
  

  

  

  

  

  

تصحيح مرآةاالزمان در آينه نقد*  

● محمد مشهدي نوشآبادي1  
● جعفر امشاسفند2  

  
مرآةاالزمان، محمد بن محمد زمان کاشاني، تصحيح، تحقيق، نقد و مقدمه مهدي دهباشي، تهـران،

انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اول، 1381.  
مرآةاالزمان، از جمله آثار فيلسوف، متکلم و فقيه سدة دوازدهم هجري عالمه مال محمد بن محمـد
زمان نوشآبادي کاشاني است که آنرا در رد نظرية «حدوت دهري» ميرداماد و اثبات زمان موهوم تـأليف
کرده است. از کاشاني آثار ديگري نيز در زمينة کالم، فلسفه و فقه در دست است و گويـا رسـالة ديگـري

نيز در اثبات زمان موهوم نوشته است.  
نيز پيرامـون يکـي مرآةاالزمان در واقع محور اصلي آثار محمد زمان نقد نظرات مخالف است رساله
از غامضترين و مهمترين مسائل فلسفه يعني زمان است که بـويژه در سـده يـازدهم و دوازدهـم پـس از
تبيين نظرية حدوث دهري ميرداماد مجادالت فراواني را برانگيخت و رساالت متعددي در ايـن مـورد بـه

رشته تحرير درآمد.  
قبسات کاشاني نيز در رساله خود با توجه به آراء آقا جمال خوانساري به نقد آراء ميرداماد که در رسالة
آمده است ميپردازد. وي در اين زمينه به آراء فيلسوفان و متکلمان بويژه عالمان شيعه و همچنين قرآن و 

سنت اشاره دارد و در تأييد نظرية «زمان موهوم» به آن استناد ميکند.  
با مقدمه مهدي دهباشي و زير نظر آقاي مهدي محقق به مناسبت همايش بين- مرآةاالزمان کتاب
المللي قرطبه و اصفهان به زيور طبع آراسته شده است. اين کتاب شامل دو مقدمه است کـه مقدمـه اول
آن مقالهاي است از دکتر مهدي محقق با عنوان «فلسفه در جهان اسالم و ضـرورت برگـزاري همـايش
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قرطبه و اصفهان» که ظاهراً متن سـخنراني ايشـان در آن همـايش بـوده اسـت و چنانکـه از عنـوان آن
و نويسندة آن ندارد. (هفت تا بيست و چهار)   مرآةاالزمان پيداست ارتباطي با رساله

مقدمه دوم را مصحح کتاب نگاشته و شامل:  
الف: شرح حال مؤلف و معرفي آثار علمي او (بيست و پنج تا بيست و هفت)  
ب: روش تصحيح و معرفي نسخههاي خطي (بيست و هشت تا سي و پنج)  

و تحليل انتقادي از نظرية زمان موهوم (سـي و شـش تـا شصـت و مرآةاالزمان ج: بررسي مطالب
چهار)  

(ص 1 تا 110) و فهرست آيات، احاديث، نام اشخاص، نام کتابها و  مرآةاالزمان سپس متن رساله
فهرست تعبيرات، اصطالحات آمده است. (111 تا 122) همچنين مقالهاي بـه زبـان انگليسـي از هرمـان

لندلت در موضوع فلسفه در جهان اسالم ضميمة کتاب است.  
از آنجا که اين رساله بسيار شتابزده و به شکلي عجيب و غريب منتشر شده است ما در دو بخـش بـه
نقد آن ميپردازيم. ابتدا به نقد مقدمة، شيوة تحقيق و فهارس و سپس اغالط استنتاخي و يا چاپي رسـالة

که تعداد آن نيز فراوان است ميپردازيم.   مرآةاالزمان
 

بخش يکم  
الف. نقد مقدمه مصحح 

1. با وجود اينکه بسياري از صفحات اين کتاب اختصاص به مطالبي دارد که ارتباطي با موضـوع آن
ندارد اما مصحح فقط سه صفحه را به شرح حال مؤلف و آثار علمـي او اختصـاص داده و توضـيح بسـيار
مختصر، ناقص و شتابزدهاي در مورد وي و آثارش ارائه کرده است. اين در حـالي اسـت کـه هنـوز هـيچ
تحقيق شايستهاي دربارة وي و آثارش صورت نگرفته و براي خواننده چهرة آشنايي نيست. بنابراين انتظار 
ميرفت حداقل در حد متعارف دربارة مؤلف اثر توضيحي ارائه شود. ضمن اينکه اين بخش فاقد هر گونـه

