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 چکيده
اغلب بر متونی متمرکز بوده است که عالوه  ،الکان طريقت به آثار عرفانیسعارفان و نگاه اهل تحقیق و 

در ابتدای سدة هفتم،  المعارفعوارفارائه دهند.  راهکارهايی تربیتیها و برنامهبر طرح مبانی نظری، 
شرط تأسیس بعضی آن، پیش تدريس هاای را عرضه کرد که موجب شد تا قرنمجموعه معارف زاهدانه

، سهروردی عالوه بر طرح مبانی سلوک عرفانی عمر الدّينابوحفص شهاب المعـارفعوارفا باشد. هخانقاه
  لحاظ نقد به رویاينو ازپردازد و جوانب مثبت و منفیِ هر دستور صوفیانه میحدّ و مرز به بیان 

ترجمة اين شاخص است. ضرورت  ،مخالفان تصوّف، معرّفی متشبّهان و چگونگی رفع شبهات هایديدگاه
ای به مخاطبان برسانند. از میان اثر و اهتمام بدان موجب شد هريک از مترجمان به تناسب، بهره

هشت پديد قرن ايم که هر دو در انتهای قرن هفت و ابتدای ها، به بررسی تطبیقی دو اثر پرداختهترجمه
پردازش ساختاری متن، سبک ترجمة ابومنصور اصفهانی و ترجمة عبدالرّحمن شیرازی. نوع  ؛آمده است

ها و نقاط ضعف هريک، ازجمله نکاتی است که در اين مقاله بررسی زبانی و بیانی مترجمان، برتری
 المعارفعوارفصرفاً اقتباسی از المعارف ترجمة عوارفاين پژوهش آن است که  ةترين يافتمهم اند.شده

و متعهّد به پیام سهروردی است؛ هرچند که ای دقیق، جامع ترجمهف العوارمعارفشود و محسوب می
 ی دارد.ترشاعرانهفضای و  است انگیزتر )دارای صورخیال بیشتر(خیال نثر ابومنصور اصفهانی
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 مقدّمه .1
تعلیمی  الدّين عمر سهروردی و از منابع مهمّترين اثر شیخ شهابشاخص معارفالعوارف

باب  63مفاهیم و آداب و رسوم اهل تصوّف را در  ،در سلوک عرفانی است. اين کتاب
 ای معتدل که با تشکیل مجالس وعظ و تربیتمکتبی با طريقه ؛کندشرح و تبیین می

ای برای اقبال اهل تحقیق فراهم ها زمینهقرن مريدان و نیز نقد آرای اهل بدعت، در طیّ
: 1382کوب، ين.ک: زرّن)پیروانی دارد.  اکنون نیزهايی است که کرد و جزء معدود مکتب

به تفصیل نپرداخته و به  الدّيناحیاء علومبه اندازة غزالی در  عوارفسهروردی در » .(81
ا جامع مطالب آن راد توجه نداشته، امّبه شرح ادعیه و او القلوبقوتاندازة مکّی در کتاب 

عنوان شرط اوّل تأسیس آنها ها بهدو است. تدريس کتاب عوارف وی در بعضی خانقاه
فوايد و نتايجی که »همچنین ح( : بیست و نه، مقدمة مصح1374ّ)اصفهانی، « شد.محسوب می

به مراتب شود، برای ارباب تحقیق و سالکان طريق حاصل می عوارفاز مطالعة کتاب 
اهمیّت اين کتاب موجب شده  (24مقدّمه/: 1372، کاشانی)« است. القلوبقوتبیش از کتاب 

 ؛هايی به نثر و نظم فارسی از آن صورت گیرداست که چندين بار ترجمه شود يا اقتباس
اقتباس  ،ترهای اين کتاب، ترجمه يا به بیان دقیقترين ترجمهشدهيکی از شناخته

قاسم انصاری آن  که است المعارفعوارفعیل بن عبدالمؤمن اصفهانی از ابومنصور اسما
تصحیح و به جامعة علمی عرضه کرده است. يکی ديگر از  1364بار در سال را نخستین

از ظهیرالدّين  است ایترجمه ،نشده چاپ و تصحیح تاکنون که سهروردی عوارف هایترجمه
قراينی  با ترجمة ابومنصور اصفهانی و بنا به عصراين اثر هم ؛عبدالرّحمن بزغش شیرازی

در اين پژوهش سعی بر آن است  پیش از آن، با شیوه و رسالتی ديگر نگاشته شده است.
که با مقايسة روش و سبک ترجمة اين دو مترجم، جايگاه معرفتی و علمی هرکدام از 

 د. شوفی و تبیین اين آثار معرّ
سبک زبان و بیان مترجمان چگونه است؟  اند از:های اين پژوهش عبارتپرسش

لحاظ ساختاری چیست؟ پردازش متن ها بهها و نقاط ضعف هريک از اين ترجمهبرتری
تواند برای يک از مختصّات ساختاری اين دو ترجمه میکدام در هر اثر چگونه است؟

 معاصر جالب باشد؟  پژوهشگران
بن عبدالمؤمن  ابومنصور ترجمة ،یسهرورد عوارف از دسترس در و معتبر ترجمة تنها
پژوهشگران  اختیار در اثر اين هایترجمه ديگر و عبدالرّحمن ترجمة ازآنجاکه و است اصفهانی

 .است ای میان آنها صورت نگرفتهنبوده، طبعاً مقايسه
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 المعارفعوارفسهروردی و  .2
ای سلسله و مکتب مؤسّس که هجری مهفت و مشش هایقرن عارفان ترينسرشناس از يکی

 هبن عبداللّ محمّد بن هعبداللّ بن محمّد بن عمر ابوحفص االسالمشیخ رود،شمارمیبه ماندگار
 يا با چهارده وی نسب است. 1سُهرَوردی شهاب شیخ به مشهور بکری، شیرَقُ یةعمّو بن

 زنجان وردهرَدر سُ هجری 539 سال در وی رسد.می اوّل خلیفة ابوبکر، به واسطه پانزده

شیخ ضیاءالدّين ابوالنّجیب  خود، عموی تربیت تحت و رفت بغداد به جوانی در شد. دتولّم
سهروردی و تنی چند از استادان، علوم ظاهر و باطن را فراگرفت و در سیر و سلوک به 

 و غزالی احمد شیخ وی عالوه بر عمويش، به تعلیم مجاهده مشغول شد. در طريقت نسب
رفت و در دوران بلوغ و شمارمیبه شافعی فقیهی سهروردی رسد.می گیالنی عبدالقادر شیخ

اش نزد مردم و . مرتبهرسیدالشّیوخی بغداد تکامل روحی و فکری خود به مقام شیخ
رفت. نجم خلیفة عباسی تا آنجا بود که از جانب خلیفه به رسالت به ديگر ممالک می

 .(21: 1374)رازی، مشرّف گرداند  سالرا به مطالعة شیخ کهن مرصادالعباددايه در روم 
های متعلّق به صوفیّه را در بغداد اداره و سرپرستی ها و خانقاهسهروردی تعدادی از رباط

جا مدفون شد. او با هجری در بغداد درگذشت و همان 632قرائنی در سال کرد و به
بنیاد نهاد و  تألیفات تأثیرگذار خويش، روشی علمی در تصوّف و تعلیم و تربیت شاگردان

منسوب به وی، در اواخر قرن ششم و اوايل قرن  ةسهرورديّسلسلة پیروان فراوانی يافت. 
از ديگر  خود با روش تربیتی خاصّ های آنمنشعب شد که شعبه هفتم هجری

 های، از معدود مشربهدر کنار سلسلة کبرويّهمچنان د و شدنممتاز  های تصوّفسلسله
ه و بعضی ممالک هنوز در هند، ايران، ترکیّسهرورديّه  ةسلسلند. اهدبوعرفان  ماندگارِ

 بهنسبتاً خشک زاهدانه  از حالت اسالمی پیروانی دارد. سهرورديان پس از سهروردی
فرد، و میرباقری دهباشی ؛2/122 :1373 )صفا، آمیز و جمالی گرايش پیدا کردندعشق تصوّف

 .(35: 1364و مايل هروی،  174 :2139
منزلة کتابی خانقاهی شود و بهترين اثر سهروردی محسوب میمهمّ ،المعارففعوار

