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مقدمر

لهرستلنگبرظالضلقۀلوص لموبالمورظثلمکتیِبلمخزوالدرل

گنجونهلهبِیلدربستۀلنسخهلهبیلخطیلولمورظثلپژوهبنندلول

هرچهلدرلشنبسبییلنسخهلهبلابلتکوهلبرلتخّصصلولملتزملایدال

اهلتعهد،لکبم لترلولصحوحلترلکبرلخیدلرظلاهلظنجبملبرسبنند،ل

عالوهلبرلخدمتلشبیستهلاهلپژوهشگرظالظینلعرصه،لاهلتدوینل

الوللرهنگل
ّ
تبریخلعلملمددلایشتریلمیلرسبنندلولغنبیلتمد

ظسالمیلرظلنمبیبالترلمیلسبزند.

دستوبایلاهلیکللهرستلکملغلطلیبلایلظشتببهلولرسیدالاهل

مقبملیکللهرستلنگبرلمبهر،للبض لولمجرب،لسبزوکبریل

ظینل درل شید.ل اوبال ابیدل تاصو ل اهل خیدل جبیل درل کهل دظردل

درل ابزنگریل ول نقدل ظزل ظاتدظل درل کهل برآنومل کیتبهل نیشتبرل

لهرستلهبیلچبپلشدهلگزظرشیلاهلظجمبللظرظئهلدهوم،لسپسل

فغزشلگبهلهبیللهرستلنگبریلرظلدرلچندلاندلکیتبهلاوبالکنوم،ل

علمیل ویرظیشل ول ابزاینیل ضرورتل اهل برسدل احثل تبل

لهرستلهبیلنسخهلهبیلخطیلپیشلظزلظنتشبرلآنهبلاهلوسیلۀل

ظزل گزظرشیل نهبیتل درل لنلآشنب.ل ول دقوقل لهرستلنگبرظال

کهل ابشدل میلآید،ل ظنتشبرل آستبنۀل درل لهرسِتل یکل بررسیل

عالقهلمندظِالجیظنیلرظلکهلآرزومندندلروزیللهرستلنگبرظال

قبالیلشیندلاهلکبرلآید.

  

1.ربازنگهترسرهف رواترچاپرشده

نقدلولبررسیللهرستلهبیلنسخهلهبیلخطی،لپسلظزلچبپلآنهب،ل

کبریلظستلکهللهرستلنگبرظالمجّربلدرلهنگبملمرورلولمطبفعۀل

للهرستلهبیلمیجیدلدرل
ً
هرللهرستیلاهلآالمیلپردظزندلولمعمیال

ظصالضبتل ول ضیظشیل ظزل مشحیال خصیصیلشبال کتباخبنۀل

ظست.لگیظهلظینلسخنللهرستلهبییلظستلکهلدرلکتباخبنهلهبیل

شخصیلمرضیملظستبدلسیدلعبدظفعزیزلطببطببیی،لمرضیملظستبدل

سیّدلمحمدعلیلروضبتیلولمرضیملظستبدلعبدظفحسینلضبئریل

درلدسترسلمرظجعهلکنندگبالقرظرلدظشت.

لظفعببدلهملاهلضسبلعالقهلولشیقیلکهلاهلمخطیطبتل
ّ
ظق 

ظسالمیلدظرد،لصدهبللهرستلرظلظزلنارلگذرظندهلولدرلضبشیۀل

ظینل ظزل نمینهلظیل ول نگبشتهل یبددظشتلهبییل آنهبل ظزل برخیل

یبددظشتلهبلرظلدرلقبفبلمقبالتلمتعددلدرلنشریبتلمختلفلاهل

چبپلرسبنودهلظست.لظزلجمله:

ر1 ضیظشیلبرلدورۀللهرستلنسخهلهبیلخطیلکتباخبنۀلمرکزیل.

دظنشگبهلتهرظا،لکهلدرلگزارش میراث اهلچبپلرسید.ل

ر2 کتباخبنۀل. خطیل نسخهلهبیل لهرستل دورۀل برل ضیظشیل

آستبالقدسلرضییعلولکتباخبنۀلملکلکهلدرلعطارد دانش 

منتشرلشد.

ر3 شهرستبالهبیل. خطیل نسخهلهبیل لهبرسل برل ضیظشیل

مختلفلظیرظالکهلدرلمیراث شهاب آمدهلظست.

ر4 لنقدللهرستلنسخهلهبیلخطیلعرایلکتباخبنۀلوزظرتلظمیرل.

خبرجه،لمنتشرشدهلدرلمیراث شهاب.

ر5 ضبشیهلبرللهرستلنسخهلهبیلخطیلکتباخبنۀلدکترلمهدیل.

ق،لکهلدرلمرزبان فرهنگ )جشنلنبمهلدکترلسیدلمحمیدل
ّ
محق

مرعشی(لاهلچبپلرسید.

ر6 ضبشیهلبرللهرستلنسخهلهبیلخطیلکتباخبنۀللرهنگستبال.

زابالولظداوبتللبرسی،لکهلدرلجشن نامۀ استاد سیّد احمد 

اشکوریلمنتشرلشد.

ر7 ضیظشیلبرلدورۀللهبرسلکتباخبنۀلمجلسلشیرظیلظسالمیل.

کهلدرلسبفنبمۀلُجنگلاهلچبپلرسیدلولدرلچبپلجدیدل

لهرستلکتباخبنۀلمذکیرلنوزلظینلظصالضبتلوظردلگردید.

ر8 نشریۀل. درل کهل ملی،ل کتباخبنۀل لهبرسل دورۀل برل لضیظشیل

رخبوخلفضلرحاسظیان

کتببشنبسلوللهرستلنگبر
miraseshahab@gmail.com

یههریره هخسنریاهضر
سرهف رواترشساررواترورض
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کتاب شیعهلمنتشرلگردید.

نوزل خبرجیل ول دظخلیل کتباخبنهلهبیل لهبرسل دیگرل برل

مالضابتلولتصحوحبتیلنیشتهلظملکهلظمودوظرمللرصتیلدستل

دهدلتبلهمۀلظینلضبشیهلهبلولیبددظشتلهبلرظلدرلکتبایلاهلنبمل

»صیظبلنبمۀللهبرس«لگردلآورملومنتشرلنمبیم.

2.رلغزشرگاهرواترسرهف رنوسسض

درلمقبالتلپیشلگاتهلفغزشلگبهلهبلولظنیظعلظشتببهبتیلرظلکهل

شیدل وظردل خطیل نسخهلهبیل لهرستلهبیل اهل ظستل ممکنل

ظیلکتببشنبسیل
ّ
یبدآورلشدهلظم.لهرللهرستیلابیدلظزلدولاخشلمجز

ولنسخهلشنبسیلتشکو لشید،لولدرلهرلاخشلظطالعبتلکبم ل

نسخهلاوبالشید.

ل ضدظق لظطالعبتیلکهلدرلاخشلظّوللمیلآیدلظزلظینلقرظرلـ

ظست:ل1.لنبملکبم لکتبب؛ل2.لمیضیعلآا؛ل3.لزابا؛ل۴.لنبمل

مؤفف؛ل5.لتبریخلولبتلمؤفف؛ل6.لظایظبلوللصیللکتبب؛ل

ل7.لظرجبعلاهلمنباعلکتببشنبسیلولترظجملوللهبرسلدیگر؛ل

8.لقطعهلظیلظزلآغبزلولظنجبملنسخه.

