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نقد و برریسکتاب

اشاره
با توجه به ضرورت نقد و پاالیش نگاشــته های ادبی حوزه علمیه تشــیع، 
بــر آن شــدیم نگاهــی بــه کتــاب جواهــر البالغــه1 بــه خامــه ادیــب معاصر 
یم. این کتاب مدتی اســت که جای  مصری ســیداحمد هاشــمی بینداز
کتاب درســی در  خود را در مجامع و محافل علمی باز نموده و به عنوان 
یس می شــود. گذشته از مزایایی که این کتاب  حوزه ها و دانشــگاه ها تدر
کاســتی هایی را نیز  نســبت به ســایر کتب بالغی دارد، نقطه ضعف ها و 
گروهی از استادان به سفارش مرکز مدیریت  ی  به همراه دارد. از همین رو
حــوزه علمیه دســت به ویرایش و بازنگاشــت آن زده اند، اما شــتابزدگی، 
کارنامــه ناارزنــده ای را  کارمایــه، نه تنهــا  بی دقتــی، ســهل انگاری و نبــود 
که نوشــتار پیش  کــه کتاب را بی مایه و سســت پایه نموده اســت  آفریــده 
رو بر آن اســت که به صورت منســجم، متقن و مبرهن به این اشــتباهات 

این پژوهش بپردازد.

که این مقاله صرفًا در پی بالنده تر نمودن حوزه ادب تشیع  گفتنی است 
یابــی نشــاط آن اســت و هرگــز در پــی تضعیــف و خدشــه دار نمودن  و باز
کارگروه تحقیق و تنقیح  چهره متون درســی نیســت و زحمات بی شــائبه 

کتاب را نادیده نمی انگارد.

ک نقد، جواهر البالغة، چاپ پنجم، پاییز93، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه است. 1. مال

 درنگی در کتاب
جواهــر البالغه

ابراهیم عزیزی، محمد نادری

نقد و برریس کتاب

جواهر البالغه؛ سید احمد هاشمی؛ تصحیح عبدالحمید مردانی، محمد 
عبدالحمید و ســید کاظم شــامیری؛ چاپ 5، قم: مرکز مدیریت حوزه 

علمیه قم، 1393

چکیده: نویســنده در نوشــتار حاضر تالش می کند نگاهی 
نقدآمیز به کتاب جواهرالبالغه تألیف احمد هاشمی داشته 
باشد. وی در راســتای این هدف، برخی از لغزش های متنی و 
محتوایی موجود در مقدمه کتاب را به تصویر می کشد. در پی 
آن به عنوان نمونه، چند اشکال محتوایی از اصل کتاب را نیز 

ح می نماید. مطر
کلیدواژه ها: کتاب جواهرالبالغه، بالغت، احمد هاشــمی، 

کتب بالغی، نقد کتاب.
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»التمنی: هو طلب الشــیء المحبوب حیث ال یرجی و ال یتوقع حصوله 
کنــده از غلــط آنقــدر  و منهــا:1. مــا یکــون مســتحیال...«. ایــن عبــارِت آ
که نیازی به بازگویی ندارد. برای نمونه مرجع ضمیر »منها«  کژتاب است 
کتاب آمده بسنده  که در اصل  معلوم نیست. تنها به عبارت صحیحی 
می کنیم: »التمنی: هو طلب الشیء المحبوب الذی ال یرجی و ال یتوقع 

حصوله إما لکونه مستحیال...«.

و از این دست اغالط که برآمدۀ از تصحیح ناپخته است، در جای جای 
جواهر به چشم می خورد و بیان همه آنها مجال دیگری می طلبد. 

6. صفحه14: »ذووا اآلراء و األنظار«. ذوو بدون الف فارقه نوشته می شود.

7. صفحــه14: »هــادی األندیشــة«. ادخــال )ال( بر اعــالم غیرعربی مثل 
گوته،  کدل، بهنام، نیوتن،  اندیشــه، علیدوســت، فرهمند، پســندیده، پا
که فاقد یای نسبت و معنای وصفی هستند  کانت، ادیسون، و نظایر آن 

ی روا نیست. به هیچ رو

که  یغ  8. صفحــه15: »تمهیــد: إن کالم العرب فی صدر االســالم...«. در
در این بخش مقدمه نغز و پرمغز احمد هاشــمی که مشــحون از آرایه های 
ادبــی، به ویژه براعت اســتهالل اســت حذف شــده و مقدمه نابســامانی 

که فاقد حتی یک بسمله و خطبه می باشد3 جایگزین آن شده است.

