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Abstract 

This research is based on four copies of the ancient Persian translation of the book "Shahab al-Akhbar, 

the Prophet's (PBUH) short words," which includes 1000 hadiths; Has been done. These four copies 

have been published by Ermavi, Daneshpajooh, Shirvani, Joya, Jahanbakhsh, and et al. In this article, 

the linguistic and structural features of these four manuscripts belonging to the fifth to seventh centuries 

have been studied. Its purpose is to explain the grammatical features that govern them, including 

linguistic features and achieving ancient Arabic translation patterns to Persian. 

The Arabic text of the book "Shahab al-Akhbar" has compiled ahadith based on the structure of Arabic 

sentences like the nominal sentence, verbal sentence, conditional with Man al-Shartiah, nominal with 

Inna, imperative verb, the verb of Laisa, detailed structure, the verb of Besa and also each is named as 

a chapter. 

We have done this research based on extracting important lexical and grammatical features governing 

the studied translations. By explaining and comparing these four versions' translations, their linguistic 

features and translation style are expressed. In each case, as far as possible, according to the capacity 

of the article, examples are given. This research has been done to explain the patterns of translation 

from Arabic to Persian And linguistic and structural features of ancient Arabic to Persian translations 

based on the four versions of Shahab al-Akhbar that were the purpose of this study are described in 

detail. Based on this research, we see the dominance of Arabic grammar structure over ancient Persian 

translation. 
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 هفتم تا پنجم های سده در "األخبار شهاب" فارسي بر اساس چهار نسخه کهنترجمه از زبان عربي به  الگوهای

 )ءهجری )ارموی، دانش پژوه، شيرواني، ضيا

 ی(پژوهش) 

 1 ایران نویسنده مسئول( تهران، ،یمرکز تهران واحد – یدانشگاه آزاد اسالم اریدانش) زهرا خسروی ومکانی

doi.org/10.22067/jall.v12.i1. 69117 

 92-111صص:

 چکيده

که شامل  «(شهاب االخبار کلمات قصار پیامبر )ص»ی فارسی کهن از کتاب ترجمه یاین پژوهش بر مبنای چهار نسخه

هانبخش و نی و جویا جپژوه و شیروااین چهار نسخه توسط آقایان ارموی، دانش است.صورت گرفته؛ باشدیمحدیث  1000

های پنجم تا هی متعلق به سدهای واژگانی و ساختارِی این چهار نسخههمکاران به چاپ رسیده است. در این مقاله ویژگی

ای واژگانی و دستیابی هاعمّ از ویژگی هاآنهای دستور زبانی حاکم بر و هدف از آن تبیین ویژگی قرارگرفته یموردبررسهفتم 

های تار جملهاحادیث را بر اساس ساخ "شهاب األخبار"هن ترجمة عربی به فارسی بوده است. متن عربی کتاب به الگوهای ک

رهای تفضیلی ـ فعل ی همراه با إنّ ـ فعل امر ـ فعل لیس ـ ساختاعربی همچون اسمیه ـ فعلیه ـ شرطیه با مَنْ شرط ـ اسمیه

تخراج ک باب نامگذاری شده است. اما این کاوش، بر اساس استحت عنوان ی هرکدامبئسَ و... گردآوری کرده است و 

های این چهار ه ترجمهکه با تبیین و مقایس گرفتهانجام یموردبررسهای های مهم واژگانی و دستوری حاکم بر ترجمهویژگی

هایی یش مقاله نمونهاو در هر مورد در حد امکان با توجه به گنج شدهانیب هاآنواژگانی و سبک ترجمه  یهایژگیونسخه، 

ی واژگانی هایژگیوو  گرفتهانجاماین پژوهش  با ضرورت تبیین الگوهای ترجمه از زبان عربی به زبان فارسی است. شدهانیب

 لیتفصبهچهار نسخه شهاب االخبار که هدف این پژوهش بوده، بر اساسی کهن عربی  به فارسی هاترجمهو ساختاری 

 یم.کهن فارسی هست بر ترجمهما شاهد چیرگی ساختار دستور زبان عربی   ن تحقیق،است. براساس ای شدهانیب

 شهاب األخبار-کهن عربی به فارسی ـ بررسی واژگانی ـ بررسی ساختاری یهاترجمه: هاواژهکليد

 

 

 

                                                           
  26/10/1397تاریخ پذیرش:       11/12/1396تاریخ دریافت:

 khosravivamakani@gmail.comرایانامه نویسنده مسئول 1

https://dx.doi.org/10.22067/jall.2021.79335


93                                       ...بر اساس چهار نسخه کهن یبه فارس یترجمه از زبان عرب یالگوها                                دوازدهمسال   

 

 

 مقدمه.1

رش گرویدن مردم دیگر از آغاز بعثت پیامبر اسالم )ص(، به هنگام مسلمان شدن برخی افراد غیر عرب و همچنین با گست

عالوه بر نیاز به فراگیری زبان عربی از سوی مردم غیر عرب، ضرورت ترجمه  جیتدربهایرانیان به آیین اسالم،  ژهیوبه هاملت

متون مقدس اعم از قرآن کریم و احادیث نبوی به زبان نو مسلمانان روز به روز بیشتر شد، از آنجا که قرآن کریم و احادیث 

مسلمانان  جیتدربهپسین بعثت حضرت رسول )ص(،  یهاسدههمه مسلمانان از اهمیتی خاص برخوردار بود، در  نبوی نزد

به ترجمه قرآن کریم و احادیث نبوی دست یازیدند. این مترجمان به سبب قداست و جایگاه این متون دینی، تا حدی بسیاری 

در ترجمه ایشان دچار خلل و ایراد محتوایی گردد، در ترجمه این متون با نگرانی و واهمه از اینکه کالم الهی و احادیث نبوی 

و تا حد امکان به بازگرداندن واژه به واژه این متون  داشتندیبازممقدس، خود را از ترجمه آزادِ منطبق با ساختار زبان مقصد 

که مبادا ترجمه آنان دقیق و  گرداندیم تا هر جا ترجمه واژگانی آنان را بیمناک شدیم، همین نگرانی سبب کردندیمبسنده 

ترجمه مزجی از خود بر جای  یاگونهکامل نباشد، درون ترجمه به توضیح و تفسیر متن نیز بپردازند و در چنین مواردی 

 .گذارندیم

ر ترجمه است تا مبادا د شدهیم نگرانی مترجمان مایة هاآنمتون دینی که قداست  یهاترجمهدر  یاوهیشچنین  نیقیبه

