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فبصدفدباطددبهدیسئوالندکصابخانۀدیلمدتبرطکدبگوطمدکهدپسدفزد

ـددکهد کصابخانهد نسخدخیمد فهایسد فنتشاید طوالنمد ید وقاۀد

 یپمدتتمیممدعجوالنهدودغیرکایشناسمدگرفصهدشدهدبو دددـدباد

تحرکمدخوب،دفنتشایدفهایسدنشرنیافصهدیفدآغازدکر هدفنددودفییدد

نیز،د نشدهد فهرستد آثاید بهد نسبتد بیشترد فهصمامد باد یو د یمد

عقبدیاندگمدغیرقابلدتوجیهدکصابخانهدیفدجبرفندکنند.دخرطدد

نسخهدکاییدپسندطدهدودالزمدفست،دولمدفنبایدکر ندآندشاطدد

نامد طگریدبهدخو دبگیر .دباطدد فنستدکهدتادوقصمدفطالعاتد

دهیچدچیزیدبهد
ً
الزمدفزدطکدنسخهدتهیهدودینتشردنشو ،دعمال

کصابخانهدففزو هدنشدهدفست،دحصمدفگردچندطندییلیای دفزدجیبد

یلتدبرفیدآندهزطنهدشو .

آنچهد یدفطندنوشتایدبهدآندیمدپر فزمدیالحظاتمدفستدکهدپسد

فزدبریسمدیخصتردبرخمدفهایسدجدطدفالنتشایدآندکصابخانهدبهد

ذهنمدیسیدهدفستدودبیشتردنیزدبردیجاهیلدآندفهصمامد فشتهدفمدتاد

بریسمدکایل،دتادضمندفیجدگذفییدبهدکایدعزیزفندفهرستدنگای،د

کمکمدبهدصحتدبیشتردکایدآنهادباشد.

 یدکصابخانۀدیلمدفیرفن،دنهضصمد یدحالدشکلدگیریدفستد

کهد یدفطندحوزهدیسبوقدبهدسابقهدنیستدودآندفطنکهد یدطولد

تایطخدفهرستدنگاییدنسخدخیمدفیرفن،دکهدبیشدفزدنو دسالدفزد

عمردآندیمدگذی ،دسابقهدودسهمدفهرستدنگایفندزندبسیایدیحدو د

بو هدودکصابخانۀدیلمدفیرفند یدحالدزیینهدسازیدبرفیدفستاا هدفزد

توفناطمدبانوفند یدفطندحوزهدفستدودفیروزدعمدۀدفهایسدنشرطافصۀد

فطندکصابخانه،دحاصلدتالشدزناندفرهیخصهدودزحمتدکشمدفستد

کهدبدوندف عادودبادتحملدیضاطق،دبهدنقشدآفرطنمد یدفطندحوزهد

پر فخصهدفنددودفلحقدوفالنتافدباطددپذیرفتدکهدکایهاطمدکهدتادبهد

حالدعرضهدکر هدفنددقابلدقبولدفستدودنوفقصدآنها،دبیشتردفزدکاید

آقاطاندپرف عادنیست.دپسدباطددکوششدآنهادیفدفیجدنها دودفطند

حضویدیؤثردیفدگرفیمد فشتدودفلبصهدبهدیسئوالندکصابخانۀدیلمد

نیزدتبرطکدگات.

آنچهد یدپمدیمدآطددنهدفزدسردخر هدگیریدودکاستمدبینمدودطاد

خدفیدناکر هدکمدفیزشدکر ندکایدفطندعزیزفندفست،دبلکهدبهدجهتد

وقتد ود فیزشد طدند شایستهد کاید چوند فست؛د فیجدگذفیید

گذفشتند فی دنهدکایدبمدفیزش.دیندبهدنسخهدهادیرفجعهدنکر هدفمد

ودفقطدبادقرفطندخایجمدود فخلمدفطندنکاتدیفدعرضدیمدکنم:

  

ی جمهوری 
ّ
ی سازمان اسناد و کتابخانۀ مل

ّ
فهرست نسخ خط

اسالمی ایران.  یدا31.  ايماشکوهاآذين.ایخالم:اسفز فمالسنف ا

ت،ا1396.
ّ
واکسفاهف را ی

ص11دشمایۀد2/8510دبادعنوفند»شرحدفلکافم«دآیدهد 1.د

فست.دنامدفصلمدآند»فلتافمدفمدشرحدفلکافم«دفستدکهدبهصرد

بو دفطندنامدفنصخابدیمدشددود»شرحدفلکافم«دبهدنامدهاید طگرد

یمدیفت،دنهدبالعکس.

فلصقلیدد بادعنوفند»یسالةدفمد ص38دشمایۀد4/8534د 2.د

»فحکامد آند فصلمد نامد کهد حالمد فست،د ید آیدهد وفالجصها «د

یرتضمد شیخد فلصقلید«د ود »فالجصها د یسالۀد ود فستد فلصقلید«د

فنتاییدیسالهدفیدجزدفطندفستدودفطندیسالهدبیشتردفقهمدفستد

نهدفصولم،دولذفدیوضوعدآندهمدفصولدفقهدنیست.

کهد فلحقیقه«د حدطثد »شرحد 8635د شمایۀد ص39د 3.د

یؤلفدیفدعلمدبندعبدهللادزنوزیدیصوفاید1307قدذکردکر هدفند.د

نامدکایلدفطندیسالهد»فنوفیدجلیهد یدکشفدفسرفیدحقاطقدصمدطه«د

فستدودیؤلفدآندعبدهللادبندبیریقلمدبابادخاندیصوفمد1257قد

فست،دیعروفدبهدیدیسدزنوزی،دکهدکنایدنامدکصابدنایشدآیدهد

ولمد یدسرشناسهدنامدپسردبهدجایدنامدپدیدثبتدشدهدفست.

ص42دشمایۀد2/8537.دنامدفصلمدفطندکصابدکهدترجمۀد 4.د

»فالصالحدفلعمل«دفست،د»فکمالدفالصالح«دفستدکهدحصمد ید

ا صطفتا اليست

پژوهشگردنسخدخیمدودفطالعدیسانمدپژوهشم،د فنشدآیوخصۀدحوزوی

 ريافیتا اااخفاتا ديدا
 سفاهف را یتالحالم
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نامدهاید طگردکصابدهمدنیایدهدفست.

فلقرآن«د »تاسیرد یؤلفد نامد 8539.د شمایۀد ص43د 5.د

آیدهد تایطخدوفاتد886قد باد جلپمدخلیاه،دیحمدبندیحمدد

فست.دبردیندیعلومدنشددکهدفطندنامدفزدکجادثبتدشدهدفست.د

 یدینابعد طگردنامدفودچلبمدخلیاه،دیحمدبندیحمو دبادتایطخد

وفاتد912قدفست.

ص69دشمایۀد8559دبادعنوفند»شرحدجمعدفلجوفیع«د 6.د

یصوفاید فحمدد یحمدبند یحلم،د فزد کصابد فطند ناشناس.د ود

864قدفست.

علمدبند »فحوفلد عنوفند باد 8608د شمایۀد ص122د 7.د

فبمدطالب«دودناشناس.دبهدفحصمالدزطا دنامدفطندیسالهد»خاتمةد

فلتوفیمدفاللهیه«دفستدودیؤلاشدنقویدنتیرآبا ی،د لدفیعلمدبند

یحمدیعیندکهدچنددنسخهدفزدآندیعرفمدشدهدفست.

ثبتد ناقصد یؤلفد نامد 2/8649.د شمایۀد ص163د 8.ا

شدهدودنامدکایلشدبهایی،دغالمدطحیمدبندنجمدفلدطندیصوفاید

1128قدفست.

تهذطبد »شرحد کصابد نامد 8652.د شمایۀد ص167د 9.د

فالحکام«دآیده.دنامدفصلمدودکایلدآند»غاطةدفلمرفمدفمدشرحد

تهذطبدفالحکام«دفست.

ص172دشمایۀد8656.دبادعنوفند»فلسؤفلدوفلجوفب«دود 10.د

آند فلمسائل«دودیؤلفد فطندیسالهد»فجوبةد نامد آیده.د ناشناسد

کاظمدبندقاسمدیشتمدفست.

یسالهد فطند فصلمد نامد 2/8663.د شمایۀد ص182د 11.د

»فلخاقانیه«دطاد»دفجوبةدیسائلدفصحد...«دفستدکهدحصمد یدنامدهاید

 طگردهمدبهدآندفشایهدنشدهدفست.

ص188دشمایۀد10/8663دبادعنوفند»فالسماءدفلحسنم«د 12.د

آیده.دنامدآند»شرحدحدطثدفالسماء«دطاد»شرحدحدطثدخلقد

فالسماء«دفستدودنامدبرگزطدهدصحیحدنیست.

کهد فلبرفهین«د فمد »شرحد 5/8668د شمایۀد ص203د 13.د

ناشناسدآیده.دبهدفحصمالدزطا دشرحدنیزدفزدخو دسنوسمدفستدود

بسیاییدبهدخو دفودنسبتد ف هدفند.

ص204دشمایۀد8669دبادعنوفند»جایعدفلشتات«دآیده.د 14.د

نامدفطندیسالهد»سؤفلدودجوفب«دفست.دبعدهادتعدف یدفزدفطند

یسائلدتوسطدشاگر فندیؤلفد)ییرزفیدقمم(دگر دآیدهدودنامد»جایعد

فلشتات«دبدفند ف هدشدهدفست.دلذفدنامدفطندیسالهدنیزدباطدد»سؤفلد

ودجوفب«دثبتدشو .

فطند کایلد ود صحیحد نامد 2/8673.د شمایۀد ص208د 15.د

یسالهد»فلحوفشمدفلماهمةدفمدشرحدفلمقدیة«دفستدکهدناقصد

آیدهدفست.

ص213دشمایۀد5/8674دیؤلفد»فلنکتدفالعصقا طة«د 16.د

شیخدیایدد فنستهدشدهدفست.دفطندنسبتدغلطدفست.دیؤلفدفطند

دفخرفلمحققیندیحمدبندحسندفستدودنسبتدآندبهد
ً
فثردیحصمال

شیخدیایددبمدوجهدفست.

ص214دشمایۀد6/8674دبادعنوفند»تجرطددفلکالم«دفزد 17.د

فبصدفًءد کصابشناسمد فست.د شدهد طوسمد فنستهد نتیرفلدطند

فزدبریسمد طوسمدنیست.دبعدد تجرید  یمدیسانددکهدکصاب،د

یعلومدشددکهدنامدکصابد»فلخالصهدفمدعلمدفلکالم«دفستدود

باد کهد )قرند6(د فنستهدفندد قیبدفلدطندسبزوفیید یفد آند یؤلفد

تحقیقدیضادیخصاییدودطعقوبعلمدبرجمد یدیجموعۀدییرفثد

فسالیمد)ج1،دص341(دچاپدشدهدفستدود ودنسخهد یدآستاند

قدسدیضوید فی .

