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Abstract
According to Nahviyun, common language is predominantly the deviated
form of basic order and for explaining grammatical categories in the given
sentence the deviated forms should be restored to its basic order. One of the
profound aspects of the verses is the elimination of the result of the
condition. Identifying the outcome of the condition and considering the
appropriate appreciation for it is an important issue that the interpreter must
take into consideration in order to reflect God's word correctly in the target
language. This study aims to examine the method of reflection of the
conditional condition in fourteen Persian translations of the Holy Quran.
The results of the research show that the concept of deep construction in the
theory of transformation is close to the point of appreciation or
interpretation in the Arabic language. There is a close connection between
the removal of the bet condition in the translation and the types of
translations. Elahi Ghomshaei, Ansariyan, Rezaei Esfahani and Mrs.
Safarzadeh have paid the most attention to the deep reflection of the result
of the condition and Mr. Dehlavi - despite the literal translation of it - in
many cases, the conversion of verses he has taken into account the deep
reflection.
Keywords: Holy Quran, deep structure, constructing predetermined order
“taqdir”, Conditional Outcome, Persian translations of the Holy Quran
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چکیده

حذف جواب شرط ،یکی از وجوه ژرفساختهای آیات است .شناسایی جواب شرط و در نظر
گرفتن تقدیر مناسب برای آن ،مسئلۀ مهمی است که اگر مترجم بدان توجهه داشهته باشهد ،فههم
صحیح و مناسبتری از کالم خداوند دارد و آن را بهدرستی به زبان مقصد منعکس مهیکنهد .در
این جستار کوشش شده است با روش تحلیلیتوصیفی ،شیوه انعکاس جواب شرط محهذوف در
برخی از ترجمههای فارسی قهرآن کهریم بررسهی شهود .نتهایج تحقیهق نشهان مهیدههد مفههوم
ژرف ساخت به حالت مقدّر یا تأویل در زبان عربی نزدیک است و میان انعکاس حهذف جهواب
شرط در ترجمه و انواع ترجمه ،ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .الهی قمشهای ،انصهاریان ،رضهایی
اصفهانی و صفارزاده بیشترین توجه را به انعکاس ژرفساخت مربوط به جواب شرط محهذوف
داشته اند و دهلوی  -باوجود تحت اللفظی بودن ترجمهاش  -در بسیاری از نمونهها در برگهردان
آیات به انعکاس ژرف ساخت توجه کرده است.
واژههای كلیدی

قرآن کریم ،ژرفساخت ،تقدیر ،جواب شرط ،ترجمه.

*نویسنده مسئول
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میدهد که متن حاصل ،بدون مقابله با مهتن اصهلی از

مقدمه
حههذف برخههی از عناصههر و سههاختارهای نحههوی
زبههان قههرآن از روشهههای رایههج در زبههان عربههی و

کیفیههتههها و ویژگههیهههای تزم یههک مههتن مسههتقل
برخوردار باشد.

بهخصوص قرآن بهوده اسهت و در سه وو گونهاگون

پههژوهش حاضههر بهها روش توصههیفیتحلیلههی

حههرف ،کلمههه و جملههه روی مههیدهههد .یکههی از

ژرف ساختهای مربوط به جمالت شرطی و نمونههای

جایگاهههای حهذف در قهرآن ،حهذف جهواب شهرط

حذف جواب شرط در قرآن کهریم و شهیوه برخهورد

اسههت کههه بههه دتیههل منتلفههی ههون روشههن و

مترجمان فارسی زبان بها آن را تبیهین مهیکنهد تها در

مشنصبودن جواب ،ذکر آن در آیات پیشین ،دتلهت

راستای آن به سؤاتت ذیل پاسخ گوید:

سیاق و بافت کالم بر آن ،به تأمهل و تفکهر واداشهتن

حذف و تقدیر و توجه به ژرفسهاخت جمهالت

مناطب ،داشتن این پیشفرض کهه مناطهب نسهبت

شرطی ه جایگهاهی در ترجمههههای فارسهی قهرآن

به آن پهیشزمینهه دارد ،ایاهاد ابههام و تهالش ذهنهی

کریم دارد؟

برای استنباط محذوف و  ...اتفاق مهیافتهد .کشه

و

شناسههایی جههواب شههرط محههذوف ،در بهتههر و
عمیقتهری از قهرآن را در پهی دارد؛ بنهابراین متهرجم
باید با دقت و توجه به ژرفساخت آیات و همچنهین

ه ارتباطی میان انعکاس جواب شرط محهذوف
و نوع ترجمه وجود دارد؟
مترجمههان در انتقههال ترافههتههها و زیبههاییهههای
حاصل از حذف جواب شرط گونه عمل کردهاند؟

بهها بهههرهگیههری از تفاسههیر معتبههر ،جههواب شههرط را
شناسایی کند ،از رمز و راز و ند و ون محهذوفات

 .1روش پژوهش

برآید و آنها را به بهتهرین شهکل در روسهاختب زبهان

در این پژوهش جواب (لو ،لوت ،إن و مَهن) را از

مقصد نشان داد .ایهن امهر بهه معنهای بهیتهوجهی بهه

منظر گونگی برگردان ژرفساختههای مربهوط بهه

کارکردهای حذف و اغراض و زیباییهای حاصهل از

جواب شرط محذوف در هارده ترجمه فارسی قرآن

آن نیسههت؛ بلکههه منظههور ایههن اسههت کههه دقههت در

بررسههی خواهههد شههد .بیشههترین تعههداد ترجمههههههای

ژرف ساختها و پیبردن به محذوفات سبب میشهود

منتنههب بههرای ارزیههابی در ایههن مقالههه متعلههق بههه

ترجمه از ابهام ،گسینتگی و منسهامنبهودن پیراسهته

ترجمه های معنایی و یا محتوایی است که عبارتنهد از:

شهود ،گذشهتهازایهن ،حهذف عنصهری در یهک زبههان

ترجمههای انصاری ،انصاریان ،حداد عادل ،رضهایی و

ممکن است نارساییها و مشکالتی را در مهتن ایاهاد

همکهاران ،طهاهری ،فوتدونهد و ماتبهوی .در حی ههه

کند و یا سبب ابهام و گسسهت شهود ،ولهی در زبهان

ترجمه های تفسیری و یا آزاد که پس از ترجمههههای

دیگر اینگونه نباشهد؛ بنهابراین متهرجم موفهق کسهی

محتوایی ،بیشترین تعداد برگهردان قهرآن کهریم را بهه

است که نهایت توجه را به ژرف ساختها دارد؛ ولهی

خود اختصاص می دهد ،ترجمهههای الههی قمشههای،

در ذکر و یا ذکرنکردن محهذوف در ترجمهه ،مسها ل

صفارزاده ،صفوی و مشکینی انتناب شدهاند .از میهان

منتلفهی را مهیسههناد و ایهنگونههه ،برگردانهی ارا ههه

ترجمه های تحت اللفظهی نیهز ترجمههههای دهلهوی،
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شعرانی و معزی گزینش شده اند تا با م العهه جهواب

مقاتت فراوانهی نیهز در معرفهی ،نقهد و بررسهی

شرط محذوف در قرآن کریم ،میهزان مشهابهت آن بها

ترجمه های قرآن به زبان فارسی نوشهته شهدند کهه از

مفهوم ژرف ساخت در نظریه نحو گشهتاری و زایشهی

نمونههای مرتبط با موضوع حذف به نمونهههای ذیهل

نشان داده شود .پس از تبیین تئوری این دو مفهوم در

اشاره میشود:

بنش مبانی نظری تحقیق ،نمونههایی از جواب شرط

 -1عنصر حذف در ساختار تعلیلهی قهرآن و نقهد

محهذوف و شههیوه برخهورد مترجمههان بها آن بررسههی

ترجمههای معاصر ،رضا امانی و یسرا شادمان.1389 ،
 -2کارکردهای زیبهاییشهناختی حهذف حهروف

میشود.

جاره در قرآن کریم ،عباسزاده.1390 ،
 -3کارکردهای زیباییشهناختی ایاهاز حهذف در

 .2پیشینۀ پژوهش
حذف و ایجاز ا مضواضتز ا ا اه داه ر
مبزحث تلضم قرآنا فراوان مطار دادا ا اه .از
کتابهای مرتبط با این موضوع میتوان به نمونهههای

 -4کارکردهای بالغی حذف و اثر آن در ترجمهه
قرآن کریم ،اصغر شهبازی و همکاران.1394 ،
« - 5حههذف و تقههدیر در آیههات قههرآن» ،یعقههوب

ذیل اشاره کرد:
 - 1اال قزن فا تلاضم اققارآن ی ایض ا،1369
ج ،2ص)204
 - 2اقكشاازف ت ا حقااز

قرآن کریم ،محمود شهبازی و اصغر شهبازی.1392 ،

غااضام

اقتنزی ا

ی مخشری ،1417ج ،2ص)58
 - 3اقبرهزن فا تلضم اققارآن ی ردشاا،1421
ج ،3ص)115
 - 4إتجز اققرآن یبزقالنا ،ص)228
 - 5اخااتالف رجمااههاازی قاارآن دااریم
یتظیمپضر ،1383،ص)40
دتزب هزی مذدضر به مضوضتز ا مزنناد الیا

جعفری ،شماره هادهم ماله ترجمان وحی.
یعقوب جعفری به صورت کلهی مقولهه حهذف و
ایااز را بررسی کهرده اسهت .در مقالهۀ «کارکردههای
بالغی حذف و اثهر آن در ترجمهه قهرآن کهریم» نیهز
نگارندگان پس از ارا ه گزارش منتصهری از اسهلوب
حههذف و کارکردهههای بالغههی آن عملکههرد برخههی از
مترجمان در این راستا را بررسهی کهردهانهد و نتیاهه
گرفته اند که بازتابنشدن برخی ترافتههای اسهلوب
حذف مایۀ ابهام ،منسهام نبهودن و نارسهایی در مهتن
ترجمه میشهود .مقالهه «کارکردههای زیبهاییشهناختی
ایااز حذف در قرآن کریم» ،ضمن بیان معنا و مفههوم

حذف ،فضاید حذف و نمضنههزی حاذف ر قارآن،

ایااز و اقسام آن کارکردهای زیبهاییشهناختی ایاهاز

مبزحث مفصلا ارا اه ا ا اناد .تظایمپاضر نیاز ر

حذف در ند آیه را معرفی و تحلیل کرده اسهت .در

دتزبش به نقش حذف ر برو اختالف رجمههازی

مقالۀ «کارکردهای زیباییشناختی حذف حروف جهاره

قرآن پر اخته و نمضنههزیا ا رجمه هازی فزر اا

در قههرآن کههریم» نیههز نگارنههده پههس از اشههاره بههه

قرآن ر مضوضع حذف را مقزیسه و برر اا دار ا

دیدگاهههای دسهتوردانان زبهان عربهی دربهارذ حهذف

ا ه.

حههروف جههاره ،تحلیلههی زیبههاییشههناختی از برخههی
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نمونههای قرآنی آن ارا ه داده است .در مقالهۀ «عنصهر

اختصار ،تعمیم معنا ،رعایت فاصله و مبالغه (شهبازی،

حذف در ساختار تعلیل قرآن» نیز نگارنهدگان حهذف

 ،1392ص .)60دریافت مقصود مدّ نظر در هر حهذف

در ساختارهای تعلیلی قهرآن و شهیوه انعکهاس آن در

بالغی نیاز به تعیین محذوف است که به کمک قهرا ن

برخی ترجمههای معاصر قهرآن را بررسهی کهردهانهد.

مشنص است و علم نحو ،قرا ن موجود در آیهات و

موضوع حذف جواب شرط و توجه بهه ژرفسهاخت

دتلههتهههای عقلههی ،شههرعی و عرفههی از مهههمتههرین

مربوط به آن در قرآن کریم از جمله موضوعاتی است

شیوههای پیبردن به محذوفات قرآنی است (زرکشی،

که به صورت مستقل بدان پرداخته نشده و فقط هون

 ،1408ج ،7ص)310

یکی از نمونههای حذف در خالل کتابها و مقهاتت
بدان پرداخته شده و جنبههای گوناگون آن در آیات و
شیوه انعکاس آن در ترجمههای فارسی بررسی نشهده
است.

