
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصیف و تحلیل
ای دیگر علمی نسخه  

عالم وافی به کتابتاز   
 برجسته مال محمدحسن
 ناصحی طاهرآبادی

 

 

                                 18  

 

 

 

 

 

 عالم برجستهدیگر از وافی به کتابت ای  هتوصیف و تحلیل علمی نسخ

 ی طاهرآبادیناصح محمدحسنمال 
 

  *رضا شجری

 **الهام عربشاهی کاشی

 چکیده

، ماههیی ، فرهنگی و هنری بشر با اطالعاا  تااریخی  ، ترین میراث مکتوب علمی شمار مهم های خطی در نسخه

ناصحی طاهرآبادی یکی از علمای مشهور طاهرآباد کاشاا    مال محمدحسن. مرحوم فرهنگی و هنری است، ادبی

 یا  نساخ   جز ، ایشا سفانه از أمت ؛ ولیاست بوده که در زهد و ورع و تقوا و فقاهت شهرۀ خاص و عام بوده

، یسا ینو هنار خاو   به  اثر. این نمانده است یباق اثر دیگری، یکاشان ضیعالمه ف مرحوم یواف از کتاب یخط

و  یثیحاد ، یقرآنا  یهاا  از دانا  دایرۀ اطالعاتی ایشا  و وسعت  یتسلط به زبا  و خط عرب نیکتابت و همچن

باا   ،ایشاا   وافیتا ضمن معرفی اجمالی عالمه فیض و کتاب  اند دهرو نگارندگا  کوشی ازاین داللت دارد. یفقه

 ماال محمدحسان   نسخ  خطی مرحاوم  شناختی کتابتحلیلی به بررسی و تحلیل محتوایی عناصر  رو  توصیفی

 این اثر مورد نقاد و بررسای قارار گیارد.     شناسی کتابپرداخته و بدین وسیله اطالعا   ناصحی طاهرآبادی نیز

که برای ای  هگون بسیار روشمند عمل کرده؛ به، وافیدر رونویسی نسخ  ، مال محمدحسنها نشا  داد که  پژوه 

توا  به دقات   می ،توجه به متن نسخه بگیرد؛ همچنین بابهره  ی متنوعیها سعی کرده تا از رو ، تصحیح اغالط

 ایان نساخه   شاناختی  کتااب تحلیال   ،در استنساخ این نسخه پی برد. از سویی مال محمدحسنداری نظر و امانت

 عصر کاتب و اختصاصا  سیکی دورۀ وی باشد.مشخصا  سی  نگار   گزارشگر، تواند تا حدودی می

 .طاهرآباد، ناصحی مال محمدحسن، خطی نسخ ، وافیال، فیض کاشانی :ها کلیدواژه

                                                           
 rshajari@kashanu.co.uk.ir/ نویسنده مسئولکاشان، ایران، دانشگاه کاشان،  فارسی،ادبیات  گروه زبان و دانشیار *

 e.arabshahi@yahooo.com/ کاشان، ایران، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان آموختۀ دانش **

 ۰۱/۰۱/۹۹تاریخ پذیرش:         ۵/۰۱/۹۹تاریخ دریافت: 

  8۴۰۰ستان بهار و تاب، یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

8۰1ـ18صفحات: ، (۲۶ یاپیپ) 8شماره ، 8۴دوره   

ترویجیعلمیمقاله   
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 مقدمه. 1

اندد   فرهنگی و هنری مکتوب هر ملت ترین مواریث علمی از مهم ها نویس های خطی و دست نسخه

: 4931، نقدوی و خنردری  ) دارندد  نگی و هنری بسیاری را در بدر فره، ادبی، که اطالعات تاریخی

و  یو تمددن بشدر   جاودان فرهنگ راثیمهمان  ،یکاغذ کتوبم اسناداین ، عبارت دیگر به (؛۲د4

 اتید بباعث استفاده از ترر تواند می است و ندهیبه نسل آ ینسل هر ۀشیاطالعات و اند ۀدهند انتقال

توجده بده اینکده     باهمچنین شایان ذکر است . (411: 4931، همکارانو  یمحمود) گذشتگان شود

 اتیخصوصد ، دید تول ۀتواند از جنبد  می ،است یخیسند تار کی یها نوشته دست، یخط یها نسخه

تحلیدل   ،حقیقت در (.464: 4931، و فرزام یمیکر) ردیقرار گ یمورد بررسنیز  یناتییو تز یکیزیف

ارزشدمند   بسدیار  ساختاری و تحلیل محتدوا ، شناختی کتابو بررسی نسخ خطی ازحیث اطالعات 

 یزبدان عربد   یآن بدا خدو و الفبدا    یکه تمام ییها نویس دستی یا اسالم یخط های هنسخ است و

همواره مورد توجه خاص محققان ، ترین میراث مکتوب تمدن بشری ، در شمار ارزندهکتابت شده

و  یعلمد  یهدا  از قطد   یکیکاشان در شمار  نکهیتوجه به ا باتوان اذعان کرد  می واند  تهقرار داش

در شدمار   و یغند  اریبسد ، یخطد  یها نسخه ثیاز ح ،اسالم شناخته شده خیدر طول تار، یفرهنگ

حیدث  از کاشدان  ، شدده  طبق آمار ارائه .است ذکر شده خطی استنساخ نسخ  مهم یها کانوناز  یکی

چهداردهم و   ۀدر رتب اثر ۲6با وجود  فیمکان تألاز نظر ، هشتم ۀدر رتب، یخط یها نسخه یفراوان

 آثار در قدرن  نای شتریبالبته شایان ذکر است که  قرار دارد. دوازدهم ۀرتبدر از نظر مکان استنساخ 

، مدذه   یعیش شاعران و فقیهان برجستۀ، توسو اندیشمندان (هیصفو ۀدور) یازدهم هرری قمری

فرهندگ و زبدان   باید اذعان کرد که کاشان در توسدعه و تدروی    ، و در کل اند دهش نیو تدو فیتأل

   (.11: 4931، زاده وایقان صادق) سزایی داشته استسهم ب، ادب فارسی

 (یکتاب الواف) یاصل ۀنسخ یاجمال یشرح و معرف. 2

 یگرفتده و دارا  را در بدر  نیشد یپ ۀمتأخر بوده که جوامع اربعد  یثیاز جوامع حد یکی یالواف کتاب

کتاب شامل سده مقدمده بدا     ۀخاتمه است: مقدم کیو  «کتاب» چهارده بخش با عنوان، مقدمه کی

و قواعدد کتداب اسدت.     و اصدطالحات  دیدر شدناخت اسدان  ، ینیمورد شناخت علوم د در نیعناو

و  مدان یاالکتداب  ، ةالحرد  کتاب، دیالعقل و الرهل و التوحکتاب کتاب شامل  ۀنگا فهرست چهارده
و  ةالحد  و العمدر  کتداب   ،المعاهددات الصدوم و االعتکداو و   کتاب ، نهیوالز ةالطهارکتاب ، الکفر

کتداب  ، عدن المنکدر و القءدا  و الشدهادات     یاألمر بدالمعروو و النهد  کتاب  ،و المشاهد ارتیالز

، ةو الطدالق و الدوالد   النکدا  کتداب  ، و المشرب و الترمدل  المطعمکتاب ، التو المعام شیالمعا
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مهدم در کتد     اتید روا ۀاست. عدم شمول همد  ةالروضو کتاب  ةیرث و الوصالموت و االکتاب 

 اتید بدودن روا  یطدوالن  نیو همچند  اتید با مواضع روا نیاربعه و اختالو ابواب و تعارض عناو

 انیید و بنا یشدامل ) کندد  فیرا تدأل  یالدواف کتداب   یکاشدان  ضیسب  شده تا فد ها  آن تکرار دلیل به

اسدت کده     شامل پانزده جدز  و ثیکتاب در علم حد نیا، گریعبارت د (؛ به4۲1: 4911، یاصفهان

و   یالتهدذ ، هید الفق حءرهیمن ال، یالکاف) اربعه اخبار کت  یتمام  یتهذ تیو نها  یجمع و ترت

هدا   آن متعلقه بده  اتیآ ریو تفسها  آن و حل متشابهاتها  آن مشکالت انیو ب حی( و توضستبصاراال

فقدو دو جلدد    زید ن مرتبه کیآن در سه مرلد بزرگ و  یمرتبه تمام کیبا کمال دقت و متانت و 

 ۀجمعد  یالدواف کتداب   فیتأل خی(. تار44۲د406: 4911، یبینق) آن در تهران چاپ شده است یاول

 ۀمنزلد  کتداب اسدتخراش شدده و بده     نید از ا یالمنتخ  من الواف یالشافق است و کتاب 4061 ۀسن

بده ذکدر    فقدو اسدت کده    ثیحدد  انید راو دیاصول و ارکان با حذو معارضات و مکررات و اسان

شدده کده در     ید تبو  در دو جزاست و  یالوافکتاب  ۀواقع مختصرشد محکمات اکتفا کرده و در

ق 401۲ ۀآن سدن  فیتأل خیشده و تار انیب و احکام عیدوم شرا  و اخالق و در جز دیاول عقا  جز

 یکی (.444د440: 4911، یعیشف؛ 9۲0د941: 4911، تبار یمیفه ک:ن زی؛ ن۲91: 4911، یبینق) است

 ضیاست کده فد   ثیاحاد لیابهامات در ذ ریو تفس حیتوض، ها انیب، یواف ریانکارناپذ یها یژگیاز و

بعدد از خدود کدرده     یهدا  پژوهان نسل ثیعالمان و حد به یانیشا خدمات، خود حاتیتوض نیبا ا

و  یثیاز جوامدع مشدهور حدد    یوافد کتداب   نکده یتوجه به ا با (.11: 4911، مح  یموحد) است

مختلدف   یهدا  شده؛ بارها در دوره می سیتدر هیعلم یها کتاب در حوزه نیا ها است و سال ییروا

  :شود می اشاره ها از این نسخه یبه تعداد نرایکه در ا استنساخ شده است

، یعدامل  یمهدد  ییاهددا ، به شنگرو نیعناو، 4499محرم  9دوشنبه ، نسخ نسخه به خو .4د۲

، یاشکور ینیحس) سم ۲1×43، س 43 گ/ ۲19 یآب نگوریعطف گال، سوختهای  هقهو ماشیت جلد

4931 :9۲). 

خدر  اآل یجمداد  ۲1مربدو  بده    ،چهارم تدا ششدم را دارا بدوده     جز، نسخه به خو نسخ. ۲د۲

بدن   یبا عندوان محمدد علد    هیدو حاش یشده و دارا حیبه شنگرو تصح نیکه عناواست  ق4063

 یدر اسدام  یجدداول هدا   آن یو بدر رو  شده یدر آغاز کتاب چهار برگ وصال و غالم رضا الحسن

 یپراکندده آمدده و بدر رو    ادداشدت یاصحاب اجماع و چندد   یرفته در کتاب و اسامکار =رجال به 

جلدد  ، یعدامل  یمهدد  ییشدود؛ اهددا   مدی  دهید ق4499 یالثان عینامه کتاب در رب وقف نیبرگ آغاز

 .(10: همان) سم ۲1×43، س ۲1، گ 111، فرسوده یمشک ماشیت یها قرمز عطف و گوشه ماشیت
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فلمدا ولدد   »و انرام افتاده عبارت اسدت از:   دارد یکه از انرام افتادگ، به خو نسخ  هنسخ .9د۲

« . فرا  بعشر من االبل... صلبه یو آله ف هیاهلل عل یو رسول اهلل صل ذبحهیأن  قدری کنیعبداهلل لم 

 بدا  مختصدر  یشدده و بدا حواشد    حیبه شنگرو تصدح  نیکه عناواست  ازدهمی ۀنسخه از سد نیا

فهرسدت مطالد     ،نیآغداز  یهدا  در بدرگ  .است یآران یعامل یمهد ییاهدا «منه دام ظله» نیعناو

 ۲1، گ ۲1۲قرمز سر طبدل دار   ماشیجلد ت .شود می دهید یآن از موالنا عبدالباق ۀنام کتاب و وقف

را در برگرفتده و از انردام    اتیتا ابواب القصاص و الد سم که شامل ابواب الحدود 1/۲1×41، س

 .(491: همان) دارد یتادگاف

 یبدوده و از انردام افتدادگ    الحرده دوازدهم که شدامل   ۀسد لیاز اوا، به خو نسخ  هنسخ. 1د۲

اسدتبدوا   نیقال ذاک ائمه الرور الذ هایغشیاذا  لیقال قلت و الل» افتاده کتاب به عبارت دارد. انرام

و بدا   دهشد  حیبه رنگ شنگرو به خو کات  تصدح  نیختم شده که عناو« باالمر دون آل الرسول...

