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َرر الفوائد و ُدَرر القالئد معروف به امالی از آثار مهم 
ُ
چکیده: غ

و مشهور سید مرتضی است که به موضوعات مختلف 
از  و  پرداخته  و...  نقد شعر  تفسیری، حدیثی، کالمی،  ادبی، 
کادمیک مورد  زمان نگارش تا به امروز در محافل علمی و آ
از این کتاب تاکنون ترجمه ای  بحث و استفاده بوده است. 
شدت  به  آن  از  فارسی  ترجمه ای  داشتن  و  نبود  فارسی 
ترجمٔه  به  اقدام  صابری  حسین  دکتر  می شد.  احساس 
با افزودن یک مجلد هم به  امالی در چهار مجلد کرده که 
نوشتٔه  است.  شده  مجلد  پنج   

ً
مجموعا فهارس،  عنوان 

نتیجه  و  کرده  بیان  را  ترجمه  نقاط قوت و ضعف  حاضر 
گرفته که این ترجمه باید یک بار دیگر با دقت و کلمه به 
کلمه با متن اصلی تطبیق یابد؛ به عالوه، ویرایش مجدد 
 اعراب گذاری شود. 

ً
شده، کلمات سخت خوان آن نیز حتما

و  شود  نظر  تجدید  باید  کتاب  پاورقی های  در  همچنین 
برخی از آنها حذف یا مختصر گردد. نمایٔه نام های کتاب و 
دو کتاب نامٔه تدوین شده نیز به بازنگری و یکدست سازی 

نیاز دارند.

امالی، سید مرتضی، ترجمٔه  نثر کهن عربی،  کلیدواژه ها: 
امالی به فارسی، نقد ترجمه

| علی زاهدپور

ترجمٔه امالی سید 
مرتضی، بررسی و نقد



A Review of the Translation of Seyyed 
Murtiḍā›s Amālī
Ali Zahed

Abstract: Ghurar al-Fawāid and Durar al-Qa-
lāid, known as Amālī, is one of the most im-
portant and famous works of Seyyed Murtiḍā›, 
which deals with various literary, interpretive, 
hadith, theological, poetry criticism, .... topics 
and has been discussed and used in scientific 
and academic circles since its genesis. There 
have been no Persian translations of this book 
so far, and a great need for its Persian transla-
tion was strongly felt. Dr. Hossein Saberi has 
recently translated it and published it in four 
volumes, which by adding one volume as an 
index, has become a total of five volumes. The 
present article states the strengths and weak-
nesses of the translation and concludes that this 
translation must once again be carefully and 
word-for-word compared with the original text. 
Also, it must be re-edited, and its hard-to-read 
words need to be transliterated. The book›s 
footnotes should also be revised, and some of 
them should be omitted or summarized. The 
book indexes and the two bibliographies also 
need to be revised and standardized.

Keywords: Ancient Arabic prose, Amālī, 
Seyyed Murtiḍā›, Persian Translation of Amālī, 
Translation Critique

مجة أمايل السّيد املرتىض، دراسة نقدّية تر
عيل زاهد

اخلالصـة: مـن اآلثـار املهّمـة واملشـهورة للسـّيد املرتضـى هـو كتـاب 
ر القالئند املعـروف بكتـاب األمنايل، وقـد تنـاول فيـه  ُغنَرر الفوائند وُدَر
ّية وحديثّية وكامّية مع حبوث نقدّية  مواضيع خمتلفة أدبّية وتفسـير
. وقد حظي هذا الكتاب منذ تأليفه وحّت اليوم باهتمام  عن الشعر

املحافل العلمّية واجلامعّية واستفادهتا منه.
ومل تمّت ترمجة هذا الكتاب قبل اآلن إىل اللغة الفارسّية، رغم احلاجة 
املاّسـة إىل ذلك يف األوسـاط املعنّية، حّت تصّدى الدكتور حسـني 
ـدات أضـاف هلـا 

ّ
بعـة جمل الصابـري للقيـام بترمجـة هـذه األمنايل يف أر

دات.
ّ
 آخر بعنوان الفهارس ليكون املجموع مخسة جمل

ً
دا

ّ
جمل

وهـو  الترمجـة،  هـذه  قـّوة وضعـف  نقـاط  إىل  يشـير  احلـايل  واملقـال 
خيلص إىل نتيجة مفادها ضرورة القيام بإعادة مراجعة هذه الترمجة 
يرها،  إعادة حتر بدّقة ومقارنة كلماهتا كلمًة كلمة مع النّص األصي، و
كيـد عـىل حتمّيـة القيـام بتشـكيل الكلمـات صعبـة القـراءة.  مـع التأ
كمـا جيـب إعـادة النظـر يف هوامـش الكتـاب مـع حـذف بعضهـا أو 
البيبليوجرافّيتـن  والقامئتـني  الكتـب  أمسـاء  فهـرس  أّمـا  اختصارهـا. 

سلوب.
ُ
 فتحتاج إىل إعادة الكتابة وتوحيد األ

ً
أيضا

مي، األمنايل، السـّيد املرتضـى،  يّب القـد املفـردات األساسـّية: النثـر العـر
ترمجة األمايل إىل اللغة الفارسّية، نقد الترمجة.
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مقدمه:
الشـریف المرتضـی علـي بـن الحسـین الموسـوي العلـوي )355ـ  436 ق( کـه در فارسـی به سـید مرتضی 
نامـور اسـت، عـاوه بـر آن کـه در فقـه و اصـول و کام سـرآمد علمـای زمـان خـود بـود، از بزرگ تریـن ادبـای 
ئـد نامیـده، در کنـار  ی کـه خـود آن را ُغـَرر الفوائـد و ُدَرر القال شـیعه نیـز بـه شـمار مـی رود. کتـاب امالـی و
ه، األغاني  د/مبّرِد1، البیان و التبیین جاحظ، عیون األخبار ابن ُقَتیَبه، الِعقد الفرید ابن عبِد رّبِ الکامل مبّرَ
ابی الفرج اصفهانی و کتبی از این دسـت، از شـاهکارهای زبان عربی به شـمار می رود؛ کتابی که هم در 
زمان مؤلفش مورد اهتمام بود و هم پس از او نسل به نسل در محافل و مجالس علمی و ادبی خوانده و 

درس داده می شد و می شود. 

ی در زمینـٔه تفسـیر و بـه ویـژه تأویـل و حـّل  کتـاب دربردارنـدٔه هشـتاد مجلـس از مجالـس درس و ایـن 
اشکاالتی است که در خصوص آیات متشابه قرآن و احادیث مطرح شده است. سید مرتضی با استناد 
به متون لغوی و نظم و نثر عربی، به تفسـیر و تأویل آیات متشـابه پرداخته اسـت، ولی فقط این نیسـت. 
امالی هم مباحث عمیق ادبی و به ویژه نقد ادبی دارد، هم مطالب تفسیری و حدیثی و کامی؛ به این 
ی بعـد از تأویـل و بیـان معنـای آیه و حدیث، مسـئله ای کامی را مطرح می کند و به بررسـی  صـورت کـه و
آن می پردازد. به نظر می رسد سید مرتضی مجالس درسی در خانٔه خود داشته که حاصل آنها در امالی 
م 

ّ
یخ آنها معلوم نیسـت، ولی مسـل ی آمـده اسـت. ایـن مجالـس در زمان هـای مختلـف بوده که البته تار و

ی، در روز پنـج شـنبه، بیسـت و هشـتم ُجمـاَدی االولـی سـال 413 قمـری بـوده  اسـت کـه آخریـن امـای و
است. در پایان کتاب، مطالبی هم آمده که به »تکملة األمالي« نامبردار است. این تکمله مسائلی دیگر 

، تکمله نیز ترجمه شده است. را در بردارد که بعد از آن مجالس ایراد کرده است2. در اثر حاضر

تـا آنجـا کـه می دانیـم، از امالـی دو تصحیـح صـورت گرفتـه اسـت: تصحیـح نخسـت کـه همـراه بـا ِاعراب 
الفاظ و برخی حواشی است، نخستین بار در چهار مجلد به سال 1907 م/1365 ق در مطبعة السعادة 
قاهره چاپ شده است. در این تصحیح، اعراب و حواشِی جلد نخست و دوم از آِن محمد بدر الدین 
نعسـانی حلبی )1298ـ1362 ق( اسـت و جلدهای سـوم و چهارم را احمد بن امین ِشـنقیطی تصحیح و 

ی کرده و بر آن حاشیه نوشته است. اعراب گذار

تصحیح دوم از محمد ابوالفضل ابراهیم است که در سه مجلد منتشر شده و همین تصحیْح بیشترین 
چـاپ را نسـبت بـه تصحیـح پیشـین داشـته و مترجـم محتـرم جنـاب آقـای دکتـر حسـین صابـری نیـز آن 
را مبنـای ترجمـٔه خـود قـرار داده و غالـب حواشـی آن را هـم کـه بـه قلـم مصحـح فقیـدش مرحـوم محمـد 

دـ  به فتح راءـ  نامور گشته، در برخی منابع به کسر راء نیز آمده است. برای تفصیل بیشتر مراجعه کنید  1. اگر چه نام این ادیب بزرگ عرب به مبّرَ
به مقدمٔه مرحوم محمد عبد الخالق َعضیمة بر المقتضب مبّرد در ج 1، ص 12ـ15با عنوان »راء المبّرد«. 

2. تلخیصی از صفحات 18 تا 20 مقدمٔه محمد ابوالفضل ابراهیم بر تصحیح خود از أمالي. مشـخصات کتاب شـناختی: سـید مرتضی، 
ئد، قاهره: دار إحیاء الکتب العربیة عیسی البابي الحلبي وشرکاه، اول، 1954 م. علي بن الحسین، األمالي: غرر الفوائد ودرر القال
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ابوالفضـل ابراهیـم اسـت، در ترجمـٔه خـود در ضمـن پاورقـی بـه فارسـی برگردانـده اسـت3. آقـای صابـری 
ترجمـٔه فارسـی را در پنـج مجلـد سـامان داده و مؤسسـٔه چـاپ و انتشـارات آسـتان قـدس رضـوی آن را بـه 

چاپ رسانده است. جلد پنجم البته فهرست های کتاب یا همان نمایه هاست.

الف. ویژگی های مثبت ترجمه:
کتـاب حروفچینـی و صفحه آرائـی چشـم نواز دارد. صحافـی و تجلیـد آن ممتـاز اسـت. مترجـم عـاوه بـر 
منابـع ِارجاعـِی مصحـح کتـاب، خـود نیـز هـر جـا الزم دیـده بـه منابـع دیگـر ارجـاع داده اسـت. ارجاعات 
ی در این راستا، هر شعر یا حدیثی را که در متن آمده  مترجم شاید دو برابر ارجاعات مصحح است. و
گر آن شعر در مصادر  ، شش منبع ارائه نموده است. همچنین ا است، منبع یابی کرده و گاه برای یک شعر
دیگـر هـم مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه یا دربارٔه آن سـخن رفته، در پاورقی متذکر شـده اسـت. معمـواًل هر گاه در 
کتاب نام شـخصیتی آمده، مترجم در پاورقی معرفی کوتاهی از او آورده اسـت. یک سـبِب آن که دو جلِد 

عربی در ترجمه پنج جلد شده است، همین می تواند باشد. 

نکتـٔه دیگـر آن کـه شـمار بسـیار اندکـی از عاقه منـدان بـه فرهنـگ و زبـان عربـی آن قـدر توانائـی دارنـد کـه 
یادی چنین توانائـی ندارند. ترجمٔه کتاب هائی  بتواننـد مسـتقیمًا بـه منبـع اصلی مراجعه کنند و شـمار ز
چنـان امالـی، ایـن دسـتٔه کثیـر را هـم کامیـاب می کنـد کـه بتواننـد از منابـع عربـی اسـتفاده کننـد و از این 

، کار مترجم قابل تقدیر است. منظر

ترجمـه از نثـر نسـبتًا روانـی برخـوردار اسـت و عربی زدگـی در آن کمتـر بـه چشـم می خـورد. جلـد پنجـم در 
حقیقت جلد فهرسـت کتاب اسـت که فهرسـت های متعددی شـامل: آیات، احادیث، نام ها )شـامل: 
جای هـا، فرقه هـا، قبیله هـا، کسـان(، کتاب هـا و اشـعار را از مطالب کتاب ارائـه داده و مترجم با ارائٔه این 

ی ستودنی انجام داده است.  فهرست، کار

از نقـاط قـوت مهـم ایـن ترجمـه آن اسـت کـه در امالـی اشـعار فراوانـی وجـود دارد کـه در منابـع دیگـر کمتـر 
شـرح و توضیـح داده شـده و ترجمـٔه آنهـا واقعـًا دشـوار اسـت. مترجـم برخـی از آنهـا را خـوب ترجمـه کـرده 

است. 

ب. اشکاالت ترجمه:
اشـکاالت ترجمه را می توان در یازده بخش جای داد که نخسـت فهرسـت وار از آن یاد می شـود و سـپس 

به تفصیل و با ذکر جزئیات بیان می گردد:
1ـ بی شناسنامه بودن ترجمه و نداشتن شیوه نامه؛

 3. در مقالـٔه حاضـر هـم از ایـن تصحیـح اسـتفاده و هـم بـه تصحیـح پیشـین مراجعـه شـده اسـت. مشـخصات کتاب شـناختی تصحیـح 
چهارجلدی: أمالي السید المرتضی، القاهرة: مطبعة السعادة، الطبعة األولی، 1325 قـ  1907 م.
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ی؛ 2ـ نقصان در اعراب و حرکت گذار
3ـ اغاط تایپی اعم از خطا در اعراب و کلمات؛

4ـ توضیح ندادن موارد مبهم؛
5ـ عدم دقت در ترجمه، معادل یابی نادرست و معادل یابی و وفادار نبودن به متن؛

6ـ اشکاالت در کتاب نامه؛
7ـ اشکاالت در نمایه ها/فهارس؛

8ـ پاورقی های فراواِن کم فائده و ناروشمند؛
ی؛ 9ـ زندگی نامه های تکرار

ی؛ 10ـ ناهمسانی ترجمٔه اشعار تکرار
11ـ بی دقتی و جا افتادن متن.

1ـ بی شناسنامه بودن ترجمه و نداشتن شیوه نامه
در ترجمـٔه چنیـن کتابـی خواننـده در درجـٔه نخسـت عاقه منـد اسـت بداند متن اصلـی چند تصحیح و 
گر  چـاپ دارد؛ نیـز مشـتاق اسـت بدانـد مترجـم بـه کدام تصحیح و چـاپ مراجعه کرده و چـرا؛ و احیانًا ا
 ، به همٔه چاپ ها مراجعه کرده اسـت، از سـبب آن مطلع گردد؛ شـیؤه مترجم در ترجمه چه بوده )وفادار
ارتباطـی، آزاد(4؛ زبانـی کـه در ترجمـٔه ایـن متـن کهـن به کار بـرده، زبان فاخر بوده یا زبـان عادی و هر کدام 
تی دسـت و  چـرا؛ ترجمـه چقـدر زمـان بـرده اسـت؛ مترجـم پیـش از ترجمـه و هنـگام ترجمـه با چه مشـکا
گـر از نـرم افزارهـا اسـتفاده کـردهـ  کـه حتمًا چنین بـودهـ  کدام نرم افزار بوده اسـت؛  پنجـه نـرم کـرده اسـت؛ ا
گاه شـود؛ نیـز ایـن کـه مترجـم  احیانـًا خواننـده دوسـت دارد از انگیـزٔه مترجـم در دسـت زدن بـه ترجمـه آ
ی اسـتاد دانشـگاه اسـت و می دانیم برخی اسـتادان دانشـجویان را  دسـتیار داشـته یا نه؛ به ویژه آن که و
ی از این قبیل. از این مسائل هیچ سخنی در کتاب نیست و بسیار  برای آثارشان به کار می گیرند و امور

عجیب آن که حتی مقدمٔه فارسی کتاب را نیز ناشر نوشته است و نه مترجم! 

2ـ نقصان در ِاعراب و حرکت گذاری:
ی« یا همان »َشـْکل«،  مقصـود از »ِاعـراب« در اینجـا حرکـت حـرف آخـر کلمـات و منظـور از »حرکت گذار
ی کلماتی  ( بر حروف آغازین و میانی واژگان است. طبیعتًا مقصود حرکت گذار ـٌ ـْ ـٍ  ـً  ـُ  ـِ  نشاندن حرکاِت )ـَ 
« نوشـته  « به صورت »ُهَو نیسـت کـه همـگان اعـراب آنهـا را می داننـد؛ یعنـی مـراد این نیسـت که مثًا »هـو

« در صورت تعارض میان سـاختارهای دسـتوری زبان مبدأ و  4. منظـور از ایـن سـه ترجمـه بـه اختصـار چنیـن اسـت: در ترجمـٔه »وفادار
بـان مبـدأ« اصـل قرار داده می شـود. در ترجمـٔه »ارتباطی« یا »پیامـی« در صورت چنین  بـان، »ز مقصـد و نیـز تفاوت هـای فرهنگـی دو ز
بـان مقصـد« مـّد نظـر قـرار می گیـرد. در هـر دو ترجمـه، البتـه وفـاداری بـه متـن نیـز یکـی از ارکان اساسـی ترجمـه اسـت. در  تعارضـی، »ز
م 

ّ
بـان مقصـد اصـل اسـت، ولـی وفـاداری به متـن رخ نمی دهد. از »ترجمٔه تحت اللفظی« یادی نشـد؛ چون مسـل  ز

ً
ترجمـٔه آزاد، معمـوال

است که ترجمٔه مورد نقد، به صورت »تحت اللفظی« نیست.
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شود؛ چه، هر کس می داند این کلمه چگونه خوانده می شود، منظور آن 
است که کلمات غریب و سخت خوان، ِاعراب دار و مشکول شوند. 

، تایـپ حـرف یاء خوانا به صورتی اسـت کـه دو نقطه زیر آن  مسـألٔه دیگـر
گـر ایـن امـر رعایـت شـود، در مـواردی  بیایـد؛ یعنـی بـه ایـن شـکل: »ي«. ا
کـه خواننـده نمی دانـد »ی« خواناسـت یـا ناخوانـا )مانند: فعـل أعطی که 
ی به  هـم می توانـد بـه صـورت »أعطـي« باشـد و هـم »أعطـی«(، دیگـر نیـاز
ی  گذاشـتن الـف خنجـری نیسـت، امـا در غیـر ایـن صـورت، بایـد بـر رو
گذاشـت تـا از یـاء خوانـا متمایـز  حرف هـای یـاء ناخوانـا الـف خنجـری 
بازبینی کننـده  و  تایپیسـت  کار  ایـن  چقـدر  کـه  اسـت  روشـن  و  گـردد؛ 
را بـه زحمـت می انـدازد! و البتـه مترجـم نـه »ي« منقـوط بـه کار بـرده و نـه 
»ي« ناخوانـا را مشـخص سـاخته اسـت. مثـًا در ایـن حدیـث: »ال ینبغي 
لحامـل القـرآن ان یظـن ان احـدا اعطـی افضـل ممـا اعطـی...«، اواًل. ظاهـر 
نکـردن اعـراب، دوم. مشـکول نکـردن کلمـات، سـوم. ظاهـر نکـردن همزه هـای قطـع و چهـارم. مشـخص 
گر این چهار امر رعایت شود و حدیث به  نکردن »ي« از »ی«، واقعًا خواندن آن را دشوار می کند. حال ا
صورت ذیل نوشته شود، بهره ای که از ترجمه برده می شود، دوچندان می گردد: »ال ینبغي ِلحامِل القرآِن 

عِطَي...«.
ُ
عِطَي أفضَل مّما أ

ُ
أْن َیُظّنَ أّن أحدًا أ

نـام  چـه  نـام؛  از  کنـده  آ اسـت  کتابـی  امالـی  کـه  اسـت  معلـوم  بگویـم:  مقدماتـی،  توضیـح  ایـن  از  پـس 
؛ نیز سرشار از کلمات غریب یا دیرآشنا. هر صفحٔه آن دست  شخصیت ها و چه نام مکان های مشهور
کـم یـک بیـت شـعر دارد و امثـال و احادیـث و آیـات دارای کلمـات غریـب هم که در جـای جای آن موج 
کـرده؛  می زنـد. مترجـم در پاورقی هـای خـود گاه چندیـن بیـت شـعر نیـز در تکمیـل شـعرهای متـن نقـل 
تعلیقات مصحح یعنی: مرحوم محمد ابوالفضل ابراهیم را نیز که باز سرشار از نام افراد و کتاب هاست 
آورده اسـت. ایـن همـه، بـه عـاؤه آنکـه روش مترجـم آن بـوده کـه اشـعار را بـه زبـان عربـی در متـن و ترجمٔه 
ی توجـه ویـژه شـود، امـا متأسـفانه در کتـاب به  آنهـا را در پاورقـی بیـاورد، بایسـته می کندنـد بـه ِاعراب گـذار
آن توجهی نشـده اسـت. البته نه این که هیچ اعرابی نباشـد، اما شـاید بتوان گفت: 90% واژگان نیازمند 
اعـراب و حرکـت، اعـراب و حرکـت ندارنـد! بمانـد کـه چنان کـه گفتیـم بـه ظاهـر کـردن همزه هـای قطـع و 

تایپ یاء منقوطه نیز اصًا توجهی نشده است.

اینک چند نمونه از نام ها، اشـعار و احادیث که خواندِن درسـت آنها حتی برای آشـنایان به متون عربی 
نیز دشـوار اسـت و برگرفته از جلد نخسـت کتاب اسـت، ذکر شـده، صورت اعراب دار و مشـکول آن نیز 

بیان می شود. 
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شایان ذکر آنکه آنچه از ترجمٔه امالی نقل می شود، عینًا به صورتی است که در کتاب تایپ شده است:

، سـیر اعالم النبالء، عسـقالنی، مراة  95/1 در پاورقـی: »بغیـة الوعـاة، انبـاه الـرواة، وفیـات، جمهـرة، دمیة القصر
الجنان، حموی، ابن تغری بردی«. 

ی از خوانندگان از درسـت خواندن این کلمات ناتواننـد. البته تقصیری ندارند؛  یـاد، بسـیار بـه احتمـال ز
بـه هـر حـال، خواننـده فارسـی زبان اسـت و ایـن کلمـات عربـی؛ و البتـه هـر چنـد خواننـدٔه آشـنا بـا عربـی 
هـم ممکـن اسـت اعـراب همـٔه ایـن کلمـات را ندانـد. یعنـی ندانـد کـه بایـد چنیـن خوانـد: »ُبغَیـة الُوعـاة، 
َباء، َعسـَقانی، ِمرآة الِجنان، َحَموي، ابن َتغري  ، ِسـَیر أعام الّنُ واة، وَفیات، َجمَهرة، ُدْمیة الَقصر إنباُه الّرُ

ِبْردي«. 

ل بددن/ان هّمی فی سـماع و اذن.... و هند اتی 
ّ
ید عبادی نیز گوید: اّیها القلب تعل 111/1: »عدی بن ز

من دونها النأی و البعد«. 

معلوم نیسـت َعِدي درسـت اسـت یا ُعَدّي. ِعبادی یا َعّبادي. شـعر هم که معلوم اسـت می توان آن را به 
کنون همین متن با اعراب چنین است:  چند صورت خواند. ا

َذْن6... و هنـٌد أتی ِمن 
َ
ـْل ِبـَدَدْن/إّن َهّمي فـي َسـماٍع و أ

َّ
یـد ِعبـادی نیـز گویـد: أّیهـا القلـُب َتَعل »َعـِدّي بـن ز

ُی و الُبْعُد«.
ْ
أ دوِنها الّنَ

« و هـم »اهـل« همزٔه قطـع دارند کـه باید ظاهر  کثـر کثـر اهـل الجنـة البلـه«. در ایـن عبـارت هـم »ا 123/1: »ا
ُه«.

ْ
ُبل

ْ
کثُر أهِل الَجّنِة ال شود و هم کلمه ای مانند »بله« باید با ِاعراب باشد. ِاعراب جمله چنین است: »أ

155/1: »فما زال قبر بین تبنی و جاسم/علیه من الوسمي طل و وابل«. اعراب: »فما زال قبٌر َبیَن ُتْبنٰی و 
 و واِبُل«7.

