
63 163 سال بیست و  هشمت،مشارۀاول،فروردین و اردیهبشت1396

قیهی: َترَجمه  ای 
َ
هِج ف

َ
 ن

َرزین از َمتنی َمتین
ِکراَمند  )َقَلم اندازی به شادمانگِی بازچاِپ َترَجمه ای 
از َنْهج الَبالَغه ِی َشریف(
96-63

 جویا جهانَبخش



قیهی: َترَجمه ای َرزین از َمتنی َمتین
َ
هِج ف

َ
 ن

جویا جهانبخش

ــی  ــی و تعلیم ــی، ادب ــای دین کتاب ه ــی، از  ــر فقیه ــه علی اصغ ــج البالغ ــه نه ــده: ترجم چکی
کتــاب، نخســتین بــار در ســال 1374 منتشــر شــد. به تصریــح  ارزنــده روزگار ماســت. ایــن 
کار اصــالح، بازخوانــی،  کار ترجمــه و چهــار ســال، در  خــود اســتاد، هشــت ســال، مصــروف 
گردیــده اســت. نگارنــده در ســطور پیــش رو، تاریخچــه ای  ویرایــش و تصحیــح مطبعــی آن 
از زندگی نامــه، آثــار و قــدرت نویســندگی و ترجمــه فقیهــی، شــیوه و روش ترجمــه اســتاد را بــه 
ــده  ــت نادی ــه، عل ــنده در ادام ــت. نویس ــرار داده اس ــی ق کاوی و بررس ــورد وا ــوط م ــیوه مبس ش
کــه ترجمــه مذکــور درزمانــی روانــه بــازار نشــر  انگاشــتن ترجمــه فقیهــی را بدیــن ســبب می دانــد 
کــه ترجمــه نهــج البالغــه اســتاد شــهیدی، آوازه ای بلنــد یافتــه بــود. از ایــن رو، فقره هایــی  شــد 
کــرده و  کــه بعضــی ناقــدان ســزای خرده گیــری دانســته اند، یــاد  از ترجمــه اســتاد شــهیدی را 

بــا ترجمــه فقیهــی ســنجیده اســت.

کلیدواژه: نهج البالغه، ترجمه نهج البالغه، علی اصغر فقیهی، جعفر شهیدی.

 Nahj-e Faqihi: a Precious Translation of a 
Well-written Text 
By: Juiā Jahānbakhsh
Abstract: The translation of Nahjolbalāghe by 
Ali Asghar Faqihi is one of the valuable religious, 
literary, and educational books of our time. This book 
was first published in 1374. According to the profes-
sor, he has worked on the translation of the work for 
eight years, and has spent four years on correcting, 
revising, editing and proofreading it. The author of 
the following paper studies a short history of Faqihi’s 
biography and his works; and examines his power 
of writing and translation, as well as his method of 
translation in details. . The author further argues that 
the reason for Faqihi’s translation’s being ignored 
is that the translation was published at a time when 
professor Shahidi’s translation of Nahjolbalāhe was 
quite well-known. Hence, he mentions some parts of 
Shahidi’s translation which have been criticized by 
the critics, and compare them by Faqihi’s translation.
Key words: Nahjolbalāghe, the translation of Nah-
jolbalāghe, Ali Asghar Faqihi, Ja’far Shahidi.

مجة قّيمة لنّصٍ بليغ  الهنج الفقهيي، تر
يا جهانبخش جو

تعتبــر ترمجة عــي أصغر فقهيي لكتاب هنج البالغة واحــدًة من اإلصدارات 
الدينّيــة واألدبّيــة والتعليمّيــة القّيمــة لعصرنــا احلاضر. وقد صــدرت الطبعة 

وىل من هذا الكتاب يف سنة 1374 ش.
ُ
األ

ستاذ الفقهيي نفسه فإّن ترمجة هذا الكتاب قد استغرقت مثانية 
ُ
وكما يقول األ

خــرى قام فهيــا بإصالحه 
ُ
بع ســنني أ ســنني كاملــة مــن وقتــه، إضافًة إىل أر

يره وتصحيح نسخه الطباعّية. ومراجعته وحتر

 عن ســيرة الفقهيي 
ً
 خمتصرا

ً
يــرا يقــّدم الكاتــب ضمن ســطور هــذه املقالة تقر

ســلوب 
ُ
فاتــه ومــدى كفاءته يف الكتابة والترمجة، مع حبٍث مفّصل عن أ

ّ
ومؤل

يقته يف الترمجة. ستاذ وطر
ُ
هذا األ

مّث يتطــّرق الكاتــب إىل أســباب عدم اشــهار ترمجة الفقهيــي لهنج البالغة، 
قائــاًل إّن ذلــك يعــود إىل أّن صــدور هــذه الترمجــة ونزوهلــا إىل األســواق قــد 
ســتاذ 

ُ
تزامــن مــع امتالء اآلفــاق البعيدة باألصداء الصاخبة لصدور ترمجة األ

الشهيدي لهنج البالغة.

 لبيان بعض ما متتاز به هاتان الترمجتان خيتار الكاتب بعض الفقرات 
ً
وسعيا

 النتقــاد عدٍد من املختّصني، 
ً
ســتاذ الشــهيدي اليت كانت مثارا

ُ
من ترمجة األ

ستاذ الفقهيي هلذه الفقرات واملقاطع.
ُ
يقارهنا بترمجة األ و

املفــردات األساســّية: هنج البالغــة، ترمجة هنج البالغة، عــي أصغر فقهيي، 
جعفر الشهيدي.
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قیهی:
َ
هِج ف

َ
ن

 َترَجمه ای َرزین از َمتنی َمتین
ِکراَمند از َنْهج الَبالَغه ِی َشریف( )َقَلم اندازی به شادمانگِی بازچاِپ َترَجمه ای 

ى به  »َنْهج الَبالَغه ... ، ... چندين بار به فارســى ترجمه شــده و مترجماِن عاليَقدر
كار خواهند پرداخت  كرده اند، بعد از اين هم، كساِن ديگرى به اين  اين مهّم ِإقدام 

و فارســى زبانان هريــک ُمطابــِق ذوق و انتخاِب خــود ترجمه يــا ترجمه هايى را مورِد 

يش را در يكــى از آنها  گر مقصــوِد خو اســتفادۀ خــود قــرار داده و قــرار خواهنــد داد و ا

نيافتند، به ديگرى خواهند پرداخت«. )ص هفت(

ِخدَمتُگزاِر راستیِن فرهنگ
مــاِن َخدوِم  ِ

ّ
یه -، از ُمَعل

َ
ــٰی َعل

َ
صَغــِر َفقیهــی )۱۲۹۲ - ۱۳۸۲هـــ.ش.( - ِرْضــَواُن اهلِل َتَعال

َ
ُاســتاِد َانوشــه یاد َعلی أ

رداِن ایرانی 
َ

یْخ ِپژوهی توانا بود، و نیز یکی از َجهانگ دیب و تار
َ
َدستگاِه آموِزش و َپرَوِرش، و نویسنده و ُمَترِجم و أ

کرده بود.۱و۲  گیتی را سیاَحت  که چهار قاّره از َپنج قاّرۀ  شته 
َ

ذ
ُ
گ در َسدۀ 

ِس ُقم زاده ُشد. 
َ

ه هاِی کهِن َشهِر ُمَقّد
ّ
صَغِر َفقیهی در ساِل ۱۲۹۲ هـ.ش. )/ ۱۳۳۲هـ.ق.( در یکی از َمَحل

َ
َعلی أ

سان  بوالَحَسِن َفقیهی )ْفـ ۱۳۵۹ هـ.ق.(،۳ از ُمَدّرِ
َ
ساِن حوزه بوَدند. پدرش، آقا شْیخ أ ش َهر دو از ُمَدّرِ پَدر و َعّمَ

ۀ ُقم«،4 بود. ِد حوزۀ ِعلمّیَ گرداِن حاج شْیخ َعبدالَکریِم حاِئرِی َیزدی، »ُمَجّدِ حوزۀ ِعلمّیۀ ُقم و از شا

ید و از آموِزشــهاِی َمرســوِم  صَغِر َفقیهی، داِنش اندوزِی َرســمِی خود را از َپْنْجســالگی از َمکَتبخانه بیاغاز
َ
َعلی أ

بگــِی ُقم، َرفت و 
َ
گردید. در َدْهســالگی به »مدرســۀ جانی خــان«، از َمدارِس َطل آن ســاماِن آموِزشــی َبهره یــاب 

فته می َشــَود و آموخَتنشــان را از َمکَتبخانه 
ُ
گ کــه در ِاصِطالح »ُعلوِم َقدیمه«  گیــرِی ُمَقّدمــاِت داِنشــهایی را  َفرا

فته است:
ُ
گ كوتاه ولى ُپرَمغز  ردی ها نگريسته و در ُجمله ای 

َ
ْه بدين جهانگ يک و شاياِن َتَوّجُ 1. خوِد ُاستاد از چشم اندازی بار

م، دْی ماِه 1376 هـ.ش.، ش 130، ص 9( گشته ام«. )ُرشِد ُمَعّلِ ِس ُجغرافيا، چهار قاّره از پنج قاّرۀ ُدنيا را  يخ و ُمَدّرِ ِم تار ِ
ّ
»به عنواِن يک ُمَعل

خوشَبختانه َبخشى از َسَفرنامه هاِی ُاستاد َفقيهى، به چاپ نيز َرسيده است.
صَغِر َفقیهــی )۱۲۹۲ـ  ۱۳۸۲ هـ.ش.(، 

َ
بــارۀ زندگى و آثاِر آن داِنشــى َمرد، اين كتاب اســت: شــناْخْتنامۀ ُاســتاد َعلی أ 2. از بهتريــن و جامْع َتريــن َمنابــع در

دِرضا َرهَبريان، چ: 1، تهران: َانُجَمِن آثار و َمفاِخِر َفرهنگى، 1393 هـ.ش. به كوِشِش: ُمَحّمَ
َكرد، َبرگرفته ايم.  ُبرد خواهيم  ين َپس بدانها باز كه ز تى  كتاب و َمقاال يش را دربارۀ آن َفقيد، از َهمين  گاهيهاِی َتراِجْمنگاشتِى خو ما ُعمدۀ آ

ميرُحَسْيِن 
َ
رديِن 1383 هـ.ش.، ش 35، ص 372، از َمقالۀ »جلوه هاِی فرهنگ و فرزانگى« نوشتۀ آقاِی أ 3. دربارۀ وی و ُزْهد و ِانِزوايش، نگر: ُبخارا، َفرو

َشراَفت.
ۀ ُقم«،  َيند؛ و ُچنين نيست. »حوزۀ ِعلمّيَ ۀ ُقم« مى گو ِس حوزۀ ِعلمّيَ ى الَمشهور، و با َتساُمحى ناَروا، »ُمَؤّسِ

َ
4. حاج شْيخ َعبدالَكريِم حائرِی َيزدی را، َعل

كه ُدرودهاِی ايَزدی بر ايشان باد!  ک ُجست ـ  زگاِر ُحضوِر« پیشواياِن پا ُعمری َبس درازتر از اينها داَرد و پیشينۀ دَرخشانش را باَيد در »رو
گرفته و باِشــش يافته بودند  راِن َحديِث ِإمامّيه در ُقم جای 

َ
زگاِر ُحضور« )پیش از »َغيَبت«( ُشــماری از دانايان و داِنشــَوراِن شــيعى و ِرواَيتگ در همان »رو

َيندگاِن ِفْقه  ــامـ  به ُشــمار مى آَمد و بسياری از جو ْيِهُم الّسَ
َ
کـ  َعل ِر باِشــِش ايشــان، يكى از پايگاههاِی َنشــِر َحديث و داِنِش پیشــواياِن پا

َ
ذ

ُ
و ُقم، از َرهگ

ع و پايگاههاِی  رِم َتَشــّيُ
َ
گ كانون هاِی  زگاران باز، ُقم َهماره يكى از  يافتِن داِنِش اين داِنشــيان به ُقم مى آَمَدند و ... . از آن رو و ِاعِتقاد و َحديث از براِی در

ۀ ُقم« را باَيد از ناِزشــهاِی شيعياِن  ذارِی »حوزۀ ِعلمّيَ
ُ
شــيَعيان بوده اســت و آموختِن داِنشــهاِی دينِى شــيعى در آن َروايى داشــته؛ و بديْن ســان، ُبنيادگ

ک داِنست؛ َسده ها، َبل بیش از هزارسال پیش از آن كه رواْنشاد حاج شيخ َعبدالَكريِم حائرِی َيزدی پای بدين  زگاِر ُحضوِر« پیشواياِن پا ِز »رو ديرينه رو
سپنجى َسرای ِنَهد. 

زافه نرانده باشــيم؛ چرا كه كوچيدِن 
َ
يیم، شــاَيد روا باَشــد و ُســَخنى َبر گ ۀ ُقم« بگو ِد حوزۀ ِعلمّيَ گر حاج شــيخ َعبدالَكريِم حاِئرِی َيزدی را »ُمَجّدِ ... آری، ا

ســاِن  شــته و ُشــماِر ُمَدّرِ
َ
َكْم ُفروغ گ زِی دينى در اين حوزۀ ِعلمى َاندَكک  زگار كه آتِش دانش اندو ِگردان و پیرامونيانش به ُقم، در آن رو او و ُشــماری از شــا

ِک  ُكَهنسال َدوانيد. خا رمِى حوزه هاِی َدرس و َبحث افزود و خونى تازه به َرِگ اين حوزۀ 
َ
گ كاِهش يافته بود، بر  رَدنَفراِز آَينده ساز 

َ
گ َبرَجسته و دين آموزاِن 

همۀ ديْنياراِن راستين، از باِرِش َبخشايشهاِی ايَزدی سيراب باد!

ِکتاِب َشریِف َنْهج الَبالَغه )َمتِن 
َتصحیْح ُشدۀ َعَربی، َهمراه 
د َعْبُده، با  با َشرِح شْیخ ُمَحّمَ
َتعلیقاِت الِزم و دوازَدْه فهرست(، 
صَغِر َفقیهی )1۲9۲ 

َ
َترَجَمۀ: َعلی أ

- 13۸۲هـ.ش.(، چ: 1، ُقم: َنشِر 
َدبّیات، زمستاِن 1395 هـ.ش.

َ
أ

 جویا جهانَبخش
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

کوچید و تا ســاِل ۱۳۵۸ هـــ.ش. در  بازنَشســتگی یکَچنــد بــه تهــران 

وی و نیکان -که در آن روزگاران آوازه ای داشتند و 
َ
َدبیرســتان هاِی َعل

شت.
َ
کرد. سَپس به ُقم بازگ یس  َفّری و َاوَرندی-، تدر

کــه  کشــورهاِی جهــان  َبخشــی از َســَفرها و ســیاَحتهاِی ُاســتاد در 

بهره هایی از آن در َســَفرنامه هاِی ایشــان َمکتوب اســت نیز به َهمین 

رَدد.
َ
سالهاِی َپس از بازنشستگی بازمی گ

زنده یاد َفقیهی، گرچه داِنشهاِی حوَزوی را در حوزۀ ِفقْه ِمحَوِر َفقیْه َپرَوِر 

َدب داشت. 
َ
مرِو تاریخ و أ

َ
ِگراِیشی َدرونی به َقل ِگِرفت،  َزماِن خویش َفرا

فتــۀ خویــش، از همــان دوراِن کودکــی که توانســته بــود کتابهاِی 
ُ
گ بــه 

کتابهاِی  گیَرد، ِدلَبســتگِی بســیار بــه خوانــَدِن  فارســی را بــه خواندن 

َس اهلُل 
َ

مۀ َمجِلسی - َقّد
ّ

خبار داشــته اســت. آثاِر فارســِی َعال
َ
تاریخ و أ

واریخ و کتابهایی از این دســت را می ُجسته است  ه - و ناِســخ الّتَ ِســّرَ

ت توشــه ای می اندوَزد و َنرم َنرم َتواِن  و می خوانده. َپســاْن َتر که در َعَربّیَ

َبهره گیــری از ِنگاِرشــهاِی َعَربــی را می یاَبــد، به ُمطالعۀ آثــاِر تاریخی و 

َدبّیات، 
َ
یــخ و أ ِگراِیش بــه تار َدبــِی عربــی می َپــرداَزد.۱0 بــاری، همین 

َ
أ

ن داشــت، و َپساْن َتر،  راِه َتحصیالِت سَپســیِن داِنشــگاهِی وی را ُمَعّیَ

مِی او را. 
َ
تهاِی ِپژوِهشی و َقل َمسیِر ُعمده َترین َفّعالّیَ

ی می آَرد، در روزنامه هاِی  یِس َدبیرســتانی رو که به تدر ُاســتاد، آنگاه 

یخــی می نویَســد، و انَدک انــَدک، بویــژه از  ُقــم، ِسلِســله  َمقاالتــی تار

فتن به نیازهاِی روزگار و َهمروزگارانش، به نویَســنده ای 
ُ
براِی پاُســخ گ

ِی به صورِت کتاب  که از و َثری 
َ
رَدد. َنُخســتین أ

َ
یْخ ِپــژوه َبَدل می گ تار

که در  کتاِب ُخرد  یخ و َعقایِد َوّهابیان اســت. این  ُمنَتِشــر ُشــده، تار

فتارها در نشــرّیۀ ُاســتواِر ُقم به چاپ 
ُ
گ آغــاز به صــوَرِت َزنجیــره ای از 

َمنِد 
ْ

می َرســیده اســت، در ســاِل ۱۳۲۳ هـ.ش. با ُمَقّدمۀ َفقیِه َفرَهنگ

ْیه ـ، 
َ
د ِشهاب الّدیِن َمرَعشِی َنَجفی - ِرْضواُن اهلِل َعل َفقید، آیةاهلل َســّیِ

گردید. چاپ و ُمنَتِشر 

کتــاب، نیــک  یَکــردی بــه َزمینــه و َزمانــۀ نــگاِرِش َهمیــن  َانــَدک رو

صَغــِر َفقیهــی، چه ســان - راســت - از بــراِی 
َ
کــه َعلی أ َفرامی نماَیــد 

فتن بــه نیازهــاِی روزگار و َهْمروزگارانش، خامــه َبر نامه ِنهاده 
ُ
پاُســخ گ

است.

فته است:
ُ
گ فت وُشنودی َمطبوعاتی، 

ُ
گ خوِد ُاستاد، در 

»... در ســاِل ۱۳۲۲ ]ِهجــرِی[ َشمســی )۱۳6۳ ]ِهجــرِی[ َقَمــری(، 

رديِن  بــاِن فرانســه را ]َهم[ خــوب مى دانســت« ) ُبخــارا، َفرو فته انــد كــه َمرحــوِم َفقيهــى، »ز
ُ
10. گ

1383 هـــ.ش.، ش 35، ص 376، از َمقالــۀ »جلوه هاِی فرهنــگ و فرزانگى«(. نمى داَنم آيا 
ِع موجود در آن زبان و فرهنگ  َمرَتبۀ َفرانســه دانِى آن َمرحوم ُچنان بوده اســت كه از َمنابِع ُمَتَنّوِ

زد يا نه. كافى بَیندو َحّظِ 

ُاســتاداِن  نــزِد  را  َســطح  دورۀ  ُدروِس  گرفــت.  پــْی  بــود،  کــرده  آغــاز 

َوقــت حــوزه ماننــِد آیــاْت، شــیخ عبدالُحَســیِن ابن الّدیــِن ُقمــی، و 

د  ــِد فْیِض ُقمی، و َســّیِ د ِشــهاب الّدیِن َمرَعشــِی َنَجفــی، و ُمَحّمَ َســّیِ

ِگِرفــت.  د روح اهلِل ُخمْینــی، و ...، َفرا لپایگانــی، و َســّیِ
ُ
گ دِرضــا  ُمَحّمَ

دَتقی خوانســاری  د ُمَحّمَ یکَچنــد نیــز در درِس خــارِج فقِه آیةاهلل َســّیِ
شرکت می ُجست.۵

َمنقــوِل آن  و  نوُبنیــاِد َمعقــول  در ســاِل ۱۳۱۵ هـــ.ش. در داِنشــکدۀ 

ــِن مالــِی 
ُ

کــه از َتَمّک کــرد و بــا آن  َدبّیــات َثبــِت نــام 
َ
روزگار، در ِرشــتۀ أ

ی را در َتحصیل َفراَهــم آَرد َبرخوردار َنبود،6  کــه َفراِغ بــاِل و َبَســنده ای 

کاِر داِنش اندوزی کوشــید. او در دانشــگاه نزِد ُاســتادانی  ُمِجّدانه در 

مــاِن ُفروزانفر، و  بنــام چون میرزا َمحموِد ِشــهابِی ُخراســانی، و َبدیع الّزَ

َرکانی، و 
َ
گ حمــِد َبهَمنیــار، و َعبدالَعظیِم َقریــِب 

َ
َنصــراهلِل َفلَســفی، و أ

کرد. گردی  هِی قمشه ای، شا
ٰ
َمهدِی ِإل

زنده یاد َفقیهی َتحصیالِت داِنشگاهِی خود را با نگاِرِش پایان نامه ای 

کــه با درجــۀ ُممتاز  ِن ِإســالمی« 
ُ

دربــارۀ »تأثیــِر ایرانیــان در بســِط تمــّد

که در ُمشــاوره و راهنمایِی پایاْن نامۀ  َپذیرفته ُشــد7 به پایان ُبرد. این 

د  کســانی چــون َعّبــاِس ِإقبــاِل آشــتیانی، بــه ناِم َســّیِ کنــاِر نــاِم  او در 

که َفقیهِی جوان سه سال با او َحشر  یم۸  ی نیز بازمی خور َکسَرو حَمِد 
َ
أ

که  ْه اســت و َفــرا می نماَید  و َنشــر داشــته اســت،۹ بســیار جاِلِب توّجُ

این طاِلِب ِعلم با چه طْیِف َوســیعی از نویَسندگان و ِپژوَهندگاِن آن 

کار یافته بوده است. روزگار َسر و 

َدبّیاِت فارســی، 
َ
ُاســتاد َفقیهی در ســاِل ۱۳۱۹ هـ.ش. به عنواِن َدبیِر أ

به ُقم بازگشــت و در َدبیرســتاِن َحکیم ِنظامی، َتنها َدبیرســتاِن ُبُزرِگ 

یس ِاشِتغال یافت. او َپساْن َتر تا ساِل ۱۳۵0 هـ.ش.  ُقِم آن روز، به َتدر

که َدرخواســِت بازنشســتگی کرد، در ُشماری از َدبیرستان هاِی دیگر 

یِس پرداخــت. زنده یاد  از ُجملــه َدبیرســتاِن دیــن و دانش نیز بــه َتدر

ُمطالعاتــی اش،  ِئــِق  عال و  َتحصیلــی  َســواِبِق  َتناُســِب  بــه  َفقیهــی 

فــت. پــس از 
ُ
یــخ و جغرافیــا درس می گ ُعمــَدًة عربــی و فارســی و تار

یــخ و ُجغرافیــا، ش 74، آذِر 1382 هـ.ش.، ص  5. در ايــن بــاره، از ُجملــه، نگر: کتــاِب ماِه تار
د  صَغِر َفقيهى« نوشــتۀ آقاِی َســّيِ

َ
113، از َمقالۀ »كارنامۀ فرزانه ای از زمانه، مرحوِم ُاســتاد َعلى أ

ُحَسْيِن َرَضوِی ُبرَقعى.
یــخ و ُجغرافیــا،  بــارۀ گوشــه ای از ايــن ُدشــواری ها و ناَبرخورداری هــا، نگــر: کتــاِب مــاِه تار 6. در
ش 74، آذِر 1382 هـــ.ش.، ص 116، از َمقالــۀ »كارنامــۀ فرزانــه ای از زمانــه، مرحــوِم ُاســتاد 

صَغِر َفقيهى«.
َ
َعلى أ

رديــِن 1383 هـــ.ش.، ش 35، ص 374، از َمقالــۀ »جلوه هــاِی فرهنگ  7. َســنج: ُبخــارا، َفرو
و فرزانگى«.

یخ و ُجغرافیا، ش 74، آذِر 1382 هـ.ش.، ص 113، از َمقالۀ »كارنامۀ  8. َســنج: کتاِب ماِه تار
صَغِر َفقيهى«. 

َ
فرزانه ای از زمانه، مرحوِم ُاستاد َعلى أ

دِرضا  صَغِر َفقيهى )1292 ـ 1382 هـ.ش.(، به كوِشِش: ُمَحّمَ
َ
9. َســنج: شناْخْتنامۀ ُاستاد َعلى أ

َرهَبريان، ص 3.
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ِد  د ُمَحّمَ ســاِل ۱۳۳4 هـ. ش. با ُمَقّدمه ای از روانشــاد آیةاهلل دکتر َســّیِ

کتاب به چاپ رســیده(،  ُحَســْینِی ِبِهشــتی - طاَب َثراه - در قاِلِب 

م داد.
َ
مـ«ـانۀ او باَید َقل ِ

ّ
نگاِرشهاِی یکَسره »ُمَعل

که البّته  یخِی اوست  َبرخی از دیگر نگاِرشهاِی ُاستاد ِپژوهشهاِی تار

از ســویه َمندِی َمذَهبــی نیــز برکنــار نیســت. بــه دیگر ُســَخن، ُاســتاد 

که  گرفته اســت  کاِوش  یِخ ایران را به  َفقیهی ُعمَدًة ســویه هایی از تار

شــِت َمذَهِب شیعه نیز ِاشــِتمال داشته و روَشن ساختنشان 
َ

ذ
ُ
بر َسرگ

یــاری  َهــم  شــیعه  َمذَهــِب  شــِت 
َ

ذ
ُ
َسرگ َزوایــاِی  ُشــَدِن  روَشــْن تر  بــه 

می َرسانیده است.

یِخ  که َبخِش َنُخســِت َطرِح تحقیقی - تألیفِی »تار یِخ َمذَهبِی ُقم  تار
جامِع ُقم« اســت و َنُخســتین بار به ســاِل ۱۳۵0 هـ.ش. ِانِتشــار یافته 

ْق ترین ِپژوِهشــهاِی ُقْم شــناختی به 
َ
و َهنــوز هــم یکی از ِبهتریــن و ُمَوّث

صَغِر 
َ
ُشــمار می آَید، از ِپژوِهشــهاِی َارجــدار و ماندگاِر شــادَروان َعلی أ

َفقیهی در این َزمینه است.

دواری از 
َ
صَغــِر َفقیهی با َهمین ِنگاه بــه کاِوِش أ

َ
زنده یــاد ُاســتاد َعلی أ

کتاِب شاهنشاهِی  رِی َفرمانَروایاِن شیعِی ایران می َپرداَزد و 
َ

ُحکوَمتگ

که در ســال ۱۳47 هـ.ش. ُمنتشــر  َعُضدالّدولــۀ دْیلمی را می نویَســد 
گردید و َبَرندۀ جایزۀ َسلَطَنتی ُشد.۱۳

13. پــس از انقــاِب 1357 هـــ. ش.، بــه ســاِل 1372، ايــن كتاِب َنفيس بــا عنــواِن فرمانروایِی 
رديد.

َ
گ َعُضدالّدولۀ دْیلمی باْزچاپ 

َغِت »شاه« 
ُ
يْک بینانه، و بى هيچ »آِلرژِی َفصلى« نســبت به ل از َقضا، شــاَيد از چشــم اندازی بار

و »شاَهنشــاه«!، واژۀ »فرمانروايى« در َحّقِ ُحكوَمِت َعُضدالّدولۀ دْيلمى، ُدُرست تر و َسَزنده تر 
َدبى 

َ
باشــد تا »شاهنشــاهى«؛ ... ليک در َتعبيِر »شاهنشــاهِى َعُضدالّدولۀ دْيلمى« َظرافتى أ

َرندگِى آن 
َ
كــه در»فرمانروايــِى َعُضدالّدولۀ دْيلمى« نيســت؛ و آن، َهمانــا نگ يخــى َهســت  ـ تار

يخــِى »َعُضدالّدولۀ دْيلمى«، كه »َشَهنشــاه« بوده اســت؛ و  َقِب تار
َ
َتعبيــر و عنــوان اســت به ل

يش  بوالّطّيِب ُمَتَنّبى، نيز در ِشــعِر خو
َ
بٖى زبان، أ يباِی فارســى را َســراَيندۀ ُبــُزرِگ َعَر َقِب ز

َ
ايــن ل

گردانيده. د 
َّ
رده است و ُمَخل آو

ُمَتَنّبــى، در چكامه ای هايى كه به ســاِل 354 هـ.ق. در ســتاِيِش َعُضدالّدولــۀ دْيلمى َپرداخته 
َيد: گو است، 

َقاِطَبــًة  ــوَك 
ُ
ُمل

ْ
ال ْيــُت 

َ
َرأ َقــْد  َها ...َو 

َ
ْيُت َمْوال

َ
ٰى َرأ َو ِسْرُت َحّتَ

َبــا ُشــَجاٍع ِبَفــاِرٍس َعُضــَد الـــ
َ
َشَهْنَشــاَهاأ اُخْســُرو  َفّنَ ِة 

َ
ْول

َ
ـــّد

َمْعِرَفــًة  َتــِزْدُه  ــْم 
َ
ل َســاِمًيا 

َ
َذَكرَناَهــاأ ًة 

َّ
ــذ

َ
ل َمــا  ِإّنَ َو 

بــّى، 1407 هـ.ق.، 4  حٰمن الَبرقوقــى، َبیروت: دار الِكتاب الَعَر ) َشــرح دیــواِن الُمَتَنّبــی، َعبدالّرَ
/ 409 و 410(.

فته انــد ـ كه َوقتى حاِفِظ شــيرازی نيز، قاضى 
ُ
گ ، ُدُرســت َهم 

ْ
فته انــد ـ و بِاحِتمال

ُ
گ حّتــٰى َبرخــى 

د حاِفِظ  َعُضــِد اٖيجى را »َشَهْنَشــِه داِنش« مى خواَند )نگر: دیواِن خواجه َشــْمس الّدین ُمَحّمَ
يِز  ـ  دكتر قاِسِم َغنى، با ُمقابله با َتصحيِح دكتر َپرو ينىـ  و ِد َقزو شیرازی، به ِاهِتماِم َعّامه ُمَحّمَ
بیات از: َرحيِم ذوالّنور، چ: 4، تهران: ِاْنِتشــاراِت 

َ
ــری، ُمَقّدمه ]و[ ُمقابله و َكشــف األ

َ
ناِتــل خاْنل

َقِب 
َ
يخِى نــاِم »َعُضد« با ل زّوار، 1385 هـــ.ش.، ص 558(، گوشــۀ َچشــمى داَرد به پیَونِد تار

كــه »َعُضدالّدولــۀ دْيلمــى« را َبســى پیــش از آن »َشَهنشــاه« مى خوانده اند  »َشَهنشــاه« و ايــن 
لى در  )َسنج: َنشِر داِنش، س19، ش 1، َبهاِر 1381 هـ.ش.، ص 18، از مقالۀ »جاِم َعدل ـ تأّمُ
ِر 

َ
ِم آقاِی ُحَسْيِن َمعصومِى َهَمدانى(. َبل ای َبسا حاِفِظ َصنَعتگ

َ
َمعناِی بیتى از حاِفظ ـ« به َقل

َقِب »َشَهنَشْه« در ِإزاِی »پادشاِه علما و خسرِو 
َ
ُبرده تا با ِاســِتعماِل ل شــيريْنكار، َترَفندی به كار

دانشــمندان« كــه َبعــِض ديگــر در َحــّقِ قاضــى َعُضِد اٖيجــى به كار مى ُبرده اند )َســنج: َشــرِح 

بوطالِب یزدی« را در مّکه گردن  زدند. خبرش 
َ
شخصی به ناِم »حاج  أ

کــه در ایــران  َپخــش شــد ، مــردم و بُخصــوص دانش آمــوزاِن مدرســه  

درباره اش حرف می زدند و ُسؤال  می کردند. رادیو تلویزیون یا روزنامه 

شــت. َمن هم 
َ
هم  که مثِل حاال نبود. َخَبرها بیشــتر َدَهن به َدَهن  می گ

یاد مورِد ُسؤال قرار می گرفتم. دیدم  نمی شود   یخ بودم ، ز چون دبیِر تار

هر روز به یکی جواب داد. این بود کـه در ...  روزنامۀ استوار شروع کردم  

به نوشــتِن ِسلِســله َمقاالتی دربارۀ َوّهابی ها و َعقاِیدشان. آن وقت ها 

یادی وجود نداشــت، مطالبی  چــون دربــارۀ اینها َمــداِرک ]و َمناِبِع[ ز

که  من  نوشتم  سخت مورِد توّجْه قرار گرفت. به صورتی کـه مّدتی بعد 

یخ و عقایِد  به صورِت یک کتاِب  هفتادـ هـشتاد صفحه ای با ناِم »تار

وّهابیان«، با ُمَقّدمۀ َمرحوِم آیةاهلل َنَجفِی َمرَعشــی چاپ ُشــد . همین  

اســتقبال و تشویق ها باعث ُشــد که تحقیق دربارۀ َوّهابّیت  را ُدنبال 

که َمداِرکــی دربارۀ اعتقــاداِت آنها نبود. بــراِی همین  ُکَنــم. در ایــران 

یارِت خانۀ ُخدا  به  َعَربســتان رفتم، َتعدادی  که براِی ز در دو َســَفری  

از َمناِبــع و َمــداِرِک الزم را از بازارهــاِی  َمّکه و َمدینــه تهّیه کردم و یک 

ِکنیا به ِمصر رفتم  َســَفر هم بعد از بازگشــتم از کشورهاِی آفریقایی، از 

کتاِب  ِنسبًة   کتابهایشان  را هم  از آنجا آوردم، و ُخالصه   و ِمقداری  از  

که در ساِل ۱۳۵۲ چاپ شد ...«.۱۱  جامعی  به ناِم »َوّهابیان« نوشتم  

فتــاِر خوِد ُاســتاد ِإشــاَرت َرفــت، َفراْخ تر ُشــَدِن داَمنۀ 
ُ
گ کــه در  ُچنــان 

عاِت ُاســتاد در این زمینه، نگاِرِش دفتری ُپرَبرگ وبارَتر را در پی 
َ
ُمطال

کــه چــاِپ َنُخســِت آن در ســاِل ۱۳۵۲ و چاِپ  آوْرد بــه نــاِم َوّهابیــان 

چهارمش در ساِل ۱۳77 هـ.ش. انتشار یافته است؛ ... و شاَید مایۀ 

ی الّظاِهر َهنوز هم یکی 
َ
کتاب َعل ُکنیم: این  که َتصریح  ف باَشد  ّسُ

َ
َتأ

ت است!۱۲ از بهَترین َمناِبِع ِجّدِی فارسی دربارۀ َوّهابّیَ

نگاِرشهاِی ُاستاد َفقیهی، به یک ِرشته َمحدود نیست.

پاره ای از نگاِرشــهاِی ُاســتاد را چونان دســتورهاِی ِإمالء و ِإنشــاء )که 

َنُخستین بار در ساِل ۱۳۳0 هـ.ش. چاپ و ُمنَتِشر گردیده و َپس از آن 

َچندبار با بازنگری چاپ و َعرضه ُشده است( و دستوِر زباِن فارسی 

کاِمل  رِی 
َ

)که َنُخستین بار در ساِل ۱۳46 هـ.ش. و سُومین بار با بازنگ

به ســاِل ۱۳۵۲ ُمنتشــر ُشــده است( و جغرافیاِی کشــورهاِی ِإسالمی 

کــه َنُخســت بــه صــورِت جــزوۀ َدرســی در اختیــاِر  یــِخ ِإســالم )  و تار
داِنش آموزاِن دبیرســتاِن دین و دانِش ُقم قرار گرفته اســت و سَپس در 

ــم، دْی مــاِه 1376 هـــ.ش.، ش 130، ص 13 و 14. در ايــن بــاره، نيــز نگر: فرهنِگ  11. ُرشــِد ُمَعّلِ
کوَثر، تيِر 1377هـ.ش.، ش 16، ص 79.

ِت »ُفحــش و ُتف و 
َ
ٖيــِر ُمَتَفــّرِس نيــک مى داَنــد كه ِحســاِب رســاله هاِی ُپرَمنِزل 12. خواَننــدۀ تيزو

رَدد!ـ  
َ
ِت َمرحومه َتحميــل مى گ ّمَ

ُ
شاده َدســتانه َبر أ

ُ
عَنــت«!ـ  كــه َهزينــۀ ماّدی و َمعَنــوِی آن، گ

َ
ل

كار َمباد! ُجداست، و ِإحصاِی آنها نيز ناُممِكن!! ... و به هر روْی، ما را با ُچنين كتابها َسر و 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

کتاِب َنفیِس آِل بویه و أوضاِع َزماِن ایشان، پیآَینِد  دیگر تألیِف َثمین و َســمیِن ُاســتاد در َهمین راســتا، یعنی 

ی در همیــن َزمینه و پْی گرفتِن راهی اســت که با شاهنشــاهِی َعُضدالّدولۀ دْیلمی آغاز  عــاِت و
َ
ســترِش ُمطال

ُ
گ

گردیده بود.

