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چکيده
نگاه اهل تحقیق و عارفان و سالکان طريقت به آثار عرفانی ،اغلب بر متونی متمرکز بوده است که عالوه
بر طرح مبانی نظری ،برنامهها و راهکارهايی تربیتی ارائه دهند .عوارفالمعارف در ابتدای سدة هفتم،
مجموعه معارف زاهدانهای را عرضه کرد که موجب شد تا قرنها تدريس آن ،پیششرط تأسیس بعضی
خانقاهها باشد .عوارفالمعـارف ابوحفص شهابالدّين عمر سهروردی عالوه بر طرح مبانی سلوک عرفانی،
به بیان حدّ و مرز و جوانب مثبت و منفیِ هر دستور صوفیانه میپردازد و ازاينروی بهلحاظ نقد
ديدگاههای مخالفان تصوّف ،معرّفی متشبّهان و چگونگی رفع شبهات ،شاخص است .ضرورت ترجمة اين
اثر و اهتمام بدان موجب شد هريک از مترجمان به تناسب ،بهرهای به مخاطبان برسانند .از میان
ترجمهها ،به بررسی تطبیقی دو اثر پرداخته ايم که هر دو در انتهای قرن هفت و ابتدای قرن هشت پديد
آمده است؛ ترجمة ابومنصور اصفهانی و ترجمة عبدالرّحمن شیرازی .نوع پردازش ساختاری متن ،سبک
زبانی و بیانی مترجمان ،برتریها و نقاط ضعف هريک ،ازجمله نکاتی است که در اين مقاله بررسی
شدهاند .مهمترين يافتة اين پژوهش آن است که ترجمة عوارفالمعارف صرفاً اقتباسی از عوارفالمعارف
محسوب میشود و معارفالعوارف ترجمهای دقیق ،جامع و متعهّد به پیام سهروردی است؛ هرچند که
نثر ابومنصور اصفهانی خیالانگیزتر (دارای صورخیال بیشتر) است و فضای شاعرانهتری دارد.
واژههای کليدی :معارفالعوارف ،ترجمة عوارفالمعارف ،عبدالرّحمنِ بُزغش شیرازی ،ابومنصورِ
عبدالمؤمن اصفهانی.
* .رايانامة نويسندة مسئول:
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 .1مقدّمه
عوارفالمعارف شاخصترين اثر شیخ شهابالدّين عمر سهروردی و از منابع مهمّ تعلیمی
در سلوک عرفانی است .اين کتاب ،مفاهیم و آداب و رسوم اهل تصوّف را در  63باب
شرح و تبیین میکند؛ مکتبی با طريقهای معتدل که با تشکیل مجالس وعظ و تربیت
مريدان و نیز نقد آرای اهل بدعت ،در طیّ قرنها زمینهای برای اقبال اهل تحقیق فراهم
کرد و جزء معدود مکتبهايی است که اکنون نیز پیروانی دارد( .ن.ک :زرّينکوب:1382 ،
« .)81سهروردی در عوارف به اندازة غزالی در احیاء علومالدّين به تفصیل نپرداخته و به
اندازة مکّی در کتاب قوتالقلوب به شرح ادعیه و اوراد توجه نداشته ،امّا جامع مطالب آن
دو است .تدريس کتاب عوارف وی در بعضی خانقاهها بهعنوان شرط اوّل تأسیس آنها
محسوب میشد( ».اصفهانی :1374 ،بیست و نه ،مقدمة مصحّح) همچنین «فوايد و نتايجی که
از مطالعة کتاب عوارف برای ارباب تحقیق و سالکان طريق حاصل میشود ،به مراتب
بیش از کتاب قوتالقلوب است( ».کاشانی :1372 ،مقدّمه )24/اهمیّت اين کتاب موجب شده
است که چندين بار ترجمه شود يا اقتباسهايی به نثر و نظم فارسی از آن صورت گیرد؛
يکی از شناختهشدهترين ترجمههای اين کتاب ،ترجمه يا به بیان دقیقتر ،اقتباس
ابومنصور اسماعیل بن عبدالمؤمن اصفهانی از عوارفالمعارف است که قاسم انصاری آن
را نخستینبار در سال  1364تصحیح و به جامعة علمی عرضه کرده است .يکی ديگر از
ترجمههای عوارف سهروردی که تاکنون تصحیح و چاپ نشده ،ترجمهای است از ظهیرالدّين
عبدالرّحمن بزغش شیرازی؛ اين اثر همعصر با ترجمة ابومنصور اصفهانی و بنا به قراينی
پیش از آن ،با شیوه و رسالتی ديگر نگاشته شده است .در اين پژوهش سعی بر آن است
که با مقايسة روش و سبک ترجمة اين دو مترجم ،جايگاه معرفتی و علمی هرکدام از
اين آثار معرّفی و تبیین شود.
پرسشهای اين پژوهش عبارتاند از :سبک زبان و بیان مترجمان چگونه است؟
برتریها و نقاط ضعف هريک از اين ترجمهها بهلحاظ ساختاری چیست؟ پردازش متن
در هر اثر چگونه است؟ کدام يک از مختصّات ساختاری اين دو ترجمه میتواند برای
پژوهشگران معاصر جالب باشد؟
تنها ترجمة معتبر و در دسترس از عوارف سهروردی ،ترجمة ابومنصور بن عبدالمؤمن
اصفهانی است و ازآنجاکه ترجمة عبدالرّحمن و ديگر ترجمههای اين اثر در اختیار پژوهشگران
نبوده ،طبعاً مقايسهای میان آنها صورت نگرفته است.
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 .2سهروردی و عوارفالمعارف
يکی از سرشناسترين عارفان قرنهای ششم و هفتم هجری که مؤسّس مکتب و سلسلهای
ماندگار بهشمارمیرود ،شیخاالسالم ابوحفص عمر بن محمّد بن عبداللّه بن محمّد بن عبداللّه
بن عمّویة قُرَشی بکری ،مشهور به شیخ شهاب سُهرَوردی 1است .نسب وی با چهارده يا
پانزده واسطه به ابوبکر ،خلیفة اوّل میرسد .وی در سال  539هجری در سُهرَورد زنجان
متولّد شد .در جوانی به بغداد رفت و تحت تربیت عموی خود ،شیخ ضیاءالدّين ابوالنّجیب
سهروردی و تنی چند از استادان ،علوم ظاهر و باطن را فراگرفت و در سیر و سلوک به
مجاهده مشغول شد .در طريقت نسب تعلیم وی عالوه بر عمويش ،به شیخ احمد غزالی و
شیخ عبدالقادر گیالنی میرسد .سهروردی فقیهی شافعی بهشمارمیرفت و در دوران بلوغ و
تکامل روحی و فکری خود به مقام شیخالشّیوخی بغداد رسید .مرتبهاش نزد مردم و
خلیفة عباسی تا آنجا بود که از جانب خلیفه به رسالت به ديگر ممالک میرفت .نجم
دايه در روم مرصادالعباد را به مطالعة شیخ کهنسال مشرّف گرداند (رازی.)21 :1374 ،
سهروردی تعدادی از رباطها و خانقاههای متعلّق به صوفیّه را در بغداد اداره و سرپرستی
کرد و بهقرائنی در سال  632هجری در بغداد درگذشت و همانجا مدفون شد .او با
تألیفات تأثیرگذار خويش ،روشی علمی در تصوّف و تعلیم و تربیت شاگردان بنیاد نهاد و
پیروان فراوانی يافت .سلسلة سهرورديّة منسوب به وی ،در اواخر قرن ششم و اوايل قرن
هفتم هجری منشعب شد که شعبههای آن با روش تربیتی خاصّ خود از ديگر
سلسلههای تصوّف ممتاز شدند و همچنان در کنار سلسلة کبرويّه ،از معدود مشربهای
ماندگارِ عرفان بودهاند .سلسلة سهرورديّه هنوز در هند ،ايران ،ترکیّه و بعضی ممالک
اسالمی پیروانی دارد .سهرورديان پس از سهروردی از حالت نسبتاً خشک زاهدانه به
تصوّف عشقآمیز و جمالی گرايش پیدا کردند (صفا221/2 :1373 ،؛ دهباشی و میرباقریفرد،
 174 :1392و مايل هروی.)35 :1364 ،
عوارفالمعارف ،مهمّترين اثر سهروردی محسوب میشود و بهمنزلة کتابی خانقاهی
است که میتوان آن را دستورالعملی برای زندگی عارفانه برشمرد .باتوجّهبه جهانبینی
زاهدانة سهروردی ،میتوان گفت اثر او تقريباً عاری از صبغههای هنری است ،امّا به داليلی
چون جامعیّت ،تأثیرگذاری و شهرت ،کمتر از آثار نامدار ادب عرفانی نیست (مايل هروی،
 .)34 :1364از عوارف بارها اقتباس کردهاند و به نظم و نثر از منظرهای مختلف نسخهبرداری
و ترجمه صورت گرفته است و بر آن ذيل و تعلیقاتی نگاشتهاند .قاسم انصاری در مقدّمة
تصحیح خود به فهرستی از آنها اشاره کرده است.
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 .3مترجمان عوارفالمعارف
 .1-3قاسم داوود

