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چاپ اول و اصالحات نامهغلط
» سید حسین نصرمریمیه: از فریتیوف شوان تا «

)۱۳۹۳(انتشارات تیسا، 

(انتشارات تیسا، چاپ » تا سید حسین نصرمریمیه: از فریتیوف شوان «چاپی کتاب متن نسخهنسخه پی. دی. اف. اکنون که 
بعنوان ضمیمه آن منتشر کنم. را ، الزم است برخی اشتباهات و اصالحات شودمیمنتشر ) ۱۳۹۳اول، 

آغازین کتاب نیز فهرست در منطبق با صفحات نیست بلکه در بسیاری موارد فهرست اعالم کتاب مندرج در هایشمارهنه تنها 
بعدی اصالح شود. هایچاپشماره صفحات پس و پیش شده که امیدوارم در 

۱۳ویکتور دانر یا نامه هاینامهاز متن بود و جنبه تزئینی نداشت؛ مانند ترمهمارد موبسیاری اسنادی که در کتاب درج شده در 
کوچک شده چنان در چاپ کتاب این اسناد از ترجمه فارسی خودداری کردم. ولی هاآنو به همین دلیل با درج » طفیل«ایصفحه

با مجدداً ستناخواناکامالً در متن چاپی ، در پیوست حاضر اسناد مهمی را که مشکلکه قابل خواندن نیست. برای جبران این 
.کنممیکیفیتی مناسب درج 

». مریمیه؛ از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر«ه است ن» مریمیه: از فریتیوف شوان تا سید حسین نصر«عنوان درست کتاب 

،»پرایموردیال«به .. و.»یموردیالپر«یا »ردیالیسماپرایم«،»ردیالیستاپرایم«،»پرایماردیال«هایواژهدر متن کتاب همه جا 
تبدیل شود. »لیستپرایموردیا«،»پرایموردیالیسم«

است. ترنزدیکتبدیل شود که به تلفظ عبری » َمشیَاخ«به » یحماشی«) ۲۴۶صفحه مثالً (در همه جای کتاب 

». اندمسلمان«بشود » مسلماناند«۹، سطر ۹۹در صفحه 

». به این مراسم وارد کردشودمیتنها اعتراض جدی که «جمله به این شکل اصالح شود: ۲، سطر ۱۴۹در صفحه 

»، بدبین...یمردی ضعیف تا حد بزدل«به این شکل اصالح شود: ۸، سطر ۱۷۴در صفحه 

» قادر نخواهیم بودگاههیچما «بشود: » نخواهیم بودقّدورگاههیچما «۱۷، سطر ۱۷۷صفحه در 

»ما به تحقیق درباره پیشینه سازمان شوان پرداختیم...«درست این است: ۲و ۱، سطرهای ۱۹۰در صفحه 

». َفَرج«درست است نه » َفْرج«۱۹، ۱۵، ۱۰هایسطر۲۱۸و در صفحه ۹و ۴، سطرهای ۲۰۲در صفحه 

: منوشت۲۲۵در صفحه 
و برهنگی او. در اینترنت و منابع گویدمی، »قدیسه بزرگ کشمیری«شواری، وان در رساله برهنگی قدسی... از زنی بنام الال یوگیش

کردم و فردی بنام الال یوگیشواری، یا نامی شبیه به آن، نیافتم. مکتوب جستجو 
انگلیسی درج شده: پدیایویکیر آدرس زیر در مورد نظر شوان لعل ایشوری است که زندگینامه او دفرد

Lalleshwari

From Wikipedia, the free encyclopedia
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https://en.wikipedia.org/wiki/Lalleshwari

تبدیل شود که تلفظ درست نام فوق در لهجه آمریکایی است. »فرانک ویزنر«به » وایزنرفرانک «نام ۲۶۳در صفحه 

» و نزدیک شوان بماند.سوئیسکه بتواند در «جمله به این شکل اصالح شود: ۱۸سطر ، ۲۷۴در صفحه 

». کتاب حاضرهایبحثمرتبط با«بشود »کتاب حاضرهایبحثمرتبط به«۱۲، سطر ۲۸۳در صفحه 

کوفی «و » ُکشتصوفی می«تبدیل شود به » گشتکوفی می«و » گشتصوفی می«۱۷و ۱۶سطرهای ۳۴۱در صفحه 
». ُکشتمی
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بازنشر اسناد مهم مندرج در نسخه چاپی 
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