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ّ
النیروزیة»
تصحیح علمی ـ انتقادی رسالۀ «
*

لیال کیانخواه

**

سید حسین موسویان

چکیده
«نیروزیّه» نام رساله ای از ابنسینا در تفسییر قیرن ریری اسی .او در ایین
رساله بر اساس مبانی مابعدالطبیعی حکمی .سیین ی و بیر اسیاس حسیا
جمل ،تالش میرند تا تفسیری برای حروف مقطّعۀ قرن ریری اراهیه رنید
این تصحیح انتقادی بر پایۀ چهار نسخۀ برگزیدﮤ م جی د در رتابخانیههیای
دانشگاه استانب ل ،راغب پاشا ،ملک و حمیدیّه انجیام شیده اسی .در مییا
نسخههیای برگزییده ،نسیخۀ م جی د در مجم یۀ شیمارﮤ  4574دانشیگاه
اسییتانب ل (میکییرولیل شییمارﮤ  232ف در دانشییگاه تهییرا ) رهیینتییرین و
درس .ترین اس .نام راتب این مجم ه روشن نیس ،.ولی راتیب تیاری
اتمام استنساخ را نخر ربیعاآلخر سال  502درج ررده اس.
کلیدواژهها :نیروزیّه ،ابنسینا ،تفسیر قرن  ،حروف مقطّعه

* استادیار مؤسسۀ پژوهشی حکم .و للسفۀ ایرا رایانامه:
** استادیار مؤسسۀ پژوهشی حکم .و للسفۀ ایرا رایانامه:
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نیروزیّه رسالهای از ابنسینا در تفسیر قرن اسی .ریه در ن بیر اسیاس افی ل للسیفی
خ یش و نیز بر اساس حسا جمل ،تالش میرند تا حروف مقطّعیۀ قرننیی را تفسییر
رند ابنسینا در ابتدای این رساله مقدّمهای ذرر میرند و در ننجا ت ضییح مییدهید ریه
این رساله را به رس هدیۀ ن روزی به شخصی به نام «الشی األمیر السیّد أبی بکر محمّد
بن بدالرحی » تألیف ررده اس .نام رسی ره رساله به او هدیه شده نامی مبه اس .و
در نگاه اوّل با اطرالیا و معافرا ابنسینا انطبیا رامیل نیدارد؛ از ایین رو ،بررسیی و
پژوهش در ه یّ .وی از جمله جنبههیای مهی ّ ایین اریر اسی .از جملیه ابعیاد دیگیر
پژوهش در این ارر ،تحقیق در روش ابنسینا در تفسییر حیروف مقطّعیه و نییز بررسیی
تاریخی تألیف این ارر و ارتباط ن با سایر نرار ابنسینا اس .امّا از ن جیا ریه بررسیی
این م ارد و انتشار ن به همراه متن مصحَّح رسیاله الیزو بیر انیدازﮤ متعیارف مقیا
میشده اس ،.مقالۀ حاضر به مقدّمۀ تصحیح و متن مصحَّح اختصیا یالتیه ،در مقالیۀ
دیگری به تحلیل متنی و تاریخی این رساله پرداخته میش د
رساله در کتابهای تاریخی
با وج دی ره نام ابنسینا در ناوین بیشتر نسخههای خطی تهیّهشده و دو نسیخۀ رهین
متعلّق به سالهای  500و  ، 502به چش میخ رد ،نام این رساله در لهرسی .رسیالۀ
سرگذش (Avicenna, 1974) .و نیز لهرس .نرار ابنسینا در ارثر رتا های تراج متقیدّم
همچ إخبار العلماء (قفطیی ،)253-212، 9321 ،نزهة األرواأل (شهرزوری )762 7002 ،افیةت ا
ألرعیتن (ابن خلکان  8661ج )867-852 7أللوألفيابتلوفیت (صفد 8008 ،ج )087-000 87ر عیةونا
ألرنبتء (ابنأبيأصهبعة 7008 ،ج )882-20 7دیده نمیش د زم به ذرر اسی .ریه بیشیتر ایین
منابعْ لهرس .رسالۀ سرگذش .را مبنا قرار دادهاند و برخی از ننها نیز م ارد معیدودی را
به ن الزودهاند در میا رتا های متقدّم ،تنها برخی از نسخههای ّ
تتم اصةوألناأللکممة انها
این اثز یا دی فرزست آثای ابنسبنا آریدهاند 1.أللذویع ااین ارر را در زمرﮤ نرار ابنسینا بر شیمرده

 1گوتاس دی کتاب  Avicenna and the Aristotelian Traditionضمن بزیسی فرزست آثای ابنسبنا یسالۀ
نیرازیه یا بز اساس بزخی نسخ ّ
تتم اصوألناأللکمم به ابنسبنا منسوب کزده است ) .(Gutas, 2014, 409گوتاس
ّا
دی این کتاب توضبح میدهد که بزخی او نسخهها ،کتاب ّ
تتم اصوألناأللکمم عالره بز در فرزست موجود دی یسالۀ
سرگذشت ) (SB: short bibliography; LB: long bibliographyمشتمل بز فرزست ّ
مفصلی (EB:
) extended bibliographyاست که آثای دیگز ،او ابنسبنا دی آن دیج شده است .قدیمیتزین این نسخهها
ّ
نسخۀ مزادمال 8001 /است ).(Gutas, 2014, 401

ّ
نبزروی»،
تصحیح انتقادی رسالۀ «
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و نسخههای خطّی ن را گزارش ررده اس( .ترزانی  8007ج .)075 70درتر مهیدوی نییز
این ارر را در زمرﮤ نرار مسلّ ا نتسا ابنسینا گزارش ررده اس( .مردر.)758 8777 ،
عنوان رساله
در بیشتر نسخههای م ج د ،ن ا خافّی برای این رساله درج شده اسی .ریه از مییا
ّ
نبزرویه» را برای ن ذرر رردهاند  9حتّی اگیر ایین نیاوین را از
ننها تعداد زیادی ن ا «
خ د ابنسینا ندانی  ،بلکه ن ها را الزودﮤ مستنسخا بینگاری  ،با نظر به بارا ابنسیینا
در مقدّمۀ رساله ،میت ا به هماهنگی ناوین درج شده با متن رساله پی بیرد ابینسیینا
در مقدّمۀ این رساله بهاختصار م ض ع رساله را تفسیر معانی حروف هجایی میداند ریه
در نغاز برخی از س رههای قرن نمیده اسی ...( .رههو اننعهاع عهن ال هزم الم ّهمن فهي
ّ
ّ
ّ
الفزقانب ).... ،و الوه بر این ،ت ضیح میدهد ره ایین
الرجائب ،فواتح عدة من السوی
الحزرف
رساله را به رس هدیۀ ن روزی به شیی األمییر تقیدی ریرده اسی ...( .رجةلترها ّ
ههدیتي
ّ
النبزروی ،إلبه) .بنابراین ،میت ا ن ا رساله را هما گ نه ره بسیاری از نسخهها گزارش
ّ
النبزرویه »،دانس.؛ هرچند هما گ نه ره گفته شد ،شاید ایین نی ا از
رردهاند «الزسال،
خ د ابنسینا نباشد
معرّفی چاپهای پیشین این اثر
از رسالۀ نیروزیّه ،همانند بسیاری از نرار ابنسینا ،تصحیحی محقّقانه م ج د نیس .ایین
رساله برای نخسیتین بیار در سیال  9212بیدو اینکیه تصیحیح شیده باشید ،فیرلا

