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به  كنجاهى،  غنيمت  محمداكرم  سرودة  محبت،  گلزار 
تصحيح و مقدمه و تعليقات عارف نوشاهى، المير ترست 
2008م،  گجرات،  تأليف،  و  تحقيق  مركز  الئبريرى 

128+137ص.

نيرنگ  مثنوى  سرايندة  كنجاهى،  غنيمت  محمداكرم  از 
عشق، مثنوى اى ديگر با نام گلزار محبت به دست آمده 
مثنوى  اين  از  مى كند.  بيان  را  پنجاب  عشقى  داستان  كه 
فقط يك نسخه باقى  مانده كه در اين چاپ مصحح آن 
اين  است.  كرده  چاپ  حروفى  و  فاكسيميله  شيوة  به  را 
مثنوى در 1130ق سروده شده است. به مناسبت موضوع 
مثنوى كه متعلق به پنجاب است، در آن بسيارى از آداب 
و رسوم منطقه و اسامى نوشيدنيها و خوردنيـها و اقوام 
را  آنها  مصحح  كه  است  آمده  نيز  اجتمـاعى  طبقات  و 
مثنوى  خاتمة  در  غنيمت  است.  داده  نشان  نمايه ها  در 
مذمت نّساخانى دارد كه  جالب در  (ص 103) اشعارى 

در نسخه نويسى مرتكب به تصحيف مى شوند.
نگويـم شكـوة كاتب از قــدح

به دخل خويش گردانش مدح
به هجوش گر تراشم مرد پاجى

به تصحيفش نويسد مرد تاجى
عارف نوشاهى

بهبهاني،  ارگاني  كتابخانة  خطي  نسخه هاي  فهرست 
قم،  حائري،  بهبهاني  ارگاني  محمود  شيخ  نگارش 

مجمع ذخائر اسالمي، 1386ش.
از ميان مراكزي كه در سال هاي اخير به صورت تخصصي 
مجمع  مي پردازند،  فعاليت  به  خطي  نسخه هاي  دربارة 
ذخائر اسالمي داراي كاركرد چشمگيري بوده است. اين 
مركز در زمينة تهية تصاوير ديجيتالي از نسخه هاي خطي 
مي پردازد  كار  به  مجموعه ها  فهرست نگاري  همچنين  و 
و شايد كم تر مركزي در اين سال ها بدين اندازه در اين 

زمينه كار كرده باشد.
از جمله ويژگي هاي اين مركز، توجه به نسخه هايي 
عمومي  و  خصوصي  كوچك  مجموعه هاي  در  كه  است 
نگهداري مي شود. ساختار اين مجموعه ها به گونه اي است 
كه موجودي آنها براي برخي از مراكز چندان چشمگير و 
قابل اعتنا نبوده و در نتيجه توجه چنداني بدانها نمي شود. 
اينكه اين مركز توانسته است اين ديدگاه را تغيير دهد و از 
سويي، اعتماد گردانندگان چنين مجموعه هايي را به خود 

جلب كند، نشان از موفقيت مديريت مجموعه است.
مجموعه اي كه فهرست آن منتشر شده است، شامل 
نسخه هايي است كه در كتابخانة حاج شيخ محمود ارگاني 
و 154  مي شود  نگهداري  قم)  شهر  حائري (در  بهبهاني 
دستنويس (اعم از تك نسخه و مجموعه ) را در خود جاي 

داده است.
فهرست نويسي مجموعه توسط خود آقاي ارگاني انجام 
شده و چنانكه ايشان در ديباچة خود متذكر شده اند، براي 
اين كار از شيوه اي كه آقاى سيد احمد حسيني اشكوري به 
كار مي برند، پيروي كرده اند. شيوه اي كه مبني بر تفكيك 

دو بخش «كتابشناسي» و «نسخه شناسي» است.
نسخه ها به ترتيب شماره مورد معرفي قرار گرفته و 
در شناساندن هركدام، پس از نقل اطالعات «كتابشناسي»، 
مشخصات نسخه شناسي آنها نيز ذكر شده است. همچنين 
تصاوير برگزيده اي از برخي نسخه ها در خالل فهرست 
فهرست  شامل  نمايه هايي  نهايت،  در  و  رسيده  چاپ  به 
مؤلفين،  فهرست  موضوعي،  فهرست  [آثار]،  الفبايي 
فهرست  و  كاتبان  فهرست  اشخاص،  و  اعالم  فهرست 
اطالعات  بازيابي  كه  شده  افزوده  بدان  امكنه  و  جاي ها 

فهرست را آسان مي كند.
ع.ص
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اطلس قرآن مجيد، شوقى ابوالخليل، به كوشش فاطمه 
1386ش،  پاپلى،  مشهد،  فتحى،  زينه  ترجمة  وثوقى، 

240ص.
كتاب داراى دو مقدمه و يك پيشگفتار است. در مقدمة 
اول آمده است: «اطلس قرآن از ديدگاه هاى مختلف داراى 
اهميت بسيار است»؛ ولى تنها دو دليل براى اين اهميت 
عبارت اند:  دو  اين  مى شود.  مطرح  ديدگاه ها  همچنين  و 
درك و فهم بهتر بخشهايى از قرآن مجيد، هويت بخشى 

و تعلق به اسالم.
عجيب  ضمنًا  و  جالب  نكات  اين  ذكر  پيشگفتار  در 
به نظر مى رسد كه «ترجمة نسخة حاضر نسبت به نسخة 
عربى آن تغييراتى دارد» و  «برخى از نقشه ها و عكسها در 
نسخة عربى نيست، ولى در نسخة فارسى اضافه شده يا 
كاملتر شده است، مثل نقشه پراكندگى بتها در عربستان». 
مطالب كتاب با پرداختن به نام پيامبران، تواتر و تكرار 
در سوره هاى مختلف، آوردن آيات حاوى اسامى و سپس 
ارجاع به منابع تاريخى آغاز مى شود. سپس فهرست اقوام 
و اصحاب، اراضى و اماكن مى آيد. جنگهاى پيامبر (ص) 

آخرين مطلب اصلى كتاب است.
ملحقات، منابع، منابه و ماخذ ترجمه، فهرست جاى 
كتاب  است.  آمده  كتاب  انتهاى  در  نيز  اشخاص  و   نامها 
در شمارگان پنج هزار نسخه و روى كاغذ گالسه چاپ 
همة  توان  در  آن  تهية  و  باالست  قيمتش  است.  شده 
پژوهشگران نيست. از لحاظ مسائل فنى چاپ و هزينه اى 
كه براى كاغذ گرانبهاى آن شده است، توقع مى رفت كه 

نظارت بهترى بر چاپ آن انجام مى شد.
شهروز نباتى

اكادمى،  پورب  نوشاهى،  عارف  هندوستان،  ارمغان 
اسالم آباد، 2008م، 214ص.

سفرنامة علمى مؤلف در سال 1988م به دو شهر هندوستان 
آوردن  فراهم  هدف  با  كه  است  ــ  دهلى   و  عليگره  ــ 
هند»  در  اسالمى  خطى  نسخه هاى  فهارس  «كتابشناسى 
انجام گرفته بود و بعداً اين كتابشناسى در الهور به چاپ 
رسيد. در اين سفر مؤلف با محققان، فهرست نويسان و 
استادان فارسى هند ديدار داشته، كتابخانه ها و مؤسسات 
فرهنگى را ديده، نزد نواب رحمت اهللا خان شيروانى در 
عليگره و خواجه حسن ثانى نظامى در دهلى نسخه هاى 

كتيبه هاى  مسلمانان  بناهاى  سردرهاى  در  ديده،  خطى 
فارسى خوانده و گزارش آنها را داده است. 

دكتر  هند  ممتاز  كتبيه شناس  نامه هاى  آخر،  بخش  در 
نذير  دكتر  برجسته  نسخه شناس  و  ديسايى  ضياءالدين 
از  پر  كه  است  شده  تدوين  مؤلف  به  خطاب  احمد، 
است.  كتيبه ها  و  خطى  نسخه هاى  زمينة  در  اطالعات 
دانشمندان  ديدار  شرح  به  اختصاص  كتاب  از  بخشى 
هندى در خارج از كشور ــ در ايران و پاكستان ــ دارد، 
همچون حكيم ظل الرحمان، دكتر سيدحسن عباس، دكتر 
شمس الرحمان فاروقى و دكتر نثار احمد فاروقى و غيره. 

