گونهشناسی آسیبهای یافتشده در مقابله
گونهشناسی آسیبهای یافتشده در مقابله با محوریت کتابهای االصول الستّة عشر ،مصباح الشریعة ،جمال االسبوع و فالح السائل

با محوریت کتابهای االصول الستّة عشر ،مصباح الشریعة ،جمال االسبوع و فالح السائل
سید مجید حاجیزاده
حسین خلجی
مجید فاطمی راشد
حامد متوادی8

چکیده
گونهشناسی آسیبهای مقابله ،روشی برای دستهبندی اشکاالت متنی نُسَخ چاپی است.
نسخهبرداریهای متعدّد و امکانات محدود گذشته در کنار اشتباهات تایپیست و اموری دیگر ،موجب
بروز نقایصی در متون نُسَخ چاپی شده است .این اشکاالت ،سردرگمی در خوانش و در نتیجه ،فهم
ناقص یا نادرست گزارههای حدیثی را در پی دارد .تفاوتهای متنی میان نسخهها بهکمک «مقابله»
قابل شناسایی است .این تفاوتها را با هدف شناخت بهتر ،در انواع مختلفی میتوان دستهبندی کرد.
گاهی یک کتاب ،توسّط ناشران مختلفی به چاپ میرسد .معموال میان چاپهای مختلف« ،مقابله»ای
انجام نمیشود تا چاپ برتر شناسایی گردد و ناشر ضعیفتر به فکر اصالح کار خود در چاپها و
کتابهای بعدی برآید .معرّفی گونههای مختلف از اختالفات متنی در نسخههای چاپی ،افزون بر
شناسایی چاپهای برتر ،به توسعه این نوع از پژوهشهای متنی کمک کرده و مسیر را برای نظارت
پژوهشگران بر فعّالیت ناشران کتب حدیثی هموار میسازد .در این نگاشته ،سعی شده گونههایی از
اختالفات متنی که از مقابله چهار عنوان کتاب حدیثی بهدست آمده ،معرّفی شود.

واژگان کلیدی
متنپژوهی ،پژوهش ترکیبی ،مقابله متون حدیثی ،نظارت فنّی بر ناشران حدیثی ،علوم حدیث

 .0پژوهشگران مؤسّسه میراث کتاب و سنّت ،قم.
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درآمد
گونهشناسی ،ابزاری است برای تحلیل و دستهبندی دادهها که در دانشهای مختلف از آن استفاده
میشود .شناخت انواع آسیبهای متنی ،دستهبندی و به کار گیری آن هنگام مقابله کتب حدیثی به
کشف گزارههای صحیح از کالم معصومان^ کمک میکند« .سقط و درج»« ،جایگزینی» و «قلب»

سقط و درج ،به افتادگی و یا افزودهشدن حروف ،کلمات ،عبارات و یا جمالت میگویند.

 .8سقط و درج حروف
در جدول زیر نمونههایی از افتادگی و یا افزایش حروف دیده میشود:
ردیف

نام کتاب

چاپ آفاق

چاپ منشورات الرضی

8

جمال االسبوع

اَللّهُمَّ کُلَّما دَعَوتُكَ نَفسی،
ص811

اَللّهُمَّ كَما دَعَوتُكَ نَفسی،
ص153

1

جمال االسبوع

اِنَّ فِی الغُرفَةِ ابنَتَه ال تَدَع،
ص311

اِنَّ فِی الغُرفَةِ ابنَةً ال تَدَع،
ص152

ردیف

نام کتاب

چاپ اعلمی

چاپ مصطفوی

8

مصباح الشریعة

عُقوبَةً باطِنَة ،ص81

عُقوبَةً بَاطِنیَّة ،ص312

1

مصباح الشریعة

بِما اَسلَفَت ،ص11

ما اَسلَفَت ،ص93
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الف) سِقط و درج

