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  چكيده

وجود دارد كه البته رعايت اين اصل گاهي واجب و »اصلي« ،واژگان جملهدر هر زباني براي ترتيب 
د كه در مواردي ممتنع و در مواردي نيز جائز است. جواز در امر تقديم و تاخير بستگي به بافت متن دار

ورزد و اوج اين هنر را در قرآن در متن خويش بدان مبادرت مي ،شنويسنده بسته به توان و هنر
اند؛ اما در هر بافتي كه قرار هايي با همان واژگان چند بار تكرارشدهكنيم .در قرآن آيهمشاهده مي

  ترتيب و ساختار آنها متفاوت گشته و  باعث اختالف معنا  شده است. ،اندگرفته
تحليلي به بررسي اين پديده بپردازد. هدف از انجام اين -نوشتار حاضر سعي كرده با روش توصيفي

زيباشناسانه اين اسلوب و ظرافتهاي آن مي باشد. اين بررسي نشان داد كه زيبايي اين پژوهش بررسي 
ي هرمتن ادبي هنر در پرتو نظريه سياق يا نظم واژگان قابل فهم  بوده و در پرتو همين نظريه، ترجمه

ي مناسب توان با يافتن معادلبه ويژه قرآن كه داراي نظم فرا بشريست مشكل است؛ اما با اين وجود مي
هاي مورد بررسي  هر چند در  ترجمه ؛در زبان مقصد به ترجمه برخي از تقديم و تأخيرها مبادرت ورزيد

  اند.غالب تقديم و تأخيرها مغفول مانده

  قرآن، تقديم و تأخير، سياق، نظم، ترجمه:هاكليدواژه
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  مقدمه
از عمده دو ركن اساسي شود: عمده و فضله، منظور در زبان عربي از دو بخش تشكيل مي ،جمله

جمله يعني مسند و مسند اليه مي باشد كه اگر جمله فعليه باشد فعل مسند و فاعل مسنداليه است و 
باشد. منظور از فضلة آن است كه جمله بدون آن، اگر جمله اسميه باشد: مبتدا مسنداليه و خبر مسند مي

  گردد.عنايي جمله افزون مياز جهت ساختاري و نحوي درست است؛ اما با آمدن آن بار م
وجود دارد كه هرگاه واژگان طبق » اصلي«در هر زبان براي ترتيب قرار گرفتن واژگان در جمله 

شناسان به آن، زبان معيار يا عادي گويند اين اصل قرار گيرند نحويان مي گويند طبق اصل آمده و سبك
ي تقديم و  ر اين صورت وارد مقولهشود كه د)و گاهي اين ترتيب جابجا مي270: 1392(فتوحي، 

شود كه اين تأخير مي گردد، رعايت اصل واجب نيست بلكه برخي اوقات از اين اصل عدول مي
جايز بودن  -3ممتنع بودن عدول از اصل    -2واجب بودن عدول از اصل   -1عدول سه حالت دارد: 

ل بر مفعول مقدم باشد؛ ولي هرگاه گويند اصل بر اين است كه فاععدول از اصل، به عنوان مثال مي
فاعل اسم ظاهر و مفعول ضمير باشد عدول از اين اصل واجب است و هرگاه فاعل، ضمير و مفعول 
اسم ظاهر باشند رعايت اصل واجب بوده و عدول از آن ممتنع است و هرگاه هر دو اسم ظاهر باشند 

  رعايت كردن اصل و عدول از آن جائز است. 
بودن اين نيست كه رعايت اصل و عدول از آن هر دو يكسان هستند؛ بلكه بدين منظور از جائز 

شود و براساس بافتي ديگر از آن رعايت مي» اصل«معناست كه در يك بافت و بر اساس نيت متكلم 
گردد و رعايت نكردن آن از جهت ساختاري اشكالي ندارد؛ ولي از جهت معنايي جمله دچار  عدول مي
دو حالت نخست به اصل زباني وحالت سوم به بالغت و علم معاني برمي گردند، شود. كاستي مي

شناسد ولي كسي كه حالت سوم را رعايت نكند  كسي كه حالت اول و دوم را رعايت نكند زبان را نمي
از بالغت ضعيف تري برخوردار است، رعايت دو حالت نخست معنايي ندارد اما در رعايت حالت 

  ارد كه در موارد پيشين نيست.سوم ظرافتي وجود د
شايد چنين پنداشته شود كه تقديم و تأخير واژگان تنها يك جابجايي ساده ميان آنها است و هر 

اي با رعايت ضوابطي كه نحويان يا دانشمندان بالغت در كتابهاي خودشان در اين  متكلم يا نويسنده
و واژه اي ديگر را مؤخر كند و مترجم هم  با اي را مقدم تواند واژهاند، ميموضوع بدان اشاره كرده

آشنا شدن به همين ضوابط و قواعد تقديم و تأخير در زبان مقصد، براي تقديم و تأخيرهاي قرآني 
سازي كند؛ لذا اين مقاله در صدد است ضمن تبيين زيبايي تقديم و تاخير به تواند به راحتي  معادل مي

هاي قرآني در اين راستا بپردازد و به پرسشهاي ذيل پاسخ گويد: بررسي و مقايسه سه نمونه از ترجمه 



 ٣تقديم و تاخير و بازتاب آن در ترجمه قرآن

آيا مي توان تقديم و تاخير را در ترجمه قرآن انعكاس داد؟  -راز زيبايي تقديم و تاخير چيست؟ ب -أ
  اند؟مترجمان انتخاب شده دراين راستا چگونه عمل كرده - ج

ترجمه هاي كتاب هدايت بشر و  اهميت و ضرورت انجام چنين پژوهشهايي در تصحيح و تحسين
معجزه جاودان پيامبر صلوات اهللا عليه و آله، قرآن كريم است و همچنين نشان دادن زيباييها و معاني 

  پنهان در پسِ قواعد تقديم و تاخير مي باشد.

