" نخستین ترجمه فارسی ( تمام نهج البالغه) با معرفی ( خطبه های شگفت امیر مومنان)
دکتر سید علیرضا حجازی
چکیده:
 سخنان امیر بیان؛ امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین ،فرش گفتار آفريدگار سبحان است و عرش سخنان آفريدگانجهان!و آرزوی همه انديشوران و محققان بر اين بوده که ای کاش تمامی اين سخنان يکجا گرد می آمد و اجزای پراکنده خطبه ها و نامه هاو...
بی هیچ تقطیع و گزينشی در اختیار آنان قرار می گرفت.
 بیشتر نهج البالغه پژوهان ،هنگام معرفی و تحقیق و يا تدريس و شرح و ترجمه" ،نهج البالغه" سید رضی (رحمه اهلل) را؛ مالك و معیار ومصدر سخنان امیر بیان می شناخته و می شناسند.
 با انتشار نخستین چاپ "تمام نهج البالغه "(نسخه مشروحه) اثر سید صادق موسوی در سال  1111هجری قمری ،دريچه ای جديد به سخنانامیر مؤمنان گشوده شد و پس از آن (نسخه موثقه) با  101مصدر و منبع و بااضافات بیشتر  ،در رجب سال  1111قمری در ايران انتشار يافت،
که در همان سال امام علی(ع) ،کتاب سال شناخته شده ،و در سومین مرحله و در رمضان المبارك سال 1141؛ نسخه مسنده هشت مجلدی ،با
حدود 100منبع و مستند به چاپ رسیده است.
 و سرانجام در مرحله چهارم و در آخرين ويرايش" ،تمام نهج البالغه" تک نسخه ای نفیس در بیروت و در شعبان سال  1141به چاپ رسیدهاست .اگر چه هنوز هم بسیاری از انديشمندان حوزه های علمیه و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جهان اسالم و حتی برخی مجامع شیعه شناسی و
بنیادهای نهج البالغه پژوهی؛ از انتشار چنین مصدر و منبعی بی خبر و يا بی نصیب مانده اند.
 برخی ويژگی های "تمام نهج البالغه": دستیابی مولف «تمام نهج» به متن کامل و منابع تمامی خطبهها ،کلمات ،وصايا ،دعاها و نامههای امیرمومنان ،در پنج برابرحجم"نهجالبالغه"سید شريف رضی .
 ترتیب موضوعی و تاريخی خطبهها ،کالم و نامههای امیرمؤمنان.اين ابتکار می تواند کار را برای محققان و مورخان که می خواهند تسلسلتاريخی سخنان حضرت امیر را به دست بیاورند ،بسیار آسان کند.
 تعداد منابع "النسخه المسنده" که در هشت مجلد تنظیم شده و در بیروت به طبع رسیده بود به حدود هشتصد منبع می رسید ،ولی در ايننسخه نفیسه حديثه( نسخه مرجع) و در آخرين يافته ها و تحقیقات به بیش از هزار و دويست منبع رسیده است.
 اين کتاب عالوه بر زبان فارسی ،به زبان های انگلیسی ،اردو و اسپانیولی نیز در حال ترجمه است. برخی ويژگی ها و امتیازات نخستین ترجمه فارسی تمام نهج البالغه: .1نثر ساده و روان و گاهی مسجع و آهنگین قابل فهم برای مخاطبان در سطوح مختلف؛

 .1استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه قم
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 .4مقايسه و تطبیق ترجمه بخش هايی از تمام نهج البالغه با ترجمه های موجود از نهج البالغه سید رضی
 .4ترجمه منظوم برخی از اشعار در تمام نهج البالغه
کلید واژگان :امیر مومنان؛علی بن ابی طالب ،نهج البالغه  ،سید رضی ،تمام نهج البالغه  ،سید صادق موسوی ،نخستین ترجمه فارسی ،سید علی
رضا حجازی.

مقدمه:
هیچ بشری تاکنون نتوانسته "تمامی کالم حضرت امیر(ع) " را بشناسد ويا همه را يک جا بشناساند .به راستی که سخنش فرش گفتار آفريدگار
سبحان است و عرش سخنان آفريدگان جهان!
تا چندی پس از انتشار "نهج البالغه" از سوی شريف رضی در سال100هجری قمری ؛ بیشتر عالمان بر اين باور بودند که اگر چه به کلِّ سخنان
امیر مومنان دست نیافته اند  ،اما به جلِّ کالم امیر راه جسته اند.
اما اندکی بعد از آشنايی دانشمندان با "نهج البالغه" سید رضی ،نوشتن مستدرکات و ملحقات و  ...و اضافه کردن و يا معرفی يافته های جديد؛
اوج و رواج يافت .سخنان حضرت امیر در "نهج" نیز تقريبا هم زمان با انتشار متن آن‘ به بیشتر زبان های زنده در هر مصر و عصر و دوره ای
ترجمه می شد.
همه نهج البالغه شناسان ،هنگام معرفی و تحقیق و يا تدريس و شرح و ترجمه"،نهج البالغه"سید رضی را؛ مالك و معیار و مصددر کدالم حضدرت
امیر میشناختند تا اين که فرزندی معنوی از تبار آن حضرت؛ سید صادق موسوی با الهام از رهنمود و آرزوی ديرينه رهبر فرزانده انقدالب اسدالمی ،
حضرت آيت اهلل سید علی خامنه ای بر آن شده تا کمر همت ببندد و همه کالم امیر مومنان و "تمام نهج البالغه " را يکجا جمدع نمايدد و آن را بده
ديده مشتاقان جان و شیفتگان راه فصاحت و بالغت؛ بنماياند.
با اين که چاپ و انتشار "تمام نهج البالغه " ابتدا در بیروت و در سال  1111هجری قمدری بده پايدان رسدیده و پدس از آن از سدوی مؤسسده امدام
صاحبالزمان مشهد ،در سال  1111قمری ،در  1000صفحه با قطع رحلی منتشر شده است.و در همان سال امدام علدی(ع) کتداب سدال شدناخته
شده ،و در سومین مرحله؛ نسخه مسنده هشت مجلدی ،با منابعی حددود  100عندوان بده چداپ رسدیده اسدت .و سدرانجام در مرحلده چهدارم و در
آخرين ويرايش" ،تمام نهج البالغه" تک نسخه ای نفیس به عنوان مرجع و پايه در بیروت و در شعبان سال  1141بده جهدان اسدالم پیشدکش شدده
است،اما هنوز هم بسیاری از انديشمندان حوزه های علمیه و دانشگاه هدا و مراکدز پژوهشدی جهدان اسدالم و حتدی برخدی مجدامع شدیعه شناسدی و
بنیادهای نهج البالغه پژوهی؛ از انتشار چنین مصدر و منبعی بی خبر و يا بی نصیب مانده اند.
البته هم مترجم و هم مولف در مصاحبه ها و هم ايش های بین المللی و داخلی ،به اهمیت اين اثر و ويژگی های آن اشاراتی داشته است ،که می
توان در چند محور خالصه کرد.
معرفی "تمام نهج البالغه "
برای آشنايی با يک اثر بهترين و درست ترين راه اين است که صاحب اثر آن را توصیف کند .مولف اين اثر قیم و فخیم ،سدید صدادق موسدوی مدی
گويد" :شخصیت موالی متقیان حضرت امیرالمومنین (ع) شخصیتی است که حتی نزد دشمنان و کینه توزان نسبت به آن حضرت هم برجسته بدوده
است و در طول تاريخ همگان از سخنان گهربار آن حضرت برای موارد مختلف استفاده می کردند .اين بیانات به طدور قطعده هدای جددا از هدم در
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تاريخ ثبت شده است و به خصوص بعد از شهادت آن حضرت که حکومت در دست امويان قرار گرفته ،تالش بی وقفه ای بوده تدا تدیثیر سدخنان آن
حضرت را از جامعه اسالمی برگیرند(.در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسالمی )4130431410