ّ
النبزروی ،في مةاني الحزرف الرجا ّئب ،تصنبف الشبخ
 1بزا ،نمونه میتوان به این عنوانها اشایه کزد« :الزسال،
الزئبس» (ترزان 777ف سال کتابت 207 :ق)« /یسال ،للشبخ الزئبس أبي علي بن الحسبن بن ععدالله بن سبنا
ّ
ّ
ّ
الرجائب ،التي في
النبزروی ،في مةاني الحزرف
النویروی( »،ترزان 778ف سال کتابت 200 :ق)« /یسال،
العخایي
ّ
ّ
فواتح بةض السوی الفزقانب ،للشبخ الزئبس ابنسبنا یحم ،الله علبه» (دانشگاه استانعول « /)8051یسال ،في أسزای
ّ
النبزروی ،للشبخ الزئبس أبو
الحزرف للشبخ أبي علي بن سبنا یحم ،الله علبه» (دانشگاه استانعول « /)7771الزسال،
ً
ّ
علي سبنا» (دانشگاه ترزان ش « /)2یسال ،النبز ّ
روی ،أی ا له» (ایاصوفبا « /)0157هذه یسال ،نبزروی( »،احمد
ّ
النبزروی ،للشبخ الزئبس» (ملک 0652؛ مجلس  565سنا؛ سپهساالی 8786؛ مجلس
ثالث « /)7002الزسال،
ّ
80710؛ یاغب پاشا 8068؛ ملک « /)5105یسال ،النبزروی( »،مجلس .)680
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ّ
أللطبیعیت به همراه هش .رسیالۀ
حروفچینی شده و در مجم ۀ تسعاوستئلافياأللکمم اا
9
دیگر از ابنسینا چاپ شده اس.
ّ
النفسانب ،أر کتهاب فهي
چاپ دیگر این رساله در مجم های با ن ا «معحث عن القو،
ّ
2
النفس علی سن ،االختصای»ادر سال  9327در مصر اس.
هما گ نه ره از ن ا مجم ۀ ل در چاپ اخیر مشخّص اسی ،.ایین مجم یه
سن اا ختصار به تصحیح ادورد ررنیلی س لنیدیک بیه همیراه
مشتمل براوستل األلنفساعلیا ّا
چند رسالۀ دیگر از نرار ابنسینا اس .بر خالف نخستین رسالۀ این مجم یه ،بیه نظیر
میرسد رسالۀ نیروزیّه همانند چاپ ن در مجم ۀ تسعاوستئل تصحیح شیده نیسی .و
تنها حروفچینی یکی از نسخههای خطّی اس .با ن ره این رساله چهارمین رسیاله در
مجم ۀ یادشده اس ،.در بخش ن ا این رساله «الزسال ،السابة »،درج شده ره مطیابق
ترتیب رتا تسع رساهل اس .بنابراین ،ناشر این مجم ه حتی به شمارﮤ ن ا رسیاله
در چاپ پیشین نیز دس .نزده و ن را ینا بر اساس مجم ۀ تسع رساهل چیاپ ریرده
اس!.
الوه بر چاپهای یادشده ،این رساله در سال  9499ت سی بدالسیالم هیارو
3
تصحیح و در جلد دوم مجم ۀ ن ادر المخط طا چاپ شده اس.
مصحّحْ این رساله را بر اساس پنج نسخه تصحیح ررده ره اطال ا ننها بیر اسیاس
ّ
المصهزی،
ت ضیحا مصحّح به شرح ذیل اس )9( :.نسخۀ شمارﮤ  675فلسف ،دایالکتهب
ّ
الةزببه ،ریه میکیرولیل نسیخهای در
مصز؛ ( )7نسخهای از معهد المخط طیا بالجامةه،
رتابخانۀ نففیۀ حیدر نباد هند اس.؛ ( )3نسخۀ شمارﮤ  ،929مجامیع تیمی ر ،مصیر؛ ()4
نسخۀ شمارﮤ  ،200حکم ،تبموی مصیر؛ ( )7نسیخۀ شیمارﮤ  325للسیفۀ ریه میکیرولیل
نسخهای از متحف العزیطاني اس.

ّ
ّ
قسطنطنب ،مطعة ،الجوانب  8761ق .این مجموعهه دی سهالها،
أللطبیعیت
 9ابنسبنا تسعاوستئلافياأللکمم اا
بةد دی مکانها ،دیگز ،او جمله بمعئی قاهزه ببزرت ر قم تجدید چاپ شده است.
ّ
ّ
ّ
أللنفساعلیاسن األالختصتو،انشزه رقد له :إدرید کزنبلبوس
أللنفستنی اأر اکتتبافي ا
 2ابنسبنا مبکثاعن األلقوی ا
فندیک جعبل لعنان مکتع ،ببعلبون  8775ق.
ّ
ّ
أللنیرازی دی نوألدو األلمخطوطت (المجلد الثاني) تحقبق :ععدالسال هایرن ببزرت
 3ابنسبنا أللرستل ا
دایالجبل 8088ق.

ّ
نبزروی»،
تصحیح انتقادی رسالۀ «
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هرچند ره رسالۀ نیروزیّه در این مجم ه یی بر خالف چاپهای پیشین یی تصیحیح
شده اس ،.نادرستی های پرشماری در ن دیده میشی د از ایین رو ،و نییز بیا نظیر بیه
دستیابی به نسخههای معتبر دیگر ،بازتصحیح این ارر بایسته مینماید

ّ
النیروزیة
نسخههای شناساییشده و بررسیده از
بهمنظ ر تصحیح این رسیاله ،از مییا نسیخههیای م جی د در رتابخانیههیای داخلیی و
رتابخانههای خارج از ایرا  ،بیس.ویک نسخه تهیّیه و بررسیی شیدهانید از بیین ننهیا
شانزده نسخه متعلّق به رتابخانههای داخلی و پنج نسخه متعلّق به رتابخانههای خارجی
اس .شناسنامۀ ر تاه نسخههای تهیّهشده و ن ا رساله در هر یک از ننها به قیرار زییر
اس:.
(نسخههای داخلی):

ّ
النبزروی ،في
9ی شمارﮤ  232/1ف دانشگاه تهرا ( ،اونی رسیته  ،)4574ربیعاآلخر « :502یسال،
ّ
الرجائب»،
مةاني الحزرف

ّ
ّ
الرجائب»،
النبزروی ،في مةاني الحزرف
2ی شمارﮤ  2994/3دانشگاه تهرا « :یسال،
ّ
ّ
3ی شمارﮤ  190/3مجلس ،تهرا  ،قر « :1یسال ،النبزروی ،في مةاني الحزرف الرجائب»،
ّ
النبزروی ،في مةاني الحزرف
4ی شمارﮤ  2110/90مجلس ،تهرا  ،بدالصالح گیالنی« :9010 ،
ّ
الرجائب»،
ّ
النبزروی»،
7ی شمارﮤ  94220/34مجلس ،تهرا  ،9020 ،سرای شاهپ ر« :الزسال،