عطدف   ؛یا قهدوه  مداش یدر دعدا آمدده؛ جلدد ت    ادداشدت یبرگ اول دو  یرو مختصر یسینو هیحاش

 4(.۲96 :همان) سم ۲6×43، س ۲۲، گ ۲۲۲، یخاکسترای  هپارچ

استنسداخ   با خو خوش یواف کتاب ششم وپنرم   جز یکه از رو یمعتبر یها از نسخه یکی

در بده دسدت مدا رسدیده و      تدازگی  کده بده   است یطاهرآباد یناصح مال محمدحسن ۀنسخ، شده

 پرداخته شده است. آن شناختی کتابعناصر  یو بررس لیبه تحل، پژوهش حاضر

 و اهمیت پژوهش پیشینه. 3

طدور کده    و همدان  در شمار آثار مشهور حدیثی مالمحسن فیض به زبان عربی اسدت  وافینسخۀ 

 همچندین  ۲.اسدت  خطی فراوانی از آن به جای ماندده  یها بارها استنساخ شده و نسخه، اشاره شد

و  اقبدال  بندی ، مثال یانرام گرفته؛ برا یها و نسخ خط نوشته انواع دست ۀدربار یفراوان یها پژوهش

بدر   دید بدا تأک  هیصدفو  ۀدور یفارسد  یخطد  یها نسخه یشناخت کتاب لیتحل» در (4939) همکاران

 یسد ینو عناصدر فهرسدت   یبررسد »در  (4930) یعمادی و دونیفر، «و نوع خو یکتابت یها یژگیو

و  یشناسد  عناصدر نسدخه   یبررسد »( در 4931) یاسدکندر و  «هدا  آن فیو تعدار  یخط یها نسخه

به ، «یآستان قدس رضو یموجود در کتابخانه مرکز یخط یها و مرموعه ها در جنگ ییآرا کتاب

ی خطدی  هدا  شناسدی نسدخه   نویسدی و نسدخه   فهرسدت ، شدناختی  کتداب تحلیل و بررسی عناصدر  

 یخطد  یهدا  نسخه ۀکاشان در حوز گاهیسهم و جا»در مقالۀ  (4931) قانیزاده وا صادقاند.  پرداخته

به تعیین جایگاه کاشان در خصوص نسدخ خطدی اسدالمی ایدران و عدراق       «و عراق رانیا یاسالم

 متعلدق بده   یقاجدار  یپدن  نسدخه خطد    یمعرف»در مقالۀ  (4931) یوخنرر ینقو است. پرداخته
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هدای چداپ سدنگی ایدران      بررسی کتداب »در  (4939) آراسته، «ملک یمل ۀمؤسسه و کتابخانه موز

در کتابخانه مرکزی آستان قددس رضدوی از بعدد     موجود، ناصری ۀمحمد شاه تا اواسو دور ۀدور

 نیعبددام  و« و سداختار مدارک   ویسدی ن قواعدد فهرسدت  ، شناسدی  نسخه، شناسی های کتاب ویژگی

و  شناسی کتابی ها ویژگی ،«شاه نیاشخاص به ناصرالد یها و نامه ضیمرموعه عرا» در (4931)

 انیید و بنا یشدامل  . همچندین اندد  دهی عصر قاجدار را تحلیدل و بررسدی کدر    ها نسخه شناسی نسخه

بدر اسداس کتداب     یفقهد  رید غ ثید در شر  احاد یکاشان ضیروش ف» در مقالۀ (4911) یاصفهان

 چیاما تداکنون هد   ؛اند دهاهتمام ورزی وافیشناسی فیض در زمینۀ احادیث غیرفقهی  به روش «یالواف

 مدال محمدحسدن   مرحوم یخط ۀنسخ شناختی کتابعناصر  ییمحتوا لیو تحل یبررس ۀدربار یاثر

 یو بررسد  لید کده تحل  یدرحدال  9اسدت؛  نگرفتده  و همچنین زنددگی او انردام   یطاهرآباد یناصح

 داشدته و  تیاهم اریبس، نسخه و کات  آن یها یژگیو یو معرف شناسی کتاب ثیگونه آثار از ح نیا

 یخطد  یهدا  نسخه نیرا از ا یفراوان یو هنر یاجتماع، یفرهنگ، یخیتار، یتوان اطالعات علم می

شناسدانۀ   آن است تا به تحلیل و بررسدی کتداب   در این پژوهش سعی نگارندگان بر ؛استخراش کرد

 سنگ حدیثی بپردازند.   این اثر گران

 تحلیل نظری مبانی پژوهش. 4

برداری یا تکثیر کت  خطی( قبل از ورود صدنعت چداپ توسدو کاتبدان      یا نسخه استنساخ) کتابت

ولدی در ادامده بده    ؛ شغل کتابت در صددر اسدالم منحصدر بده کدالم وحدی بدود        است انرام شده

، وراق، کاتد  بدا اسدامی صدحاو    ، ی گوناگون راه یافدت. در فرهندگ و تمددن اسدالمی    ها حوزه

 .(4۲: 4931، اسکندری) شده است می کات  و نویسنده خوانده، مستنسخ

 ناصحی طاهرآبادی( مال محمدحسن) معرفی کاتب نسخه. 1ـ4

مقدارن بدا   ) ش4۲69 بدا سدال   برابدر  ق4904در سال  یطاهرآباد یناصح مال محمدحسن مرحوم

مالمحمدد  »بده جهدان گشدود. پددرش      دهید در طاهرآباد کاشان د (شاه قاجار نیحکومت ناصرالد

از  یدارو تقدوا و برخدور   اشتهار در زهد سب  بهنام منطقه بود و ب ونیاز روحان« یطاهرآباد نیحس

نقدل   نهیس به نهیاز او س یادیز اتیکرامات و عنا ،مردم منطقه ؛زبانزد خاص و عام بود ینید معارو

و  سرشدناس  یاز علمدا  زید ن «یمالمحمدد علد  »و جدّ او « محمدحسن مال». پدر بزرگ او اند دهکر

 بده معدارو   و عالقده  ای خانواده نی. تولد و پرورش در دامان چناند دهو منطقه بو طاهرآباد یپارسا

را در  یکدرد. او دروس حدوزو   یند ید یهدا  داندش  و کس  هیعلم یها حوزه یراه زیرا ن او ،ینید

زمدان بدا    ر آموخت. هدم و نزد استادان بنام آن روزگا یسلطان ۀمدرس ژهیو به ،کاشان ۀیمدارس علم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشا   
(۲۶اپی یپ) ۱شمارۀ   
۱۴۰۰ستا  بهار و تاب  

 

1۶  

و  معداش  یهدا  نده یهز اندد مشغول کار شدد تدا بتو   یمسگرای  هو در مغاز در بازار کاشان لیتحص

جدوان باعدث شدد     ۀطلبد  نید ا و پشدتکار  تی. هوش سرشار و جدد دنک نیرا تأم شیخو لیتحص

تبحر الزم را به دسدت   ینیو در علوم د سر گذاشته پشت تیرا با موفق یلیتحصمختلف  یها دوره

 یراند یطدالب ا  ،بدود  افتهین یقم اشتهار و اعتبار ۀیعلم ۀهنوز حوزاز آنرا که در آن روزگار  .ردآو

 مدال . شددند  مدی  ناچار عازم نردف  اجتهاد به ۀدرج اخذ اناًیو اح ینید یعال کس  معارو یبرا زین

 یثربد ی یعلد  دیسد  ریاهلل م تیآ شیدرس خو داشت به همراه دوست و هم میتصم زین محمدحسن

  درخواسدت و  سدب  بهاما  ؛ادامه دهد اجتهاد ۀرا تا درج یلیتا دروس تکم به نرف مهاجرت کرده

بر اجابدت   یمبنمشهور کاشان  زاده مرتهد یاهلل خالص تیآ ۀیو توص شیخو ۀمردم منطق ازیاظهار ن

، آبداد مسدرد جدامع طاهر   یامام جماعت رشیسفر منصرو شد. او سپس با پذ نیاز ا، دعوت مردم

و  یحقدوق  یمشدکالت مدذهب   فعبه ر تنها و نه را گسترش داد شیخو یو علم یمذهب یها تیفعال

شدکالت مدردم   و م یبه دعداو  ،یمذهب مرجع عنوان بهبلکه  ،پرداخت می مردم طاهرآباد یخانوادگ

کدرد. او   یم یدگی.. رس.آباد و باال عباس، زدلی، خزاق، راوند اطراو همچون یها و بخش روستاها

و احکدام  منظور آموزش قرآن  را به شیواز شاگردان خ یبعء، همردم منطق به درخواست نیهمچن

 خیاالسدالم شد   تتدوان بده مرحدوم حرد     مدی  انید م نید اطراو فرستاد کده از ا  یبه روستاها ینید

 هدا  کده سدال   اشداره کدرد   یاسدتاد محمدد ذاکدر   و مرحوم  یقل خیبه ش معروو یمیکر یعلمحمد

اشدتغال داشدتند. مرحدوم     یو قرآند  یند ید اروبه امر آموزش مع ،آباد و نوشدر جوشقان   یتتر به

که عالوه بدر طاهرآبداد    عالم برجسته بود نیغان او مبلّ شاگردان گریاز د زین یمسرد نیحس خیش

 .  گماشت می مردم همت به امر ارشاد زین گرید یدر روستاها

 شدان یقناعت و مناعدت طبدع ا  ، زهد، یستیز ساده، مال محمدحسن یمهم زندگ یها یژگیو از

از  یبخشد  پرداخت تا بتواند می زین یو دامدار یبه کار کشاورز یمذهب یها تیبود. او در کنار فعال

بدر   ینمب یرغم دستور رضاخان پهلو به .کند نیمأرا ت شیخو یوار الیساده و ع یزندگ یها نهیهز

کده از واعظدان    اکبر یاو و برادرش مالعل ،تیاز پوشش عمامه و لباس روحان ونیروحان تیممنوع

و همچندان بدا    شددند  اقدانون مسدتثن   نیاز ا یعلم یالاب ۀسب  مرتب به ،بود مشهور کاشان و منطقه

 زیرا جدا  یهلدو پ مید بدا ر   یهمکدار هدا   آن .ادامده دادندد   شیخدو  یها تیبه فعال تیلباس روحان

مراجدع و مرتهددان    ۀمندو  بده اجداز    زید را ن یو لشدکر ی مشداغل کشدور   یدانستند و تصد ینم

از  ،و تسلو در علدوم مختلدف   ییآشنا عالوه بر مال محمدحسننستند. مرحوم دا می عصر ۀبرجست

 یوافد  از کتداب  یخطای  هاو جز نسخ یها سفانه از آثار و نوشتهأمت .هم برخوردار بود ییبایخو ز
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 نیهمد  ینمانده است ولد  یباق یاثر ،نگاشته شیخو یبایکه به خو ز یکاشان ضیعالمه ف مرحوم

و  و کتابدت او  یسد ینو هنر خوش بر اثبات ،نگاشته شده یسالگ۲1و  یبا آنکه در روزگار جوان اثر

و  یثیحدد ، یقرآند  یها دانش ازاو  یفهم و آگاه و وسعت یتسلو او به زبان و خو عرب نیهمچن

در  یمدار یکوتداه ب  ۀدور کیوارسته پس از  عالم برجسته و زاهد نیا ،سرانرام .داللت دارد یفقه

پدس از   هفتده  کید و درسدت   یقمدر  4913رج   زدهمیبرابر با س یشمس 4991ماه  ید ۲4روز 

