
 پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث-دوفصلنامه علمی

 5331پاییز و زمستان ، 6ه شمار، 3ه دور

13 

 

 

 

 در قرآن کریم« فاء»واکاوی معنای انواع 

 فارسی آن و ارزیابی برگردان 

 
3، صادق عباسی2حیدری ، ابوالفضل حاجی*1خانی علی حاجی  

 

 علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران گروهاستادیار  -1

 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -2

 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -3
 

 22/9/49پذیرش:                                     22/2/49دریافت:  

 

 چکیده
آن باا یکادی ر اخا دا دارناد، ایا       تحلیل معنایی  بندی انواع فاء ودانشمندان ادبیات عربی در تقسیم

اب معادل مناسا  بارای اناواع    در برگردان و ان خ های زبانی، م رجمان قرآن راحدودیتاخ دا در کنار م

تحلیلای،   -اسا فاده از روش توصایفی  آن است با  هایی مواجه ساخ ه است. ای  جس ار برشواریبا دفاء، 

هاا را  از آن های اس عمال حرا فاء را در قرآن کریم مورد واکاوی قرارداده و برگردان فارسای هریا    گونه

عاطفاه و فااء راب اه در قارآن      آن است که دوگونه حرا فاء ارزیابی نماید. از مهم ری  ن ایج ای  تحقیق،

 فاء عاطفه از حیث معنایی به اناواع ترتیا  عمعناوی و یکاری ،    کریم مورد اس عمال قرار گرف ه است که 

شوند. نیز بدسات  سببیت تقسیم می و جزا شبه و جزا راب ه به انواع تعلیل و فاء و تفریع سببیت، تعقی ،

آمد که برگردان فارسی فاء فصیحه، تعلیلیه و سببیه عاگر در جواب نهی باشد ، به نسبت انواع دی ر فاء، با 

 بیش ری مواجه و برگردان فاء ترتی  و تعقی ، در زبان فارسی با مشکل کم ری روبرو است.اشکال 

 

 واژگان کلیدی: ترجمه فاء، فاء عاطفه، فاء راب ه، فاء فصیحه
 

                                                                                                                                        
  Email: ali.hajikhani@modares.ac.ir                                                             نویسنده مسئول مقاله:     *
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 مقدمه   -2

حرف فاء که در زبان عربی بیستمین حرف از حروف مبانی براساس ترتیب الفباایی باوده    

هفدهم را به خاود اختاااد داده اساای ایان حارف از      در ترتیب ابجدی این زبان  رده 

معروف اسای نقطه موجاود در  « شفوی مهموس و رخو»جهات صفات حروف  به حرف 

صورت نوشتاری این حرف  در زبان عربی اصیل در باال  و در زبان عربی مغربی در پایین 

حرف فاء در ترتیب ابجدی زبان عبری  در رده هفدهم قرار داشاته و باه دو    گیردی قرار می

شود  که در صورت دارا بودن نقطاه تدادید در داخال حارف       نوشته می ףو  פصورت  

شاودی در   فاظ مای  تل« ف( »פتلفظ شده و در صاورت فقادان ،ن  )یعنای    « پی»(  ּפ)یعنی 

های سامی که به هر حرفی  ارزشی عددی اختااد یافته اسا  حارف فااء یاا پای       زبان

ایان حارف در سااختار کلماه باه عناوان        ی(32: 3131)راشد  را داراسا  08ارزش عددی 

بدل از حرف دیگر باشد  نیامده و همیده به عنوان حرف اصلی باه   که اینحرف زائد و یا 

هاا ،ن را از عوامال نااب     ها این حرف را غیرعامل و کوفی باری ،مده اسای حساب می

ی فااء عاهوه بار ،ن اه     (155-151: 3تاا    انبااری  بای  )ابناند  کردهفعل مضارع محسوب می

 باشدی   حرفی از حروف مبانی اسا  از حروف معانی نیز می

 
 تعریف مسئله -2-2

  اناواعی را  یمتقدم حوزه ادبیات قر،نحرف فاء در قر،ن کریم بسامد بسیاری دارد و محققان 

اناااری در بااب اول    هداام  ابناندی در میان علمای نحوی قرون گذشته  برای ،ن ذکر نموده

 :3181)اناااری   به حارف فااء پرداختاه اساا     صورت تقریباً مبسوطی    به"للبیبمغنی ا"

مفهاوم   معناوی و با عنایا به نقش  اختهف میان صاحب نظران در تقسیم فاء ی(323-320

انتخاب معادل مناسب بارای ،ن  دااار    در برگردان و مترجمان قر،ن را ،یات قر،ن  ،ن در

ترجماه    ای از ،یاات در پاره برخی مترجمان اساسا ،ن رااختهف نموده اسا تا جایی که 

 گردانناد و مای را با معاادل ی ساانی باه فارسای بر     همه انواع فاء  یگرای دکنند و عدهنمی

،ورند که حاکی از اختهف ایدان در تداخی   را برای فاء می های متعددیبرخی نیز معادل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D7%A4
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  وی معنای اناواع فااء در قار،ن کاریم    نوع فاء در ،یات قر،نی اسای لذا ضرورت دارد با واکا

تدخی  انواع فااء از ی ادیگر و ساان انتخااب معاادل      ستر مناسبی را در وهله اول برای ب

به جز در نوعی که احیانا نیااز باه برگاردان    فارسی برای هریک از انواع ،ن )ن مناسب در زبا

 -ندارد( فراهم ،وردی براین اساس این جستار در صدد اساا باا اساتفاده از روش توصایفی    

 پاسخ دهد: تحلیلی به سواالت زیر

؟ و ساا فاء با توجه به معانی مختلا  ،ن کادام ا   ترین روی رد در تقسیم انواعمناسب -3

 های فراروی مترجمان فارسی قر،ن کریم در برگردان حرف فاء ایسا؟الشا

هاای بیداتری   دشاواری فااء باا   یک از اناواع   به تنگناهای زبانی  برگردان کدامبا توجه  -3

 مواجه اسا؟

 

 پیشینه تحقیق -5-2

تارین فاردی   انااری شاخ  هدام ابننظران متقدم  صاحب میان همچنان که گذشا  در

فااء و اناواع ،ن    حارف  به  مبسوطی نسبتاً صورت به  "اللبیب مغنی" اول باب در اسا که

تفاوت معنایی ،ن اشااره   هایی به انواع فاء وو سایر ادباء و نحویان با تفاوت اسا پرداخته

های محادودی  انواع فاء در زبان فارسی  پژوهش اندی لی ن پیرامون اگونگی ترجمهداشته

 انجام پذیرفته اسای  

هاای   را کاه الزم نیساا در ترجماه    دو ناوع فااء  « اه را ترجمه ن نیم و اارا؟ »له مقا

یگر اناواع فااء و   معرفی و اساسا وارد بحث پیرامون د  لی برای ،ن ،ورده شودفارسی معاد

   ی(3132نیا   )کریمی ها ندده اسااگونگی ترجمه ،ن

در قار،ن و   «فااء »شناسی حارف   معنی»زاده و محمدرضا احمدی در مقاله  عیسی متقی

شامردن اناواع      ضمن بار با ت یه بر دستور زبان عربی« فارسی زبان به ،ن های ترجمهاالش

  فوالدوناد و  ای قمداه  الهای شش دسته در زبان عربی و بررسی ترجمه  تقسیم ،ن بر و« فاء»

کاه مترجماان فارسای     «گاه ،ن»و  «سان»  «پن»های  نهاد اند که برابر گرفتهخرمداهی  نتیجه 
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در زباان عربای بارای ،ن کاافی نیساا       « فاء»  با توجه به تنوع اند پیدنهاد کرده« فاء»برای 

اناد اماا باه     کارد خاوبی داشاته    فاء عط  و جزای شرط عملدر ترجمه  همچنین مترجمان

ابعااد  انادی از ،نجاا کاه     نیاماده  سببیه و فایحه بار   زائده  ستی از عهده ترجمه فاء استینافیهدر

های جدیادتری  برای ترجمه ،ن به فارسی  پژوهش مناسب یگزینمعادل دیگر تقسیم فاء در

را در دو سطح نحوی و معناایی بررسای   « فاء»مقاله حاضر کوشیده اسا   کندرا طلب می

اساتینافیه و  « فااء »توان مترجمان را در ترجمه ن ردن  و تقسیم کند و نیز ندان دهد که نمی

زیرا فاء استینافیه و فاء زائده به دالیلی که در ایان مقاال خواهاد ،ماد        شمردزائده مقار 

