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کتاب  معرفی  به  رو،  پیش  نوشتار  در  نویسنده  چکیده: 
َعشر 

ْ
ال قات 

َّ
)ُمَعل آویْخته  چکامۀ  َدْه  ِإْعراِب  و  َشْرح 

ْمثاِل َعَرب اثر 
َ
ْشعار و أ

َ
وال(ـ  با ِاْسِتْشهاد از آیات، ِروایات، أ الطِّ

بوُمعین َحمیدالّدین 
َ
ریظ از: آَیةاهل أ

ْ
درِضا هاِتفی با تَق ُمَحمَّ

ِت هاِشمِی ُخراسانی که در سال 1397 توسط انتشارات  ُحجَّ
اسوه به زیور طبع آراسته شده، همت گمارده است. وی پس 
از آشنایی اجمالی خواننده با محتوای کتاب، به نقد و بررسی 

پاره ای از توضیحات مندرج در کتاب اقدام کرده است.

| جویا جهانبخش

225-236

زارِِش َدْه 
ُ

به ِاحِتراِم گ
چکامۀ آویْخته

وال(  َعْشر الطِّ
ْ
قات ال

َّ
َشْرح و ِإْعراِب َدْه چکامۀ آویْخته )ُمَعل

ْمثاِل َعَرب -، 
َ
ْشعار و أ

َ
- با ِاْسِتْشهاد از آیات، ِروایات، أ

بوُمعین َحمیدالّدین 
َ
ریظ از: آَیةاهل أ

ْ
درِضا هاِتفی، تَق ُمَحمَّ

ْسوه، 
ُ
ِت هاِشمِی ُخراسانی، 2ج، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ ُحجَّ

1397 هـ.ش. 



A Review of the Book “ Dah Chikamih 
Avikhteh”
 Joya Jahanbakhsh

Abstract: The author of the article, seeks to 
introduce the book “Dah Chikamih Avikhteh” 
which is the commentary of Mu’allqāt al-Ashr 
al-Ṭuwwāl, by referring to Quranic verses, 
traditions, poems and Arab proverbs, written by 
Muhammad Reza Hatefi with the preface writ-
ten by Ayatollah Hashemi Khorasani published 
in 1397  by Osweh Publications . After briefly 
acquainting the reader with the content of the 
book, the author has reviewed some of the 
explanations included in the book.

وال قات العشر الّطِ
ّ
ير املعل حتّية لتقر

يا جهانبخش جو

يف كتاب شـرح  اخلالصية: يسـعى الكاتـب يف املقـال احلـايل إىل تعر
قـات العشـر الِطـوال مـن خـالل االستشـهاد باآليـات 

ّ
إعـراب املعل و

والروايات وأشـعار العرب وأمثاهلم، وهو من تأليف حمّمد رضا هاتيف 
يـظ آيـة اهّلل  أبـو معـن محيـد الديـن حّجـت اهلامشي اخلراسـاين،  وتقر

سوة.
ُ
والذي صدر سنة 1397 الشمسّية من قبل إنتشارات أ

يات   ملحتو
ً
 خمتصرا

ً
وبعد أن يقّدم الكاتب بن يدي القارئ استعراضا

الكتـاب، ينتقـل ليتناول بالنقد والبحـث بعض التوضيحات الواردة 
يف هذا الكتاب.
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ْ
رامش گ حتش به اش 227

َدب بـوده اسـت، و 
َ
ـم و أ

ْ
َسـرَزمیِن َمردخیـِز آَذربایجـان، َهْمـواره یکـی از خاسـتگاْههاِی ُخداَوْنـدگاراِن ِعل

یشـه هائی َژرف و ُاسـتوار اسـت و  ک، ر ِک پـا َدِب پارسـی و تـازی را َدر آن خـا
َ
ِت َفرَهْنگـی و َتْعلیمـِی أ ُسـّنَ

ْیـل 
َ
کـه بـا َهمـه َدْمَسـردی هاِی روزگار و ناِبکاری هـاِی ل پیشـینه ای ناِزْشـخیز و ُپرِاْفِتخـار. ُخـداْی را ِسـپاس 

ِت َفرَهْنگـی و َتْعلیمـی ُفـروزان و َپرتوَافشـان اسـت و عاِلمـاِن  و َنهـار، َهنـوز َدر آن َسـرَزمین، چـراِغ ایـن ُسـّنَ
َدب را به ُظهور و ُحضوِر خویش روَنق افزاَیند.

َ
م و أ

ْ
ت باَشند، َحیاِت ِعل که پاسداِر این ُسّنَ کوشائی 

ُکنون  دِرضا هاِتفی« - که ایـن َبْنده را تا یْختـه، ُاسـتاد »ُمَحّمَ ِکتـاِب َشـْرح و ِإْعـراِب َدْه چکامـۀ آو نویَسـندۀ 
که از آثارشان ُمْسَتفید بوده و بدیشان ِإراَدتی غاِئبانه  َبْخِت دیدارشان َدست َنداده است لیک َبْختیاَرم 
ت با َجناِب ایشان نیز َمْحروم َنبوده ام ـ، یکی از "روَشنی "هاِی َشْهِر ِدل اْنگیِز 

َ
یده ام و از َسعاَدِت ُمراَسل َوْرز

ـت  تِی آَذربایجـان اسـت کـه خاّصـه َدر ُعلـوِم َعَربّیَ ِت َفرَهْنگـی و ُعلـوِم ُسـّنَ َتبریـز و یکـی از روَنق َافزایـاِن ُسـّنَ
کـه َرهـرواِن  ـت از َسـرآَمدان بُشـمار اسـت و َبـر َمْمشـاِی ُقَدمـا َمْشـی می ُکَنـد و بـه راهـی مـی َرَود  َدبّیَ

َ
و ُفنـوِن أ

ِئّمۀ َصرف و َنْحو 
َ
َدب و أ

َ
کاِمْل ِعیاِر أ ماِی 

َ
گامهاِی ُاستواِر ُعل راْهدان َرفته اند و از بیش از هزارساِل پیش با 

ردیده است.
َ
گ َغت و ... َهْموار 

ُ
و َبالَغت و ل

سَتر 
ُ
ِم آن داِنْشَوِر داِنْش گ

َ
َدبی و َرَشحاِت َقل

َ
می و أ

ْ
ر آثاِر ِعل

َ
یْخته، دیگ شته از َشْرح و ِإْعراِب َدْه چکامۀ آو

َ
ذ

ُ
گ

َبیان )َدر َتْجزیه 
ْ
ْعٖنی: ال

َ
یاَرت و َبهره َوری از آنها را یافته اسـت، أ ِم سـپاهانی َشـَرِف ز

ْ
که این طاِلِب ِعل نیز 

و َترکیـِب ُقـرآن َهْمـراه بـا ُفنـوِن َبالَغـت و ِنـکات و ُرمـوزات و ِإْعراِب َشـواِهد(1، و َترَجَمـه و توضیِح َمجازات 
ِل نویَسـنده َدر آن گونه از 

ُ
َکثَرِت َتَوّغ َدبّیـه َدر َعناویـِن ُحَسـینّیه3، ُجْملگـی نمـوداِر 

َ
ـة2، و َفواِئـِد أ َبوّیَ اآلثـاِر الّنَ

َدبّیاِت َعَرب، 
َ
هِل قرِن حاِضر »ُعلوِم َقدیمه« خوانده می َشَود، بُخصوص: أ

َ
که َدر ِاْصِطالِح أ َمعاِرف است 

تِی آن.  ِی ُسّنَ گونۀ حوَزو آن َهم َدر 

یْختـه )1 / 7 - 17(، َبَسـنده اسـت  فتاِر َجنـاِب هاِتفـی َبـر َشـْرح و ِإْعـراِب َدْه چکامـۀ آو
ُ

َنَظـری بـه پیْشـگ
کـه َقرنها  می اسـت 

ْ
تی ِعل کـه ایشـان َبـر نامـه ِنهاده انـد، یکَسـره َدر ِإدامۀ ُسـّنَ تـا َفرانماَیـد: َتگاپـوِی خامـه ای 

َکـم َدر حوزه هـاِی ُعلـوِم دینـِی مـا ِاسـِتْقرار و ِاسـِتْمرار داشـته و - فـارغ از داَورِی خـوب و َبـد - از نـوِع  َدسـِت 
ـت َدر  َدبّیَ

َ
ـت و ُفنـوِن أ کـه اوسـتاِد نامـداِر ُعلـوِم َعَربّیَ مـور" نیسـت. ایـن 

ُ
َسـلیقه هاِی ِامروزیـن و "ُمْحَدثـاِت أ

ُمْسـِلِمیَن ِبُطـوِل َبَقاِئـه ـ، َجنـاِب 
ْ
ـَع اهّلُل ال ـِت هاِشـمِی ُخراسـانی - َمّتَ حـوزۀ ُخراسـان، َحضـَرِت آَیـةاهّلل ُحّجَ

حـاِت َهمیـن 
َ
َدبـاء ...« می خواَنـد4، بروَشـنی ُمواِفـِق َمْنَهـج و ُمْصَطل

ُ ْ
ْیـُن األ مـاء و َز

َ
ُعل

ْ
هاِتفـی را »... َعْیـُن ال

دِرضـا هاِتفـی، َتْقریـظ از: آَیـةاهّلل  َبیـان )َدر َتْجزیـه و َترکیـِب ُقـرآن َهْمـراه بـا ُفنـوِن َبالَغـت و ِنـکات و ُرمـوزات و ِإْعـراِب َشـواِهد(، ُمَحّمَ
ْ
1 . ال

ْسوه، 1392 هـ.ش.
ُ
ِت هاِشمِی ُخراسانی، 3ج، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ بوُمعین َحمیدالّدین ُحّجَ