 یسدو  گرفت و بده بر یفان ناز جها رخت، یثربی یعل دیس ریاهلل م تیآ ،نشیریدرگذشت دوست د

 بتیاز انددوه و مصد   یعالم پارسا موج نیرا آغاز کرد. خبر درگذشت ا یسفر ابد، اش یمعبود ازل

 و راوندد ، از طاهرآبداد  یعدزادار  یهدا  کدرد. دسدته   رداد یا و مدردم منطقده   دوسدتداران  یها در دل

اجدداد پداکش کده     در جدوار  ،باشدکوه  یعییپس از تش پاکش کریو پ به راه افتاداطراو  یروستاها

 .  سپرده شد ،شود یخوانده م« مقبره آقا»امروزه 

 مالمحسن فیض کاشانی() لفمعرفی مؤ. 2ـ4
ای  هق در کاشدان در خدانواد  4001حسن و متخلص به فیض در سال محمد بن مرتءی ملق  به م

متولد شد و پس از فراگیری مقدمات علدوم دیندی و سدطو      ،اخالق و ادب بود، که کانون دانش

را از محءر مالصدرا فراگرفت و با کس  فیض از محءر عالمان بزرگ  حکمت متعالیه، عالی آن

بخشدید. وی از  فلسفی و عرفدانی خدود را غندا    ، حدیثی، اصولی، ی فقهیها آگاهی، عصر خویش

عهدد   مقدارن بدا  ، قرن یدازدهم هردری   در اجلّای علمای امامیه و فقیهی محدث و مفسری محقق

در  و سرآمد و جدامع  ،نقلی علوم عقلی و، الهیات، کالم، در زمینۀ حکمتکه  عباس ثانی است شاه

در تطبیق اصول ظواهر با بدواطن و  و  نظیر بی، هبه معانی احادیث و اخبار دینی، خبر فهمی و تفطّن

   .اند دهمتفرد بو، جمع ما بین اصول شریعت و طریقت

، دایدی فدیض(  ) نورالددین محمدد بدن ضدیا الدین رازی    ، تقی مرلسیمحمد مالافرادی مانند 

محمدد ابدراهیم   ، هاشم حسدینی بحراندی   سید ماجد بن سید، ی(شیخ بهای) الدین محمد عاملیبها 

صدالح   مدوال ، مالخلیدل قزویندی  ، مشدهور بده میردامداد     میرمحمدباقرحسدین ، (مالصدرا) شیرازی

فندرسکی در شمار مشایخ فیض سید ابوالقاسم میر، طاهر بن محمد حسین قمیمحمد ، مازندرانی

مالصددرا و در   در فلسدفه از ، یعربد  نیالد ییاز افکار مح شتریب، در عرفان؛ همچنین فیض اند دهبو

نیدز   حکمت و تصوو را، ضیف .(1: 4911، یبرات) است رفتهیپذ ریتأث یاخالق از امام محمد غزال

 بهدره بدرده اسدت    یرازیشد  یمالصددرا  رتیکرده و از بحدر مدواش داندش و بصد     گرجمعیکدیبا 

، اهلل شدیرازی  لطدف ، محمددباقر مرلسدی  ، علدم الهددی  افرادی همچون (. 411: 4941، ینصرآباد)
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شداه  ، شاه افءل کاشانی برادرزادۀ فدیض ، شیخ حرعاملی، برادر فیض() عبدالغفور بن شاه مرتءی

و جمعدی دیگدر در زمدرۀ شداگردان     اخالق  ۀلف رسالالموتی مؤیوسف ، منبن محمد مؤمرتءی 

هدا اثدر ارزشدمند شدده      مالمحسن فیض کاشانی با جهد بلیغ خویش موفق به تدألیف ده  اند. فیض

فدیض  ) اندد  دهاثدر او ندام بدر    411نیز از ای  هو عددانسته برخی آن را نزدیک به دویست اثر  ؛است

توجه  با (.۲3د41: 4931، سبحانی صدر ک:؛ نیز ن11 و 41د6: 4911، ؛ نقیبی4۲د3: 4911، کاشانی

آثدار  در اینرا بده برخدی از    ،پرداختهتصانیف فیض به ذکر، لؤلؤ البحرین صاح ، بحرانی به اینکه

، مفداتیح الشدرایع   ،فی احکام الشریعه ةمعتصم الشیع ،الوافی ،األصفی ،الصافیشود:  می اشاره ایشان

، أنوارالحکمده  ،تنویر المدذاه   ،الل  ،اصول المعارو ،فی اصول الدینعلم الیقین ، التطهیر ،النخبه

 ةالرسدال  ،الصداله  ةترجم ،الخط  ،الکلمات المخزونه ،اللباب ،ع()األربعین فی مناق  أمیرالمومنین

 ه الموسدومة الرسدال ، بشدر  الصددر   ةالموسدوع  ةالرسال ،فهرست العلوم، بشرایو االیمان ةالموسوع
 دربدارۀ  شدتر یب، ضیفد  فیتصان و... را یاد کرده است.برهاز األموات  ةالموسوم ةالرسال، بالمحاکمه

، فقده ، تراجم، ، اخالق، دعا، تیامامت و وال، معاد، دیتوح، دیعقا، ثیحد، ریمانند تفس یموضوعات

فدیض   ک:ند ؛ نیز ۲1د۲4 :4911، نقیبی) و سایر علوم نگاشته شده است ادب، منتزعات، اصول فقه

 (.46د40 :4911، کاشانی

 ناصحی طاهرآبادی مال محمدحسنمشخصات نسخۀ . 3ـ4
 نسخه یساختار و محتوا یاجمال یمعرف. 1ـ3ـ4

صدفحه اسدت و    111 یدارا، درمرموع ،است یوافپنرم و ششم کتاب   نسخه که شامل جز نیا

وارد  یشروع و بالفاصدله بده مدتن اصدل     1 ۀاز صفح، «میبسم اهلل الرحمن الرح» ۀفیشر یۀبا ذکر آ

 .اسدت  یافتدادگ  یدارا، نسدخه  نید ششم ا  پنرم و انرام جز  ذکر است که آغاز جز انیشده؛ شا

، ششدم  ۀفهرست مطال  قبل از شروع نسدخ  یۀبه ته، شروع جلد ششم یبرا مال محمدحسنالبته 

تمدام مطالد     یو شر  است کده  نیبد، جلد نیمطال  در فهرست ا تیفیاست. ک دهیاهتمام ورز

فهرسدت کدرده اسدت.     یگذار و بدون فاصله وستهیپ صورت بهصفحه و  کیجلد را در قال   نیا

آغداز   «نیو بده نسدتع   میبسم اهلل الرحمن الدرح » ۀفیعبارت شر کرفهرست مطال  با ذ ۀآغاز صفح

اسدتفاده کدرده اسدت.     «هذا الکتاب»و « فهرس» ۀاز دو وا  فهیعبارت شر نیشده و در دو طرو ا

و بدا رندگ    یهر باب را به فارس ۀکرده و شمار میو تنظ هیباب ته 16را در قال  جلد  نیمطال  ا

 زید را ن هدا  فصدل سر ایابواب  یاصل نیعناو ینگاشته و گاه «باب» ۀوا « ب» حرو یشنگرو باال

المال  ةزکا، خمس، نیکه عناو چنان صفحه اشاره نکرده است؛ ۀبا رنگ شنگرو نگاشته و به شمار
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 ۀدر نسدخ ، مثدال  یمطالد  ذکدر کدرده؛ بدرا     ریممتاز کردن از سا یشنگرو برا و انفاق را با رنگ

 من االموال بداب  ةالزکو هیف ما 9 و قدرها باب ةالزکو عموض یف ةالعل ۲ باب »...مذکور آمده است: 

 دید ؛ البته با1(1/4ق: 49۲1، یطاهرآباد یناصح مال محمدحسن ۀنسخ) ...«ةالذه  و الفء ةزکو 1

 یبدردار  بداب را نسدخه   16 نیموفق نشده تا تمام مطال  مربو  به ا محمدحسن مالذکر شود که 

کدرده و   یبدردار  نسدخه  را یوافد ششم کتاب   از جز 10توانسته است تا باب  فقو یبلکه و ،کند

 یعلد  »...جلد ششم با عبدارت   64 ۀمانده و در صفح یناتمام باق صورت به، کتاب در حال حاضر

مدام  اال یفقدال ذلدک الد    رهیغ یال روزیان  ینبغیموضف ال یفلک ش یف همیاهل الکتاب و هل عل

 جدز  ششدم   یفهرست مطال  برا یۀالبته با توجه به ته .است دهیرس انیبه پا« من کل الشأن أخذی

فهرسدت  ، القاعدده  یجلد پنرم هدم علد   یبرا مال محمدحسن برد که حتماً یتوان پ می ،کتاب نیا

از مقدمه و فهرست مطال   یاثر، نسخه نیآغاز ۀشش صفح یافتادگ دلیل بهکرده؛ اما  هیمطال  ته

فقدو بده   ، ادیاحتمال ز به یناصح مال محمدحسناستنبا  کرد که  گونه نیتوان ا می ،در کل .ستین

 نیآغداز  یهدم از جلددها   ییهدا  یبدردار  جلد اکتفا نکرده و ممکن است نسخهدو  نیاستنساخ هم

نسدخه مفقدود شدده     نید ا نیآغداز  ۀو همانند شش صفح دهیداشته که به دست ما نرس یوافکتاب 

منفک شده و عطدف   گریکدیاز  جلد کامالً یدگید  یاکنون بر اثر آس هم 1کتاب ۀاست. آستر بدرق

در اول  دیچند بدرگ سدف  ، نسخه یحفاظت صفحات اصل یهم کات  برا ی. گاهردیگ ینم را در بر

مانندد   یمطالد  ارزشدمند  ، بر اثدر مدرور زمدان   ، ها برگ نیکرده است که در ا هیو آخر نسخه تعب

 شدده اسدت   مدی  رید افراد مشهور در آن تحر خیتار ماده ای ها و وفات ها والدت خیتار، تملک نسخه

سه صدفحه از  ، یواف پنرم کتاب  جز انیبعد از پا، مال محمدحسن نیهمچن. (1۲: 4939، آراسته)

 فقدو  نده ، قدت یو بدون ذکدر مطلد  آورده؛ کده در حق    دیسف صورت بهخود را  نویس دست ۀنسخ

 یبلکده خدال   ،با ذکر فهرست مطال  اسدت  یواف جز  ششم کتابشروع  یبرا یگذار فاصله ینوع

نسدخه در   نید دهدد کده ا   مدی  نشدان  ...و تملک نسخه و خیتار صفحات از اطالعات ماده نیبودن ا

   مانده است. یو فاقد مطل  باق هیبدون حاش، رو نیاقرار نگرفته؛ از گرانیدسترس د

   شناسی نسخه شخصات کتابم. 2ـ3ـ4
 شود:   می اشاره، از مهم ترین مشخصات کتاب شناسی نسخۀ مذکورای  هدر اینرا به ذکر پار

 موضوع نسخه. 1ـ2ـ3ـ4

 لید برخدوردار اسدت. در تحل   یاریبسد  تید از اهم یخطد  یهدا  موضدوع نسدخه   یومعرف ییشناسا

در شش ، یفراوان  یبه ترت، ها موضوع نسخه، هیصفو ۀدور یفارس یخط یها نسخه شناختی کتاب
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علدوم   ،ثیو حدد  یند ید علوم، ایو جغراف خیتار، ..(.و یادب اتیکل، منشآت، شعر) یگروه علوم ادب

: 4939، همکداران اقبدال و   یبن) خالصه شده است بهیو عرفان و علوم غر اخالق ،یاضیو ر یعیطب

 یاز رو نکده یتوجده بده ا   بدا  یناصح مال محمدحسن ۀنسخ، شانیا یبند توجه به دسته که با ؛(۲1

 .است یو به زبان عرب ثیعلم حد ،نوشته شده یالوافکتاب 

 مشهور نسخه ای یو فرع یعنوان اصل. 2ـ2ـ3ـ4

مشدهور آن اسدت    اید  یعنوان فرع زیو ن یعنوان اصل، یخط یها نسخه یاصل یاز اجزا گرید یکی

