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جرعه ای از چمشه خورشید

از چشمۀ خورشید
کانون پژوهش اصفهان، 1387 شیخ هادی نجفی؛ اصفهان: 

آث���ار مکت���وب، سه���م بزرگ���ى از مي���راث فاخ���ر جامع���ۀ بش���رى را تشکيل 
زشمندى  مى ده���د و در اين مي���ان، قلم دانشمندان از چن���ان جايگاه ار

ين، بدان قسم مى خورد. که خداى هستى آفر برخوردار است 

کتاب چه���ل حدي���ث از اميرمؤمنان؟ع؟  موض���وع نوشتار حاض���ر، بررسى 
که با عنوان »از چشمۀ خورشيد« در سال 1387 شمسى و توسط  است 
کان���ون پژوهش اصفه���ان نشر يافت���ه است. اين اث���ر، يکى از  انتش���ارات 
کم حجم و پربار در حوزۀ دين مى باشد. مجموعه هاى حديثى نوپديد، 

اث���ر ف���وق، از محق���ق توان���ا حضرت آي���ت اهلل  ح���اج شيخ ه���ادى نجفى1 
زشمن���د و دوازده جل���دى »موسوع���ة احادي���ث  صاح���ب مجموع���ه ار
اهل البيت؟مهع؟«2   مى باشد و ترجمه آن را نيز يکى از فضالى دانشمند، 
جوان و صاحب قلم حوزه علميه اصفهان به نام آقاى جويا جهانبخش 

بر عهده داشته و به خوبى از عهدۀ اين مهم، برآمده است.

کوشيده اند ب���ه نوعى ارادت  دانشمن���دان بزرگ جهان اس���الم، پيوسته 
خوي���ش را نسب���ت به ساحت مقدس باب مدينه عل���م رسول خاتم ابراز 
ى و شرح  يژۀ اي���ن اب���راز ارادت، جم���ع آور دارن���د و يک���ى از جلوه ه���اى و
ى فاخر،  ينش آثار سخنان اميرالمؤمنين؟ع؟ مى باشد که از آن جمله، آفر
چ���ون »نهج البالغه سيدرضى« و شروح فراوان آن، مانند »بهج الصباغه 
رالکل���م آمدى«3 و ش���روح آن، از   محق���ق شوشت���رى«، »غرر الحک���م و در
کلمة جاحظ« و  ى« و »مائ���ة  ر آقاجم���ال خوانسار جمل���ه »شرح غرر و در

شروح آن مى باشد.4

گشود و در سال  سيدرض���ى در سال 359 هجرى قمرى چشم به جهان 
کشيد و با تأليف  ک  404، چش���م از جهان ف���رو بست و رخ در نقاب خ���ا

نهج البالغه، جاودانه شد.

ين ترجمه هاى  مرحوم دکتر سيدجعفر شهيدى - که خالق يکى از فاخرتر
ادبى نهج البالغه اس���ت - در معرفى نهج البالغه، تعابير و عباراتى دارد 

1 . ايش���ان از است���ادان درس خ���ارج فقه و اص���ول حوزۀ علمي���ه اصفهان و از نوادگ���ان عالمه ذوفنون 
مرحوم آيت اهلل  ابوالمجد شيخ محمدرضا نجفى اصفهانى - از استادان امام راحل- مى باشد.

کنون سه مرتبه در سال هاى 2003 م در 12  که تا  2 . اث���ر حاضر، يکى از جوامع حديث���ى معاصر است 
جل���د و 2007 مي���الدى در چهارده مجلد در بيروت لبن���ان و در سال 2008 در همان شهر در دوازده 
بارۀ اين  يور طبع آراسته شده، مورد توجه اه���ل تحقيق مى باشد. براى توضيح بيشتر در جل���د به ز
اثر، نک به: مجله علوم حديث، شماره 25، مقالۀ محقق جليل آيت اهلل  سيدمحمدرضا حسينى 

کانون پژوهش، 1389، ص 119. لى و نيز سه سفرنامه هادى نجفى،  جال
کتاب غررالحکم ودررالکلم  باره آمدى و  يز طباطبائى نجفى در 3 . مرحوم عالمه حاج سيد عبدالعز
کرده اند ر.ک به: المحق���ق الطباطبائى فى ذکراه  و ني���ز نسخه ها و متعلق���ات آن، به تفصيل بحث 

ية االولى؛ ج 3، ص 1281�1285. السنو
يع���ة؛ آقابزرگ تهرانى،  کلم���ة جاحظ، ر.ک به: الذر کتاب مائة  4 . ب���راى اط���الع از ش���روح و ترجمه هاى 
بيروت، داراالضواء، چاپ سوم، 1403 ق، ج 14، ص 14، رقم 1647، ج 19، ص 2، رقم 6 و ج 24، 

ص 215، رقم 1117 و 1118.

کت���اب چهل حدیث از امی���ر مؤمنان با عن���وان »از چشمه  چکی���ده: 
کم حج���م و پربار در  خورشی���د« یک���ی از مجموعه ه���ای حدیثی نوپدی���د، 
ثر در سال 7831 شمسی توسط آیت  اهلل حاج  ح���وزه دین می باشد. این ا
کانون پژوهش اصفهان نشر یافته است.  شی���خ هادی نجفی و انتشارات 
کتاب می پردازد. تالش نویسنده  نویسن���ده در مقاله حاضر به بررسی این 
کتاب از چشمه  که ابت���دا داستان آفرینش  در مقال���ه حاضر این بوده است 
کتاب، محتوای آن و نحوۀ  کوتاه بر  خورشی���د را بیان نماید. آن گاه نگاه���ی 
کاستی های آن  چین���ش احادیث آن داشته و سپس برخی از نقاط قوت و 
ک���ر می کند. در انتها، مقایسه ای میان ترجمه حاضر و سه ترجمه دیگر از  را ذ
قای دین پرور( انجام  نه���ج البالغه )ترجمه دکتر شهیدی، مرحوم آیت���ی و آ
ج از  تی درباره شیوایی سخنان حضرت امیرمؤمنان مستخر داده و با جمال

کتاب از چشمه خورشید، مقاله خود را به پایان رسانده است.