که دست به ترجمه آزاد  دادندینمبوده است و آنان به خود اجازه  موردتوجهکالم الهی یا احادیث نبوی به خطا روند، بیشتر 

که در واقع در  شودیماین متون بزنند زیرا عقیده بر این است که در این نوع ترجمه با حفظ اصل مقصودِ مؤلف، مطالبی بیان 

( و ضمن 120: 1369)درخشان، زندیماساس با آن مطابقت دارد و حول محور کالم مؤلف دور  اصل کتاب نیست، اما در

 :1376)امامی، کندیمزبان مقصد مطالب اضافیِ غیر موجود در زبان مبدأ را به زبان مقصد منتقل  یسوبهعبور از زبان مبدأ 

 (.91ص

 یهاجمله یهاترجمهدستوری زبان مبدأ و زبان مقصد در ترجمة واژه به واژه از جهت عدم انطباق ساختار  یهایینارسا

زیرا به سبب  ؛گرددینم، چندان آشکار شوندیماز یک مبتدا و خبر )=نهاد و گزاره( تشکیل  معموالًکوتاه اسمیه عربی که 

به ساختار دستور ساختاری نزدیک  هاجمله گونهنیاترجمه فارسی  باًیتقراندک بودن اجزای کالم و رابطه اسنادی موجود، 

که دارای چند مبتدا و  ییهاجملهو در  گردندیمکه نهاد و گزاره به کمک رابطه اسنادی به هم مرتبط  کندیمزبان فارسی پیدا 

فعلیه یا  یهاجمله؛ اما در ابدییماز برخی ابزارهای پیوند همچون حروف عطف.....این امر تحقق  یریگبهرهخبر باشند نیز با 

، ناگاه شاهد بر هم خوردن شوندیممختلف قیدی، متممی و.... برخوردار  یهانقشبیشتر و از  هاآنتی که ارکان در عبارا

واژگان اسمی، فعلی،  یابیمعادلفارسی و الگو برداری کامل از دستور زبان عربی هستیم که سبب آن همان  یهاترجمهساختار 

 صد است. در ترجمه زبان مق هاآنحرفی و جایگزین سازی 

، زیرا مترجم کندیماین نوع ترجمه آن است که تا حد ممکن ما را با واژگان کهن زبان فارسی آشنا  یهایژگیویکی از 

 تمام تالش خود را در معادل یابی انجام داده است. 
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 های پژوهشپرسش. 1. 1

 عبارتند از: های پژوهشپرسش

 های کهن کدامند؟های واژگانی این ترجمهویژگی -1

 های کهن کدامند؟های ساختاری این ترجمهویژگی -2

 هدف پژوهش. 2. 1

 پنجم تا هفتم هجری است. یهاسده یهاترجمهواژگانی و ساختاری  یهایژگیودستیابی به 

 شيوه پژوهش. 3. 1

ای نسخه مورد بحث که از سده ه 4تحلیلی انجام گرفته و بر این اساس  –این پژوهش براساس شیوه های مقایسه ای 

 پنجم تا هفتم هجری بازمانده از جهت واژگانی و ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 پژوهش پيشينه. 4. 1

و  "شهاب االخبار"براساس پژوهش های انجام شده، تاکنون هیچ پژوهشی در مورد مقایسه نسخه های بازمانده کتاب 

تحلیلی این چهار نسخه را از نظر واژگانی و ساختاری بررسی نموده  –نخستین بار نگارنده به طور مبسوط و مقایسه ای 

 است.

 درباره مولف .2

 مسلم بن محمد بن ابراهیم بن حکمون بن علی بن جعفر بن سالمه بن محمد ابوعبداهلل( م1062/ه454.د) قضاعی قاضی

 داشته، سماع بسیاری دانشمندان از صرم در که است هجری پنجم سده شافعی فقیه و واعظ محدث، مفسر، نگار، تاریخ مغربی

 سهل حٌمیدی، ابوعبداهلل:  جمله از اند کرده روایت او از بسیاری افراد. است همانندی نداشته و سرآمد بوده متعددی علوم در

 گفته وی رهدربا ماکوال ابن..... .  و ماکوال ابن بغدادب، خطیب رازی، ابوعبداهلل ساوی، عبدالجلیل ابوسعد اسفراینی، بشر بن

 تا، بی خلکان، ابن)است نشده دیده وی همانند مصر سرزمین در و داشته مهارت گوناگون علوم قاضی قضاعی در که است

 (.403-404 ص ،1ج م،1967 سیوطی، ؛150ص ،4ج تا، بی سبکی، ؛97 ص ،3 ج م،2000 صفدی، ؛212ص ،3ج

 به مشغول عبیدی اهلل دین إلعزاز الظاهر وزیر احمد، بن علی اسمابوالق کاتب عنوان به مصر در فاطمیان حکمرانی دوره در او

 که دارد وجود نظر اختالف وی بودن شافعی یا بودن شیعه درباره. اند دانسته شیعی را او برخی دلیل همین به است بوده کار

 فقیهی را او کهن منابع بیشتر ا، ام شده گفته سخن موضوع این درباره مختلف منابع از نقل به ش و د ا، های نسخه دیباچه در

 بی سبکی، ؛97ص ،3ج م،2000 صفدی، ؛212 ص ،3ج تا، بی خلکان ابن ؛180ص ،10ج م،1980 سمعانی،)دانند می شافعی

 (.403 ،1ج م،1967 سیوطی، ؛151ص ،4 ج تا،
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 گشته مصر در قضاوت کار متولی سپس و برده بسر آنجا در کوتاه مدتی و شده فرستاده قسطنطنیه سفارت به قضاعی قاضی

 االمام مناقب" جلد، بیست در "القرآن تفسیر": است چنین قضاعی قاضی آثار دیگر از برخی: درگذشته است نیز همانجا در و

 خطط". اند دانسته کتاب یک را اخیر کتاب دو منابع از برخی که "الخلفاء تاریخ" ،"االنبیاء عن اإلنباه" ،"اخباره و الشافعی

 فنون و المعارف عیون" ،"العابدین ذخر و الواعظین دره" ،"وی روزگاز تا خلقت آغاز از مختصر تاریخ" ،"مصر

 ابی بن علی امام سخنان از الحکم معالم دستور ،"االعتبار حدایق و االخبار دقایق" تاریخ، در "األلباب نزهه" ،"اخبارالخالیف

 ،3ج تا، بی خلکان، ابن)"الحدیث فی االمالی" و "الحدیث فی اهاإلنب" ،"مصر فی اآلثار و الخطط ذکر فی المختار" طالب،

 ،10 م،1957 کحاله، ؛403ص ،1ج م،1998 سیوطی، ؛150ص ،4ج تا، بی سبکی، ؛97ص ،3ج م،2000 صفدی، ؛212ص

 (.ش و د ا، های نسخه دیباچه ،214ص ،18ج م،1999 العالمیه، الموسوعة ؛146ص ،6ج م،1992 زرکلی، ؛43-42ص

 سألهبيان م .3

می « شهاب االخبار»ی احادیثِ نبوی فراهم آمده در کتاب: ی کهن از ترجمهژوهش به بررسی چهار نسخهدر این پ

هـ( گردآوری شده است.  454پردازیم که توسط قاضی ابوعبداهلل محمد ابن سالمه معروف به قضاعی مغربی مصری )د. 

