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آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه
علی خنیفرزاده

چکیده

بدری واعظی آشتیانی

1
2

در زبان فارسی وامواژههای بسیاری وجود دارد که از عربی به این زبان راه یافتهه ،ولهی پهس

از ورود بهه فارسههی معنهای جدیههدی یافتهه اسههت .ایهن واژگههان  -کهه در ایههن مقالهه «کلمههات
فاعربی» خوانده شدهاند  -در ههر دو زبهان عربهی و فارسهی بهه همهان شهکل ،یها بها شهباهت

شکلی و شنیدار ی ،وجود دارند ،ولی معنایشان لزوما یکسان نیست و از این رو ،میتوانند

آسههیبزا و موجههب بههدفهمی شههوند؛ بههدین ترتیههب کههه برخههی از مترجمههان قههرآن و حههدیث

هنگههام مواجهههه بهها ایههن کلمههات ،معنههای فارسههی ایههن کلمههات بههه صههورت ناخواسههته بههه
ذهنشان متبادر میشود.

در این پژوهش ،پس از طبقهبندی انواع فارسیزدگی و بیان میزان شیوع ههر کهدام ،شهواهد

در خههور تههوجهی از فارسههیزدگی در ترجمههههای فارسههی نهههج البالغههه بههه دسههت داده شههده

اسهت .در هههر مثههال معنههای اصههیل عربههی و نیههز معنههای تطههور یافتههه فارسههی بههه یههاری منههابع

اصیل واژه شناسی مشخص شده است.

این پژوهش نشان میدهد که در نهج البالغهه واژگانی وجود دارند که حتهی در ترجمهههای
نامدار نهج البالغه ،بر خالف انتظار ،برگردانی نادرست دارند.

کلیددددواژهها :واژه شناسهههی حهههدیث ،مطالعهههات ترجمهههه ،فارسهههیزدگی ،نقهههد ترجمهههههای

نهج البالغه.

درآمد
فارسیزبانان از دیربهاز دسهت بهه ترجمهه متهون قدسهی زده و کتهاب خهدا و سهخنان پیشهوایان
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 .1مدرس دانشگاه و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه قرآن و حدیث.
 .2کارشناس ارشد علوم حدیث.

کنون ،جلوههای وی های از ارادت ایمانی ایرانیان را به تصویر کشیده است.

در میان متون قدسی شیعیان ،نهج البالغه بهه لحهاظ محتهوا یکهی از حهدیث نامهههای مههم

است و به لحاظ صدور آن از موالی متقیان اهمیت دو چندان دارد؛ اما زبان و سبک و یه ه ایهن
اثر  -که دسهتور سهخنوری و «آییننامهه بالغهت» اسهت  -بها دیگهر آثهار حهدیثی تفهاوت بهارز دارد و
همین امر برگردان آن را با دشواری بیشتری همراه کرده است.

حتی کسانی که معتقد بهه ترجمههپهایری ( )translatabiliyمتهون مقدسانهد ،بهه نیکهی ایهن

نکته را در مییابید که هر مترجمی ،هر چنهد سهبکدسهت و توانها ،گهاه در پهیچ و خهم شهیوههای
بیانی پر رمز و راز و ایجازهای معجزهآسای نهج البالغه دچار حیرت و ناتوانی میشود .بهه دلیهل
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دین را به فارسی برگرداندهاند .ترجمه متون اسالمی و شیعی به فارسهی ،از سهدههای گاشهته تها

همین خصوصیت زیبایی شناختی و وی گیهای ناب هنری و صبغه غلیظ بالغی این کتاب

است که برخی به درستی گفتهاند کهه ترجمهه نههج البالغهه از ترجمهه قهرآن دشهوارتر و دیر یهابتر و

دست نایافتنیتر است.

یکی از موضوعاتی که در مطالعهات ترجمهه و ارز یهابی ترجمهه متهون قدسهی بهه فارسهی مطهر

اسهههت ،مسه ههئله «فارسه ههیزدگی» اسه ههت .فارسه ههیزدگی آسهههیبی اسه ههت که ههه به ههه عنه ههوان یکه ههی از
شهاخصهای مهههم در ارز یههابی ترجمههه بهه شههمار مههیرود و هههر انهدازه ترجمههه از ایههن آسههیب بههه دور

باشد ،به ترجمهای پایرفتنی و معیار نزدیکتر میشود.

رابطه زبان فارسی و عربی
تقریبهها هههیچ ز بههان زنههدهای وجههود نههدارد کههه از دیگههر ز بههانههها تههأثیر ن ایرفتههه باشههد .داد و سههتد

زبان مطلقا سره ،اگر وجود داشهته باشهد،
زبانی و وامگیری و وامدهی ،الزمه پویایی زبان است و ِ

زبان زنده نخواهد بود .عربی و فارسی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به دلیهل تعامهل دو قهوم

ایرانی و عرب در گار زمان ،این دو زبان شاهد تأثیر و تأثراتی از یکدیگر بودهاند.

از لحههاظ ردهشناسههی زبانههها ،فارسههی و عر بههی هههم ریشههه نیسههتند و یکههی از ایههن دو ز بههان ،از

مجموعه زبانهای هند و اروپایی برآمده ،و دیگری جزء خانواده زبانهای سامی است .با ایهن

حهال ،ایههن دو ز بههان بههه دلیههل همسهایگی جغرافیههایی گههویشوران آن و پههارهای مناسههبات دیگههر از
دیرباز با یکدیگر در تعامل بودهاند .ارتباط فارسی و عربی ارتباطی دیرین و مر بهوط بهه سهدههای
پیش از اسالم است 3.شاهد این سخن وجود واژ گهان فارسهی در سهرودههای شهاعران جهاهلی و

 . 3در بههاره دیرینههه پیشااسههالمی رابطههه ایههن دو ز بههان از جملههه ،ر : .چههالش میههان فارسههی و عربههی؛ راههههای نفههوذ فارسههی در
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صهدر اسههالم و انبههوه واژ گههان فارسهی و عر بههی شههده اسههت کهه از وامگیههری و وامدهههی مفصههل میههان

ایههن دو ز بههان خبههر میدهههد .ایههن داد و سههتد گسههترد واژ گههانی نتیجههه طبیعههی داد و سههتدهای
تجاری و فرهنگی میان این دو قوم و آمد و شدهای بازرگانی و سیاسی میان آنها اسهت کهه طهی

سدههای گوناگون باعث راهیهابی واژ گهان ههر کهدام در دیگهری شهده و نهوعی دیهالو فرهنگهی را
آفریده است.

پههس از ورود اسههالم بههه ایههران ایههن رابطههه شههکل دیگههری گرفههت .از یههک سههو ،حجههم عظیمههی از

اصطالحات اداری و سیاسی و واژگان مربوط به صنعت به وی ه در دوره عباسی وارد عربی شد

و از سوی دیگر ،جریان عظیمی در عکهس جر یهان پیشهین شهکل گرفهت؛ بهدین معنها کهه ایهن بهار

سیلی از واژگان و تعابیر عربی وارد فارسی شد و در کنار واژگان فارسی بهه حیهات خهود ادامهه داد
و به بخشی جدایی ناپایر از زبان فارسی تبدیل شهد .جر یهان دوم ،یعنهی تهأثیر پهایری فارسهی از

عر بهههی ،صه ههورتهای گونه ههاگون و پیچیهههدهای داشه ههت و در سه ههطو آوایهههی ،واژ گه ههانی و نحه ههوی

دگرگونیهایی آفرید .به عبارت دیگر ،این جریان فقط بهه وامگیهری واژ گهانی منحصهر نمیشهد و

طی آن زبان فارسهی شهاهد تحهول آوایهی و نیهز وامگیهری نحهوی (گرتههبهرداری) در سهط وسهیعی

بود .وانگهی وام گیری واژگانی نیز به نوبه خود ،از یک سو حجم فراوانی داشهت و از سهوی دیگهر،

در صهورتهای گونهاگون انجهام شهد؛ بههرای نمونهه ایرانیههان حتهی واژ گههانی جعلهی ،ولههی شهبیه بههه
عر بههی (عر بههی وارهههها) سههاختند کههه در خههود عر بههی نشههانی از آن برسههاختهها نمههیبینیم؛ مثههل:
طوالنی ،تجلیل ،مخفی و ...

شاید در زمان کنونی نیمی از جمالت و عبارات روزمره ما آمیخته بها واژهههای عر بهی باشهد،

4

ولی این واژهها به قدری با زبانمان عجهین شهدهاند کهه عر بهی بهودن آنهها را احسهاس نمهی کنیم.

ایهن لغهات یها بهها همهان معنهای اصههلی خهود (عر بهی) اسهتفاده میشههوند ،ماننهد :مظلهوم  -کههه در
عربی و فارسی ،معنای مشابه دارد  -یا بهه کلهی معنهای آن متفهاوت شهده اسهت ،ماننهد :توطئهه

که در عربی به معنای هموار کردن ،زمینهسازی ،و آماده کردن است ،ولهی در فارسهی بهه معنهای

ساخت و پاخت کردن و دسیسهچینی به کار میرود.

همچنین ،در پی آشنایی ایرانیان و دیگر ملل فارسیزبان با معارف عمی و ژرف اخالقهی و

توحیههدی برگرفتههه از قههرآن و حههدیث ،واژههههای قرآنههی یهها حههدیثی بیشههماری ب هه ز بههان فارسههی راه
یافتند و حتی بسیاری از آنها ُپرکاربردتر و روشهنتر از معادلههای فارسهی خهود شهدند؛ واژهههایی
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دانش) از این قبیل کلمات هستند.

5

تأثیر پههایری فارسههی از عر بههی چنههدان گسههتره عریضههی دارد کههه برخههی پژوهشههگران در بههار آن

پژوهشهای مستقل و درازدامنی ارائهه نمودهانهد کهه البتهه کهاری بجها و شایسهته اسهت 6.گفتنهی

است بحث فارسیزدگی در واقع یکی از فروع همین بحث کالن «عربی در فارسی» است.

این واقعیت را نیز نمیتوان منکر شد که این بحث با شاخهای از مطالعات زبانی در میهرا

کهن  -که با عناوین «معرب و دخیل» خوانده میشود  -در پیوند است؛ زیرا چنان که در ادامهه

خواهیم گفت پارهای از واژگان آسیبزا منشأ فارسی دارند.
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مانند ُشکرَ ،
محبت ،حیا ،عقل ،علم (به ترتیب در برابر :س اس ،مهر یا دوسهتی ،شهرمِ ،خهرد ،و

قلمرو تحقیق
پسوند «زدگی» در ترکیباتی چون غربزدگی ،مدر زدگی ،سرمازدگی و نیز فارسیزدگی ناظر

به حالتی نامطلوب و حاکی از نوعی تأثیرپایری منفی و خروج از هنجار است .فارسیزدگی در
ترجمه نیز به معنای تبادر ناخواسته معنای فارسی به ذهن مترجم و غفلهت از معنهای صهحی

واژه در حین ترجمه متون دینی است .در واقهع ،در ایهن بحهث تهأثیر منفهی فارسهی امهروز بهر ذههن
مترجم نهج البالغه بررسی میشود.

منظور از آسیب «فارسیزدگی» کلیه انحرافات معنایی اسهت کهه هنگهام ترجمهه بهه فارسهی،

ممکههن اسههت از رهگههار فارسههیدانی متههرجم ،گریبههان گیر او شههود .بنهها بههر ایههن ،هههر گونههه تههأثیر

منفی فارسیدانی در فرایند ترجمه قرآن و حهدیث ذیهل بحهث «فارسهیزدگی» قابهل طهر اسهت

و بهها ایههن موضههوع ارتبههاط مسههتقیم دارد .بهها ایههن حههال ،موضههوع ایههن پههژوهش بیشههتر آن دسههته

از واژگانی است که در هر دو زبان فارسی و عربی حضور دارنهد ،ولهی معنایشهان یکسهان نیسهت.
از آن جها کهه تعبیهر «مشههتر » 7نهاظر بهه اصهطال خاصههی در سهنت معناشناسهی اسهالمی اسههت
کههه بهها بح هث مهها ارتبههاطی نههدارد ،مهها از نهههادن ایههن عنههوان بههر مشههترکات آسههیبزای مههورد بحههث

خودداری کردیم و بهه جهای آن تعبیهر «کلمهات فهاعربی» را ،دسهتکهم تها پیهدا شهدن اصهطالحی
بهتر ،به کار میبریم.

