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دربارۀ نســخه های خطی و شــناخت اجزای آنها آثار متعددی به زبان های مختلف تألیف شــده اســت. آثار 
صاح الدین المنّجد و عبدالســام هارون به زبان عربی برای محققان نســخه پژوه شــناخته شــده است و در 
گونه های  پایی نیز منابع متعددی دربارۀ اصطاحات و قواعد نسخه شناسی و معرفی  آثار نسخه شناسان ارو
متنوع دســت نویس های عربی و فارســی دیده می شود. در سال های اخیر با انتشار فهارس نسخه های خطی 
کتابخانه های سراســر دنیا و به ویژه با پیشــرفت های تکنولوژی نشــر بر خِط )online( آن فهرست ها  موجود در 
و نمونه های دســت نویس ها و با آسان شــدن دسترســی پژوهشــگران به نســخ خطی و تحقیقات مرتبط با آن 
یــف و معیارهــای علمــی برای  در فضــای مجــازی، شــناخت اصــول پژوهــش در دســت نویس ها و ارائــۀ تعار

طبقه بندی اجزای نسخه های خطی و شیوه های تحقیق در آنها ضرورت یافته است.

با وجود انتشار مقاالت و کتاب های نسخه پژوهی در زبان فارسی1 و اهتمام نسخه شناسان برجسته ای مانند 
مرحوم ایرج افشــار، هنوز موضوعات ناشــناختۀ فراوانی در حوزۀ تحقیقات نسخه شناســی باقی مانده است. 
بنابراین انتشــار هر اثری در این موضوعات که روشــنگر جزئیات مبهم و ناشــناخته در باب دست نویس های 
که آثارشــان به  کهن فارســی باشــد مغتنم اســت. همچنین توجه به آثار متخصصان شــناخت نســخ خطی 
کوشــش در ترجمۀ دقیق و تخصصی آن آثار به فارســی می تواند راهگشــای  زبان های دیگر تألیف می شــود و 

عاقمندان نسخ خطی باشد2.

گاچک )Adam Gacek( محققی شناخته شده است  در میان متخصصان نسخه های خطی اسامی، آدام 
ی در حــوزۀ پژوهش هــای میراث کهن اســامی و معرفی نســخه های خطی منتشــر شــده  و آثــار متعــددی از و
کاناداست«3 و از مهم ترین کتاب های او »مصطلحات  است. گاچک »کتابدار متخصص کتب اسامی در 

یخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی  که در سال های اخیر به فارسی منتشر شده است، دو کتاب »تار 1. در میان نشریات نسخه پژوهی و کتاب هایی 
نســخه های خطی« تألیف نجیب مایل هروی و »نســخه شــناخت« تألیف علی صفری آق قلعه از مآخذ نســبتًا مشهورند که محل مراجعه محققان 

یا جهانبخش از منابع مفید و مختصر در این باب است. کتاب راهنمای تصحیح متون، تألیف جو بوده است. همچنین 
یان کارشناسی ارشد و دکتری  2. مخصوصًا در ســال های اخیر که تحقیق در نســخه های خطی و تصحیح آنها به عنوان موضوعات پایان نامه دانشــجو
کاســت و منبعی معتبر را به عنوان شــیوه نامه پژوهش در  کارآمد در حوزۀ نسخه شناســی از ســردرگمی آنان خواهد  رواج یافته، تألیف یا ترجمۀ منابع 

نسخ خطی به آنان ارائه می کند.
3. ایرج افشار به نقل از: صفری آق قلعه، نسخه شناخت، هیجده.

 چکیده:
کتاب فرهنگ اصطالحات توصیفی 
نسخه های خطی جهان اسالم اثر 
آدام گاچک، کتابی در حوزه نسخه 
پردازی و مصطلحات نسخ خطی 
است که توسط علی قلی نامی به 
فارسی ترجمه شده است. نویسنده 
در نوشتار حاضر، ترجمه فارسی 
کتاب مذکور را در بوته نقد و بررسی 
قرار داده است. وی در راستای این 
هدف، نخست اشکاالت ساختاری و 
کلی ترجمه و سپس اشکاالت فنی 
و تخصصی آن را با ارائه شاهد مثال 
هایی از صفحات کتاب، مورد مداقه 
قرار داده است.

 کلیدواژه:
کتاب فرهنگ اصطالحات توصیفی 
نسخه های خطی جهان اسالم، 
آدام گاچک، علی قلی نامی، نسخه 
پردازی، مصطلحات نسخ خطی، نقد 
کتاب، نسخه شناسی، نسخه های 
خطی، نسخ خطی، نسخه های خطی 
اسالمی.

مالحظاتی در باب ترجمۀ 
فرهنگ اصطالحات توصیفی 

نسخه های خطی جهان اسالم
مهرداد چترایی عزیزآبادی

نقد و برریس کتاب
فرهنگ اصطالحات توصیفی 
نسخه های جهان اسالم، آرام گاچک؛ 
ترجمه علی قلی نامه؛ تهران: ارمغان 
تاریخ، 1394.
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 )The Arabic Manuscript Tradition. A Glossary of Technical Terms Bibliography( »نسخه شناســی
کوتاه شناسانده شد4 و فهرست مندرجات آن در یادداشت مذکور نقل شد  اســت. این کتاب در یادداشــتی 
که نویسندۀ  گشت و البد هدف دکتر علی اشرف صادقی  و اهمیت آن در پژوهش های نسخه شناسی مطرح 
کــه محققان را بــه این کتاب تازه در حوزۀ نســخه های خطــی توجه دهد و  کوتــاه بــود، ایــن بود  آن معرفی نامــۀ 
کتابی  زمینۀ ترجمه و نشــر آن در زبان فارســی فراهم شــود، ولی از طرف دیگر در همان ســال 1385 نشــر نی، 
با نام »فرهنگ مصطلحات نسخه شناســی« تألیف محمدمهدی باقی منتشــر کرد که بعدها معلوم شــد این 
که شــامل واژگان تمام جنبه های نسخه شناســی  کتاب آدام گاچک اســت  کتــاب دقیقــًا ترجمۀ بخــش اول 
و کتاب پردازی در فرهنگ شــرقی ـ اســامی می شــود و متأســفانه بدون ذکر نام مؤلف اصلی و به عنوان اثری 

