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ابوالفضل   چهارم )،  قرن   پايان   (تا  قم   محدثان   و  فقها 
(عج )،  وليعصر  حضرت   تحقيقاتي   مؤسسة  قم ،  عرب  زاده ، 

چاپ  اول ، 1385، به  انضمام  قصيدة  معجزيّه ، 135 ص .

(هر  بخش   چهار  طي   آن ،  در  كه   مختصر  بسيار  كتابي  
بخش  براي  يك  قرن ) 412 نفر از فقها و محدثان  قمي  با 
برده   نام   آثارشان ،  ذكر  و  كدام   هر  براي   كوتاه   توضيحي  
اطالعاتي   عرضة   از  پس   كتاب ،  پيش گفتار  در  شده اند. 
دربارة  علم  رجاِل شيعه  و كتِب اربعه ، مطالبي  ذيل  عنوان  
قِم  تاريخ   ترجمة   از  نقل   به   بيشتر  قم ،  در  تشيع   تاريخ  
حسن  بن  محمد قمي،  آمده  كه  با زباني  ساده  و همه  فهم  

حيطة  مخاطبانش  را مشّخص  كرده  است.
 از صفحة  117 تا پايان  ملحقاتي  چند ديده  مي شود 
صادق  ميرزا  معجزية   قصيدة   تكميل   آنها  مهمترين   كه  
ناطق  اصفهاني  است . توضيح  آنكه  ناطق  اصفهاني ، شاعِر 
عصر فتحعلي  شاه  به مناسبت  اتمام  طالكاري  ايوان  و گنبد 

حضرت  فاطمة  معصومه  (ص ) در سال  1218ق قصيده اي  
در 62 بيت  سرود  كه  عدد ابجدي  هر مصرع  مطابق  1218 
است . مؤلف  كتاب هم  براي  سال  1425 ق  ــ كه  تاريخ 
تكميل   به   دست   ــ  است  مطهر  حرم   گنبد  مرمت   اتمام 
قصيدة  ناطق  زده  و با حفظ  مصاريع  اول  قصيدة  مزبور، 
ابجدي   عدد  كه  است  ساخته   چنان   را  دوم   مصرع هاي  
در  معجزيه   قصيدة   است   گفتني   است.  شده   1425 آنها 
منابع  متعددي  منتشر شده  كه  براي  ديدِن قصيدة كامل بايد 
بدانها مراجعه  كرد؛ از جمله  تواريخ  قم  و نيز كتب  تذكره  
(نك : فرهنگ  سخنوران ، 2: 913). صورت  كامل  قصيده  
آيت اهللا   كتابخانة   سيزدهِم  قرن   ُجنگ هاي   از  يكي   در  را 

العظمي  مرعشي  هم  ديده ام .
جواد بشري

كتابخانه هاي   اسالمي   دستنويس هاي   فهارس   كتابشناسي  
ايران  و جهان  در كتابخانه  بزرگ  حضرت  آيت اهللا  العظمي  
اسالمي ،  مخطوطات   جهاني   گنجينة   (ره )،  نجفي   مرعشي  
كتابخانة   قم ،  مرعشي ،  محمود  سيد  نظر  زير  متقي ،  حسين  
بزرگ  حضرت  آيت اهللا  العظمي  مرعشي نجفي  (ره )، چاپ  
اول ، 1386 ش ، جلد اول : «آذربايجان ، بوسني  و هرزگوئين »، 

وزيري ، 833 ص.
ديگر  كتابخانه هاي   حتي   و  ايران   كتابخانه هاي   ميان   از 
كشورهاي  خاورميانه ، هيچ  كتابخانه اي  به  اندازة  كتابخانة  
فهرسِت  موضوِع  در  نجفي   مرعشي   آيت اهللا   بزرگ  
به   نيز  امر  اين   دليل   نيست .  پربار  جهان   دستنويس هاي  
اين   گشايش   روزهاي   نخستين   از  كه   بر مي گردد  اين  
كتابخانه ، يعني  حدود چهل  سال  قبل ، به  منظور شناسايِي 
براي   تعمدي   جهان ،  علمِي  مراكز  ديگر  گنجينه هاي  

گردآورِي «فهرست »ها در كار بوده است .
حتي   ايران ،  دانشگاهِي  كتابخانه هاي   از  هيچ  يك    
دانشگاه  تهران  و يا كتابخانة  مجلس  كه  بنياني  قديم تر از 
اقراِن خود دارند، در اين  عرصه  قابل  رقابت  با كتابخانة  
دكتر  مداوم   پيگيري   آن  داليل   از  يكي   نيستند.  مرعشي  
مرعشي  از نخستين  سال هاي  تأسيس  كتابخانه  است . در 
«در حال  حاضر  مقدمة  ايشان  بر اثر حاضر مي خوانيم :  
مجموعة  فهارس  نسخه هاي  خطي  كتابخانه هاي  جهان  كه  
بزرگ   كتابخانة   يك   خود  آمده ،  گرد  كتابخانه   اين   در 
تخصصي  و مستقل  است  و برخي  از آنها افزون  بر 150 
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كمتر  آنان   نفاسِت  و  شده   منتشر  و  چاپ   گذشته   سال  
به   آنها،  از  برخي   همچنين   نيست .  خطي   نسخه هاي   از 
ويژه  آنهايي  كه  در هند يا تركيه ، در قديم  چاپ  و منتشر 
شده اند، بسيار بسيار ناياب  و امروزه  امكان  فراهم  آوردن  

آنها به  هيچ  عنوان  ميسر نخواهد بود.»
نسخه هاي   براي   فهرست   تعداد  چه   تاكنون   اينكه   از 
خطي  شرقي  (آثار اسالمي  و ايراني  به  زبان هاي  متعدد) 
تدوين  شده  است ، اطالع  دقيقي  در دست  نيست . علت  
به   آنها  انتشار  نيز  و  فهارس   اين   پراكنده  بودِن  هم   آن  
شكل هاي  گوناگون  است ؛ به  طوري  كه  بسياري  از آنها در 
مجالت  و نشريات  منتشر شده  و پاره اي  نيز به  صورت  
در  دستنوشته ،  و  مخطوط   تفصيلِي  فهارس  يا  سياهه ها 
هر  به   اما  است .  پنهان   گنجينه ها  خطي  نسخه هاي   ميان  
حال  براي  گردآوري اطالعات اين  نوع  از تحقيقات علوم  
انساني ، بايد كار را از جايي  شروع  كرد؛ كه  آغاز آن ، خود 
با  نسبي  آشنايي   جمله  از  مي طلبد،  را  بسياري   مقدمات 
فهارِس  به   دسترسي   كه  فهرست ها،  مانند  زبان   چندين  
مورد بحث  و نشريات  و نسخه هاي  بسيار، و شايد از همه  

مهم تر، نهادن عمر عزيز بر سر اين  كار.
اين   پديدآور  در  به تمامي   اكنون   مذكور  شرايط    
به   دسترسي   و  كم  نظير  همتي   با  او  است.  آمده   گرد  اثر 
گنجينة  كتابخانة  آيت  اهللا  العظمي  مرعشي  (ره ) و استفاده  
ميكروفيلم   و  خطي   از  اعم   آن ،  مختلف   بخش هاي   از 
آقاي   گنجينه ،  اين   گرامي   متولي   دستور  به   چاپي ،  نيز  و 
پژوهش   از  جلد  نخستين   مرعشي ،  محمود  سيد  دكتر 

چندين  سالة  خود را منتشر كرده است. 
 آقاي  حسين  متقي  در اين  اثر، گسترة  كار را محدود به  
فهرست هايي  كرده  است  كه  در كتابخانة  بزرگ  مرعشي  
موجودند و چنان كه  اشاره شد اين  كتابخانه  در گردآوري 
در  كه   فهارسي   از  همچنين   وي  است .  بي نظير  فهارس ، 
نشريات  و مجالت  به  چاپ  رسيده  و نيز نقد و معرفي  
اين  بر  مشروط   است   داده   خبر  مجالت ،  در  فهرست ها، 
كه  آن  مجله  يا نشريه  در بخش  نشريات  كتابخانة  مزبور 
نشريات  بخش   كه   هستيم   آگاه   (و  باشد  بوده  موجود 

كتابخانة  مرعشي  نيز بسيار غني  است ).
 بسياري  از فهارس  به  دليل  ناياب  بودن ، از كتابخانه هاي  
كتابخانة   به   ميكروفيلم   شكل   به   جهان   كشورهاي   ديگر 
نسخه اي   شكل  به   خود  هم   تعدادي   و  رسيده   مرعشي  

در  تفصيلي )  بعضًا  يا  نامگو  و  مختصر  (سياهه اي   خطي  
اخيرالذكر،  كتابشناسي   (تهية   است .  محفوظ   كتابخانه اي  
حسين   آقاي   از  كه   است   ديگر  پژوهشي   موضوع   خود 

متقي  به  زودي  منتشر مي شود.)
 اين  كتاب  در نوع  خود بي نظير است  و براي  آگاهي  
از فهارس دستنويس هاي  شعري ، هر محققي  در هر جاي  
جهان  ناگزير از مراجعه  به  آن  خواهد بود. اما مزيت  اصلي  
آن  براي  ايرانيان  است  كه  در شرايط حاضر با كمبود منابع  
در كتابخانه هاي  داخلي  مواجه اند و از وجود فهرستي  در 
ايران  اطمينان  ندارند. آنان  با دراختيارداشتن  اين  كتاب ، از 
اين  بابت  آسوده  خاطر مي شوند و اگر به  مواقع  مراد خود 

را يافته  باشند بدان  دست  مي يابند.
كتابشناسي  فهارس  دستنويس هاي  اسالمي ... در چهار 
بخش  تدوين شده كه  بخش  چهارم  حجيم ترين ِ آنهاست. 

