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 چکیده

ترین  یترین و قدیم بادی یکی از مهمترجمه و تفسیر سورآ

ت بـه زبـان فارسی است. سورآبادی اهل سـنتفسیرهای 

هجری این تفسیر را به رشته تحریر  310در حدود سال 

در ذیل هریک از آیات، پس از ترجمه  ویدر آورده است. 

ده از نظر زبانی کربه  تفسیر آیات پرداخته است و تالش 

ت صرفی، بالغی و نحوی، به ویژه از نظر رعایت نکا

دیدگاه تعادل کافی برقرار نماید. در این مقاله تالش شده 

براساس  ، سپس جرجانی در مورد نظم و در باب استفهام

نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه بالغی وی در باب 

برخی از آیاتی که مربوط به استفهام است و  و استفهام

خود به بررسی این آیات  دالئل االعجازجرجانی در کتاب 

این مقاله به روش  .مورد بررسی قرار گیرد ،پرداخته است

سورآبادی در که رسد  توصیفی تحلیلی به این نتیجه می

 آیات شریفه مورد بحث اللفظی خود ازتحت ترجمه

را بر هم نزده و  براساس همین سبک  أساختار زبان مبد

 ،ز سوی دیگرت. اتوجه کرده اس تأخیرتقدیم و  ۀبه مقول

وی در ترجمه خود به جایگاه معانی ثانویه استفهام توجه 

بالغی تقدیم و  به صورت دقیق جایگاه است اما کرده
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Abstract 

The investigation of Surabadi Translation  

according to the Abdul Qader Al Jorjani's 

theorg of order. (case study of question 

sentencs). One of the most important and 

theoldest interpretations of Sunni in Persian 

language isthe translation and interpretation of 

Surabadi. Around the year of 470 Hegira, Abu 

Bakr 'Atiq ibn Mohammad al-Heravi, known 

as Surabadi, wrote this interpretation. Surabadi 

under any of the verses, after the translation, 

interpreted the versesand tried to obtain an 

adequate balance in terms of observing 

morphological and syntactic rhetoric.The 

present article investigates Jurjani’sviews on 

order and questions and after that the article 

studies the translation of some verses according 

tothetheory of orderand his rhetorical 

perspective on questions. Jurjani surveyed 

these verses, which are related to questions, in 

his book titled “Alajaz reasons”. Adopting a 

descriptive-analytic approach the article 

concludes that in his own literal translation of 

these holy verses, Surabadi did not change the 

structure of the source text and using this 

strategy, he noticed dedicate and delay 

categories. On the other hand, in his 

translationhe accounted for the importance of 

Secondary meanings questions but he did not 

consider the rhetorical position of dedicate and 

delay meticulously.  

 

Keyword: Theory of Order, Jorjani, Surabadi, 

Questions, Translation. 
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 مقدمه

ترجمه قرآن کوششی برای بازگرداندن معانی قرآنی از 

سالم ش اگستر. های مختلف است اصل عربی به زبان

ها و  در طی چند مرحله و گرویدن مردمانی با قومیت

های گوناگون به این دین، چنین ضرورتی را  زبان

اند،  دانسته آورده تا آنان که عربی نمی همواره پدید می

های الهی در  ترین سرچشمۀ آموزه از خواندن اصیل

آخرین کتاب آسمانی به زبان خود محروم نمانند. در 

ها  ای که مردمانی با دین نگاهی به جهان امروز و دوره

های مختلف در تماس نزدیک با یکدیگر  و فرهنگ

و باید  هستند  اند، طیف کسانی که مایل قرار گرفته

ه تر شد تردهقرآن را به زبان خود بخوانند، بسیار گس

هـای و این امر ضـرورت تـرجمـه بـه زبـان است

المعارف ة)مرکز دایر مختلف را مضاعف کرده است.

ترجمه و  ( در این میان79/9817بزرگ اسالمی، 

ترین  یترین و قدیمتفسیر سورآبادی یکی از مهم

تفسیرهای اهل سـنّت بـه زبـان فارسی است. ابوبکر 

وری، معروف به عتیق بن محمد هروی نیشاب

سورآبادی یا سوریانی، این تفسیر را به رشته تحریر 

ظاهراً ابوبکر عتیق آن را به نام  در آورده و

سورآبادی در تفسیر خود خوانده است.  تفسیرالتفاسیر

از  نثری رسا، استوار و قابل فهم براى عموم مردم 

استفاده کرده است. وی آیات قرآن را به صورت 

ده و در ادامه به صورت مفصل به مختصر ترجمه کر

 پرداخته است.زبان ساده، روان و سلیس به تفسیر آیه 

های کلمات رعایت  در ترجمه نظم و همگونی معادل

ینیم ترجمه یکدست بشده است. به طوری که می

است و نظم همگونی کلمات و آیات در ترجمه 

ه در ـرجمانی کـبسیاری از مت منعکس و روشن است.

اللفظی اقدام به ورت تحتـه صـی نخستین باـه دوره

قداست خاصی برای آیات  ،اند قرآن نموده ۀترجم

و براساس همین قداست ساختار اند قرآن قائل بوده

اند و سورآبادی براساس  زبان عربی را رعایت کرده

 تأخیربه مقوله تقدیم و همین سبک، در ترجمه خود 

به  ودت، بدون اینکه در ترجمه ختوجه کرده اس

نظر را مدّ تأخیربالغی تقدیم و  صورت دقیق جایگاه

 تأکیدجرجانی در نظریه نظم خود عالوه بر د. قرار ده

روی فصاحت کلمه به روابط همنشینی و جانشینی 

توان این می ،روواژگان نیز اهتمام خاصی دارد. از این

-های تحتای حتی ترجمهنظریه را روی هر ترجمه

های داد، چرا که یکی از چالشاللفظی هم انطباق 

انتخاب  ،ترجمه انتخاب واژگان یا به عبارتی دیگر

معادل و ایجاد تعادل بین دو زبان است و از آنجا که 

های گوناگون  سورآبادی از نظر اشتمال بر جنبه نثر

زبان فارسی از نظر دستور زبان و مخصوصاً واژگان و 

ردار هـای فارسـی از اهمیت واالیی برخو ترکیب

نگارندگان به بررسی ترجمه سورآبادی  ،است

با فرض اینکه سورآبادی در  اند. این مقالهپرداخته

خود نظم زبانی یعنی ترتیب قرار اللفظی تحت ترجمه

گرفتن عناصر در عبارات و عبارات در جمالت را 

جایگاه بالغی به صورت دقیق  اما ،رده استرعایت ک

ن آدر پی  نداده است نظر قراررا مدّ تأخیرتقدیم و 

ت پاسخ دهد که نظریه نظم سؤاالکه به این است 

در سیاق  تأخیرجرجانی چیست و داللت تقدیم و 

باشد؟ ویژگی  استفهام از دیدگاه جرجانی چه می

 ۀترجمه سورآبادی چیست؟ آیا سورآبادی در ترجم

خود معانی ثانویه استفهام و جایگاه بالغی استفهام را 

در این مقاله تالش   ،ده است؟ بنابرایننظر قرار دامدّ

اساس نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی و شده است بر

دیدگاه بالغی عبدالقاهر در باب استفهام، ترجمه 
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برخی از آیاتی که مربوط به استفهام است و جرجانی 

خود به بررسی این آیات  االعجازدالئلدر کتاب 

ها و پرداخته است مورد بررسی قرار گیرد و ارزش

های ترجمه سورآبادی از این آیات شناسایی و  ویژگی

 .ئه شودبه خوانندگان ارا
 

 پیشینه پژوهش

در مورد پیشینه این پژوهش باید گفت بسیاری از 

هایی که از قرآن ارائه شده است، به خصوص  ترجمه

های معاصر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته  ترجمه

های قرآن را به است. بسیاری از پژوهشگران ترجمه

ای خاص نقد و  صورت کلی و بدون تکیه بر نظریه

اند. با این وجود برخی از پژوهشگران   بررسی کرده

ای خاص به بررسی ترجمه قرآن با تکیه بر نظریه

 باای اند. محمود ایمانی و همکاران در مقالهپرداخته

و اهمیت « فی»بررسی شبکه معنایی حرف »عنوان 

به بررسی « رآن از نظر معنا شناختیآن در ترجمه ق

 از منظر، در قرآن، «فی»اضافه   معانی حرف

پرداختند. محسن مبارکی و شناسی شناختی  معنی

بررسی دو ترجمه »عنوان با ای همکاران در مقاله

آربری و یوسف علی از قرآن کریم براساس نظریه 

کیفیت ترجمه آربری و یوسف  ،«تعادل واژگانی بیکر

گزینی واژگان فرهنگی و میزان معادل ۀاز جنبرا علی 

مورد ارزیابی قرار انتقال مفاهیم به زبان انگلیسی 

 ترجمه سورآبادی از قرآن ،اند. از سوی دیگرداده

فقط  .مورد نقد و تحلیل جدی قرار نگرفته است

عنوان  باای  ( در مقاله7450آباد )یوسف عالی عباس

به بیان  ،«آبادیهای تفسیر سور ها و ارزش ویژگی»

( 7483محمد مهیار ) وویژگی این تفسیر پرداخته 

ترجمه ابوبکر عتیق نیشابوری  القرآن الکریمکتاب 

)همراه با مقدّمه و تصحیحِ ترجمه و تعلیقات( را در 

ۀ در زمیناما  .ه استانتشارات کلیدر به چاپ رسانید

 ،آنچه که پژوهش حاضر در صدد تبیین آن است

جمه سورآبادی براساس دیدگاه یعنی بررسی تر

انجام نشده و هیچ تاکنون هیچ پژوهشی  ،جرجانی

های قرآن کریم براساس نظریه نظم یک از ترجمه

 اند.جرجانی مورد ارزیابی قرار گرفته
 

 سورآبادیترجمه 

 تفسیر التفاسیرترجمه و تفسیر سورآبادی معروف به 

هجری در زمان آلب ارسالن  310در حدود سال 

وقی به همت ابوبکر عتیق بن محمد هروی سلج

نیشابوری، معروف به سورآبادی یا سوریانی، مفسر 

از  کرّامی در قرن پنجم به رشته تحریر درآمده است.