 .3- 2أوی
تاویل ،مکانیزمی است کهه نحویهان بهرای ایاهاد
هماهنگی میان قواعد و متونی که منال

ایهن قواعهد

بههود ،آن را بههه کههار گرفتهههانههد (ابوالمکههارم2006 ،م،
 .3مبزنا نظری پژوهش
برای برر ا و بیای مضواضع ال م ا اه باه
نمضنههزی ذی پر اخته دض :

ص .)231در جملهها و عبهارتههایی کهه نحویهان از
قدیم تحلیل کردهاند ،همیشه دو سه ح از زبهان را در
نظر داشتهاند .از یک منظر عبارتها در س ح تهاهری
خود تحلیل میشدند و اگر عبارتها بها قواعهدی کهه

 .3- 1حذف و قدیر و اهمیه آن ر قرآن دریم

اصلی نامیده میشد در تعارض یا تناقض نبود ،جملهه

حذف از فنون بالغی مهم و از شروط فصاحت و

با همان فرم خاص خود تازیه و تحلیل میشهد؛ امها

بالغههت کههالم اسههت و بسههیاری از دانشههمندان علههم

اگر تاهر عبارت در هار وب قواعهد پذیرفتههشهده

بالغت ،بر ایااز حذف ون یهک اصهل مههم بهرای

قههرار نم هیگرفههت ،دلیلههی بههود تهها نحویههان س ه حی

شیوایی سهنن تأکیهد کهرده انهد (سهیوطی ،1382ج،2

انتزاعیتر از جمله را در نظهر بگیرنهد .بنهابراین آنهان

ص .)180قرآن کریم که با بههرهمنهدی از شهیوهههای

همزمان با در نظر گرفتن حالتهای تقدیری ،توصی

بالغی در بیان مقصود ،در اوج زیبهاییههای لفظهی و

کاملی از اطالعات مندرج در س ح زیرین جمله را در

معنایی قرار دارد ،در برخی نمونهها برای القای پیام یا

نظر میگرفتند .مثالً عبارت «ق ع اهلل یهد ورجهل مهن

معنههایی خههاص بههه حههذف روی م هیآورد .واژگههان،

قالها» را به«ق ع اهلل ید من قالها ورجل من قالها» و یها

عبارتها و جمله های محذوف در قرآن فراوان است.

جمله «سهقی اررضهین الغیهس سههلَ وحزنهها» را بهه

عمدهتهرین نمونههههای حهذف در قهرآن عبارتنهد از:

«سقی اررضین الغیس سهلَها وحَزنها» تأویل میکردند

حذف در اسلوبهای قسهم ،جهواب شهرط ،مبتهد و

(ابنعقیل ،1964،ص .)79جواز حهذف مفعهول بهه در

خبر ،مضاف و مضافالیه ،مفعهولبهه و .....مههمتهرین

باب افعال قلوب و تأویل عبهارتب «ولقهد نزلهتب ،فهال

کارکردهههای حههذف عبارتنههد از :تفنههیم و تعظههیم،

تَظنِّی غیره /مبنّی بمنزلۀ المُحَبِّ المُکرَمِ» به «فال تظنهی
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غیره واقعزَ مبنّی بمنزلۀ المُحَبِّ المُکرَمِ» و جواز حذف

پیدایش کتابهای دستور ،نحویان عرب آن را مدّ نظر

هر دو مفعول به و تأویل عبارتب « ین شهرکا ی الهذین

داشته اند .کهاربرد اصه الحاتی نظیهر تقهدیر و تأویهل

کنتم تزعمون؟» به « ین شرکا ی الذین کنتم تزعمونهم

نشان دهندذ این است که ساختار دستوری خاصی باید

شهرکا ی» و همچنهین تأویهل «مهن یسهمع یَنَهل» بهه

در ذهن گویشوران وجهود داشهته باشهد تها صهورت

عبارت «من یسمع ینل ما یسهمعه حقها» نیهز از ایهن

کاملی از همهه مشنصههههای معنهایی را بهرای خهود

نمونه است (الغالیینی ،1968 ،ج ،3ص.)5

بازسازی کنند .نق هه اشهترا رویکهرد امسهکی بها
نحویان عرب در این است کهه ههر دو یهک سهاختار

 .3- 3ژرف زخه

انتزاعی را فرض میکنند .نگاه کلّی به جمله در روش

ژرف ساخت ،س ح خالصهشهدهای از یهک نظهام

کار نحویان این است که ترکیبهای بالفعهل در زبهان

ساختاری (  )Yule, 1996, p. 102و «ترکیبی انتزاعهی

عربی مبیّن تمامی جوانهب معنهایی جملهههها نیسهت.

و فرضی است که معنی و ترکیهب جملهههها پهیش از

مفهوم روساخت یا همان ترکیبهای معمول و بالفعل

آنکه به روساخت بدل شهوند ،بهر آن مبتنهی هسهتند»

در زبان همان است که مواد اولیه پژوهشهای نحهوی

(النهههولی1981 ،م ،ص )24اهمیهههت پهههرداختن بهههه

را فراهم کرده است؛ اما در کنار ایهن سه ح از زبهان،

ژرف ساخت نزد نحویان بیشتر از آناا ناشی میشهود

مفهوم بالقوه و انتزاعیتری نیز م رو شهده اسهت کهه

که روساخت بهتنهایی موجبات توجیه روابهط نحهوی

تا حدود زیادی معهادل ژرف سهاخت در نظهر گرفتهه

موجود میان جملهههها را فهراهم نمهیکنهد( ».جولیها،

می شود .رهیافت مشتر

دیگر نحویان و امسکی در

 ،1372ص )281گشتارها گونگی ارتباط زیرساخت

اتناذ رویکرد ذهنگرایانه به دستور زبان است.

و روساخت را نشان میدهد و آنها را به ههم مربهوط
میکند ( )Chomsky,1965, p.135و ون مکهانیزمی

 .4حذف جضاب درط ر قرآن

میانی در میان ژرف ساخت و روساخت قرار میگیهرد

حههذف از مهههمتههرین مقههوتتی اسههت کههه در

و جمههالت را از حالههت ژرفسههاختی بههه حالههت

روساخت زبان عربی رخ میدهد .شاید گستره بسهیار

روساختی تبدیل میکند .مهمتهرین گشهتارهای زبهانی

زیاد این مسئله به م لوببودن ایااز در زبهان عربهی

عبارتند از :گشتار افهزایش ،جابههجهایی ،جانشهینی و

بازگردد .در سازوکارهای توجیه نحهوی ،نمونههههای

حذف.

محذوف در عبارت ههای تقهدیری مفهروض پنداشهته
میشوند تا هم بر قواعد مهتقن و پذیرفتههشهده تأکیهد

 .3- 4قدیر و أوی و ار بزط آن بز ژرف زخه

شود و هم ساحت معنا بهطور کل در تمامی عبارتها

به نظر میرسهد تفکیهک دو سه ح روسهاخت و

دیده شود .حذف ،هر سه عنصر اسم ،فعل و حرف را

ژرف ساخت زبان ،پدیده ای نهو بهه شهمار نمهیرود و

شامل میشود .یکی از جایگاهههای حهذف ،جمهالت

زبان شناسانی مانند امسکی تحهت تهأثیر شهیوه کهار

شرط است .ادوات شرط عبارتند از :إِنْ ،لَو ،مَهنْ ،مها،

نحویان عربزبان بوده اند؛ راکه از ننستین سدههای

َیُّ ،مَتی ،مَهْمَاَ ،یْنََ ،نّی ،حَیْثماَ ،یّانَ ،لوت و مانند آن،
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برای مشروطکهردن جملههای بهر جملهه دیگهر آورده

 )2بههرات تنصههیص و تشههویق ،ماننههد« :لَههوْت

می شوند .قاعده اصلی برای ادات شرط این است کهه

تَسْتَغْفبرونَ اللَّهَ لَعَلَّکمْ ترْحَمُونَ» (نمل )46 :لوت در این

بر سر فعلها میآیند؛ ولی اگر حالهتههایی در زبهان

حالت منتص فعل مضارع است.

وجود داشته باشد که حرف شرط در آن بر سهر اسهم

 )3برای توبیخ و تنهدیم ،ماننهد «:فَلَهوْ ت نَصَهرَهُمُ

بیایههد ،فعههل محههذوف در سهه ح ژرفسههاخت درج

الَّذبینَ اتَّنَذوا مبنْ دُونِ اللَّهب قرْباناً آلبهَهۀً» ( حقهاف)28 :

میشود .دانش مربوط به ژرف ساخت جملهها حهاکی

که در این حالت بر فعل ماضی وارد می شود.

از این است که سننگویان زبان عربی مثالً تشهنیص

 )4برای بیان اسهتفهام ،ماننهد« :وقهالوا لهوت نهزِلَ

میدهند که پس از ادوات شرط ورود فعل تزم است

عَلیههه ملههک» ( نعههام( )8:ابههنهشههام ،1979 ،ص-359

و یا هر شرطی نیاز به جواب شرط دارد .ازاینرو اگر

.)362

ه این ادوات ،روساخت جمله ای شهرطی باشهد ،بها

«لوت» در معنهای شهرطی آن ،حهرف شهرط غیهر

تأویل یا تقدیر آن ،توجیهه حالهت روسهاختی ممکهن

جازم بوده اسهت کهه بهرای امتنهاع وجهود در جملهه

میشهود .مهثالً عبهارت «وإن أحاد ما اقمشاردی

میآید .جواب «لوت» معموتً همراه بها «تم» تأکیهد در

ا تجزرک فأجِرا حتا یسام داالم اث ام أبل اه

جمله ذکر می شود ،همانند﴿ :فَلَضْ ال فَضْل اللَّههب عَلَهیْکمْ

حهد

وَرَحْمَتهُ قَكُنْتُمْ مبنَ الْناسبرِینَ﴾ (بقهرذ )64:کهه جهواب

فأجِره حتی یسهمع کهالم اهلل

«لوت» فعل «لَکنتم» است که در آیهه ذکهر شهده اسهت

مأمنه» (توبه ،)6 :ژرف ساخت آن «إن استاار
من المشرکین استاار

ثم بلغه مأمنه» است (الغالیینی ،1968،ج ،2ص.)242

(ابنهشام ،1979 ،ص.)362 - 359

برای رسهیدن بهه ترجمههای درخهور از جمهالت

در برخی نمونهها جواب «لوت» از جملهه حهذف

شرطی در قرآن کهریم ،متهرجم بایهد تهالش کنهد تها

می شود که مترجم باید به س حی که نحویان به نا ار

جواب شرط را با بهره گیری از تفاسیر معتبر ،شناسایی

آن را در حالت تقدیری در نظر مهیگرفتههانهد ،توجهه

و در صورت لزوم آن را در زبان مقصد منعکس کنهد.

کند و در صورت ضرورت بهدرستی در زبان ترجمهه

در ادامه ژرف ساختههای مربهوط بهه جهواب شهرط

خویش قرار دهد.

محذوف در ههارده ترجمهه فارسهی قهرآن کهریم را

در ذیل به دو نمونه از حهذف جهواب شهرط در

بررسی میکنیم.

«لوت» اشاره میشود و ترجمههای آن تحلیل میشود:

 .4- 1حذف جضاب «قضال» ی در یه

﴿ .4- 1- 1وَقَضْقَز فَضْ ُ اقلَّهِ تَلَیْكُم وَرَحْمَتُاه وَأَنَّ اقلَّاهَ

«لوت» در هار معنا به کار رفته است:
 )1بر دو جمله وارد میشود که جمله اول ،اسمیه
و جمله دوم ،فعلیه است .در این حالت از نظهر معنها،
ممتنعبودن جملهه دوم بهه وجهود جملهه اول مهرتبط
میشود؛ مانند« :لَوْ ت َنْتمْ لَکنَّا مُؤْمبنبینَ» (سبا.)31 :

َضَّابٌ حَكِیمٌ﴾ ینضر)10/
در این آیه جواب «لوت» محذوف است و مفسران
دربارذ محذوف ،نظرات ذیل را گفتهاند:
 -1برخی از مفسرین جواب «لوت» در این آیهه را
عبههارتهههایی نظیههر« :لَفضههحکم بمهها ترتکبههون مههن
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الفاحشۀ ،لعهاجلکم بالعقوبهۀ ،لتهالهک النهاس ولفسهد

 -3شعرانی ( :)1374و اگر نبهود فضهل خهدا بهر

النسههل» دانسههتهانههد ( طبههری ،1412،ج ،18ص68؛

شههما و رحمهههت او و اینکهههه خههدا توبههههپهههذیر و

طوسههی ،بههیتهها ،ج ،7ص413؛ طبرسههی ،1372،ج،7

درستکردار است.
 -4قمشهای ( :)1375و اگر فضل و رحمت خهدا

ص.)203
 - 2عده ای دیگر ضمن تصریح به حهذف جهواب

شامل حال شما مؤمنان نبود و اگهر نهه ایهن بهود کهه

شرط ،به تأثیر از اسلوب قرآن ،در تعیهین عبهارت یها

خدات مهربان البته توبه پذیر است و کهار بهه حکمهت

عبارتهای تقدیری خودداری کهرده و علهت حهذف

کند یحدو و كلیف را چنی آ زن نما گرفاه و

جواب را اشاره به امری عظیم و هولنا

دانسته اند که

به ضبه رف تذاب ا دمز نم در ).

