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  بررسي و نقد كتاب
  البالغه نهج در بالغت هاي جلوه 

  *علي پيراني شال

  چكيده
و احاديـث   كـريم  قـرآن بعـد از   ،(ع)  امـام علـي  سـخنان   ةآموزشـي دربـار   ينگارش اثر

رو را  آن ره ةجملسخناني كه گاه هر  ؛استامري ضروري و ثمربخش  ،(ص)  اكرم  رسول
كس  چنان است كه هرولي عظمت كلمات امام همام ، شود نمون مي به سر منزل مقصد ره

سبب حسن  بهاستاد فرزانه محمد خاقاني  تالش ،بنابراين ؛باره نيست درآنرا ياراي نوشتن 
علـم بـديع در    بررسي و واكاوي مباحث گوناگون علم بيـان و درجهت  ،انتخاب موضوع

ـ مباحث ايـن دو علـم و   ة و شواهد زيبا دربار ها مثالگردآوري علت  بهو  ،البالغه نهج  ةارائ
هـاي   كـه كتـاب   جـا  و درخور قدرداني اسـت. ازآن شدني  شخصي تحسين هايبرخي نظر

و تـالش بـراي    ها ننقد و ارزيابي مستمر آ، يادگيري دارند آموزشي نقش بسيار مهمي در
نخسـت  اين مقاله ة نگارند ،رو ازاين ؛ناپذير است اجتنابامري  ها نآهاي  كاستيبردن  ازبين

سـپس ضـمن   ، دهكـر دقـت مطالعـه    بهرا  البالغه نهج در بالغت يها هجلو مند ارزشكتاب 
ذكر  بر عالوه ،احترام به زحمات فراوان و منزلت واالي علمي ايشان احترام به مؤلف اثر و

  .شود مي منظور بهبود و باالبردن كيفيت اثر متذكر بهچند نكته را  ،نقاط قوت
  .خاقاني محمد ،بديع ،بيان ،البالغه نهج در بالغت هاي جلوه ها: كليدواژه

  
  مقدمه .1

ين تـر  مهـم از  ،رساني اطالع تكثر وسايل جديد آموزشي و رغم تنوع و به ،كتاب درسي
 در تحقــق اهــداف آموزشــي و رود و مــي شــمار بــهســطوح ة همــ ابــزار آموزشــي در

يي اسـت كـه اسـتادان    ها هوسيل ها هكتاب درسي دانشگا رساني نقش اساسي دارد. اطالع
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دانشـجويان برحسـب وظيفـه يـا      گيرنـد و  مـي  كار بهنظر جهت ياددهي آن را  صاحب
  .مقدمه): 1388 گمارند (رضي مي مندي به يادگيري مباحث آن همت هعالق

كتبي  منابع قديمي و مطالعةهاي سيستم آموزشي در سطح دانشگاه اصرار بر  ضعفيكي از 
ـ ندارتنها مزيتـي   نهبرخي موارد  چندان مناسب است كه در نه ي هـا  بلكـه گـاهي كاسـتي    ،دن

منبع درسي  منزلة بهبالغت ة زمين يي كه درها كتاب است. شدني مشاهده ها نآ فراواني نيز در
 ،متـون عربـي   ي ازمنـد  ارزشر يذخـا كه  درحالي ؛يستنددور ن بهاين عيب  از اند نگاشته شده

 نامعلوم درلي يدالبه  ،احاديث نبوي شريف بر عالوه ،سجاديه ةصحيف و البالغه نهجون چ هم
 البالغـه  نهجون چ همدارند. قدر مسلم جاي خالي آثاري  را ترين جايگاه كم ها متن اين كتاب

نـه هرچـه   « قـول فريـدون سپهسـاالر    بهشود. شايد  مي آشكارا ديده بههاي بالغت  در كتاب
 ،نه هرچـه گفتنـي اسـت    نه هرچه ديدني است گفتني است و دانستني است ديدني است و

 از گرجي). عبـارت مـذكور دشـواري نوشـتن و     نقل به 26: 1325 (سپهساالر» نوشتني است
خـود   كنـد و  مـي  بيـان  درقالب نوشـتار  را ها هگزار برخي از مفاهيم وة صعوبت تبيين دربار

 هـا  آن گفـتن  مفاهيم دشوارتر از مقوالت و برخي ازة است كه نوشتن دربار ناي ةدهند نشان
 منزلة به ها نمعرفي آ در بازنگري چنين منابعي و كه نمايد مي). حال شايسته 26  :است (همان
درحكـم  از جهـات مختلـف    البالغه نهج شود.ي مبذول تر بيشآزموني توجه  منبع درسي و

وران بسـيار   سخن شارحان و همواره موردتوجه بسياري از اهل خرد بوده و مند ارزشاثري 
بالغي آن ازحيـث  ة حق جنب كه آنحال  ،اند هي آن سخن گفتها زيبايي بيان مفاهيم بلند و در

 ةترجمـ  ةمقدمـ  مرحوم دشتي در؛ ادا نشده است هشايست نحو بهبررسي  تحليل و پژوهش و
  است: پذير كند كه تأمل مي سخني نقل البالغه نهج خود بر

ي هـا  كاسـتي  كـردم و  مـي  ي موجود را مطالعهها هتحصيالت حوزوي كه ترجمغاز آاز 
ي جـرج  هـا  هيشي بودم كه يكي از نوشـت اند هدر فكر چار نگران و ،يافتم مي مفهومي را

ـ ” جرداق مسيحي را خواندم كه اعتراف كرده بود: (ع)   علـي ي كلمـات امـام   هـا  هجاذب
به  خود لرزيدم و چنان بر .“را خواندم البالغه نهجبار  200من ايجاد كرد كه  شوري در
خـود   بـر  .وارد شد كه تا مدتي حالت عادي نداشتمغرور اعتقادي من ضربه  تعصب و

را از  اما من كه خود ،خوانده را مي البالغه نهجبار  200 كردم كه چرا يك مسيحي نفرين
راسـتي چنـد بـار     بـه را دارم  واليت او ادعاي محبت و شمارم و مي (ع)  امام علي ةشيع
  .)9: 1388 دشتي( ... ام خواندهرا  البالغه نهج

ازمنظـر علـم بالغـت     مند ارزشميراث  بزرگ و ةگنجينپرداختن به اين  كه درراستي  هب
 و اسـت  اين حيث كتاب حاضـر از ارزش وااليـي برخـوردار    از و بسيار غفلت شده است
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 شودي آن درجهت بهبود كيفيت واكاوي ها برخي كاستي نقاط قوت و كه نمايد مي ضروري
 و غـه الالبنهـج مفاهيم بلند  دانش را با جويندگان علم وتر بتوان  كتابي هرچه كاملة تا با ارائ
جـاي   گونه آثـار بـه   يني ايننشازسويي بستر الزم براي جا آشنا كرد و تر بيشي آن ها زيبايي
محتـرم   ةنگارنـد اگـر  ين سؤال ايـن اسـت كـه    تر مهم .كردفراهم شدند  يي كه ذكرها كتاب

