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

 عیارها و با توجه بهآن م سا. بر اسذکر کردیم باره انواع ترجمه و معیارهای ترجمه موفق و ترجمه نارسامقدمتا نکاتی را دردیروز 

رجمه ت ،فیض االسالم هایدهیم. ترجمهمیمورد ارزیابی قرار  چند ترجمه مهم نهج البالغه راگفتیم، اقسام ترجمه  هبارمطلبی که در

ی قرار بادر معرض ارزی بر اساس این معیارها که هایی استآیت اهلل مکارم و ترجمه مرحوم دشتی ترجمهترجمه مرحوم شهیدی، 

 .گرفت خواهند
 رعایت آرایه ها و صنایع ادبیاز جهت .1

 های بعدی، به این ترجمه استنادترجمهاست و در موارد زیادی  کرده ت پیدارشه م قرن اخیریدر نالسالم ارحوم فیضجمه متر

ادبی و صنایع لفظی که در متن های یهاتواند یک ترجمه قابل قبولی باشد، ولی آن آرترجمه از نظر انتقال معنا می این. اندکرده

م تلک شِقشِقَةٌ هَدَرَت ثُ» هجمل این ترجمهدر فیض االسالم مثال  .خوبی در این ترجمه منعکس نشده است البالغه وجود دارد بهنهج

مقایسه  شهیدی رتجمه دکترترجمه را با این  حال «.شقشقه شتری بود که صدا کرد و باز درجای خود قرار گرفت» فرماید:می« قَرََّت

 ؛ شاید در بین«آرمیدخود و درجای  تشنیدی شعله غم بود که سرکشید و بازگشه آنچ»گوید: او در ترجمه این جمله میکنید 

های ادبی مثل یهاراز صنایع لفظی و آ مرحوم دکتر شهیدی ترجمه .تر این جنبه مورد عنایت قرار گرفته استهای فارسی کمترجمه

 مسئله را رعایتنسبتا این  معادی خواه نیز آقای ، همچنین ترجمهبهره برده استخوب و مراعات موازنه  جناس، ،بیهاستعاره، تش

 ،یوم زمانحرنهج البالغه را ترجمه کردند یا ترجمه ممکارم  دشتی و دو محققی که زیر نظر آیت اهلل ترجمه مرحوم کرده است. لذا

به را  لبالغه وجود داردمتن نهج ادر های ادبی که زیبایی نثر و آرایهاین جهت یک نقص بزرگ دارند که االسالم از ترجمه فیض

 ای را رعایت کرده است. ه مرحوم شهیدی است که چنین مسئلهترجم ،شاید تنها هابین ترجمهدر . اندنکرده منعکس خوبی

 انتقال معنا. از جهت 2

مرحوم . ترجمه فیض االسالم، ترجمه ند اما در این جهت برخی هم نقص دارنداهمنتقل کرد معانی را برخی از ترجمه ها به خوبی

را دارند که معنا را به خوبی  ترجمه مرحوم دشتی این ویژگیمنتشر شده است،  زیر نظر آیت اهلل مکارم ای کهترجمه شهیدی، دکتر

ه شد که گفت .زیرا ترجمه او یک ترجمه تحت اللفظی است ،از این جهت نارسا است ، اما مثال ترجمه عبدالمحمد آیتینداهمنتقل کرد

وشیدن گرفت را آن پاره گوشت از دهان جاشتر خشمگین » :طور معنا کرده استرا این «تلک شِقشِقَةٌ هَدَرَت ثُم قَرََّت»جمله مثال و ا

 استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي نهج البالغه شناسیدرس 
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را  اجازهنمونه زیاد است و وقت این  بگذارید. کنار برخی از ترجمه های دیگر ترجمه رااین «سپس به جای خود بازگشتو 

ها در این جهت خوبی منتقل کردند ولی برخی ترجمهها را به ها این ویژگیاما باالخره برخی از ترجمه ،همه را بیان کنیمدهد که نمی

تر قرار یناز نظر مرتبه در مراتب پای بعضی بهتر بیان کردند و بعضی شاید اند.های هم که پیام را به خوبی منتقل کردهنقصان دارند. آن

 .گیرندمی

 جهت انسجام ترجمه . از3

 هایی باشد.کند مخصوصا اگر متن دارای مقیدات یا مخصصحتما کمک میر آن الت مختلف به فهم بهتو جم هماهنگی بین کلمات

