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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

۳۲/۶۰/۳۶۰۰        مسعود فارانی 

  

 ترجمۀ  پشتوی مثنوی معنوی  برکتاب   ریظقت
   زهیر بلخیجناب  به همت 

 بسم  هللا الرحمن ارحیم 

 مقدمه :
کار ترجمه اش را سامان میدهد. پس هنر ترجمه  کار ساده  وخالی از  قواعدکه مترجم متکی با آن  ،دارد قواعدیترجمه کار 

رنج  نبوده ونیست بلکه نسبت  به دیگر هنر ها رنج این هنر بیشتر درین  است که  اول شخص مترجم کامال ً مقید به متن 
یک متن زبانی به متن  زبانی یگر  مدنظر میباشد که میخواهد آنرا از یک زبان به زبان دیگر انتقال دهد.  دوم مسئولیت انتقال

بر موازین  همان اثر  تقال کالمی وفهمایی  باید حرکتنمستوجب تجویز ها وقواعدی است  که در امانت داری  امستلزم و
در جادۀ هموار دویدن هنرش چیست؟ مستانه دویدن هنرش در غم به زبان ساده   که برای ترجمه آن اقدام شده است.  باشد. 

 ،ترجمه قواعدعدول  از  تریندست  وپاگیر است.  ازینرو کوچکبخاطر دقت آن  پیچ های کار ترجمه  و  ، پس خم  وپیچ است
اعتبار ترجمه  را صدمه میزند و برخالف اگر موازی با قواید  یاد شده  باشد اعتبار اثر ترجمه شده را بلند میبرد که جناب 

 بدر آمده است . جزئیات دیگر در متن  تقریظ ذیل پیش کش میشود.  بسیار شایسته از عهدۀ این معمول  زهیر بلخی
 

 متن  تقریظ :
 لـُب  لباب  کرامت انسانی  توانستکه  به وسیلۀ این ظرف   بودهمه میدانیم  که شعر برای  موالنا فقط یک ظرف   

ب کند، ازینرو ظرف  مثنوی معنوی  یعنی شعر آسیر آب حیاترا  به مخاطبین تشنۀ عواطف برساند  و آنها را ازین 
ویا خواننده فکر میکند که من هم  هر شاعر .ه شده استدممتنع  سروودر قالب مثنوی ) دوتا دوتا ( بر اساس  سهل 

یم،  اما زمانیکه در برابر حقیقت این سهل ممتنع  که سرشار از معانی بلند  آبسر آسانیمیتوانم  چنین اشعاری را به  
نگاری  سهلاین  . دنپی میبر  عظمت موالنابه  یشترد، بنبحر از فلسفه  ژرف اندیشی  موالنای بزرگ قرار میگیردر 

 برخاسته است.  موالنارفعت  وبلندی توانایی، از کمال  موالنا
اکه  ر یصویراز موم کلمات هر ت موالناشده است که پنجه های تفکر نرم موم مثل کلمات زبان ودر توانایی  موالنا  

 سرآمد زمانه  ها شده است.اثار او خلق میکند. ازین سبب است که   سهولت ه خواسته باشد ب
ایا وفنا باشند تا اثر نغزو پو خواسته  البته  خالقین واقعی آثار بلند در جهان هیچگاه در فکر این نبودند که زانو زده   

 جهانی  ارزشبه  اتفاق می افتد که  از بحر اندیشی  شخص بلکه این چکیده ها  غیرمترقبه و آنی ،ناپذیرخلق کنند
یان آنرا فقط ب ،است که  بزرگان مثل موالنا  حقایق راکه در آئینه اندیشۀ خود دیده اند اءد. از همین منشنمیشومبدل 

پنجه های دست  اندیشه  وسعت پیدا میکند.  تاز و ممکرده اند. ازینجاست  که  فاصلۀ تفاوت بین انسانهای عادی  
 ایهها و گویش فراخ موالنا یی  با کلماتیکه در دست او موم شده است، میتواند،  استعارات ، تصویر ها  ونو آوری 

موالنایی میباشد. ازینروست که  داستانهای این اثر زمینۀ  روشنگری به مکتب مختص  ورا خلق کند که منحصر  جدید 
سان سازی دارد.  انسان سازی به این مفهوم که ، هرگاه خواننده در بحر مثنوی معنوی  غرق میشود  خشکی وان

د  غسل تعمیچنین  از خود دور میکند و با می شورد و تعصب  کور ذاتی اش  را با آب زالل  اندیشه فراخ موالنا یی 
خشکی تعصب  کور ذاتی اش  قرار میدهد.  این تندیس از تازگی وتراوت  را برجای   ،در بحر از مثنوی معنوی

