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چکيده
جلد بيست و هشتم فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی ایران ،تأليف ناهيد باقری خرمدشتی ،شامل  300نسخه است و از شمارة
 7601تا  7900را دربرمیگيرد .بخشی از این مجموعه متعلق به مجموعة شخصی حسن عاطفی ،ادیب و پژوهشگر اهل کاشان،
بوده که به خریداری کتابخانة ملی درآمده ا ست .در این برر سی تالش می شود تا ضمن بيان ویژگیهای این فهر ست به بيان
برخی ا شکاالت و کا ستیهای موجود در آن پرداخته شود .در بخش کتاب شنا سی ،تعدادی از آثار شناخته ن شدة فهر ست
شنا سایی می شود و برخی اطالعات ارائه شده در منطقة پدیدآور ،عنوان ،عنوانهای دیگر ،معرفی کتاب و منابع مورد نقد قرار
میگيرد و نکاتی نيز دربارة شيوة فهرست نگاری مجموعهها ،جنگها و مرقعات بيان میشود .در بخش نسخهشناسی ،سياههای
از اصطالحات به کار رفته در فهرست ارائه میشود و به برخی نکات در بارة کاربرد اصطالحات اشاره میگردد.
کليد واژهها
ا صطالحات ن سخه شنا سی؛ باقری خرمد شتی ،ناهيد؛ عاطفی ،ح سن؛ فهر ستنگاری ن سخههای خطی؛ کتابخانة ملی ایران؛
نسخهشناسی.
مقدمه
فهر ست نگاری کتابهای خطی به عنوان مهمترین فعاليتی که برای شنا سایی و معرفی ن سخههای خطی انجام می شود و نقش
فهر ست نگار در ادای این وظيفه از اهميت ب سيار برخوردار ا ست .فهر ستنگاران همواره تالش میکنند هویت واقعی ن سخة
خطی را به شيوهای علمی روشن سازند و ویژگیهای کتاب شناسی و نسخه شناسی آن را برای محققان امروز و آینده بنمایانند.
توجه جامع آنان به همة نکات و ویژگی های یک نسخخخخه میتواند برای محققان تفکر برانگيز و راه گشخخخا باشخخخد .هر گاه
فهر ست نگار بيندی شد که فعاليت او در این حوزه ماندگار ا ست و ب سيار کم اتفاق میافتد که ن سخة در د ست او بار دیگر در
دست فهرستنگاری قرار بگيرد و دیگر بار معرفی شود ،به کلية جوانب نسخه توجه میکند و چيزی را فروگذار نمینماید.
در این گفتار به نقد و برر سی جلد  28فهر ست ن سخ خطی کتابخانة ملی ایران می پردازیم .در زیر ابتدا نگاهی اجمالی به
چگونگی انتشار فهرستهای نسخ خطی کتابخانة ملی خواهيم داشت:
فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی ایران
کتابخانة ملی جمهوری ا سالمی ایران دارای گنجينهای بزرگ و ارز شمند از ن سخههای خطی ا ست .این گنجينه در حال حا ضر
بالغ بر  39000جلد است و بر شمار آن افزوده نيز خواهد شد .از انتشار نخستين جلد فهرست نسخههای خطی کتابخانة ملی
که به د ست ا ستاد عبداهلل انوار انجام شد و در سال  1343به چاپ ر سيد بيش از پنجاه سال میگذرد .در این مدت هر چند
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سخخال یک بار یکی دو جلد فهرسخخت به چاپ رسخخيد و تا سخخال  1384مجلدات ( 22-1به جز جلد  )20از فهرسخختهای این
کتابخانه منتشر شد .در این مجلدات  3083نسخة فارسی و 5750نسخة عربی معرفی گردید .1سپس وقفهای طوالنی در چاپ
فهرستها رخ داد .اما کار فهرست نگاری و سازماندهی نسخهها متوقف نشد و از فرودین  1386کار ذخيره و بازیابی مکانيزة
اطالعات نسخههای خطی از طریق سيستم جامع کتابخانة ملی (سيستم بومی شده استاندارد یونی مارک) به طور مستمر انجام
شد و اطالعات منابع فهرست شده از طریق سایت سازمان اسناد و کتابخانة ملی در دسترس قرار گرفت («خدمات کتابهای
خطی و چاپ سنگی» .)1395 ،سرانجام پس از یک وقفة ده ساله بنا بر تصميم متوليان جدید کتابخانه روند چاپ فهرستهای
کتابخانه از سر گرفته شد و در سال  1394فهر ست جلد ( 45ن سخههای ش  )16300-16001تأليف خانم هایده چيذری و
فهرست جلد ( 28نسخههای ش  )7900-7601تأليف خانم ناهيد باقری خرمدشتی (نسخههای ش  )7900-7601انتشار یافت.
امسخخال نيز فهرسخخت جلد ( 20کتب عربی ش  )5000-4700و جلد ( 26نسخخخههای ش  )7300-7001تأليف خانم صخخدیقه
سلطانیفر و جلد ( 27ن سخههای ش  )7600-7301تأليف خانم پروین متواری سورگی و جلد ( 44ن سخههای ش -15701
 )16000تأليف خانم هایده چيذری منتشر گردید.
الزم به ذکر اسخخت که نسخخخههای خطی کتابخانة ملی در ابتدا به دو گروه کتابهای فارسخخی و عربی تقسخخيم میشخخد و
کتابهای غير عربی مانند کتب ترکی در گروه کتابهای فارسخخی جای میگرفت .برای هر گروه شخخمارههای جداگانه در نظر
میگرفتند و شخخمارة کتابهای فارسخخی را با حرف (ف) و عربی را با حرف (ع) مشخخخ

میکردند .جنگها و مجموعهها نيز

چنانچه در آنها ر سالهای فار سی وجود دا شت در مجموعة کتب فار سی قرار میگرفتند (انوار :1 ،1343 ،سه -چهار مقدمه) .تا
جلد  22و ضع بدین منوال بوده و مجلدات  6-1به ن سخههای فار سی و مجلدات  22-7به ن سخههای عربی اخت صاص یافته
اسخخت .اما از آن پس نسخخخهها بدون تفکيک زبانی و با همان شخخمارة مسخخلسخخل ثبت میگردند و به ترتيب شخخماره در مجلدات
فهرستهای کتابخانه که هر کدام  300یا  500نسخه را دربرمیگيرند معرفی میشوند.
مجلد حا ضر که در این گفتار مورد برر سی قرار گرفته ا ست جلد  28و تأليف ناهيد باقری خرمد شتی و نخ ستين فهر ست
وی است و از شمارة  7601تا  7900را دربرمیگيرد.
دربارة فهرست نگار
ناهيد باقری خرمدشتی ( ) -1342عضو هيئت علمی سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران ،فارغ التحصيل مقطع فوق ليسانس در
رشخخختة علوم قرآنی و حدیث از دانشخخخگاه تربيت مدرس اسخخخت .او در کنار فعاليت در بخش نسخخخخ خطی کتابخانة ملی و
فهرستنگاری به تدریس معارف اسالمی ،تفسير قرآن و برخی دروس دیگر در دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه جامع علمی و
کاربردی اشتغال دارد .وی دارای تأليفاتی است ،از جمله:
فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران (جلد )1394( )28
مجموعه مقاالت کتابشناسی حدیث شيعه ()1391
نگاهی به تفسير نور (سورة یوسف) ()1385
کتابشناسی جامع حدیث (رجال) ()1384
کتابشناسی جامع مالصدرا ()1378
«بازیابی اطالعات احادیث با روشهای فهرستنویسی و نمایه سازی» (فصلنامة کتاب ،1385 ،ش )68
«علم رجال و کتابشناسی علم رجال» (فصلنامة کتاب ،1384 ،ش )1
 1دربارة فهرستهای کتابخانة ملی( ،نک .کرم رضایی ،1385 ،ص

47-40؛ متفی ،1394 ،ص
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.)148-137

وی همچنين با دان شنامة بزرگ جهان ا سالم و دایرهالمعارف ت شيع همکاری دارد و از جمله نوی سندگان مدخلهای مربوط
به حوزة علوم قرآنی در این دو دانشنامه است ،برخی از این مدخلها عبارتاند از:
«البرهان فی علوم القرآن» (دانشنامة جهان اسالم ،ج )3
و مدخلهای «ربيع الشخخيعه»« ،رجال ابن داود»« ،رجال برقی»« ،رجال عقيقی»« ،رجال نجاشخخی»« ،روایت»« ،روایت القرآن»،
«روایت الحدیث» (دایره المعارف تشيع ،ج )8
وی مجری طرح پژوهشی «اصطالحنامه نسخ خطی» در کتابخانة ملی است و دو طرح پژوهشی دیگر با عنوان «طرح نمایه
و بازیابی احادیث شخخيعه» و «طرح مشخخترکات حدیث شخخيعه و سخخنی» را نيز در کارنامة خود دارد («ناهيد باقری خرمدشخختی»،
.)1395
مجموعة حسن عاطفی
توجه به پيشينة مالکيت نسخهها از نظر بررسی سرنوشت نسخهها و مجموعهها اهميت دارد .شماری از نسخههایی که در این
فهر ست مورد شنا سایی قرار گرفته متعلق به مجموعة ح سن عاطفی ا ست .البته فهر ستنگار در مقدمه به این مو ضوع ا شاره
نمیکند ،اما برا ساس پایگاه ن سخههای خطی کتابخانه که در آن نام فرو شندة ن سخه ذکر می شود ن سخههای ش 7752–7601
متعلق به مجموعة ح سن عاطفی ا ست .البته مجموعة ح سن عاطفی بزرگتر ا ست و ن سخههایی را در جلد قبلی و جلدهای
بعدی فهرست نيز دربرمیگيرد.
حسخخن عاطفی ( ) - 1318ادیب و پژوهشخخگر اهل کاشخخان اسخخت .وی از تربيت جدّ مادری خود ،آیتاهلل غروی کاشخخانی،
برخوردار شد .دورة کار شنا سی زبان و ادبيات فار سی و علوم تربيتی را در دان ش سرای عالی تهران گذراند و در سال  1341به
استخدام ادارة فرهنگ کاشان درآمد و سالها در دبيرستانهای کاشان به تدریس پرداخت .سپس دورة کارشناسی ارشد زبان و
ادبيات فار سی را در دان شگاه آزاد ا سالمی گذراند و در دان شگاه آزاد ا سالمی کا شان ،اراک و دان شگاه پيام نور دليجان و آران
بيدگل به تدریس پرداخت و مدتها مدیریت گروه در سی زبان و ادبيات فار سی آموزش و پرورش کا شان را برعهده دا شت.
وی دارای ت صحيات متعددی ا ست ،از جمله :ورزنامه اثر ف سطيوس بن ا سکورا سيکه که کهنترین نثر پار سی در ک شاورزی و

متعلق به  1000سخخال پيش اسخخت ،2و دیوان اشخخعار چند تن از شخخاعران کاشخخانی ،مانند :دیوان باباافضخخل کاشخخانی ،دیوان تراب
کا شانی ،دیوان ر ضوان کا شانی ،دیوان سنجر کا شانی ،دیوان عبدعلی شاه کا شانی ،دیوان مخل

کا شانی ،کليات محمودخان

ملکال شعرا و مثنوی مجلسافروز ف ضلعلی ن صرآبادی کا شانی .گزیدة ا شعار عاطفی نيز با عنوان ترانة زندگی به چاپ ر سيده
است و برخی آثار دیگر او عبارت اند از :فراز و فرود کاشان به روایت دیگران و لغات و ضرب المثلهای کاشانی .وی مقاالت
متعددی نيز دارد (ارج نامة استاد حسن عاطفی.)1394 ،
یکی از فعاليتهای قابل توجه حسن عاطفی توجه او به جمعآوری نسخههای خطی بوده است .وی در سالهای گذشته به
درخوا ست ا ستاد ایرج اف شار فهر ست مخت صری از مجموعة خود ( شامل  171ن سخه) تهيه کرد و در اختيار او گذارد که در
نشخخریة نسخخخههای خطی کتابخانة مرکزی و مرکز اسخخناد دانشخخگاه تهران در سخخالهای  1353و  1362به چاپ رسخيد (عاطفی،
.)957-951 :12-11 ،1362 ،757-721 :7 ،1353