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

نمونههایی از این آسیبهاست که هر کدام انواع مختلفی دارد .تعابیر مذکور ،مصطلحاتی در دانش
نسخهپژوهی است که تعاریف خاصّ خود را دارد .در مقاله حاضر سعی شده تا فارغ از اختالفات موجود
در تعریف این مصطلحات ،معنایی ساده و روشن از آن ارائه شود.
در این مقاله ،بین دو متن چاپی و بهتعبیر درستتر ،بین حاصل کار دو مصحّح متن ،مقابله صورت
گرفته و تفاوتهای آن در شناخت انواع اشکاالت و دستهبندی آن مورد استفاده قرار میگیرد .تسهیل
مقابله کتب حدیثی و توسعه آن از فواید این پژوهش برای محقّقان است .گونههای بهدست آمده در این
نگاشته ،محصول مقابله چاپهای مختلف از کتابهای «االصول الستّة عشر»« ،جمال االسبوع»« ،فالح
السائل» و «مصباح الشریعة» است .از آنجا که هدف نگارندگان این مقاله ،معرّفی «گونهها» بوده است،
به یادکرد تعدادی از نمونهها بسنده میشود.

 .9سقط و درج کلمات

گونهشناسی آسیبهای یافتشده در مقابله با محوریت کتابهای االصول الستّة عشر ،مصباح الشریعة ،جمال االسبوع و فالح السائل

سقط و یا درج ادات نهی به راحتی معنای کلمه را از منفی به مثبت و یا بهعکس تغییر میدهد.
بهعنوان نمونه در عبارت «مَن ال یَعمَلُ بِما یَعلَمُ مَشؤومٌ عَلَیهِ طَلَبُ ما ال یَعلَمُ وَ مَردودٌ عَلَیهِ ما عَلِم»
همانگونه که دیده میشود کتاب مصباح الشریعة چاپ اعلمی صفحه  ،81دارای افزونه «ال» است .این
درج باعث میشود مخاطب در خوانش و فهم مطلب دچار اشتباه گردد .شکل صحیح عبارت در چاپ
مصطفوی صفحه « ،312طَلَبُ ما یَعلَم» است .همچنین در کتاب االصول الستّة عشر طبع دار الشبستری
صفحه  ،813در عبارت «وَ اَمَّا الشّابُّ فَمَكروهَةٌ لَه» کلمه «لَه» به اشتباه درج شده است که شکل صحیح
آن در چاپ دار الحدیث صفحه  ،311به صورت «وَ اَمَّا الشّابُّ فَمَكروهَة» آمده است .در جدول زیر
نمونههای دیگری از سقط و درج کلمات دیده میشود.
ردیف

