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 چکیده:
کتاب فرهنگ مأثورات متون عرفانی 

مشتمل بر احادیث، اقوال و امثال 
متون عرفانی فارسی بر اساس 

پنجاه و پنج متن صوفیانه و عارفانه 
فارسی به ترتیب الفبایی تدوین شده 
است. این فرهنگ، مرجعی سودمند 

برای دستیابی به سخنان و اقوال 
صوفیان و عارفان است. نویسنده در 

نوشتار حاضر می کوشد کاستی هایی 
را که در برخی ترجمه های مدون 
کتاب مالحظه کرده، متذکر شود. 
عموم نکات طرح شده در نوشتار 
به ترجمه عبارات، مربوط شده و 

مواردی نیز به ضبط و اعراب گذاری 
ها اختصاص می یابد.

 کلیدواژه ها:
کتاب فرهنگ مأثورات متون 

عرفانی، متون عرفانی فارسی، متن 
صوفیانه، متن عارفانه فارسی، 
ترجمه عبارات عربی، سخنان 

صوفیان، سخنان عارفان، نقد کتاب.

فرهنگ مأثورات متون عرفانی )مشتمل بر احادیث، اقوال و امثال متون عرفانی فارسی( بر اساس پنجاه و پنج 
متــن صوفیانــه و عارفانــهٔ فارســی بــه ترتیــب الفبایــی تدویــن شــده اســت. این فرهنــگ گران ســنگ مرجعی 
گون پایانی کتاب نیز بر  گونا ســودمند برای دســتیابی به ســخنان و اقوال صوفیان و عارفان اســت. نمایه های 
کالمعدوم« است.  ارزش آن بســی افزوده اســت. اغالط مطبعی کتاب خوشــبختانه اندک و در حکم »الّنادُر 
ــف این اثر، 

ّ
راِقــم ایــن ســطور ضمــن بهره و اســتفادهٔ بســیار از این فرهنگ راه گشــا و دســت مریزادگویی به مؤل

کــه آنها را ضمن  در برخــی ترجمه هــای مدّون کتاب و ... کاســتی هایی به نظرش رســید و شایســته دانســت 
ف محترِم این فرهنگ در چاپ های سپسین آن 

ّ
کند تا در صورت وارد بودن نکات ذیل، مؤل مقاله ای تدوین 

کنند. عموم نکات طرح شده در اینجا به ترجمه عبارات مربوط می شود  دسته نکات درخور توّجه را اعمال 
و مواردی نیز به ضبط و اعرابگذاری ها.

آِخُر َمقاماِت العبودّیة و هو َعود العبِد إلی ِبداَیة حاِله ... )ص 1، ش 7(
عبودیت، عود بنده است به نهایت حال ...

ترجمهٔ »آخر مقامات« از قلم افتاده است. همچنین »بدایة حال« به »نهایت حال«! ترجمه شده است.

ِکٍل )ص 2، ش 19( َدُعه ِل
َ
حَم أِخی و ال أ

َ
ِکُل ل آ

کنم[ ولی آن را به هیچ خورنده ای نمی گذارم ]نمی گذارم  گوشت برادرم را خود می خورم ]غیبت دوست خود 
کنند[. دیگران غیبت او 

ب ها آورده اند نابجا و نابایســت اســت. ســخن مذکور از امثال مشــهور عربی اســت.1 
ّ

آنچــه مترجــم میــان قال
گوشــت هــم را بخورنــد، استخوانشــان را پيــش غریبــه  معــادل آن در فارســی چنیــن اســت: قــوم و خویــش 

کرده است: گویا نویسنده با توجه به این آیهٔ شریف چنان برداشتی  نمی اندازند.2 

1. ثعالبی، 2003، 36.
2. دهخدا، 1383، ج 2، ص 1169.

نقد و برریس کتاب

نکته هایی بر ترجمه و ضبط 
بی در فرهنگ  عبارات عر

مأثورات متون عرفانی
سهیل یاری گُل َدرِّه

صدری نیا، باقر؛ فرهنگ مأثورات 
متون عرفانی؛ چاپ اّول، تهران: 
سخن، 1388.

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه
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کرده اند.4 ُق( به حدیث مذکور اشاره 
َ
وُب الَخل

َ
»ِطمر«)الّث

یة َمضموُنُه ُمؤّداٌة )ص 316، ش 10( العار
کردن است. یه ادا  مضموِن عار

کتب حدیثی فراوان به آن  که در  عبارت مذکور ســخن مشــهوری اســت 
گویی  اشــاره شده است. نویسنده »مضمون« را درست برنگردانیده اند و 
مضمــون را به همان معنای آشــنای آن در بين اهــل ادب فهمیده اند، در 
کــه در آن عبارت مضمون )ِضمان( به معنای »غرامت« و »تاوان«  حالــی 

است. همچنین »مضمونٌة« صحیح و »مضمونه« نادرست است.

