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نقد و برریسکتاب

مرحوم آیت اهلل شیرازی در دفاع از او2 چنین نوشته است:

ایــن عالــم بــزرگ مــردی پارســا و متقــی  بــود و به همیــن جهت از 
یســندگان تهمــت تمایــل بــه تصــّوف بــه او زده  طــرف یکــی از نو
شــد و دیگــران هم بدون تحقیــق از او پیروی کردند، ولی تعجب 
که همه اینهــا نفهمیده اند صوفیگری چیزی اســت  اینجاســت 
رع چیز دیگر. وقتی انســان کتاب هــای این مرد بزرگ را  و زهــد و و
مــورد مطالعــه قرار می دهد، می بیند به هیــچ وجه بوی تصّوف از 
آن استشمام نمی شود، چه رسد به اینکه چیزی از تصّوف در آن 
باشــد، انســان در کتاب های این عالم بزرگوار دو چیز را مشاهده 
می کند که قرآن مجید و روایات اســامی  به آن دســتور می دهند 
و آن دو چیز عبارت اســت از زهد و فضیلت و این دو صفت در 
بیشتر علمای ما در هر زمان و مکان دیده شده  و این هم پیروی  

از روش پیامبران عظام و امامان عالیمقام است.

یســنده از کتــب ابن فهد  . . . خاصــه در میــان آنچــه که خود نو
مطالعــه کــرده و در میــان آنچــه از کتب او نقــل کرده اند، مطلبی 
کامــًا مطابق قــرآن و روایــات صحیح  و جملــه ای جــز اینکــه یــا 
ر شــدیم که نسبت ناروای  اســامی  باشــد نیافتم و قبًا هم یادآو
میــل بــه تصــوف تنهــا از یک نفر نقل شــده و  آنچه مســلم اســت 

ی دفــاع کرده اند، می تــوان از عامه سیدمحســن امین در 
ّ
کــه از ابــن فهد حل یســندگانی   2. از دیگــر نو

اعیــان الشــیعه )ج 3، ص 147( نام برد و همچنین شــیخ یوســف کرکوش حلــی در کتاب تاریخ 
کرده   یســنده مزار ابن فهد را در شــهر حله محله جبران  معرفی  ه )ج2، ص 95- 97(.  این نو

ّ
الحل

ی  متعلق به احمد بن فهد احسایی دانسته است. 
ّ
کربای معل و مزار مشهور به ابن فهد را در 

کتــاب التحصین و صفــات العارفیــن اثرجمال الدیــن ابوالعباس احمد 
ــی  )757-842 ق( در موضــوع خلوت گزینــی 

ّ
بــن محمــد بــن فهــد حل

کتــاب  خوکــردن بــه تنهایــی و  وگوشه نشــینی اســت. ابــن فهــد در ایــن 
بیگانگی از مردم را تنها راه ســعادت می داند. او نشســت و برخاســت با 
افراد جامعه را که بیشتر آنها در غفلت بسر می برند، مایه تباهی و گمراهی 
کــه با نقل  احادیثی  مــردم روزگار  برمی شــمارد و تــا بدان جــا پیش می رود 
آخرالزمان را از ازدواج و داشتن فرزند و عیال و خانمان برحذر می دارد. با 
چنین اندیشه هایی است که برخی از بزرگان مانند شیخ یوسف بحرانی  

)صاحب حدائق( به ابن فهد حلی نسبت تمایل به تصوف داده اند.1

 1. » . . . و اّمــا  الشــیخ احمــد بــن فهــد فهــو الشــیخ جمــال الدیــن أبوالعبــاس احمــد بن فهــد الحلی 
رع نقی تقــی أال أّن له میا الــی الصوفیة بــل تفوه به فی  األســدی فاضــل فقیــه مجتهــد زاهد عابــد و

بعض مصّنفاته« ]لؤلؤتی البحرین ص 156-155[.
» . . . الشیخ جمال الدین أبوالعباس احمد بن شمس الدین محمد بن فهد الحلی األسدی الفاضل 
العالــم العامــة الفّهامــة الثقــة الجلیــل الزاهــد العابد الــورع العظیم القــدر المعروف بإبــن فهد و له 
قــّدس ســّره میــل الی مذهب الصوفیــة و تفّوه به فی بعــض مؤلفاته. . . « ]کشــکول بحرانی ج1 ص 

 .]304-305

 متن عرفانی، ترجمه طنز
 نگاهی به ترجمه التحصین

ابن فهد حلّی
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چکیــده: کتاب التحصین و صفات العارفین از ابن فهد حلی در موضوع 
خلوت گزینی و گوشــه نشینی اســت. نویسنده در نوشــتار حاضر در 
راســتای نقد یکی از ترجمــه های این اثر، ابتدا اشــاره ای مختصر به 
ســاختار کتــاب و ترجمه های آن دارد. در ادامــه، یکی از ترجمه های 
کتــاب مذکور را با عنوان »خلوت گزینی یا التحصین« که توســط علی 
نریمانی و انتشــارات ذوالقربی در سال 1388 به چاپ رسیده است را 
در بوته نقد و بررســی قرار می دهد. وی در راستای این هدف، نخست 
عباراتی از متن کتاب را نقل و ســپس، ترجمــه متن را بیان و ترجمه 
صحیح آن را همراه توضیحی در این زمینه، متذکر می شود.                      

کلیــدواژه : التحصین و صفات العارفین، ابن فهد حلی، خلوت گزینی یا 
التحصین، نقد ترجمه.                                                                            

علی اکبر صفری

خلوت گزینی یا التحصین؛ علی نریمانی؛ قم: ذی القربی، 1388.
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اســمعیل، تصحیح شــیخ محمود بروجردی، در هامــش مکارم االخالق 
طبرسی.

- چاپ ســنگی، تهران، 1314، وزیری، ]خط میرزا عبدالکریم شیرازی، 
کاتــب صفحــه عنــوان: محمــد الدرجزینــی[ بــه اهتمــام حــاج ابراهیــم 
طباطبایــی و اســداهلل بــن محمــد حســین یــزدی هراتــی، 472ص، در 

هامش مبدأ و معاد مالصدرا.

کتــاب را در  - موسســة االمــام المهــدی )علیــه الســالم( در شــهر قــم این 
سلســله مصادر بحار االنوار در ســال 1406ق در 32 صفحه  وزیری همراه  
ی به طبع رســانده اســت. در این چاپ 

ّ
کتاب مثیراالحزان ابن نما حل با 

کتاب بحاراالنوار و برخی نســخ  از دو نســخه چاپ شــده پیشــین و متن 
خطی  )بدون مشــخصات نســخه ها( اســتفاده شــده اســت. این چاپ 
دارای  فهرســتی از موضــوع و شــمار احادیــث و اعــالم  و روات احادیــث 

است. 