ارجاع است و مصحح فقط در پايان به نام چند اثر اشاره کرده است. 
بدون هيچ توضيحي به مؤلف منسـوب کـرده المؤنة اخراج بعد الزکاة 2. مصحح، کتابي را با عنوان

کـه نورالهـدي است و مصحح آنرا به اشتباه در کنار کتاب نورالهدي است. ظاهراً اين کتاب همان کتاب
موضوع آن زکات است به عنوان يک کتاب مستقل آورده است؛ زيرا اوالً در هيچ يک از منابعي که از آثار 
و الرضوية فوايد الشيعة، اعيان الجنات، روضات الشيعة، اعالم طبقات الذريعة، کاشاني ياد کردهاند مانند
نورالهـدي مجلس، به اين کتاب اشاره نشده. ثانياً از آن جا که در آغـاز کتـاب خطي نسخههاي فهرست
نسـخه- فهرسـت المؤنات... (حائري، عبدالحسين، جمع وضع الزکاة... بعد شبيه به اين عنوان آمده است:
مجلس، ج 9، بخش دوم، ص 681) محتمل است که اين عنـوان نـام ديگـري بـراي کتـاب خطي هاي

باشد.  نورالهدي
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3. در کمال تعجب بايد اين را هم متذکر شد که مصحح در توضيح آثار کاشاني از يـک اثـر وي بـا
که در نقد نظرية حدوث دهري ميرداماد است (همان، ص 679) و ارتبـاط وثيقـي بـا موهوم زمان عنوان
دارد سخني به ميان نياورده است و پيداست که وي بـا ايـن رسـاله و ماخـذ آن کـه االزمان مرآة رسالة
6861) آشـنايي نداشـته و آنـرا اطالعات مفيدي دربارة آثار و احوال کاشاني ارائه ميکند (پيشين 674 تـا

نديده است! 
و تحليـل االزمـان مـرآة 4. بخش سوم از مقدمه مصحح مقالهاي است با عنوان «بررسي مطالـب

نقـل االزمـان مـرآة انتقادي از نظرية زمان موهوم» اما با کمال تعجب مشاهده ميشود که هيچ مطلبـي از
نکرده تا به بررسي آن بپردازد. بنابراين گمان ميرود که اين بخش نيز مانند مقدمه اول اين کتـاب يـک
نوشته نشده است. اين ظـن هنگـامي قـوت االزمان مرآة مقاله کامالً مستقل است و اصوالً براي معرفي
ميگيرد که خواننده مشاهده ميکند با وجود اينکه در اين بخش به آراء تعداد زيادي از فالسفه و عالمـان
يوناني اسالم و غرب مانند افالطون، ارسطو، ابنسينا، ابوْالبرکات بغدادي، ميرداماد، آقا جمال خوانسـاري،
مال اسماعيل خواجويي و حتي هانري کربن و ايزوتسو اشاره شده، اما به آراء مؤلف کتاب اشاره نشده و در 
االزمـان» تنهـا طـي مرآة واقع در کل مقالة 29 صفحهاي آقاي دکتر دهباشي با عنوان «بررسي مطالب

مطلب مربوطي آمده است (ص پنجاه و يک) و باقي مطالب  االزمان مرآة سه سطر (!) از کاشاني و کتاب
مقاله در مقدمة کتاب جاسازي شده است. 

در واقع همان مقالهاي را که آقاي دکتر دهباشي به سال 1379 در شمارة 21 مجلة دانشکده ادبيـات
«زمـان موهـوم از نظـر حکـيم متألـه آخونـد مـال اسـماعيل و علوم انساني دانشگاه اصفهان بـا عنـوان
خواجويي» منتشر کرده است، بدون حتي يک کلمه کم و کاست و فقط بـا افـزودن بخشـي مقـدماتي بـا
االزمان مرآة االزمان...» در اينجا آورده در حالي که در آن حتي يک کلمه هم از مرآة عنوان «نقد رسالة

نقل نکرده است.  
5. از سوي ديگر دربارة ارجاعات مقاله هم نکات جالبي را ميتـوان مطـرح کـرد بـه عنـوان نمونـه
مصحح در اين مقاله هيچ اشارة مستقيمي به آثار آقا جمال خوانسـاري نکـرده بلکـه بـراي ارائـة آراء وي

ارجـاع   موهـوم زمـان ابطـال رسـالة صرفاً به آثار منتقدان اين نظر بويژه آراء مال اسماعيل خواجـويي در
ميدهد. 

