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  چكيده
 علـوم  يهـا  برنامـه  و متـون  يانتقاد نامة پژوهش تخصصي ـ علمي ةنام دوفصل در

 بررسـي « عنـوان  بـا  نقـدي  )1389 تابسـتان  و بهـار ( اول ةشمار دهم، سال يانسان
 .رسيد چاپ به 1مظفري سودابه قلم به »العرفانية النصوص من يالمجان كتاب انتقادي

 مـن  يإخـوان  أحب«): ع( صادق امام ريتعب به كه ميدار اعتراف نظر اظهار هر از قبل
ـ ا از). 462/ 4: 1392 ،ينـ يكل( »يعيوب يإل يأهد  .ميگـزار  سـپاس  يو از بابـت  ني

  .است افتهي نگارش مقاله آن به پاسخ در ادب رسم  بهنيز  رو شيپ جستار
 چـاپ  تجديـد  در شـده  ارائه پيشنهادات قطعاً و است پذيرفتني نقدها از برخي

ابتدا نقد را بـه صـورت    كه ندا تبيين قابل نقد موارد از اي پاره اما .شد خواهد اعمال
 »نقـد  نقد« عنوان با آن دنبال به و آوردهصفحه با ذكر شماره قول از مقالة ناقد  لنق
  .ايم پرداختهآن نقد  بررسي به

  
  توق نقاط .1

 بـه  محتـرم  ناقـد  آيـد  مي نظر به و دارد يتقدير ةشايست توق نقاط هشد انجام نقد و بررسي
  :زيرا است؛ پرداخته اثر اين بررسي و مطالعه به اصالح قصد
  ؛است آورده را خود انتقادي نظر و خوانده را صفحات سطور تقد به موارد اكثر در .1

                                                                                                 

  كاشان دانشگاه ،عربي گروه دانشيار *
  كاشان دانشگاه ،عربي گروه استاديار **

  20/6/94 :پذيرش تاريخ ، 5/5/94:دريافت تاريخ
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  ؛است كرده اشاره ها آن از برخي به و نمانده غافل اثر توق نقاط از .2
  .است شده ذكر مرتبط هاي مصداق ها آن اكثر ذيل در و اند شده تبيين و تقسيم نقد موارد .3
  

  ضعف نقاط .2
 مسـرد « و ها پانوشت متن، و كند يبررس را كتاب سطور همة دقت با است دهيكوش محترم ناقد
  :شود يم آورده ريزدر  كه دارد تأمل يجا يو نقد مستندات از يبرخ اما بكشد، نقد به را »لغات

  :است آورده رنگ انتخاب ةدربارمثالً 
 فتصـو  و عرفان دنياي كدورت و ظلمت گوياي جلد، روي طرح براي تيره رنگ انتخاب
 عرفـان  كـه  آن حـال  .كنـد  مي تداعي مخاطب ذهن در عرفان براي را منفي معناي و است؛

  ).71: 1389مظفري، ( است انسان ذهن و قلب و ديده فروغ و روشنايي ةماي حقيقي،

 خدايي رنگ دارد اهميت آنچه و است رنگي بي در رنگ صوفي و عارف براي :نقد نقد
 كـه  كـرد  ادعا توان نمي بنابراين .)138 :هبقر( »... صبغَةً اللّه منَ أَحسنُ منْ و اللّه صبغَةَ« :است
 عرفـان  در آنچـه  ايـن،  بـر  عالوه .كند مي تداعي مخاطب ذهن در را منفي معناي تيره رنگ

  :شيرازي حافظ قول به تيره، رنگ نه است »حجاب« است منفي و دارد كدورت
ـ ميان عاشق و معشـوق هـيچ حا  تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز   ل نيسـتئ

  )290 :1384 حافظ،(

إنّ للّه « :فرمود )ص( اعظم پيامبر .باشد »ظلماني« يا »نوراني حجاب« تواند مي »پرده« اين
  .)339 /1: 1422، عربي ابن(» ... من نور و ظلمةتعالى سبعين ألف حجاب 

 شـاهد  عنـوان  بـه  فهمتصـو  و عارفـان  سخنان از لزوماً كتاب، از مبحث هر در كه جا آن از
 العرفـاء  كلمات من مختارات« عنوان تحت امر اين به فصلي اختصاص است، شده استفاده
71: 1389مظفري، ( رسد مي نظر به دئزا »وفيينوالص.(  

