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کارنامه علوم و فنون مخطوطات در ایران

مصطفی مطبعه چی اصفهانی

کتابخانــه  کتابخانــه آســتان قــدس و دیگــر  چکیــده: رســاله هــای فارســی خطــی محفــوظ در 
هــا در قالــب مجموعــه ای بــه نــام رســائل خطــی فارســی، بــه همــت نجیــب مایــل هــروی و بــا 
ــه در  ــن مجموع ــت. ای ــده اس ــع درآم ــته طب ــه رش ــاد، ب ــون آن بنی ــح مت ــروه تصحی گ ــکاری  هم
ــری  ــه وزی ــا در 3133 صفح ــا 1392 مجموع ــال 1368 ت ــا دوازده از س ــای اول ت ــب دفتره قال
گزارشــی از دفاتــر مذکــور بــه دانشــوران علــوم  منتشــر شــده اســت. نویســنده در نوشــتار حاضــر، 

کنــد. و فنــون مخطوطــات، ارائــه مــی 

کلیــدواژه: رســائل خطــی فارســی، رســاله هــای فارســی، رســاله هــای خطــی، نجیــب مایــل 
هــروی، رســاله هــای فارســی خطــی.

 A Report of the Techniques of Manuscripts in Iran
By: Mustafa Matba›echi Isfahani
Abstract: The Farsi manuscripts kept in Astan-e 
Qods library and other libraries have been published 
in the form of a collection named the Farsi Manu-
scripts by Najīb Māiel Heravi in cooperation with a 
text correction group of Astan-e Qods library. This 
collection consists of 12 chapters, from1386 to 1392, 
and all in all has 3133 medium octavo pages. The 
author of this paper is going to provide a report of the 
aforementioned chapters for the scholars of manu-
scripts techniques.
Key words: Farsi manuscripts, manuscripts, Najīb 
Māiel Heravi. 

مثرات العلوم وفنون املخطوطات يف إيران

مصطىف مطبعه چي أصفهاين

مّت يف الفتــرة األخيــرة طباعــة كتاب باســم الرســائل اخلّطّية الفارســّية، وقد 
اشــتمل الكتــاب عى جمموعــة من الرســائل اخلّطّية الفارســّية املوجودة يف 
ّية وغيرها مــن املكتبات، وذلك جبهود جنيب  مكتبــة العتبة املقّدســة الرضو
يق تصحيح النصوص يف مركز البحوث اإلسالمّية  مايل هروي ومساعدة فر

التابع لتلك العتبة.

 تواىل نشــرها يف الفترة املمتّدة 
ً
ــف هــذه املجموعــة من اثين عشــر دفترا

ّ
وتتأل

بــني ســنَي 1368 و  1392 الشمســّية، وبلــغ جمموع صفحات هــذه الدفاتر 
يري. 3133 صفحة من القطع الوز

 عن هذه الدفاتر إىل املختّصني يف علوم 
ً
يرا يقّدم الكاتب يف مقاله احلايل تقر

وفنون املخطوطات.

املفــردات األساســّية: املخطوطــات الفارســّية، الرســائل الفارســّية، الرســائل 
اخلّطّية، جنيب مايل هروي، الرسائل الفارسّية اخلّطّية.
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 کارنامه علوم و فنون
 مخطوطات در ایران

گاهنامه: »مجموعه رسائل خطی فارسی«، )دفتر اول 1368-
دفتر دوازدهم 1392(

که چگونگی بدایت، مراحل  یخ علوم و فنون، منظومه ای از یک دانش خاص را ترسیم می کند  اهتمام به تار

رشد، طبقات، شاخه های آن علم، آراء و نظرات مطرح شده در آن و سهم دانشوران هر مرحله در بالندگی آن 

علم و وضعیت کنونی هر علم به نحوی مطلوب آشکار می گردد و دانشوران درمی یابند که کوشش گذشتگان 

چه بنای باشــکوهی را اســتوار ســاخته و کاســتی های پیشینیان چه بوده و بایســتگی های امروز در آن شاخه 

یخ علوم و فنون مخطوطات در یکصد سال  علم چه می تواند باشد. بنابراین به منظور تمهیدی بر تدوین تار

که به این موضــوع پرداخته اند معرفی  گاهنامه هــا، ویژه نامه ها، یادنامه ها، همایش هــا و ...  اخیــر، نشــریات، 

خواهند شــد. از این جمله اســت »مجموعه رسائل خطی فارســی« که به همت حضرت استاد نجیب مایل 

گروه تصحیح متون آن  ی)حفظه اهلل( در بنیاد پژوهش های آســتان قدس بنیان نهاده شــد و با همکاری  هرو

یج تصحیح و در  بنیاد، رساله های فارسی خطی محفوظ در کتابخانه آستان قدس و دیگر کتابخانه ها به تدر

قالب دفترهای اول تا دوازده از 1368 تا 1392ش، مجموعًا در 3133 صفحه وزیری منتشر شد.

گزارشی از دفاتر مذکور به دانشوران علوم و فنون مخطوطات تقدیم می شود. کنون  ا

گــروه تصحیــح متــون معــارف اســالمی، مشــهد، بنیــاد  مجموعــه رســائل خطــی فارســی )دفتــر اول(؛ 
پژوهش های آستان قدس، 1368، وزیری 200 ص.

کبر الهی خراسانی. ص 3 تا 17. 1. اسرار الوحی، مؤلف مجهول، تصحیح علی ا

 تصحیــح نســخه فارســی از مجموعــه خطــی ش 1709 کتابخانه اســعد افندی ترکیــه به نام اســرار الوحی که 

کــه ظاهرًا در 723ق کتابت شــده  ترجمــه ای اســت به فارســی از حدیــث معراجیه توســط مترجمی مجهول 

است. متن عربی حدیث نیز به نقل از ارشاد القلوب دیلمی و بحاراالنوار مجلسی ضمیمه شده است.

یه، ابواالشــراف محمد بن حســین بن علی حســینی یزدی م 762ق، تصحیح محمدجعفر   2. رســاله حجاز

یاحقی. ص 27 تا 45.

که ســفرنامه ای اســت از یزد به مکه و   تصحیح رســاله ای فارســی در ضمن نســخه ش 4289 آســتان قدس 

مدینه از طریق عراق و شــرح کاســتی ها و نواقص حج که به خط محمد سجســتانی در 765ق کتابت شده 

است.

ی.  کلمة التحلیل )تهلیلیه(، ســیدعزیزاهلل حسینی اردبیلی قرن 10ق، تصحیح نجیب مایل هرو  3. تفســیر 

ص 46 تا 59.

سیدمصطفی 
مطبعه چی اصفهانی
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 شــرحی بــر احــوال و آثار مؤلــف و تصحیح نســخه فارســی ش 932 

و   )220 ص   ،4 ج  قــدس،  آســتان  فهرســت  )نــک:  قــدس  آســتان 

نسخه ای نزد مصحح در مباحث وجود از نظرگاه ِحکمی و عرفانی.

 9. مخمس طغرا در مدح امام علی)ع(، طغرای مشهدی م1078ق، 

تصحیح محمدرضا اظهری. ص 168 تا 182.

 تصحیح رسالۀ فارسی از مجموعه خطی ش 4341 کتابخانه ملک 

که مخمس بلندی است در 118 بند.

ی. ص 183 تا  یخــی، تصحیــح نجیــب مایل هــرو  10. نامه هــای تار

.194

 4341 ش  خطــی  مجموعــه  هامــش  بــر  فارســی  مکتوباتــی  ســواد   

کم  کتابخانه ملک شــامل: 1. فرمان شــاه طهماســب م948ق به حا

هــرات جهــت اســتقبال از همایون پادشــاه هندوســتان 2. فتح نامه 

ایــروان در شــرح فتوحــات شــاه صفــی بهــادر خــان در 1045ق در 

خطــه قفقــاز 3. مکتوبــی که نصیــرای همدانی به فرمان شــاه عباس 

کم دارالسالم بغداد نوشته است. م1038ق به حا

 11. مثلث قطرب، علی بن احمد قطرب م206ق، مرتضی رحیمی. 