ٌ
َوْسِمّيِ َطّل

ْ
جاسٍم/علیه ِمن ال

ْبیَض َمْوِشّيِ الَقمیِص َنَصبُته«.
َ
161/1: »و ابیَض موشی القمیص نصبته«: »و أ

172/1: »شـاهد اذا مـا کنـت ذامحمیه/بـدار مـّی امـه ضبیه/صمحمـح مثـل ابـی مکیـه«: »شـاِهْد إذا مـا 
ـْه«. ـّیَ ـْه/َصَمْحَمٍح ِمثِل أبي َمّکِ یـَّ ه َضّبِ ّمُ

ُ
ْه/ِبداِرِمّيٍ أ ُکنَت ذا َمْحِمّیَ

 5. عدد قبل از ممیز نشانگر جلد ترجمٔه فارسی و عدد بعدی بیانگر صفحٔه آن است.
کن بودن حرف پایانـی کلمه مختص کلمات مبنّي اسـت و  گـر چـه سـا رقـی توضیـح داده شـود کـه ا 6. در امثـال ایـن کلمـات بایـد در پاو

زن، به سکون خوانده می شود. رت شعری یا و حرف پایانی کلمات ُمعَرب حتمًا مَتحّرک هستند، اما گاه کلمه ای به جهت ضرو
ین ظاهر می شـود، ولی  7. در اینجا هم باید توضیح داده شـود که در اعراب گذارِی کلمات پایانی مصراع ها، در مصراع اول حرکت تنو
ین جّر به کسـره تبدیل می شـود؛ چنان که در این بیت همین گونه اعراب گذاشـته  ین نصب تبدیل به ضمه و تنو در مصراع دوم، تنو

شده است.
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.» «: »َبَرهَرهٌة ُرْؤدٌة َرْخَصٌة/َکُخرعوبِة البانِة الـُمنفِطْر 186/1: »برهرهة رؤدة َرخصة/کخرعوبة البانة المنفطر

ْبَرَدْیِه/خـدوُد 
َ
ـَد أ ْرطـٰی َتَوّسَ

َ
ٍئ بالرمـل عیـِن«. اعـراب: »إذا األ 189/1: »اذا االرطـی توّسـد ابردیه/خـدوُد جـواز

ْمِل ِعیِن«. ٍئ بالّرَ َجواز

وَرَق 
َ
 أ

ْ
بـاٍع لهـا ُمـذ 271/1: »ربـاع لهـا مـذ اورق العـود عنده/خماشـاُت ذحـل مـا یـراد امتثالهـا«. اعـراب: »َر

ها«.
ُ
الُعوُد عنده/ُخماشاُت َذْحٍل ما ُیراُد امتثال

َهّمُ أمسـٰی و ْهَو 
ْ
824/2: »اذا الهـّم امسـی وهـوداء فامضـه/و لسـت بممضیـه وانـت تعادله«. اعراب: »إذا ال

ْه«.
ُ
سَت ِبُمْمضیِه و أنَت ُتعاِدل

َ
ْمِضِه/و ل

َ
داٌء َفأ

یَت 
َ
830/2: »احاربـن بـدر قـد ولیـت امارة/فکـن جـرذًا فیهـا تخون و تسـرق«. اعـراب: »أحاِر بَن بـدٍر قد َول

إمارًة/َفُکْن ُجَرذًا فیها َتخوُن وَتسرُِق«.

«. اعراب: »و َثْدُیکـُم األدنٰی إذا ما  834/2: »وثدیکـم االدنـی اذا مـا سـألتم/ونلقی بثـدی حیـن نسـأل باسـر
.»  باِسُر

ُ
سألُتُم/وَنلقٰی بَثْدٍي حیَن نسأل

ک و ضلعک و صدفک و ظلعک و صغوک و صعرک  1697/4: »القیمّن میلک و جنفک و اودک و درأ
َعک و ِصْغَوک 

ْ
َعک و َصْدَغک و َظل

َ
ک و َضل

َ
َوَدک و َدْرأ

َ
ک و َجَنَفک و أ

َ
قیَمّن َمْیل

ُ َ
و صدرک«. اعراب: »أل

و َصَعَرک و َصَددک«8.

ی نکرده است؟! واقعًا مترجم چه توجیهی دارد که این کلمات را اعراب گذار

3ـ اغالط تایپی اعم از خطا در اعراب و کلمات:
یکی از انتظارات بجا از ترجمٔه کتاب هایی همچون امالی، آن اسـت که بی غلط یا شـمار غلط های آن 
بسیار بسیار اندک باشند. متأسفانه در این کتاب اغاطی به چشم می خورد که البته فراوان نیست، اما 
همیـن مقـدار هـم نبایـد باشـد؛ بـه ویـژه که به دلیل نقش مهـم ِاعراب در زبان عربی، ایـن اغاط در معنی 
مؤثرند و اغاط راه یافته به کلمات هم ممکن اسـت تأثیری قابل توجه در کلمه داشـته باشـند. به عنوان 
نمونـه در مجلـس پنجـم کـه از ص 142 تـا ص 177 جلـد اول کتـاب را دربرگرفتـه، 14 غلـط در کلمـات و 
، ذیـًا بـه تفکیک و با بیـان صورت  اعـراب بـه چشـم می خـورد کـه بـه همـراه غلط هائـی از مجلـدات دیگـر

درست آن می آید:

3-1- اغالط در حروف:

البتـه  گرفتـه ام. )ج 2، ص 172(. در چـاپ نعسـانی  ابراهیـم  ابوالفضـل  از چـاپ محمـد  را عینـًا  کلمـات  ایـن  ِاعـراب و حـرکات   .8
ری می کرد.  رد و احیانًا داو رقی می آو تفاوت هائی هست. این تفاوت ها را مترجم باید در پاو
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ص 142: ترید← تریه؛ 
ص 154: شجوٌة← شجوُه؛ 

ص 158 )پاورقی(: جمًا← جهًا؛ 
ص 165: لها← بها؛ 

ص 167: انصرم← أتصرم؛ 
ص 168 )پاورقی(: رأیت:← رأیتک؛

ص 174: عن← من؛ 
ص 174: الحشوف← الُحتوف.
: اغاط حروفی در مجالس دیگر

203/1: فیصل← فصیل
ُ

← َتِقذ
ُ

273/1: ِتقذ
279/1: من← مّنا

283/1: و لّصاحب ← و للّصاحب. عجیب است که در چاپ عربی نیز به همین شکل آمده است. 
ی چاپ عربی، اشـعار را به همان شـکلی که هسـت بدون کمترین  گویا به تایپیسـت گفته اند عینًا از رو
تغییـری تایـپ کـن؛ و او هـم چـون دیـده در متـن عربـی »لّصاحـب« آمـده، در متن فارسـی نیـز همین گونه 

تایپ کرده است!

828/2: الحاجت ← الحاجات
1007/2: یحیي ← یحي

1692/4: ندعیها ← ندیمها
1694/4: تا نوح خود مؤمنان را نجات دهد.←تا نوح خود و مؤمنان را نجات دهد.

1697/4: صدفک← صدغک
1697/4: صددک ← صدرک

1702/4: استخباه← استنجاه
1861/4: صنم ← عنم

3- 2- اغالط ِاعرابی:
154/1: حزَن← حزْن؛ 
؛  160/1: حَجر← حْجر

؛  ن← ال تقرَبّنَ 165/1: ال تقرّبَ
؛  ← العشّيِ 168/1 )پاورقی(: العشّيَ
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176/1: َمسربًا ← ُمسربًا؛
177/1: یتّطربني← یتطّربني؛

1700/4: بأّنه← بأْنه.

4ـ توضیح ندادن موارد مبهم:
در کتاب هایـی ماننـد امالـی سـید مرتضـی، آنچـه بیـش از ترجمـه مـورد نیـاز اسـت، توضیـح و شـرح متـن 
اسـت. برخـی جاهـای امالـی اساسـًا نیـاز بـه ترجمـه نـدارد و هـر فـردی کـه اطاعاتـی انـدک هـم از عربـی 
گر چه ظاهرًا قابل فهم است، بسا یک کلمه یا یک  داشته باشد، معنای آن را می فهمد، اما برخی جاها ا

عبارت، آن را نیازمند توضیح می کند؛ و وقتی توضیح آن عبارات ذکر شود، ترجمه سودمند می افتد.

نمونه ها:

؛ ألن »جــاءوا« فیه معنی  « بالّنصــب علی المصدر
ً
: »بــدٍم کذبا 4ـ1ـ وقــال الفــّراُء وغیــُره: یجــوز في النحو

 9.»
ً
َکِذبوا َکِذبا

ترجمـه: فـراء و برخـی دیگـر گفته انـد: از دیـدگاه نحـوی ایـن امـکان وجـود دارد که »بدم کذبًا« گفته شـود و 
« ]چنین است در متن![  »کذبًا« به عنوان مفعول مطلق منصوب داشته شود؛ چرا که در آیه، واژٔه »و جاؤ

به معنای »کذبوا کذبًا« است.

نقد: 
« ایـن توضیـح را مـی داد کـه منظـور فـّراء و  1ـ خـوب بـود مترجـم در پاورقـی دربـارٔه عبـارت »یجـوز فـي النحـو
برخـی دیگـر آن اسـت کـه از نظـر نحـوی می تـوان »کذبًا« هم خوانـد، اما از نظر قرائت بایـد به همان قرائت 
مشـهور ملتـزِم بـود. هماننـد ایـن کـه در »بسـم اهّٰلل الرحمـن الرحیم«، دو کلمـٔه »الرحمـن« و »الرحیم« از نظر 
نحوی می توانند مرفوع )بنا بر نعت مقطوع( و منصوب )به تقدیر »أعني«( خوانده شوند، ولی چون هیچ 
یـک از قـراءات ایـن گونـه نخوانـده، ایـن دو وجـه ِاعرابـی فقـط از نظـر نحـو مطـرح می شـود و مجـوز قرائـت 

نیست.

« مختصرتر هم ترجمه می شـود؛ این گونه:  : بدم کذبًا بالنصب علی المصدر 2ـ عبارت »یجوز في النحو
»از نظر نحوی، »بدم کذبًا« هم جایز است؛ که کذبًا بنا بر مفعول مطلق بودن منصوب باشد«.

3ـ نکتـٔه دقیـق ایـن متـن عبـارت اخیـر اسـت. نمی گویـد: واژٔه »جـاؤوا« معنـای »کذبـوا کذبـًا« دارد، بلکـه 
گر همانند آنچه  می گوید: در »جاءوا« معنای »کذبوا کذبًا« وجود دارد؛ و بین این دو فرق بسـیار اسـت. ا
مترجـم ترجمـه کـرده اسـت گفتـه شـود، بـه ایـن معناسـت کـه »جـاؤوا« از معنـای »آمـدن« منسـلخ شـده و 

 9. متن عربی: ج 1، ص 106 و ترجمه: ج 1، ص 257.
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بـه معنـای »کذبـوا« بـه کار رفتـه، حـال آن کـه عبـارت »فیـه« می گویـد: در »جـاؤوا« معنـای »کذبـوا« اسـت؛ 
یعنـی کـه »جـاؤوا« معنـای خـود را حفـظ کـرده، در عیـن حـال معنـای »کذبـوا« را هـم دارد؛ و ایـن چیـزی 
نیسـت جـز همـان بحـث معـروف »تضمین«. توضیح آن که »تضمین« بنا به تعریف مشـهور یعنی: فعلی 
در جمله به کار رود که عاوه بر معنای خود، معنای فعل دیگری هم بدهد10؛ یعنی که معنائی دیگر را در 
معنـای اصلـی آن فعـلـ  بـه اصطـاحـ  ِاشـراب کرده اند؛ به اصطاح فارسـی، بـه آن خورانده اند. آن معنای 
، معمواًل از حرف جّری که آورده می شود، یا ذکر نمی شود، یا استعمال فعل الزم به صورت متعدی  دیگر

فهمیده می شود. 

بدیـن ترتیـب، »جـاءوا علـی قمیصـه بـدم کذبـًا« بنـا بـه نظـر فـراء یعنـی: »وکِذبـوا علـی قمیصه بـدم کذبًا«. 
یعنـی: خونـی بـر پیراهنـش آوردنـد کـه واقعـًا دروغ می گفتنـد. گویا در اصـل چنین بوده: و جـاؤوا بدم علی 
قمیصه کاذبین کذبًا. البته مسـامحتًا و برای ساسـت بیشـتر بهتر اسـت چنین ترجمه کنیم: و خونی بر 

پیراهنش آوردند که واقعًا دروغین بود. 

می بینیم که یک سخن فّراء و برخی دیگر چه نکتٔه ظریفی دارد که مترجم کتاب هائی کهن چون امالی 
باید به توضیح آنها بپردازد.

« بالنصب، وذلک یکون علی اإلغراء، والمعنی: فاصِبري   جمیالً
ً
: »فصبرا َبّيٍ

ُ
4ـ2ـ وقد ُروي أّن في ِقراءة أ

11.  جمیالً
ً
یا نفُس صبرا

یـت شـده کـه در قرائـت ابـّي »فصبـرًا جمیـًا« آمـده اسـت. ایـن قرائـت بنـا بـر اغـراء  ترجمـه: همچنیـن رؤ
ممکـن اسـت و در ایـن صـورت معنـا »فاصِبـري یـا نفـس صبـرًا جمیـًا« )اي نفـس، بـه زیبائـی شـکیبایي 

کن( خواهد بود.

یـت شـده« نادرسـت و صحیـح آن »روایـت شـده« اسـت؛ »یکـون« نیـز بـه معنی  صـرف نظـر از ایـن کـه »رؤ
»ممکـن اسـت« نیسـت؛ »در ایـن صـورت« هـم در متـن نیامده، مترجم باید توضیح مـی داد که »اغراء« در 
گـر امکان دارد،  اینجـا بـه چـه معناسـت و ایـن کـه آیـا می توان مفهـوم اغراء را به فارسـی منتقل کرد یا نه و ا
چگونـه بایـد بـه فارسـی برگردانـد. جالب اسـت که مترجم معمـواًل پاورقی های محمد ابوالفضـل ابراهیم را 
ی را که مربوط به »اغراء« اسـت ترجمه نکرده اسـت! در پاورقی آمده:  ترجمه کرده، اما در اینجا پاورقی و
ذي أشـار إلیه؛ کَقوِلهم: علیک به!«. یعنی: معنی اغراء آن اسـت 

ّ
َیه القائُل بالتزام ال »معنی اإلغراِء أْن ُیغرِ

که گوینده فرد را تشـویق کند به چیزی که بدان اشـاره کرده اسـت پایبند باشـد. مانند این که می گویند: 

 بکلمة واحدة علی معنی کلمتین«. مغني اللبیب، ج 2، ص 530. میرسید 
َّ

ید: »وفائدة التضمین أن ُیدل  10. چنان که ابن هشام می گو
 علیه 

ّ
َیدل یـد: »و التضمیـُن أن ُیقَصـد بلفـِظ فعٍل معناه الحقیقّيُ و ُیالَحَظ معه معنی فعٍل آَخَر ُیناِسـبه، و یف جرجانـی هـم می گو شـر

رده شـود کـه معنـای حقیقـی آن مقصـود اسـت، منتهـی همـراه بـا آن، معنـای فعـل دیگری  قاتـه«. یعنـی: فعلـی آو ِ
ّ
بذکـر شـيٍء مـن مَتعل

هم که با آن مناسبت دارد در نظر گرفته شود؛ در ضمن، متعلقی از آن فعل هم در کالم هست. الحاشیة علی الکشاف، ص 140.
 11. متن عربی: ج 1، ص 106 و ترجمه: ج 1، ص 257.
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حواست به او باشد!/به او توجه کن! 

کـرد: »ای نفـس، آنچـه  کنـون در اینجـا کـه بحـث اغـراء مطـرح شـده اسـت، شـاید بتـوان چنیـن ترجمـه  ا
شایسـته اسـت صبـر نیکوسـت« یـا »ای نفـس، صبـر نیکـو را در نظر داشـته باش!«؛ و با ترجمـٔه آن به »ای 

نفس، به زیبائی شکیبائی کن«، اسلوب اغراء منتقل نمی شود.

البته برخی هم معتقدند »اغراء« معادلی خاص در فارسی ندارد.

4ـ3ـ مؤلـْف مقدمـٔه مصحـِح متـن عربـی یعنـی مرحـوم محمـد ابوالفضـل ابراهیـم را نیـز ترجمـه کـرده، امـا 
برخـی ابهامـات را روشـن نکـرده یـا خـود چیزی افزوده که ابهام ایجاد کرده اسـت. مثـًا مصحح در ضمن 
یادکرد آثار منسوب به سید مرتضی می گوید: »المسائل الناصریة في الفقه، ذکره أبوجعفر الطوسي، وابن 
شـهر آشـوب. وقـد ُطبـع هـذا الکتـاُب مـع کتـاب الجوامـع الفقهیـة لمحمد بن باقـر في طهـران 1276«12؛ و 
مترجـم هـم عینـًا ترجمـه کـرده: »... ایـن کتـاب در سـال 1276 همـراه بـا الجوامـع الفقهیـة محمـد بـن باقـر 

منتشر شده است«13. 

در اینجـا الزم بـود مترجـم همـان توضیـح چنـد صفحـه قبـِل خـود را بیـاورد کـه در معرفـی کتـاب االنتصـار 
فـي فقـه اإلمامیـة گفتـه اسـت: »ایـن کتـاب در سـال 1276 ق. ]1239[ در مجموعـه الجوامـع الفقهیـة بـه 
گـر خواننـده  ی... چـاپ شـده اسـت«14. بـه سـبب آن کـه ا کوشـش محمدباقـر بـن محمـد رحیـم خوانسـار
اتفاقی صفحٔه 38 کتاب را باز بکند و با عبارت پیش گفته روبرو شـود، نمی داند این سـال 1276 قمری 
گر خود مترجم یا شخصی دیگر این مقدمه را یک  « کیست؟ ا است یا شمسی و نیز این »محمد بن باقر

بار دیگر می خواند، چنین ابهامی را برطرف می کرد. 

امـا مسـألٔه مهم تـر آن اسـت کـه نام گردآورندٔه کتـاب الجوامع الفقهیة محمدباقر بن محمدرحیم اسـت و 
«! این خطا در نمایه هم راه یافته و در بخش »نام ها« در مجلد پنجم می بینیم مدخل  نه »محمد بن باقر
ع(  « ایجاد شـده اسـت. خود بنده وقتی آن را دیدم، گمان کردم منظور امام محمد باقر ) »محمد بن باقر
اسـت کـه بـه خطـا، محمـد بـن باقـر ثبت شـده، وقتـی به صفحه ای کـه این نـام در آن آمده اسـت مراجعه 

کردم، با عبارتی که در باال ذکر شد مواجه شدم. 

ی« اسـت،  « کذائی همان »محمدباقر بن محمدرحیم خوانسـار حـاال کـه معلـوم شـد ایـن »محمد بـن باقر
انتظار می رود هر دو ذیل یک مدخل بیایند، اما به سبب همین خطا، دو مدخل ایجاد شده و آن دومی 

ی، محمدباقر بن محمدرحیم« آمده است.  در مدخل »خوانسار

 12. متن عربی: ج 1، ص 16.
 13. ترجمه: ج 1، ص 38.
 14. ترجمه: ج 1، ص 25.



192  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
ترجمه  امالی سید مرتيی، بررسی و نقد 139

یـمـ  و البتـه چـون همـٔه مجلـدات را بررسـی  4ـ4ـ یکـی از مـواردی کـه در ترجمـه کـم و بیـش بـه آن برمی خور
نکرده ام، نمی توانم تعداد آن را تعیین کنم یا درصد ارائه دهمـ  این است که گاه متن شعر به ضبط امالی 
 زوٍج15 

َ
ترجمـه نشـده و ترجمـٔه آن بنـا بـه ضبـط دیگـر انجـام شـده اسـت. مثـًا در مصـراع دوم شـعر )و کّل

ک معا(16 ـ که از َمیمون بن َقیس ملّقب به اعشـی اسـت ـ کلمٔه  من الّدیباِج َیلَبُسـه/أبو ُقدامَة مجبورًا بذا
»مجبورًا« آمده، اما در ترجمه، »مجبورًا« به صورت »َمحُبّوًا« ترجمه گشته و چنین شده است: »ابوقدامه 

هر گونه دیبا را بر تن می کند و اینها همه را هدیه ستانده است«.17

ضبط »َمْحُبّوًا« در خود دیوان اعشی آمده و محمد ابوالفضل ابراهیم نیز آن را تذکر داده است. در اینجا 
مترجم باید می گفت که در متن »مجبورًا« آمده، ولی من ضبط »َمْحُبّوًا« را ترجمه کرده ام. این توضیح الزم 
است؛ زیرا خواننده می خواهد ببیند ترجمٔه شعر با ضبط سید مرتضی چیست، نه آن که بخواهد ترجمٔه 
شعر را با ضبطی که در دیوان شاعرش یا کتاب دیگر آمده است بخواند. اگر هم مترجم ناچار به این کار 
شـده اسـت، باید توضیح دهد که چرا چنین کرده؟ مثًا بگوید که با وجود تأمل بسـیار و مراجعه به منابع 

مختلف، نتوانستم با ضبط »مجبورًا« ترجمه ای از شعر ارائه بدهم. 

محمـد ابوالفضـل ابراهیـم همچنیـن تذکـر داده که در حاشـیٔه نسـخٔه اصِل تحقیق، ایـن کلمه به صورت 
«. اینجا نیـز مترجم که  « هـم آمـده کـه معلـوم اسـت در اصل بـوده: »هو َمْحُبـّوٌ «؛ یعنـی: بـه رفـع »واو »َمْحُبـّوٌ
ی را می آورد؛ و سـپس مشـخص  پاورقی های محمد ابوالفضل ابراهیم را ترجمه کرده، باید این توضیح و
گـر مصـراع دوم بـه صـورت »أبو ُقدامَة َمْحـُبــّوًا بذاك معًا« باشـد یا به صورت »أبو ُقدامَة َمْحـُبــّوٌ  می کـرد کـه ا

گر تفاوتی ندارد چرا.  گر تفاوت می کند چرا و ا بذاك معًا«، آیا در ترجمه نیز تفاوتی می کند یا نه؛ ا

بـردی و سـودمند اسـت و گرنـه زندگي نامه  ایـن مـوارد اسـت کـه در ترجمـٔه متنـی کهـن همچـون امالـی کار
نوشـتن و بعـد هـم ده منبـع بـرای زندگی نامـٔه فـرد ذکـر کـردن، یـا متذکـر شـدن که این شـعر در مثًا هشـت 
ی بـه راحتـی بـا جسـتجوی شـعر در نـرم  کتـاب دیگـر هـم آمـده، چنـدان بـه کار خواننـده نمی آیـد؛ زیـرا و

افزارهای موجود و حتی در اینترنت، به منابع دیگر که شعر را آورده اند می تواند دسترسی بیابد. 

5ـ عدم دقت در ترجمه، معادل یابی نادرست و وفادار نبودن به متن:
مترجـم کتـاب امالـی قاعدتـًا می دانسـته اسـت که با متنـی روزنامه ای و عادی رو به رو نیسـت؛ بنا بر این 
کلمـه بـه کلمـٔه متـن باید فهمیده شـود؛ سـپس معادل یابی و برگردان شـود. حذف حتـی یک کلمه بدون 
توجیـه جایـز نیسـت. در چنیـن متن هائـی نمی توان گفت این جمله می خواهد ایـن را بگوید و به ترجمه 

( نیـز خوانـد. 
ُ

کّل 15. کلمـٔه »کّل« در اینجـا از بـاب اشـتغال منصـوب شـده اسـت، می تـوان آن را بنـا بـر مبتـدا بـودن، بـه صـورت مرفـوع )
ِاعراب گذاری به چنین توضیحاتی نیز نیاز دارد که مترجم با نگذاشتن ِاعراب کلمات، بار سنگینی از دوش خود برداشته است.

 16. متن عربی: ج 2، ص 172.
 17. ترجمه: ج 4، ص 1695.
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ی کامـل بـه  ی تـک تـک کلمـات تأمـل کـرد؛ آنـگاه بـا نگاهـی مجموعی نگـر و وفـادار دسـت زد. بایـد بـر رو
کلمات، اقدام به ترجمه کرد. در ترجمٔه مورد بحث، مترجم روش »این را می خواهد بگوید« پیشه کرده و 
به ترجمه دست زده؛ لذا فراوان کلمات یا عباراتی هست که ترجمه نشده یا به شکلی نادرست برگردان 

شده است. 

، در ترجمـٔه اشـعار کهـن بایـد روشـی خـاص در پیـش گرفـت؛ چـرا کـه مثًا گاه بیِت شـعری  از سـوی دیگـر
آمده دارای هشت کلمه، که هفت کلمٔه آن »غریب« است؛ یا حدیثی آمده که در آن چند کلمٔه غریب 
است. در ترجمٔه کتاب هایی همچون امالی، آنگاه که به مواردی اینچنین برخورد می شود، باید نخست 
یابـد دقیقـًا هر کلمه یا عبارت از شـعر ترجمٔه فارسـیش  ترجمـه ای تحـت اللفظـی ارائـه داد تـا خواننـده در
گر میان ترجمٔه  چیسـت؛ آنگاه ترجمه ای روان ارائه کرد. همچنین این مسـئله هم بسـیار مهم اسـت که ا
یـادی بود، مترجم باید برای خواننده توضیح دهد که چگونه از آن  تحـت اللفظـی و ترجمـٔه روان تفـاوت ز
، برگردانی که از شعر یا حدیث یا آیه ارائه می شود، نباید  ترجمه به این ترجمه رسیده است. از آن مهم تر

با توضیحات خود مؤلف ـ یعنی: سید مرتضی ـ تفاوتی داشته باشد. 

