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تاریخ دریافت ،2950/80 /80 :تاریخ پذیرش2950/86/21 :

چکیده
فعل ناقص «کان» و مشتقات آن با ساختهاي مختلف ،هزار و چهار صد و پنجاه بار در قرآن
ذکر شده؛ از این رو بایسته است تا مترجمان قرآن با عنایت به سیاق این فعل و ویژگیهاي آن ،ترجمهاي
که نزدیک به مدلول متن عربی قرآن باشد ،ارائه دهند .از ساختهاي پرکاربرد این واژه در قرآن ،میتوان
به «کان» در سیاق جملة شرطیه و جملة صله و مواردي که خبر «کان» ،صفت مشبهه یا صیغه مبالغه است،
اشاره نمود که باعث شده مترجمان قرآن از فعل «کان» ترجمههاي گوناگونی ارائه داده ،نحویان نیز
در تحلیل نحوي این ساختها ،متفاوت سخن بگویند .این پژوهش با تحلیل نحوي این ساختها و
تحلیل برابرهاي آنها در فارسی ،برخی از ترجمههاي قرآن را وارسی و به ارائة ترجمهاي یکدست و
مبتنی بر تحلیلهاي انجام یافته از آنها همت گمارده است .نتیجه آن که ترجمة جملههایی که فعل «کان»
در آن با «لو» شرطیه همراه است با جملههایی که همین فعل با «إن» شرطیه آمده ،متفاوت است و در
ساختاري که قبل از کان و اسم و خبر آن« ،ما» آمده ،باید آن را موصوله ترجمه کرد نه مصدریه.
واژههای کلیدی :قرآن کریم ،ترجمه ،نحو عربی« ،کان» ،دستور فارسی.
 پست الکترونیکی نویسندة مسؤولm.hajis1@yahoo.com :
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 -2مقدمه
«کان» و ساختهاي دیگر آن ،از افعال ناقصهاي است که بدون هیچ شرطی بر مبتدا و
خبر وارد شده ،مبتدا را به عنوان اسم خود ،مرفوع و خبر را که پیش از این مرفوع بوده،
منصوب میگرداند .کان را ناقصه گویند؛ زیرا عالوه بر فاعل به خبر نیز نیاز دارد؛ مانند:
«

» که نمیتوان تنها به ذکر اسم (عبداهلل) ،اکتفا نمود (حسن.)893/6 :6831 ،

در این پژوهش ،ساختهاي نحوي «کان» با توجهه بهه خبهر آن ،بررسهی و دسهتهبنهدي
گردیده ،سپس با استفاده از منابع نحوي و تفسیري و مهمتر از همه سیاق ،معناي «کهان»
در ساختهاي مختلف تبیین و در مواردي نیز این ساختها تحلیل نحوي شده اسهت.
در بررسی معادل فارسی ساختها 66 ،ترجمه در نرم افزار جامع التفاسیر نور ،بررسهی،
مقایسه و نقد گردیده است؛ البته براي نیل به ایهن منوهور ،مطالعهة منهابع دسهتور زبهان
فارسی جهت دستیابی به ترجمهاي برابر بهراي ههر یهک از ایهن سهاختهها ،ضهروري
مینمود .در ادامه با استفاده از روش پیش گفته ،چند ساخت پرکاربرد «کهان» در سهیاق
جملة شرطیه و جملة صله و مواردي که خبر آن صفت مشبهه یها صهیغه مبالغهه اسهت،
بررسی گردید؛ زیرا افزون بر وجود اخهتال
چگونگی ترجمة آنها نیز محلّ اختال

دربهارة تحلیهل نحهوي ایهن سهاختهها،

است .از اینرو ابتدا به سهاخت شهر  ،سهپس

ساخت صلة موصول و در پایان به مسندهایی کهه بهه صهورت صهفت مشهبهه و صهیغة
مبالغه آمده ،اشاره شده است.
 -0بررسی انواع ساختهای شرطی همراه با «کان»:
جملههاي شرطی گاهی با «إن» و گاه با «لو» ،شرطی شدهاند و تفاوت آنها در این
است که «إن» زمان جمله را به مستقبل و «لو» به ماضی تبدیل میکند .در همة آیات این
بخش« ،کان» به مثابة فعل کمکی است که به ساخت مضارع اخباري ،مضارع التزامی و
ماضی استمراري کمک میکند ،این نمونهها عبارتند از:
الف) إ ن شرطیه +کان +اسم +فعل مضارع به عنوان مسند :در  61آیه از قرآن« ،إن»
شرطیه بر سر «کان»اي داخل شده که مسند آن فعل مضارع است ،از این رو «کان» در
این آیات ،فعل کمکی است که در ساخت ماضی استمراري به مسندش کمک میکند.
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این در حالی است که حر

شر  ،زمان گذشتة فعل را از آن سلب نموده و آن را به

مضارع تبدیل کرده و استمرار فعل همچنان باقی است؛ از این روي باید آن را به
صورت مضارع اخباري ترجمه کرد ،اما از آن جا که در زبان فارسی «هرگاه مفاهیمی
مانند آرزو ،تردید ،احتمال و شر

در جمله باشد ،وجه فعل ،التزامی میشود» (

 ،)75 :افعال این آیات نیز در حین ترجمه به فارسی ،به صورت مضارع
التزامی درمیآید .براي نمونه ترجمة یک آیه بررسی میشود.
﴿ .1

