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 چکیده

ــی، حال در حــال اســلو   ــر ین در فارســی فــر  عرب ــا براب ــانونی دارد اــه ب هــاگ نون

. ایـ  نـوح حـال، بیایـدمناـی  صـورتبهافتـد اـه حـال دارد؛ از ین جمله نـا  اتاـا  می

ــا یی در قــرین  ــابرای  . دارد بســامد ب ــا در ن ــر بن ــان فارســی و نــب رفت  تاــاوت دو زب

مـت   هاگ حـال مناـی در ترجمـةیـ  از صـورت، یـافت  برابـر مناسـر بـراگ هـر عربی

 بسـیار حـا   اهمیـ  اسـ ؛ زیـرا ترجمـةقرینی اه ی  مت  منحصر به فرد نیـ  هسـ ، 

ــانی  ــامی مع ــانعر تم ــد بی ــمانی بای ــت  یس ــ   م ــد ین ای ــان بای ــی مترجم ــد؛ وانعه باش

ــان راســلو  ــی  روهاگ دو زب ــد. جســتار پ ــ  نماین ــی ،ا رعای ــاو ش ــاز و ااره  گها، س

ــان فارســی  ــه زب ــرین ب ــات ق ــی در یی ــوم حــال منا ــال ماه را بررســی مترجمــان در انتل

مناســر بــراگ ایــ  ســابتار اــه بــا ســابتار  یشناســاندن روشــ بــراگو نــامی  انــدمی

بـه زبـان  معـانی قـرین را باشـد و در عـی  حـال بتوانـدبرابر ین در زبان فارسی مناسـر 

 .فارسی منتلل نماید

حــال مناــی، دســتور زبــان فارســی و عربــی،   هاگ معاصــر،ترجمــه ،قــرین :هاهواژکلیددد

 حال  قید

 مقدمه. ۱ 

بررسـی  قـرین معاصـر را در چهـار ترجمـةرو، موضـوح ترجمـة حـال مناـی جستار پی 

حـال انـد   اح، در ملایسـه بـا دیعـر انـوحـال مناـی در زبـان عربـی بسـامد  اند. با ینکهمی
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موضـوح ترجمـة حـال  در ایـ  پـژوه اگ دارد. در قـرین اـری ، بسـامد نسـترد  امـا ،اس 

ــرین  ــی در ق ــرمنا ــا  ب ــار تر اس ــیچه ــة اله ــهجم ــوگ اقمش ــی و موس ــد، ییت گ، فو دون

ــارودگ  ــودمیبررسینرم ــرا اتا  ؛ش ــزی ــاگ ف ــهه ــد   ترجم ــه بای ــ  چنانک ــه ای ــلو   ب اس

ــه ــای  نپردابت ــدنکرد  بررســی ین و دق ــ  اتا ان ــ  از ای ــر ی ــه . ه ــا س ــه دو ی ــا ب ــا، تنه ه

الــی بســند  اــرد  و از دیعــر مــوارد  طوربــهراهکــار، ین هــ  بــراگ ترجمــة اســلو  حــال 

 روروبــههاگ قــرین اــری ، بــا انــواح حــال مناــی انــد. بــا مراجعــة بــه ترجمــهغالــ  ورزید 

اهکــارگ مناســر بــراگ نــوعی، رهاگ بــود، بــهاز مترجمــان در ترجمــهشــوی . هــر اــدام می

اـه  چنـدانـد اـه دربـور توجـه اسـ . هرنرفتهترجمة هر ی  از انواح حال مناـی درپـی  

ی دچــار ها، در انتخــا  برابــر مناســر بــراگ حــال مناــنــا  بــود در بربــی از ایــ  ترجمــه

ــد  ــاتعی ش ــیوة یکیش ــی  نعرفتهاند و ش ــانی را در پ ــوی س ــة ب ــا در ترجم ــد ی ــار  ان دچ

ــد  ــ ش ش ــة  و در اندلغ ــافت  ترجم ــی درماندی ــال منا ــلو  ح ــراگ اس ــر ب ــدا مناس  ؛ن

در عــی   ، وانــداــه بتوانــد ماهــوم حــال را بــه مخاطــر در زبــان ملصــد منتلــل  اگترجمــه

 جملة پایه و پیرو پیوند برقراراند.حال میان دو 

منای  شد  از سوگ مترجمان براگ ترجمة انواح حالهاگ ارا هن ور یشنایی با راهکارمبنابرای  به

و شناساندن ای  راهکارها به مخاطبـان و برطـرک اـردن امبودهـاگ موجـود در ترجمـة ایـ  

اننـدة قواعـد دسـتورگ بیـان اسلو ، نخس  به مبانی ن رگ انواح حال در نحو زبـان عربـی و

نا ، براگ هر ی  از انـواح حـال اگ نذرا بواهی  داش . ینحال  در دستور زبان فارسی اشار 

و با توجه به دستور زبان فارسی و سیا  حاا  بر شد   هایی یورد در قرین، نمونهموجود منای 

هاگ انتخـا  و در صورت نبود ترجمة مناسر از حال منای در ترجمه و نلد شد  ییات بررسی

  اس . ارا ه شد  ترجمة پیشنهادگ شد ،

 پژوه  پیشینة. 1

اتــا  و لالــه، قالــر م در نونــانونیهــاگ ، پژوه عربــیدربــارة حــال در زبــان 

و بربــی دیعــر در قــرین  اشــعارحــال را در  هــاین. بربــی از شــد  اســ  نامــه انمــامنپایــا

ــی ارد  ــدبررس ــی .ان ــ  بعض ــ ین را  نی ــه  فل ــان مطالع ــر دو زب ــتورگ ه ــدگ دس در قواع
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ــدارد  ــه حــال مناــی در ترجمــه ؛ان ــاانون راجــا ب ــا ت ــ  نشــد  ام ــرین تحلی هاگ فارســی ق

 ز:هاگ مرتب  عبارتند اه پژوجمله اس . از 

( 6933) معناشناســی حــال در قــرین اــری  و برابریــابی ین در زبــان فارســینامــة پایــان .6

ــر ،ممتبــی بوشــرن  تةشــنعا ــد اــه ایشــان مــوارد حــال در ق ــههرچن بــوبی ین اــری  را ب

 ـه نـداد  ازبـان فارسـی ار هاگ مناسـبی بـراگ ترجمـة حـال بـهراهکار ،استخراج نمود  اس 

 وشــتةن  (6931) هتلابلیــ هتحلیلیــ ه، دراســهالاارســیالحــال فــی العربیــة و ةنامــپایــان .1 ؛اســ 

ــاقرگ اســ ممیــد ادیــر حــاجی ــ   .ب ــد  نی ــیایــ  نعارن ــان عرب ــواح ین در زب را  حــال و ان

 در ارا ـة راهکـار و معـادل مناسـر بـراگ حـال هاگ اوامـا یافتـه ،  اسـ بو  بررسی اـرد

ــعی   ــی ض ــان فارس ــ در زب ــةملا .9 ؛اس ــری » ل ــرین الک ــی الل ــة ف ــال المنای  (1112) «الح

را انــواح حـال مناــی در قــرین اــری   ایــ  ملالـه، فلــ  .جهــاد یوســ  العرجـا اســ  نوشـتة

فـی توییـ  النحـوگ  هدراسـفـی سـورة الکهـ    الحـال الماـرد» ملالـة .4 ؛نمایدبررسی می

حـال ماـرد در  نیـ  فلـ  (1169)عبـد علـی اـری  الخیـا  أفـرا   ةنوشـت «للمشت  والمصدر

 .ارد  اس موردگ بررسی  صورتبهرا  اه  ةسور

 شناسی پژوهش. روش۳

 سؤا ت پژوه 

ارتبا  حال بـا صـاحر حـال در زبـان عربـی چعونـه اسـ ر ییـا در زبـان فارسـی  .6

 چنی  ارتباطی وجود داردر

 اصطالحات  بیان انندة حال  در دستور زبان فارسی چیس ر .1

عهـدة  حـال و صـاحر حـال، بـرمعنـایی ارتبـا  برقـرارگ در دستور زبان فارسـی،  .9

 چه الماتی اس ر

 اندر  ای  ارتبا  را بیشتر لحاظ ارد مورد مطالعه، ادام ی هاگمترج  .4

ــا  .5 ــهیی ــد جمل ــی پیون ــ  و منا ــالت م ب ــراگ جم ــی، ب ــان فارس ــه در زب هاگ حالی

 یکسان اس ر

 دس  اس ری همع  و ییا شیوة مترجمان در ترجمة حال منای  .1
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 هاگ پژوه و هدکها فرضیه

در ترجمــة  ییـد اـه مترجمـانمی بـا نعـاهی بـه چهـار ترجمــة مـورد مطالعـه، چنـی  بــر

 در قرین:حال منای موجود 

هـاگ قیـدگ، حـروک قیـود حالـ ، متم هاگ قـرین، در زبان فارسـی و در ترجمـه .6

 د ورومــیاار بــههــاگ ربطــی بــراگ بیــان حالــ  و پیونــد میــان دو جملــه ربــ  و نرو 

 هاگ ترجمة حال به زبان فارسی اس .ی از را ای  یک

ــی از  .1 ــروک و نرو برب ــود، ح ــیقی ــاگ ربط ــی ه ــد فارس ــدمعنا دارن ــی  ،چن ول

بـراگ ربـ  میـان دو جملـه  فلـ هـا، ین ی به ای  مهـ  توجـه نکـرد  و ازمترجمان ناه

 اند.ندن ماهوم حال  دچار لغ ش شد ند و در رساااستااد  ارد 

ــه ســاب .9 ــاتی ا ــراگ یی ــا  ب ــی در ن ــاینتار حــال منا هاگ اســ ، ترجمــهمشــابه  ه

ــه نشــد یک ــانونی اســتااد   دســ  ارا  ــود و حــروک ربطــی نون و  اســ  شــد و از قی

 اس . شد یشاتعی در ترجمة حال منای ای  باعث 

. شناسـایی و 6انـد: یـ  جسـتار، اهـداک زیـر را دنبـال مـیبا در ن ر نرفت  موارد بـا ، ا

ــ ــر ب ــاگ مناس ــی برابره ــةراگ معرف ــی در ترجم ــال منا ــیح ــت  قرین ــناب  1؛ هاگ م . ش

حــال مناــی و  گهــا. بــازنعرگ در انتخــا  معادل9حــال مناــی در قــرین؛ مشــکالت ترجمــة 

 ستور زبان فارسی و سیا  مت  قرینی.بر دارا ة روش مناسر مبتنی 

 . نتایج۳

  حال در زبان عربی

ت صــاحر حــال یــا اــه بــراگ بیــان هیــ اگ اســ  حــال وصــ  فضــله»در نحــو عربــی: 

 هشــام )ابـ  «ییـدقبـل از بــود می جملـةا مضـمون ایـد صـاحر حـال یــا عامـل حـال یــ ت