سه  بخش  نخست  عبارت اند از: 
 كليات  فهارس  و كتابشناسي هاي  جهاني  نسخه هاي  
جهاني   كتابشناسي هاي   و  فهارس   كليات   عربي ،  خطي  
و  فهــارس   كليـات   فارسي ،  خطـي   نسخـه هاي  

كتابشناسي هاي  جهاني  نسخه هاي  خطي  مشترك .
 بخش  چهارم  خود در چهار جلد عرضه  خواهد شد 
و جلد پنجمي  نيز در نظر گرفته  شده  است براي  آثاري  
كه  پس  از سال  1385ش  منتشر مي شوند و نيز مواردي  
دسِت  به   آن   اطالعاتِي  داده هاي   تاريخ ،  اين   از  پس   كه  

مؤلف  مي رسد.
 در جلد نخست  ــ كه  طبق  نظم  الفبايي  و بر اساس  
نام  كشورهايي  است  كه  فهارس  از نسخه هاي  شرقِي آنها 
ديده   كشورها  اين  به   مربوط   اطالعات   ــ  شده   منتشر 
مي شود: آذربايجان ، آفريقاي  جنوبي ، آلباني ، آلمان ، امريكا، 
ازبكستان ،  ارمنستان ،  اردن ،  (حبشه )،  اتيوپي   اتريش ، 
اسپانيا، استراليا، استوني ، اسلوواكي ، اسلووني ، افغانستان ، 
الجزاير، امارت  متحدة عربي ، اندونزي ، انگلستان ، اوكراين ، 
ايتاليا، ايران  (پرمطلب ترين  بخش )، ايرلند، بحرين ، برزيل ، 
بروئني ، بلژيك ، بلغارستان ، بنگالدش ، بنين ، بوركينافاسو، 

و بوسني  و هرزگوئين .
 هر قسمت  داراي  مدخل  هايي  به  ترتيب  نام  شهرهاي  
با  آنها  فهارس   به   مربوط   اطالعات   كه   است   كشور  آن  
اختيار  در  شده   تأليف   فهرسِت  زباِن  مخصوِص  حروِف 
زباني   به   فهرست   آن   اگر  است .  شده   گذارده   خواننده  
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داده هاي   باشد،  بوده  انگليسي   و  عربي   فارسي ،  از  غير 
مربوط  به  آن  براي  خوانندة  فارسي  زبان  به  فارسي  ترجمه  
شده  است. همچنين  معرفي ها و نقدهايي  كه  براي  برخي  
شده اند  برشمرده   آن   ذيِل  در  گرديده   منتشر  فهارس  

(مشروط  بر آن كه  در كتابخانة  مرعشي  بوده باشند).
مقدمة   از  پس   دارد،  صفحه    833 كه   مجلد  اين   در   
بخش   سه   و   (20 صفحة   (تا  مؤلف   و  كتابخانه   رئيس  
نخست  كه  تا صفحة  76 ادامه  دارد، قسمت  اصلي  كتاب  
يعني  بخش  چهارم  آغاز و به  صفحة  700 ختم  مي شود. 
پديدآوران   مي شود:  ديده   نمايه   نوع   سه   بعد  به   آنجا  از 
كتابنامه   كتابخانه ها،  و  مجموعه ها  دستنويس ها،  فهارس  

(گزيدة  منابع  و مآخذ).
از صفحة  763 تا 822 كتاب نيز، تصوير برخي  فهارس  
و  است   توجه   جالب   بسيار  كه   آمده   دستنويس ها  كهن  
در پايان  از صفحة  823 تا 833 فهرست  مندرجات  ديده  

مي شود. 
ج.ب

 
سفرنامة  دوم  نجــم  الدوله  به خوزستان،  عبدالغفـــاربن  
علي  محمد نجــم  الدوله، تصحيــح، تحشيه  و تعليقات  از 
مطالعات   و  انساني   علوم   پژوهشگاه   تهران ،  كتابي ،  احمد 

فرهنگي ، 1386 ش . 
اين  اثر در ادامة  انتشار سه  رسالة ديگر نجم الدوله  توسط  
رساله   دو  اين  و  مي گيرد  قرار  انساني   علوم   پژوهشگاه  
به   نجم  الدوله   دوم   مسافرت   شرح    .1 مي شود:  شامل   را 
خوزستان  در 1306 ق، به  منظور ساختن  سد اهواز؛ 2. 
كتابچة  حاوي  دستورالعمل  چهارده  اصلي  ناصرالدين  شاه  

به  نجم  الدوله  در خصوص  سفر اول  به  خوزستان .
زندگي   از  كاملي   شرح   مقدمه ،  در  محترم   مصحح    
عبدالغفارخان   است .  آورده   را  نجم  الدوله   خدمات   و 
در  فاضل   خانواده اي   در  1255ق  سال   به   نجم الدوله  
از  اصفهاني   علي  محمد  مال  پدرش   شد.  زاده  اصفهان  
جداول   تنظيم   در  مبتكران   از  و  رياضي   علم   دانشمندان  
لگاريتم  و مسائل  جبري  به  شمار مي رود. عبدالغفارخان  
در خدمت  پدر علوم  معمول ، به  ويژه  رياضيات  و هيئت  
دارالفنون   در  تحصيل   به   نيز  مدتي   و  فرا گرفت   را  قديم  
پرداخت  و هنوز بيست  سالگي  را پشت  سر نگذاشته  بود 
كه  به  تدريس  رياضيات  در دارالفنون  مشغول  شد. همچنين 

كوشيد كتاب هاي درسي مناسبي در مباحث  مختلف  براي  
الحساب ،  كفاية   چون   كتاب هايي   آورد.  فراهم   محصالن  
بر  عالوه   عبدالغفارخان   و...  الجبر   بداية   هندسه ،  اصول  
گرديد:  نيز  ديگري   ارزشمند  خدمات   منشأ  تدريس ، 
استخراج  تقويم  رسمي  كشور، تنظيم  و انتشار رساله اي  در 
تطبيق  سال هاي  هجري قمري  و ميالدي، احداث  سدي  بر 
روي  رودخانة كارون ، نقشه  برداري  از شهرها و راه ها، و 
تهية  نقشة  تهران  كه  در مدت  23 سال  تكميل  گرديد. او 
همچنين نخستين  سرشماري  جمعيت  تهران  را در طول  
دو ماه  و به  كمك  هشت  تن  از شاگردانش  انجام  داد و 
و  مسكن   وضع   نفوس ،  كل  رقم   چون   مفصلي   آمارهاي  
نحوة مالكيت  آن ، توزيع  مكاني  جمعيت  و مهاجرت  و... 

را فراهم آورد كه اين كار در نوع  خود بي  نظير بود.

 عبدالغفارخان  طي  دو مأموريت  كه  به  منظور مرمت  و 
بازسازي  سد اهواز به  خوزستان  داشته  دو سفرنامة  مجزا 
محمد  استاد  قبل   سال ها  را  اول   سفرنامة  است .  نوشته 
دبير سياقي  چاپ  و منتشر كرد. كتاب حاضر سفرنامة  دوم  
احمد  همت  به  اينك  و  بود  مانده   ناشناخته   كه  اوست 
حاوي   سفرنامه   اين   است .  شده  چاپ   و  تصحيح   كتابي  
اطالعات  بسيار سودمند و نكات  تازه اي  است .  مؤلف در 
اين گزارش كوشيده است نكات  ارزشمندي  چون  تعداد 
خانوار، محصوالت  كشاورزي  و وضع  كاروانسراهاي  هر 
شهر، روستا يا قصبة مسيرش   را در اختيار خواننده  قرار 
اجتماعي ،  احوال   و  اوضاع   از  روشن  تصويري  و  دهد 
سياسي  و آداب  رسوم  مكان هاي  مختلف  در اواسط  دورة 

ناصرالدين  شاه  ارائه كند.
چهارده  اصلي   دستورالعمل   كتابچة  نيز  دوم   رسالة   
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كه   است   خوزستان   به   سفر  براي   شاه   ناصرالدين  
ترميم   براي   را  الزم   كارهاي   و  ديده ها  شرح   نجم  الدوله  
سد اهواز در آن  منعكس  كرده  است. از آنجا كه اين  رساله  
به خطي خوانا و زيبا نوشته شده، در اين كتاب به  صورت  

نسخه برگردان  چاپ  گرديده  است .
 مهدي  هادي 

فريـد  مقدمـة  با  گريـوز،  جان   ترجمـة   الغ  بيــك ،  زيج    
اسالمي ،  آزاد  دانشگاه   پژوهشي   معاونت   تهران ،  قاسملو، 

1386ش.

 اين كتاب چاپ  مجددي  است  از مقالة  اول  زيج  الغ  بيك 
كه  در سال  1650م جان  گريوز منتشر كرده است .

توجيهي   كتاب ،  اين   اول   چاپ   تاريخ   به   نگاهي    
در  كه   چنان  و  مي شود  محسوب   آن   انتشار  براي   كافي  
مقدمه  نيز آمده ، اين  كتاب  از قديم  ترين  نمونه هاي  چاپ  
زيج هاي  اسالمي  در اروپا به شمار مي آيد؛ ضمن  اينكه  از 
جملة قديمي ترين  كتاب هاي  فارسي  چاپي  نيز محسوب  

مي شود.
مقدمة   در  كتاب ،  محتويات   دربارة   الزم  آگاهي هاي 
مقدمه،  اين  اساس   بر  است.  شده  تشريح   قاسملو  آقاي  
كتاب ، غير از مقالة  اول  زيج  الغ  بيك، داراي  بخشي  مجزا 
و مفصل  حاوي  جداولي  براي  تبديل  تواريخ  (هجري  به  
ميالدي  و... از آغاز تا سال  1470 ) است كه  خود گريوز 
آنها را فراهم  كرده و در كنار دو فصل  انتهايي  از كتاب   
ماوراءالنهر)  و  خوارزم   (دربارة   ابوالفدا  تقويم البلدان   
و  الغ بيك   زيج   اول   مقالة   كه   است   گفتني  است .  آورده  

نيز  التيني   زبان   به   البلدان   تقويم   از  منتشر شده   بخش  
ترجمه  شده  است .

