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  چكيده

 اسـت كـه در آن   الجنـان   مفـاتيح عيـه مكتـب تـشيع كتـاب         ديكي از مشهورترين كتب ا    
اهللا    مرحوم حاج شـيخ عبـاس قمـي رضـوان          راها    نامه بسياري از دعاها، مناجاتها و زيارت     

 به بعد بارهـا بـه فارسـي         هجري قمري  1349 سال   اين كتاب از  . ندا هكردعليه گردآوري   
االسالم آقاي موسوي دامغاني از       حجةجناب  ترجمة  ها،    ترجمهجمله   از ؛ است ترجمه شده 

اي از انتـشارات تعـاوني        ترجمـه اسـتاد كمـره     و   نـشر،   مركز بـه  و  انتشارات نشر مشرقين    
مقاله ذيل در  .درادمورد استفاده عموم قرار  ستسالهاكه است كارآفرينان فرهنگ و هنر 

اي  و نيز مواردي از ترجمـة اسـتاد كمـره     آقاي دامغاني   تنها موارد بسيار اندكي از ترجمه       
  .بررسي و نقد شده است

  
  ها كليدواژه
  .دعا، زيارات، قصيده اُزريمناجات،  ،الجنان مفاتيح

  
  مقدمه
 را  ،الخلد   مقامه في  اهللا   المحدثين، حاج شيخ عباس قمي اعلي      ثقة مرحوم   الجنان  مفاتيحكتاب  

كم كسي است از متدينين شيعه كـه نـشناسد و حتـي بـا آن مـأنوس نباشـد و از آن اسـتفاده                 
هـا هـست و بـراي         اين كتاب در همة مشاهد مشرّفه، در مساجد و در بـسياري از خانـه              . نكند

است و   مورد استفادة عموم     ،ويژه دعاهاي ماه رمضان      و دعاها، به   هاخواندن زيارات و مناجات   
ـ    بي ي و  ئـ الـسالم در ايـن روا       ف واالمقـام آن و عنايـت معـصومين علـيهم          گمان اخالص مؤلّ

  .فراگيري مؤثر بوده است
                                                                                                                                        

  »سمت«و رئيس سازمان مطالعه و تدوين ت علمي ئعضو هي ∗
 20/4/1390: تاريخ پذيرش    10/4/1390: تاريخ دريافت
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ويژه به زبان فارسـي، از        پيداست كه ترجمة چنين اثر گرانقدري به زبانهاي ديگر، به         
وبي هـاي خـوب و نـاخ         ضرورت تام و تمام داشته است و ترجمه        ،يئهمان آغاز رواج و روا    

كه در اينجا به بررسي تنها چند مورد از ترجمـه بـرادر ارجمنـد جنـاب                 هم از آن شده است      
دس رضوي و ـان قــا در آستــ ـ كه ساله مشرقينوسوي دامغاني ـ نشرـاي مـآقاالسالم  حجة

طبعاً در جاهاي ديگر در دسترس زائران و غير زائران است، و نيز به مواردي از ترجمة استاد            
  1.پردازيم ي ميا كمره

 
  ضرورتهاي بنيادين فنّ ترجمه

و و نحـو     يعني بـه صـرف       مبدأازجمله ضرورتهاي اوليه ترجمه، تسلط كافي به ساختار زبان          
ي عـام و از آن      امعاني گوناگون هر واژه و نيز آگاهي كامل از معاني و بيان و بـديع بـه معنـ                  

ص كافي به علمي كـه محتـواي        همچنين تخص . ه، در مورد زبان متن مورد ترجمه است       جمل
علمـي كـه مـتن را تـشكيل         : متن بر آن مبتني اسـت و از آن سـاخته شـده و بـه تعبيـر ديگـر                   

اند در ترجمه به      مترجمان قرآن كريم كه تسلط كافي بر صرف يا نحو عربي نداشته           . دهد  مي
ان و اند، همچنين است عدم تسلط در بالغت ـ يعنـي فـن معـاني و بيـ      خطاهاي فاحشي افتاده

كـه خـواهيم    در ترجمة مورد بحث اينجا هم ـ چنان . بديع ـ و يا عدم تسلط به محتواي آيات 
ديد ـ متأسفانه به جهت عدم تسلّط به موارد ياد شده يـا عـدم دقـت در بـه كـار بـستن آنهـا،         