ــه  .(691 ، ص.6411، ا نصــارگ ــ  ا ــال ین اس ــورتبهاصــل در ح ــود،  ص ــرد یورد  ش ما

اـه ماـرد  رتیصـو نیـرد. حـال درجایعـا  حـال قـرار میو جملـه نیـ  در  جملهشـبهامّا نا  

. ایـ  رابـ  در جمـالت انـدبـا صـاحر حـال ارتبـا  پیـدا مـی رضـمی وسیلةمشت  باشد به

ترتیـر حالیـه بـدی  جملـةهـ  اسـ  اـه بـا توجـه بـه نـوح  ضمیر، واو، یا هر دو بـا ،حالیه
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ه بـا اگ اـهاگ حالیّـههاگ حالیّـة اسـمیّة بـالی از ضـمیر و نیـ  جملـهاس : براگ رب  جملـه

شـود. همننـان اـه ایـ  ارتبـا ، اسـتااد  مـی "واو» از شـوندضمیر صاحر حـال شـروح می

ــه ــاهادر جمل ــی ب ــل ماض ــة داراگ فع ــه «واو» گ حالیّ ــا  در جمل ــ  ارتب ــا ای ــ . امّ هاگ اس

 ؛پـذیردو ضـمیر هـر دو انمـام می «واو» اگ اه فعلشـان مضـارح اسـ  بـا ضـمیر یـا بـاحالیّه

ــه ــراگ جمل ــه: ب ــاز ین جمل ــارح م ب ــل مض ــ  هاگ داراگ فع ــد، راب ــه ق ــرون ب ــر مل   غی

ــ راســ ضمی ــرون ب ــ  مل ــل مضــارح م ب ــه قو چناننــه فع ــ ی و ضــمیر  «واو» د باشــد، راب

بـا شـد   هاگ یـادهاگ حالیّـة مناـی بایـد ناـ  ارتبـا  جملـهارتبـا  جملـهامّا دربارة  اس .

ــاهاگ پایــه چنــی  اســ : جملــهجملــه  ،اســ  «واو» هــاگ داراگ فعــل ماضــی، ارتباطشــان ب

ــا» بعــد ازها معــر ایــ  اــه فعــل ماضــی در ایــ  جملــه ــ   «الّ قــرار نرفتــه باشــد اــه در ای

 « » شـود. در جمالتـی اـه فعـل مضـارح مناـی بـهصورت براگ رب ، از ضـمیر اسـتااد  می

بهتـر اسـ  بـا  «لمّـا» و «لـ » باشـد، رابـ  ضـمیر اسـ . أمّـا فعـل مضـارح مناـی بـه «ما» یا

دارد اـه بـا  هـر دو، بـه جملـة اصـلی ربـ  داد  شـود. مـوارد دیعـرگ وجـود« واو» ضمیر و

دلیـل ابتصـار بـه ین هـا امّـا بـه ،شـوندواو یا ضمیر یا هـر دو بـه جملـة پایـه ربـ  داد  می

 .(611-615 ص. ،1113علیل، اب ) شوداشار  نمی

 حال در زبان فارسی

شـود و قیـد وصـ  در اتر دستور زبان فارسـی از حـال بـا عنـوان قیـد وصـ  یـاد می

ــ   ــد ایای ــ  و قی ــد حال ــی  قی ــا ب ــمیرا جم ــر،) ددانن ــا ی قری ــمی، هم ــار ،یاس و ، به

ــر، ــد وصــ  .(191، ص. 6923 فروزانا ــ  از اصــطال  قی ــی نی ــ » برب ــد حال ــتااد   «قی اس

ــدمی ــی  ین دو و  ان ــل میو ب ــاوت قا  ــ  تا ــد ایای ــی  قی ــوب ــریع ، نش  ، ص.691د )ش

ــیدورد919 ــی فرش ــد  (453، ص. 6933) ( ول ــال، در ســخن  از قی ــان اصــطال  ح ــراگ بی ب

 .اندمی استااد 

قیـد حالـ   ،اننـدة حالـ  اسـ در زبان فارسی ن دیکتری  اصـطال  دسـتورگ اـه بیـان

اه در تعری  ین یمـد  اسـ : یننـه اـه چعـونعی فاعـل یـا ماعـول را در حـی  . چناناس 
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 و )انـورگ نریـان دیـدم رسـاند؛ ماننـد: احمـد بنـدان یمـد.  بهـروز راانمام نـرفت  اـار می

 .(191 ، ص.6923نیوگ، 

ــه اصــطال ( 453 ، ص.6933)شــیدورد فر ــود، ب ــی «حــال» در بحــث قی ــار  م ــد و اش ان

دانـد، یکـی مـی ،انـدهم مـان وصـ  مـی طوربـهو ماعـول را ین را با قید فعلـی اـه فاعـل 

ام، فاعـل یـا ماعـول را بعضـی از قیـدها عـالو  بـر ملیـد اـردن افعـال تـ»نویـد: اه میچنان

ــد:نیــ  وصــ  مــی ــد مانن ــدان ’ ان ــی ‘یمــدفرهــاد بن ــه قیــدها را در عرب  ‘حــال’ ایــ  نون

ــیمی ــا هــ  در فارســی م ــد و م ــ  اصــطال  را نوین ــوانی  ای ــهت ــه دو اار ب ــری  و ین را ب نی

  «.تلسی  نمایی  ‘حال ماعولی’ و ‘حال فاعلی’ قس ، یعنی به

نـوعی بیـان یننه اـه مسـل  اسـ  قیـود دیعـرگ در زبـان فارسـی وجـود دارنـد اـه بـه

واسـطه بـا فعـل نـاقع متعـدگ اـه هـ  مسـند و از ین جمله: صـا  بـهة حال  هستند انند

ــرد را ســال   ــد: ین م ــاقع متعــدگ اســ  مانن ــل فعــل ن وصــ  ماعــول اســ  و هــ  مکمّ

 (411 ، ص.6933، فرشیدورد) «پنداشت 

یرامـی، بـه ماننـدشـوند ربـ  سـابته می هاگ قیـدگ اـه بـا اسـتااد  از حـرکمتمّ ناهی 

شــرمی و ...، چعــونعی فاعــل یــا ماعــول را در جملــه بیــان هیچ در حالــ  بونســردگ، بــی

ـــهه هاگ مراـــر ناهمننـــی  در جملـــه .(669، ص. 6911، الدینیمشـــکو د )نـــانمی ، پای

قیــد  عنوانبــههاگ وابســته اــه شــود. جملــهجملــة وابســته، در نلــ  قیــد حالــ  یــاهر می

بـا یکـی از حـروک ربـ   غالبـاً مـؤولنوینـد. قیـد می مـؤولقید  ،روندمیاار بهجمله دیعر 

ـــاز می ـــودیغ ـــکوة ش ـــدینی)مش ـــریع ، ؛ 669، ص. 6911، ال ـــ   .(911 ، ص.6912ش ای

ممکـ  اسـ  در یغـاز یـا میـان جملـه یـا در نـ ارة اـه هـاگ قیـدگ حروک عبارتند از متمّ 

هاگ وابســته نیــ  در ابتــدا یــا جملــه .(669 ، ص.6911، الدینیمشــکو ) یــاهر شــوند جملــه

ــة پا ــان جمل ــه در می ــهی ــیاار ب ــا رود. متم م ــد ی ــ  دارن ــد حال ــ  قی ــه نل ــدگ ا ــاگ قی ه

ــه ــ  جمل ــد حال ــه در جایعــا  قی ــؤولهاگ وابســته ا ــ  و  ،هســتند م ــه حال از ین جــایی ا

و بعـد از صـاحر حـال  همیشـه در میـان جملـه ،اننـدچعونعی فاعل یا ماعـول را بیـان می

ــاتحی شــوندیــاهر می ــه،  ونژاد )ف ــا663 ، ص.6922فرزان ــدام از ( بن برای  در ترجمــة هــر ا

اوّل بهتـر اسـ   ا جملـه از عربـی بـه فارسـی، در درجـةیـ جملهشـبهانواح حال اع  از مارد، 



692...              معاصر ة: در چهار ترجمی در قرین ار یحال منا ةترجم یبررس              سال پنماه  

هـاگ قیـدگ یـا قیـد به قید حال  ترجمه شـود و در صـورت نبـودن معـادل مناسـر از متمّ 

یــابی  و حــال ماــرد معــادل مناســبی در فارســی نمی اســتااد  شــود. نــاهی در ترجمــة مــؤول

ــا الً؛ ســخن  را از  صــورتبهناچــاری  ین را  ــه ق ــی : أســت ن  االم ــه ترجمــه ان ــ  جمل ی

  .(663 ، ص.6922فرزانه،  ونژاد فاتحیسر نرف  و نا  )

بـه وسـیلة  جملهشـبهدر زبان عربی نـا  هـر یـ  از انـواح حـال اعـ ّ از ماـرد، جملـه و 

شـود. صـورت مناـی مـی  ،غیـر و «لـی  » ،«لمّـا» ،«لـ » ،«إن» ،«مـا» ،« » یکی از ادوات نای

تواننـد برابـرگ مناسـر ارسـی نیـ  قیـودگ وجـود دارنـد اـه مـیدر ملابل، در دستور زبـان ف

مترجمـان در اـه دستورنویسـان و نیـ  بربـی ، چنـانباشـندبراگ حال مناـی در زبـان عربـی 

 اند. ر  جستهاز ای  قیود به دهاگ بوترجمه

ــه ــی چ ــال منا ــه تشــخیع ح ــ  ا ــر ای ــة دیع ــه  صــورتبه نکت ــرد و چ  صــورتبهما

چنـی  حـالی در زبـان فارسـی و  یا جمله و همننـی  یـافت  معـادل مناسـر بـراگ جملهشبه

ــات می ترجمــة ــه فهــ  و تاســیر درســ  از یی ــات، ب ــ  یی ــه دقی ــه بحــث ب ــد. در ادام انمام

بربـی از چهارنانـه ترجمـة  در هـاتطبیـ  ین و انـواح حـال مناـیهاگ ترجمـة روشبررسی 

  .بواهی  پردابین قر ییات

 های ترجمۀ حال منفیروش

، در زبـان عربـی ییـد اـه حالـ  نحـوگ حـالبررسی دو مبحث نذشـته چنـی  بـر میاز 

هــاگ بنـابرای  اتا  هـایی اسـ  اـه در زبـان فارسـی ســابتار نحـوگ مشـابه نـدارد؛از نل 

د هــایی بــراگ ترجمــة حــال پیشــنهاروش لاــ بــهفــ  ترجمــه بــراگ نریــ  از ترجمــة لاــ 

اـه یسـ ؛ چنـدانهـا بسـیار الـی اسـ  و دربـارة همـة انـواح حـال ناما ایـ  روش ،اندارد 

ــارة ترجمــه حــال م ــان نمیمعادل ی واــندرب ــه می ــ  هــاگ ســابتارگ ین ســخنی ب ــد. ای یورن

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

گ سـابتارگ اـه بـا سـابتار فارسـی معاصـر و معیـار هـا، معادلقرینی مربو  به حـال مناـی