يکی از کهنترين تراجم فارسی عوارف از قاسم داوود ،خطیب اُچْه است که از خلفا و
مريدان سهروردی در شبهقارّه بوده است .او اين ترجمه را در 639ق نگاشته است
(نوشاهی .)77 :1378 ،نذير احمد نخستینبار در سال  1972اين ترجمه از قاسم داوود را با
عنوان «قديمترين ترجمة عوارفالمعارف» در نشرية روابط فرهنگی هند و ايران معرّفی
کرد .وی تاريخ اين ترجمه را سال ۶۴۲ق ،حدود ده سال پس از وفات ابوحفص سهروردی
ذکر کرده و از همینروی آن را پیشتر از ترجمة ظهیرالدّين عبدالرّحمن شیرازی و نیز
ابومنصور اصفهانی دانسته است (مايل هروی.)35 :1364 ،
قاسم انصاری دو صفحة نخستین اين ترجمه را در مقدّمة تصحیح خود نقل کرده
است .از مقدّمه برمیآيد که مترجم ،آن را به دستور پادشاه ،اياز کبیرخانی ،ترتیب داده
است .داوود نیز به سبک و شیوة عبدالرّحمن بزغش شیرازی از اينکه ترجمة عوارف را به
الفاظ و آرايههای مرسوم بیارايد ،امتناع کرده است .وی در سبب ترجمه مینويسد:
«فرمود تا اين عاجز ز دست خود ،کتاب عوارفالمعارف که مشحون است به فنون
لطايف ...ترجمة پارسی سازد ...مگر کسی آن را بهکاربندد ،...لیکن از عبارات ،خود را
دور میداشتم تا مردمان از فايدة اشارات اهل صدق محروم نمانند» ( :1374شصتوچهار و

شصتوپنج) .ترجمة قاسم داوود تاکنون تصحیح نشده است.
 .2-3ابومنصور اصفهاني

نام اصلی وی ابومنصور اسماعیل بن عبدالمؤمن ماشاده است .او کتاب عوارفالمعارف را
به خواهش مريدان در 665ق به فارسی تلخیص و ترجمه کرده است .وی در تصوّف،
پیرو طريقت سهرورديّه و از مريدان عبدالسّالم کامُوی و نیز از مشتاقان محضر تاجالدّين
محمود اشنُوی و پسرش صدرالدّين محمّد بوده است .مستندات تاريخی نشان میدهد که
ابومنصور عالوه بر ترجمة عوارف ،آثار ديگری نیز نوشته است ،امّا هیچيک از آنها شهرت
ترجمة عوارف را نیافتهاند (ن.ک :اصفهانی :1374 ،سیوهشت) .ترجمة وی از عوارف «متصرّفانه
و آزاد ،امّا استوار و پرفايده است» (مايل هروی)37 :1364 ،؛ ترجمهای است عرفانی به فارسی
شیوا که از نظر روانی نثر و جامعیّت ،بر مصباحالهدايه و طريقتنامة منظوم عماد فقیه ترجیح
دارد (ن.ک :اصفهانی :1374 ،سیوهشت) .نثر ابومنصور در متن ترجمه مؤجز و خیالانگیز و
سرشار از وجد و ذوق عارفانه است که تالش کرده است اصل تنوّع را در آن رعايت کند
و خواننده را با خويش همراه سازد.
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اشعار نغزی ( 470بیت) نیز در ترجمة عوارف ثبت شده است که جز يکیدو بار ،نام
شاعر آنها در کنارشان درج نشده ،امّا در مقدّمة اثر به تضمین بعضی اشعار اشاره کرده
است .حدود هفتاددرصد ابیات آن سرودة ابومنصور است که از طبع سرشار و ذوق لطیف
و نازکخیالی او حکايت دارد .شمـاری نیز از تاجالدّين و صدرالدّين اشنوی است که
ابومنصور پس از مرگ ايشان به جمعآوری آثارشان پرداخت (ن.ک :همان :چهلويک و اُشنوی،
14 :1368ـ .)16قاسم انصاری مصحّح اين کتاب باوجود اشارة مستقیم به حذفیّات وسیع
ابومنصور از عوارف ،احتمال میدهد که نخستین و کاملترين ترجمة عوارف باشد .تاريخ
وفات ابومنصور را 710ق گزارش کردهاند (ن.ک :همان :1374 ،بیستونه و سیوچهار).
 .3-3عبدالرّحمن شيرازی

