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حافظ شناسى در شبه قاره، سيده چاند بى بى، اسالم آباد، 
پاكستان،  و  ايران  فارسى  تحقيقات  مركز  پاكستان، 

1386ش، 376ص.
تأثير افكار و آثار بزرگان فرهنگ و ادب ايرانى در شبه قارة 
هند سابقه اى طوالنى دارد و حافظ يكى از اين بزرگان 
است كه اشعار او بيشترين رواج را در اين سرزمين داشته 
است. شهرت خواجه در هند از روزگار خود او آغاز شده 
است. مير سيد على همدانى، بزرگترين چهرة اسالمى و 
فرهنگى هند در زمان حافظ، نخستين شرح را بر برخى 
از اشعار او نوشت و اين روند شرح نويسى تا به امروز 

ادامه يافته است.
اين كتاب ــ كه پايان نامة دكترى مؤلف نيز هست ــ 
به بررسى شرحها و فرهنگهاى اصطالحات ديوان حافظ 
در شبه قارة هند مى پردازد و در سه بخش تدوين شده 
است: بخش نخست شامل معرفى عمومى شروح است 
نام  آن،  چاپ  و  نگارش  سال  شرح،  نام  مانند  مطالبى  و 
شارح و زندگينامة او و مشخصات نسخ خطى شرح را 
در بردارد. در بخش دوم، دوازده نسخه خطى و سه اثر 
چاپى از ميان آثار معرفى شده در بخش اول، انتخاب شده 
است.  معيار گزينش مؤلف در مشخص بودن نام كتاب و 
نويسندة آن و كامل و خوانا بودن نسخه است، اما ارزش 
علمى و ادبى اثر و صحت و اصالت نسخ آن چندان در 
نظر گرفته نشده است. نويسنده در اين بخش بعد از طرح 
مسائل مربوط به نسخه شناسى، به تحليل و بررسى مفصل 
اين شروح همت گماشته و نمونه هايى از متن آثار را نيز 
ارائه كرده است و براى توضيح بيشتر از هر كتاب، شرح 
يك غزل را انتخاب و عينًا نقل مى كند. در اين دو بخش 
از كتابهاى خطى و چاپى به طور مجزا سخن رفته و نظر 

نويسنده بيشتر به آثار خطى معطوف بوده است؛ آثارى 
كه اغلب در قرون يازدهم و دوازدهم هجرى و در منطقة 
پنجاب نوشته شده و در آنها به طور خاص دربارة نكات 
و مطالب دستورى يا عرفانى و يا نجومى غزليات حافظ 
بحث مى شود. در سومين بخش كتاب فهرست غزليات 
مندرج در شرح هاى برگزيده و مقايسه اى ميان اين شروح 
مى آيد و محسنات و معايب هر يك ذكر مى گردد. در اين 
كتاب شرح هايى كه تاريخ نگارش آنها مشخص است به 
ترتيب زمانى و ديگر شروح به ترتيب الفبايى آمده است. 
در بخشهايى از كتاب مواردى از ضعف تأليف و مخافت 
قياس به چشم مى خورد كه شايستة يك متخصص ادبيات 

فارسى نيست.
سيد محمد صاحبى

گلشن راز (تصحيح انتقادى و مطالعه در عقايد و عرفان 
ابوهرى،  انور  بشير  محمد  شبسترى)،  محمود  شيخ 
پاكستان،  و  ايران  تحقيقات  مركز  پاكستان،  اسالم آباد 