نام کتاب

چاپ اعلمی

چاپ مصطفوی

8

مصباح الشریعة

زَینُ المَرءِ فِی الدُّنیا وَ اآلخِرَة،
ص81

زَینُ المَرءِ فِی الدُّنیا ،ص312

1

مصباح الشریعة

وَ ال تَنحَلُّ بِاِحدَى الحالَین،
ص81

وَ ال تَنحَلُّ اِلّا بِاِحدَى الحالَتَین،
ص118

3

مصباح الشریعة

قالَ اهلله عَزَّ وَ جَلَّ :تَلَقّونَه ،ص21

قالَ اهلله عَزَّ وَ جَلَّ :اِذ تَلَقَّونَه،
ص311

ردیف

کتاب

چاپ آفاق

چاپ منشورات الرضی

8

جمال االسبوع

سُبحَانَ ذِی الجَاللِ الباذِخِ
العَظیم ،ص11

سُبحانَ ذِی الجَاللِ العَظیم،
ص881

1

جمال االسبوع

بِفاتِحَةِ الکِتاب ،ص111

بِفاتِحَةَ الکِتابِ الصَّلوة ،ص313

 .9سقط و درج عبارت
عبارت به بخشی از متن گفته میشود که از کلمه ،بیشتر و از جمله ،کمتر است .گاهی عبارات یک
متن ،دچار سقط یا درج میشوند؛ بهعنوان نمونه در کتاب جمال االسبوع ،چاپ آفاق ،صفحه  ،153متن
صلوات به صورت «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ عَلى اَئِمَّةِ المُسلِمین» نگاشته شده و در چاپ منشورات
الرضی ،صفحه  ،115اینگونه آمده است« :اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلى اَئِمَّةِ المُسلِمین».
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 .6سقط و درج جمله
گاهی یک جمله ،سقط شده و یا درج میگردد و گاهی این اتّفاق برای چند جمله میافتد .بهعنوان
نمونه ،در صفحه هفتم کتاب مصباح الشریعة ،چاپ اعلمی جمالت «اَی مَوجودٌ فی غَیبَتِكَ وَ فی
حَضرَتِكَ » درج شده است ولی در صفحه  311چاپ مصطفوی ،این جمالت وجود ندارد .همچنین در
کتاب جمال االسبوع ،چاپ منشورات الرضی ،صفحه  15میان دو جمله «رَبِّ اَنتَ المَعبودُ وَ اَنتَ المُطاع»
ت
یک جمله سقط شده است که شکل صحیح عبارت در چاپ آفاق ،صفحه  11اینگونه است« :رَبِّ اَن َ
المَعبودُ وَ اَنتَ المَسؤولُ وَ اَنتَ المُطاع».

دومین گونه از آسیبهای مقابله ،جایگزینشدن حروف ،کلمات ،عبارات و یا جمالت به جای
یکدیگر است.

برای جایگزینی حروف ،گونههای مختلفی وجود دارد .گاهی جایگزینی میان «همزه» و
«الف مددار» است؛ در مواردی ،جایگزینی میان حروف مشابه (به لحاظ نگارشی) است؛ گاهی
حروف نقطهدار بهشکل بینقطه و یا بالعکس نگارش شدهاند .در حالتهای اخیر دو معنای
متفاوت از متن برداشت میشود که آسیبی محتوایی را در پی دارد .بهعنوان نمونه ،در کتاب
جمال االسبوع ،چاپ آفاق ،صفحه  35متن دعا به این شکل آمده است« :اَنّی طاهِرٌ بِوَالیَتِك».
همین متن در چاپ منشورات الرضی ،صفحه  31اینگونه است« :اَنّی ظاهِرٌ بِوَالیَتِك» .به این
ترتیب ،دو معنای متفاوتِ «من به واسطه والیت تو پاک میشوم» و «من به واسطه والیت تو
آشکار میشوم» از آن برداشت میشود.
نمونه جایگزینی حروف مشابه چنین است که در کتاب جمال االسبوع ،چاپ آفاق صفحه
 39متن دعا به این شکل آمده است« :فَاَخَذنی ما تَقَدَّمَ» .همین متن در چاپ منشورات الرضی،
صفحه  19اینطور است« :فَ َاخَذَ فی ما تَقَدَّمَ».
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 .8جایگزینی حروف

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

ب) جایگزینی

نمونههای دیگری از جایگزینی حروف در جدول زیر دیده میشود:
کتاب

چاپ آفاق

چاپ منشورات الرضی

جمال االسبوع

لِلسَّفَرِ کَما رَویناه ،ص889

لِلسَّفَرِ بِما رَوَیناه ،ص825

کتاب

چاپ اعلمی

چاپ مصطفوی

مصباح الشریعة

وَ تَصغُرُ عِندَ ذلِكَ ،ص92

وَ تَصغُرُ عَنه ذلِكَ ،ص11

گونهشناسی آسیبهای یافتشده در مقابله با محوریت کتابهای االصول الستّة عشر ،مصباح الشریعة ،جمال االسبوع و فالح السائل

