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1. Introduction

Some grammarians have called the grammatical researches that take
place between two languages “Comparative Grammar”, and some
others have called it “Contrastive Grammar”, in a way that
comparative grammar is a comparison of grammatical roles between
two languages with the same roots that are now among dead
languages and contrastive grammar is a comparison of grammatical
constructions among two living languages, whether they have the
same root or not. Despite the differences in interpretations and
naming, such studies will pave the way for translators of the target
language in translation and correct reading of the source text in order
to find equivalents and discover and suggest the best alternatives in
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the translation process from one language to another. The main
purpose of this study is to investigate the role of the manner in the
syntactic structure of Arabic texts and how they are translated into
Persian. In the educational texts of translation, either the issue of
translating different kinds of manner from Arabic to Persian is not
raised or in some sources only a brief explanation is provided and
singular manner and manner adverbial sentence are often suggested to
be translated in the form of adverbs/ adverbial groups. This article by
using the capabilities of Persian language and based on existing
Persian translations of Arabic texts, especially classical and
contemporary translated Qur'ans, semantic equivalents and new
grammatical constructions in Persian gives suggestions for translating
this syntactic role (manner) And thus, more linguistic arrangements
are made available for translators.
2. Methodology

This study compares singular manner and nominal and verbal
manner adverbial sentences in Arabic and their grammatical roles of
Persian translation in a comparative and statistical method. For this
purpose, the main sources are considered on which the main research
findings are based, and those are the famous traditional and
contemporary translated Qur'ans. The scope of the study of Qur'anic
samples is from the beginning of Surah Al-Baqarah to the end of
Surah Al-Furqan. At first, from the above-mentioned sources, 150
singular manner samples and manner adverbial sentence samples are
selected and then they are matched with the existing Persian
translations. Then, it is determined what grammatical roles the
singular manner and the manner adverbial sentences of Arabic get
when translating into Persian. Also, by presenting statistical results in
the form of tables and graphs, their frequency of application is made
clear. Due to the fact that singular manner and manner adverbial
sentences have more application and frequency than manner adverbial
clause in Arabic texts, in this research, only the first two types have
been discussed. The basis of our study in terms of grammatical roles
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in Persian translations are: Vahidian Kamyar (2019): Persian
grammar books (1), and Givi & Anvari (2019): Persian grammar (1),
and naming are based on these books.
3. Discussion

There are three types of manners in Arabic: singular manner,
manner adverbial sentence (nominal/verbal), and clause (jar wa majrur
[proposition and the word after that]). In the present study, a
comparison is made between singular manner and manner adverbial
sentence in Arabic and sematic equivalents and their equivalent
grammatical constructions in Persian. Singular manner, in comparison
with other constructions, is translated into Persian as an adverb. The
example of this construct is worth paying attention to in the translation
of the following verse: (obediently), (sneaky), (small), (obedient),
(wandering), (immediately), (expressive), (unachievable), (blessed),
(clean), (abandoned), (merciful) and … . Translation in the form of
verbal complement or adverbial complement is the second most
commonly used applied translation in which the presence of verbal
complement of the sentence is obligatory and presence of the
adverbial complement is optional and it can be omitted. But the
number of adverbial complements is four times more than verbal
complements. But some words that are singular manner and verbal
complement that have been used in sentence cannot be omitted.
The third most commonly used construct in translation of singular
manner into Persian is sentence form. Sometimes in independent
sentence form and mostly dependent sentences that when we explicate
them, they can be placed in adjective position or adverb position. The
fourth most commonly used construct in translation of singular
manner into Persian is in predicate form; which means establishing a
predicate relationship between the translated word with verbs like “
(is), (was), (become), (became)” and their derivatives. Another type
of translation of singular manner is verb form. In eight cases of the
studies samples, singular manner is translated into object form. The
other types of manner are nominal and verbal sentences that in Persian
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are translated as dependent sentences. In the studied samples, except
for seven cases which have been translated into Persian as
independent sentences, the translation of other cases are in dependent
sentence form; That is, out of a total of one hundred and fifty (150)
manner adverbial sentences (nominal / verbal), one hundred and fortythree cases have been translated as dependent sentences and only
seven cases have been translated into Persian as independent
sentences. The number of nominal sentences is more than verbal
sentences. A noteworthy point in translation of the manner of a
sentence into Persian is that manner in Arabic texts, whether in the
form of a nominal sentence or in the form of verbal sentence, is
translated into Persian as a dependent sentence, rather than
independent sentences.
Since manner adverbial sentence is part of a larger semantic unit and
in fact, it expresses agent in Arabic, therefore, if translation of the
manner adverbial sentence is a part of the sentence (that means
translation in the form of dependent sentence in Persian), it will be
closer to the source language and matches the Persian sentence
structure; consequently the reader makes a closer connection between
Arabic sentence and its Persian translation and can be understood
better. In addition, just as in the translation of the singular manner into
Persian, in which the ratio of their translation as adverb was higher
than other roles, manner adverbial sentences have been translated into
Persian mostly as adverbial group rather than other rules.
4. Conclusion

Statistical-analytical analysis shows that singular manner and
manner adverbial sentence, contrary to what is stated in the existing
sources on translation and comparative studies of Persian grammar
and Arabic syntax, are not translated only in adverb form in Persian; It
can also be translated into other roles, but their translation as an
adverb / adverbial group is both semantically more clear and more
widely used by translators. From the selected samples of manner
(singular and adverbial sentence) in Arabic texts and their Persian
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translations, it was determined that singular manner is translated into
Persian in the form of adverb, adverbial complement, sentence,
predicate, verb complement, verb, object And noun in the genitive
case, among which translation into adverb of manner or adverbs with
no signsadverbial group common with adjective has a higher
frequency in comparison with other types, also semantically adverb is
a more appropriate equivalent for the singular manner in translation
into Persian, because it expresses the modality of the subject or object
when doing something or accepting a state. Among different types of
sentence, whether the nominal sentence or verbal sentence, are
translated into Persian as a dependent sentence, which is itself part of
a larger semantic unit (compound sentence). Considering the status
and role of the manner adverbial sentence in Arabic texts, its
translation as a dependent sentence is better than other types of
sentence (core sentence / independent sentence); As they have been
translated in most of the analyzed samples, in the form of Persianrelated sentences.
Keywords: comparative grammar, translation, Case (Haal),

