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كهن ترين دستنويس البلغة
علي صفري آق قلعه

چندي پيش نياز شد تا نويسندۀ اين سطرها به بررسي 
بپردازد.  االسامي  في  الّسامي  فرهنگ  نسخه هاي  برخي 
ايران  در  موجود  دستنويسهاي  به  اولويت  كار  اين  براي 
كتابخانۀ   13051 شمارۀ  نسخۀ  تصوير  لذا  و  شد  داده 
مجلس درخواست شد. پس از دستيابي به تصوير نسخه 
روشن گشت كه متن مندرج در اين دستنويس با آنچه 
اين نگارنده در نسخه هاي ديگر الّسامي في االسامي ديده 

است دگرگونيهايي دارد.
متأسفانه دستنويس از آغاز افتادگي دارد اما از پايان 
سال  به  برمي آيد،  آن  انجامۀ  از  چنانكه  و  است  سالم 
620 ق كتابت شده است (نك: شكل 1): «فرغ من كتابته 
في  الجمعه  يوم  في  القمي  ابي الفضل  علي بن  الحسين بن 

ذي حّجة سنة عشرين و سّتمايه.»
فرهنگهاي  مي بايست  اثر  اين  شناسايي  براي  پس 
نگاشته شدۀ پيش از اين تاريخ بررسي مي شد. بخش بندي 
اصلي كتاب به «باب» و بخش بندِي بابها به «فصل» است. 
باب  به  برمي آيد،  گفتگو  مورد  نسخۀ  پايان  از  چنانكه 
چهلم پايان مي يابد و فصل پاياني از اين باب به واژگاني 
اختصاص يافته است كه در لفظ يگانه و در معني متفاوت 

هستند.
اين قرينه ها ما را زود به نتيجه رسانيد. چنانكه همين 
موارد و نشانه ها در كتاب فرهنگنامه هاي عربي به فارسي 
(نگارش علينقي منزوي، تهران، دانشگاه تهران، 1337ش، 
صص 3ـ5) براي كتاب البلغة المترجم في اللّغة ياد شده 

است.

شناخته  فرهنگ  كهن ترين  البلغه  مي دانيم  چنانكه 
دست  بر  آن  نگارش  و  مي باشد  فارسي»  به  «عربي  شدۀ 
پايان  به  سال 438ق  در  نيشابوري  كردي  يعقوب  اديب 
رسيده است. خوشبختانه متن آن به چاپ رسيده (كتاب 
مجتبي  تصحيح  نيشابوري،  كردي  يعقوب  اديب  البلغه، 
ايران،  فرهنگ  بنياد  تهران،  حريرچي،  فيروز  و  مينوي 
1355ش) و مقايسۀ نسخه با متن چاپي نشان داد كه با 

دستنويسي از همين اثر روياروي هستيم.1
از گفتارهاي سودمند دربارۀ ابويوسف يعقوب بن احمد 
جويا  آقاي  گرامي  فاضل  نوشتۀ  474ق)  (د  نيشابوري 
جهانبخش در ديباجۀ سلوةالّشيعه (ابوالحسن علي بن احمد 
فنجگردي نيشابوري، پژوهش و گزارش جويا جهانبخش، 
1384ش،  مجلس،  اسناد  مركز  و  موزه  كتابخانه  تهران، 
صص 49ـ52) است. آنگونه كه از نوشتۀ ايشان برمي آيد، 
در  نهج البالغه  مرّوجان  نخستين  از  احمد  يعقوب بن 
خراسان بوده است.2 بزرگاني در محضر او به دانش اندوزي 
احمد  علي بن  به  مي توان  ايشان  جملۀ  از  كه  پرداخته اند 
و  بوده  شيعيان  از  نيز  فنجگردي  كرد.  اشاره  فنجگردي 
تتّمه اي بر البلغه نگاشته است.3 نكتۀ جالب توجه اينكه 
518ق)  (د  ميداني  ابراهيم  احمدبن  محمدبن  احمدبن 
كتاب لغت خود الّسامي في االسامي را به نام فنجگردي 
تأليف كرده است (همان، ص 46). پس از وي نيز علي بن 
زيد بيهقي (د 565) كتاب الّسامي في االسامي و مصادر 
زوزني را نزد ميداني خوانده بوده است (نك: تاريخ بيهق، 
بهمنيار،  احمد  تصحيح  بيهقي،  زيد  علي بن  ابوالحسن 
كه  می دانيم  و  «يو»).  ص  [چ2]،  [بي تا]،  فروغي،  تهران، 
اديب  فرزنِد  ــ  يعقوب  حسن بن  بر  را  نهج البالغه  بيهقي 
يعقوب كردي ــ خوانده است. اين مطلب مي تواند نشانگر 
اين نكته باشد كه حلقۀ دروس ادبي يعقوب بن احمد پس 
از وي جرياني را متشكل از دانشمندانی شيعی يا متمايل 
به تشّيع در آموزش عربّيت در خراسان پديد آورده است.