  ـ پيشينه1
ها نيز تقريباً تمام كتابهاي  بالغت به موضوع تقديم و تأخير پرداخته اند و همچنين برخي پژوهش 

  به طور اختصاصي اين موضوع را بررسي كرده اند كه عبارتند از:
  دالالت التقديم و التأخير في القرآن الكريم، اثر منير محمود المسيري. -1
اثر  داللة التقديم و التأخير في القرآن من الجزء السادس عشر إلي الجز الثالثين (در قالب پايان نامه)، - 2

  كبري جيريايي.
  البقرة اثر د. أحمد قاسم كسار چاپ شده در المجلةالعالمية لبحوث القرآن. قديم و التأخير في سورةالت - 3
اثر الترجمة في اسلوب التقديم و التأخير في القرآن الكريم (اللغة االنكليزية أنموذجاً) مجلة  -4

  التربية و العلم.
ه تقديم و تأخير در پرتو نظريه نظم ي حاضر وجود دارد اين است كه باما نكته نويي كه در مقاله

هاي فارسي قرآن عبدالقاهر يا نظريه بافت پرداخته است و دوم اين كه همين موضوع را در ترجمه
  بررسي كرده است. 

  سياق و تقديم و تأخير - 2
قابل فهم و درك است، نظريه  3ي سياق يا بافتزيبايي و ظرافت تقديم و تأخير در پرتو نظريه

معناي واژه، «گردد و طبق اين نظريه زبانشناس انگليسي برمي 4»ورث«هاي معاصر به بافت در پژوهش
كند معناي آن مشخص و وابسته به استعمال آن در متن بوده و با توجه به نقشي كه در كالم ايفا مي

اه واژگان هيچ حسن و قبحي يا برتري بر در اين ديدگ)«68: 1982ر.ك: مختار، »(گردد.تعيين مي
اي غريب و قبيح در يك به طور مطلق نه قبيح است نه نيكو گاهي واژه همديگر ندارند، يك واژه

) 961:  1985(طبل، » گردد و بالعكسموقعيت يا در اثر همنشيني با واژگان در يك بافت متني نيكو مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3-contextual 
4-Firith 
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 -1تني نيست بلكه بافت انواع مختلفي دارد كه عبارتند از: البته بايد اشاره كنيم كه بافت فقط بافت م
بافت موقعيتي كه در اين مقاله جاي بررسي  - 4بافت فرهنگي    - 3بافت اجتماعي   -2بافت متني   

  جداگانه آنها نيست. 
اين نظريه در ميان دانشمندان اسالمي در قالب پژوهشهاي اعجاز قرآني پيدا شد و گسترش يافت. 

مطرح كرد و منظور او، نظم » ي نظمنظريه«اي تحت عنوان پنجم عبدالقاهر جرجاني نظريهدر قرن 
عادي و معيار زبان نبود، زيرا هر زبان يك نظم پايه و معيار دارد كه در نحو به آن، اصل گويند. به 

  عنوان مثال زبان معيار در زبان فارسي و عربي به شرح ذيل است:
  فاعل+ مفعول+ فعل ←را نوشت  آموز تكاليفشفارسي: دانش

  فعل+ فاعل+ مفعول ←عربي: كتب التلميذ واجباته 
) 120: 1990(ضامن، » تعليقُ الكَلمِ بعضُها بِبعضٍ و جعلُ بعضها بِسببٍ من بعضٍ«منظور عبدالقاهر  

اند كه اگر  هاند و چنان به هم پيوستبوده، بدين معنا كه واژگان و عبارتهاي متن چنان به هم گره خورده
اي برخالف زبان معيار، مقدم يا مؤخر شده است در تمام متن تأثير گذار بوده و ظرافت و معنايي واژه

  در پس آن وجود دارد. 
نه در واژگان است و نه در معاني آنها و نه در حركات و «از نظر عبدالقاهر اعجاز زباني قرآن 

ها و وزن و آساني و هماهنگي حروف و نه در استعاره ها و نه سبكيسكنات آنها و نه هجاها و فاصله
) بلكه آنچه عربها را از آوردن مانند آن ناتوان 385تا: ها و نه در صرفة بودن آن است (جرجاني، بيواژه

ساخت همان نظم يا سياق و بافت آن بود و واژگان قرآن در سرتاسر آن چنان به هم پيوسته و به هم 
  توان به آن افزود يا كم يا جابجا كرد. چ نمياند كه هيگره خورده

ي   فرق قرآن با ساير متون ادبي اين است كه در نظم آن دقتي فرا بشري است و اين دقت در همه
گردد جايگاه ابعاد زباني آن ساري و جاري است و يكي از ابعادي كه اين دقت در آن متجلي مي

توان اي در آن جاي گرفته است كه به هيچ عنوان نميونهواژه قرآني به گ«واژگان است، بدين معنا كه 
  ).105: 1950(احمد بدوي، » جايش را عوض كرد يا آن را مقدم و مؤخر كرد ... 

باشد و جايگاه بااليي در بالغت سخن ترين مصداقهاي اين نظريه، ميتقديم و تاخير يكي از مهم
متني و چه سياق موقعيتي را در آن ناديده گرفت  توان نقش سياق چه سياقدارد و به هيچ عنوان نمي

- مقدم مي» اللعب«بر » اللهو«) به عنوان مثال اگر در قرآن گاهي واژه 1130م، ص  2000(عبداللطيف، 

شود و گاهي برعكس، به اين دليل است كه اين جابجايي مكاني تابع سياق يا بافت بوده و در هر يك، 
گيرند يكي بسته به بافت يا سياقي كه در آن قرار مي» سماء«و » ارض«معنايي خاص دارد يا واژگان 



 ٥تقديم و تاخير و بازتاب آن در ترجمه قرآن

بينيم كه چند بار با شود و واژه خارج از بافت هيچ تاثيري ندارد؛ از همين رو يك آيه را ميمقدم مي
همان واژگان تكرار شده است؛ اما در هر سياق كه قرار گرفته است ترتيب و ساختار آن متفاوت گشته 

  هايي از اين نوع را خواهيم ديد.اعث اختالف معنا نيز شده است كه در مباحث بعدي نمونهو همين امر ب
يك جابجايي ميان دو واژه نيست كه به راحتي رعايت آن  صرفاً بريم تقديم و تاخيرپس پي مي

ساير اي آسان باشد بلكه اين جابجايي وابسته به سرتاسر بافت و هماهنگ با براي هر متكلم و نويسنده
اي مقدم كند واژهگيرد گاهي بافت اقتضا ميظرافتهاي آن و در يك بافت موقعيتي خاص صورت مي

اي مشابه مؤخر شود و هر تقديم و تأخير در پس كند همان واژه در جملهشود و بافتي ديگر اقتضا مي
عنايي از بين آن ظرافتي است كه اگر واژگان به جاي اصلي خودشان برگردند اين لطافت و ظرافت م

  خواهد رفت. 