هیچ عبارتی به بیان کامهل آن احاطهه نهدارد؛ بنهابراین

 - 5هلضی ی :)1418و اگر نم بض فضا خادا

حذف را در نین سیاقی رساتر از ذکر تلقی کردهانهد

بر دمز و رحمه او و آنكه خادا ضباه پذیرنادا باز

(زمنشههری ،1407،ج ،3ص217؛ فنههر رازی،1420 ،
ج ،23ص337؛ آلوسی ،1415 ،ج ،9ص.)308
 - 3برخی دیگر نیز در تأویل ایهن آیهه آوردهانهد:
«لهوت مها نعهم اللَّهه علهیکم مهن نعمهۀ الهدّین وتوبههۀ
لمذنبیکم وتشریعه الشّرَا ع لبنَظمِ مور حَیَاتبکم ،لَزَمَتکم
الشقوذ ،و هلکهتکم المعصهیۀ والن یئهۀ واختهل نظهام
حیههاتکم بالاهالههۀ» «اگههر نعمههت دیههن و توبههه بههر
گنهکارانتان و تشریع شرایع برات نظم امور زنهدگیتان
را خدا بر شما ارزانى نمى داشهت ،هرگهز از شهقاوت
رهایى نداشتید و همیشهه بهه معصهیت و خ ها د هار
بودید و به سبب جهالت ،نظام امورتان منتل مىشهد».
(طباطبایی ،1376 ،ج ،15ص)119
رجمههز:
 - 1ماتبوی ( :)1371و اگر فضل خهدا و مبههر و
بنشایش او بر شما نبود  -که بر شما آسان مىگیرد و
گناهتان را مى پوشاند  -و اینکه خهدا توبهه پهذیر و بها
حکمت است [احکامى سنت بر شما مقرر مى داشت
و بر کیفر شما در دنیا شتاب مىکرد].
 - 2معزی( :)1372و اگر نبود فضل خدا بر شما و
رحمتش و آنکه خدا است توبهپذیرنده حکیم.

حكمه ا ه یچه چیزهز ده نم دد!).
 -6انصاری :)1377(.و اگر فضل خدا و رحمهت
او بر شما نمى بود و آنکه خداونهد توبههپهذیر فرزانهه
است [چههز ده نم دد؟].
 -7صفارزاده ( :)1380اگر ل

و رحم خداوند،

آن حکم دهندهت توبهپذیر ،شهامل حهال شهما بنهدگان
نمى شد ،بسیارت از شما [بها آن تهمهت] بهه ماهازاتب
سنت گرفتار مىشدید.
 -8طاهری ( :)1380اگر بنشایش و رحمت خدا
بر شما نبود و اینکه بازپذیر و فرزانه است [خ اکاران
از آینده خود مأیوس مىشدند].
 -9مشههکینی ( :)1381و اگههر فضههل خداونههد و
رحمت او بر شما نبود و اینکه خدا توبه پذیر و حکیم
است( ،سنت به کیفر گناهانتان مبتال مىشدید).
 -10انصاریان ( :)1383و اگهر فضهل و رحمهت
خدا بر شما نبود و اینکه خدا بسیار توبه پذیر و حکیم
است [به دیفرهزى بسیزر خت

چزر م ددید].

 -11رضایی و همکاران ( :)1383واگهر بنشهش
خدا و رحمهتش بهر شهما نبهود و اینکهه خهدا بسهیار
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توبه پذیر [و] فرزانه است( ،حتماً عذابى بزرگ به شما

ترجمۀ دهلهوی نیهز بها اینکهه از ترجمههههای تحهت

مىرسید).

اللفظی است؛ ولی او جواب «لوت» را با عبهارت « هه

 - 12فوتدوند ( :)1384و اگهر فضهل و رحمهت

یزها که نمهى شهد» ،نشهان داده اسهت .صهفارزاده و

خدا بر شما نبود و اینکه خدا توبه پهذیر سهنایده کهار

صفوی برخالف سایر مترجمان جواب شرط محذوف

است[ ،رسوا مىشدید].

را ضمن ترجمه خود قرار داده و از هیچگونه عالمتی

 - 13صفوی ( :)1385و اگر نه ایهن بهود کهه کهه

برای متمایزشدن آن استفاده نکردهاند کهه ایهن مسهئله

فضل و رحمت خدا در پرتو دین شامل حال شماست

ممکن است این ابهام را ایااد کند که جهواب شهرط

و خداوند توبههپهذیر و کارههایش براسهاس حکمهت

مذکور بنشی از نصّ صریح آیه است.

است ،ق عاً تیرهبنتی شما را فهرو مهیگرفهت و گنهاه
شههما را تبههاه مههیکههرد و نظههام زنههدگیتههان از هههم

بنظههر مههیرسههد ترجمههه رضههایی و همکههاران،
درستترین ترجمه برای آیه مذکور باشد.

میگسست.
 - 14حدادعادل ( :)1390و اگر فضهل و رحمهت
خداونههد شههامل حالتههان نم هیشههد و اینکههه خداونههد
توبهپذیر و حکیم است نبود ،یدازر بار دامز بساا
دضار بض ).

﴿ .2- 1- 4وَقَضْقَز فَضْ ُ اقلَّهِ تَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُاه وَأَنَّ اقلَّاهَ
رَءوفٌ رَّحِیم﴾ ینضر)20/
جواب شرط در ایهن آیهه نیهز محهذوف بهوده و
دتلت کالم بر محذوف ،سهبب حهذف جهواب شهده

دقت در ترجمه های این آیه نشهان مهیدههد کهه

است( .طوسهی ،بهیتها ،ج ،7ص )419دیهدگاه غالهب

شههعرانی و معههزی بههه ژرفسههاخت آی هه کههه قواعههد

مفسران دربارذ تقدیر فعل محذوف در این آیهه بهه دو

گشتاری بر آن اعمال شده و بهه نحهوی نشهاندهنهدذ

شکل زیر است:

همان ساخت زیرین جملهه و مشنصهه ههای معنهایی

« -1لَهلکهههتم وعهههاجلتکم مهههن اهلل العقوبهههۀ»

آنست ،توجهی نکرده و جواب محذوف «لهوت» را در

(طبههری ،1412،ج، 80ص 80؛ فنههر رازی ،1420 ،ج،

ترجمه منعکس نکرده اند؛ اما دیگر مترجمهان ،پهس از

ص.)347

در نظههر گههرفتن ژرفسههاخت جملههه ،گشههتارهای

« -2رهلککم وعاجلکم بالعقوبۀ» (طوسی ،بیتها،

اعمالشده بر آیه را حدس زده و جواب «لهوت» را بهه

ج ،7ص419؛ طبرسهههههههههههی ،1372،ج ،7ص208؛

شیوه های منتل

ضمن ترجمه گناانده اند .بها توجهه

بهه اینکههه ترجمهه شههعرانی و معهزی از ترجمههههههای

زمنشری ،1407،ج ،3ص.)221
رجمههز:

تحتاللفظی محسوب میشوند ،طبیعی است واژگهان

 -1ماتبوی ( :)1371و اگر فضل خهدا و مههر و

متن مبد از نظر لغوی  -و نهه معنهایی و محتهوایی -

بنشایش او بر شما نمى بهود و اینکهه خهدا رؤوف و

یک به یک به زبان مقصد ترجمه شهوند ،بهدون آنکهه

مهربان اسهت[ ،در کیفهر گناهتهان شهتاب مهى کهرد و

به نکات دیگر زبان ازجملهه عبهارات یها جملههههای

عقوبتى سنت به شما مىرسید].

محههذوف و حالههت ژرفسههاختی آن تههوجهی شههود.
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 - 2معزی ( :)1372و اگر نبود فضل خدا بر شهما
و رحمتش و آنکه خدا است رحمتآرنده مهربان....
 - 3شعرانی ( :)1374و اگر نبود تفضّهل خهدا بهر
شما و رحمتش و بهدرسهتى کهه خهدا مهربهان رحهیم
است....

 -12فوتدونههد( :)1383و اگههر فضههل و رحمههت
خدا بر شما نبود و اینکه خدا ر وف و مهربان اسهت،
[ماازات سنتى در انتظارتان بود].
 -13صفوی( :)1385و اگر فضل و رحمت خهدا
شامل حال شما نبود و اینکهه خهدا ر هوف و مهربهان

 - 4الهی قمشهای ( :)1375و اگر فضل و رحمت

است ،ق عاً به سزای آنچه کردید ،شما را کیفر میداد.

خدا و ر فت و مهربانى او شامل حال شهما (مؤمنهان)

 -14حداد عادل( :)1390و اگر فضهل و رحمهت

نبود ،ی ر تقازب گنزهتازن عجیا دار ى و ضباه

خداوند شامل حالتان نمی شد یدازر بار دامز بساا
دضار بض ) و خداوند البته ر وف و مهربان است.

نپذیرفت ).
 - 5دهلوی ( :)1417و اگر نبودت فضل خهدا بهر

در ارزیابی ترجمه های این آیه باید گفت غیهر از

شما و رحمت او و آنکه خدا بنشاینده مهربان است،

ترجمه شعرانی و معزی ،دیگر ترجمه ها حالت اصهل

( ه یزها که نمىشد).

آیه را نشان داده و جواب «لوت» را منعکس کهردهانهد.

 - 6انصاری ( :)1377و اگر فضل خدا و رحمتش

در این آیه نیز همچون آیه پیشهین ترجمهه دهلهوی -

بر شما نمى بهود و آنکهه خداونهد بنشهاینده مهربهان

علیرغم تحت اللفظی بودنش  -عناصر محذوف را بها

است[ ،چههز ده نم دد؟]

استفاده از تفاسیر و با مکهانیزم تقهدیر و تأویهل بهرای
و رحم خداوند،

توجیه سهاختاری در ترجمهه آیهه گناانهده و جهواب

آن رحههمکننههدهت صههاحب شههفقت ،شههامل حالتههان

«لوت» را با عبارت « ه یزها که نمى شد» ،نشان داده

نمىشد ،بالیى سهمگین بر شما نازل مىشد.

اسههت .صههفارزاده و صههفوی ،جههواب محههذوف و

 - 7صفارزاده ( :)1380اگر ل

 - 8طاهری ( :)1380اگر بنشایش و رحمت خدا

توضیحات اضافی و تفسیری را در متن اصلی ترجمهه

بر شما نبود و اینکه ر وف و مهربان است[ ،بى درنه

قرار داده اند .دیگر مترجمهان ،جهواب محهذوف را بها

به بال گرفتار مىشدید].

عالمت هایی از دیگر بنشهای ترجمه متمایز کردهاند

 - 9مشههکینی ( :)1381و اگههر فضههل خداونههد و
رحمت او بر شما نبود و اینکه خدا ر هوف و مهربهان

که این امر نشاندهندذ معنهایی و محتهواییبهودن ایهن
ترجمههاست.

است( ،کیفر این گناه دامن شما را مىگرفت).
 - 10انصاریان ( :)1383و اگهر فضهل و رحمهت
خدا بر شما نبود و اینکه خدا ر وف و مهربان اسهت،
[به دیفرهزى بسیزر خت

چزر م ددید].

