
 

119 

 
 
 

 البلاغههای نهجۀخطبهای های ساختاری ترجمهخاستگاه لغزش
 مشتقات باب استفعالدر برگردان 

 *** منفرد یریمحمد عشا /** حسین شیرافکن / *پوزه یه نصارمعصوم

 10/20/1222تاریخ پذیرش:    18/11/99تاریخ دریافت: 

 دهیچک
ورکلی به طالب غه به زبان فارسررری انجا  گقفته، ااا بههای گوناگونی از ن جتاکنون تقجمه
اورد  هابه زبان فارسرری وجود دارد، این تقجمه هایی که در تقجمۀ زبان تقبیدلیل کاسررتی

اند. در   وهش حاضرق ت ش اد  است با روش نلد و بقرسری بسریاری از ادیبان ققار گقفته
قود های صقفی و نحوی و اتوصیهی ررر تحلیلی و با استهاد  از اعاجج اختلف لغوی، کتاب

باب اسرررتهعال، اورد  های  یش روی اتقجمان در بقگقدان اشرررتلامالب غره، چرالشن ج
های اقبو  به هشرت اورد از اشتلام باب استهعال اسراس، داد الالعه ققار گیقد. بق این 

الب غه )فیض الب غره انتخراب و در ارررش تقجمرۀ فرارسررری ن جهرای ن جاز کرل خلبره
االسرر  ، انصرراری، ارر یدی، زاانی، داررتی و آقا ایقزایی  اورد بقرسرری و نلد ققار گقفت. 

خلا در »و « خلا در تشررخیا سرراختار فقدی»دهد که های این   وهش نشرران اییافته
های سرراختاری در بقگقدان اشررتلام باب تقین لغزشاز ا ج« تشررخیا سرراختار جمعی

ی نیز گزارش آااری تملکقد اتقجمان در نمونه ، های اورد بقرسیاستهعال است. ازنظق کم 
بدون هیچ لغزاری در تشخیا ساختار  یو دارت ار یدی هایبیانگق این اسرت که تقجمه

فقدی و همننین در تشرررخیا سررراخترار جمعی در بقگقدان اشرررتلرام براب اسرررتهعال، 
االس   تن ا در تشخیا ساختار فقدی، سرو، تقجمۀ فیضاند. از آنتقین تقجمه بود اوفق

 تقین تقجمه بود  است.بدون هیچ لغزای، اوفق
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 یدیواژگان کل
 االبالغه، نقد برجمه، ساختار، باب استفعالنهجهای خطبه

 مقدمه-1
ایی هاضاتهی که ازلحاظ انتلال اعنا دارد، هموار  با چالش تقجمۀ اتون دینی، به دلیل حساسیت

توان به ساختار واژگان زبان تقبی همنون ساختار ابواب ث ثی ازید و نلش همقا  است که از آن جمله ای
های بسیاری از این توان ااهد نمونهنیز ای افعال ااار  نمود. در ک   ااا  تلی ها در تغییق اعانیآن

تواند راهگشای درک اهاهیج ک   آن قبیل ساختار واژگان بود که توجه و اهتما  کافی به این ا ج، ای
 حضقم بااد.

عاجج ا استهاد  از اای و به ایو  نلد ادبی و برو   وهش حاضق درصدد است تا با روش کتابخانهازاین
ه اد  است الب غه نگااتاختلف لغوی، صقفی و نحوی و همننین استهاد  از اقود و تهاسیقی که بق ن ج

ق حاضق، انظور انجا  تحلیهای  یش روی اتقجمان در بقگقدان اشتلام باب استهعال بپقدازد. بهبه چالش
غه اورد جستجو ققار گقفت و تماای تبارام الب های ن جابتدا تماای اشتلام باب استهعال در خلبه

ها ها، بقای دستیابی به ف ج دقیق اعانی واژ ااال این اشتلام استخقاج گقدید.  س از استخقاج این واژ 
وجه اقاجعه و با ت« کتب اختلف صقفی»و« الب غهاقود اتعدد ن ج»، «اعاجج اختلف لغوی»و لغام به

 ها استنبا  گقدید؛ و درن ایت،تقین اعنا بقای واژ ایط الز ، صحیحبه همه ققاین و در نظق گقفتن اق 
های ساختاری صورم گقفته در ااق تقجمه اشتلام باب استهعال اعقفی اد  و تماای تقین لغزشا ج

تک تبارام یک بقرسی اد. ازآنجاکه اجال بقای بیان تکبهها بااد یکتباراتی که اشتمل بق آن لغزش
 ها بسند  اد. ندارد به بیان چند ا ال بقای هق اورد از لغزش در الاله وجود

د  یک از اتقجمان یادادر  ایان با استهاد  از الالعام اجمالی صورم گقفته، اشخا اد که کدا 
اند. البته الز  به الب غه کمتقین و بیشتقین لغزش را در زاینه بقگقدان اشتلام باب استهعال دااتهن ج

اری الب غه، نیاز به الالعام آاهای اتقجمان کتاب ن جتق ایزان لغزشبقای قضاوم دقیق ااار  است که
 دهد.توجه ایهای قابلبیشتقی است؛ ولی بقرسی اجمالی صورم گقفته نشان از لغزش

که  الب غه، این استهای ن جهای یاداد  از ایان انبو  تقجمهاایان ذکق است دلیل انتخاب تقجمه
ای وفادار به اتن ابدأ است؛ لذا توضیحام اورد نیاز، داخل  قانتز ذکق اد  االس   تقجمهیضتقجمۀ ف

ه ها، ت و  بق صحت و تلبیق یکایک واژگان تقبی باست. ازیت تقجمۀ ا یدی نیز نسبت به دیگق تقجمه
وی   دبی، بههای ایشفارسی، در اقاتام وی گی ادبی این اثق جاودانی )یعنی به کار بقدن صنایع لهظی و آرا

 های آزاد انتخاب اد  است.هایی از تقجمهتنوان نمونههای یاداد ، بهسجع  است و بلیۀ تقجمه
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 ر بیان مسئله4ر4

کلمرام بقای داللرت بق اعنا یا اعناهایی   گونره کره اراددر زبران تقبی، اراننرد هق زبران دیگق، همران
لی اد  است. از این رو، اادۀ اصافادۀ اعانی و نکاتی وضعها نیز بقای ارد  است، ساختار ادبی کلمهوضرع

ند؛ کهای اختلف طبق وضرررع)ققار داد تقفی و تل ئی  به اعانی اختلف داللت اییک کلمه در ارررکل
« تلیج»بق اعنایی دیگق و با اررکل« اعلو »بق اعنایی و در اررکل« تالج»در اررکل« تلج»بقای ا ال، کلمۀ

  111، ص 1931کند.)بابائی، ایداللت بق اعنایی غیق آن دو اعنا، 
اعنایی آن و در نتیجه ف ج اعنای دقیق  هرو، ارررناخت دقیق سررراختار واژگان زبان تقبی بق دااناز این

ه های زبان تقبی، کرود. یکی از ساخت واژ امار ای ای اسرت که از ضقوریام فن تقجمه بهاتن، اسروله
ث ثی ازید اسررت. این وی گی سرربب ای گقدد تا با اسررتعمال یک واژ  گذارد، ابواب در ف ج واژگان تأثیق ای

در یکی از ابواب ث ثی ازید اعنای آن نسررربت به ث ثی اجقد و یا دیگق ابواب ث ثی ازید تهاوم یابد. بقای 
ل" به اعنای"تعظج و خود را بزر   ندااتن است".)جوهقی، ا ال، ااد ، پ1916"َکُبَق" در سراختار باب "َتَهعز

ق، حلیلترا  دارای بزرگی براارررد، اراننرد خداوند اتعال و یا دارای بزرگی نباارررد و تن ا 11: 1ج   خوا  ُاِتَکبر
ق" در یک اورد بق حق اسرررت و آن درجایی اسرررت که  ق غیق خدا. بنابقاین"َتَکبز ادترای بزرگی کنرد، اانند َتَکبز

ر و هیوت باب"اسررتهعال" در اورد خداوند اتعال هقگز "َکُبَق" در سرراختا رود. ااا اادخداوند به کار ای دربارۀ
خواهد به بزرگی دسررت یابد و درصرردد اسررت که اررود؛ چقاکه"ُاسررَتکِبق" کسرری اسررت که ایکاربقد  نمیبه

که خداوند، بزر  و بلنداقتبه   درصرررورتی191: 1پ، ج1111بزرگی خود را بره فعلیرت بقسررراند؛)زبیدی، 
  166: 11پ، ج1111کاررفته است.)طباطبایی، آن به این اعنا بهاست؛ و واژ  استکبار درآیام قق 

بنابقاین اسرتعمال واژ  در یکی از ابواب ث ثی ازید از جمله اسبابی است که اوجب تهاوم اعنایی واژ  
های  یش روی گقدد و در دریافت صررحیح اعنای آن نلش دارد.   وهش حاضررق، در این راسررتا، چالشای

لب غه اهای اتقجمان فارسی ن جن اشتلام باب استهعال را به تنوان یکی از لغزاگا اتقجمان در بقگقدا
اورد بقرسری ققار داد  اسررت. در باب اسررتهعال چون با فعل و اشرتلام آن سررقو کار داریج ت و  بق کشررف 

وی نح -تقین اقحله درتقجمه اسرررت، تحلیل وضرررعیت صرررقفیاعنای لغوی اشرررتلام، که اولین و ا ج
 یابد.یابی درست، ضقورم ایباب استهعال و همننین اعادل اشتلام

هیج تا زاینۀ اناسررربی بقای ورود به بخش دای را اورد بقرسررری ققار ایطور اختصرررق نمونهاکنون به
 تخصصی الاله بااد.