اين سفرنامه به زبان اردو نوشته شده است.
عارف نوشاهى

ميراث حديث شيعه، به كوشش مهدي مهريزي و علي 
صدرايي خويي، دفتر هفدهم، قم، دارالحديث، چاپ 

اول، 1386 ش، 570 ص، عربي و فارسي.
دفتر هفدهم ميراث حديث شيعه ــ كه سلسله دفترهايي 
براي عرضة رساله هاي كهن حديث و علوم حديث شيعه 
اين  مطالب  جمله  از  است.  شده  منتشر  اخيراً  ــ  است 
دفتر بايد به موارد زير اشاره كرد: در بخش متون حديث، 
مناقب االخيار  في  عيون االخبار  من  المختاره  المجالس  
(ص 9ـ35)، بخش هاي ديگري از عيون االخبار محمدبن 
كوشش  به  كه  است   (480 (م  بغدادي  شريف  محمد 
متن،  محقق  است.  شده  آماده  خالقي  هادي  محمد 
214ـ261)  (ص  مجموعه  همين  هفتم  دفتر  در  پيشتر 
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مفصل   مقدمه اي  با  را  آن  هشتم  مجلس  و  كتاب  مقدمة 
مجالس  هفدهم  دفتر  در  اينك  و  بود،  رسانده  چاپ  به 
را  كتاب  چهل گانة  مجالس  از  سيزدهم  و  چهارم  سوم، 
ــ كه به نوعي به پيامبر اكرم (ص) مربوط مي شده ــ به 
مناسبت سال پيامبر اعظم عرضه كرده است. «الشهاب في 
دهم  بحراني (قرن  عشيره  بن  يحيي  از  واآلداب»  الحكم 
(ص37ـ183)  حسين زاده  محسن  كوشش  به  هجرى) 
مجموعه اي است از هزار و صد و اندي حديث نبوي كه 
در سي باب، بر اساس حرف آغازين حديث مرتب شده 
است  پيامبر  از  حديث  چهل  الودعانيه»  «االربعون  است. 
نبوي  خطبه  چهل  از  494ق)  (م  موصلي  ابن ودعان  كه 
برگزيده و به اختصار به شرح لغوي آن نيز پرداخته است 
(ص185ـ306). در بخش شرح و ترجمه حديث، شرح 
هروي  محمدتقي  حديث  اربعين  شرح  از  حديث  چهار 
چاپ  به  محمودي  محمدجواد  كوشش  به  1299ق)  (م 
رسيده است (ص493ـ543). فهرست رسائل، مؤلفان و 
مصححان دفاتر مجموعه، مانند هميشه پايان بخش كتاب 

است. 

كرد:  غفلت  نبايد  نكته  چند  ذكر  از  دفتر  اين  دربارة 
از  متن  محقق  تصريح  به  المختارة»  المجالس  «رسالة 
مجموعه اي  در  نبايد  قاعدتًا  و  است  سني مذهب  مؤلفي 
كه به نام ميراث حديث شيعه منتشر مي شود، درج گردد. 
حديث»  «اربعين  و  المختاره»  «المجالس  اين،  بر  افزون 
هروي گزينش هايي از كتاب هايي مفصل و مستقل هستند. 

قطعه قطعه كردن كتاب هاي مفصل و نشر منتخباتي از آنها 
به عنوان رساله، نه تنها درخور مجموعه اي كه وظيفة خود 
را «تصحيح و احياي رساله هاي مختصر و كوتاه كه در 
حجم يك كتاب نيست» معرفي كرده نيست، بلكه مانعي 
در راه نشر كامل و بايستة آنها نيز مي شود. به نظر مي رسد 
مجموعة  نه  واگذار كرد  مجالت  بايد به  چنين كاري را 
ميراث حديث شيعه. همچنين انتشار دوبارة «رسالة في ما 
(ص441ـ475)  االبواب»  من  صحيح  حديث  فيه  يثبت  لم 
كه به تصريح محقق آن، خاتمة كتاب سفرالسعادة است 
كه بارها به چاپ رسيده (نك: ص442، 446ـ450)، چه 
از  مهمتر  باشد؟  داشته  مي تواند  منطقي  و  علمي  توجيه 
كوشش  به  فارسي»  كهن  متون  در  نبوي  «احاديث  اينها 
آن  در  كه  است   (439 (ص309ـ  زادهوش  محمد رضا 
است.  شده  استخراج  فارسي  متن   46 از  نبوي  احاديث 
فرهنگ  در  احاديث  اين  بيشتر  اينكه  از  نظر  صرف 
مأثورات متون عرفاني گردآوردة باقر صدري نيا (تهران، 
سروش، 1381ش) درج شده و با فرض سود مندي چنين 
كاري، آيا مي توان آن  را تصحيح رساله هاي كوتاه حديثي 
دانست؟ امروزه جامعيت و مانعيت و ارائة پژوهش هاي 
عدم  و  مي رود  به شمار  تحقيق  در  اوليه  اصول  از  تازه، 
رعايت آنها بي ترديد از جايگاه و ارزش علمي مجموعه 

خواهد كاست.
محمد حسين اديبي

ديوان قبولى هروى،  به كوشش يحيى خانمحمد آذرى، 
تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، چاپ اول، 

1386ش، 587ص.
قبولى هروى شاعرى است شيعه كه در سال 841ق متولد 
سر  به  شروان  و  آذربايجان  دربارهاى  در  مدتى  او  شد. 
برد و سپس به روم رفت، به سلطان محمد فاتح (خليفة 
كليات  قبولى  گرديد.  او  مداحان  از  و  پيوست  عثمانى) 
خود را در 880ق مرتب كرد و به سلطان محمد پيشكش 
نمود. اين ديوان به شش بخش تقسيم شده است: قسمت 
جمله  از  و  مثنوى  قالب  در  است  منظومى  ديباچة  اول 
حاوى مناجات، نعت رسول، مدح سلطان. قصايد مصنوع 
شامل  سوم  بخش  و  آمده  دوم  بخش  در  او  متكلف  و 
و  غزليات  چهارم،  قسمت  در  است.  قطعات  و  هزليات 
رباعيات و مفردات درج گرديده است. در پايان اين بخش 
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ترقيمة كليات به چشم مى خورد. اما دو بخش ديگر نيز به 
اين كتاب الحاق شده كه شامل غزليات تركى و قصايدى 

است كه در وقت كتابت ديوان سروده شده اند.

ويژه  به  و  خاقانى  انورى،  پيرو  قصايد  در  قبولى 
سلمان ساوجى است و در غزل از سعدى و حافظ تبعيت 
مى كند. نسخة منحصر به فرد اين مجموعه در سال 880ق، 
خط  به  نمود،  منظم  را  كليات  قبولى  كه  سالى  همان  در 
نستعليق غياث المجد اصفهانى در قسطنطنيه كتابت شده 
است. اين دستنويس آرايه مند در كتابخانة موزة ايا صوفية 

تركيه به شمارة 3958 نگهدارى مى شود.
به سال 1948 اسماعيل حكمت ارتاليان، استاد ادبيات 
ترك، اين كتاب را به صورت نسخه برگردان، به انضمام 
مقدمه اى، به چاپ رساند. ارتاليان در مقدمة خود از تولد، 
سخن  او  ديوان  اهميت  و  قبولى  مهاجرت  تحصيالت، 
گفته است، اما به اين علت كه منابع معتبر اشارة چندانى 
به قبولى نكرده اند، تحقيقات ارتاليان تنها براساس كليات 

قبولى انجام شده بود. 
برگردان  نسخه  همين  اساس  بر  را  اثر  اين  مصحح، 
بازنويسى كرده و در مواردى خطاياى مسلم كاتب را به 
شيوة قياسى تصحيح نموده است. افزون بر اين، مقدمه اى 
در باب احوال و مذهب قبولى هروى و شاعران ديگرى 
كه تخلصشان قبولى است، در ابتداى كتاب نوشته است. 
فهرست اشعار و ديگر فهارس در پايان كتاب به چشم 

مى خورد. 
محمد صاحبى

تذكرة شرافت نوشاهى، محمد اقبال مجددى و عارف 
نوشاهى، پورب اكادمى، اسالم آباد، 2008م، 240ص.