﴾

 ،با این که اصل در جملههاي

شرطی  -چه در فارسی و چه در عربی -تقدم شر بر جزاست ،اما گاه در عربی جزا
بر شر مقدم شده و این ،دال بر تأکید است .ولی باید دقت نمود که این تأکید ،قابل
انتقال به زبان فارسی نیست ،از این رو غالباً در ترجمة جملههاي شرطی از عربی به
فارسی ،شر بر جزا مقدم میشود؛ هر چند شر مؤخر باشد و جزا غالباً در جمله
موجود است و نیاز به تقدیر آن نیست .البته نحویان در چنین حاالتی جزاي شر را
مقدّر و به لحاظ معنایی ،همان عبارتی میدانند که قبل از جملة شر آمده است ،امّا به
نور می رسد جزاي شر نه تنها به لحاظ معنایی که از نور لفوی نیز همان عبارت مقدم
بر شر

است و نیاز به تقدیر آن نیست (

 .)659/6 :6811 ،وجود آیات

بسیاري که در آنها جزا بر شر مقدم شده ،بیانگر این است که تقدم جزا بر شر
جایز است؛ هرچند نحویان آن را جایز ندانستهاند .از این رو در این آیات که شر بر
جزا مقدم است« ،کان» و خبر آن بصورت ماضی استمراري یا مضارع التزامی ترجمه
میشود؛ مانند« :اگر بدانید روزه گرفتن براي شما بهتر است» یا «اگر میدانستید روزه
گرفتن براي شما بهتر است» البته در دستور زبان فارسی ،ماضی استمراري در معناي
مضارع التزامی نیز کاربرد دارد .وقتی گفته میشود :اگر میدانستید روزه گرفتن براي
شما بهتر است یعنی بدانید که بهتر است .عباس حسن مینویسد :بعد از ادوات شر
جازم ،چنانچ ه فعل شر و جواب آن ،ماضی یا مضارع باشند ،مضارع ترجمه میشوند
(حسن.)891/8 :6831 ،
بنابراین از آنجا که در فارسی ،ماضی استمراري در معنهاي مضهارع التزامهی کهاربرد
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دارد و در دستور عربی نیز فعل شر و جواب شر مجزوم ،مضارع ترجمه مهیشهود،
بهتر است «کان» به همراه مسندش در جملهههاي شهرطی بهه صهورت مضهارع التزامهی
ترجمه گردد .اما در همین سیاق ،نمیتوان آیاتی را که با «لو» شهرطیه آمهده ،بهه شهکل
مضارع التزامی ترجمه نمود؛ در حالی که ترجمة آن به ماضی استمراري ممکن است.
ب) لو شرطیه +کان +اسم  +فعل مضارع به عنوان مسند :نحویان «لو» را حر

شر

مختص ماضی میدانند که حتی اگر پس از آن فعل مضارع بیاید ،به معناي ماضی است؛
مانند «

» اگر وفا کرده بود ،کافی بود .از انهواع معهانی «لهو» در زبهان عربهی
» .1.تمنهی کهه

میتوان به این موارد اشاره نمود .6 :امتناعیه ماننهد« :

﴾

جواب آن مقرون به فاء و منصوب است؛ مانند﴿ :

(شعراء )611/دربارة این «لو» گفته شده که جواب آن منصوب است؛ همانگونه که بعهد از
لیت ،فعل منصوب میآید؛ مانند ﴿
نحویان دربارة این «لو» اختال

﴾ (نسهاء )58/امّها

دارند .آنگونه که ابن هشام معتقد است ،ایهن «لهو» نیهاز

به جواب ندارد ،اما گاهی جوابی براي آن میآید که مثل جواب لیهت ،منصهوب اسهت.
برخی هم آن را همان «لو» شرطیه دانسته که معناي تمنهی دارد (ابهن هشهام .)138/6 :6831
در آیاتی که در ادامه بررسی میشود «لو» در دو معناي شر و تمنی به کار رفته است.
﴿ 1

﴾

و گفتنهد اگهر مها

شنیده بودیم یا تعقل کرده بو دیم در میان اههل آتهش سهوزان نبهودیم .در ایهن آیهه نیهز
کاربرد فعل«کان» بر سر فعل مضارع براي بیان استمرار عدم طاعت و عدم تعقهل اسهت.
در واقع عادت و شیوة آنان در دنیا چنین است؛ پس بهترین معادل براي ایهن سهاخت و
زمان فعل ،ماضی استمراري است ،اما برخی از مترجمان ،زمان هر دو فعل یا یکی از آن
دو را ماضی بعید آوردهاند .طبري ،معزي و ترجمهة قهرن  61نیهز «کهان» را کهه در ایهن
ساخت ،جزئی از فعل ماضی استمراري است ،جداگانه ترجمه و دو فعل مضهارع را بهه
تنهایی به صورت ماضی استمراري ترجمه نمودهاند .در ترجمههاي کهنتر نیهز دو فعهل
مورد نور به صورت «شنیدیمی و خرد داشتیمی» آمهده (نسهفی )6135/1 :6815،کهه کهامالً
درست است؛ زیهرا در گذشهته بهه جهاي «مهی» یها «همهی» حهر

«ي» در آخهر فعهل
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اضافه میشد و ماضی استمراري میساخت (شریعت.)681 :6818 ،

