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واکاوی معنای انواع «فاء» در قرآن کریم
و ارزیابی برگردان فارسی آن
3

علی حاجیخانی ،*1ابوالفضل حاجیحیدری ،2صادق عباسی
 -1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
پذیرش49/9/22 :

دریافت49/2/22 :

چکیده
دانشمندان ادبیات عربی در تقسیمبندی انواع فاء و تحلیل معنایی آن باا یکادی ر اخا دا دارناد ،ایا
اخ دا در کنار محدودیتهای زبانی ،م رجمان قرآن را در برگردان و ان خاب معادل مناسا

بارای اناواع

فاء ،با دشواریهایی مواجه ساخ ه است .ای جس ار بر آن است با اسا فاده از روش توصایفی -تحلیلای،
گونههای اس عمال حرا فاء را در قرآن کریم مورد واکاوی قرارداده و برگردان فارسای هریا

از آنهاا را

ارزیابی نماید .از مهم ری ن ایج ای تحقیق ،آن است که دوگونه حرا فاء عاطفاه و فااء راب اه در قارآن
کریم مورد اس عمال قرار گرف ه است که فاء عاطفه از حیث معنایی به اناواع ترتیا

عمعناوی و یکاری ،

تعقی  ،سببیت ،تفریع و تعلیل و فاء راب ه به انواع جزا و شبه جزا و سببیت تقسیم میشوند .نیز بدسات
آمد که برگردان فارسی فاء فصیحه ،تعلیلیه و سببیه عاگر در جواب نهی باشد  ،به نسبت انواع دی ر فاء ،با
اشکال بیش ری مواجه و برگردان فاء ترتی

و تعقی  ،در زبان فارسی با مشکل کم ری روبرو است.

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

Email: ali.hajikhani@modares.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -2مقدمه
حرف فاء که در زبان عربی بیستمین حرف از حروف مبانی براساس ترتیب الفباایی باوده
در ترتیب ابجدی این زبان رده هفدهم را به خاود اختاااد داده اساای ایان حارف از
جهات صفات حروف به حرف «شفوی مهموس و رخو» معروف اسای نقطه موجاود در
صورت نوشتاری این حرف در زبان عربی اصیل در باال و در زبان عربی مغربی در پایین
قرار میگیردی حرف فاء در ترتیب ابجدی زبان عبری در رده هفدهم قرار داشاته و باه دو
صورت פ و ף نوشته میشود که در صورت دارا بودن نقطاه تدادید در داخال حارف
(یعنی ּפ) «پی» تلفظ شده و در صاورت فقادان ،ن (یعنای פ) «ف» تلفاظ مایشاودی در
زبانهای سامی که به هر حرفی ارزشی عددی اختااد یافته اسا حارف فااء یاا پای
ارزش عددی  08را داراسا (راشد )32 :3131ی ایان حارف در سااختار کلماه باه عناوان
حرف زائد و یا اینکه بدل از حرف دیگر باشد نیامده و همیده به عنوان حرف اصلی باه
حساب می،مده اسای باریها این حرف را غیرعامل و کوفیهاا ،ن را از عوامال نااب
فعل مضارع محسوب میکردهاند (ابنانبااری بایتاا )155-151 :3ی فااء عاهوه بار ،ن اه
حرفی از حروف مبانی اسا از حروف معانی نیز میباشدی
 -2-2تعریف مسئله

حرف فاء در قر،ن کریم بسامد بسیاری دارد و محققان متقدم حوزه ادبیات قر،نی اناواعی را
برای ،ن ذکر نمودهاندی در میان علمای نحوی قرون گذشته ابنهداام اناااری در بااب اول
"مغنی اللبیب" بهصورت تقریباً مبسوطی به حارف فااء پرداختاه اساا (اناااری :3181

)320-323ی اختهف میان صاحب نظران در تقسیم فاء با عنایا به نقش معناوی و مفهاوم
،ن در ،یات قر،ن مترجمان قر،ن را در برگردان و انتخاب معادل مناسب بارای ،ن دااار
اختهف نموده اسا تا جایی که برخی مترجمان اساسا ،ن را در پارهای از ،یاات ترجماه
نمیکنند و عدهای دیگر همه انواع فاء را با معاادل ی ساانی باه فارسای برمایگردانناد و
برخی نیز معادلهای متعددی را برای فاء می،ورند که حاکی از اختهف ایدان در تداخی
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نوع فاء در ،یات قر،نی اسای لذا ضرورت دارد با واکاوی معنای اناواع فااء در قار،ن کاریم
بستر مناسبی را در وهله اول برای تدخی

انواع فااء از ی ادیگر و ساان انتخااب معاادل

مناسب در زبان فارسی برای هریک از انواع ،ن (به جز در نوعی که احیانا نیااز باه برگاردان
ندارد) فراهم ،وردی براین اساس این جستار در صدد اساا باا اساتفاده از روش توصایفی-
تحلیلی به سواالت زیر پاسخ دهد:
 -3مناسبترین روی رد در تقسیم انواع فاء با توجه به معانی مختلا

،ن کادام اساا؟ و

االشهای فراروی مترجمان فارسی قر،ن کریم در برگردان حرف فاء ایسا؟
 -3با توجه به تنگناهای زبانی برگردان کدامیک از اناواع فااء باا دشاواریهاای بیداتری
مواجه اسا؟
 -2-5پیشینه تحقیق

همچنان که گذشا در میان صاحبنظران متقدم ابنهدام انااری شاخ

تارین فاردی

اسا که در باب اول "مغنی اللبیب" بهصورت نسبتاً مبسوطی به حارف فااء و اناواع ،ن
پرداخته اسا و سایر ادباء و نحویان با تفاوتهایی به انواع فاء و تفاوت معنایی ،ن اشااره
داشتهاندی لی ن پیرامون اگونگی ترجمه انواع فاء در زبان فارسی پژوهشهای محادودی
انجام پذیرفته اسای
مقاله «اه را ترجمه ن نیم و اارا؟» دو ناوع فااء را کاه الزم نیساا در ترجماههاای
فارسی معادلی برای ،ن ،ورده شود معرفی و اساسا وارد بحث پیرامون دیگر اناواع فااء و
اگونگی ترجمه ،نها ندده اسا (کریمینیا )3132ی

عیسی متقیزاده و محمدرضا احمدی در مقاله «معنیشناسی حارف «فااء» در قار،ن و
االشهای ترجمه ،ن به زبان فارسی» با ت یه بر دستور زبان عربی ضمن بارشامردن اناواع
«فاء» و تقسیم ،ن بر شش دسته در زبان عربی و بررسی ترجمه الهایقمداهای فوالدوناد و
خرمداهی نتیجه گرفتهاند که برابرنهادهای «پن» «سان» و «،نگاه» کاه مترجماان فارسای
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برای «فاء» پیدنهاد کردهاند با توجه به تنوع «فاء» در زباان عربای بارای ،ن کاافی نیساا
همچنین مترجمان در ترجمه فاء عط

و جزای شرط عملکارد خاوبی داشاتهاناد اماا باه

درستی از عهده ترجمه فاء استینافیه زائده سببیه و فایحه بارنیامادهانادی از ،نجاا کاه ابعااد
دیگر تقسیم فاء در معادلگزینی مناسب برای ترجمه ،ن به فارسی پژوهشهای جدیادتری
را طلب میکند مقاله حاضر کوشیده اسا «فاء» را در دو سطح نحوی و معناایی بررسای
و تقسیم کند و نیز ندان دهد که نمیتوان مترجمان را در ترجمه ن ردن «فااء» اساتینافیه و
زائده مقار شمرد زیرا فاء استینافیه و فاء زائده به دالیلی که در ایان مقاال خواهاد ،ماد
مبنای نظری استواری نداردی

 -2باز خوانی انواع فاء در قرآن کریم
حرف فاء از ،ن جایی که جزء حروف معانی اسا از دیرباز مورد توجاه علماای نحاو و
تفسیر بوده اسای داندمندان ادب عربی در دو حوزه به بررسی فاء پرداختهاندی ی ی حوزه
نحو که در ،ن انواع فاء را از جها کارکرد و نقش ،ن در جمله تقسیم کاردهاناد و دیگار
حوزه بهغا (علم معانی) که در ،ن فواید معنایی فاء را در کارکردهای گوناگون در جمله
برشمردهاندی از جها نحوی فاء به دو نوع اصلی تقسیم میشود:
3ی فاء عاطفه 3ی فاء رابطه (ابنهدام  )323 :3 3181البتاه ابانهداام دساته ساومی را باا
عنوان فاء زائده ذکر میکند اما در نهایا ،ن را نمیپاذیردی همچناین فااء اساتینافیه را از
ابتدا با عبارت «قیل» تضعی

