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محمدبن  تأليف  المقاصد،  اسنى  الى  القاصد  ارشاد 
به  معروف  السنجارى  االنصارى  ساعد  ابراهيم بن 
ويتكام،  يوست  يان  تصحيح  (749ق)،  االكفانى 

انتشارات ترلوخت، ليدن، 1989م.

نسخه شناسى  سمينار  در  شركت  براى  كه  سفرى  در 
نسخه هاى خطى فارسى به اتريش به همراه نسخه شناسان 
ايرانى رفته بوديم، دكتر ويتكام كتاب ارشادالقاصد را به 
من هديه كردند و من پس از مطالعه بخشهاى عربى اين 

كتاب حيفم آمد آن را معرفى نكنم.
احصاءالعلوم  مانند  چند دانشى  كتابهاى  از  اثر  اين 
آملى  نفايس الفنون  و  رازى  فخر  جامع العلوم  خوارزمى، 
است. مصحح در آغاز مقدمة عربى اش بر اين كتاب انگيزة 
خود را در تصحيح اثر چنين مى گويد: در سال 1971م 
مى دادم.  انجام  خواب  تعبير  كهن  منابع  دربارة  پژوهشى 
به  مى كردم  مطالعه  را  اثر  اين  رؤياى  تعبير  بخش  وقتى 

متوجه  به سرعت  بردم.  پى  كتاب  اين  اهميت  و  ارزش 
چاپ  علمى  تحقيق  مطابق  تاكنون  كتاب  اين  كه  شدم 
نشده، در صورتى كه جاى آن را داشته، چه همواره مورد 
مراجعة محققان و دانشنامه نويسان بوده است. اين بود كه 

كار را روى اين اثر آغاز كردم.
مشكالت دستيابى به نسخ خطى همواره مهمتـريـن 
راه  ايـن  در  نيز  ويتـكام  دكتـر  است.  مصححان  مشكل 
ولى  خريد،  جان  به  را  مصـر  به  سفـر  رنـج  نخست 
و  متأخر  دارالكتب  نسخه هاى  كه  شد  متوجه  به زودى 
قابل اعتماد نيست. وى سپس با جستجو در تاريخ االدب 
در  سپس  و  شناخت  را  نسخه  بيست  بروكلمان  العربى 
را  نسخه  هفتاد  تا  نمى كند،  آنها  از  يادى  كه  ديگر  منابع 
پيدا مى كند. اما گزارش مربـوط به نسخه شناسى و روش 
تصحيح خود را به بخش هلندى اين كتاب ــ كه در واقع 

به عربى و هلندى است ــ احاله مى دهد.
ويتكام اولين آشنايى خود را با كتاب ابن االكفانى از 
طريق كتاب الدر النظيم فى احوال العلوم و التعليم مى داند 
كه عينًا در آن درج شده و آن را نمونة يك سرقت علمى 
ابن  كتابهاى  بيشتر  با  مصحح  اينكه  جالب  برمى شمارد. 
االكفانى به همين شكل يعنى از طريق آثار ديگران آشنا 
شده است. از سوى ديگر، نقل قولهايى كه صالح الدين 
صفدى از اين اديب طبيب ذيفنون به تفصيل آورده، تعلق 
دوچندان  وى  به  پرداختن  به  را  محترم  مصحح  خاطر 
حال  شرح  تا  مى شود  برانگيخته  رو  اين  از  مى كند. 
مفصل  پژوهشى  خود  كه  را  آثارش  و  وى  از  مبسوطى 
است، در اين اثر و البته در قسم هلندى كتاب، درج كند. 
متن عربى و ترجمة هلندى با نمايه هاى مفصل و تعليقات 

ممتّع، حجم كتاب را به 462ص رسانده است.
كار ارزشمندى كه محقق و نسخه شناس هلندى، در 
پيداكردن  است،  داده  انجام  خود  دراسة  از  دوم  بخش 
بخشهايى از كتابهاى مؤلف در البه الى متون ديگر است. 
فصل دوم مقدمة هلندى به نسخه شناسى اختصاص يافته 
هفت  مصحح  شده،  شناسايى  نسخة  هفتاد  ميان  از  و 
نسخه را براى مقابله و تحقيق برگزيده است. فصل سوم 
مقدمة هلندى مختصرى است از محتواى كتاب. مؤلف 
در مقدمة كتاب دربارة تعليم و تعلم و شروط آن سخن 
گفته و با طرح مباحثى پيرامون فضيلت دانش آموزى و 
ارج و منزلت علما و ذكر طبقات علوم، مقدمه را به پايان 
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مى برد. وى علوم را به يازده علم تقسيم مى كند. شش علم 
اصلى يعنى علوم حكمى و نظرى ــ كه علم الهى است 
هندسه،  علِم  چهار  بر  مشتمل  كه  رياضيات  ديگر  و  ــ 
هيئت، حساب، و موسيقى است و شش علم عملى كه 
سياست است و اخالق و تدبير منزل و دو علم ديگر كه 
موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد و آن منطق است و 
كه  آنها شصت علم مى شود  فروع  علوم با  اين  كه  ادب 
مؤلف به شرح آنها مى پردازد و در اين اثنا از چهارصد 

كتاب ياد مى كند.
در فصل ششم از مقدمة هلندى دربارة انتحال مؤلف 
الدر النظيم از رسالة ابن االكفانى سخن گفته است، ولى 
مصحح، به رغم كوشش بسيار، نتوانسته مؤلف الدر النظيم 
خود  كه  را  منابعى  فهرست  پايان  در  كند.  شناسايى  را 
در مقدمه از آنها بهره برده است ذكر مى كند و در آخر 
نمونه هايى از تصاوير نسخ مورد تحقيق و سپس فهرست 
اعالم و اماكن و آيات قرآنى مذكور در متن را استخراج 

كرده است.
استفاده  قابل  مصحح  ارزشمند  تعليقات  و  حواشى 
به  آينده  چاپ  در  است  اميد  و  است  سودمند  بسيار  و 
از  همگان  تا  شود  ترجمه  فارسى  يا  عربى  يا  انگليسى 

تحقيقات گرانقدر پروفسور ويتكام بهره مند شوند.
اكبر ايرانى

سخن،  تهران،  فتوحى،  محمود  ادبيات،  تاريخ  نظرية 
1387ش.

حدود  به  ايران  در  تاريخ ادبيات نويسى  پيشينة  اگرچه 
يكصدسال مى رسد، اما كمتر از مبانى نظرى و بنيانهاى 
فلسفى تاريخ ادبيات سخن رفته است. متأسفانه مجموعة 
نوشته هاى تئوريك فارسى دربارة نظرية تاريخ ادبى از ده 
ادبيات  تاريخ  نويسندگان  اغلب  نمى كند.  تجاوز  صفحه 
در ايران تنها به آوردن زندگينامة شاعران و نويسندگان، 
همراه با نمونه اى از شعر يا نوشتة ايشان بسنده كرده و از 
پرداختن به بنيادهاى نظرى تاريخ ادبيات سر باز زده اند.