ی بـه متـن( ـ کـه مهم تریـن بخـش مقالـٔه حاضـر اسـت ـ مـواردی از جلـد اول و  بـرای ایـن بنـد )عـدم وفـادار
گر بخواهیم تمام  چهارم به عنوان نمونه و به صورت کامًا تصادفی انتخاب شده است که ذیًا می آید. ا

چهار جلد را با متن اصلی بسنجیم، دست کم اندازٔه خود همین چهار جلد می توان اشکال گرفت.

، فإّنه من غریب شــعره. وفّسره،  ّطارٍة ِلَقوادِم األبکاِر
َ
 الفصیَل ِبِرْجِلها/ف

ُ
 الفرزدِق: »َشــّغارٍة َتِقذ

ُ
5ـ1ـ وأما قول

نّو 
ُ

یها بالبول، وقوله: »َتِقذ الفصیل برجلها«؛ أْي: َترُکله وتدفعه عن الّد
َ
قال: معنی »شّغارة« أنها َترفع ِرجل

ب.18 
ْ
بُن علی الَحل

ّ
ر الل

ّ
إلی الّرِضاع ِلیتوف

ترجمه: 
اینکه فرزدق گفته: »زنی که چون شتری که پای خویش می گشاید و کره را می راند پای می گشاید، و همو 
که با سـه انگشـت پسـتان پسـین شـتران جوان تازه را می دوشـد«، این بیت از اشـعار ناشـناختٔه این شـاعر 
اسـت. و آن را تفسـیر کرده و گفته اسـت: »شـغاره« یعنی آنکه پای خود را برای پیشـاب کردن باال می برد. 
اینکه گفته: »تقذ الفیصل برجلها«، بدان معناست که به سمت کره لگد می پراند و آن را دور می کند تا 

به این ترتیب شیر بیشتری در پستان برای دوشیده شدن گرد آید و بماند.

نقد: 
1ـ »غریـب« اصطاحـًا بـه دو معنـی بـه کار مـی رود: یکـی. بـه معنـای »بدیـع«؛ یعنـی: نـو و شـگفت؛ دیگری 
کنون  بـه معنـای نامأنـوس. آنچـه مترجـم آورده )ناشـناخته(، چنیـن معنـی می دهد کـه این بیت فـرزدق تا

 18. متن عربی: ج 1، ص 80. ترجمه: ج 1، ص 203.
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کنون )در زمان سید مرتضی( شناخته شده و معلوم گشته  شناخته شده نبوده یا شناسائی نشده بوده و ا
کـه از فـرزدق اسـت. در اینجـا مترجـم بـه جـای »ناشـناخته« بایـد می گفت »نامأنـوس«؛ تا کامـًا مقصود از 

اصطاح »غریب« مشخص شود. 

2ـ »شـّغارة« یعنی: شـتری که پاهایش را باال می آورد که لگد بزند19؛ یا بنا به توضیح سـید مرتضی، شـتری 
، صفـت برای  کـه پـای خـود را بـرای پیشـاب کـردن بـاال می بـرد20 کـه در اینجـا و بنـا بـه کلمـات بعدی شـعر
، در اینجـا اسـتعاره ای مصرحـه ترتیـب داده شـده که مشـّبه آن خالٔه  خالـٔه جریـر اسـت. بـه عبـارت دیگـر

جریر و مشّبٌه به، شتری با چنین خصوصیات است.

مترجم برای ترجمٔه اسـتعاره به شـیؤه تشـبیهی عمل کرده اسـت؛ یعنی اسـتعاره را به تشـبیه تبدیل کرده 
ی البتـه اشـکالی ندارد، ولی باید در پاورقـی ذکر می کرد که  و طرفیـن تشـبیه را ذکـر کـرده اسـت. ایـن کار و
چگونـه ترجمـٔه یـک کلمـه )شـّغاره( این عبارت طوالنی شـده اسـت )زنی که چون شـتری کـه پای خویش 

می گشاید... پای می گشاید(.

3ـ در این گونه کتاب ها که خود مؤلف به توضیح واژگان پرداخته، مترجم باید نخست ترجمه ای مطابق 
ی که مترجم  گر خواست، ترجمٔه خود را نیز ضمیمٔه آن کند. کار با توضیحات مؤلف ارائه دهد؛ سپس ا

نکرده و ترجمه کرده: »زنی که چون شتری که پای خویش می گشاید و کره را می راند پای می گشاید«. 

 الفصیـَل برِجلهـا« و مترجـم نوشـته اسـت: »کـره را می رانـد«، حـال آن کـه بر اسـاس 
ُ

4ـ در شـعر آمـده: »َتِقـذ
توضیحات خود سـید مرتضی، باید می گفت: »کره را به شـدت لگد می زند که برای شـیر خوردن نزدیک 

نشود«21.

ُنّو إلی الّرِضاع« را ترجمه نکرده است. ترجمه اش می شود: و او را از نزدیک شدن برای 
ُ

5ـ مترجم »عن الّد
: و نمی گذارد برای شیر خوردن نزدیکش شود. شیر خوردن دور می کند. ترجمٔه روان تر

ـب« یعنـی: تـا شـیر بـرای دوشـیدن بمانـد؛ که می بینیـم مترجم ترجمـه ای آزاد 
ْ
َبـُن علـی الَحل

َّ
ـَر الل

َ
6ـ »ِلَیَتوّف

ارائه داده است )تا به این ترتیب شیر بیشتری در پستان برای دوشیده شدن گرد آید و بماند(. 

«، ص 41. سبب ارجاع کلمات به تاج العروسـ  با این که متنی متأخرتر از أمالی استـ  جامعیت   19. تاج العروس، ج 7، مدخل »شغر
یسـندٔه این مقاله در ترجمٔه  زآبادی اسـت که از متون نسـبتًا متقدم اسـت. تجربٔه نو کلٔه اصلی آن قاموس فیرو آن اسـت. به عالوه شـا

متون کهن نشان داده که در فهم این نوع متون، تاج العروس لغت نامه ای ممتاز و جامع است.
ها للَبول«. امالی، ج 1، ص 80.

َ
 20. »معنی "شّغارة" أنها َترفع رِجل

ُنـّوِ إلـی الّرِضـاع... و أراد بـ"تقـذه" أي: ُتبالـغ فـي إیالمـه و ضربه« )ج 1، ص 
ُ

ـه و َتدفُعـه عـن الّد
ُ
21. »و قولـه: "َتِقـذ الفصیـَل برِجلهـا"، أي: َترُکل

80( و مترجـم نیـز ترجمـه کـرده اسـت: »اینکـه گفتـه: "تقـذ الفیصل ]چنین اسـت در متن![ برجلها"، بدان معناسـت که به سـمت کره 
ردن ضربه ای سـنگین تر اسـت«. )ترجمة امالی،  ر می کنـد ... مقصـود از "تقـذ" نیـز آزاررسـاندن و بیشـتر وارد آو لگـد می پرانـد و آن را دو

ج 1، ص 203ـ204(.
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7ـ ترجمه کرده: »پستان پسین« که باید می گفت: »پستان های پیشین«. 

8ـ گفته: »شتران جوان تازه«، که کلمٔه »تازه« در اینجا بی معناست. 

گـر هـم مترجم  9ـ »شـّغارة« و »فّطـارة« صیغـٔه مبالغـه هسـتند کـه در ترجمـه ایـن امـر منظـور نشـده اسـت. ا
معتقـد بـوده اسـت صیغـٔه مبالغـٔه عربـی در فارسـی معادلـی نـدارد و بایـد به همـان صفت فاعلـی ترجمه 

گردد، الزم است در شیوه نامٔه ترجمه اش ذکر می کرد. 

کنـون کـه معنـای کلمـات این بیت معلوم گشـت، نخسـت ترجمه ای تحت اللفظی و سـپس ترجمه ای  ا
ارتباطی از شعر ارائه می دهیم: 

ترجمٔه تحت اللفظی:
کسی که بسیار پایش را برای بول کردن باال می برد و به شدت می راند کره را با پایش،  »و اما شعر فرزدق: "

بسیار دوشندٔه پستان های پیشین شتران جوان با سه انگشت" از اشعار نامأنوس اوست.«. 

ترجمٔه ارتباطی: 
»و اما شعر فرزدق: "زنی همچون شتری که بسیار پایش را برای بول کردن باال می برد و کره را به شدت دور 
می کند و کارش این است که پستان پیشین شتران جوان را با سه انگشت می دوشد"، از اشعار نامأنوس 
ی ]=سـید مرتضی[ آن را تفسـیر کرد و گفت: معنای »شـغاره« یعنی که پاهایش را برای بول  ی اسـت. و و
 الَفصیل ِبرِْجلها« یعنی: او ]بچه اش[ را لگد می زند و از نزدیک شـدن برای شـیر 

ُ
کردن باال می برد. و »َتِقذ

خوردن دور می کند تا شیر برای دوشیدن بماند«22.

ُه«؛ أي: ُتباِلغ في إیالمه وضْربه. ومنه: »الـَموقوذة«.23 
ُ

5ـ2ـ وأراد بـ»َتِقذ
ترجمه: مقصود از »تقذ« نیز آزار رسـاندن و بیشـتر وارد آوردن ضربه ای سـنگین تر اسـت و واژٔه »موقوذ« از 

همین باب است.

نقد:
« اصـًا در متـن عربـی نیسـت؛ بمانـد کـه از نظر زبان فارسـی هم  1ـ »بیشـتر وارد آوردن ضربـه ای سـنگین تر

فصیح نیست. 
2ـ سـید مرتضـی اشـاره کـرده کـه »الموقـوذة« نیـز از همین باب اسـت. در اینجا مترجـم اواًل »الموقـوذ« آورده که 
نادرسـت اسـت. دوم باید اشـاره می کرد که »الموقوذة« که سـید مرتضی آورده، ناظر به آیٔه شـریفٔه پنجم سـورٔه 

ردم »کارش این اسـت که« برای توضیح دادن مبالغه بودن »فّطارة« اسـت. چون می دانیم صیغٔه مبالغه کثرت  22. این که در ترجمه آو
انجام کار را می رساند.

 23. متن عربی: ج 1، ص 80. ترجمه: ج 1، ص 204.
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مائده24 اسـت که دسـته ای از حیواناتی را که خوردن گوشتشـان حرام اسـت ذکر می کند؛ از جمله، گوشـت 
»َموقوذة«؛ یعنی: حیوانی که از کتک مرده باشد. 

ترجمـٔه پيشـنهادی: و مقصـودش از »تقـذه« یعنـی: در آزار دادن و کتـک زدنـش افـراط می کند. »الموقوذة« 
نیز از همین باب است25.

»القوادم« هي األخالُف.26  5ـ3ـ و
ترجمه: و »قوادم« همان پستان های پسین شتر است.

نقد: 
گر چه سـه حرف  ف« یا به معنای نوک پسـتان اسـت27 یا خود پسـتان28؛ بنا بر این، ا

ْ
»أخاف« جمع »ِخل

اصلـی »أخـاف«، »خ ل ف« اسـت، امـا ربطـی بـه معنـای متبـادر بـه ذهـن آن یعنـی: »پشـت« و »پسـین« 
ندارد. چون سه حرف اصلی آن »خ ل ف« است، مترجم به خطا افتاده است. 

ُر به العرُب الّنساَء. 29  5ـ4ـ ومعنی البیت َتْعیيُره نساَء جریٍر بأّنهن راعیاٍت، وذلك مّما ُتَعّیِ
ترجمه: بر این پایه، معنای شعر سرزنش زنان خاندان جریر به این نکته است که شتر می چرانند و شیر 

می دوشند و این از چیزهایی است که زنان عرب را بدان می نکوهیده اند.

نقد: 
1ـ عبارت »و شیر می دوشند« در متن عربی نیست و افزودٔه مترجم است. 

2ـ »العرب النساء« به خطا خوانده شده است. »العرب« فاعل است و »النساء« مفعول، ولی مترجم این 
دو را بـه صـورت مقلـوب یعنـی: »النسـاء العـرب« خوانـده و به صـورت موصوف و صفت نیـز ترجمه کرده 

است.

ترجمـٔه پيشـنهادی: و مفهـوم بیـت سـرزنش کـردن زنـان خاندان جریر اسـت به این که شـترچران هسـتند. 
این شترچرانی از چیزهایی است که عرب، زنان را بدان سرزنش می کردند30.

 ِلغیرِ اهلِل به والُمنَخِنقُة و الَموقوذُة...«. )مائده/3(
َّ

ِهل
ُ
یرِ و ما أ حُم الِخنز

َ
ُم ول

َ
 24. »ُحّرَِمْت علیکم الَمیَتُة والّد

ردن؛ چون ترجمه سلیس نمی شود، سبب آن را که »آزار دادن« باشد ذکر کردم.  25. »إیالم« یعنی: به درد آو
 26. متن عربی: ج 1، ص 80. ترجمه: ج 1، ص 203.

مُة َضْرع الناقة القادمان والِخران«. صحاح، ج 4، مدخل »خلف«، ص 1355.
َ
ف ـ بالکسر ـ َحل

ْ
 27. »و الِخل

ف ]ُسم برخی حیوانات که شکافته است[«. النهایة، 
ْ
[ وِظل  28. »األخالف جمع ِخلف ـ بالکسر ـ وهو الّضرع لکل ذات ُخّفٍ ]ُسم دار

ج2، مدخل »خلف«، ص 68.
 29. متن عربی: ج 1، ص 80. ترجمه: ج 1، ص 204.

 30. در عبارت »تعییره«، ضمیر »ه« به فرزدق برمی گردد؛ و چون این امر معلوم بود، ترجمه نشد.
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5ـ5ـ أال ترى إلی قوله قبل هذا البیت31 
ترجمه: مگر نمی بینید شاعر پیش از بیت موضوع سخن دو بیت دیگر بدین شرح آورده است: 

نقد:
1ـ »بدیـن شـرح« زائـد اسـت و در کام نیسـت. بـه عـاوه، سـید مرتضـی هـم شـرحی از ایـن دو بیـت ارائـه 

نکرده است.

2ـ بعـد از همـٔه اینهـا، اساسـًا الزم نبـود ایـن درازنویسـی در ترجمـه باشـد، مترجـم بـه راحتـی می توانسـت 
بگوید: »نمی بینی قبل از این بیت چه گفته است:...«. 

بْت علّي ِعشاري!32 
َ
ْدعاَء قد َحل

َ
5ـ6ـ َکم عّمٍة لَك یا جریُر وخالٍة * ف

ه من می کرده اند. 
ّ
، تو را چه شمار عمه و خاله است که لنگ بوده اند و چوپانی گل ترجمه: ای جریر

نقد:
نگ( همـان نقص ظاهری 

َ
نگـی )فدعاء یعنـی: زن ل

َ
1ـ اواًل مترجـم بایـد توضیـح مـی داد کـه آیـا مقصـود از ل

است یا مجازًا برای مقصودی دیگر به کار رفته یا هر دو احتمال می رود. این بیت از ابیات مشهور است 
کـه در کتـب نحـوی نیـز از آن در بحـث »َکم« خبریه یاد شـده اسـت. رضی در توضیـح »فدعاء« می گوید: 
منظـور ایـن اسـت کـه مـچ دسـت یـا پایش از جا بیرون زده اسـت. سـپس می گوید: این امر یـا به خاطر کار 
یادی است که کرده اند یا آنها مادرزاد چنین بوده اند و فرزدق عیب مادرزادی آنان را به رخشان کشیده  ز

است33. 

مرحوم استاد محیي الدین عبد الحمید معانی دیگری هم برای »فدعاء« می گوید که با مقصود شاعر از 
ایـن بیـت کـه هجـو جریـر از طریق تحقیر عمه و خاله هایش باشـد تناسـب دارد. از جمله: فدعاء به زنی 
می گویند که انگشتانش از کثرت شیر دوشیدن کج شده است. نیز زنی که از بس به دنبال شتران بوده، 
ید آورده: »فدعاء کنیزی اسـت که به  پایش کج شـده اسـت34. چنان که در تاج العروس هم از قول ابن ُدَر

یاد کف دستش کج شده است«35.  خاطر کار ز

ی«: بْت علّي عشار
َ
2ـ و اما عبارت »قد حل

/5( که اینجا به یاء  ْت ـ تکویر
َ
ل « است که در قرآن هم آمده )و إذا الِعشاُر ُعّطِ ی« همان »ِعشار اواًل »ِعشار

 31. متن عربی: ج 1، ص 80. ترجمه: ج 1، ص 204.
 32. متن عربی: ج 1، ص 80. ترجمه: ج 1، ص 203.

33. شرح الرضي علی الکافیة، ج 3، باب »حذف التمییز وأحکام أخری«، ص 161.
رقی ص 226. 34. منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، ج 1، پاو

35. ج 11، ص 335، مدخل »فدع«.



192  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀششم، بهمــــن واسفنـــــــد1400

نقد و بررسی  تان
ترجمه  امالی سید مرتيی، بررسی و نقد 145

متکلم اضافه شده است. ِعشار جمع ُعَشراء است؛ یعنی: شتران ده ماهه. 

ثانیـًا. »حلبـت« بـدون حـرف جـّر بـه کار مـی رود، امـا در اینجا با »علی« آمده اسـت. سـبب هـم »تضمین« 
است. به این معنی که »حلبت« متضمن معنای »ثقلت« است36. شاعر می خواسته بگوید: اینها علی 
رغـم میـل مـن، شـیر شـتران ده ماهـه ام را دوشـیدند. بنـا بـر ایـن، ایـن کـه مترجـم نوشـته: »چوپانـی گلٔه من 
کنـون ترجمـٔه ایـن  کرده انـد«، نـه در متـن عربـی اسـت و نـه آنچـه را در متـن عربـی آمـده اسـت می رسـاند. ا

بیت:

، چقدر عمه و خالٔه چاق داشتی که علی رغم میل من، شیر شتران ده ماهه ام را دوشیدند! جریر

در ضمن، آنچه آمد بنا بر آن است که »کم«، خبریه گرفته شود. می تواند استفهامیه هم باشد ـ و در این 
صـورت بایـد خوانـد: »کـم عّمًة... وخالًة«ـ  که اسـتفهامی تهّکمی/تمسـخرآمیز اسـت؛ آنگاه معنایش این 

می شود: 

، عمه و خالٔه چاق تو چند بار علی رغم میل من، شیر شتران ده ماهه ام را دوشیدند ]حسابش از  جریر
دسـتم دررفته[37؟! یا بنا به شـرح ابن هشـام: بگو ببینم عمه ها و خاله هایت که علی رغم میل من، شـیر 

شتران ده ماهه ام را دوشیدند ]و خدمتکار من بودند[ چند تا بودند ]تعدادشان را یادم رفته است[؟!38

5ـ7ـ »کیف وصف الّدم بأنه کِذب، والکذب من صفات األقوال ال من صفات األجسام؟«.39 
ترجمه: چگونه با آنکه »کذب« نه از صفات اجسام، بلکه از اوصاف اقوال است، خداوند تعالی در این 

آیه خود را به »کذب« )دروغ( بودن وصف کرده؟

نقد:

36. شرح الرضي علی الکافیة، ج 3، باب »حذف التمییز وأحکام أخری«، ص 161.
ِب ثابٌت 

ْ
ید: »کأّنه یقول: نْفس الحل رده ام که در بیان معنای بیت می گو 37. پیشین. عبارت داخل کروشه را بر اساس توضیح رضی آو

ید: خود شـیر دوشـیدن که ثابت اسـت، حسـاب دفعات آن از  بـات« پیشـین، ص 163. )تـو گوئی می گو
َ
إال أّنـه ذهـب عّنـي عـدُد الَحل

کیـد بیایدـ  و در فارسـی به »خـود« یا »همان«  دسـتم دررفتـه اسـت(. بـه مناسـبِت ایـن عبـارت رضـی، طبـق قاعـده، »نْفـس« که برای تأ
یند: »فـي الصفحة  ینـد: »همان صفحـه«، باید بگو گـر بخواهند بگو ـد داخـل شـود. بنـا بـر این ا

َ
ترجمـه می شـودـ  بایـد پیـش از اسـم مؤّک

کید  گـر در ایـن مثـال، پیـش از »الصفحـة« بیایـد، در حقیقـت معنایـش هسـت: »در ذات صفحـه« و می بینیـم کـه معنـای تأ نفِسـه«، ا
یقـٔه  ـ  کـه خـود از ائّمـٔه نحـو اسـتـ  نگفتـه: »الحلـب نفُسـه ثابـت«، بـل بـه طر نـدارد. اکنـون در ایـن عبـارت منقـول از رضـی می بینیـم او

رده است که عجیب است. مقلوب آو
تـي ُکـّن َیخِدْمَننـي! فقد نسـیُته«. مغنـي اللبیب، ج 1، ص 185. نکتٔه دیگـر آن که »عمٔه« و  تـک الال 38. »أخِبْرنـي بعـدد عّماتـک و خاال
، عّمه ها و  یـر »خالـة« را در ایـن بیـت بـه صـورت مرفـوع هـم می خوانـد؛ آنـگاه بـر خالف حالـت جّر و نصبـ  که بیانگر آن اسـت که جر
خاله هـای متعـددی داشـته/داردـ  مقصـود فقـط یـک عّمـه و یـک خالـه اسـت. چون ایـن مقاله بیـش از این گنجایش شـرح موضوع را 
.ک: در ِخزانـة األدب، ج 6، ص 440، در توضیـح »الشـاهد الثانـي و التسـعون بعـد األربعمائـة« ]شـاهد  نـدارد، بـرای تفصیـل مطلـب ر

چهارصد و نود و دوم[.
 39. متن عربی: ج 1، ص 105. ترجمه: ج 1، ص 255.
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« مسـتتر باشـد و بـه خداونـد برگـردد. می تـوان آن را  1ـ مترجـم »وصـف« را معلـوم خوانـده کـه فاعـل آن »هـو
گر مجهول  مجهول هم خواند و هیچ یک ترجیحی ندارد. بجا بود در پاورقی این نکته را متذکر می شد. ا
خوانـده شـود، آنـگاه ترجمـه چنین می شـود: »چگونـه خون به »کذب« )دروغین( توصیف شـده، حال آن 

که »کذب« »دروغین« را برای توصیف سخن بکار می برند و نه جسم؟!«.

2ـ »َکـِذب« در اینجـا مصـدر بـه معنـای مفعـول اسـت؛ چنان کـه سـید مرتضـی هـم در ادامه بـدان تصریح 
گر آن گونه  ی معنی کرده اسـت )کذب )دروغ( بـودن(. ا دارد، حـال آن کـه مترجـم آن را بـه صـورت مصـدر
ی( معنی شود، آنگاه در ترجمٔه آیه »وجاؤوا علی َقمیِصه  که مترجم ترجمه کرده )یعنی به صورت مصدر
بدٍم َکِذٍب«40 باید گفت: »و بر پیراهنش خونی دروغ بودن را آوردند«! که می بینیم نادرسـت اسـت. خود 
مترجم هم در پاورقی، در ترجمٔه آیه آورده است: »و پیراهنش را ]آغشته[ به خونی دروغین آوردند«. البته 
ایـن ترجمـه هـم نادرسـت اسـت. »آوردنـد« در عربـی »جـاؤوا بـه« اسـت و در آیـٔه شـریفه، حـرف »بــ« بـر سـر 
»دم« آمده و نه »قمیصه«. بنا بر این ترجمٔه درست چنین است: »و خونی دروغین را که بر پیراهن او بود 
ی در توضیـح این مطلب می گوید: »المسـألة الّثانیـة. قوله: "وجاءوا علی قمیصه"؛ أي:  آوردنـد«. فخـر راز
ی شترانشان  وجاءوا فوَق قمیصه بدم، کما یقال: "جاءوا علی ِجمالهم بأحمال«؛ یعنی: بارهایی را بر رو

آوردند41؛ و شبیه به آن در کشاف، ج 2، ص 451 نیز آمده است. 

ُعکَبـری می گویـد: »"علـی قمیصـه" محـًا منصـوب اسـت بـرای آن کـه حـال از "الـدم" اسـت؛ زیـرا تقدیـر 
چنین است: "جاؤوا بدم کذب علی قمیصه"«42 .

ی لباس او  یـش هـم می گویـد: »تقدیـر بـوده: آنان خونی دروغیـن آوردند در حالی کـه رو محیـي الدیـن درو
بود«43. 