َ
أ

دِرضـا هاِتفـی، ]َتْقریـظ از:  ضـّی، َترَجمـۀ: ُمَحّمَ ـریف الّرَ ـد بـن ُحَسـْین الّشَ لیـف:[ ُمَحّمَ
ْ
ـة، ]َتأ َبوّیَ 2 . َترَجَمـه و توضیـِح َمجـازات اآلثـاِر الّنَ

ِت هاِشمِی ُخراسانی[، چ: 1، َمْشَهد: ُبْنیاِد ِپژوِهْشهاِی ِإسالمِی آستاِن ُقدِس َرَضوی، 1398 هـ.ش. بوُمعین َحمیدالّدین ُحّجَ
َ
آَیةاهّلل أ

عَظم، 1393 هـ.ش.؛و: 
َ
دِرضا هاِتفی، چ: 1، َتبریز: ِاْنِتشاراِت أ َدبی َدر َمراثِی ُحَسینی(، ُمَحّمَ

َ
َدبّیه َدر َعناویِن ُحَسینّیه )ُفنوِن أ

َ
3 . َفواِئِد أ

چ: 2، همان جا، َهمان ناِشر، 1397 هـ.ش. 
دِرضا هاِتفی، َتْقریظ از: آَیةاهّلل  َبیان )َدر َتْجزیه و َترکیِب ُقرآن َهْمراه با ُفنوِن َبالَغت و ِنکات و ُرموزات و ِإْعراِب َشواِهد(، ُمَحّمَ

ْ
ر: ال

َ
4 . نگ

ْسوه، 1392 هـ.ش.، 1 / 8.
ُ
ِت هاِشمِی ُخراسانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ بوُمعین َحمیدالّدین ُحّجَ

َ
أ
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ْ
رامش گ حتش 228به اش

کـه ایـن داِنشـوَمنِد گرامی َدر ُسـلوِک این  مـی و َتْعلیمـی و نشـاْن ِدَهندۀ پایـگاِه ُمْعَتناِبهـی اسـت 
ْ
ِت ِعل ُسـّنَ

ک یافته  است.
َ
َمسل

تِی  َدباِی ُسـّنَ
ُ
ماِی َقدیم و أ

َ
سـلوِب ُعل

ُ
ِرش و نگاِرِش َجناِب هاِتفی - داَم ُعاله ـ، ُعمَدًة یادآَوِر أ

َ
سـلوِب نگ

ُ
أ

کـه َدر آن بویـژه بـه سـاختاِر َنحـوی و َترکیـب و "ِإعـراِب" ِعبـارات َوقـِع بسـیار می ِنَهنـد و َحّتـٰی  حـوزه اسـت 
کـه َدر َتضاعیـِف َکالِم خویـش می آَوَرنـد نیز از حْیِث سـاختاِر َنحوی و َترکیب و "ِإعراِب"  حیاًنـا ِشـْعری را 

َ
أ

ـر: 2 / 192 و 238 و 419 و 491 و 492 و 563(. ... بسـیار 
َ

آن مـورِد َبحـث قـرار می ِدَهنـد )نمونـه را، نگ
َکْم حوَصله  یان ُپر سازگار َنُیْفَتد و خاّصه ِطباِع ناِفراِن  لوِف ِامروز

ْ
لیف با شیوۀ َمأ

ْ
خوب! شاَید این َرِوِش َتأ

تِی  َدباِی ُسّنَ
ُ
ماِی َقدیم و أ

َ
فات - به شیوۀ نوشته هاِی َهمان ُعل

َّ
گونه ُمَؤل را بَرماَند؛ لیک َدر ُمقاِبْل، َدر این 

کـه َدر آثـاِر بسـیاری از  حـوزه - جـاْی جـاْی َبسـی َفواِئـد و َعواِئـد و َحقاِئـق و َدقائـق ِسـَمِت ِاْنـِدراج می یاَبـد 
ُمعاِصران ِنشانی از آن َنتوان یافت.

ْی،  ماِن َمن: - از دو رو
ُ
گ ِکتابها، َپدیدۀ "ِاْسـِتْطراد" را نمودی َچشـمگیر اسـت و نویَسـنده، - به  َدر اینگونه 

مـِی 
ْ
َکثـَرِت خواِطـِر ِعل بـاب ُپـر َپرهیـزی َنـداَرد: یکـی، ُوسـَعِت َمْعلومـات و 

ْ
از "ِاْسـِتْطراد" و ِإفـاداِت َطـْرًدا ِلل

ِئْق،  ِب َعال گـون َدسـتی داَرنـد، و َهمیـن َتَشـّعُ کـه غاِلًبـا َدر ُفنـوِن گونا تهاِی َفرَهنگـی  ُمْشـَتِغالن َدر ایـن ُسـّنَ
ایشـان را َدر َمقـاِم توضیـح و َتْبییـن از َفرعـی بـه َفرعـی و از شـاخه ای بـه شـاخه ای ُمْنَتِقـل می ُکَنـد، و بـاِب 
ذهاِنشان َمْفتوح می داَرد، و َدر ِخزانۀ خاِطِر ایشان، از َهر ُسَخنی، ُسَخنی دیگر َبرمی ِشکافاَند 

َ
َتداعی را َبر أ

کـه َبـر َتبییـن و ِإفـاَدت و َتْخلیـِد َمرکـوزاِت خاِطـِر خویـش و ِانِتقـاِل  ـر، ِحـرِص ُمباَرکـی 
َ

و می شـکوفاَند. دیگ
َکثیری از نویَسـندگان، خویشـَتن را به  تها،  حاِصـل، َدر ُچنیـن ُسـّنَ

ْ
ـران داَرنـد. ... ال

َ
َمْعلومـاِت خـود بـه دیگ

ِم واِحد َمحدود َنمی ساَزند و می کوَشند َهرجا بَتواَنند و َهر َقدر 
ْ
ن از َمباِحث و َمساِئِل ِعل یک ِسلِسلۀ ُمَعّیَ

ِت 
َّ

ر را َدر لـذ
َ
بَتواَننـد َدر جـاْی جـاِی ِبحـاِر َمعـاِرف غوطـه بخوَرنـد و بـه َهـر ُمناَسـَبْت خواَننـدۀ ُجسـت وجوگ

رداَنند.
َ
گ که می داَنند َهنباز و با ِذْهن و َزباِن ُپرَجَوالِن خویش َهْمراز  ُوقوف َبر داِنسَتنیهائی 

کـه َوقتـی ِرْشـتۀ َبْحـِث آقـاِی هاِتفـی، نمونـه را، در ذْیـِل  از ایـن َمْنَظـر، نیـک َدرمی یابـم چـرا و چگونـه اسـت 
ْختـی خـوض َدر این َمعنٰی می نویَسـند: 

َ
قـۀ َطَرَفـة بـِن َعْبـد بـه ُنکتـه ای ُقرآنـی می َرَسـد، َپـس از ل

َّ
بْیتـی از ُمَعل

کـه َدر ایـن قسـمت بحـِث ُقرآنـی را ِإدامـه ندهیـم و ...« )1 / 192( آنـگاه َسرِرشـتۀ  »واقًعـا حیفمـان می آَیـد 
که پْیگیرِی ُچنین  گرفته َمطاِلِب خود را ِإدامه می ِدَهند، بی آن  کور را به َدست 

ْ
ُمتاَبَعِت َمبَحِث ُقرآنِی َمذ

صلِی ُسَخن بداَنند؛ یا ذْیِل بْیتی 
َ
زوِم پایَبندی به موضوِع أ

ُ
قاِت َدْهگانه ُمنافِی ل

َّ
حاشیه َروی را َدر َشرِح ُمَعل

که مطالبی را  َکریم می نویَسند: »واقًعا حیفمان آَمد  قه، به ُمناَسَبِت یادَکرِد آَیتی از ُقرآِن 
َّ
ر از َهمان ُمَعل

َ
دیگ

کناِر بحثمان بگذریم و پیراموِن آیۀ مورِد ِاسِتشهاد به بحث  گذاشته و5 به سادگی در این بخش از  گفته  نا

ْصل. 
َ ْ
َکذا ِفی األ  . 5

باِن فارسی است. رَدِن واو َپس از َوجِه َوْصفی، ِخالِف َقواِعِد ُقَدمائِی َفصاَحت َدر َز آَو
َحَسـِن َنَجفی، چ: 14، ِتْهران: َمرَکِز َنْشـِر 

ْ
بوال

َ
ر: َغَلط َننویسـیم ) َفرَهْنِگ ُدشـواریهاِی َزباِن فارسـی(، أ

َ
َتْفصیل را، َدر این باره، از ُجْمله، نگ
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یـم« )1 / 245(، و آنـگاه بـه خـوض َدر این َبحـث می َپرداَزند؛ یا آنجا که می خواَهند  و گفتگـوِی فّنـی نپرداز
ُکَننـد، َسـخت َبر آنان که ُچنین َمباِحث را "زاِئد" به ُشـمار  َکْنـد و کاْو  ـوی 

َ
نیـق« َدر َحدیثـی َعل

َ
َدر َمعنـاِی »أ

ِت ُخرده گیران َنداَرند.
َ
ر: 1 / 441( و َپرواِی َمالل

َ
شاَیند )نگ

ُ
َکماِن َمالَمت می گ می آَوَرند 

یْخته، از ِاسِتْطرادهاِی بسیار، خاّصه آنجا که به آیات و ِروایات  آری؛ نویَسندۀ َشْرح و ِإْعراِب َدْه چکامۀ آو
راَحه ِإْذعان داَرد:  که ِبالّصَ لیف َنمی ِپْنـداَرد؛ چرا