 2ایرج افشخخار پس از چاپ ورزنامه در یادداشخختی که در گزارش ميراث به چاپ رسخخيد از حروفچينی نامناسخخب کتاب و چاپ آن بدون نمایة اعالم و
اصطالحات به ناشر کتاب ،مرکز نشر دانشگاهی ،انتقاد کرد .متن استاد با این جمالت شروع میشود:
« سالهای دراز بود که متن فارسی کهنسال ورزنامه از فسطيوس بن اسکوراسيکه  ...که یگانه نسخة شناخته آن در دست دوست دانشمندم حسن
عاطفی (کاشان) بود و خود معرفی خوبی از آن در راهنمای کتاب نوشته بود( »...افشار ،1388 ،ص .)53
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مجموعة نسخخخههای خطی وی سخخالها پيش به خریداری کتابخانة ملی درآمد و اکنون در این کتابخانه نگهداری میشخخود.
بخشی از این مجموعه در این جلد از فهرست کتابخانه مورد شناسایی و معرفی قرار گرفته است.
ساختار فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی ایران (جلد )28
فهر ستنگاران کتابخانة ملی در را ستای ایجاد وحدت رویه و یک سان سازی در فهر ستنوی سی ن سخههای خطی به ویژه به
منظور د ستيابی به ا ستانداردهایی که با قواعد نرم افزاری متنا سب با شد اقدام به طراحی کاربرگهای منا سب کردند و فهر ست
نسخهها از جلد پانزدهم به بعد براساس این کاربرگه و مطابق دستورالعمل واحد تدوین گردید (سلطانیفر ،1395 ،ج  ،26مقدمه).
فهرسخخت حاضخخر براسخخاس شخخمارة ترتيبی نسخخخهها تنظيم شخخده و چنانچه معمول اسخخت گزارش هر نسخخخه در دو بخش
کتابشناسی و نسخهشناسی ارائه میشود:
بخش اول :کتاب شنا سی :در این بخش ویژگیهای کتاب شناختی اثر با ا ستفاده از اطالعات مندرج در ن سخه و دیگر منابع
کتابشناسی آورده شده است که عبارت اند از :نام مؤلف و تاریخ حيات او ،نام اثر ،زبان ،معرفی کتاب ،منابع ،عنوانهای دیگر
اثر و موضوع .آغاز و انجام نسخه که به هر دو بخش کتاب شناسی و نسخه شناسی مربوط می شود و انجامة کاتب نيز در همين
بخش و در پی انجام نسخه ذکر میشود.
بخش دوم :نسخهشناسی :در این بخش مشخصات و ویژگیهای فيزیکی نسخه و اطالعات مربوط به خود نسخه ذکر شده
است که عبارت اند از :نوع خط ،نام کاتب ،تاریخ و محل کتابت ،امتياز نسخه ،آرایهها ،حواشی ،یادداشتها ،مهرها ،آسيبها،
مشخصات کاغذ ،مشخصات جلد ،تعداد و اندازة برگها ،سطرها ،اشاره به رادهگذاری و قطع نسخه.
این فهرست شامل مقدمه ،متن فهرست ،نمایه و تصاویر است .مؤلف در مقدمة اثر ،در توضيح شيوه فهرستنگاری خود،
اظهار داشخخته که در این فهرسخخت برای بيان اطالعات «از روش خاصخخی پيروی شخده تا عالوه بر یکسخخانسخخازی شخخيوه نگارش
فهرستها ،فراخوان اطالعات از فهرست نيز یکدست و سریعتر صورت بگيرد».
در گفتار حاضر تالش میشود تا ضمن بيان ویژگیهای این فهرست به بيان برخی اشکاالت موجود در آن بپردازیم.
ابتدا آثار شناخته نشده یا به درستی شناخته نشده را مورد بررسی قرار میدهيم:
آثار شناخته نشده
 )1شرح نصاب الصبيان /محمدکریم دشت بياضی (ش )7644
با اینکه در معرفی نسخه نوشته شده «از ابتدا یک برگ افتادگی دارد» ،اما «آغاز :افتاده» با «بسمله» شروع می شود و آنچه به
عنوان «آغاز» نسخه نوشته شده« :حمد بيغایت و ثنای بينهایت سخن آفرینی را  »...با آغاز نصاب الصبيان دشت بياضی تفاوت
دارد ،زیرا کسی که نسخه را تصحيح کرده و خط او در حاشية نسخه دیده میشود با خطی متفاوت با خط نسخه خواسته است
که برگ افتادة نسخه را بنویسد و به اشتباه از روی شرح نصاب الصبيان عبدالصمد بن کمالالدین بن اميرحاج نوشته است (آقا
بزرگ طهرانی1403 ،ق105 :14 ،؛ منزوی )1993 :3 ،1350 ،و تا این جمله «نهم نحو دهم ادوات بناء علی هذا» این شخخخرح
است و در برگ 2ر شرح دشت بياضی است و آغاز آن پس از افتادگی چنين است« :بيرون تاخت بعد چنين گوید بنده قاصر
عاصی محمد بن فصيح .»...
 )2مثنوی (ش ( )7645/2گ )38-23
آغاز :افتاده« :زبان بند حدیث خودستایی /گریبان گير زهد و پارسایی»

این مثنوی منظومة محمود و ایاز اني سی شاملو ا ست و آغاز آن افتاده ا ست و آنچه در حا شية آن ه ست منتخب محمود و
ایاز زاللی خوانساری (حاشية گ  )62-23است و آغاز آن افتادگی دارد و با این بيت شروع میشود:
4

«ز بوی آه عاشق نامه خوانند /سرشکی را جواب نامه دانند»
در پایان آن (در گ  )62هم آمده «تمت انتخاب  ...موالنا زاللی خان ساری فی ع شرین شهر شعبان المعظم سنه  1047فی ید
اضعف عباداهلل عين علی التبریزی  .»...که نام کاتب و تاریخ مجموعه را هم نشان میدهد و از چشم فهرست نگار دور مانده است.
 )3خوان خليل /مال ظهوری (ش )7645/5
این نثر با این آغاز« :سرود سرایان عشرتکه قال که بنورس سرا بستان  »...دیباچة نورس خيال از ظهوری است (گ  )88–80و
پس از آن دیباچة خوان خليل است (گ  ،)108–88با این آغاز:
«ای از تو بر اهل تخت و اکليل سبيل /گر ذکر جميل است و گر قدر جليل»
پيش از آنها هم ،مطابق فهرست ،گلزار ابراهيم ظهوری (گ  )80-74نوشته شده و در حاشية این سه نثر (حاشية برگ -80
 )105دیوان ظهوری نگاشته شده است.
 )4محمود و ایاز /انيسی شاملو (ش )7645/6
آغاز« :ثنا ميکنم ایزد پاک را /ثریا ده طارم تاک را»
این بيت آغاز ساقینامه ظهوری است .البته منتخب یا خالصة این مثنوی است و بسياری از ابيات را ندارد.
 )5حاشيهای با عنوان «نسخة لوحة زر نام خداست» (در حاشية ش )7645/6
در حاشية ساقینامه ظهوری منظومهای که با این م صرع آغاز می شود« :نسخه لوحه زر نام خداست» ليلی و مجنون مکتبی
است (حاشية گ  )140-108و با این بيت آغاز میشود:
«ای بر احدیتت ز آغاز /خلق ازل و ابد هم آواز»
اما در نسخة حاضر ،مانند نسخة دائرهالمعارف بزرگ اسالمی (منزوی ،)217 :1 ،1377 ،بيت زیر نيز بر فراز آن آمده است:
«بسم اهلل الرحمن الرحيم /نسخه لوحه زر نام خداست».
« )6رسالهای دربارهی نجوم» (به عربی) (ش )7656/2
دو نسخخخة دیگر از این اثر با عنوان «رسخخاله فی البروج» در کتابخانة مرکزی دانشخخگاه تهران (دانش پژوه )652 :8 ،1339 ،و
کتابخانة ملی (ش  = 20219/3ش  3181503در پایگاه) وجود دارد .این رساله عربی است و نباید به آن نام فارسی داد.
 )7قرابادین (ش )7657
این کتاب اختيارات بدیعی تأليف علی بن ح سين ان صاری شيرازی م شهور به حاجی زین العطار است و افتادگی دارد و از
ميانة تو ضيح «آبنوس» شروع می شود .این ن سخه در ن شریة ن سخههای خطی ،در ضمن مجموعة ح سن عاطفی ،نيز با همين
عنوان «اختيارات بدیعی» معرفی شده است (عاطفی.)722 :7 ،1359 ،
 )8مثنوی بحر متقارب (ش )7679
این منظومه حقایق نا صری سرودة ابوالقا سم بن علیاکبر راجی بيدآبادی ا صفهانی (1301ق) ا ست .منظومهای مف صل در
سيرة پيامبر ا سالم(ص) که بر ا ساس بحاراالنوار عالمه مجل سی سروده شده ا ست .این حما سهی دینی در سال 1270ق به پایان
ر سيده ا ست و دو بار به صورت چاپ سنگی منت شر شده ا ست :در سال 1279ق ،با عنوان حقایق النبویه و العلویه ،و سال
1286ق ،با عنوان حقایق ناصری (آقابزرگ طهرانی1403 ،ق36 :7 ،؛ مشار 1182 :1 ،1350؛ طالعی.)1391 ،
 )9بيطره /داود انطاکی (ش )7702/5
این نسخخخه باید تذکره اولی االلباب و الجامع للعجب العجاب از همين مؤلف باشخخد که نسخخخههای متعددی از آن موجود
است و انجام آن با نسخة باال یکی است .فهرست نگار با اینکه به فهرست کتابخانة ملی ارجاع میدهد و در آنجا نيز این نسخه
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«تذکره اولی االلباب و الجامع للعجب العجاب» ناميده شخخده اسخخت (ضخخميری ،)43 :14 ،1375 ،اما نسخخخه را با عنوان «بيطره»
معرفی کرده است.
 )10مختصر در طب /محمود بن الياس (ش )7730/1
این کتاب همان غياثيه نجمالدین محمود بن الياس شيرازی (730ق) است 3که ابتدا در برگهای  8–5نوشته شده و سپس
باقی متن تا اواخر ر سالة غياثيه در حا شية برگ  69–5نو شته شده ا ست .کاتب در انتهای برگ  8نو شته ا ست« :مخت صر در
حا شيه نو شته شده ب سبب آنکه حا شيه خالی بوده و مقاالت دیگر نمیتوان نو شت سوای مخت صر محمود بن الياس البداً در
حاشيه تمام می شود و شفاء المریض در متن نوشته شده است» .اما فهرست نگار در توضيح حواشی نسخه نوشته است« :در
حاشيه ،کتاب طبی است که به دليل افتادگی در آغاز و انجام ناشناخته مانده است ».همچنين مینویسد« :در مقایسه ابواب کتاب
که در دو صفحه نخست به جا مانده ،این نسخه همانند نسخه شماره " 9716مختصر در طب" تأليف محمود بن الياس ،معرفی
شده در فهرست آستان قدس رضوی ،جلد  19صفحه  515است ».اما نسخة آن کتابخانه نيز همين کتاب غياثيه است (رضوی
برقعی ،1384 ،ص

 .)227-226البته نسخة حاضر که در حاشيه نوشته شده مختصر غياثيه است و جمالت یا بخشهایی از

آن حذف شده است.
در حاشية برگهای  110-69نيز نسخههای دارویی مختلف نوشته شده است.
 )11شفاء المریض (ش ( )7730/2گ )85-9
این ن سخه که بدون ذکر نام مؤلف معرفی شده منتخب شفاء المریض شهابالدین بن عبدالکریم قوام ناگوری متخل

به

شهاب ا ست که به طب شهابی ،شفاء المرض ،شفاء الرجل نيز معروف ا ست (آقابزرگ طهرانی1403 ،ق224 :19 ،1347 :9 ،؛
منزوی )555 :1 ،1348 ،و نسخهای از آن به ش  21149در پایگاه کتابخانة ملی معرفی شده است .این منظومه در گ  24خاتمه
مییابد .سپس یک ن سخة قرابادین ا ست که در برگهای  49-24نو شته شده و پس از آن مطالبی دربارة کيميا و احکام نجوم
نوشته شده است تا ص .85
 )12فالنامه منسوب به امام جعفر صادق عليهالسالم (گ ( )138 – 86ش )7730/3
در زیر این عنوان به مطالب دیگری که در پی فالنامه آمده اشاره شده است ،به این صورت:
«سخپس چند فالنامه ،حرز نادعلی ،اصخطالحات هندی درباره دواهای علم ضخاعت ،طریق خوردن فازهر ،باب نسخخه آتش
بازی و موشک سازی ،سنگ شناسی ،علوم غریبه ( »...ص  208فهرست)
در ميان مطالب باال و در برگهای  126-120جواهرنامهای نوشته شده است که باید خالصهای از جواهرنامه زینالدین بن
محمد جامی باشخخد که رسخخالهای اسخخت در دوازده باب (دانش پژوه4199 :15 ،1345 ،؛ عاطفی )278 :7 ،1359 ،و در اینجا از
اواخر باب سوم را دارد و قبل از آن نوشته نشده است.4
 )13رساله در طب (ش )7772/3
این ر ساله باید جامع الفوائد یا طب یو سفی از یو سفی هروی (950ق) با شد که نخ ست  289رباعی در عالمات و درمان

بيماریها می سراید و آن را عالج االمراض میخواند و سپس آنها را به خواهش یکی از فا ضالن شرح میکند و جامع الفوائد
مینامد (منزوی ،احمد71 :1 ،1377 ،؛ منزوی ،علينقی.)548 :11 ،1375 ،
 )14رسالهای در علوم غریبه و علم حروف (ش )7776/4

 3این کتاب به تصحيح آرش ابوترابی و فاطمه مهری به چاپ رسيده است (گنجينه بهارستان ،1386 ،ص .)298-31
4

