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  در هند البالغه  کهن از نهجيا نسخه
  ∗پژوه دانش تقي محمد

ان جهان در آن يعي شيشواي است که سخنان پيعي شين سندهايتر  از ارزندهالبالغه نهج
است هجري  ٥٥٣خ ها که مور  از آنيکي آن فراوان است و يها نسخه. گردآمده است

ن يکه در آن ا) گاه تهراندانش, ٧٠٤٦عکس , ٥٠٤٦لم يف(هند است رامپور  ةدر مجموع
  .شود  ميدهيدفترها د

 ١٩ در روز چهارشنبه يالقسم فراهان ين ابيار بن الحسنسخ عبدالجب  به:البالغه نهج .١
 ياهللا بن عل  فضليالرض ياالسالم اب  تاجالديناءينزد ضهجري  ٥٥٣الول ا مادیج

ده بود، از يگز يا جوشقان راوند جيدر روستا ه کهاهللا ظلّ  اداميداهللا حسنيبن عب
 سال لثّانيا مادیجا ي الولا مادیج, پنجشنبه مه روزي خود او در نة نسخه نوشتيرو

خوانده است،   ميي آن را بر ويام که کس دهيد شنيگو  ميسندهيکه نوجري ه ٥٥٤
ان يپا خوانده است، در  ميهجري ٨٦٦ در ي است که ابوعبداهللا اصفهانييها از کتاب

 که استاد امام ي و پس از شعريم علي پس ار نقش خوات بر آنيافزوده رض
ن کتاب نوشته بود ي بر پشت نسخه خود از ايشابوريعقوب بن ني وسفيابو
 و محمد ابوجعفر الدين  ناصحي عربيو شعرها» …جدد عيالبالغه نهج مه نهج«

 .حافظ آمده است
 :الحافظ انشدني

  ابدا ريـايل ان التهذا السبيل   وت ال والدا يبقي وال ولـداـامل  
 غدا من فاته اليوم سهم مل يفته  ام غري خمطئةـنا سهـللموت في  

                                                   
  .استاد و محقّق ايراني  ∗

 



  ١٣٢  قند پارسي

  

 :ترجمتها
  دـنـودي نکـسي نمـد کني بـور جه  دـودي نکنـ سهو دال کـيار مگـبس  
   دودي نکندـهدران کـد انـو آتش زن  هزار بر هم نهد او جان تو صد چون  

  .االسالم، فصل الدعاء  تاجنالدياءي نوشته ضياز رو سپس شعر ابن نباتة
 يني حسياهللا بن عل  که در آغاز فضلياز رض :عشر االثني  ةاالئم خصائص .٢

 خود که آن را خطِّ  بهسدينو ي ميگواههجري  ٥٥٥ عدةق ي در ذيالرضا راوند ياب
القسم  ين ابيالحس بن ار عبدالجبي فخرالعلماء ابوعلالدين هيالولد وج سيخ رئيش

ل يعابوالفتح اسٰم خ خوديمن آن را از ش  بر من خوانده وي خومجانيالحاج الفراهان
ابوالفضل  ب ازيهللا بن شالمظفر عبداد سراج از ابويبن الفضل بن احمد بن اخش

در  يخ ابوعبداهللا اصفهاني از شي خواندنيها ت دارم، از کتابي رواي از رضيخزاع
هجري  ٥٥٣ال شو ٤در  ي خومجاني، نسخ همان عبدالجبار فراهان هجري٨٦٦سال 

 يعرب ي بهداالسالم طوسي رشالدينشعر عماد با هجري ٥٦٥ قعدة ذيو خوانده در 
وار يام بر د ز آمده است که خواندهينظم و نثر، ن ي به عربهاي ه، با پراکنده ائمةدربار
 :رون شهر کاشاني بيرباط

  ره هالکعـدل کند شدم بيک با گر  اکـم بـدارم از عالـعفـو کند ن رـگ  
  خاک  آيد از مشتيـهمشتي خاکم چ  بگويم اي صانع پاک د رهـروزي ص  

*  
   وشي بهـرامـت فـما راسـم شـبي چون  وشي بهـت راه در غـر اسـچون پرخط 
  وشي بهـامـخ ثـند حديـون ننيوشـچ  قسمت است کم کوشي به چون کار به  

پرسش   در پاسخ)ع(صادق  از امام جعفر:الرسالة االهوازية في مکارم االخالق .٣
 :گونه ني شده، بديعي شيدي زيعبداهللا نجاش

 عبداهللا بن يالم الالس همايالصادق علمحمدبن  عبدهللا جعفر يلة لموالنا ابرسا”
عقوب ي بن محمدالعدل  خي الشي رو.االخالق، بسمله  مکارمياهللا فمحة ريالنجاش

