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 یادب فارس ینثرپژوهنشریّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـاندانشگـــاه شهیــــــد باهنـــــر کـــرمــ
استادان و عالقه مندان بـه فرهنـو و ادب پرشـكوه    ،که در سایة حمایت و هدایت پژوهشگران ی ادب فارس ینثرپژوه نشریّة

ایران زمین ،اکنون به بالندگی و رشد خود دست یافته و آراسته شدن به آثار فكری و قلمی بزرگـان و اندیشـمندان سـرزمین    
خوشوقتی به استحضارمخاطبان دانشمند وصـاح  نررمـی رسـاندعنوان، دكیـده      با کمال؛خویش رامایة افتخار خودمی داند

در   www.magiran.comدر پایگـاه اینترنتـی ایـران، بـه نشـانی الكترونیكـی        نشـریّه  ،واژگان کلیدی و خالصة مقاالت این
 استفاده و خریداری است .،معرض مشاهده 

صـی کشـور در اقـدامی بایسـته و بسـیار ارجمنـد، مرکـز توزیـع و اشـترا  تلفنـی           دیگر ، مجتمع مطبوعات تخصّاز سوی   
ادب و  نشـریّة  ،ات دانشگاهی ( را راه اندازی نموده است کـه بـا کمـال خوشـوقتی    صی ) از جمله مجلّات علمی و تخصّنشریّ

ت . عالقـه منـدان بـه فرهنـو و ادب ایـران اسـالمی در       صی آن مرکز مهـم قـرار گرفتـه اسـ    ات تخصّزبان نیز در شمار نشریّ
صـی کشـور بـه نشـانی :     ، با مجتمع مطبوعات تخصّنشریّهصورت تمایل ، می توانند برای اشترا  ، دریافت وخریداری این 

،  2پـال    ،متـری سـوم    13متـری گلسـتان ،    31تهران، بزرگراه کردستان ، ضلع جنـوبی ونـپ پـار  ،خیابـان علیخـانی،      
 مكاتبه فرمایند.  88153361كس : تلف
بـه نشـانی    (ISC)ات علمـی معتبـر   العـاتی نشـریّ  الع رسانی علوم و فنّاوری، پایگاه اطّهمچنین ، با همّت مرکز منطقه ای اطّ   

 مورد استقبال وسیع دانش پژوهـان کشـور قرارگرفتـه اسـت . ایـن پایگـاه مهـّم       راه اندازی شده و  www.srlst.com:اینترنتی
 Impact)رتبـه بنـدی نمـوده و ضـری  تـ ثیر       ؛ها مـی شـود  اس میزان ارجاعی که به مقاالت آنات علمی معتبر را بر اسیّنشر،

factor) ّاز جایگـاه   ،ایـن پایگـاه   نشریّاتادب و زبان در میان  نشریّة ،ت فراوان تعیین کرده است . خوشبختانههریپ را با دق
 را پی گیری نمایند. نشریّهتوانند از طریق مراجعه به نشانی یاد شده نیز، مطال  یای برخوردار است . عالقه مندان مشایسته
تواننـد از  شود . نویسندگان محترم مقـاالت  مـی  نیز نمایه می (SID)العات علمی جهاد دانشگاهی در پایگاه اطّ نشریّه، این    

 مالحره فرمایند.  (on – line)مقاالت خود را به صورت الكترونیكی   www.SID.irطریق این پایگاه، به نشانی : 
 یادآور می شود که : 

به وسـیلة دانشـكدة ادبیّـات و علـوم انسـانی دانشـگاه        («زمستانو  پاییز»و «تابستانو بهار» )ـ این نشریّه، هر سال در دو نوبت 1

 شر می شود.منت به صورت صرفاً الكترونیكی شهید باهنر کرمان

 ـ مسئولیّت مطال  هر مقاله، برعهدة نویسندة آن  است.3

 ـ ترتی  مقاالت، بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده است.2

را از سامانة نشریّة بـه  ی ادب فارس ینثرپژوهمقاالت نشریّة  ،به صورت آنالین و دسترسی آزادتوانند می مخاطبان ارجمند -5

 .( دریافت کنند http://jll.uk.ac.irنشانی )

 ،تنها با اجازة کتبی سردبیر و ذکر م خذ، مجاز خواهد بود. هـ هر گونه استفاده از مطال  این نشری4ّ
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 راهنمای تدوین مقاالت

ر نشریّه ارسال از صاح  نرران و نویسندگان محترم انترار دارد که در تدوین مقالة خود موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها به دفت

 فرمایند.

ای که در زمینة ادبیّات و زبان فارسی نوشته شود و از ارزش علمی الزم برخوردار باشد، هرگونه مقاله خط مشی هیأت تحریریّه:

 ت.برای بررسی و احتماالً داپ در مجلّه ، پذیرفته خواهد شد. هی ت تحریریّه در ردّ یا قبول و نیز حپّ و اصالح مقاالت آزاد اس

مقاالت رسیده، نخست توسّط هی ت تحریریّه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی که مناس  تشخیص  بررسی مقاالت:

داده شدند و در داردوب تخصّصی موضوع نشریّه قرار داشته باشند ؛ برای ارزیابی به سه نفر از داورانی که صاح  نرر باشند؛ ارسال 

 ی، نام نویسندگان از مقاالت حذف می شود.خواهند شد. برای حفظ بی طرف

 الزم است نویسندگان محترم داردوب تدوین مقاله را به شكل زیر حتماً رعایت فرمایند: ساختار و روش تهیّة مقاالت:

 :فرمایند رعایت مقاله تنریم در را زیر نكات محترم، نویسندگان است الزم

 الزامی هاواژه نوشتن در فاصله نیم رعایت و باشد شده تنریم فارسی ادب و زبان انفرهنگست خط دستور اساسبر مقاله، الخطرسم -1

 .است

 http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp:  فرهنگستان مصوب خط نامة شیوه دریافت لینپ

 5.4 راست و دپ حاشیة و 5.84 صفحه پایین 4.8 صفحه باالی حاشیة) وزیری قطع ابعاد در شده تایپ صفحة 31 در باید مقاله –3

 مترسانتی 1/4 ها،پاراگراف ابتدای تورفتگی و شود تایپ و تنریم ،Word2010 ،Bzar=13 برنامــة از استفاده با  و( مترسانتی

 .باشد 1.1 یا  singel خطوط بین فاصله ضمناً. باشد

 به دارند، مؤلف یپ از بیش که منابعی و( صفحه شمارة: انتشار سال مؤلّف، خانوادگی نام) صورت به متن داخل در ارجاعات –2

 منابع همانند فارسی،غیر منابع مورد در. شود آورده( صفحه شمارة: انتشار سال همكاران، و دوم و اول مؤلف خانوادگی نام) صورت

 .شود عمل فارسی

 (41: همان: )شود هاستفاد «همان» واژة از نویسندگان یا نویسنده نام جای به منبع، یپ به تكراری ارجاع -

 تورفتگی با متن از جدا صورتبه واژه، دهل از بیش هایقول نقل و شوند داده قرار»«  فارسی گیومه داخل مستقیم، هایقولنقل -

 .شود درج( 13 شمارة قلم با) و راست طرف از( مترسانتینیم)

 (41-54: 1283یمی،کر:  .ن: )شود نوشته مثال شكل به شده، استنباط یا خالصه قول نقل -

 (41: 1267 منصور، از نقل به ،1162 پیاژه: )شود نوشته مثال شكل به واسطه، منبع از برگرفته قول نقل -

 .شود آورده بار یپ فقط پرانتز داخل در و آنها درجلوی نام نوس اصطالحات و هاواژه التین معادل -5

 .شود نوشته دپ به راست از ها،بخش و فصول عددنویسی -4

 .گیرند قرار مربوط توضیحات کنار در متن در ترجیحاً ، هاعكس و نمودارها ها،جدول -7

 :شود تنریم اساس این بر باید مقاله ساختار -6

 .کلیدی هایواژه و دكیده نویسندگان، یا نویسنده نام  مقاله، عنوان: اول صفحة

 .باشد مقاله موضوع از روشنی بیان دربردارندة و دقیق کوتاه، :عنوان -

 در و شود مشخص ستاره با مكاتبات دارعهده نویسندة نام و شود نوشته دپ  سمت و عنوان زیر در: نویسندگان یا نویسنده نام -

 .شود  ذکر ترتی  به نویسندگان از هریپ به مربوط موسّسة یا دانشگاه نام و علمی مرتبة زیرنویس،

 ضرورت ، موضوع معرّفی  شامل و شود نوشته انگلیسی و فارسی زبان دو به و کلمه جاهو پن دویست تا صدوپنجاه در باید :چکیده -

 ایم گفته دگونه ، ایمگفته ده که شود بیان باید دكیده در دیگر، عبارت به. باشد پژوهشی های یافته و کار روش پژوهش، اهمیّت و

 .ایم یافته ده و



 تا 2 بین باید و است مقاله ت کید مورد و کندمی بحث آنها محور حول مقاله هک است هایی واژه ترین اساسی :کلیدی هایواژه –

 عالمت با نرر مورد  کلیدی های واژه آن، از بعد و شود گذاشته):(  عالمت ،«کلیدی های واژه»  عنوان مقابل در. باشد واژه 7

 .شوند جدا هم از( ،) ویرگول

 رعایت زیر موارد قسمت، هر نگارش در و منابع فهرست و ها یادداشت گیری،تیجهن بحث، مقدّمه،:  شامل ترتی  به: بعدی صفحات

 :شود

 جزء به کل از موضوع معموالً مقدّمه در. اصلی بحث به ورود برای مخاط  ذهن شدن آماده جهت است بستری مقدّمه، :مقدّمه -

 مقدّمة در پژوهشی هایهدف بیان که است ضروری نهمچنی.  شود حاصل خواننده برای بحث متن از روشنی فضای  تا شودمی بیان

 :است ضروری زیر ترتی  به مقدمه گذاریشماره و بندی تقسیم مقدمه، نوشتن در. گیرد قرار نرر مدّ مقاله

 .شود آورده توضیحات همراه به( مقدمه -1:صورت بدین) گذاری شماره با مقدّمه عنوان

 (توضیحات با همراه) مسئله بیان -1-1

 شود آورده( توضیحات با همراه) تحقیق پیشینة -3-1

 (.توضیحات با همراه) تحقیق اهمیت و ضرورت -2-1

 ،1-3 صورت به بحث فرعی عناوین و مشخص 3 شمارة با  باید بحث. است تحقیق نتایج و هااستدالل تفسیر، تحلیل، شامل :بحث -

 .(باشد دپ به راست از باید هاگذاریشماره. )شود تنریم... و 3-2 ،3-3

 .شود می مشخّص 2 شمارة با و است بحث و هایافته فشردة ذکر شامل :گیرینتیجه -

 موضوع ایضاح در امّا نیست مقاله اصل جزو که مطالبی کلی طور به و هانوشت پی ، ضمائم ، هاپیوستِ شامل :هایادداشت -

 .رسدمی نرر به مناس  و ضروری نوشته،

 :شوند ارائه زیر صورت به و الفبایی شكل به ،...و هامقاله و هاکتاب شامل جداگانه، هایبخش در  عمناب :منابع فهرست -

 منابع فهرست

 هاکتاب -

 .ناشر: انتشار محل. داپ نوبت. مصحّح یا مترجم نام(.  شود پررنو) کتاب نام(. نشر سال. )نویسنده نام خانوادگی، نام -

 .ارسباران: تهران. یازدهم داپ. کاربردها و مفاهیم ها، نرریه: اجتماعی ناسیشروان(. 1283. )یوسف کریمی، -

 .اسالم ومعارف علوم پژوهشگاه انتشارات: قم(. 1287. )شهاب هادی محمّد: ترجمه. دل و عقل(. تا بی) ویلیام رایت، وین -

 :دارند نویسنده دو که هاییکتاب

 نوبت. مصحّح یا مترجم نام(. شود پررنو) کتاب نام(. نشر سال. )دوم نویسندة نام ادگی،خانو نام و اول نویسندة نام خانوادگی، نام -

