهـار متـرج  ،بـراگ ربـ جملـة یادشـد بـه جملـة پایـه ،از
نرو هـاگ ربطــی «بیینکــه» «در صــورتی اــه» «بهشــرطیاــه» اســتااد ارد انــد .البتــه ییتــی،
بهمن ور ت ایـد بیشـتر قیـد ربطـی «بـیینکـه» را بـههمـرا جملـة پیـرو پـی

از جملـة پایـه

یورد اســ  .نکتــة دیعــر ینکــه جملــهوار هاگ«در صــورتی اــه» «بهشــرطی اــه» نــرو
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ربطی وابستعی تلابل و شر هسـتند و ماهـوم حالـ
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در ینهـا اـ رنـ

نرفت ای توضیحات ،ترجمـة پیشـنهادگ چنـی اسـ « :پـ

اسـ  .بـا در ن ـر

بـر ینـان اـه پوشـ

بـود را

بیینکه زینتی یشکار سازند ،وانهند ،نناهی نیس ».
حال شبهجملۀ منفی با «غیر»

(وَ مِ َ النَّا ِ مَ ْ یُمَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْ ٍ وَ یَتَّبِاُ اُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ﴾ (حج)9 :
موسوگ :و از مردم اسى اس

اه بىهیچ دانشى دربار بداوند چال

مىورزد.

ییتی :بعضى از مردم ،بى هیچ دانشى دربار بدا ممادله مىانند.
فو دوند :و بربی از مردم دربار بدا بدون هیچ علمی ممادله میانند.
الهیقمشهاگ :و از مردم اسى هس

اه از جهل و نادانى در اار بدا جدل اند.

شــبهجملــة «بغی ـرِ عل ـ » در ای ـ ییــه ،حــال اس ـ

و همــة متــرجمی  ،در ترجمــة ین از

متم هــاگ قیــدگ چــون« :بــی هــیچ دانشــی» «بــدون هــیچ علمــی» و «از جهــل و نــادانی»
استااد نمود اند اه شیوة هر چهار مترج در ترجمة حال درس

اس .

 .۴نتیجهگیری

از بررسی حال منای در ییات یادشد چنی نتیمه میشود:
 .6مترجمــان نــا بــراگ ییــاتی اــه ســابتار حــال مناــی در ینهــا مشــابه اســ ،
ترجمــههاگ یکدســ

ارا ــه نــداد و در ایــ بصــوص از قیــود و حــروک ربطــی

نونانونی اسـتااد ارد انـد و باعـث یشـاتعی در ترجمـة حـال مناـی بـا یـ

سـابتار

مشابه شد اند؛
 .1اتا هاگ فـ ترجمـة متـون عربـی و فارسـی از ایـ اسـلو

چشـ پوشـید و ین

را مورد ا لطای قـرار داد انـد .ایـ اتا هـا تنهـا بـه دو یـا سـه راهکـار ،ینهـ بـراگ
ترجمة اسـلو

حـال بـهطور الـی بسـند اـرد و از دیعـر مـوارد غالـ

ارد انـد؛ در

صـــورتی اـــه بـــا مراجعـــة بـــه ترجمـــههاگ قـــرین اـــری  ،بـــه حـــروک ،قیـــود و
جملــهوار هــاگ نونــانونی بــر میبــوری اــه میتواننــد معــادلی مناســر بــراگ حــال
منای باشند و ای امبود را جبران انند؛

سال پنماه

بررسی ترجمة حال منای در قرین اری  :در چهار ترجمة معاصر ...

652

 .9ن دیـ تــری اصــطال دســتورگ در زبــان فارســی بــراگ بیــان حالـ  ،قیــد حال ـ
اس ـ  .بــر ای ـ مبنــا اصــطالحات دیعــرگ هســتند اــه بیــاناننــدة حال ـ
هسـتند ،از ین جملــه انــواح مـتم هــاگ قیــدگ اــه در معنـاگ ایایـ
ای قیدها ،عالو بـر بیـان حالـ

و حالـ

و ایایــ
هســتند.

