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ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ

ورزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﻋﻨﻮان آن در
ﻋﺮﺑﯽ اﻟﻔﻼﺣﻪ اﻟﺮوﻣﯿﻪ ﯾﺎ اﻟﻔﻼﺣﻪ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻠّـﺎﺣﯿﻦ اﺳـﺖ .اﺻـﻞ اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﺆﻟﻒ آن ﮐﺎﺳـﯿﺎﻧﻮس ﺑﺎﺳـﻮس اﺳﮑﻮﻻﺳـﺘﯿﮑﻮس،
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﯿﺰاﻧﺴﯽ )روﻣﯽ( ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏﺑـﺎر در ﺳـﺎل
 212ﻫﺠﺮی ،ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و اﯾـﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪ در
 1293در ﻗﺎﻫﺮه ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻠـﻮی و از ﭘﻬﻠـﻮی
ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎدل روﻣﯽ
)= ﻇﺎﻫﺮاً ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ( و ﻓﺎرﺳﯽِ واژهﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ
ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﺑﺘﺪا از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﺳﭙﺲ از ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .از
اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪی در دﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨـﺎی
ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻓﺎرﺳــﯽ ﮐﺘــﺎب ﺗــﺎ ﺳــﺎل  1350ﺟــﺰ وﺟــﻮد ﻣﻨﺘﺨﺒــﯽ از آن در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ داﻧﺸﮑﺪۀ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮی در دﺳﺖ ﻧﺒـﻮد .در اﯾـﻦ ﺳـﺎل،
ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻮﺗﺎه در ﺻـﻔﺤﺎت  767-770ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎردﻫﻢ
ﻣﺠﻠﮥ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺘﺎب ،از دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪای از ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐﺘـﺎب در
ﺳﺎل  1347ﺧﺒﺮ داد .وی در ﺳـﺎل  1388اﯾـﻦ ﻣـﺘﻦ را ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﻘﺪّﻣـﻪای در
ردﯾﻒ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) 174ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ و  51ﺻـﻔﺤﻪ ﻣﻘﺪﻣـﻪ(
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ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﺷـﺎﻣﻞ ﯾـﮏﺳـﻮّم ﻣـﺘﻦ
ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻼﺻﮥ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺘـﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
در اواﯾﻞ ﺳﺎل  1391ﻣﺮﮐﺰ اﺣﯿﺎء ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ ،ﻣﻮﻓّﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧـﺴﺨﮥ
دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎزدﯾـﺪی
از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داﺷﺘﻢ و از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺗﺎزۀ آﻧﺠﺎ ﭘـﺮسوﺟـﻮ ﮐـﺮدم ﻣـﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘـﺮم
ﻣﺮﮐﺰ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﺷﮑﻮری ﺧﺒﺮ ﻣﺴﺮّتﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾـﺪ اﯾـﻦ
ﻧﺴﺨﻪ را دادﻧﺪ .ﻣﺸﺎرٌاﻟﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﻮح ﻓﺸﺮدۀ آن را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اول و آﺧﺮ اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد و در آﻏﺎز ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت »ان ﻓﯽ ﺧﻠـﻖ«
در ﺳﻄﺮ ﺳﻮم ﺻﻔﺤﮥ  17ﻣﺘﻦ ﭼـﺎﭘﯽ ﺷـﺮوع ﻣـﯽﺷـﻮد و در ﭘﺎﯾـﺎن ﺑـﺎ ﮐﻠﻤـﺎت
»درازای ﺧﯿﺎل« در ﺳﻄﺮ  11از ﺻﻔﺤﮥ  152ﻣـﺘﻦ ﭼـﺎﭘﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﻣـﯽﭘـﺬﯾﺮد ،اﻣّـﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی اﻓﺘﺎدۀ ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺎﻃﻔﯽ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ .از ﻧﻈـﺮ
ﻗﺪﻣﺖ ،ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻬﻦﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧـﺴﺨﻪ اﺳـﺖ و ﺑﻌـﻀﯽ وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎی
زﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻧﺴﺨﻪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ »ﻣﯽﮔـﺮدد« ﺑـﻪ
»ﻣﯽﺷﻮد« ﯾـﺎ »آﻧﮑـﻪ« ﺑـﻪ »آﻧﭽـﻪ« و ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻧﻬـﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﯾﮑـﯽ اﺳـﺖ .ﯾﮑـﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎزر اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺬاردن و ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﺑـﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺪاردن و ﮔﺪﺷﺘﻦ )ﺑﺎ دال ﻣﻬﻤﻠﻪ( اﺳﺖ .ﮐﮋدم ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐـﺰدم
)= ﮔﺰدم( و ﻣﺜﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺳﺖ .ﮐُﺮّاث ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐـﺮات ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﻓﻌﻞ آﻏﺎردن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻧـﺴﺨﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ آﻏـﺎزدن
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇـﺎﻫﺮاً ﻧـﺸﺎندﻫﻨـﺪۀ ﺗﺒـﺪﯾﻞ »ر« ﺑـﻪ »ز« اﺳـﺖ .ﮐﻠﻤـﮥ ژرف در
ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺻﻮرت زرف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻠﻔّﻆ ﭘﻬﻠـﻮی اﯾـﻦ ﮐﻠﻤـﻪ
اﺳﺖ .ﮐﮋ ﻧﯿﺰ در ﯾﮑﯽ دو ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﭻ ﮐـﻪ در
ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮچ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺪرﺗﺎً ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﮔﭻ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
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
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ﻧﻈﺮ از ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ اﺳـﺖ،
ﻣﯿﺴّﺮ ﻧﯿﺴﺖ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ دﯾﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد
ﺣﺬف ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،و در ﭘﺎرهای ﻣـﻮارد ،ﻣﻌـﺎدلﻫـﺎی روﻣـﯽ ﮔﯿـﺎهﻫـﺎ و
درﺧﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﺴﯿﺎری از
درﺧﺘﺎن و ﮔﯿﺎهﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه در ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ  145ﺑﺮگ )=  290ﺻﻔﺤﻪ( و ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ  19ﺳﻄﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ دارد.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﮥ ﭼﺎﭘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺘﻦ
ﻋﺮﺑﯽ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﭼﺎپ دارد .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫـﺮ
دو ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎری او اﺳﺖ.
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