ص 195 تا 200.

کتابخانــه   معرفــی و عکــس 4 صفحــه نســخه فارســی محفــوظ در 

کــه ظاهرًا در قرن 8ق کتابت شــده و شــامل  یه  مســجد جامــع بشــرو

برخی کلمات عربی است که از حیث لفظ واحد و برحسب اعراِب 

مختلِف آنها واجد سه معنا می باشند و ذکر معنای فارسی آنها.

گــروه تصحیــح   مجموعــه رســائل خطــی فارســی )دفتــر دوم(، 
متون معارف اســالمی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 

1368، وزیری 207 ص.
1. تهلیلیــه، محقق دوانی م908ق، تحقیق ســیداحمد تویســرکانی. 

ص 9 تا 39.

 تصحیــح مجدد رســاله فارســی از مجموعه خطــی ش 1836 و ش 

کتابخانــه مجلــس و ش 9543 آســتان قــدس در مفهــوم و   3741

مراتب توحید. این رســاله در 1343 ش توســط استاد واعظ جوادی 

تصحیح و در مجله توحید در تهران منتشر شد.

 2. رســاله شــمع، جالل الدیــن خوافــی زنــده در 754ق، تصحیــح 

محمدجعفر یاحقی. ص 42 تا 50.

کتابخانه   R.13.444 تصحیح رساله فارسی از مجموعه خطی ش 

 تصحیح نســخه فارســی ش 59 تفســیر آســتان قدس در شرح کلمه 

کتابت شده است. که به خط محمد آیتی در 963ق  ال اله اال اهلل 

 4. رســاله در تحقیــق عدالــت، محقــق دوانــی م908 ق، تصحیــح 

ی، ص 60 تا 72. نجیب مایل هرو

 تصحیــح رســاله ای فارســی از مجموعــه خطــی ش 110-111 و ش 

7223 آستان قدس در باب عدالت.

گر  کتاب ذیل نیز تصحیح و منتشر شده است: »احیا این رســاله در 

میراث، یادنامه اســتاد عبــداهلل نورانی )م1390ش(، بــه اهتمام احد 
کتــاب، 1391«.  کایــی، تهــران، خانــه  کا فرامــرز قراملکــی و مســتانه 

تصحیــح »رســاله ای در عدالــت«، جالل الدیــن محمــد بــن اســعد 

تــا 544.  کاونــدی، ص 519  کوشــش ســحر  بــه  دوانــی)م908ق(، 

کتابخانه  )تصحیح رساله فارسی مذکور طبق نسخه ش 5180/42 

مجلس و ش 1075 آستان قدس و ش 1021/5 دانشگاه تهران انجام 

ی  شده که در آن به تصحیح و نشر این رساله توسط استاد مایل هرو

در سال 1368ش اشاره نشده است(.

 5. تحفــة العباســیة، ابوالقاســم جیالنــی قمــی م1231ق، تصحیح 

مرتضی رحیمی. ص 73 تا 107.

 تصحیــح نســخه فارســی ش 2711 آســتان قــدس )نــک: فهرســت 

که میرزای قمی  آســتان قدس، ج 5، شــماره 543(. رساله ای است 

بــه درخواســت عباس میــرزای قاجــار)م1212ق( در تشــویق مردم به 

کرده  جنگ با لشــکر متجاوز روس به صورت ســؤال و جواب تألیف 

است.

کاشانی م1191ق،   6. االنصاف فی بیان الحق و االعتســاف، فیض 

ی، ص 109 تا 119. تصحیح نجیب مایل هرو

 تصحیح رســاله فارســی و عربی طبق نســخه موجود نزد محقق و با 

کتاب ارشــاد القلوب دیلمی محشی به رساله  لحاظ چاپ ســنگی 

که در 1285ق در بمبئی به طبع رسیده است. االنصاف 

 7. ترجمــه شــذور الذهــب، میرفندرســکی م1050ق، تصحیح زهرا 

گواهی. ص 120 تا 136.

کســیر و  کتابخانه الهیات مشــهد در علم ا  تصحیح نســخه فارســی 

کیمیا.

کشف االسرار، حسین الهی اردبیلی م936ق، تصحیح نجیب   .8 

ی. ص 137 تا 167. مایل هرو
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مجموعه رســائل خطی فارسی )دفتر سوم(، زیر نظر نجیب مایل 
هروی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آســتان قدس، 1372، وزیری 

280 ص.
قــرن 9 ق،  التهانــی و محضــر االمانــی، محمــد طوســی  1. مجمــع 

ی. ص 9 تا 43. تصحیح نجیب مایل هرو

کتابخانــه ملــک در شــرح واقعه   تصحیــح نســخه فارســی ش 477 

ســوءقصد بــه ســلطان شــاهرخ تیمــوری در هــرات در روز جمعه 23 

ربیع االخر 830 ق.

 2. وجیــزه در تحقیــق روح، غیاث الدیــن منصور دشــتکی 949 ق، 

تصحیح محمد حاجی آبادی. ص 45 تا 54.

 تصحیح رساله فارسی از مجموعه خطی ش 1462 آستان قدس در 

کالبد مادی. باب روح و بقا و فنای آن بعد از مرگ 

 3. عشــقیة، مؤلف مجهول، تصحیح سیدجلیل ساغروانیان. ص 

55 تا 135.

کــدام   تحقیــق در نســبت رســاله بــه قطب الدیــن شــیرازی و اینکــه 

قطب الدین مراد بوده؟ و معرفی مفصل و تصحیح رساله ای فارسی 

کتابخانــه ملک در بیان عشــق و  از مجموعــه خطــی ش 4056/28 

که ظاهرًا بعد از 834 ق تألیف  خصائص آن از منظر عرفا و صوفیه 

شده است.

زنــده در 1072ق، تصحیــح  الخیــال، تجلــی شــیرازی   4. معــراج 

محسن ناجی نصرآبادی. ص 136 تا 152.

 تصحیح رســاله منظوم فارســی از مجموعه خطی ش 4492 آستان 

قدس در بیان عارفانه احوال عشق و عقل و هوس.

 5. تشــریقات، عبدالــرزاق الهیجــی م1072ق، تصحیــح غالمرضــا 

پرنده و موسی رضا باشتینی. ص 153 تا 212.

 تصحیح رســاله فارســی عرفانی »تشــریقات« طبق 3 نســخه آستان 

قدس در توحید و عدالت و محبت.

 6. رســاله یوحنــا، یوحنا بن اســرائیل مصــری، تصحیح محمدرضا 

اظهری. ص 213 تا 227.

 بحثی در انتساب رساله به مؤلف، معرفی نسخ متعدد آن و معرفی 

و تصحیــح آن طبــق نســخه فارســی ش 616942 کتابخانه ملک در 

ابطال مذاهب اهل سنت و اثبات حقانیت تشیع.

که رساله ای ادبی است در باب  کمبریج انگلیس  ترینیتی دانشگاه 

شمع.

