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A Study on the Translation of Â«Ma ...Men» Style into Persian: the Case Study
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Abstract:
One of the common styles in ancient and contemporary Arabic is the expression of
« ِﻣﻦ... »ﻣﺎ. This style has been used 105 times in Tu�af al-'Uqūl and 21 times in
Futū�al-Buldān. It consists of " "ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔas a relative pronoun or " "ﻣﺎ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﺔas a
conditional noun and " " ِﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔas an indicative preposition. This style is studied in
this article from the three grammatical, rhetorical and translational aspects. At first,
different types of " " ﻣﺎhave been briefly explained, then the meaning of "" ِﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
and its translation has been expressed with many examples and the difference
between that and "ﻟﺘﺒﻌﻴﻀﻴﺔ.  " " ِﻣﻦas a partitive preposition has been elaborated. In the
next section, the reason why this style is used and its rhetoric aspect are explained,
then the translations of some examples of this style used in the above mentioned
books, have been analyzed. The article concludes that this style is used for two
purposes: stabilizing the author's thought and sometimes it can be used for indicating
the generality of the subject. It also proves that there is not a specific method for
translating this style; however, it should be done in a way that the fluency of the text
is not harmed.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد ( 18ربيع وصيف 1419هـ .ق 1197 /هـ .ش) ،ص  66ـ 11

دراسة يف ترمجة أسلوب «ما  ...مِن» إىل الفارسية؛
ترمجة حتف العقول وفتوح البلدان منوذجاً
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امللخص
أحد األساليب الشائعة يف العربية القدمية واملعاصرة أسلوب «ما  ...مِن» .فقد استخدم يف كتاب حتف العقولمخس ومائة مرة وجاء يف فتوح
البلدان يف واحد وعشرين موطناً .هذا األسلوب الذي يتكوّن من «ما» ــ وهي موصولة أو شرطية ــ و«مِن» البيانية ،قامت املقالة بدراسته حنوًا
وبالغة وترمجة .فذكرت فيها أوالً أنواع ما ،ثم معنى «مِن» البيانية مشفوعاً بأمثلة خمتلفة وكيفية متييزها عن «من» التبعيضية،لتتحدث فيما
بعد عن سبب استخدام هذا األسلوب واملنحى البالغي فيه .ثم ذكرت مصاديق من هذا األسلوب يف الكتابني ودرست ترمجتها بعد استقصاء
ما ورد من هذا األسلوب يف الكتابني؛ فتوصلت إىل أن هذا األسلوب يستخدم لغرض الرتسيخ ،وأن هذا التأكيد قد يصحبه التعميمُ
أيضاً،وختلصت إىل أنه ال يوجد طريق حمدد لرتمجة هذا األسلوب ،وإمنا يُرتجم حسب ما يكون سلسًا يف اللغة اهلدف وهنا الفارسية.
املفردات الرئيسية:الرتمجة ،العربية ،الفارسية ،أسلوب ما  ...مِن،حتف العقول ،فتوح البلدان
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1ـ املقدمة
مما ال خالف فيه من منظور األلسنية أن كل لغة هلا بنى حنوية خاصة ختتلف عما يستخدم يف أختها من األساليب .األمر الذي يسبب
للمرتمجني أحياناً صعوبات ومشاكل عديدة .إذن ينبغي للمرتجم أن ينتبه إىل أن وحدة الرتمجة هنا العبارة وال املفردات ،فال تفيد
الرتمجة احلرفية وال االلتزام باملفردات املستخدمة يف النص املبدء.
من األساليب الكثرية االستعمال يف العربية هو أسلوب «ما  ...مِن» الذي يأتي فيه "من " البيانية بعد "ما" املوصولة أو الشرطية
تبييناً و حتديداً جلنسهما .فلكثرة هذا األسلوب يف النصوص العربية ـ القدمية منها واجلديدة ـ يصبح ضرورياً معرفة معناها وكيفية
ترمجتها إىل الفارسية ،وهو املوضوع الذي تتكفل املقالة بدراسته .فلهذا الغرض متّ البحث عن مواطن استعماله يف نصّني قدميني
متقاربٍ تاريخ تأليفهما ،وهما حتف العقول 1وفتوح البلدان 2واللذان ترمجهما اثنان من املرتمجني احلذّق إىل الفارسية .يهدف هذا
البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:ما حتليل أسلوب «ما  ...من» صرفياً وحنوياً؟ وما سبب استخدامه بالغياً؟ وكيف ُيتَرجم إىل
الفارسية؟
ومنهجنا يف البحث استقصاء ما ورد من هذا األسلوب يف الكتابني ،ثم تقسيمها حبسب نوعية ترمجتها ،ومن ثم حتليلها
ودراستها.
وسبب تقديم الرتمجة البديلة أن املرتمجَني للنصني املدروسني يف هذه املقالة اختذا يف ترمجتهما منهج الرتمجة التواصلية،1
لكنهما جتاوزاه يف ترمجة أسلوب «ما» و «مِن» يف كثري من مواطن استخدامه؛ فإمّا مل يرتمجاه باملرّة أو ترمجاه حرفيّاً أو أخطآ يف
ترمجته .فقامت املقالة بتحديد مواطن اخللل وسدّها .وألن ترمجة هذا األسلوب حرفياً يضرّ بسالسته ،فجاء يف بعض البديالت
املقدَّمة أن البديل أكثر سالسة ،ومما هو معلوم أن عدم السالسة ال يعين اخلطأ.
وفيما خيص الدراسات السابقة ،فلم يفلح املؤلفان يف العثور على مقالة أو كتاب أو أطروحة خِصّيصاً بهذا األسلوب وال سيما
4

كيفية ترمجته إىل الفارسية ،إال يف كتاب فن ترمجه للدكتورة منصوره زركوب ضمن إشارات عابرة تتناثر يف صفحتني (55ــ)56

حيث ذكرت أن ترمجة «ما» أو «مَن» املصاحبتني «مِن» البيانيةَ تتم ترمجتهما باسم اإلشارة «آن» ويفيد التأكيد ،ومل يذكر الكتاب
 .1حتف العقول عن آل الرسول ملؤلفه احلسن بن علي بن احلسني بن شعبة احلرّاني .صحح نصّه وعلّق عليه علي أكرب غفّاري وقام برويز أتابكي برتمجة
هذا التصحيح وعنونه «رهاورد خرد :در احكام و مواعظ پيامربان و آل رسول ع» ،ونشره نشر فرزان يف طهران عام  1136هـ.ش1113/م.
 .2ملؤلفه أمحد بن حييى بن جابر البَالذري .ترمجه الدكتور آذرتاش آذرنوش حتت عنوان «فتوح البلدان ،خبش مربوط به ايران» ،ونشره بنياد فرهنگ

ايران» عام  1146هـ .ش1161/م.