ّ
النبزروی ،في مةاني
1ی شمارﮤ  717/2سنا ،تهرا  ،محمد رلیع حسینی مشهدی ،قر « :99یسال،
ّ
الرجائب( ،فواتح السوی أسزای الحزرف)»
الحزرف
ّ
ّ
الرجائب»،
النبزروی ،في مةاني الحزرف
5ی شمارﮤ  2132/7مجلس ،تهرا  ،قر « :99یسال،
ّ
ّ
الرجائب»،
النبزروی ،في مةاني الحزرف
 2ی شمارﮤ  7223/20مجلس ،تهرا  ،قر « :99یسال،
ّ
ّ
الرجائب»،
النبزروی ،في مةاني الحزرف
1ی شمارﮤ  1214/92مجلس ،تهرا  ،قر « :99یسال،

ّ
ّ
الرجائب»،
النبزروی ،في مةاني الحزرف
80ی شمارﮤ  7932/1مجلس ،تهرا  ،قر « :92یسال،
ّ
النبزروی ،في مةاني
99ی شمارﮤ  221/35مر شی ،ق  ،شاه مراد لراهانی 9052 ،هجری« :یسال،

ّ
الرجائب»،
الحزرف

ّ
ّ
النبزروی»،
92ی شمارﮤ  4114/97ملک ،تهرا  ،بدالقادر اردوبادی ،ذیحجه 8078شبزاو« :یسال،
ّ
النبزروی»،
93ی شمارﮤ  4175/1ملک ،تهرا « :یسال،
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ّ
النبزروی»،
94ی شمارﮤ  4129/5ملک ،تهرا  ،محمد قاس بن بهزاد ،قر « :99یسال،
ّ
النبزروی»،
97ی شمارﮤ  7247/4ملک ،تهرا  ،قر  99و « :92یسال،
ّ
ّ
الرجائب»،
النبزروی ،في مةاني الحزرف
91ی شمارﮤ  9291/21سپهسا ر ،تهرا « :یسال،

(نسخهها ،خایجی):

ّ
النبزروی»،
95ی شمارﮤ  9442/75حمیدیه ،استانب ل« :الزسال،
ّ
92ی شمارﮤ  4214/2ن ر ثمانیه ،استانب ل« :یسال ،نبزروی»،

ّ
النبزروی»،
91ی شمارﮤ  9419/5راغب پاشا ،استانب ل« :الزسال،
ّ
ّ
الرجائب ،التي في فواتح
20ی شمارﮤ  9472/97دانشگاه استانب ل« :الزسال ،النبزروی ،في مةاني الحزرف
ّ
الفزقانب ،للشبخ الزئبس ابنسبنا یحم ،الله»
بةض السوی

ّ
نبزروی»،
29ی شمارﮤ  3445/45احمد رالث ،استانب ل« :یسال،

نسخههای برگزیده و شیوﮤ تصحیح
پس از بررسی نسخه های یادشده ،چهار نسخه به ن ا نسخههیای برتیر و فیحیحتیر
برگزیده شده و مبنای تصحیح قرار گرلتهاند در میا ایین چهیار نسیخه ،رهینتیرین و
درس.ترین نسخهها نسخۀ شمارﮤ  4574دانشگاه استانب ل (با ر تیهن شی« .دا» در ایین
تصحیح) با تاری رتاب 502 .اس .ره میکرولیل شمارﮤ  232ف دانشیگاه تهیرا از
روی ن تهیّه شده اس.؛ با این حال ،نادرستیهایی در این نسخه دیده میش د از همین
رو ،این نسخه را اساس نسبی تصحیح قرار داده و شی ﮤ تصحیح بینابین را برگزیدهایی ؛
به این ف ر ره با ت جّه به محت ای رساله و محت ای دیگر نرار ابنسیینا و نییز ق ا ید
فرف و نح ربی ،ضب های نسخۀ «دا» را جز در م اردی ریه نادرسیتی ننهیا نشیکار
مینم د در متن نهاده و ضب نسخههای دیگر را در سازوارﮤ انتقادی نوردهای
شناسنامه و برخی از ویژگیهای چهار نسخۀ برگزیده چنین اس:.
 .9نسخۀ دانشگاه استانبول /میکروفیلم دانشگاه تهران (کوتهنوشت «دا»):

این نسخه دلتری اس .از مجم ۀ شمارﮤ  4574دانشگاه استانب ل ،در  994برگ ره هیر
نیرازیه ششمین رساله در این مجم ه اس .ایین
ّا
ففحۀ ن حدود  91سطر دارد رسالۀ
نسخه به خ ّ نس خ ش و خ انا ن شته شده اس .راتب ناشناس این مجم ه تیاری
اتمام استنساخ را نخر ربیعاآلخر سال  502درج ررده اس .میکرولیل این مجم ه بیه

ّ
نبزروی»،
تصحیح انتقادی رسالۀ «
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شمارﮤ  232ف در دانشگاه تهرا وج د دارد چنا ریه پییشتیر گفتیهایی  ،ایین نسیخه
رهنترین نسخه در مییا نسیخههیای تهیّیهشیده اسی .و نسیب .بیه دیگیر نسیخههیا
نادرستیهای رمتری دارد از ویژگیهای ارزشمند این نسخه درج نسخهبدلها و گیاهی
وج د برخی ت ضیحا در ح اشی ن اس.
 .2نسخۀ کتابخانۀ حمیدیه (کوتهنوشت «حم»):

این نسخه در مجم های  172ففحهای به شمارﮤ 9442از رتابخانۀ حمیدیّه (استانب ل)،
مشتمل بر نراری از ابنسینا ییی از جملیه رتیا هیای نجیا  ،اشیارا  ،عیةوناأللکممة ر
دألنشنتمۀاعالیی هه قرار دارد هر ففحۀ این مجم ه حدود بیس .سطر دارد و به خی ّ
نستعلیق خ ش و خ انا ن شته شده اس ،.و نغازﮤ هر ارر و ناوین لر یی ن بیا رنی
قرمز رتاب .شدهاند نام راتب و تاری رتاب .این مجم ه روشن نیس .لهرسی .نریار
این مجم ه در انتهای مجم ه ذرر شده و اولیین اریر ن رتیا أللنجةتة و نخیرین اریر
«وستل افياتعریفاأللکمم ااأقسةتمات» اسی .رسیالۀ نیروزیّیه پنجیاهوهفتمیین اریر در ایین
مجم ه اس .در ح اشی این نسخه نیز نسخهبیدلهیا و گیاهی ت ضییحاتی یادداشی.
شده اس.
 .7نسخۀ کتابخانۀ راغب پاشا (کوتهنوشت «غب»):

این نسخه هفتمین دلتر از مجم ۀ شمارﮤ  9419رتابخانۀ راغب پاشا (استانب ل) اسی.
این مجم ۀ  315ففحهای به خ ّ نستعلیق در فیفحا بیسی.وییک سیطری ن شیته
شده اس ،.ره نه راتب ن مشخّص اس .و نه تاری دقیق رتاب .ن با ن ریه در ایین
نسخه نادرستیهایی به چش میخ رد ،نسب .بیه دیگیر نسیخههیا از دقّی .و فیحّ.
بیشتری برخ ردار اس .تاری رتاب .این نسخه دقیقا روشین نیسی ،.ولیی بیر اسیاس
ش اهد تاریخی میت ا گف .ره این نسخه پییش از سیالهیای  111تیا  9021هجیری
9
قمری رتاب .شده اس.
 .4نسخۀ کتابخانۀ ملک (کوتهنوشت «مل»):

