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نقد و برریسکتاب

پیرایه های���ی ببندد و هر یک از آن موارد را به عنوان فضیحت و رسوایی 
کند )صفا، 1368، ج2، ص984(. یش معرفی  کتاب های خو در 

گانه ای  البته از این کتاب )بعض فضائح الروافض( نسخۀ مستقل و جدا
ینی رازی که به ذکر وی خواهیم  وج���ود ندارد؛ اما شیخ عبدالجلیل قزو
پرداخ���ت، جمالت ای���ن کتاب را به سب���ب رّد و نقض در کتاب بعض 
گر کسی  ک���ه به قول استاد صفا، ا یش آورده است  مثال���ب النواصب خو
کند،  که همه جا مصرح و معلوم است، جدا  این قسمت های منقول را 
کتاب مستق���ل پارسی با سقط ه���ای جزئی به دس���ت خواهد آمد  ی���ک 

)همان، ص985(.

کتاب، پس از ذکر مقدمه ای در سبب  مؤلف سنی مسلک مجهول این 
تألیف آن، پیشینۀ نح���وۀ پیدایش مذهب تشیع را بیان داشته، سپس 
ب���ه ذکر دالیل���ی در رّد بعض���ی از اصول مذه���ب تشی���ع و آداب و رسوم 

ایشان پرداخته، به زعم خود، 67 فضیحت بر آنان شمرده است. 

گر خدا  ای���ن کت���اب، دال بر این مثل معروف که »عدو ش���ود سبب خیر ا
کتاب���ی در شناسایی فرهنگ مق���دس و عظیم  خواه���د«، باعث ایج���اد 
ک���ه استدالل ه���ای آن بسیار محک���م و بی نق���ص است؛ به  شیع���ه ش���د 
ط���وری که هیچ کس از علمای فرق دیگر قادر نشدند بر آن نقضی دیگر 
یم، و آن کتابی نبود جز بعض مثالب  بنگارند و ما چنین کتابی سراغ ندار
النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض، اثر عالم گرانقدر شیعی ایرانی 

ینی رازی. در قرن ششم هجری، نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل قزو

عبدالجلیل قزوینی رازی
ب���ارۀ جزئیات زندگی این عالم بزرگ شیعه، اطالع چندانی در دست  در
نیس���ت. آنچ���ه در برخ���ی منابع که ب���ه ذکر اح���وال ایش���ان پرداخته اند، 
گفت���ه ش���ده، نام، الق���اب و کنیۀ وی چنی���ن بوده است: الص���در االمام 
رکن االس���الم سلطان العلم���اء مل���ک الوّع���اظ نصیرالدی���ن ابی الرشی���د 
ینی الرازی. او از بزرگان  عبدالجلیل بن ابی الحسین بن ابی الفض���ل القزو

وعاظ و علمای مذهبی شیعه در ری بوده است.

ین فی  کتاب التدو یخ والدت و وفات او، طبق آنچه رافعی در  بارۀ تار در
گفت: وی در سال 504 هجری والدت  ین آورده، می توان  ذکر اخبار قزو
یافت���ه و بعد از س���ال 585 هجری قمری درگذشته اس���ت )در این باره، 

ر.ک: محدث ارموی، 1333، ص14-9(

شی���خ عبدالجلیل تألیفات دیگری غی���ر از کتاب مذکور داشته است؛ 
از جمل���ه: کتاب البراهین فی امام���ه امیرالمؤمنین )ع(، کتاب السؤاالت و 
کتاب  که همه پیش از  یه عائشه،  کتاب تنز الجواب���ات، مفتاح التذکیر، و 
النق���ض نوشته ش���ده بودند. اّم���ا متأسفانه هم���ه از بی���ن رفته اند و غیر 
بارۀ نام  ازکتاب النقض وی چیزی از آنها به دست ما نرسیده است )در

آثار وی، ر.ک: صفا، پیشین، ص986(.

 النقض
 و رضورت انتشار جمدد آن

با معریف امجایل انتشار ویرایش جدید 
و بریخ آثار مرتبط با آن

چکی��ده: کتاب بعض مثال��ب النواصب یف نقض بعض 
فضاحئ الروافض که به نام اختصاری کتاب النقض معروف 
است، ییک از آثار ارزمشند شییع است که توسط عبدالجلیل 
قزوی��ی رازی در اوای��ل نمیه دوم قرن شش��م هجری مقری و 
در رد مباح��ث مطروحه در کت��اب بعض فضاحئ الروافض، 
به رش��ته حتریر درآمده اس��ت. مؤلف کتاب بعض که ییک از 
عملای اهل تسنن بوده، کتاب را با هدف ابطال مذهب شیعه 
و احقاق مذهب اهل س��نت ناگشته؛ از این رو، عبدالجلیل 
قزوی��ی رازی کتاب النقض را در راس��تای اثب��ات حقانیت 
مذهب جعفری و طریقه اثی عش��ری تدوین نموده اس��ت. 
نویس��نده در نوشتار حارض بعد از ارائه زندیگ نامه بسیار 
خمترص مؤلف کتاب و آثار وی، به معریف و برریس امجایل کتاب 
النق��ض، حمتوا و نزی ه��دف نویس��نده اش از ناگرش آن، یم 
پردازد. در ادامه با معریف امجایل بریخ نس��خ خطی موجود از 

کتاب مذکور، مقاله خویش را به پایان یم رساند.