 .1الرتمجة التواصلية أو االتصالية نوع من الرتمجة من تسمية بيتـر نيومارك أحد علماء أخصائيني يف جمال لسانيات الرتمجة .هذا املنهج الذي يعادَل يف
الفارسية «ترمجه ارتباطي» و يف اإلجنليزية « »Communicative Translationيولي االهتمام باملخاطب أكثر من املؤلف؛ هلذا ،عند التعارض بني
النص املبدإ واملقصد يفضّل الثاني .وأما املنهج املقابل له ،فيسمى«املنهج الداللي» يعادله يف الفارسية «ترمجه معنايي» ويف اإلجنليزية « Semantic

 ،»Translationوهو يؤْثر اللغة املصدر .ملزيد من التفاصيل يف املصادر الفارسية ،را :صفوي ،كورش.
عن الرتمجة] (1131هـ .ش .طهران :مركز)؛ نيومارك ،بيرت.
وسعيد سبزيان ( 1116هـ.ش طهران :رهنما).
 .4روش نوين فن ترمجه 1111( .هـ .ش) ،الطبعة الثانية ،أصفهان ،نشر ماني.

[=سبع مقاالت

[=دورة تعليمية لفنون الرتمجة] .ترمجة :منصور فهيم
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شيئاً غري هذا ،فيما تثبت هذه املقالة أن ترمجة هذا األسلوب تتم بشتى طرق وال تنحصر فيما ذكر هذا،كما يستعمل أحياناً للتعميم
إضافة إىل التأكيد.
واألحباث فيما خيص أنواع «ما» كثرية نسبياً ،لكنها مل تتطرق إىل املوضوع املدروس .فها هي بعض املؤلَّفات من املقالة والكتاب
واألطروحة بشأن أنواع «ما» ومل يكن فيها ذكر عن هذا األسلوب:
 .1مقالة بالفارسية حتت عنوان «حتليل وجوه كاربردي ما»1؛
 .2مقالة بالعربية عنوانها «حتقيق مسألة "ما" عند أبي علي الفارسي» ،2وهي جزء من كتاب املسائل الشريازيات ألبي علي
الفارسي (211ـ133هـ) جعله الفارسي خمتصًا بـ"ما"؛
 .1كتاب حتت عنوان حديث «ما» ،أقسامها وأحكامها للدكتور حممد بن عبد الرمحن املفدى1؛
 .4املاءات يف مصنفات اللغويني والنحاة (دراسة حنوية وظيفية داللية)للدكتور حممود أمحد علي أبو كتة.4
 .5كتاب بعنوان اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن وخترجيها على الوجوه اليت ذكرها أرباب الصناعة لعلي بن احلسني األصفهاني
الباقولي؛
 .6پژوهشي درباره «ما» ،انواع «ما» وبرابرنهادههاي فارسي آن 5لزهرا فاضل الفِالوَرجاني.

2ـ حتليل أسلوب «ما  ...من» صرفياً وحنوياً:
2ـ1ـ أنواع «ما»:
أنواع «ما» حسب ما جاء يف كتاب مغين اللبيب كما يلي باالختصار:
«ما» امسية وحرفية .فاالمسية إما معرفة أو نكرة .واملعرفة إما ناقصة ـ وهي املوصولة ـ أو تامّة .وأما االمسية النكرة ،فإمّا جمردة
عن معنى احلرف أو مضمِّنة معنى احلرف .واألوىل قسمان:ناقصة وهي «ما» املوصوفة ،وتامة هي «ما» التعجب و«ما» يف «نِعِمّا»
و«بئسما» و«ما» للمبالغة يف حنو«:إنّ زيداً ممّا أن يكتب» .والثانية أي «ما» اليت مضمّنة ملعنى احلرف نوعان:استفهامية وشرطية.
وا لشرطية إما غري زمانية أو زمانية .والزمانية منها على رأي عدة حناة وليست أكثرهم ،وقد ذكر ابن هشام مثالني هلا قال عن
أحدهما أنه ظاهر يف هذا املعنى وعن اآلخر أنه حمتمل .ويبدو أنه ال يقبل هذا التقسيم للشرطية .وأما «ما» احلرفية فهي نافية
ومصدرية وزائدة (ابن هشام2113 ،م1:111 ،ــ ،)411وكل من احلرفية أيضاً تنقسم إىل أقسامٍ ال تهم املقالة ،فنغضّ الطرف عن
ذكرها.

 .1تأليف حممود خورسندي و معصومه سيد .طبعت يف فصلية جملة اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،العدد الـ ،13ص 115ـ1111( .116
هـ .ش2111/م).
 .2تأليف صاحل بن سليمان العمري .املطبوعة يف جملة جامعة املل سعود ،م  ،2اآلداب ( ،)2ص 511ـ1411( 542هـ1111/م).
 .1من منشورات النادي األدبي ،الرياض ،الطبعة (بدون) 1411 ،هـ 1111م.
 .4عمان (األردن) :دار البشري2114 ،م.
 .5رسالة ماجستري متت مناقشتها يف  1111هـ .ش 2111/م.
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و«ما» اليت هي حمط البحث هنا «ما» املعرفة الناقصة اليت نعبّر عنها هنا بـ«ما املوصولة» ،ونوعٌ من «ما» النكرة واليت تضمّن
معنى احلرف وهي شرطية غري زمانية ،ونطلق عليها يف هذه املقالة باختصار «ما الشرطية»؛ ألن «ما» املستعملة يف أسلوب «ما ...
مِن» ينحصر يف هذا الوجهني.
2ـ2ـ أنواع «مِن» البيانية:
أحد معاني «مِن» اجلارّة بيان اجلنس ،وهي «كثرياً ما تقع بعد ما ومهما ...حنو :ما يفتحِ اهللُ للنّاس مِن رمحةٍ فال مُمسِك