داده اند. بطور بلند است  که  عالقمندان آگاه  مثنوی معنوی  تا سرحد قرآن )ش( آنرا مرتبت ۀ اثرمولوی خصیص
 د: شو ل مییسجتچنین  این نظر در متن آن  که استبه شیخ بهایی  وبسمن دو بیت ذیلنمونه 

 

 من نمی گویم کــه آن عالیجناب   ـــ   هست پیغمبر ولـی دارد کــتاب 
 مثنوی معــــنوی مــــولـــــوی    ـــ   هست قـــرآن در زبــان پهلوی

 

 ناشد است.   یاست که تکرار آن  در تاریخ ، تکرار  فنومینگذشته از آن این اثر یک  
معنوی به اکثریت زبانهای جهان غرض عمومیت پس  اعتبار بلند این اثر باعث شد که  مثنوی 

بزرگان و دانشمندانیکه   ،دادن ارزشهای درونی آن  ترجمه شود و به ملت های دیگر نیز پیشکش گردد. ارجمندان
   بگیرند. را به عهدهاین اثر گرامی  ۀترجم ،رنج بسیار شدند  تا با تقبل دارای فهم وقلم  بلند بودند و در کنار آن حاضر
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را مراعات  دقیقداری امانت  ،تا در انتقال  مفاهیم اصلی این اثر به زبانهای دیگریرفتن این مسئولیت  بخاطر است پذ
ش قابل تال، یک مخاطبین زبان دیگره تالش نستوهانه آنها برای انتقال دقیق مفاهیم اثر، ب در کنار آن.  کرده باشند

 مثنوی معنوی را به زبانهای  دیگر درجوامع دیگر وسعت بیشتر بخشند.  قدرمیباشد.  ازینرو  بزرگان بیشمار  توانستند
خود ما  میباشد که  موصوف با پشت کار وعالقه وافر به این اثر، خود را   زهیر بلخییکی ازین بزرگان جناب 

بان عزیز ر بزکمت ، مکلف دانسته اند تا این بحر شیرین را به  تشنگان هموطن موالنا که  بخاطر موقعیت جغرافیایی
 هوحدت  دوباره  درجامع ُممد  زهیربلخیآشنا میباشند  بزبان  خود شان ترجمه و پیش کش نماید.   این کار جناب   دری
 متأ سفانه دچار سانحۀ ناخواسته شده است.   که وحدت   . است

برادر  گنی ها و جدایی اقواماین اثر خاص است اینست که هم اکنون بر اثر نفاق اف پشتوینکته دیگیری که در ترجمۀ 
هیر زملی میباشد به اوج خود رسیده است،  اقدام بموقع جناب وغیرناشی از تفکرات غیر انسانی که در افغانستان  

برای رفع خشونت ها این اثر را که سبب  زهیربلخیجناب   است.نشانه درک صحیح  ایشان از اوضاع موجود  بلخی
تلطیف  روح آدمی میشود،  ترجمه آنرا  یک امر ضروری پنداشته  و با همت بلند به ترجمه  روان  مثنوی معنوی 

 ر آمده است. داقدام کرده و مؤفقانه از عهدۀ آن ب پشتوبه زبان شیوای  
شود.  وقتی ترجمه  آدم های دد منش ند انسانیت  پامال این چنین اراده های قوی در تاریخ سبب شده اند که نگذار

دم به اینکه قلم من در زمینه بسیار عاجز است خوبا ))غرض تقریظ نوشتن بدستم رسید  زهیر بلخیاین اثر از بزرگی جناب   پشتوی

 دهظاهر شدر زبان شیرین  وروان پشتو   زهیر بلخیآن معترفم  که به هیچ وجه  نمیتواند ادای دین زحمات  ترجمۀ  پشتوی این اثر گرامی را که بقلم روان وسلیس جناب 

ساس این اثر توجه دقیق عالمانه داشته اند. زیرا  جوهر به نکته های ح بلخیمتوجه شدم که جناب (است  اداء کرده بتواند.(
ه  شناسد و به  همین سبب بود ک سؤ استفاده میکنند  نیک می دینرا که از  اشخاصیاثر موالنا درین است  که  موالنا 

که  وجود داشتنداسالم سیاسی مسخ شدۀ به جوهر اسالم روی می آورد.  زیرا در گذشته نیز مثل  امروز  هرم های 
باشند. پس سؤ استفاده گران  بخاطر نفسانیات شیطانی شان از اسالم حقیقی فاصله  واقعی  ممثل اسالم متأسفانه نتوانستند

