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 چكيده
از چهار جلد در در دو بخش صرف و نحو و  اثر استاد رشيد شرتوني ةيالعرب  يمباد

هاي   شرح و ترجمه .پردازد به بيان قواعد زبان عربي ميسطوح مقدماتي تا پيشرفته 
جامعيت و اهميت آن در يادگيري گوياي  كنون بر اين اثر نوشته شده متعددي كه تا

علـي   اثـر سـيد   ،نحو بخش ،4 ةيالعرب  يمباد شرح و ترجمه .قواعد زبان عربي است
اين اي اشتباهات علمي و نگارشي در  وجود پاره .همين آثار است ةحسيني از جمل

بندي موردي اشـتباهات   با بررسي و دسته در مقالة حاضر را بر آن داشت تاما  ،اثر
و با ايـن   يممتني ويراسته با حداقل اشكال را فراهم آورزمينة ارائة  ،آن موجود در

 صـورت   مباحث ابتدا به .يماثر را نشان دهاين  ضعف اًرويكرد نقاط قوت و احيان
و ، ويرايشـي ــ   چينـي  حـروف ) ب، علمـي  )الـف  : اشـتباهات  كلي در سـه دسـته  

   .شود نگارشي مطرح و سپس هر دسته به تفكيك بررسي مي  )پ
اشـتباهات  در حوزة اشتباهات مربوط به نقش نحوي و اعراب ظاهري واژگان 

ها شـكل نوشـتاري كلمـات و عبـارات بـه       مواردي كه در آن .گيرند  علمي قرار مي
اسـت     افتاده جاآن ة اشتباه بيان شده يا واژه و عبارتي از متن اصلي يا شرح و ترجم

اشـتباهات  ديگـر مطابقـت ندارنـد در مبحـث      هـا بـا يـك    و يا متن و شاهد مثـال 
: در اشـتباهات نگارشـي بـه مـواردي ماننـد      .قرار داردو ويرايش اثر  چيني حروف

                                                                                                 

  mirjavad2003@yahoo.com دانشگاه هرمزگان ،استاديار زبان و ادبيات فارسي *
  s.jamali24@yahoo.com) مسئول ةنويسند( فارسي ادبياتزبان و كارشناس ارشد  **

 14/7/1391: ، تاريخ پذيرش8/5/1391: تاريخ دريافت



  ) ...قسمت نحو( 4 ةيبالعر يمبادشرح  و ترجمهبررسي و نقد    38

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

 ضـماير يـا حـذف    نادرسـت و ارجـاع   ،حشو در متن يا شـرح آن  ،ضعف ترجمه
افتادگي واژه و عبـارت    بسامد اشتباهات نوشتاري و جا .شود  ها اشاره مي  نابجاي آن
  .سازد  ضرورت توجه به اصول ويرايشي و نگارشي را آشكارتر مي در اين اثر
  .، نحو4  العربية  مبادية شرح و ترجم، 4  العربية  مبادي :ها كليدواژه

  
  مقدمه .1

عـالوه بـر   اين زبـان   .است اهميت زبانان حائز براي فارسي مختلفهاي   از جنبهزبان عربي 
و از نظـر   فـراوان دارد لحـاظ تـاريخي قـدمت     از ،جغرافياي وسيعي كه تحت پوشش دارد

زبان سو  از يك اين زبان .ثيرگذار بوده استأبسيار ت ايران به اسالم ورود فرهنگي نيز بعد از
سازد؛ از سـوي    تفاهم مسلمانان را فراهم مية و تسلط بر آن زمين مشترك جهان اسالم است

 ،هنـد و يونـان بـه جهـان اسـالم      ،رانآن در انتقال تمدن باستاني اية ديگر به دليل نقش ويژ
امروزه با گسترش وسـايل ارتبـاط جمعـي و وسـعت      .اي در تمدن بشري دارد  جايگاه ويژه

اين امر براي  .شود مي تر احساس نياز به فراگيري اين زبان از سوي مسلمانان بيش ،آنة دامن
زبـان  بـا   شـان زبان فـراوان به دليل آميختگـي  هاست و   ن كتاب ديني آنآقر كه ،زبانان يفارس
دانشمندان ايراني در تدوين قواعـد زبـان عربـي بسـيار      .يافته است ي دو چنداناهميت عربي

محصـول تـالش    هـا و كتـب صـرف و نحـو     نامـه  برخي از مشهورترين لغـت ؛ اند كوشيده
علماي بزرگ ايراني همچون سيبويه صاحب اولين كتـاب بـزرگ   « .است ينويسندگان ايران

» انـد  از اين جمله ،و شاگردانش در مركز ادبي بصره الكتابو جامع در علم نحو موسوم به 
از طريق تبادالت واژگاني و ساختاري فـراوان   پيوند زبان فارسي و عربي .)50:1385 صفا،(

  .تر شده است قي عميو همچنين با استفاده از اسلوب جمله و خط عرب
زبان  هاي علمي و ادبي انديشمندان فارسي بسياري از نوشته در گذشته زبان زبان عربي

 .  شـده اسـت    يابي به طيـف وسـيع مخاطبـان اسـتفاده مـي      براي دستاز آن كه است بوده 
و اشارات زبـان عربـي در كتـب     ،احاديث ،آيات ،ها المثل وسيع از ضرب ةاستفاد ،عالوه هب

اي   گونـه   به مانند آن ونامه    مرزبان ،تاريخ جهانگشا ،كليله و دمنهادبي زبان فارسي همچون 
حتـي   .شـد  مفاهيم آن ميسر نمـي  زبان عربي و بدون آشنايي بابود كه درنهايت درك متن 

حـديث همچنـان بـه    ويژه تفسير و  و به ،علوم ديني ،ادبيات اين ضرورت در موردامروزه 
  .قوت خود باقي است

كشـورمان   د كه در قانون اساسيشو مي آشكارتر جا از اينضرورت فراگيري زبان عربي 
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در فصل دوم قانون اساسي ذيل اصل شانزدهم چنين ؛ اصلي به اين امر اختصاص يافته است
ادبيـات فارسـي   ن و علوم و معارف اسالمي عربي است و آجا كه زبان قر از آن« :آمده است

 ةمتوسـطه در همـ   ةابتدايي تا پايان دورة اين زبان بايد پس از دور ،با آن آميخته است كامالً
قواعـد و  قرار گرفتن  .)36: 1387 ،اساسي قانون( »ها تدريس شود  رشته ةها و در هم  كالس

 زبـان و ادبيـات  ة واحدهاي اصلي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشـت  در قرائت زبان عربي
 بـراي آثار فراوانـي   راستاو در اين  واقع شده استهمين روند مورد توجه  ةفارسي در ادام

  .ليف شده استأتدريس و آموزش زبان عربي ت
هاست كه در دو بخـش صـرف و     اين كتاب ةليف رشيد شرتوني از جملأت ةمبادي العربي

پرداخته و همواره مـورد توجـه   نحو به بيان قواعد زبان عربي از سطوح مقدماتي تا پيشرفته 
 گونـاگون هاي   رشته ،ويژه زبان و ادبيات عرب به گوناگونهاي   نظران و اساتيد رشته صاحب

با توجه به سليقه  .است   و حقوق اسالمي بوده ،تاريخ ،زبان و ادبيات فارسي ،علوم حوزوي
مباحـث و   ن اثـر هاي موجـود از ايـ    در شرح و ترجمهو شارحان، و ميزان آگاهي مترجمان 