کلیدواژه:کت��اب بع��ض مثالب النواص��ب یف نقض بعض 
فضاحئ الروافض، کت��اب النقض، عبدالجلیل قزویی رازی، 

کتاب بعض فضاحئ الروافض.

یوسف بیگ باباپور نقد و برریس کتاب

درآمد
ق���رن ششم هج���ری، اوج مناقش���ات مذاه���ب مختلف ب���ود و بسیاری 
کتاب های���ی در رد  گ���ون علیه مذهب���ی دیگر  گونا از علم���ای مذاه���ب 
که  که م���ردی سنی مذهب  آن می نوشتن���د. در نیم���ۀ دوم این ق���رن بود 
ی���ا در آغاز مذهب تشی���ع داشته و سپس از ای���ن مذهب روی گردان  گو
کتابی در طعن بر مذهب تشیع و پیروان آن نوشته و به نام بعض  شده، 
کلمۀ »فضائ���ح« در اینجا  فضائ���ح الروافض منتشر ساخت���ه است. ذکر 
ب���ه آن سبب است که در دورۀ مناقش���ات مذهبی مسلمانان هر یک از 
یقۀ خود  ف���رق می کوشید موارد ضعف فرقه های دیگ���ر را بنا به نظر و طر
گر الزم می دانست، بر آنها  کند و ا گاه آنها را بزرگ و واژگونه  ید و آن  بجو
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ک���ه البته بعید به نظر می رسد �  هی���چ ی���ک از آثارش نامی از خود نبرده � 
یت آن شخص، از  و دوم آنک���ه شیخ عبدالجلیل با وجود آشنایی با هو
کم در جامعۀ  افش���ای نام وی احت���راز فرموده و چه بسا به سبب ج���ّو حا
آن روز، به دلیل اینکه در صورت معرفی آن شخص جان شیخ به خطر 
می افت���اد، با آن که نام و نشان او را م���ی دانسته، از آن افشا امتناع نموده 

است )محدث ارموی، 1333، ص2�3(. 

کت���اب النقض )ص2(  که در مقدمۀ  این مطل���ب زمانی قّوت می گی���رد 
کتاب بعض فضائح الروافض  که آن عالم سنی از  به وضوح ابراز می دارد 
کرده: یکی به خزانۀ امیرک معروف فرستاده، و  یش: »... سه نسخت  خو
یک���ی مصن���ف دارد و به خفیه بر عوام می خوان���د، و یکی دیگر به قزوین 
فرست���اده«؛ ل���ذا معلوم می گ���ردد که شیخ م���ا بدون ش���ک او را به خوبی 
می شناخت���ه اس���ت؛ اما ص���الح را در آن دیده که نام و نش���ان او را بر مال 
یاض العلماء از برخی علم���ای شیعی نقل  نس���ازد. هرچند افن���دی در ر
ک���ه مؤلف این کتاب )بع���ض فضائح الرواف���ض( شخصی به نام  ک���رده 
یخ���ی شافعی است که از بنی مش���اط بوده که در ری  شهاب الدی���ن توار
که هیچ دلیل مستند  سکون���ت داشت، اّما نمی تواند درست باشد؛ چرا

و محکمی بر اثبات این ادعا موجود نیست )همان، ص 24 � 25(.