 1 ۀداشته و نسخه از صدفح  یافتادگ، در آغاز نسخه نکهیبه ا با توجه مال محمدحسن ۀکه در نسخ

 یاز مدوارد ، البتده نداشدتن عندوان    .میدر دست نددار  ینسخه اطالع نیا نیما از عناو ،شروع شده

 یرو ییایمیو شد  یکیزیف یها  یآس، بوده است. در ضمن عیشا یامر ینسخ خط نیب دراست که 

 .دیایاز آن به دست ن یادیسب  شده تا اطالعات ز، جلد

 هیتحش. 3ـ2ـ3ـ4

است که بر اساس نظدر   نویس دستو  یخط یها مهم نسخه اریبس یاز اجزا یکیدر شمار  هیتحش

، یلغدو ، یحیتشدر ، یفیاعم از توص) لمفصّ ایتواند مختصر  می نسخه کی یحواش، نگاران فهرست

 یبعءد ، اکثر توان با عباراتِ می آن را نسبت به کل اوراق نسخه تی.( باشد و کم.و. یادب، یریتفس

اغلد    د نسدخه  یکات  حواشد  یزمان کتابت نسخه و معرف نیکرد؛ همچن انیاوراق نسخه ب اول ای

، آراسدته ) شود می بدان توجه یسینو هیاست که در حاش یموارد گریاز د د با رمز و حروو مختصر

مش هدا   تفاوت که در نیبا امش باشد ها  ای هیحاش یممکن است که دارا یخط ۀنسخ (.19: 4939

 ۀکه دنبالای  هگون نسخه پرداخته شده؛ به یها کناره ۀنیدر تمام زم یکتاب مستقل ایبه نگارش رساله 

سته به عبارات متن مطال  واب، هیاما در حاش ،آمده است گرید ۀمش صفحها  در مطال  هر صفحه

شدود و بده شدر      یصفحات نسخه را شامل نمد  ۀگان سه یها که کنارهای  هگون هم به کتاب آمده؛ آن

بدا توجده بده     مال محمدحسدن  ۀ(. نسخجا همان) پردازد یدر ضمن مطال  کتاب نم یگرید ۀنسخ

بده   یبوده و خو حواشد  هیحاش یاز اوراق دارا یدر برخ فقواست و  مشها  فاقد، مطال  مذکور

صفحات فاقد مطلد  اسدت و اغلد  مدوارد      شتریب یۀاست. حاش قینسخ و تعل  یترک ای قینستعل

 ۀدربدار  شدتر یب حیشر  و توض، عبارت ایوا ه  یجاافتادگ، اغال  حیتصح املنسخه ش نیا یۀتحش

از  یشدمار  ؛ البته تعداد انگشتاند دهو با خو نسخ ذکر ش یبا رنگ مشک از لغات متن است یبرخ

 شده است. انیب (قینستعل) متفاوت از متن یهم با رنگ شنگرو و با خط ها هیحاش نیا

 کتابت خیمحل و تار. 4ـ2ـ3ـ4
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اسدت کده در    یکتابت نسخ خط خیاشاره به محل و تار یخط یها از مشخصات نسخه گرید یکی

توان اذعدان کدرد کده محدل      می یاشاره نشده ول آشکارا متأسفانه به محل کتابت، یخط ۀنسخ نیا

در کاشان بوده است؛ امدا بده    شانیا لیمحل تحص ۀمدرس ایطاهرآباد ، شانیموطن ا کتابت احتماالً

 نیو من کمتر .»..اشاره شده است:  جز  پنرم ۀمیدر بخش ترق، (49۲1) نسخه نیا نگارش خیتار

، کدس بده رحمدت او آن پادشداه مهربدان و بخشدنده       نیتدر  حدق و محتداش   ۀبندد  نیتدر  و کوچک

 کشدنبه یتمام شدد کتداب در روز   ، التماس دعا دارم کنندگان مطالعه ۀاز هم یحسن طاهرآبادمحمد

 .(1/1۲1 ق:49۲1، یطاهرآبادناصحی  مال محمدحسن ۀنسخ) «.49۲1 یالثان عیچهاردهم رب

  اندازه و قطع نسخه. ۵ـ2ـ3ـ4

متدر و   یسانت 91توان به اندازه و قطع آن اشاره کرد. طول کتاب  می کتاب یمشخصات ظاهر گریاز د

قطدع   ۀاندداز  ،یبد یطدور تقر  متر اسدت. بده   یسانت 1/۲ عطف کتاب ایمتر و ارتفاع  یسانت ۲۲عرض آن 

 دهمتدر بدو   یسدانت  91×۲۲است که در ابعداد   کینزد «یورق مین» قطع ۀبه انداز مال محمدحسنکتاب 

از  هیحاشد  ،متدر  یسدانت  1/1صفحه  یباال از هیحاش ،متر یسانت 1/9 صفحه نییکتاب از پا یۀحاش است.

صدفحه   نییباال و پدا  ۀیاست که البته حاش متر سانتی 1/1و از سمت چپ  متر سانتی 9/۲سمت راست 

صدفحات زوش    ید ترت سمت چپ و راست صفحه به ۀیاست؛ اما حاش کسانیکتاب ثابت و  انیتا پا

مربدو  بده صدفحات    ، راست و چپ مذکور هیحاش ۀکه انداز شود؛ چنان می جا جابه گریکدی و فرد با

وسدو   ،یهر صفحه بده فارسد   ۀشود. شمار می عکس، اندازه در صفحات زوش نیفرد کتاب است و ا

 ۀفاصدل ، ضدمن  قرار گرفته است؛ در سطر صفحه نیاز نخست متر سانتی 4 ۀهمان صفحه با فاصل یباال

مانند بده رندگ    یمحکم و چرمای  هکتاب از نوع غالو پارچ« قلق» است. متر سانتی 4 زیسطرها ن نیب

خدو و   یکاغذ بد  یرو ۀشده است. نسخ مهیکتاب بدان ضم ینگهدار یبرا سوخته است کهای  هقهو

سدطور صدفحات    ۀشدمار  مدال محمدحسدن   ۀنسخ انینوشته و از ابتدا تا پا نیمسطّر مع کینازک با 

، سدرلو  ، مانندد شمسده   یندات ییتز یدارا یخطد  یها باشد. اغل  نسخه می ۲1و برابر با عدد  کسانی

،  یتدذه ، یلچکد ، سدرترن  ، تدرن  ، ریتحر، جدول، یزرافشان، سطور نیب یطالانداز، بهیکت، سرفصل

 مدال محمدحسدن   ۀ(؛ اما در نسخ41د41: 4930، یو عماد یدونیفر) هستند یمیو اسل ریتشع، عیترص

 .شود ینم دهیمذکور د ناتییتز

 خط و مرکب نسخه. ۶ـ2ـ3ـ4

از  یکد یخدو نسدخ   ، هید و قاجار هیدر عصدر صدفو   ژهید و بده  ،یخطد  یهدا  نسخه میو تنظ هیدر ته

قرار گرفتن اعدراب و   یآسان، سهولت در خوانش، نوع خطو  بوده که وضو  و نظم نیتر متداول
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خو بوده است که توانسته تناسد  خدود را بدا متدون      نیمشخصات ا نیتر از مهم، حرکات در آن

و احکام  ها و در نوشتن نامه یسیدر مواقع تندنو قینستعل ۀاز قلم شکست نینحفظ کند؛ همچ ینید

 مدال محمدحسدن  کده   (؛ چنان۲3: 4939، و همکاران اقبال بنی) اند دهو دفتر اشعار بهره بر یحکومت

در  فقدو اسدتفاده کدرده و    نگدارش  یخود از قلم نسخ بدرا  نویس دست ۀدر متن نسخ زین یناصح

ذکدر   انیشدا  نردا یدر ا اسدتفاده کدرده اسدت.    قیاز خو نستعل مهینسخه و ترق یها هیاز حاش یبرخ

 یداخلد  یبدوده و مرکد  سدنت    یو وارداتد  ظیغلد  یاغل  مشک، قاجار ۀاست که مرک  اسناد دور

عدرق  ، تخدم مدورد  ، وسدمه ، حندا ، آب مدازو ، است که از گالب «یمداد کامل طاووس»معروو به 

هدوا  و آب ریو تدأث  صبر سوده و نمک سوده بوده که بدا گذشدت زمدان   ، ایکف در، زعفران، یکاسن

کلمدات   یاعراب نگارش برخد  یو قرمز برا یلیجوهر ن، نیهمچن بوده است؛ دارینکرده و پا رییتغ

کلمدات  ، خطبه ۀباچید، در بسمله شتریقلم ب ۀانداز رییرنگ و تغ رییکاربرد داشته است و تغ یدیکل

بدا  (. 6: 4931، فدرد  یدرید ح) کدرد  مدی  ییو... خودنما میتقو، اسم صاح  سند دعا، شروع بخش

شود کده   می تیاحتمال تقو نیا، و ثبات رنگ مرک  نسخه مال محمدحسن ۀبه قدمت نسخ توجه

 .بوده است ینسخه هم از نوع مرک  سنت نیمرک  ا

 یمهر و کاغذ نسخ خط. ۷ـ2ـ3ـ4

اسدناد   یابید مدالک ارز  کتابدت نسدخه و اصدوالً    خیتار نییو تع یخط یها نسخه ییشناسا یها از راه

است؛ البتده مهدر و    یخط یها نسخه یمهر و امءا ۀمطالع، اصالت و صحت و سقم ثیاز ح یخیتار

شناسان بدا   نسخه رایثر است؛ زؤم ارینسخه هم بس یانتقاد حیدر تصح ،یسنراعتبار ۀاز مقول ریامءا غ

 ۀو درجد  یخیتدار  ثینسخه را از ح یسادگ به، سرع و خو سرع مهر و محل آن، شکل مهر ۀمطالع

و  یابوالقاسدم  رزاید ؛ م410: 4931، و فدرزام  یمیکر) خواهند داد زیتم ،یاز نسخ تقلباعتبار و اصالت 

 یو حقدوق  یقد یاعتبدار حق  سدب   بده قاجار  ۀدر دور یو حکاک یمهرکن (.911د911: ب4930، پورمند

 یحکداک  شدتر یبرخدوردار بدوده و ب   ینسدب  یاز رونقد  ،یوانیو د یمتوسو جامعه در امور اسناد ۀطبق

و اغلد    شدد  یگود و برجسته ساخته مد  یحکاک ۀویقاجار به دو ش ۀ( در دوریفلز) یبرنر یمهرها

: الدف 4930، همدو ) بود یو عبارات مذهب اتیبه آ نیمز یو هندس یاهیو گ یریمملو از نقوش تصو

، ییپاشدا ) واندات یو ح اهانیگ ریاما غالباً از تصاو ،داشته ینقوش مختلف، دوره نی(. مهرها در ا61د60

 ( اسدتفاده 401: 4934، یو جبدار  ییپاشدا ) قاجدار  ۀدور یهدا  و مددال  هدا  برگرفته از سدکه  ای( 4939

و در  یاهید اغلد  اشدکال گ   زید قاجدار ن  شاه یعصر فتحعل یها پارچه یرو یکه حت ییجا شده؛ تا می

 ۀ(. در نسدخ 409: 4931، تبار و کاتد   یماف) شده است می میترس یهم اشکال هندس یاندک موارد
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رندگ و بده خدو     یبد  ۀشود که دو مورد آن از نوع برجسدت  می دهیهم سه نوع مهر د مال محمدحسن

حک شده کده   یخط ۀنسخ نیا ۀصفح نیمهر برجسته و پررنگ در آخر کی فقوبوده است و  6تمغا

بده   کید نزد نییپدا  یۀدر حاشد  مال محمدحسدن  ۀصفحات نسخ شتریب 1مربو  به کات  نسخه است.