ل ولدرلاخشلدوملظینلظطالعبتلابیدلوظردلشید:ل1.لنیعلخط؛لـ

2.لنبملکبتب؛ل3.لتبریخلولمح لکتبات؛ل۴.لتصحوحبتلول

کلهبلولُمهرهب؛ل
ّ
لاالغلهب؛ل۵.لضیظشی؛ل6.لتزئینبت؛ل7.لتمل

8.لیبددظشتلهبیلبرظلزوده؛ل9.لقطعلنسخهلولتعدظدلبرگلهبل

ولسطرهب؛ل10.لشمبرۀلنسخهلدرلمخزالکهلابلآالاتیظالنسخهل

رظلدرخیظستلکرد.

ول هستل همل دیگریل مهمل مشخّصبتل ول نکبتل ظفبتهل ول

ـللکهلهرلنسخهل لهرستلنگبرلابیدلاهللرظخیرلضبللهرلنسخهل

برظیلخیدلعبفمیلمتابوتلابلنسخهلهبیلدیگرلدظردللـلولابلتکوهل

برلمهبرتلهبلولتجبربلخیدلولابلظسلیایلمناملولدقوقلاهل

معّرلیلکبم لنسخهلهبلاپردظزدلولظینلظطالعبتلرظلاهلصیرتل

صحوحلدرللهرستلمنعکسلنمبید.

ضبللممکنلظستلدرلبرخیللهرستلهبلبرلظثرلایلتیّجهی،ل

یلظهمبللکبریل
ّ
العیللهرستلنگبرلولیبلضت

ّ
شتببلزدگیلیبلکملظط

ضروفلچونلولنمینهلخیظالیبلاهلهرلدفو لدیگری،لدرلگزظرشل

لنبملکتببلیبلمؤففل
ً
ظطالعبتلالزملظشتببهبتیلرخلدهد.لمثال

مجهیللامبندلیبلاهلصیرتلنبقصلولنبدرستلدرجلشیدلولیبل

لهرستلنگبرلبرظیلنسخهلظیلکهلبرظیشلمجهیللمبنده،لنبمیلاهل

سلوقۀلخیدلظنتخببلکندلولاهلظینلمطلبلتصریحلنکند.لظینجبل

پیشبنیلکبرلولمهملترینلسرنخلبرظیلشنبسبییلنسخهلظست،لکهل

اهلایلرظههلمیلبرد.لکثرتلنسخهلهبیل آالکبربرظالرظل خطبلدرل

درل رظل لهرستلنگبرل ضعفل لهرستی،ل هرل درل مجهیللمبندهل

میلسبزد.ل آشکبرل آنهبل مؤفاونل ول کتببلهبل عنبوینل شنبسبییل

اهلمؤفابال ظنتسببلکتببلهبل ظزل ظطمونبال اهلخصیصلضصیلل

ضرورتیلظنکبرنبپذیرلظست.لگبهیللهرستلنگبرلنبملکتببلرظل

درستلمیلنییسد،لوفیلمؤففلرظلظشتببهلشنبسبییلمیلکندلول

گبهیلابفعکس.

ابلعلیمل آشنبییل اهل نوبزل زابال تعوونلمیضیعلول درل تل
ّ
دق

ظسالمیلولزابالهبیلرظیجلاونلمسلمونلهمچیالعرایلوللبرسیل

یلترکیلولظردولدظرد.لدرلهمونلظیّبملدیدمللهرستلنگبرل
ّ
ولضت

کردهل ثبتل مجلسیل رظ،لعالمهل کافی  اصول  مؤففل عزیزی،ل

ظست!لولدرلبرخیللهبرس،لابلتیّجهلاهلآغبزلولظنجبملنسخه،لپیل

بردملکهلکتبِبلتهذیب االحکام رظلظستبصبرلمعّرلیلکردهلظند!ل

للهرستلنگبرظال
ً
درلنق لآغبزلولظنجبملکتببلهبیللبرسیلنیعب

عربلمیلفنگندلولدرلکتببلهبیلعرایللهرستلنگبرظالنبآشنبلابل

زابالعرایلاهلخطبلمیلروند.

ول ترظجملنگبریل ول کتببشنبسیل مصبدرل اهل مرظجعهل عدمل

مقبیسهلنکردالنسخۀلمیردلمعّرلیلابلنسخهلهبیلهمگیالآالکهل

درللهبرسلدیگرلمعّرلیلشدهلظند،لعوبرلکبرلرظلپبیونلمیلآورد.

درلاخشلدوملظرظئۀلصحوحلظطالعبتلدرلاوبالنبملکبتبلول

ذکرل ول کتباتل تبریخل تخمونل درل اهلخصیصل کتبات،ل مح ل

خصیصوبتلولظمتوبزظتلدیگرلنسخه،لظزلظهموّتللیقلظفعبدهلظیل

برخیردظرلظست.

ظهمبللدرلمعرلیلرسبفهلهبیلمیجیدلدرلمجمیعهلهبلمبتالاهل

ظزللهرستلنگبرظالظست.لیکللهرستلنگبرلعبفملول بسیبریل

کیشب،لابلتکوهلبرلدظنبییلهبلولتجبربلخیدلولابلکنجکبویلول

شکوببییلظستلکهلمیلتیظندلظهموتلولظمتوبزلنسخهلهبیلمیجیدل

درلکتباخبنهلهبلرظلبرظیلپژوهندگبالمورظثلمکتیبلابزگیلولروشنل

نمبید؛لچرظلکهللهرستلنگبرلضلقۀلوص لموبالگنجلهبیلمخایل

درلگنجونهلهبلولعالقهلمندظالاهلمورظثلظستلولظگرلاهلوظواۀلخیدل

اهلدرستیلعم لننمبید،لسرمبیهلهبیلعلمیلمبلسبللهبلدرلایتۀل

لرظمیشیلظزلدسترسلگیهرشنبسبالاهلدورلخیظهندلمبند.

دهلهبلنکتۀلابیستۀلدیگرلدرلظینلمودظالهستلکهلابیدلمیردل
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تیّجهلجیظنبالعزیزلعالقهلمندلاهلشنبسبییلنسخهلهبیلخطیلقرظرل

گوردلکهلذکرلهمۀلآنهبلمجبللوسیعلتریلمیلطلبد.

3.ریههریره هخسنریاهضرسرهف روارپینرخزرخنتشار

نتوجۀلاحثلمبلمیلتیظندلبرلضرورتلابزاینیللهرستلهبلاهلوسیلۀل

ظلرظدلکبرالد،لپیشلظزلچبپلولظنتشبرلآنهب،لتأکودلنمبید.

درلپیلظنتشبرلمقبالتیلکهلدرلنقِدللهبرسلمختلفلنیشتهل

ایدم،لبرخیلظزلکتباخبنهلهبیلدظخلیلولخبرجیلاهلجهتلُضسنل

دظتیلظزللهبرسشبالرظلپیشلظزلظنتشبرل
ّ
 لظفعببد،لمجل

ّ
شبالاهلظق

ّ
ظن

برظیلنارخیظهیلولظنجبملویرظیشلعلمیلدرلظختوبرملنهبدند،لکهل

ظکثرلتیظالآنچهلمیلدظنستملرظلدرلظصالحلآنهبلاهلکبرلبردم.ل
ّ
لابلضد

تبلکنیالیکلجلدلظزللهرستلنسخهلهبیلخطیلدظنشگبهلتهرظا،ل

ششلجلدلظزللهرستلنسخهلهبیلخطیلکتباخبنۀلملی،لیکلجلدل

ظزللهرستلنسخهلهبیلخطیلآستبالقدسلرضیی،لچندلجلدلظزل

لهرستلنسخهلهبیلخطیلکتباخبنۀلمجلس،لدولجلدلظزللهرستل

ظزل ظزلکتباخبنهلهبیلهندلولمجلدظتیل نسخهلهبیلخطیلیکیل

لهبرسلکتباخبنهلهبیلعرظقلولبرخیلظزللهبرسیلکهلدرلقبفبل

مقبفهلدرلمجمیعۀلنسخه پژوهی ولنشریهلهبیلکتاب شیعه ول

میراث شهاب اهلچبپلرسیدهلیبلدرلدستلظنتشبرلظستلرظلپیشل

یلابلضذفل
ّ
ظزلچبپلابزاینیلنمیدهلولدرلویرظیشلعلمیلآنهب،لضت

ضقیقلمعنییلولمبدیلظم،لظزلهوچلکیششیلدریغلنکردهلظم.