امكان  حد  تا  است  كوشيده  كتاب  اين  در  نويسنده 
كند.  مطرح  را  ادبيات  تاريخ  نگارش  در  عمده  مسائل 
كتاب در سه فصل تدوين شده كه فصل نخست آن به 
مبانى نظرى تاريخ ادبيات اختصاص يافته است. در اين 

ادبيات،  و  تاريخ  رابطة  ادبيات،  تاريخ  چيستى  از  فصل 
تطور ادبى و كاركرد گسترة تاريخ ادبى سخن رفته است. 
ادبيات  تاريخ  نگارش  در  مختلف  رويكردهاى  همچنين 
فصل  اين  در  كه  مباحثى  ديگر  از  است.  شده  معرفى 
دوره بندى  مفهوم  ادبيات،  تاريخ  دوره بندى  دارد،  وجود 
با  فصل  اين  است.  دوره بندى  الگوى  چهار  بررسى  و 
بحث دربارة مفهوم «معاصر» در تاريخ ادبيات و تحليل و 
بررسى روبكردهاى گوناگون مورخان ادبى به اين مفهوم، 

به پايان مى رسد.
فصل دوم در واقع روايت داستان تاريخ  ادبيات نگارى 
پنج  سده اى  سنت  بررسى  با  نويسنده  است.  ايران  در 
را  تاريخ ادبيات نگارى  معيارهاى  ايران،  در  تذكره نويسى 
از منظر تذكره نويسان بررسى كرده و ارزشها و كاستيهاى 
پژوهشهاى  سير  او  اينجا  در  است.  برشمرده  را  آنها 
ايران شناسان در زمينة تاريخ ادبيات فارسى و نيز جريان 
تاريخ  ادبيات نويسى ايرانيان را پى گرفته و تصويرى از 
جريانهاى گوناگون و مبانى و شيوه هاى مختلف مورخان 

ادبى فارسى ارائه كرده است.
فارسى  ادبيات  تاريخ  كتابشناسى  به  سوم  فصل 
اختصاص دارد. نويسنده سالشمارهايى از تذكره نويسى، 
تاريخ ادبى ايران شناسان، تاريخ ادبى وطنى و تاريخ ادبى 
معاصر به دست داده است كه خود به نوعى روند تطور 
نشان  فارسى  زبان  در  را  تاريخ  ادبيات نگارى  جريان 
مى دهد. در ادامه فهرستى از تذكره هاى چاپى فراهم شده 
كه حدود 350 عنوان را در بر دارد. بسيارى از اين تذكره ها 
(احمد  فارسى  تذكره هاى  تاريخ  كتاب  انتشار  از  پس 
آراسته  چاپ  زيور  به  1353ش)  تهران،  گلچين معانى، 
شده است. نويسنده اين تذكره ها را به لحاظ موضوعى 
تقسيم بندى كرده و از رهگذر اين ابتكار، تصوير جالبى از 
جريانهاى ادبى و اهداف و مقاصد و ذهنيات تذكره نويسان 
ارائه داده است. در ادامه فهرستى از كتابهاى تاريخ ادبى 
فارسى به زبانهاى ديگر فراهم آمده كه در نوع خود بديع 
و تازه است. در بخش پايانى، «كتابشناسى نظرية تاريخ 
كه  است  آمده  الندا  گارسيا  آنگل  خوزه  تدوين  ادبى»، 
مشتمل بر 145 كتاب و مقاله در مسائل نظرى تاريخ ادبى 
و نقد به زبانهاى اروپايى است و براى پژوهندگان اين 

حوزه مفيد و سودمند است.
سلمان ساكت
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پژوهشهاى تاريخى تركى ـ ايرانى سده هاى ميانى
Osman G.Özgüdenli: Ortaçag Türk – İran – Tarihi 
Araştırmaları, Istanbul, 2006, 528p.
پژوهشهاى تاريخى تركىـ  ايرانى سده هاى ميانى مجموعة 
مرمره  دانشگاه  استاد  اوزگودنلى،  غازى  عثمان  مقاالت 
است كه پيشتر در سالهاى 1999 تا 2005 به صورت مقاله 
در نشريات، كتاب ها و دائرة المعارف ها به زبان تركى منتشر 
مقاالت عثمان غازى تاريخ ايران در  بودند. در اين  شده 
دورة حكومتهاى تركى (از سلجوقى تا تيمورى) و روابط 
متقابل صفوى ـ عثمانى را مورد بررسى قرار داده است.

چهار  و  مقدمه  يك  شامل  كتاب  پيشگفتار،  از  پس 
بخش است:

مقدمه با عنوان «ايران سده هاى ميانه: زمان و مكان»، 
به «از استيالى عرب تا سلجوقيان»، «نخستين خاندانهاى 
پرداخته  ايران»  بر  صحرانوردان  «حاكميت  و  ايرانى»، 

است.
پنج  شامل  سلجوقى»  «ايران  عنوان  با  نخست  بخش 
اولوش:  نظام  در  مركزى  دولت  است:  (مقاله)  فصل 
مالحظات  برخى  سلجوقى؛  دولت  تلقى  شكل گيرى 
اساس  بر  سلجوقيان  ميان  در  حاكميت  مناسبات  دربارة 
سكه هاى نويافته؛ مسئلة تاريخ مرگ چغرى بيك بر اساس 
سكه هاى سلجوق؛ نكته اى مهم در مناسبت سلجوقيان و 
دورة  حبسيه هاى  مسترشد؛  خليفه  قتل  مسئلة  خالفت: 

غزنوى و سلجوقى.
بخش دوم با عنوان «ايران مغولى» هفت فصل (مقاله) 
سدة  در  تبريز  فرهنگى  و  خيريه  نهاد  مغوالن؛  دارد: 
ايلخانى:  نمونة  شهر  (غازانيه)؛  غازانى  شنب  14م/8ق: 
از  يكى  رشيدى؛  ربع  كاركردهاى  و  مخارج  وظايف، 
چهار  صاحبيه؛  رسالة  ايلخانى:  عصر  ناشناختة  منشآت 
يرليغ از ابوسعيد ايلخان؛ كشفى در يكى از منابع تاريخى 
نخستين  مؤلف؛  خط  به  وصاف  تاريخ  ايلخانان:  عصر 

فرمان فارسى ايلخانان.
بخش سوم با عنوان «ايران صفوىـ  عثمانى (سده هاى 
14 تا 17م/ 8 تا 11ق)» داراى چهار فصل (مقاله) است: 
و  آذربايجان  تاريخ  يك:  عثمانى،  تصرف  تحت  ايران 
تقسيمات  عثمانى:  تحرير  دفاتر  ساية  در  ايران  غرب 
صفى الدين  شيخ  مقبرة  كتابهاى  جغرافيايى؛  و  ادارى 
فارسى  خطى  نسخه هاى  در  مالحظات  برخى  اردبيلى؛ 

در  فارسى  خطى  نسخه هاى  استانبول؛  كتابخانه هاى  در 
كتابخانه هاى استانبول.

ايران  تاريخى  «جغرافياى  عنوان  با  چهارم  بخش 
(مقاله)  فصل  سه  14ق)»  تا   7 20م/  تا   13 (سده هاى 
ايرانى  شهرهاى  از  يكى  كالبدشناسى  مى گيرد:  دربر  را 
سده هاى ميانى: اصفهانى (650 تا 1500م)؛ شهرى ويرانه 