تاریخ تولد سورآبادی و جزئیات زندگی او اطالعی 

بسیار ع ( از مناب430: 7489در دست نیست. )مهیار 

کشف و  حمداهلل مستوفی تاریخ گزیدهاندک نظیر 

آید که وی معاصر حاجی خلیفه، چنین برمی الظنـون

وش تفسیر وی، ت. رآلب ارسالن سلجوقی بوده اس

-در درجه اوّل بـه روایـت سورآبادیروایی است. 

هـای ابـن عبـاس، عموی پیامبر )ص(، استناد کرده و 

امـام  مانند یاز افـراد دیگـر ابن عباس،عالوه بـر 

للّه بن مسعود، محمّد حنفیه، جعفـر صادق )ع(، عبدا

وهب منبـه، کلبـی، سَـدّی، انـس بـن مالک، اسحق 

)عالی عباس  .محمشاد و دیگران روایت کرده است

( نثر فارسی تفسیر سورآبادی و 766: 7450آباد، 

های فصیح و عالی نثر  ترجمۀ او از قرآن، از نمونه

فارسی و پر از لغات و اصطالحات فارسی دری است 

ورآبادی برای عبارات و ترکیبات قرآنی برگزیده که س

 (79/9817المعارف بزرگ اسالمی، ةمرکز دایر) .است

اللفظی است. ها جزء به جزء و تحتترجمه آیه

مفسّر در ذیل هریک از آیات، پس از ترجمه واژگان 
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و تفسیر آیه و ذکر معانی آنها بـه ذکـر اشـتقاق 

ته در مواقـع واژگـان، مباحث لغوی و نحوی پرداخ

هد استفاده کرده الزم از ابیـات عربـی بـه عنـوان شـا

های  ترجمه (766: 7450آباد، است. )عالی عباس

های متن محور به شمار  اللفظی از جمله ترجمهتحت

ین معنی که همگام بودن و وابستگی آنها ابه  .آیند می

گیرد؛  در باالترین درجه خود قرار می أبه متن مبد

اللفظی ساختارهای نحوی، های تحت ترجمه چرا که

را به طور کامل وارد زبان  أصرفی و لغوی متن مبد

 (730: 7454کنند. )ناصری و همکاران،  مقصد می

دهند و معناى لغوى  این گروه متن را محور قرار مى

واژگان و جمالت را به خوانندگان اثر خویش انتقال 

و در متونی مقدس این ترجمه در متون غیر. دهند مى

شود و ترجمه همراه  میمتن آورده که تنها ترجمه 

ای نامفهوم، گنگ و نارساست و  آید، ترجمه متن نمی

اند. ولی این نوع ترجمه در  آن را تقبیح کرده عموماً

متون مقدس و متونی که متن اصلی و ترجمه همراه 

نه تنها قبیح نیست بلکه مطلوب و  ،آید هم می

شود که متن اصلی  موجب می پسندیده است؛ زیرا

بدون مراجعه به کتب لغت تفهیم گردد و این نوع 

ترجمه به خصوص در ترجمه متون مقدس مثل 

زیرا  .حدیث و ادعیه و قرآن کریم بسیار کاربرد دارد

مقصود اصلی خواننده، خواندن متن است و از 

ترجمه تنها جهت فهم بیشتر و آگاهی از معنی 

کند. )معتمدی،  د استفاده میدان هایی که نمی واژه

7414 :19)  

ها، تفسیر به شیوه سؤال و جواب  بیشتر آیه در 

ها را  است، نیز اقوال گوناگون در باب شأن نزول آیه

آورده و در ابتـدای هـر سـوره فـضیلت آن سوره را 

ا . بذکر کرده است...« خبر است از مصطفی »با عنوان 

با عنایـت بـه  های خطی و نگاهی به فهرست نسخه

-های متعدد این تفسیر می هـا و تلخـیص استنـساخ

توان به اهمیت آن نزد اهـل علـم آن روزگـار پـی 

- 946مضاف بر ایـنکـه، شـیخ احمـد جـام ). بـرد

ق(، از بـزرگ تـرین عارفـان خراسان، به این  337

-تفسیر استناد کرده است، اهمیت آن بیشتر آشکار می

وهشگر امـروزی، تفـسیر سـورآبادی از شود. برای پژ

جهـات متعـدد دارای ارزش و اهمیت است. نخست 

و دوره  هجری قمری 9اینکه تفسیر، متعلق به سـده 

نثـر سـاده و روان فارسی است. از آنجا که متن 

ور تفـسیر قـرآن کـریم اسـت، مـصنف بـرای کمـذ

رعایت امانت و دقت در ادای معانی قرآنی، موظف 

زبان را  ،صورت سـاده و بدون تعقیدبه وده است که ب

 ۀبه کار گیرد. در عمل نیز موفق بوده است و خوانند

ای از لغات یا ترکیبات مهجور، کـه امـروزی، جز پاره

آن هـم معمـول آن روزگـار بـوده است و برخی از 

تواند از این تفسیر شریف  تعقیدهای لفظی، می

به اینکه شیوه تفسیر، بر پایه با توجه . مند گـردد بهره

های قرآن  هاست، بالغت آیهاللفظی آیهترجمه تحت

در ترجمه فارسی نیـز بـر جـای مانـده است. به 

ها از قبیـل فعـل، فاعـل،  عبارت دیگر تمام اجزای آیه

، دقیقاً در تأکیدمفعـول، ضـمیرها، حروف و ابزارهای 

فنـون  مرتبـه خـود ترجمـه شـده و بـسیاری از

بالغت از قبیـل مـسندالیه و احـواالت آن، مـسند، 

اسـنادها، حـصر، قـصر، تـشبیه، استعاره و... در 

البته ساختار  .شود ترجمه فارسی نیز مشاهده می

جمالت در  زبان فارسی با ساختار جمالت در زبان 

عربی متفاوت است و از آنجا که ترجمه قرآن در 

مترجمان اولیه  ،ی بوده استاللفظهای اولیه تحت دوره

به خاطر قداستی که برای آیات قرآن قائل بودند، در 
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کردند. از  ترجمه خود ساختار زبان عربی را حفظ می

بالغت تفسیر را باید در نثر سـاده، روان  ،سوی دیگر

نثـر سـاده  ،و بدون تکلف آن جست. به عبارت دیگر

از  و در عـین حـال رسـای عتیـق نیشابوری، خود

ولـی گـاه بعـضی  های بالغـی اسـت؛ ترین جنبه مهم

توان از فنـون بالغت مثل سجع، تشبیه، مجاز و.. را می

های شگرف  در نثر آن مشاهده کرد. یکی از توانایی

هـای زبـان فارسی  ی، اسـتفاده از توانمنـدیسورآباد

در این تفسیر قرآن  وی .برای القاء معانی قرآنی است

هـای زبـانی، بـه زبانی  از هر نوع کژتـابیرا به دور 

فصیح و ساده و همه کس فهم ترجمه و تفسیر کرده 

اسـت. بـدین جهـت از در افتادن در سنگالخ تعبیرها 

ها و مباحث پیچیده فلسفی و کالمی احتراز  و تأویل

جـسته، مگر در موارد خاص که آنها را به صورت 

در آن اقوال  نقل قول و بدون مداخله و اظهارنظـر

ها ساده اغلب با فعل مشخص،  کرده است. جمله ذکر

زبان تفسیر، زبان ساده و  .روان و بسیار شیواست

هـایی  شیوای خراسانی و مملـوّ از واژگـان و ترکیـب

است که بعضی از آنها منسوخ شده و بعضی دیگر 

آن معنی به  تحـول معنـایی یافتـه، امـروزه دیگر در

اسـت. ه ا مخصوص زبان محاوره شدرود ی کار نمی

در یـک کالم، ابوبکر عتیق نیشابوری، دانشمند کرّامی 

ترین  تـرین، کامل خراسان، زبـان فارسـی را بـه سـاده

ای از روحانیت و  و زیباترین صورت، همراه با هاله

ها  معنویت در خـدمت این تفسیر قرار داده و ظرفیت

رای کاربردهـای های زبان فارسـی را بـ و توانایی

ادبی و فصاحت و بالغت آن را به اثبات  -علمی 

 ( 761 -768: 7450)عالی عباس آباد،  ت.رسانده اس

 نظریه نظم

بررسی وحدت ساختار و ارزیابی اثر براساس محور 

نظم و بافتار کالم، اعتقاد به عدم انفصال میان شـکل 

و معنـی، وحدت اندیشه و خیال در آفرینش هنری، 

تفکیک میان بیان عادی و آراسته، از جمله عدم 

مباحثی است که عبدالقاهر جرجانی در نظریه نظم 

خود به آن اشاره کرده است. جرجانی معتقد است 

هر صورتی دارای معنای خاص خود است که با »

از  ،صورت و ساختی دیگر متفاوت است. بنابراین

قطع در به طور الفاظ  تأخردیدگاه جرجانی، تقدم و 

گذار است. از این گذشته در تأثیرمعنای کلی کالم 

بحث فصاحت و همچنین در بحث معنای کالم، این 

اند که اهمیت دارند  معناهای افزوده حاصل از ساخت

نه تک تک الفاظ به تنهایی. او برای اینکه مشخص 

توالی و کنار گذاشتن الفاظ  کند نظم یا ساخت صرفاً

ساخت یا نظام میان  ها نیست و نوعی رابطه، و واژه

( چنین 1: 7481)ساسانی،  .«آنها حاکم است

مقصود از نظم کلمات آن نیست که الفاظ » نویسد: می

، بلکه مقصود این است در گفتار دنبال هم قرار گیرند

که الفاظ در داللت به یکدیگر وابستگی داشته باشند 

کند، به یکدیگر  و معنا به صورتی که عقل حکم می

 (90: 7583)جرجانی،  .«دمربوط شون

نحوی یا کاربرد نحوی هر کلمه  ۀرعایت جنب

در داخل جمله الزم است. حتی اگر تغییر مکان 

کلمات در جمله یعنی تغییر کاربرد نحوی منجر به 

بدان »گوید:  تغییر معنا نشود. چنانچه عبدالقاهر می

گونه که نظم چیزی نیست جز اینکه کالمت را آن

کند، بیاوری، به قوانین و اصول  یعلم نحو اقتضا م

هایی را که براساس علم نحو  آن عمل کنی و روش

مشخص شده است، بشناسی، از آنها منحرف نشوی 

 رعایت ،و حدود و مرزهایی که برای تو تعیین شده

 .«کنی و هیچ یک از این حدود را نقض نکنی

هیچ معنایی را ، ( همچنین87: 7583جرجانی، )

