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 دهيچك
ـ ز ؛نديآشـنا » جواهرالبالغه«با  ،فن اهل ـ ا راي در بـه سـرعت   خـود   اتيـ كتـاب در طـول ح   ني

بـر اثـر    شـد و ائر دسائر و  يو مؤسسات ادب يفرهنگ ياه مجتمع ،هيمعل يها حوزه ،ها دانشگاه

 نفوذ كـرد، ها به  دل در ،ناتيو تمر ها مثالانبوه  ،و سهولت عبارات يروان ،خاص بينظم و ترت

 يهـا  ترجمـه  و پـروا  يب مختلف يها افست ،متعدد يها چاپ .گرفت يتنگ جا ها غوشو در آ

 هـا  شـگاه يكتابخانـه هـا و نما   ،ها يكاال و متاع كتاب فروشبه صورت  ،آن دهشتابز يمتنوعِ حرف

حاضر ضـمن  ة مقال .پنهان بماند شيها ييگرفته نشد و نارسا قياما متأسفانه نبض آن دق ؛درآمد

 ،كنـد  ينبضش را لمس م ،زديخ يبه زدودن گرد و غبارش برم ،مسافر نيا يدر به رو نگشود

  .دهد يم ييخبر از چاره جو و اندينما يم را شيها ييو نارسا ها بيآس

 

 جواهر البالغه ـ نقد و تحليل ـ شواهد شعري ـ احمد هاشمي. :يديكل كلمات

 

 مقدمه

 ديس« فيتأل» جواهر البالغه«نگارنده با  ييآشنا

شم مد ها مان» ياح شجو گردد ميبر  يبه ز  يکه دان

شکد هران اتياله هسال دوم دان بان و  ،ت شته ز ر
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غت را با شادروان حاج درس بال عرب بود و اتيادب

ش ديس مد  شت خيمح سالم دا که ورودم  .اال جا  از آن

و درک محضر  هدروس حوز ليبه دانشگاه پس از تحص

تر فت نيبه صورت گر لف  نون مخت ستادان ف و در  ،ا

و آنها  دهيمتعدد د يکتب و حواش ،رسائل ،بالغت

 ؛قرائت کرده بودم شيرا با شوق و دقت بر زعما

ظر  مذکور ازن تاب  تهک توا و نک صِل مح برا ا  ميها 

 ،گريد يها اما از جنبه .نداشت يو تازگ ييرايگ

س فاوت را  کنش مت س يکي :شد ببدو وا و  نيتح

  .نقد و مخالفت يگريو د ؛دييتأ

س يو تأ نيتح ش دي سبک  ضهعر وهياز  لب و  مطا

  :از جمله ،نگارش

 کيمباحث و تفک يفصل بند ،مطالب ميتقس :الف

  .ورت مطلوببه ص گريکديآنها از 

  .عباراتو وضوح  يسادگ ،يروان ،ييوايش :ب

بوه ئهارا :ج شواهد و تمر يان که  ها نياز 

به تقر خود  خاِص  قاطع  موال در م  نييو تب ريمع

مد يم شتريب کر  ،انجا مال ف مل و إع به تأ و 

  .انيدانشجو

 .نو يو چاپ کتاب در لباس نيتدو :د

 ليکه نقد و مخالفت بود مسائل ذ ،واکنش گريد

 گرفت: يرا دربر م

لف مر :ا ظر از جن ،ها نيت صناع بهصرف ن  يخاص 

قد پ ،آن سا فا ماع ياميچه ب ق ،ياجت  اي ،ياخال

 .ندبود يو هنر يذوق

مر :ب ن ،ها نيت ظر درون مت نص  ياز ن خود  ثل  م

در امان  ريچشمگ يها و خطاها ازلغزش ،کتاب يعلم



 ٦٥   تازه يدر قرائت» جواهر البالغه«

 ٦٥ 

 . ندنبود

مر :ج شاهدها نيت موارد ،ها و  صورت يدر   با 

 .مسأله انطباق نداشتند

به هنگام نقل از  يگاه ،ها شاهدها و  نيتمر :د

صل خذ ا گوار  يمأ لف بزر سخه نو ايبر مؤ  سانين

  .مشتبه شده بودند

خي :هـ حل بر ترم در  لف مح مر مؤ ها و  نيت

 به خطا رفته است.ها شاهد

غالبا فاقد مأخذ  ،يو شواهِد شعر ها تمرين :و

 . است ندهيو اسم سرا

گاه مرا وسوسه  يگاه و ب ،ها نقصو  ها لخل نيا

کرد تا در صورت به دست آمدن فرصت مناسب در  يم

ش ها کوش فع آن مل آورم ير شجو .به ع مان دان  ييز

متعدد را پشت  يها چاپ» جواهر« ،گذشت يبه سرعت م

و کتاب هم  ،شد يها تکرار م و لغزش ،نهاد يسر م

س جع در نوان مر شگ يبه ع  گريها ود اهدر دان

 يول ؛گشت ميدست به دست  يو فرهنگ يسسات علممؤ

حول م يت مل ن به ع شکاالت  بود ا هت به مد.  يدر ج آ

مان هم ز نده  شجو ينگار باس دان به  ييکه ل را 

ستاد سوت ا ساخت يک بدل  ند از د ،م بازيهرچ  ر

قدم تا  بود  صت  بال فر بوه  ،بردارد يدن ما ان ا

قول سيتدر به  که  لف  ستاد  يشخودک يدروس مخت ا

 يپرداختن به کارها گريد يو از سو ودش ميمحسوب 

 ،خاص و کوچک به حساب آوردن کار جواهر يپژوهش

عث  حث در با شدبا مورد ب طرح  هن از  يگانيتا  ذ

شود تياولو تاب  سيتدر در و ،خارج  جواهر «ک

غه  يبرا ها نقصو  ها خلل يادآوريبه  زين »البال
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شمار  اميگذشت ا اب .کالس بسنده گردد انيدانشجو