 .اسـت  عرفـاني  نصـوص  در عوتن ةانگيز به عارفان سخنان به فصلي اختصاص :نقد نقد
  .اند نيامده ديگر فصول در و جديدند تماماً منتخب نصوص كه آن ضمن

 انـد  داده انتقال صرفاً را مطالب نگارندگان و است شده برگرفته مختلفي منابع از كتاب متون
 ايـن  بـارز  هـاي  نشـانه  جملـه  از .انـد  مانـده  غافـل  هـا  آن بين تناسب و انسجام ايجاد از و

 هـا  آن از هـايي  نمونه به كه است جمالت در مرجع بدون ضماير برخي وجود ناهماهنگي،
  ).همان... ( :شود مي اشاره



 189   ميراحمدي سيدرضا و اقبالي عباس

  

 مرتبط مباحث و فصول ذيل در عرفاني متون از آمده فراهم نصوص تنظيم :اوالً :نقد نقد
 اسـت  نصوص بين تناسب و انسجام ايجاد به مؤلفان توجه گواه بارزترين عرفاني مسائل با
  .انتقال صرف نه

 أخطا به كه اند كرده اشاره مواردي به ناهماهنگي بارز هاي هنشان ةارائ در محترم ناقد :ثانياً
 عنـوان  بـه  كـه  مـوارد  از برخـي  كـه  آن ضمن .مطالب انسجام عدم نه شود مي مربوط تايپي

  :زير موارد مانند ،دارد تأمل جاي شده ذكر انسجام عدم مصداق
  ).همان( »روايتأثّ لم« در »واو« ضمير :1 پاراگراف آخر سطر 13 ةصفح

 امـر  نيا بعد ياستثنا با و گردد برمي »ةيصوف« به زيرا ،است صحيح »واو« ضمير :نقد نقد
  ).... حيةيبالمس يتأثّروا لم و...  للصوفية تيبن خانقاه أول( شود يم ثابت

  ).همان( »اهللا بوحدانية علمهم ذلك« در »هم« ريضم: آخر پاراگراف، )ديالتّوح( 24 صفحة

  .گردد يبرم آن لفظ به خلق يمعنا به »هم« ريضم
 نقـد  مـورد  هـاي  عبـارت  همه است، شده نقد 85و  80 ،55 ،45 صفحات از كه مواردي
  .اند شده منتقل تغيير يا تصرف و دخل بدون و عرفاني متون مراجع از عيناً كه است نصوصي

 »يضـجر « پس شود؛ مي ارجاع »العبد« به »تضجر« در مستتر ضمير :1 پاراگراف 125 ةصفح
  ).73: 1389مظفري، ( است صحيح

 حال و است دهيد »شد« بدون »تَضجرُ« را »تَضَجرَ« ةكلم محترم ناقد ظاهراً :نقد نقد
 در است آمده »تفعل« باب از يماض فعل ،»تَضَجرَ« كلمة منقول متن اصل در كه آن

 125 ةصفح 1 بند در و )481/ 4: ت.د منظور، ابن( »تبرّم :تضجر« :است آمده العرب  لسان
  .است صحيح و گردد برمي »العبد« به كتاب

  ).72: 1389مظفري، ( شود مي مالحظه تطابق عدم نيز ها آن مرجع و ضماير بين گاه

 و ضـمير  بـين  تطـابق  عـدم  بـر  گواه محترم ناقد نظر به كه مواردي ةهم تقريباً :نقد نقد
  .شوند مي مربوط تايپي خطاي به است، آورده خود نقد در و باشد، مي ها آن مرجع

 مختلـف  منابع هاي نوشته كردن بندي سرهم از بارزي ةنشان نيز جمالت بعضي بودن ناقص
  ).73: همان( ... است ها آن ميان تناسب ايجاد و الزم دقّت بدون

 ضـمن  .نيسـت  علمي متن منصف ناقد شأن در »كردن بندي سرهم« انتساب اوالً :نقد نقد
 مستنداتي و مصاديق »كردن بندي سرهم« بر مبني خود ادعاي براي محترم ناقد بهتر بود كه آن
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 انـد،  آورده انتساب اين ذيل در آنچه از فراواني موارد كه آن چه نباشد؛ تأمل محل كه آورد مي
  .پردازيم مي ها آن يكايك به كه دارند، شباهت »نقد مستندات كردن بندي سرهم« به تر بيش