nominal and verbal sentence, subordinate clause, Adverbial
phrase.
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بررسی تطبیقی «حال» در نحو عربی و برابرهای معنایی و نقشهای معادل
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چکیده
حال» و اقسام مختلف آن (مفرد ،جمله و شبهجمله) یكي از نقشهای پركاربرد در متنهایي است كه
به زبان عربي نگاشته ميشوند .اگر هنگام ترجمۀ متون عربي به فارسي ،معادل دقيقي برای این نقش نحوی
بيابيم ،هم اصل پيامرساني (پيام مورد نظر نویسنده) از زبان مبدأ به زبان مقصد به درستي صورت ميپذیرد و
هم معنای جملۀ مورد نظر برای مخاطب در زبان مقصد ،رساتر و قابلفهمتر خواهد بود .مسئلۀ ما در پژوهش
حاضر این است كه وقتي این متنها به زبان فارسي ترجمه ميشوند ،انواع حال در زبان عربي چه معادلهایي
در زبان فارسي پيدا ميكنند و چه نوع كلماتي در فارسي ميتوانند جایگزین مناسبتری برای آنها باشند؟
این پژوهش نشانميدهد كه ترجمۀ حال مفرد از عربي به فارسي ،منحصر به قيد حالت نيست؛ بلكه به
صورتهای متمّم قيدی ،جمله ،مسند ،متمّم فعل ،فعل ،مفعول و مضافٌاليه نيز ترجمه ميشود .برابرهای
فارسي جمالت حاليّۀ عربي نيز غالباً جملههای وابسته هستند كه در صورت تأویل ،نقشهای گروه قيدی،
صفت بياني ،فعل و مفعول را ميپذیرند .با وجود اینكه ترجمۀ نقش نحوی حال به صورت قيد در زبان
فارسي كاربرد و بسامد بيشتری نسبت به سایر نقشهای جمله در این زبان دارد ،امّا هنگام ترجمه ميتوان
براساس نوع متن ،پيام مورد نظر نویسنده و ساختار جمله ،سایر نقشهای مذكور را نيز به كار برد و از
ظرفيّتهای بالقوۀ زبان فارسي در برگردان سازههای نحوی جمالت عربي استفاده كرد.
واژههای کلیدی :دستور تطبيقي ،ترجمه ،حال ،جملۀ اسميّه و فعليّه ،جملۀ وابسته ،گروه قيدی.
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 .1مقدّمه
پژوهش حاضر به شيوۀ تطبيقي وآماری به مقایسۀ حال مفرد و جمالت حاليّۀ اسميّه و
فعليّه در زبان عربي و نقشهای دستوری ترجمۀ فارسي آنها ميپردازد .برای این منظور،
منابع اصلي در نظر گرفته شدهاند كه عمدۀ یافتههای تحقيق بر آنها استوار است ،قرآنهای

مترجَم سنّتي و معاصر ميباشند كه عبارتند از :ترجمۀ قرآن موزۀ پارس ،تفسيری بر عشری
از قرآن مجيد ،كشف األسرار و عدۀ األبرار ميبدی ،تفسير گازر (جالء االذهان و جالء
االحزان) ابوالمحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني ،روض الجنان و روح الجنان في
تفسيرالقرآن خزاعي نيشابوری ،القرآن الكریم :ترجمههای الهي قمشهای ،مكارم شيرازی،
فوالدوند و بهرامپور .محدودۀ بررسي نمونههای قرآني از آغاز سورۀ بقره تا آخر سورۀ
فرقان بوده است .روش كار به این صورت است كه نخست از منابع مذكور ،پانصد و پنجاه
نمونۀ حال مفرد و جملۀ حاليّه انتخاب شده و بعد با ترجمههای فارسي موجود مطابقت
دادهشدهاست؛ سپس مشخّص شدهاست كه حال مفرد و جمالت حاليّۀ عربي هنگام ترجمۀ
فارسي ،چه نقشهای دستوری در این زبان ميپذیرند .همچنين با ارائۀ نتایج آماری به
صورت جدول و نمودار ،بسامد كاربرد آنها ترسيم شدهاست .با توجّه به اینكه حال مفرد و
جمالت حاليّه كاربرد و بسامد بيشتری نسبت به حال شبهجمله در متون عربي دارند ،در این
پژوهش فقط به دو نوع نخست پرداختهایم .مبنای بررسي ما از نظر نقشهای دستوری در

ترجمههای فارسي ،كتابهای دستور زبان فارسي( ،)1وحيدیان كاميار و دستور زبان
فارسي()1گيوی و انوری ميباشد و نامگذاریها نيز بر اساس همين كتابها صورت گرفته
است.
 .1-1بیان مسئله
بعضي از دستورنویسان ،پژوهشهای دستوری را وقتي كه بين دو زبان صورت ميگيرد
دستور تطبيقي ( )Comparative Grammarو برخي دیگر آن را دستور مقابلهای
( )Contrastive Grammarنام نهادهاند؛ به این صورت كه دستور تطبيقي ،مقایسۀ
نقشهای دستوری دو زبان همریشه است كه اكنون جزء زبانهای مردهاند و دستور
مقابلهای مقایسۀ ساختهای دستوری دو زبان زنده است؛ چه همریشه باشند و چه نباشند
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(مدرّسي 160 :1387 ،و  .)166صرف نظر از اختالف در تعابير و نامگذاری ،این گونه
بررسيها هنگامي كه به منظور معادلیابي و كشف و پيشنهاد بهترین جایگزینها در فرآیند
ترجمه از یك زبان به زبان دیگر صورت بگيرد ،راهگشای مترجمان و مخاطبان زبان مقصد
در برگردان و خوانش صحيح از متون زبان مبدأ خواهد شد.
 .2 -1پیشینۀ تحقیق