میکند (همان)ی

 -2-2گونههای کاربرد حرا فاء.
 -2-2-2فاء عاطفه

ی ی از کارکردهای مهم فاء در زبان عربی عط

اسا و ،ن به معنای تبعیا یک جازء از

اجزای جمله از جزء پیش از خود در اعراب اسا و به دو نوع عط
تقسیم میشودی عط

بیان و عطا

نسا

نس به معنای ربط دو جزء هامپایاه در جملاه باه وسایله ی ای از
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اسا که موجب تبعیا جزء دوم (معطوف) از جازء اول (معطاوف علیاه)

حروف عط

میشودی حروف عط
حرف عط

عبارتند از :واو فاء ثام حتای أو أم بال ال و ل انی عاامتارین

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

و ح م بدون لزوم ترتیب میان ،نها داللا میکندی فاء بر مدارکا معطاوف باا معطاوف
علیه در ح م و اعراب همراه با ترتیب زمانی اندک میان ،نها داللا میکندی فایده عطا
با ثم شبیه فاء اسا با این تفاوت که فاصله زمانی که از ثم فهمیده میشاود از فااء بیداتر
اسا (ناظر الجیش بیتا)15-11/3 :ی

عمدهترین معانی که برای فاء شمرده شده و فاء را به ،ن نامگذاری کردهاند عبارتناد از:
ترتیب تعقیب تفسیر فایحه تفریع نتیجه سبب و تعلیل (مدنی بایتاا)033 :ی برخای از
این عناوین دارای اختهفهای جزئی هستند یا اینکه برای یک نوع اسمهاای متعاددی
وضع شده اسای به همین دلیل مهمترین ،نها تدریح میشودی
 -2-2-2-2ترتی

منظور از ترتیب این اسا که معطوف بهفاصاله بعاد از معطاوف علیاه در ح ام باه ،ن
بایوندد مانند« :قام َزید فعمرو» یعنی قیام عمرو بهفاصله پن از قیام زیاد واقاع شادی یاا:

اتَقدحا*َف ِ ِ
اتَضبحا*َفالْمورِي ِ
﴿وَالْعادِي ِ
َصبْ ًحا*َفأث ْرنَبِهَِنقْ ًعا*فوس ْطنَبِهَِج ْم ًعاا﴾
ْ ً
ًْ
المغيرات ُ
ْ
ُ

(عادیات)5-3 /
فاء ترتیب بر دوگونه «معنوی» (حقیقی) و «ذکری» (لفظی) تقسیم میشود (مدنی بیتا:
 033ابنهدام 3181

:)323 :3

ال ی ترتیب معنوی (حقیقی) به این معنا اسا که معطاوف و معطاوف علیاه دو ایاز
واقعی جدا از ی دیگرند مانند مثالهای باالی
بی ترتیب ذکری (لفظی) و ،ن به این معنا اسا که معطوف و معطاوف علیاه در خاار
یک ایزند ولی در انتزاع ذهنی و در تعبیر لفظی (ذکر) از هم جدا میشوند (فاوال بابساتی

 312 :3131و )313ی در این حالا معطوف تفایل و تفسیری برای معطوف علیه اسا باه
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همین جها به این فاء تفسیریه هم میگویند مانند﴿ :فق ْدَسألُو ْا َُموساَََْْبارَمِانَلالِا َ
ِ
اَاّللَج ْهرًَة﴾ (نساء )351 /عبارت «فقالوا( »...گفتند خدا را ،ش ار به ما نداان باده)
فقاَلُواَََْرن ه َ

تفسیر عبارت «فقد سألوا موسی أکبر من ذلک» (از موسی بازر تار از ایان را خواساتند)
ِ
الهَ
اَاإلنسان
میباشدی یا ﴿فأ َم
ُ
وَمااَإلاَمااَابات ُ
َإلاَماَابتالهَفأْرم ُهَون َعم ُهَفي ُ
ُ
قو ُلَربََََْارمن*َ َ
ِ
ن﴾ (فجر )35-32 /در ،یه اول اکرام و تنعیم خداوند نسابا
يقو ُلَربََََهان َِ
فقدرَعليهَرزق ُهَف ُ

به انسان و در ،یه دوم تنگ کردن روزی او تفسیر ابته هستندی
 -2-2-2-2تعقی

دومین معنایی را که فاء عاطفه افاده میکند تعقیب اسای منظور از تعقیب وقاوع ایازی
پن از ایز دیگری با فاصلهای معتنابه اسای تعقیب در هر امری متناسب با هماان امار اساای
به این معنا که تعقیب و اتاال در امور نه تابع قاعده خاد کاه متفااوت و باراسااس عارف
میباشدی مثهً اگر مابین زمان ازدوا با والدت فرزند مدت حمل فاصله باشاد مایتاوان
عبارت «تَ َز َّو َج فُالنٌ ف َُول ِ َد لَ ُه» را در مورد ،ن به کار برد (ابنهدام )323 :3 3181ی
ِ
ِ
صاب ِ َُُ
َالساماِ
َاّللََنْزلَمن َّ
در این ،یه شریفه فاء مفید تعقیب اسااَ﴿ :ل ْمَترََ َّن ه َ
ً
َمااَِفَتُ ْ
ض َُم ْخض َّرًَة﴾ (حج )21 /دسوقی ی ی از شارحین کتاب مغنی اللبیب در حواشای خاود
ْاْل ْر ُ
بعد از ذکر این ،یه مینویسد« :معلوم اسا که سبزی زمین بهفاصله پان از نازول بااران
روی نمیدهد اما عرف ،ن را تعقیب می شمارد» (ابنهدام )323 :3 3181ی شایخ رضای
الدین استر،بادی در شرح خود بر کافیه ابن حاجب در مورد این ،یه اعتقاد دارد که در ،ن
ابتدا فاء مفید ترتیب میباشدی و اگر فاء برای افااده ترتیاب اساتعمال شاود و داللاا بار
تعقیب هم داشته باشد منافاتی ندارد و نظر خویش را این انین بیان میکند« :زیرا سبزی
زمین بعد از بارش باران ،غاز میشود اما در طی مدتی کامل میشاودی باه هماین جهاا
نظر به اینکه بین ریزش باران و ابتدای سبزی زمین فاصلهای نیسا با فاء ،ماده اساا و
اگر با در نظر گرفتن کامال شادن سابزی زماین مایفرماود «:ثام تاابح ییی» جاایز باود»
(استر،بادی بیتا

مَخلقْناَالن ُّ ْطفةََعلق ًَةَفخلقْناَالْعلقةََ ُم ْضغ ًَةَفخلقْنااَ
)10۳ :1ی و در ،یه شریفه ﴿ثُ ََّ
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ِ
ِ
لحماا﴾ (مومناون )31 /فااء بار طبا قاول مرحاوم اساتر،بادی
ال ُْم ْضغةََعظ ًماَفكس ْوناَالْعظامََ ْ

میتواند برای تعقیب باشد زیرا فاصله هر مرحله در ،یه فوق با مرحلاه بعاد انادین روز
اسا ولی حاول ابتدایی هر مرحلهای بهفاصله بعد از مرحله دیگر اساای (هماان) یعنای
درسا اسا که علقه بعد از نطفه به مدت اندین روز کامل میگردد اما حاول ابتادایی
علقه بهفاصله بعد از ش ل گرفتن نطفه میباشد و همین طور مضغه نسبا باه علقاه کاه
بدین ترتیب فاصلهای وجود نداشته و فاء به معنای ترتیب خواهد بود ولای اگار اکماال و
اتمام هریک از این دورهها مهک باشد اون بین مراحل فاصله وجود دارد فاء به معناای
تعقیب میباشدی
 -3-2-2-2سببیّت

سومین معنایی که فاء عاطفه افاده میکند ساببیا اساای ساببیا باه معناای ترتاب جملاه
معطوف بر جمله معطوف علیه اسا لذا به ،ن فاء سبب یا نتیجاه مایگوینادی ایان معناا در
عط

