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Abstract
For each letter in the source language, there are several equivalents 
in the target language with different roles and translations. There-
fore, choosing an equivalent for that letter and the role that letter 
plays, among the types of roles that come to the reader's mind, is 
one of the problems in the field of translation. It has a special po-
sition that distinguishes it from other letters because it contains 
different types that are very similar to each other so sometimes 
they are confused in terms of role due to this similarity, and each 
gives different meanings to the sentence. Therefore, the types of 
"wow" in the Arabic language and its uses in the Holy Qur'an have 
been examined and adapted in the translations of Fuladvand, Elahi 
Qomsheai, and Rezaei. The obtained results show that Fouladvand 
has acted correctly in comparing "Waw atfe", "Waw maeyat", and 
"Waw qasm". Elahi Qomsha'i has done the right thing in comparing 
"Waw haliyeh", "Waw thamaniyeh" and "Waw qasam". And Rezaei 
had a correct performance in the comparison of "Wow estenafiyeh", 
"Waw thamaniyeh" and "Waw qasam".  In general, the translation 
of Foladvand is more accurate when comparing the types of "Waw".
Keywords: Holy Quran, types of "Waw", Persian equivalent, Qu-
ran translation, meaning letters

1. Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, University of Holy Quranic 
Sciences and Education, Khoi, Iran, (Responsible Author). khani.kalgay@gmail.com
2. Graduates from the Department of Quranic Teacher Training, University of Holy Quranic 
Science and Education, Khoy, Iran.

    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



103

یی
ضا

و ر
د 

دون
وال

، ف
ی

شه ا
قم

هی 
ن ال

قرآ
ی 

یر
س

 تف
ی

ه ها
جم

تر
در 

و« 
»وا

ع 
نوا

ن ا
ردا

رگ
ی ب

بیق
تط

ی 
رس

بر

The Seventh year
The first number

Consective 13
Spring & Summer

2022

نوع مقاله: پژوهشی

بررسی تطبیقی برگردان انواع »واو« در ترجمه های تفسیری 
قرآن الهی قمشه ای، فوالدوند و رضایی

)تاریخ دریافت: 1400/12/04- تاریخ پذیرش: 1401/04/20(
DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765317.2022.7.1.5.4

حسین خانی کلقای1
الناز آذران سقین سرا2

چکیده
 برای هر حرف در زبان مبدأ، چند معادل در زبان مقصد با نقش ها و ترجمه های 
متفاوت وجود دارد. از این رو، انتخاب معادل برای آن حرف، متناســب با نقشی 
که آن حرف ایفا می کند، از میان انواع نقش هایی که به ذهن خواننده می آید، 
یکی از مشکالت حوزۀ ترجمه است. حرف »واو«، از حروف یک حرفی است، 
که دارای جایگاه ویژه  و متمایز از ســایر حروف می باشــد، زیرا انواع مختلفی 
را در بر دارد که بســیار شــبیه به یکدیگر هســتند، به طوری که گاه به دلیل 
این شــباهت از نظر نقش، اشتباه گرفته می شوند و هر یک از آن ها به جمله، 
معانی متفاوتی می بخشد. بنابراین، در این پژوهش، انواع »واو« در زبان عربی 
و اســتعماالت آن در قرآن کریم مورد بررســی قــرار گرفته و در ترجمه های 
فوالدوند، الهی قمشه ای و رضایی تطبیق داده شده است. نتایج حاصله نشان 
می دهد که: فوالدوند در برابریابی »واو« عطف، معیت و قســم درست عمل 
کرده  اســت. الهی قمشــه ای در برابریابی »واو« حالیه، ثمانیه و قسم صحیح 
عمل کرده  است. و رضایی در برابریابی»واو« استئنافیه، ثمانیه و قسم، عملکرد 
صحیحی داشته است. در حالت کلی در برابریابی انواع »واو« ترجمۀ فوالدوند 

از صحت بیشتری برخوردار است.
واژگان کلیــدی: قرآن کریــم، انواع »واو«، معادل فارســی، ترجمۀ  قرآن، 
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مقدمه 
قرآن کریم، کتاب آســمانی و تنها راهنمای مسلمانان در طول زندگی است. این کتاب 
ارزشمند به زبان عربی بر پیامبر اکرم  نازل شد و تاکنون نیز به همان شکل جاوید 
مانده اســت، و از آن جایی که همۀ زبان ها و نژاد  ها می توانند از معارف این کتاب بهره 
برند، باید به زبان خودشــان برگردانده شود، ولی از آن جایی که این کتاب معارف بسیار 
حساس و زندگی بخش جوامع را در بر دارد، باید به درستی و بدون لغزش ترجمه شود، 
برای این کار مترجم در قدم اول، باید زبان مبدأ و مقصد خود را به خوبی بشناسد و این 
دو از لحاظ ساختاری و معنایی مشابهت داشته باشند؛ تا کار مترجم بدون نقص و ایراد 
ارائــه گردد. یکی از اصولی که بــرای مترجم ضرورت دارد رعایت امانت و وفاداری در 
ترجمه اســت، به این صورت که زبان مبدأ را به همان صورت و محتوایی که هست به 
زبان مقصد برگرداند و هیچ کم و کاســت و زیادتی در آن نباشد؛ تا یک ترجمۀ  صحیح 

ارائه گردد.
از زمان نزول قرآن تاکنون، مترجمان و مفســران قرآن، در معادل یابی واژگان آن به 
زبان های گوناگون مشــکالتی داشته باشــند، هدف از این گونه پژوهش ها رفع چنین 
مشــکالت و نارسایی هاســت. لحاظ کردن تمام واژگان و نینداختن حتی یک حرف، 
جزء در مواردی خاص که قواعد عربی به طور عام و شــیوۀ بیانی و بالغی قرآن بطور 
خاص، اقتضا می کند. به گونه ای که ترجمه کردن یا نکردن حتی یک حرف مثل حرف 
»واو« در معنای کل آیه تأثیر خواهد داشت. بنابراین، هدف کلی در این تحقیق، تبیین 
انــواع »واو« در قرآن کریم و داللت هــای معنایی هر یک از عنوان آن و میزان لغزش 
در ترجمــۀ انواع »واو« در قرآن کریم با محوریــت ترجمه های آقایان فوالدوند، الهی 
قمشه ای و رضایی با تأکید بر قواعد عربی و فنون ترجمه و در نهایت ارائۀ ترجمۀ دقیق 
می باشــد. در خصوص علت و انگیزۀ انتخاب این سه ترجمه در بررسی برابریابی انواع 
حرف واو ، یادآور می شــود؛ اواًل؛ به خاطر محدودیت حجم مقاالت پژوهشی نمی توان 
همۀ ترجمه های فارســی را بررســی نمود. ثانیًا؛ این سه ترجمه از ویژگی های خاصی 
برخوردارند، به طوری که ترجمۀ اســتاد الهی قمشــه ای به خاطر پیشتازبودن، شهرت و 
توزیع بیشــتر میان مخاطبان عام و خاص و نوع ترجمه اش که حالت تفســیری دارد، 
انتخاب شــده اســت. و ترجمۀ آقای فوالدوند بخاطر این که در میان ترجمه های جمله 
به جملــه و وفادار به متن اصلی از جایگاه ممتازی برخورداراســت. اســتاد بهاء الدین 
خرمشــاهی در توصیف ترجمۀ فوالدوند می نویســد: »بدون اغراق ترجمۀ فوالدوند از 
بهترین ترجمه های موجود به زبان فارســی اســت. ترجمۀ فوالدوند ترجمه ای است به 
فارســی امروزین و بدون گرایش های خاص افراطی؛ یعنی نه فارسی گرایی مفرط دارد 
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نه عربــی گرایی مفرط. عالوه بر این، یکی از ویژگی های کم نظیر ترجمۀ حاضر ارائۀ 
یــک ترجمۀ آهنگین در ســوره های مکی انتهای قرآن اســت. و ترجمۀ دکتر رضائی 
اصفهانی به علت پیشتاز بودن در ترجمۀ گروهی است و یکی از مهم ترین ویژگی های 
این ترجمه، یکسان ســازی کلماتی است که در آیات مختلف تکرار شده اند. این مقاله 

