دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان  ،1400صص 200-175

DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.16.7.1
مقاله پژوهشی

معرفی و بررسی ترجمهای ناشناخته از کتاب الشمائل المحمدیة اثر ترمذی
2

حامد شکوفگی ،*1امیر مؤمنی هزاوه

 -1دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 -2دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی  ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
پذیرش1400/11/3 :

دریافت1400/7/1 :

ممنوعیت دینی شمایلنگاری باعث شد مسلمانان برای نمایش چهره بزرگان دینی ،کتاابهاای احاادی ی در
توصیف ویژگیهای ظاهری مقدسان دین بهویژه پیامبراسالم (ص) تدوین کنناد .ترماذی (صااح

یکای از

صحاح سته اهل سنت) مؤلف یکی از نخستین و جریانسازترین این کتابها اسات کتااب وی ،مشاهور باه
«الشمائل المحمدیة» ،در  56باب به احادی ی اختصاص دارد کاه در آن ویژگایهاای جسامانی پیاامبر (ص)
توصیف شده است با وجود جریانسازی کتاب الشمائل در شمایلنگاری اسالمی ،تنها یک ترجماه فارسای از
آن ،در روزگار معاصر به قلم مهدوی دامغانی منتشر شدهاست ،درحالیکه نسخه خطای ترجماهای منظاوم از
این کتاب با نام «نظمالشمائل» ،متعلق به قرن دهم در کتابخانه مجلس شورای اسالمی موجود است در مقالاه
حاضر با روش توصیفی -تحلیلی ،ضمن معرفی این تکنسخه ،بیان ویژگایهاای زباانی و ادبای آن و میازان
وفاداریاش به متن عربی ،نشان دادهایم سراینده منظومه (حافظ هروی) ابتدا الشمائل را با عنوان ن رالخصاائل
به فارسی ترجمه و سپس ترجمه من ورش را منظوم کردهاست ترجمه  4500بیتی وی در قالا

م ناوی و در

بحر خفیف مسدس مخبون محذوف (فاعالتن مفاعلن فَعلن) است و جز در بخشهای آغازین ،بهره چندانی از
عناصر شاعرانگی ندارد و باید آن را نظمی موزون و مقفّی شمرد تا شعری خیالانگیز از مقایسه این نسخه باا
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چکیده

اصل عربی دریافتیم شاعر فارسیگو در آغاز هر باب با حذف سلسله راویان و اضافه کردن افزودهای با عناوان
«فائده» ،توانسته است در مجموع  ،به صورت ماهرانه و باوفاداری به متن عربی ،احادیاث را گااه در یاک ،دو،
سه و گاه در چند بیت به شعر فارسی درآورد

Email: hshekufegi@gmail.com

* نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :ترجمه  ،الشمائل المحمدیة ترمذی  ،حافظ هروی ،نظم الشمائل

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -1مقدمه
 -1-1مسأله تحقیق

و تدگد

با وجود اینکه در دهههای گذشته معرفی و تصحیح نسخ خطی مربوط به فرهنگ

اسالمی سرعت گرفته است ،بسیاری از آثار ارزشدند و گاه قدیدی هدچنگا یگا بگه وگور
خطی و ناشناخته باقی مانگدهانگد یگا بگه مگر مت صگا م تصگر نسگ هشناسگی آ هگا در
فهرستها بسنده شدهاست .دالیل ناشناختگی نسخ خطی هگر هگه باشگد ،باعگ

مگیشگود

ارزشهای م تلف این نسخ بر پژوهشگرا دانشهای اسالمی و ایرانی پوشیده مانگد .یگ
نس ه خطی ناشناخته مدکن ا سگت ب تگی از تگاریخ یگ
محسوب شود و ناشناختگی آ عالوه بر آنکه باع
آ نس ه مغفول ماند ،باع

علگن و فگن در تدگد اسگالمی

میشود اطالعا مامگل نسگ هشناسگی

میشود حلقهای مفقوده در جریا شناسی آ علن و فگن خگا

یکی از مجدوعههایی مه در یل احادی
طبقهبندی و معرفی میشود ،مجدوعه احادی
حضر

رسول ص

گوناگو منقول یا مرتبط با پیامبر اسگال ص
مگرتبط بگا شگدایل صویژگگیهگای جسگدانی

است .ههرهنگارى بزرگا دین از امورى است مه بسگیارى از فقیهگا

مسلدا آ را جایز ندیدانند ،بلکه مراهت آ تقریباً مورد اتفاق فقیها اسگت .بگا توجگه بگه
این مدنوعیت در ترسین ههره ظاهری مقدسا دینی ،بهویژه ش ص پیامبر ،محگدثا بگزر
در متابهای حدیثی ،ب تی را به نقل احادیثی مه بیانگر ویژگیها و اوواف ظاهری پیگامبر
ص

داده اند تا به نگوعی شگدایل ایتگا را از طریگن ایگن احادیگ

است ،اختصا

بگرای

خوانندگا قابل تصور سازند.
از میا محدثا اهل سنت ،ابوعیسی محدد ترمگذی ص۲7۹ -۲۰۹هگگ ق محگد بگزر
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پدید آید.

اسالمی در قر سو و یکی از گردآورندگا وحاح سته ،در متابی مستقل بگا نگا «الشمائل 
الاحادیة »1احادی

مربوط به ویژگیها و اوواف جسدانی پیامبر اسال ص

شده است بعد از او جریانی در تألیف متابهگایی ماننگد متگاب او
176
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مرده است .این مار باع

را گگردآوری
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پدید آید .در تدا این قبیل متابها ،متاب ترمذی بهعنوا الگو و راهندگا مگورد توجگه بگوده
است .متاب ترمذی در میا محققا و محگدثا ایرانگی نیگز از قگدین تگا بگه امگروز هدگواره
بهعنوا آغازگر جریانی خا

در شدایلنگاری ،شناخته شده بوده اسگت امگا بگا ایگن حگال

ترجده شناختهشدهای از آ به زبا فارسی در دست نبود تا در سالهای اخیر احدد مهگدوی
دامغانی ،آ را با نا «شائل النبی» به فارسی ترجده مرد و در اختیار عالقگهمنگدا قگرار داد.
آنچه در مقدمه ارزشدند و نسبتاً جامع این ترجده و سایر پژوهشهای مرتبط با این موضگو
مغفول مانده است ،وجود ت نس های ارزشدند و ناشناخته در ترجده منظو ایگن متگاب بگه
زبا فارسی با نا «نظمالشائل » است مه در مجدوعه نسخ خطی متاب انه مجلگ

شگورای

اسالمی به شداره  18۲4۰نگهداری میشود .درباره ویژگیها و ارزشهای نس هشناسی ایگن
نس ه خطی از جها م تلف زبانی ،ادبی و میزا وفاداری به متن اولی ،تگامنو پژوهتگی
با توجه به قدمت نسبی این نس ه مه مربوط به قر دهن هجری است ،معرفی و تحلیگل
مامل آ بهعنوا اولین ترجده فارسگی و منظگو از الشمائل الاحادیمة ترمگذی ،ضگروری
مینداید .پژوهش حاضر بر اساس منابع متاب انهای و با استفاده از نس ههای خطگی موجگود
و بررسی فهرستهای نس هشناسی ایرا انجا گرفتگهاسگت و در آ سگعی شگده اسگت بگا
نظمالشائل بررسی شگود.
روش تحلیلی و مقایسهای وجوه م تلف نس های خطی از متاب 
عالوهبراین ،در ب ش پایانی مقاله برای سنجش وحت و سگقن و هدچنگین میگزا پایبنگدی
این ترجده فارسی به متن اولی ،ب تی از ی

روایت عربی ترمذی با ترجده منظگو آ در

نظمالشائل حافظ هروی مقایسه شده است.
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انجا نتده است.