 .5آسیبشناسی حدیث ،ص.166
 .6در این خصوص این منابع ،از باب نمونه ،یادکردنی است :چالش میان فارسی و عربی ،نوشته آذرتاش آذرنهوش؛ عر بهی
در فارسی ،نگاشته خسرو فرشیدورد و نیز برخی آثار محمد محمدی مالیری همچون :تهاریخ و فرهنهگ ایهران در دوران
انتقال از عصرساسانی به عصر اسالمی.
 .7در سنت زبانشناسی اسالمی به واژگان «چند معنا» مشتر  ،و به پدیده «چند معنایی» اشترا لفظی گفته میشود.
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منظ ههور از کلم ههات ف ههاعربی آن دس ههته از واژ گ ههان مش ههتر می ههان دو ز ب ههان هس ههتند ک ههه ح ههوزه
معناییشان در فارسی و عربی متفاوت است .واژه فاعربی لفظی مشتر در ههر دو ز بهان عر بهی

و فارسی است که معنای آن در دو زبان یکسان نیست .میتهوان گفهت واژ گهان فهاعربی نماینهده
فهرست مشترکات قاموسی دو زبان هستند.

واژگان فاعربی این قابلیت را دارند کهه باعهث خطهای متهرجم فارسهی شهوند؛ بهدین معنها کهه

شههباهت شههکلی و شههنیداری برخههی از واژههههای عر بههی بهها واژههههای فارسههی موجههب میشههود کههه

خواننده یا شنونده بپندارد که مفهوم واژه عربی به کهار رفتهه را میدانهد و دیگهر نیهازی بهه مراجعهه
به کتابهای لغت نمیبیند ،و در مرحل دوم ،همان مفهوم فارسی واژه را در حدیث مینشاند
و آن را معنا می کند.

8

نکتهه دیگهری کهه در اینجها بایهد یهاد کههرد ،مر بهوط بهه تعهابیر «فارسهی» و «عر بهی» اسهت .در ایههن
پهژوهش منظهور مهها از عر بهی ،عر بههی کههن و بههه عبهارت دقیه تر ،ز بههان معیهار در عر بههی متهون دینههی
اسههت .از ایههن رو ،ز بههان عر بههی معاصههر و نیههز گویشهههای عر بههی از محههل بحههث خههارج اسههت.
کهن سدههای پهیش (در سهطور
همچنین منظور از «فارسی» زبان فارسی امروز است ،نه فارسی ِ
آینده خوهیم دید که حوزه معنایی واژه فاعربی «دهقان» یا «دهگان» در فارسی کههن و نیهز ز بهان
حهدیث یکههی اسهت و آنچههه ایهن واژه را بههه واژهای فهاعربی و آسههیبزا بهدل کههرده ،تفهاوت معنههای
حدیثی آن با فارسی امروز است).
این نکته نیز نیاز به یادآوری ندارد که کتهاب نههج البالغهه بهه زبانههای فهراوان ترجمهه شهده و
آنچه به این مقاله مربوط است ،ترجمههای فارسی این کتاب است .در این نوشتار شهماری از
کلمههات فههاعربی در تعههدادی از ترجمههههای نهههج البالغههه از حیههث تبههار ،حههوزه و نسههبت ارتبههاط
معنایی و نیز نوع فارسیزدگی آنها بررسی خواهد شد.
ترجمههای مورد بررسی در این پژوهش عبارتاند از :ترجمههای خهانم ناهیهد آقها میرزایهی و
آقایههان :انصههاریان ،دشههتی ،فههیض االسههالم ،عالمههه جعفههری ،شهههیدی ،زمههانی ،اسههتاد ولههی،
خراسانی ،ارفع ،مبشری ،آیتی ،احمدزاده ،اولیهایی ،بهشهتی ،معهادیخواه ،دیهن پهرور ،اردبیلهی،
9
انصاری ،مکارم و فارسی.

انواع فارسیزدگی
همان گونههه کههه اشههاره شههد ،فارسههیزدگی حههوزه گسههتردهای دارد و کلیههه آسههیبهایی را کههه از
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 .9گاه ،و نه همیشه ،به مناسبتی به تنبیهالغافلین ،و یا ترجمه قرن  5و  6نیز اشاره شده است.

تعریف ،فارسیزدگی به خلط معنایی واژ گهان فهاعربی منحصهر نمیشهود و دخالهت واژ گهان یهاد

شده فقط یکی از انواع فارسیزدگی است.

در تقسههیمبندی اولیههه میتههوان فارسههیزدگی را بههه انههواع ز یههر تقسههیم کههرد (پیشتههر ایههن نکتههه را

یهادآور میشهویم کههه تقسهیمبندی یهاد شههده بهر اسهاس اسههتقرای تهام نیسهت و ایههن نوشهتار مههدعی
فهرست بستهای در این خصوص نیست):
 .1فارسیزدگی مستقیم

این نوع از فارسیزدگی در پی تبادر ناخواسته معنهای فارسهی واژه فهاعربی رخ میدههد .گونهه

یاد شده مشهورترین نوع فارسیزدگی است و مثالهای فراوان دارد و محور این مقاله را تشکیل

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

رهگههار فارسههیدانی متههرجم ،گریبههان گیر او میشههود در بههر می گیههرد .روشههن اسههت کههه طب ه ایههن

میدهد .در ادامه مقاله ،مثالهای فراوانی از فارسیزدگی مستقیم در ترجمهههای نههج البالغهه

خواهد آمد.

 .2فارسیزدگی توهمی

مها در ایههن نههوع از فارسههیزدگی بهها یههک واژه فههاعربی و خلههط معنههای فارسههی و عر بههی آن مواجههه

نیستیم ،بلکه عامل خطا در اینجا شهباهت واژه بها دیگهر واژ گهان فارسهی در نهوع حهروف ،و تهوهم
یکسانی آنها است .مثالهای پیش رو شواهدی از فارسیزدگی توهمی است:
مثال :1

َ
عن ابی عبهداهّلل أنهه کتهب بههاه الرسهالة الهی اصهحابه و ا َمهرهم بمدارسهتها و النظهر

فیها و تعاهدها.

10

ترجمه فارسیزده ... :در آن بیندیشند و با آن عهد ببندند.

ترجمه صحی  ... :در آن بیندیشند و پیوسته در آن بنگرند.

«تعاهههد» در عر بههی بههه معنههای تفقههد ،پیوسههته سههر زدن و قطههع رابطههه نکههردن اسههت .صههاحب

المصبا المنیر گوید:

عهدی به قریب :ای لقائی ،و تعهدت الشیء :ترددت الیه.

چنان که میبینیم این واژه هیچ ارتباطی با تعهد و پیمان فارسی ندارد.
مثال :2

 .10الکافی ،ج ،8ص.2
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ما ظاهر اهّلل علی عبد النعم حتی ظاهر علیه مؤونه الناس.

11

ترجمهه نادرسهت :خداونههد بهر هههیچ بنهدهای نعمههت آشهکار نکهرد ،مگههر ایهن کههه هزینهه زنههدگی

مردم را هم بر او آشکار کرد.

ترجمههه درسههت :خداونههد بههه هههیچ بنههدهای نعمههت پههی در پههی [و سرشههار] نههداد ،مگههر ایههن کههه

هزینه زندگی مردم را هم بر او پی در پی [و فراوان] ساخت.

در اینجا ذهن مترجم به ماده ظهور انتقال پیدا کرده ،در حالی که تظاهر به معنهای «تضهافر و

فراوانی» است .امام سجاد

میفرماید:

َّ َّ
اسب ُغُعلهیمُمنُنعمهُاملتظاهرة؛ُُ
وُ

نعمتهای پی در پی که به ایشان داده است.

در باره تفاوت فارسهیزدگی نهوع « »1و « »2بایهد گفهت در نهوع « »1لفهظ آسهیبزا در ههر دو ز بهان

فارسههی و عر بههی وجههود دارد (مثههل «سههیما»« ،دهقههان» ،و  ،)...ولههی در نههوع « »2لفههظ آسههیبزا در

زبان فارسی وجود ندارد ،بلکه لفظ دیگری در فارسهی هسهت کهه بها لفهظ آسهیبزا قرابهت آوایهی

دارد و همههین لفههظ واسههطه اسههت کههه باعههث تههوهم متههرجم میشههود؛ بههه نحههوی کههه ایههن دو (لفههظ
آسهیبزا و لفهظ واسههطه) را یکهی میپنهدارد؛ مههثال متهرجم «تعاههد» عر بههی را (کهه اصهال در فارسههی
کاربرد ندارد) تعهد میپندارد ،یا در عبارت« :الحسود الیسود»« ،الیسود» را (که در فارسی وجهود

نههدارد) بههه معنههای سههود نکههردن میپنههدارد .تحلیههل فارسههیزدگی نههوع « »2نشههان میدهههد کههه در
قیاس با نوع « »1فرایند پیچیدهتری دارد و گاه در آن نوعی اشتقا نیز توهم میشود.

مه هها در ایه ههن مقاله ههه به ههه فارسه ههیزدگی نه ههوع « »2و « »3نمیپه ههردازیم و به ههه همه ههین اشه ههاره گه ههارا

بسنده می کنیم.

 .3فارسیزدگی نامرئی

ایههن ن هام را بههرای ترجمههههایی بههه کههار بههردیم کههه متههرجم ،عههین واژه فههاعربی را بههه مههتن فارسههی

خود لفظ حیلهه را آورده ،یها ایهن کهه
منتقل کرده است؛ مثال در برابر حیله (به معنای چاره گری) ِ

هههر دو واژه حیلههه و چههاره (هههم واژه فههاعربی و هههم معههادل فارسههی آن) را آورده و تردیههد خههود را بههه

خواننههده انتقههال داده و تکلیههف ترجمههه را معلههوم نکههرده اسههت .ایههن ش ه دوم را میتههوان نههوعی
مستقل از فارسیزدگی (تحت عنوان ترجمه بال تکلیف) هم خواند.

66

 .11همان ،ج ،4ص.37

قطعا مواردی وجود دارد که حوزه معنهایی واژه فهاعربی در دو ز بهان عر بهی و فارسهی کهامال یکسهان

است .در چنین مواردی شاید نهادن عین واژه فاعربی در متن فارسی بیاشکال یا حتی راحهج

باشههد؛ ز یههرا چههه بسهها خههود واژه فههاعربی بههرای خواننههده فارسههی ز بههان آشههناتر و مههأنوستر از معههادل
فارسههی آن باشههد ،ولههی ز یههادهروی در ایههن کههار از سههوی مترجمههانی کههه دچههار تنبلههی ذهنیانههد و

زحمت معادلیابی را بهه خهود نمیدهنهد ،جهدا از ایهن کهه کهاری غیهر اخالقهی اسهت ،گهاه نتهایج

خندهداری مانند زیر به بار میآورد:

فاذاُفرغتُفانصبُ؛ُُ

ای پیامبر چون فراغت یافتی نصب کن (!)

12

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

ترجمه نامرئی در واقع حاصل سوء استفاده مترجم از رابطه تنگاتنگ عربی و فارسهی اسهت.

انواع واژ گان فاعربی

واژ گههان فههاعربی از نظههر تبارشههناختی یهها عربیتبارنههد  -یعنههی از عر بههی بههه فارسههی رفتهانههد  -یهها

فارسیتبارند؛ بدین معنا کهه از فارسهی بهه عر بهی رفتهانهد .بهه دسهته دوم در سهنت ز بهان شناسهی

اسالمی «معرب» یا «دخیل» 13گویند؛ مثال واژه «قهرمان» در اساس فارسیتبار اسهت (کهرمهان)
و واژگانی چون حیله و وحشت عربیتبارند.

البته ش سومی هم در اینجا قابل تصور است؛ بدین معنا که واژه فهاعربی از ز بهان سهومی بهه

عربی و فارسی راه یافته باشد.