بخشــی از مقدمــه زیبــا و دلربــای احمــد هاشــمی چنین اســت: »حمدًا 
ســل بکمــال الفصاحة بیــن الَبــدو والحَضــر وانطقُه  د الّرُ لمــن خــّصَ ســَیّ
بیعــة وُمضر، وانزل علیــه الکتاب الُمفِحم  بجوامعالکلــم فأعجــزه ُبلغاء َر
یــه مصاِقــع ُبلغاءاألعــراب، وأتــاه بحکمتــه أســرار البالغــة َوَفصــَل 

ّ
بتحَد

وب الحکیم فیجوامــع کِلمه، وخّصَ الّســعادة 
ُ
الخطــاب، ومنحــُه األســل

األبدیــة لُمقتِفی آثاره وِحَکِمه، صلی اهلل علیــه وعلی آلهوأصحابه جواهر 
البالغــة الذین نظموا آللئ البدیع في ُعقود اإلیجاز واإلطناب، َفُفهنا بعد 
کــن بجواهــر اإلعــراب ونطقنــا بمیــزان الذهــب وطرزنا ســطور الطروس 

َّ
الل

بجواهراألدب فصارت الُمفرد الَعلم في باب النسب«.

9. صفحه15: »...تیســیرًا لتفســیر معانی القرآن الکریــم«. نیاز به اصول و 
قواعد ادبی تنها در تفسیر قرآن خالصه نمی شود و در فهم اخبار و اشعار 

کارآمد است. و ... نیز 

10. صفحــه16: »و بما أن الفصاحــة و البالغة من أهم وجوه إعجاز القرآن 
الکریــم الــدال علی صدق دعوی النبی فإن للتدبر فی موارد اســتعماله و 

کبیر فی ذلکبل هو المرجع الرئیسی فیه« أسلوبه دور 

»دور« اسم موخر »إّن« و منصوب می باشد و »کبیر« نیز نعت آن است.

کلمــات »اســتعماله«، »اســلوبه«،  11. در عبــارت فــوق مرجــع ضمیــر در 

ْبَتُر ]بحاراالنوار، ج73، ص305[.
َ
َکْر ِفیِه ِبْسِم اهَّلِل َفُهَو أ

ْ
ْم ُیذ

َ
ْمٍر ِذي  َباٍل  ل

َ
ُکُل  أ  .3

کتاب مزایای 
از ویژگی های بارز این کتاب پرهیز از مباحث کالمی و فلسفی است، آفتی 
کــه دامنگیــر کتب بالغی مطــول و مختصر شــده اســت. همچنین وجود 
تمریــن در پایــان هر درس و رعایت اســلوب آموزشــی در نــگارش، فراگیری 
مطالب بالغی را آسان تر نموده است. دوری جستن از قیل و قال که ذهن 
نوآمــوز را آشــفته می کنــد، از دیگر مزایــای این کتاب اســت. فصل بندی و 
کتاب با یک سال  عنوان بندی مناسب، روان بودن متن و تناسب حجم 

تحصیلی بر کارآمدی هرچه بیشتر این کتاب افزوده است.

اشکاالت
ی جلــد  کتــب، عناویــن رو 1. برخــالف شــیوه شناخته شــده در چــاپ 
آمیزه ای از واژگان عربی و فارســی اســت که ناخوشــایند جلوه می نماید و 

کتاب درسی نیست. زیبندۀ یک 

که امروز در زبان عربی متداول اســت  «. آنچه  2. صفحه3: »متٌن درســّيٌ
« اســت، نه »متن درســی« و »متن درســی« به زبان فارســی  »متٌن دراســّیٌ

ماننده تر است تا به زبان عربی.

3. صفحه3: »مؤلف: أحمد الهاشمي« که صحیح آن »المؤلف« است. 

کاربســت ســّیما بــدون واو و ال  4. صفحــه13: »...ســّیما ابــن عّمــه...«. 
نادرست است.2

5. صفحــه13: »فقــام جماعــة مــن أســاتذة البالغــة فــی الحــوزة العلمیة 
بقــم المقدســة بتهذیبــه و تذهیبه...منهــا: 1. تصحیــح أخطائــه و اآلراء 
ح و  غیــر العلمیــة فیــه«. بــا نگاهی گذرا بــه جواهر اصلــی و جواهــر مصّحَ
مقایســه آن دو بــا هم، ناراســتی ایــن ادعا هویدا می شــود و بلکه خطاها و 

لغزش های جواهر مصحح به مراتب افزون تر است.

