
 چكيده
نهج البالغه، شامل سخنرانى ها، نامه ها و كلمات قصار اميرالمؤمنينبه زبان عربى است. 
اين كتاب عالوه بر زبان هاى فارسى و اردوـ  كه شيعيان بسيارى از قديم االيام به اين زبان ها 
سخن مى گفته اندـ  به زبان هاى ديگرى نيز ترجمه شده است. نگاهى به ترجمه هاى صورت  
ــان مى دهد كه اين آثار به نسبت برخى آثار ديگر اديان و مذاهب،  گرفته از نهج البالغه نش
كمتر، قرن ها بعد از جمع آورى اين كتاب، به دست مترجمين غير حرفه اى و در مواردى اهل 
شبه قاره هند، بسيارى از اوقات بدون بازنگرى و به صورت افست، بدون تبعيت از برنامه اى 
ــط ناشران شيعى و كمتر معتبر در  جامع در برگردان و نيز در انتخاب زبان هاى مقصد، توس
سطح جهان، بدون نقد جدى و در نمونه هاى بسيار از زبان  واسطه ترجمه شده اند. حل اين 

مسائل و ارائة ترجمه  هاى بدون اشكال، نيازمند برنامه  ريزى اولياى امور است. 

كليدواژه ها: نهج البالغه، شريف الرضى، ترجمه متون شيعى، آثار شيعى به زبان هاى اروپايى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  . كارشناس انسان شناسى و پژوهشگر.

فصلنامه امامت پژوهى 
سال اول ، شماره 4 
صفحه 359 ـ 337

منبع شناسی ترجمه های نهج البالغه 
به برخی زبان های غير عربی 

پيمان اسحاقى*
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 طرح مسأله و شيوه بررسى
ــنگ به  ــت. در گذر زمان، به داليلى، اين كتاب گران س ــان اصلي نهج البالغه عربي اس زب
ــلمانان شبه قاره هند استـ  ترجمه گرديد؛ اما  ــي و اردوـ  كه زبان مس كرات به زبان فارس
ــال هاي بعد و عمدتاً در قرن اخير، متن كامل يا منتخب  هايى از  اين كتاب، به برخي  در س
ــتار، فهرستي از ترجمه هاي نهج  البالغه عمدتاً، به  ــد. اين نوش زبان هاي ديگر نيز ترجمه ش

زبان هاي اروپايي ارائه مى  دهد.  
ــده است؛ نخست تقسيم  بندى از حيث انتشار كه در آن  آثار  ــيم  بندى از آثار ارائه ش دو تقس
ــه دسته تقسيم مى  شوند: آثار ترجمه   شده، آثار در دست ترجمه و آثارى كه قرار است  به س
ــامل دو بخش است:  ــاس زبان ترجمه و ش ــيم  بندى دوم براس ــوند. تقس در آينده ترجمه ش
ترجمه هاي كامل و ترجمه  هاى منتخب. ذيل آثار ترجمه  شده به هر زبان، مترجمين مختلف 

(در صورت وجود) و نيز چاپ هاي آن ها به  صورت شبكه اي ذكر گرديده اند. 
اين نوشتار شامل آثار در تحليل و بررسى نهج البالغه به زبانهاى اروپايى نمى شود. عالقه  مندان 
ــده  اند،  ــر ش مى  توانند به آثار فراوانى كه در اين زمينه (در قالب كتاب، مقاله و پايان نامه) منتش

مراجعه نمايند.1  

1.  برخى از اين موارد چنين اند:
Early Islamic politics and government in Nahj alـ Balaghah, by Reza Nazarahari, 
Ph.D,    Political and International Relations,, Canterbury ,1995, 292 leaves. 
Nahjul balagha and interـreligious understanding, Editors Shah Mohammad Waseem, 
S. Ali Mohammad Naqavi; with foreword by Ali Reza Sheikh Attar, Delhi , 
Renaissance Pub. House, 1997, xxviii, 302 p.

ــاب حاضرمجموعه مقاالت همايش «نهج البالغه و فهم ميان مذهبى» اســت كه 17ـ 19 آوريل 1995م.   كت
در دهلى نو برگزار گرديد. 

Test booklet on A study on Nahj alـBalāghah : based on an introduction to A study 
onNahj alـBalāghah and lectures by Mohammed Hussain Jalālı̄, Chicago, Ill. : The 
Open School, [2003?], 30 p. 

ترجمه دراسة حول نهج البالغه، نوشته محمدحسين الحسينى الجاللى است. 
A critical study of Nahj AlـBalāgha, By S. M. W. Hassan, Doctoral Thesis ـ Edinburgh 
University., 226 p. 
Étude sur Nahj alـBalâgha, Ǧamı̄l Sulṭan, Paris : AdrienـMaisonneuve, 1940.
Key to the continuity of Revolution in Nahj al –Balaghah, By Muhammad Muhammadi 
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در پايان، بر اساس آثار فهرست  شده در اين نوشتار،  داللت هايي نظري ارائه گرديده اند. اين 
داللت ها برگرفته از ويژگي هاي نهج البالغه هاي ترجمه شده به زبان هاي مختلف است. 

ــاس  ــت و بر همين اس ــت از جهات مختلف، قابل افزايش اس ــت كه اين فهرس بديهي اس
ــم بر عهدة خوانندگان  ــز قابل تغيير خواهند بود. اين مه ــتار ني داللت هاي پاياني اين نوش
ــاي نهج البالغه به  ــت كاملي از ترجمه ه ــت تا گردآورنده را در ارائه فهرس ــنج اس نكته س

زبان هاي غربى  ياري رسانند. 