 مبنای نظری استواری نداردی

 

 باز خوانی انواع فاء در قرآن کریم -2
اسا  از دیرباز مورد توجاه علماای نحاو و     معانیحرف فاء از ،ن جایی که جزء حروف 

اندی ی ی حوزه  تفسیر بوده اسای داندمندان ادب عربی در دو حوزه به بررسی فاء پرداخته

اناد و دیگار    کرد و نقش ،ن در جمله  تقسیم کارده  نحو که در ،ن انواع فاء را از جها کار

گوناگون در جمله  های کرد ارحوزه بهغا )علم معانی( که در ،ن فواید معنایی فاء را در ک

   شود: فاء به دو نوع اصلی تقسیم میاز جها نحوی اندی  شمرده بر

هداام دساته ساومی را باا      البتاه ابان   (323: 3   3181  هدام )ابنی فاء رابطه 3ی فاء عاطفه 3

پاذیردی همچناین  فااء اساتینافیه را از      کند  اما در نهایا ،ن را نمی عنوان فاء زائده ذکر می

 ی)همان(کند  تضعی  می« قیل»تدا با عبارت اب

 

 های کاربرد حرا فاء. گونه -2-2  
 فاء عاطفه -2-2-2

های مهم فاء در زبان عربی  عط  اسا و ،ن به معنای تبعیا یک جازء از   کرد ی ی از کار

اجزای جمله از جزء پیش از خود در اعراب اسا و به دو نوع عط  بیان و عطا  نسا    

پایاه در جملاه باه وسایله ی ای از       شودی عط  نس  به معنای ربط دو جزء هام  تقسیم می
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دوم )معطوف( از جازء اول )معطاوف علیاه(     حروف عط  اسا که موجب تبعیا جزء

تارین   عاام  ی  أو  أم  بال  ال و ل انی    حت ا شودی حروف عط  عبارتند از: واو  فاء  ثام   می

اسا که بر مدارکا معطوف با معطوف علیه در اعراب  «واو»حرف عط  در زبان عربی 

کندی فاء بر مدارکا معطاوف باا معطاوف     ها داللا می و ح م بدون لزوم ترتیب میان ،ن

کندی فایده عطا    ها داللا می علیه در ح م و اعراب همراه با ترتیب زمانی اندک میان ،ن

شاود از فااء بیداتر     فهمیده می ز ثم با ثم  شبیه فاء اسا با این تفاوت که فاصله زمانی که ا

 ی(15-3/11: تا)ناظر الجیش  بی اسا

اند عبارتناد از:   گذاری کرده ترین معانی که برای فاء شمرده شده و فاء را به ،ن نام عمده

برخای از   ی(033 تاا: )مدنی  بای  ایحه  تفریع  نتیجه  سبب و تعلیلترتیب  تعقیب  تفسیر  ف

هاای متعاددی    که برای یک نوع  اسم های جزئی هستند  یا این این عناوین  دارای اختهف

 شودی ها تدریح می ترین ،ن وضع شده اسای به همین دلیل مهم

 
 ترتی  -2-2-2-2

منظور از ترتیب  این اسا که معطوف بهفاصاله بعاد از معطاوف علیاه در ح ام باه ،ن       

فاصله پن از قیام زیاد واقاع شادی یاا:      یعنی قیام عمرو به «د فعمروقام َزی»بایوندد  مانند: 

بًْحا*وَ ﴿ ادِي اِتَض  اِتَُصبًْحا*َف الُْمورِي اِتَق ْدًحا*َالْع  ْمًعااَف الْمغِير  َبِهَِج  ْطن  س  َبِهَِن قًْعا*ف و   ﴾ف أ ث ْرن 
 (5-3 /عادیات)

تا: )مدنی  بی شودتقسیم می )لفظی(« ذکری»و  قی(قی)ح «معنوی»دوگونه  فاء ترتیب بر

 :(323: 3   3181هدام   ابن  033

ال ی ترتیب معنوی )حقیقی( به این معنا اسا که معطاوف و معطاوف علیاه دو ایاز     

 های باالی واقعی جدا از ی دیگرند  مانند مثال

،ن به این معنا اسا که معطوف و معطاوف علیاه در خاار      بی ترتیب ذکری )لفظی( و

 )فاوال بابساتی   شوند  ولی در انتزاع ذهنی و در تعبیر لفظی )ذکر( از هم جدا می یک ایزند

در این حالا معطوف تفایل و تفسیری برای معطوف علیه اسا  باه   ی(313و  312: 3131
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َ﴿گویند  مانند:  همین جها به این فاء  تفسیریه هم می َمِانَل الِا   َ ْْبار  َ  َ أ لُواَُْموسا ف ق ْدَس 

ََ ف ق الَُ ةًَواَْ ْهر  َج  )گفتند خدا را ،ش ار به ما نداان باده(    «فقالوا...»عبارت ( 351 )نساء/ ﴾رِن اَاّلَله 

تار از ایان را خواساتند(     )از موسی بازر   «فقد سألوا موسی أکبر من ذلک»تفسیر عبارت 

ُهَف ي﴿باشدی یا  می ُهَون َعم  م  ِن*َفأ َماَاإلنساُنَإلاَماَابتالُهَفأْر  م  بََََْار  مااَابات الُهََوََمااَإلاقُوُلَر 

بََََهان نَِ ل يهَرِزق ُهَف يقُوُلَر  َع  ر  در ،یه اول  اکرام و تنعیم خداوند نسابا  ( 35-32 )فجر/ ﴾ف ق د 

 به انسان  و در ،یه دوم  تنگ کردن روزی او  تفسیر ابته هستندی

 
 تعقی    -2-2-2-2

کند  تعقیب اسای منظور از تعقیب  وقاوع ایازی    دومین معنایی را که فاء عاطفه افاده می

به اسای تعقیب در هر امری  متناسب با هماان امار اساای     ای معتنا پن از ایز دیگری با فاصله

عارف   اسااس  به این معنا که تعقیب و اتاال در امور  نه تابع قاعده خاد  کاه متفااوت و بار   

 تاوان اگر مابین زمان ازدوا  با والدت فرزند  مدت حمل  فاصله باشاد مای   هًباشدی مث می

َج فاُلٌن فَُولَِد لَهُ »عبارت   ی(323: 3   3181  هدام ابن) را در مورد ،ن به کار برد« تََزوَّ

َََ ﴿در این ،یه شریفه  فاء مفید تعقیب اساا:   ًِ اماَِِماا َالسَّ ل َمِن  َ نْز  َ َاّلَله  َ نَّ َ َف تَُل ْمَت ر  ُُ ِ ْصاب

ةًَ رَّ دسوقی ی ی از شارحین کتاب مغنی اللبیب در حواشای خاود    (21 )حج/ ﴾اْْل ْرُضَُمْخض 

معلوم اسا که سبزی زمین بهفاصله پان از نازول بااران    »نویسد: بعد از ذکر این ،یه  می

شایخ رضای    ی(323: 3   3181هدام   )ابن «اما عرف  ،ن را تعقیب می شمارد دهد  روی نمی

الدین استر،بادی در شرح خود بر کافیه ابن حاجب  در مورد این ،یه اعتقاد دارد که در ،ن 

باشدی و اگر فاء برای افااده ترتیاب اساتعمال شاود و داللاا بار        ابتدا فاء  مفید ترتیب می

زیرا سبزی »کند:  تعقیب هم داشته باشد  منافاتی ندارد  و نظر خویش را این انین بیان می

شاودی باه هماین جهاا       شود  اما در طی مدتی کامل می مین بعد از بارش باران ،غاز میز

اساا  و    ای نیسا  با فاء ،ماده  بین ریزش باران و ابتدای سبزی زمین فاصله که ایننظر به 

 «جاایز باود  ییی« ثام تاابح   :» فرماود  اگر با در نظر گرفتن کامال شادن سابزی زماین مای     

ل قْن اَثُمََّ﴿و در ،یه شریفه  ی(10۳: 1   تا)استر،بادی  بی ل ق ةًََالنُّْطف ةَ َخ  ل قْن اَع  ل ق ةَ َف خ  ل قْن ااَُمْضغ ةًََالْع  َف خ 
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ًماَالُْمْضغ ةَ  ْون اَعِظ  امَ َف ك س   فااء بار طبا  قاول مرحاوم اساتر،بادی        (31 )مومناون/  ﴾لْحمااَالْعِظ 

زیرا فاصله هر مرحله در ،یه فوق با مرحلاه بعاد انادین روز      تواند برای تعقیب باشد می

