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چکیده
در ترجمههای فارسی قرآنکریم برای فعل «کاد» و صیغههای مختلف آن که مسئلهای بحث برانگیز در آثثار
نحوی ،تفسیری و تحقیقی است ،معادلهای متعددی برگزیده شده است .یکی از این معادلها ،سثاختهثای
فعلی مصدر «خواستن» است که در برخی از ترجمههای کهن و معاصر انتخاب شدهاست .پثووه

ااضثر بثا

بررسی ترجمههای مذکور و با دامنهای محدود در  96ترجمثه منثثور ،بثه ایثن مسثئله میپثردازد کثه آیثا
«خواستن» میتواند بار معنایی «کاد» را در ترجمه آیات قرآن انتقال دهد و کثارکرد دقیثآ آن را عهثدهدار
شود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرس  ،پس از بیان ویوگیهای نحوی و بلاغی فعثل «کثاد» در زبثان عربثی،
ویوگیهای «خواستن» در دستور زبان فارسی ارزیابی و کارکرد بلاغی آن بررسی میشود .سپس با رویکثردی
تحلیلی -تطبیقی ،آیاتی که «خواستن» را بهعنوان برابر فارسی «کاد» میپذیرد ،شناسایی و بثا اقامثه دلایثل
نحوی -بلاغی ،کارکرد مقاربه «خواستن» بهعنوان یکی از برابرهای معنایی مناسب برای فعل «کاد» در ترجمثه
قرآن ،تبیین میشود .یافتههای پووه

ااضر دال بر این است کثه فعثل «کثاد» بثا ااتثوای مفهثول کلثی

مقاربةالامر ،در برخی آیات ،اامل معنای اراده کردن ،میل داشتن و قصد داشتن برای انجال دادن فعلی دیگثر
است و در برخی آیات ،اامل معنای پی بینی ،توقع ،انتظار ،امکان و ااتمال وقوع فعلی دیگر کثه در هثر دو
مورد« ،خواستن» با ااتوای مفاهیم مشابه و متعارف در زبان فارسی ،میتواند بار معنایی «کاد» در آیات مثورد
نظر را انتقال دهد و کارکرد آن را متناسب با ساختار زبان فارسی ،بر عهده گیرد.
واژگان کلیدی :ترجمه قرآن ،کاد ،خواستن ،نحو ،بلاغت

Email: rozatian@yahoo.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
یکی از دانشهای ضروری در فن ترجمه ،آگاهی مترجم از قواعد و رمووز فاوا و و
بلاغو در زبان مبدأ و مقاد اسو .این ضرورت ،هنگامی که متن مبودأ ،کلا اللوه اسوو
بیشتر درک میشود؛ زیرا رسالو معنوی مترجم ،ابلاغ بیکم و کاسو کلا الهی به غیور
عرب زبانهاسو و تسلط بر بلاغو هر دو زبان اسو کوه متورجم را در ایدواد و القوای
بهتر مداهیم قرآنی یاری میرساند .در ترجمه فارسی قرآن نیز ،بایسته اسوو متورجم بور
دانشهای لاز برای این امر خطیر ،از جمله فنون ادبی و بهویژه بلاغو عربی و فارسوی
تسلط داشته باشد تا بتواند ظرایف زبانی قورآن را دریابود و متناسوا بوا سواختار زبوان
فارسی و وافی به مقاود اصلی آیات ،به انتخاب معادلهای مناسا در محور جانشوینی
و همنشینی بپردازد.
این رسالو خطیر ،قطعاً چالشهایی نظری و عملی در امر ترجمه ایجاد میکنود کوه
پرداختن به آنها مستلز همکاری ،همفکری ،همپوشانی و همافزایی اهل فن اسو .هور
محققی که بتواند جزئی از این کل سترگ را برعهده گیرد و پُرکننده بخشوی از خلأهوای
موجود باشد ،ضروری اسو در انجا این مهم به ایدای نقش بپردازد.
 -1 -1بیان مسئله

فعل مقاربه «کاد» ،دارای ساخوهای مختلدی بوده و ویژگیهای معنایی آن در قرآنکوریم ،از
مسائل بحثبرانگیوز در آاوار نحووی ،تدسویری و تحقیقوی اسوو .در ترجموههوای فارسوی
قرآنکریم ،معادلهای متعددی برای این فعل درنظر گرفته شده اسو که برخی از آنهوا
فاقد صلا یو لاز برای انتقال معنی دقیق «کاد» و برخی منطبق با معنای آن اسو.
پژوهش اضر در پی یافتن و معرفی معوادلی مناسوا بورای فعول «کواد» در آیوات
شریده قرآن اسو و فعل «خواستن» را که در برخی ترجمههای کهن و معاصر و برخوی
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آیات به درستی برگزیده شدهاسو ،مورد مطالعه علمی و زبانشناختی قورار مویدهود و
صحو استعمال و انطباق دقیق این معادل را با تحلیلی دستوری -بلاغی تبیین میکند.
 -2 -1پیشینه پووه

پیرامون مختاات نحوی فعل «کواد» در قرآنکوریم و تداوتهوای معنوایی سواخوهای
مثبو و مندی آن ،دیدگاههایی مختلدی وجود دارد که در قدیمترین منابع نحوی توا آاوار
معاصر اظهار شده و بر تداسیر قرآن و ترجمههای فارسی آن تأایر گذاشته اسو .دربواره
این ویژگیها و تأایر آن بر ترجمههای فارسی ،پژوهشهایی صوورت گرفتوه و مقالواتی
چند به رشته تحریر درآمدهاسو که پیشینهای برای تحقیق اضر محسوب میشود.
ا مد وفی در مقاله «معنی کاد فی الاثبات و النفی» ،ساختار مثبو و مندی فعل «کاد» و
معانی متداوت آن را در قرآنکریم و اشعار عرب ،بررسی کرده اسو .ترجمه فارسی این
افعال و معادلهای معنایی آنها مطمح نظر و موضوع مقاله مذکور نبوودهاسوو (.)5931
سید بابک فرزانه در مقالهای تحو عنوان «معنای فعل کاد در قرآن» بوه بررسوی معنوایی
ساختار مثبو و مندی فعل «کاد» در نحو و تداسیر قورآن پرداختوه اسوو ( .)5931جوواد
آسه در مقالهای با عنوان «درنگی در ترجمه فعلهای کاد /یکااد ،لایکااد و لاک یکا در
ترجمههای قرآن» برابرهای فعل «کاد» در نُه ترجمه فارسی را بررسی و فعل «نمیتواند»
را بهعنوان معادلی مناسا برای افعال «لایکاد و لک یک » شناسایی و مطور کورده اسوو
( .)5930علی سلیمی و همکاران در مقالهای با عنوان «تحلیول کاربردهوای فعول کواد در
قرآنکریم با نگاهی به آرای مدسران» ،به بررسی معنای «کاد» در عبارت ﴿اکاد اخفیهاا﴾

(طه )51/پرداختهاند ( .)5931محمدرضا شیرخانی و ناصر چعباوی نیز در مقالهای تحوو
عنوان «بررسی تطبیقی فعل مقاربه کاد /یکاد از دیدگاه زبانشناسی» ،معادلهوای فارسوی
فعل «کاد» را در چهار ترجمه فارسی ،نقد و ارزیابی کرده و پیشنهاد دادهانود ،مترجموان
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جدید قرآن ،قبل از ترجمه ،لغزشگواههوای ترجموههوای پویش از خوود را شناسوایی و
بررسی کنند (.)5939
اگرچه موضوع مشترک پژوهشهای موذکور ،فعول «کواد» و ویژگویهوای نحووی و
معنایی آن در آیات قرآن اسو ،لیکن مسئله و پرسش محوری تحقیق اضر در هیچیک
از آنها طر و بررسی نشده اسو .افزون بر آن ،تحلیل و تطبیق زبانشوناختی -معنوی-
شناختی ،استدلال مبتنی بر نحو و بلاغو عربی و فارسی ،استناد مبتنوی بور تواریب زبوان
فارسی دری از ابتدا تاکنون ،یطه پژوهشی جامع و مبتنی بر کارکردهوای متعودد «کواد»
در تمامی آیات و دامنه وسیع و دربرگیرنده  10ترجمه از کهنترین ترجمههای قرآن توا
ترجمههای معاصر ،پژوهش اضر را از رویکردی متداوت برخوردار ساخته اسوو کوه
در مطالعات ترجمه علمی و دقیق ضرورت دارد.
 -3-1سؤالات پووه