شیخ ظهیرالدّين عبدالرّحمن ،پسر شیخ نجیبالدّين علی بن بُزغُش شیرازی است.
براساس مستندات تاريخی تولّد عبدالرّحمن پیش از  632قمری رخ داده است .وی از
طريق تعالیم پدر با مکتب سهرورديّه و کتاب عوارفالمعارف آشنا میشود .نجیبالدّين
(پدر عبدالرّحمن) خود سرسلسلة سهرورديّة بزغشیّه در سدة هفتم خوانده میشد« .پدر
وی که از اُمنای تجّار و اغنیای کِبار بود ،از شام به شیراز آمده بود» (جامی.)474 :1382 ،
در تذکرة هزار مزار آمده است که باوجود آنکه پدر نجیبالدّين در کودکی انواع تنعّمات
را برايش مهیّا میساخت ،او آنها را ترک میکرد و «میفرمود :پیروی مردان میخواهم.
در مکّه به شیخ شهاب الدّين سهروردی رسید ...چند سال مالزمت او کرد و خرقه از وی
پوشید . ...ظهیرالدّين پسرِ راستروِ اوست که خلیفة او بود . ...از تصانیف او ،يکی ترجمة
عوارف است که در آن تحقیق است از کشوف ،و معارف نوشته است و خلق بسیار متأسّی
به طريقة او شدند ...و کرامات وی مشهور است» (شیرازی.)376 :1364 ،
در ذکر اوصاف و القاب او ،در مقدّمة نسخة خطّی معارفالعوارف نیز که از کرباليی
محمّدِ محمود کازرونی ثبت شده است ،از ظهیرالدّينعبدالرّحمن با القاب «سلطان مشايخ،
شیخ شیوخ اسالم ،جنید عصر ،رويم دهر ،بايزيد ثانی و قطب وقت» ياد شده است (ن.ک:
مقدمة نسخة خطّی معارفالعوارف).
عبدالرّحمن در مجالس خود ،همواره بر خواندن و تدريس عوارفالمعارف تأکید میورزيد.
از مقدّمه و متن ترجمة او برمیآيد که حرمت عوارف و کسب برکت از عبارات آن ،در
نزد وی چنان خطیر بوده که از ترجمة آزاد آن و تصرّف در محتوا پرهیز میکرده است و
نیز مشخّص است که در خیل ارادتمندان او ،عوارفخوانی و التزام به آن سنّتی معمول
بوده است (ن.ک :شیرازی ،ن.خ 4 :891الف) .از عبارات معاصران وی میتوان دريافت که در
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آن زمان ،برای پیشگیری از اشتباه ،مرسوم بوده که عوارف را نزد پیری کارآزموده
بخوانند .بهعالوه ،آموزش و تدريس آن نیاز به اجازهنامه داشته است (دانشپژوه.)1364 :
زرکوب شیرازی در شیرازنامه نقل میکند« :اين ضعیف ،بعضی از کتاب عوارف در تاريخ
سنة ثالث عشرة و سبعمائه در حضرتش خوانده و به خطّ مبارک او اجازت حاصل
کرده» (.)186 :1390
نام دارد .نخستینبار
اثر شناختهشدة عبدالرّحمن،
مايل هروی در نقدی که به سال  1364بر چاپ نخست ترجمة عوارفالمعارف نوشت ،اين اثر را

به نقل بشیر حسین (از مجموعه مخطوطات شیرانی پاکستان) معرّفی کرد .معارفالعوارف در
اصل به امالی عبدالرّحمن و به تحرير محمّد بن محمود کازرونی صورت پذيرفت
(شیرازی ،ن.خ 4 :891الف) .از مقدّمة معارفالعوارف برمیآيد که وی به درخواست جمعی از
مالزمانش تصمیم به ترجمة اين کتاب میگیرد .جامی در ذکر ارزش اين اثر ،تحقیقات
صادر از کشف و الهام را در آن بسیار میداند ( .)476 :1382صدرالدّين جنید شیرازی (م:
791ق) نیز که نوة اوست ،در ذيل عوارفالمعارف (نسخة خطّی) مینويسد:
«و چون به قدرِ وُسع و طاقت و جُهد و استطاعت خويش ،در بحار موّاج کلمات آن
افواج ،سِباحت ورزيد و در پیدايیای که حدود آن ،ناپیدا سیاحت افتـاد و بر کنوز
رموز و جواهر معادن اشارات و مبهمات ايشان اطّالع يافت ،هیچ تصنیفی شافیتر و
تألیفی وافرتر از کتاب عوارفالمعارف نديد و از شروح آن ،شرحی جامعتر از ترجمة جدّ
خويش ،شیخ شیوخ االسالم ... ،ابیالنّجاشی عبدالرّحمن نیافت» (ش.)6 :157

ظهیرالدّين عبدالرّحمن مايل بود ترجمة خود را با فصلی جامع و محقّقانه ،در
حلّ مشکالت و دفع معضالت عوارفالمعارف به پايان برساند ،امّا توفیق نیافت
(شیرازی ،ن.خ 5 :891الف) .اين مهمّ را نوة او صدرالدّين در ذيلی که بر معارف نوشت ،به
سرانجام رساند (شمس .)113 :1379 ،اين اثر نیز تاکنون تصحیح نشده است.
در مُجمل فصیحی سال وفات عبدالرّحمن ( 724خوافی ،به نقل از سروری،)106 :1394 ،
در نفحاتاألنس  )476 :1382( 716و در شیرازنامه 714ق ( )191 :1390گزارش شده است.
 .4مقایسة ساختاری معارفالعوارف ،اثر عبدالرّحمنِ بُزغُش شيرازی با ترجمة
عوارفالمعارف ،اثر ابومنصورِ عبدالمؤمن اصفهاني
مقالة حاضر درآمد و فتحباب پژوهشی است که در ضمن آن ترجمهای از عوارفالمعارف
که قرنها به فراموشی سپرده شده بود ،به جامعة علمی معرّفی میشود و طیّ آن ،با
تطبیق بعضی عبارات موازی با ترجمة شناختهشدة ابومنصور اصفهانی ،تالش میشود که
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شاخصهها و ارزشهای نثر اين دو و نیز نقاط ضعف و برتری هريک تبیین شود .به دلیل
تاکنون چاپ نشده است ،برطبق شیوة ارجاع
آنکه
نسخ خطی ،برحسب سند محل نگهداری و تاريخ کتابت معرّفی میشود .تالش پژوهندة
متن که تصحیح اثر نامبرده را در دست دارد ،بر آن است که اين دو نگارش را در عرصة
تحقیقات عرفانی از جنبة سبک و فنّ ترجمه ارزيابی کند.
در ادامه مهمّترين شاخصههايی که ويژة معارفالعوارف است ،ازجمله سبک شخصی
ترجمه ،ذوق هنری و مختصّات زبانی وی ذکر میشود و درصورتیکه جملة معادل آن
در ترجمة ابومنصور موجود باشد ،با آن و نیز با عوارف سهروردی مطابقت داده میشود.
به دلیل آنکه اثری چاپشده از معارفالعوارف موجود نیست ،دو نسخة ارزيابیشده از آن
درپیمیآيد:
 .1ن.خ :891عبدالرّحمن شیرازی ،نسخة خطی تألیف 891هـ.ق ،هند ،علیگره ،کتابخانة موالنا آزاد.
 .2ن.خ  :1۰29عبدالرّحمن شیرازی ،نسخة خطی تألیف 1029هـ.ق ،هند ،علیگره ،کتابخانة سبحاناهلل.

 .1-4سبک ترجمه
 .1-1-4عربيپردازی

نوع گزينش و شیوة درج مطالب در هر دو اثر سبک و سیاقی مستقل دارد .به دلیل آنکه
ترجمة ابومنصور گزيدهای از متن عوارف سهروردی است ،در اين قسمت برای تطبیق
عبارات موازی از هر اثر و مقايسة آنها ،سعی شده است به تناسب تلخیصهای ابومنصور،
جمالتی از عوارفالمعارف و معارفالعوارف حذف شود تا چگونگی گزارش متن و کیفیّت
دو ترجمه نسبتبه متن اصلی عوارف مشخص شود و امکان سنجش و مقابلة آنها بهتر
فراهم شود.
نمونه از عوارفالمعارف

(سهروردی 14 :2006 ،و .)15

نمونه از معارفالعوارف
؛ 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
باشد .شبلی رحمة اللّه علیه گويد :موعظه کسی راست که او را دلی بود حاضر با خدای که يک طَرفَةَالعَین
از او غافل و غايب نگردد ...حسین منصور گويد رحمة اللّه علیه :اين موعظة قرآن کسی راست که او را
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دلی بود که در آن دل جز حضور حق نباشد .ابن عطا گويد :اين موعظه کسی راست که دل وی تعظیم و
عظمت حق دريافته بود و از تجلّی عظمت او بگداخته باشد و از ماسوای او منقطع و بريده و به وی
پرداخته بود (عبدالرّحمن شیرازی ،ن.خ 11 : 891ب).