جلد  ترجمه و شرح يكي از اين آثار .تفصيل يا اجمال مطرح شده است قواعد زبان عربي به
در قطـع وزيـري از    و صفحه 484اين اثر در  .است علي حسينيسيد اثر ةالعربي يمباد چهار

نويسنده در باب صرف ة انتشارات دارالعلم قم به چاپ رسيده و پس از مقدمة سسؤسوي م
هـايي    متن اصلي كتاب با بيان موضوع علم نحو آغاز و مباحث نحوي ذيـل شـماره   ،و نحو

تـر و قبـل از     ها بـا قلـم درشـت     در سراسر كتاب متن عربي و شاهد مثال .است   مطرح شده
يـادگيري و درك   ةها با افزودن توضيحات زمين  بعضي قسمت و مترجم در   ترجمه بيان شده

دقـت نظـر    ،بندي و انسجام كلي اثـر  كيفيت چاپ و صفحه .استفراهم آورده  بهتر متن را
  .دهد  ويراستاران را نشان مي

تر به مـتن اصـلي    اثر صورت گرفته است بيشدربارة اين كنون  هايي كه تا  نقد و بررسي
توجهي آن هاي   و به شرح و ترجمه   و هر دو بخش صرف و نحو توجه داشته ةيالعرب   يمباد

ـ . اسـت   نداده نشان  ـ  مبـادي نقـد و بررسـي   «ة مقال  13 ةشـمار  كـه در  »جلـد چهـار   ةالعربي
از ايـن   اسـت    منتشـر شـده   1385و بهـار   1384 زمسـتان در  انساني علوم نامة ةنام فصل  دو

اصـالح كتـاب مـذكور     و ،بررسـي  ،به نقـد  در اين مقاله صدقي و همكارانش .ستها نمونه
با استناد بـه  سپس  و كرده بياننقاط قوت و ضعف آن را  ،با نگاهي كلي ،و ابتدا اند پرداخته

به اصـالح و  اند و  را ارائه داده فهرستي از اشتباهات نحوي اين اثرآثار موجود در اين زمينه 
ر در تصحيح برخي اشـتباهات موجـود   ضحا ةمرجع مقال مذكور ةمقال .اند  ها پرداخته  رفع آن
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در  متـرجم  بـدون اصـالح از طـرف   ه ترجمـ  ايـن  در است كه ةالعربي مباديدر متن اصلي 
نوشت  پي البته برخي از اين اشتباهات نيز رفع شده كه در .تكرار شده است هاي بعدي چاپ

  2.شود ميبه آن اشاره 
 ترجمه بخش نحو در اشتباهاتو تصحيح  ،بندي دسته ،هدف از نگارش اين مقاله بررسي

و گاه به ويرايش و  ةمبادي العربيموارد موجود، گاه به اصل متن  .است يةالعرب يمباد شرح و
  گاه به ،حال  اين با .شود كه به طور حتم متوجه مترجم اثر نيست چيني اثر مربوط مي حروف
 شـود   اشتباهاتي در متن مشاهده مي ،به ساختار زبان فارسي و مباني ترجمه يتوجه بيعلت 

 از .اسـت    رو ساخته و فهم متن را مختل كرده  جدي روبههاي   كه خوانش متن را با دشواري
اشـتباهات در سـه    و سپس در بخش مباحث جزئيشود    مطرح مي كلي مباحثابتدا رو  اين
  .شود  بيان مي نگارشي) پ و، ويرايشيـ  چيني حروف) ب، علمي) الف :ةدست

  
  مباحث كلي. 2

  :اهميت است از چند نظر حائز ةالعربي  يمباد ةشرح و ترجم
تـر بـا    آشـنايي بـيش   ةزمين ،آن در يك مجلد و در كنار هم ةمتن اصلي و ترجم ةارائـ 

عبارات مشابه باعـث مـرور    ةو تكرار ترجم است متن علمي را فراهم آورده زبان عربي و
  .شود  مباحث نحوي ميتر  درنتيجه يادگيري بيش و ،ايجاد تمركز ،مطالب
 ةترجمـ  بـه شـرح و  » توضيح«عنوان  با مباحثي را مختلفهاي   نويسنده در قسمتـ 

هـاي    افـزايش آموختـه   تسهيل يـادگيري و  اين توضيحات غالباً باعث .متن افزوده است
  .دشو  مخاطب مي

علت مشـخص نبـودن     هايي وجود دارد كه به  گاه ضماير يا واژه ةيالعرب يمباددر متن ـ 
نامفهومي متن و سردرگمي خواننـده را بـه    موجبات مرجع و ابهام در بيان مقصود نويسنده

خود مرجع اين ضماير و مقصود نويسنده را توضيح ة شرح و ترجم حسيني در .همراه دارد
گيومـه بيـان    وناي معترضـه و در   صورت جملـه   كه اغلب به ،مرجع اين ضماير .است   داده
مثال در باب اسـباب تعليـق افعـال     رايب .سازد طرف مي برابهام موجود در متن را  ،شود مي

هرگاه جمله بعد از يكي از اسباب تعليق « :آمده است، 2تبصرة  169 فحةص، قلوب از عمل
و اگـر   ...  شـود  مـي  قلبـي اين صورت خود جمله جايگزين دو مفعـول فعـل    گيرد در قرار
باب اي كـه بعـد از اسـ    جمله ،در اين صورت ،ي مفعول اول را نصب دهدبچه فعل قل چنان

با توجه به متن عربـي عبـارت   . »گردد مي جايگزين مفعول دوم فعل قلبي، تعليق قرار گرفته
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فـإن   …إن كان الفعل يتعدي اليهمـا   ،بعد المعلق سدت مسد المفعولينالجمله متي وقعت «
ضـمير مسـتتر    ،و به تبع آن »سدت« علت فاصله گرفتن فعل  به» ... نصبه سدت مسد الثاني

ة خواننده در فهم مقصود نويسنده از جمل ،كه مرجع اين ضمير است ،»الجمله«ة از واژ» هي«
شود و مترجم با آگاهي از اين امـر و اشـاره بـه      رو مي  با مشكل روبه» ... سدت مسد الثاني«

  .ده استكراين اشكال را برطرف  ،متنة مرجع آن در ترجم
 ،هـا   جايي جزئي بعضي از بخـش  هديگرند و جاب هاي مختلف اين اثر مكمل يك  بخش ـ
سـازد و    به ساختمان كلي اثر و درك مقصـود نگارنـده خللـي وارد نمـي    ، ها و فوائد تبصره

  .اي بيان شده كه سير منطقي مباحث حفظ شده است  به گونه مطالب معموالً
  :شود  كتاب اشكاالتي ديده مية با وجود اين محاسن، در ساختار و شاكل

تـر   همين امر در آموزش مواردي كه نياز به توضيح بـيش  متنوع نيست وها   شاهد مثال ـ
  .شود مي متن يدارد باعث نارسايي و نامفهوم

كـه در برخـي مـوارد     اي  به گونه ،فرود است فراز و نوسان و ترجمه در اين اثر دچار ـ
است    مترجم تالش كرده .كند آن كمك زيادي به فهم مطلب نمي ةمتن و ترجم ةحتي مقابل
بندي به  لفظ به لفظ و پاي ةترجم لفظ به لفظ استفاده كند اما واقعيت اين است كهة از ترجم

 ةترجمـ  در 282 ةصفحدر  مثال براي .شود مي آن در اين موارد منجر به سردرگمي خواننده
حاليه آن است كه خبري باشد و مقرون بـه چيـزي    ةشرط جمل« :چنين آمده است 1 ةتبصر