بینی به جهانهتوان آن را دستورالعملی برای زندگی عارفانه برشمرد. باتوجّاست که می
امّا به داليلی  ،است هنری هایصبغه از عاری تقريباً او اثر گفت توانمی سهروردی، زاهدانة

)مايل هروی، و شهرت، کمتر از آثار نامدار ادب عرفانی نیست  گذاریچون جامعیّت، تأثیر

برداری مختلف نسخه منظرهای از نثر و نظم به و اندکرده اقتباس بارها عوارف از .(34 :1364
مة اند. قاسم انصاری در مقدّو ترجمه صورت گرفته است و بر آن ذيل و تعلیقاتی نگاشته

  .کرده است اشارهفهرستی از آنها به تصحیح خود 
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  المعارفعوارفمترجمان  .3
 قاسم داوود. 3-1

از قاسم داوود، خطیب اُچْه است که از خلفا و  عوارفترين تراجم فارسی يکی از کهن
ق نگاشته است 639در را  است. او اين ترجمه ه بودهقارّمريدان سهروردی در شبه

از قاسم داوود را با  اين ترجمه 1972ل بار در سا. نذير احمد نخستین(77: 1378)نوشاهی، 
 معرّفی ايران و هند فرهنگی روابطدر نشرية  «المعارفعوارفترين ترجمة قديم»عنوان 

ابوحفص سهروردی  وفات از پس سال ده حدود ،ق۶۴۲ سال را ترجمه اين تاريخ وی .کرد
من شیرازی و نیز ترجمة ظهیرالدّين عبدالرّح از ترروی آن را پیشو از همین ذکر کرده

 .(35: 1364 مايل هروی،)ابومنصور اصفهانی دانسته است 
 مة تصحیح خود نقل کردهقاسم انصاری دو صفحة نخستین اين ترجمه را در مقدّ

ترتیب داده  ،اياز کبیرخانی، آن را به دستور پادشاه ،آيد که مترجماست. از مقدّمه برمی
را به  عوارفشیرازی از اينکه ترجمة  بزغش حمننیز به سبک و شیوة عبدالرّ داووداست. 

نويسد: در سبب ترجمه میوی های مرسوم بیارايد، امتناع کرده است. الفاظ و آرايه
که مشحون است به فنون  المعارفعوارففرمود تا اين عاجز ز دست خود، کتاب »

خود را  ،باراتع لیکن از ،کاربندد...ترجمة پارسی سازد... مگر کسی آن را به... لطايف

و   وچهار: شصت4713)« اهل صدق محروم نمانند اشاراتداشتم تا مردمان از فايدة دور می

   . ترجمة قاسم داوود تاکنون تصحیح نشده است.وپنج(شصت
 

 ابومنصور اصفهاني .3-2

را  المعارفعوارفمنصور اسماعیل بن عبدالمؤمن ماشاده است. او کتاب ونام اصلی وی اب
 ،به فارسی تلخیص و ترجمه کرده است. وی در تصوّف ق665اهش مريدان در به خو

الدّين و نیز از مشتاقان محضر تاجپیرو طريقت سهرورديّه و از مريدان عبدالسّالم کامُوی 

دهد که بوده است. مستندات تاريخی نشان می محمود اشنُوی و پسرش صدرالدّين محمّد
شهرت  نهاآيک از ا هیچامّ نوشته است،آثار ديگری نیز  ،عوارف ترجمةعالوه بر  ابومنصور

متصرّفانه » عوارف از وی ترجمة .وهشت(سی :1374 اصفهانی، .ک:ن) اندنیافته را عوارف ترجمة

ای است عرفانی به فارسی ترجمه ؛(37: 1364مايل هروی، )« و آزاد، امّا استوار و پرفايده است

 ترجیح فقیه عماد منظوم نامةطريقتو  الهدايهمصباحبر  ،یّتشیوا که از نظر روانی نثر و جامع

انگیز و و خیال جزؤم ترجمه متن در ابومنصور نثر .(هشتوسی :1374 اصفهانی، .ک:ن) دارد
اصل تنوّع را در آن رعايت کند  است سرشار از وجد و ذوق عارفانه است که تالش کرده

 و خواننده را با خويش همراه سازد. 
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دو بار، نام ده است که جز يکیشثبت  عوارف در ترجمةنیز  بیت( 470)نغزی  اشعار
ا در مقدّمة اثر به تضمین بعضی اشعار اشاره کرده امّ ،درج نشدهآنها در کنارشان شاعر 

ابومنصور است که از طبع سرشار و ذوق لطیف  ةسرود آن است. حدود هفتاددرصد ابیات
که است الدّين و صدرالدّين اشنوی اری نیز از تاجشمـ حکايت دارد. خیالی اوو نازک

يک و اُشنوی، و.ک: همان: چهلن) پرداخت آثارشان آوریجمع به ايشان مرگ از پس ابومنصور

وسیع  حذفیّات به مستقیمقاسم انصاری مصحّح اين کتاب باوجود اشارة  .(16ـ14: 1368
تاريخ  باشد. عوارفترين ترجمة نخستین و کامل دهد کهاحتمال می، عوارفابومنصور از 

 .وچهار(سی ونه وبیست: 1374، همان.ک: ن) اندگزارش کرده ق710وفات ابومنصور را 
 

 . عبدالرّحمن شيرازی3-3

الدّين علی بن بُزغُش شیرازی است. پسر شیخ نجیب ،شیخ ظهیرالدّين عبدالرّحمن
ی رخ داده است. وی از قمر 632براساس مستندات تاريخی تولّد عبدالرّحمن پیش از 

ين الدّنجیب شود.آشنا می المعارفعوارفبا مکتب سهرورديّه و کتاب  طريق تعالیم پدر
پدر ». شدخوانده میه در سدة هفتم ة بزغشیّخود سرسلسلة سهرورديّ حمن()پدر عبدالرّ

 .(474: 8213)جامی، « وی که از اُمنای تجّار و اغنیای کِبار بود، از شام به شیراز آمده بود
مات در کودکی انواع تنعّ الدّيننجیب که باوجود آنکه پدر است آمده تذکرة هزار مزاردر 

 .خواهمفرمود: پیروی مردان میمی»کرد و ساخت، او آنها را ترک میا میرا برايش مهیّ
الدّين سهروردی رسید... چند سال مالزمت او کرد و خرقه از وی ه به شیخ شهابدر مکّ
يکی ترجمة  ،از تصانیف او . او بود... روِ اوست که خلیفةراست ظهیرالدّين پسرِ . ...پوشید
ی بسیار متأسّ خلق و است نوشته معارف و کشوف، از است تحقیق آن در که است عوارف

 .(376: 1364شیرازی، ) «به طريقة او شدند... و کرامات وی مشهور است
نیز که از کرباليی  العوارفمعارفسخة خطّی نمة مقدّذکر اوصاف و القاب او، در در 

سلطان مشايخ، » القاب با حمنعبدالرّظهیرالدّين از است، شده ثبت کازرونی محمود دِمحمّ
ن.ک: ) ياد شده است «شیخ شیوخ اسالم، جنید عصر، رويم دهر، بايزيد ثانی و قطب وقت

  .(العوارفمعارفمقدمة نسخة خطّی 
 ورزيد.میتأکید  المعارفعوارف تدريس و خواندن بر همواره ،خود مجالس در عبدالرّحمن

در  ،حرمت عوارف و کسب برکت از عبارات آن آيد کهاز مقدّمه و متن ترجمة او برمی
کرده است و میچنان خطیر بوده که از ترجمة آزاد آن و تصرّف در محتوا پرهیز  وینزد 
سنّتی معمول  و التزام به آن خوانیعوارف ،در خیل ارادتمندان اومشخّص است که  نیز

توان دريافت که در از عبارات معاصران وی می .الف( 4 :891ن.خشیرازی،  ن.ک:) بوده است
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را نزد پیری کارآزموده  عوارفمرسوم بوده که  ،برای پیشگیری از اشتباه ،آن زمان
. (1364 پژوه:دانش) نامه داشته استآموزش و تدريس آن نیاز به اجازهعالوه، . بهبخوانند