ها مخصوصا در آنمعانی ها و مراعات . تمیز بین اینمقید دارند ،مطلق دارند، خاص دارند، عام دارند)ع( کالم معصومین قرآن و

 . م تا این مطلب به خوبی روشن شودزنی میمثال، م استترجمه خیلی مه

ا به شدت مورد نکوهش و مذمت در برخی از موارد دنی ،ذکر کرده است یاوصاف مختلف هج البالغه درباره دنیادر نحضرت علی)ع( 

ای ه، لذا خوانندقرار نگیرد ممکن است در ترجمه این جهات مورد توجهمواضع دنیا را ستوده است. اما در برخی از  ،گرفته است قرار

، ا را ستایش کرده استینو در جای دیگر دبه شدت در مذمت دنیا سخن گفته  )ع(حضرت علی بیند در جاییمی دخوانمتن را می که

دهد قرار میحکومت را مورد مذمت و سرزنش  داند و در جای دیگرحکومت را یک ضرورت می علی)ع( در جایی حضرت یا مثال

توجه نکند ممکن است موجب در مقام ترجمه  اگر کسی به این نکته مخصوصا .شماردین عالم میا ترین امور دراز پست و آن را

 اضرینهی ممکن است برای حمنت ،دارد البته این مشکل نه تنها در متن ترجمه شده بلکه در متن اصلی نیز وجود ،در فهم شوداشتباه 

کسی  .دهند آن ها را تمییز بتوانندکه به استناد آن باشد وجود داشته قرائنی برای غیر حاضرین متن اصلی یا در قرائنی وجود داشته 

 ت در مواضع مختلف، توجه داشته باشد. جمال جهت یعنی انسجام و هماهنگی بین اینبه د ترجمه کند باید خواهکه می

  که باید در تفسیر و توضیح به آن پرداخت. بلکه مطلبی است ،ها به ترجمه ربطی ندارد: اینممکن است کسی بگوید ان قلت:

، ما نیز ترجمه جای بررسی این تعارضات نباشد، شاید شودیر مربوط میها به مقام تفس، توضیح مبسوط ایناست درست قلت:

کوهش قرار ن دنیا را مورد ع()این نکته که مثال اگر حضرت علیانتقال شود، ولی بررسی تعارضات باید در ترجمه  که اینگوییم نمی

بعد از فهم  چیست؟ شانمورد ستایش قرار داده است مقصودرا  دنیا جایی کهداده است، منظور از دنیا در کالم ایشان چیست؟ و آن

دنیایی که مورد مذمت قرار گرفته است چیست؟  دهد کهاین مطلب مترجم در ترجمه، مثال در کلمه دنیا، توضیحی در پرانتزی قرار می

تر و اما آن دنیایی که مورد ستایش است دنیایی است که بس .بستگی به دنیا استمثال به حرام کسب شده باشد یا دلدنیایی است که 

ضافه ترجم گاهی با ام .دنیایی است که دل بستگی در آن نباشد ،ه باشدیی است که از راه حالل به دست آمددنیا ،مزرعه آخرت است

 زدودن ابهامات و شبهات کمک کند. به رفع و اند در مقام ترجمهتومی کردن یک کلمه

ی یا ترجمه مبشری یا ترجمه مثال ترجمه مرحوم شهید .ها نیستترجمه دارد و در برخی از ها وجودتوضیحات در برخی ترجمهاین 

ها این ویژگی را دارد مثل ترجمه مرحوم دشتی که مخصوصا به این جهات مه، اما برخی  از  ترجدیگر این ویژگی را نداردبرخی 

 .داندمی هات به سایر ترجمهبهای ترجمه خود نسمزیت از این نکته را اساسا او توجه داشته است و

 سوال
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ند و اهشدبه متن تر نزدیکخره بعضی یا خیر؟ باال است تر شده به آن کالمیا می توانیم بگوییم این متن، ترجمه نزدیکآ استاد:

تواند کسی نمیله بکنند و بعضی نتوانستند. عظمت را توانستنند به مخاطب القاء  بعضی تا حدودی این ،بعضی نتوانستند نزدیک شوند

این  .ندلی فرق می کیها را اگر در متن فارسی بیاورند خاین زیبایی ،ها که قابل فهم استبه کنه کالم مولی پی ببرد ولی زیبایی

عضی بلی برای آن وقت گذاشته است و نسبت به این جهت اهتمام به خرج داده است اما یشهیدی خدکتر تالشی است که مثال مرحوم 