نشدان داد از    ینتا، هیاول یها یرنگ است که بعد از بررس یب ۀدو نوع مهر برجست یعطف کتاب دارا

سدب   ، و هندوسدتان  رانیو ارسال آن به ا انییتوسو اروپا ینیماش یکاغذها دیتول، بعد به ازدهمیقرن 

 چیهد  گرید باًیتقر، هیو قاجار هیصفو ۀکه در دورای  هگون به ؛ساز شد دست یصنعت کاغذها یرونق یب

آن اسدت   یفرنگد  غدذ کا یها یژگیساخته نشد. از و رانیمگر در موارد محدود در ا ،ینوع کاغذ دست

 اید  یاز زبدان روسد   ییها نشانه ایداشته  ینقوش و اشکال هندس ای یخطو  مواز، که در معرض نور

 شدده اسدت   هیتعب نیشود که درون کاغذ با ماش می دهید یفشار یمهرها نیدر ا نیحروو بزرگ الت

برجسدته همدان    یهدا  نشدان  نید ا قدت یدر حق (. هم احتماال411ًد416: 4931، و همکاران یمحمود)

خداص   ۀویمحو و به ش صورت به یدیتول یکه در بطن کاغذها واترمارک( است اینقش  ته) نشان آب

 نید . ااندد  دهقابل مشاه یشتریدر مقابل نور با وضو  ب یول امدهیدرش شده که در نگاه اول به چشم ن

 یپد  ینشدانه بدرا   نیبهتدر  ،هوجود نداشت یاسالم ۀساز دور دست یدر کاغذها نکهیبه ا با توجه، نقش

، هدا  آب نشدان  نیا گرید ۀاست. گون رانیبه ا هیقاجار ۀو ورودشان در دورها  آن بودن یبردن به فرنگ

کردندد   مدی  حدک  شانیکاغذها یرو، یسازکاغذ یها از کارخانه یاست که برخای  هبرجست مهر نقش

و  یمد یکر) اسدت  ...وزن کاغدذ از نظدر ضدخامت و   ، نام و نقش سدازنده  لیاز قب یکه شامل اطالعات

آن  دید محدل تول  ییاید جغراف ۀتوان منطقد  می یبه نوع کاغذ در نسخ خط با توجه(. 414: 4931، فرزام

 رانید در ا «یبتد »کاغدذ  ، قاجدار  ۀ(. در دور411: 4931، و همکداران  یمحمود) کرد نییتع زیکاغذ را ن

 یاز کاغدذها  هدا  ادداشدت یمانندد رقعدات و    صروبار م کینگارش اسناد  یرواش داشته و برا اریبس

تدر از   اسدناد مهدم   یو برا یرانیمعمول ا یو کاغذها «کاغذ مشق»و  «ریحر»موسوم به  فیتنگ و ظر

 یآبد ، ینخدود  شتریب یاستاندارد خارج یاستفاده شده و اغل  کاغذها ینیرنگارنگ و ماش یکاغذها

و آلمدان بده    نددرت از فرانسده   و به یعثمان، هیروس، یئبمب، رنگ بوده و از لندندیندرت سف و به یلین

، یاز ندوع فرنگد   مدال محمدحسدن   ۀکاغدذ نسدخ   (.1: 4931، فرد یدریح) شده است می ارسال رانیا

 پررنگ بدل شده است. یبه نخود یقدمت زمان دلیل بهکه  رنگ و از جنس متوسو بوده ینخود

 ارزش کتابت نسخه. ۸ـ2ـ3ـ4

 یهدا  یژگد یو، عنوان نسخه، نسخه یکیزیند از: ظاهر فا عبارت یخط ۀنسخ کیاصالت  یها لفهؤم

: 4931، و فدرزام  یمد یکر) یجدانب  یهدا  یژگیوو  نسخه یهنر یها یژگیو، و نگارش نسخه یزبان
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کتابدت  ) مأخوذ ۀنسخ، به کتابت یکیکتابت و زمان نزد خیتار، لفؤ(. نگارش نسخه به خو م411

 ندام ، یوجدود ندام کاتد  و محشد    ، بدودن(  یبده سدفارش کسد   ) یبرا فیتأل، (هنسخ نیا یاز رو

، و فدرزام  یمد یکر) اند اصالت نسخه یبرا یجانب یها یژگیاز و ...و 1واترمارک، مذه ، گردآورنده

توجده داشدته و    باید به میزان صدحت مطالد   ، ها برای شناخت ارزش کتابت نسخه(. 411: 4931

ی خطدی بده دور بدوده اسدت. البتده عدواملی مانندد        ها اینکه کات  تا چه اندازه از اشتباه در نسخه

، خستگی و خطدای دیدد، انتقدال اغدال  از     تندنویسی کات  به دالیل گوناگون مانند تأمین معاش

، نازیبدایی  موضوع کتاب به میزان الزمعدم تبحر کات  نسبت به  ،عنه به نسخۀ جدیدنسخۀ مأخوذ

 اندد  یخطد  یهدا  وجدود اشدتباه در نسدخه    لید دال نیتدر  مهدم از  اصلی و ناخواندایی آن  خو نسخۀ

 ،مدال محمدحسدن  به ندوع اغدال  موجدود در نسدخۀ      با توجه (.1د9: 4930 ،فریدونی و عمادی)

فاصله هم اصال  شدده  ه که بالتوان گفت که بیشتر این اغال  بر اثر خستگی و خطای دید بود می

مدال  از چشم کات  دور مانده اسدت؛ همچندین بایدد ذکدر شدود کده       ها  آن موارد اندکی از و فقو

واحدد و   ۀویشد  اید الخدو   رسم، اغل ، یمتن درخصوص اصال  اغال  درون یناصح محمدحسن

کده بده   اغال  اسدتفاده کدرده   برای تصحیح این ، طور کلی از سه شیوه و به نکرده شهیرا پ یکسانی

 است:   شر  زیر

جدای ارجداع بده     به، ی متنها برای اصال  غلو، شماری . نویسنده در موارد بسیار انگشتالف

توضدیحاتی مختصدر   ، باالی کلمۀ مورد نظر خدود ، با زدن یک شمارۀ ریز کوچک فارسی، پاورقی

بدرای مثدال در   دربارۀ آن وا ه را در حاشیۀ کناری نسخه و نزدیک بده آن وا ه ذکدر کدرده اسدت؛     

و بعد در کنار صفحه یعندی   ..«.فغفر اهلل فانت ...»نسخۀ مذکور آمده است: ، جلد پنرم 930صفحۀ 

شدکل   حاشیۀ سمت راست کتاب در شر  و توضدیح 

لدی ذلدک    و ان تغفدر »صحیح ایدن وا ه آورده اسدت:   

اسدتفاده  « صدح »و در ادامۀ این مطل  از عالمت « صح

 البتده بایدد   حه بگذارد.کرده تا بر درستی این مطل  ص

 ،یافتده در فدارس  ذکر شود که در اسناد شدرعی تحریر 

گدداهی در پایددان سددرل و  و نیددز پددس از پایددان سددند

بده  « صح»مرتهدان با عبارت سیاقی « یحتوش»، گواهی

 (.91: 4931، فرد حیدری) خورد می چشم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصیف و تحلیل
ای دیگر علمی نسخه  

عالم وافی به کتابتاز   
 برجسته مال محمدحسن
 ناصحی طاهرآبادی

 

 

                                 88  

، وا ۀ نادرسدت به این شر  است کده روی  ، در تصحیح اغال  مال محمدحسنشیوۀ دوم  .ب

کتاب بده وا ۀ مدذکور    ترین حاشیۀ را نگاشته و شکل صحیح وا ه را در نزدیک« غلو»لفظ فارسی 

آغداز سدطر وا ۀ   ، بداالی صدفحه  ، وافدی جلد ششم کتداب   90در صفحۀ ، آورده است؛ برای مثال

ت وا ۀ غلو را نوشته و در حاشیۀ سدم ، ذکر شده است؛ سپس روی این وا ه به فارسی« یستبءها»

بدرای صدحه گذاشدتن    « صح»را ذکر کرده و بعد از عالمت « یستءیئها»ۀ شکل صحیح وا ، راست

 بر مطل  استفاده کرده است.  

روی وا ۀ ، اشدتباه در مدتن آورده   بده  راای  هبعدد از اینکده کلمد    مال محمدحسدن گاهی هم . ش

کشدیده و وا ۀ  رندگ مدتن اصدلی     قلدم سدیاه و هدم    خو نازکی با، مورب یا ک  صورت بهمذکور 

 ندویس  دسدت جلد پنرم نسخۀ  1درست را بالفاصله بعد از آن آورده است؛ برای مثال در صفحۀ 

 حسدن ناصدحی  نسخۀ مدال محمد ) «کذا ذکره بعض المحققین المفسرین...» آمده: مال محمدحسن

وجود نداشدته و  « المحققین»وا ۀ ، به اینکه در متن نسخۀ مبدأ با توجه (.1/1ق: 49۲1 طاهرآبادی،

خدو  ، 41روی وا ۀ المحققین در سطر  بالفاصله، ناصحی سهواً آن را به کار برده مال محمدحسن

البتده   را ذکر کدرده اسدت.  « المفسرین» مورب کری کشیده و شکل صحیح وا ه در متن مبدأ یعنی

را در « تغلدو اسد  »جلدد پدنرم عبدارت     441باالی صدفحۀ   مال محمدحسنشایان ذکر است که 

 صدورت  بده حاشیۀ باالی صفحه نگاشته و از باال تا پایین صفحه را با دو خو مورب ندازک سدیاه   

نسدخۀ  ) را افزوده اسدت « این یک صفحه غلو است»در مشخص کرده و باالی صفحه جملۀ ضرب

 (.1/441 ق:49۲1 ناصحی طاهرآبادی، مال محمدحسن
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نادرسدت ذکدر    صدورت  به، وا ه و عبارت در متن مبدأ 406ها نشان داد که  بررسی ،مرموعدر

 .اند دهاصال  ش شیوۀ فوقشده که به یکی از سه 

دچار افتادگی در مدتن   وافی برداری از نسخۀ اصلی کتاب در نسخه مال محمدحسنگاهی هم 

از حاشدیۀ نسدخه اسدتفاده     انداخته؛ پس برای افزودن آن به متن شده و بخشی از متن اصلی را جا

ی افتاده از مدتن  ها بار دچار افتادگی متن شده و در حاشیۀ نسخه به ذکر بخش 41وی کرده است. 

، «السدما  » بداالی وا ۀ ، جلد پدنرم در سدطر سدوم نسدخه     49۲ که در صفحۀ چنان پرداخته است؛

عبدارت  ، سدت نسدخه  بر روی آن آورده و سپس در حاشیۀ سمت راای  هدایر ریز با نیم« ۲» عالمت

ولیکن هذا وجهک فی موضع سرودک یه سرودک قال ابوجعفر یده قدال    .»..جاافتاده آمده است: 

یا   و الرکوع و السدرود   ة ال من خمسة الطهور و الوقت و القبلةابوجعفر عل زراره ال تعاد الصلو

 (.  1/49۲ق: 49۲1 ناصحی طاهرآبادی، مال محمدحسننسخۀ ) «الطاطری صح صح صح

سدهواً  ، مورد افتدادگی در مدتن   41افزون بر این ، مال محمدحسنالبته باید ذکر شود که گاهی 

اشاره شود؛ برای مثال در صدفحۀ   ها بدون اینکه در حاشیۀ متن به آن وا ه، یی را جا انداختهها وا ه

کده   درحدالی ...« یهبإسناده عدن   کا »...آمده است:  مال محمدحسن نویس دستجلد پن  نسخۀ  4۲

بدا   «سناد عن حماد عن حریز عن الفقیده. الفقیه الکافی بإ»آمده است:  الوافیدر نسخۀ اصلی کتاب 

را « ..ه عدن حمداد عدن حریدز    .»عبدارت   مال محمدحسنتوان پی برد که  می مقایسۀ این دو نسخه

مدال  نیاورده بدون اینکه در حاشیۀ متن بدان اشداره کندد؛ همچندین در برخدی مدوارد هدم نسدخۀ        

جلدد پدنرم   ، 49در صدفحۀ  ، دارد؛ برای مثال الوافینکاتی افزون بر متن اصلی کتاب  دحسنمحم

که در نسخۀ مأخوذمنه آمده اسدت:   درحالی« عنه الفقها و بالنیة»آمده است:  مال محمدحسننسخۀ 