گوهرشــاد»1157« و  کتابخانه  - در ســال 1377 نیز بر اســاس ســه نسخۀ 
کتابخانه آستان قدس رضوی»6123« و »3459« به تصحیح  دو نســخه 
آقای ســیدعلی جّبار گلباغی ماســوله منتشر شده و به فارسی نیز ترجمه 
شــده اســت. این چاپ از سوی انتشارات الهیجی در 55 صفحه رقعی 
به طبع رســیده اســت. در مقدمه این اثر زندگینامه مبســوط نویسنده نیز 

به نگارش درآمده است.  

کتاب همراه با دیگر مجموعه رسائل ابن فهد در   قدیمی ترین نسخۀ این 
کتابخانــه دانشــگاه لس آنجلــس آمریکا نگهداری می شــود و تصویری از 
یخ کتابت این  آن در کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی موجود است. 6 تار
نســخه پنج شــنبه 26 شّوال 811 و به خط نســخ عبدالمحمود بن محمد 
بــن علــی حســینی اســت. این نســخه ســی ســال پیــش از وفــات مولف 
نوشته شده و از او با دعاهای»ادام اهلل اّیامه« و »ادام اهلل فضائله« یاد شده 
کی از آن است  اســت. در مقدمه این اثر وقف نامه ای  نوشــته شده که حا
کتب  فقیه بزرگ عصر صفوی؛ ســیدمحمدباقر  که این نســخه در شــمار 
پیشــنماز بوده و به مســجد جدید عباســی  اصفهان وقف شــده اســت و 

کالیفرنیا نگهداری می شود.  کنون در دانشگاه  ا

که عبارتند از: کتاب التحصین شش ترجمه در دست است   از 
که نســخه ای  1. ترجمــه ای از مترجمی  ناشــناخته از عالمان قرن یازدهم 
از آن در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران به شــماره 1605/5 نگهداری 
کتابت آن 27  یــخ  می شــود. آغــاز و انجام این نســخه افتادگــی دارد و تار

ربیع الثانی1079 است.7 

یــخ  کــه تار 2. ترجمــه شــیخ محمدصــادق بــن محمدعلــی تویســرکانی 

کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی، ج3، ص 249.   6. فهرست نسخه های عکسی 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج8، ص 201.   7. فهرست 

اینکه این مطلب را افراد حســود انتشــار داده انــد و آن عالم بدون 
تحقیق و بدون مدرک این نسبت را به ابن فهد داده اند. . . .  .3 

مقدمه  این کتاب شــامل عنوان و ســاختار کتاب اســت. سپس متن در 
سه قطب سامان یافته است. 

نخست: تعریف و فلسفه و ویژگی های خلوت گزین شناسانده می شود. 

ه جواز خلوت گزینی آمده اســت. 
ّ
دوم: در ایــن قطب هفــده روایت در ادل

کتــاب بــر آن اســت تــا روایــات دربــارۀ خلوت گزینــی  نویســنده در آغــاز 
که در خاطر دارد این هفده روایت است.  بی شمار بوده و  آنچه 

قطب سوم: به فواید خلوت گزینی با استفاده از روایات  اهل بیت )علیهم 
الســالم(  اختصاص یافته اســت. در این فصل شــانزده فایده برشــمرده و 

در پایان شماری از صفات اولیای خدا شرح داده است. 

خاتمــه ایــن اثر بــه احادیثــی در موضــوع نکوهش دنیــا اختصــاص یافته  
است. 

کتاب التحصین چنان که مؤلف در مقدمه نگاشــته  یکی از ویژگی های 
خذف سلسله اسناد احادیث است. روشن نیست طرق حدیثی  مؤلف 
چــه کســانی بــوده و چه منبــع مکتوبــی را در اختیــار داشــته اند. هر چند 
بســیاری از روایــات و مضامیــن آن، در کتاب های حدیثی یافت می شــود 
و از مفاهیم بلند عرفان اســالمی  و ایرانی سرچشــمه می گیرد. برای نمونه 
گم  کاروان  در بیابان راه را  کتاب چنین است: »اهل  ترجمه فرازی از این 
کردند، به صومعه ای رســیدند که در آن عارفی به عبادت مشــغول بود. از 
او پرســیدند: راه از کدام طرف اســت؟ عارف با ســر آســمان را نشان داد. 

یافتند«.  منظور او را در

ابن فهد بخشی از کتاب »زهد النبی )ص([« یا »المنبیء عن زهد النبی« 
که در شــمار  دانشــمند بــزرگ شــیعه ابــن رازی، معاصر شــیخ صــدوق را 
کتاب هــای مفقوده اســت در التحصیــن آورده4 و   همچنین  شــماری از 
کتــاب نزهة الناظر یا مجموعه وّرام اثر ابی الحســین وّرام بن  روایــات را از 
ی همچنین به سخنانی از بزرگان  ابی الفراس  )605 ق( برگرفته است. و
کتاب  کرده اســت و چنان کــه در متن نیز نام بــرده از  صوفیــه نیز  اســتناد 
ئمة اثر شــیخ بهاءالدین علی بن عیسی اربلی   کشــف الغمه فی معرفة اال

)م 693( نیز بهره برده است. 

کتاب تحصین چنین است: گزارش فهرست مشار 5درباره چاپ 
- چاپ سنگی، تهران، 1314، وزیری، 273ص، خط سیدمرتضی و آقا 

 3. ابن فهد حِلی، سیدمحمد شیرازی؛ ترجمه علی کاظمی؛ چ 1، قم: انتشارات امام صادق )علیه 
السام( 1379ق، ص 24-20 . 

یعه، ج12، ص 66.   4. الذر
کتابهای چاپی عربی، )تهران، 1344( س 167.   5. فهرست 

متن عرفانی، ترجمه طنز، نگاهی به ترجمه  التحصین ...
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گیاهــی، راز دلنواز در  ســیر بســوی خــدا، ازدواج و عصر حاضر،  پزشــکی 
یت خدا، منظومة فی االدیــان، منظومة فی االصول،  گلشــن راز، رؤ شــرح 
فشــرده ای از قواعد منطق، تفســیر اشــراق، عشــق از دیدگاه مالصدرا و. . 

. اما با این حال ایشان از ترجمه یک حدیث در خود فرومانده است. 

یادآوری می شود که تصحیح این کتاب همان متن چاپ موسسة االمام 
المهدی )علیه السالم( است البته با غلط های تایپی فراوان و افتادگی-

که در مجالی دیگر به آن خواهیم پرداخت.  های متن 

عباراتی از  ترجمه این کتاب همراه با ترجمه صحیح آن در ادامه می آید.