در تاريخ  عوارفاين ضعیف، بعضی از کتاب »کند: نقل می شیرازنامهزرکوب شیرازی در 
مبارک او اجازت حاصل  و سبعمائه در حضرتش خوانده و به خطّ ةسنة ثالث عشر

 .(186: 1390) «کرده

بار نخستین دارد. نام  ،حمنعبدالرّ شدةشناخته اثر

نوشت، اين اثر را  المعارفعوارف ترجمةبر چاپ نخست  1364مايل هروی در نقدی که به سال 

در  العوارففمعار معرّفی کرد. )از مجموعه مخطوطات شیرانی پاکستان(به نقل بشیر حسین 
 اصل به امالی عبدالرّحمن و به تحرير محمّد بن محمود کازرونی صورت پذيرفت

آيد که وی به درخواست جمعی از برمی العوارفمعارفمة از مقدّ .(الف 4 :891خن.)شیرازی، 
تحقیقات  ،امی در ذکر ارزش اين اثرج گیرد.مالزمانش تصمیم به ترجمة اين کتاب می
)م:  صدرالدّين جنید شیرازی .(476: 1382) داندصادر از کشف و الهام را در آن بسیار می

  نويسد:می )نسخة خطّی( المعارفذيل عوارفدر  ،نیز که نوة اوست ق(791
اج کلمات آن در بحار موّ ،وُسع و طاقت و جُهد و استطاعت خويش و چون به قدرِ»

و بر کنوز  ادـافت ناپیدا سیاحت  ،ای که حدود آنباحت ورزيد و در پیدايیسِ ،افواج
تر و شافی هیچ تصنیفی ،الع يافترموز و جواهر معادن اشارات و مبهمات ايشان اطّ

تر از ترجمة جدّ نديد و از شروح آن، شرحی جامع المعارفعوارفتألیفی وافرتر از کتاب 
 (.6: 157)ش «نیافت جاشی عبدالرّحمنالنّابی خويش، شیخ شیوخ االسالم، ...

در  ،قانهفصلی جامع و محقّ با خود را ترجمة عبدالرّحمن مايل بودين ظهیرالدّ
، امّا توفیق نیافت به پايان برساند المعارفعوارفت مشکالت و دفع معضال حلّ

نوشت، به  معارفنوة او صدرالدّين در ذيلی که بر  را مهمّ اين .(الف 5: 891ن.خ)شیرازی، 
  اين اثر نیز تاکنون تصحیح نشده است. .(113: 1379)شمس،  انجام رساندسر

 ،(106: 1394سروری،  از به نقل ،خوافی) 724عبدالرّحمن  جمل فصیحی سال وفاتدر مُ
 .گزارش شده است (191: 1390) ق714 شیرازنامه در و (476 :1382) 716 األنسنفحاتدر 

 

با ترجمة  یرازيالعوارف، اثر عبدالرّحمنِ بُزغُش شمعارف یساختار سةیمقا. 4

 يالمعارف، اثر ابومنصورِ عبدالمؤمن اصفهانعوارف
 المعارفعوارفاز  ایترجمه آن ضمن در که تاس یپژوهش بابفتح و درآمد حاضر مقالة

شود و طیّ آن، با ها به فراموشی سپرده شده بود، به جامعة علمی معرّفی میکه قرن
شود که شدة ابومنصور اصفهانی، تالش میتطبیق بعضی عبارات موازی با ترجمة شناخته
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بیین شود. به دلیل دو و نیز نقاط ضعف و برتری هريک ت های نثر اينها و ارزششاخصه

شیوة ارجاع  برطبق است، نشده چاپ تاکنون  هنکآ

د. تالش پژوهندة شونسخ خطی، برحسب سند محل نگهداری و تاريخ کتابت معرّفی می
بر آن است که اين دو نگارش را در عرصة  ،متن که تصحیح اثر نامبرده را در دست دارد

 ترجمه ارزيابی کند.  ات عرفانی از جنبة سبک و فنّتحقیق
سبک شخصی  ازجمله ،است العوارفمعارفهايی که ويژة ترين شاخصهدر ادامه مهمّ

جملة معادل آن که د و درصورتیشومی ذکرات زبانی وی ترجمه، ذوق هنری و مختصّ
  شود.داده می بقتسهروردی مطا عوارفو نیز با باشد، با آن  موجود ابومنصورترجمة  در

شده از آن ارزيابیدو نسخة  موجود نیست، العوارفمعارفشده از اثری چاپ آنکهبه دلیل 
 : آيدمیدرپی

 هند، علیگره، کتابخانة موالنا آزاد. ،قـ.ه 891نسخة خطی تألیفعبدالرّحمن شیرازی، : 891ن.خ. 1

 .اهللهند، علیگره، کتابخانة سبحان ،قـ.ه1029نسخة خطی تألیف عبدالرّحمن شیرازی،  :1۰29 ن.خ. 2
 

 سبک ترجمه .4-1

 پردازیعربي. 4-1-1

نوع گزينش و شیوة درج مطالب در هر دو اثر سبک و سیاقی مستقل دارد. به دلیل آنکه 
سهروردی است، در اين قسمت برای تطبیق  عوارفای از متن ترجمة ابومنصور گزيده

های ابومنصور، ا، سعی شده است به تناسب تلخیصنهعبارات موازی از هر اثر و مقايسة آ
ت د تا چگونگی گزارش متن و کیفیّشوحذف  العوارفمعارفو  المعارفعوارفجمالتی از 
مشخص شود و امکان سنجش و مقابلة آنها بهتر  عوارفبه متن اصلی نسبت دو ترجمه

 د.شوفراهم 
 

  المعارفعوارفنمونه از 

.(15و  14: 2006)سهروردی،  
 

  العوارفمعارفنمونه از 
يعنی به درستی و راستی که در  ؛

قرآن موعظه و يادکردی است کسی را که او را دلی باشد يا سمع خود جمع آرد و او شهید و حاضر 
 ینالعَةَرفَطَکه يک  اللّه علیه گويد: موعظه کسی راست که او را دلی بود حاضر با خدای حمةباشد. شبلی ر

اللّه علیه: اين موعظة قرآن کسی راست که او را  حمةاز او غافل و غايب نگردد... حسین منصور گويد ر



 ابومنصورِ عبدالمؤمن اصفهاني اثر ،المعارفعوارف ةترجم با شيرازی عبدالرّحمنِ بُزغُش اثر ،العوارفمعارف ساختاری ةمقایس  /248

دلی بود که در آن دل جز حضور حق نباشد. ابن عطا گويد: اين موعظه کسی راست که دل وی تعظیم و 
از ماسوای او منقطع و بريده و به وی  عظمت حق دريافته بود و از تجلّی عظمت او بگداخته باشد و

 .ب(11:  891ن.خ  )عبدالرّحمن شیرازی، پرداخته بود
 

 المعارفترجمة عوارفنمونه از 
های قرآن است، دلی باشد که به سالمت باشد پاک اند اين دل، که دريابندة پندها و وعظو بعضی گفته

 کوک و نفاق.غراض و شُاز اَ

فاهِمِ قرآن دلی  :يعنی. 
گداختة شهود حق و از غیر او تبرّا کرده و بدو تولّا ناظر حق باشد و  ،تعظیم و هیبت باشد که به چشمِ

 .(10: 1374نموده... )اصفهانی، 

 سازیآيد که ابومنصور درجهت مستنداز تطبیق عبارات همسو از هر سه اثر برمی
کند و در متن خود غالباً جمالت قصار عارفان و احاديث منتخب را از زبان عربی نقل می

در شرح و تفسیر آية شريفة  ،برای نمونه ؛گنجاندی را میکنار آن ترجمة فارسی لطیف

دو روايت را که نصّ آن به زبان عربی  ،(37: )ق «»

درج شده، ذکر کرده است. روش او در نگارش کتاب عموماً چنین است. در متن ترجمة 
ای در کنار آيات و اخبار و اشعار فارسی گونهبهاين نحو گزينش از زبان عربی  ،ابومنصور

نشینند. برای ها به تناوب و تنوّع در کنار يکديگر میکارسازی شده است که روايت
کند و را تلخیص می عوارفجلوگیری از اطنـاب که موجب ماللت مخاطب شود، مطالب 
وی در  ،ترتیبايننمايد. بهنکات برگزيده را در میان عبارات چون نگین انگشتری می