دو جمله و یا عط

دو وص

به ی دیگر غلبه داردی عط

دو جمله مانند ایان ،یاه

شریفه﴿ :فوْزَُهَ ُموسَََفقضَََعليْه﴾ (قا  )35 /در این جمله مدا موسی سابب و جاان
دادن قبطی مسبَّب اسای یا این ،یه شریفه﴿ :فَتَلَقَّى ِاد َُمَمِنَرَّ بِّ َهَِْلِماتََفتاا ََعليْاه﴾ (بقاره/

 )13که پذیرش توبه ،دم (ع) از سوی خداوند به سبب تلقی کلمات الهی از ساوی او اساا
(ابنهدام )321 :3 3181ی و عط دو صفا مانند این ،یه ﴿َلْلِونََمِنَشجرََ ِّمانَزقُّاومَ*َ
ِ ِ
ِ
الحمِيم﴾ (واقعه )51- 53/یعنای «ماالئون» و «شَاارِبُون»
نهاَالْبُ ُطونَ*َفشارِبُونََعليْ َهَمنََ ْ
فمالئُونََم ْ

هر دو به «،کلون» عط

گردیدهاند و هر دو مسبب از «،کلون» مایباشاند (ابانهداام 3181

)321 :3ی

فاء در عط

دو جمله یا دو صفا همیده مفید سببیا نیسا بل ه مم ن اسا بارای

ترتیب باشد مانند این ،یه که فاء در ،ن فقط برای ترتیب و فاقد معنای سببیا اساا﴿ :فاراََ
إِلَََ ْهلِهَِفجاَِبِع ِ ْجلَسمِين﴾ (ذاریات( )32 /مدنی بیتا)033 :ی
13
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 -9-2-2-2تفریع

تفریع به معنای شاخه شاخه کردن اسا و منظور از ،ن در اینجا اندعاب اند ایز از یاک
ایز اسا .مانند﴿ :هوَالَّذِيَخلقكُمَفمِنكُمَْافِرَوَمِنكُمَم ِ
اير﴾
َاّللَبِمااَت ْعملُاونَبصِ ٌَ
ْ ْ ُ ْ
ْ ْ ْ
ُ
اْم ٌنَو ه َ ُ
ٌ

(تغاابن )3 /در این ،یه فاء بر اندعاب خل به دو گروه مؤمن و کافر داللا میکندی (مادنی
ِ ِ
ِ
ِ
خاافونَ
تااتَ...واَلَتاََت
امونَعلاََالنسااِ
حاتَقان ٌ
ََ...فالصاال ُ
ُ
بیتا )033 :یا ،یه ﴿الرجا ُلَق َو ُ
َ
ِ
ن﴾ (نساء )11 /فاء در فالاالحات فاء تفریع اساا و بار انداعاب زناان در
ظو ُه َِّ
نُشوز ُه َّنَفع ُ

پذیرش قوامیا مردان به  3گروه «صالحات» و «االتی تخافون نداوزهن» داللاا مایکناد
(طباطبایی 3181

)111 :1ی

 -9-2-2-2تعلیل

ی ی از استفادههایی که مفسران از فاء کردهاند تعلیل (بیان علا) اسا .مانندِ َ﴿ :مَات َّخاذُ واَ
ِ
مِن ِ ِ ِ
َهوَيُ ْح ِ
ادير﴾ (شاوری)۳ /
ايََِق ٌَ
َهوَعلَََُْا ِّ
يَالْم ْوتَََو ُ
يَو ُ
اّلل ُ
ْ ُ
َهوَالْول ُّ
َدونهََ ْولياَِف ه َ ُ
لَش ْ

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

میگیرند می،وردی در ،یه قبل خداوند والیا و دوستی را برای ظالمان نفی میکند و در
این ،یه خداوند علا بینایبی کفار از والیا و نارت را اینگونه تبیین میکند که ،ناان
غیر خدا را به والیا گرفتند و اون فقط خدا ولای اساا ظالماان از والیاا و ناارت
بیبهرهاند (طباطبایی )33 :30 3181ی یا ﴿َمَل ِ ْالنس ِ
انَماَتمناََ*َفللاهَِاَل ِخار ُةَو ْ ُ
َاْلولاََ﴾
ْ

 )1۳ :3۳یا ﴿قُلَنعمَوََنتمَد ِ
اخ ُرونَ*َفإِنَّمااَهِاََز ْجار ٌةَ
ُْ
ْ ْ

(نجم( )35-31 /طباطبایی 3181
ِ
ِ
نظ ُرونَ﴾ (صافات( )3۳-30 /طباطبایی 3181
اَه ْمَي ُ
واحد ٌةَفإل ُ

 )318 :33در این ماوارد فااء

در اصل فاء سبب (نتیجه) اسا که معطوف علیه ،ن حذف شده اسای برخای داندامندان
فاء نتیجه (سبب) تفریع و تعلیل را ی ی فرض کردهاند (مدنی بیتا )033 :هراند مایتاوان
بین این انواع فرقهای ظریفی یافای مانند اینکاه در تعلیال بارخاهف سابب نخساا
مسبَّب (معلول) می ،ید سان سبب (علا) یا در تفریع نوعی تقسیم در مسابَّب مدااهده
میشود اما اگر بخواهیم همه اینها را در یک نوع قرار دهیم نام «نتیجه» جامعتار اساا
10
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هراند باز تعلیل خار از مفهوم نتیجه اسا زیرا نتیجه با مسبَّب قابل جمع اساا اماا
با علا جمع نمیشودی
 -2-2-2فاء راب ه

فاء ربط برای ربط میان جملههایی به کار میرود کاه هامپایاه نیساتند و صاهحیا عطا
ندارندی مانند :فاء سبب که فعل مضارع را مناوب میکند فاء جزای شارط کاه مخااود
مواضعی اسا که جواب شرط به تنهایی صهحیا وقوع در مقام جواب را ندارد و محتاا
رابط اسا و شبه جواب که در ،ن جمله اگراه دارای ادوات شرط نیساا ولای متضامن
معنای شرط اسا مانند :فاء در جواب موصول (ابنهدام )325 :3 3181ی در اینجاا منظاور
از ربط ربط جملههای غیر همپایه اسا زیرا ربط جملههای همپایاه هماان عطا

اساای

عمدهترین انواع این ربط عبارتسا از:
 -2-2-2-2فاء جزای شرط

این فاء حرف ربطی اسا که جواب شرط را در صورتی کاه صاهحیا قارار گارفتن در
محل شرط را نداشته باشد به فعل شرط مرتبط میسازد و در این صورت اطهق عاطفاه
بودن به این فاء نمیشودی زمانی جواب شرط مقرون به فاء اسا که:
يَِ
لَشا َْ
3ی جواب شرط جمله اسمیه باشد مانناد﴿ :وَإ ِ ْنَي ْمس ْس َبِخيْرَف ُهاوَعلاَََُْا ِّ
ير﴾ (انعام)33 /
قدِ ٌَ

3ی جواب شرط جمله فعلیه مانند اسمیه باشد یعنی فعل جامد باشدی مانناد﴿ :إ ِ ْنَتار ِنَ
ِ
ن﴾ (که )18-1۳ /
ََربِّيََ ْنَيُ ْْتِي َِ
َماَلَوَولداًَفعس َ
ً
َناََقلََّمنْ
ِ
ِ
َاّلل﴾
اّللَفاات َّب ِ ُعونِيَيُ ْحبِابْكُ ُم ه ََُ
1ی فعل جواب شرط اندائی باشدی مانند﴿ :إ ْنَُْنْتُ ْمَتُحبُّاونَ ه َ
(،لعمران)13 /

1۳
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ِ
ِ
انَ
1ی فعل ،ن لفظاً و معنیً ماضی باشدی اه حقیقی مانند﴿ :إ ْنَي ْسرِ ْقَفق ْدَسرقََ ٌخَل ُهَم ْ
ِ
َّاارِ﴾
اوه ُه ْمَفِايَالن َ
قبْ َُ
السايِّئةَفكُبَّا ْ ُ
ل﴾ (یوس  )33 /و اه مجازی مانند﴿ :وَم ْنَجاَِب ِ َّ
َو ُج ُ
(نمل)۳8 /
ِ
انَدِينِاهَِ
5ی جواب فعل مضارع همراه با حروف استقبال باشدی مانند﴿ :م ْنَي ْرتدَّ َمنْكُ ْمَع ْ
ِ
يَاّللَبِق ْومَيُ ِحب ُّ ُه ْمَوَيُ ِحبُّون َُه﴾ (مائده)51 /
فس ْوفَي ْأت ه َ ُ
2ی جواب با حرف صدارت طلب همراه باشد (ابنهدام 3181

