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The Miracle of the Qur’an in the 
Qur’an
By: Matthias Radscheit
Translated by: Malihe Ehsāni Nick
Abstract: One of the most important 
issues about the miracle of the Qur’an 
is the question regarding its origin and 
the formation of this theory and how 
it can find way into Islamic theolo-
gy and beliefs. Many of the old and 
new scholars, referring to some of 
the Qur’an verses known as Tahaddi 
verses (verses which invite to chal-
lenge), have apparently accepted that 
this theory, like many other theologi-
cal theories, has its root in the Qur’an 
itself. The present paper is an article 
translated from Radscheit, in which a 
further reading of the Tahaddi verses 
is suggested through reflection on the 
meaning of the “Ᾱyah” (verse), and 
examining the Qur’anic prophetic 
pattern.  Accordingly, Tahaddi verses 
in the context of debating with Maki 
audience merely point to their inability 
to challenge the Qur’an, and have 
nothing to do with the Qur’an unique-
ness and miracle.
Key words: The Qur’an, the miracle 
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 هل اإلعجاز القرآين يف القرآن ؟

اخلالصة: من أهّم املسائل حول حقيقة اإلعجاز القرآين، 
ّية وكيفّية  هو التساؤل عن منشأ ومسيرة تطّور هذه النظر

دخوهلا يف الكالم والعقائد اإلسالمّية.
والظاهــر أّن الكثيــر من علماء املســلمني القدماء واجلدد 
قد استندوا بصورة أساسّية عىل بعض اآليات املوسومة 
 كغيرها 

ً
ّية أيضا بآيات التحّدي فذهبوا إىل أّن هذه النظر

خرى متتّد جذورها يف القرآن 
ُ
ّيــات الكالمّية األ مــن النظر

نفسه.
واملقــال احلــايل هو ترمجة ملقالــٍة كتهبا رادشــايت واقترح 
يق التأّمل يف  خرى آليات التحّدي عــن طر

ُ
فهيــا قــراءًة أ

مفهوم )اآلية( والتدقيق يف النموذج القرآين للنبّوة. وعىل 
 آيات التحــّدي الــي وردت يف 

ّ
هــذا األســاس فــال تــدل

ســياق اجلدل مع املخاطبني من أهل مّكة إاّل عىل جمّرد 
عجزهــم عــن مقابلة القرآن، وال عالقة هلــا مبقولة إعجاز 

القرآن وتفّرده وانعدام املماثل له.

ماتيــاس  القــرآن،  إعجــاز  القــرآن،  املفــردات األساســّية: 
رادشايت، مفهوم اآلية، النيّب يف القرآن، آيات التحّدي، 

التحّدي القرآين، الباحث القرآين األملاين.

چکیــده: یکــی از مهــم تریــن مســئله هــا دربــاره اعجــاز قــرآن، 
گیــری ایــن نظریــه و نحــوه  پرســش از خاســتگاه و شــکل 
کام و عقایــد اســامی اســت. بســیاری از  راهیابــی آن بــه 
عالمــان قدیــم و جدیــد مســلمان بــه طــور عمــده بــا اســتناد بــه 
برخــی آیــات موســوم بــه آیــات تحــدی بــه ظاهــر پذیرفتــه انــد 
ــه هــای  ــز، همچــون بســیاری از دیگــر نظری ــه نی ــه ایــن نظری ک
کامــی، ریشــه در خــود قــرآن دارد. نوشــتار حاضــر ترجمــه 
کــه در آن از طریــق تأمــل در  مقالــه ای از رادشــایت اســت 
قرآنــی،  پیامبرشناســی  الگــوی  در  دقــت  و  »آیــه«  مفهــوم 
خوانــش دیگــری از آیــات تحــدی پیشــنهاد شــده اســت. 
بــر ایــن اســاس، آیــات تحــدی در بافــت جــدل بــا مخاطبــان 
مکــی صرفــا بــر ناتوانــی آنــان در مقابلــه بــا قــرآن داللــت دارنــد 
و بــا همانندناپذیــری قــرآن و مقولــه اعجــاز ارتباطــی نمــی 

یابنــد.

کلیــدواژه هــا: قــرآن، اعجــاز قــرآن، ماتیــاس رادشــایت، 
مفهــوم آیــه، پیامبرشناســی قــرآن، آیــات تحــدی، تحــدی 

قرآنــی، قــرآن پــژوه آلمانــی.

 »اعجاز قرآن«
 در قرآن؟
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 ماتیاس رادشایت

ترجمۀ ملیحه احسانی نیک
هیأت علمی بنیاد دائره المعارف اسامی
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اشارۀ مترجم1
یکی از مهم ترین مســئله ها دربارۀ اعجاز قرآن پرســش  از خاســتگاه و شکل گیری این نظریه 

و نحــوۀ راهیابــی آن بــه کام و عقایــد اســامی اســت. بســیاری از عالمــان قدیــم و جدیــد 

مسلمان، به  طور عمده با استناد به برخی آیات موسوم به آیات تحدی به  ظاهر پذیرفته اند 

یشــه در خــود قرآن دارد. در  کــه ایــن نظریه نیز همچون بســیاری از دیگر نظریه های کامی، ر

ایــن مقالــه از طریــق تأمل در مفهــوم »آیه« و دقت در الگــوی پیامبرشناســی قرآنی، خوانش 

دیگری از آیات تحدی پیشــنهاد شــده اســت. بر این اســاس، آیات تحدی در بافت جدل 

بــا مخاطبــان مکی صرفًا بــر ناتوانی آنان در مقابله با قرآن داللــت دارند و با همانندناپذیری 

قرآن و مقولۀ اعجاز ارتباطی نمی یابند. ماتیاس رادشــایت، قرآن  پژوه آلمانی، دانش آموختۀ 
کارشناسی  که پایان نامۀ  یلد است  گرد اشتفان و گروه شرق شناسی دانشگاه ُبن آلمان و شا

ارشــدش حدود بیست ســال پیش با عنوان هماوردطلبی قرآن: آیات تحدی در چارچوب 

ی مقاالت متعددی  کنــون و فقــرات جدلی قرآن )برلین، 1996( منتشــر شــد. از آن ســال تا 
را در حــوزۀ مطالعــات قرآنی ازجملــه در دائرة المعــارف قرآن )لیــدن، 2001-2006( به چاپ 

رسانده است.

***
1. مقدمه

که قرآن نازل  شــده بر محمد هم در لفظ و هم در  اعجاز در تعالیم اســامی بدان معناســت 

معنــا اعجازآمیــز اســت و به  عنــوان معجزه ای که مؤّیــد صدق گفتار اوســت، دعوی نبوت 

محمد را اثبات می کند.2 نه  تنها علمای سنتی مسلمان، بلکه قرآن پژوهان غیرمسلمان نیز 

اعجــاز را بــه خود قــرآن برمی گردانند و بر ایــن عقیده اند که قرآن به وضــوح خود را معجزه ای 

در تصدیــق  محمــد می دانــد و به اجمــال وجــه اعجــاز آن را نشــان می دهــد. شــواهد قرآنی 

کــه در ادامــه به دو مــورد از آنهــا به اختصار  کرده اند  متعــددی در تأییــد ایــن اســتنباط ذکــر 

خواهم پرداخت.

 1. ترجمه ای است از:
Matthias Radscheit, 'I‘Æāz al-Qur’ān im Koran?', in: Stefan Wild (ed.), The Qur'ān as Text, Leiden & New 

York & Köln: Brill, 1996, pp. 113-123.

بــارۀ آموزۀ اعجــاز قرآن  2. آنچــه در ادامــه می آیــد برگرفتــه از رســالۀ کارشناســی ارشــد مــن بــا عنــوان »تحــدی قرآنی« اســت؛ در
کنید به: جالل الدین سیوطی؛ االتقان فی علوم القرآن؛ قاهره 1951/1370، ج2، ص125-116 به طورکلی نگاه 

Aleem, Abdul. ̒ iʿjazu ̓ l-Qurʾān ̓, in Islamic Culture 7 (1933): 64-82, 215-233; Grunebaum, G.E. von. ̒ Iʿḏjāz 

̓, in EI2 3 (1971): 1018-1020; Grotzfeld, Heinz. ̒Der Begriff der Unnachahmlichkeit des Korans in seiner 

Entstehung und Fortbildung ̓, in Archiv für Begriffsgeschichte 13/1 (1969): 58-72; Neuwirth, Angelika. 

̒Das islamische Dogma der"Unnachahmlichkeit des Korans" in literaturwissenschaftlicher Sicht ̓, in Der 

Islam 60 (1983): 166-183; dies. ̒ Iʿğāz al-Qurʾān ̓, in Grundriß der arabischen Philologie. Bd. 2, Hrsg. 

Helmut Gätje, Wiesbaden 1987, 126-128.
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انآرق راجعا»آاا زاجعا» 

اصطاح »آیه« )به معنای نشــانه یا اعجاز( دال بر جنبۀ اعجاز قرآن دانســته می شــود.3 این اصطاح برای نظریۀ اعجاز 

اهمیت فراوانی دارد؛ چون میان ایدۀ اعجاز از یکســو و قرآن به  مثابه متن وحیانی از ســوی دیگر ارتباط برقرار می کند: 

که »آیه«  معجزه هــای تصدیق گــر موســی در برابــر فرعون در قرآن به صراحــت »آیات« خوانده شــده اند و به نظر می رســد 

عاوه بر تک تک معجزات انبیا بر هر یک از آیه های قرآن نیز داللت دارد. از جمِع این دو معنا، مســاوقت »آیۀ قرآن« با 

»نشانۀ اعجاز« نتیجه می شود. آیا چنین نتیجه ای این قدر واضح و روشن است؟

آیات به  اصطاح تحدی شواهد قرآنِی مؤید اعجاز قرآن به شمار می آیند. نمونه ای از آنها آیۀ 88 اسراء است:

بگو: 

رد، هر چنــد برخی از آنها  رند، ماننــد آن را نخواهند آو گــر انــس و جــن گرد آیند تا نظیر ایــن قرآن را بياو ا

پشتیبان برخی ]دیگر[ باشند.