از سده هاى ميانى: مرو 3: ماوراءالنهر.
از مقاالت مجموعة حاضر تنها چهار مقاله (دو مقاله 
در ايران و دو مقاله در تركيه) به زبان فارسى منتشر شده 
است. نخست مقالة «نخستين فرمان فارسى ايلخانان» كه 
عينًا از مقالة فارسى اين نويسنده (منتشره در وقف، ميراث 
جاويدان، ش 29، بهار 1379) به تركى ترجمه شده است، 
و دوم «كشفى در يكى از منابع تاريخى عصر ايلخانان: 
تاريخ وصاف به خط مؤلف» كه خالصه اى از آن با عنوان 
«نسخه اى از تاريخ وصاف به خط مؤلف و مهر كتابخانة 
1382ش،   ،8 و   7 ش  بهارستان،  نامة  در  رشيدى»  ربع 
شهرهاى  از  يكى  شناسى  «كالبد  مقالة  بود.  شده  منتشر 
در  1500م)»  تا   650) اصفهانى  ميانى:  سده هاى  ايرانى 
نشرية پيام آشنا (چاپ رايزنى فرهنگى ايران در تركيه) 
خطى  نسخه هاى  در  مالحظات  «برخى  و  سال 2003م، 
فارسى در كتابخانه هاى استانبول» هم در همان نشريه در 
سال 2004م منتشر شد. مقالة «نسخه هاى خطى فارسى 
در كتابخانه هاى استانبول» هم در واقع ترجمه و تكميل 
مقالة «555 نسخة فارسى تاريخ در كتابخانه هاى استانبول» 
ش  بهارستان،  نامة  در  (منتشره  افشار  ايرج  استاد  نوشتة 
نسخه  به 692  را  نسخه ها  تعداد  كه  است  1، 1379ش) 
ايرج  تاور،  فليكس  نام  چهار  مقاله  اين  است.  رسانده 
افشار، عثمانى غازى اوزگودنلى، و عبدالقادر اردوغان را 

بر باالى خود دارد.
است  نكته سنج  و  دقيق  پژوهشگرى  غازى  عثمان 
كه فارسى را به خوبى مى گويد و مى فهمد و البته كمتر 
و  فارسى  پژوهشهاى  و  منابع  بر  او  تسلط  مى نويسد. 
با  او  آشنايى  اروپايى،  پژوهشهاى  آخرين  و  تركى، 
بسيار  منابع  به  دسترسى  سكه شناسى،  و  باستانشناسى 
خطوط  با  آشنايى  تركيه،  و  ايران  كتابخانه هاى  ارزشمند 
به  است  ساخته  قادر  را  او  سياق،  خط  و  اسالمى  قديم 
بهترين وجه از مواد خام استفاده كرده، آثارى ارزشمند 
توليد كند. همة مقاالت او ارزش ترجمه دارد و اميدوارم 
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چنين شود. او در آغاز كتاب از ياريگران خود در تهية 
سال  ده  در  ديگر  ايرانشناسى  پژوهشهاى  و  مقاالت  اين 

گذشته تشكر كرده است.
محسن جعفرى مذهب

حماسه، جالل خالقى مطلق، تهران، مركز دائرةالمعارف 
بزرگ اسالمى، چاپ اول، 1386ش، 214ص.

دكتر جالل خالقى مطلق در اين كتاب با استفاده از روش 
پديدارشناسى، به بررسى شعر پهلوانى پرداخته است. اين 
كه  است  بورا  ام.  سى.  نظريات  از  چكيده اى  شامل  اثر 
در كتابى پرحجم با نام شعر پهلوانى مطرح شده است. 
كرده؛  ياد  شاهنامه  از  بار  سه  تنها  خود  كتاب  در  بورا 
بر  او  فرضيه هاى  بنياد  كه  باشد  آن  شايد  امر  اين  دليل 
شاهنامه  اما  است،  استوار  بديهى  ـ   گفتارى  حماسه هاى 
حماسه اى نوشتارى است. خالق مطلق در اين اثر، از نقل 
بيشتر مثالهاى مورد استناد بورا چشم پوشيده و در عوض 
از هم خوانى يا تضاد آراى او با حماسه هاى ايرانى سخن 

گفته است.
در آغاز كتاب تعريف حماسه و ويژگيهاى اين نوع 
كه  شمنى،  حماسه هاى  تفاوت  به  و  مى شود  ارائه  ادبى 
كه  راستين،  حماسه هاى  با  جادومركزند،  بينشى  داراى 
بر اساس بينشى مردم مركز پديد آمده اند، اشاره مى شود. 
نويسنده حماسه را نتيجة تكامل اشعار شمنى ـ جادويى، 
به  نمونه هايى،  ذكر  با  بنابراين  مى داند؛  رثايى  و  مدحى 

تحليل اين مطلب مى پردازد.
پهلوانان  خصايص  حماسى،  موضوعات  از  ادامه  در 
ميهن پرستى  مهارت،  بودن،  خارق العاده  از  عبارت اند  كه 
سخن  حماسى  توصيفهاى  از  همچنين  و  دين گرايى  و 
مى رود. افزون بر اين، در باب تفاوت حماسه هاى گفتارى 
ـ بديهى با حماسه هاى نوشتارى بحثهايى مطرح مى گردد؛ 
حماسه هاى  بخش بندى  در  شيوه  بهترين  مؤلف،  نظر  به 
جهان، تقسيم آنها به دو دستة نوشتارى و گفتارى است. 
از ديد وى، وجود عبارات قالبى و تكرارى از نشانه هاى 

در  عناصرى  چنين  نفوذ  است.  گفتارى  حماسه هاى 
شاهنامه، كه حماسه اى نوشتارى است، جنبة عام ندارد و 
نتيجة بى امانتى كاتبان، حجم فراوان شاهنامه و پايبندى به 

وزن و قافيه و صنايع شعرى است.
و  الگوها  حماسى،  زبان  به  نيز  كتاب  از  بخشهايى 
شيوه هاى بديهه سرايى، تشبيهات حماسى، چگونگى آغاز 
و  آن  تناقضات  و  حماسه  ساختار  حماسى،  داستانهاى 

حجم حماسه اختصاص مى يابد.
و  بديهه سرايان  يا  گوسانها  از  مطلق  خالقى  همچنين 
نقد  شيوة  به  سپس  و  مى گويد  سخنى  ايرانى  خنياگران 
جامعه شناسيك، شعر حماسى را به سه نوع بدوى، توده اى 
و اشرافى تقسيم مى كند و پس از ذكر نمونه هاى هر يك 
از اين انواع، به بيان تفاوتهاى آنها مى پردازد و نقش زن 
را در اين سه نوع حماسى برمى رسد. كتاب با مطالبى در 
باب ارتباط حماسه و تاريخ، زوال شعر حماسى و تحول 

آن به رمانس پايان مى يابد.
و  نوشتـارى  حماسه هاى  كتاب،  اين  در  نويسنده 
گفتارى  حماسه هاى  با  تقابـل  در  را  شاهنامـه  ويژه  به 
به  مستقل  طور  به  و  مى دهد  بررسى  مورد  بديهى  ـ 
عالوه  نمى پردازد.  نوشتارى  حماسه هاى  پديدارشناسى 
بر اين، بيشتر توجه وى معطوف به شاهنامه است و از 
ساير حماسه هاى ايرانى به ندرت ياد مى كند. بحثهاى كه 
مطرح  گوناگون  ملل  حماسه هاى  دربارة  دهم  فصل  در 
شده و نكاتى كه در فصل پانزدهم در مورد حماسه هاى 
تا  آمده،  فارسى  رمانسهاى  و  دينى  و  تاريخى  پهلوانى، 
حدى تكرارى است؛ نظير چنين اطالعاتى را در كتابهاى 
مى توان  حماسه سرايى  به  مربوط  آثار  و  ادبيات  تاريخ 
يافت. در فصلهاى پايانى از حماسه هاى منثور ايران پيش 
اين  كه  صورتـى  در  مـى رود،  سخـن  اسالم  از  پس  و 
در  بود.  يافته  اختصاص  حماسى  شعر  تحليـل  به  كتاب 
انتهـاى اثـر فهرست منابع نيامده است، اما نماية راهنما 

به چشم مى خورد.
سيد محمد صاحبى
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پايان نامه هاى تصحيح نسخ خطى دانشگاه اصفهان 
قسمت دوم: پايان نامه هاى كارشناسى ارشد

يوسف اسماعيل زاده
1. توانگر راد، محمد مهدى؛ تصحيح ديوان فريد الدين 
استاد  فشاركى،  محمد  دكتر  راهنما:  استاد  احول، 
رساله:  ثبت  شمارة  قاضى عسگر،  احمد  سيد  مشاور: 

2547، 1375ش، 387 ص. 
قصايد،  شامل  ديوان  سى و پنج.  تا  يك  صفحة  مقدمه: 
غزليات، تركيب بند، رباعى است. پيوست ها نيز در بر دارندة 
لغات و تركيبات، كنايات، امثال و حكم، آيات، احاديث 
و اعالم است. مصحح از نسخه هاى 4955 آستان قدس، 
5307 ملك، 9328 آستان قدس، 562 مجلس، ميكروفيلم 
 1333 1334و   ،786  ،785 شمارة  به  بريتانيا   99 شمارة 
كتابخانة مركزى دانشگاه تهران در تصحيح خويش بهره 

گرفته است. 