فاِت تاریخِی ُاستاد َفقیهی 
َّ
شتگان »واِسَطةالِعقِد« ُمَؤل

َ
ذ

ُ
کتاِب آِل بویه و أوضاِع َزماِن ایشان که شاَید به ِاصِطالِح گ

باَشد، َنُخستین بار در سال ۱۳۵7 هـ.ش. به چاپ َرسیده و به زباِن َعَربی َهم ترجمه و چاپ گردیده است.

صَغــِر َفقیهــی، از چارچــوِب َمقاِصــِد نوشــتاِر ما بیــرون اســت، و َمقصوِد 
َ
ِإحصــاِی آثــاِر ُاســتاِد َانوشــه یاد َعلی أ

فَتن از َترَجمۀ َنْهج الَبالَغهِی ُاســتاِد َفقید اســت؛ لیک َسزاســت پیش از ِعناْن تافَتن از این 
ُ
ُعمدۀ ما، ُســَخن گ

که بیش  ُســَخنگاه، و یکَســره پرداخَتن به َترَجمۀ َنْهج الَبالَغهِی آن َمرِد َمردانه، از یکی دیگر از نگاِرشــهاِی او 

ر 
َ

عاِی واَرســته، ناِم نگاِرْشگ از هر کتاِب دیگرش چاپ و بازچاپ ُشــده اســت و به خواســِت خوِد آن َمرِد بی ِاّدِ

َکم ُسطوری از آن را  ُکَنم؛ و آن، َهمانا ِرســالۀ توضیُح الَمســاِئل است که َهمۀ ما َدسِت  را َبر پیشــانی نداَرد، یاد 

کرده. َقل بر وفِق پاره ای از ُمنَدِرجاِت آن َعَمل 
َ
خوانده ایم و الأ

شــاَید بســیاری نداَنند که ِرســالۀ توضیُح الَمســاِئِل رایج، یعنی: همین َمتِن ِفْقهی که از زماِن راْهَبِر دینِی ُبُزرِگ 

َس 
َ

دالّطاِئفه آیةاهلل حاج آقا ُحَســیِن َطباَطبایِی ُبروِجردی - َرَفَع اهلُل َتعالٰی َشــریَف ُرْتَبِتِه و َقّد بی جانشــین، َســّیِ

ت،  ، در اختیاِر شــیعیاِن فارســٖی زبان اســت، و پس از آن َفقیِه بی َهمال، بیشینۀ ُمَتَصّدیاِن َمرِجعّیَ َزِکّیَ ُتْرَبِتهـ 

نظاِر خویش َمبناِی نگاِرش و ِانِتشــاِر ِرســالۀ َعَملّیه َقرار داده اند، به 
َ
فاتی بر وفِق آراء و أ کتــاب را بــا َتَصّرُ همــان 

ی  ِإنشــاِی ُاســتاِد روانشاد َعلی أصَغِر َفقیهی است. زنده یاد َفقیهی که خود واِجِد َمراِتِب عالِی َتحصیلِی حوَزو

کار را به َدرخواست، َبل َتکلیِف َمرحوِم آیةاهلِل ُبروِجردی، با َهمکارِی  صول بود،۱4 این 
ُ
و داِنش آموختۀ ِفْقه و أ

که ُچنین ِرسالۀ َعَملّیه ای به  صحاِب آن َفقیِه َفرزانه۱۵ به انجام َرسانید؛ چه، آن ُبُزرگ، َضرور می دید 
َ
یکی از أ

ی را، به ِعنواِن  که ناِم و کرِد  زباِن همه َکس َفهم و َنثِر ِامروزیِن فارســی َتحریر یاَبد؛ لیک َمرحوِم َفقیهی نیز َشــرِط 

ذاَرند؛ و ُچنین ُشد.۱6 
ُ

کتاب نگ ر، ُپشِت ِجلِد  ر و ُمَحّرِ
َ

نگاِرشگ

صَغِر َفقیهی، پس از ُعمری دراز و َحیاتی َشراَفتَمندانه، در آَذرماه ۱۳۸۲ هـ.ش. ) / ۱4۲4 هـ.ق.( 
َ
ُاستاد َعلی أ

ْیها - به 
َ
ِک َحضَرِت فاِطَمــۀ َمْعصومه - َســالُم اهلِل َعل شــت. پیکــرش را در صحــِن َحــَرِم پا

َ
ذ

ُ
در َنَودســالگی َدرگ

ک رفته  ح، بــه خا ــِد ُمَفّتِ ک ســپارَدند؛ در همــان ُحجــره ای که پیکِر دوســِت پیشــیَنش، آیــةاهلل دکتر ُمَحّمَ خــا

که َفرَزندی نداشت۱7 َبرجاست، َمآِثر و آثاِر اوست. است. ایَنک، آنچه از او 

ِنْعَم ما قیل:

َتْبَقی َمآِثِری َو  َمآِثِرَســــــــــَیْفُقُدِنی َصْحِبــــــــــی 
ْ
َمــــــــــْرِء ِذْکــــــــــَری ال

ْ
َو َخْیــــــــــُر َحیاِة ال

ِبَناِفٍع ْیَس 
َ
ل َمــــــــــــاِل 

ْ
ال َجْمـــــــــــــُع  َعْمِرَی 

َ
َمَقاِبِر۱۸ل

ْ
َمْرِء َرْهــــــــــَن ال

ْ
ِذا َصاَر ِجْســــــــــُم ال

شوق، دكتر َسعيِد َحميديان، چ: 2، تهران: َنشِر َقْطره، 1392 هـ.ش.، 5 / 4146(، در عيِن َنقِل َدرونمايۀ َهمان َنعت، َتناُسِب »َعُضد« و »َشَهنشاه« 
را نيز پاس داشته باَشد.

يخى و َفرَهنگى است. َغَرض، پیوستگِى »َعُضد« و »َشَهنشاه«، پیوستگِى تار
ْ
ال

م، ِاسَفنِد 1390هـ.ش.، ش 264، ص 44. 14. ُاستاد َفقيهى شْش ماهى نيز در زّیِ َدستارَبندان بوده است. نگر: ُرشِد ُمَعّلِ
رديد و ُشماری از 

َ
ند گ

َ
وِی تهران آوازه اش ُبل

َ
َپَرســتِى مدرســۀ َعل صَغِر كرباســچيان َمعروف به »َعّامه« بود كه َپســاْن تر در َسر

َ
15. آن َهمكار، شــادَروان َعلى أ

ْيِه َرحَمًة واِسَعًة!
َ
َيند در آن َمدرسه. َرْحَمُة اهلِل َعل زگار ـ از صاِلح و طاِلح! ـ، َتاِمذۀ او ناْمَوراِن اين رو

ــم، ِاســَفنِد 1390هـــ.ش.، ش 264، ص 44؛ و: فرهنِگ کوَثر، تيــِر 1377هـــ.ش.، ش 16، ص 80 ؛ و: ُبخارا،  16. در ايــن بــاره، از ُجملــه، نگــر: ُرشــِد ُمَعّلِ
یخ و ُجغرافیا، ش 74، آذِر 1382 هـ.ش.، ص  رديِن 1383 هـ.ش.، ش 35، ص 375، از َمقالۀ »جلوه هاِی فرهنگ و فرزانگى«؛ و: کتاِب ماِه تار َفرو

صَغِر َفقيهى«.
َ
116 و 119، از َمقالۀ »كارنامۀ فرزانه ای از زمانه، مرحوِم ُاستاد َعلى أ

صَغِر َفقيهى«. 
َ
یخ و ُجغرافیا، ش 74، آذِر 1382 هـ.ش.، ص 114 و 116، از َمقالۀ »كارنامۀ فرزانه ای از زمانه، مرحوِم ُاستاد َعلى أ 17. َسنج:کتاِب ماِه تار

حقيق فى  يِه َو َوَضَع َفهاِرَسه: َوحَدة الّتَ
َ
َق َعل

َّ
َقُه و َعل

َ
دصاِدق آِل َبحرالُعلوم )فـ: 1399 هـ.ق.(، َحّق د ُمَحّمَ ّيِ ة، الّسَ ة فی َتراِجِم ُعَلماِء اإِلمامّیَ َرُر الَبِهّیَ

ُ
18. الّد

َسة، 1433 هـ.ق.، 40/1.
َ

ِة الُمَقّد ى، َكرَباء: َمكَتَبة و دار َمخطوطات الَعَتَبِة الَعّباسّيَ
ّ
حَمد َعلى َمجيد الحل

َ
َسة، ِإشراف: أ

َ
ِة الُمَقّد َمكَتَبِة الَعَتَبِة الَعّباسّيَ

که َبخِش  م 
ُ

تاریِخ َمذَهبـــــِی ق
ســـــِت َطـــــرِح تحقیقـــــی - 

ُ
خ

َ
ن

م« 
ُ

ق تألیفـــــِی »تاریِخ جامـــــِع 
ســـــتین بار به ساِل 

ُ
خ

َ
است و ن

ِانِتشـــــار یافته  1350 هــــــ.ش. 
و َهنـــــوز هم یکـــــی از ِبهترین 
ِپژوِهشـــــهاِی  ْق تریـــــن 

َّ
ُمَوث و 

می آَید،  مار 
ُ

ش به  ْم شناختی 
ُ

ق
و  رجـــــدار 

َ
ا ِپژوِهشـــــهاِی  از 

صَغِر 
َ
َعلی أ شـــــادَروان  ماندگاِر 

قیهی در این َزمینه اســـــت.
َ
ف
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

خــالق و َمحاِمــِد ِصفــات و َشــرافِت ذات و ُحســِن نّیــاِت آن َفقیــِد َســعید را دوســتان 
َ
َشــّمه ای از َمعالــِی أ

فتارهــا و نوشــتارها بازگــو کرده انــد؛ لیــک َهنوز َهم باَیــد َحّقِ این 
ُ
گ ِگردان و ُمعاِشــرانش در  و دوســتداران و شــا

زارده داِنست.
ُ
گ َفرَهنگَمرِد ُبُزرگ را نا

َبالَغه
ْ
قیهی و َترَجمۀ َنْهج ال

َ
ف

صَغِر َفقیهی، َنُخســتین بار، به ســاِل ۱۳74هـ.ش. ُمنَتِشــر ُشــد.۱۹ به 
َ
َبالَغهِی ُاســتاِد َفقید َعلی أ

ْ
َترَجمۀ َنْهج ال

َتصریِح خوِد ُاســتاد، َهشــت ســال، َمصروِف کاِر َترَجمه، و چهار ســال، در کاِر ِإصالح و بازخوانی و بازنویسی 

کیزه َمرِد  کاِر َســزاَمند، َدوازَدْه ســالی از ُعمــِر آن پا ردیــده اســت؛۲0 َپس، این 
َ
گ و ویرایــش و َتصحیــِح َمطَبعــِی آن 

کار! ... خوشا َوقت!  نیک آَهنگ را به خود اخِتصاص داده است.۲۱ ... ِزهی َمرد و َخهی 

َبالَغه، یعنــی کاری که زنده یاد َفقیهــی بَصراَحت بر َهمۀ دیگر کارها و نوشــتارهاِی 
ْ
کاِمــِل َنْهج ال َترَجمــۀ َمتــِن 

کــه ُاســتاد، پیــش از آن، در َترَجمۀ سفاِرشــنامۀ َمشــهوِر  خویــش َبرَتــری اش می ِنهــاد،۲۲ َپیآَینــِد ِاهِتمامــی بــود 

کاْمیابی،  گردیده. از َپِس آن  کامیاب  کار ُبرده بود و در آن  شَتر به 
َ
الم - به ماِلِک أ ْیِه الّسَ

َ
میِرُمؤِمنان َعلی - َعل

َ
أ

گرایید.۲۳ َبالَغه 
ْ
کاِمِل َنْهج ال به َترَجمۀ َمتِن 

مۀ َترَجمه نوشته است: 
َ

ُاستاِد َانوشه یاد، خود، در ُمَقّد

حضرِت  عهدنامۀ  َشمسی،  ]ِهجرِی[   ١٣4١ ساِل  در  یعنی  این،  از  پیش  سالها  ُسطور،  این  »نویسندۀ 

شَتر، با مقّدمه و تعلیقاتی، به فارسی ترَجمه کرد که َهمراه با متِن 
َ
الم - را براِى ماِلِک أ ْیِه الّسَ

َ
میرالمؤمنین - َعل

َ
أ

َعهدنامه به چاپ رسید و منتشر گردید. از همان هنگام در این اندیشه بود که تماِم کتاِب شریف َنهج الَبالَغه 

ّما چون بر عظمت و دشوارِى ُچنین کارى واِقف بود و می دانست که جمله یا عبارتی را 
َ
را به فارسی برگرداَند، أ

الم - بزرْگ َمرِد َحقیقت و َمعنوّیت ِإنشاء فرموده، محال است بتوان آن را با همان مفهومی  ْیِه الّسَ
َ
که علی - َعل

کار رفته، به زباِن دیگرى برگردانید،  که در آن به  که آن حضرت در نظر داشته و با همان فصاحت و بالغتی 

گامی دیگر به عقب می ِنهاد، سرانجام، به انگیزۀ  گامی به جلو می گذاشت و  که  زمانی دراز در تردید به َسر ُبرد 

گیرد و از این افتخار بهره اى ببَرد و نیز نظر به ِإبراِز عالقۀ  کتاِب بزرگ قرار  این که وى در شماِر مترجماِن این 

ه، با ِاسِتعاَنت 
ُّ
ُکل  ُیْتَرُك 

ٰ
ه ال

ُّ
ُکل  ُیْدَرُك 

ٰ
یکی از دوستاِن َصمیم نسبت به انجاِم این مهّم، به موجب ُجملۀ: ٰما ال

ِل ماِه َرَمضان المبارِك ساِل ١4٠٢ هجرِى قمرى  ّوَ
َ
ْیه به انجاِم آن ُمَصّمم ُشد و در روِز أ

َ
 َعل

ً
ال از خاِلِق َمّنان و ُمَتَوّکِ

ساِل ١4٠٩  َشعبان المعّظِم  روِز ٢٨  در  و  کرد  آغاز  را  ترجمه  کاِر  شمسی،  ]ِهجرِی[  تیرماِه ١٣6١  دوِم  مطابِق 

داِى 
َ
هجرِى قمرى مطابِق ١6 فروردیِن ١٣6٨ ]ِهجرِی[ شمسی، آن را به پایان ُبرد و آنچه در توانایِی او بود، در أ

فی بسیار ُجزئی( کار بست«. )ص پنج و شش، با َتَصّرُ س به 
َ

مانتی سترگ و ُمَقّد
َ
چنین أ

َبالَغــه، از ُصعوباِت 
ْ
صَغــر َفقیهــی، در رویارویی بــا کاِر َارْجدار ولی ُدشــواِر َترَجمۀ َنْهج ال

َ
ُاســتاِد َانوشــه یاد َعلی أ

گاه بود. خود نوشــته اســت: »... ترجمــۀ َنْهج الَبالَغه  ک نیک آ َعویصــات و َمصاِعــِب َطّیِ این َطریِق ُدُرشــتنا

لفاظ و عباراِت آن یافته می شــود و نشــان دادِن مفهومی که در بســیارى از 
َ
... با ِإرائۀ َفصاَحت و َبالَغتی که در أ

صَغِر َفقيهى )1292 ـ 1382هـ. ش.(، چ: 
َ
د َعْبُده(، َترَجَمۀ: َعلى أ 19. ِکتاِب َشــریِف َنْهج الَبالَغه )َمتِن َتصحيْح ُشــدۀ َعَربى، َهمراه با َشــرِح شــْيخ ُمَحّمَ

1، تهران: ِانِتشاراِت َصبا، 1374هـ.ش.
م، دْی ماِه 1376 هـ.ش.، ش 130، ص 15. 20 . نگر: ُرشِد ُمَعّلِ

َدبّیات، زمســتاِن 1395 هـ.ش.(، در »سخِن 
َ
خيِر كتاب )ُقم: َنشــِر أ

َ
ر داشــت. َپس اين كه در چاِپ أ 21. َتقريبى بوَدِن ُمحاَســباتى ُچنين را از َنَظر َنباَيد دو

د ُحَســْيِن َرَضوِی ُبرَقعى َمرقوم داشــته اند، و نيز بر ُپشــِت ِجلِد ِكتاب، »هفت ســال« از ُعمِر ُاستاِد زنده ياد َفقيهى را َمصروِف اين  ين« كه آقاِی َســّيِ آغاز
ِت ِاشِتغاِل ُاستاد به َترَجمۀ َمتن، َپس از اين خواَهد آَمد.

َ
يِخ دقيْق تِر ُمّد م داده اند، از َهمين چشم انداز، قاِبِل توجيه است. تار

َ
كار َقل

کوَثر، تيِر 1377هـ.ش.، ش 16، ص 80. 22. فرهنِگ 
زيده هايى از َنهج الَبالغه را به داِنش آموزان َدرس مــى داده )نگر: کتاِب ماِه دین، س 10، ش 

ُ
گ يش نيــز  يِس خو راِن َتدر 23. روانشــاد ُاســتاد َفقيهــى، در دو

يِس زباِن َعَربى به عنواِن تكليِف َدرســى، َتجزيه و تركيِب َبخشــهايى از َنهج الَبالغه را از داِنش آموزان  35، َشــهريَوِر 1379 هـ.ش.، ص 17(، و در َتدر
دِرضا َرهَبريان، ص 520(. صَغِر َفقیهی، به كوِشِش: ُمَحّمَ

َ
َدرمى خواسته است ) نگر: شناْخْتنامۀ ُاستاد َعلی أ

که  نـــــد 
َ
شـــــاَید بســـــیاری ندان

رایج،  توضیُح الَمساِئِل  ِرسالۀ 
که  یعنی: همیـــــن َمتِن ِفْقهی 
ُبُزرِگ  راْهَبِر دینـــــِی  زمـــــاِن  از 
دالّطاِئفه  َســـــّیِ بی جانشـــــین، 
ُحَســـــیِن  قـــــا  حاج آ آیـــــةاهلل 
َع 

َ
َطباَطبایـــــِی ُبروِجردی - َرف

ـــــریَف ُرْتَبِتـــــِه و 
َ

اهلُل َتعالـــــٰی ش
ـ، در اختیاِر  ُتْرَبِته  ِکّیَ  َز َس 

َ
ّد

َ
ق

است،  فارســـــٖی زبان  شیعیاِن 
قیِه بی َهمال، 

َ
و پـــــس از آن ف

ت،  َمرِجعّیَ ُمَتَصّدیاِن  بیشینۀ 
فاتی  کتاب را بـــــا َتَصّرُ همـــــان 
نظـــــاِر خویش 

َ
بر وفـــــِق آراء و أ

ِانِتشـــــاِر  و  نـــــگاِرش  َمبنـــــاِی 
رار داده اند، 

َ
ق َعَملّیه  ِرســـــالۀ 

ســـــتاِد روانشـــــاد  اُ ِإنشـــــاِی  به 
اســـــت قیهـــــی 

َ
ف َعلی أصَغـــــِر 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

مــاِن َهَمدانــی و َمقامــاِت َحریــرِی َبصــری و دیــواِن  َمقامــاِت  َبدیع الّزَ
ســفه داِن 

ْ
ُمَتَنّبــی را نــزِد اوســتادانی چــون داِنشــوَمنِد ذوُفنون، َفقیِه َفل

دیــب، اســتاد َمحمــود شــهابِی ُخراســانی - َرِحَمــُه اهلل ـ، بــه َدرس 
َ
أ

می خواَند.۲۵ 

صَغِر 
َ
 بگویم روانشــاد ُاســتاد َعلی أ

ً
ُکَنم و َمَثال نمی خواَهــم ُبُزرگنمایی 

ِئّمۀ 
َ
ت و أ َدبّیَ

َ
رکاِن أ

َ
َفقیهی، با این َسواِبق و توشه اندوزی ها، دیگر از أ

ِکِل  زَهر نیز َمشــا
َ
مــاِی األ

َ
 ُعل

ً
ــِت َعصــِر حاِضــر بوده اســت و َمَثــال َعَربّیَ

خــود را با ُپرِســش از َمحَضِر او َحل می َکرده انــد! ... ُچنین یاوه هایی 

ران آمده اســت!!! و ِرزِق  شــتنامه هاِی ُشــماری از ُمتأّخِ
َ

ذ
ُ
کــه در سرگ

ســَتِر روزگاِر ماســت، نه بر َمقاِم ِعلمِی 
ُ
ماِن ُدروْغَپرداِز یاوه گ روِح ُمَتَوّهِ

کامۀ  راستیِن عاِلمان می افزاَید و نه در این ُسَخنگاه جایی داَرد. ... 

کید بر 
ْ
گــزارِش ُچنان ُجزئّیــات و َتأ نگارنــده از درازَکشــیدِن ُســَخن و 

تی  هلّیَ
َ
 نشــان ِدَهــم زنده یاد َفقیهــی با چــه أ

ً
ال ّوَ

َ
کــه أ آنهــا، ایــن اســت 

کاِر ترَجمــۀ َنْهج الَبالَغــه درآمــده اســت )و ایــن، بیــش از هرچیز،  در 

ِب ُعلوِم 
ّ

یادآوریــی اســت ُمشــِفقانه به خــوَدم و دیگــر برادرانم از ُطــال

یم  گیری را بیهوده، توخته نینگار ُهُم اهلُل َتعالٰی - که واِم َفرا َعّزَ
َ
دینی - أ

که چه  ردیم و فرا یاد داشــته باشــیم 
َ

و بــه توشــۀ اندِک خویــش ِغّره نگ

ِف صالِح خویش تهیَدســت و ُتُنْک مایه ایم(، 
َ
اندازه در قیاس با َســل

صَغِر َفقیهی، در 
َ
که پایۀ شادَروان ُاستاد َعلی أ ثانًیا خاِطرنشــان نمایم 

ت، از بیشــینۀ بهتریــن ُمترِجماِن متأّخِر َنهج الَبالَغهِی َشــریف  َعَربّیَ

َکســانی چون ُاســتاِد  ندتــر و َارجَمندتــر بــوده اســت، و ِســواِی نــاِدر 
َ
ُبل

د َجعَفــِر َشــهیدی )۱۲۹7 - ۱۳۸6 هـ.ش.(  مه دکتر َســّیِ
ّ

زنده یــاد َعال

کتــاِب َعزیــِز  ، غاِلــِب دیگــر ُمَترِجمــاِن آن  َس اهلُل ُروَحــُه الَعزیــزـ 
َ

- َقــّد

گرانمایه، تا آنجا که می دانیم، ُچنین َتحصیالِت پیوســته و پیشــینۀ 

ِعلُم ِعْنَد اهلل.
ْ
ت َنداشته اند؛ َوال تِی َعَربّیَ لی در ُعلوِم ُسّنَ

ُ
َتَوّغ

تــی اســت ِإنکارناَپذیر و  ــر و در عیــِن حــال واِقعّیَ ــف و َتَحّسُ مایــۀ تأّسُ

رْم بازاِر ســودا و 
َ
گ َبالَغه ِپژوهی نیز در این 

ْ
کــه َنهج ال چشْم ناپوشــیَدنی 

کالٖیَوگاِن  سود، از َدست اندازی هاِی طاِمعاِن خاْمَدسِت بی ُوقوف و 

مان نمانده اســت. در این 
َ
ِل َمْعتوه، َعلٰی َحَســِب َمراِتِبهم!، در أ

َ
ُمَغّف

که  هات  که ُشــنوده ایم و چــه َفــراوان ُتّرَ یانات 
َ

بــواب، چــه بســیار َهذ
َ
أ

خواْنــده! ... . گاه َمقــاالت و کتابهایــی دربــارۀ َنْهج الَبالَغــه و َحّتــٰی 

کتاِب َشــریف ِانِتشــار  َترَجمه ها و َشــرحهایی بر پاره ها یا تمامِی این 

یغ و َشرْمســاری  صشــان َهــم موِجــِب ِدر ــِح بی َتَفّحُ
ُ

کــه َتَصّف می یاَبــد 

ی اهلِل الُمشَتکٰی.
َ
می گردد؛ َو ِإل

َدســتیازی بــه َفهم و یا َترجمــۀ این َمتِن َمتین، نیازمنِد توشــۀ زبانی و 
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تعبیراِت آن وجود دارد، به هیچ زبانی میّسر نمی باشد«. ) ص شش(

کاِر ُبُزرگی که پیش  ِت ُاســتاد َفقیهی بــراِی  هلّیَ
َ
ــْه به َمراِتِب أ َبــراِی َتَنّبُ

ی ِعالوه بــر َتحصیالِت عالی در  گرفتــه بــود، باَید فرا یاد داشــت که و

عاِت َفراْخ داَمنه 
َ
َدبّیات در داِنشگاه و ُمطال

َ
ی و َتحصیِل أ ُعلوِم حوَزو

ت  گیرِی ُعلوِم َعَربّیَ َدب و فرهنــِگ ایران و ِإســالم، در َفرا
َ
یــخ و أ در تار

ــزاِرِش َمتنــی چونــان 
ُ
گ گام ِنهــادن بــه راِه َفهــم و  کــه َشــرِط َنُخســِت 

کرده و در این راه توشه ها اندوخته بود. کوِششها  َنهج الَبالغه است، 

ْبیــان  و  کتابهایــی چــون ِنصاب الّصِ ُاســتاد َفقیهــی از َمکَتبخانــه بــا 

که به َتعبیِر  یِخ ُمْعَجم آشنا می َشَود؛ َمتنهایی  ُگِلســتاِن َســعدی و تار
گیرندگانشــان »پایــه  و مایــۀ ُمحَکمی پیــدا می کردند«. از  خــوِد او، َفرا

ِی مســجِد جامِع ُقم  َدْهســالگی به مدرســۀ »جانی خان« - که روبه رو

بوده است و برخی آن را مدرسۀ »جهانگیرخان« می نامند - می َرَود. 

یس   صــول َتدر
ُ
کــه پــدر و عمویش هم آنجــا ِفْقه و أ در همــان مدرســه 

ْبیان  را می خواَند و ســَپس همۀ  می کرده انــد، باقٖی ماْنــدۀ ِنصاب الّصِ

هِی  فّیَ
ْ
ل

َ
مات را و ســَپس  َشــرِح جالل الّدیِن ُسیوطی را بر أ

َ
جاِمُع الُمَقّد

ابــِن  ماِلــک و آنــگاه َشــرِح جامی  را بــر کافیــهِی ابِن حاِجــب در َنحو . 

پــس از اینهــا َشــرِح َرضی و َشــرِح ِنظام را بــر شــافیه ِی ابِن حاِجب در 

ِل َتْفتازانی  بیِب ابِن ِهشــام و ُمَطّوَ
َ
َصرف به پایان می َرســاَند. ُمْغِنی الّل

فتۀ خوِد ُاســتاد »آن وقت ها 
ُ
گ َکمــال َدرس می گیَرد. بــه  را  نیــز َتمــام و 

]بــر ِخــالِف ِامروز[ َرســم بود که این متن ها تا آخر خوانده َشــَود و هیچ 

که  ]متوِن درسی[ به صورت  ُمنَتَخب خوانده  سی ِإجازه  نمی داد   ُمَدّرِ

شــوند«. ُخالصــه، تا نوزَدْه ســالگی، َبخِش ُمهّمی از آنچــه او آموخته 

َدبّیاِت کهِن 
َ
ی الُخصوص أ

َ
َدبّیات و َعل

َ
بوده، یکَسره در زمینۀ َزبان و أ

ل  می خواْند و ِمثِل  کــه ُمْغنٖی یا ُمَطــّوَ َعَربی بوده اســت. در آن ســالها 

»بّچه طلبه های دیگر« هنوز ِعمامه  َنداشت و َفَقط شْب کالهی به َسر 

که براِی  گرچه َمشموِل ِنظام َوظیفه َنبود، َرفت و در آزمونی  می ِنهاد، ا

ب از ِنظام َوظیفــه برگــزار می گردید، شــرکت کرد. این، 
ّ

ــِت ُطــال ُمعافّیَ

ه ِی  بیاتی از المّیَ
َ
ی می خواَهند أ که در آن آزمون، از و َشــنیَدنی است 

قاِت َســْبع« 
َّ
َقْیس، شــاعر ُبُزرِگ َعصِر جاِهلی، را - که   جزِء »ُمَعل

ْ
ِاْمُرُؤال

ی کیست؟  ُکَند و او نیز از عهده برمی آید. ُممَتِحِن و اســت - معنی  

دَتقــِی خوانســاری - َرَفــَع اهلُل َدَرَجَتــه ـ؛  د ُمَحّمَ ... َمرحــوِم آیــةاهلل َســّیِ

دِب َعَربی هم چیره َدست بود.۲4 
َ
که در ِشعر و أ ُمجَتِهد ی ُمجاِهد 

ی در  ِل و
ُ

کاِر َتَوّغ در دورۀ َتحصیــالِت داِنشــگاهِی ُاســتاد َفقیهی نیــز 

ت و ُمتوِن َفخیم و فاِخــِر زباِن َعَربی َهمُچنان ِإدامه داَرد.  ُعلــوِم َعَربّیَ

ماِن ُفروزانَفر  و ُمتونی چون  َنْهج الَبالَغه را نزِد ُاســتاِد ُفروزاْن یاد َبدیع الّزَ
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

کار َدرمی آمــد، از ایــن  جمله هــا و عبــارات، َســنگین و ناَمطلــوب از 

کار رفت  ــر نگردید، لیکن ترتیبــی به  ى، انجــام چنیــن َنَظرى ُمَیّسَ رو

کــه هر جملۀ فارســی، بدوِن۲7 فزونی و کاســتی با مــرادِف عربی قابِل 

َتطبیــق باشــد و بســیارى از کلمات نیز در ترجمه، بــا مرادفهاِى خود 

کــه در موارِد  در متــن به آســانی، ُمطاِبــق گردد. با یــادآورِى این معنی 

گزیــر در برابــِر یــک جملــۀ کوتــاِه عربی، یک جملــۀ بلنِد  بســیارى، نا

گذاشــته شــده تا بیشــتر به َبیــاِن مقصــود، وافی بوده باشــد؛  فارســی 

کــه در ترجمۀ یــک کلمه یا یک  حّتــٰی گاهی ضرورت داشــته اســت 

گیرد«. )ص َدْه و یازَدْه( تعبیر و اصطالح، یک جمله قرار 

که ما با داشــتِن این َمتن و َترَجمه، به یک َدرســنامۀ  راســت آَنســت 

که َســخت نیازمنِد آنیم،  َنْهج الَبالَغــه یا َنْهج الَبالَغهِی َدرســنامه وار 
صَغِر َفقیهــی - طاَب َثراه 

َ
َنزدیک ترُشــده ایم، و ُاســتاِد َانوشــه یاد َعلی أ

ــِت همــۀ دوســتداراِن َفرَهنــِگ َفّره َمنِد ِإســالمی  - را از ایــن َدر، بــر ِذّمَ

َیادة ـ، َحّقی  ُحْســَنٰی َو ِز
ْ
ــَعاَدة، َو َرَزَقُهُم ال ُهــم ِمَن الّسَ

َ
 اهلُل َحّظ

َ
- أْجــَزل

است ُبُزرگ.

ُاســتاِد شــادروان، َفقیهــی، بــر َترَجمۀ خویــش َحواشــی و توضیحاِت 

که  ِد َعبُده  کناِر َشرِح َعَربِی شیخ ُمَحّمَ که در  سودَبخشــی نیز نوشته 

در َهواِمِش َصفحه هاِی َمتِن َعَربی ُمنَدِرج است، خوانندۀ جوَینده را 

نیک به کار می آید. به َتصریِح خوِد زنده یاد َفقیهی، »... این ترجمه، 

که در ذیِل َصفحه هــاِى متن آمده  د َعبُده  شــامِل َشــرِح شــیخ ُمَحّمَ

کــه در ذیل صفحه هــاِى ترجمه ذکر  نمی شــود، و نیــز عمــوم مطالبی 

گردیــده به جــز در مــوارِد معدودى، آن هایی اســت که در شــرِح َعبُده 
دربارۀ آنها توضیحی داده نشده است«. ) ص یازَدْه، هاِمش(۲۸

کاِر   َزَدنــی بــر ُخطــوَرِت 
ْ

ُاســتاِد َانوشــه یاد، بــا ُوقوفــی ُســتوَدنی و ِمثال

یده است، نوشته:  که بدان َدست یاز سترگی 

کــه ترجمــه به مراتــب دشــوارتر از تألیــف و  م اســت 
َّ
مــر ُمَســل

َ
أ »ایــن 

که  مانتی است 
َ
َمســؤولّیِت آن چند برابر بیشــتر از تألیف می باشد و أ

گونه که َهســت، به آســانی ِإمکان پذیر نیست، زیرا  داِى آن به همان 
َ
أ

ف باز اســت که چه بنویسد و چگونه بنویسد، 
ّ
در تألیف َدســِت مؤل

ّمــا در ترجمــه، مترجــم َمحــدود بــه موضــوِع ترجمــه اســت و حــّقِ 
َ
أ

کوچک ترین َتَخّطی از آن یا َدخل و َتَصّرفی را در آن ندارد و نمی تواَند 

يا ُمختاِر خوِد َمرحوِم َفقيهى است. گو 27. در متِن چاپى: به  دون. 
شــِت 

َ
ذ

ُ
ِز درگ 28. َپــس ايــن كــه يكــى از ُمعاِصراِن ما، در ُســَخنانى كه به ُمناَســَبِت چهلمين رو

َدِب فارسى راْنده است، َدر َصَدِد َبیاِن ِامتيازاِت َترَجمۀ 
َ
ُاستاد َفقيهى در َفرَهنگستاِن زبان و أ

د َعبُده را هم ايشان، به كمال و تمام،  فته: »... َشرِح شيخ ُمَحّمَ
ُ
گ َنْهج الَبالغهِی آن َمرحوم، 

صَغِر َفقیهی، ص 488(، ُسَخنى است نه َبر 
َ
ترجمه كرده اند ...«) شــناْخْتنامۀ ُاســتاد َعلی أ

رباِب َمقامات بسيار ديده ايم.
َ
كه از أ تى  يش، و از نوِع ُمساَمحات و حاال جاِی خو

فرهنگی و َسرمایۀ ِعلمِی َبَسنده ای است فراخوِر ُچنین کاری سترگ؛ 

کوشایِی بسیار  که شکیبایی و  و َتحصیِل ُچنین توشــه و َســرمایه ای 

سَترانیدِن شتابَزدگی ها 
ُ
ب می ُکَند، در زمانۀ ما - که روزگاِر دامْن گ

َ
َطل

ــاِمعیَن َو الَقاِرئین! - : روزگاِر َتَصّدِی ُشــماری  ) َبل - َحاشــا َعِن الّسَ

ی و  کیــِن«!! داِنشــگاهی و حوَزو َکَســبۀ »بچاْپ بفــروش«! در » َدکا از 

ُهم! 
َ
مثال

َ
ــَر اهلُل أ

َ
َکّث َکســانی ســاخته َتواَند بــود. ...  ...( اســت ـ، از ناِدر 

ۀ َتْن َپــرَوِر عافَیْت جوِی آســاْن خواه را - ُچنان  ِعــّزَ
َ
... لیــک، خــواّصِ أ

کار؟! ... ... . دربــارۀ  تها چــه 
َ

کــه داَنــم و دانیــد! - بــا ُچنیــن َمَشــّق

ت می َرَود  آنچــه در ایــن َدهه هــا به نــاِم داِنــش و آزادگّی و دیــن و ُمــرّوَ

َجســتۀ »چــاپ« و »َچپــو« در خدمــِت ُدّکانداراِن ســودایِی 
ُ
گ و پیونــِد 

که ُدنیا به  که »نه َپرهیزگار و نه داِنشــَوَرند / َهمین َبس  جلوه ُفروشــی 

ذار 
ْ

دیــن می َخَرنــد«، یک ســینه ُســَخن داَرم؛ ولی چه ســود؟! ... بگ

گرانۀ با  کنیم از داســتاِن ُپرآِب چشــِم ایــن َزدوَبندهاِی ســودا ر 
َ

ــذ
ُ
گ تــا 

َفرهنگ و َفرزانگی بیگانه!