این پژوهش با طر سؤالات بنیادی ذیل ،در صدد اسوو پرسشوی نهوایی و محووری را
پاسب دهد:
 -5برای دریافو معنا و مدهو «کاد» در آیات متعدد قرآنکریم ،چه عواملی باید در نظور
گرفته شود؟
 -1آیا فعل «کاد» در تمامی آیات قرآن ،اوی معنای وا دی اسو یا معانی متعوددی را
مل میکند؟
 -9معانی متعدد و متمایز فعل «کاد» در آیات قرآنکریم ،چیسو؟
 -1برای انتقال معنا و مدهو فعل «کاد» در ترجمه ،به کدا عوامل مؤار در معادلگزینوی
و برابرسازی باید توجه داشو؟
 -1آیا میتوان برای فعل مقاربه «کاد» در همه آیات ،برابر فارسی مشابهی انتخاب کرد؟
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 -1معادلی گویا در زبان فارسی که بتواند غالا مداهیم و اغراض «کاد» در غالا آیوات
را انتقال دهد و از کارکردی منطبق و مشابه با «کاد» برخوردار باشد کدا اسو؟
و در نهایو سؤال اصلی و محوری:
آیا فعل «خواستن» میتواند معادلی بلیغ و شیوا برای انتقال معنا و مدهو فعول «کواد» در
ترجمه فارسی قرآن باشد یا خیر؟
تحقیق پیشرو برای رسیدن به پاسب سؤال اصلی و ل مسئله ،مختاوات نحووی-
بلاغی فعل «کاد» و افعال مشتق از ماودر «خواسوتن» را بوا تحلیلوی بنیوادی بررسوی و
کارکرد مشابه و قابل انطباق آنها را تبیین میکند .سپس فعل مقاربه «کاد» و بار معنوایی
و غرض بلواغی آن را در آیوات متعودد قرآنکوریم میکواود و بوا رویکوردی تحلیلوی-
تطبیقی ،آیاتی که فعل مقاربه «خواستن» را در برابر «کاد» و مدیود معوانی مجوزای آن در
ترجمه میپذیرند ،شناسایی و دستهبندی میکند .از این طریق ،پرسش محوری پوژوهش
را پاسب میدهد و با استشهاد از ترجمههایی منثور که از  10ترجمه بررسی شده کهن و
معاصر 5استخراج شده اسو ،فرضیه پژوهش را تبیین میکند.
 -4-1فرضیه پووه

پژوهش اضر بر این فرضیه استوار اسو که «خواستن» با کارکرد مقاربوه ،در برخوی از
آیات قرآن ،معادلی مناسا و مشابه برای «کاد» و متناسا با ساختار زبان فارسی ،مرجّح
بر معادلهای دیگر اسو .پیش فرض آن ،اشتراک و انطباق نحوی -بلاغی هور دو فعول
در زبان عربی و فارسی اسو.

 -2مبانی نظری پووه
برای انتقال معنا و مدهو فعل مقاربه «کاد» در زبان فارسوی ،معادلهوایی متعودد وجوود
دارد که میتواند نقش و کارکرد آن را در انتقال اغراض مختلوف عهودهدار شوود .نکتوه
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قابل توجه این اسو که در ترجمه آیات متعدد ،متناسا با ساختار کلی آیه و به اقتضای
ا وال اکم بر آیه یا اصطلا اً قراین الیه ،بهترین معوادل انتخواب شوود توا در القوای
معنای موردنظر ،بیشترین تأایر را داشته باشد .در این صورت اسو که وظیده کواربردی
و بلاغی الداظ ،در محور جانشینی و همنشینی مراعات و وظیده بلاغی مترجم نیز انجوا
میشود.
برای فعل مقاربه «کاد» نمیتوان در همه آیات ،تی در آیاتی که این فعل با سواخو
مشابهی به کار رفته اسو ،برابر فارسی مشابهی قرارداد؛ زیرا برای انتقال پیا به مخاطا
عوامل متعددی دخالو دارد که در ترجمه نیز باید رعایو شود .یک کلمه در بافوهوای
گوناگون موقعیتی ،میتواند معانی گوناگونی را انتقال دهود و برگزیودن معوادلی وا ود
برای آن کلمه در ترجمه جملات مختلف ،به گرتهبرداری معنایی 1منجور و قطعواً مخول
انتقال پیا خواهد شد .برای دریافو مدهو صحیح کلمه در جملوات گونواگون ،قوراین
قالیه و الیه ،اقتضای ا وال و مقامات و سیاق کلوی سوخن ،نقشوی اساسوی بور عهوده
دارند .فعل «کاد» نیز با معنای قیقی و کارکردی خوود ،اغوراض بلواغی متعوددی را در
آیات قرآن تأمین میکند که در ترجمه باید موورد توجوه قورار گیورد و متناسوا بوا آن،
معادلی که بتواند اغراض اصلی آیات را انتقال دهد ،برگزیده شود .در معنای کوارکردی،
«کلمه (با هر دو معنای قیقی و استعمالی) در خلوال ترکیوا بوا کلموات دیگور دارای
کارکردی اسو که بهخاطر آن در این ترکیا بهکار رفتوه اسوو» (سویّدی )501 :5931 ،و
این معنای کارکردی در معادلگزینی هم باید در نظر گرفته شود.
برای تبیین کارکرد بلاغی افعال منشعا از مادر «خواسوتن» در ترجموههای آیوات
متعدد و رسیدن به پاسب دقیق پرسش محوری پوژوهش ،ویژگیهوای نحووی و بلواغی
فعل «کاد» و «خواستن» در بخشهای آتی بررسی میگردد تا به تطبیق و تحلیلی مقتضی
منجر شود.
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 -1-2ویوگیهای نحوی و بلاغی فعل «کاد»

فعل «کاد» یکی از نواسب و افعال مقاربه در نحو عربی اسو که بر نزدیکوی وقووع خبور
دلالو میکند و بهصورت ماضی و مضارع بهکار میرود ،خبرش هموواره فعول مضوارع
اسو و گاهی با آن همراه اسو و گاهی نیسو؛ البته غالباً همراه نیسو .9درواقوع «خبور
این افعال ،جمله فعلیهای اسو کوه فعول آن مضوارع میباشود و ایون فعول ضومیری را
بهعنوان فاعل رفع میدهد که به اسم افعال مورد بحث برمیگوردد» (رادمونش)13 :5910،
و خود قابل تأویل به اسم فاعل اسو (ن.ک :زمخشری ،بیتا.)515 :

لزو مضارع بودن خبر افعال مقاربه ،بدان سبا اسو که این افعال بر قرب اوول
خبر دلالو دارند و وقوع خبر در آنها مربوط به زمانی جلوتر از زمان بیان فعل مقاربوه
اسو که نسبو به آن ،زمان مستقبل به ساب میآید؛ «پس مناسا آن اسوو کوه فعول
مضارع ،خبر باشد به جهو آن که افاده میکند اسوتقبال را» (بنوا یوزدی ،بیتوا511 :؛ نیوز
ن.ک :همان .)511 :اغلا منابع نحوی بر عد وقوع خبر در این افعال تأکید دارنود (ر.ک:

سن)111 :5311 ،؛ هرچند این بحوث ،اختلوان نظور و توجیهوات متدواوتی را موجوا
شدهاسو.
اغلا نحویان ،بلاغیان و پژوهشگران برای تبیین معنا و کارکرد «کاد» ،به آیات قورآن
استناد کرده و عد وقوع خبر «کاد» را در همه این آیات به استثنای یک آیه( ،بقوره،)15 /

دال بر این قاعده دانستهاند که «کاد» بر عد وقوع خبر خود دلالو دارد؛ در صورتی کوه
همان یک آیه استثنا کافی اسو که دلالو لدظ «کواد» بور عود وقووع خبور را قاعودهای
نحوی بلاغی ندانیم؛ تی اگر در بیشتر موارد اکی از عد وقوع خبر باشد.
آنچه درباره ندس افعال مقاربه مسلم اسو این اسو که داخل شدن افعال مقاربه بور
سر مبتدا و خبر ،قطعیو را از خبر سلا میکند و با امکان و ا تموال هموراه میسوازد.
این نکته نشان میدهد که فعل مقاربه «کاد» قطعیو وقوع خبر را از بین میبرد بنوابراین
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وقوع یا عد وقوع خبر را از عواملی دیگر باید دریافو کرد نه از ضور فعل «کاد» بوه
تنهایی.
آاار نحوی و بلاغی درباره معنای «کاد» ،تنها به مدهو کلی مقاربةالوامر و دلالوو بور
نزدیکی وقوع خبر اشاره کردهاند؛ در الی که مقاربةالامر ،مداهیمی چند را مل میکند
و برای دریافو مدهو جملهای که با قید بلاغی «کاد» مقیود شوده اسوو ،بایود بوه ایون
مداهیم چندگانه دقو شود .درواقع مقاربةالامر محمول بر فعل «کاد» ،مدهومی کلی اسو
و اوی معانی و اغراضی متعدد اسو که از اقتضای ا وال و مقاموات سوخن دریافوو
میشووود (ن.ک :دیبوواجی33 :5911 ،؛ هاشوومی .)511-515 :5395 ،ایوون معووانی و مدوواهیم
چندگانه را میتوان با توجه به ژرنساخو جملهای که فعل «کواد» در آن بوهکوار رفتوه
اسو و با عنایو به قراین قالیه و الیه موجود در کلا  ،تشخیص داد.
با دخول فعل «کاد» بر مبتدا و خبر ،وقوع خبری که فعول مضوارع اسوو از قطعیوو
خارج و به تبع آن به مدهو امکوان ،ا تموال و مقاربوه مقیود میشوود .یکوی از معوانی
محمول بر مقاربه ،علاوه بر امکان و ا تمال فوقالذکر ،توقع و انتظار وقووع فعول اسوو
که با بیان نزدیکی وقوع فعل و اِخبار از آن همراه اسو .وقتی قرب وقوع فعلی گوزارش
میشود؛ درواقع چشمداشو ،توقع و انتظار وقوع آن نیز مطر میشوود .یکوی دیگور از
معانی محمول بر مقاربه ،آهنگ کردن سوی چیزی اسو (ن.ک :دهخودا :5919 ،منقوول از