اش به نظم بازگردد و  نادرستی و   تییابی که درس نمی
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تحت این عنوان داخل شود مگر اینکه معنایی از 

معانی نحو باشد، یعنی دلیل درست بودن آن کلمه 

این است که در محل مناسب خود به کار رفته باشد 

و دلیل نادرست بودن آن این است که برخالف نظم 

عمل شده باشد. یعنی کالم در جای مناسب خود به 

بینی که  ار نرفته باشد. به این ترتیب کالمی را نمیک

به نظم یا فساد نظم توصیف شود یا اینکه مزیت و 

مگر اینکه ریشه صحت نظم  ،فضیلت آن ذکر شود

یا فساد کالم و منبع فضیلت و مزیت را در معانی 

آن بیابی و ببینی که کالم وارد اصلی از  قواعدنحو و 

پیداست که  (87-82: )همان .«شده استاصول نحو 

نحو را رکنی برای پیوستن و بافت کلمات  جرجانی

سخن به شیوه  مزیتبرتری و  وقرار داده است 

زیبایی کلمات  ،. همچنینگردد صحیح نظم آنها برمی

با توجه به معنی و موقعیتی که در ساختار دارند، 

شود. )آل بویه لنگرودی و همکاران،  آشکار می

قواعد خشکی که به  ،ز نحومقصود او ا (77: 7485

کند،  اواخر کلمات و تعیین معرب و مبنی توجه می

نیست. بلکه نحو، نظمی است که معانی را کشف 

ای مطلوب برای آشکار کردن  کند و به الفاظ جنبه می

بخشد. جرجانی از رویکردهای  داللت و معنی می

کند. چنانچه ناقدان  خشک نحوی و زبانی انتقاد می

انی در اهتمام به لفظ )شکل( اغراق قبل از جرج

کردند و مزیت و فضیلت را  متعلق به لفظ  می

آنها بینم که جرجانی از  دانستند؛ به همین دلیل می می

کند.  گیرد و نظریه نظم را بیان می ایراد می

عبدالقاهر معتقد است مدار ( 257: 7583)العشماوی، 

-نظم بر پایه معانی نحو و براساس وجوه و صورت

هایی است که در آن معانی نحو در نظر گرفته 

کند که این وجوه و فروق  می تأکیدشود. وی  می

غایتی برای آنها وجود ندارد،  بسیار است و علت و

عالوه بر اینکه مزیت در خود معانی نحوی 

معانی نحو به صورت  ،باشد. به عبارت دیگر نمی

شوند بلکه  مطلق و به تنهایی موجب مزیت نمی

ت به دلیل معانی و اغراضی است که کالم به مزی

شود و نیز مزیت به جهت  خاطر آنها منظم می

موقعیت هر یک از معانی نحوی نسبت به دیگر و به 

کار بردن معانی نحوی به همراه بعضی دیگر 

جرجانی  ،( بنابراین18: 7583باشد. )جرجانی،  می

کند که گوینده در نظم کلمات به دنبال  می تأکید

آنها را براساس ترتیب معانی در نفس  و انی استمع

کند و این نظمی است که در آن موقعیت  مرتب می

شود.  کلمات در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته می

-بر این اساس نظم همان بافتن، ترکیب کردن، قالب

ریزی، ساختن بنا، تزیین و آراستن و مانند آن است 

ط اجزاء با یکدیگر و این موارد در نظر گرفتن ارتبا

کند حتی قرار دادن کلمات در جمله  را ایجاب می

ند که این کلمه در ک دارای علتی است که اقتضا می

همان جا باشد و اگر آن کلمه در جای دیگر گذاشته 

 ،( از سوی دیگر35 :شود، درست نیست. )همان

جرجانی در نظریه نظم خود به اصل انتخاب و 

-می تأکیدم ورزیده است و گزینش واژگان نیز اهتما

لیف و أبه خود کلمه و قبل از اینکه در تد کند بای

مرتب شود و قبل از ذهن  ترکیب داخل شود و در

اینکه کلمه به صورتی درآید که به واسطه آن کالم، 

امر، نهی، استخبار و تعجب شود یا در جمله معنایی 

 را افاده کند که راهی برای فایده رساندن به آن نیست

ای دیگر و بنای لفظی  ای به کلمه مگر با پیوستن کلمه

براساس لفظی دیگر، قبل از همه اینها باید به خود 

شود که لفظ . وی یادآور میکلمه نگریسته شود
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را به جهت نظم و  آن موقعیتزمانی فصیح است که 

حسن هماهنگی معنای آن با معانی الفاظ مجاور آن 

پیوندش با معانی  و برتری آن را از لحاظ انس و

الفاظ مجاور آن و برتری آن را از لحاظ انس و 

جرجانی، د. )پیوندش با اخوات آن در نظر بگیری

شود روشن می با این توضیحات کامالً( 33: 7583

روی  تأکیدکه جرجانی در نظریه نظم خود عالوه بر 

فصاحت کلمه به روابط همنشینی و جانشینی واژگان 

توان این نظریه می ، رورد. از ایننیز اهتمام خاصی دا

اللفظی های تحتای حتی ترجمهرا روی هر ترجمه

های ترجمه هم انطباق داد، چرا که یکی از چالش

انتخاب واژگان و یا به عبارتی دیگر انتخاب معادل و 

  ایجاد تعادل بین دو زبان است.

 

  تأخیرتقدیم و 

یکی از  شناسی و نیزای سبک پدیده تأخیرتقدیم و  

گشتاری است.  -مباحث اصلی نظریه دستور زایا

موضوعی بالغی و  تأخیرتقدیم و  ،عالوه بر این

باشد. علمای  یکی از موضوعات علم معانی می

اند  گشتاری توجه کرده -قدیم نیز به این پدیده زایا

و بسیاری از مباحثی را که جرجانی در کتابش 

رق زیادی بین اند اما ف مطرح کرده است، بیان کرده

و بررسی  تأخیربررسی جرجانی درباب تقدیم و 

علمای قبل از جرجانی وجود دارد؛ زیرا علمای 

پیش از جرجانی با دالیل بالغی و معناشناسی، 

را مورد بررسی قرار ندادند و  تأخیرمبحث تقدیم و 

فقط به موضوع توجه و اهتمام و احیانا تنبیه و 

: 2008حسین دزه یی،  جاراهللاکتفا کردند. ) تأکید

( چنانچه جرجانی به این سخن سیبویه در باب 97

بدان که ما کسی از علمای »که گفته:  تأخیرتقدیم و 

ای به  بالغت را نیافتیم که در باب تقدیم کلمه

اشاره  ،«موضوعی غیر از توجه و اهتمام تکیه کند

 :7584سیبویه،  ؛701: 7419جرجانی، کند. ) می

ه تکرار مبحث توجه و اهتمام فقط ب وی( 7/43

بلکه به اسرار داللی و معنایی این  ،بسنده نکرده

عبدالقاهر  تغییر زبانی نیز اشاره نموده است.

جرجانی معتقد است که ترتیب کلمات در ترکیب 

 تأکیدگیرد و بر این نکته  براساس معنا صورت می

کند که اگر نظم کلمات در جمله براساس معنا  می

هیچ ارزش داللی و معنایی  تأخیرم و نبود، تقدی

اگر فرض کنیم که از این الفاظی که همان » نداشت.

زبان هستند معنا و داللتشان را بگیریم هیچ یک از 

آنها ارزش و شایستگی مقدم شدن بر لفظی دیگر را 

نظم  دشود که در این الفاظ بای ند و تصور نمیشتندا

 ،نابراین( ب90: 7583جرجانی، ) .«و ترتیبی باشد

دارد؛ زیرا  تأثیرداللت در شکل و صورت ترکیب 

شود هنگامی که به  مقدم می تأخرگاهی لفظ م

ای از معنا اختصاص یابد یا به خاطر عنایت و  فایده

شود. جرجانی در  توجهی که به آن است مقدم می

در سیاق نفی، اثبات،  تأخیرمورد پدیده تقدیم و 

بین فاعل و  تأخیراستفهام، قصر و مسئله تقدیم و 

فعل ماضی و مضارع و بین مفعول و فعل مضارع 

سخن گفته و به بیان اسرار معنایی این پدیده 

همزه را مورد بررسی قرار  ثانویه پرداخته و معانی

داده است. در بحث ترجمه قرآن کریم نیز مترجم 

باید اطالع دقیقی از مسائل بالغت و فصاحت 

لطائف و ظرایف به طوری که از  ،داشته باشد

معانی، بیان و بدیع قرآن به نحو احسن استفاده 

نماید و بتواند این لطایف را با اسلوب زبان مقصد 

قرآن باید  ۀتطبیق داده و ترجمه نماید. در ترجم

قوانین و لطایف فصاحت و بالغت که در حد 

در نظر گرفته شود. از  ،اعجاز در قرآن وجود دارد
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ر جمله گاهی سبب تغییر در آنجا که تغییر در ساختا

 تأخیرلذا تقدیم و  ،شود مفهوم و معنای جمله می

 .«حساب شده در آیات باید مورد توجه قرار گیرد

  (13: 7414)معتمدی، 

در سیاق  تأخیربه بررسی تقدیم و  دامهدر ا

استفهام از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی و به بررسی 

 ترجمه سورآبادی بر اساس دیدگاه جرجانی

 پردازیم. می

 