ُکجــــــــــا باَید ُبرد؟! گوهِر داِنــــــــــش و بیِنش به   ... 
که درین َشــــــــــهر ازین هردو َوبــــــــــال آَید و َبس!۲6

برَگرداِن روَشِن روَشنگر
َب َرمَسه ـ،  َس اهلُل ُروَحُه و َطّیَ

َ
صَغِر َفقیهی - َقّد

َ
ُاســتاِد َانوشه یاد َعلی أ

کار  َبالَغه به 
ْ
ِت َترَجمۀ َنْهج ال ماَنتی که در باِب ِصّحَ

َ
ت و أ

َ
کناِر ِدّق در 

که بتوان آن را  گونه ای َپرداخته اســت  َبســته، صوَرِت َترَجمه را نیز به 

گاه واژه به واژه با َمتِن َعَربی َبراَبر ِنهاد و َبرَسنجید.  ُجمله به ُجمله و 

که  َبالَغهِی آموزشــی َفراَهم ســاخته اســت 
ْ
بدیْن ســان او، یک َنْهج ال

بایایــِی آن را پیوســته در َفضــاِی ِعلمی و ِنظاِم َتعلیمی مان بروشــنِی 

یانها دیده ایم و می بینیم.  یافته ایم و از نبوَدش ز َتمام در

َبالَغهاش نوشته است: 
ْ
 ُاستاد َفقیهی، خود، در ُمقّدمۀ َترَجمۀ َنْهج ال

که بتــوان به آســانی، جمله هاِى فارســی را بــا جمله هاِى  »بــراِى ایــن 

که در صفحۀ  کار بدینگونه قرار داده شــد  کــرد، روِش  عربــی تطبیــق 

ســمِت راســت، متن گذاشته شــود و در صفحۀ طرِف چپ، ترجمۀ 

گیرد و در دنباِل هر جمله از متن، شماره اى باشد  همان صفحه قرار 

و همــان شــماره در دنبالــۀ ترجمۀ همان جمله گذاشــته شــود. ابتدا 

کلمۀ فارســی را با مرادِف  که هر  گونه اى باشــد  در نظر بود، ترجمه به 

ّما با توّجه بــه تفاوتهایی که 
َ
کــرد، أ عربــی آن، به آســانی بتــوان مطابق 

، فعل در 
ً

میاِن روِش نوشــتن، در فارســی و عربی یافته می شــود و مثال

ِل  ّوَ
َ
 در آخِر جمله قرار می گیرد و در عربی، بیشــتر در أ

ً
فارســی معموال

فظی ترجمــه می گردید، 
ّ
گــر تحت الل جملــه واقع می شــود و از طرفی ا

26. زنده ياد دكتر َرعدِی آدرخشى.
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

کتــاِب باَعَظَمتی،  گــر موضوِع ترجمــه،  یــک کلمــه، حّتــٰی یــک نقطــه، از آن بکاهد، یــا بر آن بیفزایــد، به ویژه ا

همچــون َنْهج الَبالغــه بوده باشــد که َمســؤولّیت دربــارۀ آن چند برابر می شــود. با توّجْه به مــوارِد مذکور، تا آنجا 

، بی آن که از آن کاســته یا بر  ــالمـ  ْیِه الّسَ
َ
میرالمؤمنین - َعل

َ
که مقدور بوده، کوشــش شــده اســت تا مفهوِم کالِم أ

که براِى همه کس، قابِل درک و فهم باشــد، به فارســی برگردانیده شــود، و براِى این  گونه اى  آن افزوده شــود، به 

که به ذهِن عموم نزدیک باشــد و نیز در مواردى، قواعِد دســتورى و  کار رفته اســت  کلماتی به  لفاظ و 
َ
منظور، أ

گرفته شــده، از جمله اینکه کلماِت مترادف و گاهی دو جمله با یک مضمون آورده  ِإنشــایی و َصرفی نادیده 

که  کلمات  کدام به ذهِن خواننده نزدیك تر اســت به آن توّجْه نماید، همچنین به ُندرت پاره اى از  شــده تا هر 

کار می َبَرند و مقصود از آنها را درک  َغوى َصحیح نیست لیکن فارسی زبانان به 
ُ
استعماِل آنها از نظِر َصرفی و ل

می کنند و به تعبیِر دیگر، جزِء غلطهاِى مشهور به حساب می آیند، در مواردى از این ترجمه آمده است، زیرا 

لفــاظ مأنوس ترند و مفهــوم را از آنها زودتر و بهتــر درک می کنند. و باز از 
َ
بســیارى از فارســی زبانان، بــا این گونــه أ

تکراِر فعل و به خصوص تکراِر فعِل عام در آخِر جمله، در مواقِع مناسب، خوددارى نشده است.

که اســتعماِل آنها در میاِن فارســی زبانان معمول اســت، با مرادِف فارســِی آنها، آورده  لفاِظ َعَربی 
َ
در مواردى أ

گر خواننده به مفهوِم یکی از آن دو، آشــنا نبود، به آن یکی  شــده مانند: هدف و نشــانه و پیوســته و ُملَحق، تا ا

کند. توّجْه 

که ِفعل باید به قرینه حذف شود، چون حذف نشدِن آن از نظِر آسانِی درِک مطلب، بهتر به  در پاره اى از موارد 

گاهی در ترجمۀ مصدر و پاره اى از صفات )از جمله اسِم فاعل و  نظر رسیده، حذف نشده است. دیگر آنکه 

ی، منظور، ســادگی و روانِی عبارات بوده است تا مفهوِم آنها به 
ّ
کل گرفته اســت. به طوِر  اســِم مفعول( فعل قرار 

دبی نیز، کمتر 
َ
یافت شــود و از همین جهت به عبارت َپردازى و ُمَحّســناِت لفظی و صنایِع أ آســانی درک و در

مانت، عبارت به گونه اى است که سنگین 
َ
ِت رعایِت أ

ّ
پرداخته شده است. با همۀ این ها، در مواردى، به عل

گردیده است«. )ص  به َنَظر می آید. در چنین مواردى، مفهوِم عبارت، با طرزى ساده و روان، در پاورقی، ِإرائه 

فی بسیار ُجزئی( یازَدْه و َدوازَدْه؛ با َتَصّرُ

کار می رود. براِى  لفاظی از قبیِل: وـ ف - قد - ل - اّن - در آغاِز جمله، بســیار به 
َ
که در َعَربی، أ »َمعلوم اســت 

گاهی آثاِر ترجمه در جمله ها و  ى،  مانت، از ترجمۀ هیچیک از آنها، َصرِف َنَظر نشده است. از این رو
َ
حفِظ أ

لفاظ با توّجْه به ســیاِق ســخن، در موارِد مختلف، 
َ
عبارات، مشــاهده می گردد،۲۹ با این یادآورى که این گونه أ

گاهی به »پس« و در جایی به »که« و در جاِى دیگرى  یکســان معنی نشــده اســت. از باِب مثال، حرِف »ف« 

گر در جلِو فعِل ماضی درآمده باشد به »بتحقیق و  به »بنا بر این« و در موردى به »و« ترجمه شده، و لفِظ »َقد« ا

« بیشتر به »به راستی یا به حقیقت« 
َ

به راستی و همانا« و در جلِو فعِل مضارع به »گاهی« معنی شده، و لفِظ »ِإّن

ما« بیشــتر »همانا« و در مواردى »جز این نیســت« قرار 
َ
و در مــواردى بــه »همانــا« ترجمــه گردیده، و در مقابِل »اّن

ّما« معنی شده است.
َ
گاهی به »أ گرفته، و حرِف »و« 

د 
َ

گر ُمَشــّد کید می ناَمند. این نون، ا دیگــر آن کــه، در آخــر بعضی از فعلهاِى عربی نونی درمی آید که آن را نوِن تأ

لفاظی از قبیِل: البّته، به طوِر 
َ
ف باشــد، َخفیفه نامیده می شــود. در ترجمۀ این نون، أ

َ
گر ُمَخّف باشــد، َثقیله، و ا

کید به تو می گویم،  کید به تو ســفارش می کنم، یا بــا تأ ًما، قطًعا یا جمله هایی ماننِد: با تأ
ّ
م، ُمَســل

َّ
یقیــن، ُمَســل

کار رفته است. به 

يَسم: 29. مى نو
يْختۀ خامــۀ َترُجمان، با َقواِلِب  يیم، و َمقصودمان از آن، اين اســت كه ر ُمــراِد ُاســتاد َفقيهــى، بظاِهر، همان اســت كــه در ِاصِطاْح، »بوِی َترَجمه« مى گو
ِر آن ســاختهاِی َصرفى و َنحوی و َباغِى زباِن َمبَدأ باَشد كه در زباِن َمقَصد َغريب مى نماَيد. به ُچنين 

َ
باِن َمقَصد ســازگاری نداشــته باَشــد و َتداعيگ َز

َثِر آن، َغراَبتى نكوهيده بر ِذهِن ُمخاَطب َســنگينى مى ُكَند، در ِاصِطاْح، »بوِی َترَجمه« 
َ
رَدد، و بر أ

َ
ِت ناخوشــى كه از اين ناســازواری حاِصل مى گ كْيفّيَ

فته مى َشَود. 
ُ
گ

صَغِر 
َ
َعلی أ نوشـــــه یاد 

َ
ا ســـــتاِد 

ُ
ا

َس اهلُل ُروَحُه 
َ

ـــــّد
َ

قیهـــــی - ق
َ
ف

کنـــــاِر  در  ـ،  َرمَســـــه  ـــــَب  َطّیَ و 
کـــــه در باِب  تی 

َ
مان

َ
ـــــت و أ

َّ
ِدق

ه 
َ

َبالغ
ْ
ْهج ال

َ
ن َترَجمـــــۀ  ِت  ِصّحَ

کار َبســـــته، صوَرِت َترَجمه  به 
َپرداخته  گونـــــه ای  بـــــه  نیز  را 
که بتوان آن را ُجمله  اســـــت 
گاه واژه به واژه  به ُجملـــــه و 
بـــــا َمتِن َعَربـــــی َبراَبـــــر ِنهاد و 
َبرَسنجید. بدیْن سان او، یک 
راَهم 

َ
هِی آموزشی ف

َ
َبالغ ْهج الْ

َ
ن

آن  بایایِی  که  اســـــت  ساخته 
ضـــــاِی ِعلمی 

َ
را پیوســـــته در ف

و ِنظاِم َتعلیمی مان بروشـــــنِی 
َتمام دریافته ایم و از نبوَدش 
زیانها دیده ایـــــم و می بینیم. 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ّما مورِد اســتعماِل آنها بــا یکدیگر تفاوت 
َ
کــه از یک نوع هســتند )از جمله ُحروِف َعطف( أ لفاظــی 

َ
در معنــِی أ

« مفهوِم  « هر دو حرِف عطف می باشــند، لیکن در »ُثّمَ دارد، این تفاوت رعایت شــده اســت، مثال »ف« و »ُثّمَ

گردیده است. گاه« ترجمه  َتراخٖی وجود دارد، بنا بر این، »ف« به »پس« و »ثّم« به »سپس« و »آن 

ّمــا« و گاهی »بلکه« 
َ
ِکــّن« در مــواردى »لیکن« که فارسی شــدۀ آن اســت۳0 و در مواردى دیگر »أ

ٰ
در برابــِر لفــِظ »ل

گذاشته شده است.

که چندین  کلمۀ »حّق«  کار رفته اســت؛ از جمله  کلمات، در موارِد مختلف در معانِی مختلف به  پاره اى از 

مفهوم از آن ِإراده شــده اســت، و چون در هر مورد، مفهوِم مناســب با آن مورد از سیاِق سخن دانسته می شود، 

که یک لفظ داراِى چند معنی  لفاِظ مشترک 
َ
گانه اى، در هر مورد، ِإحساس نشد. و نیز أ نیازى به توضیِح جدا

گردیده باشد، قرینه یا قراِئنی، بر معنِی مورِد نظر در آن مورد، داللت دارد. که استعمال  است، در هر جایی 

همچنین در مواردى، با توّجه به روِش نویســندگِی فارســی، ُمفَرد به َجمع و َجمع به ُمفَرد معنی شــده اســت و 

کلمۀ »َمْرء« و »َرُجل« نوِع  که مقصود از دو  که ســیاِق ســخن بر این معنی داللت داشــته  باز این که در مواردى 

گردیده است. ... «. )ص سیزَدْه و چهارَدْه( کلمه به ِإنسان ترجمه  ِإنسان است، نه فقط ِجنِس َمرد، آن دو 

الم - یافته می شود که  ْیِه الّسَ
َ
میرالمؤمنین - َعل

َ
»پاره اى از ترکیبات و تعبیرات، در زباِن َعَربی و طبًعا در کالِم أ

ْمســی - 
َ
ْصَبُح َو أ

َ
ی - أ ْیَك َعّنِ

َ
ُبوُكْم - ِإل

َ
ُبوَك، ِلِّٰ أ

َ
مترجم، معادلی در زباِن فارســی، براِى آنها نیافت. از قبیل: ِلِّٰ أ

گزیر مفهوِم این تعبیرات و ترکیبات در ترجمه، به صورِت  َكْیَت - ِحیدى ِحیاد. نا الن - َكْیَت 
ُ
ِه - ِلِّٰ بالُء ف ّمِ

ُ
ْيل َو

ف( گردیده است. ... «. )ص چهارَدْه؛ با َانَدکی َتَصّرُ جمله یا عبارتی، ِإرائه 

ماَنتی به کاِر خویش نگریسته 
َ
ت و أ

َ
فته ها، نیک هویداست که ُمَترِجم با چه حوَصله َمندی و ِدّق

ُ
از َمجموِع این گ

و  َبرَرسیهاِی َژرف تر و توشۀ ِعلمی  با  مان، 
ُ
گ َپرهیخته. بی هیچ  ذاری 

ُ
ُفروگ و  از خوارکاری  اندازه  است و چه 

گرفت و ُسستی یا ناَتنُدُرستِی پاره ای از َبرداشتها یا  کاِرستان هم ُخرده ها  کاِر  َنَظرِی بیشتر، می َتوان بر ُچنین 

عاَذنا 
َ
ستاخی و ناِإنصافی - أ

ُ
گ صَغِر َفقیهی را َفرا نمود، لیک ُجز از راِه 

َ
زینی هاِی ُاستاد َفقید َانوشه یاد َعلی أ

ُ
َبراَبرگ

دی را که از خویش  زارِد َوظیفۀ خویش بر خود َهموار کرده است و َتَعّهُ
ُ
گ اهلُل ِمْنُهَما - نمی توان َزحَمتی را که او در 

يَسم: 30. مى نو
ختى جاِی دَرنگ است.

َ
«ِی َعَربى است، ل ِكّنَ

ٰ
كه واژۀ »ليِكْن«، فارسٖى ُشدۀ »ل اين َبیان 

در لغت نامۀ ِدهُخدا، ذْيِل واژۀ »ليِكْن« مى خوانيم:
ِكِن«( و يا صورتى از »بیِک« فارسِى قديم«.

ٰ
ِكِن« عرب است )ممالۀ »ل

ٰ
كلمه ظاهرًا »ل » اين 

دُحَسْين  ِكِن« َعَربى پنداشته اند )َسنج: ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ
ٰ
يخِت ديگری است از واژۀ »ليک«؛ َهرَچند بسياری واژۀ »ليک« را، صورتى از »ل يا »بٖیک« ر گو

ميرَكبير، 1376 هـ.ش.، 3 / 1921، هاِمش(.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ ِد ُمعين، چ: 5، تهران: ُمَؤّسَ ص به »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دكتر ُمَحّمَ ِ

ّ
ِف َتبريزی ُمَتَخل

َ
بِن َخل

ِد َحَسْن دوست، تهران:  یشه شناختِی زباِن فارسی، ُمَحّمَ يشه شناسِى »بیک«، نگر: فرهنِگ ر يشۀ ايرانى داَرد )دربارۀ ر ى الّظاِهر ر
َ
به َهر روْی، »بٖیک« َعل

َدِب فارسى، 1393 هـ. ش.، 1 / 571، ش 986.(.
َ
َفرَهنگستاِن زبان و أ

واژۀ »بٖیک«، در ُشــماری از ُمتوِن كهِن فارســى به كار َرفته اســت )َســنج: َترَجمۀ ُقرآِن موزۀ پارس، ُمَترِجمى ناشــناس، به كوِشــِش: دكتر َعلِى ِرواقى، چ: 
ٖيک«، نيز كمتر )َســنج: َهمان، ص 520(، ولى به َهر  يخِت ديگِر آن، َيعنى »و 1، تهــران: ِانِتشــاراِت ُبنيــاِد َفرَهنــِگ ايران، 1355 هـــ.ش.، ص 469(. ر

روْی به چشم مى خوَرد.
يد:  ، گو َغوی و زباْنشــناختِى بســيار از زباِن نيكاِن ما ِاشــِتمال داَردـ 

ُ
َعَجمـ  كه بر َدقاِئِق ل

ْ
ْشــَعاِر ال

َ
ُمْعَجم فی َمعاییِر أ

ْ
َشــْمِس قْيِس رازی، در كتاِب َارزمنِد ال

كن، »بیک« اســتعمال كرده اند به ِإمالۀ كســرۀ »با« و اكنون آن لفظ از زبانها افتاده اســت و َمهجوراالســتعمال شــده، 
ٰ
»... و در پارســِى َقديم به معنِى ل

د بِن َقْيس الــّرازی، به َتصحيِح: َعّامه  َعَجم، َشــمس الّدين ُمَحّمَ
ْ
ْشــَعاِر ال

َ
ُمْعَجم فی َمعاییِر أ

ْ
َيند ...« ) ال كــرده و »ليک« مى گو و »بــا« را بــه »الم« َبــَدل 

ِد: دكتر سيروِس َشميسا، چ: 1، تهران: 
َ

ِس َرَضوی ، و َتصحيِح ُمَجّد دَتقِى[ ُمَدّرِ د ُمَحّمَ ِد : ُاستاد ]َسّيِ
َ

ينى، و َتصحيِح ُمَجّد د بن َعبدالوّهاِب َقزو ُمَحّمَ
م، 1388 هـ. ش.، ص 328(.

ْ
َنشِر ِعل

خيِر َشمِس قْيس درآمده و نوشته اند:
َ
َفت با قوِل أ

َ
داِنشَمنِد ُمحَتَرم، آقاِی دكتر سيروِس َشميسا، از َدِر ُمخال

كن است«. )همان، ص 602(
ٰ
ساًسا غلط باشد. ... »ليک« ربطى به »بیک« نداَرد، بلكه به ِإماله و حذف ُمشتق از ... ل

َ
»به َنَظر مى رسد اين بحث أ

كه  يختى از َهمان »بیِک« فارسى باَشد؛ ُچنان  كه ر ِكِن« َعَربى، 
ٰ
رگشتۀ »ل

َ
كه َحق به َدسِت َشمِس قْيس باَشد؛ و »ليک«، نه ِدگ باری، َبعيد َهم نيست 

ُم ِعْنَد اهلل.
ْ
ِعل

ْ
ری َنداَرد؛ َو ال رگونِى آوايِى »ب« و »ل« هيچ دو

َ
به همان َمعنٰى نيز َهست، و ِدگ

ُگفتـــــه ها،  از َمجمـــــوِع ایـــــن 
که ُمَترِجم با  نیک هویداست 
ت و 

َّ
چه حوَصله َمنـــــدی و ِدق

کاِر خویش نگریسته  تی به 
َ
مان

َ
أ

است و چه اندازه از خوارکاری 
روُگـــــذاری َپرهیختـــــه. بی 

ُ
و ف

َبرَرســـــیهاِی  با  ُگمـــــان،  هیچ 
رِی 

َ
ظ

َ
َژرف تر و توشۀ ِعلمی و ن

کاِر  بیشـــــتر، می َتوان بر ُچنین 
گرفت و  رده ها 

ُ
کاِرستان هم خ

پاره ای  ناَتنُدُرستِی  یا  ُسستی 
َبراَبرُگزینی هاِی  یا  َبرداشتها  از 
نوشـــــه یاد  اَ قیـــــد 

َ
ف ســـــتاد  اُ

را نمود، 
َ
قیهی را ف

َ
صَغِر ف

َ
َعلی أ

و  ُگســـــتاخی  راِه  از  ُجـــــز  لیک 
ِمْنُهَما  اهلُل  نا 

َ
عاذ

َ
أ  - ناِإنصافی 

که او در  - نمی توان َزحَمتی را 
ُگزارِد َوظیفـــــۀ خویش بر خود 
دی  کرده اســـــت و َتَعّهُ َهموار 
رانموده، 

َ
کـــــه از خویـــــش ف را 

ـــــد و نادیده ِانگاشت. 
ُ

ُمْنِکر ش
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

تأمین این َمنظور، ُحروِف ریز به کار رفته است(، و چون در بسیارى از 

ی براِى پاورقی باقی نمی ماند، از این روْى، در موارِد 
ّ
صفحه ها، محل

بسیارى، پاورقِی این گونه صفحه ها به صفحۀ بعد یا صفحاِت بعد و 

گاهی به ُحدود َصد صفحۀ بعد ِإرجاع گردیده و باز آنچه از تعلیقات 

باقی مانده، در انتهاِى قسمِت مربوط آورده شده است. )در مواردى 

که توضیِح مربوط در داخِل صفحه  هم، مناسب دانسته شده است 

و در پرانتز قرار داده شود(«. )ص پانزَدْه و شانزَدْه(

الَبّتــه  توضیحاتــی،  ُچنیــن  یافتــِن  بــراِی  خواننــده  کــه  پیداســت 

ایــن  ِک  ِإدرا بــراِی  از  و  ِدَهــد  َخــرج  بــه  بســیار  حوَصله َمنــدِی  باَیــد 

»ِمهــِر پدرانــه«ِی روانشــاد َفقیهــی، َقــدری »جــوِر ُاســتاد« هم بَبــَرد، تا 

ِفی الَمَثــل،۳۲ پینوشــتهاِی صفحــۀ 66۸ را ذْیِل صفحه هــاِی 70۳ و 

ُکَمِک یادداشــتهاِی راْه نماَینده ای که  70۵ و 707 بیاَبــد! آن َهــم بــه 

ُاستاد بر َسِر پینوشتها ِنهاده است.

ســوز با 
ْ
الِقّصــه، ُاســتاد َفقیهــی، در ایــن َترَجمه، چونــان آموزگاری ِدل

یاَبد و به  کــه او َدر ردیده و کوشــیده اســت به زبانی 
َ
گ خواَننــده َهمراه 

صلی فوت َنَشَود، َمعانِی 
َ
ی الَمقدور چیزی از َمفاهیِم أ که َحّتَ گونه ای 

عبــاراِت َنْهج الَبالَغــه در دیــده و ِدِل ُمخاَطب بنشــیند و چیزی بر او 

َکســانی  یک و ُمبَهم َنماَند. َدســتآورِد ُاســتاد َفقید، ایَنک، از براِی  تار

ــر و ســودَمند اســت، و 
َ

یگ کــه خواهــاِن آموختــِن َنْهج الَبالَغه انــد، یار

یافَتــِن واژه بــه واژۀ آن کتاِب  خواَننــدگاِن جوَینــده را در خوانــَدن و َدر

َارْجدار َدستگیری می ُکَند.

نــه  بــاب می نویَســم، به ِاصِطــالْح، »ِدراَیــت« اســت،  آنچــه در ایــن 

»ِرواَیــت«. چــه، خــود، ایــن ِســفِر َنفیس را َبســی روزان و َشــبان پیِش 

ی داشته و در خوانَدن و آموخَتِن َنْهج الَبالَغه از آن سود ُجسته ام،  رو

گــر َهنوز َبر َهمان حــاِل َانَدْک مایگِی َمعهوِد خویشــَتن ام، به  و البّتــه ا

یَدش، نه َتقصیِر آموزگار! ُقصوِر َمن راِجع ُشمار

بازویرایِی َمتِن َنهج الَبالَغه
پایــۀ کاِر ُاســتاد َفقیهــی، بــر َنهج الَبالَغــهِی ویراســتۀ داِنشــمنِد ُبُزرِگ 

ــَدُه اهلُل  ــِد َعبــُده )۱۲66 - ۱۳۲۳ هـــ.ق.( - َتَغّمَ ِمصــری، شــیخ ُمَحّمَ

 ترین 
ْ

کــه یکــی از َمشــهورترین و ُمَتداَول ــٰی ِبُغْفَراِنــه ـ، بوده اســت 
َ
َتعال

کتاِب َعزیز َمحسوب است. چاپهاِی این 

َبالَغه 
ْ
کاِر َترَجمۀ َنْهج ال کناِر  صَغِر َفقیهی، در 

َ
ُاســتاِد َانوشــه یاد َعلی أ

ــِد َعبُده نیز َدســت  بــه ویرایــِش ُنســخۀ چاپِی ویراســِت شــْیخ ُمَحّمَ

یده است. خوِد ُاستاد نوشته است:  یاز

يم، واِقعى است. كه مى گو 32. ِمثالى 

َفرانموده، ُمْنِکر ُشد و نادیده ِانگاشت. 

ل بــه پیش َنْتــوان ُبْرد، و  ّمُ
َ
ّنــی و َتأ

َ
کارهــاِی َظریــف و َدقیــق را ُجــز به َتأ

م و آَدم ُافتاده 
َ
در روزگاِر مــا که شــتاَبندگی هاِی آزَمندانه در جــاِن عال

اســت و ُمناَفســاِت بیهوده َبر َســِر َمراِتب و َمناِصِب ماّدی، َفراخناِی 

َکده ای ِذهن آشوب و ِدل آزار َبَدل ساخته  داِنش و فرهنگ را به غوغا

که به جاِی َدرافتاَدن  بَجْدخوان چون مرا باَید 
َ
مانی أ

ْ
است، طاِلِب ِعل

ینگی ها، ُچنین َسرَمشــقهاِی َقویِم َبحث و  در َهنگامــۀ ِابِتذاِل َهرروز

َعیِن خویش ســازند و پیوسته َانَدرِز 
ْ
َفحِص حوَصله َمندانه را ُنْصب ال

گــوِش ِدل  نجــه ای - َرِحَمــُه اهلل - را در 
َ
گ هوْشــَفزاِی َحکیــم ِنظامــِی 

که می َفرمود: ُفروخوانند 

ُخــــــــــرده کاری، کاِر  َخرگــــــــــِه   َدر 
بیَقــــــــــراری۳۱ ُبــــــــــُزرگ،  اســــــــــت  عْیبــــــــــی 

یکی و ُســْتوارِی  کاِهِش ُدُرســتی و بار از دیرباز بســیاری از َترُجمانان 

ْه داِنســته اند.  َترَجمــۀ خود را بــه َبهاِی َفزایِش زیبایی و ِدآلویزی ُمَوّجَ

ــِم َبرخی َترَجمه هاِی 
َ
گر در عال ماَنت، ا

َ
ایــن توجیه، و ُمســاَمَحت َدر أ

ردانهاِی ُهَنرین، َپذیُرفَتنی باَشــد، در یک 
َ
عاّمه خــوان، یا َبعضــی َبرگ

کــه َدرَصَدِد پاسداشــت و  ِت آموِزشــی 
َ
ماَنتــداِر واِجــِد َخصل

َ
َترَجمــۀ أ

کَثرِی َمفاهیم اســت، َپذیُرفَتنی نیســت؛ و ُاســتاِد َفقید، 
َ
أ ِانِتقاِل َحّدِ

زنده یاد َفقیهی، در پِی به َدست داَدِن ُچنین َترَجمه ای بوده است. 

که ِإشــاَرت رفت،  صَغِر َفقیهی، ُچنان 
َ
کاِر ُاســتاِد َانوشــه یاد َعلی أ در 

ماَنت بر زیبایی و دآلویزی غاِلًبا َمطَمِح َنَظر 
َ
ت و أ ت و ِصّحَ

َ
ِم ِدّق

ُ
َتَقّد

بوده است، و َحّتٰی از براِی ِفدانکردِن آن غاَیِت ارجمند، گاه و بیگاه 

کتاب آرایی نیز روا داشــته ُشــده.  ُعــدول از ُمَتعاَرْف تریــن ُعرْف هاِی 

نمونه را، ُاســتاد َفقیهــی، خود دربارۀ َنحوۀ َثبــت و َدرِج توضیحاتش 

َبر َترَجمه نوشته است:

»در هرجا، توضیحی الزم یا مناسب به نظر رسیده، به عنواِن تعلیقه، 

که به موجِب آن به پاورقی ِإرجاع  در پاورقی آمده است و ُشماره اى 

که  می گردد، در داخِل پرانتز قرار داده نشده است تا با ُشماره هایی 

در داخِل پرانتز است و مربوط به تطبیِق جمله هاِى ترجمه با متن، 

مراجعه کنندگان  این که  براى  مواردى  در  و  نشود،  اشتباه  می باشد، 

دربارۀ یافتِن مطلبی دچار زحمت نشوند، پاره اى از توضیحات تکرار 

که چون براى تطبیِق جمله هاِى ترجمه  شده است، با این یادآورى 

ِن تماِم  که صفحۀ مربوط به ترجمه، متضّمِ با متن، ضرورت داشت 

یاد بوده باشد )حّتٰی در چندین مورد براِى  ُمحتواِى متن، بدوِن کم و ز

ِد روَشــن، چ: 2،  ْنَجــوی، بــا َتصحيــح و َتْحشــَيه و َشــرِح: ُمَحّمَ
َ
گ 31. لْیلــی و َمجنــون، ِنظامــِى 

تهران: صداِی ُمعاِصر، 1395 هـ. ش.، ص 89. 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ِم ویراســِت شــیخ  کــه زمانی َتصویــِر یک چاِپ ُمَتَقّدِ َهســت؛ ُچنــان 

دُحَسیِن  مه شــْیخ ُمحّمَ
ّ

که َحواشــی و َتعالیقی از َعال د َعبُده را  ُمَحّمَ

ْیــه - داشــت می دیــدم و - 
َ
ــٰی َعل

َ
کاِشــف الِغطاء - ِرضــواُن اهلِل َتَعال

۳۳ َمتــِن َنْهج الَبالَغــه در آن چــاپ، َبرخــالِف چاپهــاِی ُمَتداَوِل  گویــاـ 

که  کاِملــی بود  ــد َعبــُده، فاِقِد َشــْکل و ِإعراِب  ویراســِت شــیخ ُمَحّمَ

ِبِه َفراوانی 
ٌ

رســانی هاِی ُمعَتّد
َ
در چاپهاِی سَپســین َهســت؛ لیــک، ِدگ

د َعبُده  کــه از ِجنــِس َتکمیل و َتجدیِد َنَظــِر خوِد شــیخ ُمَحّمَ َهســت 

که َنزِد ُاستاِد َفقیدمان َمرحوِم آیةاهلل حاج  نیســت. در یاد داَرم زمانی 

ْیــه - بــه ِقراَئــِت 
َ
دَعلــِی روضاتــی - ِرْضــواُن اهلِل َتَعالــٰی َعل د ُمَحّمَ َســّیِ

ِی آن  َنْهج الَبالَغهِی َشــریف ِاشِتغال داشتیم، ُنسخۀ چاپِی پیِش رو
که َحواشی و یادداشتهاِی خویش را بر آن نوشته بودند،  َفقیِد َســعید 

د َعبُده بود. ُنسخه ای  یکی از ُافســتهاِی بیروتِی ویراسِت شیخ ُمَحّمَ

َقُه اهلل ِلما 
َ
که ُحّجةاإِلسالم والُمســلمین آقــاِی َمجیِد هــادی زاده - َوّف

ُیحــّب و َیرضــٰی - پیش چشــم می داشــتند، یکی از ُافســتهاِی ُقمِی 

ســۀ ِإســماعیلیان، از  ــد َعبُده بــود، چاِپ ُمَؤّسَ ویراســِت شــیخ ُمَحّمَ

که َهــم براِی َمــن و هم بــراِی آقاِی  صیْل نمــا 
َ
ِی یــک چــاِپ َقدیــِم أ رو

کــه در آن َمجِلس  هــادی زاده فریَبنــده بــود؛ َهــم ایشــان و َهــم مــن - 

ویراســِت دکتــر ُصبحــی صاِلح را به َهمراه می ُبرَدم ولی ُنســخه ای از 

، َخیال می کردیم این  صل را در خانه داشــتمـ 
َ
همیــن چــاِپ َعتیق األ

صیِل 
َ
گویه گِر أ  وا

ً
صیْل نمــا، راهی به ِدهی می َبَرد و َمَثــال

َ
ُکهنۀ أ چــاِپ 

کاِر ِقراَئــت و ُمقابله و  ــد َعبُده اســت و ... . در  ویراســِت شــیخ ُمَحّمَ

غــالِط فاِحش و افتادگیهاِی چشــمگیر 
َ
...، َمعلوممــان ُشــد که چه أ

صیْل نما َهســت. آن ُافســِت بیروتِی ویراســِت 
َ
ُکهنــۀ أ در ایــن چــاِپ 

ــد َعبــُده َهم البّتــه از ناُدُرســتیهاِی واِضــِح کذایی که به  شــیخ ُمَحّمَ

حــش َمنســوب َنتــوان داشــت، تهــی َنبــود. الَغــَرض، َپســاْن تر  ُمَصّحِ

گونه گوِن  تی میاِن چاپهاِی  که جاِی آنست صاِحب هّمَ َمعلومم ُشد 

د َعبُده َسنِجشــی به َعَمل آَرد و اختالِف  ویراســِت خوِد شــیخ ُمَحّمَ

ُکند و َتصحیِح انتقادِی خوِد ویراســِت شــیخ  ُنَســِخ چاپی را َضبط 

کاِر او و دامنۀ َتَصّرفاِت ناشران  د َعبُده را به َنحوی که نمایشگِر  ُمَحّمَ

و َمطبعه چی ها باَشد، َفراَهم ساَزد!

ه - نیز، با َهمۀ داِنش 
َ
دربارۀ ویراسِت دکتر ُصبحی صاِلح - َغَفر اهلُل ل

و زباْندانی و ُنکته َســنجی هاِی شــاَینده ای که آن َمرد را بود، و با همۀ 

ی داَرد و َمَحــّلِ ِاعِتمــاد و ِاعِتنــاِی  کــه ُنســخۀ چاْپ کــردۀ و ُشــیوعی 

بینى است؛  33. اين َمعنى را با َكماِل احتياط َعرض مى ُكَنم؛ و بى ُشبهه ُمحتاِج ُمراَجَعه و باز
يــِر يادُشــده را شــاَيد َده و َاند ســالى پیش از اين، َنزِد ُاســتاِد َفقيدمــان، َعّامه آيةاهلل  يــرا َتصو ز
َكرده ام؛ و  يــاَرت  قاَمة ـ، ز ْكَراَمُه فــى داِر اإِل  اهلُل َتَعالٰى ِإ

َ
ْجــَزل

َ
دَعلــِى روضاتى ـ أ د ُمَحّمَ حــاج َســّيِ

ٖيِر َبَشر ُعرَضۀ َعواِرِض آَنست،  ط و َخْبط و ُشــكوخه هايى كه هوش و و
ْ
از ِنْســيان و َســْهو و َخل

ايِمن نيستم.