بنابر آنچه استاد فقید عالمه محدث ارموی در تحقیقی که راجع به این 
یۀ این کتاب در  کتاب نموده اند، اذعان فرموده اند، مؤلف مجهلول الهو
یخ ختم آن در محرم سال 555 هجری  که تار ی���ش آورده  کتاب خو آخر 
ک���رده، چنین به نظر  یح  اس���ت؛ لیکن ب���ا تأمل در ماجرایی که خود تصر
گفته است:  که مؤلف  کتاب نیست؛ چرا یخ اختتام  که این تار می رسد 
ین وقت که از جانب ش���ام فتحی سنی رسید به دولت و اقبال  »ت���ا اندر
ک���رده بودند و اند ه���زار از ایشان بر  سلط���ان عال���م که کاف���ران فرنج غلبه 
مسلمان���ان زده ان���د و والیات خراب کرده تا اتاب���ک علی کوچک و سپاه 
ردند و چهل  کافر را به تی���غ یباز کردند و اند ه���زار  ب���ر سر دشمن تاخت���ن 
فرسن���گ از قف���ای ایشان می رفتن���د و می کشتند و فتح بدی���ن بزرگواری 
ینی رازی، 1331، ص366(؛ لذا این فتح، همان فتح  کردند« )ر.ک: قزو
که بنا به ق���ول ابن اثیر در سال 559 هج���ری قمری رخ  بل���دۀ حارم ب���وده 
ی���خ فتح مذکور اشتباه نموده یا  داده اس���ت. پس یا ابن اثیر در ضبط تار
کار رفته و یا مؤلف کتاب  یف به  ی���خ ختم کتاب تصحیف و تحر در تار
یج آن را تکمیل نموده و  کرده و منتشر نموده ب���وده و به تدر خ���ود را ختم 
مطالب���ی بر آن اف���زوده است )ر.ک: محدث ارم���وی، 1333، ص4-3(. 
ام���ا آنچه به دست عبدالجلیل افتاده، نسخۀ اصل بوده که بعد از سال 
559 هجری اتفاق افتاده و او کتاب النقض را بین سال های 559 � 566 

هجری قمری تألیف نموده است )همان، ص4(.

ی���ش، ابطال  کت���اب اّول، به زعم خو چنانچ���ه ذکر ش���د، هدف مؤل���ف 
مذه���ب شیع���ه و احق���اق مذه���ب اه���ل سّن���ت ب���وده و به خ���الف او، 

کتاب النقض
که به  کت���اب بعض مثالب النواصب ف���ی نقض بعض فضائ���ح الروافض 
زشمند و  ن���ام اختص���اری کتاب النق���ض معروف اس���ت، یکی از آث���ار ار
ک���ه در اوایل نیمۀ دوم قرن شش���م هجری قمری  بی نظی���ر شیعی است 
یز در حقیقت دانشنامه ای از فرهنگ  تألیف شده است. این کتاب عز
و آداب و علوم و اعتقادات و سنت ها و مدنیت پدران ما در سده های 
کارنامه ای است  پنج���م و ششم و حتی قبل و بعد آن است، و خصوصًا 
از اوج تم���دن مرز و بوم ما پیش از آنکه ب���ه دست مغول نابود شود. این 
کار یکی دو سال نیست، بلکه چکیده ای از تحقیقات و  کتاب نتیجۀ 
تتبع���ات بیش از سی سال عصر مؤل���ف ارجمند آن می باشد )محدث 

ارموی، 1358، ج1، مقدمه، ص بیست و یک(.

ک���ه در زمان تألی���ف آن در ری سکونت  کتاب  مؤل���ف مورد اش���اره این 
که یکی از علمای اهل  داشت���ه، علت نگارش آن را چنین بی���ان داشته 
سن���ت در حدود س���ال 555 هجری قمری کتاب���ی در رّد مذهب شیعه 
ی���ش از برخی فضای���ح و قبایح ایش���ان در کتاب  نوشت���ه و ب���ه گمان خو
ی���ش را مغرضان���ه در رّد عقاید  یت بحث خو ک���رده و محور ی���ش یاد  خو
یش را در  کت���اب خو گ���اه شیخ عبدالجلیل  شیع���ه قرار داده است. آن 
رّد مباح���ث مطروحه در آن کتاب نوشت���ه و به همین جهت از آن به نام 
ین���ی رازی، 1331، صص167 و 337  کرده )ر.ک: قزو »النت���ض« تعبیر 
و 740( و در ی���ک ج���ا نیز از آن با عنوان »جواب مل���زم« یاد نموده است 
کامل  کت���اب، نام  یح مؤلف در مقدمۀ  )هم���ان، ص3(؛ اما بنا ب���ر تصر
آن »بع���ض مثال���ب النواصب فی نقض بع���ض فضائ���ح الروافض« است 

)همان، ص1(.

