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  *يزدان فرخي

  چكيده
، ترجمـة برخـي از ايـن    اسانشن رانياو  شناسان شرقشمار چشمگير و اهميت آثار 

را ضروري كرده است؛ و انتشار فراوان اين دسته از آثـار در چنـد دهـة     ها پژوهش
را نشـان   هـا  آنترجمة كتاب و مقاله، ضرورت ارزيـابي و بررسـي    صورت بهاخير 

كه اصولي براي ارتقاي كيفيت علمي  دهد يمنشان  ها ترجمهبررسي پياپي . دهد يم
برخي اصول ضروري، آسيب جدي  نكردن تيرعاگاهي . استو ادبي ترجمه الزم 

 رو نيااز . دارد يمو خواننده را از درك درست متن باز  كند يمبه بازگرداني اثر وارد 
بحث و تأكيد اين مقاله آن است كه با آگاهي مترجمـان بـه برخـي از ايـن اصـول      

را  ها ترجمهاي جلوگيري و زمينة ارتقاي محتو ها آنتاحدودي از گسترش  توان يم
ـ وتاريخي، فنون  يها پژوهشكه ترجمة  رسد يم نظر به. فراهم كرد را طلـب   يا ژهي

در اين مقاله بررسـي  . در ترجمة متون علوم ديگر چندان ضروري نيست كندكه يم
ـ ا يهـا  پـژوهش هـاي متـداول در فـن بـازگرداني      برخي از آسـيب  و  يشناسـ  راني

  .رخي از اصول الزم معرفي شودو ب ها مهارتتالش شده است  يشناس شرق
، تـاريخ ايـران، ترجمـه، اشـتباهات رايـج،      يشناسـ  رانيا يها پژوهش :ها دواژهيكل
  .گرداني سهنوي

  مقدمه
ايرانيان  يها تالشگوناگون، بخشي از  يها دانشترجمة دستاوردهاي ملل ديگر در علوم و 

مختلـف، گـواه    يها دوره ترجمه در يها نهضت. رود يم شمار بهكلي جهان اسالم  طور بهو 
در روزگار حاضر نيـز  . ديآ يمحساب  مسلمان و ايراني به گان ختيفرهخوبي از اين تالش 
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ترجمه افزون بر اينكه زمينـة   ديترد يب. شود يمترجمه، بخشي از فرايند توليد علم محسوب 
ويژة فكري، رايج در محافل عمومي و  يها گفتمان، به تغيير كند يمكار پژوهشگران را آماده 

 نظـر  بـه با در نظرداشتن اهميت اين تالش علمي، . زند يمفرهنگي، سياسي و غيره نيز دامن 
رواج برخي مشكالت  كم دست. سازماندهي مناسبي در اين زمينه فراهم نشده است رسد يم

  .شناسي، گواه اين امر است ايران يها پژوهشفني در زمينة ترجمة 
  

  !ي ديگرها زبانترجمة متن فارسي از 
و موضوع پژوهش نيز بر پاية اسـناد و   گرداند يمهنگامي كه مترجم، پژوهشي را به فارسي باز 

ي متن چيست؟ آيا بايد همان ها قول نقلمترجم درمقابل تون فارسي انجام شده است، وظيفة م
ي ترجمه شده است، بـه فارسـي بازگردانـد؟ روش    شناس شرققولي را كه يك بار به زبان  نقل
ي در بيشتر موارد چنين بود كه به متن و اسناد اصلي به زبـان فارسـي   شناس رانياجمان آثار متر

در ايـن روش،  . بردنـد  يمـ  كار بهو همان سبك و عبارات را در متن ترجمه  كردند يممراجعه 
 ــ  در مواردي كه منبـع نسـخه خطـي بـود     ـ يا نسخهكه آيا از همان  كرد يممترجم بايد توجه 

ي موجود، مترجم به ها چاپحتي ازميان انواع  .ه كه موردنظر پژوهشگر بوده استاستفاده كرد
و كـار تـا    شد يم تر سادهچاپ موردنظر مؤلف مراجعه كرده است؟ در اين روش، كار مترجم 

 )كـرد  يمـ ازاين جهت كه مترجم به منابع پژوهش مراجعه ( 1گرفت حدودي منش محققانه مي
امكـان   بل مالحظه است از جملـه اينكـه خواننـدة مـتن ترجمـه،     اما در اين ميان، چند نكته قا

