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 واژگان کلیدی
  البالغه، ترجمه منظوم، خطبه دوم، محمدعلی انصاری قمینهج

  مقدمه-1
ستتتند  معا تتتر یهای منظوم فارستتتی استتت  که به قلم نوجرجمه البالغه منظوم ، ازجملهکتتاب نهج

 ظرب د  جلد البالغه را درمنتشتتروتتد  استت . مترجم، جرجمه منظومی از نهج مرمدعلی انصتتاری قمی،
ورت  تتز بود  که بهیمنتصتتری ن جرجمه و وتتره منًور مدت پنج ستتال به نگارک درآورد  استت  که حاوی
 جداگانه و در قالب کتاب حارر منتشرود  اس . 
اند، آن با آ ار قبد از خود بیان نمود  های این ا ر و جمایزبتا جوجته به ملالبی که مترجم، در باب ویژگی

ابو داری و جلهای منظوم این کتاب، میزان امان در این مقاله قصتتد داریم با بررستتی خلبه دوم از خلبه
البالغه بررستتی نمود  و همچنین به بررستتی فصتتاح  و این خلبه را با ا تتد عربی و وتتروه معتبر نهج

یر ها با وتتروه و جداستتها انلباق آنجاکه مالک ارزیابی این منظومهازآنبالغ  آن از منظر ادبی ب ردازیم. 
البالغه  در جرجمه منظوم مرمدعلی انصاری قمی باود در این مقاله خلبه دوم نهجالبالغه میمعتبر نهج

. باوند مورد بررسی قرار گرفته اس البالغه نیز مینظر در جدستیر نهجخود از عالمان حوزوی و  تاحب که
ای که در بیان مداهیم این خلبه از آن استتتتداد  وتتتد ، جرجمه استتتتاد مرمد دوتتتتی همچنین، جرجمه

 باود. می

 مسئله   بیان -1-1

به   یها و کلمات قصار امام علها، حکم ها، فرمانها، نامهشتمد بر خلبهالبالغه، مکتاب نهج
انگیز در مورد جوحید، عدل، خلق ، زن و مرد، جقوا، مذم  دنیاو  تتدها باوتتد. ستتننانی وتتگد عربی می

ژ  البالغه جاکنون مورد جوجه وینهجمورتو  دیگر اس  که هرکدام جشنگان معرف  را سیراب خواهد کرد. 
جید ه، معرفی مصادر و اساعلما چه امامیه چه اهد جسنن بود  اس  و علمای زیادی به جرجمه، وره، جعلیق

کی از دانشتمندان معروب اهد سن  در کتاب خود البیان والتبیین چندین خلبه یاند. جاحظ و آن پرداخته
نام  انتد که حقیقتاد نتامیتد  «أخ القرآن»البالغته را وتتتد  کته نهجگدتته» آورد  استتت : را از امتام علی 

 (73: 1731جاحظ، «) از قرآن جی یر پذیرفته اس بامسمایی اس ؛ زیرا ازنظر مضامین و معارب کامالد 
المعارب عظیمی استتت  که از مورتتتوعات مادی و معنوی، طبیع ، البالغته همتانند قرآن دائر نهج 

 مدیری  و حکوم ،ماوراءاللبیعه،اجتماعی، ستتتیاستتت ، عقید ، خلق  و آفرینش، را  حکم  و موعظه، 
غه بالالعدال  و انستانی  و... ستنن به میان آورد  است . وهید مرجضی ملهری در کتاب سیری در نهج
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 :انددر مورد اهمی  این کتاب گدته
فراوان  یهاچون مرد ستتنن بود  استت ، خلابه  ین استت  که امام علیآنچه جردیدناپذیر استت  ا»

« وتتد  استت مانه کوجا  فراوان از او وتتنید یحک یهامنتل  جمله یهان به جناستتبیانشتتاء کرد  و همچن
 (۰3: 1731)ملهری، 

یتت  نهج در معتتارب استتتالمی و علوم دینی، همچنین کتتتاب امتتام علی البالغتته عتالو  بتر اهتمتّ
های مذهبی و جارینی و الستتتالم(، خود ازنظر فصتتتاحت  و بالغت ، در او  بود  و عالو  بر جنبته)علیته

ه، اگر البالغهای منظوم نهجباوتتتد. بنابراین جرجمهها و بالغ  ادبی میای از آرایهاجتماعی خود گنجینه
غه، در البالداری، ایجاز و ملابق  با وتتروه و جداستتتیر معتبر نهجغ  ادبی، امان از منظر فصتتاح  و بال

