
 درآمد1
ــخن گفته  اند و  ــيارى س ــمندان بس ــتى ادبيات و اهميت و خاصيت آن، انديش در باب چيس
ــته  اند. گفتار حاضر از آن جهت كه  ــتر آن ها از زاوية ديد اديبان به موضوع نگريس البته بيش 
دغدغه  هاى يك انديشمند دينى دربارة ادبيات است، اهميت دارد. در اين گفتار ابتدا جايگاه 
ادبيات در تاريخ دين بررسى و سپس به امكانات ادبيات براى تبليغ دين پرداخته شده است. 
ــد امروزه، حوزه  هاى علميه آن  چنان كه بايد با ادبيات فارسى مأنوس نيستند؛  به  نظر مى  رس
ــان مى  توان دريافت. به همين دليل در پايان  ــأله را از تأليفات و ترجمه  هاى حوزوي اين مس
اين مبحث، سخنى در باب ترجمه آمده است تا كمى جدى  تر به اين مشكل پرداخته شود.

بنا داشتيم با استاد حكيمى در اين زمينه  ها گفت  وگويى داشته باشيم؛ اما به راهنمايى يكى 
از شاگردان  ايشان، آراى محمدرضا حكيمى را در كتاب  هايش دنبال كرديم. در اين نوشته، 

بيش تر از كتاب ادبيات و تعهد در اسالم استفاده شده است.

*.  نام استاد محمدرضا حكيمى بيشتر فلسفه، دين، تفكيك و ... را به ياد مى آورد. اما در اينجا به سراغ يكى ديگر 
از دغدغه هاى استاد رفته ايم: ادبيات متعهد. به علت بيمارى استاد تالش هايمان براى مصاحبه با ايشان بى نتيجه 
ماند. آنچه مى خوانيد گزيده اى است از آراء استاد محمدرضا حكيمى كه در خالل كتب گوناگونشان درج شده 
است. منبع مورد استفاده ما بيشتر سه كتاب ادبيات و تعهد در اسالم، فرياد روزها و نيز سرود جهش ها بوده است.

**.  دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى، پژوهشگر و نويسنده
***. دانشجوى زبان و ادبيات فارسى، پژهشگر و نويسنده
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سال دوم ، شماره 5 
صفحه 253 ـ 239

مروری بر آراء و عقايد 
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240
13

91
ار 
بهـ

مـ   
نج
ره پ

شما
ىـ  

وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

 بالغت، ناموس (اصل) طبيعي
ــد آورده؛ يكي از اين اصول،  ــدة حكيم، همة كائنات را بر پاية دقيق ترين اصول پدي آفرينن
تأثيري است كه هر چيز ماليم و لطيفي در وجود انسان به  جا مي گذارد. يكي از اين چيزها 
كه انسان را مجذوب مي كند، لفظ فصيح و كالم بليغ است كه در وجود انسان تأثير مطلوب 

مي گذارد؛ و بالعكس لفظ ناهنجار خستگي مي آورد.

 بالغت در قرآن
خود خداوند نيز كتابش را در كامل ترين وجه بالغت و فصاحت نازل كرده است. قرآن از هر 
نظر معجزه است و جهات كمال آن فقط مربوط به فصاحت و بالغتش نيست؛ اما همة اين 
جهات در فصيح ترين شكل آورده شده است؛ پس بالغت آن در حّد اعلي است و اين كتاب 

آسماني از هر نظر بي مانند است.

 بالغت اولياى دين
ــت و آنان همگي زباني شيرين و نرم  بحث بالغت در نهاد خلفاي خدا نيز  فطري بوده اس
ــخنان است. آنان عنصر  ــخنان پيامبر و ائمه، بعد از قرآن، بليغ ترين س ــته اند. س داش
ــخن ما را به  صورت  ــه را جزء عناصر ذاتي كالم خود قرار داده اند. امام صادق: «س جَذْب
درست نقل كنيد؛ واژه هاي آن را صحيح تلفظ كنيد؛ زيرا ما خود فصيحيم و درست سخن 

مي گوييم».1 طبق همين احاديث، ناقالن حديث حساس بودند تا كالم درست ادا شود.

 ادبيات و بالغت در سدة اول و دوم اسالمي
در عرب جاهلي، فصاحت كالم اهميت داشت و آنان شاعراني فصيح داشتند. با ظهور اسالم، 
قرآن نيز با بالغت ويژة خود روح ادبي را در جامعه نفوذ داد و آثار ادبي عرب جاهلي را كم كم 
محو كرد. پس از قرآن نيز سخنان پيامبر و ائمه باعث رواج ذوق بالغي در قشرهاي 
ــد. خطيبان اسالم نيز اين سخنان را تكرار مي كردند. در سده  هاى اول و  مختلف جامعه ش

1.   كلينى، كافى، 52/1؛ مجلسى، بحار االنوار، 150/2.
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دوم اسالمي، فضاي اقاليم اسالم،  از ابياتي درخشان لبريز بود.