واژگان فاعربی را از لحاظ حوزه معنایی نیز میتوان تقسیمبندی کرد .تفهاوت حهوزه معنهایی

واژه در عربی و فارسی ممکن است یکی از صور زیر باشد:

 .1عموم و خصوص؛ بدین معنها کهه بخشهی از حهوزه معناییشهان هم وشهانی داشهته باشهد؛

مههثال «حیلههه» در عر بههی هههم بههه معنههای نیرنههگ اسههت و هههم چههاره گری و چارهاندیشههی ،ولههی در
فارسههی 14فقههط معنههای نیرنههگ میدهههد .بنهها بههر ایههن ،رابطههه حههوزه معنههایی ایههن واژه در عر بههی و

فارسی عموم و خصوص مطل است .نمودار زیر نشان دهنده رابطه یاد شده است:

 .12هیچ یک از مثالهایی که در سراسر این مقاله آمده فرضی نیست .نمونه یادشده برگرفته از ترجمه یک متن ،البته پیش
از ویرایش و چا است.
 .13بین معرب ،دخیل ،مولد و اعجمی تفاوتهایی وجود دارد.
 .14همچنان که یادآوری شد در سراسر این مقاله ،منظور از «فارسی» ،زبان فارسی امروز است ،نه فارسی سدههای پهیش؛
برای مثال در باره همین واژه «حیله» میدانیم که در متون کهن فارسهی« ،حیلهه» بهه معنهای چهاره نیهز آمهده اسهت ،ولهی
امروزه دیگر هیچ فارسی زبانی به جای جمالتی چون« :چارهای ندارم» یا «چاره چیست؟» نمی گوید« :حیلهای نهدارم»
یا «حیله چیست؟»!
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چاره

نیرنگ

حوزه معنایی «حیله» در عربی

حوزه معنایی «حیله» در فارسی

 .2تباین؛ یعنی حوزه معنایی واژه در عربی و فارسی هیچ نقطه اشتراکی نداشته باشد؛ مثل

«قهرمان» که در فارسی امروز به معنای پهلوان ،یا نامآور ورزشهی اسهت ،در حهالی کهه در حهدیث

به معنای پیشکار است .نمودار زیر نشان دهنهده رابطهه حوزهههای معنهایی ایهن واژه در دو ز بهان
عربی و فارسی است.

پهلوان  -نامآور ورزشی

حوزه معنایی «قهرمان» در فارسی

پیشکار  -خادم

حوزه معنایی «قهرمان» در عربی

مهها در اینجهها بههه آن دسههته واژ گههانی کههه حههوزه معناییشههان در فارسههی و عر بههی یکسههان اسههت،

کهاری نههداریم و آنههها را در شههمار نیههاوردیم .حجههم فراوانهی از واژ گههان ماننههد شههکر ،عقههل ،حیهها و ...

وجود دارد که معنای آنها در فارسی و عربی دارای ارزش برابر است و از این رو ،مطلقا نمیتوانند
آسیبزا باشند.
در ادامه ،شماری از شواهد فارسیزدگی را در ترجمههای نهج البالغهه مهرور مهی کنیم و البتهه

ی ههادآوری م ههی کنیم ک ههه ای ههن مقال ههه م ههدعی اس ههتقرای ت ههام نیس ههت و مص ههادی فارس ههیزدگی در

ترجمههای نهج البالغه به شواهد یادشده منحصر نمیشود.

واژگان فاعربی در ترجمههای نهج البالغه
اختالف

68

این واژه  -که تبار عربی دارد  -در قرآن و حدیث بیشتر به دو معنا آمده است:
نخست :تفاوت و گوناگونی؛ مانند:

و از نش ههانهه ههای او آف ههرینش آس ههمانه هها و زم ههین و گون ههاگونی زبانه هها و رنگه ههای

شماست .هر آینه در این [دگرگونیها] برای دانشمندان نشانههاست.

اختالف در فارسی نیز به همین معنا بهه کهار مهیرود و ایهن معنها بهین فارسهی و عر بهی مشهتر

است .معنای دوم« ،آمد و شد» است؛ مانند:

ْ َّ
ْ َّ ْ
َّ َّ َّ َّ
ْ
َّ
نُیفُ َّخ ْل ُُ َّ
باب)؛ُ16
ارَُلیا ُُ ِأل ِ ُ
یلُ ُوُالّن ُِ
ضُ َّ ُوُاخ ِتَل ِ ُُالل ِ ُ
األ ْر ِ ُ
السماوا ِ ُُ َّ ُوُ ُ
ِ(إ ُ
ویلُاأل ل ِ
ِ
همانه هها در آفه ههرینش آسه ههمانهه هها و زمه ههین و آمه ههد و شه ههد شه ههب و روز خردمنه ههدان را

نشانههاست.
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ْ َّ
َّ ْ
َّ ْ
َّ َّ
ْ
َّ
نهُ َّخ ْلن ُُ َّ
کَُلیننا ُُ
نُیفُ ِذلن ُ
ضُ َّ ُوُاخ ِنتَل ُُأل ِسن َّنن ُِتکُ ْ ُمُ َّ ُوُألنوا ُِنکُ ْ ُمُ ِإ ُ
السننماوا ِ ُُ َّ ُوُاأل ْر ِ ُ
ننُآیا ِتن ِ ُ
(وُ ِم ْ ُ
َّ ُ
ْ
عامل خَّی)؛ُُ15
ِلل ِ

گفتنی است که معنای دوم ،یعنی «آمد و شد» در فارسی به کار نمیرود .بنا بر این ،ایهن واژه

در عر بهی حههوزه معنهایی گسهتردهتری نسهبت بههه فارسههی دارد .در ایهن عبههارت از نههج البالغههه نیههز
اختالف به همین معنای دوم (یعنی رفت و آمد ،و نه تفاوت) به کار رفته است:

َّ َّ
َّ
َّ ْ ْ َّ َّ
ْ
َّ
َّ
ْ َّ
ْ
اءُ َّ ُوُ ْ َّ
یلُ َّ ُوُالّن ِارُ،
اْل َّج ِرُ َّ ُ،وُاخ ِتَل ِ ُُهذاُالل ِ ُ
سُ َّ ُوُالق َّم ِرُ َّ ُ،وُالنبا ِ ُُ َّ ُوُالش َّج ِرُ َّ ُ،وُامل ِ ُ
یلُالش ْم ِ ُ
فانظ ُرُ ِا ُ
َّ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
َّ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ ْ
َّ
َّ
ننُ
هنذ ِ ُهُاللغنا ِ ُ ُ،وُال لس ِ ُ
َللُ ُ،وُتفر ِ ُ
بالُ ُ،وُط ِ ُ
قُ ِ
ولُ ِ
حارُ ُ،وُ ُکثر ِ ُةُ ِ
َّ ُوُتفج ُِرُ ِ
هذ ِ ُهُال ِق ِ
اْل ِ
هذ ِ ُهُال ِب ِ
هذ ِ ُهُ جِ
ْ ْ
املخ َّت ِلفا ِ ُ17.

بنهها بههر ایههن ،معنههای درسههت اخههتالف در اینجهها آمههد و شههد اسههت .مترجمههان نهههج البالغههه در

برگردان این فقره چنین آوردهاند:

انصاریان :آمد و شد این شب و روز ...

دشتی :اختالف شب و روز ...

فیض االسالم :گردش شب و روز ...

عالمه جعفری :اختالف این شب و روز ...
آقای شهیدی :و شب و روز رنگارنگ ...
آقای استاد ولی :گردش شب و روز ...

برخ ههی مترجم ههان همچ ههون انص ههاریان ،آیت ههی ،احم ههدزاده ،بهش ههتی ،فارس ههی ،مع ههادیخواه ،و

اردبیلی ایهن واژه را بهه درسهتی «رفهت و آمهد» ،و برخهی دیگرهمچهون اسهتادولی ،فهیض االسهالم،
 .15سوره روم ،آیه .22
 .16سوره بقره ،آیه .190
 .17نهج البالغه ،خطبه .185
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اولیههایی ،انصههاری ،و دیههن پههرور آن را «گههردش»  -کههه همههان معنههای رفههت و آمههد را میرسههاند و
پههایرفتنی اسههت  -ترجمههه کردهانههد؛ امهها در مقابههل ایههن دو گههروه ،دسههته سههومی (عالمههه جعفههری،

دشههتی ،ارفههع ،آقهها میرزایههی ،زمههانی ،مبشههری ،مکههارم ،خراسههانی ،و شهههیدی) وجههود دارد کههه در
برگ ههردان ایهههن مفههههوم از واژ گ ههان «اخهههتالف» و «رنگهههارنگی» اس ههتفاده کردهانهههد و همچنهههان کهههه
میبینیم ،معنای فارسی اختالف به ذهن آنان متبادر شده است.
َ َ
اعتراضِ /اعت َرض
َ
َ َ
عت َر »  -که دارای تبار عربی و از ریشه « َع َر » اسهت  -در فارسهی بهه معنهای نکتهه
واژه « ِا

گرفتن ،رو به روی کسی ایستادگی کردن ،خردهگیری و ایراد گرفتن است.
َ
َ
در بهاره معنهای عر بهی آن در فرهنگههای عر بهی چنهین آمهده اسهتِ :س ْهر ُت (ف َع َهر ) لهی ِفههی
َّ
َ
هار )؛ یعنههی در برابههر مههن کههوه یهها چیههز دیگههری قههرار گرفههت کههه مههانع پیشههروی بههود.
الط ِر ی ه ِ (عه ِ
َ َ َ ْ 20
ْ َ
(اع َتر ) نیهز بهه همهین معنها اسهت 19.اعتهر فهی األمهر فهالن ،إذا أدخهل نفسهه فیهه اعتهر
ْ
الشههی ُء ف ههی حلق ههه :وق ههف فی ههه ِب ههال َع ْر  ...اعت ههر الف ههرس ف ههی رس ههنه یعن ههی اس ههب توس ههنی
ُ
ک ههرد .همچن ههین « ُع ه ْهر الح ههائط» س ههینه دی ههوار ،و « ُع ه ْهر النه ههر» وس ههط آن اس ههت« .الخش ههبة
المعترض ههة» چ ههوبی اس ههت ک ههه در وس ههط نه ههر آب مینهن ههد و آب را ب هها آن میبندن ههدْ .اع ِت ههرا
همچنههین بههه معنههای شههغب و هههرج و مههرج نیههز آمههده اسههت 21.صههاحب النهایههه «اعتههرا » را در
حدیث« :ال جلب و ال جنب و ال ْاع ِت َرا » ،به معنای رعایت نکردن نوبهت و از عهر وارد گلهه
18

اسبان شدن دانسته است:

َّ
ضُرجلُبفرسهُیفُالسباقُفیدخلُمعُ خ
اْلیلُ.
هوُأنُ ْیع َّت ِر ُ

همچنهان کهه از اسهتعماالت گونهاگون ایهن کلمهه مهیبینیم ،معنهای پایهه در اعتهرا

است از عار

عبههارت

شدن ،وارد وسط چیزی شدن و قطع کردن یک جریان پهیشرونهده؛ مهثال چهوب

وسط نهر را معترضه گویند .جمله معترضه هم در واقع جملهای است که در وسط جملهه دیگهر

آمده و جریان پیشرونده جمله اول را قطع کرده است.
با این مقدمه ،در خطبه  19نهج البالغه تأمل کنیم:
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 .18فرهنگ فارسی عمید ،ماده «اعترا
 .19المصبا المنیر ،ج ،2ص.403
 .20مقاییس اللغه ،ج ،4ص.272
.21کتاب العین ،ج ،1ص.273

».

فارسههی و

بهها توجههه بههه آنچههه گفتههیم ،واژه «اعترضههه» در اینجهها نمیتوانههد بههه معنههای اعتههرا

خرده گیری باشد؛ به وی ه این که با حرف «علهی» متعهدی نشهده اسهت ،بلکهه بهه معنهای «قطهع
کردن کالم» است .اشعث سخن حضرت را قطع کرد و بهه اصهطال  ،وسهط حهرف ایشهان پر یهد.

در ترجمههای نهج البالغه این فقره چنین گزارش شده است:
آیتی :در سخن او عبارتی بود که اشعث بر آن اعترا

کرد و گفت... :

انص ههاریان :در ض ههمن گفت ههارش مطلب ههی عن ههوان که هرد که هه اش ههعث ب ههر آن حض ههرت اعت ههرا

نموده ،گفت... :

دشتی :اشعث بن قیس به یکی از مطالب آن اعترا

کرد.

شهیدی :در سخن او جملهای آمد ،اشعث بر او خرده گرفت.

فیض االسالم :در ضمن بیاناتش سخنی فرمود که اشعث بر آن جناب اعترا

دین پرور :اشعث بن قیس بر کالم حضرت ،به اعترا
مکارم :اشعث بن قیس به امام اعترا

عرضه داشت... :

کرد که ای امیر مؤمنان ...

کرد.

