
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  
  

  قشيريه ةرسال ةماجراي تصحيح ترجم
  

ده مريم روضاتيانسي  
  
  دهيچک

عرفـان   ةات متعدد در حوزتأليفو به تبع آن رواج روزافزون  يهمزمان با اوج گرفتن مباحث عرفان يدر قرن پنجم هجر
کـه از همـان زمـان    برجا گذاشت  ياثر ،داشت يعرفان يها شهيکه در اند يبا دقت نظر خاص يريابوالقاسم قش ي،اسالم
ـ ينخست. ز ترجمه شدين يبعد به فارس يگاه خود را به دست آورد و اندکيجا تأليف ـ  ين بار حدود ن ش ترجمـه  يم قـرن پ
خصوص با توجه به مقدمـه و  ن اثر بيا. ح و چاپ شديتوسط فروزانفر تصح ي،عثمان يه با انتساب به ابوعليريقش ةرسال
خـورد و بـا    يآن به چشـم مـ   يدر متن و حواش ييها يکاستکن يل ؛برخوردار بود ياريازات بسيقات فروزانفر از امتيتعل

الت يس در مقطـع تحصـ  يتـدر  يخصوص براه بيريرساله قش ةح از ترجممنقّ ياز به وجود متنيگذشت زمان، احساس ن
ـ  يمهد ن اثر توسطياز ا يا ح تازهيتصح راًياخ. ساخت يه را ضروريريقش ةرسال ةترجم ةح دوباري، تصحيليتکم  يمحبت

 يه انتظار خوانندگان را برايريقش ةرسال ةاز ترجم يح محبتيا تصحيآ :را به دنبال داشته است ييها منتشر شده که پرسش
ل راه يـ ه بـه دل يريقشـ  ةرسـال  ةح ترجمـ يتصح ين که ماجرايا ايسازد  ين اثر برآورده ميح از امنقّ يرو شدن با متنه روب

هـا   ن پرسـش يپاسخ به ا يحاضر برا ةا افزون بر آن همچنان ادامه دارد؟ مقالين و يشيپ حيمشابه تصح ييها يافتن کاستي
  .ن شده استيتدو
  
  هاي كليدي واژه

  يح محبتمتن مصح ،ح فروزانفرمتن مصح ي،عثمان يابوعل ،هيريقش ةرسال ةترجم
 

 مقدمه

ع الزمان ين بار بدينخست يبود که برا يظمح آن کار معيمقابله و تصح ،هيريقش ةرسال ةترجم يخط يها ر نسخهيتصو ةيته
 ةرسـال  ةترجمـ  ،حان مختلـف توسط مصـح  يک اثر ادبير ح مکريت تصحرغم سنّ يفروزانفر بدان همت گماشت و عل

ـ ا. شـد  يد چاپ ميح آن تجدش به نام تنها مصحيپ يه تا اندکيريقش فروزانفـر از   ةارزنـد  يهـا  ن اثـر در کنـار کوشـش   ي
و » هيريقشـ  ةح رسـال يترجمه و تصـح  يها يکاست« ين در دو مقاله به نام هايش از ايدار بود که پز برخورين ييها يکاست

                                                
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان sm.rozatian@ltr.ui.ac.ir 

  
 ۲۸/۲/۹۲ تاريخ پذيرش                                                                                                                                   ۷/۱۰/۹۱تاريخ وصول 

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  سال چهل و نهم، دورة جديد، سال پنجم
  ۸۷ - ۹۶، ص ۱۳۹۲تابستان  )۱۸پياپي (، ۲شماره
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  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲شمارة  سال پنجم،  سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۸۸

 
 ةاز ترجمـ  يا ح تـازه يتصح راًياخ. به آنها پرداخته شده است» هيرياز رساله قش يعثمان يح ترجمه ابوعليضرورت تصح«

ح يص تصـح يح کرده کـه نقـا  يکتاب تصر ةح محترم در مقدمده و مصحيبه چاپ رس يمحبت يه توسط مهديريقش ةرسال
يآ :را به دنبال داشته است ين اثر پرسش مهميچاپ ا. ح خود برطرف کرده استفروزانفر را در متن مصحح ا متن مصح

ار يـ در اخت يه را بـرا يريقشـ  ةرسـال  ةخصوص عالقمندان ترجمـ ؛ بيات عرفانير توانسته است انتظار پژوهشگران ادبياخ
ح ترجمه يدر تصح يمحبت ةوين مقاله شين پرسش، در ايپاسخ دادن به ا يح برآورده سازد؟ براو منقّراسته يپ يداشتن متن

ن منظـور  يبد. شده است يبررس ،ح فروزانفريتصح يها يدر رفع کاست يت ويا عدم موفقيق يزان توفيه و ميريقش ةرسال
موجود از  يها با توجه به دست نوشته يحواشح متن و ارائه يتصح ةويش ،از نظر انتخاب نام مترجم يح محبتمتن مصح

  .ل و نقد شده استيح فروزانفر تحلز متن مصحيه و نيريترجمه رساله قش
 
  متن

  هيريقش ةعنوان مترجم رساله ب يعثمان يابوعل -۱
به  يعثمان ياز شاگردانش به نام ابوعل يکيبه دست  ،پس از درگذشت او يا اندکي يريه در اواخر عمر قشيريقش ةرسال
وخ خواجـه احمـدبن   يخ الشيد و شيه به کرمان رسيريقش ةرسال ةا اواخر قرن ششم ترجميدر اواسط  .ترجمه شد يفارس
م يفرستاد تا ترجمه را که به نظر سق ،برد يکه آن زمان در کرمان به سر م يسابوريپارسا آن را به نزد ابوالفتوح الن ميابراه

ها  قسمت ياما اجل به او مهلت نداد و تنها برخ ؛شد تا رساله را دوباره ترجمه کندابوالفتوح برآن . اصالح کند ،ديرس يم
 :از ترجمه اول دو دست نوشـته موجـود اسـت   .اول صورت گرفت ةدر ترجم يها اصالحات ر بخشيترجمه شد و در سا

 يب برخيالبته ترت .شود يم يا نگهداريتانيبر ةکتابت شده در موز ينيدبن عمرقزوتوسط محم ۶۰۱که سال تر  ميقد ةنسخ
کتابت شـده و   ۸۵۹دوم در سال  ةنسخ .جا شده استه متفاوت است و اوراق آن جاب ين نسخه با متن عربيها در ا باب