ٌت ...)ص 325، ش 97( َک َمّیِ
َ
ِعش ما ِشئَت فإّن

که تو مردهای.  هر چقدر خواهی بزی، 

ت«  که در عربی »مّیِ کرده اند، در حالی  ت« را »مرده« ترجمه  نویسنده »مّیِ
گاه معنــای مســتقبل دارد و بــه نکتــهٔ مذکــور بســیاری از لغویــان اشــاره 
ُهْم  

َ
ٌت  َو ِإّن َك  َمّیِ

َ
کاربرد این آیهٔ شریف است: »ِإّن کرده اند. نمونهٔ مشهور آن 

ت« را می بایست به »خواهی ُمرد« برگرداند. ُتون «.5 پس »مّیِ َمّیِ

 القریَن ُیقَتَدي  )ص 335، ش 187(
َ

ل و ابُصر قریَنه  فإّن
َ
َعن  الَمرِء ال َتسأ

4. ر.ک: ازهری، 2001، ج 13، ص233.
5. زمر: 30.

ِخیــِه  َمْیتــًا 
َ
ْحــَم  أ

َ
ُکَل  ل

ْ
ْن َیــأ

َ
َحُدُکــْم أ

َ
 ُیِحــّبُ أ

َ
َو ال َیْغَتــْب َبْعُضُکــْم َبْعضــًا أ

َفَکِرْهُتُموه .3
حقیق )ص 40، ش 332( َمُة الّتَ

َ
اإلرجاُف ُمَقّد

شک و تردید مقدمهٔ دستیابی به حقیقت است.

اینکه نویسنده »ارجاف«)جمع آن اراجیف( را به »شک و تردید« ترجمه 
کرده اند به ِجّد محل تأّمل است!

ع )ص 90، ش 806(
َ

 شافٍع و ُمَشّف
ُ

ل أنا أّوَ
من نخستین شفاعت کننده هستم.

ع یعنی »شفاعت پذیر«)کسی 
َ

ع« را ترجمه نکرده اند. ُمَشّف
َ

نویسنده »ُمَشّف
که شفاعتش پذیرفته می شود(.

ی َمجاِلِسهم...)ص 146، 
َ
َهداُء َعل

ُ
 هلِل ِعبادًا ... َیغِبُطهم األنبیاُء و الّش

َ
إّن

ش 1279(

خدا را بندگانی اســت که... پيامبران و شــهیدان به مجالس و قرب آنان 
رشکمیبرند.

بســی زیبنده تر اینکه به جای »رشــک می برند«، »غبطه می خورند« آورده 
شود تا هم وفادار به متن اصلی باشیم و هم شأن پيامبران را حفظ کنیم. 
کتب خود از پيمبر خدا )ص(  که خود صوفیه و عارفان در  نه این اســت 

کرده اند: »المؤمُن َیغِبُط و المنافُق َیحُسُد«! چنین نقل 

... من  الَحْور بعد الَکْور )ص 154، ش 1332(
... بازگشت و حیرت بعد از حرکت و شتاب.

قصان بعــد الزیادة«  بــا توجــه به تصریح لغویــان عبارت مذکــور یعنی »الّنُ
ید، ج 2، ص800(. در صفحهٔ  )فراهیــدی، بی تــا: ج 3، ص 287، ابن ُدَر
568، ش 84 نیز به درستی به »نقصان بعد از فزونی« ترجمه شده است.

ود )ص 182، ش 12(
ُ
ی  داِر الُخل

َ
جاِفی عن داِر الُغروِر و اإلنابُة إل الّتَ
... پشیمانی به خانه جاودانگی.

نویســندهٔ »انابــة« را بــه »پشــیمانی« برگردانده انــد، در حالــی که صحیح، 
»بازگشت/بازگشتن« است.

َرّبَ أشَعَث أغَبَر ِذى  ِطمَریِن ...)ص 256، ش 29(
که بهدوخرما نیرزد ... گردگرفته ای باشد  چه بسا 

نویســنده ترجمــهٔ اســتاد محمــد روشــن را برگزیده اند، اما اســتاد روشــن و 
بــه تبع ایشــان جناب آقای صدری نیا نیز بر خطــا رفته اند. »ذی ِطمَرین« 
کهنه« اســت. لغویان عــرب در فرهنگ نامه ها ذیل  بــه معنای »دو جامهٔ 

3. حجرات: 12.