کت���اب النق���ض در ج���واب کتابی ب���ا عنوان »بع���ض فضائ���ح الروافض« 
نوشت���ه شده است که مؤل���ف آن یکی از علمای اهل تسنن بوده است. 
بور هیچ گونه اطالعی در دس���ت نیست و از ضمن  کت���اب مز از مؤل���ف 
کت���اب شیخ عبدالجلیل همین اطالعات به دست می آید که: یکی از 
علمای اهل سّنت مقی���م ری بوده )همان، ص2( و نیز معاصر سلطان 
محمدبن محم���ود سلجوقی )حکوم���ت 547 � 554 ق( ب���وده )همان، 
یح  یش مک���ررًا تصر کت���اب خو ص7( و همچنی���ن در ضم���ن مطال���ب 
یخ االیام و االنام تألیف نموده است  کتاب دیگری نیز به نام تار که  کرده 
گفته است:  که  )ر.ک: همان، ص15( و از این جملۀ شیخ عبدالجلیل 
یخ االیام و االنام ذکر کرده است...«، )همان، ص105(  »چنان ک���ه در تار

کتاب را هم دیده است. که شیخ ما این  به روشنی معلوم می گردد 

ام���ا نکتۀ جالب و عجیب در مورد برخورد شیخ عبدالجلیل با آثار این 
ک���ه هیچ جا نامی از وی نب���رده است و بر ما  عال���م سن���ی، در این است 
ک���ه مؤلف ای���ن دو کتاب چه کسی ب���وده است؛  کام���اًل نامعل���وم است 
بور در  پ���س دو احتمال می ت���وان داد: یکی آنکه مؤل���ف سنی مسلک مز
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سقیم پرشبهت، معارضاتی نامعقول، و اشاراتی نامقبول... .

و پی���ش از وصول این کتاب به 
م���ا زم���ره ای از خ���واص علمای 
کت���اب را مطالعه  شیع���ه که آن 
حض���رت  در  بودن���د،  ک���رده 
مق���دس مرتض���ی � ضاعف اهلل 
گفت���ه بودن���د و بر لفظ  جالل���ه � 
ب���ار سیدالسادات رفته که:  گهر
می باید  ین���ی  قزو عبدالجلی���ل 
که در جواب این کتاب بر وجه 
کن���د، چنان ک���ه  ح���ق شروع���ی 

کرد... . کسی انکار آن نتواند 

کت���اب بر وجه���ی مرتب  و ای���ن 
شد که خواص را دافع شبهات 

الت، به عبارتی سهل و آسان، نه بر قاعدۀ دیگر  باشد و عوام را مثمر دال
کت���اب نه از رقت  که قبول چنین  ک���ه دقتی و رقت���ی دارد  مصنف���ات  ما 
عب���ارت باش���د، بلکه از شرف حوال���ت و داللت باشد تا ه���ر خواننده و 
یسد، از آن بهرۀ تمام و  یسنده ای که بخواند و بشن���ود و بنو شنون���ده و نو

ینی رازی، 1331، ص52(. کند...« )قزو فایدۀ بسیار حاصل 

یخ���ی و  کت���اب النق���ض بسی���اری از اطالع���ات بک���ر و بی نظی���ر تار در 
که در ن���وع خود بسیار  جغرافیای���ی باالخ���ص منطقۀ ری نی���ز وارد شده 

حائ���ز اهمی���ت اس���ت. عالم���ه 
فقید مح���دث ارموی همۀ این 
یخ���ی  تار سودمن���د  اطالع���ات 
جل���دی  دو  تعلیق���ات  در  را 
ک���ه ب���رای آن تألی���ف  مفصل���ی 
داشته ان���د  بی���ان  نموده ان���د، 
)ر.ک: محدث ارموی، 1358، 
در دو جل���د(؛ از جمل���ه وض���ع 
و  شک���وه  و  ری  در  شیعی���ان 
عظم���ت ایش���ان در ای���ن برهه، 
که نام  مدرسه های شیعی ری 
کن  تک تک آنه���ا را می آورد، اما
متبرکۀ شیع���ی ری، و مانند آن 

)ر.ک: همو، 1333، 70 � 76(.

کت���اب حاضر بالفاصله پس از تألیف، بسی���ار مشهور شده و در روزگاران 
بع���د، هم���واره از مراج���ع مه���م مؤلف���ان شیعه ب���وده و بسی���اری از علما به 
ادله های موجود در آن استناد نموده اند. نمونه هایی از این استدالل های 

کت���اب النق���ض هدف���ش اثب���ات حقانی���ت مذه���ب جعفری و  مؤل���ف 
کتاب اّول،  یق���ۀ اثنی عشری بوده اس���ت. بنابراین شیخ ما مطال���ب  طر
یعن���ی تألیف همان عال���م سنی را با عین عبارت ه���ا، به صورت مزجی 
گفته«  ی���ن »آنگه  یش آورده و ب���ا عناو کت���اب خو و آمیخت���ه، در ضم���ن 
ین »و اّما جواب«  عب���ارات او را جدا ساخته و مطالب خود را نیز با عناو
کتاب از همدیگر  یق مطالب این دو  کرده است تا بدی���ن طر مشخص 
که این مرد فرهیخت���ه و عالم بزرگ شیعی با  تمیی���ز یابد. عجیب است 
کتاب عالم سنی،  کم نظیر، با ذکر جزء جزء مطالب آن  ای���ن سعۀ صدر 
کتاب نیز به دست آیندگان  یق آن  به حفظ امانت پرداخته تا بدین طر
کلمه مباحث آن را عالمانه و با ادلۀ محکم  کلمه به  برسد؛ ضمن آنکه 