. مطابقت دارد يکامل است و ابواب آن با متن عرب ،شود يم يه نگهدارياصوفيا ةن نسخه که در کتابخانيا. نام کاتب ندارد
 .خ و نـام کاتـب نـدارد   يه محفوظ است و تاريل ترکيالال اسماع ةدوم در کتابخان ةشده از ترجم شناخته ةنوشت تنها دست

بـه عنـوان    يبن احمـد العثمـان   ياست که از خواجه امام ابوعل ين اثريتر ميقد ،که بر ترجمه دوم نوشته شده يا باچهيد
خواجه امام اجل زاهد  يعني ؛که از مترجم دوماست  ين تنها سنديباچه همچنين ديا. ه نام برده استيريقش ةمترجم رسال

. ز نـام بـرده اسـت   يم پارسا نيوخ احمد بن ابراهيخ الشيش يعني ؛ق اوو مشو يسابوريابوالفتوح عبدالرحمن بن محمد الن
ر ه ذکيا را با آن در حاشيتانيبر ةنسخ يها نسخه اساس خود قرار داد و اختالف ة ترجمه دوم رانوشت فروزانفر تنها دست

 ةح فروزانفر ترجمن متن مصحيبنابرا .در داخل قالب به متن منتقل کرد ؛ديح به نظر رسيا صحيتانيبر ةنسخ هرجاکرد و 
هرچند  ،ح کرده استيرا تصح يسابوريابوالفتوح الن ةقت ترجميدر حق يبلکه و ؛ستيه نيريقش ةاز رسال يعثمان يابوعل
ـ ا تاًينها. ن رفته استيز از بيدوم ن ةاصالت ترجم ،اول ةترجم يها سخهاز ن يکيق آن با يل مقابله و گاه تلفيبه دل ن کـه  ي

يسـابور ين ةاسـت و نـه ترجمـ    يعثمـان  ةنـه ترجمـ   ،چـاپ شـده   يعثمان يح فروزانفر با آن که به نام ابوعلمتن مصح 
ـ   يابا  ز وارد است،ين يح محبتين انتقاد بر تصحير همينظ). ۱۹۲ :۱۳۸۹ ،فرد يرباقريان و ميروضات(  ين تفـاوت کـه محبت

ن يچـاپ کـرده و بـد    يعثمـان  يخته و به نام ابوعليح فروزانفر آميرساله با تصح يافت خود را از متن عربيو در ةترجم
ـ  يد ياز سـو . ار دور افتـاده اسـت  يه بسيريل رساله قشياز ترجمه اص يب متن مصحح محبتيترت بـه   يتـوجه  يگـر محبت

و  يشتر به ترجمه عبارات عربيه نداشته و در پانوشت هر صفحه بيريرساله قش بر جا مانده از ترجمه يها اختالف نسخه
ن اشکال در بخش بعد که يا .ذکر کرده است يشرح لغات و مشکالت متن پرداخته و گاه اختالف ترجمه را با متن عرب
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  ٨٩/     ماجراي تصحيح ترجمه رساله قشيريه 
  

  .ن شده استييتر تب روشن ،اختصاص دارد يح محبتيوه تصحيش يبه بررس
  

  ح متنيوه تصحيش-۲
  و فروزانفر يح محبتيوه تصحيتفاوت ش ۲-۱

کـه   ياز روز« ادآور شده اسـت  ي ،ح خود ضمن ارج نهادن بر کوشش هشت ساله فروزانفردر مقدمه متن مصح يمحبت
چاپ و نشر رساله بر همان منوال ادامه  يول ؛گذرد يم قرن ميش از نيب ،رساله را آغاز کرد ةح ترجمياستاد فروزانفر تصح

در محتـوا و   ير عمـده و قابـل ذکـر   ييچ تغيه باًيتقر ،د آنن و مجديش نويرايرغم ضرورت نگاه و و يافته است و علي
د يل و عوامل استوار و تازه سالهاست که چاپ جدياست که وجود دال ين در حاليشکل کتاب صورت نگرفته است و ا

پـس از ذکـر    يمحبت). مقدمه ۲۷ :۱۳۹۱،يريقش( »دينما يم ير و ضروريناگز يه را امريريقش ةرسال ةاز ترجم يدو مجد
کنـد کـه    يجاد مين شبهه را ايا ين عنوانيچن. ان کرده استيب" مقابله با اقدم و اصح نسخ" تحت عنوان  يمطالب ةن نکتيا

يدهد که مقصود محبت يل عنوان نشان ميکن مطالب ذيل ؛افته استيه يريرساله قش ةاز ترجم يا تازه ةنوشت ح دستمصح 
البته باتوجه بـه مناسـبات   . يعثمان يرساله است و نه ترجمه ابوعل يبغداد است که متن عرب ةنسخ ،م و اصح نسخاز اقد

 ةکـه ترجمـ   يح متنيدر تصح)  ۱۳۹۰:۱۰۵فرد،  يرباقريان و ميروضات :رك(وجود دارد  يان آثار عرفانيکه در م ينامتنيب
ده يناد يفارس ةکه استقالل ترجم يا اما نه به گونه ؛رسد ير مبه نظ يضرور يمراجعه به متن اصل ،است يم از عربيمستق

 ،ها از هـرکس بـوده باشـد    ها و نکته ن جملهيا:" د کرده استيکأخود بر آن ت ياست که محبت يا ن نکتهيانگاشته شود و ا
 يان و زبان فارسـ خود آنها را به ج يها جان افروخته با روغن واژه يچرا که سوخته دل ؛است يامروزه از آن زبان فارس

ح خود بـه  يتصح ةويدر ش ين حال محبتيبا ا). مقدمه ۲۷ :۱۳۹۱،يريقش" (ن زبان ساخته است يخته و چشم و چراغ اير
راسـته کـه از همـه    يد و پيـ جد يد متنير بايناگز يق متن فارسيق دقيح و تطبيتصح يبرا« :عمل کرده است يگريگونه د

داشته باشـد   يهمخوان –ه است يريقش ةرسال ةن نسخيتر مين و قديتر حيصح يرايجهات با موزه بغداد که به اعتراف بس
فروزانفـر   ةويسه با شيح در مقايتصح ةوين شيز بر ايگر از مقدمه نيد يدر جا يمحبت). مقدمه ۲۹ ،همان( »آمد يفراهم م