  چنین نبودند.این دیگر

  متناندازه تناسب . از جهت 4

جمله  مبدأ به زبان فارسی با یکاز زبان یک جمله  مختصرند. یعنی گاهی ترجمه فی نفسه در مقایسه با متن فارسی بعضی متون

ه باشند که ین ویژگی را داشتمثال زبان چینی یا ژاپنی شاید ا. انتخاب کردار بیش از متن اصلی باید واژه به ناچ امکان پذیر نیست و

لی وبرده شود،  به کارشده  استفاده باید کلمات بیشتری از آن مقداری که در متن اصلیاگر بخواهد به فارسی ترجمه شود به ناچار 

  .شودتر میود کوتاهش، اما وقتی ترجمه میبلند است هابعضی زبانمتن ، یعنی به عکس است هازبان بعضی

باالخره این تناسب اما ، باشندبه هم نزدیک میهرچند تا حدودی . متن عربی و فارسی دو متن مهم است بینحال تناسب هر به

 . رعایت حد ومعلوم است که ترجمه موفقی نیست ،با دو یا سه جمله ترجمه کند را عربیجمله یک  . اگر کسیخیلی مهم است

 . شودمحسوب میخودش یکی از نکات مهم است و به عنوان یک معیار برای ترجمه موفق  ای که ترجمه شدهاندازه جمله

عنا د که اصال مولی برخی به حدی رعایت کردنجهت را رعایت کنند  گرچه همه تالش کردند که این ی نهج البالغههادر بین ترجمه

نظور و به م اء مطلب بودند که مخاطب به درستیقدر صدد الن حد و اندازه توجه نکردند و بیشتر فدا شده است و بعضی هم به ای

 مقصود کالم مولی پی ببرد.

اهلل  آیترجمه ، ترجمه مرحوم شهیدی، تسالمترجمه فیض اال این جهت رعایت شده است، تقریبا در این چند ترجمه که نام بردیم

 . رعایت کنندنوعا سعی کردند این جهت را ترجمه مرحوم دشتی  مکارم و
 . از جهت سایر امور5

باید در یک ترجمه  کند کهکلی چندین امر را ابتدائا ذکر میطور  به در این مقدمه دارد. مه نهج البالغهجرای در تمرحوم دشتی مقدمه

  اند.رعایت کرده شود و معتقد است که خودشان وب رعایتخ

مه های مختلف با هم جمع نشده است. یکی با هشت ویژگی باید لحاظ شود که این ویژگی ها تقریبا در ترج :گویدایشان می

گروهی ترجمه  و  اندهبعضی رو به ترجمه آزاد آوردو فقط در حد الفاظ و عبارت مانده است های ادبی قلم زده است، یکی جاذبه

اصله ود الفاظ و عبارات فاما از حد و بعضی پیام رسانیشان خوب بوده کنندنتوانستند پیام رسانی  ای، عدهنداههم آمیخت تفسیر را با و

 رای عامهها ب، اما برخی از ترجمهکنندها استفاده میروه خاص از آنیک گو فقط  خورندها به درد عموم نمیگرفتند، بعضی ترجمه

ه طبیعی است که ت. الببرای گذشته است نیست بلکه این دوران ها متعلق بهمردم قابل استفاده است به نظر او ادبیات بعضی از ترجمه

 ند.را بفهمنند این کلمات تواامروز نامأنوس است و نمیهایش برای نسل هبسیاری از واژ ،قرن هفتم است ای که متعلقترجمه

ای مهما در صدد بودیم ترج: نویسدمی ایشان .ها را با هم جمع کرده استهمه این ویژگی ما ترجمهسپس ایشان مدعی است که 

های امام آشکارا بیان شده پیام رسانی در آن رعایت شده باشد، مخاطب ،بنویسم که قابل فهم و درک و عموم افراد جامعه باشد
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مختلف را برای هیم ندیم و مفاسااها را به مخاطبان شن، پیام ضرب المثلکردیم باه و کلی گویی اجتنو اشاره و کنای زو، از رمباشند

 .مردم توضیح دادیم

وجه به ضرب تهای بسیاری به آن توجه نشده ها یا در ترجمهکند که در اکثر ترجمهمثال یکی از جهاتی که مرحوم دشتی ادعا می