الب و جوانند ملجر استتت ، میپذیرجر و جذابکه زبان نظم، دلمرجبته بتاالیی بتاوتتتند، مستتتلماد به دلید آن
ر گجر نمایند و برعک  ا فهمزبتانتان متانتدگتارجر و قتابدهتای این کتتاب وتتتری  را در ذهن فتارستتتیآموز 

ها لراظ نشتتتد  و یا ازنظر فصتتتاح  و بالغ  دچار رتتتع  ادبی داری الزم در بیان مداهیم در آنامتان 
ای رستا و بلی  از این کتاب وتری  مورداستداد  مناطبان قرار گیرند. در جوانند در حکم جرجمهباوتند، نمی

 مرمدعلی انصتتتاری قمی از این پژوهش با بررستتتی ونقد جرجمه منظوم نهج البالغه از خلبه دوم ، جیلی 
داری و ملابق  آن با وتروه و جداسیر معتبر، ایجاز و فصاح  و بالغ  استاجید حوز  علمیه )از منظر امان 

ا، گسترک ها، در بسگونه منظومهادبی( ستعی بر آن است  جا با ارزیابی این خلبه منظوم، میزان جی یر این
 رد کنکاک قرار گیرد. البالغه موو ماندگار نمودن معانی کتاب نهج

 پیشینه تحقیق -1-5

ر مستتتتقد به طوآمد ، جاکنون در این زمینه کتاب یا مقاله و جرقیقی، که بهعمدبر طبو جرقیقتات بته
ی  البالغه آ ار ارزومندی مورد جیلهای نهجا ر موردپژوهش مرجبا باود، یاف  نگردید، اّما در زمینه خلبه

دی های زیاالبالغه فعالی در زمینته جدستتتیر و وتتتره کتاب نهج هرچنتدو جصتتتنی  قرار گرفتته استتت . 
ونه گحال هیچوتتد  استت ؛ اّما در زمینه نقد وتتروه، خصتتو تتاد وتتروه منظوم این کتاب وتتری ، جابهانجام

 باود. البالغه میهای منظوم نهجنشد  و این پژوهش اولین نقد بر خلبهفعالی  علمی  ب 

 قیام تحقانج ضرورتاهمیت و  -1-3

دانیم وتتعر و نظم در زندگی و فرهنم مردم ما نقش بستتزایی دارد و بستتیاری از طور که میهمان       
هان ها در اذ تتتورت منظوم بیان گردید  و ستتتالجعالیم اخالقی در کتب منتل  ازجمله دیوان ستتتعدی به

الغه البستتتیر و وتتتروحی که بر نهجای از وتتتاعران با جوجه به  جراجم، جداجه  عد اند. بدینجاودانه ماند 
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رروند ها دگونه منظومهاند. مستتتلماد نقد و ارزیابی اینوتتتد ، بته نظم معانی این کتاب اقدام نمود نووتتتتته
عنوان یه وتره جامع و واجدالشترایا بسیار مؤ ر اس  و همچنین معیاری خواهد بود انتناب این آ ار، به

   انتشار خواهند یاف . برای وروه منظومی که احتماالد در آیند

 بحث -2

 بررسی ونقد خطبه دوم منظوم از ترجمه انصاری قمی -5-1

  ی، جیلی  مرمدعلی انصتتاری، جرجمه ووتتره منظوم کتاب وتتر «البالغه منظوموتتره نهج»کتاب 
 مه منظوم،های این جرجباود. در د  جلد جیلی  گردید  اس . یکی از ویژگیالبالغه به زبان فارسی مینهج

قو  که و یبیتان جرجمه منًور، به قلم خود مؤل  استتت  که در کنار جرجمه منظوم آورد  او همچنین حواد 
ها از زبان حضترت وتد  اس ؛ هرچند که برای این وقایع  که در اول آنها منجر به بیان این فرازها و خلبه

 هر خلبه آورد ، منبع و سند معتبر جارینی ذکر نکرد  اس .