نمونه از ترجمة عوارفالمعارف
و بعضی گفتهاند اين دل ،که دريابندة پندها و وعظهای قرآن است ،دلی باشد که به سالمت باشد پاک
از اَغراض و شُکوک و نفاق.
 .يعنی :فاهِمِ قرآن دلی
باشد که به چشمِ تعظیم و هیبت ،ناظر حق باشد و گداختة شهود حق و از غیر او تبرّا کرده و بدو تولّا
نموده( ...اصفهانی.)10 :1374 ،

از تطبیق عبارات همسو از هر سه اثر برمیآيد که ابومنصور درجهت مستندسازی
متن خود غالباً جمالت قصار عارفان و احاديث منتخب را از زبان عربی نقل میکند و در
کنار آن ترجمة فارسی لطیفی را میگنجاند؛ برای نمونه ،در شرح و تفسیر آية شريفة
» (ق ،)37 :دو روايت را که نصّ آن به زبان عربی
«
درج شده ،ذکر کرده است .روش او در نگارش کتاب عموماً چنین است .در متن ترجمة
ابومنصور ،اين نحو گزينش از زبان عربی بهگونهای در کنار آيات و اخبار و اشعار فارسی
کارسازی شده است که روايت ها به تناوب و تنوّع در کنار يکديگر مینشینند .برای
جلوگیری از اطنـاب که موجب ماللت مخاطب شود ،مطالب عوارف را تلخیص میکند و
نکات برگزيده را در میان عبارات چون نگین انگشتری مینمايد .بهاينترتیب ،وی در
هیئت يک خطیب ،به مقتضای حال ،اصل تنوّع را برای مخاطب بهدقّت رعايت میکند و
متن را از يکـنواختی میرهاند.
امّا عبدالرّحمن با تقیّدی که نسبت به گزارش متن دارد ،عالوه بر آيات ،صورت عربی
احاديث را بهتمامی در متن خود ذکر میکند و اگر صورت عربی روايتی را حذف کند،
صرفاً در جايی است که روايت ،منقول از صوفیان غیرمشهور باشد .هدف وی از آوردن
نصّ عربی ،مستندسازی و انعکاس و مطابقت متن اصلی در ترجمه است.
صورت ديگری از عربیپردازی های معمول ابومنصور استفاده از اصل واژگان عربی در
ترجمه است .وی خود را برای القای مفاهیم چندان به زحمت فارسیسازی نمیاندازد و
اغلب از همان واژگان و تعبیرات عربی متن مأخذ ،مجدّداً در ترجمة فارسی بهره میگیرد.
در ترجمة خطبة آغازين سهروردی اين ويژگی بارز است« :
»
( ...« .)3 :2006عظیم است شأن او ،قویّ است سلطان او ،احسان او ظاهر و برهان او باهر ،آن خداوندی

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1398شمارۀ پياپي 249/ 23

که محتجب است به جالل ،و متفرّد است به کمال و متردّی است به ردای عظمت در آباد و آزال .عزِّ او
سرمدی و مُلک او دَيمومی( »...اصفهانی.)3 :1374 ،

در مقايسه ،عبدالرّحمن مؤلّفهها و معادلهای فارسی را بهگونهای جانشینسازی کرده
است که خطّمشی و سیر ترجمهاش به نحو مشخّصتری ارزيابی میشود .به سبک مترجمان
متون مقدّس ،قايل به ترجمهای دقیق و معنايی است و بهاينترتیب ،بهطور واضحی
پیداست که چه واژهای را جايگزين کدام واژه از سهروردی کرده است .تالش وی آن
است که در واژگان شیخسهروردی حتّیاالمکان دخل و تصرّفی ايجاد نکند و با محوريّت
او حرکت کند .از نوع گزينشهای عبدالرّحمن برمیآيد که ماهیّت واژگان عربی را
دقیقتر میشناسد و با اين اوصاف دستکم در قسمت مقدّمة اثر همّت خود را بر آن
میدارد که معادل های فارسی استواری را در برابر واژگان عربی پردازش کند و به قلم
خود اندک مجالی برای سخنوری دهد« :سپاس خدای را که عظمت شأن او و بزرگی کارستان او،
از تقدير لسان فصیح و تقرير بیان صحیح وَراست .قوّت سلطان و قدرت کامران او از تقويت معین و
نصیر ،و تربیت مشیر و وزير مُبَرّاست .مَشاهد مَحَجَّ ت احسان او ظاهر و پیدا ،و شواهد حجّت و برهان او،
باهر و غالب و هويداست .به کمال ذات و صفات ،متفرّد و يکتاست و ابداآلباد کبريا و عظمت ،او را
رداست» (شیرازی ،ن.خ  1 :1029الف).

برای درک ديدگاه مترجم در کیفیّت انتخاب واژگان ،جملههای مقدّمه در کتاب
معارفالعوارف ،خود حاکی از آن است که وی همّتش را بیشتر بر چه موضوعاتی متمرکز
میکرده است و اين امر شیوة گزينش و خطّمشی او را بهتر نشان میدهد :اين ترجمة
متبرّک که عوايد فوايد آن همگنان را شامل است ،تمام فرمود ...در شرايطی و ضوابطی که ذکر آن در
ديباچة کتاب رفته .از حلّ الفاظ مشکله و شرح معانی معضله و غیر آن ،يد بیضا نموده و الحق «ترجمة
کتاب چنین بايد که توضیح و تنقیحِ اصل از آن بیايد با چند فايدة ديگر» و حقیقت آنکه اين معانی در

اين ترجمه جمع است (شیرازی ،ن.خ  3 :891الف) .ظهیرالدّين عبدالرّحمن ،خود چگونگی
ترجمة معارفالعوارف و روش نوشتاریاش را از ابتدا به روشنی میشکافد و انگیزه و
ديدگاهش را در مقدّمة کتاب اينگونه ابراز میکند:
«و با خود شرط کردم که تـا بتوانم الفاظ شیخ ـ قَدَّس اللّه روحَهُ العزيز ـ از نمط و
قاعدة خود نگردانم تـا برکت نیّت و فايدة بِنیت او بر قاعدة خود ماند؛ پس الزم آمد
لفظاً به لفظ پارسیکردن تا هرکسی به قدر حوصلة استعداد از معانی اين کلمات
بهرهای بردارد؛ مگر جايی که ضرورتی روی نمايد که لفظاً به لفظ پارسی نتوان کرد ،به
ضروری ،مقدَّم و مؤخَّر آيد و هر آنچه آيات قرآن و اخبار رسول صلّی اللّه علیه و سلّم
بود ،کما هی ،لفظ آن مکتوب گردد و پارسی آن به آن مُنضَم شود ،إنشاءاللّه و
همچنین هر کلمه که لغت آن مشهور بود يـا پارسیگفتن آن منکَّر يا متعذّر بود ،آن
لفظ ـ بهعینه ـ بهجای خود بازگذاشته شود و چند کلمات مشکل که ظواهر معانی آن
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به آسانی دريافت نتوان ،اشارت از آن در خاتمة کتاب گفته شود ،إنشاءاللّه تعالی»
(ن.خ  5 :891الف).

