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گنج نويافته
آذر آقاميرزا

دانشجوى كارشناسى ارشد كتابدارى 
دانشگاه آزاد اسالمى

چندى پيش در ضمن گشت و گذار در وبگاه مجموعة 
شونبرگ1، بر حسب اتفاق به دست نويسى از رسالة فارسى 
بسيار مشهورى در كالبدشناسى انسان برخوردم، كه عمومًا 
آن را با عناوينى چون تشريح منصورى، تشريح االبدان 
(منصورى)، يا التشريح بالتصوير مى شناسيم. پژوهشگران 
تاريخ پزشكى همچون سيريل الگود2، نگارندة اين كتاب 
را بى هيچ ترديدى، منصور بن محمد بن احمد بن يوسف 
ايرانى،  مشهور  پزشك  برادر  نوادة  ـ  شيرازى  الياس  بن 
نجم الدين محمود بن الياس شيرازى (مؤلف الحاوى فى 
علم التداوى مشهور به الحاوى صغير) ـ دانسته اند. الگود 
همچنين سال نگارش اين اثر را 798ق/1396م دانسته و 
بر آن است كه خود مؤلف نام خاصى بر اين اثر ننهاده و 
بعدها كاتبان با توجه به موضوع كتاب عناوين يادشده را 
براى آن انتخاب كرده اند. كتاب تشريح منصورى تا كنون 
سنگى  چاپ  به  قاره  شبه  مختلف  شهرهاى  در  چندبار 
شده  چاپ  ايران  در  اخير  دهة  در  نيز  بار  دو  و  رسيده3 
واداشت  يادداشت  اين  نگارش  به  مرا  آنچه  اما  است4. 
 ljs049 شمارة   كهن  دست نويس  در  كه  بود  نكاتى 

مجموعة شونبرگ بدانها برخوردم. 
در صفحة عنوان اين دست نويس آمده است، «روضة 
االذهان فى معرفة تشريح بدن االنسان لرئيس اطبّاء السلطنة 
المعمورة منصور بن محمد بن احمد الكشميرى البلخى متّع 

اهللا المسلمين بحياته». در صفحة پايانى و در ترقيمة كتاب 
الوهاب  الملك  بعون  الكتاب  «تم  است،  آمده  چنين  نيز 
و  عشر  ثالث  [سنة]  شهور  من  الحرام  الحجة  ذى]   ... [فى 
بن  منصور  الفقير  مصنفه  يد  على  قمرى]   813] ثمانماية 
اين  حاله».  اهللا  اصلح  البلخى  كشميرى  احمد  بن  محمد 
خود  كه  است  آن  نشانة  نباشد،  جعلى  اگر  يادداشت ها، 
مؤلف اين نسخه را كتابت كرده است. البته با توجه به 
سال درگذشت «امير زاده پير محمد بهادر خان»5 كه كتاب 
بدو اهدا شده است يعنى 809 قمرى؛ نيز با توجه به اين 
كه تاريخ تأليف اين اثر را همگان 798 قمرى گفته اند)، 
نسخة  از  جديد  رونويسى  به  مربوط  بايد  را  تاريخ  اين 
در  نسخه  اين  است  ممكن  كه  اين  ضمن  دانست.  اوليه 
يقين  به  قريب  احتمال  به  ــ  ديگر  فردى  توسط  اصل 
عينًا  ــ  وى  خط  روى  از  و  مؤلف  زندگانى  روزگار  در 

1. Lawrence J. Schoenberg Collection

اين مجموعة خصوصى بيش از 400 دست نويس دارد كه تصوير 
سى و اندى از آنها به طور كامل قابل دانلود است. اميدوارم در 
شماره هاى آتى بتوانم نسخه هاى شرقى اين مجموعه را معرفى 
كتابخانة  وبگاه   (subdomain) زيردامنه هاى  از  يكى  كنم.  

دانشگاه پنسيلوانيا به اين مجموعه اختصاص دارد،
http،//sceti.library.upenn.edu/

2. Elgood, Cyril Lloyd, A Medical History of  Persia and the 

eastern Caliphate, Cabridge, 1951, p. 