2. توكلى، نسرين؛ تصحيح و شرح سبحة االبرار جامى، 
استاد راهنما: دكتر مهدى نوريان، استاد مشاور: دكتر 
دهباشى، شمارة ثبت رساله: 2548، 1376ش،  مهدى 

602ص.
لغوى،  مباحث  شرح  شانزده.  تا  يك  صفحة  مقدمه: 
از  برخى  مآخذ  نجومى،  كالمى،  عرفانى،  اصطالحات 
راويان،  اقوال  تلميحات،  احاديث،  و  آيات  حكايات، 
فهارس آيات و احاديث، امثال و حكم و كشف االبيات 
از ديگر بخش هاى اين رساله است. در تصحيح از نسخة 
نسخة  و  مجلس  نسخة 2541  شمارة 1605،  با  لنينگراد 
گيالنى  مدرس  چاپى  نسخة  و  بابايى  يداهللا  شخصى 

استفاده شده است. 

رياض  تحشية  و  تصحيح  مژگان؛  سيده  بهزاديان،   .3
شامى،  نظام  تأليف  السلوك،  رياضات  فى  الملوك 
مشاور:  استاد  خوشحال،  طاهره  دكتر  راهنما:  استاد 
دكتر عبدالغنى ايروانى زاده، شمارة ثبت رساله: 2550، 

1376ش، 221ص. 
مقدمه صفحه يك تا بيست. باب اول در تفويض و نتايج 

آن، باب دوم در تأسى و فوايد آن. 
حكم،  و  امثال  احاديث،  آيات،  شامل:  فهرست ها   

اشعار عربى، فهرست موضوعى. 
دانشگاه   2557 شمارة  نسخة  استفاده:  مورد  نسخ 
دانشگاه تهران،  تهران، نسخة 2897 ملك، نسخة 1357 

نسخة 1280 كتابخانة ملى. 

4. احمدى دارانى، على اكبر؛ تحفة الملوك، تأليف على بن 
ابى حفص بن فقيه محمود اصفهانى، استاد راهنما: دكتر 
طغيانى،  اسحاق  دكتر  مشاور:  استاد  نوريان،  مهدى 

شمارة ثبت رساله: 2553، 1377ش، 205ص. 
در  كتاب  اين  باب.  پانزده  در  و  ششم،  قرن  از  اثرى 
است.  شده  منتشر  مجلس  چاپخانه  در  1317ش  سال 
يادداشت ها، واژه نامه، فهرست ها، روايت ها و عبارت هاى 
عربى، ابيات عربى نيز در پايان آمده است. نسخ زير از 

تحفة الملوك موجود است:
فيلم 132 كتابخانه مركزى دانشگاه تهران از كتابخانة 
اياصوفيا و عكس شمارة 184، فيلم نسخة كتابخانة بريتانيا 
به شمارة 717 و عكسى 3178 دانشگاه تهران، فيلم نسخة 
سعيد نفيسى به شمارة 2644 دانشگاه تهران، فيلم 1576 
دانشگاه تهران از نسخة نخجوانى، فيلم 4854 مجلس، و 

نسخة 5735 آستان قدس.

5. قربان پور آرانى، حسين؛ مقدمه، تصحيح و تعليقات 
مثنوى نقش بديع، اثر غزالى مشهدى، استاد راهنما: دكتر 
مهدى نوريان، استاد مشاور: سيد احمد قاضى عسگر، 

شمارة ثبت رساله : 2554، 1377ش، 168ص. 
مقدمه: صفحة يك تا بيست و شش. توضيحات، فهرست 
حكم،  و  امثال  مشايخ،  سخنان  احاديث،  آيات،  نام ها، 
اعالم بخش هاى ديگر رساله را تشكيل مى دهند. مصحح 
از نسخة شمارة 462 كاخ گلستان، نسخة 2665 مجلس، 
دانشگاه  مجموعة 3424  و  عكسى 3852  و  فيلم 1021 

تهران استفاده نموده است. 

6. جعفرپور، عليرضا؛ تصحيح انتقادى ديوان غزليات 
محمد  دكتر  راهنما:  استاد  ى)،  (رـ  اصفهانى  صافى 
فشاركى، استاد مشاور: دكتر مرتضى هاشمى، شمارة 

ثبت رساله: 2556، 1377ش، 371ص.
اصفهانى،  مرعشى  حسينى  امين  محمد  جعفربن  سيد 
مشهور به ميرزا جعفر و متخلص به صافى از شاعران و 
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ادباى قرن دوازدهم است. تصحيح بر اساس نسخ خطى 
ملك به شمارة و 4704 و 5538، مجلس به شمارة 1009 

صورت گرفته است. 

7. وطن خواه، فرحناز؛ تصحيح صحيفة اولى از كتاب 
راهنما:  استاد  سبزوارى،  كاشفى  واعظ  االنشاء  مخزن 
مهدى  دكتر  مشاور:  استاد  مظاهرى،  جمشيد  دكتر 
نوريان، شمارة ثبت رساله: 2557، 1377ش، 407ص.

صحيفه  سه  مقدمه،  يك  در  ق  سال 907  در  كتاب  اين 
در  اول  صحيفة  است.  يافته  نگارش  خاتمه  يك  و 
در  ثالثه  صحيفة  جوابيات،  در  ثانيه  صحيفة  خطابيات، 
مناقب است.  بعضى  اثبات  خاتمه در  ضرورى و  احوال 
رساله دربردارندة نسخه بدل ها، فهرست آيات و احاديث، 
امكنه،  اشخاص،  فارسى،  و  عربى  مصاريع  اقوال،  امثال، 
مشاغل و مناصب است. نسخ مورد استفاده عبارت اند از: 
فيلم 907 كتابخانة مركزى دانشگاه تهران و نسخة مورخ 

948ق مجلس. 

مثنوى،  شرح  كتاب  تصحيح  محمد؛  نصيرى،   .8
استاد راهنما: دكتر مهدى نوريان، استاد مشاور: دكتر 
دهباشى، شمارة ثبت رساله :2519، 1374ش،  مهدى 

261ص.
اين اثر، شرح بر بخشى از دفتر ششم مثنوى است كه در 
981ق نگارش آن به پايان رسيده است. گويا شارح ــ 
كرده  شرح  را  دفتر  شش  هر  ــ  نيست  معلوم  نامش  كه 
و  ديده  خود  زمان  مثنوى را در  شروح  كلية  شارح  بود. 
نسخه بدل ها را هم مشخص نموده است. وى ابتدا لغات 
ابيات  معنى  و  شرح  به  سپس  و  كرده  معنى  را  مشكل 

پرداخته است. 
فهرست هاى آيات و احاديث، اقوال بزرگان، حكايات، 
اعالم، اشعار فارسى و عربى، اصطالحات، لغات تركى، 

مثل ها، و نسخه بدل نيز فراهم شده است. 