تألیفی به زبان فارسی منتشر شد!5

گاچک به نام »فرهنگ اصطاحات توصیفی  کتاب دیگری از آدام  به تازگی 
نســخه های خطــی جهان اســام« بــا ترجمۀ علی  قلــی نامی در ایران منتشــر 

کتاب چنین است: شده است.6 عنوان انگلیسی 
Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers

کــه ترجمۀ دقیق آن »نســخه های خطی عربی: راهنمای خوانندگان« اســت. 
مؤلــف در مقدمــه، کتــاب را چنیــن معرفــی کرده اســت: »... کتــاب حاضر، 
نســخه های خطی جهان اســام؛ راهنمای خواننــدگان )AMTS( در بهترین 
گون یــا جنبه هایــی از مطالعات  گونا حالــت، یــک فهرســت عمومی اجــزای 
نسخه های خطی اسامی در نظر گرفته شود. در واقع این تک نگاری نه اینکه 
بــه عنــوان گزارش پیوســته و منســجم موضوع خوشنویســی و نسخه شناســی 
تلّقی شــود، بلکه به عنوان کمکی به دانش آموزان و پژوهشــگرانی ]است[ که 
اغلــب در برابــر دنیایی از نســخه های خطی راز آمیــز و زبان تکنیکی مغلق به 

آنها سردرگم می شوند یا حتی گاهی می هراسند«.7

ترجمۀ عربی کتاب مذکور در ســال 2010 منتشــر شــد. مترجم عربی آن »مراد 
تدغوت« بود که دکتر فیصل الخفیان مقدمه ای بر متن عربی کتاب نوشت.8 
گر« بازچاپ متن عربی کتاب، از قول مترجم فارسی،  در یادداشت »اهتمام 

کرده اند: کارآمد دانسته شده و چنین اظهارنظر  متن ترجمۀ عربی نا

کردم تا متن انگلیسی را به  »از جناب ایشــان ]یعنی مترجم فارسی[ استدعا 
گزینش واژگان یاری جویند. نظر  فارســی برگردانند و از همین متن عربی در 
که عرب ها )کتاب حاضر( خیلی نتوانسته اند از عهدۀ ترجمه  ایشــان آن بود 

گزینش معادل های واژگانی دارد«.9 و10 کتاب مشکات فنی و  برآیند و این 

4. واژه نامه نسخه شناسی، علی اشرف صادقی، 1385: 74-75.
بــارۀ ماجــرای تأســف بار نشــر ایــن کتــاب بــه زبان فارســی، ر.ک بــه: مصطلحات نسخه شناســی، تألیــف یا ترجمــه؛ حکایت یک ســرقت ادبی،  5. در

گزارش میراث، ضمیمۀ 2، 1391، ص 54-53. کاتب،  محمدعلی 
گاچک، آدام؛ فرهنگ اصطاحات توصیفی نسخه های خطی جهان اسام؛ مترجم علی قلی نامی؛ 1394.  .6

7. همان، 14.
8. ایــن ترجمــۀ عربی به ســال 1394ش با عنوان اصلی »فرهنگ توصیفی اصطاحات نسخه شناســی« و عنوان فرعــی »تقالید المخطوطات العربی، 

معجم مصطلحات و ببلیو جرافیه« به اهتمام دکتر یوسف بیگ باباپور در ایران بازچاپ شد.
کتابنامه(. که مترجم آن مراد تدغوت است )ر.ک به:  کتاب است  9. منظور ترجمۀ عربی 

گر. 10. تقالید...، ص 5، یادداشت اهتمام 

نقد و برریسکتابمالحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطالحات توصیفی نسخه های ..
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نوشته: »انظر نستعلیق«.12و13

نامربوط  و  نامفهوم  از اشکاالت عمدۀ ترجمۀ فارسی مدخل های  -یکی 
که به نظر می رسد مترجم محترم به علت ترجمۀ لفظ به لفظ آنها  است 
کتاب جای داده است. تعداد این مدخل ها فراوان  چنین عناوینی را در 
 ،)121( گمانه زنی   ،)83( کیف  و  صندوقچه  نمونه:  برای  ولی  است، 
از اینجا )197(، رعایت طول و فاصلۀ  سنگ های قیمتی )167(، شروع 
خارجی  تأثیرات   ،)249( توجه  قابل  موارد  و  ماحظات   ،)219( سطرها 
ابتدایی  ابزار   ،)292( اصالت  و  سیاحت   ،)289( پشتیبانی   ،)268(
آرم )336(،  نقد )302(، پیشه ها و تخصص ها )304(، توصیف علمی 
کمدها )368(، یادداشت ها بررسی  یادداشت آماری )367(، جعبه ها و 
)370(، شهرها و نواحی )402(، جعبۀ لوازم التحریر )420( قابل ذکر است.14

کــه باعــث بــروز مدخل هایی از  گرته بردارانــه  عــاوه بــر ترجمــۀ غیرفنــی و 
این دســت شــده -کــه ظاهرًا اصطــاح تخصــص نسخه شناســی به نظر 
نمی رســد- عدم رعایت نظم و ترتیب الفبایی ـ موضوعی ترجمۀ فارســی 

نیز در پیدایی این مدخل های نامفهوم و عام تأثیرگذار بوده است.

