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چکیده

او پرداختـه شـده یمالرجبعلی تبریزی از جمله فیلسوفانی اسـت کـه کمتـر بـه آرا
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مقدمه

ای مدرسه: از هم بازشناختتوانمیدو مدرسۀ فکری متفاوت را،مکتب فلسفی اصفهاندر

مالرجبعلـی بـه ریاسـتای که استادی آن با میرداماد و شـاگردش مالصدراسـت و مدرسـه

. رداخته شده استهای او پتبریزی از جملۀ فیلسوفانی است که کمتر به آرا و اندیشه. تبریزی

عناصـر در پـی و برخی دیگـر ) ۱/۲۳۳: ۱۳۹۳آشتیانی، . نک(اندبرخی او را مشائی دانسته

منـابع کـه آیـد ، امـا از آثـار او برمی)۳۸۹: ۱۳۷۰کـربن، . نک(اندبودهاشراقی در تفکر او 

وجـه بـه معنـای ت(اندیشۀ وی عبارت از قرآن و روایات و فلسفۀ سینوی و فلسفۀ نوافالطونی 

األصـل تـوان در کتـاب عناصـر را میهمـۀ ایـن . عربی اسـتابنو عرفان ) ثولوجیاویژه به ا

تحقیق و پـژوهش ،های تبریزی است و از این روواقع عصارۀ اندیشهدراین اثر. دیداألصیل 

بـه تنهـا یـک بـار صـیلصـل األاأل. در آرای تبریزی بدون توجه به این کتاب ممکن نیسـت

های ح و منتشر شده است، ولی در ایـن تصـحیح اشـکاالت و کاسـتیکامل تصحیصورت

در پژوهش حاضر، پس از . سازدبسیاری وجود دارد که تصحیح دوبارۀ کتاب را ضروری می

األصـل ای کوتاه به شرح احوال مالرجبعلی تبریزی، نخست به کیفیت تصحیح کتـاب اشاره

را معرفـی از آنشـدهکمترشناختهۀترجمـیککهن و ۀنسخیکپردازیم و سپس میاألصیل

.خواهیم کرد

یزی زندگی نامۀ تبر

وی در عصر صـفویه . های اندکی در دسترس استاحوال مالرجبعلی تبریزی آگاهیبارۀ در

). ۹/۱۲۴۷: ۱۴۰۳آقـابزرگ، . نـک(اند او را از شاگردان مالصدرا دانسـتهبرخی زیسته و می

ای کـه در وصـف او گونـهنایـت داشـته اسـت، بهتبریزی در فلسفه بیشتر به حکمت مشاء ع

توانسـت مشـکالت ایـن سینا مانند موم در دستان او نرم بود و میابناشاراتو شفااند گفته

گـزارش خـود ۀالبتـه قزوینـی در ادامـ). ۱۵۰: تاقزوینی، بی(خوبی تقریر کند ها را بهکتاب

). جـاهمـان(ه اسـتلطی نداشـتکند که مالرجبعلی به علـوم عربـی و دینـی تسـاضافه می

لۀ معاد و صفات نفس دیده است کـه بـه نظـرش اگـر ئهمچنین قزوینی کتابی را از او در مس

ری تأویل نشوند که حشر جسمانی اجساد را برسانند کفر محض اسـت، ولـی طومطالب آن 
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اگر بین مطالب این رساله و آنچه که در شریعت آمده اسـت جمـع شـود ـ یعنـی بـین معـاد 

در،شـاملوقلـی ولی.)جـاهمـان(کتـاب نخواهـد بـود آنمانی و روحانی ـ ایرادی بـه جس

: ۱۳۷۴، شـاملو(را باالتر از فارابی دانسته است ، ویتمجید از مقام علمی او در علوم عقلیه

ای اسـت آباد که محلهدر شمس«عباس دوم بوده و شاه تبریزی مورد توجه شاه). ۲/۴۶-۴۷

پـیش از آن تبریـزی در مدرسـۀ شـیخ . ای بـرای او خریـدخانـه» اندر بیرون حصار اصـفه

گزیـده سـکنی آباد الله ساکن بود و به درس و تدریس اشتغال داشت و سپس در عباسلطف

).۱۵۴: ۱۳۱۷نصرآبادی، (بود

تبریزی در اواخر عمر و در کهنسالی پیوسـته بیمـار بـود و تـوان درس و بحـث نداشـت 

دانســته ق ۱۰۷۰نصـرآبادی آن را ؛انـدرا مختلــف ثبـت کـردهاوسـال وفـات ). جـاهمـان(

ذکر کرده که اشتباه ق۱۰۸۰ه نقل از نصرآبادی ب)۲/۷۱۹: ۱۳۷۷(آبادیدولتو)جاهمان(

نـک(های متفاوتی از وفات او به دست داده انـد برخی دیگر هم تاریخ. است
ً
امـین، . مـثال

؛ ۱/۳۶۵: ۱۹۵۱؛ بغــدادی، ۳۶: ۱۳۸۴کــربن، ؛۲/۱۷۶: ۱۴۰۳آقــابزرگ ؛۶/۴۶۴: ۱۴۰۳

او قـول بـوده، که نصرآبادی از معاصران تبریـزی اینبا توجه به ).۳/۳۶۱، ۱۳۳۲پژوه، دانش

.تر استپذیرشقابل

»األصل األصیل«بررسی تصحیح متن عربی 

عزیـز جوانپـور به اهتمامتنها یک تصحیح کامل در دست است که صیلصل األاألاز کتاب 

، فرهنگـیانجمـن آثـار و مفـاخر ،تهـران(صورت گرفتـه اسـتوی و حسن اکبری بیرق هر

، )وهفتصــفحات پـنج تــا بیســت(هــدی محقـق مۀتصــحیح شـامل مقدمــایـن ). ۱۳۸۶

نه تـا وصـفحات بیسـت(اند ها مشـخص شـدهها و رمزگـذاریگفتار کـه در آن نسـخهپیش

و ) ۲۴-۱صـفحات (علی تبریزی ، مختصری در شرح حال و آثار و افکار مالرجب)ویکسی

. کتاب فاقد نمایه است). ۱۰۴-۲۵صفحات (متن اصلی کتاب است سپس 

هاگذاری برای نسخهگزینی و رمزنسخه

را هـاآنو سـه مـورد از ها پرداختـهک بـه معرفـی نسـخهیومصححان در صفحه سی و سی
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ای اسالمی که تاریخ مجلس شور۱۷۱۱شنخست، نسخۀ : اند که عبارتند ازکردهرمزگذاری 