 1بز اساس شواهد تاییخی این نسخه دی فاصلۀ ومانی پس او نبمۀ نخست سدﮤ هشهتم ر پهبا او دریان حکومهت
ّ
شاه ّععاس ّارل (666ه  )8071ر سلطان احمد خان ّارل (8087ه  )8076کتابت شده اسهت .نگهاه کنبهد بهه مقدمهۀ
ّ
مصحح دی :فایابی 71 8767ه .70
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این نسخه پانزدهمین دلتر از مجم ۀ شیمارﮤ  4114رتابخانیۀ ملیی ملیک اسی .ایین
مجم ه  110ففحه دارد ره در سال  9029بیه خی ّ نسیتعلیق بیینقطیه در فیفحا
بیس.وسه سطری و به دس .بیدالقادر اردوبیادی رتابی .شیده اسی .ایین نسیخه از
نسخههای دیرینه محس نمیش د ،ولی از فیحّ .و دقّی .بیا یی برخی ردار اسی.
واژههای این نسخه ،جز در م ارد بسیار اندک ،به ف ر بینقطه ن شته شیده اسی.؛ و
از این رو ،نمی ت ا از ن در برطرف ررد بسییاری از ابهامیا خ انشیی نسیخههیای
دیگر بهره جس .امّا نکتۀ بسیار مه این اس .ریه راتیب در جیایی ریه نقطیهگیذاری
ّ
حروفْ تعیینرننده اس ،.از این رار دریغ نکرده اس.؛ به ن ا مثیال ،در بیار «ألن
’ه‘ في ’ج‘ ’یه‘» ره نقطۀ «ج» تعیینرننده اس ،.نقطیۀ ن را درج ریرده اسی .یدم درج
نقطۀ «ج» در بسیاری از نسخهها م جب اشیتباه خ اننیدگا و مستنسیخا بعیدی شیده
ّ
اس ،.بهگ نهای ره تعداد زیادی از نسخهها این بیار را بیه فی ر «ألن ’ه‘ فهي ’ح‘
’یهه‘» ضب رردهاند ره با مقدار ددی ایین حیروف مطابقی .نیدارد؛ ولیی راتیب ایین
مجم ه با نهای .دقّ .و التفا به مقیدار یددی حیروف ،در ایین می رد ضیروری و
م ارد شبیه به ن  ،بهدرستی نقطهها را نگاشته اس.

ّ
نبزروی»،
تصحیح انتقادی رسالۀ «
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ّ
النیروزیة
الرسالة

1

ّ
بسم الله الرحمن الرحیم
ُ
الفزقانبُ ،
الرجائب ،التي في فواتح بةض ُ
ّ
ّ
کثبزة الفوائد.
الس َوی
الحزرف
2هذه الزسال ،في مةاني
ِ
ِ
ٌّ 3
کل َ
هم ُته إلی خدم ،نبزرو موالنا الشبخ األمبزّ 5
السبد أبي بکز ّ
تنزعّ 4
محمد بن
فأقول:
ّ
ُ
ُ
ععدالزحبم 6هه أدا الل ُه َّ
ذات یدهّ .
رلما یغعت في أن أکون راحد
تجود 8برا
بتحف،
عزه7هه
ٍ
ً
ُ
ّ
دنباری،
القو  9رتابةا 10للسواد األعظم في إقام ،الزسم رکانت حالي تقةدني عن إهداع تحف،

علي ُ
یحمه ُ
ُ
ّ
الرجائب ،تصنبف الشبخ الزئبس أبي ٍّ
الله /حم
الحسبن بن ععدالله ابنسبنا
الحزرف
 1دا + :في مةاني
ِ
محمد بن ععبد (حم + :یحمرما الله تةالی) /مل :یسال ،النبزرویّ،
غب + :للشبخ الزئبس کتب إلی الشبخ أبيبکز ّ
للشبخ الزئبس.
علي ُ
ابن ععدالله بن سبنا یحمه ُ
ُ
سبن ُ
الح ُ
الزئبس أبو ٍّ
الله.
 2دا + :قال
ّ
 3حم غب مل - :هذه الزسال ... ،فأقول /مل + :الزسال ،النبزروی ،للشبخ الزئبس في اننعاع عن ال زم الم مز في
ّ
الفزقانب ،مقسوم ،علی فصول ثالث :الفصل ّ
ّ
ّ
األرل ( ...ح :یأیت في بةض
الرجائب ،فواتح عدة سوی
الحزرف
ٌّ
ّ
ّ
المجامبع أن ّأرل هذه الزسال ،هکذا :کل تنزع  ...إلی فصول ثالث .،نقلت من کتب سبد أعاظم الحکماع األمبز غباث
الدین منصوی ّقدس ّ
سزه).
ً َ
َ
َ
 4دا مل (ل) + :به /ن َزع إلی الشيع :ذهب إلبه راشتاق (المصعاح المنبز)؛ ن َزع إلیَ :ـ نزاعا :هدف إلی شيع ریمی
إلبه َ
رجةله غایته« :نزع إلی الکمال»؛ َح ّن راشتاق« :نزع إلی أهله» (أللمنجدافياألللغ ا ّ
أللعربی األلمعتصرة).
 5حم :األمبن.
ّ
 6حم مل (ل) :ععدالله /غب - :أبي بکز محمد بن ععد الزحبم.
 7مل (ل) - :أدا الله ّ
عزه.
 8مل (ل) :تخوذ.
 9مل (ل) :القوه.
ً
ً
 10حم غب :رمتابةا /مل (ل) - :رتابةا.
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َ
ّ
َ
رأجل َ
متحف به ال ّ
سبما الحکم،
الحک َم 1أف ل مزغوب فبه
تشاکل خزانته الکزیم ،ریأیت ِ
ًّ 5
ُ ً ّ ً
ً
ّ
سزا هو من أغمض أسزای
انلرب ،رخصوصا ما کان حکما 2مل ّباّ 3ثم ما 4کان یکشف
ّ
ّ
ّ
الرجائب 8،فواتح عدة من
الحکم6،رالمل ،رهو اننعاع عن ال زم الم َّمن 7في الحزرف
ّ ّ ُ
ّ
ّ
ّ
خذت فبه یسال ،رجةلتراّ 9
الردی10،
النبزروی ،إلبه .فإن أف ل
هدیتي
السوی الفزقانب،؛ ات
ُ
رأشزف التحف الحکم .،ررثقت بلطف موقةه من نفس موالي الشبخ األمبزّ 11
السبد12
ِِ
هه أدا الله َّ
عزه.
ّ
ً
مقسوم ،إلی ثالث ،فصولّ .13
األرل :14في تزتبب الموجودات رالدالل،
رألفت هذه الزسال،
ٍ
ّّ ّ
کل مزتع ،في 15مزاتعرا؛ الثاني :16في الدالل ،علی ّ
کبفب ،دالل ،الحزرف علبرا؛
علی خاصب،
ّ
ُ
التوفبق19.
الثالث :17في 18ال زم .ربالله
الفصل ّ
األول :في ترتیب الموجودات
 1غب :الحکم.،
ً
 2مل (ح) :حکبما.
ًّ
ّ ً
 3دا (ح) :مل ّبا أي شزعبا.
 4غب مل (ل) - :ما.
 5مل (ح) :نکشف.
ًّ
سزا من أسزای غوامض الحکم( ،ل :هو من أغمض أسزای الحکم.)،
 6غب:
 7مل (ل) :المت ّمن.
ّ
الجائب.،
 8حم غب:
 9مل (ل) :جةلته.
 10حم غب :الردایا الردای.،
 11غب مل - :األمبز /حم :األمبن.
 12حم غبّ - :
السبد.
 13حم مل (ل) :إلی فصول ثالث.،
 14حم غب مل :الفصل ّ
األرل.
 15حم :من.
 16حم غب مل :الفصل الثاني.
 17حم غب مل :الفصل الثالث.
 18دا - :في.
ّ
 19حم غب - :ربالله التوفبق.