گاه تکرار موضوع  کتاب و  کنده بودن موضوعات مشــترک در سراســر  -پرا
واحد ذیل مدخل های متفاوت از دیگر اشکاالت کلی این ترجمه است. 
کتــاب دیده می شــود.  متأســفانه ایــن آشــفتگی در مواضــع متعــددی از 
بــرای نمونــه مدخل های »مفتتحــات« )293(، »شــروع از اینجــا« )197( 
و »صفحــۀ شــروع از اینجــا« )197( توضیحــات مشــابه و تقریبــًا تکــراری 
دارد و بــه نظــر می رســد بایــد همــۀ ایــن مدخل ها ذیــل یک عنــوان کلی، 
مثًا صفحات آغازین ذکر می شــد یا موارد مشــابه به یکدیگر ارجاع داده 
ئم و اختصــارات« )20(، »نمادها و  می شــد. نمونۀ دیگر مدخل های »عا
کلیشــه ای به منظور اتمام« )115( و  نشــانه های مقابله« )104(، »عبارات 
ئمی است  که همگی شامل رموز و عا »اختصاری ماه ها« )128( اســت 
کــه بــه صــورت اختصاری در نســخه های خطی بــه کار مــی رود و مترجم 
بایــد آنهــا را ذیل یــک مدخل اصلی نقــل می کرد. حتــی در مدخل هایی 
ئــم و رموز  ماننــد قلــب )235( و یــا ســقطات )245( نمونه هــای ایــن عا

که قابل ارجاع به همان مدخل اصلی است. آمده 

یژگی خاص زبان عربی است  یشۀ لغات به واسطۀ و 12. درست است که این شیوۀ تنظیم بر اساس ر
و این روش در زبان فارسی امکان پذیر نیست، ولی کاش مترجم محترم با بررسی کلی نظام »مدخل 
رت و اهمیت انتخاب شــیوۀ دقیق و علمی برای مدخل های این  گزینی« در ترجمۀ عربی به  ضرو
رق زدن کتاب از ابتــدا تا انتها دنبال موضوع  کتــاب توجــه می فرمودند تا خواننده مجبور نباشــد با و
یژه آنکه با توجه به عنوان این کتاب که »فرهنگ اصطالحات« است، قرار  مورد نظرش بگردد. به و
اســت راهنمای خوانندگان باشــد. البته گفتنی است که این اشاره به معنی تأیید صحت ترجمۀ 
عربی کتاب نیســت، چون لغزش هایی نه چندان اندک نیز در متن عربی کتاب راه یافته که اینجا 

مجال پرداختن بدان ها نیست.
13. همان، ص 99.

یر هر  14. اینجانــب فرصــت مقابلــۀ این مدخل ها را با متــن اصلی نیافتم، ولی از توضیحاتــی که در ز
یک از این مدخل ها آمده، معادل های مفهوم تر و تخصصی تری نســبت به این ها به ذهنم رســید. 
مثــاًل »ابــزار ابتدایی نقد« به »نشــانه های مهم بــرای تصحیح متن« و یا »یادداشــت های آماری« به 

»سطر شماری و برگ شماری« و یا »گمانه زنی« به تصحیح های ذوقی و ... .

کتاب )به قلم علی قلی نامی(  کنون ترجمۀ فارسی  بنا بر این مقدمات، ا
و نیــز متــن عربی کتاب )بــه ترجمۀ مراد تدغوت که زیــر عنوان »بازچاپ 
ی ماســت و منظور از نوشتار  کتب نادره« در ایران منتشــر شــده( پیش رو
حاضــر، بررســی و نقــد ترجمۀ فارســی و تصحیــح لغزش هــا و خطاهایی 

کتاب راه یافته است. گزارش فارسی  که از دید این نویسنده در  است 

ی ترجمه
ّ
کل اول: اشکاالت ساختاری و 

کتاب، روش به کاررفته در تنظیم  کتاب به صراحت در دیباچۀ  - مؤلف 
کرده تا ارجاعات و  و ترتیب کتاب را »به صورت الفبایی ـ موضوعی« ذکر 
کتاب برای خوانندگان به راحتی ممکن باشد.11  دستیابی به موضوعات 
بنابراین در متن اصلی، مدخل های کتاب از A تا Z تنظیم الفبایی شده 
اســت و خواننــدۀ متــن انگلیســی با مراجعه بــه مدخل مــورد نظرش ذیل 
یکــی از حروف الفبای انگلیســی، موضوع آن مدخــل را مطالعه می کند. 
که این تنظیم الفبایی مدخل ها وقتی به فارسی برگردانده  طبیعی است 
شود، به کلی از قاعدۀ نظم و ترتیب الفبایی خارج خواهد شد و به همین 
علــت معمــواًل در ترجمــۀ چنیــن آثــاری بایــد ترتیــب الفبایــی عناوین و 

مدخل های فارسی جای مدخل های زبان اصلی را بگیرد.