 آثار ترجمه شده به زبان انگليسى
ترجمه هاى كامل

ـ ترجمة ميرزا جعفر بن حاج احمد آقا بن نجفقلي تبريزي طسوجي نجفي (ح 1328 ـ ذي 
الحجه 1402ق):

وى ساكن هند بوده و موفق به چاپ ترجمة خود نشده است. 1
ـ ترجمه سيد انصار حسين رضوي هندي و ديگران: 

ظاهراً خطبه ها را سيد انصار حسين رضوي هندي، نامه ها را عبدالرزاق خان مليح آبادي  
ــال  ــين ترجمه كرده  اند. اين ترجمه در س ــيد مرتضي حس و حِكَم و كلمات قصار را س
1970م در لكهنو و در سال  1976م در حيدرآباد هند در 680 صفحه منتشر شده است.2

ـ ترجمه امتياز علي خان عرشي هندي.3
ـ ترجمه دكتر محمد علي حاج سلمين: رر

اين ترجمه در هند و پاكستان چاپ شده است؛ چاپ هند در بمبئى4 و چاپ پاكستان:
 English translation of Nahjـulـbalagha, By Ali ibn abu

Rayshahri; trans. AliReza Afghani, Tehran: Foundation of Islamic thought, 1989, 131 p.
براى مشاهده شمار ديگرى از اين آثار ر.ك: خانبگى، رامين، منبع  شناسى شيعه (به زبان هاى اروپايى)، تهران، 

پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى. 
1.  طباطبائى، سيد عبدالعزيز، «فى رحاب نهج البالغه»، تراثنا، (1412ق)، سال چهارم، شماره هفتم/ 66.

2.  همان.
3.  پايگاه اطالع رسانى نهج البالغه <hhtp://nahjnews.com>، بازديد 1 اسفند 1390. 

4.  طباطبائى، سيد عبدالعزيز، «فى رحاب نهج البالغه»، تراثنا، (1412ق)، سال چهارم، شماره هفتم/ 66.
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 Talib ؛Edited and translated by Muhammad Ali alـHaj
Salmin, Lahore: Accurate Printers ,[19xx], xi + 304 p.

ـ ترجمه مفتي جعفر حسين (متولد 1916م):1 
وى ترجمة خود را در ظهر جمعه دهم رجب سال 1375ق در شهر الهور پاكستان 
ــيده است؛ چاپ  ــتان و ايران به چاپ رس ــت. اين ترجمه در پاكس به پايان برده اس
ــتان در كراچى و چاپ ايران در قم توسط مركز بررسى هاى اسالمى در سال  پاكس

1398ق در 736 صفحه.2
ـ ترجمه محمد عسكرى جعفرى:

چاپ  هاى  پاكستان: 
ــط برخى  ــن ترجمه با كمك مالى كميته صراط الزهراى حيدرآباد دكنـ  كه توس اي
تاجران مسلمان هندى اداره مى شدـ  صورت گرفت. ترجمة وى توسط برخى ديگر از 
مترجمان همچون محبوب على و دكتر سيد اختر احمد تصحيح شد و انتشار يافت. متن 

تصحيح  نشدة ترجمه او نيز حداقل يازده بار افست شده است:3
 Nahjul balagha: sermons, letters, and sayings of Hazrath
 Ali, Translated by Syed Mohammed Askari Jafery, Karachi:
Associated Printers, [1961], [iii] + 78 + 304 p.
 Nahjul balagha: sermons, letters, and sayings of Hazrath
 Ali, Translated by Syed Mohammed Askari Jafery, Karachi,
 Khorasan Islamic Centre, 1971, 568 p.

چاپ هند: 
حيدرآباد،  مؤسسآل الزهراء، 1965م، 560 صفحه. در اين چاپ متن ترجمة عسكرى 

جعفرى توسط محبوب على تصحيح شده است. 

1.  براى مشاهده شرح حال مترجم ر.ك: نقوى، حسين عارف، تذكره علماى اماميه پاكستان/70 ـ 72.
2.  طباطبائى، سيد عبدالعزيز، «فى رحاب نهج البالغه»، تراثنا، (1412ق)، سال چهارم، شماره هفتم/ 66.

ــال سيزدهم،  ــان درباره نهج  البالغه»، فصلنامه علوم حديث، س 3.  احمدوند، عباس، «پژوهش هاى خاورشناس
شماره سوم و چهارم/340.  
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چاپ پونا (1967م). 
چاپ ايران: 

ــعيد تهراني ( انتشارات مسجد جامع تهران، 300  ــط حاج آقا س در تهران يك بار توس
صفحه) و بار ديگر: 

 Hazrat Ali’s letters and sayings from the Nahj Ul ـ Balagha
 (Peaks of eloquence),   Translated by Mohammad Askari
 Jafari,  Tehran:  Ministry of Islamic Guidance, 1981,
 viii+151 p.

چاپ آمريكا: 
 Hazrat Ali’s letters and sayings from the Nahj Ul ـ Balagha
 (Peaks of eloquence),   Translated by Mohammad Askari
 Jafari, Elmhurst, N.Y. : Tahrike Tarsile Quran, 1981, xiv
+ 300 p.
 ‘Ali ibn Abu Talib. Nahj ulـBalagha, 12th edition, tr. Askari
Jafri. New York: Islamic Seminary Publications, 1999.

ترجمه سيد على رضا: وى منشى سابق وزارت خارجه كشور پاكستان بوده است.1
در نيويورك: 

 Nahjul Balagha = Peak of eloquence : sermons, letters, and
 sayings of Imam Ali ibn Abu Talib,  translated by Sayed
 Ali Reza, includes introductory note by Syed Mohamed
 Askari Jafery, 3rd rev., Elmhurst, N.Y. , Tahrike Tarsile
Quran, 1984, 680p.

اين  ترجمه توسط «تحريك ترسيل قرآن» منتشر شده است. 

1.  همان.
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در مري لند:   
 Nahjul Balagha = Peak of eloquence : sermons, letters, and
 sayings of Imam Ali ibn Abu Talib,  translated by Sayed Ali
 Reza, includes introductory note by Syed Mohamed Askari
 Jafery, Potomac, Md.: AhlulـBayt Assembly of America,
1996, 327 p.

ــط  شوراى  ــالمى تهران و توس ــاس چاپ مركز جهانى خدمات اس اين چاپ بر اس
اهل  بيتآمريكا صورت گرفته است.

چاپ پاكستان: 
كراچى، پيرمحمد ابراهيم،  1973م.، سه جلد.