قديمي   چاپ هاي   به   دسترسي  دشواري   به   توجه   با   
براي  محققان  و كميابي  و بلكه  نايابي  برخي  از اين  چاپ ها، 
انتشار مجدد آنها بسيار ضروري  مي نمايد و جا دارد كه  
از بانيان  اين گونه  چاپ ها و به خصوص  كارشناساني  كه  

چاپ  اين  متن  را پيشنهاد داده اند، سپاسگزاري  شود.
ع.ص.آ

اصطالحات  ديواني  عالم  آراي  عباسي ، فاطمه  عالقه ، تهران ، 
انديشة  خالق و فرهنگستان  هنر، پاييز 1385 ش .

فنون   و  علوم   انتقال   در  كه   تأسف  باري   موارد  جمله   از 
و  شفاهي   نقل   شيوة   داشته،  تداول   گذشته   روزگاران   در 
جزئيات   تا  است  شده   باعث   كه   است   فنون   سينه به  سينة  
باقي   ناشناخته   و  مبهم   ما  براي   گذشته   فنون   از  بسياري  
بماند. يكي  از مهم ترين  اين  موارد، شيوه هايي  است  كه  در 
ديوان هاي  حكومتي  گذشته  مجري  بوده  است و امروزه 

اطالعات  ما دربارة  جزئيات  آنها  بسيار اندك  است .
تحسيِن  و  اعجاب   با  تاريخي ،  كتاب هاي   در  وقتي    
بسيار از بازگرداندن  ديوان ها از زبان  فارسي  به  عربي  در 
دورة  حجاج  گفت وگو مي شود (مثًال نك: ترجمة  كتاب  
الوزراء و الكتّاب ، ص  68)، ممكن  است  خوانندة  ناآشنا 
عربي   زبان   به   عبارات   ترجمة   با  همه  چيز  كه   ببرد  گمان  
حل و فصل  مي شد و اين همه  اعجاب  موردي  ندارد. اما 
به واقع  اين گونه  نيست  و گرداندن  ديوان ها به  عربي ، برابر 
بود با تغيير شمار بسياري  از اصطالحات ، آداب  و رسوم ، 
و  عريض   ديوان ساالري   نظام   يك   خالصه   و  زبان   خط، 

طويل  كه  مي توانست  حتي  يك  امپراتوري  را اداره  كند.
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 نگاهي  به  كتاب هايي  كه  با عنوان  عمومي  «خراج » در 
قرون  اولية  اسالمي  نوشته  شده  ، خواننده  را با شمار زيادي  
از ديوان ها مواجه  مي كند كه  هر كدام  وظايف  و قوانين  
بخش   در  نمونه ،  براي   داشته اند.  را  خود  خاص  اداري  
چاپ  شدة   كتاب  الخراج   قدامة  بن  جعفر، با ديوان هايي  
چون  «ديوان  الجيش »، «ديوان  النفقات »، «ديوان  بيت المال »، 
«ديوان  الرسايل »، «ديوان  التوقيع  و الّدار»، «ديوان  الخاتم »، 
المظالم »  «ديوان   و  دارالّضرب »  «ديوان   الفّض»،  «ديوان  

مواجه  مي شويم .

براي نمونه اي  ديگر، در آغاز كتاب   الفهرست   (ص  
31) اثر ابن  نديم ، آنجا كه  از خط و كتابت  سخن  مي رود، 
بخشي  نيز به  «نامِ قلم هاي  موزون » اختصاص  يافته  و در 
آنجا اشاره  شده  به  اين كه  با هر كدام  از اين  قلم ها، به  چه  

شخص  و مقام  خاصي  نامه  مي نوشتند:
  «... قلِم جليل ، نهادِ نويسنده  را مي كوبد. با اين  قلم ، 
از طرف  خلفا با طومارهاي  كامل  به  پادشاهان  روي  زمين  
نامه  مي نوشتند... و از اين  قلم ، قلم خرفاج  و قلم ثلثين 
صغيِر ثقيل  استخراج  شده  است  كه  با آن ، از طرف  خلفا به  
عمال  و امراي  اطراف  نويسند و از آن  سه  قلم  استخراج  
شده : قلِم زنبور، مستخرج  از ثلثين  كه  در دادخواهي  به  

كار رود...»
پس مي توان ديد يك  عامل  ديواني  فقط  براي  گرداندن  
حساب   حال   باشد.  آشنا  قلم   چند  با  بايد  رسايل   ديوان  
ديوان  خراج  كه جاي خود دارد. براي  مشاهدة  نمونه اي  از 
اين  موارد در زبان  فارسي ، مي توان به  فصل  سوم  از باب  

دوم تاريخ  قم  (ص  122 به  بعد) مراجعه كرد.

 آنچه  ذكر شد، براي  آن بود تا خواننده  با گستردگي  
شود  يادآوري  نكته   اين   و  شود  آشنا  موضوع   اهميت   و 
مدوني   متن   هيچ   تقريبًا  اداري ،  گستردة   نظام   آن   از  كه  
دست   در  كند،  اشاره   كار  جزئيات   بيشتر  يا  تمام   به   كه  
مي پردازد،  موضوعات   اين   به   كه   پژوهشگري   و  نيست  

بايد اطالعات  خود را از منابع  مختلف  گرد آورد.
زبان   به   زمينه   اين   در  مستقل   پژوهش   چند  تاكنون  
فارسي  منتشر شده  است  كه  به عنوان  نمونه هايي  شاخص ، 

به  كتاب هاي  ذيل  مي توان  اشاره  كرد:
سلجوقي ،  و  غزنوي   دورة   ديواني   اصطالحات   ـ   

حسن  انوري ، سخن  و كتابخانة  طهوري ، 1373ش (چ  2).
عهد  در  سلجوقي (وزارت   عهد  در  ديوانساالري   ـ   
تهران ،  آژند،  يعقوب   ترجمة   كلوزنر،  كارال  سلجوقي )، 

اميركبير، 1363ش.
شمس   مغول ،  دوران   ديواني   اصطالحات   فرهنگ   ـ   

شريك  امين ، تهران ، فرهنگستان  ادب  و هنر ايران .
مبناي   بر  اسالمي   ديوان   تشكيالت   در  پژوهشي   ـ   
اسناد دوران  آق قويونلو و قراقويونلو و صفوي ، هريبرت  
بوسه ، ترجمة  غالمرضا ورهرام ، تهران ، مؤسسة  مطالعات  

و تحقيقات  فرهنگي ، 1367ش.
ـ  سازمان  اداري  حكومت  صفوي  يا تعليقات  مينورسكي  
بر تذكرة الملوك ، ترجمة  مسعود رجب  نيا،  تهران ، اميركبير، 

1378ش (چ 3، منتشره  با متن   تذكرة الملوك  ). 
محمد  تصحيح   سميعا،  ميرزا   ، تذكرة الملوك   ـ    
دربارة   كه   است   متوني   معدود  جملة   از  (كه   دبير سياقي  
نظام  اداري  دورة  صفوي  نگاشته  شده  و به  همراه  كتاب  

فوق به  چاپ  رسيده  است ).
 و در نهايت ، كتاب :  اصطالحات  ديواني  عالم  آراي  
عباسي   كه  اخيراً وارد بازار نشر شده  است  و در اينجا به  

معرفي  آن  مي پردازيم .
شامل   پيداست ،  نيز  عنوانش   از  كه   چنان  كتاب   اين    
تاريخ   كتاب   در  كه   است  ديواني   اصطالحات   دسته   آن  
رفته  كار  به   منشي ،  بيگ   اسكندر  اثر  عباسي،  عالم  آراي  
است. عالم  آرا، كه نگارش آن، به تصريح  مؤلف ، در 1038ق 
حكومت   دوران   وقايع   به   كه   است   تاريخي   يافته،  پايان 
شاه   حكومت   از  اندكي   و  عباس ،  شاه   مرگ   تا  صفويان  
صفي ، اختصاص  يافته  است و لذا دربردارندة اصطالحات  

ديواني  رايج  در دورة  صفوي  است.
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چاپ  عباسي   عالم  آراي   اطالعات ،  استخراج  مبناي  
استاد ايرج  افشار است  كه  بر مبناي  چاپ  سنگي  1313 و 
1314 در سال 1334و1335ش تهران  فراهم آمده است .

و  شده   است  تنظيم   الفبايي   صورت   به   اصطالحات    
ذيل  هر اصطالح ، به نقل وظايف  آن  پرداخته شده.  بيشتر  
اين  توضيحات  از منابعي  چون   لغتنامة  دهخدا  و همچنين  
تحقيقات  پيشين  در زمينة  اين  اصطالحات ، به خصوص  
تحفة الملوك ، نقل  شده   است و معموالً يك  نمونه  از متن   
عالم  آراي  عباسي  به  عنوان شاهد آن  نقل  گرديده  است.  
صفحات   شمارة   كتاب   پايان   در  مجزا،  نمايه اي   در  البته  

تمامي  موارد استفادة  هر مدخل  نشان داده شده  است .
 در بخشي از كتاب با عنوان «واژه هاي  ناشناختة  عالم  
آراي  عباسي »، چند اصطالح آمده كه  مؤلف  در مورد اصل  
اصطالح   يكي   است .  نرسيده   نتيجه اي   به   آنها  ماهيت   و 
«آت »  جزء  دو  از  متشكل   و  است   تركي   كه   مينن »  «آت  
( اسب ) و «مينَْن» (سوار شونده ) است از ظاهر عبارت  بر 
(مثًال:  شاهي   اصطبل   با  مرتبط   منصب   نوعي   كه   مي آيد 
(در  «سول »  اصطالح   ديگر  مورد  است.  بوده   ميرآخور) 
لغوي   نظر  از  كشيده )  واِو  و  سين   ضّم  به   امروز  تركي  
معادل   كه   مي رسد  نظر  به   و  است   چپ   سمت   معني   به  

«ميسره » و جناح  چپ  لشكر بوده باشد.
 ع. ص

تصحيح   و  مقدمه   نيشابوري ،  اميرمعزي   ديوان   كليات  
محمدرضا قنبري ، تهران ، زوار، زمستان  1385 ش.