 .ناشر: انتشار محل. داپ

 انتشارات: تهران. اعرابی محمّد سید و پارسائیان علی ترجمة. کیفی تحقیق روش(. 1266. )ب گردن راسمن، و کاترین مارشال، -

 .فرهنگی های دفترپژوهش

 :دارند نویسنده دو از بیش که هاییکتاب

 یا مترجم نام(.  شود پررنو) کتاب نام(. نشر سال. )همكاران و دوم نویسندة نام خانوادگی، نام و اول نویسندة نام خانوادگی، نام -

 .ناشر: انتشار محل. داپ نوبت. مصحّح

 .نیلوفر: تهران. اهریط فرزانه ترجمة. ادبی نقد مبانی(. 1267. )همكاران و لی مورگان، و ویلفرد گرین، -

 :زیر مثال مانند سال؛ یپ در نویسنده یپ هایکتاب به ارجاع

 .رشد: تهران. اجتماعی شناسیروان(. الف1286. )یوسف کریمی، -

 .آگه: تهران. شخصیت شناسیروان(. ب1286. )یوسف کریمی، -

 :شوند مرت  کتاب نام اساس بر و هاکتاب فهرست درپایان نیست، مشخص آنها نویسندة نام که هاییکتاب



 .شرکا و علمی اکبرعلی: تهران. تبریزی طسوجی عبداللطیف ترجمة(. 1238(. )لیل و لیله الف) ش  هزارویپ -

  

 هامقاله

 .صفحه شماره، جلد،. مجلّه نام. «مقاله عنوان(. »نشر سال. )نویسنده نام خانوادگی، نام -

 :دارند نویسنده یپ از بیش که هاییمقاله

 جلد،. مجلّه نام. «مقاله عنوان(. »نشر سال. )نویسنده نام خانوادگی، نام و نویسنده نام خانوادگی، نام و نویسنده نام خانوادگی، نام -

 .صفحه شماره،

 الكترونیكی هاینشریّه مقالة

 مقاله{. انگلیسی برای. no و فارسی برای .ش} دوره، علمی مجلّة عنوان. مقاله عنوان(. انتشار سال. )نویسندگان یا نویسنده اطّالعات -

 .الكترونیكی نشانی(. تاریخ در دسترسی)

 ،17رسانیاطّالع علوم. رسانیاطّالع و ایکتابخانه افزارهاینرم در بهینه اطّالعات بازیابی هایسیستم طرّاحی(. 1261.)علی گزنی، -

  http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm: نشانی طریق از. 1284 آذر 11 در دسترسی. 1-3.ش

 مقاالت مجموعه مقالة 

{ -} ابتدا صفحة شمارة ،(ان)ویراستار نام{ ویراستة} مقاالت، مجموعة عنوان{ در. }مقاله عنوان(. انتشار سال. )نویسنده اطّالعات -

 .نشر محل: ناشر. مقاله انتهای

 مقاالت خالصة در. انزلی تاالب ماهی الی در دیپلوستومیازیس بررسی(. 1285.)محمدرضا مخیر، بابا و جواد، روحی، دقیق -

 دانشگاه: گیالن. 25-32 سریری، ریحانة ویراستة ایران، شناسی زیست المللی بین کنفرانس اوّلین و سراسری کنفرانس سیزدهمین

 .گیالن

 هاکنفرانس مقالة

 .برگزاری ماه و روز همایش، محل همایش، عنوان{ در.}مقاله عنوان(. انتشار سال. )نویسنده اطّالعات -

 تكوین و میوز سرگیری از آزمایشگاهی، بلوغ بر DEHP ت ثیر(. 1285. )حوریّه سپهری، و حسین ایمانی، و اعرم دالمن، -

 .گیالن شناسی،زیست سراسری کنفرانس دهاردهمین در شدهارائه پوستر. موش نابالغ هایاووسایت

 دانشنامه مقالة

 انتهای{ -} ابتدا صفحة شمارة ،(ان)ویراستار نام{ ویراستة} دانشنامه، عنوان{ در. }مقاله عنوان(. انتشار سال. )نویسنده طّالعاتا -

 .نشر محل: ناشر. مقاله

 .865-861: 1. ج حرّی، عبّاس ویراستة رسانی،اطاّلع و کتابداری المعارفدایره در. ربط(. 1281. )نجال حریری، -

  

 فنّی علمی هایگزارش

 .ناشر: نشر محلّ{. پژوهشی طرح گزارش. }گزارش عنوان(. انتشار سال. )نویسنده اطّالعات -

 طرح گزارش. تهران شهر سال 51 تا 34 افراد بین در اینترنت کاربری الگوی بررسی(. 1287.) بهزاد دوران، و احمد، گنجی، -

 :نشانی طریق از. یرانا علمی مدار  و اطّالعات پژوهشگاه: تهران. پژوهشی
http://www.itna.ir/archives/84-85-ITAnalyze/004088.php 

  

 (کتاب) دیگر منابع از برگرفته استناد -

 خانوادگی نام و نام{ در نقل[. }استناد مورد اثر اطّالعات] نشر محلّ: ناشر{. ایتالیپ} اثر عنوان(. انتشار سال. )نویسنده اطّالعات

 .اصلی اثر در استناد مورد صفحة ،(اصلی اثر انتشار سال ناشر،: نشر محلّ) اصلی اثر عنوان اصلی، اثر دگاننویسن یا نویسنده



 و ونوس داور روستا، احمد در نقل. توکا انتشارات: تهران. بازار امور مدیریّت و بازاریابی اصول(.  1247.) حمیدرضا عراقی، -

 .113 ،(1282 سمت،: هرانت) بازاریابی مدیریّت ابراهیمی، عبدالمجید

  

 هارساله و هانامهپایان -

 .مؤسسه یا دانشگاه نام. راهنما استاد نام. رساله یا نامهپایان عنوان(. دفاع سال. )نویسنده اطالعات

 شناسینروا ارشد کارشناسی نامةپایان. روانی سالمت و تحولی زمینه در خود ادرا  ایمقایسه بررسی(. 1265. )احمد خامسان، -

 .تهران دانشگاه تربیتی،

  

 :اینترنت به استناد -

- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 1995; 

310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26, 

1996. 
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Criticisms of the Correction and Revision of Jadaliyya 
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1. Introduction 

This study seeks to conduct a critical assessment of the book "Sayyid 

Muhammad Mahdi Burujirdi Tabatabai's (Bahr al-Ulum, 

d.1212/1797) Debate with the Jews of Dhul Kifl1, Arabic and Persian 

Reports". This book, printed and published in 2011 by The Written 

Heritage Research Institute, represents revisions and corrections made 

by professor Sabine Schmidtke and Reza Pourjavady. It consists of the 

Arabic and Farsi texts of the debate of one the Muslim scholars named 

Sayyid Muhammad Mahdi Bahr al-Ulum (1155 to 1212 A.H.) with 

the Jews of Dhul Kifl. The Persian version belongs to Muhammad 

Kazem Haeri Hazar Jaribi who is the student of Allama Bahr al-Ulum 

and has translated his teacher's epistle into Persian. Both scholars 

(Bahr al-Ulum and Hazar Jaribi) are the renowned and accredited 

scholars of the 13th century AH. Their names have been mentioned 

repeatedly in the books and biographies of scholars and catalogues of 

scholarly works, as well as in Shiite scholars' manuscripts.  

2. Methodology 

The edited version has been meticulously studied with editing and 

writing errors pinpointed and explained. This study mentions the 

arguments and applies critical analysis to assess the method of the 

editors.  

3. Discussion  

It is essential that others' works (including compilations, translations, 

and corrections) be reviewed and examined scientifically, and it has 

been a common practice in the form of annotations and commentary 
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1 Dhu'l-Kifl is situated between the towns of Hillah and Najaf, one hundred and 

thirty kilometers south of Baghdad. The site was originally a place of Jewish 

pilgrimage as it housed the tomb of the prophet Ezekiel. 
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of others' works and explanation of their ambiguities (such as Khawja 

Nasiruddin's and Imam Fakhr Razi's Sharh-e Isharat), as well as in the 

form of critical assessments (such as The Incoherence of Philosophers 

(Tahāfut al-Falasifa) by al-Ghazzali who criticizes Neoplatonic 

thought). Both of these two procedures have been common among 

scholars from the past. Nowadays, we are witnessing works lacking in 

depth and profundity due to the hardware and software progress in the 

field of research, and the development of the Internet and social 

networks. It is, therefore, necessary that the works be examined and 

critically assessed. A study of the works of scholars not only reveals 

the flaws and deficiencies, but also helps prevent publication of poor 

and superficial works.  

This study, critically, reviews the book entitled "Sayyid Muhammad 

Mahdi Burujirdi Tabatabai's (Bahr al-Ulum, d.1212/1797) Debate 

with the Jews of Dhul Kifl". This book is about a scientific debate and 

conversation. The epistle has been authored originally in Arabic by 

the students of Bahr al-Ulum and later translated into Persian by 

Ayatollah Muhammad Kazem Hazar Jaribi. The Arabic and Persian 

manuscripts of this epistle have been reviewed, printed and published 

by Ms. Sabine Schmidtke, a German philosopher and Islamologist, 

and Mr. Reza Pourjavady.  Although the presented text has 

excellence, it suffers from certain deficiencies and problems.  

The mentioned book consists of four parts and it has been organized 

as such:  

A) Preface (Persian translation): pages 9 to 27 

B) Arabic account of the debate: page s1 to 35 

C) Persian account of the debate: pages 37 to 52 

D) English preface: pages 5 to 18  

In this study, the preface (part A) and the Persian report of the debate 

(part B) have been examined and criticized, not to mention the fact 

that minor errors have not been pointed out for the sake of brevity.   

The critical assessment encompasses two main areas:  

A) Correction and restoration (identification of genuine versions, 

cases where the reviewer has not made any reference to flaws in the 

text, problems with references, and weaknesses in identifying the right 

words) 

B) Writing and editing (non-observance of the space between one 

word and another, typographical mistakes, non-observance of the 
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principle of consistency and uniformity of the text, missing words and 

letters, redundancy and grammatical mistakes, incorrect use of 

punctuation marks etc.) 

There are different methods of reviewing and improving a text. "One 

of the methods of correction used by early scholars is to make a 

comparison between two versions of a book or an article. They tried to 

obtain another version of the same work to correct the inaccuracies by 

comparing those two versions. In such cases, it has to be mentioned 

that the copy has been comparatively studied and checked for 

mistakes." (Safar Agh Qala'a, 2011: p.38) 

It is appropriate for the editor to have multiple versions of the work to 

make use of them to do away with the problems of a text and reach the 

original text of the author. In Sayyid Muhammad Mahdi Burujirdi 

Tabatabai's Debate… only one version (found in Ayatollah Mar'ashi 

Najafi Library in Qom, No.10358/5) has been used. The editing and 

proofreading quality decreases especially if the only version available 

is not easily readable and has some missing parts. 

The other two versions of the epistle are kept in the National Library 

of Iran with recovery numbers 146228 -5 and 32149 -5. 

Unfortunately, the editors have not made use of the two manuscripts 

of the national library. The esteemed editors could have done proper 

investigation and research in the libraries to find the other versions in 

which case they would edit and correct the epistle more accurately.  

The versions 146228 -5 and 32149 -5 had been added to the catalogue 

in 2005 and 2010 respectively.  Given the fact that the book "Sayyid 

Muhammad Mahdi Burujirdi Tabatabai's (Bahr al-Ulum, 

d.1212/1797) Debate with the Jews of Dhul Kifl2, Arabic and Persian 

Report" was printed and published by The Written Heritage Research 

Institute in 2011, it was possible for the editors to have access to the 

two versions in the national library.  