است،  شده  اشاره  چاپ ها  اين  به  مشار  خانبابا  فهرست  در   .3
1264ق/ دهلى،  صفحه؛  در90  1264ق،  آباد،  شاه جهان 
1859م(1276ق)  الهور،  47صفحه؛  در  1285ق،  و  (1847م) 
در 40 صفحه، نيز 1295ق (1878م) در 44صفحه و 1889م در 

44صفحه (همگى در قطع وزيرى) 
4. يك بار با عنوان تشريح االبدان به كوشش يوسف بيگ باباپور در 
قم كه تاريخ چاپ ندارد و تنها از تاريخ مقدمه مى توان سال 
عنوان  با  1383ش  در  ديگر  و  دانست  1381ش  را  آن  چاپ 
كوشش  به  منصورى»  تشريح  به  معروف  انسان  بدن  «تشريح 
سيد حسين رضوى برقعى در تهران. در هر دو چاپ (به ويژه 
چاپ نخست)، اشكاالتى به چشم مى آيد كه اين وجيزه جاى 

پرداختن بدانها نيست.
5. «امير زاده پير محمد بهادر خان». فرزند جهانگير پسر ارشد تيمور 
بود كه در 809ق كشته شد. يكى ديگر از اميرزادگان تيمورى 
(يعنى  تيمور  امير  پسر  دومين  شيخ،  عمر  ارشد  فرزند  يعنى 
پسرعموى پيرمحمد مذكور) نيز پير محمد نام داشت كه چندى 

بر فارس فرمان راند و در 812ق كشته شد. 
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رونويسى شده باشد. در مورد قدمت نسخه بايد گفت كه 
به نظر شمارى از نسخه شناسان اهل فن، از جمله احمد 
منزوى، دست نويس نبايد جديدتر از سدة 9 قمرى باشد. 
دست كم به اين نكته مى توان توجه كرد كه شخصى به 
نام جالل الدين بن كاليجار ديلمى در شوال 930 قمرى 
اين نسخه را در بيمارستان دار السلطنة اصفهان ديده و 
در  آنكه  ديگر  است1.  نكرده  ترديد  آن  قدمت  مورد  در 
همين نسخه، مؤلف رئيس االطباء (پزشك دربار) و كتاب 
روضة االذهان ... ناميده شده است؛ حال آنكه گفته اند خود 
مؤلف براى كتاب نامى برنگزيده است. گرچه اين احتمال 
را نمى توان از نظر دور داشت كه عنوان روضة االذهان نيز 
برساختة كاتب همين دست نويس بوده است. اما عنوان 
شيوة  به  االنسان  بدن  تشريح  معرفة  فى  روضة االذهان 
معمول در ميان مؤلفان پيشين، عنوانى مسجع و موزون 
است و بر خالف عناوين ديگرى كه براى اين رساله ياد 
كرده اند تنها به محتواى آن اشاره ندارد. گذشته از اين از 
دريافت  مى توان  بحياته»  المسلمين  اهللا  دعائية «متع  جملة 
كه اين يادداشت در روزگار زندگى مؤلف نوشته شده و 
بعيد است كه كسى در روزگار مؤلف بخواهد نامى براى 

اثر وى بسازد2. 
جاى  به  مؤلف  براى  آنكه  توجه  جالب  نكتة  ديگر 
است.  آمده  بلخى  و  كشميرى  نسبت هاى  «شيرازى»، 
توجه خوانندگان را به اين نكته جلب مى كنم كه «اميرزاده 
پيرمحمد» فرزند جهانگير، سال ها در ركاب پدر در شبه 
قاره به نبرد مشغول بود و چندى نيز بر بلخ و غزنين و 
نواحى مجاور فرمان مى راند. در صورتى كه پسرعموى 
وى «پيرمحمد» فرزند عمرشيخ، چندى فرمانرواى فارس 
گزارش  به  همچنين   .(4 زيرنويس  به  كنيد  (نگاه  بود 
عنوان  با  محمد  منصوربن  از  مفصل ترى  كتاب  الگود، 
كفاية مجاهديه به در 826 قمرى به سلطان زين العابدين 
«كشميرى» اهدا شده است كه برخى او را همان سلطان 
 793-786 (حكومت  شجاع  شاه  فرزند  العابدين  زين 
در  تأليف  و  «كشميرى»  لقب  با  كه  دانسته اند  قمرى) 
826 قمرى تطبيق ندارد. از آنچه گذشت اين گمان پيش 
متمايز،  كامًال  پزشك  دو  با  جا  اين  در  شايد  كه  مى آيد 
و  كشمير  به  منسوب  ديگرى  و  شيراز  به  منسوب  يكى 
بلخ مواجه باشيم كه هر دو منصور بن محمد بن احمد 
نام داشته  و به فارسى مى نوشته اند. چه بسا پژوهشگران 

به سبب خلط اين دو پيرمحمد (يكى فرمانرواى بلخ و 
نواحى و ديگرى فرمانرواى فارس) پزشكى منسوب به 
بلخ و كشمير را اهل شيراز و از پزشكان خاندان نامدارى 

شيرازى دانسته باشند.
پژوهش بيشتر در اين باب مستلزم بررسى دقيق اين 
نسخه و بازنگرى در احوال و آثار منسوب به منصور بن 
محمد بن احمد بن يوسف بن الياس شيرازى است كه 

اميددارم در فرصتى ديگر بدان بپردازم. 