به این معنی که هر ترجمۀ به هر زبان که   . نددر یافته انیک   بلخیگرفته اند.  ازینرو اهمیت موضوع را جناب 
اره به یاد آوری جامعه برساند تا همگان متوجه شوند که  اسالم راستین و حقیقی  باشد،  میتواند  این اثر گرانبها را دوب

که  بحر دانش موالنایی آنرا میشناسد فرسنگ ها با خواسته های هرم های شیطانی اسالم سیاسی  فاصلۀ  متنی ومعنوی  
 و شکلی دارد. 

اطر یک اما اورا بخهللا  به او بخشیده است  مُ یمی بینیم که  خداوند پیغمبرش را که لقب کل  موسی و شباندر داستان  
 سرزنش میکند که بخاطر جزئیات  دینی  چگونه عشق حقیقی انسان را نسبت  به خدا  صدمه میزند.  چوپان 

را به خاطرات روشنگری خالصه  ترجمۀ این اثر برای من یک مژدۀ غیر مترقبه بود که سبب سرفرازی ام شد وم
ندۀ  عر و نویس، شادانته آلیگیریای که  به لباس شعر توسط  گانه انداخت. در آن زمان  اثر سه   اروپا 41دوران قرن 

تکمیل میالدی   ۰۲۳۰و تا زمان مرگش در سال  یافتمیالدی آغاز  ۰۲۶۱در سال  ایتالیاییخردمند وروشن ضمیر 
تعریف  بسیار  بهشتو  برزخ، دوزخسفر خیالی خود،  به  از،  دانتهاست که  ث ثالاز زبان شخص  ،  این اثرشد

مع جنایاتی را بر جوا ، البته درین دوران  سؤ استفاده گران  از مذهب  روشنگرانه را به جامعه آنزمانی تقدیم می کند.
وط کرده بود، مثل هم اکنون که تعدادی نامسلمان ها  با ترفندی اروپایی تحمیل میکردند که انسانیت تاسطح حیوانیت سق

 کمدی الهیبود که  41قرن  یاروپاآنزمانی   وحشی شده اند.  خالصه در اوضاعبخاطر کسب پول زیر نام  اسالم،  
عرض اندام کرد. متعاقب آن ترجمه های شاعر،  دانتهاز تفکر خردمندانه   ادبیات ایتالیاهای یکی از اولین کتاب

یداکند.  گسترش پ به سطح وسیعزیادی ازین اثر سبب شد که این اثر در سرتاسر اروپا و جوامع پیشرفته آن زمانی  
آید.  حتی این کتاب کمک شایانی کرد تا به شمار می ادبیات جهاناز جملۀ  بزرگترین آثار در   کمیدی الهیازینرو  

  تبدیل شود. که زبان پیشرفته بود زبان ایتالیاییو شیؤه نوشتاری آن به معیار   زبان توسکانی
 

ن تاثیر بسزای بر غنای زبا  زهیر بلخیقلم جناب "  ازپشتو"ترجمۀ گرامی مثنوی معنوی به زبان  یقین دارم بنده 
  ریدانته آلیگیشیرین  پشتو  همراه خواهد داشت. در کنار آن باید اضافه کنم که ترجمه های  بسیاری از اثر ارزندۀ  

ن بدو مثنوی معنوی،را در بیداری سراسر اروپای آنزمانی بازی کرد.   پس ترجمۀ پشتوی  بارزینقش در اروپا  
همانطوریکه  ترجمه آثار خوشحال خان  ورحمن   .شک تاثیر بسزای برجامعه پشتونی وطندار موالنا خواهد گذاشت

 گذاشته است.لی عابابا ودیگران  بر جامعه دری زبانان اثر 
دارد  خاصامروز در تمامی نهادهای علمی و فرهنگی دنیا مقام و منزلتی واالی انسانی اش  موالنا به خاطر تفکرات

 .زیرا قسمتی از سخن و اندیشه موالنا  باز تاب از فلسفۀ دینی او میباشد
 کشاند.بخودش طرف اندیشه های  نیک تفكر موالنا آنقدر با خصوصیات انسانی مرتبط است  که میتواند انسانها را ب
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ودیگر زبانهای کشور های  پشتو زبانتعالیم قرآنی و مفاهیم  معنوی اسالم، سیر تکامل تمام عرفای دری زبان  
ء که برای رفا  راهمان معنویت قرآنی  یعنی مگر  موالنا از تعالیم دینی فقط مغز را برداشته است،  بوده اسالمی 

 براه اداخته اند.  آزار انسانها برای اذیت وتفاسیریکه برای بهره کشی و  نه  ، انسان آمده است
اگر چه بخشی از مثنوی معنوی با قرآن موازی است اما موالنا در اشعار خود، نه فقط از مفاهیم قرآن و سنت، بلكه  

ن  )ش( است  بهره برده آاز مفاهیمی واالی انسانی که  مرتبط  با بیان مفاهیم معنوی  در معرفت انسان  موازی با قر
  است.

