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چكیده

بعد از قرآن کریم ،نهجالبالغه ،بااهمیتترین کتاب مذهبی شیییعیان اسییت که در
نزد شیییعه و بسیییاری از فرق اهن تسیینن و همانین دانشییمندان غربی از مناظر
گوناگون ،اهمیت بسییییاری داردر ترجمههای منظوم از کن و یا جزئی از محتوای
کتاب شییرین نهجالبالغه تألین گردیده اسییتر عالوه بر آن در معارف اسییالمی و
علوم دینی ،همانین کتاب امام علی  ، خود ازنظر فصاحت و بالغت ،در اوج
بوده و عالوه بر جنبههای مذهبی  ،تاریخی و اجتماعی خود گنجینهای از بالغت
ادبی میباشیییدر بنابراین ترجمههای منظوم نهجالبالغه ،اگر از منظر فصیییاحت و
بالغت ادبی ،امانتداری ،ایجاز و مطابقت با شییروو و تفاسیییر معتبر نهجالبالغه،
در مرتبیه بیاییی بیاشیییند ،مسیییلما به دلین آنکه زبان نظم ،دلپذیرتر و جذابتر
اسییت ،میتوانند مطالب و آموزههای این کتاب شییرین را در ذهن فارسیییزبانان
میانیدگیارتر و قیابنفهمتر نمایند و برعکس اگر امانتداری یزم در بیان مفاهیم در
آنها لحاظ نشده و یا ازنظر فصاحت و بالغت دچار ضعن ادبی باشند ،نمیتوانند
در حکم ترجمهای رسیا و بلی از این کتاب شرین مورداستفاده قرار گیرندر هدف
از این مقیاله ،بررسیییی و نقد خطبه دوم نهجالبالغه در ترجمه منظوم محمدعلی
انصیییاری قمی ازمنظر میانتداری،میزان تطابق آن با اصییین معانی و زیبایی های
ادبی این کتاب شرین می باشد ر
* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کرمان).

fateme.lashkari54@gmail.com

** استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان).

bashirzolala@yahoo.com

*** استادیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان).

d_kazemi@yahoo.com

11

واژگان کلیدی

نهجالبالغه ،ترجمه منظوم ،خطبه دوم ،محمدعلی انصاری قمی
-1مقدمه

کتتاب نهجالبالغه منظوم  ،ازجمله جرجمههای منظوم فارستتتی استتت که به قلم نویستتتند معا تتتر
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مرمدعلی انصتتاری قمی ،منتشتتروتتد اس ت  .مترجم ،جرجمه منظومی از نهجالبالغه را در د جلد ظرب
مدت پنج ستتال به نگارک درآورد است که حاوی جرجمه و وتتره منًور منتصتتری نیز بود که به تورت
جداگانه و در قالب کتاب حارر منتشرود اس .
بتا جوجته به ملالبی که مترجم ،در باب ویژگیهای این ا ر و جمایز آن با آ ار قبد از خود بیان نمود اند،
در این مقاله قصتتد داریم با بررستتی خلبه دوم از خلبههای منظوم این کتاب ،میزان امان داری و جلابو
این خلبه را با ا تتد عربی و وتتروه معتبر نهجالبالغه بررستتی نمود و همچنین به بررستتی فصتتاح و
بالغ آن از منظر ادبی ب ردازیم .ازآنجاکه مالک ارزیابی این منظومهها انلباق آنها با وتتروه و جداستتیر
معتبر نهجالبالغه میباود در این مقاله خلبه دوم نهجالبالغه در جرجمه منظوم مرمدعلی انصاری قمی
که خود از عالمان حوزوی و تاحبنظر در جدستیر نهجالبالغه نیز میباوند مورد بررسی قرار گرفته اس .
همچنین ،جرجمهای که در بیان مداهیم این خلبه از آن استتتتداد وتتتد  ،جرجمه استتتتاد مرمد دوتتتتی
میباود.
 -1-1بیان مسئله
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کتاب نهجالبالغه ،مشتمد بر خلبهها ،نامهها ،فرمانها ،حکم ها و کلمات قصار امام علی  به
عربی میباوتتد .ستتننانی وتتگد انگیز در مورد جوحید ،عدل ،خلق  ،زن و مرد ،جقوا ،مذم دنیاو تتدها
مورتو دیگر اس که هرکدام جشنگان معرف را سیراب خواهد کرد .نهجالبالغه جاکنون مورد جوجه ویژ
علما چه امامیه چه اهد جسنن بود اس و علمای زیادی به جرجمه ،وره ،جعلیقه ،معرفی مصادر و اساجید
و آن پرداختهاند .جاحظ یکی از دانشتمندان معروب اهد سن در کتاب خود البیان والتبیین چندین خلبه
د
را از امتام علی  آورد استتت « :گدتتهوتتتد کته نهجالبالغته را «أخ القرآن» نتامیتد انتد که حقیقتا نام
د
بامسمایی اس ؛ زیرا ازنظر مضامین و معارب کامال از قرآن جی یر پذیرفته اس »(جاحظ)73 :1731 ،
نهجالبالغته همتانند قرآن دائر المعارب عظیمی استتت که از مورتتتوعات مادی و معنوی ،طبیع ،
ماوراءاللبیعه،اجتماعی ،ستتتیاستتت  ،عقید  ،خلق و آفرینش ،را حکم و موعظه ،مدیری و حکوم ،
عدال و انستانی و ...ستنن به میان آورد است  .وهید مرجضی ملهری در کتاب سیری در نهجالبالغه
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در مورد اهمی این کتاب گدتهاند:
«آنچه جردیدناپذیر است این اس ت که امام علی  چون مرد ستتنن بود اس ت  ،خلابههای فراوان
انشتتاء کرد و همچنین به جناستتبهای منتل جملههای حکیمانه کوجا فراوان از او وتتنید وتتد است »
(ملهری)۰3 :1731 ،
عتالو بتر ّ
اهتمتی ت نهجالبالغتته در معتتارب استتتالمی و علوم دینی ،همچنین کتتتاب امتتام علی
اجتماعی خود گنجینهای از آرایهها و بالغ ادبی میباوتتتد .بنابراین جرجمههای منظوم نهجالبالغه ،اگر