 - 11رضایی و همکاران ( :)1383و اگر بنشهش
خدا و رحمتش بر شما نبهود و اینکهه خهدا مهربهانى
مهرورز است( ،حتماً عذابى بزرگ بر شما مىرسید).

 .4- 2حذف جضاب «إن» در یه
ر نمضنههازیا ا آیازق قارآن جاضاب دارط
محذوف ا ه و ای امار ر رجماههازی فزر اا
بز خضر هزی متفزو ا ادته ا ه .ر ذیا باه و
نمضنه ادزرا مادض :

 136دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای زبانشناختی قرآن» ،سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی( )13بهار و تابستان 1397

﴿ .1- 2- 4قُ ْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَ زدُمْ تَذابه بَیز از أَوْ نَاازرا
مزذا یَسْتَعْجِ ُ مِنْه اقْمجْرِمضن﴾ ییضنس.)50/
دیدگاه مفسران دربارذ جواب شهرط در ایهن آیهه
به سه دسته تقسیم میشود:

 -4الهی قمشهای ( :)1375بگو :مرا خبر دهید که
اگر شب یا روز عذاب خدا شما را فرا رسهد یچه راا
مفرى اریاد و) گناهکهاران هه یهزت را از او بهه
تعایل مىطلبند؟

 )1تقدیرهایی هون «:تنهدموا علهی اتسهتعاال،

 -5دهلوی ( :)1418بگو خبر دهید مرا اگر بیاید،

تعرفههوا الن ههأ فیههه ،فههأخبرونی مههاذا یسههتعال منههه

به شما عذاب او شبانگاه یا به روز بهه ههر حهال هه

المارمون» جواب شرط است (طوسهی ،بهیتها ،ج،5

یزت را شتاب میطلبند از آن عذاب این گناهکاران.

ص390؛ ابوحیان ،1420 ،ج ،6ص69؛ آلوسهی،1415 ،

 -6انصاری ( :)1377بگو :بیندیشید اگر عذاب او

ج ،6ص127؛ ابنعاشور ،1420 ،ج ،11ص.)101
« )2مههاذا یسههتعال منههه المارمههون» اسههت کههه
برایناسهاس ،جهواب شهرط محهذوف نیسهت (فنهر
رازی ،1420 ،ج ،17ص.)264
 )3جواب شهرط یها محهذوف بهوده و تقهدیر آن
عبارتهایی هون «:تنهدموا علهی اتسهعاال ،تعرفهوا

(خداوند) شبانگاه یا در روز به سراغ شما آید [در هر
صورت ای ] گنزهكزران چه چیزى ا آن [تذاب] را
به دتزب م جضیند؟
 -7صفارزاده ([ :)1380ات پیامبر!] بگهو« :آیها در
نظر آورده اید که اگر عذاب خداوند در شهب یها روز
بر شما واقع شود ه خواهید کرد؟

الن أ فیه» است و یا اینکه جواب شهرط ،ذکهر شهده

 -8طاهری( :)1380بگو :به نظر شما اگهر عهذاب

است که در این صورت جایز است «ماذا یستعال منه

او [به ناگاه] شب هنگام یا به روز فهرا رسهد [ ،هه راه

المارمون» و یا «ثم إذا ما وقع آمنتم به» که در آیه 51

گریزت دارید؟]

آمههده ،جههواب شههرط باشههد (زمنشههری ،1407 ،ج،2

 -9مشکینی ( :)1381بگو :اگر عذاب او در شهب

ص.)351

یا در روز بر شما فرا رسهد( ،پشهیمان خواهیهد شهد،

رجمههز:

پس).

 - 1ماتبوی ( :)1371بگو :مهرا خبهر دهیهد ،اگهر

 -10انصاریان ( :)1383بگو :به من خبر دهید کهه

عذاب او به شب یا روز شما را فرا آید ،بزهکاران ه

اگر عذاب خدا شما را در شب یها در روز فهرا رسهد

یز را از او به شتاب مىخواهند؟

[چه قدر

بر ف آن ارید؟]

 - 2معزی ( :)1372بگو آیا دیده اید که اگهر بیایهد

 -11رضایی و همکاران ( :)1383بگو :آیا به نظر

شما را عذاب او شبانه یا در روز ه یز را مى شتابند

شما اگر عذاب او ،شبانگاه یا در روز بهه سهراغ شهما

از آن گنهکاران.

آید (مىتوانید آن را دفع کنید؟!)

 - 3شعرانی ( :)1374بگو خبر دهید اگر آید شهما

 -12فوتدوند ( :)1383بگو« :به من خبهر دهیهد،

را عذابش شب هنگامى یا روزت ه یهز را بشهتاب

اگر عذاب او شب یا روز به شما در رسد ،بزهکهاران

خواهند خواست از آن گناهکاران.

ه یزت از آن به شتاب مىخواهند؟
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 - 13صفوی ( :)1385بگو به من خبر دهیهد ،اگهر

نهه در تقههدیر و نهه درضههمن ترجمهه خههود مههنعکس

عذاب الهی در شبی یها روزی بهر شهما در رسهد کهه

نکرده اند .ترجمه ی دهلوی ،شعرانی و معزی با توجهه

هرگهز از شهما بههاز نداشهته نمهیشههود ،گنهاهپیشههگان

به تحتاللفظی بودن جواب شرط را در ترجمه نشهان

خواهانِ شتاب در ه بنشی از آنند؟

نداده است.

 - 14حدادعادل ( :)1390بگو بهه نظهر شهما اگهر
عذاب خهدا هنگهام شهب یها روز بهه سهراغتان آیهد،
گناكزران ،یگر به عجی

نبزل چه خضاهند بض .

براین اساس مترجمان نیز در تقدیر جهواب شهرط
وجوه متفاوتی را در نظر گرفتههانهد .گروههی از آنهان

﴿ .2- 2- 4وَإِن داازَنَ دَباارُ تَلَیْااَْ إِتْرَاوُااامْ فَاا ِنِ
ا ْتَطَعْهَ أَن َبْتَ ِ َ نَفَقز فا ِ اقْاأَرْ

ِ أَوْ الَّمز فا ِ

اقسَّمَزءِ فَتَأْ ِیام بِزیَۀٍ وَقَاضْ دَازءَ اقلَّاه قَجَمَعَاامْ تَلا َ
اقْادَى فَلَز َكُضنَ َّ مِ َ اقْجَزهِلِی ﴾ یانعزم.)35/

ازجمله الهی قمشه ای ،انصاریان ،رضهایی ،صهفارزاده،

در این آیه جملۀ «فهنن اسهت عتَ» جهواب شهرط

طاهری و مشکینی جواب شرط را محذوف دانستهاند

برای «وإن کان» بوده و جوابِ «إن إست عت» محذوف

و هریههک بهها عبههارتهههای [ ههه راه مفههرت داریههد

است؛ زیرا کالم بر آن دتلت میکند و تقدیر آن «وإن

(الهههیقمشهههای) ،ههه قههدرتى بههر دفههع آن داریههد

است عت ن تبتغی کذا وکهذا فافعهل» اسهت (طبهری،

(انصاریان) ،مىتوانید آن را دفع کنید؟ (رضایی)! ،هه

 ،1412ج ،7ص117؛ طوسههی ،بههیتهها ،ج ،4ص123؛

خواهید کهرد؟ (صهفارزاده) ،هه راه گریهزت داریهد؟

طبرسهههی ،1372 ،ج ،4ص 458؛ زمنشهههری،1407 ،

(طاهری) ،پشیمان خواهید شد (مشکینی)] کوشیده اند

ج ،2ص20؛ ابوحیههان ،1420 ،ج 4ص493؛ آلوسههی،

تا این محذوف قرآنی را در ترجمهه مهنعکس کننهد و

 ،1415ج ،4ص131؛ طباطبایی ،1376 ،ج ،7ص.)64

عناصر محذوف را با مکانیزم تقدیر و یا تأویهل بهرای

رجمههز:

توجیه ساختاری به جمله اضافه کنند که البتهه در ایهن

 -1ماتبوی ( :)1371اگر روت گردانهدن آنهان بهر

میههان ،صههفارزاده اسههلوب خاصههی را اتنههاذ کههرده و

تو گران و دشوار مى آید ،اگر توانى سهوراخى [بهرات

جواب شرط را در ضمن ترجمهه آورده اسهت؛ ولهی

فرو شدن] در زمین یا نردبهانى [بهرات فهرا شهدن] در

دیگر مترجمان گروه اول از عالیمی برای متمایزکردن

آسمان باویى تا آیتى برایشان بیاورت [ نان کن -که

جواب شرط محذوف استفاده کرده اند .گروهی دیگهر

البته نتوانى کرد .]-

از مترجمان (انصاری ،حداد عادل ،فوتدوند ،صهفوی

 -2معههزی ( :)1372و اگههر گههران آیههد بههر تههو

و ماتبوی) جواب شرط را محذوف نمیداننهد ،آنهان

پشت کردن ایشان پس اگر تهوانى بیهابى سهوراخى در

جمله «ماذا یستعال منه المارمون» را جهواب شهرط

زمین یا نردبانى به آسمان پس بیاریشان آیتى.

دانسته و آن را در برگردان فارسی خود ون جهواب

 -3شعرانی ( :)1374و اگر هه باشهد کهه عظهیم

«إن» شرطیه نشان داده اند و هیچگونهه تقهدیری بهرای

آمده بر تو اعراض ایشان پس اگر تهوانى کهه باهویى

جواب شرط در نظر نگرفته اند .گهروه سهومی نیهز در

نفقى در زمین یا نردبانى در آسمان پس بیارت ایشهان

ترجمه های مذکور دیده می شود ،که جهواب شهرط را

را عالمتی.
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 - 4الهههی قمشهههای ( :)1375و نانچههه انکههار و

 -11رضههههایی وهمکههههاران ( :)1383و اگههههر

اعتراض آنها تو را سنت و گران مى آید ،اگهر تهوانى

روتگردانهىِ آنههان بههر تههو سهنگین اسههت ،پههس اگههر

نقبى در زمین بسز یا نردبانى بهر آسهمان برافهراز تها

مهىتهوانى رخنههات در زمهین یها نردبهانى در آسههمان

آیتى بر آنها آورت!

جستاو کنى و نشانه ات (معازه وار) برات آنان بیاورت

 - 5دهلوی ( :)1418و اگر گران شده باشد بر تهو
رو گردانى ایشهان ،پهس اگهر مهى تهوانى کهه باهو ى
سوراخى در زمین یا نردبانى در آسمان پس بیارت.
 - 6انصاری ( :)1377و اگر روت گردانى آنهان بهر
تو گران آمده است ،اگهر مهىتهوانى کهه سهوراخى در
زمین یا نردبانى در آسهمان باهویى ،آنگهاه معاهزهات
برات آنان بیاورت [پس چنزن د ].

(پس نین کن!).
 -12فوتدوند ( :)1383و اگر اعراضکهردن آنهان
[از قرآن] بر تو گران اسهت ،اگهر مهىتهوانى نقبهى در
زمین یا نردبانى در آسمان باویى تا معازه ات [دیگر]
برایشان بیاورت [پس نین کن].
 -13صفوی ( :)1385و اگر رویگردانی آنهان بهر
تو گران است ....نین کن.

 - 7صفارزاده ( :)1380و اگر روت گرداندن آنها از

 -14حدادعادل ( :)1390و اگر رویگردانیِ ایشان

حقّ ،بر تو [ات پیامبر] دشهوار مهى نمایهد ...پهس اگهر

بر تو گران مینماید ،نانچه بتوانی نقبی در زمهین یها

مى توانى نقبى در زمین ایااد کن یا نردبانى به آسمان

نردبانی در آسمان باویی تا برایشان معازهای بیاوری

باوت تا...

یچنی د ؛ وقا بز هم ایمزن نخضاهند آور ).

 - 8طاهری ( :)1380اگر اعراض آنها بر تو سنگین

دهلهههوی ،شهههعرانی و معهههزی بههها توجهههه بهههه

و ناگوار است[ ،خونسرد و شکیبا باش و گر نه] اگهر

تحت اللفظی بودن ترجمه شان ،به ژرفساخت آیه کهه

مى توانى نقبى در زمین یا نردبانى بر آسهمان بزنهى تها

ساخت نحوی زیربنایی آن را ارا ه مهیدههد ،تهوجهی

معازهات [دیگر برات آنها] بیاورت[ ،بزن ولى]...