 بدون »رضاو أعلى أيضًا من مرتبة الّ« ةجمل ،)... و التّوكّل نيب الفرق( 85 ةصفح در كه چنان... 
 ).همان( است آمده مبتدا

 در .اسـت  شـده  عطـف  »التوكل من مرتبة يأعل« بر »الرّضا مرتبة من أيضا يأعل« :نقد نقد
  .»التسليم« همان يعني »أيضاً« ةكلم ادامه،

 از نامبردن از قبلدر تقسيم ورع به چهار گونه، ابتدا سه نوع ورع به دنبال هم ذكر شده و ... 
 قبالً كه شده داده شرح چهارم نوع گاه آن و شده بحث سوم و دوم انواع ةدربار چهارم، نوع
 ).همان( است نيامده ميان به آن از نامي

 تمرينـات  بخـش  در هـا  مـتن  اين :اوالً كه باشد داشته عنايت بايد محترم ناقد :نقد نقد
 مـتن  ارجـاع  از كـه  گونه همان ضمناً ند،ا نصوص از هايي گزيده ها متن :ثانياً ؛اند شده آورده

 از ديگـر  يبخشـ  و اسـت  القلوب حياة كتـاب  نصوص از ها تمرين اين از بخشي پيداست،
  .الدين علوم إحياء كتاب

  ).همان(...  دارد؟ مناسبتي چه »الصبر« مبحث ةادام در آن متعلقات و »شوق« مبحث ذكر

 فصـل  73 ةصـفح  در »الصبر مبحث« كه ديد خواهد دكن دقت محترم ناقد اگر :نقد نقد
 در و دوم فصل 115 ةصفح در »الشّوق مبحث« و است شده آورده »مقامات« ذيل در و اول
 مبحث« ةادام در نه ،مستقل فصلي در »شوق مبحث« ترتيب بدين .است آمده »االحوال« ذيل

  .ندارد نياز تناسب به و است  آمده ،»الصبر
  

  كتاب محتوايي اشتباهات جملهاز . 3
 نيسـت؛  مناسـب  »حق راه سالكين« براي »صعاليك« لفظ ذكر ،)عام عرض( 118 ةصفح در
 قرار اغنيا راه سر بر كه شد مي اطالق نيازمندان از گروهي به خاص زماني در لفظ اين زيرا
 كردنـد  مـي  تقسـيم  تنگدسـتان  ميـان  و غـارت  را آنـان  ةبادآورد ثروت و اموال ،گرفتند مي

  ).74: 1389مظفري، (

 در »صـعاليك « معنـاي  تطـور  بـه  ناقد رويكرد از ناشي ايراد اين آيد مي نظر به :نقد نقد
 آمـده  الحديثـة  يالمجـان  كتـاب  در .باشد ،»جاهلي ادب« نصوص ويژه به ،عربي ادب ةپيشين
 كـانوا  ذؤبانهـا  و العـرب  شـذّاذ  من جماعة األدبي، التاريخ عرف يف الصعاليك، الشعراء« :است
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 در »صـعلوك « تعبيـر  كـه  اين بر عالوه ).2، 1: ت.د البستاني،( »... الحضر و البدو يعل يغيرون
 عارفـان  شـأن  از دور فقـر  و )455 :ت.د منظـور،  ابن( »له مال ال الّذي الفقير« معناي به لغت

 مراجـع  در و اسـت  »عرفـاني  متـون « در هـا  آن كاربرد تعبيرات در ما گزينش مبناي ،يستن
 رديف در را »انس« المحجوب كشف در هجويري مثال براي .دارد كاربرد تعبير اين عرفاني

 راه صعاليك احوال از است حالت دو ... و انس« :گويد مي آن ةدربار و دهد مي قرار »هيبت«
 .)490 :1980( »... حق

 بيان در .دارد وجود تناقض ’األنس في نص‘ قسمت در ،’نساأل‘ مبحث 118 ةصفح در
 حال شده زده مثال ’الذكر االستحالء‘ با بالشواهد، األنس تبيين از پس أنس، درجه سه
  ).74: 1389مظفري، ( است انس اول ةدرج ةكنند تكميل خود ’الذكر استحالء‘ كه آن