  
ب. نقد شيوه تحقيق 

1. مصحح در کنار نسخهاي با عالمت اختصاري (دا) متعلق به دانشکدة ادبيـات دانشـگاه تهـران و
نسخه (مش) متعلق به کتابخانة دانشکده ادبيات مشهد که ظاهراً مصحح در تکميل افتادگيهاي نسخة اساس 
از آنها استفاده کرده است، از چهار نسخة موجود در کتابخانة آيتاهللا مرعشي نجفي نام برده اما به رؤيـت

آنها تصريح نکرده و تصويري نيز از صفحات اول و آخر آن ارائه نداده است. 
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2. با اينکه مصحح تأکيد کرده که برخي از افتادگيهاي نسخة «ک» را در مقايسه بـا نسـخههـاي
ديگر تکميل کرده است اما به هيچ وجه در تمام 110 صفحة متن تصحيح شـده بـه هـيچ کـدام از ايـن
نسخهها هيچ اشارهاي ندارد. در چنين شرايطي مشخص نيست ديگر چه لزومي داشت که اين نسخهها با 

عالمت اختصاري معرفي شوند؟ 
3. اين متن فلسفي که در آن از دها اثر و دانشمند آن هم بيشتر با عناويني چـون محقـق، عالمـه،
سيدالمحققين و اسامي ناآشنا نام برده شده، فاقد هرگونه پاورقي و توضيح و تعليق است که به نظر غريب 

ميآيد. اين اشکال در بخش فهرست اسامي اشخاص هم وجود دارد. 
  

ج. نقد فهارس  
1. در فهرست آيات قرآن که تعداد آنها در کتاب انگشت شمار است، انتظار ميرفت مصحح محتـرم

نشاني آيه و سوره را مشخص ميکرد. 
2. در فهرستنويسي معموالً نام يک شخص که با عناوين متفاوت آمده است در يـک فقـره جمـع
ميشود تا خواننده با رجوع به يک اسم از جستجوي نامها و عناوين ديگر شخص کـه معمـوالً بـا حـرف
متفاوت آغاز ميشود بينياز باشد. اما در فهرست پايان اين کتاب نام اشـخاص در فقـرات مختلـف آمـده
است. براي مثال نام محمد بن محمد زمان کاشاني در چهار فقره متفاوت ذکر شده است که عبارتند از: 
شيخ محمد بن محمد زمان بن الحسين... کاشاني، محمد بن محمد زمان، محمـد بـن محمـد زمـان

کاشاني، محمد زمان! 
3. در اين فهرست که با عنوان «نام اشخاص» آمده است، ما به جز نام اشخاص به نـام گـروههـا و
فرقهها هم برميخوريم مانند: آل رسول، اشاعره، اصحاب کهف و العتره الطاهره، که اين مورد هـم خـالي

از دقت به نظر ميرسد. 
4. در فهرست «تعبيرات و اصطالحات» تنها به نهُ اصطالح اشاره شـده اسـت امـا اوالً ايـن تعـداد
نسبت به اصطالحات موجود در کتاب بسيار محدود و ناقص است زيرا در اين کتاب دهها اصطالح و تعبير 
فلسفي و کالمي وجود دارد و نميتوان آنرا به حساب فراموشکاري مصحح گذاشـت. ثانيـاً نحـوة تنظـيم
شمارة صفحات نيز در اين قسمت مغشوق است. مثالً در مقابل اصطالح «زمان موهوم» که در صـفحات

متعدد آمده فقط صفحة 14 قيد شده است اما در مقابل واژة «دهر» صفحات متعدد آورده شده است. 
5. مشکل عجيب ديگر اين که هر چند اين کتاب شامل دو صفحهبندي حروفـي (بـراي مقدمـه) و
عددي (براي متن اصلي) است، ولي در فهرست نامها اين دو صـفحهبنـدي تفکيـک نشـده اسـت. حتـي
شمارة صفحاتي که در فهرست آمده سواي از عددي يا حروفي، در برخي موارد با مـتن همخـواني نـدارد.
براي مثال اسامي حاج محمد ظاهر، حاج مهدي نراقي و حسين ماحوزي که در مقابل آنها شمارة صـفحة