مترجم ذکر میکند که تا چه اندازه ،پرداختن به آن را امری خطیر میدانسته و از
همین روی به منظور ايجاد کمترين تحريف در سخن شیخ ،اين سبک ترجمة لفظبهلفظ
را برگزيده است .از عبارات وی برمیآيد که از ابتدا چنین نیّتی نداشته است که
ترجمهاش در بین فارسیزبانان جايگزين و بدل عوارف شود.
از ديگر سو ،گاهی نیز عبدالرّحمن به دلیل همان تعهّد و امانتی که به متن سهروردی
بر خود فرض میداند ،در قبال کاربرد واژگان و ترکیبهای عربی که بهوضوح ناآشنا و ثقیل
مینمايد ،بیپرواست و از بهکاربستن آنها ابايی ندارد؛ اين نکتهای است که بهلحاظ بسامدی،
کمتر در نثر ابومنصور اصفهانی ديده میشود؛ مثال یک:
» (سهروردی.)42 :2006 ،
«
«[تصوّف] در شدن است در هر خُلق سَنیّ و بیرونآمدن است از هر خُلق دَنیّ» (شیرازی ،ن.خ  25 :891الف).
«[تصوّف] آن است که خود را پاک کنند از اخالقِ ذمیمه و به اخالقِ حمیده خود را آراسته کنند» .
(اصفهانی.)23 :1374 ،
مثال دو:
» (سهروردی)37 :2006 ،
«
«دل وشیکة الرّجوع ،سریعة االنقالب و االنفالت است» (عبدالرّحمن شیرازی ،ن.خ  23 :891الف).

خواننده انتظار دارد عبدالرّحمن در انتقال و برگرداندن مفاهیم سهروردی ترجمهای
روشن و کارآمد ارائه دهد ،امّا نثر او در بعضی از سطور چنین نیست (معادل جملة ذکرشده،
در متن ابومنصور موجود نیست) .الزم است اظهار شود که عبدالرّحمن گاه بهاندازهای در
ترجمة دقیق و التزام به زبان مبدأ افراط میورزد که گاهی ديده میشود اصل گزارههای
عربی ،بهمراتب از ترجمة آن واضحتر و دلپذيرتر است .گرچه شمار چنین عباراتی در
متن عبدالرّحمن زياد نیست ،در کلّ به انسجام و يکپارچگی نوشتار او آسیب میزند.
بعید است خواننده ای مفهوم اين واژگان غريب را دريابد و خود از ادراک متن سلیس
عربی در نثر سهروردی درماند؛ نمونة یک:
» (سهروردی.)38 :2006 ،
«
« ...نفس مُدبرّه به اين تدبیر باری ـ سبحانه و تعالی ـ مأمون الغائله اوفتد» (شیرازی ،ن.خ  23 :891الف).
« ...و هر آنگاه که اين اساس[آداب تصوّف] محکم باشد ،هیچ خلل از آن پیدا نشود» (اصفهانی.)22 :1374 ،
 .2-1-4تصرّف در متن مأخذ

برخالف عبدالرّحمن که ظهور خود را در ترجمه تاآنجاکه بتواند پنهان میدارد و برای
آنکه مانع اعمالنظر شخصی خويش شود ،پا را از ترجمة لفظبهلفظ فراتر نمینهد ،ابومنصور
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گاه يک جملة کوتاه عرفانی را به بندی لطیف و ادبی مبدّل میسازد .اين دگرگونی همراه
با تناسب واژگان و ذکر تشبیهات بديعی است که موجب سرخوشی فضای ذهن میشود؛
درحالیکه در متن معارفالعوارف مجال چندانی برای زبانآوری وجود ندارد .اين رويکرد
عبدالرّحمن همانگونه که ذکر شد ،به معنای خالیبودن متن او از ذوق و ابراز هنرهای
ادبی نیست ،بلکه وی هرجا مختصر مجالی برای ظهور و بروز پیدا کند ،بهويژه در ترجمة
ابیات و پارهای از آيات ،چشمهای از مهارت هنری و کارآمدی خويش را به نمايش
میگذارد ،بدون آنکه اجازة تصويرآفرينی به خويش دهد يا دخل و تصرّفی در مفاهیم
صورت بخشد؛ و اين امر ترجمه را برای او بهمراتب دشوارتر میکند؛ مثال:
» (سهروردی.)56 :2006 ،
«
«مراد ايشان از اطّالع سِرّ بر روح ،اشارتی است به تحقیق به فنا نزدِ ذکر ذات» (شیرازی ،ن.خ 32 :891ب).
«چون روحْ ذاکر باشد ،چندان سیالب انوار از ذات حقتعالی بر جان رونده تاختن آورد که جملة
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:
فانـی ز خود و به دوست باقی

اين طرفــه کــه نیستند و هستند

اين طايفهانــد اهل توحیـــد

باقی همـه خويشتـــن پــرستند»
(اصفهانی)30 :1374 ،

همچنین بهعنوان يک ويژگی سبکی در متن عبدالرّحمن ،مقیّدبودن به نصّ سهروردی از
يکسو و توجّه به اندوختة واژگان فارسی از سوی ديگر ،موجب میشود که مترجم
ضمن آنکه واژگان نثر سهروردی را به شیوة ترادف ،تیمّناً در ضمن کالم خود بیاورد ،به
دنبال هر واژه ،معادل فارسی آن را نیز ذکر کند که تاحدّی موجب اطناب و افزايش متن
ترجمه شده است .اين شیوه سبب می شود که خواننده طبیعتاً از قرائت متن عربی
عوارف بینیاز و تا اندازهای نیز از واژگان اصیل فارسی برخوردار شود .گفتنی است اين
شیوة ترادف ،در عصر مترجم مرسوم بوده است؛ مثال« :قال الشّیخ قُدِِّس روحُه :به متفرّق
گشتن در دين ،ذبول و پژمردگی مستولی گردد و نَضارتِ جوارح و تازگی از آن شود از آنکه نَضارت و
تازگی ظاهر «به آرايش جوارح است به انقیاد در نفس و مال» و اين انقیاد «از سیر برآمدن دل از علم»
بازديد آيد و مِنقاد گردد و دل در سیر آمدن او به علم ،به مَثابت درياست» (شیرازی ،ن.خ  9 :891الف).
نمونهای دیگر:
»
(سهروردی.)91 :2006 ،
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«ذوالنّون مصری پیغام داد به بايزيد بسطامی(ره) که بدان مقدار که بخفتم ،قافله بگذشت .وی را جواب
داد که :مرد آن است که همة شب بخسبد و بامداد پیش از قافله به منزل رسد .ذوالنّون گفت»... :
(اصفهانی.)61 :1374 ،
«ذوالنّون مصری کسی را برِ بايزيد فرستاد و او را گفت :تا کی در خواب باشی و به آسايش مشغول شوی
و قافله از پیش رفته! بايزيد جواب بازداد و گفت :برادرم را ،ذوالنّون ،بگوی مرد آن است که در شب،
همه شب ،خواب کند و چون بامداد کند ،پیش از قافله در منزل باشد( »...شیرازی ،ن.خ  51 :891الف).