کتاب. کلیدواژه: از چشمه خورشید، نهج البالغه، حدیث، معرفی 

جرعه اى از 
چشمۀ خورشید
کتاب کوتاه بر ترجمۀ  مرورى 
چهل حدیث از امیرمؤمنان؟ع؟
مهدى باقرى سیانݡى

نقد و بـرریس کتاب



نقد و برریسکتاب

53سال بیست و دوم،مشــــــاره دوم، خــــــرداد و تری 1390 

جرعه ای از چمشه خورشید

که تأليف و ترجمه اين دو بزرگوار مى باشد.10  دومين چهل حديثى است 

ى با عنوان »عادت  است���اد فرهيخته، بهاءالدين خرمشاه���ى در نوشتار
کت���اب  کتاب خوان���دن« درب���ارۀ جن���اب آق���اى جهانبخ���ش و  ين���ۀ  دير
که در اين ج���ا، قسمتى از آن را  يبايى دارد  »اندوخت���ه خداوند«، بي���ان ز

با هم مرور مى کنيم:
ک���ه در زمينه ترجم���ه و ف���ن ترجمه براى  کتاب هاي���ى  کن���ار هم���ۀ  ... در 
کتابى به  کتاب »ترجمه کاوى«مطالعه مى کن���م، چندى پيش  تکمي���ل 
که به نظ���رم خواندنش ب���راى هر ايران���ى مسلمانى واجب  دست���م رسيد 
کتابى درب���اره امام  اس���ت. عنوان اي���ن اثر »اندوخت���ه خداوند« اس���ت؛ 
که به بررس���ى چهل حديث معتبر دربارۀ مقام ايشان  دوازدهم شيعيان 
کتاب، ب���ا ترجمه روان و شيواى »جوي���ا جهانبخش« از  مى پ���ردازد. اين 
که  کتابى  س���وى انتشارات حروفيه راه���ى بازار شده اس���ت و در نهايت 

ماشايى است و نه خواندنى را به خوانندگان... پيشنهاد مى کنم.11

مترج���م محترم، افزون بر ترجم���ۀ اين دو اربعين حدي���ث، در پى تأليف، 
ترجمه و نشر مجموعه ه���اى حديثى با عنوان »ساحت اربعينات« است 
ک���ه تا کن���ون توفيق نشر دو اربعين حدي���ث را يافته که يکى چهل حديث 
زشمند کافى محدث بزرگ، محمدبن يعقوب کلينى  منتخب از کتاب ار

است و ديگرى از کتاب من اليحضره الفقيه شيخ بزرگوار، صدوق.12

يغ  کت���اب »از چشمه خورشي���د«، نگارنده در قب���ل از معرف���ى و بررسى 
يب���ا را از زبان مترجم اديب و  ينش اين ترجمۀ ز ک���ه چگونگ���ى آفر دارد 

بردس���ت آن ذک���ر نکن���د. ز

مترجم، در »يادداشت ترجمان« يا همان مقدمۀ مترجم، چنين مى نويسد:
درود و س���الم خداون���د ب���ر بهترين فرستادگ���ان و  رحمت او  ب���ر عالميان، 
محم���د مصطف���ى، و بر ب���رادر و وص���ى و جانشي���ن او، اميرمؤمن���ان، على 
که زاد و رود ايشانند، ائمه هدى. در  مرتضى، و بر يازده پيشواى راستين، 
يکى از نشست هاى سوگ ساالر شهيدان، حسين على � که درود خداوند 
ب���ر او و ب���اب و مامش ب���اد � در دهه نخس���ت محرم ب���ود، در حضور مؤلف 
ارجمند اين چهل حديث، که ايشان پيشنهاد ترجمه و نشر اين منتخب 
نهج البالغ���ه را  طرح فرمودند؛ و سپس نسخۀ اصلى آن را که دستنوشت 
بى( بود، به راقم سپاردند؛ نگارنده نيز، ترجمه متن  ايشان )با ديباچه عر

احاديث و ديباچه و برافزودن پاره اى توضيحات الزم را پايبندان شد.

که اين سط���ور قلمى مى شود، ب���از در آستانۀ محرم اي���م؛... محرم  اين���ک 
که امضائى س���رخ بر تعالي���م بنيادى  و س���وگ حسين���ى...؛ حسي���ن؟ع؟ 

نهج البالغه نهاد.

که از اين مؤل���ف، پيشتر از اين نشر  10 . اف���زون ب���ر اين دو اثر، برخى از مجموعه ه���اى حديثى ديگر نيز 
يافت���ه، عبارت است از: مجموعه دوازده جلدى »موسوعة أحاديث اهل البيتع، ألف حديث فى 

المؤمن وکتاب ابليس اللعين«.
11 . روزنامه شرق، سال پنجم، شماره پياپى 1068 شماره 144 دوره جديد چهارشنبه 1389/6/31، ص 20.

12 . اين دو اثر، توسط نشر ساحت و -به ترتيب -در سال هاى 1383 و 1388 شمسى نشر يافته است.