یعنای   (هماان )ای بهفاصله بعد از مرحله دیگر اساای   اسا ولی حاول ابتدایی هر مرحله

گردد  اما حاول ابتادایی   درسا اسا که علقه بعد از نطفه به مدت اندین روز کامل می

مین طور مضغه نسبا باه علقاه  کاه    باشد و ه علقه بهفاصله بعد از ش ل گرفتن نطفه می

ای وجود نداشته و فاء به معنای ترتیب خواهد بود ولای اگار اکماال و     بدین ترتیب فاصله

ها مهک باشد اون بین مراحل  فاصله وجود دارد  فاء به معناای  اتمام هریک از این دوره

 باشدی   تعقیب می

 
 سببیّت  -2-2-2-3

کند  ساببی ا اساای ساببیا باه معناای ترت اب جملاه        میسومین معنایی که فاء عاطفه افاده 

گوینادی ایان معناا در     معطوف بر جمله معطوف علیه اسا  لذا به ،ن فاء سبب یا نتیجاه مای  

عط  دو جمله و یا عط  دو وص  به ی دیگر غلبه داردی عط  دو جمله  مانند ایان ،یاه   

هَُ﴿شریفه:  ْ ز  ََ َف و  ََ ََُموس ل يْهََف ق ض در این جمله  مدا موسی سابب و جاان    (35 )قا / ﴾ع 

مَُ فَتَلَقَّى﴿دادن قبطی مسبَّب اسای یا این ،یه شریفه:  اد  ََمِنَِ 
بِّهِ اتَ َرَّ ل يْاهَف ت اا َ َْلِم   )بقاره/  ﴾ع 

 ی کلمات الهی از ساوی او اساا  که پذیرش توبه ،دم )ع( از سوی خداوند به سبب تلق  (13

ْلِونَ ﴿و عط  دو صفا  مانند این ،یه   ی(321: 3   3181هدام   )ابن ر ََمِنََل  ج  انَش  قُّاومَ َمِّ َ*ز 

الئُونَ  ارِبُونَ َ*الْبُُطونَ َمِنْهاَف م  ل يْهََِف ش  « ونبُارِشَا »و « ئونماال  »یعنای   (51- 53)واقعه/ ﴾الْحمِيمَمِنَ َع 

  3181 هداام   )ابان  باشاند  مای « لون،ک »اند و هر دو مسب ب از  عط  گردیده« لونک ،»هر دو به 

 ی(321: 3 

فاء در عط  دو جمله یا دو صفا  همیده مفید سببی ا نیسا  بل ه مم ن اسا بارای   

اََ ﴿ترتیب باشد مانند این ،یه که فاء در ،ن فقط برای ترتیب و فاقد معنای سببی ا اساا:   ف ار 

مِين َس  َبِعِْجل   ِ ا َ ْهلِهَِف ج  َ  َ    ی(033تا: )مدنی  بی (32 )ذاریات/ ﴾إِل
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 تفریع -2-2-2-9

تفریع به معنای شاخه شاخه کردن اسا و منظور از ،ن در اینجا اندعاب اند ایز از یاک  

َب صِايرٌَ﴿مانند:  .ایز اسا لُاون  َبِمااَت ْعم  ُ َاّلَله مٌِنَو  ْْ َمِنْكُْمَُما ل ق كُْمَف مِنْكُْمَْافٌِرَو  َالَّذِيَخ   ﴾ُهو 
)مادنی   کندی  گروه مؤمن و کافر داللا میدر این ،یه فاء بر اندعاب خل  به دو  (3 )تغاابن/ 

َ﴿یا ،یه  (033تا: بی ل اََالنِسااَِِ...َفالَصاالِحاُتَقانِتااٌت...َواَلَتاََت خاافُون  الرجاُلَق َوامُونَع 

َفعِظُوُهنَِّ ُهنَّ فاء در فالاالحات فاء تفریع اساا و بار انداعاب زناان در     ( 11 )نساء/ ﴾نُشوز 

 کناد  داللاا مای  « تی تخافون نداوزهن اال»و « صالحات»گروه  3پذیرش قوامیا مردان به 

 ی(111: 1   3181)طباطبایی  

 
 تعلیل -2-2-2-9

اُذواَ﴿مانند:  .اند تعلیل )بیان علا( اسا هایی که مفسران از فاء کرده ی ی از استفاده َ ِمَاتَّخ 

ْوتَ َيُْحِيَالْم  َُهو  َو  لِيُّ َالْو  َُهو  ُ َف اّلَله  ِ َ ْولِيا َ
لَََمِْنَُدونِهِ َع  َُهو  ايَََْو  َش   (۳ )شاوری/  ﴾ِ َق اديرٌََُْالِّ

را به عنوان دلیل بر تخطئه کسانی که غیار او را باه دوساتی    « فالله هو الولی»خداوند جمله 

کند و در  ،وردی در ،یه قبل  خداوند  والیا و دوستی را برای ظالمان نفی می گیرند  می می

کند که ،ناان   گونه تبیین می و نارت را این نایبی کفار از والیا این ،یه  خداوند علا بی

غیر خدا را به والیا گرفتند و اون فقط خدا ولای اساا  ظالماان از والیاا و ناارت      

ََ ﴿یا  ی(33: 30   3181)طباطبایی   اند بهره بی نا اَت م  اِنَم  ََ ََ ْمَلاِْلنس  َاْْلُولا ُةَو   ﴾ *َف للاهَِاَل ِخار 
ٌةَ﴿یا  (1۳: 3۳   3181)طباطبایی  ( 35-31 )نجم/ ْجار  َز   َ ااَهِا َّم  َ*َف إِن اِخُرون  َ نتُْمَد  َ ْمَو  قُْلَن ع 

ٌةَف إِل اَُهْمَي نُظُرونَ  اِحد    فااء  در این ماوارد  (318: 33   3181)طباطبایی  ( 3۳-30 )صافات/ ﴾و 

برخای داندامندان     در اصل  فاء سبب )نتیجه( اسا که معطوف علیه ،ن  حذف شده اسای

تاوان   مای  اند هر (033تا: )مدنی  بیاند   فاء نتیجه )سبب(  تفریع و تعلیل را ی ی فرض کرده

خاهف سابب  نخساا     کاه در تعلیال  بار    های ظریفی یافای مانند این بین این انواع  فرق

،ید سان سبب )علا(  یا در تفریع نوعی تقسیم در مسابَّب مدااهده    مسبَّب )معلول( می

تار اساا     جامع« نتیجه»ها را در یک نوع قرار دهیم  نام  شود  اما اگر بخواهیم همه این می
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زیرا نتیجه با مسبَّب  قابل جمع اساا  اماا     اند باز تعلیل  خار  از مفهوم نتیجه اسا هر

 شودی با علا جمع نمی

 
 فاء راب ه -2-2-2

پایاه نیساتند و صاهحیا عطا       رود کاه هام   هایی به کار می فاء ربط برای ربط میان جمله

کند  فاء جزای شارط کاه مخااود     ندارندی مانند: فاء سبب که فعل مضارع را مناوب می

مواضعی اسا که جواب شرط به تنهایی  صهحیا وقوع در مقام جواب را ندارد و محتاا   

ن اه دارای ادوات شرط نیساا  ولای متضام     رابط اسا  و شبه جواب که در ،ن جمله  اگر

در اینجاا منظاور    ی(325: 3   3181  هدام ابن) ط اسا  مانند: فاء در جواب موصولمعنای شر

پایاه هماان عطا  اساای      های هم زیرا ربط جمله  پایه اسا های غیر هم از ربط  ربط جمله

 ترین انواع این ربط عبارتسا از:عمده

 
 فاء جزای شرط -2-2-2-2

در صورتی کاه صاهحی ا قارار گارفتن در     حرف ربطی اسا که جواب شرط را   این فاء

سازد و در این صورت  اطهق عاطفاه   محل شرط را نداشته باشد  به فعل شرط مرتبط می

 شودی زمانی جواب شرط مقرون به فاء اسا که: بودن به این فاء نمی

لاَ﴿ ی جواب شرط جمله اسمیه باشد  مانناد: 3 َع  ف ُهاو  يْرَ  َبِخ  ْس   َإِْنَي ْمس  اََو  َش  َِ َيَُْْالِّ

 (33 )انعام/ ﴾ق دِيرٌَ

ِنَ﴿ ی جواب شرط جمله فعلیه مانند اسمیه باشد  یعنی فعل جامد باشدی مانناد: 3 إِْنَت ار 

