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كتابيات  (مجموعه مقاالت در زمينۀ كتابشناسی)، 
حسين مدرسی طباطبايی، مجموعه آثار قديم4، 
انتشاراتی  مؤسسۀ  متحده،   اياالت  نيوجرسی، 

زاگرس، 2009م/ 1387ش.

مدرسی  استاد  قديم  آثار  مجموعه  از  كتاب  چهارمين 
طباطبايی است كه به همت نشر زاگرس در امريكا منتشر 
و  سنديات  و  شيعيات  قميات،  اين،  از  پيش  است.  شده 
همچنين يك اثر ديگر از ايشان يعنی ذيل نفثة المصدور از 
ابوالرجای قمی توسط اين نشر، چاپ و در نشريات ايران، 
مقاالت  بود.  شده  معرفی  ميراث  گزارش  همين  جمله  از 
متعدد استاد پيش از آنكه ايشان به فرنگ روند و در حوزۀ 
در  كنند  تكميل  را  تحصيالتشان  اسالمی  حقوق  و  فقه 
اسالم شناسی  و  ايرانشناسی  معتبر  نشريات  و  مجموعه ها 
كتاب،  يك  در  آنها  گرفتن  قرار  اينك  و  می شد  چاپ 

خصوصاً برای مخاطبان غربی بسيار مغتنم است؛ به ويژه 
و  استدراكات  مجموعه ها  اين  از  كدام  هر  پايان  در  آنكه 
مجموعه  آن  مقاالت  با  مرتبط  حوزۀ  در  نويافته هايشان 
دارد.  حكايت  ايشان  روزافزون  تتبع  از  كه  می شود  ديده 
مثًال در پايان همين كتابيات، صوابنامه ای برای چاپ دوم 
(چاپ  بيروت  چاپ  المناحيس،  اخوانه  الی  ابليس  رسالة 
نخست آن در قم به همت خود ايشان چاپ شد) قرار دارد 

كه مهم است (كتابيات، صص 233ـ236).
آنچه در اين مجموعه هست و پيشتر در مجموعه ها و 
نشريات چاپ ايران و بعضاً خارج از كشور چاپ شده بوده 

از اين قرار است: 
رسالۀ  شيعی/  كالمی  مناظرات  در  نويافته  اثر  چند 
المختصر الكافی فی الكالم/ مفاوضه ای در مسئلۀ شيئيت 
او/  االنوار  مشارق  كتاب  و  برسی  رجب  حافظ  معدوم/ 
ابوعلی الحداد االصفهانی/ آشنايی با اثری از افضل الدين 
محمد تركۀ اصفهانی/ چند اثر ديگر از مال شمسا گيالنی/ 
سه  سلوک/  و  سير  در  بيدآبادی  محمد  آقا  از  رساله  دو 
مكتوب از آقا محمد بيدآبادی/ مزارات اصفهان در تاريخ 
سلطانی/ مأخذی تازه برای تحقيقات مربوط به اصفهان/ 
دورۀ  در  كشور  خالصه جات  و  موقوفات  ثبت  كتابچۀ 
ناصری/ فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی كتابخانۀ 
كالج وادهام در اكسفورد/ متفرقات (شامل: ا. سخن عماد 
كاتب؛ ب. از دفتر خاطرات بزرگان؛ ج. وفيات اهل قلم؛ د. 
مكاتبات و احتجاجات؛ هـ. مقدمه ها؛ و. صواب نامۀ چاپ 

دوم رسالۀ ابليس حاكم جشمی)/ فهرست نامها.
بررسی  به  نخست  مقالۀ  دو  اينكه،  گفتنی  نكتۀ  دو 
رساله های فارسی كهنه ای از سدۀ هفتم و هشتم در عقايد 
و كالم شيعی اختصاص دارد كه در نسخه ای فوق العاده 
ارزشمند در كتابخانۀ مرعشی محفوظ است. رساله هايی 
كه در اين مقاله ها و نيز مقاله ای از مرحوم دانش پژوه در 
عامری نامه معرفی شد، بعدها در مجموعۀ «ميراث اسالمی 
موارد  از  يكی  همچنين  گرديد.  منتشر  و  تصحيح  ايران» 
مرحوم  درگذشت  به  اشاره  كتاب،  اين  در  شده  پرداخته 
وفيات  بخش  در  قم  استوار  روزنامۀ  سردبير  طهماسبی، 
آن  موجود  شماره های  بيشتر  اخيراً  كه  است  قلم  اهل 
توسط كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی نشر الكترونيكی 

(در لوح فشرده) شده است.
كريم كتابيار
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خطی  نسخه های  فهرست  تكميل  و  تصحيح 
كتابخانه مدرسۀ عالی شهيد مطهری (سپهساالر 
[زير  نقيبی  ابوالقاسم  سيد  اهتمام  به  سابق)، 
نظر محمد امامی كاشانی]، مدرسۀ عالی شهيد 

مطهری، تهران، 1388ش، 187ص.