  بررسي تقديم و تاخير در بالغت قديم - 3
ي سياق و به تبع آن در تقديم و تأخير ديده تفاوتي كه ميان بالغت قديم و بالغت جديد در مقوله

ي شود اين است كه دانشمندان بالغت قديم سياق را مورد توجه قرار داده اند و بيشتر آنها نظريهمي
لب و عناويني مختلف از جمله نظم واژگان يا تأليف و... مطرح كرده اند؛ اما در بعد سياق را در قا

 اند.تطبيقي و كاربردي به سياق و بافت اهميت نداده اند و از چهارچوب تنگ و محدود جمله فراتر نرفته
د پاي اگر به مبحث تقديم و تأخير يا ساير مباحث در كتابهاي بالغي و تفسيري نظري افكنده شود ر

  توان بر آن داليلي بيان كرد:باشد كه البته ميسياق و بافت در آنها چندان پر رنگ نمي
كنند تا با گويي كه اقتضاي كتابهاي آموزشي مي باشد و نويسندگان تالش ميرعايت خالصه -1

  ايجاز و دوري از اطاله، از تعليل و توضيح دوري كنند.
-مند به راحتداشتند تا به فراگيران دانش مطالب را قاعده دانشمندان بالغت و مفسران تمايل -2

مندي آنها را بيش از پيش از ) و همين قاعده27-28:  2006ترين شيوه، ارائه دهند. (ناصح الخالدي، 
  سياق دور كرده است. 

ت و اند كه در اينجا فالن واژه به دليل اهتمام يا عنايدانشمندان قديم بالغت به همين بسنده كرده
اند و به همين دليل آن گونه كه  يا تخصيص مقدم گشته است و علت اهتمام يا تخصيص را بيان نكرده

  بايد و شايد زيبايي تقديم و تأخير متجلي نگشته است. 
هاي زباني از جمله تقديم كند و بسياري از پديدهتر نگاه ميي سياق گستردهبالغت جديد به مقوله
زبانشناس آلماني سياق را در چارچوبي  )Ullmann(كند. اولمانق توجيه ميو تأخير را با كمك سيا
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هاي قبل و بعد و حتي تمام ي واژگان و جملهسياق شايسته است كه همه«گيرد: گسترده در نظر مي
-ي عناصر مرتبط با مقام سخن را در بر ميمتن و كتاب را دربرگيرد همان طور كه فضا، شرايط و همه

  )32: 1985مان، اول».(گيرد 
كننده اين اسباب و تقديم و تأخير واژگان بر يكديگر داليل متعددي دارد كه سياق و مقام تعيين

خالصه كرد و آن جمله اين است كه تقديم به  باشد و اين داليل را مي توان در يك جملهداليل مي
دارد و  جه و مهم باشد مقدم ميدهد، هر آنچه براي متكلم مورد تودنبال عنايت و اهتمام متكلم رخ مي

تواند اي مياين عنايت و اهتمام از جهت واژگاني نيست بلكه برحسب سياق و مقتضاي حال، هر واژه
اي را مقدم يافتيم نبايد به اين سخن اكتفا كنيم كه براي اهتمام و عنايت مهم و مقدم باشد و هرگاه واژه

يد به بافت زباني و موقعيتي سخن توجه كرد و با تكيه بر فالن واژه بر ديگري مقدم شده است، بلكه با
اين بافت، دليل عنايت و اهتمام به واژه را بايد مشخص كرد، در اين صورت است كه زيبايي و هنر 

  شود.متكلم و ظرافتي را كه در تقديم لحاظ كرده است براي مخاطب روشن مي
- در نگاه سطحي و در چارچوب جمله نميشود كه در قرآن تقديم و تأخيرهاي بسياري ديده مي

اي به آيه وارد شود دست بردن در اين تقديم و تأخير خدشهتوان به زيبايي آن پي برد و احساس مي
توان اوج ظرافت و لطافت سازد اما تنها در صورت توجه به بافت وسيعي از متن است كه مينمي

  سازد. سيار مشكل ميقرآني را دريافت. امري كه رعايت آن را در ترجمه ب
وإِذْ ﴿)154(نساء:﴾ورفَعنَا فَوقَهم الطُّور بِميثَاقهِم﴿) 171(اعراف:  ﴾وإِذ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنَّه ظُلَّةٌ ﴿

الطُّور قَكُمنَا فَوفَعرو يثَاقَكُم63(بقره:﴾أَخَذْنَا م(  
بر » الجبل«ي اعراف دارند و فرق آنها در اين است كه در آيه ي فوق تقريباً واژگان يكسانيسه آيه

ي ديگر واژه الطور كه به معناي كوه مي باشد، مؤخر گشته است. در مقدم شده ولي در دو آيه» فوق«
شود كه ميان تقديم و تأخير دو يك نگاه سطحي و بدون در نظر گرفتن سياق دو آيه چنين برداشت مي

شويم كه ق چندان فرقي وجود ندارد؛ اما با بررسي سياق هر سه آيه متوجه ميي فوواژه در سه آيه
  قرآن چقدر در انتخاب جاي واژگان دقيق عمل كرده است. 

  با توجه به آيات قبل و بعد و سياق آنها به ظرافت و لطافت تقديم و تأخير پي  خواهيم برد:
 ﴾وظَنُّواْ أَنَّه واقع بِهِم﴿و ﴾َأَنَّه ظُلَّةٌ﴿گويد: ي اعراف خداوند متعال از حال كوه سخن ميدر سوره -1

ي گويد: در سورهي نساء و بقره از حال بني اسرائيل و صفات آنها سخن ميحال آن كه در دو سوره
ولَقَد  *كُنتُم منَ الْخَاسرِينَثُم تَولَّيتُم من بعد ذَلك فَلَوالَ فَضُْل اللَّه علَيكُم ورحمتُه لَ﴿بقره آمده است: 

)و اين چنين سخن 65-64( ﴾علمتُم الَّذينَ اعتَدواْ منكُم في السبت فَقُلْنَا لَهم كُونُواْ قرَدةً خَاسئينَ 



 ٧تقديم و تاخير و بازتاب آن در ترجمه قرآن

 ي بنيدرباره 162ي ي نساء نيز تا آيهيابد و هم چنين در سورهادامه مي 103ي ي آنها تا آيهدرباره
شود و ديگر اسرائيل قطع ميي بنيي اعراف سخن دربارهگويد در حالي كه در سورهاسرائيل سخن مي

-ي بنيي نساء و بقره سخن دربارهآيد و چون در سورهاسرائيل به ميان نمياسمي و يا ذكري از بني

