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دهـد كـه   شده در بازار كتاب نشان مـي هاي بالغي چاپنگاهي به كتاب. پوشي نيستچشم
هاي قديم است و از بالغت جديد و شيوة آموزش اين علم، هنوز برپاية بالغت سنتي و مثال

    .هاي ملموس و امروزي در آنها خبري نيستمثال
آميزي، تشـخيص، پـارادوكس، تصـوير    صناعاتي همچون حسها، از در اين كتاب

تايپ، اسلوب معادله، نماد، موتيف، خوشة تصـويري،  پارادوكسي، آيروني، آركي
هـاي اخيـر   اين اصـطالحات در سـال  . شودديده نمياثري ) غرابت(زداييو آشنايي

بالغت هاي بالغي شده و از ديرباز در شعر وجود داشته است؛ اما هنوز وارد تحليل
. دانـد مدرسي چندان به آن عنايتي ندارد و آنها را متعلـق بـه قلمـرو نقـد ادبـي مـي      

    ) 10: 1386فتوحي،(
تأليف مصـطفي امـين و    الواضحه غةالبالتأليف احمدالهاشمي،  جواهرالبالغههاي كتاب

المراغي تأليف احمدمصطفي البالغهعلومتأليف مصطفي غالييني،  البالغيهالعلوم الجارمعلي
، در ايـران بيشـتر مـورد توجـه     )انتشـارات سـمت  (تـأليف ابـراهيم ديبـاجي     البالغـه يـة بداو 

هـا، بـه   ازميـان ايـن كتـاب   . دانشگاهيان براي تدريس در دورة كارشناسي قرار گرفته اسـت 
  .مندبودن در آموزش، بيشتر توجه شده استدليل روشبه جواهرالبالغه،

تي كه در آموزش بالغت عربي دارد، خـالي از اشـكال   هاي مثباين كتاب با همة ويژگي
بيـان بعضـي مطالـب و تكـرار آنهـا،       نظمـي در نگرشـي و نگارشـي و بـي    هايلغزش. نيست

كتاب است؛ كه نقدوبررسي آن، از حوصلة اين نوشتار خارج است هايترين عيبازبرجسته
اين كتاب هنـوز از اقبـال    ها،ها و لغزشبا وجود برخي كاستي. طلبدو خود مجالي ديگر مي

گوناگون انتشاراتكه هرازگاه با ظاهري آراسته ازسويطوريبرخورداراست، بهچشمگيري
بودن كتاب اي كه تجاري      گونهشود؛ ولي دريغ از يك بازنگري جزئي، بهبه بازار عرضه مي

  .بودن آن برتري يافته استبر علمي
 و نگارنـده طـي مكاتبـه بـا چنـد تـن از استــادان       البته اين مشكل، ويژة كشور ما نيسـت  

بـودن كتـاب   بالغت در كشورهاي عربي در اين زمينه، پي برده است كه آنان نيز به تجـاري 
ولي اين وضعيت تا كـي بايـد گريبـانگير    . انددر كشورهاي عربي اشاره داشته جواهرالبالغه

بالغـت عربـي ـــ    : تـر بگـوييم  ـــ يـا به  البالغه جواهرشايد كتاب ! درس بالغت عربي باشد؟
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منتظر جرجاني ديگري است تا دوباره يك ايراني، به فرياد بالغت عربي برسد؛ ولي اين امر 
هايي از اين كتاب وارد بازار شده است كه اين ادعا دور از انتظار است، زيرا ترجمه و شرح

 جواهرالبالغـه جمـة  هايي زير عنوان شـرح و تر در هر حال، هر سال، كتاب. كنداثر ميرا بي
  .كنندنوبة خود هدفي را دنبال ميشود كه هركدام بهچاپ و منتشر مي

شده، تأليف گذاريتصحيح، ترجمه، با متن اعراب( جواهرالبالغهدر اين نوشتار، كتاب 
با وجود اينكه چاپ  . نقد و بررسي شده است) حميد مسجدسرايي دكتر محمود خرسندي و

