
 

 

 

 عالمان و ادیبان تالش و سجادیه صحیفۀ
 (کفعمی )نمونۀ

 

 شهری قاسم و عطارال بهجت قیس
 

 مجماع شاه اسات اماماانی به توجه و پیروی شیعه، ادیبان و عالمان امتیاز وجو  از

 را بیات اهال ساخن شایوایی .بالغت و فصاحت ارباب و حکمتند منبع و شماتت

 وفیناا الکاالم ألماراء إنّاا» شاه است فرمود  عنوان خود السالم علیه أمیرالمؤمنین

 در هام الساالم علیاه العابادین زیان امام و .«غصونه تهّدلت وعلینا عروقه تنّشبت

النا ستّا، أعطینا !الناس أیها» :فرمود شام خطبۀ  والحلام العلام أعطیناا بسابع، وفُض 

  .«المؤمنین قلوب في والمحبّة والشجاعة والفصاحة والسماحة

 اماماان آثاار و شلمات دقیق ضبط و ادبی وجو  از شیعه ادیبان و عالمان رو این از

 شتااب دو ایان و رماردند بسیار همت سجادیه صحیفۀ و البالغه نهش خصوصاا  خود

 درس و شردناد شرح و نمودند روایت خویش اسناد طرق و ضبط دقت با را شریف

 دقاائق تاا شردند بیان دان ادب و فرهیخته اذهان بر را آن بالغی و ادبی وجو  رفته

 .شود دریافته آنان شالم

 قارن تاا پانجم قرن اواخر از است، رذشته ارجمند شتاب دو این بر شه تاریخی در

 اصاول و اند داشاته آثاار این به را اهتمام و توجه بیشترین ادیبان، و عالمان هشتم،
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 قارون ادیبان و شارحان و شردند ریزی پایه را آنها ادبی های جنبه به مربوط مباحث

 دقیاق های ضبط و  داد  بسط و شرح را مباحث و شرد  اعتماد ایشان نسخ بر پسین،

 مکتاب بزرگ ادبای و فاضالن و عالمان خصوصاا  قرون این در .اند نمود  روایت را

 هنوز متأسفانه .اند داشته فراوانی تدقیقات و تأمالت و شرد  ایفا ای عمد  نقش حله،

 و ادبای میارا  باه حلاه عالمان خدمات خصوص در ای شایسته و جامع پژوهش

 همچاون درخشاانی های چهر  .است نگرفته صورت السالم علیهم بیت اهل حکمی

 علای ساید ،(606 یا 600 حدود .م) حلی السکون بن محمد بن علی بزرگ ادیب

 بن حسن حلی عالمه ،(688 .م) حلی سدیدی احمد بن علی ،(664 .م) طاوس ابن

  و (728 ساال باه زناد ) حلای بجلای حاداد بن احمد ،(726 .م) مطهر بن یوسف

 برجساتۀ شاارحان و مصاححان جملاۀ از (790 حدود .م) عتائقی ابن عبدالرحمن

 عمادة حلای، سکون ابن ،(598 .م) حلی ادریس ابن و اند البالغه نهش شریف شتاب

 و شاد  یااد سادیدی   و طاووس بن علی ،(609 .م) حلی حامد بن اّلل  هبة الرؤسا

 .اند بود   سجادیه مبارشۀ صحیفۀ نسخ ضبط و روایت شوشندران از نیز حلی عالمه

 ماا باه را ساکون بان علای ضبط به البالغه نهش تحقیق توفیق خداوند خوشبختانه

 نساخ های رنجیناه از دیگاری ارزشامند ذخایر هم باز تا داریم امید و شرد ارزانی

 برجساتۀ عالماان تالش محصول آنها، انتشار با تا شود پیدا خصوص این در خطی

   .رردد عرضه امروز علمی جامعۀ به پیشین های سد 

 خاط باه ساجادیه صاحفیۀ نسخۀ است آمد  دسترس در امروز  شه نفیسی نسخ از

 و صاحیفه روایاات به ویژ  عنایت با 867 سال به شه است شفعمی ابراهیم بن علی

 شاه اول شهید ضبط و روایت آن، در و است شد  شتابت او، چون عالمی عالی دقت

 و داشاته توجه است بود  ناهر سکون بن علی ضبط و روایت از سدیدی روایت بر
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 .است داد  قرار نظر مطمح نیز را ادریس ابن نسخۀ همچنین