يغ دارد آن را در اين جا ذکر ننمايد. وى درباره اين کتاب  که نگارنده، در
که ط���راز فصاحت است و  کتابى  چني���ن مى نويس���د: »... ]نهج البالغه[ 
که بالغتى  کار آيد،  بيت را بها فزايد و دين و دنيا را به  پيراي���ۀ بالغت، عر
کتاب���ى هم...  ى فراهم آم���ده است، و ن���ه يکجا در  گفت���ار چن���ان ن���ه در 
کالم حضرتش آراي���د تا به جمال رسد و بالغت در  فصاح���ت، خود را به 
کمال رسد«.5 پيش از سيد رض���ى، ابوعثمان جاحظ6  کن���ار او زايد و ب���ه 
ب���ى شمرده اند � يکصد سخ���ن از حکمت ها و  ک���ه وى را ام���ام ادب عر  �
جم���الت اميرمؤمن���ان؟ع؟ را انتخاب نم���ود و آنها را »الکلم���ات المأئة« 
ينش »از چشمه  کوتاه، برآنيم ابتدا داستان آفر نام نهاد.7 در اي���ن نوشتار 
خورشي���د« و نيز ترجمه حاضر را به اختصار بي���ان نماييم و آن گاه نگاهى 
کوتاه بر کتاب و محتواى آن داشته، سپس برخى از نقاط قوت و کاستى 
آن را ذک���ر نموده، پس از اين مراح���ل، مقايسه اى بين ترجمۀ حاضر و سه 
تى درب���ارۀ سخنان  ترجم���ه ديگ���ر از نهج البالغه انجام دهي���م و با جمال

يم. حضرت اميرمؤمنان؟ع؟ نوشتار حاضر را به پايان ببر

ينش »از چشمه خورشید« داستان آفر
ف و مترجم، به  ِ

ّ
»از چشم���ه خورشيد« در شمار عرض ارادتى از سوى مؤل

ساحت مقدس حضرت اميرالمؤمنين؟ع؟ است.

گ���ردآورى اين  مؤل���ف محت���رم در مقدم���ۀ اي���ن اث���ر، انگي���زه خوي���ش را از 
مجموع���ه، چنين بي���ان مى دارد: »چ���ون شيوۀ سلف صال���ح از روزگاران 
که به تأليف کتاب ه���اى چهل حديث پردازند  پي���ش چنين بوده است 
و آنه���ا را ميان مردم���ان انتشار دهند، بر آن شدم چهل حديثى از احاديث 
ک���ه  مان���ى در آنه���ا نيس���ت، فراه���م آورم... از سر والي���ت تام و  صحيح���ى 
که در حق سرور و پيشوايم، در شهر علم،  محب���ت وافر و اخالص محضى 
که درود درودگويان بر او ب���اد � داشتم، از خداوند طلب خير  اميرمؤمن���ان � 
ک���ردم و آهنگ آن نمودم تا چهل حدي���ث از احاديث شريف آن حضرت 
را از کت���اب ارجمن���د نهج البالغه گرد آورم. به ي���ارى خداى متعال بدين 
ي���دم؛ چه بسا که وجود عزيز آن حضرت � که بر او درود باد � نيز در  ک���ار آغاز
گ���ردد«.8 نکتۀ قابل ذکر در اين مق���ام آنکه پيش از  ک���ار ُخرد، مرا ياور  اي���ن 
اين اثر نيز چهل حديثى ديگر از مؤلف با عنوان »أربعون حديثًا فيَمن يمأل 
يبا و توضيحات جناب آقاى  األرض قسطًا وعداًل« نشر يافته که با ترجمۀ ز
جهانبخ���ش به اسم »اندوختۀ خداوند« منتشر شده است.9 اثر حاضر نيز 

5 . ر.ک به: نهج البالغه؛ )ترجمه دکتر شهيدى؛ تهران، شرکت سهامى، چاپ پنجم، 1373 ش( مقدمه.
6 . جاحظ، افزون بر يکصد سال قبل از والدت سيدرضى، چشم از جهان فرو بست.

لى، توسط  ى و با تحقي���ق آيت اهلل  سيدمحمدرضا حسينى جال 7 . چ���اپ اخير اين اثر در سال جار
گرفته است. ين العابدين إلحياء التراث« صورت  »دار ز

که خواننده  يبا و سحرانگيز است  کتاب، آن گونه ز 8 . قلم مترجم محترم در اين مقدمه و نيز مقدمه 
که جز پرداختن به ادبي���ات و کسب اطالع از رموز  کهنسال و چيره دس���ت �  تص���ور مى کن���د اديبى 
آن پيش���ه اى ديگر ن���دارد � در مدت زمانى طوالنى و با وسواسى خ���اص، تک تک واژه ها را چينش 

يده است. نموده، چنين ترجمه اى فاخر را آفر
يور  9 . اي���ن اث���ر در سال 1381 شمسى و توس���ط انتشارات حروفيه تهران، در ي���ک مجلد شکيل، به ز

طبع آراسته شد.
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گروهى آن را از همه ساده تر مى پندارند. مترجم بايد آنچنان سلطه اى به 
هر دو زبان و محتواى متنى که مى خواهند ترجمه کند، داشته باشد که 
يان سازد، سپس لباس  معانى را به طور کامل از لباس الفاظ زبان اول عر
زبان دوم را به طور کامل بر آن بپوشاند؛ به گونه اى که احساس نشود اين 
ى است بسيار دشوار و نياز به  کار کالم ترجمه از زبان ديگرى است و اين 

ى هاى فراوانى دارد...«.16 يزه کار ظرافت ها و ر

گذشت، مترجم���ى مى تواند در امر ترجم���ه، موفق باشد  که  همان گون���ه 
ى ها و  يزه کار ک���ه هم به زب���ان مبدأ مسلط باشد و هم به زب���ان مقصد و ر
ظرافت ه���اى نهفته در هر دو زبان را بداند و يکى از اين ظرافت ها، توجه 
ک���ه در هر زبانى وج���ود دارد و  کناي���ات و استعاراتى است  ب���ه اش���ارات، 
گوي���اى آن مطلب نخواه���د بود؛ مگر  کلمه عب���ارات،  کلم���ه به  ترجم���ۀ 

کند. ى  اينکه مترجم، آن را يادآور

يک مورد از مواردى اين چنين، براى نمونه ذکر مى شود:
مؤلف در حديث پنجم � که قسمتى از خطبه 160 نهج البالغه و در توصيف 

پيامبر معظم اسالم؟ص؟ مى باشد � اين عبارت را نقل مى کند: 
»...واهلل  لق���د رقعت مدرعتى هذه حت���ى استحييت من راقعها؛ ولقد 
ق���ال ل���ى قائ���ل اال تنبذها عن���ک؟ فقلت اغ���رب عنى فعن���د الصباح 