)321 :3ی

 -2-2-2-2فای شبه جزای شرط

منظور از شبه جزا جملهای اسا که در جواب موصول می،یدی مانند:

ناتَثُ ََّمَل َْمَيتُوبُواَفل ُه َْمَعذا ََُجهن َّمََوََل ُه َْمَعذا ََُالْحريا َِ﴾
﴿إ ِ ََّنَالَّذينََفتنُواَال ُْم ْْمِنينََوََال ُْم ْْم ِ َِ
ِ
مََ ْج ٌَرَغيْ َُرَم ْمنُونَ﴾ (تین)2 /
حاتَفل ُه َْ
الصال ِ َِ
(برو  )38 /و ﴿إ ِ َ
َل ََّالَّذينََآمنُواَوََعملُواَ َّ
از دیگر مواردی که فاء را باید شبه جزای شرط نامید جملهایسا که در جواب أما می،ید
زیرا أما متضمن معنای شرط اسا (ابنهدام )52 :3 3181ی مانند:
ِ
َلًَبِماَْانُواَي ْعملُونَ﴾ (سجده)3۳ /
َّاتَالْم ْأوىََنُ ُز َ
مَجن َُ
حاتَفل ُه َْ
الصال ِ َِ
﴿َ َّماَالَّذينََآمنُواَوََعملُواَ َّ
 -3-2-2-2فای سببیه

در مورد قبلی فاء عاطفه دارای معنای سببیا نیز باود اماا در اینجاا ماراد فاائی اساا کاه
محض سببیا بوده و فاقد معنای عط

لََ
اسای مانند ،یه شاریفه﴿ :إِنَّاََ ْعطيْناكََالْك ْوثر*َفصا َ

لِربِّ ََوََانحر﴾ (کوثر )3-3 /که فاء در ،ن مفید سببیا محضاه اساا و عطا
انداء به خبر و نیز خبر به انداء عط

نیساا زیارا

نمیشود (بنا بر قول اصح) و فاء هرگاه مفیاد ساببیا

باشد معنای نتیجه و تفریع و تعلیل را نیز میفهماندی هر جا فاء مفیاد معناای عطا

نباشاد

نوعی سببیا از ،ن فهمیده میشود و اگر معنای سبب از فاء گرفته شود دیگر وجهای بارای
ربط با فاء باقی نمیماندی اما منظور نحویان از فای سبب دو ایز اسا:

18
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ِ
لََ
اوثر*َفصا َ
3ی فاء بر سر جمله اندائی که در جواب خبر می،ید :مانند ﴿إنَّاََ ْعطيْنااكََالْك ْ

لِربِّ ََوََانحر﴾ (کوثر( )3-3 /ابندمامینی بیتا )130 :3

3ی فاء بر سر فعل مضارع که اگر مسبوق به نفی یا طلب باشد فعال مضاارع را منااوب
ِ
كيدواَل ََْيْداًَ﴾ (یوس )5 /
ص َْ
میکندی مانند﴿ :قالََياَبُن ََّ
صَ ُر ْؤياكََعلَََإ ِ ْخوت ََفي ُ
يََلَتقْ ُ
 -3-2-2فاء فصیحه

ی ی از کارکردهای فاء این اسا که بر جمله معطوفه داخل میشاود و بیاان مایدارد کاه
ِِ
ااَاضارِ َ
َاست ْسقَََ ُموسَََلِق ْومِهَِف ُقلْن
ْ
جمله معطوفه علیها حذف شده اسا مانند ،یه ﴿وَإل ْ
بِّعصاكَالْحجرََفانفجر ْتَم َِنْ ُهَاثْنتاَع ْشرةَعَيْنًا﴾ (بقاره )28 /کاه در اصال اناین باوده اساا:

ب فَانفَ َج َرت» که فاء در فعل «فَانفَ َج َرت» فاء فایحه اسا که باعث افاااح کاهم و
«فَ َض َر َ
کد

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

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

بار

الح َجَ َر» مفیاد
صَ ُاه َ
جمله «فقلنا »...اسا که عهوه بر داللا بر جمله محذوف «فَ َض َر َ
ب ب ِ َع َ
معنای ترتیب اسای هراند عموم نحویان فای فایحه را از انواع فای عاطفه شامردهاناد
اما بهنظر میرسد فایحه در فای رابط هم به فراوانی قابل مداهده اسای مانند﴿ :خالِادِينََ
نَبع َِ ِ
ِ
مَينظرونَ *َإ ِ َ ِ
اّللَ
صل ُحواَفإِ ََّنَ ه ََ
فَعنْ ُه َُ
فِيهاََلَيُخفَّ ُ َ
َل ََّالَّذينََتابُواَم َْ ْ
دَلل ََوَََ ْ
مَالْعذا ََُوَََلَ ُه َْ ُ ْ ُ
ََِّین تَابوا مَِن بع ِ
ِ
ِ
َد
ورَر ِح ٌَ
غفُ ٌَ
َ ََ
يم﴾ (،ل عمران )0۳-00 /در این ،یه تقدیر انین اسا« :إالَّ ال َ ُ

ك َو َأ َصل َُحوا فیتوب هلال علیهم إن هلال غفور رحیم» پن در اینجا هم فاء فایحه باوده و
ذل ِ َ

همانین متضمن معنای سببیا اسای
 -2-2میزان اع بار فاء زائده و فاء اس ینافیه

عهوه بر ،ناه تاکنون در تقسیم فاء گفتیم گروهی دو نوع دیگر هم برای فاء میشمرند کاه
بهنظر میرسد نمیتوان ،نها را پذیرفای اما از ،نجاا کاه ایاندو فاراوان طارح شادهاناد و
گروهی از نحویان برخی ،یات قر،ن را بر ،ن حمل کاردهاناد همچناین برخای مترجماان
13
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فارسی قر،ن را به دلیل عدم توجه به ترجمه ،نها مورد انتقاد قرار دادهاند بحاث مختااری
درباره ،نها ضروری بهنظر میرسدی
 -2-2-2فاء زائده

نظر نحویان درباره فاء زائده سه گونه اسا:ی سیبویه مطلقااً ،ن را ناذیرفتاه اساای اخفاش
ورود ،ن را به طور مطل بر خبر جایز دانسته اسای مانند «أخوک فوجد»ی فاراء و اعلام و
برخی دیگر ورود فای زائده را بر خبر به شرطی که خبر امر یاا نهای باشاد پذیرفتاهانادی
ميم﴾ (د( )53/ابنهدام 3181
مانند﴿ :هذاَفليذوقوهَح ٌَ

)322 :3

در این میان بهنظر میرسد قول درسا نظر سیبویه اسا زیرا ورود فاء به طور مطل
بر خبر خهف قیاس اسا ضمن اینکه به جز اخفش کن دیگری ،ن را نگفته اساا و
هیچ ارزش معنایی مانند تأکید یا حار یا غیره برای ،ن ذکر نداده اساای اماا نظار ساوم
قیاسی اسا ولی نمیتوان فاء را در این موارد زائده دانسا زیارا زائاد در نحاو ایازی
اسا که حذف ،ن به جمله ،سیبی نمیزندی در حالیکه اگر فااء را در ایانگوناه جماهت
حذف کنیم جمله طلبی پن از ،ن صهحیا این را که خبر باشد از دساا مایدهادی در
همین ،یه محل مثال اگر فاء را حذف کنیم عهوه بر دو اشا ال فاوق محاذور دیگاری
پیش می،ید و ،ن اینکه الم در «لیِوقوه» دیگر متضامن معناای امار نیساا و باه معناای
تعلیل خواهد بودی فعل یذوقوا هم مناوب میشود نه مجزومی
 -2-2-2فاء اس ینافیه

ی ی از معانی که برخی برای فاء برمیشمرند استیناف اسای استیناف به این معناا اساا کاه
مابعد فاء با کهم ساب هیچ گونه رابطه لفظی ندارد و جمله بعاد مساتانفه باوده و محلای از
اعراب نداردی ابنهدام این معنا را با عبارت قیل ،ورده اسا (ابنهدام )322 :3ی ایان نحاوه
بیان ندان میدهد وی این وجه را ضعی

