ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﻤﺎﯾﻼﺕ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻮﻟﻒ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺁﻥ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺍﮐﺒﺮ؛ﮐﺸﺎﻧﯽ ،ﻧﺠﻤﻪ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ  ::ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  - 1396ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 2ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(
ﺍﺯ  93ﺗﺎ 119
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1310643 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 26/07/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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چكیده
کتاب الفتوح ابن اعثم کوفی (د .حدود  )314از منابع مهم تاریخ اسالم است .این کتاب به
قلممم مد ممد بممن اح ممد موممتوفی م و (د  )596بممه فارسممی ت ش ممه ممد اسممت .شممدا از
تفاوت ا متن اصل ع بی با ت ش ه آن ،بهلدما رم ای
اصل ع بی و ت ش ه فارسی وشمود دارد .پ سم
ر ای

ما ممب ،ی ،تفاوت مایی در

اصملی ایمن ملالمه ،ب رسمی و تدلومل مو

ا مب ،ی ویوند و مت شم و کاربومت آ هما در تمفلوا یما ت ش مه اسمت .در ایمن

ملاله با استفاد از روش تدلول مدتوا شان داد مد مؤلما و متم شم ،مود کمدام مو ه
،ود اما ت ایالت و وا ه دا ته و از اخ،ار و متون مورد عالقه و وان به منمد بمود ا مد
ر چه درمج و  ،ر ای

و ی مت شم بوشت است و در موارد م دود در متن ع بمی وم

ت ایالت و ی چش گو

مالحظه می ود.

كلید واژهها
الفتوح ،ابن اعثم کوفی ،موتوفی و .

 .1استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)Aa-abbasi-z@yahoo.com .
 .2کارشناس ارشد شیعه شناسی دانشگاه اصفهانnkeshani313@gmail.com .
دریافت96/03/20 :

پذیرش96/06/04:
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مقدمه

یکی از مورخان سده سوم و اوایل قرن چهارم هجری ،ابن اعثم کوفی است که با نوشتن
کتاب الفتوح مورد توجه قرار گرفتهاست ،اما باااینهماه بسایار کام باه زنادگی او پرداختاه
شدهاست وحتی در مورد گرایشهای مذهبی او اختالف نظر وجود دارد چناانکاه یااقو
حموی او را مورخی شیعی میداند (یاقو  )92/1 ،و شوشتری او را شافعیمذهب خوانده-
MAGS

است (شوشتری )278/1 ،و مجلسی کتاب الفتوح ابن اعثم را در فهرست کتب اهل تسانن
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قرار دادهاست (مجلسی .)25/1 ،در ماورد ترجماه کتااب نیاا بایاد گفات ،کاه در قادیم،
مترجمان رعایت امانت نمیکردند و از اسنادی که مؤلف ندیدهبود بهرهمند میشدند و متن
اصلی را درمواردی تغییر میدادند .مترجم کتاب الفتوح ،ابتدا محماد بان احماد مساتوفی
هروی بود وکار نیمهتمام او را محمد بن ابی بکر به پایان رساند .مترجمان در هنگام ترجمه
این کتاب دخل و تصرفهایی داشته و گاهی متن را کامال تغییر داده و گاهی قسمتی از آن را
حذف یا بدان اضافه کردهاند که بیشتر این تغییرا را میتوان حاصل گارایشهاای ماذهبی
این دو دانست .دغدغه این تحقیق بررسی تفاو های الفتوح و ترجمه آن با هدف شناخت
سالیق عالیق مذهبی مؤلف و مترجم و تفاو این گرایشها در این دو کتاب متعلق به قرن
چهارم و ششم است.
ابن اعثم كوفی و كتاب الفتوح

ابو محمد احمد بن علی اعثم کوفی کندی (د  )314محدث ،شاعر و مورخ بارگ قارن
سوم و چهارم هجری است .نویسندگان قدیم حتی در نام و نسب وی اختالف دارند؛ برخی
نامش را احمد و برخی محمد دانستهاند .همچنین لفظ اعثم را که لقب پادر او باودهاسات
گاهی درباره خود او یعنی "ابن اعثم" به کار بردهاند .از میان منابع قدیمی تنها معجم االدباء
یاقو حموی ( )93-92 /1است که اشارهای مختصر به شرح حال وی کردهاست .پس از
او ،ابنحجر عسقالنی در لسانالمیزان ( )138/1گفتههاای یااقو را نقال کاردهاسات .در
منابع متاخر نیا مطالب مفیدی که اطالع تاازهای در اختیاار محققاان قارار دهاد باهچشام
نمیخورد (طباطبایی مجد .)14 ،در مورد مذهب ابن اعثم نیا اختالف وجود دارد؛ برخای
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مذهب او را شیعه دانساتهاناد ،از جملاه یااقو حماوی ( ،)92/1شایخ آقاابارگ تهرانای
( ،)221/3محمدعلی مدرسی تبریای ( ،)251/5بروکلمان ( )55-56و اشاوولر ()23/1؛
ولی قاضی نورالله شوشتری او را شاافعیماذهب مایداناد (شوشاتری .)278/1 ،یکای از
محققان معاصر در این باره مینویسد" :با مرور بر کتاب الفتووح ،اتهاام تشایع اماامی و یاا
زیدی و اسماعیلی رد میشود زیرا درباره خلفای نخست مطالب زیادی آوردهاست .در عین
حال واقعیاتی را نیا که به کار شیعیان میآید ،فراوان در خود جای دادهاست .این مسائله باه
تشیع عراقی او باز میگردد .درباره راویان و اخباریاان کاوفی ،مایبایاد اصال را بار تشایع
گذاشت .ابن اعثم نیا باید متأثر از این نوع خاص از تشیع باشد .نگاهی به مسائل تولد امام
حسین

و رفتوشد فرشتگان و خبر دادن جبرئیل از شهاد امام حسین

و چگونگی

این نقلها نشان میدهد که وی از مآخذ حدیثی شیعی عراق استفاده کرده و بدون تغییار در
لحن ،آن مطالب را آوردهاست" (جعفریان.)238 ،
کتاب الفتوح ابن اعثم به نامهای مختلف از جمله فتوحا شام ،الفتوح وتاریخ فتاوح
نیا نامیده شدهاست .اصل کتاب الفتوح که به زبان عربی است در اوایل قرن چهارم هجری
نوشته شدهاست و برای تاریخ قدیم عرب و اسالم از زمان رحلات حرار رساول

تاا

زمان خالفت هارونالرشید به ویژه درمورد آن چه مربوط اسات باه عاراق ،فاتا خراساان،
ارمنستان ،آذربایجان و جنگهای اعراب با خارها و نفوذ و گسترش اساالم در ایاران و روم
شرقی ،منبع مهم و قابل اعتمادی است .ارزش کار ابان اعاثم در تاالیف و تصانیف کتااب
الفتوح در این است که وی عالوه بر روایت اقوال مورخان و محدثان ثقه از جمله ماداینی،
واقدی ،ابومخنف و ابن کلبی ،تمام شنیدهها و دریافتهای خویش را باه صاور روایات
تاریخی مسلسلی درآورده است .در نتیجه جریانا تاریخی دوران بعد از رحلت حرار
رسول

را به صور یکنواخت در اختیار خواننده قرار میدهد (طباطبایی مجد.)11 ،

مترجم كتاب الفتوح

در خصوص اینکه کتاب الفتوح توسط یک نفر به فارسی برگرداناده شادهاسات یاا دو
نفر ،بین اهل تحقیق ابهام و شک وجود دارد؛ دستهای معتقدند مترجم اول کتااب ،محماد
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بن احمد مستوفی هروی ،در آغاز ترجمه کتاب یعنی به زمان ترجمه وقایع خالفت ابوبکر،
جهان را وداع کرد و کار نیمه تمام او را محمد بن احمد بن ابی بکر مابیژنابادی ،طبق همان
دستور امیر خوارزم و خراسان به مترجم اول که از او در مقدمهاش یااد کارده ،تماام کارده-
است .استناد این دسته به مقدمهای است که در بعرای نساخ خطای وجاود دارد ،در ایان
مقدمه به وجود مترجم دوم تصریا شدهاست (طباطبایی مجد .)18 ،اما درباره مشخصا
مترجم اصلی کتاب و علت و انگیاه پرداختن وی به کار ترجماه بایاد گفات ،ماتن توساط
محمد بن احمد مستوفی هروی در سال  596در تایباد خراسان به فارسی برگرداناده شاده-
است .از اوضاع و احوال مترجم کتااب مانناد مؤلاف آن چنادان اطاالع دقیقای در دسات
نیست .طبق گفته خود مترجم ،او کار ترجمه کتاب را بنا به دستور صدری از صادور دوران
خوارزمشاهیان که "افتخار اکابر خوارزم و خراسان" بوده شروع کردهاست ،که های اطاالع
دقیق و روشنی درباره این وزیر خوارزمشااهیان در دسات نیسات (طباطباایی مجاد.)19 ،
درباره ترجمه باید گفت که در ظاهر تفاوتش با متن اصلی عربی در ایان اسات از ابتادا تاا
پایان شهاد اماام حساین ترجماه شادهاسات و ماابقی آن یعنای از پایاان قیاام اماام
حسین تا خالفت هارون الرشاید ترجماه نشادهاسات .در اداماه باه بررسای و تحلیال
تفاو های متن عربی و متن ترجمه فارسی میپردازیم.
مقایسه اصطالحات و الفاظ به كار رفته در دو متن

