مقدمه
لزوم دقت در ترجمه متون در فرهنگها و ادبیات ،امری ضروری است .زیرا ساختار ناصحیح
و بیدقتی در متن ،مطالعه کننده و پژوهش��گر را به مقصود نمیرس��اند .هرگاه درباره ترجمه
متن و ادبیاتی دیگر سخن میگوییم ،طیف گستردهای از عناصر متنی و واژگان ادبی ،علمی،
تاریخی و حتی فکری و فرهنگی را باید در نظر آوریم و با سنجش و قیاس هدفمند ،ترجمه
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آن متون و یا آثار علمیو ادبی را تدوین کنیم .تعیین شاخصهای سبک شناختی در ترجمهی
متون دینی با فارسی ،در حقیقت نیازمند وارسیهای تاریخی و تبیین و تدوین مشخصههای
دورههای گوناگون آن اس��ت .این کار در مجال زمانی خاص س��امان نمییابد و حتی با اینکه
تعداد آثار بسیار زیادی از گذشته تا معاصر ،در این عرصه به انجام رسیده است ،باز هم جای
خالی پژوهشی متقن در این عرصه مشاهده میشود.
در کس��ب معانی دقیق برای ترجمه نهجالبالغه انس��انهای بلند همتی قدم برداشتند و
تالش درخوری به خرج دادند و این امر مهم را به انجام رس��اندند .از این رو مرور و بررس��ی و
نقد هر یک از ترجمهها امری ضروری است ،زیرا نقد منصفانه به غنای این امر مهم میافزاید.
افزون بر این این امر بر روشنگری در راهبرد و کشف معانی دقیق متون نهجالبالغه مترجمان
را به دقت هر چه بیشتر در ترجمههای خود دعوت مینماید.
ترجمهی مرحوم محمد دش��تی را ،به جهت پرمخاطب بودن ،حائز اهمیت و نیازمند نقد
یافتی��م ،تا در آینده برای هرچه بهتر ش��دن فعالیتهای ترجم��های تالشهای ثمربخشتری
صورت گیرد.
این مقاله در صدد پاسخگویی به سه پرسش مهم زیر است:
•آیا در ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی ،به ترجمه درست و صحیح از هر حیث پرداخته
شده است؟»
•آیا «در ترجمه ایشان به رعایت اصول قواعد ادبی و عربی دقت الزم شده است؟»
•آیا مترجم محترم فن ترجمه وتحلیل دادهها را صحیح بکار برده است؟»
اهمیت و ضرورت ترجمه متون
در کتب متعدد نویس��ندگان با ارائه تعابیر مختلف ،س��عی کردهاند تعریفی جامع و فراگیر از

ترجمه ارائه دهند که جامع تعریف که بیشتر آنها را در بر میگیرد .در عبارت زیر آمده است:
عناصر متنی زبان مقصد (زبانی که به آن ترجمه میشود) که طی آن مترجم باید سعی کند
با این عمل زمینهی جایگزینس��ازی را خود فراهم آورد بهگونهایکه بین نویس��نده اصلی و
خواننده متن ترجمه تعامل و تأثیر متقابل شکل گیرد.
برگ��ردان ی��ک واژه ،مطلب ،متن ،مفهوم و یا اندیش��ه از زبانی به ش��کل زب��ان دیگر ،به
نحوی که حداکثر رس��الت و حفاظت محتوای آن موضوع رعایت ش��ود و در عین حال برای
خوانندهای که به زبان او برگردانده شده ،به بهترین شکل ممکن قابل درک ،فهم و بهرهبرداری
باشد(».رشیدی ،غالمرضا،1378،ص)65

همواره ترجمه بهعنوان پل ارتباطی میان جوامع ،زبانها و فرهنگها شناختهشده است.
اطالع مردم از بس��یاری از زبانها و فرهنگها از طریق ترجمه صورت میگیرد .در عین حال
گاه چنین اتفاق میافتد که فاصله زبان مبداء و مقصد کم بوده و متن اصلی بهطور مستقیم از
زباناصلی ترجمه میشود؛ اما گاهی نیز به دلیل فاصله بین دو متن (اصلی و ترجمه) ترجمه
از مقصدی دیگر غیر از زبان اصلی پیگیری میش��ود .لذا در ترجمه متون یا از راه مستقیم یا
غیر مستقیم و استفاده میشود؛ اما در واقع پل ارتباطی هر دو راه ،ترجمه است« .هر ترجمهای
که از زبانی به زبانی دیگر صورت میگیرد ،هدفی خاص را دنبال میکند .به طور کلی نیاز به
ترجمه از آن زمان آغاز شد که انسانها به علت اختالف در زبان ،فرهنگ و رفتار جوامع خود،
از درک عقاید و افکار انس��انهای دیگر از جوامع مختل��ف عاجز بودند .ترجمه عامل از میان
برداشتن موانع ،و پل ارتباطی جوامع گوناگون گردید»(فرخزاد ،فرزانه 1370،ص)82

اطالعات انس��انها از گذش��ته تاریخی خود نیز از مس��یر ترجمه به دست میآید ،اما این
ترجمه در درون یکزبان صورت گرفته است؛ بهعنوانمثال ،شخصی تاریخ بیهقی را که به
زبان فارس��ی قدیم نوشتهشده بود از زبان فارس��ی قدیم به زبان فارسی امروزی برگردانده و
س��ادهنویسی میکند ،تا دانشآموز دبیرستانی که حکایتهای آن را مطالعه میکند ،متوجه
متن آن ش��ود؛ این پدیده فقط در زبان فارس��ی وجود نداش��ته ،بلکه در تمام زبانها نیز این
چنین صورت میگیرد.
اما باید مد نظر داشت که ترجمه بهعنوان یک ضرورتِ فرهنگی با التفات به نوع استفاده،
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«فرآیند جایگزینی عناصر متنی زبان مبداء (زبانی که از آن ترجمه میش��ود) به وس��یله
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انواع متفاوتی دارد.
«ترجمه یکی از پایههای اصلی هر زبان در جای خود از اساس��یترین عوامل فرهنگ و
تمدن هر جامعه به ش��مار میرود .و از مهمترین وسایل ارتباط ،انتقال و القاء افکار سازنده
ملته��ا به یکدیگر اس��ت .اکنون که علم در تمام زمینهها به س��رعت در حال گس��ترش و
پیش��رفت است و دستیابی به تازههای علمیدر جای جای جهان صورت میپذیرد ،تنها راه
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بهرهمندی از این تازهها ،ترجمه و برگردان این یافتههای جدید به زبان هر ملتی اس��ت .از
ای��ن رو ترجمه الزمه بهبود زندگی اجتماعی ،اقتصادی و صنعتی کش��ورها بوده و از جمله
راههای بهرهگیری از تجارب آنها در زمینههای مختلف علم و ادب و صنعت و هنر اس��ت».
(طاهره صفارزاده 1380ص)29

اصولی که باید در ترجمه رعایت گردد
الف) هدف دار بودن

«نکته قابل توجه در ترجمه این اس��ت که مترجم باید علت ،هدف ،مخاطب ترجمه ،مسائل،
ضرورتها و ارجعیتها را مدنظر داشته باشد تا با اولویتبندی هر کدام از آنها و در نظر گرفتن
توانایی و دانش خود اقدام به کار نماید .ارائه تعریف دقیق و فنی از ترجمه کار سادهای نیست.
تعاریف متعددی از ترجمه انجام شده که غالباً کلی و نظری است( ».ميمندي نژاد،1358،ص)169
ب) امانت داری
«یکی از مهمترین اصولی که باید در انجام ترجمه رعایت ش��ود این است که مطلب یا متنی
که برای ترجمه در اختیار مترجم قرار میگیرد ،حکم امانت را دارد .مترجم نباید در آن دخل
و تصرفهای بیرویه یا خودسرانه و غیرضروری انجام دهد .او باید تنها پیام اصلی نویسنده را
به بهترین وجه ممکن به زبان مقصد بیان کند و از افزودن یا کم کردن کلمات و جمالتی که
ممکن است به متن اصلی لطمه وارد سازد ،خودداری کند(».فرخزاد 1370،ص)78

اصل امانت در ترجمه ایجاب میکند که مترجم بتواند با ذوق سلیم و طبع لطیف خود
متن زبان مبدأ را به زبان مقصد طوری برگرداند که خواننده متن :با جمالت نامأنوس و دور
از ذهن مواجه نش��ود .با کلمات نا متعارف رو به رو نگردد ،با س��اختارهای عجیب و بیگانه
همگام نشود.