كتاب مشتمل است بر مقدمۀ 37 صفحه ای اهتمام كننده 
كه  است  رساله  و  كتاب   792 عناوين  كتاب،  مابقی  و 
توجهی  كم  و  سهو  مورد  مدرسه  شدۀ  چاپ  فهارس  در 
محترم  كوشندۀ  و  گرفته  قرار  پيشين  فهرست نگاران 
عناوين  مدرسه،  خطی  بخش  همكاری  با  است  توانسته 
و  دهد  تطبيق  خطی  نسخه های  با  را  شده  فهرست 

اشتباهات و نادرستيهای فهرست نويسی را اصالح كنند.
شناسنامه  صفحۀ  از  پس  بالفاصله  كه  كتاب  مقدمۀ 
يعنی  مدرسه  مؤسس  حال  شرح  حاوی  می شود،  شروع 
ميرزا حسين خان سپهساالر (1241ـ1298ق)، تاريخچۀ 
كتابخانه  تأسيس  (1296ق)،  مسجد  و  مدرسه  ساخت 
آغاز  كتابخانه،  وقف نامۀ  از  بخشی  (1297ق)  مدرسه  و 
معرفی  و  (1304ش)  مدرسه  نسخه های  فهرست نويسی 

بخش خطی كتابخانه و تحوالت پس از انقالب است.
جلدهای اول و دوم فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ 
مدرسه سپهساالر در سالهای 1313 تا 1318ش به اهتمام 
شيوۀ  به  جلد  دو  اين  گرديد.  تأليف  شيرازی  يوسف  ابن 
موضوعی و آثار هر كدام از موضوعات، در ذيل آن به شيوۀ 
نسخه  معرف 795  نخست  جلد  است.  شده  تنظيم  الفبايی 
همۀ  اما  بود  نسخه   1295 شناسايی  شامل  دوم  جلد  و 
علينقی  آن،  از  پس  نمی شد.  شامل  را  كتابخانه  نسخه های 
منزوی و مرحوم محمدتقی دانش پژوه جلدهای سوم تا پنجم 

فهرستهای كتابخانه را تنظيم كردند. شيوۀ ايشان بدينگونه 
بود كه همۀ آثار مندرج در نسخه های كتابخانه را به صورت 
الفبايی فهرست كنند. اين دو فهرست نگار، كار خود را بر پايۀ 
جلد  دو  در  كه  آثاری  شامل  ــ  كتابخانه  نسخه های  تمامی 

پيشين نيز شناسانده شده بود ــ انجام دادند.
ـ بيشتر بر  ـ كتاب حاضرـ  فهرست اصالحی و تكميلـ 
پايۀ همين سه جلد اخيرالذكر و با ساختار الفبايی تنظيم 
آجروم  ابن  تأليف  «اآلجروميه»  رسالۀ  با  لذا  و  است  شده 
آغاز شده و با منظومۀ «يوسف و زليخا» به پايان می رسد.

حرفه ای  فهرست نويسی  و  توصيف  و  معرفی  اهميت 
نسخه های خطی كتابخانه ها بر كسی پوشيده نيست. فهرست 
در واقع كليد شناخت گنجينه های ناشناخته فرهنگ و تمدن 
اسالم و ايران است. آسيب شناسی و نقد و تصحيح خطاهای 
پر  عمر  كه  گرانقدری  فهرست نگاران  سهوالقلمهای  و  چشم 
خير و بركت خود را مصروف شناسايی اين آثار كرده اند، به 
همان اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است. در همين جا بايد 
به اهتمام كننده خسته نباشيد گفت كه راهنمای جديدی بر 

فهارس كتابخانۀ مدرسۀ سپهساالر پديد آورده است.
گفته شد كه اين كتابخانه 4200 نسخۀ خطی دارد 
(ص 20) اما در جايی نديدم كه اشاره شود چند عنوان 
چند عنوان تاكنون در  هنوز فهرست نشده و يا مجموعاً 
فهارس پنج جلدی مدرسه شناسانده شده است؛ اما گمان 
فهرست  در  كتابخانه  اين  نسخه های  تمام  كه  می رود 

سه جلدی دانش پژوه و منزوی شناسانده شده است.
سهو و اشتباهات موجود در فهارس كه اهتمام كنندگان 
محترم با مراجعه مجدد به نسخه های خطی متوجه شده اند 
و صورت اصالح شده را در اين فهرست تكميلی آورده اند 
از چند موضوع خارج نيست و غالباً در مجموعه هاست كه 