انص ههاری :در اثنه هاء س ههخن برخ ههورد ب ههه موض ههعی ش ههدند که هه اش ههعث از روی اعت ههرا

حضرت گفت... :

استاد ولی :اشعث اعترا

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

وُمنُکَلمُله ُقالهُلألشعثُبننُقنیسُوُهنوُعنیُمنبنرُالکوفنةُ خیطنبُ،مفضنُیفُبعن
22
یشءُاعترضهُاألشعثُفیه.
کَلمهُ ُ

ُ

ب ههه آن

نموده ،گفت... :

بهشتی و فارسی اشعث بن قیس از پای منبر فریاد زد... :

چنان که میبینیم ،در همه ترجمهها معنای فارسی اعترا

 ،و خرده گیری و فر یهاد بهه ذههن

مترجمان تبادر کرده و هیچ کدام معنای صحی واژه را باز نتاباندهاند.
نمونه دیگر ،صورت اسمی همین واژه (اعترا

) است:

َّ
َّ َّ
َّ
َّ
اّللُ ِب خح ْبطُ َّ ُوُ ِِشاسُ َّ ُوُ َّتلونُ َّ ُوُ ْاع ِتراضُ23.
نُالناسُُل َّع ْمرُُ ِ ُ
َف ِ ُ

در اینجا هم برخی مترجمان دچار فارسیزدگی شدهاند.

دشتی :سوگند به خدا مردم در حکومت دومی ،در ناراحتی و رنج ّ
مهمی گرفتار آمهده بودنهد،

و دچار دوروییها و اعترا
 .22نهج البالغه .خطبه .19
 .23همان ،خطبه .3

ها شدند.
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عدهای دیگر معادلی مناسبتر برگزیدهاند که دستکم دور از آبادی نیسهت (انحهراف ،از راه

راست به یک سو شدن):

انصاریان :به خدا قسم امت در زمهان او دچهار اشهتباه و نهاآرامی ،و تل ّهون مهزاج و انحهراف از راه

خدا شدند.

آیتههی :بههه خههدا سههوگند ،ک هه در آن روزههها مههردم ،هههم گرفتههار خطهها بودنههد و هههم سرکشههی .هههم

دستخوش بیثباتی بودند و هم اعرا

از ح .

و عههدهای از مترجمههان  -شههاید بههه ایههن دلیههل کههه هههر چهههار واژهای کههه اینجهها در کنههار هههم قههرار
گرفتههه ،در یههک حههال و هههوای معنههایی اسههت  -از اسههاس ایههن واژه را نادیههده گرفتههه و از ترجمههه آن

خودداری کردهاند.

مکارم :به خدا سوگند مردم در ناراحتی و رنج عجیبی گرفتار آمده بودند.

دین پرور :به خدا سوگند ،مردم در بیراهه و بیثباتی و نابسامانی گرفتار آمدند.
تنبیه الغافلین( :و ّ
تلون و اعترا ) و مختلهف احهوال شهدن و مشهی نمهودن در عهر

طر یه

بیاستقامت؛ چه طری مستقیم از ایشان پوشیده شده و راه راست بر ایشان مختفی گشته.
گفتنی است که معنای صحی واژه اعترا

در اینجا آشوب و هرج و مرج است.

24

حیله

واژهای عربیتبهار و از مهاده « و ل» اسهت .در عر بهی بهه معنهای چهاره گری ،زیرکهی ،کهاردانی،

مهارت و نیک اندیشی در امور است .راغب اصفهانی گوید:

ْ َّ
ْ َّ
اْلیلنننةُُوُاْل َّو یلننننة ُمننناُیتوصننننلُبننننهُإیلُحالنننةُمنننناُیفُخفیننننةُ،وُأ کثنننرُاسننننتعما اُفیمننناُیفُُ
ِ
تعاطینهُخبننثُ،وُقنندُتسنتعملُفیمنناُفیننهُحکنةُ،وُ ننذاُقیننلُیفُوصنفُاّللُعن ُُوُجننل ُ َّ ُوُهن ُنوَُّ
ْ
َّ
حال؛ُ25
ش ِدیدُُ ُِامل ُ

«حیله» و «حویله» یعنی چیزی کهه پنههانی مها را بهه حهالتی برسهاند و بیشهتر در امهور
ناپسند استعمال میشود .گاه نیز در امور حکیمانه به کار میرود و از این روست که
در وصف خدای متعال «شدید المحال» آمده است.

بنا بر این ،این واژه لزوما معنای منفی ندارد و نباید با معنای رایج فارسهی آن ،یعنهی فر یهب و
نیرنههگ ،خلههط شههود .در ایههن فقههره از نهههج البالغههه نیههز ،واژه حیلههه بههه همههین معنهها ،یعنههی فقههط

چاره گری و کاردانی ،و نه فریب و نیرنگ آمده است:
72

ْ .24
االع ِترا  :الشغب (کتاب العین).
 .25مفردات ألفاظ القرآن ،ص.267

در اینجا مرحوم شهیدی این واژه را به درستی« ،چاره اندیشی» ترجمه کرده است:
ُ
ش ههیدی ... :بیشههتر مههردم آن بیوفههایی را زیرکههی داننههد ،و نادانههان ،آن مههردم را گ ُربههز و چههاره

اندیش خوانند  ...گاه مرد آزموده و دانا از چار کار آ گاه است ...

ولههی برخههی از مترجمههان آن را بههه«حیلههه»« ،فر یههب» و یهها «نیرنههگ» گههزارش کردهانههد کههه البتههه

ترجمهای ناصواب است:

ارفههع :آنههان کههه بههه تحههوالت روزگههار آ گاهانههد و فر یههب دادن دیگههران را مخههالف فرمههان پروردگههار

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

َّ َّ خَّ َّ َّ ْ َّ َّ
َّ َّ َّ ْ َّ
نهُ ْال َّغن ْند َُّرُ َّ ُکیسن اناُ َّ ُ،وُ َّن َّس ن َّ ُ ْ ُمُ َّا ْهننلُُ ْ ج َّ
نهُ ِایلُُ
نلُفین ِ ُ
اْل ْهن ِ ُ
نذُ ُا ُکثننرُُا ْه ِلن ِ ُ
ندُاتن ُ
ندُا ْصن َّنب ْحناُیفُ َّزمننانُقن ِ ُ
ُوُلقن ُ
ْ َّ ْ َّ
َّ
ْ
ْ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ
ندُ َّ
ننُُ
نةُ ُ،وُدوننهُُمنا ِنعُُ ِم ْ ُ
نهُاْلیل ِ ُ
ینر یُاْلنولُُالقلنبُُوج ُ
نةُ.مناَُل ْنم ُقناتلهمُُاّلل!ُق ُ
نُاْلیل ِ ُ
ح ْس ِ ُ
َّ
26
َّ
اّللُ َّ ُوُ َْن ِیهُ .
ا ْم ُِرُ ِ ُ

میدانند ،با این که توانایی به کار بردن اسباب فریب خل را دارند ،ولی دانسهته و بها توجهه ایهن

کار را نمی کنند؛ ولی آنهایی که از هیچ گناهی باکی ندارند ،فرصت را از دسهت نمیدهنهد و بهه
مکر و حیله دیگران میپردازند.

انصاریان :وفا همزاد درستی است ،من س ری بازدارندهتر از وفای به عهد سراغ ندارم .کسهی

که بداند بازگشتش به قیامت چگونهه اسهت ،مکهر نمهیکنهد .مها در زمهانی قهرار گرفتههایم کهه ا کثهر

هردم آن مک هر را زیرک هی پندارنههد ،و نادانههان چنههین کسههانی را بههه مهههارت در چههارهجویی نسههبت
مه ِ

هان واقهف بهه تحهوالت ،راه حیلهه را میبینههد،
دهنهد .آنهان را چهه شهود؟ خهدا نابودشهان کنهد! انس ِ
ولی امر و نهی ح مانع از حیله گری اوست.

به طور خالصه این واژه در ترجمهها این گونه گزارش شده است« :حیلهه» (آیتهی ،انصهاریان،

زمههانی ،مبشههری ،اردبیلههی ،عالمههه جعفههری و خراسههانی)« ،فر یههب» (ارفههع)« ،حیلههه و چاره کههار»

(اولیایی ،بهشتی ،فیض االسالم و انصاری)« ،نیرنگ» (دین پرور و فارسی)« ،دغلباز» (اسهتاد

ولههی)« ،چههاره کههار» (آقهها میرزایههی ،احمههدزاده ،شهههیدی و معههادیخواه) و«مکههر و حیلههه» (دشههتی و
مکههارم) .بنهها بههر ایههن ،ترجمههههای آسههیبمند را میتههوان ترجمههههای آیتههی ،انصههاریان ،زمههانی،
مبشری ،اردبیلی ،عالمه جعفری ،خراسانی ،ارفع ،اولیایی ،بهشتی ،فیض االسهالم ،انصهاری،

دین پرور ،فارسی ،استاد ولی ،دشتی و مکارم دانست.
دهاقین

معههرب دهگههان فارسههی اسههت کههه در عر بههی بههه صههورت «دهههاقین» و «دهاقنههه» جمههع بسههته
 .26نهج البالغه ،خطبه .41
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میشود .واژه «دهاقین» دو بار در نهج البالغه به کار رفته است (نامه  19و حکمت .)37

دهقان مأخوذ از واژه پهلوی  dehganیا  ،dahiganو از دو جزء «ده» و «گهان» (پسهوند اتصهاف

و دارندگی) ساخته شده است .بنها بهر ایهن ،معنهای اصهلی و تحهت الفظهی آن «منسهوب بهه ده»

اسههت 27.عههالوه بههر معنههای پههیش گفتههه ،دهقههان در فارسههی کهههن معههانی دیگههری نیههز داشههته کههه

عبارتاند از :ایرانی ،راوی اخبار و روایات ایرانی ،موبد و زرتشتی ،کشاورز.

28

این واژه در حهوزه ز بهان فارسهی و در گهار زمهان دسهتخهوش تطهور معنهایی شهده ،تها جایی کهه

امروزه در فارسی ،آنچه پیش از ههر معنهای دیگهری از ایهن واژه بهه ذههن متبهادر میشهود ،رعیهت،
برزگر و کشاورز است.

اما در متون عربی سدههای نخست اسالمی ،این واژه در معنای قدیم آن (کدخهدا ،مرز بهان،

رئهیس و صهاحب ده و  )...بهه کههار میرفتهه و منظهور از آن رعیهت و کشههاورز نبهوده اسهت .از ایههن رو
لغتشناسان عرب در معنای واژه دهقان آوردهاند:

رئههیس کشههاورزان عجههم ،ر یههیس اقلههیم ،صههاحب و بههزر ده ،تههاجر ،و کسههی ک هه در

تصرف امور قوی است.

29

بر این اساس ،واژه «دهاقین» در نهج البالغه نمیتواند به معنای رعیت جزء و کشهاورز سهاده

باشههد و ترجمههه ایههن واژه بههه کشههاورز و ماننههد آن نتیجههه بیتههوجهی بههه تطههور معنههایی واژه ،و خلههط
کهن واژه است؛ برای نمونه ،معادلهای این واژه را در
معنای امروزین فارسی با معنای اصیل و ِ

ترجمههای نهج البالغه مرور می کنیم:

َّ
َّ
َّ
خ َّ ْ َّ َّ
ْ
ننندُ َّل ِقیننننهُُ ِع ْن َّ ُ َّ
بنننارُف َّت َّرجلننننواُلننننهُُ َّ ُوُاشن َّنننتدواُُ
ننناقیُال ن ُِ
نننامُ َّدهن ُ
یلُالشن ُِ
نننیر ِ ُهُ ِا ُ
ُ َّ ُ،وُقن ْ ُ
ننندُمسن ِ

َّ
َّ ُوُقنننالُ
30
یُ َّیدی ِه.
َّب خَّ ُ

ایههن واژه را احمههدزاده ،ارف ههع ،آقهها میرزای ههی ،آیتههی ،دش ههتی ،شهههیدی ،فارس ههی ،دیههن پ ههرور و

خراس ههانی «دهقان ههان» ،و آقای ههان انص ههاریان ،اولی ههایی ،بهش ههتی و انص ههاری «کش ههاورزان» ترجم ههه
کردهانههد .عالمههه جعفههری معههادل «روسههتاییان» و معههادیخواه «مالکههان» را برگز یههده اسههت .فههیض

االسالم ،استاد ولی ،مبشری و مکارم تعبیر «کدخدایان» را ترجی دادهاند ،و سهرانجام اردبیلهی

آن را «دهاقین» و زمانی «بزرگان» گزارش کرده است .بنا بر این ،ترجمهههای آسهیبمند عبهارت
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« .27دهقان» ،ص.148
« .28پیش دهقان در ادب فارسی».
 .29مجمع البحرین ،ج ،6ص250؛ تاج العروس من جواهر القاموس.
 .30نهج البالغه ،حکمت .37

انصاریان ،اولیایی ،بهشتی ،انصاری ،عالمه جعفری و اردبیلی.