باال  يها چاپ خل  خارج و دا فت ميجواهر در    ،ر

مه ف هاي ترج صل يحر متن ا عدد از  با  يمت تاب  ک

چون  ها نقصو  ها خلل ،آمد ميبه بازار  شيها يکاست

صورت اول مهالز مان  به ه کرار  هيجواهر   .شد ميت

ــ ــالس علم ــل و مج ــا  يدر محاف ــورد ب و دربرخ

شگاه شجو انيدان گاه يگاه ،انيو دان  ينرم و 

تراض آم بارت  زياع برا«با ع کار يچرا   يجواهر 

م ن ين م» ؟يک قرار  خود  طاب  مورد خ ند يمرا   ،داد

سؤولي يگو سامان م من  يها يناب تاب   اي ؛بودمک

کهيا ظار  ن من انت بت را از  قدم مث شتن  بردا

  .داشتند

طرح  شيپ طيشرا تا  شت  بر آن دا مرا  مده  آ

کنم و در  يگانيرا از با» جواهر« خارج  هن  ذ

شــروع کــار  يو بــرا ،ر دهــمعمــل قــرا تِ يــاولو

إذا دراد اّ «کنم. خوشبختانه به مفاد  يروزشمار

 يجانب در راه انداز نيتالش ا »أدسباَبهيدمرًا ه

 يوسعرب دانشگاه فرد اتيزبان و ادب يدکتر هدور

ست بار نش گز ،به  با  ک نشيو   هاي معياربر  يمت

مرحله راه  نيخوب به ا يانيدانشجو ،يعلم قيدق

 يگروهــ ،مقطــع نيــن در دور دوم اچــو .افتنــدي

فاضِل مستمع  يروحان کي فهمشتاق و نستوه به اضا

شان رساندن بار  هيآزاد حضور داشتند و در ناص

حدس زدم نت را  ل طيشرا ،اما ظر  يعم مورد ن کار 

دادم تا در  شنهاديبه آنان پ و دميرا فراهم د

 يايرام و پو ياست بازو شيکه در پ يعلم يحرکت

  :»يطغرائ«و به قول  ؛ريپذ تيمسئولمن باشند و 



 ٦۷   تازه يدر قرائت» جواهر البالغه«

 ٦۷ 

 )۳۰۳/  واني(د  »یِلَتنُصَرن یفـَُقلُت أدعوک لِلُجلَّ «

با » جواهر البالغه«در مورد  يطرح ،جهينت در

م سواس عل تالش و و شش و  گروه  نيا يکو نب و  جا

طه س يمال تيو حما ،مربو شگاه فردو شهد يدان  ،م

 ةبه اجرا در آمد و جام يدر مدت دو سال و اند

  .ديپوش ليکمت

 ،شا يگستردگ مةاست طرح مورد نظر با ه يگفتن

ــام ــه  يتم ــه را آنچ ــبت ب ــده نس ــن نگارن در ذه

 يبلکه تنها به بخش ،دهد يبود پوشش نم» جواهر«

شعر شواهد  تاب  ياز  جه اول اهم –ک  تيکه در در

 يمــ -از هــزار مــورد اســت  شيقــرار دارد و بــ

ثال ها شاهد نيا .پردازد لب م و  قيتطب ،در قا

مر م نيت تاب  تندر  ش ايک ضه ،آن يهدر حا   عر

ئ شده هده دار ارا حث ع مورد ب طرح  که  ند   ها

تا  ،حيو توض نيياز تب -شده  کيتفک اطالعات الزمِ 

 دهيگرد اتيآن اب کيکايدر خصوص  - حينقد و تنق

ست ن نکيا .ا نوان نمو ته هبه ع جام گرف  ،کار ان

شواهد  يکي شواهد « هنييدر آ» جواهر«از  شرح 

 شود: مطرح مي 1F۱»البالغه جواهراب کت
 ُل)ـَوبـُه الـنِـ کـاُم لـرغـأنُه الض یِسو   راً ــَبحُر زاخِ ـْدُر إال أنُه الـَو ْالبَــ(هُ 

الـذم  ديتأک – ۲٤ هيالمحسنات المعنو :عيالبد ،جواهر البالغـة(

 )الهامش يف ،۳۸۲ص  ،المدح شبهيبما 

 .ليالطو :البحر

شاعر مدا عيبد :ال مان اله ضل  ،ينالز دبوالف

س بن الح مد  قد  .) .ه ۳۹۸ – ۳٥۸(  نيدح هذا و

 هايوالشاهد ف – دةيمن القص تاينسب العشرون ب
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 ٤۰۰ -بن محمد (؟  يعل يالفتح البست يدب يإل –

 الکتب المعتبرة. دهيوذلک ما ال تؤ ،) .ه

ص تيالب :ةيالروا  يف تاً يب ٤٦ذات  دةيمن ق

ستان صفار السج مد ال بن دح لف   ريدم ،يمدح خ

 سجستان و کرمان:
 طُل ؟ـعُ  یالضح دُ يـحاٍل وج ـیْدُر الدجـأصَ   ذه الحدُق النْجلُ ـ! ما ه يدجـال اءَ ـسم -١

   یمناقبـِه العلــ یملکًا أدن ــايو  -٤١
 ُهـَواْلَبـْدُر إال أنُه اْلَبْحـُر زاِخــراً  -٤٢
 یکما تـر   انُ يالع هايدـبياسـُن ـمح -٤٣

 سماحــُة والبـذلُ ال ـــهـيما ف رُ ـسيو أ 
 َوبــْلُ ـضــْرغاُم لِکنــُه الْ ـُه الـأن یو سِ 