وظضحلظستلکهلدرلهرللهرستیلمیلتیظالنقبطلضعفلپودظل

کردلوللهرستلهبیلخیدلرظلنوزلظزلظینلقبعدهلظستثنبلنمیلکنم.ل

للهرستلنگبرظالیکلنسخهلظزللهبرسلچبپیلشبالرظلدمل
ً
معمیال

دسِتلخیدلمیلگذظرند،لبرظیلتجدیدنارلولدرجلظصالضبت.ل

ظزلاببلنمینهلظستبدلسیّدلظضمدلضسینیلظشکیریلظصالضبتل

مهمیلبرلدورۀللهرستیلکهلبرظیلنسخهلهبیلخطیلکتباخبنۀل

اهل رظل آنهبل ظزل اخشیل کهل دظرند،ل نیشتهلظندل مرعشیرهل آیتلهللال

چبپلرسبندهلظند.لوفیلکثرتلظشتببهبتلدرللهرستلهبییلکهل

لنیشتهلمیلشیدلقبا لقبیللنیست.لدرلگذشتهلماهرسینلمبل
ً
ظخورظ

یلالذریعه هنیزلچبپل
ّ
منباعلولمصبدرلظمروزلرظلندظشتند،لضت

نشدهلاید.لظمروزهلوجیدلپبیگبهلآقببزرگ،لظنتشبرلفنخا ولدنا ول

التراث العربی المخطوط فی مکتبات ایران العامة ولکتببل

ظرزندهلولکبرگشبیلآغازنامهلولصدهبللهرستلبزرگلولکیچکل

جدید،لرظهلرظلهمیظرلکردهلولاهلخصیصلدستوبایلاهلظطالعبتل

کتببشنبسیلرظلسه لنمیدهلظست؛لظفبتهلبرظیلضصیللظطمونبالنگبهل

اهلمنباعلرظهلمنبسبیلظست،لوفیلبسندهلنیست.

ظلزوالبرلظینهب،لکتببلهب،لجزوهلهبلولمقبالتیلکهلبرظیلآمیزشل

لهرستلنگبری،لکتببشنبسیلولنسخهلشنبسیلدرلظینلسبللهبلاهل

چبپلرسیدهلولکالسلهبییلکهلظسبتودللنلبرگزظرلکردهلظندلول

ظنجبملگرلتهل ابلپیشلکسیتباللهرستنگبریل مصبضبهلهبییلکهل

ظست،لهمرظهلابلکبرلعملیلدرلضحیرللهرستلنگبرظالمبهرلول

عرصۀل اهل میلخیظهندل کهل ظستل کسبنیل ظختوبرل درل ابتجراه،ل

لهرستلنگبریلوظردلشیندلولابلدظنشلولمهبرتلکبلیلنسخهلهبیل

خطیلرظلاهلصیرتلصحوحلشنبسبییلنمبیندلولاهللرمیدۀلظستبدل

زندهلیبدلعبدظفحسینلضبئریلگبمیلدرلجهتلتدوینلتبریخلعلمل

ول ایلروحل ولسیبههلظیلشتببلزده،ل فیستل ظینکهل نهل بردظرند؛ل

مغلیطلظزلنسخهلهبلبردظرندلولاهللکرلچبپلآالابشند.

درصدلابالییلظزلظشتببهبتیلکهلاهللهرستلهبیلمشترکلول

همونل ظثرل برل میلیباد،ل رظهل فنخا  ول دنال همچیال درهملکردیل

شتببلزدگیلهبلولورودلغورظصیفیلنیآمیزظالاهلظینلعرصهلظست.

۴.نهونۀره هخسنریاهضرسرهفتضردررآفتانۀرخنتشار

درلظینجبللهرستیلنقدلمیلشیدلکهلپیشلظزلظنتشبرلاهلمنلسپردهل

شدهلظستلتبلظصالضبتلالزملدرلآالظعمبللشید.لدرلظینللهرستل

181لنسخۀلخطیلمیجیدلدرلیکیلظزلکتباخبنهلهبیلعرظقلمعّرلیل

شدهلولظینللهرستلرظلنییسندۀلعرظقیلاهلزابالعرایلتناوملکردهل

ظست.لایشلظزلظینلتیضوحلدرابرۀلدیگرلمشخصبتللهرستلول

نییسندۀلآالضرورتیلندظرد؛لچیالدرلمقبملاحثلعلمیلهستوملول

ابلشخصلخبصیلسروکبرلندظریم.

فغزشلهبیلمهمللهرستلمذکیرلدرلچندلاندلذکرلمیلشید:

یکمر:رخشتباوایرساحنردررتعیینرینوخنرکتابرهرنامرمؤلف

ل نسخهلظیلرظلاهلعنیظالالمصباح فی النحولظزلنبصرظفدینلانلـ

میلکند.ل مّعرلیل 610ق(ل )د.ل نحییل مطرزیل لعبدظفسیّدل

ظینلنسخهلظزلآغبزلظلتبدگیلدظرد،لوفیلدرلظنجبملکبم لظست.ل

العربی  التراث  اهل مرظجعهل ول نسخهل ظنجبمل اهل تیجهل ابل

المخطوط فی مکتبات ایران العامة )جل8،لص328(لمشخصل

مصباح  درلشرحل المصباحل ضوء  مذکیرل نسخۀل کهل شدل

مطرزی ظزلتبجلظفدینلمحمدانلمحمدلظسارظینیل)د.ل684ق(ل

ظستلولتبریخلکتباتلنسخهلسبلل860قلثبتلشدهلظست.
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ل رسبفۀلظیسبغیجیلرظلنشنبختهلولاهلعنیظال»رسبفةللیلظفمنطق«لـ

معّرلیلکردهلظست.

ل نسخهلظیلرظلاهلعنیظال»رسبفةلجاریه«لظزلمورلغوبثلظفدینلـ

منصیرلدشتکیلدظنستهلظستلکهلابلمرظجعهلاهلمنباعلمشخصل

شدلنسخۀلمذکیرل»تحاۀلروضبنی=لظسرظرظفحروف«لظزل

محمدانلظسعدلدوظنیل)908ق(لظستل)نک.لدنب،لج2،لص947؛ل

لنخب،لج7،لص۴۴۰؛لظفذریعه،لج3،لص437(.ل

ل نسخهلظیلکهلاهلعنیظالبحرالجواهر فی الطب القدیملظزلـ

محمدانلییسفلهرویلمعّرلیلشده،لابلعنیظِالبحر الجواهر 

 لغات السائرلدرلفنخا )ج۵،لص726(لآمدهلظست.
ّ
فی حل

ل رسبفهلظیلرظلاهلعنیظال»صحةلولصدظ«لظزلمؤفایلمجهیللآوردهلـ

کهلدروظقعل»صوحهلولصدظ«لظزلدوظنیلظست،لکهلدر فهرست 

کتابخانۀ دانشگاه تهران )ج6،لص2245(لمعّرلیلشدهلظست.

ل ظفقبلوه«لـ ول ظفعروضل لیل »ظفدظهوةل اهلعنیظال رظل رسبفهلظیل

معّرلیلکردهلکهل»مخزالظفجیظهر=لکبمرظنوه«لظزلضقوریل

هرویل)942ق(لظستلولدرلفنخال)ج25،لص829(لولفهرست 

نسخه های خطی فارسیلمنزویل)ج3،لص2198(لنسخهلهبییل

ظزلآالشنبسبندهلشدهلظست.