ُْ »"الُمسررَتعان" در تبارم به تنوان ا ال: واژ ْنُفمممم
ا
ْف ممم وا أ

 نا
ا ةا ُن َعا تا ُ اْلُمممْ  ، اسررج 199 هخلب«)و اهللَّ



 

122 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
تاب

1400
شماره

 ،
69

 

122 

" اود؛ و اسج فاتل آن"ُاسَتعیناهعول از باب اسرتهعال و به اعنای کسری اسرت که از او یاری خواسرته ای
  963، ص 1111طلبد.)ابن سید ، یعنی کسی که یاری ای

انررد: و خررداونررد یرراری رسرررران ان و گونرره تقجمرره کقد بقخی از اتقجمرران تبررارم اورد بحررث را این
اررود؛ یکی اقبو  به  . در تقجمه فوپ، دو لغزش اشرراهد  ای111، ص 1931زایی، اررماسررت.)آقا ایق 

کلمه است و آن، اشتبه ادن اسج اهعول به اسج فاتل است و دیگقی اقبو  به اعنای کلمه است  هصیغ
"ُاعین" اسرررج هو آن، توجره نکقدن بره اعنای طلب در کلمه اسرررت. آننه در تقجمه فوپ آاد ، اعنای کلم

  در حالی 616، ص 1911صررردر"ِاترانره" بره اعنرای یراری دادن اسرررت؛)راغرب اصررره رانی، فراترل از ا
 که"ُاسَتعان" اسج اهعول از اصدر"استعانه" به اعنای یاری خواستن است.

که باید بقای خود و  فلط خداسررتو »اررود:ی اذکور چنین تقجمه ایبق اسرراس آننه یاد اررد، جمله
ر به"ال" است، جملالز  به اارا«. از او یاری خواسرتارما،  لُه "الهر  اسرت چون خبق یعنی"الُمسرتعان" اعقَّ

 بااد.الُمستعاُن" حاوی اعنای حصق ای

 ر سؤال پژوهش2ر4

ن الب غه در بقگقداهای ساختاری اتقجمان ن جسرؤال اصرلِی   وهش این است که: خاستگا  لغزش
 الب غه چیستنهای ن جاشتلام باب استهعال در خلبه

 گقدد: ها به دو حوز  بقایاد  خاستگا  لغزشالعام اجمالِی انجا بقاساس ال
رو ساختار الاله در توج ی در تشرخیا سراختار جمعی. ازهمین. کج1توج ی به سراختار فقدی . کج1

 دو بخش و در زیق همین دو تنوان، سااان یافته است.

 ر پیشینۀ پژوهش1ر4

الب غه نسرررررربت به  نج تقجمۀ های ن جال در خلبهتاکنون دربارۀ تقجمۀ اشررررررتلام باب اسررررررتهع
د و بقرسی نل»نااۀ انتخب، نلدی صرررورم نگقفته اسرررت. تن ا   وهش قابل توجه دربارۀ این اه و ،  ایان

راد، یمی)اقتضی نع« االس  الب غه، تقجمۀ آیتی و فیضهای ن جتقجمۀ اشرتلام باب اسرتهعال در نااه
نلدی بق تقجمه »هایی تحت تنوانتوان به   وهش  اسررت. افزون بق آن ای1931انهقد، احمد تشررایقی

ه نیج نگاهی ب»؛ «الب غه از اسرررتاد حسرررین ولی، اجله وقف ایقا  جاویدانسرررید جعهق اررر یدی از ن ج
بقرسررری »؛ «ن ج الب غره سررریرد احمرد ا دی جعهقی، ناقد، احمد غ اعلی، اجله آینه   وهش هتقجمر
الب غه  جهای ننلد و الابله تقجمه»، «دارتی از قنبقی بخشعلی، اجله کتاب اا  دین هالب غه تقجمن ج

   از االساعقفی، نلد و بقرسری تقجمه و اقد فیض»؛ «ار یدی،دارتی، انصراریان از احمد حسرن تلیه
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ه الب غه، از یداللاالسررر   و دارررتی از ن جهای فیضالایسررره تقجمه»؛ «الب غه، تلی حاجی خانین ج
نلد  الایسرره و»؛ «الب غه سررید جعهقارر یدی و داررتیهای فارسرری ن جالایسرره و نلد تقجمه»؛ «آبادخق 

سرررید جعهق اررر یدی از  هاعقفی، نلد و بقسررری تقجم»؛ «های احمد دارررتی و سرررید کاظج ارفعتقجمره
اارررند  بایالب غه الب غه، ا دی ناصررقی)الاالم اخیق بق گقفته ازچکید  الاالم همایش الی ن جن ج

 و...نا  بقد.
قد  و انتخب را بیان ک ههای تقجمروش تحلیق در الاالم اذکور بدین ارقد است که در ابتدا وی گی

اند. از جمله نلدهای وارد : تد  الابلت ای  قداختهها به صررورم انهقادی یا الایسررهسررپس به نلد تقجمه
یت ت ئج نگاراررری و قواتد دسرررتوری زبان اورد، تد  رتاهای بیتقجمه با اتن اصرررلی، دخل و تصرررقر

 ها.فارسی، استهاد  از تبارام نااأنوس در تقجمه
ای ههای اارررتبا  که در تقجمهیابیبنرابق این با توجه به اارررتباهام صرررقفی، نحوی، لغوی، و اعادل

 رهای لغوی آن و خاصرره بحث اهقدام  قداخته اسررت. دالب غه دید  اررد ،   وهش حاضررق به جنبهن ج
اهقدام یکی از بخش هرای ا ج آن ابواب ث ثی ازید اسرررت و یکی از ابواب ث ثی ازید که در تقجمه آن 

ق کشف اعنای ب توفیق کافی بدسرت نیااد ، باب استهعال است. در بقگقدان اشتلام باب استهعال، ت و 
قورم درسرت، ضر یابیاصرلی واژگان، تحلیل وضرعیت صرقفی، اارتلاقی، نحوی واژگان و همننین اعادل

الب غه را اورد بقرسررری ققار داد  های ن جیابد. ازیت دیگق تحلیق حاضرررق آن اسرررت که تماای خلبهای
 است.

 های یاد شده های ساختار فردی ترجمهـ خاستگاه لغزش2
هایی اسررت که اعنای آن واژ  بقآیند اسررتلیمی از های فقدی، سرراخت صررقفی واژ الصررود از سرراخت

تنوان نمونه، وقتی واژۀ دو اسرررت؛ بهاعنای وزن اسرررت، یا به تعبیقی دیگق، جمع جبقی آناعنای ااد  و 
توان گهت جمع سرررالج از واژۀ آسرررانی ایارررود، به  تحلیل ای111: 3)ققآن کقیج « الحرااردون»ققآنی

 و بق وزن اسررج فاتل سرراخته اررد  اسررت؛ بدون آنکه درگیق« حمد»اسررت که این واژ  خود از اادۀ « حااد»
توانیج این دریافت را با قاطعیت بیان کنیج که واژۀ حااد ااار  به فاتل حمد است و اعنای حمد ارویج، ای

آنان اسرررت؛ و اعموال زاانی اعنای   ها تابع اادکند. چقاکه اعنای واژ تقی را حمل نمیبرار اعنرایی افزون
ای اثقگذار در ف ج ه. بنابقاین یکی از وی گیکلمه نیز تغییق  یدا کقد  باارررد  کند که اادکلمه تغییق  یدا ای

گان از لحاظ ریشرره و سرراخت با ها، سرراختار صررقفی واژ  اسررت. این اهمیت در اواردی که واژاعنای واژ 
رو اسااحه در تشخیا همین دو الوله، انجق اود. از همینیکدیگق اباهت زیادی دارند، دو چندان ای
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ل الب غه در بقگقدان اشتلام باب استهعااختار صقفی اتقجمان ن جهای سبه دو گونه از خاسرتگا  لغزش
 اد  است:

 گاهی که در تشخیا تسااحی ااد ، ریشه دارد.اول: لغزش هگون
توج ی در تشرررخیا سررراخرت و دقرت نکقدن در ظقافت گراهی کره انشرررأ آن کجدو : لغزش هگونر
 های ساختی واژگان است.تهاوم

 دو نو  از واژگان را اورد بقرسی ققار داد:توان در توضیح گونه اول، ای
نو  اول واژگانی هسررتند که به دلیل ااررتقاک در بیشررتق حقور اصررلی،  سرربب تشررابه ظاهقی و خلط 

ها  از یک ریشه و به یک اعنا هستند در حالیکه ارود ،آنای که توهج ایارود به گونهها به یکدیگق ایآن
ند. از این نو  اغییقام ات لی و ابدالی، تشررابه نسرربی  یدا کقد از دو ریشرره اتهاوم هسررتند که به سرربب ت

  111، ص. 1911تعبیق اد  است )سیوطی، « ابه ااتلاپ»به
ا های نوتی تشابه ظاهقی و لهظی بین آننو  دو  واژگانی هسرتند که در تین تهاوم اعنایی و ریشره 

یا دقیق ریشه چنین واژگانی، انجق   و اسرااحه کاری در تشخ31، ص. 1931وجود دارد)ا دوی راد، 
 به لغزش اتقجج اد  است.