این آیه را چگونه باید فهمید؟ آیا واقعًا این آیه به تقلیدکردن قرآن فرامی خواند و محال بودن آن را ادعا می کند و از این 

گر نیامده،  طریــق ســنِد محکمــی بر نبوِت محمد فراهم مــی آورد؟ آیا آموزۀ اعجاز در خود متن قرآن نیز آمده اســت؟ و ا

که تا  کرد؟4 در ادامه به این پرسش از طریِق تفسیری  چه تفسیر دیگری برای آیات مرتبط با این موضوع می توان عرضه 

یادی درون قرآنی است پاسخ خواهم داد. حد ز

2. منکران انبیا
یافت هــای دینی رقیب تعیین و  کــه در آن مرز نبوت در برابِر در آیــات تحــدی در زمــرۀ مباحث مجادله برانگیز قرآنی اند 

یم که مخاطب اســتدالل های قرآن چه  موجه بودن آن اثبات می شــود. از این رو در ابتدا اجمااًل به این مطلب می پرداز

کسانی اند؟

منکــران قــرآن دو دســته اند کــه در نــگاه نخســت در تمــام مــوارد بــا یکدیگــر متفاوت نیســتند، بلکــه در برخــی تصورات 

که یهودیان و مسیحیان جزء آنها به شمار می آیند. از آنان به سبب ادعای  کتاب قرار دارند  مشترک اند. در یک سو اهل 

برگزیدگی، پرســتش ُعزیر5 و مســیح و مریم در کنار خدای یگانه6 و عدم پیروی از آنچه منحصرًا در کتاب مقدس شــانـ  
تورات و انجیلـ  آمده7 نکوهش و انتقاد شده است.8

از ســوی دیگــر قــرآن در برابر مشــرکان برهان می آورد. در قرآن نشــانه های فراوانی دال بر تصورات دینــی آنها وجود دارد.9 

ی نظم دهندۀ وراِی خورشــید و ماه می دانند. او همان کســی اســت که  آنــان خــدا )اهلل( را خالــق آســمان و زمین و نیرو

بــاران را فــرو می فرســتد و مشــرکان در مواقــع خطر بــه او پناه می برند. آنان خدایــاِن الت و منات و عــّزی را دختران اهلل و 

شفیعان مردم می دانند. از این نکات چنین برمی آید که مشرکان قائل به خدایی متعالی اند: اهلل را متعالی ترین موجود 
می دانند، اما پرستش را از آِن خدایان مادون، یعنی دختران اهلل می دانند.10

کنید به: 3. برای نمونه نگاه 
Peter Antes. Prophetenwunder in der Ašʿarīya bis al- Ġazālī. Berlin 1970, 22; Bouman, Johan. Gott und Mensch im Koran. Darmstadt2 

1989, 92 ff; Nagel, Tilman. Der Koran. München2 1991, 333f.

کرده اند )مثاًل  کاهن، ساحر یا شاعر طعن  که در آنها پيامبر را با تعابيری چون مجنون،  که موضوع آن »لسان عربی مبین« است، همۀ آیاتی  4. افزون بر آیۀ 103 نحل 
 برای اثبــات جنبۀ اعجاز بالغی قرآن 

ً
یونــس2:؛ ص:4؛ حجــر:6؛ صافــات:36؛ دخــان:44؛ طور:29؛ حاقــه:42؛ انبیا:5 و نظایر اینها( در زمــرۀ آیاتی اند که معموال

استفاده می شوند. بحث دربارۀ استناد به این آیات در محدودۀ این مقاله نمی گنجد.
5. توبه:30

کنید با: 6. نساء:171؛ مائده:17؛ مائده:83؛ مائده:116؛ توبه:30؛ مقایسه 
Räissänen, Heikki, Das koranische Jesusbild, Helsinki 1971, 77-85.

کنید با یادداشت 30. 7. برای نمونه: نساء:64؛ مائده:14 و بعدی؛ مائده:41؛ مائده:66 و بعدی؛ همچنین مقایسه 
8. بقره:111؛ بقره:120؛ بقره:135؛ مائده:18؛ جمعه:6.

9. مؤمنــون:84-89؛ عنکبــوت:61-65؛ انعــام:100؛ نحــل:57؛ صافــات:149؛ صافــات:153؛ زخــرف:16؛ طــور:39؛ نجــم:21؛ یونــس:18؛ زمــر:43؛ انعــام:94؛ 
زخرف:86.

کنید به: 10. برای مفهوم اعتقاد به خدای متعالی به طورکلی نگاه 
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انآرق راجعا»آاا زاجعا» 

3. مفهوم »آیه«
کار مــی رود: مفهوم آیه و پیامبرشناســی  گونــه اســتدالل بــر حقانیــت پیامبر و رســالت او در برابــر منکران به  در قــرآن دو 

کنار هم زمینۀ فهم آیات تحدی را فراهم می کنند. قرآنی. این دو دسته استدالل به هم مرتبط اند و در 

کــه در غالــب مــوارد در ارتبــاط با وحــی الهی بر بشــر  اســت. در این میان  واژۀ »آیــه« چهارصــد بــار در قــرآن بــه  کار رفتــه 

یــک دســته از آیات بیشــتر جلــب توجه می کند: در بیش از ســی مــورد، برخی پدیده  هــای طبیعی »آیه/آیــات« نامیده 

شــده اند.11 بیشــتر این موارد به خلقت آســمان و زمین، اختاف شــب و روز و نیز باران  های حیات بخش اشــاره دارند. 

کوه ها، رودها و ستارگان و به طورکلی رزق الهی و نظایر اینها اختصاص دارند. موارد دیگر به خلقت انسان، 

ایــن پدیده هــای طبیعــی در مقاِم نشــانه، نه به خود، بلکه به چیزی فراتر از خود اشــاره دارنــد و از چیزی دیگر حکایت 

می کننــد. آنهــا »واســطۀ ارتباطــی غیرزبانی« اند.12 خداوند پیام خود را از طریق نشــانه ها به بشــر می نمایاند. نقش بشــر 

رمزگشایی پیام الهی است. بدین ترتیب نشانه  های طبیعی متضمن چه معنایی اند؟

نشانه های طبیعی در قرآن سه معنای مشخص دارند:

الف( آیات 76 تا 83 انعام روشــنگر این معناســت. در این آیات بیان می شــود که چگونه ابراهیم با تأمل در ســتارگان 

که آبا و اجداد  گرداند تا رو به ســوی خالق اصلی آورد. پی بردن به مطلق نبودِن الوهیت ســتارگان  ی  از بت پرســتان رو

ابراهیــم می پرســتیدند و پی بــردن بــه قــدرت مطلق خــدای خالــق در تجربۀ ایمانــی ابراهیم نقــش تعیین کننــده دارد. 

گذر از  که تفســیر ابراهیم از ســتارگان بر مبنای شــرط وجود خدای خالق اســت و اصًا به معنای  این بدان معناســت 

بی ایمانــی به ســوی ایمان نیســت، بلکه عبور از اعتقاد نادرســت ـ اعتقــاد به خدای متعالی تر ـ بــه ایمان واقعی، یعنی 

یگانه پرســتی اســت. بــا ایــن پیش زمینــه، تفکــر او منطقی اســت و روشــن می کند که چــرا پدیده های طبیعــی در قرآن 

که همه چیز را آفریده اســت با  که خدا )اهلل(  »حّجة« )به معنای اســتدالل( قلمداد شــده اند. معقول نیســت بپذیریم 

یند هم مرتبه  باشد. کنار او پرستش می شوند و صرفًا مخلوق او که در  خدایانی 

ب( در معنای دوم، نشانه های طبیعی )آیات( در مقام دفاع از معادند. قرآن در این زمینه دو استدالل ارائه می کند:13 

کرده است، بنابراین فرض آفرینش مجدد بیهوده نیست، بلکه معقول است.  گر خداوند هر انسانی را ایجاد  1. ا

Holster, W. ‚‚Hochgottglaube‘‘ in Die Religion in Geschichte und Gegenwart. 3. Aufl.3, Hrsg. Kurt Galling, Bd.3(1959) Sp. 374-376;

کنید به: برای اعتقاد به خدای متعالی نزد اعراب بدوی نگاه 
Henninger, J. ‘‘Über religiöse Strukturen nomadischer Gruppen’’, in Arabia Sacra. Göttingen 1981, 34-47;

کنید به: برای اعتقاد به خدای متعالی در قرآن نگاه 
Watt, William Montgomery. ‘ The Quran and Belief in a ‘‘High God‘‘’, in Der Islam 56/2 (1979): 205-211

یخ به دست می دهد یا صرفًا پندار ادبی برای جمع بندی دیدگاه اسالمی است،  اینکه توصیف قرآن از منکران توصیف قابل اعتمادی از جوامع مذهبی در طول تار
کنید به: ممکن است در بحث حاضر مغفول بماند. برای بحث دربارۀ این موضوع نگاه 

‘Die koranische Herausforderung’, 14-27

کنید به: برد »آیه« در قرآن نگاه  کار .11 برای 
Jeffery, Arthur. The Foreign Vocabulary of the Quran. Baroda 1938, 72-73; ders.,Aya, in EI2 1 (1960): 773-774; Watt, William Montgomery. 

Bell's Introduction to the Quran. Completely revised and enlarged. Edinburgh1970, 121-127

آیــات مربــوط به نشــانه های طبیعــت عبارتند از: بقــره:164؛ آل عمــران: 190؛ انعام: 95-96؛ اعــراف:26؛ اعــراف: 57-58؛ یونس:5-6؛ یونس:67؛ یوســف:105؛ 
رعــد:2-4؛ نحــل: 10-16؛ نحــل: 65-69؛ نحل: 79؛ اســراء: 12؛ طه: 53-54؛ انبیاء: 30-32؛ نور: 41-46؛ شــعراء: 7-8؛ عنکبــوت: 44؛ روم: 20-25؛ روم: 
37؛ روم: 46؛ لقمان: 29-31؛ یس: 31-46؛ زمر: 52؛ غافر:13؛ غافر:61؛ غافر: 79-81؛ شــوری: 29؛ شــوری:32-33؛ دخان: 37-39؛ جاثیه: 3-6؛ جاثیه: 
یــات:20؛ حدیــد: 17؛ عــالوه بــر ایــن، شــماری از آیات مربوط به نشــانه های طبیعی وجــود دارد که در آنها مفهــوم »آیه« به کار نرفته اســت. برای نمونه  12-13؛ ذار

کنید به: نگاه 
Wansbrough John. Quranic Studies. Oxford 1977, 6.