  .»از زمان آينده برگرداند باشد كه آن را
بما يصـرفُها الـي    هغير مقترن هفيها أن تكونَ خبري و يشترطُ« با توجه به متن عربي عبارت

 :يعنـي  ،ترجمه شود تا مقصود حاصل شـود منفي صورت   جمله بايد به» ... الزمان المستقبل
  .)265: 1385 شرتوني،(» ... اي نيايد كه زمان آن را به آينده تغيير دهد  همراه با كلمه«

 
  مباحث جزئي .3

، ويرايشيـ  چيني حروفاشتباهات  .2، اشتباهات علمي .1 :ةدر اين بخش مباحث در سه دست
  .شود مي اشتباهات نگارشي بيان .3 و
  

  اشتباهات علمي 1,3
  نقش نحوي و اعراب ظاهري 1,1,3

هـا    يا اعراب ظاهري آنها  منظور از اين اشتباهات مواردي است كه در آن نقش نحوي واژه
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تصـحيح   هـا را  آن همچنين اشتباهات متن اصلي كه مترجم .طور صحيح بيان نشده است  به
  .شود مي به شرح راه يافته است در اين قسمت بيان و كردهن

 مثابـه  الي ناهيـه بـه   ’فعل جواز فصل بين إذن و‘ در بيان موارد« 14ة فحص *فائدة  در ـ
هـاي معتبـر نحـو     كه بـا مراجعـه بـه كتـاب      حالي در يكي از موارد فاصل ذكر شده است؛

از الي نافيه استفاده شده كه  ’إذن ال يلبثوا و‘ در مثال .نافيه است شود كه اين ال مي مشخص
  .)132: 1385 -  1384 ،يصدق( »به اشتباه الي ناهيه درج شده است احتماالً
مبحث ادوات نصب فعل مضارع و شرايط آن چنـين   ةترجمدر  16 ةفحصتبصرة در  ـ

شود اين است كه نسبت به تكلم  مي عنوان ’حتي‘ شرط اصلي فعلي كه بعد از« :آمده است
سرت حتي ‘ مانند .خواهد شد ’مرفوع‘ مستقبل باشد و اگر به معني حال باشد فعل مضارع

  .»شهر عنوان كنيدبه  ’هنگام ورود‘ اگر اين مطلب را شما :’هالمدينادخلَ 
ده نكـر عمـل   آندر » حتي« چون ،بايد مرفوع باشد» ادخل« فعل با توجه به توضيح متن

ـ سـرت حتـي ادخُـلُ    « شكل صحيح جمله .است ؛ 17 /4: 1385 شـرتوني، ( اسـت  »هالمدين
  .)14: 1427 شرتوني،

شرايط آن در نصب فعـل مضـارع آمـده     سببيه و در بحث فاء 18 فحةص 3شمارة در  ـ
  :»أُدرس فتنجح :الطلب يشتملُ االمر نحو« :است
طـوري كـه فعـل مضـارع در      همـان «: است   آمده اين مطلب توضيح در 33صفحة  درـ 

ـ    سته قـرار مـي  اشياي صورتي كه در جواب  توسـط أن ناصـبه مقـدر منصـوب     ه گرفـت ب
گردد؛ مشـروط بـه ايـن كـه در جـواب        توسط إن شرطيه مقدر نيز مجزوم ميه ب ،گرديد  مي

رو شـاهد    ايـن  نصب فعل مضارع است، ازة در مثال باال بحث دربار .»سته قرار گيرداشياي 
 ،و بعد از افعال سته واقـع شـده اسـت   است  چون فاء سببيه. مثال بايد مطابق توضيح باشد

  .صحيح است» فتنجح«شرايط نصب فعل مضارع احراز شده و 
الكسلَ عاقبتُه « مثال ،هاي كه خبر واقع شد  اسميه ةدر توضيح جمل 72 ةفحص ابتداي در ـ
خبر  »عاقبتُه الفقر«ة مرفوع و جمله اسمي مبتدا و »الكسل« در اين مثال. آورده شده است »الفقر
  .استرفع » الكسلُ« رو اعراب صحيح  اين از .است
در بحـث اختصـاص   » وبيـلٌ ظننتُه الـداء  « در مثال 148 ةصفح پاسخ پرسش سوم در ـ

  :اشتباهي وجود دارد و افعال قلوب ،أنَّ ،ضمير شأن متصل و بارز به إنَّ
دليل مرفوع  .با اعراب درست يعني مرفوع بيان شده است» الداء«ة در متن اصلي واژ
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 مبتـدا و مرفـوع  » الداء« توسط ضمير شأن متصل است و »ظنّ«تعليق عمل  همبودن آن 
  .نادرست استكه  بيان شدهدر قسمت ترجمه و توضيح منصوب » الداء« اعراب .است
به  هر گاه منادي مضاف يا شبه مضاف باشد توابع آن تماماً« ،243 صفحة 4ة تبصردر  ـ

يـا عبـداهللا   ‘ … فرد و خواه غيـر مفـرد باشـند   شوند؛ چه توابع م  صورت منصوب عنوان مي
بطرس تابع آن مضاف واقع شده و مناداي’ عبداهللا‘ در اين مثال .’صاحب ‘ بطـرس صاحب’ 

  :»مضاف واقع شده است
 شـدن  مجـرور  هـاي غيرمنصـرف هنگـام    اعراب اسم اسم غيرمنصرف است و »بطرس«

  .است مفتوح فرعي و
  
  ويرايشيـ  چيني حروفاشتباهات  2,3

ايـن جهـت كـه بـه خواننـده       از چيني حروفاصالح اشتباهات  توجه به ويرايش متن و
 اشـتباهات  .حـائز اهميـت اسـت    آورددست  بهفهم درستي از متن  كند درك و كمك مي
 از .كاهـد  مـي  بـه مـتن   متن از اعتماد مخاطـب  ها در ويرايشي و تكرار آنـ  چيني حروف

در افـزايش سـطح يـادگيري و    تـأثير بسـزايي   غلط و خالي از متني صحيح ة ارائ، رو اين
، نوشـتاري  )الـف  :ةبخـش بـه سـه دسـت    در ايـن  مباحـث   .دارد اعتماد مخاطب به متن

 .شـود  مـي  مثـال تقسـيم   شاهد مطابق نبودن متن و )پ و، عبارت جاافتادگي واژه يا )ب
  .شود مي صفحه بيان ةموارد موجود با ارجاع به شمار

  نوشتارياشتباهات  1,2,3
تر به مواردي اختصاص يافته كه در آن واژگان يا عبارات به لحـاظ   اشتباهات نوشتاري بيش

. اشتباه بيان شـده اسـت   بدون ايجاد اشكال نحوي، به ،يا اعراب كلماتهستند اماليي اشتباه 
و  چينـي  حـروف توان از نوع علمي دانسـت بلكـه از نـوع اشـكاالت      اين اشتباهات را نمي

  .شود طرف ميويرايشي است كه با بازبيني اصولي متن بر
الفعـل   فتكون هي و ،ناصبه ’أنََّ‘التعليل استعمال  الالميصح مع « ،15 فحةص پانوشتدر  ـ

  :»... الذي تنصبه في محل جر بالالم
ة واژ» الم تعليـل «همچنـين در تركيـب   . »أنَّ« ناصبه صحيح است نـه  »أنْ« در اين جمله

  .گيرد  نمي »ال«شده مضاف است و مشخص
  :»’تكرمهرنا فَزُم يلَ‘ :مثل .نفي شامل نفي به حرف است« ،18فحة ص 2در تبصرة  ـ
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»هفعـل  » يزُرنـا «بـا توجـه بـه فعـل      بر اعراب انتهايي واژه،  عالوه .استصحيح » فتكرم
»هتر است  صحيح) الغير  متكلم معة صيغ(» فنكرم.  

