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ـب. حبوحصیضـلااقرـناحصییسررـب.ا لاةـیازهسحا
ّ
کفایة الط

پ یلـ پوی.ا هـسحن:اپژوهشـگ هاعسـوماحنرـ شباوامت صع تا

فسهنگب،ا1390.

یکی اع کتهب ههیی که نشف آب منجب خنشحهلی جهمعچ ادنی 

عهفا  دکتف  نه تصحیح  تفلبسی  حببش  اثف  ب 
ّ
کفایةالط شد 

پهرسهپنر نند، که پژرهشگهه زلنم انسهنی ر مطهلعهت رفهوگی 

آب را در سهل 1390 ررانچ نهعار کفد. کتهب یهدشده نه سفزت 

منرد تنّجه قفار گفرت ر نبستمین جهیزۀ کتهب رصل را در سهل 

ـ  در حنعۀ زلنم کهربفدی  1390 ر سی امین جهیزۀ کتهب سهل را 

پزشکی  ـ در سهل 1391 اع آب خند کفد. مصّحح درنهرۀ این 

پژرهش در گفت ر گن نه خبفگزاری ایبوه گفته است:

در تصحیح این کتهب هم رجه ادنی در نظف گفرته شده ر هم 

تالش بف این ننده که نُعد طبّی آب رزهیت شند... ته کونب کتهنی 

را در رشتچ طب سفاغ ندارم که نه این در نُعد نه طنر کهمل تنجه 

کفده نهشد. )سی ام خفداد 1391، کد مطلب 140731( 

این سخِن مصّحح خنانوده را امیدرار نه داشتن تصحیحی 

خنب اع کتهنی ارعشمود می کود.

در این ننشتهر بفآنیم ته نه بفرسی تصحیح این کتهب نقهط 

راریم نه ررشن شدب  قّنت ر ضعف آب را نمهیهب کویم ر امید

این منارد، در ۀهپ ههی نعدی شههد پژرهشی ررشمودتف ر 

زلمی تف نهشبم.

همهنگننه که اع  نهم کتهب بفمی آید، منضنع آب زلم پزشکی 

است. تفلبسی اثف خند را در در کتهب ر سه نخش توظیم 

اعسف ناچوبرنۀابهسوز

پژرهشگف عنهب ر ادنیّهت رهرسی
choobine.com@gmail.com

یسیلباحشیب  با لاةیا
یااقرنا یسررب

 
فی حیاحصت
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یّهت ر نیز شنهخت نیمهری هه ر 
ّ
لادر نیهب کل کفده است: فی باحو 

شبنۀ درمهب آناه )نخش نخست(؛ فی با ومادر معّفری غذاهه ر 

)نخش سنم(1   ب 
ّ
مفک داررههی  ر  درم(  )نخش  مففده  داررههی 

)حببش تفلبسی، 1390: 1/نبست رسه(. در نسخچ ۀهپی جلد اّرل نه 

نخش اّرل ر جلد درم نه نخش ههی درم ر سنم اختصهص 

یهرته است. 

اع ریژگی ههی مام این ۀهپ کیفیّت خنب ۀهپ ر عیبهیی 

نصفی آب است. ۀهپ کتهب در قطع رحلی ر نه صنرت رنگی 

بف رری ررق ههی ررغوی اثف را ۀشم نناع کفده است. طبق گفتچ 

مصّحح، ری تمهم تالش خند را مصفرف داشته است ته در 

ۀهپ صنرت اصلی کتهب )موظنر صنرت ظههفی نسخچ اسهس 

ی رنگ ر ننع خطنط حفظ شند )همهب: پهنزده(. این 
ّ
است( ر حت

اقدام مصّحح، که سعی در مهنوده کفدب نسخچ ۀهپی نه نسخچ 

اسهس داشته، نیز شهیستچ تحسبن است، ۀفا که سعی داشته ته 

مخهطب نه صنرت نودی نسخچ اسهس کتهب را نخناند ر نه این 

انتقهل مطلب اع نسخچ اسهس نه متن ۀهپی ناهیت  کهر در 

امهنت داری را نه خفج دهد. ذکف صفحهت دستونیس اسهس در 

متن ۀهپی رجنع نه دستونیس را بسبهر آسهب می کود ر این اع 

دیگف ریژگی ههی مثبت ررش کهر مصّحح است که شهیستچ 

داررهه،  ر  نیمهری هه  نهم  اع  نمهیه ای  داشتن  قدردانی است. 

سانلت  بفای  مصّحح  دیگف  تالش  ر...  حینانهت  گیهههب، 

استفهده اع مطهلب کتهب است. 

امه ایفادات منجند در کتهب را در ۀاهر نخش سبک شنهسی 

ر نکهت دستنری، معّفری نسخ، ررش تصحیح ر ندخنانی 

نسخه هه، ر نمهیه ر تعلیقهت نیهب خناهیم کفد.

1.البکاشن لباواشک تا لتویبا

نخستین ایفادِ این نخش زوناب آب است: »ریژگیاهی سبکی 

نسخچ A«. نخست نهید گفت ۀوین زونانی اع نن نهدرست 

است، ریژگی سبکی نسخه یعوی آنچه که کهتب )/ کهتبهب( در 

ق 
ّ
نسخه ازمهل کفده اند؛ حهل آنکه در این دست تحقیقهت محق

نه دنبهل کشف ر شنهسهندب ریژگی ههی سبکی ننیسنده است 

نه کهتب! درم ایوکه در ادامچ این نقد نشهب داده ایم که بسبهری 

اع ریژگی ههی دستنری، موحصف نه نسخچ A نبست ر در دیگف 

نسخ نیز رجند دارد. در ناهیت ناتف نند مصّحح ریژگی ههی 

ـ  که در دیگف نسخه هه اع میهب  دستنری نهدر نسخچ اسهس را 

ررته است  ـ در نخش جداگهنه ای، در مقهیسه نه سهیف نسخ، 

بفمی رسبد ر آناه را ریژگی ههی سبکی ننیسنده می دانست که 

اع دیگف نسخ رنت شده است.

ایفادات مفننط نه سبک شنهسی ر نکهت دستنری را نه در 

دسته نخش کفده ایم:

1.ا1.ا اسةلاش  یلتاویژگباه با لتویب

مباگوحد: 	○

کهربفد »رای«اضهره )1(:

»نه در صد درمسنگ پهنیذ را نه آب گفم نگداعند« )ص، 374(.

)همهب: 1/سی رسه(

مباگوحم: 	●

صنرت کهمل تف زبهرت نخست ندین شکل است: 

انقفدیه... صفتش هلیله سبهه ر نلیله ر آمله اع هف یکی دراعده 

درمسنگ، شننیز هفت درمسنگ... نیخ پلپل ر انبسنب اع 

نه درصد  نیخته  را کنرته ر  هف یکی ۀاهر درمسنگ همه 

درمسنگ پهنیذ را نه آب گفم نگداعند ]تأکید اع نگهرنده است[ ر 

همه داررههی کنرته را ندر بسفیشند.

کهر  نه  نهال  زبهرت  در  عائدی  جزء  که  است  آب  بف  نگهرنده 

نفرته است ر آنچه منجب شده است مصّحح نقش نمهی مفعنل 

پهیین  در  است.  زبهرت  پیچیدۀ   
ً
نسبته نحن  نبوگهرد،  عائد  را 

نمننه ههی مشهنه این نحن را اع دیگف قسمت ههی کتهب آررده ایم: 

گنارش زند... صفتش سنبل خنش ر مصطکی ر... همه را  حصف. 

کنرته ر نیخته نه یک رطل شکف کنرته نه آب نجنشهنود ته ۀنب 

ب شند آنگه جمله داررهه نه ری نیهمیزند... )همهب: 459/2(
ّ

جال

هب گفگهنی ر سپستهب 
ّ
حقوه که شکم نفم کود... صفتش زو ب. 

ر... همه را در سه سطل آب نپزند... آنگه نپهالیود ر نیم رطل 

اع ری نه پوج درمسنگ شکف سفخ ر... نه ری نیهمیزند ر جمله 

را نام بزنود... )همهب: 395/2(

نه  بفگش  نه  را  دهمشت  دانچ  صفتش  دهمشت...  ررغن  ج. 

سه ۀود ار ررغن کوجد تهعه نه ری نیهمیزند ر نه آتشی نفم 

نجنشهنود... )همهب: 410/2(

نخش کنتههی میهب نخش »غذاهه ر داررههی مففد« ر »غذاهه ر داررههی   .1
ب« رجند دارد. این نخش 

ّ
ب« نه زوناب »اندال غذاهه ر داررههی مففد ر مفک

ّ
مفک

ـ جز دستونیس اسهس  ـ پس اع نخش  در دستونیس ههی در دستفس نگهرنده 
ب« ناهده  شده است )حببش تفلبسی، 1390: 361/2(.

ّ
»غذاهه ر داررههی مفک
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نخست نه بفرسی سهختهر دستنری زبهرت منرد نظف ر شناهد 

ارائه شده می پفداعیم1:

]ناهد)-( مفعنل)نیخ پلپل ر انبسنب اع هفیکی ۀاهر درمسنگ  حصف. 

همه را کنرته ر نیخته( متّمم)نه درصد درمسنگ پهنیذ را نه آب 

گفم نگداعند( }ر{ تکفار مفعنل)همه داررههی کنرته را( تکفار متّمم)ندر( 

رعل)بسفیشند([

]ناهد)-( مفعنل)سنبل خنش ر مصطکی ر... همه را کنرته ر  ب. 

نیخته( متّمم)نه یک رطل شکف کنرته نه آب نجنشهنود ته ۀنب 

ب شند( }آنگه{ تکفار مفعنل)جمله داررهه( تکفار متّمم)نه ری( 
ّ

جال

رعل)نیهمیزند([

ار  نه سه ۀود  بفگش  متمم)نه  را(  مفعنل)دانچ دهمشت  ]ناهد)-(  ج. 

ررغن کوجد تهعه( تکفار متمم)نه ری( رعل)نیهمیزند([

در در زبهرت نخست حفف اضهرچ »نه« تواه نقش دستنری 

جملچ نعد اع خند را تعیین کفده است. نه زبهرت دیگف، جمالت 

پس اع این حفف اضهره جمالتی سهده ر معمنلی هستود:

... در صد درمسنگ پهنیذ را نه آب گفم نگداعند ... حصف 

ب شند ...
ّ

... یک رطل شکف کنرته نه آب نجنشهنود ته ۀنب جال ب 

این در جمله متّمم ههی زبهرات منرد نظف هستود ر این نقش 

تنّسط حفف اضهرچ »نه« بفای آناه تعفیف شده است.

ف بفای ایوکه رشتچ کالم، نه سبب رجند این متممّ ههی 
ّ
منل

ه دیفیهب، اع دست خنانوده نه درنفرد ر نتناند ار را 
ّ
نلود ر البت

آرردب حفرف زطف، جملچ  نه  متّمم  اع  نعد  کود،  رام  شبف 

دیگفی، که خالصه ر تکفار جملچ نلود قبلبست، آررده است ته 

اع این راه نتناند لّب مطلب را سهده تف نیهب کود. در زبهرت سنم 

تکفار  را  متّمم  مخهطب،  کفدب  شبفرام  بفای  ف، 
ّ
مؤل نیز 

کفده است. »نه ری« یعوی ررغن دهمشت را نه مجمنع آنچه 

گفته  شد )بفگ دهمشت+ سه بفابف آب ررغن کوجد تهعه( مخلنط کوید. 

نه تنجه نه آنچه درنهرۀ در زبهرت نخست گفته شد، می تناب 

دریهرت که »را« در »نه درصد درمسنگ پهنیذ را نه آب گفم 

نگداعند«  درمسنگ...  نلکه »درصد  نبست،  عائد  نگداعند« 

 جملچ بزرگ تفی است ر »نه« بفای نشهب دادب این نقش 
ِ
متّمم

پبش اع آب آمده ر »را« در آب نقش نمهی مفعنل نی راسطچ رعل 

ی »نگداعند« است.
ّ
متعد

سهختهر دستنری زبهراتی اع این دست را، در ۀوین کتبی، 

ف ر 
ّ
نبهید ضعف تألیف نه شمهر آررد؛ عیفا ننیسنده قصد تکل

ع ندارد ر هدف ری تواه انتقهل درست ر کهمل جهب سخن 
ّ
تصو

است. ۀوین شفایطی در عنهب گفتهر بسبهر پبش می آید که 

گنیوده مطلبی را نه تطنیل ر در قهلب جمله ای بسبهر نلود ادا 

ایوکه  اع  اطمیوهب  ر  سخن  کفدب  خالصه  بفای  سپس   کود، 

)که  کنتهه  جمله ای  دریهرته نهشد،  کهمل  را  سخنش  مخهطب 

ۀکیدۀ جملچ پبشبن است( نه انتاهی زبهرت نلود خند  نیفزاید. 

کنتهه سخن ایوکه جمالتی اع این دست نهنه هوجهر نبستود، 

هفۀود غفیب ر دیفیهب نهشند.

خالصچ نحث:

ا1 در زبهرت »نه درصد درمسنگ پهنیذ را نه آب گفم نگداعند«، .

ی 
ّ
»را« عائد نبست ر نقش نمهی مفعنل نی راسطچ رعل متعد

»گداختن« است.

ا2 که . مطلبی  سهختن  ررشن  بفای  کتهب  این  ننیسندۀ 

مشغنل نه تنضیح آب است اع اجزای مکّفری استفهده 

می کود؛ گهه مفعنل ر متّمم، گهه تواه متّمم. در تمهمی منارد 

 نه تفصیل 
ً
این اجزا خالصه ر نتیجچ اجزایی است که قبال

اع آناه یهد شده است.

مباگوحد:  	○

کهربفد رای اضهره

»ر مف کندک شبف خناره را شبف مهدرش را نصالح آرد« )ص، 

129(. )همهب: 1/ سی ر سه(

مباگوحم:  ●

م در مقهلچ 
ّ
در ایوجه نیز هیچ کدام اع در »را« عائد نبستود. دنیفمقد

»پیفامنب را در عنهب رهرسی« رفایودی را که موجف نه تنلید ۀوین 

جمالتی می شند، رفایود »مبتداسهع« نهمیده است:

... رفایود بسبهر عایهیی در عنهب رهرسی، نخصنص در گننچ 

گفتهری این عنهب... که زوصفی را اع نطن جمله نه آغهع آب 

جمله موتقل می کود ر در جهیگهه اّرلیچ آب زوصف، ضمیفی 

م، 1392: 126(
ّ
هم مفجع نه آب قفار می دهد. )دنیفمقد

اع نظف ار »مبتداسهعی« اع دررب مفعنل صفیح، غیفصفیح ر 

این  منرد نحث  زبهرت  در  نگیفد.  می تناند صنرت  متّممی  در ایوجه تواه ارکهب جمالت اصلی مشخص شده است.  .1
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رفایود اع دررب مفعنل صفیح )نی راسطه( رخ داده است، همهنگننه 
که در جمالت عیف:1

)من( مامنب همسهیه رر، دیدم ← )من( همسهیه رر، مامننُش دیدم حصف 

سف نّچه رر عیهد کنتهه نکن ← نّچه رر سفُش عیهد کنتهه نکن ب 

ر ایوک جملچ منرد نحث:

کندک  مف   ← آرد  نصالح  را  شبفخناره  کندک  مهدر  شبف  مف  ـ 

شبفخناره را شبف مهدرش را نصالح آرد

م درنهرۀ »را«یی که در نتیجچ رفایود »مبتداسهعی« نه این 
ّ
دنیفمقد

دست جمالت ارزرده می شند می گنید:

... یک گفره اسمی اع هف جهیگهه نحنی نجز جهیگهه رهزل... 