مقاله" امام علی (ع) و "نهج البالغه" و "تمام نهج البالغه")پیشینه تدوين کالم امیر بیان:
در همان زمان امیرمومنان  ،روايات و سخنان و خطبه ها و خطابه هاو نامه هدای حضدرت ثبدت و ضدب مدی شدده اسدت .و ايدن سدخنان کتبدی وشفاهی به نسل های بعد منتقل می شده است .قبل از شريف رضی و قبل از تدوين نهج البالغه ،در رابطه با سخنان آن حضرت کتداب هدای زيدادی
نوشته شده و همه آنها هم اين روال را در پیش گرفته اند که در موضوع مورد بررسی خودشان از سخنان آن حضرت استفاده کنند .مدثال کسدی کده
کار بالغتی داشته ،قطعه های بالغتی را انتخاب کرده يا کسی که می خواسته به مسائل توحیدی بپردازد ،قطعه های مخصدوص موضدوع توحیدد را
از کالم حضرت جدا کرده و همچنین ديگران ،تا جايی که دسترسی به متن کامل سخنان آن حضرت آرام آرام تبديل به کار سخت و مشکلی شد و
در حال حاضر بارزترين اثری که از مجموعه سخنان آن حضرت برای جامعه اسالمی مانده ،همین نهج البالغه شريف رضی است.
نخستین جرقه و انگیزه اين ابتکار:اين خالء در منابع ،اين احتمال را متصور می کرد که تقطیع های صورت گرفته ،ممکن است فهم مطلب را دچار اشکال کند.
اولین کنگره نهج البالغه که مصادف با هزارمین سال درگذشت شريف رضی (رضوان اهلل تعالی علیده) بدود در تهدران تشدکیل شدد و سدید صدادق
موسوی نیز توفیق حضور داشته ،در سخنرانی حضرت آيت اهلل خامنه ای که در آن وقت متصدی رياست جمهوری بودند ،اين موضوع مطدرح شدده
که امروزه نهج البالغه برای افراد غیرعرب زبان آنچنان که بايد و شايد ،شفا بخش و بر آورنده احتیاجات نیست ،به اين معنا که شريف رضی چدون
با انگیزه بالغتی آن قطعات را برگزيده است ،اين بريدگی ها معانی را از هم جدا می کند ،و چه خوب است که افدرادی آسدتین همدت بداال بزنندد و
اين محذوفات و بريده ها را پیدا کنند و در جای خودش قرار بدهند .ايشان که در آن مجلس حاضر بوده و اين ايدده و طدرح را پسدنديده ،بدر انجدام
اين کار سترگ انديشه می کند ،و به فکر تهیه مقدمات کار اين ابتکار می افتد .چند سال بعد با مسئوالن بنیاد نهج البالغه تمدا مدی گیدرد و مدی
پرسد :آيا چنین کاری و ابتکاری انجام گرفته يا نه؟ و آنها در جواب می گويند :متیسفانه هنوز در اين راستا کاری انجام نگرفته است.
دشواریها و دلهرههای آغاز راه:
سید صادق موسوی؛ مولف «تمام نهج البالغه» خود میگويد :هیبت خاصی نسبت به اين موضوع احسا می کردم ،ولی با توکل به خدا اين کدار
را آغاز کردم .در مراحل اولیه ،اين کار برايم خیلی سخت بود به علت اين که اوال کالم ،کدالم امیرالمدومنین (ع) بدود؛ دوم اينکده وارد شددن بده
میدان شريف رضی و نهج البالغه بود و سوم اين که خود اين کار ،يک کار فنی و تخصصی است.
در قسمت سوم ،بودند پیشگامانی که کارهايی را انجام داده بودند ،مانند مرحوم آقای محمودی و مرحوم سدیدعبدالزهرا خطیدب ،کده از تجربیدات
آنها استفاده کرده و خدا هم توفیق داده که مراحل اول و دوم با الطاف خداوند و کمک خود حضرت موال انجام شود.
مراحل جست وجو برای تکمیل اين تقطیع ها:
برای ورود به اين موضوع ،آنچه در درجه اول اهمیت است ،دسترسی به متونی است کده حداوی سدخنان آن حضدرت باشدد .بخدش بزرگدی از ايدن
مرحله ،از سوی محققانی که درباره مستدرکات نهج البالغه کار کرده اند ،انجام شده است؛ ولی پیدا کردن متون %40 ،کدار و پیددا کدردن جدای
آن قطعه ها  %00کار ما بود.
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کسی که وارد میدان تحقیق شود ،می بیند روايات مختلف در همان صدر تدوين روايات به علت اين که هر روايتی بدیش از يدک موضدوع را در بدر
می گرفته تقطیع شده است ،يعنی اگر روايتی در مورد نماز و روزه بود ،مؤلف قسمت نماز آن را در باب نماز ذکر کرده و قسمت روزه را در بداب
روزه ذکر کرده است .در دراز مدت يک روايتی که حاوی دو موضوع بوده است ،به دو روايت جدا از هم مبدل می شده است.
سخنان امیرمؤمنان (ع)نیز چون حاوی مطالب مختلف بوده ،در بسیاری از موارد به همین شکل تقطیع شده است .راويان بسیاری برای بداب هدا و
موضوعات گوناگون قطعه های مختلف از يک متن را انتخاب کرده اند .حال برای اين که بعد از قرن ها بخواهیم دسترسی پیدا کنیم و بفهمیم کده
روايتی که در يک جا يا يک کتاب است با رواياتی که در جای ديگر است ،دو قطعه از يک خطبه يا يک سخن حضرت بوده ،کدار سدختی اسدت.
لذا دنبال اين بوديم که کار ما مستند باشد و گاهی برای رسیدن به نقطه ارتباط بین دو متن که آيا اين مربوط بده يدک سدخن يدا يدک مدتن هسدت،
مدتها متحیر بوديم و چون مستندی پیدا نمی کرديم آنجا متوقف می شديم .اگر کسی با دقت اين کار را مطالعه کند خواهد ديد هرجا کده مدا مدتن
تکمیلی را پیدا نکرديم ،بین دو متن خ کشیديم و در پاورقی اعالم کرديم هنوز قطعه میانی بین اين دو متن را پیدا نکرده ايم و از ديگدران کمدک
خواسته ايم که اگر قطعه ای را پیدا کردند ما را ياری کنند.
بعضی وقت ها برای يک کلمه ،يک واو ،يک حرف يا يک اعراب ،متون زيادی را زير و رو کرديم تا ببینیم اين مدتن در مندابع بده چده شدکل آمدده
است .گاهی اختالف ها را به عنوان نسخه بدل حفظ کرديم و قضاوت را برعهدده محققدان و دانشدمندان گذاشدتیم( .روزنامده جمهدوری اسدالمی
 4130431410سرويس خبر :مقاله" امام علی (ع) و "نهج البالغه" و "تمام نهج البالغه")
نسخه شناسی «تمام نهج البالغه»:
 «تمام نهج البالغه» از سال  1111ه.ق تا سال  1141ه.ق در چهار نسخه متفاوت و رو به تکامل به چاپ رسیده است: نسخه مشروحه (سال  1111ه.ق – بیروت) نسخه موثقه(سال  1111ه.ق – مشهد) نسخه مسنده{ 1جلدی}(سال 1141ه.ق–بیروت) نسخه مرجع(سال  1141ه.ق – بیروت)النسخه المشروحه:
چاپ اول «تمام نهج البالغه» به نام نسخه مشروحه در يک مجلد منتشر شد و تعداد منابعی که در آن نسخه استفاده گشدته ،حددود  41عندوان بدود.
در آنجا امکان استفاده مفصل از منابع و مآخذ کتاب کار مشکلی بوده است چون از اسمش مشخص است که در آن نسخه مشدروحه و در پداورقی
هر صفحه ،شرح کلماتی که برای سخنان حضرت هست ،ذکر شده است.
مولف در طول مددت تحقیدق و آمداده سدازی ايدن مجموعده از تجربیدات کسدانی کده در دريدای کدالم امیرالمدؤمنین تبحدر داشدته اندد و تحقیدق و
کنکاشهای فراوانی کرده و نسبت به منابع و متون آن مطلع بوده اند ،استفاده فراوان کرده ،باالخص از تجربه عالمه محقق مرحوم شیخ محمد بداقر
محمودی مؤلف "نهج السعاده فی مستدرك نهج البالغه" و عالمه محقق مرحوم سید عبدالزهراء الحسینی الخطیب ،مؤلف "مصادر نهج البالغده و
اسانیده".شکراهلل مساعیهم الجمیله.
"النسخه الموثقه":
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اما تحقیق همچنان در اين زمینه ادامه يافته و دايره کنکاشها وسیعتر شده ،از اين رو "النسخه الموثقه" که مصادر آن بده  101منبدع رسدیده ،و در
حاشیه آن نام کتابهايی را که همه کلمات و يا بخشهايی از آن استخراج شده ،ذکر گرديده است .و حتی بدرای سدنديت بیشدتر ،شدماره اجدزاء و
صفحات آن منابع نیز آورده شده ،تا محققان و دانشمندان متخصص بتوانند از اضافات و تتمههای افزوده شده بهره برده و استفاده نمايندد .درحدالی
که در نسخه قبلی فق به شرح الفاظ بلیغ و کلمات دشوار اکتفا شده بود .اين نسخه در سال  1111هجری قمری در ايران چاپ و منتشدر گرديدد
و "مؤسسه نهج البالغه" نسخه چاپ شده در ايران را به عنوان کتاب سال در کنفرانسی که در تهران برگزار شد ،انتخاب نمود.
با ورود اين نسخه به عرصه علمی ،اين سؤال مطرح شد که مآخذ موثق اين کتاب کجاست .با توفیق خداوندی و با تدالش مسدتمر در طدد حددود
سه سال ،نسخه موثقه اين کتاب که تعداد منابع آن به يکصد و يک منبع رسدیده بدود ،در ايدران و در مؤسسده امدام صداحبالزمدان مشدهد ،در سدال
 1111قمری ،در  1000صفحه منتشر شد.
از جمله پیشنهادهای بعد از اين چاپ همین بود که چون در نهج البالغه به جنبه سندی توجه نشده است و شريف رضدی (رضدوان اهلل تعدالی علیده)
روی سند روايات خود کار نکرده است؛ چه خوب خواهد بود که مطالب شريف رضی و متونی که برای تکمیل به آن اضافه شده ،همراه با سلسدله
سند مربوط به آنها ذکر شود( .روزنامه جمهوری اسالمی  41/0431410سرويس خبر :مقاله" امام علدی (ع) و "نهدج البالغده" و "تمدام نهدج
البالغه") و اين مهم در نسخه بعدی تحقق يافت.
"النسخه المسنده"
پس از انتخاب شدن "النسخه الموثقه" به عنوان کتاب سال باز مولف دست از جست وجو برای يافتن گمشدده هدای احتمدالی خدود برنداشدته و در
کتابخانه های مختلف در بسیاری از کشورهای جهان به دنبال يافتن متون و منابعی گشته که قبال به آن دسترسدی نبدوده اسدت .لدذا نتیجده سدال هدا
پژوهش ،کتاب "النسخه المسنده" در  1جلد تنظیم و به طبع رسیده که تعداد منابع اين مجموعه حدود  100منبع می باشد.
در اين نسخه اضافه بر منابع ،سلسله سند وارد شده برای هر حديث ( برحسب آنچه در کتاب مستند آمده) به طور مفصل وارد شده ،البتده ايدن کدار
پس از اشاره به هويت منبع از حیث مرکز نشر ،تاريخ چاپ و مشخصات ديگر در اين زمینه آمده تا صحت متن برای خواننده ثابت شود.
اين نسخه از سوی حوزه علمیه قم در سال  1411هجری شمسی به عنوان کتاب سال معرفی شد و برخی از مراجع و علماء و انديشمندان در عدراق
و ايران و ساير کشورها نیز از اين کتاب به خاطر تحقیق علمی در اين زمینه ،تقدير کردند و از متون موجود در آن هنگدام تددريس و سدخنرانیهدای
خود در حوزهها ،استفاده نموده و مینمايند.
در اين مرحله نیز مولف «تمام نهج»با تالشی مجدد ،دايره تحقیقات را خیلی گسترده تر کرده و برای رسدیدن بده مندابع مختلدف ايدن چداپ نهدايی،
بیش از  00کتابخانه مهم دنیا بررسی و از نسخه های خطی و کتاب های منحصر به فردی استفاده نموده است .وی برای اين مهم به کتابخاندههدای
مصر ،يمن ،مراکش ،کتابخانه ملی رم ،کتابخانه ملی پاريس ،کتابخانه ملی لندن ،کتابخانه ملی اتدريش و در آخدر بده کتابخانده مدک کدین کاندادا و
کتابخانه کنگره آمريکا و  ...رفته و نسخههای نهج البالغه و منابع آن را مورد مطالعه قرار داده است .اکنون در اين نسدخه هشدت مجلددی ،تعدداد
منابع به حدود  100عنوان رسیده است و البته در کنار ذکر منابع ،سلسله سند تمام رواياتی که ذکر شده نیز آمده است.
مولف «تمام نهج» به توفیق خداوندی ظرف  42سال تالش مجدانه و پی در پی تقريبا توانسته به مدتن و مندابع تمدامی خطبدههدا ،کدالم و نامدههدای
برگزيده که برخی از آن ها در "نهج البالغه" آمده است ،دسترسی پیدا کند .وی برای دستیابی به بخشی از کلمات و يا نامههای امیرمؤمندان(ع) کده
تاکنون به دست آورده ،تا آنجا که امکانش بوده به کشورهای مختلف جهان سفر کرده و از میان حجم انبوهی از مندابع مختلدف در کتابخاندههدای
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متعدد جست وجو کرده و گاه برای رسیدن به سندی که بتواند يک کلمه يا يک جملده و يدا بخشدی از مطلبدی کده انتسداب آن را بده امیرمؤمندان

(ع)

