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کتاب روش پیشنهادی تدریس 
رده شــدن یک هدف آموزشی خاص،  یس روش ســازمان دهی شــکل یادگیری با هدف برآو روش تدر
یس، در واقع مجموعــه فعالیت ها و مراحل  یژه اســت. روش تدر یــا برجــای گذاردن یک اثر یادگیری و
تجربی است که برای نیل به هدفی معین انجام می شود. برخی بهترین روش را شیوهای می دانند که 

گرداند.  کمترین مدت و با توجه به امکانات موجود، بیشترین بهره و نتیجه را عاید  با صرف 
یس کارگاهی را برگزینند که یکی  یس کتاب حاضر، پیشــنهاد می شــود اســاتید روش تدر اما برای تدر
کتاب 45 دقیقه  که برای هریک از دروس  گفتنی اســت  از روشــهای موثر یاددهی و یادگیری اســت. 
یر بایســتی به ترتیب و گام به  درنظر گرفته شــده اســت. برای آنکه فرآیند آموزش موفق باشــد، مراحل ز

گام انجام شود:
کنند.  گیران ترجمه  کند تا فرا 1. مدرس جمله های مربوط به نکات درس را از بخش تطبیق ارائه می 
گیــران عرضه  بــرای اینــکار مــدرس ابتــدا نمونه هایــی از مثال هــای ارائه شــده در بخش نــکات را بر فرا

می کند و از آنها می خواهد تا جمله ها را ترجمه نمایند. )10 دقیقه(
2- ســپس مــدرس نــکات مربــوط بــه درس را توضیــح میدهــد. بدیــن منظــور، پــس از آنکــه فراگیران 
جمله هــای مرتبــط بــا موضوع درس را ترجمه کردند، مدرس نکات مربوط به درس و شــیوه ترجمه آن 
گیران احیانــا خطای خود را متوجه شــوند یا در صورت صحــت ترجمه، نکته  را بیــان می نمایــد تــا فرا

گردد. )10 دقیقه( مربوط به آن در ذهنشان تثبیت 
3- در مرحله سوم، فراگیران - که بایستی متن درس را پیش از برگزاری کالس ترجمه کرده باشند - 

برد، متون را ترجمه نمایند. )25 دقیقه( کار در جلسه جدید، بعد از ذکر نکات و 
گیران ترجمه خود را ارائه می دهند،  ین کارگاه ها حل می شوند. لذا ابتدا فرا 4- در جلسه بعدی، تمار
سپس مدرس خطاهای احتمالی آنها را تعدیل یا تصحیح میکند. )45 دقیقه( )تمرین 1 تا 3 جمعا 

10 دقیقه، تمرین 4 جمعا 20 دقیقه و تمرین 5 جمعا 15 دقیقه( 
گیران به شــمار می آیــد و می توان جهت  5- تمریــن شــماره 6 نیــز در واقع فعالیــت خارج از کالس فرا
ین کارگاه، 5 نمره بــه عنوان تحقیق برای نمره پایان ترم آنها درنظر گرفت. فراگیران  جــدی گرفتــن تمار

کتاب های الکترونیکی بیابند. میتوانند جمله های درخواستی این تمرین را از فضای مجازی و 
ین کارگاه ها خواهد بود. برای این منظور، آزمونی با 4 ســوال طراحی  روش ارزشــیابی نیز به ترتیب تمار
گزینه ای ارائه می گردد. )1 نمره( در سوال دوم  می شود. در سوال اول آزمون 4 جمله با جاهای خالی 4 
4 جملــه بــا جاهــای خالی بدون گزینه ارائه میشــود. )2 نمره( در ســوال ســوم بــرای درک مطلب 3 متن 
کنند. )3 نمره( در  گزینه تا آزمون دهندگان مقصود مرتبط با متن را انتخاب  کدام با 4  گردد هر  ارائه می 



ســوال چهارم 2 متن برای ترجمه ارائه می شــود. )4 نمره( که جمعا 10 نمره را تشــکیل میدهد. به منظور 
حضــور فعــال در کالس درس و حســن انجــام تمارین کارگاه ها،  برای این مــوارد )حضور منظم و انجام 
که با 5 نمره تحقیق )تمرین 6( 10 نمره و با 10 نمره امتحان جمعا  گرفته شود  تمارین( نیز 5 نمره در نظر 

20 نمره را تشکیل می دهد.
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مقدمه
منــت خــدای را عــز و جل که طاعتش موجب قربت اســت و به شــکر اندرش مزیــد نعمت. خداوند 
کرد تا در حوزه علمی دیگری و این بار در مســیر درک  که در این دنیای بحرانی یاری مان  کریم  را شــا
یــم و عالقه مندان به این مطالــب را با فهم این  گامی هرچند کوچک بردار متــون دیــن مبین اســالم، 

کنیم. متون آشنا 
ترجمــه متــون عربــی، بــه ویــژه متــون دینی، بــه دلیــل پیچیدگــی و ابهــام برخی جمــالت، برای 
دانش پژوهان مشــکل اســت. لذا می توان درک این متون را عاملی اساســی در ترجمه آنها دانســت. 
کــه اداره کل برنامه ریــزی و تدوین متون تحصیلی حوزه علمیه را بر آن داشــت تا از طریق  موضوعــی 
تدویــن کتابــی آموزشــی، طــالب را یاری کند که به جــای مراجعه به ترجمه کتب درســی، با تقویت 

یافت آنها را از متون دینی ارتقا دهد.  مهارت آنان در ترجمه، درک و در
یافتی بهتر از متون مورد مطالعه و تحقیق خود داشته باشد، باید عالوه  دانش پژوه برای اینکه در
کتاب،  بر آشنایی با معنای دقیق واژگان، بتواند معادل یابی درستی از آنها داشته باشد. لذا در این 
کارگاه های  ضمن پرداختن به ترجمه متون دینی، تالش شده تا با ایجاد تمرین های هدفمند و ارائه 

گام به سوی درک و فهم صحیح مطالب رهنمون شود. گام به  تطبیقی، دانش پژوه، 
به منظور هماهنگ بودن فرایند آموزش برای طالب علوم دینی، تالش شد تا میان سرفصل های 
کتاب و مطالب کتب نحوی، نوعی پیوســتگی و انســجام وجود داشــته باشــد.  بر این اساس هدف 
گون اســت.  گونا کتــاب حاضــر، تعلیــم نحوه ترجمــه مهم ترین مباحث نحــوی و تطبیق آن در متون 
لــذا می تــوان هــدف کلی این اثر را »تقویت درک مطلب دانش پژوه در فهــم متون دینی، به ویژه متون 
فقهــی، کالمی، احکام و اندیشــه اســالمی، با اســتفاده از مهارت ترجمه« عنــوان کرد. اهداف فرعی 
کرد:  آشــنایی با معانــی مختلف حروف مشــبهة بالفعل، ما و الی  کتــاب را نیــز می تــوان چنین بیان 
شــبیه لیــس و الی نفــی جنــس، افعــال ناقصــه، افعــال مقاربــه، اســلوب های مــدح و ذم، تعجب، 
قســم، شــرط، اســتثنا، معانی مختلف حروف عربی، مفعوالت، افعال الزم و متعدی، جمالت دو 
مفعولی و ســه مفعولی، حال و تمییز، ترکیب ها و ســاختارهای عربی، اســامی نکره و معرفه و برخی 
واژه های خاص، ضمایر متصل و منفصل و قواعد ارجاع ضمایر، اســامی اشــاره و موصول، تعابیر و 
اصطالحــات عربی، بیانگرهای ســاختار متــن و معادل های آنها در زبان فارســی، همچنین ترجمه 

جمالت بلند عربی و تقدیم و تأخیر جمله ها در ترجمه . 
گران قدر سخنی با مدرسان 

گفتنی اســت که برای هر یک از دروس کتاب، 45 دقیقه در نظر گرفته شــده اســت. برای آنکه فرآیند 
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گام، انجام شود: گام به  آموزش موفق باشد، باید مراحل زیر، به ترتیب و 
1. توضیح دادن درباره نکات درس )ده دقیقه(؛

کاربرد نکات در جمالت )ده دقیقه(؛  .2
3. دانش پژوهان باید قبل از جلسه درس، متن درس را ترجمه کرده باشند و در کالس نیز، بعد از 

کنند )25 دقیقه(؛ کاربرد آنها در جمالت، دوباره متون را ترجمه  ذکر نکات و 
4. در جلســه بعــدی تماریــن کارگاه هــا حــل می شــوند )45 دقیقــه: تمریــن یک تا ســه ده دقیقه، 

تمرین چهار، بیست دقیقه و تمرین پنج، پانزده دقیقه(؛
5. تمریــن شــماره شــش نیــز در واقــع فعالیــت خــارج از کالس دانش پژوهــان بــه شــمار می آیــد. 
کارگاه  می توان پنج نمره پایان ترم دانش پژوهان را به این تمرین ها اختصاص داد تا تمارین 
گرفته شوند. دانش پژوهان می توانند جمله های درخواستی تمرین ششم را از فضای  جدی 

کتاب های الکترونیکی بیابند. مجازی و 
گرامی سخنی با دانش پژوهان 

کارگاه ها  کنند تا این  دانش پژوهان عزیز باید پیش از شــروع هر جلســه، مطالب درس جدید را مرور 
کامــال اثربخــش باشــد. به این ترتیــب دانش پژوه قبل از شــروع کالس، ابتدا متــن درس جدید را مرور 
کارگاه هــا نیز، به  کــرده، معانــی آن را می یابــد. بــرای بخش  می کنــد و واژگان مشــکل آن را اســتخراج 
دلیــل محدود بودن زمان جلســات، دانش پــژوه باید خــارج از کالس درس، تمرین های مربوط به هر 
کارگاه ها  کارگاه را انجــام دهــد تــا زمان جلســه برای رفع اشــکاالت موجــود در ترجمه و درک مطلــب 

صرف شود.
دربــاره کتــاب حاضر باید گفت که به جز برخــی کتاب های موجود در حوزه آموزش ترجمه متون 
که با  عربی، بیشــتر تألیفات به آموزش ترجمه متون مطبوعاتی و رســانه ای یا متون ادبی پرداخته اند 
اهــداف اثــر حاضر بســیار تفاوت دارد. لذا می توان این کتاب را نخســتین اثر موجود در حوزه آموزش 

ترجمه و فهم متون دینی دانست.
از تمامی دوستان و عزیزانی که در تألیف این کتاب همکاری و همراهی کردند، به ویژه جناب 

ی تشکر و قدردانی می گردد.  حجت االسالم و المسلمین مؤیدی و سرکار خانم نرگس خسرو
بــه دلیــل جدید بودن محتــوای علمی اثر،  از مخاطبان محترم و اســتادان گرامی تقاضا می گردد 
که دیدگاه های ایشــان در بهبود علمی و فنی  کنند  مؤلفان را از نظرها و پیشــنهادهای خود بهره مند 

کتاب، تأثیری بسزا خواهد داشت.
سیدعالء نقی زاده - رقیه رستم پور ملکی

بیع االول 1439 17 ر
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۱۳

ج٤
/�

���
ا��

ٌی 
�د

��

ا��رس ۱

١. �� أّی ��ء ���� ا����؟
���� ��اء ��� ا������؟ ٢. �� ا����ظ 

���� ��ا��ً� ���ا��� ا����؟ ٣. أّی ��ء ���م ��� ���� أن ���ن 
���� �� ا�����ت ا����ّ��؟  �� ٤. �� �� ا���ا�� ا��� ������ ���� آ�� 

���� �� ا�����ت ا������؟  �� ٥. �� ���� ��ا�� ������ ���� آ�� 

١. ���� ا����:
* �� أ��ال أوا�� ا�����ت ��� �������.