(1325ـ1403ق/  نوشاهى  شرافت  احمد  سيدشريف 
احياگر  كثيرالتصانيف،  محققان  از  يكى  1907ـ1983م) 
ميراث كهن و عاشق كتاب بوده است. زندگى را در سير 
نويافته ها را  نايافته ها به سر كرد و  و سفر و جستجوى 
به ديگران عرضه كرد. او بسيارى از نوشته هاى پراكندة 
نياكان خود را به همت وااليش گرد آورد و زنده كرد. 
اقامت  پاكستان  در  كه  سالهايى  در  منزوى،  احمد  استاد 
داشت، از نوشته ها و همت هاى مرحوم شرافت نوشاهى 
بسيار تأثير گرفت و دو بار براى ديدن او به ساهن پال 
اثر   220 او  از  رفت.  الهور  و  شرافت)  مرحوم  (زادگاه 
عربى،  زبانهاى  به  ترجمه)  و  تدوين  تصحيح،  (تأليف، 
فارسى، اردو و پنجابى در موضوعات دينى، ادبى، تاريخى 
و كتابشناسى به جا مانده است كه در اين تذكره يك يك 
آنها معرفى گرديده است. كتاب در سه بخش تنظيم شده 
عارف  قلم  به  نوشاهى،  شرافت  احوال  شرح   .1 است: 
نوشاهى؛ 2. فهرست و معرفى آثار شرافت نوشاهى، به 
قلم محمد اقبال مجددى و تكميل از عارف نوشاهى؛ 3. 
مجددى.  اقبال  محمد  قلم  به  نوشاهى،  شرافت  مجالس 
رويداد چندين مجلس و صحبت شرافت نوشاهى است 
كه نويسنده در آن حضور داشت و در آن سخنان نغز و 
نوشته  اردو  زبان  به  تذكره  اين  مى رفت.  زبان  بر  علمى 

شده است.
عارف نوشاهى
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تهران،  نوشاهى،  عارف  دوم،  دفتر  عارف،  مقاالت 
تهران، 1386ش،  افشار،  محمود  دكتر  موقوفات  بنياد 

775ص.
متون  برگزيدة  و  كوتاه  رسالة   27 دربرگيرندة  دفتر  اين 
عرفان،  موسيقى،  تاريخى،  اعالم  زمينة  در  فارسى  كهن 
جغرافيا و ادبيات است، از جمله: 1. فصل هايى از نسخة 
من  تحفة المرشدين  كتاب  ذيل   .2 بلخ،  فضايل  نويافتة 
مرقات  و  مرآت االدوار  از  فصلى   .3 حكايات الصالحين، 
االخبار، 4. اقتباساتى از نسمات القدس من حدايق االنس، 
قاسم  شيخ  تذكرة   .6 خيرالبيان،  تذكرة  از  قسمتى   .5
 .8 مجمع النفايس،  تذكرة  برگزيدة   .7 قادرى،  سليمانى 
فصل   .9 سينا،  بوعلى  شيخ  آثار  و  احوال  در  رساله اى 
زمزمة   .10 ظرايف،  سفينة  و  لطايف  مجموعة  موسيقى 
وحدت (در موسيقى)، 11. والديه (خواجه احرار)، 12. 
حورائيه (خواجه احرار)، 13. سخنان موالنا شمس الدين 
قواس  محمود  زين الدين  ملفوظات   .14 روحى،  محمد 
خوافى، 15. رساله در اسناد مصافحه از حافظ سلطان على 
اوبهى، 16. رساله در اسناد مصافحه از محمدالباقى بلخى 
سمت  تحقيق   .18 اسرار،  بحر  مثنوى   .17 پالس پوش، 
قبله در بالد ماوراءالنهر، 19. رساله در احوال طايفة كافر 
 .21 كاموزى،  كافران  احوال  در  رساله   .20 سياه پوش، 
مقابر هند، 22. حلية رسول اهللا، 23. چهارفصل كابل، 24. 

رقعات شيخ حزين، 25. شجرة طيبه، 26. پرى خانه.
زمينة  در  گفتار   33 شامل  عارف،  مقاالت  اول  دفتر 
ادبيات فارسى و نسخه شناسى را همين ناشر در 1381ش 

منتشر كرده بود.
عارف نوشاهى

مجموعه مقاالت كنگرة بين المللى كتاب و كتابخانه در 
تمدن اسالمى (دفتر پنجم)، به كوشش محمد فرح زاد، 
مشهد، بنياد پژوهشهاى اسالمى، 1387ش، 2496ص.

تمدن اسالمى با معجزة كتاب پا به عرصة جهان گذاشت. 
در اين تمدن كالم و كتاب از خاصيتهاى غالب محسوب 
مى شد؛ تأسيس مراكز علمى و كتابخانه هاى متعدد در ادوار 
و اقاليم گوناگون اسالمى و توجه فراوان به انواع خطوط، 
و  تحرير  و  كتابت  ترجمه،  و  پژوهش  تهذيب،  تجليد، 
اين  نشانه اى  از  كتابخوانى  و  كتاب  با  مرتبط  فنون  ساير 

ويژگى غالب تمدن اسالمى به شمار مى رود. 

به سال 1374ش در مشهد مقدس، كنگره اى بين المللى 
از سوى بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس با موضوع 
مقاالت  شد.  برگزار  اسالمى  تمدن  در  كتابخانه  و  كتاب 
فارسى اين همايش پيشتر در چهار دفتر مجزا به چاپ 
رسيد و دفتر پنجم شامل مقاالت عربى و ملحقات است. 

اين يادنامه حاوى چهارده مقاله است:

1. كتاب و نقش آن در تاريخ نوع بشر/ محمدمهدى 
بيت الحكمه/  فرهنگى  و  علمى  نقش   .2 شمس الدين؛ 
عبداالمير  المؤمن؛ 3. بيرونى، قربانى ترور فكرى در زمان 
محمود غزنوى/يوسف  الهادى؛ 4. پاره اى اندك از باليايى 
كه در يورش مغول بر سر كتاب رفت/ على هاشم االسدى؛ 
5. به سوى خواننده/ احمد الكنانى (در اين مقاله از تاريخ 
كتابخانه، كتابخانه هاى بزرگ جهان و شيوة علمى تصنيف 
كتاب سخن مى رود)؛ 6. كتابخانه هاى شخصى، كتابخانة 
بنى عمار  كتابخانة   .7 تبريزيان؛  فارس  ابن عباد/  صاحب 
در طرابلس: السيد حسن  االمين؛ 8. شيوة تنظيم فهرست 
عبدالجبار  اسالمى/  نظامهاى  براى  عربى  موضوعات 
الرفاعى؛ 9. جنبش فهرست نگارى الفبايى قرآن و حديث/ 
ابراهيم رفاعه؛ 10. شناخت كتابخانه ها و فهارس ايران و 
تركيه و روشهاى تنظيم فهرست براى نسخ خطى اسالمى/ 
عربى  خطى  نسخ  فهرست   .11 الطرازى؛  مبشر  نصراهللا 
دانشگاه ابن سينا در همدان/ محمدرضا االنصارى القمى؛ 
12. دستنويس هاى نفيس عربى در كتابخانة موزة بريتانيا/ 
محمدمهدى نجف؛ 13. مالحظاتى دربارة روشهاى نقد و 
متن پژوهى/ محمود البستانى؛ 14. احياى ميراث، نگاهى 
تاريخى و گذرا به نسخه پژوهى، نشر نسخ و سهم ايران 

در اين امر/ عبدالجبار رفاعى.
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مصاحبه با چندتن از استادان حيطه هاى نسخه پژوهى 
و كتابشناسى، گزارشى از نمايشگاه هاى كنگره، فهرستى 
و  كتاب  زمينة  در  اسالمى  پژوهشهاى  بنياد  كتابهاى  از 
ملحقات  بخش  در  كنگره  اختتامية  بيانية  و  مخطوطات، 
مقاالت  عناوين  الفبايى  فهرست  ادامه  در  است.  آمده 

كنگره و نام نويسندگان آن درج شده است. 
سيد محمد صاحبى

ديوان سعيدخان ملتانى (قصايد، غزليات و مقطعات)، 
با مقدمه و تصحيح معين نظامى، گروه زبان و ادبيات 
فارسى، دانشكدة خاورشناسى، دانشگاه پنجاب، الهور، 

2008م، 456ص.
محمدسعيد، متخلص به سعيد، ملقب به خان و مشهور 
به سعيدخان قريشى (1022ـ1087 يا 1088ق) از شاعران 
معروف فارسى گوى ملتان (پاكستان) در عصر شاهجهان 
است كه بيشتر زندگانى خود را در مالزمت شاهزادگان 
شاهجهانى مثل مراد بخش، دارا شكوه و اورنگ زيب به 
سر برد و ماموريت هاى دولتى انجام داد، ولى در نهايت 
به گوشه گيرى پرداخت. او كليات خود را كه شامل آثار 
در  اول  بار  كرد:  تدوين  بار  دو  اوست،  منثور  و  منظوم 
كنبو  صالح  محمد  و  1071ق،  در  دوم  بار  و  1063ق 
مؤلف عمل صالح، بر آن مقدمه اى و على امجد لودى پدر 
شيرخان لودى مؤلف تذكرة مرآت الخيال بر آن خاتمه اى 
نوشتند كه هر دو در اين چاپ ديده مى شود. نسخه هايى 
الهور  محمدشفيع،  مولوى  كتابخانة  در  سعيد  كليات  از 
و انجمن آسيايى بنگال كلكته موجود است. دكتر معين 
به  نسخه  دو  همان  اساس  بر  را  كليات  تصحيح  نظامى 
و  بود  داده  انجام  فارسى  ادبيات  دكترى  پايان نامة  عنوان 
و  غزليات  قصايد،  شامل  كه  را  كليات  از  بخشى  اكنون 
مقطعات است، با مقدمه اى مشروح در شرح حال شاعر و 
نقد شعر و معرفى ديگر آثار او عرضه كرده است. مصحح 
كه خود شاعر خوش سليقة فارسى گوى  است، در آماده 
كردن اين متن، به ويژه مشكول كردن ابيات و فراهم آوردن 
احوال مستند شاعر، زحمات فراوانى متحمل شده است.