گرفته، َنهج الَبالغه]ِی[ چاِپ  ســاِس ترجمه قرار 
َ
که مأخذ و أ »متنی 

د َعبُده، بوده اســت؛ با  دارالَمعِرَفۀ بیروت همراه با شــرِح شــیخ ُمَحّمَ

که نســخۀ مزبور با همۀ زیبایی ظاهرى از لحاِظ خوبِی  این یادآورى 

خــّط و فرْم بندِى صفحه هــا و جهاِت دیگر، داراِى غلطهاِى مطبعِی 

کــه در ضمــِن ترجمه، ِإصالح شــده اســت و در نتیجه،  فراوانــی بــود 

گرفت«. )ص هشت( کْم غلطی در دسترس قرار خواهد  متِن 

ــر ُنســخه هاِی َمطبوع و 
َ

ُاســتاد َفقیهــی، در َضبــِط َنــّص از َبعــِض دیگ

َبالَغــه و ُشــروِح آن َبهــره ُجســته اســت. از ُجملــه، از: 
ْ
َمخطــوِط َنْهج ال

َتصویــِر َدستنوشــِت کهــِن کتابخانــۀ ُعمومــی آیــةاهلِل َمرَعشــِی َنَجفی 

کتابــِت بیشــینۀ َبرگهــاِی آن بــه َســدۀ  کــه  در ُقــم بــه شــمارۀ ٣٨٢٧ 

پنجــِم ِهجــرى بازمی گردد و امروز میاِن ُنسخه شناســان به ناِم ُنســخۀ 

ابن الُمــَؤّدب َمعــروف اســت، َشــرِح َنْهج الَبالَغــهِی ُقطــِب راَوندى به 

که َبر  بی الَحدیِد ُمعَتِزلی 
َ
ناِم ِمْنهاج الَبراَعة، َشــرِح َنْهج الَبالَغهِی ابِن أ

کی  ُبنیاِد گفتاِر خوِد او، َبر ُنسخه ای ُمعَتَبر از َنْهج الَبالَغهِی َشریف ُمّتَ

کــه آن َهم َبر ُبنیاِد  بوده اســت، َشــرِح َنْهج الَبالَغهِی ابِن میَثِم َبحرانی 

َتصریِح خوِد شــاِرح، َبر ُنســخه ای ُمعَتَبر از َنْهج الَبالَغهِی َشریف ِاّتِکا 

داشته است. َمرحوِم َفقیهی، َهمُچنین، از ویراستهاِی دکتر ُصبحی 

د  ــد ُمْحیی الّدین َعبدالَحمید و َعبدالَعزیز َســّیِ صاِلح و شــیخ ُمَحّمَ

هل نیز در جاِی خود َبهره ُبرده است. )َسنج: ص ُنْه و َدْه(.
َ
األ

کتــاب، َمرقــوم َفرموده  ُاســتاِد َانوشــه یاد، َفقیهــی، در ُمقّدمــۀ خــود بر 

کــه در دســترِس مترجــم بــود، اختالفــات  اســت: »در نســخه هایی 

کــه بســیارى از آنها در پاورقــی یادآورى  و تفاوتهایــی، وجــود داشــت 

کلمــه یــا جملۀ مــورِد اختــالف، ترجمه شــده و در مواردى  گردیــده و 

گونه موارد، نسخۀ  که در این  گردیده اســت  به وجه صحیْح تر ِإشــاره 

که در ِخزانۀ َمرعشّیه است[ ... و نسخۀ  خّطِی قدیمِی ]ابن الُمَؤّدب 

گرفته است«. )ص َدْه( ک قرار  همراه با شرِح ُقطِب راَوندى، مال

می نویَسم:

ت، جویا َجهانَبخش -  َکمیْن خاِدِم کتاب و ُسّنَ که این  سالها پیش 

َعَفا اهلُل َعْنه ـ، َبرخی از ُنســِخ َخّطی و چاپِی َنْهج الَبالغهِی َشریف را 

د  ید، دربارۀ ویراســِت َنْهج الَبالغهِی شیخ ُمَحّمَ به ُمناَســَبتی می کاو

ــن یافت؛ و آن  ــَدُه اهلُل ِبُغْفراِنــه - بــه ُنکتــه ای َغریب َتَفّطُ َعبــُده - َتَغّمَ

که: این 

رســانی هاِی 
َ
د َعبــُده، ِدگ میــاِن خــوِد چاپهاِی ویراســِت شــیخ ُمَحّمَ

رســانی ها نیز یکَســره به بازنگریهاِی 
َ
ِبِه َفراوان َهســت، و این ِدگ

ٌ
ُمعَتّد

ی راِجــع نیســت. آری،  ــد َعبــُده و ِإصالحــاِت و خــوِد شــیخ ُمَحّمَ

رســانی ها، َســهمی 
َ
ــد َعبــُده را در ِدگ بازنگریهــاِی خــوِد شــیخ ُمَحّمَ
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

که:  ِکبار است، از َنَظر َنباَید دور داشت  َوضیع و َشریف و ِصغار و 

مینی ُاســتوار َنبوده اســت و آن داِنشــوَمنِد َفقید - َســاَمَحُه 
َ
کاِر دکتــر ُصبحــی صاِلح بر َمنَهِج ِعلمِی أ شــالودۀ 

ــٰی - در چــاِپ َنْهج الَبالغــه، َحّتٰی التــزام به خوِد کتاْب یعنی َمتِن َنْهج الَبالغهِی َشــریف را به َمثاَبِت 
َ
اهلُل َتَعال

رَضاه - در َطلیعۀ َســدۀ پنُجــِم هجری َتدوین 
َ
ِد َرضــی - َرِضَی اهلُل َعْنــه َو أ که َســّیِ کتابــی ِروایــی  َحدیثنامــه و 

کرده است!!! ِگردآورِی َرضی َتجدیِد َنَظر  َفرموده است، ُمراعات نکرده و به َصواْبدیِد خویش در 

ِکتاب، عباَرتی را ِبنا بــر َضبِط ُمختاِر خویش مــی آوَرد و آنگاه دربارۀ آن  نمونــه را، یــک جــا، در خطبۀ هفدهــِم 
نَسُب بالّسیاق ِمَن الّروایِة المشهورة«!۳4

َ
َضبط ُچنین می گوید: »... وٰهذه روایُة ابن قتیبة وهی أ

گر َتشــخیِص دکتــر ُصبحی صاِلــح َصواِب َمحــض بوده  گــو نیســت که حّتــٰی ا حاَجتــی بــه َتصریــِح ایــن ُدعا

که هزارسال پیش َتدوین ُشده است،  کتابی  ْی ُمجاز َنبوده است و نیست در َمتِن  باَشد،۳۵ باز او به هیچ رو

ألیِف َشریِف َرضی َشَود! به َسلیقۀ خویش دست بَبَرد و َشریک الّتَ

که:  َکرده باشم  این توضیحات را آورَدم تا خاِطرنشان 

ــَر اهلُل َوْجَهه - به ُفالن چــاِپ ُمَتداَوِل راِیج در بــازاِر کتاب، یا 
َ

کتفاِی شــادَروان ُاســتاد َفقیهی - َنّض ایــن َعــَدِم ِا

کاِر َترَجمه  َبْهمان َطبِع َشــکٖیِل َمْشــکوِل َجمٖیِل َمحبوب الُقلوب، چه َقَدِم ُاســتوار و َضروری است که باَید در 

رَچنــد در َهنگامۀ 
َ
گ که باَید بر خویــش ِنهاد؛ ا و َشــرح و َنْشــِر ُچنیــن َمتنهــاِی َحدیثی َبرداشــت و َرْنجی اســت 

ماِء ســوقی - ال َســاَمَحُهُم اهلل! - و ُمســابقۀ َنَفْس گیِر این جوقۀ ُخَجسته پْی! 
َ
ْشــباه الُعل

َ
َعواْم بازٖی هاِی ُمشــتی أ

شــا کمتــر در َنَظر آَید و در 
ُ

ری هاِی راْهگ
َ

بــر َســِر دین به ُدنیاُفروشــی، َارِج ُچنین ُخرده کاری هاِی َتواْنَفرســا و ریزنگ

رباِب َوجیهات 
َ
یِب َعواْم فریــِب ُزْمرۀ أ ُزمــرۀ ِتجــاراِت راِبحۀ این زماِن ِفَتْن خیز َنباَشــد و موِجِب َتَزّیی به زّی و ز

رَدد!
َ

و ُوجوهات َنگ

آری،

که َمرداِن راِه َحَقند َکسانی 

َخریداِر دّکاِن بی روَنَقند!

ر
َ
رِش َسره گ

َ
آبشخورهاِی ُبنیادین و ِنگ

ر بود َولــی کتاْب باره َنبود. به شــیوۀ بســیاری از 
َ
صَغــِر َفقیهــی، کتابخــوان و ُجســت وجوگ

َ
زنده یــاد ُاســتاد َعلی أ

کتابخانه هاِی بی  شــایِش ُبنیادهــاِی ِوِلنــگار و 
ُ
گ کــه پیش از دوراِن شــکوفایِی اقتصــاِد َنفتی، و پیش از  آنــان 

 خــوار، کتابهــاِی انَدکُشــمار ولــی ُمعَتَبــری َفراَهم می ســاختند و همانها را خــوب می خوانَدند و 
ْ

َدر و پیَکــِر پول

که بر َمناِبِع  عاتی ُمنَضِبط داشــت 
َ
کتاْبخواندگی َبهره داشــتند، داِنشــی َژرف و ُمطال کتاب دیدگی، از  بیش از 

بنانّى، 
ُّ
ـ  َبْیروت: دار الِكتاب الل ه َو ابَتَكَر فهاِرَسه الِعلمّية: الدكتور ُصبحى الّصاِلح، ط: 4، القاِهَرة: دار الِكتاب الِمصرّیـ  و 34. َنهج الَبالَغة، ضبَط َنّصَ

1425 هـ.ق.، ص 571، حاشيۀ 258.
كى بر َدستنوشتهاِی َعتيِق خوِد َنهج الَبالَغه؛ از ُجمله:  يراستهاِی ُمّتَ َضبِط َنّصِ ُمختاِر ُصبحى صاِلح را بَسنجيد با و

ســة الّراِفــد للَمطبوعات، 1431 هـ.ق.،  ــيخ َقيس َبهَجت الَعّطار، ط : 1، ُقم: ُمَؤّسَ رَبع ُنَســٍخ َخّطّيٍة َقديَمٍة: الّشَ
َ
ٰى أ

َ
ــُه َعل َقــُه َو َضَبــَط َنّصَ

َ
 َنهج الَبالَغــة، َحّق

َجف  ــيخ َقيــس َبْهَجت الَعّطار، ط : 1، الّنَ ُه: الّشَ َقُه َو َضَبَط َنّصَ
َ

ــكون، َحّق ٍد ابِن الّسَ يب: َعلّىِ بِن ُمَحّمَ ر
َ
ديِب األ

َ
ص 72؛ و: َنهج الَبالَغــة، َمــَع َضبِط األ

ــَام ـ، 1437 هـــ.ق.، ص 102؛و:  ْيــِه الّسَ
َ
ِميِرالُمؤِمِنيــَن َعِلــّى ـ َعل

َ
َصــة بأ َســة: الَمكَتَبــة الُمَتَخّصِ

َ
َســة ـ و ـ َمشــَهد الُمَقّد

َ
ــة الُمَقّد ّيَ و

َ
شــَرف: الَعَتَبــة الَعل

َ
األ

د هاِشــم الميانــّى، ط : 1، ُقــم: ِانِتشــاراِت َدليِل مــا، 1387 هـــ.ش.، ص 100؛و: َنهج الَبالَغــة، َتعليق و َفهَرَســة: الّدكتور  ــّيِ َنهج الَبالَغــة، َتحقيــق: الّسَ
شر، 1427 هـ.ق.، ص 52. سة دارالِهجَرة ِللّطباَعِة و الّنَ يخ فاِرس َتبريزيان، ط: 4، ُقم: ُمَؤّسَ ُصبحى الّصاِلح، َتحقيق: الّشَ

كه:  35. پوشيده نماَند 
بوالَفضل ِإبراهيم، 

َ
د أ بى الَحديد، بَتْحقيق: ُمَحّمَ

َ
بى الَحديِد ُمعَتِزلى )586ـ  656 هـ.ق.( اســت )َســنج: َشــرح َنهِج الَبالَغة، ابن أ

َ
ری از ابِن أ صِل اين داو

َ
أ

ری مياِن َنقِل  َدِب ناِقدان، به داَو
َ
ِب شــاِرحان اســت و أ

ْ
بّیة، 1387هـ.ق.، 1 / 285(، ليک شــاِرِح ُمعَتِزلى، آنســان كه َدأ َعَر

ْ
ُكتِب ال

ْ
ط: 2، دار إْحياِء ال

ـ  بر ِخاِف دكتر ُصبحى صاِلحـ  َمتِن كتاب را َدســتكاری َنكرده و ِرواَيِت  ُمنــَدِرج در َمتــِن َنهــِج الَبالَغــة و آنچه از ابِن ُقَتْيبه َمنقول اســت، پرداخته، و
َشريِف َرضى را با ِرواَيِت ابِن ُقَتْيبه َدرَنياميخته است.

قیهـــــی، بر 
َ
ســـــتاد ف

ُ
کاِر ا پایـــــۀ 

ویراســـــتۀ  َنهج الَبالَغـــــهِی 
ِمصـــــری،  ُبـــــُزرِگ  داِنشـــــمنِد 
ِد َعبـــــُده )1266  شـــــیخ ُمَحّمَ
ـــــَدُه  َتَغّمَ  - هــــــ.ق.(   1323  -
بوده  ـ،  ِبُغْفَراِنـــــه  ـــــٰی 

َ
َتعال اهلُل 

که یکی از َمشهورترین  اســـــت 
این  چاپهاِی   ترین 

ْ
ُمَتداَول و 

است. َمحســـــوب  َعزیز  کتاِب 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

کتابخانۀ َشخصِی ُپر و پیماِن  کتابهاِی  َدستچیْن ُشــدۀ خوْب خوانده ُاســتوار بود. این را نه تنها بر ُبنیاِد ُشماِر 

ی، این ویژگِی َمرد را نیک آینگی می ُکَند.  که نوشته هاِی و او می گویم،۳6 

کار گرفته اســت،  صلیی که ُاســتاد َفقیهی به 
َ
کاِر َترَجمــۀ َنْهج الَبالغــهِی َشــریف، َمناِبــع و َمآِخــِذ أ در َهمیــن 

کار ُبرده، براستی آن َچند َشرح را  گر َچند َشرِح َنْهج الَبالَغه را دیده است و به  َچندان ُپرُشمار نیست. لیک ا

کار ُبرده. زیده است و خوب دیده است و خوب به 
ُ
گ خوب 

َر اهلُل َرْمَسه ـ، خود، در ُمقّدمۀ َترَجمۀ َنْهج الَبالَغه نوشته است: ُاستاِد َانوشه یاد - َعّطَ

عالِم 
َ
»در ترجمــۀ پــاره اى از کلمــات و جمله هــا و عبــارات، همچنین تعبیــرات و اصطالحــات و در توضیِح أ

یخی و جغرافیایی، از این  َدبی و تار
َ
َغوى و أ

ُ
گذشته از متوِن ل موِر دیگرى از این قبیل، 

ُ
ِإنسانی و جغرافیایی و أ

چهار شرح نیز، بهره گیرى شده است:

کتابخانۀ ُعمومِی آیت اهلل۳7 َمرَعشــی  ١ - شــرِح قطب الّدیِن راوندى، ُمَتَوّفٰی در ســاِل ۵٧٣ ه ـ.، از انتشــاراِت 

)ُقم( .

د، داُر ِإحیاِء الُکُتِب الَعَربّیة 
َّ
بی الَحدید، ُمَتَوّفٰی در ساِل 6۵۵ ه ـ.، ۳۸ چاِپ ِمصر در بیست ُمَجل

َ
٢ - شرِح ابِن أ

بوالَفضل ِإبراهیم.
َ
د أ در ساِل ١٣٧٨ هـ.  با َتصحیح و َتحقیِق ُمَحّمَ

٣ - شرِح ابِن میثم، ُمَتَوّفٰی در سال 6٧٨ ه ـ.، چاِپ مؤّسسۀ َنصر.

که در ذیِل صفحه هاِى متن آمده است«. )ص شانزَدْه( د َعبُده  4 - شرِح شیخ ُمَحّمَ

رانده و َبهره هاِی ارزشمندی از 
َ

ذ
ُ
گ صَغِر َفقیهی، این َشــرحها را با نگاهی ِانِتقادی از َنَظر 

َ
ُاســتاِد َانوشــه یاد َعلی أ

کاِر سترِگ خویش بازتابانیده است. این نگاِه ِانِتقادی را در 

کــه در کاِر َارج آوِر خــود از آنهــا َبهــره ُجســته اســت و یادکــرِد َشــرِح  ی، ِضمــِن یادکــرِد آن ُشــروِح َنْهج الَبالَغــه  و

بی الَحدید و دیگر َشرحها در آن ُزمره، نوشته است:
َ
ابِن أ

یده است  م را از نظر دور داشته و در موارِد بسیارى ِإصرار ورز ُمَتَقّدِ
ْ
َفْضُل ِلل

ْ
ل
َ
بی الحدید، مفهوم جملۀ ا

َ
»... ابن أ

گاهی ُدشناْم گونه آن را رّد نماید و بخوبی واضح است  کند و به طرزى موِهن و  که سخِن ُقطِب راوندى را نقل 

کتــاب را )یعنی:  که مــن می داَنم، این  کــه منظــوِر او، تحقیــِر ُقطــب، بوده اســت. در یک جا می گوید: تــا آنجا 

کســی شــرح نکرده اســت، جز یک نفر یعنی َســعید بن هبةاهلل بن الحســن فقیه،  َنْهج الَبالغه را( قبل از من، 
که  که از فقهاِى ِإمامّیه بوده اســت )زنده یاد َفقیهی در حاشــیه افزوده: ... در حالی  معروف به ُقطِب راوندى، 

ى ]= ُقطِب راَوندی[ از مرداِن این  بی الَحدید، متجاوز از ده بار شــرح شــده اســت(. و
َ
َنْهج الَبالغه، قبل از ابِن أ

ُکجا و  کتاب( نبوده، زیرا در مّدِت ُعمِر خود، تنها به علِم ِفقه اشــتغال داشــته؛ َفقیه  کتاب )یعنی شــرِح این 

ى ُمقَتضی بوده اســت، کالم او را  که ِذکِر ســخِن و ُکجا؟ .... و من در مواضِع اندکی  گون  گونا َشــرِح این ُفنوِن 

کرده ام .... .  َنقض و َرّد 

ُجــُل )یعنی ُقطب( َقْد کاَن  گونه چنین گوید: َو ٰهذا الّرَ ... در مــوردى، پــس از ذکــر جمله هایی موِهن و اســتهزا

 
ّ

ال
َ
َبْیَعِة أ

ْ
ْیماُن ال

َ
ْیــِه أ

َ
 َعل

َ
ِکتاِب )یعنی نهج البالغه( َو ُیْؤَخذ

ْ
َن ِمْن َتْفســیِر ٰهــذا ال

َ
 ُیَمّک

َ
ْیِه َو ال

َ
ن ُیْحَجــَر َعل

َ
َیِجــُب أ

ه )یعنی شرح نهج البالغه( ... . 
َ
َض ل َیَتَعّرَ

كه بیشــينۀ آنها از َمناِبع و َمآِخِذ ُمعَتَبر به ُشــمار مى َرَود،  كتاِب فارســى و َعَربى  كتابخانه ای با ُحدوِد پنج هزار ِجلد  كه از ُاســتاد َفقيهى،  فته اند 
ُ
گ  .36

بازمانده است و خوْد سفاِرش َفرموده است تا به َطرزی َدرخور مورِد استفادۀ َهَمگانى واِقع َشَود. 
صل بالّتاِء الَممدوَدة.

َ
كذا ِفى األ  .37

فته اند، و در َبعضى، 656 هـ.ق.
ُ
گ بى الَحديِد ُمعَتِزلى را 655 هـ.ق. 

َ
صل. در َبعِض َمنابع، ساِل وفاِت ابِن أ

َ
كذا ِفى األ  .38
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

بی الَحدیــد ِإشــارت شــده اســت. با 
َ
گاهــی بــه نقــِل آن از ابِن أ دارد و 

بی الَحدید در شــرِح خود ذکر 
َ
یــادآورِى ایــن معنی که طبِق آنچه ابِن أ

کــرده، آن را در ســاِل ششــصد و چهــل و چهــار آغــاز کرده و در ســاِل 

ششــصد و چهــل و ُنــْه بــه پایان ُبرده اســت و باز به موِجــِب آنچه ابِن 

میثم در آخِر شرِح خود آورده، آن را در ساِل ششصد و هفتاد و هفت 

کرده اســت؛ و فاصله میاِن به پایان رسیدِن آن دو شرح، نزدیک  تمام 

به سی سال می باشد.

ــد َعبــده، بایــد گفته شــود که بســیارى از  در مــورِد شــرِح شــیخ ُمَحّمَ

گفتۀ  ّما بنــا به 
َ
بی الَحدیــد یافته می شــود أ

َ
مطالــِب آن، در شــرِح ابِن أ

بی الَحدیــد 
َ
ى از ابِن أ مــر دلیــِل اقتبــاِس و

َ
قــان، ایــن أ پــاره اى از ُمَحّقِ

 شرِح مزبور را ندیده بوده است و در هر صورت، 
ً

صال
َ
نیست، بلکه او أ

آن شرح، شرحی موَجز و ُمفید است«. )صص شانزَدْه - نوزَدْه(

َر اهلُل َمرَقَده - َپساْن تر گویا به ُوضوحی بیشتر  زنده یاد ُاستاد َفقیهی - َنّوَ

فتۀ »پاره اى از محّققان«، و بوارونۀ پنداشِت 
ُ
گ داِنست که - َبرِخالِف 

فتاِر »پاره اى از محّققان« را َسزاِی ِاعِتنا دیده بود - 
ُ
گ که  ی  َنُخسِت و

بی الَحدیِد 
َ
د َعبُدِه ِمصری، َشــرِح ابِن أ ُچنین نیســت که شــیخ ُمَحّمَ

ی  ُمعَتِزلی را ندیده و از آن َبهره نگرفته باَشــد، بلکه َحق آَنســت که و

ِبهی را هم از آن 
ٌ

گرانمایه و ُپرَبرگ وبار را دیده و َمباِلِغ ُمْعَتّد این َشــرِح 

َســف بدین َبهره ورِی داَمنــه َور هیچ َتصریحی 
َ ْ
کــرده و َمَع األ رونویــس 

نیز َننموده است. 

د َعبُده و َشرِح  که زیِر عنواِن »شــیخ ُمَحّمَ ُاســتاد َفقیهی در َمقاله ای 

َنْهج الَبالَغه«۳۹ نوشــته اســت، بدین موضــوع پرداخته و - پنداری - 
ختی ِبْهسازی و َتعدیل کرده 

َ
ایســتاِر پیشــیِن خویش را در این باره، ل

است. ُاستاد در َمقالۀ یادُشده می گوَید:

کــه چرا به َشــرح یــا  َتعلیقۀ  ــد ]َعبــُده[ در بیــاِن ایــن   »... شــیخ ُمَحّمَ

گفته است: کتاِب شریِف َنْهج الَبالغه  پرداخته، 

کلمات  نســبت  به  ِت دور بودن زماِن إیراِد آن   
ّ
که به عل باید دانســت 

صیِل 
َ
زماِن ما و جدا ُشَدن و بیگانه  گردیدِن مردِم َهمَعصِر ما از  زباِن  أ

که به َنَظرمان  َغریب  لفاظی در َنْهج الَبالغــه  می یابیم 
َ
گاهی أ َعَربــی، 

و نــادر می آیــد، نــه َوحشــی  و گریــزان  از  ذهــن، و نیــز ترکیبــی َغلیظ و 

مر  موِجب  شــد که 
َ
ّمــا نه همــراه با َتعقید و پیچیدگی. این  أ

َ
ُمحَکــم، أ

برای پاره ای از مفرداِت آن شرحی به عنواِن تعلیقه و حاشیه  بنویسم 

و بعضــی  از  ُجمله هــا  را تفســیر نمایــم و قســمتهایی از ِإشــاراِت آن را 

بازنمایــم و بــه همــان  اندازه که مورِد  احتیاج  اســت، بســنده کنم و تا 
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گفتــه اســت: بدان که مــن در این َشــرح ُمَتَعّرِض  ... در جــاِى دیگــر 

کــه پیشــوایاِن علــوِم َعَربّیــت از َحّلِ آن فــاِرغ شــده اند و براِى  کالمــی 

آنان واضح اســت، همچنین به تفســیِر آنچه ظاهر و آشــکار اســت، 

که او نخســت  که ُقطِب راوندى انجام داده، نمی شــوم،  گونــه اى  بــه 

کرده! اینها ِإطالۀ کالم و تباه ساختِن زمان  ّما بعد« شــروع 
َ
به تفســیِر »أ

است بی آن که فائده اى در آن بوده باشد ... .

که: من در این  گفته اســت  ّما ُقطِب راَوندى در مقّدمۀ َشــرِح خود 
َ
و أ

صــدد هســتم که این کتاب را شــرحی کافی بدهــم و در هر فصلی از 

لفاِظ 
َ
صولی ســخن بگویــم و أ

ُ
هــر فقــرۀ لفظی و نکته هــاِى معنوى و أ

کنم ... . غریِب آن را تفسیر 

گذشــته  بی الَحدید،[ َشــرِح ُقطب الّدیِن راَوندى، 
َ
]َبرِخالِف َنَظِر ابِن أ

که جزِء َقدیمی ترین ُشــروِح نهج البالغه اســت، َشرحی است  از این 

که با زباِن َعَربی  َکسی  جاِمع و بدوِن َحشو و َزواِئد و مورِد استفادۀ هر 

که نظراِت او از طــرِف علماِى  کســی اســت  آشــنایی دارد، و نوشــتۀ 

گرفته اســت، و خوِد ُقطب  بــزرگ پذیرفته شــده و مورِد اســتفاده قرار 

کرده از فقهاِى ِإمامّیه است و  بی الَحدید هم ِإشاره 
َ
که ابِن أ همان طور 

که باید در فقیه وجود داشته باشد، آشنایِی  یکی از شرایِط عمده اى 

َدبی است.
َ
کامل با علوِم َعَربّیت و فنوِن أ

که َدْهها بار، کالِم  بی الَحدید، در حالی 
َ
که ابِن أ ب اســت  جاِى َتَعّجُ

ُقطب را نقل و با طرِز َزَننده اى َنقض کرده، مطالبی را عیًنا از شرِح او، 

بی آن که مأخذ را به دست داده باشد، در شرِح خود، آورده است.

َدبی و کالمی، َشبیه تر 
َ
یخی و أ بی الَحدید به کتابی تار

َ
ّما شرِح ابِن أ

َ
و أ

َحّق در این جهــات ]َیعنی: جهات 
ْ
اســت تا َشــرِح َنهج الَبالغــه، و َال

َدبی و کالمی[، داِد سخن داده است. در هر مورد به َشرح 
َ
یخی و أ تار

که از نظــِر او نیازى به  کلمــات و جمله هایی توّجــْه می کند  و َتفســیِر 

ّما با دستاویِز 
َ
َشرح و تفسیر داشته، آن هم به طوِر ِإجمال و ِاختصار، أ

َکس یا شــرِح آن  یخــی، به شــرِح حــاِل آن  َکســی یــا ِإشــاره اى تار نــاِم 

گونــه اى ُمَمّتــع می پــردازد. همچنین به  واقعــه بــه تفصیِل تمــام و به 

مناســبتهایی، َبحثی کالمی را پیش می کشد و دامنۀ سخن را َبسط 

ًما همۀ اینها در جاِى خود بسیار سودمند است.
ّ
که ُمَسل می دهد 

ــْه بــه ُمفــَردات و مفهــوِم جمله هــا و  َشــرِح ابــِن میثــم، از جهــِت َتَوّجُ

بی الَحدید اســت و بســیارى از 
َ
عبارات، ظاهًرا جامْع تر از َشــرِح ابِن أ

ُکْبرٰى و نتیجه،  مفاهیــم، در آن، بــه روِش منطقــی و با ِذکِر ُصْغــرٰى و 

گردیده است. ِإرائه 

بی الَحدید ُمطابقت 
َ
پاره اى از مطالب در َشرِح ابن میثم با َشرِح ابِن أ
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ّیام تا به امروز َچندین  
َ
کتاِب شریِف َنْهج الَبالغه  از َقدیم األ می رسد. 

کنون در دســت  نیست.  که ُشــماری از آن َشــرحها، ا بار َشــرح شــده 

بی الَحدید انجــام  یافته ]و به 
َ
که قبــل  از  َشــرِح ابِن أ از میــاِن ُشــروحی 

َدســت اســت[، َشــرِح ُقطــِب راونــدی بــه نــام ِمْنهــاج الَبراعه اســت  

د 
َّ
و دیگــر َترَجمــه و َشــرْح گونه ای اســت َدقیــق و َصحیــح در دو ُمَجل

ِح َدقیق و داِنشــمنِد آن، از   کــه طبِق نظــِر ُمَصّحِ از مترجمــی ناَمعلــوم 

ســبِک  ِإنشــاء و َقرائِن دیگری حدس زده  می شــود از آثاِر َقرِن َپنُجم و 
شُشم بوده باشد40 ...«.4۱

ُاســتاد َفقیهی، در َهمین َمقاله، به َتکراِر داَورِی خویش دربارۀ َشــرِح 

که  کرده اســت  بی الَحدیــد نیــز پرداخته و باز این را خاِطرنشــان 
َ
ابِن أ

َکثیرالفاِئدۀ بیســْت ِجلدی، نه در  کبیــِر  کتاِب  بیشــینۀ َمطاِلــِب این 

َصمیِم موضوِع آن و َحّلِ عبارات و ِإشاراِت َمتِن َمتیِن کتاِب شریِف 

کــه  َدبــی و کالمیــی اســت 
َ
یخــی و أ فتارهــاِی تار

ُ
گ َنْهج الَبالغــه ، َبــل 

گردیده. به َهمین ُمناَسَبْت، زنده یاد َفقیهی َتصریح  بالُمناَسَبة إیراد 

که: َفرموده است 

آنچــه در  شــرِح  ســخِن  بــه  ُمنَحِصــًرا  گــر  ا کــه  فــت 
ُ
گ بتــوان  »شــاید 

آمــده، توّجــْه شــود،  بی الَحدیــد 
َ
ابِن أ َشــرح  میرالمؤمنیــن - ع - در 

َ
أ

د نخواهد بود«.4۲
َّ
کَثر  بیشتر  از دو ُمَجل

َ
أ حدّ ِ

َبرآورِد َروانشــاد َفقیهی، ُدُرســت است و َســنجیده. َچند سال َپس از 

َکرد در  کتابی ُمنتِشــر  ســۀ دارالَحدیث در ُقم  که مَؤّسَ َهمین َبیان بود 

بی الَحدیــد 
َ
کــم، آنچــه را در َشــرح ابِن أ کــه در آن، بیــش و  ــد 

َّ
دو ُمَجل

بــه طــوِر ُمســتقیم در شــرِح َمتــِن َنْهج الَبالغه ِی َشــریف آمــده بود، به 

گردآورده بودنــد و آن را َتْهذیب َشــرِح َنْهج الَبالَغة   َهمــراِه َمتِن َنهــج، 

نامیَدند.4۳ 

يَسم: 40. مى نو
كهنــۀ  َمقصــوِد َانوشــه ياد َفقيهــى از ايــن َترَجمــه و َشــرْح گونۀ َدقيــق و َصحيــح، همــان َترَجمــۀ 
كــه بــر ُبنيــاِد َدستنوشــتى يگانه و بــه كوَشــِش ِپژوَهنــدۀ َفقيد َروانشــاد دكتر  ِكراَمنــدی اســت 
د از ســوِی ِانِتشــاراِت ِعلمى و 

َّ
، ســالها پیــش، در دو ُمَجل ْيــهـ 

َ
ْينــىـ  َرْحَمــُة اهلِل َعل َعزيــزاهلِل ُجَو

رديد، و َپســاْن تر به ســاِل 1377 هـ.ش. ِانِتشــاراِت داِنشگاِه تهران به چاپ 
َ
َفرَهنگى ُمنتِشــر گ

ــِد َكان ُمفَتِخر ُشــد؛ و َهنوز، جاِی 
َّ
يراســِت تــازۀ آن َتصحيــِح دوِجلدی در يک ُمَجل و َنشــِر و

كار بر روِی آن بسيارست. َتدقيق و 
فت وُشــنودی َمطبوعاتــى، از همين َمتِن 

ُ
صَغــِر َفقيهى، جاِی ديگر، در گ

َ
شــادروان ُاســتاد َعلى أ

فته است:
ُ
گ َعتيق به ستاِيشى بیشتر ياد َفرموده و 

»... شــايد در  نوِع خودش صحيح ترين  هم باشــد«.) کتاِب ماِه دین، س 10، ش 35، َشــهريَوِر 
1379 هـ. ش.، ص 16(

فظٖى گونۀ 
َّ
ى الّظاِهر، نوِع َترَجمه هاِی َتحت الل

َ
َمقصوِد ُاســتاد ـ َرِحَمُه اهلل ـ از »در  نوِع خودش«، َعل

ُقَدمايى است.
یدان، س 7، ش 1 و 2 ، َبهار و تابستاِن 1378 هـ.ش.، ص 103 و 104،  41. َوقف، میراِث جاو

از َمقالۀ رواْنشاد ُاستاد َفقيهى.
یــدان، س 7، ش 1 و 2 ، َبهــار و تابســتاِن 1378 هـــ.ش.، ص 105، از  42. َوقــف، میــراِث جاو

َمقالۀ روانشاد ُاستاد َفقيهى.
ريفى، 2ج،  د َعبدالهادی الّشَ ّيِ بی الَحدید الُمعَتِزلّی، الّسَ

َ
43. َتْهذیب َشــرِح َنْهج الَبالَغة  البِن أ

کار  َبَرم . که ممکن است در بیاِن خود إیجاز به   جایی  

سپس می گوید:

ه  و  کتــاِب  َنْهج الَبالغــه  توّجُ جمعــی از علمــاِی َجلیل الَقــدر به شــرِح 

ّما به دســت آوردِن آن شــرحها، حّتٰی یکــی از آنها، 
َ
عنایــت  کرده انــد، أ

براِی من   میّســر  نشــد ، جز مطالِب پراکنده ای که از محتواِی  کتابهاِی 

گر ســخِن من  با  ســخِن یکــی از آنان موافق  دیگــر نقل شــده بود؛ پس ا

گر  ُمخالــف  در  َنَظر آمد، خود  فاقی  بوده اســت، و ا مری ِاّتِ
َ
افتــاد، ایــن أ

کرده ام که در آن سخن راِه درست را پیموده ام. گذشته از  این ،  گمان  

من  تعلیقۀ خود را، شرحی در ُشماِر شرحها به حساب نمی آوَرم و آن 

کتابها نیاورده ام. ُجز این نیســت که آن حاشــیه ای   را  کتابی  در میاِن  

طراف و صفحاِت آن  است .
َ
است بـر َنْهج الَبالغه  و نشانه و نقشی  در  أ

کــه عبــُده می گویــد: حّتــٰی یکی  از شــرحهاِی   ... مالحظــه  می شــود 

گر ســخِن من با  ســخِن   یکــی از آنان موافق  َنْهج الَبالغــه  را  ندیده ام و ا
فاقــی بوده اســت ... درحالی که در  شــرِح  عبُده  مری ِاّتِ

َ
بــه َنَظــر آمــد، أ

بی الَحدید یافته 
َ
کــه  عیًنا  در َشــرِح ابِن أ عباراتــی و مطالبی ِذکر شــده   

ق و  کتابشــناس و ُمَحّقِ د  ُمحِیی الّدین َعبدالَحمید،  می شــود. ُمَحّمَ

کتــاب در ِمصــر، در ُمَقّدمۀ خود بــر  َنْهج الَبالغه ِی  ــِح  معــروِف  ُمَصّحِ

فته  است:
ُ
گ چاِپ ِمصر، در این باره  

د  َعبُده، بهتریِن شــرحهاِی  َنْهج الَبالغه  اســت که  شــرِح  شــیخ  ُمَحّمَ

کمِی حجمش بر بیشتِر آنچه در شرحهاِی طوالنی آمده، ُمشَتِمل   بـــا 

کــه  هیچیک  از  ُشــروح   را  عی شــده اســت  
َ

که عبُده ُمّد اســت  و ایــن 

کــرده عیًنا َهمانهایی  ندیــده درحالی کــه  بســیاری  از َمطالبی که ِذکر 

بی الَحدید دیده می شود ، از  این  جهت است 
َ
که در شرِح ابِن أ است 

دبّیۀ  بیروت ، هنوز به شــرحهاِی 
َ
ّوِل َشــرِح او  در  مطبعۀ  أ

َ
که  در چاِپ أ

ّما هنگاِم تجدیِد چاِپ آن در ِمصر، 
َ
دیگر َدستَرســی پیدا نکرده بود أ

بی الَحدیــد دســت یافتــه بــود و از آن در ایــن  چــاپ  و 
َ
بــه َشــرِح  ابِن أ

چاپهاِی دیگر بسیار بهره ُبرده است.

ــد[  ُمحِیی الّدین ]َعبدالَحمیــد[ از دو جهت قابِل  این ســخِن ]ُمَحّمَ

ِل شــرِح َعبــُده در بیروت،  ّوَ
َ
ــت اســت: یکــی این که آیــا در چاِپ أ

َ
ِدّق

بی الَحدید یافته می شــود یا نه؟ دیگر این 
َ
جمله هــا و عباراتــی  از  ابِن أ

بی الَحدید و بهره هاِی  فراوانی 
َ
که  پس از َدســت یافتِن او به َشــرِح ابِن أ

مانت داری نکرده و 
َ
کــه از آن ُبــرده و عیــِن ِعبارات را َنقل کرده ، چــرا  أ

بی الَحدید را نُبرده است؟
َ
ناِم ابِن أ

کــه َشــرِح  ــد[  ُمحِیی الّدیــن ]َعبدالَحمیــد[  گفتــۀ ]ُمَحّمَ ّمــا ایــن 
َ
و أ

عبــُده را بهتریــِن  َشــرحهاِی َنْهج الَبالغه  داِنســته، ُمبالغه آمیــز  به  َنَظر 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

نگاهی از نزديک
َر اهلُل َمْضَجَعه ـ، با آن َهمه َارج و اعتباِر ِعلمی  صَغِر َفقیهی - َعّطَ

َ
که َترَجمۀ ُاستاِد َانوشه یاد َعلی أ ُپرِسش از این 

که ُمَترِجم داشــت و با آن َســختگی و ُپختگی که در َمتِن ُمَترَجم به َچشــم می آَید، چرا ُچنان که َســزاِی آن بود 

َکرَدنی.  ردید، ُپرِسشی است 
َ

دیده َنُشد و مورِد َبهره گیرِی داِنشیاِن روزگار واِقع َنگ

کامــِی ناِشــِر َنُخســت در َپخِش بَســزاِی  از َبــراِی ایــن چگونگــی، در کنــاِر تنگناهــاِی َنشــر و َپخــش )و شــاَید نا

کتاب(، »ناَدمسازِی َزمانه« را از دیده دور َنشاَید داشت.