ج) اصل دقت
و مقصود اصلی نویس��نده را از پیام مبداء استنباط کند و آن را بدون کمترین دخل و تصرف
غیر الزم به زبان مقصد برگرداند .مترجم باید سعی کند با انتخاب بهترین معادل از کمترین
لغزشه��ا جلوگی��ری کند و دقت الزم را در انتخاب آنها ب��ه کار بندد .اما باید توجه نمود که
مفهوم دقت مصداقش بسته به متن تفاوت میکند؛ به طوریکه نوع دقتی که در ترجمه متون
وحياني و علوم ریاضی الزم است با متونی که با زبان طبیعی و خصوصیات مشترک بشری یا
فرهنگی سروکار دارد ،بیشتر است(.میمندی نژاد،1358،ص)167

د) اصل وفاداری
آن که مترجم نسبت به نویسنده زبان مبدأ وفادار باشد و پیام متن را بدون هیچ کم و کاست
به زبان مقصد ترجمه کند(.همان ص)167

و) اصل صداقت
از آنجا که مترجم به منزله عامل و عنصر و وس��یله ارتقای علمیو فرهنگی جامعه به ش��مار
میرود ،وظیفه بس��یار خطیری به عهده دارد و بایس��تی همواره در کار ترجمه با راس��تی و
درس��تی عمل کند و از به کار بردن نکات و اصطالحات انحرافی بپرهیزد و آنچه را نویس��نده
در نظر داش��ته اس��ت به طور کامل و صحیح بیان کرده و کوچکترین دیدگاه خود را در متن
نگنجاند( .همان )168

آنچه مهمتر از همهی این موارد اس��ت ،اینکه مترجم ،برای ارائه یک ترجمه کم نقص و
دقیق ،افزون بر اینکه باید از اصولي که شاکله اصلی متن را شکل میدهد ،تبعیت کند؛ خود
نیز دارای واجد دانش و تفکری متناسب با متن باشد.
آنچه که مترجم باید در آن شناخت داشته باشد
الف)درکی کارشناس�انه و دانش�ی کافی :یعنی در زمینه متنی ک��ه ترجمه میکند با
ش��ناخت کافی از منابع ،کتابهای راهنما و ....بهدانش خود در زمینه مربوطه ژرفای الزم
را بخشیده باشد.
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رعایت این اصل موجب میش��ود مترجم در چهارچ��وب واژهها عبارات و اصطالحات ،منظور
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ب) باید دانش و معلومات عمومیدر زمینه زبان کشور مبداء داشته باشد .این از ضروریات
ترجمه است« .چرا که بدون داشتن این معلومات ،درک و فهم بسیاری از نکتهها و اشارههایی
که در متن آمده اما شرح کافی نیافته است ،برای مترجم دشوار و حتی ناممکن خواهد بود».

ج)ش�ناخت فرهنگ واعتقادات .از آنجا که ه��ر فرهنگ مجموعهای پیچیده از نگرشها،
اعتقادات ،ارزشها و قوانینی است که گروهی از مردم در آن مشترکاند و نویسنده متن مبدأ،
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این اعتقادات و نگرش��ها و ...مخاطبان را که برایش��ان مینویسد ،در نظر داشته است ،مترجم
نی��ز باید متن را مطابق با فرهنگ زبان مقصد برای ترجمه کند ،بدون اینکه لطمهای به متن
اصلی وارد نماید .زیرا در هر فرهنگی اصطالحات و اعتقادات و نگرشهایی وجود دارد که بار
فرهنگی آن در زبان مقصد متفاوت اس��ت و معنا و مقصودی متفاوت را میرس��اند .بنابراین
مترجم با احاطه کامل بر فرهنگ هر دو زبان ،همیشه مراقب باشد که چیزی غلط معنا نشود
و ب��د تفهیم نگردد و قبل از ه��ر چیز حال و هوای فرهنگی آن متن را بفهمد و هر متن را با
تحقیق و دقت در زمینه فرهنگی مرتبط ،به زبان مقصد ترجمه کند.
در کار ترجمه ،ظرایف و نکات خاصی وجود دارد که کمابیش همه نویسندگان به نوعی به
آن اذعان داشته و با شیوههای مختلف آنها را بیان کردهاند.
سطح ترجمه
سطح هر ترجمه بر اساس نیازسنجی مخاطبان آن تعیین میشود .خواننده هر ترجمه دارای
اطالعات ،تجربه ،تمایل ،ذوق ،توانایی و انتظاراتی اس��ت .سن معینی دارد و به قشر اجتماعی
خاصی تعلق دارد و این عوامل مقتضیاتی است که باید لحاظ شود و موقعیت هر ترجمه بسته
به آن اس��ت« .دشتي با گرايش بسوي خواننده ،س��اختار ترجمه را براساس ويژگيهاي زباني
معاصر سامان داده و متني روان به دست داده است» (ناظميان 1391-ص«)237مترجم پیامیرا
که از منبعی دیگر دریافت کرده ضبط و منتقل میکند .ترجمه مس��تلزم دو پیام ،معادل دو
رمز متفاوت است .براین اساس اصول زبانی در متن مقصد را میتوان نظر به میزان تعادلی که
در معنا با اصول زبانی متن مبداء برقرار میکند ارزیابی کرد( ».ماندی،1384،ص)45

«همانطور که نویس��نده خوب هنگام نوشتن ،مخاطبان خود را در نظر دارد ،یک مترجم
نیز عالوه بر آنکه باید مخاطبان متن مبدأ را در نظر بگیرد ،مخاطبان مقصد را نیز باید مدنظر

قرار دهد و به این نکته توجه داشته باشد که حتی اگر یک پیام را برای گروههای مختلف با
اطالع از گروهی که نویسنده اصلی برایشان نوشته و گروهی که ترجمه برایشان انجام میشود
دارای اهمیت اس��ت و آنچه سطح ترجمه را متفاوت میسازد میزان اطالعات عمومیو سطح
تحصیالت مخاطبان است» (ميمندي نژاد 1358،ص)89

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مترجم نیز باید در زمینه متنی که میخواهد ترجمه
کند اطالعات و دانش کافی داشته باشد تا بتواند از عهده ترجمه دقیق آن متن برآید.
اینکه ترجمه انجام ش��ده مناسب برای چه مقطع تحصیلی بوده و به عنوان کتاب درسی
یا کمک درس��ی استفاده میش��ود و اینکه مخاطبان خاص داشته باشد یا قابل استفاده برای
عموم باشد ،با توجه به سطح ترجمه تعیین میشود که البته این عامل یکی از عوامل تعیین
موارد باالست و عواملی دیگر همچون موضوع متن ترجمه شده نیز در این امر دخیل است.
نقدی مختصر بر ترجمه دشتی
آنجه در مورد نقد مطلبی مهم است .داشتن انصاف در امر و هدف بهبود باشد و همچنین از
سر خیرخواهی ،همراه با ذکر جنبههای مفید در کنار جنبههای منفی با استدالل و بیان سند
و مدرک الزم و در آخر اینکه نقد خود باید انعطاف پذیر باشد و متعصبانه نباشد .امید که این
مقاله از این اصول که نویسنده خود معترف به آن میباشد پیروی کرده باشد.
 )1توجه به موقعیت زمانی و مکانی ایراد خطبه توسط امام
ٌ
«حائك ابن حائك».
•خطبه ،19بند:1

ترجمه دشتی« :اي متكبر متكبر زاده» ،اگر بخواهیم مقتضیات زمان و مکان بیان عبارت

را توسط حضرت بررسی کنیم با دقت در ترجمههای بهشتي ص ،22اوليائي ص ،433فيض
االس�لام ص 77جلد ،1آيتي ص ،69دين پرور ص ،37انصاريان  ،79زمانی ص ،58شرح ابن
ابی الحدید ،جلد ،1صفحه  298و ترجمه و شرح ابن میثم جلد  1ص  ،643در مییابیم گرچه
اش��عث و پدرش از افراد صاحب پست و منصب بودهاند ،ولي مقتضيات خطبه كام ً
ال مشخص
است كه نيازي نبوده حضرت به تكبر و غرور وي كه از منصب حكومتي آنها ناشي شده باشد،

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

یک فرهنگ مینویسد باید آن را برای افراد مختلف به گونههای متفاوت بنویسد .از همین رو
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اش��اره بفرمايند بلكه همانگونه كه ابن ابي الحديد و ابنميثم بطور كامل ش��رح دادهاند يا در
ترجمههاي فوقالذكر ميبينيم حضرت تحقير وي را مد نظر داش��ته و اش��اره به بافنده بودن
ش��غل پدر و اجداد وي داشتهاند چون نوع اين شغل به گونهاي است كه تمام شب و روز فرد
مش��غول اس��ت و درك اجتماعي ،دانش كافي و فرصت فراگيري نداش��ته و ضعف عقل دارد
پس ترجمه( :اي جوال پس��ر جوال) جوال:کسی که كم خرد و ضعف عقل دارد( .فیض االسالم
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ص -78اردبيلي ص-23انصاري ص-70ابن ميثم ص)643
•خطبه ،3بند«:10و مال االخر لصهره ،مع هن و هن».

ترجمه دش��تی« :ديگري دامادش را برحقيقت برتری داد و آن دو نفر ديگر زش��ت است

آوردن نامش��ان(زبير،طلحه) .ترجمهها(هن و هن) را دوگونه فرض كردهاند -1»:زبير و طلحه
مانند ترجمه دش��تي ص ،47فيضاالس�لام ج1ص ،50انصاري ص 57و –2 ...دو فكر و نيت
ن با تمايل به عثمان
زش��ت و پليدي(خالفت ،اغراض نفساني و بغض علي)كه عبدالرحم 
داشت و بيشتر مترجمين و شارحين نظر دوم را دارند مانند :منتظري درسها،ص ،53خوئي
ج3ص ،94ابنميثم ج1ص ،521ارفع ص ،53انصاريان ص ،60بهش��تي ص11متن ،دينپرور
ن ابيالحديد ج1ص189با
ص23متن ،مكارم ج 1ص ،67اردبيلي ص15و...اما در بررسي شرح اب 
توجه به دو روايتي كه آورده اس��ت (هن) زبير نميتواند باش��د زيرا از شوراي شش نفره (مال

اآلخر لصهره :و ديگري به دامادش متمايل ش��د و راي داد) مش��خص است كه عبدالرحمن و

عثمان است اما بعد از اين عبارت "مع" آمده كه مخفف معه است و حال بخاطر اين حقكشي

و خيانت كه همگي بر آن واقف بودند .آنگونه كه دشتي آورده يعني زبير ،نميتواند باشد زيرا
ايشان تا مدتي بعد از خالفت حضرت به امام وفادار بوده است كه درخطبه  31نيز آمده است
(عرفتني بالحجاز و انكرتني بالعراق) .و از طرفي هنوز اشتباهي را مرتكب نشده بود كه او را

