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سه نسخه دیگر از
کتابخانه ربع رشیدی
111-131

چکیده :خواجه رشیدالدین فضللاهل همدانی (718ق) در
َ
مجموعه ربع رشیدی تبریز کتابخانهای ُم ْعظم ساخت و
کتابهای متعددی بر آن وقف کرد .پیش از این ده نسخه از
کتابهای ربع رشیدی شناسایی شده بود .در این مقاله سه
نسخه دیگر از کتب آن کتابخانه که مهر وقف خواجه را
دارند ،معرفی میشود .این نسخهها عبارتند از .1 :مجموعه
سه کتاب پزشکی شامل :شرح الفصول بقراط تألیف
موسی بن میمون اسرائیلی قرطبی ،کتاب البول اسحاق
بن سلیمان اسرائیلی ،کتاب حنین بن اسحاق درباره بول
(کتابخانه ملی ایران ،ش )1142؛  .2مجموعه شش رساله
فلسفی و منطقی از اثیرالدین ابهری (کتابخانه مجلس ،ش
)2752؛  .3القانون فی الطب ابن سی�نا.
بررسی این نسخهها کتابهای مورد عالقه و اهتمام خواجه
رشیدالدین فضللاهل را مشخص میکند و ما را برای
شناخت بهتر او یاری میرساند.
کلیدواژهها :خواجه رشیدالدین فضللاهل همدانی،
ربع رشیدی ،کتابخانه ربع رشیدی ،نسخههای پزشکی،
نسخههای فلسفی و منطقی ،کتابخانههای موقوفه.

ُ
ثالثة نسخ أخرى من مكتبة ربع رشيدي
ّ
السيد ّ
حممد حسني احلكمي
هّلل اهلمـداين (718
اخلالصـةّ :أسـس اخلواجـة رشـيد الديـن فضـل ا 
ً
مكتبـة فاخـرة يف ّ
جممـع ربع رشـيدي مبدينـة تبر يز ،وأوقف علهيا
هــ )
ً
ً ً
ّ
كبيرا من الكتب .وقد مت ّ
التعرف سـابقا عىل عشـرة نسـخ من
عددا
الكتب املوجودة يف ربع رشيدي.
ُ
ّ
وتتـول هـذه املقالـة ّ
نسـخ أخـرى مـن كتـب
بثلاث
يـف
مهمـة التعر
ٍ
تلـك املكتبـة ،وهـي خمتومـة خبتم اخلواجة الذي أوقفهـا لصالح هذه
املكتبة.
ّ
ّ
وهذه النسخ هي 1 :ـ املجموعة اليت حتتوي عىل ثالث كتب طبية،
هـي :شـرح الفصـول بقـراط ،من تأليف موىس بن ميمون اإلسـرائييل
القرطبي ،وكتـاب البـول إلسـحاق بـن سـليمان اإلسـرائييل ،وكتـاب
ّ
ّ
اإليرانيـة ،الرقـم
الوطنيـة
حنين بـن إسـحاق حـول البـول (املكتبـة
.)1142
 2ـ املجموعة اليت حتتوي عىل ّ
ّ
ّ
ومنطقية ،ألثير
فلسـفية
سـتة رسـائل
الدين األهبري (مكتبة جملس الشورى ،الرقم .)2752
 3ـ القانون يف ّ
الطب ،البن سينا.
ّ
ّ
والتأمـل يف هـذه النسـخ يؤشـر نـوع الكتـب التي حتظـى باهتمـام
ّ
اخلواجـة رشـيد الديـن فضـل اهّلل ،ممـا يسـاعدنا يف تعميـق وز يـادة
معرفتنا به.
ّ
هّلل اهلمداين ،ربع
األساسـية :اخلواجـة رشـيد الدين فضـل ا 
املفـردات
ّ
ّ
ّ
رشـيدي ،مكتبـة ربـع رشـيدي ،النسـخ الطبيـة ،النسـخ الفلسـفية
ّ
واملنطقية ،املكتبات املوقوفة.

Three Other Books of Rub’ Rashīdī’s Library
Sayed Mohammad Hussein Hakim
Abstract: Khājih Rashīd al-Dīn Faḍlullāh
Hamidānī (718 AH) built a large library in the
Rub’ Rashīdī’s complex in Tabriz and gifted several books to it. Ten copies of Rashīdī’s books
had already been identified. In this article, three
other books of that library that have the seal of
Khājih are introduced. These manuscripts are as
follows: 1. A collection of three medical books,
including: Sharh al-Fusul Buqrāt, written by
Musā ibn Maimun, Israeli of Qurtubi, Kitāb
al-Bowl by Ishaq ibn Sulayman, of Israel; and
Kitāb Hunain ibn Eshāq about pissing 2. A collection of six philosophical and logical treatises
by Athir al-Dīn Abharī (Parliamentary Library,
p. 2752); 3. al-Qānūn fi al-Ṭib by Ibn Sīnā.
Examining these manuscripts will identify Khājih Rashid al-Din Faḍlullāh’s favorite books and
help us to get to know him better.
Keywords: Khājih Rashid al-Din Faḍlullāh
Hamidānī, Rashidi Quarter, Rashidi Quarter
Library, medical prescriptions, philosophical
and logical prescriptions, endowment libraries.
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مدتی قبل در مقالهای شش نسخه از کتابهای موقوفه ربع رشیدی را که به تازگی شناسایی شده بودند،
معرفـی کـردم و در انجـام آن مقالـه اشـاره کـردم کـه بایـد امیـد بـرد بـا شناسـایی نسـخههای دیگـری از آن
کتابخانـه اطالعـات بیشـتری بـر دانسـتههای مـا نسـبت بـه موجـودی و ّ
کـم و کیفـش افـزوده شـود 1.اکنـون
بسـیار مبتهجـم کـه در فاصلـه زمانـی کوتاهـی بعـد از انتشـار آن مقالـه بـه سـه نسـخه دیگـر از موقوفـات آن
کتابخانه دست یافتم که در این نوشتار به معرفی آنها میپردازم.

1
مجموعه شماره  1142کتابخانه ملی ایران در اصل حاوی چهار رساله پزشکی بود که نام آنها در صفحه
عنوان به این صورت یادداشت شده است:
فهرسـت ما فی هذه المجموعة النفیسـة :شـرح فصول اسـراییلی ،اسؤلة شیخ ابوالحسن ابن
بطلان و اجو بـة اسـراییلی ،کتـاب فـی البـول االسـراییلی ،بعـض مـن کتـاب ایندیمـا لبقـراط
جمعه االسراییلی.
اکنون از این رسـالهها تنها کتاب دوم یعنی پرسـش و پاسـخهای شـیخ ابوالحسـن ابن بطالن و اسراییلی
از نسخه مفقود شده ،ولی بقیه کتابها باقی است که مشخصات آنها چنین است:

 .1شرح الفصول بقراط (1پ – 27ر)
الفصـول بقـراط شـامل سـخنان و جملات کوتـاه او در طـب اسـت کـه در  7مقالـه تنظیـم شـده اسـت.
ً
خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی با این کتاب کامال آشنا بود .او در مقدمه لطایف الحقایق ،ایجاز
الفـاظ و دشـواری فهـم فصـول را در کنـار کتابهایـی چـون اشـارات بوعلـی در حکمـت و حـاوی در فقـه و
کافیه در نحو نکوهش میکند و معتقد است حتی با وجود شرح شارحان و تفصیل آنها غرض مصنف
2
به سختی فهمیده میشود.
به سبب همین ایجاز گزارشهای متعددی بر کتاب الفصول نوشته شده که از جمله آنها گزارش موسی
بن میمون اسـرائیلی قرطبی (601-530ق) عالم و فیلسـوف و طبیب مشـهور یهودی اسـت 3 .ابن میمون
در فقـه و شـرایع دیـن یهـود چنـان مقـام واالیـی داشـت کـه یهودیـان دربـاره او گفتهانـد« :از موسـی (ع) تـا
موسـی (ابـن میمـون) کسـی ماننـد موسـی برنخاسـته اسـت» و در طـب آوازه شـهرتش تـا جایـی رسـید کـه
صالحالدیـن ایو بـی و پسـرش ملـک افضـل و نیـز قاضـی فاضـل ،وزیـر مشـهور صالحالدیـن ،بـه او رجـوع
« .1کتابهای وقفشده بر کتابخانه ربع رشیدی» ،ص .55
 .2لطایف الحقایق ،ج  ،1ص .104
 .3برای نسـخههای دیگر این کتاب رک :تاریخ نگارشـهای عربی ،ج  ،3ص ( 57شـامل معرفی چهار نسـخه از جمله همین نسـخه
حاضر)؛ فهرس مخطوطات الطب االسالمی باللغات العربیة و الترکیة و الفارسیة فی مکتبات ترکیا ،ص .94
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میکردند و ابن ابی اصیبعه او را در طب یگانه روزگار خود میخواند.