متــن کتــاب : بل ال یجد االنســان مع هذه الرذائل نفســه اقباال علی الحق 
یســتنکرها بل ربما  فضال عن اقبال الحق علیه بل ینفر وظائف الخدمه و
یسمع قارئا أو داعیا فاستوخمه واحب سکوته کما یستوخم العین الرمده 

ضوء الشمس )ص 23(

انســان بــا چنین رذائلــی در نفس خــود توجهی به خداونــد نمی یابد، چه 
کنــد، بلکه انســان از انجــام امور و و  رســد بــه آنکــه خداوند بــه او توجهی 
که   کســی  ظایــف بندگی ســرباز می زند و بیزار می شــود. چه بســا صدای 
گوار می شــود و ســکوت  قــرآن تــالوت می کند و یا دعا می خواند برای او نا

او را می خواهد. 

ترجمه متن: و انســان با وجود این صفات ناپســند رو به ســوی حق ندارد، 
چه رســد به اینکه حق رو به ســوی او آرد. و در حقیقت خداوند از چنین 
بندگانی تنّفر داشته و آنان را بنده و عبد خود نمی داند. چه بسا صدایی 
شنیده شود و یا کسی از او از او یاری می طلبد، اّما او از شنیدن صدای آن 
کند تا صدایش  شخص در زحمت است و بلکه دوست دارد او سکوت 
را نشنود. همچنان که چشم های تار از روشنایی خورشید وحشت دارند. 

توضیــح: مترجــم در این فراز، فاعل نفرت انســان از توّجــه به خداوند را به 
کلمه  قاری و داعی را ندانسته است.  خداوند نسبت داده و معنای 

یانس باهلل سبحانه کما سیجئ فی  متن کتاب: الثانی ان ییاس من شئ و
صفاتهم حتی قال قائلهم: 

عــوى ذئــب فستأنســت بالذئــب اذا عوى ** وصــّوت انســان فکدت ان 
اطیر )ص26(

 ]از ویژگی هــای خلوت گزیــن[ دوم: از همــه چیز ناامید شــود و به خداوند 
امیــدوار شــود، چنان کــه در صفــات آنهــا خواهد آمد، شــاعری از ایشــان 

سروده است:

گرفتــم/ و هنگامی که صدای  گرگی آمد و آن انس  هنگامی کــه ازصــدای 
آدمی  آمد نزدیک بود از ترس جان دهم   

پایان ترجمه آن جمعه 11ربیع االول 1043 اســت. این اثر را آیت اهلل ســید 
کرده است.8  کتابخانه شخصی خود معرفی  محمدعلی روضاتی در 

یــخ 21  کــه آن را در تار 3. ترجمــه شــیخ محمدباقــر ســاعدی خراســانی 
جمــادی الثانــی 1381ق در مشــهد مقــدس  بــه پایــان رســانده و بــه نــام 
»هدایــة الســایرین الــی ترجمة التحصین« نامیده اســت. ایــن ترجمه در 
همان ســال در مشــهد به طبع رسیده است، چاپ دوم این کتاب نیز در 
کتــاب »بردالیقیــن، مجموعــه هفده رســاله عرفانی«  ســال 1388 ش در 

منتشر شده است.9

4. ترجمه همراه با تصحیح به قلم سیدعلی جبار گلباغی ماسوله که در 
سال 1377 ش از سوی انتشارات الهیجی قم به چاپ رسیده است. 

کیوان ســمیعی در  که مرحوم  کابلی  ترجمــه عالمه حیدر قلی خان ســردار 
کرده است.10 کابلی آن را معرفی  کتاب زندگانی سردار 

و این ترجمه که نقد آن خواهد آمد، در قم از سوی انتشارات ذوالقربی در 
سال 1388 روانه بازار شده است. چنان که بر جلد کتاب دیده می شود، 
گزینی یا التحصین« با ترجمه و تحقیق و شــرح آقای  کتاب »خلوت  نام 
علــی نریمانــی اســت. آنچــه در این کتاب آمــده، ترجمه ای اســت که به 
یم. گفتنی است عبارت »تحقیق« و »شرح« بر جلد  بازخوانی آن می پرداز

کتاب درج شده است.  یابی و فروش بیشتر  برای بازار

چنیــن ترجمه هایــی از چنــد نظــر قابــل بررســی اســت. نخســت اینکه با 
افزایش تألیف کتاب های کشــف و کرامات و بازار پرســود آنها، شــماری 
از افراد ســودجو و جویای نام به ترجمه متون عرفانی و فلســفی نیز دســت 

برده اند و این مسئله آسیبی جدی برای میراث مکتوب است. 

چنین اســت که بیشــتر کتاب هایی که در قم به چاپ می رســد از دروازه 
این شــهر بیرون نمی رود از ســوی دیگر از چنین مترجمان و نویســندگانی 
نــام  جــز  چیــزی  بــه  و  می تازنــد  اندیشــه  و  دانــش  ســاحت  بــه  بی پــروا 
نمی اندیشــند. وجود این گونه افراد شــاید در عرصه سیاســت و مدیریت 
ک آن آلودگی را  و فرهنگ قابل تحمل باشد، ولی عرصه قلم و ساحت پا
برنمی تابد. درنگی در این نوع آثار واژگونی برنامه های فرهنگی و علمی  را 
در یک حوزه علمی  به خوبی ترســیم  می کند.  برای نمونه: مترجم این اثر 
کتاب نگاشته،  که فهرســتی از چهل عنوان تألیفات خود را در پایان این 
چنیــن آثــاری را قلــم زده اســت: زن برترین پدیــده درعرفان، مراحل ســیر 
عرفانــی، شــرح فصــوص الحکــم  )15 جلــد(، دورنمــای فصــوص، شــعر 
بدیع، تحقیق و تعلیق بر مثنوی، خالصه فصوص، سیر و سلوک معنوی، 

یعــة الــی تصانیــف الشــیعة، تهــران: کتابخانه مجلس   8. روضاتــی، ســیدمحمدعلی؛ تکملــة الذر
شــورای اســامی، 1390، ج1، ص 177 و تکمله طبقات اعالم الشــیعه، تهران: کتابخانه مجلس 

شورای اسامی، 1391، ص 320. 
 9. برد الیقین، مجموعه هفده رساله عرفانی، قم: آیت اشراق، 1388(، ص 395-349. 

کتابفروشی زّوار، 1363(، ص 122. کیوان سمیعی )تهران،  کابلی،   10. زندگانی سردار 
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ه کوه  )ر.ک به: فرهنگ درست نویسی سخن؛ حسن 
ّ
ترجمه شود باالی قل

انوری و یوسف عالی عباس آباد، چ 1، تهران: سخن، 1385، ص 262. 

متــن کتاب: أال اخبرکم بشــر الناس منزلة؟ الذی یســال بــاهلل فال یعطی به  
)ص 31(

گاه ســازم؟ آن کســی اســت که  آیا می خواهید مردم را از بدترین جایگاه آ
سائل او را به خداوند سوگند می دهد و او چیزی به سائل نمی دهد. 

کســی چیــزی را  کــه بــا ســوگند بــه خــدا از  کســی اســت  ترجمــه:. . . او 
می خواهد و به او داده نمی شود. 