يحم���د الق���وم الس���رى«.17

يبا و ادبى به زبان فارسى به دست  مترج���م نيز از آن اين گونه ترجمه اى ز
که اين پشمينه جامۀ خويش را چندان وصله  مى دهد: »به خدا سوگند 
گفت: بدورش نيفکنى؟  کسى مرا  کردم. خود  ن شرم  ک���ه از وصله ز زدم 

کاروانيان بامدادان بر شب روى ثنا خوانند«.18 گفتم: از من دور شو 

بى است19  و همو عبارت پايانى را - که يکى از ضرب المثل هاى زبان عر
- در پاورق���ى چني���ن توضي���ح مى دهد: »عب���ارت عند الصب���اح يحمد 
يبًا مطابق از  که در مت���ن آمده است - و ما ترجم���ه اى تقر الق���وم السرى، 
که  آن ب���ه دس���ت داديم - مثلى اس���ت، ناظر به حال و روزگ���ار مردمانى 
در عه���د قديم سفر مى کردند و حرک���ت شبانه را به سبب خواب آلودگى 
ى هاي���ش ناخ���وش مى داشتند، لي���ک چون سير دش���وار شبانه  و دشوار
را برخ���ود هموار مى کردن���د و بامدادان )يا پيشتر( ب���ه منزل مى رسيدند، 
زش آن سير پرصعوبت را باز مى شناختند و به ستايش آن  آن گاه قدر و ار

زبان مى گشودند«.20

ي���خ و معارف  ى؛ ته���ران، دفتر مطالعات تار 16 . ر.ک ب���ه: ق���رآن مجي���د؛ ترجمه آيت اهلل  مک���ارم شيراز
اسالمى، 1373 ش، قسمت »سخنى پيرامون اين ترجمه«.

17 . از چشمه خورشيد؛ ص 22�23.
18 . همان، ص 25.

يسد: »... مثل يضرب لمحتمل المشقة  19 . اب���ن اب���ى الحديد معتزلى، ذيل اين ترجمه، چنين مى نو
کتابخانه آي���ت اهلل  نجفى  العاجل���ة رج���اء الراح���ة اآلجلة«. ر.ک ب���ه: ش���رح نهج البالغه؛ ج 9، ق���م: 

مرعشى، ص 234.
20 . از چشمه خورشيد؛ ص 25.

نهج البالغ���ه و مح���رم، ن���ام عل���ى، ن���ام حسي���ن، آن ان���دازه معناپ���رور و 
ک���ه مجال ان���دک اي���ن قلم ان���داز را ي���اراى در خويش  سخن خي���ز است 

گنجاندن آن نباشد. قلم، بيتاب است  و صاحب قلم، بيتاب تر.13 

 آشنايى اجمالی با »از چشمۀ خورشید«
مرح���وم دکت���ر سيدجعفر شهي���دى، درب���اره نهج البالغ���ه � مأخذ اصلى 

کتاب ما � چنين مى نويسد:
»نهج البالغ���ه دايره المعارف���ى از فرهنگ اسالمى اس���ت: خداشناسى، 
و  امت ه���ا  انس���ان،  طبيع���ت  عال���م،  پيداي���ش  فرشتگ���ان،  جه���ان 

حکومت هاى نيکوکار و يا ستمباره...«.14

يبا و  کت���اب »از چشم���ه خورشي���د«، ز ي���ن در  چين���ش احادي���ث و عناو
ى است؛ ب���ا توحيد و ق���درت حق تعالى و نب���وت عامه و خاصه  ابتک���ار
ش���روع مى ش���ود و ب���ا توصيه ه���اى اخالقى و دع���اى به خويشت���ن، پايان 
مى پذيرد. در اين ميان نيز مباحثى چون قرآن، اسالم، حج، جهاد، قضا 

بر مى گيرد. و قدر، دنيا و استغفار را در

عن���وان برخ���ى از احادي���ث منتخب اي���ن مجموع���ه، عب���ارت است از:  
ينش  امامت و امت و حقوق متقابلشان، روز رستاخيز، وصف مؤمن، آفر
انس���ان، مردم���ان در دني���ا، زه���د، دوستان خ���دا، دين شن���اس،  پيکار و 
زار، فتنه، بيت المال، سفارش ه���اى پنج گانه و ]سخن آن حضرت[  ک���ار

که ضربت خورد. در سحرگاه آن روز 

که مؤلف اين اثر بدان توجه داشته و ديگران را نيز متذکر  از ديگ���ر نکاتى 
که تمام احاديث اي���ن مجموعه از احاديث صحيح  نم���وده، اين است 
که ترديدى در صحت آن نيست؛ البته بايد توجه داشت منظور  اس���ت 
از حدي���ث صحيح در اين جا، صحيح به اصط���الح عالمان علم رجال 

نيست، بلکه صحيح از حيث صدور است.15

پ���س از آشناي���ى با نح���وۀ چينش احاديث، الزم اس���ت درنگى نيز 
در ترجم���ه نم���ود.

برخی از ويژگی هاى »از چشمه خورشید«
که خود صاحب آثار قلمى غنى  يکى از شخصيت هاى علمى معاصر � 
که ذکر  زشمند دارد  و مفي���د بسيار است � دربارۀ ترجمه متون، سخنى ار
آن خالى از لطف نيست. وى در اين مورد، چنين مى گويد: »... ترجمه، 
ين فن���ون نويسندگى اس���ت؛ هرچند  ي���ن و پيچيده تر يک���ى از مشکل تر

13 . از چشمه خورشيد؛ ص 5.
14 . ر.ک به: نهج البالغه؛ ترجمه دکتر شهيدى؛ مقدمه.