امروزه ماضی استمراري و مضارع اخباري فعل «داشتن» ،کاربرد ندارد و ماضی سادة آن
به جاي ماضی استمراري و برابر با ماضی استمراري دیگر فعلها است؛ مانند :حسین
در روستا اقامت داشت ،حسین در روستا زندگی میکرد ،هر روز سردرد داشتم ،هر
روز سرم درد میکرد (احمدي گیوي و انوري)88 :6851 ،؛ پس ماضی ساده «داشتن» در
حکم ماضی استمراري آن است و ماضی استمراري دال بر تکرار و مداومت بر انجام
کاري است و دیگر نیاز به استفاده از قید «همواره» نیست؛ چنان که رضایی در ترجمة
خود از این قید ،استفاده کرده است.
ترجمة رضایی :و گویند :اگر (بر فرض ما) همواره گوش شنوا داشتیم یا خردورزى
مىکردیم ،در میان اهل شعله فروزان (آتش) نبودیم.
ترجمة پیشنهادي :و مىگویند :اگر ما [سخنان آنان را] میشنیدیم یا تعقّل مىکردیم،
در میان دوزخیان نبودیم.
﴾

﴿ .1

نحویان «لو» را در این آیه ،شرطیة امتناعیه دانستهاند .عالمه طباطبایی مینویسد« :بعضى
از مفسران کلمة «لو» را در این آیه ،شرطیه و جمله را فعل شر گرفته و جزاي آن را
محذو

دانسته و آن گاه در تصحیح این فرضیه نوریاتی دادهاند که ذوق سلیم به هیچ

وجه آن را نمىپسندد و اصوال شرطیه بودن کلمة مذکور از سیاق آیه بعید است»
(طباطبایی)618/67 :6857 ،؛ در حالیکه اگر «لو» در مفهوم تمنی باشد ،معناي آیه صریح و
روشن بوده و نیاز به تقدیر هم نیست و «کان» با مسندش به صورت ماضی استمراري
ترجمه میشود.
ترجمة پیشنهادي( :خداوند) مىگوید :کاش شما [در دنیا] مىدانستید که جز (زمان)
اندکى [در قبر] درنگ نمیکنید.
از دیگر آیاتی که در این سیاق ،میتوان به آن اشاره نمود ،دو آیهة﴿ .6 :
﴾

﴿

﴾
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در این جملههاي شرطی به دلیل سیاق شر  ،فعل کان از زمان گذشته به مضارع تبدیل
شده؛ از این رو در همة این آیات چنان که پیش از این گذشت ،میتوان «کان» را همراه
با مسندش به صورت مضارع التزامی ترجمه کرد؛ به ویژه که بر اساس دیدگاه نویسندة
النحوالوافی ،شر

و جزا هر دو تبدیل به مضارع میشود .مثالً آیه ﴿
﴾

چنین ترجمه میشود :اگر غیب بدانم قطعا خیر

بیشتري میاندوزم .اگر امثال این آیه را هم بتوان به صورت مضارع ترجمه کرد ،ترجمة
آیه

﴾

﴿

سبأ 68/به صورت مضارع ،امکان پذیر نیست؛ زیرا موضوع کامال مربو
گذشته است؛ ضمن این که در این آیه و برخی آیات دیگر« ،لو» حر

به زمان

امتناع است.

برخی از ترجمههاي آیه چنین است:
صفار زاده :اگر [آنچنانکه عوام باور دارند] آنها از علم غیب نصیبى داشتند در آن عذاب
خوار کنندة عملگى باقى نمىماندند [به محض خبر ،دست از کار مىکشیدند].
معزي :اگر مىدانستند ناپیدا را ،نمىماندند در عذابى خوارکننده.
رضایی :دانستند که اگر (بر فهرض) همهواره (آنچهه از حهسّ) پوشهیده ،را مهىدانسهتند
در مجازات (کارهاى) خوارکننده درنگ نمىکردند.
فوالدوند :اگر غیب مىدانستند ،در آن عذاب خفّتآور [باقى] نمىماندند.
ترجمة درست آیه چنین است :اگر غیب میدانستند در عذاب خفت بار نمیماندند
یعنی ندانستند و در عذاب ماندند .در فارسی نیز هرگاه جملة شرطی بیانگر فرض
تحقق نیافته (غیرواقعی) باشد هر دو فعل شر

و جزا به صورت ماضی استمراري

خواهد بود؛ مانند :اگر صبر میکردم او با تضرع به پاي من میافتاد (الزار.)153 :6838 ،

پس یا باید همة آیات با «إن» و «لو» را یکدست ترجمه کرد یا آنها را از هم تفکیک
نمود و معتقد شد که باید آیاتی را که با «إن» شرطیه آمده به صورت مضارع التزامی و
آیاتی که با «لو» شرطیه آمده به صورت ماضی استمراري ترجمه نمود؛ زیرا نحویان «لو»
را حر