می تناند پس اع زملکفد رفایود مبتداسهع... مبتدا راقع شند ر 

در نتیجه نه »را« ظههف گفدد. این مبتداهه عمیوه سهع ر صحوه آرای 

خبفی است که در پی می آید. نه ازتقهد نگهرنده، محّنل شدب 

این رظیفچ کالمی نه »را« انعکهس طبیعی تثببت نحنی »را« 

نه زوناب نشهنچ مفعنل صفیح، یعوی نهالتفین جهیگهه در میهب 

مفعنل هه، در رهرسی معهصف است... )همهب: 128(

زبهرت منرد نحث نه خننی نشهب می دهد که رفایود »مبتداسهعی« 

هق می ارتهده است ر نهید آب را نهعمهنده 
ّ
در رهرسی کالسبک نیز اتف

اع سده ههی درر دانست.

مباگوحد: 	○

حذف »نه« یه »نه«:

»ر گف رکنی کتهب نه گالب ر کهرنر تف کود ر سف ر سبوه بفناد« 

)ص257(

»هف پوج رطل را اع ری سه رطل میپخته نیهمیزند« )ص407(.

)حببش تفلبسی، 1390: 1/سی رسه(

مباگوحم: 	●

 در تصنیف نسخه نخش اخیف شههد نخست ایوگننه است:

این  خ 722: 258(. در   )همن، دستونیس منرَّ

ص است که راژۀ پس اع »کود ر« در دندانه دارد  
ّ
تصنیف مشخ

ر نمی تناب آب را »سف« خناند. تفکیب نهال همهب »نبف ر سبوه« 

ـ  نه ر ندرب حفف اضهرچ »نه«  ـ کوهر  است که نهرهه در این کتهب 

یکدیگف آمده اند )بفای مثهل نک. حببش تفلبسی، 1390: 123/1، عیف 

»زالج آب  ۀه اع گفمی نهشد«، س2؛ 142، عیف »زالج آب ۀه اع گفمی 

نهشد«، س5؛ 143، عیف »زالج آب که اع تفی نهشد«، س8 ر...(.

در زبهرت »هف پوج رطل را اع ری سه رطل میپخته نیهمیزند« 

حفف اضهره ای نیفتهده است، نلکه مبتدای زبهرت نه نقش نمهی 

»را« ر ندرب ضمیفی که نه آب بفمی گفدد آمده است. تفلبسی در 

این کتهب رفایود مبتداسهعی را ـ  زالره بف صنرتی که پبشتف نداب 

اشهره کفدیم   ـ نه سه صنرت نشهب داده است:

رب  گهه ۀنب زبهرت منرد نظف، مبتدا را نه نقش نمه ر ند حصف. 

ضمیف راجع نه آب آررده است. ایوک شناهد دیگفی اع 

این کهربفد:

شفاب غنره... صفتش آب غنرۀ صهری را در دیگ کوود ر نه  ب.1. 

آتشی نفم نجنشهنود ۀودانکه نه نیمه نهع آید، آنگه هف رطلی 

را نه نیم رطل شکف سپید نیهمیزند... )همهب: 428/2(

ارزردۀ  »نیم«  راژۀ  اع  پبش  »نه«  اضهرچ  حفف 

مصّحح است ر در در دستونیس کان A )ص379( 

ب/ ص53( ر 
ّ
ر B )کتهب درم، در داررهه ر غذاههی مفک

عیف »شفاب غنره«(2  F )ص328،  ف 
ّ
متهخ در نسخچ 

 ننیسش 
ً
نیهمده است. این نشهب می دهد که قطعه

کان تف  نسخچ  در  در  که  است  همهب  اصلی 

آمده است3: »... آنگه هف رطلی را نیم رطل شکف 

سپید نیهمیزند...«.4  

شفاب کنکوهر... درصد کنکوهر سپید... نکننود... آنگه هف  ب.2. 

انگبین  نه یک من  اع ری، یک من شکف طبفعد  رطلی را 

نیهمیزند. )حببش تفلبسی، 1390: 428/2(

گهه ندرب نقش نمه ر نه ضمیف: ب. 

م )1392: 127( است.
ّ
مثهل هه اع دنیفمقد  .1

این دستونیس شمهرۀ صفحه ندارد ر شمهرۀ ارائه شده بف اسهس شمهرش بفگ ههی   .2
منجند در نسخچ دیجیتهلی آب است. این صفحه )328( در رهیل شمهرۀ 168 قفار دارد.
زبهرت در این دستونیس ندین صنرت آمده است: »... آنکه هف هفطلی را نیم رطل   .3

.» شکف طبفعد نه ری 
م درنهرۀ ایوگننه جمالت نظف حهجتی را نقل کفده است. حهجتی جمالتی 

ّ
دنیفمقد  .4

اع قبیل »من زلی را پنل گفرتم« را غیفدستنری می داند. اع نظف ری حذف ضمیف 
ی عنهب 

ّ
نهقی مهنده در ایوگننه جمالت شدنی نبست ر این یکی اع خصنصیّهت کل

ی را نپذیفرته است، هفۀود 
ّ
م نه درستی این تنضیح مبام ر کل

ّ
رهرسی است. دنیفمقد

نه نیهب ایوکه انناع رفایودههی حذف در رهرسی اع مبهحثی است که نهید نه پژرهشی 
ت غیفدستنری نندب جملچ 

ّ
زمیق ر رسبع درنهرۀ آب سخن گفت، اع تنضیح زل

یهدشده تن عده است. ری همچوین بفای آشنهیی نبشتف خنانودگهب نه بفخی اع 
د رهزلی« در مقهلچ 

ّ
رفایودههی حذف در عنهب رهرسی نه نخش »حذف ضمیف غیفمؤک

دیگف خند نه زوناب »سهخت ههی سببی در عنهب رهرسی« ارجهع داده است )همهب: 
101(. نخش یهدشده نیز ارتبهطی نه نحث کوننی مه ندارد.
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شفاب پندیوه... انهر تفش ر شبفین را نه پیه ار نکننود... پس   

هف رطلی اع ری، نیم رطل پندیوچ تف نه ری نیهمیزند... )همهب، 

1390: 426/2؛ نیز نک. ص425/ مدخل »شفاب انجیف«(1 

گهه نه هف در: ج. 

سکوگبین انهر... هف رطلی را یک رطل شکف طبفعد نه ری   

نیهمیزد... )همهب: 419/2؛ نیز نک. همهب: 420/ مدخل »سکوگبین 
شکفی«، 429/ مدخل »شفاب نیلنرف«(2

مباگوحد:  	○

حذف »اع« نعد اع صفت بفتف در نعضی منارد:

»رهضلتف همه زلم ههست« )ص، 13(. )حببش تفلبسی، 1390: 

1/سی رسه(

مباگوحم: 	●

نخست ایوکه در ایوجه هیچ »اع«ی حذف نشده است، عیفا 

صفت زهلی در گذشته نه پسنند »تف« نیز می آمده است:

ر در کتب آررده اند که رهضلتِف اطبّه آنست که بف معهلجت اع 

ه منشی، 1381: 44(
ّ
جاِت ذخیفِت آخفت مناظبت نمهید... )نصفالل

ری زهلمتِف مشهیخ رقت ننده، نعلنم این طهیفه ر زلم شفع. 

ه انصهری، 1341: 393(
ّ
)خناجه زبدالل

درم ایوکه این ریژگی موحصف نه نسخچ اسهس نبست ر در 

دیگف نسخ نیز هست ر در ناهیت این ریژگی را ریژگی سبکی 

ف نیز نبهید دانست، ۀفا که در دررۀ ننیسندگی ری این 
ّ
منل

کهربفد رراج داشته است ر ۀوین کهربفدههیی ریژگی سبکی 

درره نه شمهر می ررد.

مباگوحد: 	○

کهربفدههی خهص:

»جات ۀاهرند« )ۀاهر جاتود()ص50(

تفلبسی،  )حببش  گفیخت( )ص52(.  )نهید  نهید«  »گفیختن 

1390: 1/سی رۀاهر(

مباگوحم: 	●

منرد اّرل تواه در نسخچ اسهس آمده 3 ر زبهرت ایوگننه است:

نداب که نهد، نخهری نند خشک که اع عمین موحل گفدد ر 

مزاجش بفحسب آب جات نند که رجندش اندرر ننده نهشد ر 

جات ۀاهرند: اّرل جونب، درم شمهل، سبم مشفق، ۀاهرم 

مغفب. )همهب: 51-50( 

اع  دیگفی  نمی تناند صنرت  که »جات ۀاهرند«  پیداست 

معوهی  زبهرت  این صنرت  در  عیفا  نهشد،  جاتود«  »ۀاهر 

درستی ندارد. در ایوجه اسم جنس نه جهی صنرت جمع راژه 

آمده است. ۀوین کهربفدی در متنب دیگف نیز دیده شده است:

ای بسه درریش که صهحب ثفرت گشتود ر بسبهر مفلس نه مهل 
ر نعمت شد... )جنیوی، 1382: 156/1؛ اع صدیقیهب، 1366: 27(4

سبب خهص نندب منرد درم بف نگهرنده ررشن نشد. می دانیم 

که پس اع رعل ههیی که اع مصهدر »نهیستن ر شهیستن« سهخته 

می شند، مصدر مّفخم می آید. گههی نیز صنرت کهمل مصدر 

پبش ر یه پس اع این رعل هه قفار می گیفد ر این قهزده در متنب 

دی دارد که در عیف نه در منرد اع 
ّ
کالسبک رهرسی شناهد متعد

: *من 
ً
م )1392: 127( ایوگننه جمالت را غیفدستنری دانسته است )مثال

ّ
دنیفمقد  .1

مامنب همسهیه، اعش شکهیت کفدم(.  

بفای ررشن  شدب ۀگننگی نه رجند آمدب سهختهر مبتدایی در شناهد یهدشده   .2
نه در سهخت معمنل این جمالت اشهره می کویم. در زبهرات »... سحفگهه 
نیم گفمش نیم رطل یه کمتف نه اندکی ررغن نهدام شبفین نیهمیزند...« )حببش 
تفلبسی، 1390: 377/2( ر »... نه هف رطلی یک رقیه ررغن کوجد نیهمیزند...« 

)همهب: 435/2( نه در سهخت متدارل در عنهب رهرسی رربفر هستیم. همهنطنر که 

م، اشهره کفدیم مبتداسهعی اع دررب مفعنل صفیح )مف 
ّ
پبشتف،  نه نقل اع دنیفمقد

کندک شبفخناره را شبف مهدرش را نه صالح آرد( یه غیفصفیح ر متّممی صنرت 

می گیفد. نگهرنده بف این زقیده است که در تمهمی مثهل ههی یهدشده، مبتدا اع 
دررب سهخت متّممی بفگفرته شده است. بفای ررشن تف شدب سخن، مثهلی اع 
ـ که در  عنهب امفرع می آرریم. در جمالتی اع قبیل »)-( کندک را لبهس پنشهند« 
تی نه جمالت در مفعنلی معفرف هستود  ـ مبتدا )مفعنل نخست( اع 

ّ
دستنر سن

سهخت متمّمِی »)-( نه کندک لبهس پنشهند« بفگفرته شده است. در این مثهل 
نیز ضمیف نهعگفدنده نه مبتدا حذف شده است: »)-( کندک را ]ناش[ لبهس 
م آمده است؛ نک. 1392: 103(. نوه بف آنچه 

ّ
پنشهند« )مشهنه این مثهل در مقهلچ دنیفمقد

گفته شد، جمالت منرد بفرسی مه اع سهخت متمّمی ای نظیف »... نه هف رطلی یک 
رقیه ررغن کوجد نیهمیزند...« نه رجند آمده اند، نه جمالتی نظیف جملچ نخست. 

اع تحلیل این جمالت می خناهیم ندین نتیجه بفسبم که:
مبتداسهعی در زبهرت »مف کندک شبفخناره را شبف مهدرش را نه صالح آرد«  حصف. 

نه زبهرات دیگف متفهرت است ر این تفهرت نه ژرف سهخت آناه بفمی گفدد 
 اضهره سهخته شده ر دیگف 

ّ
)یکی بفگفرته اع جمله ای نه مفعنل صفیح است ر نه رک

جمالت بفگفرته اع جمالتی نه متّمم هستود(.

نه این رریکفد نیهعی نه تحمیل نگهه سال انگهرانه نه دستنر زبهرات ایوچوبوی  ب. 
رف دانستن حفف اضهره )ۀوهنکه مصّحح کتهب نهرر دارد( نخناهد نند. ر محذ

3. در دستونیس ههی B )ص23(، C )گ38( ر F )ص30( که نگهرنده دیده است 
»جاتاه« آمده است. متأسفهنه مثل بسبهری منارد دیگف مصّحح نسخه ندل هه را 
ۀه  نه  راژه  این  دستونیس هه  مهنقی  در  دانست  نمی تناب  ر  نداده است  دقیق 

صنرت ضبط شده است.
شهید اع آب رر که این ننع »اسم« همچ ارفاد یک جنس را در بفمی گیفد )نک.   .4
ـ گینی، 1390: 87/2( ر نه ننزی اع یک کلیّت ر زمنمیّت سخن می گنید،  اننری   

در این شناهد نه جهی صنرت جمع نکهر ررته است. در ادامچ جملچ جنیوی، رعل 
نه صنرت مففد آمده است که در احتمهل می تناب داد: شخرتاایوکه ننیسنده بفای 
اسم جنس هف در صنرت رعل )مففد ر جمع( را نه کهر می بفده است،  وم ایوکه 
مثل بسبهری اع منارد که در این کتهب شنهسه نه قفیوچ لفظی حذف می شند، 

شنهسه را نه قفیوه انداخته است.
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آناه اشهره می شند:

رنــندب نهیــد اکوــنب جــهم ر خــنردب نهیــد اکوــنب می

کین اکونب  نهید  کودب  ر  ماف  اکونب  نهید  نشهندب 

)قطفاب، 1362: 244(

گنشت نذاری نه ررغن عیت یه نه ررغن گنع بفیهب كفدب  نهید 

نه دارۀیوی ر عیفه... )جفجهنی، 1391: 103/2(

مباگوحد: 	○

کهربفد »گف« نه معوی »یه«:

ت قنی شد طمع 
ّ
»خنردنی هه که تفی کود نکهر دارد ر ۀنب زل

ت 
ّ
نبهید داشتن نه زالج عیفا که دارر نپذیفد ر گف نه آغهع زل

رگ نهسلیق نگشهید ر نهری ۀود پخته ارتیمنب نخنرد ته مهیچ 

ت کم گفدد« )ص،242(. )حببش تفلبسی، 1390: 1/سی رۀاهر(
ّ
زل

مباگوحم: 	●

ادامچ زبهرت ۀوین است: 

ت رگ نهسلیق نگشهید ر نهری ۀود پختچ 
ّ
... ر گف نه آغهع زل

ت کم گفدد ر نعد آب کشکهب ر آب 
ّ
ارتیمنب نخنرد ته مهیچ زل

تخم پف پان ر تخم خیهر ر تخم خیهر نهدرنگ این جمله نکهر 

دارد موفعت کود ...