ّ
نبزروی»،
تصحیح انتقادی رسالۀ «
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خاص ّیة كل مرتبة في مراتبها
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1

ّ
ّ
ٌ
َ
4
3
2
معدع المعدعات 5رمنشئ الکل رهو ذات ال یمکن
راجب الوجود هه رهو الله تةالی هه هو ِ
ّ ً
ً
ّ ً
ّ ً
متقوما بسعب في ذاته أر معاین لذاته .6رال یمکن أن
متحبزا أر
أن یکون متکثزا أر مت ّبزا أر
ً
ٌ
ٌ
رجود ُ
غبزه لبس هو المفبد ّإیاه7
رجود في مزتع ،رجوده ف ال عن أن یکون فوقه؛ رال
یکون
ً
ً
ٌ
ُ
َ
رجوده؛ بل هو ذات هو الوجود 8المحض
قوامه ف ال عن أن یکون مستفبدا عن رجود غبزه
ّ
رالحق 9المحض رالخبز المحض رالةلم المحض رالقدیة المح  ،رالحباة المح  10،من
ّ ّ
بکل راحد 11من هذه األلفاظ علی ً
حدة؛ بل المفرو منرا عند
غبز أن یدل
مةنی مفزد علی ٍ
مةنی رذات راحد[ة] .ر13ال یمکن أن یکون في ّ
مادة أر یخالطه 14ما ّ
الحکماعً 12
بالقوة أر
ًّ
ّ ً ّ 15
ّ
فةلبا.
ذاتبا أر
یتأخز عنه شيع من أرصاف جاللب،
ّ
َ
ّ
رأرل ما یعدع عنه عالم الةقل .رهو جمل ،تشتمل علی عدة 16من الموجودات قائم ،بال
ّ
مواد خالب ،عن ّ
القوة 17راالستةداد عقول ظاهزة 18رصوی باهزة؛ لبس في طعاعرا 19أن تت ّبز أر
 1حم غب مل - :تزتبب  ...مزاتعرا.
 2حم :مزاتب /مل - :راجب.
ّ
 3حم غب مل - :رهو الله تةالی.
 4حم غب :رهو /مل :فرو.
 5حم :المعدع ّ
األرل (= معدع المعدعات).
 6دا :في ذاته.
 7حم غب مل + :ر.
 8غب :الجود.
ّ
 9مل :رالجود (ل :رالحق).
 10دا :المحض.
ّ
ّ
 11مل :لکل راحدة (= بکل راحد).
ّ
 12مل :رعن الکل (= عند الحکماع) (ل :عند الحکماع).
 13دا - :ر.
 14دا :مخالط.،
 15حم غب :جالله.
ّ
 16غب :عشزة (ل :عدة).
ّ
 17مل (ل) :الةدة.
 18غب مل :طاهزة.
 19مل :طعائةرا (ل :طعاعرا).
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ّ ّ
ّ
کلرا مشتاق إلیّ 1
ّ
الةقلي
األرل راالقتداع به رانظرای ألمزه 2رااللتذاذ بالقزب
تتکثز أر تتحبز.
َ
منه سزمد الدهز علی نسع ،راحدة.
ّ
ّ
المواد
النفسي .رهو یشتمل علی جمل ،کثبزة من ذرات مةقول ،لبست مفایق،
ّثم الةالم
ً
َّ
رموادها ّ
ّ
ّ
سماری .،فلذلك
مواد ثابت،
کل المفایق3،؛ بل هي مالبس ،لرا 4نوعا من المالبس،
هي أف ل الصوی ّ
الماد ّی ،رهي ّ
ّ
ّ
مدبزات األجزا 5
للةنصزی .6،رلرا في
الفلکب ،ربواسطترا
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الةقلي لکل
طعاعرا 7نوع من الت ّبز رنوع من التکثز ال علی انطالق .رکلرا عشاق للةالم
ّ
ٌ
ّ
عدة مزتعط ،في جمل ،منرا ایتعاط8
بواحد من الةقول .9فرو عاقل 10علی المثال الکل ّي
ٍ
ً
مستفادا 11عن ذات ّ
األرل.12
المزتسم في ذات معدئه المفایق
ّثم عالم الطعبة .،ر 13یشتمل علی قو ،سایی ،في األجسا مالبسّ ،
للمادة علی التما ؛
ٍ
ٍ
ّ
ّ
تفةل فبرا الحزکات رالسکونات14
الذاتب ،رتزقی 15علبرا الکماالت الجوهزی ،علی سعبل
ّ
التسخبز .فرذه القو ،کلرا ّفةال.16،
ّ
ّ
ّ
الجسماني .رهو ینقسم إلی ّ
ّ
األثبزي استدایة
رخاص ّب،
رعنصزي.
أثبزي
ربةدها الةالم
الشکل رالحزک ،راست زاق الصویةّ 17
ّ
ّ
للمادة ّ
الةنصزي
رخاص ّب،
رخلو الجوهز عن الم ّادة.

 1ملّ + :
الحق.
 2حم غب مل + :راقف من قزبه.
 3مل :المفایق (ل :ق.)،
 4دا :مالبسترا /مل :مالبسرا.
ّ
السماری.،
 5غب+ :
ّ
 6حم غب مل :ربوساطترا الةنصزی.،
 7مل :طعائةرا.
 8دا :ایتعاطا.
 9حم غب + :الةشزة /مل + :الةشزی.،
 10دا مل :عامل.
 11دا :مستفاد.
ّ
 12حم غب مل + :الحق.
 13مل + :هو.
 14مل :السکنات.
ُ
 15حم :یزتقی /غب :توفی.
 16دا ملّ :فةال.
 17غب :الصوی.