 خطبه دوم نهج البالغه ویژگی -5-5

باوتتتد که هم ازنظر معنا و هم البالغه، خلبه دوم آن میهای مهم کتاب وتتتری  نهجیکی از خلبته
ر د ای از دریای بیکران معرف  موالی متقیان در این کتاب ارزومند اس .فصتاح  و بالغ  کالم، نمونه

ق  یی وبالغی بررسی وود. جا میزان ملاباین مقاله ستعی برآن است  جا جرجمه منظوم این خلبه ازنظرمعنا
البالغته و همچنین کیدی  ا ر از منظر ادبی مورد ارزیابی قرار گیرد. بتا آن متن عربی و وتتتروه معتبر نهج

یًم، البالغه ازجمله وره ابن مالزم به ذکر است ، برای بررستی و نقد این خلبه از وتروه معتبرکتاب نهج
  معتبر دیگر، بهر  گرفته ود  اس . وره ابن ابی الردید و چند وره 

 سالست و روانی -2-5

 ترجمم و استت  عبارات و الداظ ستتالستت  و روانی منظومه، این جوجه قابد وهای مًب  یکی از ویژگی
 ادبیات اغلب و دارد وتتیوا و ستتلی  بیانی خویش نظم در البالغهنهج راز و رمز پر و دوتتوار مداهیم بیان در

 از را آن جوانمی نظری کوچکترین با خواننتد  کته طوری بته هستتتتنتد، ابهتام و پیچیتدگی بتدون منظومته
   دریاف . ناظم هایسرود 

 خوانیم:می فراز این در مًال بلور 
امْت  »  ْم عم َا  امْت

 ً ًا اَْ ْم مِْت ََ اسْم مِْت  مِْت ِه مْْت مِْت  
 ً َاا َلْم مِْت ََ اسْم مِْت  مِْت ََ ْم مِْت مِْت  

 ً ا َ َم مِْت ه اسْم
ُده َ ْحم
َ
مْْت یأ َِ سم

َ
ََ أ مِْت  ِه َف یمِْت ََ ً  ِه َفًً ََل كمْت ِه َا یمْت إمْت َه ل  یمْت مِْت إمْت

ََ َا  ََ َا یمْت َاعم َهَداهه  نی له َاعم َاًَااهه  مِْت
َضله َاً خه فم

َ
ََ أ َن  زمْت َه َجحه َاً  رم

َ
ِه أ َه ره َاعم َكَفًهه َفإمْت قمْت

َِ  «فم
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زون شتتتگا  عّزجش فیزد، و اطاعتم در پیش فرو ر یش از پیم جا باران نعمتش بیرا ستتت تاو گو ی"ختدا
« یز اینیب»را به مرز « میندار »مه وتتود. و از آستتتان قدستتش مدد خواهم جا یتش بیاز معصتت گردد، و جانم

د، چه او دس  هرک  گ و  ند به ساحد نجات نرسد،یاو نش یرد را  گم نکند، و آن که بر اموا  دومنیرستاند
ن ین ارزوتتتها و برجر یجر ند، که اوستتت  گران ستتتنمینب ید فقر یاو درآ یه ستتترپرستتتتیآن ک  که در ستتتا

 (.2)خلبه/ ها"نهیگنج
 مد  اس :آو در جرجمه منظوم 

 های حو بر من جمام استتت چو نعمت 
 هتتا او نگتته داوتتتت مرا از معصتتتیتت 

 ز متتن جتتز وتتتتکتتر او کتتاری نتتیتتایتتد
 بتته هتتر کتتاری متترا او یتتارو یتتاور
 کستتتتی را کتتو بتته وتتتتهتترا  هتتدایتت 
 نتتجتتاجتتی نتتیستتتت  بتتهتتر دوتتتمتتن او

 نتتیتتاز استتتتت کتتدتتایتت  کتترد  او بتتی
 دورانکدای  های آن سللان 

 ز عّزت هتتای او کتتارم بتته کتتام استتتت  
 بستتتی منتّ  به من زین را  بگذاوتتت 
 کتته وتتتکرک نعمتش، نعمتت  فزایتتد
 بتته هتتر راهتتی متترا هتتادی و رهتتبتتر
 کشتتتیتتد ایمن وتتتتد  از چتتا  غوایتت 
 ز نتتار ایتتمتتن نشتتتتتد جتتان و جتتن او
 دِر لتلتتدتتش بستتتوی او فتتراز استتتت 
 ز هر چیزی اس  سنگین جر به میزان

 (11 :1231 ،ی)انصار 
 با و ندکنمی منتقد مناطب به را معنا روانی، و ستتتالستتت  نهای  در الداظ، کته بینیممی فراز این در
 وانیر  وتتد ، یاد نظم در کوجا ، جیملی با نمود. دریاف  مترجم، هایستترود  از را معانی جوانمی درنم اندک
 و ظمنامن کلمات آوردن از اس  ود  سعی که ایگونه به باوتد؛می ملموو و مشتهود خوانند  هر بر کالم