چاپ هند:
 Nahjul Balagha = Peak of eloquence : sermons, letters, and
 sayings of Imam Ali ibn Abu Talib, Bombay: Imam Foundation,
   1989, 680 p.

چاپ هاى ايران:
در تهران:

 Nahj alـbalaghah: selection from sermons, letters and sayings
 of Mir alـMuminin Ali ibn Abi Talib,  selected and compiled
 by asـSayyid AbulـHasan Muhammad ibn alـHusayn arـRadi
 alـMusawi  ; translated by Syed Ali Raza,   2nd ed.,   Tehran  :
World Organization for Islamic Services  , 1987ـ  .
ــا جعفرى  ــيخ محمدرض ــى عالمه ش ــراف، تعليقات و حواش ــا اش ــن ترجمه ب اي

(1350ـ1431ق) به چاپ رسيده است.1 

1.  پايگاه اطالع رسانى بنياد فرهنگى جعفرى <www.bonyadfarhangjafari.com> ، بازديد 10 اسفند 
.1390
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در قم:
 Nahj alـbalaghah: selection from sermons, letters and
 sayings of Mir alـMu’minin Ali ibn Abi Talib, selected
and compiled by asـSayyid AbulـHasan Muhammad ibn alـ

 Husayn arـRadi alـMusawi; [English translation from Arabic
 text by Syed Ali Raza ; with an introduction and annotation
 by Ali NaqiـunـNaqvi], Qum: Ansariyan Publications,
 2007, 2 Vol.

چاپ ديگر:
 Nahjul Balagha = Peak of eloquence: sermons, letters, and
 sayings of Imam Ali ibn Abu Talib, Qom, Ansarian, 2010,
 702 p.

چاپ ديگر: 
قم، مركز بررسى هاى اسالمى، 1987م/ 1407 ق. 

چاپ  سنگاپور: 
در سال 1977م به صورت افست. 1

ـ ترجمه جعفر حسين:
 Nahjul balagha, translated in English along with notes
 contained in the Urdu translation by Jafar Husain, Karachi:
Peermahomed Ebrahim Trust, 19723 ,1975ـ Vols.

ـ ترجمه دكتر عالءالدين پازارگادى:
 From Nahjul Balagha: Â The Style of Eloquence The written
 and spoken words of Imam Ali, successor to the Prophet

ــال سيزدهم،  ــان درباره نهج  البالغه»، فصلنامه علوم حديث، س 1.  احمدوند، عباس، «پژوهش هاى خاورشناس
شماره سوم و چهارم/340.
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 Muhammad Collected by Sharif Razi in Arabic, Translated
 Arabic into Persian by Mohsen Farsi, Retranslated into
 English from Persian By Dr .Alaeddin Pazargadi, Edited
 by. Bahrami M.A, Tehran, Rahnama Press, 2001.
ــاس ترجمة عربى به فارسى محسن فارسى به انگليسى انجام  ترجمه حاضر بر اس

شده است. 
ـ ترجمه دكتر سيد اختر احمد: 

ــال  ــكرى جعفرى را تنقيح و تكميل كرد و با برخى اضافات در س وى ترجمة عس
1972م در حيدرآباد منتشر كرد. 

ترجمه تلفيقي 
چاپ ايران: اين ترجمه تلفيقى است است از ترجمة مراكز اسالمي خراسان، ترجمه 
سيد محمد عسكري جعفري و ترجمه سيد عليرضا. ترجمة مذكور در سال 1395ق 
ــالمى به همت استاد سيد هادي خسروشاهي  ــط مركز بررسى هاى اس در قم توس

منتشر شده است.1
ــين در سال 1984م در رم توسط مركز فرهنگى اسالمى اروپا  چاپ ايتاليا: اثر پيش

منتشر شده است. 2
ترجمه هاى منتخب

اين ترجمه ها اغلب شامل حكم و مواعظ نهج البالغه و يا نامه اميرالمؤمنين به 
مالك اشتر است كه آن ها را به اين ترتيب مى آوريم: 

نامه اميرالمؤمنينبه مالك اشتر:
ـ به كوشش شمس العالم:

 A classic administrative policy letter of Hazrat Ali (Ra),
 fourth Caliph of the Muslims, to Malik ibn Haris Ashter,

1.  الهامى، داود، دنياى نهج البالغه.
2.  همان.
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 governor designate of Egypt1, edited by Shamsul Alam,
 Dacca: Dept. of Forms and Stationeries, Govt. of the
People’s Republic of Bangladesh, 1976, 27 p.

ـ ترجمه مسعود الحسن جعفرى (متولد 1927م):
 Political and moral vision of Islam, By S.H.M. Jafri, New
York: Tahrike Tarsile Quran, Inc, 2009, ix + 125 p.

اين كتاب ترجمة بخش هايى از نهج البالغه است. عناوين فصول اين كتاب عبارتند 
ــينه اى سياسىـ  دينى»، «دين و سياست در اسالم»، «على بن ابى طالب  از: «پيش
[]»، «نهج البالغه»، «سلوك حكومت در اسالم»، «نامه على [] به حاكم 
ــالم»،  ــوك زندگى در اس مصر»، « نامه على [] به حاكم بصره»، «اخالق و س

«وصيت نامه على [] به پسرش».
ـ  ترجمه ويليام چيتيك:

 Conduct of rule in Islam: Instructions to Malik ibn alـHarith
 alـAshtar, Translated by William C. Chittick, London:
Muhammadi Trust, San Antonio, Zahra Trust, [1981].

ـ به كوشش على انصاريان:
 Imam Ali`s epistle to Malik Ashtar: Considered as a Source
 for framing Constitutions2,  Arranged with an introduction
by Ali Ansarian, Tehran, Soroush, 1983.