4

نام ابن میمون در نسخه به صورت «السید العالم الفاضل االمام موسی بن عبیداهلل القرطبی االسراییلی»
ذکر شـده اسـت .به نوشـته زریاب خویی بعضی از نویسـندگان مسـلمان او را به همین نام خواندهاند ،در
ً
صورتی که نام پدرش مسلما «میمون» بوده است .به نظر او احتمال میرود که نام «عبیداهلل» عربیشده
«عوبادیه» باشد که دو تن از اجداد موسی به این نام بودهاند.

5

 .2کتاب البول (28پ – 60ر)
از ابویعقوب اسـحاق بن سـلیمان اسـرائیلی (ح  – 241پس از 341ق) پزشـک پرآوازه مصری و فیلسـوف
یهودی.
ایـن کتـاب بـا نامهـای متعـددی خوانـده شـده اسـت ماننـد :کتـاب البـول ،کتـاب القـارورة ،کتـاب معرفـة
البول و اقسـامه ،رسـالة فی العالمات التی ُیس ِـفر عنها النظر فی البول ،کتاب مجموع من اقاویل االوایل

فـی معرفـة البـول و اقسـامه و دالیلـه .امـا در نسـخه مـا نامش چنین ذکر شـده اسـت« :کتاب فـی البول ّ
مما
ّ
المتطبب رحمه اهلل باقامة الدالئل و البراهین».
عنی بتألیفه و جمعه اسحق بن سلیمان االسراییلی
ابویعقـوب اسـرائیلی در همـه عمـر ازدواج نکـرد و فرزنـدی نداشـت .از او نقل شـده اسـت کـه چهار کتاب
بیشـتر از فرزنـد نـام مـن را زنـده نگـه مـیدارد :کتـاب الحمیـات ،کتـاب االغذیـة و االدو یـة ،کتـاب البـول و
کتاب االسطقسات.

6

ابـن جلجـل (پـس از 384ق) ایـن کتـاب را سـتوده و اشـاره کـرده کـه اسـرائیلی تألیفاتی دارد کـه هر کدام

در موضوع خود بیهمتاست و کسی پیش از او چنان کتابهایی ننوشته است .از آن جمله یکی کتاب
البول اسـت که کاملترین و جامعترین کتابی اسـت که تا آن زمان در این موضوع نوشـته شـده اسـت .او
در این کتاب آراء همه پزشکان پیشین را تخطئه کرده است.

7

کتاب البول در ده باب تنظیم شده است:
الباب االول :فی ماهیة البول و هیواله.
الباب الثانی :لم صار بول اللیل افضل داللة من بول النهار.
ّ
الباب الثالث :فی عالمات البول الدالة علی االمراض.
الباب الرابع :فی منفعة البول و ّ
مضرته.
« .4ابن میمون» ،ص  2و .13
 .5همان ،ص .3-2
 .6عیون االنباء فی طبقات االطباء ،ج  ،3ص .179-178
 .7طبقات االطباء و الحکماء ،ص .87
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الباب الخامس :فی اختالف البول و اقسامه.
الباب السادس :فی معرفة قوام البول.
الباب السابع :فیما یأتلف البول مع الرقة او مع الغلظ.
الباب الثامن :فی ثقل البول.
الباب التاسع :فیما یأتلف من الوان البول مع القرع الرقیق و الغلی.
الباب العاشر :فیما یختص به کل واحد من اشخاص البول و الثقل و ینفرد بها من الدالیل دون غیره.
ّ
در این نسخه مقدمه و مؤخرهای از مؤلف آمده است که در نسخههای دیگر کتاب نیست .مانند نسخه
کهـن کتابخانـه واتیـکان ،ش  ،Arabe310مـورخ 347ق؛ کتابخانـه عمومی مغنیسـا ،ش  ،1815/2از قرن
هفتم هجری8؛ کتابخانه آستان قدس ،ش  5146از قرن ششم هجری.9
نسـخه کتابخانـه ایاصوفیـا ،ش  ،3563/2از قـرن نهـم ،گزیـده کتـاب اسـت و بـه ایـن نکتـه در انجـام آن
اشـاره شـده اسـت« :کمـل اختصـار اسـحق بـن سـلیمان االسـراییلی الکتابة فـی البول و الحمـد للحضرة
ً
القدسـیة» (گ 78ر) .احتماال سـزگین با توجه به این نسـخه مینویسـد بعضی از دستنویسها به احتمال
حـاوی گز یـده کتـاب هسـتند کـه توسـط شـخص مؤلـف انجـام پذیرفتـه اسـت 10.ولـی بایـد توجـه داشـت
کـه اختالفـات چنـد نسـخه کتـاب کـه مـن بررسـی کـردم و مشخصاتشـان ذکـر شـد ،در حـد نسـخه بـدل
ّ
و اختالفـات طبیعـی بیـن نسخههاسـت .تنهـا اختلاف اساسـی وجـود همیـن مقدمـه و مؤخره در نسـخه
ً
کتابخانه ملی اسـت که در نسـخه دیگری تاکنون دیده نشـده اسـت و طبعا وجود یا عدم وجود مقدمه و
ّ
یشـود .گذشـته از اینها ،عبارت انجامه نسـخه ایاصوفیا هم نشـان
مؤخره دلیلی بر اختصار تمام متن نم 
میدهد که این کار به دست شخص مؤلف انجام نشده است.
به هر صورت متن این مقدمه که در دیگر نسخهها نیست ،چنین است:
قال إسحاق بن سليمان:
َ ُ
ُ
أول مـا َينبغـي أن ُيقـدم اإلنسـان فـي تصانيفـه ،الحمـد هلل الواحـد األحد ،الفـرد الصمد ،الدائم
ّ
الى األبد ،الباقي سرمد ،الذي خلق ّ
فسو ى ،وقدر فهدى ،وأمرض وأشفى.
ّ
َّ
َ
لمـا َرأي ُ
ـت  -أسـعدك اهلل  -أن األوائـل  -نضـر اهلل وجوههـم  -كل غرضهـم ينقسـم إلـى أقسـام؛
فمنهـم مـن غرضـه إيضـاح مـا يصنفـه بمـا وسـع [الـ]ــقول ليصـل الـى الفهـم باولـد المعانـي
والحجـج ،ومنهـم مـن غرضـه جمـع األغـراض بأوخـر قـول و ألخصـه ،وبعضهـم يسـود عن رأي
 .8بنا بر آغاز و انجام ذکرشده در معرفی نسخه .رک« :المخطوطات العربیة فی مکتبات االناضول» ،ص .32-31
 .9برای نسخههای دیگر این کتاب رک :تاریخ نگارشهای عربی ،ج  ،3ص 415-414؛ فهرس مخطوطات الطب االسالمی باللغات
العربیة و الترکیة و الفارسیة فی مکتبات ترکیا ،ص .135
 .10تاریخ نگارشهای عربی ،ج  ،3ص .414
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األول والثاني ،ويطلب ُ
النكت ُ
والز بد.
َ
ُ َ
َ
الخلف
ذهـان
ِ
فرأيـت  -أسـعدك اهلل -أن علـى مذهـب األول والثانـي والثالـث أجمـعِ ،ل ُب ْع ِـد أ ِ
َ
عـن السـلف ،فقصـدت إلسـتقصاء القول أوكد المعانـي وأوضحها ،وأوجز األ قـوال وألخصها،
ُ
ً
ُ ْ
ُ
ـتقصيت علـى إيضاح عويصـه بجهدي وطاقتي ،ولم أودعه شـيئا
ـت َحش َـوه فاس
بعـد أن ألقي
ّ
ُ َ
ألفته من قريحتي او استحسـنه فكري ،سـوى أشـياء يسـيرة ونك ٍت قليلة إلتقطتها من شيوخ
زماننـا المذكور يـن المشـهورين بالحـذق ،بعـد أن ثبـت عليهـا ُ
البرهـان الحسـي والجـدل
وقس ُ
القياسيَّ ،
مت ذلك عشرة أبواب.
ّ
و سخن او در مؤخره چنین است:
ولـو أخذنـا بشـرح مـا  ...بـه الزمـان على كل قول من هذه األ قاويل في البول لطال الشـرحّ ،
لكنا
إختصرنـا علـى مـا يحتـاج اليـه الطبيـب بأوجـز كالم ّ
وأتـم معنـى وألخـص عبـارة ،بعـد كوننـا
ً
ُ
ُ َ َّ ٌ
تب كثيرة ،وأوضحنا ما كان ُمغمضا منه حتى َيسـهل ذلك على
جمعنا ما هو مشـتت في ك ٍ
ُ
َ
ّ
والترحم علينا من قارئه؛ رزقنا اهلل
اهلل تعالى
طالبه بأهون سعي وأيسر كلفة،
إبتغاء الثواب من ِ
ّ
و إيا كـم ُ
المنصـرف الجميـل وثـواب دار النعيـم ،وجعـل  ...مـع الصالحين في درجـة العليين
ّ
ومقر الروحانيين.