بــرای نمونــه می توان به صفحــه 43: »التحذیر: نحو قــول محمد بن علی 
کرد.  ک و التوانــَی فیما ال عذر لک فیه« اشــاره  الباقــر علیهما الســالم: إیا
گاه غرض از القاء جمله خبریه، برحذر داشتن است؛ مثل  توضیح آنکه 
کارگــروه محترم تصحیــح مثال را  »أبغــض الحــالل إلی اهلل الطــالق«، اما 
بــه حدیثــی از امــام باقر )ع( تغییــر داده اند، غافل از آنکه حدیث شــریف 

یه! ابن مالک می گوید: جمله انشائیه است، نه اخبار

ٌر بما إستتاُره َوَجب. ِ
ّ

َک و الشّرَ و نحَوه َنَصبُمحذ إیا

کارگروه تصحیح در صفحه 52 قابل مشــاهده  یکی دیگر از اشــکال های 
کــه در اصل کتاب الُمعِوزین  اســت: »...المعوذیــن و أرباب الحاجات« 

با )زاء( به معنای تنگدستان و نیازمندان می باشد.

همچنیــن صفحه73 شــاهد صدق و برهــان قاطعی بر این ماجراســت: 

2. النحو الوافی، ج1، ص334.

درنگی در کتاب جواهر البالغه
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کم علــی ذی ِجّنة«. پایۀ  کِأ کأتــم علّی کتکأ 20. صفحــه21: »مــا لکم تکأ
کِئکم«  همزۀ مکسور با یاء نوشته می شود نه با الف، به این صورت »کتکأ

مانند »َیِئس«.8

21. حاشــیۀ صفحــه21: »...و االولــی مــا صرح به الدســوقی مــن تعلیلها 
بکونهــا غیر مســتعمل عند العرب«. صحیح غیر مســتعمله، می باشــد و 

هذا واضح.

کلمات متقاربة الحروف أو  کان التنافر من تجاور  22. صفحه23: »سواء 
کلمة« و فیه ما مر فی الرقم السابع عشر. تکریر 

ک أمــور یدعــو المتکلم إلــی...«. صحیح  23. صفحــه27: »و ایضــًا هنــا
تدعو است.

پایــۀ  بعــُد«.  تمتــأ  لــم  أنهــا  و  واســعة  جهّنــم  »...أّن   :28 صفحــه   .24
همزۀ»تمتلئ« با یاء نوشته می شود.9

25. صفحــه28: »...أّن جهنــم واســعة...فإنه ســبحانه لم یقــل: الجهنم 
که هیچگاه ال را برنمی تابد. م هایی است 

َ
واسعة«. جهنم از جملۀ عل

26. صفحه28: »و حیث ان الفصاحة و البالغة من المفاهیم المشککة 
القابلــة للتفاضــل فلکل واحد منهمــا طرفان أعلی...و أســفل و هو ما إذا 
کارگروه تصحیح  بــدل به مــا دونه خرج الکالم عن الفصاحــة و البالغة«. 
کــرده و عبــارت نادرســت  عبــارت سرراســت احمــد هاشــمی را حــذف 
که باء مقابله بر ســر عوض داخل می شــود.  دیگری را آورده اند، در حالی 
که برگرفتۀ از مطول است چنین می باشد: »...و أسفلها  عبارت مصنف 
ما إذا غّیر الکالم إلی ما هو دونه التحق عند البلغاء بأصوات الحیوانات 

العجم«.

27. صفحــه29: »و الفصاحــة و البالغة فــی مراتبهما الدانیــة موجودتان 
فــی المحــاورات و المکالمات العرفیة«. مکالمه از باب مفاعله شــنیده 

نشده است.10

هــم  بــاز  الصــرف«.  بعلــم  یعــرف  القیــاس  »مخالفــة  صفحــه31:   .28
تصحیح کنندگان محترم ُتعرف را به ُیعرف مبدل ساخته اند تا شگفتی 

کرده باشند! دیگری را خلق 

29. صفحه31: »فإذًا وجبت علی طالب البالغة مضافًا إلی معرفة اللغة 
و الصــرف و النحو...معرفــة المعانــی و البیان و تستحســن له معرفة علم 
البدیــع«. و فیــه مــا مــّر فی الرقم الثالث عشــر. افــزون بر آن عبــارت احمد 
هاشــمی چنیــن اســت: »فــإذًا وجب علــی طالــب البالغة معرفــة اللغة و 

الصرف و النحو و المعانی و البیان و البدیع«.