از چشم فهرست نگاران پيشين غايب مانده است.
برخی موارد، بدخوانی عنوان رساله است؛ مثًال گفته شده 
«اصطالحات  عنوان  با  فهرست  در  كه  «آداب البحث»  است 
المناظره» معرفی شده است (ص 45). يا رساله ای از مؤلفی 
معروف فهرست  نشده است؛ مثًال «اثبات واجب» كه از خواجه 
از  آمده،  مجموعۀ 55/2912  در  و  است  طوسی  نصيرالدين 
يا  47ـ48).  (صص  است  افتاده  محترم  فهرست نويس  قلم 
رسالۀ  مثل  شده،  ذكر  فهرست  در  رساله  عنوان  از  بخشی 
«پيوند اشجار مثمر» كه در فهرست با عنوان «پيوند» معرفی 

شده است (ص 60).
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گاه نام مؤلف يا مترجم رساله در معرفی از قلم افتاده 
است؛ مثل رسالۀ «جرثقيل» ترجمۀ ميرزا ذكی مازندرانی 
(ص 73). در مواردی موضوع رساله جای اسم رساله را 
عنوان  با  كه  «مرآة المحققين»  رسالۀ  مثل  است؛  گرفته 

رسالۀ عرفانی در فهرست معرفی شده است (ص 126).
البته گاهی نيز فهرست نويسان پيشين، نامی را از سوی 
خود بر يك رساله نهاده اند و در كتاب حاضر نيز نامی به 
همانگونه برای آن اثر انتخاب شده است. در چنين مواردی 
دارای  نمی توانند  نام  دو  اين  از  هيچكدام  كه  گفت  بايد 
سنديت باشند. مثًال در صفحۀ 55 آمده است: «اصول دين» 
كه با عنوان «كالم شيعی» از آن ياد شده است ظاهراً تمام 
فصول آن از كتاب زبدة و مطالبی از كتب ديگر نيز در آن 
نقل شده است. آيا عنوان «اصول دين» در خود اثر ياد شده 
است؟ در غير اين صورت عنوان پيشنهادی جديد نسبت 
به عنوان پيشين برتری ندارد و چه بسا عنوان پيشين ــ 
كه ويژگی «شيعی» بودن آن اثر را می نماياند ــ گوياتر از 
عنوان جديد باشد. البته بررسی و داوری دربارۀ اين گونه 

موارد نيازمند ديدن نسخه ها است.
منزله  به  تكميلی  فهرست  اين  نگارش  روی،  هر  به 
به  ناشناخته  خطی  نسخه های  از  بسياری  مجدد  معرفی 
مراجعه  با  خطی  نسخه های  محققان  كه  می رود  شمار 
مقابله  و  مقايسه  با  می توانند  آنها  تصاوير  و  نسخه ها  به 
آنها  تصحيح  و  تحقيق  به  عنوان  هر  از  ديگر  نسخه های 
اهتمام كنند و به شكل كامل تری مكلف و اثر را معرفی و 

به جامعه فرهنگی و علمی كشور عرضه كنند.
چون  كتابخانه هايی  فهرست  تدوين  بايسته های  از  يكی 
كتابخانۀ سپهساالر اين است كه نمايۀ نسخه ها بر اساس شمارۀ 
آثار  كرديم،  ياد  چنانكه  شود.  داده  دست  به  نيز  آنها  ترتيبی 
شناسانده شده در فهارس كتابخانۀ سپهساالر به ترتيب الفبايی 
تنظيم شده است؛ بنابراين هر كدام از آثار مندرج در مجموعه ها 
ــ كه شمارشان در اين كتابخانه كم نيست ــ به ترتيب الفبايی 
الزم  گاهی  كه  است  حالی  در  اين  شده اند.  درج  فهرست  در 
می شود يك پژوهشگر از ديگر مندرجات يك مجموعه آگاهی 
پيدا كند. مثًال در مجموعه هايی كه به قلم يك كاتب هستند، 
چه بسا تاريخ كتابت در انجامۀ يكی از آثار آن مجموعه موجود 
نباشد ولی از تاريخ مندرج در انجامۀ ديگر آثار موجود در آن 

بتوان به تاريخ نگارش آن بخش نيز دست پيدا كرد.
اكبر ايرانی

ميرزا  ترجمۀ  اربعه)  (اناجيل  نادرشاهی  انجيل 
رسول  كوشش  به  استرآبادی،  مهدی خان 