به (هن) تشبيه بفرمايند و در نهايت نيز با تحريك پسرش مقابل امام ايستاد پس (هن و هن)

جز دو نفر ديگر يعني سعدبن ابي وقاص و طلحه نميتوانند باشند و در خصوص جمله قبل
از اينها كه بخاطر حسد از امام اعراض نموده مطابق نظر ابي الحديد طلحه است.
)2توصيف ،تبیین و روشنگری ترجمه مفردات و جمالت کوتاه و مبهم
بعضی از کلمات و جمالت معني آنها مبهم است و نياز به توضيح و توصيف بصورت صفت یا

مضاف الیه بدنبال خود یا اشاره در پاورقی يا داخل پرانتز و ...دارند تا ابهام آنها برطرف گردد.
ترجمه دش��تی« :از خدا به س��وي خدا فرار كنید» .در بررس��ی ترجمههاي آيتي ص،77

بهشتي ص ،27زماني ص ،66-65اردبيلي ص ،27فيض االسالم جلد 1ص،88مكارم ص،102
ترجمه و ش��رح منهاج خوئی جلد 3ص ،347ش��رح ابن ابی الحديد جلد 1ص ،332ترجمه و
ش��رح ابن میثم جلد 2ص ،27شرح موسوی جلد 1ص 201-2میبینیم كه الي و من كميت
آنها مشخص گرديده تا ترجمه گويا و مشخص باشد اینگونه معنی ميشود«:به سوي بخشش
و رحمت از معصيت و عذاب خدا بشتابيد»
)3پرهیز از حذف ترجمه کلمه يا عبارتي از جمله
آنچ��ه حض��رت فرموده حتم��ا در جمالت مهم و نق��ش خاصی را دارند از ح��روف گرفته تا
اصطالحات و کلمات مرکب و...نباید در ترجمه حذف شوند مثل:
• خطبه ،34بند« :2ير َتج َع ُ
لیکم َح ِ
واری».

«زبانتان از س��خن گفتن با من لرزش گرفته يا بند آمدهاست» ،كه اين جمله بطور كامل

در ترجمه دشتي حذف شده و در ديگر ترجمهها معني شده است.
نه خَ ير ِمما َك ُث َر دشتی».
•خطبه ،17بند«:4بَ َّك َر َفاس َتك َث َر ِمن َجمعٍ ،ما ق ََّل ِم ُ

چيزي را بس��يار جمعآوري ميكند كه اندك آن به از بس��يار است .که ب َّکر به معني هر

صبح كه برمي خيزد ،در ترجمه دشتي حذف گردیدهاست».
•خطبه ،29بند« :4فقَد فازَ َوا ِ
األخی ْب».
بالس ِ
هلل ّ
هم َ

«ترجمه «واهلل» (به خدا قسم) در ترجمه دشتي حذف شدهاست».

•خطبه ،34بند«:2كانكم من الموت في غمرة».

ترجمه دشتي(« :گويا ترس از مرگ) كلمه غمره معنی نشدهاست ».ولي در ديگر ترجمهها

به معنی گرداب ،لجه ،ورطه بيهوشي و هالكت و گريبانگير آوردهاند.
•خطبه ،34بند ِ « :5إنِّي لأَ َ ُظ ُّن بِ ُكم».

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

•خطبه ،24بند« :1و ِف ّروا إلي اهلل ِمن اهلل»
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اين جمله در ترجمه دشتي بطور كامل از قلم افتاده است»درصورتيكه اظن از افعال قلوب
به معناي يقين(من حتما يقين دارم)كه بخاطر(ل)قسم يا ابتدائيت تعليق گرديده است و در
ترجمه دين پرور نيز اينچنين ترجمه شده است(شما را چنين ميبينم) ولي در ترجمههاي،
آيتي ،مكارم ،انصاريان ،اوليايی ،بهشتي ،اردبيلي،انصاري گمان كردن معني شده است.
َّ
•خطبه ،40بندَ « :2ي ُ
األجل».
متع فيها الكافر ،و يُبلغ اهلل فيها
عمل ِفي إمر ِت ِه ألمومن و َيس َت ُ
فصلنامه النهج  /شماره / 49تابستان 95
114

ترجمه دش��تي« :تا مومنان درس��ايه حكومت به كار خود مش��غول و كافران هم بهرمند

ش��وند و مردم در استقرار حكومت زندگي كنند ».با توجه به ترجمههاي آيتي ص ،105ارفع
ص،155آقاميرزايي ص،43احمدزاده ص،38انصاريان ص،115بهشتي ص43و ترجمه و شرح
ابنمیثم جلد 2صفحه ،219منهاجالبرلعه خوئی جلد 4ص ،188تمام نهجالبالغه نوشته سید
عباس موسوی جلد ،1صفحه ،312شرح ابیالحدید جلد 2ص 309میبینیم (ويُبلغ اهلل فيها
َّ
األجل) به معناي(خداوند دوران يا عمر هر يك را بس��رآرد) ترجمه شد ه است ولي در ترجمه
دشتي اين جمله معني نشده است.
)4ارتباط معنائي بین ارکان و تركيبات جمله و ضمایر با مرجع آنها مطابق با مقصود
گوينده باشد
•خطبه ،4بند« :4حتي س َترني َعنكم ِجلباب الّدين».

ترجمه دش��تی« :تظاهر به دينداري ش��ما پردهاي ميان ما كشيد ،».ترجمه حسين علي
منتظري« :آنچه مرا ازشما پوشانده پوشش دين است».
امعان نظر در ترجمهها و ش��روح نهجالبالغه در مورد عبارت فوق چنین استنتاج میشود
که ترجمه منتظري با توجه به توضيحات ایش��ان در ص 83كتاب درس��هائي از نهجالبالغه و

نيز قرائن خطبه صحيح است و با تأمل در توضيحات شرح منهاج راوندی جلد 1صفحه138؛
شرح ابنابی الحدید جلد ،1صفحه208؛ و ترجمه و شرح ابنمیثم ،جلد 1صفحه 542و دقت
در ترجمههاي فیضاالس�لام ،دينپرور ،بهش��تي ،اردبيلي ،اوليائي ،مبشري و با قراين عبارت
مش��خص اس��ت كه پرده دينداري و تقوايي و حياء حضرت باعث كشيده شدن پرده و مانعی
ميان حضرت و آنها بوده است .در حاليكه در ترجمه دشتي و تعدادي از مترجمين عكس آن
معني شده است.

ذات البيان».
نطق لَكم العجما َء َ
•خطبه ،4بند« :4اَليوم اُ ُ

ن ابیالحدید جلد 1صفحه– 211
منتظري،ص ،87شرح ابنمیثم جلد 1صفحه 544و شرح اب 
ترجمه و شرح فیضاالسالم جلد 1صفحه 56و جلوههای بالغت خاقانی صفحه 215که عبارت
فوق را نوعی استعاره تصریحیه تبعیه میداند نه کنایه و نیاز به توضیح دارد اینکه أنطق متكلم
وحده مضارع از باب افعال اس��ت يعني به نطق در میآورم براي ش��ما( ،همه امور و احوال و
اوضاع آميخته را) لذا اگر كسي خردمند باشد ميفهمد همه آنها در عين اينكه صامت هستند
كام ً
ال گويا و بیان كننده اين سر و راز امامت و برتری آن ائمه بر ديگران است و همه اینها مايه
پند و اندرز هستند) از مطالب فوق و مطالبي كه در ادامه عبارت ميآيد مشخص ميشود كه
حضرت ميفرمايد :فقط ما ائمه هستيم كه ميتوانيم مقام خالفت پيامبر و هدايت مردم را به
دوش بكش��يم كه از اين اوضاع و احوال ،مش��خص است و آنها براي شما آنرا بيان ميكنند و
هركس تأملی كند و خردی به خرج دهد متوجه آن ميشود نه اينكه حضرت زبان را بسته و
در حاليكه ميتوانست اوضاع را بيان نمايد اين كار را نكرده است حتي اگر منظور زبان حضرت
باشد زبان مونث نيست كه عجماء(مونث) به صورت تانیث بيايد.
«و لاَ
قاسا ُکم».
َ
أستراح ق ُ
•خطبه ،29بندَ :2
َلب َمن َ
ترجمه دشتی« :قلب رها کننده شما آسایش ندارد» .ترجمه وحید«:راحت نیست قلبی که
متحمل رنج ش��ما شده است» قاسي،مقاساه كسي كه متحمل رنج و سختي ديگران ميشود
(فرهنگ معاصر عربي-فارسي ،آذرتاش آذرنوش ريشه قسي)
«در ترجمه دشتی :قلب رها کننده نه با لفظ و نه با معنی عبارت منطبق نیست» با بررسي
در ترجمه فيض ص  -103ارفع ص  -129آيتي ص  -87دينپرور ص -51شهیدی ص  30و
شرحهاي :مدرس وحید جلد ،3صفحه – 209ابن میثم جلد  ،2صفحه – 106مجلسی جلد1
صفحه – 135موسوی جلد 1صفحه 243درمییابیم نوعی بیزاری حضرت را بیان میکند که
نظر خوئی نیز چنين اس��ت زیرا س��یاق خطبه نيز اين مطلب را تاييد مينمايد چون آنان در
مقابل دش��منی که به خانه و ناموس آنها حمله کرده بود(ضحاک بن قیس از طرف معاویه)
دفاع و جنگ نمیکردند.