منتهیالارب ،آنندراج و ناظمالاطبا) و آهنگ کردن نیز بهمعنی قاد کردن ،عوز و عزیموو
اسو .لذا قادکردن ،میل داشتن و اراده کردن برای بوه جوا آوردن و انجوا دادن فعلوی
دیگر ،یکی دیگر از مداهیمی اسو که در فعل مقاربه «کاد» مندرج اسو.
در واقع هنگامی که قرب و نزدیکوی وقووع فعلوی بوا فعول مقاربوه «کواد» گوزارش
میشود ،مقاصدی چند اراده میشود .این فعل با ساختار ماضی دال بر دو مقاود اسو:
« -5قاد و اراده» انجا قریاالوقو فعلی در زمان گذشته
« -1پیشبینی و انتظار» وقوع قریاالوقو فعلی در زمان گذشته
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در این ساختار ،هم قاد و اراده ،هم پیشبینوی و انتظوار ،هور دو متعلوق بوه زموان
گذشته اسو و فعل مضارعی که خبر «کاد» بهشمار میآید ،متعلق اسو به زمانی جلووتر
از آن که البته نسبو به زمان فعل «کاد» ،مستقبل محسوب میشود و وقوع یا عد وقووع
آن قطعی نیسو .این فعل با ساختار مضارع نیز دال بر دو مقاود اسو:
« -5قاد و اراده» انجا قریاالوقو فعلی در زمان ال
« -1پیشبینی و انتظار» وقوع قریاالوقو فعلی در زمان ال
در این ساختار ،هم قاد و اراده ،هم پیشبینی و انتظار ،هر دو متعلق به زموان وال
اسو و فعل مضارعی که خبر «کاد» بهشمار میآید ،متعلق اسو به زموانی جلووتر از آن
یعنی زمان مستقبل که البته وقوع یا عد وقوع آن قطعی نیسو .کارکردهای مذکور را از
طریق معنا و دقو در ژرنساخو1جمله میتوان بهدسو آورد.
 -2-2ویوگیهای «خواستن» در دستور زبان و بلاغت فارسی

«خواستن» در دستور زبان فارسی ،هم از افعال تا شمرده میشود هم از افعوال نواقص
(ر.ک :خیامپور11 -15 :5911 ،؛ باطنی .)511 :5933 ،در جایگاه فعل تا  ،معنی اصلی خوود
را داراسو و از کاربردهایی صریح و روشن برخوردار اسوو .در جایگواه فعول نواقص،
فعلی تابعپذیر اسو که برای تما شدن مدهو خوود محتواج فعول دیگوری اسوو و در
ادوار مختلف ،زبان فارسی با صورتهای صرفی مختلف استعمال شوده و کارکردهوایی
چند را بر عهده داشتهاسو.
برجستهترین کارکرد این فعل در جایگاه فعول نواقص ،ایدوای نقوش بوهعنوان فعول
کمکی در ساختن فعل مستقبل اسو؛ فعلی که قرار اسو در زمان آینده نزدیک یا آینوده
دور وقوع یابد و در آغاز با صورتی وا د برای بیان دو معنی مختلوف بوهکوار میرفتوه
اسو« :در دوره نخستین فارسی دری ،صیغه خاص و مستقلی برای زموان آینوده وجوود
ندارد و معین فعل «خواستن» با تابع مادر تا یا مادر کوتاه (مرخم) عا اسوو بورای
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بیان دو معنی مختلف که یکی قاد و اراده اجرای فعل و دیگری بیان جریوان فعلوی در
زمان آینده اسو .اما از همین زمان تدکیک ایون دو معنوی و بیوان هریوک بوا سواختمان
جداگانه آغاز شده اسو؛ به این طریق که برای بیان جریان فعل در زمان آینوده صوورت
صرفی مضارع معین فعل «خواستن» با مادر کوتاه غلبه دارد؛ اما برای بیان قاود ،فعول
تابع به صیغه مضارع التزامی در اکثر موارد بهکار میرود و به این طریق مقدمات تدکیک
این دو مورد استعمال انجا میگیرد» (ناتل خانلری.)501 :5933 ،

فعل آینده یا مستقبل صریح ،در دستور معاصر دارای یک ساختار اسو که عبارت از
صیغه مضارع «خواستن» بههمراه مادر مرخم فعل اصلی اسوو .سواختار صوریح فعول
آینده «به یکی از مداهیم زیر اشاره میکند:
الف) رویداد فعل در زمان آینده؛ مثل :همه این خبر را خواهند شنید.
ب) بیان تامیم یا قاد قطعی به انجا دادن فعل؛ مثل :ما این قطعنامه غیرعادلانوه را
نخواهیم پذیرفو» (مشکوةال ینی.)13 :5931 ،

هرچند مقید کردن مدهو «ب» به قید قطعیو جای تأمل دارد و تحلیل ذیل در افواده
مدهو مذکور ،به قیقو معنایی آن نزدیکتر اسو« :گواهی از سواختار فعول مسوتقبل،
مدهو اراده انجا دادن کار استنباط میشود نه مدهو وقوع کار در زمان آینده؛ یعنی فعل
«خواستن» در همان معنی اصلی و لغوی خود که اراده کوردن و خواسوتار بوودن اسوو
بهکار میرود و نقش فعل شبهمعین دارد نه معین و بن ماضی (مادر مورخّم) و ماودر
تا درواقع مدعول فعل شبهمعین خواستن اسو و معنی ترکیا (خواهم رفوو)( ،رفوتن
را میخواهم = میخواهم برو ) اسو» (ا مدی گیوی.)101 :5931 ،

امروزه علاوه بر ساختار یگانه مستقبل صریح ،ساختار دیگری از ترکیوا «خواسوتن»
با تابع مضارع التزامی کاربرد دارد که بر مدهو قاد و اراده اجرای کوار در زموان آینوده
نزدیک دلالوو دارد و موا آن را مسوتقبل غیرصوریح 1یوا قریواالوقوع مینوامیم .برخوی
دستورنویسان آن را مضارع قریا نامیدهاند؛ «مضارع قریا ،افعالی باشوند کوه زمانشوان
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به زمان سخنگدتن نزدیک باشد :میخواهم بگویم ،میخواهم برو » ( سین)11 :5311 ،

و از ادوار نخستین فارسی دری نیز تاکنون با صور مختلف بوهکوار میرفتوه اسوو؛ گواه
بدون فاصله بین خواستن و تابع آن و گاه با فاصله بین آنهوا (ن.ک :ناتلخوانلری:5933 ،
.)501-501

اجمالاً میتوان گدو موارد استعمال ساخوهای «خواستن» در زبان فارسوی  9موورد
اسو:
 -5فعل تا با معنای قیقی
 -1فعل معین برای ساختن مستقبل
 -9فعل شبهمعین برای بیان مدهو قاد و اراده انجا کار کوه دلالوو دارد بور میول
داشتن برای به جا آوردن فعلی دیگر (ر.ک :همایون فرخ ،بیتا.)313 :

یکی از کاربردهای رایج فعل ناقص «خواستن» در زبوان فارسوی ،کواربرد مقاربوه آن
اسو که در دستور سنتی مطر شده ولی در دستورهای نوین مغدول ماندهاسو .از آنجا
که کارکرد مذکور ،موضوع محوری پژوهش اضر را تبیین میکند ،در ادامه به تداویل
بررسی خواهد شد.
بحث افعال مقاربه اساساً متعلق به نحو عربی اسو؛ اما برخی از متقدمان فارسیزبان
نیز اصطلا افعال مقاربه را از نحو عربی وا گرفته و بر دسوتهای از افعوال فارسوی کوه
دارای کارکردی مشابه با افعال مقاربه عربی هستند ،اطلاق کردهاند .از آن میان ،آااری که
«خواستن» را از افعال مقاربه شمردهاند ،قابل توجه اسو؛ زیرا تشوریح و تبیوین یکوی از
کارکردهای رایج «خواستن» را که منطبق بر فعل مقاربه کاد اسو  ،ایجاب میکند.
منهاج الطلا« 1،خواستن» را از افعال مقاربه شمرده و در ضمن بحث به جملوههوای
زیر استناد کردهاسو« :خواسو که لالوه بشوکدو .آیینوه جمالنموای ضورت الوهیوو
خواسووو بووود .آخوور روز قیووامتی خواهوود بووود» (ن.ک :زینیمووی .)11 :5910،برخووی نیووز
ترکیاهای ذیل را برای افعال مقاربه شاهد آوردهاند« :افعال مقاربه از قبیل خواسو کرد
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و خواسو شد و خواسو بوود و خواسوو رفوو و غیوره یعنوی :میخواسوو بکنود و
میخواسو بشود و میخواسو بباشد و میخواسو برود» (بهوار ،5910 ،ج911 :5؛ ن.ک:

مشکور .)13 :5911 ،ناتل خانلری یکی از موارد استعمال «خواستن» را بیان نزدیک بوودن
وقوع فعل برمیشمرد و خواستن را در این مورد از افعال مقاربه میداند و این مثالها را
از آاار کهن شاهد میآورد« :همچنانکه درد آماس آن روز صوعاتر باشود کوه بخواهود
پخو .آفتی که از پیش خواهد رسید به دسو باز توان داشو» ( .)501 :5933فرشویدورد
نیز افعال زیر را برای صیغههایی از «خواستن» که با مادر بهکار رفته اسو و بر میول و
قاد و مقاربه دلالو دارد ،مثال آورده اسوو« :خواسوو رفوتن ،خواسوتی رفوتن ،یعنوی
میخواسو برود یا نزدیک بود برود» (.)599 :5913

اگرچه صا انظران فوق ،تنها باب این بحث را گشووده و تودقیق و تداویل آن را
وانهادهاند؛ مثالهای مطر در آاارشان راهگشاسو و نشان میدهود کوه کوارکرد مقاربوه
«خواستن» هم با صیغه ماضی هم با صیغه مضارع و ساخو مشوابه مسوتقبل صوریح ،از
ادوار نخستین زبان فارسی تواکنون بوا صوورتهای صورفی متدواوت رواج داشتهاسوو.
واقعیو این اسو که هرگاه فعل «خواستن» در مقا فعل ناقص و تابعپذیر با فعلی توابع
بهکار رود و مدهو قاد و اراده اجرای کار در زمانی نزدیک را در برداشته باشود و نیوز
وقوع کار در زمان آینده را با پیشبینی ،انتظار ،امکان و ا تمال بیان کند نوه بوا قطعیوو،
کارکرد مقاربه را عهدهدار میشود و میتواند علاوه بر صیغه ماضی ،با صویغه مضوارع و
در ساختار مستقبل صریح و غیرصریح نیز به ایدای این نقش بپردازد.
به عبارتی دیگر ،فعل مقاربه «خواستن» با ساختار ماضی میتواند بر دو معنی دلالوو
کند:
« -5قاد و اراده» انجا قریاالوقو فعلی در زمان گذشته
« -1پیشبینی و انتظار» وقوع قریاالوقو فعلی در زمان گذشته
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در این ساختار ،هم قاد و اراده ،هم پیشبینوی و انتظوار ،هور دو متعلوق بوه زموان
گذشته اسو و فعل تابع پس از فعل ناقص «خواسوتن» متعلوق بوه زموانی جلووتر از آن
اسو که البته نسبو به زمان فعل «خواستن» ،آینده محسوب میشوود و وقووع یوا عود
وقوع آن قطعی نیسو .این فعل با ساختار مضارع و مسوتقبل صوریح و غیرصوریح نیوز
میتواند بر دو معنی دلالو کند:
« -5قاد و اراده» انجا قریاالوقو فعلی در زمان ال
« -1پیشبینی و انتظار» وقوع فعلی در زمان ال
در این ساختار ،هم قاد و اراده ،هم پیشبینی و انتظار ،هر دو متعلق به زموان وال
اسو و فعل تابع پس از «خواستن» ،متعلق به زمانی جلوتر از آن یعنی زمان آینده اسوو
که البته وقوع یا عد وقوع آن قطعی نیسو .کارکردهای موذکور تنهوا از طریوق معنوا و
دقو در ژرنساخو جمله بهدسو میآید.
 -3-2انطباق نحوی -بلاغی کارکرد مقاربه «خواستن» با فعل مقاربه «کاد»

مقایسه کارکرد مقاربه «خواستن» با فعل مقاربه «کاد» در نحو و بلاغو ،تشوابه و انطبواق
نحوی و بلاغی آنها را به شیوهای مستدل و منطقی آشکار میسازد .مشوابهوهوای ایون
افعال را در هر دو زبان میتوان چنین برشمرد:
الف) هر دو فعل از افعال ناقص و تابعپذیرند و برای تکمیل معنوی خوود بوه فعلوی
دیگر نیازمند هستند (ن.ک :سینی طهرانی.)503 :5103 ،

ب) فعل تابع آنها همواره مضارع اسو؛ البته فعل تابعی که پس از کوارکرد مقاربوه
«خواستن» میآید در ظاهر و لدظ همیشه صیغه مضارع نیسو؛ ولی بوا دقوو در معنوی،
همواره به صیغه مضارع تأویل میشود.
ج) هر دو فعل ،هم با ساختار ماضی و هم با ساختار مضارع کاربرد دارند.
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د) خبر و تابع فعل «کاد» گاهی با رن «أن» و تابع فعل «خواسوتن» نیوز گواهی بوا
رن ربط «که» یا «تا» همراه اسو .به عبارت دیگور ،در زبوان فارسوی گواهی یکوی از
رون ربط «که» و «تا» ،فعل «خواستن» و تابع آن را بههم میپیوندد و دقیقاً نقش أن را
در همراهی خبر «کاد» ایدا میکند .رن «أن» در فارسی برابر با رن ربط «که» اسوو
که پس از آن فعل مضارع ساده یا التزامی درآید» (طبیبیان.)51 :5931 ،

هو) هر دو فعل بر نزدیکی وقوع و اول فعل یعنی مقاربةالامر دلالو دارند.
و) هر دو ف عل در اغلا موارد ،یکی از معانی قاد و اراده برای انجا فعل در زمانی
نزدیک یا پیشبینی و انتظار وقوع فعل در زمانی نزدیک را مل میکنند.
ز) هر دو فعل در اغلا موارد ،معنای قطعیو را از فعل پس از خود سولا میکننود
و معنای امکان و ا تمال به آن میبخشند.
) علامو ندی ،قبل از «کاد» ،فعل «کاد» و معنای محمول بر آن و علامو ندی پویش
از فعل مضارعی که خبر «کاد» اسو ،فعل مضارع و خبر «کاد» را مندی میکنود .کوارکرد
مقاربه «خواستن» نیز چنین اسو؛ علامو ندوی پویش از آن ،فعول «خواسوتن» و معنوای
مندرج در آن و علامو ندی پیش از تابع ،فعل تابعش را مندی میکند.
ط) ضور هیچیک از دو فعل ،بهتنهایی نمیتواند دال بر وقوع یا عود وقووع فعول
پس از خود باشد بلکه این معنی را اقتضای ا وال تعیین میکند.
ی) هر دو فعل از منظر علم معانی در اغلا موارد ،قید بلاغی بهشمار میآیند و فعل
پس از خود و به تبع آن کل جمله را به یکی از مداهیم محمول بر خود مقید میکنند.

« -3خواستن» معادل فارسی فعل مقاربه «کاد» در ترجمههای قرآن
«کاد» با نُه صیغه متعدد در  11آیه قرآنکریم آمده اسو .فعل مقاربه «کواد» در برخوی از
این آیات ،اوی معنی اراده کردن ،میل داشتن و قاد داشتن برای بوهجوا آوردن فعلوی
دیگر اسو که خبر «کاد» محسوب میشود و در برخی آیوات واوی معنوی پیشبینوی،
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توقع ،انتظار ،امکان و ا تمال وقوع فعلی که خبر «کاد» اسوو ،مویباشود؛ البتوه هور دو
مدهو مذکور با معنی قرب و نزدیکی وقوع و اول امور نیوز هموراه اسوو .تمییوز و
تشخیص مداهیم مذکور ،با توجه به سیاق آیات ،ژرنساخو آنهوا و اقتضوای ا ووال،
میسر میشود.
با عنایو به دلایل و ادله مذکور در بخشهای پیشین ،میتوان دریافو که برای بیوان
مداهیم فوقالذکر ،یکی از مناساترین معادلها در زبان فارسی برای «کاد» ،فعل مقاربوه
«خواستن» اسو که با ا توای مستدل مداهیم فوق و با انطباق کامل ،آن مداهیم را انتقال
میدهد .در بندهای پیشرو ،آیات مذکور ،ذیول دو عنووان دسوتهبندی و بوا رویکوردی
تطبیقی و معنیشناختی ،ساختار مناسا و دقیق فعل «خواسوتن» ،متناسوا و منطبوق بوا
ساختار صرفی فعل «کاد» در آیه موردنظر ،بهعنوان معادلی گویا ارائه میشوود .بوهدلیول
محدودیو جم مقاله ،ترجمههایی که ساخوهای فعلی مادر «خواسوتن» را در برابور
«کاد» قرار داده اسو ،ذکر و ضمن ارجاع خوانندگان به اصل ترجموهها ،میوزان کواربرد
مداهیم دوگانه فعل «خواستن» در ترجمههای بررسی شده ،جهو ارائه تحلیلی -آمواری،
در نمودار نمایش داده شده اسو.
 -1-3کاد در معنای قصد داشتن و اراده کردن

در همه آیات ذیل ،غرض از فعل «کاد» و معنوای محموول بور آن ،بیوان قاود و اراده انجوا
قریاالوقو فعل (خبر) اسو ،از سوی اسم «کاد» و غرض از ندی فعل «کاد» نیوز ،ندوی
قاد و اراده انجا قریاالوقو فعل از سوی اسم «کاد» اسو.
﴿ -1-1-3إِن کَاد لَیضِلُنا عن ءالِهتِنا لَولَا َأن صبرنَا علَیها و سوف يعلَم َ ِ
اب
ین يَ َر ْو َن ال َْعذَ َ
ون ح َ
َ َ َ َْ َ َ ْ َ َْ ُ
َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ
َم ْن َأ َض ُ
ل َسبِیلا﴾ (فرقان)11/
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معووادل متناسووا بووا معنووا و منطبووق بوور سوواختار صوورفی ماضووی و مثبووو «کوواد» ،فعوول
«میخواسو» ،اسو .در میان ترجمههای بررسی شده ،طبری با معادل «همویخواهود» و
نسدی با معادل «نمیخواهد مگر آنکه» معادل «خواستن» را بدون در نظر داشتن صورت
صرفی «کاد» ،برابر آن برگزیدهاند.
ِ ِِ
ِ
َ
ُ
اون
لى قَلْب ِ َها لِتَكُ َ
اد ْ
وسى فَارِغا إنكَ َ
َ ﴿ -2-1-3و َأ ْ
ت لَتُبْدى به ل َْو لَا أن َربَ ْطنَا َع َ
صبَ َح فُ َؤ ُاد أم ُم َ
ِِ
ِ
ین﴾ (قاص)50/
م َن ال ُْم ْؤمن َ

