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چکیده: عنوان یکی از اجزای اصلی هر منبع اطالعاتی از جمله کتاب 
که در ص���ورت انتخاب مناسب و صحیح، م���ی تواند آیینه تمام  م���ی باشد 
نم���ای محت���وای آن باشد. نویسن���ده در مقال���ه حاضر با ه���دف جلب توجه 
ناشران و نویسندگان به اهمیت انتخاب صحیح عنوان کتاب، چند کتاب را 

خ داده است، بر می شمرد. که درعنوان آن ها اشتباهاتی ر

کلیدواژه: عنوان کتاب، انتخاب صحیح، اجزای کتاب.

مهم ترین
کتاب )3(  رکن 
سید حسن فاطمݡی موحد

نقد و بـــــرریس کتـاب

اشاره
كه در همین موض���وع در مجالت از ای���ن نویسنده نشر  مق���االت پیشی���ن 

یخ بدین قرارند: یافته اند، به ترتیب تار
- »راهیابی خطا در عنوان كتاب«؛ آینه میراث، ش 7 و 8، زمستان 1378.

كتاب ماه دین، ش 36، مهر 1379. كتاب)1(«؛  ین ركن  - »مهم تر
كتاب)1(«؛ آینه پژوهش، ش 70، مهر و آبان 1380. ین ركن  - »مهم تر

كتاب)2(«؛ آینه پژوهش، ش 95، آذر و دی 1384. ین ركن  - »مهم تر
كتاب م���اه دین، ش  یعه«؛  كت���اب در الذر ی���ن ركن  - »تصحی���ح مهم تر

یور � آبان 1385. 107 - 109، شهر
-»تأملی در عنوان كتابها«؛ حدیث اندیشه، ش2، پاییز و زمستان 1385.

كتاب ماه دین، ش 114 -116، فروردین  كت���اب)2(«؛  ین ركن  -»مهم تر
-خرداد 1386.

كه نگارنده را نسبت به آن  كتاب، چندین س���ال است  اهمی���ت عنوان 
تی چند در ای���ن زمینه به نگارش در آورده  كنون مقاال كرده، تا  حس���اس 
كه لغزش در آنها راه  كت���اب را  اس���ت. در این نوشتار نیز عنوان تعدادی 

یافته، به ترتیب الفبا معرفی می كنیم.

120 سؤال و جواب فی مصطلح الحدیث وعلومه
مع���دود بیس���ت، بای���د منص���وب باش���د؛  بنابرای���ن »120 س���ؤااًل و جوابًا« 

درست است.
کتابُة الوفیات ابِن ّرافَع السالمی و 

الف( »ابن« از نظر ادبی باید مرفوع باشد نه مجرور.

بی وجود ن���دارد؛ بنابراین اولین حرف،  كن در عر ب( كلم���ه ابت���دا به سا
كلم���ه ای مشدد نخواهد بود. روی اولین ح���رف در »رافع« نباید تشدید 

گذارده می شد.

ج( »رافع« مضاف الیه است و باید مجرور باشد نه منصوب.

كات���ب آن. ظاهرًا  د( محمدبن راف���ع سالم���ی، نویسندۀ وفیات است نه 
گذاشتن دو  كات���ب عنوان، با  عنوان چنی���ن بوده: »كتابه الوفیات«؛ اما 

نقطه روی »ها« سبب این اشتباه شده است.

اخالُق النبی؟ص؟ و آداِبه
»آداب« عطف به »اخالق« است نه »النبی«؛ بنابراین باید مرفوع باشد.

كلمه »بن« بعد از »جعفر« اشتباه است. ضمنًا 

اسَئلة الناس و اجوبة الزهراء ؟اهع؟، 
اسَئلة الناس و اجوبة الحسنین�

روشن است كه »اسئلة« به كسر همزۀ دوم درست است. عنوانی به این 
طوالن���ی نی���ز خوشایند نیست. عن���وان به این صورت بهتر ب���ود: » اسئلة 

الناس و اجوبة الزهراء)س( و الحسنین�«
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حالشان در كتاب نیامده است؛ همچنین كم لطفی نویسنده در معرفی 
گر  كه ب���ه شهادت رسیدند، مشه���ود است. ا برخ���ی روحانیان برجسته 

كتاب مثاًل »مدفونان قم« بود، چنین ایرادی چندان وارد نبود. عنوان 

كه در زندگینامۀ پدر مرحوم آیت  به مناسبت، ذك���ر این نکته بد نیست 
اهلل فاض���ل لنکران���ی نوشته ش���ده است: وی هن���وز در درس حاج شیخ 
ی���م حائری شركت می كند؛ همچنی���ن در جلد دوم، در معرفی  عبدالکر
یک���ی از سادات آمده است: پدر او از سادات طباطبایی بوده! در حالی 
كسی پدرش سی���د طباطبایی باشد، خ���ودش نیز طباطبایی  ك���ه وقتی 

است و لزومی نداشت سیادت را به پدر او نسبت بدهد.