کند و دقّت رعايت میهیئت يک خطیب، به مقتضای حال، اصل تنوّع را برای مخاطب به
 رهاند. متن را از يکـنواختی می

 عربی امّا عبدالرّحمن با تقیّدی که نسبت به گزارش متن دارد، عالوه بر آيات، صورت
کند، بی روايتی را حذف کند و اگر صورت عرتمامی در متن خود ذکر میاحاديث را به

منقول از صوفیان غیرمشهور باشد. هدف وی از آوردن  ،است که روايت جايی صرفاً در
 انعکاس و مطابقت متن اصلی در ترجمه است.   عربی، مستندسازی و نصّ

های معمول ابومنصور استفاده از اصل واژگان عربی در پردازیصورت ديگری از عربی
اندازد و سازی نمیچندان به زحمت فارسی ا برای القای مفاهیمترجمه است. وی خود ر

گیرد. بهره می فارسی ترجمة در مجدّداً ،مأخذ متن عربی تعبیرات و واژگان همان از اغلب
» در ترجمة خطبة آغازين سهروردی اين ويژگی بارز است:

» 
عظیم است شأن او، قویّ است سلطان او، احسان او ظاهر و برهان او باهر، آن خداوندی »... . (3: 2006)
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  او  مال و متردّی است به ردای عظمت در آباد و آزال. عزِّکه محتجب است به جالل، و متفرّد است به ک
 .(3: 1374)اصفهانی، « يمومی...لک او دَسرمدی و مُ

سازی کرده جانشین ایگونهبه را فارسی هایمعادل و هامؤلّفه عبدالرّحمن ،مقايسه در
ترجمان سبک م به شود.می ارزيابی تریصمشخّ نحو به اشترجمه سیر و مشیخطّ که است

واضحی  طوربه ،ترتیباينای دقیق و معنايی است و بهمتون مقدّس، قايل به ترجمه
آن  وی کدام واژه از سهروردی کرده است. تالش جايگزين ای راپیداست که چه واژه

االمکان دخل و تصرّفی ايجاد نکند و با محوريّت سهروردی حتّیاست که در واژگان شیخ
آيد که ماهیّت واژگان عربی را برمی عبدالرّحمنهای گزينشحرکت کند. از نوع  او

کم در قسمت مقدّمة اثر همّت خود را بر آن شناسد و با اين اوصاف دستتر میدقیق
های فارسی استواری را در برابر واژگان عربی پردازش کند و به قلم دارد که معادلمی

که عظمت شأن او و بزرگی کارستان او، سپاس خدای را » خود اندک مجالی برای سخنوری دهد:

از تقويت معین و  وَراست. قوّت سلطان و قدرت کامران او  از تقدير لسان فصیح و تقرير بیان صحیح
ت احسان او ظاهر و پیدا، و شواهد حجّت و برهان او، جَّحَرّاست. مَشاهد مَبَنصیر، و تربیت مشیر و وزير مُ

او را  ،کبريا و عظمت متفرّد و يکتاست و ابداآلباد ،ذات و صفات باهر و غالب و هويداست. به کمال
 .الف( 1: 1029ن.خ شیرازی، ) «رداست

های مقدّمه در کتاب برای درک ديدگاه مترجم در کیفیّت انتخاب واژگان، جمله
را بیشتر بر چه موضوعاتی متمرکز  شخود حاکی از آن است که وی همّت ،العوارفمعارف

اين ترجمة : دهدمشی او را بهتر نشان میاين امر شیوة گزينش و خطّکرده است و می

همگنان را شامل است، تمام فرمود... در شرايطی و ضوابطی که ذکر آن در  متبرّک که عوايد فوايد آن
ترجمة »الفاظ مشکله و شرح معانی معضله و غیر آن، يد بیضا نموده و الحق  ديباچة کتاب رفته. از حلّ

و حقیقت آنکه اين معانی در « اصل از آن بیايد با چند فايدة ديگر بايد که توضیح و تنقیحِ کتاب چنین

ظهیرالدّين عبدالرّحمن، خود چگونگی  .الف( 3: 891اين ترجمه جمع است )شیرازی، ن.خ 
شکافد و انگیزه و اش را از ابتدا به روشنی میو روش نوشتاری العوارفمعارف ترجمة

 کند: گونه ابراز میقدّمة کتاب اينديدگاهش را در م
از نمط و ـ العزيز اللّه روحَهُ قَدَّس ـ الفاظ شیخ  ا بتوانمـخود شرط کردم که ت و با»

پس الزم آمد  ؛ماندبر قاعدة خود  ا برکت نیّت و فايدة بِنیت اوـخود نگردانم ت قاعدة
د از معانی اين کلمات کردن تا هرکسی به قدر حوصلة استعدالفظاً به لفظ پارسی

مگر جايی که ضرورتی روی نمايد که لفظاً به لفظ پارسی نتوان کرد، به  ؛ای برداردبهره
اللّه علیه و سلّم ر آيد و هر آنچه آيات قرآن و اخبار رسول صلّی م و مؤخَّمقدَّ ،ضروری

لّه و الشاءإن ،م شودهی، لفظ آن مکتوب گردد و پارسی آن به آن مُنضَ بود، کما
گفتن آن منکَّر يا متعذّر بود، آن ا پارسیـيبود لغت آن مشهور  کههمچنین هر کلمه 

مشکل که ظواهر معانی آن جای خود بازگذاشته شود و چند کلمات به ـ عینهبهـ لفظ 
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 «اللّه تعالیشاءإن ،آسانی دريافت نتوان، اشارت از آن در خاتمة کتاب گفته شودبه
 الف(.  5: 891)ن.خ 

دانسته و از پرداختن به آن را امری خطیر می ،کند که تا چه اندازهمترجم ذکر می
لفظ بهروی به منظور ايجاد کمترين تحريف در سخن شیخ، اين سبک ترجمة لفظهمین

آيد که از ابتدا چنین نیّتی نداشته است که از عبارات وی برمی را برگزيده است.
 شود.  عوارفانان جايگزين و بدل زباش در بین فارسیترجمه
سهروردی  متن به که امانتی و تعهّد همان دلیل به عبدالرّحمن نیز یگاه ،سو ديگر از

و ثقیل  ناآشنا وضوحبه که عربی هایترکیب و واژگان کاربرد قبال در داند،می فرض خود بر
 ،لحاظ بسامدیبه که است اینکته اين ؛ندارد ابايی آنها کاربستنبه از و پرواستبی نمايد،می

 مثال یک: ؛شودکمتر در نثر ابومنصور اصفهانی ديده می
  .(42: 2006)سهروردی،  «»
 .(الف 25 :891 ن.خ )شیرازی، «دَنیّ لقخُ از هر است آمدنبیرون و سَنیّ خُلق هر در است شدن در [تصوّف]»

« حمیده خود را آراسته کنند.  ذمیمه و به اخالقِ تصوّف[ آن است که خود را پاک کنند از اخالقِ»]
 .(23: 1374)اصفهانی، 

 :مثال دو

 (37: 2006)سهروردی،  «»
 (.الف 23: 891)عبدالرّحمن شیرازی، ن.خ  «االنقالب و االنفالت است ةیعالرّجوع، سر ةشیکدل و»

ای خواننده انتظار دارد عبدالرّحمن در انتقال و برگرداندن مفاهیم سهروردی ترجمه
معادل جملة ذکرشده، )چنین نیست امّا نثر او در بعضی از سطور  ،روشن و کارآمد ارائه دهد

ای در اندازهحمن گاه بهالزم است اظهار شود که عبدالرّ .(در متن ابومنصور موجود نیست
های شود اصل گزارهمی گاهی ديدهورزد که ترجمة دقیق و التزام به زبان مبدأ افراط می

شمار چنین عباراتی در  گرچهتر و دلپذيرتر است. مراتب از ترجمة آن واضحعربی، به
زند. به انسجام و يکپارچگی نوشتار او آسیب می متن عبدالرّحمن زياد نیست، در کلّ

ای مفهوم اين واژگان غريب را دريابد و خود از ادراک متن سلیس بعید است خواننده
 :یک ةنمون ؛عربی در نثر سهروردی درماند

  .(38: 2006)سهروردی،  «»
 (.الف 23: 891ن.خ  )شیرازی، «اوفتد الغائله مأمون ـ تعالی و سبحانه ـ باری تدبیر اين به همُدبرّ نفس »...
 (. 22 :1374 )اصفهانی، «نشود پیدا آن از خلل هیچ باشد، محکم[ تصوّف آداب]اساس اين که گاهآن هر و »...