ـ ترجمه سيدباقرى: 
دستور حكومت: فرمان اميرالمؤمنينبه مالك اشتر به چهار زبان عربي منتخب 
از نهج  البالغه؛ فارسي: اثر محمد حسين فروغي؛ فرانسه: به  قلم صادقيان؛ انگليسي: 
ــركت  ــيرازى]، [بى جا: بى نا]  ، 1334ش، تبريز، ش ــعر از وقار ش به  قلم باقري؛ [ ش

1.  سياست نامه ادارى كهنى از حضرت علىبه مالك بن حارث اشتر، حاكم منصوب مصر.
2.  عهدنامه مالك اشتر: منبعى براى شكل دهى به قوانين اساسى.
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سهامى چاپ كتاب آذربايجان  (چاپخانه).
ـ ترجمه دكتر رضا شاه كاظمى: 

ــه مطالعات اسماعيلى لندن1 است و در ضمن كتاب خود  وى پژوهش گر در مؤسس
ــى []،2 خطبه اول نهج البالغه و  ــام عدالت و ذكر: معرفى معنويت امام عل با ن
ــتر را ترجمه كرده است. وى در جاى ديگر به  نيز نامة اميرالمؤمنينبه مالك اش

تحليل اين نامه پرداخته است. 3

ظ حكـم و مواـع
ـ ترجمه چارلز اى. كمپبل:

 The Excellent sayings of the Prophet Muhammad (may
 the peace and blessings of God be upon him) and Hazrat
 Ali (upon whom be peace)4, Translated by Charles I.
 Campbell, New York : Khaneghah and Maktab of Maleknia
Naseralishah, c1978, 89 p.5

ـ  ترجمه توماس كليرى:
 Living & dying with grace: counsels of Hadrate Ali6,
 translated from the Arabic by Thomas Cleary, Boston:

1.  Institute of Ismaili Studies 
2.  Justice and Remembrance: Introducing the Spirituality of Imam Ali, London, I. 

B. Tauris, 2007.
3.  " A Sacred Conception of Justice: Imam Ali`s Letter to Malik AlـAlshtar”, The 

Sacred Foundations of Justice in Islam: The Teachings of ‘Ali ibn Abi Talib, 
Edited by M. Ali Lakhani, Bloomington, Indiana, Worldwisdom, Vancouver, 
B.C., Canada, Sacredweb, 2006, 61106ـ p. 

4.  كلمات قصار حضرت محمد (صلى اهللا عليه [و آله]) و حضرت على (عليه السالم). 
5.  البته اين احتمال براى نويسنده وجود دارد كه كلمات قصار نهج  البالغه براى ترجمه انتخاب نشده باشند. 

6.  با بركت زيستن و از دنيا رفتن: اندرزهاى حضرت على [عليه السالم].
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 Shambhala ; [New York] : Distributed in the U.S. by
Random House, 1995, 108 p.

ـ به  كوشش بلقيس اسماعيل، نورالدين جعفرى و ليق ماروچى:
 Nahj AlـBalagha for Children1, Edited By Bilqis
 Esmail,Noreen Jafri,Leigh Marucchi, New York: Tahrike
 Tarsile Qur’an, 2006, 43 p.2

منتخبى از نهج البالغه براى كودكان است. 
ـ ترجمه سالم جودى و ابوحيدر الحسينى:

 Masterpiece of rhetoric method (Nahj al ـ  Balagha)  ,  selected,
 prepared and introducad in a broad study by George Gerdak;
 translated by Salam Judi, and Abu Haydar al ـ Husseini,
   Qum  :  Imam Ali Foundation  ,  [2002], 218p.

اين گزيده به  كوشش جورج جرداق فراهم آمده است. 
ـ ترجمه موسى داهر:

 Sagesses de Imam Ali =Wisdom of Imam  Ali: tirées de Nahj
 al Balaghat3, sélection et traduction française: collectif sous
 la direction de Leila Sourani ؛ traduction anglaise: Moussa
 Daher ; illustration:›Ali ‹Aïssa, Beyrouth: Albouraq، 2001,
182 p.
اين ترجمه ظاهراً همچنين شامل ترجمة بخش هايى از نهج البالغه به زبان فرانسه 

(توسط ليال سورانى) است. 
ـ ترجمه دكتر طاهره صفارزاده (1315 ـ 1387ش): 

1.  نهج البالغه براى كودكان.
2.  اين كتاب اولين بار در سال 2003م منتشر شد. البته كتابى به همين نام در سال 1994م توسط مجمع جهانى 

اهل بيتدر قم نيز منتشر شده است كه بعيد نيست همين كتاب باشد. 
3.  حكمت هاى امام علىبرگرفته از نهج  البالغه.
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وى با اين اعتقاد كه تاكنون «ترجمه دقيقى به زبان انگليسى از كتاب نهج البالغه 
ــت به ترجمة جديدى از نهج البالغه به زبان انگليسى  ــت نداشته ايم»1 دس در دس
زده است. اين گزيدة نهج البالغه در سال 1387ش به  صورت متن عربى با ترجمة 
ــد. وى در اين گزيده بخش هايى از نهج البالغه را به  ــى و انگليسى منتشر ش فارس
زبان انگليسى ترجمه كرده كه فهم آن به شناخت قوى از تاريخ اسالم نياز نداشته 
باشد و بيش تر به كار مخاطب غيرمسلمان بيايد. مشخصات اين ترجمه چنين است:

ترجمه گزيده اى از نهج البالغه (عربى، فارسى، انگليسى)،   تهران: رهنما،   1387ش، 
x  + 193 ص. 

 : ـ ترجمه ابوالقاسم حالت: ش ك وف ه ه اى  خ رد، س خ ن ان  ع ل ى
ــ ى  و ان گ ل ي س ى  و رب اع ي ات  ف ارس ى ، ت ه ران ، ع ل م ى ، 1371ش، هشتاد و  ب ا ت رج م ه  ف ارس

شش + 11 + 601 ص. 
ـ از مجموعه كتاب هاى فراموش شده:

 The 2500 Adages of Imam Ali2, Lexington: Kentucky,
 Forgotten Books, 2008, vii + 145 p.
ــامل كتاب هايى از اديان و  ــده» ش ــر حاضر از مجموعه «كتاب هاى فراموش ش اث
مذاهب گوناگون منتشر شده است. شمار زيادى از جمالت اين كتاب، از نهج البالغه 
اخذ شده است. مشخص نيست كه اين كتاب از ترجمه هاي ديگر اخذ شده يا خود 

به  طور مستقل ترجمه شده است. 