  :اند از  عبارت اما مواردي بسيار اندك از خطاها2.خطاهاي سنگيني رخ داده است
اكف الهمم قد تعطّلت االّ عليك، و مذاهب العقول قـد           ع و م  .معهدر اعمال شب ج   . 1

كـه تـو بـر همـت          ايـن  جـز و هر همتّهاي رسا حقيقتـاً بيهـوده و تبـاه اسـت              : سمت إالّ إليك  
  .)56ص  (گماري، و راههاي انديشه همه بسته است جز به سوي تو

 تـو و روش     ر بـ  و همتهاي رسا بيهـوده باشـند جـز بـا توجـه            : اي   استاد كمره  ترجمهو  
  ).64ص  (رسد، جز به سوي تو باشد خردها نمي

بيهوده است مگر ) بر هر درگاهي( و اقامتها ـ يا اقامتگاهها ـ ي همتها   :ترجمه درست
كـه بـه جـايي      (رونـد مگـر بـه سـوي تـو              فرا مـي   )به هر سو  (تو و راههاي عقول     ) درگاه(بر  
 به معنـاي فـرا رفـتن را سـمت، از     سمتگر آري، ا). يابند ا در نمي ذات تو رو كنهرسند   نمي

 ولي اين متن، سمت است نه سمت، و اگر       ،سم به معناي بستن، بخوانيم ترجمه درست است       
                                                                                                                                        

الها پيش در باب ترجمـة  شد، و اينجانب از س بايست سالها پيش از اين انجام مي  البته اين بررسي يا نقد مي      . 1
جناب موسوي به مسئوالن آستان قدس تذكّر دادم و مركز پژوهشهاي آسـتان قـدس بـه ترجمـه بهتـري                     

  .پرداخته كه در شرف چاپ است ولي به هر حال اگرچه دير هم شده اين بررسي الزم است
  .اولين ترجمه هر يك از موارد مربوط به آقاي موسوي دامغاني است . 2
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  .بايد اعالم كنيم تا مايه اشتباه خواننده نشودو سمت ترجمه كنيم قرار باشد سمت بخوانيم 
  .در دعاي صباح. 2
  .)97ص  (لرزانش! به كمك گاه : هجِلُجبِغَياهِبِ تَلَـ 

همچـون گرفتگـي و گردانـدن زبـان         (ش  ل تزلـز   به تاريكيهاي شديد   : درست ترجمه
  ). گفتارگاه به

اي كـسي كـه نزديـك       : ب من خَطَراتِ الظُّنُونِ و بعد عن لَحظـاتِ العيـونِ          من قَرُ يا  ـ  
  .)97ص  (است به نهاد دلها و در گردش چشمهاي دور

نزديـك  ) گذرد  مي(كند    اي كسي كه به آنچه در ادراكها خطور مي         :درستترجمه  
  .ه دور استو از نگاههاي چشمها ب

و بدرخـشد پيـشانيش در خانـداني بـر          :  الكاهـل األعبـل    ةِع الحسب فـي ذِرو    والنّاصِـ  
)  كنگـره دوشـي بـوده و خطـاي نگارشـي اسـت             اي   مثل ترجمه كمره   ،ظاهراً(كنارة دوستي   
  . )98ص  (باشداستوار و برجا 

تباري ناب و تابناك بر فراز دوشـي مـستحكم   )  داراي ـ صـ پيامبر   (: درسترجمهت
  . است)جايگاهي بس بلند و نژاده و اصيل(

أن تَجعلَـك أحـب الـي ممــا    ...  أَسـئَلُك  .گانــه  از مناجاتهـاي پـانزده  نهـم مناجـات  . 3
  .)208 ص (خود از ديگرانه  گرداني برت و خواهم كه دوست: سواك
خواهم كه خـودت را نـزد مـن از هـر چـه جـز تـو اسـت                       و از تو مي    : درست رجمهت
  .تر گرداني محبوب

  . مناجات شعبانيه.4
:  اسـتحيائي مـن نظـرك      قلّـة واجهك بـه مـن      اُالهي أنا عبد اتَنَصلُ إليك مما كُنْت        ـ  