»گف« در این زبهرت ادات شفط است ر جملچ پس اع آب ته 

»نکهر دارد« شفط ر »موفعت کود« جناب شفط. شههدی بفای 

اقل در دستونیس اسهس  ـ 
ّ
اثبهت کهربفد »گف« نه معوی »یه« ـ  حد

رجند دارد که مصّحح نداب تنّجه نکفده است:

نخست در زالمتاهء اخالط نکه کوود ر نوکفند کی کدام خلط 

سنخته است زالج اب کود ]کذا[ اکف بفک عدب  ر اکف نداررههء 

مسال که شکم بفاند ر تن نهک کود اع اب خلطی که سبب زلت 

خ 722: ص81( ار نهشد... )همن، دستونیس منرَّ

مباگوحد: 	○

جهنه جهیی صفت در تفکیبهت:

در دیگف ررع )در ررع دیگف( )حببش تفلبسی، 1390: 1/سی رۀاهر(

مباگوحم: 	●

ص نبست که ۀفا مصّحح در این قسمت شمهرۀ صفحچ 
ّ
مشخ

شناهد ارائه شده را درج نکفده است. نه هف رری »دردیگف« ر 

هستود؛  تفتببی  شمهرشی  ازداد  قدیم،  متنب  در  »سه دیگف« 

نوهبفاین معوهی درست زبهرت »ررع درم« است، نه »در ررع 

ه(.
ّ
دیگف« )دهخدا، 1377: در ذیل مهد

در پهیهب این قسمت نهید نگنییم که مصّحح  مناردی مهنود 

کهربفد »مف« همفاه نه مفعنل نهراسطه ر نی راسطه، کهربفد ضمیف 

»ار« بفای غیف جهندار، ر کهربفد »اندر« ر رعل مففد بفای 

»مفدم« را نیز جزر ریژگی ههی سبکی نسخچ اسهس دانسته است 

)همهب: 1/ سی رسه-سی رۀاهر(. ررشن است که ایوگننه کهربفدهه 

در متنب کان رهرسی نه کّفات یهرت می شند ر ریژگی سبکی 

یک نسخه یه یک اثف نبست.

1.ا2.احطالقاویژگبالبکباواحمالحبابهاحفی  گباه با لتنویس

مباگوحد: 	○

حذف رعل ندرب قفیوه:

»گفمی احشه را سند ر سفره کان را نبفد« )ص333(

»اّمه خنب بسبهر که اع گنش نیفرب ر کان نهشد« )ص116(. 

)تفلبسی، 1390: 1/سی رسه(

مباگوحم: 	●

آنچه در این دستونیس بسبهر جلب تنّجه می کود ارتهدگی ههی 

د راژه هه ر در پهره ای منارد زبهرات است. این کمبندهه 
ّ
متعد

تی کهتبهب این دستونیس )یه کهتب مهدرنسخچ آب( 
ّ
نشهب اع نی دق

دارد. شناهد عیف گناه درستی سخن مهست:

ت تب نهشد ]آب کهسنی ر آب 
ّ
اسحهق گنید اگف نه این زل  *

مزرره  غذا  ر  خنرد  سکوگبین  ر  کشکهب  ر  ررنهه  انگنر 

عرشک خنرد که نه کدر ر اسپوهخ پخته نهشند[ ر خیهر ر کههن 

ر گشنیز تف مف ار را سند دارد. )همهب: 177/1(

شده است.  گزارش  نهقص  نسخه ندل هه  نیز  قسمت  این  در 

ننیسش دستونیس اسهس ۀوین است: 

اسحهق کنید اکفنه این زلت تب نهشد نکهر دارد ر خیهر ر 

تفلبسی،   )حببش  دارد.  را سند  ار  مف  تف  ]کذا[  کههن ر کشنیف 

خ 722: ص178( دستونیس منرَّ

در این زبهرت مفعنل »نکهر داشتن« ارتهده است.

نشهب آنچه اع خنب نند آب است که آب تهختن سفخ نهشد ر   *
پینسته ]تب[ کود ر سفره خشک... )همهب: 173/1(

پس اگف در ]ری[ گفمی نبهشد، زالجش آب است که آب نیخاه   *
پینسته همی خنرد... )همهب: 161/1(

ت اع آمهسی نهشد ر نیز اع آمیزش ههی گفم که 
ّ
سبب این زل  *

]در[ گنشت نن دنداب پدید آید... )همهب: 125/1(

ر اگف در درمسنگ عاگ کنرته را ر نیم درم ]عنگهر[ هف در را نه   *
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آب اشنهب سبز1 نیک بسهید... )همهب: 121/1(

کهسنی نه ررغن نهدام ۀفب کود ر ]بف[ ۀشم ناد نهرع نهشد...  *
)همهب: 95/1(2

ر اّمه جستن اندام هه همین زالج رفمهید کفدب ر گنیود که   *
]جستن[ اندام ر زطسه اع رزرنی ههی نالیه نند که طبیعت ری 

را اع خند درع کود... )همهب: 88/1(

زالجش آب است که سهق حجهمت کود ر اع خنردب بسبهر ر   *
سبکی ر ۀیزههی گفم ر خشک که نخهر کمتف درر نهشد ]درر 

نهشد[ ر انهر تفش ر شبفین نمکد... )همهب: 82/1(

ر زالج تن آب است که نخست در زالمت ههی اخالط نگهه   *
کوود ر نوگفند که کدام خلط سنخته است زالج آب کود ]کذا[ 

اگف نه رگ عدب ]نهشد[3 ر اگف نه داررههی مسال که شکم بفاند 

ت ار نهشد ر ۀیزههیی 
ّ
ر تن پهک کود اع آب خلطی که سبب زل

که تفی ]رزاید[ نه کهر دارد ]کذا[... )همهب:80/1(

نه تنّجه نه ارتهدگی ههی گننهگننی که در این دستونیس نه ۀشم 

می خنرد، نه درر اع احتیهط است که ۀوین حذف رعلی را اع 

ریژگی ههی سبکی نسخه ندانیم. اگف این حذف رعل هه ریژگی 

سبکی نهشد نهید نگنییم حذف مفعنل نی راسطه، انناع حفف 

الیه ر... نیز اع ریژگی ههی سبکی این دستونیس 
ٌ
اضهره، مسند

است؛ حهل آنکه رقتی دستونیسی در ۀوین شفایطی است، نهید 

گفت ارتهدگی دارد.

نکتچ جهلب تنّجه این است که مصّحح اکثف این حذف هه 

ـ  نه ریژه حذف رعل ندرب قفیوه   ـ را در متن کتهب، ارتهدگی 

دانسته ر بفای تکمیل جمله اع نظف دستنری، جزء حذف شده را 

ب آررده  ر درنهرۀ این ارزردگی هه گفته است:
ّ

داخل قال

ب( ارتهدگی هه: شهمل مناردی می شند که در نسخچ A جه ارتهده 

نند ر رقداب آب اع حیث دستنری ر یه اع حیث محتنایی)زلمی( 

نه متن آسبب می عد. نه همهب تفتببی که در جهیگزین سهعی 

محنشدگی هه اع نسخ دیگف نافه بفدم آب راژه یه زبهرت ارتهده 

ب آررده شد. اگف ارتهدگی آسببی نه متن نمی عد 
ّ

در داخل قال

تواه در پهررقی ذکف گفدید.

 اع لحهظ محتنایی یه 
ً
ه
ّ
ج( نهدرستی هه: در منرادی که A مطمئو

 غلط نند، نسخ دیگف نه تفتبب مذکنر 
ً
ظ کهمال

ّ
دستنری یه تلف

در نخش محنشدگی هه، جهیگزین راژه یه زبهرت نهدرست 

شدند... )حببش تفلبسی، 1390: 1/سی ریک(

ـ  در حذف  حهل این پفسش پبش می آید که اگف شناهد یهدشده 

رعل  ـ نشهنچ یک ریژگی سبکی است، ۀفا مصّحح در نبشتف 

ب 
ّ

منارد جزء حذف شده را بف اسهس دیگف دستونیس هه در قال

 
ً
نه متن ارزرده  ر ننیسش سهده را نه دشنار تفجیح داده است؟ مثال

در زبهرتی که خند نه زوناب شههدی بفای حذف رعل آررده است 

دیگف  نه  نهتنّجه  را  )آید(  نهشد( جزء حذف شده  کان  ر  )نیفرب 

دستونیس هه نه متن ارزرده است )حببش تفلبسی، 1390: 116/1(. 

ر اگف این منارد ارتهدگی ر نهدرست هستود، ۀفا نهم ریژگی 

سبکی بف آناه ناهده شده است؟ 

مباگوحد: 	○

حذف ننب نفی نه قفیوچ لفظی:

»هیچ نجوبد ر زطسه عند ر سفرد« )هیچ نجوبد ر زطسه نزند 

ر سفره نیهرد BDE( )ص111(. )همهب: 1/سی رسه(

مباگوحم: 	●

« دارد ر »سفرد« نتیجچ ندخنانی  دستونیس اسهس »

مصّحح است.

بفای اشتبهههت کهتبهب زوناب  پژرهشگفاب زلل مختلفی 

کتهنت  نهالی  سفزت  ر  ۀشم  خستگی  جمله  اع  کفده اند، 

نه جات نبشتف ننشتن ر در نتیجه دریهرت رجه نبشتف )مهیل 

هفری، 1380: 237(. زلل یهدشده می تناند منجب ارتهدب یک 

حفف، راژه ر یک زبهرت اع متن کتهب شند، تشخیص این 

 بف زادۀ مصّحح است ر نبهید آناه را ریژگی 
ً
ارتهدگی هه طبعه

سبکی دانست. 

2.ا لتنویساه ا

این قسمت را نیز در در نخش معّفری دستونیس هه ر بفخی 

ریژگی ههی دستونیس اسهس بفمی رسبم:

فبا لتنویساه  2.ا1.امعس 

2.ا1.ا1. مصّحح در جه درنهرۀ دستونیس اسهس خند سخن 

گفته است. نخست در پبش  گفتهر:

در پی پبشناهد تصحیح ر ۀهپ این کتهب اع سنی استهد ایفج 

ارشهر نه مفکز تهریخ ر اخالق پزشکی ایفاب، نسخه ای اع این 

دستونیس اسهس نعد اع »سبز« یک »را« نیز آررده است.  .1
در دستونیس B )کتهب اّرل/ ص45( ر C )گ83(، که جزر دستونیس ههی قدیم   .2

کتهب هستود، »بف« را دارند.
3. در این زبهرت دستونیس اسهس رعلی را نبوداخته ر »اگف« نه معوی »یه« است. 
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کتهب در اختیهر این جهنب قفار گفرت. نعد اع تأیید پژرهشگهه 

د این کتهب را در کتهنخهنه ههی مختلف یهرتم 
ّ
نسخه ههی متعد

ق 
ّ
ر پس اع بفرسی، قدیمی تفین ر کهمل تفین نسخه را که متعل

نه کتهنخهنچ رفههد معتمد ]تأکید اع نگهرنده است[ نند نسخچ 

اسهس قفار دادم. )حببش تفلبسی، 1390: 1/ هجده(

نهر درم در قسمت معّفری نسخ:

این نسخه که نه مشنرت استهد ایفج ارشهر نسخچ اسهس قفار 

در  نسخه  این  اصل  است...  نسخه  قدیمی تفین  گفرت 

مجمنزچ کتهنخهنچ مفکزی ر مفکز اسنهد دانشگهه تافاب نه شمهرۀ 

222 منجند است... تهریخ کتهنت نسخه که در پهیهب آب ذکف 

شده است 722 است. )همهب: 1/ نبست رهشت(

نگهرنده بفای آگههی اع رضعیت دستونیس ههی این کتهب نه 

رافست دنا رجنع کفد. نکتچ جهلب تنّجای که در تنضیحهت 

این رافست نه ۀشم آمد، این نند که نسخچ کتهنخهنچ رفههد 

ا 
ّ
معتمد ر نسخچ شمهرۀ 222 دانشگهه تافاب در دستونیس مجز

هستود )نک. درایتی، 1389: 788/8(. بفای اطمیوهب نبشتف نشفیچ 

در  بفرسبدیم.  را  دنا(  )موبع  تافاب  دانشگهه  مفکزی  کتهنخهنچ 

د سنم این نشفیه نه رضنح این در نسخه جدا اع هم 
ّ
مجل

دانسته شده است:

ش222، ننشتچ 722... نسخچ ش206 رفههد معتمد ننشتچ 

 :1342 ارشهر،  ر  )دانش پژره   .2491 دانشگهه   -7 ر   6 سدۀ 

)322/3

صهت 
ّ
مشخ نه  آمده است  نهال  در  که   2491 شمهرۀ  نسخچ 

این  ندارد.  مطهنقت  معتمد  رفههد  کتهنخهنچ  دستونیس 

دستونیس همهب است که در تصحیح کتهب نه نشهب اختصهری 

ق نه سدۀ سبزدهم است )نک. دانش پژره، 
ّ
F اع آب یهد شده ر متعل

1340: 9/ 1258 ر 1259(. موظنر مفحنمهب دانش پژره ر ارشهر 

اع»نسخچ ش206 رفههد معتمد« نی شک این ننده است که 

شمهرۀ دستونیس در کتهنخهنچ رفههد معتمد 206 است، نه در 

 
ً
کتهنخهنچ دانشگهه. نه این حهل، بفای ایوکه مطمئن شنیم اصال

ادامه   نه، نه پی گیفی  یه  نهقی مهنده است  اع این نسخه  اثفی 

مفکزی  کتهنخهنچ   206 شمهرۀ  میکفرریلم  دریهرتیم  ر  دادیم 

دانشگهه تافاب دمیةالقصروعصرةاهلعصر نهخفعی است 

)درایتی، 1389: 1252/4(.

 رقط میکفرریلمی اع رافست دستونیس ههی کتهنخهنچ 
ً
ظههفا

رفههد معتمد )نک. دانش پژره، 1348: 151/1( منجند است ر اع 

ـ  اع سهل  1362  سفننشت دستونیس ههی نفبس این کتهنخهنه 

قی، 1390: 245(.
ّ
نه نعد   ـ خبفی در دست نبست )نک. مت

2.ا1.ا2. ری درنهرۀ کتهنت این نسخه گفته است:

در صفحچ ۀال ر در کتهب تغییف دستخط مشههده می شند 

ر کهتب نه دلیل نهمعلنمی تغییف کفده است. هف در کهتب اع 

کشبدگی  نعد  صفحهت  در  کفده اند...  استفهده  نسخ   
ّ
خط

حفرف کمتف ر خط سهده تف می شند. )حببش تفلبسی، 1390: 1/ 

نبست رنه(

تغییف  میزاب  که  دریهرتیم  دستونیس  این  بفرسی  طنل  در 

دستخط نبش اع ۀیزی است که مصّحح نداب اشهره کفده است. 

بفای ررشن شدب سخن تصنیف صفحهتی را  که دست خط در 

آب تغییف کفده است، در صفحهت سپسبن می آرریم ر پس اع 

آب بفای درک آسهب تف تفهرت این دستخط هه ۀود راژه ر راج 

را نه یکدیگف مقهیسه می کویم.

