
145-123صص ، 1400پاییز و زمستان ، 25شماره ، 11سال ، کتاب قیمدو فصلنامه   

Ketab-E-Ghayyem, year11, vol 25, Autumn & Winter 2021, p123-145 

 
//dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13642.2651: http: DOI 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 در قرآن « َلو»و « َود  »ساختار  یواکاو
 *قرآن یفارس یهادر ترجمه ترجمه آن یچگونگ یبررس و

 1یمحمدجعفر رسول
 2یمحقق نیحس

 دهیچک
 ترجمهبر  یسع، اندکردهدر دوره معاصر در آستانه قرآن ارائه  ،ژهیو هو ب ربازیکه قرآن پژوهان از د یاز خدمات مهم یکی

 ییهالغزش هاترجمه در، یبه قواعد ادب یتوّجهکم لیدل به گاه، هاتالش نیاست. به رغم همه ا یقرآن جهت فهم همگان اتیآ
-یادب هادل بنابراست.  -اندرفته کار به قرآن موضع دوازده درکه -« َلو»و « َود  »ترجمه ساختار ، از جمله .است دهیگرد داریپد

قول  بقط و است« َود  »فعل  یبرا بهمفعول  مصدر رفته و  لیبه تأو  اشصلهبوده و با  هیمصدر ، ساختار نیدر ا «لو»، یقرآن
. است« َلو» نهو « َود  »فعل  دهدیم یتمن یمعنا« َلو»و « َود  »ساختار فعل  در که چهآن یمعتبر عرب یهانامهاز لغت یار یبس

: چون یر یداشته و با تعاب یناصواب یابیمعادل« َود  » یبرا ایغالبا  هاترجمهکه  هداد نشان، قرآن مشهورترجمه  زدهیس یبررس
 ی  و حرف ربط« کاش»و « کاش یا»: چون یر یبا تعاب« لو»در ترجمه  ایو  اندرفتهبه خطا « خوش دارد»و « دوست دارد»
پنج  ییرضا؛ هیدوازده آ نیا ترجمه  . دراندکردهاشتباه « َلو»و  «َود  »همزمان در ترجمه هر دو واژه  ایو  اندداشتهلغزش ، «که»

هر کدام  نیز یاقمشهصفارزاده و ، حیدو بار ترجمه صح عادل حداد، حیترجمه صح نوبتچهار  مکارم، حیبار ترجمه صح
 . اندکردهارائه  حیترجمه صح، نوبت کی

  .«َلو»، «َود  »، مترجمان یهالغزش، قرآن ترجمه: یدیکل واژگان
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 rasulmohamadjafari@yahoo.com/ )نویسنده مسئول( دانشگاه شاهد اری.  استاد 1
 hosein.mohagheghi@chmail.ir/ ییدانشگاه عالمه طباطبا ثیرشته علوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو.  2
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 مقدمه -1 
آمده است. بر اساس  انیترجمه قرآن سخن به م تیو حّساس یکهن از دشوار پژوهیعرب عالمان   آثار در

، رگید یسو از آن ۀترجم یو دشوار تیحّساسو  کسوی ازقرآن  یعظمت و گستردگ، شواهد  موجود یبرخ
 آن بودن محال از و نکند اقدام قرآن هترجم به یکس یهجر چهارم ۀسد نخست ۀمین تا بود شده سبب
 معد( ق 276م. ) ینورید بهیقتابن، ق( 790م. ) یشاطب گزارش اساس بر، نمونه یبرا .ندیبگو سخن
 انتقال بلقا ریغ یبه معنا نیا ،البته، (107ص، 2ج، 1417، یشاطب) داشت باور را قرآن هترجم امکان
« ذکر» یژگیاز و دانانیعرب ریغ از یاریبس صورت نیا در رایز ،ستین گرید یهازبان به زبان نیا بودن
ند و هست بهرهیب قرآن قیعم فهم یبرا یکاف دانشمردم از  غالببدان جهت که ، دبر نخواهند یابهرهقرآن 

 هانپژوقرآن لذا .بود خواهد قرآن از روان و سیسل، حیصح یاترجمهشده در پرتو ارائه ادی یژگیتحقق و
 یهاترجمه در حال نیا با، اندداشته یاارزنده اقدامات و گماشته همت صوصخ نیا در ربازید از فرزانه

 ،قرآن( است هترجم ژهیامر ترجمه )به و یدشوار هالغزش نیعلت ا .اندداشته ییهالغزش شیبوخود کم
گاه، مهم نیا ۀالزمچراکه   احراز و است مقصد و مبدأ زبان دو به مربوط مسائل و قواعد از جانبههمه یآ

ت اس اریقرآن سخن بس ۀترجم تیظرافت و حّساس ۀدربار .طلبدیم یاریبس زمان و زحمت، یتیقابل نیچن
و   104ـ102صص، 1ج، 1425، معرفت: ک.نمونه ر ی)برااندو عالمان از ابعاد مختلف بدان پرداخته

  .(102ص، 9ج، 1432
 و مشکالت و پرداخت موضوع کی عنوان به ترجمه همطالع به که بود یکسان نینخست از جاحظ

 کرد مطرح را مترجم طیشرا زین و نقرآ همچون ینید متون جمله از مختلف متون ترجمه یهایدشوار
گاه یبرا)  ترجمه شدن داریپد یبرا پژوهانترجمه .(79ـ75صص، 1ج، 1384، جاحظ: ک.ر شتریب یآ

 ندهایراف نی. ادیارائه خواهد گرد اتیاز آ یترجمه موفق هاآنکه در بستر  اندداشته انیب ییهاندیفرا، قرآن
 اتیآ یفهم مراد واقع -3، متن مبدأ یو دستور ییآوا لیتحل -2، متن مبدأ یواژگان لیتحل -1: عبارتند از

در  یسازکسانی -6، تعادل در سبک جادیا -5، تعادل جادیو ا یدستور، یواژگان یابیبرابر -4، قرآن
 (. 185-182صص، 1393، ی)جواهر ترجمه ییو کنترل نها یابیارز، شیرایو -7، ترجمه
است و مترجمان « َلو»و « َود  »دوازده بار به کار رفته ساختار ، که در قرآن ییساختارهاجمله  از

خواه  هاآنکه  رسدیمقرآن به نظر  مشهورترجمه  زدهیس ی. با بررساندکردهاز آن ارائه  یمتفاوت یهاترجمه
، یواژگان یابیبرابرو خواه در  2مبدأ متن یدستور و ییآوا لیتحل خواه، 1متن مبدأ یواژگان لیدر تحل

                                                           
 (.182 و 161، ص1393، ی)جواهر هاستآن ییآوا و یبالغ، ینحو، یصرف شناخت و مبدأ متن واژگان لیتحل مراد. 1

 فیو نکات و ظرا ییبالغت موجود در ُبعد آوا و شود لیبه دقت تحل یو دستور ییالزم است متن از نظر آوا یشناسپس از واژه 2.
 (.184-183 ، صص)همان برابر انتخاب شود نیترکینزد یابیاستخراج گردد تا در برابر یو نحو یصرف
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و « َود  »واژه  یابیمعادل و لیتحل در ،گاه لغزش نیا. دانشده دچارلغزش  بهنوعا  1تعادل جادیا و یدستور
 . شودیم دهید« َلو»واژه  یابیو برابر یدستور لیدر تحل ،گاه

 مقاله در (ش1381)یعیشف: دیگرد افتی «َلو» با مرتبط پژوهش سه، آمده عمل به یهایبررس با
 یبررس به، ینحو بیترک نظر از «َلو» انواع انیب ضمن «دیمج قرآن در «َلو» از ترجمه چند به ینگاه»

 و یقائم .است پرداخته «َلو» انواع ترجمه در األسرار کشف و یطبر، یخرمشاه، فوالدوند ترجمه چهار
 قرآن در آن کاربرد و «َلو» حرف یبالغ ـ ینحو ساختار یبررس» عنوان با یامقاله در( ش1392)یقتال
 یبررس میکر قرآن در را آن یبالغ و ینحو یهاداللت و یمعان و «َلو» حرف مختلف یساختارها ،«میکر

 دهیکش ریتصو به «َلو» درباره میکر قرآن یبالغ یهاییبایز از یبخش قیطر نیا از تا اندکرده یبندطبقه و
 در یتمنّ  اسلوب یشناسیمعن بر یگذر» مقاله در( ش1393) زادهیمهد آبدانان و یجهرم کهندل .شود
 َهل، عل  ل، َت یل) یتمنّ  حروف در که یبالغ اغراض و پرداخته قرآن در یتمنّ  اسلوب یبررس به «میکر قرآن

 و ستا نداشته هاترجمه به نقادانه نگاه چندان سندهینو، اول مقاله در. اندکرده یبررس را رفته کار به( لو و
آن را  هترجم تیفیک و «َلو» و «َود  » اسلوب و است یبالغ مباحث بر پژوهش تمرکز زین یبعد مقاله دو در

 . اندقرار نداده قیمورد تحق
پژوهش  نیا لذا .است نپرداختهدر قرآن « َلو»و « َود  »ساختار  یبه بررس یقیتحق تاکنون رسدیم نظر به

 قرآن در «َلو» و «د  َو » ساختار لیتحل -1: است سؤال دو نیپاسخ به ا یدر پ یلیتحل -یفیبا روش توص
 است؟ چگونه قرآن یفارس یهاترجمه در «َلو» و «َود  » ساختار ترجمه -2 ؟است چگونه
 نآ، دهیگرد یبررس یادب معتبر کتب از یریگبهره با «َلو» اقسام ابتدا ،قیتحق یهاپرسش به پاسخ یبرا