و  يوسف  شرح  و  تصحيح  عليرضا؛  مهدى زاده،   .9
نوريان،  مهدى  دكتر  راهنما:  استاد  جامى،  زليخاى 
استاد مشاور: دكتر محمد فشاركى، شمارة ثبت رساله: 

2530، 1375ش، 468ص. 
دانشگاه  كتابخانة مركزى  اين متن بر اساس فيلم 1062 

 204 شمارة  با  لنينگراد  علوم  آكادمى  در  (اصل  تهران 
d(1605)، نسخة 1335 كتابخانة ملى، فيلم970 دانشگاه 
تهران (اصل در اياصوفيا با شمارة 4209)، نسخة 3097 
مرتضى  چاپى  نسخة  و  بابايى  شخصى  نسخة  مجلس، 
مشكالت،  شرح  است.  شده  تصحيح  گيالنى  مدرس 
و  تركيبات  و  واژه ها  مكان ها،  اعالم،  احاديث،  فهارس 

امثال و حكم نيز از قسمت هاى ديگر اين رساله است. 

شرح  و  تصحيح  احياء،  سعيد؛  قهفرخى،  كيانپور   .10
مثنوى سروش نامة آصف قهفرخى، استاد راهنما: دكتر 
جمشيد مظاهرى، استاد مشاور: دكتر محمد فشاركى، 

شمارة ثبت رساله: 2532، 1376ش. 
به  متخلص  ميرزا،  كرباليى  به  مشهور  على محمد  ميرزا 
از  كنونى)  (فرخشهر  قهفرخ  در  سال 1273ق  به  آصف 
1328ق  در  و  شد  متولد  بختيارى  و  محال  چهار  امال 
درگذشت. از آثار او مى توان به ديوان اشعار، مطايبه نامه، 
ماه  از  سروش نامه  كرد.  اشاره  الحق  بيان  و  سروش نامه 
فروردين آغاز مى شود و به ماه اسفند خاتمه مى يابد و در 

هر ماه به سرگذشت پيامبرى پرداخته شده است. 
چون  مباحثى  شصت و پنج.  تا  يك  صفحة  مقدمه: 
ادبيات عاميانه، ادبيات رسمى، سابقة فرهنگى فرخشهر، 
طريقت،  مذهب،  معلومات،  پيشه،  آصف،  زندگى نامه 
سروش نامه،  اختصاصات  شاعر،  سخن سرايى  شيوة  آثار، 
ادبى،  صنايع  اسالمى،  روايات  و  احاديث  از  تأثير پذيرى 
معاصرين آصف، تأثير از گذشتگان، منابع سروش نامه و 
معرفى نسخ در مقدمه مطرح شده است. تعليقات شامل 
تعبيرات،  و  لغات  فهرست  يادداشت ها،  نسخه،  اختالف 
است. مصحح متن را بر اساس نسخه آ (شانزده برگ)، ب 
(هفت برگ)، ج (يك برگ)، د (نه برگ)، هـ.(168برگ) 

تصحيح كرده است. 

ميرزا  بديع  بيان  رسالة  تصحيح  مريم؛  روضاتيان،   .11
ابوطالب فندرسكى، استاد راهنما: دكتر محمد فشاركى، 
استاد مشاور: دكتر على اصغر ميرباقرى فرد، شمارة ثبت 

رساله: 2535، 1375ش، 175ص. 
تشبيه،  باب  در  اول  مقالة  مقدمه،  تحميديه،  شامل  متن 
فصل دوم در باب استعاره، فصل سوم در باب كنايه، مقالة 
ثانيه در بديع و خاتمه در سرقات و اقتباس است. فصلى 
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از خاتمه به بيان حسن ابتدا و تخلص و انتها اختصاص 
از  است  ترجمه گونه اى  نسخه،  اين  است.  شده  داده 
بخش بيان و بديع مطول تفتازانى. نسخ آن عبارت اند از: 
نسخة 1099 ملك، نسخة 113 مجلس و نسخة شخصى 

مصحح. 

محبوب  كتاب  تصحيح  فاطمه؛  مشهدى پور،   .12
الصديقين، تأليف پير جمالى اردستانى، استاد راهنما: 
غالمحسين  دكتر  مشاور:  استاد  طغيانى،  اسحاق  دكتر 
شريفى، شمارة ثبت رساله: 2539، 1376ش، 289ص. 
محبوب الصديقين  شانزده.  تا  يك  صفحة  از  مقدمه: 
از:  عبارت اند  آن  نسخه هاى  و  عرفانى  است  مثنوى اى 

نسخة 1132 مجلس و نسخة 5935 ملك. 

مجلس  چهل  شرح  و  تصحيح  نسرين؛  شاوردى،   .13
طاهره  دكتر  راهنما:  استاد  خوارزمى،  حسين  شيخ 
خوشحال، استاد مشاور: دكتر مهدى دهباشى، شمارة 

ثبت رساله: 2540، 1376ش، 145ص. 
كمال الدين  شيخ  است.  دهم  قرن  به  متعلق  نسخه  اين 
از  حسين  شهاب الدين  شيخ  فرزند  خوارزمى،  حسين 
متأخران سلسلة همدانيه به شمار مى رود. از تاريخ والدت 
او اطالعى در دست نيست. با توجه به ماده تاريخ موجود 
او  وفات  باشد.  897ق  بايد  احتماالً  االصفيا،  خزينة  در 
استفاده  مورد  نسخة  نوشته اند.  958ق  منابع  بيشتر  را 

منحصربه فرد بوده است. 

14. محمدى، ملك ناز؛ تصحيح ديوان ولى دشت بياضى، 
استاد راهنما: دكتر مهدى نوريان، استاد مشاور: دكتر 
محمد فشاركى، شمارة ثبت رساله: 2576، 1378ش، 

296ص. 
قصايد،  شامل  متن  بيست و نه.  تا  يك  صفحة  از  مقدمه: 
مصحح  است.  رباعى  و  مثنوى  تركيب بند،  غزليات، 
نموده  فراهم  نيز  موضوعى  تركيبات،  و  لغات  فهارس 
تاريخ  به  ملك  كتابخانة  نسخ  اساس  بر  تصحيح  است. 
مدرسة  و   1026 مورخ  رضوى  قدس  آستان   ،1261

سپهساالر مورخ 1205 صورت پذيرفته است. 

15. هراتيان، اكرم؛ تصحيح و تحشية خرد نامه و منتخب 

نجات نامه، استاد راهنما: دكتر جمشيد مظاهرى، استاد 
رساله:  ثبت  شمارة  فشاركى،  محمد  دكتر  مشاور: 

2580، 1379ش، 241ص. 
مقدمه: از صفحة يك تا چهل و سه. در بخش سوم رساله، 
چهارم،  بخش  در  و  لغات  معنى  يادداشت ها،  تعليقات، 
فهارس ذكر گرديده است. نسخه منحصر به فرد بوده است 
كه اصل آن در كتابخانة نفيس پاشاى تركيه با شمارة 328 
شمارة  به  آن  ميكروفيلم  از  مصحح  و  مى شود  نگهدارى 

586 و عكس 1148 استفاده نموده است. 

اشعار  ديوان  تصحيح  مهدى؛  درچه،  اسحاقيان   .16
مرتضى  دكتر  راهنما:  استاد  قزوينى،  شرف جهان 
هاشمى، استاد مشاور: دكتر بديع اهللا دبيرى نژاد، شمارة 

ثبت رساله: 258، 1378ش، 213ص. 
مقدمه: از صفحة يك تا سى و نه. شرف جهان قزوينى از 
شاعران وقوعى در 968 ق، بدرود حيات گفته است. از 
او 1800 بيت باقى مانده است. نسخ مورد استفاده: نسخة 
نسخة  مجلس،   2908 نسخة  ملى،  كتابخانة  شمارة651 
5281 ملك، نسخة 9814 موزة بريتانيا و نسخة 7542/1 

كتابخانة بنگال. 

