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 بررسی تصحیح تازۀ

معیار االشعار و شرح آن 

مهرداد چترایی

»اسـتادالبشـر«ابوجعفـرنصیرالدیـنمحمدبـنمحمدبـن

حسـن،کـهبهخواجهنصیرالدینتوسـینامبرداراسـت،در

سـالهایپایانیقرنششـمبـهدنیاآمـدودر672قپساز

75سـالزندگـی،وفـاتیافـت.شـخصیتاودارایابعاد

گسـتردهومتنوعیاسـتوسـخنگفتنازهریکازوجوه

حیاتعلمیوفکریاومجالیفراخمیطلبد؛اودرفلسـفه

ومنطـقوکالم،نجـوموجغرافی،طبوریاضی،موسـیقی

وشـعروادبوشـاخههایگونهگونآنعلومدارایتبحرو

صاحـبتألیفاتمتعدداسـت)ر.ک:یادنامۀ خواجـه نصیرالدین 

توسی(.

ازجملـهآثـارخواجـه،معیاراالشـعاراسـتکـهبنابر

توضیحمدرسرضوی»درفهرسـتیکهازآثاروتألیفاتوی

مرتـبکردهانـد،رسـالهایدرعلمعـروضبهفارسـیبهاو

نسـبتدادهانـدولیکناسـممعیاراالشـعارراجـزبعضاز

متأخریـنماننـدصاحـبروضات الجنـاتوابوالحسـن

فراهانیدرشـرح اشعار مشـکلۀ دیوان انوریودیگرانذکر

نکردهانـدوبـههمینجهـت...مرحـومعالمـۀقزوینیدر

مقدمۀکتاب المعجم فی معاییر اشـعار العجمانتسـاباین

کتابرابهخواجۀتوسـیتردیدکرده...«)مدرسرضوی،احوال 

و آثار،ص531(.

عالمـهقزوینـیکـهشـرح معیاراالشـعار مفتـیمحمد

سـعدهللامرادآبـادیرادیـدهوآنرا»شـرحنفیـسوممتاز«

برشـمردهومعتقـداسـتکـهمرادآبادیدرشـرحخویشبر

عضوهیأتعلمیدانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد
m_chatraei@yahoo.com

معیاراالشـعار»الحقدادفضلوتحقیق«رادادهاست)رازی،

مذکـور،تألیف المعجـم،مقدمـه،صدـهــ(،دراینکـهشـارح

کتابرابهخواجهنصیرنسـبتداده،تردیدکردهومأخذاین

انتسابرانامعلومدانستهاست.

شـایدتشـکیکوتردیـدعالمـهقزوینـی،یـابـهبیـان

درسـتتراحتیـاطعلمـیوی،درصحـتانتسـابکتـاب

خ معیـاربـهخواجـهنصیرتـازمانیکهنسـخۀخطـیمورَّ

702قمعیاراالشـعارناشـناختهبود،محلتأملمیبود؛لیک

بـامعرفـیونشـرنسـخۀمذکـور،آنکتابجزءآثارمسـلم

خواجـهنصیـرشـمردهمیشـود.عالوهبـرنسـخۀ702ق،

نشـانههایدیگریصحتانتسـابمعیاررابهخواجهنصیر

تأییـدمیکندکهازآنجملهنسـخۀدیگریاسـتکهتاریخ

کتابـتآن670قاسـتوآنکتـاببههمراهنسـخۀمبدأ و 

معـادوکتـابتذکـره و جوامع الحسـابخواجـهنصیردر

مجموعهایدرکتابخانۀملکمحفوظاسـتودرآننسـخه

نـامکتـابمعیـاررا»عروض فارسـی«نوشـتهاند.همچنین

مقایسـۀسـبکیمعیاراالشـعاربااسـاس االقتباسخواجه

نصیرالدینویکسـانیبعضعباراتآنگواهدیگریاسـت

برصحتانتسـابمعیاراالشـعاربـهخواجـه)ر.ک:قهرمانی

مقبل227-211:1389(.

نسـخۀخطی702قدرکتابخانۀ»احمدثالثاستانبول«

بهشـمارۀ1646محفوظاسـتوجزءکتبیاسـتکهمرحوم

استادمینویعکسآنرابهایرانآورد.