 3. بیان الحقائق، رشــیدالدین فضل اهلل همدانی م718ق، نجیب 

ی. ص 51 تا 69. مایل هرو

 تصحیــح دو رســاله فارســی: رســاله هفتم »در بیــان حقیقت الوان و 

تفســیر آیت اهلل نور الســماوات و االرض« و رســاله نهم »در بیان فواید 
کتاب بیان الحقائق اثر خواجه رشــیدالدین  یارت تربت بزرگان« از  ز
کنون فقط دو رســاله فوق الذکر یافت  که تا که شــامل 17 رســاله بوده 

کــه عبدالحجــة بالغی در کتاب یعســوب، ص 712 و اســتاد  شــده 

ایرج افشار در فرهنگ ایران زمین، جلد 23، ص 73 چاپی عکسی 

گرفته است. که مبنای تصحیح قرار  از آن به دست داده اند 

یــة، محمــد بــن محمدرضــا قمی، تصحیــح مرتضی   4. ســتة ضرور

رحیمی ارسنجانی. ص 71 تا 90.

 تصحیــح نســخه فارســی ش 143 »حکمت« آســتان قــدس. )نک: 

فهرســت آســتان قــدس، ج 1، ص 45( در اثبــات امامــت. مؤلف از 

گردان عالمه مجلسی م1110ق بوده است. شا

گواهی. ص 93   5. زیبــق، میرفندرســکی م1050ق، تصحیــح زهــرا 

تا 103.

 تصحیــح رســاله فارســی ش 19323 از مجموعــه خطــی ش 1252 

کتابخانــه الهیات مشــهد در علم شــیمی و کیفیــت تجزیه و ترکیب 

گوگرد. عناصر طبیعی به خصوص جیوه و 

 6. مختصــر وحیدی در عــروض، موالنا وحیدی م924ق، تصحیح 

محمد علی دوست. ص 105 تا 146.

کتابخانــه ملــی تبریــز در علــم   تصحیــح نســخه فارســی ش 2885 

کتابت شده است. که در 850ق  عروض 

 7. تفسیر سوره یس، مؤلف مجهول، تصحیح غالمحسین حجتی 

نیا. ص 147 تا 205.

که  کتابِت 897 ق   تصحیح نسخه فارسی ش 1262 آستان قدس، 

تفســیری عرفانی اســت از ســوره یس و مؤلف آن ظاهرًا از عرفای قرن 

9 ق بوده است.
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کبــر  مــکارم االخــالق، خوانــد میــر م942ق، تصحیــح محمدا  .3 

عشیق. ص 84 تا 218.

 شــرحی بر احوال و آثار خواند میر و معرفی و تصحیح رســاله فارســی 

ی طبق نسخه موزه بریتانیا کتابِت 965ق و نسخه  مکارم االخالق و
خال محمد خســته کتابِت 1078ق که در شــرح احوال امیر علیشیر 

نوایی م906ق تألیف شده است.

 4. اختالفــات هجــاء قرآنــی، ابوبکــر احمــد بــن حســین بــن مهــران 

نیشــابوری م381ق، تصحیــح ســیدجلیل ســاغروانیان. ص 219 تا 

.258

 تصحیح نسخه فارسی ش 3081 آستان قدس و ش 910 و ش 403 

که در باب رسم الخط قرآن تألیف شده است. گوهرشاد  کتابخانه 

11ق،  و   10 قــرن  افنــدی  عبــداهلل  میــرزا  خواجه ســرایان،  آزادی   .5  

تصحیح سیدحمید سیدی. ص 259 تا 323.

 شــرحی بر احوال و آثار افندی و تصحیح نســخه فارســی ش 1853 

کتابِت 1109 ق در باب چگونگی و اقســام و شــرایط  کتابخانه ملک 

آزادی بردگان.

گمنــام از قــرن پنجــم هجــری، ظهیرالدیــن بســطامی،   6. شــاعری 

تصحیح محسن ناجی نصرآبادی. ص 324 تا 332.

 اثبــات اینکه »ضیاءالدین بســطامی« و »عمر بن محمد بســطامی« 

که فقیه عارف شــاعر قرن  و »ظهیرالدین بســطامی« یک تن هســتند 

ی بــا لحاظ نســخه ش 3966  5ق بــوده و ذکــر نمونه هایــی از شــعر و

کتابِت 660 ق. کتابخانه ملک 

مجموعه رسائل خطی فارسی )دفتر پنجم(، زیر نظر نجیب مایل 
هروی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 1378، وزیری 

.228
کامل هفت بند در ســتایش موالی متقیان علی)ع(، حســن  1. متن 

ی. ص 7 تا 16. کاشی قرن 7 و 8ق، تصحیح نجیب مایل هرو

 تصحیــح نســخه آســتان قــدس شــامل 90 بیــت فارســی در مــدح 

حضرت امیر)ع(.

 2. اســرار الوحــی، عزیــز نســفی، تصحیح مهــری معصومی. ص 17 

تا 110.

 بحثی در انتســاب رســاله به عزیز نســفی قرن 7 ق یا میر ســید علی 

 7. ترجمــه منظوم نامــه امــام رضــا)ع( م203ق بــه عامــر بــن زروامهر، 

میرزاعلــی منشی باشــی م1345ق، تصحیــح محمدرضــا اظهــری. 

ص 229 تا 241.

 تصحیــح ترجمــه فارســی مذکــور طبق نســخه محفوظ نــزد خاندان 

مؤلف.

 8. رســاله در جبر و اختیار، مال فتح اهلل وفایی شوشــتری م1304ق، 

تصحیح غالمحسین حجتی نیا. ص 243 تا 262.

 تصحیح نسخه فارسی ش 576 آستان قدس در جبر و اختیار.

ی در مجموعه »رســائل   9. ذیلی بر رســاله شــمع )از خــالل کندوکاو

فارسی«، دفتر دوم(، اصغر ارشاد سرابی. ص 263 تا 273.

که   مالحظاتی بر تصحیح رســاله شــمع توســط محمدجعفر یاحقی 

در دفتر دوم رسائل فارسی ص 41 درج شده بود.

 10. تأملی بر عروض وحیدی، حسین مدرسی. ص 274 تا 277.

 مالحظاتــی بــر تصحیح رســاله عروض وحیدی توســط محمد علی 

که در دفتر دوم رسائل فارسی ص 105 درج شده بود. دوست 

کم مســعد. تصحیح   11. نامــه شــاهرخ میرزا به ملک ناصرالدین حا

ابراهیم عرب پور.

که نامه ای اســت در باب  کتابخانه ملک   ســواد مکتوب ش 2846 

فقــدان امنیــت راه های ارتباطی مکــه و مدینه و عتبات که در 843 

کتابت شده است. ق 

مجموعــه رســائل خطــی فارســی )دفتر چهــارم(، زیر نظــر نجیب 
مایــل هروی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آســتان قــدس، 1374، 

وزیری 332 ص.
1. مــرآة التائبین، میرســیدعلی همدانی م786ق، تصحیح نجیب 

ی. ص 7 تا 74. مایل هرو

 تصحیح نســخه فارســی ش 4190 و ش 4216 و ش 4250 کتابخانه 

ملک در حقیقت توبه، وجوب، شرایط و کیفیت آن کتابِت 907ق.

 2. تعریــف چهل ســتون، محمد بیک فرصــت م1079ق، تصحیح 

محسن ناجی نصرآبادی. ص 75 تا 83.

که شــامل 67  کتابخانــه ملک   تصحیــح نســخه فارســی ش 6471 

بیت در وصف عمارت چهل ستون اصفهان است.
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محمدصالح خلخالی م1175ق، تصحیح غالمرضا پرنده. ص 21 

تا 26.

کتابخانه   تصحیح رســاله ای فارســی از مجموعه خطی ش 5858 

یت. ملک در مسئله مهدو

 3. نامــه شــاه طهماســب )930- 984ق( بــه پادشــاه هندوســتان، 

تصحیح سیدحمید سیدی. ص 27 تا 32.

 ســوادنامه ش 41 از مجموعــه خطــی ش 6100ق کتابخانــه ملــک در 

سرکوب شورش یاغیان افغان.