نسخة کاملی از این رساله به ش  22903/1در پایگاه کتابخانة ملی معرفی شده است.
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دربارة این عنوان کلی که صفحات  95-70ن سخه را دربرمیگيرد تو ضيحی داده ن شده ا ست .به نظر میر سد این عنوان
شااامر رسااالههای کوتاه و مطالب مختلف باشااد .چن ه به عنوان «چغاز» این رساااله ن ر شااده چغاز رسااالهای اساات که با عنوان
«حروف = تکسير حروف» در فهرست کتابخانة مرعشی معرفی شده است (مرعشی نجفی )301 :32 ،1383 ،و بيتی که به عنوان
«انجام» رساله ذکر شده در فهرست کتابخانة مجلس با عنوان «منظومه در احکام دیدن ماه نو در منازل» معرفی شده است (صدرائی
خویی.)9 :36 ،1377 ،
 )15جنگ (ش )7806
این نسخه جنگ نيست بلکه مجموعهای شامل دو قسمت است:
اول) دیوان وصال شيرازی ،با این آغاز:
بينی چه رقمهای شگرفست دآلرا /بر صفحه هستی ز خداوند تعالی
دوم) منشئات
به احتمال زیاد ا شکالی در شمارهگذاری یا تنظيم مطالب رخ داده که ق سمت اول این مجموعه حذف شده و فهر ستنگار
این ق سمت دوم را به تنهایی «جنگ» ناميده ا ست ،حال آنکه همانطور که فهر ستنگار به خوبی تو ضيح میدهد آنچه در این
قسمت آمده نمونههایی از متنهای ادبی آغاز قبالهها ،فرمانها ،احکام و نامههای دورة قاجار است و باید به آن عنوان «منشئات»
داد ،همان طور که خود فهرست نگار نيز در «عنوانهای دیگر» نام «منشئات» را هم برای آن قائل شده است.
 )16مجالس (ش )7825
این نسخه روضه الشهداء واعظ کاشفی (910ق) است که از باب اول شروع می شود و دیباچه را ندارد و تا اواخر شهادت
قاسم در باب نهم را دربرمیگيرد .مصراع «کز خوف و خصم در حرم افغان بلند شد» هم که در باالی صفحه و پيش از شروع
باب اول نوشته شده ،همان طور که فهرست نگار نوشته ،مربوط به مرثية مشهور محتشم کاشانی است.
 )17رساله در طب (ش )7829/1
در معرفی این نسخه چنين نوشته شده است:
«ر سالهای در دو بخش ا ست .ق سمت اول دربارة بيماریها و درمان آن با عناوین «عالج» .ق سمت دوم در «علم فرا ست»
است و بابی دارد به نام "باب الرابع و العشرین من اخالق المحسنی" که آن هم ادامة علم قيافهشناسی است».
حال آنکه این ر ساله در واقع سه ر ساله ا ست ،شامل )1 :ر ساله در طب  )2ر ساله در علم فرا ست  )3باب سی و چهارم
اخالق محسنی در علم فراست (که کاتب نسخه به اشتباه «باب الرابع و العشرین» نوشته است).
رسالة دوم در علم فراست همان است که استاد حائری در فهرست کتابخانة مجلس با عنوان «رساله در علم فراست انسانی»
(مجموعة فيروز ،ش  )134/2معرفی کرده است و در توضيح آن نوشته است« :رسالهایست مشتمل بر سه باب باب اول دریافتن
اخالق مردم ب سبب چگونگی صورت و رنگ و شکل ع ضوهای ظاهر باب دوم در ترجيح بع ضی از این عالمات بر بع ضی
دیگر .باب سوم که جای خاتمه ر ساله نيز ه ست در دالالت اختالجات و جهش اندام ا ست .)250:21 ،1357( ».البته ر سالة
حاضر باب سوم را ندارد.
 )18رساله در طب (ش )7840
این نسخخخه زبده قوانين العالج محمد بن عالءالدین سخخبزواری (قرن 9ق) اسخخت و تا اواخر باب سخخيزدهم را دارد .5البته
فهر ستنگار مینوی سد« :این ن سخه با ن سخة زبده قوانين العالج با شماره  10908کتابخانة مرع شی  ...متفاوت ا ست ».اما این
نسخه از نظر آغاز و ابواب با آن نسخه یکی است.
 5این رساله به تصحيح یوسف بيگ باباپور به چاپ رسيده است (نک .گنجينه بهارستان ،1386 ،ص .)477-299
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 )19منطق (ش )7842
این نسخه تحریر القواعد المنطقيه فی شرح الشمسيه تأليف قطبالدین رازی (776ق) است.
 )20رسالهای در طب (ش )7860
این رساله بخشی از ذخيرة خوارزمشاهی اسماعيل جرجانی (531ق) است.
 )21عرض نامه /بابا افضل کاشانی (ش )7876/2
آغاز نسخه مربوط به این رساله و انجام آن مربوط به رسالة ایمنی از بطالن نفس در پناه خرد مؤلف است.
 )22انجام و آغاز یا ره انجام نامه /بابا افضل کاشانی (ش )7876/5
آغاز نسخه مربوط به این رساله و انجام آن مربوط به رسالة ساز و پيرایه شاهان پرمایه است .به نظر میرسد افتادگی انتهای
رسالة اول و آغاز رسالة دوم موجب چنين اشتباهی شده است.
 )23مکاتيب و جوابات االسئله /بابا افضل کاشانی (ش )7876/7

آنچه برای معرفی این ر ساله ذکر شده کامل ني ست .این ر ساله که در زیر عنوان «مکاتيب و جواب ا سئله» در م صنفات
باباافضخخل کاشخخانی ( )728-717 :2 ،1337به چاپ رسخخيده پاسخخخهای باباافضخخل کاشخخانی اسخخت به پرسخخشهای منتجبالدین
هراسکانی و روی هم  11پرسش و پاسخ است (دانش پژوه192 :3 ،1332 ،؛ دانش پژوه و منزوی .)285 :3 ،1340 ،این رساله
در برگ  100شروع میشود در گ  102به پایان میرسد و انجام آن چنين است« :و از جهان نام گذشتگان بردن خاصه جز پند
و فائده بار ندهد تلک امه قد خلت  ...عما کانوا یعملون».
و پس از آن ر سالههای کوتاه بابااف ضل با عنوان «ف صل» یا «فایده» نقل شدهاند که در م صنفات بابااف ضل کا شانی به چاپ
ر سيدهاند« :ر ساله در بيان تناهی اج سام»« ،در علم مو سيقی»« ،درباره دانای بذات»« ،در ه ستی جزئی»« ،اق سام مردم»« ،طریق
آموختن حکمت و فوائد آن»« ،نامه»« ،درکوشش برای رهيدن»« ،درباره روح»« ،رساله در تقسيم علوم»« ،رساله در معرفت اشياء
و نفوس و آخرت» و  ...است.
پدیدآور:
گزارش هر نسخه ،پس از ذکر شمارة بازیابی نسخه ،با نام مؤلف ،به عنوان سرشناسه ،آغاز میشود و نام مؤلف براساس مستند
ا سامی م شاهير و مؤلفان کتابخانة ملی 6و با پيروی از روش م ستند سازی این مرکز ذکر میگردد .در زیر به برخی ا شکاالت در
مورد ذکر نام مؤلف اشاره میشود:
 )1مثنوی ورقه و گلشاه /عيوقی (ش )7626
فهرست نگار توضيح میدهد که این نسخه ورقه و گلشاه عيوقی نيست و از شاعری مجهول از قرن 13ق است و نسخهای
از آن در کتابخانة مجلس وجود دارد (راستکار ،)468 :8 ،1347 ،اما به اشتباه در سرشناسه و شرح پدیدآور نام عيوقی را آورده
اسخخت .عالوه بر نسخخخة مجلس نسخخخة دیگری هم از این منظومه در کتابخانة مرکزی دانشخخگاه به ش  3880محفوظ اسخخت
(دانش پژوه.)2867 :12 ،1340 ،
 )2تعليقه آقا جمال (ش )7651

 6نک .پایگاه م ستندات پيو سته کتابخانة ملی جمهوری ا سالمی ایران؛ فهر ست م ستند ا سامی م شاهير و مؤلفان ،ویرا ست  ،3به کو شش مر ضيه هدایت،
شهره دریایی ،با همکاری راضيه رحيمیپور ،مریم حاتمی ،تهران :سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران.1382 ،
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سرشناسة این نسخه که حاشية آقا جمال خوانساری بر کتاب الشفاء ابن سينا است و در شرح پدیدآور آن نيز «آقا جمال»
ذکر شده ،به اشتباه «محقق خوانساری ،حسين بن محمد» نوشته شده است .7همين اشتباه باعث شده که در نمایة پدیدآورندگان
نيز ارجاعی از «آقا جمال» به «محقق خوانساری ،حسين بن محمد» وجود داشته باشد.
 ) 3نام مير ابوالقا سم قاری م شهدی خرا سانی برا ساس م ستند م شاهير کتابخانة ملی به صورت «قاری ،ابوالقا سم» (ش
 )7652/2نوشته شده است اما بهتر بود نسبت «مشهدی» یا «خراسانی» در ادامة آن قرار میگرفت.
 )4مال ابوالحسن قاری ابن رمضانعلی اصفهانی (ش  )7652/3به صورت «اصفهانی ،ابوالحسن قاری ابن رمضانعلی» مستند
شده که مطابق قاعده نيست و بهتر بود مانند نام باال به صورت «قاری اصفهانی ،ابوالحسن بن رمضانعلی» نوشته میشد.
 )5فتاح بن احمد حسينی تبریزی سرابی ،مؤلف تحریر االصول ،به دو صورت مستند شده است:
 حسينی تبریزی ،فتاح بن احمد ،قرن 13ق (ش )7662 الحسينی ،فتاح بن احمد ،قرن 14ق (ش  7694/1و )7694/2 )6دیوان آتشی /تخل

آتشی (ش )7683

سرشناسهای برای این نسخه نوشته ن شده و نام «آتشی» در نمایة پدیدآورندگان در انتهای کتاب هم نيامده است .این آتشی
همان «آت شی خباز شيرازی» (زنده در 928ق) ا ست (خيامپور ،1368 ،ص 1؛ دانش پژوه )2153 :11 ،1340 ،که سه ن سخه از
دیوان او در کتابخانة مرکزی دانشخخخگاه (ش ،) 3195/1کتابخانة مجلس (ش  )2367و کتابخانة ملی (کد کتاب)1104495 :
محفوظ است .همان طور که فهرست نگار به خوبی اشاره کرده و در معرفی نسخههای دیگر آتشی هم آمده است اشعار آتشی
دربارة جنگهای حضخخخرت علی (ع) و مناقب آن حضخخخرت و تاریخ زندگی پيغمبر اکرم(ص) اسخخخت .در فهرسخخخت مورد بحث
فهرست نگار احتمال میدهد که این نسخه همان «جنگنامه آتشی» معرفی شده در فهرست آستان قدس رضوی باشد و فخری
راستکار نيز در معرفی نسخة کتابخانة مجلس مینویسد که یک نسخه از «دیوان آتشی» که به «جنگنامة آتشی» معروف است در
کتابخانة آ ستان قدس (ش  )8177وجود دارد ( .)81 :8 ،1347احمد گلچين معانی در زیر این ن سخه در فهر ست آ ستان قدس
نام کوچک آت شی را «ميرزا ح سن» نو شته ا ست و ق ضاوتی دربارة او و شعرش دارد ( 319 :7 ،1346و .)346به هر حال باید
نسخة آستان قدس را دید تا بتوان این بررسی را کامل کرد.
نکتة دیگر اینکه همان طور که در مدخل «آتشخخی خباز شخخيرازی طوسخخی» در دائرهالمعارف بزرگ اسخخالمی ()102-101 :1
اشاره شده است سيد طاهر آتشی شيرازی که نسخهای از دیوان او در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران (ش  )2412وجود دارد
این آتشی نيست و سيد طاهر در قرن 11ق در دکن (گلکنده و بيجاپور) زندگی میکرده است ،اما منزوی در فهرست خود نام
او را « سيد طاهر» نوشته است و بر همان اساس هم نام او در پایگاه کتابخانة ملی به صورت «آتشی شيرازی ،طاهر928- ،؟ق»
مستند شده و در یک نسخة دیگر دیوان آتشی در کتابخانة ملی (کد کتاب )1104495 :هم نام او چنين آمده است.
 )7رسالهای در طرق الی اهلل /قطب المشایخ (بدون سرشناسه) (ش )7731/3
مؤلف این ر ساله نجمالدین کبری ا ست ،چنانچه در آغاز ر ساله هم آمده ا ست« :قال قطب الم شایخ  ...نجم الحق و الدین
الکبری» (ص  210فهرست) .از این رسالة نجمالدین کبری نسخههای متعددی موجود است.8
7

البته این شرح به آقا ح سين خوان ساری ،پدر آقا جمال ،نيز ن سبت داده شده اما چنانکه ا ستاد حائری در فهر ست کتابخانة مجلس نو شتهاند :این نظر

مسلماً اشتباه است زیرا در چندین جای متن ،مؤلف از حاشية پدر خود بر شرح اشارات یاد کرده است .همچنين نسخهای دیگر از این کتاب در کتابخانة
مجلس هست که در دورة زندگی آقا جمال و به سال 1122ق کتابت شده و در اصفهان با نسخة اصل مقابله و تصحيح شده و بر پشت نخستين برگ آن
چند تن از علمای اصفهان که معاصر مؤلف بودهاند گواهی کردهاند که حاشية آقا جمال است (حائری.)176 :5 ،1345 ،
8

این رساله در فهرستهای مختلف با عنوان «الطریق الی اهلل» (حسينی« ،)208 :18 ،1368 ،االصول العشره» (منزوی ،احمد« ،)317 :13 ،1346 ،االصول