نخسـتینبارنسـخۀ702قدر1363شبـهصـورت

عکسـیبـهاهتمـاممحمدفشـارکیوجمشـیدمظاهریدر

اصفهانمنتشـرشـدوبامقابلۀآننسـخهباشـرحفارسـی

سـعدللهمرادآبـادی)میزان االفکار1300ق(وشـرحاردوی

مظفرعلیاسـیر)زر کامل عیار1323ق(ونیزنسخۀچاپ

سـنگینجمالدولـه1320قوبعضمتونعـروضوقافیه،

تصحیحاتیکهازسـویفشـارکیمظاهریدرپایانآنچاپ

عکسـیمنضمشـد،اغالطولغزشهایراهیافتهدرنسـخۀ

702قرااصالحکردهاست.نسخۀ702براساسیادداشتی

کهدرپایانآنآمدهاسـت28سـالپسازکتابتبرنسـخۀ

مصنـف)خواجهنصیرالدینتوسـی(خواندهومقابلهشـده

اسـت:»قوبـلوصحـحمعنسـخةمقابلةمصححـةمقرؤة
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علیالمصنفطابمثواهفیرجبسـنةثلثینوسـبعمأئه.«

ایننسـخهدارایهفتادبرگ21سـطریاستوبهخطنسخ

کتابتشدهاست.

نسـخۀمذکوردر1363شدراصفهانمنتشرشده،بیش

ازهفتـادفقرهتصحیحاتبراسـاسنسـخدیگرارائهشـده

است)چاپعکسی،ص73ـ75(.

نسـخۀ702یـکبـارهـمبـامقابلـهبـاچاپسـنگی

نجمالدولـه)کهدر1320قمنتشرشـده(ونیزنسـخهایکه

مرادآبادیشـرحخویشرابرپایۀآننوشته،تصحیحومنتشر

شـد)اقبالی149:1370ـ290(ولیبااینکهاغالطولغزشهای

راهیافتـهدرنسـخۀ702درپایـانچاپعکسـیبهاصالح

آوردهشـده،درتصحیـحمذکـوربـهعلـتبیتوجهـیبهآن

تصحیحاتهماناغالطتکرارشدهاست.1

تصحیـحتازۀمعیاراالشـعاربراسـاسنسـخۀ702قو

خ1057مجلسشورایاسالمی نسخۀ716قونسـخۀمورَّ

)درجنـگابـنخاتون(بـهشـمارۀ5138ونسـخۀ1/289

دانشـکدۀادبیـاتدانشـگاهتهران)قـرنیازدهـمهجری(و

نسـخۀمدرسـۀسپهسـاالر)قـرنسـیزدهمهجـری(که»به

علـتتأخـرزمانـیفاقـدارزشمقابلهوتصحیح«دانسـته

شـدهوبنابراینمصححازآنهااستفادۀچندانینکردهاست

)صهجده(،نیزنسـخۀدیگریکهدرکتابخانۀمسـجدجامع

خ1029قمحفوظ گوهرشـادمشـهدبهشـمارۀ1629ومورَّ

اسـتوگاهیدرذکراختالفنسـخههاباعالمت»گ«از

آناسـتفادهشـده،نسـخۀمتنمرادآبـادیونسـخۀمتنیکه

مظفـرعلـیاسـیربـهاردوشـرحکـردهونیـزمتـنچاپـی

نجمالدولهصورتگرفتهوشـرحفارسـیسعدهللامرادآبادی

نیـزبهدنبـالمتنمعیاراالشـعارآمدهکههمزمـانباهمایش

»میـراثعلمـیوفلسـفیخواجـهنصیرتوسـی«ازسـوی

انتشـاراتمیـراثمکتـوبدر1389شبـهچـاپرسـیده

است.

ح 
َّ
ایـنتصحیـحتازهشـاملمقدمۀمصحـح،متنمصح

معیاراالشعار و میزان االفکار ونمایههایپایانیاست.

ـالبته 1.دکترجلیلتجلیلنیزبراساسهمیننسخۀ702باردیگرمتنمعیارراـ

باحفظنادرستیهاولغزشهاینسخه!ــچاپکرد.