ومـن قـرأ فـي تصنيفنـا هـذا والح لـه فيـه غلـط فلا يتعجـل بالـذم دون أن يثبـت عليـه ،ويجهد
أن ُيحسـن الظـن بنـا ،فمـا كان قصدنـا فـي تأليفـه وجمعـه منـاوأة الغيـر ،بـل  ...لطالبيـه حتـى
ً ّ
 ...زمانهـم للعلـم ،فإنـه يجـب علـى اإلنسـان أن ال ُيفنـي من ُعمره شـيئا إل أعـوده عليه؛ لقول
الفاضل ُبقراط:

ُ
«العمر قصير ،والصناعة طويلة ،والتجربة خطر ،والوقت ّ
ضيق ،والقضاء عسر»
ّ
أمرنا أن نخوض ليلنا ونهارنا على تحصيل العلم حتى نخلص من أيام المرض ،وما ذلك إل
سفك الدماء – وما منه غفران  ،-فخلصك اهلل و إيانا من مظالم الناس ،ومن ورود الجحيم
ُ ّ
ُ َّ
عدة للصالحين ُ
والمتقين.
المعدة إلبليس وشيعته ،ورزقنا اهلل و إياكم دار النعيم الم

 .3معانــی اســتخرجها حنیــن بن اســحاق من کتب بقــراط و جالینوس فی البول علی طریق المســئلة
والجواب (60پ 62 -ر).
از حنین بن اسحاق (260-194ق)
با افتادگی از انجام.
سـزگین از این کتاب تنها همین نسـخه را ذکر کرده اسـت .به گفته او به این کتاب در الحاوی رازی هم
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در بیـن سـه رسـالۀ مجموعـه تنهـا رسـالۀ دوم انجامـه دارد« :تـم الکتـاب فـی الیـوم التاسـع و العشـرین مـن
شهر ذی الحجة الحرام سنة اربع و عشرین و خمسمائة و صلی اهلل علی سیدنا محمد و آله الطاهرین».
در ایـن انجامـه تار یـخ کتابـت نسـخه 29 ،ذیحجـه 524ق ،نوشـته شـده اسـت؛ امـا ایـن تاریـخ متعلـق بـه
نسخهای است که نسخه ما از روی آن کتابت شده است.
ز یـرا از یـک طـرف همـه نسـخه بـه یـک خـط نوشـته شـده اسـت و از طـرف دیگر ابـن میمون ،مؤلف رسـاله
نخست مجموعه ،در سال 530ق به دنیا آمده است و در تاریخ 524ق حتی به دنیا نیامده بود تا کتاب
ً
الفصـول بقـراط را شـرح کنـد .بنابرایـن تار یـخ کتابـت مجموعـه قهـرا بایـد بعد از تألیف این رسـاله باشـد،
ً
یعنی احتماال در میانههای عمر ابنمیمون و در نیمه قرن ششم هجری .اما حتی اگر این مطلب را نیز در
داوری خود دخیل نکنیم ،نوع خط و کاغذ و مرکب و شـکل و شـمایل نسـخه گواهی میدهند بر آن که
کتابت آن در قرن هفتم هجری انجام گرفته اسـت .شـگفت اسـت که در فهرسـت کتابخانه ملی تاریخ
کتابت نسـخه قرن نهم هجری تخمین زده شـده اسـت 12.این تاریخ هم با قراین نسخهشـناختی نسـخه
در تضاد است ،و هم داشتن مهر کتابخانه رشیدی آن را به کلی ّرد میکند.
مهر کتابخانه رشیدی در سه موضع این نسخه کوفته شده بود :برگهای 19پ39 ،پ47 ،ر که اکنون هر
سه مهر مخدوش و سترده شده است؛ اما چشم آشنا با کمی دقت به راحتی آنها را تشخیص میدهد.
ً
دیگـر یادداشـتهای مالکیـت نسـخه کـه همـه آنهـا در صفحـه عنـوان نوشـته شـده ،تقریبـا به ترتیـب تاریخ
چنیـن اسـت :تملـک محمـود بـن اسـماعیل بـن حسـین ملقـب بـه عمـاد در 789ق ،تملـک محمـد بـن
حسـین بـن علـی ملقـب بـه عمـاد در 820ق ،تملـک صـدر بـن علا ،تملک فرزنـدش عال بن صـدر بن عال
طبیـب ،تملـک بـرادر او محمـد بـن صـدر بن علا طبیب در 989ق ،تملک محمدمسـیح بـن محمدباقر
طبیب با مهر مستطیل« :یافته اخبار محمد مسیح» و تملک فرزند او که نام و مهرش سیاه شده است.
به همراه دو تملک سیاه شده دیگر.
همچنیـن بایـد اشـاره کـرد کـه نسـخه در اواخـر سـده یازدهم از سـوی شـخصی به نام لطفاهلل وقف شـده
ً
شبـودن مهرهـای وقـف کتابخانـه رشـیدی طبعـا او از موقوفهبودن کتـاب اطالعی
اسـت .بـه دلیـل مخدو 
نداشـت که بار دیگر به وقف آن مبادرت کرد .این نکته نشـان میدهد که مخدوشکردن مهر کتابخانه
رشـیدی پیش از سـده یازدهم و به احتمال قوی مدتی بعد از غارت ربع رشـیدی انجام شـده اسـت .مهر
مسـتطیل وقف لطفاهلل با نقش« :وقف لطف اهلل  »1085در چندین جای مختلف نسـخه کوفته شـده
 .11تاریخ نگارشهای عربی ،ج  ،3ص ( 338در آن جا تاریخ کتابت نسخه 524ق ذکر شده که نادرست است).
 .12فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ،ج  ،9ص .133-131
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است (این مهر در ص  114 ،104 ،92 ،82 ،58 ،54 ،44 ،34 ،22 ،2سیاه و مخدوش شده است؛ ولی
صورت درست و دستنخورده آن را میتوان در ص  72دید).
هویت لطفاهلل ،واقف این نسخه ،مشخص نیست؛ اما میدانیم که نسخههای متعددی را وقف کرده
بـود .بـه نوشـته فتحعلـی خـان زنـد حفید سـلطان کریم خان زند (زنـده در 1262ق) ،از علمـای اخباری و
شاگرد محمد بن عبدالنبی اخباری ،روی یکی از آن نسخهها:
ّ
و ایـن مجلـد وقـف اسـت و واقـف المبـرور المرحـوم شـیخ لطـفاهلل اسـت و کتـب موقوفـه از
آن مرحـوم بسـیار اسـت؛ از جملـه یـک مجلـد فوائـد المدنیـة نیـز در سـنه  1226در شـیراز بـه
ً
دست حقیر افتاد و ایضا در ماه صفر سنه  1246در طهران کشف الغمة به خط شیخ ابراهیم
الکفعمی صاحب مصباح و بلد االمین وقف آخوند لطفاهلل به دست حقیر افتاد.13
از لطفاهلل دو مهر دیده شـده که هر دو مسـتطیل شـکل اسـت« :العبد الواثق بلطف اهلل لطف اهلل »1097
و «وقـف لطـف اهلل  .»1085او عـادت داشـت کـه مهـر وقفـش را در صفحـات متعددی از نسـخه ،البهالی
سطور و بین متن ،حک کند.