معادل منطبق بر ساختار صرفی «کاد»« ،میخواسوو» ،اسوو کوه در ترجموه طبوری بوه
صورت «خواسو» و در ترجمه نسدی به صورت «میخواستی» برابر «کواد» قورار گرفتوه
اسو.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َِ
یها قَالُواْ
الح ْر َ
یرالْ َأ ْر َ
ث ُم َسلَ َم ٌة لَاشیَ َة ف َ
ض َو لَاتَ ْسقى َ
﴿ -3-1-3قَا َل إن ُه يَقُو ُل إ َنها بَقَ َر ٌةلا َذلُو ٌل تُث ُ
ُون﴾ (بقره)15/
او َماکاَ ُدواْ يَفْ َعل َ
َ
وه َ
الان ِجئْ َ
بح َ
ت بِال َْحق فَذَ َ

معادل منطبق بر ساختار ماضی و مندی «کاد» ،تعبیور «در والی کوه نمیخواسوتند آن را
انجا دهند» ،اسو .معادل خواستن در ترجمههای ذیل برابر «کاد» قورار گرفتوه اسوو-:
«نمیخواسووتند انجووا بدهنوود» (ماووطدوی)« -و نموو خواسووتند بکننوود» (قرشووی) -
«نمیخواستند آن را بکشند» (فیضالاسلا )« -و نخواستند که آن بکشند» (اسودراینی) « -و
نه خواسو[ند] که کنند» (طبری) « -و نزدیک نبودند نخواستند به کشتن که کنند» (دهوم

هجری) « -و نزدیک بوود و خواسوتند کوه آن را نیابنود و نکشوتند » (میبودی) -
«هنوز میخواستند نکنند» (موسویهمدانی) « -و میخواستند نکنند» (پاینده).
ِ
ان َأسِفا قَا َل بِئْسما َخلَفْتُم ِ
ونى مِن بَ ْعدِى َأ َع ِجلْتُ ْم
لى قَ ْومِهِ غَ ْضبَ َ
ُ
َ َ
وسى إ َ
َ ﴿ -4-1-3و ل ََما َر َج َع ُم َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اعفُ ِ
ونى َو
استَ ْض َ
اح َو َأ َخذَ ب ِ َر ْأس َأخیه َ
َأ ْم َر َربِكُ ْم َو َألْقَى الْ َأل َْو َ
او َم ْ
يج ُر ُه إلَیْه قَا َل ابْ َن ُأ َم إ َن الْقَ ْ
ْنى مع الْ َقو ِم َ ِ ِ
ِ
ِ
ت ِ
ک َا ُدو ْا يَ ْقتُلُونَ ِ
ین﴾ (اعران.)510/
نى َفلَا تُ ْشم ْ
الظلم َ
بى الْ َأ ْع َد َاء َو لَا َ
تج َعل َ َ ْ
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معادل منطبق بر ساختار صرفی «کاد» ،تعبیر «میخواستند مرا بکشند» ،اسو .ترجمههوای
رازی ،دهم هجری و میبدی از معادل «خواستن» برابر «کادوا» استداده کردهاند.
﴿ -5-1-3و إِن کَادواْ لَیفْتِنونَك ع ِ ِ
ك لِتَفْتر َى َعلَیْنَاا غَیار ُه َو إِذا لاَ َ
تَّاذُ و َ
ن الَذى َأ ْو َحیْنَا إِلَیْ َ
َ
ُ َ ُ َ َ
ْ
َ
َخلِیلا﴾ (اسرا )19/

معادل منطبق بر «کاد» ،تعبیر «میخواستند تو را بازدارند» ،اسو .در ترجموههای زیور از
ساخوهای «خواستن» برابر «کادوا» استداده شده؛ البته در ترجمه نسدی ،سواختار مثبوو
فعل «کاد» ملحووظ نبودهاسوو« -:مو خواسوتند» (یاسوری) « -خواسوتند» (اسودراینی) -
«خواستند» (طبری) « -خواستند و نزدیک بود » (میبودی) « -نمو خواهنود مشورکان،
مگر که بگردانندت» (نسدی).

در ترجمه بلاغی ،فعل «ارادهکردند» معادل «کاد» قرار گرفته اسو که صرا تاً مدهوو
قاد و اراده انجا فعلی دیگر را در فعل «کاد» انتقال میدهد .ایون انتخواب از دریافوو
صحیح معنای محمول بر «کاد» در این آیه ،کایوو دارد و بوه صورا و مؤیود ادعوای
مطر در این پژوهش اسو.
ض لِی َّْرِجو َ مِنها و إِذا لَا يلْبثُ َ ِ
﴿ -9-1-3و إِن کَادواْ لَیستف ِ ُزونَ ِ
اك إِلَاا
اون خلَافَ َ
َْ َ
َ
َ
ُ َْ َ
ك م َن الْ َأ ْر ِ ُ ُ
َ َ
قَلِیلا﴾ (اسرا )11/

معادل متناسا با معنا و منطبق بر ساختار صورفی «کواد» ،تعبیور «میخواسوتند» ،اسوو.
معادل «خواستن» در ترجمههای سراج ،فیضالاسلا  ،امین ،اسودراینی ،طبوری ،میبودی و
نسدی برابر «کادوا» قرار گرفته اسو؛ البته در ترجمه نسدی ،سواختار مثبوو فعول «کواد»
ملحوظ نبودهاسو« :و نم خواستند مگر» (نسدی).

در ترجمه بلاغی برای این آیه نیز ،فعل «اراده کردند» معادل «کاد» قرار گرفتوه اسوو
که بر مدهو قاد و اراده انجا فعل ،تاریح دارد.
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َّ ِ
ون َعلَیْهِ لِبَدا﴾ (جن)53/
وه کاَ ُدواْ يَكُونُ َ
لما قَ َ
ام َعبْ ُد الله يَ ْد ُع ُ
َ ﴿ -7-1-3و َأنَ ُه َ

معادل منطبق بر ساختار صرفی و متناسوا بوا معنوای «کواد»« ،میخواسوتند» ،اسوو .در
ترجمههای نسدی ،دهم هجری ،طبری و صادق نوبری« ،خواستند» ،برابر «کاد» قورار گرفتوه
اسو.
َ ﴿ -2-1-3و ل َْو لَا َأن ثَبَتْنَا َ لَقَ ْد ک ِ َ
دت تَ ْرکَ ُن إِلَیْهِ ْم َشیْئا قَلِیلا﴾ (اسرا )11/

برابر معنایی متناسا با فعل «کاد» در این آیه ،تعبیر «میخواستی بهسووی آنهوا متمایول
شوی» ،اسو .در ترجمههای ذیل ،معادل «خواستی» ،برابر «کاد» انتخاب شوده اسوو- :
«خواست که میل کن بر ایشان» (اسودراینی)« -خواسوت کوه بجدسوید سوو ایشوان»
(طبری) « -خواستی گرایستن اندک به ایشان» (نسدی).

در ترجمه بلاغی ،برای این آیه نیز فعل «اراده میکردی» ،معوادل «کواد» قورار گرفتوه
اسو.
﴿ -6-1-3قَا َل تَ َّ
دت لَتُردِ ِ
اللهِ إِن ک ِ َ
ين﴾ (صافات)11/

تعبیر «میخواستی مرا هلاک کنی» ،معادلی متناسا با معنا و ساختار فعل «کواد» اسوو.
در میان ترجمههای بررسی شده ،طبری «خواستی» و نسودی «مویخواسوتی» را معوادل
«کدت» برگزیدهاند.
﴿ -16-1-3إ ِ َن الساع َة ءاتِی ٌة َأکاَد ُأ ْخف ِ ِ
ل نَفْ ِس ب ِ َما تَ ْس َعى﴾ (طه)51/
یها لتُ ْج َزىک ُ
َ
ُ
َ َ َ َ

تعبیر «میخواهم آن را مخدی کنم» ،معادلی متناسا با معنا و ساختار فعل «کواد» در آیوه
فوق اسو .این معادل در بسویاری از ترجموههای بررسیشوده فارسوی بوه اسوتثنای دو
ترجمه ذیل ،با ساختاری مشابه استداده شده اسوو« - :خواسوتم کوه پوشویدهکنم آن را»
(طبری) « -نزدیک اسو [که بخواهم] آن را پنهانکنم» (رضایی).