نه غیف اع این دستونیس، دستونیس ههی دیگفی نیز هستود 

مثهل  بفای  کفده است؛  کتهنت  را  آناه  کهتب  یک  اع  نبش  که 

ـ  که در کتهنخهنچ  مةاالدبعمخشفی 
ّ
کان تفین دستونیس مقد

دانشگهه ننلننیه نه شمهرۀ 3014 نگاداری می شند   ـ دست کم 

ۀاهر یه پوج کهتب دارد )نک. ریفرعنخش، 1395: 266(. همچوین 

دی دارد 
ّ
دستونیس هزارحکایتصوفیانو...نیز کهتبهب متعد

مچ کتهب، ص18-17(1.
ّ
)نک. مقد

د کهتبهب دستونیس اسهس ۀه 
ّ
نگهرنده اع ایوکه سبب  تعد

ننده است ر ۀفا در بفخی قسمت هه نظمی در تغییف کهتبهب رجند 

الزی ندارد ر تواه احتمهلی که 
ّ
دارد ر در دیگف قسمت هه نه، اط

نه ذهن ری خطنر می کود این است که سفهرش دهودۀ کتهب، 

استخدام  را  دی 
ّ
متعد کهتبهب  اثف،  کتهنت  اتمهم  تسفیع  بفای 

مچ خند بف ۀهپ زکسی 
ّ
کفده است )ۀوهنکه ایفج ارشهر نیز در مقد

د کهتبهب آب دستونیس 
ّ
دستونیس هزارحکایتصوفیانو... درنهرۀ تعد

 سفهرش ررننیسی یک کتهب نه 
ً
گفته است؛ نک. همهنجه(. ظههفا

نبنده است  اسالمی  کتهنت  ت 
ّ
سن نه  موحصف  کهتب   ۀود 

 .)SIMPSON & DAVID, 2012: 5 .نک(

در  این  نه  راجع  آق قلعه  صففی  زلی  ر  ریفرعنخش  پژمهب  آقهیهب  ف 
ّ
تذک اع   .1

دستونیس بسبهر سپهسگزارم. 
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کهتب نخست اع صفحچ 1 ته 15؛ 82 ته 121 ر 262 ته 281 )دستونیس منّرخ 722، ص15(

کهتب درم اع صفحچ 16 ته 35 )دستونیس منّرخ 722، ص16(

کهتب سنم اع صفحچ 36 ته 41 )دستونیس منّرخ 722، ص36(

کهتب ۀاهرم اع صفحچ 42 ته 61؛ 122 ته 181 )دستونیس منّرخ 722، ص44(

کهتب پوجم اع صفحچ 62 ته 81 )دستونیس منّرخ 722، ص62(

کهتب ششم اع صفحچ 182 ته 261 )دستونیس منّرخ 722، ص182(
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کهتب نامکهتب هشتمکهتب هفتمکهتب ششمکهتب پوجمکهتب ۀاهرمکهتب سنمکهتب درمکهتب نخست

کهتب نامکهتب هشتمکهتب هفتمکهتب ششمکهتب پوجمکهتب ۀاهرمکهتب سنمکهتب درمکهتب نخست

کهتب نامکهتب هشتمکهتب هفتمکهتب ششمکهتب پوجمکهتب ۀاهرمکهتب سنمکهتب درمکهتب نخست

کهتب هفتم اع صفحچ 282 ته 301 )دستونیس منّرخ 722، ص284(

کهتب هشتم اع صفحچ 302 ته 323 )دستونیس منّرخ 722، ص302(

کهتب نام اع صفحچ 326 ته 439 )دستونیس منّرخ 722، ص326(
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2.ا1.ا3.امصّحح درنهرۀ دستونیس کتهنخهنچ آستهب قدس رضنی 

که نه نهم اختصهری G اع آب یهد کفده ، گفته است:

... این نسخه نسبت نه سهیف نسخ نه استثوهی A قدیمی تف 

ف گموهم تف 
ّ
ت نهقص نندب ر نیز زدم ذکف نهم منل

ّ
است اّمه نه زل

فهقی در نیمچ راه تصحیح نه آب دست 
ّ
است ر مصّحح نه طنر ات

یهرت ر در نهعنگفی آب را در نظف گفرت. تهریخ ذکفشده در 

پهیهب نسخه درشنبه غّفۀ رنیع االّرل 815 درج شده است که 

البته شبنۀ کتهنت ر خط آب این کاوگی را ثهنت می کود )حببش 

تفلبسی، 1390: 1/ سی ریک(.

پس اع انتشهر دنار فنخایهرتن دستونیس ههی یک اثف در داخل 

کشنر بسبهر سهده تف اع پبش شده است. پبش اع انتشهر این در 

الزهتی درنهرۀ 
ّ
رافستناره یکی اع اصلی تفین راه هه بفای یهرتن اط

دستونیس هه رجنع نه کتهب ههیی ۀنب رافستنارۀ کتهب ههی 

 
ً
ی کتهنخهنه هه نند؛ قهزدته

ّ
رهرسی ر نیز رافست نسخه ههی خط

ی، ملک، مفزشی، 
ّ
کتهنخهنه ههی بزرگی ۀنب دانشگهه تافاب، مل

مجلس ر آستهب قدس رضنی در ارلنیّت قفار داشتود. سال انگهری 

مصّحح در این عمیوه نهزث شده است ته ری در میهنچ کهر اع رجند 

یکی اع کان تفین دستونیس ههی این کتهب نهخبف شند، حهل آنکه 

ی کتهنخهنچ مفکزی ر مفکز 
ّ
د ننعدهم رافست کتب خط

ّ
در مجل

اسنهد آستهب قدس رضنی نه تفصیل راجع نه این دستونیس سخن 

ررته است )نک. زفرهنیهب، 1380: 19/ 484-482(.

2.ا1.ا4.ادرنهرۀ نخش معّفری دستونیس هه بسبهر مام است 

ایفج  الّصوهزهت«   »نیهب  مقهلچ  مچ 
ّ
مقد اع  مصّحح  ندانیم  که 

 :1390 )تفلبسی،  کفده است  استفهده  نسخ  معّفری  در  ارشهر 

نبست رهفت(؛ نه این حهل قسمت ههیی اع تنضیحهت مفحنم 

در  کتهب  این  نسخه ههی  معّفری  نه  مفننط  که  را  ارشهر 

کتهنخهنه ههی خهرج اع ایفاب است موعکس نکفده ر  اع آب 

این  اهمیّت  نبفده است.  نافه  تصحیحش  در  نسخه هه 

ص می شند که ندانیم سه نسخه اع 
ّ
دستونیس هه عمهنی مشخ

نسخه ههی منرد استفهدۀ مصّحح متأخف اع قفب دهم هستود؛ 

حهل آنکه رقط سه نسخچ قفب دهمی در کتهنخهنچ پهریس ر یک 

منجند  آلمهب  گنتهی  کتهنخهنچ  در  مشکنل   
ِ
نی تهریخ نسخچ 

 .1)PERTSCH, 1859: 66 است )ارشهر، 1336: 289، 442؛

2.ا2.ایسخباویژگباه با لتنویساحل س

مباگوحد: 	○

حذف حفرف میهنجی:

صففاء تیز )صففای تیز(/ گفمی ههء رهسد )گفمی ههی رهسد(/

درپهء )در پهی(. )حببش تفلبسی، 1390: 1/سی رپوج(

مباگوحم: 	●

شناهد  بفای  دستونیس  صفحچ  شمهرۀ  نیز  قسمت  این  در 

ارائه شده یهد نشده است؛ نه این حهل آنچه اع این سه شههد 

بفمی آید آب است که هیچ حفف میهنجی ای حذف نشده  ر کهتب 

 دیگفی بفای  ننشتن حفف میهنجی 
ّ
نه جهی »ی« اع رسم الخط

ی 
ّ
استفهده کفده است که شناهد این ننع رسم الخط در نسخ خط

محّمدنن  نک.  مثهل  )بفای  می شند  یهرت  نه ررنر  مختلف  آثهر 

زبدالخهلق میاوی، 1389: ده(.

مباگوحد: 	○

نکتچ جهلب تنّجه در شبنۀ امالی کلمهت در نسخچ A اینست 

که رقتی حفف یه حفرف پهیهنی یک کلمه نه حفف یه حفرف 

آغهعین کلمچ نعد هم سهب نهشند، حفف یه حفرف مشتفک تواه 

یک نهر ننشته می شند...:

... حقواهی نفم )حقوه ههی نفم(... یکفچه )یک کفچه(/ نداند 

که ۀیزست )ۀه ۀیزست( ر ۀه ننع است/ مینهه )مینه هه(/

انتدا ع شنهختن )انتدا اع شنهختن(... سندا انگیز درر نهشد 

)سندا انگیزد درر نهشد(... )حببش تفلبسی، 1390: 1/سی رپوج(

مباگوحم: 	●

نه  یهد نشدب شمهرۀ صفحهت شناهد،  نه سبب  نیز،  ایوجه  در 

 ممکن این شناهد را در 
ّ
استفهده اع نمهیچ کتهب کنشبدیم ته حد

متن نیهنیم ر اع آنجه که مصّحح گزارش نهقصی اع نسخه ندل هه 

 هف زبهرت مشکنک را نه دستونیس 
ً
نه دست داده است، طبیعته

اسهس مطهنقت دادیم ته نه زبهرات منرد نظف ری بفسبم.

درنهرۀ راژه ههیی اع قبیل »حقواه« ر »مینهه« نهید گفت نه 

تواه در این نسخه، نلکه در بسبهری اع دستونیس ههی رهرسی 

»هه«ی غیفملفنظی که پبش اع نشهنچ جمع )هه( نیهید حذف 

ده(.   :1389 میاوی،  زبدالخهلق  محّمدنن  نک.  مثهل  )بفای   می شند 

دستونیس ههی دیگف این کتهب، اع جمله دستونیس B، نیز این 

ی را نمهیش می دهود )نک. کتهب درم در غذاهه 
ّ
قهزدۀ رسم الخط

در  ی 
ّ
رسم الخط ۀوین  نوهبفاین  ص50(؛  ب/ 

ّ
مفک داررههی  ر 

دستونیس هه رایج است ر نکته ای »جهلب تنّجه« نبست.
ی 

ّ
اع آقهی ارحهم مفادی بفای در اختیهر گذاشتن رافست دستونیس ههی خط  .1

اسالمی کتهنخهنچ گنته بسبهر سپهسگزارم.
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را  آب  کهتب  مصّحح  نظف  اع  که  کفچه«  »یک  نه  راجع 

نه صنرت »یکفچه« آررده است نهید گفت که دستونیس اسهس 

زهی ار را رد می کوود. در دستونیس اسهس  
ّ
ر نیز دستونیس B مد

)ص259( »  « ر در دستونیس B )کتهب درم در غذاهه ر داررههی 

ب/ص126( »  « آمده است. ررشن است که در دستونیس 
ّ
مفک

اسهس حفف نخست نقطه ندارد ر در دستونیس B یک نقطه 

 نه معوهی زبهرت می خنرد )زبهرت 
ً
دارد ر »نه کفچه« نیز کهمال

اع این قفار است: سبب ر آب آنی تفش ر شبفین ر لختی سبکی بفر ریزد 

ر کعک بف ری پفاکود ر نکفچه نخنرد(. نوهبفاین این نهر نیز ندخنانی 

مصّحح ر بفرسی نکفدب دیگف دستونیس هه منجب بفرع ۀوین 

اشتبههی شده است.

اّمه زبهرت »سندا انگیزد درر نهشد« در متن ۀوین آمده است:

...زالج ری آب است که نخست نه پخته ارتیمنب تن را پهک 

کود... ر اع غذاهه که سندا آرد پفهیز کود ر نه نهشته غفغفه 

انگیز=A؛   /B=ارزاید[ انگیزد  سندا  ]که[  غذاهه  اع  ر  کود 

نسخه ندل نسخچ اسهس ارزردۀ نگهرنده است[ درر نهشد... 

)حببش تفلبسی، 1390: 132/1(

اسهس  دستونیس  در  نیز  »که«  آمده،  متن  در  که  همهنطنر 

نبنده است ر مصّحح بف اسهس نسخچ B آب را نه متن بفده است؛ 

نه زبهرت دیگف ضبط دستونیس اسهس ایوگننه ننده است: »اع 

نیز هیچ حفری  ایوجه  در  نهشد«.  انگیز درر  غذاهه]ء[ سندا 

ب است.
ّ
حذف نشده ر »سنداانگیز« صفت رهزلی مفک

 در زبهرت »انتدا ع )انتدا اع( شنهختن« معتقدیم که نه جهی 

»اع«، »ع« نه کهر ررته ر ادغهمی صنرت نگفرته است. در این 

نسخه تفکیب »ر+اع« نه هف در صنرت »ر اع« )ص262( ر 

»رع« )ص263( آمده است ر می تناب این را نیز گناهی بف این 

دانست که احتمهل ایوکه در زبهرت نهال صنرت دیگف »اع« 

یعوی »ع« آمده نهشد، بسی ارزرب تف اع ادغهم است.

نه تنّجه نه ایوکه مصّحح شمهرۀ صفحچ شناهد را ارائه نکفده  

ر نیز نسخه ندل کهمل نداده است، یهرتن بفخی اع این زبهرات، 

همهنود زبهرت »نداند که ۀیزست )ۀه ۀیزست( ر ۀه ننزست« 

مبّسف نشد؛ نه این حهل نه تنّجه نه نکهت یهدشده ر نه ریژه این 

نکته که این دستونیس ارتهدگی ههی گننهگننی دارد )نک. نخش 

»1. 2. اطالق ریژگی سبکی ر امالیی نه ارتهدگی ههی دستونیس« در همین 

ننشتهر( احتمهل ایوکه در این منضع نیز ارتهدگی رخ  داده نهشد 

نبشتف اع این است که آب را ادغهم ندانیم.

مباگوحد: 	○

گهه تشهنه یک کلمه نه نخشی اع کلمچ دیگف منجب حذف کلمه 

می شند که تشخیص در این منارد سخت تف است:

اع هف یک درم )اع هف یک، یک درم(/ بفک )بف بفک( ۀشم 

مهلد ۀشم مهلد ]»ۀشم مهلد« درم اشتبهه تهیپی است ر در 

متن کتهب رجند ندارد[/ درموه )در درموه( بسفشد/ شبهف 

سبز را نهسلیقنب )نه نه سلیقنب( در ۀشم کشد )حببش تفلبسی، 

1390: 1/ سی رپوج(

مباگوحم: 	●

کهتب این دستونیس در ۀود منرد »ی« نکفه را انداخته است:

... ر اکف درمسنک میهب خزد ر درم بفنینب را نه یک قیفاط 

مشک... )دستونیس منرَّخ 722: ص72؛ حببش تفلبسی، 1390: 1/ 71(

... نعد اع انکه ارمیده نهشد اع جنش بفدارد ر صهری کفداند ر 

درمسنک یهرۀ ریقفا در ری کود ر دانکی محمندۀ انطهکی...

خ 722: 74؛ حببش تفلبسی، 1390: 1/ 73( )دستونیس منرَّ

صفت صبف ر عزففاب ر ارشفۀ مهمیثه اع هف یکی درمسنک همه 

خ 722: ص113؛ حببش  را جنب سفمه بسهید... )دستونیس منرَّ

تفلبسی، 1390: 1/ 110(

ر  کود  خفد  ر  کود  خناهد   جودانک  حلغنعه  صفتش 

نهنکبین صهری بسفشد ر هف ررعی نوهشته درمستک1 نکهر 

خ 722: ص95؛ حببش تفلبسی، 1390: 1/ 92( دارد. )دستونیس منرَّ

این شناهد نشهب می دهد که حذف »ی« نکفه اع زبهرت »صفت 

خ 722:  نهذررک ر شاتفه ر صبف اع هف یک درم« )دستونیس منرَّ

ص84؛ حببش تفلبسی، 1390: 1/ 83(، نه هیچ رجه نه یکی نندب 

ارلیچ زبهرت »هف یک یک   صنرت 
ً
)اصال نبست  مفننط  راژه  در 

درم...« نبنده است(.

درنهرۀ زبهرت ههی »بفک ۀشم مهلد« ر »شبهف سبز را 

ـ  در نخش »1.  نهسلیقنب در ۀشم کشد«، همهنطنر که پبشتف 

2. اطالق ریژگی سبکی ر امالیی نه ارتهدگی ههی دستونیس«  ـ 

اشهره کفدیم، در این دستونیس انناع ارتهدگی، اع جمله ارتهدگی 

آمده است   ـ »سه  پهننیس کتهب  در  ـ  ۀوهنکه   C ر   B در دستونیس  ایوجه  در   .1
درمسنگ« دارند. اع آنجه که در شناهد پبشبن »ی« نکفه حذف شده است، 
ایوگننه گمهب می کوم که در ایوجه نیز »درمسنگ )که در نسخه نه در نقطه آمده است(« 

را نهید معهدل »درمسنگی« ندانیم.