گفته است. کافی جواب  و 

ی���م: »...اّما بعد،  ب���ان عبدالجلیل بشنو کت���اب را از ز اّم���ا علت نگارش 
بی���ع االّول  ک���ه در ماه ر که ای���ن مجموع���ه برخوانند  بدانن���د منصفان���ی 
یعت � علیه الصلوه و  پانصد و پنجاه و شش سال از هجرت صاحب شر
کتابی به هم آورده اند و آن را »بعض فضائح  که  السالم � به ما نقل افتاد 
یق تشنیع  کبار و حضور صغار بر طر الرواف���ض« نام نهاده اند در محافل 
می خوانند و مردم غافل از استماع آن دعاوی بی بّینت و معانی متحّیر 
کبیر  می مانند. مگر دوست���ی مخلص نسختی از آن به امیر سّید رئیس 
جمال الدین علی بن شمس الدی���ن الحسین���ی � ادام اهلل علّوه و سیادته � 
ک���ه رئیس شیع���ه است، برده است و او آن را مطالع���ه به استقصاء تمام 
کرده و آن را به برادر مهترم اوحدبن الحسین که مفتی و پیر طایفه است � 
مّد اهلل عمره و أنفاسه � فرستاد و او نیز از سر کمال و فضل مطالعه کرده و 
از من پوشیده داشت از خوف آنکه مبادا من در جواب نقض تعجیلی 
بکن���م. مدت���ی دراز در بند و طل���ب آن نسخت ب���ودم و میسر نمی شد و 
چ���ون دانستم که گروهی از علمای هر طایفه به استقصاء تمام تفحص 
کلمات نیک و ب���دش وقوفی یافته اند،  کت���اب نموده ان���د و بر  اوراق آن 
استبعاد و تعجب نموده اند که اصول و فروع مذاهب بر علماء پوشیده 
نباشد و شتم و لعن و زور و بهتان در کتب معتاد و معهود نبوده است، 
ت���ی و اشاراتی به متقدمان  بی دلی���ل و ال���زام، و در اثنای آن مؤلف حواال
یه  یه و حشو که بهری از آن مذهب غالت و اجبار کرده  امامیه و اصولیه 
اس���ت عل���ی اختالف آرائه���م، و نفی و تب���ّری از آن و از ایش���ان در کتب 
ک���رده که مذهب  ی���ه ظاهر اس���ت، و بهری خود وشع  اصولی���ۀ اثنی عشر

کرده ... . کسی نبوده است و سه نسخت 

اتف���اق را نسخۀ اصل ب���ه دست سید ام���ام شهاب الدین محمدبن تاج 
کیک���ی افتاد که معتبر شیعه اس���ت و او آن را در سر صفای دل و کمال 
کرد و به م���ا فرستاد و م���ا را در آن فصول  فض���ل و اعتق���اد نیک���و مطالعه 
ک���رده شد. الحق  کافی  کلم���ات چند روز تأملی شاف���ی به احتیاطی  و 
عبارات���ی درست و خوش و سهل است. اما مجموع آن هذیان، کلماتی 
تی نه ب���ر جادۀ حقیقت، تشبیهاتی  مشن���ع از سر تعصب و جهل، حواال
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که اغلب  ک���ه از روی هشت نسخۀ موجود ص���ورت یافته  چاپ���ی است 
ای���ن نسخ )غی���ر از دو مورد از هش���ت م���ورد( از مجموعه های شخصی 
ب���وده است: نسخ���ۀ محمدحسین شعاع شیرازی، نسخ���ۀ میرزا محمد 
طهرانی سامرایی، نسخۀ حسین باستانی راد، نسخۀ امیر حامد حسین 
که  هن���دی )صاحب عبقات االنوار(، و نسخ���ۀ شخص استاد محدث 
که به ح���ول و قوۀ اله���ی نسخه های  کنون  کن���ون در مرک���ز احیاس���ت؛ ا ا
کت���اب شناسایی شده، الزم اس���ت تصحیحی علمی و  دیگ���ری از این 
کتاب ب���ر اساس نسخه های موجود صورت پذیرد و در  انتقادی از این 

گیرد. اختیار جامعۀ محققان و دیگران قرار 

اّولی���ن ق���دم در این راه شناخ���ت منابع و باالخص نس���خ خطی موجود 
کت���اب است. در ذیل برای نیل به این ه���دف به اجمال به برخی  ای���ن 
کتاب���ت هر یک،  از نس���خ خط���ی مهم این اث���ر، به ترتی���ب قدمت سال 