أي  … و هـي  االدوات الجازمة فعلين هي اثنتا عشـرة لفظـة  « :21فحة ص در سؤال سوم ـ
  .»أياٌ تُكرم أكرم :نحو

بايـد   »تكـرم «دهد فعـل     از ادواتي است كه دو فعل مضارع را جزم مي »أي«كه  جا  آن از
  .مجزوم بيان شود

 أنْ و‘ هو مران ويجوز فيه األ و نوعٌٍٍ.. .  االدوات الجازمة فعلين« :22فحة صدر فوائد يك  ـ
متي و و اي  ...’«.  

سر ادوات جازمـه اسـت    كه بحث بر جا  آن از و استفعل مضارع  ةناصباز ادوات  »أنْ«
  .است »إنْ«آن  شكل صحيح

اعراب صحيح كه  »...  إنَّ اسماءالشرط جميعاً لها صدر الكالم« 25فحة ص در سؤال پنجم ـ
  .استفتحه  »أسماء« ةواژانتهاي 
  »سقط بحدوك فال تشمت بهإن : إذا كان فعالً طلبياً نحو ...  «: 26فحة ص در سؤال ششم ـ

  .است »بعدوك» «بحدوك«ة شكل صحيح كلمبا توجه به تكرار مثال در ترجمه 
  »... وجوباٌ همضمر’ بأن‘ يجزم المضارع«: 32فحة ص در سؤال چهارم ـ

 ايـن  در. اسـت  مضـارع  فعـل  ناصبة ادوات از »أن« شد، بيان اين از پيش كه گونه همان
  .است صحيح مضمره »إنْ« نيز بخش
صورت وجود قرينـه   فاعل در بر ،تقديم مفعول به« :48فحة ص در پاسخ پرسش دهم ـ

  .»ضرب أخاك االمير« :معنوي مانندة قرينازجمله با . »... جايز است
 از اسماء سته» اخاك« زيرا نظر است مورد» لفظية قرين« جا دانيم در اين  كه مي طور همان

  .است   منصوب شده» الف«و با  است
در بيان مواردي كه در صورت جايگزين شدن چيزي به جاي  87فحة ص 5در شمارة  ـ
صـفت كـه قبـل ازآن نفـي يـا       ’عامل‘«: شود آمده است  حذف كردن خبر واجب مي ،خبر

  :»استفهام باشد
گونه كه بيان شد يكي از مواردي كه در صـورت وجـود آن حـذف خبـر واجـب       همان

زيـرا در ايـن بخـش    ؛ جاي خبر است نه عامل صفتشود قرار گرفتن معمول صفت به  مي
صـفت  » معمـول « رو در ايـن جملـه   اين خود صفت عامل است و نيازي به عامل ندارد؛ از
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است و چون عامل در اسم بعد از » مبتدا« مذكورة نقش نحوي صفت در جمل .صحيح است
كـه در   »أَخَواكأقائم « مثال براي .واقع معمول و ساد مسد خبر است درآن اسم  ،خود است

مده و به همين سـبب در اسـم بعـد از    آصفتي است كه قبل از آن حرف استفهام  »قائم«آن 
در مـتن  همچنـين  . كنـد   نياز مي  معمول آن است و از خبر بي »أخَواك«كند و   خود عمل مي

معمـول  « صورت بهآن هم بايد  نوشته شده است كه »...  عامل الصفة المسبوقة بنفي«عربي آن 
  .نوشته شود »...  ةالصف
ضمير رفع منفصل يؤتي به بين المبتدا  هو ضميرالفصل او العماد« ،88فحة ص در سؤال اول ـ

  :»لتمييز الخبر من التابع ’المعروفتين‘ و الخبر
 .آيد مي» معرفه« خبر فصل بين مبتدا و زيرا ضمير ،صحيح باشد» معرفتين«رسد  نظر مي به

 شود و در تعريـف ضـمير فصـل آمـده      اين اشكال مشاهده نمي ةالعربي   مباديدر متن اصلي 
  .»و الخبر المعرفتين لتمييز الخبر من التابع أهو ضمير رفع منفصل يؤتي بين المبتد ...  « :است  

كند كه شرايطي در آن   صورتي عمل مي  شبيه به ليس در »ما« 111فحة ص 2در شمارة  ـ
نفي خبر به سـبب اال  . 2، ...  نگيردزائد قرار  ’إن‘ة بعد از ما كلم. 1«: جمله از ،دشومراعات 

  .»...  بتوسط اال بدون اشكال است ’محمول‘ انتقاض نفي ازاما  ...  نقض نشده باشد
به  »محمول«ة واژ ،درك متن را دشوار ساختهكه  بر ضعف ترجمه   عالوهاخير ة در جمل

  .است» معمول«اشتباه بيان شده و شكل صحيح آن 
 :آمـده اسـت  » إنّ أنّ و« در بحث حركت همزه128فحة ص در پاسخ پرسش دوازدهم ـ

  .»...  ردد هرگاهگ  مكسور مي ’أنّ‘ ةو همز ... گردد كه مي در صورتي مفتوح’ أنّ‘ ةهمز«
آن بدون هيچ ة همز بايد ،است ،نون مشدد الف و ،»انّ«ة حركت همز چون بحث بر سر

گـذاري شـود    با فتحه يا كسره حركت اگر ،صحيح باشد حركتي بيان شود تا توضيح مطلب
ويژه در قسمت دوم كه بحث بر سر مكسور بودن  به .رسد مي نظر بهپيرامون آن زايد  توضيح
  .كه با فتحه بيان شده است   حالي است در »انّ« ةهمز
 ةكسـر همـز   قسمت بيان موارد جواز فـتح و  در ،131فحة صدر پاسخ سؤال پانزدهم  ـ

آمده » أنّ« صورت  يا به ،هيچ حركتي ندارد» انّة همز« ها يا آن شده كه در  هايي بيان مثال» انّ«
اعمال شود تا درك مطلـب   ،كسره فتحه و، نمونه دو گونه موارد هر است در اين بهتر .است

  .بهتر صورت گيرد
 اسـت،  ’كأنّ وأنّ‘ كه مخفف از ’أنْ و كأنْ‘ ،از اخوات إنّ« ،148فحة ص 1در تبصرة  ـ

  :»... شدهمستثني 
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ها بهتـر بـود ترتيـب كلمـات       آن ةشد با موارد مخفف» أنّ كأنّ و«بيان صورت اصلي  در
  .رعايت شود

به اين معني  .كند  مصدر همانند فعل خود عمل مي«، 195فحة ص در پاسخ پرسش اول ـ
در  ’لبعد الصديقحزنت ‘مانند  .شود  كه اگر مصدر از فعل الزم باشد به فاعل خود اضافه مي

د ‘كـه فعـل    چـه آن  عمل نموده، ’بعد‘ اين مثال مصدر همانند فعل خود عـو  الزم اسـت  ’ب
  :»مصدرش نيز مثل آن عمل نموده است

»عدآمـده   درگذاري بـه ايـن شـكل     علت اشتباه در حركت  نه مصدر و به ظرف است »ب
  .استصحيح  »بعد« شده مشخصة به همين دليل در جمل ،است
 و كه اسـمي مقـدم گـردد    اشتغال عبارتست از اين« ،216 فحةص در پاسخ پرسش اول ـ