 ادبيات و بالغت از سدة سوم تا هشتم
روحية ياد شده كم كم به همه  جا سرايت كرد؛ كودكان در مكتب  خانه ها و طالب در مراحل 
ــدند و در نتيجه،  آثار اسالمي از عنصر ادبي  ــنا مي ش ــخنان بليغ آش تحصيلي خود با اين س
سرشار و از بالغت الزم برخوردار بود. طالبان علم اسالمي، تا ادبيات را خوب نمي فهميدند، 
سراغ علم ديگرى نمي رفتند. ادبيات آن روزگاران تركيبي بود از: ِحَكم، اَقوال، اَمثال، ُخَطب 
و ... . اين چگونگي تا حدود قرن هشتم ادامه داشت؛ از اين رو نوشته هاي اسالمي آن قرون 
ــيار پر اهميت است. اكثر عالمان اسالمي (چه مورخ، چه متكلم و ...) داراي  از نظر ادبي بس

سبك و اثر ادبي بوده اند.

 سده هاي بعد تا آغاز سدة چهاردهم
توجه به ادبيات و مجهز بودن به اين عنصر براي نشر افكار، از قرن هشتم رو به سستي نهاد. 
ــاعران  ــقوط رفتند. اين موضوع فرهنگي، روي ش پس از اين اتفاق، كم كم آثار ادبي رو به س
مسلمان نيز اثر گذاشت و آن ها هم كم كم رو به سقوط رفتند و آن سبو بشكست و آن پيمانه 

ريخت ... .
ــي هم به  جاي آن ها نيامد ... ؛ زيرا پرورش  ــتند رفتند و كس ــاعراني كه بهترين آثار را داش ش
ــن افرادي، زمينة فرهنگي مي خواهد كه اين زمينة فرهنگي در پس عواملي كم كم به  چني

كلّي از بين رفت.
در عالم تأليف هم چنين شد؛ ديگر نه فيلسوفاني چون ابن سينا داشتيم و نه سفرنامه  نويساني 

چون ناصر خسرو .

 اهميت بالغت در نشر انديشه
طبق بحث اول (ناموس طبيعي)، اين ويژگي كه خداوند در نهاد انسان گذاشته (گرايش به 
ــان به  سوي هر مكتبي كه ادبياتش غني تر و قوي تر باشد  ــود كه انس زيبايي ها) باعث مي ش

جذب شود. حتي مكتب هايي هستند كه بيش از هر چيز به خاطر ادبياتشان مانده اند.
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ــالمي همواره مي گويند، وقتي توسط يك شاعر به  صورت سخني  اخالقياتي كه عالمان اس
بليغ در مي آيند، تأثير بيش تري در نهاد انسان مي گذارند.

 ادبيات و بالغت در عصر حاضر
ــر، ادبيات هم تحول يافته. متفكران غربي گاه از  در اين عصر، همراه تحوالت همه  جانبة بش
بالغت چنان استفاده كرده اند كه يك عرصة ادبي، صورت يك مكتب فلسفي را يافته. پيروان 
ــنامه نشر مي دهند. علت  مكاتب جديد، افكار خود را از طريق خلق آثاري چون رمان و نمايش 

اصلي نفوذ اين مكاتب، ادبيات آن هاست؛ نه ابتكار و عمق تفكرشان.

 اهميت تفكر ادبي
مقصود از تفكر ادبي، نحوة نگرشي است كه انساِن آگاه از ادبيات، واجد آن است. آگاه از ادبيات 
به اين معنا نيست كه بر صرف و نحو و معاني و ... تسلط داشته باشد؛ بلكه به  معناي اطالع از 
ادبيات اسالمي و جهاني و نقد و شناخت معيارها و مكتب ها و مسائل ادبي مربوط به زمان بعد 
ــت. انسان آگاه به اين مسائل، آگاه به تفكر ادبي است. چنين انساني،  از جنگ جهاني دوم اس
كما بيش از مسائل ديگر معارف بشري (جامعه شناسي، اقتصاد و ...) نيز آگاهي دارد؛ و در واقع، 

سعة انديشه دارد.
ــك و محدود انديش و يك بعدي  علوم و تخصص ها بدون آگاهي ادبي مذكور، افرادي خش
ــازد كه چنين انساني در رابطه با جامعه به مشكالتي برمي خورد و شايد مشكل آفريني  مي س
هم بكند. اصوًال محدود انديشي و رهبري دو امر متضاد است و دريغا كه مصداق هاي خارجي 

زيادي هم دارد. 
اهميت تفكر ادبي حتي براي مردان متعهد و رهبران مذهبي امري غير قابل انكار است. سّيد 
مرتضي، پيشواي بزرگ شيعه (قرن پنجم هجري) مجالس ادبي و نقد شعر داشت. بسياري از 
ــان، تلطيف ذوق و توسعه  عالمان در مورد ادبيات، كارهاي عمده اي كرده اند و مقصود همه ش

افق ديد بوده است. 
ــت مي آيد. مي توان آن  ــت كه از راه مطالعه و تحقيق به دس همة اين ها حاكي از تفكر ادبي اس
شناخت را به منزلة درخت گرفت و اين شناخت را به منزلة آب؛ كه ثمر دادن درخت به آب است.
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 سدة چهاردهم اسالمي
در واقع، حوزة فرهنگي اسالم، از آغاز قرن 14 به شدت نيازمند تجربة حيات ادبي شد. البته 
ــد؛ اين امر جزء وظايف ضروري حوزه اسالم بود. از  ــده هاي پيش حس مي ش اين نياز از س
آغاز اين قرن، در شئون گوناگون عقل بشري، رخدادهايي همه گير پيدا شد (روابط جهاني، 

استعمار و ... رخ نشان داد و كم كم زياد شد).
ــت كه در اين هياهو، طاليه داران  ــن ميان، ادبيات هم رنگي تازه گرفت (امكان نداش در اي

فرهنگ اسالمي درباره غني سازي ادبيات شان فكري نكنند).

