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  «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 های نهج البالغه ترجمه

  .های نهج البالغه استز ترجمهابرخی اجمالی معرفی بحث پیرامون 

ها فارسی است. نهج . هرچند عمده ترجمهترجمه شده است یمختلف ی، به زبان هاامروز لیف شد تا بهتأ از روزی که نهج البالغه

 تا  شاید ده که های غیر معروف، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی و برخی زباناسپانیایی ،اردو ،انگلیسی ،به زبان فارسیتا کنون البالغه 

 و های فارسی داریمترجمهاست. قهرا ما در این بحث نظر به فارسی  هاترجمه اما عمده این .ترجمه شده است باشند، پانزده زبان

 . را ارزیابی کنیم های دیگروانیم ترجمهتنمی و ی دیگر از حیطه کاری ما خارج استهاترجمه

ربوط به م، مهجاولین تر است این است که . تنها چیزی که مشخصنیستچندان معلوم کیست نهج البالغه از  که اولین ترجمهدر این

شود نوع نگارش این ترجمه مشخص می ازاست. شده  اهلل جوینی چاپتصحیح عزیز مه باترجاین  .قرن پنجم و ششم هجری است

های ترجمه پس از آناز آن دوران باقی مانده و در دسترس ما است. ای است که ین تنها ترجمها .است که مربوط به آن دوران

این نسخه از » نویسد:جوینی در مقدمه کتاب میاند بردهها نام آن نوشته شده که بعضی از کتب و مقاالتدیگری برای نهج الیالغه 

  .«( کرده استعوی)ضحرم مطهر رشاه عباس صفوی وقف  را ترجمه

های های اخیر ترجمهالبته در سال .صفوی است لماعی( معاصر شاه اسق ه 059م رف الدین اردبیلی)ترجمه دیگر از حسین بن ش

  .کنیممی ها اشارهآنبرخی از به  هج البالغه منتشر شده که مابیشتری از ن

هایی از نهج نهج البالغه است یا ترجمه بخش لترجمه کام موجود است که یا پنجاه ترجمه از نهج البالغههم اکنون چیزی حدود 

 کر کنیمذها را تمام این ترجمهاگر بخواهیم  .ای شروع شده و به پایان نرسیده استیا اینکه ترجمه مثل عهد نامه مالک اشتر البالغه

 .داردنضرورتی هم  زیادی نیاز دارد در حالیکهزمان  به
 هامهمترین ترجمه

است که اشاره اجمالی به چند ترجمه معاصر مورد توجه قرار گرفته  در دوران هایی که در سال های اخیر مخصوصاًدر بین ترجمه

  .کنیمآن می

ن کتاب در ای .ترجمه کرده استبا یک توضیح مختصر سید علی نقی فیض االسالم که نهج البالغه را  :ترجمه فیض االسالم.1

  جلد منتشر شده است.در شش چاپ جدید 

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 

 1031/اردیبهشت /03 :تاریخ                                                             نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  4119 رمضان 41ادف با: مص                                                     نهج البالغه هایترجمهشروح و  :جزئی موضوع      

 11جلسه:                                                                        اول             سال        
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این سخنان با مواجهه  دادم و مردم درمیج البالغه را توضیح نهی از یهابرای مردم قسمت» :گویدفیض االسالم در مقدمه کتاب می

 کردند که علماء این کتاب را به زبانی که برای همه قابل فهم باشد ترجمه کنند ودرخواست ه، محتوای نهج البالغناب و مطالب پر 

 «. مو لذا من به فکر این افتادم که این کتاب را ترجمه کن در اختیار مردم قرار دهند

از شاگردان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی  سالمفیض اال علی الظاهر .لبالغه استا های نهجترین ترجمهترجمه یکی از معروفاین 

 از این اجازه اجتهاد برخیتصویر در همان کتاب  اجازه اجتهاد هم دارد. ، زیرا از ایشانبوده است و امثال ایشانو آقا ضیاء عراقی 

 .بی را بگویدبر منبر مطالو صرفا یک خطیب نبوده که فیض االسالم اهل فضل و علم بوده  .بزرگان را قرار داده است