به زبان فرانسه
ـ ترجمه احمدعلى سپهر (1269ـ 1354):

ــ الم ال ل ه  ع ل يه   ك ل م ات  ق ص ار: ان درزه اى  ن غ ز ح ض رت  ام ي رال م وم ن ي ن  ع ل ى ب ن  اب ى طال ب  س
=Maximesd’ Ali ، ت رج م ه  به ف ارس ى  و ف ران س ه  ن گ ارش  ا. ع . س پ ه ر (م ورخ ال دول ه )، 

1.  خبرگزارى مهر، 18 تير 1386. 
2.  2500 كلمه قصار از امام على [عليه السالم]
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تهران، [1312ش]، 7 + 106ص. 
كتاب مذكور بار ديگر با اين مشخصات به چاپ رسيد: تهران، مدرسه عالى ترجمه، 

1351ش، 134ص. 
ـ به كوشش دكتر سيد عطيه ابوالنجا: 

اين ترجمه توسط جمعى از اساتيد مسلمان به   نام هاى سميح عاطف الزين، عصام 
عبدالقادر غندور و نبيه محمود صيداني، زير نظر دكتر سيد عطيه ابوالنجا (به همراه 
ــت؛ از نظر چاپ «نفيس» و با وجود  ــده اس متن عربى در صفحة مقابل) انجام ش
ــت و پخته» و  ــى»، «داراى زبان خوب ترجمه»، «يك دس ــى «ايرادهاى جزئ برخ
«چندان بليغ كه گاه شاعرانه مى نمايد و در مجموع در عين سادگى و آسان فهمى، 

اديبانه و فاضالنه» توصيف شده است.1 
چاپ لبنان و مصر:

 Nahdj alـBalagha: La voie de l’éloquence. édition bilingue,
 Texte arabe traduit par un groupe de spécialiste musulmans,
 traduction revue et corrigé par Dr. Sayyid Attia Abdul
 Nâga, Beyrouth, Dar Alـkutub AlـIslamiyyah, Le Cairo,
Dar AlـKitab AlـMasri, 1986, 731 p.
ــط  ــالميه و در قاهره توس ــط دارالكتب االس كتاب حاضر هم زمان در بيروت توس

دارالكتاب المصرى منتشر شده است. 
چاپ هاى ايران

در قم:
 La voie de l’éloquence. Ed. Sayyid ‘Attia Abul Naga. Trans.
Samih ‘Atef El Zein et al. 2nd ed. Qum: Ansariyan, n.d.

اين چاپ به  صورت افست از روى چاپ لبنان و مصر صورت گرفته است. 
در تهران: به  صورت افست در كتابخانه چهل ستون در 104 صفحه بدون ذكر نام مترجم.

1 . نهج  البالغه، ترجمه فرانسوى/ 76ـ77. 
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ـ ترجمه سيد مسرور حسين بن سيد معجز حسين رضوي هندي امر دهوي: 
وى از علماى شيعه اى بود كه به ماداگاسكار (از كشورهاى آفريقا) مهاجرت كرد و 
ــه را آموخت و نهج البالغه را به آن زبان  در آن جا به تبليغ پرداخت. وى زبان فرانس

ترجمه كرد. 1
ـ ترجمه ليال سورانى:

 Sagesses de l’Imam’Ali =Wisdom of Imam ‘Ali : tirées
 de Nahj al Balaghat2, sélection et traduction française:
 collectif sous la direction de Leila Sourani ؛ traduction
 anglaise: Moussa Daher ; illustration:›Ali ‹Aïssa, Beyrouth:
Albouraq، 2001, 182 p.
اين ترجمه ظاهراً مشتمل بر ترجمة بخش هايى از نهج البالغه به انگليسى (توسط 

موسى داهر) نيز است. 
ـ ترجمه موسسه تبيان:3 

موسسه فرهنگي و اطالع رساني تبيان اقدام به ويرايش ترجمه اى از نهج البالغه نموده 
ــت.  ــال 1388ش در اختيار كاربران اينترنتى خود قرار داده اس و آن را از مرداد ماه س

ـ ترجمة دكتر حسينا احمد بن عبد الرحمن: 
ــال 1390ش توسط بنياد بين المللى نهج البالغه منتشر شده است.  اين ترجمه در س
ــد و نهج البالغه را در مدت سه سال و نيم به  ــتبصر اهل الجزائر مى باش مترجم مس

فرانسه ترجمه كرده است. 
ـ  سرهنگ صادقيان: 

ــالم به مالك اشتر به  ــتور حكومت: فرمان حضرت علي اميرالمومنين عليه الس دس

1.  نق وى، حسين عارف ، ت ذك ره  ع ل م اى  ام ام ي ه  پ اك س ت ان/349ـ350. در اين كتاب، توضيحاتى درباره زندگى و 
ابعاد فعاليت هاى تبليغى مترجم آمده است. 

2.  حكمت هاى امام على برگرفته از نهج  البالغه.
3.  ترجمه حاضر در اين پيوند قابل دريافت است:

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=95886 
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چهار زبان عربي منتخب از نهج البالغه،  فارسي: اثر محمد حسين فروغي؛ فرانسه: 
ــعر از وقار شيرازى]، [ بى جا: بى نا]  ،  ــي: به  قلم باقري؛ [ ش به  قلم صادقيان؛ انگليس

1334ش، تبريز، شركت سهامى چاپ كتاب آذربايجان  (چاپخانه).
ـ ترجمة كلمات قصار اميرمؤمنان 1

ـ ترجمه حاج قاسمى:
Les enseignements caractérisants de l’école chiite: Nahj alـ
balagha, traduction persane, poésie et prose en français, Hâdj

Qâsemi ; introduction de Hasan Said, Teheran, Bibliothèqueـ 
de l’Ecole Chehel Sotun de Mosquée Jâme, 1980, 104 pages.

كتاب داراي مقدمه اي به قلم حسن سعيد است. 