اينك نمونه اى از كالم سعيد:
همه شعـر تازة من به ضميـر نكته سنجـان

بود از نشاط بخشى چو اوان نوجوانـى

زِ ُخم دوات هر گه كه به جرعه نوشى آيد
قلمـم سياه مستــى بـود از مـى  معانـى

چكـد از زبان كلكـم همه شيـرة حالوت
چو رقم كنم سخن را به گه شكر بيانى

به ممـالك نثـر ملكـى است ملك كلكـم
به زمين نظـم بر من شده ختم مرزبانى

(ص 244)
يادآورى اين نكته بجا به نظر مى آيد كه مدخل نويس 
فارسى؛  ادب  دانشنامة  در  مولتانى»  قريشى  «سعيد خان 
انوشه،  حسن  سرپرستى  (به  شبه قاره  در  فارسى  ادب 
كه  است  نوشته  مطالبى  سعيد  دربارة  1380ش)  تهران، 
مى نويسد  او  مثًال  است.  نبوده  «دانش نامه»  شايان  هرگز 
كه سعيد چند روزى را در اجمير در خدمت معين الدين 
چشتى گذرانيد؛ يا سعيد از بهاءالدين زكريا كسب فيض 
كرد. مدخل نويس به فاصلة زمانى چندين قرن مابين سعيد 
و اين دو بزرگوار توجه نكرده و زيارت مزار معين الدين 
غازى  حسن  معين الدين  با  او  روابط  شايد  يا  را  چشتى 
را و كسب فيض از بهاءالدين نبيرة زكرياى ملتانى را به 

اشتباه تعبير كرده است. 
عارف نوشاهى

قدس  آستان  مركزي  كتابخانه  خطي  كتب  فهرست 
رضوي (ج 26: اخبار)، براتعلي غالمي مقدم، مشهد، 
سازمان كتابخانه ها موزه ها و مركز اسناد آستان قدس 

رضوي، 1386ش.
كتابخانة مركزي آستان قدس رضوي از مهم ترين مراكز 
نگهداري نسخه هاي خطي در ايران به شمار مي آيد. اولين 
مجلدات فهارس اين كتابخانه شامل سه جلد به صورت 
يكجا در سال 1305ش به قلم شاهزاده عبدالعلي اوكتايي 
منتشر شد كه ــ به تعبيري ــ اولين فهرست نسخه هاي 

خطي در ايران محسوب مي شود.
به  را  نسخه ها  جلد،  سه  اين  در  اوكتايي  مرحوم 
روزگار،  آن  از  و  بود  كرده  فهرست  موضوعي  صورت 
صورت  به  كتابخانه  اين  شدة  منتشر  فهارس  تمامي 
حاضـر  جلد  است.  شده  منتشر  و  تنظيــم  موضوعــي 
نسخــه هاي مرتبط با موضوع «اخبار» اختصاص  نيز به 

يافتــه است.
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شيوة  است.  شده  معرفي  نسخه   1256 جلد  اين  در 
تنظيم فهرست به صورت الفبايي است؛ يعني بر اساس 
«نام  نماية  دو  ضمنًا  است.  شده  مرتب  نسخه ها  عناوين 
اشخاص» و «نام كاتبان و واقفان» بدان ضميمه شده است 
به  نسخه ها  برخي  تصاوير  از  نمونه هايي  نهايت،  در  و 

چاپ رسيده است.
در  كه  است  روالي  طبق  نسخه  هر  معرفي  شيوة 
سال هاي اخير توسط بيشتر فهرست نويسان اجرا مي شود؛ 
آن  از  پس  و  نسخه  هر  متن شناسي  ابتدا  كه  بدين گونه 

مشخصات نسخه شناسي آن شرح شده است.
در بخش متن شناسي، به زبان اثر، نام نويسنده و در 
توصيفــي  او،  زندگي  دربارة  توضيحاتـي  لزوم  صورت 
مختـصر از موضــوع و منــدرجات اثر، فصل بنــدي ها، 
پــرداختــه  دست  اين  از  مــواردي  و  انجــام  و  آغاز 

شده است.
كاتب،  نام  خط،  نوع  به  نيز  نسخه شناسي  بخش  در 
برگ هاي  و  سطـرها  تعداد  كاغذ،  نوع  كتابت،  تاريخ 
عمومي  وضعيت  و  آرايه ها  جلد،  نسخه،  ابعاد  نسخه، 
واقف  نام  همچنيـن  و  آسيب ديدگي ها)  نظر  (از  نسخه 

اشاره شده است.
ع.ص

سيد  ز)،  ـ   آ   :1 (ج  اصفهان  خطي  كتب  فهرست 
مطالعاتي  فرهنگي  مؤسسة  قم،  روضاتي،  محمدعلي 

الزهراء، 1386ش.
معرفي  به  پيش  سال ها  از  كه  گاهنامه هايي  ميان  در 
به  هم  مجموعه اي  داشته،  اختصاص  خطي  نسخه هاي 
توسط آيت اهللا سيد محمدعلي روضاتي با عنوان «فهرست 
كتب خطي كتابخانه هاي اصفهان» منتشر مي شد كه در هر 
و  مي شد  پرداخته  خطي  نسخة  چند  معرفي  به  آن  دفتر 
حاوي اطالعاتي سودمند دربارة نسخه هاي شهر اصفهان 
بود. بعدها در سال 1341ش مجموعه اي منتشر شد كه در 
حدود چهارصد صفحه (399 + 8 ص) را شامل مى شد 
شماره هاي  و  بود  خطي  نسخة  هشتاد  معرفي  حاوي  و 

پيشين را در بر مي گرفت.
منتشر  روضاتي  آيت اهللا  از  فهرستي  اول  جلد  اخيراً 
شده و ضمن معرفي نسخه هاي جديد، دستنويس هايي را 
كه در سال 1341ش معرفي شده بود نيز در بر مي گيرد.

اين مجموعه در كل شامل معرفي دو هزار نسخة عربي 
و فارسي است كه در مجلد منتشر شدة فعلي، تعداد 457 
نسخة خطي را مورد بررسي و معرفي قرار داده است. اين 
آغازين آنها را  آثار شامل معرفي آثاري است كه حرف 

يكي از حروف «الف» تا «زا» تشكيل مي دهد.
ذيل هر نسخه به توصيف متن ــ به خصوص از نظر 
كتابشناسي ــ پــرداخته شده و در نهايــت، مختصــري 
نيــز دربــارة مشخــصات نسخــه شناســي آن ذكــر 

شــده است.
معرفي شده  «نسخه هاي  كه  است  شده  متذكر  مؤلف 
در اين دفتر، اكنون، برخي نزد حقير و بعضي در دست 
عمومي  كتابخانه هاي  به  نيز  تعدادي  و  موجود  ديگران 

اصفهان و قم و تهران رفته است».
بنابر اين استفاده كنندة فهرست نخواهد دانست كه هر 
نسخه اكنون در كجا نگهداري مي شود و شايد بزرگ ترين 
اهتمام  حال  اين  با  باشد.  همين  حاضر  فهرست  مشكل 
نسخه،  هر  براي  مبسوط  كتابشناسِي  تدوين  در  مؤلف 
كتاب را به منبعي سودمند در شناسايي بسياري از متون 
نيز  كتاب  پايان  در  است.  كرده  بدل  آنها  نويسندگان  و 

نمايه اي اجمالي از نام مؤلفان مندرج است.
ع.ص

بنياد  تهران،  سيدى،  مهدى  مرو،  تاريخى  جغرافياى 
موقوفات دكتر محمود افشار، 1386ش، 298ص.