رسائٌل فی الفقه و االصول
»رسائل« غیرمنصرف است و نباید تنوین بگیرد.

شرح المختصر
تفتازان���ی دو شرح بر كتاب »تلخیص المفتاح« نوشت���ه است: شرح مطول 
گوی���ای آن است كه  و ش���رح مختصر. عب���ارت »شرح المختصر« ب���ر جلد، 

اسماء شیوخ مالک بُن انس
»ب���ن« بدل یا عطف بیان از »مالک« است و در اعراب باید از آن پیروی 

كرد و مجرور شود.

یخ العراق بین االحتاللین تأر
مؤل���ف در پای���ان جلدهای اول و هشتم، از كتاب خ���ود اینگونه نام برده 
كلم���ۀ »احتاللین« ال���ف و الم  ی���خ الع���راق بین احتاللی���ن«  اس���ت: »تار

ندارد. در صفحۀ عنوان نیز بی الف و الم است.

تربت پاکان قم
ك���ه در آن شخصیت های مدفون در  كتاب حکای���ت از آن دارد  عن���وان 
كه ب���ه تقوا شهرت دارند، معرفی شده اند؛ ام���ا شرح حال افرادی نیز  قم 
كه نه تنها مصداق افراد باتقوا نیستند، بلکه شهرتشان  كتاب آم���ده  در 
در بی تقوای���ی اس���ت؛ مث���ل بعضی منحرف���ان اعتق���ادی و سرسپردگان 
ین الدین  یم طاغ���وت. در مقابل، شهدای برجسته ای چ���ون شهید ز ژ ر
كه هم از نظر  � فرمان���ده لشکر علی بن اب���ی طالب؟ع؟ � در قم مدفون ان���د 
تر از نظامیان طاغوت هستند؛ اما شرح  تق���وا و هم از نظر ردۀ نظام���ی، باال

َاسَئلُة الّناس وَاجوَبُة الزهراء؟اهع؟
َاسَئلُة الّناس وَاجوَبُة الحسنین؟امهع؟

احمد القاضی زاهدی

120
سؤال و جواب

في مصطلح الحدیث و علومه
)وهو کتاب دلیل أرباب الفالح لتحقیق فن اإلصطالح(

للعالمة الشیخ
حمد الحکمي

أ
حافظ ا

)1342 - 1377 هـ(

دارالحرمین
بالقاهرة



نقد و برریسکتاب

سال بیست و دوم،مشــــــاره دوم، خــــــرداد و تری 1390  94

ــاب )3( ــن کت ــن   رک مهم تری

العلل الصغیر
صف���ت از موص���وف در تذكیر و تأنیث پیروی می كن���د و عبارت درست 
كه از مقدمۀ محقق بر می آید، عنوان  »العلل الصغیرة« است؛ اما آنگونه 
كلمۀ »الصغیر« صفت »كتاب«  درس���ت »كتاب العلل الصغیر« است و 

كلمه »كتاب« باید روی جلد ذكر می شد. است؛ بنابراین 

فرجام قاتلین امام حسین؟ع؟ و یارانش
كت���اب از دو بخ���ش تشکیل شده  كردم  كت���اب، تصور  ب���ا دیدن عنوان 
اس���ت. در ی���ک بخ���ش فرج���ام قات���الن امام حسی���ن؟ع؟ ذكر ش���ده و در 
بخ���ش دیگر فرج���ام اصحاب ام���ام؟ع؟ در بهشت. وقتی مت���ن را دیدم 
ح���دس زدم به فرجام قاتالن و فرجام یاران قات���الن امام پرداخته شده و 
كه  می بایست »یارانشان« نوشته می شد؛ اما یکی از دوستان یادآور شد 

منظور این است: »فرجام قاتالن امام و فرجام قاتالن یاران امام«.

گون در مورد  گونا كتاب نباید این همه مبهم باش���د و احتماالت  عن���وان 
آن داده شود.