12. مطابق دسته بندی توشی هیکو ایزوتسو در:
God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung. Tokyo 1964, 133-139.

13. حج: 5-7؛ قیامه: 40-36.
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انآرق راجعا»آاا زاجعا» 

که خدا برای زنده کردن دوبارۀ زمین فرو می فرستد، اشاره به چنین آفرینش مجددی وجود دارد. 2. در بارانی 

کائنات را برای آســایش  ج( نشــانه های طبیعــی از معنــای ســومی نیز حکایــت می کنند: نشــان می دهند که خداونــد 

انســان ترتیــب داده و آن را بــه تســخیر انســان درآورده اســت. اصطاحات قرآنی موجــود در آیات مربوط به نشــانه های 
طبیعی، یعنی »َمنافع« و »ِرزق« به این معنا اشاره دارند.14

در قــرآن عــاوه بــر نشــانه  های طبیعــی، اشــاره هایی بــه قریب الوقوع بــودن محکمــۀ عــدل الهــی، اّیــام اهلل و اّیــام جهــاد 

فی ســبیل اهلل آمــده اســت.15 ایــن مــوارد نیز »آیــات« نامیده  شــده اند.16 معنــای آنها به منزلــۀ آیه صریح اســت: خداوند 

که به توصیۀ فرستادگان الهی توجه نکرده اند، مجازات می کند. معصیت کاران را 

کرد: کلی دربارۀ مفهوم قرآنی »آیه« به دو نکتۀ زیر می توان اشاره  با این نگاه 

یخ، مشــرکان را مخاطب قرار می دهد و در برابر آنها به نشــانه های  1. قرآن از طریق اشــاره به آیات الهی در طبیعت و تار

بی همتایــِی قــدرت آفرینــش خداونــد در طبیعت، رحمانیت او و رســتاخیز مردگان اســتناد می کند. در داســتان های 

عــذاب ایــن فهرســت با اشــاره به محکمۀ الهی کامل می شــود. به این ترتیب »آیات« به  طور خاصــه در بر دارندۀ پیام 
توحیدند.17

2. »آیات« برای آن است که به محمد و رسالت او مشروعیت  بخشند. البته اشاره آیات به شخص پیامبر غیرمستقیم 

اســت: آیات با تأیید صدق رســالت پیامبر هویت پیامبِر »راســتین« را اثبات می کنند، اما معجزات با اثبات حجیت 

شخص پیامبر به رسالت او مشروعیت می بخشند.

4. پیامبرشناسی قرآن
پیامبرشناسی دومین الگوی استداللِی مهم در قرآن است و بر اصلی روشن استوار است: پیامبرشناسی تصویر دقیقی 

از نبــوت محمــد به دســت می دهد که حتی در جزئیات با انبیای پیشــین مطابقت می کند. بــه این ترتیب، محمد بر 

یند و محمد خلِف برحق آنها به شمار می آید. در ادامه  جنبه های مهم  مشــی آنها قرار دارد، انبیای پیشــین اســاف او

مفاهیم محوری پیامبرشناسی، »رسول«، »نبی«، »کتاب« و »قرآن« باید به اجمال روشن شوند.

که از حیث عملکرد با یکدیگر تفاوت د ارند: »رســول« و »نبی«.18 فرســتادگان  گونه اند  از نظر قرآن اصناف پیامبران دو 

که در قــرآن »بّینه« خوانده  الهــی در داســتان های عذاب به وضوح دارای ویژگی های »رســول« اند.19 پیام اصلی رســول 

14. نحل: 5 به بعد؛ مؤمنون: 21؛ یس: 73؛ غافر: 80؛ جاثیه: 12-13 و جز اینها.
کنید به: 15. جاثیه: 14. دربارۀ داستان های عذاب نگاه 

Horovitz, Josef. Koranische Untersuchungen. Berlin-Leipzig1926, 11-32.

ری محکمۀ کیفر  یات:37؛ نیز مقایسه کنید با قمر:22،17، 23، 40؛ در این باره نگاه کنید به ذیل صفحۀ 8. –عالوه بر این در شماری از فقرات یادآو 16. سبأ:9؛ ذار
یات:20 به بعد؛ نجم: 43 به بعد؛ یس: 46-31. الهی صورت برشمردن نشانه های طبیعی را به خود می گیرد و بر عکس: ذار

کنید به: 17. دربارۀ اتفاق نظر اساسی مفهوم قرآنی »آیه« با استنباط عهد عتیق از آیات الهی، نظیر آنچه مثاًل در مزامیر داوود 136 بيان شده است، نگاه 
Tor Andrae. Die person Muhammeds in lehre undglauben seinergemeinde. Stockholm 1918, 93 hingewiesen.

و همچنین قس با:
Quell, Gottfried. 'Das Phänomen des Wunders im Alten Testament', in Verbannung und Heimkehr: Beiträge zur Geschichte und Theologie 

Israels im 5. und 6. Jahrhundert v. Chr., Wilhelm Rudolf zum 70. Geburtstage. Hrsg. Arnulf Kuschke, Tübingen 1961,253-300, bes. 292-293.

کنید به: 18. برای پيامبرشناسی قرآنی نگاه 
Horovitz, op. cit., 32-44; Jeffery, Arthur. 'The Quran as Scripture', in Muslim World 40 (1950): 106-134; Wensinck, A.J. 'Muhammed und die 

Propheten', in Acta Orientalia 2 (1924): 168-189; Wansbrough, op. cit., 54.

که با رســول نیز همواره  19. اصطالح »رســول« محدود به ســیاق داســتان های عذاب نیســت. به هر قریه ای رســولی فرســتاده شــده و از آیۀ 36 ســورۀ نحل برمی آید 
گزارش ها از دادگاه عدل الهی برخی از فرستادگان بدون ذکر نام معرفی شده اند )برای نمونه:  مخالفت نشده است. قس: یونس:47؛ رعد:7؛ فاطر:24. در حیطۀ 
یس:13-29؛ اعراف:163-166؛ فرقان: 37-40؛ حجر: 80-84(. در کنار آن شش نفر از آنها با نام مشخص شده اند: نوح، لوط، موسی، هود، صالح و شعیب. 

که شعیب و دو پيامبِر عرب، یعنی هود و صالح، به وضوح سنِخ »رسول« را نشان می دهند. سه نفر نخست با عنوان »نبّیون« نیز خوانده شده اند، به گونه ای 
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انآرق راجعا»آاا زاجعا» 

شــده،20 دعــوت بــه توحیــد و انــذار از عقوبت الهی اســت.21 بــه همین دلیل مــردم مخاطب فرســتادگان الهی  ُمشــرک 

خوانــده می شــوند.22 برای رعایت اصل مجازات عادالنه خداوند فرســتاده ای از میان خود مــردم برمی گزیند. در آیات 

208 تا 209 سورۀ شعراء این مطلب به وضوح آمده است:

ک نکردیم، مگر آنکه انذارکننده ای داشــت تا متذکر شــوند و ما هرگز ستمکار  و ما هیچ شــهری را هال
نبودیم.23

یت آنها اهمیت  فرستادگان در تأیید رسالت خود، آیات الهی را خاطرنشان می کنند،24 اما معجزات در تصدیق مأمور

گزارش  که از نوح، لوط، هود، صالح و شــعیب معجزه ای  چندانی ندارند. این امر به خصوص از آنجا نمایان می شــود 

نشده است.

»نبــی« در مقابــل رســول قــرار دارد. فهرســت اســامی انبیا در ســورۀ انعام بــرای فهم این نوع پیامبری روشــنگر اســت.25 

گویا به مقام نبوت نائل شــده اند ذکر می شــود. همچنین، بر نســبت  که  در این ســوره ناِم هجده نفر از ســنت عهدینی 
کید شده است: از قوم بنی اسراییل اند و آنان و اخافشان برگزیده اند.26 خویشاوندی این انبیا بارها تأ

ویژگی بارز نبی »کتاب« است. دکتر کونستلینگر مهم ترین معنایی را که در قرآن با »کتاب« به عنوان شاخصۀ نبوت راستین 

مرتبط است متذکر می شود.27 او نشان می دهد  که معنای اصلی »کتاب« شامل وجوه معنایی »سند، عهد« است. از این رو 

»کتاب« قبل از هر چیز باید سنِد معاهده ای میان خدا و قوم برگزیده اش دانسته شود.

این ارتباط تنگاتنگ میان اثر مکتوب و پیمان، به وضوح در پیوند »کتاب« و »میثاق« ظاهر می شود، از جمله در آیات 

که  کوه ســینا.28 از مثال پیمان موســی آشــکار می شــود  مربوط به عهد خدا با پیامبران یا آیات مرتبط با واقعۀ وحی در 

که  کنند.29 کسی  کتاب در وهلۀ اول شامِل احکام الهی است و به پیامبران کمک می کند تا در موارد اختاف داوری 

کتاب  گمراهی آشکار است. در مجموع به  این دلیل در برابر مشرکان برداشتن  کتاب آسمانی تکیه نکند، در  به هیچ 
کنند.30 که آنان عهد و پیمانی با خدا ندارند و قادر نیستند هیچ »کتاب«ی عرضه  کید می شود  تأ

کتاب های  خداوند با هر پیامبری عهدی مشابه بسته است و به هر پیامبری این »کتاب« اعطا شده است. هر یک از 

کــه قــرآن نام برده اســت، به همین »کتاب« بازمی گردند، بــه  نحوی که در اصل با هم یکســان اند، اما قرآن این  مقدســی 

تصویر را با تقبیِح تحریف تکمیل می کند:31 هر بار پس از اینکه پیامبری هدایت الهی را به دست می گرفت، پیروانش 

دربارۀ وحی با او اختاف پیدا می کردند، بخشی را به فراموشی می سپردند و بقیه را تحریف می کردند. از این رو وظیفۀ 

گسسته شده است،  که خدا با بشر بسته، اما مثل همیشه از جانب بشر  کتاب، عهدی را  که از طریق  انبیا این است 

کنند. تجدید و تصدیق 

کنید به: 20. برای »بّينه« نگاه 
Räissänen. Das koranische Jesusbild. 39, 44 ff.