خواننده بـا خوانـدن    ،زش آن موفق باشددر آمو توانسته است مسائل بالغي را تبيين كند و
بـديع را   ويژه بيـان و  هي علم بالغت بها هتواند قدرت تشخيص جلو مي اين اثر تا چه ميزان

 اسـت  هتسلط علمي تاحد زيادي توانست رسد كه نگارنده با دقت و مي نظر به ؟وردآدست  هب
ولي چون كتاب  ،دكنتبيين  و دقت تشريح به هالبالغ نهجبا استفاده از شواهد  را بالغي مسائل

تشخيص  را در ياين اثر قدرت كامل ةمطالعتواند پس از  نمياز تمارين خالي است دانشجو 
دانـش فراگيـر تاحـد     دسـت بيـاورد و   بـه  هالبالغ نهجي ها مثالديگر  بديع در بيان و مسائل

نويسـنده   كتاب واين مقاله پس از معرفي  ةنگارند .شود مي ها مثالبسياري محدود به همين 
اشـكاالت   اشـكاالت محتـوايي و   ةدسـت  اشكاالت آن را بـه دو  و پذير ين نكات تأملتر مهم

 ،نمايـد  مي بخش در بسياري موارد دشوار اگرچه مرزبندي اين دو ،شكلي تقسيم كرده است
  كار آيد. بهي بعدي اين اثر ها چاپ شايد درد كن مي ارائهنهاداتي را  درنهايت پيش

  
  اثر معرفي .2

بـديع را   دانـش بيـان و   نكـات دو  البالغه نهج در بالغت يها هجلوكتاب در  محمد خاقاني
 388تهـران در   در البالغـه  نهـج ازسوي انتشارات  1390سال  اين اثر در .ده استكربررسي 
كه در  گونه آن ،هدف نگارنده. نسخه به چاپ دوم رسيده است 1000شمارگان  در صفحه و

بـديعي   ي بيـاني و هـا  هآرايـ ة تحليـل همـ   ،ذكر كرده است 10 ةصفح چاپ دوم در ةمقدم
علم  مسائلبخش اول  در بخش اصلي تشكيل شده است: اين كتاب از دو .است البالغه نهج

بررسـي   تحليـل و  البالغـه  نهـج  معنوي علم بديع در ي لفظي وها هبخش دوم آراي در بيان و
عـرب   يـات ادب ةحيطـ  را در خـود  اهميت كـار گفتار  پيش نويسنده در كه اينضمن  .اند هشد

(ع) سخن   علي امامعرب تا عصر  ادبياتسپس از سيماي بالغت در  داده و موردتوجه قرار
چنين به شخصيت  هم (ع) و  عليديگر به شخصيت ادبي امام همام  يبخش در و گفته است
 را نـام  البالغـه  نهـج ي مهـم  ها گاه شرح آن؛ پردازد مي ،شريف رضي ،هالبالغ نهج ةگردآورند

ميرزا حبيب خوئي را به خواننـده   ميثم بحراني و الحديد و ابي ابنسه شرح مشهور  برد و مي
  ورزد. مي مبادرت ها خصوصيات اين شرح به بيان مزايا و كند و معرفي مي
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  معرفي نگارنده .3
پس از اخـذ  ، 1337متولد ، استاد گروه عربي دانشگاه اصفهان، دكتر محمد خاقاني اصفهاني

 در 1363سـال   ادبيـات عـرب در   كارشناسي زبـان و  و 1335سال  ادبي در ةرشتديپلم در 
 مدرس و تربيتدر دانشگاه  1367سال  مذكور در ةرشتكارشناسي ارشد  و دانشگاه اصفهان

تحليل نكات ة خود دربار ةرسالبا نگارش  ،1371سال  ادبيات عرب در زبان و ةرشتدكتري 
 بعد از يك دوره تدريس در آمـوزش و  طي برخي از مدارج حوزوي و و غهالبال نهجبالغي 

ادبيات عرب  به عضويت گروه زبان و 1378دانشگاه آزاد به سال  علميه و ةحوز پرورش و
تاكنون . است پژوهشي اين دانشگاه مشغول به امور آموزشي و اكنون در هم اصفهان درآمد و

  كتاب منتشر شده است. اين استاد فرزانه چندين مقاله و از
  
  نقاط قوت .4

  محتواييازنظر  1.4
ين تر مهم. شود محتواي آن تأمين مي كتاب درسي ازطريق مفاهيم نهفته در اهداف اصلي هر

رشته بـه آن مبـادرت    كتاب ارزيابي محتواي آن است كه بايد متخصصان هر بخش نقد هر
 ةهمـ يـابي از   براساس برآينـد ارزش يك كتاب درسي  بديهي است داوري نهايي در. ورزند

محتواي كتاب  كه نگارنده سعي دارد ،بنابراين. )2: 1388 (رضي گيرد مي صورت ها شاخص
شما  كسي ازاگر «  :(ص)  اكرم به فرمايش رسول كند.ارزيابي  ونقد را برحسب توان خويش 

. )825 ،915 حكمت: 1388 دشتي( »بايد به او سود برساند، بتواند به برادرش سودي برساند
  .اميد است هدف از نگارش اين سطرها چيزي جز اين نباشد

  روزآمدي 1.1.4
كتـاب   . بنـابراين، تغييرات اسـت  ي مختلف پيوسته درحال افزايش وها هدانش بشر در رشت

 مطالب آن هر داشته باشد و بر ترين اطالعات علمي مربوط به موضوع را در تازهدرسي بايد 
 در بالغـت  يهـا  هجلـو كتاب  .)2 :1388 (رضي روز شود به جديدنظر وبار ت يك وقت چند
ي هـا  مثـال  از و اند هيي كه در دانش بالغت نگاشته شدها كتاب تر بيشبرخالف  ،البالغه نهج

تمامي مباحث  در ،اند هكردتكراري استفاده  ةگون بهمفاهيم بلند  دور از به احياناً شعري قديم و
تمـامي   ايـن امـر در  . ه اسـت كردشاهدمثال استفاده  درحكم (ع)  امام علياز جمالت پربار 

 ضمن روزآمدي با مبـاني فلسـفي و   ،بنابراين. استدرك  قابلصفحات كتاب براي خواننده 
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جاست كه توقـع   هآيا اين انتظار ناب« حسن ملكي ةگفت به. سويي دارد هماعتقادي خواننده نيز 
شناسـي   معرفـت  شـناختي و  انساني ها با ويژگي هاي علوم انساني ما بايد داشته باشيم كتاب

به ايـن   ستا كافيمثال  براي .)3 :1385 (ملكي »اسب داشته باشدناسالمي ت ةفلسفبر  مبتني
: توجه شود ،شاهدمثال استعاره در اثر مذكور نقل شده استمنزلة  بهكه  ،(ع)  عليامام  ةجمل