14

 .13بحار االنوار ،کتابخانه دارالعلم نجف ،نسخه ش  ،23گ 1پ.
 .14مشخصات دیگر نسخههای موقوفه وی تا جایی که اطالعاتشان دستیاب شد ،چنین است:
کشـف الغمـة فـی معرفـة االئمـة تألیـف علـی بن عیسـی اربلی ،به خـط ابراهیم بن علی کفعمـی در 894ق ،موجود در کتابخانه آسـتان
قـدس رضـوی ،ش ( 2125رک :مقدمـه چـاپ عکسـی الصحیفـة السـجادیة ،بـه خـط ابراهیـم بـن علـی کفعمـی ،ص )120-111؛
القواعد و الفوائد از شـهید ثانی ،کتابخانه مدرسـه فیضیه قم ،ش  ،1593در صفحه عنوان این نسـخه یادداشـت مختصری حاوی
موقوفهبودن نسـخه از فرزند واقف ،ابوالحسـن ،نوشـته شـده اسـت .او اشـاره کرده اسـت که شـروط وقف به تفصیل در جای دیگری
ثبت شـده اسـت (فهرسـت کتابخانه مدرسـه فیضیه ،ج  ،1ص )208؛ مجموعه رسـائل علی بن عبدالعالی کرکی به خط خودش،
کتابخانه عالمه طباطبایی شـیراز ،ش  ،328در صفحه عنوان این نسـخه نیز یادداشـت فرزند واقف ،ابوالحسـن ،نوشـته شـده است
(رؤیت)؛ مدارک االحکام فی شرح شرایع االسالم تألیف سید محمد بن علی موسوی عاملی (1009ق) ،کتابخانه مدرسه فیضیه،
ش ( 482در فهرسـت کتابخانه فیضیه به آن اشـارهای نشـده اسـت)؛ الجامع الصفوی تألیف علینقی بن محمدهاشـم کمرهای،
کتابخانه آیتاهلل مرعشی قم ،ش  ،290وقفنامه روی برگ اول نسخه پاک شده است (فهرست کتابخانه مرعشی ،ج  ،1ص -335
)336؛ الفوائـد الملیـة لشـرح الرسـالة النفلیـة از شـهید ثانـی ،بـه خـط محمـد بـن جعفـر حسـینی مدنـی در 979ق ،کتابخانه آسـتان
شـاهچراغ شـیراز ،ش ( 797فهرسـت کتابخانه شـاهچراغ ،ج  ،2ص )102-101؛ کشـف الرموز تألیف حسـن بن ابوطالب آبی ،مورخ
915ق ،مسـجد گوهرشـاد مشـهد ،ش ( 1300فهرسـت کتابخانه گوهرشـاد ،ج  ،4ص )1908؛ مجموعه شامل شرح الکلمات المائة
و اسـرار الیقیـن فـی مقامـات العارفیـن هـر دو از نعمـتاهلل بـن احمـد حویـزی ،کتابخانـه وزیـری یـزد ،ش ( 3286فهرسـت کتابخانـه
وز یـری ،ج  ،5ص )1602-1601؛ مجموعـه شـامل فضائـل اهـل البیـت از مؤلفی ناشـناخته و الخرائـج و الجرائح قطبالدین راوندی
و الروضة فی فضائل امیرالمؤمنین ،مورخ 1066ق ،کتابخانه مدرسـه سـلطانی کاشـان ،ش ( 159فهرسـت مدرسـه سلطانی کاشان،
ص )355-353؛ بحـار االنـوار ،مـورخ 1099ق ،کتابخانـه دارالعلـم نجـف ،ش ( 23فهرسـت کتابخانـه دارالعلـم نجف ،ص )28؛
شـرح ابیـات المفصـل از مؤلفـی ناشـناخته ،مـورخ 811ق ،شـامل هـر دو مهـر لطـفاهلل ،کتابخانـه آسـتان شـاهچراغ شـیراز ،ش 343
(فهرست کتابخانه شاهچراغ ،ج  ،3ص )54؛ شرح الصحیفة السجادیة قمی مشهدی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی قم ،ش 19693
(فهرسـت کتابخانـه مرعشـی ،ج  ،49ص )598-597؛ امـل اآلمـل از شـیخ حـر عاملـی ،قـرن  ،11کتابخانـه خانقـاه احمـدی شـیراز،
ش ( 50فهرسـت کتابخانـه خانقـاه احمـدی ،ص )103-102؛ الـدروس الشـرعیة فـی فقـه االمامیـة ،شـهید اول ،مـورخ 821ق ،بـا این
ّ
ً
یادداشت در صفحه عنوان« :وقف کباقی الکتب و شرطه مزبور فی محله و کفی باهلل شهیدا» که خبر از وجود یک وقفنامه مفصل
بـرای کتابهـای موقوفـه او میدهـد ،کتابخانـه ملـی ،ش 39011؛ مجموعـه شـامل غرر الحکم و درر الکلم آمـدی و صد کلمه جاحظ،
قرن  ،10کتابخانه مدرسه ولی عصر شیراز (نشریه نسخههای خطی ،ج  ،15ص .)595

 185آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀپنجم ،آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

119

هلاــــــــــــــــــقم
یدیشر عبر هناخباتک زا رگید هخسن هس

ایـن نسـخه در مـرداد 1325ش بـه همـراه  29دسـتنویس دیگـر از فخرالدیـن نصیـری امینـی ،مجموعـهدار
معـروف ،بـرای کتابخانـه ملـی ایـران خر یـداری شـد .مهـدی بیانـی باالی صفحـه عنوان با قلم سـرخ رنگ
تاریخ خریداری نسـخه برای کتابخانه را نوشـته اسـت .همچنین شـخص دیگری پشـت طبله اول جلد
تصر یـح کـرده کـه نسـخه از آقـای نصیـری خر یـداری و در دفتـر بـه شـماره  845ثبت شـده اسـت .صورت
جلسه خرید این نسخه به امضای عباس اقبال و محمد قزوینی و دکتر محسن صبا رسیده است 15.به
نوشـته فخرالدیـن نصیـری او ایـن مجموعـه کتـاب را بـه خواهش محمـد قزوینی به کتابخانـه ملی انتقال
داد.

16

شـهرت خانـدان نصیـری در ّ
یسـازی و جعـل خطـوط و سـاخت کاغـذ و کتـاب بـه سـبک قدمـا
مثن 