مقدمه مصحح 

مصحح،درمقدمۀخویش،سرگذشـتمعیاروتحقیقاتو

تصحیحـاتآنرابـهاختصـارذکـرکـردهوضمـنارائـۀ

ــکـهدر نمونههایـیازاغـالطراهیافتـهدرنسـخۀ702ـ

ـلزومتصحیحمجددمعیاررا تصحیـحاقبالیهمراهیافتـهـ

یادآورشـدهاسـت.روشـیکهمصححدرتصحیـحمتنبه

کارگرفتهایناسـتکهنسـخۀ702رابانسـخدیگرمقابله

کـردهوتنهـابـهذکـراهـماختالفـاتپرداخته»ذکـرتمام

اختالفاتنسـخراروشـیمنسوخونادرسـتمیداند«)ص

منقح
ً
چهارده(.اوهدفاصلیخویشراارائۀیکمتننسـبتا

ازمعیاراالشـعارمیداندنهردیفکردن»مج«،»مخ«،»مز«،

...)صهجده(.

درمقدمـهمصحـحاشـارتیکوتاهنیـزبهمیـزان االفکار 

)شـرحمعیاراالشـعار(ومؤلفآنشـدهوبخشـیازخطبۀ

میزان االفکارو»خاتمةالطبع«چاپنخسـتآن)1263ق(

نیزدرمقدمۀکتابآوردهشدهاست.

شـرحاحـوالوآثـارمرادآبـادیدرمقدمۀکتـابنیامده

اسـتوازآنجـاکـهدرایـنکتاببـههمراهمعیاراالشـعار

نیز شـرحمرادآبـادینیـزآمـده،پرداختـنبـهاحوالشـارح

ضروریبهنظرمیرسد.

ۀعالمانو
ّ
مولـویمفتیمحمدسـعدهللامرادآبـادیازاجل

ادیبانسـرزمینهنددرسدۀسـیزدهمهجریاستکهبا

همـۀمراتـبفضـلوکمـال،چونـانبسـیاریدیگـراز

خادمانهنریفرهنگیایرانیومعارفاسالمیناشناخته

ماندهاسـت.ویبهسال1219درخاندانیحنفیمذهب

درمرادآبـادازوالیـاتشـمالشـرقیدهلـیزادهشـد.

مقدمـاتزبـانپارسـیرادرزادگاهخویـشبیاموخـت،

سـپسبـهرامپـورونجیبآبـادودهلیرفـتودراین

شـهرهاازمحضرعالمانروزگاردانشاندوخت.پساز

فراغتازدرسبهمدّرسـیمدرسـۀشـاهیگزیدهشـد،

سـپسشـغلنظارِتتألیفیافت،بعدازآنمنصبفتوا

بـدوواگذاشـتهآمـدوبیسـتونهسـال،تازمـانعزل

َود،
َ
واجدعلیشـاهلکهنوی)=سـال1272(ازحکومتا

دراینمقامبماند،آنگاهبهدعوتنّوابیوسـفعلیخان

رامپـوری،ریاسـتسـرکاررامپـور،بدانصـوبرفتو

لشـغلقضاوافتانمود.دراواخرعمر،دوسـتاو،
ّ
تکف

امیرالملک،سـیدمحمدصدیقحسـنخانبهادرکهدر
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حکومتبهوپال)ازوالیـاتمرکزیهند(،پایگاهیرفیع

داشـتوخـودنیزازفضـالینامبردارعهدبـود،ازوی

درخواسـتتابداندیاررودومفتیگریآنسـامانرادر

عهـدهگیـردکهمرگاورادریافتواینبهروزیکشـنبه

چهاردهـمرمضـان1294بود.مرادآبـادیدراصنافعلوم

متعـارفاسـالمیتبحـرداشـتهودرانـواعمعـارفاز

حکمـتوریاضـیونجوموفقهولغتوصرفونحو

وادب،بهتازیوپارسـیبهتألیفپرداختهاسـتشـعر

نیـزمیسـرودهودرپارسـی»آشـفته«تخلـصمینموده

است)سروشیار130:1384(.

آثـارمرادآبـادیراافـزونبـرسـیتألیـففارسـیوتـازی

شـمردهاند.1مصحـحدرمقدمـۀخویـشدسـتنویسهای

خ معیاراالشـعاررابهاجمالمعرفیکردهوبهجزنسـخۀمورَّ

702قازنسخههایپیشگفتهنیزاستفادهکردهاست:

همچنینازنسـخهچاپتهران)سـنگی(کهبهاهتمام

نجمالدولهدر1320قمنتشـرشـده،درتصحیحومقابله

اسـتفادهشدهاسـت.چاپنجمالدوله،چنانکهدرصفحۀ

اّولآنآمده،ازروینسـخهایاسـتکهپـدرنجمالدوله

برایویکتابتکردهاست:

ـدرسـنپیری ـطابثراهـ وایننسـخهرامرحوموالدـ

بـهخـطخودنوشـتهوتصحیحنمـودوبهحقیـرکه18

سـالهبودمآموختوازروینسخهدیگرکههماناوقات

بهزحمتتحصیلشـدهبودمقابلهشـدودرچندموضع

هنوزاحتمالغلطدارد)اقبالی293:1370(.