اعراف چون ي كه مرتبط به آنهاست مقدم شود ولي در سوره» فوق«اسرائيل است مناسب است ظرف 
سازد تر ميمقدم شود. آنچه كه دليل باال را قوي» فوق«بر » الجبل«ي كوه است بهتر است سخن درباره

در مقايسه با » نتق«ي ، واژه»الطور«با » رفع«شود و استعمال مي» الجبل«با » نتق«اين است كه فعل 
ن دادن آن و پرتاب كردن است تر و شديدتر است، نتق يعني گرفتن و بركندن شيء و تكاقوي» رفع«

رفع «تر است و در غرابت، قدرت و تهديد بيش» نتق الجبل«اما رفع يعني باال بردن شيء؛ بنابراين در 
دهد كه تقديم ي اعراف نشان مي در سوره» نتق«چنين معنايي وجود ندارد و همين انتخاب » الطور

ي ديگر مناسب بودن تقديم فوق دو سوره در» رفع«ي اعراف مناسب است و انتخاب الجبل در سوره
  )40-40: 2009دهد. (ر.ك: سامرايي، را به ما نشان مي

نيز پي به ظرافت اين تقديم و تأخير خواهيم برد؛ جبل » الطور«و » الجبل«ي با بررسي دو واژه
) 102: 13؛ لسان العرب، ج 1998:330(كفوي، » براي استحكامات عريض و طويل زمين.«اسمي است 

  باشد.مي» طور«تر از شرط نشده است و جبل عظيم» طور«ي اين معنا براي واژه

  ترجمه تقديم و تأخير - 5
قرآن عالوه بر اين كه يك كتاب ديني است و محتوا و مضاميني ارزشمند را به مخاطب خودش 

كند ي بيان مياي ادبي و هنربخشد در كنار آن يك كتاب ادبي است و مضامين ديني خود را به گونهمي
تا در دل و جان مخاطبش نفوذ كند. قرآن برخالف بسياري از كتابهاي علمي كه به دنبال انتقال محتوا 
هستند و لفظ در آنها جايگاهي ندارد ضمن برخورداري از محتواي عالي، لفظ نيز در آن نقش مهمي را 

ترجمه بعد هنري آن از بين رفته و به سازد؛ زيرا در ي آن را دشوار ميكند و همين امر ترجمهايفا مي
  شود. يك كتاب محتوايي صرف تبديل مي

در شعر، ارزش كلمه تنها به اعتبار داللت بر معنا «گويد: خانلري در باب مشكل ترجمه شعر مي
ي نيست بلكه صورت ملفوظ آن نيز ارزش و اعتباري جداگانه دارد... شاعر الفاظ را برحسب سليقه

كند چنان كه از اين نظم و ترتيب آهنگي دالويز متناسب با آنچه در ذهن خود اوست خود مرتب مي
ي هنر شاعري در كند و همهحاصل شود اما اين صورت ملفوظ كلمه بر معناي خاصي نيز داللت مي

منطبق كردن معناي مقصود با موسيقي كالم است چنان كه حالت انفعالي خاصي كه مراد شاعر بوده 
شنونده نيز هرچه بيشتر و شديدتر حاصل شود. پس شعر، هنر انتخاب و تنظيم الفاظ  است در نفس
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) وي 79: 1385(جانزاده، ». ي معنوي آني صوري و ديگر جنبهي مختلف، يكي جنبهاست از دو جنبه
هاي ساده آن است كه گفته شود كار مترجم در ترجمه شعر منظور از ذكر اين نكته«گويد: در ادامه مي

قدر دشوار است. نقل معاني يك قطعه شعر از زباني به زبان ديگر نيمي از كار است. نيم ديگر، و چ
توان عيناً نيمه ي بسيار مشكل نقل صورت شعر يعني موسيقي الفاظ است اين موسيقي را ... هرگز نمي

ي لطائفي كه در از زباني به زبان ديگر نقل كرد (در موارد ديگر اگر مترجم) بخواهد شعري را با همه
بردارد به زبان ديگر منتقل كند ناگزير در زبان دوم قالبي بجويد كه اگر درست مطابق قالب شعر اصلي 

  )80نيست الاقل به آن بسيار نزديك باشد. (همان:
قرآن شعر نيست و نثر مسجع هم نيست؛ اما تأليف و انتخابي كه در سخن خانلري از آن ياد شد 

تر نيز اشاره شد دانشمندان بالغت و اعجاز طور كه پيشبرخوردار است؛ همانبه وجه أعلي از آن 
توان از توان بر آن افزود نه ميقرآن همگي بر اين باورند كه نظم و تأليف قرآني چنان است كه نه مي

دار توان در آن جابجايي ايجاد كرد و هرگونه دست بردن به واژگان قرآن، خدشهآن كاست و نه مي
آورد كه عبارتند از لفظ، ن بالغت آن است. خطابي زماني كه از لوازم كالم بليغ سخن به ميان ميساخت

ي معنا و معناي ايجاد كند لفظ در بردارنده كالم با اين سه عنصر جلوه پيدا مي«گويد: معنا و نظم مي
ن تأملي شود اين سه شده به لفظ و پيوند ميان لفظ و معنا كه ناظمي دارد بر مي گردد و چون در قرآ

توان يافت همچنان كه تر از واژگان قرآني نميتر، زيباتر و دلنشينرسند. فصيحعنصر به اوج مي
  )27، ص: 1956توان يافت. (خطابي، تر و زيباتر از نظم قرآن نميمناسب

پس شكي نيست كه نظم قرآني به طور كامل در ترجمه قابل انعكاس نيست همچنان كه موسيقي 
شود فقط بازتاب دهنده معناي ظاهري و هايي كه از قرآن ارائه ميباشد و ترجمهنيز قابل نقل نمي آن

هاي هنري آن از بين باشد و بسياري از لطافتهاي معنايي در ترجمه ناپديد شده و جنبهسطحي آن مي
د كه با ترجمه نظم قرآن و اسلوب آن تأثيري در جان شنونده مي گذار«گويد: رود. رشيد رضا ميمي

-ها و ريتمهاي حاصل از نظم قرآني از بين ميقابل انتقال نيست و در اثر ترجمه تأثير آوايي ، آهنگ

) اما با اين وجود در موارد ديگري غير از نظم و موسيقي مترجم 328، ص 9تا، ج(رشيد رضا، بي» رود.
تواند برخي لطائف و ظرائف مي دست شده باشداگر ظريف بين باشد و در علوم ادبي و زباني چيره

  قرآني از جمله تقديم و تأخير، معرفه و نكره و ... را با يافتن معادلهايي مناسب در زبان مقصد انتقال دهد.