 

 . تصرّف در متن مأخذ4-1-2

دارد و برای که بتواند پنهان میظهور خود را در ترجمه تاآنجاکه عبدالرّحمن  برخالف
 ابومنصور ،نهدنمی فراتر لفظبهلفظ ترجمة از را پا شود، خويش شخصی نظراعمال مانع آنکه
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اين دگرگونی همراه  سازد.می مبدّل ادبی و لطیف بندی به را عرفانی کوتاه جملة يک گاه
 ؛شودو ذکر تشبیهات بديعی است که موجب سرخوشی فضای ذهن می با تناسب واژگان

آوری وجود ندارد. اين رويکرد مجال چندانی برای زبان العوارفمعارفکه در متن یدرحال
بودن متن او از ذوق و ابراز هنرهای به معنای خالی ،گونه که ذکر شدعبدالرّحمن همان

ويژه در ترجمة به ،هرجا مختصر مجالی برای ظهور و بروز پیدا کندوی بلکه  ،ادبی نیست
ای از مهارت هنری و کارآمدی خويش را به نمايش چشمه ،ياتای از آابیات و پاره

بدون آنکه اجازة تصويرآفرينی به خويش دهد يا دخل و تصرّفی در مفاهیم  ،گذاردمی
 ؛ مثال: کندمراتب دشوارتر میو اين امر ترجمه را برای او به ؛صورت بخشد

 .(56: 2006)سهروردی،  «»

  ب(. 32: 891)شیرازی، ن.خ «ذات ذکر نزدِ فنا به تحقیق به است اشارتی ،روح بر سِرّ اطّالع از ايشان مراد»
لة تعالی بر جان رونده تاختن آورد که جمچندان سیالب انوار از ذات حق ،ذاکر باشد چون روحْ»

موجودات و مخلوقات در آن... غرق بیند و وجود خود را در اشراق نور متالشی. زبان وقتش چون بلبل در 
 مشاهدة گل وصل بدين ابیات ترنّم کند:

 

 ی ز خود و به دوست باقیـفان
 

 ه نیستند و هستندــه کــاين طرف 
 

 اهل توحیـــد دــاناين طايفه
 

 «رستندــپ نـــه خويشتـباقی هم 
 (30: 1374)اصفهانی،                

 

سهروردی از  نصّ به مقیّدبودن عبدالرّحمن، متن در سبکی ويژگی يک عنوانبه همچنین
شود که مترجم ه به اندوختة واژگان فارسی از سوی ديگر، موجب میسو و توجّيک

به ، وردبیا تیمّناً در ضمن کالم خود، ضمن آنکه واژگان نثر سهروردی را به شیوة ترادف
تاحدّی موجب اطناب و افزايش متن که  واژه، معادل فارسی آن را نیز ذکر کند هردنبال 

شود که خواننده طبیعتاً از قرائت متن عربی می سبب شیوهده است. اين شترجمه 
است اين  گفتنیای نیز از واژگان اصیل فارسی برخوردار شود. نیاز و تا اندازهبی عوارف

ه: به متفرّق ِس روحُقال الشّیخ قُدِّ»است؛ مثال: در عصر مترجم مرسوم بوده  ،شیوة ترادف

از آن شود از آنکه نَضارت و  جوارح و تازگی ضارتِنَو  گرددمستولی  ذبول و پژمردگی ،گشتن در دين
 «ل از علماز سیر برآمدن د»و اين انقیاد  «در نفس و مال انقیادبه  به آرايش جوارح است»تازگی ظاهر 

 الف(. 9: 891)شیرازی، ن.خ  «ثابت درياستنقاد گردد و دل در سیر آمدن او به علم، به مَبازديد آيد و مِ
 :دیگر اینمونه

 »

 .(91: 2006)سهروردی، 
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اب . وی را جوقافله بگذشت ،بدان مقدار که بخفتمکه  )ره(یمون مصری  پیغام داد به بايزيد بسطاذوالنّ»
« ون گفت: ...داد که: مرد آن است که همة شب بخسبد و بامداد پیش از قافله به منزل رسد. ذوالنّ

 .(61: 1374)اصفهانی، 
تا کی در خواب باشی و به آسايش مشغول شوی  :بايزيد فرستاد و او را گفت ون مصری کسی را برِذوالنّ»

 ،ون، بگوی مرد آن است که در شبدرم را، ذوالنّبرا :بايزيد جواب بازداد و گفت !و قافله از پیش رفته
 .الف( 51: 891)شیرازی، ن.خ  «در منزل باشد...  پیش از قافله ،خواب کند و چون بامداد کند ،همه شب

افزايش و  تسامح، همراه با عوارفدر گزارش  اصفهانی عملکرد ابومنصوربینیم که می
 ر دخل و تصرّفی متن را مصون بدارد.که از ه مقیّد استا عبدالرّحمن امّ ،کاهش است

 

 . ذوق هنری4-2
 های بالغيها و صناعات ادبي و مهارت. کاربرد آرایه4-2-1

های لفظی عرصة هنرنمايیبه داند که آن را ابومنصور خود را مجاز می ،عوارفدر ترجمة 
یالی که به تعبیر خود با تصويرهای ابداعی و صورخ؛ او دتبديل کن های بیانیو خالقیّت

 خويش پردازیسخن و گیردمی بهره استعاره و تشبیه از ويژهبه پردازد،می کالم تزيین به
سفاين عقول عقال، در طیار بحار جالل، غرق عجز و نقصان کرد »گذارد: را به نمايش می

 «و مراکب نطق فصحای زمان و علمای اعالم، در حلیة بیان با تأمّل افحـام گنگ گردانید
معادل کلمات  ،وبیشگیری از واژگانی که کمعبدالرّحمن همچنان با بهره، امّا (3: 1374)

و تاجايی از صناعات ادبی  داردمصروف میعربی هستند، همّت خود را بر رعايت امانت 
نصیبی داشته بهره نماند و اندکهای کالمی بیاز اين نوع آرايش ،گیرد که متنبهره می
بلکه با دقّت  ،نیست عوارفروح از ای خشک و بیتن وی ترجمهم ،ترتیباينباشد. به
کند از امکانات زبان فارسی بهره گیرد و مخاطب را نیز با چنین ای سعی میگونهوسواس

خالقیّت خود را تا آنجا  ،سهروردی تعابیری همراه و مجذوب کند. وی با تکیه بر نصّ
به نسبت، حالنويسنده دور نشود و درعین های اصلیپرورد که متن از عبارات و گزارهمی

سازی و آراسته شده باشد. اين شیوه بدين معنا نیست که فارسی ،زبان مرسوم عصر خود
چراکه در مقدمة  ؛ناتوان باشد آوری و ابراز فصاحت و بالغت در سخنوی از فنون زبان

برانگیز ای تحسینوهشی به کالم آرايش در را خود دستیچابک سهروردی، اشعار ترجمة و اثر
وی به شکلی معتدل ترادفات و مزدوجات سجعی را در  ،مثال برای ؛است نمايش داده

 نمونه: ؛کندمتن ترجمه مراعات می
 .(3: 2006 )سهروردی، «» -
لبة بیان نشانه و سیماست، و رهوار فصاحت لسان، در حِ ،قصانوار عقل انسان را داغ عجز و نُسچابک» -

 .الف( 1: 1029)شیرازی، ن.خ  «به وصف حصر مبتالست
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- «

 .(4: 2006)سهروردی،  «
های تیزبین درنگريدند. های عِلوی به ديدهو به درخششبرافراشتند تا سوی معالی کشیدند  هاگردن -

پروازان.  ،شان در فضای قرب به بالِ احوالو ارواح ؛تازان ،به اَقدام اعمال ،نفوس ايشان در منازل خدمت
ند؛ لکن احوال و مقامات و نه چنین است که او را پنداشت ايشان، ايشان را نايافت شمرد خبر از احوالِبی