1386ش، 280 ص.
قربانعلى  و  لندن  در  فلد  وين  اچ.  اى.  آنكه  از  پس 
محمدزاده در باكو مثنوى گلشن راز را تصحيح و چاپ 
به  غيرايرانى  پژوهشگرى  نيز  بار  سومين  براى  نمودند، 
ابوهرى،  انور  گماشت.  همت  متن  اين  انتقادى  تصحيح 
محقق پاكستانى، حدود سى سال پيش براى اخذ درجة 
دكتراى ادبيات فارسى اين تحقيق را در دانشگاه تهران به 
انجام رسانيد. اين اثر در هفت باب تنظيم شده است؛ در 
دو باب نخستين از زندگانى و آثار شيخ محمود شبسترى، 
اوضاع سياسى و دينى زمان او و شروح گلشن راز سخن 
مى رود و دربارة عقايد عرفانى او بحث مى شود. مؤلف 
شبسترى  كه  مى كند  ثابت  راز  گلشن  متن  به  استناد  با 
خاورشناسانى  عقيدة  همچنين  است.  بوده  جبرى مسلك 
همچون آربرى و كربن را در مورد اسماعيلى بودن شيخ 
محمود، نقد و رد مى كند و در ادامه روابط بينامتنى گلشن 
را  شبسترى  راز  گلشن  و  الهورى  اقبال  اثر  جديد  راز 
برمى رسد. در باب سوم متن گلشن راز درج شده است. 
به  تهران  دانشگاه  در  موجود  نسخة  تصحيح  اين  در 
شمارة 23171 كه به خط نسخ و در سال 735ق كتابت 
شده، اساس قرار گرفته و از سه نسخة ديگر مربوط به 
كتابخانه هاى نورعثمانيه، مجلس ايران و بادليان كه هر سه 
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از قرن نهم بازمانده اند، نيز استفاده شده و اختالفات اين 
است.  گرديده  ضبط  پاورقى ها  در  اساس  نسخة  با  نسخ 
تعداد ابيات اين تصحيح 997 است. باب چهارم كتاب به 
ترتيب الفبايى به معرفى مفصل اعالم كتاب مى پردازد و 
از اشخاص مشهورى همچون آدم و ابراهيم و حضرت 
براى  بخش  اين  درج  مى گويد.  سخن  (ص)  محمد 
ضرورت  راز  گلشن  همچون  سنگين  متنى  خوانندگان 
و  تلميحات  پايانى  بابهاى  در  نويسنده  نداشت.  چندانى 
اشارات گلشن راز به آيات قرآنى و احاديث نبوى را ذكر 
مى كند و اصطالحات عرفانى و دينى و واژگان و تركيبات 
شمارة  ذكر  و  معتبر  مراجع  به  استناد  با  را  كتاب  دشوار 
ابيات، شرح مى دهد. در برخى بخشهاى كتاب مواردى از 
ضعف تأليف يا خطاهاى چاپى به چشم مى خورد، براى 
نمونه عنوان باب هفتم چنين است: «تعليقات و لغات بر 

تركيبات و تلميحات»؟!!
م.ص

فهرست نسخ خطي كتابخانة دارالعلم آيت اهللا العظمي 
خويي (نجف اشرفـ  قم)، سيد جعفر حسيني اشكوري، 

مجمع ذخائر اسالمي، قم، 1386ش، 176ص.

مدرسة  به  است  متعلق  خويي  آيت اهللا  دارالعلم  كتابخانة 
علميه اي به همين نام كه پيشتر در جنب حرم حضرت 
سوق العماره  ابتداي  در  و  باب الفرج  طرف  از  (ع)  علي 

واقع شده بود و ديگر اثري از آن نيست.
اين كتابخانه كه روزگاري داراي 2500 نسخة خطي 
تحوالت  در  است،  بوده  چاپي  كتاب  سى هزار  حدود  و 
آن  و  است  ديده  جدي  خسارات  عراق  كشور  سياسي 

مقدار از كتاب ها كه از آسيب مصون مانده، نزد اشخاص 
مختلف پراكنده است.

اين  از  خطي  نسخة   134 معرفي  به  حاضر  فهرست 
براي  آنها  به  دسترسي  عجالتًا  كه  مي پردازد  كتابخانه 
در  كتاب ها  بيشتر  است،  بوده  ممكن  فهرست نگار 
است،  تشيع  مذهب  در  خصوص  به  ديني  موضوعات 
به  نيز  آن  جز  و  ادبي  كتاب هاي  آنها  ميان  در  اگرچه 
چشم مي خورد و قدمت بعضي از نسخه ها به سدة هشتم 

هجري بازمي گردد.
است  فهرست  نگارش  نوع  اين  معهود  كه  چنان 
توضيحات كتابشناسي حتي در باب كتب كم تر شناخته 

شده در حداقل است.

علمية  مدرسة  كتابخانة  خطي  نسخه هاي  فهرست 
حسيني  جعفر  سيد  ايران)،  (دامغان ـ  فتحعلي بيگ 
اشكوري، مجمع ذخائر اسالمي، قم، 1386ش،246ص.