 4. شــاهنامه محمدحســن خــان قاجــار، میرزاطبیــب هزارجریبــی 

)طوفان( م1190ق، محسن ناجی نصرآبادی. ص 33 تا 49.

 تصحیــح رســاله ای منظــوم در 329 بیــت از مجموعــه خطــی ش 

کتابخانه ملک در شــرح احوال و جنگ های محمدحسن   5014/6

خان قاجار م 1171 ق در دوره نادرشاه )1148- 1160 ق(.

َکل نامــه، محمدرضــا میرزا )افســر( م1277ق، تصحیح منصور   .5 

جغتایی. ص 51 تا 90.

کتابخانه ملک )نک: میکروفیلم ش 8400   تصحیح نســخه فارسی 

که رســاله ای اســت منظوم شــامل پــاره ای حکایات  آســتان قــدس( 

یان محمدشاه قاجار. انتقادآمیز درباره رفتار بعضی از دربار

 6. رساله در تقسیم علوم، مؤلف مجهول، تصحیح الهه روحی دل. 

ص 91 تا 105.

کتابخانه مجلس )نک: فهرست مجلس،   تصحیح نســخه فارســی 

ج 13، ص 311( در طبقه بندی علوم با نگرشی فلسفی.

 7. واجبــات، مؤلــف مجهــول، تصحیــح عبداهلل غفرانــی. ص 107 

تا 115.

کتابــِت  کتابخانــه وزیــری یــزد   تصحیــح نســخه فارســی ش 795 

981ق در امهات احکام فقه از قبیل واجبات و احکام نماز.

 8. المختــارات مــن الرســائل، تصحیح ســیدهادی میرآقایی. ص 

117 تا 142.

 مالحظاتی اســت بر مقاله محســن ناجی نصرآبــادی در دفتر چهارم 

کــه ادعــا شــده بــود ظهیرالدیــن  مجموعــه رســائل فارســی ص 324 

بســطامی همــان ضیاءالدیــن عمر بن محمد اســت و اثبــات اینکه 

همدانــی م 786ق، معرفــی تفصیلــی نســخ آن و تصحیــح آن طبق 

کــه رســاله ای اســت عرفانــی  کتابخانــه ملــک  نســخه ش 4250/7 

شامل متن ترجمه و شرح احادیث قدسی.

امــور  در  984ق(   -930( صفــوی  طهماســب  شــاه  فرمــان   .3  

کشورداری، تصحیح محسن ناجی نصرآبادی. ص 111 تا 118.

که فرمانی است   تصحیح مکتوبی از نسخه ش 4301 آستان قدس 

کشور. شاهانه در چگونگی اداره امور 

 4. حــدود االشــیاء، مؤلف مجهــول، تصحیح الهــه روحی دل. ص 

119 تا 130.

 تصحیــح رســاله ای فارســی از مجموعــه خطــی ش 4811 کتابخانه 

کــه در 861ق کتابــت شــده و به  صورت ســؤال و  ایاصوفیــا در ترکیــه 

کرده است. جواب، حدود و ماهیت اشیاء و امور را تعریف 

 5. رســاله صیدیه حزین الهیجی م1181ق، تصحیح ابراهیم عرب 

پور. ص 135 تا 202.

 شــرحی بــر احــوال مؤلف و معرفی نســخ رســاله و تصحیــح آن طبق 

انــواع  معرفــی  احــکام صیــد،  در  قــدس  آســتان  نســخه ش 9724 

حیوانات و بیان حرمت و حلیت آنها، قوای حیوانیه و نحوه حصول 

و حقیقت آن.

 6. آداب قشــون رســاله ای در سیاست نظام ارتشی، علی بن محمد 

تبریزی، تصحیح منصور جغتایی. ص 203 تا 228.

 تصحیح نسخه فارسی ش 2349 کتابخانه ملک که در 1283ق در 

چگونگی نظامات قشــون و قوای نظامی تألیف و به ناصرالدین شاه 

پیشکش شده است.

گــروه تصحیح  مجموعــه رســائل خطــی فارســی )دفتــر ششــم(، 
متون معارف اســالمی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 

1380، وزیری 142 ص.
1. رســاله قوســیة، مؤلف مجهول، تصحیح ابراهیم عرب پور. ص 7 

تا 19.

کتابخانه   تصحیــح رســاله ای فارســی از مجموعــه خطــی ش 5800 

ملــک در اصــول و قواعد تیراندازی که ظاهرًا در قرن 10 و 11ق تألیف 

شده است.

 2. منتخب رساله جهانشاهی در اثباث وجود صاحب الزمان)ع(، 
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614 و ش 4805 آســتان قدس )نک: فهرســت آســتان قدس، ج 7، 

ص 557( در صفات و احوال عشق.

 7. کتابچــه ســبزوار )دوره ناصــری(، تصحیح رضا نقدی. ص 159 

تا 189.

کتابخانــه ملک در   تصحیــح رســالۀ فارســی از مجموعــه ش 4330 

کــه ظاهــرًا در 1296ق کتابت  جغرافیــای طبیعــی و انســانی ســبزوار 

شده است.

کتابچــه عدد نفوس و مــزارع پایین  کتابچــه نفــوس باالخــواف و   .8 

خواف از مجموعه ناصری. ص 191 تا 202.

 تصحیح رسالۀ فارسی از مجموعه خطی ش 4330 کتابخانه ملک 

کــه ظاهــرًا در 1296ق در جغرافیــای طبیعــی و انســانی خطه خواف 

خراسان تألیف شده است.

 9. وقف نامه مدرســه علمیه زهــان، تصحیح محمدرضا قصابیان. 

ص 203 تا 222.

کــه در 1306 ق   ســواد وقف نامــه مدرســه مذکــور در قایــن خراســان 

تحریر شده است.

 10. وقف نامــه مســجد جامع دشــت بیاض، تصحیح سیدمحســن 

حسینی. ص 223 تا 235.

 ســواد وقف نامه مســجد مذکور در قاین خراسان که در 920ق تحریر 

شده است.

 11. تعــداد نوادر، طغرای مشــهدی م1100ق، تصحیح موســی الرضا. 

ص 236 تا 244.

 تصحیح نســخه فارســی ش 2316 کتابخانه ملک در وصف منازل 

کانپور هند طبع  کشــمیر. این رســاله در 1876م در  و مناظر طبیعی 

سنگی شده است.

 12. مناظــره تیــر و آهو، عتیقی تبریزی م741ق، تصحیح ســیدرضا 

صداقت حسینی. ص 245 تا 252.

 تصحیــح مناظــره منظــوم فارســی مذکــور بــر اســاس چاپ عکســی 

کتابخانه مجلس. نسخه سفینه تبریز توسط 

که آن دو، دو شــخصیت متفاوت اند و شــرحی بر احوال ظهیرالدین 

بســطامی از فضــالی دربــار آل خجنــد در قــرن 6ق در اصفهــان و 

تصحیح برخی رســائل متبادله بین او و صدر ســعید کمال االســالم 

الرســائل)کتابت  مــن  »المختــارات  از  نقــل  بــه  خجنــدی  عبــداهلل 

کــه توســط اســتاد ایــرج افشــار به  صورت عکســی منتشــر  693ق(« 

شده است.

گــروه تصحیــح  مجموعــه رســائل خطــی فارســی )دفتــر هفتــم(، 
متون معارف اســالمی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 

1385، وزیری 252 ص.
1. مناظره سمع و بصر، ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی، محسن 

ناجی نصرآبادی. ص 7 تا 26.

 تصحیــح رســاله فارســی مناظــره ســمع و بصــر طبق چاپ عکســی 

کتابت شده است. که در 717ق  نسخه سفینه تبریز 

 2. تحقیق مســئله َبدا، مالمیرزامحمد شــیروانی اصفهانی 1098ق، 

منصور ستایش. ص 27 تا 41.