مراجعه به تاریخ و عرف و محاسبه عقالنی نیز مؤید این معنا است؛ زیرا همواره در شههرها و

روستاها ،شخص بزر یا کدخدایی وجود داشته که هنگام استقبال یا بدرقه شخصیتها بهه

نماینهدگی از مههردم فرسهتاده میشههد .در زمهان کنههونی نیههز بهرای اسههتقبال از یهک مقههام عالیرتبههه،
مقههام همشههأن بههه اسههتقبال مههیرود .مههردم انبههار هههم بههرای اسههتقبال امههام ،قاعههدتا از دهقانههان یهها
کشاورزان خود استفاده نکردهاند ،بلکه بزرگان شههر بهه اسهتقبال رفتهانهد .بنها بهر ایهن ،در ترجمهه

دهاقین معنی بزرگان یا کدخدایان صحی است.
ذلیل

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

است از :احمدزاده ،ارفع ،آقا میرزایی ،آیتهی ،دشهتی ،شههیدی ،فارسهی ،دیهن پهرور ،خراسهانی،

در فارسی بهه معنهای خهوار ،پسهت ،فرومایهه و ز بهون اسهت 31.در عر بهی نیهز اصهل معنهایی ایهن

ریشه ،به گفته صاحب مقاییس ،خضوع است 32.با این حال ،در عربی ،از دیهوار ،خانهه ،یها تیهر
کوتاه با تعبیر«ذلیل» یاد میشود:

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
رمحُذ ِلینلُُ
الس ْ ُمکُمنُاألرضُ.وُ ُ
بیتُذ ِلیلُُ ِإذاُکانُقر یبُ َّ ُ
یقال ُحائطُذ ِلیلُُأیُقصیرُ.وُ ُ
َّ
أیُقصیرُُُ33

در این فقره از نهج البالغه نیز «ذلیل» به همین معنا است:

ْ
َّ َّ
ْ َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ ْ
نورُدارُُ ِح ْصننُذلینلُ،لُ ْمی َّننعُُا ْهلنهُ َّ ُ،وُلُ
نُالتقنویُدارُُ ِح ْصننُ َّعز ینُ َّ ُ،،وُالفج َُّ
اّللُ،ا ُ
ِاعلمواُ ِعبناد ِ
ْ َّ ْ َّ َّ َّ
نُ ج َّْل ُاُ ِال ِیهُ34.
ی ِر زُُم ُ

در این فقره حضرت میفرماید :خانهه گنهاه ،خانههای بها دیهوار کوتهاه اسهت کهه اههل خانهه را از

گزند ایمن نمیدارد و پناهندگان را حفظ نمی کند .این واژه در هیچیهک از ترجمهههای موجهود،

بههه درسههتی ترجمههه نشههده و معههادل «کوتههاه» نیامههده اسههت ،بلکههه معادلهههایی چههون« :پسههت»
(انص ههاریان و عالم ههه جعف ههری)« ،خ ههوار» (انص ههاری ،احم ههدزاده ،اولی ههایی ،بهش ههتی ،مبش ههری،
فارسهی ،اردبیلهی ،دشههتی و فهیض االسههالم)« ،سسهت و ذلیههل» (ارفهع ،زمههانی و مکهارم)« ،خههوار و

بیبنیه ههان» (آقه هها میرزایه ههی ،آیته ههی و شه هههیدی)« ،سسه ههت و نااسه ههتوار» (اسه ههتادولی)« ،سسه ههت»
(معادیخواه و دین پرور) و «خوار و پست» (خراسانی) آمده است .روشن اسهت کهه معادلههایی

 .31فرهنگ فارسی عمید ،ص.678
 .32معجم المقاییس اللغة ،ج ،2ص.345
 .33لسان العرب ،ج ،11ص.259
 .34نهج البالغه ،خطبه .157
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چههون سسههت ،خههوار و پسههت ،نتیجههه خلههط معنههای فارسههی و عر بههی ،و مصههدا فارسههیزدگی
هسههتند و در بههاره معادلهههایی چههون نااسههتوار ،بیبنیههان و  ...بایههد در بهتههرین حالههت گفههت کههه
دقت الزم را ندارند.
ریاضت

ایهن کلمههه از ریشههه َ(ر _ َو _

مجمع البحرین آمده است:

َ

) و عر بههی اسههت و معنهای آن در ز بههان عر بههی ،تربیههت اسههت .در

مراد از ریاضت ،بازداشهتن نفهس از حرکهات بهینظم و بیسهر و سهامان اسهت و قهرار
دادن نفس به نحوی است که اطاعت ،ملکه نفس گردد.

همچنین ریاضت به معنهای تمهرین مقهدماتی اسهب مسهابقه نیهز آمهده اسهت 35.البتهه آنچهه

امههروزه از ایههن واژه ،در فارسههی اراده میش ههود بیشههتر تحمههل رنههج و تع ههب بههرای تهههایب نف ههس و
گوشهنشههینی تههوأم بهها عبههادت اسههت 36.بنهها بههر ایههن ،بههین حوزههههای معنههایی ایههن واژه در عر بههی و
فارسی ،رابطه عموم و خصوص مطل برقرار است.
حضرت میفرمایند:

َّ َّ َّ ْ
َّ ا
َّ َّ َّ َّ ْ
َّ
ا َّ َّ ْ
یلُالق ْنر ِ ُُ ِاذاُ
نةُ َّ َِتن ُُمعهناُ ِا ُ
ننُنفسنُ ِر یاض ُ
اّللُ،لر وض ُ
اّللُ ُ
َّ ُوُایُُ ِ ُ
مییناُا ْستثنُفهیاُ ِ َِّبشنیَ ِ ُةُ ِ
ا
َّ
َّ
37
یهُ َّم ْطعوما.
ق َّد َّر ْ ُُ َّعل ِ ُ

شهیدی :نفس خود چنان تربیت کنم که اگر گرده نانی برای خوردن یافتم ،شاد شود.

در شههر ابههی الحدیههد نیههز ایههن واژه بههه معنههای تمههرین یهها تربیههت آمههده اسههت 38،امهها بیشههتر

مترجمان ،در برابر این کلمه از همان لفظ (ریاضت) استفاده کردهانهد کهه ترجمهه صهحیحی بهه

شههمار نمیآیههد؛ ز یههرا در فارسههی امههروزی ،ریاضههت یعنههی مرتهها
سخت ،که از نظر شرع معموال مردود است.

بههودن و انجههام تمههارین بسههیار

در میههان ترجمههههای مههورد مطالعههه ،فقههط آقهها میرزایههی ،اولیههایی ،بهشههتی ،شهههیدی ،فههیض

االس ههالم ،انص ههاری و آیت ههی لف ههظ «تربی ههت» ی هها «پ ههرورش»را  -ک ههه مع ههادل ص ههحی واژه اس ههت -

آوردهانههد .اکثههر مترجمههان (احمههدزاده ،انصههاریان ،دشههتی ،زمههانی ،مبشههری ،فارسههی ،مکههارم،
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 .35مجمع البحرین ،ج ،4ص210؛ ترجمه و تحقی مفردات الفاظ قرآن ،ج ،2ص.124
 .36فرهنگ فارسی معین.
 .37نهج البالغه ،نامه .45
 .38شر نهج البالغه (ابن ابی الحدید) ،ج ،16ص.295

فارسیزدگی است  -در ترجمه آوردهاند؛ برای نمونه:

انصاریان :آن چنان نفس خویش را بهه ریاضهت وادارم کهه بهه یهک قهرص نهان زمهانی کهه بهرای

خوردن یابد شاد شود.

برخ ههی نی ههز معادله ههای فارس ههیزده دیگ ههری را چ ههون« :رن ههج و س ههختی» (ارف ههع)« ،س ههخت»

(معادیخواه) یا «تربیت سخت» (دین پرور) آوردهاند.
سیما

این واژه اصالت عربی دارد و از ریشه « َس َو َم» است .در عربی به معنهای عالمهت و نشهانه 39،و

در فارسی به معنای چهره و صورت است 40.بنا بر این ،حوزههای معنایی این واژه در فارسهی و

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

اردبیل ههی ،خراس ههانی ،عالم ههه جعف ههری و اس ههتاد ول ههی) هم ههان لف ههظ ریاض ههت را  -ک ههه مص ههدا

عربی هیچ نقطه مشترکی ندارند و نسبت میان آنها تباین است.
این واژه در قرآن هم به معنای نشانه و عالمت آمده است:
ْ ْ َّ َّ
نُأث ُِرُالسجود)؛ُُ
وه ِه ُمُ ِم ُ
(سیماه ْ ُمُیفُوج ِ

نشانه آنها در رخسارشان از اثر سجود پیدا است.

41

این واژه در نهج البالغه نیز به کار رفته است:

ْ
َّ
ْ َّ
خ َّ
َّ ْ َّ
ننمُکنننَلمُُ
نندیقیُ،وُ ُکَلمهن ُ
ننیماُالصن
اّللُل ْو َّمنننةُُل ِِئُ،سنننیماهمُسن َّ ُ
یفُ ِ ُ
نننُقن ْننومُل َّتأخنننذه ْ ُمُ ِ ُ
َّ ُوُ ِانُُ ِمل ُ
َّ ْ 42
الب ُِ
رار

شهیدی :نشانههای آنان ،نشانه راستکاران و سخنشان ،گفتار درست کرداران.
در ایههن فق ههره ،ترجمههه ص ههحی از س ههیما ،نشههانه و عالم ههت اسههت ،و معادله ههایی از قبی ههل،
چهره و سیما ،مصدا فارسیزدگی است .گفتنی اسهت کهه جهز در ترجمهه شههیدی ،اردبیلهی،
تنبیه الغافلین و ترجمه قرن  5و  ،6بقیه ترجمهها جملگی این واژه را به چهره ،سهیما ،رخسهار و
43
قیافه برگرداندهاند.
 .39معجههم المقههاییس اللغههة ،ج ،3ص118؛ مجمههع البحههرین ،ج ،6ص96؛ ترجمههه و تحقی ه مفههردات الفههاظ قههرآن ،ج،1
ص.31
 .40فرهنگ فارسی عمید ،ص.825
 .41سوره فت  ،آیه .29
 .42نهج البالغه ،خطبه .192
 . 43ایههن واژه را انصههاریان ،خراسههانی ،آقههامیرزایی ،آیتههی ،بهشههتی ،فارسههی ،فههیض االسههالم ،معههادیخواه ،دیههن پههرور ،عالمههه
جعفری و احمدزاده «چهره» ،دشتی ،مبشری ،مکارم ،استاد ولی «سیما» ،اردبیلی «عالمت» ،ارفع ،انصاری «رخسار» ،
شهیدی «نشانه» ،و زمانی «قیافه» ترجمه کردهاند.
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شعار

َ
این کلمه اصالت عربی دارد و از «ش _ َع _ َر» گرفتهه شهده اسهت .در فرهنگنامهههای عر بهی

آمده است:

ا
َّ
لیعر ُبعضهمُبعضا؛ُُ
ِ
الشعار ُالذیُیتنادیُبهُالقومُُیفُاْلربُ ِ
َ
ِشعار چیزی است که در جنگها به وسیله آن جنگجویان خود را میشناسانند و
وجودشان را اعالم میدارند.

همچنین شعار جامههای اسهت کهه مسهتقیما روی بهدن قهرار می گیهرد؛ چهون کهه موههای روی

پوست را لمس می کند.
در فارسههی بههه معنههای جمههالت آهنگینههی اسههت کههه بههرای بیههان نظرهههای جمعههی (سیاسههی،
44

اجتماعی) به وسیله جمع یا گروهی بیان می گردد .و ایهن تقریبها بها یکهی از دو معنهایی کهه بهرای

شعار عربی گفته شد مطابقهت دارد .از ایهن رو میتهوان گفهت بهین حهوزه معنهایی واژه در عر بهی و
فارسی رابطه عموم و خصوص مطل بر قرار است.
امام میفرماید:

َّ ْ َّ
ْ
َّ ْ
َّ ْ
َّ َّ ْ ا َّ
نداُأعانننهُُاّللُُ َّعننیُنف ِسن ِنهُ،ف ْاس َّتشن َّنع َُّرُاْل ْننن َّنُ َّ ُ،وُ
نهُعبن ُ
اّللُ ِالین ِ ُ
نادُ ِ ُ
نبُ ِعبن ِ ُ
ننُا َّحن ِ ُ
نُ ِمن ُ
اّللِ ُ،ا ُ
ِعبن َُّ
نادُ ِ
ْ
َّ ْ
َّ
خَّ ْ 45
بُاْلو ُ
جَّتل َّب َّ ُ

روییین ترس در بر دارد.
زیرین اندوه ،و پوشش
استاد ولی :از این رو جام
ِ
ِ

ابن ابی الحدید در مورد این واژه گفته است:

ا
اْلسدُمنُالثیابُوُ جتلببُ خ
جلبابناُ
ُ
اْلو ُجعلنهُ
استشعرُاْلزنُجعلهُکالشعارُوُهوُماُییُ ج
ا
أیُثوبا؛ُُُ46

حزن و اندوه را مانند لباسی قرارداد .لباس استعارهای برای حزن است.