ربع  چهار  از  يكى  و  واليت  واحه،  شهر،  يك  نام  مرو 
خراسان بزرگ و داراى قدمتى چهارهزار ساله است. در 
داده اند  نسبت  تهمورث  به  را  آن  احداث  ايرانى  اساطير 
ياد  «مرگو»  عنوان  با  آن  از  هخامنشى  كتيبه هاى  در  و 
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كرده اند. حوادث تاريخى مهمى، در دوران پيش و پس از 
اسالم،  در اين سرزمين رخ داده است و بزرگان بسيارى 
ام القراى  كه  مرو  برخاسته اند.  آن  توابع  و  شهر  اين  از 
شهرهاى خراسان ناميده مى شد، اينك مركز يكى از پنج 
بررسى  به  كتاب  اين  است.  تركمنستان  جمهورى  استان 

جغرافياى تاريخى اين شهر باستانى مى پردازد.
جغرافيايى  حدود  تعيين  در  كتاب  نويسندة  مالك 
مرو، هم محدودة كنونى آن در كشور تركمنستان است 
كتاب  اساس  اين  بر  و  پيشينيان،  تقسيم بندى هاى  هم  و 
پنج  مرورود،  واليات  روستاهاى  و  شهرها  تمام  معرفى 
ده، مرو، گنج روستا و بادغيس را دارد. كتاب داراى نه 
فصل و 715 مدخل است. مداخل اين اثر به شيوة علمى 
در  است.  شده  نوشته  كهن  معتبر  منابع  به  ارجاع  با  و 
اين فصول از جغرافياى تاريخى مرو، رود آن، چهار نهر 
آن،  دروازه هاى  و  مرو  شهرهاى  شهر،  اين  حيات بخش 
آن،  همجوار  واليات  مرو،  واليت  آبادى  و  شهر  بيست 
مى رود.  سخن  مرو  شاهراههاى  و  مرو  اطراف  بيابانهاى 
در فصل نهم صورت الفبايى مداخل فصول پيشين ارائه 
و  نقشه ها  فهرست ها،  بر  عالوه  كتاب  پايان  در  مى شود. 

تصاويرى از مرو آمده است. 
م.ص

ناجى  محسن  اهتمام  به  كاشانى،  فيض  كتابشناسى 
چاپ  اسالمى،  پژوهشهاى  بنياد  مشهد،  نصرآبادى، 

اول، 1378ش، 443ص.

برخى از بزرگان جهان اسالم به تدوين فهرست آثار و 
ترتيب  خودنوشت  فهرستهايى  و  پرداخته اند  خود  كتب 
و  بيرونى،  ابوريحان  ابن جنى،  حيان،  جابربن  داده اند؛ 

محيى الدين بن عربى را مى توان از اين دسته دانست.

يازدهم  قرن  در  اماميه  بزرگ  عالم  كاشانى،  فيض 
هجرى، سه فهرست از مجموعة آثارش مدون كرده است: 
نخستين فهرست را در سال 1067 نوشت و در آن 41 
اثر خود را معرفى نمود. فهرست دوم را در سال 1089 
 115 تفصيلى  معرفى  حاوى  فهرست  اين  كرد؛  فراهم 
كتاب و شامل مطالبى در مورد موضوع، تاريخ تأليف و 
تعداد ابيات هر اثر است. اين دو فهرست بر اساس نظمى 
ويژه مرتب نشده اند. فهرست دوم در واقع تحريرى است 
فهرست  در  موارد  برخى  در  اما  اول،  فهرست  از  كاملتر 
نخست مطالبى آمده كه در آن ديگرى به چشم نمى خورد. 
مصحح تحرير اول در تحرير دوم وارد كرده و تصحيحى 
انتقادى از آن ارائه داده است. اين فهرست با اساس قرار 
دادن نسخة شمارة (1) 2099 دانشگاه تهران، كه در سال 
1101ق به خط نستعليق كتابت شده، و با بهره مندى از 
چهاردهم،  و  سيزدهم  قرون  از  بازمانده  بدل  نسخه  سه 

تصحيح گرديده است.
براى  ديگر  فهرستى  1090ق  سال  در  كاشانى  فيض 
سخن  كتاب  صد  از  فهرست  اين  در  نوشت.  خود  آثار 
موضوعات  و  علوم  اساس  بر  سوم  فهرست  است.  رفته 
گوناگون تنظيم شده است؛ فيض كاشانى در هر موضوع، 
اين  مى كند.  معرفى  اختصار  به  را  رساله  و  كتاب  پنج 
قدس  آستان  شمارة 7839  نسخة  از  استفاده  با  فهرست 
(با تاريخ كتابت 1090ق)، و نسخة شمارة (20) 6836 
دانشگاه تهران، (به خط نسخ و مربوط به سال 1281ق)، 
تصحيح شده است. البته يك نسخة چاپ سنگى هم در 

اين تصحيح به كار رفته است.
به  مقدمه اى  دربردارندة  حاضر  كتاب  اين،  بر  افزون 
قلم مصحح است. او در اين مقدمه دربارة فهرست نگارى 
و انواع آن و احوال و آثار فيض كاشانى بحث مى كند. در 
پايان اثر، كتابشناسى فيض كاشانى، كه به كوشش مصحح 
و به صورت الفبايى مدون گرديده، آمده است. اين بخش 
خطى  نسخ  فهرست هاى  از  جلد  ششصد  به  مراجعه  با 
فراهم شده و شامل اطالعات كتابشناسى و نسخه شناسى 
در مورد آثار فيض كاشانى است. در اين كتابشناسى از 
موضوع،  نگارش،  تاريخ  ابيات،  تعداد  بخش بندى،  نام، 
آغاز و انجام و نسخ خطى كتابهاى فيض سخن مى رود و 

سپس آثار منسوب به فيض مورد بررسى قرار مى گيرد.
سيد محمد صاحبى
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پايان نامه هاى تصحيح نسخ خطى دانشگاه اصفهان 
(قسمت اول): پايان نامه هاى دكترى

يوسف اسماعيل زاده1
تصحيح نسخه از كارهاى بسيار ارزشمند در حيطة ادب و 
فرهنگ به شمار مى رود. توجه به ميراث مكتوب پيشينيان 
اين  وجود  با  مى سازد.  آشنا  غنى  بسيار  مفاهيم  با  را  ما 
كه بسيارى از نسخ خطى با ارزش به حلية طبع آراسته 
شده اند، باز هم نسخ بى شمارى وجود دارند كه در گوشه 
كتابخانه ها گمنام مانده اند. شايسته است كه در دانشگاه ها 
به  را  ارشد  و  كارشناسى  دانشجويان  گرامى،  استادان 
انتخاب موضوعاتى در تصحيح متون سوق دهند. شايد 
پيشنهاد اين امر هم خالى از فايده نباشد كه دست اندركاران 
وزارتخانة علوم و تحقيقات و فناورى و دانشگاه هايى كه 
اساتيد برجسته و متخصص در نسخه شناسى و تصحيح 
متون دارند، مقطع كارشناسى ارشد گرايش نسخه شناسى 
كنند.  ايجاد  فارسى  ادبيات  رشتة  متون را در  تصحيح  و 
نوعًا در برخى موارد در دانشگاه ها، تعدادى از استادان، 

در برابر كارهاى نسخه شناسى مقاومت نشان مى دهند. 
به سبب اهميت موضوع و جهت آگاهى نسخه پژوهان 
به  است،  گرفته  صورت  حوزه  اين  در  كه  كارهايى  از 
دانشگاه  در  كه  پرداختيم  رساله هايى  اجمالى  معرفى 
اصفهان و در گروه زبان و ادبيات فارسى به امر تصحيح 
نسخه اختصاص داده شده است. برخى از اين رساله ها به 
صورت كتاب منتشر شده اند. تعدادى از اين پايان نامه ها 
هنوز به اتمام نرسيده است. تمام شماره هاى ثبت رساله ها، 

از كتابخانة دانشكدة ادبيات و علوم انسانى است. 

