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سخنى دربارة نهج البالغه اى که هرگز خوب شناخته نشد

(دست نوشتۀ وقفى شاه عباس کبیر در آستان قدس)

زنده یاد دکتر عزیزاهللا جوینى 

استاد دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران

چکیده 

این دست نوشتۀ گران بها در موزة آستان قدس رضوى با شمارة 768 حفظ و نگهدارى مى شود، 

واقف آن شاه عباس صفوى است و کاتب نسخه، موالنا حسین همدانى است که در 973 هجرى 

قمرى به نگارش درآورده است. از روى قرائن واژگان و سبک نگارش مى توان حدس زد که در 

قرن پنجم و اوایل قرن ششم نوشته شده است. 

موارد بحث

1. نامۀ 35 و اختالف در معنى آن و چند عبارت دیگر؛ 

2. اختالف متن عربى با نهج البالغه ها؛ 

3. فهرستى از واژگان کهن و معادل عربى آنها؛ 



4. چاپ نخست از شرکت انتشارات علمى و فرهنگى در سال 1368 سپس تجدید چاپ ها در 

انتشارات دانشگاه تهران. 

     نهج البالغه که نمونۀ بلند فصاحت و بالغت است، تعلّق به شاه مردان على دارد، پس از 

باِب «َمن أَحبَّ شیئاً أَحبَّ آثاره»، اگر قرار است که ما آن امام همام را دوست بداریم، باید به 

هر آنچه که کالم و سخن بلیغ اوست نیز مهر و محّبت از خود نشان دهیم. من سال ها پیش از 

انقالب اسالمى، دست نوشته اى از نهج البالغه در موزة آستان قدس امام رضا (ع) یافتم که در 

سال 973 هجرى به وسیلۀ عبداهللا بن موالنا حسین همدانى نوشته شده با ترجمۀ تحت اللفظى 

که گاهى در بعضى جاها از حدود آن خارج شده و براى رفع ابهام شرح بیشترى داده است. این 

نسخۀ گران بها  را شاه عباس صفوى در سال 1071 – درست یک سال پس از طالکارى گنبد 

مطّهر- وقف حرم کرده است. 

     مترجم ناشناخته و نامعلوم است که فقط از روى قرائن واژگان و سبک نگارش و قواعد 

اندکى از وى  یا  باشد،  ابوالفتوح رازى  با  دستورى مى توان حدس زد که وى مى باید هم زمان 

جلوتر یعنى در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم. 

     در حقیقت ترجمۀ فارسى آن پشتوانه اى قوى براى فرهنگستان زبان و ادب فارسى است. 

چون انقالب اسالمى به وقوع پیوست در دو سال نخست که دانشگاه ها تعطیل شد من به مشهد 

مقّدس سفر کردم و از آن دست نوشته که قبًال مى شناختم عکسى گرفتم که هنوز آن عکس در 

کتابخانۀ کوچکم موجود است. 

     من نُه سال تمام در تصحیح این نسخه و گاهى در ترجمه و شرح آن کار کردم، سپس 

«شرکت انتشارات علمى و فرهنگى» در سال 1368 آن را در دو جلد چاپ کرد. لیکن در صدا و 

سیما در برنامه هاى دینى هرگز سخنى از این کتاب به میان نیامد. چاپ و انتشار آن در سکوت و 

گمنامى کامل فرورفت. آن هنگام که من کار مى کردم و آن را تصحیح و گاهى شرح مى کردم، 

اثر  این که کار و زحمت چندین سال در  براى  ایران و عراق بود  ناخواستۀ  تلخ جنگ  روزگار 

بمباران شهر تهران از بین نرود، اوراق این کتاب را که در حدود دو «کارتن» پیش نویس مى شد، 

دو بار به شهرستان بجنورد به منزل یکى از فامیل هاى همسرم بردم و سپس برگردانیدم. از 