شــتگان در بــاِب »گرِدِش 
َ

ذ
ُ
گ تهــاِی َعتیِق  خواســِت َمــن از ایــن »ناَدمســازِی َزمانه«، َهرگز ِإشــاَرت بــه آن ِذهنّیَ

کهــِن َتقدیرگرایی و  گونــۀ  گر با  مــون« و ... نیســت؛ چــه، حّتــٰی ا
َ
چــرِخ نیلوَفــری« و »َدهــِر َخــّوان« و »ســپهِر بوَقل

 بین و َاخَترگوَیم و 
ْ

، نه فال ْک ُبنیاِن ُقَدمایی َهْمســوی و َهْمرای باَشــم - که نیسَتمـ 
َ
َسرنوشــْت باَورِی َجبرآلوِد َفل

هی ِدَهم! ... این »ناَدمســازِی َزمانه« 
َ
گ نه َهنباِز راِز ســپهر، تا بتوانم از آنچه در پرده هاِی نهاِن جهان می َرَود، آ

ِه کافی و وافی بدین َترَجمه است در آن ُبرهه و َبْهرۀ َزمانی  که از آن ُسَخن می داَرم، َهمانا َفراَهم َنبوَدِن ِبسَتِر َتَوّجُ

که َترَجمۀ ُهَنرِی ُاستاِد  صَغِر َفقیهی در َزمانی َروانۀ بازاِر َنشر ُشد 
َ
که ِانِتشــار یافت. َترَجمۀ زنده یاد ُاســتاد َعلی أ

ند و بی انــدازه یافته و دیده ها را به 
َ
ْیه ـ، آوازه ای ُبل

َ
د َجعَفِر َشــهیدی - ِرْضــواُن اهلِل َتَعالٰی َعل ُفروزاْن یــاد دکتر َســّیِ

هِل 
َ
خود َمعطوف داشــته و - به َتعبیِر َبعِض ستاِیشــگراِن آن َترَجمۀ َعزیز44 - »همه4۵ فرزانگان و دانشــوران و أ

َدبِی ُاســتاد دکتر َشــهیدی 
َ
قلم« را »َمفتون« و »َمبهوِت« خویش ســاخته بود. ِســواِی ِاعِتبار و ِاشــِتهاِر ِعلمی و أ

َح اهلُل ُروَحه - و کوشــایی و شــکوفایِی ناِشــِر دولتِی َترَجمۀ ُاســتاد که در َروایی دادِن آن کامگار بود، َعواِمِل  - َرّوَ

که در آن ســالها َفّر و ُفروغی بیش از ِامروز داشــت - بدان َترَجمۀ  کتاِب ســال« -  کناری چونان َتقدیِم »جایزۀ 

کرد. کارسازی ها  َارَزنده، در روَنق افزایِی آن 

َکِلمه را نیز  هــِل 
َ
نــداِی پایــگاِه ُاســتاد شــهیدی و دَرخَشــندگیهاِی َترَجمۀ ُاســتادانۀ او، ُچنان بــود که َبعِض أ

َ
ُبل

دیبانه، َحّقِ َنهج الَبالغه را، َچندان 
َ
َکســانی می ِانگاشــتند آن َترَجمۀ أ بود و براســتی  پنداِر بی َنقیصگِی آن َدرُر

زارده، و بیش و َکم، همۀ 
ُ
گ یان به َنهج الَبالغه بوده اســت،  ریِن فارســی و داِنِش این روزگار

َ
که در تواِن زباِن َشــّک

مرو َدرَنَوردیده است.46 ... پنداری بود البّته خام و ِانگاِرشی ناَتمام. لیک، 
َ
آفاِق بوَدنی و َبیوسیده را در این َقل

هرچــه بــود و َنبــود، همین ِانگاره ها، تا ســالها، َزمینه را بــراِی ِإقبال به َهرکاِر ِجّدِی دیگر در این باره، ناُمســاِعد 

ردانیــد. ... َترَجمــۀ ُاســتاد َفقیهــی در ُچنیــن َزمانــه ای پدیدار ُشــد و با ظاهــری نه َچندان فریَبنده و از ســوِی 
َ
گ

ط: 1، ُقم: دار الَحديث، 1426 هـ.ق. / 1384 هـ.ش.
يبايى شناسِى ُصَوِر خيال و آرايه هاِی  44. نگر: دوَفصلنامۀ ُمطالعاِت َترَجمۀ ُقرآن و حدیث، ش 1، َبهار و تابستاِن 1393 هـ.ش.، ص 3 و 4ـ  از َمقالۀ »ز

َسدی. 
َ
ِرستانى ـ و ـ فاِطمه أ

ُ
ِم َمسعوِد باوان پوری ـ و ـ ِرضواِن ل

َ
د َجعَفِر َشهيدی (، به َقل َدبى در َترَجمۀ نهج البالغه  )ُمطالعۀ موردی َترَجمۀ َسّيِ

َ
أ

صل.
َ

كذا ِفى األ  .45
ريد:

َ
ُكَند، بنگ يش را از آن َترَجمه ِحكاَيت مى  ِر َنُخستيِن خو كه َتَصّوُ 46. به سخِن يكى از ناِقداِن سَپسيِن َترَجمۀ ُاستاد دكتر َشهيدی 

يا  در زباِن  فارسى   زينِش ُمعادِل ُدُرست و َرسا  و گو
ُ
»... مرحوِم دكتر شــهيدی كســى بود كه هم در فهِم درســِت ســاختار و محتواِی َنهج  البالغه  و هم در گ

يش  بــه  كار برده اســت، كارمايه و  يــده و در ترجمــۀ خو ز
ُ
َبــراِی  آن نيــک توانــا و چيره دســت بــود. واژه هــا و جمله هايــى كــه از متوِن دلنشــيِن فارســى برگ

يش را بدانها بیارايند. تعليقاِت شهيدی بر  گيرند و نوشتۀ خو يسندگان  و مترجمان  تا  به هنگاِم نگارش  از  آنها بهره  دستورالعملى ]كذا[ است  براِی نو
دِب عربى ... .

َ
شعار  و أ

َ
نواِع  َباَغت  و لغت  و أ

َ
يِخ ِإسام  و فنون  و أ ترجمۀ َنهج البالغه، خود  نشاِن بارزی  است از ِإحاطۀ وی به تار

به همين جهت وقتى ترجمۀ َنهج البالغهِی اســتاد منتشــر ُشــد، اين بنده ســخت مشــعوف و مطمئن ُشَدم كه پس از ترجمه هايى كه يا در  فهِم محتوا و 
يژه در رســاندِن مقصود به زباِن َرســا و بليغى فراخور متِن نهج البالغه نقايصى داشــته اند، اكنون ترجمه ای به قلِم اســتادی چون دكتر شــهيدی  يا به و

كه  ديگر يكسره از آن نقايص پیراسته است ... «. درمى آيد  
كاِر َمردی ســترگ: ُخرده َنقدی بر َترَجمۀ نهج البالغه ِی مرحوِم اســتاد  ) آینۀ ِپژوِهش، ش 122، ُخرداد و تيِر 1389 هـ.ش.، ص 33 ـ از َمقالۀ  »ناُخَنكى  بر 

حَمدی؟[ ـ(.
َ
حَمِد أ

َ
ِم دكتر أ

َ
دكتر  َشهيدی » ]به َقل

، َبرَتريــن َترَجمۀ فارســِى َنْهج الَبالَغه ِانگاشــته  و 
ْ

َكــْم نيســتند َكســانى كه تا َهمين ســالها َترَجمۀ ُاســتاد َشــهيدی را بــه َجْزم يــا ِاحِتمال ... و بــه َهــرروْی، 
سۀ َفرَهنگى ـ ُهَنرِی  تِى َســرْدرودی، چ:2، ُقم: ُمَؤّسَ ِد ِصّحَ شناســانيده اند )نمونه را، َســنج: َنْهج الَبالَغه، َتحقيِق متن و َترَجمه به فارســى ... ]از[: ُمَحّمَ

ْين،1392هـ.ش.، ص 38(.
َ
َقل ِفقه الّثَ

قیهـــــی، در َهمیـــــن 
َ
ســـــتاد ف

ُ
ا

َمقاله، به َتکراِر داَورِی خویش 
بی الَحدید 

َ
ابِن أ رِح 

َ
ش دربارۀ 

بـــــاز این را  نیـــــز پرداختـــــه و 
که  کرده اســـــت  خاِطرنشـــــان 
بیشینۀ َمطاِلِب این کتاِب کبیِر 
َکثیرالفاِئدۀ بیسْت ِجلدی، نه 
 ِ

ّ
در َصمیـــــِم موضوِع آن و َحل

َمتیِن  َمتِن  ِإشاراِت  و  عبارات 
کتـــــاِب شـــــریِف َنْهج الَبالغـــــه ، 
و  تاریخـــــی  ُگفتارهـــــاِی  َبـــــل 
که  کالمیـــــی اســـــت  َدبـــــی و 

َ
أ

گردیـــــده. بالُمناَســـــَبة إیـــــراد 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

عاِع تیزبازاِر َترَجمۀ ُاستاِد 
ُ

که َتحَت الّش ندآوازه، پای به َپهنۀ فرهنگ و داِنش ِنهاد، و البّته 
َ
ناِشری نه َچندان ُبل

که دیده َنُشد!  کمتر دیده ُشد؛ َبْل: پنداری  گرفت و  انوشه یاد دکتر َشهیدی َقرار 

یافتی روشْن تر از جایگاِه خوراِی نگرِش َترَجمۀ روانشاد ُاستاد َفقیهی  َدرخور، این می بیَنم تا از َبراِی َرسیَدن به َدر

که  ندآوازۀ َمقبول ُافتادۀ ُاستاِد ُفروزاْن یاد دکتر َشهیدی، ِفْقره هایی را از َترَجمۀ ُاستاد َشهیدی 
َ
کناِر َترَجمۀ ُبل در 

ُکَنم و با َترَجمۀ شادَروان َفقیهی بَسنَجم و نشان ِدَهم  َبعِض ناِقدان َســزاِی ُخرده گیری داِنســته اند، نمونه وار یاد 

گرفتند - براستی خویش را َمحروم ساخته اند. که در آن روزها َترَجمۀ َفقیهی را َندیدند - یا: نادیده  آنان 

ایَنک، نمونه هایی َانَدْکُشمار َتنها از براِی َسنِجش و ُوقوِف افزوْن َتر:

ِجیَب«. 
ُ
● »َمْن  َدَعا  َو ِإالمَ  أ

ــزاِرِش این ِعباَرت، در ویراســتهاِی پیشــیِن 
ُ
گ ،  در  ْیهـ 

َ
شــادروان ُاســتاد دکتــر َشــهیدی - ِرْضــواُن اهلِل َتَعالــٰی َعل

که پاســخ دهم بــاری!« ) َنْهج الَبالَغه، با  یانــکاری، مرا چه  َترَجمــه اش نوشــته اســت: »وه! چه  دعوت کنندۀ ز

د َجعَفِر َشهیدی، چ:۳، تهران: ِانِتشارات و آموزِش ِانِقالِب ِإسالمی،۱۳7۱هـ.ش.، ص ۲۲ (. َترَجَمۀ دکتر َسّیِ

ِر غاِئب( است، صیغۀ 
َ

ّک
َ

ِجیب » که ِفعِل ماضِی َمجهول )ُمفَرِد ُمذ
ُ
گرفته اند که در اینجا، »أ بر این َترَجمه ُخرده 

ــم َوحــَده خوانده شــده اســت، و َصحیح، آن بوده اســت که عبــاَرِت َنْهج الَبالَغه را بــه ُچنین َمضمونی  ِ
ّ
ُمَتَکل

کیست؟ و او را  به سوی چه هدفی پاسخ می دهند؟«.47  رداَنند:»دعوت کننده 
َ
برگ

که دعوت کننده  در ویراســتهاِی سَپســیِن َترَجمۀ ُاســتاد َشــهیدی،  در َترَجمۀ ِعباَرِت َمزبور، ُچنین آَمد: » وه! 

د َجعَفِر َشــهیدی،  کرد و پاســخش چــه بــود!« ) َنْهج الَبالَغه، بــا َترَجَمۀ دکتر َســّیِ یانــی نمــود، که دعوت  چــه ز

چ:۳۱، تهران: شرکِت ِانِتشاراِت ِعلمی و َفرَهنگی، ۱۳۹0هـ.ش.، ص ۲۲(. 

کــرد و به چه چیــزی از آن دعوت  در َترَجمــۀ ُاســتاد َفقیهــی )ص ۵۸، ب ۳(، عبــاَرت بــه »چه کســی دعوت 

که از خواِنشی ُدُرست ِحکاَیت می ُکَند. ِإجابت ُشد«، برگردانیده ُشده است 

ْخَیِب«.
َ
ْهِم األ ●»َو َمن َفاَز ِبُکْم َفَقْد َفاَز ... ِبالّسَ

کــه انتظاِر  شــادروان ُاســتاد دکتــر َشــهیدی  در َترَجمــۀ ایــن ِعباَرت نوشــته اســت: »و بی نصیب کســی اســت 

پیروزی از شما َبَرد«. ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ص ۳0 و ۳۱(

فته اند که بهتر بود ِعبارت ُچنین َترَجمه َشــَود: »بی نصیب کســی 
ُ
گ َبــر ایــن َترَجمۀ ُاســتاِد َفقیــد ُخرده گرفته و 

که شما نصیب او شده اید«.4۸  است 

مینانگِی این َترَجمۀ پیشِنهادی نیز، جاِی ُسَخن َهست.
َ
در أ

، آن تیِر ِقمار و ُقرعه است که هیچ  یافِت ُســَخن استـ  ِگرانیگاِه َانَدر ْخَیِب« - که بازشــناخِت آن، 
َ
ــْهِم األ »الّسَ

از آن حاِصل َنَشَود و صاِحِب آن بی َبهره ماَند.

د بن  د بــن ُمَحّمَ ــعادات ُمباَرک بــن ُمَحّمَ بوالّسَ
َ
ثیــر )َمْجدالّدیــن أ

َ
ِت َشــریف، ابن األ ــزاِر چیره َدســِت ُســّنَ

ُ
واژه گ

کــه بســیاری از  ــَدُه اهلُل ِبُغْفراِنــه -  َعبِدالَکریــم َشــْیبانِی َجــَزرِی َمْوِصلــِی شــاِفعی / ۵44 - 606 هـــ. ق.( - َتَغّمَ

ِی َنقد ـ َنقدی بر َترَجمۀ دكتر شهيدی  یدان، س 7، ش 1 و 2 ، َبهار و تابستاِن 1378 هـ.ش.، ص 67، از َمقالۀ » در ترازو 47. َسنج: َوقف، میراِث جاو
از َنْهج الَبالَغه ـ« نوشتۀ آقاِی ُحَسيِن استادَولى.

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 67، از َمقالۀ » در ترازو 48. َسنج: َوقف، میراِث جاو

از  تا  می بیَنـــــم  ایـــــن  َدرخور، 
َدریافتی  بـــــه  َرســـــیَدن  َبراِی 
روشـــــْن تر از جایـــــگاِه خوراِی 
روانشـــــاد  َترَجمـــــۀ  نگـــــرِش 
کناِر َترَجمۀ  قیهی در 

َ
ســـــتاد ف

ُ
ا

ستاِد 
ُ
فتادۀ ا

ُ
ندآوازۀ َمقبول ا

َ
ُبل

ـــــهیدی، 
َ

ش دکتر  روزاْن یـــــاد 
ُ
ف

َترَجمـــــۀ  از  را  ِفْقره هایـــــی 
کـــــه َبعِض  ـــــهیدی 

َ
ســـــتاد ش

ُ
ا

رده گیری 
ُ

خ َســـــزاِی  ناِقـــــدان 
یاد  نمونـــــه وار  داِنســـــته اند، 
ُکَنـــــم و بـــــا َترَجمۀ شـــــادَروان 
قیهی بَســـــنَجم و نشان ِدَهم 

َ
ف

کـــــه در آن روزها َترَجمۀ  آنان 
یـــــا:   - دیدنـــــد 

َ
ن را  قیهـــــی 

َ
ف

براســـــتی   - گرفتند  نادیـــــده 
را َمحروم ساخته اند. خویش 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ت  که در ُبردوباختهاِی زماِن جاِهلّیَ کس اســت  شــده( ... مانند آن 

)کــه با چنــد چوبه تیر بــه ُبردوباخت مــی پرداختند( می خواســت با 

که هرگز نمی برد، برنده شود«)ص 7۲، ب ۱۲(. تیری 

نمــوداِر شــیوۀ  و  َتفســیری،  توضیح آمیــِز  َترَجمــۀ  از  اســت  نمونــه ای 

َکرد. که  کاری  زنده یاد َفقیهی در 

● واژۀ »راِئد « در َترَجمۀ شادروان ُاستاد دکتر َشهیدی  ) َنْهج الَبالَغه، 
ردانیــده  

َ
بــا َترَجَمــۀ َشــهیدی، چ:۳۱، ص ۱0۲، س ۱( بــه »پیشــوا« َبرگ

شده است. 

کــه »راِئد » به  فته انــد 
ُ
گ گرفتــه و  َبــر ُدُرســتِی ایــن َترَجمــه بَحــق ُخــرده 

زار و کســی اســت  که قومی او را می فرستند که پیش 
ُ
معناِی آن َخَبرگ

گیاه برآَید.۵۱ ُکَند و در جست وجوِی آب و  از  آنان راه را َطْی 

زنده یــاد ُاســتاد َفقیهــی واژۀ »راِئــد« را ُچنیــن بــه فارســی َبرگردانیــده 

گاه مــی رود«)ص ۲06، ب ۱۹(؛  اســت: »کســی که براِی اّطــالع از چرا

که توضیح و َتفسیِر ناُدُرستی نیست.

که: ِعلُم ِعْنَد اهلل - 
ْ
ماِن راِقِم این َسطرها، آَنست - َوال

ُ
گ

گــر بخواهیــم َبراَبــِر واژۀ َعَربــِی »راِئــد«، واژه ای فارســی، و نــه ِعباَرتــی  ا

کــه  توضیحــی، بِنهیــم، واژۀ ِنــژادۀ »پیش آهنــگ« / »پیشــآهنگ« - 

َکَشــنده( ترکیــب یافتــه  َکــش و  از»پیــش« و »آهنــگ« )بــه معنــاِی: 

کاروان و لشــکر از روزگاراِن دور  اســت ـ۵۲ و در َمعناِی پیشــرِو قافلــه و 

کار رفته اســت، واژه ای اســت  در ِنگاِرشــها و َسراِیشــهاِی فارســی به 

َدرخور و َسزاوار.

فت:
ُ
گ َمنوچهرِی دامغانی 

ُفروِهــــــــــل  َخْیمــــــــــه  َخْیَمگــــــــــی!  یــــــــــا  ال 
َ
 أ

کــــــــــه پیش آهنــــــــــگ بیرون ُشــــــــــد ز َمنــــــــــِزل۵۳

َت العاِلُم«  َجاِهُل َو َیَتَثّبَ
ْ
َن ال ● »... ِلَیَتَبّیَ

شــادروان ُاســتاد دکتر َشــهیدی،  در ویراستهاِی پیشــیِن َترَجمه اش، 

ــزارده اســت :»... تــا نــادان خطــاِی خود را 
ُ
گ ِعبــاَرِت متــن را ُچنیــن 

آشــکارا بداند و دانا بر عقیدِت خویش  اســتوار ماند«. ) َنْهج الَبالَغه، 

با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳، ص ۱۲۳(

ت« به معنای درنگ   که »َتَثّبُ فته اند 
ُ
گ گرفته و  بر َترَجمۀ ُاســتاد ُخرده 

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 67، از َمقالۀ » در ترازو 51. نگر: َوقف، میراِث جاو
َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْيِل »پیش آهنگ«.

ُ
52 . َسنج: ل

ــزاِرش: َســعيِد شــيری، چ: 1، تهــران: 
ُ
گ 53. دیــواِن َمنوچهــرِی دامغانــی، ُمَقّدمــه و َتصحيــح و 

سۀ ِانِتشاراِت نگاه، 1396 هـ.ش.، ص 119. ُمَؤّسَ

کتــاِب َنفیِس  َپســینیان بــر خــواِن گســتردۀ داِنــِش او نشســته اند، در 

َثر، نوشته است:
َ ْ
َحدیِث َو األ

ْ
هاَیُة فی َغریِب ال الّنِ

ى 
َ
ْخَیــِب « أ

َ ْ
ِقــدِح األ

ْ
:  »َمــن َفــاَز بُکــم َفَقــد فــاَز ِبال »فــی َحدیــِث َعلــّیٍ

َثٌة:  ه ِمن ِقداِح الَمْیِســر، و هی َثال
َ
ذى ال َنصیَب ل

َّ
َخاِئِب ال

ْ
ــهِم ال ِبالّسَ

َخْیَبُة: الِحرَماُن َو الُخْســَران. و قد 
ْ
ــِفیُح، و الَوْغــُد. َو ال الَمِنیــُح، و الّسَ

َخاَب  َیِخیُب  و َیُخوُب ...«.4۹

ْید َبْیَهقی  در َشرِح بسیارعاِلمانۀ َفریِد ُخراسان، ابِن ُفنُدق، َعلّی بن َز

)4۹۳- ۵6۵ هـ. ق.( - َرِحَمُه اهلل ـ، بر َنهِج الَبالَغهِی َشریف، موسوم 

به َمعاِرج َنهِج الَبالَغة، نوشته ُشده است:

ٰى: ِبالِقــْدِح  ْخَیــب، َو ُیــرو
َ
ــْهِم األ » قولــه: َمــن فــاَز بُکــم َفَقــد فــاَز ِبالّسَ

ْخَیب.
َ
األ

ی َو فیِه ســبعة فروض، ثّمَ الُمْسِبل َو فیه 
َّ
عَظُم الِقداح ِعنَدهم الُمَعل

َ
أ

رَبَعة 
َ
س َو فیه خمسة فروض، ثّمَ الّناِفس َو فیه أ

ْ
سّتة فروض، ثّمَ الِحل

 َو فیه 
ّ

ــوأم َو فیه فرضــاِن، ثّمَ الَفــذ َثــة ، ثــّمَ الّتَ ریــب َو فیــه َثال
َ

، ثــّمَ الّض

َوْرد - و َذَکَر الِقداَح -:
ْ
 ُعرَوُة بُن ال

َ
ْدناها . قال

َ
فرض، َو هو أ

وُم البَنِة ُخْرُشٍب
ُ
د الَمعل ّیِ

هو الّسَ

ی الُحَرْم
َ
َمنایا َو الُمِجیُر َعل

ْ
ُمِجیُر ال

 َفوِزِه
ُ

ل ّوَ
َ
ی َو ْهَو أ

َّ
َتْت ِبالُمَعل

َ
أ

َؤْم ِس َو الّتَ
ْ
ِحل

ْ
انی َو بال

َ
ُمْسِبِل الّث

ْ
َو ِبال

َثٍة یِب َثال ِر
َ

ٍ َو الّض
ّ

َو َجاَءْت بَفذ

َقَدْم
ْ
َکّفِ َو ال

ْ
وِم ِفی ال

ُ
َمْعل

ْ
اِفِس ال َو ِبالّنَ

یًضا. 
َ
قیب أ ریب الّرَ

َ
ی الّض َوَقد ُیَسّمَ

ى ِمــن 
َ
ــا َرأ صحاِبــه لّمَ

َ
ُم ـ، أل

َ
ــال ْیــِه الّسَ

َ
َو ٰهــذا َمَثــٌل َضَرَبــه َعلــّیٌ - َعل

فــی  ِلــی   
َ

َحــّظ ال  فیقــول:  لــه،  مواتاتهــم  ــِة 
ّ
قل َو  علْیــه  اســِتعصاِئهم 

 ِلصاحِب الَمْیِســر فی الَقــدِح الخاِئب ِمن 
َ

کمــا ال َحــّظ ُصحبتکــم، 
الِقداح«.۵0

باری، در َترَجمۀ َروانشاد ُاستاد َفقیهی می خوانیم: 

»هرکــس بــا یارِی شــما رســتگار شــود )یعنی گمــان ببرد که رســتگار 

د ]بن  ــعادات الُمبــاَرك بــن محّمَ بوالّسَ
َ
َثــر، َمْجدالّديــن أ

َْ
َحدیــِث َو األ

ْ
هاَیــُة فــی َغریــِب ال 49. الّنِ

ثير، 
َ
ــاِفِعّى، الَمعــروف بـ:[ ابن األ ــْيبانّى[ الَجَزری ]ُثّمَ الَمْوِصِلّى الّشَ ــد بن َعبِدالَكريم الّشَ محّمَ

ة، 2 / 90  ــد الّطناحــى، المكتبــة اإِلســامّيَ ى ـ و ـ َمحمــود محّمَ َتحقيــق: طاهــر أحمــد الــّزاو
بّى 

َ
ه: َعلّى بن َحَســن بن َعلّى بــن َعبدالَحميد الَحل

َ
َم ل

َ
يه و َقــّد

َ
ْشــَرَف َعل

َ
ِكتــاب، أ ؛و: همــان 

َثرّی، ط:1، الّدمام: دار ابن الَجوزی، 1421 هـ.ق.، ص 291. 
َ
األ

نصــارّی ) ابــن فنــدق / 493- 565 هـــ. 
َ

ْيــد الَبيَهقــّى األ 50. َمعــاِرج َنهِج الَبالَغــة، َعلــّى بــن َز
ــب، ُقــم: بوســتاِن كتاِب ُقــم )ِانِتشــاراِت َدفَتِر َتبليغاِت ِإســامِى  ّيِ

ســَعد الّطَ
َ
ق.(، َتحقيــق: أ

حــوزۀ ِعلمّيــۀ ُقم(، ط: 1، 1422 هـــ.ق. / 1380 هـ.ش.، ص 293، با ِإصاِح يک ناُدُرســتِى 
ُحروْفنگاشتى.
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ــد َجــواد َمْغنّیــه )فـــ: ۱400 هـــ. ق.( در فــی ِظــالِل  مــه شــیخ ُمَحّمَ
ّ

َعال

َنهِج الَبالَغــة نوشــته اســت: »فــال أبقــی اهلل علیــك ِإن أبقیــت أْی ِإن 
ن تفعل ِبی َمکروًها َو لم َتفَعل«.۵7

َ
ا، أو اسَتَطعَت أ بَقیَتِنی َحّیً

َ
أ

ٰی  ِعَباِده«. 
َ
ُة ... ُعَرَفاُؤُه َعل ِئّمَ

َ
َما األ

َ
●»َو ِإّن

ــزاِرِش عبــارت نوشــته اســت: 
ُ
گ شــادروان ُاســتاد دکتــر َشــهیدی  در 

کارگــزاران بندگاننــد«. ) َنْهج الَبالَغــه، بــا َترَجَمــۀ  »همانــا  ِإمامــان ... 

َشهیدی، چ:۳۱، ص ۱۵0(

که »عرفاء« جمِع »عریف« به   فته اند 
ُ
گ گرفته و  َبر َترَجمۀ ُاستاد ُخرده 

فته شود:»... ناظران 
ُ
گ که  معناِی  ناظر  اسـت و ُدُرست آن بوده است 

خدا بر بندگانند«.۵۸

مــاِن ایــن داِنش آمــوز، نــه »کارگــزار« و نه »ناِظــر«، هیچیــک َحّقِ 
ُ
گ بــه 

ذاَرد.
ُ
َمعناِی واژۀ »َعریف« را در این َمقام و این َمقال نمی گ

در َترَجمۀ ُاســتاد َفقیهی می خوانیم: »همانا پیشوایان ... از سوِی او، 

کارهاِی بندگانش باشند«. )ص ۲76، ب ۲0( متصّدِی 

ــه مــا را بــه َمعنــاِی ُدُرســِت واژۀ »َعریف« 
ّ
ایــن َترَجمــه، شــاَید یــک پل

فته انــد، بهتر باَشــد؛ 
ُ
گ کــه  نزدیْک تــر ســاَزد و از آن »کارگــزار« و »ناِظــر« 

َهرَچند ِبه از این باَید.

کارَفرمایی  که َنــزِد  َکســی اســت  »َعریــف«، در َزبــان و َفرَهنِگ َعَربی 

ر ُسَخن، 
َ

ر.۵۹ به دیگ
َ
زار و ُمباِشِر او باَشد؛ ماَننِد َسرکارگ

ُ
کارگ ُکَند و  کار 

میــر و 
َ
مــوِر َقبیلــه یــا َجماَعتــی باَشــد و أ

ُ
کــه َسرَپَرســِت أ َکســی اســت 

گاه َشَود.60 روه آ
ُ
گ ی از حاِل آن  َفرمانَروا از َطریِق و

مــاِن ِنگارنــدۀ ایــن ُســطور، در َبعــِض َمواِضــع و ِعبــارات، واژۀ 
ُ
گ بــه 

کار مــی َرَود،  ــِح فارســِی ِامروزیــن بــه 
َ
کــه در ُمصَطل »ُمباِشــر«، آنســان 

یادی َمعنــاِی »َعریِف« َعَربــی را به ُمخاَطِب فارســٖی َزبان  تــا ُحــدوِد ز

ِعلُم ِعْنَد اهلل.
ْ
می َرساَند؛6۱ َو ال

َمْوَت َو َغَمَراِتِه«. 
ْ
● »َو باِدرو ا ال

كلمة  د َجواد َمغنّية، ط: 1، انتشــارات  ة ِلَفهٍم َجدید، ُمَحّمَ
َ
57. فی ِظالِل َنهِج الَبالَغة: ُمحاَول

الحق، 1427 هـ.ق.، 2 / 287. 
ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 68، از َمقالۀ » در ترازو 58. نگر: َوقف، میراِث جاو

ّياِم َعَرب تا نوَترين واژگاِن 
َ
ُبردِی َفرزان )َعَربى ـ فارسى / از ديرينه أ كار 59. َسنج: فرهنِگ جاِمِع 

ز، 1378ـ  1380 هـ.ش.،  يــِز َاتاَبكــى، چ: 1، تهــران: َنشــر و ِپژوِهِش َفــرزاِن رو َدب(، َپرو
َ
ِعلــم و أ

.1847 / 3
َســة  َبدری، ط: 1، ُقم: ُمَؤّسَ

ْ
حٰمن ال َثر، عاِدل َعبدالّرَ

َْ
هِج َو األ َظر فی َغریِب الّنَ 60. َســنج: ُنزَهة الّنَ

ة، 1420 هـ.ق. / 1378 هـ.ش.، ص 551. الَمعاِرِف اإِلسامّيَ
ْت ُگْســَتِر َجهــان(، تأليِف: هادِی 

َ
61. نيــز َســنج: َاندوختۀ ُخداَونــد )چهل َحدیث دربارۀ َعدال

يا َجهانَبخش، چ:1، تهران: ِانِتشــاراِت ُحروفّيه، 1382 هـ.ش.  َنَجفــى، َترَجمــه و توضيح: جو
/ 1424 هـ.ق.، ص 318 و 313.

فته 
ُ
گ در کار و تحقیــق و َبرَرســِی َدقیق اســـت، و ُدُرســت این بــود که 

َشــَود:»تا نــادان حقیقت را جویا شــود و دانا تحقیق و بررســِی بیشــتر 

کند«.۵4 

َتعبیــر  بدیــن  َشــهیدی  ُاســتاد  َترَجمــۀ  سَپســیِن  ویراســتهاِی  در 

یــم :»... تــا نــادان حقیقــت را جویــد و دانــا بــا تأّنــی راِه آن  بازمی خور

پوید« ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ص ۱۲۳(.

که نســبت به  کســانی  در ترَجمــۀ ُاســتاد فقیهــی خوانده ایــم: »... تــا 

گاهی  کنند و از حقیقت آ مر جاهل و بی اّطالعند، جســتجو۵۵ 
َ
این أ

گاهنــد، در آن تأّمــل و دّقت نماینــد تا در  کــه عالــم و آ یابنــد، و آنــان 

گردد« )ص ۲4۱، ب ۱6(. ذهنشان بیشتر جایگزین 

ْبَقْیَت«. 
َ
ْیَک ِإْن أ

َ
بَقی اهلُل َعل

َ
 أ

َ
●»... َفال

شــادروان ُاســتاد دکتر َشــهیدی ، در ویراســتهاِی آغازیِن َترَجمه اش، 

گر زنــده مانی خدایــت از رحمــت دور کناد!« )  کــه  ا نوشــته بــود:»... 

َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳، ص ۱۳۳(.

ْبَقْیَت« از باِب  
َ
که »أ فته اند 

ُ
گ گرفته و  َبر این ترَجمۀ ُاستاِد َفقید ُخرده 

یه   
َ
بَقــٰی  َعل

َ
د َترَجمه ُشــده، و أ ثِی ُمَجــّرَ ِإفعــال، چونــان »َبقیــت« از ُثال

یعنی به او مهربانی کرد؛ َپس ُدُرست این است که در َترَجمۀ عبارِت 

گر بر من رحم  فت و گوْی، نوشــته َشــَود: »خدا بر تو رحم نکند ا
ُ
گ مورِد 

کنی و مرا از پای درنیاوری«.۵6

گر بر من  ُاســتاد دکتر َشــهیدی، در ویراستهاِی سَپسین نوشت: »... ا

رحم آری خدایت رحم مکناد!« ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشــهیدی، 

چ:۳۱، ص ۱۳۳(.

گر از انجام آن چه  در َترَجمۀ ُاستاِد َانوشه یاد َفقیهی می خوانیم: »... ا

کنی، خدا تو را باقی نگذارد« )ص ۲۵۵،  از دستت برمی آید فروگذار 

ب 4(.

گمان می ُکَنم  فت وگــو داَرد؛ لیک 
ُ
گ َتعبیــِر ُمنــَدِرج در َحدیث، جاِی 

َترجمۀ ُاســتاد َفقیهی، نه َتنها َترَجمه ای ناُدُرست و ناُاستوار نیست، 

ای َبســا ُدُرســْت تر و ُاســتوارتر از آنچه در ویراســتهاِی سَپسیِن َترَجمۀ 

فته آمــده اســت َهم 
ُ

ُاســتاد َشــهیدی و نیــز در پیشــِنهاِد ناِقــِد پیشــگ

ُم ِعنَد اهلل.
ْ
باَشد؛ َوالِعل

البّته جاِی خوض در َتفاصیِل َبحث، اینجا نیست.

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 67، از َمقالۀ » در ترازو 54. نگر: َوقف، میراِث جاو
كه »جست وجو« نوشته َشَود. صِل چاپى؛ و ُدُرسْت َتر آن بود 

َ
55. ُچنين است در أ

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 68، از َمقالۀ » در ترازو 56. نگر: َوقف، میراِث جاو
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

کــرداِر نیــک - پیشــباِز مــرگ و  شــادروان ُاســتاد دکتــر َشــهیدی  در َترَجمــۀ ایــن عبــارت نوشــته اســت: » - بــا 

ید« ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ص ۲06(. سختیهاِی آن برو

که »ُمباَدَرت« به  معناِی پیشَدســتی کردن اســت ، نه  پیشباز   فته اند 
ُ
گ گرفته و  بر َترَجمۀ ُاســتاد َشــهیدی ُخرده 

رفتــن؛ و َمعنــاِی ِعباَرِت َنهج الَبالَغه این اســت که: »پیش از آنکه مرگ شــما فرارســد خــود را آماده کنید و به 

عمل  پرداخته ، فرصت را از دست ندهید«.6۲ 

ُاســتاِد زنده یــاد َفقیهــی در َترَجمــۀ ِعباَرِت مزبور نوشــته اســت: »بر ســختیهاِی مرگ با )انجــاِم اعماِل صالح( 

که ُمواِفِق َمعناِی ُدُرسِت »ُمباَدَرت« است.  پیشدستی نمایید ... «)ص ۳66، ب ۱0(؛ 

ُفُجوِر«. 
ْ
ِغَنٰی َمَع ال

ْ
ِة َخیٌر ِمَن ال

َ
ِعّف

ْ
ِحْرَفُة َمَع ال

ْ
● »َو ال

یدن ) = کســب کردن( با   شــادَروان ُاســتاد دکتر َشــهیدی،  در َترَجمۀ این َحدیِث َشــریف نوشــته اســت: »و ورز

گناه آلوده گردیدن« ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ص۳04 و ۳0۵(.  پارسایی  بهتر تا بی نیازی و به 

که »الُحرفة« به ضّمِ حاء به  َمعناِی َتنگدستی است و »َرُجٌل  فته اند 
ُ
گ گرفته و  بر َترَجمۀ ُاستاد َشهیدی ُخرده 

که در َترَجمۀ عباَرِت َنْهج الَبالَغه نوشــته شــود:»و  ُمحاَرف« َیعنی َمرِد َتنگ روزی و نیازمند؛ و َصحیح، آن بود 

ر داده اند 
ُ

ّک
َ

گناه  اســت«. در إدامه نیــز َتذ تنگدســتی و نیازمنــدی بــا پارســایی بهتر از بی نیــازی و آلوده  بودن  به 

ال  به ُشــروِح  ّوَ
َ
َکســِر حاء َحَرَکتگذاری  شــده اســت، ولی ُمَترِجم باید أ که: در متن هاِی َنْهج الَبالَغه، »الحرفة« به 

که میاِن حرفه و غنی َتضاّد اســت، نه میاِن  کرده باَشــد، و ثانیا َتَوّجه داشــته بوده باَشــد  َنْهج الَبالَغه مراجعه  
که در بیشتِر أوقات   مالزِم  یکدیگرند، نه ضّدِ یکدیگر.6۳  َکسب و غنی 

فت:
ُ
گ توضیًحا باَیَدم 

کرده اســت »الحرفة« به  معناِی َتنگدســتی و ِحرمان تنها به  نمی دانم چرا ناِقِد َترَجمۀ ُاســتاد َشــهیدی َخیال 

َغویان،64 هم »الُحرَفة« و َهم »الِحرَفة«، بدین َمعنی، َصحیح 
ُ
َضّمِ حاء است. چه، به َتصریِح َبعِض َمشاهیِر ل

است و َفصیح.