آموز هتای این کتتاب وتتتری را در ذهن فتارستتتیزبتانتان متانتدگتارجر و قتابدفهمجر نمایند و برعک

ا گر

امتان داری الزم در بیان مداهیم در آنها لراظ نشتتتد و یا ازنظر فصتتتاح و بالغ دچار رتتتع ادبی
باوتند ،نمیجوانند در حکم جرجمهای رستا و بلی از این کتاب وتری مورداستداد مناطبان قرار گیرند .در
این پژوهش با بررستتتی ونقد جرجمه منظوم نهج البالغه از خلبه دوم  ،جیلی مرمدعلی انصتتتاری قمی از
استاجید حوز علمیه (از منظر امان داری و ملابق آن با وتروه و جداسیر معتبر ،ایجاز و فصاح و بالغ
ادبی) ستعی بر آن است جا با ارزیابی این خلبه منظوم ،میزان جی یر اینگونه منظومهها ،در بسا ،گسترک

درخطبه دوم نهجالبالغه

از منظر فصتتاح و بالغ ادبی ،امان داری ،ایجاز و ملابق با وتتروه و جداستتتیر معتبر نهجالبالغه ،در
د
مرجبته بتاالیی بتاوتتتند ،مستتتلما به دلید آنکه زبان نظم ،دلپذیرجر و جذابجر استتت  ،میجوانند ملالب و

بررسی و نقد ترجمه منظوم استاد محمدعلی انصاری قمی

(علیتهالستتتالم) ،خود ازنظر فصتتتاحت و بالغت  ،در او بود و عالو بر جنبتههای مذهبی و جارینی و

و ماندگار نمودن معانی کتاب نهجالبالغه مورد کنکاک قرار گیرد.
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 -5-1پیشینه تحقیق

بر طبو جرقیقتات بتهعمدآمد  ،جاکنون در این زمینه کتاب یا مقاله و جرقیقی ،که بهطور مستتتتقد به
ا ر موردپژوهش مرجبا باود ،یاف نگردیدّ ،اما در زمینه خلبههای نهجالبالغه آ ار ارزومندی مورد جیلی
و جصتتتنی قرار گرفتته استتت  .هرچنتد در زمینته جدستتتیر و وتتتره کتاب نهجالبالغه فعالی های زیادی
د
انجاموتتد است ؛ ّاما در زمینه نقد وتتروه ،خصتتو تتا وتتروه منظوم این کتاب وتتری  ،جابهحال هیچگونه
فعالی علمی ب نشد و این پژوهش اولین نقد بر خلبههای منظوم نهجالبالغه میباود.
 -3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

همانطور که میدانیم وتتعر و نظم در زندگی و فرهنم مردم ما نقش بستتزایی دارد و بستتیاری از
جعالیم اخالقی در کتب منتل ازجمله دیوان ستتتعدی به تتتورت منظوم بیان گردید و ستتتالها در اذهان
جاودانه ماند اند .بدینجه عد ای از وتتتاعران با جوجه به جراجم ،جداستتتیر و وتتتروحی که بر نهجالبالغه
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د
نووتتتتتهوتتتد  ،بته نظم معانی این کتاب اقدام نمود اند .مستتتلما نقد و ارزیابی اینگونه منظومهها درروند
انتناب این آ ار ،بهعنوان یه وتره جامع و واجدالشترایا بسیار مؤ ر اس و همچنین معیاری خواهد بود
د
برای وروه منظومی که احتماال در آیند انتشار خواهند یاف .
 -2بحث
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 -1-5بررسی ونقد خطبه دوم منظوم از ترجمه انصاری قمی