17

از این لیست چنین بر میآید که او شیعه بود و نسخههای مهمی از کتابهای دانشمندان این مذهب را در تملک داشت.
 .15یادنامه دکتر خسرو بهرون ،ص  .264-263همچنین رک :ص .250 ،247
 .16همان ،ص .240
 .17نمونه معروف جعلیات این خانواده نسخهای است که به نام کاپوسنامه فرای شهرت گرفته است .درباره مستندات مجعولبودن
ایـن نسـخه و چنـد نسـخه دیگـر از جملـه رباعیـات خیـام مر بـوط بـه این خاندان رک« :کاپوسـنامه فـرای تمرینی در فن تزویرشناسـی»،
مجتبـی مینـوی ،یغمـا ،س  ،9ش  ،10دی  ،1335ص  465-449و ش  ،11بهمـن  ،1335ص  495-481و بازچـاپ آن در نامـه
بهارسـتان ،س  ،3ش  ،1دفتـر  ،5بهـار – تابسـتان  ،1381ص 187-165؛ مقدمـه خسـرونامه ،عطـار نیشـابوری ،بـه تصحیـح و
یتـا [1339؟] ،ص چهـل و سـه؛ «نسـخ کهنسـال رباعیـات حکیـم
اهتمـام احمـد سـهیلی خوانسـاری ،تهـران ،انجمـن آثـار ملـی ،ب 
عمـر خیـام» ،احمـد سـهیلی خوانسـاری ،راهنمـای کتـاب ،س  ،4ش  ،6-5مـرداد و شـهریور  ،1340ص 483-481؛ نامـه مجتبی
مینـوی در برشـمردن تعـدادی از ایـن نسـخههای جعلـی بـا عنوان «توضیح اسـتاد مینوی» ،در راهنمای کتـاب ،س  ،6ش  ،3خرداد
 ،1342ص 240-238؛ طربخانـه :رباعیـات حکیـم عمـر خیـام نیشـابوری ،تألیـف :یاراحمـد بن حسـین رشـیدی تبریزی ،تصحیح
و مقدمـه و تعلیقـات و اضافـات :جاللالدیـن همایـی ،تهـران ،انجمـن آثـار ملـی ،1342 ،ص ( 19-12مقدمـه جاللالدین همایی)؛
«نکتهای چند درباره نسـخه جدید اندرزنامه (قابوسنامه)» ،احسـان یارشـاطر ،ترجمه غالمحسـین یوسـفی ،در مقدمه قابوسنامه،
 ،1345ص  60-53و 34-33؛ خیامشناسی :مطالب و مآخذ جدید درباره خیام (نقد تاریخی) ،محمدمهدی فوالدوند ،تهران،
1347ش ،ص 52-48؛ «خیـام ،فـرزاد و نسـخه جعلـی رباعیـات» ،منصـور رسـتگار فسـائی ،فرهنـگ ،س  ،12ش  ،4-1ش -29
 ،32بهـار  -زمسـتان  ،1378ص 201-198 ،194-190؛ ترانههـای خیـام :گوهـر اندیشـه جوهـر فلسـفه ،رحیـم رضـازاده ملـک ،تهران،
نشـر و یـدا ،1378 ،ص 188-174؛ «دو سـند در بـاره کاپوسـنامه فـرای» ،شـامل نامـه محمـد معیـن بـه مینـوی دربـاره آن نسـخه ،نامه
بهارسـتان ،س  ،3ش  ،1دفتـر  ،5بهـار – تابسـتان  ،1381ص 190-187؛ «کتابهـای اسلامی سـاختگی از ایـران» ،ریچـارد نلسـون
فـرای ،ترجمـه سـید محمدعلـی احمـدی ابهـری ،نامـه بهارسـتان ،دفتـر  ،5بهـار – تابسـتان  ،1381ص 198-193؛ رباعیـات خیـام
در منابـع کهـن ،سـید علـی میرافضلـی ،تهـران ،مرکـز نشـر دانشـگاهی ،1382 ،ص 249-248؛ «نسـخه جعلـی مجموعـه رباعیـات
منسـوب بـه خیـام» ،رحیـم رضـازاده ملـک ،در هـوای تـازه ،تهـران ،نشـر گالب ،1385 ،ج  ،1ص 49-7؛ «آزمایشهـای فنـی اولیـه بـر
روی رنگهای به کار رفته در نسـخه خطی اندرزنامه ]کاپوسـنامه[ (محفوظ در موزه هنر سینسـیناتی)» ،رادرفورد گتنز ،ترجمه رؤیا
بهادری ،نامه بهارسـتان ،س  ،11دفتر  ،17بهار و تابسـتان  ،1389ص 190-181؛ «پیرامون نسـخه مجعول و مصور دیوان امیر معزی
در دانشگاه هاروارد» ،مجتبی مجرد ،گزارش میراث ،دوره دوم ،س  ،6ش  ،6-5پیاپی  ،55-54آذر – اسفند  ،1391ص 91-87؛
یادنامه دکتر خسرو بهرون ،ص 227-225؛ سیرة حیاتی ،عبدالرحمن بدوی ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر2000 ،م،
ج  ،2ص  266-265و ترجمـه آن در «عبدالرحمـن بـدوی در ایـران» ،تلخیـص و ترجمـه اسـماعیل باغسـتانی ،در فرزانـه ایرانمـدار:
مجموعـه نوشـتار بـه مناسـبت نودمیـن سـال تولـد ایرج افشـار ،به کوشـش احسـاناهلل شـکراللهی و غالمرضـا امیرخانی ،تهـران ،خانه
کتـاب بـا همـکاری سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی ایـران ،1394 ،ص 54-53؛ سـفری دور و دراز در ایـران بـزرگ ،خاطرات ریچارد
نلسـون فـرای ،ترجمـه شـاهرخ بـاور ،تهـران ،نامـک ،1396 ،ص  157-156و 163-161؛ «رباعیات خیام ،بررسـی دسـتنویس محمد
قـوام» ،سـید علـی میرافضلـی ،گـزارش میـراث ،دوره سـوم ،س  ،3ش  ،4-3پیاپـی  ،85-84پاییـز – زمسـتان  ،1397ص .22-16
«تردستی و شگرد بیش بها اختن نسخه» ،ایرج افشار ،پیام بهارستان ،دوره  ،2سال  ،۲شماره  ،۶زمستان  ،1388ص .14-11
بـرای یـک نسـخه دیگـر از مجعـوالت ایـن خانـواده مشـتمل بـر تلخیـص الهی نامه و منطـق الطیر مـورخ  644یـا 744ق رک« :مقدمه یک
نسـخه» ،عبـاس اقبـال ،بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی ،یغمـا ،س  ،27ش  ،1353 ،1ص 19-17؛ و ّرد اصالـت آن در مقدمـه الهـی
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سـبب شـد کـه چنـدی بعـد در بـاره اصالـت بعضـی از نسـخههای ایـن مجموعه تشـکیک شـود و مدیران
وقت کتابخانه ملی بازخواسـت شـوند .برای این منظور سـازمان بازرسـی شاهنشـاهی در سـال 1339ش
مجتبـی مینـوی را بـرای ارزیابـی اصالـت ایـن نسـخهها مأمـور کرد .او نیـز درباره بعضی از نسـخههای این
مجموعـه از جملـه شـرح اشـارات بـه خـط خواجـه نصیرالدیـن طوسـی و کتـاب الخالص مـورخ 475ق و
رباعیات خیام تشکیک کرد و تاریخ آنها را درست ندانست .اما در مورد این نسخه هیچ تشکیکی نکرد
که خود به معنای صحت نسـخه در نظر اوسـت 18.خود نسـخه نیز نشـانی از دسـتبرد و افزودن و کاسـتن
ً
و خدشـه در تار یـخ و امضـا نـدارد و در اصالـت آن نمیتـوان تردیـد کـرد .مخصوصـا مهـر نویافتـه کتابخانه
رشـیدی روی آن نشـانه دیگـری از اصالتـش اسـت؛ چـه اگـر جاعـل قصـد سـاختن این مهر را داشـت آن را
یکـرد ،نـه ایـن کـه بـا تیـغ اثـر مرکب آن را به دقت بسـترد تا تنها چشـمی آشـنا متوجه آن بشـود .به
آشـکار م 
احتمال بسیار خود فخرالدین یا مجدالدین نصیری ،پدر او ،هم این مهر را نمیشناختند؛ زیرا در سال
1361ش ،یعنـی  36سـال بعـد از فـروش ایـن نسـخه بـه کتابخانـه ملـی ،بـود کـه با انتشـار مقاله فرانسـیس
ریشار توجه پژوهشگران به این مهر جلب شد.
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کراسههای نسخه  10برگی است و نشان صحاف به صورت عالمتی شبیه عدد  2در گوشه باالی سمت
راست برگ وسط هر کراسه نوشته شده است .اوراق اصلی نسخه  63ورق است که در تجدید صحافی
شـش بـرگ سـفید بـه ابتـدا و انتهـای آن افزودهانـد .هـر صفحـه  27سـطر دارد و انـدازه سـطح مکتـوب آن
 12/5*19/5است.
جلـد نسـخه جدیـد و مقوایـی اسـت کـه روی آن کاغـذ ابـر و بـاد چسـبانده و سـجاف و عطفـش بـا چـرم
قهوهای محکم شده است .اندازه جلد  17/6*25/2سانتیمتر و قطر آن  2/1سانتیمتر است.

نامه ،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران ،سخن ،1385 ،ص  70-69پاورقی؛ «نسخ ه ساختگی مقاالت فریدالدین عطار
با تاریخ 644ق» ،ضمن «پارههای نسخهشناسی» ،ایرج افشار ،نامه بهارستان ،س  ،12ش 1390 ،19-18ش ،ص .412-411
ً
از این دست نسخهها اخیرا چند مجلد به کتابخانه مجلس شورای اسالمی منتقل شده است .این انتقال با آ گاهی به تزویر نسخهها
و برای جلوگیری از گمراهی پژوهشگران به دست یکی از افراد همان خانواده صورت پذیرفته است .نام و نشان این نسخهها چنین
است :کلیله و دمنه عربی ،مورخ 601ق با فضاهای خالی برای تصویرسازی (ش  ،)16288سلوان المطاع فی صوان الطباع ،مورخ
575ق در همدان (ش  ،)16289مجموعه شامل کتاب العمل بالکرة الفلکیة قسطا بن لوقا و مقالة فی الجمع بین رأیی افالطون
و ارسطاطالیس فارابی و شرح ما بعد الطبیعة یحیی بن عدی ،مورخ 450ق (ش  ،)16290اسرارنامه از محمد بن محمد بن حسن
بلخـی بکـری ،مـورخ 696ق کـه ترتیـب دیگـری از غزلیـات شـمس اسـت (ش  )16291و گلسـتان سـعدی ،بدون تاریـخ و ناقص (ش
.)16292
 .18یادنامه دکتر خسرو بهرون ،ص  271و همچنین صفحات بعد از آن.
« .19مهر کتابخانه رشیدالدین فضلاهلل همدانی» ،ص .346-342
البته باید این نکته را هم در نظر داشت که نصیری هیچ نیازی به افزودن رقم و تاریخ در نسخه نداشت .زیرا هیئت ظاهری نسخه به
ً
شـکلی اسـت که تاریخ 524ق را با کمی غفلت و بیدقتی میتوان به عنوان تاریخ کتابت نسـخه پذیرفت و این دقیقا همان کاری
بود که او انجام داد .یعنی این نسـخه را به عنوان نسـخهای مورخ 524ق به کتابخانه ملی عرضه کرد ،در حالی که این تاریخ همان
طور که پیشتر گذشت ،مربوط به نسخۀ اساس نسخۀ ماست و نه تاریخ کتابت خودش.
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مجموعـهای شـامل شـش کتـاب از تألیفـات فلسـفی و منطقـی اثیرالدیـن مفضـل بـن عمـر ابهـری (ح
663ق) 20،بدین ترتیب:

.1کشف الحقائق فی تحریر الدقائق (ص )212– 1
مؤلـف چـون کتابهـای فلسـفی بسـیاری را در دسـترس مـردم میدیـد کـه حـاوی مطالب سسـت و بیپایه
بودند و در آن کتابها از بسیاری از قاعدههای منطقی به نادرست استفاده شده بود ،به طوری که برخی
از قیاسهای عقیم را منتج تصور کرده بودند یا برعکس ،بر آن شد که در منطق و فلسفه کتابی بپردازد که

شامل خالصه کالم حکمای معتبر و دربردارنده سخنان کوتاه و درست و پاکیزه باشد .کشف الحقائق
نتیجه این تالش است.
این کتاب در سه بخش تنظیم شده است :بخش منطق شامل مقدمه و  5مقاله و هر مقاله با عنوانهای
مطلـع و فصـل .بخـش الهیـات شـامل  3مقاله و هر مقاله دارای مطلـع و المعه و فصل .بخش طبیعیات
شامل  4مقاله و هر مقاله دارای مطلع و فصل.
از کشـف الحقائق نسـخههای چندی در دسـت اسـت 21و متن آن به تصحیح حسـین صاری اوغلی در
استانبول در 1998م منتشر شده است.