العشره یا رساله فی بيان اقرب الطرق الی اهلل» (دانش پژوه« ،)2665 :12 ،1340 ،رساله طرق الی اهلل» (حائری )305 :9/1 ،1346 ،معرفی شده است.
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 )8الفراید البهيه فی شرح الفواید الصمدیه /محمدتقی نقوی لکهنوی (ش )7792/1
از آنجا که در ذریعه از الفرائد البهيه و الفوائد البهيه محمدتقی نقوی لکهنوی یاد شده (آقابزرگ طهرانی1403 ،ق133 :16 ،
و  ،)328این کتاب در این نسخه و نسخة ش 3255ع کتابخانة ملی به این مؤلف نسبت داده شده است (ضميری.)59 :15 ،1380 ،
اما نسخههای خطی متعددی که از این کتاب وجود دارد بيشتر به سيد علی خان مدنی و گاهی به بهاءالدین محمد مختاری
نائينی نسبت داده شده است .زیرا در ذریعه از الفرائد البهيه سيد علی خان مدنی و بهاءالدین محمد مختاری نام برده شده و باز
با عنوان الفوائد البهيه با همين آغاز نسخخخة مورد بحث از شخخرح مختاری نائينی یاد گردیده اسخخت (آقابزرگ طهرانی1403 ،ق،
 133 :16و  .)328همچنين در زیر عنوان «شرح الصمدیه» به سه شرح صغير و متوسط و کبير سيد علی خان مدنی و بهاءالدین
محمد مختاری نائينی اشاره شده است (آقابزرگ طهرانی1403 ،ق.)362 :13 ،
در گزارش ن سخة کتابخانة ملی (کد کتاب )1060843 :نيز ضمن نقل تو ضيح آقابزرگ در زیر عنوان الفوائد البهيه تو ضيح
قابل تأملی در این باره وجود دارد:
«نام مؤلف در نسخة ما همچون غالب نسخهها نيامده .نسخههایی از این کتاب در کتابخانههای مجلس ،سپهساالر و جز آن
نگهداری می شود و نظر به اینکه شارح در این کتاب اشاره کرده که قبال شرح مف صلی بر صمدیه نوشته ،و در ذریعه 13/362
سه شرح بر صمدیه به سيد علی خان مدنی ن سبت داده شده ،در بع ضی فهر ستها این کتاب را به سيد علی خان مدنی ن سبت
دادهاند  ،...شيخ آقابزرگ نسخهای از این کتاب را نزد مرحوم آیهاهلل العظمی خویی در نجف دیده که مؤلف نام خود را در پایان
آن به صراحت آورده (بهاء الدین محمد بن محمدباقر الح سينی المختاری النائينی) و در ذریعه  16/328از آن یاد کرده ،ا ضافه
بر این خود شارح در دیباچه این کتاب مینویسد( :فشققت من اسمی اسمه و بنيت فی ذلک صفته فسميته بالفواید الصمدیه .»)...
به هر روی این کتاب در سال  ، 1389با نام سيد عليخان مدنی ،به ت صحيح و با تعليقات ح سين خاتمی ،در انت شارات مهر
بيکران قم و در سال  ،1391به ت صحيح و تعليقات محمدابراهيم مالمير ،شهریار همتی و مریم شکيبا مهر ،در دان شگاه رازی
کرمانشاه به چاپ رسيده است.
عنوان:
در این فهر ست ابتدا عنوان م شهور و شناخته شدة اثر آورده شده و اگر اثر «عنوان» دیگری دا شته یا به نام دیگری نيز شناخته
شده با شد در بخش «عنوانهای دیگر» یاد شده ا ست .بنا بر تو ضيح مؤلف در مقدمه «با توجه به تعدد عناوین برخی کتابها،
ابتدا عنوانی برگزیده شخخخده که در کتابهای مرجع متقدم به کار رفته از جمله ،الذریعه ،کشخخخف الظنون و  .» ...بدیهی اسخخخت
انتخاب عنوان در ست کتاب از اهميت ب سيار برخوردار ا ست ،زیرا ایجاد ت شتت در عنوان کتابها موجب می شود که کار تهية
نمایههای درهم کرد و کتابشناسیها به ویژه در سيستمهای نرم افزاری با دشواریهایی روبرو گردد.
دربارة عنوان نسخهها در این فهرست موارد زیر قابل ذکر است:
 )1رجال التفریشی (ش  ،)7661عنوان دیگر :نقد الرجال
به جای عنوان «رجال التفری شی» بهتر ا ست عنوان دیگر آن «نقد الرجال» که در ذریعه آمده و با همين عنوان چاپ سنگی
شده ا ست ا صل قرار گيرد ،همان طور که در بي شتر فهر ستها چنين ذکر شده ا ست (آقابزرگ طهرانی1403 ،ق274 :24 ،؛
مشار ،1344 ،ص .)964
 )2مجموعه چند دیباچه (ش )7684
بهتر است در عنوان از کلمات مبهم مانند «چند» استفاده نشود و «مجموعه دیباچهها» یا «دیباچهها» عنوان بهتری است.
 )3دیوان شاپور رازی (ش  ،)7686عنوان دیگر :دیوان شاپور تهرانی
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با اینکه نام این شاعر در سر شنا سه « شاپور تهرانی» ا ست و در شرح پدیدآور نيز « شاپور طهرانی» ذکر شده ا ست ،اما در
عنوان کتاب براسخخاس ذریعه نسخخبت «رازی» نوشخخته شخخده اسخخت (آقابزرگ طهرانی1403 ،ق .)490 :9 ،این دیوان در فهرسخخت
نسخخخههای خطی فارسخخی با عنوان «دیوان شخخاپور تهرانی» آمده (منزوی 1873 :3 ،1350 ،و  )2369و با همين عنوان به چاپ
رسيده است و بهتر بود از همين نسبت مشهور در عنوان نسخه استفاده میشد.
 )4مجموعه شعر (ش )7687
این نسخه با قطع بياضی که شامل مجموعهای از غزليات و رباعيات از شاعران مختلف است باید «جنگ» ناميده شود.
 )5دیوان الحزینه (ش )7712
این ن سخه دیوان ا شعار خانم قرائت شيرازی متخل

به «حزینه» ا ست .این دیوان فار سی ا ست و بهتر بود «دیوان حزینه»

ناميده می شد .در بارة این شاعره توضيحی داده نشده است و در تذکره اندرونی هم که در منابع ذکر شده است توضيح اندکی
دربارة او به نقل از ذریعه آورده شده ا ست .اما نام وی در تراجم اعالم الن ساء ( )72 :2 :1367آمده و ا شعاری از او نقل شده
است:
دره العلماء م شهور به «خانم قرائت» ملقب به حزینه در شيراز به دنيا آمد و در نزد ميرزا ابراهيم محالتی و ميرزا هدایتاهلل
شخخخيرازی درس خواند .سخخخپس به کربال رفت و در آنجا کتب اربعه را به زنان طلبه تدریس میکرد .وی از عدهای از علما ،از
جمله ابراهيم محالتی و هدایتاهلل شيرازی ،روایت مینمود و آیتاهلل شهابالدین مرعشی نجفی در االجازه الکبيره (ص )246
نو شته ا ست که از او روایت میکرده ا ست .وی در سال 1341ق در کربال درگذ شت و در همان جا به خاک سپرده شد .وی
اشخخعاری به فارسخخی و عربی دارد و بيشخختر شخخعرهایش در مدح پيامبر اکرم(ص) و حکم و مواعظ اسخخت («النسخخاء الفقيهات :دره
العلماء».)2006 ،
 )6التحفه (ش  7756و  ،)7863عنوان دیگر :تحفه المؤمنين ،تحفه حکيم مؤمن
کتاب تحفه المؤمنين تأليف حکيم مؤمن در این فهرست سه شماره را به خود اخت صاص داده است و بار اول (ش )7613
با همين عنوان و بار دوم و سوم با عنوان «التحفه» معرفی شده ا ست .این کتاب در ذریعه با عنوان «التحفه فی الطب» یاد شده
(آقابزرگ طهرانی1403 ،ق ،ج  ،3ص  )402و در فهرسخخختها با عنوانهای «تحفه المؤمنين»« ،تحفه حکيم مؤمن» و «تحفه در
طب» معرفی شده و با دو عنوان اول به چاپ رسيده است .به هر حال آوردن عنوان مشهور این کتاب فارسی با الف و الم و به
صورت خالصه درست نيست.
 )7قواعد السياق (ش )7763/2
عنوان این رساله در ابتدای رساله چنين آمده است ...« :تناسب مسمی را با تسميت بقواعد السياقيه موسوم نمود  »...و بهتر
بود به همين صورت «قواعد ال سياقيه» ناميده می شد .برای این کتاب منبعی معرفی ن شده ا ست ،اما ن سخة دیگری از این ر ساله
در ن شریة ن سخههای خطی (دانش پژوه )152 :7 ،1353 ،در ضمن کتابخانة ح سين مفتاح با عنوان «دفتر سياق» (ش )1007
معرفی شده است و همين آغاز را دارد ،بدون جملهای که در آن به عنوان نسخه اشاره شده است.
 )8النخبه /محمدابراهيم کرباسی (ش  ،)7793عنوان دیگر :نخبه
این رساله فارسی است و در فهرستها و منابع «نخبه» ناميده می شود (درایتی .)620 :10 ،1389 ،در خود نسخه نيز آمده:
«که این مختصریست موسوم بنخبه».
 )9فصل فيما یقال فی الصباح و المساء (ش )7800
این ن سخه در  94برگ ،همان طور که فهر ست نگار گزارش کرده ،شامل مجموعهای از دعاها ست ،اما عنوانی که برای آن
انتخاب شده عنوانی است که مربوط به قسمت اول مجموعه و دعاهایی است که در صبح و شام خوانده میشود و نباید عنوان
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کل مجموعه قرار بگيرد .این نسخه در واقع «مجموعة دعاها» است و بهتر بود شمارة صفحات همة رسالهها و دعاها که در آن
درج شده است آورده میشد .همچنين شایسته است عنوانهای مستقلی که در آن درج شده و فهرست نگار نيز از آنها نام برده
ا ست با تو ضيحات و به ویژه آغاز و انجام ذکر می شد ،مانند« :کيمياء ال سعاده»« ،ق صيده الم ضریه»« ،تحفه ال صلوات» و « صلوه
جامعه».
 )10تصریف (ش  ،)7804عنوان دیگر :شرح تصریف
این کتاب شرح ت صریف عبدالوهاب زنجانی ا ست ،چنانچه در عنوانهای دیگر آن « شرح ت صریف» و « شرح ت صریف
العزی» ذکر شده است .نسخة دیگری از آن هم با عنوان «ترجمه و شرح تصریف» در فهرست کتابخانة نوربخش معرفی شده
است (دیباجی .)165 :2 ،1350 ،بنابراین بایستی عنوان «شرح تصریف» اصل قرار گيرد.
 )11رساله در هيئت (ش  )7829/3و رساله فی الهيئه (ش  /)7835عالءالدین علی قوشچی
نام این کتاب «فارسخخی هيئت» اسخخت و در فهرسخخت دنا نيز با همين عنوان آمده (درایتی )840-833 :7 ،1389 ،و بارها با عنوان
«فار سی هيئت» در ایران چاپ سنگی شده ا ست (م شار .)3641 :3 ،1352 ،ا ستاد سيد محمود مرع شی نجفی در فهر ست کتابخانة
مرعشی دربارة عنوان این کتاب چنين مینویسد:
«نام این کتاب در بيشترین نسخهها و منابع موجود ،فارسی هيئت ناميده شده و به نظر میرسد این نام که صفت و موصوف
براساس دستور زبان ترکی است ،به علت کثرت تدریس و استفاده در کشور عثمانی که زبان فارسی زبان علمی آن سامان بوده
است ،رایج گردیده و به اصطالح «علم به غلبه» شده است.)113 :29 ،1380( ».
 )12تتمه حمله حيدری /عبدالعلیخان نيشابوری ( ،)7874/3عنوان دیگر :جذبة حيدری
این تکمله جذبة حيدری اسخخخت و در منابع هم با همين عنوان آمده اسخخخت (آقابزرگ طهرانی 146 :19؛ منزوی 2739 :4؛
ن سخة ش  6790در پایگاه کتابخانة ملی) .در ابتدای آن هم در ن سخه نو شته شده« :تتمه حمله حيدری م سمی بجذبه حيدری».
اما فهرست نگار این عنوان را در «عنوانهای دیگر» ذکر کرده است.
 )13انجام و آغاز /بابا افضل کاشانی (ش  ،)7876/5عنوان دیگر :ره انجام نامه
عنوان این ر ساله ره انجام نامه ا ست و در م صنفات اف ضلالدین کا شانی ( ) :1 ،1337هم با همين عنوان به چاپ ر سيده
است .اما فهرست نگار در اینجا بر مبنای عنوانی که در آغاز رساله در نسخه دیده می شود آن را «انجام و آغاز» ناميده است و
عنوان م شهوری را که در منابع آمده در «عنوانهای دیگر» آورده ا ست .این ر ساله در فهر ستها «ان شاء نامه» نيز ناميده شده
است (انوار.)815 :6 ،1379 ،
 )14علوم غریبه (ش )7879/1
این ر ساله که بنا بر تو ضيح فهر ستنگار شرح خواص سور و آیات قرآنی در آن آمده ر سالة کاملی ا ست که در آن ابتدا
خواص بسمله و سپس خواص سورهها از فاتحه تا ناس بيان شده و بهتر است با عنوان «خواص سور و آیات» ناميده شود.
 )15اختيارات ساعات (ش )7879/2
در زیر این عنوان هم چند مطلب وجود دارد و «اختيارات ساعات» عنوان اولين مطلب است.
 )16در چند مورد در عنوان نسخه کلمات اضافی وجود دارد ،مانند:
 کشف اللثام عن قواعد االحکام (کتاب النکاح من ( )...ش  :)7616عبارت پرانتز در جلو عنوان کتاب زائد است. الجزو الثانی و الثالث من دیوان المتنبی (ش  :)7773/2عبارت قبل از «دیوان المتنبی» زائد است. مثنوی سبحه االبرار جامی (ش  ،)7624فرهاد و شيرین وحشی (ش  ،)7645/3گلستان سعدی (ش  ،)7664قصيده شينيهمن کالم وصال ( :)7731/5آوردن نام مؤلف در پی نام کتاب الزم نيست.
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 مثنوی ورقه و گلشاه (ش  :)7626ذکر کلمة «مثنوی» قبل از منظومة «ورقه و گلشاه» الزم نيست. جنگ ابيات منتخب و غزليات و ( ...ش  :)7676ذکر عنوان «جنگ» کافی است. دیوان غزليات ،قصائد و رباعيات مشتاق (ش  :)7790عنوان صحيح «دیوان مشتاق اصفهانی» است. )17ذکر برخی عنوانها یکدست نيست:
 رساله در هيئت /عالءالدین علی قوشچی ( )7829/3بدون عنوانهای دیگر رساله فی الهيئه /عالءالدین علی قوشچی ( )7835عنوانهای دیگر :هيئت ،رساله در هيئت )18در ذکر برخی عنوانها تفاوت در رسم الخط وجود دارد:
 نظم الآللی /عادل بن علی خراسانی (ش )7603 نظم آللی /ابوالقاسم قاری (ش )7652/2 نظم اللئالی /ابوالقاسم قاری (ش )7682/6 فراید البهيه فی شرح الفواید الصمدیه (ش )7792/1 الفرائد الشمسيه فی شرح الفوائد الصمدیه (ش )7792/2 )19استفاده از یای نکره برای ناميدن رسالههای ناشناخته مناسب نيست:
 رسالهای در معالجات امراض اسب ( )7702/4به جای :رساله در معالجات امراض اسب احادیثی درباره مهدویت ( )7724/3به جای :احادیث درباره مهدویت رسالهای در علوم غریبه و علم حروف (ش  )7776/4به جای :رساله در علوم غریبه )20استفاده از قالب در عنوان:
در دو مورد که عنوان کتاب مشخ