 قـلُ ـا دفــَع العـهــا بدثنـن حـحوإن ن

 .»الوبل«مکان » وبل« يوقد رو هذا

المرتفع من تالطم االمواج.  :»الزاخر« :اللغة

ضرغام« ضار :»ال سد ال شد ياال شجاع ،ديال  .وال

  .ريالمطر الغز :»الوْبل«

عراب حرد« :اال ستثن يف» نه الب صب م حل الن  يم

طع يف ستثناء المنق  ضاً يد» يسو« عربيو  ،اال

»  دنه الضرغام« .حال من البحر» زاخراً « .اعراَبه

  .هيمحل الجر مضاف إل يف

مة فزون  :الترج که (ا جز آن ست  مام ا ماه ت او 

جز آنکه (افزون بر  ،خروشان است يايبر آن) در

آن) باران  (افزون بر کيل ،است انيژ ري) شنيا

  .فراوان است

شاهد شدي :ال ستدراک  انيلب تيبالب سته دن اال

المدح بما  ديباب تأک يف» لکن«لفظ  هيالدال عل

ــبهي ــ ش ــتثناء ف ــذم کاالس ــراد يال ــادة الم  .إف

فالشاعر ههنا مدح ممدوحه اوالً بأنه کالبدر ثم 

ت ف يد مًا  ستثناء موه نه  يبأداة اال دن  ديريد

 مهمدحه وهکذا تابع کال يولکنه زاد ف ءيبش ذمهي



 ٦۹   تازه يدر قرائت» جواهر البالغه«

 ٦۹ 

خر ستدراک و  يبذکر دداة د ستثناء و دداة لال لال

هذا وقد استشهد  .مدحه بعدهما يف نيصفت راديا

غة ذ يف تيبالب ما  ديتأک ليجواهر البال لذم ب ا

صح شبهي طأ وال هو خ مدح و   ليذ ذکريدن  حيال

عد دن دورد ديتأک مدح و ب کن «  :ال قوم ل قد ت و

  .»النوع  هذا يمقام االستثناء ف

ـــادر ـــ :المص ـــاحيواإل ؛۹۹ صيالتلخ و  ؛٥٤۰ ض

طول  صر  ؛٦۸۳الم شواهد  ؛۲/۱۸۰و المخت جامع ال

 ٤/۳٤۳الدهر  مةيتي ؛۳۹۰ صيمعاهد التنص ؛۳/۳۰۳

ب لي(ذ مدان يد ضل اله غة ( ؛)يالف نوار البال ا

 2F۱).الشاعر وانيو د ؛۳٤٦

م نهنمو  ضر  ما يحا ند دور ن صول  ييتوا از مح

 يباشد که ظرف دو سال و اند ييها تالش و مجاهدت

صوص ست» جواهر« در خ ته ا م ،صورت گرف  يو در حج

 – اتياب مهجز ترج – يبا زبان عرب ميو عظ عيوس

     .شده است نيتدو

به اهما جه  با تو نون  خ تيک و  ها خلل يبر

طرح را  نيپا گرفتن ا زهيکه انگ -کتاب  يها نقص

 اشارت اين خطاهااز  يبه موارد - ،فراهم آورد

  :رود يم

 

 

   .شاهد اي ،خلل و نقص در نصّ و متن مثال)۱

لف) ست لِ يذ در ا مات قِ يتطب نينخ صاحت کل حت  ،ف ت

  :عنوان نيا

ذ« ف يما اّل مات  صاحة الکل َلَّ بف  »يأتيما  يأخ
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عه ا ئه گرد يمجمو ثر ارا شعر و ن از  ،دهياز 

له ا بارت نيجم ن« :ع شدُت ألحبَْنطَ  يإ با  »يإذا ان

پ يضبط ستر شيکه در  مده ،و ا شت آ  :و در پانو

  »إنتفخ بطنه :يأحبنط«

 ) مصر ۱۳چاپ  ۱٥ه /  ۱۳۸۳ :(جواهر

بارت ظر در ه ع ل هاي چاپ مهمورد ن و  يداخ

ت يخارج مه يو ح بوده  يهاي ترج سترس  که در د

شده  بايتقر کرار  ناقص ت لط و  صورت غ مان  به ه

ست صطفو» جواهر« :(ر .ا شر م شر » جواهر« ،۱۳٦۷ ين ن

 ةترجم ،۱۳۷۹ امينشر پ» جواهر« ،۱۳٦۸ نيات دمطبوع همؤسس

جواهر  حيو تصح حيترجمه و توض ،۱۳۷۸نشر بالغت » جواهر«

 )چاپ دوم. ۱۳۸۰ ضينشر ف

صحت و  -جهات  هله و مالحظأروشن شدن مس يبرا

ط که اول ديشا ،آن ايخ شد  تر با  حِ يصح شكل به

بارت را  به ر ،شوم ادآوريع سپس   يابي شهيو 

عبــارت مــورد نظــر  .ردازمبپــ آن درســت و غلــط

صراع ست از ب يم سان«که در  يتيا تاج «و » ل

 نيچن يبا اندک تفاوت» حبط«ماّده  ليذ» العروس

  :آمده است
 يطِّــمَ ّــ تــال ةـر ثــبُّ کَو ال أح  ،يبَـْنطِ ـْدُت، ال أحْ ِــ شُـ ، إذا اْستيإن

است که » إذا«تفاوت دو مرجع در مدخول  اندک

عروس«در  َْدتُ «صورت به » تاج ال مده» دْنش حل  .آ م

بارت » جواهر«شاهد  بت ع که » يالدْحَبْنطِ «غرا ست  ا

دام گردمَ  ماده  شهيو ر ،دهيزاّل اْق » حبط«در 
ماده هم به صورت اسـم  نيا ةخانواد ياعضا .دارد

عل صور ،و ف به  هم  جرد و مز تو  به  ،ديم هم  و 

  :کار فته استه ب ،ديصورت ناقص و مهموز در مز



 ۷۱   تازه يدر قرائت» جواهر البالغه«

 ۷۱ 

َبَط شد :الح کل الما َر حتّ  ةُ ين تأ نَتفخ  يفُتْکِث ت

ها و ال  ُْرجيُبطوُن   :ثيو منه الحد .هايَعنها ماف خ

ا «  تليما  عُ يالّرب ْنبِتُ يو إنَّ مّم طاً  ْق دو  ،َحَب

 » .ِلمُّ ي

ِرح ،حَِبط بطنُه :قالي نتَفخَ  :کَف من  .إذا ا و 

ِبط دُم القت نه َح ه و م ِبَط عمُل جاز َح إذا  ،ليالم

ْأتُ  تُ يواْحَبْنطَ  هدر. کّل  :و ترکهِ  بالهمزِ  ،و اْحَبْنَط

لذّ  حَبط ا من ال لک  لورم يذ  ،يو الُمْحَبْنطِ  .هو ا

موزًا و غ موزٍ  ريمه  .الُمنَْتِفخُ  المُتغضِّب دو :مه

  )اساس البالغه ،تاج العروس صحاح ،(لسان العرب
مد با ته آ چه گف به آن جه  عل  يم ،تو توان ف