 یچگونگ، یقرآن اتیآ و ینحو مسّلم قواعد از استفاده با و رفته سخن قرآن در هیمصدر «لو» از گاه
 ترجمه زدهیس)یقرآن یهاترجمه یبررس به ،سپس و است هقرار گرفت بحثمورد  قرآن در «َلو» نیا کاربست

 .است شده پرداخته هیمصدر «لو» و «َود  » از( مشهور

 « َلو»اقسام  -2
 :قسم دانسته استرا بر پنج « لو» هشام ابن

 دییتقب( ، شرطالف( : کندیم مطلب سه افاده که «ُتهُ م  َر ک  أَل  ین  اءَ َج  و  لَ »به کار رفته در مثال « َلو» -1
 .(267–255صص، 1ج، 1404، ابن هشام) امتناعج(  و یشرط به زمان ماض

 : مانند، کندینم مجزوم که مستقبل یبرا شرطحرف  -2
                                                           

 نوع به توجه اب مقصد زبان مناسب یها قالب به مبدأ یدستور یساختارها انتقال مبدأ متن یدستور و یواژگان یکالبدشکاف از پس . 1
 (.184 و 170، صص)همان است ترجمه
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َتَق  و  ـلَ  َو  ن د  ـع  نا بَ داُؤ ـَأص   یَتل  ت  س   ون  دُ  ن  م   َو   اـَمو  َسُب  َن نا م  یَرم   األرض  َسب 
تَصَدی َص  ل  َظ لَ  ة  کُ  و إن   یو  م    ُب َر ط  ـیَ و  َهش  ـیَ َلی یت  َصَدی لَ و  َص ـل    نُت ر 

: مانند، دیآیم «َود  یَ  -َود  »و غالبا بعد از فعل  کندینم منصوب یلو« أن»به منزله  یحرف مصدر -3
 َُن ف وا َلْو ُتْده  ُنوَن یَودُّ َحُدُهْم َلْو یَ  و( 9 /68: قلم) ْده 

َ
ریَودُّ أ  َود  یَ »: آن ریتقد که (96 /2: هبقر)  َعم 

عم أَحُدُهم  .است «َر یالت 
 .«ینثَ د  َح تُ فَ  ین  یت  أ  لو تَ »: مانند، یتمنّ  یمعنا در «َلو» -4
 .«را  یَخ  َب یص  تُ فَ  ناعنَد  ُل ز  ن  تَ  ولَ »: مانند، َعرض یمعنا در «َلو» -5

 به زین لیتقل یمعنا در «لو» که است کرده نقل یلخم هشام ابن چون یبرخ از هشام ابن است یگفتن
ُکم َو َلْو َعلی: هیمانند آ، است رفته کار ْنُفس 

َ
 ابن) ردیپذینم را معنا نیا یو اما ،(135 /4: نساء) أ

 (. 267ص، 1ج، 1404، هشام
 :است دانسته قسم چهار را «لو» یوطیس

َك ما َفَعُلوهُ : اتیمانند آ، هیامتناع هیشرط بُّ  َلَجَعْلناهُ َنشاءُ  َلْو  و( 112 /6: انعام) َو َلْو شاَء َر
 (.65 /56: واقعه) ُحطاما  

، دیآیمو مشتقات آن  «َود  یَ »قرار داد و معموال بعد از فعل « أن» شیبه جا توانیم که هیمصدر -2
تاب  َلْو یَود  َکث  : مانند ْهل  اْلک 

َ
ْن أ وَنُکْم یَ ر  م  َحُدُهْم َلْو یَ ، (109/ 2: بقره) ُردُّ

َ
ُر یُ َودُّ أ  /2: )بقره َعم 

96).  
ة  : قرار داد مانند «َت یلَ »آن  یبه جا توانیم که یحرف تمنّ  -3 ن  َلنا َکر 

َ
 (. 102 /26: شعراء) َفَلْو أ

ُکْم  َوَلْو َعلی مانند لیتقل حرف -4 ْنُفس 
َ
 (. 525ص، 1ج، 1421، یوطی)س (135 /4: نساء) أ

را تحت  یدر مغن« لو»دو قسم اول  -1: ابن هشام دارد یداشته سه تفاوت با مغن انیب یوطیس چهآن
« لو» یرا برا لیتقل یمعنا -3و  اوردهیعرض را ن یدر معنا« لو» -2، گنجانده است هیامتناع هیشرط« لو»

 .است افزوده
حرف  -3، یحرف تمنّ  -2، هیلیتقل هیُوصل -1: اندپنج معنا نوشته« لو» یمعاصر برا بانیاد یبرخ

 زین سندهینو نی(. ا586-584صص، 1428، عقوبی عی)بد یحرف مصدر -5، حرف عرض -4، امتناع
 هیامتناع« لو»را تحت  یدر مغن« لو»و دو قسم اول  ذکر کردهرا  لیتقل یمعنا« لو» یبرا یوطیچون س

 .آورده است« لو» یعرض را برا یمعنا ،از ابن هشام یرویو به پ یوطیاست و بر خالف س دهیمتذکر گرد
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 قرآن در هیمصدر  «لو» -3
است و غالبا پس از  یحرف مصدر اندکردهذکر « لو» یکه ادبا برا یاز اقسام یکیگذشت  کهچنان

ساختار به کار رفته است.  نیقرآن ا هیکه خواهد آمد در دوازده آ یلیتفص. به دیآیمو مشتقات آن « َود  »
َو  هیآ لیذ کهچنان؛ است هدانست یتمنّ  یمعنا در را «لو» نیا گرانید برخالف کشافالدر  یزمخشر

اس  َعلی ْحَرَص الن 
َ
َدن ُهْم أ ذیَح  َلَتج  َن ال  ْشَرُکوا یاٍة َو م 

َ
َحُدُهْم َلْو یَ َن أ

َ
ُر یُ َودُّ أ ْلَف َسَنٍة ... َعم 

َ
: بقره) أ

 یزمخشر ایگو(. 168ص، ج، 1417، ی)زمخشر باشدیم یتمنّ  یبه معنا هیدر آ« لو»: سدینویم( 96 /2
 وجود حرف نیا در یتمنّ  ینامع ،«َود  » از پس «لو» گانه دوازده استعماالت تمام در که بوده باور نیا بر

 در رمگاست  اوردهین، بیان کرده شیپ هیآ لیذ که چهآنبر خالف  یسخن، گرید هیآ ازدهی لیذ رایز ،دارد
وا َلْو َتْکُفُروَن َکما َکَفُروا َفَتُکوُنوَن َسواء  ... هیآ ریتفس « لو»بودن  یتمنّ  ری( ظاهرا غ89 /4: نساء) َودُّ

ُفُروَن » بر عطف «َفَتُکوُنوَن »: سدینویمداده و  حیرا ترج  م  کُ نُ و  کَ فَ  م  کُ َر ف  کُ  واد  َو »: است نیچن معنا و بوده «َتک 
 یمعنا یزمخشر که است مشخص. (547-546صص، 1ج، 1417، ی)زمخشر «…عا  ر  َش  م  هُ َع مَ 

ُفُروَن » که چرا؛ است گرفته نظر در «لو» یبرا را هیمصدر  .ستبه مصدر برده ا لیرا تأو« َفَتُکوُنوَن »و « َتک 
قرار  یجواب تمنّ « َتُکوُنوَن »اگر : داده و نوشته است« لو» یرا برا یتمنّ  یاحتمال معنا ،انیب نیپس از ا یو

 )همان(.  است زیجا زیگرفته و منصوب شود ن
مجرد آن با مشتقاتش  یمورد فعل ثالث 16؛ است رفته کار به قرآن در بار 29با مشتقات آن « َود  » فعل

 هیآ 16 یبررس با .است شده استعمال -«ما، أن  ، أن»و چهار بار قبل از حروف « َلو»دوازده بار قبل از  -
 یشرزمخ دگاهیبوده و د هیو مشتقاتش مصدر« َود  »در تمام استعماالت پس از « َلو»احتمال داد که  توانیم

 : باشدیم استوار لیادعا بر دو دل نیا؛ باشدیمچندان استوار ن
 هیمصدر« أن»الف( : انددانستهرا پنج حرف  یموصوالت حرف شانیهادر کتاب انینحو ل اول(یدل

ُت »: مانند، یخواه فعل ماض ،دیآیمکه قبل از فعل متصرف  ب  ن   َعج  : مانند، خواه فعل مضارع« د  یَز  امَ قَ َأن   م 
ُت » ب  ن  َأن   َعج  ُت »: مانند، و خواه فعل امر« د  یَز  ُقومَ یم  لَ  َأَشر  َأن   هیإ   ریقبل از فعل غ زین یاگرچه گاه، «ُقم  ب 

ْن  َو : مانند، دیآیممتصرف 
َ
ْنسان   َس یلَ  أ ْْل  ّل  ل  که بر سر اسم و « أن  »ب(  ؛(39 /53: نجم)َسعی ما إ 

ُت »: مانند، دیآیمخبر  ب  ن   َعج  م  یَأن  َز  م   قائ 
: مانند، دیآیمکه فقط قبل از فعل مضارع  «یکَ »ج( ؛ «دا 

ُت » ئ  کَ  ج  َم  ی  ل  ر 
َحُبَك اَل »: مانند، هیظرف هیمصدر که به دو صورت« ما»د( ؛ «دا  یَز ُتک  قا   َأص  َطل  َت ُمن   «َما ُدم 

ُت »: مانند، هیظرف ریغ هیمصدرو  ب  ا  َعج  م  َت م  مضارع و ، یو قبل از فعل ماض رودیبه کار م« دا  یَز  َضَرب 
ُت لَ »: مانند دیآیمو مضارع  یکه قبل از فعل ماض« َلو»هـ( ؛ دیآیم هیجمله اسم د  ُت »و « د  یَز  امَ قَ و َود  د  َود 