منابع:
منصور بن محمد، «روضة االذهان فى معرفة تشريح بدن االنسان»، 
دست نويس شمارة  ljs049 مجموعة الورنس شوننبرگ؛ 
 Or همان [با عنوان تشريح منصورى]، دست نويس شمارة
عنوان  [با  همان  ادينبورگ؛  دانشگاه  كتابخانة   Ms. 416

چاپى،  تشريح االبدان]، به كوشش يوسف بيگ باباپور، قم، 
نشر مجمع ذخائر اسالمى، [تاريخ مقدمه، 1381 شمسى]؛ 
همان، [با عنوان چاپى،  تشريح بدن انسان]، به كوشش 

رضوى برقعى، تهران، 1383ش؛
Choulant, Lugwig, History and Bibliography of 

anatomic illustration, pp. 49, 58, 68; Elgood, Cyril 

Lloyd, A Medical History of Persia and the eastern 

Caliphate, Cabridge, 1951; Fonahn, Adolf M., Zur 

Quellenkunde der persischen Medizin, Leipzig, 1910; 

Garrison F. H., History of Medicine, 4th Edition, W.B. 

Saunders Co., Philadelphia. 1929;Sarton, George, 

Introduction to the History of Science, Volume III, p. 

1729; Seidel, Ernest and  Karl Sudhoff, „Drei weitere 

anatomische Fünfbilderserien aus Abendland und 

Morgenland“, Archive für Geschichte der Medizin, 

Leipzig, vol. III, 1910, pp. 165-187; Sudhoff, Karl, Ein 

Beitrag zur Geschichte der Anatomie im Mittelalter, 

Hildesheim, G. Olms, 1964.

1. به يادداشت اين فرد در كنار صفحة عنوان اثر مراجعه شود. 
ما  نظر  مورد  دست نويس  يادداشت  كه  كنيم  فرض  اگر  حتى   .2
عينًا از روى دست نويسى ديگر «نقاشى» شده باشد! در اين كه 
يادداشت اصلى (و در نتيجه عنوان روضة االذهان) در روزگار 

مؤلف نوشته شده نمى توان ترديد كرد. 
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نسخة خطي كتاب  النجات ابوعلي  سينا
آندرانيك هويان

پژوهشگر متون 
از  تنها  نه  سينا  عبداهللا بن  حسين بن  ابوعلي  الرئيس  شيخ 
محسوب  جهان  علماي  از  بلكه  ايران  نامي  دانشمندان 
خرميثن  قريه  در  370ق  حدود  در  ابن سينا  مي گردد. 
در حوالي بخارا تولد يافت. از عنفوان جواني به كسب 
فضايل پرداخت و در مقدمات علوم و ادب مهارت به هم 
رسانيد. تأليفات ابوعلي سينا از صد فزون بوده است كه 
دربارة مسائل فلسفي، رياضي، طب، هيئت و مسائل ديگر 
نگاشته است. مشهورترين و معروفترين اثر طبي ابن سينا 
كه شهرت جهاني دارد كتاب القانون في الطب است؛ از 
آثار فلسفي او اشارات و دانشنامة عاليي كه آن را به نام 
عالءالدوله پسر كاكويه تأليف كرده است و اصطالحات 
علمي به فارسي سره به كار برده است؛ كتاب الشفا كه 
حاوي مقاالت مبسوط دربارة منطق، علوم طبيعي (فيزيك 

و متافيزيك) رياضيات و حكمت الهي است.