نکته هایی برترجمه و ضبط عبارات عربی در فرهنگ مأثورات ...
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عِب َمسیرَة َشهٍر؛ )ص 564، ش 46( ُنِصرُت بالّرُ
با ُرعِب یک ماهه ]به دشمنان[، نصرت داده شدم.

که چنــان معنا  گویــا مترجــم »مســیرَة شــهٍر« را نعــِت »بالرعب« پنداشــته 
کرده اند.

کــه یک مــاه راه بين  کــه در حالی  امــا منظــور از ســخن مذکور این اســت 
پيمبر)ص( و دشمنان ایشان فاصله بود، آنان از حضرتش بر حذر بودند 

و می هراسیدند. در توضیح همان عبارت چنین نوشته اند:

ی فــی قلوِبهم 
َ
َم قد أوَقــَع اهلُل َتعال

َّ
ــی اهلُل علیــه و َســل

َّ
بــّیِ َصل کان أعــداُء الّنَ

کاَن بيَنه و بيَنهم مســیرَة َشــهٍر هاُبــوه و َفِزُعوا ِمنه؛ )ابن  الخــوَف منه، فإذا 
اثیر،1367، ج 2، ص 233(

و

ألقــی اهلُل الخــوَف ِمنــه فــي قلــوِب أعداِئِه و هــو َبعیٌد عنُهم َمســیرَة َشــهٍر، 
فخاُفوه و َفِزُعوا منه )َمَدنی،1384، ج 2، ص70(

ة؛ )ص 571، ش 107( ّبَ
َ

باب بالِمَکّبِة أیَسُر من نفیه بالَمذ
ُّ

َنفُی الذ
کردن مگس آسان تر از راندن آن با مگس ران است. سرنگون 

در این ترجمه »بالمکّبة«)یا َطَبق پوش( از قلم افتاده است.

ّی؛ )ص 595، ش 2(
َ
یا آدُم! الَحمُل ِمنَک و الِحفُظ َعل

ای آدم حمل ]بار اماَنت[ از تو و محافظت از من.

کــه مترجــم افزوده انــد زائد و  که عبــارت »بــار امانت«ی  بــه نظــر می رســد 
ناصــواب اســت. لزومــًا در آن ســخن منظــور از حمــل، حمــل بــار امانت 

نیست.

... ال َیرقون و ال َیسَترقون و ال َیکُوون و ال َیکَتوون ... )ص 613، ش 126(

کنند و نه ســحر و افســون خواهند و نه به فالگیریوفالزنی  نه افســونگری 
بپردازند ...

ترجمهٔ »یکوون« و »یکتوون« به »فالگیری« و »فالزنی« سخت شگفت آور 
یشــهٔ »َکّی«)داغ نهادن( اســت. نویســنده  اســت! ایــن دو فعــل از همــان ر
گــر ایشــان همــان ترجمة  کرده انــد. ا حدیــث فــوق را از شــرح تعــرف نقــل 
که در ادامه حدیث آمده اســت می آوردند ـ چنان که  مســتملی بخاری را 
کرده اند ـ چنان به  فــان کتب صوفیه را نقل 

ّ
در مــوارد متعددی ترجمهٔ مؤل

خطا نمی رفتند. ترجمهٔ مستملی چنین است:

فسون نکنند و از بهر خویشتن فسون نخواهند، و كسراداغنكنندوخود
راداغنخواهند.7

7. مستملی بخاری،1363، ج 1، ص 156.

بیانچندنكتهدربارهضبطفوق
کــه ســخن مزبور نظم اســت و نه نثر می بایســت دو مصــراع آن از  ـ از آنجــا 
ید )از  هم متمایز شــوند. آن بيت از اشــعار ُپرآوازه و مثل گشــتهٔ َعِدّی بن ز

شاعران مشهور عصر جاهلی( است.

ـ حرکت گذاری درست »ابُصر« و »ُیقَتَدی«، »أبِصر« و »َیقَتِدی« است.

ـ واژهٔ »بالمقاَرن« پيش از »َیقَتِدی« در چاپ از قلم افتاده است.