االرشاد  تحشية  و  تصحيح  اكبر؛  على  دارانى،  احمدى   .1
فى االنشاء، اثر شمس منشى نخجوانى، استاد راهنما: دكتر 
استاد  اصفهانى؛  نصر  محمدرضا  دكتر  مظاهرى،  جمشيد 
ثبت  شمارة  دستجردى،  خوشحال  طاهره  دكتر  مشاور: 

پايان نامه 2032، 1386ش، 258 ص. 
نويسندة رساله در مقدمه مطالبى دربارة كتابت و وزارت، 
هندوشاه نخجوانى و محمدبن هندوشاه، دستور الكاتب 
فى تعيين المراتب، االرشاد و اهميت آن، القاب و عناوين، 
ويژگى هاى سبكى نسخه و روش تصحيح آورده است. 

باب اول شامل هفتاد فصل، باب دوم بيست فصل، باب 
سوم بيست و هفت فصل است. ضرب دوم در اعمال دينى، 
التمغا شامل  شانزده فصل، باب چهارم در احكام  شامل 
هفت فصل، باب پنجم در اخوانيات و تهانى و تعازى و 

استمالت در بيست و يك فصل است. 
در پايان، يادداشت ها، واژه نامه، فهرست آيات قرآنى، 
ديوانى،  اصطالحات  عربى،  شعر هاى  امثال،  احاديث، 

القاب و اعالم نيز تهيه شده است. 
   نسخه منحصر به فرد بوده و با دستور الكاتب مقابله 
كتابخانة  در   3341 شمارة  با  اساس  نسخة  است.  شده 
اسعد افندى استانبول و ميكروفيلم  آن با شمارة 194 در 
كتابخانة مركزى دانشگاه تهران نگهدارى مى شود. در اين 
نسخه همچنين از فيلم هاى 471 و 742 كتابخانة دانشگاه 

تهران استفاده شده است.

2. اسماعيل زاده، يوسف؛ مقدمه، تصحيح و تحشية مثنوى 
سليمان و بلقيس و ديوان حياتى گيالنى، استاد راهنما: دكتر 
مشاور:  استاد  باباصفرى،  على اصغر  دكتر  نوريان،  مهدى 

دكتر محمود براتى، 1387ش، 535 ص. 
مقدمه: صفحة يك تا يكصد و ده.  

كمال الدين ابوالفضل حياتى گيالنى از شاعران قرن يازدهم 
هجرى است. نشو و نماى او در رشت بود. در جوانى 
پيشة تجارت داشت. به هند رفت و به دربار گوركانيان 
راه يافت. حياتى گيالنى در 1028ق وفات يافت.  از آثار 
او مى توان ديوان اشعار، ضميمة تغلق نامة امير خسرو و 
قصايد،  شامل  شاعر  ديوان  برد.  نام  را  بلقيس  و  سليمان 
است.  مثنوى  و  رباعيات  تركيب بند،  قطعات،  غزليات، 
مجموع اشعار حياتى به حدود هشت هزار بيت مى رسد. 
برخى از تذكره نويسان، شرح حال او را با حياتى كاشى 

درآميخته اند.
در مقدمة رساله به مقايسة وضع فرهنگى و ادبى صفويه 
و گوركانيان، پادشاهان ادب دوست گوركانى و آثار آنها، 
معرفى حياتى گيالنى، اخالق، مقام او در دربار، حضور 
سنجيده شدن  زر  به  شعرا،  ديگر  با  ارتباط  جنگ ها،  در 
شاعر، مرگ حياتى، يادكرد حياتى در تذكره ها، ممدوحان، 

1. عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور
e.mail: ysmailzadeh@yahoo.com 
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آثار، مالحظات انتقادى، ويژگى هاى نسخه و رسم الخط، 
قوالب شعرى، اشعار ناتمام، نشانه هاى سبك هندى، غزل 
مدحى، سوگ سرود، انتقاد از اوضاع شاعرى، دزدى از شعر 
حياتى، نقد جهانگير و حكيم ابوالفتح بر شعر او، نامه هاى 
ابوالفتح گيالنى به حياتى، تضمين ها و اقتفا ها، ساقى نامه، 
ساختارى  مقايسة  تلميحات،  فرهنگ ها،  در  حياتى  شعر 
سليمان و بلقيس با خسرو و شيرين نظامى، تطبيق مثنوى 
سليمان و بلقيس با كتب تاريخ، تفسير و قصص االنبياء، 
پى نوشت ها، جدول ابيات مشترك دو ساقى نامه، جدول 
بسامدى قوالب شعرى ديوان، شجره نامه سلسلة گوركانى 
و تصاويرى از نسخه خطى و پادشاهان گوركانى پرداخته 
تعليقات،  شعرى  شواهد  فهارس  و  تعليقات  است.  شده 
اعالم، جاى ها، جانداران، مشاغل، سالح ها، گلها، گياهان 
اين  بخش هاى  ديگر  از  تعليقات  راهنماى  و  درختان  و 

رساله است. 

خيرالبيان،  تذكرة  انتقادى  تصحيح  عبدالعلى؛  اويسى،   .3
دكتر  راهنما:  استاد  حسين،  شاه  ملك  نوشتة  مجلد،  دو 
طاهره خوشحال، دكتر هاشمى، استاد مشاور: دكتر جمشيد 

مظاهرى، شمارة ثبت رساله 2033، 1386ش، 429 ص. 
شاه  ملك  سرگذشت  دربارة  مطالب  شامل  رساله  مقدمة 
حسين، شخصيت و آثار اوست. اين تذكره در ذكر شعراى 
متقدمين و معاصران مؤلف است. در تصحيح تذكره، از 
نسخة عكسى كتابخانة مركزى دانشگاه تهران به شمارة 
3397، فيلم 1293 از موزة بريتانيا، نسخة شمارة 86544 
كتابخانة مجلس و نسخة 2431 كتابخانة شاهچراغ شيراز 

استفاده شده است. 

اصل  بر  تحشيه  و  تصحيح  محمدابراهيم؛  ايرج پور،   .4
الوصول،  حصول  فى  الفصول  اصول  هفدهم  و  شانزدهم 
اثر رضاقلى خان هدايت، استاد راهنما: دكتر مهدى نوريان، 
دكتر محسن محمدى فشاركى، استاد مشاور: دكتر على اصغر 

بابا صفرى، 1387ش. 
موضوع كتاب، تصوف و عرفان و مسايلى چون شرافت 
علم و فضل عالم، بيان روح، مراتب عقل، تذكر و تفكر 
علوم  دربارة  بحث  به  همچنين  كتاب  اين  است.  و... 
طريقت و گسترش تصوف در هند توسط جانشينان شاه 
نعمت اهللا ولى مى پردازد. دو نسخة موجود عبارت اند از: 

نسخة شمارة 2103 مجلس و نسخة شمارة 57 به خط 
مؤلف در كتابخانة همدان. 

5. تاج بخش، پروين؛ تصحيح و شرح تحليلى معيار جمالى 
و مفتاح ابواسحاقى، تأليف شمس فخرى اصفهانى، استاد 
استاد  براتى،  محمود  دكتر  مظاهرى،  جمشيد  دكتر  راهنما: 
مشاور: دكتر محمدجواد شريعت، شمارة ثبت رساله 2029، 

1385ش، 345 ص. 
شمس فخرى اصفهانى از ادباى قرن هشتم، معيار جمالى 
نام  به  لغت،  و  بديع  قافيه،  و  عروض  فن  چهار  در  را 
جمال الدين ابو اسحاق اينجو نوشته است. تاريخ خاتمة 
آن 745 ق است. بخش چهارم كتاب (لغت) در سال 1337 
توسط صادق كيا تصحيح و منتشر شده است. تصحيح سه 
بخش ديگر، موضوع رساله است. بنا به نوشتة مصحح، 
است.  گرفته  صورت  نسخه  دوازده  مبناى  بر  تصحيح 
مقدمة رساله دربردارندة مطالبى دربارة اوضاع سياسى و 
اجتماعى در قرن هفتم و هشتم، آل اينجو، معرفى شمس 
فخرى، سبك و شيوة بيان، تأثيرپذيرى از حدائق السحر 
است. جمالى  معيار  بر  المعجم  تأثير  بديع،  بخش  در 

توضيحات، فهارس آيات، احاديث، ابيات عربى و فارسى، 
لغات، اصطالحات ادبى نيز در آخر رساله آمده است. 