علمای ايشان به  ،ايشان بلند و عالی آمد و طاقت و قدرت و دريافت آن نداشتند. در هر عصری و زمانی
 .ب( 2: 1029)شیرازی، ن.خ خوانند... اند و خلق را به حق همیحق ايستادگان

تنباط اسای که نکته ،به عبارات مذکور و نگاه عمومی بر متن عبدالرّحمنهباتوجّ
لحاظ علم معانی نوعی ، بهالعوارفمعارفدر کاربرد اصوات و واژگان  که است اين شودمی

همراه اوج و فرودها و به ،شود که در بافت جمالتو فخامت لحن برداشت می  استواری
که در ایگونهبه ؛کندها، در حالتی فراتر از زنجیرة واژگانی، خود را نمودار میدرنگ

 نهد. حال آنکه در متنِرو می ای استوار و متین را پیشِمتن سهروردی، ترجمهبازتاب 
شود؛ ای از آن دريافت نمیابومنصور چنین آوايی محسوس نیست و لحن و طنین ويژه

های چاشنی نثر ابومنصور است که در کنار سروده ،نوعی سادگی و صمیمیّت ،در عوض
 نمونه: ؛کندیاو، متن را برای اقبال عمومی آماده م

به شوق  چینان اين خرمن که از صوامع و بقاعْدامن و خوشهبهپای نشینانِگوشه»
تا مگر از نغمات  ؛استماعِ اين نادره و اجتماع اين دايره، مجتمِع گشته و مستمع شده

ای به گوش هوش جانشان در رسد؛ تا از آن پرده، از نغمه، شـاناين طوطیانِ شکرفِ
شان از نفايس اين جانِ به لب رسیده اـمرده، هزاران پرده دريدن گیرد؛ يجان و دلِ پژ

لکن چون عُدّة عربیّت مددِ آرزو  ، نشان نفَسی پذيرد؛ تا زندگی از سر گیردمَنانفاسِ يَ
  ر نیفتادیتحسُّ شان، جز کفِتحیّرشان از اين دريای دُرفِ شان ندادی، در کفِو اُمنیّت

های نکسار بر زانوی حسرت نهادندی و از سینهخسار عجز و اِر، رُسامین و يَالجرم از يَ
های سوزناک برآوردندی تا دريافت اين دولت را، چه چاره سازند و با لب پاک، آه

داحة صدقِ اين صادقان، شرری در ناگاه از قَ ؟خشک، بر لب آب حیات، چند درسازند
اين  دی اگر مرا دستگیریِسوختة اين ضعیف افتاد که آيا چه شدی و چون افتا دل

)شیرازی، « درماندگان دست دادی تا مگر از پايمردی مرادشان، درِ مرادی بگشادی...
 .ب(4: 891ن.خ 

 طالبانِ خاطبْ امّا بر منصّة خاطرِ ،اندشمار و مؤلَّفات بسیار ترتیب دادهفات بیمصنَّ ،اگرچه در اين فن -
 اتر از اين کتاب...هیچ عروس جلوه نکرد زيب ،و نیازمندانِ راغب

  
 نکند چندين سود«  ال تفعل و اِفعل»

 

 بايد گفت« کن و مکن»چون با عجمی،  
 

 



 ابومنصورِ عبدالمؤمن اصفهاني اثر ،المعارفعوارف ةترجم با شيرازی عبدالرّحمنِ بُزغُش اثر ،العوارفمعارف ساختاری ةمقایس  /254

الحاح  دران، اقتراحْپايهماية کمزبان شدند و با اين ضعیفِ نحیفِ بیيکدل و يک ،پس دوستان و برادران -
عزّت  استخارت، استعانت از حضرتِزير نبود بعد از خوان گُلّان و اِفرمان آن خُ کردند، چون از امتثالِ

 .(2: 1374)اصفهانی، بخواست... 
 

 تکلّف . ایجاز، اطناب و4-2-2

 ایجاز .الف

شمرد، روات جايز می ةخالف عبدالرّحمن که تلخیص را فقط در هنگام نقل سلسلرب
ن بنیادي مفهوم و کالم يک برای که را هايیداستان يا تفاسیر ها،مصداق تأويالت، ابومنصور

 ،باشد دهد اگر شرح و توضیحی الزمکند و ترجیح میآورده شده است، اغلب حذف می

»» کند: بیان خود استنباط و تعبیرات با

روحانی،  احوالِ يعنی اهل طريقت قومی باشند که به جاروبِ ؛«

ها و تمام تأويل . او(21: 1374اصفهانی، )« روبند...بِ هاست، پاکْکه موضع پلیدی مزابلْ
اين سیاق  ؛اند، حذف کرده استدهکرتعبیرهايی را که مشايخ در ادامة اين حديث ذکر 

 شود.کرّات ديده میدر متن ابومنصور به
ازحد طوالنی یشب هاباب دارد تمايل که است ایگونهبه ترجمه اين در اختصار رويکرد

توان گفت عموماً هر د. برای تخمین میشونشوند تا مبادا موجب مالل خاطر خوانندگان 
 آن هایترين بابسطری بیش نیست و طوالنیشانزدهصفحة  دوفصل کتاب او، يک يا 

 المعارفعوارفدر  آن معادل کهدرحالی ،شودنمی سطریشانزده صفحة شش از بیش
 سهروردی متن اولیّة ،ابومنصور اغلب مواقع ،به بیان ديگر ؛استسطر  ششصدسهروردی 

های ذهن مخاطب و بحث سازیآماده در ابومنصور همچنین دهد.می تقلیل ثلث به را
را گلچین  نتیجه و کالم لبِّ کندمی سعی او بیند.نمی ضرورتی چندان سهروردی، مقدّماتی

 ،ایبدون ذکر مقدّمه يا پیشینه ،نمونه برای ؛چینی و تفصیل پرهیز داردکند و از مقدّمه
که سهروردی خود در اين مقوالت، از جزء به کل، مخاطب درحالی ،نويسدمتن زير را می

امر و نهی است که بر جملة  شیخ رضی اللّه عنه گفت: علمِ»کند: را آماده و تربیت می
...« ها، علمِ آن بدانندردنیاند از کمسلمانان واجب است که هرآنچه ايشان را بدان فرموده

 .(26: 2006.ک: سهروردی، نو  18: 1374)
 

 . اطناب و تکلّفب

آورد درپی میپی را جمالتی معاصر، مؤلّفان سبک به است، کالم آرايش به مقیّد که ابومنصور
 قربانی ،آن چیند که گاه اصل مطلب و معانیهايی را در کنار هم میو مقدّمات و سجع
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 در سهروردی از عبارتی برای مثالً ؛دشومی گسیخته کالم رشتة ،آن تبعِبه و شودمی لفظ

 دهد:اطاله می را کالم گونهاين ،«بّأحَ نمَ عَمَ رءُالمَ» فرمايد:می که )ص(پیامبر از قولنقل
الفت و  ،و شرط آن است که اهل خانقاه به ظاهر و باطن جمع باشند و اساس کار»

عدای دين و اونت و ايثار و بخشش و اختیار نهند به غايتی که اَبر مع ،بنیاد جمعیّت
بدان و آگاه باش که اين نیک  .بی و سوراخی نتوانند کرد... قْالشّیاطین در آن نَخواناِ

ای و اين محبّت شامل فنون فوائد و حاوی که متمسّک آن شده وُثقیٰای است عُروه
لفت ه زينت اين وسیلت و حِلیت اين زُاقسام مزايا و فضايل است و هرکه خود را ب

ثمرة شادمانی چید و راه اختالل و طريق انقباض و زوال بر  ،مانیّآراسته کرد، از شجرة اَ
 .(26: 1374) «خود بسته گردانید

کند دربارة عبدالرّحمن صدق نمی  پردازی و اطناب کالمواضح است که اين نوع لفظ
متن سهروردی  در تصرّف و دخل شائبة آن در که سطیب و شرح و اضافی توضیح هر از وی و

 کند.باشد، پرهیز می
 

 