شر ماضی دانستهاند؛ پس یا آنچه نویسندة النحوالوافی دربارة حر

«لو» بیان

کرده ،صادق نیست یا دست کم باید باور داشت که ترجمة «لو» امتناعیه به صورت
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مضارع امکان پذیر نیست .بنابراین آیاتی که با «إن» یا «لو» غیر امتناعیه شرطی شده،
به صورت مضارع التزامی و آیاتی که با «لو» امتناعیه آمده ،به صورت ماضی استمراري
ترجمه میشود.
 -9بررسی انواع جملههای صلة موصول
در  691آیه از آیات قرآن ،خبر کان ،فعل مضارع و همة جمله «کان  +اسم  +خبري که
به صورت مضارع آمده» ،صله براي موصول پیش از خود است .نحویان ،غالباً «ما» را در
این آیات ،مصدریه دانسته که همراه با عبارت پس از خود تاویل به مصدر رفته و بسته
به نیاز جمله ممکن است نقشهاي متفاوتی را بپذیرد .برخی از مترجمان نیز بدلیل
پیروي از نحویان در تعدادي از آیات چنین عمل نموده و عباراتی را که باید به صورت
صله و موصول ترجمه شود ،به صورت مصدري ترجمه کردهاند؛ حال آن که تفاوتی
میان این آیات وجود ندارد و در تمام آنها «ما» ،موصوله است نه مصدریه.
در همة آیاتی که در این بخش بررسی میشود ،خداوند عذاب یا نعمت بهشت را
مخصوص کسانی دانسته که در گذشته ،پیوسته عملی را انجام داده و بر عمل خود
اصرار داشتهاند؛ از اینرو براي رساندن این استمرار و زمان وقوع فعل باید جملهها به
ماضی استمراري ترجمه گردد نه مصدریه؛ زیرا مداومت بر عمل و زمان از آن فهمیده
نمی شود .بنابراین همة آیات باید به صورت صله و موصول ترجمه شود نه به صورت
اسمی؛ مگر این که ترجمه به صورت صله و موصول ،مبهم و غیر بلیغ باشد که در این
آیات چنین نمونهاي یافت نمیشود.
قلی زاده در ترجمة جملههاي صله به صورت اسم و صفت مینویسد :در صفات و
اسم محدودیت زمانی نیست؛ در حالی که در جمله عموماً افعال به زمان خاصی مقید
است .دایرة اختصاص و عمومیت اسم و صفت بسیار بیشتر از فعل است .در جملههاي
اسمیه ،سخن از نسبت و اسناد است؛ در حالی که در جمله هاي فعلیه سخن اصلی
وقوع فعل است .نوع بالغت جملههاي اسمیه و فعلیه نیز با یکدیگر تفاوت دارد
(قلیزاده.)617 :6831 ،
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الف) مای موصول +کان +اسم  +خبر +فاعل
 681آیه از قرآن این گونه است که براي نمونه ،ترجمة چند آیه بررسی میگردد.
﴿

﴾

(بقره)688/

نَسفی :شما به قیامت از کردار ایشان پرسیده نشویت.
معزي ،طبري و قرن  :61و پرسش نشوید از آنچه بودند ،مىکردند.
میبدي :و شما را نپرسند که ایشان چه کردند .ماضی ساده تنها بیانگر وقوع فعل و اتمام
آن در گذشته است و استمرار عمل را نمیرساند.
مکارم و الهی قمشهاي :شما هیچ گاه مسؤول اعمال آنها نخواهید بود .یادآوري شد که
از ترجمة مسندهایی که جملهاند ،به صورت اسم باید پرهیز شود؛ زیرا میان جمله و
اسم تفاوت بالغی فراوانی وجود دارد؛ مانند این که جمله ،داراي مفهوم زمانی و
محدود و مقید به آن است ولی اسم ،محدود به زمان نیست .این اشکال بر ترجمههاي
صفار زاده و میبدي نیز وارد است.
صفار زاده :شما را براى اعمال آنها مورد بازخواست قرار ندهند .
خرمشاهی :از شما چون و چرا نشود که آنان چه کردهاند.
فوالدوند :و از آنچه آنان مىکردهاند ،شما بازخواست نخواهید شد.
ماضی نقلی مستمر براي بیان فعلی است که با ماضی نقلی بیان میشود و در گذشته
همراه با استمرار و یا تکرار بوده است .از ماضی نقلی جایی استفاده میشود که کار
در گذشته ،تکرار یا استمرار داشته و اثر یا نتیجة آن تا زمان حال ادامه دارد اما در این
آیه ،قبل از جملة مورد بحث ،خداوند میفرماید﴿ :
﴾ آنان امتی بودند که مدتشان به سر آمده و گذشتهاند و اعمال آنها مربو به
خودشان است و اثري براي شما ندارد؛ پس زمان مناسب ماضی استمراري است که
بیانگر تکرار یا استمرار فعل در گذشته است و ربطی به زمان حال ندارد؛ از این رو
ترجمة این آیات به صورت ماضی نقلی و ماضی نقلی مستمر ،درست نیست.
رضایی :و از آنچه همواره انجام مىدادند ،بازخواست نخواهید شد .ماضی استمراري
خود دال بر تکرار و استمرار فعل است و نیاز به قید «پیوسته و همواره» ندارد.
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ترجمة پیشنهادي :و از آنچه انجام مىدادند ،بازخواست نمیشوید.
از دیگر آیاتی که مؤید ترجمة «ما» و عبارت پهس از آن ،بهه صهورت موصهول و صهله
﴾ (شعراء )661/اشاره نمود .منطهور

است ،میتوان به آیة ﴿

از این آیه ،علم به اعمال گذشته است که اگر «ما» و جملة پس از آن ،به صورت صله و
موصول ترجمه شود ،معنایی این چنهین از آن بهه دسهت مهی آیهد« :و بهه آنچهه انجهام
مىدادند ،چه علمى دارم؟» این معنا به راحتی از ترجمه قابل استنبا است امها اگهر بهه
این صورت ترجمه گردد که «من از کار و پیشة آنها چه اطّالعى دارم» (صفار زاده) ،مطلق
اعمال از ترجمه دریافت میشود نه اعمالی که به طهور مسهتمر در گذشهته انجهام شهده
است .البته در قرآن آیات دیگري هم یافت میشود که در آنها به جهاي موصهول عهام،
موصول خاص «الذي» ،به کار رفته است مانند:
﴿ 1