اثبات کند ،سختیهای زيادی را متحمل شده است.
اگر کسی به نهج البالغه شريف رضی استناد نکند و آن را مرسل به حساب آورد اما می توان گفت در اين نسخه هشت مجلدی «تمام نهدج البالغده
»  ،نه تنها متن سخنان امیر مؤمنان در نهج البالغه از حالت مرسل بودن خارج شده بل دي گر منابعی هدم کده شدريف رضدی متدونی از آنهدا اسدتخراج
کرده است ،نیز سنددار شده اند.
النسخه المرجعه:
نسخه مرجع؛ نسخه ای نفیسه و حديثه است که در شعبان  1141به زيور طبع آراسته شده است .در اين نسخه آخدرين بدازنگری هدا و تصدحی و
ويرايش متن از سوی مترجم تمام نهج البالغه دکتر سید علی رضا حجازی انجام يافته ،گرچه در نسخه های قبلی نیز عالوه بر مترجم ،شیخ محمدد
عساف و دکتر فريد سید و سید سلیمان موسوی در توثیق و تصحی نصوص و مراجعه مولف را ياری کرده اند.
آخرين يافته ها و تحقیقات با بیش از هزار و دويست منبع به چاپ رسیده است .منابع آن از میان مآخذ موثدق و قابدل اعتمداد ندزد مدذاهب اسدالمی
استخراج شده است.
البته در اين نسخه تک جلدی سلسله راويان و شرح و مصادر آن ذکر نشده تا بر حجم آن افزوده نشود.
نخستین نسخه از آخرين تحقیق اين کتاب در سالروز میالد باسعادت موالی متقیان حضرت علی(ع) به ساحت امیر مومندان حضدرت علدی بدن ابدی
طالب علیه سالم اهلل در نجف اشرف تقديم گشدته و بدر مرقدد مطهدر آن حضدرت گذاشدته شدده و.نسدخه ای از آن در ضدري و مضدجع ندورانی آن
حضرت(نجف اشرف) و نسخه ديگر آن داخل محراب مسجد کوفه (محل ضربت خوردن آن حضرت)قدرار دارد .و نسدخه ای ديگدر نیدز بده آقدای
بانکیمون ،دبیرکل سازمان ملل ،توس مولف اين کتاب اهدا شده و مورد تقدير و ستايش دبیر کل قدرار گرفتده و نیدز يدک جلدد از ايدن کتداب بده
واتیکان ،مرکز مسیحیت جهان اهدا شده ونسخه بعدی آن به دانشگاه هاروارد اهدا شد .همچنین نسخهای از کتداب «تمدام نهدجالبالغده» بده حدرم
بنیانگذار جمهوری اسالمی ،حضرت امام خمینی (ره) هديه گشته است.
تدوين متن و شرح جديد از سخنان حضرت امیر(ع) و رفع برخی از ابهامات احتمالی :
يکی از ابهامات و اشکاالتی که بر تدوين و شرح «تمام نهج البالغه» ،مطرح می شود؛ اين است که با وجود « نهج البالغه شريف رضی » و ده هدا
شرح و ترجمه بر آن و اقبال همگان بر اين متن ،ديگر چه نیازی به اين کار بوده؟ به بیان ديگر آيا «تمدام نهدج البالغده» ،کداری اسدت تکدراری يدا
طرحی است ابتکاری؟!
در پاسخ بايد گفت :اوال؛ کار شريف رضی (رضوان اهلل تعالی علیه) اگر چه کاری بس سترگ و درخور تحسین است  ،اما کاری ناتمام بدوده .وی
در مقدمه نهج البالغه با صراحت اعالم می کند که اين متن از کتاب قبلی خود ايشان يعنی «خصايص امیرالمومنین» برگرفته شده است.
کتاب "نهج البالغه" در سال  100هجری از کتابی به نام "خصائص امیرالمومنین" منشعب شده است .کتابی که مرحوم شدريف رضدی رضدواناهلل
تعالی علیه برای تدوين ويژگیهای ائمه دوازدهگانه دست به تالیف آن زد ،ولی موفق به رسیدن به هدف اصلی خود نشد .اين کتاب تنهدا بده قسدمت
اول آن يعنی ويژگیهای امیرمؤمنان علی علیهالسالم (امام اول) اختصاص يافت و به علت مشغله زيداد شدريف رضدی بده پايدان نرسدید .بده دنبدال آن
برخی از نزديکان مؤلف از او خواستند تا اين کتاب "خصائص" به طور مختصر درآيد و به سفارش آنان چنین شد کده "نهدجالبالغده" در برگیرندده
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گزيدههايی از خطبهها ،کلمات قصار ،نامهها ،حکمتها و مثلهای امیرمؤمنان(ع) میباشد که البالی کتاب "خصائص امیر المومنین" ذکر شدده
است.
سیدرضی در مقدمه "نهجالبالغه" مینويسد" :در روزگار جوانی و سال های خرمی شاخسار زندگانی به تدیلیف کتدابی در خصدائص ائمده (علدیهم
السّالم) آغاز نهادم که مشتمل بر تاريخ زندگی زيبا و نیکشان و سخنان گوهرزای آنان بود .انگیزه ای مرا بدين کار برانگیخت که در آغداز کتداب
ياد کرده ام و پیشاپیش هر سخنی آورده ام .از نوشت خصائصی که ويژه ی امیرالمؤمنین علی (علیه السّالم) بود فراغت يافتم ،و به سرآوردن دنبالده
ی کتاب را موانع روزگار ،و گرفتاری های بی شمار جلو گرفت .و آنچه نوشته بودم به صدورت چندد فصدل و چندد بداب درآوردم و در آخدر آنهدا
فصلی بود که کلمات کوتاه آن حضرت در زمینه ی مواعظ و حکم و امثال و آداب نقل شدده از او را  -نده خطبدههدای بلندد و نامده هدای مفصدل و
گسترده  -در آن فصل آورده بودم.
گروهی از دوستان اين فصل را پسنديده از نکات بی نظیر آن در شگفت افتادند ،و از قطعات درخشنده اش چشمشان خیدره ماندده از مدن خواسدتند
شروع به تیلیف کتابی محتوی برگزيده ی سخنان امیرالمؤمنین (علیه السّالم) کنم که همه ی رشته هدا و شداخه هدای گفتدارش از خطبده هدای آن
حضرت گرفته تا نامه ها و مواعظ و ادبش را در برداشته باشد؛ چه می دانستند که آن سخنان دربردارنده ی شگفتی های بالغت ،و نکات بدی نظیدر
فصاحت ،و گوهر ادبیات عربی ،و مطالب دلنشین دينی و دنیوی است و همه ی اين امتیازات يکجا و به طور همده جانبده در هدیچ سدخن و کتدابی
ديده نمی شود ...لذا با آغاز کردن بدان کار بزرگ ،به درخواستشان پاسخ دادم ،چه به خوبی می دانستم چه سدود بدزرگ ،و ندام نیدک گسدترده ،و
پاداش اندوخته شده ای در اين اقدام نهفته است!
و بدين وسیله خواستم ،گذشته از نیکی ها و زيبايی های بسیار ،و برتری های بی شمار نهفته در وجود امیرالمدؤمنین ،عظمدت قددر آن بزرگدوار را
در اين فضیلت سخنوری نیز آشکار گردانم ،چه ،امیرالمؤمنین (علیه السّالم) ،از میان همه ی گذشتگان نخستین ،تنها کسی است که به اوج کمال
سخنوری دست يافته است ،و از آنان جز اندکی جسته گريخته و پراکنده ای نابیخته اثری نمانده است. "...
فصل بندی نهج البالغه
سید رضی در ادامه مقدمه میگويد" :ديدم گفتار حضرت امیر بر مدار سه محور می چرخد :نخست خطبه ها و فرمان ها؛ دوم نامه ها و رسدايل؛ و
سوم کلمات حکمت آمیز و موعظه ها .پس به توفیق خدای سبحان ،ابتدا خطبه های زيبا ،و سپس نامده هدای شدگفت و سدرانجام ،حکمدت هدا و
کلمات گوهرزا را انتخاب کردم ،و هر يک را در بابی مستقل قرار دادم و برگ هايی جداگانه برايش نهادم تدا اگدر بدر اثدر عجلده و شدتاب در حدال
حاضدددر مطلبدددی از دسدددتم بیدددرون رفتددده ،آن بدددرگ هدددای سدددفید جدددايی بدددرای اسدددتدراك مطلدددب ديدددر بددده دسدددت آمدددده گدددردد.
و چون از سخنانش مطلبی در ضمن سؤال و جواب ،يا منظور ديگری بیرون از تقسیم بندی ما به دست آمد ،آن را در مناسب ترين بداب و هماهند
ترين قسمت گذاشتم .چه بسا قسمت هايی نامتناسب در اين برگزيده ی سخنان آمده باشد ،و سخنان را بدون نظم و ترتیب در کنار هدم جدای داده
باشم ،زيرا من در اين کتاب نکته های شگفت و قطعات درخشدان آورده ام و قصددم همداهنگی و نظدم تداريخی و پیوسدتگی میدان سدخنان نبدوده
است. ...
بسا پیش آمده در ضمن اين کلمات برگزيده لفظی چند بار بیايدد و موضدوعی تکدرار شدود ،عدذرم در ايدن مدورد آن اسدت کده روايدات دربداره ی
سخنانش سخت با هم اختالف دارند .چه بسا اتفاق افتاده است که سخن برگزيده ای برحسب روايتی به دست آمده به همدان شدکل نقدل گرديدده،
سپس در روايت ديگری به شکلی متفاوت با شکل نخستین ،يا با لفظی بیشتر از سخن برگزيده ،يا با عبارتی زيبداتر از آن يافدت شدده ،اسدتواری و
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درستی بیشتر اين گزينش ،و غیرت ورزيدن برای حفظ و نگهداری گوهرهای با ارزش کدالم ،اقتضدا کدرده بدار ديگدر آن شدکل از روايدت را هدم
بیاورم .گاهی فاصله ی زياد زمانی نیز موجب آن شده است که کالمی انتخاب شده بار ديگر انتخاب شود ،و اين تکدرار از روی سدهو و فراموشدی
است نه از روی قصد و توجّه. ...
و در پايان نهج البالغه می نويسد :و اکنون هنگام به پايان رسانیدن گزيده ی سدخن امیرالمدؤمنین (علیده السّدالم) اسدت ...و پايدان ايدن تدیلیف در
رجب سال  100هجری است ،و صلوات خدا بر سرور ما محمد پايان بخش فرستادگان ،و راهنما به سوی بهترين راه هدای نمدوده بده انسدان ،و بدر
خاندان او باد که از همگان پاکترين هستند ،و بر يارانش که ستارگان درخشان رساننده به يقین مدی باشدند( .رك .مقدمده ی سدیّد رضدی بدر نهدج
البالغه ،ترجمه از مقدمه ی پرتوی از نهج البالغه ،صفحات  .01 ،00 ،02و نهج البالغة،ترجمه دشتد ؛ مقدمه ؛ ص)41
و اين خود می رساند که برای شريف رضی موضوع تمام شده نبود وگرنه احتیاج به گذاشتن برگه های سفید نبوده است!.
شريف رضی بر ناتوانی خويش در جمع آوری همه سخنان حضرت امیر اذعان داشته و در مقدمه اش بر نهج می نويسد:
"با اين حال ادّعا نمد کنم که من به همه جوانب سخنان امام علیه السّالم به طورى احاطه پیدا کردهام که هیچ کدام از سخنان او از دستم نرفته
است ،بلکه بعید نمددانم که آنچه نیافتهام بیش از آن باشد که يافتهام ،و آنچه در اختیارم قرار گرفته کمتر از آنچه به دستم نیامده باشد .اما وظیفه
من غیر از تالش و کوشش و سعد فراوان براى يافتن اين گم شده نیست ،و از خدا مدخواهم در اين امر مرا راهنمايد کند .بعد از تمام شدن کتاب
چنین ديدم که نامش را «نهج البالغه» بگذارم؛ زيرا اين کتاب درهاى بالغت را به روى بیننده مدگشايد ،و خواستههايش را به او نزديک
مدسازد( ". ...نهج البالغة  3ترجمه دشتد ؛ مقدمه ؛ ص)41
ديگر اين که خود شريف رضی به علت مشغله زياد فرصت دوباره خوانی متن خودشان را نداشتند .دلیلش هم اين است که ايشان در موضوعات
مختلف روايتی را ذکر کرده و می فرمايند ما اين را قبال ذکر کرديم يا به علت اختالف روايات آن را تکرار کرديم .به علت اينکه متن به صورت
پیش نوي س بوده ،ايشان نتوانسته اند اين را در دنباله آن روايت قبلی ذکر کنند و وقتی بررسی می کنیم می بینیم اختالف روايات وجود ندارد و دو
متن يکی بوده است .اين نشان می دهد که سیدرضی با استناد به حافظه خود اين مطالب را تنظیم می کردند و فرصت نداشتند که اختالف نسخه
را ض ب و بررسی کنند و به علت همین مشغله ها فرصت دوباره خوانی و در نتیجه تنظیم دوباره متن به دست نیامده است.
اين بريدگی ها ،به خصوص برای خوانندگان بعدی زمینه يک ابهام را ايجاد می کرد .اگر يک متن قبل از يک متن يا بعد از آن قرار می گرفت ،در
ذهن خواننده معمولی اين ترتیب ،تفارق و عدم پیوند را ايجاد می کرد در حالی که در ذهن سیدرضی تفاوتی وجود نداشته است .اين متن را در
جايی ديده اند و متن بعدی را در جای ديگر .اين دو در يک موضوع بوده و به همین دلیل در کنار هم که آمده است چون دو تا متن با هم فرق
داشته است ،در ذهن خواننده تفاوتی ايجاد می کند و در نتیجه ترجمه غل و شرح غل هم ايجاد می شود .در همین زمینه ،مواردی هست که
وقتی متن در جای خود قرار گرفته و قبل و بعد آن مشخص شده است ،معنی خود را بهتر نشان داده است و ممکن است حرف های تازه فراوانی را
هم در برداشته باشد.
مکان يابی متون جديد و جايگزينی آن در متن نهج البالغه
مرحله سخت و دشوار هنگام يافتن متون مربوط به سخنان امیرالمؤمنین علیه السالم ،تشخیص مکان و موقعیت آن میان متون برگزيده شده توس
شريف رضی رضوان اهلل تعالی علیه بود .زيرا آن بزرگوار منابعی که متون را از آن استخراج کرده است در "نهج البالغه" وارد نکرده مگر به ندرت
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و همچنین برخی از منابع را که در کتاب خود آورده ،البته متون را نیز به طور بريده در ابواب مختلف روايت نموده و اين دلیل اختالف بین نسخه
مورد استناد سید رضی و نسخه فعلی"تمام نهج البالغه" می باشد.
در "تمام نهج البالغه" وقت بسیاری صرف شده و سخت تالش شده تا معلوم شود کدام بخش ،کدام جمله و حتی کدام کلمه در چه جايی قرار
دارد .اين کار با استناد به ادله و قرائن استخراج شده از منابع موثق و قابل اعتماد انجام يافته است .اين مسیله برای کسی که اهل تحقیق باشد
هنگام مطالعه مجموعه "تمام نهج البالغه" و مقايسه آن با "نهج البالغه" از حیث لفظ معنای متن پیوستهای که در کتاب آورديم بسیار روشن
است و اين به دلیل بالغت باالی سید شريف رضی رضواناهلل تعالی علیه هنگام تیلیف "نهج البالغه" میباشد.
افزون بر آنچه در زمینه ترتیب و شمارهگذاری خطبهها و کلمات و يا افزودن برخی کلمات و بخشها به آن در نسخههای متعلق به شريف رضی
يافته شده؛ سعی در مطابقت نمودن میان  10نسخه چاپی و دست نويس نیز شده و آنچه صحی تر و نزديک تر به کالم موال بوده ,در متن ذکر شده
است .و هرگاه مؤلف درباره صحت و يا سقم کلمه به يقین نرسیده ،سعی نموده به اختالفهای موجود در اين زمینه در حاشیه کتاب اشاره کند و
اين کار را برای حفظ امانت تحقیق انجام داده و نام منبع با ذکر کتاب و شماره صفحه را نیز آورده است.
ترتیب مطالب در «تمام نهج البالغه» و تفاوتش با ترتیب مطالب « نهج البالغه» شريف رضی
پیشتر اشاره کرد يم که شريف رضی در مقدمه کتاب نهج البالغه ،می گويدکه وی سه باب را مد نظر داشته زيرا سخنان آن حضرت بر مدار سه
اصل مدچرخد .وی در ترتیب بندی اولیه؛ خطب ،کلمات و ادعیه را با هم ،کتب و عهود و احالف را با هم و بعد کلمات قصار را آورده است.
اما ترتیب مطالب در «تمام نهج البالغه» " کامال متفاوت است.
از آنجا که "النسخه المسنده" در هشت مجلد تنظیم شده و تعداد منابع اين مجموعه به حدود هشتصد منبع می رسد ،اين نسدخه دارای  100عندوان
شده است و در کنار ذکر منابع ،سلسله اسناد موجود به همراه متن آن آورده شده است و گاه برخی قسمت ها  40صفحه پاورقی دارد.
"النسخه المسنده" در دو باب و هر باب در چند فصل با اين عنوانها سامان يافته است:
باب اول ،شامل چهار فصل.1 :خطبهها ( 14خطبه)؛ .4کلمات ( 121کلمه)؛  .4وصايای شفاهی ( 14وصیت)؛  .1دعاها 1( .دعا)
باب دوم ،شامل سه فصل .1 :نامهها ( 02نامه)؛  .4عهدها و سوگندها (سه عهد و يک سوگند)؛  .4وصايای مکتوب( .چهار وصیت)
اولین ويژگی  :ترتیب موضوعی و بعد به ترتیب تاريخی:
 مؤلف «تمام نهج البالغه»  ،باب خطب را جدا کرده و در آنها موضوع را در درجه اول و بعد روند تاريخ خطبه هدا را مددنظر قدرار داده اسدت.يعنی خطبه ای که بعد از وفات رسول اکرم(صلی اهلل علیه و آله) انجام شده ،اول قرار گرفته است و همین طور به تسلسل تاريخی تا آخدرين خطبده قبدل از
شهادت امیرمومنان؛ علی(علیه السالم) ادامه پیدا کرده است.
 بخش بعد ،کلمات است که اول موضوعی و بعد به ترتیب تاريخی مرتب شده اند .بعد وصايا ،که وصايای شفاهی جدا در بداب اول و وصدايایمکتوب در باب دوم قرار گرفته است .سپس دعاهای حضرت و بعد نامه ها که باز با تسلسل موضوعی و بعد تسلسل تاريخی تنظیم شده اندد .چدون
مخاطب نامه ها افراد خاصی بودند ،تالش شده نامه های متعلق به هر شخص در يک جا قرار بگیرد که مطالعه کننده به راحتی به آنها دسترسدی پیددا
کند .مثال نامه های مربوط به ابن عبا تا جايی که از نظر موضوع تفاوت زيادی نداشته است ،کنار هدم قدرار گرفتده اندد .همدین طدور نامده هدای
خطاب به معاويه و ديگران .بعد عقود و احالف (پیمان ها) و توقیعات قرار گرفته اند.
 اين ابتکار می تواند کار را برای افرادی که می خواهند تسلسل تاريخی سخنان حضرت را به دست بیاورند ،بسیار آسان کند.9