21. برای نمونه: انبیاء: 25؛ اعراف:59؛ اعراف:65؛ اعراف:73؛ هود:25-50؛ مؤمنون:23؛ مؤمنون:32؛ شعراء: 125.
22. این معنا به وضوح از زبان قوم نوح بيان می شود: نوح:23.

23. قس. عنکبوت:40.
24. اعراف:40؛ اعراف:72؛ اعراف:74؛ اعراف:86؛ احقاف:27؛ هود:59؛ قصص:59؛ شعرا:132.

25. انعام:83- 90.
26. انعام:84؛ انعام:87؛ نساء: 54؛ حدید: 26؛ غافر:53؛ فاطر:32.

27. Künstler, David.,,,Kitab,, und,,ahlu l-kitab,, im Koran, in Roczink Orjentalistyczny 4 (1926): 238-247, bes. 245.

28. آل عمران:83؛ آل عمران:187؛ اعراف:169؛ اعراف:145؛ بقره:53؛ بقره:63؛ بقره:93؛ نساء:151؛ همچنین قس طور:1.
29. بقره:213؛ حدید:27؛ مائده:43-44؛ آل عمران:23؛ نساء:105؛ انعام:91؛ انعام:154؛ نحل:64؛ نحل:89؛ اسراء:2، غافر:58؛ انعام:154؛ هود:17؛ نحل:84؛ 

احقاف:12.
30. توبه:7؛ فاطر:40؛ حج:8؛ قلم:37؛ صافات:157؛ سبأ:44؛ احقاف:4؛ انعام:156 و بعدی.

31. آل عمران:19؛ حدید:26 و بعدی؛ فصلت:45؛ شوری:14؛ بّينه:4؛ جاثیه:16 و بعدی.
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انآرق راجعا»آاا زاجعا» 

در محمد هر دو نوع نبوت با یکدیگر جمع شده است. این نکته در تعبیر »الرسول الّنبی االّمی« به واضح ترین شکل بیان 

شده است.32 او در جایگاه رسول فرستادۀ خدا به سوی کافران است تا آنها را به عقاید درست رهنمون کند و در جایگاه 

نبــی بــر ســنت پیامبران اهل کتاب اســت که خداونــد از طریق آنها عهد خود بــا قومی برگزیده را محکــم می کند. صفت 

بحث برانگیز »ُاّمی«33 به حلقۀ اتصال رسول و نبی تفسیر می شود. »ُاّمیون« به کسانی اشاره دارد که بر خاف اهل کتاب، 

هیــچ عهــد و پیمانــی بــا خدا ندارند و احکام او را نمی شناســند. بنابراین »رســول نبی ُاّمی« پیامبر فرســتاده بر کافران نیز 
هست که آنها را تزکیه می کند و »کتاب« را به آنها می آموزد.34

یم. در خوِد قرآن، واژۀ »قرآن« به سه معنای مختلف  برای فهم آیات تحدی، سرانجام باید به سراغ اصطاح »قرآن« برو

به  کار رفته است:35 »تاوت کردن«،36 »مجموع آنچه تا زمانی مشخص بر محمد وحی شده«37 و »صرِف متن وحیانِی 

قرائت شده«.38 دربارۀ معنای اخیر دو نکته قابل  ذکرند:

1. آیۀ 37 یونس در این باره روشنگر است:

ْیَب ِفیِه  َر
َ

ِکَتاِب ال
ْ
 ال

َ
ِذي َبْيَن َیَدْیِه َوَتْفِصیل

َّ
ِکْن َتْصِدیَق ال

َ
ْن ُیْفَتَرى ِمْن ُدوِن اهَّلِل َول

َ
ُقــْرآُن أ

ْ
ا ال

َ
َوَمــا َکاَن َهــذ

ِمیَن؛
َ
َعال

ْ
ِمْن َرّبِ ال

و چنان نیســت که این قرآن از جانب غیر خدا ]و[ به دروغ ســاخته شــده باشد. بلکه تصدیق ]کننده [ 

آنچــه پيــش از آن اســت می باشــد، و توضیحــی از آن کتاب اســت، کــه در آن تردیدى نیســت، ]و[ از 

ردگار جهانیان است. پرو

کــه به  طور  کــه منظور از آن متنی اســت  کامًا واضح اســت  وقتــی »قــرآن« در اینجــا »تفصیــل الکتــاب« نامیده شــده، 

مکتوب تبیین و توضیح داده شده است.

2. در بیشتر آیات، اصطاح »قرآن« به لحاظ محتوایی معنای دقیق تری از متن وحیانی موجود که »آیات« )نشانه های 

یخ( را متناســب با »کتاب« تفســیر می کند به دســت می دهد. این نکته مثًا در سوره  های دارای  الهی در طبیعت و تار

که به »قرآن« و »کتاب«  حروف مقطعه ظاهر می شود: پس از حروف مقطعه در آغاز سوره ها تقریبًا همواره آیاتی می آیند 

که با حروف مقطعه آغاز می شــوند  که همۀ ســوره هایی  کرده بود  می پردازند.39 عاوه بر این باقانی به این نکته توجه 

ارتباطی با »آیات« پیدا می کنند.40 آیات ابتدایی سورۀ فصلت وضوح در این معنا دارند:

ُموَن؛
َ
ا ِلَقْوٍم َیْعل ِبّيً ْت آَیاُتُه ُقْرآًنا َعَر

َ
ل ِکَتاٌب ُفّصِ ِحیم  ْحَمِن الّرَ یلٌ ِمَن الّرَ حم َتْنِز

حاء میم وحی ]نامه [اى است از جانب ]خداى [ رحمتگر مهربان. کتابی است که آیات آن به روشنی 

که می دانند. بيان شده. قرآنی است به زبان عربی براى مردمی 

32. اعراف: 157؛ اعراف:158.
که به نظر من متقاعدکننده نیست: 33. دست آخر این پژوهش به این موضوع اختصاص دارد 

Khalil Athamina.,,An-nabiyy al-Ummiyy,,: An Inquiry into the Meaning of a Quranic Verse, in Der Islam 69(1992): 61-80.

34. قس. جمعه: 2؛ احزاب: 40.
35. برای توضیح بيشتر ببینید:

Graham, William,The Earliest Meaning of,,Quran,,, in Die Welt des Islams 23-24(1984): 361-377, bes. 369; vgl. ders.,Quran as Spoken Word, 

in Richard C. Martin (Hrsg.) Approaches to Islam in Religious Studies. Tucson 1985, 23-40.

36. مثاًل اسراء: 78؛ قیامه: 16-17؛ طه: 114؛ مزمل: 4؛ قصص: 85؛ فرقان: 30.
ری شــده در مصحف شــریف توانســته  37. مثاًل بقره:185؛ توبه:111. واضح اســت که لفظ »قرآن« به همین ســبب در قالب عنوانی خاص برای متن وحیانِی گردآو

کند. است مقبولیت پيدا 
38. برای نمونه مزمل:20؛ انشقاق:21؛ اعراف: 204؛ نحل: 98؛ اسراء: 107؛ همچنین قس:

Horoviz, op. cit.,74 f. 
39. دربارۀ »فواتح سور یا حروف مقطعه« ببینید:

Neuwirth, Angelika.,Koran,, in Grundriß der arabischen Philologie. a.a.O., 105.

40. ابوبکر محمد بن طیب باقالنی؛ اعجاز القرآن؛ تصحیح احمد صقر؛ قاهره 1963، ص9، سطر 16 به بعد.
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انآرق راجعا»آاا زاجعا» 

همچنین آیۀ 15 سورۀ یونس در این رابطه بیان شده است:

ُه؛
ْ
ل ْو َبّدِ

َ
ا أ

َ
 َیْرُجوَن ِلَقاَءَنا اْئِت ِبُقْرآٍن َغْیِر َهذ

َ
ِذیَن ال

َّ
 ال

َ
َناٍت َقال ْیِهْم آَیاُتَنا َبّیِ

َ
ی َعل

َ
ِإَذا ُتْتل َو

و چون آیات روشــن ما بر آنان خوانده شــود، آنانکه به دیدار ما امید ندارند می گویند: »قرآن دیگرى جز این بیاور، یا آن 

کن. را عوض 

5. آیات تحدی
که در ابتدا ذکر شد و در آن از  پنج آیۀ قرآن را به معنای واقعی تری می توان آیات تحدی نامید.41 عاوه بر آیۀ 88 اسراء 

که چیزی همانند قرآن بیاورند، آیۀ 23 بقره و 38 یونس آوردن ســوره ای همانند ســوره های  انس و جن خواســته شــده 

قــرآن را مطــرح می کنــد. در آیۀ 13 هود آوردن ده ســوره و در آیــۀ 34 طور، آوردن »حدیث« یا گفتاری مثل قرآن خواســته 
شده است.

کاربردهای متعدد این مفهوم به همراه  کامًا روشــن کند،42 از  یشه شناســی واژۀ »ســوره« نمی تواند معنای آن را  گرچه ر ا

که  که مراد از سوره یک واحد وحیانی است. این واحد وحیانی دربردارندۀ »آیات بّینات« است43  ل« برمی آید  فعل »َنّزَ

کفار مربوط اســت.45 دســت آخر اینکه  یا به ایمان به خدا و اطاعت از رســوالن دعوت می کند44 یا به مســائل جهاد با 

ید( و  کــه می گوید: »فأتــوا ِبســورة مثِله« )ســوره ای هماننــد آن بیاور از آیــات تحــدی در ســورۀ یونــس )آیــات 37 و 38( 

که »سوره« به  طور خاص به  معنای »قرآن« باشد. اشاره اش به »قرآن« در آیۀ پیش است، برنمی آید 

که در برابر مشرکان  یم تفسیر شوند، نتیجه ای به دست می دهد  که از مفهوم »آیه« دار گر آیات تحدی با پیش زمینه ای  ا

که نشــانه  های  که معنای »قرآن« می تواند بخشــی از یک متن باشــد  داللت محکمی دارد: در بخش قبلی اشــاره شــد 

گر بپذیریم که »ســوره« و »حدیــث« در آیات »تحدی« تقریبــًا در معنای  الهــی را متناســب بــا »کتاب« شــرح می دهد. ا

کار رفته اند، روشــن می شــود که این مطالبه چیســت که مشــرکان نمی توانند بــرآورده اش کنند:  مشــابهی بــا »قــرآن« به 