کتاب «وتتره نهجالبالغه منظوم» ،جیلی مرمدعلی انصتتاری ،جرجمه ووتتره منظوم کتاب وتتری
نهجالبالغه به زبان فارسی میباود .در د جلد جیلی گردید اس  .یکی از ویژگیهای این جرجمه منظوم،
بیتان جرجمه منًور ،به قلم خود مؤل استتت که در کنار جرجمه منظوم آورد او همچنین حواد ی که وقو
آنها منجر به بیان این فرازها و خلبهها از زبان حضترت وتد اس ؛ هرچند که برای این وقایع که در اول
هر خلبه آورد  ،منبع و سند معتبر جارینی ذکر نکرد اس .
 -5-5ویژگی خطبه دوم نهج البالغه

یکی از خلبتههای مهم کتاب وتتتری نهجالبالغه ،خلبه دوم آن میباوتتتد که هم ازنظر معنا و هم
فصتاح و بالغ کالم ،نمونهای از دریای بیکران معرف موالی متقیان در این کتاب ارزومند اس  .در
این مقاله ستعی برآن است جا جرجمه منظوم این خلبه ازنظرمعنایی وبالغی بررسی وود .جا میزان ملابق
بتا آن متن عربی و وتتتروه معتبر نهجالبالغته و همچنین کیدی ا ر از منظر ادبی مورد ارزیابی قرار گیرد.
الزم به ذکر است  ،برای بررستی و نقد این خلبه از وتروه معتبرکتاب نهجالبالغه ازجمله وره ابن میًم،
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وره ابن ابی الردید و چند وره معتبر دیگر ،بهر گرفته ود اس .
 -5-2سالست و روانی

یکی از ویژگیهای مًب و قابد جوجه این منظومه ،روانی و ستتالس ت الداظ و عبارات اس ت و مترجم
در بیان مداهیم دوتتوار و پر رمز و راز نهجالبالغه در نظم خویش بیانی ستتلی

و وتتیوا دارد و اغلب ادبیات

منظومته بتدون پیچیتدگی و ابهتام هستتتتنتد ،بته طوری کته خواننتد با کوچکترین نظری میجوان آن را از
سرود های ناظم دریاف .
بلور مًال در این فراز میخوانیم:

ه ه َ
َ
َمَ هه م مَ
َ َ مَ ه هَ َ َ َ
م َ م
ه َ م م َ
م َ َ م م
سِْ
یل
« أْحُد ا مْت َاً مْتِ مْتَِْ مْتِ مْتِ َ اسْ مْتَِلْااً مْتِ مْتِْ مْتِ مْتِ َ اسْ مْتِْاًْاً مْتاع اْ مْتای مْتِ مْتِ َ أسِ مْتْیِِ فًَ ً مْتإَل مْتكفً مْتی مْتِ مْتإَِ ا مْت
َ
َ َ َ ه َ
َ َم َ ه َ ه
ه َ َ َ ه َ مَ َ َ َ هَ ه ه َ َ
ا مع هداه ََ ا یل ا مع اًااه ََ ا یفِ مْتق هر ا مع كفًه فإَِ أ مرج هح اً هَزن ََ أفضل اً خِن»
مْت
مْت
مْت
مْت
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"ختدای را ستتت تاو گویم جا باران نعمتش بیش از پیش فرو ریزد ،و اطاعتم در پیشتتتگا ّ
عزجش فزون
گردد ،و جانم از معصتتیتش بیمه وتتود .و از آستتتان قدستتش مدد خواهم جا «نداریم» را به مرز «بی نیازی»
د
رستاند ،چه او دس هرک گیرد را گم نکند ،و آن که بر اموا دومنی او نشیند به ساحد نجات نرسد ،و
آن ک

که در ستتتایه ستتترپرستتتتی او درآید فقری نبیند ،که اوستتت گران ستتتنم جرین ارزوتتتها و برجرین

گنجینهها" (خلبه.)2/

ز متتن جتتز وتتتتکتتر او کتتاری نتتیتتایتتد

کتته وتتتکرک نعمتش ،نعم ت فزایتتد

بتته هتتر کتتاری متترا او یتتارو یتتاور

بتته هتتر راهتتی متترا هتتادی و رهتتبتتر

کستتتتی را کتتو بتته وتتتتهتترا هتتدای ت

کشتتتیتتد ایمن وتتتتد از چتتا غوای ت

نتتجتتاجتتی نتتیستتتت بتتهتتر دوتتتمتتن او

ز نتتار ایتتمتتن نشتتتتتد جتتان و جتتن او

کتتدتتای ت کتترد او بتتینتتیتتاز استتتتت

در لتلتتدتتش بستتتوی او فتتراز استتتت
ِ

مرا از معصتتتی ت هتتا او نگتته داوتتتت

ز هر چیزی اس سنگین جر به میزان

کدای های آن سللان دوران

(انصاری)11 :1231 ،

درخطبه دوم نهجالبالغه

چو نعمت های حو بر من جمام استتت

بررسی و نقد ترجمه منظوم استاد محمدعلی انصاری قمی

و در جرجمه منظوم آمد اس :