 -2-1پیشینه پژوهش

از متاب «الشائل الاحادیة» ترمذی جز ی

ترجده به زبا فارسی مگه در دوره معاوگر بگه
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قلن دمتر احدد مهدوی دامغانی وور گرفته است ،ترجدگه دیگگری در دسگت نیسگت .در

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

مقدمه مفید و مبسوط مهدوی دامغانی هن به وجود ترجده دیگری از این متاب اشاره نتگده
است.
محددی نیز در مقالهای با عنوا «شگدایلشناسگی رسگول خگدا ص

صجدگال آفتگاب »،

ضدن برشدرد سی شرح م تلف از تألیف ترمذی ،به ترجدگهای غیگر از ترجدگه مهگدوی
دامغانی در زبا فارسی ،اشارهای نکرده است.
شیخ عباس قدی نیز خالوهای از «الشمائی الاحادیمة» ترمگذی را بگا حگذف و ادغگا
برخی فصول ،به فارسی و با نا «سیدای پیامبر اسال » به فارسی ترجده مگرده اسگت مگه در
سال  1366انتتارا راه حن آ را منتتر مرده است .با این حال تگا آنجگا مگه جسگتوجگو
شد ،در پژوهشهای مرتبط ،از نس ه خطی یادشده هیچ مری به میگا نیامگده اسگت .فقگط
هدانگونه مه در معرفی اجدالی نس ه خطی این اثر در فهرستگا نسگ ههگای خطگی ایگرا
صحافظ هروی بوده است مه متأسفانه با وجود جستوجوهای زیاد تگا بگه امگروز نتگانی از
این ترجده منثور فارسی به دست نیامد.
نظمالشائل تگا منگو پگژوهش مسگتقلی
درباره معرفی و تبیین ویژگیهای ادبی و زبانی 
منتتر نتده است و مقاله حاضر تنها پژوهتی است مه در آ  ،اثر یادشگده و ویژگگیهگایش
معرفی میشود.
 -3-1پرسشهای تحقیق

در مقاله پیش رو ،ضگدن معرفگی نسگ ه خطگی ترجدگه منظگو هگروی از متگاب الشمائل 
الاحادیة اثر ترمذی مه میراثی ارزشدند و نس های منحصربهفرد در زبگا فارسگی بگهشگدار
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صفن ا آمده است ،گویا اساس این اثر منظو  ،ترجدهای منثور به زبا فارسی از خگود شگاعر

میآید ،موشش شده است با روشی تحلیلی و مقایسهای بگه دو پرسگش اساسگی پاسگخ داده
شود:
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 -1نس ه یادشده دارای هه ویژگیهای ادبی و زبا شناختی است؟
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 -۲با توجه به حساسیتی مه ترجده متو حدیثی میا محدثا داشگته اسگت ،متگرجن تگا
هه میزا توانسته است در ترجده منظو آ امانتداری را رعایت مند؟

 -2نظمالشمائل
 -1-2شمایلالنبی ترمذی و اهمیت آن

متاب الشائل الاحادیة مه بیتتر به شگدالل ترمگذى معگروف اسگت ،مجدوعگهای حگدیثی
است متتدل بر ویژگیهای ظاهری ،وفا  ،سیر و روش زندگی پیامبر اسال و تنهگا اثگر
مهن ترمذی بهشدار میرود مه در سدههای ههار و پنجن هجگری هنگوز بگرای بسگیاری از
متابشناسا مسلدا هو ابنندین و ابوسعد ادریسی ناشناخته بوده است .البته باید دانسگت
احادیثی مه بیا گر ویژگیهای ظاهری پیامبر اسال ص

از متاب ترمذی و حتی معاور آ قابل متاهده است متگابهگایی

هو  :ابواب م تلف وحاح اهل سنت ،از جدله متاب «الجمئع » خگود ترمگذى و «وگحیح»
ب ارى و مسلن و «سنن» ابوداود و نسایى و ابنماجه و «مُسند» احدگد بگن حنبگل و در میگا
متب معتبر شیعیا متابهایی مانند« :اوول مافى» و آثار شیخ ودوق بهویژه «عنالیحضمه 
ععئنیاألخبئر» و آثار شیخ طوسگى بگه ویگژه «التهميی » و آثگار شگیخ مفیگد بگویژه
الفقيه»و« 
«اإلرشاد» .هنر ترمذى و اهدیت مار او در این است مه تألیفى مستقل در موضو خود انجگا
داده است و تدا روایا مربوط به شدایل پیامبر را در ی جا گرد آورده و پژوهش گگرا را
تا اندازه زیادی از مراجعه به ابواب پرامنده در آثار م تلف بینیاز مرده است.
ترمذى در این تألیف خود ،موشیده است به بیا ویژگگىهگاى بگدنى و مکگار اخالقگى
پیامبر اسال بسنده مند و در آ از طرح معجزا و مراما ایتگا خگوددارى مگرده اسگت.
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از متابهاى پیش و پ

است ،به طور پرامنگده در بسگیارى

متاب الشائل الاحادیة  56باب دارد 3۲ .باب آ در جلد اول و  ۲4بگاب آ در جلگد دو
است .در جلد اول  ۲۰6حدی

و در جلد دو  187حگدی

بهوور مکرر در ابواب م تلف آمده است.
17۹
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این متاب آمده است و حدود ده حدی

و در مجدگو  3۹3حگدی

در
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در برخى ابواب مانند باب عباد رسول خدا ص

 ،احادی

بیتگترى وجگود دارد و در

برخى دیگر مدتر و برخى از ابواب نظیر باب «روى بند بستن رسول خدا ولى اللّگه علیگه و
سلن در شد

گرماى نیدروز» فقط ی

روایت دارد.

الشائل الاحادیة از دیرباز مورد توجه اهل فضگل قگرار داشگته اسگت و افگرادى هگو
جالل الدین سیوطى و ابن حجر هیثدى بر آ شرح نوشتهاند و تا آنجگا مگه از متگف الظنگو
حاجى خلیفه و ایضاح الدکنو اسداعیل پاشا برمىآید ۲5 ،شرح و تل گیص از آ وگور
گرفته است صاسگداعیل پاشگا . 54 :1378 ،گویگا مصگطفى حلبگى ،معگروف بگه مظلگو زاده ،از
شاعرا عثدانى در سال 1158هگ .ق ،آ را به شعر ترمى سروده است صحگاجی خلیفگه،1378 ،

ج  ۲15 :1اما تا به حال محققا اشاره ای بگه ترجدگه منظگو ایگن تگألیف بگه زبگا فارسگی
نکردهاند.

 -2-2ترجمه منظوم شمایلالنبی به فارسی
 -1-2-2نسخهشناسی اثر

نس ه نظن شائل النبی به فارسی در مجدوعه نسخ خطی متاب انه مجلگ

شگورای اسگالمی

به شداره  18۲4۰نگهداری مگیشگود .ایگن نسگ ه در  376بگر  15سگطری صو اشگعار دو
ستونه و بگا خگط تحریگری و عنگوا قگراردادی الشمائل النبییمةوالائمئل الائمةفییة
موجوداست.
 -2-2-2ساختار ترجمه شمایلالنبی
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پژوهش حاضر در پی معرفی ترجده منظو این متاب در قر دهن هجری قدری است.

ساختار این منظومه مانند بسیاری از مثنویهای دیگر فارسی ،با تحدید و برشگدرد وگفا
جدال و جالل الهی آغاز میشگود و بالفاوگله در ابیگاتی پگ

18۰
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آورده شده است:

از آ در نعگت پیگامبر ص
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ا تو هست و بود و خواهد بود

نیست معبود غیگگگر او موجود

نی بود جوهر و نه جسن و عرض

بینیاز است ز احتیاج و غرض

قاوگگگگگگر از مگنه ا او ادراک

ا او از وفا نقصگگا پاک

داین او زنگگده است و پاینگگگگگده

هده میرند و او بگگگگگگود زنده

عئلممالغي والشممهمئدت اوست

یئدت اوست 
واه األجمم ِه ِّ
والز َ

هگگگر هه وگادر شود ز خیل بتر

بل هده هیز هه شجر هه حجر

هده بر مقتضگگگای حکدت اوست

هده وابسگگگگته اراد اوست...

عاجگگگگگز ناتوا بسی بیمگگگ

ای م

شرمسار ز جگگگر خگود بسگگیار

ب ش جرمن به سیگگگگگگد أبرار

به اوواف ایتا نیز اشاره شده است:

سگگگگگگگگرور انبیا شگه مَونَین

الالقس ِّيدال َّث َقلَين
أکمممممهم
َ

مگگگاه با جگگگگاه مکه و یثرب

آفتگگگگگاب متارق و مغرب...

گر نبودی وجگگگود او مقصود

از عد م

نیامگگدی به وجود

خلن از بهر او شگگگده پیگگگگدا

نیست شکی در این س ن قطعا

نیست مقصود غیرش از لوالک

گتتگگگه خلن از طفیل او افالک

ناطقه از فضگگگگگگگایلش عاجز

هن ز شرح شدگگگایلش عاجز...