میداندی از جمله مثالهای مذکور بارای ایان فااء

ِ
ِ
اّللَع َّمااَيُ ْشارُِْون﴾
اهمااَفتعلاَََ ه ََُ
اهماَصال ًحاَجعالََل َُهَ ُشرْاََِفيمااَِات ُ
عبارتسا از﴿ :فل َّماَِات ُ
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(اعراف )3۳8 /که گفتهاند :جمله «تَ َعالی» استینافیه بوده و محلی از اعاراب نادارد و نیاز مانناد
مَإِل َهَو ِ
ْ َأنَتُم
دَفه َْ
اح ٌَ
لََنتُمَ ُّمسلِمون﴾ (انبیاء )380 /که گفتهاند :جمله « َهَ َ
،یه شریفه ﴿َنَّماَإِل ُهكُ َْ ٌ
ْ ُ

ُّم َسل ِ ُمون» جمله مستانفه اسا و محلی از اعراب نداردی استیناف در ،یه اول پذیرفتنی باهنظار

نمیرسد زیرا خداوند در ،یه پیش از ،ن به ،فرینش همسر بارای انساان جهاا ،راماش او
اَاّللَربَّهماَلئنَآتيتناَصالحاَلنكون َّنَمانَالشااْرينَ
اشاره میکند و میفرماید﴿ :فلماََثقل َدعو ه َ

فلماَآتاهماَصالحاَجعالَلهَشرْاَِفيماَآتاهماَفتعالََاّللَعمااَيشارْون﴾ (اعاراف)3۳8-30۳ /ی
هَ

فاء در تعالی این را میرساند که ایدان پیش از تولد فرزند میدانستند که باهایدان تاأثیری
در صهح فرزندشان ندارند اما پن از تولاد فرزناد کساانی را در عطاای خادا باه خاویش
شریک قرار دادند پن خدا از شرکورزی ایدان واالتر اسای معلاوم مایشاود کاه فااء در
معنای نتیجه اسای ولی معنای استیناف رابطه ذیل ،یه را از صدر ،ن میگسلد بی ،نکه هایچ
بهره معنایی خاصی به همراه داشته باشدی همین مطلب درباره مثال دوم هم صدق میکندی

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

همچنان که گذشا کارکرد عمده فاء در زبان عربی عط

و ربط اساای از جهاا معناایی

هم عمدهترین معانی فاء ترتیب و سببیا اسا و سایر معانی یاد شده فرع بار ایان دو معناا
هستندی اگر به زبان فارسی و حروف ربط در ،ن مراجعه کنیم میبینیم نزدیکترین حرف باه
فاء در زبان فارسی حرف «پن» اسا زیرا هم مفید ترتیب اسا و هام ساببیای «پان» در
زبان فارسی به معنای پدا اسای مانند« :پن پرده» یعنی پدا پاردهی «پان ،ن روز» یعنای
بعد از ،ن روزی «پسین» یعنی عاری «پن» یعنی بنابراینی لذا در ترجماه فااء عطا

اگار باه

معنای ترتیب تعقیب سبب و تفریع باشد باید از «پن» استفاده کرد اما در ترتیاب ذکاری
بهتر اسا از ترکیبهایی مانند «و» یا «و ،ن اینکه» یا «باری» و یا ترکیابهاای دیگاری کاه
تفسیری بودن عبارت بعد از فاء را برساند استفاده شودی در ترجمه تعلیل هم باید از کلمااتی
11
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مانند «زیرا» «ارا که» و مانند اینها استفاده کردی اما در فاء رابط کمی وضع متفااوت اساای
در فاء جزا و شبه جزاء علا به کار گرفتن فاء این اساا کاه جملاههاای پان از ،ن باه
تنهایی صهحیا قرار گرفتن در جایگاه جواب شرط را ندارند اما در زباان فارسای اناین
محظوری وجود ندارد پن بهنظر میرسد فاء جزا و شبه جزا نباید در فارسی ترجمه شوندی
اما در برگردان فاء سبب باید اذعان نمود در زبان فارسی بهترین کلمهای کاه سابب را
ار ًةَ
در اجزای غیر همپایه میرساند حرف «تا» اسای مثه در ترجمه عبارت﴿لوَْانَلنااَْ َّ
فنتب َّرََمِنْ ُهمَْماَتب َّرؤواَمِنَا﴾َ(بقاره )323 /میتوان گفا« :ای کاش فرصا دیگری داشتیم تاا

از ایدان تبری بجوییم همانگونه که ایدان از ما تبری جستند»ی در اینجا ذکر ن تاه مهمای
الزم اسا و ،ن اینکه اگر فاء سبب در جواب نهی باشد باید یا فعل بعاد از ،ن را منفای
ترجمه کنیم یا باید ی ی از ادوات تحذیر در زبان فارسی مانند «مبادا» را به کار بگیاریم و
ص َُر ْؤيااََعلاََإ ِ ْخوتِاََفيكيادواَلاََ
ص ْ
فعل را مثبا ترجمه کنیمی مثه عبارت ﴿َلَتقْ ُ

ْيْدَاٌ﴾ (یوس  )5 /باید به ی ی از دو صورت زیر ترجمه شودی «خوابا را برای برادراناا
بازگو م ن تا برایا کیدی نیندیدند» یا «خواباا را بارای برادراناا باازگو م ان مباادا
برایا کیدی بیندیدند» که در ش ل دوم ،وردن حرف تا الزم نیسای علا پیدنهاد معادل
(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

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

یا مانند رباعی  ۳دیوان حافظ:
وز بستر عافیا برون خواهم خفا

امدب ز غما میان خون خواهم خفا

تا در نگرد که بیتو اون خواهم خفاا

باور ن نی خیال خود را بفرسا
(حافظ دیوان رباعی)۳

یا نظامی میگوید:
در بن ااهیش بباید نهفا

،ن که ورا دوساترین بود گفا
11
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تا ندویم از پدرش شرمسار

تا ندود راز او روز ،ش ار

تا پدرش ااره ،ن کار کرد

زی پدرش رفا و خبردار کرد

(نظامی گنجوی مخزن االسرار بخش  53داستان کودک مجروح)

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

داده معادل مناسبی برای ،ن برگزیدی

دوم اینکه ،ن اه پن از فاء حاذف شاده باه دقاا تعیاین شاده ساان محاذوف باا
ویژگیهای زبان فارسی سنجیده شودی
اگر فارسیزبانان بتوانند محذوف را بدون اش ال دریابناد نیاازی باه ترجماه محاذوف
نیسا اما اگر ،ناه در زبان عربی حذف شده در زبان فارسی به ،سانی قابل فهام نیساا
الزم اسا محذوف در میان پرانتز در زبان فارسی ترجمه شودی
پیش از بیان نمونهها الزم اسا بر اهمیا ی سانسازی در ترجمه تاکید شود ارا کاه
در صورت توجه به ،ن معنای یکدسا و هماهنگی از ،یات ارائه میشود ولای در عاین
حال باید به معنا و مقاود هر ،یه نیز بهصورت جداگانه عنایاا داشاا تاا مباادا معناای
مورد نظر ،یه تحاالدعاع ی سانسازی پنهان گرددی
اینک پن از برشمردن گونههای کاربرد حرف فاء در زبان عربی به ارزیابی ترجمههاای
فارسی در حوزه ترجمههای قر،ن با توجه به انواع ،ن مایپاردازیمی بارای پرهیاز از اطنااب
برای هر کاربرد حرف فاء یک و یا دو مورد ذکر شده پن از ،وردن ترجمههاای شااخ
در ،ن ،یه و دستهبندی ،نها این ترجمهها مورد ارزیابی قرار میگیرندی
 فاء ترتیب و تعقیب
نمونه اوّل﴿ :فراَََإِلََََ ْهل َِهَِفجاََِبِع ِ ْجلََسمِين﴾ (ذاریات)32 /

در این ،یه فاء در «فجاء» فاء عطا
رازی 3138

بارای تعقیاب اساا (درویاش 3135

)333 :30ی
15
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ترجمهها
،یتی :و گوساله فربهى ،وردی
اشرفی :پن ،ورد گوساله فربهی
الهی :و کباب گوساله فربهى نزد مهمانان باز ،وردی
شعرانی :پن ،ورد گوساله فربهی
فوالدوند :و گوسالهاى فربه [و بریان] ،وردی
م ارم :و گوساله فربه (و بریان شدهاى را براى ،نها) ،وردی
ارزیابی :بهنظر میرسد برگردان «پن» برای این فاء به خاطر مفید تعقیاب باودن فااء
عاطفه یادشده از امانا بیدتری برخوردار اسا اما واژههاایی ااون «پان» باا سااختار
زبان معیار اندکی بیگانهاندی بر این اساس استفاده از حرف عط