مترجم فارســی متأســفانه بدون توجه به این نکته، انباشته ای از مطالب 
مختلــف را بدون هیچ نظم و ترتیبی پشــت ســر هــم آورده، به صورتی که 
ی هیــچ نظم و ترتیبــی امکان پذیر  کتــاب از رو یافتــن هیــچ موضوعی در 
کــه مدخل های اصلــی را به  نیســت، حــال آنکــه شــیوۀ مؤلــف این بــوده 
ترتیــب الفبــا و مدخل هایــی را که مربوط به آن مدخل اصلی بوده اســت 
در زیــر همــان مدخل و با عنــوان مدخل های فرعی مرتبــط با موضوع ذکر 
که در  کنــد. بــه عنــوان مثــال »خــط« )Script( یک مدخــل اصلی اســت 
زیــر آن موضوعاتــی ماننــد خط نســخ، خط ثلــث، خط نســتعلیق، خط 
کوفی  محقق، دیرینه شناســی خط )palaeography(، خط مغربی، خط 
کــه مترجم محتــرم هر کدام از ایــن عنوان ها را در  و ... می آیــد، در حالــی 
کرده اســت و حتی فهرست اصطاحاتی  کتاب ذکر  صفحات مختلف 
کتاب )ص 487 تا ص 512( تنظیم شده، بسیار ناقص  که در پایان  هم 

کتاب در آن نیامده است. است و تمامی مدخل ها یا عناوین 

کتاب، مدخل ها بر اســاس ترتیب  که در ترجمۀ عربــی  یادکردنــی اســت 
کتاب به  الفبای عربی منظم شده و برای اینکه تا حدی ساختار تدوین 
یشــه های  متن اصلی نزدیک باشــد، عاوه بر ترتیب الفبایی مدخل ها، ر
لغــوی مشــترک بــا هــر مدخل نیــز در ذیــل عناویــن و مدخل ها ذکر شــده 
اســت. مثــًا ذیــل مدخل »خــط« )تقالیــد ص 98( ایــن عنوان هــا آمده: 
الخط االندلســی، الخط الفارســی، الخط الکوفی، خطوط المصاحف، 
الخط و الرقعه و ... . البته توضیح این مدخل ها گاه با ارجاع به مدخلی 
که برابر آن  دیگر -که رایج تر بوده- ذکر شــده اســت؛ مثل الخط الفارســی 

11. فرهنگ اصطالحات توصیفی نسخه های جهان اسالم، 14.

نقد و برریسکتابمالحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطالحات توصیفی نسخه های ..
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-بدخوانی نمونه های تصاویر نسخ
 مؤلف در یادداشــت کوتاهی با عنوان »یادداشــتی دربارۀ استنســاخ ها«، 
شــیوۀ بازنویســی عباراتــی را که از نســخه های خطی نمونــه آورده توضیح 
کــه مؤلــف متوجــه  کوتــاه مشــخص اســت  داده اســت. از ایــن نوشــتۀ 
حساســیت نقــل شــواهد و نمونه هــا از نســخه های خطــی و بازخوانــی و 
بازنویسی آنها بوده است )ص 18-17(، ولی متأسفانه در ترجمۀ فارسی 

گرفته شده است. این شیوه نامۀ مؤلف عمدتًا نادیده 

-بازخوانی لوحه 3، ص 38: »خودنگاری حســن صقانی با اســم مستعار 
گواهی ســماع  ســماع«. منظور مترجم از عبارت »اســم مســتعار ســماع«، 
کتــب  کــه رضی الدیــن حســن بــن محمــد الصغانــی16 بــر یکــی از  اســت 

خویش نوشته.

-خوانــش ُمهــر ص 40: »وقف عباس آقایی« )!( به وضوح دیده می شــود: 
وقف عباس آغاء

-»اجــازۀ عــام اعطایــی به محمد بــن عبدالرحمان مســعودی«، ص 88 
بــه جــای اجازۀ عام اعطایــی از طرف محمد بن عبدالرحمن مســعودی. 
کــه از دســت نویس این اجازه نامــه آمده چنیــن می خوانیم:  در تصویــری 
»اجزت للشیخ الفاضل ... و کتب محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن 

الحسن مسعود بن احمد بن الحسن بن محمد المسعودی«، ص 88.

که درست آن ص 735  ثین و سبعمائه، 753« ص 129  -»خمس و ثا
است.

کتیبه: نومنا لک تفجیر من االرضی...«، ص 146 -»برگردان 

تصویــر متــن بازخوانی شــده، آیــات قــرآن اســت و مترجــم می توانســت با 
کند )ســوره  مراجعــه بــه قــرآن به راحتی صــورت صحیــح آن را بازنویســی 
اسراء، آیات 91-90(: »نؤمن لک حتی تفجر من االرض...«. ضمن آنکه 
تصویر نسخۀ ارائه شده به وضوح مشخص است، ولی چون مترجم فقط 
کرده، این لغزش در بازنویســی او راه  به آوانویســی عبارات مؤلف بســنده 
یافتــه اســت. همچنین تصویر دیگری در همین صفحــه 146 وجود دارد 

که آیات 71-70 سورۀ اسراء نادرست بازنویسی شده است.

بازخوانی تصویر نسخه: »خ بی معنا+1 = نسخه بدل(«، ص 175

در حالی که به وضوح در تصویر دیده می شود: خ ل )لـ( که رمز نسخه بدل 
است )تصویر پایین صفحه 175(.