ديوان اميرمعزي از جمله آثار مهم زبان فارسي به شمار 
مي آيد. شمار زيادي از واژگان، تعبيرات، سنت هاي ادبي 
سرايندة  اين  ديوان  در  تاريخي  اطالعات  بخصوص  و 
چيره دست نهفته است كه ــ با توجه به نزديكي شاعر به 
ـ برخي از آنها را تنها در اين اثر مي يابيم.  دربار سلجوقيـ 
شايد به همين دليل بود كه زنده ياد عباس اقبال به تصحيح 
ديوان معزي اقدام كرد (ديوان امير معزي، تهران، اسالميه، 
سالطين  عهد  در  وزارت  كتاب  به  نگاهي  و  1318ش) 
و  دانش پژوه  محمدتقي  كوشش  (به  سلجوقي  بزرگ 
يحيي ذكاء، دانشگاه تهران، 1338ش) نشان مي دهد كه 
آن مرحوم تا چه اندازه از اين ديوان در استخراج مطالب 

تاريخي استفاده كرده است.
تا  آن  چاپ  دارد،  ديوان  اين  كه  اهميّتي  وجود  با 

سال ها منحصر به همان چاپ اقبال بود و تنها در سال 
1362 ش يك چاپ ديگر از متن به كوشش آقاي ناصر 
نشر  تهران،  اميرمعزي،  كامل  (ديوان  شد  منتشر  هيري 
مرزبان، 1362ش) كه مصحح، به نسخه هاي مورد استفادة 
خود هيچ اشاره اي نكرده است. پس از آن، در فروردين 
سال 1386 چاپ ديگري از ديوان معزي به همت آقاي 
محّمدرضا قنبري منتشر شد كه غير از متِن ديوان، حاوي 
امير  شعر  و  زندگي  دربارة  صفحه)  بلند (101  مقدمه اي 
تعليقاتي (حدود 300 صفحه) در توضيح اشعارِ  معزي، 
متن و دو نماية «تركيبات و تشبيهات ادبي» و «راهنماي 

تعليقات و حواشي» است.

شده  تهيه  اقبال  مرحوم  چاپ  اساس  بر  چاپ  اين 
چاپ  خود،  مقدمة  در  كتاب  مصحح  اينكه  با  و  است 
اقبال را غيرعلمي و پر از غلط دانسته است، همان كار را 
پاية پژوهش خود قرار داده و از هيچ نسخة ديگري در 

تصحيح آن استفاده نكرده است.
مي دانيم كه نسخه هاي ديوان اميرمعزي بسيار كمياب 
است اما حداقل يك نسخة كهن را مي شناسيم (دستنويس 
132 ايندياآفيس، فيلم 4314 دانشگاه تهران) كه پس از 
چاپ اقبال بايد حتمًا مورد استفاده قرار مي گرفت. اين 
است  شده  كتابت  هجري   714 يا   713 سال  در  نسخه 
و اگرچه حاوي تمام ديوان شاعر نيست، اما خالصه اي 
نسبتًا مبسوط از آن محسوب مي شود و از نظر ضبط ها 

نيز چشمگير است.
به  نسبت  چاپ  اين  صحت  از  نموداري  اينكه  براي 
در  لغزش ها  برخي  به  باشد،  دست  به  پيشين  چاپ هاي 

صفحات آغازين اشاره مي كنيم:



27
دورة دوم، سال دوم، شمارة 13 و 14، مهر و آبان 1386

ـ ص3 (اولين صفحة متن)، ب13: واژة «ُعطارِد»، بصورت 
«َعطاُرد» حركت گذاشته شده.

ـ ص4، ب11: «هر شاه كه يك راه ز تيِغ تو نترسد / از 
ملك و واليت نبود نيز شكيبا» چاپ: «تيغ تو بترسد»

ـ ص6، ب24: «گرد سپه و گوهر شمشير تو در رزم / 
گويي كه دخان و [چ: ـ و] شرر است آتِش كين را» 

ـ ص7، ب22: «آن شاه زير رايت، دارد هزار بهمن/ وين 
به  اخير  چاپ  در  كه  دارا»  هزار  باشد  ركابش،  در  شاه 
صورت «در ركابت دارد» ضبط شده است. با اين توضيح 
كه بيت فوق، در مورد سلطان محمد و سلطان سنجر و 
به  اينجا  «رايت»  واژة  و  شده  گفته  آنها  مادر  به  خطاب 
معني َعَلم به كار رفته و مصحح محترم آن را مركب از 

«راي» + «ت [ضمير]» دانسته است.
نيز اشتباهات چاپي زير قابل اشاره است:

ـ ص5 ، ب24: «سّم است» به جاي «سّم اسبت»
ـ ص7، ب5: «خواجة» به جاي «خواجه»
ـ ص9، ب23: «بايستة» به جاي «بايسته»

تصحيحي،  و  چاپي  لغزش هاي  اين گونه  از  صرف نظر 
قرار  خواننده  اختيار  در  شسته  رفته  متني  چاپ  اين  در 
گرفته است كه براي عموم سودمند است، اما با توجه به 
تصحيحات قياسي كه ــ بدون اشاره به اصِل پيشين ــ 
در آن اعمال شده است، شايد براي اهل فن چندان قابل 
اعتماد نباشد. البته الزم به ذكر است كه برخي لغزش هاي 
چاپ هاي پيشين، در اين چاپ تصحيح شده و مصحح 
از  بخشي  اي كاش  اما  است،  كشيده  زيادي  زحمت  نيز 
زماني كه براي اين كار صرف شده، براي بررسي نسخه ها 
نيز اختصاص مي يافت. شايد هيچ عاملي به اندازة قياس 
و تجربه در ارزشمندي تصحيحات كارآمد نباشد، اما به 
هر حال نمي توان بدون هيچ نقطة اتكايي، همه چيز را به 

انديشة مصحح واگذار كرد.
ع.ص

محّمد  (الجزءالثاني )،  الذريعة   استدراك   الي   الشريعة  
الطباطبائي  البهبهاني  (منصور)، مكتبة  متحف  و مركز وثائق  

مجلس  الشوري  االسالمي ، طهران ، 1385 ش .
كتاب  الذريعة  الي  تصانيف  الشيعة، اثر  آقابزرگ  تهراني  از 
شيعه   كتاب شناسي   زمينة   در  ارزشمند  بسيار  آثار  جمله  
متعدد  فوايد  كتابشناختي ،  اطالعات   كنار  در  كه   است  

ديگري  را نيز شامل  مي باشد. چاپ  اين  اثر بزرگ  در 25 
جلد از سال  1935 تا 1979م (1357ش ) به  طول  انجاميد 
تدوين   زمينة   در  گام ها  مهم ترين   از  يكي   آن ،  پايان   با  و 

كتاب شناسي  بزرگ  شيعه  برداشته  شد.

 با توجه  به  اهميت  اثر، پس  از چاپ  آن  چندين  اثر در 
تسهيل  استفاده  يا استخراج  اطالعات  و همچنين  تكميل  
به   مي توان   نمونه   براي   كه   آمد  فراهم   ارزشمند  اثر  اين  

موارد زير اشاره  كرد:
ـ «تكملة  الذريعة  الي  تصانيف  الشيعة »، سيد سعيد اختر 

الرضوي ، نسخه  پژوهي ، دفتر دوم ، صص  550ـ594.
ـ «علي  هامش  الّذريعة »، سيد احمد حسيني  اشكوري ، 

نسخه  پژوهي ، دفتر اول ، صص  597ـ661.
ـ فهرس  أعالم  الذريعة  الي  تصانيف  الشيعة  (3ج)، تهية  
علينقي   نظر  تحت   مؤلف ،  نوادگان   و  اوالد  از  جمعي  

منزوي ، تهران ، دانشگاه  تهران ، 1377ش.
ـ معجم  مؤلّفي  الشيعة ، علي  فاضل  قائيني  نجفي ، تهران ، 

وزارت  ارشاد اسالمي ، 1405ق [1363ش].
بايد توجه  داشت  كه  الذريعه  با تمام  اهميتي  كه  دارد، 
شيخ   كه   است   شده   تدوين   امكاناتي   و  منابع   براساس  
آن   تا  منزوي )  علينقي   دكتر  فرزندشان   البته   (و  آقابزرگ  
زمان  موفق  به  بررسي  آنها شده  بودند و روشن  است  كه  
منحصر  كتاب   اين   در  شده  معرفي  متون  به   شيعه ،  آثار 
نيست  و به  همين  دليل ، الزمة دستيابي  به  فهرست  جامع  

تصانيف  شيعه  تكميل  اين اثر است.
در  را  گوناگوني   شيوه هاي   مي توان   كار  اين   براي  
پيش  گرفت . مثًال انجام  كاري  جداگانه  در زمينة  تدوين  
كتاب شناسي  بزرگ  شيعه  با روشي  دقيق تر از الذريعه   و 
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با تفكيك  بخش  متن شناسي  و نسخه شناسي . انجام  كاري  
و  كافي   امكانات   به   نياز  البته   ساختاري ،  چنين   با  بزرگ  
اين   فراهم  آمدن   با  كه   دارد  متخصص   نيروي   از  استفاده  
شرايط ، باز هم  مستلزم  صرف  زمان  زيادي  است  و رسيدن 

به آن آسان  و سريع  نخواهد بود.
و  انجام  يافتن   زمان   تا  باشد  نياز  شايد  اين رو  از 
پرداخته   آثاري   تدوين   به   طرحي ،  چنان   به  ثمر نشستن  
حدودي   تا  را  پژوهشگران   نياز  ذريعه ،  كنار  در  كه   شود 
پاسخگو باشد. ماهيت  وجودِي تكمله هاي  نوشته شده بر 
دو  تاكنون   كه   منصور  آقاي   كار  و  است   همين   الذريعه  