* و �� ���� ا����دات �� ا����� و ��غ ا����� �� ا����دات ��� ����� ا���م 
ا����ّ� ا�����.

٢. ا����ظ ��� ا������ ����ن:
.�ً�ّ��� � * ��ٌ� ���� آ��ه ��� ���� وا��ة و ُ��ّ�َ

.�ً���� � * و ��ٌ� ���ارد ��� آ��ه أ��ال ������ و ُ��ّ�َ

و   �َ ا����ّ�َ ا�����ت  ���َف  أن  ����ج  ا����  ���ا���  ��ا��ً�   ���� ���ن  أن  أراد   ��  .٣
َ� �� ا����.

َ
� و َ���

َ
�ّ� �ٍ�� 

َ
�ّ� ا�����ت ا�����َ� و أ��اَع ا���اب و ��ا�َ�� ��� ُ��ِ�َ� 

� ذ�� 
َ
�ّ��� ��

َ
إّ� ِ� و  ���� �� ا�����ت ا����ّ�َ  �ّ� ٤. �� ���� ��ا�ُ� ������ ���� آ�� 

وف مشبهة بالفعل���ـــــ�ع ا���ـــــــ� ترجمه حر

درس  1

ه: »فأّما  وفــي هــذا المجــال َذکَر أّن الکافَر ال یرُث المســلَم عقوبــًة له علی کفره، ثم قال مــا َنّصُ

المسلُم فألّيِ جرٍم وعقوبة ُیحرُم المیراُث؟ وکیف صار اإلسالُم یزیُده شّرا مع قول النبي؟ص؟: 

اإلســالُم یزیُد وال َینقُص، ومع قوله؟ع؟ ال ضرَر وال إضراَر في اإلســالم؟ فاإلسالُم یزیُد  المسلَم 

خیًرا وال یزیده شــرا«. إّنـــه بذلك َیقصُد الّرد علی العامة الذین حرموا المســلم من إرث الکافر 

کیــف ال یرُث المســلُم الکافَر، والحــال أّن الحدیث  یقول لهم:  کأنـــه یخاطبهم و أیضــا، فهــو 

الوارد في روایاِتکم یقول: ال ضرر وال إضرار في اإلســالم؟! )محمدباقر اإلیرواني، دروس تمهیدّیة في 

القواعد الفقهّیة، ج 1، ص 98_ 99(

ترجمه متن

۱۴

ج٤
/�

���
ا��

ٌی 
�د

��

���� و ا������. �ِ� �� ا���� ا�ّ�َ ��� ا����ع �� أ��اه ا���ر��� و ا�ّ�َ
إ��   ������� �ّ�ًا   �ٌ����  ���ّ�  �ً ّوَ

َ
أ  ،�ِ ا����ّ�َ ا�����ت   �����  ��  �َ����  � أّ��   ��� ����ة: 

�� ذ���� أ�َ�َ��� �� ��ب  ا ���اب و ا����ء. ١
َ
ا����َ��؛ و ����ً� �ّ�

���� �� ا�����ت ا������.   �ّ� ٥. إّن ا������َ� َوَ���ا ��ا�َ� ����ّ�� �����ِ� ���ِ� آ�ِ� 
و �� ��ه ا���ا�� ُ��َ�ف ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�� ا���� �����ً� أو �����ً� أو 

���و�ً�، و ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�ُ� ا��� �����ً� أو �����ً� أو ����رًا. ٢

�����: ����ع ا����

_ �ّ�� ا����ظ  ا������  ��  ا����ّ��  �� ا���ت ا������ و  ا��وا��ت ا������:
ِ��َ�.( ا����ة، ١و ٢) َ�ّ�ُ

ْ
ْ�َ� ِ��ِ� ُ�ً�ى ِ�� ِ���ُب � َ�

ْ
١. ا�ــ�* َذِ�َ� ا�

.(ا����م،  ٢)
َ

ْ�ُ�ْ� َ�ْ�َ�ُ�وَن
َ
� ِ�ْ�َ�ُه ُ�ّ�َ أ ً�ّ�َ�ُ �ٌ�َ

َ
 َوأ

ً
��َ

َ
َ�ُ�ْ� ِ�ْ� ِ��ٍ� ُ�ّ�َ َ�َ�� أ

َ
ِ�ي َ��

َّ
٢. ُ�َ� ا�

٣. َو ِإْن َ�َ�ْ�َ� َ��ْ�ُ�� َ�ْ�َ�ُ�ْ� ِ���ِ�ْ�ِ� ِإّنَ اَ� ُ�ِ�ّ�ُ ا�ُ�ْ�ِ�ِ��َ�. (ا�����ة،  ٤٢)
�َء َ��ِ�َ�ُ�. 

َ
�ي َ�َ�ُ� ا�ّ�

َّ
�: ُ�َ� ا�

َ
�� ا�َ��ِ�َ�، ���ل

َ
� �ْ�ِ :�ُ

َ
� �َ�� :� ٤. ا���م ��ّ�ٌ

٣.�ُ
ْ
��َ�َ ��َ �

َ
َ�� ا���ِ�َ�، َ���ل

َ
� �ْ�ِ�َ:�َ���َ

َ� َ�َ�اَ�� َ�ْ�ُ� َ�ُ��ُؤَك.٤
َ
٥. ا���م ا����� �: � َ�ْ�َ�ْ�ِ�َ�ّنَ َ�ّ�ـ�ً� َ�ْ�َ�ُ� ِ��� َ�ِ�ّ�

ُ� ِ�� َ�ْ�َ�ِ�ِ� َ�ْ�َ� أْن َ�َ�َ� ِ��ِ� 
َ
ُ�ّ�ِ أ�ٍ� َ�ّ�� َ�ْ�ِ�َف َ��َ�� ۶. ا���م ا���دق�: ِ�ْ� ِ�ْ�َ� 

َ�َ�ْ�َ�َم.٥

۱ . �� ��� ا���ف.
إن �ّ�م ا���� ا��اب ا���  ٢ . �ّ�م ا���ّ�� ا��اب ا���� ا����رع ��� ا��� و ذ�� �ّن ������ أ�ّ� و

��� ا���� ���ّ�ه و ر����. 
۳. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۳.

۴. ���ر ا���ار  ج ۷۰، ص ۳۵۶.
۵. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۲.

باره  این  در  سپس  نمی برد.  ارث  مسلمان  از  کفرش  خاطر  به  کافر  که  گفت  زمینه  این  در 
گفت: »مسلمان به چه جرمی از میراث محروم می شود؟ چگونه اسالم به او شر می رساند در 
که  یا در جایی دیگر  که پیامبر )ص( می فرماید: اسالم فزونی می بخشد و نمی کاهد.  حالی 
یانی در اسالم نیست. پس اسالم به مسلمان خیر می رساند، و به او  می فرماید: هیچ ضرر و ز
که مسلمان  شر نمی رساند.« این سخن در واقع پاسخی است به عامه علمای اهل سنت، 
گویی آنها را خطاب قرار می دهد و می گوید: »چگونه ممکن  کرده اند،  کافر محروم  را از ارث 
یانی در  که در روایات شما آمده است: هیچ ضرر و ز کافر ارث نبرد در حالی  است مسلمان از 

اسالم نیست؟!
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۱۴

ج٤
/�

���
ا��

ٌی 
�د

��

���� و ا������. �ِ� �� ا���� ا�ّ�َ ��� ا����ع �� أ��اه ا���ر��� و ا�ّ�َ
إ��   ������� �ّ�ًا   �ٌ����  ���ّ�  �ً ّوَ

َ
أ  ،�ِ ا����ّ�َ ا�����ت   �����  ��  �َ����  � أّ��   ��� ����ة: 

�� ذ���� أ�َ�َ��� �� ��ب  ا ���اب و ا����ء. ١
َ
ا����َ��؛ و ����ً� �ّ�

���� �� ا�����ت ا������.   �ّ� ٥. إّن ا������َ� َوَ���ا ��ا�َ� ����ّ�� �����ِ� ���ِ� آ�ِ� 
و �� ��ه ا���ا�� ُ��َ�ف ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�� ا���� �����ً� أو �����ً� أو 

���و�ً�، و ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�ُ� ا��� �����ً� أو �����ً� أو ����رًا. ٢

�����: ����ع ا����

_ �ّ�� ا����ظ  ا������  ��  ا����ّ��  �� ا���ت ا������ و  ا��وا��ت ا������:
ِ��َ�.( ا����ة، ١و ٢) َ�ّ�ُ

ْ
ْ�َ� ِ��ِ� ُ�ً�ى ِ�� ِ���ُب � َ�

ْ
١. ا�ــ�* َذِ�َ� ا�

.(ا����م،  ٢)
َ

ْ�ُ�ْ� َ�ْ�َ�ُ�وَن
َ
� ِ�ْ�َ�ُه ُ�ّ�َ أ ً�ّ�َ�ُ �ٌ�َ

َ
 َوأ

ً
��َ

َ
َ�ُ�ْ� ِ�ْ� ِ��ٍ� ُ�ّ�َ َ�َ�� أ

َ
ِ�ي َ��

َّ
٢. ُ�َ� ا�

٣. َو ِإْن َ�َ�ْ�َ� َ��ْ�ُ�� َ�ْ�َ�ُ�ْ� ِ���ِ�ْ�ِ� ِإّنَ اَ� ُ�ِ�ّ�ُ ا�ُ�ْ�ِ�ِ��َ�. (ا�����ة،  ٤٢)
�َء َ��ِ�َ�ُ�. 

َ
�ي َ�َ�ُ� ا�ّ�

َّ
�: ُ�َ� ا�

َ
�� ا�َ��ِ�َ�، ���ل

َ
� �ْ�ِ :�ُ

َ
� �َ�� :� ٤. ا���م ��ّ�ٌ

٣.�ُ
ْ
��َ�َ ��َ �

َ
َ�� ا���ِ�َ�، َ���ل

َ
� �ْ�ِ�َ:�َ���َ

َ� َ�َ�اَ�� َ�ْ�ُ� َ�ُ��ُؤَك.٤
َ
٥. ا���م ا����� �: � َ�ْ�َ�ْ�ِ�َ�ّنَ َ�ّ�ـ�ً� َ�ْ�َ�ُ� ِ��� َ�ِ�ّ�

ُ� ِ�� َ�ْ�َ�ِ�ِ� َ�ْ�َ� أْن َ�َ�َ� ِ��ِ� 
َ
ُ�ّ�ِ أ�ٍ� َ�ّ�� َ�ْ�ِ�َف َ��َ�� ۶. ا���م ا���دق�: ِ�ْ� ِ�ْ�َ� 

َ�َ�ْ�َ�َم.٥

۱ . �� ��� ا���ف.
إن �ّ�م ا���� ا��اب ا���  ٢ . �ّ�م ا���ّ�� ا��اب ا���� ا����رع ��� ا��� و ذ�� �ّن ������ أ�ّ� و

��� ا���� ���ّ�ه و ر����. 
۳. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۳.

۴. ���ر ا���ار  ج ۷۰، ص ۳۵۶.
۵. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۲.