را ندارد، و نـاگزير بايـد بـه     ـ ي اروپاييها زباناحتماالً به ـ  سنجش دقت محتواي متن مؤلف
  .مقايسه و سنجش مترجم اعتماد كند

بـه   ها قول نقل، ترجمة رنديگ يم كار بهآثار  گونه نياروش ديگري كه برخي از مترجمان در 
در اين روش، مترجم صرفاً خود . ي به متن اصلي فارسي استتوجه يبان فارسي امروزي و زب

اين روش از ايـن جهـت كـه    . داند يمرا به بازگرداني و ترجمة متن دردسترس مؤلف موظف 
  . داشته باشد دنبال بهنتايج جالب توجهي  تواند يم، گذارد يممتن دردسترس مؤلف را دراختيار 

؛ زيـرا هـر دو مؤلـف و هـم     شـود  يمـ  تر كينزداننده به درك مؤلف در اين روش، خو
 زبان يفارسدارند و البته خوانندة  رو شيپخواننده متن يكساني را براي فهم موضوع پژوهش 

  . به متن اصلي هم رجوع كند و به مقايسه و سنجش بپردازد تواند يم
و يـا متفـاوت   ي فهـم نادرسـت   هـا  سرچشـمه حتـي   توانـد  يمـ در اين روش، خواننـده  

  . دست يابد شده ترجمهي ادبي و علمي زبان مبدأ و ها تيقابلرا ارزيابي كند و به  شناس شرق
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زيـادي را در خـود فـراهم     يهـا  بيآسـ  يها نهيزمبا اين همه، روش اخير ممكن است 
صورت نگيـرد و متـرجم    دقت بهممكن است انتقال مفاهيم  ها يساز معادلويژه در  سازد، به

شايد هنگـامي كـه   . بازسازي نكند يخوب بهكار بگيرد كه فضاي متن اصلي را  را به ييها واژه
هاي اخير از آثار آنه ماري شيمل، شعر حافظ از زبان آلمـاني بـه فارسـي     در يكي از ترجمه

  :، مترجم همين راه را پيموده استشود يمترجمه 
ـ . كند يمو گل سرخ را پراكنده  بخشد يمشراب نيز شادي  بـازرس  ! ا طنـين ربـاب  ننوش ب

  )132:1386شيمل، ! (بسيار سختگير است

  : و شعر اصلي چنين است
 2به بانگ چنگ مخور كه محتسب تيز اسـت   اسـتزيبگلو بادبخشفرحاگر چه باده

  )42، غزل100: 1359حافظ، (
دقـت   ها يساز معادل، شود يمدر اين بازگرداني، گرچه بخشي از معناي شعر حافظ منتقل 

: 1386معـين،  ←(ي موسـيقي هسـتند  ها آلترباب هر دو ندارد؛ هر چند كه چنگ و  ندانيچ
همچنـين،  . رونـد  مـي  شـمار  بـه ، به هر حال دو سـاز متفـاوت   )»رباب«و » چنگ«ي ها مدخل

تواند تمامي كاركردها و موقعيت  مي» بازرس«تعبير شده است؛ آيا واژه » بازرس« به» محتسب«
  ي ايران و جهان اسالم را به ذهن متبادر كند؟در تاريخ اجتماع» محتسب«

را شايد بتوان مالك خوبي براي سنجش هر دو فراينـد ترجمـه    ها يبازگرداناين فرايند 
در ايـن  . به عبارت ديگر، مترجم اول و دوم در اين زمينه قابل مقايسه هسـتند . آورد شمار به

  . تأمل است ، مسئلة محتوا نيز قابليساز معادلمورد، افزون بر مشكل 
  :چنين سروده است» تعريف از تفنگ شاه جهان«كليم كاشاني در شعري با عنوان 

ــاحبقران ــاني ص ــگ ث ــزت تفن  بـرد  يمـ كز شرف خاقان اگر باشد به دوشش   دارد آن ع
ــي ــتالط دايم ــا آن اخ ــه ب ــي داردك  3بـرد  يم گوشش بهتا سر  خود به لرزديمماشه  هيبت

  :چنين ترجمه شده است اين شعر در اثر اخير شيمل
  كند يم، زندگي دشمن را نيز تباه زند يمتفنگ فرمانروا كه خصم را آتش 