ق دو نسـخه  يـ ب و تلفيـ رکحاصل ت يار مهم آن است که در چاپ استاد فروزانفر متن فارسيبس ةنکت« :د کرده استيکأت
الحجه سـال   يدر پنجم ذ ينيبه کتابت محمدبن عمر قزو ۵۷۴۱۱۸ا به شماره يتانيبر ةموز ةاول نسخ يعني(است  يفارس
ل بـه  يالال اسـماع  ةو دوم نسـخ  ۸۵۹کتابت شده به سـال   ۲۰۷۷ه به شماره ياصوفيدر بغداد و موجود در کتابخانه ا ۶۰۱

ن را يکه نسخه نخست) ستيل قرن هفتم که کاتب آن شناخته شده نيا اوايدوم قرن ششم  ةميکتابت شده در ن ۱۲۰ ةشمار
ن يزش هوشمندانه و عالمانه و در عيفروزانفر آم يد آمده فارسيمتن پد. اند ن را اصل گرفتهينام نهاده و دوم »مب«شان يا

ـ  ةبا نسخ يمتن فارس يلفظ يحتو  يش مطابقت قطعيراين ويما در ا يمبنا. ن دو نسخه استيخته ايحال درهم ر  يعرب
عبـارات را از کروشـه خـارج     يب دو متن فارسين خاطر از ترکيبه هم .است -به عنوان اقدم و اصح نسخ -بغداد ةموز

 ةويش يدر معرف يمحبت). مقدمه ۳۷-۳۶،همان( »باشد يعرب يمطابق متن اصل م تا صرفاًيا ختهينو ر يم و در صورتيا کرده
ل آن که در اواسط کار به دستش يه به دلياصوفيا ةفروزانفر از نسخ را اوالًيز ؛دقت الزم را نداشته استح فروزانفر يتصح

ـ ي ؛کـار خـود را ترجمـه دوم    يمبنـا  ،گريد يو از سو) مقدمه ۱۳۸۳:۷۸،يريقش(ده چندان استفاده نکرده است يرس  يعن
د توجه يالبته با .افته داخل کروشه وارد متن کرده استيتر  حيا را صحيتانيل قرار داده و هرجا نسخه بريالال اسماع ةنسخ

 يشـان يداللـت بـر پر   يخطـ  يهـا  ح فروزانفر بـا نسـخه  سه متن مصحيت نشده و مقايوه در تمام متن رعاين شيا ،داشت
از تر  ز بسامانين يمحبت ةويش).  ۱۳۸۹:۱۹۱فرد، يرباقريان و ميروضات(مختلف کتاب دارد  يها عملکرد فروزانفر در بخش
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چ يدر هـ  ح نسخه نداشته و ظـاهراً يرفته شده تصحيمطلوب و پذ يارهايبه مع يرا نه تنها توجهيز ؛ستيفروزانفر ن ةويش
ق آن با يح فروزانفر و تطبش متن مصحيرايق نکرده، تنها بر وه تعميريقش ةرسال يها موجود از ترجمه يک از نسخ خطي

از پانوشـت هرصـفحه بـه     يا ن که بخش عمدهيشيح پيل برخالف تصحين دليبه هم. فشرده است يرساله پا يمتن عرب
 يهـا پرداختـه نشـده و فقـط در برخـ      بـه اخـتالف نسـخه    يح محبتافته بود، در متن مصحيها اختصاص  اختالف نسخه

  . ر داده استييترجمه را تغ ي،عرب ةح بر اساس نسخمصح ،دهد يوارد شده که نشان م »متن«ها کلمه  پانوشت
  ها و محذوفات يتادگاف.۲-۲

منتقـل   يفارسـ  ةبه ترجمـ  ياشاره کرده  که از متن عرب يبه موارد ن عنوانيل ايذ ،از مقدمه يگريدر بخش د يمحبت
حـذف سلسـله اسـنادها     ،و معترضـه  ييبـات دعـا  يترک يت، حذف برخيک تا چند بيجمله حذف کامل  از. نشده است

ـ ا ها را آورده ين حذف و افتادگيد انواع ايح جدحمتن مص ياله در الب" د کرده است يسپس تاک...و : ۱۳۹۱،يريقشـ " (م ي
دچـار خطـا شـده     ياز مـتن اصـل   يا نقل مطلبيه گاه در ترجمه يريقش ةروشن است که هر دو مترجم رسال). مقدمه ۳۰
وارد کـردن   قات متن اسـت و ين نکات در تعليپرداختن به ا يد در نظر داشت که جاياما با ؛)۱۴۸ :۱۳۸۶ان،يروضات(اند

ـ   يـ هـا و اب  ا عبـارت يا سلسله اسناد و يمعترضه  ياعم از جمله ها ي،از متن عرب يهرگونه عبارت ، يات حـذف شـده عرب
ـ يا شرح مستقيخواه ترجمه – يفارس يق در متون عرفانعالوه بر آن تعم. برد ين ميرا از ب ياصالت ترجمه فارس  يم متن

وفور که ب ييدعا ةمعترض يدهد که جمله ها ينشان م -رفتهير پذيثأت يآثار عرب م ازير مستقيکه غ يتأليفا يباشد و  يعرب
ل يـ ن دلينـدارد و بـه همـ    يزبان تناسب يبا ذوق خوانندگان فارس يز سلسله اسناد طوالنيشود و ن يده ميد يدر آثار عرب

 ييدعا يها ا جملهيکردن اسنادها  ب واردين ترتيبد. راسته شده استيها پ ن گونه عبارتياز ا ي،فارس يشتر متون عرفانيب
ز در يآن ن يمتن عرب يه و حتيريقش ةترجمه رسال يها نوشته خصوص که در دستندارد؛ ب يريثأح متن تيدر بهبود تصح

ـ  »رحمه اهللا« يآمده و در متن »اهللا عنه يرض«ک متن يدر  .ها اختالف وجود دارد ن عبارتيذکر ا چ يگـر هـ  يد يو در متن
شـتر مربـوط بـه ذوق و    يهـا ب  ن گونه عبارتيدهد که به کار بردن ا ين نکته نشان مينشده است و هم ذکر ييعبارت دعا

  .ا مترجم اثر مورد نظريف لّؤنه خواست م ،قه کاتبان بوده استيسل
  ح فروزانفرمتن مصح يطرح اشکاالت نگارش.۲-۳

را  يپرداخته و مـوارد " حح فروزانفر ش متن مصيراياشکاالت و مشکالت نگارش و و"از مقدمه به  يدر بخش يمحبت
 يکلمات، جدا نوشتن حروف يا ضبط نادرست برخيک صفحه،سرهم نوشتن و يک کلمه در يتفاوت نگارش " همچون 