نکرده و جواب شرط مقهدر را مهنعکس نکهردهانهد و

 - 9مشههکینی ( :)1381و اگههر اعههراض آنههها (از

افراط آنان در تقیهد بهه زبهان مبهد  ،سهبب شهده پیهام

دعوتت) بر تو بزرگ و دشهوار اسهت ،اگهر توانسهتى

اصلی بهدرستی به مناطب منتقل نشهود .عهالوهبهرآن

نقبى در زمین زنى یا نردبانى (برات نفهوذ) در آسهمان

قواعد صحیح جمله بندی فارسهی در ایهن ترجمهههها

باویى و برات آنها (از اعماق زمین و آسمان) نشانه و

رعایت نشده است و این امر سبب شده مهتن مقصهد

معازهات (دیگر) بیاورت ( نین کن).

بهه دور از فههم خواننههده فارسهی زبههان باشهد .دیگههر

 - 10انصاریان ( )1383و اگر روت گردانهدن آنهان

مترجمان هریک به شکلی کوشیده اند تا بها توجهه بهه

[از قرآن و نبوّت] بر تو سنگین و دشوار اسهت ،اگهر

ژرف ساخت آیه مبارکه توضیح صهریحی از معنهی آن

بتوانى نقبى در زمهین ،یها نردبهانى بهرات راهیهافتن در

به دسهت دهنهد و جهواب شهرط را در زبهان مقصهد

آسهمان باههویى تهها [از عمهق زمههین و پهنهۀ آسههمان]

نشهان دهنههد .در ایهن میههان ترجمهه الهههیقمشهههای و

معازه ات دیگر [غیر قرآن] برات آنهان بیهاورت [ایا

صفارزاده از سایر ترجمهههها متفهاوت اسهت و آنهان

دزر را انجزم ا].

سعی کرده اند تا جواب شرط را ضهمن ترجمهه قهرار
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داده و آن را بهههگونهههای متفههاوت مههنعکس کننههد کههه

لههو تَرکههوا مبههن خَلفبهِههم ذرّیهۀً ضبههعافاً خَههافوا عَلههیهم»

همههین امههر دلیههل بههر تفسههیری و یهها آزادبههودن ایههن

(نسا ( )9/ابنهشام ،1979 ،ص.)344

ترجمه ها است .الههی قمشههای از عبهارت «نقبهی در

 -3حرف مصدری یا موصول حرفهی بهه معنهای

زمهین بسز » و خهانم صهفارزاده از عبهارت «نقبهى در

« ن» که سبب نصب فعل نمیشود و غالباً بعد از فعهل

زمین ایجز د یا نردبانى بهه آسهمان بجاضى» بههره

«ودّ -یَوُدّ» مهیآیهد ،ماننهد« :یَهوَدُّ َحَهدُهُم لهو یُعَمهر»

گرفته اند و یک حالت زیرسهاختی یها (مقهدّر) را کهه

(بقره( )96/ابنمالهک ،1990 ،ج ،4ص94؛ ابهنهشهام،

نشان دهندذ ویژگی معنایی است ،مدّ نظر قرار داده انهد

 ،1979ص)350- 349

که ترجمه آنان در مقایسه با دیگر برگردانها از نهصّ

 -4حرف تمنی که در این صورت بعد از آن «فا

قرآن فاصله گرفته است و با خصوصیات زبان مقصهد

سببیۀ» و فعل مضارع منصوب میآید ،ماننهد« :فلهو َنَّ

م ابقت بیشتری دارد .بدینسان گفته میشهود ترجمهه

لَنا کَرَّذَ فَنَکونَ مبنَ المُؤمبنینَ» ( شعرا ( )102/ابنهشام،

الههی و صهفارزاده در مقایسهه بهها سهایر ترجمهههههای

 ،1979ص.)351

یادشده ،ترجمه ای ارتبهاطی محسهوب مهی شهود .امها

 -5دتلت بر معنای «عَهرض»؛ یعنهی درخواسهت

دیگر مترجمان ،جواب شرط مقدر را م هابق بها نهصّ

همراه با مالیمت ،مانند« :لو تَنزل عندَنا فَتصیبَ خَیرا»

قرآنی آورده اند؛ بهعبارتیدیگر جملهه شهرطیه را «گهر

(ابنهشام ،1979 ،ص.)352

می توانی »...در نظر گرفتهه و جهواب شهرط را «پهس

﴿ .4- 3- 1وَإِذَا قِی َ قاَمْ َعَزقَضْاْ إِق َ مَز أَنزَلَ اقلَّه وَإِقا َ

نین کن» دانسته اند که این تقدیر ،بیشهترین التهزام و
م ابقت را با نصّ قرآن دارد.
 .4- 3حذف جضاب یقض) در یه
«لو» انواع منتلفی دارد:
 - 1حرف شرط در معنای ماضی :در ایهن حالهت
«لو» فقط بر امتناع شرط دتلت دارد؛ ولی در صهورتی
بر امتناع جواب دتلت میکند که جواب ،مسهاوی بها
شرط باشد ،مانند« :لو کانت الشمس طالعۀ کان النههار
موجودا» اما اگر جهواب عهم از شهرط باشهد ،نهین
نیست ،مانند« :لو کانهت الشهمس طالعهۀ کهان الضهو
موجههوداً» (ن : .ابههنهشههام ،1979 ،ص340 -337؛
ابنمالک ،1990 ،ج ،4ص.)94
 - 2حرف شرط در معنهای مسهتقبل :کهه در ایهن
حالت سبب جزم فعل نمیشود؛ مانند« :وَلیَنشَ الّذینَ

اقرَّ ضلِ قَزقُضاْ حَسبنَز مَز وَجَدْنَز تَلَیْهِ ءَابَزءَنَز أَ وَقَضْ دزَنَ
ءَابَزؤُهمْ قَز یَعْلَمضنَ دَیْئز وَقَز یاتَدونَ﴾ یمز دا.)104/
«لو» در این آیه حرف شهرط غیهر جهازم اسهت،
بنههش دوم آیههه مبارکههه درصههدد رد گفتههار جاهالنههه
مشرکان بر آمده است و مى فرماید :آیا آنهها از پهدران
بتپرست خود پیروت مىکنند ،اگر هه آنهها از دیهن،
بىخبر و گمراه باشهند .بنهابراین جهواب شهرط «لهو»
محذوف و تقدیر آن نین است :حسبهم ما وجهدوا
علیه آبا هم ولو کانوا جهلۀ ضالّین (فنر رازی،1420 ،
ج ،12ص448؛ طبرسهههی ،1412 ،ج ،1ص ،)356آیههها
اینگونه میگویند؟ (درویش ،1415 ،ج ،3ص.)33
رجمههز:
 -1ماتبوی (.... :)1371آیا هر ند کهه پدرانشهان
یزت نمى دانستند و راه نمىیافتنهد [بهاز ههم از آنهان
پیروت مىکنند]؟ (ماتبوی1371 ،ش)....
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 - 2معزی (... :)1372و اگر ه پدران ایشان ههیچ
نمىدانستند و هیچ راه نمىیافتند.

یزت نمىدانسته و هدایت نیافته بودند؟

 - 3شعرانی (...:)1374اگر ه باشد پدرانشهان کهه
ندانند یزت را و راه نیابند.

-13صفوی (... :)1385آیها در ههر حهال از راه و
رسم پدرانشان پیروی میکنند ،هر ند پدرانشان خهود

 - 4الهی قمشهای (...:)1375و ون به آنهها گفتهه
شود :بیاییهد از حکهم کتهابى کهه خهدا فرسهتاده و از
دستور رسول او پیهروت کنیهد ،گوینهد :آن دینهى کهه
پدران خود را بر آن یافتیم ،ما را کفایت است .آیا باید
از پدران خود هر ند مردمى جاهل بودهاند و به حق
راه نیافته باشند ،بز پیروى دنند؟

یزی نمی دانستند و از سوی کسی نیز هدایت نشهده
بودند.
 -14حدادعادل ( )1390آیا اگر پدرانشان یهزی
ندانسته باشند و هدایت نشده باشند یچه)؟
دقت در ترجمههای ارا هشهده از ایهن آیهه نشهان
میدهد کهه میهان حهذف و انهواع ترجمهه ،تناسهب و

 - 5هلضی ی ...:)1418و آیز اگار یبار فار
پدرانشزن هیچ چیزى نم

 -12فوتدونهد (... :)1383آیها هر نهد پدرانشهان

)

انستند و هادایه نیزفتاه

ارتباطی تنگاتن

وجود دارد؛ به گونهه ایکهه ههر هه

ترجمه ،به متن مبد مقیّدتر باشد ،ترجمه جواب «لهو»
در آن کمتر دیده می شود و هر ه ترجمه ،محتواییتر

بض ند یبز ا آناز پیروى م دنند؟)
- 6انصازری ی :)1377یآیااز چنای م ا گضینااد)

و یا آزادتر باشد ،مترجمان توجه بیشهتری بهه ترجمهه

هر ند که پدرانشان یهزت نمهىدانسهتهانهد و [ههیچ

جواب شرط محذوف دارند و عناصر محهذوف را بها

راهى] نمىیافتند؟

مکانیزم تقدیر و یا تأویل بهرای توجیهه سهاختاری بهه

 - 7صفارزاده (... :)1380آیا هر ند که پدران آنها

جمله اضافه میکنند .شعرانی ،فوتدونهد و معهزی در

یزت نمى دانستند و هدایت نشده بودند[ ،بهاز ههم از

ترجمه این آیه ،هیچ اشاره ای به حالتب اصل جملهه و
جواب شرط محذوف نکرده اند؛ امها سهایر مترجمهان

آنها پیروت مىکنند؟]
 - 8طاهری (.... :)1380پس اگر پدرانشان یهزت
نمىدانسته و هدایت نیافته بودند،

ور؟

هریک به شهکلی تهالش کهردهانهد تها جهواب شهرط
محذوف را در ترجمه خود نشان دهنهد .البتهه گفتنهی

 - 9مشههکینی (.... :)1381آیهها هر نههد پدرانشههان

اسههت کههه در ترجمههه فوتدونههد کههه یههک برگههردان

یزت نمى دانسهته و (بهه راه راسهتى) ههدایت نیافتهه

محتوایی به شمار مهی آیهد ،بهتهر بهود جهواب شهرط

باشند (باز هم کورکورانه از آنها تقلید مىکنند؟)
 - 10نصههاریان ( :)1383آیهها هر نههد پدرانشههان
یزت نمىدانستند و هدایت نیافته باشهند [بز هم ای
قلید جزهالنه و نزروا را بر خض م پسندند؟]
 - 11رضایی و همکهاران ( :)1383گر هه پهدران
ایشان ندانند یزت را و نه راه برند.

محذوف به زبان فارسی منتقل شود .ترجمهه انصهاری
متفاوت از ترجمه های دیگر با استفاده از عبارتب «آیها
نین مى گویند» ،بهه ژرفسهاخت توجهه کهرده و بهه
جواب شهرط محهذوف اشهاره کهرده اسهت .ترجمهه
انصاریان نیز تا حدودی متفهاوت از سهایر ترجمهههها
محسههوب مههیشههود و متههرجم بههرای نشههاندادن
ژرفساخت جملهه ،از عبهارت «بهاز ههم ایهن تقلیهد
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جاهالنه و ناروا را بر خود مىپسندند؟» استفاده کهرده

 -4الهی قمشه ای (:)1375نهه نهین اسهت ،حقهاً

که نشاندهندذ احاطه تفسیری ایشان و تقلیهدنکردن از

اگر به یقین مى دانستید ی ه حادثهه بزرگهى در پهیش

سایر ترجمه های قرآنی است .دیگر ترجمهها در بیهان

داریهد ،هرگز به بز ى نیاز ا تازقم آخارق غزفا

جواب «لو» تعبیر مشابهی داشهته انهد و حالهت اصهلی

نم ددید).

جمله را «از آنها پیروی مهیکننهد» ،دانسهته انهد .نکتهه
دیگر در ترجمههای مهذکور ایهن اسهت کهه صهفوی،
طاهری و الههی قمشههای بهرعکس دیگهر مترجمهان،
جواب شرط محذوف را بدون استفاده از عالیمهی در

 -5دهلوی ( :)1418نى نى اگر بدانید حقیقت کار
را به علم یقین غافل نمىشدید.
 -6انصههاری ( :)1377نههه! اگههر بههه علههم یقههین
[حقیقت کار] را بدانید [چنی نم دد].