8. شرح النظام، ص382.
9. همان، ص382.

10.شرح الشافیه، ج1، 84.

»فیه« و همچنین مشارالیه »ذلک« مبهم و نامعلوم است.

12. همچنین الرئیسی با یای نسبت غلط رایج است و صحیح »المرجع 
که  الرئیس« است. توضیح آنکه نعت در صورتی نیاز به یای نسبت دارد 

مشتق نباشد، حال آنکه رئیس صفت مشبهه است.

13. صفحــه16: »و لعلمــی المعانــی و البیــان أعظــم أثــر فــی اســتیعابه و 
تفســیره و کشــف القنــاع عــن معانیــه الرشــیقة«. دانــش بدیع نیــز در فهم 

لطایف و ظرایف و بلکه در حل معضالت قرآن نقش آفرین است.

از باب نمونه ایراد اهل تسنن به آیه تطهیر را تنها به مدد صنعت استطراد 
می توان پاسخ داد. مرحوم سید علیخان مدنی می فرماید: »و ما اعتمدوا 
علیــه مــن أّن صدر اآلیة و ما بعدها فــی األزواج فجواُبه أّن َمن عرف عادَة 
العــرب الَعربــاء فی کالمهم و أســلوَب البلغاء و الفصحــاء فی خطابهم ال 
َیذهب علیه أّن هذا من باب اإلســتطراد«4 یا مثاًل فهم پذیری آیاتی مانند 
»الرحمــن علــی العــرش اســتوی« )طه:آیه 5( و »و الســماء بنینهــا بأیید« 

یه میسور می گردد.5  یات:آیه 47( تنها در پرتو صنعت تور )ذار

م الفصاحة و 
ّ
14. صفحــه17: »إذًا فالبــّد علی طالب المعارف...مــن تعل

البالغــة«. عبــارت »البّد علیــه منه« به عربی غیرصحیح نیــز قابل توجیه 
نیست تا چه رسد به عربی فصیح و صحیح »البّد له منه« می باشد.

15. صفحــه20: »فصاحــة الکلمــة هــی حســن الکلمة الصحیحــة صرفًا 
الحاصــل مــن ســهولة النطق بها و ســهولة فهــم معناه«. صحیــح معناها 

است.

16. صفحه20: »أال ال أری إثنین أحسن شیمة              علی حدثات الدهر 
مّنی و من جمل«. 

َحَدثان به معنای حوادث و پیشامدهای روزگار با نون است نه با تاء.6

17. صفحــه21: »...ســواء کان التنافر من قــرب المخارج أو بعدها أو غیر 
ذلک من أوصاف الحروف«. بعد از سواء، أم می آید نه أو.7

اللغــات«.  تتبــع  إلــی  یعــاب اســتعماله الحتیــاج  18. صفحــه21: »مــا 
صحیــح لالحتیــاج بــه صــورت معرفــه اســت، و اال معنایــش »نیــازی« 

خواهد بود نه »نیاز«.

کأتم  19. »صفحــه21: »...فی قول عیســی بن عمرو النحــوی: ما لکم تکأ
کأتم علّی، ســخن عیســی بن ُعَمر  علــّی...«. جملــۀ معروف مــا لکم تکأ

است.

یاض السالکین، ج6، ص377. 4. ر
5. مطول، ص662.

6. جمهرة اللغة، ج1، ص416 و خزانة االدب، ج7، ص188.
7. مغنی اللبیب، ج1، ص43.
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نقد و برریسکتاب

کتابنامه

کریم. 1. قرآن 

2. ابــن دریــد، محمــد بن حســن؛ جمهرة اللغــة؛ بیــروت: دارالعلــم للمالیین، چاپ 
اول، بی تا.

ح ابن عقیل علی الفیة بــن مالک؛ تحقیق محمد محی  3. ابــن عقیل، عبداهلل؛ شــر
الدین عبدالحمید؛ بیروت: المکتبة العصریة للطباعة و النشر، 1427ق.

کتابخانه آیة اهلل العظمی مرعشی نجفی،  4. انصاری، ابن هشام؛ مغنی اللبیب؛ قم: 
چاپ چهارم، بی تا.

5. بغــدادی، عبدالقــادر بــن عمــر؛ خزانــة االدب و لــب لبــاب لســان العــرب؛ تحقیق 
محمد نبی طریفی؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1418ق.

6. تفتازانــی، ســعدالدین؛ المطــول؛ بیــروت: دار إحیــاء التــراث العربــی، چــاپ اول، 
1425ق.