پرداخت���ه   می ش���ود:

ی���ن نسخۀ معرفی شده در فه���ارس نسخ خطی  1. تا ب���ه امروز، قدیمی تر
کتابخانه ه���ای ای���ران، نسخ���ۀ خط���ی دانشگاه ته���ران به شم���ارۀ 4007 
کتابت  که به خط نستعلیق در سده های 9 و 10 هجری قمری  می باشد 
کتابخان���ۀ دانشگ���اه، ج12،  ش���ده و 214 ب���رگ اس���ت )ر.ک: فهرس���ت 

گیرد. ص2996(. این نسخه می تواند نسخۀ اساس تصحیح قرار 

علما با تکیه بر این کتاب و استفادۀ ایشان از مطالب آن را استاد محدث 
یش آورده است )همان، ص15 به بعد(. ارموی در کتاب خو

کتاب نه تنها از حیث توضیح بسیاری از مبانی  چنان که ذکر شد، این 
بوط به رجال شیعی و علما و شعرا  یخ و اطالعات مر مذهب شیعه و تار
یس و کتابخانه های شیعه و امثال آن قابل  بیت و تدر کز تعلیم و تر و مرا
توج���ه و اعتم���اد اس���ت، بلکه از باب اشتم���ال بر بسی���اری از اطالعات 
یخی و اجتماعی زمان، از جمل���ه کتب بسیار مهم و  ب���وط به ام���ور تار مر
درج���ۀ اّول فارس���ی محس���وب 
می ش���ود؛ چنان ک���ه نظی���ر آن را 
کتب  از ای���ن حی���ث در می���ان 

کمتر می توان یافت. فارسی 

وقت���ی عب���ارات ای���ن دو کتاب 
ه���م  ب���ا  را  نق���ض(  و  )بع���ض 
می سنجی���م، به راحتی می توان 
که  ب���ر ای���ن واقعی���ت پ���ی ب���رد 
کتاب النق���ض با انشائی بسیار 
روان و پخت���ه و در عی���ن ح���ال 
 

ّ
و مست���دل است���وار  و  عالمان���ه 
گاه قدرت  نوشته شده، و هیچ 
تکل���م در آن قاب���ل مقایس���ه ب���ا 

کتاب اّول )بعض( نیست )صفا، پیشین، ج2، ص986(.

ک���ه به نثری شبیه به  در برخ���ی جاه���ا از این کتاب، شیوۀ بیان واعظان 
کار رفت���ه، اما بسیار  نث���ر مسجع و ی���ا به عبارتی نثر م���وزون می باشد، به 
ک���ه می خواهد از  گاه  کتاب آن  ن���ادر است. شی���خ عبدالجلیل در این 
کالمی  گرو رو می شود و نفسی مؤثر و  کند،  یم تشیع و شیعیان دفاع  حر
کتاب النقض  ک���ه می توان گفت  جال���ب و دل انگیز می یابد؛ به طوری 
از جملۀ متون منثور بسیار عالی و خوب سدۀ ششم هجری است و در 

کتب درجۀ اّول آن عصر قرار دارد )همان، ص987(. زمرۀ 

کت���اب النقض )بعض مثال���ب النواصب فی نقض  کت���اب با عنوان  این 
بعض فضائح الروافض(، به تصحیح سید جالل الدین محدث ارموی، 

در تهران )]بی نا[(، به سال 1331 ش برای اّولین بار منتشر شد.

جناب عالمه فقید محدث ارموی، بالفاصله در سال 1333ش مقدمه 
و بعض���ی تعلیقات الزمه را تألیف و ب���ا عنوان مقدمۀ النقض و تعلیقات 
آن، در ته���ران )چاپخان���ۀ حی���دری( منتش���ر ساختن���د. سپ���س در سال 
1358ش همان تعلیقات را به صورتی بسیار مفصل با عنوان  تعلیقات 

النقض، در 2 مجلد در تهران )انجمن آثار ملی( به چاپ رسانیدند.

ب���ور استاد فقید مح���دث ارموی،   اّم���ا آنچ���ه باید اف���زود اینکه: چاپ مز
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یرایش���ی جهت صحیح  کلم���ات به ص���ورت ام���روزی، افزودن عالی���م و
ی���ن ه���ر مبح���ث در حاشی���ه ب���ه صورت  یبای���ی مت���ن، عناو خوان���ی و ز

درشت اضافه شده و با افزودن 
شماره هایی داخل ]  [ مباحث 
از ه���م تفکیک ش���ده است. از 
کجا غوامضی  همه مهمتر ه���ر 
که استاد محدث  در متن بوده 
در تعلیقات ب���ه حل و شرح آن 
اق���دام فرم���وده بودن���د، در این 
و  ضمیم���ه  عن���وان  ب���ه  چ���اپ 
البته ب���ه تلخی���ص آورده شده 
است. در حواش���ی و پاورقی ها 
نیز نشان���ی آی���ات و احادیث و 
مسای���ل الزمه اف���زوده شده و به 