 ناصدحی طاهرآبدادی،   مدال محمدحسدن  ک: نسدخۀ  ی بیشدتر ند  ها برای نمونه) .«..ةعنه الفقها بالنی»

 .(..و. 49، 44، 1/3 ق:49۲1

جلد و سخنان کات  در  ی خاص مانند مهر و امءا یا تأیید کات  در ترقیمۀ پایانی هرها نشانه

ی خطدی هسدتند کده    هدا  ی ارزیابی اسناد تاریخی و شناسایی اعتبار نسدخه ها در شمار مالک، ظَهر

مدال  نسدخۀ   جدز  پدنرم  ی خطی مرقوم شده اسدت.  ها اغل  در آغاز یا پایان یا پشت جلد نسخه

دارای ترقیمۀ پایانی یا دعای کاتد  و حمدد و سدتایش الهدی و صدحه گذاشدتن بدر         محمدحسن

ناقص مانده و فاقد ترقیمه است؛ همچندین  ، کتاب جز  ششماست؛ اما  نویس دستمطال  نسخۀ 

نام پدرشان را جلوتر از ندام خدود ذکدر کدرده و در بسدیاری از      ، اغل  کاتبان برای رعایت احترام

 (؛16: 4939، آراسدته ) اندد  دهذکدر کدر   کات  نام خود را در پایان نسدخه و گداه در آغداز آن    ،نسخ
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ابتدا به معرفی پددر  ، به رسم اغل  کاتبان، خود نویس دستدر نسخۀ  هم مال محمدحسنکه  چنان

 نیبه دست کمتدر » خویش با عنوان فاضل کامل یاد کرده و در ادامه به معرفی خود پرداخته است:

کده   (یطاهرآبداد  یناصدح  نیمحمدحسد  مدال ) نیحسد سرورم محمد، بنده حق فرزند فاضل کامل

 نیتدر  حق و محتاش بنده نیتر و کوچک نیو من کمتر ...مستدارم بدارد اش را بر سرم هیخداوند سا

 کننددگان  مطالعده  ۀاز همد  یمحمدحسن طاهرآبداد  مهربان و بخشنده آن پادشاه کس به رحمت او

 :ق49۲1 ناصدحی طاهرآبدادی،   مال محمدحسن نویس دستبخشی از نسخه ) «...دارمالتماس دعا 

آغاز کتداب   توان به قطع گفت که نام کات  در نمی کتاب در آغاز یالبته با توجه به افتادگ (.1/1۲1

 نه؟ ایهم بوده است 

 ترقیمه. ۹ـ2ـ3ـ4

بددین  ، یسدالگ ۲1به خو ایشدان در   یقمرهرری  49۲1 در سال مال محمدحسنمرحوم قیمۀ تر

 اسدت  یوافد از کتاب  جز  پنرمکتاب نماز و دعا و قرآن که  افتی انیپا»شده است:  نگاشته شر 

 سسدپا  .دید آ مدی  ،اهلل جز  ششم که مربو  به زکدات و خمدس و مبدرّات اسدت     و در ادامه انشا

، بنده حق فرزند فاضل کامدل  نیخداوند را در اول و آخر و ظاهر و باطن. به دست کمتر میگو می

 اش را بدر سدرم   هیکده خداوندد سدا    (یطاهرآبداد  یناصدح  نیحسمحمد مال) نیحسسرورم محمد

بخدش از کتداب را    نید کدرد تدا ا   یارید داد و  قیرا که به من توف یمستدارم بدارد سپاس خداوند

در تمدام   کده  یکسد  بر سرور و دوستم و بتوانم دارد یمطالعه آن را ارزان قیتوف دوارمیو ام سمیبنو

عرضده و   یجعفدر دام ظلده العدال    خیماهر و محقق کامل حاش ش هیفق یعنی علوم بر او اعتماد دارم

 آن پادشداه  کدس بده رحمدت او    نیتدر  حق و محتاش بنده نیتر و کوچک نیکنم و من کمتر مقابله

شد کتداب   تمام التماس دعا دارم کنندگان مطالعه ۀاز هم یحسن طاهرآبادمحمد مهربان و بخشنده

بده حسداب ابردد همدان      «غشکه» .3«غشکه ةسن یف ...49۲1 یالثان عیرب چهاردهم کشنبهیدر روز 

 است. 49۲1سال 

 در، قددما  انید نسخه در م حیتصح یها وهیاز ش یکی نکهیبه ا با توجهدر اینرا شایان ذکر است 

منقدول   ۀاعم از نسدخ ، اثر کیاز  یگریابتدا نسخه د، امر نیا یمقابله بوده که برا ۀویواقع همان ش

جمدع و   ۀویرا بده شد   شیخدو  ۀنسدخ  یهدا  یآورده و نادرست را به دست ها بدل نسخه ریسا ایعنها 

هم در  مال محمدحسن .(461: 4931، و فرزام یمیکر) کنند می اصال  نبعد از مقابله با آ حیتصح

اشاره کدرده و   پدر یا لق بدون ذکر نام ، «جعفرمحمد خیش»، به نام دوست خود، مهیترق ایانرامه 

 میتقدد ، عدالم فاضدل و کامدل    نید عرضه و مقابلده بده ا   یمذکور را برا ۀاذعان داشته که متن نسخ
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 مدال  خینسدخه بدا حداش شد     ۀبدر مقابلد   یمبتند ، مده یترق در مدال محمدحسدن  خواهد کرد؛ سدخن  

 نید ا ۀدربدار ، و تدراجم احدوال بزرگدان    هدا  ما را بر آن داشت تا با مراجعه به تدذکره ، جعفرمحمد

بده  شر   دینب یکرده و اطالعات قیتحق زین ،بوده زدهمیکه از معاصران کات  در قرن س تیشخص

 :میدست آور

از محققدان فاضدل کده بده خدو       یکد ی، (4۲11بعد ) یجعفر الراسبمحمد خیالش .4د3د۲د9د1

نوشدت و آن را   یمحمدباقر حداش االسدالم اصدفهان    دیمناسک ح ( را خطاب به س) خود یفارس

پرداخدت و   یخود از فتوا یها با پاسخ یمسائل فارس یکرد و در آخر آن به مطابقت برخ حیتصح

 .(عهیذرال) کرد لیآن را تکم 4۲11در رج  
 یباقر النراقد فرزندد محمدد   (4۲19بعدد  ) یجعفر کاشدان محمدد  یالمدول  خیالشد . ۲دد 3دد ۲د9د1

رسد که مدرگ او پدس    می به نظراز آثار او است و  البالغه ةالحرکه  یلتیدانشمند با فء، یالکاشان

  ت.بوده اس خیتار نیاز ا

و  یمتقد ، صدالح ، فاضدل ، مبلّغ، یکاشان  یجعفر بن محمد صادق خطمحمد مال. 9د3د۲د9د1

اهلل  تید در فهرسدت کتابخانده آ   یاشدکور  ینیحسد  .(411: 4933، یآران یسلمان) بوده است کات 

قدرن   یاز فءدال ، یکاشدان   ید دصدادق خط دجعفر بدن محم نقل کرده که محمد  ۲1/411 یمرعش

 عالمده مدال   آن شدهر از جملده   یاز علمدا و فقهدا   یا هاست که در اصفهان نزد عد یهرر ازدهمی

صددوق را   خیش فیلأت هیالفق حءرهیال  مناز  یا پرداخت. او نسخه لیبه تحص یدباقر مرلسمحم

 .ق به خو نسخ کتابت کرد4011در سال 

محمدجعفر بدن حداش محمدد     بن مال یمحمدمهد ابن مال  یجعفر ادمحمد مال. 1د3د۲د9د1

 یسدلمان ) دار بدوده اسدت   و مکت  یقار، غمبلّ، (49۲9د4۲11) یکاشان بن حاش عبدالواسع نیحس

 یعلد  منظوم سدلطان  ۀذکرت، میقرآن کر یدوجلد ریتفسند از: ا آثار او عبارت (.411: 4933، یآران

 مرموعده و  جنگ المهمدالت ، منشآت، مرالس، جنگ اشعار، هیادعجنگ ، (تیب 616) السالم هیعل

 یخطد  ۀنسدخ ، جعفرمحمد که از مال افتیتوان در می تأمل یاندک (. با۲1: 4913، یعاطف) ...اشعار

 .وجود ندارد ینمانده و از استنساخ او گزارش یبه جا

کده در  ش در کاشدان  4۲16متولدد سدال    ضیاالسالم محمدجعفر عالمه ف تحر .1د3د۲د9د1

اهلل   ید حب و مدال  یبروجرد یمحمد علو دیاهلل س تیآ، میمحمد ابراه رزایجلسات درس والدش م

، اشدعار  وانید د، هید البدا ةترجمد  یفد  هیالهدا ةمشکاتوان به  می شانیشرکت کرده و از آثار ا فیشر

از  یدر شر  حدال برخد  ای  همرموع زیو ن ضیمحمدمحسن ف در شر  جدش مال یکوتاه ۀرسال
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در  4911االول  یجمداد  ۲6برابدر بدا    4991در آذر  شدان یاشداره کدرد. ا   و... ضیخاندان ف یعلما

   .(۲۲0، 9ش: 4913، یعاطف) است یکاشان ضیمحسن ف در جوار مال شانیا ۀگذشت. مقبر

 ق4۲61 در سالآران  یدرب مسرد قاض ۀدر محل یآران ینیمحمدجعفر بحر مال .6د3د۲د9د1

، کاشدان  ۀید علم ۀدر حدوز  یمددت  ؛را ندزد پددر آموخدت    یمقدمات دروس حوزو یو. متولد شد

، یکاشدان  فیاهلل شر  یحب عظام مال اتیفقه و اصول را نزد آ یعالنرف سطو   ۀاصفهان و حوز

آموخت و بعدد   یفشارک محمد دیو س یاصفهان ینرف یمحمدتق خیش، یکاشان یمصطف دیس حاش

 ۀو اقامد  یاالت شدرع ؤته و به وعظ و ارشاد و پاسخ بده سد  بازگش به آران شانیاز کس  اجازه از ا

 یخدانوادگ  ۀق درگذشدت و در مقبدر  4911رج  سدال   ۲3خت و سرانرام در نماز جماعت پردا

(. با توجه به آنچه ذکدر  33: 4934، یآران یسلمان) هالل به خاک سپرده شدمحمد ۀخود جن  بقع

، باشدد  یکدی از مدوارد فدوق   جعفر محمد خیاش شمنظور از ح نکهیتوان گفت که احتمال ا می ،شد

 به نام مدال  حیمختصر و بدون شر  و توض صورت به کاشان یمایسدر کتاب  است.بسیار محتمل 

در شدمار   یمحمددجعفر نراقد   و مدال  دوازدهدم قرن  یدر شمار علما آرانیجعفر بن محمد محمد

 .(41۲: 4911، یآران یسلمان) اشاره شده است سیزدهمقرن  یعلما

 یطاهرآباد یناصح مال محمدحسن ۀنسخ یشیرایوـ  یمشخصات نگارش. ۵

دوران حکومت قاجار از نظر خلق آثار منظدوم و منثدور پربدار بدوده و بدرخالو       نکهیتوجه به ا با

 یشد یرایو و یدر امدر نگارشد   یریناپدذ  اشکاالت فاحش و اغمداض ، آثار نیا یو ادب یارزش علم

 یاز رو نکده یبده ا  با توجه مال محمدحسن ۀ(. نسخ۲1: 4934، یطرق یو اصغر یخاتم)اند  تهداش

، لغدات در آن  یبرخد  حیناصدح  یامدال  اید ، متن یمانند افتادگ یاشکاالت، نگاشته شده یواف ۀنسخ

 یسد یمأخوذمنده رونو  ۀنسدخ  یاز رو قیطور دق کرده تا به یسع شانیشمار است و ا انگشت اریبس

در صدورت   اید نداشدته؛  ای  هاشدار  ،استنسداخ کدرده   آن یکه از رو یاصل ۀکند. البته کات  به نسخ