از راه  خـويش منازيـد و   به تبار شويد وي نجات برون ها ي بال با كشتيها از گرداب مردم!«
روي رستگاري بينـد وگرنـه   ، كه با ياوري برخاست فروختن به يك سو رويد كه هر بزرگي

تواند ازلحاظ مفهـوم ايـن    مي حال خواننده. )99: 1390 (خاقاني »آسوده نشيند گردن نهد و
خـود   مقايسـه و  اند، ردهبيان كنويسندگان براي استعاره  تر بيشكه  ،مثال را به اين بيت شعر

  گيري كند: نتيجه
ــدي أســد شــاكي الســالح   مقذف له لبد أظفاره لم تقلـم    ل

  .)235 :1411 (تفتازاني

  معطوف به نيازهاي اجتماعي 2.1.4
. ذاتـي دارد رابطـة  اجتمـاعي   مسـائل  بـا نيازهـا و   يادگيرنده وي ها ويژگي با كتاب محتواي

اند كه  عاملي دو گيرد مي تربيت شكل آن تعليم و در محيط فرهنگي كه جامعه و يادگيرنده و
 (ملكـي  موقعيـت يـادگيري حضـور دارنـد     هـر  همواره در ودارند مساوي اهميت  طور به

 ،بـديع  ضـمن يـادگرفتن دانـش بيـان و     ،تواند راحتي مي هكتاب خواننده باين  در .)7  :1388
. جمالت فراواني را فراروي خود بيابد كه معطوف به بسياري از نيازهاي اجتماعي وي باشـد 

 117، 16خطبـة  مثـال   81، 39 ةخطبـ مثال  69، 3خطبة مثال  67اگر به صفحات  ،براي مثال
 232 مثـال حكمـت   و 100ة خطبـ  و 19 ةمثال خطب 224، 87ة مثال خطب و 17 مثال حكمت
گوي بسياري از نيازهـاي   گيرد كه پاسخ مي بلندي فراروي خواننده قرارمفاهيم ، مراجعه شود

  . يابد  فاضله دست ةتواند به مدين مي ها هآدمي با عمل به اين آموز و است اجتماعي انسان

  جامعيت 3.1.4
بـودن مطالـب كتـاب     جـامع . موضوع موردنظر خود بايد جامع باشـد  ةدرزمينكتاب درسي 

نحـوي بـا    بـه كـه   باشـد مطلبـي   جايگاهي براي گردآوري هردرسي بدين معني نيست كه 
 اهداف ويـژه و  اهداف كلي و به باتوجهبلكه بدين معني است كه بايد ، موضوع مرتبط است

محمد خاقاني اگرچه نـام كتـاب را   . )2 :1388 (رضي درس سنجيده شود هاي هر سرفصل
د كه كن مي خواننده را دچار اشتباهاين  ه است وكردانتخاب  البالغه نهج در بالغت يها هجلو
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ة ولي موضـوع كتـاب دربـار    ،اثر مذكور بررسي شده است بديع در بيان و سه علم معاني و
علـم را بـا    نگارنده بسيار كوشيده است تا تمامي مباحث اين دو بديع است و دانش بيان و

صفحات  رفهرست مطالب دكند. بررسي  ودهد جامع شرح  طور بهي بسيار دقيق ها مثال
 البالغـه  نهـج جز  بهي ديگري ها مثالكه انتخاب  آنضمن . است كتاب مؤيد اين مطلب 3-7

، 87، 80، 79، 40، 26، 19 صـفحات  در ،براي مثال ؛ه استكردجامعيت كتاب را دوچندان 
، 117 ،105، 110، 114 صـفحات در  آيات الهـي اسـتفاده شـده و    از، و ... 1886، 129، 95

از ابيات شاعران مختلفي نقل شده است  ... و، 29، 30، 31، 40، 46، 54، 72، 76، 82، 102
مختلف  امثال از...  و ،48 ،148، 149، 151، 152، 154، 156، 159، 160، 162صفحات در  و
  .شاهدمثال تطبيقي بهره برده شده است منزلة به

  حجم اطالعات جنبي تناسب ميان حجم اطالعات اصلي و 4.1.4
موضوع موردبحـث   براي هر شوند و مي نويسندگان در هنگام نگارش دچار اشتباه برخي از

نند ك مي شاهدهاي بسياري را نقل توضيحات و و ها مثال شوند و مي از اصل موضوع خارج
 خواننده گاه فرامـوش  و داردمقايسه با اصل موضوع موردبررسي حجم بسيار زيادي  كه در
 ايجـاز و  را اي نياز برعكس عده يا و است اي بوده زمينهچه  كند موضوع اصلي بحث در مي

براي دانشجو آرزوهـاي فـراوان    كند و نمي ارضاكه روح خواننده را  انگارند ميگويي  كوتاه
كه بحث اصلي  ،البالغه نهجعنوان از  موضوع و هر كه در آنكتاب ضمن اين . گذارد مي جا هب

مطالبي را  زند و مي گاهي به مطالب ديگر گريزكند هراز مي يك يا چند شاهدمثال ذكر ،است
 از افـراط و  كـه  كـرد تـوان اذعـان    مي ؛ي بيرون بياوردنواخت يككند تا خواننده را از  مي نقل

ي هـا  يا ديوان كريم قرآنصفحات زير نگارنده به  در ،مثال رايب ؛آن خبري نيست تفريط در
  روي گريز زده است: هشاعران بدون زياد

ــفحاتدر  ، 79، 96، 142، 190، 198، 219، 254، 260، 311، 326، 337، 340، 341 ص
، 79، 102، 117، 126، 152، 227، 231 صفحات در ؛كريم قرآنذكر آيات از  19 و ،26، 40
 آيات و بر عالوه ؛شاعران ذكر اشعاري از 250 و ،322، 331، 335 30، 31، 40، 46، 54، 76

  .بهره جسته است هم شاهدمثال منزلة بهاز امثال گوناگوني  ،اشعار

  اي رشته ميانتناسب محتواي كتاب با موضوعات  5.1.4
چراكه تعامل ميـان  ، دارند ويژه ينظام دانشگاهي جايگاه در ها فرارشته و ها هرشت ميان هامروز
ادبيـات تطبيقـي يكـي از     ؛شـود  مي ي متفاوتها بخشي دانش وحدتيا چند رشته سبب  دو
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چون مباحث  البالغه نهج در بالغت يها هجلوكتاب . است علوم انساني دراي  رشته مياننتايج 
 بررسـي و  برخـي منـابع ديگـر    و البالغه نهجي مختلف از ها بديع را با ذكر مثال دانش بيان و

 ازجمله دانشـجوياني كـه در   ؛است بخش فايدهبراي دانشجويان چندين رشته  كند، مي تحليل
ادبيات فارسي  حتي زبان و ادبيات عربي و زبان و علوم قرآني و حديث و و البالغه نهجرشتة 

آموزد كـه   مي رفت علوم جديد به ما سير پيش« ،بنابر محتواي كتاب خاقاني ؛كنند مي تحصيل
چهـارچوب   رغم محدودبودن در علي ،علوم اي است و رشته بينناپذير  اجتناباي  گونه بهعلم 