كتابخانۀ  فهرست نشدۀ  نسخه هاي  از  ما  گفتگوي  مورد  نسخۀ   .1
انجام  آن  شناسايي  براي  كامل  بررسي  لذا  و  مي باشد  مجلس 

نشده است.
از  نيز  ما  گفتگوي  مورد  نسخۀ  كاتب  كه  نباشد  دليل  بي  شايد   .2

مردم شهر قم ــ كه از ديرباز به تشّيع شهره بوده اند ــ است.
3. تنها نسخۀ شناخته شدۀ اثر در مجموعۀ 305 كتابخانۀ چستربيتي 

موجود است.
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پيش از اين، چهار نسخه از البلغه شناسايي شده بود: 
نسخۀ   .2 ق؛   654 موّرخ  كتبخانه سي  بايزيد  نسخۀ   .1
مورخ  چستربيتي  كتابخانۀ   305 مجموعۀ  در  مندرج 
668 ق؛ 3. نسخۀ كتابخانۀ گوتا موّرخ 824 ق؛ 4. نسخۀ 
كتابت  تاريخ  كه  سنا  كتابخانۀ  مجموعۀ 535  در  مندرج 
ندارد اما از حدود سدۀ ششم هجري دانسته شده است.1 
با اين حساب مي توان گفت كه نسخۀ مورد گفتگوي ما 

صفحۀ  چند  اما  مي باشد3  موجود  نسخه  آغاز  در  متن 
پس از آن در نسخه موجود نيست. افتادگيهاي نسخه 
فقط بخشي از بابهاي اول و دوم متن را در بر مي گيرد 
و از باب سوم تا پاياِن اثر در نسخه موجود مي باشد. با 
اين حساب مي توان گفت كه بخش اعظم متن در نسخه 

موجود است.
برگ  چند  نسخه  ميانۀ  در  كه  شويم  يادآور  نيز 

ص  ج1،  سنا،  مجلس  كتابخانۀ  خطي  كتابهاي  فهرست  نك:   .1
.340

2. اين فهرست در متن چاپي ــ كه بر پايۀ نسخۀ كتابخانۀ بايزيد 
است ــ ديده نمي شود اما به استناد عبارت «و تركت الفهرست 
في ثبت االبواب إذ الطائل تحتها» روشن است كه توسط كاتب 
حذف شده است. اين فهرست در نسخۀ «گوتا» نيز موجود بوده 

و در پاورقي (ص 6) بدان اشارت شده است.
3. نسخه از آغاز در حدود سه برگ افتادگي دارد.

كهن ترين دستنويس تاريخدار شناخته شدۀ اين فرهنگ 
است.

گفتيم كه نسخه از آغاز افتادگي دارد. اين افتادگيها 
اثر  نخستيِن  باب  دو  به  مربوط  و  پراكنده  صورت  به 
كه  است  اين  افتادگيها  پراكندگِي  از  مقصود  مي باشد. 
چنانكه  نيست؛  نسخه  جاي  يك  به  مربوط  آنها  همۀ 
بخشي از ديباجۀ نويسنده و همچنين «فهرست ابواِب»2 

شكل 1
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و  مي نمايد  كهن  آنها  كتابت  البته  كه  هست  نونويس 
نهم  سدۀ  از  نمي بايست  كه  برمي آيد  آن  قلِم  شيوۀ  از 

هجري تازه تر باشد.