، نســخۀ دوم). »م«رمــز بــا (قــرار گرفتــه اسـت نســخۀ اسـاساســت و ق ۱۲۶۷کتابـت آن 

رمـز بـا (در سدۀ دوازدهم کتابـت شـده اسـت کهکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ۷۵۰۶ش

کتابخانـۀ آسـتان قـدس رضـوی کـه کتابـت آن در تـاریخ ۲۱۲۴۵شسوم، نسـخۀ ). »ت«

هفـت نسـخۀ مصححان البته غیر از این سه نسخه، ). »ر«رمز با (انجام شده است ق ۱۳۴۱

پـس از تطبیـق اجمـالی ایـن «: اندها نوشتهبعد از معرفی نسخهاند وکردهنیز معرفی را دیگر 

لذا اقدم نسخ را که مربـوط ؛وجود نداردهاآنها دریافتیم که تفاوت فاحش و بّینی بین نسخه

مشـخص ماساس قرار داده و با عالمت اختصـاری به کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی بود

،اختالفـاتتعیـینکه برایاندگفتهدر ادامه ). ویکسی: ۱۳۸۶اکبری، وجوانپور (»نمودیم

از اختالفـات بسـیار جزیـی «و یمامراجعـه کـردهآستان قدس و دانشگاه تهرانهایهبه نسخ

در معنی نبوده درگذشتهنسخ به
ّ

هـای معـدود و تنها به ذکـر افتادگیویژه در مواردی که مخل

).جاهمان(»ایمنسخۀ اساس اکتفاء کرده

ق۱۲۶۷که از اقدم نسخ کـه مربـوط بـه سـال اند کردهمصححان ادعا ،گذشتکه چنان

: اندنوشـتههفـت ۀشـمارنسـخۀ جالب است که در معرفـی با این حال ، اندبهره گرفتهاست 

ـی جم۲۱۱۲/۴ۀنسخۀ شمار«
ّ
هـوری اسـالمی ایـران کـه حـاوی هفـت رسـاله کتابخانۀ مل

) سی: همان(»ق کتابت شده.ه۱۱۰۱در تاریخ و ست هاآنششمین أصل األصیلباشد و می

الدین آشـتیانی کـه فرد آقای سـیدجاللنسخۀ منحصربه«: اندآوردهه ذیل نسخه شمارۀ َدو در 

تـاریخ کتابـت آن ،سـتبـدان اشـاره رفتـه امنتخباتی از آثار حکمای الهـی ایـراندر کتاب 

با توجه به این دو گزارش که خود مصـححان ارائـه . )ویکسی: همان(»باشدق می.ه۱۱۱۶

ی استاز این رسالهاند باید گفت اقدم نسخکرده
ّ
ذیل نسخۀ شـمارۀ در . ، نسخۀ کتابخانه مل

دگِیکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به علت فرسـو۵/۷۰۰۷نسخۀ شمارۀ «: اندهم گفتهپنج 

ایـن ادعـا صـحیح نیسـت، زیـرا فرسـودگی ،)سی: همان(»حد قابل استفاده نیستازبیش

لقـد «: در پایان این نسخه آمده است. مربوط به حاشیۀ صفحات است و ربطی به متن ندارد

شـهر شـوال سـنة إحـدی و يتمت انتساخ هذه الرسالة الشریفة من خط مؤلفه بواسـطتین فـ

طور که از عبارت پایان رساله همان. )ر۲۸گ(»نبوّیة المصطفوّیةالهجرة اليألف فسبعین و
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ـف ایننخست : این نسخه از دو جهت اهمیت دارد،شودمشخص می
ّ
که از روی نسـخه مؤل

گفته به عصر های پیشکه تاریخ کتابت آن از تمام نسخهدوم این، وبا دو واسطه نگاشته شده

ف نزدیکؤم
ّ
.اندن نسخه غفلت کردهمصححان از ای، ولذا تر استل

کتابخانـۀ مرکـزی ۸۷۴۲نسخۀ شمارۀ «: اندگفتهنسخۀ شمارۀ شش معرفی در همچنین 

: ۱۳۸۶ی،اکبـروجوانپـور (»دانشگاه تهران به خـط نسـتعلیق و حـاوی پـنج رسـالۀ دیگـر

اند، در حالی که در هامش برخی از صـفحات از این نسخه نیز استفاده نکرده، اما )ویکیس

ه العالی«:خه نوشته شده استاین نس
ّ
ظل نک(» منه مّد

ً
هـم و در پایان نسخه ) پ۲گ. مثال

ه العـالی ... حضرت مخدومعالیۀرشاحسب اال«: استچنین آمده
ّ
میرزا محمدعلی دام ظل

ـه «با توجه به عبارت . )پ۱۵گ(»۱۰۸۵مرقوم شد به تاریخ شهر ذی القعدة الحرام 
ّ
ظل مـّد

مصـححان در . نسخه در زمان حیات مصنف نوشته شـده اسـتتوان گفت این می» العالی

ایـن . انـداند و توضیح دیگـری ندادهتنها به معرفی این نسخه پرداخته،ذیل نسخۀ شمارۀ پنج

بدون تاریخ کتابت اسـت، امـا در حاشـیۀ یکـی از اند، ایشان هم گفتهطور که همان، نسخه

مه اللـه«: ویسدنبعد از بیان عبارتی از تبریزی میکاتب ،صفحات
ّ
و ایـن ) ر۱۸گ(» منه سل

ف نوشته شده استنشان می
ّ
پـاورقی در هـم، مصـححان خـوِد. دهد که نسخه در زمان مؤل

مه الله تعالی«عبارت ،عبارت نسخه، عالوه بر نقل ۶۱ۀصفح
ّ
. اندکردهرا نیز اضافه » منه سل

کتابخانۀ مرکزی نسخۀ های مورد استفاده مصححانیکی از نسخهکهنکتۀ درخور توجه این

در حاشیۀ برخی از صفحات . رمزگذاری شده است» ت«حرفدانشگاه تهران است که با 

ه العالی«این نسخه عبارت 
ّ
ظل بنابراین مصححان محترم باید این . استبه کار رفته» منه مّد