 .2منتهی االفکار فی ابانة االسرار (ص )358– 213
ْ
مؤلـف پیشـتر رسـالههای کوتـاه و گزیدههایـی در دانشـهای ِحکمـی تدویـن کـرده بـود که در آنهـا چکیده
ً
مطالب گذشـتگان همراه با افزودههایی از خودش ذکر شـده بود؛ اما بعدا سـخنانی تازه به نظرش رسـید
که الزم بود به آنها افزوده شود .لذا با ساماندادن آنها این کتاب را تدوین کرد.
منتهـی االفـکار در سـه بخـش تنظیـم شـده اسـت :بخـش منطـق شـامل مقدمـه و  2قسـم و بـا عنوانهـای
المقصد و الالمع و البحث؛ بخش الهیات شامل  6مقصد و هر مقصد دارای چند المع و بحث؛ بخش
طبیعیات شامل  7مقصد.

.3منتهی االفکار فی ابانة االسرار (ص )405 – 359
پـس از پایانیافتـن کتـاب منتهـی االفـکار ،مطالبـی جدیـد در منطـق به خاطر مؤلف رسـید کـه الزم بود به
کتاب ملحق شود .لذا بخش اول منتهی االفکار در منطق را بازنویسی کرد و آن چه به خاطرش میرسید
 .20بـرای نظـر خواجـه رشـیدالدین در بـاره فلسـفه و وجـود کتابهـای فلسـفی در کتابخانـه ربـع رشـیدی رک« :کتابهـای وقفشـده بـر
کتابخانه ربع رشیدی» ،ص .55-53
 .21بـرای نسـخههای دیگـر کتـاب رک :معجـم التار یـخ التـراث االسلامی فـی مکتبـات العالـم ،ج  ،5ص ( 3777در آن جا با نام زبدة
الحقائق (االسرار) فی تحریر الدقائق هم خوانده شده است).
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به آن افزود؛ ولی بخش الهی و طبیعی را به همان صورت نقل کرد.
کاتب نسـخه نیز تنها بخش منطق را که تحریر مجدد شـده بود کتابت کرده اسـت و دو بخش دیگر را به
دلیل تکراری بودن ننوشته است.
هـر دو تحریـر بخـش منطـق کتـاب بـه تصحیـح مهـدی عظیمـی و هاشـم قربانـی بـه اتـکای همیـن نسـخه
منتشر شده است (تهران ،انتشارات حکمت 287 ،1395 ،ص).

 .4خالصة االفکار و نقاوة االسرار (ص )517 –407
مؤلف در پیشگفتار کتاب مینویسد من خالصه و برگزیده آنچه به خاطر خودم و دیگران در علم منطق
رسیده است ،در این کتاب آوردم و بر بسیاری از قاعدههای منطقی خرده گرفتم و آن را خالصة االفکار
نامیدم و در پنج فصل و هر فصل در چند مطلع مرتب کردم.
در نسـخه نـام و نشـانی از مؤلـف نیسـت امـا در متـن ،تفصیـل مطلبـی بـه کتـاب دیگـر مؤلـف ،کشـف
الحقائق ،ارجاع داده شده است (ص  473دستنویس؛  273چاپی).
این کتاب به تصحیح مهدی عظیمی و هاشـم قربانی از روی همین نسـخه منتشـر شـده اسـت (تهران،
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 410 ،1396 ،ص).

 .5دقائق االفکار (ص )580 –519
کتابی است در اصول مباحث منطق که مؤلف آن را به درخواست دوستانی نوشته که بررسی و تحقیق
بیشتری را در این موضوع طلب کرده بودند .شامل مقدمه و  5گفتار.
 .6عنوان الحق و برهان الصدق (ص )637 – 581
کتاب مختصری در منطق و فلسفه که در سه بخش تنظیم شده است :منطق شامل  8فصل؛ طبیعیات
22
شامل  3فصل؛ الهیات شامل  4مطلع.
از رسـالههای دوم تا پنجم این مجموعه تاکنون نسـخه دیگری به دسـت نیامده اسـت .گفتنی اسـت در
هیچ یک از شش رساله این مجموعه نام و نشانی از مؤلف کتاب ذکر نشده است؛ اما نسخههای دیگر
دو رسـاله اول و ششـم و همچنیـن بررسـی مضامیـن و مطالـب آنهـا و مقایسـه آنهـا با دیگـر تألیفات قطعی
ابهری نشان میدهد که همه تألیف همو هستند.

23

 .22نسخه دیگری از این کتاب مورخ 709ق در دانشگاه استانبول ،ش  3134نگهداری میشود .رک :فهرس المخطوطات المصورة،
ج  ،1ص .227
 .23برای توضیح بیشتر در این خصوص رک :مقدمه دو کتاب منتهی االفکار و خالصة االفکار؛ مقدمه تعدیل المعیار فی نقد تنزیل
االفکار ،ص چهل.
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هیچ یک از رسالههای مجموعه انجامه ندارد؛ اما زمان کتابت نسخه به قرن هفتم هجری باز میگردد.
تنها نقصان نسخه مربوط به نونویسبودن برگ اول است و افتادگی بخش کوتاهی از پایان رساله آخر.
در ایـن نسـخه مهـر کتابخانـه رشـیدی همـه جـا مخدوش اسـت ،چه به صورت سـتردن مهر یا چسـباندن
کاغـذ روی مهرهـا بـرای پوشـاندن آنهـا .امـا بـا ایـن حـال بـا توجـه بـه نـوع مرکب ایـن مهـر و آثار تراشـیدگی و
اندازه مهر در انتساب آن به ربع رشیدی تردیدی نیست.
مهر کتابخانه رشیدی در صفحات ،235 ،219 ،205 ،191 ،179 ،165 ،153 ،123 ،95 ،81 ،57 ،29 ،15
( 457 ،441 ،425 ،409 ،395 ،379 ،363 ،347 ،331 ،315 ،299 ،283 ،267 ،251در سه مورد اخیر
جـای مهـر بـه صـورت دقیـق از نسـخه بر یـده شـده اسـت)،591 ،575 ،24 551 ،537 ،505 ،489 ،473 ،
 621 ،605زده شده است 25.البته باید در نظر داشت که حاشیه بعضی از برگها بریده و به جای آنها کاغذ
وصالی چسبانده شده است .لذا احتمال دارد تعداد اوراق ممهور نسخه در اصل بیشتر از این بوده باشد
(مثال در صفحه  521و .)624
نسخه  319برگ دارد و در مقایسه با سایر نسخههای شناساییشده از کتابخانه ربع رشیدی پرمهرترین
آنها محسوب میشود.
ایـن نسـخه بـه جـز مهـر کتابخانـه رشـیدی هیچ تملک و مهر و یادداشـت دیگری نـدارد .عامل عمده این
ً
مطلـب افتادگـی آغـاز و انجـام نسـخه اسـت ،ز یـرا معمـوال مالـکان مهرهـا و یادداشـتهای تملـک خـود را
در صفحـه عنـوان و برگهـای آغاز یـن نسـخه و در مـواردی کمتـر انجـام نسـخه درج میکردنـد .در صفحـه
آغـاز کتـاب منتهـی االفـکار (ص  )212هـم روی یادداشـتی را با کاغذ پوشـاندهاند .احتمـال دارد متن زیر
کاغـذ تملکـی باشـد کـه مالـکان بعـدی آن را به ایـن صورت مخدوش کردهاند .بدیـن ترتیب درباره نقل و
انتقاالت این نسخه و سرنوشت آن هیچ اطالعی به دست نمیآید.
کراسـههای نسـخه  8برگـی اسـت و همـه آنهـا در گوشـه بـاالی نخسـتین بـرگ شـمارش شـدهاند .ایـن
کراسهشماری از سوی خود کاتب نسخه انجام شده است .جلد نسخه اصیل نیست و به دوره صفویه
باز میگردد.
ایـن نسـخه جـزء کتابخانـه میـرزا طاهـر تنکابنـی (1360-1280ق 1320 /ش) ،شـا گرد میـرزای جلـوه و
م ّ
ـدرس علـوم عقلـی در مدرسـه سپهسـاالر ،بـود 26کـه همـراه کتابخانـه او در سـال 1321ش از ورثـهاش
 .24این برگ جا به جا صحافی شده است.
 .25همـه مهرهـا در پشـت برگهـا کوفتـه شـدهاند؛ ولـی چـون نسـخه بـه جـای برگشـمار ،صفحهشـمار دارد ،در ایـن جـا بـه همـان شـماره
صفحات اشاره کردیم.
 .26برای شرح حال او رک :نخبگان علم و عمل ایران ،ص 50-13؛ تاریخ حکماء و عرفای متأخر ،ص 305-302؛ منتخب معجم
الحکماء ،ص 111-110؛ «تنکابنی» ،ص .238-236
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بـرای کتابخانـه مجلـس شـورای ملـی خریـداری و بـه آن جا منتقل شـد 27.نسـخه در  21مرداد همان سـال
ْ
در کتابخانـه ثبـت شـده اسـت (بـه شـماره  .)25935کتابخانـه تنکابنـی بیشـتر شـامل کتـب ِحکمـی و
فلسـفی بود که میرزا بر اغلب آنها حواشـی نوشـته اسـت 28.محمد قزوینی کتابخانه تنکابنی را در شـمار
کتابخان ههـای خصوصـی مهـم در ایـران ذکـر کـرده اسـت 29.عبـرت نائینـی نیز نظری شـبیه بـه قزوینی ابراز
داشـته اسـت .بـه گفتـه او میـرزا طاهـر بـه مطالعـه کتـب حکمـت و عرفـان اوقـات میگذرانیـد و کتابخانه
او یکـی از کتابخان ههـای مهـم تهـران بـود.