مدرسة علمية فتحعلي بيگ از مدارس علمية عهد صفويه 
است كه به همت فتحعلي بيگ بن ولي خان بيگ استرآبادي 
در شهر دامغان ساخته شد و در روزگار ما آن را «مدرسة 
صادقيه» مى گويند. مجموعه اى شامل سيصد نسخة خطي  
در اين مدرسه موجود است. در اين فهرست 283 نسخه 
ديني  علوم  حوزة  به  عمدتًا  نسخه ها  است.  شده  معرفي 
مربوط اند، به خصـوص مذهب تشيـع، و به عبارت ديگر 
طلبه هاي  كه  كتاب هايي  از  دستــه  آن  عمــدتًا  نسخـة 
تحصيل  تشيــع  مذهب  حوزه هاي  در  دينــي  علوم 

مي كنند.
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آن ها  كهن ترين  گفت  بايد  نسخه ها  قدمت  باب  در 
و  يازدهم  سدة  از  بيشتر  باقي  و  برمي گردد  نهم  سدة  به 

دوازدهم و سيزدهم است.
شناخته  كه  نسخه هايي  هستند  نسخه ها  ميان  در 
نشده اند و فهرست نگار نيز در بيشتر موارد جز از آغاز و 
انجام نسخه بخش ديگري را ذكر نكرده است و مخاطب 

از چند و چون متن آگاهي چنداني پيدا نمي كند.

كشفي  حجت  كتابخانة  خطي  نسخه هاي  فهرست 
نشر  اشكوري،  حسيني  سيدصادق  ايران)،  ـ  (استهبان 

مجمع ذخائر اسالمى، قم، 1386ش، 248ص.

كتابخانة حجت كشفي در بردارندة 203 نسخة خطي است 
كه مؤلفان آن جز در يك دو مورد همه از خاندان كشفي 
است و از همه بيشتر دست نوشته هاي حجت االسالم سيد 
جعفر حجت كشفي به چشم مي خورد كه در زمينه هاي 
اين  ميان  در  شده اند.  نگاشته  آن  جز  و  ديني  مختلف 
در  كه  برمي خوريم  هم  ايشان  مقاالت  به  گاه  كتاب ها 

مجالت داخلي و خارجي منتشر شده اند.
برخي  فهرست  كشفي  كتابخانة  فهرست  ضميمة  در 
محمدصادق  شيخ  حاج  مرحوم  چاپي  و  خطي  كتب  از 
پيشوايي استبهاني آورده شده است كه 21 كتاب چاپي و 

21 كتاب خطي در موضوعات ديني را در بر مي گيرد.
در پايان كتاب نمونه هايي از آثار نگارگري معاصراني 
چون سيدعبدالحسين نجومي كرمانشاهي و رضا بيدآبادي 
سيدحسن  چون  كساني  خوشنويسي  آثار  و  ديگران  و 
آورده  ديگران  و  موحد  حسيني  محمد  سيد  ميرخاني، 

شده است.

فهرست نسخه هاي خطي كتابخانة مدرسة مظهرالعلوم 
نشر  اشكوري،  حسيني  صادق  سيد  هند)،  ـ  (بنارس 

مجمع ذخائر اسالمي، قم، 1386ش، 120ص.

شهر  قديمي  نسبتًا  مدارس  از  مظهرالعلوم  علمية  مدرسة 
بنارس هندوستان است كه در فهرست نسخه هاي خطي 
آنها از  نسخه معرفي شده است كه قديم ترين  آن پنجاه 
حدود قرن دهم است نسخه ها عمدتًا متعلق به موضوعات 
ديني است؛ اگرچه تعدادي از نسخه ها در باب منطق و 
هيئت و نجوم و هندسه هستند. غالب نسخه ها متعلق به 
سده هاي دوازدهم و سيزدهم است و فهرست جابه جا با 
دادن تصوير بخش هايي از نسخه ها مخاطب را با ويژگي 
دادن  دست  به  در  خصوص  به  مي كند  آشنا تر  نسخه ها 
تصويرهايي از خط نسخ كه در فهرست به نسخ هندي 

تعبير شده است.