هـاي نگرشـي و نگارشـي    بان قـرار گرفتـه اسـت، هنـوز لغـزش     سوم كتاب دردسترس مخاط
رود كـه ايـن   فراواني در آن وجود دارد كه نگارش مطالب علمـي زمـاني رو بـه كمـال مـي     

مطالب نقد و بررسي و نقاط قوت و ضعف روشن شود، نگارنده با اين هدف كتاب حاضـر  
  .را  نقد كرده است

  
  شدهگذارياعرابتصحيح، ترجمه، با متن : جواهرالبالغه

تاكنون، كتابي با عنوان باال، با جلدي رنگارنگ، همراه با نشـان انتشـارات    1384از سال 
حقوق اسالمي در سمت راست باالي صفحه، و با نام مصححان و مترجمان آن، در ويتـرين  

اين كتاب، دربردارندة فهرست، مقدمة مترجمـان، سـخن   . ها عرضه شده استفروشيكتاب
كتاب، ترجمة موازي . بخش معاني و بيان و بديع و دو فهرست نام شاعران است مؤلف، سه

بخـش اول، مـتن   : هر صفحه از كتاب بـه دو بخـش تقسـيم شـده اسـت     . است جواهرالبالغه
اصلي كتاب به زبان عربي است و بخش دوم كه با يك خط از متن اصلي جدا شده، ترجمة 

  . با متن عربي ازنظر اندازه هماهنگ باشد در هر صفحه تالش شده است ترجمه. متن است
دهد؛ ولي خواننـده هرچـه   در عنوان، كتاب را محققانه و علمي جلوه مي» تصحيح«واژة 
وانـدن  خ كه باچنانبيند، آننمي» تصحيح«زند، نشاني از ها را ورق ميصفحه رود و پيش مي

ارزش جلـوه  كتاب بـي  درعنوان» تصحيح«بخش اول كتاب و مقايسة آن بامتن اصلي،كلمة 
 كنـد كـه آيـا ايـن كتـاب بـه      خود اين سؤال را در ذهن تكرار مينمايد و خواننده خودبهمي

  !راستي تصحيح و ترجمه است يا ترجمه و تلخيص؟
و ترجمه، برپاية سخن مصححان و مترجمان در مقدمة كوتاه آنها بر كتاب، اين تصحيح 
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 شـده اسـت؛ امـا     روانة بـازار  1380سال در مين بارو براي دو1378سال  نخستين بار در براي
 432با تجديدنظر، در انتشارات حقـوق اسـالمي در    1384دليل بدقولي ناشر اول، در سال به

  .نسخه به زيور طبع آراسته شده است 4000صفحه و با شمارگان 
شـود و مـتن   هايي كه زيرعنوان تصحيح و ترجمـه نوشـته مـي   كند كتابمنطق حكم مي

در . تـر از اصـل كتـاب باشـد    تـر و دقيـق  شود، ويراستهي آن همراه متن ترجمه چاپ مياصل
. هـاي ديگـر اسـت   تـر از ترجمـه  ها، وظيفـة مصـححان و مترجمـان سـنگين    گونه ترجمهاين

كوشد ميزان انطباق كند و  ميناخواه، دو متن را مقابله ميخوانندة آگاه به هر دو زبان، خواه
دربارة كتاب حاضر، اگـر خواننـده اصـل آن را بـا ترجمـه تطبيـق       . ابدو صحت اين دو را بي
رسد كه كتاب باوجود سه دوره چاپ، توفيـق چنـداني نيافتـه و هنـوز     كند، به اين نتيجه مي

هاي نگارشي و نگرشي گريبانگير كتاب است؛ كـه بيـان همـة آنهـا، از حوصـلة ايـن       لغزش
هـا  شدن سخن، تنها به بخشي از آشفتگيطوالنيبنابراين، براي پرهيز از . نوشتار خارج است

  . شودكتاب اشاره مي بخش معاني هاي و كاستي
  

  هاي صفحة عنوان و مقدمهكاستي
. ، عنوان كتاب با عنوان روي جلد هماهنگ نيست)4صفحة (در صفحة شناسنامة كتاب 

