
  
  

  به یاد مرحوم دکتر اسماعیل رفیعیان
  نامه دهخدا در لغت) 1340 ـ 42(با خاطرۀ همکاری دوساله 

  ورزنامهای از  نسخۀ تازه
  

  اشرف صادقی علی
   و ادب فارسی زبانفرهنگستان

  
ورزنامه نام کتابی است که از عربی به فارسی ترجمه شده و عنوان آن در               

اصـل ایـن    .  یا کتاب الفلّـاحین اسـت      ه الیونانی ه یا الفالح  یه الروم هعربی الفالح 
باسـوس اسکوالسـتیکوس،     کتاب به زبان یونانی بوده و مؤلف آن کاسـیانوس         

بـار در سـال      این کتاب یک  . قرن ششم میالدی است   ) رومی(انشمند بیزانسی   د
 ظاهراً مستقیماً از یونانی به عربی ترجمه شده و ایـن ترجمـه در               ،هجری 212

 یک بار نیز از یونانی به پهلـوی و از پهلـوی             . در قاهره چاپ شده است     1293
وه بر معادل رومی    از آنجا که در این ترجمه عال      . به عربی برگردانده شده است    

های گیاهی، معادل سریانی آنهـا نیـز          و فارسیِ واژه  ) ظاهراً یونانی نه التینی   (= 
به دست داده شده، این احتمال نیز باید مطرح گردد که کتاب ابتدا از یونانی به              

از . سریانی، سپس از سریانی به پهلوی و از آنجا به عربی ترجمه شـده اسـت                
ی در دست است و همین ترجمه است که مبنـای           های چند   این ترجمه، نسخه  

  . ترجمۀ فارسی قرار گرفته است
 جــز وجــود منتخبــی از آن در 1350از ترجمــۀ فارســی کتــاب تــا ســال 

در ایـن سـال،     . کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران خبری در دست نبـود         
 سـال چهـاردهم   767-770ای کوتاه در صـفحات     حسن عاطفی با انتشار مقاله    

ای از ترجمـۀ فارسـی کتـاب در           یافتن به نسخه   لۀ راهنمای کتاب، از دست    مج
ای در     ایـن مـتن را همـراه بـا مقدّمـه           1388وی در سـال     .  خبر داد  1347سال  

)  صـفحه مقدمـه  51 صفحه متن و     174(ردیف انتشارات مرکز نشر دانشگاهی      
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تن سـوّم مـ    های زیادی که تقریبـاً شـامل یـک         از این نسخه قسمت   . منتشر کرد 
چاپی است افتاده است و تنها خالصۀ بعضی از این قسمتها در منتخب کتـاب               

  .موجود است
 مرکز احیاء میراث اسالمی قم، موفّق به خرید نـسخۀ  1391در اوایل سال   

تقریباً سه ماه بعد از این تاریخ که نگارنده بازدیـدی           . دیگری از این کتاب شد    
جـو کـردم مـدیر محتـرم         و جا پـرس  از این مرکز داشتم و از خریدهای تازۀ آن        

بخش خریـد ایـن       مرکز، جناب آقای سید احمد حسینی اشکوری خبر مسرّت        
مشارٌالیه درخواست نگارنده مبنی بر دریافت لوح فشردۀ آن را          . نسخه را دادند  
  .رویی پاسخ دادند نیز با گشاده

 »ان فی خلـق   «این نسخه از اول و آخر افتادگی دارد و در آغاز با کلمات              
شـود و در پایـان بـا کلمـات             متن چـاپی شـروع مـی       17در سطر سوم صفحۀ     

پـذیرد، امّـا       مـتن چـاپی پایـان مـی        152 از صفحۀ    11در سطر   » درازای خیال «
از نظـر  . خوشبختانه قسمتهای افتادۀ نسخۀ عاطفی در این نسخه موجود اسـت  

تر از این نـسخه اسـت و بعـضی ویژگیهـای              قدمت، نسخۀ عاطفی اندکی کهن    
بـه  » گـردد  می«بانی این دو نسخه، صرف نظر از بعضی جزئیات، مانند تبدیل            ز
یکـی از   . و ماننـد آنهـا، تقریبـاً یکـی اسـت          » آنچـه «بـه   » آنکـه «یـا   » شود  می«

های بازر این نسخه، نوشتن گذاردن و گذشتن تقریباً در همۀ موارد بـه                ویژگی
ه صورت کـزدم    کژدم همه جا ب   . است) با دال مهمله  (شکل گداردن و گدشتن     

و مثانه گاهی به شکل متانه نوشته شده است که گویای تلفظ منطقۀ             ) گزدم(= 
. کُرّاث نیز به شکل کـرات نوشـته شـده اسـت           . ترجمه، یعنی آذربایجان است   

فعل آغاردن به معنی خیس کردن نیز در همه جای نـسخه بـه شـکل آغـازدن                  
کلمـۀ ژرف در    . اسـت » ز«بـه   » ر«دهنـدۀ تبـدیل       کتابت شده که ظـاهراً نـشان      

مواردی به صورت زرف نوشته شده که تقریباً مطابق تلفّظ پهلـوی ایـن کلمـه            
اما گچ کـه در     . کژ نیز در یکی دو مورد به صورت کز نوشته شده است           . است

نسخۀ عاطفی ظاهراً همه جا به شکل گرچ نوشته شده در این نسخه ندرتاً بـه                
  . به گچ بدل شده استاین صورت کتابت شده و تقریباً در همه جا

کاتب این نسخه در بسیاری از موارد، کلمات، به ویژه کلمـات ناآشـنا را،               
نقّاشی کرده که تصحیح آنها جز به یاری متن عربـی ترجمـۀ دوم کـه، صـرف                  



 ای از ورزنامه نسخۀ تازه

 761

نظر از بعضی موارد، دقیقاً منطبق بر این ترجمه، یعنی ترجمـۀ فارسـی اسـت،                
شـود    ه در هر دو نسخه دیده مـی       های ترجمۀ فارسی ک    از ویژگی . میسّر نیست 

هـا و   هـای رومـی گیـاه      ای مـوارد، معـادل      های سریانی، و در پاره     حذف معادل 
های فارسـی بـسیاری از       معادل. ها است که در متن عربی موجود است        درخت

  .شود ها که در این متن آمده در متون فارسی مشابه دیده نمی درختان و گیاه
.  سطر نوشـته دارد    19و هر صفحه    ) ه صفح 290(=  برگ   145این نسخه   
هایی از این متن را که در نسخۀ چاپی نیست با مقابله بـا مـتن                 نگارنده قسمت 

تصحیح کامل متن بر اساس هـر       . عربی آن به همراه توضیحات زیر چاپ دارد       
  .دو نسخه نیز در برنامۀ کاری او است

  