با توجه به بررسیهای انجام شده در دو متن ،خاصه در ترجمه تفاو هایی از لحاظ به-
کار بردن اصطالحا و الفاظ برای شخصیتها وجود دارد که به شیعه نادیکتر است.
برای مثال ،پس از ذکر نام حرر محمد در ترجمه نشانه "ص" به کار برده شده اما در متن
اصلی بیشتر جاها از عبار "صلی الله علیه وسلم" استفاده شدهاست .البته در موارد کمی
در متن اصلی میتوان "صلی الله علیه و سلم و آله" را نیا پیدا کرد (ابن اعثم/2 ،105 /1 ،
 )169 /3 ،235 ،291 ،226 ،218که نشان از اراد نویسنده به خاندان پیامبر است.
اگرچه احتمال دارد که اینها از افاودههای ناسخان باشد.
در مورد الفاظ و اصطالحاتی که برای حرر علی

به کار برده شده مترجم بیشتر

لفظ (ع) و "علیه السالم" و حتی از اصطالح "امیرالمؤمنین" برای وی استفاده میکند..." :آن-
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گاه صدیق روی به سوی امیرالمؤمنین علی(ع) کرد( "...مستوفی هروی .)54 ،این درحالی
است که در متن اصلی برای وی تعابیری چون "کرم الله وجهه" (همان6/1 ،؛ ،)276/4رضی
الله عنه (همان )1،80 ،و گاهی "رضوان الله علیه" به کار رفتهاست (همان .)239 /2 ،البته
در مواردی نیا لفظ "علیه السالم" را نیا برای حرر علی

به کار بردهاست (همان،

224/1؛ 33/1؛ 294/2؛  .)332/2همچنین مترجم صفتهایی را گاه برای حرر علی به
کار برده که در متن اصلی به کار برده نشده ،برای مثال در قسمتی که مربوط به مشور عمر با
علی

در مورد فتا دماوند است در ترجمه آمده "علی (رضی) که معدن علم و مرکا فرل

بود " (همان .)234 ،همچنین در متن نامه که امام علی

به جریر بن عبدالله بجلی

مینویسد مترجم واژه "امامت" را در کنار خالفت آورده است و مینویسد ..." :واقعه
امیرالمؤمنین عثمان است آنچه بعد از واقعه او جمعی از مهاجر و انصار و اعیان و اشراف و
غیر ایشان با من بیعت کردند و بر امامت و خالفت من متفق شده تو را معلوم شده باشد و
کدام جماعت است که بعد از متابعت مخالفت کرده( "...همان )454 ،درحالی که در متن
اصلی واژه امامت به کار برده نشده و آمده "...و قد علمت ما کان من امر عثمان ابن عفان و
بیعة المهاجرین و االنصار ایای( "...همان .)500/2 ،و مترجم به همین یک مورد اکتفا
نکرده و در چندین مورد دوباره واژه امامت را در کنار خالفت مطرح کردهاست؛ درحالیکه در
متن اصلی آن چنین واژهای به کار برده نشده (همان )456-455 ،و همچنین در موردی
مترجم ،امام علی

را نفس رسول خدا نامیده درصورتی که در متن اصلی چنین واژهای به

کار برده نشدهاست (ترجمه ،811 ،متن عربی.)346 /4 ،
درباره حسن بن علی

در ترجمه مکرر عبار "ع " را به کار بردهاست (،445 ،421

 .)751،415،421 ،540اما در متن اصلی تنها چند مورد است که برای وی و پدرش لفظ
"علیهم السالم" بهکار بردهاست (همان )466 /2 ،و بقیه موارد بدون هی لفظی اسم او را
بهکار بردهاست .همچنین در متن اصلی برای از دنیا رفتن امام حسن

نویسنده لفظ

وفا را به کاربردهاست (همان ،)318 /4 ،اما مترجم برای مرگ ایشان از کلمه "شهاد "
استفاده کردهاست (همان )791 ،که خود دلیلی بر گرایشهای شیعی اوست .البته در مورد
امام حسین

مشترکا میان مترجم و نویسنده الفتوح وجود دارد و آن اینکه هر دو لفظ

www.noormags.ir

سال اول ،شماره ،2
تابستان 1396
97

تدلول و ملایوه و ت ایالت و ی مؤلا الفتوح و مت شم فارسی آن

"علیهالسالم" را بهکار بردهاند (ترجمه 534؛ عربی  . )73 /5در مورد به کار بردن واژه امام
برای امام حسن و امام حسین

مترجم اکثر جاها از این واژه استفاده کردهاست؛ برای

مثال (همان )790،و ابن اعثم نیا گاهی از این واژه استفاده کردهاست و حتی برای امام
حسن

در یک مورد اصطالح "االمام العالی" را به کار بردهاست (همان.)318 /4 ،

مترجم برای علی بن حسین در ترجمه عنوان امام زینالعابدین

را آوردهاست اما در

عربی چنین عنوانی وجود ندارد (متن121-120/5 ،؛ ترجمه .)914
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یکی از مطالبی که به وضوح گرایش شیعی مترجم را میدهد این است که مترجم در
مورد اهل بیت صفتهایی را به کار برده که در متن اصلی نیست .به طورمثال زمانی که امام
حسین

در مورد خوابش باحرر زینب صحبت میکند در ترجمه آمده حسین بن

علی

فرمود :ای خواهر در این لحظه که چشم من گرم شد جد خود محمد

مصطفی

 ،پدر خویش علی مرتری

واال گهرم حسن مجتبی

 ،مادر پاکیاه سیر خود فاطمه زهرا و برادر

را به خواب دیدم (همان .)900 ،درمتن اصلی بدون به

کاربردن چنین صفتهایی چنین آمده" :قال یا اختاه! انی رایت جدی فی المنام و ابی علیا و
فاطمه امی و اخی الحسن علیهم السالم"(همان.)97 /5 ،
در مورد اصطالحا و عبارا به کار برده در مورد دشمنان اهل بیت ،مترجم بیشتر از
عباراتی که شیعیان بهکار میبرند استفاده کرده که این نیا خود دلیلی بر گرایشهای شیعی
اوست ،مثال درمورد شخص معاویه مترجم صفت جنایتکار را تحت عنوان "معاویه جنایتکار
در هیئت صلا خواهی" را برای او به کار بردهاست (همان)648 ،؛ درحالی که در متن اصلی
چنین نیست (همان .)163-162 /3 ،نیا مترجم اصحاب معاویه را "اهل بغی و تجاوز "

NOORMAGS

معرفی میکند که در متن اصلی چنین عنوانی نیامدهاست (ترجمه644 ،؛ متن.)159 /3،
حتی در متن اصلی در یک مورد برای معاویه لفظ "رضی الله عنه" بهکار برده شدهاست

(همان )362 /2 ،که غریب مینماید و شاید از ناسخین باشد؛ زیرا که با شواهد و مباحث
کتاب هماهنگی ندارد .مترجم برای ولیدبن عقبه که دشمن امام علی

است .واژه ملعون را

به کار بردهاست (همان .)449 ،ولی در متن اصلی چنین واژهای نیست (همان.)495 /2 ،
همچنین در مورد جعده همسر امام حسن