معووادل «خواسووتن» در ایوون آیووه بووا معنووای هماننوود و سوواختار دسووتوری مشووابه در
ترجمههای ذیل بهکار رفتهاسو :آدینهوند ،آیتی ،قرشوی ،ارفوع ،اشورفی ،الهیقمشوهای،
انااریان ،بهرا پوور ،پاینوده ،موسوویهمدانی ،رضواخانی ،بلواغی ،لبوی ،خرمشواهی،
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خواجوی ،رضایی ،سراج ،شعرانی ،فولادوند ،فیضالاسلا  ،جعدوری ،جتوی ،مجتبووی،
امین ،مشکینی ،مابا زاده ،معزی ،مکار  ،قرائتی ،انااری ،اسدراینی ،طبری ،دهلووی و
صدیعلیشاه.
در ترجمه صدارزاده« ،اراده دار » ،پورجوادی« ،ارادها بور ایون اسوو» و در ترجموه
عبدالحمیدی و میزا خسروانی« ،اراده کردها » ،معادل «کاد» قرار گرفته اسو که صورا تاً
مدهو قاد و اراده انجا فعلی دیگر را در فعل «کاد» انتقال میدهد و مؤید ادعای مقاله
اسو.
ت و مِن ورائاهِ
﴿ -11-1-3يتجرعه و لَايكَاد يسِی ُغه و ي ْأتِیهِ الْمو ِ
ٍ
ََ
ت من کُل َمك َا ٍن َو َما ُه َو ب ِ َمی ِ َ
َْ ُ
ََ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ
یظ﴾ (ابراهیم)51/
اب غَل ِ ٌ
َعذَ ٌ

تعبیر «نمیخواهد آن را فروبَرَد» ،معادلی متعارن و منطبق بر مقاود فعل «کاد» در ایون
آیه اسو .در ترجمههای بررسی شده ،طبری «نخواهد» و عبدالحمیدی «نمیخواهود» را
برابر «لایکاد» قرار دادهاند.
ِ
ِ
َیزل ِ ُقونَ َ ِ
ُاون إِنَا ُه
صارِه ِ ْم ل ََما َسامِ ُعو ْا الاذِکْ َر َو يَ ُقول َ
ين کَ َف ُرو ْا ل ُ
َ ﴿ -12-1-3و إن يَك َا ُد الَذ َ
ك ب َأبْ َ
ون﴾ (قلم)15/
لم ْجنُ ٌ
َ

«میخواهند» ،معادلی متناسا با مقاود «کواد» و منطبوق بور سواختار صورفی آن اسوو.
ترجمههای ذیل ساخوهایی مضارع از مادر «خواستن» را در ایون آیوه ،برابور «یکواد»
برگزیدهاند« - :و م خواهند» (نسدی)« -خواهند» (عاملی) « -و نزدیوک اسوو خواهنود»
(رازی) « -و اگر خواهند» (طبری).
ت َو لَو کُنتُ ْم ِ
فى بُ ُروجٍ ُم َشایَ َدةٍ َوإِن تُصِابْ ُه ْم َح َسانَ ٌة
َ ﴿ -13-1-3أيْنَ َما تَكُونُواْ يُ ْدرِکكُ ُم ال َْم ْو ُ
ْ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
يقُولُواْ هذِهِ مِن عِندِ َّ ِ
اللاهِ فَماالِ
ل م ِ ْن عِندِ َّ
لک ُ
الله َو إِن تُصبْ ُه ْم َسیِئَ ٌة يَقُولُواْ َهذه م ْن عند َ قُ ْ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ون َحديثا﴾ (نسا )13/
ون يَفْقَ ُه َ
َه ُؤلَاء الْقَ ْو ِم لَايَكاَ ُد َ

برابر معنایی متناسا و منطبق با «کاد» در این آیه ،تعبیر «نمیخواهنود دریابنود» ،اسوو.
این تعبیر با اختلافاتی اندک در ترجمههای ذیول اسوتداده شودهاسوو :فولادونود ،قرشوی،
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بهرا پور ،انااریان ،طاهری ،کاویانپور ،مجتبووی ،آدینهونود ،اسودراینی ،دهوم هجوری و
طبری.
ِ ِ
﴿ -14-1-3و إ ِ َذا تتلى علَیهِم ءاياتنا بیِن ٍ
ات تَ ْعرِ ُف ِ
ون
ار يَكااَ ُد َ
ُْ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ َ
َ
فى ُو ُجوه الَذ َ
ارواْ ال ُْمنكَ َ
ين کَفَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كم الن َُار َو َع َد َها َّ
ين کَفَ ُرواْ َو
ين يَتْل َ
يَ ْس ُط َ
ُون َعلَیْهِ ْم َءايَتنَا قُ ْ
الل ُه الَذ َ
ل َأفَ ُأنَبِئُكُم ب ِ َشرٍ من َذل ُ
ون بِالَذ َ
ِ
ِ
یر﴾ ( ج)11/
بئْ َس ال َْمص ُ

تعبیر «میخواهند مله برند» ،معادلی منطبق بر «کاد» در آیه فوق اسو .از میان ترجموههوای
بررسی شده ،ترجمههای ذیل ،ساخوهایی از «خواستن» را برابر «کواد» برگزیودهانود- :
«م خواهند بر کسان کوه آیوات موا را بور آنوان مو خواننود ملوه برنود» (طواهری)-
«میخواهند به مؤمنین ملهور شوند» (بروجردی) « -میخواهند با کسان که آیوات موا
را بر آنها خواندهاند ،درافتند» (پاینده) « -میخواهند خود را بر آنها افکنند» (عواملی) -
«خواهند به کسان که آیات ما را برایشان م خوانند مله کنند» (خواجوی) « -خواهنود
که مله کنند» (دهم هجری) « -خواهند که بجهند و بگیرند» (نسدی) « -خواهند تهنوو
کنند» (طبری) « -خواستند که فرا ایشان افتند » (میبدی).
« -2-3کاد» در معنای انتظار ،ارتقاب ،امکان و ااتمال

در همه آیوات ذیول ،غورض از فعول «کواد» و معنوای محموول بور آن ،بیوان انتظوار و توقوع
قریاالوقوع فعل (خبر) اسو برای اسم «کاد» و غرض از ندی فعل «کاد» نیز ،ندی امکان
و ا تمال قریاالوقوع خبر «کاد» اسو.
تَّر ِ
الجبَا ُل َهدا﴾ (مریم)30/
ات يَتَفَ َط ْر َن مِنْ ُه َو تَ َ
نش ُق الْ َأ ْر ُ
او ُ
الس َم َ
اد َ
﴿ -1-2-3تَكَ ُ
ض َو َ ُ

معادل متعارن و مستعمل در زبان فارسی برای فعل «تکاد» در آیه فووق« ،میخواهنود»،
اسو که با ساختار صرفی و معنا و مقاود آن تناسا دارد .البته برای افاده معنای توقوع
و انتظار مندرج در «کاد» ،معادلهای دیگری نیز در زبان فارسی استعمال و کاربرد دارد؛
اما با توجه به اینکه هدن مقاله اضر ،تبیوین صوحو اسوتعمال و انطبواق دسوتوری-
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بلاغی ساخوهای «خواستن» در برابر «کاد» اسو ،تنها همین معادل معنایی در ترجمهها
موردنظر بوده اسو.
معادل «خواستن» در ترجمههای زیر با رعایو صورت صرفی متناسا ،استداده شده
و فقط در ترجمه طبری ملحوظ نبودهاسو« - :م خواهنود آسومانهوا کوه از فوزع ایون
سخن بشکافند و م خواهند زمینها که همچنین شوند و م خواهند کوهها که بریزند و
بشکنند» (نسدی) « -خواهد آسمانها که بشکافند ازین سخن و بشوکافد زموین و بیدتود
کوهها افتادن ریزه ریزه از نهیا» (دهم هجری) « -خواهد آسمانها که بشوکافد از آن و
بلقد زمین و به رو اندر آید کوهها ،افتادن به هیبو» (اسدراینی)« -خواسو کاسمانهوا
پاره پاره گردد از آن گدتار و بشکافد زمین و بیوفتد کوهها برآنچه گدتند» (طبری).
ون
ون ب ِ َح ْمدِ َربهِ ْم َو يَ ْساتَ ْغف ِ ُر َ
ات يَتَفَ َط ْر َن مِن فَ ْوقِهِ َن َو ال َْملَئكَ ُة يُ َسب ِ ُح َ
او ُ
الس َم َ
﴿ -2-2-3تَكاَ ُد َ
الله هو الْ َغفُور ِ
ِ
ِ َّ
ِ
ِ
یم﴾ (شوری)1/
الرح ُ
ُ َ
ل َمن فى الْ َأ ْرض َألَا إ َن َ ُ َ

موقعیو ،معنا و معادل فارسی «تکاد» در این آیه نیز همچون آیه شریده فوق اسوو .در میوان
ترجمههای بررسی شده ،فقط نسدی و ترجمه ناشوناس از قورن دهوم هجوری سواخوهوای
«خواستن» را برابر «کاد» در این آیه برگزیدهاند« -:م خواهند آسومانهوا کوه بشوکافند»
(نسدی) « -هم خواهد خواهسو بود نزدیک اسو که آسومانهوا کوه بشوکافند» (دهوم
هجری).
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ير﴾ (ملک)3/
تها َأل َْم يَ ْأت ُ
یها فَ ْو ٌج َس َأل َُه ْم َخ َزنَ ُ
﴿ -3-2-3تكاَ ُد تَ َمیَ ُز منَالْ َغیْظ کُل َما ُألْق َى ف َ
كم نَذ ٌ