استفهام از دیدگاه  در سیاق تأخیراللت تقدیم و د

 جرجانی

در سیاق استفهام عبدالقاهر  تأخیردر باب تقدیم و 

تقدیم فعل و تقدیم اسم و جرجانی ابتدا به تشریح 

های ثانویه پردازد و داللت می در استفهام اضیفعل م

دهد و پس از آن   استفهام را مورد بررسی قرار می

را  در استفهام ضارعقدیم فعل و تقدیم اسم و فعل مت

 کند. تبیین می

 

در  اضیتقدیم فعل و تقدیم اسم و فعل م. 5

 استفهام

جرجانی معتقد است که وضع کالم در استفهام بر 

در « أفعلت»گویی  این اساس است که وقتی می

حقیقت استفهام  با فعل آغاز شده و شک و تردید 

و غرض از استفهام این  در خود فعل وجود دارد

است که مخاطب  به وقوع فعل آگاهی یابد. اما 

در حقیقت استفهام   «أأنت فعلت»گویی  وقتی می

با اسم آغاز شده است و شک و تردید مخاطب در 

 ،این است که فاعل چه کسی است. بنابراین

کند در جمالتی که کالم با فعل  می تأکیدجرجانی 

ل و شک و تردید در از خود فع سؤالآغاز شده، 

مورد وقوع فعل است و در تمام این جمالت در 

مورد وجود یا عدم وجود فعل )وقوع یا عدم وقوع 

فعل( شک وجود دارد و ممکن است که فعل به 

. اما در باشدیا به وقوع نپیوسته  باشدوقوع پیوسته 

، استفهام با اسم «أأنت بنیت هذه الدار؟»جمله: 

 در مورد وقوع فعل مخاطب و شروع شده است

شکی ندارد و تنها در این شک دارد که فاعل  هیچ

 (777-772: 7583چه کسی بوده است. )جرجانی، 

فرق لطیف به بینیم که جرجانی به صورت دقیق  می

تفهامی بین تقدیم اسم و تقدیم فعل در جمالت اس

 کند. اشاره می

های تقدیم  نکره بر اسم و  جرجانی به تفاوت

کند و در این  در جمله استفهامی اشاره میآن  تأخیر

آیا  «أجاءك رجل »گویی:  وقتی می»گوید:  باره می

خواهی از مخاطب بپرسی که  مردی نزد تو آمد؟ می

آیا مردی از مردان به سوی او آمد یا نه؟ و اگر اسم 

در حقیقت تو  «أرجل جاءك»مقدم شود و بگویی 

است، در مورد جنس کسی که به نزد مخاطب آمده 

کنی. اینکه آیا مرد بوده است یا زن؟ و این می سؤال

دانی که فردی به نزد او آمده زمانی است که تو می

دانی که آن فرد مرد است یا زن. مثل اینکه  ما نمیا

خواهی خود فردی را که به نزدت آمده است،  می

)زید به  «م عمروأأزید جاءك »گویی:  بشناسی و می

( أجاءك رجلدر مثال اول ) .نزدت آمد یا عمرو؟(

تقدیم اسم جایز نیست، زیرا زمانی اسم مقدم 

در  سؤالشود و  سؤالشود که در مورد فاعل  می

مورد فاعل مربوط به عین و ذات فاعل یا جنس 

خواهی در  وقتی نمی چراکهفاعل است نه چیز دیگر؛ 
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کنی نباید اسم نکره  سؤالمورد ذات و جنس فاعل 

تو،  سؤالیرا در این حالت برای را مقدم بیاوری؛ ز

متعلقی وجود ندارد. از این جهت که بعد از جنس، 

ماند و نکره بر ذات چیزی جز عین و ذات باقی نمی

کند؛ به همین دلیل با نکره  و عین چیزی داللت نمی

شود. اگر بگویی: نمی سؤالدر مورد عین و ذات 

تو در مورد این  سؤال «أرجل طویل جاءك أم قصیر»

است که شخص آمده از جنس مردهای بلند قد است 

  یا از جنس مردان کوتاه قد. اما اگر نکره را به وسیله

کنت عرفته من قبلُ »جمله توصیف کنی و بگویی: 

آیا مردی که از قبل او  «أعطاك هذا أم رجلٌ لم تعرفه

شناختی به تو عطا کرد یا مردی که او را  را می

شخص عطاکننده است در مورد  سؤالشناختی؟  نمی

او را  مخاطبآیا از کسانی است که  و اینکه

شناخته یا شخصی که از قبل شناختی از او نداشته  می

 (732 )همان: .«است

 

 داللت ثانویه همزه.  2

همزه به  یعبدالقاهر جرجانی در کنار داللت استفهام

کند و داللت  های ثانویه همزه نیز اشاره می داللت

توبیخ را مورد بررسی قرار و تهکم تقریر و انکار، 

های معنایی  دهد و به صورت دقیق به بیان تفاوت می

های  ماضی، مضارع و  استفهام در کنار فعل ۀهمز

در  تأخیرتقدیم و  ۀپردازد و به مسئل مستقبل می

 ورزد. سیاق همزه اهتمام می

 

  داللت  تقریری )استفهام تقریری(. 5-2

کند براى اقرار آوردن  ت میای که بر تقریر دالل همزه

مخاطب به امری که  ثبوت یا نفی آن برای مخاطب 

: 2001آید. )ابن هشام انصاری،  محقق شده است، می

ای  کند حکم همزه می تأکید( جرجانی بر این مسئله 22

آید  می مخاطبکه برای تقریر یعنی به اقرار در آوردن 

وقتی  ،. به عبارت دیگرمانند حکم همزه استفهام است

منظور تو این است که  «أأنت فعلت ذاك»گویی:  می

را وادار کنی که اقرار و اعتراف کند که او  مخاطب

فاعل فعل بوده است. این مطلب را سخن خداوند 

سازد:  متعال که از زبان نمرود نقل کرده، آشکار می

 .(62، آیه ء)سوره انبیا «أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم»

تقدیم فاعل )أنت( و  جا( در این774: 7583رجانی، )

کند که فعل  فعل )فعلت( بر این مسئله داللت می تأخیر

واقع شده و شک و تردید در مورد فاعل است. در 

ها کار ابراهیم بوده یا نه و  مورد اینکه آیا شکستن بت

خواستند که حضرت ابراهیم )ع( خود  قوم نمرود می

او بوده است و عالوه  ها کار اقرار کند که شکستن بت

خواستند ابراهیم )ع( را به خاطر شکستن  می ،بر این

استفهام در این آیه شریفه بر  ،ها توبیخ کنند. بنابراین بت

 کند. تقریر و توبیخ داللت می

هذا بِآلِهَتِنا  قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ» ترجمه سورآبادی:

دى به گفتند اى تو کر :(62)انبیاء:  «یا إِبْراهِیمُ

 خدایگان ما این اى ابراهیم.

(: گفت بیک 64)انبیاء:  «قالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا»

 (4/7969 کرد این فعل این مهین ایشان. )سورآبادى، 

-تحت سورآبادی این آیه شریفه را به صورت

متن محور ترجمه کرده و سبک تقدیم و اللفظی و 

. چنانچه در زبان عربی را حفظ نموده است تأخیر

معادل جمله  دقیقاً «ای تو کردی»بینیم جمله  می

اما ترجمه این فعل بسیار  ،باشد می« أأنت فعلت»

. سورآبادی در ترجمه خود تالش اللفظی استتحت

 دنکرا حفظ  تأخیرتقدیم و  نظم و ترتیب زبانی کرده

اما آن نظمی که  ،دنو ساختار جمله عربی را بر هم نز
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. حتی است را رعایت نکرده استنظر عبدالقاهر مدّ

بینیم که  می «قالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هذا»در آیه بعدی 

همین سبک حفظ شده است. سورآبادی در ترجمه 

را  «فعله»استفاده نموده و عبارت  «بیک»از واژه  «بل»

به  «کبیرهم هذا»و عبارت   «کرد این فعل»به صورت 

. از ده استرکترجمه « این مهین ایشان»صورت 

مشخص است که سورآبادی  این آیه کامالً ۀترجم

داللت تقریری و توبیخی از این آیه را درک نموده 

است و ترجمه و تفسیر وی از این آیه با دیدگاه 

 مفهوم داللت تقریری و توبیخیعبدالقاهر در مورد 

شریفه زیر  ۀمفهوم آی ،آیه همخوانی دارد. در حقیقت

گرفتن از مخاطب و اثبات اینکه بر اقرار و اعتراف 

ها را شکسته است، داللت  ابراهیم )ع( خود بت

خود به این مسئله که  ۀسورآبادی در ترجم وکند  می

یعنی به معنای  مقصود اقرار گرفتن از فاعل است،

 اشاره نموده است.ثانویه استفهام 

 

 استفهام انکاری )انکار ابطالی(. 2-2

کند که جمله  نا داللت میام انکاری بر این معـاستفه

پیوندد و  وجه به وقوع نمیپس از همزه به هیچ

مدعی چنین کالمی، فردی دروغگوست. )ابن 

 ،ورد داللت انکاری همزهـ( در م20: 2001هشام، 

زه روش ـاب همـب در»گوید:  جرجانی چنین می

ز وجود دارد و آن این است که به وسیله ـدیگری نی

به وقوع پیوسته  صالًه فعل اـد کـکنن همزه انکار می

أَ فَأَصْفاکُمْ »د متعال: ـباشد. مانند این سخن خداون

إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ  ِئَكةٌِرَبُّكُمْ بِالْبَنِینَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَال

رجانی، ـ)ج .(30ه ـرا، آیـ)سوره أس «وْلًا عَظِیماًـقَ

7583 :773) 

: اى «بِالْبَنِینَ أَ فَأَصْفاکُمْ رَبُّكُمْ» ترجمه سورآبادی:

وَاتَّخَذَ مِنَ »برگزید شما را خداى شما به پسران 

و خود فراگرفت از فریشتگان دختران : «إِناثاً ِئَكةٌِالْمَال

: حقا که شما مشرکان «إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِیماً»

گویید بر خدا گفتارى بزرگ، )یعنى بهتان عظیم  مى

گفتند  ملیح است که مى گویید و این جواب بنى مى

( 2/7412 )تفسیر سورآبادى،  .(اللَّهبنات ئكةالمال)

 .این آیه نیز مقید به متن است ۀسورآبادی در ترجم

به معنای آیا ترجمه نموده در « ای»همزه را با لفظ 

معنای ثانویه  اللفظی خود تالش کردهترجمه تحت

هد و مفهوم استفهام انکاری را انتقال د استفهام یعنی

اصل تقدیم فعل در این نوع استفهام که بیانگر این 

رعایت کرده  را ،واقع نشده است است که فعل اصالً

بینیم که سور آبادی در ترجمه این  می ،بنابرایناست. 