ک���ه قسمت هايى از نهج البالغه � مانند عه���د مالک اشتر � از نظر  ی اي���ن نکته الزم است  ر 15 . ي���ادآو
سندى، صحيح به اصطالح علم رجال نيز مى باشد و عالمان بزرگ شيعه، همانند شيخ طوسى 
يز طباطبائى و شيخ نجاشى در رجال  در الفهرست ص 88، رقم 119، تحقيق مرحوم سيدعبدالعز
)ص 8، رق���م 5، تحقي���ق آي���ه اهلل  شبي���رى زنجانى( آن را به سن���د صحيح نقل نموده ان���د. ر.ک به: 
ى  تيه؛ تحقيق مهدى باقرى سيانى؛ قم، ذو ى نجفى اصفهان���ى؛ رساله صال شي���خ محمدتقى راز

رقى شماره 3. بى، 1384 ش، ص 398، پاو القر
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که درک ترجمه به مراتب سخت ت���ر از فهم متن � براى  سنگي���ن مى شود 
بى دارد � است؛ اينک نمونه اى  فارسى زبانى که اندک آشنايى با زبان عر
از اين دست: »... فبعثت فيه���م رسله، وواتر إليهم أنبياءه، ليستادوهم 
يثيروا  يحتجوا عليهم بالتبليغ و يذکروهم منسى نعمته و ميث���اق فطرته و
له���م دفائ���ن العقول... ول���م يخل اهلل  سبحان���ه خلقه من نب���ى مرسل... 
کثرة المکذبين من سابق سمي له من  تقّصر بهم قلة عددهم وال رسل ال
بع���ده، أو غابر عرفه منقبله...«:29 ... پ���س ]خداوند[ فرستادگان خويش 
را در ميانش���ان برانگيخت و يامبرانش را يکى از پس ديگرى به سويشان 
گ���زارد پيم���ان فط���رت اله���ى را از مردم���ان درخواهند و  روان داش���ت ت���ا 
گشتۀ خ���داى را فرايادش���ان آرند و ب���ه رسانيدن پيام  نواخ���ت فرام���وش 
گيرن���د و نهان کرده ه���اى خردهاش���ان را برانگيزد...  ب���ر ايش���ان حج���ت 
گسيل  يدگان���ش را بى پيامب���رى  ک���ه خداى سبح���ان آفر هيچ گ���اه نبود 
که نه اندک بود شمارشان، و نه  داشته باشد... پيوسته پيامبرانى بودند 
که به دروغ مى داشتندش���ان، به ستوهشان نمى آورد.  ى کسانى  بسي���ار
که پسينى اش را از براى او نام برده بودند، و چه آن پسين  چه آن پيشين 

که پيشينى اش را بدو شناسانيده بودند.30

بان فارسی گان ز ب( توضیح واژ
گ���ر انجام مى ش���د، ترجمه، شايسته ت���ر مى گشت،  که ا از ديگ���ر م���واردى 
يباي���ى ترجمه اف���زوده،  گرچ���ه ب���ر ز که ا توضي���ح برخ���ى واژگ���ان اس���ت 
ى تأمل برانگيز و نيازمن���د مراجعه به  ول���ى درک آن ب���راى خواننده، ق���در
کتاب هاى لغت است. نمونه اى چند، از اين دست را با تعيين جايگاه 

آن در ترجمه، با هم مرور مى کنيم:
پ���س اس���الم،  ▪ »مسابقت ج���اى« و »مسابقت جوي���ان« در جمل���ه »... 
ي���ن راه اس���ت... مسابقت ج���اى آن ف���راخ، آم���اج آن فرازمن���د؛  روشن تر

مسابقت جويان را فراهم آرد«.31
که  ک���ه پذيره شديد و در آن سختى  ▪ »پذي���ره« در جمله »... در مشقتى 

پشت سر نهاديد، عبرتى است«.32 
▪ »خستوئ���ى« در جمل���ۀ »... و خداى سبح���ان آن را نشانه اى نهاد براى 

فروتنى ايشان در برابر عظمتش و خستوئى شان به عزتش«.33
پي���ش از آهيخت���ن، تيغ ه���ا را در نيام هاش���ان  ▪ »آهيخت���ن« در جمل���ه »و

بجنبانيد«.34
▪ »دروا« در جمل���ه »... چه آنان امت هاش���ان را دروا، بى راهى آشکار، و 

بى نشانى استوار، وانهادند«.35

29 . همان، ص 15.
30 . همان، ص 16�17.

31 . همان، ص 41.
که مصدر  کلمه »شديد« در »پذيره شديد« به فتح شين است  32 . هم���ان، ص 59. نکتۀ ديگر اينکه 
که معناى شدت را برساند و ديگر اينکه آيا »پذيرۀ« است يا »پذيره«. آن شدن باشد يا به فتح است 
33 . هم���ان، ص 75. جال���ب اينک���ه »خستوئ���ى« ترجم���ه »اذع���ان« اس���ت و درک اي���ن واژه، ب���راى 

فارسى زبان، سهل تر از واژۀ »خستوئى« است.
34 . همان، ص 81.
35 . همان، ص 18.

ب( ارجاع به ديگر شروح نهج البالغه
از ديگ���ر نق���اط ق���وت اث���ر حاض���ر، ارج���اع ب���ه ساي���ر ش���روح نهج البالغه 
اس���ت؛ ب���راى نمونه: »... تفصي���ل را نگر: بهج الصباغ���ة، التسترى...«21 
ي���ا »تفصي���ل را، نگر: مص���ادر نهج البالغ���ة واساني���ده...«،22 ي���ا »... نگر 
شرح نهج البالغ���ة، الموس���وى...«23 و يا »... نگر: توضي���ح نهج البالغه، 

ى...«.24 الحسينى الشيراز

ج( معادل يابى براى ضرب المثل هاى عربى
ب���ى، يکى از  معادل ياب���ى در زب���ان فارس���ى ب���راى ضرب المثل ه���اى عر
کنيد: »...  گزاره توج���ه  نق���اط ق���وت اثر حاضر است؛ ب���راى نمونه به اين 
فست���دارت رحاه���م واستقام���ت قناته���م«.25 در مت���ن و پاورق���ى، اين دو 
جمل���ه � ب���ه ترتي���ب � اينچني���ن ترجمه و توضي���ح داده شده اس���ت: »... 
گردان«؛ »هم استدارة رحى وهم استقامة  کارش���ان روان شد و آسياشان 
کنايى  کنايى اند مناسب ادب عرب و از اين رو ما تعابير  قناة، تعابيرى 