کتابخانه ملک در باب بدا.  تصحیح نسخه فارسی ش 6071 

یــخ لشکرکشــی ایــران بــه هنــد، حزیــن الهیجــی م1181ق،   3. تار

تصحیح ابراهیم پورعرب. ص 42 تا 84.

 تصحیــح رســاله ای فارســی از مجموعــه خطــی ش 9724 آســتان 

قدس در ذکر 21 بار لشکرکشی ایران به هندوستان.

کازرونی   4. نورالهدایــة، جالل الدیــن محمد بن ســعدالدین دوانــی 

م908ق، تصحیح عبداهلل غفرانی و عفت قمری. ص 85 تا 106.

 تصحیــح رســاله ای فارســی از مجموعــه خطــی ش 21594 و ش 

11863 آستان قدس و لحاظ طبع سنگی کتاب »خصائص الوحی 

المبین، تهران، 1311ق« در توحید و نبوت و امامت.

 5. سبیل الرشاد فی اصول الدین، شیخ عباس بن محمدرضا قمی 

م1359ق، تصحیح عبداهلل غفرانی. ص 107 تا 130.

 تصحیح رســاله فارســی مذکور طبق طبع ســنگی 1325ق تهران در 

اصول عقاید شیعی.

 6. رســاله ناظــم مناظــم، موالنــا ســائل همدانــی م940ق، تصحیــح 

مرتضی عمرانی. ص 131 تا 157.

 شــرحی بر احوال و آثار مؤلف و معرفی و تصحیح نســخه فارسی ش 



شزعشسع وشزاهعشگش قهیش اخهوعاش:ششخاقخی

293 167و168 سال بیست و هشمت،مشارۀپنجــــم وشـشـــم،آذر  تااسفنــــــــــد1396

کتابخانه الهیات تهران و ش 817 شاه چراغ شیراز. فارسی ش 51 

 7. دالیل قرآنی در رد مقاله همدانی، سیدحسین عرب باغی ارومی 

م1369ق، تصحیح عبداهلل غفرانی. ص 193 تا 206.

 تجدیــد طبــع رســالۀ »دالئــل« چــاپ تبریــز در 1345ق در اثبــات 

تحریــف انجیــل و تــورات بــر خــالف رأی میــرزا اســماعیل همدانی، 

کنونــی را  کــه تــورات و انجیــل  »ناظــم مدرســه امریکایــی همــدان« 

تحریف ناشده می دانسته است.

 8. لــذت نامــه، شــرف الدین علــی شــیرازی قــرن 11ق، تصحیــح 

ابراهیم عرب پور. ص 207 تا 240.

کتابخانه ملک در تشریح لذات   تصحیح نسخه فارسی ش 5841 

نه گانه و نصایح اخالقی.

 9. صورت ســان عموم اهالی آســتانه مقدســه 1297ق، محمدتقی 

رکن الدوله، تصحیح رضا نقدی. ص 241 تا 275.

 تصحیح نســخه فارســی ش 4921 دانشــگاه تهــران تألیف 1297ق 

در باب تشکیالت دیوانی و مناصب اداری آستان قدس رضوی.

 10. مــرآة الفتــوح، طغرای مشــهدی م1078ق، تصحیح محمدعلی 

علیدوست. ص 277 تا 290.

گزارش فتح  که  کتابخانه ملــک   تصحیح نســخه فارســی ش 2361 

بلخ و بدخشــان در 1057ق توسط پادشاهان هند است. این رساله 

در ضمــن »کلیــات طغــرا« بــه تصحیــح ســیدرفعت علــی رفعت در 

کانپور هند طبع سنگی شده است. 1226ق در 

گوهرشــاد، تصحیــح   11. فرمانــی از نــادر پیرامــون تولیــت مســجد 

سیدمحسن حسینی. ص 291.

 ســواد فرمــان نادرشــاه )1142- 1160ق( در 1147ق در بــاب تولیــت 

گوهرشاد مشهد. مسجد 

گــروه تصحیــح   مجموعــه رســائل خطــی فارســی )دفتــر نهــم(، 
متون معارف اســالمی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 

1388، وزیری 323 ص.
906ق،  در  زنــده  احســائی  جمهــور  ابــی  ابــن  مناظــره  ترجمــه   .1

جالل الدیــن کاشــانی زنــده در 1001ق، تصحیــح ابراهیــم عرب پــور. 

ص 5 تا 76.

که در باب امامت مناظره  ی   شرحی بر احوال احسائی و فاضل هرو

گــروه تصحیح  مجموعــه رســائل خطــی فارســی )دفتــر هشــتم(، 
متون معارف اســالمی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 

1387، وزیری 295 ص.
1. نــذر صــرف امــوال، محمدباقــر حســینی اســترآبادی مشــهور بــه 

میرداماد م1040ق، تصحیح عبداهلل غفرانی. ص 5 تا 90.

 اشاره ای به احوال و آثار میرداماد و تصحیح نسخه فارسی ش 476 

موسســه آیت اهلل بروجردی )نک: فهرســت موسسه مذکور، ج 2، ص 

که رساله ای است فقهی در باب نذر. 300( در قم 

 2. رســاله در بیان دل و ماهیت آن، فرید مســعود ابوبکر عمر صالح 

بخاری، تصحیح محمدرضا راشد محصل. ص 91 تا 132.

کــه   معرفــی مجموعــه فارســی عکســی ش 3984 دانشــگاه تهــران 

شــامل 13 رســاله عرفانی اســت و معرفی تفصیلی و تصحیح رساله 

»در بیان دل و ماهیت آن« از آن مجموعه و بحثی در مؤلف آن.

 3. رســاله صیــغ العقــود، محمدجعفر آبــاده ای م1280ق، تصحیح 

مرتضی رحیمی. ص 132 تا 162.

 معرفی 51 نســخه صیغ العقود از قرن 9ق به بعد. شــرحی بر احوال و 

ی طبق نسخه  آثار محمدجعفر آباده ای و تصحیح رســاله فارســی و

)نــک: فهرســت دانشــکده  الهیــات مشــهد.  ش 1363 دانشــکده 

که در باب صیغ عقود شرعی است.( الهیات، ج 2، ص 511 

کبر پادشاه هند به شاه عباس )996-1038ق(   4. نامه جالل الدین ا

تصحیح منصور ستایش و منصوره ستایش. ص 163 تا 171.

 ســواد نامه مذکور طبق نســخه مکاتیب ش 3846 کتابخانه ملک. 

کبرشاه( )نک: فهرست ملک، ج 7، ص 92 در شرح فتوحات ا

 5. آداب البحث و المناظرة، حســین شــاه بقال م940ق، تصحیح 

سیدمحمدرضا رضاپور. ص 173 تا 183.

 معرفــی رســاله های فارســی در بــاب آداب بحث و مناظــره از جمله 

رســاله مذکور و تصحیح آن طبق ضمیمه نســخه مفتاح اللباب ش 

271 و نسخه ش 971 آستان قدس.

 6. شــرح رباعی ابوســعید ابوالخیــر، قاضی نوراهلل شوشــتری م1019، 

تصحیح ابراهیم عرب پور. ص 186 تا 192.

 معرفی 15 شــرح مختلف رباعی مشــهور ابوســعید )حورا به نظاره ی 

نگارم صف زد ...(، تصحیح شــرح قاضی نوراهلل بر آن طبق نســخه 
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کتابخانه   ســواد توبه نامــه مذکــور طبــق مجموعــه خطــی ش 3846 

ملــک در توبه مهــدی قلی )از امرای دوره صفــوی( از رذایل اخالق و 

التزام به نهج صواب.