 وود. پرهیز آن در ذهن از دور یا و متروک

  معنا و لفظ در داریامانت تیرعا عدم -5-4

 وود:یم اوار  هاآن از برخی به که اس  وارد ا ر این بر نقدهایی جرجمه این ستالس  و روانی کنار در
 ا ر ا تتتد با آن ملابق  و کالم در داریامان  ا ر، هر جرجمه در جوجته قتابتد و مهم بستتتیتار ازموارد یکی
 هایجرجمه و استتت  ماند  غافد مهم این از گا گه مترجم منظوم، جرجمه این در متیستتتدانه که باوتتتدمی

 برخی هب گاهی یا و افزود  آن به معنایی گاهی ندارد. خوانیهم عربی متن از وتتد  دریاف  معانی با منظوم
 هب را عبارات از برخی معنای مترجم، که وتتتودمی دید  بعضتتتا همچنین و استتت  نگردید  اوتتتار  معانی از

   دارد. جداوت وری  کتاب این معتبر وروه و عربی عبارات معانی با که نمود  منظوم ایگونه
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  وود.می اوار  آن از هایینمونه به اینه

   عبارات از برخی اختصار و حذف -5-2

ََ »فراز  -  وٌا  هه مم سه ه ُمه َرٌم ََنم كم َهً اه له ََ َجًهمْت ٌم  جَ
لم هَهً اه ٍض َاًِلمْت رم

َ
أ وٌع بمْت

اه مم اه هه حمله  « كه

 ینیچشمشان اوك خون بود، در سرزم یو کابوو، و رووتن یشتانیکه خوابشتان پر  ی"چه جامعه ناامن
 (  3)خلبه/احترام نشسته" یکه دهان دانشمندان به ذّل  بسته، و نادانان بر کرس

 البالغه نظریات گوناگونی وجود دارد:  های گوناگون نهجدر ورهدر جبیین و جدسیر این فراز 
 اند که مردم وام به دلید اهمّیتی که به کاروان چنین دانسته» ابن میًم در وره خویش، گدته اس :

اند خوابشتتان نمی برد و به کشتتتگانشتتان گریه می دادند و خود را آماد  پیکار با آن حضتترت می نمود می
استت  مقصتتود از ستترزمینی که دانشتتمندان آن به ستتکوت وا داوتتته وتتد  استت  خود آن  کردند و ممکن

 ( 382: 1211ًم، یابن م«)حضرت و یاران او باود
این دو عبارت که هم در متن عربی آمد  و هم در جرجمه منًور ایشتان بیان ود ، اّما در متن منظوم،  

 .اس ذکر نگردید  
ََ »فراز  - همْت  رِّ عه سمْت ضمْت  َاوم

م ََ َا ُهه همْت  رمْت
ام
َ
 أ
ه
أ مِْت یَلجَ بمْت

ِه وفه كه هه ََ كه مِْت  مَْت َك له حمْت ئمْت ََ َاوم مِْت  مَْت
لم  امْت
 «َب ًه

ز ین اند،را نگهبان و اّم  او را مرجع یبانان فرمان آن حضتتترجند، دانش و یامبر راز داران و پشتتتتی"آل پ
 (3)خلبه/"یگنجوران و مدّسران علوم نبو 

ه طور کاستتعار  از ندوو وتری  امامان است  وجه وتباه  نیز رووتن اس  همان« عیبه»کلمه       
وود ذهن پاک امامان نگهدارند  علم خدا از وتین عیبه حدظ و نگهداری چیزی است  که به او س رد  می

 ( 091-094)همان،  ص «  نابودی و نگهداند  آن از ذهن ناوایستگان اس 
: ن، در وتتره خود از این عبارات گدته اندیوتتیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمن ی  الله مکارمآهمچنین  

کارم )م« بیانگر این حقیق  استتت  که مرتوای همه کتب الهی نزد آنان استتت « ود ُکُهوب ُکُتِبِه »جملته »
 (32: 1211ویرازی، 

 ناظم در جرجمه فراز باال آورد  اس :    
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 نتتهتتال متتعصتتتیتت  نتتیتترو گتترفتتتتته
ّم رختتش  فتتتتتنتته متتردم بتته زیتتر ستتتتُ

ه و ارض جتتهتتامتته  حتتجتتاز و متتکتتّ
 در آنتتجتتا وتتتتّر جتتیتتران جتتا گتترفتتتتته
 همیشتتتته عتتالمش بستتتتتته زبتتان بود
 چتتنتتان متتغتتروق دریتتا رتتتتتاللتت 

 

  اطتتاعتت  را  دیتگتر ستتتو گترفتتتتته 
 لتگتتد کوب آمتتد ، یکستتتر وتتتتد  گم
 کتته از وتتترحش بتته عجز افتتتا  ختتامتته
 بتتگتترد الت و بتتُ  متتیوا گتترفتتتتته
 ولتتی فتتترمتتتان نتتادانتتتان روان بتتتود