در   کـه حـرف اضـافه    کهنه مثالً يها به صورت ضبط واژه ةوي، شييدعا يها ک دست نبودن جملهي ،که جزء فعل هستند
 ياريد توجه داشت کـه بسـ  يبا. مطرح کرده است )مقدمه  ۳۵-۳۳ :۱۳۹۱،يريقش" ( ...آمده و يکجاها به صورت  يبرخ
 يبـرا  يمـوانع  ،ن مسـاله يـ هرچنـد ا . ها بوده است د فروزانفر بر حفظ رسم الخط دست نوشتهييل تقين موارد به دلياز ا

ان يدانشـجو  ه عمـدتاً يريشـ ق ةچـون ترجمـه رسـال    ين که خوانندگان متـون ياما با توجه به ا ؛کند يجاد ميخوانش متن ا
د از بسنده کـردن بـه   يبا ين سطح علميبا ا يخوانندگان عتاًيطب ،هستند يات عرفانيو پژوهشگران ادب يليالت تکميتحص

ن صـورت  يـ در ا .ش قرار دهنديخو يرا هدف اصل" يمتن پژوه"و " يمتن شناس"کنند و  يصرف خوددار" يمتن خوان"
هر اثر  يخط يها بلکه خوانندگان در صورت لزوم به نسخه ؛نخواهد بود يتن چاپاست که کار خوانش متن منحصر به م

مراجعه خواهند کرد و  -ر است يز امکان پذينترنت نيق ايو از طر يسادگب ر آنها غالباًيبه تصاو يکه امروزه دسترس–ز ين
سفانه أمت. نوشته شده است" يک"به شکل " که"ه حرف يريقش ةرسال ةترجم ةافت که در دست نوشتيالمثل درخواهند  يف
ح فروزانفـر شـده و   ه مصـح يرير ترجمه رسـاله قشـ  ياخ يدر چاپ ها يافتن اشکاالتيله سبب راه أن مسيدر هم يدقت يب
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  ٩١/     ماجراي تصحيح ترجمه رساله قشيريه 
  

ـ تـازه ا  يهـا  ار داشتن چـاپ يل در اختيح فروزانفر را به دلن اشکاالت وارد بر متن مصحيشتريز بين يمحبت ظاهراً ن اثـر  ي
  ۱ .مطرح کرده است

  
  هيريقش ةرسال ةبر ترجم يمحبت يحواش -۳
  يعرب يترجمه عبارت ها.۳-۱

فهـم  «: کنـد  يان مـ يب »يات و عبارات عربيات،ابيروا ،اتي،ترجمه آيمستند ساز«ل عنوان ياز مقدمه ذ يدر بخش يمحبت
ارشـد و   ياسـ کارشن يها در دوره ياز خوانندگان حت ياريبس يموجود در ترجمه برا يات عربيها و اب از جمله ياريبس

ـ کنـد کـه ا   يد ميکأت يو. »ه نداشتيم تکيات قرآن کريجز آ يخذ و مستندأچ ميقابل فهم نبود و بر ه يراحتب يدکتر ن ي
، همـان (مستند گشـته اسـت  .. .و يشعر يوان هايا دي ييمهم روا يها از کتاب يکيد ترجمه و به يش جديرايموارد در و

ق کرده بود و يه تحقيريقش ةرسال يات عربيمآخذ اب ةدربار يدامغان يبار مهدو نياول ين که برايبا توجه به ا). مقدمه ۳۵
ق در يبا عنوان تحق يز انتشار اثريمنتشر شده است و ن يدامغان يقات مهدوير متن فروزانفر  به همراه تحقياخ يها چاپ
رسـد، خصوصـاً    يه به نظر نميوجچندان قابل ت ين کاريانجام دوباره چن ،شه خالهيک يتيه توسط محرم رضايريقش ةرسال

 ييان نامه آشـنا يمقاله و پا ،ل کتابياز قب يآثار مرتبط با متن اصل يبا تمام ،الزم است يليالت تکميان تحصيدانشجو که
  .ه نکرده استيريقش ةمتن رسال يبه رفع مشکالت اساس يز کمک چندانيح نن کوشش مصحيب اين ترتيبد ،دا کننديپ

  يمتن فارس ح ابهاماتيتوض -۳-۲
حات مرتبط با متن به شکل پانوشـت اختصـاص داده شـده    يان توضياز هرصفحه به ب يبخش ي،ح محبتدر متن مصح

ـ از ا يفارسـ  يعبارت ها يو گاه شرح برخ يات عربي، ترجمه عبارت ها و ابيو فارس يعرب يها کلمه يمعنا. است ن ي
 ين ابهام باشد و تماميکمتر يح داراکوشش شده متن مصح که نيح محترم بر ار مصحد مکريکأرغم ت يعل. جمله است

در  يارياشکاالت بس اما ظاهراً ؛)۳۶ ،همان(ر شود ين شرح و تفسيساده و امروز يمشکل متن با نثر يها ها و واژه جمله
بـه طـور    ن اشکاالت کـه ياز ا ييل کالم به ذکر نمونه هاياز تطو يخوددار يبرا. متن وجود دارد که مغفول مانده است

  :شود يبسنده م ،توبه و ورع انتخاب شده است ياز باب ها يتصادف
  باب توبه.۲-۳-۱

ر يه مدخل پـرداختن بـه سـا   يريقش ةنامد و باب توبه ترجمه رسال يم »ن راهيا ياول منزل از منزل ها«توبه را  يريقش
ف در ارتباط است و همچون شرح تعر تر ک سو با متون کهنين باب از يمطالب ا. ديآ ير و سلوک به شمار ميمراحل س

ـ باتوجه به اهم. افته استيز راه يچون کشف المحجوب ن يگر سو به متونياز د  ةگـاه رسـال  يز جايـ ت مبحـث توبـه و ن  ي
ـ با ا ،دارد يا ژهيت وين باب اهميافت درست از مباحث ايدر ي،آثار عرفان ينامتنيروابط ب ةريه در زنجيريقش ن حـال در  ي

ـ ا .کنـد  يل مطالب را دشوار ميافته که تحليراه  ياشکاالت ةيريقش ةرسال ةنفر از ترجمح فروزامتن مصح ن اشـکاالت در  ي
  :است مثالً يش باقيز کمابين يمتن محبت