 .9جایگزینی کلمات
جایگزینی کلمات ،انواع مختلفی دارد .گاهی جایگزینی ضمایر روی میدهد .بهعنوان نمونه ،در
کتاب جمال االسبوع ،چاپ منشورات الرضی ،صفحه  ،55ضمیر «هم» جایگزین ضمیر «ها» در عبارت
«قُل یا اَیُّهَا الكافِرونَ وَ قُل هُوَ اهلله اَحَدٌ وَ ال ُمعَوَّذَتَینِ كُلُّ واحِدَةٍ مِنهُم خَمسَ عَشَرَةَ مَرَّةٍ» 1شده است.
گاهی با وجود تفاوت دو کلمه جایگزینشده ،امّا مضمون ،مشابه است؛ مانند عبارت « َذلّت لَهُ
الجِبالُ» 3و «دانَت لَهُ الجِبالُ» 1که هر دو کلمه در رساندن مضمون «اطاعت ،تسلیمبودن و گوش به
فرمان بودن» مشترکند .ولی گاهی دو واژه ،دو مضمون متفاوت را میرسانند؛ مثالً «مَا افتَرَضتَ عَلَیَّ
لِآلباءِ وَ االُمَّهاتِ وَ واجِبَّهُم» 9از جمال االسبوع ،چاپ آفاق با «مَا افتَرَضتَ عَلَیَّ لِآلباءِ وَ االُمَّهاتِ َو
اَحِبَّهُم» 2از چاپ دار الرضی با هم تفاوت معنایی دارند.

 .2چاپ آفاق ،ص.19
 .3جمال االسبوع ،چاپ آفاق ،ص.99
 .0جمال االسبوع ،چاپ منشورات الرضی ،ص.23
 .5جمال االسبوع ،چاپ آفاق ،ص.21
 .6جمال االسبوع ،چاپ منشورات الرضی ،ص.12
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در جدول زیر نمونههای دیگری قابل مشاهده است:

8

جمال االسبوع

فَاَنتَ لَطیفٌ تَجودُ بِرَحمَتِكَ
عَلَى المُسرِفین ،ص28

فَاَنتَ لَطیفٌ بِجودِكَ وَ بِرَحمَتِكَ عَلَى
المُسرِفین ،ص11

1

جمال االسبوع

لِمنازِل المُتَّقین ،ص111

لِمَنازِلِ الیَقین ،ص355

ردیف

نام کتاب

چاپ اعلمی

چاپ مصطفوی

8

مصباح الشریعة

کَیفَ تَجِدُ ماذا ذُکِرَ اهلله،
ص818

کَیفَ تَجِدُهُ اِذا ذُکِرَ اهلله ،ص81

ردیف

نام کتاب

چاپ دار الشبستری

چاپ دار الحدیث

االصول الستّة
عشر

فَقالَ لَهُنَّ :اَهلَكتُنَّ اِلّا مَن
شاءَ اهلله ،ص11

فَقالَ لَهُم :هَلَكتُنَّ اِلّا ما شاءَ اهلله،
ص199

جایگزینی عبارات ،نسبت به جایگزینی حروف و کلمات ،کمتر روی میدهد .متن زیر ،نمونهای از
جایگزینی عبارت است:
ردیف

کتاب

چاپ اعلمی

چاپ مصطفوی

8

مصباح الشریعة

وَ مُزَوِّدٌ فی طَلَبِها ،ص881

وَ مَزَّقَ دینَه فی طَلَبِها ،ص815

 .6جایگزینی جمالت
تعداد جایگزینی جمالت ،نسبت به همه موارد گذشته ،کمتر است .در چهار کتاب محور پژوهش،
نمونهای برای این آسیب ،یافت نشد.
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 .9جایگزینی عبارات

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

ردیف

نام کتاب

چاپ آفاق

چاپ منشورات الرضی

ج) اختالف در تبویب

گونهشناسی آسیبهای یافتشده در مقابله با محوریت کتابهای االصول الستّة عشر ،مصباح الشریعة ،جمال االسبوع و فالح السائل