مضمون،  همان  با  هم  وي  ديگر  جلدي  يك  كتاب 
موسوم به كتاب النجات اما بدون مسائل رياضي، از ذخاير 

نسخه هاي  «گنجينه  ماتناداران  فارسي  خطي  نسخه هاي 
خطي كهن ارمنستان» است. نسخة بسيار قابل توجه كتاب 
النجات به شمارة 45 كه ضمايم جالب توجهي دارد در 

فهرست نسخه هاي خطي ماتناداران ثبت شده است.
محل نوشتن اين نسخة خطي معلوم نيست، زيرا در 
اين باره در آن چيزي ذكر نشده است. اين نسخة خطي را 
رشيدبن صفي الدين سپهري در سال 1036ق كتابت كرده 
است. نسخة خطي مزبور 125 ورق به قطع 23 در 12 
سانتيمتر دارد. در هر صفحه آن 22 تا 23 سطر با خط 

نسخ كتابت شده است.1
النجات  كتاب  از  كه  مدتهاست  دانش  و  علم  عالَم 
اطالع دارد و تاكنون چاپ كتاب النجات معروف است، 
سال  در  ديگري  و  روم  در  سال 1593م  به  بار  نخستين 
متأسفانه  است،  رسيده  چاپ  به  قسطنطنيه  در   1881
پژوهشگران نتوانستند هيچ يك از اين دو نسخه را براي 
تطبيق و مقايسه با نسخة خطي  موجود در ماتناداران پيدا 
كنند، ليكن از مدارك جمع آوري شده معلوم مي شود كه 
در نسخه هاي چاپ روم و قسطنطنيه فقط مقاالت ابن سينا 
كه به منطق و حكمت الهي اختصاص يافته گنجانده شده 
نسخه  در  كه  ضمايم  قسمت  چاپ،  دو  اين  در  است. 
نشده  مشاهده  دارد  وجود  ماتناداران  در  محفوظ  خطي 

است.
از سطور ذيِل مقدمة نسخة خطي مي توان پي برد كه 
ابن سينا به چه منظور و در نتيجه چه انديشه اي اين اثر 

مختصر علمي را تنظيم كرده است.
شيخ الرئيس ابوعلي سينا بن عبداهللا بن سينا مي گويد:

مردم اليق از گروه برادراني كه تشنة دانش و فلسفه 
بودند به من مراجعه و خواهش كردند كتابي براي آنها 
بسياري  و  است  ممكن  كه  را  آنچه  كليد  كه  كنم  تنظيم 
مشتاق آن اند حاوي باشد. آنها به من مراجعه و خواهش 
كردند كه من كليه مسائل اساسي شامل اساس دانش را 
گرد آورم. آنها هم چنين خواهش كردند كه من اوالً قوانين 
منطق را براي آنها شرح دهم، بعد به طبيعيات بپردازم، و 
بعد هم درباره هندسه و رياضيات حكايت كنم، چنانكه 
در حل قضاياي رياضي به آنها كمك كند. سپس من بايد 
دربارة علم هيئت، راجع به حركت، در خصوص اجسام، 
1. پاپازيان، دربارة نسخة خّطي كتاب النجات بوعلي سينا، ايروان، 

ارمنستان، 1964، ص 73.
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دربارة فضا، دربارة طول و عرض اقمار حكايت مي كردم، 
مسائل  و  سالشماري  براي  ضروري  قوانين  استثناى  به 
زمان،  محاسبة  و  خورشيد  غروب  و  طلوع  به  مربوط 
رياضيات را من بايد در ضمن گفتار دربارة موسيقي به 
پايان مي رساندم. در آخر، من بايد علم حكمت الهي را 
شرح مي دادم با ذكر عالم عقبي و اخالقيات و نيكوكاري 
كه فقط از طريق وصف در اين درياي رنج بدانها مي توان 
نايل گرديد. بدين سبب، به ميل آنان با توكل به عنايات 

الهي من اين كتاب را تنظيم كردم.1
برحسب  ابن سينا  كه  مي گردد  معلوم  مقدمه  اين  از 
تقاضاي مجامع علمي در نظر داشته است كتاب تعريف 
آن  در  كند.  تنظيم  الشفاء  كتاب  نمونة  مطابق  مختصري 
افزون بر فصول مربوط به منطق، طبيعيات، حكمت الهي، 
فصول خاصي هم دربارة هندسه و رياضيات، هيئت، و 
موسيقي بگنجاند. چنانكه معلوم است، چاپ هاي مذكور 
كتاب النجات كامًال حاوي مطالب تعريفي باالگفته نيستند. 
عنوان فصل سوم كتاب النجات چاپ روم «معاني و بيان» 
است. كتاب چاپ قسطنطنيه داراي دو فصل «فلسفه» و 