 در كشورهاي عربي
آثار اسالمي عرب ها در 100 سال اخير نشان  دهنده اين است كه آن ها به اين مهم پي برده اند و 
كارهاي زيادي در زمينه فرهنگ اسالمي عرضه كرده اند و آثاري مطابق با روح زمان آفريده اند.
يكي از عوامل عمدة ترّقّي ادبي، متفكران اجتماعي بزرگ اند كه متاسفانه ما ايراني ها خيلي 
وقت ها ارزش آن ها را ندانستيم (مثالً سيد جمال  الدين، شيعه ايراني همداني را كه تبعيد كرديم 
و به دست دژخيم سپرديم؛ آن ها از وي استقبال كردند و از انديشه هاي او استفاده هاي فراوان 
كردند). در همين مدت، خيلي از ناشران عرب در ضمن چاپ متون قديم، آن ها را به تحريف 
كشيدند و مطالِب به نفع شيعه را واژگون كردند و خيلي ها مانند احمد محمود صبحي، با نشر 

اباطيلي درباره شيعه، چه صدمه هايي كه به وحدت اسالمي وارد نكردند ... .
با همة اين تفاسير باز هم به اين مي رسيم كه ادبيات اسالمي عرب در اين مدت نسبت به 
ما پيشرفت هاي زيادي كرده است. امروز شعر نوي مذهبي عرب (از همه نظر) به هيچ وجه 
با شعر نوي ما قابل قياس نيست. افراد بايد پس از به  دست آوردن مهارت هاي الزم دست به 
اين كار بزنند و وقتي چنين نباشد، گويندگان، فاقد آن اهليت ادبي الزم مي شوند. اشخاص 
و جوانان بدون داشتن آن مبادي الزمه كاري مي كنند و ناشران بي اطالعي هم اين كارهاي 

خام را نشر مي دهند و به اين ترتيب فرهنگ مذهب زير پا گذاشته مي شود.
البته نبايد از ياد ببريم كه در اين 100 سال در ايران كارهايي شده كه حتي در جهان عرب 

بي مانند است؛ اما زحمات افرادي اندك، اين خأل محسوس را پر نمي كند.
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 در ايران
ــت به  ــت به حوزه هاي مذهبي و افرادي كه دس ــرض اصلي طرح اين بحث، تذكاري اس غ
كارهاي فرهنگي و مذهبي مي زنند. در واقع، مقصود، صيانت فرهنگ مذهبي و نجات آن از 

ابتذال است.
ــته) حوزه هاي علوم ديني مكلف مي شوند كه  ــته (11 بحث گذش با توجه به مقدمات گذش
ــألة ادبيات و داشتن تفكر ادبي، اهميتي ويژه بدهند. گذشته از جنبة تكليف موروثي،  به مس
ــبك ها و مكتب هاي ادبي نويسي پديد آورده است. جهان از  ــائل ديگر دنياي جديد، س مس
نظر ادبي، غير از جهان در قرن 19 و حتي جهان نيم  سدة اخير، غير از جهان نيم  سدة قبلش 
است؛ زيرا وسيلة ارتباطي مردم، زبان و نوشته است و در هر عصري زبان همان عصر نفوذ 

دارد؛ پس چگونه ممكن است حوزة فرهنگي اسالم به اين مسائل بي توجه باشد؟
ــو بگيرد؛ نه اين كه با تأليفات قرون  ــل امروز، بايد با فرهنگ مذهبي امروزي و جديد خ نس

پيش، مورد تعليم قرار گيرد.

 تعهد در علوم و ادبيات
در اسالم، همة رشته ها در رابطه با تعهد پديد آمده است و اين امر حاكي از آگاهي ديني عالمان 
پيشين است. فلسفه تطبيقي، علم كالم و ... همه و همه در رابطه با حفظ فرهنگ اسالمي پيدا 
ــده  اند. بخش عمده اي از علم بالغت در خدمت بحث دربارة قرآن و اعجازش شكل يافته؛  ش
عالمان آگاه همواره در رابطه با تعهد به تأليف دست مي زدند؛ پس ادبيات اسالمي، ادبياتي كامًال 

متعهد و جهت دار است.