قــرآن در بخش هــای مربــوط بــه »آیه« به  جای آنکه نشــانه های قدرت منحصربه فــرِد خدای متعالی را ارائــه کند، دقیقًا 
کــه مشــرکان به اهلل، یعنــی متعالی تریــن خدای مورد پرســتش خود، نســبت می دهند.  ویژگی هایــی را عرضــه می کنــد 

ق« )آیا کسی که خلق می کند، 
ُ
ق َکمن الَیخل

ُ
مبنای فکری این استدالل قرآنی در این پرسش بیان می شود: »أفَمن َیخل

همانند کســی اســت که خلق نمی کند؟(.46 منطِق این اســتدالل آن است که مشــرکان به هیچ وجه نمی توانند در برابر 

گر انس و جن با هم جمع شوند. قرآن بایستند، حتی ا

گفتار محمد اســت، چه رســد به اینکه  که قرآن معجزه ای در تأیید صدق  در آیات تحدی حتی این ادعا وجود ندارد 

کید داشــته باشــند. این آیات بیشــتر بــر انکارناپذیری نبوت اشــاره دارند تــا بر میثاق  بــر تقلیدناپذیربــودن زبــان قرآن تأ

الهی با بشــر، اما این نهایتًا بدان معناســت: در پِس آیات تحدی شــیوه ای از اســتدالل نهفته اســت که در چهارچوب 

پیامبرشناســی قــرآن منحصــر به محمد نیســت، بلکه در برابر مشــرکان به هــر پیامبر دارای کتابی می توان نســبت داد. 

آیــات تحــدی همچنین ادعای بی مانندِی وحی نازل شــده بر محمد را ندارند، بلکه برعکس نبوت »رســول نبی ُاّمی« 

را توصیف می کنند.

41. عالوه بر این، درخواست جدلی دیگری هم در مقابل مخالفان وجود دارد. برای نمونه ببینید: بقره: 94-95؛ جمعه: 6-8؛ ص: 9-10؛ طور: 32 به بعد؛ رحمن: 
.33

42. قس:
Nöldeke, Theoder. Geschichte des Qorans. bearbeitet von Friedlich Schwally, Bd. 1, Leipzig 1909, 30f; Buhl. Franz.,Sura, in EI1 5 (1938): 

606-607; Jeffery, Foreign Vocabulaty. a.a.O., 180 ff.

43. نور:1.
44. توبه: 86.

45. محمد: 20.
46. نحل: 17.
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How They Punish Ambitious 
People?
Juyā Jahānbakhsh
Abstract: Abu at-Tayyib al-Mutanab-
bi is one of the most controversial 
culture–leaders in Arabic language 
and Islamic civilization, and his words 
have always been discussed and stud-
ied by others. Despite the numerous 
books and annotations about his poet-
ry and character, there are still many 
unsaid things. Tanbih Zawi al-Hemam 
ala Ma’ākhez Abi al-Tayib min al-
She’r va al-Hikam by Abdulaziz Bizā-
wi, includes some of the annotations 
and commentaries of Mutanabbi’s Di-
van. In the present article, in order to 
evaluate the work overally, the author 
has studied and criticized this book, 
which has been published by Library, 
Museum and Document Center of Iran 
Parliament along with the research of 
Sādeq Khorshā, Ganjiyān Khannāri 
and Ghorbāni Mādwāni in 2018.
Key words: Abu at-Tayyib al-Mu-
tanabbi, Mutanabbi’s poetry, Tanbih 
Zawi al-Hemam ala Ma’ākhez Abi 
al-Tayib min al-She’r va al-Hikam 
, Abdulaziz Bizāwi , Mutanabbi’s 
Divan, book review.

ه ذوي اهِلَمم ؟ ! كيف ُيَنّبَ  

 من أشهر مبدعي 
ً
اخلالصة: يعّد أبو الطّيب املتنيّب واحدا

بّيــة ورمــوز احلضــارة اإلســالمّية،  الناطقــني باللغــة العر
ــت أقواله عىل مدى العصور مــن النقاط الي 

ّ
حيــث ظل

ترّكــزت علهيــا أحبــاث ودراســات ســائر املهتّمــني هبــذه 
احلقول املعرفّية.

يه املكتبــات من الشــروح والكتب  ورغــم غــزارة مــا حتتو
العديــدة حــول شــعر املتنــيّب وشــخصّيته، إاّل أّن هنــاك 
يد من إلقاء  العديــد مــن اجلوانب الي ال تزال حتتمل املز

الضوء علهيا.
ويف هــذا الســياق يــأيت كتــاب تنبيــه ذوي اهِلَمــم عــىل 
فه عبد 

ّ
مآخــذ أيب الطّيــب مــن الشــعر واحِلَكــم الــذي أل

 من شــروح وحوايش 
ً
يــز البيضــاوي ومجــع فيه بعضــا العز

ديوان املتنيّب.
 هلــذا 

ً
 إمجالّيــا

ً
كاتــب املقــال احلــايل فيّقــدم تقييمــا أّمــا 

الكتاب الذي اشترك يف حتقيقه صادق خورشا وگنجيان 
بــاين مــادواين، وقامت بطبعه ونشــره مكتبة  خنــاري وقر
ومتحــف ومركــز وثائق جملس الشــورى اإلســالمي ســنة 

1397 الشمسّية.

املفــردات األساســّية: أبــو الطّيــب املتنــيّب، شــعر املتنــيّب، 
كتــاب تنبيــه ذوي اهِلَمــم عــىل مآخــذ أيب الطّيــب مــن 
يــز البيضاوي، ديــوان املتنيّب،  الشــعر واحِلَكــم، عبد العز

نقد الكتاب.

گوخیزتریــن  گفــت و   چکیده: ابوالطیــب متنبــی، یکــی از 
و  اســت  اســامی  تمــدن  و  تــازی  زبــان  آفرینــان  فرهنــگ 
ســخنان وی همــواره مــورد بحــث و بررســی ســایرین قــرار 
کتــب بیشــمار پیرامــون شــعر و  گرفتــه اســت. باوجــود شــروح و 
گفتــه هــای بســیاری باقــی اســت.  شــخصیت متنبــی، هنــوز نا
کتــاب تنبیــه ذوی الهمــم علــی ماخــذ ابــی الطیــب مــن الشــعر 
کــه نویســنده در  و الحکــم نوشــته عبدالعزیــز بیضــاوی بــوده 
گرد آورده و در  آن پاره ای از شــروح و حواشــی دیوان متنبی را 
کتــاب مذکــور ارائــه نمــوده اســت. نویســنده در نوشــتار  قالــب 
کتــاب  کلــی اثــر، چــاپ ایــن  پیــش رو، در راســتای ارزیابــی 
کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای  کــه توســط  را 
گنجیــان خنــاری و  اســامی و بــا تحقیــق صــادق خورشــا، 
قربانــی مادوانــی در ســال 1397 بــه زیــور طبــع آراســته شــده، 

در بوتــه نقــد و بررســی قــرار داده اســت.

تنبیــه  کتــاب  متنبــی،  شــعر  متنبــی،  کلیدواژه:ابوالطیــب 
ذوی الهمــم علــی ماخــذ ابــی الطیــب مــن الشــعر و الحکــم، 

کتــاب. عبدالعزیــز بیضــاوی، دیــوان متنبــی، نقــد 

 چگونه صاِحْب
 ِهمتان را »َتْنبیه« می  ُکَنند؟!

ر َدربارۀ
َ
ِکتابی دیگ  به ُمناَسَبِت َنشِر 

ِرشهاِی ُمَتَنّبی
َ
 آبشخورهاِی َسراِیشها و نگ

54-49

  جویا َجهانَبخش
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فت وگوخیزَتریــن َفرَهنگ آَفرینــاِن َزباِن 
ُ
گ ــِب ُمَتَنّبــی )303 - 354 هـــ.ق.(، یکــی از  ّیِ

بوالّطَ
َ
أ

ــِت ِشــعری و  قّیَ
ّ

کــه ُمَتَنّبــی َخا ِن ُشــکوْهَمنِد ِإســامی اســت.  از آن روز بــاز 
ُ

تــازی و َتَمــّد

َکســانی ُســَخِن او را مورِد َبحث و َبرَرسی و  یده اســت، َهمواره  َاندیشــگی و ُهَنری اش را آغاز

ران 
َ

فته هاِی او را با آِن دیگ
ُ
گ فته اند و 

ُ
گ ی ُسَخنها  کاِوش َقرار داده و َدر ستاِیش یا ِنکوِهِش و

گویا هیچ َســراَینده ای َاز َسراَیندگاِن  َســنجیده و به داوری و َتحســین یا َتقبیح ِنَشســته اند. 

َدِب َفراْخ دامنۀ تازی نیســت که ِشــعِر او به َاندازۀ ِشــعِر ُمَتَنّبی مورِد َبْحث و َفْحص و َشــرح 
َ
أ

فته 
ُ
گ ُعمــَده َدربارۀ او 

ْ
و َنقــد بوده باَشــد. جاِن َکام َهمان اســت که ابِن َرشــیِق َقْیَروانی َدر ال

اَس!«1. ْنیا َو َشَغَل الّنَ
ُ

 الّد
َ َ
ُمَتَنّبی َفَمل

ْ
است: »جاَء ال

حیم بــِن َعلّیِ َبْیســانی َمعروف به  کــه َعبدالّرَ ِســّرِ ایــن ِاشــِتغاِل پایاْن ناَپذیر نیز َهمان اســت 

فته اســت و او َدر کتاِب الوشــی 
ُ
گ ثیــر صاِحِب الَمَثل الّســاِئر 

َ
»القاضــی الفاِضــل« بــه ابُن األ

الَمرقوِم خویش َمرقوم داشته:

ب َینِطُق َعن َخواِطِر الّناِس«2. ّیِ
َبالّطَ

َ
 أ

َ
»ِإّن

نــدۀ پیرامونی که حوِل ِشــعر و 
َ
گ ِکتاب و ِرســالۀ َپرا کــه بــا َدهها َشــرح و َصدها  ُطرفــه آنســت 

فته ها بسیار است و َدربارۀ ُمَتَنّبی 
ُ
گ ِب ُمَتَنّبی َپدید آَمده اســت، َهنوز نا ّیِ