ويژگيهاي متن و نسخۀ حاضر
تصحيح  از  هدف  مهمترين  فارسي.  واژگان  الف. 
معناي  به  دستيابي  فارسي،  به  عربي  فرهنگنامه هاي 

لغتنامۀ دهخدا ببينيم به اين توصيف برخورد مي كنيم: 
«اسب كميت سياه دم [ناظم االطّباء]. اسب كهر سياه دم 
[از اشتينگاس].» با توجه به اينكه اين واژه در البلغه در 
عر و اوصافه» ــ در فصل پنجم از  فصل «في نعوت الشَّ
باب اول ــ ياد شده مشخص است كه نمي توان «كميِت 
دانست.  مناسب  اينجا  در  را  سياه دم»  و «كهِر  سياه دم» 
مراجعه به واژۀ تازي «َخليس» در همان لغتنامۀ دهخدا 

دقيق واژگان فارسي و كاربرد آنها در «واژه نامه هاي زبان 
شده  چاپ  فرهنگهاي  در  اين،  وجود  با  است؛  فارسي» 
واژگاني را مي يابيم كه هيچكدام در واژه نامه هاي فارسي 
وارد نشده است. كتاب البلغه نيز از جملۀ اين فرهنگها 
معاني  برخي  و  فارسي  واژگان  از  شماري  كه  مي باشد 
ويژۀ آنها هنوز در فرهنگها درج نشده است. براي نمونه 
واژۀ «كميژه» و برابر عربي آن در البلغه چنين ياد شده 
در  را  «كميژه»  مدخل  اگر  ُكـِمـيژه.»  «َخـليٌس:  است: 

دو  «ريش  واژه  اين  معاني  از  يكي  كه  مي دهد  نشان 
موي» ــ به تعبير امروزين «جو گندمي» ــ است. همين 
ضبط  بدين گونه   (11 (ص  البلغه  چاپي  متن  در  واژه 
بايد  بنابراين  سپيد.»؛  و  سياه  «َخـلِـْيـٌس:  است:  شده 
توجه داشت كه معني اخيرالذكر (دو موي) براي واژۀ 
فوت  دهخدا  لغتنامۀ  چون  فرهنگنامه هايي  از  «كميژه» 

شده است.
ب. ضبطهاي ويژۀ واژگان فارسي. برخي نسخه هاي 

شكل 2



دورة دوم، سال چهارم، شمارة 35، مهر و آبان 381388

ضبطهاي  داراي  فارسي  به  عربي  فرهنگهاي  از  كهن 
دقيقي از واژگان فارسي هستند. اين ضبطها بيانگر تلفظ 
واژگان در ميان مردم آن روزگاران مي باشد و لذا براي 
ما اهميت بسياري دارد. البته نمي توان همۀ اين ضبطها 
را بي درنگ پذيرفت اما بيشتر اين ضبطها درست بوده و 
مي بايست مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد. به ويژه آنگاه 
كه يقين حاصل شود كه اين ضبطها از نويسنده ــ و نه 
كاتبان ــ است. در چاپهاي پيشين از اين گونه فرهنگها 
به اعراب گذاري واژگان فارسي كم توجهي شده  معموالً 
است. اين امر تا حدودي به دليل دشواري حروفچيني 
با شيوۀ دستي آن روزگار بوده است، اما كم توجهي به 
ضبط واژگان فارسي آنگاه نمايان مي شود كه مي بينيم 
در همان چاپها واژگان عربي را به صورت مشكول چاپ 

كرده اند.
مورد  نسخۀ  در  فارسي  واژگان  مشكول  ضبط 
گفتگوي ما نيز ديده مي شود و برخي از آنها جالب 
توجه است. براي نمونه در عكس برگ 11 (برابر ص 
لغتنامۀ  در  تَـُنـك».  َزِعٌر:  و  «َزِمٌر  آمده:  چاپي)   11
قاطع  برهان  حاشيۀ  از  «تنك»  مدخل  ذيل  دهخدا 
چنين  واژه  اين  هندي  ريشۀ  به   (519 ص   ،1 (ج 
اشاره شده: «هندي باستاني ”تنو“ (tanú)، ”تنوكه“ 