پيش از پژوهش حاضر ،هفت مقاله به بررسي تطبيقي سازههای نحوی جمالت عربي و
برابرهای فارسي آنها پرداختهاند .قراخاني ( )1387ساخت تعجّب را در زبان فارسي و
عربي بررسي كردهاست .زركوب و رضایي ( )1391فعل مجهول را در فارسي و عربي
مقایسه كرده و شباهتها و تفاوتهای ساختاری آن را بيان كردهاند .نجّاریان و رستمي
( )1392نيز در مقالۀ خود به مقایسۀ صفت در زبانهای فارسي باستان ،ميانه و دری با زبان
عربي از نظر واژگاني و نحوی (مطابقت با موصوف) پرداخته و به این نتيجه رسيدهاند كه
مطابقت صفت با موصوف در متون فارسي دری ،ادامۀ طبيعي كاربرد آن در زبان فارسي
ميانه است.
در مقالۀ «بررسي الم جحود در قرآن و برابریابي فارسي آن» (شكراني و كياني )1392 ،ابتدا
ساخت نحوی الم جحود در آیات قرآن بررسي ميشود ،سپس به بررسي برابرهای فارسي
آن در قرآنهای مترجَم پرداخته شده و در پایان ،ترجمهای یكسان برای این نقش نحوی
پيشنهاد شدهاست .صالحبك و قرباني ( )1392نخست به بررسي سه نوع مفعول [مطلق ،له و
معه] در زبان عربي ميپردازند و بعد با توجّه به اینكه چنين ساختهایي در زبان فارسي
وجود ندارد ،در پي یافتن برابرهای معنایي مناسبي برای آنها در زبان فارسي هستند .كرمي
و رحيمي ( )1395در مقالهای با عنوان «بررسي ساختار جملۀ حاليّه در ترجمههای فارسي
قرآن (ترجمههای الهي قمشهای ،آیتي ،بروجردی و انصاریان)» ساختار جملۀ حاليّه را در
چهار ترجمه بر اساس ساختار و معادلیابي واژگاني بررسي كردهاند و نتایج نشان ميدهد
كه ترجمهها در تطبيق با ساختار زبان فارسي و معادلیابي واژگاني دچار اشتباه شدهاند و
مقالۀ «معادلگذاری حال در ترجمههای فارسي معاصر ،تحليل اختالفها و اشكالها»
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نوشتۀ قيدری و عبّاسي ( )1395كه در آن به مهمترین موارد اختالفي كاربرد نقش حال در
قرآن را انتخاب كرده و به بررسي معادلهای انتخابي مترجمان پرداختهاند.
در مورد موضوع این نوشتار ،كار پژوهشي مستقلّي صورت نگرفته است .فقط توضيحات
مختصری در كتاب فن ترجمه در این خصوص وجود دارد كه صرف نظر از درستي و
نادرستي مطالب و تقسيمبندیهای ارائه شده (ن.ك :معروف 136 -135 :1382 ،و  )206به
جامعيّت این پژوهش نيست .در كتاب عربي در فارسي نيز مطلبي وجود دارد با عنوان
«مطابقۀ حال با صاحب آن» كه ذیل آن آمده است« :در فارسي حال (قيد حالت) برخالف
عربي با صاحب آن مطابقت نميكند امّا در ترجمه از جملههای عربي گاهي این مطابقه
دیده ميشود( ».فرشيدورد .)156 :1358 ،بنابراین ،مقالۀ حاضر به سه جهت از بررسيهای
فوق متمایز است :نخست اینكه موضوع مستقل و جداگانهای دارد ،دوم آنكه بررسيها بر
اساس مدل آماری-تحليلي انجام شده است وسوم اینكه نتایج بهدستآمده با گزارههای
منابع مذكور متفاوت است.
 .3 -1ضرورت و اهمّیّت پژوهش

همانطور كه از عنوان این پژوهش پيداست ،هدف اصلي ما بررسي نقش حال در
ساختار نحوی متون عربي و چگونگي ترجمۀ آنها به فارسي است .در متون آموزشي

ترجمه ،مانند روشهایي در ترجمه از عربي به فارسي ( )1381و كارگاه روش ترجمه:
عربي -فارسي؛ فارسي -عربي ( )1389یا مسئلۀ ترجمۀ انواع حال از عربي به فارسي مطرح
نشده و یا در منابعي مانند فن ترجمه ( )1382به ارائۀ توضيحاتي اجمالي در این رابطه اكتفا
شدهاست و پيشنهاد ترجمۀ حال مفرد و جملۀ حاليّه غالباً به صورت قيد /گروه قيدی
بودهاست .این نوشتار با استفاده از قابليّتهای زبان فارسي و بر اساس ترجمههای موجود
فارسي از متون عربي ،بهویژه قرآنهای مترجَم كالسيك و معاصر ،برابرهای معنایي و
ساختهای دستوری جدیدی در زبان فارسي برای ترجمۀ این نقش نحوی (حال) پيشنهاد
ميدهد و به این ترتيب ،تمهيدات زباني بيشتری در اختيار مترجمان قرار ميگيرد.
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 .2بحث و بررسی
در نحو عربي سه گونه حال وجود دارد :حال مفرد ،جملۀ حاليّه (فعليّه /اسميّه) و
شبهجمله (ظرف /جار و مجرور)« .اصل در حال افراد است اما گاهي به صورت جمله یا
شبهجمله ميآید ،زیرا جمله یا شبهجمله در اینجا ميتوانند جانشين مفرد شوند( ».الشرتوني،
 .)265 -264 :1387در پژوهش حاضر به مقایسۀ دو نوع حال مفرد و جملۀ حاليّه در عربي
و برابرهای معنایي و ساختهای دستوری معادل آنها در زبان فارسي پرداخته شدهاست.
 .1 -2حالِ مفرد