در ترجمه برای او لفظ ملعونه به کار برده
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شدهاست (همان ،)791 ،در حالی که در متن اصلی چنین صفتی به کار نرفتهاست (همان،
 .)319-321 /4در مورد کثیربن عبدالله الشعبی که قرار بود از امام حسین بورسد که چرا مکه
را ترک کرده مترجم آورده "شعبی ملعون که دشمن خاندان رسول خدا (ص) بود" (همان،
 .)888درحالیکه در متن اصلی چنین نیامدهاست (همان .)76 /5 ،همچنین در ترجمه برای
مالک بن جوزه که به امام حسین

گفت" :ای حسین بن علی به آتش تعجیل کردی پیش از

آنکه به دوزخ رسی اصطالح "آن بدبخت ملعون" به کاربرده شده (همان ،)899 ،ولی در متن
اصلی چنین اصطالحی وجود ندارد (همان .)97-96 /5 ،البته درمورد عبدالرحمن بن
ملجم ،هم نویسنده و هم مترجم او را لعنت کردهاند .نویسنده لفظ "لعنه الله" برای او به کار
بردهاست (همان )276 /4 ،و مترجم لفظ ملعون را (همان .)751 ،در مورد شمر بن ذی
الجوشن ،مؤلف از لفظ "لعنه الله" استفاده کردهاست (همان)99-89 /5 ،؛ درحالیکه
مترجم هی لفظی در مورد او بهکار نبردهاست (همان.)900-891 ،
نماد نگرش مذهبی در متن دو كتاب در موضوع سقیفه و خالفت ابوبكر

یکی از تفاو های متن اصلی با ترجمه آن ،که میتوان بیشتر آن را حاصل گرایشهای
شیعی مترجم دانست ،عباراتی است که توسط مترجم به متن اصلی افاوده شدهاست .البته
مواردی از افاودههای او برخالف تشیع است مانند این که برای شیعیان اصطالح روافض را
به کار میبرد و یا در مورد مرگ ابوبکر غلو میکند .ولی در اکثر افاودههای او رد پای
گرایشهای شیعی نشان داده میشود .در ادامه به مواردی که حاصل گرایشهای مذهبی
مترجم است و به متن اصلی افاوده شدهاست اشاره میشود:
ORMAGS
مترجمNOسخنانی از امام علی به دفاع از جانشینی خود بعد از رسول خدا اشاره
کردهاست که اصال در متن اصلی چنین سخنانی وجود ندارد؛ برای مثال ،ابن اعثم در بحث
سقیفه مینویسد" :جلس علی بن ابی طالب کرم الله وجهه فی مناله مغموما بامر النبی صلی
الله علیه و سلم و عنده نفر من بنیهاشم و فیهم الابیر بن العوام" (همان )6 /1 ،و در ادامه
بحث سقیفه را مطرح میکند اما بحث رد و بدل شدن سخنانی بین علی بن ابی طالب با
ابوبکر را مطرح نکردهاست .در صورتی که در ترجمه ،مترجم بعد از بیعت با ابوبکرآورده ،که
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"چون مردمان به تمامی بیعت کردند صدیق اکبر ،علی بن ابی طالب را فراخواند او اجابت
فرمود ...و چون از او خواستند که بیعت کند ،علی بن ابی طالب گفت :نه شما این منصب را
از دست ما به حجت بیرون کردید و به وسیله قرابت محمدمصطفی خویشتن را افاونی
آوردید؟ من حجت شما بر شما به کار میدارم و دعوی شما به حجت میآرم از من بشنوید
سخنی که باریکتر از موی است و شما را نیا مجال انصاف یافتید انصاف دهید و طریق
صدق پویید" (همان .)7 ،البته نظیر این سخنان را میتوان در خود کلما قصار امام
علی در نهج البالغه نیا یافت؛ چنان که امام در حکمت  190میفرماید" :شگفتا! آیا
معیار خالفت ،صحابی پیامبر بودن است؟ اما صحابی بودن و خویشاوندی مالک نیست
(نهج البالغه)477 ،؟ بلعمی در تاریخنامه طبری نیا چنین جمالتی را که مستوفی هروی از
زبان امام علی نقل کردهاست آورده ،او مینویسد" :علی گفت :ای جماعت! شما این کار
از دست انصار بیرون کردید که بر آن حجت آورید و به قرابت و خویشاوندی تمسک کردید
زیرا که دعوی کردید که محمد علیه السالم از ما است پس ایشان از آن سبب شما را منقاد
شدند و کار به شما تسلیم کردند و من بر شما حجت آورم بدانچه شما بر انصار حجت
آوردید .ما به محمد اولیتریم درحال حیا وی و پس از وفا وی ،زیرا که ماییم اهل بیت
وی و نادیکترین خلقان به وی ،انصاف ما بدهید و حق ما از این کار بشناسید چنانکه انصار
حق شما بشناختند" (بلعمی.)343 /3 ،
در ادامه سخنان امام علی  ،مترجم الفتوح ( ) چنین آوردهاست ،ابوعبیده جراح
گفت" :ای ابوالحسن! تو سااوار این کاری و به زیاد از این هم سااواری ،هم سابقه
اتفاقی کردهاند و
سبقت و هم به فرل و قرابت اما صحابه رسول خدا محمد مصطفی
کاری پدیدآورده ،تو نیا به رضای صحابه راضی باش و روی این مصلحت به ناخن منازعت
مخراش .علی[ ] گفت" :ای ابوعبیده تو برگایده نبوتی و امین و معتمد این امتی ،بر تن
خویش ببخشای و آنچه راستی باشد بویمای ،عبایی که ازحرر عا به خاندان نبو
رسیدهاست به خاندان و دودمان خویش نقل مکنید".
اینکه مترجم ذکر میکند که امام علی  ،ابوعبیده را برگایدۀ نبو و امین امت خطاب
میکند ،نشانی از تسنن مترجم است ،چه عموم نویسندگان سنیمذهب ابوعبیده را امین امت
میدانند .در الطبقات الکبری در مورد امین امت بودن ابوعبیده روایاتی نقل شده از جمله
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آمده که" :پیامبر فرمود :هر امتی را امینی است و امین این امت ابوعبیدة بن جراح است"
و در ادامه ،آمدهاست" :گروهی از مردم نجران به حرور پیامبر آمدند و گفتند :مرد امینی را
همراه ما گسیل فرما فرمود :همراه شما مرد امینی را خواهم فرستاد و سه بار فرمود مردی به
راستی امین ،گوید :تمام اصحاب رسول خدا آرزو داشتند که آن فریلت ایشان را باشد و
رسول ابوعبیده بن جراح را همراه ایشان روانه فرمود" (ابن سعد .)354/3 ،همچنین
بلعمی مانند عبار مترجم الفتوح را آورده که امام علی  ،ابوعبیده را امین امت خطاب
میکنند (بلعمی )343/3 ،از طرفی ابن قتیبه دینوری در جریان تعیین جانشین برای خلیفه
دوم امین بودن ابوعبیده را مطرح میکند و این چنین مینویسد" :عمر گفت :چه کسی به من
امر میکند برای خود جانشینی برگاینم اگر ابوعبیده را زنده مییافتم او را خلیفه قرار میدادم و
روزی که پروردگار خود را دیدار کنم و از من پرسش کند چه کسی را برای امت
شنیدم که میگفت هر
محمد خلیفه قرار دادی؟ خواهم گفت پروردگارا ،از پیامبر
امتی امینی دارد و امین این امت ابوعبیده است( ...ابن قتیبه دینوری )42/1 ،مانند این روایت
را ابن اثیر نیا در کتاب الکامل خود نقل کردهاست (ابن اثیر ،الکامل.)107/9 ،
فرمودند:
آوردهاست که امام علی
مترجم الفتوح در ادامه سخنان امام علی
"قرآن در خانههای ما فرود آمد و جبرئیل در اوطان ما وحی آورد کان علم و فقه ،دین و
سنت فریره ماییم ومصالا خلق ما ازهمه بهترمیدانیم پس روی به هوی مکنید و
خویشتن را در لجاج میفکنید که شما را زیان دارد" ( .)7نظیر این سخنان از زبان امام
در نهج البالغه نیا آمده چنانکه امام در خطبه  109میفرمایند" :ما از درخت
علی
رسالتیم ،و از جایگاه رسالت و محل آمدوشد فرشتگان برخاستیم ،ما معدنهای دانش و
چشمهسارهای حکمت الهی هستیم یاران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و
دشمنان و کینهتوزان ما در انتظار کیفر و لعنت خداوند به سر میبرند (نهج البالغه)147 ،
همچنین امام در خطبه  2میفرمایند" :عتر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه
اسرار خداوندی و پناهگاه فرمان الهی و مخان علم خدا و مرجع احکام اسالمی و نگهبان
کتابهای آسمانی و کوههای همیشه استوار دین خدایند ،خدا به وسیله اهل بیت پشت
خمیده دین را راست نمود و لرزش و اضطراب آن را از میان برداشت" (نهج البالغه.)29 ،
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در ادامه مستوفی هروی آورده ،بشیر بن البراء بر پای جست و گفت :ای ابوالحسان ،باه
خدا قسم اگر این سخن تو پیش از عقد بیعت به سامع جماع رسایده باودی های کاس از
S
AG
صحابه تو را خالف نکردی و یکدل و یکابان با تو بیعت نمودندی اما تو در خاناه خاویش
M
R
O
O
گرفتی Nو از جماعت کنار کردی مردمان چنین پنداشتند که توبهانه میجاویی و از ایان
قرار
کار کناره میگیری و چون سخن در پیش افتاد از جای درآمدی (همان .)7 ،ایان بشایر کاه
مترجم نامش را بشیر بن البراء آورده ،اشتباه است و در منابع نام این شخص بشیر بن ساعد
انصاری اسات ازجملاه در تااریخ طباری (طباری ،)220/3 ،تواری یعقووب (یعقاوبی،
 ،)123/2الرده (واقدی ،)46 ،الکامل (ابن اثیر ،الکامل ،)21/8 ،امامت و سیاسات (ابان
قتیبااه دینااوری ،)25/1 ،انساااب االشااراف (بااالذری ،)58/1 ،االسااتیعاب (اباانعباادالبر،
 ،)172/1اسدالغابه (ابناثیر ،اسدالغابه ،)231 /1 ،البدایه و النهایه (ابن کثیر )247/5 ،اماا
درمورد شخص بشیر بن البراء ،در منابع آمده که او کسی است که همراه پیامبر از گوشت آن
باغالهای که زهرآلود بود و ناد پیامبر(ص) آوردند او خورده و در آن زمان از دنیا رفتهاسات
این موضوع در منابعی چون السیرهالنبویه (ابن هشام )338 /2 ،و سیر رسول الله (قاضی
ابرقوه )833 /2 ،ذکر شدهاست.
در خاناه
در ادامه علی[ ] گفت :ای بشیر پسندی که جسد مطهر رساول خادا
بگذاشتمی و تجهیا و تدفین او را مختصار داشاتمی و کمار منازعات بساتمی و در طلاب
خالفت بنشستمی؟ صدیق گفت :ای ابوالحسن اگر میدانستمی که تو در ایان کاار باا مان
منازعت کنی قبول نکردمی اکنون که مردمان بیعت کردند اگر تو هم موافقت نماای خطاای
ما صواب بودهباشد و اگر حال را اجابت نکنی و تامل و تفکر در این کار واجب داری بر تاو
حرجی نیست .علی [ ] بیعت نکرده از مجلس بازگشت ...این جا سخن بسیار باشد که
روافض و غیر ایشان بر سبیل غلو و مبالغت گویند و از ایراد آن جا تعرض و تهمات فایاده
نباشد ( )8-9با مطرح کردن عنوان روافض برای شیعیان و این که مطرح میکند که شیعیان
در این باب غلو میکند قطعی است که مترجم شیعه امامی نیست .این مطالبی کاه در ایان
باب مترجم ذکر کردهاست .در متن عربی وجود ندارد (همان.)6/1 ،
از تفاو های دیگر متن عربی با ترجمه فارسی آن ،غلو و مبالغهای است که مترجم در مورد
مرگ ابوبکر میکند .مترجم مینویسد" :در آن روز اضطراب تمام در مدیناه افتااد و آواز گریاه و
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نوحه از هر کوچه بلند شد چنانکه در روز وفاا پیغمبار باود .و همچناین در ماورد اینکاه
ابوبکر از عایشه خواسته بود که از پیامبر اجاازه بگیرناد و او را در کناار پیاامبر دفان کنناد و اگار
پیامبر اجازه نداد در قبرگاه مسلمانان خاک کنند .مترجم در ادامه غسل و کفن ابوبکر آورده"
همه مردم در انتظار شدند که از پرده غیب چه پیدا آید .ناگااه در حاال تختاههاایی در روضاه در
یکدیگر بجنبید و قفل جایی افتاد و پرده جایی و در روضه بااز شاد اجااز ایان بود(...هماان،
 )80در صورتی که در متن اصلی ابن اعثم تنها در ماورد وفاا اباوبکر چناین نوشاته" :فغسال
ابوبکر و حنط و کفن و صلی علیه ،ثم حمل علی اعواد المنایا و اتی به الی قبر النبی صالی اللاه
علیه و سلم فحفر له فیه الی جنب النبی صلی الله علیه و سلم (همان.)123/1 ،
توجه بیشتر به اخبار مورد توجه شیعه در متن فارسی به نسبت اصل عربی