تحشية  و  تصحيح  مقدمه،  مرتضى؛  اشجردى،  رشيدى   .6
منتخب روضة الناظر و نزهة الخاطر، اثر عزالدين عبدالعزيز 
كاشى، استاد راهنما: دكتر مهدى نوريان، دكتر غالمحسين 
شريفى، استاد مشاور: دكتر محسن محمدى فشاركى، دكتر 

محمدرضا ابن الرسول، 1387ش،260ص. 
اشعار  از  منتخبى  بر  مشتمل  است  جنگى  روضة الناظر، 
فارسى و عربى تا قرن هفتم. مقدمة رساله شامل نوشتارى 
ادب  در  او  جايگاه  مذهب،  مؤلف،  حال  شرح  دربارة 
فارسى و عربى، ويژگى هاى زبانى، صور خيال، آثار ديگر 

مؤلف، و رسم الخط است. 
اين كتاب در سه قسم تدوين شده است: قسم االول، 
فى الحكم و اآلداب و المدايح و االفتخارات در دو باب، 
فصل؛  پانزده  در  دوم  باب  و  فصل  پنجاه  در  اول  باب 
قسم الثانى، فيما يتعلق بالمكاتبات در سى و سه باب؛ قسم 
ثالث، در متفرقات در هشت باب.  يادداشت ها و فهرست 

ابيات نيز در پايان آمده است. 
نسخ مورد استفاده در اين تصحيح عبارت اند از: نسخة 
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كتابخانة بريتانيا مورخ 777ق، نسخة اياصوفيا ميكروفيلم 
شمارة 416 كتابخانة مركزى دانشگاه تهران، نسخة شمارة 
1379 مجلس سنا، نسخة شمارة 766 كتابخانة استانبول و 

ميكروفيلم آن به شمارة 247 دانشگاه تهران. 

دوم  نيمة  تحشية  و  تصحيح  مقدمه،  عليرضا؛  شادآرام،   .7
مظاهرى،  جمشيد  دكتر  راهنما:  استاد  المآثر،  تاج  كتاب 
بابا  على اصغر  دكتر  مشاور:  استاد  خوشحال،  طاهره  دكتر 

صفرى.
به توضيحات ذيل شمارة ده مراجعه گردد. 

خاورى  ديوان  تصحيح  و  مقدمه  بهرام؛  شعبانى،   .8
شيرازى، استاد راهنما: دكتر مهدى نوريان، دكتر على اصغر 

ميرباقرى فرد، استاد مشاور: دكتر حسين آقاحسينى. 
ميرزا فضل اهللا حسينى شريفى، مشهور به خاورى شيرازى، 
فرزند آقا هاشم ذهبى از شاعران قرن سيزدهم و از منشيان 
شاهزادگان قاجارى، از جمله حسينقلى ميرزا، فرمانرواى 
فارس و ميرزا شفيع مازندرانى وزير او، بوده است. ديوان 
او شامل هفت هزار بيت است. وى در قالب هاى قصيده، 
غزل، تركيب بند، قطعه، رباعى و مثنوى شعر سروده است. 
از آثار ديگر خاورى مى توان به تاريخ ذوالقرنين، مثنوى 
يوسف و زليخا، تذكرة خاورى، سفرنامه، موادالتواريخ و 

تاريخ حيات اشاره كرد. 
 در حدود ده نسخه از ديوان شاعر در دسترس است 
 144 شمارة  خطى  نسخ  اساس  بر  را  متن  مصحح،  كه 
تبريز، 3643  ملى  نسخة 2568  مهدوى،  اصغر  كتابخانة 
دانشگاه تهران، 226 مجلس و 1129 مجلس سنا تصحيح 

نموده است. 

با  جزى،  عباس  درويش  ديوان  تصحيح  احمد؛  فاضل،   .9
گويش محلى گزى، استاد راهنما: دكتر مهدى نوريان، دكتر 
محمود براتى، استاد مشاور: دكتر مهدى تدين، شمارة ثبت 

رساله 2018، 1383ش، 677 ص. 
شاعران  از  جزى،  به  متخلص  گزى  عباس  درويش 
جزو  گزى  گويش  است.  (1264ـ 1323ق)  قاجار  عهد 
گويش هاى مركزى ايران است و از نظر دستور و زبان، با 
زبان هاى فارسى ميانه و قديم ايران قرابت دارد و در شهر 

گز برخوار متداول است. 

مجموعه اشعار درويش عباس جزى، سيزده هزار بيت 
هشت  مسمط،   34 قصيده،   92 غزل،  شامل 297  است، 
قطعه، دو تركيب بند، يك ترجيع بند، چند رباعى و دوبيتى 
در  الولد  ارشاد  مثنوى  و  بيت،  هفت هزار  شامل  جمعًا 

حدود پنج هزار بيت. 
در مقدمة رساله به مطالبى نظير موقعيت جغرافيايى 
واژگانى  قرابت  گزى،  گويش  برخوار،  گز  تاريخى  و 
دستورى،  ويژگى هاى  پهلوى،  زبان  با  گزى  گويش 
آوايى و واژگانى، زندگى درويش عباس، سبك و قالب 
شعرى اشاره شده است. اين تصحيح بر مبناى سه نسخه 
بوده  افراد  تملك  در  نسخ  اين  تمام  كه  گرفته  صورت 
است. اين رساله داراى فهرست واژگان، اعالم و اماكن 

نيز مى باشد. 

10. فامورى، مهدى؛ مقدمه، تصحيح و تحشية نيمة نخست 
كتاب تاريخى ـ ادبى تاج المآثر، استاد راهنما: دكتر مهدى 
دكتر  مشاور:  استاد  شريفى،  غالمحسين  دكتر  نوريان، 

محمدرضا نصر. 
تاج المآثر كتابى است تاريخى، در تاريخ غوريان هند كه 
به نثر فنى در سال 602 ق توسط نظام الدين حسن نظامى 
نيشابورى نگاشته شده است. اين كتاب، تاريخ پادشاهان 
مؤلف  مى گيرد.  بر  در  614ق  تا   587 سال  از  را  دهلى 
در نيشابور والدت يافته و بعد ها در غزنين مريد محمد 
كوفى، قطب صوفية غزنين شده است. وى تاج المآثر را 
در شرح وقايع سه تن از پادشاهان هند (معز الدين محمد 
نوشت. كتاب  سام غورى، قطب الدين آيبك و التتمش) 
(ص)  اكرم  پيامبر  و  پروردگار  مدح  در  مقدمه اى  شامل 

سى فصل در بارة فتوحات شاهان سه گانه است. 
نسخ متعددى از اين كتاب در ايران و جهان موجود 
است. تصحيح حاضر بر مبناى اين نسخ صورت گرفته 
است: ميكروفيلم ش 169 كتابخانه مركزى دانشگاه تهران 
تاريخ  به   114 ش  ميكروفيلم  694ق،  كتابت  تاريخ  به 
كتابت 716ق، (اصل نسخه در كتابخانة فيض اهللا افندى 
تهران،  دانشگاه   8879 ش  نسخة  است)،  موجود  تركيه 

مورخ 726ق، نسخة 271 مجلس سنا به تاريخ 729ق.

جمال الدين  ديوان  تصحيح  حميدرضا؛  قانونى،   .11
عبدالرزاق اصفهانى، استاد راهنما: دكتر جمشيد مظاهرى، 
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استاد مشاور: دكتر محمد فشاركى، دكتر طاهره خوشحال 
دستجردى، شمارة ثبت رساله 2013، 1382ش، 605ص. 

مقدمه: صفحة چهار تا بيست و پنج. ديوان شامل قصايد، 
ملحقات قصايد، تركيب بند ها، قطعات، غزليات، رباعيات 
واژگان،  از  فهرستى  پايان،  در  مصحح  است.  مثنوى  و 
اين  در  است.  افزوده  بدان  نيز  امثال  و  احاديث  آيات، 
شمارة  به  تهران  ملى  كتابخانة  خطى  نسخ  از  تصحيح، 
474 و 492 (بدون تاريخ كتابت) شمارة 921 به تاريخ 
1024 ق، شمارة 189 مورخ 1045ق، نسخة شمارة 2391 
تاريخ  به  مجلس   962 نسخة  ق،   1033 مورخ  مجلس 
كتابت 1335ق، نسخة شمارة 6136 دانشگاه تهران مورخ 
1326ق، نسخة 5447 ملك از سدة يازدهم، و ميكروفيلم 
نسخه اى مورخ 730ق (برگزيدة اشعار شاعران) محفوظ 

در اياصوفيا بهره گرفته شده است. 