یكي از انواع سهگانۀ حال در نحو عربي ،حال مفرد ميباشد كه در تعریف آن آمدهاست:
«الحال لُغَة تُذَکَّر و تؤنث ،و اصطالحاً عبارة عن اسمِ منصوبٍ تُبَیِّن هیئة صاحبها صالحةً
لجواب کیف ...و ما استدل بِهِ ال حُجَّةَ فیه ،و الغالب فیها أَن تکونَ مشتقة( ».أبي حيان
األندلسي1418 ،ق .)1557 :از مجموع پانصد و پنجاه نمونهای كه از منابع مورد بررسي به
صورت تصادفي به دست آمد ،نسبت حال مفرد به حال از نوع جمله ،بيش از دو برابر بود؛
حال مفرد ،چهارصد مورد و حال جمله ،یكصد و پنجاه مورد .حال مفرد عربي در ترجمۀ
فارسي به هشت صورت قابل ترجمه است كه عبارتند از :قيد ،متمّم قيدی ،جمله ،مسند،
متمّم فعل ،فعل ،مفعول و مضافٌاليه.
 .1 -1 -2حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت قید

همانطور كه از آمارهای جدول و نمودار  1پيداست ،حال مفرد در زبان فارسي ،نسبت به
دیگر ساختها بيشتر به صورت قيد ،ترجمه ميشود .یك نوع ازتقسيمبندی قيد در
كتابهای دستور معناگرا ،اقسام قيد از جهت معني است و قيد حالت از این نوع ميباشد .این
قيد« ،حالت فاعل یا مفعول را در حين انجام دادن یا انجامگرفتن كار بيان ميكند؛ مانند
افتان و خيزان و گریان در جملههای زیر:
مرد مجروح افتان و خیزان خود را به پشت درخت رسانيد .كودك را گریان
دیدم( ».احمدی گيوی و انوری .)163 :1379 ،مثال این ساخت در این نمونه از ترجمۀ
بهرامپور قابل مالحظه است« :وان يکن لکم الحق يأتوا الیه مذعنین« ».و اگر [در مورد نزاع]
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حكم به سود آنان باشد ،مطيعانه به سوی او ميآیند( ».نور )49 /برخي دیگر از موارد این
نوع ترجمهها عبارتند از :مطيعانه ،دزدانه ،كوچك ،مطيع ،سرگردان ،یكباره ،بيانكننده،
دستنيافتني ،مبارك ،پاكيزه ،متروك ،كریم و . ...بهرامپور ،فوالدوند و مكارم شيرازی در
ترجمۀ آیۀ «لَّهُمْ فِیهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ» (فرقان )16 /حال مفرد را به صورت قيد (جاودانه)
ترجمه كردهاند ،امّا الهي قمشهای آن را به صورت جمله (آن مقام هميشگي آنهاست)
ترجمه كرده است( .برای نمونههای دیگر ن.ك :تفسير گازر و ترجمۀ بهرامپور :نور63 /؛
فرقان 30/روض الجنان و روح الجنان).
لیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاح أَن تَأْکُلُوا جَمِیعًا أَوْ أَشْتَاتًا (نور  .)61/الهي قمشهای (باكي نيست كه از
مجموع یا هر یك از این خانهها طعامي خورید ).فوالدوند ([هم چنين] بر شما باكى نيست
كه با هم بخورید یا پراكنده ).مكارم شيرازی (بر شما گناهي نيست كه بطور دستهجمعي یا
جداگانه غذا بخورید؛).
قَدْ يَعْلَمُ اللَّـهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنکُمْ لِوَاذًا (نور .)63/بهرامپور (خدا كسانى از شما را كه در
پناه یكدیگر دزدانه در مىروند خوب مىشناسد ).الهي قمشهای (خدا به حال آنان كه
(برای سرپيچي از حكمش) به یكدیگر پناه برده و از ميان شما رخ پنهان ميدارند آگاه
است ).فوالدوند (خدا مىداند [چه] كسانى از شما دزدانه [از نزد او] مىگریزند ).مكارم
شيرازی (خداوند كساني از شما را كه پشت سر دیگران پنهان ميشوند ،و یكي پس از
دیگری فرار ميكنند ميداند!)
 .2 -1 -2حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت متمّم قیدی و متمّم فعل
در زبان فارسي دو نوع متمّم وجود دارد :متمّم فعل (متمّم اجباری) كه وجود آن در
جمله الزامي است و متمّم قيدی كه اختياری و قابل حذف ميباشد.
بعضي از فعلها به متمّم فعل نياز دارند و با حذف متمّم جمله ناقص ميشود ...امّا متمّم قيدی
جنبۀ توضيحي دارد و فعل به آن نياز ندارد .عالوه بر آن ،فعلهایي كه به متمّم اجباری نياز
دارند ،دارای حرف اضافه اختصاصي هستند .این فعلها تنها یك متمّم دارند ،امّا متمّم قيدی
در هر جمله ميتواند متعدّد باشد ...یا جمله متمّم قيدی نداشتهباشد( .وحيدیان كاميار:1382 ،
)18 -17
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بر مبنای تعریف و تقسيمبندی فوق ،در نمونههای مورد بررسي ،هم متمّم قيدی وجود دارد
و هم متمّم فعل؛ امّا شمار متمّمهای قيدی بيش از چهار برابر متمّمهای فعل است.
در آیۀ « ...قُل رَّبِّ ارحَمهُمَا َکمَا رَبِّیانِی صغیراً» (اسراء )24 /الهي قمشهای ،بهرامپور
و مكارم« ،صغيراً» را به ترتيب به صورت «از كودكي ،در كودكي ،در كوچكي» ترجمه
كردهاند كه همگي متمّم قيدی هستند و ميبدی آن را به صورت جملۀ «خرد بودم» ترجمه
نمودهاست .نمونۀ دیگر ،آیۀ « ...کفی بربّکَ هادياً و نصیر ًا» (فرقان )31 /است .دو كلمۀ
مشخّصشده در آیه كه حال مفرد هستند ،در ترجمۀ قرآن موزۀ پارس ،كشف األسرار و
ترجمۀ الهي قمشهای به صورتهای «[به عنوان] راهنمای و [به عنوان] یاری ،به راهنمایي و
به یاری ،برای هدایت و [برای] نصرت» ترجمه شدهاند كه همگي متمّم قيدی ميباشند.
همچنين در آیۀ «وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِیَامًا» (فرقان )64 /كلمات مشخّص شده حال
هستند كه به صورت متمّم قيدی ترجمه شدهاند .مكارم شيرازی (سجده و قيام ميكنند)،
بهرامپور (در حال سجده و قيام) ،الهي قمشهای (به سجده و قيام نماز) ،فوالدوند (در حال
سجده یا ایستاده) ترجمه كرده اند( .برای موارد دیگر ن.ك :ترجمۀ قرآن موزۀ پارس،
ترجمۀ الهي قمشهای و مكارم :انبياء16 /؛ ترجمۀ قرآن موزۀ پارس و ترجمۀ الهي قمشهای:
فرقان)64 /
وَلَا َتعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (بقره )60/مكارم (در زمين فساد نكنيد!) فوالدوند (در
زمين سر به فساد برمدارید) الهي قمشهای (و در زمين به فتنهانگيزی و فساد نپردازید)
بهرامپور (و در زمين سر به فساد برمدارید) .در این آیه ،مفسدین حال است و معنای فعل
(تعثوا) را تأكيد ميكند كه هر دو به معنای فساد برانگيختن هستند .بنابراین ،در ترجمهها به
همان ترجمۀ فعل بسنده شدهاست.
برخي حالهای مفرد نيز به صورت متمّم فعل ترجمه شدهاند كه حضور آنها در
جمله الزامي است و با حذفشان معنا و مفهوم جمله ناقص است .بخشهای مشخّصشده
در ترجمههای فارسي ،متمّم فعل ميباشند.التَجْعَلْ مَعَ اللَّـهِ إِلَـهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا
(اسراء .)22 /الهي قمشهای (هرگز با خدای یكتا شرك و شریك مياور و گر نه به نكوهش
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و خذالن ابدی خواهي نشست ).مكارم شيرازی (هرگز معبود دیگری را با خدا قرار مده،
كه نكوهيده و بيیار و یاور خواهي نشست!) بهرامپور (با خدا معبود دیگرى قرار مده كه
نكوهيده و وانهاده فرونشينى ).فوالدوند (معبود دیگرى با خدا قرار مده تا نكوهيده و
وامانده بنشينى ).در این آیه اگر حال ترجمه نشود ،معنا و مفهوم آیه ناقص ميشود ،بنابراین
ترجمۀ آن ضروت دارد .به همين سبب به صورت متمّم فعلي ترجمه شده است .همچنين در
خذُوكَ خَلِیلًا» نيز همين حكم جاری است .یعني حال باید
آیۀ  73سورۀ اسراء «وَإِذًا لَّاتَّ َ
ترجمه شود ،در غير این صورت ،معنای جمله ناقص ميگردد.
 .3 -1 -2حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت جمله