The version used by the reviewers has not been identified and 

introduced as appropriately as it should and they have sufficed to 

mentioning the place where it is kept and its recovery number, not to 

mention the fact that the scanned images of the first and last pages 

have not been placed in the book to acquaint the reader with the book 

whereas in fact, the book had been written in 2011 and the images had 

been scanned by Taheri Mughaddam in June 1997.  In order to correct 

                                                      
2 Dhu'l-Kifl is situated between the towns of Hillah and Najaf, one hundred and 

thirty kilometers south of Baghdad. The site was originally a place of Jewish 

pilgrimage as it housed the tomb of the prophet Ezekiel. 
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and edit an obsolete text or manuscript, it is recommended that the 

original book of the author be obtained. Therefore, there is no use in a 

personal and unscholarly opinion which is referred to as 'personal 

tendency' just as it is true with the exegesis of the Holy Quran in 

which the exegete must learn God's genuine purpose without having to 

express his personal opinion. Thus, when it comes to correcting and 

editing religious texts like the Qur'an or Sunna, the copyreader is 

'author-oriented'.  One of the key factors that help identify the author's 

purpose is the correct reading of the written work. There is evidence 

showing that the reviewers had not been very careful while reading 

the book under criticism. Although the publisher and reviewer have 

gone through great trouble publishing this book, and it can be so 

useful for researchers in different literary and linguistic areas, 

unfortunately the printed text suffers deficiencies which the publisher 

and reviewer will hopefully remove in the next editions.  

4. Conclusion  

The findings of this research reveal that the page layout has been 

designed well. As well, the proofreading of the book is almost 

flawless and there are no printing errors. The reviewers have done 

their job well and, in most cases, they have gone through the text 

carefully and have found the inaccuracies of the manuscript 

mentioning them in the footnotes and correcting the mistakes based on 

a specific standard.  

Considering the rules of writing and editing, while comparing the 

reviewed text with the manuscript, some problems and flaws were 

detected as enumerated below:  

1. The reviewer has compromised on obtaining multiple versions of 

the Persian epistle as he/she has sufficed to only one version of the 

book. In correcting a single copy, the percentage of error and failing to 

reach the author's purpose and meaning increases. 

2. In certain cases, the reviewer has not mentioned the deficiencies in 

the text. 

3. There are deficiencies in references and citations. 

4. The rendition and transmission of words have not taken place 

properly and correctly. 

5. The space and semi-space were not maintained in some cases and 

some mistakes have found their way into the text.  
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6. Non-observance of the most important and key principle of 

uniformity and consistency of the text was observed. 

7. Missing words and passages, redundancy, non-observance of 

grammar and incorrect use of punctuation marks were observed. 

The scrutiny was aimed at enabling one to achieve some standards in 

correcting texts. 

Keywords: editing, Sabine Schmidtke, Reza Pourjavady, book 

criticism, argumentation and debate. 
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  9318 بهار و تابستان، 54شمارة  دورة جديد، ،22سال 

 
 هبر تصحیح و بازخوانی رسالۀ جدلیّ نقدی

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2علی قنبریان، 1دمجتبی میردامادیسیّدکتر 

 چکیده
 

وگوی علمی، رسالة منـاظرة عممـة بارالولـوم بـا     ها در ارتباط با مناظره و گفتاشتهيکی از نگ
يهوديان ذوالکفل است. اصِل رساله به زبان عربـی اسـت كـه توسـگ شـاگردان مرحـوم بارالولـوم        

اللّه مامدكاظم هزارجريبـی بـه فارسـی برگـردان شـده      تدوين و نگارش يافته و سپس توسگ آيت
( عربی و فارسی اين رساله توسگ خانم دكتر زابینه اشـمیتکه  Manuscriptنوشت )است. دست

(Sabine Schmidtke)  و آقای رضا پورجوادی تصایح و در نشر  شناسیاستاد آلمانی اسمم
رغـم مزايـای   علـی _شده از سـوی مصـااین    میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است. متن عرضه

 هايی است.ابسامانیهمراه با اشکاالت و ن _بسیاری كه دارد
های مقالة حاضر عبارت اسـت از  گـزارش   متن مصاَّح مورد بررسی و دقت قرار گرفته و يافته

فاصـله، نـواقد در   و نـیم  خطاهای تصایای، ويرايشی و نگارشی )همچون رعايت نکردن فاصـله 
ی ارجاعات و استنادات، ضوف در تشخید ضبگ صایح كلمـات، و...(، بـه روش تالیلـی و نقـد    

نوشتی كه مورد استفادة مصاِّاین ماترم همراه با بیان ادله. در بررسی متن مصاَّح، عموة بر دست
( ديگـر نیـز اسـتفاده شـده اسـت.      Manuscriptبوده است، جهت مقايسـه از دو نسـخة خطـی )   

 بررسی و نقد اين كتاب و ارزيابی روش مصاِّح، رسالت نوشتار حاضر است.

                                                 
  23/89/8931تاريخ پذيرش نهايی مقاله                           21/88/7931تاريخ ارسال مقاله     * 
   )نويسنده مسئول(. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران -1

Email: Mirdamadi_77@ut.ac.ir.   

 .دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه تهران -2
   10.22103/jll.2019.13084.2573 DOI: 
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 زابینه اشمیتکه، رضا پورجوادی، نقد كتاب، جدل و مناظره. تصایح، :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

له؛ ئ، بـه سـه مطلـر پرداختـه شـود  بیـان مسـ       در مقدمهپیش از ورود به باث الزم است كه 

 پیشینة تاقیق؛ ضرورت و اهمیت تاقیق.

 لهئـ بیان مس1ـ1

 منــاظرة بارالولــوم ســیدمامدمهدی بروجــردی»نوشــتار حاضــر بررســی و نقــد كتــاب 

است. كتاب مذكور « های عربی و فارسیه.ق( با يهوديان ذوالکفل گزارش9292طباطبايی )

شمسـی توسـگ مركـز پژوهشـی      9318از نوع پژوهش مربوط به تصـایح اسـت و در سـال    

میراث مکتوب، چاپ و منتشر شده است. اين كتاب دربردارندة مناظرة يکـی از دانشـمندان   

است. مصااین ايـن كتـاب    9ولوم  با يهوديان ذوالکفلاسممی با نام سیدمامدمهدی بارال

 خانم دكتر زابینه اشمیتکه و آقای رضا پورجوادی هستند.

 كتاب مذكور از چهار بخش تشکیل شده است و ساختار آن چنین است 

 الف( مقدمه )ترجمة فارسی(  صفاة نه تا بیست و هفت؛

 ؛34تا  9ب( گزارش عربی مناظره  صفاة 

 ؛42تا  37ی مناظره  صفاة پ( گزارش فارس

 .5-18ت( مقدمة انگلیسی  

رو، مناصراً مقدمة فارسی )قسمت الف( و گزارش فارسی مناظره )قسمت پ( در مقالة پیشِ

سبر پرهیز از اطالة كـمم  ای از اغمط جزئی بهنقد و بررسی شده است. همچنین از ذكر پاره

 خودداری شده است.

 صورت گرفته است نقد و بررسی در دو حوزة زير 

نکـرده، نـواقد    شناسی، مواردی كه مصاِّح به نقد متن اشـاره الف( تصایح و احیا )نسخه

 در ارجاعات و استنادات، ضوف در تشخید ضبگ صایح كلمات(؛

فاصله، افتادگی در لفظ و عبـارت، حشـو   و نیم ب( نگارش و ويرايش )رعايت نکردن فاصله

 ، كاربرد نادرست عمئم سجاوندی(.و زيادی، عدم رعايت دستور زبان
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خاطر جلوگیری از اطالة كـمم از آن  البته موارد و مصاديق ديگری از نقد وجود داشت كه به

نگاشتی )عدم رعايت دستور خگ و شیوة رسم الخـگ  نظر شد؛ همچون  اغمط حروفصرف

 امروزين(، رعايت نکردن اصل وحدت رويه و يکدستی.

اللّـه  ای كه مورد استفادة مصاِّاین بود )كتابخانة آيـت وه بر نسخهبرای نقد اين تصایح، عم

 ةشـمار ( دو نسـخة ديگـر از رسـاله از كتابخانـة مّلـی ايـران بـا        98348/ 8مرعشی در قـم، ش 

 تهیه شد. 4-32951 و  4-95۶28بازيابی  

 اند و فوايـدی كـه ايـن   با وجود زحماتی كه ناشر و مصاِّح ماترم برای چاپ كتاب كشیده

های مختلف ادبـی و زبـانی دارد، متفسـفانه مـتن چـاپی دچـار       اثر برای پژوهشگران در زمینه

 های بودی به رفع آن بپردازند.نقايصی است كه امید است ناشر و مصاِّح در چاپ

 

 ـ پیشینۀ تحقیق2ـ1

 واكاوی و مداقه در آثار ديگران )اعم از تفلیف، ترجمه، و تصایح( الزم و بايسته است.

هاسـت  هـای ديگـران و بیـان مبهمـات آن    صورت شـر  و تفسـیر نوشـته   فرايند گاهی به اين

)همچون شر  اشارات خواجه نصیرالدين طوسی و كشف المـراد از عممـة حلـی در شـر      

الفمسـفه از مامـد   صورت نقد و بررسی )همچون كتاب تهافـت تجريد االعتقاد( و گاهی به

امـام فخـر رازی(. هـر دو نـوع از گذشـته در بـین        غزالی در نقـد فلسـفه و شـر  اشـارات از    

انديشمندان مطر  بوده است. نوشتار حاضـر از نـوع دوم اسـت. البتـه در ايـن مقالـه بـه نقـد         

 ماتوای كتاب پرداخته نشده است بلکه كیفیت و كمیت تصایح نقد شده است.

 

 ت تحقیقـ ضرورت و اهمی3ّـ1

افـزاری در حـوزة پـژوهش و گسـترش     مافـزاری و نـر  امروزه با توجه به پیشرفت سـخت 

های اجتماعی، شاهد آثار سطای هستیم؛ لذا نقـد و بررسـی آثـار ضـرورت     اينترنت و شبکه

بیشــتری دارد. بررســی آثــار فرهیختگــان عــموة بــر آنکــه نــواقد و اشــکاالت را مشــخد 

 كند.مايه جلوگیری مینگری و خلق آثار كمكند، از سطایمی
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 ـ بحث2

، تصایای كه از مناظرة عممـة بارالولـوم صـورت گرفتـه و در     ر گفته شدكه پیشتچنان

است. افزون بر ايـن، دسترسـی و    هايینشر میراث مکتوب چاپ شده است، همراه با كاستی

شـود، ممکـن   تهیة دو نسخة خطی ديگر از رسالة مذكور كه در كتابخانة ملی نگهداری مـی 

ثر ضروری است. در ادامه به اهم اشکاالتی كـه بـر   بوده است. بنابراين، تصایح دوبارة اين ا

 پردازيم.تصایح دكتر اشمیتکه و آقای رضا پورجوادی وارد است، می

 ـ مترجمِ رساله1ـ2

مترجم رساله مامدكاظم هزارجريبی از شاگردان عممة بارالولوم است زيرا نام وی در 

شده و از طرفی هـم شـیخ   نوشت از ترجمه كه در كتابخانة ملی موجود است، ذكر دو دست

ــام متــرجم در آثــارش تصــريح كــرده اســت و همچنــین مرحــوم    ــه ن آقــا بــزرر تهرانــی ب

بــه رســالة منــاظرة بارالولــوم و ترجمــة آن توســگ « زنــدگانی خودنوشــت»هزارجريبــی در 

 (191-187ص  9313، صفری) خودش اشاره كرده است.

جـدل بـه فارسـی ترجمـه كـرده       عموة بر رسالة مذكور، وی دو رسالة ديگر در مناظره و

و « السمم با زنـديق مناظرة امام صادق علیه»است كه توسگ نگارنده تصایح شده و با عناوين 

در انتشـارات میـراث   « مناظرة پیامبر اكرم )ص( بـا اديـان ديگـر  تصـایح رسـالة احتجاجیـه      »

  فرهیختگان چاپ و منتشر شده است.