البتـه مترجـم می توانـد بگویـد خـود سـید مرتضـی آیـه را بـه ایـن معنـی آورده اسـت آنجـا که می گویـد: »وقد 
 

َ
لِقَي علی وجه أبیه فاْرَتّد

ُ
، وحین أ  قمیُصه ِمن ُدُبرٍ

َ
قیل: إنه کان في قمیِص یوسـَف ثاُث آیاٍت: حین ُقّد

بصیرًا، وحین جاءوا علیه بدٍم َکذٍب«44؛ ترجمٔه مترجم: »گفتند: پیراهن یوسـف سـه بار در خود نشـانی 
یده شـد، آن گاه که بر صورت پدرش افنده شـد و پدر بینا گشـت و آن گاه  داشـت: آن گاه که از پشـت در
که آن را با خونی که به تقلب و تزویر بدان آغشته شده بود آوردند«45. در اینجا مشخص است که ضمیر 

 40. یوسف/18.
41. مفاتیح الغیب، ج 18، ص 104.

 من الّدم؛ ألّن التقدیَر جاءوا بدٍم کذٍب علی قمیصه«. التبیان في إعراب القرآن، ج 1، ص 
ً

42. »]علی قمیصه[ في َموِضع نصٍب حاال
.209

 
ٌ

ـه الّنصـُب علـی الظرفیـة؛ کأنه قیل: وجاءوا فـوق قمیصه بدٍم، وهـذا الظرف معمول
ُّ
"علـی قمیصـه" محل "جـاءوا" فعـٌل و فاعـٌل، و 43. »و

 َکوِنه کائنًا فوَق قمیِصه«إعراب القرآن الکریم و بیانه، ج  4، ص462.
َ

: وجاءوا بدٍم َکِذٍب حال لحاٍل محذوفٍة من دٍم، و التقدیر
44. أمالي، ج  1، ص 160.

« در متن عربی  یر 45. ترجمة امالی، ج 1، ص 258. در همین ترجمه هم عدم وفاداری مترجم به متن روشن است. مثاًل »به تقلب و تزو
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»ه« در »علیه« به پیراهن برمی گردد.

گر هم این پاسخ را بپذیریم، مترجم محترم باید در پاورقی این نکته را تذکر می داد. اما ا

3ـ از همه مهم تر آن که خداوند در این آیه »خون« را به »کذب« توصیف کرده نه »خود« را!! و به احتمال 
یاد در حروف چینی، »خون«، »خود« خوانده شده است. ز

4ـ مترجـم کوشـیده متـن را بـه گونـه ای ادبـی و فاخـر ترجمـه کنـد، ایـن کار خـوب اسـت، ولی تبحـر فراوان 
. در اینجا مترجم  یک است و رعایت آن دشوار ی بار می طلبد؛ زیرا میان ترجمٔه فاخر و ترجمٔه نارسا مرز

آورده: »نه از صفات اجسام، بلکه از اوصاف اقوال است«؛ که می بینیم جمله روان نیست.

ق به »جاؤوا« اسـت  ِ
ّ
تا اینجا سـخن از این بود که در »جاؤوا علی قمیصه بدم کذب«، »بـ« در »بدم« متعل

ـق به »کائـن« محذوف گرفته شـده  ِ
ّ
و »علـی« حـال اسـت. طبـق همـٔه وجوهـی کـه گفتـه شـد، »علـی« متعل

است. یعنی آیه گویا در اصل بوده: »وجاؤوا بدم کذب کائٍن علی قمیصه«. اما یک احتمال دیگر هم در 
ق به »َمسـکوب« اسـت. یعنی بوده:  ِ

ّ
ـق »علـی« می توانـد طرح شـود و آن اینکه »علی« متعل

َّ
خصـوص متعل

»و جـاؤوا بـدم کـذب مصبـوٍب علـی قمیصـه«؛ آنـگاه ترجمـه چنیـن می شـود: »و خونـی دروغیـن را کـه بـر 
یخته شده بود آوردند«. والعلم عند اهّٰلل پیراهنش ر

5ـ8ـ »وأّيُ معنــي لوصفــه الّصبــَر بأّنــه جمیــٌل؟ ومعلــوٌم أّن صبــَر یعقــوَب ـ علیه الســالم ـ علــی فْقد ابنه 
؟«.46  جمیالً

ّ
یوسَف ال یکون إال

ترجمه: و در شرایطی که می دانیم صبر یعقوب در فقدان یوسف جز صبری شایسته نتواند بود، اتصاف 
خبر او به »جمیل« در آیه چه معنایی دارد؟

نقد:
کـه می دانیـم«، مناسـب آن نیسـت؛  ِی »در شـرایطی  گفتـار گـر بناسـت ترجمـه فاخـر باشـد، عبـارت  1ـ ا
گراف بعدی نیـز آمده: »در مورد واژه«، که عبـارت »در مورد« نیز  بمانـد کـه بـا متـن نیـز تطابـق ندارد. در پارا
مناسـب متنـی ادبـی نیسـت، بلکـه در یـک متن علمی نیز باید با عباراتی مشـابه ماننـد: »دربارٔه« و نظائر 

آن جایگزین شود.

2ـ سـید مرتضـی می گویـد )ترجمـٔه تحـت اللفظـی(: »توصیـف کـردن او صبـر را بـه این که »جمیل« اسـت 
چـه معنـی دارد«؟ و مترجـم آورده: »اتصـاف خبـر او بـه جمیـل در آیـه چه معنایـی دارد؟«. یعنی که فاعل 

را ظاهر نکرده است.

نیست؛ »بدان آغشته شده بود« نیست.
 46. متن عربی: ج 1، ص 105. ترجمه: ج 1، ص 255.
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3ـ نه ضمیر »وصفه« ترجمه شده و نه »ابنه«.

ترجمـٔه پيشـنهادی: »توصیـف صبـر بـه "جمیـل" در آیـه چـه معنـی دارد؟ بـه ویـژه آن کـه معلوم اسـت صبر 
یعقوب ـ که بر او درود باد ـ در از دست دادن فرزندش یوسف، جز "جمیل" نیست؟!«47.

5ـ9ـ »والجواب، یقال له:...«48
ترجمه: پاسخ آن خواهد بود که گفته شود:...

ابـو الفضـل ابراهیـم، میـان »والجـواب« و »یقـال لـه« ویرگـول  کتـاب مرحـوم محمـد  کـه محقـق  از آنجـا 
گذاشـته، بنـا بـر ایـن »یقـال لـه« جملـه ای مسـتأَنفه اسـت و »والجـواب« مبتدائـی بـا خبـر محـذوف. مثـًا 
گر به عربی برگردان  چنیـن: والجـواب هکـذا. یـا والجـواب هـذا و امثال اینها، آنچه مترجم محتـرم آورده، ا

شود چنین می شود: »والجواب هو ما یقال«.

ترجمٔه پیشنهادی: »و پاسخ چنین است که به پرسشگر گفته شود«.

[ گفته شـود«، ولی برای  ی ]= پرسشـگر البته عبارت دقیق تر چنین اسـت: »و پاسـخ چنین اسـت که به و
روان شـدن ترجمه و حذف کروشـه، در مرتبٔه نخسـتینی که عبارت »والجواب، یقال له« آمده، باید گفته 
ی بـه صورت »پاسـخ چنین اسـت که به پرسشـگر گفته شـود«  شـود کـه از ایـن بـه بعـد، ایـن عبـارت تکـرار

ترجمه می گردد.

5ـ10ـ »أّما »َکِذَب« فمعناه أنه مکذوٌب فیه وعلیه«.49 
ترجمـه: در مـورد واژٔه »کـذب«: ایـن واژه در آیـه بـه معنـای »مکـذوب فیه« و »مکذوب علیه« اسـت؛ یعنی 

آنچه درباره اش دروغ گفته شده است. 

نقد:
گفتـه شـده اسـت« ترجمـٔه »مکـذوب فیـه« اسـت و »مکـذوب علیـه«  1ـ عبـارت »آنچـه دربـاره اش دروغ 

ترجمه نشده است.

2ـ »در مورد واژٔه« و »در آیه« در متن نیسـت. ترجمٔه وفادار چنین اسـت: اما »َکِذب« به معنای »مکذوٌب 

47. سـبب آنکـه در ترجمـٔه پیشـنهادی »وصفـه« بـه »توصیـف ... در آیـه« ترجمـه شـد، آن اسـت کـه ضمیـر »ه« در »وصفـه« یـا بـه خـدا 
برمی گـردد یـا بـه قـرآن. چـون در فارسـی در نثـر معمـول بـرای ترجمـٔه مصدرِ همراه بـا فاعلش از عبارتی همچون »توسـط« یا »به دسـت« 
و نظائـر آن اسـتفاده می شـود و از نظـر ادبـای کالسـیک نادرسـت اسـت، از ترجمـٔه عبـارت »لوصفـه الصبـر بأنـه جمیـل« بـه صـورت 
، اگر هم عینًا ترجمه می شد، ترجمه نارسا می بود؛  »توصیف صبر توسط خدا به اینکه "جمیل" است« خودداری شد. از سوی دیگر

رده شد. ، عبارت »در آیه« آو یرا باید گفته می شد: »توصیف او صبر را به اینکه "جمیل" است«. برای رفع این دو محظور ز
 48. متن عربی: ج 1، ص 105. ترجمه: ج 1، ص 255.

 49. متن عربی: همان. ترجمه: همان.
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فیه« ]= آنچه درباره اش دروغ گفته شده[ و »مکذوٌب علیه« ]= آنچه بدان دروغ بسته شده/بدان نسبتی 
دروغین داده شده[ است«. 

توضیـح آنکـه اسـتعمال »علـی« بـا مـادٔه »َقـول« بـه معنای نسـبت دادن اسـت؛ چنان که در »قـال علی« یا 
»َتَقّول علی« نیز بدین معناسـت. در بیشـتر افعالی که بحث از نسـبت دادن اسـت، واژٔه »علی« می آید. 

مثًا »افتری علی«.

5ـ11ـ »مثُل َقولهم: ماٌء َسْکب وشراٌب َصّب«.50
یخته شـده  ترجمـه: »نظیـر اینکـه گوینـد: »هـذا مـاء سـکب« و مقصود از آن »مسـکوب« )آبی که در جام ر
یخته شده است( باشد. است( باشد و گویند: »شراب صّب« و مقصود »مصبوب« )شرابی که در جام ر

نقد:
یختـه شـده اسـت« آمـده کـه معلوم نیسـت بر  1ـ هـم در ترجمـٔه »َسـْکب« و هـم »َصـّب« عبـارت »در جـام ر
چـه اسـاس مترجـم آن را آورده اسـت؟! حـال آن کـه در صحـاح جوهـری، در توضیـح واژٔه »سـکب« آورده: 
»َسـَکبُت المـاَء َسـْکبًا«؛ أي: صببُتـه. ومـاء مسـکوب؛ أي: َیجـري علـی وجـِه األرض ِمـن غیـر حْفـرٍ ]آبـی 
گـر هـم بناسـت عـاوه بـر  ی است/باشد/بشـود[«51. بنـا بـر ایـن ا ی زمیـن جـار کـه بـدون حفـر زمیـن، بـر رو
یختن«! در توضیح مادٔه  یختن« معنائی دیگر افزوده شود، باید این توضیح آورده می شد نه »در جام ر »ر
ب من الجبل؛ أي:  ؛ أي: سـَکبته َفاْنَسـَکَب. والماء یتَصّبَ »صب« نیز آورده: »صببُت الماَء َصّبًا فاْنَصّبَ

یقال: ماٌء صّبٌ وهو کَقولک: ماء سْکٌب«52. بنا بر این، »سکب« و »َصب« مترادفند. . و ُر
َ

َیَتحّد

یختـه شـده[ و »شـراب صـّب« ]شـراب  ترجمـٔه پيشـنهادی: ماننـد ایـن کـه می گوینـد: »مـاٌء سـکب« ]آب ر
یخته شده[. ر

، ورجل َصْوم، وامرأٌة َنْوٌح«.53 5ـ12ـ »و مثله: ماء َغْور
ترجمه: از همین قبیل است: ماء غور )آبی که فرونشسته است(، رجل صوم )مردی که روزه دار است( و 

امرأة نوح )زنی که نوحه سراست(«.

نقد: 
1ـ خوب بود در عبارت »امرأة نوح«، بر روی حرف »ن« فتحه گذاشته می شد تا خواننده آن را »ُنوح« نخواند؛ 

 50. متن عربی: ج 1، ص 105. ترجمه: ج 1، ص 255
51. صحاح، ج 1، مدخل ص 148، مدخل ]سکب[

 52. ج 1، ص 160، مدخل ]صبب[. این که »سکب« و »صبب« را داخل کروشه گذاشتم، به تبعیت از مصحح صحاح است که وی 
یا در اصل کتاب چنین نبوده است.  آن را در تحقیق خود به کتاب افزوده و گو

 53. متن عربی: ج 1، ص 105. ترجمه: ج 1، ص 255.
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روی »ة« هم تنوین نهاده می شد که به صورت مضاف خوانده نشود. همان کاری که نویسندٔه این مقاله در 
نقل عبارت انجام داد.

2ـ چنان که معلوم اسـت، وقتی به جای توصیف چیزی یا شـخصی به جای اسـم فاعل یا مفعول، مصدر 
کـرده و جـدا از آن  کـه آن صفـت در آن شـخص یـا چیـز رسـوخ  آورده می شـود، نشـان دهندٔه ایـن اسـت 
نیسـت؛ حـال یـا مبالغـه می کننـد یـا واقعـًا چنیـن اسـت. این امـر باید در ترجمـه نیز منعکس شـود؛ بدین 
« متفاوت باشد؛ همچنین باید میان »رجل صائم«  « باید از برگردان »ماء َغور معنی که برگردان »ماء غائر
و »رجـل َصـوم« و »امـرأة نائحـة« و »امـرأة َنـوح« نیـز در ترجمـه تفـاوت گذاشـته شـود، چیـزی کـه در ترجمـٔه 
ارائه شده شاهد آن نیستیم. اتفاقًا مترجم در ترجمٔه پاورقِی متن اصلی، عبارت مصحح را آورده و ترجمه 
هـم کـرده، هـر چنـد ترجمـٔه خوبـی از آن ارائـه نـداده اسـت. متـن عربـی چنین اسـت: »الوصـُف بالمصدِر 
ّیِته صومـًا...«. ترجمٔه  ِ

ّ
ُیفیـُد قـّوَة ذلـک الفعـِل. کَقولهـم: رجـل صـوم؛ یعنـي أنه لَکثـرة َصومه، کأّنـه صـار ِبُکل

کی از فراوانی و قّوت اتصاف به آن مضمون است، چونان که وقتی  مترجم: »اتصاف به واسطٔه مصدر حا
می گویند: "رجل صوم"، به این معناست که او به سبب فراوانی روزه، گویی به کلی خود روزه است«.

چنان که می بینیم ترجمه دقیق نیست.

. ترجمـٔه پیشـنهادی: »توصیـف بـه  ّیتـه یعنـی: تمـام وجـود او ِ
ّ
اواًل. قـّوة بـه معنـی فراوانـی نیسـت؛ ثانیـًا. بُکل

وسـیلٔه مصـدر نشـان دهندٔه شـدت آن مفهـوم ]در وجـوِد دارنـدٔه آن[ اسـت. مثـًا این کـه می گویند: "رجٌل 
ِی بسیارش/به سبب آنکه بسیار روزه می گیرد، توگویي تمام  َصوم"؛ مقصود آن است که به سبب روزه دار

وجودش روزه شده است...«.

ی کـردن54؛ و »نوحـه سـرایی کـردن« یعنـی:  ی کـردن، نوحـه سـر دادن یـا عـزادار 3ـ َنـْوح یعنـی: نوحـه و زار
کـه بـرای نوحـه خوانـده می شـود. دهخـدا در مدخـل »نوحـه سـرای« می گویـد: »نوحـه  ی  سـرودن اشـعار
، آن کـه نوحـه سـراید، آن کـه نوحه خوانـی کنـد«. بنا بـر این »امـرأٌة َنوٌح« یعنـی: زن غرق در  سـراینده، نوحه گـر
عـزا نـه زن نوحه سـرا. خـود مترجـم نیـز در ترجمـٔه شـعری کـه ذیـًا می آیـد »َنوح« را بـه گریه سـر دادن ترجمه 

کرده است.

 ،] ترجمـٔه پيشـنهادی: و ماننـد: مـاٌء َغـور ]= آب کامـًا فرونشسـته[، »رجـل َصـوم« ]= مـرد همیشـه روزه دار
 .] »امرأة َنوح« ]= زن سراپا عزادار

« یعنی: آبی که آن چنان در زمین فرورفته که دسترسی به آن ممکن نیست. توضیح آنکه منظور از »َغور

لتدام:   54. این عزاداری کردن را از این عبارت ابن اثیر برگرفتم که »نیاحة«ـ  دیگر مصدر ناَح َینوُحـ  را به این معنی بکار برده است: »وااِل
ضْرُب الّنساِء وجوَههّن في الّنیاحة« )زنان در عزاداری به صورت خود بزنند(. النهایة، ج 4، ص 245.
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َتها ُصفونا.55 دًة أِعّنَ
َّ
 علیهم/ُمَقل

ً
 ِجیاُدهم َنْوحا

ُ
5ـ13ـ َتَظّل

ترجمه: اسب هایشـان در حالی که افسـار بر گردن هایشـان آویخته اسـت و بر روی سـه پا ایسـتاده اند بر آنان 
گریه سر می دهند.

نقد:
1ـ »تظـّل« یعنـی: همچنـان. از افعـال نامبـردار بـه »ناقصـه« اسـت کـه در عربـی صـورت فعلـی دارد، ولی در 

فارسی به صورت قید ترجمه می شود. »تظّل جیادهم نوحًا علیهم« یعنی: اسبانشان همچنان...

گر به عربی ترجمه گردد، چنین  3ـ »َنوح« نوحه سر دادن است. آنچه مترجم به فارسی برگردانده است، ا
ی کـردن« معمـواًل با گریه همراه اسـت،  می شـود: »تبکـي جیادهـم علیهـم«. درسـت اسـت کـه »نوحـه و زار
ولی چیزی بیش از گریه است؛ و لذا در ترجمٔه مورد نقد، نه »تظل« ترجمه شده و نه مفهوم »َنوح« برگردان 

شده است.

5ـ14ـ وألبي َدْهبل في قتل الحسین بن علي صلوات اهلل علیهما.56 
ترجمه: ابو دهبل درباره قاتان حسین بن علی نیز گفته است:

نقد: 
معلوم است که »قتل« یعنی: کشته شدن و نه قاتان. بنا بر این ترجمٔه درست چنین است: »ابی دهبل 

دربارٔه کشته شدن حسین بن علی ـ صلوات اهّٰلل علیهما ـ سروده است:«.

ِعل 
ُ
[ جمیــالً إذا ُقصد به وجُه اهلل، وف إنما یکون ]الصبر 5ـ15ـ ]در توضیــح آیــٔه »فصبــري صبٌر جمیل«[ و

 علی الوجه المحموِد، َصــّح وصُفه بذلک )ص 
ً
ــذي وِجــَب. فلّما کان في هذا الموضــِع واقعا

ّ
للوجــه ال

)106
[ زمانی زیباست که هدف از آن خشنودی باشد و بدان وجهی انجام گیرد که واجب شده  ترجمه: ]صبر
اسـت. در اینجـا نیـز چـون آن صبـر بـر وجهـی پسـندیده صـورت پذیرفته، اتصـاف آن به وصـف »جمیل« 

امکان پذیر شده است.

نقد: 
1ـ »إنما« که در اینجا افادٔه حصر می دهد، ترجمه نشده است.

2ـ »وجه اهّٰلل« ترجمه نشده و به جای آن عبارتی مبهم آمده: »هدف از آن خشنودی باشد«!

 55. متن عربی: ج 1، ص 105. ترجمه: ج 1، ص 256.

 56. متن عربی: ج 1، ص 118. ترجمه: ج 1، ص 282.
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3ـ »وجب« در اینجا نه به معنای وجوب فقهی است، بلکه به معنی چیزی است که باید باشد.

« نیز در کام نیست. 4ـ »امکان پذیر

ترجمٔه پيشنهادی: صبر تنها وقتی زیباست که مقصود از آن رضایت الهی باشد و به صورتی که بایسته 
است انجام شود؛ و چون در اینجا به شکل مطلوب خود واقع شد، توصیف آن به زیبا درست است57.

« در »صبٌر جمیٌل« چند نظر را سید مرتضی آورده که یکی هم از آِن  5ـ16ـ دربارٔه سبب مرفوع بودن »صبر
ریٰ/  الّسُ

َ
ُقطُرب است. می گوید: »وقال ُقطُرٌب: معناه: فصبري صبٌر جمیل، وأنَشدوا: شکا إلّي َجَملي طول

فانـي مـا تریٰ/صبـٌر جمیـلٌ فِکالنا مبتلـیٰ، معنـاه: فلیکْن منک 
َّ
رهمـاِن َکل یـا َجَملـي، لیـس إلـّيَ الُمشـتکیٰ. الّدِ

58.» صبٌر جمیلٌ

ترجمـه: قطـرب گفتـه: معنـا »فصبـری صبـر جمیـل اسـت«. ایـن ابیات را هـم در تنظیـر آورده اند: شـترم از 
. آن دو درهـم مـرا بـه آنچـه می بینـی  ی های بسـیار بـه مـن نالیـد. ای شـترم، بـه مـن شـکایت میـاور شـب رو
یـم. مقصـود از این عبـارت نیـز »فلیکن منک  واداشـته اسـت. صبـری زیبـا پیشـه کـن کـه مـا هـر دو گرفتار

صبر جمیل« است.

نقد:
1ـ ایـن کـه قطـرب گفتـه معنـای آن »فصبـری صبـٌر جمیـل« اسـت، بر اسـاس دو بیتی که بعـد از آن آمده و 
معنائـی کـه سـید مرتضـی آورده )فلیکـْن منـک صبـٌر جمیٌل(، یعنـی که حالت امری دارد. بنـا بر این، نظر 

قطرب باید با ترجمه آن هم به صورت امری باشد.

« در عبارت عربی نیست. بماند که این دو بیت هم تنظیر نیست، بلکه استشهاد  2ـ عبارت »در تنظیر
، شـاعر  کـه در شـعر کـه سـید مرتضـی می خواهـد بگویـد همـان گونـه  اسـت. استشـهاد هـم از آن روسـت 
شـترش را مخاطـب قـرار می دهـد و می گویـد: آنچـه از تـو سـر می زند بایـد صبری نیکو باشـد، در اینجا نیز 

یعقوب خود را مخاطب قرار داده، خطاب به خویش می گوید: صبر من باید صبری نیکو باشد.

...«؛ از این عبارت چنین فهمیده  3ـ مترجم پس از نقل این دو بیت می گوید: »مقصود از این عبارت نیز
، در حالی  می شـود کـه قبـًا چنیـن معنائـی گفتـه شـده و اینجـا نیز همان معنی صادق اسـت؛ یعنی: امـر
« که در ترجمه  کـه دیدیـم پیـش از آن چنیـن معنائـی را سـید مرتضـی ذکر نکرده بود. بنا بر این، کلمـٔه »نیز

آمده زائد است. 

ي، ج 3، ص 327، ذیل آیٔه »والذین  .ک: تفسـیر البیضاو 57. یکی از معانی »وجه« هنگامی که مضاف به »اهلل« شـود، »رضا« اسـت. ر
ّبِهم«؛ که آیٔه 22 سورٔه مبارکٔه رعد است. صَبروا اْبِتغاَء وجِه ر

 58. متن عربی: ج 1، ص 106ـ107. ترجمه: ج 1، ص 258ـ259.
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4ـ عبارت »َفلَیکْن منک صبٌر جمیٌل« هم بدون ترجمه و هم بدون اعراب آمده است.

ترجمٔه پيشنهادی: 
 ] و قطـرب گفتـه: معنایـش چنیـن اسـت: »صبـر مـن بایـد صبـری نیکـو باشـد!«؛ و ]شـاهد بـر ایـن تفسـیر
گفتم:[ شـتر جانم، شـکایت نباید به نزد  ی نزد من شـکوه کرد. ] آورده اند: »شـترم از طوالنی بودن شـب رو
مـن آورده شـود. آن دو درهـم مـا را بـه وضعیتـی که می بینیم واداشـته اسـت/صبری نیکو در پیش گیر که 

یم« که یعنی: باید صبری نیکو داشته باشی! ی ما گرفتار هر دو

5ـ17ـ إّني عِجبُت ألّمِ الَعمر إذ َهِزئْت/ِمن َشیب رأسي و ما بالشیب من عاِر 
از ام عمر در شگفتم که از الغری من دل آزرده و رنجور نشد، در حالی که پیری مایٔه ننگ نیست59.

نقد:
کیـد نمی دهـد و گاه به معنای تعلیل اسـت60 و گاه صرفـًا برای زیبائی  گـر چـه همـه جـا معنـای تأ 1ـ »إّن« ا
کید نمی دانست،  گر هم در اینجا »إّن« را به معنای تأ کید است. مترجم ا کام61، اما معنای اصلی آن تأ

باید دلیل خود را می گفت. 