30

متاسـفانه مجموعـه کتابهـای میـرزا طاهـر در کتابخانـه مجلـس بـه ترتیـب شـماره و در یـک مجلـد خاص
فهرست نشده است و آنها را به تفاریق در مجلدات مختلف فهرست نسخههای خطی آن کتابخانه از
جمله بیشتر در جلدهای پنجم و نهم میتوان یافت.
میـرزا طاهـر در ابتـدای نسـخه دو یادداشـت ،یکـی شـامل فهرسـت رسـالههای مجموعـه و دیگـری در بـاره
مؤلف آنها ،نوشته است .برای او مؤلف کتابها معلوم نشده بود .این مجموعه اکنون به شماره  2752در
کتابخانه مجلس شورای اسالمی نگهداری میشود.

31

3
القانون فی الطب تألیف ابن سینا (428ق)
وجـود نسـخهای از کتـاب قانـون ابـن سـینا در ربـع رشـیدی بـه دلیـل طبیببـودن خواجـه رشـیدالدین
فضـلاهلل همدانـی نـه تنهـا دور از ذهـن نیسـت؛ بلکـه جـزء کتابهایـی اسـت کـه حتـی پیـش از پیداشـدن
ایـن نسـخه احتمـال آن قـوی بـود کـه نسـخه یـا نسـخههایی از آن در کتابخانـه خواجـه موجـود باشـد .چـه
رشـیدالدین خـود طبیـب بـود و قانـون نیـز از زمـان نـگارش تـا قـرون متأخـر از دسـتینههای پرمراجعـه اطبـا
محسـوب میشـد 32.پیشـتر هم یک نسـخه از شـرح قانون میشـناختیم که مهر کتابخانه ربع رشـیدی را
 .27تعداد کتابهای میرزا به یک قول متجاوز از چهار هزار جلد («میرزا طاهر تنکابنی» ،ص  )134و به گفته محیط طباطبایی شامل
 1400-1300نسـخه خطـی ممتـاز و حـدود  1600-1500جلـد چـاپ سـنگی بـود («میـرزا محمدطاهـر تنکابنـی» ،ص  .)54بـرای نحـوه
انتقال کتابها به کتابخانه مجلس رک :همان.
 .28رک :کتـاب و کتابخان ههـای شاهنشـاهی ایـران ،ج  ،2ص 174؛ «میـرزا طاهـر تنکابنـی» ،ص 135؛ وحـدت از دیـدگاه عـارف و
حکیم ،ص .139
 .29یادداشـتهای قزوینـی ،ج  ،6ص  .193همچنیـن رک :ج  ،8ص  201کـه ضمـن ثبـت تاریـخ وفـات او بـه کتـب بسـیار نفیسـش هـم
اشاره کرده است.
 .30تذکره مدینة االدب ،ج  ،2ص .732
 .31رک :فهرسـت کتابخانـه مجلـس شـورای ملـی ،ج  ،9ص  .137-131همچنیـن بـه صـورت مختصـر در فهرسـت میکروفیلمهـای
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،ج  ،1ص .671-670
 .32برای نمونهای از مراجعه اطبای یهودی به قانون در همان زمان رشیدالدین میتوان به نسخهای از این کتاب اشاره کرد که داود بن
شمعون عبری در اواسط ربیع اآلخر 736ق کتابت کرده بود (آستان قدس رضوی ،ش  .)6630بنا بر نوشته فهرستنگار آن کتابخانه
این نسـخه بغایت منقح و نفیس اسـت .برای اطالعات بیشـتر درباره این نسـخه رک :فهرسـت کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی ،ج  ،19ص .397-396
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داشت.

33

نسـخه شـامل کتـاب اول قانـون در امـور کلـی طـب و نیمـه اول کتـاب دوم در ادویـه مفـرده تـا کلمـه غالیـه
اسـت و به خط نسـخ خفی عبدالعزیز بن عبدالحمید بن عثمان در 667ق در تبریز نوشـته شـده اسـت.
عناوین نسخه به دو صورت مشکی جلی و شنگرف از متن متمایز شدهاند و تصحیحات و حواشیای
در هامش صفحات دیده میشود.
این نسخه که تا چندی پیش در ایران نگهداری میشد ،در  24اکتبر  2018در حراج ساتبیز در لندن به
فروش رفت و مالک کنونیاش مشخص نیست.

34

ً
در معرفـی نسـخه در حـراج اشـارهای بـه مهـر کتابخانـه رشـیدی نشـده اسـت و احتمـاال حراجگـزاران بـه
اهمیت آن واقف نشدهاند؛ اما در تصویر دو صفحه پایانی نسخه به وضوح نقش مهر این کتابخانه دیده
یشـود .بنـا بـر ایـن تصو یـر ،مهـر کتابخانـه رشـیدی بـه وضـوح و بـدون هیـچ خدشـهای بـاالی دو صفحه
م 
انجامیـن نسـخه کوفتـه شـده اسـت .بـه جـز ایـن اطلاع بیشـتری از دیگـر صفحـات ممهـور نسـخه نداریـم
و تعییـن دقیـق شـماره صفحـات ممهـور و دیگـر خصوصیـات آن منـوط به بررسـی دقیق نسـخه از نزدیک
ً
است که فعال مقدور نیست.
در صفحـه عنـوان شمسـه مذهـب و مرصـع الحاقـی بزرگـی کشـیده شـده اسـت .عبـارت داخـل شمسـه و
ً
مخصوصا نام کسـی که نسـخه به خزانه او اتحاف شـده بود ،آسـیب دیده و به درسـتی خوانده نمیشـود
و با دقت این عبارات از آن خوانده میشود« :برسم خزانة موالنا السلطان ملک الملوک العرب و العجم
ّ
غیـاث الدنیـا و ]الدیـن[ سـلطان محمـد بـن سـلطان ]شـاید :ابراهیـم[ خلـد اهلل ملکـه فـی» .35متن داخل
شمسـه همیـن جـا بـدون توضیـح بیشـتری ناتمـام مانـده اسـت .بـا توجـه به این کـه فضای داخل شمسـه
جـای بیشـتری بـرای نوشـتن نـدارد ،مشـخص نیسـت چـرا کسـی کـه ایـن شمسـه را بـه نسـخه افـزوده ،این
چنین ناشیانه این شمسۀ برسم خزانه را روی آن ترسیم کرده است.
تنها نشـان مالکیت نسـخه که از چند تصویر منتشرشـده در سـایت حراج نسـخه به دسـت میآید ،مهر
بیضـوی صفحـه آخـر نسـخه بـه نقـش« :المتوکل علی اهلل عبده مظفر(؟)» اسـت .یک تملـک نیز در پایان
ادویه مفرده سترده شده است.
 .33برای مشخصات آن رک« :کتابهای وقفشده بر کتابخانه ربع رشیدی» ،ص .46-44
 .34اطالعـات ارائ هشـده در بـاره ایـن نسـخه همـه بـر اسـاس معرفـی نسـخه در سـایت حـراج سـاتبیز و چنـد تصویـر منتشرشـده در
همانجاست .رک:

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/arts-of-the-islamic-world-l18223/lot.12.html?locale=en

 .35در معرفـی نسـخه در حـراج سـاتبیز احتمـال داد ه شـده اسـت کـه ایـن شـخص سـلطان محمـد خدابنـده باشـد .امـا بـا توجـه بـه نـوع
تزئینات شمسه و نیز مهر وقف کتابخانه ربع رشیدی این گمان درست نیست.
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نسخه  144برگ (دفتر اول  75و دفتر دوم  69برگ) و هر صفحه  37سطر دارد .ابعاد نسخه 15/5*22/6
سانتیمتر است.
متأسـفانه پیگیریهای من برای مشخصشـدن سرنوشـت این نسـخه بعد از فروش در حراج به نتیجهای
نرسید.