ـ ا بر آن عزم بود که نيبود و بر آن مصر بودن مانند او  يمانيو محال بود که از آنچه گذشته بود بر پش« :.۲-۳-۱-۱ ز ي
  .)۱۷۹: ۱۳۹۱،يريقش( »آن گناه کند

ح آن  تنها به ذکـر عبـارت   يدر توض يمحبت ن صورت آورده شده ويبه هم قاًيح فروزانفر دقن عبارت در متن مصحيا
ـ  . است يحال آن که اشکال متن همچنان باق ،و ترجمه آن به نقل از فروزانفر اکتفا کرده است يعرب در  يبا آن کـه محبت

ن ابهـام را در درک  يکـه کمتـر   يا به گونـه «با دقت انجام شده » ينگارش يها هگذاردن نشان«د کرده است که يکأمقدمه ت
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  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲شمارة  سال پنجم،  سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۲

 
ز يـ ح آن نيوجود ندارد و در تصـح  ينگارش ةچ نشانين عبارت هياما در ا ؛)۳۶ ،همان( »جاد کننديخواننده ا يمطالب برا

 ةسـ يمقا. تن بوده اسـت از خوانندگان م يارين عبارت محل اشکال بسياست که ا ين درحاليدقت الزم مبذول نشده و ا
الال (مطـابق دسـت نوشـته ترجمـه دوم اسـت      » بـودن «دهـد کـه کلمـه     يه نشان ميريقش ةرسال ةترجم يها نوشته دست
آنـچ برگذشـته بـود و     يو محال بود کـ « :ن استيتر ترجمه اول چن مياما عبارت در دست نوشته قد) الف: ۵۴،لياسماع

تحت  ةاز ترجم يهرچند مترجم اول کم). ب:۷۹ ،ايتانيبر( »با سر آن شود يبران مصر باشد و عزم دارد کشده  يمانيپش
ه ياصـوف يا ةن عبارت در نسخيا ۲ .ح تر استيترجمه اول صح ةنوشت اما عبارت دست ؛دور شده است يمتن عرب ياللفظ

مان شـده  يبود پشو محال بود که از انچه بر گذشته «وارد شده است  يشتريبا دقت ب ،اول است ةر ترجمخّأمت ةکه نسخ
  .)الف:۴۴ه،ياصوفيا( »اشد و عزم دارد که با سر آن بشودبران مصر ب

ـ از احوال بد بـر او تـا ا   ،رود يم يدن آنچه بر ويدل است از خواب غفلت و د يدارياول از آن، ب« :.۲- ۱- ۳- ۲ ن جملـه  ي
  ).۱۷۹: ۱۳۹۱،يريقش( »دل د از زجرکنندگان از جهت حق به گوشيق به گوش داشتن بدانچه بر خاطرش درآيوندد به توفيبپ

 يمحبت .ق  و بگوش استيبتوف ،ر رسم الخط کلمات بروييبا فروزانفر در حد تغ يح محبتين عبارت تفاوت تصحيدر ا
ده دن بنيدل است از خواب غفلت و د يداريب ،اول قدم يعني"  :ح داده استين صورت توضيس به ايعبارت را در پانو

که  يا ق دهد تا گوش کند به مواعظ بازدارندهين فهم بنده را توفيو حاکم است تا ا يرا که در وجود او جار ياحوال بد
   ).همان"(دارد يباز م يرسد و او را از بد ياز دلش به او م

. کند يازنماز مشکالت متن ب يا چ گرهيفراوان است و ه يح محبتمتن مصح ين دست در پانوشت هاياز ا يحاتيتوض
و  يآثار عرفـان  ينامتنيد باتوجه به مناسبات بيبا –ه يريقش ةترجمه رسال يگر از بخشهايد ياريهمچون بس -ن عبارت يا
  :ر باشديز يپرسش ها ين صورت که پاسخ گويبه ا ،ر و سلوک شرح شوديمراحل س يذکر شده برا يها يژگيز وين

و  ين خواجـه عبدالـه انصـار   يداند؟ مراجعه به منازل السائر يماز خواب غفلت  يدارياول توبه را ب يريچرا قش -۱
 .)۳۷-۳۵: ۱۴۱۷انصاري، : رك(ن پرسش است يا يقظه و انتباه دارد پاسخ گويکه درباره  يبحث

قظه يه با بحث يريقش ةرسال ينامتنيز مناسبت بين پرسش نيافتن اي يدارد؟ برا يدن آنها چه مفهومياحوال بد و د -۲
 يبـرا  يمفهوم ارائه شده توسط محبت ،دهد يحات خواجه عبداله نشان ميو توض) همان(ن راه گشاست يدر منازل السائر

 .ستيق نياحوال بد دق

و  يو اقسام آن و وجود خاطر حقان يست؟ بحث خواطر در متون عرفانيمنظور از زجرکنندگان از جهت حق چ -۳
به خواطر نشده و  يا چ اشارهيه يح محبتيحال آن که در توض ،ن عبارت را برطرف کنديتواند ابهام ا ير آن در توبه ميثأت

 .مغفول مانده است »از جهت حق« يجه معنايدر نت

دن بنده يدلست از خواب غفلت و د يدارياول ب« :تر است سياول موجز تر و سل ةن عبارت در دست نوشته ترجميا
ـ تانيبر( »زواجـر حـق بسـمع دل    د ازيـ رود از احوال بد بگوش داشتن بدانچ بخـاطرش درا  يم يانچ برو و ) الـف :۸۰ا،ي

  .)الف:۴۴ه،ياصوفيا(
ـ فـرا د  يتوبه انـدر دل و  –ستها يرفته باشد از ناشا يآنچه بر و –چون به دل فکرت کند «. ۲-۳-۱-۳ د و از يـ دار آي

 »کـو بـر دسـت گـرفتن    ين يسـتد و حـق، او را مـدد فرسـتد بـه عـزم درسـت کـردن و کارهـا         يبازا} معاملت زشت {
  .)۱۷۹: ۱۳۹۱،يريقش(

ذکـر نکـرده و    يحيچ توضـ ين عبارت هـ يا ياما برا ؛ر دادهييبعزم، کارهاء را تغ ،چون بدل يرسم الخط کلمات يمحبت
 يسبک يها يژگياز و يکي .شتر کرده استيخط فاصله اشکال متن را ب ينگارش ةعالوه بر آن با استفاده نادرست از نشان
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جمله معترضه  »ستهايرفته باشد از ناشا يآنچه بر و« ،زين عبارت نيدر ا. ته حذف حروف اضافه اسيريقش ةرسال ةترجم
چـون دربـاره   ( :ش از آنچه سبب ابهام عبارت شده اسـت يپ »در«؛ بلکه حذف حرف ن خط فاصله ذکر شوديست تا بين