گاهی در فهرستبندی کتاب و یا عناوین ابواب ،تفاوتهایی بهچشم میخورد .بهعنوان نمونه ،آغاز
کتاب االصول الستّة عشر ،چاپ دار الشبستری با «اصل زید زراد» و پایانش با «کتاب دُرست الواسطی»
است؛ درحالیکه شروع چاپ دارالحدیث با «اصل زید زراد» و پایانش با «کتاب عالء بن رزین» است.
در چاپ دار الشبستری «كتاب عبداهلل بن الجبیر المعروف بدیات ظریف بن ناصح» وجود دارد که در
چاپ دار الحدیث نیست .همچنین در چاپ دار الشبستری «اصل جعفر بن محمّد القرشی» دیده میشود
که در فهرست چاپ دارالحدیث با عنوان «روایتان للشیخ التلعكبری من حدیث محمّد بن جعفر القرشی»
آمده است .این تفاوتها و تفاوتهای دیگری که در مقاله «مقایسه کتاب االصول الستّة عشر چاپ دار
الشبستری با چاپ دارالحدیث بر پایه مقابله» 1به آن پرداخته شده ،نشان میدهد که برخی از عناوین از
سوی م حقّقان و یا ناشران افزوده شده و یا مورد اصالح و تکمیل قرار گرفته است .همچنین تفاوت در
ترتیب ،نشان میدهد که االصول الستّة عشر ،همانگونه که از نامش پیداست ،یک کتاب نیست بلکه
مجموعهای شامل چند نسخه خطّی کوچک است که به شکل یک کتاب درآمده؛ از این رو ،هر ناشر یا
محقّقی میتواند مستند به علّتی خاص ،ترتیبی متفاوت در چینش این کتابچهها ایجاد کند.

د) قلب
چهارمین گونه از آسیبهای مکشوف در مقابله ،قلب است .این آسیب ،گونههای مختلفی همانند
گونههای متنوّع «جایگزینی» دارد .فرق قلب با «جایگزینی و سقط و درج» این است که حروف و یا
کلمات مقلوب ،تنها جایشان تغییر میکند؛ یعنی تفاوت در «تقدّم و تأ ّخر» حروف و یا کلمات متن است.
برای قلب حروف ،عبارتِ «مِن اَعلى مَنكَبِهِ االَیمَنِ اِلى اَسفَلَ» 1را میتوان مثال زد که در فالح
السائل ،چاپ بوستان کتاب آمده است .جالب اینکه در طبع دوم از همین ناشر ،صفحه  ،833این عبارت
دیده میشود« :مِن اَعلى مَکنَبِهِ االَیمَنِ اِلى اَسفَلَ» .برای قلب در کلمات ،نمونههای زیر قابل مشاهده
است:
 تقدّم و تأخّر دو کلمه «قَطُّ» و «َموقِفًا» در متن «یا عَبدَاهللِ لَم اَرَ مَوقِفًا قَطُّ» 5و «یا عَبدَاهللِ لَماَرَ قَطُّ مَوقِفًا»81
 .7نگاشته مجید فاطمی راشد (مؤسّسه میراث کتاب و سنّت) ،مجلّه دانشها و آموزههای قرآن و حدیث ،ش.81
 .8فالح السائل ،چاپ بوستان کتاب ،طبع اوّل ،ص.91
 .9فالح السائل ،چاپ بوستان کتاب ،طبع دوم ،ص.888
 .01فالح السائل ،چاپ بوستان کتاب ،طبع اوّل ،ص.13
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 تقدّم و تأخّر دو کلمه «الجهد» و «الخوف» در متن «اُصولُ مُعامَلَةِ النَّفسِ سَبعَ ٌة :اَلخَوفُ َوالجَهدُ وَ حَملُ االَذى وَ  88»...و «اُصولُ مُعامَلَةِ النَّفسِ سَبعَةٌ :اَلجَهدُ وَ الخَوفُ وَ حَملُ

االَذى»81

هـ) اشکاالت ترکیبی

و) اشکاالت دیگر
افزون بر موارد یادشده ،گاهی تفاوتهای دیگری نیز در مقابله دو چاپ با یکدیگر ،دیده میشود.

 .8عالئم
گاهی تنوّع در عالمتگذاری ،غلط است؛ چراکه موجب اشتباه در خوانش میشود .گاهی میتوان
یک عبارت را با بیش از یک روش ،عالمتگذاری کرد .مثالً گاهی برخی عبارات و کلمات داخل پرانتز
 .00مصباح الشریعة ،چاپ اعلمی ،ص.2
 .02مصباح الشریعة ،چاپ مصطفوی ،ص.191
 .03فالح السائل ،چاپ بوستان کتاب ،طبع اوّل ،ص.93
 .00و إن غسل وجهه و ذراعیه كل واحد مرتین كان حایزا.
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ریشه این نوع از اشکاالت ،معموال نقل معناست که بهندرت در نسخهبرداری اتّفاق میافتد .مستنسخ،
بهجای استفاده از ابزار چشم به طور ناخودآگاه از پیش فرضهای ذهنی استفاده کرده و در واقع بهجای
تصویربرداری ،معنابرداری کرده و سبب رویداد چنین اشکالی شده است.