دٖیبی است باِرع، نیز، در َشرِح 
َ
که أ َدُه اهلُل ِبُغْفراِنه -  بی الَحدیِد ُمعَتِزلی ) ۵۸6 - 6۵6 هـ. ق.( - َتَغّمَ

َ
خوِد ابِن أ

خویش َبر َهمین َنْهج الَبالَغهِی َشریف می نویَسد: 

ــة خیٌر ِمن الغنٰی مع الُفجور«، و الِحرفة بالَکســر مثل الُحــرف بالضّم، َو هو ُنقصاُن 
َ

»... قولــه: »الِحرفــة مــع العّف

هم: » َرجٌل ُمحاَرف«، بَفتِح الّراء، یقول: الن یکون الَمرء ٰهکذا َو هو َعفیُف الَفْرج 
ُ
الحّظ وعدُم المال. و منه قول

َو الَید، خیٌر ِمن الغنٰی مع الُفجور ...«.6۵

کهِن َنْهج الَبالَغه نیز، بر حاِء »الحرفة«، هم زیر و هم پیش ِنهاده ُشده است.66  که در َبعِض ُنَسِخ  بیراه نیست 

ِت سیاق، جاِی ُشبَهتی بازنمی ِنَهد.
َ
ریهاِی واژه شناسان، َدالل

َ
فظ، َافزون بر روشنگ

َ
هی، در َمدلوِل ل

َ
وانگ

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 68، از َمقالۀ » در ترازو 62. نگر: َوقف، میراِث جاو
ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 68 و 69، از َمقالۀ » در ترازو 63. نگر: َوقف، میراِث جاو

64. نمونه را، نگر:
د  ة، بِإشراف: ُمَحّمَ

َ
َسة الّرِسال راث فى ُمَؤّسَ زآبادّی )فـ: 817 هـ.ق.(، َتحقيق: َمكَتب َتحقيِق الّتُ د بن َيعقوب الَفيرو ُمحیط، َمجدالّدين ُمَحّمَ

ْ
القاموس ال

ة، 1426 هـ.ق.، ص 799.
َ
َسة الّرِسال نعيم العرقسوسى، ط: 8، َبیروت: ُمَؤّسَ

بّیة، 1387هـ.ق. )افســِت »َمكَتَبة آيِةاهلِل  َعَر
ْ
ُكتــِب ال

ْ
بوالَفضل ِإبراهيــم، ط: 2، دار إْحياِء ال

َ
د أ بى الَحديد، بَتْحقيــق: ُمَحّمَ

َ
65. َشــرح َنهــِج الَبالَغــة، ابن أ

ِكتاب.  َجِفّى«، ُقم: 1404هـ.ق.(، 16 / 98؛ با ِإصاِح يک ناُدُرستِى َمطَبعى بر ُبنياِد چاِپ َسنگِى َقديِم  َمرَعِشّى الّنَ
ْ
ُعْظَمى ال

ْ
ال

ســة الّراِفد للَمطبوعات، 1431  ــيخ َقيس َبهَجت الَعّطار، ط: 1، ُقم: ُمَؤّسَ رَبع ُنَســٍخ َخّطّيٍة َقديَمٍة: الّشَ
َ
ٰى أ

َ
ُه َعل َقُه َو َضَبَط َنّصَ

َ
66. َســنج: َنهج الَبالَغة، َحّق

هـ.ق.، ص 534، هاِمش.
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

د َجواد َمغنّیه )فـ: ۱400 هـ. ق.( در فی ِظالِل َنهِج الَبالَغة نوشــته اســت: »الُمراد بالحرفِة ُهنا  مه شــیخ ُمَحّمَ
ّ

َعال
یق فی الّرِزق«.67 الِحرمان أو الّضِ

که:  شایاِن یادآوری است 

هِل َفضل 
َ
َدباء و أ

ُ
که غالًبا أ َفْضل«، به َمعناِی آن بدبختی و َتنگِدســتی 

ْ
ةال

َ
َدب«، و نیز »حرف

َ ْ
ةال

َ
ِاصِطالِح »حرف

کی به َهمین َمعناِی »حرفه« است. بدان ُدچارند!6۸ از همین جا و ُمّتَ

ساس الَبالغه آورده است:
َ
مه جاراهلِل َزَمخَشری )467 - ۵۳۸ هـ. ق.( در أ

ّ
َعال

:
َ

 َو هو َمقروٌن ِبُحرٍف. قال
َّ

َدب؛ َو َتقول: َما ِمْن َحرٍف ِإال
َ
رَفُةاأل دَرَکتُه ُحـِ

َ
»َو ُحوِرَف ُفالٌن؛ َو أ

ِبِه َســــــــــّرُ 
ُ
أ َحرًفا  َدِبی 

َ
أ ِمــــــــــن  اْزَدْدُت  ــــــــــْدُت ُحرًفــــــــــا َتحَتُه ُشــــــــــوُم«.6۹َما  ّیَ  َتَز

َّ
ِإال

برار آورده است:
َ
بیع األ َهم َزَمخَشری در َر

عَدٰى70 ِمَن الَجَرب«.7۱
َ
»حرَفُةاألدب أ

از قوِل ِدْعِبِل ُخزاعی - َرِحَمُه اهلل - آورده اند:

عیُش ِبِه،
َ
َدِب7۲َو َقــــــــــد َعِلْمُت، َو مالی مــــــــــا أ

َ ْ
ِحرَفــــــــــُةاأل ْدَرَکْتِنی 

َ
أ ِتــــــــــی 

َّ
ال  

َ
ّن

َ
أ

فته است:
ُ
گ دیگری از ُقَدما 

َفِنی َخــــــــــّطِ َحّرَ
ْ
َجــــــــــْدُت ُحُروَف ال

َ
ا أ ّمَ

َ
َدِبل

َ
األ ِحرَفُة  َجــــــــــاَءْت  َو  َحّظٍ  ُکّلِ  َعن 

َنها  َماِلی ِحیَن وّطَ
ُ

ْقَوْت منازل
َ
أ

ُکُتِب7۳
ْ
قالِم َو ال

َ
ًما َسَفُط األ ُمَخّیِ

د بِن َنصِر َبغدادی / فـ: ۳0۳ هـ. ق.( در ِرثاِی ابِن  بوالَحَســن علّی بِن ُمَحّمَ
َ
که ِابِن َبّســام )أ این دو بیِت َمشــهور 

َدب بوده است:
َ
یخ و أ هِل تار

َ
فته است، از دیرباز َمعروِف ُحضوِر أ

ُ
گ ُمْعَتّز 

ِبَمْضَیَعــــــــــٍة ــــــــــٍك 
ْ
َمل ِمــــــــــْن  َك  َدّرُ َحَسِبهلِلِّٰ 

ْ
ال َو  داِب 

ْ
اآل َو  َعقِل 

ْ
ال ِفی  ناِهیَك 

َفتْنقُصُه ْیــــــــــٌت 
َ
ل  

َ
َو ال  

َ
ــــــــــْوال

َ
ل َدِب74َما فیــــــــــِه 

َ
األ ِحرَفــــــــــُة  ْدَرَکْتــــــــــُه 

َ
أ َمــــــــــا 

َ
ِإّن َو 

كلمة الحق، 1427 هـ.ق.، 3 / 513.  د َجواد َمغنّية، ط: 1، انتشارات  ة ِلَفهٍم َجدید، ُمَحّمَ
َ
67. فی ِظالِل َنهِج الَبالَغة: ُمحاَول

َغت نامۀ دهُخدا، ذْيِل »حرفة«.
ُ
68. نگر: ل

ة،  ود، 2 ج، ط: 1، َبْیروت: دارالُكُتب الِعلمّيَ د باِسل ُعيون الّسُ َمخَشرّی، َتحقيق: ُمَحّمَ حَمد الّزَ
َ
بوالقاِسم جاراهلل َمحمود بن َعَمر بن أ

َ
ساس الَبالَغة، أ

َ
69. أ

1419هـ.ق.، 1 / 183. 
گٖيردارتر. عَدٰى«، در اينجا، يعنى: ِسراَيْت ُكَننده تر، وا

َ
70. »أ

مــّى 
َ
عل

َ
ســة األ ميــر ُمَهّنــا، ط: 1، َبْیــروت: ُمَؤّسَ

َ
َمخَشــرّی، َتحقيــق: َعبداأل بوالقاِســم َمحمــود بــن ُعَمــر الّزَ

َ
خبــار، ]جــاراهلل[ أ

َ
بــرار َو ُنصــوص األ

َ
بیــع األ 71. َر

ِللَمطبوعات، 1412 هـ.ق.، 1 / 433. 
مّى ِللَمطبوعات، 1417 هـ.ق.، ص 49؛ و: 

َ
عل

َ
ســة األ مّى، ط: 1، َبْیروت: ُمَؤّسَ

َ
عل

َ
َم له: ضياء ُحَســْين األ

َ
72. دیوان ِدْعِبل الُخزاعّی، َشــَرَحه و َضَبَطه و َقّد

بّى، 1414 هـ.ق.، ص 32. دیوان ِدْعِبل بِن َعلّیٍ الُخزاعّی، َشَرَحه: َحَسن َحَمد، ط: 1، َبْیروت: دار الكتاِب الَعَر
ِم: الّدكتور َزكى ُمباَرك، ط: 4، َبْیروت: 

َ
ل و َمضبوط و َمشروح بَقل ِإسحاق ِإبراهيم بن َعلّى الُحصرّی الَقيَروانّى، ُمَفّصَ بو

َ
73. زهر اآلداب و َثَمر األلباب، أ

يع و الّطباعة، 1972م.، 2 / 556.  وز شر و الّتَ دارالجيل ِللّنَ
َق 

َ
رَنؤوط، ج 14، َحّق

َ
حاديَثُه: ُشَعيب األ

َ
َج أ ٰى َتحقيِق الكتاِب و َخّرَ

َ
شَرَف َعل

َ
َهبّى، أ

َّ
حَمد بن ُعثمان الذ

َ
د بن أ َبالء، َشمس الّدين ُمَحّمَ ْعالِم الّنُ

َ
74. سَیر أ

َخطيب 
ْ
حَمد بن َعلّى ال

َ
بوَبكر أ

َ
ــالم، أ یخ َبغداد أو َمدیَنة الّسَ ة، 1413هـ.ق.، ص 43؛ و: تار

َ
ســال َســة الّرِ كَرم البوشــيى، ط: 9، َبیروت: مَؤّسَ

َ
ٰهذا الُجزَء: أ

؛ و:  ة، 1417 هـــ.ق.، 10 / 100ـ  با َتفاُوِت ُجزئــى در َضبطـ  ِعلمّيَ
ْ
قــاِدر َعطــا، ط: 1، َبْیــروت: دار الُكُتــب ال

ْ
َبْغــدادّی، دراَســة َو َتْحقيــق: ُمصَطفــٰى َعْبدال

ْ
ال

د بن َعلى(، َتحقيق: ِإحسان َعّباس )و( َبكر َعّباس، ط: 1، َبْیروت: دار صادر، 1996م.،  د بن الَحَسن بن ُمَحّمَ ة، ابن َحْمدون )ُمَحّمَ ِکَرةالَحْمدونّیَ
ْ

ذ الّتَ
مّى، 1412 

َ
عل

َ
ســة األ مير ُمَهّنا، ط: 1، َبْیروت: مؤّسَ

َ
َمخَشــرّی، َتحقيق: َعبداأل خبار، الّزَ

َ
برار َو ُنصوص األ

َ
بیع األ 4 / 285 ـ با َتفاُوِت ُجزئى در َضبط ـ؛و: َر

قافة، 3  كان، َتحقيق: ِإحســان َعّباس، َبْیروت: دارالّثَ ِ
ّ
مان، ابن َخل بناِء الّزَ

َ
نباء أ

َ
عیان َو أ

َ
رســانى در َضبط ـ؛ و: َوَفیات األ

َ
ختى ِدگ

َ
هـ.ق.، 5 / 178 ـ با ل

/ 76 ـ با َتفاُوِت ُجزئى در َضبط ـ؛و: ... . 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

َدب« نیز ِاشِتمال 
َ
شتگان از َمقولۀ »حرَفةاأل

َ
ذ

ُ
گ ّقِی 

َ
که چون بر َنحوۀ َتل

فته:
ُ
گ که  یم. آورده اند  یغ است در اینجا نیاور داَرد، باز ِدر

حَفُظ کتاَب ســیبویه َو َغیَره َعن َظهِر َقلٍب، 
َ
ُکنُت أ قُت َســَنًة، و 

َ
ْمل

َ
»أ

 ِشــعًرا 
َ

قول
َ
ن أ

َ
دَرَکْتِنی، َفَعَزْمُت َعلٰی أ

َ
َدِب َقد أ

َ
 حرَفَةاأل

َ
َحّتٰی ُقلُت: إّن

ــْم ُیســاِعْدنی الَقول، َو 
َ
ــَحر، فل ی الّسَ

َ
َقمــُت ِإل

َ
اَب،7۹ َفأ

َ
فــی واِلــی َعْیــذ

َم، فَکَتبُت:
َ
جَرى اهلُل الَقل

َ
أ

ُهم:
َ
ُت ل

ْ
اِس، ُقل ْف ُقلوَب الّنَ وا: َتَعّطَ

ُ
قال

اِس اِس َعْطًفا َخاِلُق الّنَ ْدَنی ِمَن الّنَ
َ
أ

ِتی
َ
ل

َ
و ِبَمسأ

َ
و َعِلْمُت ِبَسْعِیی أ

َ
َول

اِس۸0 ی الّرَ
َ
َتْیُتُهُم َسْعًیا َعل

َ
ى أ َجْدو

ِکّنَ ِمْثلَی فی َساَحاِت ِمْثِلِهُم
ٰ
ل

اِسی َة الّنَ
َ
کُمزجر۸۱ الَکلِب یرعی َغْفل

َؤاِل َو َقد ی ِبالّسُ َکّفِ بُسُط 
َ
َکْیَف أ َو 

ی الَیاِس
َ
نیا َعل

ُ
َقَبضُتها َعن َبِنی الّد

ْمَثُل ِبی
َ
حٰمِن أ ی الّرَ

َ
ْمِری إل

َ
َتسِلیُم أ

 الَبّرِ َو الَقاِسی
َ

کّف ِمِن اسِتالِمَی 

ِکتــاُب َواِلــی  ــام َو َوَرَد  ّیَ
َ
ثــَة أ  َثال

َّ
َقْمــُت ِإال

َ
... َفَقِنَعــْت َنْفســی، َو مــا أ

َبِنــی 
َ

ّق
َ
عیــد، َو زاَدنــی ِإْخمیــم،۸۲ َو ل ــَة الّصَ یِنــی ِفیــِه ِخّطَ ِ

ّ
َعْیــذاب ُیَول

قاِضَی الُقضاِة«.۸۳

َدبّیاِت فارســی َهم راه 
َ
َدبّیاِت َعَربی به أ

َ
َدب«، از أ

َ
ُســَخن از »حرفِت أ

َرف ناِصح بِن 
َ

بوالّش
َ
یِخ َیمینی که أ یافته است؛ ُچنان که در َترَجمۀ تار

َظَفِر ُجرفاَدقانی به خامۀ َبداِیْع نگاِر خویش َرَقم زده است، در َوصِف 

بوالقاســم 
َ
حمد«، َیعنی »أ

َ
بوالَعّباس الَفضل بن أ

َ
فرزنــِد َبروَمنِد »وزیــر أ

َحَمــوی،  ياقــوِت  يــِح  َتصر َبــر  ِبنــا  كــه  ِمصــر  در  ســاِحلى  اســت  بــوده  َشــهری  َعْيــذاب،   .79
ــرگاِه كشــتيهايى بــوده كه از َعَدن به ســوِی َصعيد مى رانده اند. َســنج: ُمْعَجــم الُبْلدان، 

َ
نگ

َ
ل

ومّى الَبغــدادّی، َبْیروت: دار صادر،  بوَعبــداهلل ياقوت بن َعبداهلِل الَحَمــوّی الّرُ
َ
ين أ ِشــهاب الّدِ

1397 هـ.ق.، 4 / 171. 
بوُمعین َحمیدالّدین 

َ
َوصِف اين َشــهر در ســفرنامۀ ناِصرُخســرو َمســطور اســت. نگر: َســَفرنامۀ أ

ــِد َدبیرســياقى، تهران: كتابُفروشــِى َزّوار،  ناِصــر بــِن ُخســرِو قبادیانِی َمروزی، به كوِشــِش ُمَحّمَ
1335 هـ.ش.، صص 82 ـ 85. 

شــَتنی پا به پاِی ناِصرُخســرِو بر جادۀ 
َ

ِت ُمحَتَمِل ُكنونِى آن ناحيه، نگر: َســَفِر َبرُگذ از َبراِی موقعّيَ
لِى صاِبری، چ: 1، تهران: َنشــِر َقطره، 1392 

ُ
دِرضا َتَوّك ابریشــم در هزارمین زادروِز او، دكتر ُمَحّمَ

هـ.ش.، 2 / 223. 
بّى: الرأِس. راِث الَعَر 80. در چاِپ دار ِإحياِء الّتُ

كَمزجر.  81. در هردو چاِپ مأخذ: 
َكرانۀ نيل. كهن و آباداِن ِمصر بوده است َبر  82. ِإْخميم، از شهرهاِی 

يتر و  َفدّی، باعِتناِء: ِهلموت ر يَبک الّصَ
َ
83. کتاب الوافی بالَوَفیات، َصاح الّدين َخليل بن أ

ة، 1962ـ  2004م.، 22 / 137 و 138؛ و:َهمان  رقّيَ لمانّى لألبحاث الّشَ ...، َبْیروت: الَمعَهد األ
راِث  رناؤوط ـ و ـ ُتركى ُمصَطَفٰى، ط: 1، َبْیروت: دار ِإحياِء الّتُ

َ
حَمد األ

َ
كتاب، َتحقيق و ِاعِتناء: أ

بّى، 1420 هـ.ق.، 22 / 87. الَعَر

هــوازی« )4۳7 - 4۸۸ 
َ
دربــارۀ َوزیــِر نامــی، »َظهیرالّدیــن روذراورِی أ

کان یرجع  فته انــد: »... 
ُ
گ َمم، نیز 

ُ ْ
هـــ. ق.(، صاِحِب ذیــِل َتجاِرب األ

إلــٰی َفضــٍل کامٍل وَعقٍل وافٍر و َرزاَنٍة و رأٍی صاِئٍب و کاَن له ِشــعٌر َرقیٌق 

زوَم الَبْیت 
ُ
ــَف ل ِ

ّ
ُکل دَرَکْتــُه حرفُةاألدب و ُصــِرَف عِن الِوزاَرة و 

َ
َمطبــوٌع أ

7۵.»...

حاة، دربارۀ 
ّ

نباِه الُن
َ
واة َعلٰی أ َوزیِر ِقْفطی )فـ: 6۲4 هـ. ق.(، در ِاْنباُه الّرُ

ِکِن قاهره بوده و در َهمان جا  که در َعصِر او سا یکی از َنحْوداناِن َیَمن 

از جهان رفته است، می گوَید:

َدِب بادَیة«.76
َ
یِه حرَفُةاأل

َ
 ُمْقِتًرا، َعل

ًّ
کاَن ُمِقال  ... «

َدب« را 
َ
هِل ِسْنجار، باز َهمین َتعبیِر »حرفُةاأل

َ
َهمو دربارۀ َنحْودانی از أ

یغ است از  که ِدر کار می َبَرد و در َهمین موضوع ُسَخنانی می گوَید  به 

دیدۀ خواَنندۀ َنبٖیِه این ُسطور دور ماَند:

ی االرِتزاِق 
َ
حَوَجْته الحاجُة ِإل

َ
َدب، َو أ

َ
دَرَکْته حرفُةاأل

َ
ن أ کان ِمّمَ » ... َو 

ٍس  نَکــد بُمَدّرِ
َ
عمــان، َو اْؐبُتِلَی مع َعیشــِه األ ــِه علــٰی مذهِب الّنُ

ُ
فّق بالّتَ

ــه عاِئلٌة 
َ
غافل، َو ل یمتهُنــه ِفــی الَمحافــل، و یمنحُه اإللــواء عنــه َو الّتَ

 
ْ

َقّل. َو لــْم َیَزل
َ
َخــّس األ

َ
ــَره األ  َصّیَ

ٌ
، َو ِعنــَده إقــالل

ّ
ل

ّ
ــی الــذ

َ
تحِملــه َعل

ُمکاِبَد الَفقر إلٰی أن صاَر إلٰی َقبِره. فُسْبحاَن َمن َرَزَق الجاِهل، َو َحَرَم 

الفاِضــل؛ ُصنــٌع ال ُیفَهــم َمعنــاه، َو ُحکٌم ال یســَتحلٰی مْجنــاه؛ َیفَعُل 

ی الَمکروِه 
َ
ه الَحمــُد إذ ال ُیحَمُد َعل

َ
اهلُل َمــا َیشــاء، َو یحُکُم ما ُیرید، فل

ِسواه«.77

که به ســاِل 6۱7 هـ.ق.  دیبانه 
َ
یاقــوِت َحَمــوِی َمعــروف، در نامــه ای أ

گریختن از ُخراســان و َرســَتن از تــاِزِش ُمغوالن بر آن ســامان،  پــس از 

حواِل خویش 
َ
م آورده اســت و در آن، ِاختالِل أ

َ
ِخطاب به ِقْفطی به َقل

گویه می ُکَند، می نویَسد: را بَدرد وا

َرب، َو َمع ُعبوِس 
َ
و ِإدراُك أ

َ
َدب، ُبلوُغ َوَطٍر أ

َ
» ... َو َهیَهاَت َمع ِحرفِةاأل

ماِن فــی َتْفنیٍد َو ِعتاب،   َمع الّزَ
ْ

َزل
َ
ــْم أ

َ
َفّظ، ول

ْ
هِر ال

َ
الَحــّظ، ابِتســاُم الّد

َحّتٰی َرضٖیُت ِمَن الَغنیمِة باإِلیاب ...«.7۸

ْضر«، که  د بن الّنَ د بن ُمَحّمَ دیِب َنحوی، »َعلّی بن ُمَحّمَ
َ
از قوِل عالِم أ

از ُقضاِة َصعیِد ِمصر بوده اســت، ِحکاَیِت بســیار شــیرینی آورده اند 

مان، َتحقيق: ِإحسان َعّباس، 5 / 136.  بناِء الّزَ
َ
نباء أ

َ
عيان َو أ

َ
75. َوَفيات األ

حاة، َجمال الّدين أبوالَحَســن َعلّى بن يوُســف الِقْفطّى، َتحقيق: 
ّ

نباِه الُن
َ
واة َعلٰی أ 76. ِاْنبــاُه الّرُ

ــة، 1424 هـ.ق.، 1 /  ّيَ ــد أبوالَفضــل ِإبراهيــم، ط: 1، َصْيــدا ـ و ـ َبْیــروت: الَمكَتَبــة الَعصر ُمَحّمَ
 .275

د أبوالَفضل ِإبراهيم، 2 / 71.  حاة، َتحقيق: ُمَحّمَ
ّ

نباِه الُن
َ
واة َعلٰی أ 77. ِاْنباُه الّرُ

واة َعلٰی  مان، َتحقيق: ِإحسان َعّباس، 6 / 133؛و: ِاْنباُه الّرُ بناِء الّزَ
َ
نباء أ

َ
عیان َو أ

َ
78. َوَفیات األ

د أبوالَفضل ِإبراهيم، 4 / 91.  حاة، َتحقيق: ُمَحّمَ
ّ

نباِه الُن
َ
أ
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

َقصــِر باَخرزی)فـ: 467 
ْ
َثعاِلبِی نیشــابوری )فـــ: 4۲۹هـــ.ق.( و ُدْمَیة ال

َدب« 
َ

ِح »حرَفةاأل
َ
که این ُمصَطل هـ. ق.(۸۹ َمأنوس اند، نیک می داَنند 

کــه در آن َملحــوظ اســت، در  ــة« 
َ
ــة« و »ُحرف

َ
َغــوِی »ِحرف

ُ
و آن َمعنــاِی ل

َدباِی َقدیم چه ُشــهَرت و ُشــیوعی داشته است، و بویژه از این 
ُ
میاِن أ

َدب َزده ُشده!!! ... َهرَچند 
َ
ر چه َسرکوفِت ُمسَتِمّری به ُعلوِم أ

َ
ذ

ُ
َرهگ

کیاَستی داشته اند، َقضّیۀ  که َعقل و  َبعید است خوِد ُقَدما َهم، آنها 

ِئق  َدب« را َچنــدان ِجــّدی می گرفته باَشــند! ... شــاَید َخال
َ
»حرَفــةاأل

می خواسته اند از باَبِت ُدشواریهاِی زندگِی َفردی و اجِتماعی ِگریباِن 

کوتاْه تــر از دیــواِر َفضل و  کســی را بچســَبند، و در ایــن میــان دیــواری 

حواِل خود توجیِه آســاْن تری 
َ
َدب نیافته انــد! یــا براِی چگونگیهــاِی أ

َ
أ

یخ و َتراِجم آورده اند: ُکُتِب تار َدِم َدست َنداشته اند! ... ... در 

بوَبکــر بُن 
َ
بوالَعّبــاس الُمَبــّرد۹۱ و أ

َ
بوالَعّبــاِس بــُن ُســَرْیج۹0 َو أ

َ
»اجَتَمــَع أ

ْیج َو َتاله  َم ابُن ُســَر
َ

داود۹۲ فــی َطریــٍق فأفضــی ِبِهم إلٰی مضیــٍق، فَتَقّد

ا َخَرجوا إلی الَفضاء الَتَفَت ابُن ُســَرْیج و  ّمَ
َ
ر ابُن داود، فل

َ
الُمَبّرد َو تأّخ

َدب 
َ
رنی - یعنی: ِحرفةاأل

َ
ّخ

َ
َدُب أ

َ
َمنی! قال ابُن داود: األ

َ
قال: الِفقُه َقّد

ُف 
ُّ
َکل ة، َســَقَط الّتَ ِت الَمَوّدَ ُتما َجمیًعا! ِإذا َصّحَ

ْ
خَطأ

َ
ـ، فقال الُمَبّرُد: أ

ل!«۹۳ َعّمُ و الّتَ

ِگریبانگیرمان  َکذایــی  َدِب« 
َ ْ
... بــاری، بهترســت ما َهم تــا »حرَفــةاأل

َنُشده است - و َنُعوُذ ِباهلِل مْن ُسوِء الَقضاء! ـ، با َسِر ُسَخِن خود َشویم 

و بگوییم: 

زاِرِش عباَرِت مورِد 
ُ
گ صَغِر َفقیهی، در 

َ
در َترَجمۀ َروانشــاد ُاســتاد َعلی أ

گــوِی مــا از َنْهج الَبالَغــه می خوانیــم: »تنگدســتی، همــراه با  فــت و 
ُ
گ

کاِر زشت،  کدامنی، از توانگری و ثروتی که همراه با ارتکاب گناه و  پا

باشد، نیکوتر است« )ص ۵44، ب ۳(.

َکسان در َفهم و َترَجمۀ این َحدیِث َشریف َسخت  که بسیار  شگفتا 

ِت بضاعــِت ما در 
ّ
غزیده انــد!؛ و ایْن همــه، نیســت ُجــز َبرآَینــِد ِقل

َ
ُفرول

کــه حّتــٰی در ُمراجعه به  َغــت و بویــژه َغریب الَحدیــث، و ایــن 
ُ
ِعلــِم ل

کاِهلی می ُکنیم. کوتاهی و  ُشروِح موجود و ُمَتداَوِل َحدیثنامه ها نیز 

َعاِلِبّى  بوَمنصور َعبدالَمِلــک الّثَ
َ
ْهِل الَعْصــر، أ

َ
ْهر فی َمَحاِســِن أ

َ
89. نمونــه را، َســنج: َیتیَمــة الّد

ــد قميحــة، ط: 1، َبْیــروت: دار الُكتــب  ْيســاُبورّی، َشــرح و َتحقيــق: الّدكتــور ُمفيــد ُمَحّمَ الّنَ
72 و 111  176، و 5 /  261 و 345 و 407، و 4 /  85، و 2 /  ــة، 1403هـــ.ق.، 1 /  الِعلمّيَ

و 177. 
ْيِج َبغدادی، َفقيِه َبرَجستۀ شاِفعى ) 249 - 306 هـ.ق.( حَمد بن ُعَمر بن ُسَر

َ
بوالَعّباس أ

َ
90. أ

د« )و به خواِنشــى:  ْزدی ، َمعروف به »ُمَبّرَ
َ
كَبــِر ُثمالِى أ

َ
ــد بــن َيزيد بن َعبداأل بوالَعّبــاس ُمَحّمَ

َ
91. أ

ت ) 210 - 286 هـ.ق.(. بّیَ د«(، پیشواِی نامِى ُعلوِم َعَر »ُمَبّرِ
ديب و شاِعِر َبرَجسته و َفرزنِد پیشواِی 

َ
د بن داود بن َعلّى بن خلِف اصفهانى، أ 92. أبوَبكر ُمَحّمَ

كيِش ِفقهِى ظاِهری ) 255 - 297 هـ.ق.(. ُبُزرِگ 
و اْجتــاَز بَنواِحیها ِمن 

َ
ماِثل أ

َ
هــا ِمَن األ

َ
یــُخ َمدیَنــِة ِدَمشــق و ِذکُر َفضِلها و َتســمیُة َمن َحّل 93. تار

بوالقاســم َعلّى بن الَحَســن بن هبةاهلل بن عبداهلل الّشــاِفِعّى الَمعروف بـ: ابِن 
َ
هِلها، أ

َ
واِردیها و أ

ِكر، ِدراَسة و َتحقيق: َعلى شيری، َبْیروت: دارالِفكر، 1418هـ.ق.، 56 / 256.  َعسا

کمال رسیده  که »در فضل و فضایل به درجِت  د بن الفضل«،  ُمَحّمَ

بود و در بالغت و براعت یگانۀ روزگار شده«، می خوانیم:

و ...  َدب درو رســید و در نضــرِت جوانــی 
َ
أ »... و حرقــِت حرفــِت 

عنفواِن زندگانی فروُشد«.۸4

صِل َعَربِی کتاِب َنفیِس 
َ
ُجرفاَدقانی، در َتحریِر این ِعباَرت، زیِر تأثیِر أ

که در آنجا آمده: الَیمینّیِ ُعتبی بوده است 

ة ...«.۸۵ َدب َفاْخَتَطَفْتُه َیُد الَمنّیَ
َ
دَرَکْته ُحرَفة األ

َ
»... و أ

َدب«، در ِشعِر فارسی نیز وارد ُشده است.
َ
ِح »حرَفةاأل

َ
این ُمصَطل

ِت  که ِخطاب به »ُبرهاِن دین و حّجَ ابِن َیمیِن َفریوَمدی در ِقطعه ای 

گوَید: کرده،  ِإسالم خواجه َنصر« ُسروده است و از ماَجرایی شکوه 

َدب 
َ ْ
ــــــــــةال

َ
حرف َرَوم  کــــــــــه  َهرُکجــــــــــا  بــــــــــه   آری! 

باَشــــــــــد مــــــــــرا ُمــــــــــالزم و همــــــــــراه و یــــــــــاِر غار 

چیســــــــــت  بهِر  ز  آِخر  َدب، 
َ ْ
ةال

َ
حرف نیســــــــــت   ور 

حــــــــــداِث روزگار، 
َ
کایــــــــــن َبنــــــــــده را ز َصدَمِت أ

ُمَرّبیئی،۸6  تــــــــــو  چــــــــــون  ِعنایِت  با   پیوســــــــــته 

کار؟!۸7  و  حال  سیمَبرانست  ُزلِف  و  خال  چون 

َهــم ابــِن َیمیــن در ِقطعــه ای ِخطــاب بــه »ُخســرِو« َممــدوِح خویــش، 

کار می َبَرد و می گوَید: َفْضل« را به 
ْ
ِاصِطالِح »حرَفةال

نَیم َکــــــــــم  َهم  َمْن َبنــــــــــده  و  بیشــــــــــّی  تــــــــــو   ... 

ُعنُصــــــــــری از  و  غــــــــــازّی  َمحمــــــــــوِد  ز 

نُشــــــــــد،  ماِنــــــــــع  َفْضــــــــــل 
ْ
ةال

َ
حرف گــــــــــر   ا

چــــــــــرا ســــــــــوِی ابــــــــــِن َیمیــــــــــن َنْنگــــــــــری؟!۸۸

ْهِر 
َ

ُکُتبی چون َیتیَمة الّد که به ُمطالعۀ  َکسانی  َشواِهد، بسیارست؛ و 

ــَرف ناِصح بِن َظَفِر ُجرفاَدقانى، به ِاهِتماِم: دكتر َجعَفِر ِشــعار،  بوالّشَ
َ
یِخ َیمینی، أ 84. َترَجمــۀ تار

كتاب ، 1345 هـ.ش.، ص 342. تهران: ُبنگاِه َترَجمه و َنشِر 
بی 

َ
ة أ

َ
ول

َ
بی القاِســم َمحمــود بــن ناِصرالّد

َ
ــة أ

َ
ول

َ
ــِة الَمِلــک َیمین الّد

َ
خبــاِر َدول

َ
85. الَیمینــی فــی أ

د بن َعبدالَجّبار الُعتبى، َتحقيق: يوُســف الهادی، ط:1، طهران:  َمنصور َســُبکَتکین، ُمَحّمَ
َمرَكــِز ِپژوِهشــِى ميــراِث َمكتوب، 1387 هـــ.ش. / 1429 هـــ.ق.، ص 524؛ و: الفتح الوهبی 
حَمد بن َعلّى بن 

َ
جــاح أ بوالّنَ

َ
بی َنصر الُعتبی )َشــرح الَیمینی(، ِشــهاب الّدين أ

َ
یــِخ أ َعلــٰی تار

َمشقّى، ِمصر )المطبعة الوهبّية(، 1286 هـ.ق.، 2 / 163. ُعَمر بن صاِلح الَمنٖينّى الّدِ
د 

ُ
حواِل َشخص َتَفّق

َ
86. َمقصود از »ُمَرّبى«، در اينجا، حامى و َبرَكَشــنده و كســى اســت كه به أ

و َرسيدگى مى ُكَند.
شــعاِر ابِن َیمیِن َفریوَمدی، به َتصحيح و ِاهِتماِم: ُحَســينَعلِى باســتانِى راد، تهران: 

َ
87. دیواِن أ

كتابخانۀ َسنايى، بى تا، ص 415، ش 411، ب 8582 ـ 8584.
88. َهمان، ص 546، ش 887، ب 11174 و 11175.
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

که:  شایاِن یادآوری است 

َکثیراالنِتشــاِر َمفاتیح الَحیــاة َهــم، در َترَجمــۀ این َحدیِث بظاهر ســاده ولی بحقیقــت عالِی َعلوی  کتــاِب  در 

گرانَبهــاِی َنغــِز ُپرَمغِز ُمرَتَضوی، نوشــته اند: »اشــتغال به حرفه ای همــراه با عّفِت َنفــس از ثروِت همراه  َکِلمــۀ  و 

ــِن َپدیدآورنده / َپدیدآورنــدگاِن کتاب به َمعناِی  کی از َعَدِم َتَفّطُ کی بهتر اســت«؛۹4 که َخطاســت و حا بــا ناپا

»الُحرَفة« / »الِحرَفة«.