 به شر  زیر اس :اه براگ ای  حال  نحوگ، پیشنهاد می اند مطاب  اس ، 



 اول شمارة   (              دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                          693 

 

هــاگ وان از متم تــمی «بغیــر علــ » م ــل «غیــر» بــا شــد جملــة مناــیبــراگ حــال شــبه .6

 استااد  ارد؛ «هیچ بیمی و غیر ، بیهیچ دانشیبی» قیدگ مرار م ل

 اـه بـه نـوعی «هـیچ، هرنـ » ماننـد از قیدهاگ حالـ  مناـی ماـرد .ینا هاگقید ناهی .1

تــوان در ترجمــة جمــالت حالیــة مناــی نیــ  می ،بیــان اننــدة حالــ  یــا ایایــ  هســتند

 ؛نیرندحروک رب  قرار میاز میان دو جمله و پ   ها معمو ًاستااد  ارد. ای  قید

ــدة ت .9 ــی در بردارن ــة منا ــه جمــالت حالی ــد هســتند در جــایی ا ــد .ای ــد و  هاگقی ت ای

رونـد. ایـ  شـمار میدر ترجمـه، معـادل بـوبی بـه «شـ ، همانـاقطعاً، بـی »ایما  م ل 

 نیرند؛ها همنون قیدهاگ بند پی ، میان دو جمله قرار میقید

اگ بـا همـی  اسـلو  بـه ین ناـی زا ـد مناـی شـود و جملـه « » هرنا  جملة حالیه با .4

بـراگ « نه....نـه»اگ مناـی بـا حـرک ربـ  ناـی هوار جملـهعط  شـود در ترجمـة ین از 

 انی ؛میاستااد   پایهه جملة مرار رب  دو جمله و در عی  حال ملیّد اردن 

دیعـرگ مناـی، حـال ماـرد بـه قیـد  یکـی ماـرد و ؛باشـد «حـال» دو هرنا  در جملـه .5

حـال جملـة مناـی را سـپ   ؛شـودمـییورد   «اـه» حال  ترجمه و پـ  از حـرک ربـ 

مسـتلل یورد  جملـة  صـورتبهداد  یـا بـه جملـة اصـلی ربـ   «و» ک ربـ با ام  حـر

  + قیـد حالـ : صـاحر حـالترتیـر اسـ سـابتار دسـتورگ ایـ  روش بـدی  .شودمی

 + جملة حالیة منای؛ + حرک رب  واو

 حـرک ربـ  وابسـتعیدر ترجمة بربـی جمـالت حالیـه از جملـه جمـالت مناـی از  .1

جــا اــه ایــ  دو، نــاهی حــرک ربــ  وابســتعی نز یا .تــوان اســتااد  اــردمی «اــه» و «و»

رابـ  مناسـبی بـراگ ارتبـا  جملـة تواننـد هسـتند، می «اـهدر حالی» حال  و بـه معنـاگ

ــر ن ــة مرا ــرو در جمل ــة پی ــه و جمل ــهه اپای ــند پای ــتورگ ؛باش ــابتار دس ــ  روش  س ای

+ جملـة  )جملـة پیـرو( + جملـة حالیـه + حـرک ربـ  صـاحر حـالترتیر اس : بدی 

 ؛پایه

 «باینکـه» و «ینکـهبی» )پیـرو( بـا جملـة پایـه از نا  بـراگ ارتبـا  جملـة حالیـة مناـی .2

ــه ــه ب ــها ــ  مراــر و جمل ــ  حــرک رب ــر ی ــتااد  ترتی ــل هســتند، اس ــدگ تلاب وارة قی

اـه جملـة پیـرو در درون جملـة پایـه بعـد از صـاحر حـال یورد   ترتیـرشود؛ بدی می
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ــی ــ   .شــودم ــوح جمــالت نی ــ  ن ــتورگ ای ــابتار دس ــی  اســ س +  : صــاحر حــالچن

 پایه؛ ة+ جمل حالیه منای + جملة نکه(یبی-ینکه)با

 ،شـوندحال  مناـی )قیـد مرابـی اـه از یـ  پیشـوند مناـی و صـا  سـابته می قید .3

سـابتار  .تواند معـادل بـوبی بـراگ ترجمـة جملـة حـال مناـی باشـد( نی  می«نابینا»م ل 

ــا ایــ  تاــاوت اــه قیــد دســتورگ ایــ  نــوح جمــالت ماننــد دو ســابتار قبلــی  اســ ؛ ب

)یـا هـر حـرک ربـ   + اـه نیـرد: صـاحر حـالمیحال  مناـی جـاگ جملـة حالیـه را 

 + جمله پایه؛ + قید حال  منای دیعر(

، ( اسـ ناـی+ اسـت ناترایـر ) صـورتبه در مواردگ اه ترایـر جملـة حالیـة مناـی، .3

بـراگ ن فارسـی هایی اـه در زبـام بـ  و مؤاّـد بـا قیـدگ صـورتبهرا  بهتر اس  جملـه

   .(656 ، ص.6922)فاتحی،  اردترجمه  ،وجود دارندمن ور  ای 

 برابرهای مناسب آن در زبان فارسی انواع حال منفی در قرآن و

بـراگ ناـی حـال در قـرین از ادوات نونـانون اسـتااد   شـدتـر بیـان نونه اـه پـی همان

هایی حـال مناـی، نمونـهمن ـور یـافت  برابـرگ مناسـر بـراگ بـه جستار پـی  رو .شد  اس 

گ چهارنانـــه بررســـی هادر ترجمـــهقـــرین را  هاگ نونـــانون حـــال مناـــی دراز اســـلو 

  :شر  زیر اسنماید اه بهمی

 «ال» حال منفی با

ــی حــال، اســتااد  شــد   « » ــراگ نا ــرین از ین ب ــه در ق ــی اســ  ا ــه ادوات ــی از جمل نا

تـوان بـه گ ایـ  اـاربرد میهـااز جملـه نمونـه .هاگ نونـانونی دارداس  اـه بـود صـورت

 :موارد زیر اشار  نمود

 « » جملة اسمیّة منای با

 (43: أعراک) ﴾ادْبُلُوا الْمَنَّةَ لَا بَوْکٌ عَلَیْکُ ْ وَلَا أَنْتُ ْ تَحْ َنُونَ)

 به بهش  در ییید، نه بیمى بواهید داش  و نه اندوهعی  بواهید شد. موسوگ: 

 شوید. بیمى بر شماس  و نه غمعی  مىدابل در بهش  شوید، نه ییتی: 

 شوید. به بهش  در ییید. نه بیمی بر شماس  و نه اندوهعی  می «این » فو دوند:
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ــهالهی ــى: اگقمش ــ  ب ــىدر بهش ــه و ب ــوک و اندیش ــیچ ب ــدو  ه ــ ن و ان ــه ح هیچ نون

 دابل شوید. 

ک مناــی بــا حــر هاگوار د در ســه ترجمــة نخســ  از جملــهشــواــه مالح ــه مــیچنــان

 پایـهه براگ ربـ  دو جملـه و در عـی  حـال ملیّـد اـردن جملـة مراـر  «نه....نه» رب  نای

صـورت  «هیچبـی» مـتمّ  قیـدگ ناـی بـااستااد  شد  اسـ . ایـ  ارتبـا  در ترجمـة چهـارم 

ــه اســ .  ــدی نرفت ــرج  ترتیرب ــار مت ــر چه ــر مناســر  ،ه ــی، را براب ــان حــال منا ــراگ بی ب

ــدا ارد انتخــا  ــا ؛ن ــه از فو د  امّ ــت  نلط ــا نذاش ــه را ب ــة حالی ــة بــود جمل ــد در ترجم ون

 توانـد ارتبـا  حـال وویرنـول بهتـر میاسـ  در صـورتی اـه نلطـه جملة اصلی جـدا اـرد 

مخــل فصــاح   «هیچبــی» قیــدتکــرار در ترجمــة چهــارم،  صــاحر حــال را برقــرار انــد. و

ــ  صــورت ترجمــه شــود: در به اســ  ــه ای ــارت حــذک نــردد و ب ــر اســ  عب شــ  و بهت

 .هیچ بی  و اندوهی وارد شویدبی

 نفی جنس «ال» جملۀ اسمیّۀ منفی با

 (613: توبه) ﴾هُوَ إِلَّا هَحَسْبِیَ اللَّهُ لَا إِلَ﴿

 بداوندى اه بدایى ج  او نیس  مرا ب . موسوگ: 

 بدا براى م  اافى اس ، بدایى ج  او نیس . ییتی: 

 نیس . ب  اس . هیچ معبودگ ج  او بدا مرا فو دوند: 

 بدا مرا ااای  اس  اه ج  او بدایى نیس . : اگقمشهالهی

انـد اـه در ایـ  مسـتلل ترجمـه ارد  جملـة صـورتبهحالیّـه را  ییتی و فو دونـد جملـة

الـی قطـا شـد  اسـ . موسـوگ  طوربـهبـا صـاحر حـال  (قید حالـ )صورت ارتبا  حال 

ــا حــرک ربــ  اگقمشــهالهیو  ــه  لمــؤو قیــد حالــ ِ «اــه» هــر دو، ب پایــه ربــ   جملــةرا ب

 جملـةرا در میـان  «قیـد حالـ  مـؤول» وابسـتة جملـةاز ایـ  ن ـر اـه امّـا اند. موسـوگ داد 

ایـ  همـان  بهتـری  ترجمـه را انمـام داد  اسـ  و ،پایه و بعد از صـاحر حـال یورد  اسـ 

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

 همـی  ییـة سـورة رعـد اـه اسـلوبی شـبیه بـه اسـلو  46، امّا در ییة اس  ارد استااد   ییه

 و ین را بـا  یوردمسـتلل  طوربـهرا و جملـة حالیـه  اسـ  اـرد  اگ دیعـر عمـلنونهدارد، به
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. انـدنرفتهسـه متـرج  دیعـر نیـ  همـی  شـیو  را در پـی   .اسـ  داد به جملة دیعـر  «واو»

 «اصـلی» ةد، هـر جملـه یـ  جملـة پایـنهسـت پایـهه یی اه جملـة مراـر هادر چنی  جمله

نونـه رابطـة نحـوگ هـیچ ،پایـهه هاگ پایـة سـازند  جملـة مراـر رود و جملـهشمار مـیبه

 (661، ص. 6911، الدینیمشکو ) باص با یکدیعر ندارند

 (46: رعد) ﴾وَاللَّهُ یَحْکُ ُ لَا مُعَلِّرَ لِحُکْمِهِ ) 

 . اى ندارد اش بازدارند اند و داورىداوند داورى مىو بموسوگ: 

 اند.   حک  او را فسخ نمىاند و هیچ چیو بدا حک  مىییتی: 

 اگ نیس . براگ حک  او بازدارند اند. و بداس  اه حک  میفو دوند: 

ــهالهی ــى: اگقمش ــان م ــان فرم ــه در جه ــ  ا ــا بداس ــر رد و تنه ــ  ب ــیچ ا ــد و ه ده

 حکم  قادر نیس .

