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چند معنی تازه در ترجمۀ لغات 

نسخه  ای از نهی  البالغه

 امین حق  پرست

برخالفقرآنهایمترَجم،نهج الباغههایمترَجمکمترمورد

بررسیوتحقیققرارگرفتهاند.بهجزچندچاپسنگیو

ویرایشعزیزهللاجوینیازترجمهایازنهج الباغهکهدرموزۀ

نهج الباغۀ بقیۀنسخههای آستانقدسنگهداریمیشود،

ترجمههای و لغات در تحقیق نشدهاند. بررسی مترجم

نهج الباغهوتدوینفرهنگنامهایازآنهاامریبایستهبهنظر

میرسد.ازجملۀایننسخههامیتوانبهنهج الباغۀکامِل

مترَجمباتاریخکتابت88۲قاشارهکردکهتحتشمارۀ۱۲0

درکتابخانۀوزیرییزدنگهداریمیشودوکهنترینترجمۀ

کامِلتاریخدارنهج الباغهاستکهمیشناسیم)ر.ک:فهرست 

نسخه های خطی کتابخانۀ وزیری یزد،ج1،ص152؛گزارش میراث،ش

۱۳و۱۴،ص۹-۱0(.ترجمۀکامِلدیگرازنهج الباغهنسخۀ

شمارۀ80۵8آستانقدسرضویباتاریخکتابت۹60قاست.

خطمتنوترجمهوکتابآراییایننسخهبسیارممتازونفیس،

وبرایچاپعکسیمناسباست )فهرست کتب خطی کتابخانۀ 

مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،ج۱۴،ص۵۹7(.ایندوترجمه

بهلحاظتاریخکتابتازنسخۀجوینیقدیمترند.همچنیناز

غیرکامِلنهج الباغهمیتوانبهنسخۀشمارۀ
ِ
نسخههایمترجم

۱0۴کتابخانۀگوهرشادباتاریخ8۱8)ر.ک:فهرست نسخه های 

خطی کتابخانۀ جامع گوهرشاد،ج1،ص88(ونسخۀشمارۀ8۲6

تاریخ با مرعشی العظمی هللا آیت بزرگحضرت کتابخانۀ

8۹۱قاشارهکرد)ر.ک:فهرست کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت هللا العظمی 

مرعشی،ج3،ص26(.

نهج الباغهاینویژگیرادارندکه برخیازنسخههای

لغتهاییازآنهازیرنویسشدهاست.نهج الباغۀشمارۀ۲۲

ازمجموعۀاهداییامامجمعۀکرمانکهدرکتابخانۀمرکزیو

مرکزاسناددانشگاهتهراننگهداریمیشودازایندستهاست.

درفهرستاینمجموعهدربارۀایننسخهآمدهاست:»شمارۀ

۲۲،نسخمعّربسدۀ8و۹باحواشیوباترجمۀفارسیدر

برخیجاهازیرسطور،نسخۀپاکیزهایاست.نسخهازآن

محمدقاسمزاهدوحسینبنابیالقاسمدر۱۱۹0وچندکس

دیگربودهاست«)ر.ک:فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ 

ادبیات،مجموعۀامامجمعۀکرمان،ص۱08(. دانشجویدکتریزبانوادبیاتفارسیدانشگاهفردوسیمشهد
aminhnima@gmail.com 

همانطورکهگفتهشدایننسخهبهخطنسخاست.در

حواشیومیانسطوریادداشتهاییداردشاملشرحعبارات،

بیانمقامنحویکلمات،اشاراتتاریخیوحدیثی،بیانمرجع

پایان نهج البالغه نسخۀ 22 اهدایی امام جمعه کرمان
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ضمایروترجمۀلغاتبهفارسی.خطمتنوحاشیهبسیارشبیه

هماستوشایداهلفضلینسخهرابرایخودنوشتهوبعد

شرحکردهویابههمینصورتازروینسخۀدیگریاستنساخ

کردهاست.دریکیدوصفحهدستخطیدیدهمیشودکهاز

دیده مهری دوصفحه در است. بسیارجدیدتر متن خط

میشودباعبارت:عبدالمهدیابنعبدالغنی.

شارح/حاشیهنویسایننسخهسعیکردهمعادلعبارات

وترکیباترادرفارسیبیابدوفقطبهترجمۀتحتاللفظی

«درعبارت»و
ً
بسندهنکردهاست.برایمثالزیرکلمۀ»انفاسا

«،نوشته»حال«وترجمهکرده
ً
هامانفاسا

ّ
جّرعتمونینغبالت

است:»هردم۱«.ازدیگرویژگیهایاینترجمهآناستکهدر

نزدیکبهتمامموارداسممفعولهاراطبققاعدهساختهاست

»ریزیده«. است: نوشته »ریختهشده« بهجای 
ً
مثال یعنی

1.وجرعهدادیدمراجرعۀغمهاوغصههادرنفسها)نهج الباغه،ص62(.

روعطفرابهمشتقات»چسبیدن«۲وافعال
َ
،ظا

َ
فعلهایمال

عفر،صفق،لصقوعلقرابه»دوسیدن«ترجمهکردهاست.

کلمات»بپاشد«و»گرسنه«رابهصورتگویشِی»بپاچد«و

»گسنه«نوشتهاست.درمیانلغاتترجمهشدۀایننسخهدو

موردتازهدیدهمیشود:اولیواژۀ»دوشان«بهمعنیمشکدر

مقابلکلمۀِسقا۳ودیگریواژۀ»درونه«درمقابلکلمۀحشو۴

وبهمعنیآستروآنچهدرونجامهوغیرآنمیگذارند.