يـا   آن ضمير به اسـم مقـدم برگـردد    و كند عمل مي ضمير فعلي را كه درگردد  خرؤمفعلي 
  :»سابق باشد ’اسم‘كه فعل در اسمي عمل كند كه مضاف به  اين

هرچنـد   »...  السـابق االسـم   ’ضـمير ‘ في اسم مضاف الـي  )عامل( أو« مطابق متن عربي
ي از اسم هستند اما براي جلوگيري از آشفتگي ذهني مخاطب الزم است مطابق ئضماير جز

  .كار رود به» ضمير«ة متن عربي كلم
در صورتي كه شـبه   و« :عنه آمده است در بحث اعراب مشغول 219فحة صدر ابتداي  ـ

كه  دليل اينه ب گيرد؛  نمي صفت مشبهه را دربراما  است ... فعل باشد تنها شامل اسم فاعل و
  :»شد منصوب نخواهد صفت مشبهه از ’بعد‘معمول 
 كنند و ل وصفي در ماقبل خود عمل نميااسم تفضيل و افع  ،جايي كه صفت مشبهه آن از

  .صفت مشبهه صحيح است» قبل از«شوند عبارت  عامل اشتغال محسوب نمي
تكرار نشـده   ’يا‘ اسمي معطوف به مستغاث گردد وهرگاه « ،246فحة ص پانوشتدر  ـ
  :»’يا لَلكهولِ و لَلشُّبان للضعيف‘ مانند .گردد  مي مكسور ’الم‘ باشد

  .صحيح است» للشبان« طبق تعريف
  .استصحيح » فالبد«: »قَالبد قد تكون ادات الندبه« ،249فحة ص 1در فوائد  ـ
  :»...  زاكضاًيرحج أنّها احوال مووله بالصفه اي « ،279فحة ص 1در فوائد  ـ
  .صحيح است »راكضاً«
  :»كما مثلثاً...  يجوز في المجرور في هذه الحاله أن يكون«، 306فحة ص 1در فوائد  ـ
  .صحيح است» كما مثّلنا«
  :»’شيء صنعته نعم الشي و‘ ...  بل أنها معرفه :قيل و« ،316فحة ص پانوشتدر  ـ
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  .مخل دريافت مقصود جمله است زايد و »و«در اين مثال 
  :»دخلت علي الجمله العفليه ايضاً »بما« ’أن‘اذا كفّت «، 459فحة ص پانوشتدر  ـ

  .است» الجمله الفعليه« مراد

  جاافتادگي واژه يا عبارت 2,2,3
بيان نشده است يا  در متن اصلي عبارتييا  شود كه واژه  در اين بخش به مواردي پرداخته مي

  :شود  ديده ميدر ترجمه و شرح متن هايي   افتادگي
آن ة صـفح  ةپس از منادا به همراه شمار »استغاثه«در فهرست مندرجات كتاب مبحث  ـ

  .است   ذكر نشده
أو  ...  فاعالًو هي أن يكون : رفعه ففي اثني عشر موضعاً«، 35فحة ص »المرفوعات في«در  ـ

  :»...  ’ما و الت و إن‘اسماً ل 
  .است  از قلم افتاده »ال«در بيان حروف شبيه به ليس حرف 

 بـراي نويسنده تنها به ترجمـه و توضـيح يـك مثـال      60 صفحة ال پنجمؤپاسخ سدر  ـ
بحـث   و اسـت  پرداختـه   »وصـف « سوم بحـث  به توضيح مورد دوم و مصدر اكتفا كرده و

» خُدمت خدمه االمير« يعني دو مثال ،»نوع مصدر و اختصاص ظرف با وصف« پيرامون بيان
  .ترها شده اس »ضربت ضربتان«و 

فـإذا لـم   . ..  يشترط في المرفوع بالصفه أن تكتفي به في المعنـي « ،80 صفحة 1در فوائد  ـ
به كقولك تكتف ‘أبواه زيد فيكون .لم تكن في شيء من ذلك ’ما قائم ‘مـوخراً و  ’زيد ‘ قـائم’ 

  :»خبراً مقدماً
 أمبتـد  ’زيـد ‘ فيكـون «عبارت صحيح  .از قلم افتاده است »مبتدا«ة واژ» زيد«ة پس از واژ

  .است »مقدماً خبراً ’قائم‘ خراً وؤم
كـه رافـع    ،اسـتفهامٍ  بحث پيرامون وصف بعد از نفي و در 82 صفحة 3شمارة  در توضيح ـ

 باشـند هم  دو مطابق با صفت و اسم بعد از آن هر« :استآمده  ،است اسم ظاهر يا ضمير منفصل
  :»’أقائمان الزيدان و أقائمون الزيدون‘ :مانند .كه در اين صورت نيز تنها يك وجه جايز است

بـه چهـار حالـت     ،و جمـع  ،مثني مفرد، ،مترجم در مطابقت صفت و موصوف در عدد
ها تطابق صفت و موصوف را در   مثال در اين قسمت با توجه به شاهد .كند  ممكن اشاره مي

صـفت و اسـم   «اند و عبـارت    ها از قلم افتاده  نظر داشته است؛ اما اين واژه در »مثني و جمع«
  .درست است» بعد از آن هر دو بايد در مثني و جمع مطابق باشند
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مـا  «بيان دومين شرط از شرايط عمـل كـردن   در  110 صفحةپرسش دوم  به در پاسخ ـ
  .»عنوان نشده باشد ’إن‘بعد از « :استآمده  »شبيه به ليس

 »ها« ضمير يبا توجه به متن عرب. است» ...  ’إن‘أن التزاد بعدها «ة مورد نظر ترجمة جمل
از  »آن« ضمير. برعكس فهميده شود است و باعث شده مقصود نويسنده كامالً   ترجمه نشده
  .صحيح است» بعد از آن إن عنوان نشده باشد« عبارتقلم افتاده و 

 المصدر عمل فعله متي صـح تقـديره بالفعـل المقتـرن    يعمل «، 197 صفحة در سؤال دوم ـ
  :»’من ضربك زيداً‘ :نحو .المصدريتين ’ما‘أو  ’بأن‘

  .است» عجبت من ضربك زيداً« كاملة جملو  بيان نشده است» عجبت« فعل
كه بين آن و اسم سـابق   ستا  آن ’عامل موخر‘ شرط فعل«، 218 صفحة 4در تبصرة  ـ
در ايـن قسـمت    »زيداً انت تضـربه « :بنابراين صحيح نيست گفته شود .اي نيامده باشد فاصله

در  همچنين در ادامـه  .تا پايان ترجمه نشده است» ... بخالف الوصف اليحتاجه الي« متنة بقي
  سـان و بـه   موارد سه و چهار يـك  ،عنه و اقسام آن به پنج دسته توضيح حاالت اسم مشغول

 .باشد» راجح النصب علي الرفع« ها بايد  آنصورت زايد تكرار شده است و يكي از 
كـم   ...  نحـو  ...  قبلهايراد بااللفاظ التي ال يعمل ما بعدها في ما « ،222 صفحة 1در فوائد  ـ

  :»’الفقير اعطيته‘ :الخبريه
 صـحيح ة جملـ و  نيامده است» كم« واژة در اين مثال ؛ امااست» كم خبريه«دربارة  بحث

  .است» الفقير كم اعطيته«
هرگـاه  . 1: در موارد ذيل برتري دارد ’مشغول عنه‘ نصب اسم مقدم« ،224 صفحة در ـ