ّ
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ّ
ّ
المادة ببن 1الصویتبن المت ّادتبن
التربؤ لألشکال المختلف ،راألحوال المت ایزة رانقسا
ً
ًّ
ّأیترما 2کانت بالفةل کانت األخزّ 3،
سزمدیا بل
بالقوة؛ رلبس رجود إحداهما 4لرا 5رجودا
َ
ً
ومانب ًا .رمعادؤهّ 6
ّ
السماریّ ،
رجودا ّ
بتوسط الحزکات .ریسعق کماله9
الفةال 7،فبه هي 8القو،
ً
ً
ّ
أبدا ماّ 10
بالقوة ریکون ما هو ّأرل فبه بالطعع آخزا في الشزف رالف ل .رلکل راحدة
األخبز
من القو ،المذکویة اعتعای بذاته راعتعای بانضاف ،إلی تالبه 11الکائن عنه .12رنسع 13،الثواني
ّ
األرل 14بحسب الشزک ،نسع ،انبداع؛ ّ
کلرا إلی ّ
ّ
فبخص 15الةقل 16بنسع17،
رأما علی التفصبل

ّ
متوسط 18ببنه رببن 19الثوالث صایت 20له نسع ،األمز راندیج فبه
انبداعّ .ثم إذا قا
ُ
ّ
ُ
الةنصزی ،بما هي کائن ،فاسدة نسع 22،التکوین.
النفسّ .ثم کان بةده نسع ،الخلق؛ راألموی
ّ
ّ
یختص بالموجودات
یختص بالةقل 23راألمز یفبض منه إلی النفس رالخلق
رانبداع

21

 1دا :من.
ّ
 2دا غب مل :أیرما.
 3مل :اآلخز .
 4مل :أحدهما.
 5دا :لألخز.،
 6غب :معادیرا (ل :معادئه).
ّ
الفةالب.،
 7دا مل (ل):
 8حم مل :من /حم (ل) :هي.
َ
ُ
 9دا :ریعقی کماله (= ریسعق کماله).
 10دا + :هو.
 11دا :ثانبه (ل :تالبرا) /غب :ما یلبه (ل :تالبه).
 12دا (ل) :عنرا.
 13غب :رنسب /مل (ل) :ربسعب.
ُ
 14حم غب :األ َرل.
ّ
ّ
فتخص).
فتحص (ل:
 15دا:
 16مل (ل) :الفةل.
 17دا (ل) حم مل :نسع.،
 18ملّ :
متوسطا.
 19دا + :الثواني ر.
 20حم غب مل :صای.
 21حم غب مل + :مةه.
 22مل :فنسع( ،ل :نسعه).
 23مل :بالفةل.
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ّ
ّ
الطعبةبّ ،
یختص بالکائن ،الفاسدة منرا .رإذا کانت الموجودات
ریةم 1جمبةرا 2رالتکوین
ّ
ّ
ّ
الکل ّب ،للمعدأّ 3
یرحانبّ ،
ّ
ّ
الحق إلبرا أنه الذي له
جسمانب ،فالنسع،
رإما
بالقسم ،الکل ّبّ ،إما
ّ
ّ
ّ
األمز رالخلق؛ فاألمز متةلق بکل 4ذي إدیاك رالخلق 5بکل ذي تسخبز .رهذا هو غزضنا
في الفصل ّ
األرل.
الفصل الثاني :في الداللة على ّ
كیفیة داللة الحروف علیها

6

ّ
من ال زریة أنه إذا أیید 7الدالل ،علی هذه المةاني 8بما هي 9ذرات من الحزرف أن یکون
 10ا
داال علی ّ
ّ
األرل رما یتلوه علی
األرل منرا في التزتبب القدیم هه رهو تزتبب «ابجد هوو» هه
ّ
ّ
ّ ً
ما یتلوه رأن یکون الدال علی هذه المةاني بما هي 11ذرات من الحزرف متقدما 12علی الدال
علبرا من جر ،ما هي م اف.،
ً
رأن یکون المةنی الذي یزتسم من إضاف ،ببن اثنبن منرا مدلوال علبه بالحزف الذي
األرلبن أحدهما في اآلخز أعني ما یکون من ضزب َ
یزتسم من ضزب الحزفبنّ 13
عددي
ً
الحزفبن أحدهما في اآلخز؛ رأن یکون ما یحصل من الةدد ال ّ
زبي 14مدلوال علبه بحزف
ً
راحد مستةمال في هذه الدالل ،هه مثل «ي» الذي هو من ضزب «ه» في «ب»15هه رما
 1داُ :یقبم.
 2حم غب مل (ل) :لجمبةرا.
 3مل :إلی المعدأ.
ّ
 4مل :لکل.
ّ
 5مل + :متةلق.
 6حم غب مل - :في الدالل ... ،علبرا.
 7غب :أییدت.
 8غب :المزاتب.
 9دا غب مل :هو.
 10غب« :ا ب ج د ه ر و ح ط».
 11دا غب مل :هو.
ّ ً
 12دا :مقدما.
 13دا :الجزئبن.
 14مل :عدد ال زببن.
 15مل« :ب» في «ه» (ل« :ه» في «ب»).

ّ
نبزروی»،
تصحیح انتقادی رسالۀ «
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ً
ّ ً
ّ
یصبز مدلوال علبه 1بحزفبن هه مثل «یه» الذي هو من ضزب «ج» 2في «ه» هه ُمط َزحا3؛ ألنه
ّ
ّ
ِّ
مشکک4
یوهم دالل ،کل راحد من « »،ر«ه» 5بنفسه ریقع هذا االشتعاه في کل حزفبن
ِ
ِ
ّ
ّ
ُّ
مجتمةبن لکل راحد منرما خاص دالل ،في حد نفسه.
ّ
ّ
رأن یکون الحزف الدال علی مزتع ،من جر ،أنرا بواسط 6،مزتع ،قعلرا هو ما یکون من
جمبع 7حزفي المزتعتبن.
ّ
ّ
فإذا ّ
تقزی هذا فإنه ینع ي ضزریة أن یدل 8به«ا» علی العایئ 9ربه«ب» علی الةقل
ربه«ج» علی النفس ربه«د» علی الطعبة،؛ هذا إذا أخذت بما هي ذراتّ .ثم به«ه» علی
العایئ 10ربه«ر» علی الةقل ربه«و» علی النفس ربه«ح» علی الطعبة،؛ هذا أخذت بما هي
م اف ،إلی ما درنرا .ریعقی« 11ط» للربولی رعالمه12؛ رلبس له رجود بانضاف ،إلی شيع
تحته.

ربةد 13یتع ،اآلحاد 14یکون «انبداع» 15رهو من إضافّ ،
األرل إلی الةقل 16هه رالةقل
ً
ّ
ّ
تصهح4
ذات 17غبز م اف 1بةده2هه مدلوال علبه به«3»،؛ ألنه من ضزب «ه» فهي «ب» .رال
ّ ٌ 9
ّ
ّ
عدد ُیهدل علبهه بحهزف راحهد؛ ألن
تصح 4إضاف5 ،العایئ 6أر الةقل 7إلی النفس .8إذ لبس

 1مل :إلبه (ل :علبه).
 2غب« :ح» /مل (ل)« :د» في «ه».
ّ
 3قول مطزح :ال ُیلتفت إلبه (تتجاأللعراس).
 4دا غب :مشکل.
 5دا (ل) :رفي نسخ ،من «« »،آ» «ه» /مل (ل)« :د».
 6غب :بوساط.،
 7دا مل :جمع.
ّ
 8دا :تدل.
ّ ّ
 9غب + :عز رجل.
 10غب + :تةالی.
 11دا :تعقی.
 12دا :عالمرا.
 13غب :تنفد /حم مل (ل) :ینفد /مل :یعةد.
 14مل + :ر.
 15مل (ل) :لإلبداع.
 16مل :الةقل إلی ّ
األرل (ل :األ ّرل إلی الةقل).
 17دا - :ذات
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ّ
ألن «ه» في «ج»« 10یه» ر«ر» في «ج»« 11یح» .12ریکون «األمز» رههو مهن إضهافّ ،
األرل
ً
إلی الةقل هه رالةقل 13م اف14هه مدلوال علبه به«ل» 15رهو من ضزب «ه» في «ر» .ریکون
ً
ً
ّ
«الخلق» رهو من إضافّ ،
األرل إلی الطعبة ،هه م اف ،هه 16مدلوال علبهه بهه« »17؛ ألنهه مهن
ضزب «ه» في «ح» .18ریکون «التکوین» رهو مهن إضهاف ،العهایئ إلهی الطعبةه ،ههه رههي
ً
ّ
ذات19هه مدلوال علبه به«ك»؛ ألنه من «ه» في «د».20
ریکون جمبع 21نسعتی «األمز» ر«الخلق» هه أعني تزتبب الخلق بواسط ،األمز أعني
ً
«ل» ر« » هه مدلوال علبه بحزف «ع» .ر[یکون] جمبع 22نسعتي «الخلق» ر«التکوین»
ً
کذلك هه أعني « » ر«ك» هه مدلوال علبه به«س» .ر یکون مجموع 23نسعتي طزفي الوجود