آیه تالش کرده امانت در نقل مطالب و نظم و ترتیب 

زبانی را رعایت نماید و مطالب را بدون کم و زیاد 

خود  ۀوی در ترجم ،بارت دیگربیان کند. به ع

ساختار زبان عربی را حفظ کرده و براساس همین 

 ساختار زبان عربی، کلمات فارسی را آورده است.

أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِینَ »جرجانی آیه شریفه 

سوره صافات، ) «ما لَكُمْ کَیْفَ تَحْكُمُونَ أَ فَال تَذَکَّرُونَ

ان نمونه دیگری از استفهام را به عنو ،(794،793آیه 

این کالم »گوید:  کند و در این باره می انکاری ذکر می

در رد مشرکان و تکذیب گفتار آنها که منجر به 

: 7583)جرجانی،  .«باشد شود، میجهلی عظیم می

خواهد  شریفه می ۀ( خداوند متعال در این آی773

ادعای کافران را در مورد اینکه خداوند فرشتگان را 

ختران خدا قرار داده است، باطل کند و آن را د

 تکذیب و انکار کند.
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 :«أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِینَ»ترجمه سورآبادی: 

ما لَكُمْ کَیْفَ تَحْكُمُونَ » اى برگزید دختران را بر پسران.

: چه بودست شما را چگونه مى حکم «أَ فاَل تَذَکَّرُونَ

 -هید و خود را پسرانکه خداى را دختران خوا -کنید

 .(793-794اى درنیندیشید تا مى چه گویید. )صافات 

 ۀ( سورآبادی نیز در ترجم2773 /4 )تفسیر سورآبادى، 

خود مفهوم استفهام انکاری را انتقال داده و تالش 

و  کرده سر بالغی نهفته در استفهام را حفظ نماید

اصل تقدیم فعل در این نوع استفهام که بیانگر این 

از  .کندرعایت  را واقع نشده است است که فعل اصالً

حکم »در ترجمه خود در آوردن فعل  ،سوی دیگر

دست به ابداع و نوآوری ، «گویید کنید و چه می می

می حکم کنید و می »و آن را به صورت  زده است.

سورآبادی  ،از سوی دیگر آورده است.« گویید چه می

ها از زای آیهتالش نموده در ترجمه خود  تمام اج

 تأکیدحروف و ابزارهای  قبیل فعل، مفعول، ضمیرها،

در مرتبه خود ترجمه نماید و بسیاری از فنون  دقیقاً

بالغت از قبیل مسندالیه و احواالت آن مسند، اسنادها، 

فارسی  ۀحصر، قصر، تشبیه، استعاره و .. را در ترجم

این در حالی است که فنون  .خود رعایت نماید

در زبان عربی با فارسی تفاوت دارد و بالغت 

سورآبادی براساس قداستی که برای آیات قرآن قائل 

به  .است، نخواسته ساختار زبان عربی را بر هم بزند

بینیم که  همین دلیل در ترجمه این آیه شریفه می

ساختار جمله عربی حفظ شده است و کلمات در 

ده بر در زبان فارسی قاع اند. مرتبه خود ترجمه شده

آن است که مسندالیه و نهاد بر مسند و گزاره مقدم 

آورده شود چرا که ساخت و بافت زبان فارسی چنین 

(  اما در کالم 31: 7487کند. )علوی مقدم،  اقتضا می

منظوم فارسی به وسیله صنایع ادبی، وزن، قافیه و 

کند و  ردیف به راحتی جایگاه اجزای سخن تغییر می

ن واری از ابیات شعر خود را بدتواند بسی شاعر می

ترتیب عادی بسراید. ترتیب مسندالیه + وابسته فعل+ 

اما  ،سازی زبان فارسی استفعل شیوه رایج جمله

های آثار منثور و منظوم با  سازی گاهی در جمله

شویم که جای اجزای جمله  رو میهایی روبه نمونه

 شعر و تغییر جایگاه اجزای جمله در نثر وتغییر کرده 

میرباقری فرد و های زبانی است. ) یکی از قابلیت

 مثل این بیت از سعدی: (718: 7450همکاران، 

 خبر داری از خسروان عجم

 که کردند بر زیر دستان ستم؟                

 (95: 7452)سعدی،  

در این بیت ادوات استفهام حذف شده است و 

در فعل در ابتدای جمله آمده است. عالوه بر این 

 جمله پیرو نیز در ابتدا فعل آمده است.

در آثار منثور ادبی نیز این تغییر جایگاه به  

 اشکال مختلف شکل گرفته است: 

 .«یافتم امیر را در خرگاه تنها بر تخت نشسته»

 ( 746: 7423)بیهقی، 

 تو مر زرق را چون همی فقه خوانی

 چه مرد سخن های جذل و متینی

ناصرخسرو، ؛ 731: 7452نیکوبخت و همکاران، )

7483 :71) 

 ناقص محتاج را کمال که بخشد

 نیاز و ساکن و کامل جز گهر بی 

 (746 )همان: 

 

در این بیت نیز در ابتدا مفعول به آمده است و 

نیز موخر آمده است. این تقدیم  "که"ادات استفهام 

بسزایی  تأثیردر زیبایی و موسیقی شعر نیز  تأخیرو 

معنای ثانویه استفهام در این سه  دارد. عالوه بر این

 کند. بیت بر انکار داللت می
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گاهی همزه »گوید:  جرجانی در ادامه می

استفهام در موقعیتی است که مراد، انکار اصل فعل 

، گویی شود لفظ از محل خود خارج میاست سپس 

انکار در مورد فاعل است. مانند این سخن خداوند 

در (  95  یونس، آیه  ه)سور «قل اهلل أذن لكم»متعال: 

قُلْ »گردد:  شریفه برمی  به این آیه« أذن»عبارت اینجا 

  )سوره یونس، آیه «أَرَأَیْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ

( در این آیه شریفه 779: 7583جرجانی، ) .(95

اما ساختار  ،مقصود انکار اصل فعل )أذن( است

بیانگر این است که فاعل نیز  «للَّهُ أَذِنَ لَكُمْا»جمله 

شده  تأکیدمورد انکار قرار گرفته و بر این مسئله 

است که وقتی این اذن از سوی خدا صادر نشده 

کسی غیر از خدا قادر نیست دستور حالل و حرام را 

 صادر کند.

قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ » ترجمه سورآبادی:

محمد چه گویید آنچه فروآورد  بگو یا :«مِنْ رِزْقٍ

فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ »، خدا شما را از روزى و بداد شما را

: پس کردید شما از آن بعضى را حرام «حَراماً وَ حَاللًا

و بعضى را حالل حرام چون بحیرۀ و سائبۀ و وصیلۀ 

گفتید خالصۀ لذکورنا و  و حام و حالل آنکه مى

ها که ایشان مردار و خمر و زنا و جز آن شریعت

قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ »نهادند در تحلیل و تحریم.  مى

: بگو یا محمد اى خدا دستورى «عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

داده است و فرموده است شما را بدان یا بر خداى 

گویید.  بافید بل که بر خداى دروغ مى دروغ مى

 ( 2/7027 )تفسیر سورآبادى، 

رجمه این آیه به مفهوم استفهام سورآبادی در ت

و فرق بین تقدیم فعل و تقدیم انکاری توجه نموده 

نظر اسم را در حالی که فعل، فعل ماضی است، مدّ

در ترجمه  سورآبادی ،قرار داده است. از سوی دیگر

و ساختار  نظم زبانی اللفظی خود از این آیهتحت

ات یعنی ترتیب قرار گرفتن عناصر در عبار أزبان مبد

وی، این  .و عبارات در جمالت را رعایت کرده است

اللفظی ترجمه کرده در آیه شریفه را به صورت تحت

این آیه از ترجمه معنایی نیز  ۀعین حال در ترجم

-بل که بر خدای دروغ می»بهره جسته و عبارت 

را برای توضیح بیشتر مفهوم این آیه ذکر « گویید

از این اشاره  طور که پیشکرده است. البته همان

اللفظی کردیم سورآبادی در ابتدا به ترجمه تحت

 کند.پردازد و پس از آن آیات را تفسیر میآیات می

های دیگر به  جرجانی با آوردن شواهد و مثال

وقتی به »گوید:  پردازد و می تبیین این مسئله می

کند که فالنی چنین سخنی را گفته  مردی که ادعا می

دانید که آن شخص، این  ما میاست در حالی که ش

أهو قال ذاک بالحقیقۀ أم »گویی:  می ،سخن را نگفته

أنت تغلط؟ آیا واقعا او چنین سخنی را گفته یا اینکه 

کنی؟ در اینجا وضع کالم شما مانند  تو اشتباه می

دانید که آن سخن از زبان  وقتی است که شما می

توجه ای جاری شده و با این کار انکار را م گوینده

کنید و در اینجا نفی و ابطال آن سخن  فاعل می

شدیدتر است. نظیر آن، این سخن خداوند متعال 

 عَلَیْهِ اشْتَمَلَتْ أَمَّا الْأُنْثَیَیْنِ أَمِ حَرَّمَ آلذَّکَرَیْنِ قُلْ»است: 