، یأستراباد: ک.ر یانواع حروف مصدر یبرا/ 140–138صص، 1ج، 1384، لی)ابن عق «د  یَز  ُقومُ ی ولَ 
 (. 442–440صص، 4ج، 1395
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گفته( استعمال شده است و  شی)از حروف پ« أن  ، ما، أن»بار با سه حرف  چهار« َود  »قرآن فعل  در
« أن  ، ما، أن»که سه حرف  رفتیپذ توانیمن و باشدیم« لو»بودن حرف  هیبر مصدر یانهیخود قر نیا

بار در قرآن به کار رفته  16 یبا مشتقات فعل« ودّ »گذشت  که طورآن. باشد هیمصدر ریغ «لو» و هیرمصد
یم لیچهار مورد به شرح ذ نیا لیتفص، است« ما، أن  ، أن»با حروف  نوبت 4و « َلو»با  نوبت 12؛ است
 : باشد
 :است رفته کار به قرآن در بار دو ساختار نیا: «أن» یمصدر  حرف با «َود  »( الف
1-  ا ذ   َودُّ یم 

َتب  َو َل المْشر ک  یال  ْهل  اْلک 
َ
ْن أ نَن یَن َکَفُروْا م 

َ
َل َعلَ نَ یُ  أ ْن َخ یَزّ  /2: بقره)... رٍ یُکم مِّ

َل یَأن »، دارند یادب شیگرا که یریتفاس. (105  اندنستهدا« َود  یَ »فعل  یبرا بهمفعول  را در محل نصب و « نَزّ
، 1ج، 1420، یاندلس انیابوح /99ص، 1ج، 1418، یضاویب /344ص، 1ج، 1372، ی)طبرس

ن» لیتأو، اساس نیا بر(. 545ص
َ
َل َعلَ نَ یُ  أ ْن َخ یَزّ  است.« ُکمیَعلَ  ر  یخ َل یتنز» «رٍ یُکم مِّ

2-  
َ
َحُدُکْم یَ أ

َ
ْن َودُّ أ

َ
ْن َنخ أ ة  م  ْعناٍب َتْجر یَتُکوَن َلُه َجن 

َ
ْنهاُر  یٍل َو أ

َ
َها اْْل ْن َتْحت  / 2: بقره)  .... م 

 /53ص، 3ج، 1418، ی)صاف است« َود  یَ »فعل  یبرا بهمفعول  در محل نصب و « َتُکوَن  َأن  »، (266
 (.412ص، 1ج، 1415، شیدرو
 ی: است شده استعمال قرآن در بار کی ساختار نیا: «ما» یمصدر با حرف « َود  ( »ب

َ
ذیُّ ا أ َن یَها ال 

ُکْم ل  ْن ُدون  طاَنة  م  ُذوا ب  خ 
ُلوَنُکْم َخبال  یَ آَمُنوا ل َتت 

ْ
واأ ْم  ما َودُّ ه  ْفواه 

َ
ْن أ ْم َقْد َبَدت  اْلَبْغضاُء م  تُّ   ...َعن 

م   ما» هیآ نیا در(. 118 /3: عمران)آل ت  وا »: آن ریو تقد« َود  یَ »فعل  یبرا بهمفعول  در محل نصب و  «َعن  َود 
، 4ج، 1412، یطبر /406ص، 1ج، 1417، یزمخشر /820ص، 2ج، 1372، ی)طبرس است« َعَنَتُکم

 (.86ص، تایب، یعکبر /40ص
ْذ : است شده استعمال قرآن در بار کی ساختار نیا: «أن  » یمصدر  حرف با «َود  »( ج ُه یَ َو إ  ُدُکُم الل  ع 

َفتَ  ائ 
ْحَدی الط  ن ها َلُکْم َو یإ 

َ
وَن ن  أ ن   َتَودُّ

َ
ْوَکة  َتُکوُن یَغ  أ ، هیآ نیا در (.7 /8: انفال( ...َلُکمَر ذات  الش 

َکة   ذات   َر یَغ  َأن  » عبارت و  ، ی)صاف باشدیم «وَن َتَود  »فعل  یبرا بهمفعول  محل نصب و  رد «َتُکوُن  الش 
 (. 532ص، 3ج، 1415، شیدرو /؛ 175ص، 9 ج، 1418
. باشندیم« َود  »فعل  یبرا بهمفعولخود  یهاصلهبا  هیحروف مصدر، هیهر چهار آ در: یبند جمع* 
 زین «لو» کهنیا بر است یانهیقر« ما، أن  ، أن»: هیحروف مصدر و« َود  »فعل  با ساختار هیچهار آ وجود
 یبرا بهمفعولرفته و  لیخود به تأو یهاصلهبا  حرف سه آنکه  طورهمان لذا، باشدیم هیمصدر حرف

 .بود خواهد نیچن زین اشصلهو « لو» ،باشندیم« َود  » یفعل متعد
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 سپ ،قرآن اتیاز آ یاست که در برخ نیا« َود  »پس از « لو»بودن  هیبر مصدر لیدل نیدوم ل دوم(یدل
ذ: مانند، و فعل مضارع به کار رفته است هیسبب فاء یتمنّ  «لو» از ة  یَو قاَل ال  ن  َلنا َکر 

َ
َبُعوا َلْو أ  َن ات 

َ
أ َفَنَتَبر 

ن   ُؤا م  ْنُهْم َکما َتَبر  ْو َتُقوَل ح: مانند و( 167 /2: بقره) ا...م 
َ
ن  لیأ

َ
ة   یَن َتَری اْلَعذاَب َلْو أ ُکوَن َکر 

َ
 َفأ

ن َن اْلُمْحس  منصوب به  هیسبب فاء و یتمنّ  «لو» از پس ارعفعل مض اتیآ نیدر ا، (58 /39: زمر) َن یم 
قرار داد  «َت یلَ »آن  یبه جا توانیمآن است که  یتمنّ « لو» ،در اتقان یوطیسبه گفته فتحه شده است. 

ن: مانند َن اْلُمْؤم  ة  َفَنُکوَن م  ن  َلنا َکر 
َ
 در فعل که است لیدل نیهم به و( 102 /26: شعراء) َن یَفَلْو أ

  .(528ص، 1ج، 1421، یوطی)س شودیم منصوب آن جواب
 افعال قرآن هیآ سه در دیبا ،باشد داشته یتمنّ  یمعنا «َود  » فعل از پس «لو» کهیصورت در ،حال
وا َلْو : اتیآ در ،نیبنابرا .شوند منصوب اندآمده «لو» و «َود  » یپ در و «فاء» با که یمضارع َتْکُفُروَن َودُّ

ذ  ، (89 /4: نساء) َکما َکَفُروا َفَتُکوُنوَن َسواء  
ُکْم یَود  ال  َعت  ْمت 

َ
ُکْم َو أ َحت  ْسل 

َ
َن َکَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن أ

ُن فَ ، (102 /4: نساء) ُکْم یُلوَن َعلَ یم  یفَ  وا َلْو ُتْده  ُنوَن یُ َودُّ  یتمنّ  یمعنا« لو» اگر( 9 /68: قلم) ْده 
ُنوَن یُ »و « ُلوَن یم  یَ »، «ُکوُنوَن تَ »افعال  دیبا ،داشت ه 

یحالدر؛ نددیگردیممنصوب به حذف نون اعراب « د 
 نصب و رفع احتمال دو به شارهضمن ا زیق( ن180) هیبویس نون حذف نشده است. هاآناز  کی چیدر ه که
 یبالغ عالمه(. 36ص، 3ج، 1375، هیبوی)س است داده حیترج نصب بر را رفع تحال، قلمه سور 9 یۀآ در
  (.109ص، 1ج، 1420 ،نجفی ی)بالغ است داشته رهنمون لیدل نیا هب خود ریتفس در

ُنوَن یُ »و « ُلوَن یم  یَ »، «َتُکوُنوَن »افعال ، شده ادیگانه سه اتیاست اشکال شود که در آ ممکن ه 
با « د 

 هیقرائت با ثبوت نون بوده مگر آ هاآندر همه : گفت دیدر پاسخ با .اندشدهقرائت  زیحذف نون اعراب ن
 َُن ف وا َلْو ُتْده  ُنوَن یَودُّ ُنوایفَ »مصاحف  یکه ادعا شده در برخ (9/ 68: قلم) ْده  ه 

 قرائت شده است« د 
 ندیگو زیقرائت ن نیدرباره ا، (798ص، 1422، یانصار و یأشمون /586ص، 4ج، 1417، ی)زمخشر

 توّهم نیا لیدل به فعللذا ، دهیُنطق گرد« أن»توّهم شده که با  ییکه بنا بر توّهم منصوب شده است گو
 (.همانجا، یانصارو  یأشمون) است منصوب

 هیمصدر  «لو» و «َود  » از یقرآن یهاترجمه ینقد و بررس -4
 اتیدر آ یساختار نیبوده و در دوازده موضع چن هیدر قرآن مصدر« َود  »پس از « لو» د کهیروشن گرد

 اب و دانسته -یزمخشر ریتأث تحت ظاهرا -یتمنّ  یمعنا در را «لو» قرآن یهاترجمهموجود است. غالب 
 «د  َو » فعل یبرا زین. اندکرده ترجمه« که» ی  حرف ربط یدر معنا ای «کاش» و «کاش یا»: چون یریتعاب