کــه در منابــع شــیعی و اهــل ســّنت آمده  توضیــح: ایــن حدیــث شــریف 
اســت، در نکوهش رّد ســائل و بی احترامی  به نام خداوند اســت. توجیه 

که مستحق نباشد.  معنای مترجم، برای سائلی است 

ثا یا  متــن کتــاب: قــال لــی أبــو عبــد اهلل ال علیــک ان ال یعرفک النــاس ثال
عبد الحمید ان هلل رســال مشــتغلین ورســال مســتخفین فإذا ســألته بحق 

المشتغلین فاسأله بحق المستخفین  )ص 26(

گر مــردم تو را  امــام صــادق )علیــه الســالم( فرمــود: بر تــو تکلیفی نیســت ا
گر  خداوند را  نشناسند، برای خداوند فرستادگانی است آشکار و نهان. ا
برای فرستادگان ظاهرش می خوانی، به فرستادگان پنهانش نیز بخوان.   

ترجمــه: امــام صــادق )علیه الســالم( به من ســه مرتبــه فرمودنــد: ای عبد 
الحمید بر تو سزاوار نیست که مردم را نشناسی، برای خداوند فرستادگانی 
کار گماشــته شــده اند و نیــز بــرای او  کــه بــرای انجــام رســالتش بــه  اســت 
کــه بــدون اینکــه صاحب رســالت باشــند و از طرف  فرســتادگانی اســت 
گر خدا را  ک هســتند، پــس ا خداوند انتخاب شــده باشــند، از خدا بیمنا

به حق گماشتگانش بخوانی، من او را به حق ترسانندگانش می خوانم. 

توضیــح: مترجــم خفــا را به خــوف خوانــده و همچنیــن فعل امر اســئل را 
بــه مضــارع  متکلم وحده ترجمه کرده اســت و چنین اشــتباهی رخ داده 

است.   

متــن کتاب: قال اهلل تبارک ان اغبط اولیائی عندی رجل خفیف ذو حظ 
مــن صالة احســن عبــاده ربه الغیــب وکان غامضا فی النــاس جعل رزقه 

کیه  )ص 33(.  کفافا فصبر حتی مات فقل تراثه وقلت بوا

ک است، پس  که بیمنا ســعادتمندترین  اولیای من نزد من مردی اســت 
کم و ماندگاری های آنان اندک است.  گذاری ارث آنان  وا

ترجمــه: خداوند تبارک وتعالی فرمود: ســعادتمندترین اولیای من نزد من 
گریه کنندگان  مرد ســبکباری اســت؛ چون بمیرد میراث او اندک است و 

کم است.    بر او نیز 

ترجمه متن: دیگر اینکه از همه چیز مأیوس شــود و انس با خدای ســبحان 
که جوری فریاد  که در آینده در صفات آنان خواهد آمد  گونه  گیرد و همان 
بکشند که گرگان ناله برمی کشند و و وقتی آنان ناله و فریاد می کنند، انسان 

با ناله آنان انس پیدا می کند و طنین پرواز صدای انسان بیشتر است. 

 توضیــح: مترجــم در ایــن بخــش شــعر را نیــز همراه بــا متن ترجمــه کرده و 
گــرگ را نیــز از صفــات عارفان دانســته اســت. یادآوری می شــود  صــدای 
که این بیت از ســروده های  احیمر ســعدی  )170ق( اســت. او از راهزنان 
بی رحــم و مشــهور بــوده و ایــن شــعر را در روزگار پنهان شــدن در بیابــان و  
کم بصره ســروده است. فرار او از مردم و خلوت گزینی  ترس از مأموران حا

و انس او باحیوانات ارتباطی با عرفان ندارد. 

 3. متن کتاب: الثالث الهیبه بحیث ال یجرا الراغب فی الدنیا ان یذکر بین 
یدیه شیئا منها فربما ثارت نفسه وانبعثت ارادته وانتعشت شهواته فیحتاج 

قسرها وتادیبها ومجاهدتها وفی ذلک شغل شاغل له  )ص 26(

 ]از ویژگی هــای خلوت گزیــن[ هیبــت و متانــت و بزرگــواری اوســت تــا 
دنیاطلبی در نزد او از دنیا ســخن نگوید، چه بســا نفس عارف سرکشــی 
کــرده و خواســته او برانگیختــه شــود و میل او بــه جنبش درآیــد و او باز به 

سرکوب نفس و مبارزه با آن بپردازد.  

کــه دنیا طلبــان، توان  ترجمــه متــن: ســوم هیبــت عارفان اســت به طوری 
یــادآوری چیــزی از دنیا را پیش آنها ندارند. پس چه بســا از خود گذشــته 
کرده  کور  گرایش هایــی او را  کنــد و اظهار ارادت بــه او بنماید، اما  و ایثــار 
گرایش و ادب کردن نفــس و مبارزه با  باشــد. پــس او نیــاز به ایجاد میــل و 

کرده است.   که او را مشغول  آن داشته باشد و در آن مشغولیتی است 

که توضیحی نمی توان  توضیح: ترجمه چنان پیچیده و نادرســت اســت 
داد، جز اینکه ایثار در هرجا معنای خودگذشــتگی نمی دهد تا شــخص 

برای ارادت به یک دنیا طلب نیز ایثار داشته باشد.  

متــن کتــاب: عن أبی جعفر  )ع( ما یضر مــن عرفه اهلل الحق أن یکون علی 
کل من نبات األرض حتی یجیئه الموت  )ص 30( قله جبل یا

کــه خداوند به او راه حق را نشــان  امــام باقــر )علیه الســالم( فرمود: کســی 
کوهی باشــد و از  گر بر فراز  داده ]یا شناســانده[ اســت، ضرری نمی بیند ا

یابد.   روییدنی های آن  بخورد تا مرگ او را در

ترجمه: امام باقر )علیه السالم( فرمود: کسی که خداوند را بشناسد، هیچ 
کوه باشد.  ه 

ّ
گر چه باالی قل ضرری نمی بیند، ا

توضیــح: تعریف به معنی شناســاندن اســت، نــه شــناختن و نکته دیگر 
ه به معنای 

ّ
کوه اســتفاده نکنیــد. قل ه 

ّ
گفته اند از واژه قل اینکــه اهــل ادب 

کــوه اســت و نیازی بــه آوردن کلمه کوه نیســت، چه رســد به آنکه  بــاالی 
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اوصنی یا بن رسول قال  )ع( اقلل معارفک قال زدنی قال انکر من عرفت 
منهم قال زدنی قال حسبک )ص 36(

 حضرت فرمودند: معارف خود را محدود بدان. حضرت فرمودند: هرچه 
کن.  گفت: مرا نصیحت  کن. باز  از آنان به دست آوردی، انکار 

ترجمــه: معــروف کرخــی از امــام صادق )علیه الســالم( پرســید: ای پســر 
رســول خــدا مرا نصیحت کن؟ حضرت فرمود: آشــنایان خــود را کم کن. 