دانش اه و آموزه اهی قرآن و حدیث

هنگام مقابله دو کتاب ،گاهی گاهی در یک عبارت بیش از یک اشکال بهچشم میخورد و با دقّت بیشتر،
روشن میشود که ترکیبی از آسیبها در جمله یا عبارتی ،وجود دارد .بهعنوان نمونه در کتاب فالح
السائل ،چاپ بوستان کتاب ،طبع دوم ،صفحه  ،811از متن «وَ اِن كانَ غَسَلَ وَجهَهُ وَ ذِراعَیهِ كُلَّ واحِ ٍد
مَرَّتَینِ جائِزًا» ،83قبل از واژه «غَسَلَ» فعل «کانَ» سقط شده و این فعل به اشتباه بعد از کلمه «مَرَّتَین»
درج شده و از ترکیب این دو اشکال ،متنی متفاوت به وجود آمده است 81.همچنین در کتاب مصباح
الشریعة ،چاپ اعلمی ،صفحه  ،818جملهای به این شکل دیده میشود« :وَ اِذَا اشتَغَلَ قَلبٌ بِشَیءٍ مِن
ل
اُمورِ الدُّنیا وَ اَسبابِها» ولی این جمله در چاپ مصطفوی ،صفحه  ،81به شکل دیگری است« :وَ اِذَا اشتَغَ َ
قَلبُهُ بِشَیءٍ مِن اَسبابِ الدُّنیا» قلب کلمه « اَسباب» با «الدّنیا» و نیز سقط و درج کلمات در این متن،
ترکیبی از اشکاالت را پدید آورده است.

قرار میگیرد و در طبعی دیگر بهجای پرانتز از خطّ تیره استفاده میشود .در این صورت ،باید عبارت
مربوطه را میان دو خطّ تیره قرار داد .در صفحه  35کتاب مصباح الشریعة ،چاپ اعلمی ،عبارت «صِنوانُ
اَو  ...فِی االَکل» میان پرانتز قرار گرفته ،امّا در چاپ مصطفوی ،صفحه  191فقط در ابتدای عبارت،
خطّ تیره گذاشته شده است و پایان آن ،رها گشته است.

 .9رسم الخط

گونهشناسی آسیبهای یافتشده در مقابله با محوریت کتابهای االصول الستّة عشر ،مصباح الشریعة ،جمال االسبوع و فالح السائل

تفاوتهای رسم الخطی ،نمونههای گوناگونی دارد؛ مثالً ممکن است تفاوت در نگارش همزه و یا
تقارب و تباعد همزه استفهام از کلمه باشد .در برخی کتابها مانند فالح السائل ،طبع اوّل غالبا حرف
«واو» به کلمه بعدی چسبیده است .همچنین گاهی در یک کلمه ،میان حروف ،فاصله افتاده است؛ در
کتاب فالح السائل ،چاپ بوستان کتاب ،طبع اوّل ،صفحه  ،29فاصله میان حروف کلمه «آماله» موجب
شده تا عبارت «فَكَفى بِهِ قیَمًا بِبُلوغِ آمالِه»89به شکل مقابل « فَكَفى بِهِ قیَمًا بِبُلوغ اما له» نگاشته شود
که این امر باعث اشتباه در خوانش میشود.
گاهی فاصله و یا عدم فاصله ،میان حرف و کلمه بعد آن و یا حرف و عبارت بعد آن است .بهعنوان
مثال در کتاب مصباح الشریعة ،چاپ اعلمی ،صفحه  ،888میان حرف «واو» و کلمه «اِنّ» فاصله وجود
ندارد؛ امّا در چاپ مصطفوی ،صفحه  ،818عبارت به این شکل آمده است« :وَ اِنَّ خَیرَ العِبادَةِ اَقربُها
بِاالَمنِ».
در جدول زیر نمونههای دیگری از تفاوتهای رسم الخطی دیده میشود:
ردیف