جعفريان، نشر علم، تهران، 1388ش.
مذاهب  و  اديان  بين  از  هستند  ملتی  تنها  مسيحيان 
شديدی  عالقۀ  خود  دين  پيدايش  بدو  از  كه  جهان 
نشان  مختلف  زبانهای  به  خود  دينی  كتب  ترجمۀ  به 
يا كًال  دادند و به تدريج آنها را به زبانهای بسيار جزئاً 
ترجمه  هزار  از  متجاوز  اكنون  چنانكه  كردند  ترجمه 
بسته  را  خود  دين  چون  يهوديان  دارد.  وجود  آنها  از 
به  عالقه ای  می دانستند  بني اسرائيل  قوم  به  محدود  و 
ترجمۀ تورات و كتب ديگر عهد عتيق به زبانهای ديگر 
نشان ندادند و فقط در ابتدا كه به اسارت بابل و آشور 
به  و  كردند  فراموش  را  عبری  زبان  به تدريج  درآمدند 
زبان آرامی سخن گفتند و ناچار حاخامها و روحانيون 
آنها تورات را به طور شفاهی به آرامی ترجمه می كردند 
ترجمه ها  اين  بعداً  و  دريابند  را  آنها  معنی  مؤمنان  تا 
درآمد  كتابت  به  داشت  هم  تفسير  جنبۀ  حدی  تا  كه 
و  شد  ترجمه  آرامی  به  هم  عتيق  عهد  كتب  ساير  و 
به  يونانی  زبان  به  تورات  از  سبعينی  ترجمۀ  سپس 
درخواست بطلميوس دوم موسوم به فيالدلفوس پادشاه 
مصر در قرن سوم پيش از ميالد به وسيلۀ 73 مترجم 
يهودی ــ طبق سّنت مشهور ــ صورت گرفت و بعداً 
كه  شد  ترجمه  يونانی  به  هم  عتيق  عهد  كتب  ساير 
اين ترجمه را  با تغييراتی هنوز باقی است. يهود بعداً 
كنار گذاشتند به دو دليل يكی آنكه اين ترجمۀ يونانی 
اختالف  پذيرفته اند  يهود  كه  معتبری  عبری  اصل  با 
می دهند  ترجيح  را  عبری  اصل  يهود  و  دارد  بسياری 
و  تورات  يونانی  ترجمۀ  از  فقط  مسيحيان  آنكه  ديگر 
عهد عتيق استفاده می كردند و يهود برای جدا كردن 
خود از آنها فقط اصل عبری را مالک قرار دادند و بعد 
از آن هم يهود عالقه ای به ترجمۀ كتب مقّدسۀ خود 
به زبانهای ديگر نداشتند زيرا اين كتابها را مخصوص 
جامعۀ بستۀ خود می دانستند و قصد ترويج آن را ميان 
استفادۀ  برای  گهگاه  اما  ندارند  و  نداشتند  ملل  ساير 
جوامع عامی يهودی ترجمه هايی از بخشهايی از تورات 
ارائه می كردند كه مخصوص همان جامعۀ بستۀ آنها بود 

و ميان ساير مردم منتشر نمی شد.
نكتۀ مهم اين است كه حضرت مسيح و شاگردانش 
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در فلسطين به زبان سريانی قديم يعنی آرامی سخن 
از تودۀ  می گفتند و چون شاگردان آن حضرت عموماً 
آشنا  يونانی  زبان  با  كه  است  بعيد  بسيار  بودند  مردم 
بوده باشند و زبان التين هم كه زبان رسمی حكومت 
رواجی  مردم  ميان  در  بود  فلسطين  بر  حاكم  روميان 
نداشت. اما اناجيل اربعه و تمام كتب مقدسۀ مسيحيان 
صرفاً به زبان يونانی نوشته شده است آن هم به زبانی 
كه  است  شده  معلوم  جديد  محققان  ادبی  نقد  با  كه 
رنگی از ترجمه ندارد. عالوه بر آن نويسندگان اناجيل 
اربعه و ساير كتب مسيحيان تورات و كتب عهد عتيق را 
فقط از ترجمۀ سبعينی يونانی می خواندند زيرا كه تمام 
نقل قولهای اين كتب از آن ترجمه است و حتی غلطها 
و خطاهای آن ترجمه نيز در اين نقل قولها تكرار شده 
است و اين نشان می دهد كه انجيل نويسها فقط يونانی 
می دانستند و از آرامی و حتی عبری اطالع نداشتند و 
تحقيقات محققان جديد نشان می دهد كه نويسندگان 
در  حتی  و  نامشخص اند  و  مجهول  به كلی  اناجيل  اين 
نسخه های اوليۀ يونانی آنها نامی از متی و مرقس و لوقا 
و يوحنا نيست و اين نامها را بعداً در قرن دوم ميالدی 
از روی قرائنی بر اين كتابها گذاشتند و لذا بايد گفت 
كه اين اناجيل متصل به يك نّص معتبر آرامی نبوده 
است و به همين لحاظ ترجمۀ آنها به اندازۀ خود آنها 
يك  دارای  قرآن  مثًال  كه  حالی  در  است  يافته  اعتبار 
هرگز  آن  ترجمه های  و  است  عربی  محقق  ثابت  متن 
اعتبار اصل عربی آن را نيافته است و استناد به قرآن 

بايد به اصل عربی آن باشد.
هر  مسيحيان  كه  است  روشن  توضيحات  اين  با 
ترجمه  به  فقط  را  خود  مقدسۀ  كتب  بوده اند  كه  جا 
می شناختند و اصل يونانی آنها برای آنها مطرح نبوده 
است و كليسای كاتوليك هم كه ترجمۀ التينی كتب 
مسيحی را به عنوان متن معتبر و مقدس شمرده است 
و هنوز بدان پای بند است برای استناد هرگز به اصل 
يونانی آنها ارجاع نمی دهند و همان ترجمۀ التين را به 