نبوده عنوان منتخب فهرستنگار در داخل قالب قرار گرفته است:

 [سوال و جواب فقهی] (ش )7836 [ذکر مصائب اهل بيت] (ش )7849اما این روش تنها در این دو مورد انجام شده و در سایر مواردی که چنين شرایطی داشتهاند به این روش عمل نشده است.
عنوانهای دیگر:
در این فهرست به خوبی سعی شده است همة عنوانهایی که کتاب یا رساله بدان ناميده شده در بخش «عنوانهای دیگر» آورده
شود .اما دو نکته در اینجا قابل ذکر ا ست ،یکی این که ا شاره به منابعی که هر یک از عنوانهای دیگر در آن به کار رفته الزم
است و فهرست را علمی و متقن میکند .دیگر اینکه الزم نيست همة عنوانهای دیگر کتاب که به شکلی در فهرستهای دیگر
به کار رفته آورده شود ،بلکه فهر ستنگار در این ق سمت باید تنها عنوانهای در ست و دقيق را برا ساس منابع و فهر ستهای
معتبر بياورد .در زیر به مواردی دربارة «عنوانهای دیگر» اشاره میکنيم:
 )1درة نادره /ميرزا مهدی استرآبادی (ش )7638
عنوانهای دیگری که برای این کتاب ذکر شده عبارت اند از :تاریخ نادری ،جهانگ شای نادری و تاریخ جهانگ شای نادری،

حال آنکه ميرزا مهدی خان منشی استرآبادی دو کتاب در سلطنت نادر شاه دارد یکی تاریخ جهانگشا ست و دیگری درة نادره
یا درة نادری است که چکيدة آن کتاب اما به نثری سنگينتر و متکلفتر است .برای تاریخ جهانگشای نادری (ش  )7780نيز
عنوانهای دیگر درة نادره و درة نادری ذکر شده که درست نيست.
 )2تحفه عباسی /محمدصادق هما مروزی (ش )7666/3
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به عنوان دیگر این ر ساله «تحفه نا صری» که در فهر ست کتابخانة ملی (انوار )447 :2 ،1347 ،ذکر شده ا شاره ن شده ا ست.
این رساله در نسخة حاضر به عباس ميرزا تقدیم شده و «تحفه عباسی» ناميده شده و در آن نسخة دیگر کتابخانة ملی (913ف)
به ناصرالدین ميرزا تقدیم شده و «تحفة ناصری» ناميده شده است.
 )3رساله در اثبات حقانيت پيغمبر اسالم (ش )7685
نسخهای از این اثر در فهرست کتابخانة مرعشی «دالئل نبوت و امامت» ناميده شده است (حسينی ،بیتا ،)212 :2 ،اما این نام در
عنوانهای دیگر ذکر نشده است.
 )4شبستان نکات /یحيی سيبک نيشابوری (ش )7715
برای این کتاب عنوان «زیبا شب ستانی» در بخش «عنوانهای دیگر» ذکر شده که در ست ني ست و این عبارت که در ضمن
بيتی در پایان نسخه آمده تاریخ تأليف کتاب را در 843ق نشان میدهد:
شبستانی چنان زیباست نزد هر سخندانی /که تاریخ تمام او بود زیبا شبستانی (نفيسی.)192 :6 ،1344 ،
 )5دیوان فرخی سيستانی (ش )7834
برای این نسخخخه عنوان طوالنی «زبده و نخبه و انتخاب دیوان قصخخاید افصخخح الفصخخحاء المقدمين حکيم ابوالحسخخن فرخی
رحمه اهلل» که در ابتدای نسخه نوشته شده در «عنوانهای دیگر» ذکر شده است ،که بهتر بود خالصه می شد و حداقل القاب و
دعا در آن حذف میشد.
 )6چند مورد از «عنوانهای دیگر» غير دقيق بدین قرارند:
عنوان دیگر

عنوان
 -نظم الآللی (ش )7603

صد کالم منظوم از امام علی (ع)

 -تحفه المؤمنين (ش )7613

التحفه

 -کشف اللثام عن قواعد االحکام (ش )7616

قواعد االحکام .شرح

 -دیوان ازرقی هروی (ش )7617

دیوان االزرقی

 -دیوان نظيری نيشابوری (ش )7658

دیوان نظير مع قصائد

 -نظام صحت (ش )7682/2

کليات مزاج ،کليات (منبعی برای این دو عنوان ذکر نشده است)

 -هفت بند کاشی (ش )7682/5

هفت بند مالحسن کاشی

 -دیوان شاپور رازی (ش )7686

دیوان ارجاسب شاپور فریبی طهرانی ،کتاب شاپور فریبی طهرانی

 -شرح اصول کافی (ش )7705/1

شرح اصول کافی (کتاب عقل و علم و جهل)

 -شرح دعاء العدیله (ش )7741

شرح دعای عدیله لموالنا اميرالمومنين علی بن ابيطالب ع

 -گنجينه نشاط (ش )7779

گنجينه معتمد و دیوان

 -النخبه (ش )7792

نخبه در واجبات و مهمات از فروع دینيه

 -دیوان عرفی شيرازی (ش )7798

بخشی از رباعيات عرفی

 -نصاب الصبيان (ش )7824

نصاب فراهی ،نصاب ابونصر فراهی

 -حاشيه تحریر القواعد المنطقيه( ...ش )7880

حاشيه مير سيد شریف بر شرح شمسيه در علم منطق

 -مکاتيب و جوابات االسئله (ش )7876/7

مکاتيب حضرت خواجه افضل کاشی

شرح پدیدآور
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بعد از عنوان کتاب ،در منطقهای که مطابق قواعد انگلوامریکن آن را «شخخرح پدیدآور» میخوانند نام مؤلف به صخخورتی که در
خود اثر آمده تکرار میشود .این قاعده از جمله مواردی است که اشکال کار تطبيق قوانين جدید فهرستنگاری را با نسخههای
خطی نشان میدهد .فهرستنگاران کتابخانة ملی سعی بر اجرای این قاعده دارند اما واقعيت این است که چون ذکر نام مؤلف
در ن سخههای خطی نظم و ترتيب م شخ صی ندارد و نام مؤلف ممکن ا ست به صورتهای مختلف و در چند جا ذکر شود یا
ا صال ذکر ن شود رعایت این قاعده ب سيار د شوار ا ست و نمیتوان ا صول م شخ صی را برای آن و ضع کرد .به همين دليل در
فهرست حاضر در این بخش اشکاالتی وجود دارد ،برای مثال:
 )1نام مؤلف در نسخههای مختلف یک کتاب به صورتهای متفاوت نوشته شده است ،حال آنکه بنابر قاعده باید یکسان
باشند:
 تحفه المؤمنين (ش  /)7613محمدمؤمن ميرمحمدزمان حسينی طبيب تنکابنی دیلمی التحفه ( /)7756محمدمؤمن بن ميرمحمدزمان حسينی التحفه (ش  /)7863محمدمؤمن حسينی جالءالعيون (ش  7619و  /)7784محمدباقر بن محمدتقی (چنانکه در ابتدای نسخه آمده است) جالءالعيون (ش  /)7633محمدباقر بن محمدتقی مجلسی جالءالعيون (ش  /)7785محمدباقر مجلسی جالءالعيون (ش  /)7837عالمه مجلسی ریاض المسائل (ش  /)7720علی ابن محمدعلی الطباطبایی (چنانکه در انتهای نسخه آمده است) ریاض المسائل (ش  /)7769علی بن محمد طباطبایی ریاض المسائل (ش  /)7791طباطبایی القوانين المحکمه فی االصول (ش  /)7853ابوالقاسم ابن الحسن الجيالنی (چنانکه در انتهای نسخه آمده است) القوانين المحکمه فی االصول (ش  /)7781ميرزای قمی نصيحت نامه خواجه عبداهلل انصاری به خواجه نظام الملک ( /)7700/2خواجه عبداهلل انصاری هروی نصيحت خواجه عبداهلل انصاری به نظام الملک ( /)7702/7خواجه عبداهلل انصاری الکافی فی الحدیث /محمد بن یعقوب کلينی (ش )7777 الکافی فی الحدیث /کلينی (ش )7808 )2گاهی که نام پدیدآور در آغاز و انجام ن سخه نيامده ا ست ،شرح پدیدآور ساختگی ا ست و همان نام ا شهر یا م ستند به
صورت عادی یعنی از نام کوچک تا ن سبت تکرار شده ا ست ،اما بهتر بود در این ق سمت نام کامل پدیدآور برا ساس منابع با
کنيه و القاب میآمد .برای نمونه:
 گلستان سعدی /مصلح بن عبداهلل سعدی (ش )7664 دیوان بيدل /عبدالقادر دهلوی بيدل (ش )7766 زینه المدایح /محمدصادق هما مروزی (ش  )7666/3در متن نسخه «محمدصادق مروزی» آمده است. مجموعه اشعار مذهبی (ش  /)7681/1باذل رفيعا (سرشناسه :باذل ،محمدرفيع بن محمد) )3گاهی نام پدیدآور با عنوانها و القاب اضافی آورده شده است:
 فرسنامه (ش  /)7702/2حکيم ارسطو جمع الجوامع (ش  /)7713/3عالمه جالل الحق و الدین ابیعبداهلل محمد بن احمد المحلی15

 )4ترجمه الفرج بعد الشده و الضيقه (ش )7640
مؤلف الفرج بعد الشده محسن بن علی تنوخی است که در این جا سرشناسه قرار گرفته است ،اما در شرح پدیدآور ابتدا به
نام ابوالحسن علی المداینی و سپس به نام مترجم ،حسين بن اسعد دهستانی ،اشاره شده و از تنوخی نام برده نشده است .در
معرفی کتاب هم اشارهای به نقش مداینی در پدیدآوردن کتاب نشده است.
 )5عقاب االعمال (ش )7668/2
در ابتدای متن نام مؤلف به صورت «ال شيخ ال سعيد ابی جعفر محمد بن علی بن الح سين بن مو سی بن بابویه القمی» آمده
است ،اما در تکرار نام مؤلف نام مشهور او «شيخ صدوق» ذکر شده است.
 )6یوسف و زليخا (ش  /)7794عبدالرحمان بن احمد جامی
کاتب نام پدیدآور را در انتهای این منظومه به صورت «موالنا عبدالرحمن جامی» نوشته است و فهرست نگار نه تنها از این
نام در شرح پدیدآور استفاده نکرده است بلکه به اشتباه نام «عبدالرحمن» را به صورت «عبدالرحمان» نوشته که هم با صورت
نوشته شده در نسخه و هم با رسم الخط برگزیدة نام اشهر متفاوت است.