متن ترجمه آورده اند ،حداد عادل و طاهری همچنهین

 -7صفارزاده ( :)1380اگر مى توانسهتید بها یقهین

جواب شرط محهذوف را خیلهی کوتهاه و بهه شهکلی

کامههل آخههرت را ادرا کنیههد [از سههرگرمیههها و

متمایز آوردهاند.

افتنارات باطل دست مىکشیدید].

﴿ .2- 3- 4دالََّ قضْ عْلمضنَ تِلمَ اقیَقِی ﴾ ی كز ر)5/
در اکثر منابع تفسیری به حذف جهواب شهرط در
این آیهه تصهریح شهده اسهت و عبهارتههایی نظیهر:
«لَشَغلکم ما تعلمهون عهن التبهاهی والتفهاخر بهالکثرذ/
لَفَعلتم ما ت یوص

وت یکتنه ولکنّکم ضالل جهلۀ /ما

 -8طاهری ( :)1380هرگز [ نهین نیسهت] ،اگهر
[حقیقههت را] بههه علههم یقههین بدانیههد [از تفههاخر بههاز
مىایستید].
 -9مشکینی ( :)1381نین نیست اگهر (حقیقهت
امر را) به علمالیقین (علم تشکیکناپذیر) مىدانستید.
 -10انصاریان ( :)1383اگر به علمالیقین [که علم

لهاکم التکاثر /لتبیُن لکم حال مفظع عظیم» تقدیر گرفته

استوار و تردیدناپذیر است به آخرت] آگاه بودیهد [ا

شده است (زمنشری ،1407،ج ،4ص792؛ فنر رازی،

كزقیف ین و ضجاه باه آباز در ن آخارق باز

 ،1420ج ،32ص272؛ بوحیان ،1420 ،ج ،10ص537؛

نم مزندید].

آلوسی،1415 ،ج  ،15ص453؛ ابنعاشور ،1420 ،ج30
ص459؛ طباطبا ی ،1376 ،ج ،20ص.)351
رجمههز:
 - 1ماتبههوی ( :)1371هرگههز! اگههر مههىدانسههتید،
دانستن بى گمان [از فزون خواهى و برترت جهویى بهاز
مىایستادید].
 - 2معزی ( :)1372نهه نهین اسهت اگهر بدانیهد
دانستن یقین....
 - 3شههعرانی ( :)1374نههه نانسههت اگههر بدانیههد
دانستنى به یقین....

 -11رضهایی و همکهاران ( :)1383هرگهز نههین
نیست ،اگر (بر فرض) با علم یقینى مىدانستید.
 -12فوتدوند ( :)1383هرگز نین نیسهت ،اگهر
علمالیقین داشتید!
 -13صفوی ( :)1385هرگز نین نکنید ،که اگهر
به علم یقینی دست یابید.
 -14حهههدادعادل ( )1390زنههههار ،کهههه اگهههر
می دانستید ،دانستنی یقینی (حداد عادل1390 ،ش).
حداد عادل ،رضایی ،شعرانی ،صفوی ،فوتدونهد،
مشهکینی و معههزی سه حی را بههرای توجیهه سههاختار
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زیرین آیه و حالت تقدیری آن در نظر نگرفتهانهد کهه

﴿ .3- 3-4وَقَضْ َنَّ قرْآناً سُیِّرَتْ بِهب الْاِبال َوْ ق ِّعَهتْ بِههب

حالت اصل آن را نشان دهد و جواب محهذوف «لهو»

الْأَرْضُ َوْ کلِّمَ بِهب الْمَوْتى( ﴾...الرعد)31 /

را در ترجمه نشان نداده اند .در این میان ترجمهنکردن

مفسران دربارذ جواب «لو» در این آیه دیدگاههای

جواب شرط محهذوف در ترجمهه شهعرانی و معهزی

متفاوتی دارند .بهطور کلی ایهن دیهدگاههها بهه ههار

طبیعی به نظر میرسد؛ راکهه از جملهه ترجمههههای

دسته تقسیم میشود:

تحتاللفظی به شمار می آید و ویژگی اصلی آنها ایهن

 -1جواب شرط ،عبهارت محهذوفب «لَکهانَ ههذا

است که متن مبد را بدون ههیچ تغییهری و بهه شهکل

القههههرآن» باشههههد (طبرسههههی ،1372 ،ج ، 6ص451؛

کلمه به کلمه معادلیابی کننهد .ترجمهه حهداد عهادل،

زمنشههری ،1407 ،ج ،2ص529؛ فنههر رازی،1420 ،

رضایی و فوتدوند ازجمله ترجمهه ههای محتهوایی و

ج ، 19ص42؛ ابوحیان ،1420 ،ج ،6ص388؛ آلوسهی،

ترجمههه صههفوی و مشههکینی در زمههره ترجمههههههای

 ،1415ج ،7ص  .)146با این تقدیر معنای آیهه نهین

تفسیری قلمداد مهی شهوند و از ایهن رو تزم بهه نظهر

است :اگر قرآنی وجود داشت که با خواندن آن کوهها

می رسد که در نین ترجمههههایی ،تحلیلهی از سه ح

به حرکت درآیند یا زمین شکافته شود یا مردگهان بهه

عمیقتر نظام جملهه صهورت گیهرد و جهواب شهرط

سنن آیند ،آن (کتاب) همین قرآن است.

محذوف در ترجمه منعکس شود؛ ولی عملکهرد آنهها

 -2جواب شرط عبارت محذوفب «ما کانَ لَهُهم َن

در ترجمه آیه مزبور نشاندهندذ این اسهت کهه التهزام

یَهتَدوا به» باشد (طباطبایی ،1376 ،ج ،11ص .)359بها

همیشگی به انعکهاس محهذوفات و تقهدیرات قرآنهی

این تقدیر معنای آیه نین است :اگهر قرآنهی وجهود

بهههویههژه جههواب محههذوف «لههو» ندارنههد .انصههاری،

داشت که با خواندن آن کوه ها به حرکهت درآینهد یها

انصاریان ،دهلوی ،صفارزاده ،الههی و ماتبهوی توجهه

زمین شهکافته شهود یها مردگهان بهه سهنن آینهد ،بها

تزم را در این زمینه داشته اند و جواب محذوفب «لهو»

آن(قرآن) هدایت نمیشدند ،مگر آنکه مشیت خداوند

را با عبهارتههایی ماننهد( :غافهل نمهىشهدید ،نهین

بر آن باشد.

دینى و توجه به آباد کردن آخرت

 -3جواب شهرط عبهارت محهذوفب «لَمها آمنهوا»

نمى شد ،از تکالی

باز نمىماندید و  )...در روساخت متن مقصد منعکس

باشهههد (طبرسهههی ،1372 ،ج ،5ص451؛ فنهههررازی،

کردهاند .ترجمه دهلوی بها وجهود آنکهه از اصهول و

 ،1420ج ،19ص42؛ ابوحیههان ،1420 ،ج ،6ص.)389

قواعد ترجمه تحتاللفظهی پیهروی کهرده و از جملهه

برایناساس معنای آیه اینگونه است :اگر قرآنی وجود

ترجمههای متنمحور است؛ اما با این وجود از دقهت

داشت که با خواندن آن کوه ها به حرکهت درآینهد یها

بههاتیی در انعکههاس ژرفسههاخت قرآنههی در ترجمههه

زمین شکافته شود یا مردگان به سنن آینهد ،بهاز ههم

برخوردار است .این مترجم در بسیاری از نمونههها -

ایمان نمیآوردند -4 .جهواب شهرط از جملهه «وهُهم

هماننههد آیههه یادشههده  -محههذوفات قرآنههی را بههدون

یَکفرون بالرحمن» در آیه  30فهمیده میشود و جمله

استفاده از پرانتز و یا کروشه در ضهمن ترجمهه قهرار

شرط در حکم شرط مؤخری اسهت کهه از نظهر معنها

میدهد.
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مقهدّم اسههت و جههواب قبههل از آن ذکههر شههده اسههت

یا زمین با قدرت تنریبى آن ق عهه ق عهه مهى شهد یها

(طبری ،1412 ،ج ،13ص.)103

مردگان به قدرت آن به تکلّم در مى آمدند [بها وجهود

رجمههز:

این همه معازات ،باز کافران ایمان نمىآوردند]....

 - 1ماتبوی ( :)1371و اگهر قرآنهى مهى بهود کهه

 -8طاهری ( :)1380اگر قرآنى مى بود که کوه هها

کوه ها بدان روان مهى شهد یها زمهین بهدان شهکافته و

با [اعااز] آن به رفتار آیند یا زمین بهدان ق عهه ق عهه

پاره پاره مى شد یا بدان با مردگان سنن گفته مهى شهد

شود و مردگان به گفتار آیند [باز هم معاندان خیره سر

[باز هم ایمان نمىآوردند مگر به خواست خدا]. ..

ایمان ننواهند آورد.]...

 - 2معزی ( :)1372و اگر مى بود قرآنهى کهه روان

 -9مشکینی ( :)1381و اگر قرآنى بود که کوههها

مى شدند بدان کوه ها یا پاشیده مى شد بهدان زمهین یها

بههدان سههیر داده مههىشههد یهها زمههین بههدان شههکافته و

سنن گفته مى شهدند بهدان مردگهان بلکهه خهدات را

ق عه ق عه مى شد یا با مردگان بدان سنن گفته مى شد

است کار همگى....

(باز هم تأثیرت در ایمان آنها نداشت.)...

 - 3شعرانی ( :)1374و اگر آنکه میبود قرآنى که

 -10انصاریان ( :)1383و اگر قرآنى بود که با آن

به رفتار درآورده شدت به آن کوهها یا پارهپهاره شهدت

کوهها به حرکت مى آمدند یا زمین پارهپاره مىشهد یها

به آن زمین یا به سنن در آورده شدت به آن مردگهان

با آن با مردگان سنن گفتهه مهىشهد [باز هام ایا

بلکه مر خدا راست امر همگى....

دزفران قجضج ،ایمزن نم آورند.]...

 - 4الهی قمشهای ( :)1375و اگر قرآنهى بهود کهه

 -11رضههایی و همکههاران ( :)1383و اگههر (بههر

با (اعااز بیان) آن کوهها به رفتار مهىآمهد و زمهین از

فرض) قرآنى بود که با آن کوهها روان شود یها زمهین

هم مى شکافت و با مردگان سنن گفته مىشد یهمی

بدان ق عه ق عه شود یا با آن با مردگهان سهنن گفتهه

قرآن بز تظمه ا ه ده باز وجاض آن باز ایمازن

شود( ،باز هم ایمان ننواهند آورد)....

نم آورند)....

 -12فوتدونههد ( :)1383و اگههر قرآنههى بههود کههه

 - 5دهلوی ( :)1418و اگر بودت قرآنى کهه روان

کوه ها بدان روان مى شهد یها زمهین بهدان ق عهه ق عهه

کرده می شد بهسهبب آن کهوههها یها شهکافته مهیشهد

مى شد یا مردگان بدان به سنن درمى آمدند [بهاز ههم

بهسبب آن زمین را یا سنن آورده می شد بهسهبب آن

در آنان اثر نمىکرد]....

مردگان را (نیز ایمان نمىآوردند)....

 -13صفوی ( :)1385و اگر قرانی بود که کوههها

 - 6انصههاری ( :)1377و اگههر قرآنههى [فرسههتاده

با آن از جای برکنده و روانه میشهد یها زمهین بهه آن

مى شد] که کوهها به آن روان یا زمین بهه آن پهارهپهاره

شکافته و ق عهق عه میشهد یها مردگهان بها آن زنهده

مى شد یا مردگهان بهه آن بهه سهنن آورده مهىشهدند

مهیشههدند و دربههارذ رسههتاخیز بهها آنههان سههنن گفتههه

[ایمزن نم آور ند]...

میشد...