 آگاهي سابق و آگاهي الحق در تعهد
نشر فرهنگي كه الزمه اش تعهد است به  صورت خودرو انجام نمي گيرد. تعهد، امري است در 
ميان دو آگاهي: آگاهي سابق و آگاهي الحق. آگاهي سابق، انسان را متعهد مي كند و آگاهي 
ــان براي اداي تعهد بايد از آن برخوردار باشد (آگاهي سابق مربوط  ــت كه انس الحق آن اس
ــت و آگاهي الحق، چگونگي رسيدن به هدف). بدون آگاهي الحق، به  به تعيين هدف اس

آگاهي  سابق نمي شود رسيد يا اگر برسيم، در حد مطلوب نيست.
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 زيان بزرگ
وسعت انديشه و آگاهي، امري است كه در واقع با فقدان آن، هيچ كار درستي در فرهنگ ديني 
انجام نمي شود. بسياري از زيان هايي كه به بقا، نفوذ و انتقال دين و فرهنگ وارد مي شوند از 
سر ناآگاهي ناآگاهان است. يكي از نتايج اين ناآگاهي، ندانستن تعابير جديد (زبان زمان) مكاتب 
ــت. متفكراني كه از مكاتب گوناگون زمان اطالع  ــت كه زيان اين مسأله اندك نيس ديگر اس
دارند، گاه ممكن است در بيان مفاهيم حق، از آن زبان و ادبيات استفاده كنند؛ چنان كه عالمان 
گذشتة ما از منطق يوناني در اثبات حقايق دين استفاده مي كردند. روحاني فاضل درس  خوانده، 
در صورتي كه از آن مكاتب آگاه نباشد، فرض مي كند كه گوينده، مفاهيم آن مكاتب را قصد 

كرده و به اين ترتيب در كار توسعة نفوذ فرهنگ اسالمي رخنه مي افتد.
ــرهاي تحصيل كرده كه زبان زمان را بهتر درك مي كنند به اين ترديد گردن  در اين جا، قش
مي نهند و اين جا آن زيان بزرگ رخ مي دهد: آن متفكراني كه قصدشان آشتي نسل هاي پر 
ــوند و اين روحاني كه خواسته دين را  ــور عاصي با سنت هاي اصيل است، موفق نمي ش ش

حراست كند نيز به موفقيت نمي رسد؛ چون عنصر زمان را درست درك نكرده اند.
در اينجا گاه عوامل ديگري هم چون اختالف مقاطع نگرش پيش مي آيد و كم كم لكه هاي 

ننگ بر دامن فرهنگ اسالم مي افتد.
با توجه به اين واقعيات، 3 مسأله در برابر حوزه فرهنگ ديني روحانيت قرار مي گيرد:

1ـ توجه به تعليم عميق تر ادبيات قديم اسالمي؛
2ـ توجه به وارد كردن ادبيات جديد در برنامه حوزه ها؛

3ـ لزوم شناخت عميق عنصر زمان و زبان فرهنگي و فكري امروز.

 ادبيات قديم
در حوزه هاي علمي، ادبيات قديم اسالم آن گونه كه بايد؛ تدريس نمي شود. در سده هاي پيش، 
ــجويان روحاني در همة زمينه هاي ادبي آگاهي پيدا مي كردند و تمرين هاي بيش تري در  دانش
كار بود. از اين رو در ادب عرب مايه اي به  دست مي آوردند. اما امروز كتاب هاي قديم را به  خاطر 
سبك نويسندگي قديمي كنار گذاشته اند و از طرفي كتاب جديد داراي ارزش علمي هم كم تر 
جايگزين شده است. خيلي از اين خشك  مغزان مي گويند در ادبيات معطل نشويد و به سراغ 
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علومي چون فقه و اصول برويد؛ حال آن كه نمي دانند زبان اصولي اين كالم و تفسير، ادبيات 
است. اصوًال كليد فهم هر فرهنگي، ادبيات آن فرهنگ است.

ــالمي را در نيابند، چگونه مي توانند اين مفاهيم را درك  ــال اگر طالب، زبان فرهنگ اس ح
ــپس عرضه كنند؟! آيا واقعاً قرآن و احاديث ائمه با يك المنجد براي ما قابل  كرده و س
هضم مي شود؟ حال آن كه ما عناصر اصيل زباني آن ها (مجاز، استعاره و ...) را ندانيم؛ حال آن كه 

اين زبان، زبان مادري ما نيست.
ــيخ  ــي و عالّمه حلّي از روز اّول پس از خواندن 4 كلمه، ش ــيخ طوس ــاني چون ش آيا كس
طوسي و عالمه حلّي از آب درآمدند؟! مثًال سيد مرتضي، خودش چند جلد كتاب شعر دارد 
ــت. در واقع مقدار عمري كه در راه ادبيات صرف  ــعر داشته اس و انجمن هاي ادبي و نقد ش
ــطح فكر و انديشه را باال  ــود، به صورتي عجيب در دوران بعد جبران مي گردد؛ زيرا س مي ش

مي برد و فرد، معلوماتش درست پيش مي رود؛ نه خشك و بي ربط.