هروی پ

از پایا این مقدما  ،ضدن اشاره به اهدیت و ویژگیهای متاب ترمذی

دالیل ترجده آ را به فارسی ،بیا میمند و نا متابش را نظن التدالل مر میمند:
هو شدگگگایل متاب در اخالق

نتگگگگگده جدع در هده آفگگاق

شیخ ابوعیسی آ به عگلن عَگگلَن

هگگگگگگادی دین و مقتگدای امن
181
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بعگگگد تحدید و نعت مصطفوی

میمنگگگگد عرض حافظ هروی
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در نعت پیامبر ص

بیمسگگا به داد رس
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ِ
عليهثقممه
جا ٌ
بگگگگگگگود وی َع َ
شده از فقه و ضبط حفظ حدی

هج ٌ إليمممه هدگگگگگه
دع َ
در َسنَ َ
بیشبیه و نظیر در تحگگگگگدی

در بیگگگگگا شدگگگگگگگگایل نبوی

جدع مرده حگگگگدی

مصطفوی

هست در وی بسی برمگگگگگگا

هر مه خگگوانَد برآیدش حاجا

شگگگگگده بر اهل علن این معلو

نیست اوالً شکی در این مفهو

ترجده مرده شگگگگگد عبار آ

تا مه آسا شگگگگود بر اهل زما

شرح مگگگگرد برای آسگگگگگانی

هن به نثر و به نظگگگگن تا خوانی

نثر هو شد خصگایلش به تدا

گتته نثهالائمممممئی آ را نا

نظن شد منظو

شد به نظمالشاممئی این موسو

اربعین دگگگگر شگگگگگگده منظو

قول و فعگگگگگل نبی از او مفهو

در بیا فضالل و احسگگگگگگگا

بر فقیگگگگگگرا و رحن بر ایتا

بالفاوله بعد از این مقدما مرسو با آورد وریح نا اثر خود صنظمالشائل  ،ترجدگه
نثر متاب را مه پیش از ترجده منظو خود انجا دادهاست (نثمهالائمئل

بگه شگاه امبگر ۲و

ترجده منظو شدایل ترمذی را به شاه سلین ،فرزند امبرشاه تقدین میمند.
شگگگگگاه دریادل و هدگگایو فر

خسگگگرو دین ،جالل دین امبر

أعممدا
َالعاممممم َه َ
طَممممم َّیل هل

3

أبَممممدا
العل کَممممه 
  َخلَّمممم َد هل

دو جگگگرگوشه داد حن شه را

مه بپوشگگگگید نورشگگا مه را

شگگگد عطا از خداش دو فرزند

هردو هدچو پدر سعادتدند…

آ یکی نور هتگگگن میگگر تَدُر

وین دگگگگگر میگگگگوه دل بابُگگر

آ یکی غنچه هدگگگگگگگگایونی

وین دگر در مدگگگال موزونی...
18۲
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معد جگگود و م گز احسا

مجگدع فضگگگل و منبع عرفا
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عربی بگگگگود آ مگگگال فصیح

فهن هرم

هونکه در سل

ندیشگگدی تصریح
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آ یکی شهگگگگریار هفت اقلین

نا نامیش گتگگگته شگگگاه سلین

وین دگر پادشگگگگگگگاه پاکنهاد

اسن سامی اوست شگگگگگگاهمراد

گتت نثرش به نا حضر شاه

خسگگگگگگرو دینپنگگگگاه ،ظلاهلل

نظن آ شد به اسن شگگگاه سلین

یافگگت از نگگا نامیاش تتدگگین

ناظن متاب پ

از این مقدما مه در منظومه او  11۹بیت را شامل میشگود ،شگرو بگه

نظن دقین متاب ترمذی میمند بهگونگه ای مگه حتگی بگا وجگود سگتایش آغگازین منظومگه،
تحدیدیه عربی آغگاز متگاب ترمگذی 4را در عگین موتگاهی نقگل و سگپ

آ را بگه فارسگی

برمیگرداند:
آ هده حدگگدها تدگا و مدگال

هست م صگگگو

خالن متعال

ماوست مُستَجدَع جدیع وفا

واحد است و أحد ودد بالذا
باد بر بنگگدگا خگگا

و سگگگگال از خگگگدای یا از ما

خگگگدا

آ مسگگگانی مه برگزیده اوست

از نقایص خال

مرده عگگالی برایتگگگا درجا

وز عقوبا داده است نجگگگا

امگگر فرمگگود در مگگال مجیگگد

نبی خگگگویش را به این تحگدید

مصگگنف بعیگنگگگه آورد

خطبه را هدچنین مُصدّر مگگگگرد

پگگگ

مگگرده اوست

و سال مر ترمذی را در حاشیه متابش و در ماده تگاری ی بگا وزنگی متفگاو از سگایر
ابیا منظومه ۲7۹ ،اعال میمند و در انتهای مقدمه تعداد بابهای متاب را  56مر میمند:

هست مجدگگو بابهای متاب

پنجگگگه و شش عدد هده به حساب

183
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ترمذی دانی مه دنیگگا می بهتت

«سال عطر» از وی معطّر شد بهتت...
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هر ثنگگگایی مه از ازل مگگوجود

تا ابد هست و بود و خواهد بود
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جدول ( :)1بخشهای کتاب شمایل ترمذی

ابواب

نام باب
خصالص جسدى پیامبر صههره ،رن

 4باب

تعداد احادیث

پوست و مُهر نبو و موى

 43حدی

و طرز آراستن موهاى ایتا
هگونگى خضاب بستن و سرمه متید و استعدال عطر و

 3باب

 14حدی

روغنهاى معطر
لباس و مفش و دمپایى و عدامه و ردا و ازار و مُهر و

 7باب

 4۹حدی

انگتترى ایتا
اسلحه پیامبر ص

 3باب

مانند شدتیر ،زره ،مغفر

نتستن ،راه رفتن ،تکیه داد به اشیاء و تکیه داد به اش ا

 4باب

 8حدی
 11حدی

و به یارى آنا راه رفتن
آ حضر پیش و پ
 24باب

از غذا

گفتار ،خنده ،مزاح ،تواضع ،عباد  ،نداز و روزههاى مستحبى،

 13۹حدی

گریستن ،نا ها و القاب ،خو گرفتن و س تى زندگى رسول خدا
ص

و عدر ،وفا  ،میرا حضر

منظومه نظن التدالل با این ابیا
البِئل َّنب ِ ِّین َِجي
أسممممممأل هل َ

به پایا میرسد:

بعلیال َّنب ِ ِّی َوآل
َص
َ
ِّیئر ل
الإذاًأبدا
دایامممممئ ِ
ًواصممم ً





ِ
حبِي
استَ ِج خئلقئًبلح ِّ َ
ِّصحب ِ ِهالاتَ َعئل 
 َوعمملیک َ
5
سمممالعئًعل ِ
َيهتَسلِيامممئ
 َو َ
َ
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 12باب

درباره قدح ،بستر ،خوابید  ،خورد  ،آشامید  ،دست شستن

 75حدی

 -3-2-2ویژگیهای ادبی و زبانی متن نظمالشمائل

نظمالشائل ترجده فارسی و منظومی از متاب الشائل الاحادیة متعلگن بگه ترمگذی
منظومه 
خفیف مسدّس م بو محذوف صفاعالتن مفاعلن فعلن  ،از وز های متگهور شگعر فارسگی
184
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صواحب یکی از وحاح سته اهل سنت اسگت .سگراینده آ را در قالگب مثنگوی و در بحگر
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صهنوز منظومههایی مانند حدیقه سنایی و هفت پیکر نظامی در حدود  45۰۰بیت سگروده
است .در این اثر ،موزو بود بر جنبههای شگاعرانه آ غلبگه دارد و بیتگتر بایگد بگر آ نگا
منظومه گذاشت تا شعر .البته مانند بسیاری از منظومههای فارسی ،شاعر سعی مگردهاسگت در
قسدتهای مقدماتی مانند تحدیدیه و نعت حضر رسول ص

تا اندازهای دانگش ادبگی و

دینی و مالمی خود را به خواننده نتا دهد .در هدین ب شها با ابیاتی مواجه میشگوین مگه
از عناور شاعرانگی مانند وور خیال و آرایههای بدیعی بیتتری بهگره گرفتگهاسگت و بگرای
درک آ ها باید با آیا و پیوند آ ها با وور خیال آشنا بود.
بیگدگگا آیتی است نو و قلن