ی اسناد بر اساس ساختار جمالت از پیامبر )ص( گردآوری ذکر سلسلهقاضی قضاعی در این کتاب حدود هزار حدیث را بدون 

های متعدد عربی سندهای خود را آورده است. این احادیث دارای شرح« مسند الشهاب»کرده است. او در کتابی دیگر با نام 

پژوه، دیباچه، ی تصحیح شده توسط استاد دانش)حدود بیست شرح( و چهار ترجمه و شرح کهن فارسی است)نک: نسخه

ی قاضی قضاعی ابوالحسن علی ابن احمد که معروف به ابن قضاعی ی فارسی این اثر توسط نوهصص: ب، ج، د(. ترجمه

انجام گرفته که متعلق به اواخر سدۀ پنجم هجری و اوائل سدۀ ششم است. از « ترك اإلطناب في شرح الشهاب»است با عنوان 

، شدهچاپدر انتشارات دانشگاه تهران(  -1343ی فوق توسط محمد شیروانی )ه نسخهاست ک داشدهیپاین اثر چهار نسخه 

معلوم نیست، یک نسخه توسط  هاآنها، نام شارحان ی دیگر از این اثر وجود دارد که به سبب افتادگی آغاز نسخهسه نسخه

فتادگی داشته، به همین سبب تعداد ـ مرکز انتشارات علمی و فرهنگی( به چاپ رسیده که انجام آن نیز ا1342ارموی )

هـ نگارش یافته  690پایان یافته است. این نسخه ظاهراً منسوب به ابوالفتوح رازی است که در سال  794های آن به حدیث

دانشگاه تهران(تصحیح  -1349پژوه )به کوشش استاد دانش -ی سوم نیز که مترجم و شارح آن نامعلوم استاست. و نسخه

هـ که تاریخ تحریر  567دانیم که گویا پیش از سال است. درباره مترجم و شارح این نسخه، همین اندازه میو چاپ شده 

نام دارد که در سده هفتم نگارش یافته و  "ضیاء الشهاب و جالء الکتاب"نسخة ماست بایستی زنده بوده باشد. نسخه چهارم 

ایان جهان بخش، عاطفی و بهنیا تصحیح و چاپ شده است)مرکز تنها یک نسخه از آن وجود دارد. این نسخه به کوشش آق

 باً یتقرد،ش و ض  یهانسخهعدد است. تعداد احادیث  940(. تعداد احادیث این نسخه 1394 –پژوهشی میراث مکتوب 

 .هاستنسخهیکسان است و تفاوت اندکی در شمارگان حدیث وجود دارد که ناشی از تلفیق یا تفکیک برخی احادیث در برخی 

آوری شده نظم خاصی داشته و این نظم مبتنی های این کتاب به ترتیبی که توسط قاضی قضاعی جمعبندی حدیثدسته

ی های اسمیه؛ باب دوم: جملههای عربی است که به شکل زیر تنظیم شده است: باب یکم: جملهبر ساختار ظاهری جمله
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های فعلیه ماضی و مضارع معلوم و مجهول؛ باب چهارم: فعل امر؛ باب هشوند؛ باب سوم: جملای که با مَن آغاز میاسمیه

شوند؛ باب هشتم: باب لیس؛ ای که با إنّ آغاز میهای اسمیهپنجم: ماضی منفی؛ باب ششم: مضارع منفی و...؛ باب هفتم: جمله

(؛ باب دهم: باب بِئسَ و شَرَّ؛ باب یازدهم: باب نهم: باب خیر و دیگر ساختارهای تفضیلی )اَفضلُ، أحبُّ، نِعمَ، حَبَّذا و خیار

باب مَثَلُ و مامثلُ؛ باب دوازدهم: باب إذا؛ باب سیزدهم: باب کفی بـ؛ باب چهاردهم: باب ُربَّ؛ باب پانزدهم: باب لَو؛ باب 

 ها، باب احادیث قدسی و باب دعای پایانی کتاب آورده شده است.شانزدهم و در آخر پس از اتمام این  باب

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه نسخه های چاپ شده نبوده، بلکه در این پژوهش بررسی ویژگی ها و الگوهای 

ی مربوط به هر نسخه نیز با حروف اختصاری ترجمه های کهن عربی به فارسی در متون دینی مورد توجه بوده است. ترجمه

هاب مشخص شده است. در مواردی که شاهد مثال از توضیحات پژوه و ش. = شیروانی و ض=ضیاء الشا. = ارموی، د. = دانش

 هر نسخه ذکر شده ، این مسأله با افزودن حرف ت. پس از نشانه اختصاری نسخه معلوم شده است. 

 مقایسه یکدیگر با را نسخه چهار این عربی زبان از فارسی ترجمه ی کهن الگوهای به دستیابی برای ابتدا ما تحقیق این در

  جنبه ی:  دو از و کرده

 فعلی و اسمی( واژگان) مفردات ویژگی های بررسی: الف

 آن الگوهای به دستیابی و فارسی به عربی هایساختاری ترجمه ویژگی های بررسی: ب 

 .داده ایم قرار تحلیل و بررسی مورد را ترجمه ها این

 هاهای واژگاني حاکم بر این ترجمهالف: ویژگي

های فراوانی یافت شد. در هر چهار ترجمه، ویژگی «شهاب األخبار»گانة احادیث کتاب های شانزدهابدر بررسی واژگانی در ب

در همة بابها مشترک است، هر چند غلبة  هاآنگذرد که بسیاری از ها از سی ویژگی نیز درمی، این ویژگیهابابدر برخی از 

 یهایژگیواز این  ییهانمونهتوجه به گنجایش مقاله به بیان  های ا. ، د. و ض چشمگیرتر است. اکنون بادر نسخه هاآن

 ، مانند:میپردازیمواژگانی 

 افزودن یک حرف به واژه فارسي .1

 (672(     اشتر)ا.848(     اشکم= شکم )د.ت. 269،686اُوام= وام )د.