در مورد مرگ شخص عثمان و سخنانی که از شخصی مصری در مورد عثمان مطرح
میشود و نشان میدهد که عثمان مسلمان نبودهاست که این مطالب در متن اصلی موجود
نیست در متن اصلی آمده که علی امر کرد که عثمان را دفن کنند و در ادامه آمده "فقال رجل
من المصریین و امه :الندفنه اال فی مقابر الیهود" (همان )436/2 ،و در ادامه سخنی دیگر
از این مرد مطرح نشدهاست .اما مترجم نام این شخص را عبدالله بن سواد مطرح میکند و
در ادامه اضافه میکند که این مرد میگوید" :هرگا نگذاریم او را در گورستان مسلمانان به
خاک سوارند چه او مسلمان نبود چون به حقیقت شنیده شد که در ایام خالفت او ،روزی از
مسجد به سرای خویش میشد و بنی امیه در گرد او بودند ابوسفیان درآمده گفته" :یا بنی
امیه تلفقوا تلقف اکره فوالذی یحلف به ابوسفیان ما من عذاب و الحساب و الجنه و النار و
البعث و القیامه" یعنی ای بنی امیه بگیرید این پادشاهی را و دست به دست بگردانید و
سوگند یاد کرد که نه عذابی است نه حسابی ،نه بهشتی ،نه دوزخی ،نه حشری ،نه قیامتی و
عثمان به جای آنکه حد مرتد بر او براند و او را به قتل رساند از بیتالمال مسلمین دویست
هاار دینار در وجه او بذل کرد (همان .)385 ،مانند این خطبه در تاریخ طبری نیا ذکر
شدهاست که روایتی است از گفتار ابوسفیان که" ای بنی عبدمناف خالف را چون گوی
دست به دست کنید که نه بهشتی هست و نه جهنمی" (طبری.)58 /10 ،
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تفاو دیگر این که ،مترجم به خوشحالی عایشه بر مرگ عثمان اشاره کردهاست (همان،
 )386که در متن اصلی وجود ندارد (همان .)433-429/2 ،در پایان بحث مربوط به عثمان
مترجم مینویسد" :ام المومنین عایشه صدیقه چنانکه بدان اشاره شد چندان که توانست و
دانست مردم را در قتل عثمان تحریص میکرد تا گاهی که سفر مکه پیش داشت در مکه او را
آگاهی دادند که عثمان به دست صنادید اصحاب مقتول گشت نیک شاد شد فقالت ابعده الله
بما قدمت یداه الحمدالله الذی قتله .عایشه در قتل عثمان خدای را شکرها بگذاشت و بر او
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لعن و نفرین فرستاد" (همان .)386 ،که خود این مطلب که توسط مترجم مطرح میشود
نشان از مخالفت بیهوده عایشه با امام علی

دارد و اینکه عایشه قتل عثمان را بهانهای برای

شورش قرار داد وگرنه خود او بر مرگ عثمان ،خدا را شکر کردهاست .در مورد خوشحالی
عایشه بر مرگ عثمان در تاریخ یعقوبی چنین آمده" :عثمان در خانهاش محاصره شد بیش از
همه طلحه و زبیر و عایشه مردم را علیه او تحریک میکردند ...مروان ناد عایشه رفت و گفت:
ای ام المومنین کاش به پا میخواستی و میان این مرد و مردم سازش میدادی .گفت :من
S

G
آمادهORکردهام و میخواهم به حج بروم .گفت که به جای هر درهمی که خرج
وسایل سفرم را MA
NO