س ل داًَف ع  َو  َماًَلَو  َمِنْ   َ ق لَّ تِي نَََََِ ن اَ ْْ َ ْنَيُ بِّيَ  (18-1۳ )که / ﴾ر 

َ﴿ ی فعل جواب شرط اندائی باشدی مانند:1 َُإِْنَُْنْتُْمَتُِحبُّاون  َف ااتَّبُِعونِيَيُْحبِابْكُُمَاّلَله  ﴾اّلَله 
 (13 عمران/ )،ل
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َ ٌخَل ُهَمِاْنَ﴿ و معنیً  ماضی باشدی اه حقیقی مانند: ی فعل ،ن لفظا1ً َ ق  ر  إِْنَي ْسرِْقَف ق ْدَس 

ايِّئ ةَِف كُبَّاْ َُوُجاوُهُهْمَفِايَالنَّاارَِ﴿ و اه مجازی مانند:( 33 )یوس / ﴾ق بْلَُ َبِالسَّ  ِ ْنَجا َم   ﴾و 
 (۳8 )نمل/

اْنَدِينِاهَِ﴿ ی جواب فعل مضارع همراه با حروف استقبال باشدی مانند:5 َمِنْكُْمَع  ْنَي ْرت دَّ م 

َيُِحبُّون هَُ َيُِحبُُّهْمَو  َبِق ْوم  ُ َي ْأتِيَاّلَله ْوف   (51 )مائده/ ﴾ف س 

 ی(321: 3   3181  هدام ابن) واب با حرف صدارت طلب همراه باشدی ج2

 
 شبه جزای شرطفای  -2-2-2-2

   ،یدی مانند: ای اسا که در جواب موصول می جمله  منظور از شبه جزا
مِنينَ َف ت نُواَالَّذينَ َإِنََّ﴿ ْْ مِناتََِوَ َالُْم ْْ ذا ََُف ل ُهمََْي تُوبُواَل مََْثُمَََّالُْم نَّمَ َع  ه  ذا ََُل ُهمََْوَ َج  ريا ََِع   ﴾الْح 

نُواَالَّذينَ َإَِلََّ﴿و  (38 )برو / مِلُواَوَ َآم  الِحاتََِع  ْمنُونَ َغ يْرَََُ ْجرٌََف ل ُهمََْالصَّ    (2 )تین/ ﴾م 

  ،ید ایسا که در جواب أم ا می شرط نامید جملهاز دیگر مواردی که فاء را باید شبه جزای 

   مانند: ی(52: 3   3181  هدام ابن) ا متضمن معنای شرط اسام زیرا أ
ا﴿ نُواَالَّذينَ ََ مَّ مِلُواَوَ َآم  الِحاتََِع  نَّاُتََف ل ُهمََْالصَّ ْأوىَج  لُونَ َْانُواَبِماَنُُزَلًَََالْم   (3۳ )سجده/ ﴾ي ْعم 

 
 فای سببیه -2-2-2-3

در مورد قبلی  فاء عاطفه دارای معنای سببی ا نیز باود  اماا در اینجاا ماراد  فاائی اساا کاه        

َّا﴿محض سببی ا بوده و فاقد معنای عط  اسای مانند ،یه شاریفه:   يْن اكَ َإِن الََََ ْعط  *َف ص  ََالْك ْوث ر 

بِّ َ  رَوَ َلِر  که فاء در ،ن  مفید سببی ا محضاه اساا و عطا  نیساا  زیارا       (3-3 )کوثر/ ﴾انح 

شود )بنا بر قول اصح ( و فاء هرگاه مفیاد ساببی ا    انداء به خبر و نیز خبر به انداء عط  نمی

د معناای عطا  نباشاد     فهماندی هر جا فاء مفیا  باشد  معنای نتیجه و تفریع و تعلیل را نیز می

شود  دیگر وجهای بارای     شود و اگر معنای سبب از فاء گرفته نوعی سببیا از ،ن فهمیده می

   ماندی اما منظور نحویان از فای سبب دو ایز اسا: ربط با فاء باقی نمی
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َّا﴿،ید: مانند  ی فاء بر سر جمله اندائی که در جواب خبر می3 يْن ااكَ َإِن *َََ ْعط  الََالْك اْوث ر  ََف ص 

بِّ َ  رَوَ َلِر     (130: 3تا   دمامینی  بی)ابن (3-3 )کوثر/ ﴾انح 

فاء بر سر فعل مضارع که اگر مسبوق به نفی یا طلب باشد  فعال مضاارع را منااوب    ی 3

لََُرْؤياكَ َت قُْصْصَََلَبُن يَََّياَقالَ ﴿ کندی مانند: می تِ َ ََع   (5 )یوس / ﴾ْ يْداًََل  َ َف ي كيُدواَإِْخو 

  
 فاء فصیحه -2-2-3

دارد کاه   ود و بیاان مای  شا  این اسا که بر جمله معطوفه داخل می های فاء کرد ی ی از کار

َإِلَِاْست ْسقَ ﴿علیها حذف شده اسا  مانند ،یه  هجمله معطوف ََ ََو  لِق ْومِهَِف قُلْن ااَاْضارِ َََُموس

ْتَمِنَْ ر  ََف انف ج  ر  ج  َالْح  اك  ص  ة َعَ بِّع  ْشر  کاه در اصال اناین باوده اساا:       (28 )بقاره/  ﴾يْنًاُهَاثْن ت اَع 

فاء فایحه اسا که باعث افاااح کاهم و   « ترَ جَ انفَ فَ »که فاء در فعل « ترَ جَ انفَ فَ  بَ رَ َض فَ »

گرددی البته باید توجه داشا که فاء فایحه عهوه بر این معناا ی ای    کد  کهم ماقبل می

عطا  بار    «فانفجرت...»همین ،یه عبارت از معانی دیگر فاء را هم به همراه دارد  مثه در 

ِ  بَ رَ َض فَ »اسا که عهوه بر داللا بر جمله محذوف  «فقلنا...»جمله  مفیاد  « رَ َجَالحَ  اهُ َصَعَ ب

اناد    معنای ترتیب اسای  هراند عموم نحویان فای فایحه را از انواع فای عاطفه شامرده 

َخالِادِينَ ﴿ رسد فایحه در فای رابط هم به فراوانی قابل مداهده اسای مانند: می نظر بهاما 

فَُّفَََلَفِيها نُْهمََُيُخ  ذا ََُع  ُرونَ َُهمَََْلَوَ َالْع  َ َف إِنََََّ ْصل ُحواَوَ َللِ َ َب ْعدََِمِنََْتابُواَالَّذِينَ َإَِلََّ*َ يُنْظ  َاّلَله

ِحيمٌََغ فُورٌَ ِِیَن تَابُوا مََِن بََعَِد »در این ،یه تقدیر انین اسا:  (0۳-00 )،ل عمران/ ﴾ر  إاِلَّ الََّ

و باوده  پن در اینجا هم فاء  فایحه  «ذلَِك َو َأَصلَُحوا فیتوب الله علیهم إن الله غفور رحیم

 انین متضمن معنای سببیا اسای هم

 

 فاء اس ینافیه زائده و میزان اع بار فاء -2-2

شمرند کاه   دیگر هم برای فاء میکنون در تقسیم فاء گفتیم  گروهی دو نوع اه تا عهوه بر ،ن

اناد و   دو  فاراوان طارح شاده    جاا کاه ایان    ها را پذیرفای اما از ،ن توان ،ن رسد نمی نظر می به

اناد  همچناین برخای  مترجماان      گروهی از نحویان  برخی ،یات قر،ن را بر ،ن حمل کارده 
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ث مختااری  اند  بحا  ها مورد انتقاد قرار داده جه به ترجمه ،نفارسی قر،ن را به دلیل عدم تو

 رسدی نظر می ها ضروری به باره ،ن در

 
 فاء زائده  -2-2-2

،ن را ناذیرفتاه اساای اخفاش     نظر نحویان درباره فاء زائده سه گونه اسا:ی سیبویه مطلقااً 

فاراء و اعلام و   «ی أخوک فوجد»اسای مانند   ورود ،ن را به طور مطل  بر خبر جایز دانسته

انادی   برخی دیگر ورود فای زائده را بر خبر به شرطی که خبر  امر یاا نهای باشاد پذیرفتاه    