ز ابگگگرو و قدّ خگگگگواجه عالن

شده «واللي » ظاهگگر از مویش

شگگگکل «حممم» خَنّ گیسویش

دُرج لعلش لبالب از حکگگگدت

سینه وافیَش پر از وحگگگگگد

قگگامتش سگرو بوستا جنگگگا

نتنیگگده مسی ندیگگگده هنگگگا

ووگگگف «عئزاغ» آیتی ز فناش

«عئطَ غَی» مُتعِر است ز استغناش

دنَی»
مُ بر از قگگرب اوست «ث َّم َ

مُتعر از أقگگگرب است «أوأدنی»

نظمالشمائی

در غیر این موارد مه نسگبت بگه مگل منظومگه بسگیار انگدک اسگت ،ابیگا
واژههایی بههنپیوسته و برخوردار از وز و موسیقی در قالب مثنوی اسگت و مگوزو بگود
ابیا

درک معنی را به تأخیر ندیاندازد.
زبا این منظومه قر دهدی صبا توجه به زما سرایش آ  ،زبا شعر اوایل دوره وگفویه

در شهر هرا است مه ویژگیهای سبکی آ «نه مثل زبا سب
و نه مثل زبا برخی از شاعرا سب

عراقی فصیح و بلیغ اسگت
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«والضحی» آیتی است از رویش

«قئبقممیسين» نقش ابگگرویش

هندی عامیانه اما مالً بگیتگوجهی بگه زبگا  ...و عگد

واژههای عربی غیرمستعدل در زبا فارسگی مگه شگاعر نتوانسگتهاسگت معگادلی بگرای آ در
185
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توجه به درستی جدال و ترمیبا در آ متهود است» صشدیسگا . ۲66 :1388 ،آورد برخی
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فارسی بیابد و زبا منظومه را در این موارد به دشواری میمتاند مانند اسگتفاده از واژههگای
لِحیَه 6و دُهن 7در ترجده فارسی:
لحیه را نیز شانه مگرد بسی

با محاسن هنا نبوده بسی...

مه بسیار دُهن میمالید

ثگگوب زیّا  8گولیا گگگردید

ب

صلیالعليهوسلمعهبیعئًبعيمداًعمئبمينالانکبمين»...9
کئنرسیلال
و یا در ترجده «
هل
هل

نتیاستهبهای«عنکبين »10واژهای مناسب در زبا فارسی بیابد و هدا را به مار برده است:
واحب این نتانه هست سعید

بود ما بین منکبین بعیگگگگد
11

بگگود تا نصف گوش آ سرور

گفت َانَسشَ عهأطههأزهه

متیده است:
سَدل 13مردی در اول اسال

ابن عباس گفت خیر أنا

حتی در ب ش «فایده» مه از اضافا مترجن فارسی در متاب است ،باز هن معادلی بگرای
سدل نیامده است مه برای ی

فارسگی زبگا دریافگت محتگوای برخگی احادیگ

مگتن را بگا

دشواری مواجه میمند:
پ

نیست م

بود سَدل و فَرق هن سنت

را در این س ن حجت

 -4-2-2مترجم و سراینده نظمالشمائل
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یا در ترجده روایتی از ابن عباس مه «إنَّ رسیل ه ِ
عليهوسمل ََّمکمئنَ یَسمدلینَ 
َّیال
َ
صل هل
ل
َ
َال َ
ِ 12
وسهموکمئنَ ی ِحم م ع َیاقَقَم َهأهم ِ
الکتمئب » مگه حگافظ

عه َوکئنَ الاش ِهکینَ یَفهقینَ رؤ َ
شَ َ
هروی در ترجده خود نتوانسته معادلی برای فعگل یسمدلین بیگاورد و آ را هنگین بگه نظگن

نا سراینده به وراحت در بیتهای ابتدایی منظومه حافظ هروی آمده است:
بعد تحدید و نعت مصطفوی

بار دیگر این بار نا مامل سراینده و نا پدر او آمده است:
186
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در ابیا انتهایی منظومه ،ی

میمند عرض حافظ هروی
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14

مه محدد حسین بن بگاقر

الذَنبَهالغَممممئقه
غَ َفمممم َه هل

مه شده ناظن متاب مرین

بکنندش دعا به لطف عَدِین...

اما آیا اطالعاتی جدای از آنچه در این منظومه آمده است ،در متابهگای شگرح احگوال و
دایهةالاعمئر آریانگا جگز نگا و اوگل و پیتگه وی
رجال درباره سگراینده وجگود دارد؟ در 
اطالعی وجود ندارد« :از جدله ونعتگرا و خوشنویسا هرا بود .اسن و سگنه تولگد وی
به دست نیامده  »...صانجدن دایهةالاعئر

افغانستا  ،1348 ،ج . 1۹۰ :5

در اثرآفرینا مه زندگینامه نا آورا فرهنگی ایرا است ،بیآنکه به ترجدگه او اشگارهای
شود ،اطالعاتی افزو بر مطالب قبلی آمده است« :حافظ و قاری ،معگروف بگه واحگد العگین
اول وی از هرا بود .به متهد رفت و از آنجا بگه قگن بگه اردوی شگاه طهداسگب وگفوی
پیوست .او در خواند قرآ در خراسا شهر فراوانگی داشگت و مگورد توجگه بزرگگا و
وی ی

نس ه ملدا

در فرهن

قصار حضر امیرالدومنین ص است »...صنصیری ،1384 ،ج . ۲3۹ :۲

س نورا به نظن التدالل وی تصریح شده اسگت« :حگافظ محددحسگین مگه

حافظ قرآ بود و نیز ترجده شائل النبی ابوعیسگی ترمگذی را منظگو سگاخته و آ را نظمم
الشائل نامیده است» صخیامپور ،1368 ،ج  . ۲4۲ :1با توجه به دعگای شگاعر در حگن امبرشگاه
اه أبَدا »...مت ص است تاریخ تألیف و نظن ایگن اثگر بعگد از ۹63ق و پگیش از
«طَ َیل هل
َالع َ
درگذشت وی در 1۰14ق است یعنی در حدود اواخر قگر دهگن یگا ابتگدای قگر یگازدهن
هجری قدری .در انتهای منظومه بیتی آمده است مه اگر بتوا آ را به معنگی ظگاهر گرفگت،
در هنگا اتدا این منظومه در ایا پیری بوده است:
بر من تیرهروز تن

عاجز پیر ،عذر من بپذیر...

مگیر

اطالعاتی مه از ابیا این منظومه درباره شاعر منظومه برمگیآیگد ،بیتگتر اعتقگادی اسگت تگا
187
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بیش از این در متابشناسیهای موجود اطالعی از حگافظ هگروی موجگود نیسگت .امگا
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پادشاها بود .مدالالدین جز نستعلین انوا خطوط را ماهرانه و استادانه مگینوشگت .از آثگار
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زندگینامهای و مت ص می شگود از آنجگا مگه حگدی
بهوور

متگهور اوگحاب پیگامبر ص

 15را

زیر آورده است ،گوینده این ابیا شیعه نبوده است:
بود مثل قدر وحابه نجو

گرد بر گرد وی ندوده هجو ...

خاوه آ هار یار با امرا

پیتگگگگوایا ملت اسگگگگگگال

دین اسال را ههار ارما

فتح از یدنتا تدگگا جهگگگا


أبَمممدا
ال َوجمم َهه 
أعممدا
عنهممم َ
َر ِ
 ک ََّه َم هل
ال َ
ضم َی هل َ
یئأخممیب ِممأیِّ ِهم 17
ِ
 قَئقتَ ِد
یعنق َِداقتَ َدیب ِ ِهم
اهتَ َد َ
ِ
الیفِيضإلَيه 18
 أبَدا ِ
علَيه
َص
ًواصم ً
َ
ِّیئقئیضالیجید َ
 19
  َو َ ِ ِ
صحئب ِ ِهاألخيئر
عمملَیکممم ِّآل ِ ِهاألطهئر
َو َ
جاي َ
بنابراین حافظ هروی مه خوشنوی و حافظ متهور قرآ بوده است ،در نیدگه دو قگر
16



میمند .این متاب با نا نظمالشائل بگه دسگت مگا رسگیده اسگت و گویگا از نثمه الائمئل
صترجده منثور هدین اثر خبری در دست نیسگت .البتگه بگا توجگه بگه خوشگنوی
متابت هند اثر دیگر مانند «ی

بگود او،

نس ه ملدا قصگار حضگر امیرالدگیمنین ص » نیگز بگه او

منسوب است.