« معنی کرده اسـت. البته ممکن اسـت  ؛ که مترجم »ام عمر ، باید َعْمر خواند و نه ُعمر 2ـ بنا بر وزن شـعر
ی می شـد یا به صورت  مترجـم بگویـد: مـن هـم َعْمـر خوانده ام. در پاسـخ می گوییم: پس باید حرکت گذار
« را  « نوشـته می شـد؛ زیرا خوانندٔه فارسـی زبان و بلکه حتی خوانندٔه عرب، وقتی عبارت »أم عمر »عمرو

بدون اعراب ببینید، هرگز آن را َعْمر نمی خواند.

3ـ هزئت من شیب رأسي: یعنی موی سفید سرم را مسخره کرد. نمی دانم مترجم »الغری« را از کجا آورده 
گر هم چنین باشد، اساسًا شعر چنین چیزی را نمی گوید.  است؟! شاید »هزئت« را »هزلت« خوانده. ا

« زائده اسـت و می دانیم کـه فائدٔه آمدن  4ـ »بــ« در »بالشـیب« بـه معنـای »فـي« اسـت و »مـن« بـر سـر »عار
کید منعکس شده است. کید است. نه »بـ« ترجمه گشته و نه تأ حروف زائد تأ

 59. متن عربی: ج 1، ص 378. ترجمه: ج 2، ص 820 .
 60. از جملـه ابـن عاشـور در تفسـیر گرانقـدر خـود التحریـر و التنویـرـ  کـه سـوگمندانه در مجامـع علمـی شـیعی مغفـول مانـده اسـتـ  در 
ید: »فجملة "إنه  یفٔه »ِاذَهْب إلی فرعوَن إّنه طغٰی« )طه/24( می گو موارد متعددی »إن« را دارای معنای تعلیل می داند. مثالً در آیٔه شر
« )ج 16، ص 313(. البته مفسـران دیگر هم به  حْت للّتعلیل؛ ألّن المراَد َذهاٌب خاّصٌ

ُ
إّنمـا َصل هـاب إلیـه؛ و

َّ
طغـٰی" تعلیـٌل لإلمـر بالذ

این معنای تعلیلی »إّن« اشاره کرده اند.
یـد: »إّن هنا  ولـیٰ مـا تقترُحـه القرائـُح...«ـ  کـه در مقدمـٔه مغنـي اللبیـب آمده اسـتـ  می گو

َ
 61. دسـوقی در توضیـح »إّن« در عبـارت »فـإّن أ

.ک: حاشیة الدسوقي، ج 1، ص 3.  وکید«. ر ، أو إّنها لـتزیين اللفظ ال للّتَ م وجوِد شخٍص منِکرٍ وکید؛ علی توّهُ ِللّتَ
یة کبیرة  ه ـ قر

ُ
ید: »دسـوق کصبور ـ وقد ُیَضّمُ أّول بیدی می گو شـایان ذکر آن که »الدسـوقی« منسـوب به شـهر »دسـوق« در مصر اسـت. َز

«. بنا بر این، هم می توان َدسوقی به فتح دال خواند و هم ُدسوقی به ضّم. تاج العروس، ج 13، مدخل »دسق«. عامرة من أعمال مصر
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گـر چـه بـه معنـای پیـری هـم بـه کار می رود، امـا معنای اصلی آن سـفیدی اسـت؛ چنان که در  5ـ »َشـیب« ا
اینجـا هـم »شـیب رأسـی« یعنـی: سـفیدی مـوی سـرم نـه پیـری سـرم! مترجـم در ترجمـٔه بیتی دیگـر به این 

نکته متفطن بوده است62.

5ـ خـوب بـود مترجـم کـه پاورقی هـا را هـم مـی آورد، ضبـط الکامـل مبـرد را هـم مـی آورد: »إّنـي هزِئـُت مـن أّم 
« و آمدن »الـ«  « از »عمرو «. به سـبب آن که حذف »و الغمر إذ هزِئت/بشـیب رأسـي وما بالشـیب من عار
« بسـیار شـگفت و بلکه باورنکردنی اسـت و بعید نیسـت در تصحیح، تصحیفی رخ داده  بر سـر »عمرو
« نوشـته شـده اسـت؛ احتمال بدخوانی نسـخه هم ضعیف اسـت؛ زیرا در هر  « به صورت »العمر و »الغمر

« آمده است. دو نسخٔه چاپی امالی، »العمر

ترجمٔه پيشنهادی: از ام َعمر سخت در شگفتم که سفیدی موی سرم را به تمسخر گرفته، حال آنکه در 
سفیدی، هیچ عیبی نیست. 

 ولم َتنَبْح علّيَ ِکالُبها 
ً
ها لم أکن لها/َزؤورا

ُ
5ـ18ـ إذا غاب عنها بعل

ترجمه: آن گاه که شوهرش در سفر باشد، نه به دیدار او می روم و نه سگ های او بر من پارس می کنند.63

نقد:
1ـ ترجمٔه جملٔه شرط در مصراع نخست کامًا آزاد است. ترجمٔه ارتباطی: وقتی شوهرش نزد او نباشد. 

2ـ َزؤور صیغٔه مبالغه اسـت؛ یعنی: پیوسـته دیدارکننده. قاعدتًا باید ترجمه شـود: پیوسـته دیدارکنندٔه او 
نیسـتم؛ کـه بـرای ساسـت ترجمـه می کنیـم: و چنـدان به دیـدن او نمی روم. ممکن اسـت مترجـم بگوید: 
 ] ی دیدار را برداشت کرده است آنجا که می گوید:»ألنه ]= شاعر

ّ
خود سید مرتضی از این عبارت، نفی کل

یارَة جارته عند غیبة بعلها«64، می گوییم: پس اینجا مترجم باید به دنبال توجیهی برای  نفٰی عن نفسـه ز
این برداشِت مخالف ساختار صفت مشبهه باشد؛ و مثًا بگوید: در اینجا دو توجیه به نظر می رسد: 

اول. شاعر به خاطر ضرورت و به هم نخوردن وزن »زؤورًا« گفته و نه »زائرًا«؛
« نیـز ماننـد صیغـٔه »فّعـال« باشـد. توضیـح آن کـه صیغـٔه »فّعال« برای مبالغه اسـت، اما گاه نه  دوم. »زؤور
یفٔه »و أّن  بـه معنـای مبالغـه بلکـه بـرای بیـان وجـود صفـت در موصوف بـه کار می رود؛ از ایـن رو در آیٔه شـر
گر آن را به معنای صیغٔه مبالغه اش  م یعني: ذو ظلم66؛ چـرا که ا

ّ
ٍم للعبیـد«65 گفته انـد: ظـا

ّ
اهّٰلل لیـس بظـا

یان موی  َع بالَمعیِب« گفته اسـت: »خوبرو َمّتَ
ُ
 62. در جلـد سـوم، ص 1310 در ترجمـٔه بیـت »َتعیـُب الغانیـاُت علـّي َشـْیبي/وَمْن لـي أن أ

سپید مرا بر من خرده می گیرند، لیک چه توانم کرد آن گاه که به این عیب برخوردار گشته ام؟«
 63. متن عربی: ج 1، ص 379. ترجمه: ج 2، ص 822 .

 64. أمالی، ج 1، ص 380.
 65. آل عمران/182.

راَجَعه  ، تفسیر الجاللین، )قّدم له و ي، محمد بن احمد وسیوطی، عبد الرحمن بن ابي بکر
ّ
 66. »"لیس بظاّلٍم" أي: بذي ظلم«. المحل
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یاد ظلم نمی کند«، که الزمه اش این است که  بدانیم، معنی چنین می شود: »قطعًا خداوند به بندگانش ز
« باید چنین تأویل شود. البته در کتب نحوی برای »َفعول«  یاد. اینجا نیز »زؤور ظلم می کند، اما کم و نه ز

چنین چیزی گفته نشده است. 

این نکته از آن رو گفته آمد که بدانیم ترجمٔه امالی صرفًا بیان این که شعر چه می خواهد بگوید نیست، 
بلکه باید این ظرایف را مّد نظر داشت و بیان کرد.

5ـ19ـ وما أنا بالداري أحادیَث بیِتها/وال عالم من أّي َحوٍک ِثیاَبها
ترجمـه: نـه در سـرای مـن سـخن از گفته هـای خانـٔه اوسـت و نـه می دانـم جامـة او از چـه نخی بافته شـده 

است.67

نقد:
گر مقصود  ي« یعنی: خانٔه من اشتباه گرفته، حال آن که خود نیک می داند ا ي« را با »دار 1ـ مترجم »الدار
ٰی  ي« در حقیقت اسـم فاعل از َدر »خانٔه من« بود، دیگر الف و الم بر سـر مضاف درنمی آمد. این »الدار
ي اسـت. این خطا سـبب شـده که کّل معنای مصراع نخسـت دگرگون شـود. ترجمٔه درسـت: و نه از  َیدر

گاه هستم. گفته های خانٔه او آ

2ـ َحْوک یعنی: بافتن و نه نخ. ثیاب هم جمع َثوب است؛ یعنی: لباس ها/جامه ها. ترجمٔه درست: و نه 
گاهم. از نوع بافت لباس هایش آ

ه 
ُ
ذي/تحّدث َمن القیَت: إّنک فاعل

ّ
5ـ20ـ وما الفتُک ما آمرَت فیه وال ال

ترجمـه: دلیـری نـه آن کار اسـت کـه در آن رایزنـی کـرده ای و نه آن اسـت که به هر کـه دیده ای، گفته ای آن 
را انجام خواهی داد.68

نقد:
عاوه بر ابهام در متن فارسی، اشکاالتی هم دارد:

گهانی  1ـ درست است که یکی از معانی »َفْتک« جسور بودن و دلیری است69، اما اینجا به معنی کشتن نا
ی همان ترور اسـت70؛ زیرا می گوید »َفْتک« با مشـورت کردن و گفتن نمی سـازد؛ و گر  یا به اصطاح امروز

، بیروت: دار المعرفة، بی تا(، ص 93. مروان سوار
 67. متن عربی: ج 2، ص 379. ترجمه: ج 2، ص 822 .
 68. متن عربی: ج 1، ص 381. ترجمه: ج 2، ص 824 .

 69. تهذیب اللغة، ج 2، مدخل »فتک«.
 70. صحاح، ج 4، مدخل »فتک«.
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نه دلیر بودن یا نبودن چه ارتباطی می تواند با رایزنی و مشورت داشته باشد؟! یا این که به افراد بگوئی آن 
که معلوم نیست »آن« به که برمی گردد؟![ چه ربطی به دلیری دارد؟!  را انجام خواهی داد ]

کنده از هم یا با جا به جایي در ترتیب بنگرید  2ـ مترجم در پایان ترجمٔه اشعار آورده: »ابیاتی از متن را پرا
...«؛ و چند مأخذ ذکر کرده است. به اصل این کار اشکال وارد است ـ که در بند هشتم مفصل بدان  در

خواهیم پرداخت ـ خود عبارت هم اشکال دارد:

ّي، بنا بر این  اواًل. فقط در این مآخذ نیامده، در جاهای دیگر هم هست. مثًا در أنساب األشراف َباُذر
.»... مترجم باید بگوید: »به عنوان نمونه بنگرید در

ثانیـًا. نشـانی البیـان و التبییـن را جلـد سـوم، صفحـٔه 141 داده انـد کـه بـا مراجعـه معلـوم شـد جلـد سـوم 
صفحٔه 218 است.

یم: ی، بعد از این همه به ترجمٔه بیت می پرداز بار

گهانی، آن چیزی که مشورت کنی در خصوص آن؛ و نه چیزی   ترجمٔه تحت اللفظی: و نیست کشتن نا
که سخن بگوئی با کسی که ماقاتش می کنی که تو کنندٔه آن هستی.

گهانی« نه این است که در خصوص آن ]با کسی[ مشورت کنی و نه به کسی  ترجمٔه ارتباطی: »کشتن نا
که ببینی بگوئي می خواهی انجامش دهی.

ه 
ُ
 البخیَل تری له/ِغنًی بعد َضّرٍ أوَرثْته أوائل

َ
5ـ21ـ وال تسأِل المال

ترجمه: از آن زفت که می بینی پس از فقر و درماندگی ای که پیشینیان او برایش به ارث گذاشته اند تازه 
صاحب ثروتی شده است مالی مخواه.71

نقد:
ترجمـه اشـکالی نـدارد. فقـط بیـت را بـرای کلمـٔه زفـت آوردم. »ُزفـت« کـه بـه معنـای انسـان بخیـل اسـت 
. خوب بود مترجم هم اعراب آن را می گذاشـت و هم توضیح می داد که  واژه ای اسـت نامأنوس و مهجور
بـه چـه معناسـت. بنـده چنـد بـار ایـن جملـه را خوانـدم و گمـان کـردم غلط تایپی اسـت تا این کـه به فکر 
افتـادم نکنـد »زفـت« بـه معنـی بخیـل اسـت؟! بـا مراجعـه بـه لغتنامٔه دهخـدا دیدم چنین اسـت و حرف 

« آن هم مضموم است. »ز

ِل72  یُت إمارًة فرجعُتها/في المال سالمًة ولم أَتَمّوَ
َ
5ـ22ـ و لقد َول

 71. متن عربی: ج 1، ص 381 و ترجمه: ج 1، ص 824 .
 72. متن عربی: ج 2، ص 383. ترجمه: ج 2، ص 828.
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ترجمه: امارتی را بر عهده گرفتم و در حالی از آن بازگشتم که در ثروت به سامت ماندم و از من رهگذر 
مالی فراهم نساختم.

نقد:
از »هـا« در  کـه حـال  گرفتـه، حـال آن  از ضمیـر فاعلـِی »ُت« در »رجعُتهـا«  را حـال  1ـ مترجـم »سـالمة« 
»رجعتها« است که به »إمارة« برمی گردد. دلیلش هم عاوه بر معنی، آن است که حال در جنس )تذکیر 
گـر بنا بود »سـالمة« حال از »ُت«  و تأنیـث(، بایـد بـا ذو الحال/صاحـب حـال مطابقـت کنـد و در اینجـا ا

باشد، باید »سالمًا« می آمد.

2ـ مترجـم »رجعـُت« را بـه معنـی الزم یعنـی: »برگشـتم« گرفتـه، حـال آن کـه بـه قرینة اتصال ضمیـر مفعولِی 
»هـا« بـه آن، متعـدی اسـت و بـه معنـای »برگردانـدم«. شـایان ذکـر آن کـه »رجـع یرجـع« هم الزم بـه کار رفته 
اسـت و هـم متعـدی، کـه البتـه صـورت الزم آن بیشـتر در اذهـان فارسـی زبانان اسـت و بـرای متعـدی آن، 
بـاب إفعـال آن را در نظـر می گیرنـد، حـال آن کـه »رجـع یرجـع« بـه هـر دو وجـه، در قـرآن و متون کهـن به کار 
رفته است. مثال صورت الزم آن به عنوان نمونه: »و لّما رجع موسی إلی قومه غضبان أِسفًا...« 73؛ و مثال 
ک َکْي َتَقـّرَ عیُنها...«74. تفاوت لزوم و  ک إلی أّمِ متعـدی آن )بـاز بـه عنـوان نمونـه و نه تنهـا مورد(: »فرجعنا
گر الزم باشـد، مصدر آن »رجوع« می شـود یا  تعّدی فعل »رجع« در مصدرشـان اسـت. به این صورت که ا
گـر متعـدی باشـد، مصدرش »َرْجع« اسـت؛ لـذا در قرآن آمده:  »ُرجعـٰی«75 و یـا مصـدر میمـی »َمرِجـع«؛ و ا
ی بر بازگرداندن او تواناسـت. بنا بر این »رجعُتهـا« نیز در اینجا  «76؛ یعنـی: قطعـًا و قـادٍر

َ
»إّنـه علـی رْجعـه ل

متعدی است.

3ـ عبارت »و از من رهگذر مالی فراهم نساختم« هم نامفهوم است. 

کـه مالـی اندوختـه باشـم،  گرفتـم؛ و آن را بـدون خیانـت در امـوال و بـی آن  ترجمـه: امارتـی را بـر عهـده 
برگرداندم.

 ُوصف لي 
ً
ُق؛ فإّن بها شرابا ؛ فإنها أرٌض َعذاٌة وُسّرَ یني رامهرمز

ّ
5ـ23ـ قال: ُتَول

، که سـرزمینی گرم و خشـک و مشـتمل بر منطقه سـرق اسـت و آنجا شـرابی  ترجمه: مرا بر رامهرمز بگمار
است که برایم وصف کرده اند.77

 73. اعراف/150.
 74. طه/40.

ردگارت است. ْجعٰی« ]علق/8[: قطعًا بازگشت به سوی پرو ّبِک الّرُ  75.»إّن إلی ر
 76. طارق/8.

 77. متن عربی: ج 1، ص 384. ترجمه: ج 2، ص 830 . 
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نقد:
ینـي« صیغـٔه مفـرد مذکـر مخاطـب بـه همـراه نـون وقایـه و یـاء متکلـم اسـت، در صورتـی کـه برگـردان 

ّ
1ـ »ُتَول

ني«. ِ
ّ
گر به عربی برگردانیم، می شود: »َول فارسی را ا

ِک دور از آِب شور78. 2ـ »َعذاة« یعنی: سرزمیِن خوش خا

ق« که در متن ترجمه بدون اعراب آمده ـ و این از مواردی اسـت که حتمًا باید با ِاعراب می آمد ـ  3ـ »ُسـّرَ
نام یکی از بخش های اهواز بوده است79.

4ـ »مشتمل بر منطقه« در عبارت عربی نیست. برای آن که کمترین کلمات در تقدیر گرفته شود و کلمٔه 
»ُسـرق« هـم از نظـر نحـوی بتوانـد جایـگاه مناسـب بیابـد، بایـد گفـت عبـارت در اصـل بـوده: »فإنهـا أرٌض 

ُق«. عذاٌة و بها/فیها ُسّرَ

ق هم  ک است و ُسّرَ ی! زیرا رامهرمز زمینی خوش خا ترجمه: ]آمرانه[ گفت: مرا به والیت رامهرمز می گمار
در آنجاست؛ شرابی نیز در آنجاست که وصفش را برایم گفته اند. 

مین  ِ
ّ
مین«، فالمراُد به المعل ئکة »مسّوِ 5ـ24ـ وأّما َقوله في المال

ترجمه: و در این هم که خداوند دربارٔه فرشتگان فرمود: »مسّوِمین«، مقصود فرشتگان نشانه دار است.80

نقد:
مین« به فتح واو و به صورت اسم  مترجم در اینجا »مسّوِمین« را که به کسر واو و اسم فاعل است، »مسّوَ
« ترجمه کرده اسـت.  « معنی کرده اسـت. در پاورقی هم آن را به »نشـاندار مفعول خوانده و لذا »نشـانه دار
. البتـه ایـن خطـا از  اواًل بجـا بـود متـن و پاورقـی یـک جـور معنـی می شـد؛ ثانیـًا مسـّوِمین یعنـی: نشـانه گذار
گاهـی مترجـم و عـدم تشـخیص اسـم فاعـل از اسـم مفعـول نیسـت، خطائـی اسـت که به طـور طبیعی  ناآ

ممکن است رخ دهد. 

َثأُت غضَبه عّني 
َ
5ـ25ـ قد ف

ترجمه: خشمی را که او از من داشت فرونشاند.81

نقد:
مترجـم در اینجـا »فثـأُت« را گویـا بـه صیغـٔه چهـارم یعنـی: مفـرد مؤنـث غائـب خوانده اسـت، حـال آن که 

78. زمخشری، الفائق في غریب الحدیث، ج 2، ص 343، مدخل »عذب«
79. حموی، یاقوت، معجم البلدان، ج 3، ص 214، مدخل »سرق«

 80. متن عربی: ج 1، ص 618. ترجمه: ج 3، ص 1307. 
 81. متن عربی: ج 2، ص 171. ترجمه: ج 4، ص 1693
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ی شد  صیغٔه متکلم وحده است. بنا بر این ترجمٔه درست آنـ  که به همین قرائت هم در باال ِاعراب گذار
ـ چنین است: خشمی را که از من داشت فرونشاندم.

َکر واألنثی زوٌج 
َّ

إّنه یقال لکّل واحٍد من الذ 5ـ25ـ و
ترجمه: چه اینکه هر نر و ماده ای را با هم یک زوج گویند.82 

نقد:
م اسـت که متْن نادرسـت معنی شـده اسـت. ترجمٔه درسـت: چه اینکه به هر یک از نر و ماده زوج 

ّ
مسـل

گفته می شود.

َدد، فقیل: هو الخصومات 
َّ
5ـ26ـ وأّما الل

ی ها و مخالفت ها( است.83  ترجمه: دربارٔه واژٔه »لدد« برخی گفته اند: به معنای »خصومات« )کینه ورز

نقد:
، »الــ« بیایـد، معنـای حصـر دارد. در اینجـا حصـرِ مسـتفاد از »هـو الخصومـات« در  1ـ وقتـی بـر سـر خبـر

ترجمه منتقل نشده است.

2ـ برای »الخصومات« دو معنی داخل پرانتز آمده که معلوم نیسـت مترجم از کجا این دو معنی را برای 
ی«  این کلمه برگزیده و اتفاقًا »دشـمنی« را که معادل شناخته شـدٔه آن اسـت ذکر نکرده اسـت. »کینه ورز
گر مترجم  که در لغت نامه ها نیامده و »مخالفت ها« البته می تواند یکی از معادل های »خصومٔه« باشد. ا
معتقـد باشـد کـه »خصومـٔه« معنـی دشـمنی نمی دهـد، مشـکلی نیسـت، امـا بایـد علـت آن را هـم بگوید. 

ی نمی توان در ترجمه، دست و دل باز بود و هر چه در ذهن آمد، بر کاغذ آورد. خاصه که همین جور

کـه در توضیـح آن، کلمـٔه »خصومـٔه« ـ یعنـی:  3ـ واژٔه »لـدد« مفـرد اسـت، ولـی سـید مرتضـی بـه جـای آن 
گر  بـه صـورت مفـردـ  بیـاورد، صـورت جمـع آورده اسـت. اینجـا مترجـم بایـد یـا علـت ایـن امـر را بگویـد، یا ا
تحقیـق کـرد و بـه جائـی نرسـید، ایـن مطلـب را گوشـزد کـرده، بگویـد: بـه نتیجه ای نرسـیدم. آنچـه به ذهن 
َدد« شامل انواع دشمنی می شود؛ و به جای این که 

َ
می رسد این است که سید مرتضی خواسته بگوید »ل

بگوید: »أنواع الخصومة«، »أنواع« را حذف و »الخصومة« را به صورت جمع آورده است. والعلم عند اهّٰلل

َدد«، گفته شده: همانی است که برای انواع دشمنی ها به کار می رود...
َ
ترجمٔه درست: و اما »ل

 فضالة بن وکیٍع الَبکرّيِ )174/2(
ُ

ْغُر قول
َ
5ـ27ـ وِمن أحسِن ما ُوصف به الّث

 82. متن عربی: ج 2، ص 172. ترجمه: ج 4، ص 1695.
 83. متن عربی: ج 2، ص 173. ترجمه: ج 4، ص 1697.
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ترجمـه: یکـی از زیباتریـن توصیف هـا بـرای شـکاف دهان و ردیف دندان پیشـین سـروده ای از فضالة بن 
وکیع بکری است که در آن گوید:84 

نقد:
»شکاف دهان«، »که در آن گوید« و »ردیف« در متن عربی نیست. 

ترجمٔه درست: و از بهترین توصیفات برای دندان  های پیشین85، شعر فضالة بن وکیع بکری است:

 6ـ اشکاالت در کتاب نامه:
مترجـم دو »کتاب نامـه« بـرای ترجمـٔه خود آماده کرده اسـت: یکی. کتابنامة محقـق امالی؛ یعنی: محمد 
ی کـرده و  ی کـه و ابوالفضـل ابراهیـم و دیگـری کتاب نامـٔه خـود کـه عنـوان »کتابنامـٔه مترجـم« را دارد. کار
یـخ تولـد و وفـات هـر کـدام از مؤلفـان اسـت کـه بـا توجه بـه کثرت آنها، خـوِد این  جـای تقدیـر دارد، ذکـر تار
کار کاری وقت گیر و نفس گیر است و جای ستودن دارد. کار دیگرش آن است که برخی آثار مورد استناد 
محقق، از نظر مشخصات کتاب شناختی ناقص بوده و مترجم آن را تکمیل کرده است. همچنین با آنکه 
هر دو کتاب نامه سرشار از نام کتاب های عربی است، غلط در نام ها بسیار اندک است که این هم امری 
یادی برای تدوین دو »کتاب نامه«  سـتودنی اسـت و بدین ترتیب مشـخص می شـود که مترجم زحمت ز
کشـیده اسـت، امـا متأسـفانه اشـکاالت چنـدی هـم بـه ایـن دو کتاب نامـه راه یافتـه اسـت کـه در بازبینی 

مجدد کتاب باید اصاح شود. 