109

نقد و
بررسی

ب
ر
سر
 ی
نا

اقر
یا

ت 
یحص

 ح
فی

یا
اة

ل
ا 
ب
  
یب
احش

ب
ل
سی

ی

رع
اف

چ ن
نبو

ۀن
ب 

فره
ز

دورۀ سوم، سال دوم

 شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان 13۹6

حفرف اضهرچ گننهگنب، نه ۀشم می خنرد. ایوگننه حذف هه، 

نه دالیلی که در همهب نخش گفته شد، ارتهدگی است نه ریژگی 

 در این نسخه زالره بف »بف«، حفف اضهرچ دیگفی 
ً
امالیی. ضموه

نیز پبش یه پس اع »بفک« ارتهده است: 

یکی آب که ]نه[ بفک ۀشم عیفین یه نهالیین عخمی رسبده نهشد... 

خ 722: ص98( )حببش تفلبسی، 1390: 95/1؛ دستونیس منرَّ

در دستونیس B )کتهب اّرل/ ص46( ر C )گ83( زبهرت نهال را 

نه صنرت »یکی آنک )اع=C( نلک عیفین یه نهالیین را عخمی 

رسد« آررده اند ر ررشن نبست ۀفا مصّحح نه جهی گزینش 

ننیسش این در دستونیس، »نه« را  نه زبهرت ارزرده است. در 

نگنییم  که  ندارد  رجند  »بف«ی  دیگف  ایوجه  در  صنرت  هف 

ه »پِفک« نهید خناندش!(  
ّ
نه خهطف همسهنی نه »بف« در »بفک« )که البت

اع زبهرت حذف شده است1.

 حذری رخ نداده است. 
ً
در زبهرت »درموه بسفشد« اصال

تصنیف دستونیس )ص92( گناه درستی سخن مهست:

نظف  منرد  راژۀ  بفمی آید،  دستونیس  تصنیف  اع  که  همهنطنر 

»مسبوه« ر »در« قبل اع آب حفف اضهره است؛ نوهبفاین در ایوجه 

هیچ گننه ارتهدگی یه حذری رخ نداده است2. 

3.احیسح حتاموجو ا یا لاةی

اشکهالت مفننط نه تصحیح را نه سه دسته نخش  کفدیم:

3.ا1.انرخهابدلاه 

مصّحح درنهرۀ گزارش نسخه ندل ههی کتهب گفته است:

در نهب گزارش اختالف نسخ نه دلیل تعدد نسخه هه ذکف همچ 

اختالرهت امکهب پذیف نبند. مبوهی کهر نه این صنرت نند که 

انتدا نسخچ A نه B مقهنله شد اگف اختالف ر یه ریژگی خهّصی 

در راژگهب ر زبهرت نند نه سهیف نسخ نیز مفاجعه می شد. 

نبشتفین ارجهع مفننط نه نسخه ههی C ،B ر D نند ر ارجهع نه 

صنرت  خهصی  منارد  در   G ر   F ،E یعوی  نسخه هه  سهیف 

می گفرت... )حببش تفلبسی، 1390: 1/سی ردر(

یکی اع معیهرههی تصحیح زلمی گزارش دقیق نسخه ندل ههست. 

زهی مصّحح تعداد دستونیس ههی این کتهب آنقدر 
ّ
بفخالف اد

 نه خهطف تسفیع در ۀهپ کتهب  ـ 
ً
ـ احتمهال نبست که مصّحح آب 

ص نبست 
ّ
نهۀهر نهشد اع گزارش دقیق آناه سف نهع بزند. مشخ

اگف تصحیح کتهب ههیی ۀنب شاهنامهر دیوانحافظبف زادۀ 

آثهر ۀه  این  د دستونیس ههی 
ّ
تعد نه  نند  ایوچوین  مصّححی 

می کفد. نه هف رری گزارش نهقص نسخه ندل هه اع ازتبهر زلمی 

تصحیح می کههد. گزارش دقیق نسخه ندل هه راه را بفای رام 

ناتف مخهطب اع ۀگننگی تصحیح کتهب ر نیز دارری ار درنهرۀ 

گزینش ههی مصّحح همنار می کود. در میهب دستونیس ههی این 

 )A( ـ  طبق گزارش مصّحح   ـ یک دستونیس اع قفب هشتم کتهب 

در دستونیس اع قفب نام )B؟ ر G( ر یک دستونیس اع قفب دهم 

 )E( ق نه قفب ههی یهعدهم
ّ
)C( رجند دارد. دیگف دستونیس هه متعل

ر سبزدهم )E  ر F( هستود.3 

اّرل این است که رقتی مصّحح  نکتچ غیف قهنل پذیفش 

دستونیس کان دیگفی )G( یهرته، نه مقهنلچ کهمل آب نه متن 

پیفاستچ خنیش نپفداخته است؛ حهل آنکه در تمهمی تصحیح ههی 

ی اگف کهر نه انتاه رسبده نهشد نیز، نهع این مقهنله 
ّ
زلمی، حت

صنرت می گیفد، ۀفا که امکهب تغییف یهرتن نخش قهنل تنجّای 

اع ننیسش هه رجند دارد. نکتچ درم ایوکه مصّحح عحمت این را 

اقل گزارش کهملی اع تفهرت ههی 
ّ
نیز نه خند نداده است که حد

در دستونیس B ر C نه نسخچ اسهس ارائه دهد. نه مقهیسچ صفحچ 

ـ که اع جملچ صفحهتی است که نسخه ندل ههی عیهدی  1 کتهب 

 C ر B ،A 53 منرد( در آب گزارش شده است  ـ نه نسخه ههی(

می تناب دریهرت که تواه 43% اع گزارش ههی مفننط نه این سه 

دستونیس ارائه شده است )ندرب احتسهب مناردی که ننیسش هه محن 

یه مخدرش ننده یه راژگهب در نسخه هه ندرب نقطه یه نه نقطه گذاری متفهرتی 

آمده ننده اند ر مصّحح نیهعی نه گزارش آناه ندیده است. این منارد در 

نسخه  این سه  نسخه ندل ههی  کهمل  در گزارش  ننشتهر  ضمیمچ همین 

زی است که هف کجه 
ّ
آمده است(. طفره آب است که مصّحح مد

د اّرل صفحچ 98 آمده است. نه غیف اع این 
ّ
زبهرت منرد نظف پهرسهپنر در مجل  .1

، در صفحچ 100 همین جلد نیز، نهع دستونیس اسهس این ارتهدگی را  زبهرت
دارد. اع آنجه که راجع نه ارتهدگی اجزاء مختلف سخن در این دستونیس تنضیح 
کهملی در نخش پبشبن داده  شده است، زبهرت »شبهف سبز را نهسلیقنب کشد« 

ـ  که مشمنل همهب تنضیحهت می شند  ـ منرد بفرسی قفار نگفرت.
طبق گزارش مصّحح در دستونیس B ر C »نه آب درموه« دارند. ری  در متن »نه   .2
درموه« ضبط ر در پهننیس اشهره کفده  که ضبط متنش »در درموه« است ر 

 دۀهر سان شده است.
ً
احتمهال

3. دستونیس B تهریخ کتهنت ندارد ر تهریخ کتهنت آب اع قفب هشتم ته دهم حدس 
عده شده است )حببش تفلبسی، 1390: 1/نبست رنه(.
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العم ر مام ننده اختالف نسخ را گزارش کفده است؛ لیکن بف 

  
ً
نگهرنده پنشبده است که ری نه ۀه معیهری دریهرته  است که مثال

گزارش اختالف ضبط در نسخچ B ر C نه نسخچ اسهس در راژۀ 

»پزشکهب« در سطف دراعدهم مام است ر در راژۀ »پزشک« در 

سطف ننعدهم نی اهمیت. یه ثبت اختالف آب در نسخه در ضبط 

م« نه دستونیس اسهس ۀگننه 
ّ
ه زلیه ر سل

ّ
ی الل

ّ
زبهرت »صل

پفاهمیت تف اع درج تفهرت ضبط آناه در راژۀ »غذای« است )نه 

احتمهل رفاراب همهب ننیسش »غذا« که در B ر C آمده درست است ر نبهید 

ـ که   G آب را ریژگی عنهنی ننیسنده دانست؛ هفۀود نهید ننیسش دستونیس

طبق معمنل مصّحح گزارشی اع ضبطش نداده است  ـ ر دیگف دستونیس ههی 

 قدیم منجند در کتهنخهنه ههی خهرج اع کشنر را هم دید، ته نتناب نظف 
ً
نسبته

قطعی داد(؟ اع این دست مثهل هه بسبهر می تناب مطفح کفد ر نشهب 

معیهر  هیچ  ندرب   
ً
قطعه ر  تصهدری   

ً
احتمهال مصّحح  که  داد 

زلمی ای نه گزارش نسخه ندل هه پفداخته است )بفای آگههی نبشتف 

اع میزاب کهستی ههی منجند در گزارش نسخه ندل هه نه قسمت ضمیمچ 

ـ  که در آب صفحچ نخست کتهب نه سه دستونیس یهدشده  همین ننشتهر

مقهنله شده است   ـ رجنع کوید(.

3.ا2.اخوحنناه باش  یلتا

پبشتف نه بفخی خنانش ههی نهدرست که موجف نه کشف قنازد 

امالیی ر سبکی شده نند، پفداختیم. در ایوجه نیز بف آنیم ته نه نشهب 

دادِب نخشی اع ندخنانی ههی پفتعداد مصّحح اع نسخچ اسهس ر 
همچوین نسخچ B، میزاب آشفتگی متن کتهب را ناتف نومهیهنیم:1

ت سلع اع نلغمی نند سطبف که بف یسک ۀشم 
ّ
... سبب این زل 	○

ۀیفه گفدد...)همهب: ص98(.

ص شده صنرت اندال شدۀ »پِلک« است، نوهبفاین 
ّ
راژۀ مشخ

محتهطهنه تف است که نه صنرت »پِفک« ضبط شند )نک. مبسفی، 

1370: 68، نبت1055(.

... تخم شههسپفم ر تخم مفر، هف در قلیه کفده ر نلنط در  	○
سفکه آغشته ر یسلها)؟( ر تخم منرد را همه را کنرته... )حببش 

تفلبسی، 1390: 181/1(

در پهننیس آررده اند:

... نه احتمهل عیهد تفشه صحیح است که ریش رردگهنی را 

سند دارد. )همهب: 181، پهننیس 21(

همهنطنر که اع تصنیف نسخه بفمی آید، ننیسش اسهس »بفسته« 

خ 722: ص182( که نه احتمهل  ننده )  ، دستونیس منرَّ

عیهد »بفشته« است.

آنچه این حدس را تقنیت می کود ننیسش »قلیه کفده« 

نه جهی ننیسش »بفشته/ بفسته« در دستونیس ههی B ر E است 

که مصّحح در پهننیس نداب اشهره کفده است. ۀود سطف پهیین تف 

اع این مطلب، نهع این دستونیس هه نه همفاه دستونیس D نه جهی 

ـ که این نهر ندرب تصحیف در دستونیس  ننیسش »بفشته« 

اسهس آمده است   ـ، ننیسش »قلیه کفده« را آررده اند. 

... ر جهرشبف اع هف یکی در درمسنگ ]همه را قفص کود[  	○
ر یک قفص اع ری نه آب انال نخنرد که حیض را رفرد آرد 

ر بنةس)؟( گهر کهر کود ر حجهمت کود... ر قبه حجهمهب نه 

عههر ر شکم بفناد که سند دارد... )همهب: 209/1، عیف »زالجش 

اع گفتهر رررس«، س14-10(

در ضمن گزارش نسخه ندل هه آررده اند: 

 در نسخچ A راژۀ »ننیفر« نه غلط »ننیف« ثبت شده.
ً
احتمهال

صنرت درست این تفکیب نی شک »پنیف گهر« است ر معوی 

دستنرمود زبهرت ۀوین است: ... اةضایحافسو امباآوی اواپنةسا

گ و ]در گشهیش حیض[ حثسامبافند. 

الغیه )حببش تفلبسی، 1390: 285/2( 	○
« آمده2 )نک.  در دستونیس اسهس این راژه نه صنرت »

ص281( ر در دستونیس B نیز ندرب نقطه آمده است )نک. کتهب 

درم در غذاهه ر داررههی مففد/ص5(.

ت سبل«، س12(
ّ
... سبل سطبف )تفلبسی، 1390: 104/1، عیف »زالج زل 	○

خ  ؛ دستونیس منرَّ خنانش درست: »سنبل3 اسطبف« )

722: ص107(.

تأکیدهه در این نخش ر نخش »تصحیح ههی نهدرست« اع نگهرنده است.  .1

این راژه زالره بف ایوجه، در جهی دیگف نه »ع« آمده است )نسخچ A: ص319، 322؛   .2
ـ که ضبط  B آب را نه »غ«  B: ص28، 82( ر تواه در یک منرد دستونیس  نسخچ 

رایج تفی است  ـ آررده است )کتهب اّرل، ص40( که در آب منرد هم دستونیس ههی 
A )ص85( ر C )گ72( »ع« دارند. مصّحح در همچ منارد ننیسش »الغیه« را در 
متن گذاشته  ر  نه جز منرد نخست در جلد نخست گزارشی اع ضبط نسخه هه 
نه دست نداده است )حببش تفلبسی، 1390: 84/1، 285/2، 359 ر 364(. 
ـ  در منضعی که در نهال آررده ایم   ـ بف اسهس  زلی اشفف صهدقی نیز این راژه را 
دستونیس B »الزیه« خنانده ر اشهره کفده که در قانونادبهم آمده است )نک. 
صهدقی، 1380: 16(؛ لیکن ۀنب مصّحح این مقهله را ندیده ننده اع این خنانش 

الزی نداشته است.
ّ
اط

3. این راژه در سفننیس این رصل »َسبل« ضبط شده امه در بسبهری اع منارد 
نه صنرت »َسنبل/ سنبل« آمده که مصّحح نداب اشهره نکفده است.
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... در ررعی یک شفنت منیعت نه غهیت... )حببش تفلبسی،  	○
1390: 209/1، عیف »زالجش اع گفتهر رررس«، س18(

؛ دستونیس منرَّخ722: ص210(. خنانش درست: سخت )

)حببش  عنبنر...  النه  )؟(  جسل  ار  همچود  ندلش  رشه   ... 	○
تفلبسی، 1390: 2/ 364(

؛  در ایوکه خنانش درست »ۀفک« است سخوی نبست )

خ 722: ص322(. ایوک شههدی بفای تأیید این  دستونیس منرَّ

خنانش: 

ین الافری، 
ّ
ق الد

ّ
اشق  را ندل رسخ آشبهب عنبنر انگبین  است. )منر

)35 :1346

»اشق« همهب »رشه« ر »رسخ« همهب »ۀفک« است.

... له  ۀوداب که همه داررهه نند و انگبین صهری بسفیشند  	○
)حببش تفلبسی، 1390: 2/ 416، س7(

همهنگننه که اع تعداد دندانه ههی کلمچ منرد نظف ر نقطه ای که 

عیف »س« قفار گفرته است بفمی آید، مصّحح حفف اضهرچ »نـ« 

خ 722: ص367(. حفف  ؛ دستونیس منرَّ )نه( را نخنانده است )

رنط »ر« نیز در نسخه رجند ندارد ر مصّحح آب را نه متن 

ارزرده است ر صنرت درست ایوگننه است: نه سه ۀوداب که 

همه داررهه نند انگبین صهری بسفیشند.

فسز پفررده )حببش تفلبسی، 1390: 2/ 452(  	○
در پهننیس آررده اند: 

... )در نسخچ B ،E ر A نه همین شکل درج شده است. هفۀود 

تنضیحهت نه خناص »گزر« همههوگ است(.