ز ّ
عزت هتتای او کتتارم بتته کتتام استتتت
بستتتی ّمنت به من زین را بگذاوتتت

در این فراز میبینیم کته الداظ ،در نهای ستتتالستتت و روانی ،معنا را به مناطب منتقد میکنند و با
اندک درنم میجوان معانی را از ستترود های مترجم ،دریاف نمود .با جیملی کوجا  ،در نظم یاد وتتد  ،روانی
کالم بر هر خوانند مشتهود و ملموو میباوتد؛ به گونهای که سعی ود اس از آوردن کلمات نامنظم و
متروک و یا دور از ذهن در آن پرهیز وود.
 -4-5عدم رعایت امانتداری در لفظ و معنا

در کنار روانی و ستالس این جرجمه نقدهایی بر این ا ر وارد اس که به برخی از آنها اوار میوود:
یکی ازموارد بستتتیتار مهم و قتابتد جوجته در جرجمه هر ا ر ،امان داری در کالم و ملابق آن با ا تتتد ا ر
میباوتتتد که متیستتتدانه در این جرجمه منظوم ،مترجم گهگا از این مهم غافد ماند استتت و جرجمههای
منظوم با معانی دریاف وتتد از متن عربی همخوانی ندارد .گاهی معنایی به آن افزود و یا گاهی به برخی
از معانی اوتتتار نگردید استتت و همچنین بعضتتتا دید میوتتتود که مترجم ،معنای برخی از عبارات را به
گونهای منظوم نمود که با معانی عبارات عربی و وروه معتبر این کتاب وری جداوت دارد.
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اینه به نمونههایی از آن اوار میوود.
 -2-5حذف و اختصار برخی از عبارات

-فراز

م
َ
ه
ه
م
ه َ
َ هه ه ه ٌ
ك مح ه ه م ه ه ٌ
وع بأ مر ٍض َا مْتًِل ه َهً الج ٌم ََ َج مْتًهل َهً هاك َر ٌم»
لهم اا
« مَنُم مم سهوا ََ
مْت
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"چه جامعه ناامنی که خوابشتان پریشتانی و کابوو ،و رووتنی چشمشان اوك خون بود ،در سرزمینی
ّ
که دهان دانشمندان به ذل بسته ،و نادانان بر کرسی احترام نشسته"(خلبه)3/

16

در جبیین و جدسیر این فراز در ورههای گوناگون نهجالبالغه نظریات گوناگونی وجود دارد:
ابن میًم در وره خویش ،گدته اس « :چنین دانستهاند که مردم وام به دلید ّ
اهمیتی که به کاروان
میدادند و خود را آماد پیکار با آن حضتترت می نمود اند خوابشتتان نمی برد و به کشتتتگانشتتان گریه می
کردند و ممکن اس ت مقصتتود از ستترزمینی که دانشتتمندان آن به ستتکوت وا داوتتته وتتد اس ت خود آن
حضرت و یاران او باود»(ابن میًم)382 :1211 ،

این دو عبارت که هم در متن عربی آمد و هم در جرجمه منًور ایشتان بیان ود ّ ،اما در متن منظوم،

ذکر نگردید اس .

َ هَ
ه ه ه ه
َ ه م
َ ه َ
ه
َ م
هم َ
وف ك هِب مْتِ»
 فراز «ُه ا مو مْتضع مْتس ِّر مْته ََ لجأ أار مْته ََ ای َب ً مْتال مْتَ مْتِ ََ ا مو مْتئل مْتحك مْتَ مْتِ ََ كهمْت
مْت

"آل پیامبر راز داران و پشتتتتیبانان فرمان آن حضتتترجند ،دانش وی را نگهبان و ّام او را مرجع اند ،نیز
گنجوران و ّ
مدسران علوم نبوی"(خلبه)3/
کلمه «عیبه» استتعار از ندوو وتری امامان است وجه وتباه نیز رووتن اس همانطور که
وتین عیبه حدظ و نگهداری چیزی است که به او س رد میوود ذهن پاک امامان نگهدارند علم خدا از
نابودی و نگهداند آن از ذهن ناوایستگان اس » (همان ،ص )091-094
همچنین آی الله مکارم وتتیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین ،در وتتره خود از این عبارات گدته اند:
ُ
ُُ
«جملته « دو ک ُهوب کت ِب ِه» بیانگر این حقیق استتت که مرتوای همه کتب الهی نزد آنان استتت » (مکارم
ویرازی)32 :1211 ،
ناظم در جرجمه فراز باال آورد اس :