۱۴

ج٤
/�

���
ا��

ٌی 
�د

��

���� و ا������. �ِ� �� ا���� ا�ّ�َ ��� ا����ع �� أ��اه ا���ر��� و ا�ّ�َ
إ��   ������� �ّ�ًا   �ٌ����  ���ّ�  �ً ّوَ

َ
أ  ،�ِ ا����ّ�َ ا�����ت   �����  ��  �َ����  � أّ��   ��� ����ة: 

�� ذ���� أ�َ�َ��� �� ��ب  ا ���اب و ا����ء. ١
َ
ا����َ��؛ و ����ً� �ّ�

���� �� ا�����ت ا������.   �ّ� ٥. إّن ا������َ� َوَ���ا ��ا�َ� ����ّ�� �����ِ� ���ِ� آ�ِ� 
و �� ��ه ا���ا�� ُ��َ�ف ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�� ا���� �����ً� أو �����ً� أو 

���و�ً�، و ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�ُ� ا��� �����ً� أو �����ً� أو ����رًا. ٢

�����: ����ع ا����

_ �ّ�� ا����ظ  ا������  ��  ا����ّ��  �� ا���ت ا������ و  ا��وا��ت ا������:
ِ��َ�.( ا����ة، ١و ٢) َ�ّ�ُ

ْ
ْ�َ� ِ��ِ� ُ�ً�ى ِ�� ِ���ُب � َ�

ْ
١. ا�ــ�* َذِ�َ� ا�

.(ا����م،  ٢)
َ

ْ�ُ�ْ� َ�ْ�َ�ُ�وَن
َ
� ِ�ْ�َ�ُه ُ�ّ�َ أ ً�ّ�َ�ُ �ٌ�َ

َ
 َوأ

ً
��َ

َ
َ�ُ�ْ� ِ�ْ� ِ��ٍ� ُ�ّ�َ َ�َ�� أ

َ
ِ�ي َ��

َّ
٢. ُ�َ� ا�

٣. َو ِإْن َ�َ�ْ�َ� َ��ْ�ُ�� َ�ْ�َ�ُ�ْ� ِ���ِ�ْ�ِ� ِإّنَ اَ� ُ�ِ�ّ�ُ ا�ُ�ْ�ِ�ِ��َ�. (ا�����ة،  ٤٢)
�َء َ��ِ�َ�ُ�. 

َ
�ي َ�َ�ُ� ا�ّ�

َّ
�: ُ�َ� ا�

َ
�� ا�َ��ِ�َ�، ���ل

َ
� �ْ�ِ :�ُ

َ
� �َ�� :� ٤. ا���م ��ّ�ٌ

٣.�ُ
ْ
��َ�َ ��َ �

َ
َ�� ا���ِ�َ�، َ���ل

َ
� �ْ�ِ�َ:�َ���َ

َ� َ�َ�اَ�� َ�ْ�ُ� َ�ُ��ُؤَك.٤
َ
٥. ا���م ا����� �: � َ�ْ�َ�ْ�ِ�َ�ّنَ َ�ّ�ـ�ً� َ�ْ�َ�ُ� ِ��� َ�ِ�ّ�

ُ� ِ�� َ�ْ�َ�ِ�ِ� َ�ْ�َ� أْن َ�َ�َ� ِ��ِ� 
َ
ُ�ّ�ِ أ�ٍ� َ�ّ�� َ�ْ�ِ�َف َ��َ�� ۶. ا���م ا���دق�: ِ�ْ� ِ�ْ�َ� 

َ�َ�ْ�َ�َم.٥

۱ . �� ��� ا���ف.
إن �ّ�م ا���� ا��اب ا���  ٢ . �ّ�م ا���ّ�� ا��اب ا���� ا����رع ��� ا��� و ذ�� �ّن ������ أ�ّ� و

��� ا���� ���ّ�ه و ر����. 
۳. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۳.

۴. ���ر ا���ار  ج ۷۰، ص ۳۵۶.
۵. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۲.

۱۳

ج٤
/�

���
ا��

ٌی 
�د

��

ا��رس ۱

١. �� أّی ��ء ���� ا����؟
���� ��اء ��� ا������؟ ٢. �� ا����ظ 

���� ��ا��ً� ���ا��� ا����؟ ٣. أّی ��ء ���م ��� ���� أن ���ن 
���� �� ا�����ت ا����ّ��؟  �� ٤. �� �� ا���ا�� ا��� ������ ���� آ�� 

���� �� ا�����ت ا������؟  �� ٥. �� ���� ��ا�� ������ ���� آ�� 

١. ���� ا����:
* �� أ��ال أوا�� ا�����ت ��� �������.

* و �� ���� ا����دات �� ا����� و ��غ ا����� �� ا����دات ��� ����� ا���م 
ا����ّ� ا�����.

٢. ا����ظ ��� ا������ ����ن:
.�ً�ّ��� � * ��ٌ� ���� آ��ه ��� ���� وا��ة و ُ��ّ�َ

.�ً���� � * و ��ٌ� ���ارد ��� آ��ه أ��ال ������ و ُ��ّ�َ

و   �َ ا����ّ�َ ا�����ت  ���َف  أن  ����ج  ا����  ���ا���  ��ا��ً�   ���� ���ن  أن  أراد   ��  .٣
َ� �� ا����.

َ
� و َ���

َ
�ّ� �ٍ�� 

َ
�ّ� ا�����ت ا�����َ� و أ��اَع ا���اب و ��ا�َ�� ��� ُ��ِ�َ� 

� ذ�� 
َ
�ّ��� ��

َ
إّ� ِ� و  ���� �� ا�����ت ا����ّ�َ  �ّ� ٤. �� ���� ��ا�ُ� ������ ���� آ�� 

کارگاه ترجمه���ـــــ�ع ا���ـــــــ�

درس 2

کشیده شده است( گزینه های صحیح خط  )زیر 

کنید.  گان مناسب پر  1. جاهای خالی زیر را با واژ

یغفُل عن اللفظ وخواصه، کأنـــه لم یسمعه مع أنه  أ( ولذا قد ینتقُل السامُع إلی المعنی و

لم ینتقل إلیه إال بتوسط سماع اللفظ. )محمدرضا المظّفر، منطق، ج 1، ص 37(

گردد؛ .......  لذا چه بسا شنونده به معنا منتقل  شود و از لفظ و ویژگی های آن غافل 

که آن معنا به او نرسیده است، مگر با شنیدن لفظ. آن را نشنیده است. در حالی 

چهار _ چنانچه یی  گو سه _  که  دو _ چرا  که  یک _ زیرا 

ب( بالطبع، إّن تشکیل مثل هکذا نظام یحتاج إلی األسس العقائدّیة واإلنسانّیة ینبغي، 

، أن یکون هناك عقائُد وأفکاٌر صحیحٌة، حّتی ُیقام هذا النظام علی أساس تلك 
ً

أّوال

یخیة، ص 30( األفکار. )مرکز نون للتألیف والترجمة، صیغ السنن التار

طبعــًا ........... تشــکیل چنیــن نظامــی بــه پایه هــای عقیدتی و انســانی نیــاز دارد. 

شایســته اســت ابتدا عقاید و تفکرات صحیح وجود داشــته باشــد تا این نظام بر آن 

گردد. تفکرات استوار 

که کید        دو _ ترجمه نمی شود        سه _ همانا        چهار _ به درستی  یک _ به تأ
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ج( قــال المحقــُق القمُي بعد إیراد الــکالِم المذکور: مثل قوله: »اغتســل للجمعة وللزیارة 

وللجنابة ولمس المیت«، لکّنـا لم نظفر به في الروایات.

محقق قمی پس از ایراد کردن کالم یادشده، می گوید: همان طور که گفته است: »به نیت 

روزجمعه، زیارت، جنابت و مس میت غسل کن«. ........ ما آن را در روایات نیافتیم.

گزینه یک و سه یک_  ولی                دو_ چون              سه_  اما       چهار_ 

گانی مناسب بنویسید. 2. در. جاهای خالی، واژ

أ( لیت ِشعري أین اســتَقّرت بك النوى، بل أّيُ أرٍض تِقلك أو َثرى، أبرضوى أو غیِرها أم 

ذي ُطوى.

ک کدام ســرزمین  ی خا ای کاش می دانســتم در کجــا اقامــت داری، یا اینکه قدم رو

کوه رضوا هستی یا جایی دیگر؟ یا در صحرای ذی طوی؟  نهاده ای. آیا در 

کنــت جاهال یزیــدك جهال، ولعل اهلل أن  إن  ب(  فــإن تکــن عالمــا لم ینفعــك علُمك، و

هم بعقوبة فتُعُمك معهم. )الشهید الثاني، ج 1، ص 120(
َّ
یظل

گر جاهل باشی،  چنانچه از اهل علم باشی، علمت سودی برایت نخواهد داشت و ا

کنــد و این  جهلــت را فزونــی خواهنــد بخشــید و  شــاید خداونــد ایشــان را مجــازات 

گیرد. مجازات، تو را نیز در بر 

ها من شراٍب وطعام وملبس وما  ج( وأشار أمیر المؤمنین؟ع؟ هنا إلی أّن ترَکه للدنیا ومالّذِ

کَل، لیس ألجل عدم القدرة علی الوصول إلیها، بل إّنما َتَرَك ذلك احتسابًا وزهدًا  شا

ومواساًة ألضعف الناس.

در اینجا امیر مؤمنان؟ع؟ به این موضوع اشاره کرد که علت آنکه از دنیا و لذت هایی 

ک و مانند آن چشــم پوشــیده بــود، به  ایــن دلیل  ک، پوشــا چــون نوشــیدنی ها، خــورا

کــه توانایــی کســب آنهــا را نداشــت. بلکه بــه منظــور ایثــار، زهد و همــدردی با  نبــود 

ضعیف ترین مردم بود.
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گزینه های زیر مفهوم اصلی متن است؟ کدام یک از   .3

ف ابن آدم  ْمُت ِلَحَیاِتي< یقــول تعالی ذکره مخبرًا عــن تلّهُ
َ

ْیَتـــِني َقّد
َ
 َیــا ل

ُ
ــه: >َیُقــول

ُ
أ( وقول

اِلحات من األعمال فــي الدنیا التي تورُثه  ِمه علی تفریطه فــي الّصَ
ُ

یــوَم القیامــة، وَتَنّد

مــُت لحیاتي فــي الدنیا مــن صالح 
َ

بقــاَء األبــد فــي نعیــم ال انقطــاع لــه، یا لیتـــني قّد

األعمــال لحیاتــي هــذه، التي ال مــوَت بعدها، مــا ُینجیني من غضــب اهلل، ویوجُب 

لي رضواَنه.

کارهای شایســته  گفتــن انســان در قیامــت بــه دلیل انجام نــدادن  یــک_ »ای کاش«   

است. 

کارهــای  کاش بتوانــد در دنیــای جدیــد  کــه ای  دو_ در قیامــت انســان آرزو می کنــد   

شایسته انجام دهد.

ســه_ »ای کاش« گفتن انســان نشــان دهنده پشــیمانی او از ترک کارهای شایســته در   

عالم برزخ است.

کــه بتواند، هم در دنیا و هــم در آخرت،  چهــار_ انســان در دنیــا و آخــرت تمنا می کند   

کارهای نیک انجام دهد.

ــه المعنی،  ـّ ب( فــإذا حصــَل هــذا االرتباط القــوّي لدى الذهــن، یصبح اللفــُظ عنده کأن

کشيء واحٍد. )همان، ص 37( والمعنی کأنـه اللفُظ أي یصبحان عنَده 

گــر لفــظ گویی معنا شــود و بر عکــس، این به دلیــل ارتباط دادن آنهــا به ذهن  یــک_ ا  

است.

دو_ یکی شدن لفظ و معنا در ذهن، معلول ارتباط قوی ذهن است.  

سه_ ذهن، ارتباطی قوی دارد؛ زیرا لفظ نزد او چون معناست و بر عکس.  