ف نوشته شده استرا،نسخه
ّ
توجه ظاه، امادادنداساس کار قرار می،که گویا در زمان مؤل

ً
را

.اندقرار دادهخود یک نسخۀ متأخر را اساس کار اند ونداشتههای دیگرنسخهچندانی به

ه نسـخه را مصـححان تنهـا سـه نسـخه از َد،طور که اشاره شـددربارۀ رمزگذاری، همان

، ۳۰ص(» د«: ولی در پاورقی برخی از صفحات بـا عالئمـی همچـون،اندمزگذاری کردهر

و ،)دوۀ، پاورقی شـمار۶۹و۶۸و۶۷ص(» م.ن«، )۳۲ص(» ۲ت«، )پاورقی شمارۀ یک

یستخواننده معلوم نیاند که برااشاره کردهییهابه نسخه)یکۀ، پاورقی شمار۹۹ص(» و«

،اشـاره نشـدههاآنجا به این عالئم که در هیچ. مصححان بوده استمنظورییهاچه نسخه
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که این رمـوز اند نگفتهاند، اما ها انتخاب کردهرموزی هستند که مصححان برای دیگر نسخه

.اندرا به حدس مخاطب واگذار کردههاآنها هستند و برای کدام نسخه

مقدمۀ کتاب

ۀدربـارمصـححان، . اسـتشدهمالرجبعلی بررسی » احوال، آثار و افکار«کتاب ۀدر مقدم

أعیـان، روضات الجنـات،الذریعةبه چند منبع مشهور و رایج همچون ،احوال این فیلسوف

بـه منـابع شـدبخـش میدر این. اندمراجعه کردهتذکرۀ نصرآبادیو ریحانة األدب، الشیعة

بـه آن ایـن مقالـه » تبریـزِیۀنامـزندگی«تر در بخـش پیشکه استناد جستنیز یدیگرمهم 

.شداشاره 

و برای کردتخلص می» واحد«او اند کهنوشتهتخلص شعری تبریزی بابمصححان در

نقل ،منبع خودرا، بدون معّرفی )۲: ۱۳۸۶اکبری،وجوانپور (سه رباعی از اشعار او ،نمونه

کـه در منـابع ،که منبع نقل ایـن سـه ربـاعیدریافت توان می،وجوبا اندکی جست. اندکرده

). ۱۵۴: ۱۳۱۷نصرآبادی، . نک(است تذکرۀ نصرآبادی،اشاره شدههاآندیگر نیز به 

: عبارتنـد ازانـد کـهپرداختهبه ذکر شـاگردان تبریـزی ،این اشعارنقلپس ازمصححان

الـدین رازی، ، مالعبـاس مولـوی، میرقوام)مشهور به فاضل سـراب(مالعبدالفتاح تنکابنی «

» خـانقاضی سعید قمـی، محمدحسـن قمـی، محمـدرفیع پیـرزاده و علیقلـی بـن قرچغای

الـدین رازی و فاضـل یعنـی میرقوام،ی انتساب دو نفربراها، تنهااز میان این). ۳-۲:همان(

منـابع ارجـاع بـه برای پیرزاده و قاضی سعید به ارجاع داده شده و به منابع دست اول،سراب

بسـی شاگردان تبریزی را تعدادتوانالبته با تفحص در کتب تراجم می. اندبسنده کردهمتأخر 

آقابزرگ، (توان میرزا عبدالله یزدی المثل میفی.اندکه مصححان نوشتهبرشمرد تر از آن بیش

مـوتی طالقـانی محمدمیر،)۱۹۰: ۱۳۱۷؛ نصرآبادی، ۹/۴۷۲: ۱۴۳۰
َ
ل
َ
آقـابزرگ، (یوسف ا

نـام نیز را)۳۳: ۱۳۱۷؛ نصرآبادی، ۹/۹۴۳: ۱۴۰۳همان، (، لطفعلی افشار )۹/۸۹: ۱۴۳۰

انی و محمدشفیع اصفهانی آبادی و مالحسن لنببرخی منابع، میرمحمداسماعیل خاتون. برد

؛ ۲۱: ۱۳۸۶؛ آشـتیانی، ۵۴۷: ۱۳۸۶مهـدوی، (اند را نیز از شـاگردان مالرجبعلـی دانسـته

).۲/۷۱۹: ۱۳۷۷دولت آبادی، 
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رسـالۀ : اندپرداخته و این آثار را از او دانسـتهمالرجبعلیبه معرفی آثار سپس مصححان 

ه در شرح حدیث شریف کمیـل بـن انوار جلّی، صیلصل األاألیا اصول آصفیه، اثبات واجب

، لمعات الهیه در اثبات واجب و صـفات او، رساله علّیت و معلولّیت، حاشیه بر اسفار، زیاد

ها به تبریزی منبعـی کدام از این کتابالبته مصححان محترم برای انتساب هیچ. برهان قاطع

کـهتا مشخص شودکنیمرفی میمعمنابع استناد به با رادر اینجا آثار تبریزی. اندارائه نکرده

. درست نیستفوق به اوانتساب برخی از آثار 

صول اآلصـفّیةیااألصل األصیل. ۱
ُ
: ۱۴۳۰؛ همـو، ۱۷۷-۲/۱۷۶: ۱۴۰۳آقـابزرگ، (األ

از این کتاب دو تصـحیح موجـود ). ۴/۱۵۳: ۱۳۷۶؛ کحاله، ۳/۵۶: ۱۴۲۹؛ صدر، ۸/۲۱۵

منتخباتی از آثـار حکمـای در جلد اول الدین آشتیانییکی تصحیح ناقص سیدجالل. است

وضـوعمکـه این اثر،؛ و دیگری تصحیح کامل )۲۷۱-۱/۲۴۴: ۱۳۹۳آشتیانی، (الهی ایران

دانسـته اسـت رسالۀ مبدأ و معـادالدین همایی این رساله را جالل. استۀ حاضربحث مقال

تـوان کنـد میبا توجه به عبارتی که اسـتاد همـایی از کتـاب نقـل می). ۲۶: ۱۳۸۱همایی، (