جلد آن  منتشر شده  است  از اين جمله  به  شمار مي آيد.
 جلد اول  اين  مجموعه  در سال  1383ش  منتشر شده  
و شامل  معرفي  590 عنوان  كتاب  و رساله ــ با احتساب  
نام هاي  مكرر يك  اثر ــ است . در جلد دوم  اين مجموعه  
هم542 عنوان  معرفي  شده  است . گفتني   است  كه  اين دو 
جلد منتشر شده  اند و هر يك جداگانه  و به  ترتيب  الفبايي  

از الف  تا يا تنظيم  شده  است .
آثاري   كتاب ،  اين   در  معرفي  شده   نسخه هاي   بيشتر   
هستند كه  نسخه  يا نسخه هايي  از آنها در كتابخانة  مجلس  
كتابخانه هاي   در  ديگري   نسخه هاي   اگر  و  است   موجود 
ديگر وجود داشته  باشد، به  آنها نيز اشاره  شده  است . با 
تكملة  فهرست ،  اين   كه   گفت   بتوان   شايد  توصيف ،  اين  
الذريعه  با توجه  به  موجودي  كتابخانة  مجلس  است . البته  
اين  همچنان كه اشاره شد، بدان  معنا نيست  كه  اطالعات  
شده   تدوين   مجلس   نسخه هاي   به   كامل   اتكاي   با  كتاب  
نشده   استفاده   آن   در  ديگر  مجموعه هاي   اطالعات   از  و 
بيشتر  به   مؤلف ،  كه   داشت   توجه   بايد  سويي ،  از  است . 
اين  نسخه ها دسترسي  داشته  است و اطالعات مندرج در 
از راه  بررسي  مستقيم  و بالواسطة  آثار به  كتاب  ، معموالً 

دست آمده اند.
دورة   و  مؤلف   نام   اثر،  نام   از  پس   مدخل ،  هر  در   
و  ساختار  از  توصيفي   ادامه   در  و  شده   ذكر  او  زندگاني  
معرفي   آن   شناخته شدة   نسخه هاي   و  آمده   اثر  محتويات  
شده  است . در انتهاي  هر مدخل نيز عبارت هاي آغاز و 

پايان  متن  نقل  شده  است .
كه   لغزش هايي   از  صرف نظر  ــ  آثار  گونه   اين   
تدوين   زمان   تا  ــ  شود  مشاهده   آنها  در  است   ممكن  
يك  كتابشناسي  مبسوط تر، مي تواند پاسخگوي  بخشي  از 

اين گونه   تعدد  چند  هر  باشد؛  پژوهشي   جامعة   نيازهاي  
و  مكرر  مراجعات   به   ناگزير  را  پژوهشگران   نيز  موارد 

استفاده  از آثار متعدد خواهد كرد.
ع.ص

و  كردستان   در  مشروطيت   وقايع   از  اسنادي   گزيدة 
تهران ،  شهرضايي ،  آذري   رضا  كوشش   به   كرمانشاهان ، 
اسالمي ،  شوراي   مجلس   اسناد  مركز  و  موزه   كتابخانه 

1385ش.

است   نهفته   اسناد  دل   در  ايران   نامدون   تاريخ   از  بخشي  
باارزش   اما  منفرد  برگه هاي   اين   به   پرداختن   اهميت   و 
بر هيچ كس  پوشيده  نيست . با توجه  به  اندك   بودِن فاصلة  
زماني  ما با دورة  مشروطه ، اسناد بسياري  از آن  دوران  در 
آن   وقايع   جزئيات   بررسي   در  مي تواند  كه   هست   دست  

روزگار بسيار كارساز و مهم باشد. 
كه  است   مجموعه اي   از  مجلد  اولين   حاضر  كتاب    
خواهد  منتشر  بهارستان »  «اسناد  عمومي   عنوان   تحت  
شد. اين  مجموعه  شامل  متن  استخراج  و حروفچيني شدة  
اسنادي  است  كه  در مركز اسناد كتابخانة  مجلس  شوراي  

اسالمي  نگهداري  مي شود.
 اين  مجلد، شامل  257 عنوان  سند از اسناد مرتبط  با 
كردستان  و كرمانشاهان  در دورة  مشروطه  است  و با توجه  
حائز  داشته ،  مشروطه   وقايع   در  كردستان   كه   تأثيري   به  
از  بسياري   كه   داشت   توجه   بايد  است.  خاصي   اهميت  
پژوهش هاي  انجام  گرفته  دربارة  مشروطه ، بر اساس  اسناد 
همين   به   و  است   بوده   تبريز  و  تهران   با  مرتبط   وقايع   و 
دليل  آگاهي  ما از وقايع  شهرهاي  ديگر اندك  است . از اين  
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منظر، مجموعة  حاضر مي تواند بسيار ارزشمند باشد.
 اسناد منتشر شده  در اين  مجموعه ، وقايع  ميان  دوم  
و  مي گيرد  دربر  را  1304ش   بهمن   تا  ق   1327 ذيقعدة  

تنظيم  آنها بر اساس  ترتيب  تاريخي  انجام  شده  است .
 در پايان  كتاب ، تصوير برخي  از اسناد به  چاپ  رسيده  
و پس  از آن  نماية  عام  اسناد شامل  نام  اشخاص ، اماكن  

و... آمده است .
ع.ص

عبدالباقي    ،(4 (ج   موالنا  موزة   خطي   نسخه هاي   فهرست  
گولپينارلي ، آنكارا، انتشارات  انجمن  تاريخ  ترك ، 1994م .

Mevlāna Müzesi Yazmalar Katalogu  IV,  Abdulbaki 

Golpinarli, Ankara, Turk Tarih Kurumu Basimevi, 1994.

اين   فهرست هاي   از  جلد  چهارمين   كه   كتاب  اين  
كتابخانه  را تشكيل  مي دهد، شامل  معرفي  146 نسخه  از 
دستنويس هايي  است  كه  در كتابخانة  موزة  موالنا نگهداري  
مي شود. تعدادي  از اين  146 نسخه  به  صورت  مجموعه  
است  و بر اين  اساس ، كل آثار معرفي  شده  شامل  191 

كتاب  و رساله  است.
توسط   1967م،  در  كه  مجموعه   اين   جلد  اولين    
معرفي   شامل   شد،  منتشر  ترك   تاريخ   انجمن   انتشارات  
در  دوم   جلد  است .  رساله )  و  كتاب    542) نسخه    274
 670 تا   275 نسخه هاي   معرفي   و  شده   منتشر  1971م 
كتابخانه  را دارد و جلد سوم  هم كه  در 1972 منتشر شده ، 

شامل  معرفي  نسخه هاي  671 تا 1081 است .
 در جلد چهارم  شمارة  مسلسل  نسخه ها نيامده است، 
ولي  با توجه  به  تعداد 146 نسخه  كه  در آن  معرفي  شده  

مشخص  است  كه  شمار كل دستنويس هاي  معرفي  شده  
در اين  چهار جلد 1227 نسخه  است .

آن  وقفي   ساختار  به   توجه   با  قونيه  موزة   كتابخانة    
مراكز  ساليان ،  از  طول   در  مجموعه   نديدن   آسيب   و 
خصوص   به  اسالمي ،  خطي   نسخه هاي   نگهداري   مهم 
دستنويس هايي   مي آيد.  شمار  به   فارسي ،  دستنويس هاي  
ـ و  ـ معروف  به  مثنوي  نسخة  قونيه ـ  چون  مثنوي  معنوي ـ 
همچنين  دستنويس  منحصر به  فرد منظومة  علي نامه  ــ كه  
مركز پژوهشي  ميراث  مكتوب  به  صورت  نسخه  برگردان  
دستنويس هاي   اين   نمونه هاي   از  ــ  كرد  خواهد  منتشر 

باارزش  به  شمار مي آيد.
گونه   بدين  نسخه ها  معرفي   در  گولپينارلي   زنده ياد   
و  مؤلف   نام   سپس   نسخه ،  شمارة   ابتدا  كه   كرده   عمل  
و  جلد  اندازة   زبان ،  اثر،  نام   سپس   او،  زندگي   محدودة  
از  مفصل   توصيفي   و  صفحه   هر  در  شده   نوشته   سطور 
انجام   و  آغاز  و  دستنويس   هر  نسخه  شناسِي  ويژگي هاي  
آن  را ذكر مي كند. الزم  به  توضيح  است  كه  نام  مؤلف  و 

نام  اثر آوانويسي  نيز شده  اند.
از جمله  ويژگي هاي  فهرست  اين  است  كه  به  شمارة  
صفحه اي  كه  آغاز و انجام  (انجامه ) نسخه  در آن  قرار دارد، 
اشاره  شده  و اين  امر به خصوص  در مجموعه ها كمك  
اثر  هر  انجام   و  آغاز  به   سريع تر  دستيابي   براي   خوبي  
است . اين  كار در بسياري  از فهارس  كتابخانه هاي  فرنگي  
بدان   چنداني   توجه   ايران   در  متأسفانه   اما  مي شود،  اجرا 
در  كه    _ نيز  فهرست   اين   نقايص   جملة   از  است .  نشده  
بسياري  از فهارس  غير ايراني  ديده  مي شود _ نبود نمونة  
تصاوير از نسخه ها  است ، كه خوشبختانه در بسياري از 

فهارس منتشر شده در ايران ديده مي شود.
ع.ص

در  گولپينارلي   عبدالباقي   كتابخانة   دستنويس هاي   فهرست  
موزة  موالنا، عبدالباقي  گولپينارلي ، آنكارا، انتشارات  انجمن  

تاريخ  ترك ، 1994 م .
Mevlānā Mūzesi Abdulbaki Golpinarli Kutuphanesi Yazma 

Kitaplar Katalogu, Abdulbaki Golpinarli, Ankara, Turk 

Tarih Kurumu Basimevi, 2003.
 اين  فهرست  حاوي  معرفي  228 نسخه  از دستنويس هايي  
موزة   كتابخانة   به   گولپينارلي   عبدالباقي   زنده ياد  كه   است  
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موالنا اهدا كرده است و به  صورت  مجموعه اي  جداگانه  
اين   فهرست نويسي   كار  مي شود.  نگهداري   آنجا  در 
مجموعه  را خود گولپينارلي  انجام  داده اما انتشار آن ، در 
سال  2003م يعني سال ها پس  از درگذشت  وي ،  صورت  

گرفته  است .