در تالش برای پاسخ به این سؤاالت است: 
- چند نوع »واو« در قرآن کریم به کار رفته و برابرهای فارسی آن ها چیست؟

- ترجمه های فارسی قرآن در برابرسازی انواع واو با چه چالش هایی روبرو هستند و از 
ترجمه های منتخب کدام ترجمه در این خصوص موفق عمل کرده است؟

پیشینۀ موضوع
مرور متون مطالعاتی نشــان می دهد که در خصوص بررســی لغزش های معانی انواع 
»واو« در قرآن کریم با محوریت ترجمه های آقایان فوالدوند، رضایی و الهی قمشه ای 
پژوهشی انجام نشــده است، ولی پژوهش های مرتبطی در این راستا وجود دارد که در 

ذیل به چند مورد از آن ها اشاره می شود: 
1- اجدادی آرایی، فاطمه، جیگاره، مینا، آموزش تشخیص نقش و ترجمۀ حرف »واو« 

در متون عربی، بهار 1392، ش 45.
2- حاجی اسماعیلی، محمدرضا، قاســم نژاد، زهرا، بررسی دیدگاه نحویان و مفسران 

درباره »واو ثمانیة«، پاییز 1391، ش 3.
3- کاظمی نجف آبادی، سمیه، گنجی، نرگس، »مصاحبت« در معانی حروف جر عربی 

و حروف اضافه فارسی، بهار 1389، ش 3.
4- عبد الرحمن بن إســحاق البغدادی النهاوندی الزجاجی، أبو القاسم ، المحقق: علی 

توفیق الحمد.
»حروف المعانی والصفات«، مؤسسة الرسالة – بیروت الطبعة: األولى، 1984م.

1. حرف واو و انواع آن در زبان عربی و برگردان فارسی آن ها
»واو«، بیســت و هفتمین حرف عربی از حروف هجاء و مؤنث است. »واو«، از حروف 
قمری و در حســاب جمّل برابر با عدد 6 است. منسوب به آن واوی است. واو در کلمه 
یا حرف اصلی است؛ مانند: واو در وََقفَ، یا زائد است؛ مانند: واو در حَسُود، یا بدل است؛ 

ن است )جر، 1377: 2149(. مانند: واو در یُوّذّن که بدل از همزه یؤذِّ
»واو«، انواع و معانی مختلفی دارد که بسیار شبیه به یکدیگرند، طوری که گاه به دلیل 
این شباهت از نظر نقش اشتباه گرفته می شوند. بنابراین، ما انواع مختلف آن را با توجه 

به تأثیری که در مابعدشان می گذارند به شرح زیر دسته بندی می شود: 
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1-1. واو عطف
ایــن »واو«، فقط به منظور جمع کردن معطوف و معطوف علیه تحت یک حکم و یک 

اعراب واحد به کار می رود.
معنی »واو« عطف اشتراک و جمع میان معنای دو کلمۀ عطف شده می باشد. بطور کلی 
« و اگر  اگر دو متعاطف مفرد باشند، اسم بر اسم عطف می شود؛ مانند: »جاء الواِلُد و واِلهُدُ

ّاُب ف  رایس و انتَظَم الطُّ جمله باشــند، عطف جمله صورت می گیرد؛ مانند: »بدأ العاُم الدِّ
راســِة«)عباس، 1404: 557(. و یا در این آیه شریفه»إّنا َهدیناُه الَســبیَل إّما شاِكًا َو إّما  الدِّ

َكُفورًا« )انسان/3(.
این نوع »واو« در فارســی و عربی به یک صورت ترجمه می شــود؛ با این تفاوت که 
در فارســی، »واو« ربط نامیده می شود )ناظمیان، 1386: 269(. حرف عطف »واو« در 

فارسی به صورت )وَ، یا، و یا( ترجمه می شود.

1-2. واو حالیه 
تعریف حال: اســم یا عبارتی اســت که حالت فاعل یا مفعول و ... را در حین انجام کار 

بیان می کند .
ســاختار حال در زبان عربی دارای ســه شکل مختلف اســت : مفرد؛ مانند: »جاء عٌّ 
ضاحکًا«؛ جمله و شبه  جمله ؛ مانند: »نظرُت إىل العصفوِر ع الُغصِن«. جمله های حالیه 
ــمس: آمد در حالی که خورشــید  نیــز خود به دو نوع فعلیه؛ مانند: جاء و َقد طلعَت الشَّ
درخشیده بود. و اسمیه؛ مانند: جاء و الّشمُس طالعٌة: آمد در حالی که خورشید می درخشید. 
تقســیم می شوند و واو حالیه بر ســر این دو نوع ، و بیشــتر با جمله های اسمیه آورده 
می شــود. واوی که بر جملۀ اسمیه وارد می شــود »واو ابتداء« نیز نامیده می شود )جرّ، 

.)2150 :1377
هرگاه حال، جملۀ اسمیه باشد، به  وسیلۀ »واو«، »ضمیر« یا »واو و ضمیر«، به ذوالحال 
)به فاعل یا مفعولی که حالت، کیفیت و چگونگی آن توسط حال بیان می شود( ربط داده 

می شود. امّا ارتباط حال با ذوالحال به  وسیلۀ »واو«، در دو مورد واجب است: 
1. هر گاه جملۀ حالیه، خالی از ضمیری باشــد کــه آن را به ذوالحال ربط دهد؛ مانند: 

»َسَهرُت و الّناُس نائمون«.
2. هرگاه جملۀ حالیه، با ضمیری که به ذوالحال برمی گردد شــروع شــده باشد؛ مانند: 

طیُب و ُهَو واِقٌف« )شرتونی، 1391: 249( لخَ ُ ا »ُتَکملِّ
۳. اگر جملۀ حالیه، جمله ای فعلیه با فعل مضارع مقرون به »قد« باشد، در این حالت نیز 

آوردن واو حالیه واجب است؛ برای نمونه در آیه ی مبارک ﴿َوِإْذ َقاَل ُمویَس ِلَقْوِمِه َیا َقْوِم ِلَ 
ِدی اْلَقْوَم  ُ َل َیْ ْ َواللَّ ُ ُقُلومهَبُ ا َزاُغوا َأَزاَغ اللَّ ِ ِإَلْیُکْم َفَلمَّ ْعَلُموَن َأنِّ َرُسوُل اللَّ ُتْؤُذوَنِن َوَقد تَّ
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اْلَفاِسِقنَی﴾ )صف/5(، جمله  ی »و قد تعلمون إنّی رَسوُل اهللِ إلیکم« جمله ای حالیه برای 
ضمیر فاعلی »واو« در »ُتؤذوَنن« است. در این آیه جمله ی حالیه، جمله ای فعلیه است 
که با فعل مضارع مقرون به »قد« آغاز شــده و از این رو واو حالیه با آن همراه شــده 

است.
۴. اگر جملۀ حالیه، جمله ای فعلیه باشــد که دارای فعل ماضی اســت و در آن ضمیری 
وجود نداشــته باشد که به ذوالحال برگردد و نیز جملۀ حالیه پس از »ال« نیامده باشد؛ 

در این حالت، دو مورد وجود دارد: 
الف. اگر فعل ماضی مثبت باشد، آوردن »قد« نیز الزم است؛ مانند: »ساَفَر عٌّ و قد َطلَع 
الَفجُر: علی مســافرت کرد، در حالی که ســپیده دمیده بود«. در این عبارت، چون »طلع 
الفجر« جمله ای با فعل ماضی است و پس از »ال« قرار نگرفته است، آوردن واو حالیه 