بوالّطَ
َ
ِت أ َشــخصّیَ

بوِفْهر َمحمود 
َ
ه أ مثاِل شْیُخ الَعَربّیَ

َ
که أ و ُسروده هایش، َحرفهاِی تازه َفراوان می َتوان َزد؛ ُچنان 

ِکتاِب الُمَتَنّبی3 و دکتر ِإبراهیم ســامّرائّی َدر  ِمــْن ُمعَجِم الُمَتَنّبی4 زده اند.  ِکر َدر  ــد شــا ُمَحّمَ

هــِل خود را می خواَهــد؛ و »ِلُکّلِ 
َ
فَتن، َدر َهــر ِعلم و َفن، أ

ُ
گ َکــرَدن و ُســَخِن تــازه  کاِر نــو  الَبّتــه 

.»
ٌ

َعَمٍل ِرجال

َکرَدنٖی َتریــن کارها دربــاِب ُمَتَنّبی و ناْمــَوراِن َفرَهنگ آَفرینی چون او، و از  بــاری، از ِبهَتریــن و 

َکندوکاو و  عات و َبرَرســیهاِی ُتراثی، 
َ
ماتــی َدر َجمیِع ُچنیــن ُمطال

َ
گامهــاِی ُمَقّد بایســته َترین 

ِت این ُبُزرگ  قّیَ
ّ

شتگان َدربارۀ ِشــعر و َاندیشه و َخا
َ

ذ
ُ
گ َغورَرســِی َمجموِع آن چیزهاســت که 

فته اند، و َتحقیق و َتدقیِق آنچه از این ُجمله، هنوز َمخطوط مانده است.
ُ
گ

ــعِر و الِحَکم، از َهمین  ب ِمَن الّشِ ّیِ
ِبی الّطَ

َ
ِهَمم َعلٰی َمآِخِذ أ

ْ
ی ال ِکتاِب  َتنبیه َذِو َخَبِر ِانِتشــاِر 

کهن را َبرآغاالنید  َدِب 
َ
ْت َبخش می نمود، و این دوســتداِر ُتراث و أ َچشــم انداز، بســیار َمَســّرَ

مواِج ِاشــتغاالِت غیِر قاِبِل ِاســِتبدال - بکوَشد و 
َ
ْشــغال و َتاُطِم أ

َ
ْفواِج أ

َ
تا - َعلٰی َرغِم َتزاُحِم أ

که »َمْنَظر« به از »َمْخَبر« بود. یغا  گیَرد. ... ِدر کتاب را َفرا َچنگ آَرد و َدر خوانَدن 

زارة اإِلعالم، 1977 م.، ص 8.  ة(، ِإبراهیم الّسامّرائّی، َبغداد: و یخّیَ ة تار ّیَ َغو
ُ
ر:  ِمْن ُمعَجِم الُمَتَنّبی )دراَسة ل

َ
1. نگ

ر: همان، ص 9 و 10.
َ
2 . نگ

ِکر، ط: 2، القاِهــَرة: َمکَتَبة الخانجی - و - ُجّدة:  د شــا بوِفْهر َمحمود ُمَحّمَ
َ
ی َثقاَفِتَنا، أ

َ
ریِق ِإل ٌة ِفــی الّطَ

َ
3 . الُمَتَنّبــی - و - ِرســال

دار الَمَدنی، 1407 هـ.ق.
صاِت آن بياَمد.

َ
4 .  ُمَشّخ

عِر  ب ِمَن الّشِ ّیِ
ِبی الّطَ

َ
  َتنبیُه َذِوی اْلِهَمم َعلٰی َمآِخِذ أ

د بن داود الَبْیضاوی  و الِحَکم، َعبدالَعزیز بن ُمَحّمَ
صل الّزمزمّی الَمّکی )فـ: 1078 هـ.ق.(، 

َ
الّشیرازّی األ

َتحقیق: الّدکتور صاِدق خورشا - و - الّدکتور َعلی 
نجیان خناری - و - الّدکتور ُزهره ُقربانی مادوانی، 

َ
گ

سناِد َمجلِس 
َ
ِکتابخانه، موزه و َمرکِز أ چ: 1، ِتهران: 

شوراِی ِإسامی، 1397 هـ.ش. / 1440 هـ.ق.
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وگ   ون حاص  ِه آِا وم ْن »ازآاننن ایب ا؟دنَ اک یب م

٭٭٭ 

ِی  د بــِن داوِد َبْیضاو ــعِر و الِحَکم نوشــتۀ َعبدالَعزیز بِن ُمَحّمَ ب ِمَن الّشِ ّیِ
ِبی الّطَ

َ
ِهَمــم َعلــٰی َمآِخــِذ أ

ْ
ی ال ِکتــاِب  َتنبیــه َذِو

ِکتابخانۀ َمجلِس شــوراِی ِإســامی بوده  صِل زمزمِی َمّکی )فـ: 1078 هـ.ق.(، َدر واِقع، از ُنســخه هاِی َخّطِی 
َ
شــیرازّی األ

ردیده.
َ
گ ت و َهمَدستِی سه َتن از ُاستاداِن داِنشگاه َدر قاِلِب چاِپ ُحروفی َعرضه  کنون به َهّمَ که َا است 

ِرشــها و َسراِیشــهاِی ُمَتَنّبی پیشــینه ای دراز داَرد. َدر این باره از دیربــاز ناْمَورانی خامه َبر نامه 
َ

َبحــث َدر آبشــخورهاِی نگ

کاِر قیل وقال هــا َدر این باره َچندان باال گرفته بوده اســت که َهمــان ُقَدما از  ِکتابهــا و َرســاِئلی َپدیــد آورده انــد.  ِنهــاده و 

ُمَتَنّبی را َرَقم َزده اند و از دیگرسو الَوساَطة َبیَن 
ْ
ئ ال ُمَتَنّبی و الَکْشف َعن َمساِو

ْ
یْک سو آثاری چون اإِلباَنة َعن َسِرقاِت ال

َخذجویی ها و ِاسِتکشــاِف ُمشــاَبهات و نمایاْن ســازِی ماَنندگیها 
ْ
الُمَتَنّبی و ُخصوِمه را و ... و ... ؛ و بســیاری از این َمأ

َدبی 
َ
ِف َخصمانه، و َبعًضا ناشی از َدسته َبندی هاِی أ

ُّ
ْحیاًنا َتَصل

َ
ف و أ

ّ
نیز، الَبّته بیجا بوده است و َسخت آلوده به َتَکل

که َعواِرِض آن ارِزِش ُسَخن و ِشعِر ُمَتَنّبی را آماِج داَوریهاِی ُتند ساخته است.5 ... . َدر ایْن  َهنگامۀ  و سیاسی و ...ای 

َدب و 
َ
کاِر جوَیندگاِن أ قــوال و َرّد و إیرادهــا و َنقدهــاِی َعنیف و ُمداَفعات، آنچه َدر اینگونه َمکتوبها بــه 

َ
َتضــاُرِب آراء و أ

َدبّیاِت َتطبیقی اســت، 
َ
َدبی و أ

َ
ســَترده َدر َنقِد أ

ُ
گ َفرَهنــگ می آَیــد، َهمانا بیشــَتَرک َانبوِه َمــواّدِ َفراَهم آَمده از َبراِی ُمطالعۀ 

که براســتی َشــخِص ُمَتَنّبی َدر ُســروَدِن ُفان بْیِت خاص تا چه َاندازه از یک بْیِت بُخصوِص َبْهمان  تا َتحقیق َدر این 

که َدر بیشترینۀ َمواِرد نیز از َمرَحلۀ َحدس و َظن پاْی  َثر َپذیُرفته است یا َنَپذیُرفته؛ چیزی 
َ
م أ شاِعِر َمْشهور یا َمْغموِر ُمَتَقّدِ

َفراَتر َنمی َتواَند ِنهاد.

ِی  د بِن داوِد َبْیضاو عِر و الِحَکِم َعبدالَعزیز بِن ُمَحّمَ ب ِمَن الّشِ ّیِ
ِبی الّطَ

َ
ِهَمم َعلٰی َمآِخِذ أ

ْ
ی ال ِکتاِب  َتنبیه َذِو ْی،  به َهر رو

َمّکی، َحلقه ایســت از یک زنجیره َمکتوبات که َدر این َزمینه َفراَهم آمده و به َدســِت ما َرســیده اســت. خوِد َعبدالَعزیِز 

ِکتاب َبر خواِن شــاِرحان و  لیِف این 
ْ
قوال و َمکتوباِت پیشــینگان َبهره ُبــرده و َدر َتهّیه و َتأ

َ
کاِر خــود از أ ی َهــم َدر  َبْیضــاو

ُنّقاِد پیشــیِن ِشــعِر ُمَتَنّبی ِنَشسته است. ناِم شاِرحاِن ِشــعِر ُمَتَنّبی چون ُعکَبری و واِحدی و َمَعّری، به َهمین ُمناَسَبت 

رَدد. 
َ
ر می گ ِکتاب ُمَکّرَ َدر َتضاعیِف 

زیر بوده اســت با 
ُ
گ ِکتابــش )نگــر: ص 11 ، و 19 و 20( توضیــح می ِدَهد، نا کــه َدر دیباجــۀ  ی، آنســان  َعبدالَعزیــِز َبْیضــاو

مور بوده اســت براِی 
ْ
گویا َمقصودش این اســت که َمأ َبعِض َبرادراِن دینی دیواِن ُمَتَنّبی را بخواَند. روَشــن َنمی گوَید ولی 

ّیِ حال، به َهمین ُمناَســَبت، پاره ای از ُشــروح و َحواشــِی دیــواِن ُمَتَنّبی را َدر 
َ
ُکَند. َعلٰی أ یس  َکســانی ایــن دیــوان را َتدر

که شــاِرحان و ُمَحّشــیان، به َتحقیِق »َمآِخِذ« ِشــعِر متنّبی پرداخته و بســا نیز بناَروا بر او  َعت می آَرد و می بیَند 
َ
قْیِد ُمطال

ی َرغَبــت می ُکَند که این  ُخرده هــا گرفتــه و اینجــا و آنجا َدر کتابهاشــان َمذکور و َمســطور داشــته اند. َعبدالَعزیِز َبْیضاو