اطالعات کتاب شناسی:
در این فهر ست ،اطالعات کتاب شنا سی ن سخة مورد نظر ،اگر در جلدهای قبلی فهر ست کتابخانة ملی بيان شده با شد ،دوباره
تکرار نمیگردد و به همان فهر ستهای قبلی ارجاع داده می شود ،و اگر مطالب ا ضافهای الزم با شد که در فهر ستهای قبلی
کتابخانه بيان نشده باشد ،بدان اشاره می شود .اما در ارائة ميزان اطالعات کتاب شناختی گاهی تفاوتهایی دیده می شود ،برای
نمونه:
 )1درحالی که در این فهر ست اطالعات ن شر آثار بيان نمی شود ،اما به و ضعيت ن شر ک شف اللثام عن قواعد االحکام (ش
 )7616اشاره شده است.
 )2دربارة منهج الصادقين (ش  )7636نه توضيحی داده شده نه ارجاع به نسخههای دیگر.
 )3در زیر نظم آللی (ش  )7652/2اطالعات کتاب شناسی مختصر اما کاملی آورده شده و گفته شده« :برای توضيح بيشتر
بنگرید به شمارة بازیابی  4521در فهرست همين کتابخانه» .حال آنکه در آنجا هم همين مقدار توضيح داده شده است.
 )4در زیر ن سخة «قرابادین» (ش  )7657که شناخته ن شده ا ست تو ضيحی کلی دربارة کتابهای قرابادین داده شده و همه
قرابادینها نام برده شده که تو ضيحی ا ضافی ا ست .فهر ست نگار باید برای ارائة اطالعات کتاب شناختی اثر معيارهایی دا شته
باشد و از آن عدول نکند .ضمن اینکه این کتاب «اختيارات بدیعی» است و در باال به آن اشاره کردیم.
 )5در زیر هر دو ن سخة رو ضه ال صفا (ش  7660و  )7706اطالعات کتاب شنا سی مف صل تکرار شده و ن سخة ش 7660
جلد چهارم روضه الصفا ست که به آن اشاره نشده است.
 )6دیوان فيض کاشانی ()7732/2
در معرفی این کتاب اوالً اطالعات کتاب شنا سی مربوط به «گلزار قدس» که دیباچة این دیوان ا ست و در زیر ش 7732/1
نقل شده تکرار شده ا ست ،ثاني ًا چون کل اطالعات این ق سمت از روی فهر ست مرع شی (مرع شی نجفی و امينی:34 ،1385 ،
 )24نوشته شده به اشتباه این جمله هم از همان جا نقل گردیده است« :اصل دیوان فيض که شامل این دیباچه نيز می باشد به
شماره بازیابی  4134در همين فهرست آمده» (ص  215فهرست) ،حال آنکه این شماره مربوط به فهرست مرعشی است.
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 )7در زیر دیوان محفوظ ا صفهانی (ش  )7802/5هيچ تو ضيحی در بارة محفوظ ا صفهانی داده ن شده ا ست و ارجاعی هم
ندارد ،حال آنکه مثالً در زیر نصخخاب الصخخبيان (ش  )7612دربارة ابونصخخر فراهی توضخخيحاتی داده شخخده اسخخت ،به طوری که
اطالعات مفصل نسخة ش  6433را کامل کند.

منابع:
فهرست نگار در مقدمة فهرست دربارة منابع فهرست توضيح میدهد که «در ارجاع مطالب کتابشناسی به منابع ،ترجيح با منابع
قدیمیتر و دست اول است ،نه منابع جدیدتر» .در این فهرست بيشتر به ذریعه و فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی ارجاع داده
شده است .اما ارجاعاتی به کشف الظنون و برخی فهرستها و منابع دیگر نيز وجود دارد ،مانند :اعالم زرکلی ،تذکره اندرونی،
دانشنامه ادب فارسی در شبه قاره ،دایره المعارف بزرگ اسالمی ،دایره المعارف تشيع ،دایره المعارف فارسی ،لغت نامه دهخدا،
ریاض العلما ،و برخی منابع دیگر.
دربارة منابع این فهرست چند نکتة زیر قابل ذکر است:
 .1م شخ صات کتاب شنا سی منابع ذکر شده در فهر ست باید در انتهای فهر ست بياید ،اما این فهر ست فاقد «کتابنامه» یا
«فهرست منابع» است .تنها در چند مورد نام مؤلف و سال چاپ و غيره در ادامة نام منبع در زیر نسخه ذکر شده است که شيوة
ذکر منابع را ناهماهنگ کرده است.
 .2برای ذکر هر منبع باید کلمهای واحد به عنوان اختصخخار در نظر گرفته شخخود و عنوان منابع در زیر نسخخخهها به صخخورتی
یک سان ذکر شود و فهر ستی از کلمة اخت صاری منابع در ابتدا یا انتهای فهر ست ذکر شود .در این فهر ست ذکر برخی منابع
یکدست نيست ،مانند:
 آستان قدس رضوی ( ،)29قدس رضوی ( ،)112فهرست آستان قدس ()300 ریحانه (ص  ،)65ریحانه االدب (ص )83 فهرست مرعشی (ص  ،)73مرعشی (ص )74 فهرست مشترک پاکستان (ص  ،)5فهرست مشترک نسخههای خطی فارسی پاکستان (ص )286 فهر ست ن سخههای خطی فار سی (ص  ،)137منزوی (ص  ،)272ن شریه منطقهیی (ص ( )114عنوان کتاب ني ست بلکهفروست نشر است)
 مجلس (ص  ،)112فهرست نسخه های خطی مجلس (ص )288 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (ص  ،)79دانشگاه تهران (ص  ،)112دانشگاه (ص )156 نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (ص  ،)90نشریه نسخههای خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (ص  ،)97نشریهکتابخانه مرکزی (ص  ،)142نشریه مرکزی (ص  ،)143نشریه نسخههای خطی کتابخانه مرکزی (ص )380
 .3در مورد خانای قبادی ،شاعر کرد ،به «سایت خبرگزاری بينالمللی کرد پرس» (ص  )301ارجاع داده شده است .اما این
ارجاع قابل بازیابی نيسخخت و باید از شخخيوة ارجاع به منابع الکترونيکی ،شخخامل نام نویسخخنده ،عنوان مطلب ،تاریخ ،نام سخخایت،
آدرس و تاریخ دسترسی ،استفاده کرد.
 .4گاهی منبعی برای اطالعات کتاب شناسی ذکر شده ارائه نشده است ،از جمله برای توضيحات مفصلی که در زیر ن سخة
دیوان عرفی شخخيرازی (ش  ،)7611عبدالواسخخع جبلی (ش  ،)7630فرخی سخخيسخختانی (ش  )7632و رضخخیالدین آرتيمانی (ش

 )7645/1داده شخخده منبعی ذکر نشخخده اسخخت .همچنين توضخخيحات ارائه شخخده در زیر معالم الدین (ش  ،)7623قصخخه بلوهر و
یوزآ سف (ش  ،)7647رو ضه ال صفا (ش  7660و  ،)7706رجال التفری شی (ش  )7661و خال صه التجارب (ش  )7670بدون
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ذکر منبع اسخخت .اما در زیر دیوان جمالالدین اصخخفهانی (ش  )7618در حالی که توضخخيحی در مورد شخخاعر وجود ندارد به
مجمع الفصحاء ارجاع داده شده است.

مجموعهها
دربارة فهرسخت نگاری مجموعهها در این فهرسخت به چند نکته باید اشخاره کرد و پيش از ورود به بحث باید گفت در این جا
بيشتر نقد روش مورد نظر است و میخواهيم ببينيم در فهرست نگاری مجموعهها چه شاخ

هایی را باید مد نظر است:

نکتة اول) در فهرسخختهای جدید کتابخانة ملی در نسخخخههای «مجموعه» که شخخامل دو یا چند کتاب یا رسخخاله و مطالب
مختلف می شوند اطالعات نسخه شناسی هر یک از رسالهها در زیر همان رساله میآید و مطابق این روش آنچه به طور معمول
در بين اجزای مجموعه مشترک است ،مانند :کاغذ ،جلد ،قطع ،تعداد سطور ،آسيبها و حتی آرایهها در زیر هر یک از رسالهها
تکرار میشخخود .علت این اسخخت که در فهرسخخت برخط یا الکترونيکی کتابخانه هر یک از رسخخالهها یا اجزای مجموعه رکوردی
جداگانه ه ستند و بدیهی ا ست که ویژگیهای ن سخه شنا سی در همه آنها تکرار می شود .اما در فهر ستهای کاغذی توجيهی
برای این تکرار وجود ندارد و فهرست نگار در این جا میتواند از ارجاع استفاده کند.
نکتة دوم) اشکال این شيوه  -که ظاهراً در همة فهرستهای جدید این کتابخانه رعایت شده – این است که فهرست نگار
ن سخة مجموعه را به صورت یک کل واحد نمیبيند و نمیتواند هویت ن سخه شنا سی مجموعه را به خوبی گزارش کند .برای
مثال فهرست نگار باید مشخ

کند که مجموعه به خط یک یا چند نفر است و دربارة تاریخ رسالهها و ارتباط آنها با یکدیگر

قضاوت داشته باشد:
یکی از نمونهها نسخة ش  7763است که شامل سه رساله است به خط یک کاتب و نام کاتب در انتهای رسالة آخر آمده
ا ست .همچنين ر سالة اول و دوم در علم ح ساب و سياق و ر سالة سوم در پز شکی ا ست و در حا شيه و انتهای دو ر سالة اول
نسخهها و توصيههای پزشکی نوشته شده است.
نمونة دیگر مجموعة ش  7739شامل دو رساله است به خط یک کاتب و نام کاتب در رسالة اول آمده است با محل کتابت
مشترک .هر دو رساله دارای حواشی با امضای واحد هستند و یادداشت وقف و مهر یکسان در آغاز هر دو رساله وجود دارد.
همچنين در ن سخه ش  7845که شامل دو ر ساله ا ست به یک خط ،نام کاتب و تاریخ کتابت در انتهای ر سالة دوم آمده
است ،و برای رسالة اول تاریخی ذکر نشده است.
نکتة سوم) فهرست نگار براساس این شيوه سعی میکند یادداشتها و مهرهای موجود در نسخه را در محدودة صفحات
هر رساله مشخ

کند ،برای مثال در نسخة ش  7734که شامل دو رساله است یادداشتهای صفحة پيش از هر رساله در زیر

همان رساله توضيح داده شده است.
اما یادداشتهایی که در صفحات ابتدایی و پایانی نسخه نوشته شده ،از جمله یادداشتهای مالکيت و وقف ،مربوط به کل
نسخه است که هویت نسخه را مشخ

میکند و مربوط به فقط یک رساله نيست .برای مثال در نسخة ش  7648و  7754که

مجموعهای ا ست شامل دو ر ساله ،یاددا شتهای آغاز ن سخه در ذیل ش  1و یاددا شتهای انتهای ن سخه در ذیل ش  2آمده
است.
گاهی نيز یاددا شتها و مهرها در زیر ر سالهها تکرار شده ا ست ،برای مثال در ن سخه ش  7705یاددا شتها و مهرها که
مربوط به صفحات ابتدایی ن سخه ا ست در ذیل هر دو بخش ن سخه تکرار شده ا ست ،یا در ن سخه ش  7772مهری که در
اندرون جلد وجود دارد در زیر هر سه رساله تکرار شده است .همچنين در نسخه ش  7668و .7879
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نکتة چهارم) در این فهر ست گاهی همة اجزا و ر سالههای یک مجموعه تفکيک ن شدهاند و در زیر یکی از عنوانها تنها به
وجود مطالب دیگر در نسخه اشاره شده است ،برای مثال:
 نسخة ش  :7603نظم الآللیاین ن سخه در واقع مجموعه ا ست و معلوم ني ست چرا ق سمتهای بعدی این مجموعه که  82صفحه را دربرمیگيرند در
زیر همين عنوان معرفی شده و به طور جداگانه معرفی نشدهاند ،به خصوص در مورد قسمت آخر این مجموعه که نوشته شده:
«نامههایی که بعضخخی شخخکوائيه ،عرفانی  ...اسخخت» .اگرچه فهرسخخت نگار در همين جا نيز به خوبی به تاریخ نامهها و اشخخخاص
اشاره میکند اما میبایست آن را به طور مستقل و با عنوان «منشئات» معرفی کند.
 نسخة ش  :7645/1دیوان رضیالدین آرتيمانیدر بخش نسخه شناسی به مطالبی که در حواشی این نسخه آمده ،از جمله « ساقی نامه» مال محمد صوفی اشاره شده است،
اما بهتر بود برای آن عنوانی مستقل در نظر گرفته میشد.
 نسخة ش  :7885خمسه نظامیخمسه نظامی مجموعهای شامل پنج منظومه است و الزم است منظومهها به طور جداگانه معرفی شوند ،زیرا هر کدام اثری
مستقل هستند.
 نسخة ش  :7810العواملاین نسخه با چند کتاب دیگر از جامع المقدمات با چاپ سنگی در یک مجلد صحافی شده است ،اما توضيحی دربارة این
بخش از نسخه داده نشده است.
نکتة پنجم) تعداد برگ های کل مجموعه ذکر ن شده ا ست و در زیر ر سالة اول تعداد برگها و در ر سالههای دیگر شمارة
برگها یا صفحات ابتدا و انتهای رساله ذکر شده است.