 :است گفته بلكه نيست »بالشواهد انس« تبيين براي يمثال »كرذال استحالء« تعبير :نقد نقد
  .آن ةنمون نه است »بالذّكر استحالء« مانند »بالشّواهد االنس«

 به معرفت، ةگان سه وجوه از بحث در ،)4 ةشمار المعرفه، في نصوص( 132 ةصفح در
 مغفول ـ »حقيقت« و »اقرار« ـ ديگر معرفت دو و شده اكتفا »المشاهدة معرفة« توضيح
 تبيين آن وجوه ةهم بايد است، معرفت انواع شرح بر قرار اگر كه اين حال است؛ مانده
  ).همان( شود

 تـر  بـيش  در مؤلفان بناي اساساً و است صرف قول نقل و منتخب نصوص اين :نقد نقد
  .است نصوص ةنمون ةارائ بر موارد

 ساختار لحاظ از و نامفهوم كامالً »األول السفر« توضيح :آخر پاراگراف ،150 ةصفح در
 نيست معني يك به عربي و فارسي در »جنبه« لفظ ،چه است؛ اصولي غير و مبهم جمله

  ).همان(

 األربعـة  األسفار به مربوط نصوص تمام كه ديد مي كرد مي دقت محترم نقاد اگر :نقد نقد
 نقل )ره( خميني امام الوالية و الخالفة يإل الهداية مصباح كتاب 208 تا 204 صفحات از عيناً
 و مـبهم  جمله ساختار و نامفهوم كامالً االول السفر توضيح« كه ادعا اين بر ناقد .است شده
 :بنويسـد  توانست مي وي البته .است نداده ارائه اصولي و قابل فهم دليلي ،»است اصولي غير
  .نيست مفهوم من براي

 ،’التوبة‘ كه در مبحث چنان ... است طوالني بسيار ’عام عرض‘ بخش ،مباحث برخي در
  ).همان( )44ص (اختصاص يافته است  ’عام عرض‘به  صفحه دو حدود
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 اسـت،  صـفحه  5 بـر  بـالغ  و اسـت  شده آورده توبه ذيل در كه نصوصي براي :نقد نقد
 را »صفحه دو« ادعاي محترم ناقد دانيم نمي .گذرد نمي سطر 11 از توبه به مربوط عام عرض

  !است؟ آورده مبنايي چه بر
  :است آورده بخش همين درو 

 جملـه  از اسـت؛  شده تكرار »نصوص« در ’عام عرض‘ بخش در موجود تعاريف گاهي و
 بـه  بـود  بهتر كه است آمده »زهد« از متعددي ريفاتع بخش دو هر در »ابعرال المبحث« در
 ).همان( رسد مي نظر به زايد ’عام عرض‘ و شد مي اكتفا »هدزال في نصوص«

 عـرض « نيـز  بخش اين براي كتاب، هاي مبحث ساير با هماهنگي به دليل :اوالً :نقد نقد
  .است مطلب كليد »عام عرض« كه آن ضمن .ه استشد آورده »عام

 رفتـه  سـخن  اسالم در آن جايگاه و زهد تعريف و سابقه از »عام عرض« بخش در :ثانياً
  .است شده آورده زهد ةدربار هايي متن نصوص، بخش در و است

 هـا  آن تصـريحات  و عارفـان  گفتـار  به استناد ها »عام عرض« ةهم در مؤلفان روش :ثالثاً
 تنـوع  كـه  حـالي  در ،ببيند تكراري را نصوص محترم ناقد تا شده موجب امر همين و است
  .نيست ميان در تكراري و است

 درس عنوان تحت عرفاني متون ةترجم و قرائت اثر، اين تدوين از هدف كه جا آن از
 هأسئل« قالب در مباحث محتواي پيرامون هايي پرسش طرح است، »عرفاني متون قرائت«
 »عرفان تخصصي متون« باب در امر اين بلكه رسد؛ نمي نظر به ضروري »تمارين و