میبینیم که عملکرد ابومنصور اصفهانی در گزارش عوارف همراه با تسامح ،افزايش و
کاهش است ،امّا عبدالرّحمن مقیّد است که از هر دخل و تصرّفی متن را مصون بدارد.
 .2-4ذوق هنری
 .1-2-4کاربرد آرایهها و صناعات ادبي و مهارتهای بالغي

در ترجمة عوارف ،ابومنصور خود را مجاز میداند که آن را به عرصة هنرنمايیهای لفظی
و خالقیّتهای بیانی تبديل کند؛ او به تعبیر خود با تصويرهای ابداعی و صورخیالی که
به تزيین کالم میپردازد ،بهويژه از تشبیه و استعاره بهره میگیرد و سخنپردازی خويش
را به نمايش میگذارد « :سفاين عقول عقال ،در طیار بحار جالل ،غرق عجز و نقصان کرد
و مراکب نطق فصحای زمان و علمای اعالم ،در حلیة بیان با تأمّل افحـام گنگ گردانید»
( ،)3 :1374امّا عبدالرّحمن همچنان با بهرهگیری از واژگانی که کموبیش ،معادل کلمات
عربی هستند ،همّت خود را بر رعايت امانت مصروف میدارد و تاجايی از صناعات ادبی
بهره میگیرد که متن ،از اين نوع آرايشهای کالمی بیبهره نماند و اندکنصیبی داشته
باشد .بهاينترتیب ،متن وی ترجمهای خشک و بیروح از عوارف نیست ،بلکه با دقّت
وسواسگونهای سعی میکند از امکانات زبان فارسی بهره گیرد و مخاطب را نیز با چنین
تعابیری همراه و مجذوب کند .وی با تکیه بر نصّ سهروردی ،خالقیّت خود را تا آنجا
میپرورد که متن از عبارات و گزارههای اصلی نويسنده دور نشود و درعینحال ،نسبتبه
زبان مرسوم عصر خود ،فارسی سازی و آراسته شده باشد .اين شیوه بدين معنا نیست که
وی از فنون زبانآوری و ابراز فصاحت و بالغت در سخن ناتوان باشد؛ چراکه در مقدمة
اثر و ترجمة اشعار سهروردی ،چابکدستی خود را در آرايش کالم به شیوهای تحسینبرانگیز
نمايش داده است؛ برای مثال ،وی به شکلی معتدل ترادفات و مزدوجات سجعی را در
متن ترجمه مراعات میکند؛ نمونه:
» (سهروردی.)3 :2006 ،
« «چابکسوار عقل انسان را داغ عجز و نُقصان ،نشانه و سیماست ،و رهوار فصاحت لسان ،در حِلبة بیانبه وصف حصر مبتالست» (شیرازی ،ن.خ  1 :1029الف).
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«-

» (سهروردی.)4 :2006 ،
 گردنها برافراشتند تا سوی معالی کشیدند و به درخششهای عِلوی به ديدههای تیزبین درنگريدند.نفوس ايشان در منازل خدمت ،به اَقدام اعمال ،تازان؛ و ارواحشان در فضای قرب به بالِ احوال ،پروازان.
بیخبر از احوالِ ايشان ،ايشان را نايافت شمرد و نه چنین است که او را پنداشتند؛ لکن احوال و مقامات
ايشان بلند و عالی آمد و طاقت و قدرت و دريافت آن نداشتند .در هر عصری و زمانی ،علمای ايشان به
حق ايستادگاناند و خلق را به حق همیخوانند( ...شیرازی ،ن.خ  2 :1029ب).

باتوجّهبه عبارات مذکور و نگاه عمومی بر متن عبدالرّحمن ،نکتهای که استنباط
میشود اين است که در کاربرد اصوات و واژگان معارفالعوارف ،بهلحاظ علم معانی نوعی
استواری و فخامت لحن برداشت میشود که در بافت جمالت ،بههمراه اوج و فرودها و
درنگها ،در حالتی فراتر از زنجیرة واژگانی ،خود را نمودار میکند؛ بهگونهایکه در
بازتاب متن سهروردی ،ترجمهای استوار و متین را پیشِ رو مینهد .حال آنکه در متنِ
ابومنصور چنین آوايی محسوس نیست و لحن و طنین ويژهای از آن دريافت نمیشود؛
در عوض ،نوعی سادگی و صمیمیّت ،چاشنی نثر ابومنصور است که در کنار سرودههای
او ،متن را برای اقبال عمومی آماده میکند؛ نمونه:
«گوشهنشینانِ پایبهدامن و خوشهچینان اين خرمن که از صوامع و بقاعْ به شوق
استماعِ اين نادره و اجتماع اين دايره ،مجتمِع گشته و مستمع شده؛ تا مگر از نغمات
اين طوطیانِ شکرفِشـان ،نغمهای به گوش هوش جانشان در رسد؛ تا از آن پرده ،از
جان و دلِ پژمرده ،هزاران پرده دريدن گیرد؛ يـا جانِ به لب رسیدهشان از نفايس اين
انفاسِ يَمَننشان نفَسی پذيرد؛ تا زندگی از سر گیرد ،لکن چون عُدّة عربیّت مددِ آرزو
و اُمنیّتشان ندادی ،در کفِ تحیّرشان از اين دريای دُرفِشان ،جز کفِ تحسُّر نیفتادی
الجرم از يَمین و يَسار ،رُخسار عجز و اِنکسار بر زانوی حسرت نهادندی و از سینههای
پاک ،آه های سوزناک برآوردندی تا دريافت اين دولت را ،چه چاره سازند و با لب
خشک ،بر لب آب حیات ،چند درسازند؟ ناگاه از قَداحة صدقِ اين صادقان ،شرری در
دل سوختة اين ضعیف افتاد که آيا چه شدی و چون افتادی اگر مرا دستگیریِ اين
درماندگان دست دادی تا مگر از پايمردی مرادشان ،درِ مرادی بگشادی( »...شیرازی،
ن.خ 4 :891ب).
 اگرچه در اين فن ،مصنَّفات بیشمار و مؤلَّفات بسیار ترتیب دادهاند ،امّا بر منصّة خاطرِ طالبانِ خاط ْب
و نیازمندانِ راغب ،هیچ عروس جلوه نکرد زيباتر از اين کتاب...
«ال تفعل و اِفعل» نکند چندين سود

چون با عجمی« ،کن و مکن» بايد گفت
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 پس دوستان و برادران ،يکدل و يکزبان شدند و با اين ضعیفِ نحیفِ بیماية کمپايهدران ،اقتراحْ الحاحکردند ،چون از امتثالِ فرمان آن خُلّان و اِخوان گُزير نبود بعد از استخارت ،استعانت از حضرتِ عزّت
بخواست( ...اصفهانی.)2 :1374 ،
 .2-2-4ایجاز ،اطناب و تکلّف
الف .ایجاز

برخالف عبدالرّحمن که تلخیص را فقط در هنگام نقل سلسلة روات جايز میشمرد،
ابومنصور تأويالت ،مصداقها ،تفاسیر يا داستانهايی را که برای يک کالم و مفهوم بنیادين
آورده شده است ،اغلب حذف میکند و ترجیح میدهد اگر شرح و توضیحی الزم باشد،
با تعبیرات و استنباط خود بیان کند« :