در اینجا لفظ  .(734  انعام، آیه  سوره)« الْأُنْثَیَیْنِ أَرْحامُ

و مانند وقتی است که خود خارج شده  حلاز م

با آنکه مراد،  وتحریم در یکی از این امور ثابت شده 

مقصود از آیه،  اماانکار تحریم از اصل و اساس است 

باشد و نیز مقصود نفی  شناخت ماهیت حرام شده می

این مسئله است که آنچه که مشرکان آن را حرام ذکر 

کردند، از سوی خداوند متعال حرام شده باشد. 
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یک از این دو را حرام نکرده ی خداوند هیچ)یعن

است( و این بدان جهت است که وضع کالم بر این 

است که گویی آن تحریم واقع شده است. سپس به 

شود که ما را باخبر کنید که این  آنها گفته می

واقع شده در چه چیزی  ،کنید تحریمی که گمان می

در  است؟ آیا این تحریم در این است یا در آن و یا

امر سومی است؟ تا بطالن سخن آنها آشکار شود و 

. جایگاه افتراء آنها نسبت به خداوند ظاهر گردد

 (779: 7583)جرجانی، 

 أَمِ حَرَّمَ آلذَّکَرَیْنِ قُلْ»: ترجمه سورآبادی

 آن یا کرد حرام را نر دو آن محمد یا بگو: «الْأُنْثَیَیْنِ

 آنکه یا: «الْأُنْثَیَیْنِ أَرْحامُ هِعَلَیْ اشْتَمَلَتْ أَمَّا» را ماده دو

 که بز و میش ماده دو هاىزهدان آن بر بود درآمده

 (179 /7  سورآبادى، )تفسیر. بود زادهبهم دو

خود به اصل انکار توجه  ۀسورآبادی در ترجم

 ،از سوی دیگر .تحریم را انکار نموده است و کرده

حفظ را  أترجمه خود ساختار زبان مبد سورآبادی در

ریفه ش ۀاسلوب این آی ،کرده است. به عبارت دیگر

چه ادوات استفهام در حقیقت استفهامی است. اگر

اما با توجه به قرینه و سیاق،  ،حذف شده است

شود که این آیه بر استفهام داللت  خواننده متوجه می

خود این ساختار  ۀکند و سورآبادی نیز در ترجم می

این سورآبادی در را حفظ نموده است. عالوه بر 

ترجمه خود ترتیب و نظم زبانی کلمات را نیز حفظ 

 کرده است.

 : الْأُنْثَیَیْنِ أَمِ حَرَّمَ آلذَّکَرَیْنِ قُلْ

 دو آن یا کرد حرام را نر دو آن محمد یا بگو»

 .«را ماده

بینیم که ترتیب کلمات حفظ شده است.  می 

یعنی طبق ساختار عربی در ابتدا فعل سپس مفعول، 

فعل، حرف و پس از آن مفعول آمده است. به 

اساس ساختار زبان عربی ، ترجمه وی برعبارت دیگر

است در حالی که ساختار و قواعد دستوری زبان 

فارسی و نظم کالم در زبان فارسی برخالف زبان 

عربی است. با این وجود با توجه به اینکه ترجمه 

دگی با توجه به سا ،اللفظی استای تحت وی، ترجمه

و روان بودن آن، مترجم به خوبی توانسته است 

 معنای آیه را به مخاطب منتقل کند.

  

تقدیم فعل و تقدیم اسم و فعل مضارع در . 9-2

 استفهام

ر دفرق بین تقدیم فعل و تقدیم اسم به جرجانی 

فعل مضارع است، یا  حالزمان حالی که فعل، در 

و  «فعل؟أت»گویی:  وقتی می»گوید:  پردازد و می می

مطلب از دو حال بیرون نیست. یا  «أأنت تفعل؟»

مقصود شما زمان حال است و یا زمان آینده. اگر 

معنی جمله شبیه همان  ،مقصود تو زمان حال است

معنایی است که در باب ماضی به آن اشاره کردیم. 

معنای آن « أتفعل؟»گویی:  وقتی می ،به عبارت دیگر

طب را وادار کنی  به خواهی مخا این است که تو می

که او انجام داده، اعتراف و اقرار کند و مانند  کاری

 آیا داند که واقعاً کند که نمی کسی هستی که ایهام می

گویی:  اما وقتی می .آن فعل واقع شده است یا نه

خواهی  معنای آن این است که تو می« أأنت تفعل؟»

مخاطب را وادار کنی که اعتراف کند که او فاعل 

عل است و امر فعل در وجود او ظاهر و آشکار ف

است، به طوری که نیازی نیست که اعتراف کند که 

آینده « تفعل»فعل واقع شده است و اگر منظورت از 

ای  باشد، در صورتی که جمله را با فعل آغاز کرده

مقصودت این است که تو انکار را متوجه خود فعل 
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قوع کنی که آن فعل به و کنی و گمان می می

 .«پیوندد و یا شایسته نیست که به وقوع بپیوندد نمی

 (776: 7583)جرجانی، 

 «أَنُلْزِمُكُمُوها وَ أَنْتُمْ لَها کارِهُونَ» شریفه ۀمانند آی

آیا »مقصود آیه این است که  .(28  )سوره هود، آیه

خواهید شما را به اکراه به  در حالى که خود نمى

حقیقت را درنیافته و شما این « قبول آن واداریم؟

باشید )بیّنه بر شما پنهان بماند، یعنى راه راست یا 

بزنید، شما را به  سرحجّت واضح( و از قبول آن 

، تفسیر هدایت) .«!کنیم؟ پذیرش مجبور مى

( این انکار و تکذیبی 9/30سیدمحمدتقی مدرسی، 

است از جانب خداوند متعال برای کسی که فکر 

رش چیزی که از آن اکراه کند که که او به پذی می

 کند. دارد، مجبور می

ا ـا وَ أَنْتُمْ لَهـأَنُلْزِمُكُمُوه» ادی:ـورآبـه سـترجم

اوانیدن آن ـم یـم در توانیـا به ستـاى م :«ارِهُونَـک

دگانید. ـوار دارنـا آن را دشخـا را و شمـشم

ن ـه ایـورآبادی در ترجمـ( س2/7035  :ورآبادىـ)س

ار داده و در نظر قرار را مدّـه داللت انکـه شریفـآی

از  ه است.ـه فعل دانستـار را متوجـترجمه انک

ادی در ترجمه این آیه شریفه ـسورآب ،سوی دیگر

عربی را حفظ نموده  ۀنظم و ترتیب و ساختار جمل

را برای « به ستم»اما در ترجمه خود، عبارت 

در  ،ده است. عالوه بر اینکرتوضیح بیشتر اضافه 

ه خرج داده و از انتخاب واژگان ابتکار و نوآوری ب

استفاده کرده است. شاید « در توانیم یاوانیدن»واژه 

صرف این واژه به این صورت، ابداع سورآبادی 

بوده و شاید هم در آن دوره فعل به این صورت 

 شده است.  استعمال می

عبدالقاهر جرجانی برای تبیین این مسئله 

به  مثالً»گوید:  آورد و می های دیگری را می مثال

گویی:  شود، می دی که بر مرکب خطر سوار میمر

أتخرج فی هذا الوقت؟ أتذهب فی غیر الطریق؟ أتغرّر »

شوی؟ آیا به  آیا در چنین زمانی خارج می« ؟بنفسک

روی؟ آیا به خودت مغرور هستی؟ در  بیراهه می

متوجه فعل است. اما اگر  ،های فوق، انکار عبارت

یا  «أأنت تفعل»جمله را با اسم شروع کنی و بگویی: 

انکار را متوجه همان ضمیر  «أهو یفعل»بگویی: 

ای و از اینکه در موقعیتی باشی که آن  مذکور نموده

ن آکسی باشی که   فعل از آن سر زده باشد یا به مثابه

الصه . خای امتناع ورزیده ،فعل از او سر زده است

کند که تو شخصی را که  اینکه تقدیم اسم اقتضا می

گوید که  یا خودش می« دهد او انجام می»گفته شده 

انکار کنی و مقصودت این است « دهم من انجام می»

او کسی نیست که این کار را انجام بدهد »که بگویی: 

اما  .«دهد او هم این کار را انجام نمی و کسی مانند

این « أتفعل» اگر جمله را با فعل آغاز کنی و بگویی:

بینی که محال  نمی معنی و مقصود وجود ندارد. مگر

شخصی که  ی مثل است گمان کنی معنی در جمالت

أتخرج فی هذا الوقت؟ »گوید:  به دوست خود می

این باشد که  «أتمضی فی غیر الطریق؟ أتغرّر بنفسک؟

شخصی باشد   نزلهگوینده انکار کرده که طرف به م

دهد یا در موقعیت کسی باشد  که آن کار را انجام می

روشن  زند؛ زیرا کامالً ز او سر میکه این کارها ا

گیرند و  است که مردم، این معنی را در نظر نمی

حال و مقامی که این   دانند که این معنی شایسته می

کالم در آن به کار رفته است، نیست. )جرجانی، 

7583 :778-771) 
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گوید:  عبدالقاهر در تشریح استفهام انکاری می

استفهام را به  بدان که ما در نظیر این جمالت،»

ایم. اما مقصود اصلی این  استفهام انکاری تفسیر کرده

است که شنونده متنبّه و آگاه شود و به نفس خود 

مراجعه کند، خجالت بکشد و از انکار باز ایستد و از 

جواب دادن عاجز بماند. این بدان جهت است که او 

ادعای انجام کاری را کرده که قادر به انجام آن 

ر این صورت اگر بر ادعای خود پافشاری نیست. د

، چون «این کار را انجام بده»کند و به او گفته شود: 

شود یا بدان جهت  قادر به انجام آن نیست، رسوا می

است که او در فکر انجام کاری است که انجام دادن 

آن نیکو نیست. در این صورت هنگامی که به آن کار 

و به اشتباه خود پی  شود شود، متنبه میارجاع داده می

برد. یا به این دلیل است که او وجود کاری را که  می

مانند آن وجود ندارد، جایز دانسته است. پس اگر بر 

مورد سرزنش  جایز بودن آن اصرار بورزد، خودش را

به ما نشان بده »شود: قرار داده است و به او گفته می

که این کار در کجا و چگونه واقع شده و شاهدی 

برایمان بیاور که این کار در چه زمانی رخ داده 

 (775 -720)همان:  .«است

شود که  عبدالقاهر یادآور می ،از سوی دیگر

اگر جمله برای انکار بود و معنا از همان ابتدا در »