ص286دشمایۀد1/8730دبادعنوفند»فشعایید یدعلمد 18.د

کیمیا«دودناشناسدآیدهدفست.دفطندیسالهدهماند»شذویدفلذهب«د

علمدبندیوسمدفنتاییدیغربمدفستدکهدبهدعلتدففصا گمدفزدآغاز،د

فهرستدنگایدتشخیصدندف هدفست.

ص292دشمایۀد8734دکصابد»ینیةدفلرفغب«دفزدکاشفد 19.د

فلغیاءدیوسمدبندجعارد فنستهدشدهدکهدفولدنسخهدففصا گمد فی .د

آنچهدفزدفنجامدنسخهد یدفهرستدنقلدشدهدیمدیسانددکهدفطند

فزد فلیالب«دفستد بلکهد»بغیةد فلرفغب«دنیست،د کصابد»ینیةد

دبخشد ومدآندکصابدود
ً
کاشفدفلغیاء،دجعاربندخضر،دودیحصمال

 یدفروعدیمدباشد.

ص324دشمایۀد5/8756دطرطحمدنجامدبدوندتایطخد 20.د

آیدهدفست؛دتایطخدوفاتدفود1096قدفست.

ص330دشمایۀد3/8759د»فلنکتدفالعصقا طه«دیفدفزد 21.د

دفزدفخرفلمحققیندفست.
ً
شیخدیایدد فنستهدفند،دولمدیحصمال

ص331دود334د»صحیاةدفلرضا«دودطاد»یسنددفلرضا«د 22.د

یفد یدشمایۀد5/8759دتألیفد فو بندسلیماندغازیدود یدشمایۀد

9/8759دتألیفدفضلدبندحسندطبرسمد فنستهدفند.دفطندکصابد

بهدفیامدیضاعدنسبتد ف هدشدهدکهدبهدطرقدگوناگوندنقلدشدهد

فست.د فو بندسلیماندودطبرسمد ودتادفزدناقالننددکهدنباطددکصابد
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یفدبهدآناندنسبتد ف .

ص335دشمایۀد8760دنامدکصابد»زهردفلرطاض«دودنامد 23.ا

آیدهد )1161-1231ق(د یحمدعلمد علمدبند طباطبائم،د یؤلفد

باطددیرف دهماندطباطبائمدکربالئم،د فست.دطبیعمدفستدکهد

صاحبدریاضدباشددودفطندکصابدترجمۀدینصخبمدفزدریاض 

المسائل فوستدکهدتوسطدفبوعلمدیحمدبندفسماعیلدیازندیفنمد

فنصخابدودترجمهدشدهدفست.دهمچنیندآنچهدبهدعنوفند»ییردسیدد

علیا«دفزدصاحبدریاض طا دکر هدفنددغلطدفستدودصاحبدکصابد

دنسبتدچنیند
ً
ییردطادفییردسیّددعلمدفستدنهدییردسیّددعلیا.دفصوال

کصابمدبادچنیندنایمدبهدصاحبدریاض غلطدفست،دزیرفدیصرجمد

خو دنامد طگریدبرفیدآندفنصخابدکر هدفست.

ص341دشمایۀد2/8763دبادعنوفند»شرحدفلبدفطةدفمد 24.د

علمدفلدیفطة«.دنامدیعروفدفطندکصابد»فلرعاطةدفمدشرحدفلبدفطةد

شرحد فمد »فلرعاطةد نامدهاید بهد کهد فستد فلدیفطة«د علمد فمد

»شرحد فلدیفطة«،د علمد فمد فلبدفطةد لحالد »فلرعاطةد فلبدفطة«،د

فلبدفطةدفمدعلمدفلبدفطة«دودطاد»شرحدبدفطةدفلدیفطة«دخوفندهد

شدهدفست.دفهرستدنگایدیحصرمدنامد»شرحدفلبدفطةدفمدعلمد

فلدیفطة«دیفدفنصخابدکر هدود یدنامدهاید طگردکصابدبهد»شرحد

بدفطةدفلدیفطة«دود»فلبدفطةدفمدعلمدفلدیفطة«دود»بدفطةدفلدیفطة«د

یعرفةد فمد فلقاصدطند »غنیةد ود فلدیفطة«د فمد »فلبدفطةد ود

فصیالحاتدفلمحدثین«ددفشایهدکر هدفست،دکهدتعدف یدفزدآنهاد

دنامد طگردفطندکصابدنیستدودنامد»غنیةدفلقاصدطن...«دیفد
ً
فصال

هردصویتد ید بهد فست.د کر هد ثبتد کجاد فزد ناهمیدمد هیچد

نامدهاید طگر،دچندطندخیادیخد ف هدفست.

فلجملد »ضابیةد عنوفند باد 1/8767د شمایۀد ص348د 25.د

نکرفت«دودبادیؤلفدناشناسدآیدهدفست.دبادتوجهدبهدآنچهد یدآغازد

ثبتدشده،دفطندکصابد»تحاةدفلغرطب...«دفبند یایینم،دیحمدبند

فبمدبکردفستدودجلدد ومدفطندکصابدفستدکهدفزدحرفدالمدآغازد

شدهدفست.

ص352دشمایۀد1/8771دبادعنوفند»فلمؤنثدفلسماعم«د 26.د

ودبادیؤلفدناشناسدآیدهدفست.دبهدنظردیمدیسددفطندیسالهدبخشد

زطدفنم،د فلماتل«د شرحد فمد »فلمکملد کصابد فزد کوتاهمد

حسیندبندیحمو دباشددکهدیشابهدآند یدکصابخانۀدیجلسدبهدشمایهد

کصابخانهد آند فهرستد کهد یدجلدد29/1د نیزدهستد 1/8915د

صاحۀد319دیعرفمدشدهدفست.

ص379دشمایۀد1/8787د»جایعدفالخبای«دودبدوندنامد 27.د

یؤلف.دفطندکصابدهماندفستدکهدبهدشعیریدسبزوفییدنسبتد

 ف هدشدهدود وتحریردفزدآندیوجو دفست.دآنچهدچاپدشدهدبهد

صدوچهلدوطکدفتلدتقسیمدشدهدود طگریدکهدچاپدنشدهد

 فیفیدچهای هدبابدود یدهردبابدچندطندفتلدفست.دبهصردبو د

یعلومدیمدشددکهدفطندکصابدچاپدشدهدفستدطادنه.

ص385دشمایۀد8789دبادعنوفند»تعلیقةدعلمدفلرسالةد 28.د

فمدفلاقه«دتألیفدعلمدبندیحمدبندحسندکهدفویفدپسردیؤلفد

یصند)=دالرسالة فی الفقه(د فنستهدفند.دنامدفطندکصابد»فلزهرفتد

فلزوطةدفمدشرحدفلروضةدفلبهیة«دفستدودیؤلفدآندنوۀدشهیدد

ثانم،دعلمدبندیحمدبندحسندعایلمد)1013-1104ق(دفست.د

لذفدکصابدشرحدروضة البهیة فستدودیؤلفدآندنوۀدیولفدیصند

فست،دنهدپسردفو.دفلبصهدفود یدفطندشرحدبهدکایدپدیش،دیحمدبند

نظرد فشتهدود کصابد فی ،د فطند برد حسندعایلم،دکهدشرحمد

همچنیندبهدفیرف فتدسلیاندفلعلماءدبردکصابدشهیددثانم،دکهد

فکثردآنهادیفدناوفی د فنستهدفست.د

فزد کهد عشره«د »کلماتد 4/14768د شمایۀد ص532د 29.د

دفزدفثیرفلدطند
ً
خوفجهدنتیردپندفشتهدشدهدفست.دفطندیسالهدیفدفکثرف

فبهرید فنستهدفند،دآندهمدبهدفستنا دقدطمدترطندنسخۀدیوجو دفزدآن،د

کهدبهدنامدفثیرفلدطندفبهریدتترطحدکر هدفست.دیرحومدحائریدآند

یفدبهدفحصمالدفزدسیّددعلمدهمدفنمدیمد فنددودبرخمدبهدخوفجهد

نتیردنسبتد ف هدفند.دتتویدیمدشو دفنتسابدبهدخوفجهدبهدآند

جهتدبو هدکهدنامد طگردفطندیسالهدیفد»آغازدودفنجام«دگاصهدفنددود

خوفجهدیسالهدفیدبهدهمیندنامد فی دکهدغیردفطندیسالهدفستدود

یمکندفستدبرخمدیفد چایدخیادکر هدباشد.دبرخمدهمدیؤلفدیفد

ناشناسدآوی هدفند،دهمچوندصاحبدالذریعه، ودبرخمدنیزدآندیفد

تد
ّ
دبهدعل

ً
بهدشهابدفلدطندسهروی یدینسوبدکر هدفند،دفحصماال

فطنکهدنامد طگردفطندیسالهد»یبدأدودیعا «دفستدودسهروی ید

یسالهدفیدبهدچنیندنایمد فی .دبرخمدفزدففرف یدکهدفطندیسالهدبهد

آنهادینسوبدشدهد فیفیدیسائلدهمدناینددکهدبادفطندیسالهدیصااوتد

فست.دفسنا دفطندیسالهدبهدخوفجهدنتیردفقطدبهدخاطردعبایتمد

فستدکهد یدفولدطکمدفزدنسخهدهادآیدهدفست:د»قیلدیندتتانیفد

فستا دفلبشر«.دیجموعۀدییالبدیمدیسانددکهدنسبتدفطندیسالهد

بهدفثیرفلدطندفبهریدقویدتردفزد طگردفحصماالتدفستدودتادطافصند

قرفطندیوشندتردباطددفزدفود فنستهدشو .
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ص56دشمایۀد14791د»ترجمۀدیکایمدفالخالق«دکهد 30.د

بدوندنامدیؤلفدآیدهدفست.دفطندترجمهدبهدفحصمالدزطا دفزد

فشرفمدجرجانم،دعبدفلحمدبندعبدفلوهابدفستدکهدفلبصهدآغازد

ودفنجامدباد قتدثبتدنشدهدکهدیوفی دتاایقدیوشندتردشو ؛دولمد

همیندیقدفیدکهدآیدهدیمدیسانددکهدقسمتدهاطمدفزدخیبۀدفولد

کصابدحذفدشدهدودیمکندفستدهمیندفهرستدنگایدیفد چاید

تر طددکر هدباشد.

ی جمهوری 
ّ
ی سازمان اسناد و کتابخانۀ مل

ّ
فهرست نسخ خط

اسالمی ایران.  یدا40. هفيدهاچیذای.ایخالم:اسفز فمالسنف ا

ت،ا1397.
ّ
واکسفاهف را ی

ص12دشمایۀد1/14502دفصولدخطدبادیؤلفدناشناسد 1.ا

کهدآغازدآندففصا هدفست.دبهدنظردیمدیسددکهدهماندآداب المشق 

صیرفمدتبریزیدباشددکهدیحصملدهمد فنستهدفند.دبرفیدتیبیقد

بیشتردیمدتوفندبهدنسخۀدیلکدشمایۀد4/2097دیرفجعهدکر دکهد

عکسدآند ید فئرةدفلمعایفدبزیگدنیزدهست.