فهرست نسخه هاي خطي كتابخانة مدرسة صدر (تهران 
ذخائر  مجمع  نشر  حكيم،  محمدحسين  سيد  ايران)،  ـ 

اسالمي، قم، 1386ش، 114ص.

مدرسة صدر تهران از جمله مدارس موقوفة ميرزا محمد 
كه  است  قاجار  فتحعليشاه  صدراعظم  مازندراني  شفيع 
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نظير غالب مدارس علميه به نسبت قديمي  داراي مبالغي 
به  نسخه ها  اين  1315ش  سال  در  است.  خطي  نسخ 
مدرسة سپهساالر انتقال يافت و در اين ميان تعدادى از 
اين نسخه ها مفقود شد. بيشتر نسخه ها در باب علوم ديني 
است و از اين رو شمار كتاب هايي با موضوعات فقه و 

حديث و تفسير و اخالق در آن بسيار است. 
فهرست نگار با حوصله و دقت ستودني به توصيف و 
معرفي نسخه ها پرداخته و در خالل كتاب گاه تصاويري 
از نسخه ها آمده است. در باب قدمت نسخه ها بايد گفت 
باقي  و  است  شده  معرفي  نسخه  دو  يكى  نهم  سدة  از 

نسخه ها مربوط به سده هاي يازدهم و دوازدهم است.

زنگي پور  كتابخانه هاي  خطي  نسخه هاي  فهرست 
ابراهيم)  محمد  سيد  موالنا  ـ  حسين  سيدعلي  (موالنا 
(زنگي پور ـ هند) سيدمحمدحسين حكيم، با مقدمه اي 
ذخائر  مجمع  نشر  اشكوري،  حسيني  صادق  سيد  از 

اسالمي، قم، زمستان 1385ش،  302ص.

زنگي پوري  خيراتعلي  حسين بن  علي  سيد  موالنا 
صاحب  و  است  هند  امامي  علماي  از  (1248ـ1310ق) 
تأليفات متعدد. از كتابخانة او 114 نسخة خطي در اين 
فهرست معرفي شده است كه مي توان گفت به استثناي 
سيزدهم  سدة  از  نسخه ها  تمامي  دهم  سدة  از  نسخه اي 
و چهاردهم است. موضوعات نسخه ها غالبًا ديني و در 
ديوان  آنها  ميان  در  گاه  و  است  تشيع  مذهب  محدودة 
به  نيز  ادبي  كتب  و  عرب  لغت  و  منطق  كتب  و  اشعار 

چشم مي خورد.

قسمت دوم كتاب اختصاص به كتابخانة موالنا سيد 
كوچك  فرزند  (1329ق)  زنگي پوري  ابراهيم  محمد 
آيت اهللا موالنا بنده علي صاحب مجتهد دارد كه 42 نسخة 
خطي از آن معرفي شده است و موضوعات نسخه ها بيش 
و كم نظير نسخه هاي كتابخانة سيدعلي حسين زنگي پوري 

و نسخه ها غالبًا از سده هاى سيزدهم و چهاردهم است.

جواديه  جامعة  كتابخانة  خطي  نسخه هاي  فهرست 
(بنارسـ  هند)، سيد جعفر حسيني اشكوري، نشر مجمع 

ذخائر اسالمي، قم، 1386ش، 164ص، 168ص.

مدرسة جامعة جواديه از مدارس علمية فعال شهر بنارس 
هند است و بنا بر فهرست، كتابخانة آن داراي 157 نسخة 
خطي و شمارى كتاب چاپ سنگي و سربي است. بيشتر 
نسخه ها در باب فقه و اعتقادات است، اگرچه شماري از 
نسخه ها نيز به موضوع منطق و شعر و صرف و نحو و 
ديگر موضوعات اختصاص دارد. نسخه ها عمدتًا متعلق 
به سده هاى دوازدهم و سيزدهم و چهاردهم هجري اند و 
كهن ترين نسخه هاي اين مجموعه شفاي بوعلي سيناست 
از سدة هفتم. نسخه ها بيشتر به زبان عربي هستند گرچه 
ديده  آنها  در  نيز  فارسي  و  اردو  زبان  به  نسخه هايي 
مي شود. مبلغ معتنابهى به از نسخه ها از آثار سيد محمد 
هارون بن عبدالحسين حسيني زنگي پوري از علماي شيعة 