 -3بررسی تطبیقی شمایل ترمذی و ترجمه منظوم حافظ هروی
 -1-3مقابله متن فارسی و عربی

بهتر است برای بررسی میزا وفاداری مترجن ،ترجده ندونهای از مار او را با اوگل عربگی از
متاب ترمذی مقایسه منین .البته مقایسه تدا متاب ضرورتی ندارد و آورد هنگد حگدی
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دهن صبعد از ۹63ق ترجده الشائی الاحادیة ترمذی را به امبرشاه و پسگر او سگلین تقگدین

از

بابهای م تلف و اراله روش ملی ترجده او میتواند تا حدود زیادی معگرّف تدگا مگار او
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باشد.
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در قسدت پیتین به اضافاتی مه حافظ هروی در ابتدای منظومه فارسی خود آورده بگود،
اشاره شد .پ

از بیا این اضافا  ،او به سراغ ترجده منظو هده بابهگای متگاب الشمائل

رفته است .روش ملی مار مترجن به این شکل است مه در ترجده هر باب ،ابتدا نا آ بگاب
را با عبار عربی عیناً مر میمند .سپ

را بگا حگذف سلسگله راویگانش

متن عربی حدی

صمه در متن عربی آمده است جز نا راوی ن ستین ،مر میمنگد و در انتهگا آ را بگه شگعر
فارسی ترجده میمند .برای ندونه ابتدای باب اول متاب نظمالشائل هنین است:
هست احادی

لقرسیلال
بئبعئجئءقیخ
«
َ
هل
هدچو مه هارده ،به حسن قبول
باب خَلن رسول

حگاوگگل معنی حگگدی

میشگگود در هده متگگگاب عیا

بگگدا

آ خگگگگاد رسگگول خگدا

گفت در ووف سید دو سرا

ان

نی طگگگویل و قصیر بگگود قدش

معتدل دلگگپذیر بگگود قگدش

بود مگگگایل به طگگگول قگامت او

هست این دال بر شهامت او

نگگی سفیگگد سفیگگد بگگود تنش

بلکه سرخ و سفید بُد بدنش

مگگگوی گیسوی آ قدگگر طلعت

در مدگگال لطگگافت و نزهت

نی فگگروهتته بگگگود نی پیچگگگا

متوسط میا این [بُد ]۲1و آ ...

هو به هل سالگی رسید آ شاه

مگگگرد نامش خگدا رسول اهلل
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نی به غایت سفیگگد گنگد گگو

رن

18۹

وی نیلگو ولی گلگو
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يعةبمنأبمعع ِ
ٍ ِ
بمدالمه ِ
ِ
حدی اول ،حدیثأن َِس ِ
عمن
ع َ
بنعئلك َرض َی هل
حان َ
َ
العنه َ
نربل
َّ
كأنَّهساِعهیقیل:کئنَ رسیل ه ِ
بنعئل ِ ٍ
َّیال ِ
ِ
أنس ِ
سل ََّمل ََيسبِئلةَّ ِییم ِ البَمئل ِ ِن َوال
َ
ل
صل هل َ
عليه َو َ
ال َ
َ َ َ
عدالقَةَ ِ
ضاألعه ِقوالبئآلدمِوالبِئلج ِ
ِ
َیعلمی
ط
والبئلس ل
بطبَ َعثَمه هل
التَ َعمئل َ
َ
َ
بلئلقَئي ِه َوالبِئألبيَ ِ َ
َّ
العل َ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َر ِ
ين
سنَة،قَأق َ
أس
َمیرأسسمتِّ َ
نين َوتَ َیقلئ هل َ
شهس َ
ئلادینه َ
شهسن َ
َئمبِاک َ
َ
ينوب ِ َ
أربعين َ
ع َ
َّهع َ
ٍ
عر ِ
ئء .20
يض َ
أس ِه َولِحيَت ِ ِهعِشهونَ شَ عه ًةبَ َ
َسنَة َوليَ َسق ِ َ
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گتت مبعگگگگو سیگگگد مگونین

به رسگگالت به جدگلگه ثقلین

مگگگگگگرد اقامت به مکه او ده سال

بهر انذار اهگگگل مفر و ضَالل

بعد از آ سوی یثرب آ حضر

مرد از بهگگگر اهل آ هجر

بگگگود ده سگگال در مگدینه تدگگگا

سیگگد انبیگگگا علیگه سگگگال

هونکه عدرش به شصت سال رسید

سگگگوی جنت به طو ب رامید

بگگگود نیکو نهگاد و پاک سرشت

عاقبت میل مگگگرد سگوی بهتت

بر سگگر و لحیه رسگگول خگگگگگدا

بیست مگویش نگتته بُد بیضگگگا

هفگگگده یا هگگژده گفتهاند او را

بعضی هفده شدردهاند او را فایده

مگگرد ان

اندرین حگگدی

عگگگگگدد عتگر را بال نقصگا

بیا

یا مه سه سگگگال دعوتش پنهگگا

بگگگگگود در مکه زا نکرد عیا

شصت و پنج آنکه مرده اش تعیین

مگگگگگرده عد مسر اولین و پسین

عدر وی بوده است شصت و سه سال

هست أوحّ این ز جدلگه اقوال»

هنانکه میبینین در پایا برخی احادی

آنچه را مه مترجن فارسی الز میدیگدهاسگت بگا

عنوا «فایده» در هند بیت به ترجده منظو خود اضافه مردهاست .این ب ش در اول عربگی
نیست.
ترجدههای حافظ هروی از احادی
ی

موجود در متاب ترمذی بسگته بگه طگول ترجدگه از

بیت تا هندین بیت است .گاه در برابر ی

حدی

منقگول در متگاب الشمائی ترمگذی،

گاه ترجده ی

حدی

از متاب ترمذی ،در دو بیت میگنجد:
1۹۰
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تنها به ی بیت امتفا میمند:
تالبنئنِععنأن ٍ
َئه،ح َّدثَنئعبد ه ِ
ِ
البنالا َ ِ
َمس«:أنل 
َ ل
عنثئب ِ َ َ َ
عنع َع َّا ٍه َ
بئرك َ
َح َّدثَنئس َییدبنن ٍ َ
یل ه ِ
شَ عه َرس ِ
َيه»22
الکئنَ إلیأنئئ ِ أذن ِ
ل
َ
بود تا نصف گوش آ سرور
گفت ان شعر أطهه أزهه
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مسگگرها را نکگگرده است شدگگار

زا سبب شصت سال مرد اظهار
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بمنعئل ِ ٍ
ِ ٍ
يد.عمنأن ِ
ِ
َمس ِ
مكقَمئلَ:
ح َج ٍه.أخبَ َهنئإسائعِي بن
نحا َ
ع َ
إبهاهيم َ
َ
َح َّدثَنَئ َعل معبن َ
یل ه ِ
َيه َوسلَّمإلین ِ ِ
َّیالعل ِ
«کئنَ شَ عه َرس ِ
َيه.»23
ئفأذن ِ
ل
َ َ
صل هل َ
ال َ
مرده وی ووف شعر مصطفوی
این خبر گتته از ان مروی
موی گیسوی متکبوش ز سر
ترجده بعضی از احادی

بگگود تا نصف گگوش آ سرور

متاب الشائل در ترجدگه منظگو فارسگی در سگه بیگت آمگده

است:
ٍِ
بمنعمئ ِز ٍ
ع ِنالبَمه ِاء ِ
ب
عنأبعإسحئقَ َ
،ح َّدثَنَئشعبه َ
،ح َّدثَنئأبیقَةَ ٍن َ
َح َّدثَنَئأحادبن َعني َ
َ
قَئل«:کئنَ رسیل ه ِ
َيه َوسلَّمعهبیعمئً،بعِيمداًعمئبمينالا ِ
َّیالعل ِ
نکبَ ِ
مين َوکئنَمتج َّاتمه
َ
ل
صل هل َ
َ َ َ
َ
َ َ َ
ال َ
َيه .»24
حا َهأذن ِ
تَض ِهبشَ َ
بگگود ما بین منکبین بعیگگگد

واحب این نتانه هست سعید

موی او بود تا به نرمه گوش

در لطگگافت ببگرده از دل هوش

اما در ترجده فارسی بیتتر احادی  ،تعداد ابیگا بگیش از اینهگا اسگت و در تعگدادی از
آ ها هن هدا طورمه اشاره شد ب تی با عنوا فایده افگزو بگر اوگل عربگی متگاب آورده
میشود.