الزم است و چون فعل ماضی )طلع( مثبت است، باید »قد« نیز بر آن وارد شود. 
ب. اما اگر فعل جملۀ حالیه، با داشــتن شــرایط باال، منفی باشد، تنها آوردن واو حالیه 
الزم است و نمی توان در آغاز آن »قد« آورد؛ برای نمونه در عبارت »ِجئُت و ما طلعَت 
مسُ: آمدم، در حالی که هنوز خورشید طلوع نکرده بود«، چون »طلع« با حرف نفی  الشَّ
»ما« منفی شده است، نمی توان در آغاز آن »قد« آورد و گفت: »ما قد طلعت الشمس«، 

ولی آوردن واو حالیه الزم است )الجوردی، 1385: 233(.
در زبان فارســی، قید حالت یا کیفیت، معادل ســاختاری »حال«، می باشد. که در زبان 
فارسی به شکل های ساده ، عبارت قیدی و جمله قیدی یا حالیه مشاهده می شود و همۀ 
آن ها سه ویژگی مهم جمله های حالیۀ عربی را دارند، که عبارتند از: وقوع فعل ، تقیّد و 
محدودیت زمانی و شمار )مفرد، مثنی و جمع ( و جنس )مذکر و مؤنّث (. برای قید حالت 
در زبان فارســی می توان از: »واو« حالیه، درحالی که، حال آن که، درصورتی که، باآن که، 

با وجودی که استفاده کرد.

1-3. واو استئناف )واو ابتداء( 
»واو«ی است که ما قبلش با ما بعدش در معنی یا در نوع و اعراب اختالف دارد، و ما بعدش 

اُس ِإن ُكنُتْ ِف َرْیٍب  ا النَّ َ مرفوع می باشــد که »واو ابتداء« نیز نامیده می شود؛ مانند: »َیا َأیُّ
 َ ُنَبنیِّ َقٍة لِّ لَّ َقٍة َوَغْرِ ُمخَ لَّ خَ ْضَغٍة مُّ ْطَفٍة ُثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثَّ ِمن مُّ ن ُتَراٍب ُثَّ ِمن نُّ ا َخَلْقَناُك مِّ َن اْلَبْعِث َفِإنَّ مِّ
ُكْ َوِمنُکم  ِرُجُکْ ِطْفًا ُثَّ ِلَتْبُلُغوا َأُشــدَّ ی ُثَّ ُنخْ َســمًّ ْرَحاِم َما نََشــاُء ِإىَل َأَجٍل مُّ َلُکْم َوُنِقرُّ ِف اْلَ
ْرَض  ــن ُیــَردُّ ِإىَل َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَکْیــَا َیْعمَلَ ِمن َبْعــِد ِعمْلٍ َشــْیًئا ۚ َوَتَری اْلَ ــَوفَّ َوِمنُکم مَّ ن ُیَ مَّ
« )حج/5(، چون »واو«  یجٍ ْت َوَرَبْت َوَأبَنَتْت ِمــن ُكلِّ َزْوٍج هَبِ َهاِمــَةً َفِإَذا َأنَزْلَنــا َعَلْیَها اْلَاَء اْهَتزَّ

حرف استئناف و ابتداست فعل بعدش )نُقِرُّ( مرفوع می باشد )جیگاره، 1392: 93(.
اســتئناف، در اصطالح نحو عبارت است از آغاز و شروع کردن کالم با جمله ای که یا 
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در ابتدای کالم واقع شده و یا در لفظ جدا و مستقل از کالم سابق است به کمک ادات 
مخصوص و »ادات استئناف« حروفی هستند که بر این معنا داللت داشته و عبارتند از 
»واو«، »فاء«، »حتی«، »بَْل« و »لکِن«. )»أو« و »ثمّ« نیز در مواردی از ادات استئناف 
به شــمار می آیند.( الزم به ذکر است جمله ای که بعد از این حروف ذکر می شود، جملۀ 

استئنافیه بوده و محلی از اعراب ندارد )ابن هشام، 1979: 2/ 17(.
معمواًل این نوع »واو« در زبان فارسی با لفظ »گرنه« در اول كالم می آید. 

مانند: »ز نیرنگ زالی بدین  سان درست و گرنه كه پایت همی گور جست« )فردوسی، 
)1029 /1 :1384

یا بدون لفظ »گرنه« مانند: »تا عاقبت  االمر دلیلش نماند، ذلیلش كردم. دســت تعدی 
دراز كردن و بیهوده گفتن آغاز و ســنت جاهالن اســت كه چون به  دلیل از خصم فرو 

مانند سلسلۀ خصومت بجنبانند.« )عمرانی، 1393: 13(.
در ترجمۀ »واو« اســتئناف معمواًل آن را به شکل »وَ« ترجمه نمی کنند و زمانی که در 

صدر کالم یا آیۀ قرآنی بیاید آن را ترجمه نمی کنند.
از معنای لغوی آن برداشت می شود که این نوع »واو« در ترجمه جایگاهی ندارد؛ یعنی 

ترجمه نمی شود. چون، آغاز جملۀ فارسی هیچ گاه با حرف همراه نیست.

1-4. واو معیّت )واو مصاحبت و همراهی(
واوی اســت که به معنای »مع« باشد و اسم بعد از خود را منصوب می کند، زیرا نقش 

لجبَل: با كوه راه  مفعــول معه دارد و به آن واو مفعول معه نیز می گویند؛ مانند: »ســرُت و ا
 ُ َّا َیْعمَلِ اللَّ َة َوَل نَّ ْلجَ رفت« )جرّ، 1377: 2150(. و یا در این آیۀ شــریفه»َأْم َحِســْبُتْ َأن َتْدُخُلوا ا

اِبِریَن « )آل عمران/142(  ِذیَن َجاَهُدوا ِمنُکْم َوَیْعمَلَ الصَّ الَّ
بــه »واو« معیت، »واو« همراهی نیز می گویند؛ مانند: »گفتم من و طالع نگونســارم« 
)گفتم »مســعود سعد سلمان خودش را می گوید«، من همراه با بخت و اقبال نگونسارم 
»وارونه ام«( همان طور که مالحظه می شود این نوع »واو« در فارسی »همراه با«، معنا 
می شود. حروف و کلماتی نظیری )»واو« معیت، با، همراه با، همراهِ و...( در زبان فارسی 

برای معیت استعمال می شوند.

1-5. واو قسم 
« و »و   این واو از حروف جر به شمار می آید و به اسم ظاهر اختصاص دارد؛ مثل: »و الّلِ
القرآِن«.پــس نمی توان گفت: »و هو« یا »و هذا« یا »و تلــك«. این واو به عامل محذوفی 
ْلَحِکمِی« )یس/2( » سوگند  ]= اُقســم[ متعلق است )شرتونی، 1391: 371(: »َواْلُقْرآِن ا
به قرآن حكیم «. در این مورد، اگر واو دیگری پس از آن آورده شود برای عطف است: 
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وِن« )تین/1(: »ســوگند به انجیر و زیتون«؛ پس، واو دوم، واو عطف است  ْیُ نِی َوالزَّ »َوالتِّ
نه قسم )ابن هشام، 1979: 473(.

 در زبان فارســی معادلی تحت عنوان »واو قســم« وجود ندارد و فارسی زبانان موقع 
سوگند یاد کردن از جملۀ )به خدا قسم، به قرآن قسم، قسم به امامان و معصومین، قسم 
به پیر به پیغمبر و...( که در هر کدام از آن ها واژۀ »قســم« بکار رفته، استفاده می کنند. 
این نوع »واو« که در زبان عرب بکار رفته در بیشــتر موارد »قسم به...« معنی می شود 

)ناظمیان، 1386: 50(.