 از جتتام جهتتالتت  چنتتان ستتتر مستتتت 
 (11: 1231، یقم ی)انصار   

در جرجمه منظوم پ  از اوار  به آزار همسایگان، به خامووی عالمان  وودطور که مشتاهد  میهمان
اظ و حتی الدباوتتتد، بیان نگردید  اوتتار  وتتد  و مداهیم جمالت میانجی که در مورد بیداری و خواب می

 اند. این عبارات جرجمه لغوی هم نشد 

 ها با متن عربی و شروح معتبرتغییر برخی معانی در ترجمه منظوم و مغایرت آن -5-6

َن »فراز - مِْت
َضله َاً خه فم

َ
ََ أ َن  زمْت َه َجحه َاً  رم

َ
ِه أ َه  «َفإمْت

 (.  3)خلبه/ها"نهین گنجین ارزوها و برجر یجر "که اوس  گران سنم
 اس :ناظم، در بیان معنی این عبارات در جرجمه منظوم چنین سرود  

 نیتتاز استتتت کتدتتایتت  کترد  او بتی
 کتتدتتایتت  هتتای آن ستتتتلتتلتتان دوران

 

 دِر للدش بستتتوی او فراز استتتت  
 ز هر چیزی استتت  ستتتنگین جر به میزان

 (11: 1231، یقم ی)انصار  
همانلورکه در جرجمه عبارات عربی می بینم منظوراز بیان این عبارات آن اس  که خداوند متعال ) در 

جرین اوتیاء و )در خزائن ندوو ملکوت(گرانبهاجرین گوهرها اس . اما؛ در میزان ستنجش عقد( ستنگین 
گوهر »جر بودن خداوند )در میزان ستتتنجش عقد( و همچنین مدهوم جرجمته منظوم، به مدهوم ستتتنگین

گین و ستتن»البالغه  تد  ای نشتتد ؛ در حالی که در متن ا تلی و وتتروه کتاب نهجاوتار « گرانبها بودن
پروردگار منستوب اس  نه به کدای  های او از جه  )سنجش عقول( که خود مترجم  به خود« وزین بودن

با این همه، مترجم در نظم، مدهوم این عبارات آن را به گونه ای  اند. هم در جرجمته منًور کتاب ذکر کرد 
   دیگر بیان نمود  که حتی با آنچه که درجرجمه منًور آورد  و همچنین با متن عربی، متداوت اس .

َب »فراز  - ِم ً  بمْت
 ً ًج جَ تمْت
ََ احم َهًتمْت  به

ش   ِلمْت
َزاَح ً  عمْت إمْت ًامْت

رمْت اِاه
ام َ ََ َتحمذمْت ی ََ اْلم ًتمْت 

ًلم یَِ  بمْت
 «ًتمْت یرا 

د یها را بر کرسید، و روونیوتبهه را بزدا ید داوت  جا ابرهای"و فرمان قاطع و رووتن گست ، و از نشاند
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 (                                      3)خلبه/  برحذر دارد، و از عذاب بترساند" یات خشم الهیآ
 دلید مبرهن بودن قرآن رفع وبهات و مبرهن نمودن بینات ذکر گردید  اس . « ابن میًم»دروره  

 خوانیم:در نظم این عبارات می
 ز نتتزدک آمتتد  بتتا دیتتن متتنتتًتتور
 کتتتتتابتتی هتتمتتچتتنتتان قتترآن متتبتترهتتن
 بتتدتترمتتانتتی کتته از آن حتتو و بتتاطتتد

 بتر طترب کردستتتراستتتر وتتتبتته هتتا را 
 بتته گتیتتی جنم دین و  علم افشتتتتانتتد

 

 بتتدستتتتتش پترچتتمی از علم متتی ور 
 کتته از نتتورک وتتتتد  آفتتاق، رووتتتتتن
 مر این رووتتتن وتتتد اینه گشتتت  زاید
 ز بترهتتان قتلتتب هتتا را پتر وتتتع  کرد
 ختتالیتتو از عتتذاب حتتو بتتتتترستتتتتانتتد

 (11: 1231، یقم ی)انصار  
وتتودکه مترجم  در بیتی به رفع وتتبهات اوتتار  کرد  اما با نگروتتی کوجا  در این ابیات، مشتتاهد  می

 «پروتتتع  نمودن قلوب از بینات»مبرهن نمودن بینتات را در جایی بیان نکرد  استتت  و جمله را با معنای
هوم با مد اس  و« و  تراح  و جرکمقاطع کردن »به معنای « مبرهن نمودن»جکمید نمود  در حالی که 