.استاألصیلاألصلبلکه همان ،رسالۀ مستقلی نیستعادموبدأمۀرسالفهمید که 

ۀ های مـورد اسـتفادسینا در معرفی نسخههای ابنموسی عمید در تصحیح یکی از کتاب

که از چنـد رسـاله ۳۴/۳۵ای است به شمارۀ مجموعهیکاین نسخه جزء «: نویسدمیخود 

هجری و به خط نستعلیق بسیار خوانـا نوشـته شـده ۱۳۱۱خ کتابت آن تاری؛شودتشکیل می

رسـاله در : رساالت ایـن مجموعـه عبارتنـد از«: کنددر پاورقی اضافه میوی سپس. »است

). ۱۸: ۱۳۸۳عمیـد، (» ی بمفتـاح الجنـانمؤلفات موالنا مالرجبعلی در مبدأ و معاد مسـّم

.ی پیدا نکردندشوربختانه نگارندگان به نسخۀ این کتاب دسترس

حال دو بـار تصـحیح شـده بها، که ت)۲۳/۱۶۹: ۱۴۰۳آقابزرگ، (رسالۀ اثبات واجب. ۲

حکمـت الهـی در متـون فارسـیتصحیح مرحوم عبدالله نورانی که در کتاب نخست:است

تصحیح مرحوم آشـتیانی کـه در جلـد اول و دیگر،چاپ شده) ۱۶۰-۱۵۱: ۱۳۸۵نورانی، (

. شده استمنتشر)۲۵۲-۲۳۵: ۱۳۹۳آشتیانی، (ای الهی ایرانمنتخباتی از آثار حکم

۱۲۸۳۳به شـمارۀ از آنای خطینسخه، که)۹/۱۲۴۷: ۱۴۰۳آقابزرگ، (دیوان شعر. ۳

.در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی موجود است
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اصل این ). ۹/۳۱۱: ۱۴۳۰؛ همو، ۲۱/۲۳۹: ۱۴۰۳آقابزرگ، (معرب رسالة الحکمة.۴

عنـوان عربـی . است که قاضی سعید قمی آن را به عربی ترجمه کـرده اسـترساله به فارسی

بـه ،قاضـی سـعید قمـیاألربعینیاتاست که در کتاب البرهان القاطع و نور الساطعرساله 

.به چاپ رسیده است،تصحیح نجفقلی حبیبی

)۱۴۰۳:۲۵/۳۷آقابزرگ، (وجود الباری.۵

).۲۳/۱۶۹:همان(الکرسیتفسیر آیة .۶

کـه ییهاکتابخانهیساننواز فهرستیرویبه پیتی،ادرکتاب را ینا.المعارف اإللهّیة.۷

نسـبت داده اسـت یـزیشـاگرد تبریرزادهپیعاند، به محمدرفداشتهیخطۀکتاب نسخیناز ا

، ولی پیـرزاده در ابتـدای کتـاب تصـریح کـرده اسـت کـه )۱۳۹۰:۳۰/۱۶۹درایتی، . نک(

کـرده اسـت مطالـب را بـر او امـال میقدر بـه نوشـتن نبـوده و پیری تبریزی در اثر ضعف و

کـه کاتب سخنان تبریزی بوده است نه اینفقطپیرزاده ،بنابراین). ۲/۴۹۸: ۱۳۹۳آشتیانی، (

آقـابزرگ نیـز بـه ایـن نکتـه تصـریح کـرده اسـت . دکرده باشبیان در آنهای خود رااندیشه

ــابزرگ، ( ــو، ۸۶-۹/۸۵: ۱۴۳۰آق ــححان).۱۴۰۳:۲۱/۱۹۱؛ هم ــه مص ــاری ک ــایر آث از س

رسـاله ، حاشـیه بـر اسـفار، انوار جلّیه در شرح حدیث شریف کمیل بن زیـاد(اند ذکر کرده

در منـابع و تـراجم ذکـری بـه ) لمعات الهیه در اثبات واجب و صفات او، علّیت و معلولّیت

. میان نیامده است

اند و برخی الرجبعلی تبریزی شدههای ماندیشهمصححان بعد از این بخش، وارد بحِث

در این بخش این توجهالبجۀنکت. انداختصار بیان کردهشده در کتاب را بهاز مسائل مطرح

:استمصححان سخنان
باشـد و بـه همـین علـت وی منکر وجود ذهنی است و قائل به اشتراک لفظـی وجـود می

البتـه . انددانسـته) Nominalists(یهبرخی او را از اصحاب اصالت تسمیه اصالت تسـم

اثبات این قضیه دشوار است لـیکن بـا توجـه بـه ،األصل األصیلرف به رسالۀ با استناد ِص

رجبعلی فیلسوفی حّسی
ّ

صراحت منکر کلیات و مذهب بوده و در آثار دیگرش بهاینکه مال

ر او بودن را ب» نومینالیست«توان تا حدود زیادی موضوع می،منکر وجود ذهنی شده است

اسم بدون مسمی را محال اصل األصیلکه وی در همین رسالۀ صرف نظر از این. حمل کرد

).۶-۵: ۱۳۸۶، اکبریوجوانپور (سازگار نیست » نومینالیسم«دانسته است که این امر با 
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ای به این نظریه باور دارند و معتقدند که شیء عده:اندحکما دو دسته،وجود ذهنیدر بحث

نـک(وجود خارجی، وجـودی نیـز در ذهـن دارد به غیر از 
ً
؛ ۳۹۹: ۱۳۵۴مالصـدرا، . مـثال

ای دیگر مانند تبریزی معتقدند که وجودی در ذهـن شـکل و عده) ۲/۶۹: ۱۳۶۹سبزواری، 

(گیرد نمی
ً
ادعـای منکـران ایـن ). ۱/۳۳۱: ۱۴۱۱؛ فخر رازی، ۶۲-۶۰: ۱۳۸۶تبریزی، مثال

ر صـغیر و انفکـاک لـوازم ماهیـت از آن، هـیچ است که، به دالیلی همچون انطبـاع کبیـر د

).۶۰: ۱۳۸۶تبریزی، (گیرد وجودی در ذهن شکل نمی

ای است که در رابطه با دو بدیل خود یعنی ایده آلیسم و رئالیسم مطرح نومینالیسم نظریه

افالطون معتقد بـود . ؛ به این معنا که بحث در اینجا، بحث از مفاهیم کلی استه استشد

گویند در مقابـل ارسـطو اهیم کلی در خارج وجود دارد از این رو او را رئالیسم میکه این مف

کـام در غـرب ایـن مسـأله . وجود این دسته از مفاهیم را در خارج منکر شد
ُ
با ظهور ویلیام ا

گـوییم باطـل اسـت، زیـرا مـا مفـاهیم کلـی مطرح شد آنچه که ما در مورد مفاهیم کلی می