16

اطتتاع ت را دیتگتر ستتتو گترفتتتتته

نتتهتتال متتعصتتتی ت نتتیتترو گتترفتتتتته
بتته زیتتر ُستتتت ّم رختتش فتتتتتنتته متتردم
ّ
حتتجتتاز و متتکتته و ارض جتتهتتامتته
ّ
وتتتتر جتتیتتران جتتا گتترفتتتتته
در آنتتجتتا

کتته از وتتترحش بتته عجز افتتتا ختتامتته
بتتگتترد الت و ُبتت متتیوا گتترفتتتتته

همیشتتتته عتتالمش بستتتتتته زبتتان بود

ولتتی فتتترمتتتان نتتادانتتتان روان بتتتود

چتتنتتان متتغتتروق دریتتا رتتتتتاللتت

چنتتان ستتتر مستتتت از جتتام جهتتال ت
(انصاری قمی)11 :1231 ،

لتگتتد کوب آمتتد  ،یکستتتر وتتتتد گم

این عبارات جرجمه لغوی هم نشد اند.
 -6-5تغییر برخی معانی در ترجمه منظوم و مغایرت آنها با متن عربی و شروح معتبر
َ ه َ

َ

َم َ

ه

-فراز «ف مْتإَ هِ أ مرجهح َاً هَ مْتز َن ََ أفض هل َاً خ مْتِ َن»

"که اوس گران سنمجرین ارزوها و برجرین گنجینهها"(خلبه.)3/
ناظم ،در بیان معنی این عبارات در جرجمه منظوم چنین سرود اس :
در للدش بستتتوی او فراز استتتت
ِ

کتدتتای ت کترد او بتینیتتاز استتتت
کتتدتتای ت هتتای آن ستتتتلتتلتتان دوران

ز هر چیزی استتت ستتتنگین جر به میزان
(انصاری قمی)11 :1231 ،

همانلورکه در جرجمه عبارات عربی می بینم منظوراز بیان این عبارات آن اس که خداوند متعال ( در
میزان ستنجش عقد) ستنگین جرین اوتیاء و (در خزائن ندوو ملکوت)گرانبهاجرین گوهرها اس  .اما؛ در
جرجمته منظوم ،به مدهوم ستتتنگینجر بودن خداوند (در میزان ستتتنجش عقد) و همچنین مدهوم «گوهر
گرانبها بودن» اوتار ای نشتتد ؛ در حالی که در متن ا تلی و وتتروه کتاب نهجالبالغه تد «ستتنگین و
وزین بودن» به خود پروردگار منستوب اس نه به کدای های او از جه (سنجش عقول) که خود مترجم
هم در جرجمته منًور کتاب ذکر کرد اند .با این همه ،مترجم در نظم ،مدهوم این عبارات آن را به گونه ای
دیگر بیان نمود که حتی با آنچه که درجرجمه منًور آورد و همچنین با متن عربی ،متداوت اس .
م َ

م َ

م َ

َ

م

هَ
َ م
َ َ
َ
ه
َ ت مح
َ ح تج
ًت»
فراز «َ اْلا مْتر اِا مْتًت َ مْتذیرا بًلی مْت
ًت َ ا مْت ًجً بًِبیِ مْت
ًاع مْتإزاح ً مْتِلشبه مْت
مْت

درخطبه دوم نهجالبالغه

اوتتار وتتد و مداهیم جمالت میانجی که در مورد بیداری و خواب میباوتتتد ،بیان نگردید و حتی الداظ

بررسی و نقد ترجمه منظوم استاد محمدعلی انصاری قمی

همانطور که مشتاهد میوود در جرجمه منظوم پ

از اوار به آزار همسایگان ،به خامووی عالمان

مْت

مْت

د
"و فرمان قاطع و رووتن گستید داوت جا ابرهای وتبهه را بزداید ،و روونی ها را بر کرسی نشاند ،و از

15

15

آیات خشم الهی برحذر دارد ،و از عذاب بترساند" (خلبه)3/
دروره «ابن میًم» دلید مبرهن بودن قرآن رفع وبهات و مبرهن نمودن بینات ذکر گردید اس .
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در نظم این عبارات میخوانیم:
ز نتتزدک آمتتد بتتا دیتتن متتنتتًتتور