دو ، ایتوان تنوان کقد که گاهی اوقام دو واژ  در تین حال که در اشرررتق بودن از  هدر توضررریح گون
سره حقفی واحد و یکسران، اتحاد دارند، ولی در سراخت صقفیشان با یکدیگق تهاوم دارند. به تنوان  هریشر

ق رود، اعنای آن با دیگو ااد  اصررلی یک واژ ، به یکی از سرراختار ابواب ازید ایا ال، هنگاای که ریشرره 
  191ش، ص. 1933کند.)ایا رضی، ابواب ث ثی ازید تهاوم  یدا ای

های سررراختار صرررقفی بقگقدان های لغزشتقین گونههرای فوپ، نه از باب حصرررق، بلکه از ا جگونره
ه به تواند اوارد دیگقی نیز بدسررت دهد کتق ایتق و دقیقاشررتلام باب اسررتهعال هسررتند و الالعام بیشرر

ایی هاود. همننین  قداختن تهصیلی به گونهاقتضرای ساختار این نواتار از  قداختن به آن ا خودداری ای
یلی تقین اصادرو در ادااه بقخی از ا جبیشرتق، خارج از حوصرله نواتاری در سلح یک الاله است، از این

 اود.این دو گونه از بقابقانگاری تسااحی هستند، بقرسی ایکه استعد لغزش 

 ر خطا در شناخت ریشۀ افعال4ر 2

های ث ثی و رباتی و با اسررتهاد  از اوزان صررقفی، صررورم ریشرره هسرراخت واژ  در زبان تقبی، بق  ای
یابی و زبان تقبی در ایان اسرررت، اوضرررو  ریشررره هگیقد. بقهمین اسررراس وقتی که سرررخن از تقجمای

گان از لحاظ ریشرره و همننین سرراخت صررقفی واژ ، اهمیت بسررزایی دارد. این اهمیت در اواردی که واژ
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اود. لذا تد  اناخت درست ریشۀ کلمه، لغزش در سراخت با یکدیگق اباهت زیادی دارند، دو چندان ای
ن قبیل را یادآور هایی از ایارررود. نمونهدارد و اوجب خلا در تقجمۀ اتن ابدأ ایف ج درسرررت آن را در  ی

 اویج:ای
 نمونه اول:

واسرلۀ اخت ر در ااد  و ریشه، با کلمۀ دیگق که از نظق ریخت ظاهقی ارود یک کلمه بهگا  دید  ای
رود ی که گمان ایاگونهابیه به یکدیگق هستند و حتی در تماای یا بیشتق حقوِر اصلی خود یکسانند رررر به

کند. همین اوضرررو  اوجب اخت ر و تقدید در تقجمۀ بقخی از ای اند رررررر اخت ر اعنا  یدااز یک ریشررره
عبیق اد  ت« ابه ااتلاپ»و « ای ا  ااتلاپ»، «تجنیس اط پ»کلماِم اتن ابدأ ارد  است. از این نو  به

یاد « ریختیهج»یا « هماهنگی در ریخت»  که در اینجا از آن به 111ش، ص. 1911سررریوطی، ) اسرررت
  1۷ش، ص. 3311)ا دوی راد،  کنیج.ای

 دهیج:بار  به تناسب ااهد ا الی را اورد بقرسی ققار ایدر این
 اْسَتَلاُلوَنا:

ااُلی   ْخو  ً  ککککک  إ  یع  د 
ْکرًا و  خ  ً  ککککک  و  م  ً  و  غ  ل 

 ح  ل 
ف  اح  ُم اْو صکک  ه  ْفع   ر 

ْید  ُقوُ وا ع 
ْ ت    ی 

 
ه  أ تک 
ل  ْن َُجْ ْ  م 

 
ا ک  ا و  أ ی  ت  ْعو  ُ  د 

ه اب  اَّلل   ُسْبح اال 
ت   ک 
َل  اُحوا إ   

 َ ا و  اْس اُ وال  ق    111خلبۀ ) .اْست 

کند و آن رفع ب ، سرررختی و دارررواری اسرررت که از نظق اهرل لغت بق یک اصرررل داللت ای« قیرل»
اسررتقاحت در نیمقوز بقای رفع خسررتگی و فسررا تلد، زاانی که سررختی و ضررقری در تلد ظاهق اررود، از 

، احمد بن اکق این ااد  در باب اسررتهعال )اسررتلاله  به اعنای طلب فسررا اسررت. )اصررادیق آن اسررت و 
اصرررلهوی، ؛ 431پ، ص. 1413؛ ا نررا،  ۷44پ، ص. 1414؛ اقتضررری زبیرردی، 131پ، ص. 1414
  931پ، ص. 1191

آیا هنگاای که سرررپاهیان اعاویه از »این سرررخن را خلاب به خوارج ایقاد کقد  و فقاودند:  اارا  
ز اا کیشرران اا هسررتند، اها بلند کقدند، نگهتید این ا بقادران و هجها را بق سررق نیز فقیب ققآن روی اکق و

ا هاندن! تمل سپاهیان اعاویه که ققآندرخواسرت گذات کقد  و از کتاب خدا خ صی از جنگ را خواسته
به کتاب خداسرررت، لیکن  اند، در ظاهق کوارررش در را  دین و دتوم بقای رجو ها بلند کقد را بق فقاز نیز 

.  س در کار خود استلاات ورزید و کواش خود را بقای باطن آن دارمنی و  ایان آن اندو  و  شیمانی است
  111پ، ص. 1111بقد جنگ ادااه دهید... . )هاامی خوئی،  یش
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« لقو »در این تبارم از خلبه، ازنظق ساختار ظاهقی ابیه فعل « پ ی ل» از ریشرۀ « اسرتلالونا»فعل
َوَل »اسررت، هنگاای که از فعل

َ
رم: صرروصرریغۀ سررو  فعل ااضرری از باب اسررتهعال سرراخته اررود؛ بدین« ق

َول»
َ
: حقر تلۀ اتحقک، ااقبل 9)قاتدۀ « اسررَتلَوُلوا»  ←: فعل ااضرری از باب اسررتهعال 9)صرریغۀ « ق

 ←«  اسرررَتَلوَل » ←« اسرررَتلَوَل »ارررود: صرررحیح و سررراکن، حقکت حقر تله به ااقبل انتلال داد  ای
اررود  : حقر تله اتحقک یا در اوضررع حقکت، ااقبل اهتود، قلب به الف ای1)نکتۀ قاتدۀ « اسررَتَلوُلوا»

  199پ، ص. 1931)جزایقی، تلیزاد ، «. اسَتلاُلوا» ←
از  «اسَتلاُلوا»در تماای حقور با فعل « پ ی ل»از ریشۀ « اسرَتلاُلوا»گونه که ا حظه ارد، فعلهمان

اند. لذا امکن اسررت بعضرری از رود از یک ریشررهای که گمان ایگونهیکسرران اسررت؛ به« پ و ل»ریشررۀ 
گونه افعال، دچار اارتبا  اوند که به تبع آن لغزای بق ف ج درست واژ  را اتقجمان در تشرخیا ریشرۀ این

 دارد.در  ی
از حلیلت یاداررد  اررود که زاانی در تقجمۀ خویش های یاداررد ، ا حظه ایاینک با بقرسرری تقجمه

. تقجمه کقد  اسررت« درخواسررت گهتگو»دانسررته و به «  پ و ل»را از ریشررۀ « اسررتلالوا»غهلت کقد  و فعل
طلب »را به « استلالوا»خود دقت الز  را ابذول کقد  و واژۀ  االسر   و انصاری، در تقجمۀکه فیضدرحالی

اند. در دو تقجمۀ ا یدی باز گقداند « دن جنگداخواسرتار  ایان»و « فسرا احاربه و خاتمه دادن به جنگ
قجمه اعنا اد  است که تا حدودی ت« طلب گذات از خلا»و داتی نیز با اندک اخت فی در تعبیق، واژ  به 

قزایی در تقجمۀ آقا ایتق ساخته و خوانند  را در فضای حاکج بق اتن ققار داد  است. را به اتن اصلی نزدیک
 از قلج افتاد  است. «استلالونا»نیز واژۀ 

 ها زدند،ها بق سق نیز االس  : آیا هنگاای که اهل اا  از روی حیله و اکق و فقیب، ققآنفیض
فسا احاربه و خاتمه دادن به جنگ را از اا نگهتید که ایشان بقادران اا بود ، اانند اا اسلمانند، 

پ، ص. 1913االس  ، فیض) ن اندمود و رو به ققآن آورد ، راحتی و آسایش را درخواست ن طلبندای
911  

ها را بق سق نیز  زدند، اما خودتان انصاری: اگق آن وقتی که اهل اا  از روی حیله و فقیب، ققآن
ناهند  و    ایان دادن جنگ را خواستاراند، همه از اا کیشنگهتید اینان بقادران و اهل دین و با اا هج

  911بی تا، ص.  انصاری قمی،)اندن به ققآن اد 
ینان دها را بقافقااتند، نگهتید بقادران اا و هجا یدی: هنگاای که از روی حیلت و نیقنگ، ققآن

  31ش، ص. 13۶3ا یدی، و به کتاب خدا گقاییدندن ) گذات از خلا طلبیدنداایند، از اا 



    

125 

ش
لغز

گاه 
ست

خا
 یها

تار 
اخ

س
 ی

مه
رج

ت
 یها

طبه
خ

 یها
هج

ن
غه

بال
ال

 

125 

تید: نیز  کقدند، اما نگهها را بق سق زاانی: اگق اوقعی که یاران اعاویه از روی نیقنگ و حیله، ققآن
و قضاوم را به کتاب خدای  انداز اا درخواست گهتگو کقد کیشان اا هستند، این ا بقادران و هج

  13ش، ص. 1111اندن )زاانی، تزیز گذااته
ها را کاری، ققآنهای  یقوزی اا، با حیله و نیقنگ و اکق و فقیبداتی: آنگا  که ااایان در لحظه

خواهند یاآیین اا هستند، از اا ااایان، بقادران اا و هج»د کقدند، اماها نگهتید که: بق سق نیز  بلن
  199ش، ص. 1913داتی، ) اندنو راضی به حاکمیت کتاب خدا اد  از خلای آنان بگذریج

ودید ها کقدند، اگق اما نبها بق سق نیز آقا ایقزایی: آیا هنگاای که که از روی نیقنگ و فقیب، ققآن
ا و به کتاب خداوند سبحان  نا  بقدندن )آق از اا خواستندکه فقیاد زدید اینان بقادران اا هستند که 

  111ش، ص. 1931ایقزایی، 
 دوم: هنمون

آن ا ن ای، نوتی تشابه و همگونی لهظی بیاوند که در تین تهاوم اعنایی و ریشهگا  واژگانی دید  ای
وجود دارد. به تبارتی در این نو ، بین دو واژ  هماهنگی ناقصرری وجود دارد و به چ ار قسررج کلی تلسرریج 

 اوند که بقخی از آن ا در درون خود، انواتی دارند:ای
 الف  هماهنگی واژگان با اخت ر در حقکت و سکون. اانند: آِاُنوا و آَانوا؛