«واو» بارای فااء عاطفاه

مفید تعقیب قابل قبول بهنظر میرسدی
ِ
نمونه دوّمَ﴿ :لْلِونََمِنَشجرََمنَزقُّومَ*َفم َ ِ
اهَِمِانََ
نهااَالْبُ ُطاونَ*َفشاارِبُونََعليْ َ
االْونََم ْ
ِّ
الحمِيم*َفشارِبُونَشر َالهيم﴾ (واقعه)51-53/
َْ
فاء در هر دو واژه «فمالؤون» و «فَدَاارِبُونَ» عاطفاه اساا (،لوسای 3135

)312 :31

(دعااس )183 :1 3135ی با این توضیح که فااء در «فماالؤون» مفیاد ساببیا اساا و در
«فداربون» اول مفید ترتیب معنوی و در فداربون دوم مفید ترتیب ذکری (تفسیر)ی
ترجمهها
،یتی :از درختان زقوم خواهید خورد و ش مهاى خود را از ،ن پر خواهید کردی و بار سار
،ن ،ب جوشان خواهید نوشیدی انان مىنوشید که شتر تدنه ،ب مىنوشدی
ارفع :از درخا زقوم مىخوریدی تا این ه ش مهایتان را از ،ن پر مىکنیادی و ساان از ،ب
سوزان جهنم مىنوشیدی مانند شتران تدنه شده مىنوشیدی
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الهی :از درخا زقوم تلخ دوزخ البته خواهید خوردی تا ،ن ه ش م را از ،ن پر ماىساازیدی
،ن گاه هماه از ،ب گارم جهانم بار روى ،ن ماى ،شاامیدی بدانساان از عطاش ،ن ،ب را
مىنوشید که شتران تدنه ،ب مى،شامندی
انااریان :قطعاً از درختى که از زقوم اساییی خواهید خورد و ش مها را از ،ن پر خواهید
کرد و روى ،ن از ،ب جوشان خواهیاد نوشایدی مانناد نوشایدن شاترانى کاه باه شادت
تدنهاندی
رضایی :و ش مها را از ،ن پر مىکنید و بر (روى) ،ن از ،ب سوزان مىنوشید و همچون
نوشیدن شتران عطش زده مىنوشیدی
فوالدوند :قطعاً از درختى که از زقوم اسا خواهید خورد و از ،ن ش مهایتان را خواهیاد
،کندی و روى ،ن از ،ب جوش مىنوشیدی [مانند] نوشیدن اشتران تدنهی
ارزیابی :با توجه به توضیح باال ترجمه فاء در فماالؤون باه «تاا» و فدااربون اول باه
«پن» و ترجمه ن ردن فاء در فداربون دوم صحیح تر بهنظر می رسدی ترجماه فااء مفیاد
ترتیب به سان و ،نگاه اندان پسندیده نیسا زیرا سان مناسب «ثام» و ،نگااه معاادل
کلماتی مانند «إذا» یا «عندئذ» وییی اسای
 فاء سببیّت
ِ
يَاْل ْر ِ
َآلانَي ْسام ُعونَ
يرواَف ِ ْ
ضَفتكُونَل ُه ْمَ ُقلُاو ٌ َي ْعقِلُاونَبِهااََ ْو ٌ
نمونه اولََ﴿ :فل ْمَيس ُ

بِها﴾ (حج)12 /

در واژه «فَتَ ُونَ» فاء سببیا به کار رفته اسا (درویش 3135

 115 :2دعاس 3135

)131 :3ی

ترجمهها
اشرفی، :یا پن نرفتند در زمین پن بوده باشد ایدان را دلهائى که ییی ی
الهی، :یا (این کافران) در روى زمین به سیر و تماشا نرفتند تا دلهاشان بینش و هوش یابدی
13
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انااریان، :یا در زمین گردش ن ردهاند تا براى ،نان دلهایى [بیدار و بینا] پیدا شودی
شعرانی، :یا پن نرفتند در زمین پن بوده باشد مر ایدان را دلهایى که ییی ی
فوالدوند، :یا در زمین گردش ن ردهاند تا دلهایى داشته باشند که ییی ی
م ارم، :یا ،نان در زمین سیر ن ردند تا دلهایى داشته باشند که ییی ی
ارزیابی :به طور کلی ترجمههای باال دو الگاوی «پان باشاد» و «تاا باشاد» را بارای
برگردان «فَتَ ُونَ» برگزیدهاند اما الگوی پن برای فاء مفید سابب مناساب نیساای ن تاه
مهمی که در این ،یه جلب توجه میکند این اسا که همزه استفهام صدارتطلاب اساا
به همین دلیل فاء عاطفه پن از ،ن ،مده اما در ترجمه باید فاء عاطفه پیش از فااء ترجماه
شود که مترجمانی که از الگوی ترجمه تحا اللفظی تبعیا مایکنناد باه اشاتباه همازه را
پیش از فاء ترجمه میکنند «،یا پن»ی
ِ
كيدواَلا َْيْاداًَإ ِ َّن َّ
َالشايْطانَ
ص َُر ْؤياكَعلَََإ ِ ْخوت َفي ُ
ص ْ
نمونه دوم﴿ :قالَياَبُن َّيََلَت ْق ُ
ْلنْ ِ
لِ ْ ِ
بين﴾ (یوس  )5 /در این ،یه فاء سابب در جاواب فعال نهای ،ماده و فعال
سانَع ُد ٌّو َُم ٌَ

مضارع «ی یدوا» را مناوب کرده اسای
ترجمهها
فوالدوند[ :یعقوب] گفا« :اى پسرک من خوابا را باراى برادراناا ح ایاا م ان کاه
براى تو نیرنگى مىاندیدند زیرا شیطان براى ،دمى دشمنى ،ش ار اسای
الهیقمده ای :یعقوب گفا :اى فرزند عزیز زنهار خاواب خاود را بار بارادران ح ایاا
م ن که (به اغواى شیطان) بر تو م ر (و حسد) خواهند ورزید زیرا دشامنى شایطان بار
،دمى بسیار ،ش ار اسای
رضاییاصفهانی( :یعقوب) گفا »:اى پسرکم خوابا را باراى برادراناا ح ایاا م ان
پن براى تو نقده نیرنگ،میز مىکدند! [ارا] که شیطان دشمنى ،ش ار براى انسان اسای
،یتی :گفا :اى پسر کوا م خوابا را براى برادرانا ح ایا م ن کاه تاو را حیلاهاى
مىاندیدندی
10
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م ارم :گفا« :فرزندم! خواب خود را براى برادراناا باازگو م ان کاه باراى تاو نقداه
(خطرناکى) مىکدند
معزی :گفا اى فرزند من فرو نخوان خواب خویش را بر برادرانا تا برایا نیرنگى کنندی
ارزیابی :مترجمان عموما فاء را به «که» ترجمه کردهاند که میتواند تحذیر را برسااند
بجز رضایی که فاء سبب را به «پن» ترجمه کرده که نادرسا اسا و معزی کاه فااء را
به «تا» ترجمه کرده که درسا اسا اما ترجمه او با این اشا ال مواجاه اساا کاه فعال
«ی یدوا» را مثبا ترجمه کرده اسای در بیان معادل فاء سبب گفته شد که اگر «تاا» را باه
عنوان معادل فاء سبب برگزینیم باید فعل پن از فاء را در جواب فعل نهی منفای ترجماه
کنیم یا از ی ی از ادوات تحذیر مانند «مبادا» یا «زنهار» استفاده کنیمی در غیر این صاورت
معنا ع ن میشودی
 فاء تعلیل
ِ
﴿َ ِمَات َّخذُ واَمِن ِ ِ ِ
َهوَيُ ْح ِ
ادير﴾
ايََِق ٌَ
َهوَعلَََُْا ِّ
يَالْم ْوتَََو ُ
يَو ُ
اّلل ُ
ْ ُ
َهوَالْول ُّ
َدونهََ ْولياَِف ه َ ُ
لَش ْ