سومين ساخت پركاربرد ترجمۀ حال مفرد به فارسي ،ترجمۀ آن به صورت جمله
است .با وجود اینكه حال مفرد ،چنانكه از نامش پيداست ،یك كلمه است و انتظار ميرود
ترجمۀ آن هم مفرد باشد ،امّا گاهي به صورت جمله ترجمه شدهاست؛ بعضاً به صورت
جملۀ مستقل و غالباً جملههای وابستهای كه وقتي آنها را تأویل ميكنيم یا در جایگاه
صفت قرار ميگيرند و یا در محلّ قيد واقع ميشوند .در آیۀ « َجنّتُ عَدنٍ تَجرِی مِن تَحتِهَا

ک جَزَآءُ مَن تَ َزکَّی» (طه )76 /كلمۀ مشخّصشده در ترجمۀ قرآن
األَنهارُ خَالِدِينَ فِیهَا وَ ذَلِ َ
موزۀ پارس به صورت جملۀ مستقل (جاوید باشند) ترجمه شدهاست و در ترجمۀ مكارم به
صورت جملۀ وابسته «در حالي كه هميشه [در آن] خواهند بود» آمدهاست كه قابل تأویل به
قيد ميباشد .همچنين در آیۀ «فَمَا زالَت تِّلکَ دَعوَاهُم حَتَّی جَعَلنَاهُم حَصِیداً خَامِدِينَ»
(انبياء )15 /در ترجمۀ قرآن موزۀ پارس ،كشف األسرار ،ترجمۀ الهي قمشهای ،مكارم و
بهرامپور به صورت قيد ترجمه شده ،امّا در تفسيری بر عشری از قرآن مجيد به صورت
جملۀ مستقل «همه مردگان گشتند» آمدهاست.
ک
مكارم شيرازی حال مفرد را در آیۀ «وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَکَانًا ضَیِّقًا مُّقَرَّنِینَ دَ َعوْا هُنَالِ َ
ثُبُورًا» (فرقان )13/به صورت جمله (در حالي كه در غل و زنجيرند) ترجمه كردهاند؛ حال
آنكه بهرامپور (زنجير شده) ،الهي قمشهای (در زنجير بسته) و فوالدوند (به زنجير كشيده)
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ن»
اینگونه ترجمه نكردهاند .الهي قمشهای در ترجمۀ آیۀ «لَهُمْ فِیهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِي َ
(فرقان )16 /حال مفرد را به صورت جمله (آن مقام هميشگي آنهاست) ترجمه كردهاست.
در آیۀ «قالوا وَجَدنا ءَاباءَنا لَهَا عابدين» (انبياء )53 /ميبدی و بهرامپور كلمۀ