کهد نونیه«د ص201دشمایۀد1/14560د»شرحدقتیدۀد 2.د

قتیدهدیفدفزدفخردیفزید فنستهدفند.دفطندقتیدهدفزدفبوفلمااخرد

دبادفخردیفزی،د
ً
فاخردیفزید)قرند6(دفست،دنهدفخردیفزیددکهدحصما

یحمدبندعمرد)544-606ق(دفشتباهدخوفهددشد؛دفگردینظوید

یرصع«د بالد »قتیدۀد بهد قتیدهد فطند نباشد.د فهرستدنگاید

یعروفدفست.

ص239دشمایۀد2/14583دبادعنوفند»صیدطه«دوددباد 3.د

یؤلفدناشناسدآیدهدفست.دتوصیفدودفبوفبدباقمدیاندهدنشاند

یمد هددکهدصیدیۀ حایددتاصازفنم،دفحمدبندطحیمدفستدکهد

آغازدودفنجامدآندففصا هدفستدولمدتعدف دودعناوطندباقمدیاندهد

دبادفطندیسالهدهماهنگدفستد)یک.دفنخا:دج21،دص913دطاد
ً
کایال

عنوفند»صیدنایه«(.

ص239دشمایۀد14584دبادعنوفند»کصابد یسم«دودباد 4.د

یؤلفدناشناس.دفزدفطندیسالهدنسخهدفید یدکصابخانۀدیحمدحسیند

یاصاحدبو هدکهدنامد»گنجینۀد فنش«د فی دودفزدیستشایفلدوله،د

د
ً
طوسفدبندکاظمد) .د1313ق(د فنستهدشدهدودفطندنسخهدیحصمال

فزدآنجادینصقلدشدهدودهماندنسخهدفست.د یدالذریعه همدبادهمیند

عنوفندودیؤلفدبهدآندتترطحدشدهدفست.دنسخهدفیدنیزدبادهمیند

نامدودبادهمیندفنتسابد یدکصابخانۀدیجلسدفست.دگرچهدتوصیفد

دگوطایدطکسانمدفست.د
ً
کایلمدفزدآندنشده،دولمدقرفئندکایال

نسخۀد طگریدبهدشمایۀد14099د یدکصابخانۀدیلمدفست،دلذفدتادبهد

حالدسهدنسخهدفزدفطندیسالهد یدفیرفندیعرفمدشدهدکهد ودنسخۀد

آند یدکصابخانۀدیلمدفستدودبهصردبو دبادهمدتیبیقدیمدشد.

ص283دشمایۀد2/14617.دفطندیسالهدکهدنسخهدهاید 5.د

یصعد یدفزدآندیعرفمدشدهدودبادعناوطندیخصلفدثبتدشده،د ید

د
ً
همۀدیوفی دیؤلفدآندناشناسدآیدهدفست.دعنوفندیسالهدغالبا

»فطماندودفحکام«دفست.دنسخهدهاید فخلمدآندفندکدفستدولمد

 یدپاکستاندنسخهدهایدزطا یدفزدآندیعرفمدشدهدودعناوطنمدچوند

»فحکامدفلتالة«،د»فطماندودفحکامدفسالم«،د»فطمان«،د»یسالۀد

فطماندودفحکام«،د»زطنةدفالطمان«،د»فطماندودفحکامدآن«،د»یسائلد

 طندفسالم«دو...د یدآنهاد طدهدیمدشو دودعنوفند»سؤفلدودجوفب«د

نامدجدطدیدفستدکهدباطددبهدبیشدفزد هدنامدساخصگمدقبلمدففزو .

باد ود »صوییه«د عنوفند باد 6/14694د شمایۀد ص392د 6.د

یؤلفدناشناس.دفزدآنچهد یدفنجامدآوی هدشدهدیمدتوفند فنستدکهد

فطندیسالهدهماند»فکمالدفالصالح«دطاد»ترجمۀدفصالحدفلعمل«د

فستدکهدتوسطدحسندبندیحمدعلمدیز ید) .د1242ق(دفنجامد

شدهدودفطندیسالهدبخشدصومدآندفستد)یک.دیدیسۀدفیامدصا قد

قزوطن،دش25؛دآستاندقدسدیضوی،دش2286(.

فطند »شجره«.د عنوفند باد 7/14695د شمایۀد ص397د 7.د

یسالهدکهدچندطندنسخهدفزدآند یدفیرفندیعرفمدشدهدبادنامدهاید

دنامد»شجرهدودثمره«دکایلدترطندآنهاد
ً
یخصلفدآیدهدودیحصمال

تدفنتسابدیفدیوشند
ّ
فست.د یدفهرستدیرعشم،دبدوندآنکهدعل

کنند،دآندیفدفزدیحمدحسیندهمدفنمد فنستهدفند.د یدفهرستد

یجلس،دصدیفئمدیؤلفدیفدفبوفلبرکاتد فنسته،دکهدفودهمدنهد

تدفطندفنتسابدیفدذکردکر هدفستد
ّ
یعلومدکر هدکهدکیستدودنهدعل

ودجزدفطن،دنسخۀد طگرید یدیرعشمد)ج46،دش4/18122(دیعرفمد

دیشابهد فی دودآندیفدنیزدفزدفبوفلبرکاتد
ً
شدهدکهدسرآغازیدکایال

 فنستهدفند،دگرچهد یدفنجامدیصااوتدفست.د

ص448دشمایۀد1/14720دبادعنوفند»ی دیکندیفبع«دود 8.د

فلسلینه،د فعصضا د فزد فستد یسالهدفید فطند یؤلف.د نامد بدوند

علیقلمدبندفصحعلم،دکهدفزدحاجدیحمدکرطمدخاندکریانمدبادعنوفند

»فبندعمدبزیگوفی«دطا دیمدکنددودیناظرۀدفودبادعلمادیفدگزفیشدکر هد

خاند یحمدکرطمد »فحوفلد عناوطند باد طا شدهد یسالۀد فست.د

کریانم«دود»ی دیحمدکرطمدخان«دود»یناظرۀد فنشمندفندبادکرطمد



146

نقد و
بررسی

م 
مد یفطص

یا
ت

ی

تالحالم
هف را ی

 ديدا سفا
تا

تا اااخفا
افی

ي
ر

 

دورۀ سوم، سال دوم

 شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان 13۹6

مدتاد
ّ
خاندکریانم«دیعرفمدشدهدفستدودبادفطندنسخۀدکصابخانۀدیل

بهدحالدششدنسخهدفزدآندیمدشناسیم.

ص470دشمایۀد1/14731دبادعنوفند»جنةدفالسماء«دآیدهد 9.د

فست،دولمدتوصیفدیمدیسانددکهدباطدد»شرحدجنةدفالسماء«د

باشددکهدینسوبدبهدغزفلمدفستدودبیشدفزد55دنسخهدفزدآند

یعرفمدشدهدفست.

ص475دشمایۀد1/14734دبادعنوفند»یساحت«دودباد 10.د

یؤلفدناشناسدآیدهدفست.دبرخمدفطندیسالهدیفدفزدقاضمدزف ۀد

یویم،دیوسمدبندیحمو د) .د815ق(د فنستهدفند،دگرچهدبسیایید

همدیؤلفدیفدناشناخصهدیعرفمدکر هدفند.

ی جمهوری 
ّ
ی سازمان اسناد و کتابخانۀ مل

ّ
فهرست نسخ خط

اسالمی ایران.  یدا46. سیّدا عفااطبفطبفئتاحز ی.ایخالم:ا

ت،ا1397.
ّ
سفز فمالسنف اواکسفاهف را ی

یوضیح:دفهرستمدکهد یدفطامدبرگزفییدیرفسمدهشتا ییندسالد

تأسیسدکصابخانۀدیلمدفیرفندیونماطمدشددبهد ستمدیسیددودفطند

دفزد وستدگرفیمد
ً
یالحظاتدحاصلدتویقد یدآندفست.دبعدف

جنابدآقایدطباطبائمدشنیدمدکهدآنچهدبرفیدیونماطمدآیا هدشدهد

بو دفزدفاطلدتتحیحدنشدهدبو هدکهدبهدفشتباهدبهدعنوفندآخرطندنسخهد

تکثیردشدهدفستدودبنابرفطندیمکندفستدبرخمدفزدفطندیالحظاتد

دفصالحد
ً
 یدنسخۀدجدطددفصالحدشدهدباشددودآنچهدنشدهدبعدف

شو .دبنابرفطندبخشمدفزدیالحظاتدکهدبهدتشویشدودفخصالطد

بخشدکصابشناسمدودنسخهدشناسمدیربوطدبو دیفدنا طدهدیمدگیرم،د

بدفندفییددکهدفصالحدشدهدباشد.

»فلوفحد نامد باد یسالهد فطند 3/16326.د شمایۀد ص41د 1.ا

فلجوفهر«دطاد»جوفهردفاللوفح«د یدفهایسدآیدهدودبهدففالطوند

نسبتد ف هدشدهدفست.دبهصردبو دبهدهمیندنامدآوی هدیمدشددتادنامد

یبهمد»علومدغرطبه«.

فلارفئضد »شرحد عنوفند باد 4/16346د شمایۀد ص78د 2.د

فلبهائیة«دکهدیؤلفدناشناسدآیده.د ودنسخۀد طگردفزدفطندیسالهد

 یدیرعشمدیعرفمدشده،دطکمدبادشمایۀد10/2362دکهدبهدفستنا د

صاحۀدآخر،دیؤلفدآندیحمدفلدطندبندعبدفللییفدجایعمدذکرد

شدهدود طگریدبهدشمایۀد4/1118دکهدیؤلفدناشناسدآیدهدفست.د

نایهاید»یجالدجایعم«دود باد فطندیؤلفد ودیسالهد طگرد فزد

»حاشیةدحاشیةدتهذطبدفلمنیق«دیمدشناسیم.

کهد قاطنمد فلآللم«د »تحاةد 2/16346د شمایۀد ص77د 3.د

یرقومد فشتهدفنددنسخۀد طگریدفزدآند یدکصابخانۀدیلمدهست.دسهد

مدهستدکهدبادشمایهدهاید
ّ
نسخۀد طگردفزدفطندفثرد یدکصابخانۀدیل

2/3629،د17494،دود2/4359دیعرفمدشدهدفند.دجزدآنکهد32 

نسخهدفزدآند یدفنخا )ج27،دص209-211(دیعرفمدشدهدودتادفآلند

آنچهد د
ً
یحصمال فست.د شدهد شناخصهد آند فزد نسخهد 40د حدو د

د
ً
فهرستدنگایدیفدیحدو دکر هدنامد»تحاةدفلآللم«دفستدکهدظاهرف

 یدآغازدفطندنسخهد طدهدیمدشو .دنامدشناخصهدشدۀدفطندفثرد»فلآللمد

فمدشرحدشوفهددقیردفلندی«دفستدکهدبادعناوطند»تحاةدفللبید«د

ود»تحاةدفللبیب«دنیزد یدبرخمدفهایسدیعرفمدشدهدفست.دنامد

»تحاةدفلآللم«دیفدندطدهدفمدودفلبصهدسرآغازهادنیزدطکساند طدهد

نممدشو ،دگرچهدقرفئندبهدخوبمدنشاندیمد هددکهدطکدفثردفست.