انی استرآبادی، از پركـارترين دانشـمندان و   شیخ مامدكاظم حائری هزارجريبی  مازندر

باشـد كـه در   لیف و نگارش در موضوعات متنوع دينی در قرن سیزدهم میفت ةعلما در عرص

نگاريهای مربوط بـه آثـار علمـی و مکتوبـات     علما و در فهرست ةكتابهای تراجم و زندگینام

 نامش مکرر ذكر گشته است.   ،دانشمندان شیوه

كنـد كـه  مـتن عربـی     در مقدمة خود در ابتدای ترجمـه اشـاره نمـی    متفسفانه هزارجريبی

مناظره توسگ چه كسی تدوين و نگاشته شده است. برخـی موتقدنـد كـه مـتن عربـی منـاظره       

ــام   ــا ن ــوم ب ــن از شــاگردان بارالول ــای مامدســویدبنتوســگ دو ت ــوری ه مامديوســف دين

 نجفـی  نگاشـته شـده اسـت.    جـواد عـاملی   قمری( و سیّدمامدبن 9248داغی )متوفای قراچه

   صفاة يازده(9318)اشمیتکه و پورجوادی، 
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از آنجــايی كــه مرحــوم هزارجريبــی، هنگــام ذكــر نــام عممــة بارالولــوم در ترجمــه، از 

شـود  كنـد، دانسـته مـی   استفاده می« علیهاللّهرضوان»و « اللّهرحمه»های دعايی همچون عبارت

آن، ترجمه شده است زيرا عممة بارالولـوم در آن   قمری و يا بوداز 9292كه رساله در سال 

 سال از دنیا رفته است.

 ـ نقد در حوزۀ تصحیح و احیا2ـ2

شناسی، مـواردی  اشکاالتی در نسخه پردازيم مباث میپنج در بخش تصایح و احیا، به 

نکرده، ضوف استناددهی، ضوف در تشخید ضـبگ صـایح    كه مصاِّح به نقد متن اشاره

 ادگی.كلمات، افت

 شناسی  ـ اشکاالتی در نسخه1ـ2ـ2

اللّـه مرعشـی قـرار دارد.    كتابخانة آيت 98348نسخة استفاده شدة مصاِّاین در مجموعة 

الدين احسـائی  زينمجموعه شامل هشت رساله است كه هفت عدد از رسائل از شیخ احمدبن

زبـان فارسـی   به زبان عربی است و رسالة آخـری )هشـتم( از مامـدكاظم هزارجريبـی و بـه      

نسخه پـاورقی دارد كـه توسـگ     935است. كاتر هر هشت رساله يک شخد است. صفاة 

كاتر نگاشته شده اسـت و متفسـفانه مقـداری از آن در صـاافی بريـده شـده و از بـین رفتـه         

 است.

 دربارة رسالة هشتم چنین آمده است 

 ارسی( از ؟ف _پ( )اعتقادات 938 _پ  924. ترجمة مناظره مع علماء الیهود )8»

ای كه سیّدمامدمهدی بارالولوم بـا دانشـمندان يهـودی    اللفظی است از مناظرهترجمة تات

 الکفل داشته. در اين ترجمه مؤلف به نام سیّدمامد طباطبائی نامیده شده است.  در ذی

 روبیمآب قدسی انتساب كايست كه جناب فضايلآغاز  اَلاَمدُلِلّهِ رَبِّ الوالَمینَ... اين رساله

دهـیم. پـس بـه اينجـا     كنیم و آنچه به ما مولوم شود به تو خبر مـی انجام  و ما در اين تفمل می

 ختم شد آن مجلس.

 4/94س، 98ر، 938، جلد تیماج مشکی بدون مقوا، 92۶3الثانی نستولیق، جموه از ماه ربیع

 (388، ص2۶  ج9374)حسینی، «. سم 4/98در 

 تاب دربارة نسخة مورد استفاده چنین گويد در مقدمة ك اشمیتکهخانم زابینه 
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اللّه مرعشـی  تنها نسخة ترجمة فارسی مناظره كه در دسترس ما بوده است، در كتابخانة آيت»

ق/ 9242اآلخـر  شود و مورّخ ربیعداری میپ، نگه 938 _پ 924، ر 98348/ 8در قم، ش

متـرجم نیسـت...آقا   ای بـرای تشـخید   م است. در ترجمه هیچ نشـانه 983۶آگوست  _ژوئیه

ای را از منـاظره بـه فارسـی آورده و آن را بـه مـولی      ، ترجمـه «الجدلیـة »بزرر ذيـل مـدخل   

م( نســبت 9823_9822ق/  9238مامدشــفیع هزارجريبـی حــائری )متوفـای   بـن مامـدكاظم 

القاسم غـروی  ابیبنای از ترجمه در تملک میرزا مامدعلیافزايد كه نسخهدهد و نیز میمی

نويس دانسته نیسـت و آقـا بـزرر    داری اين دستی در نجف است. مکان فولی نگهاردوباد

اللّه ای كه او ديده است با ترجمة موجود در كتابخانة آيتای كه نشان دهد ترجمههیچ قرينه

  صفاة 9318)اشمیتکه و پورجوادی،  دهد.دست نمی( يکی است، به8/98348مرعشی )ش 

 نوزده(

 یخ کتابت(الف( اشکال اول )تار

كه فهرسـت نـويس   ق نوشته شده است درحالی9242اآلخر ربیعكتابت نسخه در كتاب، 

ثبت كـرده اسـت و حـق    (  388، ص2۶  ج9374حسینی، قمری ) 92۶3آن را متولق به سال 

كـه مـورد اسـتفادة    _نوشـت كتابخانـة مرعشـی    باشد زيرا كـه در دسـت  نويس میبا فهرست

قمـری ذكـر شـده     92۶3ه آن را شخصاً ديـده اسـت، سـال    و نگارند _مصاِّاین بوده است

تَمَّ الکِتاُب ِفـی َيـوِم الَخمُسـونَ شوـهُورِ َربِیـعِ الثـانِی ِفـی سـنَةِ         »است. عین عبارت چنین است  

ای بیشـتر  نسـخه اين اشتباه ناشی از خوانش اشتباه نسخه است و در تصایاات تـک  2«.92۶3

ق نوشـته شـده   9242كتاب نیز دوباره به اشتباه سـال   از 22خگّ  42افتد و در صفاةاتفاق می

 است.

 ها(بدلب( اشکال دوم )استفاده نکردن از نسخه

هـای تصـایح نسـخه در میـان     از شیوه»های مختلفی در تصایح نسخه وجود دارد. شیوه

كردنـد تـا نسـخة ديگـری از يـک اثـر را       قدما، شیوة مقابله است. برای اين كـار تـمش مـی   

های نسخة خـود را از راه مقابلـه بـا آن نسـخه دريافتـه و تصـایح       ده و نادرستیدست آوربه

صـفری  ) .«كنند. در چنین مواردی بايسته است تا اشاره شـود كـه نسـخه مقابلـه شـده اسـت      

 (38ص  9318قلوه، آق
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در رفع مشکمت  و از چند نسخه های متوددی داشته باشدمصاِّح زيبنده است كه نسخه

دسـت يابـد. در كتـاب    بـه مـتن اصـلی مؤلـف      ،هـا مطابقت دادن نسخه درتا  متن بهره گیرد

فقگ از يک نسخه اسـتفاده شـده   « مناظرة بارالولوم سیدمامدمهدی بروجردی طباطبايی...»

نسـخة موجـود   ويـژه اگـر تـک   يابـد بـه  است و كیفیت تصـایح بـا يـک نسـخه كـاهش مـی      

 خوان نبوده و افتادگی داشته باشد.خوش

 شود داری میدر كتابخانة ملّی ايران نگهگر از كتاب مذكور با مشخصات ذيل دو نسخة دي

مـتن    ةخطـی// نويسـند   ة]نسـخ  یـه دل، عنوان و نام پديـدآور  ج 4-95۶28بازيابی   ةشمارـ  

بـی، آغـاز    ريزارجه عیفدشمامنباظمدكمامترجم  م ،مرتضی بارالولومبنمامدمهدی

 كـه  جرائمهمـا عـن هاللّـ عفـی مامدشفیع هزارجريبیبناظممدكام خاطی ةندويد بگ ننیود چاما ب»...

 بـرای  متنـرف  وابخ ت...رف»، انجـام   «...ظـم والنـا االع م كـمم  ةمرجدر ت تسايهالرس اين

ـ ت جـا آوردم بـه را  حبص مازن ،اشو ع غربماز من ءووضه ب یتوالم الارسهو چ یدنوابخ ، «تمّ

، مورفـی  944x984  طعق ،928x۶4طر  س92برر(، ۶1) ۶۶ - 31 مشخصات ظاهری  برر

هـود در بطـمن مـذهر    ماء يلبا ع ق9299 الدر س لومورالاب ةاظرنم ةمرجت هالرس ننسخه  اي

 (yon.ir/VozWn)يهود و اثبات حقانیت اسمم است، زبان  فارسی. 

ـ  ، عنوان و نام پديدآور  مجموعـه  4-32951بازيابی   ةشمارـ    تاريخیـه،  ةرسـال  الجهـال، همنبّ

دشـفیع  مامّبـن دكاظممامّ خطی// ة]نسخ افمكیه و... اقناعیه، برهانیه، اختیار، و جبر جدلیه،

 (http://yon.ir/akism)هزارجريبی.

ای از حـاالت و  اشته و در انتهای آن دو، شـمه دو نسخة كتابخانة ملی شباهت متنی بسیاری د

كرامات مرحوم بارالولوم آمده است كه هیچ ارتباطی با مناظره ندارد و ممکن است توسگ 

 هزارجريبی و يا كاتر نسخه اضافه شده باشد.

هـا دسـت   توانستند بـه آن ای میجوی میدانی و كتابخانهومصاِّاین ماترم با فاد و جست

 تر ارائه دهند.غلگتر و كممتقن يافته و تصایای

شمسـی فهرسـت    9381در سـال   4-32951شمسـی و نسـخة    9385در سال  4-95۶28نسخة 

منـاظرة بارالولـوم سـیدمامدمهدی بروجـردی طباطبـايی      »اند. با توجه به اينکـه كتـاب   شده

توسـگ نشـر فخـیم میـراث     « هـای عربـی و فارسـی   ه.ق( با يهوديان ذوالکفـل گـزارش  9292)
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شمسی چاپ و منتشـر شـده اسـت، بـرای مصـاِّاین ماتـرم، امکـان         9318ب در سال مکتو

 دسترسی به دو نسخة كتابخانة ملی وجود داشته است.