 . مختصّات زباني4-3
 تصرّف در ساختار زباني .4-3-1

ريزد و برداشتی میهمخود اغلب ساختار جملة عربی را به ایِابومنصور در روش ترجمه
گزيند و در حاشیة دی را برمیگاه يک نکته از متن سهروراو دهد. کامالً آزاد ارائه می

کند. وی با مقیّدبودن به نحو فارسی، ارکان بندی میها و تعبیرات خود را نخلآن، گزاره
اين  ،ای مواقعدر پاره که کندجمله را مطابق با ساختار دستور زبان فارسی تنظیم می

که ریطوبه ؛شودروش موجب دگرديسی مفهوم اولیّة جمالت و استحالة مفاهیم می
کند. در نظر خود را که از متن سهروردی فاصله دارد، از مقدّمات برداشت مینتايج مدّ

نحو است که وی ساختار جمالت اين  ترجمه به روند ،در متن عبدالرّحمن ،طرف مقابل
گام، بهبه همان ساختار، گامباتوجّه دهد ومیعنوان معیـار پیش رو قرار سهروردی را به

 ؛ کهماندد میيبنپردازد و به شیوة نحوی زبان عربی پاگان و ترتیب آنها میبه چینش واژ
مجموع به الگوی  شود، درگرچه اين رويکرد او در ترجمه برای حفظ امانت برگزيده می

گونه که در متن در عبارات زير همان ،نمونهزند؛ برای آسیب میدستوری زبان فارسی 
 زبان فارسی از مصدری نیز عبدالرّحمن است، شده ذکر مصدری صورتبه «عدم» واژة عربی

معمول فارسی به  سیاق به را آن ابومنصور کهدرحالی ،است برگزيده آن ربراب در (نايافتن)
 :ه استنکردترجمه کرده و خود را ملزم به رعايت نحو عربی  (چون نیابد)شکل فعلی 

 .(41: 2006)سهروردی، « » -
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 24: 891)شیرازی، ن.خ «ايثارکننده و بخشنده يافتن در و بود آرمیده در نايافتن که است آن نعت فقیر» -
 .(ب
)اصفهانی،  «صفت درويش آن است که چون نیابد آرامیده باشد و چون بیابد ببخشد و ايثار کند» -

1374 :23.)  
 

 گرایي. لفظ4-3-2

هم آوردنِ  کنار در که است ترتیبیبه ،عوارف با عبارات تطبیق در بدالرّحمنع ترجمة شیوة
گرايی که وی اين نوع کمال ؛بوده است شنظرمدّ های عربی و فارسیمترادفات و معادل

عبارات از اصل عربی برگزيده و طبعاً انعکاس قواعد نحوی زبان  لفظبهلفظگزارشِ  دربارة
و رشتة مفاهیم را از دست  شودمی، گاه موجب تعقید معنوی است داشتهمبدأ را در پی 
ازجمله التزام به آوردن فعل در ابتدا يا میان جمله، فرد را مردّد  ؛ربايدخوانندگان می

در يک را برگزيند. کدام ،متن در مواجهه با واو عطف يا ربط خواندنکند که هنگام می
متن  بارشود چنديناگزير میعلوم است و خواننده نها نامغالباً ابتدا و انتهای جملهنثر او 

و اين علومی » ؛ نمونه:را دريابدرا به اَنحای مختلف بخواند تا بتواند خوانشِ صحیح آن
همچون يافتن حالوت شکر  ؛جدانالّا به ذوق و وِ ،به نظر بدان نتوان رسید ،است ذوقی

« و بشناخت دانست چشید آنکه ؛دانوج و ذوق به بل ،نتوان يافت برهان و وصف به را آن که
که او  گرداند به علمی تامّ باشد که چیزی از حال و عمل خود ظاهر» .ب( 18: 891)ن.خ 

مريدی يا معانات و رنج کشیدن  مراد جذبِ ،حال و عمل را بود و او را در آن اظهارِ
 .الف( 29ان: )هم «خُلقی از اخالق نفوس بود و عارفان را در اين باب علمی است باريک...

 

 های آوایي زباناحيای یکي از ظرفيت ؛. مفعول مطلق4-3-3

گرچه انعکاس ساختارها و ابزارهای زبان مبدأ در ترجمه پسنديده نیست، الزم است به 
مقوله  . اينکردتوجّه « مفعول مطلق تأکیدی»ابزارهای زبان عربی، يعنی کاربرد  يکی از

ذير در متن لپای دشیوه به، امّا ندارد و منسوخ استاکنون در زبان فارسی کاربردی هم
عبدالرّحمن احیا شده است. بعضی از مترجمان آيات قرآنی که خود را مقیّد به انعکاس 

دانند، به آوردن اين نوع مفعول مطلق اصرار دارند. در ترجمه اگر انتقال آوای وحی می
تواند مفهومی ر مفعول مطلق میمفاهیم اولیّه از سوی فرستندة متن منظور باشد، ذک

 ؛آوردکاربردی و بلیغ داشته باشد و حذف آن نوعی نقص در انتقال معانی پديد می
کاهد. ترجمة مفعول مطلق ممکن است از منظر بعضی از شدّت تأکید لحن فرومی چراکه

خانلری،  .ک: ناتلن)از کاربران زبان و ناقدان، با سیاق زبان فارسی همخوانی نداشته باشد 

زبان فارسی،  در مؤلّفه اين انحالل و محو از جلوگیری رسدنظرمیبه وصفبااين ،(475: 1377
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صورت خفته در زبان وجود های آوايی شود که بهنوعی ظرفیت خود موجب بیدارکردنِ
، ، محمودی و حسینی)طاهری سابقه داشته است االسرارکشفدارد و پیش از اين نیز در نثر 

 :نمونه؛ (190 :1391
- «

 .(76: 2006)سهروردی،  «
ن شیرخواره و بهايمی چند چرنده، عذاب بر اند و طفالاگر نه بندگانی چند  بودی که خدای را راکع» -

 .ب( 43: 891)شیرازی، ن.خ  «؛ پس خُرد و مُرد کردندی شما راريختندی ريزيدنی بسیارشما 
 .ب( 43: 891، )همان« آن سزای کوشیدندر راه خدای  بکوشیديعنی  ؛«» -
« تمام شستنی بشويدو انتظار نماز بعد از نماز، گناهان » :«» -

 .الف( 44)همان: 
)همان:  «خوش زيستنی بزيانیمما او را » يعنی ؛«» اند در تفسیر قوله تعالی:و گفته -

 .ب( 106

 صی ندارد.مفعول مطلق مصداق مشخ ،ذکر است که در متن ابومنصور اصفهانی قابل
 

  نتيجه .5
لحاظ نوع شود هر دو اثر بههای مشترک در نثر دو مترجم، معیّن میبا تطبیق گزاره

لحاظ رسايی و انتقال مفاهیم، بر و به سطح هستندتقريباً هم ترجمه و پردازش عبارات
با اين تفاوت که استواری لحن عبدالرّحمن در پردازش  ؛يکديگر چندان ترجیحی ندارند

نهد که مختصّات فکری و حتّی رو می ای متقن و متین را پیشِرات عوارف، ترجمهعبا
ترين شکل ممکن در عصر خود به مخاطب خاص بازتاب سهروردی را با بسامان زبانیِ

چنین آوايی  فاقد تقريباً و است صمیمی ،ابومنصور متن طنین و لحن کهدرحالی ،دهدمی
است و جامعیّتی  از متن اصلی نصور نزديک به دوسومحذفیّات متن ابوم ،عالوهاست. به

ابومنصور را از منظر ادبی  ترجمة عوارفندارد. آنچه بیش از هرچیز  العوارفمعارفچون 
در مرتبط با مضمونی است که  نشاند، نوع گزينش يا سُرايش اشعاردر تراز بااليی می

شده است که جايگاه ذوقی موجب ترجمه درج شده است و همین خوش جای متنِجای
 در تناسببه را اشعار اين ادبی کتاب از حدّی متوسط به سطحی واال تعالی يابد. وی

 تمام با .است کرده ذکر شاعر نام به مستقیم اشارة بدون ، اغلب،متن گوناگون هایبخش

 است توانستهمی بالقوّه که است حدّیبه او خیال صورِ و نثر ابومنصور شاعرانگی اوصاف، اين