چهار_ در عالم خارج نیز لفظ و معنا تفاوتی ندارند.  
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ج( ولعــّل المــراَد من التزکیة في بعض آیات القرآن التي جاَءت فیها کلمُة »یزّکیهم« بعد 

ُمُهــم« أو قبلهــا هــو هــذا األمر نفُســه؛ أي: تصفیُة النــاس وتطهیُرهــم وتهذیُبهم.  ِ
ّ
ُیَعل  »و

)مرکز نون للتألیف والترجمة، تأسیس الحضارة اإلسالمّیة في فکر اإلمام الخامنئي دام ظله، ص 30(

یک_ بی شک مراد از تزکیه در قرآن، تصفیه حساب میان مردم است.  

کردن آنهاست. ک  دو_ منظور از تزکیه در برخی آیات قرآن، تصفیه مردم و پا  

کنار هم آمده اند. سه_ تزکیه هم معنای تعلیم است و به عنوان دو واژه مترادف در   

کردن و تهذیب اخالقی  ک  چهار_ چه بسا مقصود از تزکیه در قرآن، پاالیش نفس و پا  

انسان ها باشد.

4. ترجمه تحت اللفظی:

ُم علی 
َ
ــك فــي سفره، لکّنـــك تعل

ُ
کبَر قد ســافَر إلی مکَة، وقد َتّش أ( قــد تعلــُم أن أخــاك األ

کبــر أو األصغر« قد ســافر فعاًل إلی مکة، وقد تشــك في  یــك »األ أّيِ حــال أن أحــَد أَخَو
سفرهما معا وال تدري هل سافَر واحٌد منهما إلی مکة أو ال؟

الف( ممکن اســت بدانی که برادر بزرگتر تو به مکه ســفر کرده اســت و چه بســا در سفر او 
کنــی، ولی مطمئن باشــی که به هر حــال یکی از برادران تــو »بزرگتر یا کوچکتر«  شــک 
کرده اســت. ممکن است در ســفر هر دو نفر آنها با هم شک کنی و  واقعا به مکه ســفر 

کرده است یا نه؟ که آیا یکی از آنها به مکه سفر  ندانی 
ب( فیبــدو لهــا أّن المشــهوراِت غیُر مکتســبٍة من سبٍب کأنـــها من ِتلقاء نفِســها انتقلت 

الیها. )محمدرضا المظفر، المنطق، ص 391(
ب( به نظر می رسد که این امور مشهور از یک دلیل بدست نمی آیند، گویی به خودی خود 

به آن انتقال یافته اند.
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ج( والحقیقُة أن الکتــَب األربعــَة المتقدمــَة الذکر لها مقاُمها العلمــّي، وهي علی العموم 
کبیرة في تطویر  کتبًا تجدیدیًة ســاهمت إلی درجٍة  یخیة  ُتعتَبر حَســب مراحِلها التار

الفکر العلمّي األصولّي علی اختالِف درجاِتها في هذه المساهمة.
ج( در واقع کتاب های چهارگانه یادشده جایگاهی علمی دارند، و به طور کلی بر اساس 
که - علیرغم تفاوتشان -  کتابهای تجددگرا به شمار می روند  یخیشــان، از  مراحل تار

گسترش اندیشه علمی اصولی،  سهمی بزرگ داشته اند. در 

کنید. 5. متون زیر را به دقت بخوانید و مفهوم موردنظر را به فارسی روان بیان 

کان الثاني - أي لم یعلم ثبوَت الســیرِة في األمور الشــرعیة - فإنه ال یکفي حینئذ  إن  أ( و

في استکشاف موافقة الشارِع عدُم ثبوت الردِع منه، إذ لعلـــه َرَدَعُهم عن إجرائها في 

األمور الشرعیة فلم ُیجروها، أو لعلـــهم لم ُیجروها في األمور الشرعیة من عند أنفِسهم 

کان ال یرَتضیها  فلم یکن ِمن وظیفة الشــارع أن یردَع عنها في غیر األمور الشــرعیة لو 

في الشرعیات. )محمدرضا المظفر، اصول الفقه، ج 3، ص 178(

گر ســیره  گاهی ندارد- ا که از وجود ســیره در امور شــرعی آ گر دومین مورد باشــد -  الف( ا

کتفا  کشف مواففقت شارع تنها به منع شارع ا در امور شرعی ثابت نشده باشد برای 

که ممکن است یا شارع آنها را از اجرای سیره در امور شرعی بازداشته  نمی شود  چرا

یا خودشان این سیره را اجرا نکرده باشند. پس چنانچه قانونگذار این روش را در امور 

کند. شرعی نپسندیده باشد، نباید در امور غیر شرعی هم از آن نهی 

کانــت ُتعرُف قبــل ذلك بـــ »یثرب«  کانــت هجــرُة الرســول إلــی المدینــة _ التــي  ب( لقــد 

وُســّمیت بعــد هجــرة النبّي إلیهــا بـ »مدینة النبّي« _ کنســیم الربیــع العلیل الذي عّم 

المدینــة، فأحــّس الجمیع وکأّن فرجًا قد حّل، لذا انتبهت القلوُب واســتفاقت. )مرکز 

نون للتألیف والترجمة، تأسیس الحضارة اإلسالمیة في فکر اإلمام الخامنئي دام ظله، ص 19(

که قبــاًل به »یثرب« معروف بوده و پــس از هجرت پیامبر به  ب( هجــرت پیامبــر به مدینه 
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که مدینه را  آن به »مدینة النبی« مشــهور شــده- چون نسیم حیاتبخش بهاری است 

گویی به دنبال این هجرت،  کردند.  که همه آن را احساس  دربرگرفته است؛ نسیمی 

گشایش حاصل شده، به خاطر آن دلها هوشیار و بیدار شد. فرج و 

یــان الماء لحظًة، لکــن تســتطیُع أن تجّمَد هذه 
َ
ــَر موعــَد غل ج( أنــت ال تســتطیُع أن تؤِخّ

یخ، لکن هذا ال یعني أّنها لیست اتجاهاٍت تمّثل  االتجاهات لحظاٍت من عمر التار

یخ، هي اتجاهاٌت لکّنـــها مرنــٌة، َتقَبُل التحّدَي لکّنها  واقعــًا موضوعّیًا في حرکة التار

یِخ نفسها. تحّطُم المتحّدَي، حینما یتحّدى هذا المتحّدَي ُتحّطُمه بُسنن التار

ج( تــو نمی توانــی زمــان بــه جوش آمــدن آب را، حتــی لحظه ای بــه تأخیر بینــدازی، ولی 

گرایش ها متوقف کنی، البته این بدان معنا نیست  یخ این  می توانی  طی مدتی از تار

یخ موجودیت نداشــته اند، بلکه  گرایش هایی واقعی نباشــند و در طــول تار کــه اینهــا 

گرایش ها وجود دارنــد ولی انعطاف پذیر و قابل تغییرند؛ رقابت را قبول می کنند  ایــن 

که این رقیب آنها را به مبارزه دعوت می کند با  ولی رقیب را نابود می کنند، هنگامی 

یخ، او را نابود میکنند. استفاده از خود سنت های تار

6. نمونه هایــی دیگــر از حــروف مشــبهة بالفعل را در قرآن کریم بیابید و آنهــا را در جمله ترجمه 

کنید.
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۱۳

ج٤
/�

���
ا��

ٌی 
�د

��

ا��رس ۱

١. �� أّی ��ء ���� ا����؟
���� ��اء ��� ا������؟ ٢. �� ا����ظ 

���� ��ا��ً� ���ا��� ا����؟ ٣. أّی ��ء ���م ��� ���� أن ���ن 
���� �� ا�����ت ا����ّ��؟  �� ٤. �� �� ا���ا�� ا��� ������ ���� آ�� 

���� �� ا�����ت ا������؟  �� ٥. �� ���� ��ا�� ������ ���� آ�� 

١. ���� ا����:
* �� أ��ال أوا�� ا�����ت ��� �������.

* و �� ���� ا����دات �� ا����� و ��غ ا����� �� ا����دات ��� ����� ا���م 
ا����ّ� ا�����.

٢. ا����ظ ��� ا������ ����ن:
.�ً�ّ��� � * ��ٌ� ���� آ��ه ��� ���� وا��ة و ُ��ّ�َ

.�ً���� � * و ��ٌ� ���ارد ��� آ��ه أ��ال ������ و ُ��ّ�َ

و   �َ ا����ّ�َ ا�����ت  ���َف  أن  ����ج  ا����  ���ا���  ��ا��ً�   ���� ���ن  أن  أراد   ��  .٣
َ� �� ا����.

َ
� و َ���

َ
�ّ� �ٍ�� 

َ
�ّ� ا�����ت ا�����َ� و أ��اَع ا���اب و ��ا�َ�� ��� ُ��ِ�َ� 

� ذ�� 
َ
�ّ��� ��

َ
إّ� ِ� و  ���� �� ا�����ت ا����ّ�َ  �ّ� ٤. �� ���� ��ا�ُ� ������ ���� آ�� 

ترجمه ما و الی شبیه به لیس و الی نفی جنس���ـــــ�ع ا���ـــــــ�

درس 3

ون <. )بقره: 74(
ُ
ا َتْعَمل >َوَما اهلُل ِبَغاِفٍل َعّمَ

َهاَر<. )یس: 40( یُل َساِبُق الّنَ
َ
ن ُتدِرَك الَقَمَر واَل الل

َ
َها أ

َ
مُس َینَبغي ل

َ
>اَل الّش

ینبغــي االلتفــاُت الــی أن مــورَد القاعــدِة _ کمــا قلنا _ المرکــُب ذو األجزاء، أمــا ما َوجَب  و

َر صوُم 
ّ

بنحو العموم اإِلفرادي فال شّك في عدم سقوِط  وجوب الباقي بتعذِر البعض، فاذا تعذ

بعِض األّیام في شهر رمضاَن، لم َیسقط وجوُب صوِم الباقي، ألّن صوَم کل یوٍم من أّیام الشهر 

ر صوِم بعِض األّیام، 
ّ

 لتوهِم سقوط الوجوب في مثِله بتعذ
َ

واجٌب بوجوٍب مستقٍل، وال مجال

کان ذلك خالف فرض االستقاللیة. )محمدباقر اإلیرواني، دروس تمهیدّیة في القواعد الفقهّیة،  إاّل  و
ج 2، ص 119(

ترجمه

۱۴

ج٤
/�

���
ا��

ٌی 
�د

��

���� و ا������. �ِ� �� ا���� ا�ّ�َ ��� ا����ع �� أ��اه ا���ر��� و ا�ّ�َ
إ��   ������� �ّ�ًا   �ٌ����  ���ّ�  �ً ّوَ

َ
أ  ،�ِ ا����ّ�َ ا�����ت   �����  ��  �َ����  � أّ��   ��� ����ة: 

�� ذ���� أ�َ�َ��� �� ��ب  ا ���اب و ا����ء. ١
َ
ا����َ��؛ و ����ً� �ّ�

���� �� ا�����ت ا������.   �ّ� ٥. إّن ا������َ� َوَ���ا ��ا�َ� ����ّ�� �����ِ� ���ِ� آ�ِ� 
و �� ��ه ا���ا�� ُ��َ�ف ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�� ا���� �����ً� أو �����ً� أو 

���و�ً�، و ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�ُ� ا��� �����ً� أو �����ً� أو ����رًا. ٢

�����: ����ع ا����

_ �ّ�� ا����ظ  ا������  ��  ا����ّ��  �� ا���ت ا������ و  ا��وا��ت ا������:
ِ��َ�.( ا����ة، ١و ٢) َ�ّ�ُ

ْ
ْ�َ� ِ��ِ� ُ�ً�ى ِ�� ِ���ُب � َ�

ْ
١. ا�ــ�* َذِ�َ� ا�

.(ا����م،  ٢)
َ

ْ�ُ�ْ� َ�ْ�َ�ُ�وَن
َ
� ِ�ْ�َ�ُه ُ�ّ�َ أ ً�ّ�َ�ُ �ٌ�َ

َ
 َوأ

ً
��َ

َ
َ�ُ�ْ� ِ�ْ� ِ��ٍ� ُ�ّ�َ َ�َ�� أ

َ
ِ�ي َ��

َّ
٢. ُ�َ� ا�

٣. َو ِإْن َ�َ�ْ�َ� َ��ْ�ُ�� َ�ْ�َ�ُ�ْ� ِ���ِ�ْ�ِ� ِإّنَ اَ� ُ�ِ�ّ�ُ ا�ُ�ْ�ِ�ِ��َ�. (ا�����ة،  ٤٢)
�َء َ��ِ�َ�ُ�. 