  زند:و سه مورد را مثال می است المثلها

که قبال خواندیم حضرت  591 یا در خطبه «من کفتار نیستم»؛ 5«وَ اللَّهِ لَا أَكُونُ كَالضَّبُع»فرماید: ر خطبه ششم میرت علی دحض

یه . خودش را تشبدویدل بچه شتری که به دنبال مادرش میمث)ص( بودم، کند که من از دوران کودکی همراه پیامبر( اشاره میععلی)

زن عقرب است این  2«الْمَرْأَةُ عَقْرَب» که برخی کلمات ایشان وارد شده. یا در دویددنبال مادرش میی که به بچه شترکند به می

ها قابل این ها ممکن است برای برخی زبانو بعضی از ست که در لسان عرب رایج بوده هایی اضرب المثل ا همههیعنی چه؟ این

ی مطابق با فهم فارس یل کنیم و پیام این ضرب المثل ها رابه یک زبان قابل فهم تبدها را ما تالش کردیم اینگوید: وی می .فهم نباشد

 .ها برسانیمزبانان به آن

ظور امام)ع( این است که از فرماید که من مثل کفتار نیستم توضیح داده است که منمی 6لمثل اول که امام در خطبه در مورد ضرب ا

د بودم که دنبال مادرش می دوی بچه شتری نمن همچو مثال منظور حضرت از اینکه فرمودند:خبر و غافل نیستم یا مسائل جامعه بی

« المراه عقرب» :فرموده 65اینکه در حکمت  یا ،بودم )ص(شود همراه با پیامبرمانند فرزندی که از مادر جدا نمی این است که من

این برداشتی  .نیش زن برای شوهرش شیرین استکه  دنبگوید نخواهخطرناک است بلکه می زن یک موجودمنظورشان این نبود که 

هج های نسعی کردیم که پیام ضرب المثلمدعی است که ما در این عرصه پس ایشان است که ایشان از این حکمت کرده است. 

 . را استکشاف کنیمالبالغه 

ورد که نیش زن برای دست آمی شود این پیام را به  «عقرب المراة»از آیا واقعا  کهها جای بحث دارد البته همانطور که گفتیم این

 یا خیر؟  شوهرش شیرین است

ابهات خصوصیت متشو متشابهات باید تأویل شوند.  در حقیقت در زمره متشابهات استبعضی از جمالت : گویدایشان در ادامه می

و ائمه )ص( در کلمات رسول خدا، ات داریمنیز متشابهبه ظاهرشان حمل شوند، ما در قرآن ها را توان آناست که نمی این

ویل ها از متشابهات است و باید تأایند که نزنیز مثال میو دو مورد را هم داریم در نهج البالغه  ،داریم متشابهکالم  )ع(معصومین

د و نکه زنان ناقص العقلها این را ترجمه کردند به ایننوعا در ترجمه، نواقص العقول :فرموده درباره زنان اینکه حضرتمانند  شوند.

به  شبهات و ایراداتی است که اره خواهیم داشت بررسیبهایی که ما در این. یکی از بحثفرهنگ متدینین هم تبدیل شده چه بسا به

 ط بهبواین شبهات غیر از شبهات مر ،ود داردموارد متعددی از این شبهات وجبرخی از مواضع کلمات امیرالمؤمنین ایراده شده. 

  .اش بحث خواهیم کرداهلل در فرصت مناسب دربارهها مواردی است که انشاء. اینقبال بررسی کردیم انتساب و استناد است که

 سوال

 زنید؟می شوند. به چه دلیل این حرف رامردان ابزار نمی . آیابودن غیر از استفاده ابزاری استناقص العقل  پاسخ:
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یا  ظ شودحف ظاهرش ببینیم که باید همینطورخواهیم ، میکه حضرت گفته است زنان ناقص العقلند، اینشویمما وارد آن بحث نمی

گیریم . ما فرض میشویمولی ما وارد آن بحث نمی یکی از پاسخ هایی که داده شده است همین است که شما فرمودیدیهی دارد؟ توج

ات جمه شود چون از متشبهخواهیم ببینیم آیا این جمله اگر بخواهد تر. میدارد و ترجمه شده است ج البالغه وجوده در نهلمکه این ج

که آیا این حرف درست است یا  رویمیا خیر؟ دیگر سراغ این نمی سوء برداشت نشود هک جیه داردواست احتیاج به ت کالم مولی