  ) 99: 1386 شيمل،( با رعد و برق يا رهيتاز دست غرنده فرمانروا ابر 
در اين فرايندهاي ترجمه، چه مفاهيمي ازدسـت رفتـه اسـت؟ متـرجم زبـان فارسـي       

توضـيحي   توانسـت  يمـ كم  شته است؛ زيرا دستاحتماالً به اصل متن فارسي دسترسي ندا
در هر صورت، اين نكته حـداقل بـراي اثبـات    . دربارة اختالف آن با متن اصلي اضافه كند
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ي را هـم  شناسـ  شرقي ها پژوهشدرستي متن دردسترس مؤلف، لزوم بازنگري متن مبناي 
  .كند يمگوشزد 

بـراي  . ت بـااليي دارنـد  كـه دقـ   شود يمچشمگيري ديده  يها نمونهالبته در اين روش، 
تجزيـه  يـا   تـاريخ وصـاف  جوديت فيفر كه موضوع  يها پژوهشنمونه، از ترجمة يكي از 

را  شده يبازگردانكه مترجم متن  ديآ يبرمبررسي شده است، چنين  االعصار تزجيهو  المصار
نقل  و البته اين از ظاهر )299: 1386 فيفر،( به فارسي ترجمه كرده است شناس رانيااز زبان 

روزگار مغول، تالش بسيار زيـادي   سبك بهمترجم براي نگارش متن . شود ينمقول روشن 
آشنايي متـرجم بـه    ليدل بهدر اين نمونه، . كرده و توانايي وي در زبان فارسي ستودني است

و البتـه محتـوا و    شـود  ينمـ ديده  ها يساز معادلسبك ادبي دورة مغول، تفاوت چنداني در 
  : چنين است شده ترجمهمتن . انتقال يافته است يوبخ بهمعناي متن 

قصد و نظر  ... ستقصد از تسويد اين بياض صرفاً ثبت اخبار و آثار و ذكر اعالم واقعات ني
از صنايع علوم فهرست بدايع فضايل، نمونـة   يا مجموعهكه اين كتاب آن است  ]نويسنده[

اخبار و احوال كه موضوع علم ] هو اينك[بالغت باشد،  يها قالباسلوب فصاحت و قانون 
ضاوت كنند كه اين كتاب در بعد از تأمل وافي ق ... ، تا فضالگرددتاريخ است در آن عرضه 

، و افسون منابت زر و زيور عبارات، درميـان  ييگو سجعبيان، تسلسل معاني، سحر فخامت 
  ) همان( .عرب و عجم، سابقه ندارد

كه البته با توجه  ـ ق.ـ ه 1269در سال  ريخ وصافتامتن موردنظر مؤلف در چاپ سنگي از 
  :چنين استـ  به ارجاعات پاياني مقاله، مبناي اين نقل بوده

اما  ... غرض از تسويد اين بياض مجرد تقييد اخبار و آثار تنسيق روايات و حكايات نيست
نظر بر آن است كه اين كتاب، مجموعة صنايع علوم و فهرسـت بـدايع فضـايل و دسـتور     
اساليب بالغت و قانون قواليب براعت باشد و اخبار و احوال كه موضوع علم تاريخ اسـت  

بعد از تأمل شافي انصاف دهند كه در  ...فضال  كه چناندر مضامين آن بالعرض معلوم گردد 
رشافت لفظ و سياقت معني و حسن مواقع تضمين و لطف مراتع تحسـين و تـزئين بـرين    

  )147: 1338 وصاف،( .نيست يريغ هبنمط در عرب و عجم مسبوق 

از آشنايي فراوان وي با متوني از اين دست اشـاره دارد، بسـيار    ديترد يبتالش مترجم كه 
دقـت بـاالي مؤلـف و     تـوان  يمـ  تـاريخ وصـاف  چشمگير است و با رجـوع مختصـري بـه    

  . را سنجيد شناس شرق
ه موضـوع مـورد   خواننـدگاني اسـت كـ    اعتمـاد  يبحال، مشكل اساسي اين روش،  هر به
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مؤلـف  رفتـة   كـار  بـه و يا به متن فارسي و نسخه  كنند ينمصورتي ويژه دنبال  هپژوهش را ب
به تفاوت مـتن خـود بـا مـتن      كم دستمترجمان  شود يمپيشنهاد  رو نيازا. دسترسي ندارند