کرديم«.26 ين آنها  مناسب ادب پارسى را جايگز

د( توضیحات افزوده بر متن در پاورقی
که در پاورقى ذکر ش���ده � اثر حاضر را غنى تر  توضيح���ات افزوده ب���ر متن � 
گشته است؛ از اين  و پربارت���ر ساخته و مددکار خواننده در فه���م مقصود 
کرده است؛ چن���د نمونه از اين  کمک  رو ب���ه درک صحيح متن، بسي���ار 

دست را � به ترتيب متن و پاورقى � با هم مرور مى کنيم:

يد و از آنان  »و خ���داى سبحان از فرزن���دان او ]= آدم؟ع؟[ پيامبران���ى برگز
گرف���ت و ب���ر تبليغ رسال���ت امان���ت ستان���د«؛ »معناى  ب���ر وح���ى پيمان 
کسى  که ب���ه دست  که در براب���ر چيز نفيسى  امانت ستان���دن، آن اس���ت 
ى خداون���د رسال���ت را داد  سپ���ارده ش���ود، امانت���ى ستانده آي���د. پن���دار
گ���ر پيامب���ران رسال���ت مى گزارن���د، امانت ب���ه ايشان  گرف���ت. ا و امان���ت 
گر  بازگردان���ده مى شد و مردمانى صاحب امان���ت به شمار27 مى رفتند و ا
ن���ه امانت بديشان بازگردانده نمى شد و آنان فاقد امانت مى بودند. اين 
ک���ه امانتدار يا بى امانت بودن شخص  تعبي���ر از تعابير آرايه گونه اى است 

در آن بدين سان بيان شده است...«.28

برخی از بايسته هاى ترجمه
الف( راحت فهمی ترجمه

گفت���ه ش���د، در برخ���ى م���وارد، ترجم���ه، آنچن���ان ادبى و  ب���ا تم���ام آنچ���ه 

21 . همان، ص 49.

22 . همان، ص 30.
23 . همان، ص 65.

24 . همان.
25 . همان، ص 19.
26 . همان، ص 20.

که خطاى در ترجمه نيست، بلکه  کتاب »به شما« به جاى »به شمار« است و واضح است  27 . در 
خطا از جهت حروف چينى است.

28 . از چشمه خورشيد؛ ص 16.
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ابتدا خطبۀ 126 نهج البالغه را با عنوانى که سيدرضى براى آن انتخاب 
کتاب »از چشمه خورشيد« ذکر  يم و سپس ترجمه آن را از  نموده، مى آور
مى کنيم و پس از اين دو، به ترتيب، ترجمۀ دکتر شهيدى، مرحوم آيتى و 
يم و مقايسۀ اين چهار ترجمه را به خوانندۀ فهيم  آقاى دين پرور را مى آور

اين نوشتار وامى نهيم.

خطبه 126 نهج البالغه
کالم ل���ه؟ع؟ لما عوت���ب عل���ى التسوية ف���ى العط���اء أتاُمرونى أن  »وم���ن 
أطل���َب النصَر بالَجوِر فيَمن وِلّيُت عليِه واهلل ِ اَل أطوُر به َما َسَمَر َسميُر، وَما 
ما  يُت َبيَنُهم، فکيَف واّنَ  ِلى لَسّوَ

ُ
َکاَن الَمال أّمَ نج���ٌم ِفى السماِؤ َنجمًا لو 

ُهم. أال واّنَ اعطاَء الم���ِا ِفى غيِر حِقِه تبذيٌر واسراٌف، وُهَو 
َ
 اهلل  ل

ُ
 َمال

ُ
الم���ال

ُيهيُنُه  ُيکِرُم���ُه ِفى الناس و َيَضُعُه فى االِخَرِة، و يرف���ُع صاِحَبُه ف���ى الدنيا و
ِعن���َداهلل ، َ ل���م َيَضع امُرٌو مالُه ف���ى غيِر َحقِه وِعن���َد َغيِر اهِل���ِه ااّل َحَرَمُه اهللُ  
ُهم، فان َزلت به النعُل َيومًا فاحتاَج إلى َمُعوَنِتِهم  ُشکَرُهم وکاَن ِلغيرِه وّدُ

َفَشّرُ خليٍل واالُم َخدين...!«.48

ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدى
ي���ن ترجمه هاى ادب���ى نهج البالغه  يباتر ک���ه يک���ى از  ز تردي���دى نيست 
متعل���ق به مرحوم دکت���ر سيدجعفر شهي���دى است. وى درب���اره ترجمه 
يت اي���ن ترجمه  خ���ود ب���ر نهج البالغ���ه چنين مى نويس���د: »تف���اوت يا مز
ب���ا ساي���ر ترجمه ه���اى نهج البالغه، عالوه ب���ر صحت و امان���ت و اتقان و 
يژگى ادبى اين اثر  بى با فارسى، در مراعات و تطبيق يکايک واژگ���ان عر
کار بردن صنايع لفظى و آرايش هاى ادبى از استعاره  جاودانى، يعنى به 
که در  ي���ژه سجع است  و تشبي���ه و جن���اس و موازنه و مراعات نظير و به و
گرفته؛ اما با اين  که ممکن بوده، مورد توجه قرار  برگردان فارسى ت���ا آنجا 