 س بنيانا ادر:  ما بنداد قال١…اهللامحة ري بن جعفراالسدمحمد انا :اهللا قالمحةر

                                                   
  .شود  نميک کلمه خواندهي  .1



  البالغه در هند اي کهن از نهج نسخه  ١٣٣

  

 لمالس هيعبداهللا عل يکنت عند اب.  قالي البصريمان النوفليداهللا بن سلياد عن عبيز
ه واوصل الکتاب يه بکتابه فسلم علي قدورد علي عبداهللا بن النجاشيفاذا انا بمول

  .“ففضه
 در مسجد جامعهجري  ٥٥٤م  محر١٤نسخ است نوشته در روز پنجشنبه   بهنسخه

اهللا بن  العلماء ابوالرضا فضل االسالم سلطان  تاجالديناءينزد همان ض ايکاشان گو
  .ي راوندي بن عبداهللا حسنيعل

  :ان آمده استيدر پا
 )ص(اهللا ث رسوليالحفاظ خادم حد ني زالدين خ الحافظ حاکميالش حدثنا”

وم االربعاء ين المسجد الجامع بقاسا ي ادام اهللا نعمائه امالء فيابوعبداهللا النطنز
ار بن رستم ي اسفندي القاضياخبرن  قالة مائ…ل سنةاالو ين من جماديالعشر
د يقال انا ابوسع) ؟ (يبنداربن بان انا ابوالرجاء: ه قاليت علأ ما قري فيالغاز
  .١“ بن سهالنين بن عليالحس
 يناليق منهجآن را بنام هجري  ١١٠٠ ة درگذشتيگلستانه اصفهان محمد الدينعالء

  خودةالوال  هم آن را در آدابيمجلس آورده ودر يفارس  به) دانشگاه٥٩٥ش (
  .٢ برگردانده استيفارس به

 .شود  نميخوانده  شده و درستي که بد عکس بردارپنج صفحه شعر و حديث .٤
,  هجري٩ و ٨ ةا از سدي گويق عربينستعل ي به خواجه طوسالمصارع مصارع .٥

 .٣٦٣٣ ش
 و يمرتٰض ديم و او پس از سيشناس  نميف آن را درستؤلّ که مالبالغه اعالم نهج .٦

  استيشرح. سته استيز  ميبرد  نميگر که نامي و شارحان دي و امام وبريرض

اد نکرده ي از خود ي ول,دهين نامي آن را چنةباچي و خودش در دي و لغويشتر لفظيب
  .٣است

                                                   
  )٣٦ص  (.ه گنجانده استيگر از ابن قولوي دي با سندالريبة کشف  آن را دريد ثانيشه  .1
, ٢٣ ج؛ ٢٨٥ص , ٢  جش، ١٣٣٣چاپ تهران، ، ةلشيعا  الي تصانيفةيعالذر: محسنآقا  تهراني،آقا بزرگ   .2

  .٥١٦ ص, يمنزو ؛٢٠٠ ص
  .٤٥١ ص, ٢ ج, ارفهرست به  .3



  ١٣٤  قند پارسي

  

ن در نجف يس حمحمد خيالغطاء ش کاشف ةکتابخان  که اکنون درينسخه سماد
د ي سياز گفته آقا م در نجف باشد،يحک ةکتابخان در از آن هم يلميا فيهست و گو

  .يز طباطبائيعبدالعز
 »يد بن علويز«شارح در آن  است وهجري  ١١ ةا از سديق گوينستعل  بهنسخه

در آن آمده . درآورد نگارش ي بهست و سه سال پس از مرگ رضيخوانده شده که ب
اب حامد  نويبرا هيني علوم دةن کتابدار کتبخاني حسيد مرتٰضي ساست که نسخه را

  .١کرده است  فراهمهجري ١٣٢٢در سال رامپور  استي ريوال  خان بهادريعل
  .ها آن اني در پا»ديسع«رمز   است باهايي هي حاشةدر نسخ

  هماني ول» بن ناصري علالبالغه نهجاعالم «ا برگه نسخه آمده است يش يدر ف

  .نامد  مي»يد بن علويز«ان شارح را ين در پاي حسيمرتٰض
د ي از سين نسخه سرگذشتيدر اهجري  ١٣٣٣ در يسورت وسفي بن محمدعبداهللا 

  . گذارده استيعرب ي بهرض
 م و هميا هي را شناختالبالغه نهجکهن از  يا ، هم نسخهرامپورة مجموع نيپس در ا

  .ميا افتهي از شروح ارزنده آن دست يکي به
  

                                                   
  .٤١/١١٩٩ش   .1