به زبان آلمانى 
ترجمه هاي كامل:

ـ ترجمه محمد ايتات و يوسف امين انتون ديرل:
اين ترجمه يك بار در آلمان منتشر شد و بار ديگر در تهران توسط كتابخانه عمومي 

چهل ستون افست و چاپ گرديده است.2
ـ ترجمه فاطمه ازگس:

 NahdschـulـBalagha: Pfad der Eloquenz, Breman: mhaditec,
  2007, 407 seiten, 2009, 455 seiten.

ترجمه  منتخب: 
ـ به كوشش مركز اسالمى هامبورگ:

 Der Regierungsauftrag Imam Alis an Malik alـAschtar,
 Hamburg, Islamisches Zentrum Hamburg , 1981, 35 seiten.

ترجمه عهدنامه مالك اشتر است. 

1.  پايگاه اطالع رسانى نهج البالغه <hhtp://nahjnews.com>، بازديد 1 اسفند 1390.
2.  الهامى، داود، دنياى نهج  البالغه. 
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ـ ترجمه پروفسور عبدالجواد فالطورى(1304 – 1375ش): 
اين ترجمه هم چنان به  صورت مخطوط باقى است. از اين كه اين ترجمه چه مقدار 

از متن اصلى را شامل مى شود، بى اطالعيم. 

به زبان اسپانيايى 
ـ ترجمه عبدالجبار آرج (چاپ اسپانيا و ايران): 

ــي سيد محمد عسكري برگردانده شده و در اسپانيا به  اين ترجمه از ترجمة انگليس
ــال 1989م در تهران و توسط انتشارات الهدى  ــيده است. بار ديگر در س  چاپ رس

وابسته به وزارت ارشاد اسالمي ايران منتشر شد. مشخصات اين اثر چنين است:
 Nahj Al ـBalagha: cimas de elocuencia,  Los discursos,
 cartas y dichos de Hazrat Ali, traducido al ingles a por
 Mohammad Askari Jafery; traducido al Espanol por
Abdeljabir Arce
 Tehran: Al ـHoda, 1989, 590 p.

ـ ترجمه دكتر محمد علي انزالد و مورالس:1
 La cumbre de la elocuencia : sermones, cartas y dichos
 de Imam AliÌ ibn Abi Talib, traduccioÌn al ingleÌs por
 Mohammad Askari Jafery ; traduccioÌn del ingleÌs y el
 aÌrabe al castellano por Mohammad AliÌ AnzalduÌaـMorale,
Elmhurst, N.Y. : Tahrike Tarsile Quran, 1988,  xx + 547 p.

به زبان تركى استانبولى
ـ ترجمه  پروفسور عبدالباقي گولپينارلي (1900ـ1982م):

چاپ تركيه: استانبول، انتشارات بنى شرف معارف، 1973م، 463 ص. 2

1.  Muhammad Ali Anzaldua Morales
2.  طباطبائى، سيد عبدالعزيز، «فى رحاب نهج البالغه»، تراثنا، (1412ق)، سال چهارم، شماره هفتم/ 66. 



353

چاپ ايران: 
   NehculـBelaga Hazretـi Emir Ali ibnـi Ebitalib, Ali ibnـi
 Ebitalib  ; hazirlayan Abdulbaki Golpinarli,   Qum  : Ansariyan  ,
2009, 464 p.

اين چاپ به  صورت افست از چاپ استانبول منتشر شده است. 

به زبان ايتاليايى 
ـ ترجمه دكتر پرويز دانش كجورى: 

ــده است  ــر ش ــالمي اروپا منتش ــط مركز معارف اس اين ترجمة كامل در رم و توس
ــه جهانى خدمات اسالمي  ــط مؤسس ــال 1400ق توس و بار ديگر در تهران، در س

(WOFIS) به چاپ رسيد.
ـ ترجمه انجلو ترينسونى يا ترنه زوني:1

 اين ترجمه در رم به  چاپ رسيده است.

به زبان رومانيايى
ـ ترجمه گئورگه گئيگوره:

 Nahj alـbalagha: Calea vorbirii alese. Trans. George Grigore.
ClujـNapoca, Kriterion, 2008.

به زبان روسى 
ـ ترجمه عبدالكريم تاراس چرنينكو:

 Путь красноречия (Put› krasnorechiya), Trans. Abdulkarim
 Taras Cherniyenko. Moscow: Восточная литература
(Vostochnaya literatura), 2008.

1.  Angelo tereny zoni
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به زبان صرب و كروات (زبان اهل بوسني)
ـ ترجمه محمود جخاهيج و محمد علي حاجيج: 

وى معاون نخست وزير وقت بوسني بوده است.1 

به زبان يونانى 
ـ ترجمه دكتر لينا ميستاكيدو: 

ــر، منتخبى از كلمات قصار و  ــخنانى كوتاه براى زندگى بهت اين ترجمه با عنوان س
عهدنامه مالك اشتر است. ترجمة مذكور در آتن، توسط انتشارات سيدريس و به همت 
رايزنى فرهنگى سفارت ايران در 521 صفحه و چهار هزار نسخه منتشر شده است.2 

به زبان چينى 
ـ ترجمه محمود شمس الدين چانگ چي هوآ: 

اين ترجمه در سال 1380ش در  662 صفحه منتشر شده است. 

به زبان قزاقى
ـ ترجمه ژالغاس ساندي بايف: 

متن كامل نهج البالغه به زبان قزاقى با اين مشخصات منتشر شده است: تهران، 
انتشارات الهدى، 1389ش، 436 ص. 

به زبان ارمنى 
ـ ترجمه دكتر ماريا آيوازيان: 

ــى دكتر شهيدى و استاد  وى بخش هايى از نهج البالغه را از طريق ترجمه هاى فارس
آيتى به زبان ارمنى ترجمه كرده است كه 54 فرموده از اميرالمؤمنينرا دربرمى  گيرد. 