َئهح َّدثَنئعبد ه ِ
بنالا َ ِ
عنیین َس ِ
ال ِ
مدثَنئ
ع
ح َّ
بنیَ َ
م
َ ل
منالزهم ِه ِّح َ
زیمد َ
بئرك َ
َح َّدثَنئس َییدبنن ٍ َ
عبئس«:أنل رسیل ه ِ
نابن ٍ
بد ه ِ
عبيد ه ِ
َّیال ِ
بن ِ
ِ
ال ِ
سمل ََّمکَمئنَ یَسمدل
َع
َ
ل
ع ل
َ ل
صل هل َ
بنعتَبة َ
ال ِ َ
علَيه َو َ
َال َ
ِ
الک ِ
وسهم َوکَئنَ ی ِحم م 
موکئنَ أه
وسه َ
عه َ
تئبیَسدلینَ رؤ َ
؛وکئنَ الاش ِهکینَ یَفهقینَ رؤ َ
شَ َ
يهبِشَ ع ٍءثمقَهقَ رسیل ه ِ
َّیال ِ
تئبقِيائلَمیؤعهق ِ ِ
عیاقَقَةَأه ِ ِ
الک ِ
أسه »25
َّ َ َ
ل
صل هل َ
سل ََّم َر َ
عليه َو َ
ال َ
َ
سگگدل مردی در اول اسگگگگگگال
ابن عبگگگاس گفت خیگر انگگا
فرق مگگو بود از عگگاد مفگار

آ گگگگگگگروه مثیف بی مقگگگگدار

در امگوری مه وی نبد مگامگگور

در ادایش ز نزد رب غفگگگگگگگگگور
1۹1
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بگر قفگگا و جبین هدی افتگگگاد

موی دلجوی آ شگگگگگریف نهگاد
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از براء ابن عگگازبست خگبر

معتگگگدل بگگگود قگگگد پیغدبر
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پ

دوست میداشت سید احباب

مه مگگگوافن بگگود به اهگگگل متگگاب

فرق شَعر شریف خویش ندود

عگگگاقبت شگگاه عگگاقگگبت محدگگود

شعر را مرد منقسن به دو قسن

از هپ و راست آ لطیف الجسن فایده
نیست م

بود سَدل و فرق هن سنت

را در این س ن حجت

از ب شهای قابل مقایسه نظنالتدالل با متن عربی آ مگه عگالوه بگر فایگده مطالعگا
تطبیقی دو متن عربی و فارسی ،میتواند محقن را به میگزا توانگایی ادبگی سگراینده فارسگی
صحافظ هروی در ترجده اشعار منظو عربی شعرای ودر اسال آشناتر مند« ،بئبعمئجمئء
کلمرسیلال(ص) »...است .در این ب ش ابتدا متن عربگی و پگ
قیصفة
هل

از آ ترجدگه

منظو حافظ هروی را میآورین تا میزا وفاداری حافظ هروی را بگا توجگه بگه محگدودیت
وزنی و مال منظو نتا داده باشین.

حافظ هروی:
هده فانی شوند الحاول

هست غیر از خدا هده باطل

عبدالابنرواحه 28است .او این شعر را در سال هفتن هجری هنگگا ورود
شعر دیگر از
هل
به مکه زمزمه میمرد:
پیامبر ص
ِ
نسبِيل ِ ِه
 َخلمیابَنیالکفلئ ِر َ
ع َ
نعقِيل ِ ِه
 َضهبئًی ِزی َ
ئم َ
اله َ
ع َ

علیتَن ِزیل ِ ِه 
یم َ
نَض ِهبکماليَ َ
نخلِيل ِ ِه 29
ع َ
 َویيهِ َ
الالي َ َ



حافظ هروی:

ما شدا را به حکن رب جلیل

میزنیگن و هدگیمگنین لیل

زدنی آنچنگگانکه سر ز مقیل

دور مرده شود حضور خلیل

دوستا را هنگا مند شاغل

مه مگندشا ز یکگدگر غافل
1۹۲
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یعنی از راه سیگگگد ابگگگگرار

دور باشیگد ای بنی الکفگگار
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صلیالعليهوسلمإنَّ أصدقَ کَلِا ٍ
مةقَئلَهمئالشَّ مئعِهکَل ِ َامةلَبِيمد:26أالکم م 
قئلرسیلال
َ
هل
هل
َ
 27
ٍ
الالبَئط .
شَ عء َ
عئخ هل َ
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شعر دیگری مه در نظنالتدایل آمده است ،ترجده بیتی از طهقةبنعبد 30است مگه تنهگا
نظمالشمائل
مصراعی از آ در متاب ترمذی آمده است و حافظ هروی تدگا آ بیگت را در 
آورده و ترجده فارسی آ را به نظن متیده است.
کَئنَ یتاثَّ ب ِ ِ
شع ِه ِ
يكبِئألخبئ ِر َعنلَمم
هویَتَ َاثَّ بِقَیل ِ ِه
(بشعهطهقةبنالعبد)ویَأت ِ َ
َ
اح َ
ابن َر َو َ
ََ َ
تَ َز َّود .31
بود مضدو آنکه بیت تدا

زود ظگگاهر مند به تو ایا

آنچه باشی تو جاهل از اخبار

عا شد فاش گردد آ اسرار

این خبر از مسی به تو برسد

مه نه او زاد ره ز تگو طلبگگد

 -2-3اختالفات متن عربی الشمائل با ترجمه فارسی

از تفاو های مهن ترجده فارسی با متن عربی ،عد توجه به بیا سلسله مامگل راویگا یگ
حدی

در منظومه فارسی است مه با توجه به اهدیتی مه این موضو بهویژه بگرای محگدثا

سدههای ن ستین اسالمی مانند ترمذی در قر سو هجری داشتهاسگت ،نگا تدگامی ایتگا
آمده است اما مترجن و ناظن فارسی تنها به آورد ی
متن عربی حدی

یا دو راوی ن ستین حدی

صهگن در

و هن در ترجده خود امتفا مردهاست .جز حذف سلسگله راویگا مگه در

ترجده فارسی به طور مامل نیامده است ،افتادگی و حذف دیگری در ترجده منظو فارسگی
در مگتن عربگی

دیده ندیشود .برای مثال در حدی دو باب خضاب حضر رسول ص
ِ
صملیالعليمهو
رسیلال
هل 
خض
حدی به این شکل نقل شده است« :سئ ابیههیه ه
هل
سلم.قئلنعم.قئلابیعيسیورویابیعیانههياالحدیثعنعثائنبنعبمدالبمنعیهم 
هل
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 -1-2-3کاستیها

ققئلعنامسلاه» مه در ترجده منظو فارسی تنها در دو بیت میخوانین:

گفت :آری خِضاب مرده رسول

هست از أ ّ سَلَده هن منقول

1۹3
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مردی با بوهگگریره مرد خطاب

مه رسول خدا مرده خضاب؟
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 -2-2-3افزودههای متن فارسی

اما موارد افزودهای مه حافظ هروی ناظن تت یص داده است برای تکدیگل یگا شگاید تگزیین
منظومه خود به ترجده خود بیفزاید ،بیش از اینها است و به هند دسته تقسین میشود:
دسته اول افزودههایی است مه در مقدمگه ملگی ابتگدای متگاب آمگده اسگت و در ب گش
ساختار ترجده فارسی جزلیا آ آورده شد .در جدول زیر ب شها و تعگداد ابیگاتی را مگه
تنها در منظومه فارسی حافظ هروی است ،میآورین:
تعداد ابیات

بخشهای نظم الشمائل
ب ش اول صمقدما

1

ستایش خدا

۲۲

مترجن و شاعر فارسی

۲

نعت حضر رسولص

4۲

فارسی نسبت به عربی

31

ثنای جاللالدین امبرشاه
4

مقدمه در برتری علن
حدی

5

4

11۹

بر سایر علو

تنبیه در بیا فرق نبی

۲۰

و رسول
شامل  438۰بیت

ب ش دو صترجده
منظو فارسی

دسته دو ب شهایی با عنوا «فایده» است مه گاه متگرجن فارسگی وگالح دیگده بگرای
خواننده فارسیزبا عالوه بر ترجده منظو عین عبارا عربی بیاورد تا اگر هدچنگا گرهگی
در دریافت محتوای ی
باشد مثالً در حدی