ْ
راِجـع باَشـد، هیـچ ِإبـا َنمی ُکَنـد و آن را ُخروج از موضوِع َتأ

َدبِی برخی از آیات و ِروایات نیز َهسـت« 
َ
قات بوده، شـاِمِل َتفسـیِر أ

َّ
که َشـرِح ُمَعل ِکتاب، ِعالوه َبر آن  »این 

.)189 / 2(

فـاِت 
َّ
شـتگاِن مـا داشـَتند؛ شـیوۀ ُمَؤل

َ
ذ

ُ
گ کـه بسـیاری از  لیـِف آقـاِی هاِتفـی، َهمـان شـیوه ای اسـت 

ْ
شـیوۀ َتأ

َبـد، لیـک َدر مقابـْل، َدسـت و 
َ
ـل می َطل ّمُ

َ
ّنـی و َتأ

َ
کـه از خواَننـده َشـکیبائی و َتأ "َموسـوعِی" ُقَدمـا؛ شـیوه ای 

َند. این شـیوه، 
َ
گ گـون می آ حوظـاِت گونا

ْ
ـون و َمل

َ
ونال

َ
لـِی آبـدار و َجواِهـِر شـاْهواِر َمْعلومـاِت ل

َ
َدسـتاِر او را از آل

فت وگوْی، َهمین شیوۀ "َموسوعِی" 
ُ
گ ّما بی هیچ 

َ
َکس، َمْطلوب و ُمْسَتْحَسن نیست؛ أ َهمه جا و َنزِد َهمه 

ِکتابخانـۀ َنفیِس  کـه هیچ  فاِئـَدِة بی ماَننـدی َدر دامـاِن خـود َپـرَورده اسـت 
ْ
َکثیرال ِکتابهـاِی ُپرمایـه و  ُقَدمـا، 

مـِی بی ُشـماری را از َهمین 
ْ
ُمْعَتَبـر بـدوِن ِاْحِتـوا َبـر آنهـا بـه "َکمـال" و "ِاعِتبـار" ِاّتِصـاف َنمی یاَبـد، و َفواِئـِد ِعل

ِع ناُزْک بین از آنها بی نیاز َنتواَند بود. که هیچ دانْش ِپژوِه ُمَتَتّبِ ر به َدسِت ما َرسانیده 
َ

ذ
ُ

َرْهگ

و  ی  حـوَزو شـتاْبکاِر  جوَیْنـدگاِن  ُجْملـه:  ِمـْن  و  ـب 
َ
راحْت َطل ُپْخته خـواراِن  الَبّتـه،  َصـد  ِکتابهـا،  ُچنیـن 

خیص هـاِی 
ْ
کان، بـا َسرَسـرٖی خوانِی َتل ّیِ َنْحـٍو 

َ
کار َنمی آَیـد. آنـان ِبْهَتَرسـت بـأ داِنْشـگاهِی »َمـدَرک« را بـه 

که ُمْنَتهاِی  رَدند و آن "َبراِت" ِرزِق َمْقسوم را 
َ
گ حصیلی" ناِئل  نموداری و ... و ...، به َمقاِم ُمْهَمِل "فارُغ الّتَ

ردند. ... 
َ
گ َکف آَرند و از »َمزایاِی قانونِی« آن َبرخوردار  آمال و َمْنظوِر غایِی َمسـاعِی َجمیله شـان اسـت به 

ـم و جوَینـدگاِن صاِدِق َمعِرَفت و َکسـانی را که خواهاِن داِنسـَتن 
ْ
ُهـم! ... لیـک طاِلبـاِن راسـتیِن ِعل

َ
َهنیًئـا ل

َهـِب ُمْختـاِر غاِلـِب ِنهادهاِی آموِزشـِی ما ُشـده اسـت، ِبکار 
ْ

کـه َمذ "ُشـَدن انـد، آن شـیوۀ "بـَزن َدررو"! 
ّ

و "ُمال
ِکتابهاِی جاْنداِر باَرَمق را خواْند، و به َهمین شیوه - به  گونه  نیست. ... َبراِی "باَسواد"ُشَدن، باَید َهمین 

زیری نیست.
ُ
گ َکرد، و از ایْن َهمه  ف: - دوِد چراغ خوْرد و ُاستخوان ُخرد 

َ
قوِل َسل

َحکیم َسنائِی َغزَنوی َفرمود:
َفــــــــراغ6َهرکــــــــه او خــــــــورده نیســــــــت دوِد چــــــــراغ بــــــــه   ِدل  کاِم  بــــــــه  َنِنشــــــــیَند 

 اهّلُل َبقاَءه - جایی َمرقوم داشته اند: 
َ

طال
َ
َکدَکنی - أ دِرضا َشفیعِی  ُاستاد دکتر ُمَحّمَ

داِنْشگاهی، 1387 هـ.ش.، صص 264 ـ 266.
َمجـد[ َمْجـدود بـِن آَدم َسـنائِی َغْزَنـوی، ُمَقّدمـه و َتْصحیـح و َتْعلیقـات و توضیحـات و 

ْ
بوال

َ
ریَقـه[، ]أ َحقیَقـه ]و َشـریَعة الّطَ

ْ
6 . َحدیَقـة ال

ْرقانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1397هـ.ش.، 1 / 572، ب 8729. د َمْهدِی َز ـ  دکتر َسّیِ دَجْعَفِر یاَحّقیـ  و ِفْهِرستها: دکتر ُمَحّمَ
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ِکتابی را به َقصِد ُمطالعه َبرمی داشت، َبعضی  َکسی  بگی و نوَجوانِی ما، َدر ُخراسان، َوقتی 
َ
»به روزگاِر َطل

فَتنـد: 
ُ
ِکتـاب چیـزی َدرَنمی یابـی، می گ کـه َصریًحـا بـه او بگوَینـد: تـو از ایـن  از َظریفـاِن َعْصـر، بـه جـاِی آن 

َعَربی است، َعْکس َهم َنداَرد!«7.

َاز  ِکتـاب الَبّتـه فارسـی اسـت. َولـی  یْختـه اسـت. ایـن  ِإْعـراِب َدْه چکامـۀ آو ِکتـاِب َشـْرح و  حـاال ِقّصـۀ 
ـم«، آن "َبـراِت" ِرْزِق َکذائـی را بجوَیند و 

ْ
َبـراِی َکسـانی کـه خـواْه َدر حـوزه و خـواْه َدر داِنْشـگاْه، بـه جـاِی »ِعل

ثیِر فمینیسـِم ِاسـِتوائی َبر 
ْ
می - ِپژوِهشـی َدربارۀ "َتأ

ْ
می شـان نوشـَتِن َمقالۀ ِعل

ْ
غاَیِت ُقْصواِی ُمجاَهَدِت ِعل

ری از َهمین 
َ

کیِد ِمْصداقی َبر ُپَفْک َنَمکی"! باَشد - یا َهر ُمْهَمِل دیگ
ْ
َزه با َتأ ِ

ّ
َدبِی حاِرث بِن ِحل

َ
گاِه أ ناخودآ

ری از این َدست، »َعَربی است، َعْکس َهم َنداَرد«!
َ

کتاِب دیگ کتاب و َهر  َقبیل ـ، براستی این 

لیف می َشَود، 
ْ
ِت آنگونه ِکتابها َتأ تی و آنچه َدر پیروی از ُسّنَ ِه بسیاری از ُکُتِب ُسّنَ از ویژگی هاِی جاِلِب َتَوّجُ

فتآَوردهائی اسـت داِنْشـَورانه از 
ُ
گ ِکتاِب َشـْرح و ِإْعراِب َدْه چکامۀ آویْخته، ِاْشـِتمال َبر  و از آن میاْن: َهمین 

 َدرج َنُشـده باَشـد یا بآسـانی َفراَچنگ َنیاَید. 
ْ

ـر و َدر َمناِبـِع ُمَتداَول
َ

قوالشـان جـاِی دیگ
َ
عاِلمانـی کـه اْی َبسـا أ

ر: 
َ

َکرده اند )نمونه را، نگ قواِل ُپرُشماری را از ُاستاداِن خود َدر این ِکتاب َدرج 
َ
آقاِی هاِتفی، َبر َهمین ِمْنوال، أ

1  / 155 و 192 و 240 و 287 و 288 و 471 و 473؛و: 2 / 192 و 425 و 459 و 562 و 653(؛ و ِاْشـِتمال 
لیِف سودَبْخِش ایشان َافزوده است.