کتاب نامـه، نخسـت بـا نـام  کتابنامـه بـر اسـاس مؤلـف آنهاسـت. بنـا بـر ایـن، در  6ـ1ـ چینـش نام هـا در 
گر مترجم از چندین مدخل دائـرة المعارف بزرگ  پدیدآورنـده مواجـه می شـویم؛ سـپس نـام کتاب. حـال ا
اسـالمی اسـتفاده کرده، قاعده آن اسـت که نام مؤلف آن مدخل بیاید؛ سـپس نام خود دائرة المعارف و 
مجلـدی کـه آن مدخـل در آن چـاپ شـده اسـت، امـا در اینجـا می بینیـم مترجـم مدخـل »ابـن دمینـه« در 
دائـرة المعـارف بـزرگ اسـالمی را سرشناسـه کـرده اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه خـود »ابـن دمینـه« دائرة 

المعارف بزرگ اسالمی را نوشته است، حال آن که می دانیم چنین نیست.

6ـ2ـ یکی از موارد مبتابه در تدوین کتاب نا مه چگونگی درج کتاب هائی است که نام اصلیشان چیزی 
، که معمـواًل صورت مختصر نام اصلی اسـت. در این  اسـت و نامـی کـه بـدان مشـهور شـده اند چیـز دیگر
، یا بعد از عبارت »المشهور بـ« بیاید و یا داخل پرانتز  گونه موارد باید نام اصلی کتاب بیاید؛ و نام مشهور
ي. در کتابنامـٔه مـورد بحـث،  ذکـر شـود. مثـًا نوشـته شـود: الجامـع الصحیـح المشـهور بــصحیح البخـار

 84. متن عربی: ج 2، ص 174. ترجمه: ج 4، ص 1702.
.ک:  َم ِمن األسـنان(. ر

َ
: ما َتَقّد ْغر « که فراوان هم به معنای دهان بکار می رود، در اصل به معنای دندان های پیشـین اسـت )الّثَ 85 »ثغر

.» صحاح، ج 2، مدخل »ثغر
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چنیـن چیـزی نمی بینیـم و بـه جـای ایـن دو روش، دو نـام بـرای کتـاب آمـده و بین دو نام، نشـانٔه »؛« درج 
شـده اسـت. مثـًا: »االبانـة؛ االبانـة عن شـریعة الفـرق الناجة و مجانبـة الفرق المذمومة« یا »مسـند احمد؛ 
گر عامت »؛« بیانگر آن است که نام پیش از آن نام مشهور و نام پس از آن نام اصلی است،  المسند«. ا
این روْش ابداعِی مترجم است و دست کم باید در آغاز کتابنامه آن را ذکر می کرد. بماند که در عبارت: 
»حماسة ابی تمام بشرح التبریزی؛ الحماسة«86، قاعدتًا اول باید »الحماسة« می آمد و بعد »حماسة ابی 
تمـام بشـرح التبریـزی«. امـا همـه جـا به این روش پایبنـد نبوده و مثًا برای اإلصابةی ابن حجر عسـقانی 
چنین کرده است: »االصابة ]في تمییز الصحابة[«. یعنی که نام کامل را در ][ آورده و نه بعد از »؛«. جای 
فین و آثار 

ّ
دیگـر از »؛« اسـتفاده کـرده کـه عنـوان فرعـی کتاب را نشـان دهد: »هدّیـة العارفین؛ اسـماء المؤل

المصّنفیـن«؛ کـه البتـه عنـوان فرعـی را یـا بـا ویرگـول یا بـا »:« و یا داخـل پرانتز مشـخص می کنند. خاصه 
ی یکسـان بـرای مشـخص کـردن نـام اصلی اثـر نام مشـهور آن و عنوان اصلی اثـر و عنوان فرعی  کـه معیـار

آن وجود ندارد.

6ـ3ـ متـداَول و رایـج در ذکـر نـام کتاب هـا، درج نـام کتاب هـا بـه صـورت ایتالیـک اسـت؛ کـه نـه در خـود 
کتاب و نه در کتابنامه این امر رعایت نشده و کتاب ها به صورت برجسته )Bold( آمده اند. 

6ـ4ـ اشـکالی که در کل کتاب هسـت و اشـکال فاحشـی اسـت و متأسـفانه در کتابنامه هم تکرار شـده، 
ظاهر نکردن همزٔه قطع کلمات اسـت. ظاهر کردن همزٔه قطع در خواندن نام کتاب هم مؤثر اسـت و به 
گـر اتحـاف المهرة به صورت إتحاف نوشـته شـود،  خواننـده در خوانـدن درسـت آن کمـک می کنـد. مثـًا ا

خواننده دیگر آن را َاتحاف نمی خواند. 

گـر مترجـْم اعـراب برخـی کلمـات سـخت را هـم می گذاشـت، مصـداق »کار را کـه کـرد؟ آن کـه تمـام  6ـ5ـ ا
کـرد« می شـد و بلکـه ایـن کار در ایـن گونـه کتاب هـا الزم اسـت. مثـًا »نزهـة االلبـاء« کـه بـه همیـن صـورت 
آمـده، بایـد بـه صـورت ُنزهة األِلّباء نوشـته شـود. »جمهرة«: َجمَهرة، »وفیات«: وَفیـات؛ »ابن طقطقی«: ابن 
رِّماح؛ »البیـزرة«: الَبیَزَرة؛ »دمیة«:  لّییـن؛ »الحیـوان«: الَحَیوان؛ »الطرّمـاح«: الّطِ

َ
ِطقَطقـٰی؛ »الهذلییـن«: الُهذ

رین؛ »بطلیوسی«: َبَطلیوسي و ... ُدْمَیة؛ »المعمرین«: الُمَعّمَ

6ـ6ـ نـام برخـی افـراد و کتاب هـا در کتابنامـٔه محقـق و مترجـم غلـط آمـده اسـت. نخسـت بـه »کتاب نامـٔه 
محقق« سر می زنیم: 

بـن  الحـّي  عبـد  عمـاد،  »ابـن  آن  درسـت  کـه  حالـی  در  احمـد«87  بـن  الحسـن  عبـد  عبـاد،  »ابـن  الـف. 

 86. ایـن عبـارت و عبـارات دیگـرِ منقـول از ترجمـه کـه داخـل پرانتـز آمـده ، عینًا مانند صـورِت مندرج در کتاب اسـت و تغییری در آن 
داده نشده است.

87. ترجمة امالی، ج 4، ص 2171، ش 30.
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احمـد« اسـت. محمـد ابوالفضـل ابراهیـم ایـن نـام را درسـت آورده88 و جالـب آن کـه خـود مترجـم هـم در 
کـرده و در اینجـا بـه خطـا آمـده اسـت. »کتاب نامـٔه مترجـم« آن را درسـت ضبـط 

« آمده89 و در کتاب نامٔه مترجم »احمد  ب. نام محقق مقاتل الطالبیین در کتاب نامٔه محقق »سید صقر
« اسـت که »السـید« اسـم او و »احمد«  «90، حـال آن کـه نـام کامـل محقـق کتاب »السـید أحمد َصْقر صقـر
گر  ی اسـت. مرحـوم محمـد ابوالفضل ابراهیم هم باید نـام او و پدرش را و ا « نـام ّجـد و نـام پـدرش و »صقـر
می خواسـت، جـّدش را مـی آورد و نـه نـام او و جـّدش. در ضمـن، »السـید« یکـی از نام هـای عربـِی رایـج 
است که با »الـ« می آید و »الـ« جزء اصلی آن است؛ بنا بر این، نباید هنگام فارسی کردن نام های عربی، 
 ، ی به صورت مقلوب چنین اسـت: صقر »الـ« این کلمه را در انداخت. بنا بر این، صورت درسـت نام و

السید أحمد.

ک خواند. نام  ج. به دنبال نام »اعلم َشـْنَتَمری« آمده اسـت: »اشـعار السـنة«91. این را باید غلط وحشـتنا
ـّت الجاهلیین اسـت نه »اشعار السنة«. معلوم نیست  کتاب معروف اعلم شـنتمری، أشـعار الشـعراء الّسِ

چرا مترجم به چنین خطای بزرگی دچار شده است؟!

د. نـام مؤلـف شـرح الشـواهد الکبـری »بـدر عینـی« آمـده92، حـال آنکـه شـهرت او »عینـی« و لقبـش »بـدر 
الدین« است. بنا بر این طبق ترتیب الفبائي باید در حرف »عین« درج شود.

هـ . آمده است: »بطلیوسی ... االنتصاب ]في شرح ادب الکاتب[«93. 

اواًل. کتاب معروف َبَطلیوسی در شرح أدب الکاتب ابن ُقَتیَبه، االقتضاب است94. این اسم در کتابنامٔه 
محمد ابو الفضل ابراهیم نیز به همین شکل آمده است95؛

ثانیـًا. مترجـم می دانـد نویسـندگان قدیـم بسـیار می شـد کـه عنـوان کتاب هایشـان را بـه صـورت دو جزئـِی 
ع می آوردند96 و اینجا باید تأمل می کرد که »االقتضاب« یا همان »االنتصاب« ایشـان، با »الکاتب«  مسـّجَ

88. أمالي، ج 2، »مراجع التحقیق«، ص 628 که گفته: »شذرات الذهب البن العماد...«.
.»... 89. پیشین، ص 630 که گفته: »مقاتل الطالبیین ألبی الفرج األصفهاني، تحقیق السید صقر

90. ترجمة امالی، ج 4، ص 2201، ش 250.
91. ترجمة امالی، ج 4، ص 2173، ش 64.

92. همان، ش 71.
93. پیشین، ش 74.

رده اسـت: ذهبـی، ِسـَیر أعـالم النبـالء، ج 19، ص 532، رقـم 315 و صفـدي، الوافـي  94. از منابـع کهـن کـه نـام آن را بـه همیـن شـکل آو
رِکلي، ج 4، ص 123، مدخل »البطلیوسي«. بالوفیات، ج 17، ص 308. نیز در کشف الظنون حاجی خلیفه، ج 1، ص 48 و األعالم ِز

ید البطلیوسي...«. 95. أمالي، ج 2، »مراجع التحقیق«، ص 625 که گفته: »االقتضاب البن الّسِ
، َروض الِجنـان و َروح الَجنـان، مسـالک األفهـام إلـی تنقیـح شـرایع اإلسـالم،  96. نمونه هایـش: االسـتبصار فیمـا اخُتلـف مـن األخبـار
ـأ مالـک، بحار األنـوار الجامعة لـدرر أخبار األئمـة األطهار،  اللئالـی المصنوعـة فـي األحادیـث الموضوعـة، تنویـر الَحوالـک شـرح موّطَ
تفصیـل وسـائل الشـیعة و تحصیـل مسـائل الشـریعة، روضـات الجنـات فـي أحـوال العلمـاء و السـادات، العـروة الوثقـی فیمـا یعـم بـه 
یخ الخلفاء. البته مترجم فاضل از نام این کتاب ها  یخ النبي و اآلل؛ و تکملة آن: تتّمة المنتهی في تار البلوی، منتهی اآلمال في تار
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ی را بـر آن می داشـت کـه خـود االقتضاب را به دسـت مـی آورد و با خواندن  هم سـجع نیسـت. ایـن تأمـل و
مقدمـٔه محقـق آن یـا مؤلفـش درمی یافـت جـزء دوم عنـوان کتـاب چیسـت؟ یـا بـه تراجـم مراجعـه می کـرد 
و خاصـه درمی یافـت کـه نـام کتـاب معـروف ابـن قتیبـه، هـم بـه صـورت أدب الکاتـب آمـده، هـم أدب 
الُکّتـاب97 و هـم أدب الَکَتبـة98؛ بنـا بـر ایـن، االقتضـاب فـي شـرح أدب الکّتـاب هیـچ مشـکلی نـدارد و 

درست است.

یـخ مربـوط بـه پیـش  یـخ تولـد و درگذشـت امـرؤ القیـس آمـده: »80ـ 130 قبـل از هجـرت«. در توار . در تار و
یخ  یـخ دورتـر آورده می شـود؛ سـپس تار از میـاد یـا هجـرت، برعکـس معمـول عمـل می شـود و نخسـت تار

. بنا بر این باید گفت: »130ـ80 قبل از هجرت«. نزدیک تر

. غلـط مشـهور دربـارٔه یکـی از کتـب اربعـٔه شـیعه یعنـی: کتاب مـن ال یحضره الفقیه تکرار شـده و نام آن  ز
به صورت »من ال یحضره الفقیه« آمده اسـت. عبارت »من ال یحضره الفقیه« یعنی: کسـی که فقیه نزد او 
، کسـی که به فقیه دسترسـی ندارد. آیا می توان نام کتابی را »کسـی که به  حاضر نیسـت؛ به عبارت دیگر
فقیه دسترسی ندارد« نامید؟! از این رو نام درست آن یا »کتاب من ال یحضره الفقیه« باید باشد یا »فقیه 
من ال یحضره الفقیه«. آنگاه معنی درست می شود؛ یعنی: این کتاب کسی است یا فقه نامٔه کسی است 
ی نیز متفطـن به این مطلـب بـوده و در مقدمٔه  کبـر غفـار کـه بـه فقیـه دسترسـی نـدارد. خـود مرحـوم علـی ا
کتـاب مـن ال یحضـره الفقیه"«99. مرحوم شـیخ صـدوق )ره(  خـود بـر کتـاب آورده اسـت: »أمـا بعـد، فهـذا "
نیـز در مقدمـٔه کتـاب، در ذکـر سـبب تألیـف آن کـه بـر اسـاس تقاضای شـخصی به نام محمد بن حسـن 
معروف به نعمه است، می نویسد: »از من خواست برایش کتابی در فقه و حال و حرام و فتاوا و احکام 
کتـاب من ال  بنویسـم کـه جامـع همـٔه آنچـه باشـد کـه در ایـن موضوع نوشـته شـده اسـت. من عنـوان آن را "

ی بر آن باشد...« 100. یحضره الفقیه" می نهم؛ تا مراجعٔه او به آن و تکیٔه و

« است. «101 آمده که صحیح آن »الدقر ح. »عبد الغني الدفر

6ـ7ـ عنوان برخی کتاب ها ناقص آمده است؛ 

گاه است، صرفًا برای استحضار برخی خوانندگان که احتمال می رود تمایل دارند مواردی از این امر را بدانند،  و عنوان مسّجعشان آ
رده شد. آو

 97. َنَووی، شرح مسلم، ج 3، ص 60؛ یاقوت َحَموي، معجم البلدان، ج 5، ص 206؛ ابن خلدون، مقدمٔه، ص 553. محققان کتاب 
.ک: االقتضاب في شرح أدب الکّتاب، ص 19. ابن بطلیوسی هم در این باره سخن گفته اند. ر

 98. ازهری، تهذیب اللغة، ج 1، ص 31.
 99. ج 1، ص 3 مقدمه.

ترجمه بـ" 
ُ
فـت فـي معنـاه، وأ ل والحـرام والشـرایع واألحـکام موفیـًا علـی جمیـع مـا ُصّنِ ـف لـه کتابـًا فـي الفقـه والحـال صّنِ

ُ
 100. »وسـألني أن أ

کتاب من ال یحضره الفقیه" لیکون إلیه مرِجعه وعلیه ُمعَتَمده«. ج 1، ص 2.
 101. ج 4، ص 2200، ش 239.
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الف. در »کتاب نامٔه محقق«: 
«؛ نام کامل: ُدْمیة القصر و ُعصرة أهل العصر؛  »دمیة القصر

»نزهة االلباء« 3 نزهة األلّباء في طبقات األدباء؛
یخ؛ »الکامل« 3 الکامل في التار

»وفیات االعیان« 3 وفَیات األعیان و أنباء أبناء الزمان؛ البته در کتاب نامٔه خود نام کامل را آورده است. 
این مربوط به کتاب نامٔه محقق است.

»شذرات الذهب« 3 شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ 
»العمدة« 3 العمدة في ِصناعة الشعر و نقِده؛ 

باب لسان العرب؛ 
ُ
ُبّ ل

ُ
»خزانة االدب« 3 ِخزانة األدب و ل

»ثمار القلوب« 3 ِثمار القلوب في المضاف و المنسوب؛ 
»کشف الظنون« 3 کشف الظنون عن أسامي الکتب و الفنون؛ 

َفیلیین و نوادرُهم و أخبارُهم؛  »التطفیل« 3 التطفیل و حکایات الّطُ

ب. در »کتاب نامٔه مترجم«: 
نة ؛  »اقبال االعمال« 3 اإلقبال باألعمال الحسنة فیما ُیعمل مّرًة في الّسَ

« 3 األمان من أخطار األسفار و الزمان؛ »االمان من اخطار السفر
« 3 االستذکار لمذهب علماء األمصار فیما تََضّمنه الموّطأ من معاني الرأي واآلثار؛ »االستذکار

 شْهر علی الّتَکرار؛
َ

ها کّل
ُ
»الدروع الواقیة« 3 الدروع الواقیة من األخطار فیما ُیعمل ِمثل

البتـه انصـاف بایـد داد در بخـش »کتاب نامـٔه مترجـم«، مـواردی که عنوان کتاب به صـورت کامل نیامده 
باشد بسیار اندک است و این امر بیشتر در »کتاب نامٔه محقق« به چشم می خورد.

یک مورد هم در بخش »کتاب نامٔه مترجم« محل تأمل است: مترجم برای ابن سعد سه کتاب ذکر کرده 
است به ترتیب ذیل:

ـ »الطبقات الکبری، تحقیق ...«؛ 

ـ »الطبقـات الکبـری، متّمـم الصحابـة، الجـزء المتّمم لطبقات ابن سـعد ]الطبقة الخامسـة في من قبض 
رسول اهّٰلل وهم أحداث األسنان[«؛

ـ »الطبقات الکبری، متّمم الصحابة: الجزء المتّمم لطبقات ابن سعد ]الطبقة الرابعة من الصحابة مّمن 
أسلم عند فتح مکة وما بعد ذلك[«.

سخن البته بر سر عنوان است و نه محقق. 
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اواًل. نخست باید الجزء الرابع می آمد و بعد الجزء الخامس؛

ثانیـًا. عبـارت »الجـزء المتمـم...« بایـد داخـل پرانتـز می آمـد و اساسـًا نسـبت آن بـا »متمـم الصحابـة« 
مشخص می شد؛ 

گـر منظـور آن اسـت کـه محققـان آن را بـه عنـوان  ثالثـًا. چـرا توضیـح ایـن دو متمـم داخـل ][ آمـده اسـت؟ ا
طبقـات اضافـه کرده  انـد، عبـارت »الجـزء المتّمـم لطبقـات ابن سـعد« هم معلوم اسـت که زائـد بر عنوان 

است و باید داخل ][ می آمد.

بـودن مشـخصات  ناقـص  کـه در صـورت  آورده  پاورقـی  آغـاز »کتاب نامـٔه محقـق«، در  6ـ8ـ مترجـم در 
کتاب شناختی، آن را کامل کرده است، اما برخی موارد چنین نیست. مثًا این عبارت آمده: »ابو عبیده، 
معمر بن مثنی )110ـ209ق.(؛ شـرح النقائض«، که طبیعی اسـت خواننده مایل اسـت بداند کدام چاپ 
و بـه تحقیـق چـه کسـی؟ همیـن گونـه، اغلـب دیوان های شـعری که مورد اسـتناد محقق بـوده و مترجم در 
یـح کـرده: »مآخـذی کـه در داخل ][  ی آورده، بـدون نـام مصحـح اسـت؛ و چـون مترجـم تصر کتاب نامـٔه و
قـرار گرفتـه شـامل مـواردی اسـت کـه مصحـح در متـن اثر عربـی به آنها ارجـاع داده، ولی ذکر مشـخصات 
آنها را در کتابنامه از قلم انداخته است«؛ تو گویی وظیفٔه خود دانسته نواقص را تکمیل کند و در نتیجه 

خواننده هم انتظار دارد این موارد کامل گردد.

7ـ اشکاالت در نمایه ها:
کـه نشـان دهـد چـه  کـه بـه نمایه هـا اختصـاص یافتـه اسـت، بایـد فهرسـتی باشـد  7ـ1ـ در مجلـد پنجـم 
مطالبـی نمایـه شـده تـا خواننـده بـه راحتـی بـه سـراغ نمایـٔه مـورد نظـر خود بـرود. در چـاپ کنونی کـه نمایٔه 
آیات، احادیث، نام ها )شـامل: جای ها، فرقه ها، قبیله ها، کسـان(، کتاب ها و نهایتًا اشـعار آمده، چنین 
 صفحات را ورق بزند تا 

ْ
گر خواننده بخواهد مثًا نمایٔه کتاب ها را ببیند، باید از اول فهرستی نیست و ا

به نمایٔه کتاب ها برسد.

7ـ2ـ در نمایـٔه نام هـا، در آمیختـن اسـامی مکان هـا و فرقه هـا و قبیله هـا و کسـان یـا همـان اشـخاص نـه 
ی آفرین و ابهام زاسـت. این  اسـتاندارد اسـت نه کمکی به یافتن نمایٔه مورد نظر می کند، بر عکس دشـوار

کار چند اشکال دارد:

اول. نامـی آمـده کـه معلـوم نیسـت نـام شـخص اسـت یـا قبیلـه یـا فرقـه یـا جـا. مثـًا »خـاف«، »خـال«، 
 ،» «، »هبیـره«، »هجـر »خدینـا«، »طـراف«، »طریـف«، »لهـازم«، »لیـث«، »مخلـص«، »مـرادی«، »مسـتوغر
 بدانیـم »ِخـال« بایـد خوانـد یـا »َخـال« یـا 

ً
»واردات«102. سـوگمندانه هیـچ کـدام هـم ِاعـراب نـدارد تـا مثـا

رقی ص 467(.  102. مؤلف در متن کتاب، در توضیح این کلمه نوشته است: »واردات جائی است در سمت چپ راه مکه«. )ج 1، پاو
که همین توضیح هم مبهم اسـت. »جائی اسـت« یعنی: روستاسـت؟ منطقه اسـت؟ منزلگاه اسـت؟. ابهام دیگر »راه مکه« اسـت. 
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ل«.
ّ

»َخا

کـرده اسـت، در نتیجـه هـم اسـم  7ـ3ـ در نمایـٔه نام هـا، مؤلـف نام هـا را بـر اسـاس حـرف اول آنهـا مرتـب 
، حال آن که مرسـوم آن اسـت که نمایه ها بر اسـاس نام َاشـهر  کوچک را شـاهدیم، هم کنیه و هم نام َاشـَهر
گر بخواهد ببیند نام »عّتابی« شاعر در امالی آمده یا نه، طبیعتًا چون این شخص  باشد. مثًا خواننده ا
به همین لقب مشهور است، باید به حرف عین مراجعه کند، اما در اینجا »عتابی« به صورت »ابو عمرو 
کلثـوم بـن عمـرو بـن ایـوب بـن حبیـش بـن اوس بن مسـعود بن عمـرو بن کلثـوم عتابی تغلبي« نمایه شـده 
، »ابـن عتائقـی« عالـم معـروف امامی، که به همین نام َاشـَهر اسـت، به صـورت »عتائقی،  اسـت! از آن سـو

عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم« آمده است. 