کردهای دو درهم به تو داده میشود گفت :شاید تو گمان میکنی که من عثمان را نمیشناسم
به خدا قسم دوست داشتم که او پاره پاره در جوالی از جوالهای من بود و میتوانستم او را
حمل کنم و به دریا افکنم( "...یعقوبی.)176-175/2 ،
مقایسه تمایالت شیعی اصل عربی و ترجمه فارسی الفتوح در ذكر حوادث
دوران «خالفت امام علی

حوادث دوران خالفت علی

»

در کتاب الفتوح و مخصوصا در ترجمه آن مفصلتر از

تواریخ عمومی ذکر شده ضمن این که طرفدارانه تر از تواریخی مثل طبری است و اخبار تک
نگاریهایی مثل وقعه صفین نصربن مااحم شیعی مفصل در آن آمدهاست و این خود نشان از
گرایش به ذکر رویدادهای مربوط به علی
مورد وصی بودن امام علی

بعد از پیامبر

است .مترجم سخنی از امام حسن

که در

است را در متن آوردهاست (همان)445 ،

که این سخن در متن اصلی وجود ندارد (همان )492/2 ،در بحثی که بعد از جنگ جمل
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مطرح میشود و بعد از اینکه امام علی
سلیمان به نادحسن بن علی

 ،سلیمان بن صرد الخااعی را بازخواست میکنند

میرود و به ایشان میگوید که" :شرح نتوانم داد که

امیرالمؤمنین مرا بر سر جمع چه سخنان سخت گفت و تا کدام غایت برنجانید و سرزنش کرد
حسن گفت :ای سلیمان با دوستها عتابها کنند از آن نباید رنجید سلیمان گفت :چنین
است لکن هنوز کارها قرار کلی نگرفته و همه والیتها محفوظ و مربوط نگشته و اطراف
معاند و مخالف بیشمار است به جا شمشیر تیا آنان را به راه راست نتوان آورد و البد به مدد
و معاونت امثال ما حاجت خواهد بود ما را نباید رنجانید تا سخن خویش میتوان گفت
ناخوش نباید" تا این قسمت متن اصلی با ترجمه یکی است اما ابن اعثم در ادامه آوردهاست"
فقال له الحسن :ای رحمک الله! ما انت بالظنین" (همان .)492/2 ،اما مترجم به جای این
سخن چنین آورده" حسن

گفت چنین است اما اطاعت امام فرض بل واجب است

امیرالمؤمنین وصی نبی و پیشوای خلق است و حق بیعت در گردن شما دارد .چگونه خود را
راضی نمودی که جانب امیرالمؤمنین را فروگذاشتنی حال آنکه اعتمادی که ما را با تو است با
دیگری نباشد و در دوستی تو مجال شبهت و ریبت نتواند بود" (همان.)445 ،
مترجم پیرامون آیهای که در مورد مومن بودن علی

و فاسق بودن ولید بن عقبه است

مطالبی آوردهاست که در متن اصلی وجود ندارد .در متن اصلی بعد از ذکر این آیه فقط
مطرح کرده منظور از فاسق ،ولید بن عقبه است" فنالت فیه هذه االیه" :افمن کان مومنا کمن
کان فاسقا الیستوون" یعنی الولید بن عقبه" (همان )496-495/2 ،اما در ترجمه با توضیا
بیشتر آمده "این آیه شریفی است که در حق امیرالمؤمنین علی[

] منال شدهاست او را
G

S

مومن میخواند و ولید را که معاند و مخالف او بود فاسق میگوید و قول ولید را که
جای علی

بهشت خواهد بود و جای ولید آتش دوزخ (همان.)449 ،

N
O

O

R

M

A

میگفت من از تو بهتر و فصیحترم ،رد میکند و میفرماید :ایشان هر دو برابر نباشند که
تفاو دیگر متن عربی با ترجمه فارسی آن ،مربوط به بحث نامه پسر عم اشعث بن
قیس که در خدمت امام علی

بوده و نامهای را به اشعث مینویسد ،که مترجم مطالبی

مطرح کرده در مورد بر حق بودن امام علی

که در متن اصلی وجود ندارد .در متن

اصلی چنین آمده..." :فالام یا بن عم بیعه امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه ،فانه افرل من

www.noormags.ir

سال اول ،شماره ،2
تابستان 1396
105

تدلول و ملایوه و ت ایالت و ی مؤلا الفتوح و مت شم فارسی آن

غیره ،قد قلت ابیاتها فاسمعها( "...همان )503/2 ،و در ترجمه چنین آمده" :زینهار که تامل
و توقف برخود نیاوری و متمسک به عذری نشوی و بیعت کنی که امیرالمؤمنین امروز امام
برحق وخلیفه مطلق و از گذشته و آینده فاضلتر است باید آنچه نوشتهام ،صدق دانی و مرا
صدیق خود شماری والسالم" (همان .)457 ،در کتاب وقعه صفین ذکر شده که امام
علی

نامهای به اشعث فرستاده است و او را به خود دعو کرده که از او اطاعت کند

ولی هی ذکری از نامهای که پسر عم اشعث به اشعث نوشته ،نیامده است (نصربن مااحم،
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 )20:1382-21در االمامه و السیاسه آمده که جریربن عبدالله نامهای برای اشعث نوشته
است و او را دعو به اطاعت از امام علی

کردهاست و نه پسر عم اشعث ،در آن نامه

جریر بن عبدالله نوشتهاست" :بیعت با علی را پذیرفتم و راهی برای دفع آن نیافتم در کار
عثمان نگاه کردم چیای نیافتم که مرا مجبور کند ،بیعت با علی را بوذیر زیرا تو راهی بهتر از
راه علی رهنمون نخواهی شد بدانم بیعت با علی بهتر است از روبرو شدن با پهلوانان بصره،
گاهی شتر ناآرام و بیتاب همچنان دوشیده میشود آنچه را گمان میکنی رفتهاست
برمیگردد مواظب کار خود باش والسالم" )ابن قتیبه دینوری.)113-112 /1 ،
تفاو دیگر متن عربی با ترجمه فارسی آن ،در بحث اشعث بن قیس است که اشعث
مطرح میکند که بهتر است به معاویه بویوندد .خویشان او که اشعث را از این کار نهی
میکنند .در سخنانشان بحث وصی بودن امام علی

را مطرح میکنند که این بحث در

متن اصلی اصال مطرح نشدهاست .در ترجمه چنین آمده" که خویشان و مخلصان و
دوستان او گفته :معاذالله مردن برای ما بهتر که به معاویه پیوستن و آن عیب و شین به
خویش راه دادن چگونه تو اقربا و خویشان و عشایر را بگذاری و ترک شهر و خانه و وطن و
کاشانه قدیم بگویی و پای از حد اطاعت و بیعت امیرالمؤمنین علی
خدا

که برادر رسول

و وصی او و پدر دو فرزند او بیرون نهی و به شام روی خدمت معاویه را بر علی

ترجیا دهی؟" (همان .)458 ،در حالی که ابن اعثم چنین آورده" :فقال له قومه و عشیرته:
فالمو خیرلک من ذلک ،اتترک قومک و مصرک و عشیرتک و تکون ذنبا الهل الشام!"
(همان .)504/2 ،در کتاب وقعه صفین در این باب آمدهاست" :چون (اشعث) به خانه آمد
یارانش را بخواند و گفت :به راستی نامه علی مرا هراسان ساخته ،او مال آذربایجان را
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بیگمان باز خواهد گرفت و من باید به معاویه بویوندم .یارانش گفتند :مرگ برای تو از این
GS

بهتر باشد .آیا سرزمین و خاندان خود را رها میکنی و ریاهخوار مردم شام میشوی؟ وی از
OR

MA

این سرزنش شرمگین شد و به راه افتاد تا حرور علی رسید" (نصر بن مااحم )21 ،در
جماعه قومک و تکون ذنبا الهل الشام" (ابن قتیبه دینوری.)112 /1 ،
در بحث مشور معاویه با عمروعاص در زمینه بیعت با امام علی

NO

االمامه و السیاسه در این باب آمده" :فقال القوم :المو خیر لک من ذلک ،اتدع مصرک و
نیا تفاو هایی

مشاهده میشود ،مترجم قسمتی را آورده و از زبان عمروعاص مطرح میکند که دشمنی با
علی

دشمنی با پیغمبر

و پروردگار است که این قسمت در متن اصلی نیست .ابن اعثم

چنین مینویسد..." :ورد هذه البیعه خطر شدید و امر عظیم و راس اهل الشام الیوم شرحبیل بن
السمط الکندی و هو عدوالجریر( "..همان .)517/2 ،در صورتی که در ترجمه چنین آمده:
"عمرو گفت :شک نیست که با علی بیعت ناکردن کاری عظیم خطرناک است و گناهی بس
بارگ ناد خدای تعالی که به هی عذری معفو نخواهد بود زیرا که دشمنی با علی
با پیغمبر