(tanúka)، نازك و لطيف...».
نسخه  در  ضبطها  اين گونه  از  ديگري  نمونه هاي 
آمده:   14 برگ  عكس  در  چنانكه  مي شود  ديده 
مي بينيم  و  ـَـرِديذه.»؛  گ َچـْشـم  بَـلْـك  «االَْشـَتـُر: 

كه «پلك» را به فتِح نخست آورده است.
بايد  فارسي  زبان  ويژۀ  حرف هاي  ضبط  دربارۀ 
گفت كه سه حرف «گ»، «پ» و «چ» تقريباً در همه 
جا به صورت «ك»، «ب» و «ج» ضبط شده1 اما كاربرد 
حرف «ژ» به سه نقطه در نسخه ديده مي شود (مثًال 

ـَْژ َچـْشم»، «نوژ»). در واژگان: «ُمـَژه»، «ك
دارندگان  از  يكي  حاضر:  نسخۀ  افزونيهاي 
موارد  برخي  در  و  كرده  تصحيح  را  آن  نسخه 
برابرهاي ديگري براي واژگان فارسي در زير سطرها 
يا كنارۀ صفحات نوشته و گاهي نيز واژگان را شرح 
آمده  برگ 120  عكس  در  نمونه  براي  است.  كرده 
شده:  نوشته  واژه  زير  در  و  اَْزَدْف».  عُروُر:  «اَلزُّ است: 

«گوَچه2»؛ و اين معني در متن چاپي (ص 315) نيز 
اصلي  متِن  جايهاي  برخي  در  حتي  نمي شود.  ديده 
سطر  زير  در  نشده،  ياد  عربي  واژۀ  براي  برابري  كه 
برابر آن ذكر شده است. مثًال در عكس برگ 114 
(ص 300)  چاپي  متن  در  َمعُروٌف»؛  «الكّتاُن:  آمده: 
سطر  زير  در  مجلس  نسخۀ  در  اما  است  چنين  نيز 

آمده: «بَزَرك».
البته اين نسخه نيز همانند بيشتر نسخه ها داراي 
نادرستيهايي ــ هرچند اندك ــ هست؛ چنانكه در 
آمده:  دوم  باب  از  الّتقطيع»  و  القّد  ذكر  في  «فصل 
«الُجّثُة: باالي نشسته َو َخَفـتَّـُه الجثث ج»؛ كه آنچه 
است.  «ُخفَته»  فارسي  واژۀ  شده،  ضبط  «َخَفـتَّـُه» 
(ص  چاپی  متن  در  مدخل  اين  اينكه  توجه  جالب 
يا  و  نشسته  مردم  «باالي  شده:  ضبط  چنين   (51

خفتة.»
چاپ پيشين اين كتاب بر پايۀ دو نسخۀ كتابخانۀ 
دو  آمدن  دست  به  است.  آمده  فراهم  گوتا  و  بايزيد 
نسخۀ ديگر در همان زمان نشان داد كه چاپ ياد 
شده نياز به تجديد نظر دارد و يادداشت استاد مينوي 

در مقدمۀ كتاب، تأييدي بر اين نكته است.
باشيم  داشته  سپاسي  ابراز  تا  دارد  جا  پايان  در 
خطي  بخش  و  مجلس  كتابخانۀ  محترم  مديريت  از 
سهراب  و  جعفريان  رسول  آقايان  ويژه  به  ــ  آنجا 
يّكه زارع ــ كه شرايط بسيار مناسب و آساني را براي 
فراهم  مجموعه  آن  نسخه هاي  تصوير  به  دستيابي 
آورده اند؛ كاري كه در حال حاضر در ايران كم نظير 

است.

ْعُي: انج  1. مگر در موارد اندك مثًال در عكس برگ 115پ آمده: «الِرّ
بَجَرذ َچـهارباي».

می تواند  و  شده  ضبط  نقطه  سه  به  واژه  اين  در  «كاف»  حرف   .2
نشانگر ديرينگی اين يادداشتها باشد.