از  شیپ یرو نی. از ااندآورده« خوش دارد»و « آرزو دارد»، «دارد دوست»: چون یگوناگون یهامعادل
بحث  در لغت« َود  » یدرباره معنا یالزم است اندک، «لو»و « َود  »در ترجمه ساختار  هاترجمه یبررس
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ُود  » یمعنا نییدر تب راغب صورت داد. هاترجمهنسبت به  یترقیدق یتا بتوان بررس شود : سدینویم« ال 
 )راغب است آن داشتن آرزو و یزیچ داشتندوست  یبه معنا« ُود» ؛«کونه یتمنّ  و ءیالش محّبة»

 کار به حیصر مفعول با گاه هر «ودد» ماده معتقدند یجوهر و فارس ابن(. 860ص، 1412، یاصفهان
ُته»: ، ماننداست «محبت» یمعنا به ،رود د  ُتهُ َود  َبب  ُت » و «: َأح  د  هُ  الرجَل  َود  ا َأَود  تَ  إذا: ُودًّ َبب   اب گاه هر و «هُ َأح 

ُت »: است «یتمنّ » یمعنا به رود کار به هیمصدر حروف از یکی با یعنی حیصر ریغ مفعول د  َك َذا أن   َود 
ذا، َکاَن  ُت »و  «هُ تَ ین  َم تَ  إ  د  َع لو  َود  ُت  وَذاَك  ُل َتف  د  َع  أن ك ولَ  َود  ا َأَود  ، َذاَك  ُل َتف  ا و َودًّ َدادا   و، َوَداَدة   و ُودًّ  أی و 

 شناسانگر از لغتید یبرخ(. 549ص، 2ج، 1407، یجوهر / 75ص، 6ج، 1404، فارس)ابن  «ُت ین  َم تَ 
، 2، ج1414، یومیف /453، ص3، ج1414، منظور ابن) اندکردهدو کارکرد و معنا اشاره  نیبه ا زین

 . (159، ص3، ج1375 ،یحیطر /653ص
)آرزو  «یتمنّ » و( داشتن)دوست  «محبت» یمعنا دو در «ودد» ماده که دیگرد مشخص ،نیبنابرا

 یاتیآ جمله از. است آورده یقرآن مثال چند معنا دو نیا از کی هر یبرا راغب. است شده استعمال( داشتن
ْسَئُلُکْم َعلَ : از عبارتند آورده «محبت» یمعنا یبرا که

َ
ل  یُقْل ل أ  إ 

ْجرا 
َ
َة ف  ه  أ بی یاْلَمَود  : )شوری اْلُقْر

42/ 23) ، َو ُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد (14 /85: )بروج ، ِّب ن  َر  یاتیآ .(90 /11: )هود َوُدود   م  یَرح   یإ 
روف از ح یکیو مشتقاتش با « َودَّ » هاآنهستند که در  یاتیآ یآورده جملگ «یتمن» یمعنا یبراراغب که 

ْت : مانند، به کار رفته است هیمصدر َفة   َود  ْن  طائ  ْهل   م 
َ
تاب   أ وَنُکْم یُ  َلْو  اْلک  لُّ ، (69 /3: عمران)آل  ض 

 ْم تُّ وا ما َعن  تاب  یَود  َکث  ، (118 /3: عمران)آل  َودُّ ْهل  اْلک 
َ
ْن أ وَن ، (109 /2: بقره) ر  م  ن  َغ  َتَودُّ

َ
َر یأ

ْوَکة  َتُکوُن   هیآ لیذ زین یزمخشر(. 860ص، 1412، یاصفهان )راغب (7 /8: نفالا) َلُکْم ذات  الش 
 َن  ب

َ
َمدا  َبع  یَنها َو بَ یَتَودُّ َلْو أ

َ
ی» یبه معنارا « َتَود  »، (30/ 3: عمران)آل  دا  یَنُه أ  است دانسته« َتَتَمن 

به کار  هیاز حروف مصدر یکیبا « َود  »هرگاه فعل  ،رفت چهآن(. بنابر 352ص، 1ج، 1417، ی)زمخشر
 )آرزو داشتن( است. «یتمن» یدر معنا ،رود

 کیدقت و صحت هر  زانیو م شودیمپرداخته  مشهورترجمه  زدهیس یمقدمه به بررس نیا انیاز ب پس
  : گردد یم نییتب، دارند« َلو»و « َود  »که ساختار  یاهیدر ترجمه دوازده آ هاآناز 

1-  َو 
َ
ُهْم أ َدن  اس  َعلیَلَتج  ذاٍة َو یَح  ْحَرَص الن  َن ال  ْشَرُکوا یم 

َ
َحُدُهْم  َودُّ یَ َن أ

َ
ْلَف َسَنٍة یُ  َلْو أ

َ
ُر أ : بقره) ... َعم 

2/ 96). 
 ...«.کردهزار سال عمر می کاش ای کهك از آنها دوست دارد یهر  »...: ینیمشک

 «.…هزار سال عمرش دهند کهك از آنها دوست دارد یهر  »...: یمجتبو
 .«…ست کنند یا زین دنیهزار سال در ا کهو بعضی از کافران دوست دارند »...: یتیآ
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 ...«.کند یهزار سال زندگ دارد دوستک از آنان ی هر »...: حداد
 ...«.هزار سال عمر دهندش کاش که دارد خوشاز آنان  کی هر »...: یخرمشاه

 ...«.هزار سال زندگی کند دوست دارد که دید خواهی کنی وارسی که را شانیا از كی هر»...: زانیالم
 ...«.دهند عمرش سال هزارکه ای کاش  است آرزومند آنان از كی هر»...: انیانصار

 ...«.هزار سال عمر کند کاش کهشان آرزو دارد یك از ایهر »...: فوالدوند
 ...«.کهزار سال عمر کندی که کندمی آرزوك از آنان ی هر»...: یفارس

 ...«.هزار سال عمر به او داده شود دارد آرزوك از آنها یهر »...: مکارم
 ...«.دارد آرزوشان عمر هزار ساله یك از ای هر»...: ییرضا

 ...«.هزار سال عمر کند دارد آرزوك از آنان یکه هر  »...: صفارزاده
 ...«.کندمی عمر سال هزار آرزویهودی ی هر»...: یاقمشه

دو اشکال وجود  یو خرمشاه یتیآ، یمجتبو، ینیمشک ترجمه در رسدیمنظر  به: ی*نقد و بررس
رفت در  کهچنان کهیحالدر؛ اندکردهترجمه « خوش دارد»و « دوست دارد»را  «َود  یَ »اول آن که  :دارد

 الف   َر یتعم» لیبه تأو اشصلهبا « َلو»آن که  یگرید، معنا شود« آرزو دارد» دیبا« َلو»و « َود  »ساختار 
، 1ج، 1420، یبغو /504ص، 1ج، 1420، ی)اندلس خواهد بود «َود  یَ » یبرا بهمفعولرفته و « َسَنة
به  دیبا اشصلهو « َلو»آن نبوده و  یبرا یحیمعادل صح« کاش یا»و « که» کلمات( و آوردن 144ص

ل و با نقش مفعول ظاهرا اشکال اول وارد بوده و فعل ، زانیترجمه شود. در ترجمه حداد و الم یصورت مؤو 
 کهچنان؛ دیآیماشکال دوم به نظر  یفوالدوند و فارس، انیترجمه نشده است. در ترجمه انصار قیدق «َود  یَ »

فعل  یاقمشهصفارزاده و ، ییرضا، در چهار ترجمه مکارم اما، آورده نشده است حیمعادل صح« َلو» یبرا
 یاصفارزاده و قمشه، در سه ترجمه مکارم ،البته، ترجمه شده است« دارد آرزو» یو به معنا قیدق «َود  یَ »
 دهش برگردانده «سال هزار» یلمفعو صورت بهو  مصدر برده شده لیبه تأو اشصلههمراه  به اگرچه «َلو»

 نیترقیدق «ساله هزار عمر» ریتعب با ییرضا تنها و ستین «َسَنة الف   َر یتعم» قیدق معادل وجود نیا با، است
 . است داشته عرضه را ترجمه

2-   تاب  یَکث َود ْهل  اْلک 
َ
ْن أ ْن َبْعد  إیَ  َلْو ر  م  وَنُکْم م  ْن َبْعد  ما یُردُّ ْم م  ه  ْنُفس 

َ
ْند  أ ْن ع  ارا  َحَسدا  م  ُکْم ُکف  مان 

 .)109 /2: بقره) َن َلُهُم اْلَحقُّ ی  َتبَ 
ت )اسالم( بر آنها روشن شد به خاطر حسد یاری از اهل کتاب پس از آنکه حقانیبس»: ینیمشک

 «.مانتان به کفر بازگردانند...یشما را پس از ا که دارند دوست، برخاسته از وجودشان
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دا شده از روی حسدی که در ینکه حق برای آنها روشن و هویاری از اهل کتاب با ایبس»: یمجتبو
 «.مان آوردنتان به کفر بازگردانند...یشما را پس از ا که دارند دوستدلشان هست 

اری از اهل کتاب پس از آنکه حق برای آنان روشن شد به سبب حسدی که از یبس»: انیانصار
 «.مانتان به کفر بازگردانند...یشما را پس از ا که دارند دوست، دهیوجودشان شعله کش

ه در دل ک یرشک زهیبه انگ، آشکار شده است شانیحق برا با آنکه، از اهل کتاب یاریبس»: یخرمشاه
 «....گردانند کافر مانتانیا از پس را شمادارند که  خوش، دارند

 اریبس، شان از سر بغض و حسدیپس از آشکار شدن حّق بر ا، اری از اهل کتابیبس»: صفارزاده
 «.مان به کفر باز گردانند...ی( را از اشما )مسلمانان که مشتاقند