 قور:ب  هماهنگی واژگان با اخت ر در نو  ح
 اخت ر در حقر نخست. اانند: همز  و لمز ؛

 اخت ر در حقر ایانی. اانند: تهقحون و تمقحون؛
 اخت ر در حقور آخق. اانند: آَاَق و آَاَن؛

 ج  هماهنگی واژگان با اخت ر در امار حقور:
 افزایش در آغاز. اانند: ثلیل و قیل؛

 افزایش در ایان واژ . اانند: اجنون و انون؛
ات؛افزای  ش در آخق. اانند: قد و قد 

،ش ص. 1931ا دوی راد، . )د  هماهنگی واژگان با اخت ر در چینش حقور. اانند: بعید و تبید
31  
 اویج: ای از این قبیل را یادآور اینمونه

ِنُس:
ْ
 یْسَتأ
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ه   ُس    ال 
ْ
أ ن  يْرت  ک  ْذ ال  س   .إ 

َنَس »  وهان، از دیدگا  لغت
َ
و همننین بق هق چیزی که اخالف وحشرررت و بق آارررکار بودِن چیزی « أ

کند. این ااد  در باب اسرررتهعال نیز، به اعنای انس و آرا  گقفتن قلب اسرررت. )ابن تقس باارررد داللت ای
  91پ، ص. 1111؛ فیوای، 113پ، ص. 1111فارس، 

ی در تعالدر خلبۀ یکج، ضررمن بیان خللت نخسررتین ج ان، به وحدانیت ذام  اک حق ااا  تلی 
او تن اسررت؛ زیقا کسرری وجود ندارد تا با او انس »فقااید: کند و ایِق دااررتِن انیس و اونس ااررار  ایبقاب

  116پ، ص. 1111)بحقانی، «. گیقد
لۀ واسررای بهاررود کلمهگونه که گاهی دید  ایدر نمونۀ یاداررد ، نو  دو  اورد بحث ااسررت؛ بدین

ند. کحقور اصلی خود یکسانند، اخت ر اعنا  یدا ای اخت ر در حقر ایانی، با کلمۀ دیگقی که در سرایق
لذا بق اتقجمان اسررت که به تشررابه و همگونی لهظی که بین واژگان وجود دارد، توجه و آن ا را از هج اتمایز 

 کنند و در هق اورد، اعنا و تقجمۀ الابق را ارائه نمایند.
یش خو ج دید که آقا ایقزایی در تقجمۀبرا بقرسررری تملکقد اتقجمان یادارررد  در قبال این واژ ، خواهی

َیَس »با « أَنَس »را بره ارأیوس اررردن، برازگقداند  اسرررت؛ بدین اعنا که، بین دو واژۀ « یسرررترانس»واژۀ 
َ
« أ

همراهنگی ظراهقی برا اخت ر در حقر ایرانی وجود دارد. بره تبرارتی، بین این دو واژ  یک نو  تشرررابه و 
توج ی اتقجج به این نو  همگونِی لهظی، اعنای ناصوابی از ارود که به دلیل کجهمگونی لهظی دید  ای

 اند.ای دقیق ارائه کقد این واژ  ارائه اد  است. سایق اتقجمان یاداد  تقجمه
ن هج رسرررد  نبود  تا به آاالسررر  : تن ا بود  هنگاای که سرررکنی )چیزی که بین اطمینان بهفیض

  13ش، ص. 1913االس  ، و )از انس با آن  آرا  گیقد. )فیض اأنوس اود
  91، نبود. )انصاری قمی، بی تا، ص. انس گقفته اودانصاری: کسی که با او 

  9ش، ص. 1911ندااته است تا از آن جدا افتد. )ا یدی،  داسازیا یدی: 
  13پ، ص. 1111نبود. )زاانی،  انس گقفتنزاانی: یکتا است، آنگا  که  ناهگاهی بقای 

  99ش، ص. 1913. )داتی، انس گیقدا او داتی: کسی نبود  تا ب
ش، 1931ارررود. )آقا ایقزایی،  اأیوسآقا ایقزایی: نه او را یاوری اسرررت و نه همدای که از بودنش 

  1ص. 

 خطا در شناخت تفاوت معنایی ابواب ثالثی مزید ر2 ر 2

"زیاد  هاسررت اسالارناسری که در زبان تقبی از جایگا  حائز اهمیتی بقخوردار های زبانیۀنظق یکی از 
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ق  قدازان زیادم بق حقور و ابانی را دال بالمبانی تدل تلی زیاد  المعانی" اسررت. که بق این اسرراس، نظقیه
دانند؛ به تبارم دیگق هق زاان به حقور اصررلی یک کلمه، حقور دیگقی اضررافه اررود زیادم در اعنا ای

خود چنین داللتی نرردارد.)اعقفررت، اصرررلی  هکنررد کرره لهم در ریشرررداللرت بق اعنررای فقتی جرردیرردی ای
  تلمای صقر این قاتد  را بق اعانی ابواب ث ثی ازید 116ش، ص. 1916، سیوطی، 13ش، ص 1963

ای دارد که در هیوت هق واژ ، اعنای وی   هاند که اصررردر و ریشرررانلبق کقد  و در این راسرررتا قائل ارررد 
اصررلی یک     هنگاای که ریشرره و ااد191ش، ص. 1933کند.)ارریا رضرری، ث ثی اجقد آن جلو  ای

رود،، اعنای آن نسرربت به ث ثی اجقد و یا دیگق ابواب ث ثی واژ ، به یکی از سرراختار ابواب ث ثی ازید ای
  از باب 91)خلبۀ   «اسرررتو ار»کند. بقای ا ال، لغت   وهان در تهاوم ایان دو کلمۀ ازید تهاوم  یدا ای

َثَق" در قالاند، تصقیح کقد گقفته اد « اثق»ل که از واژۀ از باب افعا« ای ار»استهعال و 
َ
ب ث ثی اند که کلمه"أ

أُثُق و َیأِثُق أثقا  و أثار   أی بلیُه الشررریِء" یعنی"آننه از کسررری یا چیزی باقی و بقجای بماند." )ابن  َثَق، یرَ
َ
اجقد"أ
ی دقیلا اخالف اعنای باب    حال در هیوت و سرراختار باب اسررتهعال، اعنای119: 11پ، ج1111سررید ، 

 از باب استهعال، به اعنای استبداد و چیزی را به خود اختصاص دادن« اسرتو ار»افعال را دارد. بدین اعنی 

از باب افعال، به اعنای الد  « ای رار»و   1پ، ص. 1111؛ فیوای، 313ش، ص. 1916جوهقی، )اسرررت
  1193 ، ص. 1311ابن درید، )دااتن دیگقی بق خود است.

 اویج:ای در این زاینه یادآور ایاکنون به اقتضای الا  نمونه
ُ ج:  اْسَتَهلَّ

ُهم ل  ف  د  اْست 
ا   اْ  ْوم  ق    111)خلبۀ  .إ    ا ش  م 

  بق اررکسررتن، تقک بقدااررتن و ان ز« فاء»با فتح « ر ل ل» کنند که اادۀاررناسرران تصررقیح ایلغت
دایی از گیقی و جعال، به اعنای طلبی"دتوم بق ان زا  و کنار کند و در سرراختار باب اسررتهکقدن داللت ای

سرراخته اررود، اعنای سررقزاینی خشررک و « فاء»با کسررق « ر ل ل»بااررد؛ و چناننه اادۀ جماتت" ای
اصل ححاصل دارد که در هیوت و ساختار باب افعال، به اعنای فقود آادن در سقزاینی قحلی زد  و بیبی

  111پ، ص 1111؛ ازهقی، 391پ، ص. 1111، ابن انظور، 961. پ، ص1111است.)ابن سید ، 
به  این خلبه اشرتمل بق  قسرش از گقوهی از سرپا  کوفه اسرت که قصد دااتند از تقس ااا  تلی

یکی از  هجقی در آسررتانۀ جنگ ن قوان، ااا  91خوارج الحق ارروند و بدین اررقد اسررت: در سررال 
کوفیان که قصررد الحق ارردن به لشررکق خوارج را دااررتند، اط  تی یاران خود را فقسررتاد تا از گقوهی از 
از او  قسررید:آیا احسرراس اانیت کقدند و ااندند، یا تقسرریدند و کوچ  کسررب کند.  س از بازگشررت، ااا 
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  11ش، ص. 1911کقدندن تق  کقد: ای اایقاؤانان تقسیدند و کوچ کقدند. )ابن ابی الحدید، 
ر کنیج که انصاری بق خ یاداد  در قبال واژۀ اذکور، ا حظه ای اینک با بقرسری تملکقد اتقجماِن 

تقجمه  «فقود آادن در سرقزاینی بی آب و گیا »سرایق اتقجمان، از نکتۀ یادارد  غهلت کقد  و تبارم را به 
آید که ت و  بق یافتن ریشرررۀ لغت، باید به سررراختار آن نیز توجه کقد  اسرررت. از این تقجمه، این نکته بقای

ر »بسرا ااد  و ریشۀ کلمام، یکسان بااند، ولی اوزان افعال، اعنای آن را اتهاوم کنند. اادۀ ارت. چهدا
باارد، در باب اسرتهعال به اعنای ارکستن، جدایی و ان زا  « فاء»از این قبیل اسرت که اگق با فتح « ل ل

زد  و اینی قحلیباارررد، در باب افعال به اعنای سرررقز« فاء»با کسرررق « ر ل ل»اسرررت و چناننه اادۀ 
حاصرل اسرت. این در حالی است که اابلی اتقجمان اذکور، به این نکته توجه دااته و تبارم اذکور را بی

 اند.درست اعنا کقد 
االسررر  ، فیض) .جدا نمود   قاکند  گقدانداالسررر  : ااقوز اررریلان خواسرررتۀ آنان را )از اا  فیض
  311ش، ص. 1913

 .فقود آورد  و گمقاهی آنان را خواسررتار اسررتسررقزاینی بی آب و گیا  انصرراری: ارریلان آنان را در 
  433)انصاری قمی، بی تا، ص. 