»فلرسالةد عنوفند باد 8/16390د شمایۀد ص159د 4.ا

فلتسایحیة«دودبادیؤلفدناشناسدآیدهدفست.دبادتوجهدبهدآنچهدفزد

فنجامدذکردشدهدفستدشاطددهماند»فلتسایحدفمدف لةدفلسنن«د

شیخدفنتاییدباشد.

ص192دشمایۀد1/16410د»حاشیةدشرحدفالیساغوجم«د 5.ا

فزدیحمدفلدطندتالشم.دنامدکایلدیؤلفدیحمدفلدطندیحمدبند

یوسمدتالشمد) .د887ق(دفستدکهدبیشدفزدصددنسخهدفزدآند ید

 فخلدودخایجدیعرفمدشدهدفستدود یدفنخا )ج11( 44دنسخۀد

 فخلمدفزدآندیعرفمدشدهدفست.

ص208دشمایۀد4/16419د»حاشیۀدآ فبدفلبحث...«د 6.د

کهدبدوندنامدیؤلفدآیدهدفست.دفهرستدنگایدیحصرمدبهدفستنا د

یرقویۀدوفلددیعظمشاندکهدفطندفثردیفدبهدییردسیّددشرطفدنسبتد

بیشتردنسخهدهاد طدهدیمدشو د آنچهد ید  ف هدفند،دیعصقددفستد

فزد فنجایهدفیدفستدکهدکسمدغیرد بلکهد نیست،د فنجامدکصابد

یؤلفدففزو هدفست.دفبصدفدباطددعرضدکنمدتادبهدحالدفزدفطند

یسالهد270دنسخۀد فخلمدودخایجمدیمدشناسمدکهد یدبسیایید

فزدآنهادکهدفنجامدنسخهدیفدنوشتهدفند،دفطندعبایفتد یدپاطاندآند طدهد

یمدشو دودخو دفطندیمدیسانددکهدفطندعبایفتدفنجایهدنیست،د

دتر طدیدنیستدکهدحنامدتبریزید
ً
بلکهدنهاطتدیسالهدفست.دثانیا

ـددیؤلفدفطندیسالهدددـدبهدحاشیۀدییردسیّددشرطفدنظرد فشتهدودباد

برخمدیوففقدودبهدبرخمدینصقددفستدودنسبتد ف ندآندبهدییردسیّدد

د
ً
شرطفدبادفستنا دبهدفنجام،دکممد ویدفزدوفقعیتدفست.دثالثا

کثرتدنسخهدهایدفطندیساله،ددکهدقدطمدترطندآنهادتایطخد909قد
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 فی ،دودتوجهدویژهدبهدفستنساخدآن،دیمدیسانددکهدفگردفزدییردسیّدد

فنبوهدنسخهدهایدیوجو ،دنسخهدفید ییاند باطدد ید بو د شرطفد

یکصوبد یدقبلدفزدفطندتایطخدطافتدیمدشد؛د یدحالمدکهد16 

نسخۀدآندفزدقرندد همدفستدودهیچدنسخهدفیدفزدقرندنهمدندفی .د

بنابرفطندباطددنسبتدآندبهدحنامدتبریزیدیفدیسلمد فنست،دیگرد

فطنکهدقرطنۀدیثبصۀدجدیدتریدطافتدشو .دنامدفطندیسالهد»فلرسالةد

فلحنایةدفمدعلمدفآل فب«دفستدکهد»آ فبیه«دودطاد»حاشیةدآ فبد

فلبحث«دود»شرحدآ فبدفلبحث«دودطاد»شرحدفلرسالةدفلعضدطة«د

نیزدخوفندهدشدهدفست.

آ فبد شرحد »حاشیۀد 2/16419د شمایۀد ص205د 7.د

فلبحث«.دفطندفثردیفدبرخمدبهدتاجدفلسعیدیدودبرخمدبهدفبوفلاصحد

جرجانمدنسبتد ف هدفنددودفیشاندهمدفزدجرجانمد فنستهدفست؛د

ولمد یدتوصیفدآندبهدنظردیمدیسددکهدفطند ودیفدطکمدپندفشتهد

ودشاطددفزدبعضمدترفجمدهمدچنیندبریمدآطد.دفیادچنیندنیستد

زیاندچنیندخلیمد نز طکمد ود شباهتدهاد برخمد بهدجهتد ود

صویتدگرفصهدفست.

ص279دشمایۀد3/16471دبادعنوفند»یسالةدفمدفلنکاح«د 8.د

ودبادیؤلفدناشناس.دبهدنظردیمدیسددفطندنسخهدبخشدنکاحد

»بغیةدفلخاصدوفلعام«دفستدفزدیحمدحسیندبندهاشمدکاظممد

نجامد)1224-1308ق(دکهدکصابمدفقهمدبدوندفستداللدفستدود

فزدکصابد طگرشدبهدنامد»هدفطةدفالنام«دفستخرفجدکر هدفست.

ص308دشمایۀد3/16491دبادعنوفند»فوفئددفمدفلاقه«.د 9.د

»فلاصاوید آند نامد ود فستد نسخهد چندطند یسالهد فیفید فطند

فلمخصتر«دفستدکهد یدجلدد23 فنخا )ص589(دسهدنسخهدفزد

آندیعرفمدشدهدفستدودبادفحتسابدفطندنسخهدتادبهدحالد6دنسخهد

فزدآندیمدشناسیم.

ص308دشمایۀد4/16491دبادعنوفند»فوفئددفمدفلمنیق«د 10.د

ودبادیؤلفدناشناس.دنامدفطندیسالهد»فلرسالةدفلوضعیةد=دفلرسالةد

فلعضدطةد=دیسالةدفمدفلوضع«دفستدودیؤلفدآندعضدفلدطند

فطجمدودیوضوعدآندبالغتدفست،دنهدینیق.د یدفنخا )ج16( 63 

نسخهدفزدآندیعرفمدشدهدودتادبهدحالد127دنسخۀد فخلمدود

خایجمدفزدآندیمدشناسیم.

شرحد فمد »فلمتباحد 16493د شمایۀد ص310د 11.د

تلخیص...«.دیرقومدفریو هدفنددفزدفطندیسالهد یدفیرفند ودنسخهد

 یدکصابخانۀد فنشگاهدتهرفندهست.د ید فنشگاهدتهرفندفقطدطکد

بهدشمایۀد8151دودنسخۀد8150دیسالۀد طگرید نسخهدفستد

فست.دفلبصهدفزدفطندیسالهد ودنسخۀد طگرد یدخایجدفزدفیرفند

یمدشناسمدکهدطکمد یدترکیهدود طگرید ید فنشگاهدلسدآنجلسد

فستدکهد ویمدناشناخصهدیانده،دولمدهمیندیسالهدفست.دلذفد

یمدتوفندگاتدتادبهدحالد ودنسخۀد فخلمدود ودنسخۀدخایجمد

فزدآندشناخصهدفطم.

ص325دشمایۀد4/16503.د یدبایۀدیؤلفدیسالۀد»بیخد 12.د

چینم«دیرقومدنمو هدفند:د»نویهللادیشهویدبهدعلما؟«.دنامدیؤلفد

فطندیسالهدعالءفلدطندنویهللادطبیبد) .د984ق(دیشهویدبهد»عالء«د

یفد »عالء«د نسخهد سختدخوفنمد تد
ّ
بهدعل د

ً
یحصمال کهد فستد

»علماء«دپندفشتهدفند،دکهد یدآغازدیسالهدفزدخو دنامدبر هدفست.د

دصحیحدفست.
ً
آنچهد یدفهرستوارۀ کتابهای فارسی آیدهدظاهرف

ص331دشمایۀد3/16507دبادعنوفند»ینازلدفلسالکین«د 13.د

کهدفزدفیضدکاشانمد فنستهدفند.دآنچهدفزدآغازدآیدهدیمدیسانددفطند

یسالهدهماند» هدقاعده«دسیّددعلمدهمدفنمدفستدکهد یدفهایسد

بادنامدهایدگوناگوندآیدهدود یدفنخا )ج14،دص862-856( 107 

نسخهدفزدآندیعرفمدشدهدودتادبهدحالد162دنسخۀد فخلمدود

خایجمدفزدآندیمدشناسیم.

ص331دشمایۀد4/16507دکهد»ینازلدفلسالکین«دفیضد 14.د

 فنستهدفند.دفطندهماند» هدقاعده«دسیّددعلمدهمدفنمدفست.دمنازل 

السالکیندفیضدیسالۀدبعدیدفستدکهدبادعنوفند»زف دفلسالکین«د

یعرفمدشدهدفستدکهدنامد طگردهماندمنازل السالکیندفستدود

چنددنامد طگردهمد فی .دشگاتدآنکهدبهدکصابشناسمدفیضدفیجاعد

شده،دولمدتوجهدنشدهدکهدفطند ونامدیربوطدبهدطکدیسالهدفست.د

فهرستدنگایدیعصقددفستدکهدفیضد ید»زف دفلسالکین«دبهد»ینازلد

فلسالکین«دخو دفیجاعد ف هدفستدکهدباطدد قتدشو .دبهدهرد

العشرة  اصول  فزد فستد آزف ید ترجمۀد یسالهد فطند صویتد

نجمدفلدطندکبریدخیوقم.دگرچهدفطندترجمهدبهدچنددناردنسبتد

 ف هدشدهدفستدولمدنایمدفزدفیضدنبو هدودبیشتردآندیفدفزدسیّدد

علمدهمدفنمد فنستهدفند.

ص334دشمایۀد16508دبادعنوفند»شرحدفیساغوجم«د 15.د

ودبدوندنامدیؤلف.دفطندیساله،دکهدبسیایدیوی دتوجهدبو هدودتاد

بهدحالدبیشدفزد460دنسخۀد فخلمدودخایجمدفزدآندیمدشناسیم،د

عبایتد بهد فهرستدنگاید تر طدد فست.د کاتمد فزدحسامدفلدطند

صاحبدالذریعهدبریمدگر  دکهدفزدشرحمدفزدفیساغوجمدنامد
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بر هدودآندیفدبهدبعضدفصحابدنسبتد ف ه،دودسرآغازدآندیشابهد

فطندیسالهدفستدودبهدفستنا دعبایتمدکهدشایحدیفجعدبهدفهلدبیتد

آوی هد)وآلهدفلمخصتیندبمندالتدیکدکنههدوغویه(دفطندعبایتدیفد ید

نسخهدفید یدنجفد طدهدفست.دفطندعبایتد یدیسالهدهادودیصند

چاپدشده،د طدهدنشددودچندفندیعلومدنیستدکهدیسالۀدیوی د

نظردصاحبدالذریعهدهمیندیسالهدباشد.دکثرتدنسخدودنسبتد

بدوندیعایض،دنافمدآندفستدکهدهماندیسالۀدینسوبدبهدکاتمد

دشاهددبردفطندفستد
ً
باشد.دبهدهردصویتدسرآغازدودفنجامدکایال

کهدفطندیسالهدهماندیسالۀدکاتمدفستدودتر طددبالوجهدفست.د

جزدفطنکهدبیشدفزد هدحاشیهدبردفطندشرحدیعرفمدشدهدکهدبهدنامد

کاتمدتترطحدکر هدفند.