  .)200: 1382 (رهادوست »هاي ديگرند هاي دانش بخشي از روايت، علميرشتة 

  نظر ةارائاجتهادي در  ةشيوپيمودن  6.1.4
نگـارش   بـه دانـش بالغـت    ةحـوز  هايي كه در ويژه كتاب هب ،ليف كتبأت اجتهادي در ةشيو
هـم   هم از تقليد محض خارج شـود و  تا، ضروري است امري بسيار پسنديده و ،دنآي ميدر
پـيش گرفتـه    اجتهـادي را در  ةشـيو مباحث گوناگوني  نگارنده در. شودشكل پويا عرضه  به

اظهارنظر شخصي اشـاره   با مضمونكتاب به فهرستي از موارد  386 ةصفحخود در  است و
اقسام استعاره  بر را كه كتاب نگارنده اشكاالتي 102 و 101 اتصفحاگرچه در ، ه استكرد
  .است  در فهرست نياورده كند مي ذكر

  توضيح واژگان مبهم 7.1.4
 خوب راهي را ةنگارند .ب نيازمند است كه معني واژگان را بداندلبسياري از مطا دانشجو در

مـوارد   خاقـاني در  ؛دهـد توضيح  متن اثر خويش شرح و پيمايد كه واژگان پيچيده را در مي
و دانشـجو بـه    كنـد  زدايي مي ابهاممفاهيم واژگان  از بسياري ازچنيني  اينبسياري با اقدامي 

، غربـل  ةواژ 107صـفحات   يي درها هتوان به نمون مي ازجمله ؛شود مي نمون ره تر بيشدرك 
 .كـرد اشـاره   ... و ،قـدح  ةواژ 154 ،نطاق وجران ةواژ 117، ادالء ةواژ 112 ،شعار ةواژ 109
توصيفات كالم امـام   شناختي وجه زيبايية مناسب دربار بيان توضيحات مفيد و ،براين افزون
براي . دكن مي تشويق البالغه نهجدرك زيبايي مفاهيم بلند جمالت  بهرا  دانشجونيز  (ع)  علي
ة صـفح ؛ در  ... خواهند مي معروف است كه چون :نويسنده آورده است 71 ةصفحدر  ،مثال
يان وجه ب 75 ةصفحدر  ؛(ع)  امام عليتوضيح زيبايي تشبيه در كالم  و »لعقه«معناي بيان  72

همين صفحه  در و ؛كالم ايشان نكويي تشبيه بليغ در و (ع)  امام عليتوصيف  شناختي زيبايي
وجـه  بيـان   99ة صـفح  ؛ و در(ع)  امـام علـي  كـالم   تشـبيه تمثيـل در   دربـارة بيان توضـيح  

  .(ع)  امام عليبياني از  استعاره در شناختي زيبايي
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  پارچگي يك انسجام و 8.1.4
. پارچـه نيـاز دارد   يـك  منسجم وگرا است كه به شرايط  وحدتيادگيري رويداد ذهني 

عنوان  بهكتاب درسي . بايد وحدت داشته باشد، است يادگيري مؤثر نوعي در بهچه  هرآن
بـراي يـادگيري الزم    هـا  نكـه هريـك از آ  است عناصري  عامل يادگيري داراي اجزا و

  ).8 :1385(ملكي  بستگي دارد ها نوحدت آ به كيفيت و ها نولي اثربخشي آ، است
جزء  جزء واند  شده ارائهپارچه  يك منسجم و شكلي كامالً به موردنظر مختلف كتابمباحث 
 19صفحة  نگارنده نخست در ،براي مثال. اند واحد را تشكيل داده يپيكرديگر  يكبا  عناصر

سـپس شخصـيت    ؛كنـد  مي را بررسي (ع)  علي عربي تا عصر امام ياتادب بالغت درسيماي 
يعنـي   ،البالغـه  نهـج گردآورنـدة  از آن شخصـيت   بعد و 27صفحة  ادبي آن امام همام را در

 در هـا  هنام و ها هسياق خطب گاه به سبك و آن، دهد مي شرح 43صفحة را در  ،شريف رضي
 در البالغـه  نهـج ي مختلـف  هـا  شـرح  و 49صفحة  در البالغه نهجي ها حكمت و 44صفحة 
تـا   البالغـه  نهجبديع را برمبناي  مطالب دو دانش بيان و ،سپس ؛پردازد مي 57- 53 صفحات

  .دهد مي شرح ،باشند ديگر هماهنگ يك با مباحث كامالً كه مطالب و يشكل به ،پايان كتاب
  
  شكليازنظر  2.4

  شروع خوب 1.2.4
 است كه در ياست يكي از نقاط قوت كه دراصطالح به براعت استهالل مشهور شروع خوب

 شـود  امـري بسـيار پسـنديده محسـوب مـي      ،مقالـه كتاب يـا  ، سخني اعم از شعر يا نثر هر
 گفتـار و  پـيش  در كتاب بـا شـروع خـوب    13صفحة  نگارنده در .)437 :م 1940  (هاشمي

ارتبـاط بـا مـتن     برقـراري  راه و ةادامدانشجو را به  سازي براي ورود به بحث بالغت زمينه
ي پيشين خـود را بـا   ها ييي كه دانشجو آگاهها هعوامل برانگيزاننده دركنار زمين .انگيزد برمي

كتاب كه دانشجو بتواند بـه تحقيـق    نين وجود امكاناتي درچ هم مطالب كتاب مرتبط كند و
 دنشــو مــي را افــزايش دهــد از محاســن كتــاب شــمرده اطالعــات خــود ةدامنــ بپــردازد و

 در ،قـوت آن  طنقـا بيـان   ي نگارش اثر حاضر وها هنگارنده با بيان انگيز. )4 :1388  (رضي
  .دكندانشجو را دوچندان  ةانگيزاز آغاز راه  كه سعي دارد 16 صفحة در ،مقايسه با آثار ديگر

  اول دستاستفاره از منابع معتبر  2.2.4
 كـه شـود   مـي يي هـا  كتـاب  و ها هشامل نوشت واند   به يك واقعه نزديك منابع اوليه و معتبر منابع

ون چـ  هـم از برخي منـابع اصـيل    موردنظركتاب نگارندة  .نويسند مي اشخاص نزديك به ماجرا
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ي هـا  برخـي شـرح   ابوالفرج اصـفهاني و  األغاني سكاكي و العلوم مفتاح جاحظ و والتبيين البيان
استفاده  ،آمده 378- 377صفحات فهرست منابع  كه در ،الحديد ابي ابن شرحون چ هم البالغه نهج
ون چـ  هـم هرچند جاي برخي منابع معتبر بالغـي   .رسد مي منبع 36 آن به كه تعداد، ه استكرد