كتاب، شرح بر كتابی به نام »مختصر« است؛ در حالی كه مراد آن است كه 
خ���ود این شرح، مختصر است؛ به عبارت دیگ���ر روی جلد باید به صورت 
صفت و موصوف نوشته می شد نه مضاف و مضاف الیه؛ بنابراین »الشرح 
المختصر« درست است؛ چنان كه در ذریعه )ج 6، ص 120( اینگونه ضبط 
شده است )از افادات حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی(.  این كتاب 
با عنوان »مختصر المعانی« نیز چاپ شده است كه خالی از تسامح نیست؛ 

زیرا كتاب عالوه بر معانی به دو دانش »بیان« و »بدیع« نیز پرداخته است.

صحیح األذکار و ضعیفه
جمع مکس���ر برای غیر انسان، حکم مفرد مؤنث دارد و ضمیر به صورت 

مفرد مؤنث به آن باز می گردد: پس »ضعیفها« درست است.

طبقات أعالم الشیعة
الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة

كب  كتاب به خط مؤلف آن، شیخ آقابزرگ »الکوا در نسخ���ۀ خطی این 
المنتث���رة« با ثا است. وی در نقباء البشر )ج 3، ص 1130( نیز به صورت 

»المنتثرة« نوشته است.



نقد و برریسکتاب

95سال بیست و دوم،مشــــــاره دوم، خــــــرداد و تری 1390 

ــاب )3( ــن کت ــن   رک مهم تری

گوی مشاهیر زنان ایرانی و پارسی 
طب���ق دستور زب���ان فارسی، صفت از موص���وف در جنس و ع���دد پیروی 
نمی كند؛ بنابراین باید »زنان مشهور« عنوان گذاری می شد. نویسنده این 

كبر صفری(. ایراد را وارد دانسته است1 )از افادات حجت االسالم علی ا

مظلوم دو عالم فاطمه زهرا؟اهع؟
كسی ظلم نمی شود. مظلومیت در قیامت معنا ندارد و به 

ُمفتاح الجنة فی االحتجاج بالسنة
ندانستی���م چ���را »مفتاح« به ضم می���م ضبط شده اس���ت. شاید بعضی 

كنند. عرب ها در محاوراتشان به ضم میم تلفظ 

یا ضامن آهو
هرچ���ه در منابع روایی جستجو كردی���م، داستان ضمانت امام رضا؟ع؟از 
آهویی كه شکارچی آن را شکار كرده بود، نیافتیم حتی در منابع ضعیف.

کیهان فرهنگی، ش 127، خرداد و تیر 1375، ص 162. 1. ر.ک به: 

الفوائد الرجالیِة
كرد؛  »الرجالی���ة« صف���ت »الفوائ���د« اس���ت و باید از اع���راب آن پی���روی 

بنابراین باید مرفوع باشد.

کتاب نجم الثاقب
گرامی را نجم  ی در مقدمه، چنین می نویسد: »نام این نامه  محدث نور

گذاشتم«؛ بنابراین: ثاقب در احوال امام غائب علیه السالم 
كلمۀ »كتاب« ج���زء عنوان نیست و ذكر آن لزومی نداشت؛ چون  الف( 

كسی آن را با دفتر و مجله و میز اشتباه نمی كند.
كتاب ذكر شده است. ب( تنها نیمی از عنوان 

ج( الف و الم در آن نیم زائد است و چه بسا كسی در نگاه ابتدایی، كتاب 
بی هم ب���ود، باز نادرست بود؛ چون در  گر به عر ب���ی بپندارد. هرچند ا را عر
این صورت »نجم« نیز الف و الم الزم دارد. در زبان ها هم به اشتباه عنوان 

كتاب با الف و الم به صورت »نجم الثاقب« شهرت یافته است.
كام���ل« شنیده بودی���م، اما به جز معصوم���ان؟مهع؟ »عالم  ضمن���ًا »عارف 

یم. كامل« سراغ ندار

فرجام قاتلین
اما حسین؟ع؟ و یارانش

حکایت های شنیدنی 
از مرگ قاتلین امام حسین؟ع؟ و یارانش

قا بابایی سید حسن قریشی - رضا آ

مشاهیر زنان ایرانی و 
گوی پارسی 

از آغاز تا مشروطه
محمد حسن رجبی

انتشارات سروش
معاونت فرهنگی و ارشاد اسالمی 

تهران 1374