که  –برپشت افتاد  - »ياسَْلْنقَ «را چون » يْحَبْنطَ ا «

ئد  حرف زا بر دو  شتمل  ست» اءي«و » نون«م  ،ا

به  حق  َرْنَجمَ «مل که » اْح ساب آورد  ضارعش«به ح » م

با کسر حرف ماقبل آخر است و در شمار  »ْحَرْنجِمُ ي«

ــاع ــمز يرب ــ .دي ــاف ،ي(رض ــرح ش  )۱/٥٥ ،۱۳٥۹ :هيش

مورد نظر  تيَمْحِمل استشهاد در ب» فعلِ « نيبنابرا

و  است، »مضارع متکلم وحده«قطعا  يصرف هاز جنب

سور خرش مک بل آ ن .حرف ماق ظر مع  ديهم با ياز ن

ف شد يمن قت  يمدع ندهيسرا رايز ؛با به و ست  ا

شعرش ندن  غرور ،برخوا سر  غب  ،از  به غب باد 

م نداز ين پ دا خود راه  چيو  به  ناز  تاب و  و 

م هد ين م .د نون  ها ياک ت يتوان خطا  هصورت گرف

کرار سخه يت ن يها را در ن خارج چ خل و  بر  نيدا

   :شمرد

شعر و غرض شاعر از آن  يبا توجه به معن )اوال

سو کردن  ،گريد يو از  حاظ  شرط«ل عل  عل « و »ف ف
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طوف ساختار ب» مع ظم و  حل  ،تيدر ن ضبط م بت و  ث

» يمنف«نه » يألحبنط« يعني» مثبت«شاهد به صورت 

  .اشتباه است

خر در» يألحبْنطَ «ضبط  )ايثان بل آ فتح ماق  با 

چه  هغيص ست و چنان طا ا متکلم خ ضارع  عل «م ف

 شود؛ ميتر  خطا افزون ،به حساب آورده شود» يماض

مز رايز مز هضبط ه صورت ه به  صل  طع هو  نيبد ،ق

با  »فعل« يناهماهنگ و سو کياز » يألحَبْنطَ « :سان

م فت کال ظر با خود از ن حق  فاوت  يسابق و ال و ت

ــم ــرياز د رهايض ــو گ ــود  ؛س ــر وج » الم«و در آخ

  ادآوريمتزلزل در محل مورد مناقشه که  يابتدائ

ست » الم« سم ا ئه ق شامموط بن ه ن ،(ا  )۳۰۰ -۳۰۱ ،يمغ

 .برد يم باال يشمار خطاها را در اعتبار فعل ماض

ثبت و ضبط فعل مورد استشهاد به صورت  ثالثا)

خر« بل آ ما ق سور  ها زين» مک بدون  ييبه تن

  .را درمان نکند يدرد» ينف يال«افزودن 

  مهترج ،و غلط حيصح نيب سهيمقا يبرا ابعا)ر

صف ب يکي مان را از ن شه خ تياز مترج  زيمناق

مان يب« :شود مي ادآوري نايع خوانم  ،گ گاه ب هر

م باد  ند يشکمش  ندگانِ » .ک خود  تا خوان گاه  آ

 .کنند يداور

 ينسخه ها نيجانب تا کنون و در ب نيا خامسا)

باشد  شده ادآوريکه  دهيرا ند يداخل و خارج کس

 .است تيب کياز  يمصراع ،مثال مورد نزاع

لل راه  گريد ب) نه از خ تهينمو متن  اف به 

  :است ريز تيب ،ها تمرين
 دِ ـَحَقلَّ ـو ال ب یْربُـ قـال يذ ةِ ـَنکْ ـبِ   ةً َـ ميـغن ثـِّرْ َـ کيـ، لم ـيٌ قِ ـ، تَ ـيقِ ـنَ 
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) در ارتباط با ۱( قيتطب ليذ ،حاضر باز تيب

ص«سؤال از  لل ف مل خ مهعوا  گريضمن د» احت کل

خارج و داخل در  ينسخه ها هودر هم ،شواهد آمده

رو قرار دارد  شيکه پ يدسترس نگارنده به صورت

در  نکيا .است شدهتکرار  ،ستياز خطا ن يو خال

ض سأله حيتو تدام  ادآوريشاهد را  حِ يصح ، اب

 :رود يآن اشارت م يو سپس به خطاها شود مي

  ةيّ دال هدياز قص) ٤۱( تيب ،شاهد مورد مناقشه
در مـدح » يسُـلم يبن ابـ ريزه« ه) سرودبيتي ٤٦(

  :باشد نيآن چن حياست که صح» َهِرم بن سنان«
 لَّدِ ـقَـ و ال بح یْربُـ قـال يذ ةِ کـهْ ـنـَ بِ   ةً مـيـنـغَ  رْ ـثـّ کيـ، لم يقـ، نيتق

 )۱۷٤ص  .ه ۱٤۱۲با شرح ثعلب  واني(د 

 يغاتل» تيب«مصراع اول  شود ميمالحظه  چنانکه

ندارد بر  شکل در  که  ،م صراع دوم  خالف م بر 

 .را در بر گرفته است» َحَقّلد«و » ْهکةنَ « يها واژه

 ليبا نصوص ذ ،اّول هکلم حيو توض ريدر مورد تفس
 ينَهَکْته الُحّمـ« :ميشو ياز منابع متقن و معتبر روبرو م