کتاب

چاپ دار
الحدیث

چاپ دار الشبستری

توضیحات

8

االصول
الستّة عشر

اَ تَدری مَن،
ص311

اَتَدرى مَن،
ص811

فاصله همزه استفهام با کلمه
بعد

1

االصول
الستّة عشر

اَ یُقَبِّلُ الصّائِمُ،

اَیُقَبِّلُ الصّائِمُ،

ص311

ص813

فاصله همزه استفهام با کلمه
بعد

3

فَاِنَّ صاحِ َ
ب
االصول
الستّة عشر الصَّالةِ ،ص311

فَاِنَّ صاحِبَ الصَّلوةِ،
ص811

تفاوت در نگارش همزه

 .89فالح السائل ،چاپ بوستان کتاب ،طبع دوم ،ص.811
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 .9تحیّت و ترضّی
ضیها از سوی مؤلّف یا محقّق کتاب قرار داده شده است؛ ولی گاهی این تح ّیت
گاهی تح ّیت و تر ّ
ضی امری مهم است.
از سوی امام معصوم ابراز شده است .در این صورت ،تفاوت در تحیت و تر ّ
نمونههایی از این آسیب در مقاله «مقایسه دو چاپ از کتاب مصباح الشریعة با روش مقابله» 82آورده
شده است.

نتیجه

.8

االصول الستّة عشر ،گروهی از عالمان قدیمی ،تحقیق حسن مصطفوی ،قم ،دار الشبستری ،دوم8323 ،ش.

.1

االصول الستّة عشر ،گروهی از عالمان قدیمی ،تحقیق ضیاء الدین محمودی و مهدی غالمعلی ،قم ،دار
الحدیث ،اوّل8318 ،ش.

.3

جمال االسبوع بكمال العمل المشروع ،سید ابن طاووس ،قم ،تحقیق جواد قیومی ،مؤسّسة اآلفاق ،اختر شمال،
اوّل8318 ،ش.

.1

جمال االسبوع بكمال العمل المشروع ،سید ابن طاووس ،قم ،منشورات الرضی8331 ،ق.

.9

فالح السائل و نجاح المسائل فی عمل الیوم و اللیلة ،سید ابن طاوس ،قم ،بوستان کتاب ،اوّل8112 ،ق.

.2

فالح السائل و نجاح المسائل فی عمل الیوم و اللیلة ،سید ابن طاووس ،تحقیق غالمحسین مجیدی ،قم،
بوستان کتاب ،دوم8311 ،ش.

.1

مصباح الشریعة ،بیروت ،مؤسّسه اعلمی ،اوّل8111 ،ق.

.1

مصباح الشریعة ،تهران ،مرکز نشر آثار علّامه مصطفوی ،اوّل8311 ،ش.

 .06نگاشته حسین خلجی (مؤسّسه میراث کتاب و سنّت) ،مجلّه دانشها و آموزههای قرآن و حدیث ،ش.81
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گونهشناسی اشکاالت مکشوف در مقابله بر پایه چهار کتاب حدیثی ،اطالعاتی دستهبندی شده از
انواع آسیبهای متنی را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد .این اطّالعات نشان میدهد که چاپهای
مختلف هر کتاب میتوانند با یکدیگر تفاوتهای جدّی داشته باشند .در بررسی مقابلهای دو چاپ از
چهار عنوان کتاب ،روشن شد که بیشترین آسیب متنی مربوط به «سقط و درج» و «جایگزینی حروف
و کلمات» است .همچنین در این بررسی معلوم شد که کمترین آسیبها مربوط به «جایگزینی عبارات
و جمالت» است .با توجّه به نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،پیش از استفاده از هر چاپ کتابهای
حدیثی ،شناخت و مقایسه آن با چاپ مشابه ،ضروری است.