«علوم طبيعي» است.
در  كه  زد  حدس  مي توان  مقدمه  كلمات  آخرين  از 
داشته  وجود  مذكور  مطالب  قبلي  مقدماتي  نسخه هاي 
است، ولي به علل نامعلوم استنساخ كنندگان آنها را حذف 
كرده اند و بعد از آن در نسخه هاي موجود فقط سه فصل 

مذكور در فوق باقي مانده است.
به  كه  ماتناداران  در  موجود  خطي  نسخة  پيوست  به 
مقرب  شاگرد  جوزجاني،  محمد  الحكيم  شيخ  وسيلة 
ابن سينا تنظيم گرديده است، تا حدي روشن مي گردد كه 
النجات  كتاب  چاپ شدة  نسخه هاي  در  مطالب  اين  چرا 

وجود ندارد.
نسخة خطي كتاب النجات محفوظ در ماتناداران در 
برگ 108 الف خاتمه مي يابد و در آنجا مخصوصًا ذكر 
شده كه اين نسخه با نسخه قبلي تطبيق داده شده و معلوم 
گرديده است كه اين نسخه استنساخ شده با نسخه اصلي 

مطابقت دارد.
آغاز  عبارات  اين  با  ب   108 برگ  از  ضميمه، 

مي گردد:
شيخ الحكيم ابوعبيداهللا عبدالواحد بن محمد مي گويد: 
زماني كه من در خدمت شيخ الرئيس ابوعلي بودم اظهار 

ميل نمودم آن آثار و نسخه هاي خطي او را مطالعه كنم و 
او با كمال ميل موافقت كرد، زيرا بر حسب عادت خود 
آنها را با محبت و عالقه به كلية طالبان واگذار مي كرد. در 
آن زمان در ميان آثار فلسفي وي بعد از كتاب الشفا، كتاب 
النجات، شهرت داشت كه حاوي مقاالتي دربارة منطق و 
و  موانع  برخي  علت  به  بود.  الهي  حكمت  و  طبيعيات 
مشكالت، او نتوانسته بود نظرات استنساخ هاي خويش را 
دربارة رياضيات، چنانكه خود ضروري مي دانسته، در آن 
بگنجاند و بدين سبب كتاب ناتمام مانده بود، ليكن من 
كتابهاي او را در رياضيات در دسترس دارم كه بهترين آن 
هندسه  دربارة  است  اقليدس  كتاب  مختصر  شرح  كتابها 
و در آن ابن سينا حتي االمكان نظرات اقليدس را بررسي 
آشنا  طريق  است  توانسته  و  كرده  تصحيح  و  تصريح  و 
نمودن با كتاب المجسطي را پيدا كند. افزون بر اين، دو 

كتاب مختصري هم دربارة موسيقي دارد.2
براي افزودن اين اثر ابن سينا من خيال داشتم نسخه هاي 
خطي را ضميمه كنم، اما من چون چيزي كه مربوط به 
رياضيات باشد در نسخه هاي خطي او نيافتم لذا تصميم 
گرفتم اين اضافه را از كتاب او دربارة رياضيات به عنوان 
كتابهايي  او  كنم.  اقتباس  موسيقي  تعليم  براي  راهنمايي 
هم درباره هيئت عمومي و كتابهايي براي تعليم تركيب 

افالك و سيارات، مثل كتاب مختصرالمجسطي دارد.
به طوري  كه مشاهده مي گردد، ابن سينا تمام آنچه را 
كه در مقدمه وعده داده از كتاب خود شرح نداده است. 
ابن سينا  عللي  چه  كه  نمي نويسد  وضوح  با  جوزجاني 
و  هندسه  به  مربوط  فصل هاي  كه  است  كرده  مجبور  را 
چرا  و  نكند  خود  كتاب  وارد  را  موسيقي  و  رياضيات 
ابن سينا حكمت الهي را گنجانده است. از آنچه جوزجاني 
نسخه هاي  وي  كه  مي بريم  پي  هم چنين  است  نوشته 
خطي را داشته و در كتاب دروس گنجانده است. علل و 
موجباتي كه مانع شده است ابن سينا قصد خود را انجام 
دهد بايد در شرح حال و زندگي ناراحت او جستجو كرد 
كه همواره دربه دري و آوارگي بوده است. به اين نحو، در 
مقدمة نسخة اصلي كتاب النجات موجود در ماتناداران، 
مسائل  از  بسياري  دربارة  تا  است  داشته  قصد  ابن سينا 
مربوط به دروس بحث كند ولي فقط به مسائل مربوط به 

1. همان، ص 75. 
2. همان، ص 78.
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منطق و طبيعيات و حكمت الهي اكتفا كرده است.
نسخة خطي ماتناداران به اين سبب گرانبها است كه 
اوالً به توضيح يعني جزييات و تفصيالت دربارة تدوين 
كتاب النجات كمك مي كند، ثانيًا داراي ضميمه اي است 
[صفحات 109 ب ـ 125 الف] كه شيخ الحكيم محّمد 
جوز جاني يكي از نزديكترين شاگردان ابن سينا نوشته و 
در آن نظريات و استنتاج هاي علم خود را دربارة هندسه 

و رياضيات شرح داده است.