 ايـستادگي كـردم     آنچه در برابر تو   ) از(اي هستم عذرخواه به درگاهت آمدم         خدايا من بنده  
  .)261ص  (به واسطة قلّت حيا از نظر تو

تـو از اينكـه     ) درگاه(جويم به     اي هستم كه بيزاري مي       خدايا من بنده   : درست رجمهت
بـا تـو   ) در ايـن حـال  (حيـا ـ بـودم و     يا بيـ كم حيا  ) به من در حال ارتكاب گناه(از نگاهت 

كـردم و بـاز هـم         شـرمانه گنـاه مـي       و بـي   بينـي   دانـستم مـرا مـي       از اينكه مي  (شدم    رو مي  هروب
  .)جويم ايستادم، بيزاري و اعتذاز مي روي تو مي هروب

 ك و محلِّ  ئأسماك الي ذِكرِك و هِمتي في روح نَجاحِ         رني و لَهاً بذك   مالهي و أَلْهِ  ـ  
خدايا به من الهام كن شيفتگي ذكرت را پيـاپي و پيوسـته و همتـت بـراي نـشاط و                     : قُدسِك
  ).262ص  (و پيروزي نامهايت و جايگاه مقدستبي كاميا
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شيفتگي ذكرت را پياپي و قرار بده همتم را         به   خدايا به من الهام كن       : درست رجمهت
انـد و توسـل بـه آنهـا           كه همه چيز را پركـرده     (ت  ئمندي از اسما    در نشاط و شادماني از بهره     

  . قدستجايگاه) رسيدن به(و در ) وسيلة ارتباط با تو است
نيست كه شايد از قلم مرحوم قمي افتـاده اسـت و            » اجعل« لفظ   مفاتيحالبته در نسخه    

 656ـ650كربال،   (سيد ابن طاووس  اثر   اقبال در. ن جهت، عبارت متن هم مبهم است      ـبه همي 
ديـديم روشـن سـاخته      اينجانـب   در ترجمـه    آمده و معني را چنـان كـه         » اجعل« لفظ   ،)ق . ه

و همنـي  : اسـت آمـده   چنـين  ،)99 ص  ،91 جچاپ بيروت،   سي،  عالمه مجل  (بحاردر  . است
  ...به سوي) و بكشان(مرا ذوب كن : كئاِلي روح نجاح اسما

قـدر نـاقص اسـت كـه          ترجمة ايـن دعـا آن      .در روز عرفه  ) ع(از دعاي امام حسين     . 5
  در بـسياري از جاهـا، تركيـب   ؛خود به تنهايي در يك يا چند مقاله بايد بررسي و نقـد شـود          

 نحوي جمله به دست نيامده و به همين سبب ترجمه هم ناقص و نارسـا شـده اسـت و دريغـا                   
اي هم دچار همين آفـت اسـت و گـويي جنـاب آقـاي موسـوي ايـن         ترجمة استاد كمره  كه  

 !كرده و كاتب هم اغالطي در آن پديد آورده اسـت          و نقل   دستكاري  گاه اندكي   ترجمه را   
  :نمونهبراي 

 االستبـصار  يـة  االنـوار و هـدا  ةِجوع الي اآلثار فارجِعني اليك بِكِسو     الهي أمرْت بالرّ  ـ  
ـ فـوع  ركما دخَلْت اليك منها ـ مصونَ السِّرِّ عن النظر إليهـا و م  ـ حتي أرجِع اليك منها   ةِالهم 

خدايا دستور دادي مراجعه به آثار كنم پس مرا به خود بطلـب از تجلّـي                : يهالَععن االعتماد   
راهنمايي بينش دل با بصيرت، تا مراجعه كنم به درگاهت از آنهـا چنانچـه از همانهـا                  انوار و   

و همـت خـود را از اعتمـاد          از نگاه بـه آنهـا پـرداختم          ]نهان ظ [به درگاه تو راه يافتم و نهاد        
  .)451ص  (بدانها برداشتم

 جلـب    معبودا فرمان دادي مراجعه به آثار كنم، پس مرا به خـود            :اي   استاد كمره  و از 
كن از تجلّي انوار و رهنمايي بينش دل، تا مراجعه كنم به درگاهت از آنها چنانچه از همانها                  