در همین صفحه همچنین است: 12 که رمز ابجدی واژۀ حّد است و برای 
مشخص کردن حدود حواشی در نسخه خطی به کار می رفته است.17

راء النهر بود و از آثارش »مجمع البحریــن« در لغت، تکملۀ صحاح  16. وی از علمــای چغانیــان مــاو
یر المســتعصم بود و بعضی آثار  ز جوهــری و کتــاب العباب اســت. وی از نزدیــکان به ابن علقمی و

کرد. )ر.ک به: تجارب السلف، ص 358( یر  ز خود را به نام آن و
یک«،  ص 8. 17. ر.ک به: موسوی طبری،»هزار نکته بار

-جمــات و عبــارات مبهــم و نامفهوم در سراســر این ترجمــه آزار دهنده 
که متن ترجمۀ حاضر، هیأت خام و ابتدایی  است. تصور من این است 
کــه مترجم هیچ ویرایــش فنی و زبانــی در آن اعمال نکرده  ترجمــه اســت 
اســت و حتــی گاه فرصــت بازنگری در معادل هــای غیرتخصصی و عام 
که  کرد: »احتمال دارد  کتاب را نیز نیافته. به این نمونه ها می توان اشــاره 
دایــرۀ نخســتین نماد مربوط به مقابله بــود ...«. )104( یا »تزویرات مرتبط 
با تألیف در قرون وسطی و پیش از آن احتمااًل رایج نبوده است. شاید به 
گاهی های بسیار دربارۀ  دلیل گسترش استفاده از اجازه های استنساخ و آ
که در بســیاری موارد  یان همچنین این واقعیت  آثار مؤلف و سلســلۀ راو
محتــوای آنها را بســیاری دیگر نقــل می کرد« )161( یا »نســخه های خطی 
که از شــخصی به شــخصی دیگر می رســیدند، هــم تعلیقات  همین طور 
افراد متفاوت را می توانستند داشته باشند هم زمان آن تعلیقات متفاوت 
کنار اینکه  هم بســیار متفاوت بود« )171( یا »یادداشــت های بررسی، در 
یخچۀ رونوشــت یک نســخۀ خطی معین مهم است، همچنین  از نظر تار
و  محققــان  دربــارۀ   )!( بــی ارزش  اطاعــات  اغلــب  کــه  اســت  منبعــی 
که خوانده اند شامل می شود. آنها از جهت  کتاب هایی را  اساتیدشان و 
کیفی یک ســند معین هم می تواند ســودمند باشد« )370(  تعیین ارزش 
که ظاهرًا »اطاعات ارزشــمند« صحیح بوده است. متأسفانه تعداد این 

کتاب فراوان است.15 لغزش ها و غلط ها در جمله بندی های 

نیز توضیحات مبهم مترجم ذیل مدخل »نشــانه های ایضاحات نحوی« 
گاهی هایی بــه خواننده ارائه  کــه تقریبــًا معلوم نیســت چه آ )ص 373( 

می دهد.

دوم: اشکاالت فنی و تخصصی ترجمه
در ترجمۀ هر اثر عاوه بر دانســتن زبان مبدأ و مقصد و اشــراف بر ظرایف 
گاهــی از موضوع اثر و مهــارت در حوزۀ تخصصی  و قواعــد آن دو زبــان، آ
از  بایــد  کــه مترجــم  بــر مترجــم فــرض اســت. بدیــن معنــی  نیــز  محتــوا 
که به موضوع کتاب مربوط اســت  اصطاحات خاص و مفاهیم ویژه ای 
کــه مترجم از  کــه در مواردی  کامل داشــته باشــد. طبیعی اســت  گاهــی  آ
که  کافی ندارد، باید از ویراستار علمی  گاهی  کتاب آ موضوع تخصصی 

گیرد. در آن موضوع تسلط دارد بهره 

گاچک بــا اصطاحــات و تعبیــرات متعددی  کتــاب  در سراســر ترجمــۀ 
کــه بــه نادرســت معادل یابــی و جایگزیــن متــن اصلی  مواجــه می شــویم 
شــده اند. آنچــه در ادامۀ این یادداشــت ذکــر می شــود، نمونه هایی اندک 

است از لغزش هایی بسیار.

یــر خط فقر« )ص 350( چندان مناســب بــرای چنین کتابی نیســت و همچنین  15. یــا اصطــالح »ز
عبــارت »تــازه کار« در ترجمــۀ مقدمــۀ مؤلــف: »... و بیــش از 50 طرح که همکار دلســوزم و صحاف 
ر یا چیزی  کــرده اســت« )ص 14( که ظاهــرًا صحاف نــوآو تــازه کار ساســکا روکمــا با مهــارت پیاده 

شبیه به آن درست باشد.

مالحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطالحات توصیفی نسخه های.. نقد و برریسکتاب
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کــه با وجــود اینکــه در اینجا مؤلــف عامــت و واژۀ ضّبه را  جالــب اســت 
که تضبیه است اشتباهًا تضبیح آورده  توضیح داده، مترجم مصدر آن را 

است.

کتاب فرد طلب العلم محمد بن حسین آجری است«، ص 44 -»... و 

کتاب فرض طلب العلم21... است. صحیح آن: 

یات...«، ص 91 -»...مسموعات، مقروعات، مرو

به جای: مقروءات

-»تقریضات« ص 95، 148، 341 و ... .

کتاب و نســخه پژوهی  که بــرای اهل  متأســفانه مترجــم اصطــاح تقریظ 
بــا همیــن اما شــناخته شــده اســت، در سراســر کتــاب به صــورت غلط 
کــه مؤلــف در متــن اصلــی، متوجــه بــروز  تقریــض آورده. جالــب اســت 
ایــن غلــط امایی بــوده و آن را جزء خطاهــای کتابت مثــال می زند: »... 
که  کاتبان عــرب و عجم احتمااًل حروفی ماننــد ضاد و ظاء را  همچنیــن 
در تلفظ متماثل است با هم اشتباه بگیرند )برای نمونه تقریظ را به جای 
کاتبان،  کــه منظور مؤلــف این بــوده که بعــِض  تقریــض(«. معلــوم اســت 

تقریض را اشتباهًا به جای تقریظ می نوشتند!