جنگها
در این فهرست در مجموع هشت نسخة جنگ معرفی شده است .در جنگ ش  ،7676فهرست نگار به خوبی نام شاعران را به
ترتيبی که در نسخه آمده ذکر کرده است و یا در جنگ ش  7680/2به مطالب مندرج در آن با آغاز و انجام اشاره نموده است.
اما در مورد چند جنگ زیر اشکاالتی دیده می شود:
 جنگ ش  7699در  87برگ و جنگ ش  7700/1در 198گ به اجمال در دو سه سطر توضيح داده شده است. جنگ ش  7767در واقع مجموعه ای شامل چند ر سالة م ستقل ا ست و فهر ست نگار باید همة آنها را به طور جداگانه وکامل با آغاز و انجام معرفی کند .عالوه بر مطالبی که فهرسخخت نگار در زیر این عنوان به اجمال نام برده اسخخت ،نی نامه جامی،
قصيده در مدح حضرت علی (شتر و حجره) از کاتبی ،تعریف کشمير از طغرای مشهدی و «نخل سيب» از ميرزا احمد سند نيز
در ميان مطالب جنگ دیده میشود.
 جنگ ش  7776/3که صخخفحات  70-44مجموعهای را دربرمیگيرد بسخخيار کلی معرفی شخخده اسخخت و شخخامل مطالبپراکندهای است و به نظر نمیرسد تعریف «جنگ» در مورد آن مصداق داشته باشد .پيش از آن هم «رسالهای در علوم غریبه و
علم حروف» گزارش شده که البته ناشناخته است .به هر حال مطالب این جنگ نياز به بررسی بيشتر دارد.

مرقعات:
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در فهرست حاضر از ش  7888تا  7900تعدادی «قطعه خط» معرفی شدهاند و با وجودی که توضيحات بيشتر در مورد آنها به
فهرست مرقعات در دست تدوین کتابخانة ملی ارجاع داده شده است ،اما محتوی و ویژگیهای نسخه شناسی هر قطعه مانند
آرایهها و اندازهها و غيره به دقت شرح داده شده است .این شيوه یکی از نکات برجستة فهرست حاضر است که هر قطعه به
طور جداگانه معرفی شده است ،اما نکتة مهمی که در این مورد وجود دارد این است که خود نسخة مرقع به عنوان یک کل در
نظر گرفته نشده و حتی مانند مجموعهها مرتبة قطعه در مرقع با عالمت  /مشخ

نشده است ،بلکه به نظر میرسد ،بنا بر رویة

فهرست نگاری کتابخانه ،هر یک به طور جداگانه ثبت شده و مورد معرفی قرار گرفتهاند .در نتيجه قطعه خطها از ش  7888تا
 7897با توجه به م شخ صات ارائه شده جلد و قطع در واقع ده قطعة یک مرقع ه ستند .مرقعی مت شکل از ده قطعه که به جز
قطعه اول که به خط محمدشفيع است باقی قطعات به خط عبدالمجيد درویش طالقانی است .در این مورد نيز همان اشکالی که
در مجموعهها به آن اشاره شد وجود دارد و هویت مجموعه به عنوان یک کل از بين رفته است .بدیهی است که شرح قطعات
یک مرقع در زیر یک شماره منافاتی با شرح کامل و دقيق قطعهها ندارد.

نسخهشناسی:
در این بخش ویژگیهای کتابت ن سخه شامل نوع خط ،نام کاتب ،تاریخ و محل کتابت ،آرایهها ،حوا شی ،یاددا شتها ،مهرها،
آ سيبهای وارده به ن سخه ،جنس و رنگ کاغذ ،ویژگیهای جلد ،شامل جنس ،رنگ و آرایهها ،تعداد و اندازة سطرها ،برگها
و قطع نسخه بيان میشود.

تاریخ کتابت:
در مورد ذکر تاریخ کتابت در این فهرست دو نکتة زیر قابل ذکر است:
 )1تاریخ کتابت فقط به سال بيان شده و تاریخ روز و ماه که گاهی در انجامه آمده در بخش نسخه شناسی ذکر نشده است.
 )2در نسخههای بدون تاریخ الزم است فهرست نگار با توجه به قرائن نسخه شناسی ،مانند کاغذ و خط ،تاریخ تقریبی و
قرن کتابت نسخه را تعيين کند ،اما بدین شيوه عمل نشده است.
 )3نام مهدی اليه یا کسی که نسخه برای او یا به دستور او نوشته شده در نسخه شناسی نيامده است.
 )4نسخة ریاض المسائل (ش  )7769دارای دو کاتب و دو تاریخ کتابت است ،اما در فهرست اشاره نشده که این اطالعات
در کدام بخش کتاب ذکر شده است.

مهرها:
چند مهر درست خوانده نشده است:
«من هدایت المهدی» (ش  :)7691المهدی من هدیت.
«اسداهلل العبد ( »1217ش  :)7831/2العبد اسداهلل .1217
«عبده محمدیوسف اميد یاری دارد» (ش  :)7831/2دارد اميد شفاعت ز محمد یوسف.
«از محمدصادق اميد شفا دارد؟» (ش  :)7844دارد اميد شفاعت ز محمد صادق.

اصطالحات نسخهشناسی
اصطالحات نسخهشناسی به کار رفته در فهرست حاضر به قرار زیر است:
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انواع کاغذ :اصفهانی یا سپاهانی ،بخارایی ،ترمه ،دولتآبادی ،سمرقندی ،فرنگی ،هندی.
رنگ کاغذ :آبی ،سبز ،شکری ،حنایی ،صورتی ،نخودی ،فستقی ،و الوان.
ویژگیهای کاغذ :آهار مهره ،روغنی ،زرافشان ،غبارافشان ،فلفل نمکی.
آرایههای ن سخه :ابرکاری یا ابره کاری ،تحریر ،تذهيب ،ت شعير ،جدول دو خط ،جدول سه خط ،جدول پنج خط ،جدول
شش خط ،جدول چند خط ،جدول دور سطرها ،جدول مضاعف ،جدول تسمهای ،جدول تشعيری ،جدول سنجاق نشان ،چليپا
(خط) ،حمایلی (خط) ،حاشيه منقوش به گل و بته جقه ،حواشی تشعيری ،حواشی با نقوش سنجاق نشان ،حواشی منقوش با
گلهای ختایی ،خطوط ا سليمی ،دندان مو شی ،را سته (خط) ،سرلوح ،شعاع ،طالاندازی ،کتيبه ،کمنداندازی ،کمنداندازی یک
خط ،کمنداندازی دو خط ،کمنداندازی سه خط ،کمندکشی ،گلهای ختایی ،مذهب ،مرصع ،نقوش اسليمی ،نقوش گل و بوته.
رنگهای به کار رفته برای تو صیف آرایهها :آبی ،اکليل ،بنفش ،زر ،زرد ،سبز ،سرخ ،سرخی ،سرمهای ،سفيد ،سفيدی،
سياه ،سياهی ،صورتی ،فيروزهای ،قرمز ،قهوهای ،گل بهی ،الجورد ،الجوردی ،مشکی ،نارنجی.
انواع جلد :روغنی ،سوخت ،ضربی.
جنس جلد :تيماج ،چرم مصنوعی ،ساغری ،گالينگور ،ميشن؛ اندرون جلد :ميشن و تيماج.
رنگ جلد :زر شکی ،سبز ،سرخ ،سرمهای ،سفيد ،طو سی ،قرمز ،قهوهای ،قهوهای تيره ،قهوهای رو شن ،قهوهای کم رنگ،
کرم ،الکی ،ماشی ،مشکی ،نخودی ،یشمی.
آرایه های جلد :ابرکاری ،کاغذ ابر و باد ،برگردان سخخخرطبله ،بوم زر ،پارچة گلدار با طرح محرماتی ،ترنج ،ترنج افقی و
عمودی ،ترنج به زر ،ترنج به شکل لوزی ،ترنج مذهب ،ترنج منقوش ضربی ،جدول بيرونی ،جدول داخلی طرحدار ،جدول دو
خط ،جدول سخخه خط ،جدول دو خط با طرح لوزی و ریسخخه ،جدول ریسخخهای ،جدول ریسخخه منقوش به زر ،جدول زنجيره،
جدول زنجيرهای ،جدول ضخخربی ،جدول ضخخربی با گلهای کوچک ،جدول طرح دار ،جدول مضخخاعف به زر ،جدول با نقوش
بوتههای ری سهای ،جدول منقوش با گلهای ختایی ،دایره منقوش ،سرترنج ،سرطبل ،سرطبلدار ،سرطبل دار با دکمه منگنه،
سرطبله ،شمسه ،صحافی عطف به شيوه مصری ،ضربی ،طبله ،طرح دار ،کاغذ ابری ،کاغذ روغنی ،کاغذ گلدار رنگی ،گلدار،
گل نرگس ،گل و بوته دار ،گل های تزئينی ،لچک ،لچکی ،مجدول ،مذهب ،منقوش ،با نقش گل ،با نقش گل و بوته ،با نقش
گل و مرغ ،نيم ترنج.
اصطالحات مربوط به جلد :آستر و بدرقه ،اندرون ،بياض ،سجاف ،سجاف دور جلد رو ،غالف جلد ،گوشهها ،لت پشت،
لت زیر ،مقوایی ،یک ال.
همان طور که مالحظه می شود فهرست نگار برای توصيف ویژگیهای نسخه و جلد از اصطالحات متعددی استفاده کرده
ا ست .نام بردن رنگهای به کاررفته در سرلوحها ،تعداد خطوط جدولها و برخی تو صيفات دقيق دیگر از جمله ویژگیهای
برجستة فهرست حاضر است.
در زیر به چند نکته در مورد اصطالحات نسخهشناسی به کار رفته در این فهرست اشاره میکنيم:
 .1فهرست نگار نوع کاغذ و چرم جلد را تعيين کرده است ،اما باید خاطرنشان کرد تعيين نوع کاغذ و چرم به کار رفته در
جلد دشواریهایی دارد و مستلزم انجام آزمایشهای متعدد و تشخي
از نسخه شناسی نمیپردازند .مشخ

علمی است و بسياری از فهرست نگاران به این بخش

نيست فهرست نگار حاضر بر چه پایهای نوع کاغذ و چرم را تعيين کرده است.

 .2برخی اصطالحات به کار رفته در این فهرست مانند «نقوش سنجاق نشان» خاص این فهرست است و در فهرستهای
دیگر به کار نرفته ا ست .این ا صطالح برای تو صيف خطوط ب سيار ریزی که برای تزئين جدول یا حا شية سرلوح به کار رفته
استفاده شده است.
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 .3برخی اصطالحات با عبارتهای مختلف به کار رفته است ،برای مثال:
کاغذ «اصفهانی» گاهی به صورت «سپاهانی» به کار رفته است (نک .ش  )7766 ،7765 ،7757 ،7637و گاهی از «سرترنج»
و گاهی از «نيم ترنج» استفاده شده است.
 .4ا صطالح «ابرکاری» (ش  )7616که در یک جا به جای کاغذ طرح «ابر و باد» به کاررفته و در جایی برای تو صيف نقش
زر در بين سطور (ش  ،)7887ا صطالح رایج ني ست« .ابره کاری» نيز برای تو صيف نقش زر در بين سطور به کار رفته ا ست
(ش  )7886که درست نيست .به نظر میرسد منظور از آن در اینجا «ابر» یا «ابرسازی» به معنای نگاشتن شکل ابر در مينياتورها
و تصخخویرها بوده اسخخت (ذکاء ،1367 ،ص  )395و فهرسخختنگاران برای این توصخخيف از اصخخطالح «طالاندازی بين سخخطور» و
«طالاندازی دندان موشی» استفاده میکنند (آق قلعه ،1390 ،ص .)236

آسيبها:
اصطالحات یا تعبيرهایی که در این فهرست برای توصيف آسيبهای نسخه به کار رفتهاند به قرار زیرند:
آب دیدگی ،آب زدگی ،آفت زدگی ،افتادگی صخخخفحه ها یا اوراق ،پارگی کاغذ ،پارگی لبه های جلد ،پارگی در عطف،
پاشيدگی مرکب ،پراکندگی و گسستگی اوراق ،جداشدگی لت زیر و رو از عطف ،جلد منگنه شده ،خرد شدگی برخی اوراق،
خردگی (خوردگی) لبه اوراق ،دو پاره شخخخدن از قسخخخمت عطف ،رطوبت ،رفتگی ،رفتگی لبه (لبه ها) ،رفتگی عطف جلد،
شکنندگی لبهها (لبه اوراق) ،فر سودگی ،فر سودگی جلد ( شيرازه ،لبه ،لبهها) ،کهنگی شدید اوراق ،گ سيختگی شيرازه ،لکه،
بعضی اوراق متن و حاشيه شده ،مرمت صحافی ،وصالی.
به جز آ سيبهای باال ،برخی خ صو صيات ن سخه ،مانند« :خط خوردگی» (ش « ،)7647بع ضی عناوین نانو شته» (،)7667
«برگی به خط دیگر همراه نسخخخه اسخخت» (ش « ،)7675برگهای نانوشخخته» (ش « ،)7678/1اوراق سخخفيد» (ش  )7700/1جزو
آسيبهای نسخه بيان شده که درست نيست.
گاهی جملة «صحافی مرمت شده است» که اغلب در «آسيبها» به آن اشاره شده به اشتباه در «یادداشتها» آمده است (ش
 7797 ،7774و .)...