 پ( اشکال سوم )شناسایی بسیار مختصر نسخه(

طور كه شايسته و بايسته است شناسايی و مورفـی نشـده   نسخة مورد استفادة مصاِّاین آن

شمارة بازيابی آن اكتفاء شده است. همچنین اسکنِ تصاوير ابتـدا  داری و است و به مال نگه

كه كتاب در و انتهای نسخه جهت آشنايی خوانندگان در كتاب گذاشته نشده است. درحالی

هــا شمسـی نگاشــته شـده اســت و تـاريخ عکســبرداری نسـخة مــورد اسـتفادة آن      9318سـال  

 و اپراتور طاهری مقدم بوده است. 98/85/937۶
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 «جدلیه»نسخه خطّی  اولصفاه 

 95۶28/4ش   ة ملی،كتابخان
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 «جدلیه»نسخه خطّی  اولصفاه 

 32951/4ش   ة ملی،كتابخان
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 «جدلیه»نسخه خطّی  اولصفاه 

 98348/ 8ش ة مرعشی،كتابخان
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 نکرده ـ مواردی که مصحح به نقص متن اشاره2ـ2ـ2

برخی مواقع خطا و اشتباه در نسخه وجـود دارد. حـال ممکـن اسـت ايـن خطـا از ناحّیـة        

شـود.  كاتر باشد و يا حتی از ناحیّة مؤلف. مثمً احیاناً آية قرآن و يا حديث اشتباه نوشته می

آورده و در پـاورقی بـه اشـتباهی كـه در      صورت مصاِّح عبـارت صـایح را در مـتن   در اين

 دهد.نوشت وجود دارد، تذكر میدست

  است استاد دكتر مهدی ماقّق در اين زمینه چنین گفته

گیـرد  فرد باشد، امر مقابله صورت نمـی اگر كتاب يا رسالة مورد نظر ما نسخة آن مناصر به»

كار فرد نظر و قیاس را بايد بهو برای اصم  اغمط آن و افزودن و كاستن آنچه الزم است، 

گوينـد؛ زيـرا مصـاِّح بـا اعتمـاد بـه       « تصایح قیاسی»گونه تصایح را برد؛ از اين جهت اين

هـای ديگـر، بـه اصـم      انديشه و نظر خود و مقايسة مورد شکّ با موارد مشابه آن در كتاب

كنـد، در    مـی گونه موارد مصاِّح بايـد آنچـه را كـه اصـم    پردازد. در ايناغمط كتاب می

 (57، ص9  ج938۶پاورقی اصل آن را ضبگ كند. )ماقق، 

كه مصاِّاین ماتـرم لفـظ صـایح را در     _و لو جزئی  _در متنِ كتاب مواردی وجود دارد

 اند نوشت اشاره نکردهاند ولی در پاورقی به نقد دستمتن آورده

 در ابتدای رساله چنین آمده است 

 جلیـل مجتهـد   های مشهوری كه داللت بر جملت و فضل سـیّد هيکی از قصامّا بود بدانکه »

دار مقـ قصّـة مباحثـة آن عـالی   كنـد  مـی  در نجف اشرف الوصری سیّدمامّدمهدی طباطبايی

و هـزار   الچنـان اسـت كـه آن جنـاب در سـ      ،با گروه يهود و كیفیّت آن قصّة شريفاست 

«. نـد بیـرون آمـده بود   الاـرام از نجـف اشـرف   ةحجـ یاز هجرت در مـاه ذ  ازدهيدويست و 

 (55  ص9317)هزارجريبی، 

 زدهناپـ دويسـت و  و هـزار   نةدر س»از كتاب مورد نقد چنین آمده است   5خگّ 37در صفاة 

 «.ندالارام از نجف اشرف بیرون آمده بودةاجالیاز هجرت در ماه ذ

 وجود دارد « يازدهدويست و و هزار »داليل و قرائنی در صاّت سال 

، 4-32951 و  4-95۶28بازيـابی    ةشـمار نوشت كتابخانـة ملّـی ايـران بـا     ستالف( در دو د

 نگاشته شده است.« يازده» _كه در نقد حاضر مورد رجوع و استفادة نگارنده بوده است_

 4-32951 بازيابی  ةشمار 4-95۶28بازيابی   ةشمار
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 9292ت عممة بارالولـوم  نويسان، سال وفاب( دلیل ديگر آنکه به اتفاق مورّخین و فهرست

 (337، ص9  ج9387 آزاد كشمیری،قمری است. )

 9294قمـری از دنیـا رفتـه اسـت، در سـال       9292پس چگونه ممکن است كسی كه در سـال  

 قمری مناظره و جدال علمی داشته باشد!

باشـد، چنـین   از متن كتاب كه مربوط به مـتن عربـی منـاظره مـی     3تا  9خگّ  5پ( در صفاة 

ــیِّدِ  »ت  آمــده اســ ــافَرَ مِــنَ المَشــهَدِ الغَــرَوِیِ قاصِــداً اِلــی زِيــارَةِ سَ وَ كــانَ ذلِــکَ حِــینَ اَناــهُ سَ

شود در مـتن عربـی صـراحتاً    طور كه ممحظه میهمان 3«.مِنَ الهِجرَةِ 9299سنَةِ الشُّهَداءِ...فِی 

 قمری ذكر شده است. 9299سال 

انـد، تـاريخ   نـام عممـة بارالولـوم را بـرده    جای كتاب هرگاه مصاِّاین ماتـرم  ت( در جای

اند. از باب نمونه  در مقدمة كتاب صـفاة نوـه چنـین آمـده اسـت       والدت و وفاتش را نگاشته

كردند، اند دقت بیشتری میاگر در سال وفاتی كه خود نگاشته«. هـ9292_9944بارالولوم، »

 نگاشتند.نمی« زدهناپدويست و و هزار »در متن مصاَّح 

قمـری ثبـت شـده اسـت       9299در سايت موتبر كتابخانة ملی ايران، تاريخ وقوع منـاظره  ث( 

ود در بطمن مـذهر يهـود و   هاء يملا عب ق9299 الدر س وملورالاب ةناظرم ةمرجت هالرس نيا»

 «.اثبات حقانیت اسمم است

 نجف االشرف. نوشت كتابخانة مرعشی   نجف اشرف/ دست4و  5خگّ  37ص

كـه در دسـت سـاير يهـود      بـا آن تـوراتی  كه در دست ايشان اسـت   و توراتی  8خگّ  58ص

 .است

كـه در دسـت    مغاير است با آن تـوراتی كه در دست ايشان است  و توراتیصورت صایح  

 .ساير يهود است

پـس چگونـه جـايز     ،كنیـد نسخ را در شريوت تجويز نمی كرده بوديدو شما   4خگ  54ص 

 ؟نبود ×از برای شما احداث اين چیزها كه در زمان حضرت موسی است
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پـس چگونـه جـايز     ،كنیدنسخ را در شريوت تجويز نمی ه يهودورگو شما صورت صایح  

 ؟نبود ×است از برای شما احداث اين چیزها كه در زمان حضرت موسی

 4-32951 بازيابی  ةشمار 4-95۶28بازيابی   ةشمار

  

 

دهـد از  ید در آنچه شما را نجات میيو سوی نما عباد سویِهبمتوجّه گرديد و   4خگّ  51ص

 .عذاب روز مواد

یـد در آنچـه شـما را نجـات     يو سـوی نما  عبـاد  ربِّ سویِهبو متوجّه گرديد صورت صایح  

 .دهد از عذاب روز موادمی

 .ستاسااق است كه او برادر اسماعیل ابنيوقوب و یلئزيرا كه اسرا  23خگّ  48ص

 .اسااق است كه او برادر اسماعیل استبنيوقوب او ،یلئزيرا كه اسراصورت صایح  

 ـ ضعف استناددهی3ـ2ـ2

در پژوهش و تاقیقات علمی، اعم از تـفلیف، ترجمـه، تصـایح و گـردآوری، منـابع و      

هـای علمـی را بـا آن    مآخذ بسیار مهم و حیاتی هستند و حتی برخی عیـار و كیفیـت نگاشـته   

د. در كتاب مورد باث اين امر مغفول نمانـده اسـت و در سرتاسـر مـتن هرجـا كـه       سنجنمی

الزم بوده از منابع موتبر و دسـتة اول اسـتفاده شـده اسـت و مفخـذ آيـات قـرآن و فرازهـا و         

های كتاب مقدس تویین شده است. با اين حال چنـدين مـورد نـواقد در ارجاعـات و     5رِفْسِ

 استنادات ممحظه شد 

را ذكـر  « كننـده دهـد در آن روز گمراهـان را شـفاعت   مـی نو نفـع  »منبع آيـة    9خگّ  51ص

 نکرده است.  

 مِنْهـا  يُقْبَـلو  ال وَ شَـیْئاً  نَفْـس   عَـنْ  نَفْسٌ تَجْزی ال يَوْماً اتاقووا عبارت فوق اشاره است به آية }وَ

  .2/58بقره   {شَفاعَةٌ

 نوشته شده است. 13ه اشتباه باشد كه بمی 3  شمارة سورة آل عمران 9پاورقی  57ص

اللّـه، تنقـیح المقـال فـی     مامقـانی، آيـت  »در فهرست منابع نگاشته شده اسـت    2۶در صفاة 

كـه صـایح   اللّه( نوشته شده اسـت. درحـالی  جای نام، درجة علمی )آيتو به« احوال الرجال

 «.مامقانی، عبداللّه، تنقیح المقال فی احوال الرجال»گونه است  آن اين
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 ـ ضعف در تشخیص ضبط صحیح کلمات4ـ2ـ2

، رسیدن به متن اصلی كه مؤلّف نگاشته نوشتمتون مکتوبِ مهجور و دستدر تصایح 

د، شـو است، مطلوب است بنابراين اجتهادات شخصی غیرعالمانه كه ذوق شخصی نامیده می

نظريـات   طور كه بايد در تفسیر به مراد جدّی خداوند متوال پی ببـريم و همان ؛سودی ندارد

در تصـایح نسـخه و در تفسـیر     مصـاِّح باشـد. پـس   اجتهادی بدون قرينه، تفسیر به رأی می

است. از عوامل مهمی كه مصاِّح را بـه مـراد   ماور متون دينی مانند قرآن و روايات، مؤلّف

و متن مؤلّف رساله رهنمون است، خوانشِ صایحِ مکتوب اسـت. برخـی شـواهد در كتـاب     

نوشـت بـه هـر    گر آن است كه مصـاِّاین در خـوانش دسـت   رد كه نشانمورد نقد وجود دا

 اند دلیل دقت نداشته

نوشـت  را عبـادت كردنـد/ دسـت    جملپرست شدند و   زيرا كه يهود گوساله98خگّ  38ص

 را عبادت كردند. عجلپرست شدند و كتابخانة مرعشی  زيرا كه يهود گوساله

پرسـت  زيرا كه يهود گوسـاله »( به قرينة لفظی 5174، ص4  ج9382عِجل  گوساله.) انوری، 

نادرست است و در مواضـع ديگـر كتـاب     _به مونای شتر_« جمل»شود كه دانسته می« شدند

 .91و  98خگّ  58ضبگ شده است مانند  ص« عجل»نیز 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

بـه   عکـوف خانة مرعشـی  و  نوشت كتاببه عبادت آن داشتند/ دست طرف  و 98خگّ  38ص

، 4عبــادت آن داشــتند. عُکــوف  اقامــت در جــايی يــا نــزد كســی بــه طــور دائــم. )همــان  ج 

 (48۶5ص

 عَکِفِـینَ  عَلَیْـهِ  نابـرْ َ  لَن قَالوواْ}، به آية «به عبادت آن داشتند طرفو »مصاِّاین بوداز عبارت 

« عَکِفِـینَ »اند. در آيه نیز صراحتاً رنس داده( ارجاع و رف28/19  )طه 4{مُوسى إِلَیْنَا يَرْجِعَ حَتىَ

 است.« عکوف»آمده است و مؤيِّد صاّت 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار 
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 دوازدهنوشت كتابخانـة مرعشـی  پـاره كـرد     تکه نمود/ دست و ده  پاره كرد 9۶خگّ  38ص

 تکه نمود. 

صـایح اسـت. در ادامـه چنـین آمـده       «دوازده»عبارات بودی كتاب قرينه است بـرای اينکـه   

و ده تکه به يروعام داد... و باقی نماند بوداز سلیمان نبـی و رحوعـام پسـر او مگـر دو     »است  

همراه دو سبگ كه يهـود بود]نـد/ و ابـن    ده تکة يروعام به«. سبگ كه يهود بود]ند/ و ابن يامین

 شود.يامین، جمواً دوازده می

 خة مرعشی()نس 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشـت كتابخانـة مرعشـی  و چـون     اين سخنان را شنیدند/ دست يهودو چون  95خگّ  31ص

 اين سخنان را شنیدند. يهودان

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

 فـی واچه سـبر اخـتمف در میـان مـا     ه دانیم كه بپس آن يهودان گفتند نمی  1خگّ  58ص

 .شد

چه سـبر اخـتمف در   ه دانیم كه بپس آن يهودان گفتند نمیرعشی  نوشت كتابخانة مدست

 .شد قعوامیان ما 

 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشت كتابخانة مرعشـی  چیـزی زيـاد و كـم     / دستنشده  چیزی زياد و كم 94خگّ  58ص

 .نشد

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 



 101 هیّجدل ۀرسال یو بازخوان حیبر تصحی نقد                                98 بهار و تابستان

كـه در دسـت شـما     آنکـه ايـن تـوراتی    ید باويگمیچنین چگونه  فرمود كه  97خگّ  58ص

 .ها ظاهر استآن تخشنادر آن هست كه قبح و  منکراست چیزهای 

كـه در   آنکه ايـن تـوراتی   ید باويگمیچنین فرمود كه چگونه نوشت كتابخانة مرعشی دست

 .ها ظاهر استآن شناعتدر آن هست كه قبح و  منکردست شما است چیزهای 

وجه مشتركی وجود نـدارد و  « شناخت»و « قبح»صایح است و بین « شناعت»، «قبح»قرينة  به

 دلیل است.عطف آن دو بر هم بی

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشـت كتابخانـة مرعشـی  جبرئیـل بـر      / دستاعانت كرد  جبرئیل بر اين امر 29خگّ  59ص

 .اعانت نکرداين امر 

پرسـتی  اند كه هارون اعانت بـر كفـر و شـر  و گوسـاله    يهوديان ادعا كردهدر متن كتاب، 

آورند كه جبرئیل نیز اعانـت بـر كفـر و    قوم خود كرد و برای اثبات اين مدّعا چنین دلیل می

ها كرده اسـت. عبـارت فـوق در اصـل كـمم عممـة بارالولـوم اسـت در نفـی          شر  انسان

بنابراين فول بايـد  «. اعانت نکردجبرئیل بر اين امر »ها  مدّعای يهود و در مقام ابطال دلیل آن

 منفی آورده شود نه مثبت.