جای اصل يونانی آنها معتبر می دانند. 
كه  ــ  مسيحيان  مقدسۀ  كتب  فارسی  ترجمۀ 
شامل تمام كتب يهوديان يعنی عهد عتيق هم هست 
ــ خود تاريخ مفصلی دارد و حتی ترجمۀ قسمتی از 
زبور داود به زبان فارسی ميانه و به خط پهلوی كتابی 

در تُرفان چين به دست آمده است كه تاريخ كتابت 
آن مربوط به قرن اول يا دوم هجری است و نيز در 
اناجيل  از  ترجمه ای  ميالدی  سيزدهم  قرن  اواسط 
چهارگانه به وسيلۀ شخصی كه حدس زده اند عزالدين 
در  (مقتول  مغول  خان  گيخاتو  وزير  مظفر  محمدبن 
694 هجری قمری) بوده است به صورت مختلط به 
فارسی انجام گرفته است كه احتماالً از سريانی ترجمه 
شده است و آن را دياتسارون ناميده اند كه چاپ شده 
و موجود است در اين ترجمه مطالب مرتبط به هم را 
از روی چهار انجيل استخراج كرده و در كنار هم قرار 
داده است و لذا نمی توان آن را ترجمۀ دقيق اناجيل 

ناميد.
از  بسياری  آثار  كه  جعفريان  رسول  حجت االسالم 
متقدمان را چاپ و احيا كرده است سه ترجمه از اناجيل 
اربعه را كه مربوط به سه زمان مختلف است برای نشر 
به  كه  اربعه  اناجيل  ترجمۀ  اول  است:  كرده  انتخاب 
وسيلۀ ميرمحمد باقربن اسماعيل حسينی خاتون آبادی 
(متوفی 1127) در عصر صفويه انجام گرفته است و در 
ما  بحث  مورد  ترجمۀ  همين  دوم  شد.  منتشر   1375
يعنی انجيل نادرشاهی است كه به دستور نادرشاه به 
وسيلۀ جمعی از علمای مسيحی و يهودی و مسلمان 
تهيه  نادرشاه  مورخ  استرآبادی  مهدی  ميرزا  نظر  زير 
شده است و اكنون يعنی در سال 1388 منتشر گرديده 
است و سوم ترجمۀ سلماسی است كه مربوط به دورۀ 
عباس ميرزا در زمان قاجاريه است كه آقای جعفريان 

در صددند بعداً منتشر كنند. 
جعفريان  آقای  نخست  ترجمۀ  دو  مقدمۀ  در 
به  اربعه  اناجيل  ترجمۀ  تاريخچۀ  دربارۀ  توضيحاتی 
بدان  می توانند  عالقه مندان  كه  كرده اند  ذكر  فارسی 
مراجعه فرمايند و اين دو ترجمه از بعضی جهات حائز 
اهميت است يكی از نظر ادبی و زبانشناسی كه متنی 
نسبتاً روان ارائه كرده اند و ديگر آنكه از تغييرات عمدی 
صهيونيستها در اناجيل كه اخيراً در همۀ ترجمه ها به 
آنكه  ديگر  است.  مبرا  می شود  اعمال  مختلف  زبانهای 
التين  و  عربی  ترجمه های  با  آن  مطابقۀ  با  می توان 
ميزان دقت ترجمه و وابستگی آنها را به منابع اصلی 

مشخص كرد.
مصطفی ذاكری
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و  مطبوعات  اسناد،  فصلنامۀ  بهارستان،  پيام 
بهار  دوم،  شمارۀ  اول،  سال  دوم،  دورۀ  متون، 

1388ش.
انتشار  مطبوعات،  اخير  خوب  كارهای  از  يكی 
مجموعه هايی از اسناد و مدارک تاريخی يا رساله های 
می تواند  كه  است  خاص  موضوعات  به  راجع  كوچك 
ابزار خوبی برای محققان و مورخان باشد. اين شمارۀ 
اسناد  انواع  از  صفحه  هزار  حاوی  كه  بهارستان  پيام 
ريز و درشت است شامل مطالب بسيار متنوعی است 
طبقه بندی  خاص  عنوانی  ذيل  را  آنها  نمی توان  كه 
نوری،  فضل هللا  شيخ  زندگی  تاريخچۀ  قبيل  از  كرد، 
مجلس  چاپخانۀ  انتشارات  مختلف،  نقاط  به  سفرنامه 
(حاوی فهرست جامعی از آنها و تاريخچۀ تأسيس آن)، 
مقررات باروط كوبی در زمان ناصرالدين شاه، مستبدين 
مشروطه نما، رساله ای دربارۀ قحطی شديد سال 1336 
هجری قمری در اصفهان كه مردم در اثر گرسنگی و 
بی غذايی در اين سال دچار مرگ و مير شدند چنانكه 
اين  در  كشور  جمعيت  چهارم  يك  حدود  كه  گفته اند 
مرده  حيوانات  از  جوع  سّد  برای  مردم  و  مردند  سال 
استفاده  آنها  امثال  و  سالخ خانه  در  ذبيحه ها  خون  و 
می كردند و حتی بر سر تقسيم يك حيوان مرده مانند 