 - 7صفارزاده ( :)1380و اگر قرآنى وجود داشت
[که به جات هدایت] کوهها را به حرکهت در مهى آورد
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 -14حداد عادل ( :)1390و اگرقرآنى بهود کهه بها آن

﴿ .1- 4- 4قُ ْ مَ دزَنَ تَدوًّا قِّجِبرِی َ فَ ِنَّه نَزَّقَاه تَلَا

کوه ها روان شود یا زمین بدان ق عه ق عه شود یا بها آن بها

قَلْبَِْ بِ ِذْنِ اقلَّهِ مصَدّقز قِّمَز بَی َ یَدَیْهِ وهدى وَبشْارَى

مردگان سنن گفته شود (باز هم ایمان ننواهند آورد).

قِلْمؤْمِنِی َ﴾ یبقرا)97/

بههه غیههر از ترجمههه شههعرانی و معههزی تمههامی

دربارذ جواب شهرط در ایهن آیهه میهان مفسهران

ترجمه های دیگر جواب «لهو» شهرطیه را در برگهردان

اختالف نظر وجود دارد .این اختالفات به سهه دسهته

خود به فارسی منعکس کردهانهد تها اینگونهه فراتهر از

تقسم میشود:

سههاختار بالفعههل آیههه عمههل کننههد ،تفسههیری کامههل از
مشنصه های معنایی ارا ه دهند و در اینباره همگهی،

 -1عبارت «فننّه نَزَّلَه علی قلبهک» جهواب شهرط
است (زمنشری ،1407 ،ج ،1ص.)170

عبارت های مشابهی ون« :باز ایمان نمى آورند ،ایمان

 -2برخی دیگر جواب را در ایهن آیهه محهذوف

نمى آوردند ،باز هم ایمان ننواهنهد آورد ،بهاز ههم در

می دانند؛ زیرا جواب شرط باید مشهتمل بهر ضهمیری

آنان اثر نمىکرد و  »...را به کهار گرفتهه انهد .بنهابراین

باشد که به اسم شرط برگردد .مرجع ضهمیر در«فننّهه»

مشنص میشود که ترجمههای محتهوایی و تفسهیری

جبریل و در«نَزَّلَه» قرآن است .بنابراین جملۀ «فأنّهه»...

می کوشهند ،سه حی انتزاعهیتهر از جملهه را در نظهر

جواب شرط محسوب نمیشود؛ بلکه محذوف بوده و

بگیرند تا پیام زبان مبد را به صهورت کامهل و بهدون

عبارتب «فعَداوته ت وَجهَ لهها» یها عبهارتههای مشهابه

دغدغه محدودیت الفها و کلمهات بهه زبهان مقصهد

تقدیر آن است( .ابوحیان ،1420 ،ج ،1ص.)512

برسانند .نکته توجهبرانگیز درباره ترجمه دهلوی ایهن

 -3برخی دیگهر ههردو حالهت مهذکور را جهایز

است که بهخوبی توانست به ژرف ساخت آیهه توجهه

دانسته و در حالت حذف جواب شرط ،جمله «فَننّه»...

کند و جواب «لو» شرطیه را در زبان ترجمهه مهنعکس

را تعلیل و سبب عداوت بر شمردهاند کهه تقهدیر آیهه

کنههد و بههاوجود التههزام و پایبنههدی طبیعههی ترجمههه

در این حالت اینگونه است« :من عاداه-رنّه نَزّله علهی

تحتاللفظهی بهه نهصّ قهرآن کوشهید تها حهد امکهان

قلبک  -فلیمت غیظا و فهو عهدوّ لهی و نها عهدوّ لهه»

محذوفات قرآنهی را نشهان دههد؛ حهال آنکهه نهین

(آلوسی ،1270 ،ج ،1ص.)332

مسئله ای در دیگر ترجمههههای تحهت اللفظهی ماننهد
ترجمه شعرانی و معزی دیده نمیشود.

دربارذ علت حذف جواب «مَن» در این آیه گفتهه
میشود« :جواب «من» موصول که متضمن شرط است
گویا به دلیل وسعت و اهمیهت ذکهر نشهده اسهت تها

 .4- 4حذف جضاب «مَ » در یه

هرکس به اندازه فههم خهود جهوابى بیندیشهد ،ماننهد:

«مَن» شرطیّه اسمی اسهت جهازم کهه دو فعهل را

هرکه دشمن جبر یل است ،باشهد؛ از دشهمنى بمیهرد،

جزم می دهد .جواب شرط در برخی از آیهات قرآنهی

میتواند دشمنى کند ،نمىتوانهد بها وت بسهتیزد؛ هه

مقدر است و ازاینرو مترجم قرآن بایهد بهدان توجهه

فرومایه و ناتوان است ،خداوند و جبر یهل ههم بها او

تزم را داشته باشد تا با شناسایی درست این محذوف

دشمن است» (طالقانی1362 ،ش ،ج ،1ص.)237

قرآنی بهخوبی آن را در ترجمه انعکاس دهد.
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رجمههز:
 - 1ماتبوی ( :)1371بگو :هرکه دشهمن جبر یهل
باشد پس [بداند که] او آن (قرآن) را به فرمان خدا بهر
قلب تو. ...
 - 2معزی ( :)1372بگو ههرکس دشهمن جبر یهل
باشد ،همانا او فرود آوردش بر دلهت بها دسهتورت از
خدا. ...
 - 3شعرانی ( :)1374بگو آنکس که باشد دشهمن
مر جبر یل را پس بهدرستى که او فرود آورد آن را بر
دل تو...
 - 4الهههی قمشهههای ( :)1375بگههو :هههرکس بهها

نمى پذیریم) بگو :ههرکس دشهمن جبر یهل باشهد (او
درواقع دشمن خداست) زیرا. ...
 -10انصههاریان ( :)1383بگههو :هرکههه دشههمن
جیر یل است [دشمن خداسهت] زیهرا او قهرآن را بهه
فرمان خدا. ...
 -11رضایی و همکاران ( :)1383بگو :کسهى کهه
دشمن جبر یل باشد پس (دشمن خداست را) که او
با رخصت. ...
 -12فوتدوند ( :)1383بگو« :کسهى کهه دشهمن
جبر یل است [درواقع دشمن خداست] راکهه او بهه
فرمان خدا ،قرآن را بر قلبت. ...

جبر یل دشمن است ،او به فرمان خدا قرآن را به قلب

 -13صهفوی ( :)1385ای پیهامبر ،بههه آنههان بگههو:

تو رسانید درحهالیکهه تصهدیق سهایر کتهب آسهمانی

هرکس دشهمن جبر یهل اسهت ،نبایهد ازکتهاب الههی

میکند و برای اهل ایمان هدایت و بشارت است.

رویگردان شود؛ راکه جبر یل به اذن خدا این کتهاب

 - 5دهلههوی ( :)1418بگههو :هرکههه باشههد دشههمن

را بر قلب تو. ...

جبر یهل را هه زیههان کنهد ،پهس بهههتحقیهق جبر یههل

 -14حداد عادل ( :)1390ای پیامبر بگو هرکه بها

فرودآورده است قرآن را بهر دل تهو بهه حکهم خهدا،

جبر یل دشمن است (بداند که) او بوده که به اذن خدا

باوردارنده آنچه پیش وی است و راهنما و مژدهدهنده

قرآن را بر قلب تو نازل کرده. ...

اهل ایمان را.

دقت در ترجمهههای فارسهی ارا ههشهده از ایهن آیهه

 - 6انصههاری ( :)1377بگههو :هههرکس کههه دشههمن

نشهان مهیدهههد کههه بهه غیههر از شههعرانی و معههزی سههایر

جبر یل باشد [چه بزک] او آن [قرآن] را به حکم خدا...

مترجمههان جههواب شههرط مقههدری را در ترجمههه خههود

 - 7صفارزاده ([ :)1380ات پیهامبر!] بگهو« :کسهى

مههنعکس کههردهانههد و در کنههار س ه ح تههاهر آیههه مفهههوم

که دشمن جبر یل باشد ،باید بداند که [دشمن خداوند

انتزاعیتری م رو کهردهانهد کهه معهادل ژرفسهاخت در

است زیرا] جبر یل به فرمان خداوند قرآن را بر قلهب

نظر گرفته میشود .در این نمونه نیهز گفتهه مهیشهود کهه

تو نازل کرده است....

پیوندی تقریباً همیشگی میان حذف جهواب شهرط و نهوع

 - 8طاهری ( :)1380بگو :هرکه جبر یل را دشمن

ترجمه وجود دارد ،بهگونهایکهه ترجمههههای شهعرانی و

مى دارد[ ،آگاه باشد که] او برابر اذن خدا قهرآن را بهه

معزی به دلیل تقیهد بهات بهه زبهان مبهد جهواب شهرط را

قلب تو نازل کرده است. ...

همانند نص قرآن حذف کردهاند ،این در حالی اسهت کهه

 - 9مشههکینی ( :)1381در پاسههخ یهههودانى کههه

ترجمه های محتوایی از قبیهل انصهاری ،انصهاریان ،حهداد

مى گویند ما با جبر یل دشمنیم و ازایهن رو تهو را نیهز

عادل و  ...و نیز ترجمههای تفسیری مانند الههی قمشههای
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و صههفارزاده جههواب شههرط محههذوف را در مههتن مقصههد

 -5دهلوی ( :)1418هرکه باشد دشمن خهدا را و

منعکس کرده اند .ترجمه صفوی همانند دیگر نمونههههای

فرشهههتگان وت را و پیغهههامبران وی را و جبریهههل و

بررسیشده در این مقاله و تقریبا در تمامی ترجمههههایش

میکا یل را پس هرآ ینه خدا دشمن است آن کافران را.

محذوفات و تقدیرات قرآنی را بهدون اسهتفاده از عالمتهی

 -6انصههاری ( :)1377کسههى کههه دشههمن خههدا و

ضههمن ترجمههه مههیآورد کههه ایههن مسههئله نشههاندهنههدذ

فرشتگان او و رسوتنش و جبر یل و میکا یهل باشهد،

تفسیریبودن این ترجمه است.

[بداند که] خدا دشمن کافران است.
 -7صفارزاده ( :)1380و هرکس دشمن خداونهد

﴿ .2- 4- 4مَ دزَنَ تَدوًّا قِّلَّهِ وَمَلَئكَتِهِ وَر لِهِ وَجِبرِی َ

و فرشتگان خداوند و پیامبران خداونهد و [حضهرت]

وَمِیكَئ َ فَ ِنَّ اقلَّهَ تَدوٌّ قِّلْكَزفِرِی ﴾ یبقرا)98/

جبر یل و [حضرت] میکا یل باشد [باید بداند که کافر

عبارتب محذوف «فهو کافر» و یا جملهۀ «فَهننَّ اهلل

شمرده مىشود] و خداوند هم دشمن کافران است.

عَدوُّ للکافرین» جواب شرط در این آیه اسهت (ن: .

 -8طهههاهری ( :)1380هرکهههه دشهههمن خهههدا و

بوحیههان ،1420 ،ج ،1ص516؛ آلوسههی ،1415 ،ج،1

فرشتگان و پیامبران و جبر یل و میکا یل باشد[ ،بدانهد

333؛ ابنعاشور ،1420 ،ج ،1ص.)606

که] خدا دشمن انکارورزان است.

رجمههز:
 - 1ماتبههوی ( :)1371هرکهههه دشهههمن خهههدا و
فرشتگان و فرستادگان او و جبر یل و میکا یل باشهد،
پس خدا هم دشمن کافران است.
 - 2معههزی ( :)1372کسههی کههه دشههمن خههدا و
فرشتگان او و پیمبرانش و جبر یهل و میکا یهل باشهد،
همانا خداوند است دشمن کافران.
 - 3شعرانی ( :)1374کسی کهه باشهد دشهمن مهر
خدا را و مال کهاش را و پیغمبرانش را و جبر یل را و
میکا یل را پس بهدرستی کهه خهدا دشهمن اسهت مهر
کافران را.
 - 4الهههی قمشهههای ( :)1375هههرکس بهها خههدا و

 -9مشکینی ( :)1381هرکس با خدا و فرشهتگان
و فرسهتادگان او و جبر یهل و میکا یهل دشهمن باشهد
(کافر است و) مسلماً خدا هم دشمن کافران است.
 -10انصاریان ( :)1383هرکه با خدا و فرشهتگان
و رسوتنش و جبر یل و میکا یل دشمن باشهد [کهافر
است] و بىتردید خدا دشمن کافران است.
 -11رضههایی و همکههاران ( :)1383کسههى کههه
دشمن خدا و فرشتگانش و فرستادگان او و جبر یل و
میکا یل باشد( ،کافر است).
 -12فوتدونههد ( :)1383هرکههه دشههمن خههدا و
فرشتگان و فرستادگان او و جبر یل و میکا یهل اسهت
[بداند که] خدا یقیناً دشمن کافران است.