کناره بگیر. که می شناسی  کرد: بیشتر از این؟ فرمود: از آنها  عرض 

گرفته و واژه  توضیح: مترجم محترم معارف را به معنای مصطلح فارسی 
یشــه بــا فعل نکــر را انکار فهمیده اســت و فعل »زدنــی« را »باز  انــکار هم ر

کرده است.  کن« ترجمه  گفت مرا نصیحت 

 متن کتاب: قال الصادق  )ع( عزت الســالمه لقد خفی مطلبها فإن تکن 
فــی شــئ فیوشــک ان تکــون الخمول فإن طلبــت فی الخمــول فلم توجد 
فیوشــک ان تکــون الصمت فإن طلبت فی الصمت فلم توجد فیوشــک 
ان تکــون التخلــی فــإن طلبت فی التخلــی ولم توجد فیوشــک تکون فی 
کالم السلف الصالح والسعید من وجد فی نفسه خلوه یشتغل بها وذکره 

کشف الغمه عن سفیان الثوری  فی 

امــام صادق )علیه الســالم( فرمودند: قوی ترین ســالمتی وقتی اســت که 
گر ســالمتی در چیزی باشد، پس  درخواســت انســان مخفی باشــد، پس ا
گزینی ات بدان در خلوت گزینی است.  که آیا در این خلوت  شــک شــود 
که  کردی، اما نیافتی، پس شــک شــود  گر آن را در خلوت جســتجو  پس ا
که نکند آن در  گر نیافتی، پس شک شود  نکند در خاموشــی باشــد و باز ا
تخلیه باشد و تو در جستجوی آن در تخلیه رفتی و باز آن را نیافتی، پس 
کمیاب در ســخن ســلف صالح  شــک شــد در اینکه نکند آن ســالمتی 
باشــد با ســعادت کسی اســت که در نفس خود خلوتی بیابد که مشغول 

به آن خلوت شود. 

ترجمــه: ســالمتی بــا ارزش و کمیــاب اســت، چنان کــه دســتیابی  دور از 
گر در آن به دست نیامد،  دسترس  است. امید است درگمنامی باشد. و ا
گر  گر یافت نشد، در تنهایی ست و ا احتمال می رود در ســکوت باشــد و ا
در تنهایــی نیــز بــه دســت نیامد، در ســخنان گذشــتگان صالح باشــد و 

نیکبخت آنکه تنهایی را در خود بیابد و به آن بپردازد. 

توضیــح: نویســنده عــّزت را بــه معنــای قوی تریــن و  خلوت را بــه تخلیه و 
کرد برگردانده است.  یوشک را به معنای شک 

 12. متــن کتاب: قــال بعضهم اتیت منقطعا فکانــی رایته ینقبض فقلت 
کانــک تکــره ان توتی؟ قــال اجل قلت فما اســتوحش؟ قــال و کیف  لــه: 

استوحش و هو یقول: انا جلیس من ذکرنی. )ص43(

 توضیح: مترجم معنای فعل خفیف از )خف یخف( را  به معنای خوف از 
)خاف یخوف( ترجمه کرده و ترجمه جمله پایانی را از قلم انداخته است.  

متــن کتــاب: الحــادى عشــر عکرمه عــن عبد اهلل بــن عمرو قــال بینا نحن 
حول رســول اهلل  )ص( إذ ذکر الفتنه أو ذکرت عنده الفتنه فقال إذا رایت 
الناس مرجت عهودهم وحقرت امانتهم وکانوا هکذا وشبک بین اصابعه 
ک ؟ قال:  قــال فقمــت إلیه فقلت کیف افعل عند ذلــک جعلنی اهلل فدا
الــزم بیتک وامســک علیک لســانک وخــذ ما تعرف وذر مــا تنکر وعلیک 

بامر خاصه نفسک وذر عنک العامه  )ص 26(

هنگامی که درباره فتنه ســخن گفتند یا ســخن از فتنه شد فرمودند: فتنه  
زمانی است که دیدی مردم به عهد و پیمانشان  وفا نکنند و در به امانت 
خیانــت کننــد و بــه جان هم افتنــد. چنین کرد. انگشــتان در هم فرو برد 
کارهــای نیک بپرداز و از  . . . . . در خانــه بنشــین و زبانــت را نگهدار و به 
کارهای  کارهای مربوط به خود مشــغول بــاش و و از  منکــرات بپرهیــز. به 

کن.   مربوط به دیگران خودداری 

گــرد رســول خدا حلقــه زده  بودیم. پس  ســخن از فتنه به  ترجمــه: مــا گردا
میــان آورد و یــا ســخن از فتنــه به میان آورده شــد. گوید: ایشــان فرمودند: 
وقتــی دیــدی مــردم از پیمان هــای خــود دســت برداشــته و امانتــداری را 
کوچــک شــمردند و این گونــه بودنــد و چپــق میــان انگشتشــان بــود، پــس 
عبداهلل بن عمر گوید: من برخاســتم و گفتم: فدای تو شــوم در یک چنین 
کنیــم؟ فرمودنــد: الزم اســت در خانه خود بمانیــد و زبان  حالتــی مــا چه 
گرفته و آنچه شناخته شــده  کنید و آنچــه شناخته شــده،  کنتــرل  خــود را 
ید. و بر شــما باد اینکه به نفس خویش رسیدگی کرده و  نیســت، رها ســاز

ید.  امرعمومی  را از دوش خود رها ساز

کلمــه  شــبک  توضیــح: در لغــت نامه هــا پــس از شــبق ]معــرب چپــق[، 
می آید، اشــتباهی چنین بســیار عجیب است. مترجم معروف و منکر را 
به شناخته شــده و شناخته نشــده ترجمه کرده است. امر عام و خاص  را 

به نفس خویش و امر عمومی  برگردانده است. 

کتاب: أبی عبد اهلل قال ان مما یحتج اهلل تبارک وتعالی به عبده   9. متن 
یوم القیامة ان یقول الم اخمل ذکرک )ص35(

 امام صادق )علیه السالم( فرمودند: یکی از چیزهایی که خداوند در روز 
که می گوید:  قیامت بر بنده اش اســتدالل و احتجاج می کند، این است 

آیا من در پنهان به یاد تو نبودم؟

ترجمه: امام صادق )علیه السالم( فرمود از جمله دلیل هایی که خداوند 
کــه می فرماید: آیا در دنیا تــو را گمنام قرار  بــر بنده اش می آورد، این اســت 

ندادم. 