1-6. واو ثمانیه 
»واو« ی اســت که اغلب بر معدود هشتم وارد می شود؛ تا آن را بر ما قبلش عطف کند، 
و ایــن واو، مانند واو عطف، عمل می کند و اعراب قبل و بعد واو، مانند هم می باشــد 

)همان: 94(.
شواهد ارائه شده از واو ثمانیه در قرآن کریم نشان می دهد که واو ثمانیه یا قبل از لفظ 

ا  َســٌة َساِدُســُهْم َكْلُبُهْم َرْجً اِبُعُهْم َكْلُبُهْم َوَیُقوُلوَن َخْ ثمانیه قرار گرفته؛ مانند: »َســَیُقوُلوَن َثَاَثٌة رَّ
اِر ِفمهِیْ ِإلَّ  ــا َیْعَلُمُهْم ِإلَّ َقِلیٌل َفَا ُتَ ِتِ مَّ بِّ َأْعمَلُ ِبِعدَّ ْ َكْلُبُهْم ۚ ُقل رَّ ِباْلَغْیِب َوَیُقوُلوَن َســْبَعٌة َوَثاِمُنُ
ْ َأَحًدا« )کهف/22( و یا با شــمارش هشت مورد، قبل از  ْنُ ِمَراًء َظاِهًرا َوَل تَْســَتْفِت ِفمهِی مِّ

نُکنَّ  ا مِّ ِدَلُه َأْزَواًجا َخْرً َقُکــنَّ َأن ُیْ ُه ِإن َطلَّ مورد هشتم اضافه گردیده؛ مانند: »َعىَس َربُّ
َباٍت َوَأْبَکاًرا« )تحریم/5( )درویش،  ْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َســاِئَحاٍت َثیِّ ُمْســِلَماٍت مُّ
1415: 10/ 134( و یا این که قبل از اســمی قرار گرفته که مسمای آن معدود به عدد 

ٰ ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت 
ِة ُزَمًرا ۖ َحتَّ نَّ ْلجَ ْ ِإىَل ا ُ َقْوا َرمهبَّ ِذیَن اتَّ ثمانیه بوده اســت؛ مانند: » َوِســیَق الَّ

ْم َخَزَنُتَها َســَاٌم َعَلْیُکْم ِطْبُتْ َفاْدُخُلوَها َخاِلِدیــَن « )زمر/73( . بنابراین، برخی  ــا َوَقاَل َلُ اهُبَ َأْبَ
از ادباء و نحویان از این سه مورد به واو ثمانیه یاد کرده اند. در حالی که نتیجۀ تحقیق و 
بررسی کتب نحوی، تفسیری و تاریخی دربارۀ واو ثمانیه در ادبیات عرب، حاکی از آن 
است که واو ثمانیه قولی است ضعیف که از جانب برخی ادبا و نحویان چون ابن خالویه 

و حریری نقل گردیده است.
در زبان فارسی این نوع »واو« استعمال نشده است، همان طوری که در زبان عربی نیز 

وجود چنین »واو« ی مورد اختالف است.

1-7. واو ربّ 
واو »ربّ«؛ یعنى واوى كه بعد از آن »ربّ« قرار داشته و هم  اكنون حذف شده است و 
مجرور آن باقى مى باشد و از حروف جرّ است؛ مانند شعر امرى القیس در بیان استقامت 

خود در هنگام هجوم سختى ها: 
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»أل رّب خصم فیك ألوی رددته 
 صنیح ع تعذاله غر مؤتلی 

و لیل كموج البحر أرخی سدوله 
ّع بأناع الموم لیبتلی« )صفایی، 1387: 3/ 396(.که در اصل و ربّ لیٍل بوده است.

صحیح این اســت که واو عوض از ربّ حرف عطف به شــمار می آید و کلمۀ بعد از آن 
مجرور به ربّ محذوف می باشد) ابن هشام، 1979: 437(.

در زبان فارسی معادلی به  عنوان »واو رُبّ« یافت نشد. این نوع »واو« در فارسی بیشتر 
»چه بسا، چه بسا که« معنا می شود) ناظمیان، 1386: 50(.

1-8. واو زائده
»واو«ی اســت که داخل شدن یا نشدنش بر جمله تأثیری نمی گذارد. ابن  هشام دربارۀ 

ِة ُزَمًرا َحتَّ ِإَذا  نَّ ْلجَ ْ ِإىَل ا ُ َقْوا َرمهبَّ ِذیَن اتَّ واو زائده به این آیه اشــاره کرده اســت: »َوِســیَق الَّ
ْم َخَزَنُتَها َســَاٌم َعَلْیُکْم ِطْبــُتْ َفاْدُخُلوَها َخاِلِدیَن« )زمر/73( و  ا َوَقاَل َلُ اهُبَ َجاُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَ
گفته اســت که »به دلیل وجود آیۀ دیگر در قرآن کریم با همین الفاظ، واو زائده است: 

ْم َخَزَنُتَها َأَلْ َیْأِتُکْم  ا َوَقاَل َلُ اهُبَ َ ُزَمًرا َحتَّ ِإَذا َجاُءوَها ُفِتَحْت َأْبَ ِذیَن َكَفُروا ِإىَل َجَهمنَّ »َوِســیَق الَّ
ِمــُکْ َهَذا َقاُلــوا َبَلی َوَلِکْن  ــُکْ َوُینِذُروَنُکْم ِلَقاَء َیْ ُلــوَن َعَلْیُکْم آَیــاِت َربِّ نُکْم َیْ ُرُســٌل مِّ

ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَ اْلَکاِفِریَن « )زمر/71( )جیگاره، 1392: 94(. َحقَّ
1-9. واو لصوق

واو داخل بر جملۀ موصوف برای تأکید اتصال آن جمله به موصوف خود و بیان این که 
اتّصاف آن به صفت خود امری ثابت است )عباس، 1404: 245(. این »واو« حرف زائد 

مبنی بر فتح می باشــد که محلی از اعراب ندارد؛ مانند این بیت: »فیــا للناِس كیَف غلبت 
نفــىس ع شٍء و ُیکِرُهــُه َضمــری«: »واو« حرف زائــد مبنی بر فتح محلی از اعراب 

ندارد و صفت را بر موصوفش متصل می کند و تأثیری بر ما بعدش ندارد.
و جملۀ فعلیۀ )یکرههُ ضمیری( محال مجرور و صفت )شیء( می باشد، در این جا »واو« 

لصوق بر جملۀ فعلیه داخل شده است.
ٌه  و گاهی این »واو« بر جملۀ اســمیه داخل می شود؛ مانند: »ُكِتَب َعَلْیُکُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْ
 ُ ُکْم َواللَّ وا َشــْیًئا َوُهَو َشــرٌّ لَّ بُّ ُکْم َوَعىَس َأن ُتحِ ُکْم َوَعىَس َأن َتْکَرُهوا َشــْیًئا َوُهَو َخْرٌ لَّ لَّ
َیْعــمَلُ َوَأنــُتْ َل َتْعَلُموَن « )بقره/216( جملۀ اســمیه )هوَ َخیــرٌ لَُکم( محال منصوب، صفت 
)شیئًا( می باشد. در این جا »واو لصوق« بر جملۀ اسمیه داخل شده است )عکبری، بی تا: 

1/ 55(. البته اغلب مفسرین، این واو را حالیه گرفته اند.
در زبان فارســی معادلی برای »واو لصوق« یافت نشد. با بررسی بعضی آیات مشخص 
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می شود که »واو« لصوق بین موصوف و صفت قرار می گیرد و مثل صفت، ولی با کمی 
تأکید معنا می شود.