 بسیار اختالب دارد. « پر وع  نمودن»
ًسه فمْت »فراز - 

ِه َذَم فمْت  اِ
جَ ََتٍ انم له اِدِّ یفمْت  َسَوارمْت یَهً َحبم

َاتم َِ ام َِ َِ  ََ ِم  یعمْت  ره  یمْت قمْت یا ام َ َت اْلم ِه ََ تََش ره  جم
َلَف اِنه َِ  «ََ اخم

ن یقینته و ارکان ین را گسیبودند که روته د ییهاگرفتار فتنه "اّما مردم در وتبانگا  طلو  مرّمد 
 (.3)خلبه/نته"یدرهم ر  یپناهند ، و نظام زندگ ییرا لرزاند ، هرک  به سو

  ابن میًم در وره واژ  های این فرازگدته اس : 
چه در اینجا و چه درقران کریم استتتعار  استت  برای قواعد ارکان دین که لزوماد «حبد»استتتعمال لدظ»

جوز  ها از دومنان کینهمرگ یاران دین و یا جرو آن «جزعز »هاد درجعبیر باید آن را استتوار ستاخ . مًد ج
 ( 010: 1211ًم، یابن م«  ) اس  و استعار  للیدی در آن بکار رفته اس 

 خوانیم:در جرجمه منظوم می
 ختتیتتد متتردم در بتتالهتتا متتبتتتتتال
 روتتتتتتتته دیتتن پتتار  و ر  نتتادرستتتتت 
 جتتام حتتو بتتا درد وهتتم آمتتیتتنتتتتته

 

 طال ختتاکهتتا گردیتتد  هم ستتتنتتم 
 ختتانتته ایمتتان خراب و پتتایتته ستتتستتتت 
 ختتاک ظتتلتتمتت  بتتر رخ جتتان ریتتنتتتتته

 (13: 1231، ی)انصار  
 جوان دریاف  که در فراز باال مدهوم دو عبارت با کمی جیمد در معانی منظوم به راحتی  می
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ًسه فمْت »
ِه َذَم فمْت  اِ

جَ ََتٍ انم له اِدِّ یفمْت  َسَوارمْت یَهً َحبم
َاتم َِ ام َِ َِ  ََ ِم  یعمْت   « یمْت قمْت یا

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 

 البالغه ندارد. نهج
 در جرجمه منظوم آمد  اس :

 جتتام حتتو بتتا درد وهتتم آمتتیتتنتتتتته
 

 ظلمتت  بر رخ جتتان رینتتتهختتاک  
 )همان( 

مَْت »فراز  - ََ َا َرجه 
َمخم
ِم
ٌل  یََ َضًَق ا ی َشًامْت ََ َْ

ِم ََ ا ٌل  َدی َخًامْت ه
َدره َفًْلم َام  «اِلم

. ریگهمه یرونو و ظلم  کور ی  بینماند  بود. بازار هدا یبتاق ید یت"را  نجتات بته هم آمتد  و نور ام
    .(3)خلبه/لان"یبر خدا و فرمانبر و یعا 

می» عبارت حکم )عمی(  در وره این میًم عمی به معنای هدای  نیافتن جدسیر گردید  اس . «  والعد
ی که جواند پیدا کند وکساستتعار  ای است  از هدای  نیافتن چون کور با چشتمش مقصتد مرسوو را نمی

 (010: 1211ًم، ی)ابن م« ازنظر باطنی کور اس  به مقا د معقولش را  نمی یابد
 م آورد  اس :در جرجمه منظو

 را  بتتیتترون رفتتتتتن از ایتتن جتتیتترگتتی
 نتتور رحتتمتتانتتی در عتتالتتم کتتم فتترود

 

 بستتتتتته وتتتد از هر طرب بتتا خیرگی 
 متترد حتتو متتغتتلتتوب چتتنتتگتتال درود

 (13: 1231، ی)انصار  
دظ و ای به لجوان دید که در جرجمه منظوم، حتی اوتتتار با کمی دق  در معانی منظوم این عبارات، می

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 

 واژ  دارد.  بیان گردید  که معنایی کامال متداوت با این« کوری»بجای معنای « خیرگی»
 َو الض   »فراز - 

ِ
اِطع وِر السَّ اِدِع یواْلِكَتاِب اْْلَْسُطوِر َو النُّ ْمِر الصَّ  َو اْْلَ

ِ
ِمع  « اِء الَّلَّ

 (3)خلبه/"و منشور فراهم آمد  در نووتار، و نور درخشند  و فرمان قاطع "
 در جرجمه منظوم آمد  اس : 
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 کتتتتابتی هتمتچتتنتتان قتترآن مبرهن
 حتتو و بتتاطتتدبتتدتترمتتانتتی کتته از آن 