ْ
َدبِی َتأ

َ
می و أ

ْ
قوال و آراء، خود، بسیار َبر قٖیَمِت ِعل

َ
َبر َهمین أ

َکالم، از ِإشـاراتی بـه َحسـِب حـاِل  ت و پیشـینه، َدر َتضاعیـِف  ِکتـاِب َجنـاِب هاِتفـی، ُمواِفـِق َهمـان ُسـّنَ
ّیام و ِذْکِر خْیِر ُاستادان و 

َ
ر: 1 / 249 و 519( و َتجاِرِب أ

َ
ْهالن )نمونه را، نگ

َ
نویَسنده و شکایاتی از َجفاِی ناأ

ر: 1 / 363 و 364،و: 2 / 507 و 508( تهی نیست. 
َ

َمآِثر و آثاِر ایشان نیز )نمونه را، نگ

لیف داشـته اسـت 
ْ
که َدر َتأ سـلوبی 

َ
یْخته، با أ ِکتاِب َشـْرح و ِإْعراِب َدْه چکامۀ آو که َدر  فته پیداسـت 

ُ
گ نا

نده 
َ
گ یِک َپرا می َدر آن ِلحاظ ُشـده، َفواِئِد َطریفه و ِنکاِت بار

ْ
که از َبراِی ِاسـِتْطرادهاِی ِعل و َمجاِل َفراخی 

ـر: 1 / 350(8 
َ

د" و "عاِقـب" )نگ ینـی - ره - َدربـارۀ "َسـّیِ ـِد َقزو مـه ُمَحّمَ
ّ

بسـیار َتـوان یافـت؛ از َنقـِد قـوِل َعال
ر: 1 / 

َ
َکِت ُسـعودی به َعَمـل آَورده اند )نگ

َ
کـه َدر َطْبِع َعواِمِل ُجرجانی َدر َمْمل بگیریـد تـا َتْنبیـه بـه َتْحریفـی 

طاِئفی 
َ
َکریـم آَمده اسـت )2 / 546(، یا ل کـه َبـر َسـِر ِعبارتـی از ُقـرآِن  ی  217(، و از َبحـِث َمْبسـوط َدربـارۀ واو

ُکْم﴾ َدر آیۀ ُوضو )2 
َ
ْرُجل

َ
َکـرد )2 / 424 - 428(، یا َتحقیـق َدر ﴿أ ـر می َتـوان ِاسـِتنباط 

َ
کـه از َتعابیـِر آَیـِت دیگ

َمْضمـون )2 / 652 - 654(، یـا دو سـاختاِر 
ْ
/ 579 - 582( بگیریـد، تـا َتدقیـق َدر َتفـاُوِت دو آیـۀ َقریـُب ال

مه ]و[ َتْصحیح و َتعلیقات: دکتر 
ّ

د بِن ُحَسْین بِن َخلیَفۀ نیشابوری، ُمَقَد ِکِم نیشابوری، َترَجمۀ: ُمَحّمَ بوَعبداهّلل حا
َ
یِخ نیشابور، أ 7 . تار

ْه، 1375 هـ.ش.، ص 15.
َ
گ َکدَکنی، چ: 1، ِتْهران: َنشِر آ دِرضا َشفیعِی  ُمَحّمَ

ر: 
َ
ٰی و َرَعاهـ  را نیز َتْبیین و َتدقیق و َتْحقیقی است )نگ

َ
ْنگرودیـ  َحِفَظُه اهّلُل َتَعال

َ
دَجْعَفِر َجْعَفرِی ل 8 . َدر این باره، ُاستاِد بسیارداْن دکتر ُمَحّمَ

ْنِج داِنش، 
َ
گ ِکتابخانۀ  ْنگرودی، چ: 2، ِتْهران: 

َ
دَجْعَفِر َجْعَفرِی ل َدبی، ِرسـالۀ ُحروف و َحَرکات، دکتر ُمَحّمَ

َ
َدبی، َرِوِش َتحقیِق أ

َ
َمْنِطِق أ

نـِج 
َ
ْنگـرودی، چ: 7، ِتْهـران: ِکتابخانـۀ گ

َ
دَجْعَفـِر َجْعَفـرِی ل 1396 هــ.ش.، صـص 19ـ  21؛و: َمْبسـوط َدر ِترمینولـوژِی ُحقـوق، دکتـر ُمَحّمَ

گویا از َنَظِر نویَسندۀ ُمحَتَرِم َشْرح و ِإْعراِب َدْه چکامۀ آویْخته دور مانده است. که  داِنش، 1395 هـ.ش.، 3 / 2225 و 4 / 2477( 
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َکریـم )2 / 193(، یـا خـوض َدر  ُقرآنـِی ِنْسـَبًة ُمشـاِبْه )2 / 191 - 193(، یـا سـاختاِر ِفْعـِل ﴿َنْکَتـْل﴾ َدر ُقـرآِن 
ـِم قافیـه )2 / 395 و 396(، یـا ژرْف بٖینـی َدر َمْعنـاِی »تودیـع« و َتفـاُوِت ِاْسـِتْعماالِت 

ْ
َمعنـاِی »ِإقـواء« َدر ِعل

َقدیم و َجدیِد آن )2 / 470(.

ـش را نیـز. آنچه به ِاحِتراِم َشـْرح و 
َ
ِکتـاِب ُپرُنکتـه را َنـداَرم. َمجال َمْن َبنـده َقْصـِد ِإْحصـاِی َفواِئـد و َفراِئـِد ایـن 

مـِی ُپرَبَرَکت و ُمْثِمر و 
ْ
ِت ِعل َکـرَدم، از بـاِب َعرِض ِاحِترام و ِإراَدت به ُسـّنَ مـی 

َ
یْختـه َقل ِإْعـراِب َدْه چکامـۀ آو

ماَنم این است که آن 
ُ
گ ق داَرند، و 

ُّ
ِت ُهمایون َتَعل ِکتاب و نویَسندۀ آن نیز بدان ُسّنَ َمْیمونی است که این 

که ُچنین َمباد! ُکنونی رو به َزوال می َرَود؛  ِت دیرینه، َدر َهیاهوِی ِنظاِم آموِزشِی "َمدَرک"گراِی  ُسّنَ

ِت َفرَهنگی و َتعلیمِی دیگر َهـم َنبوده ام و َبر َنقایِص  ت یا َهر ُسـّنَ َصـد الَبّتـه َهرگـز َدر َمقـاِم َتْقدیـِس این ُسـّنَ
کنـاِر ُعیوَبـش، ُهَنرهاِی  ِت َعتیـِق َعریـق، َدر  پیـدا و پنهـاِن آن نیـز َچشـم َنَبسـته ام؛ لیـک ُمْعَتِقـَدم ایـن ُسـّنَ

َکرد آن را. ْی ُجْبران و َتداُرک َنَتوان  که به هیچ رو ش، ُخْسرانی است َعظیم 
َ
بسیار داَرد، و َزوال

ـُه - می خواَنـم، از َهمیـن 
َ
مثال

َ
ـَر اهّلُل أ

َ
َکّث لیـِف ُمنیـِف ُاسـتاد هاِتفـی - 

ْ
کـه َبـر َتأ َثنـاِی واِفـر و خاِضعانـه ای َهـم 

که آَفریْن خوانِی داعی را َبر َشْرح  ع از ِإْنصاِف خواَنندگاِن روَشْن بیِن این ُسطور، آن است 
ُ
باب است؛ و َتوّق

کـه ُمْخِلص الَبّته از ُزْمرۀ  غـاِت ُمْسـَتعار، و به ِاْصِطالِح َعوام - 
َ
یْختـه، از ِجْنـِس ُمبال و ِإْعـراِب َدْه چکامـۀ آو

ایشان َمْحسوب است ـ، ُمْشتی "َتک و َتعاُرِف" توخالی نُشماَرند.

یْخته ِاْخِتالِف َنَظرهاِی  که این داِنش آموز َدر َمواِضِع ُمْخَتِلِف َشـْرح و ِإْعراِب َدْه چکامۀ آو َطبیعی اسـت 
ِکتاب را َدر ُفالن ِاسِتْنباط  ِف ِمْفضاِل  ِ

ّ
حیاًنا مَؤل

َ
َکالن نیز با نویَسندۀ داِنشوَمنِد آن داشته باَشد یا أ ُخرد و 

ِکتـاب و َقدردانـی از َزَحمـاِت  و َبْهمـان ِاْختیـاَرش ُمصیـب َنِیْنـگاَرد؛ لیـک ایْن َهمـه بـا آنچـه َدربـارۀ َارِج 
م آَورَدم، هیچ ُمنافات َنداَرد.

َ
بی ِحساِب نویَسنده به َقل

ِفْقـره  زاری"هاسـت، نمونه هائـی از ُمالَحظاَتـم را حـوِل َچنـد 
ُ

کـه َمرسـوِم ُچنیـن "ِکتاْبگ َدر اینجـا، آنسـان 
ع  َکِلَمتـی َچْنـد ُمَصـّدِ یْختـه َمجـاِل َطـرح می ِدَهـم و بـه  از َبیانـاِت نویَسـندۀ َشـْرح و ِإْعـراِب َدْه چکامـۀ آو
طیده اسـت، 

ْ
ری َدرَنَغل

َ
فتاِر خویش به وادِی یْکسـونگ

ُ
گ که راِقْم َدر  واه باَشـد َبر آن 

ُ
گ َکم  رَدم، تا َدسـِت 

َ
می گ

ـم َنَفرسـوده، و از مواقِع ُنْقصان یـا ُفتور که می َتوان َبر 
َ
َعْمیـا َقل

ْ
ـی ال

َ
ـف، َعل

َّ
ـف و ُمَؤل ِ

ّ
و َدر َتْعظیـم و َتْبجیـِل ُمَؤل

کاِر َبَشرِی عادی است نیز غاِفل َنبوده.  شِت ُخرده گیری ِنهاد و الِزمۀ َهر 
ُ

آنها انگ

ایَنک ُمالَحظاتی َچْند - َواهّلُل ِمْن َوراِء الَقْصِد ـ:
واهی ُجسته 

ُ
گ اِم« 

َ
َفّد

ْ
ْعَجُم ِمْن َبِنی ال

َ
فاِن أ

ْ
ل

َ
ٍف َوَکِتیَبٍة ٭ أ

ُ
َثَة آل

َ
 1 / 503: نویَسندۀ ُمحَتَرم به بْیِت »َکاُنوا َثال

ام« َمرقوم داشته اند: »طایفه ای از زرتشتی های ایران بودند که با پارچه دهان 
َ

َفّد
ْ
و آنگاه َدر توضیِح »َبِنی ال

می بستند«.
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می نویَسم:
کـه َزْرُدْشـتیان بـا آن َدهـاِن خویـش را  َغـِت َعَربـی َبرمی آَیـد، پارچـه ای اسـت 