 است. خالي ،گامان دانش بالغت پيش از ،خطيب قزويني فخر رازي و آثار ابوهالل عسگري و

  اريذگ اعراب 3.2.4
ي عربـي  هـا  مثالشـاهد  از هـا  آن در د ونـ يآ نگارش درمي بهيي كه به زبان عربي ها كتاب در

چراكه ممكن است گاهي با تغييـر  ، كند مي را ايفاي نقش مهمي گذار اعرابشود  مي استفاده
 مـوردنظر جمالت عربي كتاب  .حتي تغيير كند اعراب معني متن براي دانشجو مبهم شود و

برخي موارد خالي از اشـكال  د شخواهد بيان  كه چنانالبته  دارند، كاملي ي نسبتاًگذار اعراب
صـفحة   ؛17 خطبـة  128 صـفحة  :ندداركاملي  گذاري موارد ذيل اعراب ،نمونه براي ؛نيست
 ؛76 و ،16، 158، 192، 223، 41، 87ي هـا  هخطبـ  141صفحة  ؛عمران لآ ةسور 21 ةآي 129

 و 19 خطبـة  224صـفحة   ؛19 خطبـة  202 صفحة ؛الكلثومبن  عمروبيت شعر  159صفحة 
  ... . و، 170، 160، 192خطبة  294 صفحة ؛بيت شعر استشهادشده و 232حكمت  و 1000

  فهرست كامل 4.2.4
 علتبدين  ؛امر يادگيري مطالب كتاب بسيار ياري كند تواند دانشجو را در مي فهرست كامل

 ازجمله: ؛دكنتنظيم  كتاب خود تهيه و ي مختلفي را درها فهرست كه نگارنده كوشيده است
، فهرسـت احاديـث  ، قـرآن اجمـالي آيـات    فهرست تفصيلي و، فهرست الفبايي موضوعات

 30 فهرست نظريات شخصي كـه حـدود   و ،اماكن فهرست اعالم و، امثال فهرست ابيات و
  ).388- 349( است صفحه

  
  نقاط ضعف .5

  محتواييازنظر  1.5
  كتاب داشتن آموزشي ةجنب 1.1.5
 كـه  شـود  مـي  اعتبار آموزشـي زمـاني حاصـل    ؛آموزشي است علمي و يكتاب موردنظركتاب 

دروس دانشگاهي بهتر است الگوهايي  در. محتواي كتاب برمبناي الگوي معيني طراحي شود
بـه درك   د وكنـ دانشـجويان فـراهم    مباحثه را بين اسـتاد و  گو وو كار رود كه امكان گفت به
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پـژوهش   چنين زمينه را براي تحقيـق و  هم و بينجامدموضوعات  تر مطالب و كامل و تر بيش
دنبـال  نگارش كتاب  درنگارنده چه الگويي را  كه شود مي مطرحسؤال حال اين آورد؛ فراهم 
بينجامـد  دانشـجو   ميان استاد و يگوو سراسر كتاب مطالبي كه به گفت چون در ه است؟كرد

  .استنكرده مطرح  تر بيشپژوهش  تحقيق وبراي هيچ موضوعي را  و است رنگ بسيار كم

  تمارين براي كسب مهارت 2.1.5
فصل براي كسـب   پايان هر هاي آموزشي داشتن تمريناتي در ي برتر كتابها يكي از ويژگي

گونـه   هيچولي در اثر مذكور  ،است مسائل مشابه دركايجاد توان  دانشجو و تر بيشمهارت 
خواندن كتاب  آيا دانشجو پس ازكه شود  مي مطرح سؤالحال اين . تمريني ارائه نشده است

 خواهد داشـت؟  البالغه نهجديگر جمالت  بديع را در قدرت تشخيص مسائل دانش بيان و
رويكـرد   هكـ  گويـد  مـي  بـاره  درايـن پل رامسدن ، تفكر دارد جاي تأمل و سؤالجواب اين 

دادن بـه يـادگيري    سـازمان . 2؛ انتقال اطالعـات  منزلة بهتدريس . 1: تدريس سه دسته است
 هچـ  ،ديگـر  عبارتي به. )112- 111: 1376 (ونتلينگ ساختن امكان يادگيري فراهم. 3؛ دانشجو

  ؟ه استكردامكان يادگيري را براي دانشجو فراهم ازه اند 

  ارزيابي نظارت و 3.1.5
شـناخت   ارزيـابي و  بايد به نظارت و شود مي آموزش تدوين كتابي كه براي يادگيري و هر

يابي به  تواند امكان دست مي فصل ي يادگيري پايان هرها فعاليت .كمك كنديادگيري  فرايند
جاكه  ازآن كه شود مي مطرح سؤالحال اين  .)12: 1385 (ملكي چنين بصيرتي را فراهم كند

كـاري را   محترم چـه راه  ةنگارند ،هيچ تمريني نيامده است مذكوركتاب ي ها ايان فصلپ در
پاسـخ ايـن    ه اسـت؟ كـرد ارزيابي فرايند يادگيري دانشجو فراهم  و نظارت براي شناخت و

 .برانگيز است تأملنيز  سؤال

  نامفهومعبارات  4.1.5
مربوط به آغاز  كه اين اشكال عمدتاًدارند جمالت ابهام  برخي عبارات و موردنظردر كتاب 

 آخر تا انتهاي ايـن بنـد در   بند 2 خط 15صفحة ، 3 خط 14 صفحة . براي مثال،كتاب است
 مواضـع تشـبيه و   236 صـفحة  در كه چنان، 236 خطبةذيل  آخر بند 32صفحة ، 17صفحة 

ضمن بيان  ،آن گفتار پيش در اين كتاب و نويسنده در. ي استتر بيشاركان آن نيازمند شرح 
اذعـان خـود    بـه ): 16 (ص گيرد مي كتب بالغي عيب كلي بر دو، خود كارشيوة  و ها هانگيز
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 شود مي شامل ،ذكر شده است كه قبالً را، نقص دوم كتاب او نيز عيب و )17 (ص نويسنده
يـا جمالتـي    كتب بالغـي ديگرابيـات و   ي مورداستشهاد درها مثالكه  آن عيب اين است و

منفصل از ساير ابيات  شكل گسسته و بهكه  ،اند سخن مجموعهيا  يك قصيده و شده از قيچي
گفتـه شـد كتـاب     كه چنانالبته  ،دنشو سخن ارائه مي مجموعهيا جمالت ديگر آن  قصيده و

كند تا كمكي به رفـع ايـن    درادامه توجيهي ذكر ميهرچند  :ردخود او نيز همين نقص را دا
  .دكناشكال 

  ها مثال مباحث و ةارائ در دست و يك سان يك يشكل نكردن رعايت 5.1.5
چه در  مثال و ةارائ چه در تعريف يك موضوع و سان چه در يك يشكل كردن شيوه و دنبال

بـه تسـهيل درك   ي بسـيار توانـد كمـك    مـي  ... عنوان و هر مثال در ذكر تعداد مشخصي از
 خـود  ذهـن  در را آن اي خـاص از  رويـه كتاب  از مخاطب با خواندن بخشي مطالب كند و