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

  كسی كه حقّ توالی او را برای رسالت گزيده باشد، و بـرای هـدايت خلـق و    2خگّ  53ص

 ايشان از مواصی. خبر ]كردن/

توالی او را برای رسالت گزيده باشـد، و بـرای    نوشت كتابخانة مرعشی  كسی كه حقّدست

« زجـر »بـا  « مواصـی »اسـت و  « منـع »بـه مونـای   « زجـر »ايشان از مواصی.  زجرهدايت خلق و 

 «.خبر كردن»سازگار است نه با 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار
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اش منوقد طفهاينکه مرد پیر دو شر متوالی ن عادت  از جملة مستبودات است 98خگّ  53ص

 گردد.

اينکه مرد پیـر دو شـر متـوالی     عادةًنوشت كتابخانة مرعشی  از جملة مستبودات است دست

 اش منوقد گردد.نطفه

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشـت كتابخانـة مرعشـی  و    كردند/ دسـت و كم نمی زايد  و چیزی بر تورات 4خگّ  54ص

 كردند.م نمیو ك زيادچیزی بر تورات 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشت كتابخانة مرعشـی  مـا و شـما    / دستنیستیم  ما و شما در اين امر يکسان 2خگّ  5۶ص 

 .هستیمدر اين امر يکسان 

كمم عممة بارالولوم است و عبارات قبلی كتاب مؤيّد اين هستند كـه فوـل مثبـت اسـت نـه      

 منفی.

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشت كتابخانة مرعشی  كمم سر ماست/ دست كمه  كمم شما باالی ديده و 1خگّ  5۶ص

 سر ماست. باالیشما باالی ديده و 

زبانـان نیـز بسـیار اسـتومال     عبارت موروفی است كه عموة بر مکتوبات در مااورات فارسی

 نیامده است.« سر ماست كمهباالی ديده و كمم شما »شود و در هیچ موردی می

پس آن يهـودان  »طور صایح آمده است  به 97خگّ  51عموة بر آن، اين عبارت در صفاة 

 «.گفتند كه كمم شما بر باالی ديده و سر ماست
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 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

كتابخانة مرعشی  غیـر  نوشت / دستالسممعلیه  غیر حضرت عیسی و مامد 93خگّ  5۶ص

 .السممعلیهماحضرت عیسی و مامد 

شود آورده می« هما»برای دو شخد )حضرت عیسی و مامد( در جملة دعايی، ضمیر تثنیه 

 صایح است.« السممعلیهما»نه ضمیر مفرد )ه(. پس 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشـت كتابخانـة   حکـم اسـت/ دسـت    زنـی  فرمود كه نسخ للاّ رحمه   سیّد97خگّ  57ص

 حکم است. رفتنفرمود كه نسخ  اللّهمرعشی  سیّد رحمه

 .فرمود كه نسخ رفع حکم استاللّه رحمه سیّدنسخة كتابخانة ملی  

موناست اما الفـاظی كـه در   آنچه كه در كتاب چاپی آمده، قطواً غلگ است چون مهمل و بی

شـی و كتابخانـه ملـی ذكـر شـده، اگرچـه مختلـف        های مربوط به كتابخانة مرعنوشتدست

تر بـوده و  تر و علمیباشند و آنچه كه در كتابخانة ملی آمده فنیهستند اما هر دو صایح می

 رود.كار میدر كمم اصولیون به

 4-32951  هشمار 4-95۶28  هشمار  98348/ 8شمار  

   

 

نوشت كتابخانـة مرعشـی    دست بودن مصلات در حکم الهی/ موثق  پس در 29خگّ  57ص

 بودن مصلات در حکم الهی. موافقپس در 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار
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نوشت كتابخانة مرعشـی   بود/ دست خواهد  بنابراين تقدير نسبی خالی از فايده 2خگّ  58ص

 بود. نخواهدبنابراين تقدير نسبی خالی از فايده 

 سخة مرعشی()ن 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

تقـدير  »مانند نسخة كتابخانـة مرعشـی    4-32951در نسخة كتابخانة ملی به شمارة بازيابی 

« تقـدير نسـخ  » 4-95۶28آمده است اما در نسخة ديگر كتابخانة ملی به شمارة بازيابی « نسبی

صـایح باشـد. ايـن قسـمت از     « تقـدير نسـخ  »رسد با توجه به قـرائن،  آمده است و به نظر می

اظره، عممة بارالولوم وارد برخـی از مباحـث علـم اصـول فقـه شـده اسـت و بـرای اينکـه          من

موفـق باشـد، بايـد از     _و به طور كلی در مباحث تخصصـی   _مصاِّح بتواند در اين مباحث 

 مايه نباشد.اطمع و كمآن تخصد بی

 4-32951 بازيابی  ةشمار 4-95۶28بازيابی   ةشمار

  

 

ــگّ  58ص ــالی       و نا98خ ــدای تو ــردن خ ــات ك ــی را ممق ــت آدم ــار اس ــت/  وچ روز قیام

روز  درنوشت كتابخانة مرعشی  و ناچار است آدمـی را ممقـات كـردن خـدای توـالی      دست

 قیامت.

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشـت  دامـن بـر كمـر زنـد از بـرای تصـایح عقايـد/ دسـت         نشانه  و در اين 92خگّ  58ص

 دامن بر كمر زند از برای تصایح عقايد. نشئهمرعشی  و در اين  كتابخانة

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار
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نوشـت كتابخانـة مرعشـی  و    پنهان/ دسـت  ابرهایشود   و روزی كه ظاهر می29خگّ  58ص

از سـورة   1پنهان. مصـاِّاین بـرای عبـارت مـذكور بـه آيـة        امرهایشود روزی كه ظاهر می

شود در آيـه لفظـی كـه    طور كه ممحظه میو همان {السَّرائِر توبْلَى اند }يَوْمَارجاع داده طارق

 آمده كه به مونای امور پنهان است.« سرائر»كند، نیست بلکه « ابر»داللت بر 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشت كتابخانة مرعشـی   تخلیه نمودن از اغراض مانوه/ دستها و   پس بر شما2خگّ  51ص

 تخلیه نمودن از اغراض مانوه.باد  پس بر شما

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

 .اسماعیلنوشت  نه از بنی/ دستاسرائیل  نه از بنی97خگّ  48ص

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

كتابخانـة مرعشـی     شـت نوايـم/ دسـت  نکـرده  ’دين مامد تشخید حقیقت  98خگّ  42ص

 ايم.نکرده ’دين مامد تفاّد حقیّت

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

 .92۶3نوشت  سنة / دست9242  سنة 22خگّ  42ص

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار
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ــای   ــوم )متوفـــ ــه مامدمهـــــدی بارالولـــ ــاگردان عممـــ ــه 9292از شـــ ق(، عممـــ

ق(، صـاحر  922۶امد حسینی شقرائی عاملی نجفـی )متوفـای   ممامدبنسیدمامدجوادبن

 (574 /9 ق 9583 تهرانی،آقابزرر ) است.« الکرامة مفتا »كتاب سترر 

عنــوان شــاگرد عممــة مقــام نقــد آن هســتم، بــه شخصـیت مــذكور بــه در كتـابی كــه در  

وی آورده اشاره شده است. در هفت موضع نـام  « مناظرة عممه»بارالولوم و يکی از مقرِّران 

شده است كه در سه مورد صایح و در چهار مورد اشتباه اسـت. در مـوارد زيـر ضـبگ اسـم      

 صایح آورده شده است 

   مامدجواد عاملی؛99صفاة دوازده خگ  _

   السید مامد جواد الواملی؛92و  99صفاة دوازده خگ  _

   سیدمامدجواد الواملی.2صفاة دوازده پاورقی، خگ  _

 ع ديگر ضبگ اسم اشتباه است اما در چهار موض

 ق؛922۶جواد عاملی نجفی )د  پايان   سیدمامدبن95صفاة يازده خگ  _

 جواد؛  مامدبن4صفاة دوازده خگ  _

 جواد عاملی؛  مامدبن93صفاة دوازده خگ  _

 جواد.  مامدبن91صفاة دوازده خگ  _

آمـده، كوتـاهی كـرده     دهد كه مصاِّح از ضـبگ دقیـق آنچـه در نسـخه    ها نشان میاين يافته

 است.

 ـ افتادگی  5ـ2ـ2

از اغمط رايج تصایح متون، افتادگی اسـت. بـه ايـن مونـا كـه مصـاِّح هنگـام خـوانش         

نوشت، برخی از كلماتی را كه در اصل نسخه وجود دارد، در متن مصاَّح بدون دلیـل  دست

دهـد كلمـه يـا     كند. البته اگـر مصـاِّح تشـخید   و قرينه و از روی غفلت و تسامح ذكر نمی

نوشت آمده، حشو است، و اشتباهی اسـت كـه از كاتـر و يـا نويسـندة      كلماتی كه در دست

شده نیاورد مشـروط بـر اينکـه    مايه سر زده است، اشکالی ندارد كه آن را در متن تصایحكم

 در پاورقی اشاره به زائد بودن آن نمايد. 

 ارت.افتادگی بر دو قسم است  افتادگی لفظ و افتادگی عب
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 الف( افتادگی لفظ

نوشـت كتابخانـة   الکفـل آمـده بودنـد/ دسـت      سه هزار نفـر يهـودان بغـداد ذی   7خگّ  37ص

 الکفل آمده بودند.ذی بهيهودان بغداد  ازمرعشی  سه هزار نفر 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشـت كتابخانـة   دانیم كه كتاب سامری مخالف است/ دسـت   ولیکن می98و  1خگّ  58ص

 كتاب سامری مخالف است. كتاب ما بادانیم كه مرعشی  ولیکن می

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

  چون حضرت لوط با دو دختر خود میـان قـوم خـود در وقـت نـزول عـذاب       98خگّ  52ص

ن قـوم  میـا  از نوشت كتابخانة مرعشی  چون حضرت لوط با دو دختر خودبیرون رفتند/ دست

 خود در وقت نزول عذاب بیرون رفتند.

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

فرزنـد جـدّ    كهنوشت كتابخانة مرعشی  يونی   يونی فرزند جدّ من است/ دست7خگّ  53ص

 من است.