﴿

﴾
﴾

بررسی ساخت مسند صفت مشبهه همراه با «کان»:
ساخت کان +اسم +مسند صفت مشبهه .صفت مشبهه از فعهل الزم گرفتهه شهده و بهر
ثبوت و دوام داللت میکند ،بی آنکه مقید به زمان خاصی باشد؛ بنابراین هر اسم مشتقی
از ثالثی مجرد که به حالتی پایدار و ثابت داللت کند ،صفت مشبهه است (شرتونی:6811 ،

 .)39/8در دستور زبان فارسی نیز صفت مشبهه بر ثبوت و دوام داللت دارد و از افهزودن
«الف» به آخر بُن مضارع به وجود میآید؛ مانند :شنوا ،گویا ،دانا .صهفت مشهبهه همهان
صفت مطلق زبان فارسی است .صفت مطلهق؛ صهفتی اسهت کهه موصهوفش بها چیهزي
مقایسه نمیشود و از لحاظ لفوی خالی از نشانهههاي تفضهیلی ،عهالی و برابهري اسهت.
از هر ریشة فعلی نمیتوان صفت مشبهه ساخت؛ بنابراین صفت مشبهه سهماعی اسهت،
نه قیاسی (بصّاري.)113 :6881 ،

از صفت مشبهه اسم فاعل ساخته نمیشود برخال

صیغة مبالغه کهه داراي اسهم فاعهل

است .بنابراین کلماتی مانند «قدیر»« ،رحیم» و «سمیع» ،صیغة مبالغهاند؛ زیرا براي مبالغة
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«قههادر»« ،راحههم» و «سههامع» آمههدهانههد بههرخال

«شههریف»« ،عفیههف» و «جمیههل» کههه

صفت مشبههاند و از آنها اسم فاعل نیامده است (میر حهاجی ,بهیتها .)87 :ایهن صهفت در
فارسی با افزودن پسوند «ار» به ریشة ماضی مانند :خریدار و به ریشه امر ماننهد :پرسهتار
و به اسم مانند :دوستار ،ساخته میشود (بصّاري .)118 :6881 ،همچنین با افزودن پیشهوند
«پر» بر اسم مانند :پرآب ،پرامید ،پرچانه یا افزودن آن بر صفت مانند :پهر دشهمن یها بهر
فعل امر مانند :پر بو ،پرگو ،یا با افزودن پیشوند «بسیار» ساخته میشود .در قرآن 75 ،آیه
از ساخت «کان» که داراي مسند صفت مشبهه است ،یافت مهیشهود کهه در اکثهر آنهها،
مسند «کان» وصف خداوند است؛ از این رو بهتر آن است که در ترجمة صفات مشهبهه
و صیغههاي مبالغه مستعمل براي خداوند در قرآن ،از صفت مطلق فارسی استفاده شود؛
اگرچه به لحاظ نحوي و زبانی نمیتوان دلیلی براي آن ذکر نمود ،اما بهه لحهاظ کالمهی
نیز نمیتوان تفاوت این صفات را براي خداوند پذیرفت؛ زیرا همة صفات خداوند ههم
داراي ثبوت است هم مبالغه .امام خمینی(ره) در تفسیر سورة حمد معتقهد اسهت« :اهلل»،
«رحمان» و «رحیم» یک چیز است نه این که سه اسم باشد براي یهک چیهز ،همهه یهک
جلوه است که جلوه به تمام ذات «اهلل» است ،به تمام ذات «رحیم» است و به تمهام ذات
«رحمان» است و غیر از این باشد ،محدود میشهود و آن گهاه کهه محهدود شهد ممکهن
میشود و این محال است (موسوي خمینی ،بیتا)95 :؛ پهس درسهت نیسهت کهه برخهی از
صفات را به صورت مبالغه و شماري دیگر را به صورت مشبهه ترجمه نمود ،بلکه بایهد
همه را به صورت صفت مطلق ترجمه کرد؛ ضمن این که عدم ذکر قید تأکید در جملهه
بالاشکال است.
حال سوال این است که اگر قرار باشد صیغة مبالغهه و صهفت مشهبهه ،بهه طهور مطلهق
ترجمه شود؛ چرا خداوند بعضی صفات را به صورت مبالغهه و برخهی را مشهبهه آورده
است؟ در پاسخ باید گفت :در تشخیص صیغة مبالغه از صفت مشبهه و معیار تشهخیص
آنها اختال

وجود دارد .برخی از نحویان ،صفات برگرفته از فعل الزم یها صهفاتی کهه

بر حالت داللت دارد نه کار یا صفاتی را که اسم فاعل ندارنهد ،مشهبهه دانسهته و صهیغة
مبالغه را اسمی میدانند که بر کار داللت کند یا اسم فاعل داشته باشد اعهم از آن کهه از
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فعل الزم یا متعدي گرفته شده باشد؛ البته اینها نیز خود مهورد اخهتال