ل نسخهلظیل1۴۵برگیلدرلعروضلاهلزابالعرایلرظ،لابلعنیظالـ

تأفوفل ظفقبلوة«ل شرحل معل ظفعروضل لیل ظفنامل »شرحل

محمدابقرانلعلیلمجلسی،لمعّرلیلمیلکند،لکهلدرلنبملکتببل

دظدلولدرل منباعلظرجبعلمیل اهل ابیدل دظرم.ل تردیدل ولمؤففل

صیرتلمنحصرلایدا،لکتببشنبسیلماّصلیلمیلآورد.

ل درلجبیلدیگرلگیید:ل»دیببجةلقصودةلمصنیعلتبنیلظه لـ

شیرظزی«لکهلابیدلمیلگات:ل»دیببچةلقصودةلمصنیعلثبنی«ل

ظزلمحمدلظهلیلشیرظزیل)942ق(لکهلدرلضمنلکلیات اهلی 

درلفهرست نسخه های خطی فارسیلمنزویل)ج3،لص1848(ل

معّرلیلشدهلظست.

ل کتبایلرظلابلعنیظال»لیلاوبالظفنبسخلوظفمنسیخ«لمعّرلیلکرده،لـ

کهلعببرتل»للیلاوبا«لظضبلیلولگمرظهلکنندهلظستلولابیدل

میلنیشت:ل»ظفنبسخلوظفمنسیخ«.

ل ثلـ
ّ
نسخهلظیلرظلاهلعنیظال»وقبیعلظالیّبم«لظزلعببسلقمیل)محد

کردهل معّرلیل 1359ق(ل درگذشتۀل الجنان،ل مفاتیح  صبضبل قمیل

ظست،لدرلضبفیلکهلتبریخلکتباتلدرلنسخهل»سیملشعببال

اهلرظضتیل نسخه،ل آغبزل اهل تیجهل ابل ول شدهل ثبتل 1078«ل

میلتیظالنبملکتببلولمؤففلرظلاهلدستلآورد،لکهلکتببلامالی 

ظزلشیخلصدوقل)د.ل381ق(لظستلکهلدرلذریعهل)ج2،لص31۵(ل

ولفنخال)ج۴،لص819(لمعّرلیلشدهلظست.

ثنبلظفشیخل
ّ
آغبزلنسخه:لظفمجلسلظالوللوهیلییملظفجمعة.لضد

ظایجعارانلمحمدعلیلانلظفحسینلانلدوسل)کذظلوظفصحوح:ل

میسی(لانلاباییهلظفقمی.

ل نسخۀلدیگریلرظلابلعنیظال»ظفِعشرة«لتأفوفلظانلمحمدییسفلـ

شبهلقلیلظلشبرلآوردهلظست،لکهلظگرلیکلابرلآغبزلولظنجبمل

نسخهلرظلمیلخیظند،لپیلمیلبردلکهلنسخهلچوزیلنیستلجزل

ضدیثیل کتببل مشهیرترینل ول مهملترینل کافی،ل اصول 

شیعه،لظزلثقةلظالسالملکلونیلل)د.ل328ق(.

ل درابرۀلنسخهلظیلنیشتهل»کتبایلدرلطبللبرسی«لمجهیللـ

مشترک  فهرست  اهل مرظجعهل ابل تأفوفلشریای.ل ظفعنیظا،ل

ظزل مفردات هندیل )ج1،لص513(لمشخصلشدل پاکستان 

ضکوملمحمدشریفلخبالظست.

ل کلمهلظیلظزلآغبزلیبلظنجبملنسخهلظیلرظلگرلتهلولادینلمنبسبتلـ

کهل دظنسته،ل نبشنبختهل مؤفایل ظزل ظفزمبا«ل »عیظرضل رظل آال

دروظقعل»ضبشیةلشرحلمختصرلظفمنتهی«لظستلدرلظصیلل

تلکهلدرلفنخال)ج12،لص24(لولکشف الظنونل
ّ
لقهلظه لسن

)ج2،لص1853-1857(لشنبسبندهلشدهلظست.

ل »رسبفةللیلقبلةلخرظسبا«لرظلظزلضسینلانلعبدظفصمدلضبرثیلـ

العربی  التراث  اهبیی(لدظنسته،لدرلضبفیلکهلدرل )پدرلشیخل

المخطوطل)ج10،لص38(لولفهرست عکسی مرعشی )ج3،ل

ص467(لاهلمحققلکرکیلمنسیبلشدهلظست.

ل لاهلعنیظال»رسبفۀلجعاریه«لظزلـ
ً
ابلظینکهلنسخهلظیلرظلسباقب

قلکرکیل)د.ل940ق(لشنبخته،لوفیلنسخۀلدیگرلآالرظل
ّ
محق

نشنبختهلو»رسبفةللیلظفصالة«لنبملنهبدهلظست.

ل »تلییحلظفطب«لرظلکهلمختصرلذخیرۀ خوارزمشاهی ظستلـ

ظزلظسمبعو لجرجبنیل)د.ل531ق(لدظنستهلظست،لدرلضبفیل

کهلظص لکتببلظزلجرجبنیلظستلولنبملمختصرکنندۀلآال

معلیملنیست.

ل »ظألراعیالکلمةلمنقیللمنلظفخصبل«لرظلظزلشیخلصدوقلـ

دظنسته،لدرلضبفیلکهلمتنلکبم لخصال ظزلشیخلصدوقل

کردهل ظنتخببل رظل آال ظزل کهلچه لضدیثل ولکسیل ظستل

نبشنبختهلظست.
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ل برظیلرسبفهلهبییلکهلعنیظنشبالرظلنشنبختهلظست،لمیلنییسدلـ

لرسبفهل
ِ
»مجهیللظفعنیظا«،لدرلضبفیلکهلبرَضَسبلمیضیع

میلتیظالنبمیلبرظیشلظنتخببلکردلولدظخ لکروشهلنهبد؛ل

لظگرلرسبفهلظیلدرللقهلشیعیلظست،لمیلتیظالگات:ل
ً
مثال

]رسبفةللیلظفاقهلظفشیعی[لولآنگبهلدرلاخشلکتببشنبسیل

قرظئنیلرظلکهلاهلشنبسبییلایشترلآالرهنمیالمیلشید،لظزلدِلل

رسبفهلاوروالکشید.ل

ل منبجبتلظنجولوهلمنسیبلاهلظمبملسجبدعلرظلادوالتردیدلظزلـ

آالظمبملهمبملمعّرلیلنمیدهلولآالرظلیکیلظزلظدعوۀلصحیفۀ 

ص339ل ج22،ل »ظفذریعه،ل اهل ول برمیلشمبردل سجادیه 

]صحوح:ل239[«لظرجبعلمیلدهد.لدرلضبفیلکهلشیخلآقببزرگل

درلذریعهلگاته:لمنبجبتلظنجولوهلهمرظهلابلصحیفۀ سجادیه 

اهلچبپلرسیدهلظست.

ل نسخهلظیلکهلاهلعنیظال»رسبفةللیلظفقدر«لمعّرلیلشده،لدرلـ

منباعلاهلنبملالمقنعةلآمدهلظستل)ظفذریعه،لج22،لص125؛لفنخا،ل

ج31،لص269(.

دهم:رخوهالردررمعّهسضرمجهویرروا

ل مجمیعهلظیلظزلرسبئ لشیخلظضمدلظضسبییلولکبظملرشتیلـ

رظلادوالمشخصلکردالعنبوینلرسبفهلهب،لچنونلمیلآورد:ل

»ظفرسبفةل تبل ظفثبنوة«...ل »ظفرسبفةل ظالوفی«،ل »ظفرسبفةل

رسبفۀل شد:ل مشخصل گذرظل مرظجعۀل یکل ابل ظفتبسعة«.ل

ششملمجمیعۀلمذکیرل»ظصیللظفدین«لظزلکبظملانلقبسمل

رشتیل)1259ق(لظست،لکهلدرلفنخال)ج۴،لص185(لمعّرلیل

شدهلظستلولرسبفۀلهاتم»ظعتقبدظت«لهمیستلکهلوصفل

آالدرلفنخال)ج۴،لص182(لآمدهلظست.