 ادبيات فارسي
ــتادان  ــي را هم به  خوبي فرا مي گرفتند و خود از اس عالمان ما در روزگاران پيش، زبان فارس
آن به شمار مي آمدند و آثارشان از بهترين نمونه هاي فرهنگ اسالمي بود؛ مانند: دانش نامة 

عاليي، كيمياي سعادت (غزالي) و ... .
در ايران براي هر عالم ديني دانستن زبان فارسي ضروري است. رسول تبليغي و تعليمي نيز 
بايد زبان و ادبيات قومش را بداند؛ نه اين كه با ندانستن هايش، جاذبة فرهنگي اسالم را تباه 

كند. به هر حال عالمان ديني ما بايد به امكانات گوناگون زبان مسلّط شوند.

 ادبيات جديد
در تحصيل ادبيات قديم بايد به مطالعة متون و تمرين شخصي هم پرداخت. آموختن ادب 
قديم براي دو نتيجه است: يكي اطالع از متون و آثار كهن اسالمي و ديگر فهم ادبيات نو. 
ــت. افرادي كه بدون آگاهي از نظم و  بدون آگاهي از ادب كهن، ادب نو وجود نخواهد داش
نثر كهن، دست به كاري نو مي زنند در واقع كاري نكرده اند؛ پس با داشتن زمينة مناسب بايد 

به آستانة دگرگوني پاي نهاد.
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ــد، تثبيت و تحول، گام  ــت، خود در جهت تأيي ــده، ادبيات با تحولي كه يافته اس در اين س
ــته است و اين ها موجب پيدايش ادبيات نو شده است. بنابراين كساني كه مي خواهند  برداش
در اين دوره به كار فرهنگي دست بزنند بايد به ادب جديد نيز وقوف داشته باشند. منظور از 
ــت كه به گونه اي با فكر، معارف و عقايد اسالمي سر و كار  كار فرهنگي، هر نوع علمي اس

داشته باشد (تأليف، ترجمه، نمايش نامه، پژوهش مذهبي و ...).
ــد؛ از اين رو  ــغول خواهند ش به طبع، طالب در آتية زندگي به برخي از كارهاي نامبرده مش
بايد عالوه بر اطالعاتي از ادب عربي و فارسي، به ادبيات نوين هم آشنايي داشته باشند تا با 
زمان همگام باشند. اين ادب نوين داراي سه شعبه است: «ادب جديد عرب»، «ادب جديد 

فارسي» و «ادب جديد جهان خارج از اسالم».
ــالمي آگاهي يافت. شناخت بسياري از  ــورهاي اس ــال اخير كش بايد از جريان هاي 150 س
ــناخت ادبيات جهان در اين قرن و قرن پيش  ــي، به ش معيارهاي ادب جديد عرب و فارس
بستگي دارد. در همين شناخت است كه رابطة حركات اجتماعي و فلسفي با ادبيات روشن 

مي شود. پس مي بينيم كه بسيار مهم است كه ادبيات جديد وارد دروس حوزه شود.

 شعر، عامل مغفول
هر فرهنگي كه زبان شعر را به كار نگيرد، در حق خود كوتاهي كرده است؛ زيرا شعر با روح بشر 
سر و كار دارد و انسان با شعر در سخن خود پنهان مي گردد و فكر و انديشه را منتقل مي كند.

طبع شعر يك لطافت الهي است؛ اما آن چه اسالم ممنوع كرده، انحراف در كاربرد اين وديعه 
است. شعر موضع  داِر راستين، در كالم پيامبر و پيشوايان دين نيز اهميت داده شده است.

عالمه اميني مي گويد:
ــاعر در ميان صحابة پيامبر پيدا شدند  ــنت، گروهي ش به بركت قرآن و س
ــعر و تير سخن  ــير ش كه در همه  جا با پيامبر همراهي مي كردند و با شمش
ــالم دفاع مي كردند و در ميدان جنگ هم همراهي مي كردند؛  از مبادي اس

مانند عباس بن عبدالمطلب، كعب بن مالك، نابغة جعدي و ... .
روح شاعري اين ها، دل و جان افراد را تسخير مي كرد. كم كم زنان شاعره اي 
هم پيدا شدند كه از مبادي اسالم دفاع كنند؛ از جمله: خديجه همسر پيامبر، 
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خنساء شاعرة معروف، عاتكه دختر عبدالمطلب و ... .
ــند. هر كدام از امامان نيز گروهي  ــاعران اطراف پيامبر به 33 تن مي رس به اين ترتيب، ش
ــته اند. عالمان بزرگي چون شيخ كليني و شيخ صدوق نيز دربارة شعر  شاعر زبده داش
ــوب،  سراسر آكنده از  ــهر آش كارهاي بزرگي كرده اند. كتاب هاي بزرگي چون مناقب ابن ش

شعر مذهبي است.
با اين همه، چرا در حوزه ها اين مسأله اين قدر مورد غفلت است؟ بايد درس شعر و شعرشناسي 
را مانند علماي سلف، در حوزه ها وارد كنيم تا هر كسي هر مهملي را به نام شعر نشر ندهد 
و كساني هم كه استعداد كافي دارند، به استادان فن رجوع كرده و در اين كار پيشرفت كنند.
ــعر و چه نويسندگي ـ كاري كه از پيش خود انجام شود ارجي ندارد؛  در همة كارها ـ چه ش
همه بايد با استاد فن جلو بروند. در شرح حال عالِم بزرگ، عالمه شيخ محمد جواد بالغي 
نوشته اند كه مدت ها به بغداد آمد تا ادب عرب را بياموخت؛ اين در حالي است كه او خودش 

عرب بود. او مي دانست كه براي يك عالم اسالمي، دانستن ادبيات ضروري است.