اسهت و تنهها

موردي که اختالفی نیست ،این است که صفت مشبهه بر ثبوت و صیغة مبالغه بر کثهرت
داللت دارند .اما مسلم این است که صفات خداوندي از قبیل« :حکیم»« ،علیم»« ،بصیر»،
«شهید»« ،توّاب»« ،غفور» و  ...همه در خداوند ثابت و الیتغیر و همه این صفات در حد
اعال در خداوند وجود دارد؛ پس معنا ندارد در ترجمه ،یک صفت را به صهورت مبالغهه
و یک صفت را به صورت مشبهه ،ترجمه نمود؛ بنابراین بهترین کار ،ترجمهة همهه ایهن
صفات به صورت صفت ساده است بدون قید دالّ بر ثبوت یها کثهرت .بهه ایهن ترتیهب
«کان» در همة این آیات به صورت فعل ربطی ه تأکیدي «است» همراه با قید همواره یا
پیوسته ترجمه میگردد؛ چون در خود «کان» نهوعی ثبهوت وجهود دارد و وقتهی بهراي
خداوند یا سنتها و قوانین الهی به کار میرود ،براي بیان ثبوت و همیشهگی بهودن ایهن
صفات یا قوانین باید از این قیود استفاده کرد تا این دوام و ثبات در ترجمة فارسهی بهه
ظهور رسیده ،براي مخاطب روشن باشد .افزون بر این با این نوع ترجمه ،میان آیاتی که
«کان» در آنها به کار رفته و آیاتی مانند﴿

﴾ تفهاوت

﴾و﴿

گذاشته میشود .به نور میرسد وجود «کان» در اینگونه آیات بیانگر نوعی مفهوم تأکیهد
است که در جملههاي بدون «کان» این تأکید وجود ندارد؛ از این رو در ترجمة آنهها از
فعل ربطی ه تأکیدي «است» استفاده میگردد ،اما در مورد مسندهاي صفت مشبههاي که
دربارة غیر خداوند به کار رفته و معموال مربو به بخشی از زمان است ،نیاز به قیهودي
مانند :پیوسته یا همواره نیست؛ ماننهد﴿ :

﴾ ( /مهریم،)68/

در این آیه «تقیّا» صفت مشبهه است و به صورت صفت ساده «پارسا» ترجمه مهیشهود؛
اگرچه این صفت و بسیاري صفات سادة دیگر بین صفت ساده و مبالغه مشترک اسهت.
در برخی از این آیات «کان» با توجه به سیاق به صهورت ماضهی نقلهی و مسهند آن بهه
صورت صفت مطلق ،ترجمه میشود .در ادامه ترجمة چند آیه بررسی میگردد.
الف) کان +اسم +خبر +خبر دوم﴿ /.6 .

﴾ (نساء )91 /

طبري :و خداى داناى راست دانش است همیشه.
نسفی :خداى تعالى داناست از نهان و آشهکار بنهدگان و حکهیم اسهت پذیرنهده توبهه
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سزامندان .توضیحات اضافه در [ ] قرار ندارد.
قرن  :61و هست خداى دانا درستکار و درست گفتار.
الهی قمشهاي :و خدا (به مصالح خلق) دانا و آگاه است.
صفار زاده :خداوند آن داور و حکم دهندة داناست.
فوالدوند و معزي :و خداوند داناى حکیم است.
مکارم :و خدا ،دانا و حکیم است.
رضایی :و خدا ،دانایى فرزانه است.
در آیة فوق دو مسند وجود دارد که هر دو باید به وسیلة «واو» از یکدیگر جدا شوند.
برخی مترجمان خبر دوم را مسند گرفتهاند ولی در ترجمة قرن  61این اتفاق برعکس
شده و «علیم» صفت و «حکیم» مسند جمله به شمار آمده است ،امّا همة مترجمان،
هر دو صفت را ساده ترجمه نمودهاند؛ هرچند به لحاظ معنایی برابرهاي مناسبی نیستند؛
البته این ترجمهها دربارة همة آیات صادق نیست و مترجمان در آیات مختلف ،متفاوت
عمل کرده و گاه از قید بسیار در ترجمة صفات مبالغه استفاده نمودهاند ،براي مثال
طبري در ترجمة این آیات ،قید «همیشه» را به کار برده و به ثبوت حاصل از «کان» به
همراه این صفات ،دقت نموده است.
ترجمة پیشنهادي :خدا ،همواره دانا و سنجیده کار است.
در قرآن یک آیه نیز به صورت «ماکان» در معناي «نیست» به شکل منفی بهه کهار رفتهه:
﴿

﴾ (مریم .)18/حال بها توجهه بهه آنچهه دربهارة جملههههاي موجبهة

این ساخت گفته شد ،سوال این است که آیا نیهاز اسهت در ترجمهة جملههههاي سهلبی
این ساخت نیز از قیودي مانند «هرگز یا هیچگهاه» اسهتفاده گهردد؟ بهه نوهر مهیرسهد،
بهتر است همانگونه که در صفات ایجابی از قید تکرار و قیدي که داللت بهر همیشهگی
بودن این صفات براي خداوند ،استفاده شد ،در صفات سلبی هم از قیهدي ماننهد هرگهز
یا هیچ گاه و فعل «نیست» استفاده شود؛ لذا ترجمة پیشنهادي چنین است :پروردگهارت
هرگز فراموشکار نیست.
در ادامه دو آیة دیگر با خبر صفت مشبهه بررسی میشود تا آنچه در ارتبا با نبود
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معیار مشخص در تشخیص صیغه هاي مبالغه و صفات مشبهه و همچنین اختالفی بودن
این صفات بیان گردید ،روشن شود.
﴾