فسترآبا ی،د یفد یؤلفد کهد 3/16518د شمایۀد ص387د 16.د

یحمدبندحسیند) .د975ق(دثبتدکر هدفنددکهدخیاستدودیسالهد

فزدسلیاندفلعلماء،دحسیندبندیحمدد)1001-1064ق(دفست.دباد

فطنکهد یدتوصیفدنسخهدبهدنامدصحیحدیؤلفدتترطحدکر هدفندد

ولمد یدسرشناسهدنامدیؤلفدغلطدثبتدشدهدفست.

ص390دشمایۀد4/16519.دبادفطنکهد یدتوصیفدبهدنامد 17.ا

یؤلفدطعنمدفصاهانم،دیلکدیحمدبندحسیند)قرند10( تترطحد

کر هدفنددولمد یدسرشناسهدنامدیؤلفدنیایدهدفست.

ص392دشمایۀد6/16519دبادعنوفند»جبردودیقابله«دودباد 18.د

یؤلفدناشناس.دبادتوجهدبهدفنجامدفثر،دقسمصمدفزدهماند»فلاوفئدد

فلبهائیة«دفبندخدفمد)643-724ق(دفستدکهدقسمتدفولدآندففصا هد

ودفزدیقالۀدچهایمدآغازدشدهدفست،دکهدطادف فیۀدیسالۀدقبلدفستدطاد

دبهدصویتدناقصدبازنویسمدشدهدفست.
ً
یجد ف

ص478دشمایۀد2/16564.د یدسرشناسهدبهدفشتباهدنامد 19.د

نامد وفنم،د باطدد کهد حالمد شده،د ید ذکرد حلمد عالیۀد یؤلفد

یحمدبندفسعددثبتدیمدشد.

شمایۀد2/16565دبادعنوفند»شرحدفالیساغوجم«دودباد 20.د

یؤلفدناشناس.دفطندیسالهدفزدحسامدفلدطندکاتمدفستدودنسخۀد

نهد فستد ودشمایۀد1/16410د فستد فیجاعمدشمایهدفشدغلطد

2/16408،دودفطندیسالهدبادآندنسخهدطکمدنیست.دنسخۀدفیجاعمد

د
ً
حاشیۀ شرح ایساغوجی ودفزدیحمدفلدطندتالجمدفست،دلذفدکال

بمدیوی دفست.

ص495دشمایۀد1/16573دبادعنوفند»سیردودسلوک«دود 21.د

بادیؤلفدناشناس.دبادتوجهدبهدفنجامدفثر،دفطندیسالهدهماندترجمۀد

سیر و سلوک یشتمدفستدکهدخسروشاهم،دحسیندبندعلمد

فنجامد ف هدود28دنسخۀد فخلمدفزدآندیعرفمدشدهدفست.

یعالمد »حاشیۀد عنوفند باد 1/16576د شمایۀد ص509د 22.د

فالصول«.دبهدنظردیمدیسددکهدحاشیهدفیدبردقوانین ییرزفیدقممد

ودطادیشابهدآندباشد،دنهدحاشیۀدمعالم.دباطدد قتدبیشتریدشو ،د

عبایفتدآغازدیمدیسانددکهدحاشیهدقوانین فست.

ص524دشمایۀد16578دبادعنوفند»حجیةدخبردفلوفحد«د 23.د

ودبادیؤلفدناشناس.دفطندنسخهدبخشمدفزدکصابدحجیة المظنة 

حسینمدکاشانم،دیحمدتقمدبندعبدفلحمدفستدکهد یدسهدییلبد

تنظیمدشدهدفستد)یک.دفهرستدیرعشم،دشمایۀد7/18578؛دفهرستد

گلپاطگانم،دج3،دص1587(.

ی جمهوری 
ّ
ی سازمان اسناد و کتابخانۀ مل

ّ
فهرست نسخ خط

اسالمی ایران.  یدا49. لکاما سعو ی.ایخالم:اسفز فمالسنف ا

ت،ا1397.
ّ
واکسفاهف را ی

یوضیح:د یدیقدیۀدفطندیجلددآوی هدفنددکهدجنابدآقایدحافظیاند

ودسرکایدخانمدسلیانمدفردآندیفدبازبینمدنمو هدفند.

ص20دشمایۀد17218دبادعنوفند»شرحدیغنمدفللبیب«.دبهد 1.ا

نظردیمدیسددفطندکصابدکهدآغازدآندففصا ه،دغناء االدیب فی فهم 

مغنی اللبیبدباشددکهدفزدآندیحمدیهدیدبندعلمدفصغردقزوطنمد

) .د1129ق(دفستد)یک.دگلپاطگانم،دش4717(.

فمد فلدیةد »شرحد عنوفند باد 1/17225د شمایۀد ص29د 2.د

فلمنیق«.دفطندیسالهد»شرحدفلغرةدفمدفلمنیق«دفستدودحدفقلد

 ودنسخۀد طگردفزدآندیوجو دفستد)یک.دفنخا،دج20،د یدذطلد»شرحد

فلغرةدفمدفلمنیق«(.

»حدطقةد کصابد فطند نامد 17228.د شمایۀد ص34د 3.د

فلمؤینین«دطاد»شرحدفلتغیر«دفستدکهدحصمد یدنامدهاید طگردهمد

بهدآندفشایهدنشدهدفستدودبهصردبو دبهدنامدخو دکصابدنایگذفیید

یمدشد،دطادحدفقلد یدنامدهاید طگردبهدآندفشایهدیمدشد.

ص38دشمایۀد2/17232دبادعنوفند»صوم«دودبادیؤلفد 4.د

نخبۀ  فزد صومد بخشد یسالهد فطند یمدیسدد نظرد بهد ناشناس.د

دف فیۀدیسالۀدفولدهمیندیجموعهدباشدد
ً
کرباسمدفستدودیحصمال

کهدباطدد قتدبیشتریدشو .

فزد حج«د »یناسکد عنوفند باد 17237د شمایۀد ص45د 5.د
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صاحبدجواهر.دفلبصهدیسالهدفیدبادعنوفندمناسک حج بهدعربمدبهد

صاحبدجواهر نسبتد ف هدشده،دولمدفطندیسالهدفایسمدفستد

ودنسخۀد طگریدنیزد یدیرعشمدبهدشمایۀد10365د فی .دنسبتد

دطکمدفزدشاگر فند
ً
آندبهدصاحبدجواهر صحیحدنیستدودیحصمال

فودتهیهدودبهدتأطیددصاحبدجواهر یساندهدباشد.دنوعدنگایشد

فطندیسالهدهمدنشاندیمد هددکهدفزدصاحبدجواهردنیستدودفقطد

بادفصاویدفودتیبیقد ف هدشدهدفست.

ص50دشمایۀد17242دبادعنوفند»شرحدکصابدفمدفصولد 6.د

فلاقه«دودبادیؤلفدناشناسدآیدهدود یدتوصیف،دبهدفحصمال،دآندیفد

شرحد»فرفئددفالصول«د فنستهدفند.دفزدفنجامدفثردفهمیدهدیمدشو د

کهدفطندکصابدشرحدمعالم االصول فستدودیؤلفدآندسلیاند

فلعلماء،دحسیندبندیحمدد) .د1064ق(دفست.دفطندکصابدنسخهد

تدففصا گمدآغازدنا یستدتشخیصد ف هد
ّ
بسیاید فی ،دولمدبهدعل

شدهدفست.

ص52دشمایۀد2/17244دبادعنوفند»شرحدآ فبدفلبحث«د 7.د

فزدحنامد)قرند9(.دفطندیسالهدبیشتردبادنامد»فلرسالةدفلحنایةدفمدعلمد

آ فبدفلبحث«دشناخصهدشدهدودنامدهاید»آ فبیهد=دحاشیةدآ فبد

فلبحثد=دشرحدآ فبدفلبحثد=دشرحدفلرسالةدفلعضدطة«دنیزدبدفند

دخیاست،دودنامد
ً
 ف هدفند.دیؤلفدفزدقرندنهمد فنستهدشدهدکهدظاهرف

کایلدتردفودشمسدفلدطندیحمددحنامدتبریزیدفستدودتایطخمد

کهدبرفیدوفاتدفودآیدهدودطادفرفغتدفزدآثایش،دنشاندیمد هددکهد

تادحدو دفوفسطدقرند همدزندهدبو هدفست.د یدینابعدوضعیتد

یؤلفدیبهمدفستدودمرآة االنوار یحلدفوتشدیفدبخایفد فنسته،د

گرچهدسالدوفاتدفویفدذکردنکر هدفست.دفزدفطندیسالهد یدفنخا 

)ج16( 93دنسخهدیعرفمدشدهدفست.

ص75دشمایۀد17262دبادعنوفند»فحکامدنماز«دودبادیؤلفد 8.د

ناشناس.دفطندیسالهدکهدبادنامدهاید»فلوجیزةدفمدفلتالةد=دیخصترد

تحاةدفالبرفید=دفحکامدنمازد=دآ فبدنمازد=دیسالةدعملیةد=دترجمةد

فلتالة«دآیده،دفزدآندیحمدجعاربندیحمددصامدآبا هدفیدفستد

کهدفزدشاگر فندودخوفصدسیّددیحّمدباقردیشتمدبو هدودآندیفدفزد

یسالۀدفصوفئمدفستا شدبهدنامدتحفة االبراردگزطندکر هدفست.دبیشد

فزدصددنسخهدفزدآندتادبهدحالدشناخصهدشدهدفست.

ص135دشمایۀد2/17313دبادعنوفند»قیردفلندیدودبلد 9.ا

فلتدی«.دآغازدیسالهدیمدیسانددکهدشرح قطرالندیدفستدنهد

قطر الندی.

ص156دشمایۀد17332دبادعنوفند»فقهدفهلدسنت«دودباد 10.د

یؤلفدناشناس.دفطندنسخهدجلدد ومد»شرحدفلنقاطةدیخصترد

فلوقاطة«دیحمو بندفلیاسدیویمد) .د851ق(دفستدودبیشدفزدصدد

نسخۀد فخلمدودخایجمدفزدآندیعرفمدشدهدفست.

ص161دشمایۀد1/17336دبادعنوفند»صددصلوفت«دودباد 11.د

یؤلفدناشناس.دفزدفطندنوعدیسائلدچنددیسالهدیعرفمدشدهدکهد

عنوفند»وی دفلمستغاث«د فی دودبیشتردشبیهدینشآتد یفویشد

فهلدسنتدفستدودفطندنامدشاطددبرفیدآندیناسبدتردباشد.دیسائلمد

کهدیعرفمدشدهدنیزدبادطکدطگردتااوتدهاطمد فی دودتوصیفدآنهاد

نیزدیمدیسانددکهدباطددفزد یفویشدفهلدسنتدباشد.