در غرب  درک کرده بود که  الزم وملزوم  بشریت در جهان  خرد گراییره موالنا  معنویت را قبل از دانشمندان  دو
 دیروزی امروزی وآینده میباشد. 

در هر زمان لکد مال و پامال شدنی است.   پس   لوامه و امارهجانب  نوکران  نفسانیات  جهانیکه پـُراز آشوب از
 .میباشدجهانی و با ارزش مثنوی معنوی اش  ها داشته است  که  موالنا  توجه به این نکته

امروز وقتی ایزم ها  و کراسی ها  را میبینیم   که با  تكنولوژی ُمدرن  به اوج خود رسیده  مگر تعبیرهای سطحی   
،  نتوانسته است راه وحدت را به انسان های امروزه نشان دهد، همین امر موجب شده است ادیان طرفداران  شریعت

دهد، روانه شوند.  درک ها نشان میعنوی خاص كه راه وحدت را به جای تفرقه به آنتا بشریت به سمت مفاهیم م
که کمرهمت به چنین   زهیر بلخیدراقدام  جناب  که از جدایی ها شکایت دارد،  دقیق تعبیرات  بلند موالنایی  را

 .  بوضاحت می بینیم بسته است  عالیترجمۀ 
آشنا بوده اند که موالنا برخالف تنگ نظران،  وسعت دین را ال یتنهایی  بدون شک به این فلسفه زهیربلخی جناب   

 السفۀ که یکی از ف ابن تیمیهو کهکشانی می بیند، نه در محدوده های تفکر بستۀ  اذهان کوچک. مثال ً اگر موالنا را با 
امام ثل با تمام دانش اش م تیمیهابن روشن در می یابیم که  ، مقایسه کنیم ،معتبر اندیشه اسالمی می باشدو پیشوایان 

له فاصقرآن و تفکر ایشان در مجموع از مغز  ستگیر مانده ا قرآن درمراحل شناسایی ازدین هنوز در پوست    غزالی
آید و مردم او را روز قیامت، خداوند از عرش خود، پایین مى»کنند که گفته است: نقل مى تیمیه ابنمثالً از دارد،  

آید و بدین وسیله، نمایش فرود آمدن سپس از منبر فرود مى« آیم.سان که من از این منبر فرود مىهمان بینند؛ مى
نظاره جمال خدا جز »گوید که کند. حال آنکه مولوى در دیوان شمس به صراحت مىخداوند را از عرش، اجرا مى

 «.خدا نکرد
خدا پنهان نمی ماند،  و امثالهم  در حالیکه خداوند  جسم یا میگویند که هرچه بدست خداست، یا هیچ چیز از چشم   

اصال ً مقید به نشستن نیست ، خدا چشم ندارد که بوسیلۀ آن ببینید و به آن مقید باشد،  ،مادی ندارد، که بر عرش بشیند
اگر پرسیده شود ، میکند لمس خدا دست ندارد که کاری را مثل انسان انجام دهد و غیره  در حالیکه موالنا خداوند را

هر نه ظوا ، خدا را لمس کند میتواندبا ادراکات  علمی فلسفی  ودانش پاسخ روشن است که  به چه لمس میکند؟  که
با کار ایشان ثابت کردند که دربحر فلسفۀ موالنایی شامل بوده که به چنین  زهیر بلخیبدون شک جناب پس  شکلی .  

 اقدام کرده است.کار سترگ 
ل نیک میگیرم که در تمام عرصه ها جوانان کشور با تفکر موالنایی أفه د فارانی ( اقدام نیک شانرا ببنده )مسعو

کاری را انجام دهند که ثمرۀ  آن وحدت وهمدلی، صفا و بیداری باشد واز جانب دیگربتوانند با دید موالنایی به دین 
 مت ت دست طراران  مسخگر نجات دهند. به امید آنروز. تا بتوانند تقدس دین را از  پیداکنندبهتر  بزرگ شان آشنایی 
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