جوزجاني در اين ضميمه مفصال مفاد كتاب را وصف 
داده  خود  معّلم  دربارة  نيز  گرانبهايي  اطالعات  كرده، 
ابن سينا  شاگردان  از  دسته  آن  زمرة  در  جوزجاني  است. 
بود كه در بيست تا سي سال آخر عمر او در آوارگي ها و 
سير و سفرهايش همراه او بوده است. جوزجاني در كار 
جمع آوري و حفظ و تدوين آثار ابن سينا خدمات مهمي 
انجام داده است. بر اثر مساعي وي بسياري از تفصيالت 
زندگي آن دانشمند بزرگ معلوم و محفوظ مانده است. 
تأليفات  از  بعضي  كه  درمي يابيم  جوزجاني  زياد  آثار  از 

و  موسيقي  رياضيات،  و  هندسه  هيئت،  علم  به  ابن سينا 
مقدمة  لحاظ  اين  از  است.  داشته  اختصاص  ديگر  علوم 
در  است.  توجه  قابل  حساب  ضميمة  براي  جوزجاني 

مقدمة مذكور چنين نوشته شده است:
محمد  عبدالواحدبن  ابوعبيداّهللا  الحكيم  شيخ 
قوانين  تفسيرهاي  اينجا  در  من  مي گويد:  الجوزجاني 
حساب شيخ الرئيس ابوعلي را براي كتاب اعداد اقليدس 
مهمترين  از  غير  سينا)  (ابن  او  آنها  در  كه  كردم  جمع 
ارقام  انواع  و  خواص  دربارة  مسائل  از  قسمتي  مسائل، 
آن  در  مي خواسته  استاد  آن  زيرا  است،  گذاشته  كنار  را 
باره در كتاب النجات خود بنويسد ليكن آن كتاب داراي 

جدولها و خواص آنها نيست.
تفسير  ابن سينا  كه  برمي خوريم  اشاره اي  به  اينجا  در 
خاصي دربارة كتاب اعداد اقليدس دارد و جوزجاني در 

آخر كتاب النجات به اختصار از آن مطالبي ذكر مي كند.
اطالعات او هم درباره رفتار محبت آميز ابن سينا نسبت 
به شاگردان خود، نسبت به محافل دانشمندان، و آماده بودن 
او براي كمك به مردمي كه تشنة كسب معلومات بوده اند 
و او با مالطفت و عالقه مندي آثار و نسخه هاي خطي، 
ثمرة پشتكار طوالني و با زحمت خود را در اختيار آنان 

مي گذاشته است، براي ما مهم و گرانبها است.
اين اطالعات مختصر جوزجاني براي درست مجسم 
كردن شيوة كار دانشمندان سده هاي سوم تا پنجم بسيار 
معلومات  ديگر،  سوي  از  است.  مفيد  و  توجه  قابل 
همه جانبه و عميق ابن سينا و صفات عاليه اخالقي او را 
گواهي  بشردوست  انسان  يك  و  دانشمند  يك  عنوان  به 
مزاياي  و  نواقص  دربارة  نمي توانيم  متأسفانه  مي نمايد. 
زيرا  بگوييم،  چيزي  ماتناداران  در  موجود  خطي  نسخة 
نداريم.  دسترس  در  آن  تطبيق  براي  ديگري  نسخه هاي 
تحقيقات نشان مي دهد كه نسخة خطي محفوظ به شمارة 
كتاب  نسخه هاي  نفيس ترين  از  يكي  ماتناداران  در   45
النجات ابوعلي ابن سينا، دانشمند متبحر عظيم الشأن سدة 

پنجم هجرى است.
مسلمًا  خطي  نسخة  اين  مفصل  بررسي  و  مطالعه 
معلومات ما را دربارة ميراث ابن سينا غني تر خواهد كرد.