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

ترجمه دشتی« :امروز زبان بسته را به سخن ميآورم» .با تأنی در ترجمههاي ارفع،ص ،59

115

)5بيان مفهوم و مقصود ترکیبهای مجازی و بالغی و استعاری در ترجمه
بعضی از کلمات که دارای معانی مجاز ،کنایه ،استعاره و غیرهاند نیاز به توضیح دارند .مانند
ترجمههاي آيتي ص ،91ش��هيدي ص ،31فيض ص ،106دينپرور ص ،52انصاري ص106
در خطبه ذيل:
قول ُهو َّ
الذلول».
•خطبه ،31بندَ « :1یر َک ُب َّ
الص َ
عب و َی ُ
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ترجمه دش��تی« :سوار بر مرکب سرکش میش��ود و میگوید رام است ».ترجمه انصاري:

(از فرط ناداني و خودس��ري دس��ت به كارهاي بزرگ ميزند و آنه��ا را كوچك ميپندارد) با
مطالعه شرح ابن ابیالحدید،جلد،2ص ،162شرح مدرس وحید ،جلد،3ص،224ترجمه و شرح
ابنمیثم ،جلد،2ص ،129ش��رح مجلس��ی ،جلد ،1ص 137به نظر میرسد که ترجمه دشتی
گویا و رسا نیست زیرا فقط ترجمه الفاظ صورت گرفتهاست ،كه مجددا نیاز به ترجمه دارد.
تمام ش��رحها و بيش��تر ترجمهها (امور مهم پیچیده و مش��کل را بی اهمیت و ساده و آسان
میپندارد) ترجمه کردهاند.
•خطبه ،3بند« :17الاّ يقاروا علي َّ
كظة ظالم و ال َسغَب مظلومٍ».

ترجمه دش��تی :علما در برابر شكمبارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند»

ترجمه فيض ص  :52اگر نبودعهدي كه خداي تعالي ازعلما گرفته تا راضي ش��وند بر سيري
ظالم (از ظلم) و گرس��نه ماندن مظلوم (از س��تم) او ،هر آينه ....در جلوههاي بالغت خاقانی
ص 203آمده اس��ت که ش��كمبارگي كنايه از شدت ظلم و گرس��نگي مظلوم كنايه از كثرت
مظلوميت اوس��ت .با بررسي ترجمه فيضاالس�لام ج1ص ،53ترجمه ابنميثم ج 1ص532؛
انص��اري ص 58؛ اوليايي ص425؛ دش��تي در ترجمه بهتر بود با كظه و س��غب توضيحي را
ميآوردند تا منظور كنايهای كه حضرت از اين دو تعبير داش��تهاند بهتر و زیباتر بيان ش��ود
يا آنچه را در كنايه براي روش��ن شدن مفهوم ترجمه بيان ميشود ،میآورد .اهتمام به اینکه
ترجمه باید جامع افراد و مانع اغیار متن باشد:
ان محلی ِمنها ُّ
ِ
القطب ِم َن الرحا».
محل
•خطبه ،3بند« :1و انَّه لِيعلم َّ

ترجمه دشتی« :درحاليكه ميدانست جايگاه من نسبت به حكومت اسالمي ،چون محور

آسياب به آسياب است كه دور آن حركت ميكند» در ترجمههاي :ارفع ص  ،51آقا ميرزائي
اس��ت) دارند و با بررس��ی منهاج راوندی جلد،1ص  121و شرح ابیالحدید جلد ،1ص 153
مییابیم ترجمه دشتي بيانگر مفهوم عبارت نيست .زيرا مانع اغيار در معني نيست و ميبايست
در توضیح��ی عب��ارت «اگر خالفت با ديگري بچرخد بینتيجه اس��ت» را در ترجمه ميآورد
درغير اين صورت همراه با ديگري نيز معني ميدهد .همانگونه كه راوندي و ابيالحديد اشاره
و تاكيد دارند.
«كائن ال َعن َح َدث ،موجو ٌد ال َعن َع َدم».
•خطبه ،1بند:6
ٌ

ترجمه دش��تی« :خدا همواره بوده و از چيزي به وج��ود نيامده» .ترجمه عالمه جعفري:

هستي او را هيچ رويدادي سبقت نگرفته ،و نيستي برهستياش تقدم نداشته است .با دقت در
ش��رح ابن ابیالحدید جلد 1ص  ،79ترجمه و شرح ابن میثم جلد 1ص ،244عالمه جعفری
جلد 2ص  ،12میبینیم که ترجمه دش��تي جامع و مانع نیس��ت و در قیاس با ترجمه عالمه
جعفری کامال مشهود است این که خداوند متعال همواره بوده اوال ارتباط بودن و نسبتش به
غیر او مش��خص نیس��ت آیا غیر او نیز بوده یا خیر .ثانیا ذات جمال و جاللش نیز در ارتباط با
نیستی و عدم مشخص نیست(از چیزی به وجود نیامده) .بهتر بود نیستی بر هستیاش تقدم
نداشته آورده میشد یا همچنین نظر ابن ابیالحدید که قسمت اول(كائن) اسم فاعل از کان
به معنی وجد و قس��مت دوم نیز واجب بودن وجود مقدسش و نفی امکان از آن میباشد که
اگرچه ممکن اس��ت حدوث زمانی را نفی کرده باشد ولی حدوث ذاتی را نفی نکرده و عبارت
اول حدوث زمانی و با عبارت دوم حدوث ذاتی خدا را حضرت نفی فرموده و در نتیجه ترجمه
نباید فقط بيانگر معنی کلمه باشد بلکه مبین مفهوم جمله و منظور گوینده کالم نيز باشد.
نظور إليه ِمن خَ ل ِق ِه م َت ِ
يستأنس بِ ِه و ال يستوحش
وحد إذ ال َس َك َن
صير إذ ال َم َ
ُ
•خطبه ،1بند« :7بَ ٌ
لِ َف ِ
قده».
ترجمه دشتی« :بيناست حتي آن هنگام كه پديدهاي وجود نداشته ،يگانه و تنهاست زيرا
كسي نبوده تا با او انس گيرد يا از فقدانش وحشت كند» .ترجمه منتظري :درسها ص،219
خداون��د بصير به همه موجودات اس��ت قب��ل از اينكه چيزي به آن بتوان ن��گاه كرد موجود

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

ص  ،14دين پرور ص  ،21ش��هيدي ص  ،9اشاره به (اگرخالفت با ديگري بچرخد بي نتيجه
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باش��د او يكتائي اس��ت كه سكن ندارد كه با او انس بگيرد و چنين نيست كه خداوند بواسطه
فقدان مونس وحشت كند .با دقت در ترجمههاي فوق و شرح ابن ابی الحدید جلد ،1صفحه
 79الی 80ترجمه و ش��رح ابن میثم جل��د - 1صفحه – 283ترجمه عالمه جععفری جلد2
صفحه ،12و ترجمه كمپاني(دشمنان عليص .)23
در مییابیم دراین قسمت نیز ترجمه دشتي اولین مشکلی که دارد سوال یا چالش مطرح
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شده توسط ابن ابیالحدید میباشد اگر بصیر را همچون دشتی بینا ترجمه کنیم در ازل چیز
ش��نیدنی یا دیدنی وجود نداش��ته که نیاز به بینایی خداوند باشد در حالی که او مبرا از نقص
است پس بهتر بود بینایی را علم خداوندی که متعلق به همه جزییات و جریانات عالم هستی
پیش از خلقت است ميآورد بر خالف نظر منکران که قائل به دانا بودن خدا به کلیات هستند
و به این معنی بینایی خدا نیاز به دیدگاه عینی ندارد پس بنابر نقل ابن ابیالحدید او سامع و
مبصر ازلی است زیرا آن صفات مدرک بالقوه نیستند بلکه بالفعل هستند و همچنین اطالق
متوحد به باری تعالی نیز ازلی است یعنی هیچ موجودی غیر از او نبوده است که اگر تصدیق
سلب ازلی شود يعني سلب وجودی که باعث انس یا وحشت خدا شود میگردد و در ترجمه
دشتی(کسی نبوده )...مانع اغیار نیست البته این موضوع نیز در شرح ابنمیثم آورده شده است
و مؤید آن اس��ت و به عبارتی واضح تر ،ترجمه دش��تی مشکالتی دارد که توسط ابن میثم به
شکل استداللی بيان ش��ده است .همچنین در ترجمه و شرح عالمه جعفری ج 2ص84و85
با سواالتی که مطرح شده در هفت قسمت از جمله ،کسی نبوده تا خدا با او انس بگیرد خود
خدا کجا بوده ،چه کار میکرده و ...که به طور مفصل آورده شده و مقایسه آن مشکل ترجمه
را واضحتر بیان مینماید و بهتر بود ترجمه را همچون ابی الحدید یا ابنمیثم با توضیح میآورد
یا همچون عالمه که بيانگر مفهوم کالم باشد ترجمه ميكرد.
)6بررسی دقیق مستندات تاریخی و حذف قرینههای گمراه کننده
در مس��ندات تاریخی و روائی تحلیل و بررس��ی جهت رس��یدن به مقصود گوينده همچون
روشهای ابیالحدید ،راوندی و برخي مترجمين مثل اردبيلي نیاز است.
ٍ
جيران».
شر
•خطبه  ،2بند« :9في خَ ير دا ٍر و ِّ