 بحر العلوم و اُزري
ــخن از اهميت شعر در فرهنگ ديني شد، اين مطلب را به نقل از شيخ عباس  اكنون كه س

قمي در كتاب فوائد الرضويه در ذكر احوال «شيخ كاظم اُزري بغدادي» مي آوريم كه:
« سّيد بحر العلوم او را بر عالمان جليل، هنگامي كه وارد مي شد مقدم مي داشت »
مي بينيم كه عالمي چون بحر العلوم، شاعر را بر عالم  ترجيح مي داده؛ عالماني كه مدّرس حوزه 
ــاس رخ  ــرگرم فقه و اصول در نجف؛ اما غافل از آنچه در بغداد و ديگر نقاط حس بوده اند و س
مي داده؛ اما شيخ كاظم اُزري، فرياد عقايد خود را در حساس ترين مراكز بغداد سر مي داده است. 

طبيعي است كه فردي چون عالمه بحرالعلوم، چنين شاعري را بر چنان عالماني مقّدم بدارد.
البته از عبارت مرحوم محدث قمي چنين برداشت مي شود كه بحرالعلوم، ازري را بر مطلق 

عالمان مقدم مي داشته است؛ اين است روش عالم شيعة آگاه متعهد.
ــاعر متعهد را با عنوان شاعر متعهد مي دانسته اند؛ نه با  ــتين، ش ائمه اطهار و علماي راس
ــته كه اين گونه با آن ها رفتار  ــاعران چنان اهميت داش عنواني ديگر؛ چون تأثير موضعي ش
مي شده است. وسعت مكتب اسالمي بايد موجب شود كه معلّمان اين مكاتب، همواره جهاني 
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فكر كنند. بسته  انديشي در عالم ديني، گاه چنين به ذهن مي رساند كه حتي خود دين اسالم 
هم براي آن عالم ناشناخته است!

ــم نمي خورد؛ با اين كه اسمًا  ــي بزرگان گذشته، در اين روزگار به  چش يك  صدم روشن  انديش
ــت. طالب جوان بايد بدانند كه همة علوم در مكاسب و  ــي اس امروزه، روزگار روشن  انديش

دقايق كفايه و صفحات اسفار خالصه نمي شود ... .

 ادبيات كودكان
يكي ديگر از مسائلي كه به شدت مورد غفلت است، ادبيات كودكان و جوانان است. مدتي 
براي كودكان كارهايي صورت مي گرفت؛ اما باز هم آن، مطالب، تبّحر شايسته را ندارد. بايد 
ــپس دست به نوشتن بزنند. حتي در  ــندگي كودك مجهز شوند و س گروهي به فنون نويس

زمينة صفحه آرايي و طراحي نيز بايد توجه خاص تري مبذول شود.

 فن ترجمه
ــمار زيادي از متون مذهبي از زبان هاي ديگر به زبان فارسي  ــت كه امروزه ش واقع اين اس
ترجمه مي شود. اين كار، گاه به صورت حرفه و وسيلة كسب مال درآمده و اصول آن رعايت 
ــيده  ــه نثر محكمي دارند، در ترجمه به ابتذال كش ــود. خيلي از متن هاي مذهبي ك نمي ش
مي شوند؛ زيرا مترجمان از حدود امر آگاه نيستند. اين روش باعث انزواي فرهنگ ديني است 

و اين سهل گيري خيانت به اسالم و فرهنگ اسالمي خواهد بود.

 تعريف ترجمه
ــة ترجمه ـ يادآوري  ـ  طريق ــاني در كتاب خود  ــتان خراس فاضل متبّحر، مجد العالي بوس

مي كند كه مترجم بايد بعد از اطالع كامل از علم بالغت به كار ترجمه بپردازد.
ــا و جمالت از زباني به زبان ديگر؛  ــف ترجمه گفته اند: نقل معني و تحويل كلمه ه در تعري
ــده به زبان اصلي برگردد، همان معاني و به تقريب همان  به  طوري كه اگر كالم ترجمه  ش

الفاظ به  دست مي آيد (اين قيد، خيلي مهم است).
ترجمه بايد در حّد متن اصلي باشد و فرد مترجم بايد به نويسنده بسيار نزديك باشد. فردي 
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كه به زبان خودش نمي تواند نويسندگي كند، چطور مي خواهد زباني ديگر را ترجمه كند؟!

 شرايط مترجم
ــنده سخت تر مي شود. از جمله شرايط الزم براي مترجم كه در  گاه، كار مترجم از كار نويس

كتاب طريقة ترجمه آمده است: «تسلط»، «ذوق» و «سليقه».
ــلط: مترجم بايد قواعد صرف و نحوي، استعارات، اصطالحات و همه  چيز هر دو زبان را  تس

بداند همچنين به موضوع مورد توجه نيز بايد تسلط كافي داشته باشد.
ذوق: مترجم بايد ذوق داشته باشد تا مطالب «ممتنع الترجمه» را «ممكن الترجمه» كند.

