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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.
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ه ذوي اهِلَمم ؟ ! كيف ُيَنّبَ  

 من أشهر مبدعي 
ً
اخلالصة: يعّد أبو الطّيب املتنّب واحدا

بّيــة ورمــوز احلضــارة اإلســامّية،  الناطقــن باللغــة العر
ــت أقواله عىل مدى العصور مــن النقاط اليت 

ّ
حيــث ظل

ترّكــزت علهيــا أحبــاث ودراســات ســائر املهتّمــن هبــذه 
احلقول املعرفّية.

يه املكتبــات من الشــروح والكتب  ورغــم غــزارة مــا حتتو
العديــدة حــول شــعر املتنــّب وشــخصّيته، إاّل أّن هنــاك 
يد من إلقاء  العديــد مــن اجلوانب اليت 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 املتنّب.
 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 اإلســامي ســنة 

1397 الشمسّية.

املفــردات األساســّية: أبــو الطّيــب املتنــّب، شــعر املتنــّب، 
كتــاب تنبيــه ذوي اهِلَمــم عــىل مآخــذ أيب الطّيــب مــن 
يــز البيضاوي، ديــوان املتنّب،  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
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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 َخل ِن ُشــکوْهَمنِد ِإســلمی 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 َکلم َ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 َخل
َ

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 َتلُطِم 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 بیاَمد.

َ
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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وگچ  ون حاص  ِه ِْا وم ْنَتا اا نن ایب ا؟دنَ اکَیب 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 ِإســلمی 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 ُفلن 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 ِاصِطــلح »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 ُســللۀ 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 َمَثل
َ

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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وگچ  ون حاص  ِه ِْا وم ْنَتا اا نن ایب ا؟دنَ اکَیب 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  ِإســلمی 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 ِإسلمی ُ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 ُفلن قوِل ُمَتَنّبی از َبهمان ُسرودۀ أ ر نویَسنده می گوَید 

َ
گ  َا

ً
یکایِک آنها ِاهِتمام َورَزند تا َمَثل

ِ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 َحل
َ
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
َ
علِم ِ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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وگچ  ون حاص  ِه ِْا وم ْنَتا اا نن ایب ا؟دنَ اکَیب 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 ِإسلمی« 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 
ً

َمثل

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 ِخلِف 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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وگچ  ون حاص  ِه ِْا وم ْنَتا اا نن ایب ا؟دنَ اکَیب م

که َهست«! ُخلصه، - 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 ُمسَتعِجلن 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 