-»...ودعادی برای اشاره به سه شب آخر ماه ...«، ص 126

امــای درســت تعبیــر مشــخص شــده و الــدآدیء )ِج الــدأداءه والدؤدؤ( 
کــه در زبان عربی به معنی ســه شــب یا ســه روز پایان مــاه، به ویژه  اســت 

کاربردش رایج بوده است.22 کتابت نسخه در انجامه ها  برای ذکر زمان 

-»...با یک تکه غاف یا صدف محار مهره می زنند«، ص 171 و نیز ص 
277

مهار به معنی مهره زدن صحیح است.

کرده است: یک  مترجم توضیح شکل مندرج در صفحۀ 277 را ترجمه 
ماهــر )صالــح؟( هنگام کار... و از کلمۀ صالح که بعد از ماهرـ   توضیحًا ـ 
کــه معنِی ماهر اســت)!( عدم  در کمانــک آورده و البــّد تصــور فرموده انــد 

اطاع ایشان از معنی اصطاح ماهر )=مهره زننده( روشن می شود.

-»...حاشیه ای که شرف الدین به ... احمد ذبوی سفارش داده است«، 
ص 172

ضبــط ایــن نــام ضبوی اســت و چــون مترجم فقط بــه بازنویســی فونتیک 
که به وضوح در تصویر  کرده و از امای ضبوی  آوانگاری نویســنده بســنده 

21. از تألیفــات ابوبکــر محمــد بن حســین بن عبداهلل آجــری )280-360( که با تحقیــق و تعلیق ابی 
یاض به چاپ رسیده است. الحسن الرازحی به سال 2010 م در انتشارات مکتبه المعارف ر

22. »آخُر ثالث لیال من الشهر، االیام الثالثه االخیره من الشهر« )معلوف، ذیِل الدآدیء(

که نام محمد فنایی حامی آن  -شــکل 142 »تصویر بخشــی از ترقیمه... 
درج است«، ص 290

که از دســت نویس چاپ شــده به وضوح چنین خوانده  در متن تصویری 
می شود: الشیخ محمد بن المحترم الوفایی.

-غلط های امالیی در برگردان اصطالحات خاص
مؤلــف در متــن اصلــی اصطاحــات و تعبیــرات و نیــز نام هــای خــاص 
کتاب هــا، جای ها( را بــا آوانگاری حروف انگلیســی ضبط  )اشــخاص، 
کــرده اســت. متأســفانه مترجم بــه دلیل ناآشــنایی با ایــن اصطاحات و 
عدم مراجعه به منابع مربوط، تعداد فراوانی از آنها را با امای غلط )!( در 
گاه این غلط ها آنچنان آشــفتگی و ابهامی بر متن  کتاب خویش آورده و 
کــه عمــًا اســتفاده از اطاعات کتــاب را غیرممکن کرده اســت.  افــزوده 

نمونه های این اغاط در اینجا نقل می شود:
کرد(«، ص 21 ُه/ ها: در چیزی عمل 

َ
ل َتَعّمَ

َ
-»فتـ . )بجای ف

در اشــارات نسخه شناســی، فتـــ مخفــف فتأّملــه/ هاســت. ایــن عامت 
کن در آن(. در متن عربی نیز آمده: فتـ = فتأّمل  نشــانۀ تأمل اســت )تأمل 

)ـه(؛ فتدّبر )ـه(.18 
-»مشعله )ماشاءاهلل(«، صص 21 – 121- 389

کتــاب به جــای مشــأله از امای  متأســفانه مترجــم در مواضــع مختلــف 
کرده اســت. البد در اثر بی توجهی به ســاختار  غلط مشــعله )!( اســتفاده 

که از حروف ماشاءاهلل وضع شده است؟ کلمه 
 )MG,I,484( در متن عربی: »مشــأله: صیغۀ تقدیم اراده اهلل: ماشــاءاهلل

و منه: استثناء«19

-»ص یا صـ می تواند اختصار صّح... یا اختصاری اصل )متن( باشد یا 
ه )کلون در( باشد«، ص 23 می تواند به جای ذّبَ

گرچــه در متــن اصلی  -نخســت اینکــه ضّبــه صحیــح اســت، نه ذّبــه و ا
امای ضّبه شــبیه ذّبه آوانگاری شــده است، ولی حداقل مترجم با کمی 
که صحبت از عامت اختصاری ص یا  دقت می توانســت متوجه شــود 
کاربــرد ص یا ض.  کید دارد بــر  صـــ اســت و در چنــد ســطر بعد مؤلــف تأ
کلمــه ای بــا امای ذّبــه وجهی نــدارد و دیگر اینکه می توانســت  بنابرایــن 
به راحتی از یک فرهنگ لغت عربی متوجه شود که آن کلمه ای که کلون 

در معنی می دهد، امایش ضّبه است!20

در جای دیگر آمده است: »... کاربرد عامتی بود که ذّبه نامیده می شد )به 
 عنوان عامه التضبیح یا التمریض یا تشــکیک هم نامیده می شــود(«، ص 

407

18. همچنین ر.ک به: معجم الرموز واالشارات، ص 152. )تقالید، ص 370(.
19. تقالید، ص 287.

20. ر.ک به: معجم الرموز واالشارات، ص 140 و نیز تقالید، ص 191.

نقد و برریسکتابمالحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطالحات توصیفی نسخه های ..
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دست نویس مذکور پیداست غافل بوده، این ضبط نادرست رخ داده است.

- »نامش، حامشیه، حوامش« ص 173 و 263 و ... .