1.  كيهان فرهنگى، سال نهم (فروردين 1371ش) / 57.
2.  چشم انداز ارتباطات فرهنگى، (ارديبهشت 1385ش) / 82.  
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ترجمة كامل نهج البالغه به زبان ارمنى (در دانشگاه ايروان) در دست انجام است.1

به زبان تايلندى
ـ ترجمه شيخ شريف هادى:2 

ترجمه و تفسير نهج البالغه به حمايت على اصغر حسنى شيرازى، نمايندة مجلس 
شوراى اسالمى ايران، به زبان تايلندى انجام شده و در سال 9002م، در بانگكوك 
توسط مدرسه دارالعلم (وابسته به بنياد الخوئى) منتشر شده است. اين كتاب در قطع 
ــت. چاپ حاضر شامل متن كامل نهج  ــيده اس رحلى و در 606 صفحه به چاپ رس

البالغه به همراه متن عربى است. 

 ترجمه هاي در حال انجام
بنابر برخى اخبار شمارى از ترجمه هاى نهج البالغه به شرح زير در حال انجام است: 

ـ ترجمه سيد حسين محمد جعفرى: از سال ها قبل به اين نكته اشاره مى شود كه سيد حسين 
ــتان، «تحقيق جامعي را درباره مدارك و اسناد  ــنده شيعه اهل پاكس ـ محمد جعفري، نويس

نهج البالغه شروع كرده و ترجمه و شرح اين كتاب را به زبان انگليسي در دست دارد». 3
ـ ترجمه دكتر شاه كاظمى: وى عضو هيئت علمى «مؤسسه مطالعات اسماعيليه اى» لندن و 
بنابر اعالم اين مؤسسه، مشغول ترجمة و شرح متن كامل نهج البالغه به زبان انگليسى است.4

 آن چه در آينده ترجمه خواهد شد 
ــتان قصد دارد نهج البالغه را به زبان بلغارى ترجمه  ــه جالل الدين رومى در بلغارس مؤسس

ــونده)، «ترجمه بخشــى از كلمات قصار نهج  البالغه به زبان ارمنى»، فصلنامه  1 . آيوازيان، ماريا (مصاحبه ش
نهج البالغه، شماره نهم و دهم (بهار 1383) /238ـ242.  

2 . Sharif Hadi
3.  حسينى، غالم احيا، شيعه پژوهى و شيعه  پژوهان انگليسى  زبان/ 268؛ به نقل از جعفرى، سيد حسين محمد، 

تشيع در مسير تاريخ / 8. 
4.  http://www.iis.ac.uk/SiteAssets/pdf/shahـkazemi_intellect_religion.pdf 
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نمايد. اعضاى هيئت مديره اين مؤسسه معتقدند: «اين  كتاب  حاوى  نكات  بسيار ارزشمندى  
است  كه  اگر مردم  بلغارستان  از آن  محروم  بمانند، واقعاً حيف  است».1

 داللت ها
بنابر آن چه گذشت، داده  هاى زير قابل احصاست:

ــي،  فرانسه، آلماني، اسپانيايي، تركي استانبولي،  ـ نهج البالغه تاكنون به زبان هاي انگليس
رومانيايي، ايتاليايي، روسي، صرب و كروات، يوناني، چيني، قزاقي، ارمني و تايلندي ترجمه 
ــگاهى با عنوان «نهج البالغه در گذر تاريخ» در  ــت. در 25 مرداد 1390ش نمايش ــده اس ش
محل كتابخانة ملى ايران گشايش يافت.  در اين نمايشگاه شمارى از نسخه هاى خطى نهج 
البالغه و نيز ترجمه ها و شروح آن به نمايش درآمدند. در گزارش منتشر شده از نمايشگاه آمده 
است كه «23 عنوان التين شرح  نهج البالغه و 13 عنوان ترجمة التين نهج البالغه» در اين 
نمايشگاه به  نمايش درآمده  اند. هم چنين آيت اهللا سيد جمال الدين دين پرور،  رئيس بنياد بين 
ــال 1388 به اين نكته اشاره كرده كه تاكنون نهج البالغه  المللي نهج البالغه، در آبان ماه س
ــت. وى هم چنين اظهار داشته كه با هماهنگي سازمان  ــده اس به 20 زبان زنده دنيا ترجمه ش

فرهنگ و ارتباطات اسالمي، طرح ترجمة نهج البالغه به 12 زبان ديگر در حال اجراست.  
نگاهى اجمالى به تالش هاى مسيحيان و نيز اهل سنت براى ترجمة آثار خود به زبان هاى 
ــبت ـ به زبان هاى كم ترى ترجمه شده  ــان مى  دهد كه نهج البالغه ـ به نس غير عربى، نش
ــت؛ مثًال يكى از سايت هاى تبشيرى مسيحى، تعاليم خود را به حدود 470 زبان عرضه  اس
كرده است. فاصله زمانى ميان تاليف (گردآورى) نهج البالغه و ترجمة  آن به زبان هاى مورد 
اشاره در اين نوشتار، بسيار زياد است. گرچه برخى آثار و اشعار منسوب به اميرالمؤمنين
ــده بوده،2 اما بر اساس يافته هاى اين تحقيق،  در قرن پانزدهم ميالدى به التين ترجمه ش
اولين ترجمة نهج البالغه در نيمه دوم قرن چهاردهم هجرى قمرى صورت گرفته است. اگر 

1.  واسيلينوف (شمس الدين)، «به  زودى ترجمه نهج  البالغه به زبان بلغارى آغاز مى  شود»، گلستان قرآن، شماره 
98، (آذر 1380ش) / 27.  

2.  احمدوند، عباس و سحر كاوندى، «پژوهش هاى خاورشناسان درباره نهج  البالغه»، فصلنامه علوم حديث، 
.333
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نهج البالغه در نيمة دوم قرن چهارم گردآورى شده باشد، ده قرن تا زمان ترجمه به زبان هاى 
مورد اشاره، فاصله داشته است. 