«

»؛ يعنی اهل طريقت قومی باشند که به جاروبِ احوالِ روحانی،
مزابلْ که موضع پلیدیهاست ،پاکْ بِروبند( »...اصفهانی .)21 :1374 ،او تمام تأويلها و
تعبیرهايی را که مشايخ در ادامة اين حديث ذکر کردهاند ،حذف کرده است؛ اين سیاق
در متن ابومنصور بهکرّات ديده میشود.
رويکرد اختصار در اين ترجمه بهگونهای است که تمايل دارد بابها بیشازحد طوالنی
نشوند تا مبادا موجب مالل خاطر خوانندگان شود .برای تخمین میتوان گفت عموماً هر
فصل کتاب او ،يک يا دو صفحة شانزدهسطری بیش نیست و طوالنیترين بابهای آن
بیش از شش صفحة شانزدهسطری نمیشود ،درحالیکه معادل آن در عوارفالمعارف
سهروردی ششصد سطر است؛ به بیان ديگر ،ابومنصور اغلب مواقع ،متن اولیّة سهروردی
را به ثلث تقلیل میدهد .همچنین ابومنصور در آمادهسازی ذهن مخاطب و بحثهای
مقدّماتی سهروردی ،چندان ضرورتی نمیبیند .او سعی میکند لبِّ کالم و نتیجه را گلچین
کند و از مقدّمهچینی و تفصیل پرهیز دارد؛ برای نمونه ،بدون ذکر مقدّمه يا پیشینهای،
متن زير را مینويسد ،درحالی که سهروردی خود در اين مقوالت ،از جزء به کل ،مخاطب
را آماده و تربیت میکند« :شیخ رضی اللّه عنه گفت :علمِ امر و نهی است که بر جملة
مسلمانان واجب است که هرآنچه ايشان را بدان فرمودهاند از کردنیها ،علمِ آن بدانند»...
( 18 :1374و ن.ک :سهروردی.)26 :2006 ،
ب .اطناب و تکلّف

ابومنصور که مقیّد به آرايش کالم است ،به سبک مؤلّفان معاصر ،جمالتی را پیدرپی میآورد
و مقدّمات و سجعهايی را در کنار هم میچیند که گاه اصل مطلب و معانی آن ،قربانی
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لفظ میشود و بهتبعِ آن ،رشتة کالم گسیخته میشود؛ مثالً برای عبارتی از سهروردی در
نقلقول از پیامبر(ص) که میفرمايد« :المَرءُ مَعَ مَن أحَبّ» ،اينگونه کالم را اطاله میدهد:
« و شرط آن است که اهل خانقاه به ظاهر و باطن جمع باشند و اساس کار ،الفت و
بنیاد جمعیّت ،بر مع اونت و ايثار و بخشش و اختیار نهند به غايتی که اَعدای دين و
اِخوانالشّیاطین در آن نَقْبی و سوراخی نتوانند کرد . ...بدان و آگاه باش که اين نیک
عُروهای است وُثقیٰ که متمسّک آن شدهای و اين محبّت شامل فنون فوائد و حاوی
اقسام مزايا و فضايل است و هرکه خود را به زينت اين وسیلت و حِلیت اين زُلفت
آراسته کرد ،از شجرة اَمانیّ ،ثمرة شادمانی چید و راه اختالل و طريق انقباض و زوال بر
خود بسته گردانید» (.)26 :1374

واضح است که اين نوع لفظپردازی و اطناب کالم دربارة عبدالرّحمن صدق نمیکند
و وی از هر توضیح اضافی و شرح و بسطی که در آن شائبة دخل و تصرّف در متن سهروردی
باشد ،پرهیز میکند.
 .3-4مختصّات زباني
 .1-3-4تصرّف در ساختار زباني

ابومنصور در روش ترجمهایِ خود اغلب ساختار جملة عربی را بههممیريزد و برداشتی
کامالً آزاد ارائه میدهد .او گاه يک نکته از متن سهروردی را برمیگزيند و در حاشیة
آن ،گزارهها و تعبیرات خود را نخلبندی میکند .وی با مقیّدبودن به نحو فارسی ،ارکان
جمله را مطابق با ساختار دستور زبان فارسی تنظیم میکند که در پارهای مواقع ،اين
روش موجب دگرديسی مفهوم اولیّة جمالت و استحالة مفاهیم میشود؛ بهطوریکه
نتايج مدّنظر خود را که از متن سهروردی فاصله دارد ،از مقدّمات برداشت میکند .در
طرف مقابل ،در متن عبدالرّحمن ،روند ترجمه به اين نحو است که وی ساختار جمالت
سهروردی را بهعنوان معیـار پیش رو قرار میدهد و باتوجّهبه همان ساختار ،گامبهگام،
به چینش واژگان و ترتیب آنها میپردازد و به شیوة نحوی زبان عربی پايبند میماند؛ که
گرچه اين رويکرد او در ترجمه برای حفظ امانت برگزيده میشود ،در مجموع به الگوی
دستوری زبان فارسی آسیب میزند؛ برای نمونه ،در عبارات زير همانگونه که در متن
عربی واژة «عدم» بهصورت مصدری ذکر شده است ،عبدالرّحمن نیز مصدری از زبان فارسی
(نايافتن) در برابر آن برگزيده است ،درحالیکه ابومنصور آن را به سیاق معمول فارسی به
شکل فعلی (چون نیابد) ترجمه کرده و خود را ملزم به رعايت نحو عربی نکرده است:
» (سهروردی.)41 :2006 ،
«-
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 «نعت فقیر آن است که در نايافتن آرمیده بود و در يافتن بخشنده و ايثارکننده» (شیرازی ،ن.خ24 :891ب ).
 « صفت درويش آن است که چون نیابد آرامیده باشد و چون بیابد ببخشد و ايثار کند» (اصفهانی،.)23 :1374
 .2-3-4لفظگرایي

شیوة ترجمة عبدالرّحمن در تطبیق عبارات با عوارف ،بهترتیبی است که در کنار هم آوردنِ
مترادفات و معادلهای عربی و فارسی مدّنظرش بوده است؛ اين نوع کمالگرايی که وی
دربارة گزارشِ لفظبهلفظ عبارات از اصل عربی برگزيده و طبعاً انعکاس قواعد نحوی زبان
مبدأ را در پی داشته است ،گاه موجب تعقید معنوی میشود و رشتة مفاهیم را از دست
خوانندگان میربايد؛ ازجمله التزام به آوردن فعل در ابتدا يا میان جمله ،فرد را مردّد
میکند که هنگام خواندن متن در مواجهه با واو عطف يا ربط ،کداميک را برگزيند .در
نثر او غالباً ابتدا و انتهای جملهها نامعلوم است و خواننده ناگزير میشود چندينبار متن
را به اَنحای مختلف بخواند تا بتواند خوانشِ صحیح آنرا دريابد؛ نمونه« :و اين علومی
است ذوقی ،به نظر بدان نتوان رسید ،الّا به ذوق و وِجدان؛ همچون يافتن حالوت شکر
که آن را به وصف و برهان يافت نتوان ،بل به ذوق و وجدان؛ آنکه چشید دانست و بشناخت»
(ن.خ  18 :891ب)« .باشد که چیزی از حال و عمل خود ظاهر گرداند به علمی تامّ که او
را بود و او را در آن اظهارِ حال و عمل ،مراد جذبِ مريدی يا معانات و رنج کشیدن
خُلقی از اخالق نفوس بود و عارفان را در اين باب علمی است باريک( »...همان 29 :الف).
 .3-3-4مفعول مطلق؛ احيای یکي از ظرفيتهای آوایي زبان

گرچه انعکاس ساختارها و ابزارهای زبان مبدأ در ترجمه پسنديده نیست ،الزم است به
يکی از ابزارهای زبان عربی ،يعنی کاربرد «مفعول مطلق تأکیدی» توجّه کرد .اين مقوله
هماکنون در زبان فارسی کاربردی ندارد و منسوخ است ،امّا به شیوهای دلپذير در متن
عبدالرّحمن احیا شده است .بعضی از مترجمان آيات قرآنی که خود را مقیّد به انعکاس
آوای وحی می دانند ،به آوردن اين نوع مفعول مطلق اصرار دارند .در ترجمه اگر انتقال
مفاهیم اولیّه از سوی فرستندة متن منظور باشد ،ذکر مفعول مطلق میتواند مفهومی
کاربردی و بلیغ داشته باشد و حذف آن نوعی نقص در انتقال معانی پديد میآورد؛
چراکه از شدّت تأکید لحن فرومیکاهد .ترجمة مفعول مطلق ممکن است از منظر بعضی
از کاربران زبان و ناقدان ،با سیاق زبان فارسی همخوانی نداشته باشد (ن.ک :ناتل خانلری،
 ،)475 :1377بااينوصف بهنظرمیرسد جلوگیری از محو و انحالل اين مؤلّفه در زبان فارسی،