تهذطبد »شرحد عنوفند باد 1/17346د شمایۀد ص173د 12.ا

فلمنیقدوفلکالم«دودبادیؤلفدناشناس.دآغازدفطندیسالهدیمدیساندد

کهدحاشیۀ تهذیب المنطقدیحمدبندفسعدد وفنمدفستدکهدخیبۀد

آندحذفدشدهدفست.

تهذطبد »شرحد عنوفند باد 2/17346د شمایۀد ص174د 13.د

فلمنیقدوفلکالم«دودبادیؤلفدناشناس.دفطندیسالهدحاشیة حاشیة 

الدوانی علی تهذیب المنطقدفستدویؤلفدآندیحمدزفهدبند

یحمددفسلمدهروید) .د1101ق(دفستدکهدبیشدفزد40دنسخهدفزدآند

یعرفمدشدهدفست.

ص182دشمایۀد17353دبادعنوفند»شرحدفلشافیة«دفزد 14.د

یحمددسعد.دنامدکایلدفطندفثردالعافیة فی شرح الشافیةدفستد

کهد یدفوفخردصارد1097قدبهدپاطاندیسیدهدفست.دنامدیؤلفدآند

آنهاد کایلدترطند شاطدد ود شدهد ذکرد یخصلفد صویتدهاید بهد

یحمدسعیدبندکرطمدهللادقریشمدعظیمدآبا یدباشد.دیؤلفد یدقرند

دتاد1102قدزندهدبو هدفست.دتاد
ً
طاز همدیمدزیستهدفستدودیحصمال

بهدحالدسهدنسخهدفزدفطندفثردیعرفمدشدهدکهدفقطدطکدنسخهدفزد

آند فخلمدفستدود یدآستاندقدسدیضویدنگهدفییدیمدشو دود

نسخۀدکصابخانۀدیلمد وییندآندفست.دفطندکصابد یدهنددبهدچاپد

سنگمدیسیدهدفست.دیسالهدفیدبادهمیندنامدوجو د فی دکهدبهدعربمد

فستدودنسخهدفید یدعصبۀدحسینیۀدکربالستدودآندیفدفزدحسینمد

تارشم،دیضمدفلدطندیحمدد فنستهدفنددودیسالۀد طگریدبهدهمیند

نامدبهدعربمد یدیرعشمدفستدکهدناشناسدیاندهدفست.

ص183دشمایۀد17354دبادعنوفند»ترکیبدفلکافیة«.دنامد 15.د

صحیحدودکایلدفطندیسالهد»فوفمدفلوففیةدفمدشرحدفلکافیة«دفستد

کهدبادنامدهاید»فعرفبدفلکافیةد=دترکیبدفلکافیةد=دحلدترکیبد
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طوسم،د باباد حاجمد آند یؤلفد نامد فست.د آیدهد نیزد فلکافیة«د

فبرفهیمدبندعبدفلکرطمدفستدکهد یدقرند همدیمدزیستهدفست.د

بیشدفزد50دنسخۀد فخلمدودخایجمدفزدفطندیسالهدیفدشناخصهدفطم.

ص195دشمایۀد17366دبادعنوفند»شرحدوقاطةدفلروفطة«د 16.د

ودبادیؤلفدناشناس.دنامدفطندیسالهدشرح النقایة مختصر الوقایة 

فستدودنامدیؤلفدآندیحمو بندفلیاسدیویمد) .د851ق(.دنسخۀد

حاضردبخشد ومدآندیسالهدفستدودیسالۀدطا شدهدنسخهدبسیاید

 فی ،دبیشترد یدهنددودپاکستان.

ص198دشمایۀد17369.دبهدنظردیمدیسددکهدیقدیۀدهماند 17.د

طب سبحانی فستدکهدفزدفشترخوفنم،دسبحاندقلمدیعرفمدشدهد

فست.د یدفیرفندنسخهدفیدفزدآندتادبهدحالدیعرفمدنشدهدفستدود

نسخهدهایدآندبیشترد یدکشویهایدآسیایدییانهدفست.

اشعة  فثرد فطند کایلد نامد 17377.د شمایۀد ص204د 18.د

فنخا  سومد جلدد کهد ید فستد المشکاةد شرح  فی  اللمعات 

)ص1020(دیعرفمدشدهدفست.دنسخهدهایدفطندکصابد ید فخلد

یحدو دفستدولمد یدخایجدفزدفیرفندنسخهدبسیاید فی .

ص223دشمایۀد17387دبادعنوفند» قاطقدفالصول«دکهد 19.د

نیزد فزدفر یدبهدنامدیحمدبندعمرد فنستهدشدهدود یدتوصیفد

بهدفحصمالدآندیفدشرحداصولدشاشمدپندفشتهدفند.دآغازدفطندیسالهد

یمدیسانددکهدنامدکصابددقائق االصول شرح منتخب الحسامی 

فستدودیؤلفدآندیفدفضاللحقدآخوندزف هد فنستهدفند.دفزدفطند

یسالهد یدفیرفندتادبهدحالدنسخهدفیدیعرفمدنشده،دولمد ودنسخهد

 یدکصابخانۀدگنجدبخشدپاکستاندود ودنسخهد یدجایعةدفمدفلقرید

سعو ید فی .

ص226دشمایۀد5/17388دبادعنوفند»تترطفدفالفعال«د 20.د

ودبادیؤلفدناشناس.دفزدفطندیسالهدنسخهدهایدیصعد یدیعرفمد

دبادعنوفندتصریف االفعالدودبادیؤلفدناشناسدآیدهد
ً
شدهدودفکثرف

فستدود یدفنخا )ج30،دص484(دنیزدفقطد ودنسخهدفزدآن،د ید

شمسدفلدطند بهد فنتسابد باد فلصترطف«د فمد »فلمعزید ذطلد

یحمدبندفبمدفلقاسمدیعزیدیعرفمدشدهدفست.دفطندیسالهدبادفطند

دبادهمیندختوصیاتد یدکشف الظنون بهد
ً
سرآغازدودتقرطبا

همیندفر دنسبتد ف هدشدهدودپسدفزدبریسم،دحدو دنوز هدنسخۀد

د
ً
 فخلمدفزدآندبهد ستدآیددودبیشدفزد هدنسخۀدخایجمدکهدعمدتا

عنوفند»تترطفدفالفعال«دیفد فی .د یدجلددهشتمدفنخا )ص317( 

بادعنوفند»تترطفدفالفعال«دودبادیؤلفدناشناس،د هدنسخهد

د ودنسخۀد طگرید
ً
یعرفمدشدهدکهدهمیندیسالهدفستدودیحصمال

همدکهد ید نبالۀدآندآیده،دباطددهمیندیسالهدباشددودچندطندنسخهد

فزدآند یدکصابخانۀدیلمدفست.دفطندکصابدیفدیحمدبند یویشد

یحمددییردیقلددبادعنوفند»شرحدفالبوفبدودیسالةدفلصوفیق«دشرحد

فایسمدنمو هدکهدنسخهدفید یدفیضیهدودنسخهدفید یدکصابخانۀد

وزفیتدخایجهد فی .دفطندقرفئندودتترطحدکشف الظنون نشاند

یمد هددکهدیسالهدفزدیعزیدفستدودچوند یدیصندبهدنامدیؤلفد

فشایهدنشدهدودبیشتردبادفستاا هدفزدعبایفتدفولدکصاب،دآندیفد

»تترطفدفالفعال«دنامد ف هدفنددودهمچناندتکرفیدشدهدفست.د

شمایۀد17401د یدصاحۀد238دنیزدهمیندیسالهدفستد)یک.د

کشف الظنون،دج2،دص1740(.

یجموعد »شرحد عنوفند باد 17414د شمایۀد ص253د 21.د

فلبحرطندیندعوفیف«دودبادیؤلفدناشناس.دآنچهدفزدآغازدنقلدشدهد

ودتوصیامدکهدفهرستدنگایدیحصرمدکر هدفنددیمدیسانددکهدفطند

کصابدباطدد»شرحدخالصةدفلاقهدکیدفنم«دباشد.دهمدفبوفبمدکهد ید

توصیفدآیدهدودهمدآغازدفثرد فلدبردفطندیوضوعدفستدودهمدنسخۀد

یشابهمدکهد یدگنجدبخشدهستدودبادعنوفند»شرحدخالصةدفلاقهد

دبادخالصة الفقه هماهنگد
ً
کیدفنم«دآیده؛دآغازدعربمدفثردنیزدکایال

فست.دنایمدکهدبرگزطدهدشدهدیفدندفنستمدفزدکجادآیدهدفست.

ص286دشمایۀد17442دبادعنوفند»کصابدفمدفلاقه«دودباد 22.د

فلحقاطقدفمدشرحدکنزد فطندکصابد»ییزد نامد ناشناس.د یؤلفد

) .د بدیفلعینمد آندیحمو بندیحمدد فلدقاطق«دفستدودیؤلفد

855ق(،دفطندنسخهدنتفد ومدفطندکصابدفست.

ص287دشمایۀد17443دبادعنوفند»شرحمدبردفقهدحنام«د 23.د

ودبادیؤلفدناشناس.دفطندنسخهدبخشمدفزدفصول الحواشی 

الصول الشاشیدفستدکهدبهدفر یدبهدنامدهللاد ف دنسبتد ف هدشدهد

ود یدشمایۀد17444دبدوندذکردنامدهللاد ف دیعرفمدشدهدفست.

ص288دشمایۀد17445دبادعنوفند»حاشیۀدشرحدکصابد 24.د

فمدفلاقهدفلحنام«دودبادیؤلفدناشناس.دفطندنسخهدباطددبخشد

 ومدذخیرة العقبیدطادحاشیۀدشرح وقایة الروایة...دصدیفلشرطعةد

فلثانمدباشددکهدفزدفنجامدنیزدففصا گمد فی .

ص289دشمایۀد17446دبادعنوفند»شرحمدبردکصابدفقهد 25.د

فهلدسنت«دودبادیؤلفدناشناس.دفطندکصابدالنهایة فی شرح 

البدایةدیحمو بندفحمددبدیفلعینمد) .د855ق(دفستدکهدکصابد

بزیگمدفستدودشرحمدفستدبردالهدایة فی شرح البدایةدعلمدبند
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فبمدبکردیرغینانمد) .د593ق(دودفطندنسخهدبخشد»کصابدفلبیع«د

تاد»کصابدفالجایه«دآندفست.دنسخهدهایدفطندکصابد یدفیرفند

یحدو دفست.

شرحد »حاشیةد عنوفند باد 3/17447د شمایۀد ص291د 26.د

فلیاس...«.دفزدفطندیسالهد ودنسخۀد طگرد یدکصابخانۀدگنجدبخشد

پاکستاندفستدکهدعنوفند»کشفدفلمشکالت«دطاد»حاشیةدشرحد

فلنقاطة«دنامد فی دکهدحاشیهدفیدفستدبردشرح النقایة مختصر 

الوقایةدیحمو بندفلیاسدیویمد)فهرستدنسخهدهایدعربمدگنجدبخشد

هنوزدینتشردنشدهدفست(.