«1» آمده است در صفحة «بيست و پنجم» که آغاز مقدمة مصحح است آمده است! 
البته اگر اين خطاي فاحش بر اساس صفحهبندي مشخص تا پايان کتاب پيش مـيرفـت بـا اضـافه
کردن عدد 24 به همه اعداد فهرست اعالم ميتوانستيم معما را حل کنيم اما همانطور که ذکـر شـد ايـن
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کتاب دو صفحهبندي دارد و بايد براي يافتن نام مورد نظر هم صـفحه مـتن اصـلي را نگـاه کـرد و هـم
صفحه مقدمه را با  اضافه کردن عدد 24.  

  
بخش دوم: غلطهاي استنساخي و چاپي 

االزمان، غلطهاي استنساخي و چاپي و لغوي فراواني وجود دارد که  مرآة در متن تصحيح شده کتاب
تقريباً در اکثر صفحات آن به چشم ميخورد. اين موارد را ميتوان به دستههاي زير تقسيم نمود.  

  
الف: اشتباهات حروف و کلمات  

در بررسي متن تصحيح شده کتاب، به کلمات متعددي برميخوريم که حروف آن کم يا زيـاد شـده و
يا نقطه بر روي حروف وجود ندارد و يا حروف جابجا شده است و يا اينکه کلمـهاي اشـتباهاً تکـرار شـده

است که در جدول زير به آنها اشاره ميشود.  
  
  

سطر توضيحات   غلط  صفحه   صحيح    

طالبثراه   7 – 9 – 17 طابثراه     3 و 52-12    

الترام 19  4 التزام        

دمع  5  5 هذا العدم     هذال  

الکاذيب 16  5 االکاذيب        

تکراري است  ـ  حد   3  6 ـــــ  

حذف الف فقط در ضرورت  ماهية  مهية     15 – 13    9 - 7
شعري جايز است  

نسبته     16  7 نسبتة   

االفاصل   18 – 14 االفاضل     15 – 26    

لمترتّبة المترتبه  3  25    ا 

المتکلّمين     المتکلميين  18  26  

يب    ج  المجييب  17  29 الم

   المسافة  المساقه  15  36
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4 مترتّبة    مترتبه  38    

الشّهور     الشهود  8  38  

سيأتي     سيئاتي  15-3-6  44-48-94  

لمقتدّر 13  45 لمتقدّرا  کلمه از ريشه (قدر) و از اة  ة  
باب تفعلّ ميباشد  

الملينّ 6  46 المليّين        

لتقدّيرية 4  56 ةّا  ريّ لتقدّ در صورتي که مصدر باب ا   
تفعيل باشد تشديد روي حرف 
دال حذف شود و در صورتي 
که مصدر با تفعّل باشد که با 
توجه به مورد صفحه 45 ـ 

سطر 13 چنين به نظر
ميرسد، به شکل صحيح آن 

اشاره شد.  
اختلفه    اختلفة  15  56  

لکنهّ     14  58 لکنةّ   

پالمتوهم 13  59 حرف پ به جاي حرف جر    بالمتوهمّ    
ب چاپ شده است  

تکراري است  ــــ  له  5  59 ـ  

المتکلّمين     المتکلمن  19  59  

تحقّ 3  63 تحقّق        

ضمير (ه) اضافي است بالمقايسة  بالمقايسته  6  64  
چون کلمه داراي الف و 

الم است و يک کلمه دوبار 
معرفه نميشود.  

حادتا 16  65 حادثا        

بويدّه 5  69 يؤيدهّ        

هذه     14  69 هذية   

سواسيةّ    سواسيه  10  75  
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15 مرحج 77   حرف (ج) با حرف (ح)    مرجّح    
جابجا شده است.  