دشمنی

و دشمنی با پیغمبر دشمنی با پروردگار است لیکن( "....همان )470 ،در این

باب در وقعه صفین چنین آمدهاست ،وقتی معاویه در مورد امام علی

با عمرو عاص

صحبت میکند و میگوید" :علی به کوفه آمد و آماده پیشروی ماست ...عمروعاص در جواب
او گفت :اما درباره علی ،نه به خدا سوگند ای معاویه ،عرب در هی چیای از چیاها میان تو و او
برابری نمینهد ...عمرو گفت :به پیکار با چه کس گفت به پیکار با علی .راوی گوید :عمرو
گفت :ای معاویه تو را با علی همچون دو بار اشتر همسنگی و برابری نباشد نه تو را هجر
و نه جهادی و نه فقه و دانش او در دین و به خدا

اوست و نه سابقه و نه هم صحبتی با پیامبر

سوگند که بر سر این همه فعالیت و سرعت و پویایی و استوار گامی و بهرهای همراه با نکوداشتی
از جانب خداست" (نصر بن مااحم.)38-37 ،
از تفاو های دیگر متن عربی با ترجمه فارسی ،بحث گفتگوی میان عبدالرحمن بن
غنم التمالی و شرحبیل بن السمط الکندی است .مترجم بعد از مطرح کردن گفتگوی آن دو
طبق متن اصلی ،در پایان از زبان عبدالرحمن درمورد امام علی
آوردهاست..." :عاقل آن است که آخر

این مطلب را

خود را از دست ندهد اگر دنیا و آخر
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دینخواهی ناد علی

شوکه هم نعمت و هم نام نیکو و هم ثواب آخر یابی "...

(ترجمه -472عربی .)519-518/2
در متن پاسخ سعد وقاص به معاویه برای مخالفت با علی
میشود که مترجم در پایان ،نامه در فریلت علی

نیا تفاو هایی مشاهده

 ،قسمتی را آوردهاست که در متن اصلی

موجود نیست .در متن اصلی و ترجمه چنین آمده" :اما بعد بداند معاویه که امیرالمؤمنین عمر
جمعی را در شورا داخل گردانیده بود که هریک از ایشان اهلیت خالفت داشتند و هی یک را
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بر دیگری ترجیا و تفریل نبود اال آن بود که حق هر یک از ایشان در شورا بود و هم علی را
آن حق بود" (همان .)530/2 ،تا اینجا متن اصلی با ترجمه همخوانی دارد اما مترجم در پایان
این قسمت اضافه کرده" :و فرایلی و مناقبی که علی

داشت هی کس از ایشان نداشت

(همان .)484 ،در وقعه صفین در مورد پاسخ سعدوقاص به معاویه آمده است" :اما بعد ،عمر
از قریش جا کسانی را که خالفت را سااوار بودند در شوری وارد نکرد و هیچیک ازما از
دیگری شایستهتر به احراز آن نبود مگر به اتفاقنظر خود ما بر او ،با این تفاو که آنچه ما
داشتیم در علی نیا بود ولی آنچه او داشت در ما نبود( ...نصر بن مااحم .)75 ،در اینجا
همانطور که مشاهده میشود با توجه به اینکه وقعه صفین منبعی است که متقدم بر الفتوح
است و در آن امدهاست که سعد وقاص میگوید" علی آنچه داشت در ما نبود" منظور همان
فرایل آن حرر است و اضافه کردن این جمله توسط مترجم الفتوح دلیل بر شیعه امامی
بودن او نیست اما گرایش او را به تشیع نشان میدهد.
از تفاو های دیگر متن اصلی با ترجمه فارسی آن ،در بحث دفاع از امام علی
مقابل معاویه توسط یکی از یاران امیرالمؤمنین
علی

در

به نام سعید بن قیس است .امام

قبل از جنگ صفین چند نفری را به ناد معاویه میفرستند تا او را نصیحت کنند

که مترجم قسمتی را در دفاع از امام علی

آوردهاست که در متن اصلی وجود ندارد

(همان )23-19/3 ،مترجم مینویسد" :سعید گفت :ای معاویه ما رسوالنیم ،ما را به ناد تو
فرستادهاند و بر زفان ما پیغامی دادهاند رسول در آنچه گوید بر او قیدی و بندی نباشد
علی

آن کسی است که تو او را از ما بهتر دانی و همه عالم او را در فرل و علم و سابقه

و آثار حمیده و فرایل پسندیده دانند و شناسند(...همان.)532 ،
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مترجم به تفصیل از صفا امام علی

از زبان ابوهریره و ابودرداء در ناد معاویه

سخن میگوید و این که آن دو به معاویه گوشاد میکنند که جنگ با امام علی
میشود که خدا و پیامبر خدا

باعث

با او دشمن شوند .مترجم چنین نوشتهاست" :القصه دیگر
] بیرون آمدند و به نادیک معاویه

روز ابوهریره و ابودرداء از لشکر امیرالمؤمنین علی[

شده او را گفتند :ای معاویه چرا با مسلمانان جنگ میکنی؟ و به چه سبب روا میداری که
خون چند تن از اهل اسالم ریخته گردد راستی را میتوان گفت که علی بن ابی طالب
در کار خالفت از تو اولی تر است به حکم سابقت که در دین دارد و فریلتی که در اسالم
او حاصل است و غاواتی که در پیش مصطفی

کردهاست و تو بیش از همه وسایل

حمیده و سوابق مرضیه او بهتر دانی و بر علم و فرل وخصال جمیل او از همگان واقفتر
باشی بدان حاجت نداریم که او را بر تو بشناسیم و محاسن اخالق و محامد اعراق او را
شرح دهیم و تو با وجود او اهل خالفت نباشی پس چرا از برای حطام دنیوی که لعنت
خدای بر آن باد با چنین مردی نااع و خصومت کنی و خلل در دین خود اندازی؟ از خدای
بترس ای پسر ابوسفیان وخدای سبحانه و رسول خدای

را بر خود دشمن مکن با این

همه نصیحت از برای تو میکنیم باقی تو دانی؟" ( )545-546در صورتی که در متن
اصلی ابن اعثم چنین نوشتهاست" :ابوهریره و ابوالدرداء حتی دخال علی معاویه فقال له :یا
معاویه! عالم تقابل علی بن ابی طالب و هو احق بهذه االمر منک لسابقته فی الدین و
فریلته فی االسالم و هو رجل من المهاجرین االولین السابقین و انت رجل طلیق و کان
ابوک من االحااب؟" (همان.)62-61/3 ،
مترجم در هنگام مطرح نمودن مذاکرا بین عمروعاص و امام علی
هر دو متن قسمتی از فریلتهای امام علی

است که در

از زبان عمروعاص را بیان میکند (همان،

 .)169-170/3اما مترجم در ادامه سخنانی را از عمروعاص ،بر برتری امام علی
مطرح میکند که در متن اصلی نیست مترجم چنین اضافه کردهاست که عمروعاص
میگوید" :به خدای که ما سوابق حمیده و وسایل مرضی که علی
مصطفی

را در خدمت

است میدانیم و بر اوایل و اواخر آن از همه عالم وقوف بیشتر داریم و آثار

نیکو و مقاما مشهور که یاران او راست از مهاجر و انصار انکار نمیکنیم و به قلیل و
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کثیرآن عالمیم و بر دقیق و جلیل آن وقوف داریم و خود فرایل و مناقب و مآثر و محاسن
را چگونه انکار توان کرد ...مکارم شیم و مآثر سیر علی ابوطالب

علی

از شرح

مستغنی و بدان احتیاج نیست که در تقریر آن خوضی رود( "...همان.)657 ،
مترجم داستان مهمانی امام علی

در شب نوزدهم ماه رمران در خانه دخترش ام

کلثوم را آورده )همان )747 ،که در متن عربی چنین مطالبی ذکر نشدهاست .در مورد زمان
شهاد امام علی
سال اول ،شماره ،2
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در مناقب آل اب طالب آمده است "قبض قتیال فی مسجد الکوفه

وقت التنویر لیله الجمعه لتسعه عشر مرین من شهر رمران" (ابن شهر آشوب)307/ 3 ،
اما در تاریخ طبری در مورد زمان ضربت خوردن حرر