﴿
﴾

(بقهره)688/

﴿

(انعهام )688/ترجمهة ههر دو آیهه روشهن اسهت ،امّها واژة شههید

از جمله صفاتی است که اسم فاعل آن به صورت «شاهد» کاربرد دارد و این واژه چه به
معناي گواه بودن باشد یا حاضر بودن ،هر دو بر انجام کار داللت دارد ،نه اینکهه بیهانگر
حالت باشد؛ بنابراین شههید ،صهیغة مبالغهه اسهت نهه صهفت مشهبهه و بها اینکهه همهة
معیارهایی را که براي صیغة مبالغه بیان شهده داراسهت ،امّها همهین صهیغة مبالغهه را در
هیچ یک از معانیش یعنی «حضور و گواهی» نمیتوان به صورت مبالغه ترجمهه کهرد و
مثال در این آیه گفت :آیا شما بسیار حاضر بودید؟ بلکهه بایهد آن را بهه صهورت سهاده
ترجمه کرد .اما اگر شهید ،صفت خداوند باشد که همیشه گواه اعمال و حاضهر و نهاظر
بر اعمال بندگان خویش است و این صفت مانند دیگر صهفاتش در او ثبهوت دارد ،آیها
میتوان گفت چون شهید صیغة مبالغه است در خداونهد ثبهوت نهدارد؟ بنهابراین معیهار
دقیقی براي تشخیص صفت مشبهه از صیغة مبالغه وجود ندارد و تفکیک آنهها چنهدان
امکان پذیر نیست و دربارة خداوند که همة صفاتش هم ثبوت دارد هم کثرت ،نمیتوان
آنها را تفکیک کرد .همچنان که بیان گردید ،صفت مشبهه و صیغة مبالغه هرگهاه مسهند
«کان» باشد و «کان» بر زمان ،داللت خاصی نداشته باشد ،این صفات خداونهدي را بایهد
به صورت صفت مطلق ترجمه کرد و قید «همواره ،پیوسته یها همیشهه» کهه در ترجمهة
این آیات میآید به جهت وجود «کان» است ،نه به سهبب ایهن صهفات؛ همانگونهه کهه
دستور نویسان نیز صفت مشبهه را برابر با صفت مطلق فارسی دانستهاند.
ب) کان منفی+ن تأکید ثقیله+خبر+جار و مجرور .مانند﴿ :
(قصص )31/

طبري :مه باش پشت و یارى ده کافران را.
میبدي :نگر هرگز هام پشتیوان و یار کافران نباشى.
قرن :61پس مباش تو هرآینه اکنون هم پشت و یار مر ناگروندگان را.

﴾
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معزي :پس نباش البتّه پشتیبانى براى کافران.
مکارم و صفار زاده :هرگز از کافران پشتیبانى مکن!
الهی قمشهاي :هیچ گاه به کافران نصرت و یارى مکن.
فوالدوند ،رضایی :پس تو هرگز پشتیبان کافران مباش.
گروهی از مترجمان« ،نون» تأکید را در ترجمه دخیل ندانستهاند؛ در حالی کهه اگهر ایهن
«نون» هیچ تأثیري در ترجمه نداشته باشد پس تفاوت این آیه با آیهاي مانند ﴿
﴾ چیست؟ قید «البته» یا «هرآینه» هم که به نور نمیرسهد بیهانگر تأکیهد
حاصل از این «نون» باشد؛ پس آیا استفاده از قید «هرگز» یا «هیچ گاه» بهه عنهوان برابهر
این «نون» به جا نیست؟ ضمن این که منوور خداوند هم این نیست که اکنهون پشهتیبان
کافران نباش بلکه فرمانی کلی و همیشگی است.
«کان» در آیاتی که به صورت امر یا نهی به کار رفته ،فعل تام به معناي «باشیدن یا
نباشیدن» است ،اما امروز از مصدر باشیدن تنها ساخت امر و مضارع آن به صورت تام یا
ربطی و یا معین ماضی التزامی ،کاربرد دارد؛ مانند :شما باشید ،من برمیگردم (امر ه تام)،
انجام تقاضاي شما مقدور نیست (مضارع اخباري به جاي «است»ه ربطی) ،الهام هر وقت
بیکار باشد ،کتاب میخواند (هر وقت بیکار است ،مضارع التزامی ه ربطی) (گیوي:6831،
.)6136/1

بنابراین در زبان فارسی فعل امر یا نهی از مصدر باشیدن ،تام است؛ زیرا فاعل دارد ،از
طرفی در فعل ربطی ،فاعل وجود ندارد بلکه تنها اسناد مسند به مسندالیه است؛ مانند:
«انجام تقاضاي شما مقدور نیست»؛ بنابراین ترجمة پیشنهادي ،ترجمة رضایی و
فوالدوند است.
 -9بررسی ساخت مسند صیغة مبالغه همراه با «کان»
کان +اسم +صیغة مبالغه به عنوان خبر
صیغة مبالغه؛ اسمی است که بر وجود صفتی به میزان زیاد در شهخص یها شه
میکند .این نوع مشتق بر وزنهاي زیر ساخته میشود :فَعُول ،فَعیل ،فَعّال،

داللهت
 ،فِعِّیهل،

فَعُّول ،مِفعال ،مِفعِیل ..صیغة مبالغه در فارسی به چهار شکل سهاخته مهیشهود کهه ایهن
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ساختها با ساخت اسم فاعل در فارسهی مشهترک اسهت .ایهن سهاختهها عبارتنهد از:
 .6افزودن پسوند «ار» به بن ماضی مانند :خواستار ،به ریشه امر مانند :پرسهتار ،بهه اسهم
مانند :دستار  .1افزودن پسوند «گار» به ریشة ماضهی ماننهد :پروردگهار ،بهه اسهم ماننهد:
خداوندگار .8 .با افزودن پسوند «کار» به بن ماضی یا مضارع مانند :ستمکار .8 .افهزودن
پسوند «گر» به اسم معنی ،بن ماضی یا مضارع مانند :ستمگر (بصّاري.)117 :6881 ،