د وارد ان نجف بود و بعشاگردان بزرگاز ه حوزه نجف و ردتحصیل کدکتر شهیدی که خود  ی:ترجمه دکتر سید جعفر شهید. 2

صیده مهم از هفت هفت ق) استند متن معلقات سبعتدریس دانشجویان از من خو یهادر برخی از دوره» :گوید، میی شدمسیر دیگر

 ها گفتم باید یک متنی خواندهرا بخوانیم. من در پاسخ به آنکردند( از کعبه آویزان میقبل از اسالم و در جاهلیت شاعر عرب که 

 «.گوید وارد در این کار شدمو بعد میها را داشته باشد شود که این مزیت

 یک ترجمه تحت اللفظی استی: د آیت. ترجمه مرحوم عبدالمحم0

 اسداهلل مبشری ترجمه. 4

 آقای انصاریان ترجمه . 1

 هلل مکارم ادو تن از بزرگان زیر نظر آیت ترجمه .6

 ترجمه مرحوم دشتی.7

 است که اشاره کردم. هاها همیندارد اما عمده ترجمههای دیگری نیز وجود ترجمه هاغیر از این
 هابررسی ترجمه

 مقدمه 

 اشاره خواهم کرد جستگیها و برخی از این کاستیبر  بهاجماالهایی که هایی دارند وکاستیها و مزیتگیها هر کدام ویژاین ترجمه

ها را مهم ترجاگر بخواهی رسالت ترجمه چیست؟ بیان کنیم که اساساع به ترجمه لی راجالزم است یک توضیح ک ولی قبل از آن

ای ای ترجمه موفق و چه ترجمهترجمهچه  ؟باید بکند و مترجم چهیست چترجمه  رسالت مورد ارزیابی قراردهیم باید ببینیم که اصال

  .ناقص است

نگلیسی به و از اانگلیسی ارسی به از ف مثال ه شودزبانی به یک زبان دیگر برگرداند یکاز متنی ، اینکه معلوم استمعنای ترجمه 

  :کنندمی ذکرده برای ترجمه حداقل سه نوع عم اند صورت بگیرد وتوفارسی و بالعکس. ترجمه به هر زبانی میاز عربی به فارسی، 
 انواع ترجمه

 تحت الفظی ترجمه.1

در بعضی  ناال .ترکیب کلمات جابجا شود و در زبان مقصد جایشان تغییر کند هیک متن به صورت کلمه به کلمه بدون اینک ترجمه

 مقداری نامفهومبخواند به صورت جمله  را هاد این ترجمهمعنایش نوشته شده که اگر انسان بخواه ها زیر هر کلمهفاتیحها و ماز قرآن
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ن مقصد و ادبیات آن در این متناسب با زباکه نی، بدون اشودکلمه به کلمه معنا میاین ترجمه تحت الفظی است که  .و نارسا است

  .کلمات جابجایی صورت بگیرد

 ترجمه معنوی . 2

ترکیب کلمات و قواعد  شوند،ها به معنای مورد نظر برگردانده میه عالوه بر اینکه واژهواقع به این معنا است ک درترجمه معنوی 

هیم این را تحت الفظی اگر بخوا، IT IS A BOOKدر زبان انگلیسی گفته می شود  مثال .شودت میرعای نیز ادبی زبان مقصد

واهد ترجمه خبر بگیرد اما اگ که جابجایی در این کلمات صورتکلمه به کلمه بدون این «ست یک کتاباین ا»گوییم یممعنا کنیم 

این » :دشوتغییر در ترکیب کلمات این طور میزبان فارسی و ه با رعایت قواعد و دستور یعنی همان کلمات که معنا شدمعنوی شود، 

   «.یک کتاب است

 ترجمه آزاد. 0

عبارات او قرار بگیرد. مقصود و منظور قید و بند الفاظ و  بدون اینکه در ،مقصود و مراد گوینده به نوعی به دیگران منتقل شود

این امور و  در تغییراتی به دلخواه خودشحتی ممکن است  وقید و بند عبارت نیست  درء شود لذا نویسنده به نوعی به مخاطب القا

 مطالب بدهد.