  .مذکور بوده است ۀنسخ ۀشد مفقود یها مربو  به بخش، ادیز الاحتم اشاره هم به

 یاثدر  است کده:  نیا، یشیراوید  یاز نظر نگارش نویس دست ۀمتن نسخ یاز مشخصات ظاهر

البته با  شود؛ ینم دهیسطرها د انیم یگذار فاصله ایسر سطر  یتورفتگ تیرعا، یاز عالئم سراوند

، گرفته و اغلد  ای  هتوان به کات  خرد نمی ،شیراینگارش و و نییچندان کهن آ توجه به قدمت نه

و  وسدته یپ صورت بهمطال  ، نسخه نی. در ااند دهکر می نگارش استفاده یبرا، وهیش نیکاتبان از هم

کتداب   یاز مدتن اصدل   یبدردار  نسدخه ،  ید ترت نیجلد پنرم به هم انیشده و تا پا انیوار ب مسلسل

 ۀمثال در نسدخ  ی؛ برااند دهذکر ش گریکدیبه دنبال  یگذار بدون شماره ها و باب افتهیادامه  «یواف»
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« . ...هدا یأعنان السدما  نواح  انیانفتل ب ما ةالصلو یما ف یهذا المصل»... آمده است:  مال محمدحسن

، «مدا انفتدل  » ۀبا تمام شدن جملد  مال محمدحسنبرد که  یتوان پ می تأمل در متن مذکور یبا اندک

وارد  «انید ب» ۀبالفاصله با ذکر کلم، سطر جمله و رفتن به سر انیاعالن پا یبدون گذاشتن نقطه برا

و شنگرو و به خدو نسدخ    اهیندارد و با دو رنگ س یپاورق مذکور ۀنسخ .شده است یبحث بعد

دادن  زید تم یاما برا ،نگاشته شده اهیکتاب با رنگ س یمتن اصل، گریعبارت د نگاشته شده است؛ به

 در اسدتفاده شدده اسدت.   ، منابع از رندگ شدنگرو   یابواب و عالئم اختصار ۀاعالم و شمار یبرخ

قرمز بدوده کده از عهدد باسدتان کداربرد       یها و سرن  از رنگ دانه ذکر شود که شنگرو دیبا نرایا

  ید سدرب از مدواد را   دیرونداس و سدف  ، سرن ، شنگرو، الجورد، لیمانند ن یداشته است و مواد

 یمدواد رنگد   نیبوده است و استفاده از همد  یدر عصر صفو ژهیو به یمیمتون قد ییآرا کتاب یبرا

و  هدا  دانده  رندگ  ییشناسدا  ییرا ثابت کدرده و از سدو  ها  آن اصالت، یثابت در نسخ خط صورت به

، یالعلدوم و بحر یبهدادر ) اسدت  یاصدالت نسدخ خطد    دییتأ یها روش نیتر از مهم یکی ها نهیرنگ

مدورد   ۀدهندد وندیپ و عوامدل  ها هیما محققان نشان داده که رنگ یها پژوهش .(4۲۲ و 401: 4936

قاجدار از   ۀبدوده و در دور  کسدان ی گریکدد ی بدا  کامالً ها وارنگارهیو د یخط یها استفاده در نسخه

از  ییو طال یآب، الجورد، رنگ سبز، رنگ قرمز شده و عالوه بر می استفاده رنگ قرمز یسرن  برا

 لبتده ا (.11و  61: 4931 و همکداران،  یعباس) اند دهقاجار بو ۀمتداول و پرکاربرد در دور یها رنگ

 اتید است کده بعدد از ذکدر آ    نیا ،مال محمدحسن ۀمشخصات نسخ گریذکر است که از د انیشا

مدال   لید از دال یکد ی دیشدا  .ارجاع ندداده اسدت  ها  آن یبه منبع اصل، ییروا ثیو احاد میقرآن کر

 ۀارجاعدات در مدتن نسدخ    نید فقددان ا ، یدی روا ثید و احاد اتید در عدم ذکر منبع آ محمدحسن

ذکر کرده اسدت.   یگذار را بدون اعراب میقرآن کر اتیآ، خود ۀدر نسخ یمأخوذمنه بوده است. و

را  یبعدد  ۀصفح ۀوا  نیاول، هر صفحه بعد از تمام شدن مطال  انیدر پا یناصح مال محمدحسن

سمت چپ ذکر کرده اسدت؛   ۀصفحه در گوش یانیپا یۀدر قسمت حاش، سهولت در خوانش یبرا

بده  « و عثمدان بدن   ریبصد  یعن اسحق بن عمار عن اب» بارتبا ع شانیا ۀنسخ 1 ۀصفح، مثال یبرا

مدال  شدروع شدده و    «انید بدن ظب  ونسید عدن   یسد یع»بدا عبدارت    3 ۀو آغاز صدفح  دهیرس انیپا

ذکدر   دید چپ آورده اسدت؛ البتده با   ۀگوش 1 ۀصفح نییرا در پا 3 ۀصفح ۀوا  نیاول، محمدحسن

 مدال محمدحسدن   ۀنسدخ ) فقو در صفحات زوش کتداب تکدرار شدده اسدت     یژگیو نیشود که ا

آن  یناصدح  مدال محمدحسدن   ۀمشخصدات نسدخ   گریاز د(. 3د1/1: ق49۲1 ،ناصحی طاهرآبادی

 وا ه ۲111 با خو شنگرو ندازک ، مذکور ۀدر هر دو جلد پنرم و ششم نسخ مرموعدراست که 
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مدورد   11متن ممتاز کرده اسدت کده    ریاز سا د اشخاص و معرفه هستند، اعالم یکه اغل  اسام د را

در ، مثدال  یاسدت؛ بدرا   یوافد شده از جلد ششدم   یسینو ربو  به بخش نسخهم، وا ه ۲111 نیاز ا

 یالبصدر ، ابن محبدوب  محمد بن احمد...» کلمات، مال محمدحسن ۀجلد پنرم نسخ 411 ۀصفح

ک: ند ) شده است زیصفحه با رنگ شنگرو متما نیا یها وا ه ریاز سا «و... نیالحس عن الصادق...

هدم توجده    ها بدل به نسخه یوافخود از کتاب  یبردار نسخه یبرا مال محمدحسن .(1/411 :همان

بدل عن احمد عن  نسخه»سمت چپ صفحه نوشته  یۀدر حاش 19 ۀکه در صفح داشته است؛ چنان

البتده   (.6/19 :همان) «دیعن ز یسیعن بن ع»که در متن کتاب آمده است:  یحال؛ در«دیبن ز یسیع

 .ستیمشخص ن، با توجه به متن کات  دلب لف نسخهؤم

 مشخصات عالئم اختصاری نسخه. 1ـ۵

 به شر  ذیل است: محمدحسنمال رفته در نسخۀ کار بهعالئم اختصاری 

ی هدا  ترین و معتبرتدرین کتداب   مهم یکی از ،کافیکه منظور همان کتاب «: کا»عالمت . 4د4د1

فقهی و ، اهلل علیه شامل روایات اعتقادی ةاالسالم از مرحوم شیخ کلینی رحم ، اثر ثقةحدیثی شیعه

شنگرو مشخص شدده  گ این عالمت با رن مال محمدحسناحادیث متفرقه است. در تمام نسخۀ 

دایره بر روی این عالمت اختصاری قرار دارد که برای متمایز کردن این عالمدت   و یک عالمت نیم

فرامدوش   مال محمدحسدن سایر مطال  متن نسخه است که البته در برخی موارد هم  اختصاری با

 اختصاری قرار دهد.  عالئمدایره یا منحنی را بر روی این  کرده تا این عالمت نیم

از روایی معتبر شیعه و سومین کتاب از جوامع  حکامتهذی  االعالمت  «:ئ »عالمت . ۲د4د1

 ق/160 د) اثر ابدوجعفر محمدد بدن حسدن طوسدی     ، کت  اربعه و مورد قبول علما و فقهای شیعه

 شرعی است   م( مشتمل بر روایات حاوی احکام4061

اسدت کده در مدتن اصدلی      الفقیده من الیحءره : این عالمت همان کتاب «یه» عالمت. 9د4د1

 ذکر شده است.« فقیه» وا ۀ صورت به الوافیکتاب 

 است.« عزّوجل»: بیانگر همان وا ۀ «عج» عالمت. 1د4د1

 : بیانگر عبارت دعایی صلی اهلل علیه و آله و سلّم است.  «صلعم» عالمت. 1د4د1

گدذاری بدر روی    صحهباشد که برای  می «صحیح است»بیانگر عبارت «: صح» عالمت. 6د4د1

 .مطال  است

  گیری تیجهن. ۶

ایدن شدهر در شدمار یکدی از      سب  شده تا، موقعیت مذهبی و جغرافیایی خاص کاشان، بازاز دیر
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مرحدوم  کده   ؛ چنانقرار گیردتشیع ۀ عالم ی مهم رشد و بالندگی علما و دانشمندان برجستها کانون

و از  مشهور طاهرآباد کاشدان  و فقهای از علما یکدر شمار ی، یطاهرآباد یناصح مال محمدحسن

 یوافد از کتداب   یخطد  ۀنسدخ  کید  فقو که است بودهاین خطه شامخ مذهبی و علمی ی ها هچهر

، و تاکنون دربارۀ این عالم فقیده  به خو خوش از ایشان به جای مانده، یکاشان ضیعالمه ف مرحوم

له کده  گرفتن این مسدئ  نظر در همچنین با؛ است هیچ پژوهشی انرام نگرفته، زندگی و تنها اثر وی

آثدار برجسدتۀ   بدازار استنسداخ    ،شدده  مدی  قلمداد زین یمهم استساخ نسخ خط یها از کانون کاشان

 در شماروافی  که ویژه مالمحسن فیض کاشانی بسیار گرم بوده است؛ چنان علمای مشهور شیعه به

که بارهدا مدورد استنسداخ     عربی استحدیثی مالمحسن فیض به زبان  د فقهیبرجستۀ  آثار یکی از

 مدال محمدحسدن  عالم ادید   توسو این اثر ، نسّاخان قرار گرفته و در قرن سیزدهم یک بار دیگر

 بیدانگر  تواندد  مدی  زیادی حد نشان داد که این اثر تا ها استنساخ شده و بررسی طاهرآبادی ناصحی

، یقرآند  در زمیندۀ علدوم   کاتد   یاطالعدات  ۀریوسعت دا، یعربمهارت کات  در زمینۀ خو و زبان 

مندی وی در امر کتابدت   و نیز شناخت روش داری در امر کتابتدقت نظر و امانت، یو فقه یثیحد

 یواف و کتاب ضیعالمه ف یاجمالبعد از معرفی  ،در این پژوهش و نیز سبک نگارش ایشان باشد.

 یناصدح  محمدحسدن مدال  مرحدوم   یخطد  ۀنسخ شناختی کتابعناصر  یمحتوا ساختار و، شانیا

، یفرهنگد ، یخیتدار ، یاطالعات علمد  بدین وسیلهو ه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت یطاهرآباد

شدده و بسدیاری از    اسدتخراش  یخطد  ۀنسدخ  نید اطریدق بررسدی   از  یفراواند  یو هندر  یاجتماع

بده شدناخت و   ای  هی این نسخه و نیز کات  آن برای مخاطبان معرفدی شدده و تدا اندداز    ها ویژگی

 کمک کرده است.  نگارش کاتبان عصر قاجار معرفی نوع و سبک 

 

 ها نوشت پی

در شهرسدتان آران و   (ع)آستان مقدس حءرت هدالل بدن علدی    کتابخانۀ، های مذکور . محل نگهداری نسخه4

 بیدگل است. 