دومین ويژگی :
 نکته بسیار مهم در نحوه حروفچینی در متن کتاب "النسخه المسنده" اين است که دو نوع حروفچیندی در مدتن کتداب ديدده مدی شدود؛ يکدیمعمولی و ديگری پر رن .
 چون شريف رضی به هر حال در گردآوردی « نهج البالغه» پیش قدم بوده اند و اسم کتاب «تمام نهج البالغه» است ،مولدف هدم در راسدتایکتاب ايشان کار کرده .به همین خاطر متن نهج البالغه با خ پر رن

آمده است و در اول هر بند که از اين متن استفاده شده؛ آدر آن در نسدخه

موجود نهج البالغه آمده تا هر کس خواست بداند اين متن از کجای نهج البالغه است ،به راحتی جدوابش را بیابدد .مدتن هدايی کده از مندابع ديگدر
اضافه شده ،به شکل کم رن

چاپ شده و آدر و منابعش نیز ذکر شده است.

سومین ويژگی :
 همچنین برای آسان شدن کار افرادی که به تمام نهج البالغه استناد می کنند فصلی در آخر فهرست تمام نهج البالغه بده ندام دلیدل نهدج البالغدهقرار گرفته است .در واقع کسی که بخواهد قسمتی از نهج البالغه را در مجموعه «تمام نهج البالغه» پیدا کند و به عبارات تکمیلی آن دست يابدد،
می تواند به اين فهرست نهايی مراجعه کند .همچنین فهرست آيات ،و احاديثی که حضرت امیر(ع) از پیامبر(ص) نقدل کدرده اندد ،و فهرسدت اشدعار،
قبايل ،اماکن و فهرست تمام رواياتی که آمده اند در اينجا به طور منظم ذکر شده و هدرکس مدی تواندد بده ايدن فهرسدت هدا مراجعده کندد و مدوارد
موردنظر خود را شناسايی کند.
چهارمین ويژگی :
 در «تمام نهج البالغه» ،اثری از بخش کلمات قصار نیست ،و بخش سوم نهجالبالغه (حکمتها) به طور کامل حذف شده ،با اين اعتقداد کدهحکمتها در خطبهها و نامهها مندرجند ،و لذا از آوردن مجدد آنها خودداری شده است .به بیان ديگدر چدون تمدامی يدا نزديدک بده تمدام کلمدات
قصار ،منتخب ها و عبارات کوتاهی بوده است که شنوندگان سخنان حضرت يا ناقالن سخنان حضرت از متن سخنان ايشدان اسدتخراج کدرده اندد؛
يعنی حضرت سخنرانی می کردند و مطلبی می گفتند ،بعد يکی برای استفاده خاص خودش ،بخشی را انتخاب می کرد که می شد کلمه قصار .اين
ها در باب های مختلف خودش ذکر شده که جزيی از سخنان بوده ،يا خطبه بوده يا کلمه يا نامه يا عهد و يا دعا يا . ...خود شريف رضی در چندد
مورد مقدمه يکی از خطبه ها را در باب کلمات قصار آورده که در واقع مربوط به يک خطبه بوده است .بدا توجده بده ايدن مطلدب ،کلمدات قصدار
برمی گردد به جای اصلی خودش که يا جزء کلمات بوده است يا جزء خطبه ها يا نامه ها و مانند آن.
راهی گسترده فراروی پژوهشگران حوزه سخنان حضرت امیر:
در نتیجه اين ترتیب و تحقیق جديد ،می بینیم چه کاری و ابتکاری وجود خواهد داشت؟! چه از جهت تکمیل اين کار و چه از جهت پژوهش های
ديگری که براسا اين اثر می توان انجام داد .بايد گفت :کاوش های تاريخی و يا برداشت های حديثی بديعی را با اين ترتیب جديد می توان
شکل داد.
به نظر مؤ لف و مبتکر اين اثر ،خود اين نکته که يک متن کامل می شود ،ممکن است خیلی مسائل را تغییر دهد .مثال در بعضی موارد شريف
رضی با انگیزه و نگرش بالغتی از متنی بسیار بزرگ و طوالنی ،قط عه کوچکی را انتخاب کرده و وقتی مقدمه آن قطعه در اين متن قرار می گیرد،
عظمت اين متن نمايان تر و زمینه ساز فهم بهتر اين متن می شود.
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مثال در جريان شورای بعد از قتل خلیفه دوم ،می بینیم که حضرت مطلبی فرموده اند و شريف رضی قطعه ای را ذکر کرده اند ،ولی ايدن يدک مدتن
بسیار کوچک از "حديث المناشده" است .حضرت در آنجا با مجموعه اعضای شورا ،اتمام حجت هايی کدرده اندد کده در آن تمدام چیزهدايی کده
ممکن است اتمام حجت با هر کس الزم باشد ،بیان کرده اند .کسی که نداند قبل از اين چکیده چه بوده ،فهم آن ناقص يا مشکل است ولی بعد از
اين که متن از اول تا آخرش مشخص بشود ،متن ،دقیق تر ،شیرين تر و مطلب روشن تر و پرمعنی تر می شود.
ان شاءاهلل اين حرکت می تواند آغازی باشد برای بازنگری به شخصیت خود حضرت امیر ،به اين معنا که علی رغم قددم بزرگدی کده شدريف رضدی
(رضوان اهلل تعالی علیه) برداشتند تا حضرت امیر ر ا معرفی کنند؛ هنوز پازل شخصیت حضرت و ابعاد وجدودی آن امدام همدام کامدل نشدده و هندوز
قطعه هايی ناشناخته باقی مانده است  ،لذا آن طور که بايد برای افراد ،چه دوستان چه غیردوستان اين پازل هدا مرتدب و کامدل نشدده بدود و تصدوير
شخصیت حضرت امیر مشخص نبود .با اين تتمیم و تکمی ل ،معتقديم کسی که می خواهد با شخصیت حضرت علی علیه السالم آشنايی پیددا کندد،
خیلی بهتر و کامل تر و زيباتر می تواند به هدف خود دست يابد.
آنچه امیرمؤمنان علی علیهالسالم در خطبهها و کلمات قصار و حکمت آموز بیان فرمودند ،توس راويان و مورخان بسیاری به ثبت رسدیده ،چده بده
طور مستقیم و يا پس از پايان خطبهها و يدا در مراحدل مختلدف .همدواره حدالوت ايدن کلمدات در گدوش شدنوندگان طندیناندداز اسدت و علیدرغم
تالشهای فراوان دشمنان اهل بیت علیهمالسالم در پنهان کردن اين کلمات گهربار همواره عقل و روح و انديشده نسدلهدای مختلدف بخداطر درك
معانی عمیق سخنان اين مرد بزرگ لذت میبرد.
 کتابهای متعددی تحت عنوان "خطب علی علیهالسالم" در دورههای نخست نگاشته شدده اسدت ،افدزون بدر ايدن بخدشهدايی از خطبدههدا وکلمات قصار ايشان در منابع معتبر مذاهب مختلف قرار گرفته که هر کدام به فراخور سیاق و موضوعی که مؤلفان اين کتابها در قرن های نخسدت
هجری به آن نیاز داشتند از آن استفاده نمودهاند .گفته میشود علمای پیشین قرنها از تعداد  100خطبه متعلق به امیرمؤمنان(ع) استفاده مدیکردندد و
اين به استثنای کلمات قصار و ادعیه منتسب به ايشان است.
همچنین خطیبان جمعه در دوران فاطمیها به مدت بیست سال در شمال آفريقا از خطبههدای امیرمؤمندان علیدهالسدالم در خطبدههدای جمعده خدود
استفاده مینمودند.
متیسفانه حقد و کینه حسودان تا آنجا پیش رفت که باعث شد اين حسودان کینهتوز دست به سوزاندن کتابخانهها بزنند و کتابخانههايی را با داشدتن
صدها کتاب ارزشمند و گرانبها به آتش بکشند ،که در اين میان اکثر منابعی که در آن خطبهها و کالم امیرمؤمنان تدوين شده بود ،نابود گرديد.
آخرين چیزی که مولف "تمام نهج البالغه "؛ سید صادق موسوی ،به چشم خود در کتابخانه الظاهريده در شدهر دمشدق ديدده؛ جلدد کتدابی تحدت
عنوان "خطب علی" متعلق به واقدی بوده که کاغذها و محتوای آن به سرقت رفته بدوده و در قفسده هدای ايدن کتابخانده تنهدا جلدد آن کتداب بداقی
مانده!!.
کینه توزان با همه تالش خود برای پنهان کردن فضايل امیرمؤمنان علیهالسالم نتوانستند کتاب نهجالبالغه شريف رضی رضدواناهلل تعدالی علیده  -کده
امروز در میان ماست و به اين صورتی که میبینیم درآمده است  -را پنهان کنند.
ترجمه “تمام نهج البالغه” ،به زبان های ديگر:
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با اين که مدت زمانی طوالنی از نشر و معرفی کتاب تمام نهجالبالغه می گذرد ،اما تاکنون( تا مهدر 1412هجدری شمسدی ،محدرم الحدرام 1141
هجری قمری زمان نگارش اين مقاله) ترجمه ای به ديگر زبان ها ديده نشده ،هر چند شنیده شدده کده ايدن کتداب بده زبدان هدای انگلیسدی ،اردو و
اسپانیولی در حال ترجمه است.
نخستین ترجمه فارسی تمام نهجالبالغه:
مؤلف تمام نهجالبالغه پس از انتشار اولین نسخه مشروحه(سال1111قمری) ،برای ترجمه به زبان فارسی ,شخصدیت هدای حدوزوی و دانشدگاهی
متعددی را مد نظر داشته ,ولی به طور جد ترجمه اين اثر ارزشمند را به نگارنده اين مقال؛ سید علی رضا حجازی که تحصدیالت عدالی حدوزوی و
دانشگاهی را توامان داشته ،پیشنهاد نموده است.
پیشنهادی که برای ترجمه فارسی از جانب مولف به نگارنده شد ،از يک سو باعث سعادت و افتخار بود ،اما از سوی ديگر بدا نگراندی و اضدطراب
همراه شده بود که مبادا آن چنان که بايد و شايد نتواند اين مهم را بده انجدام رسداند؛ زيدرا کدالم امیرمؤمندان و تمدام نهدج البالغده بحدری پهنداور و
اقیانوسی ژرف است که غواصان متبحر را می طلبد تا شايد بتوانند از اعماق آن صدف و مرواريد و مرجدان صدید کنندد و در اختیدار مشدتاقان قدرار
دهند!.
اما تشويق ايشان (به عنوان کسی که تالیف ،تتمیم و تنسیق “تمام نهدج البالغده” را بده انجدام رسدانده)و ديگدر اسدتادان حدوزه علمیده و دانشدگاه و
دوستان موجب دلگرمی و خود باوری برای ترجمه اين اثر گرانسن