  :»واقع شده باشد ’دعاء نهي و امر و‘بعد از فعل طلب مثل 
بيان نشده » آن« ضمير »... إذا وقع بعده فعل طلبي كاالمر و النهي والدعاء« مطابق متن عربي

  .است» واقع شده باشد هرگاه بعد از آن فعل طلب« :صحيحة ترجم است و
شود و  ميمنصوب  ،غيرمقصوده باشدة اگر منادايي مفرد نكر«، 236 صفحةدر توضيح  ـ

  :»...  اي است كه اسم نكره ،مقصودهة منظور از نكر
ة منظـور از نكـر  « صـحيح ة جمل؛ بيان نشده است »غير«ة واژ دوم پس از نكرهة در جمل

  .است »...  اي است كه نكرهغيرمقصوده اسم 
در مـورد نعـت آن    ،هرگاه منعوت جمع و براي عاقل باشد«، 367 صفحة 2در تبصرة  ـ

  :»دو وجه جايز است
  .قلم افتاده است از» غير عاقل« در عبارت» غير« ةواژ



 49 و صديقه جمالي   جواد دهقانيان

  1391سال دوازدهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

 يا متأخر از آن باشـد  و ’أم‘ استفهاميه خواه متقدم برة همز«، 441 صفحة 2در تبصرة  ـ
  :»شود حذف مي

حـذف   ’جـوازاً ‘ يـا متـأخر از آن باشـد    باشـد و  ’أم‘ متقدم بـر استفهاميه خواه ة همز«
  .)355 /4: 1385 شرتوني، ؛381: 1427 شرتوني،( »شود  مي

  مطابق نبودن متن و شاهد مثال 3,2,3
گر اسم فاعل متعدي باشد بدون هيچ شرطي مفعول ا«، 185 صفحةدر پاسخ پرسش سوم  ـ

  :»’الرجلَ الحامي الذمار )كنت أو( أنا‘ مانند . ...  دهد ميرا نصب 
بايـد مثـالي    ،رو ايـن  از .شود و مرفوع مي خبر» الرجل«تركيب كنيم » أنا«اگر جمله را با 

بيـان   درستي و به بدون اعراب »الرجل« ةدر متن عربي كلم .شود ارائهجداگانه در اين زمينه 
  .گذاري صورت گرفته و مخل فهم است اما در شرح آن اعراب ؛استشده 
  
  اشتباهات نگارشي 3,3

ترين تأثير را در يـادگيري صـحيح    بر ترجمه و شرح متن است كه بيشتأكيد در اين بخش 
نويسنده در  اين اثر ملموس است و گونه كه بيان شد فراز و فرودهاي ترجمه در  همان .دارد
اسلوب سياق و  طبقمتن نيز ة اي موارد چنان تحت تأثير زبان عربي قرار دارد كه ترجم  پاره

امـا   .مستلزم ترجمـه و بازنويسـي دوبـاره اسـت    آن گيرد و دريافت   زبان عربي صورت مي
در اين قسمت  .توضيحات فراوان مترجم امكان درك و دريافت بحث را فراهم آورده است
تري برخـوردار   اشتباهات نگارشي به چند دسته تقسيم شده است تا مطالب از انسجام بيش

  :شود باشد و به روشني بيان

  ضعف ترجمه 1,3,3
هـاي معنـايي يـك     جنبـه  ،روابط دستوري حـاكم بـر اركـان جملـه     بايد يك اثرة در ترجم
مورد توجـه قـرار    مواردي از اين قبيل و ،متن چهارچوبنقش مفهومي جمله در  ،اصطالح

شود كه روان نبودن كالم باعـث نـامفهوم بـودن     در اين بخش به مواردي پرداخته مي .گيرد
  3.يك واژه يا يك بحث اصلي شده استة ها در ترجم جملهمعناي 
ة سان در ترجمـ  يكة پيروي نكردن از روي و لفظ عبارات  به  لفظة مترجم بر ترجم ةتكي

ازجمله مواردي است كه به ضعف ترجمه و در پي آن درك نادرسـت مـتن    4ها  شاهد مثال
  :شود  ه ميهايي از اين موارد اشار  در ادامه به نمونه .انجامد  مي
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چه اين اسماء بر زمان يا مكان داللـت كننـد در    اگر چنان ...  «، 26 صفحةدر سطر اول  ـ
  :»محالً منصوب است اين صورت بنا بر ظرفيت براي فعل شرط،

   .اللفظي عبارت كامالً آشكار است تحتة زبان مبدأ بر ذهن مترجم و ترجمة رد پاي غلب
لـيس  ‘ نماند وصفي كه بعد از لـيس قـرار مـي گيـرد    ناگفته «، 81 صفحة 3در تبصرة  ـ

  .»نياز از خبر است بي شود اسم ليس و فاعل و  مرفوع واقع مي و’ منطلق اخواك
علي أنّ الوصف بعد ليس يكون مرفوعاً بها علي أنّه اسمها و الفاعل يغني « مطابق متن عربي

ليس مرفـوع بـه لـيس    رو وصف بعد از  ايناز « :صحيح متن چنين استة ترجم »عن خبرها
ة ترجمـ و » كنـد  مينياز  بيجمله را از خبر ، اخواك، فاعل شود و مياست كه اسم محسوب 

  .كننده است نادرست و گمراه مؤلف
 :چنـين بيـان شـده اسـت    » بنـوك  ذاهبٍ غيرُ«در توضيح مثال  همين مطلب وة در ادام ـ

مبتدا و فاعـل   ’غير‘ شود و  مي ’مضاف‘ مجرور و ،گيرد ميوصفي كه بعد از لفظ غير قرار «
  :»نياز از خبر خواهد بود بيخود وصف است كه 
شـود   مياليه  مضافگيرد مجرور و  ميلفظ غير قرار  از وصفي كه بعد« بايد توجه داشت

شود نـه   مضاف مجرور مية وسيل به يعني »يجرُّ بالمضاف« زيرا مطابق متن عربي ؛»نه مضاف
عبارت » فاعل الوصف أغني عن الخبر« صحيحة همچنين ترجم .كه خودش مضاف است اين

كـه در   جا آن از .شود ساد مسد خبر مي و »كند نياز مي از خبر بي »بنوك« يعني فاعل وصف«
در ايـن   .شـود  مخاطب بسـيار گمـراه مـي    ،كار رفته است بهم نگارشي ئندرت عال ترجمه به

  .شد تر مي گذاشته بود متن روانيك ويرگول » فاعل«ة بعد از كلم عبارت اگر مترجم
اما انتقـاض نفـي از محمـول بـه توسـط اال بـدون       « ،111 صفحة 2در توضيح شمارة  ـ

  :»اشكالست
سياق جمله و ، بيان شده است »معمول« جاي بهبه اشتباه  »محمول«ة كه واژ بر اين  عالوه

  :عبارت نيز كامالً عربي است و از چند وجه قابل بررسي است
  .شود دريافت معني مي اللفظي آن مانع درك و تحتة ترجم .1
  .شد مياستفاده  »با«ة واژ بودبهتر » بتوسط«ة جاي حرف اضاف به .2
عمل كردن اسم فاعل مجرد از الف  يرامونبحث پ 183 صفحة 2شمارة  مطلب از پس ـ

و اعتمـاد   يـه به مـاقبلش تك  يدكه اسم فاعل با يمعن  ينا  به. است »به مفعول«صب نو الم در 
گرفتن اسم فاعل  قرار يتتقو يناز موارد ا يكيشود و  يتداشته باشد تا عمل اسم فاعل تقو