 (795، ت. 354(     اسپید= سپید= سفید )د. 505فریشته= فرشته )د.

 ه حرف دیگر)ابدال(تبدیل حرفي ب .2

 (        499(       آفرید= آورید )د.447،763(   دشخوار = دشوار )ا. 411، 368آفُرده = آورده )د. 
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 (513(      بدید= پدید )ا.806(      بواید = بباید )د.844فام = وام )ش.  

 (470(    طلخ=تلخ )د.888(    سوالخ= سوراخ )د.484بیرانی= وبرانی )د.

 (                  431(       نبشت= نوشت )ش.445یابید )ا.یاوید= 

 اند.شان مورد استفاده قرارگرفتهکه به صورت اصل کهن

 کاربرد واژگان اسمي و فعلي کهن .3

 پایندان = ضامن

 (   41پایندان غرامت کش بود )ا.

 (33هرکه پایندان دیگری شود )ض.

 (2282یاسه = اشتیاق و آرزو )د.

 (282بهشت یاسه بود )د.هر که را 

 اُوام = وام = من یَعفُ.... 

 (269ها به مردمان دهد )= ببخشد( )د.ها و جنایتهر که اُوام 

 )َفلیَتَق اهلل....( ترسکار ـ پرهیزکار

 ( 297ترین مردمان باشد، از خدای ترسکار باشد. )ش.هر که خواهد گرامی 

 . مَن حَمَلَ سِلعَتَهِسلعةمتاع ـ کاال= اهریان ـ کاال ـ  متاع             بنگاه ـ 

 (318هر که اهریان خویشتن با خویشتن برد ...... )د.

 (307هر که بنگاه خود برگیرد..... )ش.

 (294هر که برگیرد کاالی خویش بری بود از بارنامه. )ض.

 دلَجأشبگیر کردن = شبانه رفتن = 

 (323هر که او ترسد، شبگیر کند ... )ا.

 م = آهسته = رُوَیدا  خوار = آرا
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 (333هر که از شما روی طمع رود، خوارتر رود. )ش.

 (310رُوَیدا: خوارک و ساکن)ض.

 صاحب = ذو= ذوی العقول 

 (522مشورت کنید با خداواندان...... )ا.

 د. مشورت برید با خداواندان...... 

 ش. رای زنید با خداواندان .......

 با روی او نیاورد= به روی او........با یاد دادن= به یاد آوردن      

 (509. ... که این دوگانه نگاهداشتن با یاد شما دهند یاد قیامت. )ض.ت.

 =.....أن یَجِفَّ عََرقَه  باز خوشیدن = خشکیدن

 (548د. پیش از آنکه عرق وی بخوشد. )ا.  پیش از آنکه عرقش باز خوشد.

 دَّموادیم ـ روی= ....فَإنَّهم قد أفضَوا إلی ما ق

 (658اند. )د..... ایشان دیم فرا کردارهای خویش کرده

 گران داشتن ـ ناپسند شمردن= یَکرَهُ

 (750خدای تعالی .....و گران دارد کارهای دون را. )ش.

 درغوش، درغویش = درویش= الفقیر          درغوشی = درویشی= الفقیر

 ( 781ین ندارد. )د.. .....آن بود که در دنیا درغویش بود و با درغوشی د

 دوسیدن = درآویختن = دست در پسه شلوار زدن = امساک= إنّی ممسکٌ 

 چراغ کشه= الفراش و الجنادب –چراغ پره 

 (783شوید مانند چراغ پره.)ا.ام .... و شما در آتش میمن در دامن شما دوسیده

 (755اغ کُشه. )ض.من دست در پسه شلوار شما زده ام.... و در آتش می افتید همچنانکه چر

 نیشیدن = نگاه کردن= النََظر
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 (753.....نیشیدن من عبرت بود. )د.

 راه یافتگی = هدایت= الُهدی           الضاللة از راه رفتن، بی راه شدن = گمراهی= 

 (874بدترین همة کوریها بی راه شدن مردمست پس از آنکه راه یافته بود. )ش.

 بود پس از راه یافتگی.ش. کورترین کوری از راه رفتن 

 ض. کورترین همه کوریها، بی راهی و گمراهی بود از پس آنچه راه یافته بود.

 کاربرد پيشوندهای ها ـ در ـ وا ـ فرا ـ بر ـ با ـ بـ ـ باز،... + فعل. -4

 (36. د. ..... فرا دهد،.....)د.36

 (419...... بدلش فرا نیاید. )د.

 (40(       ...... از معصیت بازپاید. )د.ت.431)د.  .... پیدا بکرده است خدای...

 (483طلب خیرها کنید...... )ض.

 (239... باپناهش رود = با پناه رفتن = پناه بردن. )ا.

 (452. ا. برپیمائید ..... یعنی برسنجید. )د.504  .... برنهید یعنی بازنویسید.

 (660اگر تواند )د. دارد( مکافاتش بازکند. )ا.د. نباید که مرد هدیه برادر مسلمان را بازگرداند، و لیکن 

 (165ایمان و معرفت بند برنهاد بر نَمدر. )ض.

 «او را»در پایان فعل یا اسم به جای « ش»کاربرد  .5

 (3....، به امنیتش کرده باشند. )د.

 . .... نیفزایدش از خدای إاّل دوری.390

 (330.هر که از شما چیزی خواهد ار ....... بدهیدش. )ش

 (563....کسی را برگمارد تا.....و حرمتش دارد. )ض.

 (422... ....بعضی را گرفتنش بود و بعضی را دادنش. )ا.ت.

 (516.....کم حرمتی می کنند بر وی و رنجورش می دارند. )ض.ت.
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 (409چون بخشمش آورند. )ا.

 (549........ تا پیش خویش یابیش. )ش.

 (98باشدش که به أکل و خورد نپردازد. )ض.ت. مومن را غم دین...... و باید که

 کاربرد آوردن فعل منفي به صورت نه + فعل .6

 کاربرد آوردن فعل منفی به صورت نه +    + فعل   

 (285...... نه از ماست. )د.

 ش. و اگر نه باهل رسد، تو اهل نیکویی هستی.

 (531و اگر نه به اهل رسد....... )ش.