نَِهَکْتـه  :یلغـٌة أخـر  هيـو ف .َقَصـْت لحمـهَجَهدْته و أضَنْته و نَـ  :و نَهاکًة و نـَْهکةً  َهکاً نـَْهکًا و نَـ 
  .بالکسر یالُحم

 » .عقوبته یبالغ ف :که السلطاُن کَسِمعه نـَْهکاً و نـَْهکةً نَهِ  و
مورد د ست و  گريودر  شهاد ا حل است که م مه  کل

 ليالبخ ،الِحَقلَّد« :ميخوان يم نيچن ،به شمار آمده حيقب
ــ ــ زيــنو  ».الُخْلــقِ  ءُ یو الســأ ،الُخْلــقِ  ءُ یالسَّ الِحْقــد «آن  ريدر تفس

همچنان کـه در  ،گفته شده »،نـهياآلثِـم بع ؛إثـم هيـعمـٌل ف ؛والعـداوة

شرح  ،قاموس .(لسان .تلفظ آن کسر و فتح فاء الفعل

  )۲/۲۲٥ يعشٴ صبح اال ،وانيد
توان  يمورد نظر م يها واژه ريبا توجه به تفس
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 يزگيو پاک زيممدوحش را به پره» ريُزهَ «گفت که 

گز از راه  يکه و شود مي ادآوريو  ديستا يم هر

ض قوق نزد عييت خو کانيح خل و  پ يو ب  يبد در 

  .برنيايدمال و ثروت  يفزون

بخــش مســأله  گــرياکنــون جــا دارد کــه بــه د

 تيکه خلل و خطا در ب ميشو ادآوريو  بپردازيم

پ نه  جا و چگو ظر در ک ست شيمورد ن مده ا  :آ

و » ينقــ«دو واژه  ييدر جابجــا يکــي ،هــا لغــزش

چندان مهم  ياتفاق افتاده که از نظر فن» يتق«
است » ة�کـ«و » نکهـة«در اختالف دو لغت  يگريد ؛ستين

 نيا .دور ياند و در معن کيکه درتلفظ به هم نزد

لسان  ياست که نسخه ها ريگ دامن اختالط تا آنجا

سخ له دو ن عرب از جم ن هال جود در کتابخا  همو

نده نار نما نده از آن برک يزت .نگار غت  مي دو ل

ند متعسّ  حث هرچ عذّ مورد ب ما مت ست ا و  ستير نر ا

م توج ين به  يبرا يهيتوان آن را  طا  کاب خ ارت

ساب آورد نان رايز ؛ح ف چ شارت ر ها در  ،تکه ا آن

 .نندينش ينم گريکدي ياز هم دورند و به جا يمعن

نه ا گر  که  نيم ست  هة«ا ن» نک بد  يبو يبه مع

 نيچن» صحاح« ها از جمله و در فرهنگ ،دهان است
  :و قال .»َحهيَتشمَّْمُت ر  :و َنَکْهُته ،الفم حير  :الَنْکهة« :ميخوان يم

 ْهدِ ـعَ  ثَ يدـات حـِب مـالکل حيکر   وجدُت منهـالدًا " فـجـ" مُ  تُ ـهْ ـکِ ـنَ 

 ،را که استشمام کردم» مجالد«بد دهان  يبو -

مرده را  يبو تازه  باد روزيف« -افتميسگ  »  يآ

  :شود مي متذکر نيچن زين

  »فمه حَ يشَمَّ ر :و استنکهه ،کسَِمعه و مَنعه ،نِکَهه«
 نکه) :ةماد ،(قاموس
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  درجــا ايــشــاهد  ضينقــص درتعــو خلــل و) ۲
جاجا نه نيدرا ،آن ييب را  ريز يها مورد نمو

  :شود يم ادآوري

لف صفحه ( )ا ) ۲( قيتطب ليذ» جواهر) «۱۹در
 نيآخـر »؟یلـي مـا یبفصـاحة الکلمـات فـ أخـلّ  یمـا الـذ« :تحت عنـوان

 :و قال ابو نواس« :آمده نيشواهد ارائه شده چن
 ـالً ـهــًال و ســأه تَ يسـنَ   اّــ لَــ و م ـيانـفـْن جَ ـمَ  ايــ