 . ترجمه تحتقسم دوم استکه بهتر از سایر انواع سایر ترجمه شمرده می شود ای ، نوعا آن ترجمهانواع سه گانه ترجمه در بین

 ،آیدمینمتن زیبایی از کار در متعارف بودنش خیلی پسندیده نیست و نارسایی که گاهی در ارائه مطلب دارد و نا اللفظی به خاطر

اصال  این .یعنی خیلی سخت است که شما بخواهید یک متن عربی را با ترجمه تحت اللفظی به یک متن زیبای فارسی تبدیل کنید

ممکن است حتی گاهی از مسیر ترجمه برد و ارات نویسنده یا گوینده فراتر میترجمه آزاد هم در واقع پا را از حد عبود. شنمی

، ن نوع ترجمهلذا بهتری .تفسیر غیر از ترجمه است ،توضیح غیر از ترجمه است ، در حالیکهبکشد و تفسیر به توضیحو  خارج شود

 .تر استجمه سازگارترجمه معنوی است زیرا با رسالت تر

  :گیرددر ترجمه دو کار مهم صورت می

  شود و به مخاطب انتقال داده شود.مفهوم مورد نظر گوینده کشف .4

 به شنونده منتقل شود. حد زیبایی کالم گوینده .2

د ولی یک وقت با شویهای ادبی ترجمه ملی بسیط و بدون توجه به این آرایهدر مقام ترجمه یک وقت خی این خیلی مهم است که

متن اصلی وجود  های ادبی که در، هم معنا و مضمون و هم آن صنایع و آرایهدو جهت مهم است. این شودمالحظه آن ترجمه می

  .دانده شودردارد به این زبان برگ
 معیار ترجمه موفق و ناموفق

خواهد بگوید و چه گفته است و زیبایی کالم او را گوینده چه میای است که مفهوم را برساند اینکه موفق ترجمهترجمه خوب و 

فارسی یا هر زبانی را شود، قواعد زبان ود ولی زیبایی کالم او منتقل نمیشرا یک وقت مفهوم منتقل میزی .و حفظ کند انتقال دهد

ممکن  .ر خط ارائه دهدچها ،برای ترجمه یک خط که طوری نباشد .رعایت کند هم اندازه کالم و سخن ترجمه شده رارعایت کند. 

  .کندکند ولی برای آن چند جمله بیان هد معنا است کسی یک جمله را بخوا
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 و این در پرتو فهم لغات و کلمات وانتقال دهد  بومفهوم را خ :کندکه یک ترجمه را یک ترجمه خوب می استها اموری این

ال معنا و مفهوم را انتق .مقصود را به خوبی منتقل کند معنا وند توانمی، ی کلمات را خوب نفهمدسکد. اگر شوها حاصل میترکیب آن

مثال اگر بخواهد به زبان فارسی ترجمه کند  .زبان مقصد را مراعات کندقواعد ادبی و زیبایی کالم را حفظ کند و منتقل کند  ،دهد

ممکن است در  هرچند .ند ترجمه خوبی ارائه دهدتوایکه نم کسی ادبیات فارسی را بلد باشد رگباید ادبیات فارسی را بلد باشد ا

ی ویژگ اگر این چهار ،اندازه کالم را رعایت کند سر انجام لذا ترجمه کار هر کسی نیست  و ،تر باشدفهم مطالب آن متن از همه قوی

 . یعنی اینتسه است زیرا این خصوصیات در آن ترجمه معنوی باشد این یک ترجمه خوب است و البته بهترین نوع ترجمه،

 .تواند به این شکل بروز و ظهور پیدا کندخصوصیات می

گاهی گرفتار نارسایی مفهومی هستند و گاهی گرفتار نارسایی شکلی  ها. ترجمههایی وجود دارند که نارسا هستنددر مقابل ترجمه

یسنده د نومقصو، نتواند نویسنده عاجز باشد مترجم از انتقال معنا و مفهوم سخن گوینده یا از نارسایی مفهومی یعنی. منظور هستند