7ـ4ـ در نمایه باید آوردن نام ها از قاعدٔه واحد تبعیت کند. آنچه متعارف است آن است که نخست نام 
َاشـَهرِ شـخص می آید؛ سـپس نام کوچک او و نام پدرش. کنیه ها و لقب ها هیچ گاه ذکر نمی شـوند مگر 
آن کـه آن شـخص بـه کنیـه بیشـتر مشـهور باشـد. از ایـن رو در مدخـل »وارانـی، مرشـد الدیـن ابی الحسـن 
علـی بـن حسـین بـن ابـی الحسـن«، هـم »مرشـد الدیـن« و هـم »ابـی الحسـن« هـر دو زائـد هسـتند. و بایـد 
چنین می شد: »وارانی، علی بن حسین«. در مدخل ها آمده: »نفس زکیه محمد بن عبد اهّٰلل بن حسن«. 
ی بـه »بـن حسـن« نبـود؛ ثانیًا باید میان »نفـس زکیه« و »محمد« با ویرگـول فاصله می افتاد.  اواًل دیگـر نیـاز
 ، از سوئی می بینیم نام »فّراء« یا »فراهیدی« به همین شکل بدون هیچ توضیح دیگر آمده، از سوی دیگر
شـاهد مدخلـی همچـون »فضـل بـن علـی بـن عبید اهّٰلل بن محمـد بن عبید اهّٰلل بن حسـین« یا »محمد بن 
« هسـتیم. یـک جا  ابـی طاهـر بـن ابـی الحسـین وّراق« یـا »حـارث بـن عمـرو بـن قیـس بـن عیـان بـن مضـر
یه«. سـبب  آمـده: »ظبیـه دخـت کیـس نمـری«، جـای دیگـر آمده: »عاتکـة بنت عبد اهّٰلل بـن یزید بن معاو
آن اسـت که در متن ترجمه، یک جا »بنت« به »دخت« ترجمه شـده و جای دیگر ترجمه نشـده؛ همین 
ی، احمد حسینی«. اواًل نام خانوادگی ایشان »حسینی  امر در نمایه منعکس گشته است. آمده: »اشکور
ی« اسـت؛ ثانیـًا چـون از سـادات هسـتند و »سـید« در شناسـنامه پیـش از نـام کوچـک آمـده، در  اشـکور
« به  حقیقـت نـام کوچـک »سـید احمـد« اسـت و نـه »احمـد« بـه تنهائی. در یـک مدخل آمده: »بنـی عامر
تنهائـی، پـس از آن آمـده: »بنـی عامـر بـن تیـم اهّٰلل«، »بنـی عامر بن عبید بـن حارث«، »بنی عامـر بن لؤی«، 
« باال هسـتند؟ مدخلی به نام  « متفاوت از آن »بنی عامر یـه«. آیـا این چهار »بنی عامر »بنـی عامـر بـن معاو
»جریر بن عبد المسیح ضبعی« آمده که ارجاع داده شده به »متلمس«؛ یعنی خواننده باید به نام َاشَهر 
گر چه مبناًء درسـت اسـت، اما وقتی اسـتفاده  ایـن شـخص کـه »متلّمـس« باشـد مراجعـه کنـد، این کار ا
می شـود کـه مثـًا در ایـن مـورد نـام »جریـر بـن عبد المسـیح« هم به همان اندازٔه »متلمس« مشـهور باشـد؛ 
گر بناست نام کوچک اشخاص آورده شود و سپس به نام اشهرشان  که اینجا چنین نیست. به عاوه، ا

منظور کدام راه است؟ مثالً راه مکه به شام؟ راه مکه به یمن؟ و ... 
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ارجاع گردد، نمایٔه نام ها دو برابر می شود؛ و اساسًا کار غلطی است. 

کوچـک شـخص بسـیار مهـم اسـت؛ چـون برخـی لقب هـای منسـوب بـه شـهرها بسـیار  7ـ5ـ آوردن نـام 
یادی ممکن است به آن لقب ملقب باشند؛ بدین ترتیب، مدخل های  پرمصداق هستند. یعنی افراد ز
ی« که آمده  ینی«، »منفوسـه«، »موصلی«، »نمری«، »نهروانی«، »هرو ی«، »عنزی«، »قزو »ثقفي«، »خوانسـار

است عمًا بی فایده است.

7ـ6ـ آمـده: »مخبـل سـعدی/ربیعة بـن مالـک بـن عـوف«. معلـوم نیسـت، ایـن ممیـز به چه معناسـت؟ به 
گر چنین هدفی در نظر  نظر می رسـد مقصود آن اسـت که نام کوچک »مخبل سـعدی«، »ربیعة« اسـت. ا
بوده، باید بعد از »مخبل«، ویرگول بیاید وسپس نام کوچک آن شخص ذکر شود. این امر چند بار دیگر 
هم تکرار شـده اسـت؛ مانند: »مضرب/عقبة بن کعب«، »ممزق عبدی/شـاس بن نهار عبدی«. در این 
گر  ی بـه تکرار »عبدی« نیز نبود. همچنین آمده: »والبی/علی بن ابی طلعه هاشـمی«. ا ، دیگـر نیـاز اخیـر

الزم بوده »هاشمی« هم ذکر گردد، این کلمه باید بعد از »والبی« بیاید. 

7ـ7ـ مدخـل »التونجـی، محمـد« در حـرف »ت« آمـده، حـال آنکـه »الــ« در »التونجـی« جـزء خـود کلمـه 
. بنـا بـر ایـن ایـن مدخـل باید در حـرف الف  اسـت. »التـون« در ترکـی یعنـی طـا و »ألتونجـی« یعنـی: زرگـر

جای بگیرد.

یـم. ایـن »گذشـته« اسـم جائی اسـت؟ اسـم شـخصی  7ـ8ـ در نمایـٔه نام هـا بـه مدخـل »گذشـته« برمی خور
اسـت؟ اسـم قبیلـه ای اسـت؟ اسـم فرقـه ای اسـت؟ در مدخـل »گذشـته« دو شـماره صفحـه آمده اسـت: 
یکـی 1895 و دیگـری 2146. بـا مراجعـه بـه صفحـٔه 1895، در پاورقـی چنیـن می بینیـم: »گذشـته، »ابـن 
.ک: گذشـته، »ابـن قبـه«،  زبعـری«، دائـرة المعـارف بـزرگ اسـالمی، 614/3ـ616«؛ و در صفحـٔه 2146: »ر
دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 446/4«؛ و نهایتًا هم معلوم نشد منظور از »گذشته« چیست؟ و »معلومم 

شد که هیچ معلوم نشد«.

گـر بناسـت نـام کوهـی در نمایـٔه نام هـا آورده شـود، قاعـده آن اسـت که خود کلمٔه »کـوه« را از آغاز آن  7ـ9ـ ا
گر هم بناست به کوه بودن آن نام اشاره کنند، آن را در مقابل آن داخل پرانتز می آورند؛ اما  می اندازند و ا

در این نمایه شاهد »کوه رضوی« و »کوه کبکب« هستیم!

7ـ10ـ در برابـر مدخـل »ناصـر الدیـن، محمد« چهار شـمارٔه صفحه آمده اسـت. کنجکاو شـدم ببینم این 
ی مصحح دیوان اخطل است.  شخص کیست که نامش چهار بار آمده است؟ با مراجعه معلوم شد و
امـا چـرا چهـار بـار آمـده؟ چـون مترجـم در چهـار جـا که نـام اخطل در متـن اَمالی آمدهـ  البته شـاید بیشـتر 
از چهار بار آمده باشـد، این چهار بار را بر اسـاس نمایه می گویم ـ هفت سـطر و نیم زندگی نامٔه اخطل را 
ی هم را ذکر کرده که همین آقای ناصر الدین اسـت و در  تکرار کرده و طبیعتًا دیوان و مصحح دیوان و
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ی هم »ناصر الدین، مهدی محمد«  نتیجه چهار بار نام ایشان تکرار گشته است. بماند که نام درست و
ی، در صفحات بعد خواهد آمد.  است. نمونه های دیگر از زندگی نامه های تکرار

8ـ پاورقی های فراواِن کم فائده و ناروشمند:
ـم بـه کار مـی رود و هـدف از آن توضیـح امـر مبهم، بیـان منبع  پاورقـی بـرای یـک کتـاب بـه عنـوان جـزء متّمِ
ی از این قبیل اسـت. خاصه که  مورد اسـتناد مؤلف یا مترجم، ضبط های مختلف کلمه یا شـعر و امور
باید حتمًا فایده ای در میان باشد که آوردن پاورقی را بایسته کند. مثًا در امالی مواردی هست که سید 
مرتضـی کنیـٔه شـخصی را آورده کـه چندیـن نفـر مکّنـی بـه آن بوده انـد. در اینجـا بجاسـت مترجـم بگوید: 
مثًا سـه نفر دارای این کنیه بوده اند و احتمال دارد مقصود سـید مرتضی فان شـخص باشـد، یا دسـت 

کم بگوید نمی دانیم مقصودش کدام یک از این سه نفر است.

، در بیان زندگی نامٔه افراد، با انبوهی نام کتاب مواجه می شویم که با هدف نشان دادن  در ترجمٔه حاضر
ی نبـوده اسـت.  آن کـه نـام آن شـخص در ایـن کتاب هـا هـم آمـده، گاه نصـف صفحـه را پـر کـرده و نیـاز
یادی را شـاهدیم که مترجم نشـانی آن شـعر یا اشـعار را  همچنین در خصوص اشـعار متن، موارد بسـیار ز
در منابـع دیگـر داده اسـت؛ کـه ایـن هـم نیاز نیسـت؛ زیرا امروزه با وجود نرم افزارهـای مختلف و اینترنت 
و قـدرت جسـتجوی بـاالی موتورهـای جسـتجوگر از قبیـل Google، خواننـده بـه راحتـی می توانـد منابـع 
دیگری را هم که آن شعر یا اشعار در آنها آمده است، بیابد؛ لذا برای بیان زندگی نامٔه شخصیت ها، یک 

ی هم شده باشد که ذکر آن خوب است.  گر تک نگار کثر دو مرجع کافی است. البته ا یا حدا

، چون متن برای فارسی زبانان است، بجا بود مترجم جستجو می کرد و منبعی فارسی هم  از سوی دیگر
گر دارد سـواد عربیش  بـرای افـراد می یافـت تـا خواننـده ای هـم کـه به مثًا ُبغیة الطلب دسترسـی نـدارد یا ا
آن قدر نیست که بتواند از آن استفاده کند، بداند در فان منبع فارسی هم زندگی آن شاعر آمده است. 

در این خصوص، تا آنجا که تفحص کرده ام، منبع فارسی بسیار اندک است.

کـه  ، فقـط وقتـی خـوب اسـت نشـانی های ورود شـعر در منابـع دیگـر داده شـود  امـا در خصـوص اشـعار
ضبطی متفاوت از ضبط امالی داشته باشند و آن ضبط هم در معنی تأثیرگذار باشد.

و امـا ناروشـمندی پاورقی هـا، از ایـن قـرار اسـت کـه ـ بـه عنـوان نمونـه ـ نشـانی یـک شـعر در لغت نامـه یـا 
لغت نامه هائـی داده شـده، امـا مترجـم معلـوم نکـرده اسـت در کدام مدخـل لغت نامه باید به دنبال شـعر 
بـود؟! یـا بـه لغت نامـه ای متقـدم مثـل تهذیـب اللغـةی ازهـری اسـتناد شـده، در کنـارش تـاج العـروس هم 

آمده است. 

مورد دیگر از ناروشمندی، این است که مثًا از میان ده تفسیر کهنی که فان شعر را نقل کرده اند، فقط 
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به دو تفسیر ارجاع داده شده که وجه ترجیح این دو تفسیر بر دیگر تفاسیر نامعلوم است. 

نمونه ها:

« در پاورقی چنین آورده است:  8ـ1ـ مترجم برای »حکم بن ظهیر
ی کوفـی )د. حـدود 180 ق.( اسـت کـه از سـّدی و عاصـم  »ظاهـرًا مقصـود ابومحمـد حکـم بـن ظهیـر فـزاز
یـخ االوسـط، 214/2؛ ابـن حّبـان، المجروحیـن، 250/1 و 251؛  ی، التار .ک: بخـار کنـد. دربـاره او ر روایـت 
ی، الضعفاء والمتروکون،  یخ جرجان، 556؛ ابن جـوز ابـن شـاهین، المختلـف فیهـم، 26 و 27؛ سـهمی، تار
، میزان االعتدال، 571/1؛  یخ االسالم، 88/1ـ90؛ همو 226/1؛ ِمّزی، تهذیب الکمال، 99/7ـ103؛ ذهبی، تار

ابن حجر عسقانی، لسان المیزان، 201/7«103.

نقد و بررسی: 
چـه لزومـی دارد وقتـی بـه المجروحیـن ابن ِحّبان ارجاع می دهیم، هفت منبع دیگر در آن موضوع هم ذکر 

یخ جرجاِن سهمی چرا آمده است؟ مگر این حکم بن ظهیر اهل جرجان بوده است؟!  شود؟! تار

بارٔه شعری از اعشی می گوید:  8ـ2ـ مترجم در
: ابـن ازرق، مسـائل نافـع بـن االزرق، 101؛  یـد در : دیـوان االعشـی الکبیـر، 107. نیـز بنگر یـد در »بیـت را بنگر
طبـری، جامـع البیـان، 323/15؛ ابـن طباطبـا، عیـار الشـعر، 116؛ ازهـری، تهذیـب اللغـة، 105/11؛ ثعلبـی، 
، لسـان العرب، 293/2؛ مرتضی  الکشـف و البیان، 169/5؛ واحدی، التفسـیر البسـیط، 421/14؛ ابن منظور

الزبیدی، تاج العروس، 21/6«.

نقد و بررسی: 
نشـانی دیوان بجاسـت. این که مسـائل نافع بن األزرق نیز آمده خوب اسـت؛ زیرا با توجه به این که این 
ی سـؤاالت پرسـیده شـده از ابـن عبـاس دربـارٔه معانـی برخـی واژه هـای غریـب قـرآن و سـابقٔه  کتـاب حـاو
ی اسـت که او با اسـتناد به شـعر کهن عربی گفته اسـت، وجود شـعر مورد  اسـتعمال آنها و پاسـخ های و
نظر در این کتاب نشـان می دهد این شـعر از اشـعار مورد استشـهاد ابن عباس بوده اسـت. بماند که در 
اصـل ایـن پرسـش و پاسـخ تشـکیکاتی شـده اسـت و برخـی آن را سـاختگی می داننـد، امـا بـه هـر حـال، 
ی نیکوسـت. ارجـاع بـه تفسـیر طبـری هـم مشـکلی نـدارد؛ چون از  نشـانی شـعر را در ایـن کتـاب دادن کار
تفاسـیر مرجـع اسـت، امـا دیگـر چـرا تفسـیر ثعلبـی و واحدی آمده اند؟! چرا به تبیان شـیخ طوسـی ارجاع 
داده نشـده کـه دسـت کـم یـک منبـع شـیعی هـم در میـان منابـع آمده باشـد؟! تفسـیر قرطبی کـه از این دو 
تفسـیر مهم تر اسـت چرا مغفول مانده اسـت؟! ِعیار الشـعر ابن طباطبا چه خصوصیتی داشـته که بدان 

103. آنچـه نقـل شـد، عینـًا مطابـق بـا متـن چاپـی اسـت. چنان کـه پیشـتر نقـل شـد، مترجـم نـام کتاب هـا را نـه به صـورت ایتالیـک که به 
رده است. صورت برجسته )Bold( آو
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ارجاع شده است؟ چرا به العمدةی ابن رشیق استناد نشده است؟!

، ارجاع به تهذیب اللغة در کنار لسان العرب است! که سه اشکال دارد: اما شگفت انگیز

1ـ می دانیـم کـه لسـان العـرِب ابـن منظـور در حقیقـت گردآمـدٔه پنـج کتـاب لغـت اسـت که عبارت اسـت 
: تهذیـب اللغـة ازهـری، المحکـم ابـن ِسـیِده، صحـاح جوهری، حاشـیة ابن بّری بر صحـاح و النهایةی  از
گر کسـی به لسـان العـرب ارجاع دهد، در حقیقت به تهذیـب اللغة هم ارجاع داده  . بنـا بـر این، ا ابـن اثیـر

ی عبث است.  است؛ بنا بر این ذکر تهذیب اللغة کار

2ـ چون شعر مورد بحث شعری جاهلی است، برای ارجاع آن به کتب لغت، باید لغت نامه های متقدم 
را در نظر گرفت؛ بنا بر این، گفتن این که این شعر در لغت نامه ای سدٔه هشتمی )لسان العرب( یا سدٔه 

سیزدهمی )تاج العروس( هم آمده است، سودی ندارد.

3ـ در منابـع ارجاعـی، هم عصـر بـودن آنهـا بایـد رعایت شـود، مگر آن که بخواهند سـیر تطور لغتی را بیان 
کننـد. بنـا بـر ایـن ارجاع به لغت نامه ای مربوط به سـدٔه چهارم )تهذیب اللغـة( و در کنارش لغت نامه ای 

مربوط به سدة سیزدهم )تاج العروس( وجهی ندارد.

گـر خواسـتیم ایـن شـعر را در لسـان العـرب بیابیم، بـه کدام مدخل رجـوع کنیم؟!  حـاال از اینهـا گذشـت، ا
بـا توجـه بـه ایـن کـه از لسـان العـرب حداقـل دو چـاپ متفـاوت هسـت )یکـی چاپ بر اسـاس حـرف اول 
، در ارجـاع به  (، ایـن مجلـد دوم مربـوط بـه کـدام چـاپ اسـت؟! از ایـن رو مدخل هـا و دیگـری حـرف آخـر

گر هم بخواهند حتمًا شمارٔه صفحه را بگویند ـ ذکر مدخل الزم است. لغت نامه ـ ا

8ـ3ـ1ـ مترجم در توضیح مختصری دربارٔه اعشی گفته است:

کبر )د. پس  »ابوبصیر میمون بن قیس بن شـراحیل بن جندل قیسـی، مشـهور به اعشـی میمون یا اعشـی ا
از 5 ق.( از شـاعران مسـیحی صـدر اسـام بـوده کـه برخـی از اسـام آوردنـش سـخن گفته انـد. در یمامـه 
والدت یافته و در همان سـرزمین نیز پس از سـال 5 ق. درگذشـته اسـت. شـعر او در دیوان االعشـی الکبیر 

میمون بن قیس به شرح م. محمد حسین در مکتبة اآلداب در قاهره، 1950 م. منتشر شده است«.

نقد و بررسی:
فعًا تا همین جای پاورقی را نگاهی بکنیم.

1ـ در معرفی او آمده: »میمون بن قیس بن شراحیل بن جندل قیسی«. معلوم نیست که این توالی اسماء 
ی نوشته شده است؛  ی از کدام منبع است؟ باید ذکر می شد که از چه منبعی این نسب برای و کان و نیا
زیرا در چند منبعی که مراجعه شد، قیس بن جندل بن شراحیل بود نه قیس بن شراحیل بن جندل. از 
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، مثًا عمر رضا کّحاله نوشته: »میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل«104. زِِرکلی  جمله: در منابع متأخر
هـم نوشـته: »میمـون بـن قیـس بـن جنـدل«105. و در منابـع متقـدم، یعقوبی نوشـته: »واألعشـی، وهو أعشـی 
وائـل، وهـو میمـون بـن قیـس بـن جنـدل بـن شـراحیل«106؛ چنان کـه ابـن هشـام هـم نوشـته: »واسـم األعشـی 

میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن سعد بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة«107.

« نیسـت؟! سـه سـطر  «. آیـا مشـهور بـه »اعشـی کبیـر کبـر 2ـ نوشـته: »مشـهور بـه اعشـی میمـون یـا اعشـی ا
!»... ، وقتی از دیوان او سخن می رود، نوشته: »دیوان االعشی الکبیر پایین تر

3ـ چه کسانی از اسام آوردنش سخن گفته اند؟

کنـون کـه بناسـت مختصـری از زندگی نامـٔه شـخص آورده شـود، بایـد مهم تریـن مطالـب دربـارٔه او ذکـر  4ـ ا
گردد. مثًا این که ملقّبَ به »َصّناجة العرب«108 بوده و کلمات فارسی در شعر او فراوان یافت می شود. 

ی از آِن همیـن »م. محمـد حسـین« اسـت، حـال آن کـه  5ـ ایـن گونـه کـه آمـده، گویـا تنهـا چـاپ دیـوان و
دسـت کـم دو چـاپ دیگـر هـم دارد: یکـی بـا عنـوان الصبـح المنیـر فـي شـعر أبـي بصیر کـه همراه با شـرح 
ی نیسـت؛ و دیگری در دو جلد با عنوان دیوان األعشـی الکبیر  ثعلب اسـت و البته شـامل همٔه اشـعار و
ی باسـم عبود  میمـون بـن قیـس بـن جنـدل کـه به تصحیـح محمـود ابراهیم محمـود الرضوانی و ویراسـتار
الیاسـری در سـال 2010.م منتشـر شـده اسـت. این دیوان را وزارة الثقافة و الفنون و التراثـ  إدارة البحوث 
والدراسـات الثقافیـةی109 قطـر چـاپ کـرده اسـت. بـه عـاوه دیـوان اعشـی را نخسـتین بـار رودلـف گایـر 
گر بناسـت از چاپ دیوان شـاعری سخن  مستشـرق آلمانی به سـال 1928 م به چاپ رسـاند. بنا بر این، ا
رود، باید به گونه ای سخن گفت که خواننده گمان نکند تنها یک نفر به چاپ دیوان اقدام کرده است.

6ـ نوشته است: »شعر او در دیوان االعشی الکبیر میمون بن قیس به شرح و تحقیق م. محمدحسین در 

104. معجم المؤلفین، ج 13، ص 65، مدخل »میمون األعشی«.
105. األعالم، ج 7، ص 341، مدخل »األعشی«.

یخ یعقوبي، ج 1، ص 262. 106. تار
107. سیرة النبي، ج 1، ص 7

زان صیغة مبالغه اسـت. »ة« آن نیز برای مبالغه اسـت و نه نشـانٔه تأنیث. این واژه برسـاخته از  زن فّعالة اسـت که از او 108. صّناجة بر و
زن »فّعالة« باشد، محتَمل است به یکی  واژٔه فارسی »سنج« است که به عربی رفته و سین آن به صاد بدل شده است. اسمی که بر و
از سـه معنای ذیل باشـد: 1ـ صیغٔه مبالغه، 2ـ بیان حرفه و شـغل، 3ـ بیان دارا بودن صفت. بدین ترتیب، »صّناجة« نیز از نظر صرفی 

می تواند به یکی از سه معنای ذیل باشد: 
الف. کسی که بسیار با »سنج« سر و کار دارد؛ مثالً سنج می زند؛ )صیغٔه مبالغه(

« می شود؛  ب. کسی که حرفه اش ساختن سنج است. در این صورت مانند »عطار
ج. کسـی که صاحب و دارای سـنج اسـت. یعنی که »صّناجة« به معنای »ذو صنج« باشـد. ابن قتیبه این وجه سـوم را گفته اسـت: »و 
گر آن را به   من ذکر الّصنج في شعره«. الشعر و الشعراء، الجزء األول، ص 258، شمارٔه 434. البته ا

ُ
ُیسّمی "صّناجَة العرب"؛ ألّنه أول

ییم: او  معنی »ذو صنج« بدانیم و بخواهیم با سـخن ابن قتیبه نیز همنوا باشـد، باید به گونه ای در معنای آن تصرف کنیم. مثالً بگو
دارای مرتبٔه نخست در کاربست کلمٔه صنج در شعر عربی است. 

زارت فرهنگ و هنر و میراث: ادارٔه پژوهش ها و تحقیقات فرهنگی. 109. ترجمٔه عنوان: و
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مکتبة اآلداب در قاهره، 1950 م. منتشر شده است«. 

مرسـوم نیسـت بگویند مثًا شـعر اعشـی در دیوان اعشـی چاپ شـده، بلکه می گویند: دیوان او با عنوان ... 
چـاپ شـده اسـت. اگـر هـم عنـوان خاصـی نـدارد، می گوینـد: دیـوان شـعر او را انتشـارات فان چاپ کـرده و 
در فان شـهر منتشـر شـده اسـت. همچنین می دانیم که کتاب نه در انتشـارات، بلکه در چاپخانه منتشـر 

می شود. پس متن فوق باید چنین تصحیح گردد:

ی را مکتبة اآلداب در قاهره به سال 1950.م، با عنوان دیوان األعشی الکبیر میمون بن قیس، به  »دیوان و
ی با عنوان  تصحیح و شـرح م. محمد حسـین منتشـر کرده اسـت«. یا چنان که متداَول اسـت: » دیوان و
دیـوان األعشـی الکبیـر میمـون بـن قیـس، بـه تصحیـح و شـرح م. محمد حسـین توسـط مکتبـة اآلداب در 

قاهره به سال 1950.م منتشر شده است«. 

7ـ میان »محمد« و »حسـین« فاصله ای گذاشـته نشـده و به صورت »محمدحسـین« نوشـته شده است. 
کـه نـام مصحـح »محمـد حسـین« بـوده؛ یعنـی: نامـی مرکـب ماننـد  گونـه نوشـتن موِهـم ایـن اسـت  ایـن 
...(، حـال آنکه باید  نام هائـی کـه بیـن مـا ایرانیـان فراوان اسـت )محمدرضـا، محمدعلی، محمدحسـن و
ی اسـت. در ضمن در میان عرب ها  میان »محمد« و »حسـین« فاصله باشـد؛ چون »حسـین« نام پدر و

نام های مرکِب این گونه شایع نیست.

8ـ3ـ2ـ دنبالٔه پاورقی اعشی:
.ک: ابن قتیبه، الشعر و الشعراء، 250/1ـ258؛ جمحی، طبقات فحول الشعراء، 52/1؛ آمدی،  »درباره او ر
یخ دمشق، 327/61ـ336؛  ، تار کر المؤتلف و المختلف، 13؛ مرزبانی، معجم الشعراء، 401 و 402؛ ابن عسا
فیـن، 65/13؛ سـرکیس، معجـم المطبوعات العربیة، 

ّ
زرکلـی، االعـالم، 341/7 و 342؛ کّحالـه، معجـم المؤل

، شـعراء النصرانیة، القسـم الثالث، مدخل »اعشـی قیس«؛ معجم الشـعراء العرب، 544؛  458/2؛ شـیخو
یخ نگارش های عربی، 219/2ـ222«. سزگین، تار

نقد و بررسی:
الف. وقتی به کتابی همچون الشـعر و الشـعراء اسـتناد می شـود، اسـتناد به سـه کتاب دیگر که در همین 

موضوع است؛ یعنی: طبقات فحول الشعراء و المؤتلف و المختلف و معجم الشعراء بی وجه است. 