مشخّصشده را به صورت قيد «پرستگاران ،پرستشگر» ترجمه كردهاند .در تفسيری بر
عشری از قرآن مجيد به صورت فعل (پرستيدندی) و در ترجمۀ الهي قمشهای به صورت
متمّم فعل (بر پرستش) آمدهاست .امّا همين كلمه در ترجمۀ قرآن موزۀ پارس و ترجمۀ
مكارم به صورت جملۀ وابسته «كه آن را ميپرستيدند و كه آنها را عبادت ميكنند»
ك
ميباشد كه در هر دو مورد تأویل به صفت ميشود .همچنين در آیۀ « ...انَّ اهلل يُبَشِّرُ َ
بِیَحیَی مُصَدِّقاً بِکَلِمَةٍ ِّمنَ اهللِ وَ سَیِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِیّاً مِّنَ الصّالِحِینَ» (آل عمران )39 /هر
چهار كلمۀ مشخّصشده در ترجمههای الهي قمشهای ،بهرامپور و مكارم به صورت
جملههای وابستۀ قابل تأویل به صفت ترجمه شدهاست( .برای نمونههای دیگر ن.ك:
ترجمۀ مكارم :اسراء 18 /و 39؛ ترجمۀ الهي قمشهای و مكارم :اسراء)59 /
 .4 -1 -2حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت مسند

چهارمين ساخت ترجمۀ فارسي حال مفرد عربي ،ترجمۀ آن به صورت مسند است؛ یعني
برقراری یك رابطه اسنادی بين كلمۀ ترجمهشده با فعلهای «است ،بود ،شد ،گشت،
سکَ الیَومَ َعلَیکَ حَسِیباً» (اسراء)14 /
ک کَفی بِنَف ِ
گردید» و مشتقّات آنها .در آیۀ «اقرَأ کِتبَ َ
به جز الهي قمشهای كه «حسيب ًا» را به صورت متمّم قيدی «برای رسيدگي به حساب» ترجمه
كردهاست ،سایر مترجمين ،آن را به صورت مسند ،ترجمه كردهاند .همچنين در آیۀ «کفی
بربک هادياً و نصیر ًا» (فرقان )31 /بهرامپور و مكارم ،كلمات مشخّصشده را به صورت
مسند «هادی و یاور [تو] باشد .راهنما و یاور [تو] باشد» ترجمه كردهاند( .برای نمونههای
بيشتر ن.ك :ترجمۀ بهرامپور :بقره168 /؛ ترجمۀ الهي قمشهای ،فوالدوند ،مكارم و
بهرامپور :آل عمران 45 /؛ تفسيری بر عشری از قرآن مجيد ،ترجمۀ مكارم شيرازی و الهي
قمشهای :طه76 /؛ كشف األسرار ،ترجمۀ مكارم ،فوالدوند و بهرامپور :انبياء47 /؛ كشف
األسرار :انبياء)57 /
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 .5 -1 -2حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت فعل

نوع دیگری از ترجمۀ حال مفرد نيز ،ترجمۀ آن به صورت فعل است كه در برخي
نمونهها با آن روبهرو شدیم .در آیۀ «وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا» (بقره  )41 /و آیۀ «وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ» (بقره )91 /كه الهي قمشهای ،مكارم شيرازی و بهرامپور به صورت فعلي
جعَلْ يَ َدكَ مَغْلُولَةً
(تصدیق مىكند) ترجمه كردهاند .همچنين در آیۀ  29سورۀ اسراء «وَلَا تَ ْ
ک» حال مفرد به صورت فعلي ترجمه شدهاست ،الهي قمشهای (زنجير مكن)،
إِلَى عُنُقِ َ
مكارم شيرازی (زنجير مكن) ،بهرامپور (نه  ...ببند) و فوالدوند (و نه  ...بستهدار)( .همچنين
ن.ك :تفسيری بر عشری از قرآن مجيد :مریم 58 /و انبياء.)53 /
 .6 -1 -2حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت مفعول

در هشت مورد از نمونههای مورد بررسي ،حال مفرد به صورت مفعول ترجمه شدهاست.
صالحین» (انبياء )72 /كلمۀ
در آیۀ «وَ وَهَبنَا لَهُ إِسحقَ وَ يَعقُوبَ نا ِفلَةً وَ ُکلّاً جَعَلنَا َ
مشخّصشده در تفسيری بر عشری از قرآن مجيد و ترجمۀ قرآن موزۀ پارس به «نبيرهای» و
«نواسۀ» ترجمه شدهاست و با توجّه به اینكه نشانۀ مفعولي «را» در تقدیر است ،هر دو مفعول
ميباشند( .برای نمونههای دیگر ن.ك :ترجمۀ بهرامپور و مكارم :بقره 29 /و 148؛  :ترجمۀ
مكارم :فرقان)64 /
 .7 -1 -2حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت مضافٌالیه
چهار مورد از ترجمههای حال مفرد نيز به صورت مضافٌاليه است .در آیۀ  58سورۀ مریم
و  47سورۀ انبياء ،ترجمۀ الهي قمشهای «سُجَّد ًا» و «حاسبين» به همين طریق ترجمه شدهاند.
در جدول و نمودار زیر ،تعداد و نسبت هر كدام از مجموع چهارصد حال مفرد و ترجمۀ
فارسي آنها نشان داده شدهاست:
جدول  -1تعداد ترجمههای حال مفرد عربي نسبت به برابرهای فارسي

نوع ترجمۀ

قيد

حالِ مفرد

تعداد

متمّم

جمله

مسند

قيدی

62

88

متمّم

فاعل

مفعول

مضافٌاليه

فعل

62

44

20

2

8

4
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نمودار  -1درصد استفاده از برابرهای مناسب فارسي در ترجمۀ حال مفرد عربي