ص307دشمایۀد3/17458دبادعنوفند»قوفعددقرفء«دودباد 27.د

یؤلفدناشناس.دفطندیسالهدفزدیحمددزفهددبخایفئمد)قرند10( 

فستدودیسالۀدقبلمدآندکهدبادعنوفند»قوفعددقرفء«دآیدهدنیزدفزدهمیند

زفهددبخایفئمدفستدکهد یدیخایجدحروفدفستدودهرد ودیسالهد

نسخۀد فخلمدودخایجمدبسیاید فی دود یدهرد ودقرطنۀدفطند

فنتسابدیوجو دفستدکهدفهرستدنگاید قتدنکر هدفست.

ص308دشمایۀد5/17458دبادعنوفند»تجوطددفلقرآن«دود 28.د

د ید
ً
بادیؤلفدناشناس.دفطندیسالهدکهدنسخهدبسیاید فی دفکثرف

فهایسدبادیؤلفدناشناسدآیده،دولمدبرخمدآندیفدبهدیحمدبند

فهرستد )یک.د نسبتد ف هدفندد 11(د )قرند حکیمدزف هد عبدفلحمیدد

گوهرشا ،دج1،دص225(.

ص311دشمایۀد2/17462دبادعنوفند»وجو دحقیقمدود 29.د

وجو دخیالم«دودبادیؤلفدناشناس.دفطندیسالهدفزدعزیزفلدطند

نسامدفست.

ی جمهوری 
ّ
ی سازمان اسناد و کتابخانۀ مل

ّ
فهرست نسخ خط

اسالمی ایران.  یدا52. پاوينا سولایاسواکت.ایخالم:اسفز فما

ت،ا1397.
ّ
لسنف اواکسفاهف را ی

ص14دشمایۀد18110دبادعنوفند»حاشیهدبردتاسیردسویۀد 1.ا

دانوار التنزیل و اسرار 
ً
حمد«دودبادیؤلفدناشناس.دیحصمال

دقسمتدفولد
ً
التأویلدبیضاویدفست.دبادفطندسرآغاز،دکهدیحصمال

آندحذفدشده،د یدیدیسۀدنوفبدودیکصبۀدفوقافدعایۀدبغدف د

نمونهد فی .

ص29دشمایۀد2/18120دبادعنوفند»یناجاتدللمستجیرطند 2.د

و...«.د یدفهرستدیفطانهدفیدکصابخانۀدیلمدیؤلفدعلمدبندفحمدد

یوسوید)قرند13(دآیدهدود یدفطنجادنامدفطندفر دبهدعنوفندکاتبدذکرد

دهمیندفر دجمعدآویندۀدکصابدباشد.
ً
شدهدفست.دیحصمال

ص31دشمایۀد4/18120دبادعنوفند»یسالهد یدفسماءدهللا«د 3.د

ودبادیؤلفدناشناس.دنسخۀدیشابهمدفزدآند یدکصابخانۀدیرعشمد

هستدکهد» یةدفلنظیم«دنامد ف هدشدهدفست.

دآنچهد ید
ً
ص32دشمایۀد18121دبادعنوفند»ففا فت«.دفوال 4.د

فبصدفیدتوصیفدآیده،دبیشتردیربوطدبهدیؤلفدفستدودبهصردبو د

نممدآیددودفقطدبهدتوصیفدفثردپر فخصهدیمدشد؛دشرحدحالدفو،د

جایعدتردودکایلدتر،د یدکصابدهایدترفجمدهست.د یدپاطاندفشایهد

کر هدفنددکهدفطندیسالهدبخشمدفزدیسالهدفیدفستدکهد یدپاسخد

یحمدفییندخاندنوشتهدشدهدفست.دنامدفطندیسالهد»فلدیدفلثمیند

دبخشمدفزدآندفست.د
ً
ودتحاةدفالیین«دفستدکهدفطندنسخهدیحصمال

ثبتدفسمدیندعندید»ففا فت«دبمدجاست.دگرچهدفهرستدنگاید

د یدفخصیایدصاحبدروضات 
ً
بهدنامدفطندکصابدفشایهدکر ه،دکهدیثال

بو ه،دولمدنامد طگریدبرفیدآندفخصرفعدکر هدفست.دفزدالدر الثمین 

همد فنخا  ود ید فستد شدهد یعرفمد نسخهد حالد وفز هد بهد تاد

آندگزفیشدشدهد بهدصویتدکایلدیعرفمدود هدنسخۀد فخلمد

فست.دآنچهدفزدنامدکصابدفزدقولدصاحبدروضات آیدهدنیزد قیقد

نیست.دنامدکصابد»فلدیفلثمیندودتحاةدفالیین«دفستدنهد»تحاةد

فالییر«.

ص105دشمایۀد3/18157دبادعنوفند»تحاةدفهلدفالطماند 5.د

فمدقبلةدعرفقدفلعجمدودخرفسان«.دفطندفثردیفدفزدشیخدبهائمد

 فنستهدفند،د یدصویتمدکهدفزدحسیندبندعبدفلتمددعایلمدپدید

شیخدبهائمدفست.د یدفنجایۀدینقولهدنیزدبهدنامدیؤلفدفشایهدشدهد

د
ً
ودفهرستدنگایدبهدغلطدآندیفدفشتباهدکاتبد فنستهدفستدودیحصمال

فطندخیاد)فنتسابدفثردبهدشیخدبهائم(دفزدفهرستدیجلسدینصقلدشدهد

فست.د یدجلددهاصمدفنخا، ضمندیعرفمدهاتدنسخۀد فخلم،د

بهدفطندفثردفشایهدشدهدفست.

فلغلیلد »شااءد عنوفند باد 2/18163د شمایۀد ص114د 6.د

دنامدصحیحدآند»شااءدفلعلیل«دفستدودچوند ید
ً
فم...«.دظاهرف

فیرفندتادبهدحالدهمیندطکدنسخهدیعرفمدشده،دیمکندفستدفطند

فشتباه،دکهدشاطددتاطپمدهمدباشد،دبهدینابعد طگردسرفطتدکند.

ص135دشمایۀد18179د»شرحدقوفعددفالحکام...«دود 7.د

فزدیؤلفدناشناس.دبهدنظردیمدیسددفطندشرح،د»جایعدفلمقاصدد

فمدشرحدفلقوفعد«دیحققدکرکمدباشددکهدآغازدآندففصا هدفستد

نیزدناشناسد ودنسخۀدفیجاعم،دکهد یدکصابخانهدیلمدفست،د
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یاندهدودآندهمدهمیندشرحدفستدودتادفنصهایدجلدد ومدجامع 

المقاصد فست.

ص143دشمایۀد18186د»یسالۀدفخالقیه«دودبادیؤلفد 8.د

فعصما د شیرفزید ف طبد بهد آند نسبتد ود ید آوی هدفندد ناشناسد

نکر هدفند.دفطندیسالهدفثردف طبدفستدودنسخهدفیدفزدآند یدآستاند

قدسدیضویدودنسخهدفید یدکصابخانۀدعالیهدطباطبائمدشیرفزدود

طکدنسخهد یدیجموعۀدفرشچمدکصابخانۀدیلمدیعرفمدشدهد

دفطندیسالهدیفدجمعدآویید
ً
فست.دف طبدکهدخیمدزطباد فشته،دظاهرف

ودچنددنسخهدفزدآندیفدخو دکصابتدکر هدفست.

فلمسائلد »فجوبةد عنوفند باد 18190د شمایۀد ص148د 9.د

فلاقهیة«دفزدیخصایدگلپاطگانم.د ودیسالهدفزدیخصایدگلپاطگانمد

یعرفمدشدهدفست،دطکمد»فجوبةدفلمسائلدفالیبعة«دود طگرید

»فجوبةدفلمسائلدفلاقهیة«.دفزدتوصیفدیسالهدبهد ستدیمدآطددکهد

فطندیسالهد»فجوبةدفلمسائلدفالیبعة«دفست،دچوندپاسخدبهدچهاید

سؤفلدفقهمدودغیرفقهمدفستدودیسالۀد طگردفودکهدپاسخدبهد

سؤفالتدفقهمدفستدودبعضدپاسخدهایشدهمدفستداللمدود

یاتلدفست،دجزدفطندیسالهدفست.دنسخهدفیدفزدآندیسالهد ید

یرعشمدیعرفمدشدهدودلذفدنایگذفییدفطندیسالهدغلطدفست.

ص175دشمایۀد18211دبادعنوفند»یقاصددفلیالبین«دودباد 10.د

یؤلفدناشناس.دآنچهد یدگزفیشدفطندکصابدآیدهدودباالخصد

فزدیحمدباقربندیحمدد فلتالحین«د بهدکصابد»یقاصدد فشایهد

دیمدیسانددکهدفطندکصابد
ً
باشمدشیرفزید) .د1240ق(دکایال

ّ
یال

باشمدفستدکهد یدفطندنسخهدناقصد)یقدیهدودخاتمهد
ّ

هماندفثردیال

دیوجو ید
ً
ففصا ه(دآیدهدودفهرستدییالبدهمد یدبرگد1دود2دفحصماال

باشمد
ّ

همیندنسخهدفست.دبهدهردصویتدطادکسمدفزدکایدیال

بر فشتهدفستدودطادیالباشمدفزدکایدفو.دشباهتدبسیاییدییاند

یوضوع،دعنوفندهادودیقاصددوجو د فی دکهدیمدیسانددفطندکصابد

دهماند»یقاصددفلتالحین«دفستدودچنددنسخهدفزدفطند
ً
یحصمال

فثرد یدفیرفندیعرفمدشدهدفست.

ص187دشمایۀد1/18218دبادعنوفند»شرحدلغات...«دود 11.د

بادیؤلفدناشناسدآیدهدودیصذکردشدهدفنددکهدنایمدفزدآند یدجاطمد

نیایدهدفست.دفزدفطندیسالهدحدفقلدسهدنسخهدیمدشناسیمدکهدطکمد

 یدکصابخانۀدیسجددفعظمدقمدفست،دبادعنوفند»شرحدچکایۀد

لیاعلمدبند تبریزی،د یفد فنشد آند فایسم«،دودشاعردودشایحد

یحمدکاظمد)1268-1350ق(د فنستهدفنددودنسخۀدیشابهمد ید

یجموعۀدیحمدحسیندیاصاحدبو هدکهدناشناسدیاندهدفستدود

نسخهدفید یدکصابخانۀدیلمدبهدشمایۀد12062دهستدکهدیؤلفدیفد

»فحمد«نایمد فنستهدفند.دبهدنظردیمدیسددنسخۀدکصابخانۀدیلمد

هماندنسخۀدیحمدحسیندیاصاحدباشددکهد یدفطندصویتد ود

نسخۀد طگردفزدآندیعرفمدشدهدفستدودفطندنسخهدسوییندخوفهدد

بو .د یدتوصیفدنسخۀدیسجددفعظمدآیده:د»طا  فشتمدبخطد

یؤلفدیویدبرگد97دیبنمدبردتتحیحدودتوصیهدبهدیقابلهدبادنسخۀد

فصلد یدسالد1298«.دفطندطا  فشتدیمدتوفنددقرطنهدفیدباشددبرد

فطندکهدیؤلفد فنشدتبریزیدفست.