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشت كتابخانة مرعشی  دست  تفمت شاريت تفمت مناا، تفمت عربیت/ 98خگّ  55ص

 تفمت عربیت. وتفمت مناا  وتفمت شاريت 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار
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نوشـت كتابخانـة مرعشـی       يهودان گفتند كه اين اموری كه فرموديد/ دسـت 94خگّ  5۶ص

 كه فرموديد. را يهودان گفتند كه اين اموری

 ی()نسخة مرعش 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشت كتابخانـة مرعشـی  ماننـد      مانند نهی و تاريم طهارت و نجاست/ دست9خگّ  57ص

 طهارت و نجاست. ونهی و تاريم 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشت كتابخانـة مرعشـی  و   كند/ دست  و انساء رفع لفظ است كه داللت می98خگّ  57ص

 كند.ت میلفظ است كه دالل آنانساء رفع 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشـت    اگر بدانیم كه از شما هسـت و اعتنـايی بـه طلـر حـّق داريـد/ دسـت       5خگّ  58ص

 هست و اعتنايی به طلر حقّ داريد. میلیشما  برایكتابخانة مرعشی  اگر بدانیم كه از 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشت كتابخانة مرعشی  و دهد/ دستو تقلید ايشان ]را/ مهالک نجات نمی  28خگّ  58ص

 دهد.مهالک نجات نمی ازتقلید ايشان ]را/ 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار
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ــگّ  51ص ــی 2خ ــع نم ــفاعت    و نف ــان را ش ــد در آن روز گمراه ــت   ده ــه دوس ــده و ن كنن

دهـد در آن روز  كتابخانة مرعشی  و نفع نمـی  نوشتدهنده/ دستنماينده و ياور پناهحمايت

 دهنده.ياور پناه نهنماينده و كننده و نه دوست حمايتگمراهان را شفاعت

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

شـما از   و گمراهـی نوشت كتابخانة مرعشی  به كفر   به كفر شما از حقّ/ دست7خگّ  48ص

 حقّ.

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

سبر موجزات بـاهرات و    ايشان گفتند كه ما اعتقاد داريم پیغمبری موسی به99خگّ  49ص

نوشت كتابخانة مرعشی  ايشـان گفتنـد كـه مـا اعتقـاد داريـم پیغمبـری موسـی         آيات/ دست

 .ظاهرات اوسبر موجزات باهرات و آيات به

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

ــر الهــی ننمــوده  29خــگّ  49ص ــران و رســوالن و كت ــان احــدی از پیغمب ــرق می ــم/   و ف اي

میان احـدی از پیغمبـران و رسـوالن و كتـر الهـی       درنوشت كتابخانة مرعشی  و فرق دست

 ايم.ننموده

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

 ازشی  با آنکه مـن بوـد  نوشت كتابخانة مرع  با آنکه من بود موسی بودم/ دست8خگّ  42ص

 موسی بودم.

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار
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 ب( افتادگی عبارت

آورد بر شـما  المقدس، الزم میسوی بیت  و اين رو به قبله كردن شما به95و  93خگّ  55ص

نوشت كتابخانـة مرعشـی  و ايـن رو بـه قبلـه      چیز ديگری را كه خمصی از آن نداريد/ دست

 المقدس است شرط مطلق ذكر دعا اسـت و ايـن رو بـه قبلـه كـردن شـما      كه بیتما كردن ش

 نداريد. را آورد بر شما چیز ديگری را كه خمصی از آنالمقدس، الزم میسوی بیتبه

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

یـل و  دل  از برای احدی عذری نیست در تقلید كردن ملت و مذهر خـود بـی  94خگّ  58ص

پدر و نـه  نوشت كتابخانة مرعشی  از برای احدی عذری نیست در تقلید كردن حجت/ دست

 دلیل و حجت.ملت و مذهر خود بی در تقلید كردن جدّ و در اختیار كردن

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

 نوشـت / دسـت اسـممید؟   چه چیز باعث شـده اسـت شـما را كـه ملـت      28و  91خگّ  51ص

ايـد و آن  يهوديه را اختیـار كـرده  كتابخانة مرعشی  چه چیز باعث شده است شما را كه ملت 

 ايد بر ملت اسممیه؟را ترجیح داده

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نمودنـد/    و اگر اين سبر نبود هرگز اعتراف به پیغمبری موسی و عیسـی نمـی  ۶خگّ  48ص

ی  و اگر ايـن سـبر نبـود هرگـز اعتـراف بـه پیغمبـری موسـی و         نوشت كتابخانة مرعشدست

 نمودند.نمی كردند و اقرار به حقیت تورات و انجیلنمیعیسی 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار
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كنیـد و حـال آنکـه      شما شهادت نصاری و مسلمانان را در هیچ امر قبـول نمـی  7خگّ  48ص

ی  شما شهادت نصاری و مسـلمانان را در هـیچ امـر قبـول     نوشت كتابخانة مرعشايشان/ دست

 و حال آنکه ايشان. كنیدپس چگونه در اين امر قبول شهادت ايشان میكنید نمی

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

نوشـت كتابخانـة   ايـم پـس فرمـود/ دسـت    هـا را شـنیده    گفتند كه ما آن94و  95خگّ  49ص

و  )ص( ايـد موجـزات مامّـد   فرمـود آيـا شـنیده   ايـم  هـا را شـنیده  آن مرعشی  گفتند كه ما

 . پس فرمود.ايمبراهین و آيات و بینات او را؟ گفتند بلی شنیده

 

 

 )نسخة مرعشی( 98348/ 8بازيابی   ةشمار

 

 ـ نقد در حوزۀ نگارش و ویرایش3ـ2

و  صـله رعايـت نکـردن فا   پـردازيم  مباـث مـی  چهـار  ، بـه  نگارش و ويـرايش در بخش 

فاصله، حشو و زيادی، رعايت نکردن دستور زبـان، كـاربرد نادرسـت عمئـم سـجاوندی      نیم

 گذاری(.)نشانه

 فاصلهو نیم ـ رعایت نکردن فاصله1ـ3ـ2

گذاری میان كلمات، خواه بسیگ و خواه مركّر، امـری ضـروری اسـت كـه اگـر      فاصله

هـای فارسـی دو نـوع    . در نوشـته شـود رعايت نشود طبواً سبر بدخوانی و ابهـام مونـايی مـی   

 فاصله وجود دارد كه الزم است رعايت شود   
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ــا  گــذاری میــان كلمــهيونــی فاصــله« كلمــهبــرون»الــف( يکــی فاصــلة  هــای يــک جملــه ي

 (98  ص9388عبارت؛)فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

كـه مومـواًل میـان اجـزای تركیـر و اغلـر در حـروف        « كلمـه درون»ب( و ديگری فاصلة 

فاصـله  گذارند  ورود، آزادمرد، خردورزی، پُردرآمد )اين فاصـله در تـداول نـیم   نفصل میم

 (98شود(. )همان  صخوانده می

مقـدّم،   اسـرائیل. )صـادقی و زنـدی   اسرائیل/ رسـم الخـگّ امـروزين  بنـی      بنی 9خگّ  31ص

 (997  ص9315

 گیرم.  میگیرم/ رسم الخگّ امروزين  می5خگّ  31ص

فاصـله نوشـته   شروع شده اسـت، بـا نـیم   « می»گر در كتاب كه فولی آمده با لفظ در موارد دي

 است.  

 ترسید  می 8خگّ  31ص

 گويی می 92خگّ  31ص

 نمايید   می9خگّ  58ص

ــابراين  ــرم»بن ــک  5خــگّ  31)ص« میگی ــه و اصــل ي ــه وحــدت روي دســتی اســت. ( مخــلّ ب

هـای تفننـی و دلبخـواهی بايـد     امميی بايد رعايت شود. شـیوه  ةيکدستی شیو»كه درصورتی

سمیوی، ) .«های موتبر مراجوه گرددنامههبه كنار نهاده شود. در موارد ترديد بايد به واژ مطلقاً

 (921ص   9383

 ـ حشو و زیادی2ـ3ـ2

( و در مکتوبـات و  9۶9  ص9314منـد،  هـای رايـج اسـت )رخشـنده    حشو از اقسام غلـگ 

م جملـه، الزم اسـت كـه از آن اجتنـاب شـود.      دهد و بـرای اسـتاکا  مااورات بسیار رخ می

 حشوزدايی از مباحث ويرايش زبانی است. 

 نوشت كتابخانة مرعشی  در وقت خبر دادن.وقت خبر دادن/ دست آن  در 94خگّ  38ص

نوشت كتابخانة مرعشی  با آن جملـتِ  شفنی كه دارد/ دست و  با آن جملت 91خگّ  53ص

 شفنی كه دارد.

نوشـت  نسـخ كـردن چیـزی و آوردن مثـل آن را؟/ دسـت      درفايده دارد   چه 94خگّ  57ص

 كتابخانة مرعشی  چه فايده دارد نسخ كردن چیزی و آوردن مثل آن را؟
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رو، لـذا  لذا از اين»آمدن دو مترادف كنار هم كه تفكید خاصّی هم ندارد، حشو است، مثال  

شاهد ذيل از «. لّت، لذا بنابراينسبر، پس لذا، پس درنتیجه، پس بدين عبرای اين، لذا بدين

 گونه حشو است های ايننمونه

   پس بنابراين.9خگّ  58ص

 موسی در قرآن مبین. ايشانسبر ذكر شدن پیغمبری   و به4خگّ  48ص

 در كتاب مورد باث، سه نوع تاريخ استفاده شده است   

 م. 9132  7ده خگ درستی ثبت شده است  نمونه  صفاة هفالف( میمدی  تاريخ میمدی به

  1هـ.ش و  صفاة شانزده، پاورقی، خگ 9383  4ب( شمسی  نمونه  صفاة نه، پاورقی، خگ 

 هـ.ش9377

استفاده كرده است و حشو است و عممت « هـ.ش»جهت تاريخ شمسی از عممت اختصاری 

 تنهايی كافی و گويا است.به« ش»

ری صـایح ثبـت نشـده اسـت. زيـرا      هـ. تاريخ قمـ 9292  3پ( قمری  نمونه  صفاة نه، خگ 

استفاده شده اسـت و خواننـده بـا ديـدن آن     « هـ»جهت تمايز نوع تاريخ از عممت اختصاری 

باشـد و  دانـد كـدام مـراد نويسـنده مـی     مردد بین هجری شمسی و هجری قمری است و نمـی 

سال  و بوداز آن نباشد؛ زيرا در زمان حاضر كه 9318شود كه تاريخ ترديد زمانی حاصل می

 شمسی است، متوین در قمری خواهد بود. 9317

 ـ رعایت نکردن دستور زبان3ـ3ـ2

شود. بنـابراين الزم اسـت   متن كهن برای خوانندة امروزين تصایح، احیا، و بازخوانی می

راحتی با آن ارتباط برقرار كند. اگر مثمً در شـیوة  ای باشد كه خواننده بهگونهمتن مصاَّح به

مء كلمات، و دستور زبان، شیوة زمان صفويه اعمال گردد، متن برای خواننـده  الخگ، امرسم

مبهم خواهد بود و اين جمود و افراط بر شیوة گذشتگان، خطـای مصـاِّح اسـت. در اعمـال     

 تغییرات دو نکته رعايت شود 

ی شده در مقدمه اشاره شود و يا حتی اگـر الزم اسـت در پـاورق   اول  به تمامی تغییراتِ انجام

 صورت موردی ذكر شود؛به

 دوم  سبک و مراد نويسنده، با انجام تغییرات از بین نرود. 
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وسیلة مصاِّح در متن اعمال شـود،  به چند نمونه از تغییرات و اصمحاتی كه ضروری است به

 شود اشاره می

 (89ص  9315بابايی، . )واسطه استعممت مفوول صريح يا بی« را»الف( 

« ايشـان »و متابوت نکـن.   ايشانفة من باش در میان قوم من و اصم  كن   خلی95خگّ  59ص

آيـد  اصـم    « را»است و الزم است كه بوداز مفوول لفظ « اصم  كن»مفوول برای فول امر 

 كن ايشان ]را/.

 .مجال انکار رود اوو اين امر از آن مشهورتر است كه در   92و  99خگّ  38ب( ص

« آن»به كار رفته است و صـایح نیسـت و بايـد از ضـمیر اشـارة      « مرا»، برای «او»ضمیر اشارة 

 استفاده شود.