تصحيح  و  مقدمه  طاهره؛  ورنوسفادرانى،  كاكويى   .12
هدايت نامة ادهم واعظ خلخالى، استاد راهنما: دكتر جمشيد 
مظاهرى، دكتر محسن محمدى فشاركى، استاد مشاور: دكتر 

محمدرضا ابن الرسول. 
شاعران  از  عزلتى،  به  متخلص  خلخالى  واعظ  ادهم 
 (1052 (والدت  يازدهم  قرن  دوم  نيمة  نويسندگان  و 
هدايت نامه را در پند و عظ و نثر آميخته به نظم در 1036ق، 
و در 114 فصل در موضوعاتى چون توحيد، فنا، صبر، 

شكر، توكل، رضا، توبه، رياضت و... سروده است. 
مؤلف در ابتداى هر فصل، نخست آيه اى از قرآن كريم 
را آورده و پس از ترجمة آن، به بيان احاديث، حكايات، 
از  نسخه  دو  است.  پرداخته  اشعار  و  امثال  عرفا،  اقوال 
تاريخ  به  مشهد  فردوسى  الهيات  دانشكدة  در  متن  اين 

1066ق، و كتابخانة ملك، كتابت 1072ق، وجود دارد. 

جواهر  شرح  و  تصحيح  محسن؛  فشاركى،  محمدى   .13
االسرار (بخش كالم شعراء)، اثر شيخ آذرى طوسى، استاد 
محمد  دكتر  مشاور:  استاد  نوريان،  مهدى  دكتر  راهنما: 

فشاركى، دكتر مهدى دهباشى، 1379ش، 378ص. 
تخلص،  زندگانى،  شامل  شصت،  تا  يك  صفحة  مقدمه: 
شعرى،  سبك  آثار،  مذهب،  معاصران،  علمى،  سفر هاى 
مآخذ مؤلف، روش تصحيح. متن شامل موارد زير است:

 فصل اول در اشكال قصايد مشهوره، فصل دوم در 
بيان اشكال قصايد مجهوله، فصل سيوم در اشكال غزليات 
مشهوره، فصل چهارم در مجهوالت غزل، فصل پنجم در 
بيان مقطعات، فصل ششم در بيان اشكال مثنوى، فصل 
هفتم در بيان اشكال رباعى، فصل هشتم در بيان اشكال 
شاعرى، فصل نهم در بيان اشكال معميات، فصل دهم در 

اسرار لغات، خاتمه كتاب. 
در تصحيح اين متن از نسخ گنج بخش به شمارة 3059، 
مجلس شمارة 7584084، دانشگاه تهران شمارة 33972، 
يادآورى  الزم  است.  شده  استفاده   1502 شمارة  ملك 
اللمعات در  اشعة  پيوست  به  جواهر  منتخبى از  كه  است 
سال 1303ق چاپ شده است. تعليقات، فهارس آيات، 
احاديث، اخبار، اقوال، اشعار، اشخاص، نام كتب و امكنه 

نيز از ديگر بخش هاى رساله مى باشد. 

14. مسجدى، حسين؛ احياء و تحشية تذكرة مآثر الباقيه به 
همراه بررسى شعر اصفهان در سدة سيزدهم، استاد راهنما: 
دكتر مهدى نوريان، استاد مشاور: دكتر جمشيد مظاهرى، 

1380ش، 468ص. 
نثر،  در  تكلف  تقليد،  اصفهان،  شعر  و  بازگشت  سبك 
زندگى  اصفهان،  در  سيزدهم  قرن  در  شعر  انجمن هاى 
مؤلف، وفا زواره اى، ارتباط با دربار فتحعلى شاه، بررسى 
رسالة مجديه، و ويژگى سبكى، مطالبى است كه در مقدمه 

بدان پرداخته شده است.  

على نامه،  حماسى  منظومة  تصحيح  يوسف؛  نيك روز،   .15
استاد راهنما: دكتر اسحاق طغيانى، دكتر حسين آقا حسينى، 
استاد مشاور: دكتر مهدى نوريان، شمارة ثبت رساله 2044، 

1384ش. 
و  مناقب  در  است  شيعى  حماسى ـ  منظومه اى  على نامه، 
نام  به  شاعرى  وسيلة  به  كه  (ع)  على  حضرت  مغازى 
«ربيع» در 482 ق و در حدود يازده هزار بيت سروده شده 
در  بار  نخستين  كدكنى  شفيعى  محمدرضا  دكتر  است. 
مقاله اى ممتع در مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه فردوسى 

مشهد اين منظومه را شناسانده اند.
اجتماعى  سياسى،  اوضاع  باب  در  رساله،  مقدمة  در 
و دينى عصر غزنوى، وضعيت شيعه اماميه، سير تحول 
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شيوه هاى  تحول  ششم،  قرن  تا  آغاز  از  حماسه سرايى 
مؤلف،  منظومه،  معرفى  مخاطبان،  نوع  در  تغيير  و  ادبى 
ويژگى هاى بالغى و زبانى آن ( توصيف، تصوير، تشبيه، 
عروضى  ويژگى هاى  مجاز)  اغراق،  كنايه،  استعاره، 
نهج  تاريخ  وقايع  احاديث،  و  آيات  بازتاب  قافيه اى،  و 
البالغه، تأثيرپذيرى از شاهنامه، شيوة كتابت، مشخصات 
صفحه  چهار  تنها  مصحح  است.  آمده  مطالبى  نسخه 

تعليقات بر متن افزوده است.

16. يلمه ها، احمدرضا؛ تصحيح ديوان اديب صابر ترمذى، 
آقاحسينى،  حسين  دكتر  تدين،  مهدى  دكتر  راهنما:  استاد 
ثبت  شمارة  ميرباقرى فرد،  على اصغر  دكتر  مشاور:  استاد 

رساله 2019، 1382ش، 519 ص. 
مقدمه: يك تا هشتاد و هفت. بر طبق نوشتة مصحح، در 

اين تصحيح از نسخ زير استفاده شده است: 
نسخة اينديا آفيس به ش 213، نسخة عكسى 7123 
كتابخانة ملى، مجموعة منتخب دواوين هشت شاعر به ش 
4955 آستان قدس رضوى مورخ 1039ـ1041ق، نسخة 
مورخ 1256ق ملك به ش 4939، نسخة مورخ 1284ق. 
ملك به ش 937ق، نسخة ش 5307 ملك، نسخة بريتيش 
مورخ   or2846 ش  به  بريتانيا  موزه   ،1501 ش  ميوزيم 
1254ق،  تاريخ  به  ملى  كتابخانة   2276 نسخة  1019ق، 
نسخة سپهساالر مورخ 1260ق، نسخة كتابخانة پاريس به 
ش 13b.p.s (بلوشه، 1214) به ش 1308 مورخ 1039ق، 
نسخة كتابخانه مركزى دانشگاه تهران به ش 1408 مورخ 
1015ق و نسخة 235 مورخ 1258ق، نسخة 712 كتابخانة 
مسجد گوهرشاد به تاريخ 1256ق، نسخة 347 مجلس به 
تاريخ 1284ق، نسخة 4689 آستان قدس متعلق به قرن 
تاريخ1336ق،  به  مجلس   938 نسخة  هجرى،  سيزدهم 
 15910 نسخة  هجرى،  دهم  قرن  از  ملك   5319 نسخة 

آستان قدس به تاريخ 1049ق. 

گنجينة خطى و هنرى تالپوران، قاسم صافى، اسالم آباد، 
1383ش، 92ص.

در  هنرى  پرارزش  مجموعه هاى  از  تالپوران  گنجينة 
حيدرآباد سند است. آنچه در اين مجموعه عرضه شده در 
موضوع ميراث فرهنگى، هنرى و تاريخى ايران به منظور 
مجموعه  اين  در  است.  كم نظير  گنجينة  اين  شناساندن 
تا  اكبرى  آيينة  از  است:  شده  معرفى  خطى  نسخة   167
يوسف و زليخا. كتاب با مقدمه اى در معرفى گنجينه آغاز 
مى شود و با دو فهرست (نسخه ها، مؤلفان) و چند تصوير 

از صفحات اول و آخر نسخه ها پايان مى گيرد.

مجموعة اسالم و عرفان
شده  تدوين  صفحه   890 از  بيش  در  كه  حاضر  كتاب 
است، حاوى مجموعه اى از تحقيقات لئوناردو عالءالدين 
در  ايتاليايى  و  انگليسى  و  فرانسوى  زبانهاى  به  كلريچى 
باب موضوعات مختلف مرتبط با عرفان اسالمى است. 
ذخائر  «مجمع  همكارى  و  همت  با  كه  مجموعه  اين 
اشكورى،  حسينى  صادق  سيد  مديريت  به  قم  اسالمى» 
بروكسل  در   (Skriptura) اسكريپتورا  مؤسسة  توسط 
انتشار يافته، متشكل از شش بخش است: تحقيق شامل 
اسالمى،  هومر  اروپايى،  فلسفة  لغوى،  گوناگون  مقاالت 

معجزه، رؤساى سابق، شعر تحليلى.