ا ِســَوى اهلِل )ص 360،  بِر َعّمَ ِکیِن  الّصَ ُفــوِس  بيَن َیــَدِى اهلِل بَســّکا  ِذبــُح الّنُ
ش 38(

کارد صبر است ... ذبِح نفوس با 

کین«)به تشدید کاف( ضبط کرده است. در این صورت  نویسنده »َسّکا
ک« بــه معنــای »کاردگر« و چاقوســاز اســت، مگــر اینکه واژه  جمــع »ســّکا
کــه در ایــن صــورت جمــع  کاف( باشــد  کین«)به تخفیــف  فــوق »بَســکا
که در هر صورت واژه جمع است،  گفته نماند  ین«)کارد( اســت. نا »ِســّکِ

کرده است. اّما مترجم مفرد معنا 

 الّناِقَد بصیٌر؛ )ص 396، ش 31(
َ

ال َتَتَبهَرُجوا فإّن
که ناقد بصیر است. خودپسندی نکنید؛ زیرا 

فعــِل »َتَتَبهرجــوا« نادرســت برگردانیــده شــده اســت. فعــل مذکــور از واژهٔ 
ب »َبهَرج«)نبهره( به معنای زر و ســیِم ناَســِره اســت. ترجمهٔ درســت  معّرَ
عبــارت را خوارزمــی ـ مترجم إحیاءالعلوم ـ چنین به دســت داده اســت: 

»َنَبهره َمُکنید، چه ناقد بصیر است«.6

ــم ُیحِرقــك ناُره، َعِبَق بــك ُدخاُنه؛ )ص 
َ
ــوِء ...إن ل ... و َمَثــُل َجلیــِس الّسُ

479، ش 226(
...  دود آن موجب خفگیواختناق تو می شود.

»َعِبَق ِبِه دخاُنک« به معنای »دودآلود شــدن« اســت و ربطی به »خفگی و 
یختن  اختنــاق« نــدارد. »َعِبق ب ...« به معنای چســبیدن و الصاق و آو

و ... است.

ــُف؛  )ص 554، 
َ
المؤمــُن آِلــٌف  و مألــوٌف  و ال َخیَر ِفیَمــن ال َیأِلُف و ال ُیؤل

ش 899(
مؤمــن الفت گیــر و مأنوس شــونده اســت و در آنکــه نــه الفــت جویــد و نه 

مأنوس شود، خیری نیست.

ف« را درصفحهٔ 403، ش 97 بهتر و رســاتر 
َ
مؤلف دو فعل »یألف« و »ُیؤل

ی مأنوس  چنین ترجمه کرده اســت: »نه با کســی انس گیرد و نه کس با و
شود«.

6. غّزالی،1386، ج 1، ص670.
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نقد و برریسکتاب

گونه  کرده اند، در این  که ُعَرفا و صوفیه به آنها استشهاد  آیات و اشعاری 
فرهنگ ها آورده شود، حجم شواهد بيش از این دو مورد خواهد شد.

ی َشیٍئ ...)ص 586، ش 11(
َ
کم[ َعل

ّ
کم ]فألدل

ُّ
... فال أدل

کــم« آمــده اســت 
ُّ
در پاورقــی نوشــته اند: »در متــن رتبــة الحیــات »فــال أدل

کــه در اصل  کــه نادرســت می نمایــد. احتمــال قریب به یقین این اســت 
ک قــرار گرفته  کــم« بــوده اســت. در ترجمــه نیز همیــن احتمال مال

ُّ
ُدل

َ
»فأل

است.

ُکم« آمده 
ُّ
ُدل

َ
حدیــث مذکور در متــون دیگر صوفیه و عارفان صورت »أفال أ

کم« ساقط شده 
ُّ
ِلفی از آغاز »فال أُدل

َ
است.8 گویا در کتاب ُرتَبة الَحیات أ

است.

کتابنامه

کریم. قرآن 

هایة فــي غریــب الحدیــث و األثــر؛ محقق/ ابــن اثيــر جــزرى، مبــارک بــن محمــد؛ الّنَ
مصحــح: محمــود محمدطناحــى، طاهــر احمــد زاوی؛ چــاپ چهارم، قم: مؤسســه 

مطبوعاتى اسماعيليان ، 1367.

َغــة؛ تحقيــق: محمد عــوض مرعــب؛ 15 ج، الطبعة 
ُ
 ازهــری، ابــو منصــور؛ تهذیــب الّل

األولى، بيروت: دار إحياء التراث العربی، 2001م.

مثيل و الُمحاَضَره؛ تحقيق عبد الفتــاح محمد الحلو؛ الطبعة  ثعالبــى، ابومنصــور؛ الّتَ
الثانيه، ریاض: الدار العربية للکتاب، 2003.

الدیــن خوارزمــى؛ تصحيــح حســين  ترجمــۀ مؤیــد  إحياءالعلــوم؛  غزالــى، محمــد؛ 
خدیوجم؛ چاپ ششم، تهران: علمى ـ فرهنگى، 1363.

صدری نيا، باقر؛ فرهنگ مأثورات متون عرفانى؛ چاپ اّول، تهران: سخن، 1388.