  هابررسي نمونه -6
آن طور كه در مقدمه بيان شد در زبان عربي جمله از جهت ترتيب واژگاني اصلي دارد و رعايت نكردن 

  دهد:گيرد و شايان ذكر است عدول از اصل، در چارچوب زير رخ ميتقديم و تأخير قرار ميي اصل در مقوله



 ٩تقديم و تاخير و بازتاب آن در ترجمه قرآن

أ) جمله فعليه 
اصل
فعل+ فاعل 

عدول
  مبتدا+ فعل 

بـ) جمله اسميه 
اصل
مبتدا+ خبر  

عدول
  خبر+ مبتدا 

  يا اينكه جمله عالوه بر اركان داراي فضله نيز باشد:

جمله فعليه 
اصل

اعيل خمس، حال، تمييز و جارومجرور] ها[مففعل+ فاعل+ فضله 
عدول
 

  +فعل +فاعل]مفاعيل خمس، حال، تمييز و جارومجرور[فضله
  »راكباً دراجتَه القَي التِّلميذُ زميلَه في الشَّارعِ«يا » في الشَّارعِ القَي التِّلميذُ زميلَه راكباً دراجتَه«مانند: 

القَي التِّلميذُ زميلَه راكباً دراجتَه في «ها بر فاعل مانند: يا فضله هاج) تقديم و تأخير ميان فضله
  »القَي التِّلميذُ زميلَه في الشَّارعِ راكباً دراجتَه«يا » الشَّارعِ

د) جمله فعليه 
اصل
فعل+ فاعل+مفعول اول+ مفعول دوم 

عدول
  فعل+ فاعل+ مفعول دوم + مفعول اول 

  »كَسا محمد قَميصاً سالماً«يا » كَسا محمد سالماً قَميصاً«مانند: 
اند همانند: تعظيم هاي بالغي فراواني را ذكر كردهعلماي بالغت براي اين نوع از تقديم ها انگيزه

شأن و جايگاه كسي يا چيزي، تحقير، تبرك جستن به آنچه مقدم گرديده، به منظور تخصيص امري در 
  ديگر، مقدم كردن آنچه كه براي مخاطب حائز اهميت است به منظور تشويق به ادامة سخن و...امر 

البته تقديم وتاخير ديگري نيز در زبان وجود دارد كه به طور كلي از حيطة علم نحو خارج گشته و 
اي هاي مقدم شده و در جملاي در جملهپذيرد؛ به اين معنا كه كلمهبه سبب مقتضاي حال صورت مي
-شود به عنوان مثال، در كالم قرآن كريم گاه وصف مؤمنان مقدم ميديگر بنا بر جايگاه آن مؤخر مي

هاي بالغي فراواني وجود دارد شك انگيزهگردد و گاه وصف كافران و براي اين نوع از تقديم، بي
  ة بين چند مورد و...همانند: تعظيم، توجه به سير نزولي يا سير صعودي، تقديم بر اساس اهميت و مرتب

ها بر ي تقديم و تاخير فقط تقديم فضلهشود با توجه به گستردگي دامنهدر بحث ذيل تالش مي
ها بر عامل خود (بخشي از مورد ب و مورد ج) در آيات قرآني مورد بررسي قرار يكديگر يا فضله

رزيابي انتخاب شده گيرد در همين راستا سه ترجمه از سه سبك متفاوت ترجمه جهت مقايسه و ا
  اند آن را در ترجمه انعكاس دهند.است تا روشن شود مترجمان چه اندازه به اين فن توجه داشته و توانسته

ي ي آقاي انصاريان و ترجمهي آقاي معزي، ترجمههاي انتخاب شده عبارتند از: ترجمهترجمه
جمه آقاي معزي از نوع تحت اللفظي، باشند ترآقاي فوالدوند. هر ترجمه نماينده سبكي از ترجمه مي
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ي آقاي انصاريان از نوع تفسيري و آقاي فوالدوند از نوع امين هستند تا روشن شود كدام يك ترجمه
  تري دارند.از انواع ترجمه در بازتاب بالغت قرآن، از جمله تقديم و تاخير كارآيي بيش

  فاعل بر مفعول تقديم - 1- 6
  )124(بقره:﴾بِكَلمات  إِبرَاهيمرَبهوإِذ ابتَلَى ﴿الف: 
  )133(بقره:﴾يعقُوب الْموتأَم كُنتُم شُهداء إِذْ حضَرَ  ﴿ب: 

بقره سخن درباره حضرت ابراهيم عليه السالم مي باشد با توجه به محوريت  124ي در آيه
مالحظه مي شود كه در هر حضرت ابراهيم در بافت اين آيات مفعول به بر فاعل مقدم شده است و 

  ي ذيل همين تقدم رعايت شده است.سه ترجمه
  .ابراهيم راپروردگار اوو هنگامي كه بيازمود معزي: 

  .به اموري [دشوار و سخت] آزمايش كرد ابراهيم راپروردگارشو [ياد كنيد] هنگامي كه انصاريان: 
  .با كلماتى بيازمود ابراهيم راپروردگارشو چون فوالدوند: 
بقره ابوالسعود معتقد است كه هدف از تقديم يعقوب عليه السالم توجه و عنايت  133اما در آيه 

ووصى بِها إِبرَاهيم بنيه ويعقُوب يا بني إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم الدينَ ﴿به ايشان مي باشد زيرا بر اساس آيه 
أَنتُم موتُنَّ إَالَّ وونَ فَالَ تَمملمقصود از آيه بيان چگونگي وصيت يعقوب به فرزندانش است.(  ﴾132﴿س

) و با وجود آنكه اسم حضرت يعقوب عليه السالم در آيه قبل آمده اين 264،ص1تا، ج أبوالسعود، بي
ولي به خاطر عنايت و توجه به  "حضره"همراه ضمير آيد "حضر"امكان وجود داشت كه فعل 

الم نام ايشان دوباره ذكر گرديد و همين امر تأييد كننده هدف از تقديم آن بر حضرت يعقوب عليه الس
كلمه الموت مي باشد. به عبارت ديگر سياق آيه اقتضا مي كرد كه نام حضرت يعقوب دوباره تكرار 

  گردد و بر كلمه الموت كه فاعل است مقدم شود.
نكه اگر از مرگ گريزي نيست دوست از جهت ديگر انسان از بعد رواني مرگ را نمي پسندد يا اي

دارد مرگش به تأخير افتد. نظم قرآني نيز بر اساس همين ميل و گرايش دروني انسان كلمه الموت را 
  مؤخر آورده است.

  .يعقوب رامرگيا بوديد گواهان هنگامي كه رسيد معزي: 
سفارش كرد] هنگامي كه  به آيين شما يعقوبپسرانش را آيا شما [يهوديان كه ادعا مي كنيدانصاريان: 

  يعقوب را مرگ در رسيد [كنار بستر او] حاضر بوديد؟
  فرا رسيد، حاضر بوديد؟ يعقوب رامرگآيا وقتى كه فوالدوند: 
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مالحظه مي شود كه در هر سه ترجمه تقديم مفعول بر فاعل رعايت شده است هر چند در ساختار 
مترجمان بر خالف اصل و براي رعايت بافت كالم جمله فارسي بايد فاعل بر مفعول مقدم گردد ولي 

  اند. مفعول را بر فاعل مقدم كرده

  تقديم جار و مجرور بر عامل - 2- 6
 من قَرْيةٍأَهلَكْنَاهاوكَم ﴿)11(انبيا:﴾كَانَت ظَالمةً وأَنشَأْنَا بعدها قَوماآخَرِينَكَمقَصمنَامن قَرْيةٍ﴿الف: 

  )4(اعراف:﴾فَجاءها بأْسنَا بياتًا أَو هم قĤَئلُونَ 
  .كه بود ستمگر و پديد آورديم پس از آن قومي ديگر را در هم شكستيمشهري راو چه بسا معزي: 

، و پس از آنان قومي درهم شكستيمكه [اهلش] ستمكار بودند، شهرهايي و چه بسيار از انصاريان: 
  .ديگرپديد آورديم

و پس از آنها قومى  در هم شكستيم،] ستمكار بودند  مردمش]را كه  شهرهاو چه بسيار وند: فوالد
  .ديگر پديد آورديم

دو آيه فوق از جهت ساختاري شبيه يكديگر مي باشند با اين تفاوت كه در آيه نخست فعل بر جار 
و مجرور مقدم شده است و در آيه دوم جار و مجرور بر فعل مقدم شده است مقدم كردن فعل 

 در چينش واژگان قرآني معناي خشم شديد، نارضايتي، تهديد و ترساندن را به آيه مي افزايد "قصمنا"
به معناي شكستني است كه ديگر قابل اصالح و تعمير نيست و در اين آيه براي  "قصم"زيرا واژه 

  ) 41، 1956ريشه كن كردن و نابودي كامل استعاره گرفته شده است.( خطابي 
در ميان ترجمه ها تنها ترجمه نخست اين تقديم را رعايت كرده است اما در دو ترجمه ديگر اين 

شامل شهرها شده است در صورتي كه طبق  "بسياري"رعايت نشده است و معناي تقديم در ترجمه 
  بايد فعل در هم شكستن را در بر گيرد. "بسياري"معناي دقيق آيه 

  )4(اعراف:﴾فَجاءها بأْسنَا بياتًا أَو هم قĤَئلُونَ  من قَرْيةٍأَهلَكْنَاهاوكَم ﴿
  )4.( اعراف: پس بيامدش خشم ما شبانگاه يا به خواب نيمروز بودند نابودش ساختيمكه  شهري و بسامعزي: 

و عذاب ما در حالي  هالك كرديمكه اهلش را [به سبب گناهانشان] شهرهايي چه بسيار انصاريان: 
  )4( اعراف:  !!كه شب يا نيم روز در استراحت و آرامش بودند، به آنان رسيد

، و در حالى كه به خواب هالكت رسانيديم] آن را به  كه [مردمِشهرها چه بسيار فوالدوند: و 
  )4. ( اعراف: شبانگاهى رفته يا نيمروز غنوده بودند، عذاب ما به آنها رسيد

گوياي آن است كه اين  "قصمنا"به جاي  "اهلكنا"اما تأخير فعل در آيه دوم و به كار گرفتن واژه 
كه  "كم"غضب كمتري دارد. به عبارت ديگر معناي واژه آيه در مقايسه با آيه نخست معناي خشم و 
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تكثير است در آيه نخست، فعل را در بر مي گيرد و در آيه دوم شامل جار و مجرور مقدم بر فعل مي 
باشد. از آنجايي كه ساختار آيه با ساختار جمله فارسي نزديك است تقديم جار و مجرور بر فعل در 

  ترجمه انعكاس يافته است. 
  )47(صافات:  ﴾عنْهاينزَفُونَفيها غَولٌ ولَا هم  ال﴿ب: 

  )47صافات .(از آنبازگرفتگاننه در آن است مستي (بيهشي و يا رنجي) و نه آنانند معزي:
نه از آنمست و بيهوش مي جسم و عقل] است، و ]نه در آن مايه فساد انصاريان: 

  )47صافات (،شوند
  )47صافات (افتند ] مى بدمستى [و فرسودگىبه  از آننه در آن فساد عقل است و نه ايشان فوالدوند: 

بر فعل ينزفون مقدم شده است و اين تقديمها » عنها«و ظرف » هم«ي در قسمت دوم آيه فوق واژه
معناي حصر به آيه بخشيده اند. يعني آن فساد كه مترتب بر عقل يا سردردي نوشيدن خمر است، بر 

راب بهشتي مترتب نيست و به بياني ديگر فقط شراب بهشتي است كه ايجاد سردرد و فساد عقل ش
) در 905: 2009شود و ساير شرابها اين گونه نيستند. (ر.ك: زمخشري،كند و باعث بدمستي نمينمي

  هيچ يك از دو ترجمه اين معنا بازتاب نشده است.
  )203(بقره: ﴾لَيه تُحشَرُونَأَنَّكُم إِواتَّقُوا اللَّه واعلَموا ﴿ج: 

  .بسوي اوگرد آورده شويدو بترسيد خدا را و بدانيد كه معزي: 
  .به سوي اومحشور خواهيد شدو از خدا پروا كنيد و بدانيد كه يقيناً همه شما انصاريان: 
  .به سوى اوگرد خواهد آوردو از خدا پروا كنيد و بدانيد كه شما را فوالدوند: 

بو حيان بر اين باور است كه عالوه بر رعايت فاصله و نظم سخن، هدف از تقديم جار و مجرور ا
اهتمام و توجه به كسي است كه همه بندگان نزد او محشور مي گردند.  "تحشرون"بر فعل  »إليه«

) و علماي ديگر همچون زمخشري، بيضاوي و رازي هدف از اين 121، ص21، ج1413(ابوحيان، 
  )76و رازي، بيتا، ص 65، ص1408و بيضاوي، 50،ص 2009اختصاص مي دانند. (ر.ك: زمخشري، تقديم را

هر سه ترجمه در دو آيه پيشين، بر اساس ساختار جمله فعليه فارسي [جمله فعليه: فاعل+ متعلقات 
  + فعل] ترجمه كرده اند و هيچ اثري از معناي اختصاص در آن نيست. 

  يكديگرتقديم فُضله ها بر  - 3- 6
  )124(بقره:﴾ماما إِ للنَّاسِإِنِّي جاعلُك  ﴿الف: 

تا برتري و فضل حضرت ابراهيم (ع) «در آيه مذكور، جار و مجرور بر مفعول به مقدم شده است 
  )  121:  2005(مسيري، » اش اثبات شود.بر مردم زمانه
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  .براي مردم پيشوائيآنها را گفت همانا گرداننده تواَم از معزي: 
  قرار دادم. براي همه مردمپيشوا و اماممن تو را  انصاريان:
  قرار دادم. پيشواى مردممن تو را فوالدوند: 

در ترجمه تحت اللفظيِ آقاي معزي و ترجمه تفسيري آقاي انصاريان، تقديم و تأخير رعايت شده 
ابراين معناي فضل و است. بناست اما در ترجمه سوم  مترجم از اين تقديم در ترجمه صرف نظر كرده 

برتري حضرت ابراهيم (ع) نسبت به مردم در ترجمه انعكاس نيافته است و تنها معناي ظاهري آيه 
يعني امامت ايشان بر مردم در ترجمه انعكاس يافته است. بهتر اين بود كه مترجمان محترم آيه را 

  ]دهم.قرار مي پيشوا، تو را راي مردمب[اينگونه ترجمه مي كردند:
لطُّور ا فَوقَهم ورفَعنَا﴿) 171(االعراف:  ﴾كَأَنَّه ظُلَّةٌ  الْجبلَفَوقَهموإِذ نَتَقْنَا ﴿ب: 
هِميثَاق154(نساء:﴾بِم(﴿ نَافَعرو يثَاقَكُمإِذْ أَخَذْنَا موالطُّور قَكُمبقره:﴾فَو)63(  

ي نخست مؤخر از مفعول به در آيه» فوقهم«ظرفي فوق سخن گفته شد. ي آيهپيش از اين درباره
گشت؛ استعمال ي ديگر مقدم بر آن شده است و دليل آن به سياق آيات برميآمده است ولي در دو آيه

دال بر همين موضوعست. فعل نتق نسبت به فعل  "الجبل و الطور"و دو واژه  "نتق و رفع "دو فعل
يرا به معناي ريشه كن كردن و بلند كردن جهت رفع از شدت و حدت بيشتري برخوردار است ز

پرتاب كردن است ولي رفع متضاد وضع به معناي برداشتن و بلند كردن مي باشد و واژة جبل عام بر 
واژة طور است و متناسب مقام تهديد و تعظيم آن است كه فعل نتق همراه با الجبل به كار رود و ظرف 

محور سخن قوم بني اسرائيل است قرآن بر اساس همين  موخر آيد ولي در دوآيه ديگر كه "فوق"
سياق استعمال رفع و الطور را برگزيده و واژة فوقهم را بر طور مقدم كرده است. با نگاهي به ترجمه 

ي هاي ذيل مي توان پي برد كه چينش واژگان قرآني مد نظر برخي مترجمان قرار نگرفته است.در آيه
  مقدم شده است و در ترجمه نيز همين ترتيب رعايت شده است:» جبلال«نخست كوه محور سخن است و 

  .مانند سايباني و پنداشتندش فرودآينده بر خويش بگيريدكوه رافراز ايشان و هنگامي كه باال برديم معزي: 
بركنديم، [و] چنان كه گويي سايباني است  كوه [طور] رارا] كه ]و [ياد كنيد] هنگامي انصاريان: 

  .قرار داديم سرشانباالي 
  .آسا، برافراشتيم سايبان فرازشان بر كوه [طور] را] هنگامى را كه  و [ياد كنفوالدوند: 
كه مرتبط به آنهاست بر » فوقهم«ي بعدي محور سخن قوم بني اسرائيل است؛ لذا ظرف در دو آيه

در دو ترجمه ديگر مفعول به مقدم گشته است؛ و اين تقديم در ترجمه آقاي معزي رعايت گشته ولي 
  اند:ي نخست ترجمه شدهرعايت نشده است و طبق ترتيب آيه
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  .به پيمانشان بر فراز ايشانطور راو برافراشتيم معزي: 
به سبب پيمانشان [به پذيرفتن تورات، عمل به آن و ايمان به موسي]  كوه طور راو انصاريان: 

  .برافراشتيم برفرازشان
  .افراشته داشتيم باالى سرشانادبود پيمان [با] آنان، به ي كوه طور راو فوالدوند: 

  ي سوم نيز با همين ترتيب ترجمه شده است:آيه
  بگيريد بر فراز شماطور راو هنگامي كه گرفتيم پيمان شما را و برافراشتيم معزي: 

راباالي كوه طور و [ياد كنيد] هنگامي كه از شما [بر پيروي از حق] پيمان گرفتيم، و انصاريان: 
  برافراشتيم، سرتان

  ] طور را بر فراز شما افراشتيم، [و فرموديم] و چون از شما پيمان محكم گرفتيم، و [كوهفوالدوند: 
»    ] طور را افراشته داشتيم. كوه[ بر فرازشانو «شدند: ي فوق اين گونه ترجمه ميبهتر بود دو آيه

  »را برافراشتيم. كوه] طور[ فراز شماو بر «
د اين نوع تقديم و تأخير در يك نگاه ظاهري چندان مهم نباشد زيرا مانند بسياري از تقديم و شاي

تأخيرها معنايي مانند اختصاص و ... در بر ندارد اما بايد گفت همانطور كه در مقدمه گذشت اينها به 
ا مقتضاي سياق بر مي گردند سياق يعني همان كه در بالغت بدان مقتضاي حال گويند و سخني كه ب

حال مطابقت كند از ارزش ادبي و بالغي بااليي برخوردار است و در نتيجه اثر آن نيز بر مخاطب بيشتر 
  خواهد بود همان مسأله اي كه يكي از اعجازهاي بياني قرآن به شمار مي رود.

  )23( مائده: ﴾لَيهِم الْبابادخُلُواْ ع﴿ج: 
  .بر ايشاندرگاه رادرآئيد معزي: 
  يورش بريد، اين دروازهبه آناناز يان: انصار

  [بتازيد و] وارد شويد؛ آن دروازهبر ايشاناز فوالدوند: 
مقدم شده است. آية مذكور دربارة قوم بني اسرائيل است  "الباب"در اين آيه عبارت عليهم بركلمه 

در آن كه خداوند به آنان دستور داد وارد سرزمين مقدس شوند و آنان از ترس حضور ستمگران 
سرزمين از وارد شدن در آن امتناع كردند. دو مرد مؤمن بني اسرائيل به آنان گفتند بر آن قوم ستمگر 
وارد شويد. از آنجايي كه سخن دربارة قوم بني اسرائيل است بهتر است كه ابتدا دربارة آنان سخن 

ه هاي آيه متوجه مي شويم مقدم كرده است. با نگاهي به ترجم "الباب"را بر  "عليهم"بگويد لذا كلمة 
  كه اين مهم مد نظر مترجمان به جز ترجمه تحت اللفظي آقاي معزي قرار نگرفته است. 
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  تقديم مفعول به برعامل - 4- 6
  ) 5(حمد:﴾ستَعينُنَإِياك و إِياك نَعبد﴿)172(بقره: ﴾تَعبدونَ  إِياهواشْكُرُواْ للّه إِن كُنتُم ﴿الف: 

اختصاص است، (  "إياه"بيضاوي و شوكاني معتقدند كه هدف از تقديم ضمير منفصل رازي، 
) ولي 169، ص1) و(شوكاني، بيتا، ج100،ص1، ج1408)، (بيضاوي،9،ص5رازي،مفاتيح الغيب، ج

أبوحيان اين نظر را نمي پذيرد و بر اين باور است كه هدف از اين تقديم اهتمام به مقدم و تعظيم آن 
) به نظر مي رسد كه جمع 660، ص 1، ج1413مرجع ضمير، كلمه اهللا مي باشد.( ابوحيان،  است زيرا

را اختصاص مي "إياك "هر دو نظر بدون اشكال است. زمخشري و دانشمندان مذكور هدف از تقديم 
دانند ولي ابن أثير در تأييد نظر أبوحيان بيان كرده هدف از اين تقديم نظم كالم است زيرا اگر 

ردگار متعال مي فرمود نعبدك و نستعينك زيبايي نظم سجعي سخن از بين مي رفت( ابن أثير، پرو
) ابوحيان معتقد است كه هدف از تقديم، اهتمام و توجه به موضوعست (ابوحيان، 241، ص2، ج1403
ي اختصاص، اهتمام به موضوع و نظم ي نخستين به دليل افاده) پس در دو آيه127، ص 1، ج1413
هاي مذكور در ي كالم، مفعول به بر فعل خودش مقدم گشته است كه اين اختصاص در آيهسجع

و فقط انعكاس يافته است اما در ترجمة آقاي معزي علي رغم رعايت » تنها«ي ترجمه با آوردن واژه
  تقديم به معناي اختصاص اشاره اي نشده است.

  . كنندگان شاو را پرستو سپاس گزاريد براي خدا اگر هستيد معزي: 
  پرستيد.او را مي خدا را سپاس گزاريد، اگر فقط  انصاريان:
  .خدا را شكر كنيد پرستيد او را مىو اگر تنها فوالدوند: 
  ي دوم به جز در ترجمه آقاي معزي اين اختصاص پيداست:ي آيهودر ترجمه

  . تو ياري خواهيمو از  تو را پرستش كنيمخدايا معزي: 
  .تو كمك مي خواهيموتنها از  تو را مي پرستيمپروردگارا!] تنها انصاريان: [
  .جوييم تو يارى مى، و تنها از پرستيم تو را مى بار الها] تنهافوالدوند: 

  )87(بقره: ﴾قْتُلُونَتَ فَرِيقًاو ذَّبتُمكَفَرِيقًا فَ﴿ب: 
  .كشتيد گروهي را ميو گروهي را تكذيب كرديد  پسمعزي: 

  .گروهي را تكذيب نموديدوگروهي را مي كشتيدنبوت] پس [انصاريان: 
  .گروهى را كشتيدو  گروهى را دروغگو خوانديدفوالدوند: 

آنگونه كه أبو سعود در تفسيرش بيان مي كند در اين آيه هدف از تقديم فريقا، اهتمام و تشويق 
از اين تقديم بيان حصر و شنونده به شنيدن رفتاري است كه با پيامبران الهي انجام داده اند و هدف 
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) و ابن عاشور هدف از اين تقديم را رعايت فاصله و 211، ص1قصر نمي باشد.( أبو سعود، بيتا، ج
) به هر حال مترجمين محترم به 598، ص1، ج1984نظم سخن و سجع آن مي داند.( ابن عاشور، 

  مل رعايت نموده اند.خاطر نزديكي اين آيه با ساختار جملة فارسي تقديم مفعول به را بر عا

  نتيجه - 7
تقديم و تاخير اسلوبي است كه در پس آن معنا يا معاني نهفته است كه با همه متن و مقتضاي حال 

  اند.تر اهتمام ورزيدهباشد و در بالغت معاصر به آن دقيقمنسجم مي
  شوند:هاي كاربردي بررسي شده در مقاله به دو دسته تقسيم مينمونه 

تقديم و تاخير در ترجمه، به چينش واژگان قرآني كه از اعجازهاي قرآن است، عدم رعايت  -1
هاي ي تحت اللفظي آقاي معزي تقريبا بهتر از ترجمهكند و در اين راستا ترجمهخدشه وارد مي

 ديگر است.

اي معنا يا معاني، تقديم و تاخير عالوه بر توجه به بافت و سياق و به تبع آن رعايت نظم قرآني -2
 ،ي تحت اللفظينيز در بر دارند كه در اين راستا ترجمهرا مانند تعظيبم، اختصاص، اهتمام و... 

ي از بيان معناي خاص آن صرف نظركرده است و دو نوع ترجمه ،ضمن رعايت تقديم وتاخير
 هر چند كه در مواردي تقديم و تاخير را رعايت ؛اندامين و تفسيري به بيان آن معاني پرداخته

  اند و چينش واژگان براساس زبان مقصد صورت گرفته است.نكرده
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