کالم وجود داشت، شایسته بود که کالم به صورتی 

گوید تا مورد انکار  نیاید که هیچ عاقلی آن را نمی

 «أتصعد إلی السماء؟»د. مانند این جمالت: واقع شو

أتستطیع أن تنقل »کنی؟،  آیا به آسمان صعود می

أإلی »جا کنی؟ و  ها را جابهتوانی کوه آیا می« ؟الجبال

آیا راه بازگشت به گذشته  «رَدِّ ما مضی سبیلٌ؟

 (720)همان: « هست؟

توانی کسی را  نمی»گوید:  جرجانی در ادامه می

به امری محال و به چیزی که کسی، آن وادار کنی که 

گوید و به موجودیت آن اعتقادی ندارد، اقرار  را نمی

به روشی که به او گفته  کند مگر به روش تمثیل  و

تو در ادعای خود مانند کسی هستی که »شود:  می

کند و در حرص و طمع  چنین امر محالی را ادعا می

ی، ورز خود نسبت به آن چیزی که به آن طمع می

مانند کسی هستی که به امر محال و ممتنع طمع 

نمونه این نوع کالم این سخن خداوند  ورزد. می

 «أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أو تهدي العمی»متعال است: 

( شنوا کردن از اموری نیست 30زخرف، آیه   سوره)

که کسی بتواند آن را ادعا کند تا این مسئله مورد 

در این آیه تشبیه و تمثیل  انکار واقع شود. معنی

کند  ه فردی که گمان میاست و مقصود این است ک

تواند آنها را شنوا  شنوند یا او می کافران( میکه آنها )

کند به منزله کسی قرار داده شود که معتقد است که 

کند.  کند و کوران را هدایت می او کران را شنوا می

نکه معنی و مقصود در تقدیم اسم و ای ،همچنین

این است که به پیامبر « أتسمع الصمَّ»نگفته است: 

آیا به صورت خاص به تو این »)ص( گفته شود: 

در  و« قدرت داده شده است که کران را شنوا کنی؟

ظن و پندار پیامبر )ص( این مسئله جا بگیرد که او 

تواند آنها را شنوا کند و مانند کسی است که  می

داده شده است که با آن کند که به او قدرتی  گمان می

 (727 :)همان تواند کران را شنوا بکند. قدرت می

اى تو  :«أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ»: ترجمه سورآبادی

اند  توانى یا محمد که دریاوانى کرّان را حق و گفته

معناه أ فأنت تسمع المتصاممین اى تو توانى یا 

 محمد که بشنوانى حق مر آن کسان را که خویشتن
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یا توانى که راه  :«أَوْ تَهْدِي الْعُمْیَ» .سازند کر را مى

 (3/2265  :)سورآبادى .نمایى کوردالن را

سورآبادی نیز در ترجمه خود این اصل را 

نظر قرار داده رعایت کرده و داللت انکاری را مدّ

این مسئله را که انکار متوجه  ،است. از سوی دیگر

 کرده است. خود رعایت ۀدر ترجمرا فاعل است 

سورآبادی در ترجمه این آیه شریفه در  ،این عالوه بر

در  انتخاب واژگان ابتکار به خرج داده است. مثالً

و در کرده استفاده « دریاوانی»از واژه  «تُسمع»ترجمه 

استفاده نموده « نماییراه»از واژه  «تهدي»ترجمه 

صورتگری زیبا و انتخاب واژگان در جمله و  .است

ی این واژگان با دیگر واژگان در جمله نشینهم

 موسیقی خاصی به ترجمه بخشیده است.

  

 تقدیم مفعول بر فعل مضارع . 1-2

در باب استفهام جرجانی به صورت دقیق تقدیم مفعول 

بر فعل مضارعی که واقع شده است و فعل مضارعی 

 دهد: را مورد بررسی قرار می ،که واقع نشده است

  

ل به بر مضارع در حالی که فعل تقدیم مفعو. 5-1-2

 .واقع نشده است

مانند تقدیم  نیزتقدیم مفعول طبق دیدگاه جرجانی، 

کند که  فاعل است. یعنی تقدیم اسم مفعول اقتضا می

انکار در طریق محال بودن و منع از اینکه مفعول به 

چیزی باشد که مانند آن فعل بر مفعول واقع  نزلهم

در حقیقت « ا ً تضرب؟أزید»شود. پس اگر بگویی: 

کسی باشد که مورد  ۀای که زید به مثاب انکار کرده

ضرب و شتم قرار بگیرد یا در موقعیتی باشد که 

ت کند و به خودش اجازه بدهد که به او أکسی جر

که کلمه  است تعدی کند و او را بزند؛ به همین دلیل

در این سخن خداوند متعال مقدم شده است: « غیر»

 :«الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فاطِرِ وَلِیًّا أَتَّخِذُ اللَّهِ یْرَغَ أَ قُلْ»

قُلْ » ( و نیز سخن خداوند متعال73 ۀانعام، آی  )سوره

اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ کُنْتُمْ  أَ رَأَیْتَكُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُ اللَّهِ أَ غَیْرَ

شریفه   ( در این آیه30انعام، آیه  سوره) «صادِقِینَ

دارای زیبایی، مزیت و فخامتی است که  «غیر»  مهکل

قل أأتخذ غیر »شد:  شد و گفته می اگر مؤخر ذکر می

این فخامت و زیبایی را  «أتدعون غیراهلل»و  «اهلل ولیّا

این معنا افاده شده « غیر»  زیرا با تقدیم کلمه ؛نداشت

این است که به عنوان   آیا غیر خدا به منزله»است که 

شد:  رست قرار گرفته شود؟ اگر گفته میولی و سرپ

 کالم هیچ یک از این معانی را« أأتخذ غیر اهلل ولیّا»

رساند؛ زیرا در این صورت انکار فقط متوجه  نمی

. «شد فعل بود و معنای دیگری به آن اضافه نمی

 (727 -722: 7583)جرجانی، 

 فاطِرِ اوَلِیًّ أَتَّخِذُ اللَّهِ غَیْرَ أَ قُلْ»: ترجمه سورآبادی

 خداى جزه ب اى محمد یا بگو: «الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ

 هاآسمان کننده هست معبودى و دوستى گیرم فرا را

 ( 630 /7: )سورآبادی .است او زمین و

زبان بسیار ساده و روان است و سورآبادی در 

ترجمه این آیه نیز مفهوم استفهام انکاری را درک 

را  «غیر»تقدیم کلمه  اما جایگاه بالغی ،کرده است

نظر قرار نداده است. در اینجا با تقدیم کلمه مدّ

شایسته است  آیا این معنی افاده شده است که «غیر»

غیر خدا به عنوان ولی و سرپرست قرار گرفته  که

و سورآبادی براساس سبک ترجمه خود که  شود؟
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اللفظی است به این مسئله توجه همان ترجمه تحت

این آیه شریف انکار متوجه مفعول  کرده است که در

  است به همین دلیل در ابتدا مفعول را آورده است. 

: (30 ،انعام) «قُلْ أَرَأَیْتَكُمْ إِنْ أَتاکُمْ عَذابُ اللَّهِ»

اى چه بینید و چه  -بگو یا محمد اى دیدید شما

گویید، این کم در این موضع تأکید خطاب فایده 

اى چون درد و گر به شما آید عذاب خد -دهد

أَوْ أَتَتْكُمُ »بیمارى و زیان و بال و غمان و اندهان 

أَ غَیْرَ اللَّهِ »یا به شما آید قیامت نزدیک  :«السَّاعَةُ

: اى جز خداى را خوانید «تَدْعُونَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ

وابردن آن عذاب را بگویید و پاسخ کنید گر هستید 

 (7/696 : )سورآبادىگویید.  گویان در آنچه مىراست

سورآبادی در ترجمه این آیه نیز استفهام 

نظر در استفهام را مدّ تأخیرانکاری و مسئله تقدیم و 

قرار داده است. در این آیه شریفه تقدیم مفعول 

کند که انکار در طریق محال بودن و  اقتضا می «غیر»

چیزی باشد که مانند آن   منع از اینکه مفعول به مثابه

فعل بر مفعول واقع شود و سورآبادی به این اصل 

توجه نموده و با توجه به متن، سیاق، لحن و آهنگ 

مایه استفهام انکاری توان به درون خواندن ترجمه می

سورآبادی در  ،ی دیگراز سو در این آیه پی برد.

تر شدن مفهوم آیه ترجمه این آیه شریفه برای روشن

است. یکی  ه کردهکلماتی را به متن ترجمه اضاف

های ترجمه این آیه شریفه کاربرد دیگر از ویژگی

-کلمات مترادف و استفاده از حرف عطف واو می

گر به شما آید عذاب خداى چون درد و باشد )

( استعمال و غمان و اندهانبیمارى و زیان و بال 

به جای غم و اندوه « غمان و اندهان»کلماتی چون 

نیز به زیبایی متن افزوده است. گرچه سورآبادی این 

 عبارت را در تفسیر عذاب ذکر نموده است. 