شد،به ويژه استاد تمام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و مترجم برتر نهدج

البالغه ،دکتر سید جعفر شهیدی که مترجم را به انجام اين مهم تشجیع و ترغیب کردند.
شگفت آن که وقتی مولف تمام نهج ،ترجمه فارسی اثر را به بنده پیشنهاد مدی کدرد ،مدن اسدتاد دانشدگاهی خدودم؛ دکتدر سدید جعفدر شدهیدی را
نخستین و بهترين گزينه می دانستم که او خود مترجم نهج البالغه بود که همان ترجمه زيبا و اديبانه اش حايز جايزه و برنده کتداب سدال جمهدوری
اسالمی ايران شده بود .و حتی اين مطلب را به مولف پیشنهاد کردم ,پس از اين مشورت وقتی به حضرت استاد شهیدی عرض کردم :شما که موفق
به ترجمه شیوا و ادبی نهج البالغه شده ايد و ترجمه فارسی شما به عنوان کتاب سال انتخاب و معرفی شده ،بسیار مناسدب اسدت کده ترجمده "تمدام
نهج البالغه" را نیز شروع و تمام نمايید! .ايشان با لبخنددی ملدی فرمودندد :حدال و مجدالی بدرايم نماندده ،چدرا شدما خدودت کده فرزندد حدوزه و
دانشگاهی انجام نمی دهی؟!
و يا بار ديگر در پاسخ به نامه ام که حاوی نمونه ای از ترجمه و برخی از سؤاالت و ابهامات در اشعار متن بود ،مرقوم فرمودند:
« ...ترجمه تمام نهج البالغه را به شما تبريک می گويم .نمونه ای که فرستاده ايد با نثری زيبا نوشته شده ،ان شاء اهلل موفق به تمام کردن اين کدار
بزرگ باشید( » .خطبه های شگفت ،1411 ،پاورقی صفحه  .10نامه و دست نوشته استاد نزد نگارنده است).
و بدين سان در سالروز امیر مؤمنان؛ سیزدهم رجب سال  1401شمسی که مزين به نام امیر مؤمنان علیه السالم بود ،با استعانت از خدای سدبحان و
استمداد از روح واالی تنها مولود کعبه ،و در جمع اعتکاف کنندگان مسجد امام حسن عسدکری قدم بدر سداحل و کرانده ايدن اقیدانو بیکدران از
سخنان امیر مومنان وارد شده ،دل به دريا زدم و با خود زمزمه کردم؛
هم به قدر تشنگی بايد چشید

آب دريا را اگر نتوان کشید

در آغاز ترجمه متن نهج البالغه سید رضی با ترجمه های فراوان و ارزشمند فارسی مقابله و نوشته می شدد ،ولدی ترجمده بخدش اعظدم مدتن "تمدام
نهج" نیاز به زمان و تحقیق بیشتری داشت ،که اين کار طی دوازده سال انجام می يافت .البته در ايدن فاصدله دو نسدخه کامدل تدر از "تمدام نهدج"
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منتشر شد که با حذف و اضافاتی همراه بود و کار مترجم را برای بازنويسی و ترجمه بخش های الحاقی دشوارتر می ساخت .بهار سال  1411بده
همت انتشارات فار الحجاز برگزيده ای از شش خطبه "تمام نهج" با عنوان " خطبه های شگفت امیر مومنان" ؛ به جامعه انديشدمندان و فارسدی
زبانان عرضه شد و در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه ها و حوزه های علمیه و بنیادهای نهج البالغه پژوهدی ،معرفدی و تددريس گشدت
که باعث شگفتی و اعجاب دانش پژوهان و مشتاقان به کالم امیر مؤمنان شد.
برخی ويژگی ها و امتیازات نخستین ترجمه تمام نهج البالغه:
.1نثر ساده و روان و قابل فهم برای مخاطبان در سطوح مختلف؛ نويسنده کوشیده است در برگردان اين خطبه به نثر فارسد تا آنجا که می تواند
آرايه ها و هنرهاى لفظد و معنوى متن را نگاه دارد ،مخصوصا آرايه سجع را تا حد ممکن رعايت کرده است و اگر در فقرههايد از ترجمه لفظ به
لفظ منصرف شده به خاطر رعايت اين ظرافتها بوده است.
 .4مقايسه و تطبیق ترجمه بخش هايی از تمام نهج البالغه با ترجمه های موجود از نهج البالغه سید رضی.
.4ترجمه منظوم برخی از اشعار در تمام نهج البالغه".هذا من فضل ربی"
 .1و اين ترجمه ،نخستین ترجمه تمام نهج البالغه به زبان فارسی می باشد "وهلل الحمد وله الشکر"و "الفضل لمن تقدم".
هر يک از خطبه ها  ،نامه ها ،وصايا ،و دعاهای حضرت امیر جای شرح و بس و توصیف بسیار دارد ولی در اين مجال اندك شايد بتوان به بیان
نمونه ای اشاره کرد:
معرفی"خطبه های شگفت امیرمومنان"
از بین تمامی خطبه ها و نامه ها و وصیت نامه ها فق فرصت معرفی اين  1خطبه خواهد بود :
البیان  -4غراء  -4شقشقیه  -1خطبه بال نقطه  -2خطبه نکاح( دومین خطبه بی نقطه)  -1خطبه بی الف؛(موقوصه يا مونقه).
بعد از خطبه البیان(طوالنی ترين خطبه) اين سه خطبه اخیر اوج فصاحت و بالغت حضرت امیر است که از يک سو حضرت خود را به حذف
حروف نقطه دار و يا حذف حرف الف ملتزم می سازد و از سوی ديگر اين خطبه های نسبتا طوالنی را بی مقدمه و بالبداهه ايراد می فرمايد و از
سوی سوم تمامی مضامین خطبه ها را به قرآن کريم مستند می سازد .به خصوص در خطبه بال الف (مونقه) که امام سکرات موت و صحنه های
پس از مرگ را همچون گزارشگ ری که خود شاهد آن حوادث بوده ،به تصوير می کشد و لحظه به لحظه محتضر را همراهی می کند و از سختی
های جان کندن و تنهايی و وحشت شب اول قبرش سخن می گويد .همان زمانی که میت از خانه های پر زرق و برق و کاخ های استوار به زير
خروارها خاك و سن

و در قبری تاريک و تن

منتقل می شود و او در میان قبر گرفتار زمینی متروك و خلوت و ويران است ،کرم ها بر پیکرش