 ،تـرگ اسـ چناننه ترجمة موسوگ از ییـة پـی  را اـه مطـاب  اسـلو  نحـوگ صـحی  

ــرار ــار ق ــة معی ــا  ترجم ــود: و تنه ــد ب ــی  بواه ــی  رو چن ــة پ ــنهادگ یی ــة پیش ــی  ترجم ده

 .دهداگ نیس ، فرمان میاش را هیچ بازدارند بداوند اه حک 

 تاس «ال» جملۀ اسمیّۀ، که خبر آن فعل مضارع منفی با

 (15: عمران یل) ﴾ َ إِذَا جَمَعْنَاهُ ْ لِیَوْمٍ لَا رَیْرَ فِیهِفَکَیْ﴿

پ ، ینعا  اـه ینـان را ... نـرد یوریـ  ... و بـه ینـان سـتمى نـرود چـه بواهنـد موسوگ: 

 اردر 

ینکـه بـر اسـى حالشان چعونه بواهد بـود... وقتـى اـه همـه را نـرد یوریـ ..، بـىییتی: 

 ستمى رودر 

ینعـا  اـه ینـان را ... نـرد یوردیـ  ... و   «حالشـان» بـود پـ  چعونـه بواهـدفو دوند 

 ست  نخواهد رف ر  هاینبه 

هنعـامى اـه جمـا یوریـ  ینـان را ...  هـاینپ  چعونه بواهـد بـود حـال : اگقمشهالهی

 و به اسى ست  نخواهد شدر
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ــد و الهــی ــه را قمشــهموســوگ، فو دون ترجمــه  پایــهه جملــة مراــر  صــورتبهاگ، یی

طـور اـه انـد. همـانبـه جملـة قبـل ربـ  داد  «و» ند و جملة حالیّه را بـا حـرک عطـ ا ارد

قبالً نی  ناته شد در چنـی  جمالتـی هـیچ رابطـة نحـوگ بـی  جمـالت وجـود نـدارد. ییتـی 

ــ  مراــر ــا اســتااد  از حــرک رب ــرار «ینکــهبی» ب ــا  برق ــه و وابســته ارتب ــة پای ــی  جمل ، ب

بـه نسـب  دیعـران انمـام داد  اسـ ، امّـا بهتـر بـود سابته اس ؛ هر چند اه ترجمة بهتـرگ 

 جملـةدر میـان  اسـ  «جمعنـا» اـه قیـد حالـ  مـؤول بـراگ ماعـول فعـل را جملة وابسـته

داد: یورد و ترجمـة ییـه را بـه ایـ  صـورت ارا ـه مـیپایه و بعد از صـاحر حـال بـود مـی

اقــا شــوند... ینکــه مــورد ســت  وینعــا  اــه ینــان را بی «حالشــان» پــ  چعونــه بواهــد بــود

وَتَـرَاهُ ْ یَنْ ُـرُونَ إِلَیْـ َ وَهُـ ْ لَـا ﴿سـورة اعـراک اسـ :  633ییـة  م ـال دیعـر نرد یوردیـ ر

   ﴾یُبْصِرُونَ

 بینند! نعرند در حالى اه نمىاه به تو مى بینىو مىموسوگ: 

 بینند. نعرند ولى نویى اه نمىبینى اه به تو مىو مىییتی: 

 بینند. نعرند در حالی اه نمیبینی اه به سوگ تو مییرا م هاینو : فو دوند

ــو مــى: اگقمشــهالهی ــ » هــاینبینــى اــه ت ــا ب ــان ی ــو مــى «پرســتانبت ــى در ت ــد ول نعرن

 بینند. نمى

با ین اه اسلو  حال در ای  ییـه بـا ییـة پـی  یکـی اسـ ، مترجمـان در ترجمـة جملـة 

ــه از  ــتااد  ارمتم ّحالی ــرگ اس ــدگ دیع ــاگ قی ــدد ه ــد از .ان ــوگ و فو دون ــالی » موس در ح

ــه ــتااد  ارد  «ا ــد وااس ــرا ن ــث دارد؛ زی ــاگ بح ــود ج ــ  ب ــدنا   ای ــد از دی ــوح قی ــ  ن ای

، 6933 )فرشــیدورد، وجــود یمــد  اســ ن ــر بــه تــ  یر از ترجمــه بــهنویســان صــاحردستور

لاـ  بهتـر اسـ  از بـهلاـ  شـود بـراگ پرهیـ  از ترجمـةهمی  دلیل توصیه میبه .(515 ص.

 تـا ینمـا اـه ممکـ  اسـ ، پرهیـ  شـود و ن ـایر ین «با حالـ ِ»یا « در حالی اه» بردناار به

ــاتحی ــه،  ونژاد )ف ــة دی .(663 ، ص.6922فرزان ــهدو ترجم ــر ب ــهع ــل نون ــاوت عم اگ متا

بـراگ رود، مـیاار بـهپـایعی میـان دو جملـة پایـه اـه بـراگ پیونـد هـ  «ولـی» و از اندارد 

ــا  دو ــتااد   ارتب ــه اس ــدارد جمل ــیدورد، ) ان ــنهاد می .(513 ، ص.6933فرش ــا پیش ــود ت ش

اســتااد  شــود؛ زیــرا چنــی   «ینکــهبــی» از حــرک ربــ  مراــر «ولــی» جــاگ حــرک ربــ بــه
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 نمایــد، درایایــ  فاعــل را توصــی  می نــوعی حالــ  وبــه «ینکــهبی» رســد اــهمــین ــر بــه

ــه وارة تضــادگیــ  جملــه «ولــی» صــورتی اــه حــرک ربــ  . رودمــیار شــم)اســتدراای( ب

ــیدورد، ) ــارة 591، ص.6933فرش ــر درب ــة دیع ــی ( نکت ــة ییت ــهترجم ــ  ا ــ  اس وگ از  ای

 اـه یـ  قیـد شـ  «نـویی» وارة تضـادگ اسـ  و  قیـداـه یـ  جملـه «ولـی» حرک رب 

اار بــهتنهــایی انــر ییتــی ین را بــه .(411 ، ص.6933فرشــیدورد، ) بهــر  بــرد  اســ  ،اســ 

ــ  مناســبی ممی ،نرفــ می ــه باشــد وتوانســ  راب ــان دو جمل ــان ی ــدة در عــی  حــال بی انن

ــ : ــی  اس ــنهادگ چن ــة پیش ــد. ترجم ــل باش ــ  فاع ــا را و ین» حال ــو میه ــه ت ــه ب ــی ا بین

 «.ینکه ببینندبی نعرندمی

 «ال» جملۀ اسمیّۀ منسوخ شده، با خبر فعل مضارع منفی با

 (69: قصع) ﴾یَعْلَمُونَ الَ أَاْ َرَهُ ْ کِ َّوَلِتَعْلَ َ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَ ٌّ وَلَ﴿

 دانند. مّا بیشتر ینان نمىو بداند اه وعد  بداوند راستی  اس  اموسوگ: 

 دانند. ولى بیشترینشان نمى و بداند اه وعد  بدا ح  اس ،ییتی: 

 دانند.لی بیشترشان نمیو بداند اه وعد  بدا درس  اس ، و: فو دوند

از  د اـه وعـد  بـدا حـ  اسـ ، لـیک  اا ـر ینـانیلـی  بدانـ طوربـهو نی  : اگقمشهالهی

 ای  حلیل  ینا  نیستند.

نهـ  بیـان  ةاسـ  اـه صـاحر حـال در ییـ ﴾یَعْلَمُـونَ لَـا أَاْ َرَهُ ْ کِ َّلَ وَ﴿ حال در ای  ییه

 منســوش شــد  اســ . در دســتور زبــان عربــی «لکــ ّ» وســیلةشــد  اســ . جملــة حالیــه بــه

هشــام اصنصــارگ، )ابــ  رودمــیاار بــهایــد نیــ  گ ت عــالو  بــر معنــاگ اســتدرا  بــرا «لکــ َّ»

 ن ــرشــد  در اوّل جملــة حالیّــه یمــد  بــهبـا توجــه بــه ایــ  اــه لاــ  یـاد  .(136 ص.، 6414

، هـر چهـار متـرج  ، امّـا در ترجمـة فارسـیایـد اسـ رسد در ایـ  جـا داراگ معنـاگ ت می

ــد ــ  و ملیّ ــراگ رب ــردن ب ــهدو جملــه از  ا ــادگ هاگوار جمل ــتد تض ــتااد  )اس راای( اس

انــد اــه در واقــا از ن ــر معممــی اســتااد  بمــا و درســ  اســ ؛ امّــا از ابعــاد زبــانی و ارد 

ــی ین  ــد بالغ ــل ش ــی .اندغاف ــی و زاد)متل ــه (691 ، ص.6939زاد ، نل ــ  جمل ــاگ وار ای ه

ایـد موجـود در سـیا  حـاا   امّـا ت ،دهنـدینکه دو جملـه را بـه یکـدیعر پیونـد می ربطی با
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 اـه بـراگ ت ایـد و «اـه» حـرک ربـ  د ازشـوپیشـنهاد می بنـابرای  ؛انـدمنتلل نمیرا  بر ییه

نیــ  از  ( و555 ، ص.6933ییــد، )فرشــیدورد، هــاگ ربطــی میتلویــ  حــروک ربــ  یــا نرو 

ــود ت ایــد و ــا  قی ــاً، بــی» م ــل ایم ــاقطع ــ ، همان  (411 ، ص.6933فرشــیدورد، ) «ش

ا بـه ایـ  نـوح قیـده « » افـ ودن حـرک اضـافة حتّی بربـی از دستورنویسـان. استااد  شود

ــد پیشــنهاد می ــراگ ت ای ــدرا ب ــی   .(431 ، ص.6933فرشــیدورد، ) انن ترجمــة پیشــنهادگ چن

ینـا   «از ایـ  حلیلـ » هـاینبیشـتر  اـه همانـا ؛بداونـد حـ ّ اسـ  ةبداند وعـد «تا» اس :

 .نیستند

 «ال» فعلیّه با فعل مضارع منفی با جملۀ

 (62: بلر ) ﴾فِی یُلُمَاتٍ لَا یُبْصِرُونَتَرَاَهُ ْ  وَ﴿

 بینند رها اند. ها اه چی ى نمىو ینان را در تاریکىموسوگ: 

 ینا در تاریکى رهایشان ارد. و نابییتی: 

 بینند رهایشان ارد. نمیو در میان تاریکی اه فو دوند: 

 ه هیچ نبینند. و رها اند ایشان را در تاریکی ا: اگقمشهالهی

لـ  قیـد اـه در جملـه ن «نابینـا» جملـة حالیّـه از قیـد مشـت  و مشـتر در ترجمة  ییتی