نوشته" :ابومعشر میگوید:

علی در ماه رمران به روز جمعه هفدهم ماه به سال چهلم کشته شد .واقدی نیا چنین
گفته ،اما علی بن محمد گوید :علی بن ابی طالب در کوفه به روز جمعه یازدهم ماه و به
قولی سیادهم ماه رمران سال چهلم کشته شد (طبری )143/ 5 ،در مقاتلالطالبیین آمده،
که ابومخنف زمان ضربت خوردن حرر

را شب نوزدهم ماه رمران میداند ولی

ابوعبدالرحمن سلمی آن را شب هفدهم ماه رمران میداند .ابوالفرج اصفهانی نظر
ابوعبدالرحمن سلمی را صحیا میداند (اصفهانی )38/ 1 ،ابن ابی الحدید در این باره
میگوید" :و قتل علی لیله الجمعه لثالث عشره بقین من شهر رمران سنه اربعین فی روایه
ابی عبدالرحمن السلمی و هی روایه المشهوره و فی روایه ابی مخنف انها کانت الحدی
عشره لیله بقین من شهر رمران و علیه الشیعه فی زماننا و القول االول اثبت عند المحدثین
و الیله السابعه عشره من شهر رمران هی لیله بدر و قد کانت الروایا ورد انه یقتل فی
لیله بدر( "..ابن ابی الحدید .)16-15/ 1،طبرسی زمان ضربت خوردن حرر را شب
چهارشنبه نوزدهم ماه مبارک رمران میداند (طبرسی )289 ،ابن اثیر روایت صحیا را در
این باب ،هفدهم ماه رمران میداند (ابن اثیر ،الکامل )217 /10 ،با توجه به این که اکثرا
روایا

GS

اهل تسنن زمان ضربت خوردن حرر را شب هفدهم ماه رمران میدانند
NO

OR

MA

احتماال مترجم تحت تأثیر روایا شیعه آن شب را ،شب نوزدهم ماه رمران میداند.
در ادامه بحث شهاد امام علی
پیامبر

مترجم مباحثی در مورد آنکه امام علی

،

را در خواب میبیند و از خصومت امت و ناراستی و ناهمواری ایشان به پیامبر
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شکایت کردند همچنین به اخباری از آگاه بودن امام علی

از شهادتش و داستان گیر

کردن قالب در کمربند آن حرر و اشک ریختن ام کلثوم و اصرار حسن بر همراهی پدر
را آورده که در متن عربی آن خبری از این مطالب نیست (ترجمه  749-747مقایسه شود با
متن عربی  )279-276/4در منابع دیگر از جمله منابع شیعی این مطالب وجود دارد
ازجمله شیخ مفید به وقایع قبل از شهاد امام علی

اشاره کرده که ایشان آگاه بر

شهاد خود بودند و از ام کلثوم میخواهند که بیتابی نکند و همچنین به خواب امام
که پیامبر را در خواب میبینند و بدان حرر از رنجها و دشمنیهایی که از امتش به ایشان
رسیده شکایت میکنند ،اشاره کردهاست )شیخ مفید )15-13/1،همچنین امام علی
نهج البالغه در خطبه  70در مورد خواب خود و شکوهاش به پیامبر
گونه که نشسته بودم خواب چشمانم را ربود رسول خدا

در

میفرمایند" :همان

را دیدم پس گفتم ای رسول

خدا از امت تو چه تلخیها دیدم و از لجبازی و دشمنی آنها چه کشیدم! پیامبر

فرمود:

نفرینشان کن گفتم خدا بهتر از آنان را به من بدهد ،و به جای من شخص بدی را بر آنها
مسلط گرداند (نهج البالغه .)85،در مقاتل الطالبیین و الکامل به خواب حرر
همچنین اینکه امام حسن

و

 ،پدرشان را در آن شب همراهی کردهاند اشاره شدهاست

(اصفهانی-54/ 1 ،ابن اثیر ،الکامل )218/10 ،مطالبی که مترجم در مورد وقایع قبل از
شهاد امام علی

نوشته ،کامال متأثر از روایا شیعی است.

از نکا دیگر مطرح شده توسط مترجم که کامال گرایشهای شیعی او را نشان میدهد،
در هنگامی است که مترجم تنفر خود را از دشمنان امام علی

مطرح میکند و از علی با

عنوان نفس رسول یاد میکند که از این مطالب در متن عربی خبری نیست در متن عربی
آمده "ثم انهم سبوا علی بن ابی طالب رضی الله عنه و قالوا فیه القبیا" (همان.)346/4 ،
در ترجمه چنین آمده "و امیرالمؤمنین علی

را دشنامها دادند و خاک خذالن بر فرق و

دهان خود ریختند و نفس رسول را ناساا گفتند و به جهت خشنودی معاویه و یاید دنیای
دنی را بر بهشت باقی اختیار نمودند" (همان.)811 ،
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تفاوت نگاه مترجم با مؤلف در ذكر برخی رویدادهای مورد توجه شیعه

یکی از مبحثها که حاصل تفاو گرایشهای شیعی در ترجمه الفتوح با متن عربی آن
است ،تغییراتی است که توسط مترجم در متن ایجاد شدهاست که بیشتر این تغییرا با
رویکرد گرایش شیعی توسط مترجم انجام شدهاست .در ادامه به این تغییرا توسط مترجم
اشاره خواهد شد:
در بحث مشور ابوبکر با اصحاب در فتا بالد شام بعد از اینکه امام علی
سال اول ،شماره ،2
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نظر

خود را مطرح مینماید .در متن عربی آمده که ابوبکر گفت" :لقد سررتنی به سرک الله"
(همان )81/1 ،در صورتی که در ترجمه آمدهاست "ابوبکر روی به یاران آورد و گفت :ای
مسلمانان این مرد وارث علم پیغمبر است هر که در صدق او به گمان بود بیگمان منافق
باشد" (همان.)55 ،
آورده و در این روایت

در مورد زمان مرگ عمر ،ابن اعثم روایتی از جعفربن محمد
آمده که علی بن ابی طالب

عمر را غسل دادهاست (همان .)330/2 ،در صورتی که

مترجم نام جعفربن محمد

کنند" و ذکر میکند
را نیاورده و فقط نوشتهاست "روایت RM

امام علی

S

AG

O

شستن عمر را به"افلا" واگذار کردند (همان.)274 ،

از تغییرا دیگر توسط مترجم ،در مورد دعای حرر علی

NO

بعد از سخنرانی با

لشکریان است که مترجم در پایان دعا "صلی الله علیه و آله" را آوردهاست (عربی488/2 ،
مقایسه شود با ترجمه .)442
در بحث مناظره بین عمار و عمروبن عاص در جنگ صفین ،وقتی عمار میگوید:
"الست تعلم ان النبی صلی الله علیه و سلم قال :من کنت مواله فعلی مواله" (همان،
 )77/3مترجم کلمه موال را دوست ترجمه کردهاست (همان )567 ،عالمه امینی رضوان
الله تعالی علیه حدود  27معنا برای کلمه موال ذکر کردهاست -1 :رب  -2عم  -3ابن عم
 -4ابن  -5ابن اخت  -6معتق (آزاد کننده)  -7معتق (آزاد کرده شده)  -8عبد  -9مالک
 -10تابع منعم علیه  -12شریک -13حلیف  -14صاحب  -15جار  -16نایل  -17صهر
 -18قریب  -19منعم  -20عقیده  -21ولی  -22اولی بالشیء -23سید  -24محب -25
ناصر  -26متصرف در امر  -27متولی در امر (عالمه امینی )326/2 ،اهل تسنن برای
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کلمه موال ،معنای دوست را در نظر گرفتهاند و با توجه به این که مترجم همین معنا را بیان
کرده ،همین مطلب نشان میدهد که او شیعه امامی نیست.
اصلیAنام یکی از فرزندان امام حسین
در متن GS
M

OR

"علی فی الرضاع" آمدهاست (همان،

NO
مترجم نام او را علی اصغر نوشتهاست (همان )908 ،در حالی که
 )115/5در صورتی که

تاریخنویسان قبل از او از جمله ابومخنف (طبری )448/ 5 ،و بالذری (بالذری)200/ 3 ،
از او با نام "عبدالله"یاد کردهاند .البته در بعری از منابع از جمله تاری یعقوب (یعقوبی،
 )181-182/2و اخبارالطوال (دینوری )258 ،نام او را ذکر نکردهاند و فقط گفتهاند که او
کودکی خردسال بودهاست.
از تغییرا دیگر توسط مترجم در مورد یکی دیگر از فرزندان حسین بن علی