ترجمه دش��تی« :كنار بهترين خانه(كعبه) و بدترين همس��ايگان(بت پرس��تان) زندگي

ميكردند ».ترجمه اردبيلي ص  :13در بهترين سرا كه سرزمين شام است و بدترين همسايهها
ابیالحدید جلد ،1صفحه -137راوندي ص  ،113اگر از اول پاراگراف مفهوم و معني را بررسي
كنيم و س��ير بيان خطبه را در نظر بگيريم در مييابيم حضرت تا تخويفاً بالمثالت راجع به
پيامبر و ويژگيهاي دين در زمان رسول اهلل فرمودند اما از والناس في فتن در مورد فتنههاي
بهوج��ود آمده بعد از رحلت پيامب��ر(ص) فرمايش ميكند از جمله خزل االيمان كه ايمان به
دين و حق بي ياور و خوار مانده پس ميتوان گفت كه في خيردار و ش��ر جيران با توجه به
شكوائيه حضرت از زمان خويش ميباشد كه خيردار كوفيان و شر جيران شاميان هستند اولي
ياران حضرت ،دومي ياران معاويه كه طول ش��ب تا صبح را نميخوابيدند و دس��تور او را اجرا
ميكردند .دشتي و خويي اشاره به پيامبر و عصر ايشان دارند كه با جيران نيز زياد قرانت ندارد.
البته در ترجمه فیض الس�لام.ص« -44در بهتری��ن محل دنیا (مکه معظمه) و میان بدترین
همس��ایهها (اهل مکه) اشاره شده اس��ت .البته نظر راوندي و ابي الحديد در صورت تحليل با
توجه به نزديكي به عصر حضرت معتبرتر ميباشند
)7معرفی مخاطبان و بيان مقصود عبارات کنایی ،مجازی و بالغی
مخاطبان يا مدلول عبارات مجاز و کنایه و استعاره باید بیان شود و برای مخاطب توضیح داده
شود که دقیقا اشخاص یا پدیدههای مورد نظر چيست و مخاطب را در فکر و ابهام نگذارد
عرجو َعن طريق المنافر ِة،
•خطبه  ،5بند« :1أيها الناس شُ �� ُّقوا
َ
أمواج ال ِفتنِ بس��فنِ النج��اة و ِّ
فأراح».
بجناح ،أو استسلم
أفلح َمن نهض َ
َ
وضعوا تيجان المفاخَ َرةَ .

ترجمه دشتی«:اي مردم امواج فتنهها را با كشتيهاي نجات در هم شكنيد و از راه اختالف

و پراكندگي بپرهيزید و تاجهاي فخر را بر زمین نهيد .رس��تگار ش��د آنکس که با یاران به پا
خاست یا کنارهگیری نمود و مردم را آسوده گذاشت ».ترجمه فيض ص :59دركشتي اطاعت و

فرمانبرداري ما سوارشده و خود را ...ترجمه فيض ص  58و ترجمه انصاري ص :62وضعوا تيجان
المفاخَ َر ِه( :با ابي بكر و عمر طريق مدارا س��پريد .در ش��رح ابن ابیالحدید جلد 1صفحه-215

راوندي ج 1ص  146و در جلوههای بالغت خاقانی ص  99میبینیم در این خطبه مخاطبین
حضرت از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و در ترجمههای دشتی مشخص نشدهاند بهعنوان

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

كه اصحاب معاويهاند .در منهاج خوئی جلد ،2صفحه(301نظر شارحين بيان شده) شرح ابن
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مثال کشتیهای نجات که همان اهل بیتاست راوندي ج 1ص  .146تا جهاي فخر همان
افتخاراتس��ت و دیگر عبارات آن که توضیح آنها طوالني و نياز به مراجعه به مرجع دارد .مثال
نه ،واليعودون ِ
إليه.
پدیدههاَ :وایم اهلل ال
فرطن لهم حوض ًا أنا ما ِت َح ُه اليصدرون َع ُ
َّ
ترجمه دش��تی :س��وگند بخدا گردابي ب��راي آنها بوجود آوردم كه جز من كس��ي نتواند

آنرا چاره س��ازد آنها كه در آن غرق ش��وند هرگز نتوانند بيرون آيند و آنان كه بگريزند خيال
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بازگشت نكنند .در ترجمههاي انصاريان ص ،68زماني ص ،44دين پرور ص ،29فيض ص،61
انصاري  66و شرح ابن میثم جلد 1صفحه 569و مشرح ابن ابی الحدید جلد 1صفحه 240یا
در جلوههای بالغت خاقانی صفحه  125مفهوم و مقصود كالم مبهم نيست همانگونه كه در
ترجمه و ش��رح ابنميثم و ابنابيالحديد بيان شده كه منظور حضرت اين است كه جنگي را
به پا ميكنم و خودم س��ر پرس��تي آن را بعهده دارم و به همه مسائل آن آگاهم .ترجمه براي
مخاطب بايد قابل درك باش��د منظور حضرت از حوض آيا واقعاً كندن آن و گرداب اس��ت يا
جنگ و....
)8معادل سازی صحيح ترجمه ضرب المثلها در قالب زبان مقصد
ترجمه ضربالمثلها باید بیان کننده عبارت باشد .اگر در زبان مقصد معادل آن کل مفهوم را
در بردارد بیاورد در غیر این صورت جایز نیست
لحق َه َل َ
ك».
فح ُ
ته لِ َ
•خطبه ،16بندَ « :8من أبدي َص َ

ترجمه دش��تی« :هر كس با حق در افتاد هالك گرديد» .ترجمه فيض ج 1ص :70كسي

كه حق را در ميان مردم جاهل اظهار نمايد هالك ،از دست و زبان آنها در امان نيست و آزار
بيند و كشته شود .با دقت در بيشتر ترجمهها بخصوص فیضاالسالم ج 1ص 70و شرح ابن
ابیالحدید جلد 1ص 275و ترجمه و شرح ابن میثم جلد 1ص 603متوجه میشویم که اگر
حضرت نظر داش��ت در افتادن با حق را بي��ان دارد همانطور كه در تمام خطبهها و نامههاي
حضرت است .از كمترين لفظ بيشترين معني را اراده ميفرمودند مثل تخففوا تلحقوا .و لزومي
خاص َم (دشمني كند) بجاي آن
فحته) آورده شود يك لفظ َع َد َي يا َ
نداشت عبارت ( َمن أبدي َص َ

ترجمه دشتي را (هر كس با حق در افتاد) بيان مينمود همانطور كه ابن ميثم و ابنابيالحديد

بيان داش��تهاند هر كسي حق را اظهار نمايد يا بهتر هر كسي بي پروا حق را مقابل هر باطلي

اظهار نمايد يعني چون حق را در ميان مردم جاهل اظهار نموده از گزند آنها در امان نيست
 )9توجه به ريشه کلمات ،عبارات و تشخیص معانی آنها
توجه به ریشه کلمه در ترجمه مواردي که يك لفظ داراي معانی مختلف ،یا الفاظ شبیه بهم
ولي ريشه آنها مختلف میباشند مانند:
ساط َّن َس َ
بلب ُل َّن بَ َلب َله ،لَ ُتغَربَ ُل َّن َغربَ َل َه َو لَ ُت ُ
وط ال ِقدر».
•خطبه ،16بند« :3لَ ُت َ

ترجمه دش��تی« :س��خت آزمايش ميشويد چون دانهاي كه در غربال ريزند ،يا غذايي كه

در ديگ گزارند به هم خواهيد ريخت زير و رو خواهيد ش��د ».اما ش��رح ابنابیالحدید ،جلد،1
ص ،274عالمه جعفري جلد  3ص  235ش��رح و ترجمه ابنمیثم،جلد ،1ص ،595جلوههای
بالغت خاقان��ی ،ص  ،107ترجمههاي ارف��ع ص ،83آقاميرزاي��ي ص ،21احمدزاده ص،18
بلب ُل َّن بَ َلب َله
انصاريان ص ،73ش��هيدي ص ،17انصاري ص ،72فيض ص ،68اردبيلي ص ،20لَ ُت َ

را (البته در هم آمیخته میشوید) ترجمه نمودهاند كه بلبل به معنی در هم آمیختن،مشوش
كردن،همه چيز را خلط كردن(فرهنگ آذرتاش آذرنوش ريش��ه بلبل) اس��ت .و (بلبل) (بَلَ َي)
فرض شده است در صورتی كه در ترجمه و در توضيحات ابن ميثم و ابن ابيالحديد صحبت
از آزمايش نش��ده اس��ت و غربال دو معني( -1غربال كردن  -2تكه تكه كردن گوش��ت) .اين
قسمتها فقط وقت جداسازي سالم از فاسد و صالح از ناصالح است.
)10تشخیص و بررسي نوع جمالت و رعايت آن در ترجمه
مفهوم جمالت و نوع آن باید مشخص شود از حیث خبری ،انشائي ،شرطی ،دعائی ،نفرین و...
مع لَم َي ِ
الواعيه».
فقه
•خطبه،4
َ
بند«:1و ِق َر َس ٌ
ُ

ترجمه دش��تی« :كر است گوش��ي كه بانگ بلند پندها را نش��نود .جمله بصورت دعايي

(نفرين) ترجمه نش��ده است ».در ترجمههای شهیدی و شرح ابن ابی الحدید جلد 1ص207
و ترجمه و ش��رح ابنمیثم جلد 1ص ،537ش��رح منهاجالبراعه خوئی جلد3ص129و بيشتر
مترجمين بصورت دعائی(نفرین) آوردهاند یعنی کر باد ،س��نگین باد گوشی که نشنود صدای
داعی حق را.