 1حم غب مل :ال م اف /مل (ل) :ال ی اف.
 2دا حم غب :بةد
ً
ّ
 3مل :ب /دا (ل) :رفي نسخ ،رالةقل ذات ألنه م اف إلی ما بةده مدلوال علبه بالباع.
 4حم غب :ال ّ
یصح.
 5حم غب مل :نضاف.،
 6مل + :إلی الةقل (ل + :ال ی اف).
ّ
 7دا - :أر الةقل (ل :رفي نسخ ،رالتصح نضاف ،العایئ أر الةقل أر النفس).
ّ
رالتصح نضاف ،العایئ أر الةقل أر النفس.
 8دا (ل) :رفي نسخ،
 9حم غب مل - :إذ لبس.
 10دا غب« :ح».
 11دا غب« :ح».
 12مل« :یج».
 13حم مل - :رالةقل.
 14حم غب مل :م افا «ل».
ً
 15حم غب مل -:مدلوال علبه به«ل».
 16غب مل. + :
ً
 17حم غب مل - :مدلوال علبه به« ».
ّ
 18مل« :ج» /حم غب + :ألن الحاع دال ،علی الطعبة ،م اف + : /،ألن الحاع دالل ،الطعبة ،م اف.،
 19مل :ذرات.
ّ
 20حم غب - :ألنه من «ه» في «د».
 21دا :جمع.
 22دا :عن /حم :جمع.
 23مل :مدلول (ل :مجموع).

ّ
نبزروی»،
تصحیح انتقادی رسالۀ «
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ً
أعني «ل» ر«ك» 1مدلوال علبه به«ن» .ریکون جمبع نسب «األمز» ر«الخلق» ر«التکوین»
ً
هه أعني «ل» ر« » ر«ك» هه مدلوال علبه به«ص» .2ریکون اشتمال الجمل ،في «انبداع»
ً
هه أعني »،« 3في نفسه هه «ق» 4رهو أی ا من جمبع« 5ص» ر« .»،ریکون ّیدها إلی
ً
ّ
ً
ّ
ّ
األرل الذي هو معدأ الکل رمنتراه 6علی أنه ّأرل رآخز هه أعني فاعال 7رغای 8،کما ّببن 9في
ً
ّ
انلربات10هه مدلوال علبه به«ی» 11ضةف «ق» .رذلك غزضنا في هذا الفصل.
الفصل الثالث :في الغرض

12

تقزی 13ذلك فأقولّ :14إن المدلول علبه به«الم» هو َالقسم ّ
فاذا ّ
باألرل ذي «األمز»
باألرل ذي «األمز» ر«الخلق» 16الذي هو ّ
ر«الخلق» .ربه«المر»َ 15القسم ّ
األرل راآلخز17
ً
جمبةا .ربه«المص» َالقسم ّ
الفاعلي 18رالمعدأ ال ّ
ّ
باألرل ذي «األمز»
ائي
رالمعدأ
َ
ّّ
َ
ّ
ر«الخلق» 19رمنشئ الکل .ربه«ص» القسم بالةنای ،الکلب .،ربه«ق» القسم به«انبداع»
 1دا »،« :ر« » (ل :رفي نسخ ،أعنی «ل» ر«ك») /مل« :ك» ر«ل».
 2غب :بحزف «ص».
 3غب :عن (ل :أعني) /مل :یةني.
 4مل (ح)« :ن».
 5دا مل :جمع.
 6مل :منترب( ،ل :منرب.)،
 7غب :الفاعل /مل :فاعل.
 8غب :ال ای.،
 9حمّ :
تعبن.
ّ
ّ
ّ
 10دا - :علی أنه أرل رآخز  ...انلربات.
 11غب :بحزف «ی» /حم - :به«ی».
 12غب مل - :في ال زم.
 13ملّ :
تقزینا.
 14مل :فنقول.
 15دا« :أ» « » «ی» /مل + :ر.
 16مل :الخلق راألمز.
 17غب مل + :األمز رالخلق.
 18مل :الفاعل.
 19مل :ذي الخلق راألمز.
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َ
ّ
المشتمل علی الکل بواسط« 1،انبداع» المتنارل للةقل .ربه«كهیعص» القسم بالنسع ،التي
له«ك» هه أعني عالم التکوین هه إلی المعدأ ّ
األرل بنسع« 2،انبداع» الذي هو «ّ »،ثم
ً
ً
«الخلق» بواسط« 3،انبداع» صائزا لوقوع 4انضاف ،بسعب النسع« ،أمزا» رهو «ع» ّثم
«التکوین» بواسط« ،الخلق» ر«األمز» 5رهو «ص»؛ فعبن «ك» 6ر«ه» ضزریة نسع ،انبداع
ّثم نسع« ،الخلق» ر«األمز» ّثم نسع« ،التکوین» ر«الخلق» ر«األمز» .ر«یس» َق ٌ
سم ّبأرل
«الفبض» رهو «انبداع» رآخزه رهو «الخلق» المشتمل علی« 7التکوین» .ر«حم» َق ٌ
سم
الطعبةي الواقع في «الخلق» .ر«حمعسق» َق ٌ
ّ
سم بمدلول رساط« ،الخلق» في رجود
بالةالم

ّ
الطعبةي 8بنسع« 9،الخلق» إلی «األمز» رنسع« ،الخلق» إلی «التکوین» بأن یأخذ
الةالم
ّ
ّ
من هذا ّ
ي 13المشتمل علی الةوالم کلرا؛ فإذن14
ریؤدي 11إلی ذلك َفب ّتم به« 12انبداع» الکل ّ
ّ
ّ
إذا ُأخذت 15علی انجمال لم تکن 16لرا نسع ،إلی ّ
األرل غبز «انبداع» الکل ّي الذي یدل
َ
علبه به«ق» .ر«طس» قسم 17بالةالم18
ّ
الربوالني الواقع في «التکوین» الواقع في «الخلق».
َ
ّ
الربوالني الواقع في «الخلق» المشتمل علی «التکوین» ربه«األمز»
ر«طسم» قسم بالةالم
10

 1غب :بوساط.،
 2دا غب مل :بنسب /مل (ل) :بنسع.،
 3حم :بوساط.،
 4دا :بوفق /حم غب :بوقوع.
 5غب :األمز رالخلق.
 6مل (ل) + :ر«ا».
 7حم غب مل - :الخلق المشتمل علی.
 8حم غب + :الواقع بالخلق ببنه رببن األمز بنسع + : /،بالخلق ببنه رببن األمز بنسع.،
 9حم غب :نسع.،
 10غب :تأخذ.
 11غبّ :
تؤدي.
 12دا + :انبداع رقسم به .
ّ
انلري.
 13مل (ل):
ّ
 14غب مل :فإنرا.
 15مل (ل) :أخذترا.
 16دا حم مل :لم یکن.
 17غب مل :یمبن.
 18دا :بةالم.