، خواند. )اررر یدی، گقیختن و از جمع اسرررلمانان بقیدناررر یدی: همانا اررریلان، ااقوز آنان را به 
  131ش، ص. 1911

  444پ، ص. 1421زاانی، آااد  ساخت. ) شاکست و لغززاانی: اکنون ایلان آن ا را بقای 
  913ش، ص. 1913دتوم کقد. )داتی،  تهققهداتی: ااقوز ایلان آن ا را به 

خواند و فقدا از آن ا و به سمت خود فقا ای جدا کقد آقا ایقزایی: همانا ااقوز اریلان آن ا را از گقو  اا 
  136ش، ص. 1931)آقاایقزایی،  .گقداندجوید و دید  بقایبیزاری ای

 یادشده هایترجمه جمعی ساختار هایلغزش خاستگاه ـ3
انظور از ساختار جمعی، ساختار تناصق دستوری زبان از انظق نحو است. در ساختار نحوی، بق خ ر 

ها و ب واژ تقکی   قدازد، از بقرسرری قواتد حاکج بق ارریوسرراختار صررقفی که تن ا به هیوت فقدی کلمام ای
  31ش، ص. 1931کند.)ادرس افغانی،، ها در یک زبان حکایت ایاکل گقفتن جمله

بنابقاین در فقآیند تقجمه، اررناخت اعنای کلمه و هیوت سرراختار فقدی)صررقفی  آن، اررق  الز  بقای 
ف ج یک جمله اسرررت ولی کافی نیسرررت. زیقا جایگا  کلمه در جمله و اوقعیت جمله در ک   تعیین کنند  

ی الصرررود اسررررت. یعنی  س از آنکرره از انررابع لغوی و بررا دانش صرررقر اعلو  اررررد کرره ا   اعنررا
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الب غه اصرردر باب اسررتهعال و به دو  ن ج ههای"اسررِتتمااا" و"اسررِتسرر اا" و"اسررِتعصررااا" در خلبکلمه
اعنای"طلب تما  نمودن" و"طلب تسرلیج و انلیاد" و"کوارش بقای رسریدن به ن ایت تصمت")ابن تااور، 

ْن »هتوان به اعنای جمل  هسرررتند، نمی36ترا، ص.بی امًا م  ْعصکک  ت  ه  و  اسککْ ت  ز  مًا   ع 
َل  سککْ ت  ه  و  اسککْ ت  ْعم  مًا   ی 

 َْ ت  ُقُ اسککْ مْْح 
 
أ

ه   ْعص  ت   اعلو  اود. الب غهیاد اد  در تبارم اقیف ن ج هگا  که اوقعیت نحوی سه کلم ی بقد، تا آن« م 

تِ »های در این جمله کلمه َ اا  »و « ْتَمااا  اسرْ ِتسرْ ْحَم »از نظق نحوی بقای کلمه « اْسِتْعَصااا  »و « اسرْ
َ
« ُد ُ أ

کنند که حمد کنند  با   و در نتیجه بیان ای113، ص. 1916له تحصرریلی" هسررتند)اررواررتقی، "اهعول
 یابد:حمد کقدن خداوند به سه اللوب ا ج دست ای

ه  یش را بیهزاید)خواهد که نعمت ابه وسیله حمد االهی از خدا ای ت  ْعم  مًا   ی 
 َْ   .اْست 

ت  یابد)به وسیله حمد االهی به الا  تسلیج بودن در بقابق تزم االهی دست ای ز  مًا   ع 
ْسَل    ،ه  اْست 

ه  کند)به وسیله حمد االهی در درون خود قدرم  قهیز از اعصیت را ایجاد ای ْعص  ت  ْن م  امًا م  ْعص    .اْست 

و « حمد»اند تا به اخاطبشان به مانند که بین له بقای حمد ققار داد تنصق را اهعولاین سه  ااا 
 «حمد»ذهن، ف ج اا را از الوله  های وجود دارد. توجه به این رابله در تقصچنین رابله« این سره تنصق»

مد اررد، حتمیق خواهد کقد چنانکه در تقصرره تمل نیز حمد کقدن االهی اگق با توجه به این سرره غایت با
  111پ، ص 1111کقدنمان را اؤثقتق و اهیدتق خواهد کقد.)بحقانی،

اررود که تد  دقت در سرراختار نحوِی یک کلمه، ت و  بق هایی ا حظه ایاسرراس با ذکق نمونهبقاین
ایجاد خداره در تعادل نحوی ایان ساختاِر نحوِی ابدأ و الصد، باتث خداه در ساختار اعنایی تقجمه نیز 

 .اد  است

 ر خطا در شناخت نقش فاعلی 4ر  1

تلت خلا در »ای بقخوردار اسرررت. در این نمونه به لحاظ کاربقدی، از اهمیت وی  ارررنراخت فاتل به
اند تو اررود. این اوضررو  خود ایهای آرایش نحوی اتن اسررت، ااررار  ایکه یکی از گونه« اررناخت فاتل

 گیقد:د بقرسی ققار ایهایی از آن اور ااال چند بخش بااد که در اینجا بخش
 توجهی به مرجع ضمیرکم- 3-1-1

توج ی به اقجع ضرمیق است؛ چقاکه گاهی یکی از اوارد تلت خلا در ارناخت فاتل، بقخاسرته از کج
ارود و اقجع ضمیق آن باید در ک   اشخا اود.  س صرورم ضرمیق اسرتتق آورد  ایدر ک  ، فاتل به

ود، امکن است خللی در اعنا یا سبک ک   ایجاد کند؛ لذا اتقجج ای تقجمه اصرورم کلیشهاگق فاتل به
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ر و رابط ایان اتن   )خوانند   از خود ابتکار نشررران دهد« ایزبان»و  « ای مان»در اینجا باید در الا  اعقر

اررد  در فضررای و فاتل را بقای خوانند  روارن سررازد تا خوانند  اتن تقجمه  11ش، ص. 1913حدادی، )
 اتِن اصلی ققار گیقد.حاکج بق 

 ا صرررورم که فاتل آنالب غره نیز بقخی از افعال از چنین وی گی بقخوردارند؛ بدینهرای ن جدر خلبره
ای باید اقجع ضمیق آن در ک   اشخا اود. در این بار  گونهاود و بهصرورم ضرمیق استتق آورد  ایبه

خلبه،  کنیج. در اینۀ ااررباد اسررت ااررار  ایبه تناسررب، به بخشرری از خلبۀ نود و یکج که اعقور به خلب
  قدازند:چنین به وصف  قوردگار در آفقینش اوجودام گوناگون ای ااا  تلی 

 َلْج یْسَتْصِعْب: 
ه ت  اد  ر   إ 

ی َع   اْوُض  ر     م 
ُ
ْذ أ مْل إ  ْصع 

ْ يْرت    31. )خلبۀ و  ی 

کند؛ باب استهعال نیز ااق، داللت ایبق سرخت و داروار ادن « ص   ب»  وهان اادۀ از دیدگا  لغت
پ، ص. 1421؛ ازهقی، 23۷پ، ص. 1414ابن فارس، کند. )به صررورم اتعدی همین اعنا را حکایت ای

  .124پ، ص. 1414؛ ابن انظور، 1۷3ش، ص. 13۶۷؛ جوهقی، 32
بقای روارررن اررردن اعنا و تقجمۀ صرررحیح جملۀ یادارررد ، فقازی از این تبارم را اورد بقرسررری ققار 

 دهیج.یا
در این فقاز از خلبه، چنین به وصرررف  قوردگار در آفقینش اوجودام گوناگون اارررار   اارا  تلی 

 فقاایند:کقد  و ای
ه   ت  ْبه  ُه   و 

ه  ب  و  ُه ک و  ی  ْد  
ف  ت  ْ م 

 
أ ُه ف  ر  د    ُه و  یر  ْقد 

ْحمک   ت 
 
أ ق  ف  ل  ا خ  ر  م  د   .ق 

َدرَّ »های ااضرری د، فاتل فعلارروگونه که ا حظه ایدر این جم م، همان
َ
حَکَج »، «َخَلَق »، «ق

َ
، «أ

َق » لَلَف »، «َدبَّ
َ
َ هُ »، «أ ، «َق ُ َتْدِبی»، «َتْلِدیَق ُ »گقدد و باز ای« خداوند»است که به « هو»، ضرمیق اسرتتق «َوجَّ

َق ُ »در «  ُ »و ضمیق « ِوْجَ ِتِه » َ هُ »و « َدبَّ  اود.اد  ایارجا  د« اخلوپ»، یعنی«َااَخَلَق »به « َوجَّ
 اود:اساس، اهاد جم م اذکور چنین ایبقاین

اش )آفقید   را اسرررتوار سررراخت. آن )آفقید   را تدبیق )خداوند  بقای اخلوقام، انداز  ققار داد و انداز 
 اش ساخت.کقد و ظقیف و نیکو تدبیق کقد و به سوی الصدش روانه

 فقاایند:گونه ایاخلوقام سخن رفته است و ایناز  این فقاز، بق زبان ااا  تلی  سپس در ادااۀ
 ُ اْو ر     م 

ُ
ْذ أ مْل إ  ع  صککْ

ت  ْ يرککْ ی  ای ه  کککک  و 
َل  غ  اء  إ  ه  اْلت   اال 

ْر ُدو   ْ یْقصککُ ی  ه  و  ت 
یز   
د  ُحُدود  م  ع  َل  ی   ه  ک  ف  ت  اد  ر   إ 

ی َع   ضکک 
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ه ت 
ش  ئ  ْن م  ُموُر ع 

ت  اْْلُ ر  د  ا ص 
إ      و 
ک  ف   .و 

ْق »، «َفَلج َیَتَعدَّ »های اضررار  اجزو  تقتیب، فاتل فعلبدین ِعْب »و « َلْج یْلصررُ َتصررْ « َااَخَلَق » به« َلْج یسررْ
 اود.باز گقداند  ای« اخلوپ»یعنی

