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واژۀصااتتسااصامآوزهصدرصمیانصمصّححان،صنسخعصشناسانصوصاهلص

صملصگویند:ص
ً
صبعصملنا صرونویسصکآدنصنسخعصبعصکارصملصرود.صمثال

ّ
فن

»فالنلصاینصنسخعصراصاستنساخصکآد«صیلنلص»فالنلصاینصنسخعصراص

استسااصنیزص کتابتصکآد«.صبآا صاینصملنلصدرصگذشتعصازصفللص

استقادهصملصشدهصوصگویاصکاربآدصهآصدوصواژهصدرصاینصملنلصدرستص

درص »نسخعصبآدار «ص ملنلص بعص ااتتسااص کاربآدص بآا ص است.ص

تاج المصادر )بیهقلص1375:ص747؛صنیزصنک:صزوزنل،ص1374:ص758(صرمدهص

است:ص»االستنساخ:صنسختصکآدن«،صوصدرصبآابآصاستسااصدرصهمانص

فآهنگص)ص677(صرمده:ص»االنتساخ:صنسختصگآفتن«.

باصاینصحالصبآخلصشواهدصنشانگآصرنصاستصکعصواژۀصااتتساا،ص

همانگونعصکعصبابص آفِلصرنصنشانصملصدهد،صبعصملنا ص»طیبص

نسخعصنوشتن«صازصشخصلصدیگآصیاص»نسختصفآمودن«صنیزصبعصکارص

صو تلصملصگقتند:ص»فالنصنسخعصراصاستنساخص
ً
ملصرفتعصاست.صمثال

کآدم«صبدینصملنلصبودصکعصازصشخصلصخواستمصیاصبعصشخصلص

سقارشصدادمصتاصرنصنسخعصراصبآایمصبنویسد.صبعصهمینصملنلصدرص

تقسیآصروض الجنان و روح الجنان )خزاهلصنیشابور ،ص1378:ص

243/17(صتصآیحصشدهصاست:

ص]ماصکنتمصتلمیون[:صماصنسختصفآماییمصرنصراصکعص
ُ
ِسخ

ْ
ن
َ
ْست

َ
اصن
َّ
ن
ُ
اصک

َّ
إِن

وص باشد.ص فآمودنص نسختص استنساخ،ص وص باشل...ص کآدهص شماص

سین،صطیبصراستصوصاستدهاصرا.

درصتآجمۀصهمینصبخشصازصریعصدرصتفسیر نسفیص)نسقل،ص1376:ص

945(صرمدهصاست:ص

ماصنسختصملصفآمودیمصمآصرنصراصکعصشماصملصروردیت.

بآا ص نیزص ریعص اینص کهنص تآجمعصها ص غالبص درص کعص شودص توّجعص

»نستنسخ«صبآابآهایلصچونص»ملصنویشتیم«،ص»هملصنبشتیم«صو...ص

داردص مطابقتص امآوزینص رایجص ملنا ص باص بیشتآص کعص استص رمدهص

ل،ص1374:ص1508(.
ّ
)یاحق

چونصاینصملنلصاستنساخصازصلغتصنامعصها صفارسلص)وصبآخلص

ازصلغتصنامعصها صهآبل(صموردصرجوعصماصفوتصشدهصاستصوصنارشنایلص

فهآستصنویسانصوصنسخعصشناسانصباصاینصملنلصموجبصبآخلص

اشتباهاتصشدهصاست1،صبایستعصاستصکعصشواهدصرنصدرصکالبدص

یادداشتلصدرجصشودصتاصپژوهشگآانصبدانصتوّجعصداشتعصباشند.

  

صازصخاللصهباراتصمندرجصدرصمتونص
ً
اینصکاربآدصملنایلصملموال

استنباطصنملصشود،صلذاصبعصجستصوجو صنسخعصهایلصپآداختیمص

صلعصدرجصشدهصیاصکاتبص
ٌ
کعصدرصرنهاصنامصکاتبصصجداصازصنامصمستنسخ

صلعصپآداختعص
ٌ
هالوهصبآصنامصبآدنصازصخودش،صبعصیادکآدصنامصمستنسخ

است.صرنچعصدرصاینصزمینعصیافتعصشدصراصپسصازصاینصخواهیمصدید.