هلا(1الفاطر  ،)2 :15ما نَنسخْ مِن آيةٍ(2البقرة ( )116 :2ابن هشام 1166 ،هـ .ش ،ج ،1ص  ،)421لكنها مل تنحصر يف هذين
املوضعني ،بل تأتي يف أماكن أخرى مل تسبقها «ما» و«مهما» .أمثلتها من نصوص خمتلفة املوضوع :يُحلَّون فيها مِن أساورَ مِن
4

1

ذهبٍ( الكهف  ،)11 :11والشاهد «مِن» الثانية ،كذل  :فاجتنبوا الرِّجسَ مِن األوثانِ( احلج ،)11 :22فاختلَطَ به نباتُ
5

األرض ممّا يأكُلُ النّاسُ واألنعامُ( يونس «،)11:24والسّابقونَ األوّلونَ مِن املهاجرين واألنصارِ والّذين اتَّبَعوهم بإحسانٍ َرضِيَ اهللُ
3

عنهم» (التوبة 6)111 :1؛ « وال بأس للمُحرِم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طَيلَسان أو كِساء حتى يستدفئ» (الصدوق1415 ،هـ ،ص
1

أف لكَ مِن خليلٍ/كَم
ٍّ
)221؛و«عَزَّ مِن قائلٍ» (الرضي1131 ،م ،ج  ، 4ص)266؛ ويف الشعر املنسوب إىل اإلمام احلسني« :يا دهرُ

لكَ باإلشراق واألصيل .من صاحب أوطالب قتيل ( 1»...املفيد1411 ،هـ ،ج  ،2ص11؛ الطربي ،بال تا ،ج  ،4ص)111؛ ويف دعاء الندبة:
«بنفسي أنت مِن مغيّب مل يَخلُ منّا»( 11ابن طاووس1414 ،هـ ،ج  ،1ص)511؛ ويف أسلوب «يا لَـ» الذي هو لالستغاثة يف األصل ،لكن
11

يستخدم للتعجب ،مثل« :يا لَكِ مِن ُقبّرةٍ مبَعمَر» ( َطرَفة2112 ،م ،ص)41؛ وبعد «كَم» اخلربية« :كم مِن شيء إذا مل ينفعْ مل يضرَّ،

.1
.2
1

.4
.5
 .6على أن يكون «رضي اهلل عنه» خرباً للمبتدإ (السابقون) تكون الرتمجة هكذا:
.3
.1
.1
وقال
.11
.11

سية

دراسة يف ترمجة أسلوب «ما  ...من» إىل الفارسية؛ ترمجة حتف العقول وفتوح البلدان منوذجا

55

ولكنّ العلم إذا مل ينفعْ ضرّ»( 1البغدادي ،1413 ،ج ،2ص )446؛وبعد «الذي» مثل« :إن الذين جنحوا من الطالب يف املباراة 2»...؛ويف
1

األسلوب الذي حنن بصدد البحث عنها ،مثل ما جاء يف نهج البالغة« :فارحتِلوا منها بأحسنِ ما حبضرتكم مِن الزّاد» (اإلمام علي ،

1111م ،خ  ،45ص.)15
وما تعنى به هذه املقالة ليس إال «مِن» يف أسلوب «ما  ...مِن».
وأما عالمة «مِن» البيانية ووجه متايزها عن غريها ،فهو «أن يَحسُن جعْل "الّذي" مكانها ،ألن املعنى :فاجتنبوا الرِّجسَ الّذي هو الوَثَنُ»

(املرادي1112،م ،ص  .)111أو جعل الضمري وحده مكانها ،لو كان مدخول «مِن» نكرة.
يصح وقوعُها صف ًة ملا قبلها ...أي :اجتنِبوا الرِّجس الوثَينَّ» (الزركشي1151 ،م ،ج ،4ص .)413
وهلا عالمة أخرى ،وهي« :أن َّ
ط ما بينها ومن التبعيضية أحياناً.
وقد ذكرنا عالمة «من» البيانية هنا؛ ألنه قد يقع خل ٌ
4

5

يذكر أن بعض األحيان تتقدم «مِن» على املبهم ،وهذا جائزٌ؛ مثل :عندي من املال ما يكفي  ،ومن اخليل عشرون «ألنّ املبهم

الذي ُفسّر مبِن التبيينية مقدّمٌ تقديراً ،كأنك قلت ... :عندي شيء من املال يكفيين( »6الرضي1131 ،م ،ج  ،4ص  ،)263ولكن هذا األمر مل
حيدث يف فتوح البلدان وما وقع يف حتف العقول ال يتجاوز االثنني.
2ـ1ـ أشكال استعمال مدخول «مِن» البيانية يف كتابي حتف العقول وفتوح البلدان:
حسب استقصاء مواطن استعمال أسلوب «ما  ...مِن» ،فإن مدخول «مِن» يستعمل باألشكال التالية يف ذين الكتابني:
2ـ1ـ1ـ بصورة اجلمع منكّراً:
ثم اعلم أنه قد جُمع ما يف هذا العهد من صنوفٍ ما مل آُل َ فيه رشدًا (املنقري ،ص .)141
مل يوجد هذا األسلوب بهذه الصورة يف فتوح البلدان.
2ـ1ـ2ـ بصورة اجلمع معرَّفاً:
ــ ثم تفقَّد ما غاب عن من حاالتهم (املنقري ،ص )111
ــ وقد استُخرج عيونٌ إسالمية يف جمرى ما سقت عيونها من األرضني هذا اجملرى (البالذري ،ص )411
2ـ1ـ1ـ بصورة املفرد منكَّراً:
ٍّ (املنقري ،ص )464
ــ وأوجب عليه قبو َل كل ما عملوا من خري وشر
ــ فقال له عليُّ بنُ أبي طالب :تَقسِ ُم كلَّ سنةٍ ما اجتمع إلي مِن مالٍ (البالذري ،ص)611