17. زهره وند، فاطمه؛ تصحيح و تحشية رياض الملوك 
استادان  شامى،  نظام  تأليف  السلوك،  رياضات  فى 
عبدالغنى  دكتر  و  طغيانى  اسحاق  دكتر  راهنما: 
ايروانى زاده، استاد مشاور: دكتر مهدى نوريان، شمارة 

ثبت رساله: 2585، 1378ش، 271ص. 
نسخه  پنجم  و  چهارم  سوم،  باب  تصحيح  رساله  اين 

مى باشد. مصحح در پايان فهارسى نيز افزوده است. 

تحشية  و  تصحيح  مقدمه،  حسين؛  فيروز،  دليران   .18
ديوان ميرزا عبداهللا عشق و ميرزا داوود اصفهانى، استاد 
دكتر  مشاور:  استاد  مظاهرى،  جمشيد  دكتر  راهنما: 
مرتضى هاشمى، شمارة ثبت رساله: 2606، 1380ش، 

278ص. 
ميرزا  و  داوود  ميرزا  بيست و نه.  تا  دو  صفحه  از  مقدمه: 
عبداهللا  ميرزا  صفوى اند.  دورة  اواخر  شاعران  از  عبداهللا 
است.  مازندران  مرعشى  سادات  از  محمد،  ميرزا  فرزند 
خليل  محمد  مجمع التواريخ  كتاب  در  آنان  نسب نامة 
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مذكور  ميرزا  هاشم  تأليف  داوود  آل  زبور  و  مرعشى 
است. والدت ميرزا عبداهللا در سال 1042 ق بوده است. 
از آثار ميرزا عبداهللا: مسافرت نامه به تقليد از تحفة العراقين 
خاقانى و فتوح الحرمين محيى الدين الرى، در بحر هزج 
مسدس محذوف در 2016 بيت؛ نمكدان دين در توصيف 
شده  تشكيل  حسين  سلطان  شاه  حضور  در  كه  مجلسى 
است در 182 بيت در بحر سريع مسدس مطوى؛ زبور 
العاشقين در توصيف سراپاى محبوب در بحر هزج در 
172 بيت. ديوان ميرزا عبداهللا دربردارندة قصايد، غزليات، 

تركيب بند، و قطعه است. 
شاه  اجداد  حال  شرح  در  االنساب»  «سلطان  مثنوى 
سلطان حسين از ميرزا داوود است. تعليقات و فهارس 

نيز به متن افزوده شده است. 
عالى  مدرسة  كتابخانة  در  داوود  ميرزا  مثنوى  نسخة 
ملك  كتابخانه  در  عبداهللا  ميرزا  ديوان  و  مطهرى  شهيد 
به شمارة 4822 موجود است و نسخة ديگرى از آن در 
اختيار استاد محمد قهرمان مى باشد. نسخة مثنوى سلطان 
از  بخشى  و  ملى  كتابخانه  در  شمارة 2354  به  االنساب 
شمارة 3719  به  بديعيه  جنگ  در  العاشقين  زبور  مثنوى 

كتابخانة مركزى دانشگاه تهران قرار دارد. 

19. كوثرى نيا، نسرين، تصحيح مثنوى خسرو و شيرين، 
تأليف ميرزا جعفر قزوينى ملقب به آصف خان، استاد 
دكتر  مشاور:  استاد  هاشمى،  مرتضى  دكتر  راهنما: 
طاهره خوشحال، شمارة ثبت رساله: 2619، 1381ش، 

186ص. 
گوركانى  دربار  شاعران  از  (958ـ1021ق)  خان  آصف 
است. از تأليفات ديگر او تذكرة آصف خانى، تاريخ الفى 
و ديوان اشعار را مى توان نام برد. جهانگير از خسرو و 
است.  كرده  ياد  «سوز نامه»  عنوان  با  آصف خان  شيرين 
اوحدى نيز در عرفات العاشقين بدين مثنوى اشاره كرده 
است و آن را «فرهاد و شيرين» خوانده است. اين مثنوى 
در 2250 بيت در بحر هزج مسدس محذوف، به جهانگير 

تقديم شده است. 
ادبى  و  اجتماعى  اوضاع  شاعر،  احوال  به  مقدمه  در 
ايران و هند، مذهب، وفات، مدفن، فرزندان، آثار شاعر، 
نظيره گويى، مقايسه با خسرو و شيرين نظامى و شيرين و 
خسرو امير خسرو دهلوى، اشاره شده است. مصحح در 

تصحيح خويش از سه نسخة بادليان (ميكروفيلم 1016)، 
كتابخانة مركزى دانشگاه تهران (2210 بيت)، نسخة ملك 
تهران  دانشگاه  نسخه  بيت)،   850)  3844/27 شمارة  به 
كه  مى گردد  يادآورى  است.  نموده  استفاده  بيت)   954)
موجود  بريتانيا  و  الهور  در  مثنوى  اين  از  ديگرى  نسخ 

است. 

20. نيكبخت نصرآبادى، اعظم؛ مقدمه، تصحيح منظومه 
خزاين الفوايد، تأليف مجذوب تبريزى، استاد راهنما: 
اسحاق  دكتر  مشاور:  استاد  مظاهرى،  جمشيد  دكتر 
طغيانى، شمارة ثبت رساله: جلد اول 2622، جلد دوم 

2623، 1381ش، 349ص. 
مقدمه شامل شرح احوال و آثار مجذوب تبريزى، زندگى 
مرگ  تاريخ  و  كالمى  مباحث  مذهب،  علمى،  حيات  و 
شاعر. شرف الدين محمدبن محمدرضا تبريزى متخلص 
به مجذوب، از ادباى قرن يازدهم است. از آثار او مى توان 
شاهراه نجات، تأييدات، مسلك النجات، منهاج الحقايق را 
نام برد. خزائن الفوايد منظومه اى است در حدود نه هزار 
توحيد،  در  مكفوف  اخرب  مسدس  هزج  بحر  به  بيت 
نبوت، مدح ائمة اثنى عشرى و مطالب عقيدتى شيعى. از 
اين منظومه بالغ بر پانزده نسخه موجود است كه مصحح 
بر مبناى سه نسخة كتابخانة ملى تبريز به شمارة 2547 
و كتابخانة مجلس به شماره هاى 9149 و 13494 متن را 

تصحيح نموده است. 
نسخ ديگر: كتابخانة مركزى دانشگاه تهران به شمارة 
3006، 5989، 6053؛ مجلس به شمارة 13468و 1173؛ 

ملك به شماره هاى 4761، 4802، 5473. 
كتابخانة  9806؛  شمارة  به  رضوى  قدس  آستان 
شمارة  به  بريتانيا  كتابخانة  و  شمارة 1265  به  گنج بخش 

.or6313

اشعار  ديوان  تصحيح  و  مقدمه  حسين؛  سليمى،   .21
(تذكرة  جمى  صافى  حسين  حج  سفرنامة  و  گلزار 
استاد  براتى،  محمود  دكتر  راهنما:  استاد  المجالسين)، 
رساله:  ثبت  شمارة  طغيانى،  اسحاق  دكتر  مشاور: 

2626، 1382ش. 
مقدمه: صفحة يك تا هشتاد. 

صافى جمى از شاعران دورة مشروطيت و اهل بوشهر 
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يافت.  وفات  1311ش  در  و  والدت  1309ق  در  است. 
نسخه منحصربه فرد بوده است. 

بخش اول گلزار (طياريه) بخش دوم تذكرةالمجالس 
است. 