ب. چون اعشی در درجٔه اول شاعر و ادیب است و قبًا هم به کتاب های مربوط به شعرا استناد شده، 
یخ بغداد استناد نشد؟ یخ دمشق زائد است. به عاوه چرا به مثًا تار یخی عام همچون تار استناد به تار

گر بناسـت عاوه بر کتاب های مربوط به شـعرا، به کتاب های دیگر اسـتناد شـود، چرا به کتاب های  ج. ا
تراجم معروف که اتفاقًا اغلب هم به آن رجوع می کنند ـ مانند: وفیات األعیان ـ ارجاع داده نشد؟
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د. زِِرکلـی و کّحالـه و سـرکیس هـم از همـان منابـع متقدم مطالبشـان را گرفته اند. بنا بر این اسـتناد به آنها 
ی عبث است. کار

ی اختصاصًا دربارٔه شـعرای مسـیحی اسـت  هـ . اسـتناد به کتاب لویس شـیخو بجاسـت؛ چون کتاب و
و اعشی نیز مسیحی بوده است.

. پدیدآورده یا پدیدآورندگان معجم الشعراء العرب چه کسی یا چه کسانی هستند؟ چرا نامشان نیامده  و
است؟

ی نیز  . اسـتناد به کتاب سـزگین صرفًا به سـبب آن که منبعی فارسـی اسـت پذیرفتنی اسـت، و گر نه و ز
اطاعاتش را از همان منابع متقدم گرفته است.

8ـ4ـ سید مرتضی از شخصی به نام »اموی« نقل قول می کند، مترجم در پاورقی می گوید: 

»مقصود ابومحمد عبد اهّٰلل بن سعید بن ابان بن سعید بن عاص اموی است که ابوعبیده از او لغت نقل 
می کند. کتاب النوادر را از آثار او برشمرده اند و زبیدی از او در طبقه سوم لغویان کوفی یاد کرده است«.

تـا اینجـا درسـت اسـت و اطاعـات خوبـی داده، در دنبالـه کـه منابـع را ذکـر می کنـد، بـاز بـه ناروشـمندی 
گرفتار آمده است:

.ک: بخاری، التاریخ الکبیر، 104/5؛ تّنوخی، تاریخ العلماء النحوّیين، 211؛ خطیب بغدادی، تاریخ  »درباره او ر
بغـداد، 143/11؛ یاقـوت حمـوی، معجـم االدبـاء، 1526/4؛ قفطـی، انبـاه الـرواة، 120/2؛ فیروزآبـادی، البلغـة، 170؛ 

سیوطی، بغیة الوعاة، 43/2«.

یخ  یخ بغداد زائد است؛ چون هر دو تار ی ارجاع داده می شود، ذکر تار یخ الکبیر بخار اواًل. وقتی به التار
عاّم هستند و یکی از آنها خواننده را از دیگری بی نیاز می کند.

یخی بـا موضوع عاّم.  ثانیـًا. دربـارٔه اشـخاص، در درجـٔه اول بـه کتـب تراجـم اسـتناد می شـود و نه کتب تار
کان ارجاع داده شود.  ِ

ّ
مثًا در این مورد انتظار بود به وفیات األعیان ابن َخل

یخ العلماء النحویین تّنوخی ارجاع داده می شود که مربوط  ثالثًا. وقتی به متنی سدٔه پنجمی؛ یعنی: تار
بـه تراجـم نحویـان اسـت، ارجـاع بـه متـون دیگـر بـا ایـن موضـوع بیهـوده اسـت، مگر آن کـه در آنهـا مطلبی 

اضافی باشد؛ و البته این مسئله را هم مترجم باید ذکر کند. 

توضیـح  انتظـار  اشـخاص،  توضیـح  در  یـٔه مترجـم  رو اسـاس  بـر  کـه خواننـده  مـوارد هسـت  برخـی  8ـ5ـ 
می بـرد، امـا توضیحـی در کار نیسـت. البتـه ممکـن اسـت از شـخصی در امالـی یـاد شـده باشـد کـه نتوان 
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زندگی نامه ای برای او یافت، اشکالی ندارد، ولی مترجم باید همین نکته را در پاورقی گوشزد کند. نمونٔه 
چنین موردی: »فضالة بن وکیع بکری«110 است که مترجم بی هیچ توضیحی از آن رد شده است.

9ـ زندگی نامه های تکراری
معلوم نیست چرا مترجم، زندگی نامه های برخی شخصیت ها را مرتب تکرار کرده است. اینک فهرستی 
ی ارائه می شـود. طبیعی اسـت که باید در چاپ بعد، به جز یک مورد از هر  از این زندگی نامه های تکرار

زندگی نامه، بقیٔه موارد حذف گردد.

: 89/1 و 423، 1168/3. هر بار هم 13 سطر را اشغال  بید« سه بار در
َ
ـ زندگی نامٔه شاعر معروف جاهلی »ل

: 185/1، 993/2 و 1379/3؛  : 259/1 و 259، 1751/4؛ خنساء: سه بار در کرده است! قطرب: سه بار در
: 146/1 و  : 62/1 و 164، 599/2، 1122/3، 1924/4؛ ُحَطیَئـة پنـج بـار در زندگی نامـٔه فـرزدق شـش بـار در
: 186/1 و 413 و 509، 718/2، 1226/3، 1733/4؛  بـار در ِامـُرؤ القیـس شـش  413 و 537، 658/2؛ 
ً دو بـار در امالـی آمـده )بـر اسـاس نمایـٔه نام هـا(، در هـر دو بـار زندگی نامـه اش نیـز 

ّ
مهلهـل کـه نامـش کا

: 995/2 و 1531/3. مترجـم محتـرم در  ذکـر شـده اسـت: 294/1 و 1869/4؛ ـ ِخـداش بـن زهیـر دو بـار
ی هسـتند، یـک یـک بررسـی کـرده،  چـاپ بعـدی بسـیار بجاسـت کـه تمـام نمایه هـای نام هـا را کـه تکـرار

ی را حذف کند. زندگی نامه های تکرار

ی نیز دو بار آمده  به مناسبت تکرار زندگی نامه، نمایٔه »عمرو بن کلثوم« را هم بررسی کردم. زندگی نامٔه و
و البته زندگی نامٔه نخست با زندگی نامٔه دوم متفاوت است! در مرتبٔه نخست چنین آمده است:

»ابوعمـرو کلثـوم بـن عمـرو بـن ایـوب بـن حبیـش بـن اوس بـن مسـعود بن عمـرو بن کلثـوم عتابـی تغلبی111 
.ک:  ی اوسـت. دربـاره او ر گرد و راو )ـ  220 ق.( از شـاعران خانـدان عباسـی اسـت و منصـور عـزی نیـز شـا
، طبقات الشعراء، 261ـ263؛  جاحظ، البیان و التبیين، 64/1؛ ابن قتیبه، الشعر و الشعراء، 581/2؛ ابن معتز
مرزبانـی، الموشـح، 365ـ367؛ هـم، معجـم الشـعراء، 351 و 352؛ حصـری، زهـر اآلداب، 674/3ـ680؛ 
یخ بغـداد،515/14؛ یاقـوت حموی، معجم  ابـن حـزم، جمهـرة انسـاب العـرب، 304؛ خطیـب بغدادی، تار

االدباء، 2243/5؛ ابن خلکان، وفیات االعیان، 122/4ـ124؛ زرکلی؛ االعالم، 231/5«. ج 163/1.

و در مرتبٔه دوم این گونه:

»عمـرو بـن کلثـوم بـن مالـک بـن عتـاب بـن سـعد بـن زهیـر بن جشـم بن بکـر بن حبیـب بن عمـرو بن غنم 

110. ترجمة امالی، ج 4، ص 1702.
111. معلوم نیست مترجم این سلسله نسب را از چه منبعی گرفته است، اما چون جزء منابع وی َجمَهرة أنساب العرب ابن حزم است، 
وس بن مسـعود بن عبـد اهلل بن 

َ
سلسـله نسـب وی در ایـن کتـاب چنیـن اسـت: »کلثـوم بـن عمـرو بـن أیـوب بـن عبیـد بـن ُحَبیش بـن أ

.»... .ک: جمهرة، ص 304، »و هؤالء بنی ُجَشم بن بکر عمرو بن کلثوم بن مالک«. می بینیم که »عبید« و »عبد اهلل« افتاده است. ر
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بـن تغلـب )د. حـدود 40 قبـل از هجـرت( از شـاعران مشـهور عرب در روزگار جاهلیـت و صاحب یکی از 
.ک: جمحی، طبقات فحول الشعراء،151/1؛ ابن  معلقات سبع است. در بار ]چنین است در متن![ او ر
ید، االشتقاق، 338؛ آمدی، المؤتلف و المختلف، 202؛ ابن  قتیبة، الشعر و الشعراء، 228/1ـ230؛ ابن در
، شـعراء النصرانیـة، 197/2ـ204؛  جّنـی، المبهـج، 131؛ ابـن سـعید مغربي، نشـوة الطرب، 646ـ649؛ شـیخو

زرکلی، االعالم، 84/5؛ کّحاله، معجم المؤلفین، 11/8. )ج 3، ص 1187(.

سـبب ایـن تفـاوت بسـیار سـاده اسـت. مترجـم دو نفـر را با هم اشـتباه گرفته اسـت: یکی عمـرو بن کلثوم 
. سـبب ایـن خطـا شـاید آن بـوده کـه  قـه و دیگـری کلثـوم بـن عمـرو

ّ
شـاعر جاهلـِی معـروف و صاحـب معل

« اسـت که هم نام شـاعر اولی اسـت؛ از  نسـب دومی به اولی می رسـد و اتفاقًا نام پدر این دومی هم »عمرو
، برای »عمرو بن کلثوم تغلبی« دو زندگی نامٔه متفاوت آمده است.  این رو

10ـ ناهمسانی ترجمٔه اشعار تکراری:
ی، مشـخص شـد کـه مترجم برخـی از آنها را به یکسـان ترجمه  بـا مراجعـٔه تصادفـی بـه برخـی ابیات تکرار

نکرده است. ذیًا چند مورد به عنوان نمونه و نه به معنای استقصاء تاّم، ذکر می گردد:

ْن أحـٌد علینا/فنجَهَل فوَق جهـِل الجاهلینا«، 
َ
ال ال َیجَهل 10ـ1ـ ایـن بیـت معـروف عمـرو بـن کلثـوم تغِلبـی »أ

در سـه جای امالی آمده اسـت: مجلس پنجم، مجلس بیسـت و سـوم و مجلس شـصت و دوم. مترجم 
هر کدام را به گونه ای ترجمه کرده است. بدین سان:

ـ زنهار که کسی با ما جهالتی نکند، که ما با او فراتر از جهالت جاهان کنیم112؛

ـ زنهار مباد کسی با ما نادانی کند که ما با او فراتر از نادای ]چنین است در متن[ نادانان کنیم113.

ـ زنهار که کسی با ما جهالتی نکند که ما با او جهالتی فراتر از جهالت جاهان کنیم114؛

در ضمن، در نمایٔه اشـعار نیز این بیت دو بار آمده115، حال آن که باید یک بار می آمد و سـه شـماره هم 
برای آن به عنوان شمارٔه صفحاتی که بیت در آنها ذکر شده است درج می شد.

ِذنوا«.116
َ
10ـ2ـ »ُصّمٌ إذا َسِمعوا خیرًا ُذِکرُت به/و إذا ُذکرُت بسوء عندهم أ

، دو عـدد مقابـل ایـن شـعر آمـده اسـت: 110 و 1130. خواسـتم ببینـم ایـن شـعر در ایـن دو  در نمایـٔه اشـعار

112. متن عربی: ج 1، ص 57؛ ترجمه: ج 1، ص 162.
113. متن عربی: ج 1، ص 327؛ ترجمه: ج 2، ص 715.
114. متن عربی: ج 2، ص 147؛ ترجمه: ج 4، ص 1640.

115. ج 5، ص 2474.
116. متن عربی: ج 1، ص 32؛ ترجمه: ج 1، ص 110.
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، دیدم  صفحه چطور ترجمه شده است. به صفحٔه 1130 که مراجعه کردم، شعر را نیافتم. با تأمل بیشتر
در حقیقـت صفحـٔه 113 آمـده اسـت؛ یعنـی کـه یـک صفـر اضافه جلو 113 خورده اسـت. نکتـٔه بعد آنکه 
گـر چنان که مترجم  إن« اسـت کـه همیـن هـم درسـت اسـت؛ زیرا ا در هـر دو چـاپ امالـی، مصـراع دوم »و

ثبت کرده، »و إذا« باشد، وزن شعر مختل می گردد. البته در اینجا همان ضبط مترجم را حفظ کردم.

.» ي جارتي الِخْدُر 10ـ3ـ »أعمی إذا ما جارتي خرجْت/حتی ُیوار

ـ چون زن همسایه از خانه برون آید خود را نابینا بدارم تا پوشش بر خود گیرد117؛

ـ چون زن همسایه از خیمه بیرون آید کور شوم تا دیگربار پرده های خیمه او را فروپوشاند118.

10ـ4ـ »َحَنْتني حانیاُت الّدهر حتی/کأّني خاتٌل أدنو ِلَصیِد«.

ـ آن سختی های روزگار که کمر خم می کند کمر مرا خم کرده است، گویی شکارچی ای هستم که آهسته 
به شکار نزدیک می شود119؛

ـ آنچه در روزگاران کمر قامت ]چنین است در متن![ انسان خم کند قامت مرا خم کرده است تا جایی 
که گویی شکارچی ای هستم که در پی شکار با قامتی خمیده آهسته آهسته پیش می رود120.

در ترجمٔه دوم هم اشکاالتی هست که معلوم است.

ْبُع َینُبُت بین الّصخر ضاحیًة/و الّنخل َینُبت بین الماء والَعَجل«. 10ـ5ـ »و الّنَ

ـ چشمه در کناره ای میان صخره ها برمی جوشد و درخت خرما میان آب و گل برمی آید121. 

مترجـم در صفحـٔه بعـد سـخن سـید مرتضـی را مـی آورد کـه: »ایـن بیـت را ثعلـب نیـز از ابن اعرابـی روایت 
ْبُع َینُبُت بین الّصخر ضاحیًة/و  کرده و در برخی از واژه ها به تفاوت نقل کرده و چنین آورده است: و الّنَ

الّنخل َینُبت بین الماء والَعَجل«122.

چنان کـه می بینیـم، میـان ایـن بیـت و بیـت قبـل هیـچ تفاوتـی در واژگان نیسـت. بـه نظـر می رسـد مترجم 
همـان بیـت را از صفحـٔه پیشـین در صفحـٔه بعـد Copy – Paste کـرده، ولـی یـادش رفتـه واژگان را تغییـر 

دهد. 

117. متن عربی: ج 1، ص 44؛ ترجمه: ج 1، ص 134.
118. متن عربی: ج 1، ص 474؛ ترجمه: ج 2، ص 1010.

119. متن عربی: ج 1، ص 46؛ ترجمه: ج 1، ص 139.
120. متن عربی: ج 1، ص 256؛ ترجمه: ج 2، ص 572.
121. متن عربی: ج 1، ص 469؛ ترجمه: ج 2، ص 1001.

122. ترجمة امالی، ج 2، ص 1002.
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کـه ایـن بیـت چنیـن ترجمـه شـده:  کـه مربـوط بـه موضـوع مـورد بحـث اسـت ایـن اسـت  اشـکال بعـدی 
ید«123.  »جوشش چشمه از میان سنگ سخت است، ولی درخت خرما میان آب و گل می رو

، از یک بیت دو ترجمه انجام شده است!  یعنی به فاصلٔه یک صفحه هم کمتر

ْبُع في الّصخرة الّصّماِء َمنَبُته/  اما شـعر با تغییر واژگانی که سـید مرتضی نقل کرده، چنین اسـت: »و الّنَ
و الّنخل َینُبت بین الماء والَعَجل«124.

10ـ6ـ »فالیوَم فاشَرْب غیَر ُمستحِقٍب/إثمًا من اهّٰلل وال واغِل«.

ـ امروز بی آنکه در برابر خداوند گناهی کرده باشم و بی آنکه میهمانی ناخوانده باشم می نوشم125؛

ـ امـروز امـا شـراب می خـورم، بـی آنکـه در برابـر جانـب خداوند ]بر سوگندشـکنی خویـش[ مرتکب گناهی 
شده باشم یا گناهکار باشم126.

صـرف نظـر از دوگانگـی ترجمـه، خطائـی کـه مترجـم در برگـردان هـر دو بیـت مرتکـب شـده، آن اسـت کـه 
»فاشـرب« را کـه فعـل امـر مخاطـب اسـت، به صورت صیغـٔه مَتکلم وحده از فعل مضارع خوانده اسـت. 
گر به صیغٔه متکلم وحده باشـد، وزن شـعر مختل می شـود. بنا بر این، »شـراب  حال آن که معلوم اسـت ا

می خورم« یا »می نوشم« باید بشود: بنوش!

10ـ7ـ »أخذنا بآفاق السماء علیکُم/لنا قمراها والّنجوم الّطوالُع«.

ـ ما در برابر شـما کرانه های آسـمان را در اختیار گرفتیم و ماه و خورشـید و سـتارگان درخشـان آسـمان از 
آن ماست127؛

ـ در برابر شما کرانه های آسمان را گرفتیم و ماه و خورشید و ستارگان درخشنده آسمان از آن ماست128.

11ـ بی دقتی و جا افتادن متن:
در این ترجمه برخی موارد جاافتادگی هم هست. ذیًا نمونه هائی از این جاافتادگی که از یک عبارت تا 

یک بیت شعر را شامل می شود، ذکر می گردد:

123. همان.
ید. نکته: گاهی  124. متن عربی: ج 1، ص 470. ترجمه: جوشش چشمه در صخره ای خاراست، اما درخت خرما میان آب و ِگل می رو

، به حرف استدراک یعنی: »اما«، »ولی« و »لکن« ترجمه شود. یژه هنگام مقایسه میان دو چیز « می تواند بر اساس قرائن و به و »و
125. متن عربی: ج 1، ص 148؛ ترجمه: ج 2، ص 780.

126. متن عربی: ج 1، ص 453؛ ترجمه: ج 2، ص 968.
127. متن عربی: ج 2، ص 148؛ ترجمه: ج 4، ص 1642.

128. متن عربی: ج 2، ص 288؛ ترجمه: ج 2، ص 1937.
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دِرَک المجلوُد«129؛
ُ
ـ »و أنشد أبو العّباس لثعلب: قد و الذي َسَمک السماَء بقدرٍة/ُبِلغ العزاُء وأ

ذي اّتسعوا«130؛
ّ
ی: ِضیٌق کضیق و ُوسع کال ـ »و یرو

ْل"؛ أي: اسَتْثِن«131؛
َّ
ـ »معنی "ُتکَتُب صادقًا" ، أي: تکون عند اهّٰلل صادقًا. وقوله: "فتحل

ـ همان جا، دو سطر بعد: »معنی الباهشین: الماّدیَن أیدَیهم إلی الشيء الُمْهتّشیَن له«132؛

»و أنت رجٌل ُتدیم الّشراَب، فمتی قّربُتک وظهرْت منک رائحُة الّشراب، لم آُمْن أن ُیَظّنَ بي«133؛

یة«134. إنما یعني ریق جار ـ »الغیم والغین: العطش. و

، آمدن دو بیت شعر در ترجمه است، در حالی که در خود امالی در هیچ یک از دو چاپ  یک مورد نادر
آن نیسـت! ایـن دو بیـت در جلـد دوم، صفحـٔه 1008 آمـده اسـت. آیـا مترجـم بـه نسـخٔه خطـی یـا چـاپ 

سنگی مراجعه کرده یا شعر را از دیوان شاعر ترجمه کرده است؟ برای نویسنده معلوم نیست.

نتایج وپيشنهادها: 
، صحافـی و تجلیـد  کنـار نقـاط قـوت آن همچـون: حروفچینـی و صفحه آرائـی چشـم نواز اثـر حاضـر در 
، نقـاط ضعفـی هم  ، ترجمـٔه اشـعار دشـوار ممتـاز اسـت، اغـاط ِاعرابـی و حروفـی انـدک، روانـی نسـبی نثـر

دارد که به ترتیب ذیل می توان فهرست کرد و مقالٔه حاضر به تفصیل، به بیان تک تک آنها پرداخت:

1ـ بی شناسنامه بودن ترجمه و نداشتن شیوه نامه؛
ی؛ 2ـ نقصان در اعراب و حرکت گذار

3ـ اغاط تایپی اعم از خطا در اعراب و کلمات؛
4ـ توضیح ندادن موارد مبهم؛

5ـ عدم دقت در ترجمه، معادل یابی نادرست و معادل یابی و وفادار نبودن به متن؛
6ـ اشکاالت در کتاب نامه؛

7ـ اشکاالت در نمایه ها/فهارس؛
8ـ پاورقی های فراواِن کم فائده و ناروشمند؛

ی؛ 9ـ زندگی نامه های تکرار

129. ج 1، ص 106. در ترجمٔه فارسی اگر می آمد، جای آن در ج 1، ص 257 بود.
130. ج 1، ص 117. در ترجمٔه فارسی اگر می آمد، جای آن در ج 1، ص 281 بود.

131. ج 1، ص 383. در ترجمٔه فارسی اگر می آمد، جای آن در ج 2، ص 828 بود.
132. ج 1، ص 383. در ترجمٔه فارسی اگر می آمد، جای آن همان ج 2، ص 828 بود.

133. ج 1، ص 384. در ترجمٔه فارسی اگر می آمد، جای آن در ج 2، ص 830 بود.
134. ج 2، ص 177. در ترجمٔه فارسی اگر می آمد، جای آن در ج 4، ص 1708 بود.
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ی؛ 10ـ ناهمسانی ترجمٔه اشعار تکرار
11ـ بی دقتی و جا افتادن متن.

نتیجٔه بررسـی تفصیلی موارد فوق، آن اسـت که مترجم محترم، بایسـته اسـت برای چاپ بعدی کارهای 
زیر را انجام دهد:

ی و تصحیح موارد ناروشمند؛ 1ـ تجدید نظر در پاورقی ها با حذف موارد ناسودمند و موارد تکرار

»نام هـا«  بـه  کـه  فهـارس  از  بخشـی  تفکیـک  همچنیـن  و  فهارس/نمایه هـا  مجـدد  کنتـرل  و  بازبینـی  2ـ 
اختصاص دارد و شـامل جای ها، فرقه ها، قبیله ها و کسـان اسـت؛ نیز مسـتند کردن نام افراد بر اسـاس 

استانداردهای کتابخانٔه ملی؛

3ـ بازبینی مجدد دو کتاب نامٔه موجود؛

4ـ گذاشـتن حرکات و اعراب کلمات دشـوارخوان و نامأنوس؛ که این کار بسـیار واجب اسـت و اساسـًا 
ترجمٔه امالی بدون این کار سخت ناقص است؛

گـر اثـر تراثـی دیگـری را در  5ـ تطبیـق کلمـه بـه کلمـٔه متـن ترجمه شـده بـا متـن عربـِی اصلـی بـه دقـت. نیـز ا
دسـت ترجمـه دارنـد، بـا دقتـی دوچنـدان از دقتـی کـه در ترجمٔه امالی بـه کار بردند به ترجمـٔه آن بپردازند؛ 
گـر ترجمـه ای نادقیـق از متنـی کهـن چـاپ شـود، چـون بـه سـختی مترجمـی پیـدا می شـود کـه بـرای  زیـرا ا
ینٔه ترجمٔه مجدد آن  ، کمتر ناشـری هم زیر بار هز ترجمٔه آن علمّیت کافی داشـته باشـد و از سـوی دیگر
گـر متـن کهـن چنـد مجلـد باشـدـ  ، در نتیجـه زحمتی کشـیده می شـود، امـا نتیجٔه  متـن مـی رودـ  بـه ویـژه ا
ی  مطلـوب بـه دسـت نمی آیـد؛ مشـابه وضعیتـی کـه بـرای ترجمـٔه تفسـیر مجمـع البیـان یـا تفسـیر فخـر راز
، خواننـدٔه ناآشـنا گمـان می کنـد  یـا ترجمـٔه نامبـردار بـه ترجمـٔه خواندنـی قـرآن رخ داده اسـت. از آن مهم تـر
ترجمـه دقیقـًا بـا متـن برابـر اسـت و بـدان اعتمـاد می کند و مطلبـی را به خطا یاد می گیـرد و گمان می کند 

نظر مؤلف یا شاعر چنین است، حال آنکه در واقع چنین نیست.

6ـ پس از همٔه این کارها، یک بار دیگر متن ویرایش ظاهری شود.

ی توفیق بیش از پیش برای مترجم محترم با آرزو
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