بتازند و چرك و خون بر سر و سینه اش بريزد و خاك گورش گوشتش را بزدايد و خونش را بخشکاند و استخوانش را بپوساند تا روز دمیده شدن
در صور و زمان حشر و نشر  (...خطبه های شگفت امیر مومنان؛ سید علی رضا حجازی ،فار الحجاز ، 1411 ،صص )441-411
فرازهای خطبه موقوصه:
اين خطبه نسبتا طوالند ،عالوه بر اين که قدرت علمد و اشراف و تسل بر واژگان موالى متقیان را نشان مددهد ،داراى معارف عظیم است.
فراموش نکنیم که اين خطبه ،ارتجالی و بی هیچ تفکر قبلی در جمع اصحاب ايراد شده وگويا آن بزرگوار در استعمال کلمات و جمالت آن هیچ
گونه محدوديتد نداشته است به طورى که حضرتش بعد از حمد و سپا خداوند ،نخست در توحید و عدل و رحمت و عظمت خالق سخن گفته،
و سپس به صفات جمالیه و جاللیه پروردگار عالم پرداخته است .
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و آنگاه به بعثت نبد اعظم و رسالت پیامبر خاتم صلد اهلل علیه و آله وسلم گواهی داده و ويژگدهاى آن حضرت،و لطف و محبتش به مومنان و
پیروان خود را با عباراتی عالد و با فصاحتی تمام بیان داشته ...
و بعد توصیه پروردگار را به مخاطبان سفارش نموده و مردمان را متوجه سنت پیامبر خدا نموده،و آنان را به غنیمت شماری و خود سازى و
آمادگد تمام براى لقاء اهلل وادار مدسازد.
شگفت آور آن که امام همچون گزارشگری که از نزديک شاهد صحنه است مراحل احتضار و لحظه جان سپاری و سکرات مرگ را به تصوير می
کشد و از حقايق پس از مرگ پرده بر می دارد .همگان بیش و کم ،محتضر را در آخرين لحظات زندگی ديده اند و آه و حسرتش را شنیده اند و
پس از مرگش در غسل و تکفین و تشییع و نماز میت شرکت جسته اند ،ولی از حاالت درونی و مشاهدات روحی او بی خبرند .آن را که خبر
شد،خبری باز نیامد.
حضرت امیر در اين خطبه گويی همراه میت به قبرش وارد می شوند و پس از چیدن سن

لحد ،از شب اول قبر و آغاز دوران برزخ گزارش می

دهند.
صحنه بعدی اين گزارش ،حشر و نشر در قیامت است و گشوده شدن نامه اعمال و گواهی دادن گواهان؛ پس آنگاه اين انسان يا با دوزخیان به
سوی دوزخ کشانده شود و يا با بهشتیان در حظیره قد سکونت گزيند.
در فرازی ديگر از اين خطبه ،حضرت به داوری عادالنه حضرت حق اشاره می کند و از شر هر دشمنی به خدای کريم پناه می برد.
درخواست تضرع و ابتهال و استغفار ،آخرين فراز خطبه موقوصه است.
آنگاه امام با خواندن آيه ای ،خانه آخرت را و عاقبت را از آن پرهیزگاران می داند.
و اينک متن عربی خطبه موقوصه }خطبه بدون الف امام علی (ع){ از تمام نهج البالغه(نسخه مرجع ص  )220با ترجمه آن از خطبه های
شگفت امیر مومنان؛ ترجمه سید علی رضا حجازی (ص :)414
()41
خطبة له علیه السالم الموسومة بالموقوصه
ارتجلها خالیة من حرف األلف من غیر سابق فکر و ال تقدّم رويّة
خطبه  41به خطبه موقوصه( و يا مونقه) نامیده شده ،امام)ع( اين خطبه بد الف را بالبداهة و بدون تامل وفکر قبلد ايراد نمود:
بسْم اللِّهِ الرِّحْمن الرِّحیم
حَمِدْتُ وَ عَظِّمْتُ مَنْ عَظُمَتْ مِنِّتُهُ ،وَ سَبَغتْ نِعْمَتُهُ ،وَ تمَِّتْ کلِمَتُهُ ،وَ نفذتْ مَشِیَِّتُهُ ،وَ بَلغتْ حُجَِّتُهُ ،وَ عَدَلتْ قضِیَِّتُهُ ،وَ سَبَقتْ رَحْمَتُهُ غضبَهُ .
حَمِدْتُهُ حَمْدَ عَبْدٍ مُقِرٍِّ برُبُوبیَِّتِهِ ،مُتخضِِّعٍ لِعُبُوديَِّتِهِ ،مُتنصِِّلٍ مِنْ خطیَِّتِهِ ،مُعْترفٍ بتوْحیدِهِ ،مُسْتعیذٍ مِنْ وَعیدِهِ ،مُؤمِِّلٍ مِنْ رَبِّهِ مَغْفِرة تُنْجیهِ ،يَوْمَ يَشْغلُ کُلِّ
عَنْ فصیلتِهِ وَ بَنیهِ  .وَ نسْتعینُهُ وَ نسْترْشِدُهُ وَ نسْتهْديهِ ،وَ نُؤْمِنُ بهِ وَ نتوَکِّلُ عَلیْهِ .
وَ شهدْتُ لهُ شُهُودَ مُخْلِصٍ مُوقِنٍ ،وَ فرِّدْتُهُ تفْريدَ مُؤْمِنٍ مُتیَقِِّنٍ ،وَ وَحَِّدْتُهُ توْحیدَ عَبْدٍ مُذْعِنٍ .
لیْسَ لهُ شريکٌ فی مُلْکِهِ ،وَ لمْ يَکُنْ لهُ وَلِیُِّ فی صُنْعِهِ .
جَلِّ عَنْ مُشیرٍ وَ وَزيرٍ ،وَ تنزِّهَ عَنْ عَوْن مُعینٍ وَ نصیرٍ وَ نظیرٍ .
عَلِمَ فسَتر ،وَ بَطن فخبَر ،وَ مَلکَ فقدَرَ ،وَ مَلِکَ فقهَر ،وَ عُصِیَ فغفر ،وَ عُبدَ فشکر ،وَ حَکمَ فعَدَل ،وَ تکرِّمَ فتفضِّل .
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لمْ يَزلْ وَ لنْ يَزُول ،لیْسَ کمِثْلِهِ شیْءٌ ،وَ هُوَ قبْل کُلِّ شیْءٍ ،وَ بَعْدَ کُلِّ شیْءٍ .
رَبُِّ مُتفرِّدٌ بعِزِّتِهِ ،مُتمَکِِّن بقُوَِّتِهِ ،مُتقدِِّ ٌ بعُلُوِّهِ ،مُتکبِّر بسُمُوِّهِ .
لیْسَ يُدْرکُهُ بَصَر ،وَ لیْسَ يُحی ُ بهِ نظر .
قویُِّ مَنیعٌ ،بَصیر سَمیعٌ ،عَلِیُِّ حَکیمٌ ،رَؤُوفٌ رَحیمٌ ،عَزيز عَلیمٌ .
عَجَز عَنْ وَصْفِهِ مَنْ يَصِفُهُ ،وَ ضلِّ فی نعْتِهِ مَنْ يَعْرفُهُ .
قرُبَ فبَعُدَ ،وَ بَعُدَ فقرُبَ .
يُجیبُ دَعْوَة مَنْ يَدْعُوهُ ،وَ يَرْزُقُ عَبْدهُ وَ يَحْبُوهُ .
ذُو لُطْفٍ خفِیٍِّ ،وَ بَطْشٍ قویٍِّ ،وَ رَحْمَةٍ مُوسَعَةٍ ،وَ عُقُوبَةٍ مُوجعَةٍ .
رَحْمَتُهُ جَنِّة عَريضة مُونقة ،وَ عُقُوبَتُهُ جَحیمٌ مَمْدُودَة مُوبقة .
به نام خداوند بخشنده مهربان
حمد و سپا خداوند:
حمد و سپا میگويم خدايد را که منتش بس بزرگ و نعمتش فراوان وکلمهاش تمدام و کامدل و ارادهاش ]در هدر امدرى[ نافدذ و حجدتش رسدا و
حکمش عدل است ورحمتش بر غضبش پیشد گرفته .او را ستايش مدد کدنم همانندد حمدد و ثنداى کسدد کده بدهپروردگدارىاش اقدرار کدرده و در
بندگداش ،سر فرود آورده ،و از خطايش بیزار گشته ،و به يگدانگد او اعتدراف کدرده و از وعیدد و کیفدر او بددو پنداه بدرده و از پروردگدارش امیدد
آمرزشدنجات بخش داشته روزى که هر کس از خانواده و فرزندان خويش غافل مانده و به خودسرگرم است.
و از او يارى و رشد و هدايت مدجويیم و به او ايمان مدآوريم و بر او توکل مدکنیم.و از روى اخالص و يقدین بده او گدواهد مدددهدم و همچدون
يکتادانستن مؤمن مطمئن او رايکتا مددانم و همچون توحید بنده معترف او را يگانه مدشناسم .در ملک خويش شريکدندارد و در آفرينشش يدار و
ياورى برايش نبوده است .او برتر از اين است که مشاور ووزيرى داشته باشد و منزه است از اينکه يدار و يداور و نظیدرى بدرايش باشدد .او مددداندد
ومد پوشاند ،و نهان است و از همه چیز آگاه است ،و مالک است و بر همه چیز چیره است ،ونافرماند مدشود و مدآمرزد ،ستايش مدشود و جدزاى
نیک دهد ،و حکم کند و به عدالتحکم راند ،و کرم نمايد و و تفضل فرمايد،
همیشه بوده و پیوسته خواهد بود و هیچ چیز مانند او نخواهد بود ،و او پیش از هرچیز و بعد از هر چیز اسدت .پروردگدارى اسدت در عدزت خدويش