ل مجمیعهلظیلظزلرسبفهلهبیلمنسیبلاهلجببرانلضوّبالرظلابلیکلـ

عنیظال»رسبئ لجببرانلضوّبا«لمیلآوردلولزضمتلشنبسبییل

تکلتکلرسبفهلهبلرظلاهلجبالنمیلخرد.

ل رسبفهلهبییلظزلسیّدلمرتحیلعلملظفهدیل)436ق(لرظلادوالـ

عنیظال اهل آنهبل عنبوینل کردال ولمشخصل نمیدال تاکوکل

رظل ظینچنونلکبرل ظفمرتحی«لمیلآوردلول ظفشریفل »رسبئ ل

برخیدلآسبالمیلسبزد.

ل لرسبفهلهبییلرظلظزلقلملظندظختهلـ
ً
درلمعّرلیلمجمیعهلهبلاعحب

لرسبفهلهبیل
ِ
ظست.لابلتیّجهلاهلعدملهمخیظنیلآغبزلولظنجبم

معّرلیلشدهلاهلظینلنکتهلپیلبردم.

ل »رسبفۀلتهلولوه«لتأفوفلدوظنیلرظلمعّرلیلکردهلولدرلاخشلـ

کتببشنبسیلآوردهلظست:للیلنهبیةلظفنسخةلکتبتلظفرسبفةل

ظفمیسیمةلابفعدظفة؛لادوالهوچلتیضوحلدیگریلظزلنبملمؤففل

ولتیصوابتلکتببشنبختیلولذکرلمنباع.

فوم:رواطرمیانرتاریخرتألیفرهرتاریخرکتاب رشسار

ل قلکرکیل)د.ل940ق(لـ
ّ
تبریخلکتباتل»رسبفۀلجعاریه«لظزلمحق

رظلدهملجمبدیلظآلخرلسنۀل917لثبتلکرده،لدرلضبفیلکهل

تأفوفلکتببلدرلآالتبریخلاهلپبیبالرسیدهلظست.

ل نسخهلظیلظزلالصواعق المحرقة ظانلهجرلهوثمیل)د.ل973ق(لـ

رظلابلتبریخلکتباتلشّیظلل950لمیلآورد،لکهلظینلتبریخلتأفوفل

کتببلظست.

ل تبریخلکتباتل»ظفمصباوحللیلشرحلظفمابتوح«لظثرلمحمدجعارلـ

اهبهبنیل)د.ل1245ق(لرظلششملمحرمل1215لثبتلمیلکند،لکهل

ظینلتبریخلدرلالذریعهل)ج21،لص79(لاهلعنیظالتبریخلتأفوفل

کتببلذکرلشدهلظست.

ل »احرلظالصدظف«لتأفوفلقطبلظفدینلرظزیل)766ق(لاهلگاتۀلـ

آقببزرگلدرلالذریعهل)ج3،لص30(لدرل13لجمبدیلظآلخرل

733لتأفوفلآالاهلپبیبالرسیدهلظست.للهرستلنگبرلمحترمل

تبریخلکتباتلنسخهلرظل13لجمبدیلظآلخرل933لمیلآوردلول

تیضوحلمیلدهد:لتبریخیلکهلدرلنسخهلثبتلشده،لیعنیل

733،لظشتببهلظست.

چرارم:رناکاسضربودنرتوییحایربانرکتابشنافض

تیضوحبتلماّص لدرلاخشلکتببشنبسیلدرمعّرلیلکتببلهبیل

ول کملیببل کتببلهبیل درابرۀل ظّمبل نیست؛ل مطلیبل مشهیرل

نوبمده،ل موبال اهل آنهبل ظزل ذکریل منباعل درل کهل منحصراهللردیل

لالزملاوبالشید.
ّ
ضروریلظستلکتببشنبسیلدرلضد

ل تأفوفلـ ة«ل
ّ
وظفسن ظفکتببل مشکالتل لیل ةل

ّ
ظفجن »ماتبحل

شهرستبنیل میسییل ضسینل ظایلظفقبسمل لمحمدمهدیلانل

ـلکهلاهلظضتمبللزیبدلنسخهلظشلمنحصراهللردلظستلللـل رظل

ادوالهوچلگینهلتیضوحلکتببشنبسیلرهبلکردهلظست.

ل لعنیظنیلجعلیلابشدلللـلتأفوفلـ
ً
ـللکهلظضتمبال »کشکیلللیظئد«ل

ماللمحمدصبدقلانلمحمدلبرظوکبهیلفنکرظنیل)د.ل1285ق(لرظل



21

جستار

ض
ر
و
تر
وا
ارر
س
رش
ت
وا
 ر
ف
ره
رس
ض
اه
ی
نر
هخس
ه 
یر
هر
یه

با
او
بل
ض
 ل
ح
فا
یظ
ظا

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

ادوالظرجبعلاهلمنباعلکتببشنبسیلولترظجملنگبریلولایلهوچل

تیصوفلکتببشنبسبنهلظیلمیلآورد.

پنجم:رخغالطرخمالیضرهرتایپض،ربرروصوصردررنقِلرآغازرهر

خنجامرکتابرواترسارفض

لهرستلنگبرلکهلزابالمبدریلظشلعرایلایدهلولآشنبییلابلزابال

لبرسیلندظشته،لآغبزلولظنجبملکتببلهبیللبرسیلرظلابلظغالطل

یلدرلنق لآغبزلولظنجبملکتببلهبیل
ّ
لرظوظالنق لکردهلظست.لضت

عرایلهم،لایلظشتببهلنبیدهلظست.لاهلعنیظالنمینهلاهلمیظردلزیرل

تیّجهللرمبیود:

صحیح ر ر غاطر

ظفری ل ل ظفذیل

عنلظتشبف ل ل عنهلظفببقل

چنون ل ل جونل

آخرظفمخطیطة ل آخرظفمخطیطبتل

تتحمن ل ل تتامنل

تحّمنت ل ل تاّمنتل

ظیحبحلظفمکنیا ل ظالیحبحلظفمکنیال

ظفتعبفوق ل ل ظفعتبفوقل

ظروظح ل ل ظروظقل

ظفمقبای ل ل ظفمقبنیل

فیسلامحدود ل الیسلمحدودل

ظالعرظض ل ل ظالعرظفل

مسیح ل ل مسبحل

ظفنرظقی ل ل ظفزظقیل

ظللهم ل ل ظفهمل

ظفمشهیرة ل ل ابفمشیرةل

ظفسعدظء ل ل ظفسیظدل

ظفیظصلون ل ل ظفیظهلونل

ظفرلع ل ل للرلعل

لإلصباة ل ل ظالصباةل

ظفمرجع ل ل ظفرجعل

ظمونلظفقحبة ل ظمونلظفقحبءل

کشفلظفانیا ل کشفلظفحنیال

ولإفوه ل ل وهللال

قزظوغلی ل ل لرغلیل

ظفشیرظزی ل ل ظفسیرظزیل

درلمرتبهلسییملنهلآنچه ولرمزتبهلسیؤملزظراغجهل

مصحفلظوست ل مصحفلظستل

ظالرثمبطوقی ل ظاللثمبطوقیل

متسبویون ل ل متسبوینل

ولآنچه ل ل دآجهل

مطبفعهلسبحبا ل مطبفیلسبحبال

خابش ل ل خابلشل

مدظنبة ل ل هدظیبهل

محبکبة ل محکمبتل

عیظئق ل ل عیظفقل

ظفبوبض ل ل ظفبوبصل

ابللغة ل ل ابفغةل

ظفذریعةلظفیلتصبنوفلظفشیعة ظفذریعةللیلتصنوفلظفشیعةل

فتاصو  ل ل ظفتاحو ل

اللوهمب ل ل اللهمبل

ظفشرطلظفشرعی ل ظفسرطلظفسیءل

س
ّ
تقد ل ل تقدیسل

ظوفی ل ل ظوفيل

اکلوتنب ل ل اکلتینبل

اکتبانبلغنوة ل اکتباینبلعنوةل

محمیل ل ل محمیدل

احر ل ل سجرل

فحرم ل ل فجرمل

هیلظنلفیسلاحجة ل هیطنلفیسلفحجةل

محمدمحسن ل محمدضسنل

ظفادظء ل ل ظفغدظءل

هذظ ل ل اذرل

خبر ل ل ضبرل

قبولة ل ل قبلوةل

مبنّي ل ل اُنیَّل

ظضصبی ل ل ظخصبئيل

تذکرة ل ل ترکرهل

فغت ل ل فعنتل
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أعطی ل ل ظجدیل

تدقوق ل ل ودقوقل

الهیتوة؟ ل ل هیالنوةل

یکنوه ل ل یکانهل

ذظته ل ل ذظتخل

میسی ل ل دوسل
ً
ظیحب ل ل ل

ً
ظیاب

ظفبرغبنی ل ل ظفبرغبتیل

ظفابهرة ل ل ظفحبهرةل

؟؟ ل ل نحومونبل

ه
ّ
ظفحمدلل ل هل

ّ
ظفحمدلولل

ظفاقهوة ل ل ظفاقوهل

ذکرنب ل ل ظکرنبل

ظفمعبرف ل ل ظفمعرفل

دظملظله ل ل دظملضلهل

ظألستبر ل ل ظالسرظل

ظفنبضرة ل ل ظفنبظرةل

کتبب شرحل لیل وظألم ل ظفمنوةل لظفنوةلوظأله للیلشرحل

ظفمل لوظفنح ل]مؤلفات الزیدیه،ل ل کتببلظفمل لوظفنح ل

ج3،لص89[ ل ل ل

کرمبنشبهیلان محمدعلیل لمحمدانلعلیلکرمبنشبهیل

)وضود(لاهبهبنی انلابقرانلوضودلظفبهبهبنیل

ابلالجیرد ل ل ابالجیردل

مجلسی ل ل مجلسل

ظستمنبلکند ل ل سبکندظل

بره
ّ
کا ل ل کابءةل

ایلمث  ل ل شمو ل

زادة ل ل زیدةل

میت ل ل ظوبل

میلگیید ل ل مبکودل

مجربست ل محررشتل

میلگردد ل ل موکردل

کثورظ ل ل کوزظل

ظنیظعهب ل ل ظنیعهبل

ایلضد ل ل احدل

مختلاة ل ل مختبلةل

ظفذین ل ل ظللذینل

ظفمحمید ل ل ظفحمیدل

فوارع ل ل فوازعل

ایلضد ل ل اهجدل

ایشلظزلظینلوقتلخیظنندگباللرهوختهلرظلاهلذکرلظغالطلظمالییل

ولتبیپیلظینللحرصطل)ابخشیدل:للهرست(لتلفلنکنم؛للقطلذکرلدول

نکتهلضروریلظست:

ر1 ضروفلچونی،ل. مرظض ل تمبمل درل ابیدل لهرستلنگبرل

یلچبپللهرست،لضبضرل
ّ
نمینهلخیظنیلولصاحهلآرظییلولضت

ل
ّ
ولنبظرلابشد،لتبلکتبایلایلغلطلیبلکملغلطلظرظئهلدهدلولظال

چشمل ظزل رظل لهرستل درل ظشتببهیل هرل وجیدل کبربرظال

لهرستلنگبرلخیظهندلدید.

ر2 مرضیملظستبدلسیّدلعبدظفعزیزلطببطببییلدرابرۀلکتببلهبیل.

یکیلظزلنییسندگبالپُرنییسلاهلطنزلمیللرمید:لکتببلهبیلظول

اهلظندظزۀلظعالموهلهملنمیلظرزد،لچیالظنسبالوقتیلظعالموهلرظل

ظغالطل ول رظلمیلخیظندل آال برمیلگرددل ابرل میلنییسد،لیکل

ظضتمبفیلرظلتصحوحلکردهلولاعدلآالرظلاهلچبپلمیلسپبرد؛لوفیل

ظینکهل ادوال میلنییسد،ل ول میلنییسدل لقطل نییسندهل ظینل

نیشتهلهبیلخیدلرظلابزنگریلکند!

ششم:روراواتررخهریاسترردررتعیینرمویوعرهرزباِنرکتابروا

ادیهیلظستلآشنبییلظجمبفیلابلعلیملمختلفلبرظیللهرستلنییسیل

الزملظست.لهمچنونللهرستلنگبرلابیدلتیظنبییلخیظندالکتببل

عرایلوللبرسیلرظلدظشتهلابشدلولتابوتلموبالزابالعرایلوللبرسیل

رظلابلیکلنگبهلگذرظلمتیّجهلشید.ل

چندلمیردلظزلظشتببهبتلرظهلیبلتهلدرللهرستلمیردلاحث،لدرل

تعوونلمیضیعبتلکتببلهب:ل

ل نسخهلظیلابلعنیظال»لیلظالغبنیلوظالفحبا«لرظلدرلمیضیعلـ

»طب«لمعّرلیلمیلکند؛لابلظینکهلعنیظنیلکهلظنتخببلکرده،ل

لریبدلمیلزندلکهلکتببلدرلمیسیقیلظست.

ل برظیلچندلرسبفهلدرلکوموبلمیضیعل»مختلاة«لآوردهلظست.ـ

ل لـ
ِ
رسبفهلظیلابلعنیظال»لآدظبلظفعالمةلعحدظفدین«لرظلابلمیضیع

)ظخالق(لمعّرلیلمیلکند،لدرلضبفیلکهلدرلغبفِبلمنباعلاهل



23

جستار

ض
ر
و
تر
وا
ارر
س
رش
ت
وا
 ر
ف
ره
رس
ض
اه
ی
نر
هخس
ه 
یر
هر
یه

با
او
بل
ض
 ل
ح
فا
یظ
ظا

دورۀ سوم، سال اوّل

شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

عنیظال»آدظبلظفبحث«لدرلمنطقلمعّرلیلشدهلظست.

تحفة العروس و نزهة النفوسلتأفوفلمغرایلرظلدرلظخالقل ـ

میلدظند،لدرلضبفیلکهلدرلاخشلکتببشنبسیلمیلآورد:لظینل

نسخهلدرلعلملابهلولتقییتلآالظست.

الدینلرظلدرل ـ البصیرة فی اصول  لتنویر  المنیرة  الشمس 

»ظصیلللقه«لمیلدظند؛لدرلضبفیلکهلعقبیدلوللقهلزیدیهل

ظست،لکمبلظینکهلدرلمؤلفات الزیدیةل)ج2،لص216(لظینگینهل

معّرلیلشدهلظست.

اصول کافی کهلمهملترینلکتببلضدیثیلشیعهلظستلرظلدرل ـ

ظخالقلمعّرلیلمیلکند.

ل همچنونلصحیفة الرضاعلرظلدرلظخالقلمیلدظند،لکهلابیدلـ

میلگات:لدرلضدیث.

ل برظیلقواعد العلوم العربیة میضیعل»فغت«لرظلبرگزیدهلولـ

ضبللآنکهلدرل»ظدب«لظست.