کرده، در مقابل هـ  کتاب ضمیمه  که مؤلف در پایان  به جای هامش، هامشــیه و هوامش. حتی در پیوســتی 
توضیح داده که گاهی مقصود از آن در نسخ خطی هامش است، ولی مترجم در این پیوست هم امای غلط 

حامش را آورده است.23

کــه صــورِت گرته بــردارِی غلــط از لفظ تاج کســری اســت و با وجود اینکــه قبل از آن  - »تــاج َکیســِر«، ص 197 
عبارت تاج قیصر آمده، در ترجمۀ فارسی به شکل نادرست برگردانده شده است.

- »انهاعات« ص 258 و ص 488

به جای ِانهاءآت! این اصطاح به قدری مأنوس اهل نسخه پژوهی است که غلط نوشتنش از غرایب است.

که از بخشایش خداوند سپاسگزاری می کند )برای مثال، من نعم اهلل، من فضل اهلل،...،  - »یادداشت هایی 
که مؤلف آشکارا در باب بخشایش و ِنَعم و ِهبه سخن می گوید  استوَحَبُه(«، ص 260. نیازی به توضیح ندارد 

و استوهبه، یعنی به عنوان هبه و بخشش آن را درخواستم.

- »نقش حامی )ُمهَتّم، ُمؤتن( با عباراتی مانند...«، ص 290

کننده24 کننده و اهمتام  ُمعتنی وُمعتن از اعتناء به معنی توجه 

کــرده و دربارۀ شــهر جده  کــه برای شــهرها در ترقیمه های نســخ معمول اســت ذکر  - مؤلــف دعاهــای رایــج را 
می نویسد:

- »َصغر جّده المحروسه المحمیه«، ص 403

که صحیح آن ثغر جّده... است. و البته روشن است 

همچنین در عبارت: »بندر المعموره المنبعی«، ص 403

شهر بمبئی )مومبای،Mumbai( منظور است.

کوتــاه ســخن اینکــه مترجــم محترم با ایــن بی دقتی هــا در برگردان اصطاحــات و نام های خــاص که در متن 
کــه اشــاره وار بدان ها  اصلــی آوانــگاری فونتیــک شــده، شــکل هایی غلــط و نابهنجــار از آنهــا به دســت داده 
پرداخته شــد و شــاید میزان عبث بودن تاش ایشــان و الجرم تأسف این دوســتدار نسخه پژوهی را این نمونۀ 

گواهی روشن باشد: دیگر 

که در مواقع تردید از درســتی ضبط  کاتبان اشــاره می کند  کتاب مؤلف به اصطاحات خاص  - در جایی از 
واژه ای و یا تصحیح آن، از آن اصطاح استفاده می کردند سپس می نویسد:

ُه 
ُ
، صواُبــُه، نســخه، أُذّن »...شــکل های تصحیح شــده بــا عبارت هایــی ماننــد مــوارد زیر همراه می شــد: َصــّحَ

ُه«.
َّ
َعل

َ
ول

23. مترجِم عربی نیز ساخته ای مختلف این لغت را با امالی درست نقل کرده است )هامشیه، هامش، مهّمش، تهمیش: التقالید، ص 314(، ولی 
مترجم فارسی عنایتی بدان نفرموده و همان امالی غلط را برگزیده است.

24. از این رو که ترجمۀ عربی کتاب تا چه اندازه می توانست به مترجم فارسی کمک کند و دست کم امالی درست اصطالحات و کلمات فّنی را برای 
که ُمعتن در ترجمۀ عربی نیز با همین امالی صحیح آمده است. )التقالید، ص223( وی به دست دهد، شایستۀ یادکرد مجدد است 

مترجم فارسی متأسفانه 
بدون توجه به این نکته، 

انباشته ای از مطالب 
مختلف را بدون هیچ نظم 

و ترتیبی پشت سر هم 
آورده، به صورتی که یافتن 
هیچ موضوعی در کتاب از 

روی هیچ نظم و ترتیبی 
امکان پذیر نیست

عالوه بر ترجمۀ غیرفنی و 
گرته بردارانه که باعث بروز 
مدخل هایی از این دست 
شده -که ظاهرًا اصطالح 

تخصص نسخه شناسی به نظر 
نمی رسد- عدم رعایت نظم 

و ترتیب الفبایی ـ موضوعی 
ترجمۀ فارسی نیز در پیدایی 

این مدخل های نامفهوم و 
عام تأثیرگذار بوده است.

نقد و برریسکتابمالحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطالحات توصیفی نسخه های ..
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-ته نقش ها )417(: آب نشان

کــردم و از اینکــه یکــی از آثــار گاچــک در  کتــاب را بــا شــوق فــراوان تهیــه 
حــوزۀ نســخه پردازی و مصطلحات نســخ خطی به فارســی ترجمه شــده 
گاه مبهم  مترجم و جمات  خوشــحال شــدم، ولی ترجمۀ پر از اشکال و 
آشــفته و ویرایــش نشــده و ســاختار و تدویــن غیرعلمی و نادرســت متن 
و هیــچ  را غیرممکــن می کنــد  آن  یافتــن موضوعــات  کــه عمــًا  کتــاب 
راهنمایــی ای بــه خواننــده ارائــه نمی دهــد و مهم تــر از همــه عــدم حضور 
مترجــم در صفحــات کتابی که به شــدت نیاز بــه توضیحات تخصصی 

کرد! مترجم دارد، آن شوق را به نومیدی بدل 

قطعــًا بــا ایــن وضع و وجــود لغزش هــا و ابهامــات متعــدد و نیز نبــود نظم 
الفبایــیـ  موضوعــی، کتاب گاچک نیاز به بازنگری اساســی در ترجمه و 