منابع

«ابن میمون» ،عباس زریاب ،در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج .1372 ،5
تاریخ حکماء و عرفای متأخر ،منوچهر صدوقی سها ،تهران ،انتشارات حکمت ،1381 ،تحریر ثانی.
تاریخ نگارشهای عربی ،فؤاد سزگین ،ترجمه تدوین و آمادهسازی :مؤسسه نشر فهرستگان با همکاری خانه کتاب ،تهران،
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1379 ،
تذکره مدینة االدب ،محمدعلی مصاحبی نائینی متخلص به عبرت ،چاپ عکسی از روی نسخه بخط مؤلف ،تهران،
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1376 ،
تعدیل المعیار فی نقد تنزیل االفکار ،خواجه نصیرالدین طوسی ،تصحیح عبداهلل نورانی ،در منطق و مباحث الفاظ
(مجموع متون و مقاالت تحقیقی) ،به اهتمام مهدی محقق و توشیهیکو ایزوتسو ،تهران ،مؤسسه مطالعات اسالمی
دانشگاه مک گیل کانادا با همکاری دانشگاه تهران.1353 ،
«تنکابنی» ،امیرحسین سا کتاف ،در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج 1387 ،16ش ،ص .238-236
خالصة االفکار و نقاوة االسرار ،اثیرالدین ابهری ،تصحیح مهدی عظیمی و هاشم قربانی ،تهران ،مؤسسه پژوهشی حکمت
و فلسفه ایران.1396 ،
الصحیفة السجادیة الکاملة ،نسخهبرگردان دستخط ابراهیم بن علی کفعمی مورخ سنه  867هجری قمری ،با مقدمه
سید محمدحسین حکیم ،تهران ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و بنیاد محقق طباطبایی.1394 ،
طبقات االطباء و الحکماء ،ابیداود سلیمان بن حسان االندلسی المعروف بابن جلجل ،تحقیق ،فؤاد سید ،قاهره،
المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقیة بالقاهرة1955 ،م.
عیون االنباء فی طبقات االطباء ،ابن ابی اصیبعه ،تحقیق و دراسة :عامر النجار ،قاهره ،الهیئة المصریة العامة للکتاب،
2001م.
فهرس المخطوطات المصورة ،فؤاد سید ،قاهره ،معهد المخطوطات العربیة1988 ،م ،ج .1
فهرس مخطوطات الطب االسالمی باللغات العربیة و الترکیة و الفارسیة فی مکتبات ترکیا ،رمضان ششن و جمیل آقپکار و
جواد ایزگی ،استانبول ،مرکز االبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافة االسالمیة1404 ،ق.
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ،ج  ،9عبدالحسین حائری ،تهران ،چاپخانه مجلس.1346 ،
فهرست کتب خطی کتابخانه آستانه حضرت احمد بن موسی شاهچراغ ،ج  ،2علینقی بهروزی ،شیراز ،کتابخانه آستان
حضرت احمد بن موسی شاهچراغ1360 ،؛ ج  ،3تهیه و تنظیم کتابخانه حضرت شاهچراغ ،با همکاری محمد برکت،
.1382
فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز ،محمد وفادار مرادی ،تهران ،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی و کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران.1391 ،
فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،ج  ،19غالمعلی عرفانیان ،مشهد ،کتابخانه مرکزی
و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.1380 ،
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فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،ج  ،1محمدتقی دانشپژوه ،تهران ،دانشگاه تهران.1348 ،
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ،ج  ،9سید عبداهلل انوار ،تهران ،انتشارات کتابخانه ملی.1357 ،
فهرست نسخههای خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد ،ج  ،4محمود فاضل ،مشهد ،کتابخانه جامع گوهرشاد،
.1371
فهرست نسخههای خطی کتابخانه دارالعلم آیتاهلل العظمی خوئی (نجف اشرف– عراق) ،سید جعفر حسینی اشکوری،
قم ،مجمع ذخائر اسالمی.1386 ،
فهرست نسخههای خطی کتابخانه عمومی حضرت آیةاهلل العظمی نجفی مرعشی ،ج  ،1سید احمد حسینی ،زیر نظر:
سید محمود مرعشی ،قم ،چاپخانه مهر تابان.1354 ،
فهرست نسخههای خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم ،ج  ،1رضا استادی ،قم ،چاپخانه مهر1396 ،ق.
فهرست نسخههای خطی کتابخانه وزیری یزد ،ج  ،5محمد شیروانی.1358 ،
فهرست نسخههای خطی مدرسه سلطانی کاشان (حوزه علمیه امام خمینی) ،محمود طیار مراغی ،قم ،مکتبة الشهید
شریعتی.1394 ،
«فهرست نسخههای خطی مدرسه ولی عصر (عج) شیراز» ،محمد برکت ،در نشریه نسخههای خطی ،ج  ،15زیر نظر:
رسول جعفریان.1398 ،
کتاب و کتابخانههای شاهنشاهی ایران ،رکنالدین همایونفرخ ،تهران ،وزارت فرهنگ و هنر اداره کل نگارش.1347 ،
«کتابهای وقفشده بر کتابخانه ربع رشیدی» ،سید محمدحسین حکیم ،نامه بهارستان ،س  ،16دوره جدید ،دفتر ،5
پیاپی .1397 ،24
لطایف الحقایق ،رشیدالدین فضلاهلل همدانی ،مقدمه تحقیق و تصحیح :هاشم رجبزاده ،تهران ،میراث مکتوب،
.1394
«المخطوطات العربیة فی مکتبات االناضول» ،احمد آتش ،مجله معهد المخطوطات العربیة ،س  ،1ش  ،4شوال 1377ق.
معجم التاريخ التراث االسالمى فى مكتبات العالم ،علىرضا قرهبلوط و احمد طوران قرهبلوط ،قيصرى تركيه ،دارالعقبة،
2001م.
منتخب معجم الحکماء ،مرتضی مدرس گیالنی ،انتخاب و تحشیه منوچهر صدوقی سها ،تهران ،مؤسسه پژوهشی
حکمت و فلسفه ایران.1384 ،
منتهی االفکار فی ابانة االسرار :تحریرهای یکم و دوم منطق ،اثیرالدین ابهری ،تصحیح مهدی عظیمی و هاشم قربانی،
تهران ،حکمت سینا.1395 ،
«مهر کتابخانه رشیدالدین فضلاهلل همدانی» ،فرانسیس ریشار ،آینده ،س  ،8ش  ،6شهریور .1361
«میرزا طاهر تنکابنی» ،نصرةاهلل امینی ،راهنمای کتاب ،س  ،17ش  ،3-1فروردین – خرداد  ،1353ص .140-133
«میرزا محمدطاهر تنکابنی» ،حسن فقیه عبداللهی ،گلچرخ ،ش  ،10تیر و مرداد  ،1373ص .55-51
نخبگان علم و عمل ایران ،سید مصطفی محقق داماد ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.1378 ،
وحدت از دیدگاه عارف و حکیم ،حسن حسنزاده آملی ،قم ،نشر الف الم میم.1383 ،
یادداشتهای قزوینی ،به کوشش ایرج افشار ،تهران ،علمی.1363 ،
یادنامه دکتر خسرو بهرون ،به کوشش محمدرضا بهزادی ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.1396 ،
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مجموعه رسائل اثیرالدین ابهری ،قرن  ،7کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،ش  ،2752ص  .123نقش مهر
مخدوششده کتابخانه ربع رشیدی در حاشیه صفحه دیده میشود.
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همان نسخه ،ص  ،252-251مخدوشکردن مهر کتابخانه ربع رشیدی با چسباندن کاغذ روی مهر و اثر مهر در
صفحه مجاور.
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همان نسخه ،ص  ،283با اثر مخدوششده مهر کتابخانه ربع رشیدی در حاشیه.
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القانون فی الطب ،به خط عبدالعزیز بن عبدالحمید بن عثمان در 667ق در تبریز ،نقش مهر کتابخانه ربع رشیدی در
باالی دو صفحه آخر نسخه به وضوح مشخص است .حراج ساتبیز 24 ،اکتبر .2018