 9. سواد پروانچه کلیدداری آستانه مقدسه امام الجن و االنس علی 

بن موسی الرضا)ع( به اســم سیادت پناه امیرنظام الدین عبدالکریم 

بابلکانی زنده در 982 ق. ص 221 تا 227.

بــاب  در  984ق(   -930( طهماســب  شــاه  982ق  فرمــان  ســواد   

کلیــدداری آســتان قدس طبــق مجموعه مکاتیــب ش 3846 و ش 

کتابخانه ملک.  6323

 10. تحدید مرز مریوان، نصراهلل مهندس زنده در 1304ق، به کوشش 

رضا نقدی. ص 228 تا 258.

 تصحیح نســخه فارســی آســتان قدس در باب سرحدات و مرزهای 

غربی ایران در زمان قاجار تألیف 1296ق.

 11. حکم شاه سلطان حسین صفوی )1105- 1135ق( در انتصاب 

مدرس آســتان قدس رضوی، تصحیح رجبعلی یحیایی. ص 259 

تا 267.

 سواد سند ش 13317 آستان قدس مورخ 1133 ق.

 12. هجویــه قاضــی نــوراهلل شوشــتری م1019ق، سیدمحســن ناجــی 

نصرآبادی. ص 268 تا 273.

که   تصحیح هجویه فارســی قاضی نوراهلل بر علیه سیدحسن غزنوی 

گفته بود، طبق نسخه عرفات العاشقین. اشعاری در مدح خلفا 

 13. نامه ای به ممتاز العلماء م1289ق، به کوشش عبداهلل غفرانی. 

ص 274 تا 279.

بــه محمدتقــی  کــه در 1279ق  کبــر شــاه صاحــب  میرا  ســوادنامه 

کتابخانه ای در  ممتازالعلمــاء در بــاب تهیــه کتاب از عــراق جهــت 

شهر لکهنو هند نوشته است.

 14. التحفــة فــی تحدیــد الکــر، شــیخ بهائــی م1030ق، تصحیــح 

سیدرضا صداقت حسینی. ص 280 تا 323.

که در باب مســئله فقهی   شــرحی بر احوال مؤلف و معرفی رســائلی 

کــر تألیــف شــده و تصحیــح رســاله فارســی »التحفــة« طبق نســخه 

کتابخانــه ملــک و ش  ش 39518 آســتان قــدس و ش )11(3229 

گوهرشاد. کتابخانه   577)12(

نموده اند و معرفی مترجم و نسخه های ترجمه مناظره و تصحیح آن 

طبق نسخه فارسی ش 375 و ش 7498 آستان قدس.

 2. رســالة الدرالفریــد، حافــظ طاهــر بــن عــرب اصفهانــی زنــده در 

875ق، تصحیح سیدمحمدرضا رضا پور و زکیه دهشت. ص 77 

تا 135.

 تصحیح نســخه فارسی ش 23239 و ش 3042 و ش 3080 آستان 

کتابخانه ملک در علم تجوید. قدس و ش 294 

 3. نامــه شــاه طهماســب صفــوی )930- 984ق( بــه عــادل شــاه، 

تصحیح منصور ستایش و منصوره ستایش. ص 136 تا 142.

 سواد نامه مذکور طبق نسخه ش 3846 آستان قدس. عادل شاه از 

سالطین شیعه هند بوده است.

 4. رســاله در تشــابه اعضــا و جــوارح بــه جامعه، مؤلــف مجهول، به 

کوشش غالمرضا پرنده. ص 143 تا 148.

 تصحیح نســخه ش 2465 دانشــگاه تهران در تشــبیه بدن انسان به 

کــه اعضــا و جوارح افراد آن جامعه و عقل رهبر آن اســت و  مملکتــی 

شکوۀ فردی از افراد جامعه به رهبر.

 5. سفرنامه سوم ناصرالدین شاه )1264- 1275ق( به قم، تصحیح 

سیدمحسن حسینی. ص 149 تا 170.

کــه در 1300ق   تصحیــح نســخه فارســی ش 10429 آســتان قــدس 

کتابت شده است. توسط محمدحسین شیرازی »کاتب السلطان« 

 6. کتابچــه باخــزر از مجموعــه ناصری، مؤلف مجهول، به کوشــش 

سیدمحسن حسینی و سوسن نیکخو. ص 172 تا 180.

 تصحیح نسخه فارسی ش 4330 کتابخانه ملک که گزارشی است 

که بین 1256  از جغرافیای طبیعی و انسانی خطه باخزر در خراسان 

کتابت شده است. تا 1298ق 

کم ترشــیز، ابراهیم   7. وقف نامه یوســف ســلطان خان الیچکی حا

عرب پور. ص 181 تا 205.

کم ترشیز در خطه خراسان )محفوظ در   معرفی و ســواد وقف نامه حا

کتابِت 1103ق. اداره اوقاف مشهد( 

 8. توبه نامه مهدی قلی بیک جغتایی م1027ق، از منشآت مالمیر 

گیالنی، تصحیح ابراهیم عرب پور. ص 206 تا 220. قاری 
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کتابت  که در 1300ق  مناقشــات و معاهدات مرزی ایران و عثمانی 

شــده اســت. این الیحه قباًل در جلد 2 »گزیده اسناد سیاسی ایران و 

عثمانــی، تهــران، وزارت خارجه« به  طور ناقص و مغلوط طبع شــده 

بود.

 6. زندگــی خواجــه میرزامحمــد شــفیع کدکنــی )میــرزای عالمیان( 

کوشش رضا نقدی. ص 191  م1017ق و ســواد اســنادی درباره او، به 

تا 224.

 شــرحی بــر احــوال خواجه میــرزا محمــد شــفیع از صاحب منصبان 

دوره شــاه عباس صفــوی و ســواد برخــی نامه هــا و فرامیــن حکومتــی 

ی طبــق نســخه فارســی مجموعــه مکاتیــب ش 3846  مربــوط بــه و

کتابخانه ملک.

محمــد  صدرالدیــن  بــه  م996ق  کاشــانی  محتشــم  مــال  غــزل   .7  

کوشــش  دشــتکی شــیرازی زنــده در 961ق و جــواب هزل آمیــز او، به 

مجتبی مجرد. ص 225 تا 234.

کتابخانه ملک در   تصحیح نســخه فارســی ش 3846 و ش 5324 

باب اخوانیات.

که در دارالســلطنة تبریز بایر   8. ســواد وقف نامــه حمام و مســجدی 

بــود و خواجــه صادقــی بیــک آن را تعمیــر نمــود، تصحیــح ابراهیــم 

عرب پور. ص 235 تا 240.

 تصحیــح وقف نامــه فارســی مذکــور مــورخ 948ق طبــق مجموعــه 

کتابخانه ملک. خطی ش 3846 

 9. وقف نامــه مزرعــه ایزدخواســت، تصحیح ابراهیــم عرب پور. ص 

241 تا 254.

 تصحیح نسخه فارسی ش 4195 کتابخانه مجلس که شاه سلطان 

در  را  موقوفــه ای   1127 ســال  در  1135ق(   -1105( صفــوی  حســین 

اطراف شیراز ایجاد نموده است.

کوشــش   10. وقف نامــه ســنگی ربــاط و مســجد جامــع رادکان، بــه 

سیدمحسن حسینی. ص 255 تا 258.

 ســواد وقف نامــه مذکــور منقــور بر ســنگ مــورخ 1283ق و رادکان در 

خطه خراسان واقع است.

 11. وقف نامــه مدرســه باالســر )شــاهرخی(، بــه کوشــش محمدرضا 

قصابیان. ص 259 تا 266.