ح الشــافیة؛ تهران: انتشارات مرتضوی،  7. رضی اســترآبادی، محمد بن حسن؛ شر
چاپ دوم، 1379ش.

8. عباس حسن؛ النحو الوافی؛ مصر: دارالمعارف، چاپ پانزدهم، بی تا.

9. فیومــی، احمــد بن محمد؛ المصباح المنیر؛ قم: موسســه دارالهجرة، چاپ دوم، 
بی تا.

10. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ بحاراالنوار؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 
چاپ دوم، 1403ق.

ح صحیفة ســید الســاجدین؛  11. مدنــی، ســیدعلی خــان؛ ریاض الســالکین فی شــر
تحقیق محسن حسینی امینی؛ قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اول، 1409ق.

کتــاب تحــت عنــوان »مقّدمــة  30. مطالــب صفحــه 19 تــا 34 در اصــل 
را  آن  متأســفانه  ولــی  شــده،  آورده  البالغــة«  و  الفصاحــة  معرفــة  فــی 
تصحیح کننــدگان حذف کرده انــد. در نتیجه مطالب مقدمه ذیل هیچ 

عنوان عامی قرار نگرفته است.

گنجایش یک مقاله است و تنها  کتاب، خارج از  بیان لغزش های اصل 
بــرای خالــی نبــودن عریضــه از هر یک از معانــی و بیان و بدیــع یک نمونه 

بیان می شود.

1. علــم معانــی، صفحه91: »یؤتی بالمســند إلیه اســم إشــارة....کقولک: 
کــه هذا در ایــن مثال مفعول به اســت  أ تبیــع لــی هــذا«. پر واضح اســت 
و مفعــول به، مســندالیه به شــمار نمی رود. مثــال صحیــح، »أ ُیباع هذا« 

است.

2. علم بیان، صفحه 179: »طرفا التشــبیه )المشّبه و المشّبه به( أقسام: 
... و إمــا مرکــب بمفــرد: نحو الماء المالح کالســّم«. آب شــور، مفرِد مقّید 

است، نه مرکب. 

فــرق مفــرد مقّیــد و مرکــب: مفــرد مقّیــد هیئــت و تصویری اســت از یک 
چیــِز دارای قیــد؛ مثل »اللؤلــؤ المنظــوم« )مقّید به قید وصــف( و »کتاب 
الجواهــر« )مقّیــد بــه قیــد اضافــه( و ...  و امــا مرکــب، هیئــت و تصویری 
کــه از ترکیب چند چیز به دســت آیــد؛ مثل »ُدَرٌر ُنِثرَن علی ِبســاط  اســت 

ی فرش آبی. یدهای فشانده شده بر رو أزرق«، یعنی مروار

3. علــم بدیــع، صفحــه263: »الطباق: هو الجمع بیــن لفظین متقابلین 
کان ذلک التقابل تقابل الضدین أو النقیضین أو  فی المعنی....سواء11 أ 
االیجاب و الســلب أو التضایف«. تقابل ضدین و متضایفین به صورت 
گــر ضــدان ماننــد ســیاهی  کلیــه طبــاق نیســت. توضیــح آنکــه ا موجبــه 
گــر ماننــد ســفیدی و زردی باشــد  و ســفیدی باشــد طبــاق اســت، ولــی ا
گر متضایفان مانند باال و پایین باشد،  مراعات النظیر است. همچنین ا

گر مانند پدر و پسر باشد، مراعات النظیر است. طباق است، ولی ا

نتیجه
توفیــق رفیق راه ما شــد و درنگی در مقدمــه 34 صفحه ای جواهر البالغه 
که متولیان امر  نمودیم تا کمی از بسیار و یکی از هزار نموده باشیم. باشد 

گزند و تباهی را از حریم دانش و ادب بزدایند. کنند و غبار  تأمل 

گاه  پاالیــش و بازنوشــت متــون درســی بــه خــودی خــود کاری شایســته و 
یش و پویشــی شــگرف در  بایســته قلمــداد می گــردد و چه بســا ســرآغاز رو
کــرد که این کار راهــی پر پیچ و  دانــش و بینــش باشــد، امــا نباید فراموش 
که  تــاب و در فرازنــای دقــت و ظرافت اســت و دیده تیزبینــی می خواهد 

سره از ناسره و راه را از چاه باز شناسد. 

رقی اضافه نموده اند. 11. مصححین این عبارت را در پاو
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