ـ                 ت خـود را از اعتمـاد بـه آنهـا           به حضرت تو ره يافتم و نهان از نگاه به آنهـا پـرداختم و هم
  .)494ص  (برداشتم
هـا بـه    و از آن  (رجـوع كـنم     ) صـنع تـو   ( فرمان دادي بـه آثـار        ! معبودا : درست رجمهت

جـويي    مرا با پوششي از انـوار و بـا بـصيرت          ) پس از اين مرحله   ( اكنون   ،)شناخت تو راه يابم   
 از  ـ از آثار به تو راه يافتم) كه در آغاز(هدايت يافته به سوي خودت بازگردان تا ـ همچنان  

تمـاد  كه باطن و ضميرم ديگر التفاتي به آثار ندارند و از اع             آنها به سوي تو بازگردم درحالي     
  ).پردازم و از توجه به آثار فراتر رفته ديگر به آنها نمي(ام  بر آنها همت برگرفته
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السرّ تا    مصونَ«نيست و   » از تجلي انوار  «به معناي   » االنوار  ةبكسو«كنيم كه     مالحظه مي 
م، يديـد وگرنـه، چنانكـه در هـر دو ترجمـه           » ...دخلت  «نه از   » ....اَرجِع  «حال است از    » آخر
  .ني يكسره از دست رفته استمع

ي، لم يحبوا سواك و لم يلْجئوا الـي         الّذي أزلت األغيار عن قلوب أحبائك حتّ        انتـ  
تويي كه برطرف ساختي ديگران را از دلهاي دوستانت تا دوسـتي ديگـران را جـدا                 : غيرك

  .)452ص  ( به ديگري]بوده و خطا از كاتب است» نبردند«احتماالً  [ساختند و پناه بردند 
 ديگران را از دلهاي دوستانت زدودي تا جز تو           )التفات به ( تويي كه    : درست همرجت

  .را دوست نداشتند و به غير تو پناه نبردند
ـ     ـ   يـا مـن تجلّـي بِكمـالِ بهائـه          ... العرش غيبـاً فـي ذاتـه        راصيا منِ استوي بِرَحمانيتّه فَ

ش در غيبـت ذات تـو       عـر حمانيـت خـود اسـتواري و        اي كه بر ر   :  ستواءت عَظمتُه اإل  قََفَتَحقّ
  ).454ص  (اي كه پرتو افكند به كمال نور خود و پابرجا شد عظمتش استواري را... است

ت سخود و عرش در غيب ذات توا اي كه استواري به رحمانيت :اي  استاد كمره و از 
  ).497ص  (اي كه پرتو افكند به كمال نور خود و برجا كرد عظمتش استواري را... 

احاطه دارد و   ) بر همه چيز  (ش  ت اي كسي كه با صفت فراگير رحماني       : درست رجمهت
اي ... نهفته و ناپيدا است     ) است(ذات او   ) رحمانيت كه وصف  (ي عرش هم در     در نتيجه حتّ  

) ي رحمانيـت  (عظمتش آن احاطه    ) با اين تجلّي  (كه با كمال نورانيت خويش تجلّي كرد و         
  ).و نمودار ساخت(را تحقق بخشيد 

منْتهـي  الْعِـزِّ مِـن عرشِـك و        دقِ بِمعا  أسئَلُك .در شب عرفه  ) ع(از دعاي امام حسين     . 6
 از تو خـواهم بـه بـست و بنـدهاي عـزّت عرشـت و نهايـت رحمتـت از                     : من كِتابك  حمةِالرّ

  .)422ص  (كتابت
 از تو خـواهم بـه بـست و بنـدهاي عرشـت و نهايـت رحمـت از                    :اي   استاد كمره  و از 

  .)462ص  (كتابت
 به آن ويژگيهـايي   (دهم به گرهگاههاي عزّت عرشت         ترا سوگند مي   :ترجمه درست 

دهـم    ترا قسم مي  :  ديگر  به تعبيري   و ت و عظمت عرشت از آنها و مربوط به آنهاست         كه عزّ 
كه براي كسي (ترين درجة رحمت از كتاب تقديرت         و به عالي   1)به عزّت و عظمت عرشت    
  ).كني آن رحمت را مقدر مي