  ).همان( گنجد مي

 نظري و عملي عرفان مباحث ذيل در نصوص تنظيم علل از يكي ترديد بي :نقد نقد
 منتخب متون در نهفته بلند مضامين به دانشجويان انتباه مرتبط، هاي مدخل و ها مبحث و

 مبحث هر پايان در استيعاب، و مطلب درك به تشويق ةانگيز به رو اين از ؛است
 داده سوق نيز نصوص در نهفته مضامين به دانشجو ذهن تا است شده مطرح سؤاالتي

 موضوع كلّ ذيلنا« :ايم آورده نيز كتاب ةمقدم در و نشود بسنده صرف قرائت به و شود
» الطّالّب أذهان في المواضيع تكريس و التّعليم أمر تسهيل بغية التّمارين و األسئلة ببعض

  ).5 :1385اقبالي و ميراحمدي، (
المفـردات   مسـرد «عنـوان  تبيين معنا و مفهوم واژگان و اصطالحات در بخش پاياني تحت 

...  رسـد  مـي  نظر به زايد مبحث هر ةخاتم در ها آن تكراركند و  كفايت مي» والمصطلحات
  ).75: 1389مظفري، (
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 درك تسـهيل  بـه منظـور   مبحث هر ةخاتم در گانژوا مفهوم و معنا تبيين :اوالً :نقد نقد
 نقـاط  برشـمردن  در نيز محترم ناقد را فايده همين كه اين جالب واست  مبحث آن نصوص

  .است آورده كتاب توق
 اصطالحات و ها واژه از برخي تكرار منظور به كتاب آخر در »لغات مسرد« افزودن :ثانياً

 پايـان  در واژه يـك  جويو جست در غير اين صورت است، كتاب اين مختلف نصوص در
  .نمود مي سخت بسيار ها مبحث
  :كه نيا و مبحث هر ةخاتم در واژگان تكرار نقد خصوص در

  ... جمله از. رسد يم نظر به ديزا مبحث هر ةخاتم در ها آن تكرار... 
  ؛95و  42 يها صفحه در »البدايات و البداية« و »النّهايات و النّهاية«
  ).همان( 157 و 143 يها صفحه در »التّفريد«و 197 و 50 يها صفحه در »االنخالع«

 و مـتن  بـا  يطـوالن  ةفاصـل  و مـتن  كي در واژه تياهم لحاظ به واژگان تكرار: نقد نقد
ـ  .ستين نامتعارف وهيش نيا. است گرفته صورت يقبل حيضتو  كتـاب  در تكـرار  نيـ ا ةنمون

 »وقوفا« ةكلم مثال براي .شود يم دهيد واژه يمعنا انيب در يالبستان أفرام فؤاد الحديثة يالمجان
 در را »الثّـواء « ةكلم يمعن و است كرده تكرار 57ة صفح در و داده حيتوض 31 ةصفح در را

 ةدربـار  و اسـت  كـرده  تكـرار  را يمعن نيهم 189 و 162 اتصفح در و آورده 141 ةصفح
  .است كرده عمل گونه  نيهم 138 و 88 صفحات در »العوالي« ةكلم

 گذاري شماره مطالب بعضي كه چنان نيست؛ دقيق و كامل مبحث يك مطالب گذاري شماره
 :است شده اهمال نظر اين از ديگر برخي مورد در و اند شده

 .اسـت  شـده  ذكر »والثّاني لاألو« به بودن مسبوق بدون »الثّالث« ،)الّتوبة( 45 ةصفح در
 اشـكال  اين .است آمده 5ة شمار ،3ة شمار از پس ،)مبحث همان( 46 ةصفح در چنين، هم
  ).همان( دارد وجود نيز )اإلنابة( 55 ةصفح در

 منازل مؤلف .است شده نقل نيالسائر منازل كتاب از عيناً نصوص اين :اوالً :نقد نقد
 »الثّالث« ةكلم »الخليقة إعذار طلب« تبيين براي و است نياورده »الثاني« و »األول« نيز نيالسائر

  .است كرده ذكر را
  .ندارد ثاني و لوا ةسابق به نيازي و است ذهني عهد »الثّالث« آغاز الم و الف :ثانياً

: نوشته نشـده  صحيح طور به تقسيمات دارد، دمتعد اقسام با مطالبي كه مباحث برخي در ...
  ).همان( ... :بعضي در صدر پاراگراف نوشته شده است و برخي در ميانة پاراگراف
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ـ  !اسـت  آمـده  كتاب عبارت باال در ذيل اشتباهات محتوايي :نقد نقد  رعايـت  راسـتي  هب
 كه يا !است؟ كتاب محتوايي اشتباهات از »العامة رياضة« نوشتن براي پاراگراف صدرنكردن 

  !؟»... بكلّ يتشبث« گاهي محترم، ناقد
 اعتبـارات  گـرفتن  نظـر  در بـدون  است شده ارائه مختلف تقسيم دو توبه براي چنين هم ...