موجب مخاطب  در را خستگي مالل و ود كنرا با ساختار كلي كتاب آشنا  كه او دهدشكل 
  شود: مي اشاره ها اين زمينه دارد كه درادامه بدان در ها ستيكتاب حاضر برخي كاشود. ن

يـك مثـال   حتي گاه  د وكن ميذكر  براي يك مبحث ي راي متعددها مثالنويسنده گاه ـ 
 ايشـان بـر   نداشـتن  گر اشراف كند كه شايد بيان نميديگر ذكر  يبراي مبحث البالغه نهج هم از

بـه   نكـردن  اشـاره  ،ديگـر  ازسـوي  باشـد؛ مباحـث   ةهم منبع مورداستفاده براي ذكر مثال در
 ،هدف كه آنحال . ضعفي مضاعف است ال براي آن مبحث خاصمث داشتننيا  وجودداشتن

 ،اسـت  البالغه نهججوي مثال از و جست بررسي و ،شود مي عنوان كتاب برداشت از كه ناچن
را انجـام داده   هرچند نويسنده يك بـار ايـن كـار   . شود مي كتب ديگر نيز يافت چه در نه آن

 پنجم از مورد 252فحة ص نيافته است: البالغه نهجكند مثالي از  ميصراحت اعالم  بهاست كه 
ـ ؛ بـراي  اما صورت عكس اين مطلب فراوان اسـت ، انواع التفات تشـبيه   76صـفحة  ، هنمون

 179صـفحة   و 178صـفحة   ،مرشـحه  ةاستعار 122صفحة  ،اقسام مجاز 95صفحة  ،ملفوف
 226صـفحة   ،»ب« مورد 224صفحة  ،نوع از مجاز عقلي دو 194صفحة  ،برخي انواع مجاز

 249صفحة  ،يي متعدد ذكر شده استها كه براي شكل دوم مثال شكل اول استخدام درحالي
نـوع دوم بـاب    251صفحة  ،پنجم تجريد چهارم و انواع 250صفحة  ،نوع دوم باب تجريد

 در تعريـف  بيـان كردن مثـال بـدون    ارائهكتاب  در نبودن دست يك ديگر از اي نمونه .التفات
 و قـرآن  مثـال از  ارائـة  در نبودن دست يك چنين، است؛ هم مبحث استدراج در 278 صفحة

 البتـه اگـر ايـن رويـه در    ، 260 صفحةدر ي صنعت استخدام ها مثال در البالغه نهجسپس از 
  .بود مناسب خواهد مفيد و، تمامي مباحث مراعات شود در جاي كتاب و همه
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، 314صـفحات   سـجع متـوازي در  مبحث  ي متعدد درها مثال ةارائ ي دردست يك نبودـ 
، ي متعدد مواجه شـده ها مثالكه با  ،گونه مواقع اين رسد نويسنده در مي نظر به. 316 و، 315

را گاه نبـود مثـال    برخي مباحث ديگر كمبود مثال و كه در درحالي ،است كردهذكر  ها را نآ
تعداد مشخصي مثـال   بيان ،رو ازاين. بررسي كامل است فقدانناشي از  كه احتماالً، يمشاهد
، كند ايجاد نميخواننده مالل  هم در دهد و مي ي به كتابدست يكمباحث هم شكل  ةهم در
 دربـاب كنايـه از   .دانشـجويان باشـد   ةمنبـع درسـي مورداسـتفاد    منزلة بهخصوص كه اگر  به

  .اند گونه همين 199 صفحةصفت  كنايه از و 196 صفحةموصوف 
ـ  گـون  گر براي ناهميد اي نمونه :توضيح و تعريف ارائة در يدست يك نبودـ  دن شـكل  وب
تعريـف   مـثالً . مباحث گوناگون كتـاب اسـت   تعريف از ةارائ نبودن دست يكمباحث  ةارائ

 آمده اسـت  آن فارسي ةترجمسپس  به زبان عربي و نخست 88 صفحةدر  مجاز حقيقت و
بايسـت   تعريف مـي  ةارائ ازكه اين شكل  درحالي ،)96صفحة در تعريف استعاره  نيز در (و
ايـن حالـت    65صـفحة  در مبحث تشبيه  در ،مثال رايب. مباحث كتاب باشد ةبقيسان با  هم

 يك مبحث در تعريف درارائة اين شكل از  يعني ؛مثال است ازبابالبته اين ، شود ديده نمي
  .شود مي موارد ديگر نيز نقض

 شـود و  نمـي جاي كتـاب ديـده    همه شعر عربي كه در مثال از ةارائ ي دردست يك نبودـ 
كنايـه  ، 104 صفحة در مصرحه ةاستعارمثل مبحث . زند مي نويسنده دست به اين كار گاهي

 عربي بـدون ذكـر مثـال از    شعر مثال از ةارائاين موضوع  ديگر از اي نمونه؛ 195 صفحةدر 
  .99 صفحةتصريحيه  ةاستعارمبحث  در ؛ براي مثال،است البالغه نهج

  
  نقاط ضعف شكلي 2.5

  دهي ارجاع اشكال در 1.2.5
بايد اطمينان ، دنبياي نامه كتاببخش  كامل در طور بهبايد  اند متن استفاده شده منابعي كه در

 هـا  نمختصـات آ  و شـده  نامـه آورده  كتاب هم در متن و منابع هم درهمة كه شود حاصل 
شـيوة   شـكل و  در مـذكور كتـاب  . )175: 1389 (فتـوحي  بيان شـده اسـت  سان  يك دقيقاً

آن  شكل ارجاع به منـابع در  تنوعي ناپسند در كند و نمياسلوب خاصي را دنبال ارجاعات 
  شود: مي مشاهده

 ؛ بـراي گاه عدد ذكر شـده اسـت   و * نبودن شكل ارجاعات كه گاه با عالمت سان يكـ 
  .24و  20 اتصفح ،نمونه
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كه  »همان منبع« جاي ذكر بهيا  منبع اسم مجدد آوردن يجا به »همان« به كردن فاتكاـ 
، 52، 51، 50، 40، 34، 33، 29، 28، 23، 21 صفحاتدر  ازجمله ند؛ي آن بسيارها هنمون
66 ،68 ،69 ،72 ،73 ،76 ،78 ،79 ،85 ،100 ،112 ،113 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،
 ون:چـ  هـم  ؛ه اسـت كـرد مـذكور را رعايـت   نكتة محترم نويسندة مواردي  البته در ،... و

 .33و  32 صفحات
نويسنده گاه مطالبي را بـدون   :ها مثال مطالب و يبعض اختينش كتاب نشاني نكردن بيانـ 

 نوشتپا 36 صفحة؛ آن درادامه آمده است يي ازها هذكر منبع مورداستفاده ذكر كرده كه نمون
 بنـد ، 45 و 44 صـفحات مطالـب  ، 3 خط 42 صفحة، 3 بند 41 صفحة، 4 بند 40 صفحة ،2