 عنوانبــهاگ اــه بربــی از اتــر فــ  ترجمــه از ین . شــیو   اســ دحالــ  دارد، اســتااد  اــر

 نـژادفـاتحی) اننـداگ مناسر براگ حـال ماـرد و نـاهی اوقـات حـال جملـه، یـاد میترجمه

ــهو  ــر .(663 ، ص.6922 ،فرزان ــیوة دیع ــ  وجــود ش ــتااد  از حــرک ودارد گ نی ــ   ین اس رب

ایــ  حــرک بــراگ وابســتعی تــر بیــان شــد اــه پی  نونــههماناســ ؛ زیــرا  «اــه» وابســتعی

حالــ   ســازد و نــاهی حــرک ربــ  وابســتعیِهــاگ وصــای و قیــدگ میوار اســ  و جملــه

ــید اســ  ــة ،(553-552 ، ص.6933 د،ور)فرش ــد ترجم ــ   مانن ــةموســوگ از ای ــه جمل : حالی

ــان را در تاریکیی و ــدن ــا ان ــد ره ــیچ نبینن ــه ه ــا ا ــال  .ه ــی ح ــاینیعن ــات و  ه در ین یلم

ینکــه، فو دونــد و  هــا ایــ  اســ  اــه هــیچ قــدرت بینــایی و تشخیصــی ندارنــد. بــاتاریکی

ــه یکــدیعر متّصــل ســابته «اــه» نیــ  دو جملــه را بــا حــرک ربــ  اگقمشــهالهی اند، بایــد ب

هاگ ین متاـاوت باعـث شـد  ایـ  حـرک در ترجمـهدر جایعـا   «اـه» نا  اه قرار نـرفت 

 ةایشــان بــا اســلو  جملــة حالیــه در ییــهدو، حــالتی متاــاوت داشــته باشــد و اســلو  جمله
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ــرفت  ؛یادشــد  یکســان نباشــد ــرار ن ــه ق ــه» چنانک ــة «ا ــ  از الم ــاریکی» پ ــة  «ت در ترجم

ــ  وابســتعی اگقمشــهالهی ــه در نلــ  موصــول و حــرک رب ــ  الم ــه باعــث شــد  ای اگ ا

ه )بــ سـازد، یــاهر شـود، یــا در نلـ  حــرک ربـ  وابســتعی ایایـ مــیوارة وصـای جملـه

از ین اســتااد  اــرد  اگ اــه موســوگ در ترجمــة بــوی  شــیو  ؛گ اــه( باشــدطوربــهمعنــی 

ا  اـرد و بـا اضـافه بهتـری  ترجمـه انتخـ عنوانبـهتـوان موسـوگ را می اس . پـ  ترجمـة

ینـان » تـوان ایـ  ترجمـه را پیشـنهاد اـرد:می «اـه» حـرک ربـ از بعد  «هیچ» اردن قید نای

   «.ها اه هیچ نبینند رها اندرا در تاریکی

 :سورة یل عمران ای  نوح از حال منای با حال مارد همرا  اس  633در ییة 

عِی َ لِلَّـهِ لَـا إِنَّ مِ ْ أَهْلِ الْکِتَا ِ لَمَ ْ یُؤْمِ ُ بِال﴿ لَّـهِ وَمَـا أُنْـ ِلَ إِلَـیْکُ ْ وَمَـا أُنْـ ِلَ إِلَـیْهِ ْ بَاشـِ

 (633: عمران یل) ﴾یَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ  َمَنًا قَلِیلًا

نمــان بربـى از اهـل اتــا  اسـانى هسـتند اــه بـه بداونـد و ... ایمــان و بـىموسـوگ: 

 .فروشندبداوند را به بهاى ا  نمى ورزند و ییاتدارند؛ براگ بداوند فروتنی می

بـدا بعضى از اهل اتا  بـه بـدا و ... ایمـان دارنـد. مطیـا فرمـان بداینـد. ییـات ییتی: 

 فروشند.را به بهاى اند  نمى

و البته از میـان اهـل اتـا  اسـانی هسـتند اـه بـه بـدا و ... ایمـان دارنـد، در فو دوند: 

  فروشند.ا را به بهاگ ناچی گ نمیحالی اه در برابر بدا باشعند، و ییات بد

انـد اـه بـه بـدا و ... ایمـان یوردنـد در همانا بربى از اهـل اتـا  اسـانى: اگقمشهالهی

 اند  ناروشند. ا را به بهاىحالى اه مطیا فرمان بدا بود  و ییات بد

ــال اوّل  ــود دارد. ح ــال وج ــه دو ح ــ  یی ــعی َ﴿در ای ــال و ﴾هلل باش ــترونَ ﴿ دوم ح  یش

ــاتِ ــیالً بِآی ــاً قل ــر. اســ  ﴾اهلل  من ــار ه ــرج ، چه ــرد اســ ،  مت ــوح ما ــه از ن حــال اوّل را ا

 صـورتبهانـد. موسـوگ و ییتـی ین را قیـد مـؤول و در قالـر جملـه ترجمـه ارد  صورتبه

 «و» اند. با ایـ  تاـاوت اـه موسـوگ جملـة حالیّـة دوّم را بـا حـرک ربـ جملة مستلل یورد 

اار بـهجملـة مسـتلل  صـورتبهییتـی حـال دوّم را نیـ   به حال اوّل عط  ارد  اسـ ، ولـی

ــا اســتااد  از  مــتمّ  قیــدگهــر دو، جملــة پا اگقمشــهالهیبــرد  اســ . فو دونــد و   یــه را ب

اـه نـاهی اوقـات در  «و» ، ین نـا  حـال دوم را بـا حـرک ربـ انـدملیّـد ارد  «اهحالی در»
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و نیـ  جملـة اصـلی ربـ  نل  حـرک ربـ  وابسـتعی حالـ  اسـ ، بـه جملـة حالیـة اوّل 

 .اندداد 

و جملـة  طـو نی و متـدابل تشـکیل شـد  اسـ از سوگ دیعر، ای  ییـه از یـ  جملـة 

دنبـال توانـد سـردرنمی مترجمـان را بـهله میئحالیّه یکـی از جمـالت ین اسـ . همـی  مسـ

بنــابرای  انت ــار ؛ (155 ، ص.6934)معــروک،  شــود باشــد و باعــث ابهــام در ترجمــهداشــته 

چنانکـه فو دونـد  ؛ترجمـه اننـد هـر دو حـال را در میـان جملـة پایـه نارود اه مترجمـنمی

ــه را بــا اســتااد  از حــرک ربــ  بــوددر ترجمــة  بــه جملــة پایــه ربــ  داد   «و» جملــة حالیّ

او » اــه( م ــلحــالیدر معنی)بــه اسـ ؛ چــه نــاهی ین، حــرک ربــ  وابســتعی حالــ  اســ 

، «باشــعی » دربــارةنکتــة دیعــر،  .(155 ، ص.6933 )فرشــیدورد، «اــردمــیرفــ  ونریــه می

تـوان از قیـد حالـ  مشـت  )باشـعانه( اسـتااد  نمـود می «اـهدر حـالی»جاگ متم ّ قیـدگ به

و البتــه از » یورد، در نتیمــه ترجمــه چنــی  بواهــد بــود: «اــه» و ین را پــ  از حــرک ربــ 

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

 .«فروشندا را به بهاگ ناچی گ نمیبدییات 

 «ما» حال منفی با

 «ما» جملۀ اسمیّۀ منفی با

 (3: بلر ) ﴾مِ َ النَّا ِ مَ ْ یَلُولُ یمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآبِرِ وَمَا هُ ْ بِمُؤْمِنِی َ وَ﴿

ایــ  بــا ز واپســی  ایمــان یورد نوینــد: بــه بداونــد و روو بربــى از مــردم مــىموســوگ: 

 ن مؤم  نیستند. ینکه ینا

ال ینکــه ایــ . حــنوینــد: بــه بــدا و روز قیامــ  ایمــان یورد اى از مــردم مــىپــار ییتــی: 

 اند.ایمان نیاورد 

ــد:  ــردم میفو دون ــه بــدا و روز بازپســی  ایمــان یورد و بربــی از م ــا ب ــد: م ــ ، نوین ای

 روندنان راستی  نیستند. ولی ن

ایـ  بـه بـدا و نوینـد: مـا ایمـان یورد  «یعنـى منافلـان» و نروهى از مـردم: اگقمشهیاله

 اند. ال ینکه ایمان نیاورد به روز قیام ، و ح
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  گ«مـا» شـد  بـایـ  جملـة حالیّـة اسـمیّة مناـی ،در ایـ  ییـه «ما هـ  بمـؤمنی  و» جملة

از حـرک ربـ  یـا  ،لینای اس . هرادام از مترجمان براگ ربـ  جملـة حالیّـه بـه جملـة اصـ

قبـل  «اـهین حـال» از عبـارت ،اگقمشـهالهیانـد؛ ییتـی و متم  قیـدگ باصـی اسـتااد  ارد 

 «ینکـه بـا» وارة قیـدگ تلابـلد و موسـوگ ایـ  اـار را بـا جملـهان ارداز جملة حالیّه استااد  

رای( )اسـتدا وارة قیـدگ تضـادگرا اـه یـ  جملـه «ولـی» لاـ  ،و دونـدانمام داد  اس . ف

اـه بنـابر یننـه  اسـ  مـا قبـل ارتبـا  داد  جملـةاس  براگ رب  دو جملـه برن یـد  و بـه 

 انـر قیـد. پیـرو نیسـ  و پایـه جملـةحرک ربـ  مناسـبی بـراگ ارتبـا  میـان  ،قبالً بیان شد

را پـ  از صـاحر حـال و بالفاصـله حـال را پـ  از ین یورد  شـود ترجمـه بهتـر  «ینکه با»

ــرا حــال و صــاحر  ــرار میاســ ؛ زی ــار هــ  ق ــر ین در ان ــان ین دو بهت ــا  می ــد وارتب نیرن

و بربـى از مـردم بـا ینکـه مـؤم  » :اسـ  چنـی جمـة پیشـنهادگ ترپذیرد. بنابرای  انمام می

 «ای .ز واپسی  ایمان یورد نویند: به بداوند و رونیستند، مى

هــاگ لو از قیــود و اســ «مــا» شــد  بــادر م ــالی دیعــر از جملــة اســمیّة مناــیمترجمــان 

سـورة  99م ـل ییـة  انـدارد ربـ  ین بـه جملـة اصـلی اسـتااد   دیعرگ بـراگ بیـان حـال و

 .﴾یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِی َ مَا لَکُ ْ مِ َ اللَّهِ مِ ْ عَاصِ ٍ﴿ غافر:

ــه پشــ موســوگ:  ــىروزى ا ــان روى م ــد؛ در ان ــاهى نردانی ــد، شــما را پن ــر بداون براب

 نیس .