.2
.1
.4
.5
.6
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2ـ1ـ4ـ بصورة املفرد معرَّفاً:
ــ ما أوسعَ ما لديه من التَّوب ِة والرّمح ِة والبُشرى واحلِلم العظيم (املنقري ،ص )161
ــ فكان عمرُ جيلس معهم فيه وحيدّثهم عن ما ينتهي إليه من أمر اآلفاق (البالذري ،ص )131
1ـ السبب البالغي الستخدام أسلوب «ما  ...مِن»:
إنّ حبْث مؤلفَي هذه املقالة يف الكتب النحوية عن سبب أو أسباب توظيف أسلوب «ما  ...مِن» مل يظفر بنتيجة ،لكنه ومبسح مواطن
استعمال هذا األسلوب ميكن أن يقال :السبب الرئيس الستخدامه هو ترسيخ موضوعٍ ما يف ذهن املخاطب ،وذل املوضوع إما
يصاحبه مفهوم العمومية وإما ال ،وتفصيله كالتالي:
كما ثبت يف علم البالغة،إن أحد طرق تثبيت أمرٍ ما يف ذهن املخاطب أن يَحدث يف الكالم إبهام ،ثم يُزال؛ ألن املخاطب
عندما يسمع أمراً غامضاً ،يتوق إىل أن يعرف ماذا أراد املتكلم ،فيُصغي بدقة ليلمّ باملوضوع ،ومن ثمّ يدخل املوضوع يف صميم
وجوده .وإثارة اإلبهام شائعة يف علمي النحو والبالغة ،فعلى سبيل املثال ،أحد أقسام «اإلطناب» يف علم املعاني:
اإليضاح بعد اإلبهام ليُرى املعنى يف صورتني خمتلفتني :إحداهما مبهمة واألخرى موضحة ،وعِلمان خريٌ من علم واحد ،أو ليتمكّن
يف النفس فضلَ متكنن لِما جَبل ا هل يف النفوس عليه من أنّ الييء إذا ذُكر مبهماً ثم بُيِّن ،كان أوقع عندها (التفتازاني1411 ،هـ،

ص .)136
ويف النحو ،أحد مواضع استخدام اإلبهام اإلتيان بضمري الشأن ،فمجيء الضمري الغائب يف بداية الكالم ــ ومل يسبقه شيء
ليكون مرجِعَه ــ ،يثري اإلبهام يف ذهن املخاطب أو السامع « والسامع إذا مل يفهم منه ـ أي :من الضمري ـ معنًى ،انتظره أي :انتظر السامعُ ما

يعقّب الضمريَ ليفهم منه معنًى ،فيتمكّنُ بعد وروده فض َل متكنن ألن احملصول بعد الطلب أعزُّ من املنساق بال تعب»(املصدر نفسه ،ص .)35
وكذل

جميء بدل البعض واالشتمال فإن فائدتهما «البيان بعد اإلمجال والتفسري بعد اإلبهام ،ملا فيه من التأثري يف النفس»

(الرضي1131،م ،ج  ،2ص .)111
إذن ميكن أن يقال :إن هذا األسلوب يستخدم لرتسيخ موضوعٍ ما؛ فتجيء كلمة «ما» املبهمة لتزيد اشتياق السامع ،ثم يؤتى
بكلمة مفسِّرة تسبقها «مِن» ،فيتمكن الكالم يف ذهن السامع أحسن متكّن.
وأما استفادة العمومية من هذا األسلوب ،فهو يرجع إىل جزئَيه؛ حيث يدل «ما» على العموم لو كانت شرطية ــ وهو متّفَق
عليه بني الشيعة والسنة ــ (الطوسي ،آ 1413هـ ،ج  ،1ص 234؛ الرازي ،أ1412هـ ،ج  ،2ص  ،)125وكذل لو كانت موصولة ـ برأي
غالبية أصوليي أهل السنة واملفسرين (الغزالي1413 ،هـ ،ص 225؛ السرخسي1111 ،م ،ج  ،1ص 153؛الشوكاني ،آ 2111م ،ج  ،1ص

 )511ــ وهو خمتارنا أيضاً .ومدخول «مِن» البيانية أيضاً يف غالب االستخدامات اسم جنس أو كلمة مجع ،فيحصل أمران ليُظهرا
معنى العمومية .جدير بالذكر أن أبا حيان يقول إن مدخول «مِن» عندما كان مفرداً ،يف احلقيقة له معنى اجلمع.1
 .1وهذا كالمه عند تفسري آية ما نَنسخْ مِن آيةٍ أو نُنسِها نأتِ خبريٍ منها[ البقرة «:]116 :2مِن هنا للتبعيض  ،و"آية" مفرد وقع موقع اجلمع ،ونظريه فارس
يف قولك  :هذا أول فارس ،التقدير :أول الفوارس
العرب خترجيه هكذا حنو قوله :ما يفتحِ اهللُ للنّاس مِن رمحةٍ["
وقوهلم :مَن يضرب مِن رجلٍ أضربه

واملعنى :أي شيء من اآليات .وكذلك ما جاء من هذا النحو يف القرآن ويف كالم
] ،وما بكم مِن نعمةٍ

(أبوحيّان2111 ،م.)512 :1 ،

،
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وبهذا ميكن أن يستخدم هذا األسلوب إلبراز التعميم؛ سواء كانت «ما» شرطية أو موصولة.
4ـ كيفية ترمجة أسلوب «ما  ...مِن» إىل الفارسية:
لرتمجة هذا األسلوب ،حنذف «ما» و«مِن» ،ثم نُدخل مدخول «مِن» مكان «ما» احملذوفة ،ثم نضيف «اين» أو «آن» لو اقتضى
األمر وكذل كلمة مثل «هر» أو «همه» إذا أريدت عمومية الكالم .هذا هو األصل ،لكنه قد يقتضي الكالم ترمجة «ما» به «آنچه»
و«مِن» به «از» أو يتطلب أشكاالً أخرى؛ فيجيء فيما يلي أنواعًا من ترمجة هذا األسلوب.
وهنا نقطتان جديرتان بالذكر:
أوالً .ال يتحتم يف الفارسية أن يؤتى بكلميت «هر» أو «همه» وما شابههما لتفيد العبارة معنى العموم ،بل ميكن الداللة على
العموم بدونها.
ثانياً .إن اإلتيان بـ«آن» أو «إين» ــ وهما امسا إشارة ــ ليس لإلشارة احلقيقية ،بل يدل على إشارة جمازية ــ إن صح التعبري ــ
(زركوب 1111 ،هـ .ش ،ص .)55
فعلى سبيل املثال ،نرتجم آية وما تُنفقوا مِن شي ٍء يف سبيل اهلل ُيوَفَّ إليكم( آل عمران  )6 :1فيما يلي:
أوالً .نفهم منها العمومية؛ حيث كان من املعلوم أن كل شيء يُنفَقُ يُحتسبُ عند اهلل؛ ويؤيد هذا االستظهارَ الشيخُ الطوسي
حيث ذكر يف تفسري اآلية« :يعين :ما من شيء تنفقونه يف اجلهاد إال وا هل يوفّيكم ثوابَه على ذلك بأمِّ اجلزاء» (الطوسي ،ب 1411هـ  ،ج ،5