ترجمـه، بـا مـتن    تصحيح، : جواهر البالغه«: گونه معرفي شده استدر قسمت نام، كتاب اين
بهتـر بـود بـر    . نيامـده اسـت  » كامـل «؛ اما در عنوان روي جلد واژة »شدهگذاريكامل اعراب

همچنــين، دكتــر محمــود . »كامــل مــتنگــذاريبــا اعــراب«: شــدروي جلــد هــم نوشــته مــي
كـه مؤلـف كتـاب    اند، درحاليعنوان مؤلف معرفي شدهخورسندي و حميد مسجدسرايي به

  .شدو اسامي مصححان و مترجمان بايد بعد از نام مؤلف اضافه مي است» احمدالهاشمي«
شناختي، با توجه به اينكه كتاب تصـحيح و  در همين صفحه، در قسمت اطالعات كتاب

همچنـين، ايـن صـفحه خـالي از لغـزش      . حـذف شـده اسـت   » تصـحيح «ترجمه اسـت، واژة  
  . است» فيالمعاني«نگارشي نيست؛ كه از جملة آنها، 

هـاي ترجمـه تنظـيم شـده، بيـان چنـد نكتـه        فهرست كتاب كه براسـاس عنـوان  در مورد 
  :ضروري است
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اين آشفتگي و پريشـاني  . هاي ترجمه در فهرست وجود ندارداول اينكه بعضي از عنوان
براي نمونه، دربحث . شودروشني معلوم مينظمي، با نگاهي به فهرست و متن ترجمه بهو بي

هـاي ديگـر   اي بـه عيـب  در فهرست بيان شده و اشاره» تعمالاسغرابت«فصاحت كلمه، فقط 
اين اشكال در تقسيم كالم بـه خبـر و انشـاء و مبحـث اسـتفهام و      . فصاحت كلمه نشده است

  . شودهم يافت مي... ساختن مسنداليه بأل و معرفه
» يـان البعلم«، »المعانيعلم«، هر سه بخش كتاب با نام البالغهجواهرديگر اينكه در كتاب 

را با قيـد كلمـة   » علم بديع«معرفي شده است؛ ولي مصححان و مترجمان فقط » البديععلم«و 
  .شدكه بهتر بود براي پايبندي به متن اصلي، اين تغيير انجام نمياند درحاليآورده» علم«

نويسـي رعايـت   مصححان و مترجمان نيز اصول اوليـة مقدمـه                پس از فهرست، در مقدمة
خواننده در مقدمه انتظار دارد به هدف و روش كار و پيشينة ترجمة ايـن كتـاب   . نشده است

هـاي  رفت، اين بـود كـه بـا توجـه بـه چـاپ      اشاره شده باشد و كمترين چيزي كه انتظار مي
ولي مقدمة اين . شداند، اشاره ميبه مشخصات كتابي كه ترجمه كرده جواهرالبالغه،فراوان 

بهتـر بـود كـه    . رساني ساده و شـكايت از ناشـر پيشـين نيسـت    ك اطالعترجمه، چيزي جز ي
كردند تـا  ويژه دليل حذف مطالب كتاب را بيان ميمصححان و مترجمان روش كار خود به

  .خواننده هنگام تطبيق اصل كتاب با ترجمه دچار سردرگمي نشود
  :نويسندمترجمان، در جايي از مقدمه، دربارة چاپ پيشين مي

  
-اغالط چاپي فراوان بود، كه درطول مدت تدريس به نواقص كار پـي مـي  حاوي 

بريم و تصميم بر اين شد كه با حوصـلة بيشـتري، بـار ديگـر كتـاب حاضـر توسـط        
مترجمان مورد بازخواني قرار گيرد كـه بـه حمـداهللا ايـن كـار در فرصـت مقتضـي        

  .انجام شد
  
 نظـر ارشـي در ترجمـه، بعيـد بـه    هاي نگرشي و نگوجود لغزش كه با است حالي در اين

  .رسد اين بازخواني انجام شده باشدمي
. رسـيم ــ احمدالهاشمي ــ  مـي  البالغهجواهربعداز مقدمه، به ترجمة سخن مؤلف كتاب 