بنابراینتوضیح،چاپنجمالدولهازروینسـخههایمعتبر

قدیمـیتهیهنشـدهوبرخالفنظرجنابدکترفشـارکیآن

نسخه»تقدمفضل«ندارد)مقدمه،ص12(.

نسخه های معیاراالشعار 

ـکهچندیننسخهپیشاز دسـتنویسهای معیار االشـعارـ

ـبراسـاسآنچهدرفهرسـت دستنوشـت های  قرندهمداردـ

1.استادجمشیدمظاهری)سروشیار(مآخذاحوالمرادآبادیرااینچنینذکر

کردهاند:

تذکرۀعلمای هندتألیفمولویرحمنعلی)چاپنولکشور،لکهنو،1914م(.

نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر،تألیفعبدالحیحسنی،جلدهفتم)چاپ

حیدرآباددکن،1959م(.

الثقافة االسالمیه فی الهند،تألیفعبدالحیالحسنی)طبعدمشق،1958م(.

فیلسوف شیرازی در هند،اکبرثبوت)تهران،هرمس،1380ش(.

فرهنگ،ش53-54،ص130.

ایرانآمده،اینچنیناست:

1.کتابخانـهآیتهللامرعشـیقم،شـمارۀ12412/5،خط

خ670ق،62برگ، فهرسـت مرعشی،ج31،ص نسـخ،مورَّ

.377

2.کتابخانـۀمجلـسشـورایاسـالمی،تهران،شـماره

3987،خطنستعلیق،ق144،8ص،)73برگ(.

3.کتابخانـۀدانشـکدهادبیـاتدانشـگاهتهران،شـمارۀ

138/1د،نستعلیق،کتابت716ق،68برگ.

4.کتابخانـۀآیـتهللامرعشـیقـم،شـمارۀ13846/1،

کتابـتابواسـحاقبنعلیبننصرهللاسـنجانیسـلطانی،

خطنسخ،اوایلصفر843ق،76برگ.

6.کتابخانۀآیتهللامرعشـیقم،شـمارۀ7308/4،فندومدر

نسـخهنیامدهاسـتبـهخطحاجعلـیکامران،نسـتعلیق،

خ889ق،18برگ)درایتی938/9:1389(. مورَّ

متن معیاراالشعار و شرح آن 

مصّحـحدرتصحیـحمتنعـالوهبرنسـخههاییکهمعرفی

کرده»ازمتوناساسـیعروضوقافیهبهزبانتازیوفارسی

بسـیاربهره«)مقدمه،صهفده(بردهونادرستیهاولغزشهایی

خ702ق(راه راکهدرنسـخۀاسـاسخود)دسـتنویسمـورَّ

یافته،بامقابلۀنسـخههاومراجعهبهمنابععروضیاصالح

کردهاست.

نگاهـیبـهتصحیحاتـیکهدرمتـنمعیاراالشـعارصورت

گرفتـهنشـانمیدهـدکهعـالوهبرنسـخههاییکـهدراین

معیاراالشـعار تصحیـحاسـتفادهشـده،متنـیکـهشـارح

)سـعدهللامرادآبادی(دراختیارداشـتهاسـت،نیـزازاعتبار

فراوانیبرخورداراست.

درادامهابتدامواردیازمتنتصحیحشـدهمعیاراالشعار

بامتنمرادآبادیومتناقبالیمقایسهشدهاست:
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دردیگرصناعتها....ص165درذکرصناعتها...ص172دردیگرصناعتها...)ص3(ص6س15:درذکرصناعتها...

ص13س2:دوممتحرکودر

پارسیمانند

دوممتحرکوتخفیفراتسکین

اوسطجایزشمرندچنانکهبعد

ازاینگفتهشودودرپارسی

مانند....ص6

متنمرادآبادیاینعبارتزاید

ونادرستراندارد

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــصورتدرستآمدهص189تشدیداست)ص6(ص13س3:تشدیداّره

ص14س13:یاساکنی]آید

اگرمتحرکی[دیگرآید

یاساکنیدیگرآید)ص7(

میانکمانک در آنچهمصحح

اساس نسخه اصل از آورده

دیگر نسخ از که شده ساقط

افزودهشدهاست

یاساکنیآیداگرمتحرکیآید.