يکتا ،و به قوت خويش توانا،و به برترى خويش پاك و مبرا ،و به بلندى رتبه خويش بزرگوار و در نهايت کبرياست.
هیچ چشمد او را نبیند و هیچ ديدهاى او را در نیابد ،توانا و شکستناپذير است ،بینا وشنوا و واال و حکیم و مهربان و رحیم و عزيز و داناست .هدر
که او را توصیف کند ،از وصفشناتوان ماند و هر کس او را بشناسد ،در اوصافش گمراه و حیران ماند ،نزديدک اسدت در عدیندورى ،و دور اسدت
در عین نزديکد ،هر که او را بخواند ،دعايش را اجابت کند ،و بندهاش راروزى دهدد و عطدا فرمايدد .داراى لطفدد نهدان و سدختگیرى نیرومندد و
رحمتد فراگیر و عذابددردناك است.
رحمتش ،بهشتد پهناور و شگفت آور است و عذابش دوزخد گسترده و ويرانگراست.
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شهادت به بعثت و رسالت حضرت ختمی مرتبت:
وَ شهدْتُ ببَعْثِ مُحَمَِّدٍ عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ ،وَ صَفِیِّهِ وَ نبیِّهِ ،وَ حَبیبهِ وَ خلیلِهِ ،صَلِّد عَلیْهِ صَلاة تُحْظیهِ ،وَ تُزْلِفُهُ وَ تُعْلیهِ ،وَ تُقرِّبُهُ وَ تُدْنیهِ .
بَعَثهُ فی خیْر عَصْرٍ ،وَ حین فتْرةٍ وَ کُفْرٍ ،رَحَمَة مِنْهُ لِعَبیدِهِ ،وَ مِنِّة لِمَزيدِهِ .
ختمَ بهِ نُبُوَِّتهُ ،وَ وَضِّ َ بهِ حُجَِّتهُ ،فوَعَظ وَ نصَ َ ،وَ بَلِّغ وَ کدَحَ .
رَؤُوفٌ بکُلِّ مُؤْمِنٍ رَحیمٌ ،سَخِیٌِّ ،رَضِیٌِّ ،وَلِیٌِّ ،زَکِیٌِّ .
عَلیْهِ رَحْمَة وَ تسْلیمٌ ،وَ بَرکة وَ تکْريمٌ ،مِنْ رَبٍِّ غفُورٍ رَحیمٍ ،قريبٍ مُجیبٍ .
و گواهد مددهم به بعثت [حضرت]محمد(ص) بنده و فرستاده او و برگزيده وپیامبر او و حبیب و دوست او که درود خدا بر او باد درودى کده او را
بهره رساند و او را بهجلو راند و باال برد و به قرب خويش نزديک گرداند .خداوند او را در بهترين زمانبرانگیخت ،هنگامد که هیچ پیامبرى نبود و
کفر همه جا را فرا گرفته بود ،بعثتد که رحمت اوبود بر بندگانش و منتد افزون بود بر آنان .خداوند نبوت را به او پايدان داد و حجدت را بددونمايان
ساخت ،و پیامبر)ص( نیز موعظه کرد و نصیحت فرمود و تبلیغ کرد و سخت کوششنمود .به هر مؤمند مهربان بود ،دلسوز و بخشدنده و پسدنديده
و دوست و پاك و پاکیزه بود.رحمت و سالم و برکت و تکريم از پروردگار آمرزنده و مهربان و نزديک و اجابت کننده [بندگان] بر او باد.
سفارش به وصیت الهی و سنت نبوی:
وَصَِّیْتُکُمْ مَعْشر مَنْ حَضرنی بوَصِیَِّة رَبِّکُمْ ،وَ ذکِّرْتُکُمْ بسُنِّة نبیِّکُمْ .فعَلیْکُمْ برهْبَةٍ تسْکُنْ قُلُوبَکُمْ ،وَ خشْیَةٍ تُذْری دُمُوعَکُمْ ،وَ تقِیَِّةٍ تُنْجیکُمْ ،قبْل يَوْم
يُذْهِلُکُمْ وَ يُبْلِدُکُمْ ،يَوْمَ يَفُوزُ فیهِ مَنْ ثقُل وَزْنُ حَسَنتِهِ ،وَ خفَِّ وَزْنُ سَیِّئتِهِ .
وَ لْتکُنْ مَسْیلتُکُمْ وَ تمَلُِّقُکُمْ مَسْیلة«» ذُلٍِّ وَ خُضُوعٍ ،وَ شُکْرٍ وَ خُشُوعٍ ،بتوْبَةٍ وَ نُزُوعٍ ،وَ ندَمٍ وَ رُجُوعٍ .
اى کساند که نزد من هستید! شما را سفارش مدکنم بدانچه پروردگارتان سفارشفرموده و سنت پیامبرتان را به شما يادآورى مدکنم .پس بر شما
باد بیم و ترسد که دلهاتان راآرامش بخشد و حقیقت و هراسد که اشکهاتان را روان سازد و پروايد که شما را رهايددهد .پیش از روزى که شما
را به فراموشد سپارد و به حیرت و گرفتارى آرد ،روزى که هرکس کارهاى نیکش بیشتر و کارهاى بدش کمتر است ،در آن روز رستگار
مدشود .و بايددرخواست شما از ]خداوند[ و تمجید شما نسبت به او ،با کمال ذلت و خشوع وسپاسگذارى و خشوع به همراه توبه و دل کندن
از گناه و پشیماند و بازگشت باشد.
غنیمت شماری:
وَ لْیَغْتنِمْ کُلُِّ مُغْتنِمٍ مِنْکُمْ صِحَِّتهُ قبْل سَقمِهِ ،وَ شبیبَتهُ قبْل هَرمِهِ ،وَ سَعَتهُ قبْل فقْرهِ ،وَ فرْغتهُ قبْل شُغُلِهِ ،وَ حَضرهُ قبْل سَفرهِ ،وَ حَیَاتهُ قبْل مَوْتِهِ .
مِنْ قبْل يَکْبُرُ وَ يَهْرمُ ،وَ يَمْرضُ وَ يَسَقُمُ ،وَ يَمَلُِّهُ طبیبُهُ ،وَ يُعْرضُ عَنْهُ حَبیبُهُ ،وَ يَنْقطِعُ عُمُرُهُ ،وَ يَتغیَِّرُ عَقْلُهُ ،ثُمَِّ قیل :هُوَ مَوْعُوكٌ ،وَ جسْمُهُ مَنْهُوكٌ .
و هرغنیمت شمارى از شما بايد سالمت خود را قبل از بیمارى و جواند خود را قبل از پیرى ودارايد خويش را پیش از نادارى و آسايش خود را
پیش از گرفتارى و حضور خود را پیش ازسفر و زندگداش را پیش از مرگش غنیمت شمارد ،پیش از آن که پیر و فرتوت شود و بیمارو ناتوان گردد
و طبیبش از ]مداواى[ او باز ماند و دوست و حبیبش از او روى گرداند وعمرش تمام شود و عقلش دگرگون گردد .آنگاه گفته شود :او بیمار
بوده و پیکرش فرسوده.
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در بستر احتضار وقت مردن:
ثُمَِّ جَدَِّ نزْعٌ شديدٍ ،وَ حَضرهُ کُلُِّ حَبیبٍ قريبٍ وَ بَعیدٍ ،فشخصَ ببَصَرهِ ،وَ طمَ َ بنظرهِ ،وَ رَش َ جَبینُهُ ،وَ عَطفَ عَرينُهُ«» ،وَ سَکن حَنینُهُ ،وَ حَزنتْهُ
نفْسُهُ ،وَ بَکتْهُ عِرْسُهُ ،وَ حُفِر رَمْسُهُ ،وَ يَتِمَ مِنْهُ وَلدُهُ ،وَ تفرِّق عَنْهُ عَدَدُهُ ،وَ قُسِمَ جَمْعُهُ ،وَ ذهَبَ بَصَرُهُ وَ سَمْعُهُ،
آنگاه]در بستر احتضار[ سخت گرفتار جان کندن شود و هر دوست دور و نزديکد نزد او آيد؛ چشمانشخیره شود و نگاهش به باال دوخته شود و
عرق [مرگ] بر پیشانداش بنشیند و دار فاند از اورو بگرداند[ و بینداش خمیده شدود] و نالدهاش خداموش گدردد و جدانش بدا غدم و انددوه بدر آيدد
وهمسرش بر او بگريد و قبرش کنده شود و فرزندش يتیم گردد و کسانش از گدرد او پراکنددهشدوند و امدوالش تقسدیم شدود و بیندايد و شدنوايداش
برود.
غسل میت:
وَ مُدِِّدَ وَ جُرِّدَ ،وَ عُرِّیَ وَ غُسِِّل ،وَ نُشِِّفَ وَ سُجِّیَ ،وَ بُسِ لهُ وَ هُیءَ ،وَ نُشِر عَلیْهِ کفنُهُ ،وَ شُدَِّ مِنْهُ ذقنُهُ ،وَ قُمِِّصَ وَ عُمِِّمَ ،وَ وُدِِّعَ وَ سُلِِّمَ ،وَ حُمِل فوْق
سَريرٍ ،وَ صُلِِّیَ عَلیْهِ بتکْبیرٍ ،بغیْر سُجُودٍ وَ تعْفیرٍ .
و [ رو به قبله]کشیده شود[ وجامههايش ] کنده شود و برهنه گردد و غسل داده شود و خشک شود و کفن برايش مهیا وآماده و گشوده شود ،و
کفنش بر او گسترده شود و چانهاش بسته شود و پیراهند ]از کفن [براو پوشانده شود و عمامهاى بر سرش پیچانده شود.
تشییع و نماز میت :وَ وُدِِّعَ وَ سُلِِّمَ ،وَ حُمِل فوْق سَريرٍ ،وَ صُلِِّیَ عَلیْهِ بتکْبیرٍ ،بغیْر سُجُودٍ وَ تعْفیرٍ .
و با وى وداع و خداحافظد شود و برتابوت گذاشته شود و با تکبیر و بدون سجده و بر خاك آلودن بر او نماز گزارده شود.
ورود به قبر و چیدن سن