 شارم بان یحیای بن حسن شیخ خط از شه ای البالغه نهش نسخۀ در را سلسله همین

 تصاحیح و مقابلاه ساکون ابن خط از منقول ای نسخه با سدیدی را آن و شد  نقل

 های بخش و شد  هایی پارری دچار آن زیرین بخش متأسفانه شه دید توان می شرد 

   .است شد  تکمیل و تصحیح اول، شهید خط از منقول شتابی اساس بر رفته دست از

 ،856 ساال باه را اولین .است نمود  شتابت را سجادیه صحیفه از نسخه سه شفعمی

 نساخه، آخارین این در شه نوشته 867 سال به را سومین و 865 سال به را دومین

 آن دشاوار عباارات بار مختصاری شروح آن بر و شرد  ثبت را روایات اختالفات

 هماین و اسات شفعمای نسخ ترین   دقیق و شاملترین آخر، نسخۀ این و است افزود 

 .است شد  منتشر اشنون شه است نسخه

 در شاه اسات اختالفااتی شبیه بندی دسته یک در نسخه، این در عبارات اختالفات

 ایان در ساجادیه صاحیفه از نساخه این اختالفات .بینیم می البالغه نهش معتبر نسخ

 :رنجند می ها دسته

 هلماات   باه لناا یُضايء حماداا » مانند .مضارع افعال تذشیر و تأنیث در اختالف .1

ل البرزخ هلماُت  به لنا تضيء حمداا »و «المبعث   سبیلَ  به علینا ویُسّهل البرزخ،  وتَُسهَّ

   .«المبعث سبیلُ  به علینا

 یرتفع حمداا »و «علیّین أعلی إلی منّا یرتفع حمداا » :مانند جر، حروف در اختالف .2

طتني» :مانند و .«علیّین أعلی إلی بنا اطتني»و «مرضااتك  تبتغاء فیها ونَش   بهاا ونَش 

 .«مرضاتك  تبتغاء

 نَُعمَّر حمداا » :مانند آن، عدم و (الفعل عین بودن مشدد) تضعیف در افعال اختالف .3

َد  فیمن به نَُعمَّر حمداا »و «خلقه من َحم َد  فیمن به  وهال» :مانناد و .«خلقه من َحمَّ
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یني یني وهل»و «ارتکبُت  ما بقبیح لك اعترافي منك یُنْج   بقبایح لك اعترافي منك یُنَج 

 .«ارتکبُت  ما

 غیّباات عناك تَعاُزبُ  وت» :مانناد .مضاارع افعاال الفعل عین ضبط در اختالف .4

بُ  وت»و «السرائر ُض  الذي ذا فمن» :مانند و ، «السرائر غیّبات عنك تَعز   في لك یَْعر 

 .«عبدك في لك یَْعَرُض  الذي ذا فمن»و «عبدك

 «زائاد مانهم نُق َص  من یزید وت» :مانند افعال، بودن معلوم و مجهول در اختالف .5

ل» : مانناد و .«زائاد منهم نَقََص  من یزید وت»و  «المبعاث   سابیلَ  باه علیناا ویَُساه 

 .«المبعث سبیلُ  به علینا وتَُسهَّل»و «المبعث سبیلُ  به علینا ویَُسهَّل»و

مٌ  َرغ بَ  وأنّی» :مانند افعال، بودن مضارع و ماضی در اختالف .6 م إلای ُمعاد   «ُمعاد 

مٌ  یَرغَبُ  وأنّی»و م إلی ُمعد   .«ُمعد 

 نساتجیرك فإنّاا» :مانناد جر، حرف به یا مضاف صیغۀ به فعل تعدی در اختالف .7

 .«غضبك من بك نستجیر فإنّا»و «غضبك من

 مان»و «التّقی أهل وقادة الهدی أئّمة من» :مانند آن، تسهیل و همز  در اختالف .8

 فاي یُکافااْ  وت»و «مرتباة فاي یُکافأ وت» :مانند و .«التّقی أهل وقادة الهدی أیّمة

 قولاك دون بمشای ئَت ك فهي»و «مؤتمرة قولك دون بمشیَّت ك فهي» : مانند و ، «مرتبة

انان أهل ب غَضة من وأبدلني» :مانند و ، «مؤتمرة  أهال ب غضاة مان وأبادلني»و «الشَّ

نَآن  .«الشَّ

 یُانْق ُص  ت»و «ناقٌص  زاد  من یَنْقُُص  ت» :مانند مزید، و مجرد ثالثی در اختالف .9

 عنّاي وازو  »و «مخیلة لی یُحد  ما المال من عنّي وَأْزو  » :مانند و .«ناقٌص  زاد  من

 الهمازة بقطاع» :اسات آماد  اش حاشایه در شاه ،«مخیلاة لای یُحد  ما المال من

 .«ووصلها
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 فااذشُرهم» :مانناد شاود، عوض معنی آنکه بی شلمات لغوی ضبط در اختالف .10

ضاوان بمغفرة منك  وتََحاّروا» :مانناد و .«وُرضاوان بمغفارة مناك فااذشُرهم»و «ور 

ْجَهتَهم َمت ه من وخفیراا » :مانند و .«َوْجَهتَهم وتََحّروا»و «و   ، «ن ْقَمت اه من وخفیراا »و «نَق 

 ،«وُحْجاب ُحُجاب»و ،«وُعُمار ُعْمار» همچون است زیاد بسیار اختالف نوع این و

 .«وُرْسل ُرُسل»و ،«وُسبْل ُسبُل»و ،«وَسَخط ُسْخط»و

 ساعة مان وخاروجهم» :مانناد معنای، تغییر با شلمات لغوی ضبط در اختالف .11

یق ه إلی المعاش  شاه اسااس ایان بار  «َضیق ه إلی المعاش سعة من وخروجهم»و «ض 

 بتابلّش ویقتادي»و «أسافار  بتبلّش ویقتدي» :مانند و .باشد «َضی ق» مخفّف «َضیق»