ـ    و يعلـم مـستَقرِّ     .در اعمال عيـد نـوروز     . 7 ها و متَودسدانـد خـدا ثـابتش و        و مـي  : هاع   
  .)493ص  (ناثابتش را

                                                                                                                                        
 اثير  ابننهايةتفاده از با اس.  1
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  .را) جنبنده(داند جايگاه ثابت و جايگاه متغير آن  مي) خدا( و :ترجمه درست
  .در آداب زيارت . 8

  ُتبةال بانَ علُو الرّـــربــكَلِ     الكعبةو مِنْ حديث كربال و 
  )508ص (         ر آنـدان كربال را ب  برتر    از حديث كربال و خانة كعبه

) بر كعبه (كربال و كعبه برتري مقام كربال       ) مناظره ميان ( و از روايت     : درست رجمهت
  .طور نارساست ترجمة بقية ابيات هم، همين. آشكار گرديده است

   ترجمـة نـه بيـت منـسوب بـه حـضرت زهـرا سـالم اهللا عليهـا،                   .در اعمال ماه صفر   . 9
ب زيـارت از    سم و شـش بيـت آدا      عـ  آداب سـفر از ابـن ا        و نيز ترجمة شش بيت    ) 487ص  (

بررسـي شـد ـ از عالمـه     ) 8(سخاوي و ترجمه پنج بيت بعد از بيت اول ـ كه در شمارة قبـل   
اي ـ كه ترجمه و نظمـي نـه چنـدان      ، سراسر اينها عيناً از ترجمة مرحوم كمره)ره(بحرالعلوم 

اي به مأخذ بشود و حتي غلطهايي هم از كاتـب در آنهـا    آنكه اشاره  بي،دلنشين است ـ آمده 
  !!راه يافته است

 اين قصيده كه افزون بر هزار بيـت بـوده و   .زري رضوان اهللا عليه  از قصيدة هائيه اُ   . 10
محتـواي اعتقـادي شـيعي بـه قـدري           بيت از آن باقي نمانده، از لحاظ         587دريغا كه بيش از     

آن كـه   كـرده      آرزو مـي   رجـواه انـد و مرحـوم صـاحب          غني است كه آن را نامة دين ناميده       
تـرين منبـع فقهـا ـ در       او ـ مهـم   جواهردر نامة عمل وي و كتاب چهل و چند جلديقصيده 

 بـه راسـتي در سـتيغ بالغـت و      هم و از لحاظ بالغت و هنر شعر   1ي نوشته شود  رزنامه عمل اُ  
.  اسـت  مفـاتيح آورده    بيت از ايـن قـصيده را در        41قمي  مرحوم حاج شيخ عباس     . هنر است 

چنـين نظمـي را     ) 558 و   540،  539 موسـوي دامغـاني، ص       آقاي( هترجمپنج مورد از     ،حال
  !:ببينيم

دجاَقْلَقَها الو كاها     إنّ تلك القلوبونَ بيمي تلك العو اَد  
  ي اين دلها را به حركت در آورده شادمانيــه راستـــب
  ه راـــريــان گــمــن چشـــرده ايــگ كـــاهنــه همــك

ـــانــمــه : درســترجمــهت ـــان ايــن دلهــــدوهــا انـ و گريــه ايــن ، انــريــشـــا را پـ
  .اخته استـ سينونــا را خـــچشمه

   يـمِنّ كِــْيبم ـوبِ لــطُــي الخُــكـــان أنـــك
  اـــاهـــكــوي أبــــهــنِ الـــــكِــ لِةًــَلــقْــُم

                                                                                                                                        
  .8، ج المعارف بزرگ اسالمي ةدائر: ك. در باب اُزري ر.  1
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  از منروهي شدم كه گريه نياورده مثلش ـمكوب ــمغل
  اش در آورد  ه گريهـــه بــالقــي عــــام ول دهـــدردي

ق، آن  ـاما عش  ترين حوادث سهمگين، چشمي از من نگريانيد         كشنده : درست رجمهت
  .را به گريه انداخت

   اَوفاهاذِمةًاَوفَرُالعرْبِ     خوفٍمعقِلُ الخائفين مِنْ كُلِّ... 
  دارد ترسويان را از هر ترسي ي است كه نگه ميژد

  ا كردن ـد وفـه عهــاظ بــد از لحــربنــن عــريــبيشت
دژ پناهگاه بيمناكان است از هر بيمي، از تمامي )  ـ صـ رسول خدا   (: درسترجمهت

  .تر است تر و از همه، وفا كننده عرب عهد و پيمان و امانش گسترده
  اــاهـعنـم يــاء فــيــ االنبتِــهاــت    من جوهر التقدس ذاتاً زجا.... 