ینصشیآاز صازصدانشمندانلصاستصکعصبعصااتتسااص
ّ
•  طبصالد

توّجعصداشتعصوصاینصواژهصراصدرصملنا صموردصنظآصچندصبارصبعصکارصبآدهص

است.صازجمیعصدرصرغازصدستنویسلصازصمفتاح المفتاح ازصرثارص

صمحّمدبنص
ّ
بعصخط بلصتا،ص ایّوب،ص رغاص خودشص)نسخۀص169صکتابخانۀصبشیآص

ینص
ّ
ص طبصالد

ّ
محّمدبنصحسنصاللیو (صیادداشتلصموّرخص702فصبعصخط

رمدهصاستصکعصاینصملنلصراصملصرساند:

قعصوهوصاحوجص
ّ
استنسخصهذاصالکتابصوصهوصمفتاح المفتاح مؤل

یآاز صختمصهللاصلعصبالحسنلص
ّ
خیقصهللاصالیعصمحمودبنصمسلودصالش

صاالکآمصواالمامصاالفضلصاالهیمص
ّ
صلخزانةصکتبصالولدصاالهز

ً
تحقة

ینصهمادصاالسالمصوالمسیمینصاطالصهللاصهمآهص
ّ
ةصوالد

ّ
جاللصالمی

وادامصفضیع.صو دصحآرصهذهصاالسطآصفلصسآارصشهآصهللاصاال مص

اال ّبصرجبصهّمتصمیامنعصمنصشهورصسنةصاثنینصوسبلمایعص

یًاصهیلصخاتمصانبیائع.
ّ
عصهیلصرالئعصومصی

ّ
اصلی

ً
حامد

خعلیخصفریخآقخقلعه

پژوهشگآصمتون
alisafari_m@yahoo.com

ااتتسااخ خاستساا

اجص)کعصپسصازصاینصبدانصاشارهصخواهدصشد(صدرصفهرس 
ّ
1.صبآا صنمونعصدرصملّآفلصنسخۀصدّرة الت

مخطوطات مکتبة کوپریلیص)ششنصوصدیگآان،ص1986م:ص1/ص424-425(صبخشلصازصهباراتص
شمسۀصپشتصنسخعصبعصهمآاهصبخشلصازصانجامعصبعصهنوانص» یدصالقآاغ«صنقلصشدهصوص
قع«.صهمچنینصدرصمجموهۀصنجوملصشمارۀص2941ص

ّ
صمول

ّ
درصپایانصرنصرمدهصاست:ص»بخط

صیکلصازص
ّ
کتابخانۀصنورهثمانیعص)کعصپسصازصاینصبدانصاشارهصخواهدصشد(صیادداشتلصبعصخط

ص طبصالدینصشیآاز صدانستعص
ّ
مالکانصنسخعصدرجصشدهصکعصدرصرنصنسخعصراصبعصخط

استص)نک.صتصویآص2(.
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تحریر مجسطی  دارا ص درصپشتصیکصمجموهۀصنجوملص  •
ینصطوسلص)نسخۀص2941صکتابخانۀصنورهثمانیع،صموّرخص684ف(ص

ّ
نصیآالد

کعص )تصویآ2(ص شیآاز صهستص ینص
ّ
ص طبصالد

ّ
بعصخط یادداشتلص

نشانصملصدهدصو صنسخعصراصبآا صخزانۀصیکلصازصبزرگانصاستنساخص

کآدهصوصپوزشصخواستعصکعصو تصکافلصبآا صمقابیۀصنسخعصنبودهص

ینصنیستصوصلذاصواژۀص
ّ
ص طبصالد

ّ
است.صاینصنسخعصنیزصبعصخط

ااتتسااخدرصرنصبعصملنا صکتابتصنسخعصتوسطصخودصاوصنیستص

وصناگزیآصبدینصملنلصخواهدصبودصکعصاوصکتابتصنسخعصراصازص

شخصصدیگآ صخواستعصاست:

آینصوصسیطانص
ّ
تحآیآصکتابصالمجسطلصحّآرهصافضلصالمتأخ

المحققینصاستادصالبشآصحجةصالحقصهیلصالخیقصشمسصالمیةص

والدینصمحمدبنصمحمدبنصالحسنصالطوسل...صواستنسخعص

یآاز صختمصهللاصلعص
ّ
احوجصخیقصهللاصالیعصمحمودبنصمسلودصالش

صللاللصخزانةصکتبصالصدرصاالمامصالهمام...ص
ً
بالحسنلصخدمة

ولّماصلمصتسعصالو تصلیمقابیةصارسیتعصالیعصغیآصمقابلصفییلتذرص

اسص
ّ
الن کآامص هندص واللذرص اوصتصحیفص هیلصسهوص یعص

ّ
اط انص

یآاز صفلصاواخآصشلبانصسنةصاربعصوثمانینص
ّ
مقبول.صحّآرهصالش

مایةصهجآیةصهآبیة.
ّ
وست

درصانجامۀصاینصنسخعصکاتبصبعصیادکآدصنامشصبدینصهباراتص

پآداختعصاست:

المذنبص اللبدص الکتابصبلونصهللاصوحسنصتوفیقعصهیلصیدص تّمص

اللیو ص محّمدبنصحسنص محّمدبنص الکآیمص رّبعص هقوص الآاجلص

صاللالمین. هصصوالحمدصلیعصرّب
ّ
صلَجد

ً
صلآّبعصوصمصییا

ً
حامدا

ص
ّ
درصگوشۀصسو صچِپصهمینصانجامع،صیادداشتصدیگآ صبعصخط

ینصهستصکعصنشانصملصدهدصو صخاتمۀصکتابصراصبآا ص
ّ
 طبصالد

سنجشصدرستلصیاصنادرستلصنسخعصمطاللعصکآدهصوصرنصراصنزدیکص

بعصدرستلصدانستعصاست:

صلصّحتعصوصسقمعصوصهوص آیٌبصمنص
ً
صخاتمةصالکتابصامتحانا

ُ
طاللت

یآاز .
ّ
الّسداد.صحّآرهص طبصالش

اج 
ّ
ینصشیآاز ،صیلنلصدّرة الت

ّ
نسخعصا صازصاثآصدیگآص طبصالد  •

لغّرة الدبّاج )نسخۀص867صکتابخانۀصفاضلصاحمدصپاشا،صموّرخص705ف(صدرص

دستصاستصکعصهمینصویژگلصهاصراصدارد.صنسخعصتوّسطصکاتبلصکعصبعص

نامصخودصاشارهصنکآدهصاست،صکتابتصشدهصصوصدرصپشتصنسخعص)تصویآ1(ص

بعصاستنساخصنسخعصدرصملنا صموردصنظآصماصاشارهصشدهصاست.صچنانکعص

درصتصویآصملصبینیمصاینصهباراتصدرصشمسۀصمیانلصرمدهصاست:

صللاللصخزانةصکتبصاالمیآصالکبیآصاللالمص
ً
قعصتحقة

ّ
استنسخعصمؤل

الّسیطنة...ص ظهیآص یمینصالمیکص آص
ّ
المظق المؤیّدص اللادلص

صهللاص
ّ
]محوشدگل[ص...صاالمیآصالملظمص...ص]محوشدگل[ص...صاهز

انصارهصوصضاهفصا تداره.صمنص الصرمینصابقلصلعصمهجتعصنافآص
هذاصدهاءصیشتملصالمبشآ.1

فص
ّ
صمؤل

ّ
درستصدرصسو صچِپصاینصشمسع،صیادداشتلصبعصخط

درجصشدهصکعصنشانصملصدهدصو صرنصراصمطاللعصوصدرستلصرنصراص

تأییدصکآدهصاست:

فصوصهوصص آیبصمنصالّسداد.صحّآرهصاحوجصخیقصهللاص
ّ
طاللعصالمؤل

یآاز صختمصهللاصلعصبالحسنل.
ّ
الیعصمحمودبنصمسلودبنصالمصیحصالش

صنبایدصملصنوشت:ص»طاللعص
ً
فصبودص اهدتا

ّ
صمؤل

ّ
اگآصنسخعصبعصخط

ف«.صهالوهصبآصاینصبعصص آینۀصخطصملصتوانصبعصیقینصگقتصکعص
ّ
المؤل

فصنیست.صبناصبآصاینصدرصهبارتصدرونص
ّ
صمؤل

ّ
اینصنسخعصبعصخط

شمسع،صاستنساخصبعصملنلصطیبصیاصسقارشصدادنصنگارشصنسخعص

بعصشخصلصدیگآصبعصکارصرفتعصاست.

تصویآص1

1.صبخشصپایانلصممكنصاستصنادرستصخواندهصشدهصباشد.
2.صتوّجعصشودصكعصدرصاینجاصضمیآص»هو«صبعصكتابصبازملصگآدد.
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شرح  فی  هایة 
ّ
الن دهمص جیدص ازص دستنویسلص انجامۀص درص  •

الهدایة )نسخۀص566صکتابخانۀصسییمانیع،صموّرخص730ف(صرمدهصاست:

وافقصالقآاغصمنصهذهصالنسخةصالمبارکةصالحاد صواللشآینصمنص

لمنص هللاص غقآص وسبلمایةص ثیثینص سنةص المبارکص رمضانص شهآص

استنسخهاصولکاتبهاصولمنصطالعصفیهاصولجمیعصالمسیمین.

درصانجامۀصدستنویسلصازصمعلم الطرفین بما حوی من مدح   •
)نسخۀص السهآورد ص محّمدص هیسلصبنص ینص

ّ
شآفصالد ازص العلما 

2591صکتابخانۀصنورهثمانیع(صکعصازصنسخعصها صممیوکِلصنوشتعصشدهص

درص اهآهصاست،صنخستصبعصنامصسقارشصدهندهصوصسپسصبعصنامص

کاتبصاینگونعصاشارهصشدهصاست:

تّمصالکتابصبحمدصالمیکصالوّهاب.صاستنسخعصلنقسعصثّمصلمنصشاءص

هللاصمنصبلدهصالققیآصاللصرحمةصموالهصاللیلصالکبیآصمحّمدبنص

هثمانصبنصمحّمدبنصهثمانصالمقسملصالشهیآصبابنصالخقارصالواهظص

لعص هللاص غقآص المحآوسةص بالقاهآةص االشآفیةص بالمدرسةص المادحص

وبةصوالمغقآةص
ّ
صودهاصلعصبالت

ً
ولوالدیعصولمنصنظآصفیعصواستقادصمنعصشیئا

ارصولجمیعصالمسیمینصرمین.صهیلص
ّ
جاةصمنصالن

ّ
ةصوالن

ّ
والقوزصبالجن

انص اتص
ّ
بالجن المؤملص والتقصیآص بالذنبص الملتآفص الققیآص یدص

یدخیهاصوالمسیمینصیآتقلصمحّمدبنصهیلصبنصمحّمدصاالزرفلص

صبتاریخصثالثصهشآین...
ً
صومسیما

ً
یا
ّ
صومصی

ً
حامدا

درصدیگآص ورتصها ص آفلصواژۀصااتتسااصنیزصهمینصملنلص  •
افی فی 

ّ
دیدهصملصشود.صبآا صنمونعصدرصدستنویسلصازصشرح الش

الکتاب الکافی فی الحسابصاثآصمحّمدبنصهیلصبنصالحسنصبنص

هآزور ص)نسخۀص801صکتابخانۀصینلصجامع،صموّرخص
ّ
احمدبنصهیلصالش

591ف(صنخستصانجامۀصکاتبصبدینصهباراتصثبتصشدهصاست:

وصکانصالقآاغصمنعصتاسعصهشآینصذوالحّجةصرخآصسنةصاحد صوص

سلیدبنص احمدبنص اسملیلصبنص کاتبعص خمسصمایةص وص تسلینص

انصبنصمیکوهصالملآوفصبابنصالغاز صشیخصالّآباطصبالغّآافص
ّ
هق

الوکیل.صکتبعصلصاحبعص لوالدیع...صوحسبناصهللاصونلمص غقآصهللاص

رحمةص راجلص هبةهللاص هبدالقاهآبنص محّمدبنص لعص المستنسخص

رّبع...صالخ.

باصتوّجعصبدینصشواهدصملصتوانصدرصلغتصنامعصهاصملنا صسقارشص
دادنصکتابتصنسخعصراصنیزصزیآصااتتسااصافزود.1

منابع

ص بیهقـل،صابوجلقـآصاحمدبـنصهیلصبنصمحّمـدصالمقـآ ص)1375(.صـ

)ج2(.صبـعصکوشـشصهـاد صهالـمصزاده.صتهـآان:ص تاج المصـادر 

مؤّسسۀصمطاللاتصوصتحقیقاتصفآهنگل.

ص احمـدصـ محّمدبـنص هیلصبـنص حسـینصبنص نیشـابور ،ص خزاهـلص

)1378(.صروض الجنـان و روح الجنـان فـی تفسـیر القـرآن 

لصوص
ّ
)تقسـیآصابوالقتـوحصراز (.صبـعصکوشـشصمحّمدجلقـآصیاحق

محّمدمهد صنا ح.صمشـهد:صبنیادصپژوهشصها صاسـالملصرسـتانص

 دسصرضو .

ص زوزنـل،ص اضـلصابوهبـدهللاصحسـینصبنصاحمـدص)1374(.صکتـاب ـ

المصادر.صتهآان:صنشآصالبآز.

ص ششـن،صرمضانصوصدیگـآانص)1986م(.صفهـرس مخطوطات مکتبة ـ

کوپریلـی. اسـتانبول:صمآکـزصاالبحـاثصلیتاریخصوالقنـونصوالثقافةص

االسالمیّة.

ص نسـقل،صهمآبـنصمحمـدص)1376(.صتفسـیر نسـفی.صبـعصکوشـشصـ

هزیزهللاصجوینل.صتهآان:صسآوش.

ص یاحقـل،صمحمدجلقـآص)1374(.صفرهنگنامۀ قرآنی.صمشـهد:صبنیادصـ

پژوهشصها صاسالملصرستانص دسصرضو .

تصویآص2

1.صباصسپاسصازصر ایانصمحّمدصباهآصوصمسلودصراستلصپورصکعصمقالعصراصپیشصازصچاپص
آصشدند.

ّ
خواندندصوصمواردصسودمند صراصمتذک