2. بررسی برابریابی انواع »واو« در ترجمه های آقایان فوالدوند، رضایی 
و الهی قمشه ای

2-1. »واو« عطف
َرَة  ــجَ َة َوُكَا ِمْنَها َرَغًدا َحْیُث ِشــْئُتَ َوَل َتْقَرَبا َهِذِه الشَّ نَّ ْلجَ 1- »َوُقْلَنا َیا آَدُم اْســُكْن َأنَت َوَزْوُجَك ا

نَی« )بقره/35(. اِلِ َفَتُکوَنا ِمَن الظَّ
فوالدوند: و گفتیم: »اى آدم، خود و همســرت در این باغ ســكونت گیر ]ید[؛ و از هر 
كجاى آن خواهید فراوان بخورید؛ و ]لى [ به این درخت نزدیك نشوید، كه از ستمكاران 

خواهید بود.«
الهی قمشــه ای: و گفتیم: اى آدم تو با جفت خود در بهشــت جاى گزین و در آنجا از 
هر نعمت كه بخواهید فراوان برخوردار شــوید، ولى به این درخت نزدیك نشوید كه از 

ستمكاران خواهید بود.
رضایی: و گفتیم: »اى آدم! تو و همسرت در باغ آرام گیرید؛ و از )نعمت هاى( آن، از هر 
جا خواستید، فراوان و گوارا بخورید؛ و ]لى [ نزدیك این درخت نشوید؛ كه از ستمكاران 

خواهید شد.« 

نقد و بررسی
ــَة«، »ُكا ِمنها«، و  نَّ لجَ نحویــون، تمام »واو« های این آیــه )»واو« وارد بر»ُقلنــا«، »َزوُجــَك ا

»لَتقَربا«( را "واو" عاطفه گرفته اند )کرباسی، 1: 51/1422؛ دعاس، 1: 22/1425(.
در مبحث »واو« معیت گفته شد که هرگاه »واو«، به  دنبال ضمیر متصلی باشد که آن 
ضمیر متصل، به  واسطۀ ضمیر منفصل، تأکید نشده باشد؛ مانند: »ساَفرُت و أخاَک« آنگاه 
واو، واو معیت است، ولی در جملۀ »ساَفرُت أنا و أخاَک« واو، واو عاطفه است، چون ضمیر 

متصل به واسطۀ ضمیر منفصل، هم تراز خودش تأکید شده است.
این آیه نیز مطلب فوق را تأیید می کند، این قســمت از آیه که می گوید: »ُأســُكن َأنَت َو 
َزوُجَك« چون ضمیر منفصل »أَنَت« بعد از ضمیر متصل هم تراز خودش آمده »واو« را 
از معیت بودن خارج کرده اســت و به "واو" عطف تبدیل شده، ولی چنان چه اگر جمله 
این گونــه بود » أســكن َو َزوَجــَك« آن گاه »واو«، »واو« معیت و »َزوجَکَ« مفعول معه و 
منصوب می شد.ترجمۀ فوالدوند و رضایی در برابریابی هر چهار »واو« داخل در آیه به 
درستی عمل کرده و آن ها را عطف گرفته اند. الهی قمشه ای در برابریابی »واو« وارد بر 
»أسُكن َأنَت َو َزوُجَك«، مانند »واو« معیت عمل کرده و آن را »با« ترجمه نموده است، 
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ولی در برابریابی بقیۀ »واو«  ها درست عمل کرده است.
اِبَقاِت َسْبًقا« ) نازعات/2و3( اِبَحاِت َسْبًحا * َفالسَّ 2- »َوالسَّ

فوالدوند: و به فرشــتگانى كه جان ]مؤمنان [ را به آرامى گیرند، )2( و به فرشتگانى كه 
]در دریاى بى مانند[ شناكنان شناورند)3(

الهی قمشه ای: قسم به فرشتگانى كه )جان اهل ایمان را( به آسایش و نشاط ببرند. )2( 
و قسم به فرشتگانى كه با كمال سرعت )فرمان حق را( انجام دهند. )3(
رضایی: سوگند به بازستانان نرم گیر! )2( سوگند به شناوران تندرو! )3(

نقد و بررسی
»واو«  های وارد بر اول آیه، عاطفه هســتند، به طوری که عبارات »الّناِشــطاِت نَشــطًا« و 
»الّساِبحاِت َسبحًا« معطوف به عبارت »الّناِزعاِت َغرقًا« است، ولی باید متذکر شد که »واو« 
وارد در آیۀ اول از نوع »واو« قســم می باشد )کرباسی، 1422: 8/ 515؛ شیخلی، 10: 
1427/ 484(. بنابراین، باید مترجم در ترجمۀ خود به تفاوت "واو" های ســه آیه توجه 
کافی را داشته باشد و آیات 2 و 3 را مانند آیۀ اول )سوگند به/ قسم به( معنا نکند، چون 

آن دو »واو« عاطفه هستند و باید درست، معادل یابی شوند.
»واو« قسم بر اســم ظاهر وارد می شود و متعلق به محذوف )ُأقسِمُ( می باشد و معادل 

آن )سوگند به/ قسم به( می باشد.
ترجمۀ فوالدوند در برابریابی »واو« های عاطفه در آیات 2 و 3 درست عمل کرده است. 
بنابراین، ترجمۀ ایشان را در این مورد می توان ترجمۀ مناسبی در نظر گرفت، ولی الهی 
قمشــه ای و رضایی »واو« های داخل در آیات 2 و 3 را همانند »واو« آیۀ اول، قسم در 

نظر گرفته اند و "واو" را، قسم معادل کرده اند، که به دقت برابرسازی نشده است.

2-2. "واو" حالیه 
ْكرَمُ﴾ )علق/3( 1_ ﴿اْقرَْأ وَرَبُّكَ اأْلَ

فوالدوند: بخوان، و پروردگار تو كریمترین ]كریمان [ است .
الهی قمشه ای: بخوان و )بدان كه( پروردگار تو كریم ترین كریمان عالم است .

رضایی: بخوان در حالى كه پروردگارت ارجمندتر است .

نقد و بررسی 
َك الَكم« یک جملۀ اسمیه که  »واو« وارد بر »رَبُّکَ األکرَم« حالیه اســت و جملۀ »َربُّ
در محل نصب جملۀ حالیه است قرار دارد)درویش، 10: 1415/ 538(، البته تعدادی از 
مفســرین این»واو« را استئنافیه دانسته اند )ابن عاشور، بی تا: 30: 387؛ صافی، 1418: 

.)387 /30
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با فرض ایــن »واو« به عنوان واو حالیه، ترجمه فوالدونــد در برابر یابی »واو« حالیۀ 
داخل در آیه به درســتی عمل نکــرده و آن را »واو« عطف گرفته و )وَ( ترجمه نموده 
است. الهی قمشه ای نیز مانند فوالدوند در برابریابی آن، مانند »واو« عاطفه عمل کرده 
که ترجمۀ مناســبی برای این آیه نمی توان در نظر گرفت. رضایی در برابریابی »واو« 
حالیه به درستی عمل کرده و آن را )در حالی که( معنا کرده است. بنابراین، مناسب ترین 
ترجمه برای این آیه محســوب می شــود. اما اگر این »واو« را استئنافیه باشد، هیچ از 
ترجمه ها نتوانســته اند برابرسازی درستی برای آن بیارند، چرا که همان طورکه قبال هم 
اشــاره شد در معادل سازی »واو« استئنافیه، اغلب هیچ حرفی ذکر نمی شود و یا با واژه 

»گرنه« برابرسازی می شود.
اَكَة َوُهْ  ــَاَة َوُیــْؤُتَن الــزَّ ِذیــَن ُیِقیُمــوَن الصَّ ِذیــَن آَمُنــوا الَّ ُ َوَرُســوُلُه َوالَّ ُکــُم اللَّ ــا َوِلیُّ َ 2_ ﴿ِإنَّ

َراِكُعوَن ﴾ )مائده/55(.
ترجمه ی فوالدوند: ولىّ شــما، تنها خدا و پیامبر اوســت و كسانى كه ایمان آورده اند: 

همان كسانى كه نماز برپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند.
ترجمه ی الهی قمشــه ای: ولىّ امر و یاور شما تنها خدا و رسول و مؤمنانى خواهند بود 
كه نماز به پا داشته و به فقرا درحال ركوع زكات مى دهند )به اتفاق مفسّران مراد على 

علیه السّالم است(.
ترجمه ی رضایی: سرپرست شما، تنها خدا و فرستاده او و كسانى كه ایمان آورده اند؛ مى باشند 

)همان( كسانى كه نماز را بر پا مى دارند، و در حالى كه آنان در ركوعند، زكات مى دهند. 
نقد و بررسی