گــروه تصحیــح   مجموعــه رســائل خطــی فارســی )دفتــر دهــم(، 
متون معارف اســالمی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 

1392، وزیری 287 ص.
میراســداهلل شوشــتری  الحیــرة،  کشــف  و  الغیبــة  اثبــات  رســاله   .1

م963ق، تصحیح ابراهیم عرب پور. ص 5 تا 84.

 نظــری بــه احوال و آثــار مؤلف و معرفی نســخ این رســاله و تصحیح 

کتابخانــه  کتابخانــه مجلــس و نســخه  نســخه فارســی ش 10397 

گلپایگانــی، ج 1، ص 55( و نســخه  گلپایگانــی قــم )نک: فهرســت 

ش 7558/2 مدرســه سپهســاالر )نک: فهرســت سپهســاالر، ج 3، 

یت و داســتان جزیره خضراء  که در 952 ق در باب مهدو ص 179( 

تألیف نموده است.

کوشش سیدرضا   2. واردات، امیر ســیدعلی همدانی م786 ق، به 

صداقت حسینی. ص 85 تا 104.

ش  و   4379/41 ش  و   4250/17 ش  فارســی  نســخه  تصحیــح   

کــه مناجاتــی اســت عرفانــی هماننــد  کتابخانــه ملــک   4275/23

مناجات خواجه عبداهلل انصاری.

کوشــش ابراهیم   3. مکاتبــات قاضــی نوراهلل شوشــتری م1019ق، به 

عرب پور. ص 105 تا 119.

 14209 ش  نســخه  طبــق  فارســی  مکاتباتــی  مجموعــه  تصحیــح   

که شــامل نامه های  کتابخانــه ملک  کتابخانــه مجلــس و ش 4671 

متبادلــه »اخوانیات« بین قاضی نوراهلل شوشــتری و شــیخ ابوالفضل 

عالمــی، حکیــم عبدالحــاذق، حکیــم ابوالفتــح گیالنــی و نصیرای 

همدانی است.

 4. نصیحت نامــه منثــور قاضــی میرحســین میبــدی قــرن 9ق، بــه 

کوشش حسین رافی. ص 120 تا 134.

کــه  مجلــس  کتابخانــه   8982/3 ش  فارســی  نســخه  تصحیــح   

رساله ای است در اخالق و مواعظ.

یخیــه تحدیــد حدود ایــران و عثمانی، میــرزا محبعلی   5. الیحــه تار

ناظــم الملــک زنــده در 1306ق، بــه کوشــش نصــراهلل صالحــی. ص 

135 تا 190.

ایــران و  بــاب مناقشــات و معاهــدات مــرزی   مقدمــه مفصلــی در 

عثمانی و تصحیح الیحه مذکور طبق نسخه فارسی ش 2/ 2156/ 

یــخ  کتابخانــه ملــی )نــک: فهرســت ملــی، ج 5، ص 210( در تار ف 
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 5. نصیحت نامــه منظــوم قاضــی میرحســین میبــدی قــرن 9ق، بــه 

کوشش حسین رافی. ص 157 تا 164.

 تصحیح رساله فارسی منظوم از مجموعه ش 14872 آستان قدس 

کتابِت 917ق. شامل اشعاری در نصیحت و اخالق، 

 6. الیحــه تحدیــد حــدود ایــران و عثمانــی، میــرزا محــب علی خان 

ناظم الملک زنده در 1306ق. ص 165 تا 215.

ایــران و  بــاب مناقشــات و معاهــدات مــرزی   مقدمــه مفصلــی در 

کتابخانه  عثمانــی و تصحیــح الیحــه مذکور طبــق نســخه ش 1919 

ملــی )نــک: فهرســت ملــی، ج 4، ص 371( و نســخه ش 2775 

 )218 ص   ،9/1 ج  مجلــس،  فهرســت  )نــک:  مجلــس  کتابخانــه 

کتابــِت  یــخ مناقشــات و معاهــدات مــرزی ایــران و عثمانــی،  در تار

1302ق.

کوشش ابراهیم  کرهرودی قرن 11ق، به   7. دو مکتوب از قاضی زاده 

عرب پور. ص 216 تا 235.

 سواد دو نامه مذکور که ضمن مجموعه خطی ش 3846/59 و ش 

کتابخانه ملک )نک: فهرســت ملک، ج 7، ص 225(   6323/120

کرهــرودی از علمای صاحب منصب عهد  آمده اســت. در نامه اول 

صفــوی شــخصی به نــام جالل الدین محمــد ازغدی را یکــی از وزرا 

که به اهلل وردیخان  کاری بگمارد و نامــه دوم  کــه او را به  کرده  معرفــی 

نوشته ساقط اآلخر است.

حاجــی  بــا  قرایــی  خــان  حســین علی  صبیــه  مصالحه نامــه   .8  

کوشش ابراهیم عرب پور. ص 236 تا 239. محمدحسن قاینی، به 

 ســواد مصالحه نامه مذکور در باب برخی مزارع و اشــجار و آب های 

ناحیه ترشــیز خراســان مورخ 1250ق طبق ســند ش 76240 آســتان 

قدس.

کوشــش ســیدرضا  بــه  قــرن 10ق،   9. حاتم نامــه امیــر والهــی قمــی 

صداقت حسینی. ص 240 تا 244.

کتابخانه   تصحیح رســاله فارســی منظوم از مجموعه خطی 8982 

کرم و جود حاتم طائی. مجلس در باب 

 10. وقف نامــه مجالــس المؤمنین و یکصد و چهل جلد کتاب دیگر 

کوشش ابراهیم عرب پور. ص  از تاجماه بیگم فراهانی م1282ق، به 

245 تا 249.

 ســواد وقف نامــه مذکــور مورخ 1203ق. مدرســه باالســر در حــرم امام 

رضا)ع( قرار دارد.

کوشــش  بــه  ناصــری،  مجموعــه  از  والیــت  میــان  کتابچــه   .12  

سیدمحسن حسینی. ص 267 تا 287.

 تصحیــح رســاله ای فارســی در جغرافیــای طبیعــی و انســانی خطه 

میان والیت از توابع مشهد در دوره ناصری.

مجموعــه رســائل خطــی فارســی )دفتــر یازدهم(، گــروه تصحیح 
متون معارف اســالمی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 

1392، وزیری 321 ص.
1. حورائیــه آذری اســفراینی، نورالدیــن حمــزه بــن علــی اســفراینی 

کوشــش ابراهیــم عرب پور.  مشــهور بــه آذری اســفراینی م866ق، به 

ص 5 تا 70.

 2423 ش  نســخه  طبــق  اســفراینی  آذری  خودنوشــت  شــرح حال   

که شــرحی عرفانی  ی  دانشــگاه تهــران و تصحیــح رســاله حورائیــه و

اســت بر رباعی مشهور ابوسعید ابوالخیر )حورا به نظاره نگارم صف 

زد ...(، طبــق نســخه فارســی ش 542 مجلــس ســنا و ش 5882 

مجلس شورا و ش 11ج دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و ش 1502 

کتابخانه ملک.

 2. اجوبه مســائل مال محســن، شــیخ یوســف بحرانی م1186ق، به 

کوشش عبداهلل غفرانی. ص 71 تا 80.

 تصحیح نسخه فارسی ش 5320/1- 26/200 کتابخانه گلپایگانی 

گلپایگانی، ج 4، ص 2335( شــامل ســؤاالت  قــم )نــک: فهرســت 

کتابت شــده  کــه در 1183ق  فقهــی و اجوبــه شــیخ یوســف بحرانی 

است.

 3. رســاله راحــت جــان، حــاج محمدرضــا بــن محــب علــی قاری 

ســبزواری م1055ق، به کوشــش ســیدمحمدرضا رضاپور. ص 81 تا 

.149

 تصحیــح نســخه فارســی منظــوم ش 6620 آســتان قــدس در علــم 

تجوید و قرائت قرآن به ترتیب سور که در 1046ق سروده شده است.