متن کتاب: السادس عشر عن أبی عبد اهلل  )ع( قال له المعروف الکرخی 
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الهــدى واعــالم الســرى یفتــح اهلل بــاب الرحمــة ویرفــع عنهم ضــر النقمة 
لیسوا بالمساییح وبالمذاییع البذر )ص53-52 (

که سالم نمی ماند در آن روزگار، مگر مومنی  دوره آخر الزمان زمانی است 
گر  گر مشــاهده شــود، شــناخته نمی شــود و ا که پنهان و مخفی باشــد که ا
مخفی و پنهان باشد، گم نشده است. آنان چراغ های هدایت و عالمات 
یان انتقام خود  کشــتی نجاتند، و خداوند بر آنان باب رحمت گشــوده و ز
را از آنان برداشته است. آنان نه جهادگرانند و نه فاش کنندگان تباه گر.   

گر در  گمنام سالم  نمی مانند. ا ترجمه: در دوره آخر الزمان جز افراد مؤمن 
گر نباشــند، کسی حال  میان مردم باشــند، کســی آنان را نمی شناســد و ا
آنها را نمی پرســد. آنان چراغ های هدایت و نشــانه های شرف و بزرگواری  
هســتند. خداونــد بــه خاطر آنــان درهای رحمت را می گشــاید و ســختی 

عذاب را دور می کند. آنان سخن چین و نادان و بیهوده گو نیستند. 

گر  توضیــح: چنــد عبارت پی در پی اشــتباه ترجمه شــده اســت؛ مانند ا
گم شــده اســت و زبــان انتقام را از آنان برداشــته اســت.  مخفــی و پنهان 

همچنین متن عربی »کشتی نجات« پیدا نشد. 

 16. متــن کتــاب قال النبــی  )ص( ان  أحب العباد اهلل األتقیاء األخفیاء 
إذا خطبوا لم یزوجوا. إذا غابوا لم یفتقدوا و الذین إذا حضروا لم یعرفوا و

رسول خدا )ص( فرمودند:  بهترین بندگان در نزد خدا باتقوایانی هستند 
گر در بین مــردم حضور پیدا کنند مــردم آنان را  کــه پنهاننــد، کســانی که ا
گر  نمی شناســند و وقتی از دیده مردم پنهانند آنان گم شــدگان نیســتند. ا
کنند آنان تن به ازدواج نمی دهند »این  قســمت  از آنان بخواهند ازدواج 
قابل بحث اســت که مراد رســول خدا چیســت؟ زیرا خودشان مؤمنان را 
تشویق به ازدواج کرده و چگونه در اینجا عدم ازدواج را حسن دانسته اند. 

که تا  ترجمــه: بهتریــن بنــدگان نــزد خداونــد پرهیــزگاران گمنام اند، آنــان 
کــس از حــال آنهــا  کــه نباشــند،  هســتند، شــناخته نمی شــوند و زمانــی 
نمی پرســد و هنگامی کــه بخواهنــد ازدواج کننــد، کســی بــا آنهــا وصلت 

نمی کند. 

  توضیح: مترجم متن را واژگون ترجمه کرده و با مقدمه ای اشتباه و ناتوان 
از درک مقصــود ابــن فهــد، فرمایش حضرت رســول )صلــوات اهلل علیه و 

آله(  را قابل بحث دانسته است. 

 17. متن کتاب: قال النبی ا ال أخبرکم باهل الجنة قالوا بلی یا اهلل قال کل 
أشعث اغبر ذی طمرین ال یؤبه به لو أقسم علی اهلل ألبر قسمه  )ص54(

پیامبــر)ص( فرمودنــد: می خواهید شــما را  از اهل بهشــت باخبر ســازم؟ 
که غبار بر دو  گفتند: بله ای رســول خدا. حضرت فرمودند: هر ژولیده ای 
گر خدا را ســوگند  گونــه اش چنــان  نشســته که چهــره اش را نتوان دید که ا

گفته اند: من از همه چیز بریدم، آن گاه دیدم دارند جانم  بعضی از عارفان 
را می گیرنــد، پــس مــن بــه او گفتم گویی اینکه تو شــاد نیســتی از اینکه به 
سراغ تو آیند و بگویند که این مرگ است؟ گفت چگونه به وحشت بیفتم 
که او به یاد من است.  که او می گوید من همنشین کسی هستم  در حالی 

گویا  گفتم  ترجمــه: یکــی از عارفان می گوید: فرد خلوت گزینی دیــدم و به 
از آمــدن مــن ناخشــنودی؟ جــواب داد: بلــه.  گفتــم: چــرا از مــردم دوری 
گزیــده ای؟ گفــت: چگونــه  از مــردم دورنباشــم که خداوند فرموده اســت 

کند. که مرا یاد  »من همنشین آنم 

توضیــح: مترجم انقطاع ]قطــع از عالقه به دنیا [ را به معنای  مرگ ترجمه 
کرده است

 13. متن: فقلت :بل أقوم عنک، فأوصنی بوصّیة ینفعنی اهلل بها. فقال یا 
عبد اهلل اخف مکانک  )ص 44(

که برایم مفید  کن  گفتم: من از پیش شما می روم. پس مرا نصیحتی  پس 
گفت ای بنده خدا محل زندگی ات را مخفی بدار. باشد. 

کــه خداوند از آن بهره مندم ســازد. پس گفت:   ترجمــه: پــس مرا پندی ده 
ای بنده خدا از جایگاهت بترس.

توضیــح: آیــا معنــای خفــاء  )بــه معنــای پوشــیده، پنهان ( خــوف و ترس 
است؟ چرا باید عارف از مکان نشستن خود بترسد. 

کتاب: قیل لبعض العلماء لو تحرکت فتذکر ذکر غیرک قال لما   14. متن 
رایــت معالــی االمور مشــفوعه بالتالــف اقتصرت علی الخمــول ظنا منی 

بالعافیة  )ص51(

گر راه افتادی و خود را از خلوت  به بعضی از دانشــمندان گفته شــده که ا
کــن. کما اینکه دیگران غیــر تو را یادآوری  بیــرون کشــیدی، پس یادآوری 
کردنــد. گفــت: من خلوت گزینــی را انتخاب کردم، زیرا دیــدم امور مهّمه 
به ســبب یک الفتی که با انســان دارند دوســتانی دارد و به این خاطر امور 
که عافیت  گمان  کوتــاه نمودم. با این  گوشه نشــینی و تنهایی  مهّمه را به 

گزینی است.  در خلوت 

گر ازعزلت درآیــی، چون دیگران  گفتند ا ترجمــه: بــه یکی از دانشــمندان 
گفــت: رســیدن بــه مقام هــای بزرگ، بــا همنشــینی مردم  پــرآوازه شــوی؟ 
گمانم عافیت در خلوت گزینی است.  گزیدم و به  همراه است. خلوت 

توضیــح مترجــم: معنــای ذکــر و بــاب تفعــل  تذّکــر را بــه مفهــوم یــادآوری 
فهمیده است.  