کار افزوده است. غنای 

مهمت���ر از همۀ ای���ن اقدامات، استخراج نمایه ه���ای متنوع و خوب این 
ین ی���ا اصطالح���ات خاصی که  چ���اپ اس���ت: نمای���ۀ موضوع���ی )عناو
ب���ارۀ آنها در ای���ن کتاب بحث شده است(؛ نمای���ۀ آیات )با تفکیک  در
ی���ن سوره ه���ای قرآن���ی(؛ نمای���ۀ احادی���ث و آث���ار )اعم از  و ترتی���ب عناو
که به نحوی  احادی���ث و روایات معصومین )ع( و اقوال و اخبار دیگران 
ی���ن خطبه ها و  ب���ا احادی���ث و روایات مرتب���ط هستن���د(؛ فهرست عناو
بی )با ذکر نام سراینده شان(؛ اشعار فارسی؛ فهرست  نامه ها؛ اشعار عر

ب���ی؛ فهرس���ت امثال  امث���ال عر
اشخ���اص  فهرس���ت  فارس���ی؛ 
ب.  معصومی���ن؛  )ال���ف. 
کت���ب  فهرس���ت  اشخ���اص(؛ 
ی���اد ش���ده در مت���ن؛ فهرس���ت 
مکان ها؛ فهرست ادیان و فرق 
و مذاه���ب؛ فهرس���ت قبای���ل و 
جماعات و طوای���ف؛ فهرست 
فهرس���ت  ح���روب؛  و  وقای���ع 
مناب���ع تحقی���ق )237 منب���ع(؛ 
و در نهای���ت فهرست تفصیلی 

مطالب )متن و تعلیقات(.

گ���ر ب���ه دی���دۀ انص���اف  البت���ه ا
یم، مهمترین و علمی ترین  بنگر

ک���ار بر روی چ���اپ حاضر ویرایش جدید و قاب���ل استفاده تر نمودن آن با 
الح���اق ای���ن نمایه های سودمند اس���ت. به نظر می رسد ب���ا این چاپ تا 
حدودی خأل کمبود این کتاب در بازار نشر پر شده باشد، اما جا دارد با 

2. نسخۀ خطی مرح���وم محدث ارموی، اهدایی به مرکز احیای میراث 
اسالم���ی، به شمارۀ 3973، به خط نستعلیق از سدۀ 11 هجری در 215 

کتابخانۀ محدث ارموی، ج3، ص1620(. برگ است )ر.ک: فهرست 

3. نسخ���ۀ خطی مدرسۀ چهل ستون تهران، ب���ه شمارۀ 277، نستعلیق 
و متعل���ق به سدۀ 11 هجری اس���ت )ر.ک: فهرستوارۀ دست نوشت های 

ایران، ج10، ص795(.

4. نسخ���ۀ خطی مرحوم محدث ارموی، اهدایی به مرکز احیای میراث 
اسالمی، ب���ه شمارۀ 3991، به خ���ط نستعلیق 20 شعب���ان 1050 هجری، 
کتابخانۀ مح���دث ارموی، ج3،  در 232 ب���رگ اس���ت. )ر.ک: فهرس���ت 

ص1620(.

کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات )دانشگاه تهران: مجموعۀ  5. نسخۀ خطی 
حکم���ت(، ب���ه شم���ارۀ 82 حکمت، نستعلی���ق و به س���ال 1050 هجری 

است )ر.ک: فهرست دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، ج2، ص70(.

6. نسخ���ۀ خطی متعلق به کتابخانۀ مجلس ش���ورای اسالمی، به شمارۀ 
ی���خ  5 جمادی الثان���ی 1068 هجری در  10084، ب���ه خ���ط نستعلیق و تار
466 صفحه )233 برگ( است )ر.ک: فهرست کتابخانۀ مجلس، ج32، 

ص109(. برای نمونه تصاویری از همین نسخه پیوست شده است.