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

و كشته شود.
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بند«:4و َمن فازَ بِ ُکم فقَد فازَ َو ا ِ
األخی ْب و َمن ر َمی بِ ُکم َفقَد َر َمی
•خطب��ه ،29
بالس ِ
َ
هلل ّ
��هم َ
بأفوق ِ
ناصل».
َ

ترجمه دشتی« :کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود با كندترین پیکان به میدان

آمده و کس��ی که بخواهد دشمن را به وسیله شما هدف قرار دهد با تیری شکسته تیراندازی
کردهاس��ت ».جمالت فوق ش��رطي (داراي ادات ،فعل و جواب شرط هستند) همچنين قسم
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و تاكيد كه در ترجمه دشتي رعايت نشدهاند .ولي درتمام ترجمهها و شروح مذكور در مقاله
اش��اره ش��دهاند .مانند ترجمه مكارم ج 1ص :115بخدا س��وگند ...و اگر پيروزي بوسيله شما
بدست آيد پيروزي بي اثراست همانند ...و اگر كسي بخواهد بوسيله شما....
)11پرهيز از ضعف ترجمه در خطبههای اعتقادی با تحليل مبتني بر فلس�فه ،كالم،

حديث ،نحو ...و خطبههائي كه بر توحید و معاد داللت دارند باید جامع ترجمه شوند
و راه هر تحلیل انحرافی چه عمدی یا سهوی را ببندند.

واجب َم ِ
ِ
عر َف ِته».
حجبها َعن
العقو َل َعلي َتحديد ِص َف ِته َو لَم يُ ُ
•خطبه ،49بند« :3لَم يُط ِل ِع ُ

ترجمه دشتي« :عقلها را بر حقيقت ذات خود آگاه نساخته اما از معرفت و شناسا ئي خود

باز نداشته است ».ترجمه جعفری ،جلد 4ص :82عقول بشري را از توصيف و تعريف صفتش
آگاه ننم��وده و از معرف��ت الزم درباره وجود و آثار و نش��انه اي آش��كارش محجوب نفرموده
اس��ت .با دقت و بررسی شرح و ترجمه ابنمیثم ،جلد،2ص ،272شرح سید عباس الموسوی،
جل��د،1ص – 342منهاج خوئ��ی ،جلد،4ص – 291ترجمه جعف��ری ،جلد ،4صفحه 82باید
بگوییم که عقول بشري محدودتر از آن است كه بتواند صفات خداوندي را براي شناخت خود
محدود بسازد و عقول جمع همان عقل نظري است كه از محسوسات مواد خام كارش را گرفته
اس��ت .تحدید صفته با حقیقت ذات زیاد ارتباط معنائ��ی ندارد با توجه به اینکه اگر حقیقت
ذات را در ترجمه بیاوریم در ترجمه عبارت بعدی با مشکل مواجه میشویم زیرا پی بردن به
حقیقت ذات به هیچ اندازه نیز برای هیچ موجودی ممکن نیست زیرا همه مخلوق هستند و
فقط او خالق است و شناخت صفاتش را آنهم نه ذاتی به اندازه درک و استعداد مخلوق مانع
نشده زيرا الزمه شناخت محدود از نامحدود احاطه و اشراف است«.خردها را بر حدود صفتش

مطلع نکرده اس��ت و از معرفت شایس��ته آنها را در پرده نداش��ته است( ».سید محمد مهدی
ِ
اإلفضال».
•خطبه  ،48بند« :1غيرمفقود االنعام و ال ُمكافإ

ترجمه دشتی« .نعمتهاي او پايان نميپذيرد و بخششهاي او را جبران نتواندكرد ».ترجمه

دين پرور ص -66وترجمه عالمه جعفری جلد 4ص 57كه بس��یار زیبا ترجمه ش��ده (احسان
او هرگز مفقود نمیگردد و بخش��ش و اکرامش برای عوض و پاداش نیس��ت)و بي نيازي خدا
را بخصوص درقس��مت دوم عبارت ترجمه بيان مينمايد.ترجمه دشتی با ترجمههاي مذكور
متفاوت است.
)12دقت در معانی واژهها و انتخاب معني مناسب محل آنها در جمله
بعضی کلمات معانی مختلف دارند که باید با توجه به موقعیت آنها در جمله ترجمه گردند:
ني لَها الفنا ُء».
•خطبه  ،45بند « :2الدنيا دا ُر ُم َ

ترجمه دشتي« :دنيا خانه آرزوهايي است نابود ميشود» .ترجمه آيتي ص:111دنيا سرائي

اس��ت ،كه ناپايداري مقدر اوس��ت .با مطالعه ترجمههاي آيت��ي ص ،111آقاميرزايي ص،46
انصاريان ص ،119بهش��تي ص ،45انصاري ص ،127فيض ص ،132اردبيلي ص ،41اوليائي
ص ،449بهش��تي ص ،45زماني ص ،101مبشري ص ،195ميرات درخشان ص ،195مكارم
ص ،139شرقي ص 258و شرح ابنابیالحدید جلد 3ص ،152ترجمه و شرح ابنمیثم جلد2
ني) را آرزو گرفته اس��ت
ص ،252منهاج خوئی جلد 4ص 252مییابیم که دش��تي معني ( ُم َ
و در اين صورت قس��مت بعدي جمله از نظر معني مشكل دارميشود(زود نابود ميشود)پس
معني آن مني له(مقدرشده براي آن) ميباشد.
)13رفع تعارض بین الفاظ و معانی آنها در مسائل اعتقادی به شکل مستند و تحلیلی:
ترجمه خطبهها و عبارتهای اعتقادی (توحید و معاد) با اس��تفاده از نظرات شارحین بزرگ و
معتبر مستدل گردد تا از قوت بیشتری برخوردار شود.

َ
أعص َف َمجراها و
«ثم
أنش��أ س��بحان َُه ِريح ًا إع َت ِقم َم َه َّبها ،و أدا ُم ُم َربَّها و َ
• خطبه ،1بندَّ :12

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

جعفری ص)70

123

أب َع َد َمنشَ ا َها».
ترجمه دشتی« :سپس خداي سبحان طوفاني برانگيخت كه آب را متالطم ساخت امواج
آب را پي در پي در هم كوبيد طوفان به شدت وزيد و از نقطهاي دور دوباره آغاز شد ».ترجمه
فيضاالس�لام :باد ديگري آفريد و جاي وزيدنش را عقي��م گردانيد (آن باد را فقط براي موج
آفريد نه چيز ديگر) و قرار داد آنرا كه هميش��ه مالزم تحريك آب باش��د .با رجوع به شرح ابن
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ابیالحدید ،جلد ،1ص ،86ترجمه و شرح ابنمیثم جلد1ص ،300منهاج راوندی جلد1ص،61
ترجمه و ش��رح آملی ،متن ص 132و ترجمههاي آيتي ،في��ض ،انصاريان در مییابیم اعتقم
مهبه��ا :وزیدنش را نازا (که آن نه ابر و نه باران و ن��ه درختی را بارور میكرد) قرارداد ،باد در
عبارت :انشا ريحا ،...سواي باد قبلي است و فقط براي مواج نمودن بوده است و خاصيت بارور
نمودن نداشته زيرا عقيم بوده كه در ترجمه دشتي به آن اشاره نشده است و در قسمت بعدی
مربها را دشتی با نظر راوندی ترجمه نموده و با توضیح و اثباتی که ابن میثم در شرح خود ج2
ص 299دارد نظر ایشان صحیحتر است و نظر ابن ابیالحدید نيز اينچنين است و قسمت آخر
همانگونه که درترجمههاي آيتي ،فيض ،انصاريان و...بويژه در ترجمه و ش��رح عالمه جعفری
جلد  ،2ص  111آمده منبع آن باد را دور از مجرای طبیعی قرارداد که نشان از دو وضع غیر
طبیعی باد میباشد که خاصیتی جز تحریک آن ماده نداشته و نفوذ آن در فضای بی مانع به
حرکت در آمده و معلوم میشود باد سابقه طبیعی نداشته است.
)14اهتمام به عباراتی که ظاهری ساده ولی نیاز به ظرافت و دقت بسیار در ترجمه دارند

بعضی عبارات حضرت درعين س��اده و روان بودن نیاز به ظرافت معنی و تأنی و دقت بس��یار
دارند چه بسا در شرایط اضطراری ایراد شدهاند و باید در ترجمه لحاظ گردند مانند:
• خطبه ،6بند« :2فوا ِ
هلل ِ
لت مدفوع ًا َعن حقي مستأثراً َع َل َي».
ماز ُ

ترجمه دشتی« :سوگند به خدا من همواره از حق خويش محروم ماندم و مرا از حق خود

بازداشته و به ديگري اختصاص دادهاند ».در شرح و ترجمه منهاج خوئی جلد 3ص ،150شرح
و ترجمه عالمه جعفری ،جلد 3ص ،128شرح ابنابی الحدید ،جلد 1ص ،223منهاج راوندی
جلد 1ص 148به اين مهم توجه شده که اگر در اینجا ظرافت معني مد نظر قرار گيرد ميبينيم
در معني  –1بهتر بود ترجيح دادن و مقدم داشتن استفاده ميشد  -2مهمتر اينكه تصريح به

معرفي دقيق مخاطب حضرت مينمود اين امر بايد در ترجمه رعايت شود .در ترجمه دشتي
آن اختصاص دادهاند كه نوعي توجيه و تأييد بر آن ميشود در صورتي كه اين ترجمه جامعي
نيست و در ترجمه عالمه كام ً
ال مشخص شده است ديگران كه همان دافعين عن حق حضرت
بودهاند خودشان را در قلمرو اختصاصي حضرت وارد نموده و مقدم بر وي دانستهاند نه اينكه
جامعه آن زمان آنان را بر حضرت مقدم نمودهاست(ابيالحديد نيز آن را تاكيد و اينچنين بيان
كرده است)
إن ورا َءكم الساعة َتحدو ُكم».
«فإن الغا ِي ِة امامكم و َّ
•خطبهَّ :21