  ...)شدينديرفته باشد  ب يآنچه بر و
معاملت [وزانفر عبارت فر ةويبه ش يشود و محبت يم دهياول د ةترجم يها در دست نوشته ين عبارت با اندک تفاوتيا

ن نسـخه را از  ياز ا ،عبارت افزوده شده ،را از ترجمه اول وارد متن کرده و برخالف آنچه در مقدمه نوشته است ]زشت
  .قالب خارج نکرده است

 يعزم بر و يد و درستبدسگال بو ،ق بدياران بد که رفيدن است از ياول آن بر ،و اسباب توبه را ساختن«. ۲-۳-۱-۴
  .)۱۸۰-۱۷۹: ۱۳۹۱،يريقش( »ن راه خواند خوف و رجا استيکه او را بد يدواع يو تمام کند دهيبشول

. وارد متن کرده و در پانوشت اشاره کرده است که ترجمه ناقص است »که«را به صورت » يک« ين عبارت محبتيدر ا
د يتز املشاهد اليت يتم ذلک اال باملواظبة عليو ال  :متن افزوده دارد« :نقل و ترجمه کرده يسپس ادامه مطلب را از متن عرب

کـه   ييگاههـا ين احوال مگر بـا مواظبـت بـر جا   يگردد ا يو کامل نم .هيامتام ما عزم عل يه عليالتوبة و توفر دواع رغبته يف
ن يـ حـال آن کـه ابهـام ا    .)همان( » کند ياو را بر اتمام آن معطوف م يها زهيانگ يکند و تمام ياد ميرغبت به توبه را ز
ک از دو متن يچ يو در ه" ن راه خواند خوف و رجاستيکه او را بد يدواع يو تمام" آن است  يانيعبارت در جمله پا

ه اسـت يريقش ةرسال ةترجم يها ز دست نوشتهيو ن يبه متن عرب يتوجه ين نشانه بين نکته اشاره نشده و ايح به امصح .
مسـامحه رفتـه    ةد کرده که در هـردو ترجمـ  يکأاول نقل کرده و ت ةنوشته ترجم عبارت را از دست ،فروزانفر در پانوشت

. گذاشته است ين عبارت را همچنان باقيابهام ا ي،ز با ناقص ذکر کردن عبارت عربين يمحبت). ۱۳۸۳:۱۸۳ ي،ريقش(است 
ـ ا. »اءهخوفه و رج يقويمما « :ناقص ذکر و معنا کرده افزوده دارد يکه محبت يدر ادامه عبارت يمتن عرب  يانيـ ن بخـش پا ي

ه يريقش ةرسال يها هم در ترجمه ،برخوردار است يت فراوانيعبارت مذکور با آن که از نظر ارتباط توبه با خوف و رجا از اهم
داده،کـه در پانوشـت ارائـه     يو ترجمـه ناقصـ   يب ابهام آن در متن محبتـ ين ترتيح مغفول مانده و بدو هم در دو متن مصح 

شتر مطابقت دارد و ابهام آن از ترجمـه دوم کمتـر   يب ياول با متن عرب ةترجم هاي نوشتهعبارت در دست  .برطرف نشده است
ن راه خوانـد  يرا بديو يدواع يادت کند و تماميرغبت در توبه ز يک ياال بر مواظبت بر مشاهد ،ن کار تمام نشوديو ا...« :است
 يبـا انـدک  ) ب:۴۴،هياصـوف يا(ز يـ و ن[). الف:۸۰ا، يتانيبر( »...رديدها از دل نفرت گيد همه نکوهن همه اميچون ا يد بود کيو ام

  .ز خوف را ترجمه نکرده و رجا را در ارتباط با ادامه متن ذکر کرده استياما مترجم اول ن ]اختالف
به اندوه و از حسـرت بـه    ،دار آمد از حالوت طاعتيفرا د) ه السالميعل(اندر داود  يد طربيگو يواسط«. ۲-۳-۱-۵

  .)۱۸۴: ۱۳۹۱،يريقش(» ده بوديپوش ين حال تمامتر بود از آنکه در آن وقت که کار بر ويدل شد و او اندر ا
 يکه از متن عرب يا گر ترجمهياز طرف د .ضبط کرده است »به دل شد«را به صورت » بدل شد«به اشتباه فعل  يمحبت

ش از يپ »از«ح به زائد بودن حرف ک از دو مصحيچ ين هيهمچن. ستيق نيداده دقن عبارت در پانوشت ارائه يمرتبط با ا
عبـارت در مـتن فروزانفـر و    . ل اسـت يـ ن دليقت به همـ يعبارت فوق درحق ياند و ابهام اصل کلمه حسرت توجه نکرده

ن که متن دسـت  يا رغم ياما عل ،ن عبارت استيا فاقد ايتانيبر ةرا نسخيز؛ دوم است ةترجم ةمطابق دست نوشت يمحبت
ن نسخه يدر ا. ح متن اتفاق افتاده استيدر تصح ين سهويچن ،ار روشن کتابت شدهيبس ل با خط نسخيالال اسماع ةنوشت

الال ( » بـه انـدوه و انفـاس حسـرت بـدل شـد      «ص اسـت  يوضـوح قابـل تشـخ   ب» انفـاس «کلمـه   ،»از«حـرف   يبه جا
ح ه و بسـنده کـردن بـه مـتن مصـح     يريترجمه رساله قشـ  يها شتهسفانه عدم مراجعه به دست نوأو مت) الف:۵۶ل،ياسماع

 :ن نقل شـده اسـت  يه چنياصوفين عبارت در نسخه ايا .ز شده استين ين اشتباه در متن محبتيافتن ايفروزانفر سبب راه 
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  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲شمارة  سال پنجم،  سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۴

 
ار يرا دران انـدوه بسـ  يـ دران بود از حالوت طاعت بود کـه و  يه السالم برانچه ويد طرب و نشاط داود عليگو يواسط«

  .)الف:۴۶ه،ياصوفيا(» ده بوديپوش يدر حالت دوم تمام تر بود ازان وقت که کار بر و يافکندند و
ا بود يو انابت صفت انب. ها املومنونيعا اياهللا مج و توبوا ايل :يقال اهللا تعال .اند توبه صفت مومنان بود و گفته«. ۲-۳-۱-۶