 .«مان آوردنتان به کفر بازگردانند...یشما را پس از ا دارند دوست، ... از روی حسد»: یتیآ
شما را پس از  داشتند دوستاری از اهل کتاب از راه حسدی که در اندرونشان هست یبس»: یفارس

 «.مانتان به حالت کفار برگردانند...یا
 تدوس، شان روشن شدهیبا آنکه حق برا، که در دل دارند یاز اهل کتاب از سر حسادت یاریبس»: حداد

 .«مان آوردنتان کافر گردانند...یشما را از پس ا دارند یم
 «.مان به کفر برگردانند...یرا از اشما  که دارند آرزواری از اهل کتاب یبس»: یاقمشه
از روی حسدی که در جانشان  -شان آشکار شدیبعد از آنکه حق برا، اری از اهل کتابیبس»: ییرضا

 «.( کفر بازگردانند...به )حال، مان آوردنتانیشما را بعد از ا که کردندمی آرزو -بود
از روی حسدی که در  -شان آشکار شدینکه حق برایپس از ا -اری از اهل کتابیبس»: فوالدوند

 «کافر گردانند...، مانتانیبعد از ا، شما را که کردندمی آرزو، وجودشان بود
 زا بعد را شما توانستندیمکنند ای کاش می آرزودارند و یاری از اهل کتاب دوست میبس»: زانیالم

 .«...برگردانند بکفر دیآورد مانیا آنکه
را  شما کردندمی آرزو -شه دواندهیکه در وجود آنها ر -از روی حسد، اری از اهل کتابیبس»: مکارم

 «به حال کفر باز گردانند...، مانیبعد از اسالم و ا
و صفارزاده  یخرمشاه، انیانصار، یمجتبو، ینیمشک ترجمهدر  رسدیمنظر  به: یو بررس نقد*

رد. وجود دا -نخست گذشت هیآ لیکه ذ یلیبه تفص -اشصلهو « َلو»و « َود  »اشکاالت دوگانه در ترجمه 
 وندفوالد، ییرضا، یاقمشهترجمه نشده است. در ترجمه  قیدق« َود  »فعل ، و حداد یفارس، یتیآ ترجمهدر 

 نیترحیصح مکارماند. دهیترجمه گرد« کاش یا»و  «هک»به ، «َلو» رایز ،است وارد دوم اشکال، زانیالم و
: یاستمرار یماض صورت به را «َود  » فعل وجود نیا با، است کرده ارائه «َلو» و« َود  »ترجمه را از ساختار 

 .شدیم ترجمه «کردند آرزو» دیبا و هست ساده یماض فعل کهیدرحال، است برگردانده «کردندمی آرزو»
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3- ...  ُّن  بَ  َلْو  َتَود
َ
َمدا  َبعیَنها َو بَ یأ

َ
 (30 /3: عمران)آل دا  یَنُه أ

 «.بود...ی دوری مییان او و کارهای بدش جدایم کاش که دارد دوست ...»: یمجتبو
 «.ای بزرگ بود...ان او و کردار بدش فاصلهیم کاش ای که کند آرزو... »: یتیآ

 «.ی بود...یان او و کار بدش به مسافتی دور جدایم کاش ای که کند آرزو ...»: یاقمشه
 «. ان او و کارهای زشتش زمان دور و درازی فاصله بود...یم کاش ای که کندمی آرزو ...»: انیانصار

 «.ن او و آنچه کرده زمانی طوالنی فاصله بود...یب کاش ای کندمی آرزو ...»: زانیالم
 «.ادی بود...ی( زن آن )اعمال بد( فاصله )زمانی  ین او و بیب که کندمی آرزو ...»: ییرضا
 «.ای دور باشد...ان آن و وی فاصلهیم که کندمی آرزو ...»: یفارس

 «.ای دور بود...)کارهای بد( فاصلهان او و آن یم کاش کندمی آرزو ...»: فوالدوند
 «.های بدش مدت زمان درازی بود...ان او و عملیم کاش که کندمی آرزو... »: ینیمشک

 «.اد بود...یای زان او و اعمال ناپسندش فاصلهیم کاش ای کندمی آرزو ...»: صفارزاده
 «.ان او و کار بدش فرسنگها فاصله باشد...یم کاش کند آرزو ...»: حداد

 «....باشد فاصله فرسنگها بدش کار و او نیب مگرکند که  آرزو... »: یخرمشاه
 «.ادی باشد...یفاصله زمانی  ز، و آنچه از اعمال بد انجام داده، ان اویم کندمی آرزو ...»: مکارم
ن  بَ  هیآ در: یبررس و*نقد 

َ
َمدا  َبعیَنها َو بَ یَتَودُّ َلْو أ

َ
اسم و خبرش در محل رفع و با « أّن »، دا  یَنُه أ

مَ  ُل َثَبَت ُحُصو»: آن ریو تقد باشدیم« ثبت»فعل محذوف  یفاعل برا
َ َبع  د  األ   نیا است و« َنهُ یَنَها َو بَ یبَ  د  یال 

 یراب بهمفعول  رفته و محاّل منصوب و  لیبه تأو یصله و موصول حرف نیبوده و ا« َلو»صله ، جمله مقدر
 .(102ص، 3ج، 1420، یاندلس /154ص، 3ج، 1418، ی)صاف است« َتَود  »فعل 

، یتیآ ترجمه. در شودیم دهید اشصلهو « َلو»و « َتَود  »دو اشکال مربوط به ترجمه ، یمجتبو ترجمه در
ال اشک یحداد و خرمشاه، صفارزاده، ینیمشک، فوالدوند، یفارس، ییرضا، زانیالم، انیانصار، یاقمشه

ترجمه  نیترحیصح، ترجمه شده است. ظاهرا مکارم« کاش یا»و « که» رایز، وجود دارد« َلو»در ترجمه 
 دارد.« َلو»و « َتَود  »را از ساختار 

4-  ْت تاب   َود  ْهل  اْلک 
َ
ْن أ َفة  م  لُّ یُ  َلْو طائ   (69 /3: عمران)آل ...وَنُکْم ض 

 «.شما را گمراه کنند... کاش که دارندمی دوستگروهی از اهل کتاب »: یمجتبو
 «.شما را گمراه کنند... که دارند دوستای از اهل کتاب فهیطا»: یتیآ

 «.ند...یشما را گمراه نما که دارند دوستگروهی از اهل کتاب »: ینیمشک
 «.شما را گمراه کنند... که دارند خوشاز اهل کتاب  یگروه»: یخرمشاه
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 «.شما را گمراه کنند... دارند دوست لییخای از اهل کتاب فهیطا»: زانیالم
 «.شما مؤمنان را گمراه کنند... دارند دوستگروهی از اهل کتاب »: صفارزاده

 «.شما را گمراه کنند... که دارند آن آرزوی و انتظارگروهی از اهل کتاب »: یاقمشه
 «.شما را از راه بدر کنند... که دارند آرزوگروهی از اهل کتاب »: یفارس

 «.کردند...شما را گمراه می کاش کنندمی آرزوگروهی از اهل کتاب »: فوالدوند
 «.شما را )از راه خدا( گمراه کنند... کاش که دارند آرزوگروهی از اهل کتاب »: انیانصار
 «.شما را گمراه کنند... (کردندمی آرزو)و  داشتند دوست، هود(یجمعی از اهل کتاب )از »: مکارم

 «.... کردندمی آرزوای از اهل کتاب گمراهی شما را دسته»: ییرضا
 «.شما را گمراه سازند... دارند آرزواز اهل کتاب  یجماعت»: حداد

و « َلو»و « َود  »در ترجمه  یو خرمشاه ینیمشک، یتیآ، یمجتبو ترجمه در ایگو: ی*نقد و بررس
ت  »فعل  زیرا ،لغزش وجود دارد اشصله ، «دارند خوش»و  «دارند دوست»، «دارندمی دوست»را « َود 

 ها. همچنین، در این ترجمهکندمعنا  «کردندمی آرزو»یا  «دارند آرزو»باید  که، حال آناندترجمه کرده
در . شودمعنای مستقل ندارد و معنا نمی «َلو»که ، درحالیشده استیابی معادل« که» به« َلو»حرف 

ت  »و صفارزاده فعل  زانیترجمه الم ترجمه نشده  حیصحبه صورت  -«دارند دوست»با برگردان: -« َود 
 یدر معنا رایز ،وجود دارد« َلو»اشکال در ترجمه ، انیفوالدوند و انصار، یفارس، یاقمشهاست. در ترجمه 

ت  » بیاز ترک حیو حداد ترجمه صح ییرضا، اما در ترجمه مکارم، آمده است« کاش یا»و « که» و « َود 
 ارائه شده است.« َلو»

5-  ٍَذ ی ذ َودُّ یَ ْوَمئ  ُسوَل یال  ْرُض  َلْو َن َکَفُروا َو َعَصُوا الر 
َ
ُم اْْل ه  ی ب 

 (42 /4: نساء) ...ُتَسو 
 که دارندمی دوستاند اند و فرستاده خدا را نافرمانی کردهدهیدر آن روز کسانی که کفر ورز»: ینیمشک

 «.شدند...کسان میین یبا )خاك( زم کاش
کسان ین یبا خاك زم که کنند آرزواند دهیان ورزیدر آن روز کافران و آنان که بر رسول عص»: یتیآ

 «.بودند...می
 کنندمی آرزو، اندو فرستاده )خدا( را نا فرمانی کرده، انددهیکسانی که کفر ورز، در آن روز»: ییرضا

( زم که  «.شدند...کسان میین یآنان با )خاك 
با خاك  کاش ای که کنند آرزودر آن روز آنان که به راه کفر رفته و نافرمانی رسول کردند »: یاقمشه 