ين عن الذكر أن اإلتيان بـ«ما من شيء» يدل على العموم.
ص  .)141وغ ّ
ثانياً .حنذف «ما» و«مِن» فيها فتصبح اآلية هكذا« :تنفقوا شيء يف سبيل اهلل يوفَّ إليكم»؛ ثم نُدخل «شيء» على «تنفقوا» مع
إضافة كلمة «كلّ» ،فتصري هكذا« :كلّ شيء تنفقونه يف سبيل اهلل يوفّى إليكم».
ثالثاً .اآلن وقد أصبحت العبارة مؤهلة للرتمجة ،نرتمجها كما يلي:
هنا أضفنا «هر» ليد ّل على العموم ،مع أن عدم إضافتها واالكتفاء بـ«آنچه» تفيد العمومية أيضاً.
ــ ولِلّه يَسجُدُ ما يف السّموات وما يف األرض مِن دابّةٍ( النحل  ،)41 :16فكل شيء يف الكون خاضع إلرادة اهلل .وجاء تفسري
اآلية يف جممع البيان هكذا« :أي :يسجد  هل مجيعُ ما يف السموات ومجيعُ ما يف األرض» (الطربِسي1415 ،هـ  ،ب  ،6ص  ،)161وأيضاً
ذُكر يف فتح القدير بشأن اآلية« :وقد دخل يف عموم ما يف السموات وما يف األرض مجيعُ األشياء املوجودة فيهما» (الشوكاني ،ب بال تا،

ج ،1ص  .)166فنرتمجها« :و هر جنبندهاي كه در آمسانها و زمني است در برابر او خاضع است» أو« :همه جنبندگانى كه در
آمسانها و زمينند در برابر او خاضعند» .علمًا بأن هنا يلزم إضافة «هر» أو «همه» لتفيد اآليةُ العمومية.
ــ «يف ذكر بعض ما جاء من األخبار امليهورة يف فضل القرآن وأهله» (الطربسي ،آ  ،1415،1ص 46

ــ «ما قيل من األشعار يف غزوة مؤتة» (ابن كثري1411 ،ه ،ج  ،4ص :)213
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بقيت نقطة هامة يف ترمجة هذا األسلوب إىل الفارسية وهي أن كثرياً من املرتمجني يقومون برتمجته ترمجة حرفية .أي« :آ
 ...از» ،مع أن يف كثري من األحيان ميكن استبداهلا برتمجة أكثر سالسة .على سبيل املثال ،جاء يف ترمجة ربِّ إنّي لِما أنزلتَ إليَّ مِن

» (انصاريان ،)1111 ،مع أن

خريٍ فقريٌ( القَصص  )24 :21هكذا« :
الرتمجة السّلِسة هي« :

» (فوالدوند)1134 ،؛ أو« :

» (مكارم شريازي .)1131 ،وهذا ما نراه يف ترمجة فتوح البلدان أكثر ويف حتف
العقول أقل؛ حيث ذهب املرتمجان مذهب السالسة يف غالبية املواطن إال يف مواضع أقل من عشرة.
5ـ أسلوب «ما  ...مِن» يف حتف العقول وكيفية ترمجته:
جاء هذا األسلوب يف مائة ومخسة موطن ،سل املرتجم تسعة مسال يف ترمجته نذكر لكل منها مصاديق .علماً بأن بعضها أكثر
استخداماً ،فجئنا بأمثلة أكثر هلا ،وهي كالتالي:
5ـ1ـ ترمجة «ما» بـ«آ

» أو «آن

نه» و«مِن» بـ«از»:

ــ وأن الدنيا مل تكن لِتستقيمَ إالّ على ما خلقها ا هل تبارك وتعاىل عليه مِن النَّعماء واالبتالء واجلزاء يف املعاد أو ما شاء ممّا ال نعلم
(:1)32
()31

2

حتليل:ترمجة «ما مِن» بـ« آنچه  ...از» ،هو املنهج املّتبَع يف غالب الكتب ويف هذا الكتاب .وهذا املنهج برأي املؤلفني أحياناً غري
سلس،فمن األفضل ــ لو أمكن ــ حتويلها إىل صور أخرى تأتي أنواعها تباعاً ،فالرتمجة األفضل للعبارة ،هي:
».
ــ بل كأنّي بـما انتهى إليّ من أمورهم قد عُمِّرتُ مع أوّهلم إىل آخرهم (:)67
()31؛

الرتمجة البديلة:
ــ ث ّم ال قِوام للجنود إالّ مبا يُخرج ا هل هلم من اخلراج (:)131
()111؛
الرتمجة البديلة:

 .1هذا رقم صفحة النص العربي.
 .2هذا رقم صفحة النص املرتجَم املسمّى «رهاورد خرد».
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ــ ووَلِّ ما دون ذلك من رسائلك ومجاعاتِ كتبِ خَرجك ودواوينِ جنودك قوماً جتتهدُ نفسَك يف اختيارهم (:)131
)113

الرتمجة البديلة:
ــ ما أوسعَ ما لديه من التَّوبةِ والرّمحةِ والبُيرى واحلِلم العظيم (:)171
)162

الرتمجة البديلة:
ــ وما أنكرَ ما لديه من األنكال واجلحيم (:)161
العبارة الفارسية اليت جاءت ترمجةً للعبارة العربية غري سلسلة ،وال ينتج عدم سالستها إال من التزام املرتجم الرتمجة احلرفية،
فالرتمجة السلسة هي:
ــ ويتلهّفُ على ما فاته من اخلري كيف مل يَعمل به (:)212
الرتمجة البديلة:
ــ ولوال ما ذكرتَه من حريتك وحريةِ مَن مضى قبلَك ،إذاً ما أخربتُك (:)211
)211
الرتمجة البديلة:

-

5ـ2ـ ترمجة «ما» مبا تدل على الكثرة وعدم ترمجة «مِن»:
ــ لو يعلمُ املصلّي ما يغياه من رمحة ا هل ،ما انفَتَل (:)122
)121؛
ــ أما ترى ما أنت فيه من اجلهل وال ِغرّة وما النّاسُ فيه من البالء والفتنة (:)233
.)212
5ـ1ـ ترمجة «ما» بـ«آ

» و«مِن» بـ«

ن/مانند»:

ــ اعتربوا أيها الناس مبا وعظ ا هل به أولياءه من سوء ثنائه على األحبار (:)213
.)213
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هنا جاءت كلمة «همچون» ترمجةً لـ«مِن» ،وهي إمنا صحيحة إذا كان الكالم حول أنواع مصاديق «ما» ،فيجيء «مِن» لبيان
املصاديق ،فيما مل يأت هذا الكالم هلذا الغرض؛ فرتمجة «مِن» بـ«همچون» غري صحيحة.
الرتمجة البديلة:
يُذكر استعمال «من» لبيان املصاديق ،حسب ما حبثت يف الكتابني ،مل يأتِ بعد «ما» ،رمبا جاء بعد كلمات أخرى ،فقد سبق
وأن ذكرنا الكرمية فاجتنبوا الرِّجسَ مِن األوثانِ( احلج  ،)11 :22فرتمجناه على الغرار التالي«:

5ـ4ـ ترمجة «ما» بـ«آ

» و«مِن» بـ«درباره» أو « امون»:

ــ فقد أعلمتُك ما أوضح ا هلُ من سبيل هذه األنفال األربعةِ (:)141
)154؛
هذه الرتمجة خاطئة؛ ألن ما أوضح اهلل هو هذه األنفال األربعة نفسها ،ال أن اهلل أوضح فيما يتعلق بتل األربعة ،فالرتمجة
البديلة:
ــ فإنه ورد عليّ كتابُكم وفهمتُ ما ذكرم من اختالفكم يف دينكم وخَوضِكم يف القَدَر :)451
.)431
هنا أيضاً اإلشكال نفسه الذي ذُكر أعاله ،فما فهم (عليه السالم) هو اختالفهم يف دينهم ال أنه فهم ما يتعلق باختالفهم؛
فالرتمجة البديلة:
5ـ5ـ ترمجة «ما» بـ«آ

» وعدم ترمجة «مِن»:

ــ ما كان لكم من رزق ،فسيأتيكم على ضَعفكم (:)122
)122؛
ــ ما أصابكم من مصيبةٍ ،فبما كسبت أيديكم :)214

)211؛
ــ فَ َتجِد كلُّ نفسٍ ما عملت مِن خريٍ مُحضَراً (:)241
ــ مَن يثِق با هل ،يَكفِه ما أهمَّه من أمر دنياه وآخرته ()114
.)111
الرتمجة البديلة:

)251؛
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5ـ6ـ ترمجة «ما» بـألفاظ العموم و«مِن» بـ«از»:
ٍّ(:)464
ــ وأوجب عليه [أي:على ا هل] قبولَ كل ما عملوا من خري وشر
.)411
هنا إشكال واحد وهو أن «ملزم

اشته» ليست ترمجة «أوجب» ،بل هي ترمجة «اعتربه ملزماً» .وميكن أيضاً ترمجة اجلملة

املذكورة أعاله هكذا:
ــ قدِّموا ما استطعتم من عمل اخلري جتدوه غداً (:)116
)115
حدث هنا التباس يف املعنى ،حيث أوهمت الرتمجة أن «مِن» للتبعيض ،مع أنها للتبيني؛ فمن األحسن أن نرتجم كما يلي:

5ـ3ـ ترمجة «ما» بـألفاظ العموم و«مِن» بال ترمجة:
ــ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوعن كثري (:)113
)116
ــ أ ِقرّوا عند بيت ا هل احلرام بـما حفِظتموه من ذنوبكم (:)113
)113؛
ــ هُم الّذين يقضون ما فاتهم من اللّيل بالنّهار (:)113
)111
ــ واعلموا أن ما غنِمتم من شيء فأنَّ  هل خُمُسَه وللرّسول (:)141

)143؛
)511

ــ فإنه ما قيل فينا من حُسنٍ ،فنحن أهله (:)411
ــ وكلُّ ما يف القرآن من بلوى يف هذه اآليات اليت شُرح أوّلُها ،فهي اختبارٌ (:)434
)411؛
يذكر أن «هر» جاء يف الرتمجة ،ألن كلمة «كل» كانت يف النص العربي.
ــ وأمّا قولُه :ولو أنّ ما يف األرض من شجرةٍ أقالمٌ والبحرُ يَمُدُّه مِن بعده سبعةُ أحبُرٍ (:)433
.)411
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5ـ1ـ استبدال مكان «ما» و«مِن» وترمجة مدخول «مِن» باجلمع:
ــ ثم اعلم أنه قد جُمع ما يف هذا العهد من صنوفٍ ما مل آُلكَ فيه رشداً (:)141
.)141
حتليل:ال حيتاج األمر إىل استبدال مكانهما ،فيمكن أن تكون ترمجة العبارة على الغرار التالي:

5ـ1ـ عدم ترمجة "ما" و"مِن":
)11

ت ما وصل إليَّ من علوم نبيِّنا (:)2
ــ فإنّي ملّا تأمّل ُ
س ْفرٍ 1عمّا قليلٍ إليهم راجعون (:)21
ــ وحتى كأنّ ما يسمعون من خرب األموات قبلَهم عندهم كسبيلِ قومٍ َ

)11
)31

ــ وما أكثر ما تَجهَل من األمر(:)32

)11

ــ وناجَيتَه بـما تستخفي به من اخللق من سرِّك (:)35
ــ فإيّاك أن تَغرتَّ بـما ترى من إخالد أهلِها إليها وتَكالُبهم عليها (:)36
)11؛
ــ لو تعلمون ما يف مقامكم بني عدوّكم وصربكم على ما تسمعون من األذى ،لَقرَّت أعينُكم ()115
)115؛
ــ وا هلُ فوق مَن والّك بـما عرَّفك من كتابه (:)123
()123؛
ــ و يَفيءُ إليك ما عَزب من عقلك ()123

)123

يذكر أن «يفيء» فعل الزم فرتمجته الصحيحة
ــ فَسِر يف عدوّك مبثل ما شاهدتَ منّا يف مثلهم من األعداء (:)115

.)116
ــ ولكن على احلاكم أن يَحكُم بـما عنده من األثر والسنة (:)116
()114؛
ــ ثم تفقَّد ما غاب عنك من حاالتهم (:)111

مجع «سافِر» مبعنى املسافرين (املعجم الوسيط ،مادة «سفر»).