حدی

عربی وجود دارد ،آ افزوده بتواند اوطالحاً «فایگده» داشگته

سو از باب خلن رسول اهلل ص

وقتی در ترجده حدیثی وگحبت از

میشود:
جا فدا مرده هر مه دید او را

در برش بود حله حدرا
1۹4
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پوشش حله حدرا پیامبر ص
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یا افزودههای ترجده

3

در سبب نظن متاب و

مجموع
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اما شاعر و ناظن فارسیزبا بهتر میداند بگرای رفگع ابهگا از نگو پوشگش ،آ را بگرای
خوانندگانش مه مدتر به عربی آشنایی دارند ،در ب ش «فایگده» واژه حلگه را از کتمئبنهئیمة
اال ََرب 32توضیح دهد:
واحب این فن

هست بُگگگردی ز بُگگگردهای یدن

حله نزدی

غیر دو ثوب را تو حله مگو

هو ز ی

باشد آ هر دو

هو ازار و ردا و غیرهدگا

نقل شگگگد از نهایه ،شگگ

در عرب عرف حله حدگرا

آ بگود مگگگاندرو بگگگود خطهگگا

جن

مندگا

دسته سو افزودهها مه در مقابله دقینتر متن عربی الشائل با ترجدگه فارسگی بگه آ هگا
میرسین صو تعداد آ هن من نیست هند گروه میشوند ،یا برای پگر مگرد وز شگعری از
در نظن فارسی آ مصرا دو بیت تنها برای پرمرد وز آمده است:
در لطافت ببرده از دل هوش

موی او بود تا به نرمه گوش

یا برای افزود اندک عناور شاعرانه به متن خالی از هرگونه خیالورزی خگود تگا شگاید
نظمالشائی عالوه بر موزو بگود  ،انگدمی خیگالانگیزتگر و اثرگگذارتر شگود مگثالً در
متن 
صملیالعليمهوسملمإلمینئمفأذنيمة» ترمیگب «گیسگوی
کئنشعهرسمیلال
ترجده «
هل
هل
متکبوش» در بیت زیر نسبت به عبار عربی افزوده محسوب میشود.
بود تا نصف گوش آ سرور

موی گیسوی متکبوش رهبر

گاهی عالوه بر افزایش جنبههای زیباشناختی ،اعتقادا ش صی متگرجن فارسگی نیگز در
اضافا

ترجدهاش دخیل است:

ال
مثالً در ترجده عبار عربی «قأقئمباکةعشهسنينوبئلادینةعشمهسمنينوتیقمئ هل
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کئنتجاتهتضهبشحاةأذنيمة» مگه
سر ناهاری یا اجبار آورده است مانند ترجده عبار «
ل

علیرأسستينسنة »...افزودههای فارسی ترجده حگافظ هگروی را نسگبت بگه مگتن اوگلی

1۹5
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متاب مت ص مردهاین:
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مگگگرد اقامت به مگکه او ده سال

بهر انذار اهل مفر و ضالل

بعد از آ سوی یثرب آ حضر

مرد از بهر اهل آ هجر

بگگگود ده سال در مگگگدینه تدگگا

سیگگگگگگگد انبیا علیه سال

هونکه عدرش به شصت سال رسید

سوی جنت به طو ب رامید

بگگود نیکگگو نهگگگاد و پاک سرشت

عاقبت میل مرد سوی بهتت

اینها تنها ندونههایی است از افزودههای ترجده فارسی به متن عربی مه مگیتگوا مگوارد
بیتتری را از وفحا

دیگر این نس ه خطی نتا داد.

 -4نتیجهگیری
 18۲4۰در متاب انه مجل

شورای اسالمی نگهداری میشود.

 -۲این منظومه فارسی از مترجدی ایرانی به نا حافظ هروی در قر دهن هجگری اسگت
مه ناظن ،آ را در قالب مثنوی و حدود  45۰۰بیگت سگروده و جگز در خطبگههگای ابتگدایی
متابش با توجه به موضو خود از عناور شاعرانگی ماننگد تتگبیه و اسگتعاره و ...بسگیار مگن
بهره برده است بههدگیندلیگل منظومگهاش را تنهگا بایگد مالمگی برخگوردار از وز شگعری
صفاعالتن مفاعلن فعلن دانست تا شعر خیالانگیز.
نظمالشمائل صماننگد سسگتی
 -3از نظر زبانی بیتتر م تصا زبانی قر دهن در منظومه 
دستوری جدال و ماربرد ملدا عربگی و غیرمسگتعدل در مگتن متگهود اسگت .متگرجن
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 -1نظمالشائل منظومهای است ناشناخته و منتتر نتده به شکل نس ه خطی مه بگا شگداره

نظمالشمائل و هدچنگین حگذف سلسگله مامگل
فارسی عالوه بر افزود خطبههای ابتگدایی 
راویا هر حدی  ،تت یص داده است ترمیب یا عباراتی را به ترجده منظگو خگود بیفزایگد.

1۹6
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این افزایش گاه از سر اقتضالا مال منظو و برای پر مرد وز شعری است و گگاه بگرای
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افزود حال و هوای شاعرانه و گاه از سر توجه به اعتقگادا ش صگیاش و در مگواردی در
نظر گرفتن هده اینها.
 -4در مجدو میتوا ملیت ترجده فارسی حافظ هروی را نظدی وفادار به مگتن عربگی
دانست ،هرهند او ن واستهاست از اختیارا مترجن غافل بداند .امید است نویسندگا مقالگه
حاضر ،بهزودی این نس ه را به شکل تصحیحشده منتتر منند و در اختیار عالقهمنگدا قگرار
دهند.

 -5پینوشت
 -1این متاب به نا «الشائل النبییة» و «الائئل الاحادیة» نیز خوانده شده است.
«-۲جاللالدین امبرشاه هندیپور هدایونتاه از ۹63هگ .ق .تا 1۰14هگ .ق .در هندوستا سلطنت مگرد. ...
بنگاله ،متدیر و سند را به تصرف درآورد و سلطنت بزرگی تتکیل داد و شگهرها و آبگادیهگای بگیشگداری
بنیا نهاد .به زبا فارسی دلبستگی ویژهای داشت و دستور داد هده متابهای دینی و ادبگی قگدین هنگد را بگه
پارسی برگردانند ...آرامگاه با شکوه وی در قریه سکندره واقع در جوار اگره است مه به وسگیله پسگرش سگلین
شاه جهانگیر برپا شده است» صده دا ،مدخل امبرشاه .
 -3خداوند عدرش را پیوسته طوالنی مند! و پادشاهیاش را تا ابد جاوید گرداند!
حانالهحيم ِ.الحاد ه ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِالاله ِ
ِ
فی،
یناصةَ ف
ل
علَیعبئد ِالَّي َ
السالم َ
ل َو َّ
َ
َّ
« -4بسم هل َّ
َیأحا َدعجتَبَ ًیع َح لا َدعئمةَ ً
َّیال ِ
سل ََّم».
َصل هل َ
علَيه َو َ
 -5خدا را به پیامبر نجیب میخوانن ای آفریدگار! به حن حبیب صپیامبر اجابگت مگن! ای پروردگگار بگر
پیامبر و خاندا صاو و یارا عالیقدر او درود فرست! صدرودی پایدار ،متصگل و ابگدی و صبگر ایتگا سگال
فرست!
 -6لِحیَه :ریش صده دا ،مدخل لحیه .
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در ههارده سالگی به سلطنت هند رسید و لیاقت و درایت بگیمرانگی از خگود نتگا داد و مدالگ

گجگرا ،

 -7دُهن :روغن صهدا  ،مدخل دهن .
 -8زَیّا  :روغن فروش صهدا  ،مدخل زیا

.