اسم
ً
بـرای مثـال، . دهیمهای خارجی نسـبت مـیایی داریم که به مدلولهنداریم بلکه صرفا

اسمی وقتی گفته می
ً
که بـرای شـیء روی میـز است شود کتاب روی میز است، کتاب صرفا

از این رو او معتقد بود که مابـإزایی از ایـن اشـیا در ذهـن . انتخاب شده است نه یک مفهوم

).۸۲-۲/۸۱: ۱۳۷۷ملکیان، (آید نمی

بحث نومینالیسم انکار . وجود ذهنی و نومینالیسم هیچ ربطی به یکدیگر ندارندبنابراین،

مفاهیم کلی است که در بستر تاریخی خود با قدرت مطلق الهی و اختیار او گره خورده بـود 

این است که آیا وجودی غیـر ، اما در وجود ذهنی بحث در مورِد)۱۳۸۸:۳/۵۹کاپلستون، (

ربطی به بحث مفاهیم کلـی و قـدرت و اختیـار خداونـد اینوهست؟از وجود خارجی نیز 

بـه قـول بـه یـزیانتسـاب تبرادعـای مصـححان در گفته شـدطور که بنابراین، همان. ندارد

یهاصالت تسم
ً
.استنادرستکامال

) الـف: نـدبدهمصححان به این سؤاالت پاسخباال، شایسته است کهپاراگرافدر مورد

برخـی کـه ) ب؛کار وجود ذهنی و اشتراک لفظـی وجـود چیسـت؟ربط اصالت تسمیه با ان

مذهب بودن تبریزی بـه یّسح) ج؛ ومعتقداند تبریزی نومینالیست است چه کسانی هستند؟
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آن بـهکنـد ولـی چه معناست؟ آیا به این معناست که تبریزی تمام چیزها را از حس آغاز می

اما ؛ندابودهمذهب وفان مسلمان حّسیفیلسیتمامپس،کند؟ اگر منظور این باشدختم نمی

یبرداشـتچنـینکند، حس ختم میبه کند واگر منظور این باشد که تبریزی از حس آغاز می

او از ماوراءالطبیعـه و مسـائل نفـس نیـز سـخن ،زیرا به شهادت آثارشنخواهد بود،درست 

.گفته است

اکبـری،وجوانپـور (فلوطین در نقل افکار تبریزی مصححان به منابع دیگر همچون آثار 

که قائل به وحـدت کنندمیعربی یاد از عرفا و پیروان ابن،در صفحات بعدییا، ) ۱۳۸۶:۹

مصححان بـه منـابع تحقیـق خـود ،و موارد مشابهرددر این مو.)۱۲: همان(ند اهوجود بود

.انداشاره نکرده

متن کتاب

هاآنذکر چند نمونه از در ادامه به کهاستراه یافتهبه این تصحیحاغالط امالیی متعددی

:کنیمبسنده می

و در چند سطر » االصل االصیل«بار اسم رساله را مصححان یک،در مقدمه•

).۵: ۱۳۸۶، اکبریوجوانپور (اند ثبت کرده» اصل االصیل«تر پایین

علی ما قلنا فی األصل األصیل إّنه کما الیمیترفعفرع آخر مما «•
ً
إلی .... کنایضا

با ،در این عبارت). ۳۳:همان(» کما عرفتبالمرجعمعلولها لئال یلزم الترجیح 

.درست است» بالمرجح«و » یتفرع«،توجه به نسخۀ اساس

الباطل کان ذهق إلی هذا المسلک بعون الله تعالی جاء الحق و «• الباطل إّن
ً
«و » زهق«در آیۀ قرآن ). ۳۷: همان(» ذهوقا

ً
.درست است) ۸۱:راءاس(» زهوقا

غیرمشوب بشوائب الشکوک واالوهام وغیرمشوش «: در خاتمه کتاب آمده است•

» بشهاب«). ۱۰۴:همان(» اهل الحکمة والکالم بعون الله وحسن توفیقهبشهاب

.درست است» بشبهات«،توجه به متن اساسبا. دهددر این متن معنی نمی
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کیفیت تصحیح و تحقیق کتاب

اسـت کـه مصـححان کتـاب را کـار در ایـنیکـی از ایـرادات اساسـی : بتحقیق کتاـ 

تبریزی در سرتاسر رسـالۀ خـود بـه فیلسـوفان و عارفـان متعـدد ارجـاع . اندنکرده»تحقیق«

شـمارۀ برخـی از و فقـطاندها تحقیق نکردهمصادر این نقلدر بابدهد، اما مصححانمی

. اندآیات قرآن را در پاورقی ذکر کرده

۱۷۱۱نسـخۀ شـمارۀ ،طور که گذشـتهمان،نسخۀ اساس مصححان:صحیح کتابتـ 

نگارنـدگان بـا تطبیـق . کتابت شـده اسـتق۱۲۶۷که در سال بودهمجلس شورای اسالمی 

هـایی ای از مـوارد بـه اختالفدر پـاره،های نسخۀ خطـیبرخی از صفحات تصحیح با برگ

ها اشاره خـواهیم در ذیل به برخی از تفاوت. اندنکردهایکه مصححان به آن اشارهندبرخورد

:استنسخۀ اساسبا ضبطمطابق ،خط کشیده شدههاآنآید و زیر آنچه داخل پرانتز می. کرد

:خطبۀ کتاب
ه الرحمن الرحیم 

ّ
ه العلی العظیم سـبحانک ) و به نستعین(بسم الل

ّ
وال حول وال قوة اال بالل

ذکـر . علیم الحکیمال علم لنا إال ما علمتنا إنک أنت ال
ً
وبعد فإنا أردنا فی هذه المقالة أّوال

الواحـد«األصل المشهور من الحکماء وهو أن 
ّ

وذکـر بعـض » الواحـد ال یصـدر عنـه إال
ً
«در نسخۀ اساس (الفروع المتفرعة علیه وهی أیضا

ً
خـر ) وجود ندارد» أیضا

ُ
صول لفروع أ

ُ
أ

کثر المسائل الحکمیة یمکن أن یتفرع  (علیه و بیان أن أ
ً
ثم ذکر بعض األصول واآلراء ) ثانیا

تی اعتمد علیها أرسطوطالیس و سایر القـدماء علـی غایـة اإلیجـاز واالختصـار و 
ّ
ة ال