با توجّه به جدول شمارۀ  1مشخّص است كه انواع دیگر ترجم ۀ ح ال مف رد (فع ل ،مس ند،
متمّم و )...بسامد كمتری نسبت به ترجمۀ آن به صورت قيد دارند ،همچنين در بازگردان دن
معنای حال مفرد به اندازۀ قيد ،رساترو كاملت ر نيس تند .بن ابراین ،ب ه نظ ر م يرس دكه قي د
حالت در زبان فارسي معادل مناسبتری برای حال مفرد در زبان عربي باشد .به عنوان مث ال
برگردان فارسي ترجمۀ قرآن موزۀ پارس ،ميبدی و بهرامپور از كلمۀ «مقرّنين» (فرق ان)13 /
كه به ترتيب به صورت «همگردن كردگان»« ،گردنبسته» و «زنجيرش ده» ترجم ه ش دهان د،
مقایسه كنيد با ترجمۀ همين كلمه به صورت «در آن حال كه دستهای ایشان با گردن بسته
باشند» در تفسير گازر كه به صورت جملۀ وابسته [در نقش گروه قيدی] ترجمه ش دهاس ت.
این كلمه همچنين در تفسيری بر عشری از قرآن مجيد و ترجمۀ اله ي قمش های ب ه ص ورت
«در زنجيرها بسته» و «در زنجير بسته» آمدهاست كه از نوع ترجمۀ حال مفرد به م تمّم قي دی
هستند.
 .2 -2حال از نوع جمله (جملۀ حالیّۀ اسمیّه  /فعلیّه)

نوع دیگر حال ،جملههای اسميّه و فعليّه هستند كه در ترجمۀ فارسي به صورت جملههای
وابسته ترجمه ميشوند« .در جملۀ مركب ،جملۀ وابسته جزئي از جملۀ هسته است؛ یعني
اصل ،جملۀ هسته است و وابسته در حقيقت جزئي از آن ،كه گسترش یافته و تبدیل به
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جملۀ وابسته شدهاست( ».وحيدیان كاميار .)113-112 :1382 ،در نمونههای مورد بررسي به
جز هفت مورد كه به صورت جملۀ مستقل به فارسي برگردانده شدهاست ،ترجمۀ سایر
موارد به صورت جملۀ وابسته است؛ یعني از مجموع یكصد و پنجاه جملۀ حاليّه (اسميّه/
فعليّه) یكصد و چهل و سه مورد به صورت جملۀ وابسته و تنها هفت مورد به صورت جملۀ
مستقل به فارسي ترجمه شدهاند.
همانطور كه از آمار جدول شمارۀ  2پيداست ،تعداد جملههای اسميّه ،نسبت به جملههای
فعليّه بيشتر است .نكتۀ قابل توجّه در ترجمۀ حال جمله به فارسي این است كه حال در متون
عربي ،خواه به صورت جملۀ اسميّه باشد و خواه به صورت جملۀ فعل ّيه ،ترجمۀ آن در زبان
فارسي به صورت جملههای وابسته ،نسبت به جملههای مستقل بيشتر است .ازآنجا كه جملۀ
حاليّه ،خود بخشي از یك واحد معنایي بزرگتر است و در حقيقت بيانكنندۀ صاحب
حال (ذوالحال) در زبان عربي ميباشد ،پس ترجمۀ آن اگر به صورت بخشي از جمله
(یعني ترجمه به صورت جملۀ وابسته در فارسي) باشد ،هم به زبان مبدأ نزدیكتر است و از
آن فاصله نگرفته و هم با ساختار جملهبندی فارسي مطابقت بيشتری دارد؛ در نتيجه خواننده
بين جملۀ عربي و ترجمۀ فارسي آن ارتباط نزدیكتری برقرار ميكند و فهم معنای آن نيز
بهتر حاصل ميشود .همچنين ،همانطور كه در ترجمۀ حال مفرد به فارسي ،نسبت ترجمۀ
آنها به صورت قيد ،بيشتر از سایر نقشها بود ،جملههای حاليّه نيز بيشتر به صورت گروه
قيدی به فارسي ترجمه شدهاند تا نقشهای دیگر .نسبت ترجمۀ آنها با یكدیگر در جدول
شمارۀ  3مشخّص است.
 .1 -2 -2نمونههای حال از نوع جملۀ اسمیّه و ترجمۀ آن به صورت جملۀ وابسته (در نقش
گروه قیدی)

در آیۀ «وَمَن يَ ْعمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ ُمؤْمِن» (طه )112 /مكارم ،فوالدوند و بهرامپور
(در حالى كه مؤمن باشد) و الهي قمشهای («به خدا هم» ایمان دارد) ترجمه كردهاند كه
جملۀ وابسته هستند .در ترجمۀ آیۀ «وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُو َن» (/146
بقره) الهي قمشهای ،فوالدوند و بهرامپور جملۀ حاليّه را به صورت جملۀ وابسته (حال آنكه
ميدانند) ترجمه كردهاند ،درصورتيكه مكارم شيرازی آن را به صورت قيد (آگاهانه)
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ترجمه كردهاست .و یا در آیۀ «ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن ُتمْ تَشْهَدُونَ» مكارم شيرازی ،الهي قمشهای،
فوالدوند و بهرامپور همگي جملۀ حاليّه را به صورت وابسته (شما گواه هستيد) ترجمه
شدهاست (برای نمونههای دیگر ن.ك :ترجمۀ بهرامپور :نور 15 /و  ،19فرقان3 /؛ تفسير
گازر :نور ،19 /فرقان.)3 /
 .2 -2 -2نمونههای حال از نوع جملۀ فعلیّه و ترجمۀ آن به صورت جملۀ وابسته (در نقش
گروه قیدی)