اعراب قرآن های کرباســی، شــیخلی و علوان نظر به این دارند که »واو« های وارد بر 
اكَة« از نوع عاطفه و »واو« وارد بر »ُه راِكعون« از  ذیــَن ءاَمنــوا« و »ُیــؤتَن الــزَّ »َرســوُلُه«، »الَّ

نوع حالیه است.
اکثر مفســرین شــیعه نیز جملۀ »َو ُه راِكعون« را جملۀ حالیه دانســته و برخی از آن ها 
می گویند که با فعل »یُؤتونَ« مرتبط اســت و برخی دیگــر نیز معتقدند با هر دو فعل 
»یُؤتونَ« و »یُقیمونَ« ارتباط دارد. همچنین در تفاسیر به روایتی اشاره شده که مصداق 
این آیه، حضرت علی)علیه الســلالم( که در رکوع نماز، انگشتر خود را به سائل دادند (

طبرسی، 1372، 326/3؛ مکارم شیرازی، 1374، 4/ 423(.
اكة« آمده است. بنابراین، حالیه خواهد بود  چون جملۀ »ُه راِكعون« بعد از اســم معرفۀ »الزَّ

و »واو« وارد بر آن، »واو« حالیه می شود.
معادل فارســی »واو« حالیــه )در حالی که، حــال آن که، در صورتی کــه، با آن که، با 

وجودی که( می باشد.
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هر ســه مترجم در برابریابی هر چهار »واو« موجود در آیه به درســتی عمل کرده اند و 
»واو« وارد بر »هُم راکِعون« را »در حالی که« ترجمه نموده اند که صحیح می باشد.

ولی ترجمۀ رضایی از کیفیت بهتری نســبت به دو ترجمۀ دیگر برخوردار اســت، چون 
جملۀ اسمیۀ »هُم راکِعون« را کامال دقیق، معادل یابی کرده است.

3-2. "واو" استئناف
َنُکْم  ْ ی َفاْكُتُبوُه َوْلَیْکُتــب بَّ َســمًّ ِذیَن آَمُنــوا ِإَذا َتَداَینــُت ِبَدْیــٍن ِإىَل َأَجٍل مُّ ا الَّ َ 1_ ﴿َیــا َأیُّ
ْلَحقُّ  ــِذی َعَلْیِه ا ُ َفْلَیْکُتْب َوْلُیْمِلِل الَّ َمــُه اللَّ اَكِتٌب ِباْلَعــْدِل َوَل َیْأَب اَكِتٌب َأن َیْکُتــَب َكَما َعلَّ
ْلَحقُّ َســِفیًها َأْو َضِعیًفا َأْو َل َیْســَتِطیُع َأن  ِذی َعَلْیِه ا ْس ِمْنُه َشــْیًئا َفــِإن اَكَن الَّ ُه َوَل َیْبخَ َ َربَّ ــِق اللَّ َوْلَیتَّ
ْ َیُکوَنــا َرُجَلنْیِ  َجاِلُکْم َفــِإن لَّ ــُه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشــِهُدوا َشــِهیَدْیِن ِمــن رِّ ــلَّ ُهــَو َفْلُیْمِلْل َوِلیُّ مُیِ
ْخَری َوَل  ــا اْلُ َ ِإْحَداُهَ ا َفُتَذكِّ ــَهَداِء َأن َتِضــلَّ ِإْحَداُهَ ــن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ َفَرُجــٌل َواْمَرَأَتاِن ِمَّ
ــَهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَل تَْسَأُموا َأن َتْکُتُبوُه َصِغًرا َأْو َكِبًرا ِإىَل َأَجِلِه َذِلُکْم َأْقَسُط ِعنَد  َیْأَب الشُّ
َنُکْم َفَلْیَس  ــا َبْ ــاَرًة َحاِضَرًة ُتِدیُروَنَ ــَهاَدِة َوَأْدَن َألَّ َتْرَتــاُبا ِإلَّ َأن َتُکوَن ِتجَ ِ َوَأْقَوُم ِلشَّ اللَّ
ُه  ارَّ اَكِتٌب َوَل َشــِهیٌد َوِإن َتْفَعُلوا َفِإنَّ َعَلْیُکْم ُجَنــاٌح َألَّ َتْکُتُبوَها َوَأْشــِهُدوا ِإَذا َتَباَیْعُتْ َوَل ُیَ

ٍء َعِلمٌی﴾ )بقره/282( ُ ِبُکلِّ َشْ ُ َواللَّ ُمُكُم اللَّ َ َوُیَعلِّ ُقوا اللَّ ُفُسوٌق ِبُکْ َواتَّ
ترجمه  فوالدوند: اى كسانى كه ایمان آورده اید، هر گاه به وامى تا سررسیدى معین، با 
یكدیگر معامله كردید، آن را بنویســید. و باید نویسنده اى ]صورت معامله را[ بر اساس 
عدالت، میان شما بنویسد. و هیچ نویسنده اى نباید از نوشتن خوددارى كند؛ همان گونه 
]و به شــكرانه آن [ كه خدا او را آموزش داده اســت. و كسى كه بدهكار است باید امال 
كند، و او ]نویســنده [ بنویســد. و از خدا كه پروردگار اوست پروا نماید، و از آن، چیزى 
نكاهد. پس اگر كسى كه حق بر ذمه اوست، سفیه یا ناتوان است، یا خود نمى تواند امال 
كند، پس ولىّ او باید با ]رعایت [ عدالت، امال نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت 
طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن، از میان گواهانى كه ]به عدالت آنان [ 
رضایت دارید ]گواه بگیرید[، تا ]اگر[ یكى از آن دو ]زن [ فراموش كرد، ]زنِ [ دیگر، وى 
را یادآورى كند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خوددارى ورزند. و از نوشتِن ]بدهى [ 
چه خرد باشــد یا بزرگ، ملول نشوید، تا سررسیدش ]فرا رسد[. این ]نوشتنِ [ شما، نزد 
خدا عادالنه تر، و براى شــهادت اســتوارتر، و براى اینكه دچار شك نشوید ]به احتیاط[ 
نزدیكتر است، مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را میان خود ]دست به دست [ 
برگزار مى كنید؛ در این صورت، بر شما گناهى نیست كه آن را ننویسید. و ]در هر حال [ 
هر گاه داد و ســتد كردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهى نباید زیان ببیند، و اگر 
چنین كنید، از نافرمانى شــما خواهد بود. و از خدا پروا كنید، و خدا ]بدین گونه [ به شما 

آموزش مى دهد، و خدا به هر چیزى داناست .
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ترجمه  الهی قمشــه ای: اى اهل ایمان، چون به قرض و نســیه معامله كنید تا زمانى 
معیّن، ســند و نوشته در میان باشــد، و بایست نویسنده درستكارى معامله میان شما را 
بنویسد، و نباید كاتب از نوشتن خوددارى كند، كه خدا به وى نوشتن آموخته پس باید 
بنویســد، و مدیون باید مطالب را امالء كند، و از خدا بترسد و از آنچه مقرّر شده چیزى 
نكاهد، و اگر مدیون سفیه یا ناتوان )صغیر( است و صالحیّت امال ندارد ولىّ او به عدل 
و درســتى امال كند و دو تن از مردان خود )از مسلمانان عادل( گواه آرید، و اگر دو مرد 
نیابیــد یك مرد و دو زن، از هر كه )به عدالــت( قبول دارید گواه گیرید تا اگر یك نفر 
از آن دو زن فرامــوش كند دیگرى به خاطرش آورد، و هر گاه شــهود را )به محكمه( 
بخوانند امتناع از رفتن نكنند، و در نوشتن آن تا تاریخ معیّن مسامحه نكنید چه معامله 
كوچك و چه بزرگ باشــد. این عادالنه تر اســت نزد خدا و محكمتر براى شــهادت و 
نزدیكتر به اینكه شــكّ و ریبى در معامله پیش نیاید )كه موجب نزاع شــود( مگر آنكه 
معامله نقد حاضر باشــد كه دست به دست میان شما برود، در این صورت باكى نیست 
كه ننویســید، و گواه گیرید هر گاه معامله كنید، و نبایســت به نویسنده و گواه ضررى 
رسد )و بى اجر مانند(، و اگر چنین كنید نافرمانى كرده اید. و از خدا بترسید و خداوند هم 