ميمٌَ﴿ انند:م    (322: 3   3181  هدام ابن) (53)د/ ﴾هذاَف لي ذوقوهَح 

زیرا ورود فاء به طور مطل    رسد قول درسا  نظر سیبویه اسا می نظر بهدر این میان 

اساا و    به جز اخفش  کن دیگری ،ن را نگفته که اینبر خبر  خهف قیاس اسا  ضمن 

اساای اماا نظار ساوم       هیچ ارزش معنایی مانند تأکید یا حار یا غیره برای ،ن ذکر نداده 

ی توان فاء را در این موارد زائده دانسا  زیارا زائاد در نحاو ایاز     قیاسی اسا  ولی نمی

گوناه جماهت    که اگر فااء را در ایان   زندی در حالی اسا که حذف ،ن به جمله ،سیبی نمی

دهادی در   حذف کنیم  جمله طلبی پن از ،ن صهحیا این را که خبر باشد  از دساا مای  

اگر فاء را حذف کنیم  عهوه بر دو اشا ال فاوق  محاذور دیگاری       همین ،یه محل مثال

دیگر متضامن معناای امار نیساا و باه معناای        «لیِوقوه» رالم د که این،ید و ،ن  پیش می

 شود نه مجزومی   تعلیل خواهد بودی فعل یذوقوا هم مناوب می

 
 فاء اس ینافیه -2-2-2

شمرند استیناف اسای استیناف به این معناا اساا کاه     ی ی از معانی که برخی برای فاء برمی

مابعد فاء با کهم ساب  هیچ گونه رابطه لفظی ندارد و جمله بعاد مساتانفه  باوده و محلای از     

ایان نحاوه    ی(322: 3   هدام ابن) اسا  این معنا را با عبارت قیل ،ورده هدام ابناعراب نداردی 

های مذکور بارای ایان فااء    داندی از جمله مثال دهد وی این وجه را ضعی  می بیان ندان می

اَف ل مَّا﴿عبارتسا از:  ات اُهم  الًِحاَِ  ََص  ال  ع  َِ َل هََُج  ْا  ااَُشر  ااَفِيم  ات اُهم   َِ ََ لا ََُف ت ع  ااَاّلَله مَّ  ﴾يُْشارُِْونَع 
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استینافیه بوده و محلی از اعاراب نادارد و نیاز مانناد      «تََعالی»اند: جمله  که گفته (3۳8 )اعراف/

ا﴿،یه شریفه  اِحدٌََإِل هٌََإِل ُهكُمَََْ نَّم  َْ َأنَتُم »اند: جمله  که گفته (380 )انبیاء/ ﴾مُّْسلُِمونََ نتُمَف ه لََْو  َهَ

َسلُِمون  نظار  باه جمله مستانفه اسا و محلی از اعراب نداردی استیناف در ،یه اول پذیرفتنی « مُّ

زیرا خداوند در ،یه پیش از ،ن  به ،فرینش همسر بارای انساان جهاا ،راماش او       رسد نمی

َمانَالشااْرينَ﴿ فرماید: کند و می اشاره می َربَّهماَلئنَآتيت ناَصالحاَلنكون نَّ اَاّلَله فلماََثقل َدعو 

َعمااَيشارْون  ی(3۳8-30۳ )اعاراف/  ﴾فلماَآتاهماَصالحاَجعالَلهَشرْاَِفيماَآتاهماَفتعالََاّلَله

هایدان تاأثیری   دانستند که با رساند که ایدان پیش از تولد فرزند  می فاء در تعالی این را می

کساانی را در عطاای خادا باه خاویش        شان ندارند اما پن از تولاد فرزناد  در صهح فرزند

شاود کاه فااء در     ورزی ایدان واالتر اسای معلاوم مای   شریک قرار دادند  پن خدا از شرک

که هایچ   گسلد بی ،ن نتیجه اسای ولی معنای استیناف رابطه ذیل ،یه را از صدر ،ن میمعنای 

 کندی باشدی همین مطلب درباره مثال دوم هم صدق می  بهره معنایی خاصی به همراه داشته

 

 واکاوی برگردان فارسی فاء   -3
 پیشنهاد معادل برای انواع فاء -3-2

زبان عربی عط  و ربط اساای از جهاا معناایی     کرد عمده فاء در چنان که گذشا  کارهم

ترین معانی فاء  ترتیب و سببیا اسا و سایر معانی یاد شده فرع بار ایان دو معناا     هم عمده

ترین حرف باه   بینیم نزدیک هستندی اگر به زبان فارسی و حروف ربط در ،ن مراجعه کنیم  می

در  «پان »سا و هام ساببیای   زیرا هم مفید ترتیب ا  اسا« پن»فاء در زبان فارسی حرف 

یعنای  « پان ،ن روز »یعنی پدا پاردهی  « پن پرده»زبان فارسی به معنای پدا اسای مانند: 

اینی لذا در ترجماه فااء عطا  اگار باه       بر یعنی بنا« پن»یعنی عاری « پسین»بعد از ،ن روزی 

رتیاب ذکاری   استفاده کرد  اما در ت  «پن»معنای ترتیب  تعقیب  سبب و تفریع باشد  باید از 

هاای دیگاری کاه     و یا ترکیاب « باری»یا « که و ،ن این»یا « و»هایی مانند  بهتر اسا از ترکیب

تفسیری بودن عبارت بعد از فاء را برساند  استفاده شودی در ترجمه تعلیل هم باید از کلمااتی  
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ها استفاده کردی اما در فاء رابط  کمی وضع متفااوت اساای    و مانند این «ارا که« »زیرا»مانند 

هاای پان از ،ن  باه     در فاء جزا  و شبه جزاء  علا به کار گرفتن فاء این اساا کاه جملاه   

تنهایی  صهحیا قرار گرفتن در جایگاه جواب شرط را ندارند  اما در زباان فارسای اناین    

 د فاء جزا و شبه جزا نباید در فارسی ترجمه شوندیرس می نظر بهمحظوری وجود ندارد  پن 

ای کاه سابب را    در زبان فارسی بهترین کلمه بب باید اذعان نموداما در برگردان فاء س

ًةَ﴿اسای مثه در ترجمه عبارت« تا»رساند  حرف  پایه می در اجزای غیر هم َل نااَْ ارَّ ل وَْان 

ؤواَمِنَا َ َمِنُْهمَْ ماَت ب رَّ ای کاش فرصا دیگری داشتیم تاا  »توان گفا:  می (323 )بقاره/ َ﴾ف ن ت ب رَّ

ی در اینجا ذکر ن تاه مهمای   «گونه که ایدان از ما تبر ی جستند از ایدان تبر ی بجوییم همان

که  اگر فاء سبب در جواب نهی باشد  باید یا فعل بعاد از ،ن را منفای    الزم اسا و ،ن این

را به کار بگیاریم و  « مبادا»ترجمه کنیم  یا باید ی ی از ادوات تحذیر در زبان فارسی  مانند 

لاََ﴿را مثبا ترجمه کنیمی مثه عبارت فعل  َع   َ ََلَت قُْصْصَُرْؤياا  َ َف يكيادواَل ا  َ تِا إِْخو 

خوابا را برای برادراناا  »باید به ی ی از دو صورت زیر ترجمه شودی  (5 )یوس / ﴾ْ يْداٌَ

خواباا را بارای برادراناا باازگو م ان مباادا       »  یا «بازگو م ن تا برایا کیدی نیندیدند

معادل   که در ش ل دوم ،وردن حرف تا الزم نیسای علا پیدنهاد «برایا کیدی بیندیدند

)تا( در زبان فارسی این اسا که در این زبان  سااختار مداابه فااء سابب در عربای عیناا       

   وجود دارد و در این ساختار حرف )تا( به کار رفته اسای مانند این بیا شاهنامه:

   بدان تا توانایی ،رد پدید                               که یزدان ز ناایز ایز ،فرید

   گفتار اندر ،فرینش عالم(1طوسی شاهنامه ،غاز کتاب بخش )فردوسی 

 دیوان حافظ:   ۳یا مانند رباعی 

 وز بستر عافیا برون خواهم خفا            امدب ز غما میان خون خواهم خفا

  تو اون خواهم خفاا  تا در نگرد که بی                 باور ن نی خیال خود را بفرسا

 (۳)حافظ دیوان رباعی

 گوید:   نظامی مییا 

 ترین بود گفا                           در بن ااهیش بباید نهفا   ،ن که ورا دوسا



 خانی و همکاران علی حاجی _______________ کریم و ارزیابی برگردان فارسی آن واکاوی معنای انواع فاء در قرآن