()113؛
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ــ فإنه بابُ الكالم إىل القلب يؤدّي إليه ضروبَ املعاني على ما فيها من خريٍ أو شرّ (:)253

(.)251
6ـ أسلوب «ما  ...مِن» يف فتوح البلدانوكيفية ترمجته:
استخدم هذا األسلوب يف الكتاب واحدة وعشرين مرة ،وترجم بثالثة وجوه:
6ـ1ـ ترمجة «ما» بألفاظ تدل على العموم و«مِن» بال ترمجة:
السبْى (:1)512
ـ َفخَلنوا ما يف أيديكم مِن َّ

(2)241؛

التحليل :هذه الرتمجة صحيحة من ناحية ترمجة «ما  ...مِن» ،لكن املرتجم مل يرتجم عبارة «فيأيديكم» اليت تدل على
ملكيتهم ،فيلزم ترمجتها هكذا:

اسريانتان را ...

ـ قالوا :وسار أبو موسى إىل السُّوس ،فقاتَلَ أهلَها ،ثم حاصَرَهم حتى نفد ماعندهم من الطّعام (:)511گويند:
()245؛
ـ وختلَّص احلَكَمُ ما كان يف أيدي العدو ممّا غلبوا عليه (:)621
()141؛
سمُ كلَّ سنةٍ ما اجتمع إليك مِن مالٍ (:)611
ـ فقال له عليُّ بنُ أبي طالب :تَق ِ
()151؛

يذكر أن املرتجم مل يرتجم «إلي » ،فالرتمجة األدق هي«:

».

6ـ2ـ ترمجة «ما» بـ«آنچه» و«مِن» بـ «از»:

ـ  ...أ ّن عُمر جعل له ولقومه رُبعَ ما غلبوا عليه من السّواد (:)134
()61؛

يبدو أن الرتمجة خاطئة؛ فإن املرتجم اعترب «مِن» البتداء الغاية ،فرتمجها كما ذكر ،والرتمجة األدق هي:

6ـ1ـ ترمجة «ما» بـ«آن» و«مِن» بـال ترمجة:

ـ وملّا مضى أمرُ القادسية واملدائن ،دُفِع ما جال عنه أهلُه من أراضي تلك العيون إىل املسلمني (:)411
()113؛

 .1هذا رقم صفحة النص العربي.
 .2هذا رقم صفحة النص الفارسي املرتجَم.
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الرتمجة غري دقيقة ،والصحيحة هكذا«:
».
ري املؤمنني ،بَنى على ما كان عَديٌّ رفعه من حيطان الغرف
ـ فلما وَلِى سليمانُ بن علي بن عبد ا هل بن العباس البصرة ألبي العبّاس أم ِ
بناءً بطني (:)413
()113؛

6ـ4ـ بدون ترمجة «ما» و«مِن»:
ـ فكان عمرُ جيلس معهم فيه وحيدّثهم عن ما ينتهي إليه من أمر اآلفاق (:)131
()61
ـأمر املهديُّ أمريُ املؤمنني حبفر نهرالصِّلة ،فحَفر وأحيا ما عليه من األرَضني (:)411
()11

مل يكن فاعل «احلفر» شخصٌ غري «املهدي» ،فيلزم ترمجة العبارة هكذا:
ــ وقد استُخرج عيونٌ إسالمية يف جمرى ما سقت عيونها من األرضني هذا اجملرى (:)411
()113؛
ـ فحاول عثمان األَودي مغالبتَه عليها ،فلم يقدر على ذلك وغلبه على ما كان يف يده من أذربيجانَ أو أكثر (:)415
()111
ـ فخرج إىل خراسانَ لسبب ما كان من التواءِ قتيبةَ بنِ مسلمٍ وخالفِه على سليمانَ وقَتلِ وكيع بن أبي سودٍ التّميميّ إيّاه (:)461
قتيبة
(.)114

اخلامتة
مما جاء فيما ذكر أعاله ،توصلت املقالة إىل النتائج التالية:
1ــ إن أسلوب «ما  ...مِن» يستخدم لرتسيخ موضوع ما يف ذهن املخاطب؛
2ــ قد يصحب الرتسيخَ التعميمُ ،لكن ليس يف كل األحوال؛
1ــ توجد طرق شتى لرتمجة هذا األسلوب؛ منها :حذف «ما» و«مِن» ،ثم إدخال مدخول «مِن» مكان «ما» احملذوفة ،وإضافة
«اين» أو «آن» لو اقتضى األمر؛ وكذل إحلاق كلمة مثل «هر» أو «همه» إذا أريدت عمومية الكالم؛ ترمجة «ما» بـألفاظ العموم
و«مِن» بال ترمجة؛ ترمجة «ما» بـ«

» وعدم ترمجة «مِن» ،عدم ترمجة "ما" و"مِن"؛
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4ــ منهج املرتمجَني يف الرتمجة هو املنهج التواصلي/االتصالي والذي يأخذ املرتجمُ فيه بعني االعتبار املخاطبَ أو اللغةَ اهلدف
على حساب املؤلف أو اللغة املبدأ؛ هلذا ما جاء من «ما  ...مِن» يف كتابي حتف العقول وفتوح البلدان مل يرتجَم بشكل واحد ،بل
قام املرتمجان برتمجته غالباً على ما تتطلب اللغة اهلدف؛
5ــ إن ترمجة أسلوب «ما  ...مِن» يف رهاورد خرد أكثر تنوعًا منها يف فتوح البلدان؛
6ــ هناك مواطن يف الكتابني قام املرتمجان برتمجة األسلوب خالفاً ملنهجهما يف الرتمجة ،أو مل يرتمجاه باملرّة ،أو ترمجاه
خطئاً؛ فقام البحث بسرد تل املواطن واقرتح ترمجات بديلة.