آن پس کتاب چاپ شد و من تالش و کوشش فراوان کردم که بلکه این نهج البالغه را که با 

نهج البالغه هاى عربى و فارسى تفاوت عمده چه در متن عربى و چه در متن فارسى دارد معّرفى 

کنم، لیکن به عللى موّفق نشدم. روزنامه ها و رسانه ها هیچ عکس العملى از خود نشان ندادند و 
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هیچ کمکى به ارزشمندى کتاب نکردند؛ زیرا در متن کتاب، ترتیب آن در بخش عربى به گونه اى 

است که هم به تحکیم تاریخ اسالم برمى گردد و هم براى وحدت کلمه در سّنى و شیعه بسیار 

مفید و سودمند است. 

     اکنون چند شاهد و مثال، به عنوان مشت نمونه اى از خروار، در اینجا خواهم آورد تا شاید 

مردم ما از دنیاورزى فارغ شده و از بحراِن گفتار حضرت سّیدالشهدا که فرمود: «الناس: عبید 

الّدینار و الّدرهم»، گذشته باشند و در این سخن حضرت ابى عبداهللا تدبّر کنند و اگر نتوانستند 

براى روزگار غفلت و دنیادارى تأسف بخورند و بگویند اى کاش ما زودتر از این متن نهج البالغه 

آگاهى مى داشتیم و از آن براى ضرر و زیان اجتماعى که دیده ایم سود مى جستیم. 

     اکنون به بعضى از آن شواهد اشاره مى کنم، تا شاید ما به فکر بیفتیم و ببینیم که سودمندى 

این کتاب تا چه اندازه است: 

1. در ذیل نامۀ 35 نوشته بودیم که این نامه از دو نامه تشکیل شده، از این روى در تاریخ اسالم 

خلط پیداشده و آن را وارونه کرده اند؛ که یک نامه از آغاز تا: «ُرکناً دافعاً» در وصف محمدبن 

ابى بکر (فرزند خواندة حضرت) است که به عبداهللا بن العّباس نوشته و از آن به بعد نامۀ 

دیگرى است راجع به تشویق و تحریض مردم به کمک کردن به عثمان نه قتل وى در 

داراالماره. لیکن در متون دیگر همگى آن را یک نامه به شمار آورده و تاریخ اسالمى را در 

هم کرده اند. 

رابطۀ  کتاب  در  الکاشف)  کتاب  مؤلّف  (مشهد،  مصطفوى  جواد  سّید  دکتر  که  این  دیگر   .2

نوشته است: عبارِت «و  نهج البالغه  نُسخ  اختالف  در  قرآن در صفحۀ (36)  با  نهج البالغه 

َمن َجهلَه َفقد اشار الیه» در خطبۀ اّول بعد از «و من جزاه َفقد َجهله» آمده زائد است که 

که  نیست،  عبارت  آن  ما  متن  در  بنابراین  سخن)  (پایان  آورده اند.  دیگر  نهج البالغه هاى 

نهج البالغۀ «نّواب» و کتاب عکسى کتابخانۀ آیت اهللا مرعشى نیز آن را ندارند (کتاب عکسى 

آیت اهللا مرعشى موّرخ 469 ص 4). 

3. در خطبۀ 202 متِن ما عبارتى است که آن حضرت هنگام دفن فاطمه (ع) در جوار پیمبر (ص) 

بر زبان مى آورد و مى گوید: «و تسُتنّبئکَت ابنُتک فأحفیها السؤال» که متون نهج البالغه مانند 

تنبیه الغافلین (ص 340) فیض االسالم (ص 652)، دکتر شهیدى (ص 238) و بسیارى دیگر 

این عبارت را بدین گونه دارند: «و َسُتنّبئّک ابنتک به مضامین اصیّک على هضم ها» و چنین 

معنى کرده اند: و زود باشد که آگاه گرداند تو را دختر برگزیدة تو، به هم پشت شدن اّمت تو 
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و یارى دادن به یکدیگر بر شکستن و خرد کردن استخوان هاى پهلوى او.   