15 

 سار تا ندود راز او روز ،ش ار                              تا ندویم از پدرش شرم

 تا پدرش ااره ،ن کار کرد     زی پدرش رفا و خبردار کرد                           

  داستان کودک مجروح(53)نظامی گنجوی مخزن االسرار بخش 

   فایحه باید دو ن ته را رعایا کرد:در ترجمه فاء 

 اول باید معنای فاء را تدخی  داده  معادل مناسبی برای ،ن برگزیدی  

اه پن از فاء حاذف شاده  باه دقاا تعیاین شاده  ساان محاذوف باا           که ،ن دوم این

 ده شودی  های زبان فارسی  سنجی ویژگی

ابناد  نیاازی باه ترجماه محاذوف      زبانان بتوانند محذوف را بدون اش ال دری اگر فارسی

اه در زبان عربی حذف شده  در زبان فارسی به ،سانی قابل فهام نیساا     اما اگر ،ن نیسا 

 الزم اسا محذوف در میان پرانتز در زبان فارسی ترجمه شودی

سازی در ترجمه تاکید شود  ارا کاه   اهمیا ی سانها الزم اسا بر  پیش از بیان نمونه

شود  ولای در عاین    دسا و هماهنگی از ،یات ارائه میدر صورت توجه به ،ن  معنای یک

جداگانه عنایاا داشاا تاا مباادا معناای       صورت بهحال باید به معنا و مقاود هر ،یه نیز 

 سازی  پنهان گرددی الدعاع ی سانه  تحامورد نظر ،ی

هاای   های کاربرد حرف فاء در زبان عربی  به ارزیابی ترجمه از برشمردن گونهاینک پن  

پاردازیمی بارای پرهیاز از اطنااب       های قر،ن با توجه به انواع ،ن مای  فارسی در حوزه ترجمه

هاای شااخ     برای هر کاربرد حرف فاء  یک و یا دو مورد ذکر شده  پن از ،وردن ترجمه

 گیرندی ها مورد ارزیابی قرار می این ترجمهبندی ،نها   در ،ن ،یه و دسته

 

 فاء ترتیب و تعقیب 

اَ َ﴿: نمونه اوّل ََ َف ر  َِ ََ ْهلِهََِإِل ا مِينَبِعِْجلَ َف ج   (32 )ذاریات/ ﴾س 

  131: ۳   3135)درویاش      فاء عطا  بارای تعقیاب اساا    «فجاء»در این ،یه  فاء در 

 ی(333: 30   3138رازی  
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 ها   ترجمه

 ،وردی فربهى گوساله ،یتی: و

 فربهی گوساله ،ورد اشرفی: پن

 ،وردی باز مهمانان نزد فربهى گوساله کباب الهی: و

 فربهی گوساله ،ورد شعرانی: پن

 ،وردی[  بریان و] فربه اى گوساله فوالدوند: و

 ،وردی( ،نها براى را اى شده بریان و) فربه گوساله م ارم: و

برای این فاء  به خاطر مفید تعقیاب باودن فااء    « پن»رسد برگردان  می نظر به: ارزیابی

  باا سااختار   «پان »هاایی ااون    عاطفه یادشده  از امانا بیدتری برخوردار اسا  اما واژه

بارای فااء عاطفاه    « واو»اندی بر این اساس  استفاده از حرف عط   زبان معیار اندکی بیگانه

 سدیر می نظر بهقابل قبول  مفید تعقیب 

لِونَ ﴿: نمونه دوّم ر ََمِنََلْ  ج  قُّومَ َمِّنَش  ََِ*ز  اال ََامِنْهاَونَ ْف م  اارِبُونَ َ*الْبُُطاون  ل يْاهََِف ش  َمِانَ َع 

َالهيمالحَْ َشر   ارِبُون   (51-53)واقعه/ ﴾مِيم*َف ش 

 (312: 31   3135)،لوسای    عاطفاه اساا    «فَدَاارِبُونَ »و « فمالؤون»فاء در هر دو واژه 

مفیاد ساببیا اساا و در     «فماالؤون »با این توضیح که فااء در   ی(183: 1   3135)دعااس   

 اول مفید ترتیب معنوی و در فداربون دوم مفید ترتیب ذکری )تفسیر(ی «فداربون»

 ها ترجمه

 سار  بار  و یکرد خواهید پر ،ن از را خود هاىش م خورد و خواهید زق وم درختان ،یتی: از

 نوشدی   نوشید که شتر تدنه ،ب مى انان مى ینوشید خواهید جوشان ،ب ،ن

 ،ب از ساان  وی کنیاد  مى پر ،ن از را هایتانش م این ه تای خورید مى زق وم درخا ارفع: از

 نوشیدی   مانند شتران تدنه شده مىنوشیدی  مى جهنم سوزان
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 یساازید  ماى  پر ،ن از را ش م ،ن ه تا یخورد خواهید البته دوزخ تلخ زق وم درخا الهی: از

بدانساان از عطاش  ،ن ،ب را   ،شاامیدی   ماى  ،ن روى بار  جهانم  گارم  ،ب از هماه  گاه ،ن

 ،شامندی نوشید که شتران تدنه ،ب مى مى

 خواهید پر ،ن از را هاش م خورد  و اساییی خواهید زق وم از که درختى از انااریان: قطعاً

کاه باه شادت    مانناد نوشایدن شاترانى    نوشایدی   خواهیاد  جوشان ،ب از ،ن روى کرد  و

 اندی تدنه

و همچون نوشید   مى سوزان ،ب از ،ن( روى) بر و کنید  مى پر ،ن از را ها ش م رضایی: و

 نوشیدی نوشیدن شتران عطش زده مى

 خواهیاد  را هایتانش م ،ن از خورد  و خواهید اسا زق وم از که درختى از فوالدوند: قطعاً

 ]مانند[ نوشیدن اشتران تدنهی  نوشیدی  مى جوش ،ب از ،ن روى و ی،کند

و فدااربون اول باه   « تاا »: با توجه به توضیح باال  ترجمه فاء در فماالؤون باه   ارزیابی

می رسدی ترجماه فااء مفیاد     نظر بهو ترجمه ن ردن فاء در فداربون دوم صحیح تر « پن»

گااه معاادل    و ،ن« ثام »زیرا سان مناسب   گاه اندان پسندیده نیسا ترتیب به سان و ،ن

 وییی اسای« عندئذ»یا « إذا»کلماتی مانند 

 

 فاء سببیّت 

َبِها﴿ :نمونه اول َل ُهْمَقُلُاوٌ َي ْعقِلُاون  ََ َف ل ْمَي سِيُرواَفِيَاْْل ْرِضَف ت كُون  ُعون  َ ْوَآلاٌنَي ْسام  اَ

 (12 )حج/ ﴾بِها

  3135  دعاس  115: 2   3135)درویش   رفته اساسببی ا به کار    فاء«فَتَ ُونَ»در واژه 

 ی(131: 3 

 ها     ترجمه

 که ییی ی هائىدل ایدان را باشد بوده پن زمین در نرفتند پن اشرفی: ،یا

 یابدی هوش و بینش هاشاندل تا نرفتند تماشا و سیر به زمین روى در( کافران این) الهی: ،یا
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 شودی پیدا[ بینا و بیدار] هایى دل ،نان براى تا اند ن رده گردش زمین در انااریان: ،یا

 که ییی ی هایىدل را ایدان مر باشد بوده پن زمین در نرفتند پن شعرانی: ،یا

 که ییی ی باشند داشته هایىدل تا اند  ن رده گردش زمین در فوالدوند: ،یا

 که ییی ی باشند داشته هایىدل تا ن ردند  سیر زمین در ،نان م ارم: ،یا

را بارای  « تاا باشاد  »و « پان باشاد  »های باال  دو الگاوی   : به طور کلی ترجمهارزیابی

اما الگوی پن  برای فاء مفید سابب  مناساب نیساای ن تاه       اند برگزیده« فَتَ ُونَ»برگردان 

طلاب اساا    کند این اسا که همزه استفهام  صدارت مهمی که در این ،یه جلب توجه می

ن از ،ن ،مده اما در ترجمه باید فاء عاطفه پیش از فااء ترجماه   به همین دلیل فاء عاطفه پ

کنناد باه اشاتباه همازه را      شود که مترجمانی که از الگوی ترجمه تحا اللفظی تبعیا مای 

 «ی،یا پن»کنند  پیش از فاء ترجمه می

لَ﴿: نمونه دوم َع  ََلَت قُْصْصَُرْؤياك  َياَبُن يَّ َْ يْاََقال  َف ي كيُدواَل ا   تِ   َإِْخو  ايْطان  َالشَّ داًَإِنَّ