1۹7
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 -۹پیامبر مه درود خدا بر او باد! قامتی متوسط و شانهای پهن داشت.
ين :تثنيهع ِ
 -1۰ع ِ
نک  ،دو متف صده دا ،زیر منکب .
نکبَ ِ
َ
َ
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هأزهه :موی پاک درختا .
 -11شَ
عهأطه َ
َ
 -1۲پیامبر مه درود و سال خدا بر او باد! مویش را افتا میمرد درحالیمگه متگرما موهایتگا را از
فرق بازمیمردند .پیامبر دوست میداشت صدر این مار با اهل متاب موافقت داشته باشد.
 -13سَدل :فرو گذاشتن مو صده دا ،مدخل سدل .
 -14خداوند ب تاینده گناهش را بب تاید!
ٍ
أصحئبیکئلنجیم؛بأیاقتَ َدیتماهتَ َدیتم صیارا من مانند ستارگانند به هریگ
-15

اقتگدا منیگد ،راهندگایی

میشوید .
 -16خداوند پیوسته از ایتا ختنود باد! خداوند ههره ایتا را ارجدند مناد!
 -17هرم

به ایتا اقتدا مند ،راه جوید پ

ای برادرا ! به هری

میخواهید اقتدا منید.

 -18ای مه فیض وجود از تو است صخداوند  ،بر او تا ابد درودی فرست مه پیوسته به او فیض برساند!
 -1۹و به تدامی خاندا مطهر و هده یارا برگزیدهاش صدرود فرست !
مه گفت :رسول اهلل مه درود و سال خداوند بر او باد! قامتی خیلی بلند یا خیلی موتاه نداشت و خیلی سگفید
یا خیلی گند گو نبود و مویش خیلی مجعد یا خیلی واف نبود .خداوند او را سر ههل سگالگی بگه رسگالت
برانگی ت .ده سال در مکه و ده سال در مدینه اقامت مرد و سر شصگت سگالگی وفگا یافگت درحگالیمگه
بیست تار موی سپید در سر و ریش نداشت.
 -۲1احتداالً واژه بُد در نس ه اول افتاده است.
 -۲۲سوید بن نصر روایت مرد مه عبداهلل بن مبارک از معدر و او از ثابت لبنانی و ثابت لبنانی از ان
مال

بن

روایت مرد :صبلندی موی رسول خدا تا میانههای گوش ایتا بود.
 -۲3روایت مرد علی بن حجر مه روایت مرد اسداعیل بن ابراهین از حدید و او از انگ

بگن مالگ

مگه

گفت :موی رسول اهلل مه درود و سال خدا بر او باد! تا میانه گوشهایش بود.
بنابیاسمحئق از بگراء و او از عگازب


شمعبة
 -۲4احدد بن منیع روایت مرد مه ابوقطن روایت مگرد مگه
روایت مرد :رسول اهلل مه درود و سال خدا بر او باد! قامتی متوسط و شانهای پهن داشت و موهایش بر روی

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-17

 -۲۰حدی

ان

بن مال

مه خداوند از او ختنود باد! ربيعةبنابیعبدالهحانازانسبنعئلک شگنید

الله گوشش میری ت.
 -۲5سوید بن نصر روایت مرد مه عبداهلل بن مبارک روایت مرد از یون

ین یزید و او از زهری روایگت

مویش را افتا میمرد درحالیمه مترما موهایتا را از فرق بگاز مگیمردنگد و اهگل متگاب موهایتگا را

1۹8
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مرد مه عبیداهلل بن عبداهلل از عتبه و او از ابن عباس روایت مرد مه رسول اهلل مه درود و سال خدا بگر او بگاد!
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افتا میمردند .پیامبر دوست میداشت در اموری مه فرمانی صاز جانب خدا وادر نتده بود ،با اهگل متگاب
موافن باشد .پ

از آ رسول اهلل مه درود و سال خدا بر او باد! مویش را از فرق باز مرد.

 -۲6لبيدبنربيعة عامرى مه منیهاش ابوعقیل است ،از شاعرا بزر دوره جاهلى است مه با قو خگود
به محضر پیامبر ص

آمد و مسلدا شد و پ

از آ مدتر شگعر سگرود .او در موفگه بگه روزگگار حکومگت

عثدا یا به روزگار حکومت معاویه درگذشت.
 -۲7بیگدا راستترین س نی مه شاعر گفته است ،س ن لبید است :ها ! هرهه غیر اهلل ،باطگل اسگت
شعر در متن عربی ترمذی تنها به وور مصرا آمده است ،اما حافظ هروی عالوه بر آورد بیت مامل لبید،
ترجده آ را اراله می مند و این نتانه آشنایی نسبی او با اشعار دوره جاهلی عرب است.
 -۲8عبداهلل بن رواحه ،از قبیله خزرج انصار و از یارا محتر پیامبر ص
در جن

و از شاعرا متهور است مگه

موته به سال هتتن هجر شهید شد.

 -۲۹ای فرزندا مافرا ! از راه او صپیامبر منار روید! امروز شدا را با آمد او فرومیموبین .با ضربهای مگه
 -3۰طهقةبنعبد از شاعرا بزر دوره جاهلى است مه در قر اول پیش از هجر زندگى مگىمگرده
است .هدین قصیده او مه این مصرا هن از آ است ،متهورترین قصیده او و از معلقا است.
 -31شعر ابن رواحه را مثال میآورد و صابن رواحه شعر طهقةبنعبد را مثگال مگیآورد :ایگن خبرهگا را
مسی برای تو میآورد مه زاد و توشه طلب ندیمند.
نهئیةاألربقعقنیناألدب تألیف احادبنعبدالیهئبنییهی فرهن نامگه یگا دالهةالاعمئرقی اسگت
 -3۲
جامع و از تدامى علو و معارف اسالمى و فرهن

عصر خویش و تاریخ عدومی جها را از آغاز آفگرینش و

حواد تاریخ اسال تا سال 731ق را در برمیگیرد .این مجدوعه عظین در بیش از  3۰جلگد تنظگین گتگته و
دانشهاى گوناگو را آنقدر به تفصیل برگزار مرده است مه تنها هند جلد آ مرجعى پربگار بگراى تحقیقگا
ادبى و بالغى است.

 -6منابع
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سر را از گرد جدا و دوست را از یاد دوست غافل میمند.

 -1اسداعیل پاشا ،ایضئحالاکنینقیشهحالظنین.بيهوت:دارإحيئءالتهاثالعهبع ،ص1378ق .
 -۲انجدن دایهةالاعئر

دایهةالاعئر
افغانستا  ،

افغانستا  ،مابل :مطبعه دولتی مابل ،ص1348ق .

 -4حاجی خلیفه ،کشفالظنین ،ج ،1تهرا  :دارالکت االسالعية ،ص1378ش .

1۹۹
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 -3ترمذى ،ابوعیسى ،الشائل الاحادیة،بيهوت:دارإحيئءالتهاثالعهبع ،ص141۲ق .

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

نظمالشائی  ،متاب انه مجل
 -5حافظ هروی ،محددحسین بنمحدد ،
بدو ماتب ،صتدل

شورای اسالمی ،شداره ،18۲4۰

به تاریخ 1۲31ش .

 -6خیامپور ،عبدالرسول ،فرهن

س نورا  ،تهرا  :طالیه ،ص1368ش .

 -7درایتی ،مصطفی ،فهرستگا صنس ههای خطی ایرا  -فن ا  ،ج ،33تهرا  :سازما اسناد و متاب انگه
ملی ایرا  ،ص13۹۰ش .
 ،-----------8دنا صفهرست دستنوشتهای ایگرا  ،ج ،1۰تهگرا  :متاب انگه ،مگوزه و مرمگز اسگناد
مجل

شورای اسالمی ،ص138۹ش .

 -۹ده دا ،علی امبر ،لغتنامه ،تهرا  :میسسه لغتنامه ده دا ،ص135۹ش .
 -1۰شدیسا ،سیروس ،سب شناسی شعر ،تهرا  :میترا ،ص1388ش .

 -11قدی ،شیخ عباس ،سیدای پیامبر خدا ص

یا ترجده عاتئهالشمائل الاحادیمة ،تهگرا  :در راه

حن ،ص1366ش .
 61و  ،6۲وص  16۲تا  ،16۹ص1381ش .
 -13مهدوى دامغانى ،محدود ،شدالل النبی .تهرا  :نى ،ص1383ش .

 -14نصیری ،محددرضا ،اثرآفرینا صزندگینامه نا آورا فرهنگی ایرا از آغاز تگا سگال  13۰۰هجگری
شدسی  ،تهرا  :انجدن آثار و مفاخر فرهنگی ،ص1384ش .
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 -1۲محددی ،رمضا « ،شدایلشناسی رسول خدا ص
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