مدنــى، ســيدعلى خان؛ طــراز األول؛ چاپ اول، مشــهد مقدس:  موسســة آل البيت 
عليهم السالم الحياء التراث ، 1384.

ف ِلمذهــب التصــوف؛ تصحيــح محمــد  َعــّرُ ح الّتَ مســتملى بخــارى، اســماعيل؛ شــر
روشن؛ 5 جلد، تهران: اساطير، چاپ اول، 1363.

ة األبــرار؛ مصحــح: على اصغر 
َ

ميبــدی، ابــو الفضل رشــيدالدین؛ کشــف األســرار و ُعــّد
حکمت؛ 10 ج، تهران: اميرکبير، 1371.

8. غزالی،1386، ج 2، ص 441 و میبدی، 1371، ج 5، ص 751.

نكاتیدیگر
ـ نویســنده در مــواردی لغــت مفــردی را جمــع و واژهٔ جمعــی را مفــرد معنا 
کرده انــد: الُمــُروءة: جوانمــردان )ص 3، ش 25( بــه جــای »جوانمردی«. 
الَغَنم: گوسفند )ص 341، ش 20( به جای »گوسفندان«. الَمحاِرم: حرام 

)ص 4، ش 36(.

أ جائٌع  أنَت فُنطِعَمك أو َعطشاُن فُنسِقَیك ؟ ...
طعامت دهم یا تشنه ای تا سیرابت كنم)ص 8، ش 74(

کنیم«. به جای »طعامت دهیم« و »سیرابت 

ــفیَه   الّسَ
َ

ـ آمــدن »أن ُیحِیــی« بــه جــای »أن ُیحِیــَی«)ص 5، ش 41(. »إّن
ــم َینــَهمأمــوٌر« به جــای »ُینــَه«)ص 101، ش 910(. »مشــُؤومٌة« به جای 

َ
إذا ل

بــه جــای  ُحــرُت«  الطریــِق  »یــا هــادی  »مشــؤومًة« )ص 462، ش 86(. 
م َتســَتحیی ...)ص 154، ش 1327( 

َ
»ِحرُت« )ص 611، ش 107(. إذا ل

به جای »لم َتسَتحی«.

 در صفحــهٔ 563 چندیــن حدیث آمده که با »نحن َمعاِشــر األنبیاء« آغاز 
کتــاب اعــراب تمامی »معاشــر«ها را بــه ضّم ضبط  شــده اســت. مترجم 
که ـ بنا بر قاعدهٔ نحوی اختصاص ـ می باید به فتح  کرده است، در حالی 

)َمعاِشَر( باشد.

ه؛ )ص 340، ش 11(
ُ

ی َحّق غریٌم ال ُیقَضی َدیُنه و َغریٌب ال ُیَؤّدَ

وامداری است که وامش را نگزارند و غریبی است که حقش را ادا نکنند.

کرده اند و  ی« را معلوم معنــا  نویســنده دو فعــِل مجهــول »ُیقَضــی« و »ُیــَؤّدَ
نائب الفاعل آن دو فعل را به صورت مفعول برگردانیده اند.

گویا نویسنده متوّجه  ـ این دو آیهٔ شــریف به عنوان مأثورات آمده اســت و 
 َبيَن الَمــرِء و َقلِبه« )ص 119، 

ُ
آیه بــودن ایــن نکتــه نبوده اند: »إن اهلل َیحول

گر بنا  ــون« )ص 344، ش 16(. ا
ُ
ــم ُتؤِمُنــوا ِلــی فاعَتِزل

َ
ش 1053( و: »فــأن ل

که آیات مورد استشــهاد صوفیه و عرفا در این فرهنگ آورده  بر این باشــد 
شود، موارد آن بسی فراوان است.

ً به عنوان  ّ
یع و ابيات هم مستقال ـ در کتاب مورد بحث ما گاه برخی مصار

گوینده ـ آمده اســت. برای نمونه این دو مصراع  مأثورات ـ البته بدون نام 
گشتهٔ متنّبی: مثل 

فی الَخمِر َمعنًی لیس فی الِعَنِب )ص 135، ش 1191(

واقیا )ص 540، ش 769(  الّسَ
َ

َمن َقَصَد الَبحَر اسَتَقّل

بــه نظــر می رســد نویســنده در اینجا هم متوجــه این نکتــه نبوده اند که آن 
دو مصــراع از عرفــا نیســت و آنان بــه آن دو مصراع استشــهاد کرده اند. آیا 
گر بنا بر این شود که  بهتر این نیســت که آنها در این کتاب آورده نشــود؟ ا
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