ـــــــــــــــــــــــــص193

مخبولرجزمخبونص18س4:رجزمخبول رجز درست صورت

آمده]ص206[

نسخه غلط صورت همان

اساس

مطوی رجز : 1 س 17 ص

ن[
ّ
ن]یارملمخبونمسک

ّ
مسک

عبارتافزودهشدهدرکمانک

که نیامده اساس نسخه در

دیگر نسخ از را آن مصحح

افزودهالبتهکلعبارتنیزدر

کتابت اساس نسخه حاشیۀ

شدهاست]ص9[

ندارد

ـــــــــــــــــــــــــ

ص28س5:»باهایبهمن
وبتا«

بهصورتدرستضبطشدهدرحاشیۀنسخۀاساسآمده
)ص230(

»باوهاءبهمنوبتا....«)
ص192(

و »محّرک : 21 ص40س

مسکنباهمبیامیزند«

»نیامیزند«»بیامیزند«)ص266(»نیامیزند«

یا آنکه »از : 4 46س ص

سقوطهردوبههمجایزنبودیا

جایزبود«

»ازآنکهیاسقوطهردوبههم

جایزنبودیاجایزبود«

»ازآنکهیاسقوطهردوبههم

جایزنبودیاجایزبود«

بهپیرویازضبطچاپ
ً
)ظاهرا

نجمالدولهص71(بهاشتباه

چنینآمده:»ازآنکهیازیادت

هردوساکنبههمجایزبودیا

نبود....«ص209

ص62س16:]ومکفوف

مختقوغیرمختقشایدورکن

سوممکفوفمخنقوغیرمخنق[

ص62س16متن:]ومکفوفندارد

مختقوغیرمختقشایدورکن

سوممکفوفمخنقوغیرمخنق[

ندارد
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متن اقبالیمتن مرادآبادینسخه اساسمتن معیاراالشعار

ص64سآخر:ومثالاین

وزنچنینباشد

بهپیرویازنسخۀاساسامثالمثالوامثال.....ص37

آمدهص228

ص65سآخر:ایدلبهتیز

آتشپری

ایدلبهمینویشبری)؟(صتیزآتشص366بتیزیشص37

228

ص68س2:زنیکوانلطفو

کرم]سزاتر[ازجوروستم

شده ضبط »سزاترا« غلط به

)ص38(

)ص آمده »سزاترا« غلط به

)230

ص68س17:»شابرأسی

بعدهذا«

»شابرأسیبعدهذا«

ازضبطنسخۀاساسپیرویمفقرات)ص39(ص69س2:مقفراتدارسات

شده

ضرب و : 3 س 70 ص

مخدوفاعرج]مخبون[

ازقلم
ً
مخبوننیستوظاهرا

افتادهاست

بهپیرویازنسخۀاساسبدون

مخبونآمده)ص232(

ص75س10:»قالتولم

تقصد«

لمیقصد)ص236(یقصدآمدهص41

غتص236فقدبلغتص41ص75س10:فقدابلغت
ّ
فقدبل

ص81س5:»مابیندرنا

ت«
ّ
فبادو....لیوحل

رنیاسامیمواضعی
ُ
بادولیود

استدرحوالیمدینه

»بادوا«آمده،بهتصوراینکه

فعلماضیجمعمذکراست.

ص85س10:بعضیآنرا

پارسی]باربد[خواندهاند

باربدافتادهاستص244.افتادگیندارد)ص422(»باربد«افتادهاست)ص46(

بعضی و : 10 س 85 ص

جادوراه

بهغلط»جادوزاده«ضبطشده

ص46

نسخهجادوراه)ص422( ضبط از ) 244 )ص

اساسجادوزاده،پیرویشده

است

ن
ّ
ص86س4:»وچونمسک

شودمفعولفاعالتن«

بهغلطمفعولنفاعالتنضبط

شده)ص46(

بهغلطمفعولنآمدهاستصمفعولفاعالتن)ص423(

244

ص87سآخر:اییاردلربای

یکیبارهیبساز

»مکنبارهیبساز«آمده)ص

)47

اساسیکی...)ص427( نسخۀ غلط ضبط از

پیرویشدهاست)ص245(

ص88س13:»پسهردو

مخبونومطویشاید«)مصحح

درزیرنویسنشایدرادرست

تردانسته(

»پسهردومخبونومطوی

شاید«

...نشاید)ص429(
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ص91س16متن:»فالفاهم