عمراً أم  يدز ينٌأمه‘ مانند ياو ...   «: باشد خواه نباشد اهربعد از استفهام است خواه در كالم ظ
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لكن  نگرفته قرار استفهام از بعد ظاهر نظراز  ’ينٌمه‘مثال اگر چه اسم فاعل  يندر ا ’مكرمه
  .»شود يمبعد از استفهام عنوان  ’أم‘ لفظ يراز ؛بعد از استفهام قرار گرفته است يردر تقد

 ،»مهينٌ زيد أم مكرمه.. .  :إذا وقع بعد استفهام ملفوظ به أو مقدر نحو«با توجه به متن عربي 
اما مثـال تكرارشـده    .شده صحيح است گفتهمطالب  ،پرسشي بيان شدهة كه جمله بدون كلم

خـواني   هـم  ،همـراه شـده اسـت    5استفهامة كه با همز ،»أمهينٌ زيد أم مكرمه«متن ة در ترجم
 صـورت   استفهام در مثال ظاهر شده و از ديگرسو فعل جمله بـه ة سويي همز زيرا از ؛ندارد
  .ترجمه شده است »قرارنگرفته«منفي 
لفظـي محسـوب    ،معمـول خـود  صفت مشـبهه بـه   ة اضاف«، 192 صفحة 4در تبصرة  ـ
  .»كه صفت مشبهه براي ماضي متعين نشده است چه آن شود، نمي

ترجمه مثبت  در استثناي منفي ،نيست مگر لفظي ،»التكون اال لفظياً« باتوجه به متن عربي
  .است» شود لفظي محسوب مي« صحيح آنة ترجم .شود معني مي

 منصوبند تا اين كه بر محالً ضم و مبني بر ايتها و ايهادو لفظ «، 215 صفحةدر تبصرة  ـ
   :»مفعول بودن به اخص هستند

بهتر  كند و كامل معني را بيان نمي طور  به »كه بر مفعول بودن به اخص هستند اينتا «ة جمل
  .بيان شود »حذف شده است وجوباٌباشند كه  مي ’اخص‘ به  زيرا مفعول« صورت  است به
كه يا فاعل يا مفعـول   آنصاحب حال نيست مگر « ،272 صفحة در پاسخ پرسش دوم ـ

  :»يا مجرور است
 .ديگـري صـورت گيـرد   ة جمله به سياق نحو عربي است و براي فهـم آن بايـد ترجمـ   

 :جملـة  .كند تر مي حفظ ترتيب اركان جمله فهم معني را آسان رعايت دستور زبان فارسي و
  .تر است صحيح» مجرور است صاحب حال يا فاعل يا مفعول يا«

مقـرون بـه چيـزي     حاليه آن است كه خبري وة شرط جمل«، 282 صفحة 1در تبصرة  ـ
  :»باشد كه آن را از زمان آينده برگرداند

صـورت    اگر جمله بـه  »غيرمقترنه بما يصرفها الي الزمان المستقبل« با توجه به متن عربي
اليه آن است كـه خبـري   حة شرط جمل« :شود منفي ترجمه شود از سردرگمي جلوگيري مي

حـروف   توجه به كاربرد .»...  اي نيايد كه زمان آن را به آينده تغيير دهد  همراه با كلمه باشد و
  .گشاست اثبات كالم در اين زمينه راه نفي و اضافه و
اسـم   و در يك صورت رفع دادن اسم تفضـيل، « ،311 صفحة 3، و 2، 1قبل از موارد  ـ

  .»...  ضروريستآن  البته رعايت چند شرط درباشد كه  ميظاهر را شايع 
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ثير ترجمـه در آن آشـكار   أتـ ؛ اما بيان شده است» توضيح« هرچند اين عبارت در بخش
 رفع در يك صورت،« :متن بسيار پريشان است و بهتر است به اين صورت بيان شود. است

  .»استاسم ظاهر توسط اسم تفضيل شايع ، )مرفوع شدن(
است و آن زماني اسـت   ’من‘ معنوي يا به معنية اضاف« ،343 صفحة در پاسخ پرسش اول ـ

  :»’انگشتري كه از جنس طالست‘ يعني ’خاتم ذهبٍ‘ مانند ،جنس مضاف باشد از اليه كه مضاف
يعني طال از جنس انگشتري است و با مفهـوم   ،اليه را از جنس مضاف بدانيم اگر مضاف

 در عبـارت » از«ة جملـه اگـر حـرف اضـاف    در ايـن   .معنـوي در تضـاد اسـت   ة اصلي اضاف
 بيـاني ة زيرا مطابق اضـاف ؛ شود حاصل ميحذف شود مقصود » اليه از جنس مضاف مضاف«

  .كند  را مشخص مياليه جنس مضاف  مضاف
  حشو 2,3,3

است كه گاه تحت تأثير زبان عربي است و  ياستفاده از واژگان يا قيود زايد منظور از حشو
ها خللي در  حذف آن؛ كالم در متن استفاده شده است براي تأكيد شايد  گاه بي هيچ دليلي و

العربيـه بـه    مبـادي ة اين نقص در ترجمـ  .رواني كالم را به همراه دارد كند و متن ايجاد نمي
  :شود چند مورد اكتفا ميذكر نمونه به شود كه براي  فراواني ديده مي

اسـتفاده  » چه آنكه« و» از چه بعد« :يرمترجم از عباراتي نظ 101 صفحة 2در توضيح شمارة 
هماننـد  هـايي   بهتر است ايـن كلمـات بـا واژه    ؛اندازد كرده است كه خواننده را به اشتباه مي

  .شود جايگزين» زيرا«و » چون«
كه بعد از  چه آن ،حذف گرديده‘ذوالبغي’به اين معني كه كان به همراه اسمش...   « :مثال

   .»لو شرطيه قرار گرفته است
اسـتفاده شـده    يهالعرب  يمباد ةصورت گسترده و مكرر در ترجم  به »اگر چنانچه«عبارت 

يكي از اين دو واژه به تنهايي معناي مورد نظر  فارسي حشو است و   زبان   دستورلحاظ كه از 
  :مثال رايب .كند را القا مي

و ديگـر حـروف    ’انّ‘ واجـب اسـت خبـر   « ،119 صـفحة در پاسـخ پرسـش چهـارم     ـ
 خبر ظرف يا مجـرور بـه حـرف باشـد و     ’چه چنان اگر‘ بالفعل بر اسمش مقدم گردد مشبهه

  .»نيست اي كه ابتدا به آن جائز نكرههمچنين اسم 
  نابجا از ضمايرة و استفاد ،حذف ارجاع نامناسب، 3,3,3

ست كه اسم و خبرش هر ا آن ’الت‘ شرط عمل«، 116 صفحة پرسش ششم به پاسخدر  ـ
  :»شود ميحذف  ’اسم‘ آنبه طور قطع يكي از دو معمول  زمان باشند و ءاسمادو از 
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» الت« اگـر ايـن ضـمير بـه     .نامشـخص اسـت  » آن« زيرا مرجع ضـمير ؛ جمله ابهام دارد
صورت ضمير اشاره خوانده شود   اگر به زايد است و ،كه بعد از آن آمده، »اسم«ة بازگردد واژ

» ...  هـا  و البد من حذف اسم« معناي جمله با توجه به متن عربي آن ،تركيب شود  »اسم«و با 
  .است زايد» اسم« گردد و باز مي» الت«به   »آن« با توجه به متن عربي ضمير .شود اشتباه مي