سليقه: مترجم بايد الفاظ را با سليقه انتخاب كند و در تطبيق مفاهيم، دقت الزم را به  جا آورد. 
ــي تبديل كند،  ــليقه، همة كلمات عربي را دانه  دانه به فارس في المثل اگر مترجمي، بدون س

ترجمه مكروه خواهد شد.

 زيان ترجمه هاي بد
ــورت تحت اللفظي صورت  ــال هاي اخير به  ص ــياري از ترجمه هاي متون مذهبي در س بس
مي گيرد و اين باعث مي شود كه ترجمة مقبولي به  دست نيايد. البته خيلي از متون هم هستند 
ــكار است و كم كم از  ــدت در انحطاط نمي  افتند؛ اما ضعف آن ها بر اهل فن آش كه به اين ش
فصاحت دور مي شوند و اثري كه در نفس آدمي بايد بگذارند را نمي گذارند؛ حال آن كه شايد 
اصل خود آن متن،  براي كساني كه با آن زبان كامًال آشنايند، داراي نيرومندترين نفوذ باشد.

 آگاهي هاي الزم
ــتعارات و... هر دو زبان نيز آگاه  مترجم به  جز صرف و نحو دو زبان، بايد بر اصطالحات، اس
باشد؛ كه اين امر به  صورتي عجيب مورد غفلت قرار گرفته. با رجوع به يك المنجد نمي شود 

ترجمة خوبي به  دست آورد؛ بلكه بايد با دستور، مجاز و... هر دو زبان نيز آشنا بود.

 استفاده از لغت نامه ها
در «ترجمه هاي استادانه»،  اساس علمي بر آن است كه از فرهنگ ها و معاجمي استفاده شود 
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كه هم زمان با متن يا نزديك به آن  نوشته شده است؛ زيرا زبان مانند درختان كهنسال است 
كه پيوسته از آن برگ مي ريزد و باز بر آن برگ مي رويد.

مسألة ديگر، معناي واژه در جمله و در رابطه با حروف و ادات است كه در كتب لغت بايد مورد 
توجه قرار گيرد. اين يكي از مهم ترين مسائل در رابطه با فهم زبان و ترجمه آن است. مثًال توجه 
به حروف تعديه و نوع استعمال آن ها در زبان عربي يكي از مهم ترين رموز بالغت است كه مثًال 
نويسنده يا مترجم عربي تفاوت بين «َضَربَُه» و «َضَربَُه به» را بفهمد. رعايت چنين نكاتي است 

كه مقامات بديع  الزمان همداني را بر مقامات حريري ارجحيت مي دهد.
ــتعارات و مجازات زبان است؛ زيرا  ــاره كرده بوديم، همين توجه به اس نكته ديگر كه به آن اش
«اكثر الكالمُ البلغاء، المجازُ و الكنايهُ و االستعاره» و مردم غير عادي، كم تر تعبيرات عادي 

مصرف مي كنند.
ــد «ترجمة تعبيرى» كرد؛ نه  ــتعاري را باي ــس مترجم بايد بداند كه جمالت و تعبيرات اس پ
«ترجمة واژه  اى». در مورد ترجمه از عربي به فارسي، بايد عالوه بر دانستن علوم عرب، بر 
تمامي دانش هاي ادب فارسي، وقوف كامل داشته باشد و كار خود را بر استادان فن عرضه 

كند و اگر مورد پسند آن ها بود ادامه بدهد تا در واقع بتواند خدمت كند؛ نه خيانت.

 انواع ترجمه
ــعبه اصول خاص خود را دارد. پاره اي از اين  ــعبه هاي گوناگوني دارد و هر ش فن ترجمه، ش
فنون عبارتند از: فن ترجمة متون كهن، فن ترجمة تلخيصي، فن ترجمة تفصيلي، فن ترجمة 
شعر به نثر يا نثر به شعر و ... در هر كدام از اين ترجمه ها، اگر اصول رعايت نشود، كار موفقي 
ــتر ترجمه هاي مذهبي، اصول رعايت نمي شوند. مثًال سيد  ــت نمي آيد؛ اكنون در بيش  به  دس
ــيوا گردآوري كرده كه اين سخنان نه تنها بليغ است، بلكه  رضي نهج البالغه را با زباني ش
بالغت را به ديگران هم مي آموزد. حال وقتي به ترجمه فارسي اين كتاب مراجعه مي كنيم، 
مي بينيم كه همه خطبه ها (توحيدي، جهادي، سياسي و ...) با همان سبكي نوشته شده كه 
كلمات قصار نوشته شده است؛ حاال چه عرض كنيم از ديگر مسائل ... ! آن همه رعايتي كه 

خود امام مبذول داشته اند، انگار براي مترجمان اصًال مطرح نبوده است.
ــت. ترجمه متون مذهبي به  ــياري از متون مذهبي ديگر نيز اين مصيبت رخ داده اس در بس
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شرط صحت كار، خدمتي بزرگ است و البته به كار دشوار، اجر بيش تر مى  دهند.
ساختن يك بناي فرهنگي و ذهني كه قرن ها در دست مردمان مي ماند، كم تر از ساخت يك 
بناي خارجي نيست. ساختن بناهاي فكري عظيم، هم چون اصول كافي و تحف العقول، گاه 

از ساخت يك مسجد با اهميت تر است.