  حيران گشتند پيغمبران در معني او     اكي ذاتش گذشت از گوهر پ
بينـد معنـي     مترجم وقتـي مـي  .»جيم « نه با، درست است»حاء «حاز با  (درستترجمه  
از جوهر قداست ذاتي به دست آورد كـه          ):آيد بايد برود اصل مأخذ را ببيند        درست درنمي 

  .آن حيران ماندند) و حقيقت(پيامبران در معني 
  عـــاخضـــنِ فـــرِييـــ الغَاَرضت ـــرائَـــان تَ.... 

  اـــــواهـــــــل دون وادي طُــــعــعِ النّـــلَـــو اخْ
  ر نمايان شد ترا زمين نجف پس خشوع كنــاگ

   وادي يــــش از طــــــيـــت را پــشـــدر آر كف
خـضوع كـار جـوارح      (زمين نجف نمايان شـد خـضوع كـن          سراگر  :  درست رجمهت
كه همچون وادي طُواي موسي بـن       ( و در برابر وادي طُواي آن        )!خشوع كار جوانح  است و   

 إنّـك   امـر شـد كـه فـاخلع نعليـك         ) ع(چنان كه به موسـي       آن(نعلين بدر آور    ) عمران است 
  ).بالوادالمقدس ُطوي

ظـاهراً در تركيـب نحـوي عبـارات تأمـل           ) آقـاي موسـوي دامغـاني     (مترجم محتـرم    
اَدمـي تلـك العيـون      «در ترجمة   . شد   به طي وادي ترجمه نمي     يي طُو اند وگرنه واد    نفرموده
هماهنـگ  « ساختن خون و  هم دقت شود كه ميان اَدمي ـ از ريشة دم ـ به معناي روان  » بكاها

افعـل تفـضيل از     » كـي نْأ« همچنـين ترجمـة      .اي نيست    هيچ رابطه  »كرده اين چشمان گريه را    
چـه  » مغلـوب مكروهـي شـدم     « و گزند رسانيدن بـا       نكايه، به معناي مغلوب ساختن و كشتن      

  نسبت معنايي و تركيب صرفي و نحوي وجود دارد؟
 قَةٌغْرَ ممةكم المصطفي و سِهام األنَيا يا موالي فلوع. المؤمنينائمةاز زيارت جامعة    . 11
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 اي آقايان من، اگـر      : في دِمائكم  لَغَةوفُها مو يسكم و   ر في نُحو  عةٌهم مشْرَ حمارِفي اكبادِكم و    
ديد حـال شـما را حـضرت مـصطفي در آن هنگـام تيرهـاي امـت غـرق در خـون پـاك                         مي

هايـشان در گـردن و گلـوي شـما كـشيده شـده و         جگرهاي شما را مجـروح سـاخت و نيـزه         
  ).1013ص  (شمشيرهايشان براي ريختن خونتان حريص است

ديد كه  شما را مي) ص( خدا ا اگرـ پيامبرـاش ـ ي ــك! روران منــس :تـ درسهـرجمت
هاي آنها در گلوهاي شـما فـرو          در جگرهاي شما خليده است و نيزه      ) خودش(تيرهاي امت   

  . رفته است و شمشيرهاشان از خون شما سيراب شده است
 به معناي سيراب شـده و  ،دار است  نقطه»غين«با » لَغَةمو«بايد توجه داشت كه عبارت   

ي  ـ از ولـع بـه معنـا    »عـين «رود ـ نه بـا    كار مي  آشاميده بهايعمبيشتر در مورد سگ و خوك 
  .حرص و آز
 در اين بند،  ـ )ره( شيخ حر عاملي ارجوزه از .در اعمال شب بيست و هفتم رجب. 12

  :)249ـ248ص  (اي است ترجمه فقط از استاد كمره
 و مـــــا بـــــدامِن بركـــــات مـــــشهده 

  