َ
�ي َ�َ�ُ� ا�ّ�

َّ
�: ُ�َ� ا�

َ
�� ا�َ��ِ�َ�، ���ل

َ
� �ْ�ِ :�ُ

َ
� �َ�� :� ٤. ا���م ��ّ�ٌ

٣.�ُ
ْ
��َ�َ ��َ �

َ
َ�� ا���ِ�َ�، َ���ل

َ
� �ْ�ِ�َ:�َ���َ

َ� َ�َ�اَ�� َ�ْ�ُ� َ�ُ��ُؤَك.٤
َ
٥. ا���م ا����� �: � َ�ْ�َ�ْ�ِ�َ�ّنَ َ�ّ�ـ�ً� َ�ْ�َ�ُ� ِ��� َ�ِ�ّ�

ُ� ِ�� َ�ْ�َ�ِ�ِ� َ�ْ�َ� أْن َ�َ�َ� ِ��ِ� 
َ
ُ�ّ�ِ أ�ٍ� َ�ّ�� َ�ْ�ِ�َف َ��َ�� ۶. ا���م ا���دق�: ِ�ْ� ِ�ْ�َ� 

َ�َ�ْ�َ�َم.٥

۱ . �� ��� ا���ف.
إن �ّ�م ا���� ا��اب ا���  ٢ . �ّ�م ا���ّ�� ا��اب ا���� ا����رع ��� ا��� و ذ�� �ّن ������ أ�ّ� و

��� ا���� ���ّ�ه و ر����. 
۳. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۳.

۴. ���ر ا���ار  ج ۷۰، ص ۳۵۶.
۵. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۲.

خدا از آنچه می  کنید غافل نیست.

کدام در سپهرى شناورند. که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می جوید و هر  نه خورشید را سزد 

کــرد که ایــن قاعده، مرکب اســت و اجزایــی دارد. در مورد حکمی که عام اســت به نحو  بایــد توجــه 

عموم افرادی اســت، بی شــک با غیرعملی شدن بخشــی ازافراد آن، بقیه افراد هم ساقط نمی شوند. 

گر کســی بــه دالیلی بعضی از روزهای ماه رمضان را روزه نگرفــت، حکم وجوب روزه گرفتن در  مثــال ا

گرفتن در همه روزهای ماه رمضان به شــکل مســتقل واجب  باقــی روزها ســاقط نمی شــود زیــرا روزه 

کــرد چون بعضــی از روزها به دالیلــی، می تــوان روزه نگرفت، در همــه روزهای  اســت و نبایــد گمــان 

که در این صورت، این امر، خالف واجبات مســتقل خواهد  رمضان این حکم قابل اجرا اســت چرا 

بود.
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۱۳

ج٤
/�

���
ا��

ٌی 
�د

��

ا��رس ۱

١. �� أّی ��ء ���� ا����؟
���� ��اء ��� ا������؟ ٢. �� ا����ظ 

���� ��ا��ً� ���ا��� ا����؟ ٣. أّی ��ء ���م ��� ���� أن ���ن 
���� �� ا�����ت ا����ّ��؟  �� ٤. �� �� ا���ا�� ا��� ������ ���� آ�� 

���� �� ا�����ت ا������؟  �� ٥. �� ���� ��ا�� ������ ���� آ�� 

١. ���� ا����:
* �� أ��ال أوا�� ا�����ت ��� �������.

* و �� ���� ا����دات �� ا����� و ��غ ا����� �� ا����دات ��� ����� ا���م 
ا����ّ� ا�����.

٢. ا����ظ ��� ا������ ����ن:
.�ً�ّ��� � * ��ٌ� ���� آ��ه ��� ���� وا��ة و ُ��ّ�َ

.�ً���� � * و ��ٌ� ���ارد ��� آ��ه أ��ال ������ و ُ��ّ�َ

و   �َ ا����ّ�َ ا�����ت  ���َف  أن  ����ج  ا����  ���ا���  ��ا��ً�   ���� ���ن  أن  أراد   ��  .٣
َ� �� ا����.

َ
� و َ���

َ
�ّ� �ٍ�� 

َ
�ّ� ا�����ت ا�����َ� و أ��اَع ا���اب و ��ا�َ�� ��� ُ��ِ�َ� 

� ذ�� 
َ
�ّ��� ��

َ
إّ� ِ� و  ���� �� ا�����ت ا����ّ�َ  �ّ� ٤. �� ���� ��ا�ُ� ������ ���� آ�� 

کارگاه ترجمه���ـــــ�ع ا���ـــــــ�

درس 4

کشیده شده است( گزینه های صحیح خط  )زیر 

کنید. گان مناسب پر  1. جاهای خالی زیر را با واژ

ِخِر َو ما ُهْم ِبُمْؤِمنیَن<. )بقره: 8(
ْ

َیْوِم ال
ْ
ا ِباهلِل َوِبال  آَمّنَ

ُ
اِس َمْن َیُقول أ( >َوِمَن الّنَ

گروهی از مردم کســانی هســتند که می  گویند: به خدا و روز رســتاخیز ایمان آورده  ایم، 

در حالی که .... .

دو_ ایمان ندارند  یک_ مؤمن بودند       

چهار_ چه ایمانی دارند سه_ چرا ایمان ندارند      

 علــی العمــوم بالوضــع مثــل کلمــة )کل( و )جمیع( 
ُّ

ب( ال شــك فــي وجــود أدواٍت تــدل

ونحوهمــا مــن األلفاظ الخاصة بإفادة االســتیعاب. )الســیدمحمدباقر الصــدر، دروس في 
علم ااُلصول، ج 1، ص 242(

........... برخــی از ادوات، همچــون »کل« و »بعــض«، و برخــی از واژگان خــاص،   

گیری داللت می کنند. همانند این دو، بر فرا

دو_ ترجمه نمی شود    یک_ نباید مشکوک بود       

کید چهار_ به تأ سه_ بی گمان      
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ج( ال بأٌس.
. ...........  

دو_ مشکلی نیست  یک_ جنگی نیست     

چهار_ قطعًا ترسی نیست سه_ هرگز ترسی نیست     

گانی مناسب بنویسید. 2. در جاهای خالی زیر واژ

ُه.
َ
ُه، َیا َدِلیَل َمْن ال َدِلیَل ل

َ
أ( َیا ُمِغیَث َمْن ال ُمِغیَث ل

که هیچ راهنمایی ندارد که  هیچ فریاد رسی ندارد  ای راهنمای آن  ای فریادرس آن   

ب( قوله؟ص؟ : من أحّبَ أن ینظر إلی عتقاء اهلل من النار فلینظر إلی المتعلمین، فوالذي 

کتَب اهلل له بــکل قدم عبادَة  نفســي بیده ما مــن متعلــٍم یختلُف إلی باب العالــم إال 

یمشــي علــی االرض وهي تســتغفُر  ســنٍة، وبنــی اهلل لــه بــکل قدم مدینــًة في الجنة، و

ئکُة أنهم عتقاُء اهلل من النار. )الشــهید  یصبح مغفورا له، وشــهدت المال یمســي و له، و

الثانی، منیة المرید، ج 1، ص 100(

کــرم؟ص؟ فرمــود: هــر کس دوســت دارد که بــه رهاشــدگان از آتــش دوزخ نگاه  پیامبــر ا  

گیــران دانــش نگاه کند. قســم به خدایی که جانم به دســت اوســت، فرا  کنــد، بــه فرا

کند، مگــر اینکه  که بــر در خانه عالــم و دانشــمندی مراجعه  گیرنــده دانشــی نیســت 

گام او شــهری  گام او، ثواب عبادت یک ســال را بنویســد، و برای هر  خداوند برای هر 

ی زمین راه می رود و زمین برای او اســتغفار می کند و شب  در بهشــت بســازد، و او رو

که آنها از  گواهی دهند  ئکه  و صبح می کند، در حالی که بخشــیده شــده اســت و مال

رهاشدگان آتش دوزخ اند.

یِن<. )بقره: 256( کراَه ِفي الّدِ ج( >اَل إ

در دین هیچ اجباری نیست.  
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گزینه های زیر مفهوم اصلی متن است؟ کدام یک از   .3

یام في السفر. قال: »ال صیام في السفر، قد صاَم ناُس علی عهد رسول  أ(  سألُته عن الّصِ

 في 
َ

ثَة أیــام التي قال اهلُل عــّزَ وجّل اهلل فســّماهم العصــاَة، فــال صیاَم في الســفر إال الثال

الحج«. 

یک_ حجاج سه روز باید در سفر حج روزه بگیرند.   

دو_ روزه در سفر مکروه است.   

سه_ هیچ روزه ای در سفر جایز نیست.   

گرفت. چهار_ در موارد خاصی می شود در سفر روزه    

کالعطشــان، یتحرك نحو  کان ســعیا مباشــرا  ب( الطلُب هو الســعُي نحَو المقصوِد، فإن 

کان بتحریــك الغیر وتکلیفه، فهو طلٌب تشــریعٌي، وال  المــاء فهو طلــٌب تکوینٌي، وان 

کل طلب، بل  شــك في داللِة مادة االمر علَی الطلب بمفهومه االســمي، ولکن لیس 

 في داللــة صیغة االمر علــی الطلب، 
َ

کما ال إشــکال الطلــب التشــریعي مــن العالي، 

 ینتزُع منه مفهوَم الطلِب، 
ُ

وذلك الن مفاد الهیئة فیها هو النسبُة االرسالیُة، واالرسال

 ســعٌي نحَو المقصود من ِقَبِل المرســل، فتکون الهیئــُة داللًة علی 
َ

حیــث إن االرســال

یــة َتَبًعا لداللتها تصورًا علی منشــأ انتزاعــه، کما أن الصیغَة  ر الطلــب بالداللــة التصّوُ

نفَســها بلحــاظ ُصدوِرها ِبَداعي تحصیــِل المقصود تکون مصداًقــا حقیقیًا للطلب، 

ألنها سعٌي نحو المقصود. )السیدمحمدباقر الصدر، دروس في علم ااُلصول، ج 2، ص 70(

یک_ صیغه امر همواره بر طلب داللت می کند.    

دو_ صیغه امر از مقام دانی برای مقام عالی صادر می شود.    

سه_ صیغه امر بر طلب داللت می کند.   

چهار_ طلب تنها به شکل صیغه امر ظاهر می شود.   
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ج( ُیستَحّبُ إعارُة الکتِب لمن ال ضرَر علیه فیها ممن ال ضرَر منه بها استحبابًا مؤکدا، 

لما فیه من االعانِة علی العلم والمعاضدة علی الخیر والمساعدة علی البر والتقوى، 

یة من الفضل واألجر. وقد قال بعُض الســلِف: برکُة العلم إعارُة  مع ما في ُمطلِق العار

الکتب. )الشهید الثاني، منیة المرید، ج 1، ص 343(

کتاب برای امانت دهنده هیچ ضرری ندارد. یک_ امانت دادن 

دو_ نباید امانت دادن و امانت گرفتن کتاب هیچ ضرری برای طرفین داشته باشد.