۱۸۲: ۱۳۹۱،يريقش( »العبد انه اوابنعم  قال اهللا تعايل .هم السالميبان علو آن مقر(.  
ـ ).۱۴۱: ۱۳۸۳، يريقش(است  يا مطابق متن عربيتانينوشته بر ن عبارت نوشته است که دستيا ةفروزانفر دربار  يمحبت

ـ و جاء بقلب من قال اهللا تعايلمتن افزوده دارد "بان مقرپانوشت اشاره کرده است که پس از ز در ين ن يـ ر از ايـ و بـه غ " بي
از جانـب متـرجم دوم اتفـاق     ين قسمت سـهو يکه در ا يدر حال. م بسنده کرده استيات قرآن کريترجمه آ ح بهيتوض

ح د مصحيکأرغم ت ياز متن ترجمه افتاده و عل ،در پانوشت ذکر کرده يکه محبت فهيه شريک عبارت به همراه آيافتاده و 
 و توبـوا ايل   قال اهللا تعـايل نيالتوبة صفة املومن« :نشده است ين نکته توجهيبه ا ي،ق ترجمه با متن عربيدق ةمحترم بر مقابل

 قـال اهللا  نيا و املرسـل يب و االوبة صفة االنبيو جاء بقلب من  قال اهللا تعايلنيا و املقربيها املومنون و االنابة صفة االوليعا اياهللا مج
ن بخـش  يرا ايز ؛ست اشکال متن را برطرف کندتوان ياول م ةترجم يها مراجعه به دست نوشته .»نعم العبد انه اواب تعايل

  .)الف:۴۵ه،ياصوفيا(و )الف:۸۲ا،يتانيبر(ق وارد شده است يطور دقه ه بياصوفيا و ايتانيبر ةموز ةنوشت در دست
ز گناه نکـنم کـه   يز باز آن نگردم و ضمان نکنم که نيم که توبه کردم و نيا رب نگويد يبن معاذ گو ييحي«. ۲-۳-۱-۸
  ).۱۸۳: ۱۳۹۱،يريقش( »ش گناه نکنميرم تا بيز نکنم مگر بميم نيپس گو .دانمش يخو يفيضع

: ن ترجمـه شـود  يکه بهتر است چن اموت قبل ان اعود ياقول ال اعود لعل يثم ان :متن"  :در پانوشت آورده است يمحبت
  .)انهم(» ش از آن که به گناه برگردميرم پيد که بميگردم به گناه شا يم برنميگو ين ميبنابرا
 يدوارياست که مفهوم ام يرا مگر از اداتيز ؛است يترجمه رساتر" مگر"است،  ين که لعل از ادات ترجيتوجه به ا با
در مقابل لعل بـه کـار   " مگر"ز يدر ترجمه اول ن.ن نکته توجه نشده استيبه ا ياما در ترجمه محبت ،دهد يز انتقال ميرا ن

  .)ب:۴۵ه،ياصوفيا(و )الف:۸۳ا،يتانيبر"(ه کنمگنا يش از آن کيرم پيمگر بم" :رفته است
ـ نـه حکـم آن کـه از عـدم ب     ،رون آمـده باشـد  ين حکم آن بود که از وجود بيگفتند ا«. ۲-۳-۱-۹ » رون آمـده باشـد  ي

حال آن که ثروت و . کرده است يمعن »فقر«و عدم را » مال و ثروت«در پانوشت وجود را  يمحبت). ۱۸۴: ۱۳۹۱،يريقش(
د يؤقبل و بعد آن وجود دارد که م يها ن عبارت و جملهيدر ا يا نهيچ قريوجود و عدم است و نه ه يولغ يفقر نه معنا

  . مانده است ين عبارت همچنان باقين صورت ابهام اين نکته باشد و بديا
ـ از وجـود ب  يراست ک ين حکم کسيا يگفتند ک« :ن استيعبارت در دست نوشته ترجمه اول چن رون امـده باشـد   ي

عـالوه بـر   .]اخـتالف  يبا اندک) ب:۴۵ه،ياصوفيا(ز يو ن[) الف:۸۳ا،يتانيبر(  »د چگونه بوديرون اياز عدم ب يک يسحکم ک
ح يتوض يز برايآن ن يها و مرتبه يفات مذکور از فنا و بقا در آثار عرفانيتوجه به تعر ،اول روشن تر است ةن که ترجميا
  .ن عبارت راه گشاستيا

  باب ورع. ۲-۳-۲
  ).۲۰۲: ۱۳۹۱،يريقش( »قناعت کردند يز به اندکيشان تنگ شد به آن آمدند که از هرچيو چون کار بر ا« .۲-۳-۲-۱

ـ يا مرتبه و نتيآ). همان(» دنديجه رسيبه آن مرتبه و نت«ح داده شده يدر پانوشت توض ح اسـت کـه مصـح    يجه هم معن
ـ ا ا اصالًيو آ کرده يرا معن »به آن آمدند«ن دو کلمه عبارت يمحترم با ربط دادن ا ح ابهـام عبـارت را برطـرف    ين توضـ ي

ـ اول ن ةترجمـ  يهـا  ن کـه عبـارت در دسـت نوشـته    يـ کند؟ باتوجه به ا يم ـ تانيبر(ن گونـه اسـت   يز همـ ي و ) الـف :۹۳ا،ي
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  ٩٥/     ماجراي تصحيح ترجمه رساله قشيريه 
  
 ةويبر خالف شـ  ن عبارتيح اياما در توض ؛افتيدرتوان مفهوم عبارت را  يم ي، با مراجعه به متن عرب)ب:۵۰ه،ياصوفيا(

التقلل هم االمور فزعوا ايليالورع فلما ضاقت عل فنظروا يف« :نشده است يبه اصل عرب يا اشارهچ يح همصح«.  
 .فرمان نبرد يدست و ،ش او نهادند خواست که دست فراز کنديطعام پ .خواندند يرا به دعوت يبشر حاف«. ۲-۳-۲-۲

شبهت بود نرسـد و فرمـان    يکه اندر و يفرا طعام يکه آن عادت او دانست گفت دست و يمرد. چند چنان کرد يبار
  .)۲۰۴: ۱۳۹۱،يريقش(» ن دعوت از خواندن او شرم داشتياز بود صاحب اين يب. نبرد