 مثـال مـورد   224صفحة ، ابيات ي ذكرشده از احاديث وها مثال 98 صفحة، 46صفحة  آخر
صفحة ، انواع تجريد از 5 و 4 ردامو 250 صفحة، مثال قسمت دوم تجريد 249صفحة ، »ب«

 ... . و ،ارجاع مثال نبود 286
 البيان، أغانيون كتاب چ هم ؛كتب نوشته نشده است مشخصات بعضي از نامه كتاب درـ 

 .388 صفحةعالمه اميني  الغدير و، 387 صفحةاالسالم  فيض البالغه نهج ،جاحظ والتبيين
جـاي كتـاب    جاي هم كه در كريم قرآن و شود نميترتيب خاصي دنبال  نامه كتاب درـ 

ذكـر   ةشـيو  چه معمول در از آن ،ازسويي. اين فهرست ذكر نشده است مورداستفاده بوده در
 .شود نمياين كتاب اثري ديده  منابع است در

 الجنـات  روضـات  مثل: اند؛ نيامده نامه كتاب متن كتاب در بعضي منابع مورداستفاده درـ 
 عربي زبان ادبيات تاريخ ؛پايان كتاب نيامده است اما در ،ذكر شده 43 صفحة نوشتپا كه در
 كتـاب نـامي از  فهرست پايـان   ولي در ،ذكر شده 44 صفحة عبدالمحمد آيتي كه در ةترجم

 .ذكر شده است 51صفحة  كه در النثرالفني و ؛اين كتاب برده نشده است

  سهوهاي تايپي و نگارشي 2.2.5
، دانشگاهي درسي كمكمرجع  منبع و ةمنزل بهقرارگرفتن آن  اهداف كتاب و به اهميت و باتوجه

 بـه  باتوجه. )4 :1390 (نيكوبخت گذاري اين اثر ضروري است نشانه نويسي و درستدقت در 
 علمـي و  رعايت نثـر  در نويسندهتالش  اوجودب كتاب حاضر به چاپ دوم رسيده و كه اين

 :است ناپذير اجتناب زيرن اشكاالت كرد برطرف ،زبان رسا

 ؛محمد كتاب محقق= ةشناس صفحة ـ
 است؛» اليفوز بمرتبه« كه شكل صحيح آن »اليفوز بمرتبة« 3 خط 13 صفحة ـ
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 ؛شريفه از قلم افتاده است ةآي در »انتم«ة كلم 13 صفحة ـ
ـ ؛ بـراي  شـود  مـي  صفحات كتاب مشاهده همة كه در »گ« شدن حرف حذف ـ  ،هنمون

صفحة  ،6 خط 45صفحة  ،خط آخر 36صفحة  ،2 خط 22صفحة  ،5 خط 9 صفحة
انتهاي  77صفحة  ،3 خط 2 بند 55صفحة  ،2 خط 2 بند 51صفحة  ،3 خط 3 بند 46

 121صفحة  ،5 خط 117صفحة  ،مقدار حال مشبهذيل عنوان بيان  84صفحة  ه،صفح
 ؛ ... و، آخر بند 269صفحة  ،4 بند

 ؛شود مي درك مفهوم نبود عالئم موجب اشكال در 4 خط 23صفحة  در ـ
 است؛» أطأ« كه شكل صحيح آن، البالغه نهجاي از  جمله در »أصا« 32صفحة  ـ
 ؛اضافي است ).(نقطه  4 بند از 4 خط 55صفحة  ـ
 ؛است (:) نيازمند عالمت دونقطهخط اول  73صفحة  ـ
 ؛هماهنگ با ترجمه نيست كامل و »الوثيقة ... هولباس« 73صفحة  ـ
 ؛شود مانند بقيه تيره 5ة عنوان شمار 86صفحة  ـ
 ؛بيت ذكرشده سرهم آمده است 95صفحة  ـ
 ؛اضافي است »اي« آخر بند 105صفحة  ـ
 ؛اضافي است »ها نآ«ة كلم 1 خط 108صفحة  ـ
 است؛» يمرق«آن  شكل صحيح كه »يم رق« پايانيخط ماقبل  110صفحة  ـ
 ؛درشت است پانوشتفونت  139صفحة  ـ
 »مطلقــه ةاســتعار« و، »مجــرده ةاســتعار«، »مرشــحه ةاســتعار« عنــاوين 122صــفحة  ـ

 ند؛نيست  شكل يك
محاسن كتاب است كه البتـه گـاه    عبارات عربي از ابيات و گذاري كلمات در حركت ـ

تـوان   مي كه شود اعراب بعضي ابيات ديده مي خصوص در هآن ب بعضي اشكاالت در
 ومـارعف  108صفحة  چنين است: ها گذاري حركتشكل صحيح اين . كردتصحيح 

الذي اليدركـه   115صفحة  ...، مصراع اول قامت تظللني 114صفحة  ،بمثل عمرو. ..
  ... . و ،من القلوب 230صفحة  ..،. بعد

  آرايي صفحه 3.2.5
 :اند شود كه درادامه آمده مي آرايي مشاهده صفحهلحاظ  به اشكاالت يبرخ حاضر كتاب در
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 ؛اي جداگانه آورده شود صفحه شريف رضي در مطلب آشنايي با عنوان و 41صفحة  ـ
 ؛مرتب شود 6 و 5 وطانتهاي خط ابتدا و 2 بند 43صفحة  ـ
 ؛بدون مطلب است از كتاب خالي و 48صفحة  ـ
 كـه بهتـر اسـت در    داردشكلي ناقص  وطور واضح درج نشده  نمودار به 64صفحة  ـ

 ؛اي مجزا آورده شود صفحه
 ؛بند پاياني صفحه فاصله است در 4 و 3 وطميان خط 105صفحة  ـ
 ؛بدون مطلب است خالي و 220 صفحة ـ
آيـات   ةذكر شـمار در فهرست تفصيلي آيات نوعي نامنظمي  در 364- 356 اتصفح ـ

 ؛كه موجب سردرگمي است شود ديده مي
 ها ديگر فهرست كردن فهرست آيات بر مقدم 356 صفحةفهرست تفصيلي آيات  در  ـ

 ؛بهتر است
 مالك قرار گيرد تـا از  »روي« كلمةاست  بهتر 376- 370 اتصفحفهرست ابيات  در ـ

 ؛هم اجتناب شود 376صفحة  آشفتگي در
ولي ترتيـب الفبـايي    ،حسب حروف الفبايي جدا شده است بهفهرست اعالم هرچند  ـ

  ؛حرف رعايت نشده است ذيل هر
 

 نهادات پيش .6

 ؛كتابپايان ر دقراردادن فهرست تفصيلي  كتاب و آغاز فهرست اجمالي درم يتنظ. 1
 ؛فصل پايان هر گيري در نتيجه آوردن خالصه و. 2
ي فرعـي  هـا  عنـوان  نهاد مباحث پژوهشي مـرتبط بـا موضـوع كتـاب و     پيش طرح و. 3
 ؛فراگيران تر بيشكتاب براي كسب مهارت  شده در مطرح
 به قدرت تشـخيص و  ها نآبخش تا دانشجو بتواند با حل  پايان هر تمريناتي در ةارائ. 4