 بيشتر نسخه هاي  اين  مجموعه  را آثار ي به زبان تركي 
تشكيل  مي دهد و پس  از آن  آثار فارسي  بيشترين  شمار 
مي شود.  ديده   آن   در  عربي   اثر  هم   كمي   تعداد  دارد؛  را 
فهرست   مانند   نيز  مجموعه   اين   فهرست  نويسي   شيوة  

نسخه هاي  خطي  موزة  موالناست .
ع.ص

فهرست  نسخه هاي  خطي  كتابخانة  فرهنگستان  زبان  و ادب  
فارسي ، محمدرضا نصيري ، تهران ، فرهنگستان  زبان  و ادب  

فارسي ، 1385 ش (انتشار 1386).
چند  خريد  جريان   در  فارسي   ادب   و  زبان   فرهنگستان  
تعدادي   به   خود،  كتابخانة   تكميل   براي   چاپي   مجموعة  
نسخة  خطي  نيز دست  پيدا كرده  است  كه  فهرست  حاضر، 

شامل  معرفي  اين  نسخه هاست .
بخش   دو  در  مجموعه   عربي   و  فارسي   نسخه هاي  
است .  شده   تنظيم   الفبايي   ترتيب   به  يك  هر  و  جداگانه  
نسخه هاي   و   109 مجموعه   فارسي   نسخه هاي   شمار 
عربي  49 دستنويس  است . عالوه  بر اين ، سه  دستنويس   
از  پس   كه   دارد  وجود  مجموعه   در  پهلوي   و  اوستايي  
نسخه هاي  عربي  معرفي  شده است. در پايان  كتاب نيز دو 
نماية  اشخاص  و آثار به  فهرست  افزوده  شده  است . وجود 
تصاوير رنگي  چاپ شده از برخي  نسخه ها و قيمت  بسيار 

مناسب  كتاب، از مزاياي  آن محسوب  مي شود.
نظر  به   نكته   چند  شده ،  معرفي   نسخه هاي   مورد  در 

رسيد كه  در زير نقل  مي شود:
ـ نسخه اي  كه  با نام  «حديث » در صفحة  22 معرفي  
شود:  توجه   آن   آغاز  به   نباشد.  حديث   اصًال  گويا  شده ، 
در  كه   نوشته اند  عباس :  حضرت   شجاعت   از  «حديث  

جنگ  صفين  روزي  صفوف  قتال  آراسته  گرديد...»
ـ نسخه اي  در صفحة  31 با نام  «رجال  الغيب » معرفي  
شده  كه اين نام  نسخه  نيست  و گويا از فحواي  عبارتي  
استخراج   ــ  داشته   هم   افتادگي   كه   ــ  نسخه   پايان   در 
تقويم   «در  است :  بدين قرار  مذكور  عبارت   است .  شده 
منجمان ، احوال  رجال  الغيب  مذكور است  و اهل  تصوف  

مي گويند...»

ارجاعي  هم  كه  به  صفحة  38 از جلد هفتم   فهرستواره   
داده  شده ، اشتباه  چاپي  است  و صحيح  آن  380 است .

 ـ در مورد نسخه هايي  كه  نام  آنها شناخته  نيست  و 
شايد  بسازد  آنها  براي   نامي   است   ناگزير  فهرست نويس  
بهتر باشد كه  جزء آغازيِن اين  عنوان  با موضوع  آن  مرتبط  
باشد؛ مثًال فقه ، تاريخ ، كالم ، تفسير و... براي  نمونه ، در 
ترجمة   و  «گزيده   نام   با  نسخه اي   فهرست ،   45 صفحة  
رساله اي  در فقه  شيعه » فهرست  شده  كه  شايد بهتر مي بود 

به  صورت  «فقه  شيعه » نامگذاري  مي شد.
اقصا»  «مقصد  نسخة   نام   مقابل   در   53 صفحة   در  ـ 
آمده  است: كنه  المراد في  وفق  االعداد، كه  صحيح  نيست  
و اين  دو نام  مرتبط  با دو اثر جداگانه   مي باشد كه  فقط  
موضوع  آنها يكسان  است  (بنگريد به: فهرستواره ، ج  4، 

صص  2725 و 2745).
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فقه »  «اصول   عنوان   با   61 صفحة   در  كه   نسخه اي   ـ 
زين الدين   بن   حسن   االصول  معالم   گويا  شده ،  معرفي  

عاملي  باشد.
در صفحة  61، نسخه اي  با نام  «الوغ  بيك » معرفي   ـ 

شده  كه  اين  عنوان ، نام  كتاب  نمي تواند باشد.
ـ در ص  79 كتاب  «نبراس  الضياء» به  صورت  «نبراس  

الفياء» ضبط  شده  كه  اشتباه  چاپي  است .
ـ دو نسخه اي  كه  با عنوان  «التكليف  رنج  التكاليف » 
در   (85 (ص   اطراف »  في   النظر  و  «النكاح   و   (91 (ص  
بخش  نسخه هاي  فارسي  معرفي  شده، به نظر مي رسد كه 

آثاري  عربي  باشد.
 ع.ص

رحمت  و غضب  الهي  در مثنوي  معنوي ، حميده  حجازي ، 
مؤسسة  تهران   محقق ،  مهدي   انگليسي   و  فارسي   مقدمة   با 
مطالعات  اسالمي  دانشگاه  تهران ـ  دانشگاه  مك  گيل ، 1386 

ش، 210 ص.
مؤلف  كتاب ، در شش  فصل  از هفت  فصل  كتاب  تالش  
مي كند تا اشارات  مثنوي  در باب  رحمت  و غضب  الهي  
را گرد آورد  و طبقه بندي  كند و احاديث  و احيانًا آيات  
مرتبط  با آنها را ذكر كند و شرح  مختصري  نيز، با تمسك  
به  اقوال  خود مولوي  و گاه  چهره هاي  شناخته  شدة  عرفان  
بر  است   گذري   كتاب   هفتم   فصل   بيفزايد.  اسالمي ، 
رحمت   و  غضب   بيان   در  مولوي   استعارات   و  تشبيهات  

الهي .
كتاب  داراي  مقدمه اي  فارسي  و مقدمه اي  (دو صفحه اي ) 
به انگليسي  از دكتر مهدي  محقق  است ، شامل كلياتي در 

باب  زندگي  و شعر مولوي .
محمد عليايي مقدم

و  جغرافيايي   و  تاريخي   مباحث   (كوهسران )  قصران  
اجتماعي  و مذهبي  و وصف  آتشگاه  منطقه  كوهستاني  ري  
باستان  و طهران  كنوني ، حسين  كريمان ، انجمن  آثار مفاخر 
شميرانات   شهرستان   اسالمي   شوراي   همكاري   با  فرهنگي  

استان  تهران ، چاپ  دوم ، 1385 ش.
استاد  مرحوم   چشمگير  اثر  (كوهسران )  قصران   كتاب  
تاريخ   در  تحقيق   درخشان   نمونه هاي   از  كريمان   حسين  

محلي  است  كه  براي  بار دوم  منتشر مي شود.

 كتاب  متشكل  از سه  باب  و هر باب  به  چند فصل  
منقسم  است . مرحوم  كريمان  در اين  كتاب  كوشيده  است  
ناحيه  قصران  را از منظر تاريخي  و جغرافيايي  و اجتماعي  
محققانه   متأخر  و  متقدم   گونه گون   منابع   بر  اتكا  با  و 
از  را  ناحيه   اين   سابقة   بررسي   اين   رهگذر  از  و  بررسد 
پيش  از اسالم  تا روزگار خود نشان  دهد و به  راستي  كه  
از عهدة اين كار برآمده  است . باب  سوم  كتاب  در مجلد 
دوم ، خود كتابي  است  در دو فصل  كه  به  بررسي  گويش  
مردم  قصران  در محدودة  ديه  آهار مي پردازد و از حيث  

مطالعات  گويش شناسي در خور توجه  است .

در مطاوي  كتاب  نقشه هاي  جغرافيائي  از ناحية  قصران  
فهرست هاي   دوم   جلد  پايان   در  و  است   شده   گنجانده  
اسامي   اماكن ،  و  بلدان   طوايف ،  و  رجال   اعالم   مختلف  

كتب  و مشخصات  منابع  آمده  است .
م.ع.م

هادي  المضلين  (در علم  كالم )، منسوب  به  حاج  مال هادي  
انجمن   تهران ،  اوجبي ،  علي   تحقيق   و  تصحيح   سبزواري ، 

آثار و مفاخر فرهنگي ، 1383 ش، 416 ص.
به   كه   شيعه   كالم   در  است   كتابي   المضلين   هادي   كتاب  
بخش   پنج  از  متشكل   كتاب   است .  شده   نگاشته  فارسي  
است : 1. توحيد؛ 2. عدل ؛ 3. نبوت؛ 4. امامت ؛ 5. معاد. در 
اين  كتاب  برخالف  شيوة معمول  كتاب هاي  كالمي  شيعه  
مبحث  نبوت  و امامت  درهم  آميخته  شده  است  و مؤلف  
مجموع   كه   همچنان   مي كند:  احتجاج   چنين   كار  اين   در 
امور نبي  و ولي  در معيت  و حضور يكديگر كامل  مي شود 
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در تحرير مطالب  نبوت  و واليت  نيز اتكاك  مقدور نيست  
بدون  امتزاج  مطلقًا ثابت  نخواهد شد (ص  51).