لشّيئيةّ الشيئيه  10-21  80-85    ا 

الف زينت به آخر فعل  اليخلوا  14  80 اليخلو    
ماضي در صيغه جمع مذکر 

غايب افزوده ميشود و 
فعل جمله مفرد مذکر 
غايب در زمان مضارع 

  منفي به الي نفي ميباشد.
نسبة    نسبته  1  83  

انجصار 18  84 انحصار        

   المنتزعة  المنتزعه  5  86

الضروره 17  88 لضرّورة      ا 

المستفاد     المستفاده  3  89  

ثالثة    ثلثه  8  90  

المعيهّ 18  90 لمعيةّ      ا 

تقوم     يقوم  13  94  

ليرتّب 18  95 ليترتّب        

ذلک     ذالک  15  99  

صحيح     4  104 صحيحة   

واالوسط 6  108 والوسط        

لتفرقةّ التفرقه  9  109     ا 

لنعرض     لنعرص  3  110  

  
ب: غلطها و اشتباهات حرکات و عالمات اعراب  

در متن کتاب موارد بسياري وجود دارد که عالمتهاي کلمات به صورت جابجا نوشـته شـده و يـا وجـود
ندارد؛ در اين ميان موارد مربوط به حروف مشدّد بسيار زياد است و در باب حرکـات اعـراب کلمـات و يـا
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رعايت قواعد نحوي نيز مواردي به چشم ميخورد که جدول زير بيانگر آن است.  
  

سطر توضيحات   غلط  صفحه   صحيح    

تکممهّ 19  2 تکمّمه        

تشديد دوم اضافي است   9  4 متکمّمة  متکمّمةّ   

حرف علّه پس از الف زايد  جايز  17  6 جائز    
تبديل به همزه ميشود؛ 

ريشه کلمه (جوز) ميباشد.  
مرٌ امّر   4  10 مبتدا و مرفوع  ا  ُ  خبر براي

است  
حرف علّه پس از الف زايد  ساير  7  13 سائر    

تبديل به همزه ميشود؛ 
ريشه کلمه (سير) ميباشد  

مضافاليه و مجرور   17  13 کونهِ   کوdنه   

الف کوچک روي نون  20  13 عندَه   عنده   
اضافي است  

حرف علّه پس از الف زايد  19  17 فائدة  فايدة   
تبديل به همزه ميشود؛ 

ريشه کلمه (فيد) ميباشد.  
تکمّمه 3  18 تکمّمه        

التقصي 2  20 يّ       التقضّ  

لکرّ 6  20 لکرا  تشديد اضافي است  اة  ة  
20  8 dلمذکور لمذکورا  ة    اة 
متقض  ّ   متقض  17  20  

المبداء 12  21 المبدأ        

متّصلة    3  22 متصّلة   

نفاً 6  22 أنفا      آ 

يرکبّ 5  28 يرکّب        
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1 بدّيّة 29   بديّةال     أل 

يتّصف     11  29 يتصفّ   

متّصفا     21  29 متصّفا   

التقضيّ 16  30 يّ       التقضّ  

التسّميه 2  32 لتّسمية      ا 

التردّيد 1  34 التّرديد        

حرف علّه پس از الف زايد  اليح  7  35 الئح    
تبديل به همزه ميشود؛ 

ريشه کلمه (لوح) ميباشد.  
حرف علّه پس از الف زايد  8  35 رائحة  رايحة   

تبديل به همزه ميشود؛ 
ريشه کلمه (روح) ميباشد  

في ان 6  37 في آن        

التصرّيح 19  37 التّصريح        

لنوّبة 7  38 لنّوبةا     ا 

عدوdل 12  41 عدdول        

متکممّا 15  41 متکمّما  ً      

يتصفّ 5  42 يتّصف        

معدوdم 2  43       dمعدوم  

خصوdمهم 3  43 خصdومdهم        

الدّي 11  43 الّذي        

التکّمم 16  43 لتّکمّم       ا 

التقضيّ 16  43 ّي   لتقضّ     ا 

يتصفّ 21  45 يتّصف        

الشرّع 10  46 الشّرع        
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15 نفاً انفا  46      آ 

التمادي 21  48 التّمادي        

توهمّ 5  49 توهّم        

الکمّ 12  49 الکم  ّ      

يتّصف     14  49 يتصفّ   

توهمّ 8  50 توهّم        

تحددهاّ 2  53 تحدّدها        

اعّم 20  54 اعم  ّ      

أنّ 1  55 أن  ْ      

قرّره     4  55 قررةّ   

يتصفّ 11  55 يتّصف        

للّانهايةالالنهاية  1  56    ا 

تکررّ 1  56 تکرّر        

مستدّل 2  56 مستدل  ٌ      

تکممهّ 6  56 تکمّمه        

تقدرّ 8  56 تقدّر        

توهمّوه 14  56 توهّموه        

قررّه 16  56 قررهّ        

المستدّل 17  56 المستدل  ّ      

عبرّ 20  56 عبّر        

تکررّ 19  57 تکرّر        

نکررّه 19  57 نکررهّ        

التصّرم 9  59 التّصرّم        

قررّه 17  59 قررهّ        
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12-9 قررّ 60   قرّر        