َُمبينٌَ ُدوٌّ در این ،یه فاء سابب در جاواب فعال نهای ،ماده و فعال        (5 /یوس ) ﴾لِْْلِنْساِنَع 

 را مناوب کرده اسای« ی یدوا»مضارع 

 ها ترجمه
اى پسرک من  خوابا را باراى برادراناا ح ایاا م ان کاه      »[ گفا:  ]یعقوبفوالدوند: 

 شیطان براى ،دمى دشمنى ،ش ار اسایاندیدند  زیرا  براى تو نیرنگى مى

یعقوب گفا: اى فرزند عزیز  زنهار خاواب خاود را بار بارادران ح ایاا       قمده ای: الهی

زیرا دشامنى شایطان بار     بر تو م ر )و حسد( خواهند ورزید  م ن که )به اغواى شیطان(

 ،دمى بسیار ،ش ار اسای

باراى برادراناا ح ایاا م ان      اى پسرکم  خوابا را « )یعقوب( گفا:اصفهانی:  رضایی

 کدند! ]ارا[ که شیطان  دشمنى ،ش ار براى انسان اسای ،میز مى پن براى تو نقده نیرنگ

اى  گفا: اى پسر کوا م  خوابا را براى برادرانا ح ایا م ن  کاه تاو را حیلاه   ،یتی: 

 اندیدندی مى
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اى تاو نقداه   فرزندم! خواب خود را براى برادراناا باازگو م ان  کاه بار     »گفا: م ارم: 

 کدند  )خطرناکى( مى

 نخوان خواب خویش را بر برادرانا تا برایا نیرنگى کنندی    گفا اى فرزند من فرومعزی: 

تواند تحذیر را برسااند    اند  که می ترجمه کرده« که»: مترجمان عموما فاء را به زیابیار

معزی  کاه فااء را   ادرسا اسا و ترجمه کرده  که ن« پن» بجز رضایی  که فاء سبب را به

ترجمه کرده  که درسا اسا  اما ترجمه او با این اشا ال مواجاه اساا کاه فعال       «تا»به 

را باه   «تاا » را مثبا ترجمه کرده اسای در بیان معادل فاء سبب  گفته شد که اگر« ی یدوا»

گزینیم  باید فعل پن از فاء را در جواب فعل نهی منفای ترجماه    عنوان معادل فاء سبب بر

استفاده کنیمی در غیر این صاورت   « زنهار»یا « مبادا»یم  یا از ی ی از ادوات تحذیر مانند کن

 شودی معنا ع ن می

 

 فاء تعلیل 

ْوتَ﴿ َيُْحِيَالْم  َُهو  َو  لِيُّ َالْو  َُهو  ُ َف اّلَله  ِ َ ْولِيا ُذواَمِْنَُدونِهَِ لََََ ِمَاتَّخ  َع  َُهو  ايَََْو  َش  ق اديرٌََُْالِّ  َِ﴾ 
: 35   3130و صاافی    33: 30   3181  )طباطباایی  این ،یاه تعلیلیاه اساا    فاء در (۳ /رىالدو)

َلَن صايرًَ﴿فرمایاد:   زیرا خداوند در ،یه ساب  می ی(33 َو  ٍَّ
ِ ل َماَل ُهمَمِنَو  الَظالِمين   (0)شاوری/  ﴾و 

  براین فاء ندانگر حجا خداوند بر این اسا که ،نان نباید غیر خدا را به والیاا بگیرناد  بنا

جا که ولی فقط خدا اسا  ،نان در صورت پذیرش والیا غیر خادا  ظالمناد و از    زیرا از ،ن

 شوندی با این توضیح  باید فاء را فایحه دانسای   والیا و نارت خداوند متعال  خار  می

 ها ترجمه

 اند؟ خداسا که دوسا راستین اسا  ،یا به جاى او دوستانى براى خود گرفتهفوالدوند: 

 یا جز خدا را به دوستى گرفتند؟ دوسا حقیقى خداسای  ،،یتی: 

 یا بگرفتند جز او دوستانى پن خدا اسا دوسا  معزی: 
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،رى  مدرکان غیر خدا را یار و دوستدار خود برگرفتند و حاال ،ن اه خادا    ای: الهی قمده

 منحارا دوسا و یاور بندگان اسا  

 فقط خداوند اسا  « ولى »،یا ،نها غیر از خدا را ولى  خود برگزیدند؟! در حالى که م ارم: 

و )حاال ،ن اه( فقاط خادا     اناد    بل ه ،یاا غیار از او سرپرساتانى گزیاده     :اصفهانی رضایی

 سرپرسا اسا

ترجمه کارده   «پن» اندی معزی هم فاء را : فوالدوند و ،یتی فاء را ترجمه ن ردهارزیابی

اند که ترجماه واو حالیاه اساا ناه فااء       حال ترجمه کرده صورت بهفاء را  اسای بقیه هم

 اندی یک از مترجمان به حذف در ،یه اشاره ن رده تعلیلی ضمنا هیچ

 

 فاء تفریع 

َب صيرٌَ﴿ لُون  َبِماَت ْعم  ُ َاّلَله مٌِنَو  ْْ َمِنْكُْمَُم ل ق كُْمَف مِنْكُْمَْافٌِرَو  َالَّذيَخ   (3 /التغابن) ﴾ُهو 

هاا باه دو    دهد که انساان  ،یه فاء  عاطفه و در معنای تفریع اسا  زیرا ندان میدر این 

 شوندی گروه مؤمن و کافر تقسیم می

 ها ترجمه

 ،یتی: اوسا که شما را بیافریدی بعضى از شما کافر  و بعضى مؤمنندی

 فوالدوند: اوسا ،ن کن که شما را ،فرید  برخى از شما کافرند و برخى مؤمنی
 کسى اسا که شما را ،فرید گروهى از شما کافرید و گروهى مؤمنیم ارم: او 

 معزی: او اسا ،ن ه ،فرید شما را پن از شما اسا کافرى و از شما اسا مؤمنىی

: او کسى اسا که شما را ،فرید پن برخى از شما کافرید و برخى از شما اصفهانی رضایی

 مؤمنیدی

اى کاافر ناساااس و    باز شاما بنادگان فرقاه    : اوسا خدایى که شما را ،فرید ای قمده الهی

 بعضى مؤمن خداشناس هستیدی
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ترجمه شاود  بناا بار ایان  ترجماه      « پن»تواند به  : فاء تفریع بدون اش ال میارزیابی

اناد   رضایی و معزی در این قسما مناسب اسای برخی از مترجمان  فاء را ترجمه ن ارده 

 که موجب گسسا میان صدر و ذیل ،یه شده اسای

 فاء فصیحه 

فَُّفَََلَفِيهاَخالِدِينَ ﴿ نمونه اول: نُْهمََُيُخ  ذا ََُع  ُرونَ َُهمَََْلَوَ َالْع  َمِانََْتابُواَالَّذِينَ َإَِلََّ*ََيُنْظ 

َ َف إِنََََّ ْصل ُحواَوَ َللِ َ َب ْعدَِ ِحيمٌََغ فُورٌََاّلَله فااء    «اللَّاه   فَاِِنَّ »در عباارت   (0۳-00 )،ل عماران/  ﴾ر 

اما فااء   ی(310: 3   3135  دعاس  550: 3   3135)درویش   ه استعمال شده اسافایح

فاء شابه جازا در جاواب موصاول      «فیتوب اهلل علیهم»هوه بر داللا بر حذف  با تقدیر ع

 اسای

 ها   ترجمه

 خداوناد  کاه  نمودند [  پیده] درست ارى و کردند توبه ،ن از پن که کسانى فوالدوند: مگر

 اسای              مهربان ،مرزنده

 ،مرزناده  خادا  بدرستی که پن کردند اصهح و ،ن از پن کردند توبه که ،نان مگر: اشرفى

 ی اسا مهربان

 زیارا  نمودناد  اصاهح [ را خاود  مفاسد] و کردند توبه ،ن از بعد که کسانى مگر: انااریان

 ی اسا مهربان و ،مرزنده بسیار خدا

 ،مرزناده  خدا که بدرستى پن کردند اصهح و ،ن از پن کردند توبه که ،نان مگر: شعرانى

 ی اسا مهربان

 اسای مهربان و ،مرزنده خدا زیرا ،یند  صهح به و کنند توبه پن ،ن از که ،نان مگر: ،یتى

 گناهاان  جباران  مقاام  در و) نمایناد  اصهح و کنند توبه ،ن  از پن که کسانى م ارم: مگر