 ؛ي دست يابدتر بيشمهارت 
ي كتاب كه به يـك مثـال   ها برخي از عنوان در تر بيششاهدهاي  و ها مثال استفاده از. 5

 ؛اكتفا شده است
رت وصـ  ولي اگر يك يا چند خطبه نيز بـه  ،كار آماري گرچه امر دشواري است ةارائ. 6

 ؛دست خواهد آمد به مفيديتجزيه شود نتايج  آماري تحليل و
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 ؛(ع)  امام علي ازسويبديع  ي دانش بيان وها هرايآكارگيري  بهل يبررسي دال تحليل و. 7
 بالغت يها هجلوجاي  به »البالغه نهج بديع در ي بيان وها هجلو«عنوان كتاب به  تغيير. 8
پرداختـه   البالغه نهج تا مخاطب گمان نبرد اثر مذكور به تمام دانش بالغت در البالغه نهج در

 ؛نمايد مي جزء به كل درست ةعالقمجاز با  ازباباگرچه اين عنوان  ،است
نثـري كـه بـا جمـالت      ي شـعري و هـا  خصوص مثال بهي تطبيقي ها مثال استفاده از. 9
 ؛بينامتنيت دارد البالغه نهج

 اي براي انتقال مطالـب و  وسيلهي تازه تا كتاب فقط ها افق هاي جديد و سؤال طرح. 10
 ؛موضوعات به فراگيران نباشد

ترشـدن بـه    جـذاب براي  البالغه نهجتوان تصاويري را مرتبط با جمالت  مي ذوق با. 11
 ؛برخي صفحات كتاب افزود

عبـارات   براي تشخيص از ديگر جمالت و )«»( هدرميان گيوم قرآنقراردادن آيات . 12
 ؛كتاب مذكور در

جمالت عربي كـه   برخي عبارات و ةترجمنيز  كتاب و آيات مورداشاره در ةجمرت. 13
 2 بند 20صفحة ، مثال رايب اند؛ كه نيازمند ترجمه دنشو ديده ميكتاب  ي فراواني درها هنمون
 ... . و، 105، 95صفحة  ،89صفحة  ،قلم 33صفحة  ،آخر بند و

 نوشـت پايـا   حاشـيه و  در انـد  بحث اصلي قراردادن توضيحات اضافي كه خارج از. 14
 ،نمرق ةواژتوضيح  73صفحة  ،اللبون ابنلفظ  دربارة 70صفحة  كتاب كه از آن نمونه است:

 اتصـفح  ،ذكر آن نيسـت)  (كه البته ضرورتي در قرآن ي تفسيري درها مسلك 335صفحة 
 ؛سجع مبحث دفاع از 317صفحة  ،بالغت جناس 311- 310

مرحوم شهيدي است  ةترجم البالغه نهجمورداستفاده براي عبارات  ةترجمجاكه  ازآن. 15
 كند كه واژگان دشوار عبارات در ضرورت ايجاب مي، شكل ادبي دارد تر بيشاين ترجمه  و
 اسـت؛  ايـن امـر صـورت يافتـه     در مـواردي كتاب توضيح داده شود كه  ةحاشييا  نوشتپا
ون چـ  هـم  است؛ برخي موارد توضيحي براي واژگان دشوار نيامده در و 75صفحة چون  مه
ايـن   منـد  ارزشي ها هديگر ترجم توانست از مي محترم ةنويسنديا  و ... و، 79، 71فحات ص

 ؛شودكتاب شريف بهره بجويد تا غناي اثر ايشان دوچندان 
تمـامي   يعنـي  ،كـار  ةزمينگستردگي به  باتوجه ي تكراري:ها پرهيزكردن از ذكر مثال. 16
 ي تكراري نيست مثـل عبـارت  ها مثالاحتياجي به ذكر ، البالغه نهج از ... و ها هنام و ها هخطب

 ؛85 و، 77، 67صفحات  تكرار شده است: موردچند  كه در »لقد تقمصها«
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ون چـ  هـم شـده   بردهكار  بهبرخي اصطالحات نحوي  دربارةتوضيح  تعريف و ةارائ. 17
 ؛113صفحة در  »الم غايت« و »الم عاقبت« و 15 صفحةدر  »تبعيضيهمن «

سـپس   نـام و  خـانوادگي و  نـام ذكر  ولف ؤمكردن اسم  مقدمپايان كتاب با  منابع در .18
  .)1259 :م1999 (هواري بيايد ... عنوان كتاب و

  
  گيري نتيجه .7

منبعـي   منزلة به البالغه نهج دربالغت  يها هجلوكتاب ليف أت آوري و جمع تالش نگارنده در
شـك نگارنـده    بـدون ، بديع كـاري بـس سـتودني اسـت     براي بررسي مباحث دانش بيان و

كـه بـا    ،برخالف ديگر آثار علوم بالغـت . است متحمل شدهاين راه  زحمات فراواني را در
ايـن اثـر    در، انـد  هبا بار معنايي ناچيز نگاشته شد احياناً قديمي و ي تكراري وها مثال بر تكيه

نقـاط قـوت    انـد؛  تحليـل شـده   مثال بررسـي و  شاهد و منزلة به(ع)   علي امامجمالت پربار 
تناسـب ميـان   ، جامعيـت ، بودن با نيازهاي اجتمـاعي  منطبق، روزآمدي ونچ هممحتوايي اثر 

تناسـب محتـواي كتـاب بـا موضـوعات      ، حجم اطالعـات جنبـي   حجم اطالعات اصلي و
ـ  نگارنـده در  اجتهادي ةشيو، اي رشته ميان  انسـجام و  و ،توضـيح واژگـان مـبهم   ، نظـر  ةارائ
استفاده از منابع ، شروع خوبازجمله: نقاط قوت شكلي اثر چنين،  ؛ همپارچگي مطالب يك
نقـاط ضـعفي    اين،بـاوجود انـد؛   سي شدهردر متن بر فهرست كاملو ، گذاري اعراب، معتبر

ي هـا  چـاپ  در هـا  كـردن آن  طرفبرد كه نخور مي چشم بهشكل در كتاب  ازلحاظ محتوا و
 ةجنبـ ضـعف در  تـوان بـه    مـي  نقاط ضعف محتواييازجمله  .آيد مي نظر بهبعدي ضروري 

و ، ارزيـابي  كـار بـراي نظـارت و    راه نكردن هارائ، نبود تمارين براي كسب مهارت، آموزشي
دهـي كـه خـود     ارجاعاشكاالت  توان به مينقاط ضعف شكلي از  برخي عبارات نامفهوم و
اي اشـكاالت در   پـاره  و، نگارشـي  ي تـايپي و هـا  سـهو ، گيـرد  مـي  چندين محور را در بـر 
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