ُ
ُکُتـِب ل کـه از  »َفـّدام«، آنسـان 

کارُبرِد ُعْمـدۀ آن َدر  ردیـده و 
َ
 نوعـی َدهاْن پـوش و روَبنـد َمْحسـوب می گ

ً
کـه َعَمـال می َبسـته اند9. ایـن پارچـه 

صی داَرد و َهمان 
َ

ِت َزرُدشتی ناِم ُمَشّخ س َدر این آیین بوده است، َدر ُسّنَ
َ

َمراِسِم دینی و َتْکریِم آتِش ُمَقّد
ـوی، از ُجملـه، »َپـدام« و 

َ
کـه َدر َزبـاِن فارسـِی َدری، »پنـام« خوانـده می َشـَود، و َدر َزبـاِن َپْهل چیـزی اسـت 

فته می ُشده است.10
ُ
گ »َپْندام« 

وی 
َ
یخِت »َپدام« یا »َپنداِم« َپْهل یخِت »َفّدام« آَمده اسـت، گویـا از َهمین ر بـاری، آنچـه َدر َزبـاِن َعَربـی به ر

هی َنیافته اند. ْه یا َتَنّبُ ْب ِپژوهان بدان َتَوّجُ رچه بسیاری از ُمَعّرَ
َ
گ َبرِگِرفته ُشده باَشد11؛ 

ّقی باَید 
َ
گویا "پناْم پوشـان" یا چیزی از این َقبیل َتل ام« را َدر بْیِت َعَربِی یادُشـده 

َ
َفّد

ْ
ّیِ حال، »َبِنی ال

َ
علٰی أ

ام« بظاِهْر ُعموِم َزْرُدْشـتیان اسـت، َنه طاِئفۀ خاّصی از ایشـان؛ َبْل 
َ

َفّد
ْ
َکرد و  َمْقصوِد َسـراَینده َهم از »َبِنی ال

پنـداری ُمـراد، ُعمـوِم ایرانیـان بـوده باَشـد؛ چه، بسـیاری از َعَربها، ِبُمسـاَمَحْت، ُعموِم ایرانیان را َمجوسـی 
ّقی می َکرَدند.

َ
َتل

مـاِن َهَمدانـی بـه َنقـل از ِثمـار   1 / 540: ِعباَرتـی را، بـه صـوَرِت ِشـْعر )َدر دو ِمصـراع(، از َمقامـاِت َبدیع الّزَ
که آن را َدر َمتِن َمْطبوِع َمقاماِت َبدیع َنیافته اند. الُقلوِب َثعالبی آَورده و آنگاه َدر حاشیه یادآَور ُشده اند 

می نویَسم:
ـِت یافْت َنُشـَدِن ِعبـاَرت، آن اسـت کـه جوَینـده بـه ُدْنباِل یک بْیِت ِشـْعر بوده اسـت؛ حال آن 

َّ
 ِعل

ً
ِاحِتمـاال

9 . نمونه را، می خوانیم:
ی ِبه َما ِفیِه.

َ
»... الِفَداُم : ما ُیوَضع فی َفِم اإلبریِق ِلُیصّف

اُج:  الَعّجَ
َ

 ِبها الَمُجوسّیُ َفَمه. قال
ُ

تی َیُشّد
َّ
لَك الِخرقُة ال

ٰ
ه، وَکذ

ُ
شدیِد ِمثل اُم ، ِبالَفتِح و الّتَ

َ
َوالَفّد

فــــــــا ُمَنّطَ اَمــــــــٍة 
َ

َفّد َذا  ّنَ 
َ
عَناِبــــــــِه َمــــــــا َقّطَفــــــــاَکأ

َ
ــــــــَف ِمــــــــْن أ َقّطَ

اَمٍة.« 
َ

ُیریُد َصاِحَبَ  َفّد
م 

ْ
ِعل

ْ
َغفور َعّطار، ط: 4، َبْیـروت: دار ال

ْ
ْحَمـد َعبدال

َ
، ِإسـماعیل بـن َحّمـاد الَجوَهـرّی، َتْحقیـق: أ ـةـ  َعَربّیَ

ْ
َغـة َو صحـاُح ال

ُ
) الّصحـاحـ  تـاج الّل

َمالیین، 1407 هـ.ق.، 5 / 2001(.
ْ
ِلل

رُتْشتیاِن ایرانی ـ و ـ َاْنُجَمِن ایران لیگ، 1307 و 1310 هـ.ش.،  لیف: ِإْبراهیِم پوِر داود، چ: 1، َبمبئی: َاْنُجَمِن َز
ْ
ر: َیْشتها، َتْفسیر و َتأ

َ
10 . نگ

ساطیر، 
َ
زاِرِش از: ِإبراهیِم پوِر داود، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ

ُ
گ 1 / 293 و 295 ـ هاِمش ـ و 559؛و: گات ها )ُکَهْن ترین َبخِش َاِوستا(، دو 

ِد ُمعین،  ص به »ُبرهـان«، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ ِ
ّ
ِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَسـْین بـِن َخل 1384 هــ.ش.، ص 12 )32(؛و: ُبرهـاِن قاِطـع، ُمَحّمَ

زاِرش و ِپژوِهش: 
ُ
گ میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 1 / 418؛و: َاِوستا )ُکَهْن َترین ُسرودها و َمْتنهاِی ایرانی(، 

َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ چ: 5، ِتْهران: ُمَؤّسَ

یـد، 1385 هــ.ش.، 2 / 958 و 959؛و: آَینـده )َمَجّلـۀ َفرَهنگ و َتحقیقاِت ایرانی(،  َجلیـِل دوسـتخواه، چ: 10، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُمروار
ـِم: ِمْهـرِی باِقـری ـ َسـرکاراتی ـ(؛و: 

َ
ردیـن ـ ُخـرداِد 1363 هــ.ش.، صـص 146 ـ 153 )/ َمقالـۀ »پنـدام و پنـام« بـه َقل س 11، ش 1 ـ 3، فرو

میرَکبیر، 1375 هـ.ش.، 1 / 813.
َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ ِد ُمعین، چ: 9، ِتهران: ُمَؤّسَ َفرَهْنِگ فارسی، دکتر ُمَحّمَ

َدِب فارسـی، 1393 هـ.ش.، 2 
َ
بان و أ ِد َحَسْن دوسـت، چ1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز یشه شـناْختِی َزباِن فارسـی، ُمَحّمَ 11 . َسـْنج: َفرَهْنِگ ر

وی از: َجالِل خاِلقِی 
َ
واْههاِی فارسی و َپْهل

ُ
گ یشه شناسِی فارسی، پاول ُهْرن ـ هاْینرٖیش هوْبْشمان، َترَجمه َهمراه با  / 724؛و: َفرَهْنِگ ر

ز، 1394 هـ.ش.، ص 126؛و: آَینده )َمَجّلۀ َفرَهنگ و َتحقیقاِت ایرانی(، س 11، ش 1 ـ 3،  ق، چ:1، ِاْصَفهان: ِاْنِتشـاراِت ِمْهرَافرو
َ
ُمطل

ِم: ِمْهرِی باِقری ـ َسرکاراتی ـ(.
َ
ردین ـ ُخرداِد 1363 هـ.ش.، ص 148 )از َمقالۀ »پندام و پنام« به َقل فرو
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َفْضـل ِإْبراهیم، َدر 
ْ
بوال

َ
د أ کـور َدر َمتـِن َمقامـات به صوَرِت ِشـْعر نیسـت. زنده یاد اسـتاد ُمَحّمَ

ْ
کـه ِعبـاَرِت َمذ

ُقلوب12، و ُاستاِد ُفروزاْن یاد دکتر َاْنزابی نژاد، به َتَبِع آن َمتن، َدر َترَجمۀ ِثماُر 
ْ
َتْحقیق و َتْصحیِح َمتِن ِثماُر ال

َکرده اند، َولی َدر چاِپ ویراستۀ ُاستاد ِإْبراهیم صاِلح  ّقی 
َ
ُقلوب13، ِعباَرِت یادُشده را بْیِت ِشْعر / َنْظم َتل

ْ
ال

ختِی َنْظْم گونه بَدَرش آَورده اند14. َدر خوِد َمتِن چاپِی َمقاماِت َبدیع 
َ
َکرده و از آن قاِلِب دو ل ّقی 

َ
آن را َنْثر َتل

ُیراَجْع15.
ْ
ردیده است؛ َفل

َ
گ ّیه َدرج  واِخِر َمقامۀ شیراز

َ
نیز این ِعباَرت با َانَدْک َتفاُوتی به صوَرِت َنثر َدر أ

کـه َدر َوْصـِف َاسـپانی تیزَتـگ از »َدواِرع« ُسـَخن رفتـه اسـت،  ثـوم، آنجـا 
ْ
ُکل قـۀ َعْمـرو بـِن 

ّ
 2 / 125: َدر ُمَعل

که َدقیق به َنَظر َنمی َرَسـد و  فته اند؛ 
ُ
گ گندپوش«  داِرع را َنُخسـت »زره پوش« و سـَپس َدر َترَجمۀ بْیْت، »کژا

ل است. ّمُ
َ
ند« جاِی َتأ

َ
گ َتْطبیِق »ِدرع« َبر »َکژا

ند« نوشته اند: 
َ
گ َجناِب هاِتفی خود، َدر حاشیه، َدر توضیِح »َکژا

که َدر الِی آن ابریشِم خام قرارداده و16 در روز جنگ بر تن پوشند«. »جامه ای است 

می نویَسم:
حَمـِد 

َ
أ َفقیـد  ُاسـتاِد  َشـرِح  از  بْیـت  َترَجمـۀ فارسـِی  ُعْمـدۀ  َبخـِش  و  گندپـوش«  ایـن »کژا و  آن »زره پـوش« 

زاری بدان َتصریح ُشده بود. 
ُ

ماَنت و َحْقگ
َ
خوذ است17 که ای کاش از راِه أ

ْ
قاِت َسْبع َمأ

َّ
ُترجانٖی   زاده َبر ُمَعل

َدُه  حَمِد ُترجانٖی   زاده - َتَغّمَ
َ
ند«؛ و زنده یاد ُاستاد أ

َ
گ فت و َنه »َکژا

ُ
گ ... باری، »ِدرع« را َدر اینجا َنه »زره« باَید 

اهّلُل ِبُغْفراِنه - نیز َدر این َمقام نیکوِاْختیاری َنَفرموده است.  