روشن است که استفاده از خود کلمه «شعار» در برگردان این واژه درسهت نیسهت؛ ز یهرا امهروزه
خواننههده فارسههی ز بههان ،از کلمههه شههعار« ،جامههه ز یههرین» را نمیفهمههد ،بلکههه ذهههن او بههه جمههالت
آهنگینی انتقال مییابد که معموال در گردهماییهها و راه یماییهها گفتهه میشهود .بنها بهر ایهن،
مترجمانی که از لفظ شعار در برگردان این واژه استفاده کردهانهد 47،دچهار فارسهیزدگی شهدهاند؛
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 .44معجم مقاییس اللغة ،ج ،3ص194؛ ترجمه و تحقی مفردات قرآن ،ج ،2ص.332
 .45نهج البالغه ،خطبه .87
 .46شر ابن ابی الحدید ،ج ،6ص.364
 .47آقا میرزایی ،انصاریان ،اولیایی ،بهشتی ،شهیدی ،فارسی ،فیض االسالم ،و انصاری.

نفسش او را یاری داده ،پس اندوه را شعار خود کرده ،و خوف از عااب را تنپوش خویش.
عزیز

«عزیز» از نامهای خداوند است که در قرآن و حدیث ،بارها تکرار شهده اسهت .بیشهتر لغو یهان

سه معنا برای این واژه ذکر کردهاند:
 .1کمیاب ،نادر ،نایاب،

 .2چیره ،غالب،

 .3مصون ،نفوذ ناپایر ،دست نایافتنی.

48

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

برای نمونه:
ّ
انصاریان :محبوبترین بندگان در پیشگاه خداونهد بنهدهای اسهت کهه خداونهد بهه تسهلط بهر

روشن اسهت کهه ایهن معنها نبایهد بها معنهای فارسهی «عز یهز» یعنهی گرامهی ،محبهوب و ارجمنهد

خلههط شههود؛ مههثال در ایههن فقههره از نهههج البالغههه «عز یههز» بههه همههین معنههای س هوم ،یعنههی دسههت
نایافتنی ،نفوذ ناپایر و مصون آمده است:

ْ
َّ َّ
ْ َّ
َّ
َّ َّ َّ َّ ْ
نورُدارُُ ِح ْصننُذلینلُ،لُ ْمی َّننعُُا ْهلنهُ َّ ُ،وُلُ
نُالتقنویُدارُُ ِح ْصننُ َّعز ینُ َّ ُ،،وُالفج َُّ
اّللُ،ا ُ
ِاعلمواُ ِعبناد ِ
ْ َّ ْ َّ َّ َّ
یهُ49
نُ ج َّْل ُاُ ِال ِ ُ
ی ِر زُُم ُ

برخههی از مترجمههان ایههن واژه را «ارجمنههد» (فههیض االسههالم ،احمههدزاده ،اولیههایی ،مبشههری و

اردبیلههی)« ،بههاارزش» ( عالمههه جعفههری) ،یهها «گرامههی» ( بهشههتی) ترجمههه کههرده ،و یهها از تعههابیری
ترکیبی همچون «استوار و گرامی» (فارسی) یا «بلند و گرامی» (خراسانی) استفاده کردهانهد 50کهه

در همگهی خلهط معنهای عر بهی و فارسهی مشهاهده میشهود .ناگفتهه پیداسهت کهه الفهاظی چهون
ارجمند و عز یهز بهرای اسهتحکام حصهار بهه کهار نمهیرود و توصهیف قلعهه بها ایهن صهفات منطقهی

نمینمایهد .وانگهههی تقابههل ایههن کلمهه ،بهها واژه «ذلیههل» در ایههن فقهره ،بههه ایضهها مفهههوم آن کمههک
می کند .در اینجا این دو وصف از نظرگاه معنایی در برابهر ههم قهرار گرفتهانهد و چنهان کهه پهیشتهر

گفتیم ،خانه ذلیل ،خانهای است با دیوارهای کوتاه و فاقد وی گی امنیهت و حفاظهت کننهدگی

(ر : .مههدخل «ذلیههل» در همههین مقالههه) .بنهها بههر ایههن« ،عز یههز» در اینجهها در مقابههل «ذلیههل» ،و بههه
 .48الزینة فی معانی الکلمات االسالمیه ،ماده «العزیز».
 .49نهج البالغه ،خطبه .157
 .50بقیه ترجمه های مورد مطالعه چنین است :شههیدی ،دیهن پهرور و آیتهی (اسهتوار) ،مکهارم (محکهم و نیرومنهد) ،دشهتی و
معهادیخواه (شکسهت ناپههایر) ،انصهاری (محکه م ارجمنههد) ،ارفهع و اسهتاد ولههی (محکهم و اسهتوار) ،آقهها میرزایهی (ایمههن و
محکم) ،انصاریان (نفوذ ناپایر) ،و زمانی (مورد اطمینان).
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معنای مصون و حفاظت کننده خواهد بود.
غرور

این واژه از ریشه «غ _ ر _ ر» است و تبار عربی دارد .در عربی به معنای فر یهب دادن ،غفلهت و

بیخبههری اسههت 51.ایههن واژه جههزء کلمههاتی اسههت کههه پههس از راه یههافتن بههه فارسههی معنههای کههامال

جدیههدی یافتههه اسههت .امههروزه در فارسههی غههرور بههه معنههای تکبههر و نخههوت اسههت 52و بههه روشههنی
پیداست که این دو معنا کامال متفاوتاند و میانشان رابطه تباین برقرار است .بنها بهر ایهن ،بایهد

این کلمه را در متون دینی به همان معنای اصیل آن (یعنی فریب ،غفلت ،و بیخبری) بدانیم
و بفهمیم .این واژه در این آیه قرآن نیز به همان معنای اصیل یاد شده آمده است:
َّ
ا
َّ
(یعده ْ ُمُ َّ ُوُ َّمی ِن ِهی ْ ُمُ َّ ُوُ َّماُ ِیعدهمُُالش َّیطانُُ ِإ ُلُغُر ورا)؛ُُ53
ِ

شیطان به آنان وعده دروغ میدهد ،و در آرزوهای سرابوار میاندازد ،و جهز وعهده
فریبنده به آنان نمیدهد.

در نهج البالغه آمده است:

َّ ْ
ْ
َّ 54
َّز َّرعواُالفج َّورُ َّ ُ،وُ َّسق ْوهُُالغر َّورُ َّ ُ،وُ َّح َّصدواُالثبور.

برخی از مترجمان نهج البالغه (آقا میرزایی ،احمدزاده ،بهشتی و فارسی) بر اثرخلط معنای

فارسههی و عر بههی ،ایههن واژه را «خودکههامگی» معنهها کردهانههد کههه مصههدا فارسههیزدگی مسههتقیم و

آشکار است .گروه دیگری از مترجمان (اولیایی ،مبشری ،ارفع ،آیتهی ،دیهن پهرور و زمهانی) عهین

لفظ «غرور» را نهادهاند .با توجهه بهه ایهن کهه امهروزه در فارسهی از ایهن کلمهه مفههوم «تکبهر» متبهادر
میشود ،چنین کاری مصدا ترجمه نامرئی ،و یکی از انواع فارسیزدگی غیرمستقیم است.

ترکیهب عطفهی «غهرور و فر یهب» (انصههاری ،مکهارم و دشهتی) نیهز بههه دلیهل یهاد شهده ،مناسههب

نیست و در آن تکلیف ترجمه معلوم نشده است .نیز دیگری از مترجمان هستند که بهه معنهای

دقی واژه عنایت داشتهاند:

انصاریان ... :و آب فریب پای آن ریختند.

شهیدی :و آب فریب به پای آن هشتند.
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ْ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ
َ َ َ
ْ َ
َ َّ ْ ُ ُّ ْ ُ ُ
اب ق َعد َخد َع ْت ُه ِب ِز َین ِت َها (المصبا المنیر).
 .51ال ِغرةِ :بالکس ِر الغفلة  ...و (غرته) الدنیا (غرورا) ِمن ب ِ
 .52فرهنگ فارسی عمید ،ص.928
 .53سوره نساء ،آیه .120
 .54نهج البالغه ،خطبه .2

فیض االسالم :به غفلت و فریب آن را آب داده ،هال کت را درو کردند.

تنبیه الغافلین :و آب دادهاند انحراف و نافرمانی را به آب غفلت و فریب.

نهج البالغه قرن  5و :6و آب دادند به او فریفتگی را.

55

فحش

این واژه تبار عربی دارد .در فرهنگنامههای عربی آمده است:
یشءُ َّ
جاو َُّزُ َّق َّ
درهُفهوُفاح ُُُ56.
کلُُ ُ

فحش و فاحشه و فحشاء هر قول و فعلی است که قب آن بزر و آشهکار باشهد 57.همچنهین

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

س هر :و به آب بیخبری آن را آبیاری کردند.

در النهایه آمده است:

ُ َْ
َْ
ُْ ُ
اح َشة و الف َهو ِاح ُش فهی الحهدیث ،و ههو کلمها یشهتد قبحهه
قد تکرر ذکر الف ْحش و الف ِ
ُْ
58
من الانوب و المعاصی  ...و قد یکون الف ْح ُش بمعنی الزیادة و الکثرة.

در قرآن چندین بهار از ایهن کلمهه بهه معنهای گنهاه آشهکار و کهالن اسهتفاده شهده اسهت .در ایهن

مورد میتوان به این آیه شریف از قرآن استناد کرد:
َ
ُْ ُ
ْ
َّ
الص َهال َة .إ َّن َّ َ َ َ
َ َ
َ
وحی إ َلیه َ َ ْ َ
هاء َو
هاب َو أ ِق ِهم
(اتل َما أ ِ
الصهال ة ت ْن َههی ع ِهن الف ْحش ِ
ک ِمهن ال ِکت ِ
ِ
ِ
ُْ ْ َ َ َ ُْ َ ْ
ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ 59
اهّلل أ ک َب ُرَ .و اهّلل یعلم ما تصنعون)؛
المنک ِر .و ل ِاکر ِ
آنچه را از این کتاب به تو وحی شهده اسهت ،بخهوان و نمهاز را بر پها دار ،یقینها نمهاز از

گناهان آشکار ،و کارهای ناپسند باز میدارد؛ و همانا ذکر خدا بزر تر است ،و خدا
آنچه را انجام میدهید میداند.

حت ههی در فارس ههی ام ههروز ه ههم «ف ههاحش» ب ههه معن ههای آش ههکار و ک ههالن ک ههاربرد دارد؛ م ههثال وقت ههی

می گوییم« :تفاوت فاحش» ،منظورمان تفاوت آشکار و معتنابه است .البته خهود کلمهه فحهش

در فارسی معاصر به معنای سخنان ناروا و دشنام و ناسزا اسهت و همهین باعهث شهده اسهت کهه
 .55انصاریان ،شهیدی ،استاد ولهی ،عالمهه جعفهری ،معهادیخواه ایهن واژه را «فریهب» ،خراسهانی آن را «بیخبهری» ،و فهیض
االسالم و اردبیلی آن را «غفلت و فریب» ترجمه کردهاند.
 .56معجم مقاییس اللغه ،ج ،4ص.478
 .57ترجمه و تحقی مفردات قرآن ،ج ،4ص.19
 .58النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،ج ،3ص.415
 .59سوره عنکبوت ،آیه .45
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برخ ههی از مترجم ههان نه ههج البالغ ههه ترجم ههه نادرس ههتی از ای ههن واژه ارائ ههه کنن ههد .در نه ههج البالغ ههه

آمده است:

َّ
َّ َّ َّ
َّ ْ
َّ َّ
َّ ْ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ
امُ .
ی
ال
ُ
ُ
و
ُ
یایل
الل
بُ
امل ْو ِعظ ِةُ َّ ُ...ُ،وُ َّح ِذ ْرهُُ َّص ْول ُةُالد ْه ِرُ َّ ُ،وُف ْح ُُ َّتقل ِ ُ
کُ ِب
احیُقل ُب ُ
ِ
60

شهیدی :و از صولت روزگار و دگرگونی آشکار لیل و نهارش بترسان.