صاحب   و  الذريعه   صاحب   برخالف   كتاب ،  مصحح  
فهرست  نسخه هاي  خطي ، اين  اثر را به طور قطع، از مال 
هادي  سبزواري  نمي داند و بر آن  است  كه  از شاگردان  و 
معاصران  اوست . وي  در تصحيح  خود از اين  اثر از سه  
نسخه  بهره  برده  است  كه  به  دليل  بي اهميت  بودن  تفاوت ها 

اختالف  نسخه بدل ها را ذكر نكرده  است .
بين المللي   همايش   انتشارات   سلسله   در  كتاب   اين    
غرب   و  شرق  در  فلسفي   مكتب   دو  اصفهان   و  قرطبه  
سلسله   اين   كتاب هاي   ديگر  نظير  كه   است   شده   منتشر 
مقدمة  و  محقق   مهدي   دكتر  فارسي   مقدمة  دربردارندة  

انگليسي  دكتر هرمان  لندلت  است.
م.ع.م

ابي القاسم   دمشق ،  مدينة   تاريخ   من   معجم  الشعراء 
به   المعروف   الدمشقي   الشافعي   هبة اهللا   علي بن  الحسن  بن  
و  نصوصه   ضبط   و  حّققه   و  استخرجه   (2ج)،  ابن عساكر 
عّلق  عليه : حسام  الدين  فرفور، باشراف : شاكر الّفحام ، دبي  
(دارالفكر)،  دمشق   ـ  التراث )  و  للثقافة   الماجد  جمعة   (مركز 

1999 ـ 2000 م .
تاريخ  مدينة  دمشق  اثر نامدار و ماندگارِ محدث  و مورخ  
قرن  ششم ، ابن  عساكر دمشقي  (499ـ571ق) است  كه  به  
بهانة  گزارش تاريخ  دمشق  (پايتخت  شام، سورية  كنوني )، 
حاوي  مطالب  ارزشمند متنوعي ، از جمله  در باب  شرح  

احوال  خلفا، اميران ، قضات ، دانشمندان  اعم از فقها، قّراء، 
نحويان ، شاعران ، و مانند اينهاست .

 تنها چاپ  كامل  تاريخ دمشق ابن  عساكر طي  سال هاي  
1995 تا 1998 م  به  كوشش  علي  شيري  در هفتاد مجلد 

در بيروت  منتشر شده است .
 از ويژگي هاي  تاريخ  دمشق  اهميت  ادبي  آن  است ؛ كه  

اين  اهميت  به  عواملي  چند باز مي گردد، از جمله : 
شعرا،  و  ادبا  احوال   شرح   در  ابن  عساكر  كه   دقتي    .1  
همانند شرح  احوال  محدثان، فقيهان ، قضات  و رجال  

حكومتي ، به  كار برده  است .
 2. دقت  در روايت  اشعار، به  گونه اي  كه  وي  به  اختالفات  
جزيي  در ضبط  نّص شعرها، حتي  در مواردي  مانند 
به   و  داشته   توجه   عطف ،  و «واو»  ميان  «فا»  اختالف  
آنها اشاره  كرده  است ؛ بر خالف  بسياري  از قدما كه  
به  اختالف  نسخه هاي  احاديث  توجه  داشتند، اما در 
روايت  اشعار سهل  گير بودند و چنين  دقتي  را ضروري  

نمي ديدند.
موجود  امروزه   كه   مجموعه هايي   و  كتاب ها  از  نقل    .3  
نيست  و از ميان  رفته  است . ابن  عساكر گاه  به  مؤلفان  

اين  كتاب ها نيز اشاره  كرده  است .
 4. نقل  بسياري  از اشعار كه  خود آنها را شفاهًا از گويندة  

آن  شنيده  يا دستنوشتة  آن  را ديده  است . 
 5. نقل  اشعار و تكه هايي  از احوال  و زندگاني  شاعران  كه  

در مصادر ديگري  يافت  نمي شود، و....
 تحقيق  حاضر، كوششي  است  از حسام  الدين  فرفور، 
كه  وي  در طي آن  مطالب  مربوط به شاعران  و اشعار آنان  
را از تاريخ  مدينة  دمشق  استخراج  كرده  و به  تصحيح  متن ، 
تحقيق  و استخراج  مصادر آن  پرداخته  است . جلد نخست  
اين  مجموعة  دوجلدي  مشتمل  بر شاعراني  است  كه  نام  
آنان  با الف  (73 شاعر)، ب  (5 شاعر)، ت  (2 شاعر) و ج  
(5 شاعر) آغاز مي شود. جلد دوم ، كه  با همكاري  رياض  
فراهم   أباظه   نزار  و  االرناووط   محمود  مراد،  عبدالحميد 
آمده ، دربردارندة  شاعراني  است  كه  نام  آنها با حرف  ح  

(15 شاعر) آغاز مي شود.
 معيار گزينش، كساني  بوده اند كه  جنبة  شاعرِي آنها 
غلبه  داشته ، آن گونه  كه  به  عنوان  شاعر شناخته  مي شده اند 

و ابن  عساكر نيز آنها را شاعر ناميده  است .
م.ع.م
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Ismailis in Medieval Muslim Societies I.B.Jauris 

Publishers; Farhad daftary: London, New York, 

in Jssociation with the Institute of Ismaili Studies, 

London. Copyright@ Islamic Publications Ltd, 

2005, pp.259 + V-Xii.

ميانه،  سدة  مسلمان  جوامع  در  اسماعيليان  دفتري:  فرهاد 
لندن، انتشارات اسالمي، 2005.

لندن،  اسماعيلي  مطالعات  مؤسسة  مدير  دفتري،  فرهاد 
تاريخ  و  اسماعيلي  پژوهش هاي  به  دلبستگان  براي 
تكاپوي علمي -تاريخي -اجتماعي اسماعيليان نام آشنايي 
م/   1977 سال  به  اسماعيلي  مطالعات  مؤسسة  است. 
1356ش به منظور ترويج پژوهش و آموزش دربارة اسالم 
(زمينه هاي تاريخي و معاصر) پايه گذاري شد. گذشته از 
چاپ كتاب هاي پژوهشي دربارة تاريخ، عقايد و انديشة 
نيز  گوناگوني  همايش هاي  اسماعيليان،  سياسي-فلسفي 
بنياد  اين  سوي  از  شيعي  اسالم  وتمدن  فرهنگ  دربارة 

پژوهشي پركار برگزار شده است.
ميانه  سدة  مسلمان  جوامع  در  اسماعيليان  كتاب 
در  پيشتر  كه  است  دفتري  دكتر  مقاالت  فراهم آمدة 
از  مناسبت هايي  به  كه  كتاب هايي  و  پژوهشي  مجله هاي 

سوي ديگران نشر يافته به چاپ رسيده اند.
كتاب با يك پيشگفت (ix-x) دربارة تاريخچة گرايش 
دهة  در  اسماعيلي  مطالعات  به  نويسنده  دلبستگي  و 
1960م، كه پايان نامة دكترايش را در دانشگاه كاليفرنيا در 
بركلي نگاشت، آغاز مي شود. آن گاه در يادداشتي پيرامون 
كتاب هايي  و  مجله ها  نشاني  و  نام  (مقاله ها)  كتاب  متن 

مي آيد كه اين مقاله ها پيشتر در آنها به چاپ رسيده اند. 
.(ix-xii)

بخش  آغاز  از  پيش  نويسنده  دارد:  بخش  سه  كتاب 
يكم، دو گفتار به نام هاي «تفرقه در اسالم» و «اسماعيليان 
و مطالعات اسماعيلي» نوشته است. در گفتار نخست، از 
شكافت امت اسالمي به شيعه و سنّي و احزاب ديني-
 سياسي (شيعه و خوارج) سخن گفته است و به كوتاهي 
از شيعة آغازين، خوارج و ظهور جامعه هاي پيشين شيعه، 
كيسانيه و اماميه گفت وگو كرده است. در ادامه، زيديان، 
دوازده امامي  شيعيان  جعفري)،  مذهب  (پيروان  اماميان 
دربارة  سرانجام  و  درآمده اند  گفت وگو  به  اسماعيلي  و 
است.  آمده  ميان  به  سخن  السنة)  (اهل  سنيان  و  معتزله 

.(pp. 26-1)
است،  پيشگفتار  از  بخشي  واقع  در  كه  دوم،  گفتار 
اسماعيلي  ومطالعات  پژوهش ها  و  اسماعيليان  از 
خالفت  اسماعيلي،  كيش  خاستگاه  مي كند.  گفت وگو 
فاطميان و كيش اسماعيلي و دو  شاخة مهم اسماعيليان 
از  و  شده  بحث  گفتار  اين  در  نزاري  و  مستعلي -طيّبي 
دربارة  روسي  ايوانف  چون  خاورشناساني  كوشش هاي 

.(pp. 41-27) اسماعيلي شناسي نيز ياد شده است
نخستين بخش كتاب، كه بُرهه هاي آغازين و فاطمي 
و  آغازين  اسماعيلي  «جنبش  دربارة  مبحثي  با  دارد  نام 
دعوت  نقش  مي شود.  آغاز  قرمطي»  اسماعيلي-  شيعة 
پيوند  و  همدان  قرمطيان  يمن،  قرمطيان  اسماعيلي، 
اسماعيل و فرزند امام صادق «ع» با مباركية كوفه و... از 
مباحثي است كه نويسنده در اين گفتار به رشتة نگارش 

.(pp. 61-45) كشيده است
گفتار چهارم از بخش يكم دربارة «دعوت اسماعيل و 
دعوت فاطمي» است. تا سدة سوم هجري/ نهم ميالدي 
اسماعيليان جنبش زيرزميني و سّري ديني/ سياسي به نام 
از  گوناگوني  بخش هاي  كه  بودند  داده  سازمان  دعوت 
جهان اسالم فرارود (ماوراءالنهر) تا يمن و شمال آفريقا 
را زير پوشش تبليغي خود قرار داده بود. خليفگان فاطمي 
و نقش آنان در معراج دعوت، داعياني چون ناصرخسرو 
قبادياني و ديگران در اين گفتار به گفت وگو درآمده اند 