ترجمۀ حسین بن شرف الّدین (ص 203)، ابن الحدید (ج 10 ص 265)، ابن میثم (ج 4، ص 

2) و عبده (ص 443) صبحى صالح (ص 320). 

     لیکن در متن ما  (ص 86) و نسخۀ عکسى آیت اهللا مرعشى (ص 203) و چند متن دیگر 

مانند الهیجانى و غیره این عبارت را ندارند که بى گمان وجود این عبارت سبب تفّرِق اّمت اسالم 

مى شود که متون دیگر دارند. 

4. در نامۀ 45 در متن ما که آن حضرت به عثمان بن ُحنیف انصارى نوشته: و أُیم اهللا... ألروَضّن 

نَفسى ریاضه تَُهّش َمَعها الى العرفین اذا َقَدرت علیه قطعوماً «یعنى سوگند مى خورم به خدا 

سوگندى راست.... هر آینه ریاضت دهم  نَفس خود را ریاضت داد نى که شاد شود. با آن به 

قرصى نان چون تنگ شد بر او خورش» که در تنبیه الغافلین (ص 468 چاپ سنگى) اذا 

َقَدرت علیه.... چون قادر شود و دست یابد بر او از روى مطعوم و مأکول و چند تِن دیگر که 

همین طور است. مخصوصًا ترجمۀ این هفت هشت سال اخیر درست، عکس نسخۀ ما معنى 

کرده اند. فیض االسالم در صفحه 975 نوشته: «خود را تربیت مى کنم چنان تربیتى که شاد 

شود و شکفته گردد به قرص نانى که بر آن خودش یابد» اما بنابر متن ما حضرت مى فرماید: 

«من نفس خود را چنان تربیت مى کنم که اگر قرص نانى بدون خورش پیدا شود وى به آن 

قرص خوشنود گردد» زیرا اگر خورش یافت شود آن گاه کسى قرص نان را (اگرچه خشک 

باشد) با آن خورش بخورد و یا ترید کند بهترین و لذیذترین غذا خواهد بود. 

   در اینجا در متن «قدر» به معنى «َقَتر» است و آن به معنى تنگ گرفتن است. 

       تفسیر مفردات قرآن (نسخۀ آستان قدس) و فرهنگ صحاح اللّغه جوهرى (قدر). 

5. واژگان فارسى در ترجمۀ این کتاب مى تواند گنجینه اى باشد از زبان فارسى براى کمک به 

فرهنگستان زبان و ادب فارسى و هم شاهنامه و کتب نظم و نثر قدیم، مانند: 

بَندنه: دسته، ُعروه. 

بى بهرگى: ناامیدى، َخیبه. 

بیخته: پیچیده، ُمَتلّفع. 

بى دل شدن: ترسیدن، َفَشل. 

بیوه زده: زن بى شوهر، األرمله. 

دیده ور شدن: آگاه شدن. 

دیگ: دیروز، األمس. 

سرَچکاد: فرق سر، األمس. 

َسَول: ُسّم شتر، ُخّف.

کالیده موى: ژولیده موى، ُشعُت.
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ر.  پژاردن: آماده شدن، َشمَّ

پژمان: غبطه، یَغبط. 

تنبارى: تن پرورى، تََرف. 

تهک ها: گوها، اَلمهاوى. 

چربنده: راجح. 

خرامنده: خودپسند، ُمختال. 

خیزندگان: حشرات، َهواّم. 

دنه گرفته: متنّعم، َمتِرف. 

َدوله باد: گردباد، اِعصار. 

کالیده رنگ: پریده رنگ.

کالیوگى: درشتى.

کردمانه تر: سزاوارتر.

ِگرد آمدن: هم بستر شدن. 

گن ها: اضداد. 

ناداشت: تهى دست. 

نرم کش: نرم پهلو. 

واپژوهیدن: تفّحص کردن. 

و صدها و هزارها واژگان که شما در سرتاسر نهج البالغه مى بینید. 
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