هـا  مطلـب : انـد، ازجملـه  مترجمان در اين ترجمه، از كلمات سره فارسي كمتـر بهـره جسـته   
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؛ همچنـين،  )هاي ايجازدادن نشانهنشان(معالم ايجاز  ، رفع)هاكاريريزه(، دقايق )هاخواسته(
معـادل  » شـيوة حكيمانـه  «ترجمـه شـده كـه    » اسـلوب محكـم  «بـه  » الحكيماالسلوب«عبارت 
افزون بـر ايـن، زيرنـويس مقدمـه كـه داللـت معنـايي برخـي از         . تري براي آن استدرست

ن نكتـه اشـاره دارد   زيرنويس به ايـ . دهد، حذف شده استكلمات داخل گيومه را نشان مي
، »الـذهب ميـزان «، »البالغـه جـواهر «، »األبديـه ة السـعاد «، »الحكـيم األسـلوب «هاي كه تركيب

كه در مـتن بـه معنـاي لغـوي آنهـا توجـه شـده، در اصـل نـام          » المفردالعلم«، »األدبجواهر«
سياه يا ها در ترجمه بايد با قلم بنابراين، اين عبارت. است) احمدالهاشمي(هاي مؤلف كتاب

 ، بقيـه را در گيومـه قـرار    »الحكـيم األسـلوب «جـز  مترجمان بـه . گرفتداخل گيومه قرار مي
  .اند، ولي اندازة قلم متفاوت نيستداده

هاي آن را برشـمريم،  هاي كتاب را بررسي كنيم و اشكالتك صفحهاگر بخواهيم تك
كتاب كليهايشدن، به اشكالبنابراين، براي پرهيز از طوالني. شوددرازا كشيده ميسخن به

تـوان در  هاي كلـي كتـاب را مـي   اشكال. شودبيان چند نمونه از هرمورد بسنده مياشاره و به
» فهرسـت اعـالم  «، »هـاي آيـين نگارشـي   كاستي«، »هاي تصحيحكاستي«، »هاي نابجاحذف«

  .بندي كردتقسيم
  

  هاي نابجاحذف
مترجمان كتاب اين امـر  . ي در ترجمه استدارهاي مترجم، رعايت امانتيكي از وظيفه
كه در مقدمه داليلي بـراي حـذف مطالـب ارائـه دهنـد، برخـي       آناند و بيرا رعايت نكرده

   هـا بـراي فهـم كتـاب ضـروري      اند، كه وجود بسياري ازآندلخواه حذف كردهمطالب را به
  . رسدنظر ميبه

ر ابتداي بخش معاني در اصل كتاب د» تمهيد«عنوان ها، دو صفحه بهاز جملة اين حذف
  . است

  .هاي كتاب است»زيرنويس«و » تنبيهات«مورد ديگر، حذف قسمت 
آوري و نيـز  با هدف جمع» تنبيهات«كتابي آموزشي است؛وقسمت جواهرالبالغه،كتاب 

ولـي مترجمـان   . هـاي مهـم در آن قـرار داده شـده اسـت     يادآوري مطالب و اشـاره بـه نكتـه   
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  درست است كـه بعضـي از ايـن تنبيهـات،     . انداين تنبيهات ر ا حذف كرده%  90نزديك به 
توانستند موارد تكـراري را حـذف   ويژه در قسمت بيان، تكراري است، ولي مصححان ميبه

  .كنند و مطالب سودمند آن را باقي گذارند
هاي اصل كتاب، هيچ اثري در ترجمـه نيسـت و تمـامي آنهـا حـذف شـده       از زيرنويس

هـا  گونـه حـذف  اين. كنده اين حذف، مشكالتي را در فهم مطالب كتاب ايجاد مياست؛ ك
كـه اقسـام   »توريـه و طبـاق  «است به زيرنويس بحثنمونه، كافيفروان است؛ براي  كتاب در

وجودآمـده دركتـاب روشـن    خلل بـه   تا توريه و طباق توضيح داده شده است مراجعه شود
  .    شود