 

 کتته از نورک وتتتتد  آفتتاق، رووتتتن 
 مر این رووتتتن وتتتد اینه گشتتت  زاید

 (13: 1231، ی)انصار  
ود  و نیز منظور از نور ساطع و منظور از کتاب مستلور قرآن است  که حقایو  آن در لوه دل نووته» 

آن را آورد  و رووی اس  که آن را دوس  می دارد و به اجرای آن  رتیاء المع، رمزی اس  که پیامبر 
 ( 084: 1211ًم، ی)ابن م« دستور داد  اس .

بینیم که در نظم این معانی، واژ  مستتتلوربه معنای مبرهن آمد  استتت  با جیمد در جرجمه منظوم، می 
ا تتتلی  را نیز به معنای« د نمودنزای»کته بتار معنایی متداوجی با آن دارد وعالو  براین، در بی  بعد معنای

این بی  عالو  بر رتتع  جیلی  وایراداجی که ازنظر نگاروتتی و دستتتوری دارد، در بیان  ارتتافه کرد  استت . 
 معنا نیز نارسا و رعی  اس . 

 مواضع نقد اثر از منظر ادبی: -5-7

 اوار  می گردد: هاوود که به پار  ای از آندر جرجمه مذکور ایراداجی از منظر ادبی دید  می 
یبایی -2-7-1  های بالغی متننقصان در رعایت ز

 درفراز  اس  در بنش انتهای خلبه در بنشی که دربار  منالدان امام  
وَر »  به َا اِث  ََ َحَاده ََر  ره غه ِم هه ا ََ َسَقوم وَر  جه

فه ِم وا ا  « َزَراه

 نمودند، و ستترانجام یار یغرور آبد آوردند، و آن را از ستترچشتتمه یپد یو حو کوب یاز نافرمان ی"کشتتتزار 
  (.3)خلبه/درو کردند" یه روز یس

عبارت اس  از بیرون آمدن از کلمه عد  و زهد و « فجور»"در این فراز،استعار  زیبایی اس  زیرا کلمه 
وتتکستتتن حدود عّد  و گرایش به اطراب در جه  منال  زهد و به معنای زراع  افشتتاندن دانه در زمین 

 ( 092-093: 1211ًم، یابن م«)اس 
های بکر، جر تتتیع زیبایی هم های ادبی معنایی و استتتتعار جمالت فوق همچنین، عالو  بر زیبتایی 

 اما در نظم این عبارات جنها به این بی  بر می خوریم: ازنظر ادبی دارد. 
 بته ارض قلب جنم فستتتو کشتتتتند

 
 طناب کدر و کین را نیه ستتروتتتند 

 (11: 1231، ی)انصار  
 های معنوی و استتتعاراجی که در وتتره وتتری کدام از زیباییرفاد مدهوم اول را در بر دارد و هیچکه  تت

ند، در اوود و همچنین جر یح زیبایی که امام در لدظ و بیان این عبارات بکار برد آمد  است ، وتامد نمی
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  جوان یاف . این عبارات، نمی
ََ »  فراز- ورمْت 

طه ََلم ًبمْت اِلم
َِ كمْت
ِم ََ اِضِّ ََ ا  

مْت
ع ًطمْت ورمْت اَِله

 ِ عمْت یاِ ًامْت
رمْت اِاه
ام َ ََ اْلم  

مْت
ع امْت
 «  ًءمْت اِاه

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

 کتتتتابتی هتمتچتنتتان قترآن متتبرهن
 بتتدتترمتتانتتی کتته از آن حتتو و بتتاطتتد

 

 کتته از نورک وتتتتد  آفتتاق، رووتتتن 
 رووتتتن وتتتد اینته گشتتت  زایدمر این 

 (11: 1231، ی)انصار  
طور که قبال اوتتتار  وتتتد، عالو  بر ارتتتافه نمودن واژ  زاید در در جرجمته منظوم این فراز نیز همتان

رع  جیلی  و نارسایی ازنظر مدهوم و  «مر این رووتن وتد اینه گش  زاید»معنای آن، در این مصترا : 
 ابد جیمد اس . جمله بندی رعی  ازنظر دستوری بوروه ق