معادل متداول و مستعمل در زبان فارسی برای «تکاد» در آیه فوق« ،مویخواهود» ،اسوو
که در ترجمههای ذیل بهکار رفتهاسو« - :گوی از شدت غضوا مو خواهود متلاشو
شود» (موسووی همودانی) « -مو خواهود کوه از خشوم پارهپواره شوود( »...نسودی) « -و
م خواهد که جدا شود از خشم( »...طبری) « -خواهود کوه پارهپواره گوردد از خشوم»...
(میبدی) « -و گوئ از شدت غضا م خواهد متلاش شود  ( »...جتی).
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ِ ِ ِ
ِ
اامواْ َو
﴿ -4-2-3يَكاَ ُد الْبَ ُ
ص َ
رق يَ َّْ َط ُ
اء ل َُهم َم َش ْواْ فیه َو إ َذا َأ ْظل ََم َعلَیه ْم قَ ُ
ار ُه ْم کُلَ َما َأ َض َ
ف َأبْ َ
ٍ ِ
ب بِسمعِهِ ْم َو َأب ِ ِ ِ َ َّ
َّ
ير﴾ (بقره)10/
لى ک ُ
ْ َ
اء الل ُه لَذَ َه َ َ ْ
ل َْو َش َ
شىء قَد ٌ
ل َ
صاره ْم إن الل َه َع َ

معادل متناسا و منطبق بر «یکاد» در این آیه «میخواهد» ،اسو که در ترجمههای ذیول
با این صور بوهکوار رفتوه اسوو« - :خواهود بورق کوه ربایود بینوای ایشوان» (طبوری)-

«م خواهد دیدگانشان را برباید» (طاهری) « -م خواهد برق چشمها آنوان را بربایود»
(بلاغی نجدی) « -خواهد آن برق که برباید چشمهای( »...اسودراینی) « -خواهود آن بورق
درخشنده دیدهها ایشان برباید» (میبدی) « -خواهد درخش که ربایود بینواییهوا
ایشان را» (دهم هجری).
ِ
ِ
َ ﴿ -5-2-3أل َْم تَر َأ َن َّ
يَّ ُر ُج م ِ ْن
تر َى ال َْو ْد َق َ
ثم يُ َؤل ُ
ثميَ َ
ف بَیْنَ ُه ُ
سحابا ُ
الل َه يُ ْزجى َ
جعلُ ُه ُرکاَما فَ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ٍ
ٍ
ِ
یب بِه من ي َشاء َو ي ِ
ااء
خلَاله َو يُنَزِ ُل م َن َ
یها من بَ َرد َفیُص ُ
الس َماء من جبَال ف َ
صر ُف ُه َعن َمن يَ َش ُ
َ َ ُ َ ْ
يكاَ ُد سنَابرقِهِ يذْ َه ُ ِ
صارِ﴾ (نور)19 /
َ َْ َ
َ
ب بالْ َأبْ َ

معادل متناسا و منطبق بر «یکاد» در آیه فوق ،تعبیر «میخواهد چشمها را از بین ببرد»،
اسو که در ترجمههای ذیل بدین صورت بهکار رفته اسو« - :خواهد روشن دیودههوا
را از بین ببرد» (کاویانپور)« -خواهد روشن برق آن که ببورد بوه چشومهوا» (طبوری) -
«خواهد روشن دیدهها را از بین ببرد» (الهی قمشهای).
ِِ
ِ
ِِ
ِ
َ ﴿ -9-2-3أو کَ ُظلُم ٍ
ات ِ
فى بَحرٍ لُ ِج ٍ
اات
اب ُظل َُم ُ
ْ
اح ٌ
ى يَ ْغ َشی ُه َم ْو ٌج من فَ ْوقه َم ْو ٌج من فَ ْوقه َس َ
َ
ِ
بع ُضها فَو َق بع ٍ ِ
ل َّ
جع ِ
الل ُه لَ ُه نُورا فَ َما لَ ُه من نُاورٍ﴾
يها َو َمن لَ ْم يَ َ
ض إ َذا َأ ْخ َر َج يَ َد ُه ل َْم يَكَ ْد يَ َر َ
َْ َ ْ َْ
(نور)10/

معادل متداول و مستعمل در زبان فارسی برای «لاک یکا یری اا» در ایون آیوه ،سواختار
مستقبل صریح مندی از فعل «خواستن» و تعبیر «نخواهد دید» ،اسو کوه بوه دقیوقتورین
صورت در ترجمه نسدی بهکار رفته اسو« :یا همچون تاریوکهوای در دریوای بسویار
آب؛ فروپوشدش موج از زبر موج ب دریاب؛ از زبر و ابور پربوار ،تاریوکهوا
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بعض زبر بعض بانبار؛ چون بیرون کند دستش را در آن الو ،نخواهود دیود از غلبوه
ظلمو و هر که را خدا تعال نور ندهد مرورا هویچ نوور نبوود» .طبوری نیوز سواخو
مضارع مندی «خواستن» را در برابر «لم یکد» بهکار برده اسو« :نخواهد که ببینود آن را»
(طبری).

برای افاده معنای امکان و ا تمال مندرج در «کاد» ،معادلهای دیگری نیوز در زبوان
فارسی استعمال دارد که در ترجمه این آیوه نیوز بوهکوار رفتوه اسوو« .ممکون نیسوو»،
صریحترین برابر فارسی برای فعل مقاربه «کاد» در این آیه اسو که در ترجمههای ذیول
انتخاب شدهاسو و صرا تاً مدهو عد امکان و ا تمال قریواالوقوع خبور را در فعول
«کاد» انتقال میدهد .این انتخاب از دریافو صحیح معنای محمول بر «کاد» در این آیوه،
کایو دارد و مؤید یکی از فرضیات مطر در این پژوهش اسو که جرجوانی نیوز در
دلایلالاعجاز آن را تأیید میکند .وی در توضیح معنای «لم یکد» در این آیه موینویسود:
« مقاود آیه این اسو که ا تمال و امید رؤیو در آن تاریکی اصلاً وجود ندارد توا چوه
رسد به این که وقوع یابد» ( .)991 :5913معوادل موذکور در ترجموههوای ذیول اسوتداده
شدهاسو« - :ممکن نیسو آن را ببیند» (ترجمههای آدینهوند ،بهرا پور ،ارفع ،عبدالحمیدی،

جتی ،مکار ) « -دیدنش ممکن نیسو» (پورجوادی) « -ممکن نباشد که ببینند آن دسو
را» (یاسری).
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 -4نتیجهگیری
پژوهش اضر در راستای تببین مسئلهمحوری و پاسب به سوؤالات خوود بوهنتوایج زیور
دسو یافته اسو:
 -5با بررسی مختاات فعل مقاربه «کاد» در نحو و بلاغو عربی ،مویتووان کوارکرد
بلاغی آن را در آیات متعدد قرآنکریم تحلیل و معنا و مدهو آن را استخراج کرد .بورای
دریافو مدهو صحیح «کاد» در آیات مختلف ،قراین قالیوه و الیوه ،اقتضوای ا ووال و
مقامات و سیاق کلی سخن که از لواز اصلی بلاغو بهشمار میآیند ،نقشی اساسوی بور
عهده دارند.
 -1فعل «کاد» با معنای قیقی و کارکردی خود ،معانی و اغراض بلاغی متعوددی را
در آیات قرآن تأمین میکند که در ترجمه باید مورد توجه قرار گیورد و متناسوا بوا آن،
معادلی که بتواند اغراض اصلی آیات را انتقال دهد برگزیده شود.
 -9این فعل در برخی آیات قرآن واوی معنوی اراده کوردن ،میول داشوتن و قاود
داشتن برای بهجا آوردن فعلی دیگر و در برخی آیوات واوی معنوی پیشبینوی ،توقوع،
انتظار یا امکان و ا تمال وقوع فعلی دیگر اسو.
 -1در ترجمه آیات متعدد ،باید متناسا با ساختار زبان فارسوی و همسوو بوا سویاق
کلی آیات و به اقتضای ا وال اکم بر آنها ،بهترین معادل انتخاب شوود توا در القوای
معنای موردنظر ،بیشترین تأایر را داشته باشد.
 -1برای فعل مقاربه «کاد» نمیتوان در همه آیات ،تی در آیواتی کوه ایون فعول بوا
ساخو مشابهی بهکار رفته اسو ،برابر فارسوی مشوابهی قورارداد .بافووهوای گونواگون
موقعیتی و قراین الیه متغیر ،ا وال متداوتی را در جملات مختلف ایجاد میکنند که در
انتقال پیا به مخاطا تأایرگذارند و در ترجمه و معادلگزینی نیز باید لحاظ شوند.
 -1یکی از مناساترین معادلها برای فعل «کاد» ،فعل مقاربه «خواستن» اسو که بوا
ا توای مداهیم چندگانه مذکور و با صورتهای صرفی مشابه با «کاد» ،کارکردی منطبوق
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با آن داراسو و میتواند بار معنایی «کاد» را با دقایق و ظرایف معناییِ همانند ،در غالا
بافوهای موقعیتی ،بهدرستی انتقال دهد.