 قرار گیرد.  المعارفعوارف قريحةخوش ناظمان سلک در
خواننده را کامالً از  العوارفمعارف اند از:از جمله نقاط قوّت و ضعف اين دو اثر عبارت

که ترجمة ابومنصور به دلیل رويکرد درحالی ،کندنیاز میسهروردی بی عوارفمتن 
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نوعی تلخیص يا اقتباس محسوب  ،آنکه ترجمه باشد پسند، بیش ازمردمتلخیصی و 
 جامعیّتی ندارد.  العوارفمعارفشود و نسبت به می

نظر قراردادن خاطر خوانندگان و نیز اظهار هنر در برابر اقران، ترجمة ابومنصور مدّ در
های لفظی، آراستگی کالم و سطح وااليی از شاعرانگی موجب گرايش وی به هنرنمايی

های کالمی، متن او با آنکه واقف است استفاده نکردن از آرايهعبدالرّحمن  ، امّاده استش
دهد، برای اظهار تعهّد به نثر سهروردی لحاظ ادبی در تراز متنی متوسّط قرار میرا به
 کند. می یدخل و تصرّف در متن اصلی کامالً خوددار ازخرد و را به جان مینقیصه اين 

 ؛اصول و معیارهای ترجمه ارائه داده استای متقن و پايبند به عبدالرّحمن ترجمه
درسی و مناسب برای طبقة علما معرفی کرد و نیز ای مَتوان ترجمهکه آن را میطوریبه

اند. اگر دان بودهگونه تعبیر کرد که مخاطبان وی، خود افرادی فاضل و زبانشود اينمی
 ماند.اش بازمیتربیتی فروشی برای مخاطب داشت، اين کتاب از جنبةاو صرفاً قصد فضل

اين نیّت  ابتدا، از گويی که است اين کرد ابراز توانمی عبدالرّحمن کار بر که ديگری نظريّة
به متن  او پرواداریِ باشد؛ بوده عوارف عربی متن برای جايگزينی اشترجمه که نداشته را

اش که ترجمه ستا داشته تمايل ،المعارفعوارف بر تأکید ضمن که است چنان سهروردی
پای الفاظ قرار گیرد و شايد به همین دلیل پابه صرفاً مرجعی برای رفع اشکاالت احتمالی

عوارف حرکت کرده و سیاق زبانی و نحو او را هم اغلب در کالم فارسی منعکس ساخته 
ازآنجاکه تدريس  ،از سوی ديگر دارد.هايی را ابراز میاش نیز چنین نشانهاست. در مقدّمه

توان نتیجه گرفت که ها بوده است، میشرط تأسیس بعضی خانقاهسهروردی اوّل عوارف
اند و برايشان قدر به اين واژگان عربی مسلّط بودهکم اکثر مخاطبان عبدالرّحمن آندست

شکلی ملموس آن واژگان مهجور را به ،هیچ ابايیکه مترجم بی است کاربرد داشته
های بر گزينش مبتنی و ذوقی عموماً که ابومنصور ترجمة خالفرب درست .است کرده استفاده

جلب نظر و  برایفرض فراهم آمده است که کتابی چراکه با اين پیش ؛تفنّنی است
 راهنمايی حدّاکثری مردم باشد. تربیت و 

ويژه در ذکر به ،تطابق و توازی ترجمه با اصل متن سهروردی العوارفمعارفدر متن 
جوی وبه جست امروزه که کسانی برای را راه تاحدودی اديبانه، هایسازیدوجمز و ترادفات

کند گنجینة  گشايد و کمک میمند هستند، میخوردة فارسی عالقهواژگان زيبا و تراش
امّا رويکرد ابومنصور در ترجمة آزاد وی، به دلیل  ،دشوتر از پیش کلمات فارسی غنی

 کرده است. سلب عمالً را سازیمعادل اين امکان نیست، سهروردی نثر با تطبیققابل آنکه
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 نوشتپي
الدّين عمر سهروردی را  ها، بعضی نام و اطالعات مربوط به ابوحفص شهابکه گاه در پژوهش شوديادآوری می .1

 اند.شراقی قرن ششم، اشتباه کردهالدّين يحیی سهروردی، حکیم ابا شهاب
 

 منابع 
 بهاءالدّين خرّمشاهی، تهران، جامی و نیلوفر.  ة(، ترجم1374قرآن کريم )

 .طهوری(، تصحیح نجیب مايل هروی، تهران، 1368) الدّينوی، تاجشنُاُ
 وم،دقاسم انصاری، چاپ  ، به اهتمامالمعارف ترجمة عوارف ،(1374اصفهانی، ابومنصور اسماعیل )

 تهران، علمی و فرهنگی. 
محمود عابدی، چاپ  ، تصحیحنفحات األنس من حضرات القدس(، 1382جامی، نورالدّين عبدالرحمن )

 .تهران، اطالعات ،چهارم
 .، تهران، دانشگاه تهران3های کتابخانة مرکزی، ج (، فهرست میکروفیلم1364پژوه، محمّدتقی )دانش

 .، تهران، سمت(1) تاريخ تصوّف(، 1392فرد )ریاصغر میرباقدهباشی، مهدی و علی
 فرهنگی.  و علمی تهران، پنجم چاپ رياحی، محمّدامین اهتمام به ،العبادمرصاد (،1374) الدّيننجم رازی،

 .تصحیح اکبر نحوی، شیراز، دانشنامة فارس، شیرازنامه (،1390الخیر )زرکوب شیرازی، احمد بن ابی
 تهران، امیرکبیر.  ،، چاپ يازدهمارزش میراث صوفیّه(، 1382کوب، عبدالحسین )ينزرّ

پیام بهارستان، ش  ،«المعارف از ظهیرالدّين عبدالرّحمن شیرازیترجمة عوارف»(، 1394سروری، امید )
25 ،104-111.  

، تصحیح احمد عبدالرّحیم السايح، قاهره، المعارفعوارف(، 2006الدّين عمر )سهروردی، ابوحفص شهاب
  .الدّينیّه ةفه الثّقامکتب

 .116-104، 2، شمعارف، «عارفان سهروردية بُزغُشیة فارس» ،(1379دجواد )شمس، محمّ

 .H. G، ]نسخة خطی ق(،  891) شیرازی، ظهیرالدّين عبدالرّحمن
 .دانشگاه اسالمی آزاد اموالن کتابخانة علیگره، [74/1 میکروفیلم: ة]شمار 591 ش [،560 21/63

 المعارفنامه برای تدريس عوارف(: اجازه1364پژوه )سندی از دانش
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   [، ش 7. 1/56/297، ]ش نسخة خطی ، ق(1029) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اهللحانعلیگره، کتابخانة سب، [126میکروفیلم:  ة]شمار 591
 .آستان قدس کتابخانة مشهد، ،157ش خطّی نسخة ،العارفمعارف ذيل ،(تابی) محمّد ينصدرالدّ شیرازی،

ترجمة شدّ اإلزار، تصحیح نورانی وصال، شیراز، ، تذکرة هزار مزار ،(1364شیرازی، عیسی بن جنید )
 کتابخانة احمدی. 

  .، چاپ چهارم تهران، فردوسی3و  2 لدج ،ات در ايران(،  تاريخ ادبی1373ّاهلل )صفا، ذبیح
چند ويژگی زبانی در ترجمة آيات »(، 1391مهیال حسینی ) دسیّ و شهال محمودی ،طاهری، حمید
 . 197-178 ،8ش، سال سوم، فصلنامة لسان مبین )پژوهش ادب عربی(، «األسرارشفتفسیر ک

الدّين همايی، چاپ تصحیح جالل لکفايه،االهدايه و مفتاحمصباح(، 1372کاشانی، عزّالدّين محمود )
  .تهران، هما ،چهارم

 . 40-34، 32، ش نشر دانش ،«المعارف سهروردیترجمة عوارف»(، 1364مايل هروی، نجیب )
 تهران، فردوس. ،، چاپ ششمتاريخ زبان فارسی(، 1377ناتل خانلری، پرويز )

هدی چند در رواج آن کتاب تا پايان قرن قارّه؛ شواالمعارف در شبهعوارف( »1378نوشاهی، عارف )
 .81-74، 2، دورة شانزدهم، شمعارف ،«هشتم هجری

 