ینــی قرن 12ق،   4. معراجیــه شیخ االســالم محمد شــفیع عاملی قزو

تصحیح ابراهیم عرب پور. ص 150 تا 156.

کوتاهــی در منقبت امام علی)ع( بدون اشــاره به   تصحیــح قصیده 

نسخه آن.
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کستان، ج 7، ص 514( و نسخه ش 4190/16  نســخه های خطی پا

که مثنوی ای  کتابخانه ملک )نک: فهرست ملک، ج 7، ص 242( 

است به فارسی در 433 بیت در معرفی عرفای عصر مؤلف.

کوشــش   4. ســه وقف نامــه ســنگی از مــدارس علمیــه مشــهد، بــه 

محمود پسندیده. ص 111 تا 128.

که در دوره   ســواد وقف نامه مدرســه فاضل خان، نواب و ســلیمانیه 

صفوی و قاجار احداث و وقف نامه های آنها بر سنگ حجاری و در 

مدارس مذکور نصب شده است.

کوشــش ابراهیم عرب پور.   5. معراجیــه مال حیرتی تونی م961ق، به 

ص 129 تا 138.

حضــرت  معــراج  در  بیتــی   61 فارســی  منظومــه  تصحیــح   

ادبیــات  کتابخانــه  ب   25 ش  نســخه  طبــق  ختمی مرتبــت)ص( 

دانشگاه تهران، و ش 5531 دانشگاه تهران.

ینی   6. ده ســاقی نامه از شیخ االســالم سیدمحمدشــفیع عاملی قزو

کوشش ابراهیم عرب پور. ص 139 تا 148. قرن 12ق، به 

 تصحیــح 10 ســاقی نامه در منقبــت امــام علــی)ع( بــدون اشــاره بــه 

نسخه آن.

 7. مناظــره امــام صــادق)ع( م148ق بــا طبیب هندی، به کوشــش 

سیدرضا صداقت حسینی. ص 148 تا 158.

کتــاب  کــه در انتهــای نســخه ش 2603   تصحیــح رســاله فارســی 

کتابخانه وزیری آمده است. »مجالس المؤمنین« 

 8. رســاله در بیان ظهور حضرت صاحب االمر)صلوات اهلل علیه(، 

کوشش ابراهیم عرب پور. ص 159 تا 200. مؤلف مجهول، به 

کتابخانــه مدرســه سپهســاالر   تصحیــح نســخه فارســی ش 7558 

که ترجمه  کتابت قرن 11ق  )نک: فهرســت سپهساالر، ج 5، ص 5( 

کتاب »االرشاد« شیخ مفید م413ق است. به فارسی بخشی از 

کتــاب مجمــوع الرائــق مــن ازهــار   9. ترجمــه فصلــی از بــاب ششــم 

کوشــش ابراهیم عرب پــور. ص 201 تا  الحدائــق، مترجم مجهول، به 

.211

کتابخانه مدرسه سپهساالر   10. تصحیح نســخه فارسی ش 7558 

کتابت قرن 11 ق. مجموع  )نک: فهرســت سپهســاالر، ج 5، ص 5( 

الرائــق از ســید هبــة اهلل بــن ابــی محمد الحســن الموســوی قرن 8ق 

 ســواد وقف نامــه مذکور بــه نقل از نســخه ش 4152 کتاب »مجالس 

کتب مذکور در 1262ق وقف  المؤمنین« محفوظ در آســتان قدس. 
آستان قدس شده است.

کوشــش   11. ســواد وقف نامــه موســی خــان فراهانــی م1262ق، بــه 

ابراهیم عرب پور. ص 250 تا 307.

ک و اموالی از موسی خان »متولی   ســواد شــش وقف نامه فارسی امال

آســتان قــدس از 1248 تــا 1262ق« بر آســتان قــدس و عتبات عراق 

کتابخانه مجلس. طبق نسخه ش 14963 

 12. ســواد جواز امیر عالءالملک موسوی »متولی حرم مطهر رضوی« 

یخ اواســط دهه دوم محرم ســال  بــرای شــیخ محمــد الحموی بــه تار

کوشش رضا نقدی. ص 308 تا 321. 906 ق، به 

کتاب مشــیخه محفوظ   ســواد جــواز مذکور طبــق نســخه ش 2143 

که تأییدنامه ای اســت مبنی بر تشــکیل مجالس  در دانشــگاه تهران 

ســودمند وعظ و خطابه شــیخ محمد حموی یزدی در آستان قدس 

ی در مشهد در 906ق. در مدت اقامت و

گروه تصحیح   مجموعه رســائل خطی فارســی )دفتر دوازدهــم(، 
متون معارف اســالمی، مشــهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، 

1392، وزیری 265 ص.
1. رســاله در شــرح بیتــی از عطــار نیشــابوری، احمــد خلخالــی قــرن 

کوشش ابراهیم عرب پور. ص 5 تا 12. 10ق، به 

کتابــِت  کتابخانــه مجلــس   تصحیــح نســخه فارســی ش 5882/1 

ی به  1043ق در شــرح عرفانی بیتی از عطار )سایه نشــین بود عقل رو

کشید(. خلوت نهاد / سایه برانداخت عشق او به مالمت 

 2. ســه مکاتبــه از شــاه طهماســب و عبیــداهلل اوزبــک، بــه کوشــش 

ابراهیم عرب پور. ص 12 تا 48.

 ســواد مکاتبات فارسی مذکور مورخ 936ق طبق نسخه ش 3846 

کــه ناظر به مناقشــات مذهبــی و عقیدتــی علمای  کتابخانــه ملــک 

دربار شاه طهماسب شیعی و عبیداهلل ازبک سنی و اثبات هر طرف 

حقانیت مذهب خود و ابطال مذهب خصم.

 3. صحیفــة االولیــاء، ســید محمد نوربخش م 869ق، به کوشــش 

ابراهیم عرب پور. ص 49 تا 110.

آثــار ســید محمــد نوربخــش و معرفــی نســخ  و  بــر احــوال   شــرحی 

صحیفة االولیاء و تصحیح نســخه بلتستان )نک: فهرست مشترک 
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سال بیست و هشمت،مشارۀپنجــــم وشـشـــم،آذر  تااسفنــــــــــد1671396و298168

یت به فارسی ترجمه شده است. که در 703ق تألیف نموده و فصل مربوط به مهدو است 

کوشش ابراهیم عرب پور. ص   10. رساله در ذکر بعضی عالمات حضرت امام مهدی)ع(، مؤلف مجهول، به 

212 تا 219.

کتابخانه مدرســه سپهســاالر )نک: فهرســت سپهســاالر، ج 5، ص 5(   تصحیح نســخه فارســی ش 7558 

کتابت قرن 11ق.

 11. وقف نامه اوالدی سیدمحمد علوی حسینی سبزواری مشهور به صائم الدهر، به کوشش ابراهیم عرب پور. 

ص 220 تا 236.

 سواد وقف نامه مذکور مورخ 1079ق طبق نسخه محفوظ در آستان قدس.

کوشش سیدرضا صداقت حسینی. ص 237 تا 242.  12. مجموعه ُحسن، میر والهی قمی قرن 10ق، به 

 تصحیح نسخه ش 2598 دانشگاه تهران و ش 8982/27 و ش 13472/24 کتابخانه مجلس که مشتمل 

است بر اشعاری عرفانی.

 13. مناقــب االئمــة، حاجــی ابرقویی زنده در 972ق، به کوشــش ســیدرضا صداقت حســینی. ص 243 تا 
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که اشعاری است در منقبت 12 امام)ع(. کتابخانه مجلس   تصحیح نسخه فارسی ش 964 