ب، ص63( راژۀ 
ّ
در دستونیس B )کتهب درم در غذاهه ر داررههی مفک

( ر نقطه  منرد نحث نه صنرت »کزر« )= گزر( آمده است )

ت رری حفف درم ناهده  شده است. امه در دستونیس اسهس 
ّ
نه دق

؛ ص401( که   نهالی حفف سنم قفار گفرته است )
ً
نقطه تقفیبه

ص نبست ۀفا مصّحح ۀوین 
ّ
ه مسألچ غفیبی نبست ر مشخ

ّ
البت

جهنه جهیی سهده ر پفتکفاری را اصالح نکفده است1.

... داررههی دیگف را کنرته ر نیخته نه ری نیهمیزند ر نخننی  	○
همی جوبهنود )همهب، 1390: 2/ 467(.

 در پهننیس آررده اند:

نه ۀننی )نجننی( B: )نقطه هه در A محن است(.

ص 
ّ
 مشخ

ً
در دستونیس اسهس نقطچ حفف درم ر ۀاهرم کهمال

؛ ص418( ر نشهب می دهود که خنانش درست »نه  هستود )

در مدخل »مفهم  در همین صفحه  ۀننی« است. مصّحح 

عنگهر« ر در صفحچ نعد در مدخل »مفهم سبهه« ر »مفهم 

سپیداب« نیز »نه ۀننی« را »نه خننی« خنانده است.

... خفمهی هودی را استخناب ر ۀنبش برندحیشد... کفع تهعه  	○
پنست ر دررنش را برندحیشد... آنی تفش ر شبفین رسبده را 

پنست ر دررنش برندحیشد... )حببش تفلبسی، 1390: 2/ 426، 

)480 ،452

 ، ص نبند نیز )
ّ
ی اگف نقطچ این حفف در تصنیف مشخ

ّ
حت

 )432  ،401 ص377،   :722 خ  منرَّ دستونیس  ؛   ،

نی تفدید نهید راژه »نبوداعند« ضبط می شد.

ا لتنویساحل س
ِ
3.اماوا حنرتناقرمتاه باوحضی 3.ا

در این قسمت نیز نه ۀود مثهل معدرد بسنده خناهیم کفد. 

در  مصّحح  نظف  اع  آمده اند  ب 
ّ

قال داخل  که  زبهرت ههیی 

دستونیس اسهس محن ننده اند ر ار آناه را بف اسهس دستونیس ههی 

دیگف )اغلب B( تکمیل کفده است.

گنید که ار سفد ر تفست نه درجه نخستین ]سبوه را نفم کود ر  	○
ۀنب نه ررغن نهدام ری نپزند ر نکهر دارند سفره را نیک نند ر 

بستگی ههی جگف را نگشهید[ ر ریشی گفده ر مثهنه را سند دارد 

ر گفم مزاج را نیک نند. )تفلبسی، 1390: 2/ 293(

زالره بف حذف راژۀ »ینحوه« که در دستونیس B هم هست 

)کتهب درم در غذاهه ر داررههی مففد، ص7(، بسبهر ررشن است که 

بفخی راژگهب ر جمالتی که محن دانسته شده اند در نسخه پیدا 

هستود  )نک. تصنیف1( ر بفزکس راج ر زبهرتی که در نسخه پیدا 

ب ناهده نشده اند.
ّ

نبست )»م« در»گفم« ر نقیچ زبهرت( در قال

]ر اگف آبش را نه آرتهب گفم نپفررند ته ۀاهر یکی اع ری نهند2   	○
این راژه نه همین صنرت در جهی ههی دیگفی اع این دستونیس آمده است ر   .1
خ  مصّحح در آب مناضع آب را درست خنانده است )بفای مثهل نک. دستونیس منرَّ

 غلط تهیپبست ر درست آب »نمهند« است.722: ص367؛ حببش تفلبسی، 1390: 2/ 416(.
ً
طبعه  .2
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ناتف نند ر نیز اع تلخ شدنش ایمن نهشند ر نه رقت حهجت 

نکهر بفند[ )همهب: 2/ 408(

اع »نپفررند« ته »نکهر« در نسخه پیداست )نک. تصنیف 2(.

... یک رطل ]گنشت بفه یه گنشت مفغ[ نچه خفد کوود...  	○
)همهب: 2/ 415(

»گنشت بف...« پیداست )نک. تصنیف 3(.

... ر هف ررعی نبست درمسنگ اع ری نه شبف گهر ]درکشند  	○
ر لختی ررغن[ نیهمیزند ر... )همهب: 2/ 475(

ـ  هفۀود نبشتفش کم رنگ است   ـ  زبهرت »ر لختی ررغن« 

در نسخه پیداست ر راژۀ »گهر« هم ارزرب بف ضبط متن دیده 

می شند )نک. تصنیف 4( که مصّحح آب را نخنانده یه خنانده ر 

گزارش نکفده است. این راژه در نسخچ B، که مصّحح متن را 

اع رری آب تکمیل کفده، نیز آمده است )کتهب درم در غذاهه ر 

ب، ص74(.
ّ
داررههی مفک

... معجنب ]گزر[ 	○
اسحهق گنید که ار[ ... ر آب ]پشت ارزاید ر نلغماهی[ ستبف 

را ... )همهب: 476/2(

»گزر«، »اسحهق«، در راج »پشـ«، ر در راژۀ »ر نلغماهی« در 

نسخه آشکهرند )نک. تصهریف 5، 6، 7(.

4.ا لاةیاوایس حشتاه باش  یلت،اعق یتاه باحصا قبا 3.ا

3.ا4.ا1.ا لاةیاوایس حشتاه باش  یلت

موتخب  ضبطاهی  نهدرستی ههی  ته  بفآنیم  قسمت  این  در 

نیز  ر  اسهس،  دستونیس  در  منجند  تصحیفهت  مصّحح، 

ارزرده  »اندال«  نخش  پهیهب  نه  نه اشتبهه  که  را  زبهرت ههیی 

شده است، شنهسهیی ر نقد کویم.

ت اع خنب یه نلغم نهشد... مام دا
ّ
مام دازفسح  گنید که این زل 	○

ت ۀنب اع 
ّ
زفسح  گنید زالج آب است... ج صةنوس گنید که زل

نلغم نند... ج صةنوس رفمهید... )همهب: 83/1(

طبق گزارش خند مصّحح زمنم دستونیس هه، جز اسهس، در 

منرد اّرل ر درم »جهلیونس« ر در منرد سنم ر ۀاهرم »عکفیه« 

ضبط کفده اند. در ۀوین مناردی که ننیسش دستونیس کان تف 

تی 
ّ
زل ندارد،  دستونیس هه  دیگف  نه  نسبت  دشناری ای  هیچ 

بفای رجحهب ننیسش موففد ر نی پشتنانچ دستونیس اسهس بف 

اکثف  ننیسش  اسهس  بف  ندارد.  رجند  دستونیس هه  دیگف 

دستونیس هه نهید ضبط منرد ارل ر درم را نه در منرد نعدی 

قهزدۀ  این  اع  نهر  ۀودین  مصّحح  متأّسفهنه  کفد.  جهنه جه 

رل کفده است )بفای مثهل نک. 1/ 136، عیف »زالمتش کز  ندیای زد

گفمی نند«، سطف آخف(.

ت ۀنب اع سندا نند صعب تف 
ّ
... مهسفجنیه گنید که این زل 	○

نهشد ر زالج دیف پذیفد ر سبب اع ۀیفگی سندا ]که[ نند اندر 

مغز سف رفر شند یه در رگ هه که گذرگهه ررح  نهشد گفرته شند. 

)همهب: 84/1(

نه کمک دستونیس ههی F ،C ،B ،A زبهرت نهال را اع نن تصحیح 

کفدیم )در این قسمت نیز مصّحح نسخه ندل هه را گزارش نکفده است(:

ت ۀنب اع سندا نند )-نند
ّ
مهسفجنیه گنید که )-کهC( این زل

 )A( پذیفد ر سببش )-شA( صعب تف نهشد ر زالج دیفتف )دیفF

 )B( سندا نند )+ر ۀیفگیA؛ حبزکیCB؛ تیزیFاع ۀیفگی )ۀیفه گی

که اندر )درCB( مغز )+سفA( شند )رفرشندA( یه )تهF( در رگاه 

گفرتهر  )Aنهشد+ C؛  +را  )+اندF؛  ررح  گذرگهه  که   )Fرگاهیی( 

.)C؛ کودF( شند )گفددAگفرته(

اع نظف نگهرنده صنرت اصیل زبهرت ۀوین است:

ت ۀنب اع سندا نند صعب تف نهشد 
ّ
مهسفجنیه گنید که این زل

ر زالج دیفتف پذیفد ر سببش اع ۀیفگی سندا نند که اندر مغز 

شند یه در رگ هه، که گذرگهه ررح گفرتهر شند.

... ر اّمه  حوچه آمهسی نهشد اع پس کهم ر سببش اع ۀیفگی  	○
خنب نهشد یه صففا ر نلغم. )همهب: 137/1(

در پهننیس ضمن گزارش نسخه ندل هه ارزرده اند:

این راژه در نسخچ A نه در شکل دینۀه ر دنچه ذکف شده  است 

جات یکدست شدب در متن دینۀه ر در پهررقی شکلی 

اصلی نسخ ذکف شده است.

نهر  سه  این  اع  آمده است.  صفحه  این  در  سه نهر  راژه  این 

»دینۀه« ضبط  نهر  ر یک   »دنچه«  درنهر  اسهس  دستونیس 

ـ  طبق گزارش مصّحح   ـ هف سه  کفده است ر مهنقی دستونیس هه 

منرد را »دنچه« آررده اند.

آنکه »دینۀه« راژه ای  نه سبب  گمهب می ررد که مصّحح 

شنهخته شده تف ر پفکهربفدتف است »دنچه« را صنرت تغییفیهرتچ 
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آب دانسته ر آب را نه متن نبفده است؛ حهل آنکه »دینۀه«، نه معوی 

ـ  که طبق تصفیح خند تفلبسی نهم یک  »عالن«، اع نن نه »دنچه« 

نیمهریست  ـ متفهرت است. نوهبفاین صنرت درست این راژه 

همهب »دنچه« است ر نبهید آب را نه »دینۀه« که در دیگف جهههی 

 
ّ
متن نه معوی »عالن« آمده است خلط کویم. این راژه اع راژگهب شهذ

این کتهب است که نگهرنده در جهی دیگفی آب را نیهرته است.

... انزررت ر رشه ر پنست ۀنب تند ر پنست مهر )؟( نکنند  	○
ر همچوین درد کود سند دارد. )همهب: 212/1(

گنیه استفهده اع »پنست مهر« در تفکیبهت دارریی که بفای 

درمهب نناسبف نه کهر می ررته اند مصّحح را شگفت آمده است. 

نه رجنع نه دیگف کتب طبّی کان نه سهدگی می تناب شناهدی 

بفای استفهده اع »پنست مهر« در درمهب نناسبف یهرت:

جلد پنست  مهر ۀنب خشك كوی ر بسهیی اندر شفاب ر نه 

ۀشم اندر كشی نصف تیز نكود، ر ۀنب نه سفكه نجنشهنی درد 

دنداب را سند كود، ر نیز نهدههی نناسبف را ۀنب بزیف بف سنعانی.

ین الافری، 1346: 101(
ّ
ق الد

ّ
)منر

محمد عكفیه می گنید این دارر ر همچ ]کذا[ داررههی تیز را بف 

نهسنر یک ررع نهید كفد اگف نببود كه هونع ۀیزی می تفاند یک 

ررع آسهیش دهود ر یک نهر دیگف این دارر نه كهر دارند ته 

خشک شند ر سبهه گفدد... ر پنست  مهر سبهه نیز نهرع است. 

)جفجهنی، 1391: 730-729/2(

سه  نند...  قنلویب  کهرنر  ناتفین  که  گنید  عکفیه  محمد  	○
تفلبسی،  )حببش  نیهمیزند...  نه ری  قةلویب  کهرنر  درمسنگ 

)332 /2 :1390

در راژۀ مشخص شده در منضع نخست بف اسهس B ر در منضع 

درم بف اسهس A ضبط شده اند. طبق گزارش مصّحح، در منضع 

 ضبط 
ً
درم دستونیس B »روصنری« ضبط کفده است. ظههفا

درست »روصنری« است ر سهیف صنرت هه تصحیفی اع این 

صنرت هستود )نک. حقیقی، 1391: 90-65(.

... ر نهد فةقاهم نیک نند. )حببش تفلبسی، 1390: 335/2؛ نیز  	○
همهب: 336/2(

ف »رتق« است که در جهههی دیگف نه صنرت 
َّ
این راژه ُمصح

اصلی خند آمده است )همهب: 10/1، 39، 206( ر دستونیس اسهس 

نیز در آب مناضع همهنود سهیف نسخ ننیسش »رتق« را تأیید 

ر  دانست  را درست  نهید »رتق«  نیز  ایوجه  نوهبفاین  می کود. 

صنرت تصحیف شده را ننیسشی دشنار نه حسهب نیهررد.

... یک مشت گودم را بف سنداب یه بف ههرب ریزند ر کفچه آهوین  	○
ۀودانکه این گودم در عیف آب کفچه، ر آنگهه این کفچه نه آتش 

تهرته ر سفخ کوود. بفین گودم ناود ر نفشهرند... )همهب: 412/2(

ف E صنرت گفرته 
ّ
تصحیح این زبهرت بف اسهس دستونیس متأخ

ص است زبهرت، نعد اع »آب کفچه«، نه 
ّ
ر همهنطنر که مشخ

ـ  که گزارش   B رعل احتیهج دارد. نه نگهه نه دستونیس اسهس ر

آناه در پهننیس آمده است  ـ  ضبط درست ررشن می شند:

... ر کفچچ آهوین ـ ۀودانکه این گودم در عیف آب کفچه گوجد  ـ 

بستهنود ر نه آتش سفخ کوود ر بفین گودم ناود ر نفشهرند...

... نشهسته را نه آب حل کوود ر عزففاب بف ری ریزند ر1 ته عرد  	○
شند آنگه ررغن کوجد تهعه نه تهنه همچنب لنعیوه یزشد نپزند...

)همهب، 1390: 483/2(.

در پهننیس، پس اع گزارش نسخه ندل هه، ارزرده اند:

شهید »نه عند« نهشد هفۀود عند در معوی آتش در این کتهب نه 

کهر نفرته است ر شهید »پزند«.

نهزث  »همچنب«  ـ  راژۀ  عیهد  احتمهل  نه  ـ  ر  زبهرت  معوهی 

ـ  که طبق  شده است که مصّحح در درست نندب خنانش »پزند« 

گزارش خند ار در دیگف نسخه هه نه سه نقطه آمده است   ـ تفدید 

ی نبست ر نه این ضبط 
ّ
کود. نه هف رری در درستی »پزند« شک

معوهی زبهرت ۀوین می شند: آنگهه ررغن کوجد تهعه را در تهنه، 

همهنگننه که لنعیوه را می پزند، نپزند.

»ۀنب« نه معوی »آنگننه که« نه کهر ررته است:

ــت ــن هس ــس ار را ۀ ــد ک ــتندب ندان س

بست ــهیــدت  ــب ن را  نــوــدگــی  ــهب  ــی م

)رفدرسی، 1388: 3/1(

ر هف گهه »ۀن« نه معوی »همهنگننه که« نهشد »همچن« نه معوی 

»همهنگننه که« خناهد نند.