  .اشاره كنند ها پانوشتاصلي فارسي در 
  
  تاريخياسامي و اصطالحات  )Transliteration( گرداني سهينو

، بخشـي از فراينـد ترجمـه را    ... ها، قبايـل،  اسامي خاص مربوط به اشخاص، شهرها، نحله
 نويسة آنهـا ، فقط شوند ينماز آنجا كه اين دسته از واژگان، معنايي ترجمه . دهند تشكيل مي

 يگردان سهينوبراي . شوند يم يگردان سهينو اصطالح بهو  ابدي يمبه خط مقصد ترجمه انتقال 
بـه نظـام    تـوان  يمـ مختلفـي وجـود دارد؛ بـراي نمونـه      يها نظامزبان فارسي و عربي، در 
  4.اشاره كرد مصاحب المعارفةدايرو يا  فرهنگ معين يگردان سهينو

 يها نظامبه وجود اين  يتوجه يبخاص براي اين فرايند و يا  يها نظاممشكل استفاده از 
 شـمار  بهبراي ايرانيان و كشورهاي اسالمي  يا روزمرهحتي مشكل  توان يمگرداني را  نويسه
در ايران، براي معرفي شـهرها، روسـتاها، و آثـار تـاريخي منـاطق مختلـف، روشـي        . آورد
، آموزشـي در ايـن زمينـه داده    ها دانشگاهو در مدارس و  رود ينم كار به ريگ همهو  مند قاعده

ترجمـة فارسـي دوبـارة ايـن     نيز مشكالتي در  يشناس رانيادر فرايند ترجمة آثار . شود ينم
انگليسـي   ژهيـ و بهغربي و  يها زبانو حروفي كه  ها مصوت ديترد يب. ديآ يم وجود بهاسامي 

 »ق«و يا » خ«به حرف  توان يمبراي نمونه . كنند يمبيگانه است، بيشترين مشكالت را ايجاد 
 هـا  مصوتي برخي ؛ حترود يم كار بهگرداني آن  اشاره كرد كه اَشكال گوناگوني براي نويسه

دانستن اينكه مؤلـف چـه   . شود يمنوشته  eو گاهي با  iمانند صداي كوتاه زير نيز گاهي با 
 كننـده  نيـي تععامـل   يگردان سهينواست كه در  يا نكتهصورتي از اسامي را درنظر داشته نيز 

گليسي به فارسـي،  از ان يگردان سهينودر انتقال  كننده نييتعبا اين همه، عامل . رود مي شمار به
  . يافتن نظام يا سيستمي است كه در كتاب رعايت شده است

به مسائل يادشده، حتي ممكن است اشتباهاتي منجر شود كه آسيب زيادي به  يتوجه يب
 عنـوان  به» روپيه«معادل مثال، در كتاب اخيرالذكر از آنه ماري شيمل،  عنوان به. متن وارد كند

 نظـر  بـه كـه  ) 74: 1386 شـيمل، ( شـده  گردانـي  يسهنو) الخ( lakhواحد پول رايج از روي 
» خ«را بـه   kبه همـراه   hحرف  ،lakhظاهراً مترجم در واژة . است تر يحصح» لك« رسد يم

مسلمان در قلمرو گوركانيـان   يها فرقهبراي يكي از » چِشتي«در واژة . بازخواني كرده است
= Chishti: شـده اسـت   گردانـي  يسـه ون» ي«بـه  » چ«نيز صداي مصوت كوتاه پايين پس از 



  يشناس رانياي ها پژوهشبرخي مالحظات دربارة ترجمة    32

  1390سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

نام حـاكم   ـ »جنتمور«گرداني  توان به نويسه براي نمونة بيشتر مي يا. )35همان، ص( چيشتي
كه در ترجمـة آن بـه   ) 218: 1382 جويني،( توجه كرد جهانگشاي جويني ز قولا ـ مغولي

 نكـردن  عـه مراجافزون بـر  ). 41: 1380 اشپولر،( ذكر شده است» جينتمور« فارسي، صورت
خـاص هـم    يهـا  واژه يگردان سهينو يها ستميس يريكارگ بهمترجم به متن اصلي، دشواري 