سدة چهاردهم است.
و  سنگي  چاپ  نسخه هاي  تعدادى  نسخه ها  ميان  در 
سربي هم به چشم مي خورد كه بهتر بود به صورت مجزا 

معرفي مي شدند.
مهدي عليايي مقدم
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العقد النّضيد المستخرج من شرح ابن ابي الحديد، تأليف 
االمام فخرالدين عبداهللا بن عبدالهادي الحسيني الزيدي 
طهران،  القمي،  االنصاري  محمدرضا  تحقيق  اليمني، 
مكتبة متحف و مركز وثائق مجلس الشوري االسالمي، 

1428ق/2007م/1386ش [نشر: 1387]،  1290ص.

پس از گردآوري بخشي از سخنان حضرت امام علي (ع) 
توسط سيد رضي در كتاب مشهور نهج البالغه، گنجينه اي 
از سخنان آن حضرت به صورت اثري مدون و مستقل 

براي ما به يادگار ماند.
در  كه  گوناگوني  و  متعدد  ويژگي هاي  به  توجه  با 
متعددي  تأليفات  تاكنون  است،  موجود  گرانبها  اثر  اين 
مهم ترين  از  كه  آمده  فراهم  آن  مختلف  جوانب  دربارة 
نوشته  نهج البالغه  بر  كه  است  شروحي  تأليفات،  اين 
هبة اهللا بن  ابوحامد  كه  شرحي  ميان،  اين  در  است.  شده 
محمد بن الحسين بن ابي الحديد نگاشته، بزرگ ترين شرح 
از نظر حجم و يكي از مهم ترين شروح از نظر اهميت و 
گستردگِي موضوعات آن است؛ ضمن اينكه زمان نگارش 
اين شرح نيز به هر حال قابل توجه است. ابن ابي الحديد، 
نگارش اين اثر را در 644ق آغاز كرده و آن را در 649ق 

به پايان رسانيده است.
با توجه به حجم شرح ابن ابي الحديد و دشواري هايي 
كه براي استنساخ و همچنين خواندن تمامي متن آن وجود 
داشته، از ديرباز برخي از علما به تلخيص اين شرح اقدام 
كرده اند كه يكي از كهن ترين اين خالصه ها كتابي است 

كه اكنون منتشر شده است.
عبدالهادي  عبداهللا بن  فخرالدين  توسط  شرح  اين 
علماي  از  810ق)  (درگذشتة  اليمني  الزيدي  الحسيني 
يمن  ناحية  در  هجري  نهم  و  هشتم  سده هاى  در  زيديّه 

فراهم آمده است.

بنا بر بررسي آقاي محمدرضا انصاري قمي، تاكنون 
يكي  كه  است  شده  شناسايي  تلخيص  اين  از  نسخه  دو 
كتابخانة  در  ديگري  و  صنعاء  جامع  مسجد  كتابخانة  در 
مي شود.  نگهداري  تهران  در  اسالمي  شوراي  مجلس 
غير  و  شده  انجام  مجلس  نسخة  اساس  بر  حاضر  چاپ 
از مقدمة مصحح و متِن  العقد النّضيد، نمايه هايي شامل 
نماية اشخاص، اماكن، كتاب ها، شعرها، احاديث و خطب 

در پايان كتاب آورده شده است.
است  اين  النّضيد  العقد  توجه  قابل  ويژگي هاي  از 
كه نويسندة آن، به نسخه اي صحيح از شرح نهج البالغه 
مورد  نسخه هاي  با  كه  داشته  دسترسي  ابن ابي الحديد 
اثر (=  تمامي  چاپ  در  ابراهيم  ابوالفضل  محمد  استفادة 
شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد) اختالفاتي داشته و آقاي 

انصاري قمي اين موارد را در حواشي يادآور شده اند.
ع.ص

(مشتمل  ايران  سنتي  زبان آموز  يا  انگليسي  نصاب 
عربي)،  و  فارسي  معادل  يا  انگليسي  واژه هاي  بر 
محقق،  مهدي  اهتمام  به  ميرزا،  فرهاد  معتمدالدوله 
دانشگاه  و  تهران  دانشگاه  اسالمي  مطالعات  مؤسسة 

مك گيل، 1385ش، 168ص.