اين است كه روش واحدي بر حـذف موضـوعات كتـاب     مشكل ديگر در موارد حذفي
، 67، 57، 53، 51، 19،21ص(هاي كتاب حذف شده است تطبيق% 80حدود : حاكم نيست

هـا  مانده، يا بدون جواب آورده شده يا درموارد انـدكي جـواب تطبيـق   باقي% 20؛ و ...)، 79
آوردن تطبيـق   اين در حالي اسـت كـه هـدف از   ). 172، 170، 109، 93ص(بيان شده است 

ها جواب دهد، سپس جواب خـود را  اين است كه دانشجو بعد از فراگرفتن مطلب، به سؤال
هاي بعضي از موارد حذفي كتـاب عبـارت اسـت    شماره صفحه. با جواب كتاب تطبيق دهد

  ). 151، 117، 115، 114، 108، 75، 67، 57، 51،54، 50، 33، 28، 19، 18، 13ص : (از
ارد حذفي كتاب اين است كه گـاهي مـتن عربـي در كتـاب حـذف      اشكال ديگر در مو

؛ و يا اينكه در متن ترجمه، كلماتي از )13مثل ص (شده ولي ترجمة آن قسمت آمده است 
  ).17/، اعراف 14ـ15مثل ص (قلم افتاده است 

  :شودهاي نابجا اشاره ميهاي اندكي از حذفدر زير، به نمونه
شـود مطلـب اشـتباه بـه     تنافر حروف؛ كه باعـث مـي  حذف زيرنويس مربوط به : 13ص 

  .خواننده منتقل شود
  .ترجمه نشده است» المعول عليه في ذلك استعمالهمألن«جملة :  9، سطر14ص 
  .حذف مطالب زيرنويس كه راهنماي خوبي براي فهم مطلب بوده است: 19و18ص 
: در اين عبارت، دو نكتـه قابـل تصـحيح اسـت    . »الثوانيالمعانيمن حيثُ افادته«: 35ص 

غلط است؛ دوم اينكه در اصل كتاب، در پـاورقي، معـاني اوليـه و    » افادته«اول اينكه اعراب 
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همچنـين در  . اندثانويه توضيح داده شده بود، ولي مصححان و مترجمان آن را حذف كرده
شرح داده شده بـود  » غيررئيسيه هاي رئيسيه وجمله«اصل كتاب، مطلب مهم  36پاورقي ص

  .كه حذف شده است
توضـيح داده شـده   » االختصـار مـع « در پاورقي، عبارت  جواهرالبالغهدر كتاب :  54ص

  .بود؛ كه حذف آن، باعث اخالل در معني شده است
پاورقي اين صفحه دربارة تعريف استفهام انكاري و توبيخي بود كه حذف شده : 75ص 
  .است

بـه زبـان    كتـاب  كه اصلاست مطلب كافي اين هاي فراوان كتاب، ذكرحذف براي بيان
 432 كتاب تصـحيح و ترجمـه كـه بـامتن اصـلي همـراه اسـت،       است ولي صفحه 428عربي 

  . صفحه است
  

    هاي تصحيحكاستي
يقـين  در عنوان كتاب مناسب نيست و  بـه » تصحيح«تر اشاره شد، واژة همچنان كه پيش

گويـا  . انـد را تصـحيح نكـرده   البالغـه جواهرتوان گفت كه مصححان و مترجمان كتاب مي
انـد تـا مـتن عربـي را ماشـين كنـد؛       نويس قـرار داده مترجمان اصل كتاب را دراختيار ماشين

هاي نگارشي و نگرشـي  دليل اين ادعا اين است كه لغزش. بدون اينكه متن را تصحيح كنند
در » أ«تمـرين   20عنوان نمونـه، در صـفحة   تاب اصلي است بههاي كدر كتاب، همان لغزش

اشـتباه درمبحـث   كـه بـه   گرفـت مـي  قـرار » فصاحت كالم«هاي اصل كتاب بايد جزو تمرين
» فصـيح از غيرفصـيح  «كـه دربـارة   » ب«طرح شده است، همچنـين تمـرين   » فصاحت كلمه«