همه، معنى، فداى آرايش لفظ نشده است«.49

که چرا بيت الم���ال را مساوى بخشيده است  گرفتند  »چون ب���ر او خرده 
ى را   ]حضرت خطبه اى ايراد نمود و فرمود:[ مرا فرمان مى دهيد تا پيروز
که، نپذيرم تا جهان  يم؟ به خدا  که والى او جويم به ستم کردن درباره آن 
گر مال از آن من بود،  سرآي���د، و ستاره اى در آسمان پى ست���اره اى برآيد. ا
که  که چنين تقسيم سزا اس���ت � تا چه رسد  همگ���ان را براب���ر مى داشتم � 
که مستحق  کسى  که بخشيدن مال ب���ه  م���ال، مال خدا اس���ت. بدانيد 
آن نيس���ت، با تبذير، و اس���راف يکى است. قدر بخشن���ده را در دنيا باال 
کن���د، و نزد خدا  گرامى  ب���رد و در آخ���رت ف���رود آرد، او را در ديده مردمان 
که نبايد نداد، و به نامستحق  کس مال خود را آنجا  گرداند. هيچ  خ���وار 
نبخش���ود، جز آنکه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستى شان 
ى آنان نيازمند  يد، و به ي���ار ى پاى او لغز گر روز از آن ديگ���رى بود. پ���س ا

ين دوستدار«.50 ين يار است و لئيم تر گرديد، در ديده ايشان بدتر

48 . نهج البالغه؛ خطبه 126.
49 . نهج البالغه؛ ترجمه دکتر شهيدى؛ مقدمه با اندکى تصرف.

50 . همان، ص 124.

کوچيدن  ▪ »برآغاالنيده« در جمله »... شما را به توشه راه نموده اند، و به 
فرمان داده، و به راه سپاردن برآغاالنيده«.36

ک���ه مترجم محت���رم خود  ى است  ى اي���ن مطل���ب ض���رور البت���ه ي���ادآور
در »يادداش���ت ترجم���ان« متذک���ر اي���ن نکته ش���ده، چني���ن مى نويسد: 
که ترجمۀ آن  »نهج البالغه زبانى بلن���د و استوار و بشکوه و دلپسند دارد 
کانى  گرانب���ار ادب نيا گنجينۀ  ى از  ب���ه پارسى قلم ترجمان را ب���ه بهره ور
گ���ر در اين ترجمه  مى گرايان���د و از اي���ن همي���ن روى، خوانن���ده ارجمند ا
ي���اب و نامأنوس ب���از خورد، ب���ر اين صاحب قل���م خواهد  ب���ه واژگ���ان دير
که ب���ه عنوان  کلماتى  بخش���ود«.37 هم���و، در برخ���ى م���وارد، ب���ه ترجم���ۀ 
ک���رده، پرداخته اس���ت؛ براى نمونه  واژگ���ان آهنگي���ن و معادل انتخاب 
يده و در پاورقى، چنين  واژه »پادأف���راه« را به عنوان معادل »العقوبة« برگز

توضيح داده است: »پادأفراه: عقوبت، مجازات«.38

کلمات فارسی ى  يط در اعراب گذار ج: پرهیز از افراط و تفر
زشمند  کلمات فارسى، در برخى م���وارد، امرى ار ى  گرچه اعراب گ���ذار ا
يط در اين باره نيز شايسته نيست. برخى از اين واژگان  است، افراط و تفر
ى شده اند � و حال  که اعراب گذار کلماتى  را به هم، مرور مى کنيم: ابتدا 

آنکه ضرورتى براى آن احساس نمى شود � و سپس موارد عکس آن:
ر«،39 »َسرَمنزل«40 و  ▪ »دلَپَسن���د«، »بازگرَدد«، »درگذَرد«، »َنَبوى«، »َس���رَو

تى«.41  »سترگ«،42 »زدايش«،43 »قطران«،44 »شديد«.45 »ُنُبّوَ

د( بيان رموز تألیف و ترجمه
ي���ده، براى خوانن���ده ناآشنا  ک���ه مترجم ب���راى خود برگز ى  برخ���ى از رموز
ي���ر: »سن���ج: ف���ى  و ي���ا ديرآشن���ا اس���ت؛ مانن���د »سن���ج« در دو م���ورد ز
ظ���الل نهج البالغ���ة، محمدج���واد مغني���ة، 409/1«46 و ي���ا »سنج: شرح 

نهج البالغة، ابن ميثم البحرانى، 451/5«.47

مقايسه اى بين اين اثر و سه ترجمه ديگر
شاي���د قبل از پايان بخشيدن به اين نوشتار، مقايسه اى بين اين ترجمه و 

ترجمۀ دکتر شهيدى، خالى از لطف نباشد.

36 . همان، ص 46.
37 . همان، ص 6.

38 . همان، ص 24.
39 . همان، ص 7�8.

که َسر َمنزِل َنجات  کتاب اين چنين اس���ت: »... تا بدان جا  40 . هم���ان، ص 20. قسمتى از جمالت 
را بديشان نمايانيد«.

41 . همان، ص 19
42 . همان، ص 14.

43 . همان، ص 28. قسمتى از اين جمله، چنين است: »به ما هدايت خواهند و زدايش کوردلى جويند«.
44 . همان، ص 39.

که پذيره شديد و در آن سختى  45 . همان، ص 59. قسمتى از عبارت، چنين است: »... در مشقتى 
که پشت سر نهاديد، عبرتى است«.

46 . همان، ص 55.
47 . همان، ص 67.
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جرعه ای از چمشه خورشید

ى شان  ى شان محروم نمود و دوستدار اينکه خداون���د او را از سپاسگزار
ى شان  ي���د و نيازمن���د يار ى پاي���ش لغز گ���ر روز از ب���راى ج���ز او ب���ود. پس ا
گفت  ين رفي���ق باشن���د«.53 مى توان  ي���ن دوس���ت و فرومايه تر ش���د، بدتر
ى، در اين ترجمه و  گفت���ار يبايى هاى  جنبه ه���اى فصاحت، بالغت و ز

گرفته است. ترجمۀ مرحوم دکتر شهيدى، سخت مورد توجه قرار 

... و اما سخن پايانی 
ب���راى پايان بخشي���دن به اي���ن نوشت���ار و معرفى نهج البالغ���ه و کتاب »از 
ين و  يبات���ر از دست نوشت���ه وز ى ز گفت���ار و نوشت���ار چشم���ه خورشي���د«، 
کم نظي���ر مترجم اين اثر نيافتم وى در معرفى اي���ن دو، چنين مى نويسد: 
»گفت���ار امام اميرالمؤمنين على بن ابى طال���ب؟ع؟ را، از غايت شيوايى 
کالم خالق  کالم مخلوق و فروت���ر از  و رساي���ى و نغ���زى و پرمغزى، فرات���ر از 

دانسته اند.