 .«إسفار 

 حّجاة أسامعهم»و «رسااتته حّجاة َأسَمعهم» :مانند مفرد، و جمع در اختالف .12

 وعلای ذّریاتهم وعلی»و «منهم أطاعك من وعلی ذّریاتهم وعلی» :مانند و .«رسالته

   .«منهم أطاعك من

 .«الغیب وَحَملَة»و «الغیب وُحّمال» :مانند جمع، صیغۀ در اختالف .13

 :مانناد است، نحوی مکاتب اختالف و اعراب وجود تعدد محصول شه اختالفی .14

ه ومقیم ه ومتحرش ه، ساشن ه منهما، واحد شل في بثثَت  وما»  فاي بثثَت  وما»و «وشاخص 

 تادخلهم ت والاذین» :مانند و .«وشاخُصه ومقیُمه ومتحرشُه، ساشنُه منهما، واحد شل

 مان ساآمة تادخلهم ت والاذین»و «فُتُور   وت لغوب من إعیاءٌ  وت دؤوب، من سآمة

 خفیارَ  وت إلیك، لي یشفع شفیعَ  ت» :مانند و .«فُتُورٌ  وت لغوب من إعیاءٌ  وت دؤوب،

 یشافع شفیعٌ  ت»و «منك إلیه ألجأ مالذَ  وت عنك، یحجبني حصنَ  وت علیك، یؤمنني

 إلیاه ألجاأ ماالذٌ  وت عناك، یحجبناي حصنٌ  وت علیك، یؤمنني خفیرٌ  وت إلیك، لي

 .«منك
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 نقاط، تصاحیف موارد خصوصاا  شبیهند هم به شتابت در شه شلماتی در اختالف .15

 قوتااا  منهم زوج لکلّ  وجعل»و «مقسوماا  معلوماا  قوتاا  منهم روح لکلّ  وجعل» :مانند

 فاأد  »و «عنادك ماا وشثیر عطیّتك جزیل من عنّي فأد  » :مانند و .«مقسوماا  معلوماا 

 .است بسیار هم اختالف این شه ، «عندك ما وشبیر عطیّتك جزیل من عنّي

 وَأْجر  »و «إلیك السبل أحبّ  في به وُخذ» :مانند مشابه، غیر شلمات در اختالف .16

 و ، «األعنااق الناواشس»و «األذقاان الناواشس» :مانند و .«إلیك السبل أحبّ  في به

 .است اندک بسیار اختالف این البته

 «عظمتاه عجائاب تنقضاي ت مان یا» :مانند متن، نقصان و زیادی در اختالف .17

 وأّمته الطاهرین أهله في وعّرفه» :مانند و .«عظمته عجائب تنقضي ت من یا اللهمّ »و

 فاي ووفّقناا» :مانند و ، «المؤمنین وأّمته الطاهرین بیته أهل في وعّرفه»و «المؤمنین

 هاذا یومناا فاي ووفّقنا»و «الخیر تستعمال أیّامنا جمیع وفي هذ ، ولیلتنا هذا یومنا

 .«الخیر تستعمال ولیالینا أیّامنا جمیع وفي هذ ، ولیلتنا

 هماۀ دریاافتن و آماد چنگ فرا نسخه این از سریع تورق یک از بعد ها نمونه این

 نظار باه آنچاه و است آن شامل تحقیق مرهون شریف نسخۀ این فوائد و ها ویژری

 توجاه ادریاس ابان ضابط باه نساخه این نگارش در شفعمی شه است این رسد می

 .است داشته ای ویژ 

 را عباارات ابهاام شاه حدی در تنها را دقیقی و مختصر شرح شفعمی نسخه، این در

 شارح در مواردی اندک در تنها و است آورد  بداند ضروری را آن یادشرد و بزداید

 .پیمود  را تطویل و تفصیل را 

 و ضابط دقت در سجادیه صحیفۀ ممتاز نسخۀ توان می را نسخه این اوصاف، این با

 .دانست روایات اختالف جامعیت



 83  مقاله درباره صحیفه سجادیهچهار 

 اسات نداشته ای شایسته تحقیق شنون تا شه صحیفه متن شه دانم می بایسته پایان، در

 .شود منتشر و تصحیح نسخه این اساس بر

 .الطاهرین بینالطیّ  وآله محّمد    علی  والصالة  ،وآخراا  أّوت ّلل  والحمد

 پژوهش منابع

 بهجت قیس الشیخ  قدیمة  خطیة نسخ أربع  علی نّصه وضبط حقّقه البالغة، نهش .1
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  .ش 1394 اول، چا  تهران، ایران، اسالمی جمهوری ملی شتابخانۀ و طباطبائي
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