کتاب به اندازه ثواب امانت دادن هر چیز دیگری است. سه_ ثواب امانت دادن 

گیرنده  که هیچگونه ضرری برای امانت دهنده و امانت  کتاب  چهار- امانت دادن 

نداشته باشد مستحب است. 

کنید. 4. جمالت زیر را به صورت تحت اللفظی ترجمه 

ک مطالُب أخرى ُیسأل عنها بکیف وأین ومتی وکم ومن. وهي مطالُب جزئیة أي  أ( وهنا

انها لیســت من أّمهاِت المســائل بالقیاس الی المطالب االولــی لعدم عموم فائدتها 

فإن ما ال کیفیَة له مثال ال ُیسأل عنه بکیف وما ال مکان له أو زمان ال ُیسأل عنه بأین 

ومتي. )محمدرضا المظفر، المنطق، ج 1، ص 114(

که با ادات پرسشی )چگونه، کجا، کی، چه کسی(  که  الف( مطالب دیگری وجود دارد 

درباره آن ها پرســیده می شــود. این ها مطالب جزئی هســتند، در مقایســه با مطالب 

اول، بــه دلیــل فایده نداشــتن، جزو مســائل اصلی به شــمار نمی آینــد. بنابراین برای 

کیفیــت برخــوردار نیســت، از ادات )کیــف: چگونه( اســتفاده  کــه از عنصــر  چیــزی 

که زمان و مکان ندارد از )أین و متی: کجا و کی(  نمی شود و یا برای پرسش از چیزی 

استفاده نمی شود.
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ب( ســالُت ابــا عبداهلل عن رجل باَع طعاما بدراهَم فلمــا بلغ ذلك األجل تقاضاه، فقال: 

لیس عندي دراهُم خذ مني طعاما، قال: ال بأس إّنما له دراهُمه یأخذ بها ما شاء. 

ب( از اباعبداهلل درباره مردی ســؤال پرســیدم که طعامی را در مقابل چند درهم فروخت و وقتی 

ی در مقابــل گفــت: مــن پولی ندارم، بــه جای درهم  کــرد و و موعــد آن فرارســید آن را تقاضــا 

گفــت: اشــکالی نــدارد. درهم هــای او بــرای خود اوســت و هرچه  طعــام را بگیــر. اباعبــداهلل 

بخواهد می تواند با آن بخرد.

یقصُد المنطقیون به : ج( المفرُد و

کتبــُت بالقلم. و )ق( فعل أمر من  أواًل: اللفــُظ الذي ال ُجــزَء له، مثل الباء من قولك:   

وقی یقي.

 علی جزِء المعنی حین هو جزٌء له، 
ُّ

ثانیًا: اللفُظ الذي له جزٌء إال أن جزَء اللفظ ال یدل  

مثل: محمد، علي، قرأ، عبداهلل، عبدالحسین. )محمدرضا المظفر، المنطق، ج 1، ص 59(

ج( مفرد و غرض منطقیون از آوردن آن:

اول: لفظی که هیچ جزئی ندارد. مانند باء در جمله: )کتبت بالقلم: با قلم نوشتم( و )ق( فعل امر 

از )وقی، یقی: حفظ کرد(.

گانــه ای نــدارد ماننــد: محمــد، علــی، قرأ،  کــه جــزء دارد ولــی اجــزای آن معانــی جدا دوم: لفظــی 

عبدالحسین.

کنید. 5. متون زیر را به دقت بخوانید و مفهوم مورد نظر را به فارسی روان بیان 

أ( فقــد ُیقــال: بوجــود قرینــة علــی االختصــاص بالشــبهة الموضوعیــة مــن ناحیــِة وحدِة 

کمــا قــد ُیدعــی العکس وقــد َتقــّدَم الکالُم عــن ذلك فــي الحلقِة الســابقة،  الســیاق 

واّتضَح انه ال قرینة علی االختصاص فاالطالُق تام. )الســیدمحمدباقر الصدر، دروس في 
علم ااُلصول،  ج 3، ص 39(

که برای اختصاص این موضوع به شــبهه مورد بحث )شــبهه موضوعیه(  الف( برخی معتقدند 
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از حیث وحدت سیاق کالم، قرینه ای وجود دارد. کما اینکه عکس آن نیز گفته می شود که 

در مطالب پیشین، درباره آن صحبت شد. روشن است که اختصاص هیچ قرینه ای ندارد 

و اطالق آن به هر چیزی، تام است.

کتــاَب »ما بعد  ب( عــن أبــي علــي ابــن ســینا: »... ثّم ُعــدُت إلــی العلــم االلهي وقــرأُت 

کنــت أفهُم مــا فیه والتبــَس علّيَ غــرُض واضِعــِه حتی أعــدُت قراَءَتُه  الطبیعــة« فمــا 

أربعیــن مــرًة، وصــار لي محفوظــا وأنا مــع ذلك ال أفهمــه وال المقصوَد به وأیســُت من 

کتاٌب ال ســبیَل إلی فهمــه. فإذا أنا فــي یوم من االیــام حضرُت  نفســي، وقلــت: هــذا 

ٍم  ٍل مجلٍد ینادي علیه، فَعرَضه علّيَ فرردُته رّدَ متبّرِ
َ
وقت العصر في الوراقین وبیِد داّل

معتقــٍد أّنَ ال فائــدَة فــي هذا العلــم،  فقال لي: اشــتر مني هــذا، فإّنه رخیــٌص أبیُعَکُه 

کتاٌب البي نصر الفارابي  ثة دراهَم وصاحُبه محتاٌج إلی ثمنه. فاشــتریُته فإذا هو  بثال

فــي أغــراض ما بعــد الطبیعة، فرجعُت إلــی بیتي وأســرعُت قراءَتُه، فانفتــَح علّيَ في 

الوقت أغراُض ذلك الکتاب بسبِب أنه قد صار لي علی ظهر القلب، وفرحُت بذلك 

وتصّدقــُت ثانــي یوِمــِه بشــٍئ کثیٍر علــی الفقراء شــکرًا هلِل تعالی«. )الشــهید الثانــي، منیة 
المرید، ج 1، ص 3(

کتــاب )مابعد الطبیعــه( را خواندم. ولــی چیزی از آن  ب( ابــن ســینا: »بــه علم الهی بازگشــتم و 

متوجه نمیشــدم و هدف نویســنده کتاب همچنان برای من مشتبه بود. 40 بار آن را خواندم 

کردم ولی با این وجود باز هم متوجه آن و هدفش نمی شدم. از خودم  که آن را حفظ  طوری 

کــه روزی، عصر هنگام  کتــاب راهی برای فهمش نیســت. تا این  ناامیــد شــدم و گفتــم این 

بــازار وراقیــن بودم و داللی را دیدم که کتابی داشــت و ندا میداد برای فروش آن. کتاب را به 

که فایده ای در خواندن آن  کتاب را نپذیرفتم مانند انســان شــکوه کننده ای  من نشــان داد. 

گفــت: ایــن کتاب را از مــن بخر، ارزان اســت و صاحب آن بــه پولش نیاز  نمــی بینــد. دالل 

کتــاب را خریــدم. کتاب ابو نصــر فارابی در زمینه أغراض ما بعد الطبیعه بود. به خانه  دارد. 

کتــاب قبلی را متوجه  بازگشــتم و بــه ســرعت آن را خوانــدم و با خواندن ایــن کتاب أغراض 
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کــرده بودم. خوشــحال شــدم. روز بعد بــرای ادای شــکر الهی مبلغ  کــه آن را از بــر  شــدم ؛ چرا

کردم. یادی را به فقرا انفاق  ز

 في وجود 
ُ

إّنما اإلشــکال  فیه. و
َ

ــا اســتحباُب الجماعــِة في الجملة، فِمّما ال إشــکال ج( أّمَ

ِتها في جمیع الصلوات الواجبة، بحیث یحتاُج الخروُج  عموٍم یمکُن به إثباُت مشروعّیَ

عنه الی مخّصٍص. 

ج( اما به طور کلی در اســتحباب جماعت مشــکلی نیست. اشــکال در وجود یک )قاعده( کلی 

است که به وسیله آن بتوان در همه نمازهای واجب، مشروعیت این استحباب را اثبات کرد؛ 

به گونه ای که برای دست کشیدن از این قاعده عام نیازمند یک مخصص هستیم.

6. نمونه هایی دیگر از ما و الی شبیه لیس و الی نفی جنس را در نهج البالغه بیابید و آنها را در 

کنید. جمله ترجمه 
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١. �� أّی ��ء ���� ا����؟
���� ��اء ��� ا������؟ ٢. �� ا����ظ 

���� ��ا��ً� ���ا��� ا����؟ ٣. أّی ��ء ���م ��� ���� أن ���ن 
���� �� ا�����ت ا����ّ��؟  �� ٤. �� �� ا���ا�� ا��� ������ ���� آ�� 

���� �� ا�����ت ا������؟  �� ٥. �� ���� ��ا�� ������ ���� آ�� 

١. ���� ا����:
* �� أ��ال أوا�� ا�����ت ��� �������.

* و �� ���� ا����دات �� ا����� و ��غ ا����� �� ا����دات ��� ����� ا���م 
ا����ّ� ا�����.

٢. ا����ظ ��� ا������ ����ن:
.�ً�ّ��� � * ��ٌ� ���� آ��ه ��� ���� وا��ة و ُ��ّ�َ

.�ً���� � * و ��ٌ� ���ارد ��� آ��ه أ��ال ������ و ُ��ّ�َ

و   �َ ا����ّ�َ ا�����ت  ���َف  أن  ����ج  ا����  ���ا���  ��ا��ً�   ���� ���ن  أن  أراد   ��  .٣
َ� �� ا����.

َ
� و َ���

َ
�ّ� �ٍ�� 

َ
�ّ� ا�����ت ا�����َ� و أ��اَع ا���اب و ��ا�َ�� ��� ُ��ِ�َ� 

� ذ�� 
َ
�ّ��� ��

َ
إّ� ِ� و  ���� �� ا�����ت ا����ّ�َ  �ّ� ٤. �� ���� ��ا�ُ� ������ ���� آ�� 

ترجمه جمله با افعال ناقصه، جمله با افعال مقاربه���ـــــ�ع ا���ـــــــ�

درس  5

 
َ
أ ُه َعُدّوٌ هلِل َتَبّرَ

َ
ّن
َ
ــُه أ

َ
َن ل ا َتَبّیَ ّمَ

َ
اُه َفل ْوِعــَدٍة َوَعَدَها ِإّیَ  َعن ّمَ

َّ
ِبیِه ِإال

َ
َکاَن اْســِتْغَفاُر ِإْبَراِهیــَم أِل >َوَمــا 

اٌه َحِلیٌم<. )توبه: 114( ّوَ
َ َ
ِمْنُه ِإّنَ ِإْبَراِهیَم أل

کل دعاٍء له؟ع؟: ُل علی 
َ

دعاٌء لموالنا أمیر المؤمنین؟ع؟ و هو المفّض

ْصَبــَح 
َ
ِتــَك، َوأ ــي ُمْســَتِجیرًا ِبِعّزَ ِ

ّ
ْصَبَح ُذل

َ
 َیْغِفُرَهــا َغْیُرَك، أ

َ
ِتــي ال

َّ
ُنــوِب ال

ُّ
ْســَتْغِفُرَك ِللذ

َ
»]...[ َوأ

ِتــي 
َ
ِحیل ــُة 

َّ
ْصَبَحْت ِقل

َ
َوأ ِمــَك، 

ْ
ِبِحل ُمْســَتِجیرًا  ْصَبَح َجْهِلــي 

َ
َوأ ِبِغَنــاَك،  ُمْســَتِجیرًا  َفْقــِري 

ْصَبــَح َداِئــي ُمْســَتِجیرًا ِبَدَواِئَك، 
َ
َماِنــَك، َوأ

َ
ْصَبَح َخْوِفــي ُمْســَتِجیرًا ِبأ

َ
ُمْســَتِجیَرًة ِبُقْدَرِتــَك، َوأ

کفعمي عاملي، البلد األمین والدرع  ْصَبَح ُســْقِمي ُمْسَتِجیرًا ِبِشــَفاِئَك َو ]...[ .« )ابراهیم بن علي 
َ
َوأ