 نویسد:الحدید نیز در اقد خود ایابن ابی
ر،از جایگا  خویش قد  فقاتق نن اد  و بقای رسررریدن به ن ایت الصرررود  هاهیچ یرك از آفقید » نه  الق 

ایسررتاد  نه کوتاهی ورزید  اسررت )وظیهۀ خود را به ب تقین وج ی به انجا  رسرراند  . همننین، اأاوریتی 
ل ارد ،  تعالی تمل ندانسرته و الابق اراد  و خواست حق سرخت و داروارکه از جانب خداوند به وی احو 

 . 111ش، ص. 1911الحدید، ابن ابی) «کقد  و از وظیهه سق بقنتافته است.
دلیل ارجا  ضرررمیق  زاانی، به کنیج که در تقجمۀهای یادارررد ، اشررراهد  ایاینک با بقرسررری تقجمه
استه خورد که بقخای آاکار به چشج ایاسااحه« خداوند»به « َلْج یْسَتْصِعْب »استتق فعل اضار  اجزوِ  

 ، نحوی ک   وان اد  ادتوج ی به ارناخت فاتل اسرت. قابل ذکق اسرت که نه تن ا رتایت سراختار از کج
  اد  است. بازگقداند« خسته نشدن»نیز دقت الز  ابذول نشد  و این واژ  به « َیسرَتصِعب»بلکه در تقجمۀ 

 اند:ای دقیق ارائه کقد سایق اتقجمان یاداد ، تقجمه
 ریتها  وقتی که اأاور ارد  بقای انجا  اراد  و خواست او، اأاویك از آفقید االسر  : )هیچفیض

  111ش، ص. 1913االس  ، سقکشی نکقد . )فیض داوار نشمقد ،را 
. ندادارروار نشررمقد انصرراری: و اأاوریتی که طبق ارادۀ خداوند تعالی به هقیك از آن ا واگذار اررد ، 

  111)انصاری قمی، بی تا، ص. 
  ۶۷ش، ص. 13۶3)ا یدی،  .داوار نینگااتا یدی: و اأاوریتی که بدو واگذااته بود، 

پ، ص. 1111زیقا به دسرتور خود کار کقد  است. )زاانی،  خسرته نشرد ؛در این اسریق  خدازاانی: 
111  

ش، 1913به سااان رساند. )داتی،  داواریدارتی: و هق  دید  این حقکت حسراب ارد  را بدون 
  133ص. 

  11ش، ص. 1193نپنداات. )آقاایقزایی،  داوارت دۀ او بود، آقا ایقزایی: و اأاوریتی را که به

 توجهی به نقش دستور زبان عربی و ساختار آنکم -3-1-2

از دیگق تلل خلا در ارررناخت نلش فاتل، نلش دسرررتور زبان تقبی و سررراختار آن را رررررر که به نوتی 
توان ذکق کقد؛ بدین اعنا که در ادبیام تقبی، ها را فقاهج نمود  اسرررت رررررر ایاوجبام اخت ر در تقجمه
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ل دهد. این تحو اود و اعنای اصلی خود را از دست ایی دیگق به کار گقفته ایجای واژ ای به گاهی واژ 
و اعیار انجا   ذیقد، اانند ااضرری و ااق که در قالب تعجب، اه و   لغوی امکن اسررت بقاسرراس یک قاتد 

ی: )ْلیرود تنوان اسررج فعل به کار ایگیقند و یا تقکیب جار و اجقور اسررت که بهخود ایانشررایی به ک َتنر
َتَنحَّ أی؛ دور اررو از ان  و گاهی نیز امکن اسررت این جایگزینی بق اسرراس و ا ک خاصرری نبااررد، بلکه 

پ، گیقی از سررریاکند که اتقجج با ب ق های ب غی یا سررراختار جم م، اوجبام این ااق را فقاهج ایجنبه
ش، ص. 1919 ور الد ، ) ؛دهدایاضرمون و آهنگ فضای حاکج بق اتن اصلی، اعادل اناسب را ارائه 

ود که اگقدد.گاهی سبب ایاانند اعنای طلب در باب اسرتهعال،که به حسرب اورد، دچار تغییقاتی ای  1
  همنون افعال دو اهعولی که رابلۀ 316تا، ص. کار و فاتل در اعنی بااررد؛ )ابن جنی، بی  اهعول، کنند

، زید، چون آخذ است، فاتل در اعناست؛ یعنی فعل فاتل «رهما  أتَلُی زیدا  د»آخذ و اأخوذ دارند. در ا ال 
أَخَذ َزید  »گونه اسررت: ، اهعول دو  را کسررب )أخذ  کند و اصررل آن این«َزید  »سرربب اررد  که اهعول اول

  لذا تد  توجه به اعنای طلب در کلمه، لغزش در ف ج درسررت آن را 11، ص. 1911)تصرراری، «. درهما  
 .اودای اعنایی و گاهی نیز باتث خداه در ساختار نحوی اتن تقجمه نیز ایدارد و اوجب خلدر  ی

  قدازیج:بقای اهافیت اللب، به ذکق دو نمونه ای
 : استحهظکجنمونه اول

اُس                 ا ا ی  ی 
 
اَّلل   اَّلل   أ ه   ف  ا  

ت  ْن ک  ُکْم م 
 ِ ْحف 
َمی  اْست    16 ه)خلبف 

به انع از تبا  اررردن و ازبین رفتن و حهم و « ظ -ر -د» کنند که ااددانران تقب تصرررقیح ایلغرت
ارررود. این ااد  در باب اسرررتهعال همین اعنی را به صرررورم ارزش اررردن، گهته اینگ داری چیزی از بی

؛ جوهقی، 111پ، ص 1111کنرد.)فیوای، طلرب" در خواسرررت حهم و نگ رداری از چیزی" حکرایرت ای
  1111ش، ص 1916

گذرد ها ایها به این که خداوند بق آننه بق دلاین خلبه، ضرررمن توجه دادن انسررراندر  ااا  تلی
گا  اسرررت و بق انجا  آننه بخواهد تواناسرررت، به اسرررول بقی از دسرررتورام ال ی و انجا  کارهای فقاان هآ

اب کت بارۀدر فقاایند: ای اقد ! خدا را، خدا را در نظق آرید! در آننه حهم آن را اند و ایارررایسرررته  قداخته
ت کقدن در  خود، از ارما خواسرته است؛ که الصود ااا  

 
از حهم آننه در کتاب آاد  است، تهکق و دق

آن و احافظت تملی دااررتن بق اوااق و نواهی ققآن اسررت زیقا اوااق و نواهی ققآن حلوپ خداوندی اسررت، 
  611، ص 1111که به تنوان ااانت به انسان ا سپقد  است.)بحقانی، 

ند و کبه تصقیح اهل لغت، بق اعنای طلب داللت ای« اسَتحَهَظُکج»گونه که ا حظه ارد، فعلهمان
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کند که اه وِ  بقآاد  از اادۀ فعل را احلق این تعبیق بیرانگق آن اسرررت کره فاتل از اهعول درخواسرررت ای
ضمیق »از اهعول را « حهاظت»، اعنای حاصل از اادۀ فعل، یعنی «اسَتحَهَم »فاتل « هو»کند؛ بدین اعنا، 

او حهاظت را از اما درخواست »اود: ¬کند و تقجمۀ درسرت این ایدرخواسرت ای« اتصرل انصروبی کج
قار که کنندۀ کار و اورد درخواست ق« ضمیق اتصل انصوبی کج»؛ درنتیجه در این نو  تقجمه اهعول «کقد

ق ماهنگی کاال دارد. حال اگگقفته، در اعنای فاتلی آاد  اسرت که چنین اه وای، با تصقیح اهل لغت ه
صررورم تعدیه  و بدون لحاظ کقدن اعنای در تقجمۀ این فعل، به سرراختار ظاهقی آن بسررند  اررود تن ا به

، ت و  بق ایجاد خلای اعنایی، باتث خداه در اناخت «او اما را حهم کقد  است»طلبی، تقجمه ارود: 
ه، بقخ ر اعنای طلب، فاتل اعنای حاصررل اررود؛ چقاکه در اعنای تعدی¬فاتل اعنوی این فعل نیز ای

  131کند. )ابن جنی، بی تا، ص. ¬از اادۀ فعل را بقای اهعول ایجاد ای
به همان سراختار ظاهقی کلمه یعنی به صورم تعدیه اعنی « اسرَتحَهَظکج»آقا ایقزایی هحال، در تقجم

. «خداوند ارررما را حهم کقد »اند:ارررد  اسرررت و ایشررران در تقجمۀ این جمله چنین تبارتی را به کار بقد 
توج ی به اعنای طلب، باتث خداررره در ارررناخت فاتل اعنوی این جمله تقتیب در این تقجمه با بیبدین

 هگقدید  و در  ی آن  یاای اتهاوم با  یا  اتن اورد بحث ارائه اد  است؛ در تقجمه زاانی نیز، با حهم نکت
ای کلمه اسرررت و آن، توجه نکقدن به اعنای طلب در ارررود که اقبو  به اعنیراد ارررد ، خلایی دید  ای

 .اندای درست ارائه کقد های یاد اد  تقجمهاست. این در حالی است که سایق تقجمه« اسَتحَهَظکج»
احافظت و رتایت آنقا بندگان خدا از خدا بتقسرررید در آننه در کتاب خود )ققآن   االسررر  : فیض

  111ش ص. 1913االس  ، )فیض بشما ااق فقاود 
نگ داری آنقا خدا در کتابش از اما انصاری: بندگان خدای از خدا بتقسید، و نگ دارید چیزی را که 

  139.)انصاری قمی، بی تا، ص. خواسته است
 در آننره از کتراب خود ارررمرا را نگاهبان کقد .اررر یردی:  س ای اقد  خردا را خردا را بپراییرد، و 

  61ص. ش، 1911)ا یدی، 
  161پ، ص. 1111)زاانی،  اما حافم ققآنیدزاانی: خداست خداست اقد  

ش، 1913. )داتی، بقای حهم ققآن، که از ارما خواسرته س ای اقد  خدا را  قوا کنید،  دارتی:.
  113ص. 