المراد بوقوع الفعل عند النحاه وقوع النسبه في الخارج من الفاعل « ،159 صفحة 1در فائدة  ـ
  :»’ما جاء زيد‘ :كما أنه فاعل في قولك ’ما ضربت زيداً‘ مفعوالًبه في قولك ’زيداً‘ لذلك كان و

 كه جا آن از .استدر مثال نخست   »زيداً« است كه مرجع آن »أنه« ضمير مربوط بهبحث 
رو  اين  از .ارجاع ضمير به آن اشتباه است ،تواند فاعل واقع شود به است و نمي مفعول» زيداً«

شود تا در ارجاع ضـمير و كـاربرد    آوردهبدون اعراب » زيد«ة واژ» زيداً« بهتر است به جاي
» زيـداً « پوشـي از اعـراب ظـاهري    كه ارجاع ضمير را با چشـم  اين يا آن مشكلي پيش نيايد؛

عبـارت  ة البته نويسنده با آگاهي از اين مطلب به تفكيك اين موارد در ترجم .نظر گرفت در
  .پرداخته است

 مؤلفة اي است كه مكرر در ترجم  لهئكلمات و اشيا مس هانساني ب ارجاع نادرست ضمير
  :مثالبراي  .شود  ديده مي

شود يعني اسمي را  مياسم مقدم مشغولٌ عنه ناميده  :ترجمه«، 276 صفحة پانوشتدر  ـ
  :»او اعراض و دوري نموده است كه عامل از

  .استفاده كرده است» اسم«ة براي اشاره به واژ »او« انساني ةمترجم از ضمير اشار
در مـوارد زيـر    ’مشغول عنـه ‘ نصب اسم مقدم« ،224 صفحةدر پاسخ پرسش ششم  ـ

  :»...  از فعل طلب واقع شده باشد هرگاه بعد .1 :برتري دارد
صـحيح  ة ترجمـ  »...  يترجح نصب المشغول عنه إذا وقع بعده فعـل طلبـي  «طبق متن عربي 

  .است» شده باشدآن فعل طلب واقع  از گاه بعد هر«
  

  گيري  نتيجه .4
بـازبيني و ويـرايش اثـر    . مند پويايي هر اثر نقد علمي آن اسـت  هاي ارزش  يكي از شيوه

آن نقــش مهمــي در غنــاي علمــي و فرهنگــي فرهيختگــان و    پــس از چــاپ و انتشــار
  .پژوهان جامعه دارد دانش

نحـو عربـي    و  صـرف ة زمينـ متون علمي معتبـر در  اثر رشيد شرتوني از  ةيالعرب  يمباد
 ،علـوم و معـارف اسـالمي   هـاي   رشته   ويژه به ،علمي از آنة علت استقبال جامع است كه به
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ايـن اثـر نشـان    ة مطالع. است   مكرراً چاپ و منتشر شده مانند آن، و ،زبان و ادبيات فارسي
له ئضـرورت ايـن مسـ    .نياز به ويرايش و بازنويسـي دارد  هاي مختلف جنبهدهد كه از   مي
علي حسيني به زبان فارسي بر اين اثـر نوشـته و    سيداي كه   ويژه در مورد شرح و ترجمه به

بـا توجـه بـه    . شـود  تر احسـاس مـي   بيش ،است   بسيار مورد توجه مراكز علمي واقع شده
گانه از اشتباهات موجود در اين اثر و اشاره بـه نقـاط قـوت و ضـعف آن      بندي سه  تقسيم
ادبـي در ويـرايش و   ــ   و استفاده از نظريات ويراستاري علمـي  ،ت بازبيني، اصالحضرور

همچنين توجه نكـردن بـه نكـات نگارشـي و     . شود  بازبيني متن بيش از پيش احساس مي
كيفيـت و درنتيجـه يـادگيري نكـات علمـي را بـه نحـو         اثـر  ةاسلوب انشـايي در ترجمـ  

اشـتباهات نحـوي موجـود در مـتن ضـرورت      ايـن،   بر  عالوه .دهد  گيري كاهش مي چشم
  .كند فارسي را دو برابر مية آن ترجم  تبع  اصالح و بازبيني متن عربي و به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العربيه مباديشرح و ترجمه اشتباهات موجود در 

  نوشت  پي
جهت سهولت  ةيالعرب   يمباد شرحو  ترجمهصفحه و مبحث مورد نظر در  ةشمار گر بيان :»*« .1

  .استيابي به مطلب  دست
 برخي از اشتباهات نحويمترجم گونه كه در بخش اشتباهات مربوط به نقش نحوي بيان شد  همان .2

  :شود ها اشاره مي است كه به اختصار به آن كردهتصحيح  نظر مطرح شده موردة كه در مقالرا 
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در . شـده اسـت  مثال آورده  ’ثالثين ثالثه و‘ ،در نوع شبه مضاف ’الي نفي جنس‘ در بحث«
  .»گيرد  لذا تنوين نصب مي صورتي كه اسم الي نفي جنس اگر شبه مضاف باشد منصوب است و

يجري مجري الصفه المشبهه المنسـوب  ‘ :نوشته شده است ’صفت مشبهه‘در مبحث «
   .»تبديل شود’ بالصفه‘ بايد به ’بالموصوف‘ كه’ الموول بالموصوف

نوشته شده است كه فاعل مصدر بايد با فاعل  بيان شروط مصدر و» له مفعول« در بحث
كه علـت   استدر ادامه با ذكر مثالي توضيح داده  .عامل متحد باشد تا مصدر منصوب شود

متحـد نبـودن    نشدن كه علت نصب  صورتي در ؛يكي بودن هر دو فاعل است نشدن نصب
  .دو فاعل است
 ’لـيس ‘ و يـا  ’مـا ‘ مسبوق بودن به ،اضافه شرط قطع غير را ازلف ؤم ’اضافه معنوي‘ در باب

’ ال‘ جـاي آن   ذكري به ميان نيامده و به ’ما‘ از ،هاي نحو كتابدر حالي كه در ساير  ،ذكر كرده
  .)137 -  133 :1385 -  1384 صدقي،( ذكر شده است

معني ة ترجمه يا معني هنگام ارائة شود آوردن واژ  از مواردي كه در اين اثر پيوسته تكرار مي. 3
حـالي گويـاي   ة كه قرينـ  جا آن از. يا متن استها   پانوشتعبارات عربي در ة اشعار و ترجم

ناگفتـه  « اراتي ماننـد همچنـين عبـ  . رسـد   نظـر مـي   بهاين امر است آوردن چنين كلماتي زايد 
تنهـا    هـا نـه   تر در ترجمه بيان شده است كـه حـذف آن   براي توضيح بيش »أي«يا  »... نماند

  .انجامد  سازد بلكه به مختصرشدن متن نيز مي  وارد نميخللي به متن 
جود و بخشش كنيد «: آمده است »جودوا فتسودوا«ة جملة در ترجم 17فحة ص 9در شمارة . 4

  : »تا سود ببريد
صـحيح آن  ة است و ترجمـ  »سروري«معني   و به »ساد«ة از ريش» تسودوا«در اين جمله 

  .است» جود و بخشش كنيد تا سروري بيابيد«
شود و  ’أم‘جائز است حذف آن خواه مقدم بر  .1 :استفهام را چهار حكم استة همز...  « .5

  .)»الف«ذيل حرف  :1384 معلوف،( »... خواه نشود
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