نردیــد و هــیچ اــ  شــما را از عــذا  پشــ  اــرد  بــاز مــىین روز اــه همعــى ییتــی: 

 دارد. بدا نعا  نمى

نردیــد، بــراگ شــما در برابــر بــدا بــاز می «عنــ بــه» انــانروزگ اــه پشــ فو دونــد: 

 .هیچ حمایتعرگ نیس 

ــهالهی ــه: اگقمش ــذا  ین» روزى ا ــیچ از «از ع ــد و ه ــ  بعری ی ــه پش ــر» ب ــدا  «قه ب

 پناهى نیابید. 

ــ ــ  یی ــه را در ترجمــة ای ــة حالیّ ــد، جمل ــة مســتلل  صــورتبهه، موســوگ و فو دون جمل

ــه ارد  ــدترجم ــی و  ،ان ــه ییت ــورتی ا ــهالهیدر ص ــتااد  از اگقمش ــا اس ــه را ب ــة حالیّ ، جمل

در ایـ   اند. امّـا از ینمـا اـهبـه هـ  متّصـل سـابته پایـهه م ابة دو جملـة به «و» حرک رب 
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، درسـ  ین ل ماـرد و دیعـرگ حـال جملـه؛ یکـی حـااسـ  رفتـهاار بـهییه، دو نوح حـال 

، یورد  شـود «اـه» و پـ  از حـرک ربـ قیـد حالـ  ترجمـه  صـورتبهاس  اه حال مارد 

 صـورتبه پیونـد داد  یـابـه جملـة اصـلی  «و» امـ  حـرک ربـ  سپ  جملة حالیّـه را بـه

انمــام داد   بــود موســوگ در ترجمــة مشــابه یننــهمســتلل پــ  از جملــة اصــلی بیــاوری  

ــه پشــ » :جمــة پیشــنهادگ. تراســ  ــان روى مــىروزى ا ــد و دران ــد،  نردانی ــر بداون براب

 «را پناهى نیس . شما

 «ما» جملۀ اسمیّه به همراه کان منفی شده با

 (35: عمران یل) ﴾إِبْرَاهِی َ حَنِیاًا وَمَا اَانَ مِ َ الْمُشْرِاِی َ ملّهفَاتَّبِعُوا ﴿

 پیروى انید و او از مشراان نبود.  یی یبنابرای  از ییی  ابراهی  درس موسوگ: 

 ییی  حنی  ابراهی  را پیروى انید و او از مشراان نبود. ییتی: 

 پ  از ییی  ابراهی  اه ح  نرا بود و از مشراان نبود، پیروگ انید. فو دوند: 

پ  بایـد از ییـی  ابـراهی  پیـروى انیـد اـه بـر ییـی  پـا  توحیـد بـود و : اگقمشهالهی

 مشراان نبود. هرن  از 

 اـه حـال از «حنیاـاً» ییة پی ، همنـون ییـة پـی  از ین، دو حـال وجـود دارد؛ یکـیدر 

ــه» و یــا حــال «بــراهی إ» ( و 156ص.  ، 6463)صــافی محمــود بــ  عبــدالرحی ،  اســ . «ملّ

 بنـابرای . انـدمی بیـان را ابـراهی  حـال اـه اسـ  ﴾اـانَ مِـ  المشـراِی َ ومـا﴿دیعرگ جملة 

 قیـد حالـ  ترجمـه و پـ  از حـرک ربـ  صـورتبه ماـرد حـال اسـ  هتـرب ین ترجمة در

بـه جملـة اصـلی ربـ   «و»  امـ  حـرک ربـ سـپ  جملـة حالیّـه را بـه، یورد  شـود «اه»

ــا ــورتبه داد  ی ــلی  ص ــة اص ــ  از جمل ــتلل پ ــودمس ــه ین یورد  ش ــد در نون ــه فو دون ا

 بوی  انمام داد  اس .ترجمة 

 را در ترجمـة «درسـ  ییـی » د ناـ   موسـوگ وصـ بایـ ،هاترجمـهدیعـر  دربـارةامّا 

 ،ین را صــا  پنداشــته اســ و حــال اوّل و در ضــم  جملــه و بعــد از ابــراهی  یورد  اســ  

را   ،اول ربـ  داد  اسـ  جملـةبـه  «واو» نه قید حالـ  و در ترجمـة حـال دوّم اـه ین را بـا

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

حـال دوّم، ماننـد موسـوگ عمـل    جملـه ترجمـه اـرد ، امّـا در ترجمـةنرفته و ین را ضـم
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در  «إبــراهی » ماننـد فو دونـد، حـال اوّل و دوّم را بـراگ اگقمشــهالهی ینکـه اسـ . بـا اـرد 

ــد حــال دوّم  ــ  مانن ــه و حــال اوّل را نی ــرد  اســ  و  صــورتبهن ــر نرفت ــه ترجمــه ا جمل

بـه حـال اوّل ارتبـا  داد  اسـ ؛ « واو» بـاحـال دوّم را نیـ   ،پیـرو جملـةبـا  میـان براگ ارت

را پـ  از جملـة پایـه یورد ، باعـث شـد  تـا معنـاگ  «اـه» امّا از ینمـا اـه وگ حـرک ربـ 

 زیـرا» معنـاگعلّـ  باشـد و بـه یـر پیـدا انـد و حـرک ربـ  وابسـتعیِیتغ« اـه » حرک رب 

ــ« اــه ــد. در صــورتی اــه فو دون ــاً بعــد از صــاحر  جملــةد در ضــم  در یی اصــلی و دقیل

بهتـری  ترجمـه معرفـی  عنوانبـه تـوان ین رارا یورد  اسـ ؛ اـه می مـؤولحال قیـد حالـ  

 .دار

 «ما» جملۀ فعلیّه با فعل مضارع منفی شده با

ــا أَنْاُ﴿ لُّونَ إِلَّ ــا یُضــِ لُّونَکُ ْ وَمَ ــوْ یُضــِ ــا ِ لَ ــلِ الْکِتَ ــ ْ أَهْ ــةٌ مِ هُ ْوَدَّتْ طَا ِاَ : عمــران یل) ﴾ســَ

13) 

اى از اهــل اتـا  نمــرا  اـردن شـما را دوســ  دارنـد امّــا جـ  بــود را دسـتهموسـوگ: 

 انند. نمرا  نمى

ــی:  ــد و حــال ینکــه طایاــهییت ــد اــه شــما را نمــرا  انن ــا  دوســ  دارن اى از اهــل ات

 انند. ج  بود را نمرا  نمى دانند اهنمى

اردنــد، در اننـد اــه اـاش شــما را نمـرا  مینروهــی از اهـل اتــا  یرزو میفو دونـد: 

 انند. را نمرا  نمی «اسی» صورتی اه ج  بودشان

ــهالهی ــرا  : اگقمش ــما را نم ــه ش ــد ا ــار و یرزوى ین دارن ــا  انت  ــل ات ــى از اه نروه

 انند معر بودشان را. نمرا  نمى انند، و

ا یضـلّون ومـ﴿ یـ  از مترجمـان در ترجمـة جملـة حالیـة شـود هـرمـیچنانکه مالح ـه 

اــدام از  انــد اــه هــرگ متاــاوتی اســتااد  ارد هاوار از حــروک ربــ  و جملــه ﴾إلّــا أناســه 

ــاین ــه ه ــژ  وییا ــوم وی ــوگ و و ماه ــهالهیاگ دارد. موس ــه اگقمش ــدام ب ــر ا ــر از ه ترتی

پـایعی تضـاد هسـتند اـه نـاهی حـروک ربـ  هـ انـد اسـتااد  ارد  «و» و «امّا» حروک رب 

. ایــ  رونــدمیاار بــه( و میــان دو جملــة مســتلل 551و  591 ، ص.6933 )فرشــیدورد،
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. ییتـی و فو دونـد نیـ  از نـرو  دهنـدپایـه ربـ  توانند جملة حالیّـه را بـه جملـة می حروک

پایــه و  جملــةاــه نــاهی میــان انــد اســتااد  ارد  «در صــورتی اــه» و «حــال ینکــه » ربطــی

در  «در صــورتی اــه» مانــد اــه  نــرو  ربطــی. ناناتــه ناننــدپیــرو ارتبــا  برقــرار می جملــة

نیـ   «حـال ینکـه» ( نـرو  ربطـی553 ، ص.6933 فرشـیدورد،) سـ معناگ شر  یـا تلابـل ا

ــل و ــ  و تلاب ــاگ حال ــه در معن ــ  نکت ــه و نی ــ  نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــ . ب ــاد اس ــه  اگتض ا

اننـد، بهتـر اسـ  ترایـر ناـی + اسـت نا، پیشـنهاد مـی هاگ فـ  ترجمـه بـراگ ترجمـةاتا 

هایی اــه در زبــان فارســی بــه ایــ  من ــور در م بــ  و مؤاّــد بــا قیــدگ صــورتبهملــه را ج

بنــابرای ، ترجمــة پیشــنهادگ چنــی   .(656 ، ص.6922فــاتحی، انــد ترجمــه اــرد )ن ــر نرفته

تنهــا بودشــان را اســ : نروهــی از اهــل اتــا ، دوســ  دارنــد شــما را نمــرا  ســازنند، و 

 انند. نمرا  می

 «ما» فعل ماضی منفی بافعلیه با  جملۀ

 (15: عمران یل) ﴾لِ َ تُحَاجُّونَ فِی إِبْرَاهِی َ وَمَا أُنْ ِلَ ِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْمِیلُ إِلَّا مِ ْ بَعْدِ ِ)

انیـدر بـا ینکـه تـورات و انمیـل جـ  پـ  چرا دربار  ابراهی  چون و چـرا مـىموسوگ: 

 وى فرو فرستاد  نشد  اس .  از

او انیــد، در حــالى اــه تــورات و انمیــل بعــد از   ابــراهی  ممادلــه مــىچــرا دربــارییتــی: 

 نازل شد  اس ر 

عـد از او نـازل ینکـه تـورات و انمیـل بانیـد باچرا دربـار  ابـراهی  ممادلـه میفو دوند: 

 شد  اس ر 

.. ر! در صـورتى اـه انیـد .راهی  بـا یکـدیعر ممادلـه مـىچـرا در ییـی  ابـ: اگقمشهالهی

 د  نشد معر بعد از ابراهی . یل شما فرستاتورات و انم

 اـه اسـ  ﴾ومـا أن لـ  التـوراةُ واینمیـلُ إلّـا مـ  بعـد ﴿ حال موجود در ای  ییه، عبارت

 انتلــال بــراگ متــرج ، چهــار هــر. اســ  مناــی ماضــی ین فعــل و اســ  فعلیــه جملــة یــ 

 حاــ  ضــم  تــا اننــد اســتااد  مناســر ربطــی هــاگنرو  از انــدارد  تــالش حــال، ماهــوم

ایــد موجــود در جملــه را بیــان اــرد   ت و حالــ  ماهــوم پیــرو و پایــه جملــة میــان ارتبــا 

شـد ، اسـلو  اسـت ناس اسـ ، درسـ  ین اسـ  اــه شـند. از ینمـا اـه اسـلو  عبـارت یادبا
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اــار را  بــود ایــ  شــود اــه ییتــی و فو دونــد در ترجمــة م بــ  ترجمــه صــورتبهجملــه 