  ).همان( ...مختلف آن؛ 

 از است؛ مختلف نصوص با دانشجو آشنايي براي گوناگون هاي متن ةارائ :الًوا :نقد نقد
 از ديگري و است اللّمع كتاب از ها متن از يكي )نقاد نقد مورد( 132 ةصفح در رو اين
  .است شده تصريح »الجنيد قال« بر دليل همين به .ديجن

  :است آمده 10 ةشمارنقد  ذيل در
، آن را بـه  به جاي ارائـة تعـاريف متعـدد از يـك اصـالح      است بهتر »نصوص« قسمت در

  ).76: 1389مظفري، ( : ...كردند مختلف تقسيم ميهاي  بخش

 آورديم كه گونه همان ولي است، پسنديده مختلف هاي بخش به بندي تقسيم :نقد نقد
 برخي در كه آن ضمن ،است عرفاني گوناگون نصوص آوردن فراهم تأليف اين اصلي هدف

  .نيست ميسر اي بندي تقسيم چنين ،»الفناء و البقاء« مبحث مانند ، حثامب از
 گرفـت  مـي  قـرار  »األمة زاهد أّول« بايد »األول األمة زاهد« جاي به :1 پاراگراف ،17 ةصفح

  ).همان(

 آورده 370 ةصفح يالسالم العصر كتاب در ،ضيف شوقي عرب، معاصر اديب :نقد نقد
  .نيست صحيح »بايد« حكم بر بنا .») ...ص( محمد األول األمة زاهد و« :است

 چنـين  »بـة التّو روح هو الّذي الذّنب على وحزنه القلب تألّم يعني النّدم اأم« ):التوبة( 45 ةصفح
ادامـة آن،  . »الـذّنب ما الّندم اّلذي هو روح الّتوبة يعني تأّلم القلب وحزنه علـى  أّ« :شود تصحيح

  ).همان( نيست؟ مقدور چيزي چه: است نامفهوم »مقدور فغير« يعني

 ناقـد  يشـنهاد يپ عبـارت  به كتاب متن اگر و است »الحزن« »هو« ريضم مرجع: نقد نقد
 ال ممـا  هـو « و كنـد  يمـ  رييـ تغ يمعن و شد خواهد »ندم« هو ريضم مرجع ابدي رييتغ محترم
 صورت نيهم به االخالق محاسن يف الحقائق كتاب در وارده نص كه آن چه »صاحبه ييرض
  .مقدور ريغ...  الندم هذا يعني »مقدور فغير« ريتعب. ميا آورده كه است

 ايـن  بـه  »...ف طريقة الفقـر  الوصول إلى رتب الّتصو أنّ يمعن يعل قوامه« ):الفقر( :67 ةصفح
  ).همان( »... ف هو الفقرطريق الوصول إلى رتب الّتصو أنّقوامه بمعنى « :شود تصحيح صورت
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 ةكلمـ  را )ه + طريـق ( »طريقـه « اضـافي  تركيـب  محتـرم  ناقد كه آيد مي نظر به :نقد نقد
  .ندارد اشتباهي هيچ كتاب عبارت كه آن حال .است گرفته اشتباه را آن و ديده »طريقة«

 مقام هو الّذي أيضاً الفنائية عن الفناء يحصل فيه و«: 2پاراگراف  )األربعة االسفار( 150 ةصفح
 عـن  ــ  األخفـي  المقـام  هو الذّي ـ الفنا يحصل فيه و« شود اصالح چنين است بهتر» األخفي
  ).همان( »الفنائية

 ايـن  آورديـم  »... األول السفر« توضيح آخر پاراگراف نقد ةدربار كه گونه همان :نقد نقد
 است شده نقل )ره( خميني امام الوالية و الخالفة يإل الهداية مصباح كتاب از عيناً نيز عبارت