از  ها يگردان سهينوتا با انواع  دارد يمممكن است چنين مواردي را ايجاد كند و مترجم را وا 
  . هاي شرقي به خط التين آشنا شود زبان

  
  ي صحيح اصطالحات تاريخيريكارگ به

ي مفاهيمي خاص دارنـد، بايـد بااحتيـاط    ا دورهكه در  ها واژهي براي برخي از ساز معادلگاهي 
در  شـود  يمـ سـبب   كاركردهـا مفاهيم و معناها و حتي گـاهي   بودن كينزدصورت گيرد؛ و به 

، »اتابـك «و واژة » اتابكي«براي نمونه، نهاد . يي صورت گيردها يانگار سهل هانآيابي براي  معادل
يان و يادآور كاركردهاي مقامي ويـژه از ايـن دوران تـا چنـدي پـس از      مربوط به دورة سلجوق

پـس،  . كنـد  يمـ مغوالن است و كاربرد آن، فضاي ايـن روزگـار را در ذهـن خواننـده تـداعي      
ي را پيـدا  ا ژهيـ واست، شكل » للـه«ي آنچه در دورة صفوي به مفهوم جا بهي اين واژه ريكارگ به
ام در دورة صفوي شباهت زيادي با نهاد اتابكي دارد، كاربرد ؛ و باآنكه كاركردهاي اين مقكند يم

در . ، انحرافي در معنا و مفهوم مورد بحـث اسـت  »للـه«ي جا بهآن براي فضاي روزگار صفوي 
جا از  ترجمة تاريخ ايران، پژوهش دانشگاه كيمبريج، در بخش مربوط به صفويه، مترجم در همه

: نمونـه  عنـوان  بـه ؛ )56  ـ 53: 1379 ،51 رويمر،( كرده استاستفاده » للـه«ي جا به» اتابك«واژة 
از متون شاخص دورة صفوي ماننـد   كه چنان ـ ديترد يب. »دورمش خان شاملو اتابك سام ميرزا«

 كاربردي نداشـته اسـت  » للـه«ي جا به كم دست» اتابك«ي مانند ا واژه ديآ يبرم ي عباسيآرا عالم
در ترجمة اثر ديگري از رويمـر، افـزون بـر    » للـه«الح اصط ).261: 1351 اسكندربيگ منشي،(
چون سـام ميـرزا نوجـوان    «: نيز بازگرداني شده است» مربي«به  ).314: 1380رويمر، ( »اتابك«

  ).313ص ،همان( »ادارة حكومت را در دست داشت ـ مربي وي ـ شاملو خان شيدورمبود، 
  
  ي دقيق در بخش مفاهيم كليديها واژهگيري كار به
از مفاهيم كليدي، مواردي است كه پژوهش برپاية آن بنيان گرفته و مبناي اثر تحقيقي  ظورمن

انتخاب در بازگرداني اين مفاهيم اگر با دقت همراه نباشد، تمامي اثر را تحـت شـعاع   . است
 عنـوان  بـه . سازد يمدشوار و حتي منحرف  شده ترجمهرا در زبان  ها آنو درك  دهد يمقرار 
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تـداوم و  لمبتون كه در ترجمة موجود در ايران با عنـوان  . اس. ثر مشهور آن كينمونه، در ا
انگـاري روي داده و ترجمـة    ، سـهل )1372 لمبتون،( رسيده چاپ به ايران ةتحول تاريخ ميان

 In Medieval:عنوان اصلي اين اثر چنين است. تمامي اثر را در مظان ترديد قرار داده است

Persia Countinuity and Change.5  مشخصات كتاب اصلي شناسنامة ترجمه نيامده است
در متن فارسي ميسر نيست؛ كه البته  شده ترجمهبررسي عنوان اصلي با عنوان  رو نيهمو از 

بـراي جلـب اعتمـاد پژوهشـگران، مشخصـات كامـل اثـر         كـم  دسـت الزم است مترجمان 
گزينـي بـراي واژة    در معادل كه شود يمساده مشخص  يا سهيمقابا . را ذكر كنند شده ترجمه

Change  ،تحول«و » تغيير«آنكه تفاوت مفهومي در واژة  ژهيو به، اشتباهي فاحش روي داده «
اساساً منظور مؤلف اين بوده است كه در تاريخ ميانـة ايـران، دربـارة    . بسيار چشمگير است