ــى، بازنگرى و اصالح  و طبق چاپ هاى  ــيارى از موارد ترجمه ها، بدون نقد، بررس ـ در بس
پيشين منتشر شده اند. اين امر باعث شده تا بسيارى از اشتباهات پيشين در چاپ هاى بعدى 

نيز تكرار گردند و از سوى ديگر در برخى موارد حقوق مترجمين رعايت نشوند. 
ـ نظم چنداني در ترجمه  هاى نهج  البالغه (به زبان هاى يادشده) ديده نمي شود؛ اولويت زبان ها 
نه به ترتيب زبان بيش تر مردم جهان، نه به ترتيب زبان اكثريت مسلمانان جهان و نه حتى به 
ترتيب زبان اكثريت شيعيان جهان است. اين امر نياز به برنامه ريزي جدى براى اولويت  بندي 
ــتر مي كند. بر اساس يافته هاى اين تحقيق، نهج  البالغه هنوز به زبان هاى  ميان زبان ها بيش 
ژاپنى، كره اى، اندونزيايى، سواحيلى، هوسايى، آلبانيايى و پرتغالى كه هريك به سببى اهميت 

دارند، ترجمه نشده است. 
ــط ناشران شيعي منتشر شده  اند. از آن جا كه اين  ــده، اغلب توس ـ نهج البالغه هاي ترجمه ش
ناشران بيش تر به  عنوان ناشران فرقه اي شناخته مي شوند (و كم تر به  عنوان ناشران برگزيدة 
ــد اين امر نسبت به گسترش مطالعة اين كتاب، تأثير سوء نهاده  بين المللي)، به  نظر مي رس
باشد؛ زيرا يكي از معيارهايي كه به ميزان مطالعه و توجه به كتاب، ـ به  ويژه  كتاب ترجمه  

شده ـ تأثير مي گذارد، اعتبار ناشر است. 
ـ هيچ نظام فراگير نقدي در مورد ترجمه هاي صورت گرفته وجود ندارد. نقد علمي ترجمه ها، 
ــا و يا ترجمه به زبان هاي ديگر  ــناخت و برنامه ريزي براي اصالح آنه ــاى مهم ش از  ابزاره
است. به جرئت مي توان گفت كه تعداد آثار انتقادي منتشره درباره ترجمه هاي نهج البالغه 
به زبان هاي مذكور، از تعداد ترجمه هاي صورت  گرفته كم تر  و لذا اطالع ما نيز از محتوا و 
شيوة  ترجمه هاي صورت  گرفته به  غايت اندك است. شماري از ترجمه هاي نهج البالغه، از 
زبان واسطه بوده است.  در اين موارد نهج البالغه نه مستقيماً از زبان عربي به زبان مقصد، 
بلكه به واسطة زباني ديگر ترجمه شده است. اين امر آفتي بزرگ در امر ترجمه، خصوصاً در 
مورد كتابى مقدس و دشوار همچون نهج البالغه است. در اين موارد بايد اصل بر ترجمة اثر 
توسط مترجمى باشد كه زبان عربى كهن و نيز زبان مقصد كنونى را به  خوبى بداند كه در 

برخى ترجمه هاى نهج البالغه اين اتفاق نيفتاده است.
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ــت؛ يعنى افرادى كه داراى انگيزه هاى  ــط شيعيان صورت گرفته اس ـ  اغلب ترجمه ها توس
مذهبى بوده اند و جاى خالى اين كتاب را در ميان آثار موجود احساس كرده اند، نهج البالغه 
را ترجمه نموده اند. اين افراد كم تر در مجامع علمى يا دانشگاهى به  عنوان مترجم حرفه اى 
شناخته مى  شوند و يا كم تر داراى آثارى فاخر به زبان هاى خود بوده اند؛ از اين رو ترجمه هاي 

ايشان كم تر مورد استقبال و توجه اهل فن ـ به  ويژه دانشگاهيان ـ قرار گرفته است. 
ـ مترجمين نهج البالغه در موارد متعددى اهل شبه قاره هند بوده اند. با توجه به سابقه اين 
افراد در ترجمة ديگر متون شيعى، مى توان احتمال داد كه ايشان با سبك ادبى خاصى اقدام 
به ترجمة نهج البالغه كرده باشند؛ امرى كه مى تواند بر كيفيت ترجمه هاى صورت گرفته، 

تأثير منفى نهاده باشد.
ـ در اغلب موارد، نهج البالغه به  صورت نظام مند ترجمه نشده است. نظام مند بودن به  معناى 
ــخه اى منّقح و دقيق از نهج البالغه به زبان هاى خارجى  برنامه ريزى بلند مدت براى ارائة نس
است. در اين صورت،  بايد از ميان مترجمين داوطلب، فرد يا افرادى با صالحيت  علمى انتخاب 
ــتمر كار ترجمه را به  صورت دقيق و با كيفيت مطلوب انجام  ــوند و با ارزيابى و نظارت مس ش
ــتثنا در اين زمينه،  ترجمة دكتر شاه كاظمى است كه توسط مؤسسه مطالعات  دهند. تنها اس
ــماعيليه اى لندن در حال انجام است. با اين وجود بايد گفت كه اين امر نيز توسط شيعيان  اس

اسماعيلى مديريت مى شود و اين كم  كارى درباره شيعيان اثنى عشرى قابل تذكر است. 
ــرى بايد  تالشى تحسين برانگيز در  ــان مى  دهند كه شيعيان اثنى عش داللت  هاى فوق نش
ــتر و بهتر نهج البالغه، به زبان هاى مطلوب داشته باشند؛ ترجمه هايى كه  ترجمة هرچه بيش 
بتوانند بار ثقيل معانى متعالى اين كتاب عظيم الشان را به انسان  امروز منتقل نمايد. با توجه 
به برخى تجربه ها در تأثير نهج البالغه بر غير مسلمانان،1 اهتمام به ارائة ترجمه هايى نيكوتر 

از نهج البالغه، گرايش قابل توجهى به باورهاى شيعى را در پى خواهد داشت.   

1.  نگارنده، برخى از اين تجربه هاى مستند در داخل و خارج از كشور را از استاد گرانقدرم جناب آقاى دكتر 
محمدعلى مجدفقيهى، مدرس و شارح نهج  البالغه شنيده ام. 
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