ّ
الحق

ً
اصیال

ً
لیحصـل التمییـز ) باألصـل األصـیل: در نسـخۀ اسـاس(سمینا األصل األّول أصال

کر جعلتها تذکرة لنفس) التمّیز(
ّ

ـه بینه وبین سایر األصول عند الذ
ّ
) تعـالی(ی و لمن أراد الل

ه المعین وبه أستعین
ّ
).۲۵همان، (» أن ینتفع بها والل

:األصل األّول
ً
اصیال

ً
فی بیـان ) باألصل األصیل: در نسخۀ اساس(وهو الذی سّمیناه اصال

الواحـد والتنبیـه 
ّ

الواحد المحض البسیط من جمیع الجهات ال یمکن أن یصدر عنه إال أّن

).۲۶همان، ص(» لبداهته عند العقالء) المطلب(علی ذلک المطلوب 

مصححان محترم بدون هـیچ توجیـهمی
ً
از نسـخۀ اسـاس ،تـذکریوتوان گفت که اوال

برخی از این اختالفات .اندعدول کرده
ً
«به » باألصل األصیل«برای نمونه، تبدیل (ثانیا

ً
أصال

ً
ناشی از بیتواندنمیای است کهگونهبه) »أصیال

ً
دقتی در ضبط نسخۀ اسـاس باشـد و صرفا
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عنـوان نسـخۀ اسـاس شود که مصححان از نسخۀ دیگری بـهاین احتمال در ذهن تقویت می

.باشنداستفاده کرده

شده از کتابیک نسخۀ کهن و یک ترجمۀ کمترشناختهمعرفی 

تـوان نتیجـه ، میه شـدگفتـاألصل األصـیلاز مجموعۀ مطالبی که تا اینجا در نقد تصحیح 

اصـول و ضـوابط تصـحیح و تحقیـق را رعایـت کـار خـودفت که مصححان محتـرم در گر

ایـن هـم حتـی اگـر . اند و الزم است این کتاب مهم دوبـاره تصـحیح و تحقیـق شـودنکرده

یـککهـن و ۀنسـخوجـود یـکداشت، با توجه بـه میاشکاالت در تصحیح ایشان وجود ن

ها را معرفی خـواهیم کـرد، ادامۀ سخن آن، که در األصل األصیلاز شده کمترشناختهۀترجم

.رسدتصحیح مجدد کتاب ضروری به نظر می

از ،الـدین محمـد رازینسـخه بـه خـط میرقواماین:األصل األصیلـ یک نسخۀ کهن از 

ــزی  ــی تبری ــاگردان مالرجبعل ــاری، (ش ــابزرگ، ۳/۳۵۰: ۱۳۹۰خوانس ، ۱۱/۷۸: ۱۴۰۳؛ آق

الـدین در میرقوام،مطـابق انجامـۀ نسـخه. تنوشته شـده اسـ) ۲/۷۱۹: ۱۳۷۷آبادی، دولت

).ر۴۶گ. نک(از کتابت آن فراغت یافته است ) یعنی در زمان حیات مؤلف(ق ۱۰۶۸ۀذیحج

برخـی حاوی این نسخه . ایمیافتهاألصل األصیلای است که از ترین نسخهاین نسخه قدیمی

ـه العـالیمنـه مـد ظ«: هر یک، عبـارتکه در پایان استهای تبریزی از حاشیه
ّ
، ر۵گ(» ل

امتیازترین مهم. شوددیده می)ر۳۲، ر۲۱، پ۱۵، پ۱۰، پ۸
ً
این نسخه این است کـه اوال

،در زمان خود مصنف نوشته شده
ً
به دست یکـی از شـاگردان تبریـزی کتابـت شـده ،و ثانیا

. است

: اند ازهای این کتاب به ترتیب عبارتبر اساس این نسخه، اصل
يالذوهو: األصل األّول

ً
أصیال

ً
الواحـد المحـض البسـیط مـن فـيسمّیناه أصال بیـان أّن

الواحد 
ّ

ا هو الموجود بم: األصل الثانی). ر۳گ(جمیع الجهات ال یمکن أن یصدر عنه إال

بحسب باد
ً
: األصل الثالث). ر۱۵گ(وظاهر النظر إلی قسمین يالرأيموجود ینقسم أوال

کل طبیعة محتاجة  الماهّیـة مـن : األصـل الرابـع). پ۱۶گ(آخـر نفسها إلی شیءفيأّن

هی 
ّ

فيبیان وجود الجنس والفصل في: األصل الخامس). پ۱۷گ(حیث هی لیست إال

العدد ال یمکن أن یکون متناه بالفعل : األصل السادس). پ۲۵گ(الخارج  ).ر۲۸گ(أّن
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: اند ازهفت مورد است که به ترتیب عبارتهالدر نسخه چاپی این اص
الواحد المحض البسیط من جمیع الجهات ال یمکـن أن یصـدر في: األولاألصل  بیان أّن

الواحد؛ األصل الثانی
ّ

الوجود عـن صـفات النقصـان؛ األصـل تنزیـه واجـبفـي: عنه إال

کل طبیعة محتاجة في: الثالث أّنفـي: نفسها إلی شـیء آخـر؛ األصـل الرابـعفيبیان أّن

هی؛
ّ

فيبیان وجود الجنس والفصل في: األصل الخامسالماهّیة من حیث هی لیست إال

المعلول الیمکن أن یکون من نوع علته؛ األصل السـابعفي: الخارج؛ األصل السادس : أّن

المعلول الیمکن أن یکون العدد غیرمتناه بالفعل في ).۶: ۱۳۸۶تبریزی، (أّن

کند بحـث هایی اضافه شده است که مشخص میدر حاشیۀ نسخه با رنگ قرمز سرفصل

ها نیز با رنـگ ها و تفهیمها، تکمیلها، تتمیمها، تنبیهفرع. لۀ فلسفی استئدر مورد کدام مس

توان برای پیـدا کـردن می،از این رو. اندقرمز و درشت در متن رساله از اصل بحث جدا شده

.له در این نسخه به عناوین قرمزرنگ نگاه کردئهر مس

ــ ف ۲/۲۴۷۰ۀشـمارای فارسی بـه هنسخ:األصل األصیلاز شده ـ یک ترجمۀ کمترشناخته

األصل األصـیل ای از ترجمهشود که در واقع نگهداری میدانشگاه تهرانیمرکزۀکتابخاندر 

کتاب صرفاین البته .استتبریزی 
ً
ای از موارد توضیحاتی نیست بلکه مترجم در پارههترجما