 پيشـنهاد  اعمـال  اين، بر عالوه .نداريم را آن در تصرف و دخل حق ما كه است پرواضح و
  .گردد مي متن محتواي تغيير سبب ناقد

...  شـده  تكـرار  وفـور  بـه  پـاراگراف  ابتـداي  در ويـژه  به و كتاب متن در عطف حروف
  ).77: 1389مظفري، (

 »استينافية واو« بلكه باشند ايراد محل تا نيستند »عطف واو« ها پاراگراف آغاز هاي»واو« :نقد نقد
  .است متداول و معمول پاراگراف آغاز در »ةينافياست واو« كاربرد كه است پرواضح و باشند مي

 نيـاز  بـه  مفعـولٌ  بـه  و هستند متعدي »يقرّب« و »يبعد« افعال آخر، پاراگراف ،19 ةصفح در
  ).78: همان( است صحيح »هيقرّب« و »يبعده« ،بنابراين ؛دارند

 متعدي فعل كه هايي جمله در زيرا نيست؛ الزم جا همه در »به مفعولٌ« ذكر :اوالً :نقد نقد
 محذوف به مفعولٌ گيرد، قرار آن به مفعولٌ نتواند مؤول يا و صريح اسمي هيچ و دارد وجود
 شـواهد  جملـه  از و دانـد  مي فراوان را به مفعولٌ حذف موارد انصاري هشام ابن .بود خواهد

شَهرَينِ متَتَابِعينِ من قَبلِ أَن يتَماسا فَمن لَّم يستَطع فَمن لَّم يجِد فَصيام « است شريفه ةآي اين وي
  ).333: 1374، االنصاري( )3: همجادل( »فَإِطْعام ستِّينَ مسكيناً

  .اند شده نوشته بارز به مفعولٌ بدون »يقرّب« و »يبعد« كلمات نيز اصلي متن در :ثانياً
  :است آمده ادامه در

از چه نوع است و چرا بر خبر مبتدا  »باء« حرف »العلم بشاهد هو« ةجملدر ...  32 ةصفح در
  ).79: 1389مظفري، (وارد شده است؟ 

  .است ظرفيه باء حرف »... بشاهد« تركيب در :نقد نقد
 يا ترتيب، اسباب، :دارد اشاره اسم كدام به »ذلك فأول« در »ذلك« ،)5 ةشمار( 46 ةصفح در

  ).همان( أقسام؟
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 بـه  بلكـه  نـدارد  اشـاره  قسـام ا يا ترتيب يا اسباب از كدام  هيچ به »ذلك« ةكلم :نقد نقد
  .»... األمر ذلك أول« يعني ،گردد برمي »األمر«

 نـاقص  و شرط جزاي بدون »... أفعاله عن انسلخ إذا« شرطي ةجمل ،4 پاراگراف 55 ةصفح
  ).همان( است

 نوشـته  بـوده  و شـده  اشتباه )فوجأ معناي به باده مجهول( »بوده« فعل تايپ در :نقد نقد
  .است »بوده« فعل همين شرط جزاي بنابراين ،است شده

 لفـظ ، »أهـل «بـا توجـه بـه     »المراتب هذه أهل من واحدة كلّ« در :2 پاراگراف ،172 ةصفح
  ).81: 1389مظفري، ( است درست »واحد«

 170 ةصـفح  كـه  اسـت  شـده  ذكـر  172 شده ارائه نقد در صفحه آدرس :اوالً :نقد نقد
  .استدرست 
  .است مرجع كتاب متن از منقول عيناً عبارت :ثانياً
  .است صحيح و گردد برمي »أصول« به »واحدة« :لثاًثا

نـه   باشـد  »الّـذي « بايـد  »الخمر« از پس موصول اسم ،)1/ نيتمار و اسئلة( 205 ةصفح در
  ).همان( ... ؛»التي«

 در .اسـت  آمـده  هـم  مؤنّـث  صورت به »الخمر« زيرا نيست؛ مناسب »بايد« قيد :نقد نقد
ـ  ابـن  قـال ...  يـذكّر  قد و...  التأنيث الخمر يف واألعرف... « :است آمده العرب لسان : ياإلعراب
  .)255/ 2: ت.د منظور، ابن( »... ألنّها خمرا الخمر سميت