 شویم.فعال وارد آن نمی هایی است که ما؟ این بحثنیست

حال نقل این  راست. )االن ما فقط د از مردان ، یعنی عقول زنان متفاوتایشان ادعا کرده است که منظور از نواقص یعنی تفاوت

مراد حضرت چیست؟( یعنی در واقع با این کالم حضرت  که اصال تکنیم این اسبعدا یکی از مواردی که بررسی می کلمات هستیم و

اة شر المر»این تفاوت یعنی چی؟ یا این جمله  .عقولشان متفاوت است که خواهند به تفاوت بین زن و مرد اشاره کنند( می)ععلی

شود پذیرفت و نمی شود به ظاهر این کالم اخذ ؛اگر به ظاهر این کالم بخواهیم نگاه کنیم واقعا نمی«زن همه اش شر است» 5«کلها

 این یعنی چه؟ که فی الجمله شر است.شر است نه اینید: همه زن فرما. حضرت در این کالم میکرد

شر بودن در این بال بودن و  .ای بی بال نباشد، اما هیچ خانهزن بالست «گوییممعنای ضرب المثل فارسی است که میاین همان 

ردسری آید ولی دید میپذیرفتن پدشکیل زندگی و مسئولیت هایی به واسطه ازدواج و ت، یک دردسرداردحقیقت یعنی زن دردسر 

کند. بعضی از این خودش را گرفتار مسئولیت مییعنی  ،کندخره کسی که ازدواج میباال .زندگی کردشود است که بدون آن نمی

ی مشکالت و . ازدواج یک دردسراما از آن طرف زندگیشان لنگ است کنندو برای همین ازدواج نمی کنندمسئولیت شانه خالی می

ل کند مث، مثل همه کارهای دیگری که انسان میمشکالت زندگی کند بدون این مسئولیت ها و بدون این تواندارد اما انسان نمید

 «الیدرک العلم براحة الجسم»، شودنمیدردسر  ، علم و عالم شدن بدونندت درس بخواشود کسی بدون مشکال، نمیدرس خواندن

 .ریگمشکالت مالی دارد و خیلی از مسائل د ،دردسرهای مختلف دارد ،خوابی داردبی، شود دانشمند شدبا تن آسایی نمی

یکی از کارهایی که خود ایشان گفته و انجام داده  ن امور را سعی کردیم منتقل کنیم.کند که ما ایادعا می ایشان در این جهتلذا 

  .عنوان برای مجموع مطالب نهج البالغه قرار دادیم 5111ما  :گوید. میبه مطالب هر خطبه یا نامه عنوان داده استاین است که است 

ها برای تسهیل استفاده از ترجمه بسیار راه ، این عنوانبرایش ذکر شده باشد عنوان 6تا  1د یک خطبه ممکن است شما نگاه کنی

ن که کار بسیار خوبی است اما در عیاین تناسبی با آن متن ندارد. ضمنچندان عناوینی که انتخاب کرده ، هرچند برخی از گشا است

 . شودها مشاهده نمیها و نامهبی بین این عناوین و محتوای خطبهتناس گاهی حال این نقص را دارد که

 ،هاذکر شأن صدور خطبه، ذکر اسامی اشخاص و اماکن :ویژگی برای ترجمه خود بیان کرده است از جمله 11ایشان  به طور کلی

متن عربی و یا  ها البته از این کارها مثل شماره گذاریه، اختالف نسخشماره گذاری متن عربی، در پاورقیتوضیحات ضروری 

 .اندرا دیگران نیز انجام داده که هاکات تاریخی یا ذکر شأن صدور خطبهآوردن ن
 نتیجه 

 هایبرخی به صنایع ادبی و آرایه ،جامعیت را ندارند کدام آنها هیچ. این ترجمهتوانیم، نمینام ببریمای جامع اگر بخواهیم ترجمه

های مربوط به توجه کردند و بعضی اساسا به جنبه به مخاطبح متن و انتقال معنا و پیام توضی ادبی تکیه کردند و برخی بیشتر به
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ها وجود اشتباهات در این ترجمه ، هرچنداستفاده است لد ترجمه که نام برده شد نوعا قاباین چناند. به هر حال شأن صدور پرداخته

در ترجمه نهج البالغه نیز دچار اشتباه و  در آن دارند های بسیاریغلطاند ه کردهترجم قرآن راحتی برخی از مترجمین که  دارد

 ند.لهشد

 «الحمدهلل رب العالمین»     