ـ يتصر يمتن عرب« :و ترجمه فروزانفر را نقل کرده و افزوده است يمتن عرب ،در پانوشت يمحبت دارد  يح به ماکان اغن
تـوان بـا    يامـا مـ   ؛کنـد  يابهام متن را برطرف نم يفروزانفر و محبتح يتوض .)همان(» ستيزبان هم نياز شرم م يو صحبت

ـ تانيبر ةنسـخ : ). ۱۳۸۶،انيروضـات  :رك(ن عبارت ارائه داد يا يبرا يگريه ديتوج يمتن عرب يها توجه به دست نوشته ا ي
ـ تانيبر(» را نـدارد  »ن دعوت از خواندن او شرم داشـت ياز بود صاحب اين يب«جمله  ز يـ ه نياصـوف يا ةدر نسـخ  )ب:۹۴ا،ي

ش او نهادند خواست يبردند و طعام فراپ يبه دعوت هيرمحة اهللا علرا  يبشر حاف« :اختالف وارد شده است يعبارت با اندک
که آن عادت او دانسته بـود گفـت دسـت     يکرد مرد يچند چنان م ينکرد بار يکه دست دراز کند دستش فرمان بردار

  ).الف:۵۱ه،يوفاصيا(» رسدکه دران شبهت بود ن يبطعام يو
 »وار آن خانهيخواست که خاک بر آن نامه کند از د .که به کرا گرفته بود يينوشت اندر سرا يا نامه يمرد«. ۲-۳-۲-۳

  .)۲۰۵: ۱۳۹۱،يريقش(
 يمرسوم بـوده اسـت کـه بـرا     ظاهراً .شود يده نميح در پانوشت ديچ توضيه ،ن عبارتيرغم ابهام موجود در ا يعل

  .)۵۵: ۱۳۵۶،يفضائل :رك(دند يپاش يخاک نرم م يبر آن نوع ،خشک شدن مرکب نامه
  .)۲۰۷: ۱۳۹۱،يريقش( »رون آورده انديمانه بر من بيز از غبار پياز بهشت محبوسم که چهل سال قف«. ۲-۳-۲-۴

  .)نهما(» م ساخته انديمانه برايچهل سال گناه به خاطر گرد و خاک پ يعني«ح داده يدر پانوشت توض يمحبت
منتخـب   ةويا حداقل بر شيکرد و  يه مراجعه مياصوفيا ةح محترم به نسخاما اگر مصح ؛ن عبارت استيا فاقد ايانتيبر ةنسخ

چ يشان هيحال آن که ا ،شد ين عبارت برطرف مياشکال وارد در ا قطعاً ،بود ياستوار م يترجمه با متن عرب ةسيمقا يعني ؛خود
ـ  ياکت يز الذيمن غبار القف يو قد اخرج عل« :ن عبارت نکرده استيا يافت نادرست مترجم از متن عربيبه در يا اشاره  نيلتـه اربع

  ).الف:۵۲ه،ياصوفيا( »رون آوردنديز بر من بيز از غبار قفيکه چهل قف« :مانه  نه چهل ساليچهل پ يعني »زايقف
 

   جهينت
 يدر عرفـان اسـالم   يآثار زبان فارسـ  نيز از نخستيو ن ياز متون معتبر عرفان يکيه يريقش ةرسال ةن که ترجميبا وجود ا

. از آن ارائه نشده اسـت ق و متقن يدق يحياما تا امروز تصح ؛ر فراوان برجا گذاشتهيثأز تياست که در متون پس از خود ن
ن يتازه از ا يحيتصح ،ن متنيافته در ايراه  يها ياما اشکاالت و کاست دارد؛ ياريبس يايمزاح فروزانفر هرچند متن مصح

انتشار  يمحبت يه توسط مهديريقش ةرسال ةح ترجميکه به عنوان تصح يل از متنين دليبه هم. ساخته است يثر را ضرورا
ح محتـرم در  ن حال هرچند کوشـش مصـح  يبا ا. ها را جبران کند ين کاستياز ا يکه حداقل بخش بودانتظار  ،افته استي

 ةح ترجمـ يکـار تصـح   ،دهيـ ح مـتن برگز يدر تصح يکه محبت يا وهيش اما ؛مشهود است کامالًراسته يآراسته و پ يارائه متن
 ةژه نسـخ يبـو  ؛هيريقشـ  ةرسال ةموجود از ترجم يها به دست نوشته يتوجه يب. ه را همچنان ناتمام رها کرده استيريقش ةرسال

افتـه در مـتن   ياز اشکاالت راه  يرايدر برطرف کردن بس د از آن بهره نبرده بود و اتفاقاًيز آن گونه که بايه که فروزانفر نياصوفيا
ـ افت مصحيح فروزانفر با درختن متن مصحيه راهگشاست، آميريقش ةرسال ةترجم حات ي، آوردن شـرح و توضـ  يح از متن عرب
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  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲شمارة  سال پنجم،  سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۹۶

 
بـه عنـوان    يعثمـان  يذکر نادرسـت نـام ابـوعل    ،عدم دقت الزم در شرح مشکالت ،عبارات مبهم يو گاه نامتناسب برا يناکاف

ةاز رسـال  يعثمان ين که  ترجمه ابوعليسخن آخر ا. است يافته در متن محبتيراه  يها ياز جمله کاست...و حمترجم متن مصح 
 ،ن کار با مترجم دوم آغـاز شـد  يا .قرار گرفت يشتر با متن عربيق هرچه بياز آغاز به دست هر که افتاد در معرض تطب ةيريقش

ه همچنـان  يريقشـ  ةاز رسال يعثمان يب ترجمه ابوعلين ترتيد و بديه اوج رسر بيدا کرد و در متن اخيواسطه فروزانفر ادامه په ب
  .مانده است ين اثر باقيبه جا مانده از ا يها دست نوشته يقانونمند برمبنا يحيچشم انتظار تصح

  
  ها نوشت يپ
ـ در مآخذ اب يدامغان يقات احمد مهدويح فروزانفر با افزودن تحقرمتن مصحياخ يچاپ ها - ۱ ـ ي ـ ات و عب ـ و و يارات عرب رج يـ ش ايراي

ل کـرده  يتبـد "  کـه "ده بـه  يدر متن فروزانفر د »يک«راستار هر جا کلمه يو مثالً ،افته استيدر آن راه  ياريمنتشر شده و اغالط بس يبهرام
برنشسـته   يسـ يبن ع يند عليگو :ل شده استيتبد »که«غلط به ب) يچه زمان( يکت باب توبه کلمه ين حکايعنوان نمونه در آخره ب .است
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