  :است آمده 81همچنين در صفحة 
 و الباطن تجريد و«و » ...ما  كلّ ترك و الظاهر تجريد«ة جمل دو ابتداي در ،)2( 31 ةصفح در
  ).81: 1389مظفري، (به عنوان مبتدا ضروري است » هو«، ذكر »...ما  كلّ

  .باشند مي »ثالثة« از بدل اقسام اين زيرا ندارد؛ ضرورتي مبتدا آوردن :نقد نقد
 الطّمأنينـة « ]»الحاصـلة  الحضـرة  شـهود  مـن  الطمأنينة« عبارت جاي به[ ):9( 126 ةصفح در

  ).82: همان( است صحيح »... الحاصلة

 مجـرور  و جـار  ،)الطمأنينـة ( موصـوف  و )الحاصلة( صفت بين فصل مورد در :نقد نقد
  :گويد هند بن مساور. است رايج فصل از نوع اين عربي زبان در كه است دهش فاصله
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ـــا و ــاةٌلـن  ججصدقَةٌردينَةَمــنقـَن
  

 وراءـــاز ـــذلك حامــلُهــ  أَزوركــ
  

  )462/ 1: 1991 ،المرزوقي(

 اسـت،  شده فاصله »ردينَةَ مــن « مجرور و جار »صدقة قناة« وصفي تركيب بين فوق، بيت در
  .است صحيح »الحاصلة الحضرة شهود من الطمأنينة« يعني منتخب عبارت رو اين از

ذكر شده ولي از ذكر خبر آن غفلت شده است  آن اسم »إنّ« دنبال به ،)22( 198 ةصفح در
  ).82: 1389مظفري، (

 .اسـت  »إنّ« بـراي  خبـر  و جمله شبه »بحيث« و ظرفية »بحيث« در »باء« حرف :نقد نقد
  :شود مي ديده زير بيت در ساختار اين ةنمون

  :الجن ديك
ــي ــي األَب لــا ع ــي ي ــك منِّ ــجإنّ  ج

  

ـأه هــرونُ النّبِــي      وســنْ م بحيــثُ مـ 
  

  )الشعرية الموسوعة(
  

  ترجيحي موارد. 4
  :است آورده 41 ةصفح ةدربار

 ...موارد مختلف بهتـر اسـت از حـروف عطـف مناسـب اسـتفاده شـود         ترتيب بيان در... 
  ).86: 1389مظفري، (

 »ثـم « عطـف  حـرف  كاربرد موارد از يكي زيرا نيست؛ درست شده ارائه ترجيح :نقد نقد
  .)62 :1374، االنصاري( باشد ميان در »مهلة« يا »تراخي« قصد كه است هنگامي

 و 222 ،99 ،90 ،66 ،62 ةصـفح  از آنچه مانند ناقد ترجيحي موارد از برخي اين، بر عالوه
 مربـوط  مؤلفـان  ةاسـتفاد  مـورد  منـابع  و مرجـع  هاي كتاب متن به ،است كرده نقل كتاب 227
  .اند نكرده اعمال تصرفي و دخل هيچ منتخب نصوص به نسبت نصوص نگارندگان و شود مي

 سـبك  بـه  شده ارائه ترجيحي موارد از بسياري كه شويم مي يادآور بخش اين ةخاتم در
  .گوناگونند ها سبك كه است پرواضح و گردد برمي نويسندگان نگارش

  
 گيري نتيجه. 5

 نظري، عرفان نثر به مربوط نصوص و فصل حجم مانند محترم ناقد تذكرات از برخي
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 چـاپ  تجديـد  در و شـده  اصـالح  و بازنگري سجاوندي، هاي نشانه تر بيش رعايت يا
  .شد خواهد اعمال

 تجديد در و پذيرفته منت ةديد با كه شود مي مربوط چاپي اشتباهات به نقدها از بسياري
  .شد خواهد اصالح اثر چاپ

 از برخـي  خوانـدن  در هـا  مـتن  بودن منقول انگاشتن ناديده و تساهل از نقدها از اي پاره
  .شد داده توضيح خود جاي در كه است گرفته تئنش عبارت
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