 يا حاضر فاقد کلمه تيب شود ميچنان که مالحظه 

خلل در فصاحت  اي ،نامند حيفص ريرا غ است که آن

شد شته با برا ؛دا نا  خارج  رهياز دا نيب سؤال 

 ياز سو ؛کند ينم دايبا آن پ يد و ارتباطگرد يم

لت  رايز ،ستيهم ن ريپذ هيتوج گريد سؤال از ع

  .حيرفصياز غ حيفص زيعدم فصاحت است نه تم

ن ست ا يگفت م نيا به ه شتباه  صورت در  نيا

است  يعيو طب ،داخل و خارج تکرار شده يها نسخه

 نياما چرا ا .ابديراه  زيدرس ن يها کالس که به

پ شتباه  سخ ا شيا مده؟ در پا  ادآوريسؤال  نيآ

شته شوم يم م يها که نو تأخر يعل موال  نام مع

 تگانگذش قيو عم عيدانش وس» دهمائ«برگرفته از 

که  ست  ّذ األعْ  هيهتَ شْ ما تَ  هايف«ا فسُ و تَل  »نياألن

  يعصور بعد يتفاوت که کارها نيبا ا .)۳۱/ (فّصلت

ت – هره گ يح فس ب مل  – يريدر ن صالبت ع قت و  د

 يبا مباحث علم ييارويو در رو ،ما را نداردقد

کر ماس  يو ف ندک ت به ا صدک  ثال قا بر م سا  چه ب

ند سنده کن فه  ديشا .ب مدع ييگوگزا که  شد   ينبا

تأخر لم از م صاحبان ق صول  سائل  ناشوم مح در م

پ ،فوق پس و  با در  قدما شيغال بارت   ،کردن ع



 ي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي مجله   ۷٦

شان گرفتن روح کالم شردن و  عو ،ف صطالحات و  ضيت ا

 يرو نيــاز ا .شــود ميهــا خالصــه  مثــال ييجــاجاب

و در  ،فراوان دارد يها يمعاصران کاست يها نوشته

م سهيمقا ثار عل س يبا آ ش يقدما ب تر ن  ؛نديفرو

برخوردار است و نه از صرف وقت  ينه از دقت کاف

  .الزم

 شيچنانچه اشتباه پ ،با توجه به آنچه گفته آمد

مد ن يابي شهيرا ر» جواهر«ه آ که  مينيب يم ،ميک

ران سندهينو ت چون دْق هاو  يخود ح ثال  ثر م اک

شواهد را از منابع قدما گرفته است اما نه با 

  .از جمله شاهد مورد بحث ،آن يصحت و استوار

با  )ـه ٦۳۷( رياث بنا  باط  مات «در ارت کل

تذل ص دهتو انيدر م »مب که ف شمرده  حيمردم 

م م يشواهد ،شوند ين ئه  ضمنِ  يارا که در  هد  آن  د

  :است» ابو نواس«از  ريز اتياب
 اّــ لــو مَ  ـيانــفــْن جَ ـمَ  ايـ

 اّـــ مـــٌب لــْرحَ ـــاَت مَ ـم
 ـــيکـــحْ ــَک تَ ـنُّ ــأظ يإنّ 

 الً ـــهْ ـًال و ســـأه تَ ــيــسـنَ  
 اـــــَلّ ـــقـ ـيالـــم تَ يــرأ

 یَــ رِلّ ِـ قـال َت،ـلْ ــعَ ــا فَ ـم ـيف
 )٥۳۱/ ۱٤۰٦ وانيد .۱/۱۸۲ .۱٤۱۹ ،(المثل السائر

ند  بن اث« هرچ مورد ا»  ريا  تيسه ب نيدر 

اما روشن است که  ،به محل شاهد ندارد يحيتصر

ست رياخ تيدر ب» يِقِرلّ « هواژ يهدف و  گريو د ا

خدمت تب اتياب م نييدر  ست تيب نيه مده ا  .آ

)  ـه ۸۲۱» (يَقْلقشند« ،گذشته از وضوح محل شاهد

ش«هم در  بو  اتي) اب۲/۳٤۸ ،۱۳۸۳» (يصبح األع ا

 محل استشهاد نييبا تع يشده ول ادآورينواس را 

العامة  من أشّد ألفاظ يفلفظ الِقِرلّ « :بدين صورت



 ۷۷   تازه يدر قرائت» جواهر البالغه«

 ۷۷ 

تذاال مورد  »اب سپس در    :که ديافزا يم» يِقِرلّ «و 

ب« چک آ ندگان کو خود را در  ياز پر شکار  ست و  ا

م انيماه نيب قار  نگ و من با چ چک  و  ديربا يکو

شود  فق ن چه مو م ابچنان  دهتو .رديگ يسرعت اوج 

 ،يلّ رِ فالٌن کأنه ق :زنند يمثل م نيمردم به آن چن

  »يعلّ د شرًا تَ و إن وجَ  ،يتدلّ  راً يد خإن وجَ 

به عنوان » يلّ رِ قِ « هکلم نييبر تع دييتأ گريد

از دهل لغت آن را  يست که برخا محل استشهاد آن

 ،( لسان .آورند يبه حساب نم يعرب لياص هرا واژ

 قرل ) ةماد :صحاح

که  ميشو ادآوريقاطعانه  يمتوان يم ،جهينت در

کالم  تيب شهاد در  نواس«مورد است بو  ست » ا بر د

تاب  ندرکاران ک غه«ا شتبه» جواهر البال  اي ،م

  .است شدهناآگاهانه جا به جا 

ــريد ب) ــه در زم گ ــينمون ــ هن ــا نيهم  ييجابج

صف ريز تيب ،ها شاهد لد ياز  ل نيا  ۷٥۲-٦۷۷( يح

  :ه) است
 وادُ  فـََتَبدَّ  همِـ نيـَـ اُن بِبـزَّمـال يو َقضَ    م فَتَشتَّتُواـهـراقِـ بف یت النَّو ـَدعَ 

شدند ييجدا ،يدور - نده  شد و پراک سبب   ؛را 

شتند فرق گ کرد و مت جدا  نان را  گار آ  نيا -روز

بد٤۲۰/  ۱۳۸۳» (جواهر«در  تيب حث   ليذ ،عي) مب

نر  لص«ه ن» تخ ست:  فيتعر نيکه چ هو «شده ا

دال ا ابُت قاُل مّم ل ءيخروج و االنت کالم إ  يبه ال

صود غرض المق طة تج ،ال عان علبراب ِذًا  يالم آخ

ــضٍ  ــاب بع ــها برق ــبح ،بعُض ــعريال  ثي ــامع  ش الس

س من ن قال  ل بٍ يباالنت شدَّة  ،ِرهيمدح أو غ يإ ِل

سجام ئام و االن شاهد ا» االلِت نوان  فن  نيبه ع
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 است.  دهيارائه گرد

به د عه  ) و ۷۱۹/  ۱٤۰۳(شاعر  وانيبا مراج
شروع » بينس«که با  يتي) ببيتي ۲۹( هيدال ةديقص

 :ريو مطلع ز شود مي
 دُ ـمَ ْـ ال َتخ يتـبابَ ـاُر صَ ـ، و نـيأنّ   مدُ ـجْ يـرِه ال ـطْ ـُد قَ ـزائِ ـَدمٌع مَ 

چگونه  ،ديايبارانش بند ن يا که مشکه ياشک –

مشخص  - دينگرا يکه آتش عشق به خاموش ديبند آ

که در مدح آمده  دهيقص يغزل مهمقدگردد که  يم

پس از شاهد جا به  تيب کي يعني -) ۱۱( تيتا ب

شده  مه دارد –جا  قال ،ادا مه و  يو انت از مقد

بــه غــرض و مقصــد کــه مــدح باشــد صــورت  بينســ

م که در حق ؛رديگ ين لصِ « قتيبل ظر در » تخ مورد ن

  :يعني ،دوازدهم تيب
 َمدُ ْـ حي »ابِن أرُتقَ «جوِد  یِسو  ءٌ يش   ما ِبهِ ـ، فنِ ـيـحالتَ ـال مُ ـيـذم َدْهرٌ 