اسب غوغايی برپا بود. 
ضياء  سيد  بيانيۀ  نخستين  يكی  ديگر،  مطالب  از 
بعد از رئيس الوزرا شدنش در سال 1299 شمسی است 
كه خود را آزاديخواه و مخالف اصول ملوک الطوايفی و 
تاخت و تاز خوانين و طرفدار اصالح عدليه و مخالف با 
دخالت اجانب در سياست ايران وانمود كرده است كه 
با شيوۀ زندگی بعدی او بسيار منافات دارد. ديگر، مقالۀ 
قاجار  عصر  در  ايران  دولتی  مطبوعات  دربارۀ  ُمَمّتعی 
دربارۀ  مقاله ای  آنهاست.  از  جامعی  نسبتاً  فهرست  و 
سازمان پرورش افكار در عصر پهلوی اول. متن كامل 
عربی  محيی الدين  آثار  از  المدنيه»  «الفتوحات  رسالۀ 
دربارۀ انسان كامل يا اسرار روزه كه از روی نسخه ای 
از  يكی  هم  اين  و  است  شده  افست  نفيس  و  خطی 
ظاهراً  كه  است  عربی  ابن  فراوان  مختصر  رساله های 
ماهی يا حتی روزی يكی از آنها را می نوشته است و 

البته همه در مسائل عرفانی خاص خود اوست.
كه  آذربايجان  روزنامۀ  در  طنز  دربارۀ  مقاله ای  نيز 

در اوايل مشروطيت منتشر می شده است و نمونه های 
جالبی از اين طنزها و مقالۀ بسيار جالبی دربارۀ مجلۀ 
   (The Illustrated London News) «اخبار مصور لندن»
نخستين مجلۀ خبری مصور جهان  كه از 14 مه 1842 
ميالدی به بعد انتشار يافت و تاثير شگرفی در تاريخ 
مطبوعات جهان داشت و ضمناً در آن اخبار ايران هم 
پل  ساخت  از  است  جالبی  مقالۀ  ديگر،  می شد.  درج 
ورسك در جادۀ فيروزكوه به سوی مازندران در ارتفاع 
110 متری از كف دره و با دهانۀ 66 متر كه در سال 
1315 با هزينۀ دو ميليون و ششصد هزار ريال ساخته 
شد و رضاشاه از سازندۀ آن خواست كه با خانواده اش 
زير پل بايستند تا اولين قطار از روی آن رد شود و شاه 

مطمئن شود كه آن پل استحكام كافی دارد.
ديگر، مقاله ای دربارۀ رژيم پهلوی و همايش هفتم 
از  كه  است  فلسطين  خصوص  در  قاهره  اكتبر 1938 
حضور نماينده ای در اين همايش طفره رفتند و عمًال به 
تأسيس دولت غاصب اسرائيل كمك كردند. و مقاله ای 
ظهور  از  پيش  ايران  مدنی  قانون  تدوين  اينكه  دربارۀ 
رضاخان پهلوی در عرصۀ سياست صورت گرفته است 
ولی بعداً با نام او منتشر شده است و تدوين كنندۀ آن 

مرحوم سيد محمد فاطمی بوده است.
ميرزا  كه  نمكدان  مجلۀ  به  راجع  كوتاه  مقالۀ  در 
را  آن  آواره  به  متخلص  آيتی  تفتی  خان  عبدالحسين 
از سال 1304 شمسی تا بهمن 1314 كًال در چهارده 
شماره منتشر كرد به معرفی اجمالی اين مجلۀ كوچك 
پرداخته شده است و شايد بهتر بود كه بيشتر دربارۀ 
آن توضيح داده می شد. آيتی مدتها از مبلغين برجستۀ 
بهايی بود كه در كشورهای مختلف بدين عنوان گردش 
كرد و با اهل بها عيش و عشرت فراوان نمود و كتابی 
هم دربارۀ تاريخ اين فرقه از ديد عباس افندی نوشت 
به نام الكواكب الدريه كه ظاهراً هنوز هم مورد استفادۀ 
اين فرقه است و سرانجام به خود آمد و به دين خود 
رّد  در  كشف الحيل  نام  به  كتاب  جلد  سه  و  بازگشت 
آيين ساختگی بهايی نوشت با يك ضميمه كه منتشر 
شد و نيز سه جلد ترجمۀ قرآن نوشته است كه جابه جا 
كرده  رد  قرآن  آيات  روی  از  را  بهاييان  دعاوی  آن  در 