 افتد؟ی منتقل کند به چه دلیل اتفاق میکه یک مترجمی نتواند معنایی را به خوب. ایناء کندرا به خوبی به مخاطبانش الق

 روصا دمخص د، این خیلی مهم است.ء نباشها را نشناسد و مسلط به زبان مقصد و مبدواژه که خودش فهم درستی نداشته باشد واین

 یست،اصول و فلسفه آشنا نهای اصطالحی فقه و اصال با واژهم زبان عربی به فارسی که یک مترجبه فرض کنید  ،متون تخصصی

 .کند، او ترجمه را خراب میند این متن فلسفی را ترجمه کنبگوی

، تدافها اتفاق میاین در بسیاری از ترجمهها اشتباه نکند. معادل انتخاب در .ها را بشناسدخودش فهم کند و واژهباید اوال  مترجمپس 

  .شوددهند و جای آن متن اصلی می گذارند که موجب مشکل میای را اشتباهی معادل قرار مییک واژه

 ،باشدده های استعمال شهآشنا با مفاهیم و واژمفهومی نشود باید  اش گرفتار نارساییدر درجه اول برای اینکه ترجمهپس مترجم 

گاهی وقت ها ممکن است این انسجام را نتواند بین اجزاء یک کلمه ایجاد کند ، اش یک ارتباط و یک انسجامی داشته باشدترجمه

 . و قابل فهم نیستاین انسجام نباشد معنا مشخص وقتی  و

در موضع  را یا یک لفظی ،گانه باشدادبیات بی، اصال با آشنا نباشد به قواعد زبان مترجم گردد به این کهبر میهم های شکلی نارسایی

ترجمه نارسایی شکلی در  این ها همه نوعا موجب .های طوالنی در ترجمه به کار ببردمثال جمله به هر حال یا نبردمناسب به کار 

 شود.می

فرق ترجمه مرحوم مثال  البالغه کهی نهج هااین معیار برویم سراغ ارزیابی ترجمهما این بود که یک معیار کلی ذکر شود که با  قصد

 یض االسالم یا دکتر شهیدی چیست؟با ترجمه فآیتی 

رت از نامه آن مرد کوفی که سخن حضدر خطبه شقشقیه . مثال ترجمه خوبی نیستلذا  ،یک ترجمه تحت اللفظی است ترجمه آیتی

 کرد و حضرت فرمود:قطع شد ابن عباس بقیه سخن را طلب می

 ؛ «هَدَرَت ثُم قَرََّتتلک شِقشِقَةٌ »

 « ن گرفت و سپس به جای خود بازگشتآن پاره گوشت از دهان جوشیداشتر خشمگین »

 : ده استهمین را مرحوم شهیدی این طور ترجمه کر اام

  «.چه شنیدی شعله غم بود که سر کشید و رفت و بازگشت و در جای آرمیدآن»
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  :طور معنا کرده استهمین جمله را مرحوم دشتی این

  «ای از آتش دل بود زبانه کشید و فرو نشستشعله»

، یک شعله غم ،ای از غم: شعلهها گفتند. اینزنندز شتر خشمگین و پاره گوشتش نمیاینجا دیگر نه مرحوم شهیدی و دشتی حرف ا

  «ای از آتش دلشعله

هایی که فق را دارند و نارساییو مو ی ترجمه خوبها معیارهاکدام یک از این ترجمه دیدباید  کردند های دیگردیگران هم ترجمه

توانیم اساسا آیا می ها وجود دارد وهمچه مفهومی در کدام یک از این ترجدر ترجمه ممکن است پیش بیاید چه نارسایی شکلی و 

ند این ها نسبی هست ،یا نه .معرفی کنیمرا به عنوان بهترین ترجمه و فاقد نقص  بالغههای موجود نهج البه نحو مطلق یکی از ترجمه

 .توانیم بگیریم که یک ترجمه بهتر از بقیه استبله معدل می . هاییک نقصو ی و هر کدام از این ترجمه ها یک امتیازاتی دارند

 بحث جلسه آینده

 مقایسه اجمالی بین ترجمه ها

 «الحمدهلل رب العالمین»     