ــهارد  ــد. چنانن ــار ان ــ  عب ــة ای ــدر ترجم ــیوة پیش ــا  ش ــر اس ــ  نهادگ اتا ت ب ــاگ ف ه

توانـد بـه ایـ  ترجمـة پیشـنهادگ بـا در ن ـر نـرفت  تمـامی شـرای  می ترجمه عمـل شـود،

ینکــه( تــورات و انمیــل قطعــاً بعــد از او نــازل )با چــرا دربــارة ابــراهی  اــه» صــورت باشــد:

 «انیدرشد  اس ؛ ممادله می

 «لم» حال منفی با

 «لم» ن مجزوم باجملۀ اسمیّۀ مصدّر با کا

 (6: انسان) ﴾حِی ٌ مِ َ الدَّهْرِ لَ ْ یَکُ ْ شَیْئًا مَذْاُورًا الْإِنْسَانِ عَلَىهَلْ أَتَى ﴿

 چی ى س ید  یاد ارد نبودر  اى از روزنار نذش  اهییا بر یدمى پار موسوگ: 

 و او چی ى در بور ذار نبود.هریینه بر انسان مدتى از زمان نذش  ییتی: 

 ه دربور یاد اردن نبودر یید ا «به یاد» ییا انسان را ین هنعام از روزنارد: فو دون

 ییا بر انسان روزنارانى نعذش  اه چی ى هیچ  ی  ذار نبودر: اگقمشهالهی

مناـی « لـ » بـا اسـ . ایـ  عبـارتحـال  ﴾لـ  یکـ  شـیئاً مـذاوراً﴿ ییـة، عبـارت ای  در

، بـراگ ربـ  جملـة پیـرو بـه جملـة اگشـهقمالهیشد  اس . نرچـه موسـوگ و فو دونـد و 

در اـه  «اـه» حـرک ربـ  دربـارةامّـا ایـ  اـاربرد  ،انـداسـتااد  ارد  «اه» پایه از حرک رب 

بـا چنـی  اـاربردگ پـ   «اـه» معناگ حال  اس  درس  نیس ؛ زیـرا جایعـا  حـرک ربـ 

ــ  ــال اس ــاحر ح ــیدورد،  از ص ــال در 533، ص. 6933)فرش ــاحر ح ــه ص ــا ا ( و از ینم

پیشـنهادگ  ترجمـة. پـ  از ین یورد  شـود «اـه» حـرک ربـ  بایـدبارت انسـان اسـ  ای  ع

ــ  صــورت اســ : ــه ای ــارانی » ب ــود، روزن ــاداردن نب ــ گ شایســته ی ــه چی ــر انســان ا ــا ب یی

اـه نـاهی اوقـات در نلـ   «و» ارتبـا  میـان دو جملـه از حـرک ربـ ییتی براگ  «نذش ر

اگ مناسـر ه ود یکـی از شـیوانـد اـه بـحرک ربـ  وابسـتعی حالـ  اسـ ، اسـتااد  می

  .در ترجمة جملة حالیه اس

 «لم» جملۀ اسمیّۀ، با خبر فعل مضارع مجزوم با

 (2: للمان) ﴾یَسْمَعْهَا لَ ْ اَ َنْ مُسْتَکْبِرًاوَلَّى ﴿
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 نرداند نویى ین را نشنید  اس .با نردن فرازى روى مىموسوگ: 

 اند. نشنید  با بودپسندى روى برنردانند، چنان اه نویىییتی: 

 نرداند، چناننه نویی ین را نشنید  ... اس . با نخوت روگ برمیفو دوند: 

چنـان بـا غـرور و تکبّـر پشـ  نردانـد اـه نـویى هـیچ ین ییـات الهـى را : اگقمشهالهی

 نشنید. 

اـه حـال ماـرد مؤاّـد اسـ  و ایـ   «مسـتکبراً» ییة پـی  دو حـال وجـود دارد: یکـی در

ــا در ترج ــد، تنه ــة ت ای ــهالهیم ــا یوردن وا ة اگقمش ــان» ب ــ  «چن ــد  اس ــ  ش ــال  ؛رعای ح

میة مراـر اسـ  و ناـی ایـ  عبـارت یـ  جملـة اسـ اسـ . ﴾اَ َن لَ  یَسـمَعها﴿عبارت  ،مدوّ

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

 «چناننـه نـویی» ،«ان اـه نـوییچنـ» ،«نـویی» هاگالمـهاسـ .  درسـتیاند اه ترجمة ارد 

فو دونـد بـه اشـتبا   اسـ . نکتـة دیعـر،پیـرو و پایـه  جملـةبراگ ارتبا  میـان  «اه نویی» و

ــه جــاگ «چناننــه» از حــرک « چناننــه» صــورتی اــه در اســتااد  اــرد  اســ ؛ «چنانکــه» ب

روگ چنـان بـا بودپســندى » پیشـنهادگ بـه ایـ  صــورت اسـ : . ترجمــةربـ  شـر  اسـ 

 «.اس  ییات را نشنید  ند اه نویى یننردابرمی

 لم» جملۀ فعلیّه با فعل مضارع مجزوم با

 (11: مری ) ﴾بَشَرٌ یَمْسَسْنِی وَلَ ْ غُلَامٌ لِی یَکُونُأَنَّى ﴿

 چعونه مرا پسرى تواند بود اه بشرى به م  دس  ن د  اس . موسوگ: 

 .  دس  ن د  اس از اما مرا فرزندى باشد، حال ینکه هیچ بشرى به م  ییتی: 

 ینکه دس  بشرگ به م  نرسید . چعونه مرا پسرگ باشد بافو دوند: 

ــ  : اگقمشــهالهی ــه م ــه دســ  بشــرى ب ــود در صــورتى ا ــد ب ــرا پســرى توان از امــا م

 نرسید . 

 ربــ  حــروک از ﴾لــ  یَمسســنی بشــرٌ و)در ترجمــة عبــارت حالیــة مناــی چهــار متــرج 

الـ  ح وابسـتعی ربـ  حـرک نـاهی اـه «صـورتی اـه در» و «کـهین بـا» ،«حال ینکـه» ،«اه»

انــد و نلــ  حــال را انــد و جملــة پیــرو را بــه جملــة پایــه ارتبــا  داد هســتند، اســتااد  ارد 

ــد. هاگ بــود رعایــ  ارد در ترجمــه ــان ترجمــة فو دان ــ  می ــا ســیا  فارســی در ای ــد ب ون
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تم  قیـدگ، ترجمـه مـ صـورتبهچند اـه بهتـر بـود جملـة حالیّـه هرهمخوانی بیشترگ دارد؛ 

ایـ  اسـا  ترجمـة پیشـنهادگ  شـد. بـرجملة پایـه و بعـد از صـاحر حـال یورد  میو میان

 «  بشرگ به م  نرسید ، پسرگ باشد.ینکه دسچعونه مرا با» چنی  اس :

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

جـ  انـداى، بـالى مانـد   هـاینسـ  اـه پـ  از هاینهـاى نـهو این  ایـ  باموسوگ: 

 .  اس 

 هــاین، جــ  انــد  زمــانى اــ  در هــاینســ  اــه بعــد از هاینهــاى و ایــ  بانــهییتــی: 

 .  سکنى نعرف 

ــد:  ــان فو دون ــ  از ین ــه پ ــ  اســ  سراهایشــان ا ــراگ جــ –ای ــد  ب ــی ع ــورد -ام  م

 .  اس  نعرفته قرار سکون 

جـ  عـد  قلیلـى در  هـاینسـ  اـه بعـد از هاین «ویـران» هـاىهو ای  بانـ: اگقمشهالهی

 .  ین دیار سکون  نیاف 

 بـا جملـه ایـ  فعـل اسـ  مناـی حالیـة جملـة ﴾قلـیالً إلّـا بَعـده  مِ  تُسکَ  لَ ﴿عبارت 

ماهــوم  «اــه» بــا یوردن حــرک ربــ  وابســتعی متــرج  مناــی شــد  اســ . هــر چهــار «لــ »

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

ــهینمااز ــود ا ــل» ب ــام «قلی ــد دارد مترج  ایه ــابی ش ــار اژت ــوی  دچ ــة ب ــا درترجم و  ه

محــذوک دانســته و  «زمانــا» انــد. ییتــی و موســوگ ین را صــا  بــراگترجمــة متاــاوتی ارد 

ــه ــدای» ب ــه ارد  «ان ــد و ترجم ــد؛  فو دون ــهالهیان ــ اگقمش ــل» هین را ب ــ  و قلی ــدة ا  "ع

ــد. ترجمــةترجمــه ارد  هایشــان اــه پــ  از ینــان فلــ  انــد  پیشــنهادگ: ین اســ  بانه ان

زمانی مورد سکون  قرار نرفته اسـ . ایـ  اسـ  سراهایشـان اـه پـ  از ینـان تنهـا شـمار 

 .اندای در ین زندنی اردند

 لمّا» حال منفی با

بْتُ ْ أَنْ تَــدْبُلُوا الْمَنَّــةَ وَ﴿ ابِرِی َأَمْ حَســِ  ﴾لَمَّــا یَعْلَــ ِ اللَّــهُ الَّــذِی َ جَاهَــدُوا مِــنْکُ ْ وَیَعْلَــ َ الصــَّ

 (641: عمران یل)



 اول شمارة   (              دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                          654 

 

ینکـه بداونـد جهـادنران و شـکیبایان رویـد بـىایـد بـه بهشـ  مـىییا پنداشـتهموسوگ: 

 شما را معلوم داردر! 

ــا مــىییتــی:  ــه بهشــ  بواهیــد رفــ  و حالیی لــوم ینکــه هنــوز بــدا معپنداریــد اــه ب

 ورزندر انند و چه اسانى پایدارى مىاه از میان شما چه اسانى جهاد مى اس نداشته

ــد:  ــه دابــل بهشــ  میفو دون ــتید ا ــا پنداش ــادبی شــوید،یی ــد جه نران و ینکــه بداون

 شکیبایان شما را معلوم بداردر 

ا از ینکـه هنـوز بـدانیـد بـه بهشـ  دابـل بواهیـد شـد حالییا نمان مى: اگقمشهالهی

ــه ــان را ا ــما ین ــ » ش ــرد  و «در را  دی ــاد ا ــختى» جه ــادر س ــوم ملا «ه ــد معل ــ  انن وم

 نعردانید  اس ر! 