ص189دشمایۀد2/18218دبادعنوفند»قتیدةدفللغوطه...«د 12.د

ودبادیؤلفدناشناس.دبهدنظردیمدیسددکهدفطندیسالهدهماند»چکایۀد

دشاعردود
ً
فایسم«دفستدکهدیسالۀدقبلمدشرحدآندفستدودیحصمال

شایحدطکمدفست.د

ص324دشمایۀد6/18300دبادعنوفند»فخصیایفتدفطام«دفزد 13.د

یجلسمد وم.دعالیهدیجلسمدسهدیسالهد یدفخصیایفتدفطامد فی د

کهدبهدصغیر،دیصوسطدودکبیردیوسومدشدهدودیعلومدنشدهدکهدفطند

یسالهدکدفمدطکدفست.دآغازدهردسهدبهدهمدشباهتد فی ،دولمدفزد

طرطقدفنجامدیمدتوفندفهمیددکهدکدفمدفستدودفطندیساله،دهماند

»فخصیایفتدفطامدصغیر«دفوست.

ص341دشمایۀد2/18310دبادعنوفند»یخصتردفنصخابد 14.د

حلدفلصقوطم«دفزدیحمدتقمدفایسم.دآنچهدیوشندفستدفطنکهد

»حلدفلصقوطم«دود»فنصخابدحلدفلصقوطم«دفزدفوست،دولمدتألیامدباد

عنوفند»یخصتردفنصخابدحلدفلصقوطم«دفزدفودندطدهدفمدکهدکسمدذکرد

طادبهدفودینسوبدکر هدباشد.دآغازدیسالهدیصااوتدفست،دولمدفنجامد

دباد»فنصخابدحلدفلصقوطم«دفودهماهنگدفست.دتتوید
ً
آندکایال

یمدکنمدفطندیسالهدبخشمدفزدهماندانتخاب حل التقویم فودباشد،د

نهدیسالهدفیدیستقلدودیجزف.دفلبصهدباطدد قتدبیشتریدشو .

ص345دشمایۀد18313دبادعنوفند»ترسل«دودبادیؤلفد 15.د

ناشناس.دفطندهماندیسالهدفیدفستدکهدبهدچنددناردنسبتد ف هد

شدهدودفقربدبهدصحت،دنسبتدآندبهدعباسدعیای دیازندیفنمد

فستدودچندطندنسخهدفزدآندیعرفمدشدهدفست.

ص386دشمایۀد2/18343دبادعنوفند»وجیزةدیخصترةد 16.د

فمدفالعصقا فت«دودبادیؤلفدناشناس.دنامدفطندیسالهد»یقایاتد

فلصوحید«دفستدودیؤلفدآندیحمدباقربندیحمدجعاردهمدفنمد

شیخمد)1239-1319ق(دفستدودچنددنسخهدفزدآندیعرفمدشدهد



153

نقد و
بررسی

لم
حا

تال
 ی

را
هف 

سفا
ا 

يد
 د

تا
فا

اخ
اا

ا 
ت

فی
ا

ي
ر

 

م
طص
یف
د 
م
یا

ت
ی

دورۀ سوم، سال دوم

 شامرۀ یکم و دوم

بهار - تابستان 13۹6

فستد)یک.دفنخا،دج31،دص88(.

ص387دشمایۀد3/18343دبادعنوفند»وحدتدفلوجو «د 17.د

ودبادیؤلفدناشناس.دفطندیسالهدنیزدفزدشیخمدهمدفنمدفستدکهد

طکدنسخۀد طگردفزدآند یدآستاندقدسدیضویدفستد)یک.دفنخا،د

ج34،دص322(.

ص394دشمایۀد1/18345دبادعنوفند»یعرفةدفالعرفب«د 18.د

ودبادیؤلفدناشناس.دفطندفثردکهدبمدشباهتدبهدعوامل جرجانمد

نیست،دبهد»عوفیلدجدطده«دشهرتد فی ؛دکصابمد یسمدکهدپسد

فیرفند فزد بیشترد یدخایجد تألیفدشدهدود فزدعوفیلدجرجانمد

بهدعنوفندکصابد یسمدیوی دفستاا هدبو هدفست.د ید فخلدفیرفندد

حدو د هدنسخهدفزدآندیعرفمدشدهدودبیشتردناشناسدآیده،دولمدبهد

نظردیمدیسددیؤلفدفطندکصابدیحمدبندپیرعلمدبرکلمد)929-

981ق(دباشددکهد ید ویۀدعثمانمدیسئولیتدیدیسهدفیدیهمدیفدبهد

عهدهد فشتهدودشاگر فنمدبسیای،دودچنددکصابد طگردهمد یدعلومد

یخصلفد)شاطددبیشتردبرفیدفستاا ۀدیحتالن(دتألیفدکر هدفست.د

نسخهدهایدفطندفثرد یدخایجدفزدفیرفندبسیایدفستدودآنچهد ید

توصیفدآیدهدکهد» یدففصصاحدنسخهدبهدفشتباهدعوفیلدبادکلدیحمدد

ففندیدنسخۀدفظهایدفالسرفی«دآیده،دچنیندنیست،دبلکهدقرطنهدفید

کهد فستد برکلمد یحمدد عوفیلد هماند ینظوید فطنکهد برد فستد

فهرستدنگایدجوید طگریدخوفندهدفست.د»فظهایدفالسرفی«دهمد

کهد یدشمایۀدبعدیدبادیؤلفدناشناسدآیدهدهمیندوضعیتدیفد فی د

ودفطندیسالهدهمدفزدهموست،دکهد یدپاطاندطا  فشتدبهدآندفشایهد

شدهدفست.دضمندفطنکهدچندطندشرحدبردفطند»فظهایدفالسرفی«د

یعرفمدشدهدکهدبسیاییدبهدنامدیؤلف،دکهدهماندبرکلمدطادبرکوید

فست،دتترطحدکر هدفند.دبنابردفطندهمد»عوفیلدجدطده«دطاد»یعرفةد

فالعرفب«دودهمد»فظهایدفالسرفی«دفزدآندبرکلمدفست.

ص398دشمایۀد18347دبادعنوفند»یقالهد یدحسابدفهلد 19.د

ـدد ید سیاق«دودبادیؤلفدناشناس.دفزدفطندیسالهدسهدنسخۀد طگرد

یلمدشیرفز،دفلهیاتدتهرفندودیجلسدشویفددـدیمدشناسیمدکهدبردهرد

کدفمدنایمدنها هدفنددودفطندنسخهدچهایییندآنهادفست.دعنوفند

»یقالۀدثانیهد ی...«د یدنسخۀدیجلسدهمد طدهدیمدشو دودیصأساانهد

یسالۀدقبلدکهدبادعنوفند»قاعدةدفلسیاق«دآیدهدودچنددنسخۀد طگرد

همدبادعنوفند» فصردسیاق«دطاد»قاعدةدفلسیاق«دیمدشناسیم،دهیچد

کدفمدتوصیفدکایلمدندفی دکهدبصوفندتشخیصد ف دکهدفطند ود

بو د بهصرد فست.د یستقلد یسالهدفید طاد فستد یسالهد طکد ف فیۀد

فهرستدنگاید ودنسخهدفیدیفدکهدفزدیسالۀدفولد یدکصابخانۀدیلمد

دتیبیقدیمدنمو د
ً
بهدشمایۀد13941دود2/7763دیوجو دفستدکایال

تادصحتدودسقمدف عادیوشندشو .

شمایۀد1/18351د»فلنکتدفالعصقا طه«دکهدفزدشیخدیایدد 20.د

 فنستهدفند.دبسیاییدفطندفثردیف،دبادخلطدآندبادکصابدیایددبهدنامد

النکت فی مقدمات االصول،دبهدیایددنسبتد ف هدفند.دتااوتد

دفزد
ً
فستداللدودنثردنسبتدآندیفدبهدیایددنامدیمدکنددودیحصمال

فخرفلمحققیندفست،دکهدفطندنسبتدهمدبادفستنا دبهدنوشتهدهاطمد

فستدکهد یدبرخمدنسخد طدهدشدهدفست.دفنتسابدآندبهدیایدد

،دتادطافصندقرفئند طگر،دنسبتدآندبهد
ً
یسلمدصحیحدنیستدودفعال

فخرفلمحققیندیفدیناسبدتردیمد فنیم.

ص411دشمایۀد18352د»حاشیةدفلبابدفلحا یدعشر«.د 21.د

سهدنسخۀد طگردفزدفطندفثر،دبادتااوتدهاطمد یدآغاز،د یدیرکزد

یمدشناسیم.د یز د وزیرید ود یشهد،د فلهیاتد فحیاء،د فنشکدۀد

عبدفلباقمدبند ییرد آبا ی،د خاتوند یفد یؤلفد نامد فهرستدنگاید

یحمدحسیند) .دپسدفزد1130ق(دثبتدکر هدفنددودبردیندیوشند

نشددکهد»خاتوندآبا ی«دیفدفزدکجادطافصهدفند.دبهدفطندنام،دطعنمد

عبدفلباقمدبندیحمدحسیندخاتوندآبا ی،دیؤلامدوجو د فی دکهد

یحمدصالحد یحمدحسیندبند عبدفلباقمدبند فییرد فود کایلد نامد

حسینمدفصاهانمدخاتوندآبا یدفست،دکهدفزدیشاطخدسیّددیهدید

بحرفلعلومدبو هدودتایطخدوفاتدفویفد1207قدنوشتهدفنددودیسلمد

غیردفزدیؤلفدفطندکصابدفست.دفزدیؤلفدفطندکصابدچنددتألیفد

یمدشناسیم:د»فلقیو دفلوففیةدفمدشرحدفلکافیةدوفلشافیة«ددکهد ید

کهد آنگونهد کهد تألیف،د فطند کر ه؛د تمامد یفد آند 1130قد یجبد

طومد »ذخیرةد ود طافصه؛د پاطاند 1093قد آوی هد ید فهرستدنگاید

فلمحشردفم...«دکهدشرحدفایسمدفودبردشرح باب حادی عشر 

فزد کدفمد هیچد فست.د ید طافصهد پاطاند 1109قد کهد ید فستد

سرآغازهاطمدکهدنامدیؤلفد یدآنهادذکردشده،دعنوفندخاتوندآبا ید

 طدهدنممدشو دودبادتوجهدبهدشباهتدزطا دنامدودنامدپدیشدبهد

ففزفیشد خلطد فحصمالد سیز هم،د قرند یصوفاید خاتوندآبا ید

یمدطابد.دبنابرفطندتادطافصندقرفئندبیشتردبرفیدثبتدصحیحدنامد

یؤلف،دنباطددفزدعنوفندخاتوندآبا یدفستاا هدکر .دفزدفطندیؤلف،د

فطندیسالهدودحاشیة حاشیة الخفری علی شرح التجرید،دذخیرة 

یوم الحشر،دروضة االنوار،دریاض السائرین،دالقیود الواقیة ود

کفایة اللبیب فی شرح التهذیب یعرفمدشدهدفست.