ترجمه دشتی« :قيامت پيش روی شماست و مرگ در پشت سر ،شما را ميراند،».ترجمه

خوئي ج 3ص:307به درس��تيكه مرگ درپيش شماست و در عقب شماست ساعتهاي روز و
شب در حاليكه ميراند شما را بسوي مرگ.ترجمه شرقي ص  :286پس براستي پايان(مرگ)
در پيش ش��ما اس��ت و در عقب ش��ما است ساعت(شب وروز) که ميراند ش��ما را .با نگاه در
ترجمههاي آيتي ص  ،71آقاميرزايي ص ،26بهشتي ص ،45فيض ص ،80فارسي متن ص،30
دينپرور ص ،39احمدزاده ص ،22مبش��ري ص،119ش��رقي ص258و شرح ابنابیالحدید،
جلد ،1ص ،303ترجمه و ش��رح ابنمیثم ،جلد  ،1ص ،655منهاج خوئی ،جلد ،3ص– 306
إن شروع شده
منهاج راوندی ،جلد ،1ص 188مش��خص میش��ود در اول هر دو جمله كه با َّ
قطعيت و تأكيد در معني را بيان ميكند و همچنين تحدوكم جمله حاليه است كه ميبايست
در ترجمه معني شوند و يكي راجع به غاية كه بيشتر شارحين نظر بر مرگ دارند .زيرا در ابتدا
مرگ در پيش روي ماست گرچه دالئلي كه ابن ابيالحديد و ديگران آوردهاند از پشت سر ما

را میراند و بين مرگ و قيامت عالم برزخ نيز واسطه است شايد از داليلي باشد كه قيامت بعد
از اين در پيش روي ما نيست بلكه پس از مرگ و برزخ است
ُ
علي منكراً».
• خطبه ،22بند« :2واهلل ما أنكروا َّ

ترجمه دشتی« :سوگند به خدا ناكثين هيچ گناهي ازمن سراغ ندارند» ترجمه فيضاالسالم

ص :82نسبت دروغ كه به من دادند(كشتن عثمان و رضاي من بر قتل او)باشد .ترجمه زماني
ص :61بخدا قسم نسبتهاي دروغي به من دادند(كشتن عثمان) .در ترجمه انصاري ص 83و

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

به ذهن مخاطبين خطور ميكند مردم آن زمان حق خالفت را از حضرت گرفته و به غاصبين
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ترجمه و ش��رح ابنمیثم ،جلد ،1ص ،661منهاج خویی جلد 3ص ،306شرح مجلسی جلد1
ص 109متوجه میش��ویم که در ترجمه دش��تی منکرا ً را مش��خص نكرده كلمهاي كه اكثر

شارحين و مترجمين روي آن بحث و اختالف دارند و اكثرا ً نيز مرگ عثمان را بيان نموده و

صحيح نيز ميباشد زيرا مفهوم كلي خطبه و در دو سه عبارت بعد از اين عبارت نيز مشخص
است كه منظور حضرت ،مرگ عثمان بوده است.
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«یقول لَک إبن خالِک َعرف َتنی بِ ِ
ُ
الحجاز وأنکر َتنی بِالعراق».
•خطبه ،31بند:1

ترجمه دش��تي« :پس��ر دایی تو میگوید در حجاز مرا ش��ناختی و در عراق نمیشناسی.

ترجمه اوليائي :تو مرا در حجاز ش��ناخته و بيعت كردي و در عراق بيعتم را شكس��ته خالفت
مرا منكر ش��دي .درمقايس��ه ترجمهه��اي اوليائي ص،441بهش��تي ص ،35فيضاالس�لام
ص ،106زمان��ي ص  ،80انص��اري ص ،106ق��رن5و ،6جل��د 2ص 68و ش��رح مجلس��ی،
جل��د ،1ص،138جلوهه��ای بالغ��ت خاقانی ص  ،277-8ش��رح اب��ن ابیالحدی��د ،جلد،2
ص -163منهاج خوئی،جلد،4ص ،45ش��رح مدرس وحید ،جلد،3ص 224با ترجمه دش��تي
ميبينيم که ترجمه این بند نیز فقط معنی عبارت اس��ت و مقصود عبارت روشن نیست که
نوعی اس��تماله و اس��تدراج برای تقلیل خصومت زبیر است و منظور حضرت از «عرف و نکر»
بستن و شکستن بيعت میباشد.
)15اهتمام به معانی جدید کلمات که ازساختار جديد ناشی میشود
در بعضی از کلمات و عبارات كه معنی جديد از س��اختار جديد يا در قالب مش��تقات حاصل
ميشود و مطابق با مفهوم جمله آورده ميشود باید در ترجمه مدنظر باشد.
•خطبه  ،16بندَ «:2تق َُّحم الشُّ ِبهات».

ترجمه دشتی« :سقوط در شبهات »-در مقایسه این ترجمه با ترجمههای زمانی ص،51

آیت��ی ص،61فيض ص،67خوئی جلد 3ص 219و ش��رح و ترجم��ه ابنمیثم جلد 1ص596
ميبينيم که هیچ کدام س��قوط معنی نکردهاند چرا که س��قوط اصطالحی است که در مواقع
افتادن بدون بازگشت یا نابودی معني دارد لذا سقوط معني مناسب براي لفظ تقحم با شبهات
نيس��ت زيرا دراين صورت پايان كار نابودي و س��قوط است و برگشتي نيست .پس بهتر است

كه مانند ترجمه عالمه جعفري و ش��رح ابنمیثم ،جلد ،3ص 231يا منهاج خوئي يا ترجمه
از اقدام به کارهای شبهه ناک و افتادن در آنها باز میدارد»(محمددمهدی جعفری ص)29
الح ُّق َف َل ُربَّما َو لَ َّ
•خطب��ه ،16بندَ « :6ف َل ِئن أ ِم َر ِ
الباط ُل لَقديم ًا َف َع َ
علَ ،و لَ َق َّلما أدبَ َر
��لَ ،و لَ ِئن ق ََّل َ
أقب َل».
شي ٌء َف َ

ترجمه دش��تی« :اگر باطل پيروز ش��ود جاي شگفتي نيس��ت از ديرباز چنين بوده و اگر

ق اندكند چه بس��ا روزي فراوان گردند و پيروز شوند ،اما كمتر اتفاق ميافتد كه
طرفداران ح 
چيز رفت��ه باز گردد ».در ترجمههای ابن میثم ،جلد 1صفح��ه ،600عالمه جعفری ،جلد،3
صفح��ه ،261آيت��ي ص  ،63آقاميرزايي ،ص ،22بهش��تي ص ،19في��ض ص ،68دين پرور
ص،32شرقي ص ،176زماني ص ،51انصاري ص،72اردبيلي ص ،20اوليائي ص430انصاريان
ص ،73اينگونه ترجمه شده :اگر پیروان باطل زیاد شوند نه این که باطل پیروز شود زیرا باطل
پیروز شدنی نیست و در «قرینه لئن قل الحق» نیز متوجه آن میشویم.

)16توج�ه کافی به فصاح�ت و بالغت کالم به طوری که آث�ار آن در ترجمه حفظ و

مشخص باشد

خالصه کردن و کوتاهی ترجمه به گونهای نباش��د که زیبائی لفظ را از بین برده و آثاری از
لفظ در ترجمه نباشد و فقط منظور آن بیان شود.
الزمان».
•خطبه«:12سير ُعف بِ ِهم َ

ترجمه دش��تی :به زودي متولد ميشوند .ترجمه دينپرور ص :30به زودي كه زمان آنها

را ب��ه صحنه آورد .در بررس��ي ترجمههای :آيتي ص  ،57آقاميرزايي ص ،19بهش��تي ،متن
ص ،19فيض ج 1ص  ،63دينپرور ص ،30زماني ص ،45انصاري ص ،68اردبيلي  ،19اوليائي
ص ،428ميراث درخشان ص 81و جلوههای بالغت خاقانی ،ص – 108شرح ابن ابیالحدید،
جلد ،1ص – 247ترجمه و ش��رح ابن میثم جلد 1ص 574میبینیم ،دش��تی مفهومي جزئي
از الفاظ ترجمه نموده و فقط به مقصود نزديك اس��ت و از الفاظ و زيبائي كالم و اس��تعارات
حضرت چيزي باقي نماندهاست .در ترجمه دشتي بهتر بود به زودي و بسيار سريع زمانه آنرا

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

آيتي«ازآلوده شدن به كارهاي شبههناك) از لفظ فرو رفتن يا وارد شدن استفاده شود»«.او را
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متولد خواهد نمود ترجمه میشد(.بسيار سريع از معنی َر َع َف ،با سرعت سرازير شدن خون از

خيشوم ميباشد) كه ميتوان اشارهاي نيز به وعده حق نمود.
ند بِق ِ
َدح ِه».
الز ُ
ضن َ
•خطبه ،35بند « :4و َّ

ترجمه دشتی :نصیحت کننده از پند خودداری کرد .ترجمه انصاري ص :115آتش زنه از

بيرون دادن آتش بخل ورزيد (اجتماع شما بر نافرماني من بجايي رسيد كه من مردد شده و
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از پندتان خودداري كردم) در بررس��ی ترجمه و شرح ابنمیثم ،جلد،2ص،188منهاج خوئی،
جل��د ،4ص ،196-7ترجمه انصاری��ان ص ،109ترجمه ارفع ص،145آیتی ص ،99بهش��تي
ص ،40اردبيلي ص ،40شرقي ص 234میبینیم ترجمه دشتي مفهوم عبارت را رسانده ولی
با زيبائي و بالغت الفاظ بیگانه اس��ت و کنایه س��خن امام بجای امتناع کردن ،بخل ورزیدن
منطقیتر است.
)17اهتمام الزم به اعراب و جایگاه کلمات و جمالت در ترجمه
کلمات یا حروف در جمله مطابق نقش و اعرابی که ايفاء ميكنند باید ترجمه گردند زیرا معنی
آنها تغییر مییابد حتی در نقش حال و تمییز که بسیار مشابه هستند.
هال ُ
األ ِ
ال َم ِ
وض ٌع في ُج ٍ
ش َجه ً
مه».
«ر ُج ٌل ق ََم َ
•خطبه ،17بندَ :3