معادیخواه :و از یورشهای روزگار و دگرگونیهای آشکار شب و روز تاریخ بر حارش دار.

در اینجا مقصود امام را آقایان شهیدی و معادیخواه ،به درستی منتقل کردهاند .برخهی از
مترجمان (انصاریان ،اولیهایی ،بهشهتی ،دشهتی ،فهیض االسهالم ،دیهن پهرور ،مکهارم ،اردبیلهی و
عالمه جعفری) بدون در نظر گرفتن معنای صحی واژه ،از معادلهایی چون «قب » و «زشتی»
و مانند آن استفاده کرده ،و معنای فارسی مد نظر خود را انتقال دادهاند؛ برای نمونه:
انصهاریان :دلهت را بها موعظههه زنهده کهن ،و از صهولت روزگههار ،و قهب دگرگهونی شهبها و روزههها
برحار دار.
قهرمانه

مؤنث «قهرمان»
کلمه «قهرمانه» یک بار در نهج البالغه (نامه  )31به کار رفته است .این واژه ِ

است .واژه یاد شده که در کردی ،ترکهی و عر بهی بهه کار رفتهه جهزء واژ گهان معهرب اسهت و هماننهد
بسیاری از القاب و کلمات مرتبط با حوز تمهدن و تشهکیالت ،از فضهای حکومهت ساسهانی بهه

عربی راه یافته است .این واژه کهه در متهون پهلهوی نیهز آمهده ،در فارسهی بهه معنهای گنجینههدار و

مسئول امور مالی و دخل و خرج به کار میرفته ،و  -احتمهاال  -عهالوه بهرآن ،بهه معنهای پهلهوان و
پیروزمند هم بوده است.

در فارسهی امههروز ،از دو معنههای یههاد شههده ،معنههای نخسههت ،بههر اثههر دگرگههونی معنههایی ،منسههوخ
شده ،و امروز قهرمان فقط در معنای پهلوان و پیروز به کار میرود و اطال آن بر نهامآوران ورزشهی
شایع است.

61

این واژه در عربی سدههای نخست نیز بهه همهان معنهای اول (پیشهکار ،خزانههدار ،کهارپرداز)
به کار میرفته و گاه به جنبهای دیوانی و اجرایی ناظر بوده است:

وُیفُاْلنندیث ُکتننبُایلُقهرمانننةُ،هننوُ خ
کاْلننا نُوُالوکیننلُاْلنناف ُملنناُتننتُیدیننهُوُالقنناِئُُ
بأمورُالرجلُُ62.
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 .60نهج البالغه ،نامه .31
 .61در باره این واژه ر« : .قهرمان»؛ «نکاتی در بار مقاله قهرمان»؛ «بررسی واژه "قهرمانة" در کالم امام علی ».
 .62لسان العرب ،ج ،12ص.496

از آن فهمیده میشود متفاوت است:

ْ َّ ْ َّ َّ ْ َّ
َّ َّ ْ
َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ
َّ
نتُ ِبق ْه َّرماننةُ َّ ُ.وُل َُّت ْعندُُ
نُاملنرا ُةُر یاننةُُ ُوُلیس ُ
جاو َُّزُنف َّسهاُ،ف ِنا ُ
نُا ْم ِرهاُماُ
کُاملرا ُةُ ِم ُ
َّ ُوُل َُّت ُِل ِ ُ
َّ
َّ
ْ
َّ
ْ ْ
َّ َّ َّ
نُ َّتشف َّ ُعُ ِلغ ِیرهاُ63.
رام ِهتاُنف َّسهاُ َّ ُ،وُل ت ْط ِم ْعهاُیفُا ُ
ُِب ُ
ک

انصاریان :زیرا زن گلی است ظریف ،نه خادم و کارپرداز.

در واقع حضرت در مقام بیان این مطلب بودهاند که نباید زن را کارپرداز و مباشر همه جانبه

در امهور زنهدگی دانسهت و تمهام امهور خانهه و اطفهال را بهه او سه رد و ماننهد یهک مباشهر و خهادم از او
توقع داشت .برخهی از مترجمهان نههج البالغهه (آقهامیرزایی ،آیتهی ،دشهتی ،احمهدزاده ،بهشهتی،
زمانی ،مبشری ،فارسهی ،معهادیخواه ،مکهارم ،عالمهه جعفهری ،ارفهع و شههیدی) بهه ایهن تفهاوت

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

با این توضیحات معلوم میشود که «قهرمان» در این حدیث شریف با آنچه در فارسی امروز

معنههایی عنایههت نداشههته و ایههن واژه را بههه قهرمههان ،دالور ،پهلههوان ،پهلههوان خشههن ،و ماننههد آن

برگرداندهاند:

آیتی :زن چون گل ظریف است ،نه پهلوان خشن.

احمدزاده :زن همچون گل ریحان است ،نه دالور و قهرمان.
بهشتی :زن گل و ریحانه است ،نه زورآور و قهرمان.

دشتی :زن گل بهاری است ،نه پهلوانی سخت کوش.

64

نصیحت

َّ
النصهیحةِ :خهالف
نصیحت از ریشه «نون _ صاد _ حهاء» اسهت و در معنهای آن آمهده اسهت:

الغش 65.معنای این واژه در عربی خیرخواهی ،و در فارسهی پنهد و انهدرز اسهت .در قهرآن ههم ایهن
ِ
واژه به معنای خیرخواهی آمده است:

َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ
َّ
َّ
فُ َّ ُوُإ َّناُ َّلهُُ َّل َّنا ِصح َّ
ون)؛ُُ66
کُ ُلُ َّتأ َّمناُ َّع ی ُ
(قالواُیاُأباناُماُ ُل ُ
یُیوس ُ ِ

گفتند :ای پدر ،تو را چه شده که ما را نسبت به یوسف امین نمیدانی با این که ما
بدون تردید خیرخواه اوییم.

در نهج البالغه آمده است:
 .63نهج البالغه ،نامه .31
 .64گفتنی است که در ترجمههای انصاریان ،فیض االسهالم ،تنبیهه الغهافلین ،اردبیلهی ،شهرقی ،و نههج البالغهه قهرن  5و 6
(عزیز اهّلل جوینی) این کلمه به درستی ترجمه شده است.
 .65معجم مقاییس اللغة ،ج ،5ص.435
 .66سوره یوسف ،آیه .11

83

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره چهارم

َّ
َّ َّ َّ ْ َّ ا َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
صیحةُُ ُلکُ ْمُ َّ ُ،وُ َُّت ْوفیرُُ
یُ ُفالن
یُح ُ.فاماُحقُکُ ُمُع ُ
نُیلُعلیکُ ُمُحقاُ ُ،وُ ُلکُ ُمُع ُ
ا َّهیاُالناسِ ُ،ا ُ
ْ
َّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
یَکُ ْ ُمُ َّعلیکُ ْمُ َّ ُ،وُ َّت ْعلیمُکُ ْ ُمُ ُکیَلُ جْت َّهلواُ َّ ُ،وُ َّتأدیبُکُ ْ ُمُ ُکیماُ َّت ْعلمواُ67.
ف ُِ

برخههی از مترجمههان 68بههه درسههتی ایههن واژه را بههه خیرخههواهی ،نیههک خههواهی ،یهها خیراندیشههی

ترجمه کردهاند:

انصاریان :اما ح شما بر من این است که خیرخواه شما باشم.

اما برگردان این واژه به نصیحت ،پند ،اندرز ،و ماننهد آن ازسهوی برخهی مترجمهان 69 ،نتیجهه

غفلت از معنای صحی واژه و خلط معنای عربی و فارسی است.
***
آنچه گاشت ،نمونههایی از فارسیزدگی در ترجمههای نهج البالغه بهود .در پایهان ،جهدولی
را آوردهایم که کلیه اطالعات موجود در این مقاله را به صورت فشرده در خود جای داده است.

همچنان که پیشتر گفتهیم شهواهد فارسهیزدگی در ترجمهههای نههج البالغهه بهه مهوارد پهیش

گفته منحصر نمیشود .به دلیل محدودیت حجم مقاله و فراوانهی شهواهد ،از توضهی پهارهای از

آنها در متن مقاله خودداری ،و فقط به ذکر آنها در جدول اکتفا شده است .این موارد در جهدول

با عالمت ستاره (*) مشخص شدهاند.
شماره
1

84

واژه
اختالف

آدرس
خطبه 185

2

اعترا

*3

اعراب

*4

بال

نامه 31
حکمت 127
خطبه 134

*5

حدیث

158

*6

حکیم

خطبه ،151
183

معنای فارسی رایج
فر  .تفاوت

معنای عربی
 .1فر  .تفاوت  .2رفت و آمد
.1در وسط چیزی واقع شدن
 .2سد کردن  .3مانع شدن

خطبه 3

پرخاش ،خرده گیری

خطبه - 168
210

عربها

عرب بادیهنشین

مصیبت .گرفتاری

.1غم و اندوه  .2مصیبت
.3گرفتاری .4 .آزمایش

گزارش اعمال و گفتار
معصومان

سخن

دانا

.1دانا  .2قوی

 .67نهج البالغه ،خ .34
 . 68انصاریان ،شهیدی ،استادولی ،عالمه جعفری ،مبشری ،دشهتی ،احمهدزاده ،و مکهارم ایهن واژه را «خیرخهواهی» ،آیتهی
«نیکخواهی» ،و معادیخواه «خیراندیشی» معنا کردهاند.
 . 69فیض االسالم ،ارفع ،اردبیلی (نصیحت)؛ زمانی ،بهشتی ،س هر خراسانی ،انصهاری ،اولیهایی و فارسهی (پنهد و انهدرز)؛
دین پرور (خیرخواهی و نصیحت)؛ آقا میرزایی (پند و نصیحت).

شماره
7
*8

واژه
حیله
دول

9

دهاقین

10

ذلیل

11

ریاضت

نامه 45

12

سیما

خطبه 201

13

شعار

خطبه ،67
،88 ،87
حکمت 2

*14

شهوت

15

عزیز

16

غرور

*17

فتنه

18
*19
20

فحش
قرن
قهرمان

*21

لطیف

خطبه 87
خطبه ،158
،146 ،157
65
خطبه ،83 ،2
111 ،86
نامه 31 ،3
حکمت ،291
93
نامه 31
خطبه 182
نامه 31
خطبه ،66
67

*22

معارت

خطبه 147

*23

معروف

*24

ملت

کشاورزان

کدخدایان .بزرگان ده

خوار ،پست

.1خوار ،پست  .2کوتاه

گوشه نشینی توأم
باعبادت و رنج
چهره
جمالت آهنگینی است
که برای بیان نظرهای
جمعی از سوی گروهی
(سیاسی ،اجتماعی)
بیان می گردد.
تمایالت جنسی

.1تمرین  .2تربیت
نشانه
جامه زیرین
مطل خواهشهای نفسانی

ارجمند .گرامی

.1چیره و غالب  .2نادر
.3نفوذناپایر

تکبر

فریفتگی ،بی خبری

آشوب

.1آشوب  .2آزمایش

ناسزا
یک دوره زمانی صدساله
پیروز .پهلوان

آشکار
.1روزگار  .2قوم  .3نسل
کارفرما
.1نرم  .2سبک .3 ،رقی .4
ماوراء الطبیعی

نرم
پوزش طلبی ،معارت
خواهی

عار آوردن

خطبه ،88
147
خطبه 110

ملتها (مردم یک کشور)

*25

منزل

خطبه 165

خانه

.1خوب .نیک
 .2شناخته شده
.1دین .2 .آیین
.1خانه  .2جای فرود آمدن .3
رتبه

*26

نشاط

خطبه 193

شادی

فعالیت .پرتحرکی

27

نصیحت

خطبه 34

پند و اندرز

خیرخواهی

شناخته شده

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

آدرس
خطبه 41
خطبه 131
حکمت 37
نامه 19
خطبه ،37
157

معنای فارسی رایج
مکر ،فریب
دولت ها

معنای عربی
 .1نیرنگ  .2چارهجویی
مال .ثروت
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شماره

واژه

آدرس

معنای فارسی رایج

معنای عربی

*28

وحشت

خطبه 198

ترس

تنهایی

نم ههوداری ک ههه در ادام ههه میآی ههد بس ههامد فارس ههیزدگی را در ترجم ههههای م ههورد مطالع ههه نش ههان

میدهههد .همچنههان کههه در نمههودار مههیبینیم آسههیبمندترین ترجمهههها ترجمههه آقایههان فارسههی و

دش ههتی اس ههت و در رتب ههه دوم عالم ههه جعف ههری ،بهش ههتی ،ارف ههع ،و آق هها میرزای ههی فارس ههیزدهت ههرین
ترجمههها هسهتند .نیزکمتهرین آسههیب فارسهیزدگهی در ترجمهه معههایخواه دیهده میشهود و پههس از
ایشان ،به ترتیب ترجمههای استاد ولی و شهیدی کم آسیبتریناند.