 (532چنین کنی.......... )ض.ب......زیرا که اگر نه  

 «مي»به جای « همي»در آغاز فعل و کاربرد « مي»در پایان فعل به جای « ی»آوردن  .7

 (227......چنان فرزندان را علم آموختندی ........ )ا.ت.

 (424بنا همی کنید ..... )د.

 (610آنچ از او درگذشت از..... بدو نرسیدی. )ض.

 ز فعل منفيدر آغا« ب»کاربرد حرف  .8

 (74..... بنخواهد ماندن. )د.

 (119آنچه دانی از وی، با خلقان بنگویی. )د.

 (535)ا. ... هوای نفس شما را بنگرداند.

 (571)ا.   هیچ مال بنکاهد بصدقه. 

 (576آن کس که از آتش دوزخ ترسد بنخسبد. )د.

 (566هیچ کس را که حلیم و بردبار باشد، بذلیل نکرد و بنکند. )ا.

 (559ر نیت بنگرد و بنیاد است خدای هیچ بنده ای را........ )ض.بَ
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 (620بنپوشید هیچ بنده ای مؤمن.... )ض.

 بر سر اسم به جای آوردن صفت « با»و « به»آوردن  .9

 (426... و نداند که خدای از وی خشنود است یا بخشم = خشمگین. )ش.

 (519در معاش دنیا به صالح باشد = صالح. )د.

 پيش از اسم یا فعل« ها»اربرد ک .10

 (516)د.  طعام خویش ها ترسکاران را دهید.

 .ض.ت. نیت تقرب ها نکند.1

 کاربرد واژگان عربي .11

 (789کند ........  )د.حثّه می

 (793........ مجاملت کنید در طلب.  )ش.

 (775........ رنج فسقه و ظَلَمَه باید کشیدن.  )ش.ت.

 (776یح مردان را.  )ش.ت.تصفیق زنان راست، تسب

 (349حثّه می کند بر کردنِ مسجد.......  )ض.ت.

است)  شدهاشاره هابداننیز  یشناسسبکها هستند که در منابع های سبکی این دورهویژگی درواقعبیشتر مواردی که ذکر شد 

 .(124-123: 1373، 2جبهار، 

 به فارسي های ساختاری و الگوهای ترجمه از عربيب: بررسي ویژگي

هایی که در مقدمه ذکر شد، به بررسی ویژگی ساختاری برخی از آنها و تبیین الگوهای ترجمه در این قسمت بر اساس باب

 پردازیم:از عربی به فارسی می

ای }مبتدا + های کوتاه دوکلمهکه از عبارت شدهانیبهای اسمیه است. در آغاز احادیثی ی نخست احادیث شامل جملهدسته

های اسمیه تا یک سطر یابد و جملهها بلندتر شده و اجزای مبتدا و خبر گسترش میاین عبارت جیتدربه. شدهلیتشکخبر{ 

ی فارسی احادیث در این آیند. ساختار ترجمهکند، گاه نیز مبتدا و خبرهای متعدد در یک حدیث در پی هم میادامه پیدا می

ث که از دو بخش کوتاه مبتدا + خبر تشکیل شده از سیاقی کاماًل فارسی برخوردار بخش در نگاه نخست و در نخستین احادی

است و این تنها بدان سبب است که رابط میان دو اسم مبتدا و خبر در واقع همان تنوین است که دو بخش پایه و پیرو جمله 
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ی فارسی شود که در عمل این رابط در ترجمهترجمه می "است"دهد و در زبان فارسی به دیگر پیوند میرا با فعل ربط به یک

 گیرد مانند:ی مبتدا و خبر قرار میی دو واژهدر پایان ترجمه

 : ا.شر ستیزه بردن است.الشر  لحاجة.ا. 15

 د.شر لجوجی است.

 الُعسُر شومٌ .ا. 16

 ا. دشواری کردن شوم است.

 د. سختی کردن شومی است.

 ش. دشوار گرفتن ناخجستگی است.

نِّ  .ا.17  الحزُم سود الظَّ

 ا. بیدار بودن در کار ظن بد بردن است.

 د. حزم کردن بدی طن است.

 ش. حزم بدگمانی بود.

 ض. محکمی و استواری گمان بد بردن است.

 ُحسُن السؤاِل نصُف الِعلِم .ا. 27

 نیکو پرسیدن چیزی نیمة علمست.ا. 

 ش. پرسیدن نیکو نیمة دانش است.

 دانش است.  ض. نیک کردن سوال، نیمی

 کهنیهمی فارسی از سبک و سیاق نگارش فارسی برخوردار است، اما در این دسته از احادیث به همین سبب ، ساختار ترجمه

گردد. ما های پارسی پدیدار میهای آن نیز در ترجمهآید، نشانهشود و تغییری در صورت احادیث پیش میعبارات بلند می

ی بینیم. در ترجمهاست می یروشنبهی فعلیه ها جملههایی که خبر آنهای فارسی در حدیثترجمهها را در تأثیر این ویژگی

شود. در این دسته از احادیث همچنین سایر اجزای جمله ترجمه می ازآنپسشود و خبر با فعل شروع می این احادیث، ترجمه

های معادل یساز نیگزیجاکامل شاهد  طوربهده شده، در ترجمه جار و مجرور و کلمات تأکیدی که در پایان جمله آور

 پردازیم. ها میهایی از این نوع ترجمهفارسی در زیر واژگان عربی هستیم که در این بخش به ذکر نمونه
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 هایی با سبک نگارش فارسی برخوردار است.دیگر از نمونه یهانسخهی شیروانی بیش از در بررسی این ساختار، نسخه

ُه.. 61                                     .آُن ُهَو الّدواءُ القر. 20  الَحیاُء َخیٌر کل 

 ا. قرآن است که شفای دردهاست.                      ا. شرم نیک است همه.

 د. قرآن دواست.                                           د. شرم داشتن خیر است.

 ی نیکی است. ش. شرم همه                          ش. قرآن است که داروست.   

 ض. قرآن خواندن و به کار داشتن، داروی             ض. کرم داشتن نیک بود همه.

 است. مؤمناندل عارفان و راحت سینه 

مبتدا  ضمیر فصل که کاربرد آن برای تمییز دقیق مبتدا از خبر است، در ترجمه به شکل تأکید بر 20حدیث شماره  در

 است. شدهترجمه

باعَ .ا. 29 ُر الطِّ ضاُع ُیَغیِّ  الرِّ

 ها را بگرداند.ا. شیردادن طبع

 د. شیرخوردن بگرداند طبعها.

 ش. شیردادن بگرداند طبع را.