در پانزده آیه از قرآن ،مسند صیغة مبالغه است که در ادامه چگونگی ترجمة برخی از
این آیات بررسی میگردد .پیش از این دربارة صفات خداوند چه مبالغه و چه مشبهه،
بیان شد که «کان» به صورت فعل ربطی ه تأکیدي است و قید همواره یا پیوسته ترجمه
و صیغة مبالغه و صفت مشبهه به صورت صفت ساده ترجمه میشود اما باید دید
این صفات دربارة غیر خداوند (انسان و شیطان) چگونه ترجمه میگردد؟ مانند/... :
﴿وَ کانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً ﴾(/اسراء.)611/
آیا صفت مشبهه و صیغة مبالغه را دربارة اینها نیز باید به صورت ساده و با فعل ربطی
«است» و قید «همواره» ترجمه کرد؟ بی تردید در آیة فهوق «کهان» بهه صهورت «اسهت»
ترجمه میشود ،اما بحث در ترجمة مسند «کان» در توصیف انسان است به این معنا کهه
این از صفات ثابت و همیشگی اوست ،انسان همیشهه عجهول اسهت ،همیشهه ناسهپاس
است ،همیشه بخیل است ،شیطان همیشه در برابر پروردگهار ناسهپاس اسهت و همیشهه
انسان را فرو میگذارد .هرچند همة این صفات دائمی است ،ولی برخی از آنها بر وزن
صیغة مبالغه آمده و معیارهاي مبالغه بودن را دارا نیست .مثالً «قَتور» بیانگر حالت است،
نه کار و اسم فاعل آن نیز کاربرد ندارد؛ پس صفت مشبهه است ،نهه صهیغة مبالغهه ،امّها
چرا این صفات را خداوند به صورت مبالغهه بهه کهار بهرده اسهت؟ شهاید منوهور بیهان
همیشگی بودن آنها نبوده و فقط بر بسیاري ایهن صهفات داللهت دارد؛ از ایهن رو بایهد
گفت :ترجمة این صفات به صورت مبالغه درستتر است ،به ویژه که «کان» به صهورت
«است» ترجمه میگردد که براي اسناد مسند بهه مسهندالیه اسهت و زمهان در آن مطهر
نیست .همین مسأله دال بر ثبوت این صفات است؛ لذا این صفات دربارة غیهر خداونهد
باید به همان صورت مبالغه ترجمه شود؛ مانند :انسان بسیار بخیل است.
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بنا بر آنچه دربارة صفت مشبهه و صیغة مبالغه گفته شد ،هرگاه اینها ،مسند «کان» بوده و
براي خداوند به کار رفته باشد ،به صورت صفت مطلهق و «کهان» بهه صهورت «اسهت»
همراه با قیدي مانند «همواره» ترجمه میشوند .ولی دربارة غیر خداوند به همان صورت
مبالغه یا مشبهه ترجمه شده و در این حالت «کان» فعل ربطی است که با توجه به سیاق
به شکلهاي مختلف ترجمه میشود.
 -7نتیجه
جملههایی که در آنها فعل «کان» با «لو» شرطی شده ،با جملههایی کهه فعهل«کهان» بها
«إن» شهرطی شهده ،متفاوتنههد .جملهههههاي شهرطیه بها «لههو» امتناعیهه بایههد بهه صههورت
ماضی استمراري و جملههاي شرطیه با «إن» باید بهه صهورت مضهارع اخبهاري ترجمهه
گردند؛ این در حالی است که «کان» در هر دوي این ساختها ،نقش فعل معین را دارد.
وجود «کان» در ساخت «إن +کان +فعل مضارع» به معناي استمرار است که در فارسی
معادلی براي آن وجود ندارد و به ناچار «کان» به همراه مسند مضارعش به صورت
مضارع اخباري ترجمه میشود که کاربرد آن اعم است از زمان حال ،آینده و مطلق زمان،
اما در آیاتی که از «ما  +کان +فعل مضارع» ترکیب یافته ،به نور میرسد که «ما» موصوله
است ،هرچند بیشتر نحویان آن را مصدریه دانستهاند و وجود «الذي» در برخی از آیات
به جاي «ما»ي موصوله ،میتواند شاهدي بر این مطلب باشد که «ما» موصوله است ،نه

مصدریه .این آیات عبارت است از/ ﴿:
(زمر)87/

﴿

﴾
﴾

(فاطر)85/

هرگاه صفت مشبهه یا صیغة مبالغه ،خبر «کان» باشد و براي خداوند به کار رفته باشد به
صورت صفت مطلق ترجمه میشود و «کان» به صورت «است» همراه با قیدي مانند
«همواره» ترجمه می شود .این صفات دربارة غیر خداوند به همان صورت مبالغه یا
مشبهه ترجمه میشود و «کان» یک فعل ربطی است که بسته به سیاق به شکلهاي
مختلف ترجمه میشود.
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پینوشتها
 .6علت تقسیم بندي بر اساس مسند (خبر) این است که در بسیاري از آیات «کان» به همراه مسندش
ترجمه میشود و معناي درست و دقیق «کان» با دقت در مسند آن بدست میآید.
 .1ذیل این آیات به کتب اعراب القرآن درویش ،صافی ،دعاس و تفاسیر :کشا  ،البحرالمحیط ،التبیان
طوسی و المحررالوجیز مراجعه شود.
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