ّ
نبزروی»،
تصحیح انتقادی رسالۀ «
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َ
الواقع في «انبداع» .1ر«ن» قسم بةالم «التکوین» رعالم «األمز» أعني مجموع «ك»
ر«ل».2

رلم 3یمکن 4أن تکون 5للحزرف دالل ،علی 6غبز هذهّ 7
العتّ .،ثم بةد هذا أسزای تحتاج

8

إلی المشافر.،
ّ
ّ
رالله 9تةالی یمد في بقاع الشبخ 10األمبزّ 11
السبد ریعایك 12له في نةمه 13عنده ریجةلني
ً
ّ
ً
ً
ً
ّ
یوفق لق اع أیادیه ّ
ّ
بمنه رسة ،یحمته .14رالحمد للهّ 15أرال رآخزا رظاهزا رباطنا
ممن
رصالته ربزکاته علی ّ
سبدناّ 16
النعي 17رآله الطاهزین رصحعه أجمةبن18.
محمد ّ

 1حم غب مل - :الواقع في «الخلق» ر«طسم»  ...في «انبداع».
 2دا مل :الکل /غب :ل.
 3حم غب مل + :یکن.
 4مل (ل) :یکن.
 5دا حم مل :یکون.
 6دا مل - :علی.
 7دا حم غب :هذا.
 8غب :محتاج /مل :یحتاج.
ّ
 9حم :فالله.
 10دا - :الشبخ.
 11حم :األمبن.
 12حم :بایك /غب :تعایك.
 13حم غب :نةم.
ّ
ّ
 14غب :جوده /مل - :رالله تةالی یمد  ...بمنه رسة ،یحمته.
 15غبّ + :
یب الةالمبن /مل :رالصلوة علی یسول الله رالتوفبق من الله تةالی.
 16حم :رالصلوة علی خبز خلقه.
 17حم - :النعي.
ّ ً
ً
ّ
 18حم - :رصحعه أجمةبن؛  +تمت الزسال /،غب مل - :أرال رآخزا  ...أجمةبن.
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ّ
ابنأبیأصبعة ،أحمد بن قاسم عیوناألرنبتءافياطبقت ا ّ
الوهعب 8766 ،ق.
ألرطبتء القاهزة المطعة،
ابنخلکان أحمد بن محمد افیت األرعیتنااأنبتءاأبنتءاأللزمتن تصحبح :إحسان ععاس ببزرت دایالثقاف،
. 8661
ّ
ّ
ابنسبنا ترجمۀاوستل اأضکوی تصحبح مقدمه ر تةلبقات :حسبن خدیوجم ترزان انتشایات اطالعات
 8760ش.
ّ
ّ
ّ
ابنسبنا «النبزروی »،دی :تسعاوستئلافياأللکمم ااأللطبیعیت مطعة ،الجوانب قسطنطنب 8761 ،ق.
ّ
النبزروی »،دی :وستئلاألبنسینت قم انتشایات ببدای  8000ق.
ابنسبنا «
ّ
ّ
ّ
ّ
ابنسبنا «النبزروی »،دی :مبکثاعناأللقویاأللنفستنی اأراکتتبافياأللنفساعلیاسن األالختصتو،انشزه رقد له
إدرید کزنبلبوس فندیک مکتع ،ببعلبون جعبل لعنان  8775ق.
ّ
ّ
النبزروی »،دی :نوألدو األلمخطوطت ا(المجلد الثاني) تحقبق :ععدالسال هایرن دایالجبل
ابنسبنا «
ببزرت  8088ق.
ابنندیم محمد بن اسحاق أللفارست ،تزجمه :محمدیضا تجدد ،ترزان اساطبز  8718ش.
ّ
ألإلسالما(تتم اصوألن األلکمم ) تحقبق :محمد کزدعلی دمشق مکتعه
العبرق ّي ظربزالدین تتویخاحممتء ا
تزقی  8766ق.
ترزانی محمدحسن آقا بزیگ أللذویع اإلیاتصتنیف األلشیع گزدآرینده :احمد بن محمد حسبنی لعنان
(ببزرت) دای األضواع  8007ق.
ّ
حمو ،یاقوت بن ععدالله معجماألردبتء محقق :احسان ععاس ببزرت دای ال زب انسالمی . 8667
خبزاندیا ععدالزسول « طم اج دی منابع قزن هفتم هجز ،به عنوان نامی بزا ،م ولستان» دی :تتویخا
ألیرألن شمایﮤ  5/28ومستان 8768ه پایبز  8767ش.
ذاکز ،مصطفی «تاییخچۀ ابجد ر حساب جمل دی فزهنگ اسالمی» دی :معتوف شمایﮤ 50
مزداد ه آبان  8726ش.
ّ
ّ
خالناأللوفتء ببزرت الدای انسالمب 8087 ،ق.
وستئلاإخوألناأللصفتءاا ا
سمةانی ععدالکزیم بن محمد ألرنستب تصحبح ر تةلبق :ععدالزحمن بن یحبی مةلمي هند (حبدی
ّ
الةثمانب 8717 ،ق.
آباد) مطعة ،مجلس دائزة المةایف
ّ
سجستانی أبویةقوب «تحف ،المستجبعبن» دی :خمساوستئل األسمتعیلی تحقبق ر تقدیم :عایف تامز
سامب ،ه سوییا دایاننصاف . 8656
سجستانی أبویةقوب کشف األلمکجوب با مقدمۀ هنز ،کزبن پاییس انجمن ایزانشناسی فزانسه دی
ایزان . 8611
الشرزوری ّي محمد بن محمود تتویخ األلکممتءاقبلاظاووألإلسالماابعدها(نزه األرواأل ااواض األرفرأل )
ّ
محقق :ععدالکزیم أبو شویزب فزانسه (پاییس) دای ببعلبون . 7002
صفد ّي خلبل بن أببك أللوألفيابتلوفیت تحقبق هلموت ییتز ببزرت دای نشز فزانز شتاینز  8008ق.

ّ
نبزروی»،
تصحیح انتقادی رسالۀ «







فبومي احمدبن ّ
محمد أللمصبت األلمنیرافياغریباأللشر األلمبیر قم مؤسسه دایالرجزة  8080ه.ق.
ّ
الحدیوی 8776 ،ق.
قفطی جمالالدین یوسف إخبتواأللعلمتءابأخبتواأللکممتء مصز دایالکتب
محمدبن ّ
ّ
محمد تتجاأللعراسامناجوألهراأللقتموس ببزرت دایالفکز  8080ق.
مزت ی وببدي
مردر ،یحبی فارستانسخههتیامصنفت األبنسینت ترزان انتشایات دانشگاه ترزان  8777ش.
نةم ،أنطوان ر  ...أللمنجدافياألللغ ا ّ
أللعربی األلمعتصرة ببزرت دایالمشزق . 7000
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