بدوده کده در    یعصر صدفو  یدر شمار آثار خط زین ضیمالمحسن ف قیحقامانند  ییها کتاب یواف از ریغالبته  .۲

بدرادر   ۀندو  یاخبدار  نیکه نورالدد  لف بودهؤکتاب م نیآخر ،بر نظر مشهور درآمده و بنا ریق به تحر4030سال 

 ترجمه و دو نسخه از اثر مذکور موجود است یکتاب را به فارس نیا ق4031در سال  دمالمحسن هفت سال بع

 .(4931، یعل هیقر یتراب)

و  نیحسد محمد مدال  شدان یو پدر بزرگوار ا مال محمدحسنمختصر به نام  صورت بههم  فرهنگ طاهرآباددر  .9

 (. 91د91: 4911، اسماعیلی طاهری) بسنده شده است شانیاز اای  هذکر خاطر
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 ترتیب از راست به چ ( )به خطی نسخه اول صفحه و  جزء ششم به خط کاتب صفح  فهرست مطالب تصویر
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صفحه به قطع صفحات کتاب است  1، تاخورده یرنگ ای دیکتاب منظورهمان صفحات کاغذ سف ۀآستر بدرق» .1

چسبانند و سپس هنگام  می عطف ۀکتاب به شان ۀشد یکه هر قطعه را از محل تازدن در اول و آخر اوراق صحاف

 دید راه کاغذ آستر با ،پوشانده ارها  آن یقطعه را به دو قطعه جلد چسبانده تا سطح داخل از هر یمین یجلدگذار

 .(114: 4910، پورممتاز) «کتاب باشد یرازیش یمواز

 (.414، ۲: ش4939بوده است )نک: افشار،  تیدر نور قابل رؤو حک شده  یکاغذ فرنگ یخو بر رو نیا .6

 تصویر مهر کات  در آخرین صفحۀ نسخه خطی به شکل ذیل است:  .1

 
 .رنگ یب ۀمهر برجست. 1

 تصویر ترقیمۀ نسخه خطی  .3
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 تصویر عالئم اختصاری نسخۀ خطی. 40

      
 

 منابع

ناصدری،   دورۀ اواسدو  تدا  محمدشداه  دورۀ ایدران  سدنگی  چاپ های کتاب بررسی، (4939) منوچهر، آراسته .4
 ، قواعدد شناسدی  نسدخه ، شناسدی  کتداب  هدای  ویژگدی  بعدد  از رضدوی  قدس آستان مرکزی کتابخانۀ در موجود
 دانشدکده  شناسدی  داندش  و کتابداری، اطالعات علوم ارشد کارشناسی نامه پایان، مارک ساختار و نویسی فهرست

  .آزاد اهلل: اسدراهنما استاد، مشهد فردوسی دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم

 خطدی  یهدا  مرموعده  و هدا  جندگ  در آرایدی  کتاب و شناسی نسخه عناصر بررسی، (4931) کلثوم، اسکندری .۲
 دانشدکده  شناسی د نسخه شناسی ایران ارشد کارشناسی نامه پایان ،رضوی قدس آستان مرکزی کتابخانۀ در موجود

 .آبادی حسن ابوالفءل راهنما استاد(، ع)رضا امام المللی بین دانشگاه انسانی علوم و ادبیات

 کاشان: نشر مرسل. ، فرهنگ طاهرآباد، (4911) حسن، اسماعیلی طاهری .9

  .مکتوب میراث :تهران، ۲ش، ایرانی فرهنگ و زندگی در کاغذ، (4939) ایرش، افشار .1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شناسیکاشا   
(۲۶اپی یپ) ۱شمارۀ   
۱۴۰۰ستا  بهار و تاب  

 

8۰۶  

 پژوهشدی  مرکدز  تخصصدی  مرلده ، کاشدانی  فدیض  اشعار دیوان در عرفانی مبانی، (4911) محمدرضا، براتی .1

 .۲1د1، 1و  1 شمارۀ، چهارم سال، کاشان دانشگاه شناسی کاشان

 بدر  تأکیدد  با صفویه دورۀ فارسی خطی یها نسخه شناختی کتاب تحلیل»، (4939) و همکاران ناهید، اقبال بنی .6

  رسدانی و فنداوری اطالعدات(،    )علدوم کتابدداری و اطدالع    شناسدی  دانشمرله ، «خو نوع و کتابتی یها ویژگی

  .90د41، ۲1 ۀشمار، 1 دورۀ

 و تزییندات  در کاررفتده  بده  هدای  دانه رنگ و ها رنگینه شناسایی»، (4936) فرانک، بحرالعلومی رؤیا و، بهادری .1

  .4۲1د401، اول دفتر ،مهفتو بیست سال، اسناد گنرینۀ فصلنامه، «صفوی دورۀ قرآنی خطی نسخ مرک 

 و صدفوی  دورۀ یها فلوس و قاجار دورۀ هرهایمُ در هرمِ آیین ماهی مایۀ نقش ظهور»، (4939)  یال، پاشایی .1

  .491د406، (31 پیاپی) ۲ ۀشمار، وچهارم بیست سال، اسناد گنرینه فصلنامه ،«قاجار

 مهرهدا  تأثیرپذیری با) قاجار دورۀ مهرهای در انسانی نقوش ظهور» ،(4934) صداقت، جباری  یال و، پاشایی .3

  .401د11، 11 شمارۀ، اسناد گنرینه پژوهشی علمی مرله، («دوره آن یها مدال و ها سکه از

  .ایران کتاب خانه: تهران، رنربری محمد زیرنظر تهرانی مدرسی شهره، کاغذ، (4910) علیرضا، پورممتاز .40

 از اخبداری  نورالددین  فارسی ترجمه خطی نسخه انتقادی تصحیح، (4931) ابوالحسن سید، علی قریه ترابی .44
، ندور  پیدام  دانشگاه، فارسی ادبیات و زبان رشته یدکتر رساله ،(ق4034د4001) کاشانی فیض مالمحسن حقایق

 .دار پشت محمد علی :راهنما استاد

 محمددهالل  آسدتان  اسناد مرکز و کتابخانه خطی یها نسخه فهرست، (4931) جعفر سید، اشکوری حسینی .4۲
  (.خیریه امور و اوقاو سازمان) انتشارات و چاپ سازمان: تهران، (ع)ابیطال  بن علی بن

 قاجدار  دوران در فدارس  شرعی اسناد محتوایی و ساختاری یها شاخصه بررسی، (4931) جابر، فرد حیدری .49
 شناسدی  د نسدخه  شناسی ایران ارشد کارشناسی ۀنام پایان ،رضوی قدس آستان کتابخانۀ در موجود اسناد اساس بر

 .آبادی حسن ابوالفءل :راهنما استاد)ع(، رضا امام المللی بین دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده

 ادب مرله، «امروز فارسی نگارش شیوۀ بر قاجار نثر سایۀ»، (4934) مژگان، طرقی اصغری و احمد، خاتمی .41
 .19د۲4 (،40 پیاپی) ۲ ، شمارۀ۲ ۀدور، فارسی

: قم ،کاشانی فیض مالمحسن آثار و اندیشه، زندگی در سیری: فیض حدیث، (4931) حمید، صدر سبحانی .41
 .اندیشه پرداز وا ه

 .بشیر نشر: قم ،(فءیلت کانون) کاشان سیمای، (4911) اهلل حبی ، آرانی سلمانی .46

 و اوقداو  و ح  سازمان، (اول دفتر شهید طالب و مبلغان، عالمان حال شر ) آران مفاخر، (1391)دددددد  .41

 .اسوه: تهران، خیریه امور

، خیریده  امدور  و اوقاو سازمان، (بیدگل و آران، نطنز، کاشان) ثالث والیات اعالم فهرست(، 4933) دددددد .41

 .اسوه نشر: تهران

 اساس بر فقهی غیر احادیث شر  در کاشانی فیض روش»، (4911) علی، اصفهانی بناییان نصراهلل و، شاملی .43

  .414د4۲1 ،۲ شمارۀ، چهاردهم سال، حدیث علوم نشریۀ، «الوافی کتاب
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 .499د440، 1و   1ۀ شمار، چهارم سال، کاشان دانشگاه شناسی کاشان پژوهشی

، «عدراق  و ایران اسالمی خطی یها نسخه حوزۀ در کاشان جایگاه و سهم»، (4931) علی، وایقان زاده صادق .۲4

 .6۲د11، (۲0پیاپی) 4۲ ۀشمار، شناسی کاشان نشریه

 .مرسل و فردا افق: کاشان و قم، 9ش ،کاشان بزرگان، (4913) افشین، عاطفی .۲۲

 مرموعه دیواری یها نقاشی در کاررفته به یها دانه رنگ و مواد شناسایی»، (4931) و همکاران جواد، عباسی .۲9

 .16د69 ،۲شمارۀ  ،دوم سال، سنری باستان پژوهه نشریۀ ،«بیرجند آباد رحیم تاریخی عمارت و باغ

ال سد ، بهارسدتان  پیدام ، «شداه  ناصرالدین به اشخاص یها نامه و عرایض مرموعه»، (4931) مرید، عبدامین .۲1

 .441د11، ۲6 مارۀش، هشتم

 تعداریف  و خطدی  یهدا  نسدخه  نویسی فهرست عناصر بررسی»، (4930) مرجان، عمادی و علی، فریدونی .۲1

 .۲1د4 ،49 و4۲ ۀشمار، رضوی قدس آستان اسناد مراکز و ها موزه ها کتابخانه سازمان الکترونیکی نشریۀ، «ها آن

 پژوهشدی  مرکدز  تخصصدی  مرله، «آن در اجتهاد یها زمینه و صافی تفسیر»، (4911) حمیدرضا، تبار فهیمی .۲6

 .913د941، 1و  1 ۀشمار، چهارم سال، کاشان دانشگاه شناسی کاشان

 توحیددی  مسدیح  تحقیدق ، الشریعه احکام فی الشیعة معتصم، (4911) مرتءی شاه بن محمد، کاشانی فیض .۲1

 .المطهری للشهید العلیا ةالمدرس: تهران، کاشانی امامی محمد اشراو به ،وحدت

 سدال  ،ملدی  آرشدیو ، «خطدی  یها نسخه در اصالت تعیین بر درآمدی»، (4931) فریبا فرزام، شهال و، کریمی .۲1

 .411د460، (49 پیاپی) 4 شمارۀ، چهارم

 استفاده با قاجار شاه فتحعلی عصر یها پارچه نقش و طر  بازیابی»، (4931) فاطمه، کات و  آمنه، تبار مافی .۲3

 .401د11ص، 41مارۀ ش، هشتم سال، هنر پژوهش ترویری علمی دوفصلنامه، «درباری پیکرنگاری از

 قاجدار  از) سدند  تولید در استفاده مورد کاغذ انواع یها ویژگی مقایسۀ»، (4931) و همکاران رقیه، محمودی .90

 .463د411، (41 پیاپی) 9شمارۀ ، چهارم سال، ملی آرشیو فصلنامه، («تاکنون

 پژوهشدی  مرکدز  تخصصدی  مرلده ، «وافدی  بدر  گدذری  فدیض  بده  نگاهی»، (4911) عبداهلل، مح  موحدی .94

 .63د13، 1و  1 شمارۀ، چهارم سال، کاشان دانشگاه شناسی کاشان

 در مهرکندی  و حکداکی  هدای  شیوه بررسی»، (الف4930) حسنعلی، پورمند و محمدصادق، ابوالقاسمی میرزا .9۲

 .61د13، ۲0 ۀشمار، 6 ۀدور، نگره نشریه ،«قاجار دورۀ

ال سد ، بهارسدتان  پیدام ، «ایدران  در اسالمی مهرشناسی دانش در شناسی روش و پیشینه»، ب(4930ددددددد ) .99

 .911د911، 4۲مارۀ ش، سوم

کتداب وافدی مرحدوم      6 و 1ندویس از جدز     نسخۀ دست ق(،49۲1ن )محمدحس ناصحی طاهرآبادی، مال .43

 )نسخه مخطو (، طاهرآباد کاشان.  مالمحسن فیض کاشانی

 چداپ : هدران ت، دستگردی وحید تصحیح، نصرآبادی تذکرۀ، (4941) محمدطاهر میرزا، اصفهانی نصرآبادی .91
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 موزه کتابخانه و همؤسس به متعلق قاجاری خطی نسخه پن  معرفی»، (4931) رضا، خنرریو سوگند، نقوی .96

 .49د4، ایران شناسی باستان ملی همایش دومین ،«ملک ملی

، ق4034دد 4001 الکاشدانی  فدیض  محسدن  المدولی  ةترجم فی العلما  أقوال، (4911) ابوالقاسم سید، نقیبی .91
 .المطهری للشهید العلیا رسةمد: تهران

 