.)آقاایقزایی، خداوند در کتاب خود ارررما را حهم کقد  اسرررتآقا ایقزایی: ای اقد  ارررما را به خدا، 
  19ص.  ش،1931
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َنیُت دوم هنمون
ْ
 : اْسَتأ

اا ق   اْ و 
ام  م 
 
ا أ م    ُِ هب  

ال 
ْ
أ اْست  ُ  ک و  ا

ت  ْب   اْ ق 
ا ق  ْبُتُهم  ث  د  اْست 

ق    191. )خلبۀ و   

َنی»به گهتۀ اهل لغت، اعنای لغوی کلمۀ 
ْ
َتأ دارای چ ار اصل است: درنگ کقدن و هق چیزی که « اسرْ

ود. ااز زاان؛ درک چیزی و ظقفی که در آن چیزی ققار داد  ای اربیه به بقدباری و غیق آن بااد؛ ساتتی
ل کق « استبلأته»و در باب استهعال از همان ااد ، یعنی انتظق وقتش اد  که در اعنای  د ، ان او را اعل 

َنیُت »کند؛ ا    در حدیث غزوۀ حنین نیز هسرت. اواهد روایی نیز این ادتا را تأیید ای
ْ
 به اعنای« جبک اْسَتأ

؛ 119پ، ص. 1111؛ اقتضرری زبیدی، 36پ، ص. 1111انتظار کشرریدن، آاد  اسررت. )راغب اصرره انی، 
  11ش، ص. 1961ابن اثیق، 

در این خلبه بق طلحه و زبیق و  یقوان آنان که بیعت خود را با آن حضرررقم ارررکسرررتند،  ااا  تلی 
اتتقا  و اسرتدالل کقد  است و تذر خود را در اورد طلحه و زبیق  یش از اقو  جنگ با آنان، بقای اقد  

ق ایبیان ای نکه کار به آ دهد که  یش از جنگ، از آنان خواسررتج به بیعت خود بازگقدند و  یش ازکند و تذک 
ا آنران نعمرت را نرادید  گقفتند و تافیت را نپذیقفتند... . ) بن اکرارزار انجراارد، انتظرار آنران را کشررریرد ، اار 

  93ش، ص. 1911الحدید، ابی
ود ااتعدی ای« باء»وسیلۀ حقر واسله و بهدر ساخت باب استهعال، به دو صورِم بی« أ ن ی»اادۀ 

« َتأَنیُت اس»اهعول باواسله بقای فعل« ِبِ ما»در « هما»ت و در این تبارم اس« انتظار کشیدن»و به اعنای 
االسرر  ، انصرراری و زاانی  در قبال تقجمۀ فعل اسررت. اینک با بقرسرری تملکقد اتقجمان یاداررد  )فیض

ته و قخاسررب« اسررَتأَنیُت ِبِ ما»توج ی به اعنای تعدیه در اررود که از کج، خلایی دید  ای«اسررَتأَنیُت ِبِ ما»
تأنی »ند: اصرورم طلبی اعنا ارد  است و ایشان در تقجمۀ این جمله چنین تباراتی را به کار بقد تبارم به

قتیب، با تبدین«. دو خواسررتج که در کار خویش اندیشرره کننداز آن»یا « و تأالشرران را قبل از جنگ طلبید 
حه که به طل« ضمیق هما در ب ما»هعول از ا« انتظار کشریدن»فعل  این نو  تقجمه، اعنای حاصرل از اادۀ

دو نسبت داد  اد  است و به بیانی دیگق، در این فقاز و زبیق باز گقداند  ارد ، درخواست و وقو  فعل به آن
 از خلبه، بقخ ر تصقیح اهل لغت و نظق اقاد و سیاپ ک  ، طلحه و زبیق فاتل در اعنا هستند.

« مااسرررَتَ بُت ُ »ارررد ، اطمینان کقدن به اعنای طلب در امکن اسرررت تلت اارررتبا  در این نمونۀ ذکق 
ن اررکنی و اررورانددلیل بیعتدر این فقاز از خلبه، بعد از اررکِو  از طلحه و زبیق، به اسررت. ااا  تلی 

گونه بقای اقد  اقد  تلیه آن حضررقم، تذر خود را در اورد طلحه و زبیق  یش از اررقو  جنگ با آنان، این
 فقاایند: کنند و ایبیان ای
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ِم »  
تا ْبلا اْلقم
ْبُتُه ا  قا ثا لم اْستا

قا  «.وا لا

َتَ ْبُتُ َما»  اریان، انصرر)اسررت « طلب بازگشررت»الب غه، به اعنای  وهان و اررقاد ن جاز نظق لغت« اسررْ
 ، یعنی ااا   33ش، ص. 1916؛ جوهقی، 11ش، ص . 1911الحدید، ؛ ابن ابی133پ، ص. 1111

و زبیق خواسرررتند که به بیعت خود بازگقدند...؛ بنابقاین امکن اسرررت سررره   یش از ارررقو  جنگ، از طلحه
 در اعنای تعدیه به کار رفته نه در اعنای طلب« اسرررَتأَنیُت ِبِ ما»اتقجج نراابقد ، بردون تأال به اینکه فعل

َتَ ْبُتُ َما»)همانند فعل اند!   اررد ا، اعنای طلب را نیز بقای واژۀ اورد بحث تللی کقد  و گقفتار ااررتب« اسررْ
اند و اعنای دقیق واژ  را ها در این زاینه دقت الز  را ابذول داارررتهاین در حرالی اسرررت کره دیگق تقجمه

 از قلج افتاد  است. «اسَتأَنیُت ِبِ ما ا»در تقجمۀ آقا ایقزایی نیز تبارم اند. انتلال داد 
ی و  نلض کقدند خواستج واالسر  :  یش از ارقو  به جنگ، بازگشرت آنان را به بیعتی که فیض تأن 

لشان را   111ش ص. 1913االس  ، فیض) طلبید .)در این ااق ، قبل از واقعه  تأا 
ر اد  تا خواستاانصراری:  یش از آنکه کار سخن به زبان تی  افتد و واقعه رخ دهد، آنان را طلبید  و 

  933انصاری قمی، بی تا، ص. )  و به بیعت خود بازگشت کنند. لختی در کار خویش اندیشید 
دو گهتج که دسررت از جنگ بقدارید و به جمع اسررلمین وارد ارر یدی: قبل از اررقو  جنگ، به آن

  193ش، ص. 1911ا یدی، ) .انتظار بقد اوید و به هنگا  گیقودار، 
نان ه آبزاانی: قبل از اینکه با آنان جنگ کنج، از ایشران درخواسرت کقد  دست از اخالهت بقدارند، 

  916پ، ص. 1111زاانی، ) .ا لت داد  تا فکق کنند
 کشید .انتظاراان را ایداتی: ان  یش از جنگ، از آنان خواستج تا بازگقدند و تا هنگا  آغاز نبقد، 

  131ش، ص. 1913داتی، )
را که ی لیکن نعمت .....دو خواسرررتج تا دوبار  بیعت کنند آقا ایقزایی: قبل از ارررقو  نبقد، بارها از آن

  111ش، ص. 1931نصیبشان اد  بود، نپذیقفتند و تافیت را رد کقدند. )آقاایقزایی، 

 ر خطا در شناخت نقش مفعولی2ر  1

تقین اوارد تأثیق اعنا در اسررتنبا  نحوی و در  ی آن در روش و کیهیت تقجمه، بازاررناسرری یکی از ا ج
یح  یوندد، اعموال  نلش اهعول صق فعل اینلش نحوی اهعول به اسرت. در ساختار نحوی، ضمیقی که به 

  بنابه التضرای اعنا و ب غت جمله، الز  است ضمیق در 133ش، ص. 1913را دارد.)صرهائی بوار قی، 
دقتی در جایگا  کاربقد ضررمیق و اتصررال آن، باتث ایجاد تهاوم اعنایی جایگا  اناسررب خود به کار رود. بی

 اود.در جایگا  کاربقد ضمیق ای
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 آوریج:سب، دو ااهد را ا ال ایبه تنا
 : اْسَتْلَضاُهج:ی اولنمونه

اُم  ْقض  ی اْست    
ام  ا  
م  ْید  اْْل   ع 

  ا 
اُة     
ُِ اْ ُقض  م  ت 

   نْ
ُ
  11. )خلبۀ ُث

به اعنای احکج کقدن ااق و اتلان و اسررتواری آن و تنهیذ ااق « پ   ی»دانان، اادۀ به تصررقیح لغت
او را به ااق قضرراوم »و یا « از او خواسررت که قضرراوم کند»سررتهعال، به اعنای اسررت. این ااد  در باب ا

پ، ص. 1111؛ اوسی، 116پ، ص. 1111؛ فیوای، 93پ، ص. 1119آاد  است. )ا نا، « انصوب کقد
  611ش، ص. 1911؛ حیدری، 111

ای اسولهفقاایند: تلما کنند و ایدر این سرخن، به اخت ر تلما در حکج، اارار  ای ااا  تلی 
قسررند،  دهد. تین این اسرروله را از قاضرری دیگق ایکنند و او به رأی خود فتوا ایرا نزد فلی ی القد ای

لی رأی ای  فقاایند:چنین ای دهد.. . سپس در ادااۀ این خلبه، ااا  تلی او به خ ر حکج او 
ی ا»    

ام  ا  
م  ْید  اْْل   ع 

  ا 
اُة     
ُِ اْ ُقض  م  ت 

   نْ
ُ
اُم..ُث ْقض   .«ْست 

پ، 1111روند. )بحقانی، آنگا  قضرام نزد  یشروایی که ایشران را بق اسرند قضراوم نشاند  ای 
  691ص. 
قد؛ لذا گیواسررله ایدر باب اسررتهعال، اتعدی اسررت و اهعول بی« قضرری»کنیج که فعل اشرراهد  ای