3.ا4.ا2.اعق یتاه باحصا قب

یکی اع اصلی تفین ماهرت ههی یک مصّحح تشخیص نبت هه 

»ر« در دستونیس اسهس ر B نبست ر نه احتمهل عیهد سان مصّحح است.  .1
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منارد  این  اع  یکی  است.  اصلی  اع  الحهقی  زبهرت ههی  ر 

نبت هه ر زبهراتی است که نعد اع انجهمچ نسخه یه نه ۀود بفگ 

پهیهنی ر ندرقه می ارزایود. دستونیس اسهس نعد اع نخش 

ب« انجهمه ای 
ّ
»اندال« ر پبش اع قسمت »داررهه ر اغذیچ مفک

ی 
ّ
نه خط زبهرت ههیی  ر  نبت هه  انجهمه  این  اع  دارد ر پس 

متفهرت ر ننتف نه نسخه ارزرده شده است. مصّحح نیز این 

ح خند آررده است )حببش تفلبسی، 
َّ
زبهرات را در متن مصح

اع  مصّحح  هدف  نبست  ص 
ّ
365/2-366(.مشخ  :1390

ارزردب این نبت هه ر زبهرات الحهقی نه کتهب ۀبست. آیه 

تصّنر کفده هف ننشته ای که در نسخچ اسهس است، نهید نقل 

شند؟ در هف صنرت این زبهرات صد در صد الحهقی را نه متن 

یهدداشت هه  یه  در نسخه ندل هه  را  آناه  ر  ارزرد  نبهید  کتهب 

گزارش نهید کفد.

4.ا حگساحشک الت

ۀاهر اشکهل ماّم دیگفی که در این پژرهش نه ۀشم می خنرد 

مفننط نه رسم الخط، موهنع ، نمهیه هه ر تعلیقهت است.

ا1  کتهب .
ّ
 یکسهنی را در کل

ّ
انتظهر می ررت مصّحح رسم الخط

 در یک جه »ی« میهنجی را بف 
ً
رزهیت می کفد، نه ایوکه مثال

درد،  آب  )دراء  نیهررد  اسهس  نسخچ   
ّ
رسم الخط اسهس 

گنارش ههء گفم؛ همهب: 1/ 13، 2/ 372( ر جهی دیگف بف 

ت ههی تن؛ همهب: 1/ 62( یه 
ّ
 امفرعی )زل

ّ
اسهس رسم الخط

»سه یک« را یک جه »سبک« )همهب: 2/ 417( ر جهی دیگف 

»سه یک« نونیسد )همهب: 2/ 410(.

ا2 نتناب . را  کهستی  بزرگ تفین  شهید  کتهب  موهنع  درنهرۀ 

زوناب  نه  صهدقی  زلی اشفف  مقهلچ  اع  نکفدب  استفهده 

همفاه  نه  تفلبسی  حببش  کفهیةالطب  رهرسی  »لغهت 

بفرسی تقنیم االدریچ ار« که در سهل 1380 در شمهرۀ 17 

نامۀفرهنگستاننه ۀهپ رسبده است، دانست. ارزرب بف 

این، در رافست موهنع نهمی اع هیچ کدام اع کتهب ههی 

مه نه نقل 
ّ
مفحنم موزری دیده نمی شند، حهل آنکه در مقد

نه مضمنب اع یکی اع کتهب ههی ایشهب در معّفری نسخه هه 

استفهده شده است )همهب: 1/ سی(.

ا3  راژۀ »سطبف« .
ً
درنهرۀ نمهیه هه نیز این نقدهه رارد است که مثال

نه »ت« هم در متن کتهب آمده است، لیکن تواه »سطبف« در 

نمهیه درج شده است. یه ایوکه در این قسمت، راژه ههی 

َفم« )صنرت اندال شدۀ کلم(، ر 
َ
َفم« )رضل ر نخشش(، »ک

َ
»ک

»ِکفم« )جهننرخزنده( اع یکدیگف متمهیز نشده اند. یه راژه ای 

نه اشتبهه ضبط شده است )»بفکشت« که در اصل »گشت بفگشت« 

است؛ نک. صهدقی، 1380: 27(. 

ا4 در آخف درنهرۀ تعلیقهت نهید گفت نه جز تنضیح راضحهت .

ر نیز راژه ههیی که نه راحتی در رفهوگ هه می تناب نه معوی 

آناه دست یهرت، نکتچ دیگفی در این قسمت نیهمده است؛ 

زبهرات  دستنرمود  شفح  می ررت  انتظهر  که  درحهلی 

دشنار ر نیز تنضیح پهره ای اع راژه ههی نهدر ر نعضی 

مسهئل داررشنهسی ر طبّی در تعلیقهت گوجهنده شند. 

شتةجه

ح 
َّ
نه بفرسی صنرت گفرته می تناب نتیجه گفرت که در متن مصح

کفایةالطب:

ا1 گزارش نسخه ندل هه نهقص است؛.

ا2 اع دستونیس ههی منجند در کتهنخهنه ههی خهرج اع ایفاب، .

که اع سه ته اع دستونیس ههی منرد استفهدۀ مصّحح کان تف 

هستود، استفهده نشده است؛

ا3 نه . ر  ننده است  ضعف  دۀهر  نسخه خنانی  در  مصّحح 

دستنرتهریخی آشنهیی نداشته است ر ریژگی ههی سبکی را 

نه درستی تشخیص نداده است.

بنه تصحیح تهعه ای 
ّ
نه این تفهصیل نه نظف می رسد که کفایةالط

نیهع دارد.

من بع

ارشـهر، ایـفج )1336(. »نیهب الّصوهزهت«. فرهنـگایرانزمین، ـ 

جلد 5، درتف 4: 457-279.

اننری، حسـن ر حسـن احمدی گیـنی )1390(. دسـتورزبانـ 

فارسی2. تافاب: رهطمی.

ـب. ـ 
ّ
الط کفایـة  .)1390( ابفاهیـم  حببش نـن  تفلبسـی، 

نه کنشـش عهفا پهرسـهپنر. تافاب: پژرهشـگهه زلنم انسـهنی ر 

مطهلعهت رفهوگی.



115

نقد و
بررسی

ب
ر
سر
 ی
نا

اقر
یا

ت 
یحص

 ح
فی

یا
اة

ل
ا 
ب
  
یب
احش

ب
ل
سی

ی

رع
اف

چ ن
نبو

ۀن
ب 

فره
ز

دورۀ سوم، سال دوم

 شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان 13۹6

ــــــــــــ. کفهیـة الطب. دسـتونیس شـمهرۀ 222 کتهنخهنچ ـ 

مفکزی ر مفکز اسنهد دانشگهه تافاب، نه تهریخ کتهنت 722.

ــــــــــــ. کفهیة الطب. دسـتونیس شـمهرۀ 1206 کتهنخهنچ ـ 

مفکزی ر مفکز اسنهد دانشگهه تافاب، نه تهریخ کتهنت 911.

ــــــــــــ. کفهیة الطب. دسـتونیس شـمهرۀ 2491 کتهنخهنچ ـ 

مفکزی ر مفکز اسنهد دانشگهه تافاب، نه تهریخ کتهنت 1271.

ـــــــــــ. کفهیة الطب. دسـتونیس شـمهرۀ 6332 کتهنخهنچ ـ 

مفکزی ر مفکز اسنهد دانشگهه تافاب، ندرب تهریخ کتهنت.

جفجهنـی، اسـمهزیل نن حسـن )1391(. ذخیرۀخوارزمشاهی. ـ 

قم: مؤّسسچ احیهء طّب طبیعی.

جنیوـی، زطهملک نـن محّمـد )1382(. تاریـخجهانگشـایـ 

جوینی. نه تصحیح محّمد قزریوی. تافاب: دنیهی کتهب.

حقیقـی، رـفعام )1391(. »کهرـنر روصـنر یـه کهرـنر موثـنر ـ 

پبشـناهدی در تصحیـح راژه ای در شـههوهمه«. جستارهایادبی، 

ش179: 90-65.

ه انصهری )1341(. طبقـاتالّصوفیه. نه تصحیح ـ 
ّ
خناجـه زبدالل

ر تعلیق ر تحشبچ زبدالحّی حبببی. کهنل: مطبع درلتی کهنل.

نشـریۀـ   .)1342( ارشـهر  ایـفج  ر  محّمدتقـی  دانش پـژره، 

کتابخانـۀمرکزیدانشـگاهتهران. درتف سـنم. تافاب: انتشـهرات 

دانشگهه تافاب.

دانش پـژره، محّمدتقـی )1340(. فهرسـتکتابخانـۀمرکـزیـ 

د نام. تافاب: انتشهرات دانشگهه تافاب.
ّ
دانشگاهتهران. مجل

ــــــــــــ )1348(. فهرسـتمیکروفیلمهـایکتابخانـۀـ 

مرکزیدانشگاهتهران. تافاب: انتشهرات دانشگهه تافاب.

درایتـی، مصطفی )1389(. فهرسـتدستنوشـتهایایران)دنا(. ـ 

تافاب: کتهنخهنه، منعه ر مفکز اسنهد مجلس شنرای اسالمی.

دکتـف ـ  نظـهرت  نـه  لغتنامـه.  دهخـدا، زلی اکبـف )1377(. 

محّمـد معیـن ر دکتف سـبّد جعفف شـایدی. تافاب: انتشـهرات 

دانشگهه تافاب.

طـب ـ 
ّ
صهدقـی، زلی اشـفف )1380(. »لغـهت رهرسـی کفهیةال

ُحببـش تفلبسـی نه همـفاه بفرسـی لغهت تقنیـم األدریـچ ار«. 

نامۀفرهنگستان، ش17: 29-13.

صدیقیـهب، ماین دخـت )1366(. »رهزـل مفـفد رعـل جمـع، ـ 

رهزل جمع رعل مففد«. نشردانش، ش39: 29-24.

زفرهنیـهب، غالمعلـی )1380(. فهرسـتکتبخطـیکتابخانۀـ 

مرکـزیآسـتانقـدسرضـوی:طـب. جلـد ننعدهم. مشـاد: 

انتشهرت کتهنخهنچ مفکزی ر مفکز اسنهد آستهب قدس رضنی.

رفدرسـی، اننالقهسـم )1388(. شـاهنامه. نه کنشـش جـالل ـ 

خهلقی مطلق. تافاب: مفکز دائفةالمعهرف بزرگ اسالمی.

ریفرعنخش، پژمـهب )1395(. »پفاکوده ههی ایفانشنهسـی)7(«. ـ 

بخارا، ش112: 273-251.

قطـفاب تبفیـزی )1362(. دیوان. اع رری نسـخچ تصحیح شـدۀ ـ 

محّمد نخجنانی. تافاب: ققونس.

مهیـل هفری، نجیـب )1380(. تاریخنسـخهپردازیوتصحیحـ 

ی. تافاب: سـهعمهب ۀهپ ر انتشـهرات 
ّ
انتقـادینسـخههایخط

رعارت رفهوگ ر ارشهد اسالمی.

قـی، حسـبن )1390(. فهرسـتنامۀایـران)کتابشناسـیـ 
ّ
مت

کتابخانههـای در اسـامی دسـتنویسهای فهرسـتهای

ایـران(. تاـفاب: کتهنخهنـه، مـنعه  ر مفکـز اسـنهد مجلـس 

شنرای اسالمی.

یـن الاـفری، اننموصـنر زلـی )1346(. االبنیـةعـنـ 
ّ
ق الد

ّ
 منر

حقایـقاالدویـة یـه روضةاالنـسومنفعةالنفـس. نه تصحیح 

احمـد نامویـهر. نه کنشـش حسـبن محبننـی اردکهنـی. تافاب: 

انتشهرات دانشگهه تافاب.

مبسـفی )1370(. دانشـنامهدرعلـمپزشـکی.نه اهتمـهم بفات ـ 

عنجهنی. تافاب: دانشگهه تافاب.

میاوـی، محّمدنـن زبدالخهلق )1389(. آییـندبیری. تصحیح ر ـ 

تنضیح اکبف نحنی. تافاب: مفکز نشف دانشگههی.

ـه منشـی )1381(. کلیلـهودمنـه. تصحیـح ر تنضیـح ـ 
ّ
نصفالل

مجتبی میونی طافانی. تافاب: امیفکبیف.

هـزارحکایـتصوفیانو...)1382(. اع ننیسـندۀ نهشـنهخته. ـ

نسـخچ مـنّرخ 883 ر نـه ۀودین خـط. نسـخه بفگفدانهب ایفج 

ارشهر ر محمند امیدسهالر. تافاب: طالیه.

من بعا حجةی ل

نفم ارزار درج4.ـ 

نفم ارزار تهریخ ایفاب اسالمی ننر.ـ 

نفم ارزار طب 1 ننر.ـ 

من بعاغةسف یلب

-PERTSCH, Wilhelm (1859). Die Persischen hand ـ
schriften der herzoglichen bibliothek zu Gotha. Wien: 
Aus der kaiserl. Königl. Hof-und staatsdruckerei.

 SIMPSON, James & Alfred DAVID (2012). «The Middle ـ
Ages». in: The Norton Anthology of English Litera-
ture. Gen. ed. Stephen GREENBLATT. 9th ed. Vol. A. 
New York: Norton.
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خ 722: ص285.  لویسا1.ادستونیس منرَّ

خ 722: ص360.  لویسا2.ادستونیس منرَّ

خ 722: ص431.  لویسا5.ادستونیس منرَّ

خ 722: ص430.  لویسا4.ادستونیس منرَّ

خ 722: ص367.  لویسا3.ادستونیس منرَّ
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ضمةمه*

 ۱دیبا�ه

[صّىل اّ�  �ر محمّد �د ۴. و درود۳دهنده �انوران است و پدیدآٓرنده درد و درمان استزمني و آٓسامن است و روزی ۲س�پاس �دای را که آٓفریدگار دو �ان است و دارندۀ

 .۸است و �رگزیده �زدان است و �ر مهه پیغامربان و �ران و اهل بیت او ۷پیغامربان ۶که �رت ۵�لیه وسّمل]

ساخته بودند.  ۲۱که در �مل �زشکی ۱۱های فارىسبه کتاب ۱۰بپرداخمت، نظر �ردم» �دویه«که چون از تصنیف کتاب  ۹چنني گوید ش�یخ حکمي، بدیع الّزمان، �بش

 ۱۲های �ن و صفت آٓفرینش مردممزاج و آٓمزيش ۰۲و دا�سنت ۱۹�د طب و اسطقصات ۸۱. چنانکه۷۱�شد ۶۱فایده �س�یار ۵۱و � ۴۱خمترص و آٓسان ۳۱کتاىب ندیدم که او

و  هاو �شان مقدمات ب�ری ۷۲های شفا و خطر ب�رو معرفت حبران و �المت ۶۲و �ایط ۵۲درس�ىت و ش�نا�نت �مل جمس و بول�ن ۴۲داشنتو نگاه ۳۲هااندام ۲۲و �رشحي

های لكی و جزوی و دا�سنت طبع و �اصیت و ب�ری ۲۳�الج ۱۳�المت و ۱۳و سبب و ۰۳و طبایع ا�شان ۲۹و شهرها و گردش چهار فصل سال ۸۲هواهادا�سنت �ال 

تصنیف  ۰۴ا�ن کتاب خمترص در �مل طب ۳۹گونه  ۴۰بد�ن ۷۳داروها. سپس ۶۳و سا�نت ۵۳ها�ر�یبشان یعىن پ�نت �ذای ۴۳داروهای مفرد و مر�ب و �مل ۳۳منفعت و ابدال

بداند در  ۷۴از �ر آٓنکه هر که ا�ن کتاب دارد و �لمش را متام ۶۴�ردم» الّطب هکفای« ۵۴و �مش ۴۴تقصري نکردم ۳۴بدان مقدار که مرا دا�ش �ری داد ۲۴و ۱۴�ردم

و نگاه  ۵۸در معرفت �مل �زشکی ۵۷�ردم: کتاب اول ۵۶و او را به دو کتاب ۵۵�شد ۴۵�دان رس�ته ۳۵�زشاكن ۲۵بالء ۱۵و از آٓفت و ۰۵را کفایت بود ۴۹وی ۴۸�زشکی

کتاب دوم در �ذاها و داروهای مفرد و مر�ب و طبع و  ۴۶و ۳۶هر�ک تفصیل و  آٓید که اندر �ن مردم پدید ۲۶هاب�ری ۱۶مج� ۶۰در �مل معاجلت ۵۹داشنت تندرس�ىت و