فاعـل یـا ماعـول ،دو جملـة پیـرو را بـه جملـة پایـه

پیوند میدهند.
 .4قیدها ونرو هـاگ ربطـیاگ اـه چهـار متـرج در ترجمـة حـال مناـی بـهدرسـتی از
ینها استااد ارد انـد ،بـدی سـان اسـ « :قیـدهاگ حالـ
بهنـوعی بیـاناننـدة حالـ

یـا ایایـ

ماـرد ،قیـدهاگ مرابـی اـه

هسـتند ،ماننـد :از سـر جهـل و نـادانی ،قیـود و

نرو هــاگ م ــل هــیچ ،بــیهــیچ ،بیینکــه ،باینکــه ،در حــالی اــه ،حــال ینکــه ،اــه،
نوییاه ،نه.....نه؛
 .5بربی از ای الااظ ممک اسـ
بیانانندة حالـ

از ن ـر معممـی معـادل بـو

بـهن ـر برسـند ،امـا

نیسـتند یـا اـه ابعـاد زبـانی و بالغـی سـیا حـاا بـر ییـه را منتلـل

نمیاننــد ،ماننــد جملــهوار هاگ «درصــورتی اــه» و «بهشــرطی اــه» اــه نــرو ربطــی
وابســتعی تلابــل و شــر هســتند و ماهــوم حال ـ

در ینهــا اـ رنـ

اسـ  .حــروک

رب «اما» و «ولی» نی از ای قبیل هستند؛
 .1حــروک رب ـ وابســتعی «و» و «اــه» در دســتور زبــان فارســی ،نــاهی حــرک رب ـ
وابستعی حال

و بهمعناگ «در حـالیاـه» هسـتند .ایـ دو حـرک رابـ مناسـبی بـراگ

ارتبا جملة پایه و جملة پیرو در جملة مرار ناه پایه هستند؛
 .2در زبــان فارســی قیــدهایی هســتند اــه مــیتواننــد در انتلــال ماهــوم حــال مناــی از
زبــان عربــی امــ

اننــد ،چنــاناــه دستورنویســان و نیــ بربــی از مترجمــان در

ترجمههاگ بود از ای قیدها بهر جسـتهاند ،ماننـد :بـیینکـه ،هـیچ ،بـیهـیچ ،نه....نـه.
نی قیدهاگ مرابـی اـه از یـ
میتوانند معادل بوبی باشند.

پیشـوند مناـی و صـا

سـابته میشـوند ،ماننـد نابینـا،
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الاضل عاشور .بیروت ،لبنان :دار إحیاس التراث العربی.
 .4انورگ ،. ،و احمدگنیوگ .)6923( . ،دستور زبان فارسی  .1تهران :فاطمی.
 .5شریع  ،م .)6912( .دستور زبان فارسی .تهران :اساطیر.

 .1صافی ،م .) 6463( .المدول فی إعرا

اللرین الکری  ،ج4 .و .3بیروت /دمش  :دار الرشید مؤسسـة

اییمان.
 .2فاتحینژاد ،ح ،.و فرزانه،

.

 .)6922( .ییی ترجمه .تهران :محبو .

 .3فرشیدورد ،ش .)6933( .دستور ماصل امروز .تهران :سخ .
 .3قرین اری  .)6924( .ترجمة عبدالکری ییتی .تهران :سروش.
 .61قرین اری  .)6925( .ترجمة مهدگ الهی قمشهاگ .تهران :فرهن .
 .66قرین اری  .)6934( .ترجمة محمد مهدگ فو دوند .ق  :دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیه.
 .61قرین اری  .)6934( .ترجمة علی موسوگنرمارودگ .تهران :قدیانی.
 .69قریر ،ح ،.هما ی ،ج ،.یاسمی ،ر ،.بهار ،م ،.و فروزانار،

 .)6923( .دستور زبـان فارسـی .تهـران:

ناهید.
 .64مشکو الدینی ،م .)6911( .دستور زبان فارسی برپایه ن ریـة نشـتارگ .مشـهد :انتشـارات دانشـعا
فردوسی مشهد.

 .65معروک ،گ .)6934( .ف ترجمه :اصول ن رگ و عملی ترجمه از عربـی بـه فارسـی و فارسـی بـه
عربی .ق  :مهر.