عوامل مالمحسنلرظلدرل»نحیلولصرف«لمعّرلیلمیلکند.لظینل ـ

رظلطلبۀلمقدمبتلخیظالهملمیلدظندلکهلدرل»نحی«لمیلابشد.

»مختلف«ل ـ کلیل ل
ِ
میضیع ابل رظل طبوعوبتل درل جواهرنامهل

میلآورد.

ول ـ »للساهل میضیعل ابل لهرستل ظینل درل األسود  الجفر 

ضکمت«لمعّرلیلشدهلظست.

ما الیسع الطبیبلکهلدرلطبلظستلرظلدرللقهلدظنستهلظست. ـ

ولمیظردیلظزلظشتببهلدرلتعوونلزابِالکتببلهب:

حدیقة المتقینلظزلمجلسیلظّوللولضبشیۀلآالرظلاهلعرایل ـ

دظنسته،لدرلهرلضبفیلکهلهرلدولاهلزاباللبرسیلظست.

مقامع الفضل کهلاهلزاباللبرسیلظستلرظلاهلزابالعرایلآوردهل ـ

ظست.

وفتم:رکمرکارتردررخرجاعربررمنابع

للهرستلنگبرلدرلمعّرلیلنسخهلهبیلخطی،ل
ِ
یکیلظزلوظبیفلمهم

ول مشترکل لهبرسل ول ترظجمل کتببشنبسی،ل ل
ِ
منباع اهل ظرجبعل

لهرستلهبیلکتباخبنهلهبیلدظخلیلولخبرجیلظستلولتنهبلظکتابل

اهلظطالعبتیلکهلظزلنسخهلظستخرظجلمیلشید،لکبلیلنیست.

منباعلظصلیلظینللهرستلعببرتندلظز:ل1.لکشف الحجب 

 واالستار،ل2.لالذریعه،ل3.لکشف الظنون،ل۴.لهدیةالعارفین،ل

۵.لایضاح  المکنون،ل6.لاکتفاء القنوع بما هو مطبوع،ل7.لذی  

 کشف الظنون )؟(،ل8.لاالعالم زرکلی،ل9.لمعجم المؤلفین،ل

نوبزل میردل ل
ِ
منباع برشمردال ظندک(.ل میردل چندل )درل لنخبل 1۰.ل

لهرستلنگبرظالدرلظینلمختصرلنمیلگنجدلولمقبفۀلماّص لول

مستقلیلمیلطلبد.

وشتم:رواطرمیانربانرواترکتابرشنافضرهرشساررشنافض

اهلظطالعبت،ل برظیلرعبیتلناملولسهیفتلدسترسیل گاتومل

ول کتببشنبسیل ظیل
ّ
مجز اخشل دول ظزل ابیدل نسخهل هرل معّرلیل

نسخهلشنبسیلتشکو لشیدلولظطالعبتلظینلدولاخشلدرلهمل

خلطلنشید.

ل ابلعنیظالکشکیللمجهیللـ درلمعّرلیلنسخۀلشمبرۀل88،ل

ظفمؤفف،لدرلاخشلکتببشنبسیلهوچلتیضوحیلنوبورده،لوفیل

درلاخشلنسخهلشنبسیلمیلنییسد:

مشتم لعلیلثمبنوةلولعشرینلکتببلمرتبةلضسبلظفحروفل

ةلظایظبلظغلبلمیضیعبتهبلتشتم ل
ّ
لکتببللوهلعد

ّ
ظفهجبئوةلوک 

ولرظئدل نیظدرل علیل وتشتم ل کمبل ظفبیت،ل ظه ل ظضبدیثل علیل

وفطبئفلعلملظفکالم.

ل همچنونلدرلمعّرلیلنسخۀلشمبرۀل98،لابلعنیظالالکتاب ـ

ضسینیل مهدیل ظزل المنشورل الرق  شرح  فی  المسطور 

میسیی،لدرلاخشلنسخهلشنبسیلنبملکبتبلولتبریخلکتباتل

نوآمده،لوفیلدرلقسمتلکتببشنبسیلنیشتهلظست:

ظفنسخةلاخطلظفمؤففللیلییملظألراعبلظالثنیلعشرلاقونلمنل

صارل1306.

ل اخشلـ درل قمی،ل النبویةل األحادیث  جامع  معّرلیل درل

کتببشنبسیلمیلگیید:

لرغلمنلظستنسبخهبلمحمدرضبانلشیخلمحمد...انلزینلظفدینل

ظفصودظویلظفعبملیلظفخزرجیلظالنصبريللیلظفکبظموةلییمل28ل

منلشهرلصارلسنةل1332هل.

ولدرلاخشلنسخهلشنبسیلدوابرهلنبملکبتبلولتبریخلکتباتل

لیلشهرلرجبل ظصاهبنی،ل علیل سیّدل میلآورد:ل چنونل رظل

1335هل.

ل درلمعّرلیلشرح شرایعلتأفوفلشیخلجعارلظعسملنجای،لـ

درل ول ظفمؤفف«ل اخطل »ظفنسخةل گیید:ل کتببشنبسیل درل

نسخهلشنبسیلنبملکبتبلرظلنمیلآورد.
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رکتابرهرخنجامۀرکاتب
ِ
نرم:رواطرمیانرخنجام

درل کبتبل ظنجبمۀل ظزل مؤفف(ل ظنجبمۀل )یبل کتببل ظنجبمل تشخوِصل

میظردیلمشک لمیلنمبید.للهرستلنگبرلمبلنوزلنمینهلهبییلظزلظینل

ظشتببهلرظلدرللهرستلمیردلاحثلمرتکبلشدهلظست؛لمبنند:ل

ل ظنجبملکتببلتحفة الزائرلتأفوفلعالمهلمجلسیلرظلچنونلـ

آوردهلظست:

قدللرغتلمنلتسییدلهذهلظفنسخةلظفشریاةلظفمسمیلاتحاةل

ظفزظئرللیلزیبرةلظفنبیلصلیظةلهللالعلوهملمنلظالئمةلظالثنیلعشر.

کهلهمونلعببرتلکیتبهلهملخبفیلظزلغلطلظمالییلنیست.لدرل

ضبفیلکهلظنجبملتحفة الزائر چنونلظست:

کهلدرلظینلکتببلمنتاعلگردندلظفتمبسلدعبلولزیبرتلدظرملدرلضبلل

ضوبتلظینلمجرملولاعدلظزلضوبت.

ل ظنجبملنسخهلظیلرظلکهلاهلعنیظال»تذکرةلظالوفوبء«لظزلعطبرلـ

نیشبایریلمعّرلیلکرده،لچنونلآوردهلظست:

تّملتمبملشدلترکرهل)کذظ(لظالوفوبلمجلدلاتبریخلششملمبهلشعببال

روزلجمعهلسنهل1225هل.

آغبزیلکهلبرظیلظینلنسخهلنق لمیلکند،لمتابوتلابلآغبزل

تذکرة االولیاء عطبرلنیشبایریلظست.لمالضاهللرمبیود:ل

ظراببلخوبالتل )کذظ(لظالمخولةلقوبسل ضمدیلکهلظخصبئيل

قبصرلکرجلولمرلیيلج لجالفه.

ظفبتهلابلچندلغلطللبضش.

ل نسخهلظیلمجهیللظفعنیظالوظفمؤففلدرلعقبیدلزیدیهلکهلـ

ظنجبمۀلکبتبلرظلاهلعنیظالظنجبملکتببلآورده،لیعنیلقرینۀل

مهمیلبرظیلیبلتنلنبملکتببلولمؤففلرظلضبیعلکردهلظست.

غارهللال ظفحسنیل ظألسمبءل نسبخةل »تمتل ظفمخطیط:ل آخرل

فمؤفاهبلوکبتبهبلوقبرئهبلوسبمعهبلوفجموعلظفمسلمون«.

دوم:رنیاهردنرتصاه هرشساررواترنفیسرهرنهایررواترالزمردرر

آوهرکتاب

  

اگذظرملولاگذرم.لنهلرظقملسطیرلضیصلهلولتیظالشمبرشلاقوۀل

ظشکبالتلظینللهرستل153صاحهلظیلکهلدرلآال181لنسخۀل

خطیلمعّرلیلشدهلظستلرظلدظردلولنهلشبیدلخیظنندگبالعزیزلبرظیل

ظدظمۀلآالهمرظهیلکنند.

برظیلتغوورلذظئقهلولظزلاببلظرمغبنیلاهلخیظنندگباللرهوختهلظیل

کهلزضمتلمطبفعۀلظینلنیشتبرلرظلمتحّم لشدند،لنبملچندلنسخۀل

نایسلمعّرلیلشدهلدرلظینللهرستلرظلمیلآورم:

ل نسخۀلشمبرۀل2:لضوء المصباح،لمیرخۀل860ق؛ـ

ل نسخۀلشمبرۀل17:لتحفة العروسلمغرای،لاهلظضتمبللظزلظوظئ لـ

قرال8ق؛

ل لاهلخطلشیخلـ
ً
مجمیعۀلشمبرۀل45:لشبم لدهلرسبفهلظضتمبال

ضّرلعبملی؛

ل نسخۀلشمبرۀل66:لتحریر مجسطی،لخیظجهلنصورظفدینلـ

طیسی،لمیرخۀل884ق.

ل نسخۀلشمبرۀل67:لمختصر محاسن الوسائل الی معرفة ـ

األوائل،لتأفوفلسییلی،لاهلخطلمؤففلدر850ق.

ل نسخۀلشمبرۀل72:لقواعد المرام فی علم الکالم،لتأفوفلـ

ظانلموثملاحرظنی،لمیرخۀل944ق.

ل نسخۀلشمبرۀل73:لمجمیعه،لشبم لدولرسبفه:ل1.لقیظعدلـ

ظفمرظملظانلموثملاحرظنی؛ل2.لرسبفهلدرلظرثلنبشنبخته،لمیرخۀل

696ق.

ل نسخۀلشمبرۀل81:لجوامع األدویة المفردة و المرکبة،لتأفوفلـ

عمبدظالسالمللبرسی،لمیرخۀل981ق.

ل نسخۀلشمبرۀل99:لتحریر األحکام،لتأفوفلعالمهلضلی،لـ

میرخۀل759ق،لشیخلآقببزرگلتهرظنیلدرلصاحۀلآخرلآال

لهذهلمنلأناسلظفنسخ«.
ّ
نیشته:ل»ظا

ل المشتبه،لـ تحریر  فی  المنتبه  تبصرة  نسخۀلشمبرۀل109:ل

تأفوفلظانلضجرلعسقالنیل)852ق(لاهلخطلییسفلانلضجرل

درل1۴لرمحبال885ق.

ل نسخۀلشمبرۀل11۴:لحزر االمانی و وجه التهانی=لالشاطبیه،لـ

میرخۀل803ق.

  

آیتلهللال مرضیمل لرهنگلابال مرجعل ظزل میلکنمل یبدل خبتمهل درل

ظفعامیلمرعشیلنجایرهلکهلزضمبتلولخدمبتلایلدریغشلدرل

گردآوری،لضاظلولنشرلمخطیطبتلظسالمیلبرلکسیلپیشیدهل

نیست.
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شامرۀ یکم و دوم
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درلظینللهرستلچندلنسخهلمعّرلیلشدهلظستلکهلیبددظشتل

ولظمحبیلمرضیملآیتلهللالمرعشیلنجایرهلدرلآالمشبهدهلمیلشید.ل

ظیشبالقب لظزلتأسیسلرسمیلکتباخبنۀلعمیمیلشبا،لنسخهلهبیل

لرظوظنیلرظلاهلکتباخبنهلهبیلمختلفلظهدظلکردهلظند.

ل قلکرکی؛ـ
ّ
نسخۀلشمبرۀل3:لالجعفریة،لمحق

ل نسخۀلشمبرۀل۵:لمختصر المعانی،لتاتبزظنی؛ـ

ل ا،لشیخلاهبیی؛ـ
ً
نسخۀلشمبرۀل7:لاألربعون حدیث

ل نسخۀلشمبرۀل12:لمغنی اللبیب،لظانلهشبم؛ـ

ل نسخۀلشمبرۀل36:لعوائد األیّام،لنرظقی؛ـ

ل نسخۀلشمبرۀل10۴:لامالی،لشیخلصدوق؛ـ

ل نسخۀلشمبرۀل108:لتلخیص المفتاح،لقزوینی؛ـ

ل نسخۀلشمبرۀل111:لمن ال یحضره الفقیه،لشیخلصدوق؛ـ

ل نسخۀلشمبرۀل113:لروضة الصفا،لمورخیظند؛ـ

ل نسخۀلشمبرۀل120:لشرح نهج البالغه،لظانلظایلظفحدید.ـ

  

نمبیبندال اگورم،ل صریحل نقِدل ظینل ظزل میلخیظهمل کهل نتوجهلظیل

ضرورتلابزنگریلولابزاینیللهرستلهبییلظستلکهلدوستبال

تبزهلوظردلاهلعرصۀللهرستلنییسیلتناوملمیلکنندلولتأکودلبرل

ظینکهلشتببلدرلچبپلچنونللهبرسی،لاهلآنجبلمیلرسدلکهلعالمهل

ظینل میللرمیدند:ل ضبیریرهل عبدظفحسینل عالمهل ول روضبتیرهل

روزهبللهرستلهبییلچبپلمیلشیدلکهلظگرلکسیلابلدیدالآنهبلظزل

غصهلتقبضبیلمرگلبرظیلخیدلکند،لمالفیلبرلظولنخیظهدلاید.ل

چنونل میلگات:ل مبل کتببشنبسل دوستبال ظزل یکیل همچنونل

لهرستلهبییلرظلابیدلهرلچهلزودترلخمورلکرد!

پسلآبرویللهرستلنگبریلوللهرستلنگبرظالرظلضاظلکنومل

لنسخهلهبلرظ،لکهلگنجلهبیلابزمبندهلظزلدظنشیرظاللرهنگلسبزل
ّ
ولضق

مبلهستند،لاهلخیایلظدظلنمبیوملولابلظهمبللکبریلسببلسردرگمیل

پژوهشگرظالنشییم.

ضمیمه های گزارش میراث

گونه شناسی متن های فارسی
گونۀ فارسی هروی

با نگاهی به کلمات شیخ االسالم در کتاب »در هرگز و همیشۀ انسان«

علی رواقی

در این ضمیمه با نگاهی به کلمات خواجه عبدالّله انصاری در کتاب در هرگز و همیشۀ 
انسان )به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، 1394( به بررسی گونۀ فارسی هروی 
پرداخته شده و ویژگی های واژگانی و ساختاری و آوایِی این گونۀ زبانی بررسی شده است. 

این اثر در پنج بخش نگاشته شده است:
ویژگی هــای واژگانــِی »کلمــات شیخ االســام« در کتــاب در هرگــز و همیشــۀ انســان   .1

با نگاهی به دیگر آثار خواجه عبدالّله انصاری.

نقــد و بررســی شــماری از واژه هــای »کلمــات شیخ االســام« و ســنجش آنهــا بــا دیگــر   .2
متن های حوزۀ هرات.

ویژگی های واژگانِی کتاب بخشی از تفسیری کهن به پارسی.  .3
بررسی واژگانی و ساختاری ویژۀ گونۀ هروی.  .4

آیا خواجه عبدالّله انصاری تفسیری داشته است؟  .5