 َبقاُؤه ـ، صوَرت 
َ

دِرضا َحکیمی - طــال دیب، ُاســتاد ُمَحّمَ
َ
مۀ ُمجاِهِد أ

ّ
کــه زیِر َنَظِر َعال َحّتــٰی در َترَجمــۀ الَحیاة 

غزیده و یک جا نوشته اند:
َ
َپذیرفته است، در َترجمۀ این َحدیث ل

کارکردن( توأم با عّفت ، نیکوتر از ثروتمندى توأم با ُفجور است«.۹۵ » پیشه داشتن )و 

و جاِی دیگر نوشته اند:
که با ُفجور همراه باشد«.۹6 »به حرفه اى با عّفت مشغول بودن، بهتر است از داشتِن ثروتی 

گردیده و آمده است: ر  غِزش ُمَکّرَ
َ
گونه ل کبر ُقَرشی، همین 

َ
د َعلی أ کتاِب ُمْفَرداِت َنْهج الَبالغهِی آقاِی َسّیِ در 

الم - می نویسد : »و  ْیِه الّسَ
َ
»حرفه: صنعت و آن فقط یك دفعه در »نهج« آمده است به حضرِت مجتبی - َعل

الحرفة مع العّفة خیر من الغنی مع الفجور« ... تکسب با عفت بهتر است از ثروتمندى با ظلم و بدکارى«.۹7

ت در آنها به َچشــم می خوَرد؛۹۸ و بَرغِم این که 
َّ
َکم نیســت َترَجمه هایی از َمتِن َنهج الَبالغه که َهمین َســْهو و َزل

شته اند.
َ

ذ
ُ
گ کرده اند، پیداست َسرَسری خوانده و  ْشتگان ِاّتِکا 

َ
ذ

ُ
گ َترُجمانان، َبعًضا، َبر ُشروِح مایه َوِر 

که بــه َتجِرَبت بر َحدیْث شناســی و َعَربٖی دانی شــان ِاعِتماِد بیشــَتری  شــته، َبعــِض ُقَدمــا َهم 
َ

ذ
ُ
گ از ُمعاِصــران 

کامیاب َنبوده  و ُشکوخیده اند. می َرَود، در َفهِم این َحدیث 

َب اهلُل َثراه  ِث َقمقاِم َعصِر َصَفوی، َمرحوِم آقا َجماِل خوانساری - َطّیَ دیِب ُمَحّدِ
َ
ِق واالَمقام و َفقیِه أ حّتٰی ُمَحّقِ

َة َمثواه ـ، نیز، در َشرِح فاِضالنۀ ُممتازش َبر ُغَرر الِحَکم و ُدَرر الَکِلِم آمدی، در َترَجمۀ این َحدیِث  و َجَعَل الَجّنَ

ف آمیز درباِب آن َتن 
ُّ
زیر به توضیحی َتَکل

ُ
گ گرفته و بنا َکِلَمۀ »ِحرفه« را به َمعناِی پیشه  غزیده است و 

َ
َظریف ل

داده است.

ـ  َمحموِد  د َكمال الّديِن ِعمادیـ  و ـ  َسّيِ سىـ  و
َ

ـ  َيداهلِل مقّد دُحَسيِن َفّاح زادهـ  و 94. َمفاتیح الَحیاة، آيةاهلل ]َعبداهلِل[ َجوادِی آُملى، َتحقيق و َتنظيم: محّمَ
باَذری ـ 

َ
ثى ـ و ـ َمحموِد َمهدی پور، َتخريِج َمنابع: طبرسى ـ و ـ آزادی ـ و ـ أ رۀ ِعلمى: َعلِى ِإسامى ـ و ـ َجواِد ُمَحّدِ يرايش و ُمشاو يانى، و طيفى ـ و ـ َجعَفِر آر

َ
ل

طَهری، چ: 159، ُقم: َمرَكِز َنشِر ِإسراء، َبهاِر 1393 هـ.ش.، ص 80.
َ
دزاده ـ و ـ َجعَفرِی أ و ـ ميری ـ و ـ ِمحرابى ـ و ـ َفتحّيه ـ و ـ پرهيز ـ و ـ َحَسن زاده ـ و ـ ُمَحّمَ

درضا َحكيمى،  يراســتار: ُمَحّمَ حَمد آرام، و
َ
ِد َحكيمــى ـ و ـ َعلِى َحكيمى، ُمَترِجــم: أ درضــا َحكيمــى ـ و ـ ُمَحّمَ فــان: ُمَحّمَ ِ

ّ
95. َترَجمــۀ الَحیــاة، ج3، مؤل

تهران: َدفَتِر َنشِر فرهنِگ ِإسامى، 1373 هـ.ش.، ص 393. 
يراستار، َهمان ناِشر، َهمان سال، ص 435.  فان، َهمان ُمَترِجم، َهمان و ِ

ّ
96. َترَجمۀ الَحیاة، ج5، َهمان مؤل

سۀ فرهنگِى نشِر ِقبله، 1377 هـ.ش. ، 1 / 265 و 266. كبر ُقَرشى، ج 1، چ: 1، تهران: ُمَؤّسَ
َ
د على أ 97. ُمْفَرداِت َنْهج الَبالغه، َسّيِ

كه:  گرفته اســت، ولى اين را نيز افزوده اســت  آقاِی ُقَرشــى، َپســاْن َتر، در آئینۀ َنهج الَبالغه َهم، واژۀ »ِحرفة« را در اين ِعباَرِت َحديث به َمعناِی َصنَعت 
كَبِر ُقَرشــى، چ: 3، تهران: ِانِتشــاراِت َفرَهنِگ َمكتوب، 1388 هـ.ش.، 3 / 157(. با 

َ
د َعلى أ فته اند«) آئینۀ َنهج الَبالغه، َســّيِ

ُ
گ »آن را نقصاِن مال نيز 

َحْمُد 
ْ
ناه« )َهمــان، 3 / 155(؛ َو ال

ُ
كر تكيه كرده و نوشــته: »كمى مال با عّفت بهتــر از َثروت با گ ِ

ّ
خيرالذ

َ
ايــْن َهمــه، در َمقــاِم َترَجمــه، بــر َهمين َمعناِی أ

ٰى ٰذِلک.
َ
هلِلِّ َعل

98. نمونه را، نگر: 
دَعلٖى َنقِى َفْيض اإِلســام، چ:6، تهران: سازماِن چاپ و ِانِتشاراِت َفقيه،1379هـ.ش.، ص 931؛ و: َنْهج الَبالَغه،  َنْهج الَبالَغه، َترَجَمه و َشــرِح: حاج َســّيِ
ْين،1392هـــ.ش.، ص571؛ و: 

َ
َقل ســۀ َفرَهنگى ـ ُهَنــرِی ِفقه الّثَ تــِى َســرْدرودی، چ:2، ُقــم: ُمَؤّسَ ــِد ِصّحَ َتحقيــِق َمتــن و َترَجمــه بــه فارســى ... ]از[: ُمَحّمَ

ــت، 1395هـــ.ش.، ص 444؛ و: َنْهج الَبالَغه، َترَجَمه: دكتر َعلِى شــيروانى، 
َ
ــِد َدشــتى، چ:1، تهران: ِانِتشــاراِت َپیاِم َعدال َنْهج الَبالَغــه، ُمَترِجــم: ُمَحّمَ

ين: دكتــر َمحمودِرضا ِافِتخارزاده، چ:1، تهران: َنشــِر  ســۀ ِانِتشــاراِت دارالِعلم،1383هـــ.ش.، ص 478؛ و: َنْهج الَبالَغــه، َترَجمــه و َتدو چ:3، ُقــم: ُمَؤّسَ
بى طاِلب 

َ
دين َعلّى بِن أ ى الُمَوّحِ

َ
ِت َمول يُكِم َنْهج الَبالَغه، َوصّيَ زگار، 1379هـــ.ش.، ص 785؛ و: َنمــی از َیمــی )َترَجمۀ َمنظوم و َمنثور از نامۀ ســى و رو

مينيــاِن نهاَوندی، َترَجمۀ َمنثور از: َعلِى َافراســيابى، چ:2، ُقم: ِانِتشــاراِت نهاَوندی،1380هـ.ش.، ص 
َ
َكَرم ُخدا أ َثِر: 

َ
(، َترَجمــۀ َمنظــوم أ ــامـ  ْيــِه الّسَ

َ
ـ َعل

86 و 87. 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ر اهلُل َمرَقَده -: این است َترَجمه و توضیِح آقا َجماِل خوانساری - َنّوَ

که کسِب معاِش  »پیشــه با پرهیزگاری بهتر اســت از توانگری با عصیان؛ یعنی: کســی پیشه ای داشــته باشد 

ــِل زحمِت آن شــود، هــرگاه با پرهیزگاری باَشــد، بهترســت از این که توانگر باشــد و  ُکَنــد و ُمتحّمِ خــود از آنجــا 
کشید، هرگاه با فسق و ُفجور باَشد«.۹۹ زحمتیش نباید 

فتنی است: 
ُ
بازگ

گویا َقدیْمَترین َترَجمۀ موجوِد َنْهج الَبالَغهِی َشــریف اســت و ای َبســا به َســده هاِی پنجم  که  ُکهنی  در َترَجمۀ 

کــه ُمراد از آن َهمان  ردانیده اند۱00 
َ
کرده و بــه »َمحرومی« َبرگ رَدد، »الحرفة« را بُدُرســتی َفهم 

َ
و ششــِم هجــری بازگ

ِحرمــان اســت. ُدروِد مــا َبــر َرواِن روَشــن و جاِن بیناِی آن َترُجماِن ناشــناس و پوشــیده نام باد که نشــان و ناِم او 

یختۀ خامۀ ارُجَمنَدش به َدســِت ماست! َرْحَمُة اهلِل  ریخته اســت ولی ر
ُ
گ یِخ پیر  در هزارتوِی َســده ها از وٖیِر تار

ْیِه َرْحَمًة واِسَعة!
َ
َعل

ْیَسْت  ِبَقْهَرَماَنٍة«. 
َ
ْیَحاَنٌة َو ل َة َر

َ
 الَمرأ

َ
● »... َفِإّن

گِل بهاری اســت لطیف و  کــه  زن   شــادَروان ُاســتاد دکتــر َشــهیدی،  در َترَجمۀ این عباَرت نوشــته اســت:»... 

کار دلیــر ...« ) َنْهج الَبالَغــه، با َترَجَمۀ َشــهیدی، چ:۳۱، ص  کارفرمــا و در هر  آســیب پذیر، نــه  پهلوانی اســت 

.)۳07

که واژۀ »َقهَرمان« در آن به  معناِی  ُعرفِی فارسی اش َترَجمه شده است؛  فته اند 
ُ
گ گرفته و  َبر َترَجمۀ ُاستاد ُخرده 

مورِ  دیگری است.۱0۱ 
ُ
که در َزباِن َعَربی  واژۀ »َقهَرمان« به معناِی  َمأموِر َدخل و َخرج و ُمباشرِ  أ در صورتی 

می نویَسم:

صل نیز واژه ای است فارسی، 
َ
فتۀ بیشینۀ ریشه شناسان و واژه ِپژوهان - در أ

ُ
گ که - ِبنا َبر  ِب »َقْهَرمان«  واژۀ ُمَعّرَ

: فارسِی میانه( به َعَربی رفته و بدین ریخت َدرآمده و آنگاه به فارسی بازگشته است.
ْ

از زباِن فارسی )بِاحِتمال

مور اســت، و از 
ُ
ِر شــؤون و ُمدیِر أ ُکهُرمــان kuhrumān به معناِی »کاراندیش« و ُمَدّبِ صــِل این واژه، 

َ
 بــه قولــی، أ

که پارۀ َنُخســِت آن از مصدِر kar )/کردن( و پارۀ ُدُوم، »مان« )/َمِنش( اســت. به قولی  پاره َتشــکیل ُشــده  دو

قواِل 
َ
صِل »قهرمان«، أ

َ
که در فارسِی میانه framānـkār بوده. دربارۀ أ صِل این واژه، َبراَبِر »کارفرما«ست 

َ
دیگر، أ

کمَتری باَشد. ِت  َهّمّیَ
َ
که شاَید واِجِد أ دیگری نیز َهست 

میِن 
َ
مور، و َمسؤوِل َتداُرکات، و أ

ُ
رباب، وناِظِر ُحسِن َتْمشَیِت أ

َ
هی، »َقهَرمان«، به َمعناِی پیشکار و نماَیندۀ أ

َ
وانگ

ف  کارَفرما، و ِخزانه دار، و َوکیل، و َشــخِص نگا هداری ُکَنندۀ آنچه َتحِت َتَصّرُ کارها، و  َدخل وخرج، و قاِئم به 

زار و پیشــکاِر به َمثاَبــِت صاِحب َمنِصبی 
ُ
گردان، و ماَننــِد آن، و َحّتٰی کارگ ی ِنهــاده َشــَود، و َرئیــِس خانه شــا و

َدِب َعَربی و َهم در 
َ
دیوانــی )کــه کارهایی چونان َرســانیَدِن نامۀ َخلیفه را َبر ُعهده می داشــته اســت(، هــم در أ

که ناصِر ُخسرِو قبادیانی َفرموده: کار رفته است؛ ُچنان  َدِب فارسی بسیار به 
َ
أ

گر اشــــــــــتر و اســــــــــب و اســــــــــتر نباشد  را؟ا َقهَرمــــــــــان  بــــــــــود  َقهَرمانی  کجــــــــــا 

و َسنایی ُسروده:

ــِد خوانســاری َبر ُغــَرر الِحَکــم و ُدَرر الَکِلم، بــا ُمَقّدمه و َتصحيــح و َتعليــِق: ميرَجال الّديِن ُحَســينِى أرَموی  ــِق بــاِرع َجمال الّدیــن ُمَحّمَ 99. َشــرِح ُمَحّقِ
ث(، چ: 3، تهران: ِانِتشاراِت داِنشگاِه تهران، 1366 هـ.ش.، 2 / 94، ش 1974. )ُمَحّدِ

ْينــى، چ:2، تهران:  ِم: دكتــر َعزيزاهلِل ُجَو
َ
100. نگــر: کتــاِب َنْهج الَبالَغــه، بــا َترَجَمــۀ فارســِى َقرِن پنُجم و شُشــم، َشــرِح واژگان و َتصحيح و ُمقابلــۀ َمتن به َقل

سۀ ِانِتشارات و چاِپ داِنشگاِه تهران ،1377هـ.ش.، 2 / 263.  ُمَؤّسَ
ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2، ص 69، از َمقالۀ » در ترازو 101. نگر: َوقف، میراِث جاو
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

حال و چه در آینده، چه در دنیا، چه در آخرت، به بهترین وجه به تو 

برگرداند« )ص ۵4۹، ب 7 و ۸(.

، بــه  اختیــار و ِاســِتنباِط ُاســتاِد َانوشــه یاد َفقیهــی - َرَفــع اهلُل َدَرَجَتــهـ 

ئاِته ـ، بسیار  ت - َعَفا اهلُل َعْن َسّیِ کتاب و ُسّنَ َکمیْن خاِدِم  ماِن این 
ُ
گ

یــک اســت، و پیونــِد ُســْتواِر َبندهــاِی ُســَخن را نیک  خوشــآَیند و بار

ماَنــت دادن و به َودیعت ِنهاَدن 
َ
پاس می داَرد. در یک پارۀ ُســخن، از أ

ماَنت و بازگردانَدِن 
َ
داِی أ

َ
ِب أ

َ
ُسَخن می َرَود، و در پارۀ سَپسین، از َطل

که میاِن »اســتیداع« از یک ســوْی و »ِسِتقضاء« از  َودیَعت. َتناُســبی 

گویا از دیِد بســیاری از  که  دیگر ســوْی َهســت، َتناُســبی اســت َبدیع 

زاَرنــدگاِن َنْهج الَبالَغــه و ِپژوَهنــدگاِن َحدیــِث َشــریف پنهان مانده 
ُ
گ

گوَینده، دیــن و ُدنیــاِی ُمخاَطــب را به  اســت. در یــک پــارۀ ُســخن، 

ُخداْی می سپارد، و در پارۀ سَپسین، از آن مهرباِن َبرین َدرمی خواَهد 

رداَند.
َ
تا آن سپارده را به ِبهین صوَرت به ُمخاَطب بازگ

این ِاختیار و ِاسِتنباط، بر خواِنشی َژرف و بیِنشی شگرف ِابتنا داَرد. 

زارنده اش! 
ُ
گ ... ُخَجسته باد بر 

ُه«.
ْ
ْم َتْفَعل

َ
ُحوَک بباِطٍل ل  ُیَبّجِ

َ
 ُیْطُروَک و ال

َ
ن ال

َ
●»... ُثّمَ ُرْضُهمْ  َعلٰی  أ

شــادروان ُاســتاد دکتر َشــهیدی،  در ویراســتهاِی پیشــیِن َترَجمه اش 

کــه  تو  را فــراوان نســتایند، و با  نوشــته بــود: »... و آنــان را چنــان بپــرور  

که نکرده ای  خاطَرت را شــاد ننمایند ...«. )  کار بیهــوده ای  ســتودن 

َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳، ص ۳۲۸(

فته اند: مفهوِم مخالِف  
ُ
گ گرفته و  َبر این َترَجمۀ ُاستاد َشهیدی ُخرده 

کرده  که  کار بیهوده ای بــود  گـــر ســتودن بــه  که ا این  ترجمه  آن  اســت 

کــه »بباطل«  باشــد  مانعــی   نــدارد! و این ِإشــکال ناشــی از آن اســت 

که وصفِ  »ستودن« است و در  را»کار بیهوده« دانســته اند در صورتی 

کلمه ای در تقدیر اســت و عبارت چنین اســت : »و ال   واقع در اینجا 

یبّجحوک  بباطل بفعل لم تفعله«؛ و صحیح، آن است که در َترَجمه 

کار   که  نکرده ای نستایند«، نه »به   کاری  فته َشَود: »و تو  را  بیهوده  به 
ُ
گ

که نکرده ای«!۱04  بیهوده ای 

فت:
ُ
گ باَیَدم 

در ناَتنُدُرستِی آن َترَجمۀ ُاستاِد روانشاد دکتر َشهیدی - طاَب َثراه - 

ُســَخنی نیســت؛ لیک خواِنش و ِانگاِرِش پیشــِنهادِی ناِقد نیز جاِی 

درنگ اســت. از ُبن، این ِعباَرِت بظاِهر ســاده را باَید از ُدشــواری ها و 

کی هاِی َنْهج الَبالَغه در ُشــمار آوْرد؛۱0۵ و ما را در آن ُســَخنی  ُدُرشــتنا

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 69، از َمقالۀ » در ترازو 104. نگر: َوقف، میراِث جاو
ــعاَدة  دباِقِر َمحمودی ـ َرِحَمُه اهلل ـ، در َنهج الّسَ َكذايى كه روانشــاد شــْيخ ُمَحّمَ 105. آن »َكذا«ِی 

کردن قهرمان باَشــــــــــد ز َجهل رگ را بــــــــــر میْش 
ُ
 گ

باَشــــــــــد َخطا  کردن پاســــــــــبان  بــــــــــر پیْه  را  ربه 
ُ
گ

ــْه بــه َوظاِئــِف »َقهَرمــان« و ُوروِد او بــه کارهــاِی ُدشــوار و  شــاَید بــا َتَوّجُ

مــور داشــته اســت، َانَدک َانــَدک َمعنــاِی چیرگــی و 
ُ
کــه َبــر أ طی 

ُّ
َتَســل

ِدآلوری و زورَمنــدی در ایــن واژه َبرَجســتگی یافتــه اســت و از َهمین 

ر، بیشــَتَرک، و در َعَربی، َکمَترک  ْی گاه این واژه - در فارســِی متأّخِ رو

 »hero« بــه َمعناِی آنچــه در زباِن َعَربی »َبَطل« و در زباِن انگلیســی -
کار رفته است.۱0۲ می گوَیند، به 

َترَجمــۀ  َفقیهــی،  ُاســتاد  َنْهج الَبالَغــهِی زنده یــاد  َترَجمــۀ  بــاری، در 

که همانا زن، به  فت وگوِی ما، از این قرار اســت: »... 
ُ
گ ِعباَرِت مورِد 

زار و پیشکار« )ص ۵4۸، ب ۱6(.
ُ
کارگ لی خوشبو است، نه 

ُ
گ منزلۀ 

َک ِفی  
َ
َقَضــاِء ل

ْ
ُه َخْیــَر ال

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
َک، و أ ْســَتْوِدُع اهلَل ِدیَنــَک َو ُدْنَیــا

َ
● »... أ

ِخَرِة ... «.  ٰ ْ
ْنَیا َو اال

ُ
ِة َو الّد

َ
ِجل ٰ ْ

ِة َو اال
َ
َعاِجل

ْ
ال

زاِرِش این ِعبارِت َنْهج الَبالَغه 
ُ
گ شــادروان ُاســتاد دکتر َشــهیدی،  در 

نوشــته اســت:» ... دیــن و دنیــاِی تو را به خــدا می ســپارم، و بهترین 

ی براِی تو درخواست دارم؛ امروز و هر زمان، هم در این  داوری را از و

جهــان، و هــم در آن جهان؛ ...«. ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشــهیدی، 

چ:۳۱، ص ۳0۸(

کــه »َقضــاء« به  فته انــد 
ُ
گ گرفتــه و  بــر َترَجمــۀ ُاســتاد َشــهیدی ُخــرده 

معنــاِی داَوری َهــم َهســت  ولــی ُمنَحِصــر  بدیــن معنــا نیســت، و در 

اینجا به َمعنای  َتقدیر و سرنوشت است.۱0۳ 

که  ُاستاِد َانوشه یاد َفقیهی در َترَجمۀ عبارِت مورِد بحث، نه به راهی 

که  گردیده، و نه به راهِی  ُاســتاد دکتر َشــهیدی رفته اســت، َرهســپار 

ناِقِد آن َترَجمه پیش می ِنَهد.

در َترَجمۀ شادروان َفقیهی می خوانیم: 

مانــت قبول کند و 
َ
»مــن از خــدا می خواهــم که دین و دنیــاِی تو را به أ

مانت را، چه در 
َ
آن دو را حفظ نماید، و از او درخواست می کنم این أ

كرديم، نگر در: يه  گو 102. َتفاصيِل آنچه را بِإْجمال وا
ــِف َتبريــزی 

َ
دُحَســْين بــِن َخل َغت نامــۀ ِدهُخــدا، ذيــِل »َقهَرمــان«؛و: ُبرهــاِن قاِطــع، ُمَحّمَ

ُ
نگــر: ل

َســۀ ِانِتشــاراِت  ــِد ُمعيــن، چ: 5، تهــران: ُمَؤّسَ ــص بــه »ُبرهــان«، به ِاهِتمــاِم: دكتــر ُمَحّمَ ِ
ّ
ُمَتَخل

ِد  یشه شناختِی زباِن فارسی، ُمَحّمَ ميرَكبير، 1376 هـ.ش.، 3 / 1549، هاِمش؛و: فرهنِگ ر
َ
أ

َدِب فارســى، 1393 هـــ.ش.، 3 / 2075، ش 
َ
َحَسْن دوســت، تهــران: َفرَهنگســتاِن زبــان و أ

َدِب َعَربی، ش3، پايیز و زمستاِن 1390 هـ.ش.، صص 5 ـ 42 / 
َ
3763؛و: ِپژوِهشنامۀ َنقِد أ

دِرضا  د ُمَحّمَ ِم َسّيِ
َ
ِر َمعنايِى واژۀ قهرمان(« به َقل َمقالۀ »از قهرمان تا پهلوان )َبرَرســِى ســيِر َتَطّوُ

ســول ـ و ـ َبتــوِل َحيَدری ؛و: ُعلوِم َحدیث، ش78، زمســتاِن 1394 هـ.ش.، ص 82 و  ابــن الّرَ
كيد بر ترجمه هاِی َنهج الَباَغه« به  حاديث با تأ

َ
83 )از َمقالۀ »آســيِب فارســى زدگى در فهِم أ

ِم علِى خنيفرزاده ـ و ـ َبدرِی واِعظِى آشتيانى(.
َ
َقل

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 69، از َمقالۀ » در ترازو 103. نگر: َوقف، میراِث جاو
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

می نویَسم:

کــه چون َجرح یا َضرَبت  واژۀ »َمقَتــل« بــه َمعناِی َهرجای از َتِن آدمی 

کار  ُکشته شود، در متنهاِی کهِن فارسی نیز به  بدان جا واِرد آَید آَدمی 

َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذیِل همین واژه و 
ُ
که در ل واْهها 

ُ
گ رفته است. بدین 

رید:
َ

َمعنی آمده است، ُفرونگ

که به نزدیِک ُغرضوف باشــد ... و  »عبــداهلل گفت: آن اســتخوان بود 

بوالفتوِح رازی(
َ
آن، َمقَتل بود«. ) َتفسیِر شیخ أ

یخت؛ مــن کاردی بر  گاه مســت به من بازخــورد در من آو »امشــب نــا

َمقَتِل او زدم«. ) َمرزباْن نامه(

کداِن ناپایــدار به دارالقرار انتقال  »چــون زخــم بر َمقَتل آمد، از این خا

شاِی ُجَوْینی(
ُ

یِخ َجهانگ کرد«. ) تار

کــرد، ِاّتِفاق را بــر َمقَتــِل او آمد«. )  »یکــی از آن جماعــت تیــری َغــرق 

ْینی( شاِی ُجَو
ُ

یِخ َجهانگ تار

»تیــر خــوردن بــر گلو یا َمقَتلــی / درنیابد ُجز شــهید ُمقَبلــی« ) َمثَنوِی 

مولوی(. 

کاِر َبخت است این، نه جلدی و دها«  »لیک بر َمقَتل نیامد تیرها / 

) َمثَنوِی مولوی(.

کــّر و فــّر تیری جانبر بر َمقَتِل او خورد و از اســب درافتاده از  ثنــاِی 
َ
»در أ

کرد«. ) َحبیُب الّسَیر( ید  ضربِت آن زخم عزِم ملِک جاو

میر بی تدبیر خورد«. ) َحبیُب 
َ
»از شصِت َتقدیر دو تیر بر َمقَتِل آن دو أ

الّسَیر(

َنهج الَبالَغــهِی  از  خویــش  فت وگــوِی 
ُ
گ مــورِد  عبــاَرِت  بــه  ردیــم 

َ
بازگ

َشریف:

صَغِر َفقیهی آمده است: 
َ
در َترَجمۀ ُاستاِد َانوشه َروان زنده یاد َعلی أ

که از او می شــود و جواِب آن را نمی داند(  »هرکس )در مقابِل ســؤالی 

ُکَنــد )و جــواِب ناَصحیحــی بدهــد(، بــه  جملــۀ »نمی دانــم« را تــرک 

گــر ضربــه ای بــه آن وارد آیــد، باعــِث قتلش  کــه ا مواضعــی از بــدِن او 

گردد، ضربه زده می شود« )ص 66۹، ب 4(.

و در  ُدُرســت،  اســت  َترَجمــه ای  کــه ُمالَحَظــه می فرماییــد،  ُچنــان 

قاِلــِب شــیوۀ توضیحــی و َتفســیرِی ُمختاِر ُاســتاِد َانوشــه یاد َفقیهی ، 

َمطلوب. البّته َترَجمۀ زنده یاد ُاستاد دکتر َشهیدی را نیز، بوارونۀ راِی 

م داد؛ چه، به َتعبیــِر ُپختۀ َبعِض ُقَدماِی 
َ
ناِقــِد آن، َنباَید ناُدُرســت َقل

است بیرون از حوَصلۀ این ُسَخنگاه و َمقصوِد این َمقال.

َشــهیدی   دکتــر  ُاســتاد  َترَجمــۀ  سَپســیِن  ویراســتهاِی  در  بــاری، 

که  تــو  را فراوان نســتایند، و با  می خوانیــم: »... و آنــان را چنــان بپــرور  

ســتودِن بیهوده از کاری که نکرده ای  خاطرت را شــاد ننمایند، ...«. 

) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ، ص ۳۲۸(

در َترَجمــۀ زنده یــاد َفقیهی خوانده ایم: »آن گاه ایشــان را عادت ده که 

که نکرده ای،  کارهایی  درصدِد چاپلوســِی تو برنیایند، و تو را با بیاِن 

به دروغ خشنود نسازند« )ص ۵۸0، ب ۸ و ۹(.

َها«. 
َّ
ٍة اْؐعَتل

َّ
ْصَحاِبِه ِفی ِعل

َ
 ِلَبْعِض أ

َ
● »َو َقال

شادَروان ُاستاد دکتر َشهیدی ، در ویراستهاِی پیشیِن َترَجمۀ خویش 

که او از بیماری   نوشته است: »و به یکی از یاراِن خود  فرمود هنگامی  

شکوه  نمود« ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳، ص ۳6۸(.

« َیعنی بیمار ُشــد، 
َ

که »اعَتّل فته اند 
ُ
گ گرفته و  بر َترَجمۀ ُاســتاد ُخرده 

گالیه نموده   باَشد .۱06  که آن َشخص از بیماری ِشْکوه و  و نمی َرساَند 

ُاســتاد َشــهیدی، در ویراســتهاِی سَپســیِن َترَجمه اش نوشــت: »و به 

یکی از یاراِن خود  فرمود هنگامی  که او بیمار  شده بود« ) َنْهج الَبالَغه، 

با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ، ص ۳6۸(.

زاِرِش عباَرِت مورِد َبحث آمده اســت: 
ُ
گ در َترجمــۀ َمرحوِم َفقیهی در 

که بــه َمَرضی ُمبتال  صحــاِب خود 
َ
میرالمؤمنیــن - ع ـ، بــه یکــی از أ

َ
»أ

شده بود فرمود« )ص 66۲، ب 6(.

ُه«. 
ُ
ِصیَبْت  َمَقاِتل

ُ
ْدِری أ

َ
 أ

َ
 ال

َ
● »َمْن َتَرَک َقْول

شــادَروان ُاســتاد دکتر َشــهیدی  در َترَجمۀ این َحدیث نوشته است: 

کتجــاِی خــود پــای  درآرد«. )  گــذارد، بــه هال گفتــِن  ندانــم  وا »آن  کــه 

َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ص ۳74(

کــه در اینجــا »مقاتــل« به  فته انــد 
ُ
گ گرفتــه و  بــر َترَجمــۀ ُاســتاد ُخــرده 

که »مقاتل«  گرفته  شده است، حال آن  کت  معناِی محّلِ قتل و هال

گر  ضربه ای  به آن  که ا جمِع »مقتل« به معناِی ُعضِو َحّســاس اســت 

وارد شــود، موجِب کشته  ُشــَدن می گردد )ماننِد گیجگاه(؛ و ُدُرست 

گذارد  گفتن ندانم  وا کــه  ردد:»آن  
َ
گ کــه ُچنین َترَجمه  این بوده اســت 

کشتنی اش نشیند«.۱07  کت بر مواضِع حّساس و  تیِر هال

شَرف: مطبعة النعمان، 1387 هـ.ق.، ص 69( 
َ
َجف األ فی مستدرِك َنهِج الَبالَغة )ج 5، الّنَ

كار ُبرده است، از َهمين َدر است! براِی اين عبارت به 
ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 70، از َمقالۀ » در ترازو 106. نگر: َوقف، میراِث جاو
ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 70، از َمقالۀ » در ترازو 107. نگر: َوقف، میراِث جاو
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ِکنایٌة عــن الَهالِك الحاصِل بســبِب  ُشــّراِح َنهج الَبالغــه، »ِإصابــُة الَمقاتــِل 

ما یکوُن بســبِبه َهالك  ّبَ الل و اإِلضــالل و ُر
َ

القــوِل بالَجهــل ِلمــا فیه ِمــَن الّض

ِکناَیِت یک زبان را در َترَجمــه به زباِن دیگر،  کــه  نیــا و اآلخــرة«؛۱0۸ و این 
ُ

الّد

ر َفراخوِر زباِن َمقَصد َبَدل ســاَزند، از َطریــِق َمعموِل َترُجمانی 
َ
ِکناَیتی ِدگ بــه 

که َمْن َبنــدۀ کمترین نیز چونان ایشــان و  َبرَکــران نیســت. آری، این َهســت 

ای َبســا َهمپاِی بیشینۀ خواَنندگان، در َمتنی چون َنهج الَبالغهِی َشریف، 

صل و تْن َزَدن از ُچنین َتعویض و َتبدیل ها را خوْش تر داَرم؛ َو 
َ
ُمحاَفَظِت بر أ

ْحَکم. 
َ
َتّم َو أ

َ
ُمُه أ

ْ
م، و ِعل

َ
ْعل

َ
ٰی - أ

َ
اهلُل - ُسْبحاَنُه َو َتَعال

 َعقَل ِرَواَیٍة ...«.
َ

َخَبَر ِإَذا  َسِمْعُتُموُه   َعْقَل ِرَعاَیٍة، ال
ْ
● »ِاْعِقلوا ال

 شــادَروان ُاســتاد دکتر َشــهیدی ، در َترَجمۀ این َحدیِث َعزیز نوشته است: 

»چــون حدیثــی را شــنیدید آن را فهــم  و رعایــت کنید، نه بشــنوید و روایت 

کنید ...«. )َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ص ۳76(

که   را  »َعقل«  اینجا  در  که  فته اند 
ُ
گ و  گرفته  ُخرده  روانشاد  ُاستاِد  َترَجمۀ  َبر 

اندیشه   و  َفهم   معنای   به  بناَروا  است،  آمده  نگهداری  و  َضبط   َمعناِی   به 

که َصحیح بود در َترَجمه  گرفته اند و در َترَجمۀ ُسَخن به َخطا َرفته؛ حال آن 

فته َشَود: »چون حدیثی شنیدید آن را حفظ کنید با عمل و رعایِت 
ُ
ُچنین گ

آن، نه  تنها با نقل و روایِت آن«.۱0۹ 

زاِرِش حدیِث مورِد َبحث خوانده ایم: 
ُ
گ در َترَجمۀ َانوشه َروان َفقیهی در 

که آن را درمی یابد  کسی  کنید، از نوِع نگاهداری و ضبِط  ید و ضبط  »چون خبری را می شنوید آن را نگاه دار

که آن را بفهمد و  کند بی این  که بخواهد آن را رواَیت  کســی  و به آن علم پیدا می کند، نه نگاهداری و ضبِط 

درک نماید ...«. )ص 67۲، ب ۵(

ُمْحِسِن«. 
ْ
ُمِسیَء ِبَثَواِب  ال

ْ
● »ُاْزُجِر ال

ــزاِرِش ایــن ُســَخن، در ویراســتهاِی پیشــیِن َترَجمه اش نوشــته بــود: »با 
ُ
گ شــادَروان ُاســتاد دکتــر َشــهیدی،  در 

پاداش دادن به  نیکوکار بدکار را بیازار«. ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳، ص ۳۹۲(

فته انــد که در اینجا »َزجــر« به َمعناِی َزبانَزِد فارســِی آن )َزجــر  دادن/آزار 
ُ
گ گرفته و  بــر ایــن َترَجمۀ ُاســتاد ُخــرده 

که »َزجر« در زباِن َعَربی به َمعناِی َمْنع و َنْهی است؛۱۱0 و َصحیح، آن بود  گرفته ُشده است، در صورتی  دادن( 

کار زشت بازدار«.۱۱۱  که در َترَجمۀ َحدیث نوشته َشَود: »با پاداش دادن به نیکوکار، بدکار را از 

شــادَروان ُاســتاد دکتر َشهیدی ، در ویراستهاِی سَپسیِن َترَجمه اش نوشــت: »با پاداش دادن به  نیکوکار، بدکار 

108. َشــرح نهِج الَبالَغــة، َكمال الّديــن ميَثــم بن َعلّى بن ميَثم الَبحرانّى، ُقم: َمرَكِز ِانِتشــاراِت َدفَتِر َتبليغاِت ِإســامِى حوزۀ ِعلمّيــۀ ُقم، 1362هـ.ش.، 5 
.283 /

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 70، از َمقالۀ » در ترازو 109. نگر: َوقف، میراِث جاو
يَسم: 110. مى نو

َيد:  گو غات، ذيِل »َزجر«، 
ُ
غياث الّديِن رامپوری در فرهنِگ غیاُث الّل

رۀ فارســيان به معنِى الزِم آن كه َضرب و َسرَزِنش باشد ُمسَتعَملست«  صل به معنِى بازداشــتن اســت، ليِكن در محاو
َ
»... در خیابان نوشــته كه: َزجر در أ

كانپور: مطبِع ُمنشى َنَول ِكشور، 1904م.، ص 206(.  غات، چاِپ سنگى، 
ُ
)غیاُث الّل

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 70، از َمقالۀ » در ترازو 111. نگر: َوقف، میراِث جاو
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

را از َبدکرداری بازدار«. ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ص ۳۹۲(

کاِر زشــت، بازدار«)ص 6۹۲،  در ترَجمۀ ُاســتاد َفقیهی خوانده ایم: »با پاداش دادن به نیکوکاران، بدکاران را از 

گردیده است. که در آن، َمعناِی ُدُرست و َدقیِق »َزجر« َملحوظ  ب ۱۱(؛ 

َحِلیَم ِفیَها َحْیَراَن ... «.
ْ
ْتُرُک ال

َ
● »... أ

شادَروان ُاستاد دکتر َشهیدی،  در ویراستهاِی پیشیِن َترَجمه اش نوشته بود: »...که بردبار در آن  سرگردان ماَند 

... « ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳، ص 4۲6(.