به شما تعلیم مصالح امور مى كند و خدا به همه چیز داناست.
ترجمه  رضایی: اى كســانى كه ایمان آورده اید، هنگامى كه )بخاطر وام یا داد و ســتد( 
بدهــى اى را تا ســرآمدِ معین به یكدیگر بدهكار شــدید، پس آن را بنویســید. و باید 
نویسنده اى بر اســاس عدالت، )سند را( در میانِ شما بنویسد. و هیچ نویسنده اى، نباید 
از نوشــتن خوددارى كند، همان گونه كه خدا آموزشش داده است، پس باید بنویسد. و 
كسى كه حقّ بر عهده اوست، باید دیكته كند؛ و از )عذاب( خدا كه پروردگار اوست خود 
را حفظ كند؛ و هیچ چیزى از آن )حقّ( را نكاهد. و اگر كســى كه حقّ بر عهده اوست، 
ســبك ســر یا )از نظر عقل( كم توان باشد، یا )بخاطر گنگ بودن، ( نمى تواند كه خود 
دیكته كند، پس باید سرپرستش )به جاى او، ( بر اساس عدالت، دیكته كند و دو شاهد 
از میان مردان )مســلمان( تان به گواهــى طلبید؛ و اگر دو مرد نبودند، پس یك مَرد و 
دو زن، از شــاهدانى كه مورد رضایت شما هستند، ]به گواهى بگیرید؛[ تا ]اگر[ یكى از 
آن دو ]زن [ فراموش كرد، پس یكى از آن دو، دیگرى را یاد آورى كند. و شــاهدان به 
هنگامى كه آن ها )براى گواهى( دعوت مى شــوند، نباید خوددارى نمایند. و از نوشتن 
)بدهِى خود(، تا سرآمدش ]چه [ كوچك یا بزرگ، ملول نشوید. این نزد خدا دادگرانه تر، 
و براى گواهى، استوارتر و به تردید نكردن، نزدیك تر است؛ مگر اینكه داد و ستد نقدى 
باشــد كه آن را در میان خود، ]دست به دســت [ مى گردانید. پس هیچ گناهى بر شما 
نیست كه آن ]داد و ستد نقدى [ را ننویسید. و ]لى [ هنگامى كه معامله )نقدى( مى كنید، 
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شــاهد بگیرید. و هیچ نویسنده و شاهدى، نباید زیان ببیند. و اگر ]چنین [ كنید، پس در 
حقیقت این از نافرمانى شماست. و ]خودتان را[ از ]عذاب [ خدا حفظ كنید. و خدا به شما 

آموزش مى دهد؛ و خدا به هر چیزى داناست.

نقد و بررسی
این آیه، طوالنی ترین آیۀ قرآن اســت که بیشترین تعداد »واو« را در بین آیات قرآنی 
داراســت. فائدۀ آوردن این آیه این اســت که پژوهش حاضر می خواهد »واو« عطف و 
استئناف را از هم تفکیک کند، چون تمام »واو« های موجود در این آیۀ شریفه یا »واو« 

عطف است یا »واو« استئناف.
به جزء دو مورد، تمام »واو« ها عاطفه اســت، و در یک مــورد، تردید دارند که عاطفه 
ُمُكُم الُل« و »وَ اهلٌل بُِکلِّ  است یا استئناف؟! که این دو مورد استئناف، عبارت اند از: »َو ُیَعلِّ

قوا  شــیٍء عَلیمٌ«، و یک مورد که بین اســتئناف و عطف جای تردید دارد، عبارت »و اتَّ
ُمُكُم الُل« بقیۀ »واو« ها،  الَل« است )کرباســی، 1422: 1/ 409( به جزء یک مورد »وَ ُیَعلِّ
عاطفه اســت و در یک مورد »َو الٌل ِبُکلِّ شٍء َعلمٌی« نظری نداده اند که عاطفه است یا 

استئنافیه؟!)دعاس، 1: 1425/ 121(
ُمُكُم الُل« داللت دارد و  نظر کرباسی و دعاس بر استئنافیه بودن »واو« وارد بر جملۀ » ُیَعلِّ

قوا  در مورد بقیۀ  »واو«های موجود در آیه بر اســتئناف بودن »واو« وارد بر عبارت  » و اتَّ
الَل« و عاطفه بودن بقیۀ »واو« ها تأکید دارند.

ُمُكم الُل« از نوع »واو«  قوا الَل« و »َو ُیَعلِّ ابن هشــام، معتقد اســت که »واو« وارد بر »و اتَّ
اســتئناف است. پس بقیۀ »واو« ها را »واو« عطف در نظر می گیرد )ابن هشام، 1979، 

.)270 :2
در ابتدای بحث اشــاره شد که این نوع »واو« در ترجمه جایگاهی ندارد، چون بر صدر 
یک جملۀ مستقل می آید و از آن جایی که شروع جمله با حرف همراه نمی شود. بنابراین، 

این نوع "واو" ترجمه نمی شود.
 ترجمۀ فوالدوند و رضایی تمام »واو« ها را در این آیۀ شــریفه »واو«، عطف گرفته و 
همه را »وَ« بدون در نظر گرفتن "واو" های استئناف در این آیه )وَ( ترجمه کرده است. 
ولی الهی قمشــه ای "واو" را در عباراتی چون »وَ ال یَبَخس« و »وَ إن تَفعَلوا« ترجمه 

نکرده اند و این نشان از این دارد که در این عبارات »واو«را استئناف گرفته اند.
ُكْ َوَجْهَرُكْ َوَیْعمَلُ َما َتْکِسُبوَن« )انعام/3( ْرِض ۖ َیْعمَلُ ِسرَّ َماَواِت َوِف اْلَ ُ ِف السَّ 2- »َوُهَو اللَّ

فوالدوند: اوســت كسى كه شما را از گِل آفرید. آن گاه مدّتى را ]براى شما عمر[ مقرّر 
داشــت. و اجَل حتمى نزد اوســت. با این همه، ]بعضى از[ شــما ]در قدرت او[ تردید 

مى كنید.
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الهی قمشــه ای: اوست خدایى كه شــما را از گِلى آفرید، پس فرمان اجل و مرگ را بر 
همه كس معین كرد، و اجلى كه معین و معلوم اســت به نزد اوســت، باز شما شك در 

آیات او مى كنید.
رضایی: او كســى است كه شما را از گِل آفرید؛ ســپس سرآمد )غیر حتمى براى عمر 
شما( مقرّر داشت؛ و سرآمد معیّن )و حتمى عمر شما( نزد اوست؛ سپس شما )در توحید 

و قدرت او( تردید مى كنید! 

نقد و بررسی 
تمام اعراب های قرآن به استئناف بودن »واو« وارد بر »أجٍَل مُسَمّیً« تأکید دارند. جزء 
اعراب قرآن علوان که به عاطفه بودن آن تأکید دارد )کرباسی، 1422: 400/2؛ دعاس، 

1425: 1/ 289؛ علوان، 1427: 574/1(.
با توجه به این که قبال گفته شد که »واو« استئنافیه در ترجمه فارسی جایگاهی ندارد و 
معنا نمی شــود. بنابراین، هیچ یک از سه مترجم فوق در برابریابی "واو" استئناف موفق 

عمل نکرده اند و ترجمۀ آن ها دارای لغزش است.