الحصین، ج 1، ص 378(

کفعمي عاملي،  َیِقیُن ِبَوْعِدَك. )ابراهیم بــن علي 
ْ
َقُة ِبــَك َوال  الّثِ

َ
ْو ال

َ
ّيَ ل

َ
ُقُنــوُط َیْســَتْوِلي َعل

ْ
کاَد ال

البلد األمین والدرع الحصین، ج 1، ص 342(
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���� و ا������. �ِ� �� ا���� ا�ّ�َ ��� ا����ع �� أ��اه ا���ر��� و ا�ّ�َ
إ��   ������� �ّ�ًا   �ٌ����  ���ّ�  �ً ّوَ

َ
أ  ،�ِ ا����ّ�َ ا�����ت   �����  ��  �َ����  � أّ��   ��� ����ة: 

�� ذ���� أ�َ�َ��� �� ��ب  ا ���اب و ا����ء. ١
َ
ا����َ��؛ و ����ً� �ّ�

���� �� ا�����ت ا������.   �ّ� ٥. إّن ا������َ� َوَ���ا ��ا�َ� ����ّ�� �����ِ� ���ِ� آ�ِ� 
و �� ��ه ا���ا�� ُ��َ�ف ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�� ا���� �����ً� أو �����ً� أو 

���و�ً�، و ا����ُت ا��� ��� أن ���ن ���� آ�ُ� ا��� �����ً� أو �����ً� أو ����رًا. ٢

�����: ����ع ا����

_ �ّ�� ا����ظ  ا������  ��  ا����ّ��  �� ا���ت ا������ و  ا��وا��ت ا������:
ِ��َ�.( ا����ة، ١و ٢) َ�ّ�ُ

ْ
ْ�َ� ِ��ِ� ُ�ً�ى ِ�� ِ���ُب � َ�

ْ
١. ا�ــ�* َذِ�َ� ا�

.(ا����م،  ٢)
َ

ْ�ُ�ْ� َ�ْ�َ�ُ�وَن
َ
� ِ�ْ�َ�ُه ُ�ّ�َ أ ً�ّ�َ�ُ �ٌ�َ

َ
 َوأ

ً
��َ

َ
َ�ُ�ْ� ِ�ْ� ِ��ٍ� ُ�ّ�َ َ�َ�� أ

َ
ِ�ي َ��

َّ
٢. ُ�َ� ا�

٣. َو ِإْن َ�َ�ْ�َ� َ��ْ�ُ�� َ�ْ�َ�ُ�ْ� ِ���ِ�ْ�ِ� ِإّنَ اَ� ُ�ِ�ّ�ُ ا�ُ�ْ�ِ�ِ��َ�. (ا�����ة،  ٤٢)
�َء َ��ِ�َ�ُ�. 

َ
�ي َ�َ�ُ� ا�ّ�

َّ
�: ُ�َ� ا�

َ
�� ا�َ��ِ�َ�، ���ل

َ
� �ْ�ِ :�ُ

َ
� �َ�� :� ٤. ا���م ��ّ�ٌ

٣.�ُ
ْ
��َ�َ ��َ �

َ
َ�� ا���ِ�َ�، َ���ل

َ
� �ْ�ِ�َ:�َ���َ

َ� َ�َ�اَ�� َ�ْ�ُ� َ�ُ��ُؤَك.٤
َ
٥. ا���م ا����� �: � َ�ْ�َ�ْ�ِ�َ�ّنَ َ�ّ�ـ�ً� َ�ْ�َ�ُ� ِ��� َ�ِ�ّ�

ُ� ِ�� َ�ْ�َ�ِ�ِ� َ�ْ�َ� أْن َ�َ�َ� ِ��ِ� 
َ
ُ�ّ�ِ أ�ٍ� َ�ّ�� َ�ْ�ِ�َف َ��َ�� ۶. ا���م ا���دق�: ِ�ْ� ِ�ْ�َ� 

َ�َ�ْ�َ�َم.٥

۱ . �� ��� ا���ف.
إن �ّ�م ا���� ا��اب ا���  ٢ . �ّ�م ا���ّ�� ا��اب ا���� ا����رع ��� ا��� و ذ�� �ّن ������ أ�ّ� و

��� ا���� ���ّ�ه و ر����. 
۳. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۳.

۴. ���ر ا���ار  ج ۷۰، ص ۳۵۶.
۵. ا����ة ج ۱، ص ۱۶۲.

که به او داده بود نبود و]لی[ هنگامی  طلب آمرزش ابراهیم براى پدرش جز براى وعده  اى 

ى دشــمن خداست از او بیزارى جســت راستی ابراهیم دلسوزى  که براى او روشــن شــد که و

بردبار بود.

که از جمله بهترین دعاهای ایشان به حساب می آید: دعای امام علی؟ع؟ 

کــه به جز تو کســی آن را نمی بخشــد، آمرزش می طلبــم. ذلت من به  »خدایــا از گناهانــی 

عزت تو و فقرم به غنای تو پناه آورده است. نادانی ام به بردباری تو پناه آورده است و ناچاری 

من به قدرت و عظمت تو. ترســم تحت امان تو پناه میگیرد. دردم به دوای تو آرام میگیرد. و 

یام به شفای تو درمان می شود.  بیمار

که ناامیدی بر من چیره شود. گر اعتماد به تو و باور به وعده هایت نبود نزدیک بود  ا
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١. �� أّی ��ء ���� ا����؟
���� ��اء ��� ا������؟ ٢. �� ا����ظ 

���� ��ا��ً� ���ا��� ا����؟ ٣. أّی ��ء ���م ��� ���� أن ���ن 
���� �� ا�����ت ا����ّ��؟  �� ٤. �� �� ا���ا�� ا��� ������ ���� آ�� 

���� �� ا�����ت ا������؟  �� ٥. �� ���� ��ا�� ������ ���� آ�� 

١. ���� ا����:
* �� أ��ال أوا�� ا�����ت ��� �������.

* و �� ���� ا����دات �� ا����� و ��غ ا����� �� ا����دات ��� ����� ا���م 
ا����ّ� ا�����.

٢. ا����ظ ��� ا������ ����ن:
.�ً�ّ��� � * ��ٌ� ���� آ��ه ��� ���� وا��ة و ُ��ّ�َ

.�ً���� � * و ��ٌ� ���ارد ��� آ��ه أ��ال ������ و ُ��ّ�َ

و   �َ ا����ّ�َ ا�����ت  ���َف  أن  ����ج  ا����  ���ا���  ��ا��ً�   ���� ���ن  أن  أراد   ��  .٣
َ� �� ا����.

َ
� و َ���

َ
�ّ� �ٍ�� 

َ
�ّ� ا�����ت ا�����َ� و أ��اَع ا���اب و ��ا�َ�� ��� ُ��ِ�َ� 

� ذ�� 
َ
�ّ��� ��

َ
إّ� ِ� و  ���� �� ا�����ت ا����ّ�َ  �ّ� ٤. �� ���� ��ا�ُ� ������ ���� آ�� 

کارگاه ترجمه���ـــــ�ع ا���ـــــــ�

درس 6

کشیده شده است( گزینه های صحیح خط  )زیر 

کنید. گان مناسب پر  1.جاهای خالی زیر را با واژ

 مغرورًا باألیام واللیالي.
ُ

أ( إّنَ َمن الَتلَسُعُه أفاعي األیام وَتنهُشُه ذئاُب اللیالي َیَظّل
کــه افعی های زمانــه او را نیش نزنند و گرگ هــای شــبانگاهان او را نگزند، ......به  کســی 

روزها و شب ها مغرور می گردد. )یحیی معروف، فن ترجمه،  ص 233(

چهار_ همچنین سه_  در آینده  دو_ بی شک  یک_ پیوسته    

ُل َطوُقُه. )مصطفی لطفي،  ها هي فوَق ما َیَتحّمَ
َ
کان َیشُعُر في نفسه أن السعادة التي نال ب( 

المنفلوطي، ماجدولین تحت ظالل الزیزفون، ص 39(

که به آن رسیده است، فراتر از توانایی اوست. او در در خود .............که سعادتی   

دو_  احساس می کرد کرده بود       یک_ احساس    
کرد چهار_ احساس  کرده بود     سه_ حس    

َحَسُد 
ْ
ُکْفرًا، َوَکاَد ال ْن َیُکوَن 

َ
َفْقُر أ

ْ
 اهلِل؟ص؟ : »َکاَد ال

ُ
 َرُسول

َ
: »َقال

َ
ِبی َعْبِد اهلِل؟ع؟، َقال

َ
ج( َعْن أ
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کلینی، الکافي، ج 2، ص 307( َقَدر«. )محمدبن یعقوب 
ْ
ْن َیْغِلَب ال

َ
أ

کفــر بینجامد و  کــه فقــر بــه  امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: ».......... 

گردد« . که حسادت بر تقدیر چیره   ............

دو_ امید است یک_ نزدیک است      

چهار_ شاید گر   سه_ بعید نیست ا   

گانی مناسب بنویسید. 2. در جاهای خالی زیر واژ

ِکفیَن َحّتی یرجَع ِالینا ُموسی<. )طه: 91( ن َنَبرَح َعلیه َعا
َ
وا ل

ُ
أ( >قال

گوســاله ثابــت  گفتنــد هرگــز از پرســتش آن دســت برنخواهیــم داشــت بــه پرســتش   

گردد. می مانیم تا موسی نزد ما باز 

ب( شرع المّتفقون ُیرسلون قواتهم في الحرب العالمیة الثانیة مناصرة لبریطانیا. 

کمک به انگلیس اعزام نیروهای خود را در جنگ جهانی دوم آغاز  متفقان به منظور   

کردن. 

ــَق ُمجَتَمعًا جدیدًا علی أســاٍس غیِرالذي َعَرَفــُه الناُس ِمن َقبُل. 
َ
ج( کاَن اإلســالُم َقــد َخل

)محمد محمدی، درس اللغة واألدب، ج 1، ص 2(

اســالم بــر مبنایــی متفــاوت با آن چــه مردم از پیــش شــناخته بودند، جامعــه ای تازه   

کرده بود. ایجاد 

گزینه های زیر مفهوم اصلی متن است؟ کدام یک از   .3

وا<. )بقره: 246(
ُ
 ُتَقاِتل

َّ
ال

َ
 أ

ُ
ِقَتال

ْ
ْیُکُم ال

َ
ُکِتَب َعل  َهْل َعَسْیُتْم ِإْن 

َ
>َقال

کردن از جهاد در راه خدا  یک _ احتمال سرپیچی 

کردن از جهاد در راه خدا  دو _ قطعًا سرپیچی 

کردن از جهاد در راه خدا سه_ سرپیچی 
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کرد؟ چهار _ آیا از جهاد در راه خدا سرپیچی خواهید 

ب( مــن جلــس عنــد العالــم، ولم یطــق الحفظ من علمه فله ســبع کرامــات: ینال فضل 

المتعلمیــن، وتحبــس عنــه الذنوب مادام عنــده، وتنــزل الرحمــة علیــه إذا خرج من 

إذا جلس في حلقة العالم نزلت الرحمة علیه، فحصل له منها  منزله طالبا للعلم، و

إذا استمع ولم یفهم. )الشهید الثاني،  نصیب، وما دام في االستماع یکتب له طاعة، و
منیة المرید، ج 1، ص 122(

یک_ حضور در جلسه علم آموزی فی نفسه ارزشمند است 

گــر همــراه بــا فهــم باشــد، طاعت محســوب  گــوش دادن بــه صحبــت عالــم، ا دو_ 
می شود.