بتتدستتتتتش پترچتتمی از علم متتی ور

کتتتتتابتتی هتتمتتچتتنتتان قتترآن متتبتترهتتن

کتته از نتتورک وتتتتد آفتتاق ،رووتتتتتن

بتتدتترمتتانتتی کتته از آن حتتو و بتتاطتتد

مر این رووتتتن وتتتد اینه گشتتت زاید

ستتتراستتتر وتتتبتته هتتا را بتر طترب کرد

ز بترهتتان قتلتتب هتتا را پتر وتتتع کرد

بتته گتیتتی جنم دین و علم افشتتتتانتتد

ختتالیتتو از عتتذاب حتتو بتتتتترستتتتتانتتد
(انصاری قمی)11 :1231 ،

با نگروتتی کوجا در این ابیات ،مشتتاهد میوتتودکه مترجم در بیتی به رفع وتتبهات اوتتار کرد اما
مبرهن نمودن بینتات را در جایی بیان نکرد استتت و جمله را با معنای«پروتتتع نمودن قلوب از بینات»
جکمید نمود در حالی که «مبرهن نمودن» به معنای «قاطع کردن و تراح و جرکم» اس و با مدهوم
«پر وع نمودن» بسیار اختالب دارد.

َ م
م َ
م
ه
م َ َ هم ََ
َ َ َ َ َ ه ِّ
َ َ م َ َ م َ
اِِ ه
ی ََ اخ َِلف اِنج هر ََ تش هِ َت اْل ما هر»
ًس ف مْتفَت انجذم مْتفیهً ح مبل اِدیع ََ ِِاِات س َواری اِی مْتق
فراز «مْت
مْت
مْت
ٍ
مْت

ّ
ّ
مرمد  گرفتار فتنه هایی بودند که روته دین را گسینته و ارکان یقین
"اما مردم در وتبانگا طلو
را لرزاند  ،هرک

11

به سویی پناهند  ،و نظام زندگی درهم رینته"(خلبه.)3/

ابن میًم در وره واژ های این فرازگدته اس :
د
«استتتعمال لدظ«حبد»چه در اینجا و چه درقران کریم استتتعار اس ت برای قواعد ارکان دین که لزوما
باید آن را استتوار ستاخ  .مًد جهاد درجعبیر «جزعز » مرگ یاران دین و یا جرو آنها از دومنان کینه جوز
اس و استعار للیدی در آن بکار رفته اس » (ابن میًم)010 :1211 ،
در جرجمه منظوم میخوانیم:
ختتاکهتتا گردیتتد هم ستتتنتتم طال

ختتیتتد متتردم در بتتالهتتا متتبتتتتتال
روتتتتتتتته دیتتن پتتار و ر نتتادرستتتتت

ختتانتته ایمتتان خراب و پتتایتته ستتتستتتت

جتتام حتتو بتتا درد وهتتم آمتتیتتنتتتتته

ختتاک ظتتلتتم ت بتتر رخ جتتان ریتتنتتتتته
(انصاری)13 :1231 ،

با کمی جیمد در معانی منظوم به راحتی میجوان دریاف که در فراز باال مدهوم دو عبارت

11

ه

َ

مَ َ

م

َ

َ َ َ ه ِّ
َ م َ َ م َ
«اِِ ه
ی»
ًس ف مْتفَت انجذم مْتفیهً ح مبل اِدیع ََ ِِاِات س َواری اِیق
مْت
مْت
مْت مْت
ٍ

مْت

بیان گردید اما قستم ستوم فراز که اوتار به اختالب دین و درهم رینتن احکام آن دارد بیان نشد
بلکته مدهوم آن بته گونته دیگری در این بیت بیتان گردیتد کته هیچ جشتتتابهی با عبارات عربی و وتتتروه
نهجالبالغه ندارد.
در جرجمه منظوم آمد اس :
جتتام حتتو بتتا درد وهتتم آمتتیتتنتتتتته

(همان)

"را نجتات بته هم آمتد و نور امیتدی بتاقی نماند بود .بازار هدای بی رونو و ظلم کوری همه گیر.
عا ی بر خدا و فرمانبر ویلان"(خلبه.)3/
عبارت « د
والعمی » در وره این میًم عمی به معنای هدای نیافتن جدسیر گردید اس  .حکم (عمی)
استتعار ای است از هدای نیافتن چون کور با چشتمش مقصتد مرسوو را نمیجواند پیدا کند وکسی که
ازنظر باطنی کور اس به مقا د معقولش را نمی یابد» (ابن میًم)010 :1211 ،
در جرجمه منظوم آورد اس :
را بتتیتترون رفتتتتتن از ایتتن جتتیتترگتتی