«و لَقَد ءَاتَینَا مُوسی الکِتابَ وَ جَعَلنَا مَعَهُ وَ اَخَاهُ هارُونَ وَزِيراً» (فرقان )35 /بهرامپور
آن را به این صورت ترجمه كردهاست« :و به راستي ما به موسي كتاب آسماني عطا كردیم
ن
و برادرش هارون را همراه و مددكارش نمودیم» « .فَسَجَدُوا إِلَّا إِ ْبلِیسَ لَمْ يَکُن مِّ َ
السَّاجِدِينَ» (اعراف )11 /الهي قمشهای ،بهرامپور ،فوالدوند و مكارم شيرازی به صورت
جملۀ وابسته (كه از سجدهكنندگان نبود) ترجمه كردهاند .همچنين آیۀ «تِ ْلکَ آيَاتُ اللَّـ ِه
ک بِالْحَقِّ» (بقره )252 /كه در ترجمههای مكارم شيرازی ،الهي قمشهای،
نَتْلُوهَا عَلَیْ َ
بهرامپور و فوالدوند به صورت جملۀ وابسته (كه به حقّ (راستي) بر تو ميخوانيم) ترجمه
شدهاست .همچنين آیۀ «قُلْ إِ ِنّی عَلَى بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّی َوکَذَّبْتُم بِهِ» را نيز همينگونه ترجمه
كردهاند.
 .3 -2 -2نمونههای حال از نوع جملۀ اسمیّه و ترجمۀ آن به صورت جملۀ مستقل

در آیۀ «وَ مَن يَعمَل مِنَ الصّالحاتِ وَ هُوَ مُؤمِن» (طه )112 /قسمت مشخّصشده كه
جملۀ حاليّۀ اسميّه ميباشد ،در تفسيری بر عشری از قرآن مجيد ،ترجمۀ قرآن موزۀ پارس و
كشف األسرار به صورت جملۀ مستقل ،ترجمه شدهاست كه ترتيب آنها به این صورت
است« :مصدق باشد به توحيد خدای عزّ و جلّ»« ،او گرویده بود» و «او گرویده است».
در جدول زیر تعداد و انواع ترجمۀ جملههای حاليّۀ عربي به فارسي آمدهاست:
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جدول  -2جملههای اسميّه و فعليّه

جملۀ اسمیّه90 :

جملۀ فعلیّه60 :

ترجمه به صورت جملۀ وابسته83 :

ترجمه به صورت جملۀ وابسته60 :

"

"

"

"

مستقل7 :

"

"

مستقل :ندارد

خود این جملههای حاليّه نيز نقشهای متفاوتي در ترجمه به فارسي پذیرفتهاند كه
در جدول زیر نشان داده شدهاست:
جدول  -3تعداد ترجمههای جمالت حاليّۀ عربي نسبت به برابرهای فارسي

نوع
ترجمه
تعداد

گروه
قیدی
89

صفت

فعل

بیانی
34

مفعو
ل

20

7

نمودار  -2تعداد ترجمههای جمالت حاليّۀ عربي نسبت به برابرهای فارسي

 .3نتیجهگیری
از مجموع نمونههای انتخاب شدۀ حال (مفرد و جمله) در متنهای عربي و ترجمۀ
فارسي آنها مشخّص شد كه حال مفرد در زبان فارسي به صورت های قيد ،متمّم قيدی،
جمله ،مسند ،متمّم فعل ،فعل ،مفعول و مضافٌاليه ترجمه ميشود كه از این ميان ،ترجمه به
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صورت قيد حالت یا از نوع «قيدهای بينشانه ← گروه قيدی مشترك با صفت» ،بسامد
بيشتری نسبت به دیگ ر اقسام آن دارد ،همچنين از نظر معنایي نيز قيد به خاطر اینكه كيف ّيت
فاعل یا مفعول را هنگام انجام دادن كار یا پذیرفتن حالت ،بيان ميكند ،معادل مناسبتری
برای حال مفرد در ترجمه به فارسي ميباشد .حال از نوع جمله هم ،خواه جملۀ اسميّه و
خواه جملۀ فعليّه ،در زبان فارسي به صورت جملۀ وابسته كه خود ،بخشي از واحد معنایي
بزرگتری (جملۀ مركب) است ،ترجمه ميشود .به نظر ميرسد با توجّه به وضعيّت و نقشي
كه جملۀ حاليّه در متون عربي دارد ،ترجمۀ آن به صورت جملۀ وابسته بهتر از سایر انواع
جمله (جملۀ هسته/جملۀ مستقل) باشد؛ همانطور كه در غالب نمونههای بررسي شده نيز به
صورت جملههای وابسته به فارسي ترجمه شدهاند.
از رهگذر یك بررسي آماری -تحليلي نشان دادیم كه حال مفرد و جملۀ حاليّه،
برخالف آنچه در منابع موجود در باب ترجمه و بررسيهای تطبيقي دستور فارسي و نحو
عربي آمدهاست ،فقط به شكل قيد در زبان فارسي ترجمه نميشوند ،بلكه به صورت
نقشهای دیگری نيز قابل ترجمه است ،امّا ترجمۀ آنها به صورت قيد /گروه قيدی هم از
نظر معنایي رساتر است و هم كاربرد بيشتری بين مترجمان دارد .نكتۀ آخر اینكه نتایج
بهدستآمده بر اساس منابع مورد بررسي ،صحيح است و با توجّه به اینكه ترجمۀ متون
عربي ،محدود به موارد مورد بررسي در این نوشتار نيست ،ممكن است درصورتيكه دامنۀ
تحقيق به ترجمۀ متون علمي ،ادبي و  ...گسترش یابد ،یافتههای تحقيق با آنچه در پژوهش
حاضر به دست آمدهاست ،متغيّر باشد؛ یعني ممكن است دادهها و آمار و ارقام بهدستآمده
بر اساس نوع متن ،كم یا زیاد شود .با وجود این ،یك اصل ميتواند نقطۀ اشتراك این
مقاله و پژوهش های مشابه باشد و آن اینكه ،نقش نحوی حال در زبان عربي هنگام ترجمۀ
آن به زبان فارسي به جز قيد حالت ،به صورتهای دیگری نيز قابل ترجمه است و
نقش های دستوری معادل حال در زبان فارسي ،چنانكه در برخي متون آموزشي ترجمه
آمدهاست ،محدود و منحصر به قيد حالت نيست.
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