انـد، تمـرين   توجه نكردهگرفت ولي مصححان به اين نكته است، بايد در درس بعد قرار مي
مربوط است كه تصحيحي در آن ) مبحث فصل(نيز به درس بعد ) تمرين آخر( 184صفحة 

  .صورت نگرفته است
: بـراي نمونـه  . هاي اصل كتاب در جاهاي زيادي در متن ترجمه تكرار شده اسـت اشتباه

كـه  ياسـت؛ درحـال  » عبـدالقادر جرجـاني  «واضع علم معاني، : ترجمه آمده است 36در ص 
نيـز وجـود   ) 47ص (اين اشتباه دقيقاً در اصل كتاب . است» عبدالقاهر جرجاني«درست آن، 
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  .دارد
  :گذاري شده استدر بيت زير چنين اعراب» لُوط« ترجمه، واژة  20در صفحة 

  لم تَعفه االوالس لَوطٌ الوحشرمتني مي بالهوي رمي ممضع               من
  :گذاري شده استچنين اعراب 21و همين بيت در صفحة 

  لم تَعفه االوالس لُوط الوحشرمتني مي بالهوي رمي ممضع                من
  .نيز وجود دارد) 17و 15ص (همين اشكال در اصل كتاب 

غلـط و صـحيح   » بأنّـه «، »ماالشمس؟ فيجاب بأنّه كوكب نهاري«، در جملة 72در صفحة 
  .اصل كتاب نيز وجود دارد همين اشكال در. است» بأنها«آن 

هاي انـدكي از مـوارد تصـحيح نشـده اشـاره      شدن در زير به نمونهبراي پرهيز از طوالني
  :شودمي

  .مورد نظر است» يسبح« قرائت : متن كتاب 9، س132ص 
  .استبحث مسنداليه، مربوط به»هذه رميهرميه من غير رام اي«: متن كتاب 9، س133 ص

» الوطنيهالكاملُ في«آن اشتباه و درست» الوطنيهالكاملُ«عبارت: كتابمتن 7، س136ص 
بـا توجـه بـه توضـيح كتـاب      » العهـد لقصـد اراده «متن كتاب، 10درهمين صفحه، سطر. است

  .درست است» العهدلعدم اراده«اشتباه و 
  .شاهد مثال نيست» ملةٌكا ةٌتلك عشرَ« مثال : متن كتاب 4، س144ص 
مـا جـاء نصـر لكـن     «نـاقص و درسـت آن   » لكن منصـور ... «: ن كتابمت 10، س146ص
  .است» منصور
  .درست است» اإلبهام« غلط و » اإليهام«: متن كتاب 1، س147ص
: انـد كـرده مصـححان چنـين تصـحيح    را» ايجـاز  غةالـبال «جملة: كتابمتن 3، س199ص

مترجمـان در آن   كه جمله در اصل كتـاب اشـكالي نداشـت و   درحالي. »هو اإليجازغة البال«
  .انداشكال ايجاد كرده

  :بيت زير شاهد مثال نيست: متن كتاب 8، س113ص
  و أخذت ما جاءاألميرُ به                 و قضيت حاجاتي كما أهوي   

  .شاهد مثال نيست» يدر حقيقه الحال قال ما قالمن لم«جملة : متن كتاب 7، س114ص
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  :شاهد مثال نيستبيت زير : متن كتاب 1، س125ص 
  الكواعب  الغانياتالذَوائب                  تُحاولُ وصلالمنقَضي فيأبعدالمشيبِ    
هيچ تصحيحي صورت نگرفتـه، و مطلـب كپـي    » الثانيالبابتطبيق عام علي«، در 95ص

ــتن اصــلي اســت  ــه .ازم ــراي نمون ــنداليه ( 6،ســطر)ظــالم ضــالم(2، ســطر96ص: ب المس
چندجملة آخرسطر حذف شده 14، سطر97درص).محذوفانالمسندوالمسنداليهمحذوفان

  .گونه تصحيحي صورت نگرفته استنيز هيچ 175و 174و  153و درتطبيق عام ص 
فـراوان اسـت؛ كـه مصـححان محتـرم بـدون       البالغـه  جواهرها در كتاب نمونة اين اشتباه