کتــاب قــال أمیــر قولــه المؤمنیــن  )ع( وذلک زمان ال یســلم إال   15. متــن 
کل مؤمــن نومــه ان شــهد لم یعــرف وان غاب لــم یفتقد أولئــک مصابیح 
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کند و خداوند به خاطر  که برای خدا به نوعی ســجده  هیچ بنده نیســت 
گناهی از او محو و نابود نســازد و  آن ســجده برای او حســنه ای ننویســد و 

رتبه و شأن او را باال نبرد و او را به شکلی بار ندهد. 

مترجــم عبــارت »اقبــل اهلل علیــه بوجهــه« را چنیــن برگردانــده: »او را بــه 
شکلی بار ندهد«. 

22. یا أبا ذر لو أن أحدا منهم اشتهی شهوة من شهوات فیصبر وال یطلبها 
کان له من االجر بذکر أهله یغتم ویتنفس کتب اهلل له بکل نفس الفی الف 
حسنه ومحا عنه الفی الف سیئه ورفع له الفی الف درجه و. . . )ص66(

گــر یکــی از آنــان میــل شــهوی بــه یکــی از  حضــرت فرمودنــد: ای ابــوذر ا
کــرده و آن را طلب نکند،  شــهوتهای دنیایــی پیــدا کند، پس چون صبــر 
کــه تصمیــم به همبســتری بــه اهل  کســی اســت  اجــر و ثوابــش بــه اندازه 
خود بگیرد. ســپس زیر لب بخندد و یک نفســی بکشــد. برای هر نفسش  
گنــاه را محو و نابود  خداونــد هزاران حســنه می نویســد و از او هــزاران هزار 

می کند و هزاران هزار درجه او را باال می برد. 

ترجمه: هرکس از آنان ]خلوت گزینان[ به خواسته ای از خواسته های دنیا 
کند و برای خدا شــکیبایی ورزد و به ســوی آن نــرود،  برای او اجر و  توجــه 
پــاداش اســت. هــر یک از آنان ]خلوت گزینان[  از خانــواده اش  یاد کند و 
کشد، خداوند به هر نفسی هزاران هزار اجر و پاداش  غمگین شود و آهی 
کند.  گناه او را بزداید و  هزاران هزار درجه به عطا  به دهد به و هزاران هزار 

توضیــح: نویســنده هنــگام  خوانــدن، عبــارات و جمله هــا را از یکدیگــر 
تشــخیص نــداده اســت. چگونــه ایــن متــن را می تــوان فهمیــد؟ اجــر و 
کــه » تصمیم به همبســتری به اهــل خود بگیرد. ســپس زیر  ثــواب کســی 
لــب بخنــدد و یک نفســی بکشــد«، زبردســتی مترجم در ترجمــه »یغتم« 
کــه آن را متضــاد »بخنــدد« وعبــارت »بذکــر اهلــه« را  بــه دســت می آیــد 

کرده است. »همبستری با خانواده« ترجمه 

کتاب: و لعبدی و ولّیی فی جنتی ما یتمّنی  )ص 68(  23. متن 

 برای بنده  و دوست من در بهشت هر آنچه بخواهد فراهم است. 

کــرده و متن چنیــن از آب  توضیــح: مترجــم مــای موصولــه  را نافیه تصور 
درآمده است: این بنده من در بهشت من هیچ آرزویی ندارد. 

کتــاب: من عرف اهلل منــع فاه کمن الکالم و بطنــه من الطعام و  24. متــن 
عقا عنی نفســه بالصیام و الخیام، قالوا بابائنا وأمهاتنا یا رسول اهلل هؤالء 

أولیاء اهلل؟

قال إن أولیاء اهلل سکتوا  )ص70(

کالم می بندد  که خدا را شــناخت، لبها را از  کســی  رســول خدا فرمودند: 
و از خــوردن، شــکمش را مهــار می کند و نفس خود را با روزه و نماز شــب 

کارساز است  دهند، سوگندشان همچون چاقو برنده و 

که به او  کهن جامــه  ترجمــه: حضــرت فرمودند: هــر ژولیده مــوی غبارآلود 
گر به خداوند سوگند یاد کند، سوگند او راستین است.  اعتنا نمی شود و ا

کــه او را نمی تــوان  توضیــح: مترجــم خلوت گزیــن را چنــان زیــر غبــار بــرده 
شناخت. روشن نیست چاقوی برنده و کارساز از کجای متن برآمده است. 

 18. متن کتاب: الرابع عشر انها آیة الرضوان والمن من اهلل عز وجل محمد 
یة بن عمار عن أبی عبد اهلل  )ع(  بن علی عن موسی بن سعدان عن معاو
قــال ال یزال المؤمن راغبــا الدنیا ونعیم أهلها حتی یمن اهلل علیه فإذا من 

کالجیفة یعافها یراها )ص 54( کانت الدنیا وأهلها حقیره عنده  علیه 

چهاردهم: خلوت گزینی  یکی از نشــانه های بهشت و نیز مّنت از جانب 
خداونــد اســت. امــام صــادق )علیــه الســالم( فرمودنــد: هیــچ گاه مؤمــن 
رغبت در دنیا و گرایش به نعمت های اهل دنیا را ندارد، تا اینکه خداوند 
بــر او مّنــت بگــذارد. پــس وقتی مّنت گذاشــت، دنیا و و اهلــش در نزد او 
کرده و  که همه از آن فرار  کوچک شمرده می شود؛ مثل یک مردار و الشی 

نمی خواهند آن را ببینند 

ترجمه: مؤمن همواره در پی دنیا و و نعمت های آن است تا اینکه خداوند 
بــر او منــت گذاشــته و دنیــا و اهــل آن را در نظــرش بــی ارزش می نمایاند؛ 

گریزانند.  که هنگام دیدن از آن  همانند مرداری بدبو 

 19. متــن کتــاب: قــال أبــو اهلل  )ع( مــن أحــب ان یذکــر خمــل ومــن أحب 
یخمل ذکر )ص 55(

کس دوســت دارد نامش پرآوازه  امــام صادق )علیه الســالم( فرمودند: هر 
شود، خلوت گزینی کند و هرکس دوست دارد خلوت گزیند، ذکر بگوید. 

گردد، گمنام خواهد شــد و  ترجمــه: هرکس دوســت دارد نامش بلندآوازه 
گمنام شود، بلندآوازه خواهد شد.  هرکه دوست دارد 

 20. متــن کتاب: لیس شــئ أطیب عنــد اهلل من ریح فم صائم ترک الطعام و 
الشراب هلل رب العالمین وآثر اهلل علی ما سواه وابتاع آخرته بدنیاه  )ص 57(

هیچ نسیمی  خوش تر از نسیم دهان روزه دار در نزد خدا نیست و خداوند 
کرده است.  کشیده وآخرتش را به دنیایش معامله  بر غیر آن خط 

ترجمــه: هیــچ عطــری خوشــبوتر از بوی دهــان روزه داری نیســت که برای 
کرده  و خداونــد را بر دیگران و آخرتش را بر  خــدا از غذا و نوشــیدنی پرهیز 

دنیایش برگزیده است. 