 

              

یرای���ش جدی���دی نی���ز از همین چاپ  که اخی���رًا و گفت���ه نمان���د  البت���ه نا
منتش���ر شده است: در این چاپ متن مصحح استاد محدث ارموی با 
یده و تلخیصی از تعلیقات دو جلدی  یرایش جدید پیاده شده و برگز و
است���اد در ضمیم���ه اضاف���ه گردیده اس���ت. از جهاتی این چ���اپ که به 
ینی منتشر شده، نسبت  مناسب���ت کنگرۀ بزرگداشت عبدالجلی���ل قزو
یسی  یرایش جم���الت، جدانو به چاپ ه���ای پیشین ارجحی���ت دارد. و
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کت���اب »نق���ض«، تألیف علی  - بررس���ی توصیف���ی ساخت���ار دست���وری 
کنگره، 218ص. کتب  یشانی، شمارۀ مسلسل 3 از  درو

ینی، جلد اّول:  کنگ���رۀ بزرگداشت عبدالجلیل قزو - مجموعه مقاالت 
مباح���ث قرآن���ی، حدیثی و کالمی، شم���ارۀ مسلس���ل 4 از کتب کنگره، 

496ص.

ین���ی، جلد  کنگ���رۀ بزرگداش���ت عبدالجلی���ل قزو - مجموع���ه مق���االت 
یخی، جغرافیای���ی و ادبی، شمارۀ مسلسل 5 از کتب  دوم: مباح���ث تار

کنگره، 472ص.

منابع
کتابخانۀ مجلس  1. درایتی، مصطفی؛  فهرستوارۀ دست نوشت های ایران؛ تهران: 

شورای اسالمی، 1389.

2. صفا، ذبیح اهلل؛ تاریخ ادبیات در ایران؛ چ 9، تهران: فردوس، 1368.

کتاب النقض )بعض  3. قزوین���ی رازی، عبدالجلیل بن ابی الحسین بن ابی الفض���ل؛ 
ل الدین  مثال���ب النواصب فی نق���ض بعض فضائ���ح الروافض(؛ تصحیح سی���د جال

محدث ارموی؛ تهران: ]بی نا[، 1331.

ل الدین؛ مقدم���ۀ النق���ض و تعلیق���ات آن؛ تهران:  4. مح���دث ارم���وی، سی���د ج���ال
چاپخانۀ حیدری، 1333.

5. تعلیقات النقض؛ 2 ج، تهران: انجمن آثار ملی، 1358.

دست یابی به نسخ خطی احتمالی دیگر یک بار هم نسبت به تصحیح 
گرفتن تمام  انتق���ادی و علمی آن با دانش ب���روز نسخه شناسی با در نظر 
نسخ موج���ود احتمالی از آن در 
کتابخانه های دنیا اقدام  تم���ام 
گفته  ک���ه  ش���ود. و البت���ه چنان 
زش و اهمیت  شد، این کار از ار
گاه  ک���ار است���اد محدث هی���چ 
نخواهد کاست، بلکه کوششی 
ح  اس���ت در ارائه متن���ی مصّحَ
یافته و  جدید بر اساس نسخ نو
که احیان���ًا استاد از آنها  نسخی 

بی خبر بوده و بهره نبرده اند. 

مشخصات چاپ اخیر: بعض 
مثال���ب النواص���ب ف���ی نقض 
الرواف���ض«  فضائ���ح  »بع���ض 
مع���روف ب���ه نقض، تألی���ف نصیرالدی���ن ابوالرشی���د عبدالجلی���ل رازی 
ین���ی )زن���ده در 560ق(، تصحی���ح است���اد فقی���د میر ج���الل الدین  قزو
یرایش و تحقیق جدید به همراه  محدث ارموی )1283-1358ش(، با و
خالص���ۀ تعلیقات و نمای���ۀ موضوعی، مجموعه آث���ار کنگرۀ بزرگداشت 
ین���ی -1؛ ناش���ر: سازم���ان چ���اپ و نش���ر دارالحدیث با  عبدالجلی���ل قزو
کتابخانه، م���وزه و مرکز اسناد مجلس ش���ورای اسالمی، قم و  همک���اری 

تهران، چاپ اّول 1391ش. 84 + 1250ص.

همزم���ان ب���ا ای���ن کت���اب و کنگ���ره بزرگداش���ت، چندی���ن جل���د کتاب 
دیگ���ر نی���ز در راست���ای موضوع 
ی���ت النقض  همایش ب���ا محور
ین���ی منتشر  و عبدالجلی���ل قزو
گامی  ک���ه ب���ه نوب���ۀ خ���ود  ش���د 
کنگره  کتابهای  مهم و نو ب���ود. 

عبارت بودند از:

عبدالجلی���ل  شناخت نام���ۀ   -
کوش���ش هادی  و »نق���ض«، به 
از   2 مسلس���ل  شم���ارۀ  ّبان���ی،  ر
)ک���ه  440ص.  کنگ���ره،  کت���ب 
تی است  البته مجموع���ه مقاال
ک���ه  مختل���ف  یسندگ���ان  نو از 
خ���ود  پیرام���ون  اختصاص���ًا 
کت���اب النقض از جه���ات مختلف  عبدالجلی���ل و ساخت���ار محتوایی 

پرداخته شده است(.