  .اندها را تكرار كردهگونه دقتي همان لغزشهيچ
  

  هاي نگارشيكاستي
هاي سجاوندي كتاب كامالً مشهود است، چـرا كـه بسـيار نمونـه     نكردن عالمتتصحيح

 .دهيمرجمه ارجاع ميتمورد، خواننده را به مقايسة چندصفحه ازاصل كتاب بادراين ودارد؛ 
هـاي قرآنـي و شـاهد    ها بـراي آيـه  همچنين، مصححان و مترجمان در استفاده از عالمت

مـثالً  . انـد نـويس واگذاشـته  اند و كـار را بـه سـليقة ماشـين    سلوب واحدي برنگزيدهها، امثال
تـر از حـروف مـتن    ها در متن عربي با حروفي درشـت هاي قرآني و شاهد مثالبعضي از آيه

گذاري آن كامل است ولي در ترجمه اندازة قلم بـا مـتن يكسـان    اصلي تايپ شده و اعراب
گـذاري  يا بر عكس، در متن آيـه يـا شـاهد مثـال اعـراب     گذاري نشده است، است و اعراب

بـراي  . موارد چنين اشتباهي فـراوان اسـت  . گذاري شده استنشده ولي در زيرنويس اعراب
هـا و  اين مورد در همة شاهد مثال...). ، 77، 76، 42، 27، 17، 16ص (نمونه، رجوع كنيد به 

  . شودهاي بخش بديع ديده ميآيه
. ها با عـدد اسـت  ها با حروف ابجد ولي در زيرنويسگذاريشمارهگاهي در متن اصلي 

  )68ص  (
بـدون هـيچ دليلـي درشـت تايـپ شـده       » كةالمشترااللفاظو ذلك في«، جملة 15در ص 

مـتن اصـلي، و نيـز     6سطر 32، و ص7و 6و 4سطر  17، و نيز ص3همچنين است سطر. است
  .متن اصلي 12سطر  123ص
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الكلمـات التــي يجــب أن  بــين«در ترجمـه بــه صـورت   » الجــوارالزم«عبـارت    25در ص
آمده است بهتر بود از عبـارت فارسـي بـه جـاي آن اسـتفاده      » تتجاور و يتصل بعضها ببعض

  .شدمي
كه در ترجمه شمارة آيه قيـد شـده   ، شمارة آيه درج نشده، درصورتي7، سطر 73در ص

  .4، سطر111است؛ همچنين است ص 
آمده » الصاله والسالمكقوله عليه«در ترجمه » اين روايت«رت ، عبا10، سطر107در ص 

  .گذاري وجود ندارداست، همچنين در زيرنويس اعراب
دار، و الف مقصور، اسلوب واحدي بـر كتـاب حـاكم    در نگارش همزه، ه گرد، ي نقطه

  .نيست؛ و اين، مشكل زيادي در خواندن متن عربي ايجاد كرده است
  

  فهرست اعالم
انـد، در  آورده» فهرسـت اعـالم شـعراء   «وبديع، ومترجمان درپايان بخش معانيمصححان

  :شودترين آنها اشاره مياين فهرست هم اشكاالتي وجود دارد كه در زير، به مهم
  . فهرست براساس سال وفات يا الفبا تنظيم نشده است. 1
 .موارد تكراري وجود دارد. 2
األبـرش،  يمـة صيفي، جـذ بننام اكثماست بلكهفهرست فقط اسامي شاعران نيامده در . 3
دريـد،  رشيق قيرواني، خطيب قزويني، حريري، عبـدالقاهر جرجـاني، ابـن   جعفر، ابنبنمةقدا
 .شودهم در آن يافت مي... سيده وابن

هـا باشـد، درج نشـده اسـت و     هاي كتاب كه اسامي اين شاعران در آن صفحهصفحه. 4
 .نام اين شاعران و نويسندگان در كتاب نباشد شود كه شايداين گمان حاصل مي

آيا در بخش بيـان، نـام   . چرا اين فهرست بعد از بخش معاني و بديع قرار گرفته است. 5
 .رفتشاعري وجود ندارد؟ اين ابهام با يك توضيح در مقدمه ازبين مي