 «.کسان بودند...ین یزم
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 ای که کنندمی آرزو، انداند و از رسول نافرمانی کردهدهیدر آن روز کسانی که کفر ورز»: انیانصار
 «.شدند...کسان میین یبا زم کاش

با خاك  کاش ای کنندمی آرزودند و رسول را نافرمانی کردند یکه کفر ورزدر آن روز کسانی »: زانیالم
 «.م...یکسان شده بودی

بر  نیزم کاش کنند می آرزوامبر را نافرمانی کردند یدر آن هنگام کسانی که کافر شدند و پ»: یفارس
 «.شان هموار شود...یا

 که کنندمی آرزو، اند)خدا( نافرمانی کردهامبر یو از پ، انددهیکسانی که کفر ورز، آن روز»: فوالدوند
 «.شدند...کسان مییبا خاك  کاش ای

ن یبا خاك زم کاش که کنند آرزوامبر را نافرمانی کردند یآن روز کسانی که کافر شدند و پ»: یمجتبو
 «.شدند...کسان میی

 ای که کنندمی آرزو، امبر )ص( بمخالفت برخاستندیآنها که کافر شدند و با پ، در آن روز»: مکارم
 «.شد...کسان میینهای اطراف یو( خاك آنها با زم، )خاك بودند کاش

 شکا ای که کنندمی آرزو، کافران و آنانکه با رسول خدا به مخالفت برخاستند، در آن روز»: صفارزاده
 «.کسان بودند...ین یبا خاك زم
کسان یبا خاک  کاش کنندیم آرزوده اند یچیسر پامبر یده و از فرمان پیآنان که کفر ورز، روز آن»: حداد

 «.بودند... یم
)آنان  نیزم کاش کنند آرزو انددهیچیسر پ امبریو از پ دهیکه کفرورز یروز کسان نیچن در»: یخرمشاه

 «.را فرو برد و( بر آنان هموار گردد...
« َود  یَ »زیرا فعل ، شودیم دهیلغزش د اشصلهو « َلو»و « َود  یَ »، ینیمشکدر ترجمه : ی*نقد و بررس

 شدهترجمه « که کاش»به « َلو» و حرف  گردیدمعنا می -«دارنددوست می»و نه -« دارندمی آرزو»باید 
به برای اش مفعولبرد و با صلهاش را به تأویل میمصدریه که صله «َلو»تمّنی است و نه  «َلو»که برگردان 

از  کی چیدر ه ،نیبنابرا .وجود دارد «َلو»، اشکال فقط در برگردان هاترجمه یدر باقگردد. می «َود  یَ »فعل 
ترجمه صحیح آیه چنین به نظر می وجود ندارد.« َلو»و « َود  یَ »از ساختار  حیترجمه صح هاترجمه نیا

یکسان شدنشان را با خاک زمین آرزو ن از فرمان پیامبر، کنندگادر آن روز، کافران و سرپیچی»رسد: 
  «.کنندمی

6- وا  ( 89 /4: نساء) ... َتْکُفُروَن َکما َکَفُروا َفَتُکوُنوَن َسواء   َلْو  َودُّ
 «.د...یکسان باشید تا یز مانند آنها کافر شویشما ن کاش که دارندمی دوست»: یمجتبو



 1400 پاییز و زمستان، 25شماره ، 11دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم  136

 

 
 

 .«...دیهمانند باش جهیو در نت دیکفر بورز شانیمانند ا زیشما ن که دارند خوش( آنان)»: یخرمشاه
کسان یتا با هم  دیشو کافر هم شمااند گونه که خود کافر شده هماندارند  دوستآنان »: ینیمشک

 «.د...یباش
 .«د...یتا برابر گرد دیشو کافر زین شماروند چنان که خود به راه کفر می همدارند  دوست»: یتیآ

 و کفر)در  تا، دیشو کافر هم شما، اندهمان گونه که خود کافر شده دارند دوستآنان »: انیانصار
 «....دیباش کسانی و برابر هم با( ضاللت
 هم مثل جهینت در و شدند کافر خودشان که چنان هم دیشو کافر زین شمادارند  دوستآنها »: زانیالم

 «....دیباش
د یشوب ز مثل آنها کافریشما ن، دندیهمانگونه که خودشان به کفر گرو خواهندمی( )منافقان»: صفارزاده

 «.د...یتا با هم برابر باش
د تا مانند هم یکافر شو، آن سان که آنها کافر شدند، زیشما ن کاش کنند یم آرزو آنان»: حداد

 «.د...یباش
د تا همه برابر )در کفر( ین( هم به مانند آنها کافر شوی)مسلم شما که کنند آرزو)کافران( »: یاقمشه

 «.د...یباش
و مساوی ، دندیهمانگونه که )خود( کفر ورز، دیکافر شو )شما( که، دارند آرزو( )منافقان»: ییرضا

 «.د...یگر شویکدی
 «.د...یکسان باشید تا یشما چنانکه کافر شدند کافر شو کاش که کنند آرزو»: یفارس

 «.د...یگر باشیکدیو مساوی ، دیشان کافر شویشما هم مانند ا که کنندمی آرزوآنان »: مکارم
تا با هم برابر ، دیکافر شو (زین شما)که  دارند آرزو، اندهمان گونه که خودشان کافر شده»: فوالدوند

 «.د...یباش
وا»ترجمه ، یخرمشاه، یمجتبو ترجمهدر : یو بررس نقد* یمبه نظر ن حیصح اشصلهو « َلو»و « َود 
. در شودیم دهید« َود  »اشکال در ترجمه ، و صفارزاده زانیالم، انیانصار، یتیآ، ینی. در ترجمه مشکرسد

 یحیصح ترجمهظاهرا ، و مکارم فوالدوند، یفارس، ییرضا، یاقمشه، ترجمه حداد یعنی هاترجمه یباق
وا»ساختار  هاترجمهاز  کی چیه ،نیارائه نشده است. بنابرا« َلو»از   یبه فارس قیرا دق« َلو»و  «َود 

 اند.برنگردانده
7-  ...  ذ َود ُکْم فَ  َلْو َن َکَفُروا یال  َعت  ْمت 

َ
ُکْم َو أ َحت  ْسل 

َ
 َدة  ...َلة  واح  یُکْم مَ یُلوَن َعلَ یمیَتْغُفُلوَن َعْن أ

 ( 102/ 4: نساء)
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کباره بر شما ید تا یها و متاع خود غافل شوشما از سالح که دارند دوسترا کافران ی... ز»: یتیآ
 «.بتازند...

کباره بر شما ید تا یش غافل شویها و کاالهای خوشما از سالح که دارند دوست... کافران »: یمجتبو
 «.بتازند...

تا  دیها و ساز و برگتان غافل باششما از سالح کاش که دارند خوش( کافران ... )چرا که»: یخرمشاه
 «.حمله بر شما بتازند... کیبناگاه به 

 غافل شیخو دفاعی لیوسا و اسلحه از شمااند که نیدر کم مشتاقانه( کافران )چرا که...»: صفارزاده
 «....زنند خونیشب شما بر تا دیشو

تا ، دیها و ساز و برگ جنگی خود غفلت ورزشما از سالح دارند دوست کافران... چون »: انیانصار
 «.باره به شما هجوم کنند...كی

شما از اسلحه و بار و بنه خود  دارندمی دوستلی یخ، ماری کفرندی... چون آنها که دچار ب»: زانیالم
 «.کباره بر شما بتازند...ید و یغافل شو
 كید پس یهای خود غفلت کنها و ساز و برگاز سالح شما دارند دوسترا کافران ی... ز»: ینیمشک

 «.مرتبه بر شما حمله کنند...
د تا ناگهان یاز اسلحه و اسباب خود غفلت کن شما که دارند انتظار و آرزورا کافران ی... ز»: یاقمشه

 «.کباره بر شما حمله ور شوند...ی
، دیلتان غافل شویتان و وسایهااز سالح که کنندمی آرزو، دندیرا( کسانی که کفر ورزی... )ز»: ییرضا

 «.ورش آورند...یخون )ناگهانی( به شما یك شبیو با 
 کبارهی تا دیشو غافل تان بنه و بار و اسلحه از شماکنند که می آرزو... کسانی که کافر شدند »: یفارس

 «....بتازند سرتان بر
د تا یافزارها و ساز و برگ  خود غافل شوشما از جنگ که کنندمی آرزورا( کافران ی... )ز»: فوالدوند

 «.ورش َبرند...یناگهان بر شما 
کباره به شما ید و یهای خود غافل شوها و متاعشما از سالح که دارند آرزورا( کافران ی...)ز»: مکارم

 «.هجوم آورند...
 .«کباره بر شما هجوم آرند...ید تا یشما از اسلحه و اسباب خود غافل شو دارند آرزو... کافران »: حداد

 اشصلهو « َلو»و « َود  »و صفارزاده در ترجمه  یخرمشاه، یمجتبو، یتیآ ترجمهدر : یو بررس نقد*
 «َلو»، و حرف «مشتاقانه»و « دارند خوش»، «دارند دوست»را به ترتیب: « َود  » فعل .دیآیماشکال به نظر 

معنا  «کردندمی آرزو»یا  «دارند آرزو»را باید « َود  »که اند، حال آنترجمه کرده« کاش که»و « که»را 
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 ینیو مشک زانیالم، انیدر ترجمه انصار .شودنیز معنای مستقل ندارد و معنا نمی «َلو»کردند و حرف می
، ییرضا، یاقمشهدر ترجمه  گفته را دارد.های پیشو اشکال ترجمه ترجمه نشده است حیصح« َود  »فعل 
 از حیصح ترجمه تنها حداد ترجمه ظاهرا. دارد وجود «َلو» ترجمه در لغزش، مکارم و فوالدوند، یفارس