املصادر واملراجع
أ .العربية:
 القرآن الكريم
.1

اإلمام علي  .نهج البالغة1111( .م)( .مجعه الشريف الرضي)( .شرحه حممد عبده) 4( .ج يف جملد واحد) .بريوت:دار
املعرفة.

.2

ابن شعبة ،احلسن بن علي1161(.ش .)1414 /حتف العقول يف أخبار آل الرسول( .عين بتصحيحه والتعليق عليه علي أكرب
الغفاري)(.ط  .)2قم :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة.

.1

ابن طاووس ،علي بن موسى1414( .هـ) .إقبال األعمال (مضمار السبق يف ميادين الصدق)( .حتقيق جواد القيّومي األصفهاني).
(ج ( .)1ط  .)1قم :مكتب اإلعالم اإلسالمي.

.4

ابن كثري ،إمساعيل بن عمر1411( .هـ).البداية والنهاية يف التاريخ( .ج ( .)4حتقيق علي شريي)( .ط  .)1بريوت:دار إحياء الرتاث
العربي.

.5

أبوحيّان ،حممد بن يوسف2111( .م) .البحر احمليط( .حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ علي حممد معوض؛شارك يف
التحقيق زكريا عبد اجمليد النوقي ،أمحد النجولي اجلمل)( .ج  .)1بريوت :دار الكتب العلمية.

.6

األلوسي ،حممود بن عبداهلل1415( .هـ) .روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني( .ج ( .)11ط  .)1بريوت :دار الكتب
العلمية.

.3

البغدادي ،أمحد بن علي1413( .هـ) .تاريخ بغداد أو مدينة السالم( .حتقيق مصطفى عبدالقادر عبدالعطا)( .ج ( .)2ط .)1
بريوت :دار الكتب العلمية.

.1

البَالذري ،أمحد بن حييى1413) .هـ1113/م) .فتوح البلدان( .حقّقه وشرحه وعلّق على حواشيه [كذا!] وأعدّ فهارسه وقدّم له
عبداهلل أنيس الطبّاع)؛ (ط  .)1بريوت:مؤسسة املعارف.

.1

الرازي ،حممد بن عمر( .أ 1412هـ) .احملصول يف علم أصول الفقه( .حتقيق طه جابر فيّاض العلواني)( .ط  .)2بريوت :مؤسسة
الرسالة.

 .11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .ب 1111م) .مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري( .ط  .)1بريوت :دار الفكر.
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 .11الرضي األسرتاباذي ،حممد بن احلسن1131( .م) .شرح الرضي على الكافية( .حتقيق يوسف حسن عمر) .قاريونس :جامعة قاريونس.
 .12الزركشي ،حممد بن عبداهلل1151( .م) .الربهان يف علوم القرآن( .حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم)( .ج ( .)4ط  .)1القاهرة :دار
إحياء الكتب العربية.
 .11السرخسي ،حممد بن أمحد1111( .م) .األصول( .حتقيق أبي الوفاء األفغاني)( .ج ( .)1ط  .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
 .14الشوكاني ،حممد بن علي( .آ 2111م) .إرشاد الفحول إىل حتقيق احل ّق من علم األصول( .حتقيق وتعليق أبي حفص سامي بن
العربي األثري)( .ج ( .)1ط  .)1الرياض :دار الفضيلة.
 .15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .بال تا) .فتح القدير اجلامع بني فنَّي الرواية والدراية من علم التفسري( .ج ( .)1ط  .)1بريوت :عامل
الكتب.
 .16الصدوق ،حممد بن علي1415( .هـ) .املقنع( .حتقيق جلنة التحقيق التابعة ملؤسسة اإلمام اهلادي( .)ط  .)1قم :مؤسسة اإلمام اهلادي.
 .13الطربسي ،الفضل بن احلسن(.آ 1415هـ) .جممع البيان يف تفسري آي القرآن( .حقّقه وعلّق عليه جلنة من العلماء واحملققني
األخصائيني)( .ط ( .)1ج  .)1بريوت :مؤسسة األعلمي.
 .11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(.ب 1415هـ) .جممع البيان يف تفسري آي القرآن( .حقّقه وعلّق عليه جلنة من العلماء واحملققني
األخصائيني)( .ط ( .)1ج  .)6بريوت :مؤسسة األعلمي.
 .11الطربي ،حممد بن جرير( .بال تا) .تاريخ األمم وامللوك( .راجعه وصححه وضبطه خنبة من العلماء األجلّاء)( .ج  .)4بريوت:
مؤسسة األعلمي.
 .21طرفة بن العبد2112( .م) .ديوان( .شرحه وقدّم له مهدي حممد ناصر الدين)( .ط  .)2بريوت :دار الكتب العلمية.
 .21الطوسي ،حممد بن احلسن( .آ 1413هـ) .عدة األصول( .حتقيق حممدرضا األنصاري)( .ج ( .)1ط  .)1قم :ستاره.
 .22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .ب 1411هـ) .التبيان يف تفسري القرآن( .حتقيق أمحد حبيب قصري العاملي)( .ج ( .)5ط .)1
بريوت:دار إحياء الرتاث العربي.
 .21الغزالي ،حممد بن حممد1413( .هـ) .املستصفى يف علم األصول( .حتقيق حممد عبدالسالم عبدالشايف) .بريوت:دار الكتب العلمية.
 .24املرادي ،احلسن بن قاسم1112( .م) .اجلنى الداني يف حروف املعاني( .حتقيق فخر الدين قباوة وحممد نديم فاضل)( .ط .)1
بريوت :دار الكتب العلمية.
 .25املفيد ،حممد بن حممد1411( .هـ) .اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد( .حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث)( .ج ( .)2ط
 .)1قم :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث.

ب .الفارسية:
.1
.2

آذرنوش ،آذرتاش1146( .هـ .ش) .فتوح البلدان ،خبش مربوط به ايران( .ط .)1طهران :بنياد فرهنگ ايران.
أتابكي

ويز 1136( .هـ .ش) .رهاورد خرد (حتف العقول)( .ط  .)1طهران :نشر فرزان.

 .3زركوب ،منصوره 1111( .هـ .ش) .روش نوين فن ترمجه(.ط  .)2أصفهان :نشر ماني.