گناه محســوب  کــه همــراه با فهــم نباشــد،  ســه_ حضــور در جلســه علمــی، مــادام 
می شود.

چهــار_ هــر کس توان حفظ مســائل علمی را ندارد، بهتر اســت در جلســات علمی 

حاضر نشود.

کنُت أحمُل نفسي علی الکتابة حمال، وال أجلس الی منضدتي ُمطرقا مفکرا:  ج( اني ما 
 وأشوُق، وأیها أعلق بالنفوس 

ُّ
کتُب الیوم، وأّي الموضوعات أعجُب وأغرُب وألذ ماذا أ

کتب فأرضی النــاس َمرًة  کتب فأنشــُر مــا أ کنــت أری فأفّکر فأ وألصــُق بالقلــوب. بل 
وأســخطهم أخــری مــن حیــُث ال أتعّمد ســخَطهم وال أتطلــُب رضاهم. انــي ما کنت 
کنُت اعلم  کتُب حقیقًة غیَر مشــوبٍة بخیال، وال خیــاال غیَرمرتکٍز علی حقیقة، الني  ا
ان الحقیقة المجردة عن الخیال التأخذ من النفس السامع مأخذًا والتترك في قلبه 

أثرًا. )محمد محمدي، درس اللغة واألدب، ج 1، ص 117(  
یک_ نویسنده، موضوعاتش را پس از تفکر فراوان برمی گزیند.   

دو_ نویسنده عادت دارد، همواره در اتاق و پشت میز متن بنویسد.   
سه_ نویسنده تنها به دنبال رضایت مخاطبانش است.   

چهار_ نویسنده در متن هایش حقیقت را با خیال، درهم آمیخته است.   
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کنید. 4. جمالت زیر را به صورت تحت اللفظی ترجمه 

أ( لیــس مــن حّقــك أن ُتصــدر علــی نفســك أحکامــا أمــام النــاس... إنــك مــا دمــت قد 

استطعَت أن تخلق للناس أوهاما جمیلًة، وأحالما ُحلوًة یعیشون في َجّوها. 

که  الــف( شایســته نیســت احکامــی را در برابر مردم برای خــودت وضع کنی تو تــا زمانی 

یاهای شیرین خلق کنی، در فضای آنها زندگی  بتوانی برای مردم گمان های زیبا و رو

می کنی.

ِبَها ِلَتُکوَن 
ْ
ی َقل

َ
ْن َرَبْطَنــا َعل

َ
 أ

َ
ْوال

َ
ُتْبِدي ِبِه ل

َ
َکاَدْت ل ّمِ ُموَســی َفاِرًغــا ِإْن 

ُ
ْصَبــَح ُفَؤاُد أ

َ
ب( >َوأ

ُمْؤِمِنیَن<. )قصص:  10(
ْ
ِمَن ال

گر قلبش را استوار نساخته  ب( دل مادر موســی ]از هر چیز جز از فکر فرزند[ تهی گشــت ا
کند. که آن ]راز[ را افشا  بودیم تا از ایمان  آورندگان باشد چیزى نمانده بود 

ج( وأقبل عبدالمطلب وساق أوالَده بین یدیه إلی الکعبة، فارتفعت االصواُت، وخرجت 

 والنســاء من کل جانٍب ومــکان، وجعلوا ینظرون إلــی عبدالمطلب وما یرید 
ُ

الرجــال

یقولون: عســی أن یذبح الذي  یصنــع بــأوالده، وأقبلوا إلیه الســَحرة والکَهنــة والیهود و

نخاف منه. )محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، ج 15، ص 81( 

که  کعبه می آمد. ســروصدای آنها  ج( عبدالمطلــب همــراه با فرزندانش به ســمت خانه 
بلنــد مــی شــد زن و مرد از هر ســو بیرون مــی آمدند و به عبدالمطلــب و کاری که می 
کاهنان و یهود پیوسته  کردند. ســاحران،   خواســت با فرزندانش انجام دهد نگاه می 

کند. که از او میترسیم ذبح  کسی را  می گفتند: امید است 

کنید. 5. متون زیر را به دقت بخوانید و مفهوم موردنظر را به فارسی روان بیان 

ُعْسَرِة<. 
ْ
َبُعوُه ِفي ساَعِة ال

َ
ِذیَن اّت

َّ
ْنصاِر ال

َ ْ
ُمهاِجِریَن َواأل

ْ
ِبّيِ َوال ی الّنَ

َ
َقْد تاَب اهلُل َعل

َ
: >ل

َ
أ( َقال

َوَســاِوِس 
ْ
ْیِهْم ِمَن ال

َ
ی َتــاَب َعل

َ
ُه َتَعال

َ
ّن
َ
ُمــَراَد أ

ْ
ّنَ ال

َ
ــی أ

َ
 َعل

ُّ
ْرِتیــُب َیــُدل ا الّتَ

َ
)توبــة: 117( َوَهــذ

: ِمْن َبْعِد 
َ

ْیــِه َفَقال
َ
ی َزاَد َعل

َ
ُه َتَعال

َ
ُعْســَرِة، ُثــّمَ ِإّن

ْ
وِبِهْم ِفي َســاَعِة ال

ُ
َکاَنْت َتَقُع ِفي ُقل ِتــي 

َّ
ال
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 َجَرَم 
َ

ــٍة، َفال ّیَ  َوَســاِوٍس َقِو
َ

َفاَدْت ُحُصول
َ
َیاَدُة أ ــوُب َفِریــٍق ِمْنُهْم َفَهــِذِه الّزِ

ُ
یــُغ ُقل َما کاَد َیِز

َکْوِنِهْم   ِفــي 
ٌ

َحِدِهْم َشــّك
َ
 َیْبَقی ِفــي َخاِطِر أ

َّ
ْخَرى ِلَئــال

ُ
ًة أ ْوَبــِة َمــّرَ ــی ِبِذْکــِر الّتَ

َ
ْتَبَعَهــا َتَعال

َ
أ

َوَســاِوِس. )فخرالدین الرازي، مفاتیح الغیب أو التفســیر الکبیر، ج 16، ص 
ْ
َك ال

ْ
ُمَؤاَخِذیــَن ِبِتل

)163
ى  الــف( بــه یقیــن خدا بــر پیامبــر و مهاجران و انصــار که در آن ســاعت دشــوار از او پیرو
که خداوند در آن ســاعت دشــوار،  کردند ببخشــود. این ترتیب بر این امر داللت دارد 
کــه در قلب آنها افتاده می گذرد و ســپس خداونــد در ادامه بیان می  از وسوســه هایی 
فرماید: بعد از آنکه چیزى نمانده بود که دلهاى دســته  اى از آنان منحرف شــود. این 
یادت بیانگر شــدت وسوســه هایی اســت که در قلب آنهاســت پس دوباره خداوند  ز
کسی از آنها شکی به دل  فعل )تاب( استفاده میکند یعنی بر آنها می بخشد تا دیگر 

که در دلش افتاده، مجازات می شود. که به خاطر آن وسوسه هایی  راه ندهد 

إخبــاُر العبد باّن الخمــر لیس مباحا، الن  ب( إن المولــی بإمکانــه التنبیــُه علی الخطأ و

ذلــك ُیزیــل القطَع من نفس العبد ویرّده إلی الصواب، والمبدأ األصولّي النف الذکر 

إنمــا یقــرر اســتحالة صدور الردع من المولــی عن العمل بالقطع مع بقــاء القطع ثابتا، 

فالقطــع بحلیة شــرب الخمر یمکــن للمولی أن یزیل قطعه ولکن من المســتحیل أن 

یقینه بالحلیة قائما.  یعاقبه علی ذلك ما دام قطعه ثابتا و یردعه عن العمل بقطعه و
)السیدمحمدباقر الصدر، دروس في علم ااُلصول، ج 1، ص 100(

که شــرب  گاه نماید و به او بگوید  ب( خداوند می تواند بنده اش را نســبت به خطایش آ
خمــر مبــاح نیســت، زیــرا این کار، قطع داشــتن را از نفــس آدمی از بین می بــرد و او را 
کــه این کار  بــه راه راســت بــاز می گردانــد. امــا مبنای اصولی یادشــده نشــان می دهد 
محــال اســت؛ یعنی خداوند  چنانچــه این قطعیت در بنده ثابت باشــد - هیچگاه 
او را از عمل به این قطعیت باز نمیدارد، لذا ممکن اســت خداوند قطعیت شــخص 
را مبنــی بــر حــالل بودن شــرب خمر تغییر دهد )و او را به شــک اندازد که شــرب خمر 
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کــه به مباح  حــالل اســت یا حــرام(، ولی محال اســت که خداوند بنــده را - مادامی 
بــودن شــرب خمــر قطعیت دارد - از عمل به این قطعیــت باز دارد و به دلیل عمل به 

این قطعیت مجازات نماید.
ج( وکمــا یجب أیضًا تقدیم ذکره، أمر الجهاد الذي أضحی علی األمة فرضًا؟ وهو العمل 
الــذي یرجع به مســوّد الصحائــف مبیّضا، وقد وعَد اهلل المجاهدیــن باألجر العظیم، 
وأعــّد لهــم عنــده المقــام الکریــم، وخّصهــم بالجنــة التــي ال لغو فیهــا وال تأثیــم )وقد 
تقدمت لك في الجهاد ید بیضاء أســرعت في ســواد الحســاد، وعرفت منك عزیمة 
وهی أمضی مما تجنه ضمائر األغماد،( واشــتهرت لك مواقف في القتال فهي أشــهر 
وأشهی إلی القلوب من األعیاد، وبك صاَن اهلل حمی اإلسالم من أن یبتدل، وبعزمك 
حفــظ علــی المســلمین نظام هذه الدول، وســیفك أثر فــي قلوب الکافریــن قروحًا ال 
کان علیه في األیام األول. )بدرالدین  تندمل، وبك یرجی أن یرجع مقّر الخالفة إلی ما 

یخ أهل الزمان، ج 1، ص 78( العیني، عقد الجمان في تأر

ج( ابتدا باید اشــاره کرد، جهاد که بر امت واجب شــد، عملی اســت که ســیاهی پرونده 
انسان را به سفیدی تبدیل می کند. خداوند مجاهدان را به پاداشی بزرگ وعده داده 
اســت و در جــوار خــود بــرای آنهــا مقامــی واال ترتیــب داده و بهشــت خود را بــه آن ها 
گناهی  که نه ســخن بیهوده ای در آن می شنوند و نه  اختصاص داده اســت. بهشتی 
در آن صــورت می گیــرد. دســتی روشــن تــو را در ایــن جهــاد در برابر ظلمت حســادت 
کــه از شمشــیر درغالف  کــرد ،  وآنهــا اراده را از تــو آموختنــد اراده ای  حاســدان، یــاری 
کــردی که در قلب ها مشــهورتر و  برنده تــر اســت. مقــام مشــهوری در میدان نبــرد پیدا 
لذتبخشــتر از اعیــاد اســت. خداونــد بــه وســیله تو اســالم را نگاه داشــت و بــا اراده تو 
کرد و شمشــیر تو جراحت های التیام ناپذیری را در قلب  نظام این حکومت را حفظ 
که  که به واســطه تو پایگاه خالفت به همان جایی  کافران به وجود آورد و امید اســت 

اول بود بازگردد.


