
  کالم مصطفوی را برای دوست نوشتم
  )وآله علیه اهللا صلّی(حضرت محمّد ترجمۀ منظوم سخنان 

  
  مشاهیلدین خرّا بهاء

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی
   

بَطُّوطه به قلم شـیوای       که ترجمۀ سفرنامۀ ابن   ) 13 (50از اوایل دهۀ    
استاد دکترمحمّدعلی موحّد منتشر شد، با آثار ایشان آشنا شـدم و آرزوی             

از آن به بعد گاه در مجلس و محفلی خدمت          . دیدارشان را در دل پروردم    
بـود کـه تـصحیح عـالی        ) 13 (60اوایل دهۀ   . تمایشان عرض سالمی داش   

پژوهـی از     شناسـی و مولـوی      شـمس .  منتشر شـد   مقاالت شمس ایشان از   
  .های اصلی استاد موحّد است تخصص

تا یک دهـه پـیش کـه ایـشان بـه فرهنگـستان پیوسـتند، در واقـع                   
ر و گفتار یـار هـم، اسـتاد         سّو دیدار شد می   . فرهنگستان به ایشان پیوست   

  .گو هستند  کم سخن اما نکتهموحّد طبعاً
  :گوید حافظ می

 گرچه از کبر سخن با من درویش نگفت       
  

  
  

 جان فدای شکرین پستۀ خاموشش بـاد         
  

زیرا فروتنی این بزرگمـرد همچـون       . اما مراد من، مصراع دوم است     
فضایل پرشمار و شمایل نیکویش برای دوستداران و دوستانش روشـن و            

  .دلپذیر است
 ایشان در کنار کارهای دیگر بـه تـصحیح مثنـوی هـم         گویا این ایام  

شـک حاصـل آن       امیدوارم این خبر درسـت باشـد کـه بـی          . اشتغال دارند 
  .ترین و معتبرترین تصحیح از مثنوی خواهد بود مهم

 نـازنین،    ، دوسـتِ تبریـزی    عزیـز برای محقّق جوان، آقای طـاهری       
نیـز دوام   . توفیق در جمـع و تـدوین و طبـع ایـن مجموعـه را آرزو دارم                

  .سالمت و عافیت حضرت استاد موحّد را
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مرتبـت،    حـضرت ختمـی   ) الکلـم   جوامـع (ترجمۀ منظوم بعـضی کلمـات قـصار         
  ): ص(االنبیاء والمرسلین  خاتم

1 .فی اهللا ِ األَعمالِ الی احب 28الکلم، کلمۀ  پیام پیامبر، جوامع( اهللاِ اهللاِ والبغضُ فی الحب:(  
ــو در آن زمــان مح ــق باشــدعــشق ت  قَّ

ــمنی  ــتی و دش ــر دوس ــی ه  ورزی ای م
  

 گـرای مطلـق باشـد       که قلـب تـو حـق        
ــه از ســر نفــس، از ســر حــق باشــد   ن

  

***  
  :)32پیشین، کلمۀ ( أَحِب للناسِ ما تُحب لنفسک .2

 ها خندی   خواهی که ز غنچگی چو گل     
 هر چیز که بهر خویشتن داری خـوش       

  

 ف ز بــاغِ آرزوهــا بنــدی  هــم طَــر   
 ر هـر کـسی بپـسندی   کوش کـه بهـ    می

  

***  
أَحبّوا الصّبیانَ وارحموهم و اذا وعدتموهم شیئاً فغفوا لهم، فانَّهم الیَدرون اِالّ            . 3

  :انّکم تُرزِقونهم
 کـوش کـه کودکـان ز تـو نهراسـند        می

 بخش  ای به ایشان می     هر هدیه که گفته   
  

 ات حـسّاسند    هر قول دهـی بـه وعـده         
 زیرا کـه کـسی بـه غیـر تـو نـشناسند            

  