كتاب نصاب انگليسي يا زبان آموز سنتي ايران، چنان كه از 
نام آن برمي آيد مشتمل است بر معادلهاى فارسي و عربي 
دايرة معيني از لغات انگليسي كه معتمدالدوله فرهاد ميرزا 
به فرمان شاهزاده اعتضادالسلطنه در عهد ناصرالدين شاه 
به  و  آورده  فراهم  1866م  با  مطابق  1283ق  سال  در 

صورت سنگى چاپ كرده است.
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ناصرالدين  عهد  در  كتابي  چنين  نگارش  ضرورت 
تا  لندن  از  كه  است  (تلغراف)  تلگراف  سيم  پديدة  شاه 
به  تهران  در  تلگراف  معلمان  بود؛  شده  كشيده  كلكته 
انگليسي تكلم مي كرده اند و متعلمان استفاده از تلگراف 
مجبور بودند تا اين زبان را بياموزند و اين شايد از اولين 

ضرورت هاي انگليسي آموزي در تاريخ ما بوده باشد.
سنت  براساس  تا  است  كوشيده  ميرزا  فرهاد 
با  را  انگليسي  واژه هاي  فارسي  زبان  در  «نصاب» نويسي 
معادلهاي آن در فارسي در قالب بحور مختلف عروضي 
بريزد و واژه نامة خود را به نظم درآورد و به صورت مجزا 
بار ديگر معادل هاي عربي و فارسي واژه هاي انگليسي را 

به دست دهد.
م.ع.م

اخبار و احاديث و حكايات در فضائل اهل بيت رسول 
اسحاق بن  عبدالملك بن  ترجمة  بتول،  اوالد  مناقب  و 
فتحان واعظ قمي، به كوشش رسول جعفريان، تهران، 

مشعر، 1386ش،  260ص.

عمادالدين حسن بن علي طبري از نويسندگان پركار در 
سدة هفتم ــ و سال هاي آغازين سدة هشتم ــ هجري 
است كه خوشبختانه نوشته هاي زيادي از وي به خصوص 
به زبان فارسي به دست است. وي از معدود نويسندگاني 
است كه در آن روزگار در دفاع از تشيع و خاندان رسول 
(ص) دست به تأليف زده است. آثار وي ــ اگرچه گاهي 
در  شيعي  ارزشمند  متون  از  ــ  نيست  تسامح  از  خالي 
مقطعي از زمان است كه ابراز تشيع، خالي از خطر نبوده 
و البته اهتمام وي به فارسي نويسي نيز اين آثار را از نظر 

زباني براي ما بسيار ارزشمند جلوه مي دهد.
خوشبختانه شمار زيادي از آثار وي از گزند حوادث 
روزگار در امان مانده و نسخه هايي از آنها به اين روزگار 

رسيده است؛ و باز جاي خورسندي است كه تعدادي از 
متون،  اين  از  يكي  است.  شده  منتشر  تاكنون  متون  اين 
با  كه  است  االطهار  االئّمة  مناقب  في  تحفةاالبرار  كتاب 
ش   1376 سال  در  جهرمي  مهدى  سيد  آقاي  تصحيح 
توسط مركز پژوهشي ميراث مكتوب منتشر شده است؛ 
همين طور است كتاب كامل بهائي، كتاب معتقد االمامية و 

كتاب مناقب الطاهرين.
اثري كه در اينجا قصد معرفي آن را داريم، يكي از 
زبان  به  آن  اصل  كه  است  طبري  عمادالدين  نوشته هاي 
در  مصحح  كه  تحليلي  اساس  بر  و  شده  نوشته  عربي 
مقدمة خويش (ص55) ارائه كرده، تاريخ تأليف اثر در 

فاصلة سال هاي 675 تا 678 بوده است.
متأسفانه از اصل عربي اين متن اطالع دقيقي به دست 
نيست و تنها يك نسخه از ترجمة فارسي آن در كتابخانة 
مصحح،  نوشتة  بر  بنا  و  شده  شناسايي  قم  اعظم  مسجد 
اين  است.  نشده  شناسايي  تاكنون  آن  از  ديگري  نسخة 
از  يكي  توسط  هجري  نهم  سدة  در  فارسي  برگردان 
اسحاق بن  عبدالملك بن  نام  به  روزگار  آن  دانشمندان 
در  منظر،  اين  از  و  است  يافته  انجام  قمي  واعظ  فتحان 

شمار متون نسبتًا قديمي زبان فارسي به شمار مي آيد.