ِبَسه ِإْطالق 
ْ
ل

َ
نواعی از أ

َ
رَدد، َبر أ

َ
َغت و ِاسِتْعماالِت ُفَصحا ُمْسَتفاد می گ

ُ
ِکتابهاِی ل ، »ِدْرع«، آنگونه که از 

ً
ال ّوَ

َ
أ

د  عاِلبی الّنْیسابورّی، َتحقیق: ُمَحّمَ
ّ
د بن ِإسماعیل الَث بوَمْنصور َعبدالَمِلک بن ُمَحّمَ

َ
ُمضاِف و الَمْنسوب، أ

ْ
ُقلوب ِفی ال

ْ
ر: ِثماُر ال

َ
12 . نگ

َمعاِرف، ص 303.
ْ
قاِهَرة: دارال

ْ
َفْضل ِإْبراهیم، ط: 1، ال

ْ
بوال

َ
أ

ردان: ِرضا َاْنزابی نژاد، چ: 1، َمْشـَهد: ِاْنِتشـاراِت 
َ
بوَمْنصور َثعاِلبی نیشـابوری، پارسـٖی گ

َ
ُمضاِف و الَمْنسـوب، أ

ْ
ُقلوب ِفی ال

ْ
ر: ِثماُر ال

َ
13 . نگ

داِنْشگاِه ِفردوسِی َمْشَهد، 1376 هـ.ش.، ص 185.
ذییل  عاِلبی الّنْیسابورّی، و َیلیه: الّتَ

ّ
د بن ِإسماعیل الَث بوَمْنصور َعبدالَمِلک بن ُمَحّمَ

َ
ُمضاِف و الَمْنسوب، أ

ْ
ُقلوب ِفی ال

ْ
ر: ِثماُر ال

َ
14 . نگ

یـع، 1414 هـ.ق.، 1 /  شـر و الّتوز َبشـاِئر ِللّطباَعة و الّنَ
ْ
الَمرغـوب ِمـن ِثمـاِر الُقلـوب، َتحقیـق و َشـرح: ِإبراهیـم صاِلـح، ط: 1، ِدَمْشـق: دارال

.469
ة  د َعبده الِمصـرّی، ط: 2، َبیروت: المطبعـة الکاثولیکّیَ ـیخ ُمَحّمَ

َ
مـان الَهَمذانـّی و َشـْرُحها للّش بـی الَفضـل َبدیـع الّزَ

َ
ـر: َمقامـات أ

َ
15 . نگ

ـد ُمْحِیـی  َهَمذانـّی، َشـَرَحها َو َوَقـَف َعلـٰی َطبِعهـا: ُمَحّمَ
ْ
مـان ال بی الَفضـل َبدیِع الّزَ

َ
ِللبـاِء الَیسـوعّیین، 1908 م.، ص 180؛و: َمقامـات أ

َهَمذانی ـ و ِبهاِمِشها: َمقاماته 
ْ
ماِن ال َفْضل َبدیع الّزَ

ْ
بی ال

َ
الِئع، 2011 م.، ص 160؛و: َرساِیل أ قاِهَرة: دار الّطَ

ْ
الّدین َعبدالَحمید، ط : 1، ال

ْیِه َو َشَرَحُه: الّدکتور َعلی 
َ
َق َعل

َّ
ه َو َعل

َ
َم ل

َ
َهَمذانّی، َقّد

ْ
مان ال ة، 1315 هـ.ق.، ص 200؛و: َمقامات َبدیع الّزَ ـ، ط: 3، ِمصر: َمطَبَعة ِهْندّیَ

د َحمیِد َطبیبیان، چ: 1،  ماِن َهَمدانی، َترَجَمۀ دکتر َسـّیِ بوملحم، َبْیروت: دار و َمکَتَبة ِهالل، 2002 م.، ص 139؛و: َمقاماِت َبدیع الّزَ
مان َهَمدانی ـ َهمراه با َتحلیِل  میرَکبیر، 1387 هـ.ش.، ص 246 و 247؛و: َشرح و َترَجَمۀ  َمقامات َبدیع الّزَ

َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ِتْهران: ُمَؤّسَ

َکَرْمَعلِی َقَدْمیاری، چ: 1، ارومیه: ِاْنِتشاراِت داِنشگاِه ارومیه، 1389 هـ.ش.، ص 309. َصرفی و َبالغی و َتعلیقات و ... ـ، دکتر 
ْصل. 

َْ
َکذا ِفی األ  . 16

باِن فارسی است. رَدِن واو َپس از َوجِه َوْصفی، ِخالِف َقواِعِد ُقَدمائِی َفصاَحت َدر َز که آَو فتیم 
ُ
گ یْن پیش نیز  ز

مه و َتعلیقاِت: َجلیِل َتجلیل، چ: 1، ِتْهران: ُسروش )ِاْنِتشاراِت صدا و سیماِی 
َ

حَمِد ُترجانٖی   زاده، با ُمَقّد
َ
قاِت َسْبع، أ

َ
ر: َشرِح ُمَعّل

َ
17 . نگ

ُجمهورِی ِإسالمِی ایران(، 1382 هـ.ش.، ص 192.
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نقدوبررسیبکتاب
ته ه  چکامۀ آویخ  زارشاش دا

ْ
رامش گ حتش 234به اش

فته انـد، غاِلًبا 
ُ
گ کـه  می ُشـده اسـت18 ِمـْن ُجملـه َبـر جامـه ای از جامه هـاِی َرْزم؛ و ایـن جامـۀ َرْزمـی، آنگونـه 

ُجّبه گونه ای بوده است که از ِزِرِه آَهنین بافته می ُشده است و آن را در َجنگها َاز َبراِی ُمحاَفَظِت خویشَتن 
نـد« / »َقزاَغنـد« / 

َ
گ َکنـد« / »َقزا َکنـد« / »َقزا نـد« / »َکژا

َ
گ سـِلَحۀ ُدْشـَمن َدر َبـر می َکرده انـد.19 واژۀ »َکژا

َ
از أ

َکز / َکج« )= ِقْسمی َابریَشِم  َکند«، از دو واژۀ »َکژ / َقژ / َقز / َغز /  َکند« / »َکژآَغند« / »َکج آَغند« / »َکج آ »َقژا
نده( سـاخته ُشـده اسـت، و 

َ
گ َکند« )= آ ند / آغند / آ

َ
گ َکْم قٖیَمت( و »آ ُدُرْشـِت َنه َچْندان َمرغوب و ِنسـَبًة 

که َدر َحْشِو آن َابریَشم به جاِی پنبه، یا: ابریشم و پنبه، می ِنهاده و آجیده می َکرده  فته اند 
ُ
جامه ای را می گ

کارزار َاز َبـراِی پـاس داَشـتِن َتـِن خویـش غاِلًبـا زیـِر ِزِرْه می پوشـیده اند.20  و َبخیـۀ بسـیار می َزده انـد و َدر روِز 
ر اسـت و ِاْختیاِر زنده یاد  ِ

ّ
نـد« بغاَیت ُمَتَعذ

َ
گ کـه دیـده می َشـَود، َتْطبیـِق َمْفهـوِم آن »ِدرع« َبـر این »َکژا ُچنـان 

َکرده انـد، بـه  ـر از َترُجمانـاِن ایـن بْیـت21 آن را َتکـرار 
َ

کـه َپـس از او، َجنـاِب هاِتفـی و َبْعـِض دیگ ُترجانٖیـ   زاده 
ِإصاَبِت َنَظر َمْقرون نیست.

کـه َاز َبراِی ُمحاَفَظِت َاسـپان َدر  حوظ، جامه ایسـت 
ْ
ثـوم، »ِدْرِع« َمل

ْ
ُکل قـۀ َعْمـرو بـِن 

ّ
ثانًیـا، َدر ایـن بْیـِت ُمَعل

قـات بُدُرسـْت آن را بـه َمعنـاِی »َتْجفـاف« / 
َّ
کارزار َبـر آنهـا می پوشـانیده اند22 و از دیربـاز َبْعـِض ُشـّراِح ُمَعل

»ِتْجفـاف« گرفته انـد23. ُمعـاِدل یـا - َدقیْق َتـر بگوَیـم: - َترَجمـۀ ُدُرسـِت »َتْجفـاف« / »ِتْجفـاف« نیـز َدر َزباِن 
فته ام24 و 

ُ
گ فارسـی و َدر ماَننـِد ایـن َمقـام کـه جامۀ َاسـپان ُشـمارده ُشـده اسـت، به َشـرحی کـه جاِی دیگـر 