 اقسام ترجمه
ــه بخش تقسيم كرده است: «عالي»، «مرذول»  مؤلف كتاب طريقه ترجمه، ترجمه را به س
و «مقبول». هر يك از چهار قسم ترجمه (نثر به نثر، شعر به شعر، نثر به شعر، شعر به نثر) 
را نيز در زير اين سه نوع آورده است؛ مثًال: ترجمه عالي شعر به شعر؛ ترجمه مرذول شعر به 

شعر؛ ترجمه مقبول شعر به شعر.
مراجعه به اين كتاب براي مترجم بسيار سودمند است و با دقت در اين كتاب و سپس تمرين، 

مي تواند كار را به حّد پخته برساند.

 حكم شرعي ترجمه
امام صادق مي فرمايند: «سخن ما را با اعراب درست نقل كنيد؛ زيرا ما خود فصيح سخن 

مي گوييم».1 
ــت؛ بنابراين تأكيد امام بر قواعد اعرابي براي رعايت  مي دانيم كه معنا مقدم بر لفظ اس

زيبايي كلمات و بعد هم حفظ مراد و مقصود است.
اين موضوع را به خاطر اهميت فراوان آن، عالمان دين به جد مورد بحث قرار داده اند. عالمه 
مجلسي ذيل حديث ديگري (هرگاه معناي سخن امام را دانستي، آن را به هر سبكي به 
روشني بازگو)،2 مي گويد: اين خبر از اخباري است كه نقل به معنا كردن را جايز دانسته است. 
بعد خود عالمه مي فرمايند: «اگر كسي حديث را خواند، ولي بر اصول بالغي آن آگاه نشد، 
ــت؛ بلكه بايد خود الفاظ حديث را عيناً نقل كند».  ــي جايز نيس نقل به معنا براي چنين كس

1.   كلينى، همان،52/1؛ مجلسى، همان، 150/2.
2.   مجلسى، همان، 163/2ـ164.
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البته باز هم نظر علما دربارة صورت اول فرق مي كند و آن اين است كه برخي گفته اند اگر 
كسي بر اصول بالغي هم آگاه شد، باز هم نقل به معنا نكند؛ بلكه خود الفاظ حديث را عيناً  
ــت و براي آن  بگويد. برخي ديگر گفته اند كه نقل به معنا در غير «حديث نبوي» جايز اس
داليل گوناگوني آورده اند؛ مثالً اين كه پيامبر فصيح ترين زبان را در ميان عرب داشته، پس 
نبايد سخن او را تغيير داد. يا اين كه هر تركيبي از نظر فصل و وصل، تقديم و تأخير اجزاي 

جمله و ديگر چيزها معناي خاصي پيدا مي كند و ... .
پيامبر فرموده اند:

« خداوند آن كس را كه سخن مرا شنيد و از بر كرد و خوب آموخت و به درستي 
بازگو كرد، شكفته  روي دارد؛ چون بسيارند كساني كه دانشي نقل مي كنند در 
حالي كه خودشان دانشمند نيستند و بسيارند كساني كه دانشي را نقل مي كنند 

تا به دست دانشمندتر از خودشان مي افتد.»1
اين سخن پيامبر، دليل بر اين است كه نقل به معنا در سخن ايشان جايز نيست؛ چون كسي 
كه دانش كافي ندارد، حديث را در حّد ذهن خود مي فهمد و بعد با معلومات اندك خود آن را 
تعبير مي كند و در اين صورت، آيندگان را از نقل حديث درست محروم مي كند و اين يك نوع 
خيانت است. عالمه مجلسي سپس مي گويد: «بيش تر عالمان ما نقل به معنا را مطلقاً جايز 
ــي كه شروط يك ناقل را داشته باشد و خواص واژه ها را بداند و  ــته اند؛ اما فقط براي كس دانس
مفاهيم را دريابد تا خللي به گفتار گوينده اصلي وارد نشود». سپس مي گويد: «با اين همه، شكي 

نيست كه نقل كالم معصوم با خود الفاظ اصل در هر حال، اولي است».
يكي از مهم ترين مصاديق نقل به معنا، ترجمه است كه معني را مي گيرند و به الفاظي ديگر 
نقل مي كنند. اين كار اگر در زبان اصل صورت گيرد، آن را نقل به معنا مي گويند و اگر در زبان 
غير باشد، آن را ترجمه مي گويند (و ترجمه فقط و فقط براي كسي جايز است كه شرايط مذكور 
ــد). در اين روزگار كه كسي نيست  ــته باش ـ اطالع بر همة اصول بالغي هر دو زبانـ  را داش
كه جلوي كسي را بگيرد، ناشران و كاسبان انتشاراتي كه اين ها را ترجمه مي كنند، خود دانند و 

خيانت خود. به يقين روح صاحبان سخن اصلي، از اين كار اين ها در رنج است.

1.   كافى، همان، 403/1.
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