جمعبندی و نتایج
یههک .بررسههی الفههاظ «فههاعربی» (الفههاظی کههه در دو ز بههان فارسههی و عر بههی بههه کههار میرونههد ،ولههی

معنای آنها یکسان نیست) و دقت در ترجم آنها ،تأثیر بسزایی در افزایش صهحت ترجمهههای

نهج البالغه و دیگر احادیث دارد .یک مترجم در وهله اول ،عالوه بهر تسهلط بهر ز بهان عر بهی ،بایهد

با ادبیات کهن این زبان هم آشنا باشد؛ زیرا چه بسها یهک واژه در زمهان صهدور معنهایی داشهته و

بهه مهرور زمهان دچهار تطهور و تغییهر شهده باشهد .بیاطالعهی متهرجم از ایهن مههم ،و نداشهتن چنههین
مهارتی باعث ارائه ترجمه نادرست می گردد.

دو .طب بررسی انجام گرفته در این مقاله ،کمترین فارسیزدگی به ترتیب در ترجمهه آقایهان:

معایخواه ،استاد ولی ،و شهیدی ،و بیشترین فارسهیزدگی در ترجمهه فارسهی و دشهتی بهه چشهم

میخورد.

سه .این پژوهش نشان داد که در نهج البالغه واژگانی وجود دارد که تها کنهون کمتهر بهه معنهای

صههحی آن التفههات و انتبههاهی شههده اسههت (ماننههد« :ذلیههل»« ،اعتههرا

») و نیههز واژ گههانی وجههود

دارد که درترجمههای نامهدار و مشههور نههج البالغهه ،بهر خهالف انتظهار ،برگردانهی کهامال نادرسهت

دارد (ماننههد« :سههیما» در ترجمههه انصههاریان ،اسههتاد ولههی ،مکههارم ،دینپههرور  .)...ایههن مسههئله از
ضرورت نقد و بازنگری ترجمههای فارسی خبر میدهد .جها دارد بهدین منظهور دو واحهد درسهی

در زمینهه آسهیبهای متنهی ترجمهههای نههج البالغهه بهرای مقطهع کارشناسهی ارشهد رشهته نههج
البالغه ،در نظر گرفته شود تا فارغ التحصهیالن ایهن رشهته بها ایهن موضهوع آشهنایی نسهبی کسهب
نمایند .همچنین تصویب یک طر پژوهشی با همکاری اساتید و دانشجویان ،بهه منظهور نقهد
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و بررسهی ترجمهههها و بهه دسههت دادن ترجمههای هههر چههه صهحی تر و کههم آسهیبتر از نهههج البالغههه
ضروری است.

_ آسیب شناسی حدیث ،عبهدالهادی مسهعودی ،تههران :سهازمان مطالعهه و تهدوین کتهب علهوم
انسانی دانشگاهها1392 ،ش.

_ بازاندیشی زبان فارسی ،داریوش آشوری ،تهران :نشر مرکز ،چا

پنجم.1389 ،

_ تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد مرتضی حسینی زبیدی ،محق  :علی هاللهی و علهی
سیری ،بیروت :دار الفکر. 1414 ،

_ ترجمه روان نهج البالغه ،سید کاظم ارفع ،تهران :انتشارات فیض کاشانی1379 ،ش.

_ ترجمه گویا و شر فشردهای بر نههج البالغهه ،ناصهر مکهارم شهیرازی ،قهم :انتشهارات مطبوعهات
هدف1376 ،ش.

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

کتابنامه

_ ترجمه و تحقی مفهردات الفهاظ قهرآن ،حسهین بهن محمهد راغهب اصهفهانی ،متهرجم :غالمرضها
خسروی ،محق  :غالمرضا خسروی حسینی ،تهران :ناشر مرتضوی1374 ،ش.

_ ترجمه و شر نهج البالغه ،سید علی نقهی فهیض االسهالم ،تههران :ناشهر :مؤسسهه چها
تألیفات فیض االسالم _ انتشارات فقیه1379 ،ش.

و نشهر

_ تنبیه الغافلین و تاکرة العارفین (ترجمه و شر نههج البالغهه) ،مهال فهت اهّلل کاشهانی ،مصهح :
سید محمدجواد ذهنی تهرانی ،تهران :انتشارات پیام ح 1378 ،ش.

_ چالش میان فارسی و عربی ،آذرتاش آذرنوش ،تهران :نشر نی1385 ،

_ خورشید بیغروب نهج البالغه ،عبدالمجید معادیخواه ،قم :نشر ذره1374 ،ش.
_ درسنام ترجم قرآن کریم ،هادی حجت ،قم :انتشارات دارالحدیث1385 ،ش.
_ ده گفتار ،مرتضی مطهری ،تهران :انتشارات صدرا1368 ،ش.

_ راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی ،آذرتاش آذرنوش ،تهران :توس1374 ،ش.

_ شر نهج البالغه ،عز الدین ابو حامهد ابهن ابهی الحدیهد ،مصهح  :محمهد ابوالفضهل ابهراهیم،
قم :کتابخانه عمومی آیة اهّلل مرعشی نجفی ،چا

اول1337 ،ش.

_ شر نهج البالغه ،میثم بن علی بن میهثم بحرانهی ،متهرجم :قربهانعلی محمهدی مقهدم _ علهی
اصغر یحیی زاده ،مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی1375 ،ش.

_ عربی در فارسی ،خسرو فرشیدورد ،تهران :اتشارات دانشگاه تهران1382 ،ش.

_  .18فرهنگ عمید ،حسن عمید ،تهران :انتشارات امیر کبیر ،پانزدهم1379 ،ش.
_ فرهنگ فارسی ،محمد معین ،تهران :انتشارات امیر کبیر1337 ،ش.

_ الکافی ،محمهد بهن یعقهوب کلینهی ،محقه  :علهی اکبهر غفهاری و محمهد آخونهدی ،تههران :دار
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الکتب اإلسالمیة. 1407 ،

_ کتاب العین ،خلیل ابن احمد فراهیدی ،قم :نشر هجرت. 1309 ،

_ لسان العرب ،محمد بن مکرم بن منظور ،محق  :جمهال الهدین ،بیهروت :دار الفکهر للطباعهة و
النشر و التوزیع  -دار صادر. 1414 ،

_ مجمع البحرین ،فخهر الهدین بهن محمهد طریحهی ،تحقیه  :احمهد حسهینی اشهکوری ،تههران:
مرتضوی1375 ،ش.

_ المعجم المفهرس الفاظ نهج البالغه ،محمد دشتی ،قم :مؤسسه النشر االسالمی. 1407 ،

_ معجم مقاییس اللغه ،أبوالحسین أحمد ابن فارس زکریا ،تحقی  :عبدالسالم محمهد ههارون،
قم :مکتب اإلعالم االسالمی. 1404 ،

_ مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بهن محمهد راغهب أصهفهانی ،تحقیه  :صهفوان عهدنان داوودی،
بیروت :دار القلم _ الدار الشامیة. 1412 ،

_ مفردات نهج البالغه ،سهید علهی اکبهر قرشهی بنهایی ،مصهح  :محمهد حسهن بکهایی ،تههران:
مؤسسه فرهنگی نشر قبله1377 ،ش.

_ النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،مبهار بهن محمهد بهن اثیهر جهزری ،محقه  :محمهود محمهد
طناحی ،قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چهارم1367 ،ش.

_ نهج البالغه ، ،ترجمه :ناهید آقا میرزایی ،تهران :انتشارات بهزاد1379 ،ش.

_ نهههج البالغههه ،ترجمههه :عبههد المحمههد آیتههی ،تهههران :دفتههر نشههر فرهنههگ اسههالمی _ بنیههاد نهههج
البالغه1378 ،ش.

_ نهج البالغه ،ترجمه :حسین استاد ولی :انتشارات اسوه1392 ،ش.

_ نهج البالغه ،ترجمه :محمد علی انصاری قمی ،تهران :انتشارات نوین1331 ،ش.
_ نهج البالغه ،ترجمه :حسین انصاریان ،تهران :انتشارات پیام آزادی1383 ،ش.

_ نهج البالغه ،ترجمه :سید نبی الدین اولیایی ،تهران :انتشارات زرین1376 ،ش.
_ نهج البالغه ،ترجمه :محمد دشتی ،قم :انتشارات قدس1382 ،ش.

_ نهههج البالغههه ،ترجمههه :حسههین بههن شههرف الههدین اردبیلههی[ ،بیجهها] :دفتههر نشههر فرهنههگ اهههل
بیت

.

_ نهج البالغه ،ترجمه :مصطفی زمانی ،تهران :مؤسسه انتشارات نبوی1384 ،ش.
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_ نهج البالغه ،ترجمه :احمد س هر خراسانی ،تهران :انتشارات زرین1358 ،ش.

_ نه ههج البالغ ههه ،ترجم ههه :س ههید جعف ههر ش هههیدی ،ته ههران :ش ههرکت انتش ههارات علم ههی فرهنگ ههی،

_ نهج البالغه ،ترجمه :محمد تقی جعفری ،تبریز :دفتر نشر فرهنگی اسالمی1379 ،ش.
_ نهج البالغه ،ترجمه :محمد بهشتی ،تهران :انتشارات شهریور با همکاری تابان.

_ نهج البالغه ،ترجمه :اسد اهّلل مبشری ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1366 ،ش.

_ نهج البالغه با ترجمهه فارسهی قهرن  ،6 - 5عز یهز اهّلل جهوینی ،تههران :انتشهارات دانشهگاه تههران،
1351ش.

_ نه ههج البالغ ههه پارس ههی ،ترجم ههه :س ههید جمالال ههدین دی ههن پ ههرور ،ته ههران :بنی ههاد نه ههج البالغ ههه،
1379ش.

_ نهج البالغه در سخنان علی
1376ش.

 ،ترجمه :محسن فارسی ،تهران :مؤسسه انتشارات امیر کبیهر،

_ نهههج البالغههه سههخنان ام ههام علههی

آسیب فارسی زدگی در فهم احادیث با تاکید بر ترجمههای نهج البالغه

1375ش.

 ،ترجمههه :ناصههر احم ههدزاده ،تهههران :انتشههارات اش ههرفی،

1378ش.

_ واژههههای فارسههی عر بههی ش ههده ،السههید ادی شههیر ،تهههران :ترجم ههه :حمیههد طبیبیههان ،مؤسس ههه
انتشارات امیرکبیر1389 ،ش.

_ «بررسی واژه قهرمان در کالم علی

» ،سید سعید رضا منتظری و سید محمد حسین موسوی

پور ،علوم حدیث ،بهار 1391ش ،شماره.63

_ «پیشه دهقان در ادب فارسی» ،مجید آبادی ،ماهنام هنر و مردم ،شماره 1356 ،179ش.
_ «دهقان» ،احمد تفضیلی ،نام فرهنگستان ،ترجمه :ابوالفضل خطیبی.

_ «رابطهه دو سههویه ز بهان فارسههی  -عر بهی» ،طههوبی پهاکیزه حه  ،کیههان فرهنگههی ،شههماره  ،219دی
1383ش.

_ «قهرمهان» ،میهر جههالل کهزاری ،مجلههه دانشهکده ادبیهات و علههوم انسهانی دانشههگاه تههران ،شههماره
.189

_ «کلمههات فارسههی در قههدیمیترین فرهنههگ نامهه عر بههی» ،سههید مهههدی زرفههانی ، ،شههماره ،171
زمستان 1389ش.

_ «نکاتی در بار مقاله قهرمهان» ،سهید احمهد رضها قهائم مقهامی ،مجلهه دانشهکده ادبیهات و علهوم
انسانی دانشگاه تهران ،شماره .191
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