 های لفظی که در متن عربی وجود داردبی بهره بودن از آرایه -2-7-2

البالغه نمونه فصتتتاح  و بالغ  و در او  زیبایی لدظی ومعنوی استتت  کالم موالی متقیتان در نهج
ها و موزون بودن این کالم وتتتری  استتت  که در اکًر ها وجناوهای لدظی رعای  ستتتجعازجمله زیبایی

 .به چشم می خوردجمالت 
 وود:بلور مًال سجع زیبایی که در عبارات این فراز دید  می 

ََ اِضِّ »   
مْت
ع ًطمْت ورمْت اَِله

 ِ ََ اِ ورمْت 
طه ََلم ًبمْت اِلم

َِ كمْت
ِم ََ ا ورمْت 

ثه
م
َأ ََلمْت اِلم
َْ ِم عمْت یََ ا ًامْت

رمْت اِاه
ام َ ََ اْلم  

مْت
ع امْت
 « ًءمْت اِاه

ن واری که در بیان متو ریتم موسیقی اما در هیچ جای جرجمه منظوم عبارات، چنین ستجعی را ندارند 
جوان گد  خوانش معانی وتتتود، بنابراین میعربی وجود دارد، در هیچ جتای این جرجمته منظوم دیتد  نمی

این جرجمه منظوم حتی اگر کامالد ملابو  با ا تتد عربی باوتتد اّما هرگز بیان کنند  فصتتاح  و بالغ  و 
 البالغه نیس . های لدظی نهجزیبایی
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3- :نتیجه گیری 
ی هاوتتتد  و همچنین جرجمهالبالغه نووتتتتههای زیادی برکتاب وتتتری  نهججاکنون جراجم و وتتتره

 البالغه جیلی  گردید  اس .منظوم متعددی از کد و یا جزئی از مرتوای معانی کتاب وری  نهج
جرین کتاب مذهبی وتیعیان است  که در نزد وتیعه و بسیاری از فرق البالغه، بااهمی از آنجا که نهج

 های منظوم ازاهد جستتنن و همچنین دانشتتمندان غربی از مناظر گوناگون، اهمی  بستتیاری دارد. جرجمه
المی و معارب اس در آنعالو  بر البالغه جیلی  گردید  است . کد و یا جزئی از مرتوای کتاب وتری  نهج
الستتالم(، خود ازنظر فصتتاح  و بالغ ، در او  بود  و عالو  علوم دینی، همچنین کتاب امام علی )علیه

ای هباوتتتد. بنابراین جرجمهای از بالغ  ادبی میهای مذهبی ، جارینی و اجتماعی خود گنجینهبر جنبته
داری، ایجاز و ملابق  با وتروه و جداستتیر  البالغه، اگر از منظر فصتاح  و بالغ  ادبی، امانمنظوم نهج
جر استتت ، پذیرجر و جذابکه زبان نظم، دلالبالغه، در مرجبه باالیی باوتتتند، مستتتلماد به دلید آنمعتبر نهج

ایند و جر نمفهمزبانان ماندگارجر و قابدهای این کتاب وتتتری  را در ذهن فارستتتیجواننتد ملالب و آموز می
ها لراظ نشتتتد  و یا ازنظر فصتتتاح  و بالغ  دچار الزم در بیتان مداهیم در آن داریبرعک  اگر امتانت 

 ای رسا و بلی  از این کتاب وری  مورداستداد  قرار گیرند.جوانند در حکم جرجمهرع  ادبی باوند، نمی
البالغه  جیلی  مرمدعلی انصتتتاری قمی این مقتالته به نقد و بررستتتی جرجمه منظوم خلبه دوم  نهج 
ج یاجوان به نت یالبالغه منظوم و بروتتمردن نقاض رتتع  و قّوت ا ر، مبا جعّمو در این نهج ته استت . پرداخ

     د اوار  نمود: یذ
 بیان  مترجم، در این ا رساد  وروان بود  و معانی درآن، روون و بدون ابهام بیان گردید  اس  -1
ها جغییر در بعضی از معانی و مغایرت آن ایجاد عبارات، از برخی واختصار حذبدر کنار این حسن،  -2

با متن عربی و وتتتروه معتبروهمچنین، عدم اهتمام به جرجمه برخی از واژ  های عربی ازجمله عیوب این 
 باود.جرجمه منظوم، از دید معنایی و مرتوای می

 جوان به موارد زیر اوار  کرد:از عیوب دیگر این جرجمه منظوم از دیدبالغ  می -2
 های بالغی متننقصان در رعای  زیبایی -ال 
 های لدظی که در متن عربی وجود دارد.بی بهر  بودن از آرایه -ب
 اطناب در معانی و عدم استداد  از جمالت کوجا - 
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