2.برایچسبیدنبهمعنایکجشدنومیلکردنبهسوییر.ک:حماسۀ رستم و 

اسفندیار،ص3،توضیحمصرع»گلازبادوبارانبچسبدهمی«

3.درعبارت:فمخضتهمخضالسقا.

امنرایه.باهمآمدن
ّ
لهاحشوارث

َ
4.درعبارت:فاننزلتبهاحدیالمبهماتهیّا

کلماتدرونهوکتفدربیت:البهکنمکههیبیادردهبانگالصال؛اوکتفاینچنین

کندکهبهدرونهخوشترم،تأییدمیکندکهدرونهمیتواندبهمعنیآسترباشد)ر.ک:

لغتنامۀ دهخدا،ذیلدرونه(.همچنینحشوهمبهمعنیآستربهکاررفتهاست:قباگر

حریراستوگرپرنیان/بهناچارحشوشبوددرمیان.

دو صفحه آغاز نهج البالغه نسخۀ 22 اهدایی امام جمعه کرمان
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ررخی دیگر از لغات مترجم این نسخه 

رکم:واچسبانندهام؛اعاصیر:
َ
اصهفاق:بههمبازدوسیدن؛اظا

دولهباد]ها[؛ایماض:درفشیدن؛آسی:واکوشیکند؛بهر:دنه

ثفاله: میدرفشید؛ التمع: شد؛ گیاهمند تعشب: گرفته؛

:برفژولد؛حلواللسبه:
َّ
رندودیک؟؛جمجمه:سرچکاد؛حث

رور:ریزیدن1؛رفات:پوسیده
ُ
خوشگزش؛خامل:فرومرده؛د

از آتش زند: آتشزنه؛ از آتش زناد: ریق:خیو؛ ریزیده؛ و

الصقوا: نورمندی؛ شموس: کالیدهموی؛ شعث: آتشزنه؛

عهف علیها:بازچسبید؛ افتادن؛ عثار:دررو بازدوسانید؛

علقت:وادوسید؛فالتمیلوها:بنچسبانید؛فلته:ناگاهانی؛فما

جاع:گسنهنشد؛فیمیله:تابچسباند؛اد اعلقتم:بازدوسید؛

صت:هاپژارد)دراصل:هاپخاردکهگویاتصحیفهاپجارد
َّ
ال

استوآنصورتدیگریازهاپژارد(؛القیتم:هادادید؛کاسفه:

ناخوشدل الیستوحش: بنچسباند؛ یستمیله: ال  فروشده؛

:بازچسبید؛ما تسفی:
ّ
:بخوشاند؛لتعهفن

ّ
نشوند؛لتساطن

]آنچه[بپاچد؛مترف:دنهگرفته؛مراس:واکوشیدن؛مقتبس:

آتشازآتشزنهبیرونآورنده؛منعفر:وادوسیدهبهخاک؛ناشئه:

نکوص: پشتگرفته؛ ناقۀ نضو: ریزیده؛ ثاره:
ُ
ن بادیدانیده؛

باپسجستن؛هام:سرچکاد؛یحّرض:برفژولد؛یوان:باور

ن؛اطالع:
ُ
ریته:ازانبازکینمودندمرا؛تِد:میخک

ُ
دارد؛مذ ا

بدیدهدرشدن؛مستعتب:آشتیخواهنده؛هواجر:گرمگاه]ها[؛

شوند؛ پشت هم اگر لوتظاهرت: شورانگیزنده؛ ساغب:

بداشت؛ برجاء ثبت: را[؛ ]آنها کرد خواستاری ارادتهم:

:چشمفروگرفتم؛لم اَرکم:ندیدمیشمارا؛حجل:
ُ
اغضیت

کی لیمحق: سپید؛ میغ رباب: گوشوار؛ رعاث: خلخال؛

بکاهاند؛یحسر الحس ر:پشیمانیخورندهباشد.

منابع

حماسـۀ رسـتم و اسـفندیار،بهتصحیـحعزیزهللاجوینـی،تهران:

دانشگاهتهران،۱۳7۴ش.

فهرسـت کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت هللا العظمی مرعشـی،ج3،

سیداحمدحسینی،قم:چاپخانۀوالیت.

فهرسـت کتب خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسـناد آسـتان قدس 

رضـوی،ج۱۴،براتعلـیغالمیمقدم،مشـهد:کتابخانۀمرکزی

رورریزان
ُ
رورقطِرالسحایب.درترجمۀویراستۀدکترجوینیکلمۀد

ُ
1.درعبارتد

شدنمعنیشدهاست.

ومرکزاسنادآستانقدسرضوی،۱۳76ش.

فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانـۀ جامـع گوهرشـاد،ج1،

محمودفاضل،مشهد:دانشگاهفردوسی،1363ش.

فهرسـت نسـخه های خطی کتابخانۀ دانشـکدۀ ادبیـات،مجموعۀ

امـامجمعـۀکرمـان،محمدتقـیدانشپـژوه،تهـران:دانشـگاه

تهران،۱۳۴۴ش.

فهرسـت نسـخه های خطـی کتابخانـۀ وزیـری یـزد،ج1،محمد

شیروانی،تهران:تابان،1350ش.

گـزارش میـراث،»نسـخهایکهـنتـرازکهنتریـنترجمۀ

نهـجالبالغه«،علیصفـریآققلعـه،دورۀدوم-سدوم-

ش۱۳و۱۴،مهروآبان۱۳86،تهران،میراثمکتوب.

نهـج الباغـه با ترجمـۀ فارسـی قرن پنجم و ششـم،بـهتصحیح

عزیزهللاجوینی،تهران:دانشگاهتهران،1385ش.

نهج الباغه نسخۀشمارۀ۲۲ازمجموعۀامامجمعۀکرمان.

یکی از صفحات نهج البالغه نسخۀ 22 اهدایی امام جمعه کرمان