تی َتردید و دوِدلی بدین کار َدســت 
َ

ُکَند« و عاِقَبت پــس از ُمّد ِگــرد آَوَرد و به ِاصِطــاح »یْک کاســه  قــات را یــک جــا  ُمَتَفّرِ

عِر و الِحَکم است. ب ِمَن الّشِ ّیِ
ِبی الّطَ

َ
ِهَمم َعلٰی َمآِخِذ أ

ْ
ی ال ِکتاِب  َتنبیه َذِو که حاِصلش َهمین  می یاَزد 

َمراِی َحَرَمْیِن 
ُ
َدب بوده اســت و از ُســالۀ أ

َ
هِل َفْضل و أ

َ
که از أ مه  لیف را به یکی از »ُشــَرفا6«ِی َمّکۀ ُمَکّرَ

ْ
ی، این َتأ َبْیضاو

بی نمّی بــن بــرکات« )نگــر: ص 9 و 10 و 12 و 20 و 21(. به َحدس 
َ
َکــرده اســت: »ســْیف الّدین بــن أ َشــریَفْین، پیشــَکش 

َکســاِن همین  ی، دیواِن ُمَتَنّبی را با ایشــان ِقرائت می َکرده اســت، َفرَزندان و  که َبْیضاو َکســانی َهم  می گوَیم: شــاَید آن 

ْیه( بوده باَشند. 
َ
میرزادۀ فاِضل )ُمهدٰی ِإل

َ
أ

ِکتاِب خود )صص 22 - 29(، َشــرِح حالی از ُمَتَنّبی به َدســت داده؛ َصد الَبّته به َهمان  ی، َدر آغاِز  َعبدالَعزیِز َبْیضاو

که َدر َعصِر ما،   با آن خواِنِش انتقادی و َتحلیلی 
ً

شتگان داشــَتند )و َنه َمَثا
َ

ذ
ُ
گ قوالی که بیشــینۀ 

َ
تی و َجْمِع أ شــیوۀ ُســّنَ

5 . َسنج: ِمْن ُمعَجِم الُمَتَنّبی، صص 10 - 11.
6 . به ِاصِطالِح ما: سادات.
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وگ   ون حاص  ِه آِا وم ْن »ازآاننن ایب ا؟دنَ اک یب م

صلی و َپرداختن به 
َ
ردانیده اســت(. َپس از آن )از ص 29(، َبحِث أ

َ
گ ی 

ّ
ِکتاِب الُمَتَنّبی ُمَتَجل ِکر، َدر  شــْیخ َمحمود شــا

که قافیۀ َهمزه داَرد و َمَحّلِ  شعاری از ُمَتَنّبی 
َ
ِکتاب آغاز می َشَود؛ سرنویِس »حرف الهمزه« می آَید؛ و أ موضوِع ُبنیادیِن 

ُکدام آبشــخوِر ُمحَتَمِل یکایِک این ُســروده ها در ِشــعِر این و ُســخِن آن  َبحِث نویَســنده اســت آَورده می َشــَود و ذْیِل هر 

رَدد.
َ
مذکور می گ

ر شاِعران 
َ

شعاِر دیگ
َ
ی از َبراِی ِشعِر ُمَتَنّبی نشان داده ُشده است، أ ِکتاِب َعبدالَعزیِز َبْیضاو که در  بیشینۀ آن آبشخورها 

ر: ص 39 و 69( بگیرید تا قوِل 
َ

است. َدر َمواردی نیز، ُنصوِص َمنثوری است از آیِت قرآنی و َحدیِث َنَبوی )نمونه را، نگ

َرسطو«ست(.
َ
که َمقصود، »أ ر داده ُشده است 

ُ
ّک

َ
»َحکیم« )که غاِلًبا َدر هاِمش َتذ

ر عاِلمان و شاِرحان ُسَخنی إیضاحی می آَرد )َسنج: 
َ

گاه َتعالیق و توضیحاتی هم بر ِشعرها می َافزاَید یا از دیگ ی  َبْیضاو

ص 13(.

ِهَمم ِکتــاِب فوَق العاده ای 
ْ
ی ال ِکتــاِب َتنبیــه َذِو کــه از ُچنین َمتنها َبیوســیده َهمین اســت،  ــی، و ُچنــان 

ّ
ُکل یابــِی  َدر َارز

ر 
َ

ِکتابهاِی دیگ کناِر  ِکتابی است سودمند َدر  َبر َنمی ُکَند؛ ولی  گاهی هاِی موجود را َدر باِب ِشعِر ُمَتَنّبی زیر و َز نیست و آ

ُکنونِی آن ِدلخواه و َمرغوب نیست!  که چاِپ  یده است؛ لیک َافسوس  که به خوب چاْپ َکرَدن می َارز

ِکتابخانۀ َمجلِس شــوراِی  ق به  ِ
ّ
ِهَمم را َبر ُبنیاِد ُنســخه ای َخّطی ُمَتَعل

ْ
ی ال فتیم - َتنبیُه َذِو

ُ
گ ِکتــاب - ُچنــان که  طاِبعــاِن 

َکرده اند؛ لیک این ُنســخه، َتمام نیســت؛ از آغاَزش یک َصفحه و از پایانش َمعلوم نیست َچند َصفحه  ِإســامی چاپ 

ِکتاِب ما، َتنها َتصاویِر  ِکتاب َدر دار الکتب القومّیة َدر ِمصر موجود است، َولی طاِبعاِن  ُافتاده است. ُنسخه ای از این 

َکرده اند  ِکتاب را با ِاســتمداد از ُنســخۀ ِمصــری َتداُرک  َصَفحــاِت آغازیــِن آن را بــه َدســت آورده اند؛ و ِلذا ُافتادگِی آغاِز 

ســاِس 
َ
ِکتاب را بــا همین َوضع و حال و َبر أ ِکتــاب َهمُچنــان باقی اســت؛ و طابعان َترجیــح داده اند  ولــی َنقــِص پایــاِن 

ِکتابخانۀ َمجلِس شوراِی ِإسامی ُمنتِشر ساَزند!!! )َسنج: ص 10 و 17(. َدستنوشِت ناِقِص 

یابــی و َتخریِج  بیات و َشــواِهد َمتن را َمْشــکول  و ُمعَرْب  ســاَزند و به َمصَدر
َ
ِکتابهــا، أ َمرســوم اســت طاِبعــان، َدر ُچنیــن 

ردیده است، 
َ
گ خذ 

َ
بوَتّمام أ

َ
که ُفان قوِل ُمَتَنّبی از َبهمان ُسرودۀ أ ر نویَسنده می گوَید 

َ
گ  َا

ً
یکایِک آنها ِاهِتمام َورَزند تا َمَثا

ِهَمم َعلــٰی َمآِخِذ 
ْ
ی ال ُکــدام َصفحۀ دیواِن اوســت. َدر َتحقیــِق  َتنبیــه َذِو بوَتّمــام َدر 

َ
خواَننــده بداَنــد آن َبهمــان ُســرودۀ أ

کوتــاه َدر آِخِر  یابــی و َتخریجِی َخَبری نیســت و الَبّته یک پیوســِت  ــعِر و الِحَکــم، از ُچنیــن َمصَدر ــب ِمــَن الّشِ ّیِ
ِبی الّطَ

َ
أ

ج و ... را َبر 
ّ

َرســطوطالیس و َحا
َ
بونواس و أ

َ
بوتّمام و أ

َ
تهائی چون ابن الّرومی و ابِن جنی و أ ِکتاب افزوده و َدر آن َشــخصّیَ

ِکنی چون ُخراســان و  ما
َ
عاِم ِزِرْکلی و أ

َ
ــَعراء الَعّباســّیین و األ

ُ
ــَعراء الُمَخضَرمین و األَموّیین و ُمعَجم الّش

ُ
پایۀ ُمعَجم الّش

که مایۀ ِامِتنان  که َصد الَبّته بیش از آن  َکرده اند؛  فی  ساِس ُمعَجم الُبلدان ُمَعّرِ
َ
دْجله و ِدَمشق و طوس و ِمصر و ... را َبر أ

باَشد، جاِی شگفتی است!

ِهَمــم َبــراِی چــاپ، نــه َتنهــا به َشــْکل و ِإعراِب َمرســوم و َتخریج و َتحشــیۀ ُمَتعــاَرِف َمتن 
ْ
ی ال َدر آماده ســازِی  َتنبیــه َذِو

ِاهِتمامی َنَرفته اســت، َدر نمونه خوانی و َتصحیِح َنّصِ ُحروفنگارٖی ُشــده و ُزداِیِش بی ِانِضباطی هاِی موجود َدر َتعییِن 

کرده اند. نمونه را، نگر:  موضِع تشدید  و ... نیز، ُمساَمحه 

دین )به جاِی: الّدین( / ص 147: المّعری )به جاِی: المعّری( / ص 87 
ّ
یاته )به جاِی: ســمهرّیاته(/ ال ص 21: ســمهّر

و 93: الـــ جـــ ســیفیه )؟! / به جــاِی: الســیفیه( / ص 137: قــول الحکیــم :»أرســطوطالیس ... )به جــاِی: قــول الحکیم 

أرسطوطالیس:» ...( / ... .  