(الدورى )۳ /فاء در این ،یاه تعلیلیاه اساا (طباطباایی  33 :30 3181و صاافی :35 3130
صاير﴾ (شاوری)0/
ًَ
الظالِمينَماَل ُهمَمِنَول ِ ٍََّوَلَن
)33ی زیرا خداوند در ،یه ساب میفرمایاد﴿ :و َ

بنابراین فاء ندانگر حجا خداوند بر این اسا که ،نان نباید غیر خدا را به والیاا بگیرناد
زیرا از ،نجا که ولی فقط خدا اسا ،نان در صورت پذیرش والیا غیر خادا ظالمناد و از
والیا و نارت خداوند متعال خار میشوندی با این توضیح باید فاء را فایحه دانسای
ترجمهها
فوالدوند، :یا به جاى او دوستانى براى خود گرفتهاند؟ خداسا که دوسا راستین اسا
،یتی، :یا جز خدا را به دوستى گرفتند؟ دوسا حقیقى خداسای
معزی :یا بگرفتند جز او دوستانى پن خدا اسا دوسا

1۳
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الهی قمدهای، :رى مدرکان غیر خدا را یار و دوستدار خود برگرفتند و حاال ،ن اه خادا
منحارا دوسا و یاور بندگان اسا
م ارم، :یا ،نها غیر از خدا را ولى خود برگزیدند؟! در حالى که «ولى» فقط خداوند اسا
رضاییاصفهانی :بل ه ،یاا غیار از او سرپرساتانى گزیادهاناد و (حاال ،ن اه) فقاط خادا
سرپرسا اسا
ارزیابی :فوالدوند و ،یتی فاء را ترجمه ن ردهاندی معزی هم فاء را «پن» ترجمه کارده
اسای بقیه هم فاء را بهصورت حال ترجمه کردهاند که ترجماه واو حالیاه اساا ناه فااء
تعلیلی ضمنا هیچیک از مترجمان به حذف در ،یه اشاره ن ردهاندی
 فاء تفریع
ِ
ِ
ِ
ِ
صير﴾ (التغابن)3 /
َاّللَبِماَت ْعملُونَب ٌَ
﴿ ُهوَالَّذيَخلقكُ ْمَفمنْكُ ْمَْاف ٌرَوَمنْكُ ْم َُم ْْم ٌنَو ه َ ُ

در این ،یه فاء عاطفه و در معنای تفریع اسا زیرا ندان میدهد که انساانهاا باه دو

گروه مؤمن و کافر تقسیم میشوندی
ترجمهها
،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
م ارم :او کسى اسا که شما را ،فرید گروهى از شما کافرید و گروهى مؤمنی
معزی :او اسا ،ن ه ،فرید شما را پن از شما اسا کافرى و از شما اسا مؤمنىی
رضاییاصفهانی :او کسى اسا که شما را ،فرید پن برخى از شما کافرید و برخى از شما
مؤمنیدی
الهیقمدهای :اوسا خدایى که شما را ،فرید باز شاما بنادگان فرقاهاى کاافر ناساااس و
بعضى مؤمن خداشناس هستیدی
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ارزیابی :فاء تفریع بدون اش ال میتواند به «پن» ترجمه شاود بناا بار ایان ترجماه
رضایی و معزی در این قسما مناسب اسای برخی از مترجمان فاء را ترجمه ن اردهاناد
که موجب گسسا میان صدر و ذیل ،یه شده اسای
 فاء فصیحه
انَ
َل ََّالَّذِينََتابُواَم ِ َْ
مَيُنْظ ُرونََ*َإ ِ َ
مَالْعذا ََُوَََلَ ُه َْ
فَعنْ ُه َُ
نمونه اول﴿ :خالِدِينََفِيهاََلَيُخفَّ ُ َ
بع َِ ِ
يم﴾ (،ل عماران )0۳-00 /در عباارت «فَاِِنَّ اللَّاه» فااء
ورَر ِح ٌَ
اّللَغفُ ٌَ
صل ُحواَفإِ ََّنَ ه ََ
ْ
دَلل ََوَََ ْ

فایحه استعمال شده اسا (درویش 3135

 550 :3دعاس 3135

)310 :3ی اما فااء

عهوه بر داللا بر حذف با تقدیر «فیتوب اهلل علیهم» فاء شابه جازا در جاواب موصاول
اسای
ترجمهها
فوالدوند :مگر کسانى که پن از ،ن توبه کردند و درست ارى [پیده] نمودند کاه خداوناد
،مرزنده مهربان اسای
اشرفى :مگر ،نان که توبه کردند پن از ،ن و اصهح کردند پن بدرستی که خادا ،مرزناده
مهربان اسای
انااریان :مگر کسانى که بعد از ،ن توبه کردند و [مفاسد خاود را] اصاهح نمودناد زیارا
خدا بسیار ،مرزنده و مهربان اسای
شعرانى :مگر ،نان که توبه کردند پن از ،ن و اصهح کردند پن بدرستى که خدا ،مرزناده
مهربان اسای
،یتى :مگر ،نان که از ،ن پن توبه کنند و به صهح ،یند زیرا خدا ،مرزنده و مهربان اسای
م ارم :مگر کسانى که پن از ،ن توبه کنند و اصهح نمایناد (و در مقاام جباران گناهاان
گذشته بر،یند که توبه ،نها پذیرفته خواهد شد) زیرا خداوند ،مرزنده و بخدنده اسای
ارزیابی :مداهده میشود که براساس اینکه فاء مذکور فاء فایحه باشد از باین هماه
ترجمههای باال تنها ترجمه ،قای م ارم مناسب معناسای
53
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ِِ
تَمِنْا َُهَاثْنتااَ
اضرِ ََْبِعصاكََالْحجارََفاانْفجر َْ
است ْسقَََ ُموسَََلِق ْوم ِ َهَِفقُلْناَ ْ
نمونه دوّم﴿ :وََإ َلَ ْ

ع ْشرةََعيْناًَ﴾ (بقاره )28 /فااء در «فَاانففَجرَت» فااء فاایحه اساا (درویاش 338 :3 3135

اندلسی  120 :3 3138ابن عاشور بیتا  )583 :3و عهوه بر این مفید معنای سببیا اسای
ترجمهها
الهی :به او گفتیم :عااى خود را بر سنگ زن پن دوازده ادمه ،ب از ،ن سنگ جوشیدی
انااریان :پن گفتیم :عاایا را به این سنگ بزنی پن دوازده ادمه از ،ن جوشیدی
حلبی :گفتیم با اوبدستى خود به ،ن سنگ بزنی پن [بزد و ناگهان] دوازده ادامه از ،ن
روان شدی
روشن :پن گفتیم او را که بزن عااى خود را بسنگ پن بمجرد زدن ش افته شاد از ،ن
سنگ دوازده ادمه ،ب جارىی
عاملی :ما گفتیم عااى خود را بر سنگ بزن [اون او زد] از سنگ دوازده ادمه نمایان شدی
فوالدوند :گفتیم« :با عاایا بر ،ن تختهسنگ بازنی» پان دوازده ادامه از ،ن جوشایدن
گرفای
م ارم :به او دستور دادیم« :عااى خاود را بار ،ن سانگ مخااود بازن!» ناگااه دوازده
ادمه ،ب از ،ن جوشیدی
ارزیابی :در بین ترجمههای باال تنها سه ترجمه حلبی روشن و عاملی معنای مقادری
را که از طری فاء فایحه افاده میگردد متذکر شدهاندی اماا باهنظار مایرساد ایان ،یاه از
مواردی اسا که میتوانیم در ،ن محذوف را ذکر ن نیم زیرا مخاطب به راحتی مایتواناد
از منط روایی داستان به محذوف پی ببردی
 فاء جزای شرط
اهَِ
امَعلاَََنفْسِ َ
مَْتا ََربُّكُ َْ
المَعلايْكُ َْ
لَس ٌَ
نمونه اول﴿ :وََإِلاَجاِكََالَّذينََيُ ْْمِنُونََبِآياتِناَفقُ َْ
مَتا ََم ِ َ ِ ِ
حيم﴾ (انعام)51 /
ورَر ٌَ
صلََُفأن َّ َُهَغفُ ٌَ
مَ ُسوِاًََبِجهالةََثُ ََّ
نَعمِلََمِنْكُ َْ
الر ْحمةَََن َّ َُهَم َْ
ْ
َّ
نَب ْعدَهَوَََ ْ
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در عبارت «فَأَنَّهُ غَفُورٌ رحایمٌ» فااء راباط بارای جاواب شارط اساتعمال شاده اساا
(درویش )332 :2 3135ی اما ن ته مهم در این ،یه این اسا که فاء فاایحه هام هساا
ضمن اینکه با توجه به حرف مدبهة بالفعل «أَنَّ» باید محذوف به گونهای تعیین شود کاه
با أَنَّ تناسب داشته باشد زیرا أَنَّ در صدر جمله نمی،یدی به همین جها برخای محاذوف
را «فمایره» فرض کردهاند (دعاس 3135