 ۱۷دا� ۰۷. �س اختیار �ردم از کتا�ای �زی گز�ن �م �زشاكن۶۹منودم ۶۸طریق اختصار �د ۶۷به ۶۶مج� را ۵۶�اصیت و منفعت و مقدار رشبت و ابدال هر �کی. ا�ن

ابوجرحي و مس�یح و  ۷۹و مارسجویه و ۷۸و یوحنا ۷۷و تیاذوق ۷۶و �یىس و دیو�ا�س ۵۷و روفس ۴۷و اریباس�یوس ۳۷و فولس ۲۷چون بقراط و �الینوس و ارجی�ا�س

و معروفند. و از آٓن �س  ۸۷اس�تاد ۸۶�مل ۵۸اندر�ن ۴۸و �ساىن که ۳۸سینا ۲۸و ا�ن ۱۸املدایىنو ا�ن ماسه و محمّد �ن احساق ۰۸محمّد ز�ر� و �بت قره و حنني �ن احساق

و ش�نا�نت مزاج و  ۳۹�ادش چنان ساخمت که خنست دا�سنت �د طب و اس�تقسات ۲۹�رتیب و ۱۹کتاب خنس�تني را  .۰۹�د �ردمي ۸۹�م مج� را بد�ن �رتیب  ۸۸گز�ن

و  ۹۸و حبران ۹۷درس�ىت و ش�نا�نت �مل جمس و بولداشنت �نو معرفت وجود پنج حواس و نگاه ۹۶هاآٓفرینش مردم و �رشحي اندام ۹۵های �ن و صفتآٓمزيش ۴۹طبیعت

 ۰۶۱و طبایع ا�شان ۰۵۱سال چهار فصل ۴۰۱گردش وو شهرها  ۳۱۰هوا ۲۰۱ها و دا�سنت �ال وب�ری ۱۰۱و �شان مقّدمات ۱۰۰های شفا و خطرو �المت ۹۹�ایط و ب�ری

� به قدم  ۲۱۱وزان �س هر �لّىت را از فرق رس ۱۱۱آٓ�از کتاب خمترص �د �ردمي ۰۱۱اندر او به ۰۹۱. ا�ن مج�۰۸۱های لكی و جزویب�ری�المت و �الج  ۰۷۱و سبب و

دا�سنت ۲۴۱. خنست ۱۲۳بود��ار ۲۱۲ها از چهار �زي ب�ری۱۱۲را در  ۰۱۲�زشک ۱۹۱گوید که ۱۸۱که مهی ۱۷۱گزیدم ۱۶۱و گفتار �الینوس را ۱۵۱�ادم ۱۴۱فراز �رتیب ۳۱۱�ر

کدام اندام است و  ۱۱۳در ۰۱۳و وجودش ۲۹۱سبب مایه �لّت از کدام �لط است، از خون � از صفرا � از بلغم � سوداست ۲۸۱که ۲۷۱بداند۲۶۱که  ۲۵۱سبب ب�ری

 گردد... ۳۹۱�ر وی آٓسان ۳۸۱را �ش�ناسد � معاجلت ۳۷۱�لّتش۳۶۱ ۳۵۱هارا ببیند، به �المت ۳۴۱ب�ر[� چون ب�ر] ۳۱۳های. دوم ش�نا�نت �المت۲۱۳از �ه سبب است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل �دشدهاست به دالیش�ته شده�لوی ا�ن عبارت نو  آٓ�ه ،شود)منی خوانده »الرمحن«در  »ال«و  »�سم اّ� «( شودخمدوش است وىل خوانده می �رممي �س�ه�اطر پارگی و اح�الً به A. ا�ن عبارت در CBA�سم اّ� الّرمحن الّرحمي :دیبا�ه .۱
 ||   A: دوروذدرود .۴||  �خوا� Aدر : درمان است .C  ||۳دارای Aدرانده :B. دارنده۲||  افزودۀ مصّحح است. »دیبا�ه« . اح�ًال عنواناستآٓمده »را�شکَ و خبشَ  ندهخبشایَ زذ �نام اى «�دشده  ز�ر عبارِت  Cشود. در خوانده منی

 || Cتشبی  اهل Bوالسالم ة. اهل بیت او: اهل بیت محمد �لیه الصلو ۸||  شود)می(اندىك از حرف سوم مه در �س�ه دیده  ٮ: ببـ...�ر �سC  ||۷. A�رت�ن B�رت: �مرت .C  ||۶اّ� �لیه صّىل  A: صلوات اّ� و سالمهB. صّىل اّ� �لیه و سملّ ۵
 الزمان ذوفنون العرص ابوالفضل ىع]بد[ بدیع ا��نحکمي کامل ])مانند دارد ۳حرف خنست دو نقطه و �الی دو نقطه �ک (ݭ�ىخ [ش�یخ  Bابوالفضل حبیش �ن ا�راهمي �ن محمد املتطّبب التفلیىس الزمانا��ن بدیع. ش�یخ حکمي...�بش: حکمي کامل۹

 ||  نو�سش منت اح�الً نتی�ۀ سهو مصّحح است)( �رىس :C  ||۱۱ .A، B، Cنظر �ردم: نگاه �ردم .C  ||۰۱�ن حبیش املتطبّب الغزنوی رىض اّ� عنه �][ا�راها�راهمي  ]از آٓن هست مه بعد »محمّد �ن«و �ک  ضبط �رده »ا�ن«[ حبیش �ن
 ا�ار]ى[ را از آٓن ��ار اح�الً �لط �یپیی است] ،»آٓموزنده«[ ندهکه آٓزمو  ]زهایى[ج + و �زيهاىي ]C[ . �شد:C  ||۷۱-. �س�یار: C  ||۵۱. � :-A  ||۶۱- :آٓسان. C  ||۴۱. او: آٓنC  ||۳۱�مل جبشکی هر �ىس B�زشکی: �مل طب�مل  .۲۱

 ||  پیداست)» م«(فقط ُدم حرف  استحمو شده Aدر  :مردم .CB  ||۱۲دا�سنت: ش�نا�نت .۰۲||  ](� �شدید) Cاس�تقّصات ؛Bاسطقصات[ CB: اس�تقصاتاسطتقصات .BC  ||۱۹. چنانکه: چنانکه دا�سنت۸۱||  بود اندرو مجع �شد
ه CBجمس و بول: �مل جمّسه و آٓب ��نت. �مل C  ||۵۲نگاه داشنت: نگاه داشنت مزاج و .C  ||۴۲ابدا�ا :هااندام .۳۲||  است)(حمو شده Aحـى...ر  :و �رشحي .۲۲ . ب�ر: A  ||۷۲: �ایطهCB. �ایطC[  ||۶۲��� ؛)است (مشکول B[ُمجّسِ

 ||  A: ش�نا�نتCسا�نت .CB  ||۶۳�ذاها :ها�ذای .۵۳||  +و :C  ||۴۳. Cدانى :ابدال .۳۳||  (دو حرف خنست �خوا�) A...اج :�الج .A  ||۲۳-: و .C  ||۱۳طبایعشان :طبایع ا�شان .B  ||۰۳-. سال: A  ||۲۹: هواهواها.B  ||۸۲ب�ری
۷۳. A، B، C: ینــى :بد�ن .۳۸||  (نو�سش منت اح�الً نتی�ۀ سهو مصّحح است) �س...A ر�ن)؛ (حرف وسط حمو است�Bنىبذ ؛C  ||۳۹. در : گونهA طب .۰۴||  �خوا�ستAجبشکی :C ][�ردمي . �ردم:۱۴||  ]جشکیىA[  از �ر +

سا�س  ]نىالص[ السالطني ملک الهند و الس�ند و الرتک و الروم و الصني ]سلطاں[ �داوند �امل سلطان ]�ذمت[+ از �ر �دمت  Bابواحلارث ملکشاه ا�راّ� �رهانه [ا��ن] �داوند �امل سلطان ارض اّ� �افظ بالد اّ� مغیث اّ�نیا و ا��ن
 || Cاراكنه ]خواند »ش�یّد«�ید  ،حرف دوم نقطه ندارد ،»�ّدىش«[ �ّ� اّ� ملکه و ش�تد ]ملکساه[ ابواحلرث س�نجر �ن ملکشاه ]نــاّ�ى[ ا�نیا و اّ��ن ][معر اّ� معز ]ةفى�ل[ ة�لیف ]ںىمع[ معني اّ� و ملک ارض اّ� �افظ عباد اّ�  ]الدى[ بالد

 :بالء. C  ||۲۵- :آٓفت و .C  ||۱۵: �شدبود. CB  ||۰۵او :وی .C  ||۴۹حشکیى ؛B�مل طب�زشکی:  .CB  ||۴۸-را متام:  .BC  ||۷۴�ردم: �ادم .۶۴||  کتاب + :CB   ||۵۴ .C-. تقصري نکردم:BC  ||۴۴. داد: �ردC || ۳۴-: و .۲۴
||  ]C[خنس�ت� BC. کتاب اّول: خنس�تنيC  ||۵۷به دو کتاب: به دو جمّ�  .۵۶||  �خوا� Aدر : �شد .۵۵||  )�شددر �اش�یۀ صف�ه حمو شده »ه«(شاید  A: رسترس�ته .C   ||۴۵جبشاكن [طبینان] B�زشاكن: طبیبان .C  ||۳۵بالهای

: مج�. C[  ||۱۶معاحله ؛استتبدیل �رده »�مل«نوش�ته و سپسرت آٓن را به  »معل« ابتدا گو� ،توان خواندمه می» معل« را A ضبط[ C. �مل معاجلت: معل معاجلهC  ||۰۶- :و. ۵۹||  ]دارد »جبشکی«مه  B[ �شکی][ C. �زشکی: جبشکی۵۸
-C  ||۲۶. ب�رهاهاب�ری :A  ||۳۶:و تفصیل هر �ک . -CB  ||۴۶. و :-B  ||۵۶. B: نوش�ته شده »�ن«و  »الف«�الی واژه بني  »ز«( از�ن(را .۶۶||  است: -C  ||۶۷. ربه� :CB  ||۶۸. ز�د� :CB  در)C  جوهر پخش و حرف اّول

؛ اربیاس�یوس Aاربیاس�توس :اریباس�یوس .B  ||۴۷فولش :فولس .C  ||۳۷ارخی�ا�س B. ارجی�ا�س: ارجن�ا�س۲۷||  (دو حرف خنست حمو است) A�: ...دا� .CB  ||۱۷�زشاكن: طبیبان .B  ||۰۷منودمي :منودم .۶۹||  است)�مشخص شده
حنني �ن  .C  ||۰۸ا�ن ماسویه+�یىس و ا�ن ماسه و ؛Bویه و ا�ن ماَسها�ن ماس+�یىس و  :»و«�س از  .B || ۷۹. یوحنا: یوحناء رسابیونA || ۷۸اذوقى: بتیاذوق .B  ||۷۷ذیو�ا�س :یو�ا�سد .C  ||۷۶دوفسروفس:  .C || ۵۷ارییاس�یوس

محمد �ن  است]را دو �ر آٓورده »ق املدایىنحنني �ن احس«�رد که ا�ن �س�ه امس و خماطب گامن می اشتباه گزارش شده Bبدل [�ای �س�ه B�ن احسق املدایىن. محمد �ن احساق املدایىن: حنني ۱۸||  ]B[حنني ا�ن احساق املدایىن Cاحسق: احسق
دو حرف آٓخر ( �خوا�ست Aدر : اس�تاد .B  ||۸۷�لوم :�مل .C  ||۸۶: در�ناندر�ن .A  ||۵۸-: که .۴۸||  است)(در ا�ن �س�ه محمّد �ن احسق �س از ا�ن دو امس آٓمدههندی و ارس�تطالیس �کرش  : +A  ||۳۸. C: �نا�ن .C  ||۲۸احسق

 :C[  ||۴۹. CBاس�تقّصات ؛Bاسطقصات[ CBاس�تقسات: اس�تقصات .CBA  ||۳۹-: و .B  ||۲۹- :را .CB  ||۱۹؛ + و اّماB�ردم :�ردمي .۰۹||  ]Aبد�ن <�رتیب>[ CBبد�ن �رتیب: در ا�ن کتاب .B  ||۸۹- :گز�ن .۸۸||  )شودخوانده می
ه[ CBجمس و بول: جمسه و آٓب ��نت .C  ||۹۷. اندا�ا: ابدا�اB  ||۹۶صفت: صفات .۹۵||  +و �س از  »�ایط«ا�ست که گوىي گونهبدل بهگزارش �س�ه( Bحبران [�ایط و ش�نا�نت B. حبران: ش�ناخت حبران۹۸||  ](مشکول) Bُمجّسِ
 ||  B-. مقّدمات: B  ||۱۱۰ب�ری + نقطه)؛(دو حرف خنست ىب Aى�ر +؛ �خوا�ست Aدر  :خطر .C  ||۰۱۰- ب�ری: .C[  ||۹۹[�ایط و حبران ب�ر Cران ب�رحب ]است�ال آٓنکه پیش از آٓن آٓمده ست؛اآٓمده »حبران ش�نا�نت«
 ||  ]C�رد�[ C-B. و جزوی: و جزوی که �د �ردمي B  ||۱۰۸- حمو است؛ Aدر  :و .۱۰۷||  ]B[طبیعتشان . طبایع ا�شان:B  ||۰۶۱-. سال: B  ||۰۵۱. گردش: دا�سنت گردشBA  ||۴۰۱: هواهاهوا .CBA  ||۳۱۰-: و .۲۱۰

 ||  B- :مهی .C  ||۱۸۱�رگزیدم B. گزیدم: �گزیدمC  ||۱۷۱-: را .B  ||۱۶۱�ادمي :�ادم .B  ||۱۵۱- :فراز .CA  ||۱۴۱: به�ر .۳۱۱||  حمو است Aدر : رس .C  ||۲۱۱: �ردم�ردمي .C  ||۱۱۱در :به .C  ||۰۱۱-: ا�ن مج� .۰۹۱
 ؛A ۲۲۱ ک. گزارشن :بود .C[  ||۳۱۲د و ��ار �شدو ب ــرى�کز  ؛B�گز�ر و ��ار ؛Aتوان آٓن را "��ار و" خواند[خمدوش است و می C. ��ار: �گز�ر۲۱۲||  : +مههC  || ||۱۱۲.Cىجشک ؛Bطبیب . �زشک:C  ||۱۲۰-که:  .۱۹۱

||  است]شده" �الی "بد" �ررنگرت افزوده ىدو " �ردهضبط  آٓید "ىدبد"B[B. بداند: بد آٓید۲۷۱||  :+نیکA.۲۶۱||  ]استو "سبب" را مه نیاورده ـامر" ضبط �ردهب" C ؛ B�رب[ C. سبب ب�ری: ب�ری۲۵۱||  +از :BوB  ||۲۴۱. C�شد
. و از �ه سبب است: B  ||۲۱۳- ؛A: حمو استدر .A   ||۱۱۳(دو حرف آٓخر حمو است) : وجو...جودشو  .۰۱۳||  فعل را �ذف �رده وىل �رتیبش متفاوت است: � از سودا � از بلغم Bنزي مثل  C؛B- :است .B  ||۵۳۱که: و .۳۴۱

-CB  ||۳۳۱. المت :�المتهای�B  ||۳۴۱چون ب�ر � .CB :-A  ||۳۵۱. �المتها�ش: B  ||۳۶۱. CوB: لت� .۴۳۱||  +سبب: CوB  ||عاجلهم .٣٨١: C  ||۳۹۱. شود)("ن" خوانده می : �خوا�ستآٓسانA  

نسخه ندل ههیی که عیف آناه خط کشبده شده ارزردۀ نگهرنده است.  *