است.
باری عبدالحسين آيتی از آن پس به ادبيات روی 
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آورد و يك فرهنگ كوچك فارسی به نام فرهنگ آيتی 
اول  يعنی  كرد  منتشر  كلمات  حروف  تعداد  حسب  بر 
كلمات دو حرفی و سپس سه حرفی و غيره را به همين 
به  كه  نمكدان  مجلۀ  از  اما  است.  كرده  تنظيم  ترتيب 
قطع جيبی منتشر می شد حقير سه شماره از آن را دارم 
(خانۀ سوم و خانه دهم و يازدهم با هم و خانۀ دوازدهم 
و منظور از خانه شمارۀ مجله است). خانۀ سوم از دورۀ 
قطعات  حاوی  صفحه   64 در  ديماه 1308  چاپ  اول 
متفرقۀ شعر و نثر است كه اشعارش تقريباً همه از خود 
آيتی است و بيشتر جنبۀ لطيفه و فكاهی دارد و گاهی 
تمايلی به فارسی سره نشان می دهد، مثًال لغزطبيعت 
را چيستان منش ترجمه كرده است. خانه توأمان دهم 
قافيۀ  با  همه  است  هزاربيتی  چكامۀ  حاوی  يازدهم  و 
چندان  الف حاوی دهها لطيفه و حكايت است و غالباً 
لطفی ندارد. اما خانۀ دوازدهم گرچه مانند خانۀ سوم 
حاوی حكايات و لطايف كوتاه به شعر و نثر است، اما 
بحثی در آن راجع به تبديل مصطلحات عروض است 
به فارسی كه نام بحور نوزده گانه را از عربی به فارسی 
كرده  فارسی  هم  را  زحافها  نام  نيز  و  است  برگردانده 
است و سرانجام به جای افاعيل كه اوزان شعر را نشان 
می دهد از فعل سراييدن استفاده كرده است و گمان 
كنم اين اولين قدم در راه تغيير نظام عروض خليل بن 
احمد در زبان فارسی بوده است مثًال بحر مديد را بهر 
جانفزا و بحر متقارب را رزم آور نام نهاده و بحر خفيف 
و  دامن دار  را  مخبون  و  ژرف  را  رمل  و  سبك  بهر  را 
مجحوف را بی دامن ناميده است و مثًال بحر رمل مثمن 
مخبون را ــ كه بهر ژرف دامن دار ناميده است ــ بر 
وزن «می سرايم بسرودم بسرودم بسرودم» دانسته و بهر 
می بسرا»  سرود  «می سرايم  وزن  بر  را  بی دامن  سبك 
در  اما  است.  تفننی  بيشتر  مجله  اين  آنكه  خالصه  و 
چاپ پيام بهارستان غلطهايی به چشم می خورد مثًال 
«معصيبت» به جای «مصيبت» (ص 57). «هم» به جای 
«همه» (ص 334 چهارسطر به آخر) و New به جای 
News (ص 669) اما بدتر از همه انتساب يك اثر به 
نام سيد حيدر آملی را در صفحۀ 101 و تمام عناوين 
صفحات بعد همين مقاله به غلط انتصاب با صاد چاپ 

كرده اند.
مصطفی ذاكری

3ـ10]،  [دفترهاي  اصفهان  موقوفات  اسناد 
اشكوري،  حسيني  سيدصادق  علمي  سرپرست 

مجمع ذخائر اسالمي، قم، 1388ش.
دربارۀ «وقف» جاي گفتگو بسيار مي باشد و هنوز زواياي 
آن چنانكه بايد مورد بررسي قرار نگرفته است. مهم ترين 
ـ كه پيشينيان به خوبي از آن آگاهي داشتند  كاربرد وقفـ 
ــ كاربرد آن در پشتيباني از فعاليتهاي فرهنگي و ديني 
بوده است. گزارشهايي از نمونه هاي كوچك و بزرگ آن نيز 
در متون ديده مي شود. از مهم ترين اين موقوفات مي توان 
شهرهاي  ديگر  برخي  و  ــ  بغداد  در  نظاميه  مدارس  از 
بزرگ دورۀ سلجوقي ــ ياد كرد. از نمونه هاي متأخرتر آن 
در ايران نيز مي توان به مسجد و مدرسۀ سپهساالر اشاره 
كرد. حتي برخي نمونه ها ــ همچون مستنصريه و نظاميۀ 
فرهنگ  سياست،  بر  تأثيرگذار  جايگاه هاي  جزو  ــ  بغداد 
بسياری  چنانكه  بوده اند،  اسالمي  ادوار  برخي  تمدن  و 
باالي  مقامهاي  به  مدارس  اين  شدۀ  تربيت  شاگردان  از 

سياسي و ديني روزگار خود دست مي يافتند.