بارم اوجود در ت« الُلضا ِ »، ضمیق اتصل انصوبی است و نلش اهعولی دارد و به «استلضاهج»در « هج»
ارجا  داد  اد  است؛ در نتیجه، « اإلاا »، فاتل و به «استلضا»ضمیق استتق در « هو»بازگقداند  ارد  و 

روند گونه اسرت: همۀ قضرام )با احکا  اخالف یکدیگق  به نزد کسی ایتقجمۀ صرحیح این تبارم، بدین
های یاداررد ، ا حظه کقد  اسررت. با بقرسرری تقجمه از آنان طلب قضرراوم، یا آنان را قاضرری ققار داد که 
ند که اکنیج که اتقجمان، غیق از انصررراری، همین اضرررمون را با اندک تهاوتی در تعبیق، انعکس کقد ای

، «هج»توج ی در جایگا  کاربقد ضمیق خالی از هقگونه خلای اعنایی و سراختاری اسرت. ااا انصاری با بی
  است که  یاای اتهاوم با  یا  اتن اورد بحث دارد. ایشان در تقجمۀ این ای ارداوجب  دید آادن تقجمه

ز او اکنند نزد  یشررروای بزر  خوداررران و  س قضرررام اجتما  ای»اند: جمله، چنین تبارتی را به کار بقد 
 که این نو  سرراختارِ صررورم فاتلی تقجمه اررد ، درحالیبه« هج»در این تقجمه، ضررمیق  «.نمایندطلب ای

 نحوی در اابلی اتقجمان یاداد ، اورد توجه و تنایت بود  است. 
 ر داد ،آنان را قاضی ققاهای خ ر یکدیگق، نزد  یشوایی که االسر  : آنگا  ایشران با حکجفیض

  13ش، ص. 1913االس  ، آیند. )فیضگقد ای
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 .نماینداز او طلب ایداررران و کننرد نزد  یشررروای بزر  خوانصررراری:  س قضرررام اجتمرا  ای
  ۶3انصاری قمی، بی تا، ص. )

)ارر یدی،  .روندای آنان را قضرراوم داد ارروند و نزد اااای که ارر یدی:  س قاضرریان فقاهج ای
  11ش، ص. 1911

ند. روای آنان را به قضراوم گمارد  استزاانی: سرپس قاضریان بقای حل اخت ر، نزد اااای که 
  36پ، ص. 1111)زاانی، 

د. گقدن، جمع ایآنان را به قضراوم انصوب کقد دارتی: سرپس همۀ قضرام نزد رییس خود که 
  69ش، ص. 1913)داتی، 

 آنان را بقای داوری و قضرراوم انصرروب کقد آقا ایقزایی: و سررپس قاضرریان، همه نزد اااای که 
  11ش، ص. 1931بود، جمع اوند. )آقاایقزایی، 

 : اْسَتْخَلَصُکْج:ی دومنمونه

هإ   ُکْم    ص  ل  خْ
اْست  م  و 

ْسَل  اْْل  ُکْم   
ص  اَل  خ  ع    131. )خلبۀ    اَّلل   ت 

، و در باب استهعال« خالا اد»در ث ثی اجقد، به اعنای « خ ل ص»  وهان، اادۀ به تصرقیح  لغت
ُه أی اختار »به اعنای  اختار ؛ او را »در باب افعال به اعنای « خ ل ص»گونه که اادۀ است. همان« أخَلصرَ

؛ 111پ، ص1111کند.) اقتضرری زبیدی، اسررت، در باب اسررتهعال نیز همین اعنا را حکایت ای« بقگزید
  111ش، ص1911حیدری، 
ت ن اد  و آن را از ایان  اارا   در این فقاز، دربارۀ اینکه خداوند با نزول ققآن کقیج، بق این اقد  ان 

ت آنان را بقای های آسرررمانی اخصررروص آنان گقدانید  وکتاب های اجقای احکا  آن بقگزید  و از ایان اا 
گوید و بقخی از اسرررباب و تواالی را که دیگق، آن ا را بقای  ذیقش دین اسررر   آااد  سررراخته، سرررخن ای

  199ر  191پ، ص. 1111کند. )بحقانی، خداوند به سبب آن ا، آنان را تزیز و گقاای دااته، گوازد ای
د؛ لذا گیق واسررله ایدر باب اسررتهعال اتعدی اسررت و اهعول بی« َخَلَا »، فعلبه تصررقیح اهل لغت

« کج»، ضرمیق اتصرل انصوبی است و نلش اهعولی دارد و این ضمیق به ضمیق «اسرتخلصرکج»در « کج»
ُکْج »اتصرل به  توج ی در ساختار نحوی این تلف داد  اد  و اقاد از آن، اات اس   است. ااا بی« َخصرَّ
تق، باتث تد  تعادل ایان سررراختار نحوی اتن ابدأ و سررراختار خلای نحوی و به بیانی دقیق واژ ، براتث

نحوی تقجمه در تقجمۀ زاانی ارد  اسرت؛ زیقا در این تقجمه، در اناخت اهعول دچار اسااحه اد  و جار 
عنا ر اای اد  که بقخ صرورم اهعولی تقجمه ارد  است و لذا اوجب  دید آادن تقجمهبه« له»و اجقور 
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، به «کجاستخلص»االس   و آقا ایقزایی نیز فعل انصاری، فیض و اه و  اتن اصرلی اسرت. در سه تقجمۀ
بازگقداند  و به تهاوم اعنایی آن در باب اسررتهعال توجه نشررد  اسررت. این در « خالا و  اکیز »اادۀ فعل 

 اند.حالی است که داتی و ا یدی، تبارم را دقیق تقجمه کقد 
هق و از  لیدی و کسر  : خداوند اما را به اس   تخصیا داد  و خواسته اما را بقای آن )اال فیض
  111ش، ص. 1913االس  ، فیض. )   اکیز  و الیق گقدانداقك

تان انصراری: به درستی که خداوند تعالی اما را به اس   تخصیا داد  و بقای آن خالا و  اکیز 
  931انصاری قمی، بی تا، ص. ) . تا از کهق و اقك بقهیدخواسته )

، داررتی) .بقای اسرر   بقگزیدارر یدی و داررتی: خدای تعالی اررما را به اسرر   اختصرراص داد و 
  131ش، ص . 1911؛ ا یدی، 111ش، ص 1913

پ، ص 1111زاانی، ) آن را بقای اما بقگزید.زاانی: خدای تعالی اسر   را اخصروص اما نمود و 
93  

اریتان و به آن رسررتگآقا ایقزایی: به درسررتی که خداوند بلند اقتبه، اررما را با اسرر   خاص گقدانید 
  131ش، ص. 1931)آقاایقزایی،  داد.

 نتیجه
گونره کره اراد  کلمرام بقای داللرت بق اعنا یا اعناهایی در زبران تقبی، اراننرد هق زبران دیگق، همران

ک لهم اد  است. بنابقاین، گا  یبقای افادۀ اعانی و نکاتی وضعها نیز اد  است، ساختار ادبی کلمهوضرع
ند. کرود، اعنای اتهاوتی  یدا ایرو که به یکی از سرراختار ابواب ازید ایکه اعنای اشررخصرری دارد، ازآن

بنابقاین توجه به اعانی افعال ازید در ایجاد تهاوم اعنایی، اسررأله ا می اسررت که اتقجج در دسررتیابی به 
هام اد  ای از اارتباها سربب  ار ها باید بدان تنایت داارته باارد که کج توج ی به این تهاوماژ اعانی و 

های  یش روی اتقجمان در بقگقدان اشررتلام باب اسررتهعال اسررت. از این رو در   وهش حاضررق، چالش
 اورد الالعه ققار گقفت که دستاوردهای زیق را در  ی دااته است:

الب غه انتخاب و در های ن جاورد از اشررتلام باب اسررتهعال از کل خلبه های اقبو  به هشررتداد 
االسرر  ، داررتی، ارر یدی، انصرراری، زاانی و آقا ایقزایی ¬الب غه از فیضاررش بقگقدان به فارسرری ن ج

ار توج ی در تشرخیا ساختدهد که: "کجهای این   وهش نشران ایاورد بقرسری و نلد ققار گقفت. یافته
های سراختاری در بقگقدان اشتلام تقین لغزشتوج ی در تشرخیا سراختار جمعی" از ا ججفقدی" و "ک

ی نیز گزارش آاارِی تملکقد اتقجمان بق روی هشت ااهد ا الی که در این  باب استهعال است. از نظق کم 
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ر د های ارر یدی و داررتی، بدون هیچ لغزارریدهد: اوال  تقجمهالاله اورد بقرسرری ققار گقفته، نشرران ای
تشررخیا سرراختار فقدی و همننین در تشررخیا سرراختار جمعی، در بقگقدان اشررتلام باب اسررتهعال، 

ون االسر  ، تن ا در تشرخیا ساختار فقدی، بداند؛ ثانیا  تقجمۀ فیضتقین تقجمه در این زاینه بود اوفق
 تقین تقجمه در این زاینه بود  است.هیچ لغزای اوفق

 
 اد  از اتقجمانها در هشت نمونۀ بقرسیاد لغزش. ایزان اوفلیت و تعد1جدول

 آقر مهرزای  دشن  زمرن  شههدی انصرای السالما فهل منرج 

 5 ا 4 ا 4 2 لغزش )تعداد(

هری ترجمه
 صحه  )داصد(

5/17 9/42 711 9/42 711 5/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

142 

ش
پژوه

ها
 ی

ج البلاغه، 
نه

ستان
تاب

1400
شماره

 ،
69

 

142 

 منابع
 قرآن *

 .یآزاد ا یت قان: انتشارام   ان،یانصار  نیش، حس1913، البالغهنهج
 .هیانتشارام فل :ت قان ،االس  ضیفتلی نلی سید ش،1913، البالغهنهج
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 اجمع البحو  االس ایه.
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