متـرجم خـود را آن،هـای برگنخسـتین در ، وداردنسخه از آغاز افتادگی . افزوده استبر آن 

: تحفـة الکمــالمالحسـن، (معرفـی کـرده اسـت ،شـاگرد مالرجبعلـی تبریـزی،مالحسـن

عصـر صـفوی ناشـناِسهایاین کتاب به درخواست یکی از شـاهان یـا شـاهزاده). پ۲گ

در ). پ۴گ: همـان(موسـوم شـده اسـت تحفـة الکمـالنگاشته شده و به درخواست او به 

،اشتباهبه) ۳۹۷-۴/۳۹۶: ۱۳۴۴پژوه و افشار، دانش(شریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ن

های کتابخانۀ مرکـزی فهرست میکروفیلماند، ولی در این کتاب را به مالرجبعلی نسبت داده

درایتـی، (های خطی ایرانفهرستگان نسخهو در ) ۱/۶۹۹: ۱۳۴۸پژوه، دانش(دانشگاه تهران 

درستی به مالحسن شاگرد مالرجبعلـی منتسـب شـده این کتاب به،)۷/۵۸۴-۵۸۵، ۱۳۹۰

.است

نـک(انددانسـتهرا فارسی صیلصل األاألکه برخی زباناین
ً
: ۱۴۱۴ثقةاالسـالم، . مـثال

این کتاب توسط مالحسن در زمانی نوشته شده که . شاید همین نسخه را دیده باشند) ۴/۲۷
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بـا عبـارت از اسـتادش ،ا وی در دو موضـع از کتـاباستادش در قید حیات بوده است، زیر

» اللـه ظاللـهاسـتادم ادام«و ) ر۲۸گ:تحفة الکمالمالحسن، (» الله تعالیاستادم حفظه«

در زمان صیلصل األاألو همین نکته حاکی از آن است که یاد کرده است، ) ر۴۳گ: همان(

.حیات مصنف آن به فارسی برگردانده شده است

ای موارد مـتن را ر پارهو دبر ترجمه، توضیحاتی را نیز به متن اضافه کرده مالحسن عالوه 

، همان(کرده است شرح
ً
خود آرای،پس از نقل نظری از استادجاهایی،و در ) پ۵۳گ:مثال

نک(را بیان کرده است 
ً
وی ). در بحث حرکت و زمان از دیدگاه افالطونر،۴۳گ: همان. مثال

: به دو کتاب دیگر خود اشاره کرده است،توضیح بیشتر مطالببرای ،همچنین در دو موضع

نویسـندگان ). پ۳۶گ: همان(تحفة الحقایقو دیگری ) ر۲۵گ: همان(کیمیای مرادیکی 

همـین نـام ابه کتابی بـالذریعهبته آقابزرگ در ال. پیدا کننداز این دو کتاب موفق نشدند رّدی

قصـایدی در وصـف شـاملاما ایـن کتـاب،)۱۸/۲۰۲: ۱۴۰۳آقابزرگ، (اشاره کرده است 

در کتابخانـۀ ،نـینچهم. در آن مطـرح نشـده اسـتی فلسفیهاو بحثاستخاندان نبّوت

) ۳۶۶۹نسخۀ شمارۀ (وجود دارد تحفة الکمالای فارسی به نام نسخه،استانبولۀنورعثمانی

مالحسـن باشـدبدان دسترسی نیافتند و نگارندگان که انتهـای رسـاله در.شاید همین کتاِب

تبریزی را با اضـافاتی نقـل کـرده و بعـد از ایـن اثبات واجبۀمالحسن رسال،تحفة الکمال

اثبـات توان گفت کـه از رسـالۀ می، پس. را ترجمه کرده استاألصل األصیلخاتمۀ ، رساله

ف استؤیک نسخۀ جدید یافت شده که مربوط به عصر م،واجب
ّ
.ل

گیرینتیجه

: کـهتـوان گفـتمیاألصـل األصـیلاخیر از صحیح تکر شد در خصوص با توجه به آنچه ذ

های اند و به ضبطمصححان محترم نسخۀ مناسبی را برای نسخۀ اساس انتخاب نکرده) الف

و یعنـی اقـوال ، رساله فاقـد تحقیـق اسـت) اند؛ بشده نیز پایبند نبودههمین نسخۀ انتخاب

تحقیقـی و مقدمـۀ ) انـد؛ جأخـذیابی نکردهشده در کتـاب را تحقیـق و ممطرحیهااندیشه

ه کـاغالط امالیـی بسـیاری در مـتن راه یافتـه ) دنوشته نشده؛این کتاب تحلیلی مناسبی بر
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درسـتی معرفـی های مـورد اسـتفاده بهنسخه) هو؛استت را تغییر دادهامعنای درست عبار

ی از مـوارد بـه حـدس مخاطـب اپارهها مناسب نبوده و دراند و رمزگذاری برای نسخهنشده

!واگذار شده است

ــه در ــن مقال ــکای ــن ۀنســخی ــالۀ از که ــیل رس ــل األص ــکو األص ــی ــی ۀترجم فارس

ـف ؤبـه زمـان حیـات منسـخۀ کهـن تـاریخ نگـارش. عرفی شـدآن ماز شدهکمترشناخته
ّ
ل

اضافاتی هم نسبت بـه اصـلتحفة الکمالترجمۀ فارسی آن با عنوان وگردد برمی
ً
ـ که بعضا

در زمـان حیـات اسـتاد ،به نـام مالحسـن،به دست یکی از شاگردان تبریزیمتن دارد ـ هم

.نوشته شده است

منابع

.الهیجی←مقدمه ).۱۳۸۶(الدین آشتیانی، سیدجاللـ 

.بوستان کتاب: قم.منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران). ۱۳۹۳(ـ ـــــــــــــ