ک���ه از آن امي���ر  گفتارهاي���ى  ي���ده اى اس���ت از  ي���ف، برگز نهج البالغ���ۀ شر
بى رقي���ب عرص���ه علم و عمل روايت ش���ده بود، و اين دفت���ر، چهل بهره 
گرديده. گزارش پارسى همراه  که با  يز و ارجمند  کتاب عز منتخب از آن 

گفته است: »تعجب مى کنم از جامعه اى  يک���ى از انديشه گران مسيحى 
که هم نهج البالغه در آن باشد و هم بيداد«.

که از آموزه هاى  که هست، از آن روست  گر حال ما چنين است  ى ا ... آر
مصطفوى و مرتضوى به دور افتاده ايم.

عل����ى از  بى نش��������������اني���م  م���������ا  پس��������������ر  اى 
»عي���ن« و »الم« و »ي���ا« بداني���م از »عل���ى«.54

53 . از چشمه خورشيد؛ ص 89-88.
کتاب. 54 . از چشمه خورشيد؛ پشت جلد 

ترجمه مرحوم عبدالمحّمد آيتی
که او را م���ورد عتاب ق���رار دادند  »سخن���ى از آن حض���رت؟ع؟ هنگام���ى 
که  ک���ه چرا عطايا را ب���ه تساوى تقسيم مى کن���د. آيا مرا فرم���ان مى دهيد 
ک���ه زمامدار او شده ام؟ به  کسى  کنم، به ستم کردن بر  ى را طلب  پي���روز
خ���دا سوگند، چنين نکن���م تا شب و روز از پى ه���م مى آيند و در آسمان 
گر اين مال از آن من مى بود،  ستاره اى از پس ستاره ديگر طلوع مى کند. ا
ب���از هم آن را به تساوى به ميانش���ان تقسيم مى کردم. پس چگونه چنين 
که، مال از آن خداون���د است. سپس، فرمود: بخشيدن  نکن���م، درحالى 
که  گون���ه اى تبذير و اسراف است  که حق او نباشد، خود  کسى  م���ال به 
بخشن���ده را در اي���ن جهان برمى اف���رازد و در آن دنيا پس���ت مى سازد. در 
ميان مردم مکرمش مى دارد و در نزد خدا خوار مى گرداند. هرکس دارايى 
ى  کند و به نااهل���ش ببخشد، خداوند از سپاسگزار خ���ود را بيجا صرف 
گرداند. آن���ان به جاى او، ديگرى را ب���ه دوستى خواهند  آنه���ا محرومش 
ى شان نياز افتد، آنها  ى او را حادثه اى پيش آيد و به يار گر روز گرف���ت و ا

کسان خود خواهد يافت«.51 ين  ين ياران و سرزنش کننده تر را بدتر

ترجمه آقاى جمال الدين دين پرور
کنم؟! به  ى را ب���ا ستم راندن بر مردمم طلب  که يار »آي���ا فرمانم مى دهيد 
که در آسمان ستاره اى  خ���دا سوگند، تا شب و روز برجاست و ت���ا آن گاه 
گ���ر اموال، م���ال خودم هم ب���ود يکسان  پاس���ت، هرگ���ز چني���ن نکنم و ا بر
مى بخشيدم تا چه رسد به آنکه مال، مال خداست. سپس فرمود: هان! 
ياده روى و اسراف است و چنين بخشنده اى در  قطع���ًا بيجابخشيدن ز
يردست  دني���ا مشه���ور و صاحب ن���ام و آوازه، ولى در آخرت بدبخ���ت و ز
کنن���د، ام���ا نزد خ���دا خ���وار و بى مقدار  خواه���د ب���ود. م���ردم او را احت���رام 
کند و به نااهالن دهد،  گر مال خ���ود را بيجا مصرف  خواه���د بود. آدمى ا
گرداند و آنان دوست ديگرى  خداون���د از سپاس همان ها هم محرومش 
کمکش���ان روى نياز آورد،  ى ورق برگردد و به  گ���ر روز ينن���د. ت���ازه ا را برگز

ين دوست خواهند بود«.52 ين و سرزنش کننده تر که بدتر براستى 

ترجمه آقاى جويا جهانبخش
ک���ه بر ايشان  کسانى  که با ستم ران���دن در حق  »آي���ا مرا فرم���ان مى دهيد 
که  ى برآيم؟! به خدا سوگند چندان  فرمانرواي���ى يافته ام، به طلب پيروز
کار  گرد اين  جه���ان بپايد و ستاره اى در آسمان در پى ستارۀ ديگر برآيد، 
گر اين مال از آن من بود، همگان را بهره مندى برابر مى داشتم؛  نگ���ردم! ا
که مال، مال خداست! هان! دادن مال به نابجا تبذير  تا چه رسد بدين 
کار دهن���ده را در اين جهان برفرازد و در آن جهان  و اس���راف است، و اين 
گرداند؛ و  کند و نزد خ���داش خوار  گرامى  ف���رود آرد و در مي���ان مردمانش 
هيچ ک���س مال خ���ود را نابجا مصروف نداشت و ب���ه ناسزايان نداد، مگر 

51 . نهج البالغ���ه؛ ترجم���ه عبدالمحمد آيتى؛ )تهران، دفتر نشر فرهن���گ اسالمى و بنياد نهج البالغه، 
چاپ چهارم، 1378 ش(، ص 291.

که  ر؛ تهران، دفتر بنياد نهج البالغة، ص 179. عنوانى  52 . نهج البالغه؛ ترجمه جمال الدين دين پرو
در ترجمۀ حاضر، براى اين خطبه انتخاب شده است، »کيفر اسراف« مى باشد.