2-4. »واو« معیت
اِبِریــَن ﴾  ِذیــَن َجاَهــُدوا ِمنُکــْم َوَیْعــمَلَ الصَّ ُ الَّ ـا َیْعــمَلِ اللَّ َـّ ــَة َوَل نَّ ْلجَ ﴿َأْم َحِســْبُتْ َأن َتْدُخُلــوا ا  -1

)آل عمران/142(
فوالدوند: آیا پنداشتید كه داخل بهشت مى شوید، بى آنكه خداوند جهادگران و شكیبایان 

شما را معلوم بدارد؟
الهی قمشه ای: آیا گمان مى كنید به بهشت داخل خواهید شد. حال، آن كه هنوز خدا از 
شما آنان را كه )در راه دین( جهاد كرده و )در سختى ها( مقاومت كنند معلوم نگردانیده 

است؟
رضایی: آیا پنداشتید كه وارد بهشت خواهید شد، و حال آنكه كسانى از شما را كه جهاد 

كرده اند، معلوم نداشته، و شكیبایان را معلوم نساخته است.

نقد و بررسی
»واو« اول حالیــه و جملۀ بعد از »واو« جملۀ حالیه در محل نصب و »واو« دوم از نوع 
معیت بوده و فعل مضارع »یَعلَمَ« منصوب به »أن« مقدره اســت )شیخلی، 1427: 1/ 
319؛ دعاس، 1425: 1/ 163؛ کرباســی، 1422: 571/1(. پیشتر گفته شد که »واو« 
معیت به معنای )مــع و همراهی و مصاحبت( می آید و کلمه یا عبارتی که مفعول معه 
واقع می شــود با »واو« همراه است که به »واو« معیت شهرت دارد. این نوع »واو« در 

فارسی »همراه با، همراه، با« برابرسازی می شود.
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هیچ کدام از ترجمه های مذکور در برابریابی »واو« معیت به درســتی عمل نکرده اند و 
»واو« معیت را مانند »واو« عطف ترجمه نموده اند.

2-6. »واو« قسم
ْلَحِکمِی﴾ )یس/2( ﴿َواْلُقْرآِن ا

ترجمه ی فوالدوند: سوگند به قرآن حكمت آموز
ترجمه ی الهی قمشه ای: قسم به قرآن حكمت بیان 

ترجمه ی رضایی: سوگند به قرآن حكمت آمیز

نقد و بررسی
با بررسی اغلب تفســیرهای اعراب قرآن از جمله اعراب القرآن کرباسی، نحاس، شیخلی، 
علوان و دعاس نتیجه می شــود که »واو« وارد بر عبارت »القرآنِ« »واو« قســم است که 
متعلقش که می تواند »أُقسِمُ« باشد حذف شده است. کلمۀ »الحَکیِم« صفت برای »القرآنِ« 
هست که بنابر تبعیت از آن مجرور شده است. پیشتر هم ذکر شد که »واو« قسم یا »واو« جرّ 
بر اسم ظاهر وارد می شود و اعراب آن را مجرور می کند و به معنای )قسم به...، سوگند به...( 

می باشد. هر سه ترجمۀ فوق در برابریابی »واو« قسم به درستی عمل کرده اند.
در برابریابی »واو« قسم هر ســه مترجم )فوالدوند، الهی قمشه ای و رضایی( عملکرد 

صحیحی داشته اند و هیچ لغزشی در ترجمۀ آن ها یافت نشد. 

2-7. »واو« ثمانیة
اُهوَن  ــاِجُدوَن اْلِمُروَن ِباْلَْعُروِف َوالنَّ اِكُعوَن السَّ ــاِئُحوَن الرَّ ْلَحاِمُدوَن السَّ اِئُبوَن اْلَعاِبُدوَن ا ﴿التَّ

ِر اْلُْؤِمِننَی﴾ )توبه/112( ِ َوبَشِّ ْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَّ َعِن اْلُنَکِر َوا
فوالدوند: ]آن مؤمنان،[ همان توبه كنندگان، پرســتندگان، سپاســگزاران، روزه داران، 
ركوع كنندگان، سجده كنندگان، وادارندگان به كارهاى پسندیده، بازدارندگان از كارهاى 

ناپسند و پاسداران مقرّرات خدایند. و مؤمنان را بشارت ده. 
الهی قمشه ای: اینان همان از گناه پشــیمانان، خداپرستان، حمد و شكر نعمت گزاران، 
روزه داران، نماز با خضــوع گزاران، امر به معروف و نهى از منكر كنندگان، و نگهبانان 

حدود الهى اند، و مؤمنان را بشارت ده.
رضایی: )آن مؤمنان(، توبه كنندگان، پرســتش كنندگان، ستایش كنندگان، روزه داران، 
ركوع كنندگان، سجده كنندگان، فرمان دهندگان به ]كار[ پسندیده، و منع كنندگان از 

]كار[ ناپسند، و پاسداران مرزهاى خدایند؛ و مؤمنان را مژده ده!

نقد و بررسی
نحویونی چون کرباســی، دعاس، شیخلی و علوان »واو«  اول و دوم را عاطفه و »واو« 
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سوم را استئناف گرفته اند. پیشتر هم اشاره شد که در نحو بحثی با عنوان »واو« ثمانیة 
صحت ندارد، ابن هشــام نیز با وجود این که واو ثمانیه را در اقســام واو ذکر کرده، ولی 
در ادامه گفته اســت که برخی از ادبای ضعیف نحوی آن را پذیرفته اند و این نشــان از 
مخالفت وی از وجود واو ثمانیة است. و وقتی بر هشتمین کلمه از کلمات پیاپی »واو« 
وارد می شود، آن را حرف عطف دانسته است و برخی از مفسران نیز عقیده دارند که این 
»واو« ممکن است »واو« تأکید یا حال و یا عطف باشد. برخی از نحویان، بر این باورند 
که این »واو« بر معدود هشــتم وارد می شود و چون عدد هفت کامل است این »واو« 

بعد از آن قرار می گیرد تا تمام و کامل بودن عدد هفت را نشان دهد.
فوالدوند، »واو« وارد بر »الّناهوَن َعِن الُنَکر« را در ترجمه نادیده گرفته و ترجمه نکرده 
است، ولی »واو« دوم و سوم را عاطفه در نظر گرفته است و »واو« سوم را در استئنافیه 
بودن نادیده گرفته است. رضایی و الهی قمشه ای هر سه »واو« موجود در آیه را عاطفه 

ترجمه کرده اند.
در مــورد اصــل کاربرد واوهای لصوق، زائد و ربّ در قــرآن اختالف نظر وجود دارد و 
بیشتر مفسرین آن ها را بر انواع واوهای مذکور؛ مانند واو عاطفه حمل کرده اند. بنابراین، 
با توجه به زیاد شــدن حجم مقاله، در این مجال، به نقد و بررسی برابرسازی آن ها در 

ترجمه های فارسی قرآن کریم، پرداخت نشد.

نتیجه
حرف »واو« یکی از حروف پر کاربرد زبان عربی است که انواع و اقسامی دارد و گاه به 
دلیل انواع گوناگونش اشــتباه گرفته می شوند. این حرف در اصل به منظور جمع کردن 
معطوف و معطوف علیه تحت یک حکم و یک واحد به کار می رود، ولی نحویون آن ها 
را به 9 قسم تقسیم می  کنند که برخی از آن ها عامل )در مابعد خود اثر اعرابی و معنایی 
دارند( و برخی غیر عامل )هیچ اثر اعرابی و معنوی در ما بعد خود ندارند( هستند که این 
»واو« با انواع مختلفش کاربرد قرآنی هم دارد. تشــخیص نوع واو و برابرسازی دقیق 
در زبان مقصد از چالش های برگردان این حرف اســت که بیشتر مورد کم توجهی قرار 
گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ترجمه های فارسی قرآن در تشخیص 
و برابر یابی انواع »واو« اغلب دچار لغزش هســتند. بطوری که برای برابر نهادۀ »واو« 
استئنافیه )وَ( را که مختص »واو« عطف است به کار برده اند و در معادل یابی آن دچار 
لغزش شــده اند.یا انواع واوها را بجای یکدیگر معادل سازی کرده اندکه موجب نارسایی 

در انتقال دقیق مفاهیم وحیانی شده است.
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