ــلُ      ــسه مثـ ــوم أمـ ــلّ يـ ــي كـ ــدهفـ   غـ
  

ــشه  ــات مـ ــشتداز بركـ ــانـش گـ  ه عيـ
  

ــان      ــر همگ ــي ب ــو دي كرامت ــروز چ  ام
  

ــيو  ــشِفا العِمــ ــه كــ  والمرضــــي بــ
  

 اعتابـــــه  الـــــدعاء فـــــي بـــــةاجـــــا  
  

 درمـــان بكنـــد زكـــوري و بيمـــاري   
  

 يروزبهـــر دعاهـــا بـــه اجابـــت يـــا      
  

العمـيِ ـ جمـع أعمـي ـ       ءِكَـشِفا  و: را چنـين خوانـد  دوم اوالً، بايد نيمه نخست بيـت  
 وزن نـاقص   مفـاتيح     چرا كه با نگارش موجـود در       ، درست درآيد  توالمرضي به، تا وزن بي    

» ...كِـشفاءِ العمـي  « استاد اديب عرب زباني چون حرّ عاملي هم ارجوزهگمان در    است، و بي  
هم اين ـ  هـالغـالب جـنهري و ـريــ حاتـمقامخوانندة ـ نمايد كه مرحوم قمي   بوده و بعيد مي

  .بلكه احتماالً خطا از ناسخان استسكت و نقص وزن را درنيافته باشد 
و همانند شفا يافتن كوران و بيماران به وسيلة مشهدالرضا ـ يا به  : ترجمه درستثانياً، 

  هاي او ـ يا آن مشهد ـ  وسيلة خود حضرت رضا ـ است، مستجاب شدن دعا در آستانه
 نارسـا و   يبـاً را بـه ابيـاتي تقر  مفاتيح اي همة اشعار عربي  دريغا كه مرحوم استاد كمره 

به محتواي غني و به سـاختار بليـغ و          راه  روح و دور از بالغت شعر ترجمه كرده و از اين             بي
 آسـيب   ،زريشاعرانة بيشتر آنها، از جملـه قـصيدة سرشـار از بالغـت و محتـواي عقيـدتي اُ                  

  .رسانده است
***  
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فراوان گمان برادر ارجمند ما جناب آقاي موسوي دامغاني در اين ترجمه زحمت          بي
كه سعيشان مشكور باد ـ اما به هر حال نارساييهاي فراوان در آن راه يافتـه اسـت    ـ اند   كشيده

 از بسيار و اگر قرار باشد همة آن بررسي و نقد شود كتاب               است كه آنچه عرضه شد اندكي    
ايان شود كه آن را از آغاز تا پ          برادرانه و دردمندانه پيشنهاد مي     ،رو  از اين . كالني خواهد شد  

را كه از سوي كاتـب      به دقت بررسي كنند و هم اصل ترجمه را اصالح كنند و هم اغالطي               
 كـه مـورد     الجنـان   مفـاتيح مقـدس و فراگيـري همچـون        بزدايند تا متن    است  در آن راه يافته     

  .اي دقيق و رسا عرضه شود ان است، با ترجمهگاستفادة هم
ز دعاها واقعاً دشوار است و بايـد از    اي ا   يادآوري اين نكته هم بجا است كه فهم پاره        

 . ياري جستالميزان شريفشروح شارحان دعاها و تفسير مفسران قرآن كريم ـ مانند تفسير  
بايـد ديـد عالمـة طباطبـايي رضـوان اهللا عليـه             » ...يـا مـن اسـتوي برحمانيتـه         «مثالً در ترجمة    

اهللا عليه    حمةاند يا مجلسي ر    چگونه تفسير كرده  » الرحمن علي العرش استوي   «را در   » استوي«
و مناجاتهـا و    دعاهـا   . انـد   فالن دعا را چطـور شـرح كـرده        ... كافي و   بحار و شرح اصول     در  

السالم يك مكتب اعتقادي و تربيتي اسـت و نبايـد در              هاي معصومين عليهم    نامه حتّي زيارت 
اري و وسـواس،    د   بلكه بايد با دقت تمام و با امانت        ،ترجمه و عرضه آنها سرسري عمل كرد      

  .به ارائه مضامين آنها پرداخت
  

  وفّقكم اهللا و ايانالتحصيل مرضاته