.األضواءدار: بیروت.الذریعة إلی تصانیف الشیعة). ۱۴۰۳(آقابزرگ تهرانی، محمدمحسنـ 

.دار إحیاء التراث العربی: بیروت.طبقات أعالم الشیعة). ۱۴۳۰(ـ ـــــــــــــ

با .مسبباتموجودات و تسلسل اسباب وۀرساله در حقیقت و کیفیت سلسل). ۱۳۸۳(سینا ـ ابن

.سینالیدانشگاه بوع: همدان. تصحیح و مقدمۀ موسی عمید

.دار التعارف للمطبوعات: بیروت.أعیان الشیعة). ۱۴۰۳(امین، محسن ـ 

.دار إحیاء التراث العربی:بیروت.هدیة العارفین). ۱۹۵۱(پاشابغدادی، اسماعیلـ 

هروی و حسن اکبری جوانپورتصحیح عزیز .األصل األصیل). ۱۳۸۶(تبریزی، مالرجبعلی ـ 

.ار و مفاخر فرهنگیانجمن آث: تهران.بیرق

کتابخانـۀ : قـم.تحقیـق علـی صـدرایی خـویی.مرآة الکتـب). ۱۴۱۴(ثقةاالسالم تبریزی، علی ـ 

.الله مرعشی نجفیتآی

).۱۳۸۶(تبریزی ←مقدمه . و حسن اکبری بیرق، عزیزهرویجوانپورـ 

.اسماعیلیان:قم.اسماعیلیاناسداللهتصحیح .روضات الجنات). ۱۳۹۰(خوانساری، محمدباقر ـ 

: تهران.های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرانفهرست میکروفیلم). ۱۳۴۸(پژوه، محمدتقی دانشـ 

.دانشگاه تهران
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بـه کتابخانـۀ دانشـگاهةفهرست کتابخانۀ اهدایی آقای سـیدمحمد مشـکو).۱۳۳۲(ـ ـــــــــــــ 

.دانشگاه تهران: تهران.تهران

.، دفتر چهارمنشریۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.)۱۳۴۴(افشار ایرج پژوه، محمدتقی و دانشـ 

.دانشگاه تهران: تهران

سـازمان اسـناد و : تهـران.)فنخـا(های خطـی ایـران فهرستگان نسخه). ۱۳۹۰(درایتی، مصطفی ـ 

.کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران

.ستوده: تبریز.)ا شهریاراز قطران ت(سخنوران آذربایجان ). ۱۳۷۷(آبادی، عزیز دولتـ 

. بیدار: قم.المباحث المشرقیة فی علم االلهیات والطبیعیات). ۱۴۱۱(رازی، فخرالدین ـ 

.ناب: تهران.آملیۀزادتصحیح حسن حسن.شرح المنظومة). ۱۳۶۹(سبزواری، مالهادی ـ 

وزارت :تهران.تصحیح سیدحسن سادات ناصری.قصص الخاقانی). ۱۳۴۷(قلی شاملو، ولیـ 

.فرهنگ و ارشاد اسالمی

.العربیالمؤرخدار : بیروت.تحقیق حسین علی محفوظ.تکملة أمل اآلمل). ۱۴۲۹(صدر، حسن ـ 

.سیناابن←مقدمه ).۱۳۸۳(عمید، موسیـ 

یةاللهمکتبة آ: قم. ینیأحمد الحسیدالس: یقتحق. أمل اآلملیمتتم). ق۱۴۰۷(یعبدالنبینی،قزوـ 

.یالمرعش

اواخـر قـرون وسـطا و دورۀ رنسـانس از اوکـام تـا (تـاریخ فلسـفه ). ۱۳۸۸(کاپلستون، فردریـک ـ 

.علمی و فرهنگی: تهران.ترجمۀ ابراهیم دادجو.)سوئارس

.دار إحیاء التراث العربی: بیروت.معجم المؤلفین). ۱۳۷۶(، عمررضاکحالهـ 

.حقیقت:تهران.ییامین شاهجوگردآوری محمد.مقاالت). ۱۳۸۴(کربن، هانری ـ 

یر: تهران.سیدجواد طباطباییۀترجم.تاریخ فلسفه اسالمی). ۱۳۷۰(ـ ـــــــــــــ  .کو

با تصـحیح و مقدمـۀ .شرح رسالة المشاعر مالصدرا). ۱۳۸۶(ـ الهیجی، محمد بن محمدصادق 

. بوستان کتاب: قم. الدین آشتیانیسیدجالل

حکمـت و انجمـن : تهـران.الدین آشتیانیحیح سیدجاللتص.المبدأ والمعاد). ۱۳۵۴(مالصدرا ـ 

.ایرانۀ فلسف

دفتـر همکـاری : قـم.نژادسعید عـدالتۀویراست.تاریخ فلسفه غرب). ۱۳۷۷(ملکیان، مصطفی ـ 

.حوزه و دانشگاه

سـازمان : اصفهان.تصحیح غالمرضا نصراللهی.اعالم اصفهان). ۱۳۸۶(الدینمصلح،مهدویـ 

.رداری اصفهانفرهنگی تفریحی شه
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.ارمغان: تهران.نصرآبادیۀتذکر). ۱۳۱۷(، میرزا محمدطاهر نصرآبادیـ 

. یعبداللـه نـورانیحو تصـحیگـردآور. یدر متون فارسـیحکمت اله). ۱۳۸۵(عبدالله ی،نورانـ 

.یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ: تهران

پژوهشـی حکمـت و ۀمؤسسـ: رانتهـ.دو رساله در فلسفۀ اسالمی). ۱۳۸۱(الدینجاللهمایی،ـ 

.ایرانۀفلسف

منابع خطی

. مجلـس شـورای اسـالمیکتابخانۀ ۷۸۷۳۸مارۀ نسخۀ ش.األصل األصیل. تبریزی، مالرجبعلیـ 

.سدۀ یازدهم: تاریخ کتابت

بدون تاریخ . دانشگاه تهرانکتابخانۀ مرکزی ۵۸۹۰شمارۀ نسخۀ .األصل األصیل. ـ ــــــــــــــ 

.کتابت

یختـار. دانشـگاه تهـرانکتابخانۀ مرکزی۷۰۰۷-۵شمارۀ نسخۀ .األصل األصیل. ــــــــــــ ـ ــ

.ق۱۰۷۱شوال : کتابت

بدون تاریخ .دانشگاه تهرانکتابخانۀ مرکزی ۸۷۴۲مارۀ نسخۀ ش.األصل األصیل. ـ ــــــــــــــ 

.کتابت

یختـار. دانشـگاه تهـرانزیکتابخانـۀ مرکـف ــ۲/۲۴۷۰شـمارۀ نسخۀ.تحفة الکمال. مالحسنـ 

.یازدهمۀاواسط سد: کتابت