گار - ست ،روز سند ا حالتش ناپ اش  يستودن ؛هر 

سخا ها  ست نبا« يتن ق ا که  ديآ يم شيپ -» ُاْرُت

سفانه  م - اً ظاهر –متأ ست هبر ه ندرکاران  د ا

 حيو صح ،با هم مختلط شده ابسيرطب و » جواهر«

  .اند دهيو غلط با هم مشتبه گرد

با نفس صورت  شاهد ،که در آن ي) خلل و نقص۳

موضوع را  رهيمسأله انطباق ندارد و خارج از دا

قرار هد يم هدف  به  يم نهيزم نيدر ا ؛د توان 

 :اشارت کرد ليموارد ذ
 )الف 

 الذَّواِئب،ي ف يضـالُمنق بيالَمش أبـَْعدَ      
  

 واِعبِ ـالکَ  اتـيَل الغانْـ َوص تحاولُ 

 ،سوانيدر گآمده  انيبه پا يريپس از پ ايآ -

 –؟! ينارپستان انيرو بايوصال ز يدر پ )هنوز(
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به » هيمسندال ميتقد«در جواهر مبحث  ،تيب نيا

غ غراض بال ئد و د ظور فوا که ۸( دهما ليذ ،يمن  (

قدّ « بارت م ساع بر  ضا ريم  له ياع و  حطّ خود مَ  ،جم

قرار گ کار  حور ان نوا »رديم شاهد آورده  نبه ع

ست؛ شده حال ا خالف ه كه يدر   يها ماده مهبر 

بعد «حاضرمقدم آمده عبارت  تيآنچه در ب ،نيشيپ

ش که ب» بيالم ست  سند ال« هرياز دا رونيا » هيم

شد يم صف نيبا ا .با سخه ،و سترس  يها ن در د

آتش  يبلکه گاه ،اند متذکر مطلب نشده کدام چيه

از  يکياز جمله  ؛اند تر کرده زيت زيغفلت را ن

     :دآور يم ني) چن۸بند ( ليذ نامترجم

گرفتن در « قرار  بت  کار و غرا عرض ان سند «م م

قدم هيال ثل ب» م ش :ريز تيم َد الم » ...بيدَبْع

ن المتقدم محط منها کو«را که » جواهر«نص  يعني

بة کار و الغرا ست »اإلن شا ،ا توان تعب ديو   ريب

قدم« لق» المت صورت مط به  به  يعذر ،را  هاد  ن

ل راه عم نيو با ا ،اند هکرد ريتفس» هيمسند ال«

م سته هاتيتوج هه تاب ب خود و ک بر  ند را  (ر:  .ا

  )۱۳۳/ ۱۳۸۰:جواهر
نه گريد ب) خروج  بازار ،نمو از  ها شاهداز 

  :راستيز تيب ،انطباق با صورت مسأله رهيدا
  دُُّروعـال ـيف هِ ّـ راِف األِسنـأطْ ـک  اٍد ـب لَ ـيوَق الَّ ـهِب فـالشُّ  ْوءُ َـ وض

ها و  زهيرخورد نب ،ها در آسمان درخشش شهاب -

م زره سم  شد  يها را تج جواهرکه در  –بخ ): ۱۳۸۳ /

شواهد ارائه  گريضمن د» ملفوف هيتشب« ليذ )۲٥۲

ست دهيگرد ظر در  ستين يديترد .ا مورد ن شاهد 

»  ملفوف«نه  ديآ يبه حساب م» مرکب هيتشب«شمار 
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 :شود مي فيتعر نيکه چن

هو « فوف  يأ –و  ل يؤتيأن  –المل  قيطر يع

بالمشبّه بها بالمشبهات أوالً ثم  ،رهيأو غالعطف 

طول »کذلک خ .٥٥۲/ ه۱٤۲٤ :(م  رايز )٤۲٦/ ٤ صيشروح تل

نان ظه  چ صر فيتعر ،شود ميکه مالح بر  حيت دارد 

کهيا هر  ن ماع  گروه کياجت شّبه« يها از    اي» م

بر عطف است که  يمبتن لاو هدر مرحل» مشّبه به«

م ييجدا ساند يرا  ل ؛ر طف ريدوم غ هو در مرح  ،ع

ب ييجدا زيکه در آن ن صال  هر  نيو انف فراد  ا

و عمٌرو  دٌ يز« :مانند ،شود ميگروه در نظر گرفته 

» مشبه به«مثال تعدد گروه  نيدر ا .»نِ يکالَقَمرَ 

ا» بيتغل«صنعت  يتحت لوا رقَ « يدر مثّن  شيپ» نيَم

شب مراد از آن ت که  مده  مر«و » شمس«به  هيآ » ق

  صيشروح تلخ هيدر حاش» يقدسو«به نقل از » دطول(« .است

٤/٤۲٦(  
در  زيــ) ن۲٥۲ص » (جــواهر«اســت خــود  يگفتنــ

فوف« فيتعر ول«سخن » َمْل  صيشروح تلخ گريو د» مّط

  :ديگو يکند و م يتکرار م بايرا تقر

ل يْؤتي أن ثيبح« عًا ع شبّهات م  قيطر يبالم

 ».بالمشبهات بها کذلک يؤتيثم  ؛رهيالعطف أو غ

ظاهراً  نيبا ا که  فاوت  ها« ت شّبهات ب در » الم

 .خطا است» جواهر«

 

»  جواهر« يها نيدر حل تمر خلل و نقصي که) ٤

له  جود دارد و از جم موارد ذ يمو به   ليتوان 

  :اشارت کرد

  :»يابو فراس حمدان« از  ريز تيب الف)
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 بْدرُ ـاَل دُ ـْفتَـقَ يْلماِء َـ الظّ  ةِ ليـلَّ ـال يو ف  إذا جدَّ ِجدُّهم يقوم يذُکرنيسَ 