فته اند که در اینجا »َحلیم« - آنسان که َبعِض ُشّراِح َقدیِم َنهج الَبالغه 
ُ
گ بر َترَجمۀ ُاستاِد زنده یاد ُخرده گرفته و 

نیــز َتصریــح َفرموده اند۱۱۲ - به معناِی  »عاقل و ِخَردَمند« اســت، ولی در این َترَجمــه به َمعنای دیگِر آن، یعنی: 

»ُبردبار«، گرفته شــده اســت؛ در صورتی که ســرگردانی بیشــتر با َعقل و ِخَردمندی ناساز است تا ُبردباری،۱۱۳ و 

ِت سیاق، َمعناِی »ِخَردَمند« بدین َمقام درخورَتر است تا »ُبردبار«.
َ
ی، به َدالل زیْن رو

ذاَرم ... 
ُ
گ که خردمند را در آن سرگردان  ُاستاِد َفقید َشهیدی،  در ویراستهاِی سَپسیِن َترَجمه اش نوشت: »... 

« ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ص 4۲6(.

در َترَجمــۀ ُاســتاِد زنده یــاد َفقیهی خوانده ایم: »... که مردماِن خردمند را در آن ســرگردان می ســازم ...«. )ص 

7۳۸، ب 7(

گرفته اند. َحِلیَم« را بُدُرست به َمعناِی »ِخردَمند« 
ْ
که »ال می بینیم 

َک ِبَعقِلَک«.  ● »... َو َقاِتْل َهَوا
شــادَروان ُاســتاد دکتــر َشــهیدی  در َترَجمۀ این ِعباَرِت َحدیث نوشــته اســت: »... و با خرِد خویــش هوایت را 

بمیران«. ) َنْهج الَبالَغه، با َترَجَمۀ َشهیدی، چ:۳۱، ص 4۳7(

فته اند که در اینجا، »قاِتل«، به َمعناِی »ُاقُتل » گرفته ُشــده اســت؛ و َصحیح، 
ُ
گ بر َترَجمۀ ُاســتاد ُخرده گرفته و 

فته َشَود: »و با شمشیِر خرِد خویش با هوای  َنفَست بجنگ«.۱۱4 
ُ
گ که  آن بود 

کن«. )ص  ِی عقلت نبرد  کمِک نیرو در َترَجمۀ زنده یاد ُاستاد َفقیهی آمده است: »... و با هواِی نفِس خود با 

74۹، ب ۱۲(

٭  ٭  ٭
نجایِی ِإطالۀ 

ُ
گ که آَمد؛ لیک، نه ُســَخنگاه را  فت وگوْی، َبســی بیش از اینهاســت 

ُ
گ ُشــماِر نمونه هاِی خوراِی 

َکالم است، و نه خواَنندگاِن آشنا بدین َمباحث و َمعانی را حاَجتی بدان. چه، یا خود به َرغَبت و َبصیَرتی که 

یکی ها را ِبه از من خواَهند َبرَرسید. داَرند این ترَجمه را دیده و خوانده اند، و یا خواَهند دید و خواْند، و این بار

عاِی  رانه نیز، هرگز کاســتِن َارِج َترَجمۀ ُاســتاد َشهیدی یا اّدَ
َ

فته پیداســت کامۀ ما از این واَرســِی َسنِجشــگ
ُ
گ نا

ــِق َترَجمــۀ زنده یــاد َفقیهــی بــر آن نیســت. هرگــز! ... از ُبــن، ایــن دو َترَجمــه با دو شــیوۀ ناَهْمســان 
َ
َبرَتــرِی ُمطل

َدبِی 
َ
که خواســته آرایه َمندی هــاِی أ و دو جَهتگیــرِی ناَهْمســوی َپدیــد آمده انــد. یکی َترَجمه ای اســت ُهَنرین 

بوالَفضل ِإبراهيم، ط: 
َ
د أ بى الَحديد، بَتْحقيق: ُمَحّمَ

َ
112. َسنج: َشرح نهِج الَبالَغة، ابن ميَثم  الَبحرانّى، َهمان ط.، 5 / 424؛ و: َشرح َنهِج الَبالَغة، ابن أ

2، 1387هـ.ق.، 19 / 299. 
ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 70، از َمقالۀ » در ترازو 113. َسنج: َوقف، میراِث جاو

ِی َنقد«. یدان، س 7، ش 1 و 2 ، ص 70، از َمقالۀ » در ترازو 114. نگر: َوقف، میراِث جاو

ســـــتاِد 
ُ
ا ِاســـــِتنباِط  و  اختیـــــار 

ع اهلُل 
َ
َرف قیهی - 

َ
نوشـــــه یاد ف

َ
ا

َکمیْن  ُگماِن این  َدَرَجَته ـ، به 
ت - َعَفا 

َ
کتاب و ُســـــّن خـــــاِدِم 

بســـــیار  ـ،  ئاِته  َســـــّیِ َعـــــْن  اهلُل 
و  است،  باریک  و  خوشـــــآَیند 
ن 

َ
پیونِد ُســـــْتواِر َبندهاِی ُسخ

را نیک پاس می داَرد. در یک 
ت دادن 

َ
مان

َ
أ از  ُســـــخن،  پارۀ 

ن 
َ

ُســـــخ به َودیعت ِنهـــــاَدن  و 
می َرَود، و در پارۀ سَپســـــین، 
و  ـــــت 

َ
مان

َ
أ داِی 

َ
أ ـــــِب  َطلَ از 

َتناُسبی  َودیَعت.  گردانَدِن  باز
از یک  که میاِن »اســـــتیداع« 
ســـــوْی و »ِســـــِتقضاء« از دیگر 
سوْی َهســـــت، َتناُسبی است 
گویا از دیِد بسیاری  که  َبدیع 
َنْهج الَبالَغـــــه  ُگزاَرنـــــدگاِن  از 
َحدیـــــِث  ِپژوَهنـــــدگاِن  و 
است. مانده  پنهان  ـــــریف 

َ
ش
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

کــه آن را بــه زبــاِن  ى دشــوار بــود، و چنــان خواســت  خوانــدِن آن بــر و

هر را ِگرد کردند و از ایشان فتوٰى  ُکَند، علماِى ماوراءالّنَ پارسی ترجمه 

خواســت که جایز اســت ما این کتاب را )یعنی: تفســیر طبرى را( به 

که َعَربــی َنداَند، خواندن،۱۱6  کســی  گفتند: براِى  فارســی برگردانیم؟ 

و نوشــتِن تفســیِر قرآن به فارسی، جایز است. آنگاه علماِى شهرهاِى 

بــه فارســی و  َطَبــرى  کتــاِب تفســیِر  ماوراءالّنهــر جایزبــودِن ترجمــۀ 

کار را با خّطِ خود نوشتند. درست بودِن این 

یخ تا این زمان، قرآن َدْهها بار با روشهاِى مختلف به فارسی  از آن تار

ترجمه شده ... « )ص شش و هفت(.

َکم نیست.  ر 
َ

ر و َمگ
َ
گ در َهمین ُسَخنان، جاِی َا

ُچنیــن َبرداشــتی از آنچــه در آغــاِز َترَجمۀ َتفســیِر َطَبری آمده اســت، 

ِم ُشــماری از َهمروزگاراِن ما َرفته اســت 
َ
گرچه بارها نیز َنظاِئِر آن بر َقل ا

کــه بدان  َکســی نیســت  صَغــِر َفقیهــی تنهــا 
َ
و ُاســتاِد َانوشــه یاد َعلی أ

گراییده، هیچ ُاستوار نمی نماَید.

فتــه و 
ُ
گ گاه و بیــگاه بــه ِإشــاراتی  کــه در جایهــاِی دیگــر نیــز  آنســان 

َترَجمــۀ  کــه  َبرمی آَیــد  ُچنیــن  یخــی  تار َشــواِهِد  از  بازشــکافته ام،۱۱7 

َکریــم بــه زبــاِن فارســی تــا آن زمــان، نــه غیِر ُمجــاز بوده اســت،  ُقــرآِن 
َکریــم پیش از آن  کــه ُقرآِن  ی الّظاِهر با آن 

َ
و نــه غیــِر َمعمــول؛ بلکــه َعل

َهــم به زباِن فارســی َترَجمه ُشــده بوده اســت، چــون این بــار ِإقدام به 

َترَجمۀ فارســی از ســوِی درباِر ســامانیان صورت می گرفته، و ِإقدامی 

تی« َمحسوب می گردیده است، ِاسِتفتاء و ِاسِتجازه 
َ
»َرسمی« و »دول

کــه در  از ُفَقهــاِی َزمــان را الِزم دیده انــد. َبیوســیده اســت ســامانیان 

ُمناَســباِت خود با َدســتگاِه ِخالَفِت َعّباســی، بســیار ُمحافظه کارانه 

و بــا نوعــی َسرســپردگِی ولــو ظاِهــری ُســلوک می کرده انــد، نخواســته 

تــی«، جــاِی چون وچرایــی از 
َ
باَشــند در ایــن ِإقــداِم »َرســمی« و »دول

یــخ بــا انگیزه هاِی  کــه در َهمیشــۀ تار بــراِی ِفْقْه پیشــگاِن بهانه جــوی 

مــور درپیچیــده و َفریــاِد واِإســالماه و واَشــریَعتاه 
ُ
سیاســی در ُچنیــن أ

َســر داده انــد، بگذاَرند و بهانه ای به َدســِت بهانه جویــاِن عیْب َتراِش 

ســتراِن ُمخاِلــِف ُحکومــِت خویــش بِدَهنــد. البّتــه 
ُ
َبغــداد و ُتهَمْت گ

کــه در ُچنیــن حــال و َهوایــی، می بایســت َترَجمــۀ َرســمی و دولتی و 

ِس ُمَســلمانان، به ُچنان ِاســِتفتاء و ِاســِتجازتی 
َ

کتاِب ُمَقّد َدربــارِی 

رم بــوده باَشــد؛ و این، هرگز َدلیل نمی َشــَود که پیش از 
َ

ــد و ُپشــتگ ّیَ ُمَؤ

صل.
َ
ذاری در أ

ُ
116. ُچنين است نشانه گ

سۀ َفرَهنگِى َترُجماِن  117. َســنج: َمجموعۀ َمقاالِت فارســِی َترَجمۀ ُقرآِن َمجید، چ: 1، ُقم: ُمَؤّسَ
بوالَمكاِرم َمحمود 

َ
نزیــل، أ أویل و َحقاِئق الّتَ َوحــى، 1394هـــ.ش.، 1 / 199ـ  201؛و: َدقاِئــق الّتَ

يــا َجهانَبخــش، چ:1، تهران: مرَكِز َنشــِر  بــى الَمــكاِرِم َحَســنِى واِعــِظ ]رازی[، ِپژوِهِش: جو
َ
بــِن أ

موِر خيرّيه ـ، 1381 هـ.ش.، صص شــانزَدْه 
ُ
ميــراِث َمكتــوب ـ با َهمكارِی: ســازماِن أوقاف و أ

ـ نوزَدْه.

کــه در تــوان اســت، پیــِش دیــدۀ خواننــدۀ  َنهج الَبالَغــه را، َچنــدان 
ری 

َ
ُکَنــد.۱۱۵ دیگ فارســٖی زبان بازبیاَفریَنــد و در یــاِد ُمخاَطبــان َتداعی 

در پِی بیانی توضیحی و َتعلیمی اســت با ُوضوحی هرچه بیشــتر َولو 

ْم َپردازِی ُهَنرین.
َ
َکرَدن زیبایی و با َتن َزَدن از هرگونه َقل به َبهاِی ِفدا

گــر ِفْقره هایــی از آن َترَجمــه را بدیْنســان بــا ایــن بــه َســنِجش  آری؛ ا

ْه به َترَجمۀ  که می خواســتیم بایایــِی َتَوّجُ ی بود  ِگرفتیــم، تنها از آن رو

ُکنیــم در ایــن َترَجمۀ  یم و خاِطرنشــان  ْن تــر ســاز ُاســتاد َفقیهــی را ُمَبّیَ

یکی ها و ســودمندی هایی ُپرُشــمار َهســت  َکم آوازه، بار ُاســتوار ولــی 

که حّتٰی از َترَجمۀ نامداِر ُبزرگ اوســتادی َارج آَور چون دکتر َشــهیدی 

حاِصل نمی ُشده است، یا َهنوز َهم نمی َشَود.

هزار بادۀ ناخورده
فَتنیها بسیار است؛ 

ُ
گ صَغِر َفقیهی، 

َ
کاِر ُاســتاِد َانوشه یاد َعلی أ دربارۀ 

ِکراَمنِد  کــه بــه شــادمانگِی بازچــاِپ ایــن َترَجمــۀ  م انــداز 
َ
و در ایــن َقل

َنْهج الَبالَغه ِی َشــریف ِســَمِت َتحریر می یاَبد، َمجاِل خوض در همۀ 
کالنی َنخواَهد بود.  کتاِب  َجواِنِب ُچنین 

َدِر  از  و  گیریــم  َدســت  بــه  ِعیارَســنجی  و  ُنکته بینــی  ِمْنقــاِش  گــر  ا

شــوَدنی 
ُ
گ ُخرده یابــی َبرآییــم، از همــان آغــاِز کتاب، باِب ُمناَقشــات 

است.

واِئِل دیباجۀ 
َ
صَغِر َفقیهی، در َهمان أ

َ
نمونه را، ُاســتاِد َانوشــه یاد َعلی أ

ِس 
َ

فت و گــوی از پیشــینۀ َترَجمۀ ُمتــوِن ُمَقّد
ُ
گ خویــش، به ُمناَســَبِت 

ریِن فارســی نوشــته اســت: »... ِطبــِق آنچه از 
َ

ِإســالمی بــه زبــاِن َشــّک

واِسِط َقرِن چهارِم هجرى بوسیلۀ 
َ
که در أ مقّدمۀ ترجمۀ تفسیِر َطَبرى 

گروهــی از علمــاِى ماوراءالّنهــر انجــام یافتــه، َبرمی آیــد، تــا آن زمــان 

واِسِط َقرِن چهارم( ترجمۀ قرآن به زباِن دیگرى، ُمجاز نبوده است. 
َ
)أ

میر منصــوِر ســامانی آوردند، 
َ
در آن وقــت چــون تفســیِر َطَبــرى را نــزِد أ

َب اهلُل َثراه  د َجعَفِر شهيدی ـ َطّيَ كه بر َترَجمۀ ُاستاد دكتر َسّيِ 115. شاَيد ُعمده ترين ُخرده ای نيز 
ت،  ت و ِصّحَ

َ
كه در اين َترَجمه، بارها و بارها، ِدّق گرفت، آن باَشد  َة َمثواه ـ َتوان  َو َجَعَل الَجّنَ

ديبانه ُشده است.
َ
ری هاِی أ

َ
فظ و آرايه گ

َ
يبايِى ل ِفداِی ز

ْه  رانه َتَوّجُ
َ
َبرخــى از ناِقداِن َترَجمۀ ُاســتاد دكتر َشــهيدی، بدين عْيــِب ُعمدۀ آن َترَجمــۀ َصنَعتگ

ــْه داده اند. نمونــه را، نگر: آینۀ ِپژوِهش، ش 122، ُخــرداد و تيِر 1389 هـ.ش.، ص  كــرده و َتَوّجُ
33 بــه َبعــد ـ از َمقالــۀ  »ناُخَنكــى  بــر كاِر َمردی ســترگ: ُخرده َنقدی بــر َترَجمــۀ نهج البالغه ِی 

حَمدی؟[.
َ
حَمِد أ

َ
ِم دكتر أ

َ
مرحوِم استاد دكتر  َشهيدی » ]به َقل

فَتنيها بسيارست.
ُ
گ در اين باره، 

ر و َحَســناِت بى َمــر و َطهارِت َنْفس  نداِی داِنِش داَمنه َو
َ
يى بــه ُبل َخيــال مى ُكَنــم در عْيِن َخســتو

ْيهـ  )كه اين 
َ
ــٰى َعل

َ
و َنزاَهــِت روح و َصفــاِی َقلــِب آن َمــرد به َتمــاِم َمعنى ُبُزرگـ  ِرْضــواُن اهلِل َتَعال

نظاِر وی 
َ
َكميــْن ِتلميذ، ديرسالهاســتـ  به َولوعى َتمامـ  از ُمســَتْطِرفاِن َطراِئِف آثــار و َظراِئِف أ

كاِر ســترگى كه در َترَجمۀ  ِت 
َ
بوده اســت؛ و ـ ِبَعْوِن اهلل ـ خواَهد بود(، و در عْيِن ِإذعان به َجال

ری كه به پیشــگاِه ُعّشــاِق  كــرده اســت و َبداَعِت پیشــَكِش جاْن َپرَو َنْهج الَبالغــهِی َشــريف 
، بايــد بُدُرســتى  ُمْحِســنينـ 

ْ
لفــاِظ ُمرَتَضــوی ِإْتحــاف نمــودهـ  و َجــزاُه اهلُل َخْيــَر َجــزاِء ال

َ
َدرارِی أ

ْه قرار داد و ُشكوخه هاِی َترُجمان  كاســتى هاِی كاِر آن گرامى اوســتاِد نيكوِنهاد را نيز مورِد َتَوّجُ
كه َمعدود نيز نيست، به ديدۀ ِإنصاف نگريست و َپذيُرفت. و ناَرسايى هاِی آن َترَجمه را 
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ی الُخصوص َمواِردی 
َ
و ناچــار باَید به ُچنان َنقدی نیــز پرداخت و َعل

یافتهــاِی ُاســتاد را از َمتِن َنْهج الَبالغه که شایســتۀ بازاندیشــی و  از در

ذاشت.
ُ
گ بایستۀ ِبهسازی است، َفرانمود و به َبحث 

فت:
ُ
گ که  ِد ِإقباِل الهوری شاد باد  مه ُمَحّمَ

ّ
رواِن َعال

ُمغان کاِر  َرســــــــــید  پایــــــــــان  به  که  َمَبــــــــــر  مان 
ُ
 گ

کســــــــــت! تا َرِگ  در  ناخــــــــــورده  بــــــــــادۀ  هــــــــــزار 

رجام
َ
ُسَخنی در ف

َد  َبــّرَ  - َفقیهــی  صَغــِر 
َ
َعلی أ َانوشــه یاد  ُاســتاِد  َنْهج الَبالَغــهِی  َترَجمــۀ 

َدبــی و َتعلیمــِی َارَزنــدۀ روزگاِر 
َ
کتابهــاِی دینــی و أ اهلُل َمْضَجَعــه ـ، از 

کتاب  که ایــن َترَجمــۀ َنْهج الَبالَغــه در بــازاِر  ماســت. دیرگاهــی بــود 

َکسی پاُسخ  َدســتیاب نمی ُشد و یاسۀ خواستاراِن َدستیابی بدان را 

گردیده  ِکراَمند، باْزچــاپ  کــه این َدفَتــِر  کنون شــادماَنم  فــت. ا
ُ
نمی گ

است و خواَهندگانش را بآسانی بدان َدستَرس خواَهد بود.

کــه ُچنیــن َعَمــِل صاِلحــی را در  خوشــا بــه َســعاَدِت ُاســتاد َفقیهــی 

ما آنان که به َنشــِر این َدفتِر  کارنامــۀ خویــش َثبت َفرموده اســت! و ُخّرَ

خالق ِاهِتمام کرده اند! و 
َ
َدب و أ

َ
یــخ و أ ُپرَبرگ وبــاِر دیْن شناســی و تار

خــوش بــاد َوقِت آن َکســان که بــه خواندن و َبهره ُجســتن از آن، جاِن 

رداَنند و بــر کردارهاِی 
َ
گاْه َتــر و ِدِل خویــش را َپرهیزگارتــر می گ خــود را آ

شایسته و ُخداَپَسنِد خویش می َافزاَیند!

فت:
ُ
گ که  فت آن 

ُ
گ راست 

َتِجْد ــــــــــم 
َ
ل َخاِئــــــــــِر 

َّ
الذ ــــــــــی 

َ
ِإل اْفَتَقــــــــــرَت  ِإذا   َو 

عَمــــــــــاِل۱۲۱
َ
األ َکصاِلــــــــــِح  َیکــــــــــوُن  ُذْخــــــــــًرا 

ماِی ُمَســلمان از 
َ
كــه ُعل َكِلمــۀ ِحكَمت  كــه ايــن  زگار اســت  121. راســتى را، از َنْغْزبازی هــاِی رو

واهــى ُجســته اندـ  از ُجمله شــيخ َتقى الّديِن 
ُ
َدب و َمواِعــظ بــدان گ

َ
يــخ و أ ُكُتــِب تار ديربــاز در 

ح  ُكُتب ُمَصّرَ كــه در ُشــماری از آن  ْفِس نامُبــردارش ـ، ُچنان  كتــاِب ُمحاَســَبة الّنَ َكْفَعمــى در 
َمّيه بوده است، يعنى: 

ُ
ِب درباِر َبنى أ كه ُمَقّرَ است، از َسراَينده ای است َنصرانى و َبس بى َپروا 

ْخَطل« كه بــه َوقاَحت و َبذاَئت و َســاَطِت ِلســان نيز 
َ
غيــاث بــِن غــوِث َتْغلبــى َمعروف بــه »أ

ْخَطــل« خوانده اند كه يكــى از َمعانِى آن 
َ
َمنســوب اســت!!! و بــه قولــى، او را از َهمين روْی »أ

َتَبْه ُسَخن و ياوه گو است!
يخ  ُه: الّشَ َقُه َو َضَبَط َنّصَ

َ
باری، چه باک؟! ... در خوِد َنهج الَبالَغهِی َشريف ) َنهج الَبالَغة، َحّق

سة الّراِفد، 1431 هـ.ق.، ص 641، ش 74( خوانده ايم:  َقيس َبهَجت الَعّطار، ط : 1، ُقم: ُمَؤّسَ
وَضة  َفاِق«، و در كتاِب َشريِف كافى ) الّرَ ْهِل الّنِ

َ
ْو ِمْن أ

َ
ِحْكَمَة َول

ْ
ُمْؤِمِن؛ َفُخِذ ال

ْ
ُة ال

َّ
ِحْكَمُة َضال

ْ
»ال

ْيه: 
َ
َق َعل

َّ
ُه َو َعل

َ
َحه َو قاَبل ْينّى الّرازی، َصّحَ

َ
د ْبن َيعقوب ْبن ِإسحاق الُكل بوَجعَفر ُمَحّمَ

َ
ِمَن الکافی، أ

ة، 1389 هـ.ق. / 1348 هـ.ش.، ص  كَبر الَغّفاری، ط: 2، طهران: دار الُكتب اإِلسامّيَ
َ
َعلى أ

ُمْؤِمِن، َفَحْيُثَما 
ْ
ُة ال

َّ
ِحْكَمُة َضال

ْ
امـ  آمده است: »ال ْيِه الّسَ

َ
167، ش 186( از قوِل ِإماِم صاِدقـ  َعل

َها«.
ْ

ُخذ
ْ
َيأ

ْ
َتُه َفل

َّ
َحُدُكْم َضال

َ
َوَجَد أ

َكِلمۀ ِحكمتى است كه ُمؤِمنان بدان َدرخور بوده و خوب ِالِتقاطش  ْخَطل نيز، 
َ
آری، آن ُسَخِن أ

َنا!
َ
كرده اند! ... َهِنيًئا ل
كه: يم و بَیفزايیم  ذر

ْ
ُبگ

خَطل را َبرمى خوانده 
َ
، بسيار اين بْیِت أ حَمِد َفراهيدِی َبْصریـ  َرِحَمُه اهللـ 

َ
فته اند كه َخليل بِن أ

ُ
گ

حاديَثُه: 
َ
َج أ ــٰى َتحقيِق الكتــاِب و َخــّرَ

َ
شــَرَف َعل

َ
َهبّى، أ

َّ
َبــالء، الذ ْعــالِم الّنُ

َ
اســت )نگــر: ســَیر أ

ة ، 
َ
ســال َســة الّرِ ْيــد، ط: 9، َبیروت: مَؤّسَ بوَز

َ
ــَق ٰهــذا الُجــزَء: َعلى أ

َ
رَنــؤوط، ج 7، َحّق

َ
ُشــَعيب األ

کریم به زباِن فارســی َترَجمه نُشــده باَشــد. نه تنها َبعید  آن زمان ُقرآِن 

کریم - ماَننِد آنچه به ناِم ُقرآِن  نیست َبعِض َترجمه هاِی موجوِد ُقرآِن 

ُقدس۱۱۸ چاپ و نامُبردار ُشــده اســت ـ، پیشــَتر از این َترَجمۀ َرسمِی 
زاِرشهاِی َمنابعی چون 

ُ
گ که از  درباِر سامانی َپدید آمده باَشد، آنسان 

راِجِم َشــهفوِر ِاســفراینی و الَمبسوِط سرخســی َبرمی آَید، سورۀ  تاج الّتَ
ْیِه َو آِلِه و 

َ
ی اهلُل َعل

َّ
کــَرم - َصل

َ
فاِتَحةالِکتــاب در زمــاِن َحیاِت پیامبِر أ

فته ُشده که این 
ُ
گ م - به فارســی َترَجمه ُشــده بوده است و َحّتٰی 

َّ
َســل

ْیِه َو آِلِه - 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
َترَجمه با ِإجازۀ خوِد َحضَرِت َختمی َمرَتَبت - َصل

و به َدسِت َصحابِی َجلیل الَقدِر ایرانی، َحضرِت َسلمان - َسالُم اهلل 

، صوَرت َپذیرفته. ... گیریم که این َخَبر ُاستوار نباَشد، با دیگر  ْیهـ 
َ
َعل

که موَسی  کرد؟ ... نمونه را، آورده اند  یخی چه باَید  خبار و َقراِئِن تار
َ
أ

شته است، 
َ

ذ
ُ
ْبِن سّیاِر أسواری که در میانه هاِی َسدۀ ُدُوِم هجری درگ

کریــم را بــه پارســی َتفســیر می کــرده اســت.۱۱۹ ... َبیوســیده نیــز  ُقــرآِن 

که بسیاری از ایرانیان  َهمینهاســت. ... مگر ُشَدنی است در جایی 

َدِب َعَربی به ُاستادی َرسیده و 
َ
ُمَســلمان ُشــده و ُشــماری در زبان و أ

کالم و ... درآمده  خود در ُشــماِر پیشــوایاِن ِفقه و َحدیث و َتفســیر و 

باَشند و به زباِن َعَربی نیز َتفسیرها نوشته باَشند، َوقتی در میاِن خود 

فته باشــند، 
ُ
و براِی توده هاِی ُمَســلماِن ایرانی به فارســی ســخن می گ

در درازناِی َچند َسده، هرگاه به َبحث از آَیتی از ُقرآن بَرَسند، آن را از 

کسی از َمعناِی آن بُپرَسد،  گر َهم  براِی تودۀ مردمان َترَجمه نُکَنند و ا

شِت ِإسکات بر بینی ِنهاده بگوَیند: »هٖیس« ...؟!! ... ... ُچنین 
ُ

انگ

پنداری البّته َسخت َخنده انگیز و ناواِقْع گرایانه است؛ و دور می داَنم 

خیــر دربارۀ 
َ
کــه در َدهه هاِی أ ــس  ُجــز ُمشــتی پنداربــاِف َهــّزاِل ُمَتَمّجِ

یِخ َنُخســتین َســده هاِی ِإســالمی افســانه هاِی ِنَژنــد می گوَیند۱۲0 و  تار

کســی به  یخی می ُشــکوَخند،  زاره هاِی تار
ُ
گ در َبرخوانَدِن ســاده ترین 

مان َمقصــوِد َمرِد 
ُ
گ َقبــوِل ُچنیــن ُمْضِحکات َتــن ِدَهد. ... بــی هیچ 

گراییدن  صَغِر َفقیهی نیز، 
َ
یْخداِن َفرهیخته ای چون زنده یاد َعلی أ تار

َنبــوده اســت؛ لیــک  ِر بی ِمقــداری  َتَصــّوُ بــه ُچنیــن َتصویــِر خــوار و 

َســف شاِیِع َترَجمۀ َتفسیِر 
َ
خواْه ناخواْه، از َپهلوِی ُچنان خواِنِش َمَع األ

َطَبری، ُچنین ِانگاِرشهاِی ناَصواب َهم بَدر خواَهد آمد.

شــت، ِإشــاَرتی بــه یــک نمونه بــود و َبس از 
َ

ذ
ُ
گ ُپــر دور نُیفتیــم. آنچــه 

کاِر ُاستاد َفقیهی، از چارچوِب  َهمان آغاِز کتاب. ... َنقِد همه سویۀ 

َکم نیست؛ و چار  فَتنیها 
ُ
گ م انداز، بیرون است؛ َورنه، 

َ
َمقاِصِد این َقل

ٰى ِلَما ُيِحّبُ و َيرَضٰى.
َ
َقُه اهلُل َتَعال

َ
118. به ِپژوِهِش ُاستادم، آقاِی دكتر َعلِى ِرواقى ـ َوّف

بیین َمطبوع و َمشــهور ُشــده(، در  ن )كه به ناِم الَبیان و الّتَ َبّیُ 119. جاِحظ در كتاِب الَبیان و الّتَ
ت به َدست داده است. َهّمّيَ

َ
اين باره، َشرحى بسيارباأ

يــِر تأثيــِر چگونگيهــاِی سياســِى َفرمانَروا بر َتقديــراِت اجِتماعِى ُكنونــِى ما و چونان  120. آن َهــم ز
تِى ِإساِم سياسى. ِكمّيَ ِكِنشى به ِقراَئِت َرسمِى حا وا
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َن  َف ِجه ِجه یَ ِ:ی َه َه ِی:هِ ز ِنه َن  ا ِنه ِیه م 

ْکَراَمه ـ، هیچگاه از باَبِت   اهلُل َتَعالٰی ِإ
َ

ْجَزل
َ
د َجعَفِر َشهیدی - أ مه دکتر َسّیِ

ّ
که ُاستاِد َفقید، َعال فَتند و نوشَتند 

ُ
گ

کار به او  که به عنواِن جایزۀ این  رَجمه ای دریافت نمی کرد و سّکه هایی را هم  َترَجمۀ َنْهج الَبالَغهاش َحّق الّتَ

اخِتصاص دادند، نمی َپذیرفت و نیاِز دیگران می َفرمود. َروانش از ِدِهشهاِی بی نیازتریِن بی نیازان َبرخوردار باد!

 اهلُل َمثوَبَتــه َو َرَفــَع َدَرَجَته - نیــز َمردی از َرســتۀ َهمین 
َ

ْجــَزل
َ
کــه ُاســتاِد َانوشــه یاد َفقیهــی - أ نیکوســت بدانیــم 

یست.۱۲۲ یکی  نات می ز یشی و ُخرَسندی و برکنار از َتَعّیُ واَرستگان بود و َمْشی و َمِنشی  ُچنین داشت. به َدرو

فت: قاِعَدًة بایــد از  چاپهاِی  
ُ
گ از پیرامونیــاِن ُاســتاد ِحکاَیــت می ُکَند که: »شــاهد بودم روزی کســی به ُاســتاد 

َکم پانزده َدرَصد. ایشان  یافت کرده  باشــید، دســِت  رَجمۀ خوبی از ناشــر در َبالغه َحّق الّتَ
ْ
ِد ترجمۀ َنْهج ال ُمَتَعّدِ

که  َبالغهای بود 
ْ
کتاب می گیرم و َتعدادی را هدّیه می کنم« و این  برای  َنْهج ال گفتند: من پول  نمی گیرم و فقط 

وقاِت این َمرد را به خود ِاخِتصاص داده بود.۱۲۳
َ
َترَجمه اش سالها أ

، »این که ُاستاد ]َفقیهی[ با آنچه باور  د ُحَســْیِن َرَضوِی ُبرَقعی - َحِفَظُه اهلُل َو َرعاهـ  به ُســَخِن ُدُرســِت آقاِی َســّیِ
داشت زندگی می کرد، او را از بسیاری َهماَننداِن َفرَهنگی اش ُجدا می کرد ]و می ُکَند[«.۱۲4

زاراِن راستیِن 
ُ

گر روزی ِبنا َشَود براستی از خدمتگ صَغِر َفقیهی از آن َکسان است که ا
َ
آری، جاوداْن یاد ُاستاد َعلی أ

ایران و ِإسالم - و نه َهیاهوییاِن َرسانه ای و ُپرخوارگاِن ریاَستی و سیاَستی - َقدردانی َشَود، در َصِفّ َنُخست 

که ُعمری ُخَجسته را در َسر  جای خواَهد داشت. ... رواِنش از َپرتِو َبخشایشهاِی ایَزدی روَشن و ُفروْغَمند باد! 

زیده بود. ُخداَیش 
ُ
گ َکرد، و تا در این جهان بود در کوِی آزادگان َمنِزل  سَترانیَدِن ُفروِغ دانایی 

ُ
کاِر روشنی َفزایی و گ

 و َعال - از آن َنعیِم جاودانی که به عاِلماِن َرّبانی ُامٖید و ُنوٖید داده است، َبرخورداری ِدهاد! 
َ

- َجّل

ک،  ِک آن بی َهنباِز پا در پایــان، داداِر دادَفرمــاِی نیکی ِدِهــش را از َژرفــاِی جــان می خواَنم و از پیشــگاِه ُفروْغنــا

َدْب نوازی ها 
َ
َدبّیات« را یاری ِدَهد تا ُچنین َفرَهنْگ َپرَوری ها و أ

َ
رْمپوِی »َنشِر أ

َ
گ زاراِن 

ُ
کسارانه می خواَهم کارگ خا

َنند! 
َ
گ ُکَنند و پیوسته ُچنین ِنکویی ها به َجهان َدرَپرا بسیار 

ایدون باد! 

ایدوْن َتر باد! 

مجاد!
َ
ٍد َو آِلِه األ ِدنا ُمَحّمَ ِبَحّقِ َسّیِ

1413هـ.ق.، ص 430(. 
زگار و َهْم طبقه اند. ْخَطل، با َفَرزَدق و َجرير، سه شاِعِر ُبُزرِگ َهمرو

َ
اين أ

ياِن ُاســتاد نوشــته اســت: »... مردی بســيار فروَتن و ُمَتواِضع بود و هيچ َتَفرُعن و َتَبْخُتری نداشــت. او را َقبل از ناتوانِى جســمى اش  گو يغا 122. يكى از ِدر
رديِن 1383 هـــ.ش.، ش 35، ص 375 و 376، از َمقالۀ »جلوه هاِی  در أوقــاِت نماز در مســجِد نزديِک خانه اش مى توانســتيم ببينيــم«.) ُبخارا، َفرو

فرهنگ و فرزانگى«(
صَغِر َفقيهى«، با َانَدكى 

َ
یخ و ُجغرافیا، ش 74، آذِر 1382 هـ.ش.، ص 115، از َمقالۀ »كارنامۀ فرزانه ای از زمانه، مرحوِم ُاســتاد َعلى أ 123. کتاِب ماِه تار

ف و َتلخيص. َتَصّرُ
صَغِر َفقيهى«. 

َ
یخ و ُجغرافیا، ش 74، آذِر 1382 هـ. ش.، ص 117، از َمقالۀ »كارنامۀ فرزانه ای از زمانه، مرحوِم ُاستاد َعلى أ 124. کتاِب ماِه تار

ســـــتاِد 
ُ
که ا نیکوســـــت بدانیم 

 
َ

ْجَزل
َ
أ  - قیهـــــی 

َ
ف نوشـــــه یاد 

َ
ا

ـــــَع َدَرَجَتـــــه 
َ
اهلُل َمثوَبَتـــــه َو َرف

- نیـــــز َمردی از َرســـــتۀ َهمین 
و  ـــــی 

ْ
َمش و  بـــــود  واَرســـــتگان 

َمِنشـــــی  ُچنیـــــن داشـــــت. به 
برکنار  و  رَسندی 

ُ
خ و  َدرویشی 

نـــــات می زیســـــت. یکی  از َتَعّیُ
ســـــتاد ِحکاَیت 

ُ
از پیرامونیاِن ا

بودم  »شـــــاهد  کـــــه:  می ُکَند 
ُگفت:  ســـــتاد  اُ کسی به  روزی 
چاپهـــــاِی   از   بایـــــد   

ً
قاِعـــــَدة

َنْهج اْلَبالغه  ترجمـــــۀ  ِد  ُمَتَعّدِ
ناشـــــر  از  خوبی  رَجمۀ 

َ
َحّق الّت

دسِت  باشید،  کرده   دریافت 
َکـــــم پانـــــزده َدرَصد. ایشـــــان 
نمی گیرم  پـــــول   مـــــن  گفتند: 
و  می گیـــــرم  کتـــــاب  فقـــــط  و 
َتعـــــدادی را هدّیـــــه می کنم« 
َنْهج اْلَبالغهای  بـــــرای   این   و 
کـــــه َترَجمه اش ســـــالها  بـــــود 
وقـــــاِت این َمـــــرد را به خود 

َ
أ

بـــــود. داده  ِاخِتصـــــاص 