مصحح ــ آقاي رسول جعفريان ــ ضمن ارائة برخي 
يقين  و  قطع  به  نمي توان  كه  شده اند  يادآور  احتماالت، 
گفت كه اين اثر، ترجمة كدام نوشتة طبري است و لذا 
ـ بر اساس يكي  ـ كه بر عنوان اين چاپ مي بينيمـ  نامي راـ 

از عبارات آغازيِن ترجمة كتاب براي آن برساخته اند. 
كتاب با مقدمه اي نسبتًا مفصل در شناسايي مؤلف و 
مترجم آغاز شده و پس از آن متن كتاب درج شده و در 
آورده  متن  اعالم  بازيابي  براي  راهنما  فهرستي  نيز  پايان 

شده است.
ع.ص
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سفرنامه منظوم حج (هزار و دويست بيت)، سراينده: 
بانوى اصفهانى، همراه با نقشه ها و تصاوير، به كوشش 
نيروهاى  جغرافيايى  سازمان  تهران،  جعفريان،  رسول 

مسلح، 1386 ش، 116 ص.

رسول  آقاى  كه  است  حج  سفرنامة  پنجمين  كتاب  اين 
جعفريان به دست چاپ سپرده اند. 

كه  گفت  مى بايست  مثنوى  اين  سرايندة  معرفى  در 
شاعر زوجة ميرزا خليل رقم نويس بوده كه شوهرش به 
عنوان فرمان نويس (منشى) در دربار صفوى اشتغال داشته 

و نامبرده طبعًا در اصفهان مى زيسته است.
كتاب حاوى 1200 بيت شعر است كه طى هفت ماه 
سفر به مكه و مدينه سروده شده است. از مختصات اين 

كتاب مى بايست به نكات زير اشاره داشت:
سالهاى  ميان  و  است  صفوى  عهد  از  سفرنامه اى   .1

1100 تا 1134ق سروده شده است.
2. اثرى بكر و منحصربه فرد است. از آنجا كه در دورة 
صفوى سفرنامه منظوم سروده نمى شده، اين اثر الگويى 
براى سفرنامه نويسان منظوم دورة قاجار بوده است كه از 

آن سفرنامه هاى منظوم بسيارى به جاى مانده است.
3. اين مجموعه سرودة بانوى فرهيخته اى است كه در 

اين زمره، نمى توان نمونه هاى بسيارى معرفى نمود.
توقفگاه هاى  است.  جغرافيايى  اطالعات  حاوى   .4

شهرها و روستاها در اين اشعار توصيف شده اند.
رسول  آقاى  صالحديد  با  سفر  نقشه هاى  و  تصاوير 
 23 كل  در  شده اند.  اضافه  مجموعه  اين  به  جعفريان 

تصوير و پانزده نقشه در اين كتاب استفاده شده است.
نسخة خطى اين سفرنامه به شمارة 2591 در كتابخانه 
مختصات  از  مى شود.  نگهدارى  تهران  دانشگاه  مركزى 
فشرده  ابيات  صورت  به  صفحه  پانزده  در  اينكه  نسخه 
نوشته شده است. تاكنون نسخة ديگرى از اين سفرنامه 

يافت نشده است.

آورده  نمونه  عنوان  به  سفرنامه  اين  از  بيت  دو 
مى شود:

نمودم سجده گفتـم يا الها
تويـى معبــود بى همتـاى دانـا

ز لطف بيكرانت شرمسارم
چگونه شكر اين نعمت گزارم

شهروز نباتى 

تصحيح  گروه  هفتم)،  (دفتر  فارسى  رسائل  مجموعه 
متون معارف اسالمى، مشهد، بنياد پژوهشهاى اسالمى 

آستان قدس رضوى، 1385ش، 252ص.