لحد:

وَ نُقِل مِنْ دُورٍ مُزخْرفةٍ ،وَ قُصُورٍ مُشیَِّدَةٍ ،وَ حُجُرٍ مُنجَِّدَةٍ ،فجُعِل فی ضري ٍ مَلْحُودٍ ،وَ ضیِّقٍ مَوْصُودٍ ،بلبنٍ مَنْضُودٍ ،مُسَقِّفٍ بجُلْمُودٍ ،وَ هیل عَلیْهِ عَفرُهُ،
وَ حُثِیَ عَلیْهِ مَدَرُهُ .
و ازخانههاى زينت يافته و کاخهاى استوار و اتاقهايد با فرش و پرده آراسته جدا گشته و در گوشه قبرى تن
شده در زير سن هاى سخت ،استوار ومحکم گشته و خاك و ري

جاى گیرد که با خشتهاى چیده

بر او ريخته شده است.

شب اول قبر و آغاز دوران برزخ:
فتحَقِّق حَظرُهُ ،وَ نُسِیَ خبَرُهُ ،وَ رَجَعَ عَنْهُ وَلِیُِّهُ وَ صَفِیُِّهُ ،وَ نديمُهُ وَ نسیبُهُ ،وَ تبَدَِّل بهِ قرينُهُ وَ حَبیبُهُ .
فهُوَ حَشْوُ قبْرٍ ،وَ رَهینُ قفْرٍ ،يَسْعد بجسْمِهِ دُودُ قبْرهِ ،وَ يَسیلُ صَديدُهُ عَلد صَدْرهِ وَ نحْرهِ .
وَ يَسْحَقُ تُرْبُهُ لحْمَهُ ،وَ يُنشِِّفُ دَمَهُ ،وَ يَرُمُِّ عَظْمَهُ ،حَتِّد يَوْم حَشْرهِ .
فیُنْشرُ مِنْ قبْرهِ وَ يُنْفخُ فِی صُوْرٍ وَ يُدْعَد لِمحَشْرٍ وَ نُشُورٍ.
[اکنون] از آنچه مدترسیده بر سرشآمده و ديگر ياد و خبرش فراموشد گشته ،و دوست و همراه و خويشان و بستگانش [از کنارمزارش] باز
گشته و همسر و دوستش ديگرى را به جاى او اختیار کنند .و او در میان قبر تاروز حشر گرفتار زمیند متروك و ويران است ،کرمهاى قبرش بر
پیکرش بتازد و چرك وخون بر سینه و گردنش بريزد و خاك گورش ،گوشتش را بزدايد و خونش را بخشکاند واستخوانش را بپوساند و هنگامد
که در صور دمیده مدشود از قبرش بیرون آورده مدشود وبراى حشر و نشر خوانده مدشود.
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حشر و نشر در قیامت:
فثمَِّ بُعْثِرتْ قُبُورٌ ،وَ حُصِِّلتْ سَريرةُ صُدُورٍ ،وَجیءَ بکُلِّ نبیٍِّ وَ صِدّيقٍ وَ شهیدٍ وَ نطیقٍ ،وَ توَحَِّدَ لِلْفصْل رَبٌِّ قدير ،بعَبْدِهِ خبیر بَصیر .
فکمْ مِنْ زَفْرةٍ تُضْنیهِ ،وَ حَسْرةٍ تُنْضیهِ ،فی مَوْقِفٍ مَهُولٍ ،وَ مَشْهَدٍ جَلیلٍ ،بَیْن يَدَیْ مَلِکٍ عَظیمٍ ،وَ بکُلِّ صَغیرةٍ وَ کبیرةٍ عَلیمٌ .
فحینئِذٍ يُلْجمُهُ عَرقُهُ ،وَ يُحْصِرُهُ قلقُهُ .
عَبْرتُهُ غیْرُ مَرْحُومَةٍ ،وَ صَرْختُهُ غیْرُ مَسْمُوعَةٍ ،وَ حُجَِّتُهُ غیْرُ مَقْبُولةٍ .
و آن هنگامد است که قبرها زير و رو شود و باطن هرانساند آشکار گردد و هر پیامبر و صديق و شهید و سخنورى آورده شود و پروردگار
تواناخود براى داورى يکتا و تنهاست و او به بندهاش آگاه و بیناست .پس چه بسیار ناله جانسوزکه برآيد و چه بسیار حسرتد که نابود سازد ،در
جايگاهد هولناك و ديدگاهد بزرگ درپیشگاه پادشاهد عظیم که بر هر کار کوچک و بزرگد داناست!!! در اين هنگام عرق وى ،اورا لجام زند
و اضطراب و نگراند او را فرا گیرد ،بر اشک او رحم نشود و فريادش را نشنوندو عذرش را نپذيرند.
نامه اعمال و گواهی گواهان:
برزَتْ جَريدَتُهُ ،وَ نُشِرتْ صَحیفتُهُ ،وَ تبَیَِّنتْ جَريرتُهُ ،حَیْثُ نظر فی سُوءِ عَمَلِهِ ،وَ شهدَتْ عَلیْهِ عَیْنُهُ بنظرهِ ،وَ يَدُهُ ببَطْشِهِ ،وَ رجْلُهُ بخطْوهِ ،وَ جلْدُهُ
بلمْسِهِ ،وَ فرْجُهُ بمَسِِّهِ ،وَ نطق کُلُِّ عُضْوٍ مِنْهُ بسُوءِ عَمَلِهِ  .وَ يُهَدِِّدُهُ مُنْکر وَ نکیر ،وَ کُشِفَ لهُ عَنْ حَیْثُ يَصیرُ .
نامه عملش آشکار و دفترش گشوده شود و نافرماند اش آشکارگردد؛ آنگاه که به کردار زشتش بنگرد و چشمش به نگاه او ،و دستش به بیداد او،
و پايش بهگام برداشتن او و پوستش به لمس او و عورتش به تما او گواهد دهد و هر عضو او به سخن آيد و از بدى کردارش گويد و منکر و
نکیر او را تهديد کنند و سرانجام کارش آشکارگردد.
با دوزخیان به سوی دوزخ:
فسُلْسِل جیدُهُ ،وَ غُلِّتْ يَدُهُ ،وَ سیق وَحْدَهُ ،فوَرَدَ جَهَنِّمَ بکرْبٍ وَ شِدَِّةٍ ،فظلِّ يُعَذِّبُ فی جَحیمٍ ،وَ يُسْقد شرْبَة مِنْ حَمیمٍ ،تشْوی وَجْهَهُ ،وَ تسْلخُ جلْدَهُ،
وَ تضْربُهُ زبْنِیَة بمَقْمَعٍ مِنْ حَديدٍ ،وَ يَعُودُ جلْدُهُ بَعْدَ نُضْجهِ کجلْدٍ جَديدٍ  .يَسْتغیثُ فتُعْرضُ عَنْهُ خزنةُ جَهَنِّمَ ،وَ يَسْتصْرخُ فیَلْبَثُ حُقبَة يَنْدَمُ .
نعُوذُ بربٍِّ قديرٍ ،مِنْ شرِّ کُلِّ مَصیرٍ .وَ نسْیلُهُ عَفْوَ مَنْ رَضِیَ عَنْهُ ،وَ مَغْفِرة مَنْ قبل مِنْهُ ،فهُوَ وَلِیُِّ مَسْیلتی ،وَ مُنْج ُ طلِبَتی .
پس گردنش در زنجیر شود و دستش بسته گردد و به تنهايد رانده شود و با سختد وشدت به جهنم وارد شود و پیوسته در دوزخ عذاب شود و
جرعهاى از آب سوزان بدونوشانده شود که صورتش را بريان مدکند و پوستش را مدکند و فرشتگان عذاب با گرزهاىآهنین بر سرش بکوبد و
پوستش پس از سوختن به پوستد جديد بدل گردد .از نگهبانان دوزخ يارى و کمک مدخواهد اما از او روى مدگردانند و فرياد دلخراش سر
مددهد اما سالیان دراز در پشیماند و ندامت مدماند.
به پروردگار توانا از بدى هر پیشامدى پناه مدبريم و از او بخشش کسد را مدخواهیم که از او خشنود گشته و آمرزش کسد را مدطلبیم که
ازپذيرفته ،و اوست عهدهدار درخواست من و برآورنده حاجت من.
سکونت در بهشت:
فمَنْ زُحْزحَ عَنْ تعْذيب رَبِّهِ سَکن فی جَنِّتِهِ بقُرْبهِ ،وَ خُلِِّدَ فی قُصُورٍ مُشیَِّدَةٍ ،وَ مُلِِّکَ بحُورٍ عینٍ وَ حَفدَةٍ ،وَ طیفَ عَلیْهِ بکُؤُو ٍ ،وَ أُسْکِن فی حَظیرة
قُدْ ٍ فی فِرْدَوْ ٍ ،وَ تقلِّبَ فی نعیمٍ ،وَ سُقِیَ مِنْ تسْنیمٍ ،وَ شربَ مِنْ عَیْنٍ سَلْسَبیلٍ ،مَمْزُوجَةٍ لهُ بزنْجَبیلٍ ،مَخْتُومَةٍ بمِسْکٍ وَ عَبیرٍ ،مُسْتديمٍ لِلْحُبُور،
مُسْتشْعِرٍ لِلسُِّرُور .
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وَ يَشْربُ مِنْ خمْرٍ مُعْذوْذبٍ شِرْبُهُ فی رَوْضٍ مُغْدِقٍ ،لیْسَ يُصْدَعُ مَنْ شربَهُ ،وَ لیْسَ يُنْزفُ لُبَِّهُ .
هذِهِ مَنْزلةُ مَنْ خشِیَ رَبَِّهُ ،وَ حَذِّرَ نفْسَهُ مَعْصِیَتهُ ،وَ تِلْکَ عُقُوبَةُ مَنْ جَحَدَ مُنْشیهِ ،وَ سَوَِّلتْ لهُ نفْسُهُ مَعْصِیَة مُبْديهِ .
پس هر کس از عذاب پروردگارش دور شود ،در بهشت قرب الهد جاى گیرد و در قصرهاى استوار جاودانه ماند وبر حوران و خادمان دست يابد
و جامها به گردش به گردش آيد و در حظیره قد

فردو سکونت گزيند و در ناز و نعمت غرق شود و از آب تسنیم سیراب شود و از چشمه

سلسبیل که به زنجبیل آمیخته و با مشک و عنبر مهر شده ،بنوشد پیوسته سرشار از شادىها و سروراست .و در بوستاند سرسبز از شرابد گوارا
مدنوشد که نوشندهاش را سردرد نیايد و عقلشرا نزدايد .اين مقام و منزلت کسد است که از پروردگارش ترسید و خويشتن را ازنافرمانداش بر
حذر داشت و آن عذاب ،سزاى کسد است که آفريدگارش را انکار کرد و نفسش ،نافرماند خداوندگارش را در نظرش زيبا جلوه داد.
داوری عادالنه:
ذلِکَ قوْل فصْل ،وَ حُکْمٌ عَدْل ،وَ خیْرُ قصَصٍ قُصَِّ ،وَ وَعْظٍ نُصَِّ ،تنْزيل مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ«» ،نزل بهِ رُوحُ قُدُ ٍ مُبینٍ ،مِنْ عِنْدِ رَبٍِّ کريمٍ عَلد قلْب
نبیٍِّ مُهَذِّبٍ مُهْتدٍ رَشیدٍ ،صَلِّتْ عَلیْهِ رُسُل سَفرة ،مُکرِّمُون بَررَة .
اين[ قرآن ] سخند است جداکننده حق از باطل و داورى عادالنه و بهترين داستاند است که گفته شده و نیکوترين پندىاست که بیان گرديدده؛ »از
سوى حکیمد ستوده نازل شده«.
آن را روح القد جبرئیل مبین از نزد پروردگار بزرگوار بر قلب پیامبر با تربیت وهدايت يافته و هوشیار ،فدرو فرسدتاده اسدت ،درود فرسدتادگان و
سفیران بزرگوار و نیکورفتاربر پیامبر باد!
پناه بر خدا:
عُذْتُ بربٍِّ عَلیمٍ حَکیمٍ ،قديرٍ کريمٍ ،مِنْ شرِّ کُلِّ عَدُوٍِّ لعینٍ رَجیمٍ .
من از شر هر دشمن ملعون و رانده شده به پروردگار دانا و حکیم و توانا و کريمپناه مدبرم.
تضرع و ابتهال و استغفار:
فلْیَتضرِّعْ مُتضرِّعُکُمْ ،وَلْیَبْتهلْ مُبْتهلُکُمْ ،وَ لْیَسْتغْفِرْ کُلُِّ مَرْبُوبٍ مِنْکُمْ لی وَ لکُمْ  .وَ حَسْبی رَبّی وَحْدَهُ .
پس گريه و زارى کنندگان شما بايد ،گريه و زارى کنند و دعاکنندگان شما بايددعا کنند و بايد هر بنده و پروردهاى از شما براى من و شما
آمرزش خواهد .و پروردگارم بهتنهايد مرا کافد است.
خانه آخرت از پرهیزگاران:
ثم قرأ علیه السالم(:تِلْکَ الدَِّارُ الْآخِرةُ نجْعَلُها لِلِّذِين ال يُريدُون عُلُوِّا فِی الْیرْض وَ ال فسادا وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتِّقِین(قصص. )38:
آنگاه امام(ع) اين آيه را تالوت فرمود»:آن خانه آخرت را براى کساند قرار مددهیم که خواهان برترى و فساد در زمین نباشند و سرانجام از
تقواپیشگان است«.

نتیجه:
صاحب اين مقال و قلم بر اين باور است که آشنايی پژوهشگران و فرهیختگان با اين متن جديد و نوپديد «تمام نهج البالغه » ،و نیز فارسی زبانان
با برگردان فارسی آن می تواند دريچه ای بديع و متفاوت به ساحت کالم امیر بیان؛امیر مومنان باز کند و شايد از بسیاری ابهامات و ابعاد ناشناخته
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کالم آن امام همام پرده بردارد .و چه بسا به هم پیوستن آن مقطعات و ترتیب تاريخی در کالم موال ،بتواند به تقريب بین مذاهب واديان کمک
نمايد.و يا برداشت های نادرست از بیان حضرت را تصحی نمايد.
مثال شريف رضی در کتاب خصايص نهج البالغه که در حکم کتاب مادر نهج البالغه اسدت ،در آنجدا ايدن مدتن را از امیرمؤمندان بیدان مدی کندد:
("معاشر النا ! إن النساء نواقص اإليمان ،نواقص الحظوظ ،نواقص العقول؛ فیما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصالة و الصیام فد أيدام حیضدهن ،و
أما نقصان عقولهن فشهادة امرأتین  ...کشهادة الرجل الواحد ،و أما نقصان حظوظهن فمواريثهن علدد األنصداف مدن مواريدث الرجدال( )".رسدائل
الشريف المرتضد ،جلد ،4صفحه . 141خصائص االئمة علیهم السالم (خصائص امیرالمؤمنین علیه السالم) :أبی الحسدن محمّدد بدن الحسدین بدن
موسد الموسوی البغدادی ،ج،1ص .100با يک اختالف که در آنجا در آغاز کالم حضدرت مدی گويدد؛ «قالهدا بعدد الجمدل» يعندی ايدن سدخن را
حضرت بعد از جن

جمل بیان فرمودند .ولی در نهج البالغه ای که از سید رضی در دست ما است می فرمايد؛ «فدی صدفت النسداء».ايدن عندوان،

موضوع را کامال متفاوت می کند؛ زيرا اين خطبه زمانی ايراد شده که جامعه تحت تاثیر جن

جمل قرار می گیرد .و بايد توجه داشت کده دانسدتن

شرائ زمان و مکان بیان خطبه ها و قرينه های حالی و مقامی در برداشت صحی از کالم موال نقش بسزايی دارد.
در اين راستا نمونه های بسیاری از ابهامات و اشکاالت معنايی و يا تاريخی هست که به برکت تمام کالم امیر مؤمندان رمزگشدايی و ابهدام زدايدی
می شود .و مجال طرح آن را فرصتی ديگر بايد.
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