قه بوده 
َّ
ستوان« است. َپس َحق به َدسِت َبعِض َترُجماناِن پیشیِن این ُمَعل

ُ
حاَجت به َتْکرار نیست، »َبرگ

َغرب اإِلسالمّی، 1989 م.، ص 132 و 133؛و: 
ْ
َجّبوری، َبْیروت: دار ال

ْ
جاِهلّی، الّدکتور َیحَیی ال

ْ
عِر ال ة ِفی الّشِ َعَربّیَ

ْ
َمالِبس ال

ْ
18 . َسْنج: ال

َجواد 
ْ
َحدیِث، د. َرَجب َعْبدال

ْ
َعصِر ال

ْ
ی ال ِة َحّتَ جاِهلّیَ

ْ
َقِة ِمَن ال

َ
ُمَوّث

ْ
صوِص ال َمعاِجِم و الّنُ

ْ
َمالِبِس فی َضوِء ال

ْ
َعَربّی َلسماِء ال

ْ
ُمْعَجم ال

ْ
ال

ة، 1423  بّیَ قاِهَرة: دار اآلفاِق الَعَر
ْ
ـة: د. عبدالهادی الّتازی،  ط: 1، ال بّیَ َة الَمغِر ِإبراهیـم، َتْقدیـم: د. َمحمـود َفهمـی ِحجـازی، راَجَع الماّدَ

لِبَسـۀ ُمَسـلمانان، ر. پ. آ. ُدزی، َترَجمـۀ: ُحَسـْینَعلِی هـَروی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت داِنشـگاِه 
َ
ه ــ.ق.، ص 170 و 171؛و: َفرَهْنـِگ أ

ِتْهران، 1345 هـ.ش.، ص 167 و 168.
یاض: دارة الَمِلک َعبدالَعزیز، 1417  الح، َسعد بن َعبِداهّلل الجنیدل، الّر راث: الّسِ َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »ِدرع«؛و: ُمْعَجم الّتُ

ُ
ر: ل

َ
19 . نگ

هـ.ق.، ص 95 ـ 98.
َکند« و »کژآغند« و »َکژ«. ند« و »َقژا

َ
گ َکند« و »َقزا ند« و »َقزاَغند« و »َقزا

َ
گ َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »َکژآ

ُ
ر: ل

َ
20 . نگ

غـات و َمـواِرِد ُدْشـوار(، به ِاْهِتمـاِم: دکتـر َمْحمـوِد َشـکیب، چ: 1، ِتْهـران: 
ُ
ـر: چکامه هـاِی ُبَلنـِد جاِهلـی )َهمـراه بـا َترَجمـه و َشـرِح ل

َ
21 . نگ

ِاْنِتشاراِت پایا، 1378 هـ.ش.، ص 180.
ة بـِإداَرة: ُفـؤاد افـرام 

َ
سـاِتذ

َْ
ْجَنـٌة ِمـَن األ

َ
یًبـا ل َدهـا ِاْختیـاًرا و َدْرًسـا و َشـْرًحا و َتْبو

َ
ب شـْیخو، َجّد

َْ
َحدیَثـة َعـن َمجاِنـی األ

ْ
َمجانـی ال

ْ
ـر: ال

َ
22 . نگ

حَمـِد ُترجانٖیـ  زاده، بـا 
َ
قـاِت َسـْبع، أ

َ
َمشـِرق، 1987 م.، ص 135، هاِمـش. نیـز َسـْنج: : َشـرِح ُمَعّل

ْ
ُبْسـتانی، ج 1، ط : 4، َبْیـروت: دار ال

ْ
ال

مه و َتْعلیقاِت: َجلیِل َتجلیل، چ: 1، ِتْهران: ُسروش، 1382 هـ.ش.، ص 192.
َ

ُمَقّد
مصطـاوی، ط: 2،  َبْیروت: 

ْ
ْحٰمـن ال َزنـّی، َتْقدیـم: َعْبدالّرَ و ْحَمـد الّزَ

َ
ُحَسـْین بـن أ

ْ
بوَعْبـِداهّلل ال

َ
ـْبع، القاضـی أ قـات الّسَ

َ
ُمَعّل

ْ
ـر: َشـْرح ال

َ
23 . نگ

ـوال(، الّشـیخ  َعْشـِر الّطِ
ْ
قـاِت ال

َ
ُمَعّل

ْ
ُمَتعـال )ِإْعـراُب ال

ْ
َکبیـِر ال

ْ
یـع،  1425 هــ.ق.، ص 192؛و: َفتـُح ال وز ْشـِر و الّتَ باَعـِة و الّنَ َمْعِرَفـة ِللّطِ

ْ
دارال

یع، 1409 هـ.ق. / 1989 م.، 1 / 419 و 420؛و: آینۀ َخیال )َشـرِح فارسـی و  وز ة: َمکَتَبة الّسـوادی ِللّتَ
َ

د َعلی ٰطٰه الّدّرة، ط: 2، ُجّد ُمَحّمَ
ِکتاب )َمرَکِز چاپ  سۀ بوستاِن  میرٖی ِنژاد، چ: 1، ُقم: ُمَؤّسَ

َ
دَرضِی ُمْصَطَفوٖی نیا ـ و ـ ُمرَتضٰی أ د ُمَحّمَ َعَربِی َقصاِئِد َسبِع ِطوال(، دکتر َسّیِ

مّیۀ ُقم(، 1389 هـ.ش.، ص 214.
ْ
و َنْشِر َدفَتِر َتْبلیغاِت ِإسالمِی حوزۀ ِعل

غـات و َمـواِرِد ُدْشـوار(، به ِاْهِتمـاِم: دکتـر َمْحمـوِد َشـکیب، چ: 1، ِتْهـران: 
ُ
نیـز َسـْنج: چکامه هـاِی ُبَلنـِد جاِهلـی )َهمـراه بـا َترَجمـه و َشـرِح ل

ِاْنِتشاراِت پایا، 1378 هـ.ش.، ص 180.
یا  ف: هـادِی َنَجفی، َترُجمان: جو ِ

ّ
(، ُمَؤل ـالمـ  ُحَسـْینـ  َعَلْیِه الّسَ

ْ
بی َعْبِداهّلِل ال

َ
ـّف َمْقَتل اِلمام أ ـر: روزنامـۀ عاشـورا )َترَجمـۀ َیـْوم الّطَ

َ
24 . نگ

مّیۀ ُقم: ُشْعبۀ ُاستاِن ِاْصَفهان، 1397 هـ.ش.، ص 129 و 130.
ْ
َجهاْنَبخش، چ: 2، ِاْصَفهان: َدفَتِر َتْبلیغاِت ِإسالمِی حوزۀ ِعل
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ْ
رامش گ حتش به اش 235

فته اند25.
ُ
گ که »داِرع« را »برگستوان پوش«  است 

ْعَشـی 
َ ْ
عشـٰی ِی ِمهٖین )/ األ

َ
ـالم - بدین ُسـرودۀ أ یِه الّسَ

َ
میِرُمْؤِمنان َعلی - َعل

َ
ِل َحضرِت أ

ُ
 2 / 467: از َتَمّث

َکرده اند و  ِخی َجاِبِر« َدر ُخطبۀ ِشْقِشـقّیه یاد 
َ
اَن أ َیْوُم َحّیَ ُکوِرَها / َو ی 

َ
اَن َما َیْوِمی َعل گوَید: »َشـّتَ که  ْکَبر( 

َ ْ
األ

آنـگاه بـه ِإْعـراب و َترَجمـۀ بْیـت َپرداختـه و َدر َترَجمۀ آن ُچنین نوشـته اند: »امروز که من سـواِر کوهاِن شـتر 
ی مشـغوِل  هسـتم و متحّمـِل رنـِج سـفر می باشـم َفـرِق فراوانـی بـا روِز َحّیان بـرادِر جابر داَرد که َدر مجلِس و

عیش و راَحتی بوَدم« )2 / 468(.

می نویَسم:
َکثیری از  َکم َهمان ِاسـِتْنباِط َمْعروف میاِن ُشـماِر  عشـٰی ِإرائه َفرموده اند، بیش و 

َ
که از َبراِی بْیِت أ َمْعنائی 

که این بْیت َدر آنها آَمده است. اینان َهر دو روز  ر َمناِبعی است 
َ

َبالغه و دیگ
ْ
شاِرحاِن َقدیم و َجدیِد َنْهُج ال

َکرَدن با َسـَفِر بیابانی  ْعشـٰی راِجع داِنسـته اند: یک روز َبر ُپشـِت ُشـُتر َدر حاِل َدسـت و َپْنجه َنرم 
َ
را به خوِد أ

ْعشـٰی را َدر منابِع 
َ
صِل چکامۀ أ

َ
و ُدشـواری هاَیش، و روِز دیگـر َدر ُمناَدَمـت بـا َحّیـان َبـراَدِر جاِبـر. ... َهرگاه أ

که بظاِهْر شاِعر  ریم، َدر خواهیم یافت 
َ

ص ُفرونگ َقدیم بخوانیم و بْیتهاِی پیشین و َپسیِن آن را به َنَظِر َتَفّحُ
عشـٰی راِجع اسـت و آمیخته به 

َ
لـی بـه خـوِد أ ّوَ

َ
از دو نـوع روِز ُمَتفـاوت از َبـراِی دو َشـْخص ُسـَخن می گوَیـد؛ أ

ْهو و َطَرب روزگار 
َ
نَدش َدر ُشـْرب و ل

َ
کاِخ ُبل که َدر  َرْنِج َسـَفر و َسـواری َبر ُشـُتر، و ُدُومی به َحّیان َبراَدِر جاِبر 

می گذرانیده است. َسراَینده، روز و روزگاِر خود را با روز و روزگاِر َحّیان ُمقایسه می ُکَند و از ُبْعِد میاِن این 
ِر خود َدر 

َ
ِی ُشُتر و َدر َرْنِج َسَفر باز با روز و روزگاِر دیگ که روزگاِر خود را َبر رو دو حال ُسَخن می گوَید، َنه آن 

َکثیری از ایشـان، به َبرداشـتی  ُکَنـد. ... ایـن َهـم که ُعْمدۀ شـارحاِن بْیْت، یا  َهمِنشـینی بـا َحّیـان ُمقایسـه 
َبالغه و چه َدر 