بى شمارى  كوتاه  رساله هاى  خطى  مجموعه هاى  در 
موجود است كه چاپ و انتشار آنها چه بسا كم اهميت تر از 
نسخه هاى مفصل نباشد. خوشبختانه انتشار مجموعه هايى 
اين  از  يكى  كرده اند؛  آغاز  مؤسسه هايى  را  آثار  اين  از 
مؤسسه ها بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس است، كه 
تاكنون هفت دفتر از رساله هاى كوتاه را منتشر كرده است.

دفتر هفتم اين مجموعه كه در سال 1385 منتشر شده 
است، رساله ها و مطالب زير را دربر دارد:

مسعود  محمدبن  ابوالمجمد  بصر/  و  سمع  مناظرة 
تبريزى، محسن ناجى نصرآبادى؛ تحقيق مسألة بدا/ مال 
ميرزا محمد شيروانى، منصور ستايش؛ تاريخ لشكركشى 
ايران به هند/ حزين الهيجى، ابراهيم عربپور؛ نورالهداية/ 
عبداهللا  كازرونى/  دوانى  سعدالدين  محمدبن  جالاللدين 
اصول الدين/  فى  سبيل الرشاد  قمرى؛  عفت  غفرانى، 
رسالة  غفرانى؛  عبداهللا  قمى،  محمدرضا  عباس بن  شيخ 
عمرانى؛  مرتضى  همدانى،  سايل  موالنا  مناظم/  ناظم 
مزارع  و  نفوس  عدد  كتابچة  و  باالخواف  نفوس  كتابچة 
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پايين خواف از مجموعة ناصرى/ سيد محسن حسينى و 
محمدرضا  وقفنامة مدرسة علمى زهان/  نيكجو؛  سوسن 
قصابيان؛ وقفنامة مسجد جامع دشت بياض/ سيد محسن 
موسى الرضا  مشهدى؛  (طغراى  نوادر  تعداد  حسينى؛ 
سيدرضا  تبريزى،  عتيقى  آهو/  و  تير  مناظرة  باشتنى)؛ 

صداقت حسينى.
فاطمه شاملو

زندگينامه و خدمات علمى دكتر سيد جعفر شهيدى، 
1387ش،  فرهنگى،  مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران، 

288ص.

و  محققان  زندگينامه هاى  مجموعة  از  شماره  نودمين 

دانشوران معاصر، از سوى انجمن آثار و مفاخر فرهنگى به 
مناسبت بزرگداشت دكتر سيد جعفر شهيدى منتشر شده 
است. جعفر شهيدى در سال 1297 در بروجرد متولد شد. 
وى تحصيالت حوزوى خود را در عراق گذراند؛ بعد از 
بازگشت به ايران به تدريس پرداخت و شاگردان بسيارى 
را تربيت كرد و آثار علمى و ادبى و تاريخى زيادى بر 
جاى گذاشت كه در آنها ضوابط تحقيق و روش علمى 
دقيق را به كار برده است. از جمله مهمترين آثار استاد 
شهيدى  استاد  است.  نهج البالغه  فارسى  ترجمة  شهيدى 

در سال 1386 به رحمت حق واصل گرديد.
پيشگفتار اين كتاب از مهدى محقق در مورد شصت 
سال دوستى و همراهى با شهيدى است و عناوين ديگر 

مقاالت اين كتاب بدين شرح است:
پدرم، عالمه شهيدى/ سيد محسن شهيدى؛ نشستى با 
انديشة فرزانه/ گفت وگو؛ تفسير، تفسير به رأى، تاريخ و 
حدود استفاده از آن/ سيد جعفر شهيدى؛ نظر دانشمندان 
شهيدى؛  جعفر  سيد  يونانى/  منطق  دربارة  اسالم  جهان 
سبك آثار فارسى خواجه رشيدالدين/ سيدجعفر شهيدى؛ 
چهرة ناشناختة تشيع/ سيد جعفر شهيدى؛ فضل و فضيلت 
بهاءالدين  امروز/  تا  ديروز  از  گيوى؛  حسن  شهيدى/ 
على محمد  سيد  خوشحال ها/  آن  از  حال  خرمشاهى؛ 

سجادى؛ رمز جاودانگى/ مهدى ماحوزى.
فاطمه شاملو