بستتتتتته وتتتد از هر طرب بتتا خیرگی

نتتور رحتتمتتانتتی در عتتالتتم کتتم فتترود

متترد حتتو متتغتتلتتوب چتتنتتگتتال درود
(انصاری)13 :1231 ،

با کمی دق در معانی منظوم این عبارات ،میجوان دید که در جرجمه منظوم ،حتی اوتتتار ای به لدظ و
معنای ظاهری عبارات فوق نشتد اس  .در حالی که این جعبیر در وروه گوناگون مورد جدسیر و بر قرار
گرفتته و بیتان معانی آن ،در جرجمه منظوم رتتتروری به نظر می رستتتد .همچنین در مصتتترا دوم عبارت
«خیرگی» بجای معنای «کوری» بیان گردید که معنایی کامال متداوت با این واژ دارد.
ْ

ْ

ُ

ُّ

َّ

ْ َ

الساطع َو الضیاء الَّلمع َو اْل ْمر َّ
فراز « والك َتاب اْل َ ْسطور َو النور َّالص ِادع»
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ِ

"و منشور فراهم آمد در نووتار ،و نور درخشند و فرمان قاطع "(خلبه)3/
در جرجمه منظوم آمد اس :

19

ِ

درخطبه دوم نهجالبالغه

َ َ مَ م
مخ َ ه َ َ
َ ٌ َ مَ َ َ ٌ
مَ م َ ه َ مه َ
 -فراز « ََ ضًق اِ رج َ ا مْتَی اِلادر فًْلدی خ مْتًال َ اَِْی ش مْتًال»

بررسی و نقد ترجمه منظوم استاد محمدعلی انصاری قمی

ختتاک ظلم ت بر رخ جتتان رینتتته

19

کتتتتابتی هتمتچتتنتتان قتترآن مبرهن

کتته از نورک وتتتتد آفتتاق ،رووتتتن

بتتدتترمتتانتتی کتته از آن حتتو و بتتاطتتد

مر این رووتتتن وتتتد اینه گشتتت زاید
(انصاری)13 :1231 ،

« منظور از کتاب مستلور قرآن است که حقایو آن در لوه دل نووتهود و نیز منظور از نور ساطع و
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رتیاء المع ،رمزی اس که پیامبر  آن را آورد و رووی اس که آن را دوس می دارد و به اجرای آن
دستور داد اس ( ».ابن میًم)084 :1211 ،
با جیمد در جرجمه منظوم ،میبینیم که در نظم این معانی ،واژ مستتتلوربه معنای مبرهن آمد استتت
کته بتار معنایی متداوجی با آن دارد وعالو براین ،در بی بعد معنای«زاید نمودن» را نیز به معنای ا تتتلی
ارتتافه کرد است  .این بی عالو بر رتتع جیلی وایراداجی که ازنظر نگاروتتی و دستتتوری دارد ،در بیان
معنا نیز نارسا و رعی اس .
 -7-5مواضع نقد اثر از منظر ادبی:

در جرجمه مذکور ایراداجی از منظر ادبی دید میوود که به پار ای از آنها اوار می گردد:
 -1-7-2نقصان در رعایت زیباییهای بالغی متن

در بنش انتهای خلبه در بنشی که دربار منالدان امام  اس درفراز
م ه

ه

َ

مه

َر ََ َح َا هدَا اِث هب َ
ور ََ َسق مو هه اِغ هر َ
« َز َر هاوا اِفج َ
ور »

"کشتتتزاری از نافرمانی و حو کوبی پدید آوردند ،و آن را از ستترچشتتمه غرور آبیاری نمودند ،و ستترانجام

27

سیه روزی درو کردند"(خلبه.)3/
"در این فراز،استعار زیبایی اس زیرا کلمه «فجور» عبارت اس از بیرون آمدن از کلمه عد و زهد و
ّ
وتتکستتتن حدود عد و گرایش به اطراب در جه منال زهد و به معنای زراع افشتتاندن دانه در زمین
اس »(ابن میًم)092-093 :1211 ،
جمالت فوق همچنین ،عالو بر زیبتاییهای ادبی معنایی و استتتتعار های بکر ،جر تتتیع زیبایی هم
ازنظر ادبی دارد .اما در نظم این عبارات جنها به این بی بر می خوریم:
طناب کدر و کین را نیه ستتروتتتند

بته ارض قلب جنم فستتتو کشتتتتند

(انصاری)11 :1231 ،

د
که ترفا مدهوم اول را در بر دارد و هیچکدام از زیباییهای معنوی و استتتعاراجی که در وتتره وتتری

آمد است  ،وتامد نمیوود و همچنین جر یح زیبایی که امام در لدظ و بیان این عبارات بکار برد اند ،در

27

این عبارات ،نمیجوان یاف .
-فراز
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»

"و منشور فراهم آمد در نووتار ،و نور درخشند و فرمان قاطع "(خلبه.)3/
در نظم این معانی می خوانیم:

کتته از نورک وتتتتد آفتتاق ،رووتتتن

کتتتتابتی هتمتچتنتتان قترآن متتبرهن
بتتدتترمتتانتتی کتته از آن حتتو و بتتاطتتد

در جرجمته منظوم این فراز نیز همتانطور که قبال اوتتتار وتتتد ،عالو بر ارتتتافه نمودن واژ زاید در
جمله بندی رعی ازنظر دستوری بوروه قابد جیمد اس .
 -2-7-2بی بهره بودن از آرایههای لفظی که در متن عربی وجود دارد

کالم موالی متقیتان در نهجالبالغه نمونه فصتتتاح و بالغ و در او زیبایی لدظی ومعنوی استتت
ازجمله زیباییهای لدظی رعای ستتتجعها وجناوها و موزون بودن این کالم وتتتری استتت که در اکًر
جمالت به چشم می خورد.
بلور مًال سجع زیبایی که در عبارات این فراز دید میوود:
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اما در هیچ جای جرجمه منظوم عبارات ،چنین ستجعی را ندارند و ریتم موسیقیواری که در بیان متن
عربی وجود دارد ،در هیچ جتای این جرجمته منظوم دیتد نمیوتتتود ،بنابراین میجوان گد خوانش معانی
د
این جرجمه منظوم حتی اگر کامال ملابو با ا تتد عربی باوتتد ّاما هرگز بیان کنند فصتتاح و بالغ و
زیباییهای لدظی نهجالبالغه نیس .
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معنای آن ،در این مصترا « :مر این رووتن وتد اینه گش زاید» رع جیلی و نارسایی ازنظر مدهوم و
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مر این رووتتتن وتتتد اینته گشتتت زاید
(انصاری)11 :1231 ،
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 -3نتیجه گیری:

جاکنون جراجم و وتتترههای زیادی برکتاب وتتتری نهجالبالغه نووتتتتهوتتتد و همچنین جرجمههای
منظوم متعددی از کد و یا جزئی از مرتوای معانی کتاب وری نهجالبالغه جیلی گردید اس .
از آنجا که نهجالبالغه ،بااهمی جرین کتاب مذهبی وتیعیان است که در نزد وتیعه و بسیاری از فرق

پژوهشهای نهج البلاغه،زمستان  ،1398شماره63

اهد جستتنن و همچنین دانشتتمندان غربی از مناظر گوناگون ،اهمی بستتیاری دارد .جرجمههای منظوم از
کد و یا جزئی از مرتوای کتاب وتری نهجالبالغه جیلی گردید است  .عالو بر آن در معارب اسالمی و
علوم دینی ،همچنین کتاب امام علی (علیهالستتالم) ،خود ازنظر فصتتاح و بالغ  ،در او بود و عالو
بر جنبتههای مذهبی  ،جارینی و اجتماعی خود گنجینهای از بالغ ادبی میباوتتتد .بنابراین جرجمههای
منظوم نهجالبالغه ،اگر از منظر فصتاح و بالغ ادبی ،امان داری ،ایجاز و ملابق با وتروه و جداستتیر
د
معتبر نهجالبالغه ،در مرجبه باالیی باوتتتند ،مستتتلما به دلید آنکه زبان نظم ،دلپذیرجر و جذابجر استتت ،
میجواننتد ملالب و آموز های این کتاب وتتتری را در ذهن فارستتتیزبانان ماندگارجر و قابدفهمجر نمایند و
برعک

اگر امتانت داری الزم در بیتان مداهیم در آنها لراظ نشتتتد و یا ازنظر فصتتتاح و بالغ دچار

رع ادبی باوند ،نمیجوانند در حکم جرجمهای رسا و بلی از این کتاب وری مورداستداد قرار گیرند.
این مقتالته به نقد و بررستتتی جرجمه منظوم خلبه دوم نهجالبالغه جیلی مرمدعلی انصتتتاری قمی
پرداخته استت  .با ّ
جعمو در این نهجالبالغه منظوم و بروتتمردن نقاض رتتع و ّقوت ا ر ،می جوان به نتایج
ذید اوار نمود:
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 -1بیان مترجم ،در این ا رساد وروان بود و معانی درآن ،روون و بدون ابهام بیان گردید اس
 -2در کنار این حسن ،حذب واختصار برخی از عبارات ،ایجاد جغییر در بعضی از معانی و مغایرت آنها
با متن عربی و وتتتروه معتبروهمچنین ،عدم اهتمام به جرجمه برخی از واژ های عربی ازجمله عیوب این
جرجمه منظوم ،از دید معنایی و مرتوای میباود.
 -2از عیوب دیگر این جرجمه منظوم از دیدبالغ میجوان به موارد زیر اوار کرد:
ال  -نقصان در رعای زیباییهای بالغی متن
ب -بی بهر بودن از آرایههای لدظی که در متن عربی وجود دارد.
-اطناب در معانی و عدم استداد از جمالت کوجا
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مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدو رروی.
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