ْ
کـور، چـه َدر َنْهُج ال

ْ
کـه بْیِت َمذ ُجـز ایـن َبرداشـِت مـا گراییده انـد، گویـا َبرخاسـته از آن باَشـد 

زاَرندگان، َدر َمقاِم إیضاْح، آن را، فاِرغ از َقبل و َبعَدش 
ُ
گ ِکتابهاِی َنحوی، به طوِر ُمْنَفِرد واِقع ُشده است، و 

م.
َ
عل

َ
َکرده اند؛ واهّلُل أ ت 

َ
ریسته و از سیاِق چکامه َغْفل

َ
عشٰی نگ

َ
َدر ُسرودۀ أ

ر 
َ

ـذ
ُ

کـه از ایـن َرْهگ تـی  َهّمّیَ
َ
َبالغـه ِی َشـریف، و بـه واِسـطۀ َشـَرف و أ

ْ
بـه ُحرَمـِت ِاْنـِدراِج ایـن بْیـت َدر َنْهُج ال

ِکتاِب َعزیز )ولو َدر ُجزئٖی َتریِن ُجزئّیات(،  زوِم َتْنقیِح َفْهِم ما از یکایِک ِعباراِت آن 
ُ
یافته است، و از باِب ل

 َدربارۀ 
ْ

ری؛ ... آنچه َدر این ُسـَخنگاْه بِإْجمال
َ

فت باَید َدر َمقاِم دیگ
ُ
گ این ُسـَخن را َترَجمه ْی َپْهناَوری / 

نیـق و َتْعلیِق َرشـیِق َفقیه و 
َ
ـِص َتْحقیـِق أ

َ
ّخ

َ
فتیـم، ُعْمـَدًة َبیـاِن ُمل

ُ
گ ْعشـٰی 

َ
َمْعنـاِی َصریـح و َصحیـِح بْیـِت أ

ـَدُه اهّلُل  بوُغـّده )1336 - 1417هــ.ق.( - َتَغّمَ
َ
َفّتـاح أ

ْ
مـه شـْیخ َعبدال

ّ
دیـِب واالَمقـاِم شـامی، َعال

َ
ث و أ ُمَحـّدِ

َحدیِث ِعْنَد 
ْ
یِخ َسـماِع ال سـناُد ِمَن الّدین و َصْفَحة ُمْشـِرَقة ِمْن تار ِ

ْ
کتاِب ال که َدر  َواِسـَعة ـ، بود؛ 

ْ
بَرْحَمِتِه ال

ثین به َطْبع َرسیده است 26. الُمَحّدِ

ِد آَیتی، چ: 7، ِتْهران: ُسروش )ِاْنِتشاراِت صدا و سیماِی ُجْمهورِی ِإسالمِی ایران(، 1390  ُمَحّمَ
ْ
قاِت َسْبع، َترَجمۀ: َعْبدال

َ
ر: ُمَعّل

َ
25 . نگ

هـ.ش.، ص 90.
ة، ط: 3، َبْیـروت: دار 

َ
بوُغـّد

َ
َفّتـاح أ

ْ
ثیـن، َعْبدال َحدیـِث ِعْنـَد الُمَحّدِ

ْ
یـِخ َسـماِع ال سـناُد ِمـَن الّدیـن و َصْفَحـة ُمْشـِرَقة ِمـْن تار ِ

ْ
ـر: ال

َ
26 . نگ
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ْ
رامش گ حتش 236به اش

ُه  َس اهّلُل ِسـّرَ
َ

ِد َبْحُرالُعلوم - َقّد ٭ 2 / 491: بُمناَسـَبْت ِاسِتْشـهادی َفرموده اند به بْیتی َمْعروف از َمراثِی َسـّیِ
گویی  ُه« ... و َدر َترَجَمه نوشـته اند: »... پس 

َ
َکل

ْ
َکل ْسـالِم  ِ

ْ
ی ال

َ
ُمَصاُب َعل

ْ
َقی ال

ْ
ل

َ
که َفرماَید: »أ َعزیز ـ؛ آنجا 

ْ
ال

همۀ مصیبت خود را بر سینۀ إسالم انداخت ...«.

می نویَسم:
د - َرَفَع اهّلُل َدَرَجَتُه ـ، ُمصیَبت )/  می؛ چه، َدر َتْعبیِر َسّیِ

َ
که َسْبِق ِذْهنی ُرخ داده است یا َسْهِو َقل پْیداست 

که خود را َبر سینۀ ِإسالم بَینداَزد. َدر واِقع، آنسان  ُمصاب(، سینۀ خود را َبر ِإسالم َانداخته است، َنه آن 
ْ
ال

ی 
َ
ْعل

َ
که َبعِض ُشّراِح این سوْکُسرودۀ عالٖی ِمقدار َتْصریح َفرموده اند، َدر این َمقام، َسراَیندۀ َنبیِل َجلیل - أ

َکسی /  که َهرگاه سینۀ خود را َبر  ریف ـ، ُمصیَبت را به جانَوری َقوٖی ُجّثه َتْشبیه َفرموده است 
َ

اهّلُل َمقاَمُه الّش
ریز و َرهائی از باِر پیکِر آن 

ُ
گ که راِه  ذاَرد، آن را َسخت ُفرومی گیَرد و ُچنان َتْحِت فشار َقرار می ِدَهد 

ُ
چیزی بگ

َکالْن پْیَکر باَشد َدر  که آن جانوِر  ٌه ِبْه را  َکس / چیز َبسته می َشَود؛ و الَبّته َسراَینده، ُمَشّبَ جانَوِر َمهیب َبر آن 
واِزِم آن را که َدر اینجا »َکلَکل« باَشد، إیراد َفرموده است.27 

َ
َصریِح ُسَخِن خویش َنیاَورده است، لیک َبعِض ل

َمَثل چونان ُشُتری کوْه پْیَکر پیش آَمده است َدر اینجا سینۀ خود را )یا: خود را 
ْ
َغَرض، ُمصیَبت که ِفی ال

ْ
ال

هِل ِإسالم َهمه زیِر باِر َدرد و َرْنج و َاْندوِه آن واِقع ُشده اند.
َ
ِی ِإسالم َانداخته و أ از ناحیۀ سینه( رو

٭٭٭

لیفی 
ْ
کـه بـه َعـرِض خواَننـدگاِن َدقیقه َسـْنج َرسـید، الَبّتـه نمونه اسـت و َبس؛ لیـک َدر َتأ ُمالَحظاتـی َچنـد 

ی نادیده 
ّ
ْغِزشها یا ُمساَمحاِت ُجزئی را می َتوان بُکل

َ
یْخته، ُچنین ل َکالن چون َشْرح و ِإْعراِب َدْه چکامۀ آو

صانـۀ آثـاِر ُاسـتاد هاِتفـی َدر یـاد می ماَنـد، َمحاِسـِن ُپرُشـماِر آن  ـِح ُمَتَفّحِ
ُ

ِگِرفـت. ُعْمـدۀ آنچـه َپـس از َتَصّف
. ... 

ً
َمْرَء ُنْبال

ْ
َکَفی ال است؛ َو 

لیـِف َشـْرح و ِإْعـراِب َدْه چکامۀ آویْخته، دوسـتداراِن َمعاِرِف ُقَدمائـی و خاّصه طاِلباِن 
ْ
ُاسـتاد هاِتفـی، بـا َتأ

ِت خویش ساخته اند و الُبد آنگاه کوفتگی  ِد این أوراق - را َرهیِن ِمّنَ َدِب َمدَرسِی َعَرب - و َدر آن ُزمره: ُمَسّوِ
َ
أ

َکـرد کـه ببیَننـد جوَیندگاِن  لیـِف مایـه َوِر ُپرَمالطـی را از َتـن بـَدر خواَهنـد 
ْ
و ماندگـِی ِاهِتمـام َدر کاِر ُچنیـن َتأ

ـت از َشـْرح و ِإْعـراِب َدْه  ـت و ُعلـوِم َعَربّیَ َدبّیَ
َ
گیـرِی ُفنـوِن أ داِنـْش، َارِج َزَحمـاِت ایشـان را شـناخته و َدر َفرا

مجاد!
َ
ٍد َو آِلِه األ ِدنا ُمَحّمَ کافی و َبْهرۀ وافی َبرِگِرفته اند. ایدون باد! بَحّقِ َسّیِ چکامۀ آویْخته َحّظِ 

از ُخداَونِد ُسْبحان َمزیِد توفیقاِت َجناِب هاِتفی را َدر َپدیدآَورَدن آثاری بَمراِتب ُمْمِتْع َتر و ُمفیدَتر از آنچه 
کارها به َدسِت ُخداست. کنون نوشته اند، خواهاَنم؛ و َسِر ِرشتۀ  تا

ِاْصَفهان / 1399 هـ.ش.   

ة، 1435هـ.ق. ، صص 155 ـ 159. سالمّیَ ِ
ْ

َمْطبوعاِت اإل
ْ
ب: َمکَتب ال

َ
ة ـ و ـ َحل سالمّیَ ِ

ْ
َبشاِئر اإل

ْ
ال

ِکرمانـی،  ُعلـوم، َترَجمـه و َشـرح: شـْیخ َرْحَمـةاهّلِل 
ْ
دَمْهـدِی َبْحرال د ُمَحّمَ ُعلـوم، ]َسـراِیش:[َعاّلمه َسـّیِ

ْ
ِد َبْحرال ـر: َشـرِح َمراثـِی َسـّیِ

َ
27 . نگ

موِر خْیرّیه(، 1388 هـ.ش.، ص 112، هاِمش.
ُ
ْسوه )واَبسته به: سازماِن أوقاف و أ

ُ
َتْحقیق: ُحَسْیِن َدرگاهی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ


