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شصت وچهارمين نشست از سلسله نشستهاى مركز پژوهشى 
ميراث مكتوب با مشاركت دانشكدة الهيات دانشگاه تهران، 
الهيات  دانشكدة  مفتح  شهيد  تاالر  در  تاريخ 87/1/28  در 
برگزار شد. دكتر احد فرامرز قراملكى (مصحح اثر)، دكتر 
منصور  (سها)،  صدوقى  منوچهر  دكتر  و  حبيبى  نجفقلى 

پهلوان سخنرانان اين نشست بودند.
ابتدا دكتر محمدرضا امام، رئيس دانشكده الهيات، ضمن 
تجليل از فعاليتهاى مركز پژوهشى ميراث مكتوب گفت: 
تحولى  بتوانيم  شكوفايى،  نوآورى و  اميد است در سال 
در عالم علم و تحقيق و تدوين كتب و مقاالت ارزشمند 

متناسب با نياز جهان اسالم تأليف و تدوين كنيم.
به  اشاره  با  مركز،  رئيس  ايرانى،  اكبر  دكتر  سپس 
و  گشايى  چهره  آيين  تلفيق  گفت:  مركز،  هاى  نوآورى 
و  تحقيق  خطاهاى  شناخت  باعث  آثار،  بررسى  و  نقد 
وى  شود.  مى  مصحح  بالندگى  و  كار  شدن  بهينه  و  بهبود 
نوآورى ديگر مركز را عقد قرارداد همكارى و مشاركت 
گفت:  و  دانست  ها  دانشگاه  با  علمى  آثار  احياى  در 
با  منطقى  آثار  چاپ  در  مشاركت  امر  اين  در  گام  اولين 
از  اثر  نخستين  تحفةالسالطين  و  است  الهيات  دانشكدة 
نامة  تفاهم  اين  اجراى  راستاى  در  كه  است  اى  مجموعه 
كمونه  ابن  تلويحات  شرح  نيز  اثر  دومين  و  شده  منتشر 
تصحيح دكتر حبيبى در سه جلد به چاپ خواهد رسيد. 

چاپ  عرصة  در  نوآورى  نمونة  ديگر  مركز،  رئيس 
دانشگاههاى  در  همايش  برگزارى  و  رونمايى  را  نشر  و 
گونه نشستها كمك بزرگى  ديگر شهرها عنوان كرد: اين 
و  معايب  رفع  حال  عين  در  و  شكوفايى  و  بالندگى  در 
باشد. وى در ادامه كتاب تحفةالسالطين را  بهبود كار مى 
يك اثر تازه در موضوع منطق شناخت و گفت: آنچه در 
انتخاب يك نسخه حائز اهميت است، وجود نوآورى و 
نكات ارزشمند در آن است. اين اثر نيز به نوع خود در 
رود. وى در پايان به  باب منطق اثرى بديع به شمار مى 

نكاتى در مورد كتاب تحفةالسالطين اشاره كرد.
اولين سخنران، دكتر نجفقلى حبيبى، ضمن اشاره به 
اهميت تصحيح نسخ خطى كه ميراث و هويت علمى ما 
ايرانيان است، تصريح كرد: دانشمندان ايرانى و اسالمى 

وقايع بسيار ارزنده اى را ثبت كردند. 
وى افزود: اگر فرهنگ و تاريخ ما را ديگران بنويسند، 
طبق خواستة خود مكتوب خواهند كرد، اما اگر اين تاريخ 
كتابت  اسالمى  و  ايرانى  محققان  و  دانشمندان  دست  به 
است  بهتر  و  شود  مى  نگاشته  است  واقعيت  آنچه  شود، 
براى تصحيح اين آثار، خودمان تالش كنيم تا مفهوم و 
محتواى اصلى فرهنگى و تاريخى كشورمان را حفظ كنيم.

دكتر حبيبى سپس در مورد كتاب تحفةالسالطين گفت: 
در تصحيح يك اثر، درست خواندن يك ضرورت است. 
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دكتر فرامرز قراملكى نيز اين كتاب باارزش را به صورت 
فارسى تصحيح كرده اند كه بسى ماية افتخار است. 

و  كرد  اشاره  كلمات  از  برخى  هاى  بدخوانى  به  وى 
خواستار اصالح آن در چاپ هاى بعدى شد.

دكتر منصور پهلوان، مدير گروه علوم و قرآن دانشكده 
الهيات، كه به عنوان مدير جلسه نيز حضور داشت گفت: 
متأسفانه درگذشته تصحيح متن توسط افراد غيرمتخصص 
پژوهشگران  توسط  كار  اين  امروزه  ولى  شد،  مى  انجام 
رو پيشنهاد بنده اين  شود، از اين  و متخصصان انجام مى 
در  دانشگاهها  در  رشته  اين  براى  ثابتى  كرسى  كه  است 
نظر گرفته شود تا شاهد تصحيح متون بيشتر و نشر آثار 

كهن باشيم. 

وى همچنين گفت: مصحح بايد جامع العلوم باشد تا 
اثرى را كه تصحيح مى كند جامع، كامل و بى ايراد باشد.

(سها)،  صدوقى  منوچهر  نشست  اين  سخنران  ديگر 
براى  قراملكى  فرامرز  دكتر  زحمات  از  سپاس  ضمن 
تصحيح اين اثر به نكاتى پيرامون اين كتاب اشاره كرده و 
گفت: كتاب تحفةالسالطين داراى محاسن بسيارى است 
كه اگر بخواهم به آنها اشاره كنم وقت زيادى الزم است. 
اما طبيعى است كه هر كارى كاستيهايى دارد. اين كتاب 
هم مستثنا نيست. وى گفت: يكى از محسنات اين كتاب 
مقدمة آن است كه فرامرز قراملكى به خوبى آن را نگاشته 
است و شيوة تصحيح ايشان در نوع خود بى نظير است. 

و  داشت  اشاره  كتاب  از  كلماتى  به  صدوقى  آقاى 
ايراداتى را بر آن وارد دانست و گفت: فرامرز قراملكى 
در اين كتاب نامى از رهبر خرد استاد شهابى نبرده است، 
چرا كه وى استاد مسلم منطق است و مى بايست در جهت 

بهترشدن كيفيت كتاب از اين اثر استفاده مى شد.

مصحح  قراملكى،  فرامرز  احد  دكتر  جلسه  ادامة  در 
انتقاد  حضار،  از  تشكر  ضمن  تحفةالسالطين،  كتاب 
گفت:  و  دانست  خود  براى  هديه  بهترين  را  حاضران 
دنياى امروز ميراث كهن ما را دگرگون مى كند و وظيفه 

ما احياى اين ميراث است. 
وى ابتدا پيرامون چگونگى تصحيح كتاب به ايراد سخن 
يونانيان  كه از  ميراثى است  منطق  علم  گفت:  و  پرداخت 
به مسلمانان رسيده و با تالش آنان توسعة فراوانى يافته 
منطق  در  نظام  چهار  منطقيون  اسالمى  دورة  در  است. 
نگارى ايجاد كردند: منطق نگارى نُه بخشى، دوبخشى، 
نظام  دو  تركيب  تلفيقى  نگارى  منطق  تلفيقى.  و  التقاطى، 
تحفةالسالطين در چنين  كه  دوبخشى است  و  بخشى  نه 

تلفيقى اثر، قابل توجه و در نوع خود اثرى كامل است.
درباره  منتقدان  تذكرات  به  اشاره  ضمن  اثر  مصحح 
نكات عربى تصريح كرد: از توجه دوستان سپاسگزارم، 
ولى فكر مى كنم تذكرات شما خيلى وارد نيست؛ چرا كه 
وقتى جمالت را از عربى به فارسى بر مى گرداندم وقت 
زيادى به خرج دادم، به همين دليل مطمئنم جمالتى كه 

خواستار اصالح آن شده ايد عربى نيستند. 
و  كرد  اشاره  صدوقى  آقاى  سخنان  به  ادامه  در  وى 
افزود: من به اين دليل از كتاب رهبر خرد استفاده نكردم 
كه اين اثر در ميراث مكتوب تعريفى ندارد. تعريف ما از 
ميراث مكتوب تا پايان عصر قاجار است. با وجود اين در 
مقدمه به طور مختصر به برخى از كتابها و استادان اشاره 
استاد  خرد  رهبر  در  گويم  مى  صراحت  با  ولى  ام،  كرده 
شهابى هيچ نوآورى اى وجود ندارد و كتاب برداشتى از 
شرح مطالع است. حتى به نظر من وى در بحث منطق 
چيزى نمى داند و صالحيت نوشتن و بحث منطق را هم 
نداشته است. من نسخه هاى زيادى را مطالعه كردم و به 
اين مطلب رسيدم كه رهبر خرد هيچ سنديتى ندارد، از 

اين رو نامى از كتاب نبرده ام.
وى در پايان گفت: همت واالى مدير پرتالش مركز 
پژوهشى ميراث مكتوب همة اهل قلم را تشويق و ترغيب 
مى كند تا تلخى كار تصحيح را به جان بخرند و به اين 
مهم دست زنند. از آقاى صدوقى نيز متشكرم و اميدوارم 
به زودى نقد كاملى بر اثر بنويسند تا معايب و نقصان كار 

را در چاپ بعدى رفع نمايم.