 کودک از شیردهندۀ وی، بگرداند خوی و آفرینش دل و عزم و رقّت و مراحمت و شفقت دل. خوردن ریشض. 

 َم الُمسِلموَن ِمن لساِنِه و َیِدِه.الُمسِلُم َمن  َسلِ . 138

 ا. مسلمان آن بود که مسلمانان از وی با سالمت باشند از بدی زبانش و دستش.

 د. مسلمان آن بود که مسلمانان با سالمت باشند از زُبان و دست وی.

 ش. مسلمان آن است که مسلمانان از دست و زبان وی بسالمت باشند.

 از شر و بدی زبان و دست وی ایمن باشند. ض. مومن آن بود که مومنان

های ی جایگزینی معادلیابی به شیوهمعادل صورتبه معموالًها نیز ترجمه اندشدهشروعدر باب دوم، احادیثی که با مَن شرط 

بی های عری جملههای فارسی نیز به گونهی عربی است که سبب شده ساختار جملهفارسی کلمه به ترتیب ساختار جمله

در پایان  هاآنباشد و در آن شاهد تقدیم فعل بر سایر ارکان جمله باشیم همراه با تأخیر متمم و مفعول و جار و مجرور آوردن 
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ها، به سبب کوتاهی رعایت الگوی جایگزینی معادل باوجودهای فارسی های عربی، ترجمهجمله. گاه به سبب کوتاهی جمله

نمونه در  عنوانبهارکان جمله نیستیم.  یرهایوتأخمیتقدشاهد  جهیدرنتسی برخوردار است. از ساختاری فار حالنیدرعجمله، 

 این ترجمه:

                                        .َمن  َصمَت َنجي. 264

 ا. هر که خاموش شد، بِرَست.                             

     د. هر که خاموش بود از آنکه بباید گفتن، برست. 

 ش. هر که خاموش بود، رست.                        

 ض. هر که خاموش شد، برست.                     

های فارسی هستیم و ، شاهد بر هم خوردن ساختار جملهاندشدهلیتشکهایی کوتاه اما در همین دسته از احادیث که از جمله

 هن است.ی مترجمان کوجود یک متمم نمایانگر الگوی ترجمه

َر َوَضَعُه اللُه.. 266   َمن  َتَکبَّ

 خدا. فرونهدشا. هر که تکبر کند 

 د. هر که تواضع نکند و تکبر کند خدا ویرا ذلیل کند و خوار و حقیر گرداند.

 او را. فرونهدش. هر که گردن افرازی کند، خدای تعالی 

 زد.ض. هرکه تن خود بیفکند به خدمت خدای تعالی، خدای او را بیفرا

 .َمن  َتواَضَع الله َرَفَعُه الله. 265

 ا. هر که فروتنی کند خاصه از بهر خدا، حق سبحانه و تعالی او را بلند گرداند.

 د. هر که تواضع کند از بهر خدای را خدای تعالی ویرا بزرگ کند.

 ش. هر که فروتنی کند از بهر خدای را تعالی ایزد عزّ اسمه بلندی دهد او را.

گونه ]= مطابق با هایی فارسی)یا شرط یا جواب آن( از ترجمه ازجمله یاپارههای کوتاه، گاه در این نوع حدیثهمچنین 

 شود. اما این حالت هم اندک است و هم نزد مترجمان یکسان نیست.ساختار جمالت فارسی[ برخوردار می
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)فاعل + جار و مجرور یا متمم + مفعول...( شروع های این بخش که با من + فعل شرط + سایر ارکان جمله در تمام حدیث

پردازیم هایی میاست. اکنون به ذکر نمونه شدهانجامگونه با هر که + فعل + سایر ارکان های فارسی نیز به همانشود ترجمهمی

-از ساختار جمله ها، الگوبرداری مترجمانی این نمونههای غالب همههای ساختاری این باب است. ویژگیکه گویای ویژگی

 معموالًها انجامد. در این جملهها میهای عربی است که به تقدیم فعل بر فاعل، مفعول و یا تقدیم مفعول بر سایر ارکان جمله

هایی با ساختار فارسی نیز ها، شاهد ترجمه. در این بخش در برخی ترجمهاندقرارگرفتهها و یا فاعل رکن پایانی جمله متمم

ها در بررسی همه ترجمه گونهنیاشود. اما ها دیده میی برخی از نسخهمتفاوت در ترجمه صورتبهاین مسئله هستیم که 

 خورد. ی ش بیشتر به چشم میاحادیث، در نسخه

یِن.. 282 ُهُه ِفي الدِّ  َو َمن  ُیِرد الله به َخیرًا ُیَفقِّ

 اند.ا. هر که خدای تعالی به وی خیر خواهد، در دینش فقیه گرد

 د. هر که خدای تعالی به وی خیر خواهد، وی را در دین فقیه کند.

 ش. هر که خدای تعالی به وی نیکی خواهد، او را دانا گرداند در دین.

 ض. هر که خواهد خدای تعالی بَدو خیری، دانا کند او را به دین.

 پردازیم:های عربی آن میمعادلی فارسی و ی ساختار ترجمهگذاری ارکان جمله به مقایسهاکنون با شماره

نیا ِبَعَمِل اآلِخَرِة َفما َلُه في اآلِخَرِة ِمن  َنِصیٍب.. 375  َمن  َطَلَب الد 

        1    2     3         4         5   6     7          8       

 ود.ا. هر که دنیا جوید، بکردارهای آخرتی ویرا در آخرت از آن کردارها هیچ منفعتی نب

      1    3    2             4             6                 7                   8           5 

 د. هر که به عمل آخرت طلب دنیا کند وی را در آخرت نصیبی نبود.

       1            4          3- 2          6         7         8      5 

 دار آخرت او را در آخرت هیچ بهره نباشد.ش. هر که دنیا طلبد بکر

        1     3     2         4          6       7         8          5 

 ض.هر که طلب دنیا کند به کارآخرت ....فردا در قیامت او را هیچ ثوابی وجزایی نبود بر آن.

        1     3  - 2         4                      7           6       8                       5 
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در جای اصلی خود قرار نگرفته و در پایان جمله ذکر شده  5ی ی دوم )جواب شرط( شمارهی ا.د وش تنها در پارهدر ترجمه

مقدم شده و در ترجمه ض.  2 -3)جار و مجرور و مضاف و مضاف الیه( نیز بر ارکان  4ی ی دوم شمارهاست و در ترجمه

 ساختار دستور زبان عربی بر ترجمه چیره است. بازهمبر هم خوردن نظم شمارگان در جزء دوم  باوجودز نی

 شوند: احادیثی که با فعل امر شروع می

این احادیث فقط از دو فعل تشکیل شوند، مانند دیگر ساختارها، به جهت کوتاهی و اندکی ارکان جمله، در  کهیهنگام

ها در نهایت از فعل و فاعل )= یابند، چه این جملهتقریباً مطابق با ساختار دستور زبان فارسی میفارسی ساختاری  یترجمه

 شود.ها نیز عدم رعایت ساختار دستور زبان فارسی مشاهده میکه گاه در این ترجمه هرچند. اندشدهلیتشکی فاعلی( شناسه

                                 .إشَفُعوا ُتوَجروا. 444

 ا. شفاعت کنید از برایِ مردمان تا ثواب یابید. 

 د. شفاعت کنید از بهر مردمان تا ثواب یابید.         

 ش. شفاعت کنید که مزد دهند شما را. ]عدم رعایت ساختار دستور زبان فارسی به هنگام افزودن مفعول به جمله[.

 ابید.ض. شفاعت کنید مر محتاجان را از خدای تعالی، تا ثواب بی

 ُصوُموا َتِصّحُوا. 446

         ا .باشید تندرست تا دارید روزه

 یابید درستی تن تا دارید روزه. ش

 .یابید درستی تا دارید روزه. ض

ی فارسی شاهد ساختار عربی فعل + فاعل + مفعول هستیم که شود در ترجمهها نیازمند مفعول میاین جمله کهنیهماما 

تر هایی طوالنیهای کهن فارسی دارد. برخی دیگر از این احادیث از جملهنحو عربی بر ترجمه نشان از چیرگی ساختار

ها ـ توان در این دسته مالحظه کرد ]فعل ـ فاعل ـ جار و مجرور ـ مفعولبرخوردارند که تمام ارکان جمالت عربی را می

م رعایت ساختاری دستور زبان فارسی و چیرگی ی عدها[، طبیعی است که در این بخش بیشتر با مسالهقیدها و متمم

های باب چهارم که با فعل امر ی حدیثتوان در ترجمههای فارسی روبرو هستیم. میهای دستور زبان عربی بر ترجمهویژگی

 ، به حاکمیت این ساختارها اشاره کرد:اندشدهشروع

 فعل + مفعول + فاعل + سایر ارکان

 ارکان فعل + فاعل + مفعول + سایر

 های جمله(.فاعل + فعل + مفعول و سایر ارکان )متمم
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 تر:های طوالنیو در عبارت

 ها )له ـ فیه...(.ها + فعل + مفعولفعل + فاعل + مفعول + متمم

 شود.هایی از هر یک از این ساختارها بیان میدر این بخش نمونه

ی شیروانی بیشتر از ساختار عربی برخوردار ت به نسخههای ا، د و ض نسبهای نسخهترجمه کهآنی مهم دیگر نکته

ی مزجی توأم با توضیح ها بیشتر از ترجمهاین نسخه کهنیاچیرگی دارد. عالوه بر  هاآناست و ویژگی نحو عربی بیشتر بر 

در مورد آوردن  ژهیوبهخورد، ی ش. رعایت دستور زبان فارسی در ترجمه بیشتر به چشم میدر نسخه کهیدرحالبرخوردارند، 

ی دیگر های سه نسخهدر ترجمه کهیدرحالاست،  ختهیامیدرنها نیز با توضیح و تفسیر کالم فعل در پایان جمله؛ و ترجمه

 فعل در آغاز جمله و یا در وسط جمله قرار دارد. طورمعمولبهآید و فعلی در پایان جمله می ندرتبه

 پردازیم. توضیحات می های مربوط به ایناکنون به بیان نمونه

 . َدع  ما ُیِریُبَك إَلي ما ال ُیِریُبَك.463

 ا. دست بدار از آنچه شک بود ترا در آن و آن کن که ترا شک نبود در آن.

 د. بگذار آنچه ترا به شک افگند و بکن آنچه ترا در آن هیچ شکی نبود.

 تهمت نیفکند. ش. بگذار آنچه ترا در تهمت افکند از برای آن چیزی که ترا در

 ض. بگذار آنچ ترا به شک می افکند و آن کن که ترا به شک نمی افکند.

 َو أِقیلُوا الِکراَم َعَثراِتِهم.. 476

 ا. و درگذارید خطاهایِ کریمان.

 د. درگذارید خطای کریمان.

 ش. اقالت کنید کریمان را خطاهای ایشان.

 ض. اقالت کنید کریمان را و خطا و گناه ایشان را.

 :میدهیمقرار  یموردبررسرا  هاآنو  اندشدهشروعکه با إنَّ  میپردازیمهایی از احادیثی اکنون به بیان نمونه

ریَف َشَرفًا.. 697 َمَة َتِزیُد الشَّ ِحک   إّن ال 

 ا. فقه دانستن بزیادت کند بزرگی بزرگان را.

 د. علم فقه دانستن زیادت کند، شریفان را شرف.

 شرف دیگر بیفزاید. ]ساختار جمله فارسی است[. ش. حکمت شریف را

 ض. دانستن علم شریعت بزیادت کند بزرگی بزرگان را.
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 است.  قرارگرفتهی عربی در آغاز جمله ها، فعل مانند ساختار جملهی فعلیه است و در بیشتر ترجمهخبر جمله در این نمونه

َد مَ . 752  جيِء الَشهواِت...إنَّ اللَه ُیِحب  الَبَصَر الناِفَذ ِعن 

 ا. خدا دوست دارد آن دیده را که نظر کند و آن که حالل باشد ببیند ]ترجمه با تفسیر درآمیخته و دقیق نیست[.

 ها پدید آید.شهوت کهآن وقتبهد. خدای تعالی دوست دارد چشمی بیننده 

 ها...بین را بگاه آمدن شهوتش. خدای تعالی دوست دارد دیدۀ نیک

تعالی ثواب دهد و مدح کند آن مومنی را که دلش بود دریابنده و در رسنده به حق، وقت پدید آمدن آرزو و  ض. خدای

 شهوت.

 فاعل )= اسم إّن( + فعل + مفعول + صفت + ظرف یا قید زمان. ساختار ترجمه

وِء. .761 َدَقِة َسبعیَن َمیَتًة ِمَن الس  َرُأ ِبالصَّ  إنَّ اللَه َلَید 

 دارد به صدقه که مومن بدهد هفتاد گونه مرگ بد.ا. خدا باز 

 د. خدای تعالی باز دارد به صدقت مومن هفتاد گونه مرگ به نکال.

 ش. خدای تعالی باز دارد بصدقه هفتاد گونه مرگ بد را.

 ض. بدرستی که خدای تعالی بازداد به صدقت کردن ازبهر خدای تعالی هفتادگونه مرگ بد. 

نیا. إنَّ الله تعالی. 763 نیا علی نّیِة اآلِخرِة و ال ُیعطی اآلخرَة علی نّیِة الد   ُیعطی الد 

 که خدای تعالی بدهد دنیا بر نیت آخرت و ندهد آخرت بر نّیت دنیا. بدرستیا. 

 د. خدای تعالی بنده را دنیا دهد بر تبع آخرت ولکن آخرت ندهد بر تبع دنیا.

 نخواهد که آخرت بدهد بر نیّت دنیا.ش. خدای تعالی دنیا بدهد بر نیّت آخرت و 

 ض. بدرستی که خدای تعالی بدهد مالِ دنیا به طفیل آخرت و نعمت آخرت ندهد بر طفیلّ دنیا.

 ساختار ترجمه:

 فاعل )= اسم إنّ( + فعل + متمم + مفعول.

 شود:گذاری تبیین میها با شمارهیک نمونه از این ترجمه

ٌت ف. 792 ُر ُبُیوِتُکم َبی  َرمٌ َخی   .  یِه َیتیٌم ُمک 

         1    2       3   4    5      6      

 را. یی بود که در آن خانه یتیمی در بود که وی را گرامی دارند از بهر خداید. بهترین خانه شما آن خانه

      1         2              3                  4           5                          6 
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 ای است که دروی یتیمی باشد که او را گرامی دارند.های شما خانهش. بهترین خانه

        1            2                 3            4         5                       6 

 ض. بهترین خانهای شما که مومناید، خانه ای بود که در آن ، طفلی بی پدر بود گرامی.

        1           2                           3               4          5                   6 

 های عربی است:هایی که با رُبَّ آغاز شده، از جهت ساختار کامالً منطبق بر ساختار جملههای فارسی حدیثترجمه

َس َلُه ِمن  ِصیاِمُه إاّل الَعَطُش َو .... 882  الُجوُع.َو ُربَّ صاِئٍم َلی 

 دارد و از آن روزه بهره نَبُود االّ گرسنگی.د.... و بسا کسا که به روز هیچ نخورد و پندارد که روزه می

 ض. بسا کسا که روزه فریضت و تطوع دارد، الّا آن که از آن روزه نصیب الّا گرسنگی و تشنگی نبود. 

 نیز ترجمه نشده است. « إالّ »ت، عالوه بر آن که ادات ی عربی اسی ساختار نفی در حصر کامالً مطابق با جملهترجمه

َهُر. .882 َس َلُه ِمن  ِقیاِمِه إاّل السَّ  ُربَّ قاِئٍم َلی 

 خوابی نصیب بُوَد.کند، و از آن برخاستن وی را بید. بسا کسا که به شب برخیزد و پندارد که نماز می

 ا بیداری شب.ض. بسا شبخیز که او را از آن شبخیزی بهره ای نبود الّ 

 های عربی:ی فارسی منطبق با ساختار جملهی دیگر از ترجمهنمونه

رًا ِمن  صاِئٍم صاِبٍر.. 883 َظَم أج   َو ُربَّ طاِعٍم شاِکٍر أع 

 کننده.دار و صبریی روزهیی که طعام بخورد و شکر خدا بکند و ثواب او بیشتر بود که بندهد. بسا بنده

 رد، شکر کند بر آن خوردن و دادن، که وی را ثواب بیش بود که روزه دار صابر را.ض. بسا کسا که طعام خو

جز مواردی اندک  -کهن فارسی هستیم یهاترجمهکتاب شاهد چیرگی ساختار دستور زبان عربی بر  یهابابدر همه 

وجود ندارد، امید آنکه این  هاباببه سبب عدم گنجایش مقاله امکان آوردن شواهدی متنوع از سایر  اگرچهکه ذکر آن رفت، 

 انبوه مصداق خیر الکالم ما قّل و دلّ باشد.  یهاترجمهنوشتار کوتاه پیرامون این 

 نتيجه

است. در تحلیل واژگانی این  قرارگرفتهو کاوش  موردپژوهشها واژگان و ساختار این ترجمه در این پژوهش دوجنبة  

و با توجه به گنجایش مقاله  قرارگرفتهها مورد بررسی ی و اداتی حاکم بر ترجمهگون فعلی ـ اسمهای گونهها ویژگیترجمه

 از : اندعبارتها است. برخی از این ویژگی شدهانیببا شواهد متعدد برگرفته از هر چهار ترجمه  هاآنترین ای از مهمپاره

 کاربرد واژگان اسمی و فعلی کهن -1
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 فعلفرا ... + -وا-در-کاربرد پیشوندهای ها -2

 کاربرد فعل منفی به صورت نه + ... + فعل -3

 مفعولی در پایان فعل یا اسم "ش"کاربرد حرف  -4

 بر سر اسم به جای آوردن صفت "با"و  "به"آوردن  -5

 در آغاز فعل منفی "ب"کاربرد حرف  -6

 پیش از اسم یا فعل  "ها"کاربرد  -7

 و... 

شواهد  انیباب هاآنهای و ویژگی قرارگرفته موردپژوهشب گوناگون کتا یهابابدر تحلیل ساختاری نیز، ساختار حاکم بر  

ها الگوبرداری مترجمان کهن از ساختار است. ساختار اصلی حاکم بر این ترجمه ذکرشدهبرگرفته از هر یک از چهار نسخه 

 هاآنهای معادلهای عربی، دستور زبان عربی و الگوهای حاکم بر نحو عربی بوده است که بر اساس جایگاه واژگان در جمله

و در نتیجه در بیشتر موارد شاهد الگوهای دستور زبانی فعل + فاعل + مفعول + سایر ارکان جمله  شدهنوشتهبه زبان فارسی 

های فارسی در ترجمه ندرتبهگذاری مشخص کنیم، است که اگر ارکان جمله عربی را با شماره یاگونهبههستیم. این ساختار 

های کهن های مختلف بیانگر حاکمیت این الگو بر ترجمههای فراوان در بابکند. ذکر نمونهارکان تغییر میگذاری این شماره

دوره یکی از دالیل این امر قداست متون دینی بوده که به این  نیبراهای سبکی حاکم عالوه بر ویژگی بساچهپارسی است. 
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