)183:3ی

ترجمهها
،یتى :زیرا هر کن از شما که از روى نادانى کارى بد کناد ،ن گااه توباه کناد و نی وکاار
شود بداند که خدا ،مرزنده و مهربان اسای
اشرفى :پن بدرستی که خدا ،مرزنده مهربانسای
الهى :البته خدا بخدنده و مهربان اسای
برزی :بىگمان [بداند که] او بسیار خطاپوش خطابخش اسای
انااریان :زیرا او بسیار ،مرزنده و مهربان اسای
فوالدوند :پن وى ،مرزنده مهربان اسای
م ارم :ارا که او ،مرزنده مهربان اسای
ارزیابی :برخی از محققان حوزه ترجمه معتقدند فاء جزای شارط از جملاه حروفای
اسا که «بهتر اسا» در ترجمه فارسی برگردان ندوند زیرا برگردان ،ن در زباان فارسای
ماطلح نیسا (کریمی نیاا )3132ی بر اساس این نظر از بین ترجمههای باال ترجمه بارزی
و ،یتی را میتوان ترجمه صحیحی دانسای
ِ ِ
ِ
ورَر ِحيم﴾ (بقره )3۳3/فااء دوم در «فَاِِنَّ اللَّاه» فااء
َاّللَغفُ ٌ
نمونه دوّم﴿ :فإنَانْته ْواَفإ َّن ه َ

رابط جواب شرط اسا (دعاس )08 :3 3135ی ضامنا فااء فاایحه و تقادیر محاذوف
ایزی مانند «التعتدوا علیهم» میباشدی
ترجمهها:
اشرفی :پن اگر باز ایستند پن بدرستی که خدا ،مرزنده مهربان اسای
51
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الهی :پن اگر دسا (از شرک و ستم) بدارند (از ،نها درگذرید که) خادا ،مرزناده و مهرباان
اسای
انااریان :اگر از فتنهگرى وجنگ بازایستند یقیناً خدا بسیار ،مرزنده و مهربان اسای
فوالدوند :و اگر بازایستادند البته خدا ،مرزنده مهربان اسای
طاهری :و اگر [از جنگ و عناد] باز ایستادند [از ،نها درگذرید که] خدا ،مرزگاارى اساا
مهربانی
صفارزاده :و اگر از جنگ دسابرداشتند ،نها را ببخداید زیارا خداوناد ،ن عفاو کننادهى
رحمگستر اسای
ارزیابی :از نظر فاء دوم با احتساب این فاء به عنوان فاء جزای شرط ترجماه اشارفی
مناسب نبوده و ترجمههای انااریان و فوالدوند صاحیحانادی اماا باا فاایحه گارفتن فااء
مذکور ترجمههای الهی طاهری و صفارزاده به خاطر عنایا به برگردان عبارت تقادیری
ترجمههای صحیحی خواهند بودی

 -9ن یجه گیری
از مقاله حاضر ،موارد زیر قابل استنتاج است:
الفی در تحلیل نظری «فاء» از جها نحوی به دو گروه اصلی عاطفه و رابطه تقسایم
میشودی از جها معنایی هم میتوان معانی ترتیب تعقیب سببیا تفریع تعلیل را بارای
فاء عاطفه و جزا و شبه جزا و سببیا را برای فاء رابطه تدخی

دادی ضمنا کاربردی کاه

نحویان ،ن را فایحه مینامند در هر دو گونه فاء عاطفه و رابطه قابل مداهده اسای
بی مناسبترین معادل در برگردان فارسی فاء واژه «پن» اسا که هم معناای ترتیاب
و هم معنای سببیا را میرساندی اما نمیتوان ،ن را برای ترجمه همه انواع فااء باه کاار باردی
فاء سببیه که فعل مضارع را مناوب میکند بهتر اسا به واژه «تاا» برگاردان شاودی نیاز فااء
جزای شرط از جمله حروفی اسا که ترجیحاً نباید در ترجمه فارسی برگردان شودی
51
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جی با در نظر گرفتن کاربردهای فاء در زبان عربی مدخ

شد کاه برگاردان فارسای

فاء فایحه تعلیلیه و سببیه (اگر در جواب نهی باشد) به نسبا انواع دیگر فاء باا اشا ال
بیدتری مواجه اسای نیز بدسا ،مد که برگردان فاء ترتیب و تعقیب در زبان فارسای باا
مد ل کمتری روبرو اسای

 -9منابع
*قرآن کریم
، -3لوسی سایدمحمود روح المعانی فی تفسیر القررآن العیریم بیاروت :دار ال تاب العلمیاه
( 3135ق)ی
 -3ابن انباری عبدالرحمن بن محمد (بیتا) اإلنااف فی مسائل الخهف بین النحویین :الباریین
و ال وفیین بیروت المکتبة العصریةی
 -1ابن دمامینى محمد بن ابى ب ر شرح الدمامینی على مغنی اللبیب بیاروت :مؤسسَة التااریخ
العربی (بیتا)
 -1ابن عاشور محمد بن طاهر التحریر و التنویر بیجا :بینا (بیتا)ی
 -5اندلسی ابوحیان محمد بن یوس

البحر المحیط فی التفسیر بیروت :دار الف ر ( 3138ق)ی

 -2انااری ابنهدام مغنی اللبیب قم :م تبه ،یه اهلل مرعدی نجفی ( 3181ق)ی
 -3حافظ شمن الدین محمدبن بهاء الدین دیوان به تاحیح ومقدمه محمد محیط طباطباایی
تهران انجمن خوشنویسان ایران ( 312۳ش)ی
 -0درویش محیی الدین اعراب القرآن و بیانه دمد  :دار االرشاد (3135ق)ی
 -۳دعاس حمیدان قاسم اعراب القرآن الکریم دمد  :دار المنیر و دار الفارابی ( 3135ق)ی
 -38رازی محمد بن عمر مفاتیح الغیب بیروت :دار احیاء التراث العربی ( 3138ق)ی
 -33راشد سید فر

اللغه العبریه قواعد و ناود ریاض دار المریخ للندر ( 3131ق)ی

 -33رضى الدین استر ،بادى محمد بن حسن شرح الرضی على الكافية تهران :موسسة الاادق
للطباعه و الندر (بیتا)ی
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 -31زجا

ابراهیم بن سرى بن سهل اعراب القررآن قااهره و بیاروت :دارال تااب الماارى و

دارال تب اللبنانى ( 3138ق)ی
 -31صافی محمود بن عبدالرحیم الجدول فی اعراب القرآن دمد  :دار الرشید ( 3130ق)ی
 -35ع بری عبداهللبن حسین التبیان فی اعراب القرآن عمان-ریاض :بیا االف ار الدولیه (بیتا)ی
 -32فردوسی طوسی ابوالقاسم شاهنامه به اهتمام سعید حمیدیان تهران ندر قطره (3101ش)ی
 -33فوال بابستی عزیزه المعجرم المفصرا فری النحرو العربری بیاروت :دار ال تاب العلمیاه
(3131ق)ی
 -30کریمینیا مرتضی چه را ترجمه نکنیم و چرا ترجمان وحی شماره دوم سال اول (3132ش)ی
 -3۳مدنى علیخانبن احمد الحدائ َالنديةَفيَشرحَالفوائدَالصمدية قم :ذوی القربی (بیتا)ی
 -38ناظر الجیش محمدبن یوس

شرح التسهیل المسمى تمهید القواعد بشرح تسرهیل الفوادرد

قاهره :دارالسهم (بیتا)ی
 -33نظامی گنجوی الیاس بن یوس

بن زکی بن مؤید مخزن االسرار با شرح مهدی ماحوزی

تهران ندر زوار (310۳ش)ی
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