است

که در حادثه کربال زنده ماندهاست که در متن اصلی آمده "...فبقی الحسین فریدا و حیدا
لیس معه ثان اال ابنه علی رضی الله عنه و هو یومئذ ابن سبع سنین  )115/5( "...مترجم او
را برادرزاده امام دانسته و نام او را عمر نوشتهاست (همان )908 ،در منابع دیگر از جمله
تاریخ طبری آمده که نام او را عمر ،و فرزند امام حسن

است (طبری )469/ 5 ،دینوری

نام او را عمر ذکر کردهاست ولی با این تفاو که او را فرزند امام حسین

میداند

(دینوری )259 ،در طبقات الکبری نام او عمرو بن حسن بن علی ذکر شدهاست (ابن
سعد )107-106/ 5 ،در الکامل هم نام او عمرو بن حسن ذکر شدهاست (ابن اثیر،
الکامل )209 /11 ،البته در االرشاد آمده که عمر بن حسن در رکاب عموی خویش به
شهاد رسیدهاست (شیخ مفید.)23/2 ،
در توجه به نوع نگاه مذهبی مؤلف و مترجم به این نکته باید توجه داشت که مؤلف در
شهری شیعی میزیسته و برخی اخبار شیعی را صریتر میتوانسته است در اثرش ذکر کند و
مواردی اندکی که مؤلف از مترجم شیعیتر سخن میکند را باید از این زاویه هم نگریست و
مترجم در محیط سنی خراسان خوارزم و تایباد در آخر قرن ششم قمری با احتیاط بیشتری
درباره مثال دیث غدیر دست به قلم میشود اما درباره دیدگاهها و حس شیعی قویتری که در
موارد بیشتری مترجم به نسبت مؤلف بدان پرداخته است این نکته را باید در نظر داشت که
رشد تشیع و یا الاقل توجه به اهل بیت

از اوایل قرن چهارم تا اواخر قرن ششم بسیار
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بیشتر شدهبود .خوارزمشاهیان به لحاظ زمانی کمی بعد از تالیف این کتاب دم از خالفت
شخصی علوی میزدند .وزراء شیعی در خالفت عباسی قدر یافتهبودند (ابن کثیر/13 ،
 )212در فاصله یک قرن و نیم بین زمان مؤلف تا زمان مترجم حکومت شیعی آل بویه
( )320-447آمده بود و رفته بود و حکومت شیعی ( )350-545مایدیان که حامی اندیشه
شیعی و طرفداران اهل بیت بود ،آثارش باقی بود (عباسی و دیگران )114 ،طبیعتا این فاصله
زمانی و این رخدادها تا حدودی بر نوع نگرش مترجم تأثیرگذار بودهاست.
سال اول ،شماره ،2
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تمایالت ضد امامی مترجم و نمود آن در ترجمه الفتوح
یکی دیگر مواردی که میتوان آن را حاصل تأثیر گرایشهای شیعی چه در متن اصلی و
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چه در ترجمه دانست بحث مختصرنویسی و حذفیا متن اصلی است که توسط مترجم
انجام شدهاست که با توجه به بررسی نشان داده میشود در متن اصلی احادیث و مطالبی با
رویکرد گرایش شیعی آمده که توسط مترجم یاحذف شدهاست و یا به صور مختصر
نوشته شده که به آنها اشاره میشود:
در متن اصلی ام سلمه با عایشه میگوید "فقد سمعته صلی الله علیه و سلم یقول :علی
خلیفتی علیکم فی حیاتی و مماتی فمن عصاه فقد عصانی" (همان .)455/2 ،در ترجمه
آمده" :از او بورس تا با تو بگوید رسول خدا در حق علی نگفتهاست :علی خلیفه من است
در حالت حیا و مما ؟ و در ادامه آن فمن عصاه فقد عصانی را ترجمه نکردهاست
(همان )408 ،در اینجا تمایل ضدامامی هست و یا حساسیت بیشتری که مترجم جهت
رعایت اعتبار ابوبکر دارد.
در جنگ صفین در بحث مناظرهای که بین عمار و عمروبن عاص برگاار شد ،در متن
اصلی آمدهاست عمار میگوید " ...الست تعلم ان النبی صلی الله علیه و سلم قال :من
کنت مواله فعلی مواله اللهم و ال من واال و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من
خذله؟ فانا مولی الله و لرسوله و علی موالی من بعده و انت فالمولی لک (همان.)77/3 ،
فرموده است من دوست
در ترجمه آمدهاست "ای ناکس ابتر نشنیدهایی که مصطفی
خدا و رسول اویم و علی دوست من و تو را در جهان بغیر از شیطان دوستی نیست؟
(همان.)567 ،
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با توجه به بررسی این دو قسمت اخیر گرایشهای شیعی نویسنده نیا روشن میشود که
GS

در این دو قسمت بحث تایید والیت و وصی بودن امام علی

توسط پیامبر خدا

RMA

برای کامل توسط نویسنده مطرح شدهاست .اما مترجم آنها را مختصر کردهاست.
NOO

مترجم قسمتهایی از سخنرانی از زحربن قیس که در مورد نقص بیعت طلحه و زبیر و
عایشه راحذف کردهاست (عربی  502 -501/2مقایسه شود با ترجمه  )456-455که در
اینجا تمایل مترجم به اعتبار این سه نفربیشتر است.
در متن اصلی گاارشی آمده که جنیان برای عمر عااداری میکنند و صدای آنها به مردم
مدینه میرسد که این متن در ترجمه نیامدهاست (همان .)330/2 ،در اینجا مترجم ظاهرا
نمیخواهدچنین اعتباری را برای عمر قرار دهد.
در متن اصلی بحثی مطرح شده بین امام علی
علی

و سه نفر دیگر که در این بحث امام

مطرح میکنند که بیعت ایشان بر اساس خواسته خود مردم بودهاست و همچنین

به توصیف شخص معاویه میپردازند که این قسمتها توسط مترجم حذف شدهاست
(همان.)23-22/3 ،
در متن اصلی مناظرا حرر زینب و امام زین العابدین

بعد از واقعه کربال

برایکامل توضیا داده شدهاست ولی در ترجمه فقط به آن اشاره کردهاست (عربی 121-/5
 123مقایسه شود با ترجمه .)914
در متن اصلی اتفاقا بعد از شهاد امام حسین
تا شهاد امام حسین

مطرح شدهاست اما مترجم فقط

را ترجمه کردهاست و ادامه ندادهاست (عربی 134-120/5

مقایسه شود با ترجمه .)914-911
نتیجه

با توجه به بررسیهای انجام شده همانطور که نشان داده شد ،مترجم در مبحثهایی که
به متن اضافه کرده و تغییراتی که در متن ایجاد کردهاست بیشتر سمت و سوی شیعی
داشتهاست و همچنین در مورد امامان شیعه و دشمنان اهل بیت از اصطالحاتی استفاده
کرده که بیشتر شیعیان استفاده میکنند .البته مترجم ،متنهایی که در بحث اثبا والیت
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امام علی

است را بسیار مختصر کردهاست و یاحتی اصطالح روافض را برای شیعیان

به کار میبرد و این شواهد که در سراسر متن کم نیست نشان از این دارد که وی به هی
روی شیعه امامیه نیست .ولی با این حال تأثیر گرایشهای شیعی او در متن بسیار زیاد
است .در مورد ابن اعثم ،او احادیثی از پیامبر
وقایع کربال و مناظرا حرر زینب

در مورد اثبا والیت امام علی

و امام زینالعابدین

و

را برایکامل با نگاه

شیعی بیان کردهاست .ولی در اصطالحا در مورد امامان ،بسیار به ندر مانند شیعیان
سال اول ،شماره ،2
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116

سخن گفتهاست .به این ترتیب چه مؤلف و چه مترجم هر دو متأثر از گرایشهای شیعی
بوده و آن را در متن نشان دادهاند ولی هی کدام ازآن دو شیعه امامیه محسوب نمیشوند.
در مواردی حس غیر امامی در متن مترجم مشهودتر است هر چند گرایشهای شیعی
مترجم در مجموع قویتر است و دلیل این موضوع تا حدودی به شرایط متفاو زمانی و
مکانی مؤلف و مترجم مربوط میشود.
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NOO
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