 -5پینوشت
 -5در پژوهش اضر ترجمههای ذیل بررسی شدهاسو :آدینهوند (کلمةاللهالعلیا) ،آیتی ،ارفع ،اسدراینی
(تاجالتراجم فی تدسیرالقرآن للاعاجم) ،اشرفی ،الهی قمشهای ،امین (تدسیر مخزنالعرفان در علو قرآن)،

انااری ،انااریان ،برزی ،بروجردی ،بلاغی (حجةالتفاسیر و بلواغ الاکسویر) ،بلواغی نجدوی (پرتووی از
قرآن) ،بهرا پور (تدسیر یک جلدی مبین) ،پاینده ،پورجوادی ،اقدی تهرانی (روان جاوید در تدسیر قرآن
مجید) ،جعدری (تدسیر کوار) ،جتی (گلی از بوستان خدا) ،لبی ،خرمدل (تدسیر نوور) ،خرمشواهی،

خواجووی ،دانووش (تدسوویر کاشووف) ،دهلوووی ،دهووم هجووری ،رازی (روضالجنووان و رو الجنووان فووی
تدسیرالقرآن) ،رضاخانی و ریاضی (تدسیر بیانالسعادة فی مقامات العباادة) ،رضوایی ،رهنموا (ترجموه و
تدسیر قرآن) ،سراج ،شعرانی ،صادق نوبری ،صادقی تهرانی (ترجمان فرقان) ،صدارزاده ،صودیعلیشواه،

صلواتی ،طاهری ،طبری (ترجمه تدسیر طبری) ،عاملی (ترجمه و تدسیر قرآن) ،عبدالحمیودی (ترجموه
تدسیر جوامعالجامع) ،فارسی ،فولادوند ،فیضالاسلا (ترجمه و تدسیر قرآن عظیم) ،قرائتی (تدسیر نور)،
قرشی (تدسیر ا سنالحدیث) ،کاویانپور ،مجتبوی ،مرکز فرهنگ و معارن قرآن ،مشکینی ،مابا زاده،
ماطدوی (تدسیر روشن) ،معزی ،مکار  ،موسوی گرمارودی ،موسوی همدانی (ترجمه تدسیر المیزان)،
میبدی (کشفالاسرار و ع ة الابرار) ،میرزا خسروانی (تدسیر خسروی) ،نسدی (تدسیر نسدی) و یاسری.
« -1گرتهبرداری معنایی آن اسو که معادل یکی از معانی لدظ خارجی را بهعنوان معادل همه معانی آن
لدظ به کار ببرند» (نجدی :5911 ،ده).
 -9ن.ک :شر ابن عقیل ،ج911 -915 :5؛ ترجمه و شور مباديالعربیاة ،ج 501 -501 :1؛ صورن و
نحو عربی.559 -551 :
« -1ساخو هر جمله از دو سطح تشکیل میشوود :ژرنسواخو و روسواخو .درواقوع ،ژرنسواخو
وا دها و نیز روابط دستوری زیربنایی را شامل میگردد که بر پایه آن معنی جمله و همچنین رابطوه آن
با جملههای دیگر زبان مشخص میشود .از این رو روشن اسو که ژرنساخو واقعیتی انتزاعی اسوو
و در ذهن سخنگویان جای دارد و نقش اصلی آن یافتن معنی در صورت آوایوی یوا روسواخو جملوه
اسو» (مشکوةال ینی.)91 :5935 ،
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 -1زمان وقوع فعل در این ساختار ،زمان آینده اسو ولی ساختار صریح مستقبل (مضوارع خواسوتن
مادر مرخم) را دارا نیسو؛ لذا عنوان مستقبل غیرصریح را برای انتقال مدهو آن مناسا دیدیم.
 -1این اار به اعتقاد ماحح آن ،محمد جواد شریعو ،کهنترین دستور زبان فارسی مستقل اسو که به
زبان فارسی نوشته شده و از مواردی برخوردار اسو که تازگی دارد و کتاب را ارزشمند کردهاسو .وی
منهاج الطلا را کتابی علمی میداند و مطالعه آن را به دسواندرکاران دستور زبان فارسی توصیه میکند
(ن.ک :زینیمی :5910 ،سه و چهارده؛ شریعو.)131-135 :5913 ،

 -9منابع
* قرآنکریم
 -6آسه ،جواد« ،درنگی در ترجمه فعلهای کاد /یکاد ،لایکاد و لم یکد در ترجموههای قورآن»،
معرفو ،ش ،511صص5930( ،31-15ش).
 -1ابن عقیل ،بها الدین عبدالله ،شر ابن عقیل ،سوید میود طبیبیوان ،ج ،5تهوران :امیرکبیور،
(5931ش).
 -9ا مدی گیوی ،سن ،دستور زبان فارسی :فعل ،تهران :قطره5931( ،ش).
 -1باطنی ،محمدرضا ،توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی ،تهران :امیرکبیر5933( ،ش).
 -1بنّا یزدی ،آخوند ملا علی اکبر ،شر و ترجمه سیوطی در نحو ،تهران :مرتضوی( ،بیتا).
 -1بهار ،محمدتقی ،سبکشناسی ،ج ،5تهران :امیرکبیر5910( ،ش).
 -1جرجانی ،عبد القاهر ،دلایل الاعجاز فی القرآن ،ترجمه سید محمد رادمونش ،مشوهد :آسوتان
قدس رضوی5913( ،ش).
 -3حسن ،عباس ،النحو الوافي ،ج ،1قاهره :دارالمعارف1611( ،م).
 -3سین ،محمد بشیر ،فعل مضارع در زبان فارسی ،لاهور :اظهار سنز.) 5311( ،
 -50سینی ،سیدعلی ،ترجمه و شر مباديالعربیة ،ج ،1قم :دارالعلم5915( ،ش).
 -55حسیني ط راني ،سی هاشک ،علوم العربیه(علک النحو) ،بيمک :مفی 1046( ،ق).
 -51حوفی ،احم « ،معنی کاد فی الاثبات و النفی» ،مجمع اللغة العربیة ،جزء ،33صص،18-85
( 1360ق).
 -59خیامپور ،عبدالرسول ،دستور زبان فارسی ،تهران :کتابدروشی تهران5911( ،ش).
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 -51دهخدا ،علی اکبر ،لغو نامه ،تهران :دانشگاه تهران5919( .ش).

 -15دیباجی ،ابراهیم ،ب ایة البلاغة ،تهران :سمو5911( ،ش).

 -51رادمنش ،سیدمحمد ،نحو برای دانشجو ،مشهد :آستان قدس رضوی5910( ،ش).
 -51زمخشری ،ابوالقاسک ،المفصل فی النحو ،بیروت :دارالجیل( ،بیتا).
 -53زینیمووی ،محموود ،من اااج الطل ا  ،بووه کوشووش محموودجواد شووریعو ،اصوودهان :مشووعل،
(5910ش).
 -53سلیمی ،علی و دیگران« ،تحلیل کاربردهای فعول کواد در قرآنکوریم بوا نگواهی بوه آرای
مدسران» ،پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،ش ،1صص5931( ،13-59ش).
 -10سیدی ،سید سین ،رویکورد زبانشوناختی بوه نحوو عربوی ،مشوهد :دانشوگاه فردوسوی،
(5931ش).
 -15شریعو ،محمدجواد« ،منهاج الطلا یکی از کهنترین دسوتورهای زبوان فارسوی» ،آینوده،
سال ،1ش 1و 5913( ،3ش).
 -11شیرخانی ،محمدرضا؛ چعباوی ،ناصر« ،بررسی تطبیقی فعل مقاربه «کاد /یکاد» از دیودگاه
زبانشناسی» ،مطالعات ترجمه قرآن و دیث ،دوره ،5ش ،5صص5939( ،31 -13ش).
 -19طبیبیان ،سید مید ،برابرهای دستوری در عربی و فارسی ،تهران :پژوهشگاه علو انسوانی
و مطالعات فرهنگی5931( ،ش).
 -11فرزانه ،سید بابک« ،معنای فعل کواد در قورآن» ،صوحیده مبوین ،ش ،91صوص،550-501
(5931ش).
 -11فرشیدورد ،خسرو ،دستور امروز ،تهران :صدیعلیشاه5913( ،ش).
 -11ماهیار ،عباس ،صرن و نحو عربی ،ویرایش ،1تهران :سمو5913( ،ش).
 -11مشکوةال یني ،مهدی ،دستور زبان فارسی :واژگوان و پیونودهای سواختی ،تهوران :سومو،
(5931ش).
 -13مشکوةالدینی ،مهدی ،دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری ،مشهد :دانشگاه فردوسی،
(5935ش).
 -13مشکور ،محمدجواد ،دستورنامه در صرن و نحو زبان پارسی ،تهران :شرق5911( ،ش).
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 -90ناتل خانلری ،پرویز ،دستور تاریخی زبان فارسی ،تهران :توس5933( ،ش).
 -95نجدی ،ابوالحسن ،غلط ننویسیم ،مرکز نشر دانشگاهی :تهران5911( ،ش).
 -91هاشمی ،احم  ،جواهر البلاغة ،مصر :السعاة1631( ،م).
 -99همایون فرخ ،عبدالر یم ،دستور جامع زبان فارسی ،تهران :علیاکبر علمی( ،بیتا).
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