 .است «َلو» و «َود  » بیترک

8-  َبما ذ َودُّ یَ ُر م َلْو َن َکَفُروا یال   (2 /15: حجر) َن یکاُنوا ُمْسل 
 .«مسلمان بودند کاش که دارندمی دوستچه بسا که کافران »: زانیالم

 .«مسلمان بودند کاش ای که کنند آرزو( چه بسا آن کسانی که کافر شدند )روزی»: یتیآ
مان مسل کاش ای که کنندمی آرزو( چه بسا ، نندیرا بب کافران )هنگامی که آثار شوم اعمال خود»: مکارم

 «.بودند
 .«مسلمان بودند کاش ای که کنند آرزو( چه بسا آن کسانی که کافر شدند )روزی»: صفارزاده

 مسلم و خداپرست کاش که کنند آرزو بسا ایند( ین بگشایقت بیکافران )چون چشم حق»: یاقمشه
 .«بودند

های م )فرمانیتسل کاش که کنندمی آرزو بسا چه( کافران )هنگام روبرو شدن با عذاب»: انیانصار
 .«خدا( بودند

 . «مسلمان بودند کاش که کنند تمنابسا شود که کسانی که کافر شدند »: یفارس
 .«مسلمان بودند کاش که کنند آرزوچه بسا کسانی که کافر شدند »: فوالدوند

 .«مسلمان بودند کاش که کنند آرزوچه بسا کسانی که کافر شدند »: یمجتبو
ا یا در وقت مرگشان ین یروزی مسلمیدن پیاند )در وقت ددهیچه بسا کسانی که کفر ورز»: ینیمشک

 .«مسلمان بودند کاش که کنند آرزودر روز جزا( 
 .«مسلمان بودند کاش کنند آرزوبسا ، ده اندیکه کفر ورز آنان»: حداد

  «.مسلمان بودند کاش که کنند آرزوبسا کافران  چه»: یخرمشاه
 .«آرزومندندمسلمان بودنشان را ، دندیکسانی که کفر ورز، چه بسا»: ییرضا

زیرا  ،اندشدهترجمه ن حیصح اشصلهو « َلو»و  «َود  یَ » زانیالم ترجمهظاهرا در : ی*نقد و بررس
باید  «َود  یَ » کهلیمعادل یابی شده است، درحا« کاش که دارندمی دوست» به صورت: ساختار مزبور

 ،صفارزاده، مکارم، یتیآ ترجمهدر . شودمعنا نمینیز  «َلو»و  معنا گردد «کردندمی آرزو»یا  «دارند آرزو»
لغزش « َلو»در ترجمه  یحداد و خرمشاه، ینیمشک، یمجتبو، فوالدوند، یفارس، انیانصار، یاقمشه

ها برگردان اند، در صورتی که اینمعنا کرده« کاش»و « کاش که»، «کاش ای که»آن را ، زیرا شودیم دهید
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 «َود  یَ »به برای فعل اش مفعولبرد و با صلهاش را به تأویل میکه صله مصدریه «َلو»تمّنی است و نه  «َلو»
 ارائه داده است.« َلو»و « َود  » بیرا از ترک یحیترجمه صح ییرضاتنها  در میان این مترجمان، گردد.می

9-  َْحزاَب َلْم ی
َ
ْن یَ ْحَسُبوَن اْْل ْحزاُب یَ ْذَهُبوا َو إ 

َ
ت  اْْل

ْ
وایَ أ ن ُهْم باُدوَن ف   َلْو  َودُّ

َ
ْعراب   یأ

َ
 َعْن ْسَئُلوَن یَ اْْل

ُکْم  ْنبائ 
َ
 ( 20 /33: حزابا) ...أ

ن نایه نشیان بادیدر م کاش دارندیم دوستنان یگر( برگردند ایک بار دیو اگر احزاب )»... : حداد
 …بودند

نان ینشهیان بادیدر صحرا م کاش که دارند دوستو اگر احزاب )دوباره( بازگردند آنها  »...: ینیمشک
 «.بودند...

ان اعراب یدر م کاش که دارند دوستآنان ، ندیایهای دشمن بگر گروهیو اگر بار د »...: انیانصار
 «....ن بودندینشهیباد

 «....ه رفته بودندیبه باد کاش ای دارندمی دوست، و اگر هم برگردند »...: زانیالم 
 رفتند...ن میینشهیان اعراب بادیدر م که دارند دوست، ندیو اگر آن لشکرها بازآ »...: یمجتبو

 انیو در م یابانیب کاش که دارند خوش، و اگر گروه مشرکان همدست برگردند»...: یخرمشاه
 «....باشند نانینشهیباد

ان اعراب یفرار کنند و به م که دهندمی حیترجآنها  ،گر احزاب برگردندیاگر بار د»...: صفارزاده
 «....ن بروندینشهیباد

( ن پراکنده )و پنهانینشهیان اعراب بادیدر م دارندمی دوست)از ترس آنان(  ،و اگر برگردند »...: مکارم
 «....شوند
ن ینشهیان اعراب بادیدر م کاش که کردندمی آرزو، آمدندو اگر آن لشکرها بازمی »...: یتیآ

 «....بودندمی
ابانگرد یان اعراب بیآنان در م کاش کنندمی آرزو ،ندیایل مشرك مهاجم بیو اگر قبا »...: یفارس

 «....گشتندمی
 «....ن بودندینشهیان اعراب بادیم کاش: کنندمی آرزو ،ندیهای دشمن بازآو اگر دسته »...: فوالدوند

 ستا نیا آرزوشانباز منافقان  ،سالم لشکر کشنده ایگر بر علیو اگر آن دشمنان بار د »...: یاقمشه
 «....ه )از جنگ آسوده و برکنار( باشندیان اعراب بادیدر م که

ن ینشهیباد، ان اعرابیآنان در م که کنندمی آرزو، ندیایها بگر سپاه( حزبیو اگر )بار د »...: ییرضا
 «....بودند
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و  یخرمشاه، یمجتبو، زانیالم، انیانصار، ینیمشک، بر حداد رسدیمبه نظر : یو بررس نقد*
وایَ »در ترجمه ، صفارزاده  دارندیم دوست»؛ چراکه ساختار مزبور را باشدوارد  رادیا اشصلهو « َلو»و « َود 

اند، معنا نموده« که دهندمی ترجیح» و« کاش که دارند خوش»، «کاش که دارند دوست»، «کاش
وایَ »که فعل درحالی نا نباید مع ،نیز چون مصدریه است «َلو»حرف شد و معنا می« کنندمی آرزو»باید « َود 

 در ترجمه مکارم نادرست هستند.برای آن « که»و « که/ ای کاش»هایی چون: معادلقراردادن گردید و می
وایَ »فعل  برای « کنندمی آرزو»که گذشت باید قرار داده شده است، چنان« دارندمی دوست»معادل  ،«َود 

 یاقمشه، فوالدوند، یفارس، یتیآ ترجمه یعنی هاترجمه یدر باق .نشده استترجمه  قیدقشد، لذا معنا می
 هشدترجمه « که»و  «کاش» ،«کاش که» های:با معادل، زیرا لغزش وجود دارد« َلو»در ترجمه  ییرضاو 

و با  رداش را به تأویل ببو معنای مستقلی ندارد و باید صله استمصدریه  «َلو»، در صورتی که است
وایَ »به برای فعل مفعول ،اشصله آنان  ،ها بیایندو اگر حزب »...باشد: ترجمه صحیح چنان می .گردد «َود 

 «.کنندمی آرزورا  نشینبادیه حضور در میان اعراب)منافقان( 

10- ...  واَو   )2 /60: ممتحنه) َتْکُفُروَن  َلْو  َودُّ
 . «دیشما هم کافر شو کاش که دارند دوستو  »...: یمجتبو

 .«دیز کافر گردین شما که دارند دوستو   »...: یتیآ
 .«دیشما کافر شو که دارندمی دوستو چقدر  »...: یاقمشه
 .«دیشو کافر شمادارند که  دوستشه یو هم »...: ینیمشک

 .«شما را به کفر و کافری بکشانند که مشتاقند لییخو  »...: صفارزاده
 . «دیشما کافر شو که دارند خوشو   »...: یفارس

 . «دیشما کفر بورز که دارند خوشو  »...: یخرمشاه
  «.دیشما به کفر بازگرد دارند دوستو  »...: مکارم
 .«دیشما هم کافر شو کاش ای که دارند آرزوو   »...: انیانصار
 .«دیشد یشما هم کافر م کاش که کنند یم آرزوو   »...: حداد

 .«دیهم کافر شو شما که آنند آرزومندو  »...: زانیالم
 . «دیکافر شو که دارند آرزوو   »...: فوالدوند

 .«دارند آرزو را شما دنیورز کفرو   »...: ییرضا
برای  یو خرمشاه یفارس، صفارزاده، ینیمشک، یاقمشه، یتیآ، یمجتبو ترجمهدر : ی*نقد و بررس

وا»ترجمه   دارند دوست»، «هک دارندیم دوست»؛ این ساختار را دوجود داراشکال  اشصله با« َلو»و « َود 
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وا»که فعل ، درحالیشده استمعنا « مشتاقند که لییخ»، «کاش که دارند خوش»، «کاش که باید « َود 
نیز چون مصدریه است  «َلو»د و حرف گردیمعنا می -که رضایی ترجمه کرده استچنان-« دارند آرزو»
ُفُروَن » :اشصلهو  وا»به برای فعل د و مفعولربمیبه تأویل  را «َتک  ون: هایی چشود، قرار دادن معادلمی« َود 
طور است، همان« را شما ورزیدن کفر»: برگردان صحیح آن است.برای آن نادرست « که»و « که کاش»