***  
  المسلمین ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجاً فخلّوا سبیله، فـان            إِدرؤا عن   . 4

  :)39پیشین، کلمۀ شمارۀ ( .ۀ العقوبـ العفو، خیرٌ من ان یخطیءَ فی االمام ألَن یخطیءَ فی
ــید  ــاگزیران باشـ ــدود، نـ ــار حـ  در کـ
 گر از سـر سـهو شـد مجـازاتی تـرک           

  

 در بنـــد رهـــایی اســـیران باشـــید     
 کـه بـه عفـو سـختگیران باشـید     به ز آن 

  

***  
  :)16پیشین، شماره ( المؤمن فانّه ینظر بنوراهللا ۀ اتّقوا فراسـ. 5

 بینــد مــؤمن همــه چیــز را بــه جــا مــی
ــؤمن   هــشدار دهــم همــی ز هــوش م

  

 بینــد از قعــر زمــین اوج ســما مــی     
ــور خــدا مــی  ــا ن ــه ب ــد زان روی ک  بین

  

***  
  :)احادیث مثنوی( الذنب کَمَن الذنبَ له التّائّبُ مِن. 6

ــد    ــسان باش ــرت ان ــر فط ــز ز ش  پرهی
 هــرکس ز گنــاه خــود پــشیمان گــردد

  

 هر کس ز خطای خود هراسـان باشـد          
 فرمــود نبــی چــو بیگناهــان باشــد    

  

***  
امالی سیدمرتضی، تکمله، چاپ محمد ابوالفـضل ابـراهیم، ج          (  عَمَلِه  المؤمنِ خیرٌ مِن      ۀُ  نیّـ. 7
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  :)315، ص 2
ــگ و درو  ــل و نن ــا به ــشدنی  غ و دغل

 چون نیت خیر ما درِ هر عملـی اسـت         
  

 زهرست سرشـته در سرشـت عـسلش         
 پس نیّت هرکسی به اسـت از عملـش        

  

***  
  :)احادیث مثنوی(  المؤمنُ مِن جُحْرٍ مرّتین الیُلْدَغُ. 8

 هــر تجربــه آیــدت یکــی روز بــه کــار
ــسار    ــؤمن زیرک ــه م ــی ک ــشدار ول  ه

  

 شک نیـست بـه آن نیـاز باشـد بـسیار             
  نیش ز یک حفره، دوبـار      هرگز نخورد 

  

***  
  :)25الکلم، شمارۀ  پیام پیامبر، جوامع(َ ۀ أَجیبوا الدّاعیَ و ال تَرُدوا الهدیّـ. 9

ــد   ــود بپذیری ــما ش ــوتی از ش ــر دع  ه
 گر این سـخن نبـی نگیـری در گـوش          

  

 هــر هدیــه، ولــو حقیــر، نیکــو گیریــد  
ــی   ــه ب ــن ک ــد ای ــد نباش ــد تردی  تدبیری

  

***  
  :)18پیشین، شماره (  العملَ  اَخْوَنکم عندنا مَن طَبَبَنّإِتّقوا اهللاَ فا. 10

 حیف است عمل بـدون ایمـان کـردن        
 هر بـاخردی تـن بـه عمـل دیـر دهـد            

  

ــویش ویــران کــردن       ــاد امیــد خ  بنی
ــردن    ــوان ک ــار دی ــت ک ــوانگی اس  دی

  

 کتــابی از مجموعــه آثــار گفتــار حــضرت پیــام پیــامبرگفتنــی اســت مــراد از 
ها و سـخنان   ها، وصایا، دعاها، تمثیل ها، خطبه ز نامهای ا   مجموعه: مرتبت  ختمی

الدین خرّمـشاهی و      تدوین و ترجمۀ بهاء   ). ص(جامع و فراگیر حضرت محمد    
  )1367تهران، نشر جامی، ( .مسعود انصاری



  