نمایه
تدوین نمایههای الفبایی هفتگانة پدیدآورندگان ،آثار معرفی شده ،مو ضوع ،کاتبان ،محل کتابت ،سال شمار کتابت ،و نقش
مهرها در انتهای فهرست آمده است .ارجاع نمایهها به شمارة نسخه است .دربارة نمایهها نکات زیر قابل ذکر است:
 . 1نمایة پدیدآورندگان برا ساس نام ا شهر پدیدآورندگان که سر شنا سه قرار گرفته تهيه شده ا ست و از نامی که در شرح
پدیدآور ذکر شده به نام ا شهر ارجاع داده شده ا ست .برخی از این ا سامی که با عنوان و کنيه و لقب شروع می شود کمکی به
جستجو و بازیابی اسامی نمیکند و به جای آن بهتر بود از ارجاعات مهم مستند مشاهير استفاده میشد .برای مثال:
از «مال ميرزا جان حبيباهلل باغنوی شيرازی» به «ميرزا جان باغنوی ،حبيباهلل» ارجاع داده شده است که الزم نيست و بهتر
بود به جای آن ،مطابق مسخختند مشخخاهير از «باغنوی ،ميرزا جان» که ممکن اسخخت مورد جسخختجو قرار بگيرد به آن ارجاع داده
میشد.
 .2شایسته است عنوان برخی قطعات و رسالههای کوچک و پدیدآورندگانشان که در برخی مجموعهها ،جنگها و حواشی
نسخهها ،چه در بخش کتابشناسی و چه در نسخهشناسی ،به آنها اشاره شده است در نمایة آثار و پدیدآورندگان بياید.
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 .3نام کاتبان م ستند ن شده ا ست و به همان صورتی که در متن فهر ست ذکر شده در نمایه به کار رفته اند و هيچ قاعدهای
برای نمایه سازی این اسامی رعایت نشده است .شایسته است این اسامی نيز مطابق قواعد مستندسازی وارونه شود و ارجاعاتی
برای آنها ساخته شود تا به خوبی قابل بازیابی قرار گيرند ،حتی میتوان از صورت فعلی نيز به صورت مستند شده ارجاع داد.
همچنين باید الف و الم ها از ابتدای نسبتها حذف شود و برای یدست سازی کلماتی مانند «خلف» و «ولد» با «بن» جایگزین
شود.

حروفچينی
در مورد شيوة حروفچينی این فهر ست نيز باید گفت ا ستفاده از عالمت * برای جدا کردن م صراعها منا سب ني ست و بهتر
است اشعار به صورت بيت تنظيم شود یا حداقل از عالمت  /استفاده شود .همچنين الزم است عنوان کتابها که به مناسبتی از
آنها یاد میشود ایتاليک شود.

سخن پایانی
بی شک فهر ست نگاری ن سخههای خطی کاری د شوار و طاقت فر سا ست و نياز به دانش ،تجربه ،پ شتکار و صبر و حو صلة
بسخخيار دارد .از سخخوی دیگر هم در اختيار داشخختن بانک اطالعات نسخخخ خطی ،پایگاه دسخختنوشخختههای کتابخانة ملی ،و امکان
جسخختجوهای دیجيتال کار فهرسخخت نگاری را به سخخطح باالتری سخخوق داده اسخخت .آنچه در این گفتار آمد از ارزش کار مهم
فهرسخخت نگار فاضخخل ،سخخرکار خانم باقری ،نمیکاهد .بدیهی اسخخت در هر کاری اشخختباهاتی رخ میدهد ،همان طور که در کار
قدمای فهرسخخت نگار ما هم وجود دارد .اميدوارم ایشخخان بتوانند برخی اشخخکاالت پيش آمده را حداقل در فهرسخخت دیجيتال
کتابخانه اصالح کنند.
باید گفت نقد و برر سی فهر ستهای چاپ شده عالوه بر نقش مهمی که در ا صالح اطالعات منت شر شده دارد موجب
آگاهی فهر ست نگاران از د شواریهای فهر ست نوی سی می شود و به آنان ن شان میدهد که چه نوع ا شتباهاتی ممکن ا ست در
شناسایی نسخهها رخ بدهد .اميدوارم همة ما فهرست نگاران بتوانيم با احترام به فرهنگ نقد به هم کمک کنيم تا سطح کيفيت
فهرسخخخت نگاری نسخخخخههای خطی را باال ببریم و از ميزان اشخخختباهات بکاهيم و اکنون که جا پای قدمای فهرسخخخت نگارمان
گذاشتهایم نقش خود را در ثبت ميراث گذشتگان به خوبی انجام دهيم .و من اهلل التوفيق و عليه التکالن.

فهرست منابع
آقابزرگ طهرانی1403( .ق) .الذریعه الی تصانيف الشيعه .بيروت :داراالضواء .چاپ سوم.
ارج نامة استاد حسن عاطفی .)1394( .به کوشش زهرهسادات خورشيدیفرد ،محمد جمالی .کاشان :سورة تماشا.
اعلمی ،محمدحسين .)1367( .تراجم اعالم النساء .بيروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
افشار ،ایرج« .)1388( .ورزنامه ،فسطيوس بن اسکوراسيکه» ،گزارش ميراث ،1388 ،ش .37
انوار ،عبداهلل .)1347 ،1343( .فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی .ج  1و  .2تهران :وزارت فرهنگ و هنر.
باباافضل کاشانی .)1337( .مصنفات .به تصحيح و اهتمام مجتبی مينوی و یحيی مهدوی .تهران :دانشگاه تهران.
چيذری ،هایده .)1394( .فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی .ج  .45تهران :سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران.
حائری ،عبدالحسين .)1346 ،1345( .فهرست کتابخانة مجلس شورای ملی .ج  5و  .9/1تهران :انتشارات کتابخانه.
 .)1357( .------------فهرسخخخت کتابخانة مجلس شخخخورای ملی .ج  .21مجموعة اهدائی ناصخخخرالدوله مجيد فيروز .تهران :کتابخانةمجلس شورای ملی.
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ح سينی ،سيد احمد( .بی تا .)1368 ،فهر ست ن سخههای خطی کتابخانه عمومی ح ضرت آیهالله العظمی مرع شی نجفی .ج  .18 ،2زیرنظر
محمود مرعشی .قم :کتابخانه عمومی حضرت آیهاللهالعظمی مرعشی نجفی.
خيامپور ،عبدالرسول .)1368( .فرهنگ سخنوران .تهران :طالیه.
دانش پژوه ،محمدتقی .)1332( .فهرست کتابخانة اهدایی آقای سيد محمد مشکوه به کتابخانة دانشگاه تهران .ج  .3تهران :دانشگاه تهران.
 .)1345 ،1340 ،1339( .--------------فهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران .ج  .15 ،12 ،8تهران :دانشگاه تهران.« .)1362( .--------------کتابخانة دکتر حسخخين مفتاح در تهران» .نسخخخههای خطی ،نشخخریة کتابخانة مرکزی و مرکز اسخخناد ،دفترهفتم .511-95 ،زیر نظر محمدتقی دانش پژوه و اسماعيل حاکمی.
 -------------و منزوی ،احمد .)1340( .فهرست کتابخانة سپهساالر .ج  .3تهران :چاپخانة دانشگاه تهران.دائرهالمعارف بزرگ اسالمی .بخش ادبيات« .)1367( .آتشی ،خباز شيرازی طوسی» .تهران :مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی.
دائرهالمعارف تشيع .)1391( .ویراستاران احمد صدر ،کامران فانی ،بهاءالدین خرمشاهی .تهران :حکمت.
درایتی ،مصطفی .)1389( .فهرستوارة دستنوشتهای ایران (دنا) .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
دیباجی ،ابراهيم .)1350( .فهرست نسخههای خطی کتابخانة نوربخش (خانقاه نعمتاللهی تهران) .تهران :انتشارات خانقاه نعمتاللهی.
راستکار ،فخری .)1347( .فهرست کتابخانة مجلس شورای ملی .ج  .8تهران :از انتشارات کتابخانه.
ذکاء ،یحيی« .)1367( .ابر» .در دائرهالمعارف بزرگ اسالمی .به کوشش کاظم موسوی بجنوردی و دیگران .ج  .2تهران :مرکز دائرهالمعارف
بزرگ اسالمی.
ر ضوی برقعی ،سيد ح سين« .)1384( .پندارانگاری در فهر ست نگاری :نقدی بر جلد نوزدهم فهر ست کتب خطی آ ستان قدس ر ضوی»،
آیينه ميراث ،ش .234-197 ،29

سبزواری ،محمد بن عالءالدین .)1386( .زبده قوانين العالج فی جمع االمراض .ت صحيح یو سف بيگ باباپور .گنجينه بهار ستان (مجموعة
سه ر ساله در پز شکی) .به کو شش مرکز پژوهش کتابخانة مجلس شورای ا سالمی .ص

 .477–299تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز

اسناد مجلس شورای اسالمی.
سلطانیفر ،صدیقه ( .)1395فهر ست ن سخ خطی سازمان ا سناد و کتابخانة ملی .ج  .26تهران :سازمان ا سناد و کتابخانة ملی جمهوری
اسالمی ایران.
صخخدرائی خوئی .)1377( .فهرسخخت نسخخخههای خطی کتابخانة مجلس شخخورای اسخخالمی .ج  .36با نظارت عبدالحسخخين حائری ،قم :دفتر
تبليغات اسالمی حوزة علمية قم.
صفری آق قلعه ،علی .)1390( .نسخه شناخت (پژوهشنامة نسخه شناسی نسخ خطی فارسی) ،تهران :ميراث مکتوب.
ضميری ،اميره .)1380 ،1375( .فهر ست ن سخ خطی کتابخانة ملی جمهوری ا سالمی ایران .تهران :سازمان ا سناد و کتابخانة ملی جمهوری
اسالمی ایران.
طالعی ،عبدالحسخخين« .)1391( .منظومة غدیر ابوالقاسخخم راجی بيدآبادی اصخخفهانی» .االثر :پایگاه اطالع رسخخانی کتاب شخخناسخخی شخخيعه.
( /http://al-athar.ir/home/Content/1731دسترسی در .)1395/8/15
عاطفی ،ح سن« .)1353( .فهر ست ن سخههای خطی ح سن عاطفی» .ن سخههای خطی ،ن شریة کتابخانة مرکزی و مرکز ا سناد ،دفتر هفتم،
 .757-721زیر نظر محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار.
« کتخخابهخخای خ طی و چخخاپ سخخ خ ن گی» .) 1395( .سخخخخازمخخان اسخخخخنخخاد و کتخخا بخخخانخخة م لی ج م هوری اسخخخخال می ا یران.
( /http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1018دسترسی در .)1395/7/25
کرمر ضایی ،پری سا« .)1385( .نگاهی به  22جلد فهر ست ن سخههای خطی کتابخانة ملی جمهوری ا سالمی ایران» ،کتاب ماه کليات ،ش
 ،102-101ص

.47-40

گلچين معانی ،احمد .)1346( .فهرست کتب خطی کتابخانة آستان قدس رضوی .مشهد :ادارة کتابخانه.
متقی ،حسين« .)1394( .نيم نگاهی به فهرست نسخههای خطی کتابخانة ملی ایران» .ميراث ،ش  ،)1394( 5ص
24

.148-137

مرعشی ،شهابالدین .)1372( .االجازه الکبيره .اعداد و تنظيم محمد السمامی الحائری .قم :مکتبه آیهاهلل العظمی المرعشی النجفی.
مرع شی نجفی ،سيد محمود ( .)1383 ،1380فهر ست ن سخههای خطی کتابخانه عمومی ح ضرت آیهالله العظمی مرع شی نجفی .ج  29و
 .32زیرنظر محمود مرعشی .قم :کتابخانه عمومی حضرت آیهاللهالعظمی مرعشی نجفی.

مرع شی نجفی ،سيد محمود و امينی ،محمدح سين ( .)1385فهر ست ن سخههای خطی کتابخانه عمومی ح ضرت آیهالله العظمی مرع شی
نجفی .ج  .34قم :کتابخانه عمومی حضرت آیهاللهالعظمی مرعشی نجفی.
مشار ،خانبابا .)1344( .فهرست کتابهای چاپی عربی ،ایران ،از آغاز چاپ تا کنون ،سایر کشورها ،بيشتر از  1340ه .ببعد .تهران.
مشار ،خانبابا .)1352 ،1350( .فهرست کتابهای چاپی فارسی .ج 1و  .3تهران :چاپخانه ارژنگ.
منزوی ،احمد .)1377( .فهرست نسخههای خطی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی .ج  .1تهران :مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی.
منزوی ،احمد .)1350 ،1348( .فهر ست ن سخههای خطی فار سی .ج  1و  .3تهران :سازمان همکاری عمران منطقهئی ،مؤ س سه فرهنگی
منطقهئی.
منزوی ،احمد .)1346( .فهرسخت کتابخانة مجلس شخورای ملی .ج  .13زیر نظر ایرج افشخار ،محمدتقی دانش پژوه ،علينقی منزوی .تهران:
چاپخانة مجلس.
منزوی ،علينقی .)1375( .فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی ایران .ج  .11تهران :سازمان اسناد و کتابخانة ملی جمهوری اسالمی ایران.
«نخخاهخخيخخد بخخاقخخری خخخرمخخدشخخخختخخی» ( .)1395سخخخخازمخخان اسخخخخنخخاد و کخختخخابخخخخخانخخة مخخلخخی جخخمخخهخخوری اسخخخخالمخخی ایخخران.
( http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=722&ctl=Details&mid=6297&ItemID=4570دسترسی در .)1395/7/20
نجمالدین شيرازی ،محمود بن الياس« .)1386( .غياثيه» .ت صحيح آرش ابوترابی و فاطمه مهری .به کو شش مرکز پژوهش کتابخانة مجلس
شورای اسالمی .گنجينه بهارستان ،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

«الن ساء الفقيهات :دره العلماء» (( http://arabic.irib.ir/islamic/show/item/2023 .Iran Arabic Radio .)2006د ستر سی در
.)95/8/2
نفيسی ،سعيد .)1344( .فهرست کتابخانة مجلس شورای ملی .ج  .6تهران .انتشارات کتابخانه.
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