.(pp. 88-62)
ملكة  حّره:  «سيده  دربارة  يكم،  بخش  گفتار  واپسين 
اسماعيلي يمن» است. در اسالم چند زن به فرمانروايي 



دورة دوم، سال دوم، شمارة 13 و 14، مهر و آبان 1386
34

رسيده اند كه سيده حره در يمن يكي از آنان است. او در 
تاريخ اسالم سده هاي ميانه تنها زني بود كه رهبري ديني 
خاندان صليحة يمن را برعهده داشت و رهبري سياسي 
فاطمي  خاندان  يعني  اسماعيلي  دعوت  قانون  با  را  آنجا 

.(pp. 103-89) قاهره پيوند تنگاتنگي داد
«تاريخ نگاري  با  نزاري)  (برهة  كتاب  دوم  بخش 
در  مي شود.  آغاز  ايران»  در  آغازين  نزاري  اسماعيليان 
دو  به  اسماعيلي  جنبش  تقسيم  از  نويسنده  گفتار  اين 
بود)  شده  بحث  هم  پيشتر  مستعلي (كه  و  نزاري  شاخة 
دربارة  آن گاه  و  است  آورده  ميان  به  سخن  كوتاهي  به 
ايران  در  كه  نزاري  اسماعيليان  نفوذ  با  و  نيرومند  شاخة 
ريشه دوانده بوده است، آگاهي هاي سودمندي به دست 
اسماعيليان  سياسي-اجتماعي-فرهنگي  نقش  است.  داده 

.(pp. 123-107) نزاري در اين گفتار ترسيم شده است
دومين گفتار از بخش دوم به «حسن صباح و اصول 
دعوت اسماعيل نزاري ودولت» ويژگي يافته است. حسن 
صباح در نشر آموزه هاي نظري-عملي اسماعيليان نزاري 
در ايران نقش سترگي بازي كرده است. فداييان اسماعيلي 
كه شايد بتوان آنان را نخستين پارتيزان هاي آموزش ديده 
فرايند  در  نهاد،  نام  اسالم  جهان  شرق  در  سامان يافته  و 
دگرگوني ها و جنبش ها و آشوب هاي ايراني سهم بسزايي 

.(pp. 148-124) داشته اند
گفتار سوم از بخش دوم دربارة «اسماعيليان شامي و 
صليبيان: تاريخ اسطوره» است. اسماعيليان ايران را حسن 
صباح رهبري مي كرد، و اين هنگامي بود كه بحران هاي 
نزاري-مستعلي آغاز شده بود. از همان آغاز، اسماعيليان 
كردند.  پيدا  برخورد  صليبيان  با  (سوريه)  شامي  نزاري 
آنان مبارزة خويش را از حلب آغاز كردند. صالح الدين 
در  مصر  در  فاطميان  خالفت  به  پايان بخشيدن  با  ايوبي 
پيكارهاي مسلمانان بر ضد مسيحيان (جنگ هاي صليبي) 
هنر نمايي هاي ارزنده اي كرد كه به هر رو به بازپس گرفتن 
پيروزي  در  اسماعيليان  نقش  انجاميد.  بيت المقدس 
مسلمانان در جنگ بر ضد صليبيان در اين گفتار بررسي 

(pp. 170-149) شده است
چهارمين گفتار از دومين بخش كتاب به پيوند «خواجه 
رفتن  است.  پرداخته  اسماعيليان»  و  طوسي  نصيرالدين 
خواجه به الموت، مركز قدرت دولت و دعوت اسماعيلي 

عباسيان  خالفت  براندازي  در  او  نقش  سپس  و  نزاري 
فكري-عقيدتي  پيوندهاي  مغول،  هالگوخان  دست  به 
خواجه نصيرطوسي با اخوان الصفا از جمله مباحث اين 

.(pp. 182-171) گفتار است
اسماعيلي- روابط  به  دوم  بخش  از  گفتار  چهارمين 

صباح  حسن  مي پردازد.  الموت  از  پس  ايران  در  صوفي 
(ك: 518ق) دولت مستقل اسماعيلي نزاري را پي افكند. 
خود  آن  شرح  كه  درافتادند  سلجوقيان  با  پيروانش  و  او 
از ماجراهاي شنيدني و خواندني است. اما اينكه تا چه 
اسماعيليان  از  صوفيان  و  صوفيان  از  اسماعيليان  اندازه 
تأثير پذيرفتند، در اين گفتار در اين باره نيز سخن به ميان 

.(pp. 203-183) آمده است
سومين و واپسين بخش كتاب اسماعيليان در جوامع 
اسماعيلي»  انديشة  «سيماهاي  به  ميانه  سده هاي  مسلمان 
مي پردازد. اين بخش تنها داراي يك گفتار است آن  هم 
دربارة «زندگاني فكري در ميان اسماعيليان». تكاپوهاي 
در  ميانه،  سده هاي  در  اسماعيليان  فكري-فرهنگي 
برخوردهاي  است.  شده  كشيده  تصوير  به  جستار  اين 
اسماعيليان با سنيان و شيعيان دوازده امامي، تعليم حسن 
ارشادهاي  و  راهنمايي ها  در  صادق  معلم  به  نياز  صباح، 
معنوي، مسائلي مانند ظواهر و باطن و مانند اينها در اين 

.(pp. 230-207) گفتار به گفتگو درآمده اند
در پايان هر گفتار، ارجاع ها و منابع و مآخذ نويسنده 
آمده  است. گزيده اي از كتاب شناسي نيز در پايان كتاب 
و  تازي  فارسي،  زبان هاي  به  كه  است  شده  گنجانده 

.(pp. 246-231) اروپايي است
نمايه اي سودمند پايان بخش كتاب است. 

اسماعيلي  انديشة  و  تاريخ  در  كه  دفتري  دكتر 
مرجعي  واقع  در  و  صاحب نام  و  برجسته  پژوهشگري 
سرشناس و دقيق است، با نگارش مقاله هايي كه به چهرة 
برگ هايي  خود  ارزندة  اثر  چندين  بر  درآمده اند،  كتاب 
شايستة نگرش افزوده است و كارنامة خويش را پربارتر 
دفتر  همكاران  ديگر  و  دفتري  كاميابي  است.  نموده 
مطالعات اسماعيلي لندن را از خداوند بزرگ خواستاريم 
و اميد داريم باز هم كارهاي گرانسنگ آن مؤسسه را به 

چشم ببينيم. 
محمدحسين ساكت
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پرسمان هاي كالمي، پنج رسالة كوتاه كالمي از شيخ مفيد، 
و  كوشش  به  سيدمرتضي،  و  طوسي  شيخ  فخرالمحققين، 
انتشارات  و  چاپ  سازمان  تهران،  اوجبي،  علي  ترجمة 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1386ش، 172 ص.

كتاب برگردان فارسي پنج رسالة كوتاه از چهار متكلم و 
فقيه پرآوازة شيعه است كه با وجود حجم اندك مطالب، 
بر  زيرا  برخوردارند،  شاخص  و  ارزشمند  محتواي  از 
خالف عمدة آثار خشك و فني كالمي، به انگيزة تسهيل 
در فراگيري علم كالم تأليف شده اند؛ از اين رو، بيشتر در 
قالب پرسش و پاسخ يا ارائة تعريف براي مباني كالمي 
از  اعتقادي»  «نكته هاي  از:  عبارتند  رساله ها  اين  هستند. 
فخرالمحققين، «نكته هاي اعتقادي در مبادي علم كالم» از 
شيخ مفيد، «مسائل كالمي» از شيخ طوسي، «رساله اي در 
باورها و اعتقادها» از شيخ طوسي؛ و «فرهنگ اصطالحات 

كالمي» از سيد مرتضي.

محمدرضا  سامانيان ،  قلمرو  در  اسالمي   تمدن   و  فرهنگ  
ناجي ، تهران ، 1386 ش، 760 ص.

روي   بر  كه   بود  ايراني   معنا   تمام   به   دولت   يك   ساماني 

در  خود  و  كرد  تكيه   خراسان   ايراني   و  فارسي   ميراث  
بارور كردن  آن  سهم  بسزايي  داشت. سامانيان البته  مريد 
عباسيان  بودند و غالبًا بدون  اذن  آنان  آب  نمي خوردند. اما 
در ميان  ايشان چهره هاي  فرهيخته  اي هم  بودند و تبليغات  
داشت .  جايي   ميانشان  در  هم   اسماعيلي   بيشتر  و  شيعي  
همان  زمان  شيعياني  هم  در نواحي  سمرقند و كش  بودند 

كه  نام  و نشاني  از آنان  داريم . 
فرهنگ   الگوي  يك   ساماني   فرهنگ   روي   هر  به  
ايراني ـ اسالمي  است  كه  شناخت  آن  براي  شناخت  ايران  
و سهم  آن  در تمدن  اسالمي  نقش  مهمي دارد و اين  كاري  
است  كه  نويسنده  در كتاب  انجام  داده  و در نه فصل، اين 

مطالب  را آورده  است .

تاريخ ، جغرافياي  سياسي  ،  ديوانساالري  و تشكيالت  
اداري ، وضع  اجتماعي ، زندگي  اقتصادي ، معماري  و هنر، 
اديان  و فرق، آموزش  و پرورش  و نهادهاي  آموزشي ، علوم  

رايج  در قلمرو سامانيان .
در پايان كتاب نتيجه  گيري ، چند پيوست  و  مآخذ آن 

آمده است.

مباحث  و  متون  اطالع رساني  از  گسترده تري  حوزة  ميراث،  گزارش 
آثاِر  كوتاِه  معرفي هاي  و  نقد  و  نسخه شناسي  و  متن پژوهشي  و  ايران شناسي 
در  متون  و  آثار  اخبار  درج  از  ضمن  در  مي دهد،  پوشش  را  يافته  نشر  تازه 

دست تصحيح و انتشار، براي پرهيز از دوباره كاريها استقبال مي كند.