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1398شمارۀ پياپي 257/ 23

خود موجب بیدارکردنِ نوعی ظرفیتهای آوايی شود که بهصورت خفته در زبان وجود
دارد و پیش از اين نیز در نثر کشفاالسرار سابقه داشته است (طاهری ،محمودی و حسینی،
)190 :1391؛ نمونه:
«» (سهروردی.)76 :2006 ،
 «اگر نه بندگانی چند بودی که خدای را راکعاند و طفالن شیرخواره و بهايمی چند چرنده ،عذاب برشما ريختندی ريزيدنی بسیار؛ پس خُرد و مُرد کردندی شما را» (شیرازی ،ن.خ  43 :891ب).
»؛ يعنی بکوشید در راه خدای سزای کوشیدن آن» (همان 43 :891 ،ب).
«»« :و انتظار نماز بعد از نماز ،گناهان بشويد شستنی تمام»
«(همان 44 :الف).
»؛ يعنی «ما او را بزيانیم زيستنی خوش» (همان:
 و گفتهاند در تفسیر قوله تعالی« : 106ب).

قابل ذکر است که در متن ابومنصور اصفهانی ،مفعول مطلق مصداق مشخصی ندارد.
 .5نتيجه
با تطبیق گزارههای مشترک در نثر دو مترجم ،معیّن میشود هر دو اثر بهلحاظ نوع
ترجمه و پردازش عبارات تقريباً همسطح هستند و بهلحاظ رسايی و انتقال مفاهیم ،بر
يکديگر چندان ترجیحی ندارند؛ با اين تفاوت که استواری لحن عبدالرّحمن در پردازش
عبارات عوارف ،ترجمهای متقن و متین را پیشِ رو مینهد که مختصّات فکری و حتّی
زبانیِ سهروردی را با بسامان ترين شکل ممکن در عصر خود به مخاطب خاص بازتاب
میدهد ،درحالیکه لحن و طنین متن ابومنصور ،صمیمی است و تقريباً فاقد چنین آوايی
است .بهعالوه ،حذفیّات متن ابومنصور نزديک به دوسوم از متن اصلی است و جامعیّتی
چون معارفالعوارف ندارد .آنچه بیش از هرچیز ترجمة عوارف ابومنصور را از منظر ادبی
در تراز بااليی مینشاند ،نوع گزينش يا سُرايش اشعار مرتبط با مضمونی است که در
جایجای متنِ ترجمه درج شده است و همین خوشذوقی موجب شده است که جايگاه
ادبی کتاب از حدّی متوسط به سطحی واال تعالی يابد .وی اين اشعار را بهتناسب در
بخشهای گوناگون متن ،اغلب ،بدون اشارة مستقیم به نام شاعر ذکر کرده است .با تمام
اين اوصاف ،شاعرانگی نثر ابومنصور و صورِ خیال او بهحدّی است که بالقوّه میتوانسته است
در سلک ناظمان خوشقريحة عوارفالمعارف قرار گیرد.
از جمله نقاط قوّت و ضعف اين دو اثر عبارتاند از :معارفالعوارف خواننده را کامالً از
متن عوارف سهروردی بینیاز میکند ،درحالیکه ترجمة ابومنصور به دلیل رويکرد
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تلخیصی و مردمپسند ،بیش از آنکه ترجمه باشد ،نوعی تلخیص يا اقتباس محسوب
میشود و نسبت به معارفالعوارف جامعیّتی ندارد.
در ترجمة ابومنصور مدّنظر قراردادن خاطر خوانندگان و نیز اظهار هنر در برابر اقران،
موجب گرايش وی به هنرنمايیهای لفظی ،آراستگی کالم و سطح وااليی از شاعرانگی
شده است ،امّا عبدالرّحمن با آنکه واقف است استفاده نکردن از آرايههای کالمی ،متن او
را بهلحاظ ادبی در تراز متنی متوسّط قرار میدهد ،برای اظهار تعهّد به نثر سهروردی
اين نقیصه را به جان میخرد و از دخل و تصرّف در متن اصلی کامالً خودداری میکند.
عبدالرّحمن ترجمهای متقن و پايبند به اصول و معیارهای ترجمه ارائه داده است؛
بهطوریکه آن را میتوان ترجمهای مَدرسی و مناسب برای طبقة علما معرفی کرد و نیز
میشود اين گونه تعبیر کرد که مخاطبان وی ،خود افرادی فاضل و زباندان بودهاند .اگر
او صرفاً قصد فضلفروشی برای مخاطب داشت ،اين کتاب از جنبة تربیتیاش بازمیماند.
نظريّة ديگری که بر کار عبدالرّحمن میتوان ابراز کرد اين است که گويی از ابتدا ،اين نیّت
را نداشته که ترجمهاش جايگزينی برای متن عربی عوارف بوده باشد؛ پرواداریِ او به متن
سهروردی چنان است که ضمن تأکید بر عوارفالمعارف ،تمايل داشته است که ترجمهاش
صرفاً مرجعی برای رفع اشکاالت احتمالی قرار گیرد و شايد به همین دلیل پابهپای الفاظ
عوارف حرکت کرده و سیاق زبانی و نحو او را هم اغلب در کالم فارسی منعکس ساخته
است .در مقدّمهاش نیز چنین نشانههايی را ابراز میدارد .از سوی ديگر ،ازآنجاکه تدريس
عوارف سهروردی اوّلشرط تأسیس بعضی خانقاهها بوده است ،میتوان نتیجه گرفت که
دستکم اکثر مخاطبان عبدالرّحمن آنقدر به اين واژگان عربی مسلّط بودهاند و برايشان
کاربرد داشته است که مترجم بیهیچ ابايی ،آن واژگان مهجور را بهشکلی ملموس
استفاده کرده است .درست برخالف ترجمة ابومنصور که عموماً ذوقی و مبتنی بر گزينشهای
تفنّنی است؛ چراکه با اين پیشفرض فراهم آمده است که کتابی برای جلب نظر و
تربیت و راهنمايی حدّاکثری مردم باشد.
در متن معارفالعوارف تطابق و توازی ترجمه با اصل متن سهروردی ،بهويژه در ذکر
ترادفات و مزدوجسازیهای اديبانه ،تاحدودی راه را برای کسانی که امروزه به جستوجوی
واژگان زيبا و تراشخوردة فارسی عالقهمند هستند ،میگشايد و کمک میکند گنجینة
کلمات فارسی غنیتر از پیش شود ،امّا رويکرد ابومنصور در ترجمة آزاد وی ،به دلیل
آنکه قابلتطبیق با نثر سهروردی نیست ،امکان اين معادلسازی را عمالً سلب کرده است.
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سندی از دانشپژوه ( :)1364اجازهنامه برای تدريس عوارفالمعارف

پينوشت
 .1يادآوری میشود که گاه در پژوهشها ،بعضی نام و اطالعات مربوط به ابوحفص شهابالدّين عمر سهروردی را
با شهابالدّين يحیی سهروردی ،حکیم اشراقی قرن ششم ،اشتباه کردهاند.
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