وا» ترجمه مکارم فعل درکه رضایی معنا نموده است.  ، چراکه معادل ترجمه نشده است حیصح «َود 
 «َلو»و فوالدوند ترجمه  زانیالم، حداد، انیدر ترجمه انصار برای آن قرار داده شده است.« دارند دوست»

 به .یابی گردیده استمعادل« که»و « کاش که» ،«کاش ای که: »واژگانبرای آن  چراکه، ستیدرست ن
وا» ساختاراز  حیتنها ترجمه صح ییرضاترجمه  دیآیمنظر   است.« َلو»و  «َود 

11-  َُن ف وا َلْو ُتْده  ُنوَن یَودُّ  ( 9 /68: قلم) ْده 
 . «نرمی کنی تا نرمی کنند که دارند دوست»: و مجتبوی یتیآ

 . «ندینرمی کنی تا نرمی نما که دارند دوست»: فوالدوند
 .«ز نرمش و سازش کنندینرمش و سازش کنی تا آنها ن که دارند دوسترا آنها یز»: ینیمشک
تو با آنها مداهنه و مدارا کنی )و متعرض بتهاشان نشوی( تا آنها هم  که لندیما اریبسکافران »: یاقمشه

 . «)به نفاق( با تو مداهنه و مدارا کنند
 «.تو سازش کنی و آنها هم با تو بسازند که خواهندمی را نیهمآنان »: زانیالم

  «.تو نرمش نشان دهی تا نرمش نشان دهند که داشتند خوش»: یفارس
ی هنیی تا آنها هم با تو )در زمیتو )درباره بتهای آنها( از در  سازش در آ که دارند خوشآنها »: صفارزاده

 .«( مداراکننداعتقاداتت
 . «کنند یتا با تو سازگار یکن یبا آنان سازگار که دارند خوش»: یخرمشاه

نرمش نشان دهی تا آنها )هم( نرمش نشان دهند )نرمشی توأم با انحراف  دارند دوستآنها »: مکارم
  «.ر حق(یاز مس

 .«نرمی کنی تا نرمی کنند دارند دوست»: انیانصار
 .«کنند یز با تو سازش کاریتا آنها ن یکن یتو با آنها سازش کار دارند یم دوست آنان»: حداد
  .«کنندمی آرزو)آنان( سستی کردن تو را و سستی کردن خود را »: ییرضا

 ،یاقمشه، ینیمشک، یمجتبو، فوالدوند، یتیآ، یمجتبو ترجمهدر  دیآیمبه نظر : ی*نقد و بررس
وا»، یصفارزاده و خرمشاه، زانیالم ؛ چراکه این قالب را اندشدهترجمه ن حیصح اشصلهو « َلو»و  «َود 

اند، معنا نموده« که داشتند خوش»، «که خواهندمی را همین»، «که مایلند بسیار»، «هک دارند دوست»
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وا»که فعل درحالی نیز چون مصدریه است و  «َلو»گردید و حرف معنا می« کنندمی آرزو»باید « َود 
ُن »اش صله ه 

وا»به برای فعل برد و مفعولرا به تأویل می« ُتد   «که»شود، قراردادن حرف ربطی می« َود 
 «کنندمی آرزوسستی کردن خود را : »طبق معنای رضایی برای آن نادرست است. برگردان صحیح آن

وا» فعل یبرا، حداد و انیانصار، مکارم ترجمه در .است ، چراکه معادل شودیمن دهید یقیدق معادل «َود 
از  یحیترجمه صح ییرضاظاهرا فقط در ترجمه  است. برای آن قرار داده شده« دارندیم/ دارند دوست»

 ارائه شده است.« َلو»و « َود  » بیترک

12-  ُُروَنُهْم ی ْن َعذاب   یْفَتدیَ  َلْو اْلُمْجر ُم  َودُّ یَ َبص  َبنیَ م  ٍذ ب  ئ   ( 11 /70: معارج) ه  یْوم 
 .«شتن را بازخرد به فرزندانشیخو که دارد دوست... گناهکار »: یتیآ

ه بدهد بلکه خودش را از یفرزندانش را فد حّتی است حاضرکافر گناهکار ، آن روز در...»: صفارزاده
 .«عذاب نجات ببخشد

 فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند. داردمی دوست گنهکار... چنان است که »: مکارم
ه یتوانست فرزندانش را در برابر عذاب آن روز فدمی کاش ای که کندمی آرزو... گنهکار »: انیانصار

 «.و عوض دهد
 .«شد فرزندان را در برابر عذاب آن روز فدا کردمی کاش ای کندمی آرزو... مجرم »: زانیالم

توانست )برای فرار( از عذاب آن روز فرزندان خود را عوض می کاش که کند آرزو... بزهکار : یمجتبو
 .«دهد

 .«توانست از عذاب آن روز پسران خود را فدا دهدمی کاش ای کند آرزو... گنهکار »: ینیمشک
توانستی فرزندانش را فدای خود سازد و از عذاب  کاش که کند آرزو... آن روز کافر بدکار »: یاقمشه

 .«برهد
 .«ش را فدا دهدیی از عذاب آن روزگار پسران خویبرای رها کاش کند آرزو... تبهکار »: یفارس

می توانست پسران خود را ، ی از عذاب آن روزیبرای رها کاش که کندمی آرزو... گناهکار »: فوالدوند
 .«عوض دهد

 .روز وا رهدتوانست پسرانش را فدا کند تا از عذاب آن یم کاش کندیم آرزو... گنهکار »: حداد
 «.را... یروز نیعذاب چن کاش کند آرزو گناهکار... »: یخرمشاه

 .«)برای نجات( از عذاب آن روز پسرانش را تاوان دهد که کندمی آرزو... خالفکار »: ییرضا
 ،شودیمن دهید یقیمعادل دق اشصلهو « َلو»و « َود  یَ » یو صفارزاده برا یتیآ ترجمه در: یو بررس نقد*

برگردانده شده « حتی»و « که» به «َلو»شده و ترجمه  «است حاضر»و « دوست دارد» به «َود  یَ »زیرا فعل 
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داَء » لیبه تأو اشصلهبا نیز « َلو». معنا شود« کندمیآرزو » دیبافعل  کهیحالدر؛ است فت  و  ودرمی «ه  یَبنإ 
در ترجمه مکارم فعل  خواهد بود.« ش راانفرزندفدا کردن »معنای آن و  خواهد بود «َود  یَ » یبرا بهمفعول

، انی. در ترجمه انصارمعنا شده است که طبق توضیحات مذکور نادرست است «داردمیدوست »، «َود  یَ »
ظاهرا اشکال در  ییرضاو  یخرمشاه، حداد، فوالدوند، یفارس، یاقمشه، ینیمشک، یمجتبو، زانیالم

که معنا کرده است، این معادل برای حرف ربط است درحالی« که»؛ رضایی آن را وجود دارد« َلو»ترجمه 
 در معنای «َلو»اند که این برگردان، معادل معنا کرده« کاش/ که ای »موصول حرفی است، باقی نیز  «َلو»

 است. -و نه موصول –تمنی 
نظر  بهو  ترجمه نشده است حیصح اشصلهو « َلو»و « َود  یَ »ساختار  هاترجمهاز  کی چیدر ه ،نیبنابرا

فدا کردن  ،مجرم برای رهایی از عذاب آن روز»چنین باشد: فقره محل بحث معنای درست  رسدیم
 .کندیمفرزندانش را آرزو 

 یر یگجهینت
 نیبه کار رفته است. در ا« َلو»و مشتقاتش با حرف « َود  »دوازده موضع قرآن ساختار فعل  در -1

د. خواهد بو« َود  »فعل  یبرا بهمفعول  مصدر رفته و  لیبه تأو اشصلهبوده و با  هیمصدر« لو»، ساختار
 یحرف را در معنا نیکه ا یمترجمان دانسته و ظاهرا   یتمنّ  یرا در معنا« لو» نیا کشافدر  یزمخشر

 به یسخن زمخشر که است یحال در نیا .اندبوده یمتأثر از و، اندکردهترجمه « کاش یا»و « کاش»
 .ستین حیصح، یلیدال

 یتمن یمعنا« َلو»و « َود  »ساختار فعل  در که چهآن ،یمعتبر عرب یهانامهاز لغت یاریبس قول طبق -2
 یدر معنا« َود  »ساختار  نیدر ا رسدیمبه نظر  ،اساس نی. بر اباشدیمـ «َلو»و نه ـ « َود  »فعل  دهدیم
ت که دارد به صور یاصله یبرده و به اقتضا لیبه تأو اشصلهرا با « َلو»ترجمه گردد و  دیبا« آرزو دارد»

ت از آن داش تیحکا، ساختار نیقرآن در ا مشهورترجمه  زدهیس یبررسترجمه شود. « َود  » یبرا بهمفعول  
خوش »و « دوست دارد»: چون یریداشته و با تعاب یناصواب یابیمعادل« َود  » یبرا ایغالبا  هاترجمهکه 

 «که» ی  و حرف ربط« کاش»و « کاش یا»: چون یریبا تعاب« لو»در ترجمه  ایو  اندرفتهبه خطا « دارد
 . اندکردهاشتباه « َلو»و  «َود  »همزمان در ترجمه هر دو واژه  ایو  اندداشتهلغزش 

، حیچهار بار ترجمه صح مکارم، حیپنج بار ترجمه صح ییرضا، هیدوازده آ نیاست در مجموع ا یگفتن
 . اندکردهارائه  حیبار ترجمه صح کی یاقمشهصفارزاده و از هر کدام  و حیدو بار ترجمه صح حداد
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