22. نجفى نيسيانى، نفيسه؛ تصحيح ديوان مال رجبعلى 
فشاركى،  محمد  دكتر  راهنما:  استاد  تبريزى،  واحد 
استاد مشاور: دكتر مرتضى هاشمى، شمارة ثبت رساله: 

2634، 1382ش، 402ص. 
مال رجبعلى واحد تبريزى از حكما و فالسفة سدة يازدهم 
هجرى است. از آثار او مى توان به اثبات واجب، كتاب 
فى الحكمه، تفسير آيةالكرسى، المعارف االهيه اشاره كرد. 
ديوان او در حدود 6400 بيت است. تنها نسخة آن در 

كتابخانة مجلس به شمارة 95 موجود است. 
مكتب  هندى،  سبك  شاعر،  زندگى  به  مقدمه  در 
فلسفى اصفهان، شاگردان و اساتيد واحد و شيوة شاعرى 
او اشاره شده است. در پايان نيز فهارس امثال و حكم، 
اوزان و بحور، تركيبات عربى، لغات و تركيبات مشكل و 

اعالم، فراهم آمده است. 

غزليات  تصحيح  و  مقدمه  نفيسه؛  فوالدى نژاد،   .23
نوريان،  مهدى  دكتر  راهنما:  استاد  كتابدار،  صادقى 
ثبت  شمارة  مظاهرى،  جمشيد  دكتر  مشاور:  استاد 

رساله: 2635، 1382ش، 297ص. 
صادق بيگ از ادباى قرن هاى دهم و يازدهم هجرى از 
ايل خدابنده لو. در 940ق در تبريز والدت يافت. در زمان 
شاه عباس كبير منصب كتابدارى داشت و در سال 1017 
از:  عبارت اند  او  آثار  از  برخى  يافت.  وفات  يا 1018ق 
تذكرة مجمع الخواص، مثنوى «قانون الصور»، زبدة الكالم، 
فتحنامة عباس نامدار، شرح حال، مثنوى سعد و سعيد، 

ديوان غزل فارسى، سهو اللسان. 
تنها نسخة غزليات او در كتابخانة ملى تبريز به شمارة 
پيرامون  مطالبى  رساله  مقدمة  در  است.  موجود   3616
اوضاع سياسى و اجتماعى و ادبى، نام و نسب، اخالق، 
مكتب  او،  شعرى  ويژگى هاى  و  صادقى  وفات  مذهب، 

وقوع و واسوخت ذكر شده است. 

24. صيادى، احمدرضا؛ تصحيح و شرح سى قصيده 

استاد  نسخه،  قديم ترين  اساس  بر  غزنوى،  سنائى  از 
مشاور:  استاد  مير باقرى فرد،  على اصغر  دكتر  راهنما: 
 ،2657 رساله:  ثبت  شمارة  طغيانى،  اسحاق  دكتر 

1384ش، 272ص. 
مقدمه: از صفحه يك تا بيست. 

كتابخانة   2353 شمارة  نسخة  مبناى  بر  تصحيح  اين 
سال  در  محقق  مهدى  دكتر  است.  گرفت  صورت  ملى 
معرفى  را  نسخه  اين  كتاب  راهنماى  مجلة  در  1341ش 
در  است.  كابل  نسخة  از  قديمى تر  نسخه  اين  نموده اند. 
اين نسخه، اشعار به ده باب تقسيم شده است. مصحح، 
عام،  فهرست  عروضى،  بحور  احاديث،  و  آيات  فهارس 
مفردات و تركيبات و اصطالحات علوم را نيز فراهم كرده 

است. 

25. ضيائى حبيب آبادى، فرزاد؛ مقدمه نويسى، تصحيح 
خويشگى  عبيداهللا  تأليف  الفراسه،  بحر  توضيح  و 
استاد  مظاهرى،  جمشيد  دكتر  راهنما:  استاد  چشتى، 
مشاور: دكتر مهدى نوريان، شمارة ثبت رساله: 268، 

1384ش، 231ص. 
يازدهم  قرن  دانشمندان  از  چشتى،  خويشگى  عبيداهللا  از 
شرح  به  جمله  از  او  است.  مانده  جا  به  اثر  از 57  بيش 
ديوان حافظ پرداخته است. نام اين اثر او در اصل، بحر 
اين  در  او  است.  حافظ  ديوان  شرح  فى  الالفظ  الفراسه 
شاهجهان  به  را  آن  و  معنى  و  شرح  را  غزل   36 كتاب، 

تقديم كرده است. 
شماره هاى  به  مجلس  نسخة  دو  از  تصحيح  اين  در 
1110 و 1111 استفاده شده است. گويا نسخ ديگرى از 
اين كتاب در موزة ملى پاكستان به شماره 1ـ47/1ـ1962 

m.n.؛ گنج بخش به شمارة 475 نيز موجود است.
 

26. مسافرى تختى، طاهره؛ تصحيح و تحشية منظومه 
طاهره  دكتر  راهنما:  استاد  غنايى،  شيرين  و  خسرو 
استاد  فشاركى،  محمدى  محسن  دكتر  خوشحال، 
رساله  ثبت  شمارة  مظاهرى،  جمشيد  دكتر  مشاور: 

:2693، 1386ش، 222ص. 
مقدمه: صفحة يك تا پنجاه و شش. 

سرايندة اين منظومه مشخص نيست. شاعر در دورة 
جهانگير گوركانى مى زيسته و در حدود سال هاى 1014 
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تا 1035ق اين مثنوى را سروده است. اين احتمال وجود 
دارد كه شاعر، عبدالوهاب بن محمد حسينى بوده باشد. 
مركزى  كتابخانة   651 شمارة  نسخه  مبناى  بر  تصحيح 

دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. 

كتاب  تحشية  و  تصحيح  محمدجابر؛  مرادى،   .27
المعارف فى  معروف به ذيل  العوارف،  المعارف  ذيل 
الترجمة العوارف، تأليف صدر الدين جنيدبن فضل اهللا بن 
استاد  نوريان،  مهدى  دكتر  راهنما:  استاد  عبدالرحمن، 
مشاور: دكتر فتحعلى اكبرى، شمارة ثبت رساله: 2507، 

1374ش، 232ص. 
شيخ  المعارف  عوارف  ترجمة  واقع  در  كتاب  اين 
شهاب الدين عمر سهروردى است. نسخه توسط شخصى 
ابى الفضل بن  محيى الدين  الصدر  االمام  محمدبن  نام  به 
به  و  است  شده  كتابت  الحسنه  يحيى بن  جمال الدين 
آستان  كتابخانة  در   521 عمومى  شمارة  و   157 شمارة 

قدس رضوى نگهدارى مى شود. 
نام  كاتب،  به  مؤلف  اجازه نامة  به  رساله  مقدمة  در 
نويسنده،  منشأ  و  مولد  آثار،  طريقت،  و  شيوخ  نسب،  و 
ظاهرى  ساختار  كتابت،  تاريخ  كتاب،  معايب  و  محاسن 

كتاب، سبك اثر و روش تصحيح اشاره شده است. 

زاللى  مثنوى هاى  تصحيح  امان اهللا؛  على عسگرى،   .28
و  ذره  ديدار،  شعلة  گلوسوز،  (حسن  خوانسارى 
استاد  سليمان نامه)،  ميخانه،  سمندر،  و  آذر  خورشيد، 
راهنما: دكتر محمدسرور مواليى، استاد مشاور: دكتر 

محمد فشاركى، شمارة ثبت رساله: 2509، 399ص. 
مقدمه شامل معرفى زاللى و شعر او، شخصيت و منش و 

معرفى مثنوى است. 
 47 شمارة  نسخة  از:  عبارت اند  استفاده  مورد  نسخ 
و   4272 نسخه هاى  تهران،  دانشگاه  ادبيات  دانشكدة 
4684 كتابخانة مركزى دانشگاه تهران، نسخة 431 آستان 

قدس، نسخة 1093 مجلس و نسخة 483 ملك.