این حکم در این سخن خداوند  ،همچنین 

اً لَفِی ضَاللٍ وَ فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذ»متعال 

کند؛ زیرا آنها  ( صدق می23  قمر، آیه  )سوره «سُعُرٍ

کفرشان را بر این مبنا قرار دادند که بشری که مانند 

آنهاست در مقامی نیست که مورد تبعیت و اطاعت 

قرار بگیرد و دستورات او به اجرا درآید و اینکه 

گوید که او از جانب خداوند متعال مبعوث شده  می

مور به اطاعت از او هستند، مورد أآنها هم مو 

 (722: 7583قرار بگیرد. )جرجانی،  تأییدتصدیق و 

فَقالُوا أَ بَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا »: ترجمه سورآبادی

تنه : گفتند اى ما آدمى را از ما یک«ٍإِذاً لَفِی ضاَللٍ وَ سُعُر

نگاه در گمراهى و درستى که ما آه روى کنیم او را بپس

 ( 3/2389  :)تفسیر سورآبادى. دیوانگى باشیم

خود استفهام انکاری و  ۀسورآبادی در ترجم

در استفهام را رعایت کرده  تأخیرمسئله تقدیم و 

است. در این آیه شریفه تقدیم مفعول )بشرا(  اقتضا 

کند که انکار در طریق محال بودن و منع از اینکه  می

چیزی باشد که مانند آن فعل بر   مفعول به مثابه

مفعول واقع شود و سورآبادی به این اصل توجه 

که در این آیه شریفه انکار متوجه مفعول نموده 

با این وجود خواننده فارسی زبان ممکن است  .است

شده نتواند داللت استفهام انکاری از این ترجمه ارائه

را درک نماید، مگر اینکه نسبت به داللت ثانویه 

همزه استفهام آشنایی داشته باشد و با دقت بافت 

زبانی متن فارسی و عربی را مورد بررسی قرار دهد. 

ای با توجه به اینکه سورآبادی ترجمه ،عالوه بر این

ساختار جمله عربی را بر  ،دهداللفظی ارائه میتحت

هم نزده و به اصل تقدیم مفعول به توجه نموده 

ای »صورت  را به «اأبشرا من»است. یعنی جمله 

 ترجمه کرده است. « )یعنی آیا( ما آدمی را
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در حالی که فعل واقع مفعول  معنای تقدیم. 2-1-2

 .شده است

برای فعلی باشد که به « یفعل» اینکه نوع دوم یعنی

کند که  وقوع پیوسته باشد. در اینجا تقدیم اسم اقتضا می

حکمش شبیه آنچه که در باب ماضی گفتیم، باشد. 

خواهد طرف اقرار کند به اینکه او فاعل است  یعنی می

یا انکار کند که او فاعل آن فعل است. مثال اول: به 

أأنت تجئ إلی »گویی:  کند، می مردی که ظلم و ستم می

آیی و  آیا تو به سراغ ضعیف می «الضعیف فتغصب ماله؟

أأنت تزعُم أن األمر کیت و »کنی؟،  مالش را غصب می

کنی که این مسئله، چنین و چنان  ان میآیا گم «کیت؟

است؟ و بر همین اساس است سخن خداوند متعال 

یونس،   )سوره «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ»

 (724-723: 7583)جرجانی،  .(55  آیه

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى »: ترجمه سورآبادی

: اى تو توانى یا محمد که به جبر و «نَیَكُونُوا مُؤْمِنِی

دشخوارى بر آن دارى مردمان را تا باشند گرویدگان، 

  (2/7046 : )سور آبادى

نظم  تالش کرده ترجمه خود سورآبادی در

یعنی ترتیب قرار گرفتن عناصر در عبارات و  ،زبانی

و مفهوم استفهام  عبارات در جمالت را رعایت کند

به این اصل که انکار متوجه انکاری را بیان کند و 

 .فاعل است توجه نماید

زخرف،  ۀ)سور «أ هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ»

 (724: 7583)جرجانی،  .(42 ۀآی

: اى ایشان «أ هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّکَ»

بخش کنند رحمت خداى ترا، یعنى نبوّت و  مى

ن آیه در ای (3/2261 : آبادى)تفسیر سور .رسالت ترا

شریفه نیز سورآبادی، مفهوم استفهام انکاری را بیان 

نظم زبانی یعنی ترتیب قرار گرفتن عناصر نموده و 

 ،ده است. به عبارت دیگرکررا رعایت  در عبارات

سورآبادی ساختار زبان عربی را حفظ کرده و 

 ساختار زبان مقصد را در نظر نگرفته است. 
 

 گیری یجهتنبحث و 

اوج فصاحت و بالغت است و طبق  قرآن کریم در

دیدگاه عبدالقاهر جرجانی اعجاز قرآن به نظم و تناسبی 

گردد. بدیهی است انتقال  که بین آیات وجود دارد، برمی

های قرآن در قالب ترجمه به  تمام ابعاد بالغی و زیبایی

زبانی دیگر بسیار دشوار است و هیچ مترجمی 

ی ها زیبایی ونظم موجود در آیات قرآن  تواند نمی

را به صورت کامل  زبانی قرآن و تمام مفاهیم قرآن

وجه قابل قیاس با انتقال دهد؛ زیرا کالم الهی به هیچ

کالم بشر نیست و هرگر بشر قدرت آوردن آن را 

تواند به درک بهتر  ندارد. مترجم قرآن کریم فقط می

معانی نهفته در در حد توان کالم خدا کمک کند و 

با  ن انتقال دهد.امعارف الهی را به مخاطب قرآن کریم و

-تحت ۀاز نوع ترجمسورآبادی ۀ توجه به اینکه ترجم

ساختار زبان  در ترجمه این آیات شریفه ،اللفظی است

رسد سورآبادی و  به نظر می را رعایت کرده و أمبد

های نخستین به  بسیاری از مترجمانی که در دوره

 ،اند قرآن نمودهاللفظی اقدام به ترجمه صورت تحت

و ند اقداست خاصی برای آیات قرآن قائل بوده

براساس همین قداست ساختار زبان عربی را رعایت 

اند و سورآبادی براساس همین سبک ترجمه  کرده

توجه کرده  تأخیربه مقوله تقدیم و اللفظی خود تحت

به صورت دقیق  ت، بدون اینکه در ترجمه خوداس

به  نظر قرار دهد.را مدّ أخیرتبالغی تقدیم و  جایگاه

اللفظی خود در طور کلی سورآبادی در ترجمه تحت
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این آیات شریفه، امانت در ترجمه و نظم و ترتیب 

وی براساس  ۀاما ترجم ،زبانی را رعایت کرده است

ساختار زبان عربی است در حالی که ساختار و قواعد 

دستوری زبان فارسی و نظم کالم در زبان فارسی 

و نیز  اما در کالم منظوم .ف زبان عربی استبرخال

فارسی به وسیله صنایع ادبی، وزن، قافیه و ردیف  منثور

کند و شاعر  به راحتی جایگاه اجزای سخن تغییر می

ن ترتیب وتواند بسیاری از ابیات شعر خود را بد می

اللفظی با وجود اینکه در ترجمه تحت .عادی بسراید

شود که  ن مقصد باعث میحفظ امانت در ساختار زبا

گاهی معنا و مضمون اصلی کالم مبدأ به مخاطب منتقل 

اما سورآبادی تا حدودی در انتقال مفاهیم و  ،نشود

معانی آیات مذکور موفق بوده و توانسته معانی ثانویه 

جرجانی توجه  ،استفهام را انتقال دهد. از سوی دیگر

در این  .داردگرینی ای به اصل انتخاب واژه یا واژه ویژه

خود  ۀمورد نیز سورآبادی تالش کرده است در ترجم

ترین معادل را انتخاب کند. با وجود اینکه در  دقیق

ترجمه تحتاللفظی گاهی یک معادل به خصوص در 

تواند مقصود اصلی آیه را برساند اما  ترجمه قرآن نمی

سورآبادی با آوردن توضیح مختصر در پرانتز تالش 

سورآبادی  ،را برقرار کند. از سوی دیگر کرده این تعادل

در کنار ترجمه آیات به تفسیر آیات نیز پرداخته و 

همین مسئله باعث اهمیت کتاب وی شده است. 

بالغت تفسیر را باید در نثر سـاده، روان و بدون تکلف 

نثـر سـاده و در عـین  ،آن جست. به عبارت دیگر

ترین  حـال رسـای عتیـق نیشابوری، خود از مهم

ولـی گـاه بعـضی از فنـون  های بالغـی اسـت؛ جنبه

توان در نثر بالغت مثل سجع، تشبیه، مجاز و ..  را می

با توجه به اینکه شیوه تفسیر، بر پایه . آن مشاهده کرد

های قرآن  هاست، بالغت آیهاللفظی آیهتـرجمه تحت

در ترجمه فارسـی نیـز بـر جـای مانـده است. به 

ها از قبیـل فعـل، فاعـل،  تمام اجزای آیه ،گرعبارت دی

، دقیقاً در تأکیدمفعـول، ضـمیرها، حروف و ابزارهای 

مرتبـه خـود ترجمـه شـده و بـسیاری از فنـون بالغت 

از قبیـل مـسندالیه و احـواالت آن، مـسند، اسـنادها، 

حـصر، قـصر، تـشبیه، استعاره و... در ترجمه فارسی 

البته ساختار جمالت در زبان  .شود نیز مشاهده می

فارسی با ساختار جمالت در زبان عربی متفاوت است. 

سورآبادی درصدد این بوده است که  ،به عبارت دیگر

در ترجمه خود نظم زبانی یعنی ترتیب قرار گرفتن 

را  أزبان مبد عناصر در عبارات و عبارات در جمالت

ت . وی در ترجمه خود تالش کرده اسرعایت کند

را رعایت  أنکات صرفی، نحوی و بالغی زبان مبد

معنى، ساختار و تأثیر، بین  نماید و در سه سطح

با توجه  د؛کنبرابرى برقرار  تعادل و هاى دو زبان سازه

تا حدودی  ،اللفظی استبه اینکه ترجمه وی تحت

توانسته است ترکیب و ساختار آیات را بر هم نزند و 

و در زمینه معنای بالغی  نظم زبانی را رعایت نماید

استفهام، معانی ثانویه استفهام را بیان نموده است. اما از 

موجود در متن قرآن است؛  تأثیرفاقد آن  تأثیرجهت 

وجه به هیچ تأثیرچرا که متن ترجمه شده قرآن از حیث 

هدف  ،قابل قیاس با کالم وحی نیست. از سوی دیگر

بیان اعجاز قرآن عبدالقاهر جرجانی از نظریه نظم خود 

اما این شیوه ترجمه در بیان اعجاز قرآن نارساست؛  ،بود

های بیانی قرآن و رعایت انسجام و  یژگیو زیرا انتقال

نظم و تناسب بین آیات امری دشوار است و ترجمه 

 ها باشد.  تواند گویای این ویژگی نمی
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