معيةّ    معيهّ   1  61  

الکمّ 18  61 الکم  ّ      

بمجردّ 20  61 بمجرّد        

االتصّاف 4  62 االتّصاف        

المحققّون 11  62 المحقّقون        

کررّه 11  64 کرّره        

قررّه ـ کررّه 18  64 قرّره ـ کررهّ        

فسرّ 20  64 فسّر        

فسرّ 10  66 فسّر        

حرف علّه پس از الف زايد  4  67 فائدة  فايدة   
تبديل به همزه ميشود؛ 

ريشه کلمه (قيد) ميباشد  
يؤيدّ 5  69 يؤيّده    ة   
بالإمتراء  ٍ   بالامتراء  3  69  

فسرّ 19  69 فسّر        

يترتبّ   71 يترتّب        

يصحّ 5  72 يصح  ّ      

اجيْب 14  72 جيبَ   ا    ُ 

تحققّه     تحقه  15  72  

ابدياّ 7  73 ابديّا  ً      

التمادي 17  73 التّمادي        

يصحّ 1-2  74 يصح  ّ      

لکّنه 14  74 لکنهّ        

يصحّ 4-5  75 يصح  ّ      



30 □  نقد برتر/ مقاالت برگزيدة پنجمين جشنواره نقد کتاب 

18 األمري  ّ   االمري  75    

ليسْ 3  80 ليسْ  َ      

يتحاشوّن 5  80 يتحاشَون        

اتّضح     اتضح  14  83  

کّميّ 15  84 کميّ  ّ      

أحدهما     إحدهما   12  86  

لروايةّ 21  86 لرّوايةا     ا 

العلمْ 18  87 العلم        

اتفق 5  88 اتفقّ        

حرف علّه در مصدر باب تفاعل  تبائن  10  88 تباين    
تبديل به همزه نميشود.  

الشرايع 12  88 حرف علّه پس از الف زايد    الشّرائع    
تبديل به همزه ميشود؛  

لضرورةّ 17  88 الضّروره     ا 

زيّف     زيف  14  89  

العالّم 5  90 العلّام        

ليسْ 8  91 يسْ  َ  ل   

معيةّ    معيه  20  91  

تغيراّ  ً   تغيرا  21  91  

لمعيةّ 4  92 المعيه     ا 

معيةّ    معيه  8  92  

متغيّرة     8  92 متغيره   

متکثّرة     13  92 متکثره   

متقدرّه 6  93 متقدّرة        

يمد  ّ   يمد  16  93  
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6 صَريح     صرْيح   94    

کالکم 5  96 کالکم  ّ      

القار 7  96 القار  ّ      

لتأتّي     لتاتي  15  96  

الشرايع 20  96 حرف علّه پس از الف زايد    الشرائع    
تبديل به همزه ميشود؛  

الخالئق     الخاليق    98  

يعبر 1  100 َبِّر  ُ     dيع  

الشمسْ 1  100 الشمسّ  َ      

الليسّ 10  100 الليس        

قررناّ 17  102 قررناّ        

التدبرّ 10  103 ّر       التدبّ  

الشرايط 18  106 حرف علّه پس از الف زايد    الشرائط    
تبديل به همزه ميشود؛  

القيوّم 12  107 القيُّوم        

للعامّ 9  110 للعام        

تالقّت 11  110 تالفتّ        

 
نه پژوهش و نه نقد علمـي صـورت االزمان مرآة با اين توضيحات به نظر ميرسد که بر روي رساله

که مصحح تصـاويري از آن را نشـان داده اسـت مرآةاالزمان گرفته است و با توجه به اينکه نسخههاي
خوانا ميباشد، به نظر ميرسد چنين کاري را يک حروفچين عالقمند نيز ميتوانست انجام دهد که اگـر

اين کار ثواب را انجام ميداد ديگر نبايد عنوان «تصحيح، و تحقيق و نقد» را براي آن به کار ميبرد.  
  
  

پينوشتها  
 E-mail: mmn5135@yahoo.com 1. عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

  E-mail: jamshasfand@yahoo.com 2. عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت ملعم آذربايجان
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