کتب له بها حسنه ومحا  کتاب: ما من عبد سجد هلل سجده إال  21. متن 
ئکته  عنــه ســیئه ورفــع له بها درجــه واقبل اهلل علیــه بوجهه وباهی بــه مال

)ص57(
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نقد و برریسکتاب

گنجانده  است؟ »خداوند به تو پناه می برد«  را در متن 

28. متن کتاب: یا موسی . . . فاخرج منها همک وفارقها بعقلک فلیست 
الــدار هــی إال للعامل فیها فنعمت الدار هی یا موســی انی مرصد للظالم 

آخذ للمظلوم منه )ص 78(

کن و هم با عقل   متن ترجمه: ای موســی. . . پس هم خود را از دنیا خارج 
و اندیشــه ات از آن جدا شــو. زیرا این خانه خانه نیســت. مگر برای کسی 

که این صورت برای او خانۀ خوبی است.  که اهل عمل باشد 

کرده است.» هم  کلمه هّم عربی را به هم فارســی ترجمه  توضیح: مترجم 
خــود را از دنیــا خــارج کن«. عبارت خارج شــدن از دنیا با عقل و اندیشــه 

چگونه است؟

کجبال  کتاب: وقال  )ص( لیجیئن أقوام یوم القیامة واعمالهم  29. متن 
کانــوا یصلون  تهامــه فیؤمــر بهــم إلــی النار قالــوا یا رســول اهلل مصلیــن نعم 

یصومون )ص 79-78  ( و

کــه هیزم  کوه هــای  کارهایشــان مثــل  کــه  اقوامــی  در روز قیامــت می آینــد 
یــد.  کــه: بســوی آتــش برو هســتند می باشــند. پــس بــه آنــان امــر می شــود 
کســانی  می گوینــد ای رســول خــدا، از نمازگزاراننــد؟ فرمودنــد: بلــه آنــان 
گیرندگان حق هســتند  که نماز می گزارند و روزه می گیرند و آنان  هســتند 
و آنان از شبند. پس وقتی بر آنان از دنیا چیزی عرضه شود برمی گردند.   

کوهی در ســرزمین حجاز اســت، به معنی  که نام  توضیــح: چگونه تهامه 
گویا این اســت  هیزم ترجمه شــده و منظور مترجم از »آنان از شــبند« هم 

که آنان پاسی از شب را به شب زنده داری می گذارند. 

30. متــن کتــاب ولیکن هــذا آخر تعلقه فی هذه األوراق ونســال اهلل تعالی 
یجعلنا من أهل الوصف بما ذکرناه انه أحق مدعو  ان ینفعنا بما أملیناه و

وأمل مرجو. . .  )ص81(

اما آخرین وابســتگی نویســنده در این اوراق اســت. »یعنی هیچ بهره ای 
کــه در مذمــت آن  از ایــن دنیــای بی وفــا نبــرده،  جــز ایــن چنــد ســطری 

که خداوند بهترین مهمانپذیر و برآورنده آرزوهاست.  نگاشته ام«. 

که در این اوراق می نویسیم. از خداوند  ترجمه: این آخرین مطلبی است 
که وصف  گفتیم ما را بهره مند سازد و ما را اهل آنان  می خواهیم به آنچه 
کــه او را نیایش  آنهــا را گفتیم،قــرار دهد که خداوند بهترین کســی اســت 

کنند و به او امیدوار باشند. 

ق به دنیا فهمیده و همین 
ّ
توضیح: نویسنده تعلیقه بر کتاب را به مفهوم تعل

گونه دعوت به معنی دعا را به معنی دعوت مهمانی فهمیده است.

گفتند: آیا پدران و مادران ما اولیای خداوندی هســتند؟  کنترل می کند. 
کتند. پس سکوتشان ذکر و یاد خداست.  فرمودند: اولیای خداوندی سا

توضیح: مترجم باء تفدیه را تشخیص نداده و جمله  )پدران و مادران ما 
فدای تو یا رسول اهلل ( را 

»گفتنــد: آیــا پدران و مــادران ما  آنان اولیای خداوندی هســتند؟« ترجمه 
کرده است. 

کتــاب: أولئــک الذیــن إذا أردت ان أهلــک أهــل األرض عقوبة  25. متــن 
یتها عنهم من اجل أولئک االبطال زو

که اهل  کنم  که هرگاه اراده  کسانی هستند  آنان قهرمان حقیقی اند. آنان 
کنم، به خاطر اینان، مرگ از آنان برگردانده می شود.  زمین را عقوبت 

کلمه أجل به معنی  )به خاطر( را به أجل به فتح  توضیح: در این عبارت 
حاء و  به مفهوم  )مرگ(  فهمیده است. 

کیــف ال یعتبــرون  26. متــن: قــال عیســی  )ع( بؤســا الزواجــک الباقیــن 
بازواجــک الماضین کیف اهلکتهــم واحدا واحدا وال یکونون منک علی 

حذر 

وجههــا یغــرک  الدنیــا  طالــب   یــا 
قفاهــا رایــت  إذا  ولتندمــن 

گول می زند، اما پس  گوید ای دنیا طلب چهره ظاهری دنیا تو را  مصّنف 
یش را دیدی پشیمان می شوی.  از آنکه رو

گر  کــه صــورت ظاهــری دنیا تــو را فریــب داده، ا ترجمــه: ای دنیــا خواهــی 
کردنــش را در می یافتــی، پشــیمان  پشــت ســرش را می دیــدی و پشــت 

ی آوردی.  که چرا به آن رو می شدی 

گویــد( و تفاوت  توضیــح: مترجــم از جانــب خــود افزوده اســت )مصنف 
ی(. وجه و قفا را چنین شناسانده )چهره ظاهری – رو

إذا هی أقبلت کانت  27. متن: فإذا هی أدبرت کانت أحســن شــئ رآها و
أقبــح شــئ رآهــا النــاس . . . قــال: قلــت أعــوذ باهلل منــک. قالــت: ال واهلل 

یعیذک مّنی حّتی تبغض الدرهم. 

اما وقتی صورتش را برمی گرداند، او بهترین چیز و وقتی وارد جاده می شد 
و مردم او را می دیدند زشت ترین افراد بود، گفتم از تو به خدا پناه می برم. 
گفــت نــه بــه خدا قســم، خداوند از من به تــو پناه می برد تــا زمانی که از  او 

پول و درهم بدت بیاید. 

ی نمودن اســت، با  توضیــح: مترجــم چگونــه »أقبلــت« را که به معنــی  رو
کرده و عبارت »وقتی وارد  ی گرداندن اشتباه ترجمه  »ادبرت« به معنی رو
جــاده می شــد« را از متــن بازجســته اســت. همچنیــن عبــارت بی معنی 
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