ابِرِی َ لَمَّا یَعْلَـ ِ اللَّـهُ الَّـذِی َ جَاهَـدُوا مِـنْکُ ْ وَ وَ﴿ جملة حالیة  «لمّـا"حـرک بـا ﴾یَعْلَـ َ الصـَّ

هـاگ پایـه، از نرو بـه جملـة  ایـ  جملـهمنای شـد  اسـ . هـر چهـار متـرج ، بـراگ ربـ  

هــاگ شــد ایــ  نرو  ناتــهاــه  طــورانــد. همــانااد  ارد اســت «کــهین حــال» «کــهینبی» ربطــی

ــد ــان فارســی رواج یافتن ــ  یر از ترجمــه در زب ــه ت ــوان از و می ربطــی ب ــاینت ــراگ  ه ــ  ب رب

ترجمـة پیشـنهادگ  ماعـول اسـتااد  اـرد. بیـان حالـ  فاعـل یـا جملة حالیه به جملة پایـه و

 :اســ پایــه بعــد از صــاحر حــال بــه ایــ  صــورت  جملــةپیــرو در درون  جملــةوردن بــا ی

ینکــه بداونــد جهــادنران و شــکیبایان شــما را معلــوم بــدارد، بــه بهشــ  ییــا پنداشــتید بی»

 «رف ر بواهید

 «لیس» حال منفی با

 (611: انعام) ﴾اَمَ ْ مَ َلُهُ فِی ال ُّلُمَاتِ لَیْ َ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴿

 بیرون یمدنى نیس . هاینها اه از چون داستان اسى اس  در تیرنى موسوگ:

 داند. شدن را نمىهمانند اسى اس  اه به تاریکى نرفتار اس  و را  بیرونییتی: 

ــد:  ــاریکیفو دون ــار در ت ــویی نرفت ــه ن ــ  ا ــی اس ــون اس ــرون چ ــ  و از ین بی هاس

 یمدنی نیس . 

هــاى جهــل فــرو رفتــه و از ین تــاریکى م ــل او ماننــد اســى اســ  اــه در: اگقمشــهالهی

 به در نتواند نش . 
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مناـی شـد   «لـی » بـاحالیّـه اسـ  ایـ  جملـه  یـ  جملـة ﴾لی َ بِخـارِجٍ منهـا) عبارت

البتــه احتمــال  .مناــی شــد  اســ  «لــی » اگ قــرین اســ  اــه بــااســ  و تنهــا جملــة حالیّــه

ــی ــدم ــانی باش ــتئناک بی ــافی) رود اس ــر .(121 ص.، 6463، ص ــوگ ب ــان موس ــا  می اگ ارتب

اسـتااد  اـرد  اسـ . سـه متـرج  دیعـر از  «اـه» جملة حالیّـه و جملـة پایـه از حـرک ربـ 

تـر بیـان شـد طـور اـه پـی انـد و همـاند براگ پیونـد دو جملـه اسـتااد  ار «و» حرک رب 

حـرک ربـ  وابسـتعی حالـ  هر دو حرک ربـ  یادشـد ، در دسـتور زبـان فارسـی، نـاهی 

ـــه ـــتند و ب ـــاگهس ـــالی در» معن ـــهح ـــید ورد «ا ـــتند )فرش  .(552-551 ، ص.6933 ،هس

ــدی  ــة  ترتیرب ــه و جمل ــة پای ــا  جمل ــراگ ارتب ــبی ب ــ  مناس ــرو در راب ــةپی ــر  جمل مرا

 هستند. پایهه نا

 «غیر» حال منفی با

 «غیر» مفرد منفی با

 (11نور: ) ﴾هٍینَبِ ِفَلَیْ َ عَلَیْهِ َّ جُنَا ٌ أَنْ یَضَعْ َ  ِیَابَهُ َّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ )

 ینکه زیورنمایى انند. نناهى نیس  اه پوش  بود را وانهند بىموسوگ: 

ینکه زینتهـاى بـود را یشـکار اننـد، انـر چـادر بـوی  بنهنـد مرتکـر ننـاهى بىییتی: 

 اند. نشد 

ــد:  ــدفو دون ــار نه ــه پوشــ  بــود را ان ــاهی نیســ  ا ــه شــرطی » نن ــهب ــی را  «ا زینت

 یشکار نکنند. 

ــالت و زینــ  بــود : اگقمشــهالهی ــااى نیســ  در صــورتى اــه ایهــار تممّ ــان ب ــر ین ب

 هاى بود ... برنیرند. نکنند اه جامه

 ادات از جملـه ایـ  در. اسـ  ﴾هغیـر متبرجـاتِ ب ینـ) جملة حالیّـة در ایـ  ییـه، عبـارت

 از پایـه، جملـة بـه شـد یاد جملـة ربـ  بـراگ متـرج ، چهـار. اسـ  شد  استااد  «غیر» نای

انــد. البتــه ییتــی، ارد  اســتااد  «اــهشــرطیبه» «صــورتی اــه در» «کــهینبی» ربطــی اگهــنرو 

همـرا  جملـة پیـرو پـی  از جملـة پایـه را بـه «کـهینبـی» من ور ت ایـد بیشـتر قیـد ربطـیبه

ــ  یورد  ــهاس ــه  جمل ــر ینک ــة دیع ــه در»هاگوار . نکت ــورتی ا ــرطی به» «ص ــهش ــرو   «ا ن
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رنـ  اسـ . بـا در ن ـر اـ  هـاینتند و ماهـوم حالـ  در ربطی وابستعی تلابل و شر  هسـ

پـ  بـر ینـان اـه پوشـ  بـود را » نرفت  ای  توضیحات، ترجمـة پیشـنهادگ چنـی  اسـ :

 «شکار سازند، وانهند، نناهی نیس .ی ینکه زینتیبی

 «غیر» منفی با جملۀحال شبه

 (9)حج:  ﴾یَتَّبِاُ اُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ وَمِ َ النَّا ِ مَ ْ یُمَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْ ٍ  وَ)

 ورزد. بار  بداوند چال  مىهیچ دانشى درو از مردم اسى اس  اه بىموسوگ: 

 انند.دربار  بدا ممادله مىبعضى از مردم، بى هیچ دانشى ییتی: 

 انند. چ علمی ممادله میو بربی از مردم دربار  بدا بدون هیفو دوند: 

 دل اند. و از مردم اسى هس  اه از جهل و نادانى در اار بدا ج :اگقمشهالهی

ــ  ییــه، حــال اســ  و همــة متــرجمی ، در ترجمــة ین از  «بغیــرِ علــ » جملــةشــبه در ای

ــدگ چــون:متم  ــاگ قی ــیچ دانشــی» ه ــی ه ــی» «ب ــیچ علم ــدون ه ــادانی» و «ب ــل و ن  «از جه

   اس .چهار مترج  در ترجمة حال درساند اه شیوة هر استااد  نمود 

 گیرینتیجه. ۴

 :شودمیشد  چنی  نتیمه ییات یاداز بررسی حال منای در 

ــی در  .6 ــال منا ــابتار ح ــه س ــاتی ا ــراگ یی ــا  ب ــان ن ــاینمترجم ــ ،  ه ــابه اس مش

ــه ــداد هاگ یکترجم ــه ن ــ  ارا  ــ  دس ــی  و در ای ــروک ربط ــود و ح ــوص از قی بص

سـابتار ی بـا یـ  یشـاتعی در ترجمـة حـال مناـ باعـثانـد و نونانونی اسـتااد  ارد 

 اند؛شد مشابه 

هاگ فـ  ترجمـة متـون عربـی و فارسـی از ایـ  اسـلو  چشـ  پوشـید  و ین اتا  .1

هـ  بـراگ هـا تنهـا بـه دو یـا سـه راهکـار، ینانـد. ایـ  اتا لطای قـرار داد را مورد ا 

در  انـد؛ارد الـی بسـند  اـرد  و از دیعـر مـوارد غالـ   طوربـهترجمة اسـلو  حـال 

 قیـــود و ،هاگ قـــرین اـــری ، بـــه حـــروکا مراجعـــة بـــه ترجمـــهصـــورتی اـــه بـــ

تواننــد معــادلی مناســر بــراگ حــال بــوری  اــه میمی نونــانونی بــر هــاگوار جملــه

 ؛باشند و ای  امبود را جبران انند منای
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تــری  اصــطال  دســتورگ در زبــان فارســی بــراگ بیــان حالــ ، قیــد حالــ  ن دیــ  .9

ــااســ .  ــ  مبن ــر ای ــاناصــطالحات دیعــرگ هســت ب ــه بی ــ  ند ا ــ  و ایای ــدة حال انن

حالــ  هســتند.  هــاگ قیــدگ اــه در معنـاگ ایایــ  واز ین جملــه انــواح مـتم  ،هسـتند

ة پیـرو را بـه جملـة پایـه ها، عالو  بـر بیـان حالـ  فاعـل یـا ماعـول، دو جملـای  قید

 دهند.پیوند می

ز درسـتی اهاگ اـه چهـار متـرج  در ترجمـة حـال مناـی بـهـاگ ربطـیقیدها ونرو  .4

قیـدهاگ مرابـی اـه  قیـدهاگ حالـ  ماـرد،» سـان اسـ :بـدی  ،انـداستااد  ارد  هاین

قیـود و  از سـر جهـل و نـادانی، :ماننـد ،اننـدة حالـ  یـا ایایـ  هسـتندنـوعی بیـانبه

ــینرو  ــیچ، ب ــل ه ــاگ م  ــیچ، بیه ــه، دره ــه، باینک ــه،  ینک ــالی ا ــهح ــال ینک ــه، ح ، ا

 ؛اه، نه.....نهنویی

امـا  ،ن ـر برسـنداز ن ـر معممـی معـادل بـو  بـه ممک  اسـ بربی از ای  الااظ  .5

منتلـل بالغـی سـیا  حـاا  بـر ییـه را  انندة حالـ  نیسـتند یـا اـه ابعـاد زبـانی وبیان

نــرو  ربطــی اــه  «اــهشــرطی به» و «صــورتی اــهدر» هاگوار ماننــد جملــه ،اننــدنمی

حــروک  رنــ  اســ .اــ  هــاینوابســتعی تلابــل و شــر  هســتند و ماهــوم حالــ  در 

 ؛نی  از ای  قبیل هستند «ولی»و  «اما»رب  

نــاهی حــرک ربــ   در دســتور زبــان فارســی، «اــه» و «و» ک ربــ  وابســتعیوحــر .1

هسـتند. ایـ  دو حـرک رابـ  مناسـبی بـراگ  «اـهدر حـالی» معناگوابستعی حال  و به

 ؛هستند پایهه مرار نا جملةارتبا  جملة پایه و جملة پیرو در 

 در انتلــال ماهــوم حــال مناــی ازتواننــد یــدهایی هســتند اــه مــیزبــان فارســی قدر  .2

ــی  ــان عرب ــدزب ــ  انن ــانام ــ  ب، چن ــان و نی ــه دستورنویس ــان در ا ــی از مترجم رب

هـیچ، نه....نـه. ینکـه، هـیچ، بـیاند، ماننـد: بـیقیدها بهر  جسـته از ای  دهاگ بوترجمه

 ،ماننـد نابینـا ،دشـونز یـ  پیشـوند مناـی و صـا  سـابته میقیدهاگ مرابـی اـه انی  

 توانند معادل بوبی باشند.می
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