 )فهرسـت نـام شـاعران   (از معـادل فارسـي آن  » ءفهرسـت اعـالم شـعرا   «جايبهتربود به. 6
 .شداستفاده مي

ها گاهي عربي و در نگارش نام شاعران و نويسندگان، شيوة يكساني دنبال نشده و نام. 7
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،  شـيخ عبـدالقاهر   )428ص(و الخنسـاء  ) 230ص(خنسـاء  : گاهي فارسي است؛ براي نمونـه 
ســلمي بــيو زهيــربن ) 429ص(، زهيــر )429ص(و الشــيخ عبــدالقاهر ) 227ص(جرجــاني 

و ) 228ص(،  شوقي بك )426ص(و ابوالعالءالمعري ) 227ص(ء معري ، ابوالعال)229ص(
 ...، )432ص(شوقي احمد 

وجود ندارد؛ بنابراين، مصححان و مترجمـان بايـد    در متن عربي كتاب چنين فهرستي.  8
 .كردنددر مقدمه به اين نكته اشاره مي

ي بـر بيشـتر   اللفظـ هاي نگارشي بسـياري در مـتن وجـود دارد؛ و ترجمـة تحـت     لغزش. 9
 .ها حاكم استنامهزندگي
كه سـال تولـد و وفـات مشـخص نباشـد براسـاس قواعـد روش تحقيـق،         مواردي در. 10

عالمـت  به جـاي عالمـت سـؤال، از    شود؛ ولي در اين فهرست، گذاشته مي)؟(عالمت سؤال
  .استفاده شده است(....) 

كـه  ؛ درحالي)م1005(سال وفات ابوهالل عسكري فقط به ميالدي نوشته شده است. 11
  . شونداين نويسندگان به سال قمري شناخته مي

نام بعضي از شاعران و نويسندگان در كتاب آمـده اسـت ولـي در فهرسـت نيسـت،      . 12
جحـدر  ، ابـن )17ص(، جميـل  )16ص(، ابوالهميسـع  )48ص(القيسـي  نصـلة بـن ماننـد حجـل  

  ... .،)20ص(السمط و ابن اب) 55ص( بةجؤ، حصربن)43ص(الرضي ، الشريف)21ص(
باشـد كـه   . اي نيـاز دارد  شود كه به نقد جداگانـه اشكاالت فراواني در فهرست يافت مي

  .  هاي بعدي دقت بيشتري كنندمصححان و مترجمان محترم در چاپ
  

 پيشنهادها

نـده  ها و اشعار وجود نـدارد و خوان ها و ناماز آنجا كه در متن اصلي كتاب، فهرست آيه
وجو كند تـا بـه مطلـوب خـود دسـت      براي دستيابي به هر موضوع بايد همة كتاب را جست

هـاي بعـدي كتـاب، ضـمن رعايـت      شود در چـاپ يابد، به مصححان و مترجمان پيشنهاد مي
شيوة مناسب بر موارد حذفي كتاب و بازنگري دقيق در مـتن و ترجمـه كتـاب، فهرسـتي از     

شـود بـراي رفـع    همچنـين پيشـنهاد مـي   . ر كتـاب اضـافه كننـد   ها و اشعار در آخـ ها و نامآيه
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  1389بهار و تابستان ، ة اول، شماردهمسال نامة انتقادي، پژوهش

  .ها، كتاب از نظر يك ويراستار بگذرداشكال
سـتوده شـود؛    جواهرالبالغـه در پايان، جا دارد تالش استادان بزرگوار در ترجمة كتاب 

قدم بـه ايـن عرصـه گذاشـتند و راه را      جواهرالبالغههاي كتاب چه، ايشان با توجه به اشكال
هـا ، دليـل بـر نبـود     و بيـان برخـي كاسـتي   . براي ترجمه و تصحيح بهتر كتاب هموار كردند

  . اشعار نيست                 ويژه در ترجمةنكات مثبت و ارزشمند به
  كه كردم نثار دوستدهم به مژده و خجلت همي برم      زين نقد قلب خويشدل مي    
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