حتی ترجمه مجدد دارد.
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صادقی، علی اشرف؛ »واژه نامۀ نسخه شناسی«؛ نامۀ بهارستان، سال سوم، شماره 
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کاتــب، محمدعلــی؛ »مصطلحــات نسخه شناســی، تألیــف یــا ترجمــه، حکایت یک 
گزارش میراث، دورۀ دوم، ضمیمۀ شماره 2، ص 54-53، 1391. سرقت ادبی«؛ 

گاچک، آدام؛ فرهنگ توصیفی اصطالحات نسخه شناسی )تقالید المخطوطات...(؛ 
کتب نادره، تهران: منشور سمیر، 1394. ترجمه مراد تدغوت، بازچاپ 

گاچک، آدام؛ فرهنگ اصطالحات توصیفی نسخه های خطی جهان اسالم؛ مترجم 
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مایــل هروی، نجیــب؛ تاریخ نســخه پردازی و تصحیح انتقادی نســخه های خطی؛ 
تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1380.

مألوف، لویس؛ المنجد؛ تهران: انتشارات اسماعیلیان، 1362.

گــزارش میراث؛ دورۀ دوم، ســال  موســوی طبــری، عبدالرضــا؛ »هزار نکتــۀ باریک«، 
پنجم، شمارۀ 48-47، 1390.

ـ هندوشــاه نخجوانــی؛ تجــارب الســلف؛ بــه تصحیح عبــاس اقبال آشــتیانی؛ تهران: 
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کاربرد اظّنه در نســخ خطی و مفهوم بودن آن برای مصححان   به جز رواج 
ه، 

َّ
َعل

َ
و نسخه پژوهان، در اینجا معنی و مفهوم عبارت و نیز قرائنی مانند ل

گمان( صحیح اســت، ولی  یشــۀ َظّن به معنی  ه )از ر ُظّنُ
َ
که ا فریاد می زند 

متأســفانه مترجــم بی توجــه بــه آن مفاهیم و نشــانه ها چنیــن غلطی را در 
ترجمۀ خویش راه داده است.

گزینی های نامناسب -معادل 
کتــاب بــر موضوعــات تخصصــی و فنــی نســخه پژوهــی و  کــه  از آنجــا 
نسخه شناســی مشتمل اســت، ضبط معادل های فارســی اصطاحات 
کار با کسی  کتاب حساسیت و اهمیت ویژه ای داراست و توفیق در این 
گاه باشــد و  کــه به خوبــی از آن اصطاحــات و معادل هــای آنهــا آ اســت 
مهم تر از آن، منابع ویژۀ این فن را بشناسد تا با مراجعه بدان ها رایج ترین 

کند. و مفهوم ترین جایگزین را انتخاب 

همچنیــن متــن ترجمــۀ عربــی کتــاب - عــاوه بر کتــب متعــددی که در 
ایــن بــاب بــه زبــان عربــی تألیــف شــده -می توانســت راهگشــای خوبی 
که متأســفانه بــدان اعتنایی نداشــته و حتی  برای مترجم فارســی باشــد 
معتقــد اســت »عربهــا خیلی نتوانســته اند از عهــدۀ ترجمه برآینــد«،25 اما 
لغزش هــای مترجم و مقایســۀ آنها با ترجمۀ عربی و نیز منابع دیگر نشــان 
گزارش ظرایف و دقایق تخصصی  کمی در  ی توفیق بسیار  که و می دهد 
کتــاب داشــته اســت. اینک بعــض نمونه هــا از معادل گزینی نامناســب 

مترجم به همراه پیشنهاد اصطاحات رایج در منابع نسخه شناسی

-دفته )48، 52 و ...(: دّفه

-قطع النصف، قطع الربع و ... )64(: قطع بازوبندی، بغلی، جانمازی، 
حمایلی، وزیری، سلطانی و ...26

-ُکُترمه/ُبُترمه )99، 204(: دندان موشی یا طااندازی بین سطور27

-تزویرات )161، 164 و ...(: آثار جعلی، جعلیات، نسخ مجعول یا نسخ 
ر مزّوَ

-نسخۀ اساس )191(: نسخۀ اصل28

کی ک )209(: جلد ال -ال

ک شده یا صفحۀ محوشده -طلسات )272(: لوح پا

-بدنۀ متن )383(: بین الدفتین

25. التقالید، ص 5.
یســد »این معادل ها  کتاب می نو که خود مؤلف هم دربارۀ اصطالحات مربوط به قطع  26. در حالی 
گمراه کننده و نادرست است« )صادقی، 1381، ص ...( و در ضمن معادل های رایج فارسی برای 
بــردن قطع الربع و قطع النصف  رتی برای به کار اقســام قطــع کتــاب در منابع مربوط وجود دارد، ضرو

و ... نیست. ر.ک به: صفری آق قلعه، 1390: 218-224 و نیز مایل هروی، 1380: 281-280
27. مایــل هــروی، همــان طالانــدازی و دندان موشــی را به کار بــرده: ص 29 – 39- 116- 285 و نیز 

کرده. ص 236- 480 صفری آق قلعه طالاندازی بین سطور و دندان موشی را استفاده 
28. نســخۀ اصــل نســخه ای اســت کــه بــه دســت مؤلــف کتابــت شــده در حالی که نســخۀ اســاس 

که مصحح از میان نسخ متعدد به عنوان مبنای تصحیح استفاده می کند. یسی است  دست نو

نقد و برریسکتابمالحظاتی در باب ترجمۀ فرهنگ اصطالحات توصیفی نسخه های ....