 اسای بخدنده و ،مرزنده خداوند  زیرا( شد خواهد پذیرفته ،نها توبه که بر،یند  گذشته

فاء مذکور  فاء فایحه باشد  از باین هماه    که اینشود که براساس  : مداهده میارزیابی

 های باال  تنها ترجمه ،قای م ارم  مناسب معناسای ترجمه
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ارَ َبِع صاكَ َاْضرِ ََْف قُلْن اَلِق ْومِهَََُِموسَََاْست ْسقََإِلََِوَ ﴿: نمونه دوّم ج  ْتََالْح  ر  َاثْن تااَمِنْاهََُف اانْف ج 

ةَ  ْشر  يْناًََع    338: 3   3135)درویاش     فااء فاایحه اساا    «فَاانففَج رَت  »فااء در   (28)بقاره/   ﴾ع 

 عهوه بر این مفید معنای سببیا اسای و (583: 3تا      ابن عاشور  بی120: 3   3138اندلسی  

 ها ترجمه

 جوشیدی سنگ ،ن از ،ب ادمه دوازده پن زن  سنگ بر را خود عااى: گفتیم او الهی: به

 جوشیدی ،ن از ادمه دوازده پنی بزن سنگ این به را عاایا: گفتیم انااریان: پن

 ،ن از ادامه  دوازده[  ناگهان و بزد ] پنی بزن سنگ ،ن به خود اوبدستى با حلبی: گفتیم

 شدی روان

 ،ن از شاد  ش افته زدن بمجر د پن بسنگ  را خود عااى بزن که را او گفتیم روشن: پن

 جارىی ،ب ادمه دوازده سنگ

 شدی نمایان ادمه دوازده سنگ از[ زد او اون] بزن سنگ بر را خود عااى گفتیم عاملی: ما

 جوشایدن  ،ن از ادامه  دوازده پان ی« بازن  سنگ تخته ،ن بر عاایا با: »فوالدوند: گفتیم

 گرفای

 دوازده ناگااه !« بازن  مخااود  سانگ  ،ن بار  را خاود  عااى: »دادیم دستور او م ارم: به

 جوشیدی ،ن از ،ب ادمه

های باال  تنها سه ترجمه حلبی  روشن و عاملی معنای مقاد ری   : در بین ترجمهارزیابی

رساد ایان ،یاه از     مای  نظار  باه اندی اماا   گردد متذکر شده را که از طری  فاء فایحه افاده می

تواناد   زیرا مخاطب به راحتی مای  توانیم در ،ن محذوف را ذکر ن نیم  مواردی اسا که می

 از منط  روایی داستان به محذوف پی ببردی

 

 فاء جزای شرط 

كَ َإِلاَوَ ﴿: نمونه اول  ِ مِنُونَ َالَّذينَ َجا ْْ المٌََف قُلََْبِآياتِناَيُ ل ايْكُمََْس  بُّكُامََْْ ت ا َ َع  لاََر  َن فْسِاهَََِع 

ةَ  ْحم  نَََْ نَّهََُالرَّ مِلَ َم  هال ة ََُسوِاًََمِنْكُمََْع  َُ َوَ َب ْعدِهََِمِنََْتا َ َثُمَََّبِج  حيمٌََغ فُورٌََف أ نَّهَََُ ْصل     (51 )انعام/ ﴾ر 
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 ط اساتعمال شاده اساا     فااء راباط بارای جاواب شار     «ر حایمٌ  غَفُورٌ فَأَنَّهُ»در عبارت 

اما ن ته مهم در این ،یه این اسا که فاء  فاایحه هام هساا      ی(332: 2   3135)درویش  

ای تعیین شود کاه     باید محذوف به گونه«أَنَّ»که با توجه به حرف مدبهة بالفعل  ضمن این

محاذوف   ،یدی به همین جها برخای  باشد  زیرا أَنَّ در صدر جمله نمی  با أَنَّ تناسب داشته

 ی(3:183   3135)دعاس   اند فرض کرده« فمایره»را 

   ها ترجمه

 نی وکاار  و کناد  توباه  گااه  ،ن کناد   بد کارى نادانى روى از که شما از کن هر زیرا: ،یتى

 ی اسا مهربان و ،مرزنده خدا که بداند شود 

 ی مهربانسا ،مرزنده خدا بدرستی که پن: اشرفى

  اسای مهربان و بخدنده خدا البته: الهى

 ی اسا خطابخش خطاپوش بسیار او[  که بداند] گمان بى: برزی

 اسای مهربان و ،مرزنده بسیار او زیرا: انااریان

 ی اسا مهربان ،مرزنده وى پن: فوالدوند

 اسای مهربان ،مرزنده او که ارا: م ارم

: برخی از محققان حوزه ترجمه معتقدند فاء جزای شارط  از جملاه حروفای    ارزیابی

دان ،ن در زباان فارسای   برگردان ندوند  زیرا برگردر ترجمه فارسی « بهتر اسا»اسا که 

های باال  ترجمه بارزی   ی بر اساس این نظر از بین ترجمه(3132)کریمی نیاا    ماطلح نیسا

 توان ترجمه صحیحی دانسایو ،یتی را می

ِحيم﴿: نمونه دوّم َغ فُوٌرَر  َاّلَله  ْواَف إِنَّ فااء    «اللَّاه   فَاِِنَّ »فااء دوم  در   (3۳3)بقره/ ﴾ف إِِنَانْت ه 

ه و تقادیر محاذوف    ضامنا فااء  فاایح    ی(08: 3   3135)دعاس   رابط جواب شرط اسا

 باشدی می «تعتدوا علیهمال»ایزی مانند 

 ها:   ترجمه

 اسای مهربان ،مرزنده خدا بدرستی که پن ایستند باز اگر اشرفی: پن
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 مهرباان  و ،مرزناده  خادا ( که درگذرید ،نها از) بدارند( ستم و شرک از) دسا اگر الهی: پن

 اسای

 اسای مهربان و ،مرزنده بسیار خدا یقیناً بازایستند  وجنگ گرى فتنه از انااریان: اگر

 اسای   مهربان ،مرزنده خدا البته بازایستادند  اگر فوالدوند: و

 اساا  ،مرزگاارى  خدا[  که درگذرید ،نها از] ایستادند  باز[ عناد و جنگ از] اگر طاهری: و

 مهربانی

 ى کنناده  عفاو  ،ن خداوناد  زیارا  ببخداید  را ،نها برداشتند  دسا جنگ از اگر صفارزاده: و

 اسای گستررحم

: از نظر فاء دوم  با احتساب این فاء به عنوان فاء جزای شرط  ترجماه اشارفی   ارزیابی

انادی اماا باا فاایحه گارفتن فااء        های انااریان و فوالدوند صاحیح  مناسب نبوده و ترجمه

های الهی  طاهری و صفارزاده به خاطر عنایا به برگردان عبارت تقادیری    ترجمهمذکور  

 های صحیحی خواهند بودی ترجمه

 

 ن یجه گیری -9

 زیر قابل استنتاج است: از مقاله حاضر، موارد

  از جها نحوی به دو گروه اصلی عاطفه و رابطه تقسایم  «فاء»در تحلیل نظری   یالف

توان معانی ترتیب  تعقیب  سببیا  تفریع  تعلیل را بارای   هم میشودی از جها معنایی  می

فاء عاطفه  و جزا و شبه جزا و سببیا را برای فاء رابطه تدخی  دادی ضمنا کاربردی کاه  

 عاطفه و رابطه قابل مداهده اسای دو گونه فاء  نامند  در هر نحویان ،ن را فایحه می

اسا  که هم معناای ترتیاب    «پن» فاء   واژهترین معادل در برگردان فارسی ی مناسبب

توان ،ن را برای ترجمه همه انواع فااء باه کاار باردی      رساندی اما نمی و هم معنای سببیا را می

برگاردان شاودی نیاز فااء      «تاا »کند بهتر اسا به واژه  مناوب می فاء سببیه که فعل مضارع را

 رجمه فارسی برگردان شودیدر ت نباید جزای شرط  از جمله حروفی اسا که ترجیحاً
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ی با در نظر گرفتن کاربردهای فاء در زبان عربی  مدخ  شد کاه برگاردان فارسای    ج

فاء فایحه  تعلیلیه و سببیه )اگر در جواب نهی باشد(  به نسبا انواع دیگر فاء باا اشا ال   

ا ،مد که برگردان فاء ترتیب و تعقیب   در زبان فارسای با   بدسابیدتری مواجه اسای نیز 

 مد ل کمتری روبرو اسای
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