نسخ  گري) و د۱۸۸همان مأخذ / حاضر در ( تيب

 قيتطب ليذ ،نوع قصر نييموجود در ارتباط با تع

شمار د۱( ست و  اتياب گري) در  مده ا طه آ مربو

حل نه  لف در نمو باب  يها مؤ صر «خود آن را از  ق

 رايز ست؛»خطا«به حساب آورده که  »موصوف برصفت

ل  صر«َمْحِم صر» ق مل آن  اعم ست و عا قد«دوم ا  ميت

تأخ ه ال صور عل« ،»ريما حّق » لةيالل يف» «هيمق

  .»فَتَقدُ ي» «مقصور«و  ديآ يبه حساب م

ن يعيطب ست در چ عل« يطيشرا نيا ق» ف  يصفت تل

جرور  ؛شود مي جار و م لب  -و  هم در قا ظرف «آن 

  .»موصوف« -» لغو

شته مد گذ ته آ چه گف حّل  ،از آن لف در  شخص مؤ

  :يعني» ابو فراس«از سخن  شيپ گريد يتيب
ُد َشْمُله،ـُملْ ـاجَتمَع ال ِبکَ   يْعَد َقواصـواٍص ِمْنه بَ ـْت قَ َـ مّ ُـ وض  ُک الُمَبدَّ

و بخش  ،کشورآشفته سامان گرفت ،تنها از تو -

با  – وستنديبه هم پ يگريپس از د يکيدورش  يها

 ،عامل آن ،در نوع قصر بيت که هر دو وجود اين

شخص  صور عل«و  صور«و » هيمق هم م» مق بق بر  نط

قصر «و آن را  رديگ يم شيپ گردريد يراه ،هستند

صوف بر مو م -» صفت  حق ه ست  نيکه  ساب  –ا به ح

  )۱۸۸/  همان( .ردآو يم

شکالِ  هنمون گريد ب) مؤلف  ريدامنگ بارز از ا

حل   قي) از تطب٦/۱۸۹شماره ( تيب ،ها تمريندر 

  :يعني ،است نوع قصر نيي) در ارتباط باتع۲(
 ْلم و األَدبِ ـعِ ـال مُ ـيتيـ مُ يتيـل الـبَ   قدماَت واِلُده يلَّذا مُ يـتـيـال سيل

شد ستيآن ن ميتي - مرده با پدرش  که  ،که  بل
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که مؤلف آن  –آن است که علم و ادب ندارد  ميتي

نامد  يم» قصر صفت بر موصوف«خود  يها را در پاسخ

ظاهراً  قد توج که  ست هيفا و » صفت« رايز ؛ا

»  ياسم معن«مرادف با  انيدر اصطالح بالغ» موصوف«

مقصــور « و» مقصــور«و  ،باشــد يمــ» اســم ذات«و 

است که در » ميتي«مورد بحث  تيهردو در ب» هيعل

قع از  بار برخوردار کيوا جه  ؛نداعت با تو ما  ا

ب قش اعرا لت يبه ن ها و حا مده شيپ يها آن  ،آ

ست  ستهيشا سند ال«ا نابش را » هيم ئب م و نا

 ساببه ح» صفت«ا و ملحقاتش ر» مسند«و » موصوف«

قصر «مورد نظر از باب  تيب نيبنا بر ا ،ميآور

  .است نه عکس آن» موصوف بر صفت

نه نيا ند از  ييها بود نمو  يها نقصو  ها خللچ

به آن در ا» جواهر« فت نيکه  شارت ر تار ا و  گف

»  شرح شواهد جواهرالبالغه« توان در مفصلش را مي

 يافت.   
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 جديدة ةءقرا في»  ةجواهر البالغ« 
 

 محمد فاضلي
 فرودسي مشهداالستاذ جبامعة 

 
 الُملّخص:

العلميّـة   الّنوَر طـاف اجلامعـات و املعاهـدَ  اً عندهم، ألّن الکتاب بعد أن رأیو ليس ِبْدع»  ةجواهرالبالغ« يعرفون  فنّ ال هلأ

اُن و الّضـلوع؛ و ضـأمامه القلـوب، و َحنـْت عليـه األح فُِتحت فلم يلبث حّتیو املؤسسات الثّقافية، سار فيها و دار عليها. 

 ما ذلک إّال ُحلسن الرتتيب و الَتْبويب، و إجادة البيان و وضوح العبارات، و إيراد کثري من األمثلة و التمرينات.

مجـات مضـطربة حرفيّـة، فأصـَبحت فمع تقـّدم األيّـام ظهـرت مـن الکتـاب طبعـاٌت متعـّددة، و ُنَسـٌخ جمهولـة الّنسـب، و تر  

ــا مل َحيْــَظ ظهــوُر الطّبعــات مبالحظــات دقيقــه و مراجعــات 
ّ
بضــائَع ُدورالُکتــب و املکاتِــب و املعــارض، بالُحمابــاة و ُحمامــاة. و مل

واِهد مــن کثــٌري مــن الِعلــل و اخللــل مــن األنظــار الســّيما يف األمثلــة و الّشــ  نــبَض الکتــاب ِنطاِســيٌّ؛ اختفــی علمّيــه، و مل َجيُــسَّ 

 األشعار.

جتــاز عـن العقبـات الـَوْعرة، ُحتـاول أن ترفـع عنــه أعبـاَء الّسـفر فهـذه املقالـه علـی 
ُ
و تتعـرَّف إلـی أغــواره  ترحيبهـا بالّضـيف امل

 ما أصابه من النقص و الزََّلل، و تُبشَِّر مبُحاولة جديدة ناجحة. فتشَري إلی

 

 .يل، الشواهد الشعرية، امحد اهلامشيجواهر البالغة، نقد و حتل :ّدلّيليةالكلمات ال

 