هنگامي . ايران ندارد تغييريافته پژوهش كند و اعتقادي به تحول در تاريخ يها مؤلفهنهادها و 
هنگام بررسـي ايـن مفهـوم در مـتن      به ديترد يب، دهد يمكه اين اشتباه در عنوان كتاب روي 

مترجم تا چه انـدازه بـه مفهـوم     يراست به. كتاب نيز با اشتباهات ديگري مواجه خواهيم شد
اثـر  سخن مؤلف نزديك بوده است و كساني كه به متن اصلي دسترسي نداشته و يا به ايـن  

اخيرِاً ايـن  . اند بردهتا چه حد منظور مؤلف را درك كرده و بهرة علمي از آن  اند كردهاعتماد 
و بنابراين چنين اشتباه فاحشي طي ايـن   6؛اثر بدون ويرايش به چاپ مجدد نيز رسيده است

! همه سال در جامعة علمي تاريخ روي داده و پيشنهادي براي اصالح آن مطرح نشده اسـت 
كتاب خوانده نشده و در مجامع علمي تاريخ دربارة آن بحث شـده اسـت؟ احتمـاالً     آيا اين

؛ در غير اين صورت، اثر يادشـده را بـدون   اند نشدهمترجم و ناشر از ايرادات كار خود آگاه 
  . كردند اصالح روانة بازار نمي

 
  گيري نتيجه

ة ترجمـة آثـار تـاريخي    با بررسي برخي از اشتباهات و مالحظاتي كه در اين نوشتار دربـار 
كـاري اسـت كـه     يشناس رانياتاريخي و  يها پژوهشكه ترجمة  ديآ يبرمانجام شد، چنين 

را  ييهـا  مهـارت ترجمـة ايـن دسـته از آثـار،     . نيازمند تدوين اصول و فنـوني ويـژه اسـت   
. ديگـر وجـود دارد   يهـا  رشـته مشخص و مجزا از  يصورت بهنياز به آموزش آن  طلبدكه يم

بـه   تواند ينمبازگرداني آثاري كه بر پاية متون و اسناد فارسي شكل گرفته است، مترجم در 
به اثر ترجمة خود ناچار اسـت   دنيبخش كمال، براي حال نيع باشد، و در اعتنا يبمتن فارسي 

 يگردان سهينوهاي ترجمه مانند آموختن  برخي مهارت. متن فارسي را با ترجمه مطابقت دهد
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علـوم انسـاني، اهميـت     يهـا  رشـته در مقايسه با ترجمة بسياري از  اعالم و اسامي خاص،
، آسيب فراواني به موضـوع مـورد   ها يگردان سهينوتفاوتي ناچيز در بازخواني . بيشتري دارد

 هـا  پـژوهش تاريخي و درك فضـاي هـر دوره و هـر حـوزه از      يها دانسته. بحث وارد كند
 شـمار  بـه انتقال مفـاهيم، امـري ضـروري    و  ينيگز معادلبراي مترجم ازجهت  يشناس رانيا
ديگر را بخشي از فراينـد توليـد    يها زبانبه  گرفته صورت يها پژوهشاگر ترجمة . رود يم

، بلكه با دقت در ديآ ينم شمار بهعلم بدانيم، مترجم فقط بازگردان سادة متن از زباني بيگانه 
غالب در زبان فارسي تبديل  يها گفتمانانتقال مفاهيم، دانش توليدشده در فضاي ديگر را به 

نوع نگـاه حـاكم    رسد يم نظر به. و نقش مهمي در شتاب پيشرفت علمي كشور دارد كند يم
بر جامعة علمي اهميت و ارزش ترجمه را كمتر از آنچـه بايـد و شـايد موجـب شـده و از      

ون تـدوين اصـول و فنـ   . الزم است رويكردي تازه در اين زمينه درپيش گرفته شـود  رو نيا
و آمـوزش آن و نيـز   ) و متـون اصـلي   هـا  پژوهشاعم از ( تاريخي يها ترجمهخاص براي 
ـ  سـه ينوبه  دنيبخش سامانتالش براي  موجـود از اعـالم تـاريخي و سـرانجام      يهـا  يگردان

  .نقدهاي كتاب براي انتشار مجدد آثار، گام مهمي در اين زمينه خواهد بود انگاشتن مهم
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