یم. که نه َمن و نه ُشما، َوظیفۀ »نمونه خوانِی« این ُحروْفنگارِی نابسامان را َبر ُعهده ندار حوَصله تان را َسر َنمی َبَرم؛ 

که  که داِنستید - َتنها ُحروْفنگارِی نابسامان نیست. با ایْن همه، ما َفرض می ُکنیم َحّتٰی آنجا َهم  َقضّیه الَبّته - ُچنان 
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وگ   ون حاص  ِه آِا وم ْن »ازآاننن ایب ا؟دنَ اک یب م

ُکنونی  ان« و »المیدان« َسجع َپرداخته است )ص 11 و 19( ولی طاِبعان َدر َمتِن چاپِی 
ٰ

ِی ِکتاب با »الّش نویَسندۀ َبیضاو

تیجه َسجِع عباَرت  َکرده اند و بالّنَ ــأن« اســت، با ِإظهاِر همزه ): الشــأن( چاپ 
َ

ِر َصرفِی »الّش
َ

یخِت دیگ که ر ــان« را 
ٰ

»الّش

ر َهم َدر 
َ
گ را َبر باد داده ، باز ِإشــکال از ُحروْفنگاری اســت. َفرض می ُکنیم طاِبعان بی َتردید َمتن را ُدُرســت خوانده اند. َا

َشــْکل و ِإعراِب َمرســوم و َتخریج و َتحشــیۀ ُمَتعاَرِف َمتن َســعِی َســَزنده ای َمبذول َنداشــته اند، الُبد از غاَیِت ِاسِتغناِی 

ْتَمند و ُمسَتْغنی از َشْکل و ِإعراب و ...  ْهلّیَ
َ
ْبَجْدخوانانی چون َمرا نیز ماَننِد خود أ

َ
که أ ِعلمِی خودشان بوده است و این 

ربه است«!
ُ
گ پنداشته اند. ... ... آری، »ِإْن شاَء اهلل 

ِکتاب با َتراِز آرایِش َدرونِی آن َسخت سازگار ُافتاده است.   از َقضا، َطرِز َتحقیِق 

ْختگی و بی ُمباالتی را َدر آراِیِش َمتن و چیِنِش آن 
َ
َکْم َنظیر از َســهل ِانگاری، َبل َشــل ِکتاب، نمونه ای چشــمگیر و  ناِشــِر 

ِی خواَنندگان ِنهاده اســت. این که َحّتٰی ُحروِف َعناوین و َســرنویس هاِی َدروِن َمتن را ُمَتماِیز َنســاخته اند و َمتن  َفرا رو

که  َکرده اند، بی ُهَنریی اســت  م ُحروفنگاری و َعرضه 
َ
رَدد، یْک َقل

َ
گ بوابش نمایان 

َ
کــه َفواِصِل َدرونِی ُفصــول و أ را بــی آن 

سناِد َمجلِس 
َ
غاِلًبا از خاْمَدسْت َترین ناِشران و چاْپ ُکَنندگاِن روزگاِر ما نیز َسر َنمی َزَند؛ َولی از »ِکتابخانه، موزه و َمرکِز أ

ف َسر َزده است. َکماِل تأّسُ شوراِی ِإسامی« با 

َکرده اســت و ُمراجعه بــه َمتن و یافَتــِن مطلوب َدر  ِکتــاب، ُمطالعــۀ آن را ُدشــوار  چیِنــش و آراِیــِش غیــِر َفّنــِی َصَفحــاِت 

که َدر َنظاِئِر  که َســرَفصْل ها و َعناویِن آن متمایز نُشــده، ُمحتاِج َصرِف َوقِت بیهوده ای ُشده است  َتضاعیِف ُســطوری 

رَدد.
َ
این ُمتون دامنگیِر خواَننده َنمی گ

ید و َدر  ِکتاب را َوَرق بزنید تا َدر میانۀ ُسطوِر َصفحۀ 172 به َسرنویِس »حرف الّضاد« بازبخور  ُشما باید همین طور 
ً

َمثا

میانۀ ُسطوِر َصفحۀ 135 به »حرف الّراء« و َدر میانۀ ُسطوِر َصفحۀ 161 به »حرف الزاء« و َدر میانۀ ُسطوِر َصفحۀ 202 به 

ّمَ َجّرا!
ُ
»حرف القاف« و َدر میانۀ ُسطوِر َصفحۀ 87 به »حرف الجیم« و »حرف الحاء«؛ و َهل

ِر 
َ

ذ
ُ

بیاِت خوِد ُمَتَنّبی َضمیمۀ َمتن می ســاخَتند تا خواَننده َمطلوِب خــود را َدر َمتن، از َرهگ
َ
ــر َتنها ِفهِرســتی از أ

َ
گ َقــل َا

َ
الأ

که ُچنین نیز َنَکرده اند.    کار َقدَرکی َسهل ُشده بود؛  آن ِفهِرست بیاَبد، 

که از دو َصفحۀ آن  واهِی َعکسی 
ُ
گ عِر و الِحَکم، به  ب ِمَن الّشِ ّیِ

ِبی الّطَ
َ
ِهَمم َعلٰی َمآِخِذ أ

ْ
ی ال کاِتِب َدستنوشِت  َتنبیه َذِو

کاِر خواَننده  ِکتاب، به َتســهیِل ِقراَئِت َمتن و َتیســیِر  َکرده اند )ص 411 و 412(، بیش از ناِشــِر ِامروزیِن  ِکتاب چاپ  َدر 

ســلوِب 
ُ
شــعار نیز از أ

َ
ِکتاَبِت َســرنویس هاِی ُجزئی و ناِم َســراَیندگاِن أ ْی، َدر  ِاهِتمام و ِعناَیت داشــته اســت و از این رو

صناِف َمعلومات، پیِش چشــِم خواَننده، َبرَجســته َتر و زودیاْب َتر 
َ
ب یاری ُجســته اســت تا أ

َ
ُمَتماِیز و َرنِگ ُمَتفاِوِت ُمَرّک

رَدند.
َ
گ نمایان 

بیات 
َ
 وُمعَرْب ســازِی أ

ْ
که َدر َضبِط َنص نیز، َبر ِخاِف شــیوۀ َمرســوم َدر چاِپ ُچنین َمْتنها، َنه از َمْشکول ْه بدین  با َتَوّجُ

خت و ُعریان 
ُ
و َشــواِهد َخَبری َهســت، و َنه از َحواشــِی َتخریجِی َمبســوط، و َدر واقع َمتِن چاْپ ُشده، رونوشتی است ل

کــه از خْیِر این  فــاِت ُجزئــی َدر َهر َصفحــه، َهمانا شــاَینده َتر این بود  از َدستنوشــِت ناِقــِص َمبنــا بــا َتصحیحــات و َتَصّرُ

ُکنونی می بود،  کــه بمراِتب َمْقروْءَتر و خوشــآَیْند َتر از َمتِن  صِل َدستنوشــت را 
َ
َرنــد و َتصویِر أ

َ
ِاسِتنســاِخ ُحروْفنگارانــه ُبگذ

فاِت َتصحیحــِی خود را َدر آخِر َتصویِر َدستنوشــت با ِذکِر  ُکَنند و آنگاه ســیاهۀ َتَصّرُ َقــل: ُمعَتَمدَتــر، چاِپ َعکســی 
َ
و الأ

طِف خویش 
ُ
کتاب ما را بیش از ِامروز َرهیِن ِمْهر و ل قاِن  ُشمارۀ َصفحه و َسطر ِإلحاق نماَیند. َدر آن صوَرت ناِشر و ُمَحّقِ

ساخته بوَدند!

کــه َتنبیه  َکرده انــد و جهِد خویــش را ُمِصّرانــه َبرین َمعطوف داشــته اند  کــه  ُکَنند  بــه هــر حــال، َترجیــح داده انــد ُچنین 

گیَرد )َسنج: ص 17(!!! ... »چرا«یش را َنمی داَنم. ... َولی  یخت ِانِتشار یاَبد و مورِد »ِاسِتفاده« َقرار  ِهَمم بدین ر
ْ
ی ال َذِو
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وگ   ون حاص  ِه آِا وم ْن »ازآاننن ایب ا؟دنَ اک یب م

که َهست«! ُخاصه، - به َتعبیِر َزبانَزِد َعوام )که َمْن َبنده نیز َمعدود َدر ُزْمرۀ ایشاَنم(: - »َهمین است 

٭٭٭

گاهانیَدِن  ِهَمم است! ... »َتْنبیِه« َنُخست، آ
ْ
ی ال ِهَمم، به دو َمعنٰی براستی، مایۀ »َتْنبیِه« َذِو

ْ
ی ال ُکنونِی َتنبیه َذِو چاِپ 

ِکتابی َهســت َولی بدین صوَرِت ناِقص و ناَدرخور به چاپ َرســیده؛ بل که  تان اســت؛ تا بداَنند که ُچنین  صاِحْب ِهّمَ

ت و حوَصله 
َ
ُکَند و با َبذِل َوقت و ِدّق ِکتاب نیز َتهّیه  تی آســتیِن ِاهِتمام َبرَزند و َتصویری از ُنســخۀ ِمصرِی  صاِحْب ِهّمَ

کی به ُنســخۀ  ِکتابخانــۀ َمجِلس، ُمّتَ رانه به ُنســخۀ ناِقِص 
َ
چــاِپ ُدُرســِت کارآَمــدی از آن ِإرائــه ِدَهــد؛ چاپی ناَبَســنده گ

که َدر ُعرِف فارســٖی گویان بــه َمعناِی  ّمــا »َتْنبیــِه« ُدُوم، َهمان َتْنبیْه اســت 
َ
ســلوِب َعصــری! ... أ

ُ
ــی بــه أ

ّ
ِمصــری و ُمَتَحل

ِهَمم، با این شیوۀ چاپ و َنْشِر َسْهل ِانگارانۀ َمتن، 
ْ
ی ال ِکتاِب َتنبیه َذِو کار می َرَود. طاِبعاِن  کْیَفر به  ُعقوَبت و ُمجازات و 

َکرده اند!؛ تا  کیَفر داده و ُعقوَبت و ُمجازات  تاِن دوستداِر ُتراث و بویژه ُمَتَنّبی را »َتْنبیه« َفرموده و  بَحقیَقت صاِحْب ِهّمَ

که ُمسَتعِجان از راه  کارها آن َقدر َبر َزمین بماَند  ذاَرند و ِإجازه َنِدَهند 
ُ

ف را ُمْهَمل َنگ
َ
کاِر ِإحیاِی ُتراِث َسل اینان باَشند 

کتابُفروشی ها ساَزند!!! ِکتاِب »نیْم َبند«ی را به عنواِن »َتحقیق« روانۀ بازاِر َنشر و پٖیْشخاِن  َدرَرَسند و ُچنین 

َکســانی  رواِح 
َ
ْضداِدها«، ُدروِد ناَمعدوِد خویش را نثاِر أ

َ
ْشــیاُء بأ

َ
ِهَمم، از باِب »ُتْعَرُف األ

ْ
ی ال با دیَدن و َبرَرســیَدِن َتنبیه َذِو

ُهم!   دند! ... هلِلِّٰ َدّرُ
َ
ِکتاْب چاْپ َنَکرَدن را َبل َکم  د نیسَتند، َدسِت 

َ
ِکتاْب چاْپ َکرَدن َبل ر 

َ
گ که َا ساخَتم 