فرشتگان و رسوتن او و جبر یهل و میکا یهل دشهمن

 -13صههفوی ( :)1385هههرکس دشههمن خههدا و

است یمحققز دزفر ا ه و) خدا ههم دشهمن کهافران

فرشتگان و پیامبران او و دشهمن جبر یهل و میکا یهل

است.

است ،کافر است و بیتردید خدا دشمن کافران است.
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 - 14حدادعادل ( :)1390آنان که با خدا و مال که

ون جنبه ای از معازات قرآن ،گذشته از غنای معانی

و پیامبران او و با جبر یل و میکا یل دشهمنند (بداننهد

و تکثر دتلتهای آیات سبب مهی شهود ،گهذر زمهان

که) خدا نیز دشمن کافران است.

رن

کهنگی بدان نزند.

الهههی قمشهههای ،انصههاریان ،رضههایی ،صههفارزاده،

میان انعکاس حذف جهواب شهرط در ترجمهه و

صفوی و مشکینی بهخوبی س ح زیرین آیهه را نشهان

انواع ترجمه ،تناسب و ارتباطی تنگاتن

وجهود دارد،

دادهانههد .ایههن در حههالی اسههت کههه دیگههر مترجمههان

بهگونهایکه هر ه ترجمه تحتاللفظیتر و یا به نصّ

جواب«من» شرطیه را به درستی شناسایی نکهرده و در

قرآن وفادارتر باشد ،به مکانیزم تأویهل و تقهدیر و یها

نتیاه آن را بهدرستی در ترجمه منعکس نکهردهانهد و

یک ساختار انتزاعی کهه حامهل تمهامی ویژگهیههای

این امر موجب شده است که ارتباط ترجمهه آنهان بها

معنایی و زیرساختی باشد ،توجه ندارد و جواب شرط

عبارت «فَنِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لبلْکافبرِینَ» بهخوبی بیهان نشهود؛

محذوف را کمتر در ترجمه خود نشان می دهد و ههر

حال آنکه برگهردان درسهت جهواب «مهن» شهرطیه -

ه آزادتر و تفسیریتر باشد ،جواب شهرط محهذوف

همههان ور کههه در ترجمههه الهههی ،انصههاریان رضههایی،

را در ترجمه بیشتر منعکس مهیکنهد و بهدین ترتیهب

صهفارزاده ،صههفوی و مشهکینی مالحظههه مهیشههود -

حالت فراتر از ساختار بالفعل جملهها را نشان میدهد

ارتباط و انساام جملهه شهرط و جهواب شهرط را بها

و محتوا و مشنصههای معنایی آن را کامالً مشهنص

عبارت بعدی حفظ میکند.

میکند و ابهامات موجود در آیات را برطرف و کمک
شایانی به فهمی درستتر و عمیقتر از سنن خداوند

 .5نتیجه
تفکیک دو س ح روساخت و ژرفسهاخت زبهان
از یکدیگر پدیده ای نو به شمار نمیرود؛ بلکه نحویان

متعال میکند ،هر نهد بنهش عمهدهای از کارکردهها،
ترافتها و زیباییهای حذف در این ترجمهها از بین
رفته است.

عرب زبان از دیرباز آن را مدّ نظر داشهتهانهد و بحهس

ترجمه ههای الههی قمشهه ای ،انصهاریان ،رضهایی

ژرف ساخت با حالتهای اصلی در زبان کهه نحویهان

اصفهانی و صفارزاده بیشترین توجه را به حالت اصل،

عرب زبان م رو کردهاند ،تقریبا همسان اسهت .نق هه

ساختار زیهرین جمهالت و در

واقعیهت انتزاعهی و

اشترا رویکرد امسکی بها نحویهان عهرب در ایهن

برگردان جواب شرط محذوف داشته اند؛ ولی آنان بها

است که هر دو مفهوم بالقوه ژرفسهاخت و مقهدر را

ذکر محذوف در ترجمه از بار معنایی آیات کاسته انهد

فرض میکنند و گفته میشود مکانیزم تقدیر و تأویل،

و افقهای دتلتی آن را محدود کردهاند .از مههمتهرین

برابر با همان اصلی است که امسکی آن را در قالب

مزایای ترجمههای آنان این است که متن زبان مقصهد

ژرفساخت معرفی میکند.

از انساام و هماهنگی بیشتری برخوردار بوده است و

حهذف جهواب شهرط ،یکهی از عوامهل پیههدایش

از ابهام منل شیوایی سنن کمتر رنج میبرد.

گسههتردگی و شههمول معنههایی و درنتیاههه کههاربرد و

ترجمه دهلوی علیرغم تحتاللفظی بهودنش ،در

مصداق داشتن آن در شرایط گوناگون است و این امهر

بسیاری از نمونهها جواب شرط محذوف را مهنعکس
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کههرده و بههدین ترتیههب حالههت زیرسههاختیای کههه

 .5ابنمالک ،جمال الدین محمهد بهن عبهد اهلل

نشاندهندذ تمام ویژگیهای معنهایی اسهت را مهدنظر

( ،)1990در اقتساای  ،تحقیهق :د .عبهد الهرحمن

قرار داده است کهه ایهن امهر ترجمهه وی را از دیگهر

السید و د .محمد بدوی المنتون ،دارالهار.

ترجمه های تحتاللفظی مانند ترجمه شعرانی و معزی
متفاوت میکند.

 .6ابنهشام ،جمال الهدین ارنصهاری (،)1979
م نا اقلبیب ،تحقیق :د .مازن المبار

شعرانی و معزی در پی آنند که با اشارهنکردن بهه

حمداهلل ،قم :بهمن.

جواب شرط های محذوف ،ل افت ،شگفتانگیهزی و
سههحرگونگی عناصههر محههذوف را در ترجمههه هههم
انعکاس دهند و مناطب را در خوانش مهتن بها خهود
همراه کنند؛ ولی با توجه به فهوق بشهریبهودن زبهان
قرآن و همچنهین تفهاوت سهاختاری زبهان فارسهی و
عربی ،غالباً از عهدذ این مهم برنیامدهاند و ابهامهات و
مشههکالتی در ایههن دسههت از ترجمهههههها بههه شههم
میخورد.

اقمفصّ  ،قم :دارال باعۀ المنیریۀ.

 .8ابوالمکارم ،علهی ( ،)2006اصاضل اقتفكیار
اقنحضی ،القاهره :دارغریب لل باعۀ والنشر والتوزیع.

 .9الهههی قمشهههای ،مهههدی ( ،)1380رجمااه
قرآن ،قم :انتشارات فاطمۀ الزهرا  ،اپ دوم.
 . 10انصاری ،مسعود ( ،)1377رجماه قارآن،
 . 11انصاریان ،حسهین ( ،)1383رجمه قارآن،
قم :اسوه ،اپ اول.

قرآن دریم.

 .1آلوسی ،محمهود بهن عبهداهلل ( ،)1415رو
اقمعزنا فا فسیر اققرآن اقعظیم و اقساب اقماازنا،
المحقههق :علههی عبههد البههارل ع یههۀ ،لبنههان ،بیههروت:
دارالکتب العلمیۀ.

( ،)1420اقبحار

اقمحیط فا اقتفسیر ،لبنان ،بیروت :دارالفکر.

 .3ابهنعاشههور ،محمههد طههاهر( ،)1420فساایر
اقتحریر و اقتناضیر ،لبنهان ،بیهروت :مؤسسهۀ التهاریخ
العربی.

 .4ابنعقیل ،بها الهدین عبهداهلل ( ،)1964دار
اب تقی  ،شرو محمد محیالهدین عبدالحمیهد ،ج،1
طهران :انتشارات ناصر خسرو.

 .7ابههنیعههیش ،موفههقالههدین (1983م) ،داار

تهران :نشر و پژوهش فروزانفر ،اپ اول.

فار ه منزب

 .2ابوحیان ،محمد بن یوس

و محمد علهی

 . 12باقالنی ،ابوبکر محمد بن ال یهب (،)2010
إتجااز اققاارآن ،تحقیههق :سههیداحمد صههقر ،مصههر:
دارالمعارف.

 . 13جولیا ،اس فالک ( ،)1372بزندنز اا و
بزن ،ترجمهه خسهرو غالمعلهیزاده ،ج ،2انتشهارات
آستان قدس رضوی.

 . 14حههداد عههادل ،غالمعلههی( ،)1390رجمااه
قرآن ،مشهد :انتشارات آستان قهدس رضهوی ،هاپ
سوم.

 . 15النههولی ،محمههد علههی( ،)1981قضاتااد
حضیلیۀ قل ۀ اقعربیۀ ،الریاض :دارالمزینۀ.

 . 16درویههش ،محیههىالههدین ( ،)1415إتااراب
اققرآن وبیزنه ،ال بعۀ الرابعۀ ،دمشق :دارابن کثیر.
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 . 17دهلههوی ،شههاه ولههی اهلل ( ،)1418رجمااه
قرآن ،ایران ،سراوان :کتابفروشی نور ،اپ اول.

یزدت طباطبایى و هاشم رسولى ،تهران :ناصرخسهرو،
اپ سوم.
 . 27طبهههری ،محمهههد بهههن جریهههر (،)1412

 . 18راجحی ،عبهده (1979م) ،اقنحض اقعرباا و
اقدرس اقحدیث ،بیروت :دارالنهضۀ العربیۀ.
 . 19رضههایی اصههفهانی ،محمههدعلی (،)1383

جزم اقبیزن فا فسیر اققارآن ،بیهروت :دارالمعرفهۀ،
اپ اول.

 . 28طوسى ،محمد بن حسن (ت .ت) ،اقتبیازن

رجمااه قاارآن ،قههم :مؤسسههه تحقیقههاتی فرهنگههی

فا فسیر اققارآن ،مصهحح :احمهد حبیهب عهاملى،

دارالذکر ،اپ اول.
 . 20زرکشههی ،محمههد بههن عبههداهلل (،)1408

بیروت :دارإحیا التراث العربی.

 . 29طالقانى ،سهیدمحمود ( ،)1362پر اضی ا

اقبرهزن فا تلضم اققرآن ،محقا  :محمهد بوالفضهل
إبراهیم ،بیروت :دارإحیا الکتب العربیۀ.

قرآن ،تهران :شرکت سهامى انتشار ،اپ هارم.

 . 21زمنشههرت ،محمههود بههن عمههر(،)1407

 . 30طباطبههایی ،محمدحسههین ( ،)1376فساایر

اقتنزی ا وتیااضن

اقمیزان ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعهه مدرسهان

اقكشازف ت ا حقااز غاضام

األقزوی ف وجضا اقتأوی  ،ط ،3مصهحح :مصه فى

حوزذ علمیه قم ،اپ پنام.

 . 31عظیمپور مقهدم ،عظهیم ( « ،)1383رجماه

حسین احمد ،بیروت :دارالکتاب العربی.

 . 22سیوطی ،جالل الدین ( ،)1951اال قزن فا
تلضم اققرآن ،مصر :م بعهۀ مصه فی البهابی الحلبهی،

قرآن و تضاما اخاتالف آن» ،مالهۀ پیهام جاویهد،
شماره ،2صص .49-61

 . 32غالیینی ،مص فی ( ،)1968جزم اقدروس

اپ سوم.

 . 23شعرانی ،ابوالحسن ( ،)1374قارآن مجیاد
بز رجمه فزر ا و خضاص اضر و آیازق ،تههران:
کتابفروشی اسالمیه ،اپ دوم.
 . 24شهبازی ،محمود؛ اصغر ،شهبازی (،)1392
«دزردر هزی یبزدنزختا ایجز حاذف ر قارآن»،
پژوهشهای زبهانشهناختی قهرآن ،دوره ،2شهماره ،1
صص .55-68
 . 25طههاهری قزوینههی ،علههی اکبههر (،)1380
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