القومروبینیاما«

»دونی«)!()ص249(روبی)ص437(بهغلط»رونی«ضبطشده

ص91سآخر:»ویأویالی

نسوهیائساتٍ«

»یابساٍت«)249(یائسات)ص438(بایساٍت)ص49(

ص92س8متن:فمایُقَض

یأتیکا

)ص249(بهاشتباه»یأتیکما«یأتیکا)ص439(فمایُقَضیأتیکا)49(

ضبطشده

ص99س10:»وعصب،پی

سختباشد«

طیضبطشده)ص256(پی...)ص460(بهجایپیبهغلططیآمده

ص105سآخر:مانندالفدر

]»ساروا«و»ناروا«[

سارونار)256(ساروا...وناروا)ص476(سارونار)ص56(

ص113س5:عیبهاییکه

تعلقبهقافیهدارد)نسخههای

»ج«و«د«(

همین ....)ظاهرا عیبهاکه

صحیحاست(

عیبهاکهتعلق...)ص490(

ص121س15:]آنراردیف

ردف از زیادت هرچه خوانند

باشدپیشازروّیومکّررشود[

افتادهاستبدونافتادگیندارد

:یکروّی ص123س18

نسخههای مطوّی)براساس

»گ«و»د«(

ضبطنسخهاساسیکروّیمطوّی)ص519(یکرویمطلق)ص68(

ضبطنسخهاساستصریفی)ص520(تصرفیص124س10:تصریفی

ص126س7-6:]درطرف

عدمبهاختالفتعلقبهمعانی

هممغایرتحاصلآید[

افتادهاست.بدونافتادگی)ص522(افتادهاست

چنانکهدیدهمیشـود،بیشـتراصالحاتیکهمصححدرمتن

معیاراالشـعارانجـامدادهاسـت،بـامتنـیکهمرادآبـادیبر

اسـاسآنمعیاراالشـعارراشـرحکـردهمطابـقاسـتواز

همیـنرویمیتـواننتیجـهگرفتکـهمرادآبادینسـخهای

معتبرازمعیاردراختیارداشـتهاسـت.ارزشمیزان االفکار

نیـزکـهدرایـنچاپهمراهبامعیارمنتشـرشـدهبیشـتربه

لحـاظمتـنمعتبـروصحیحآناسـت،وگرنهشـرحآنبرای

فارسـیزبانانیکهبهمباحثعروضوقافیهآشنایندچندان

فایدتیندارد.

مصحـحدرتصحیحمتنمعیار)ازص1تاص128(در

یادداشـتهاییکهزیرهـرصفحهآوردهاصالحـاتمتنرا

توضیحدادهاسـت؛عجیباینکهاغلباینیادداشـتهادر

زیرنویـسصفحـاتبخـشدومکتابکه میـزان االفکاردر

شرحمعیاراستتکرارشدهاست.

همچنینبررویجلدکتابوصفحۀشناسـنامهوعنوان

ونیـزفهرستنویسـیپیـشازانتشـارنـامشـرحرا»میزان 

االفکار فی شـرح معیار االشـعار«آوردهاندودرمتنکتاب

وسـربرگصفحاتـیکـهشـرحمعیـاررادربـرداردعنوان
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»میـزان االفـکار در شـرح معیار االشـعار«آمدهاسـت،در

هیچکدامازایـندونبایدعنواناصلیکتاب
ٌ ً
حالیکـهظاهرا

باشـدچـوندرصفحۀعنـوانچاپسـنگی)1263ق(فقط

میـزان االفکارآمدهکـهدرصفحۀپایانیچـاپ1282قنیز

بههمینصورتذکرشدهاست.

حاصلسـخناینکهمتنتصحیحشـدهبهلحاظصحت

واعتبارنسـبتبهچاپهایدیگرمعیاراالشـعارکهپیشاز

اینمنتشـرشـده،برتریدارد،شـایداصالحاغالطچاپی1و

حـذفبعـضیادداشـتهایمکررکتـاب،بـرکارآمدیآن

بیفزایدوشایسـتهاسـتدرپژوهشهایمحققانبدانمتن

ارجاعدادهشود.
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