ترجمه دشتی« :مردي كه مجهوالتي به هم بافته و در ميان انسانهاي نادان امت جايگاهي

پيدا كرده اس��ت ».ترجمه انصاريان ص :76كس��ي كه انبوهي از ناداني را در خود جمع كرده
و در ميان جاهالن امت جهت فريبش��ان ميش��تابد .در بررسي ترجمههاي انصاريان ص،76
فيض ص ،72اردبيلي ص ،22مكارم ص ،87ش��رقي ص ،161ش��رح و ترجمه عالمه جعفری
جل��د ،4ص – 200ابن میث��م و خوئی ،جلد ،3ص 265میبینیم در ترجمه دش��تی موضع،
مانند ترجمهها و ش��روح فوق معني نشدهاس��ت و با توجه به اعراب آن و معني موضع (اس��م
فاع��ل :قراردهنده كه صفت رجل اس��ت) ترجمه عالمه جعفری و ترجمه و ش��رح ابن ميثم
و ابيالحديد«.م��ردی ک��ه نادانیه��ا را در خود جم��ع کرده در ميان مردم جهت فريبش��ان
ميشتابد»فیض ص .72بدان اشاره دارند ترجمه دشتي ضعيف است اينكه بعدا ً آنها را به هم
ببافند بلكه وجود و شخصيتشان را از نادانيهائي ساخته كه خود نيز عامل به آنها نيستند و

باعث گمراهي مردم ميش��وند چرا كه حتي جايگاه آنها به حال مردم اثري ندارد بلكه حكم
ميبرند كه با استفاده از نادانان مقصودشان عملي ميشود(موضع اسم فاعل وصفت رجل است
يعني خرافاتي كه در وجودش ميباش��د را بين مردم قرار ميدهد و باعث گمراهي ميش��ود.
جايگاه آنها به حال مردم اثري ندارد).
غري
غش دناء ًه َتظ َه ُر َف َي
•خطبه،23
المس�� ِل َم ما لم َي َ
ًّ
ُ
بند«:2فأن َ
المر َء ُ
خش��ع لَها أذا ُذ ِك َرت و يُ َ
أول َف ٍ
وزه ِمن ِق ِ
الياسر الَذي ي َن ِ
الناس كان كالفالج ِ
تظر َ
داح ِه ِ
بِها لِئام ِ
المغ َن َم يُر َف ُع بِها
توج ُب لَه َ
غر ُم».
َع ُ
نه َ
الم َ

ترجمه دشتی« :زيرا مسلمان تا زماني که دست به عمل پستي نزده كه از آشكار شدنش
شرمنده باشد و مورد سرزنش مردم پست قرارگيرد به مسابقه دهندهاي ماند كه دوست دارد
در همان آغاز مسابقه پيروز گردد تا سودي به دست آورد و ضرري متوجه او نگردد ».ترجمه
آيتي ص  :73مس��لمان تا زماني كه آلوده فرومايگي نشده به گونهاي كه چون از آن ياد شود
اظهار حقارت و خش��وع كند و زبان طاعنان سفله درحق او دراز گردد همانند قماركننده تيز
جنگي است ....با بررسی شرح مدرس وحید جلد 3صفحه ،116ترجمه و شرح ابن میثم جلد2
ص ،4شرح ابن ابیالحدید جلد1ص 314در مییابیم تظهرترجمه نشده(پستي ظاهر شده كه
إن و اعراب دناءة و اينكه تظهر جمله
مردم متوجه آن ش��ده اند)و با توجه به معنی قطعيت َّ

وصفيه دناءة و فای جواب و اذا ش��رطيه زمانيه ،و جواب آن ،بهتر اس��ت بدين ش��كل ترجمه
گردد همانا مسلمان (تا زمانيكه آغشته از پستيهاي بروز يافته نگرديده است تا در صورت به

ميان آمدن سخن آن رذيلتها به دست و پا و فروتني افتد و بخاطر آنها ،فرومايه ترين انسانها
او را مورد سرزنش قرار دهند)
)18توجه به ترجمه و معاني جديد کلمات درقالب مشتقات و اوزان مزيد
توجه به معانی کلمه كه با گرفتن حروف اضافی یا در قالب اوزان مزید و رباعی یا مش��تقات
برایش به وجود میآید.
اب َعشَ ٍ
اط َجها ٍ
•خطبه ،17بند« :8جا ِه ٌل خَ ّب ُ
الت ِ
وات».
عاش َر ّك ُ

نقدی متني و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهجالبالغه محمد دشتی

و قضاوت غلط و گمراهيهائي هس��تند كه در جامعه رواج ميدهند و مردم را در تاريكي فرو
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ترجمه دشتی« :ناداني است كه راه جهالت ميپويد ،كوري است كه تاريكي گمشده خود
را ميجويد .».ترجمه فیض ج 1ص:73نادان است و در نادانيها هم بسيار اشتباه ميكند (بسيار
سرگردان است)بهتر بود .و بسيار سوار بر شترهايي ميشود كه پيش راه خود را نميبيند (و
همواره در تاریکیهای جهل وناداني کورکورانه راه میپیماید) بهتراست .ترجمه بهشتي متن
ص :20نادان است و در نادانيها هم بسيار اشتباه ميكند ...ترجمه اوليائي ص :432نادان است
فصلنامه النهج  /شماره / 49تابستان 95
130

و در نادانيها هم بسيار اشتباه ميكند ...با بررسي ترجمههاي فوق و ترجمه و شرح ابن میثم
جلد 1ص« 629خباط و ر ّكاب» بر وزن ف َّعال بر بس��ياري و فراواني عمل اسم فاعل در امري
همچون امور ابهام آميز و ش��بهه دار يا جهل در احكام و قضاياي ديني داللت دارد همچنين

جهاالت عشوات نيز اسم فاعل بر وزن فعال كه بر بسياري امري داللت دارد و در ترجمه دشتي
توجه نشده است.
)19پرهي�ز از مترادفات و عبارات نامرب�وط در ترجمه ،يا افزايش در ارزيابي معنائي

(ناظميان )251-2

•خطبه« :34ارضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة عوضا».

«آيا به زندگاني اين جهان به جاي زندگاني جاودان خرس��نديد؟» (شهيدي:ص .)35آيا به

جاي زندگي جاويدان قيامت به زندگي زودگذر دنيا رضايت داديد؟(دشتي:ص« .)59و تعليمكم

كيال تجهلوا ،و تاديبكم كيماتعلموا»( ،خطبه )34:شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم

تا بدانيد( ...شهيدي:ص )36و شما را آموزش ميدهم تا بيسواد و نادان نباشيد و شما را تربيت
كنم تا راه و رسم زندگي را بدانيد( ...دشتي:ص .)61در اين مواردگرايش شهيدي به ايجاز صورت
متن اصلي مقبول افتاده و ترجمهاي به دست داده كه از نظر معنا نيز همپاي جمالت متن اصلي
است .اما ترجمه تشريحي دشتي معناي برآيند ساختار متن اصلي را درگذرانده است .او در مورد
نخست واژهي«جاويدان»و«زودگذر»را و در مورد دوم «بيسواد» و «راه و رسم زندگي» را بدون
معادلي در متن مبدا به متن مقصد افزودهاست(ناظميان ص)252
نتایج
در مختصرکنکاش و تحقیق صورت گرفته در این مقاله ،ترجمه نهجالبالغه دشتي ازجنبههاي

مختلف و مقايس��ه آن با سایرترجمهها و شرحهاي نهجالبالغه مورد بررسی و نقد قرار گرفت.
يا كالم ،نارساییهای وجود دارد كه سعي شده است نارسائيها به شكل مستدل و مستند نقد
وبیان گردد .و شواهدي مستند در تائيد و اثبات آنها آورده شود .لذا بطور كلي شايسته است
مخاطبين و پژوهندگان جهت مطالعه و بررس��ي ترجمه نهجالبالغه و به طور موردي ترجمه
دش��تي ،به جنبههاي ذيل توجه داشته باشند .دشتی در ترجمه خود در متن نهجالبالغه در
رعایت مواردی که به فن ترجمه مربوط اس��ت در برخی تفس��یرها که در ضمن ترجمه ذکر
نموده و در رعایت قواعد ادبی و ویرایشی دقت الزم را نداشته ،در مواردی هم ترجمه ایشان از
روائی الزم برخوردار نیست و به عبارتی جزئیتر این ترجمه در مختصر کنکاش درچند زاویه
مورد بررسی قرار گرفت که نقدهای استخراج شده در نوزده مورد آمده است.
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در اين مقال (بافت ترجمه) و تحليل آنها بويژه مسانيد خطبهها و توجه به پيام اصلي خطبه

131
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و مس��تنصریات را نوش��ت دارای تالیفات زیادی از جمله شرح نهجالبالغه در 20جلد و علوم
عظیمیچون تاریخ صدر اسالم است
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دو پسرش از بررسی کتب بی فایده ادبی نگاشته است.
 -عالمه هاشمیخوئی(1261-1324ه ق) :در حرم عبدالعظیم مدفون است.منهاج البراعه فی شرحنهجالبالغه از مهمترین اثرات ایشان است در مقدمه به ذکر سه شرح راوندی ،ابن ابی الحدید و
ابن میثم پرداخته اس��ت و چون گاه طرق روایات او با روایات س��ید رضی متفاوت است شرح
خود را منهاج البراعه نامیده است.