در زبان فارسی نوشتند. ها را با تاء تفنیث میپ( در نوشتار قديم، به قیاسِ زبان عربی، صفت

كند لـذا تركیـر موصـوف و صـفت بـدون عممـت تفنیـث نوشـته         جنسیت تمايز ايجاد نمی

 (984ص  9314 رضوان،«. )های مدوّن/ قانونقوانین مدوّنه  غلگ»شود  می

هـای    شـريوت 7خـگّ   57؛ صمتـواتره   اخبـار  9خـگّ   5۶؛ صسابقههای   ملت۶خگّ  53ص

  كتر 98خگّ  57؛ صمنسوخه   شريوت8خگّ  57؛ صناسخه   شريوت7خگّ  57؛ صسابقه

دار   1خـگّ   58؛ صقـاهره   بـراهین  ۶خـگّ   58؛ صبـاهره هـای    حجـت 4خگّ  58؛ صسابقه

؛ مانوـه   اغـراض  2خـگّ   51صمتشـوبه؛  و مـذاهر   مختلفـه هـای    ملـت 95خگّ  58؛ صفانیه

 باهرات.  موجزات 1خگّ  42و ص 98خگّ  49ص

 گذاری(ـ کاربرد نادرست عالئم سجاوندی )نشانه4ـ3ـ2

گذاری برای تسهیل در خواندن متن و جلوگیری از ابهام است؛ اما كاربسـت  عمئم نشانه

كنـد.  شان، متن را پیچیده و خواننده را سـردرگوم مـی  كاربردنو يا افراط در به هانادرست آن

 شود در ذيل به مواردی اشاره می

كـه در دسـت شـما     آنکـه ايـن تـوراتی    ید بـا ويگمیچنین فرمود كه چگونه   97خگّ  58ص

 ؟ ها ظاهر استت آنخدر آن هست كه قبح و شنا منکراست چیزهای 

شائی )پرسشی(؛ لذا احتیاج به عممت سؤال نیست و الزم است كـه از  جمله خبری است نه ان

 نقطه استفاده شود.
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درسـتی  ای ذكر شده و يا به ترجمه اشاره شده اسـت، بـه  در متن هر زمانی كه ترجمة آيه

بـه بوضـی ايمـان      »23و  22خـگّ   49قـرار داده شـده اسـت ماننـد  صـفاة      » « داخل گیومـه  

هـايی كـه جهـاد    آن  »8و  7خـگّ   51؛ صـفاة  «گـرديم ر كافر میآوريم  و به بوضی ديگمی

 98خـگّ   38اال در صفاة « كنیم به راه خوداند در راه ما، هرآينه ما ايشان را هدايت میكرده

 در متن آمده ولی داخل گیومه نیست.« طه»از سورة  19كه ترجمة آية 

ا گیومه صایح بسته نشده اسـت    ترجمة آيه را داخل گیومه قرار داده ام9خگ  42در صفاة 

حمد از برای خدا كه مـا را  »به طوری كه بخشی از ترجمه خارج از گیومه قرار گرفته است  

بـه تاقیـق   « كرديافتیم اگر خدا ما را هدايت نمیبه حق هدايت نمود و ما به اين هدايت نمی

 اند.كه پیغمبران پروردگار ما همه به حق آمده

 .مرا از نماز خود كه اصل آن چه چیز است و از كجاست مفخذ آن  خبر دهید 3خگّ  55ص

 جملة فوق پرسشی است و الزم است كه از عممت سؤال استفاده شود نه نقطه.

 ؟و از كجاست مفخذ آن ؟صایح  خبر دهید مرا از نماز خود كه اصل آن چه چیز است

نکه شريوت موسـی    پس چگونه شريوت موسی از نماز خالی است با آ97و  9۶خگّ  54ص

 ؟هاستنزد شما از بزرگترين و تمامترين آن

با آنکه شريوت موسی نـزد شـما از    ؟صایح  پس چگونه شريوت موسی از نماز خالی است

  .هاستبزرگترين و تمامترين آن

 

 گیری  ـ نتیجه3

آرايـی كتـاب درسـت انجـام شـده اسـت.       دهد كه صفاههای اين پژوهش نشان میيافته

 خوانی كتاب دقیق بوده و خطاهای چاپی در آن راه نیافته است.نههمچنین نمو

اند و در اكثـر مـوارد خـوانش مـتن را     مصاِّاین ماترم، به خوبی حقّ مطلر را ادا كرده

دسـت آورده و در پـاورقی متـذكر آن    دقیق انجام داده و بسیاری از اغمط نسخة خطی را بـه 

 انجام شده است.اند و كار تصایح براساس اصول مشخصی شده

در تطبیق متن مصاَّح با نسخة خطی و لاـا  قواعـد نگـارش و ويـرايش، بـه اشـکاالتی       

 برخورديم 
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های متودد از رسالة فارسی تسامح كرده و به يک نسـخه  دست آوردن نسخه. مصاِّح در به9

ای درصـد اشـتباه و خطـا و دسـت نیـافتن بـه مـراد و        نسخهاكتفا كرده است. در تصایح تک

 كند. قصود نويسنده، افزايش پیدا میم

 ای نکرده و متذكر آن نشده است. . در مواردی مصاِّح به نقد متن اشاره2

 . نواقد در ارجاعات و استنادات وجود دارد.  3

 درستی و صایح انجام نشده است. . برخی موارد ضبگ كلمات به5

 نگاشتی در متن راه يافته است.  فاصله بوضاً رعايت نشده و اغمط حروفو نیم . فاصله4

 . رعايت نکردن اصل مهم و كلیدی وحدت رويه و يکدستی.۶

. افتادگی در لفظ و عبارت، حشو و زيادی، عدم رعايت دستور زبـان، و كـاربرد نادرسـت    7

 عمئم سجاوندی.

بررسی و مداقة حاضر برای آن بود كه بتوانیم به برخی استانداردها در تصایح متـون دسـت   

 بیم.  يا

 

 هایادداشت

 باشد.. ذوالکفل شهری در سی كیلومتری جنوب حله میان نجف و كربم می9

 به اتمام رسید. 92۶3الثانی سال شنبه ماه ربیعكتاب در روز پنج. 2

مناظرة عممة بارالولوم با دانشمندان يهودی زمانی بود كه سید بارالولوم به قصـد زيـارت امـام    . 3

 هجری. 9299ی كربم رفت... در سال سواز نجف به ×حسین

گانة تورات. )حسن انوری، فرهنگ بزرر سـخن،  های پنج. سِفر  كتاب بزرر، هريک از بخش5

 (5913، ص4ج

 بـه  موسـى  تـا ( دهـیم مى ادامه گوساله پرستش به و) گرديممى آن گرد چنانهم ما  »گفتند ها. آن4

 !«بازگردد ما سوى

 .7858، ص8، فرهنگ بزرر سخن، ج. حسن انوری×. پیروان عیسی۶
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 فهرست منابع 

 هاالف( کتاب

 قرآن كريم. .9

نجوم السّماء فی تراجم العلماء: شرح (. 9387مامدصادق. )بنآزاد كشمیری. مامدعلی .2

 .هـای یـازدهم و دوازدهـم و سـی دهم هجـری قمـری      حال علمای شیعۀ قرن

تبلیغات اسـممى شـركت چـاپ و    مصاّح  میرهاشم مادّث ارموی. چاپ دوم. تهران  سازمان 

  .نشر بین الملل

  بیروت. چاپ سوم. ةلشيعلى تصانیف اا ةيعالذر ق(.9583. )مامدماسن .آقابزرر تهرانی .3

 .ضواءنشر داراال

ــه و پورجــوادی. رضــا. )  .5 ــیدمحمدمهدی (. 9318اشــمیتکه. زابین ــوم س ــاۀرۀ بحرالعل من

هـای عربـی و   شه.ق( با یهودیـان ووالکفـگ گـ ار   1212بروجردی طباطبایی )

. ترجمة مقدمه  احمدرضا رحیمـی ريسـه. چـاپ اول. تهـران  مركـز پژوهشـی میـراث        فارسی

 مکتوب.

 . چاپ دوم. تهران  نشر سخن.فرهنگ ب رگ سخنش(. 9382انوری. حسن. ) .4

نویســی و نویســی ســادهنامــۀ درســتبهتــر بنویســیم: در (. 9315بابــايی. رضــا. ) .۶

 ن )وابسته به دانشگاه اديان و مذاهر(.. چاپ سوم. قم  نشر اديازیبانویسی

اللّـه العممـی   های خطی کتابخانۀ آیتفهرست نسخهش(. 9374حسینی. سیّداحمد. ) .7

. زير نظر  سیّدمامود مرعشی. چـاپ اول. قـم  نشـر كتابخانـة     2۶. ج)ره( مرعشی نجفی

 اللّه مرعشی نجفی.حضرت آيت

دوم. تهـران  نشـر علمـی فرهنگـی     . چـاپ  فارسـی عمـومی  (. 9314سینا. )مند. علیرخشنده .8

 موصومی.

. چاپ سوم. تهران  انتشارات دانشگاه راهنمای ویرایش و نگارش(. 9314رضوان. فرشاد. ) .1

 تهران.

 . چاپ دهم. تهران  مركز نشر دانشگاهی.آیین نگارش (.ش9383) .احمد .سمیوی گیمنی .98

طّ فارسـی براسـا    فرهنگ امالیی خ(. 9315مقدّم. زهرا. )اشرف و زندیصادقی. علی .99

. چاپ هفتم. تهـران  نشـر   دستور خطّ فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 آثار.
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شناسی نسخ خطـی  نامۀ نسخهشناخت: پژوهشنسخه (.ش9318) .علی .قلوهصفری آق .92

 .نشر میراث مکتوب  تهرانچاپ اول.  .مقدّمة ايرج افشار. فارسی

دستورِ خطّ فارسی: مصوّب فرهنگستان زبـان  . (9388فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ) .93

 . چاپ هشتم. تهران  نشر آثار.و ادب فارسی

 یهودیـان  بـا  بحرالعلـوم  عالمۀ مناۀرۀش(. 9317. )هزارجريبی استرآبادی. مامـدكاظم  .95

. مصاح و ماشی  علی قنبريـان، مقدمـه  علیرضـا لیـاقتی،     جدلیه رسالۀ تصحیح: ووالکفگ

ؤسسـة فرهنگـی هنـری نـوين پـژوهش      بـه سـفارش م  فرهیختگان  چاپ اول. تهران  نشر میراث

 فیاض.

. تهران  كتابخانـة ملّـی ايـران. نمـرة     جدلیهق(. 9238. )فهزارجريبی استرآبادی. مامدكاظم .94

 . ]نسخة خطی/. 4-95۶28  مسلسل

. تهران  كتابخانـة ملّـی ايـران. نمـرة     جدلیهق(. 9238. )فهزارجريبی استرآبادی. مامدكاظم .9۶

 . ]نسخة خطی/. 4-32951  مسلسل

اللّـه مرعشـی   . قـم  كتابخانـة آيـت   جدلیـه ق(. 9238. )فهزارجريبی استرآبادی. مامدكاظم .97

 ق.92۶3. ]نسخة خطی/. تاريخ كتابت  98348/ 8ش  نجفی. نمرة مسلسل

 

 هاب(مقاله

ـ     » (.9313) .اكبرعلی. صفری .9 . «یفهرسـت خودنوشـت مـال محمـدکاۀم ه ارجریب

نشـر مـورّخ بـا      قـم چـاپ اول.   .رسـول جوفريـان  . به كوشـش   استادیه رضا اللّآيت ةنامجشن

 .191-187ص. همکاری كتابخانه تخصّصی تاريخ اسمم و ايران

روش تصـایح  مجموعـه مقـاالت   . «روش تصحیح و نشر متـون »(. 938۶. )مهـدی . ماقّق .2
كتابخانـة  . گردآوری و تنظیم  مامود نظری. مقدّمه  عمید زنجانی. چاپ اول. تهران. نشر متون

 .4۶ـ57ص مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران.
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 كتابخانه ملّی ايران.  رسانیپايگاه اطّمع .9

 .https://fa.wikipedia.org  رسانیپايگاه اطّمع .2
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