29. قانونى، حميدرضا؛ تصحيح ديوان غزليات صافى 
اصفهانى (الف ـ د)، استاد راهنما: دكتر مهدى نوريان، 

استاد مشاور: دكتر على اصغر ميرباقرى فرد، شمارة ثبت 
رساله: 2538، 1376ش، 282ص. 

شمارة 4704 و 5538،  به  ملك  نسخة  چهار  مصحح از 
مجلس به شمارة 1009، كتابخانة مركزى دانشگاه تهران 

بهره برده است. 

منظومه  تحشية  و  تصحيح  رضوان؛  وطن خواه،   .30
باقرعلى خان  سروده  مثنوى)،  (شرح  مثنوى  رموزات 
محسن  دكتر  راهنما:  استاد  خان،  صادق  بنى غالم 
محمدى فشاركى، استاد مشاور: دكتر جمشيد مظاهرى، 

1387ش. 
مسدس  رمل  بحر  در  موالنا،  مثنوى  منظوم  شروح  از 
هجرى  دوازدهم  قرن  شاعران  از  باقرعلى خان  محذوف. 
در شبه قارة هند است و در دوران محمد شاه گوركانى 
مى زيست. اين منظومه چهارهزار بيت دارد كه هر بخش 
و  رمزات  از  برخى  شاعر  است.  شده  ناميده  «رمز»  آن 
موضوعات عرفانى چون رمز گنج، رمز خودى، رمز نور، 
رمز شير و گرگ و روباه و... را شرح داده است. نام اين 
اثر را «گلشن اسرار» هم نوشته اند، اما شاعر خود آن را 
«رموز الطاهرين» ناميده است. از اين اثر تنها يك نسخه 

در كتابخانة دانشگاه اصفهان موجود است. 

31. ميرزايى، هوشنگ؛ تصحيح و تحشية نور الحديقه 
تبريز،  سفينة  اساس  بر  غزنوى،  سنائى  الحقيقة  ألهل 
مشاور:  استاد  مظاهرى،  جمشيد  دكتر  راهنما:  استاد 

دكتر محمدرضا نصر. 
اين نسخه در پنج باب است و انتخابى از حديقة الحقيقة 

به شمار مى رود. تاريخ كتابت آن 721ق است. 

32. حريرساز، الهه؛ تصحيح و تحشيه بر ديوان ميرزا 
حسين  دكتر  راهنما:  استاد  اصفهانى،  گرجى  عبداهللا 
آقاحسينى، دكتر على اصغر ميرباقرى فرد، استاد مشاور: 

دكتر جمشيد مظاهرى، 1387ش. 
در  كه  دوازدهم  سدة  شاعران  از  گرجى  عبداهللا  ميرزا 
متخلص  «اشتها»  و  «سرگشته»  به  مى زيست،  اصفهان 
بود و در 1290 وفات يافت. ديوان او شامل 1500 بيت 
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است. نسخه هايى از ديوان شاعر در كتابخانه هاى مجلس، 
بريتانيا و دانشگاه اصفهان موجود است. در سال 1306 
ق، 1314 و 1370ش نيز ديوان شاعر چاپ شده است. 

33. سامع، سعيده؛ تصحيح نيمة اول مثنوى قيصر نامة 
محمدى  محسن  دكتر  راهنما:  استاد  پيشاورى،  اديب 
فشاركى، استاد مشاور: دكتر حسين آقاحسينى، شمارة 

ثبت رساله: 2639، 1383ش، 239ص. 
سيد احمدبن سيد شهاب الدين، مشهور به اديب پيشاورى، 
دنيا آمد. او به  سيزدهم در پيشاور به  نيمة دوم قرن  در 
انگليس  نظاميان  با  جنگ  خود در  بستگان  و  پدر  همراه 
اغلب  و  عمو ها  پدر،  جنگ ها  اين  در  و  داشت  شركت 
بستگان خود را از دست داد. مدتى در شهر هاى افغانستان 
تهران  به  در 1300ق  و  پرداخت  تحصيل  به  خراسان  و 

مهاجرت كرد. 
او در شعر پيرو استادان قديم بود. اشعارش مملو از 
ديوان  است.  مختلف  فنون  در  او  اطالعات  و  معلومات 
بيان  در  رساله  است.  بيت   4570 او  عربى  و  فارسى 
قضاياى بديهى، رسالة نقد حاضر در تصحيح ديوان ناصر 
خسرو، تصحيح تاريخ بيهقى، ترجمة فارسى اشارات ابو 

على سينا و قيصر نامه از آثار به جا مانده از اوست. 
قيصر نامه منظومه اى است حماسى به بحر متقارب در 
شرح دالورى هاى ويلهلم و سرداران او و ملت آلمان در 

جنگ جهانى اول. مرحوم عبدالرسولى تعداد ابيات اين 
سى  تويسركانى  پارسا  و  بيت  هزار  چهارده  را  منظومه 

هزار بيت نوشته اند. اديب در 1349ق وفات يافت. 
تاريخ   ،13768 شمارة  مجلس:  استفاده:  مورد  نسخ 
شمارة 5573/2،  بيت؛  در 14000  ق.،  در 1340  كتابت 
4698 بيت؛ شمارة 13059، 4694 بيت؛ نسخة كتابخانة 
مينوى: 35/3، كتابت 1341 ق، 6420 بيت؛ نسخة كتابخانة 

فرخ: 89/3، تاريخ كتابت 1346، 1535 بيت. 

مثنوى  دوم  نيمة  تصحيح  فرزانه؛  جانقربان،   .34
قيصر نامة اديب پيشاورى، استاد راهنما: دكتر على اصغر 
ميرباقرى فرد، استاد مشاور: دكتر اسحاق طغيانى، شمارة 

ثبت رساله: 2640، 1383ش، 242ص. 
با  رساله  مقدمة  گردد.  مراجعه  شمارة 33  توضيحات  به 

رساله قبلى مشترك است. 

تصحيح  و  مقدمه نويسى  ناهيد؛  مهدوى نژاد،   .35
دكتر  راهنما:  استاد  بديع،  محمد  از  بديعيه  مجموعة 

جمشيد مظاهرى، استاد مشاور: دكتر مهدى نوريان. 
بخش  هشتاد  و  است  مختلف  رسايل  شامل  نسخه  اين 
دوازدهم  و  يازدهم  قرن هاى  در  آن  تأليف  تاريخ  دارد. 
است. نسخه در كتابخانة مركزى دانشگاه اصفهان موجود 

است. 

مجموعة رسائل 
منتشر شد:

1. دربندنامه جديد، ميرزا حيدر وزير ُاف، به كوشش جمشيد كيان فر، با همكارى نورى محمدزاده.
2. منتخب رساالت صفاءالحق، سيد حسن مدنى همدانى (صفاءالحق)، تصحيح عليرضا ذكاوتى قراگزلو.

3. اإلفاده فى تاريخ األئمة السادة، ابوطالب يحيى بن حسين هارونى، تصحيح محمدكاظم رحمتى.
4. قانون شاهنشاهى، حكيم ادريس بن حسام الدين بدليسى، تصحيح عبداهللا مسعودى آرانى.

منتشر مى شود:
1. رستم نامه، سراينده ناشناس، تصحيح سجاد آيدنلو.

2. رسالة فى استخراج جيب درجة واحدة، موسى بن محمد قاضى زاده رومى، تصحيح و ترجمه و تحقيق فاطمه سوادى.