يكي از مهمترين داليلي كه موجب شده است تا پژوهشهاي 
از  وقف  اسناد  بودن  دور  بگيرد،  صورت  «وقف»  دربارۀ  اندكي 
دشواري  ماحصل  گاهي  امر  اين  است.  پژوهشگران  دسترس 
در  مندرج  خطوط  ديدگاه  از  مثًال  ــ  اسناد  اين گونه  بررسي 
سندها و همچنين آگندگي سندها از نامهاي اشخاص و اماكن 
و همچنين برخي اصطالحات ويژۀ اسناد ــ بوده است. گاهي 
نيز اين دشواريها به دليل حساسيتهايي بوده است كه از سوي 
برخي متوليان اوقاف در برابر انتشار اسناد ابراز مي شد؛ هرچند 
كه در سالهاي اخير اندكي از اين حساسيتها كاسته شده است 
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و شاهد انتشار برخي كتابها و مجالت ــ مانند وقف، ميراث 
جاويدان ــ در اين زمينه بوده ايم.

يكي از مراكزي كه در سالهاي اخير كوششهايي را در 
(در  اسالمي»  ذخائر  «مجمع  كرده  مصروف  اسناد  انتشار 
قم) است. اين مركز تاكنون چند عنوان از مجموعه هاي 
اسناد را ــ كه برخي شامل اسناد وقف نيز مي باشند ــ 
منتشر كرده است. از جملۀ اين موارد مي توان به عناوين 
زير اشاره كرد: مجموعه اسناد افشين عاطفي (قم، 1385)، 
مجمع  در  قاجاري  اسناد   ،(1385 (قم،  آشتيان  اسناد 
كتابخانه  در  شرعي  اسناد   ،(1386 (قم،  اسالمي  ذخائر 

ميرزا محمد كاظميني (قم و يزد، 1387).
كه  كتابهايي  ديده،  سطرها  اين  نويسندۀ  كه  جايي  تا 
مجمع ذخائر تاكنون در اين زمينه منتشر كرده است صرفاً 
شدۀ  بازخواني  شكِل  يعني  است؛  بوده  اسناد  تصاوير  شامل 
سندها به همراه تصوير آنها درج نشده است. با اين حساب 
كتاب مورد گفتگوي ما ــ يعني اسناد موقوفات اصفهان ــ 
ذخائر  مجمع  شدۀ  چاپ  اسناد  مجموعه  از  عنوان  نخستين 
است كه همراه با متن بازخواني شدۀ اسناد منتشر مي شود.

اين  از  پيش  مجموعه  اين  دفتر  دومين  و  نخستين 
به سال 1387ش منتشر شده و اينك (سال 1388ش) 
هفت دفتر ديگر ــ دربرگيرندۀ دفترهاي سوم تا دهم ــ 

به صورت يكجا منتشر شده است.

سرپرست علمي كار ــ آقاي سيد صادق اشكوري ــ 
در ديباجۀ نخستين جلد به توصيف ويژگيهاي مجموعه 
و شيوۀ كار مجمع ذخائر اسالمي در بازخوانی وقفنامه ها 
پرداخته اند. بر اساس توضيحات ايشان، كل اين مجموعه 
دربرگيرندۀ حدود 800 نامۀ وقف است كه محدودۀ زمانِي 
ميان صفويه تا دوران معاصر را در بر مي گيرد. اين اسناد 

اصفهان  استان  خيريۀ  امور  و  اوقاف  كل  ادارۀ  به  متعلق 
است كه عملي شدن اين كار با همراهي و زير نظر اين 

اداره انجام شده است.
كار بررسي اين مجموعه ابتدا با عكسبرداري ديجيتالي 
از اسناد آغاز گشته و در مراحل بعدي با استفاده از همين 
تصاوير به بررسي و بازخواني سندها پرداخته شده است. 
براي اين كار، گروهي از كارشناسان مجمع ذخائر به بررسي 
شامل  اسناد  اين  بازخوانِي  پرداخته اند.  اسناد  بازخواني  و 
عموماً  و  مهرها  سجع  سجالت،  وقفنامه ها،  متن  خواندن 

تمامي اطالعات مكتوِب مندرج در اسناد بوده است.
با توجه به برخي ويژگيهاي مجموعه ــ كه در ديباجۀ 
ـ بازخواني سندها داراي ترتيب خاصي  كتاب تشريح شدهـ 
نيست؛ يعني ترتيب آنها نه بر پايۀ شمارۀ اسناد است و 
نه بر اساس تاريخ آنها؛ بلكه انتشار اسناد با توجه به آماده 
است  شده  انجام  سند  هر  بازخواني  يافتن  پايان  و  شدن 
و لذا براي نويسندۀ اين سطرها روشن نشده است كه تا 
اينجاي كار ــ يعني انتشار دهمين دفتر ــ چه تعداد از 
سندها بازخواني شده است. آنچه از قرائن برمي آيد اينكه 
كار هنوز به پايان نرسيده و بايد منتظر انتشار دفترهاي 

ديگري از اين مجموعه باشيم.
آنها  شدۀ  بازخواني  متن  با  همراه  اسناد  اصل  انتشار 
به  سندخواني  آموزش  براي  مناسبي  الگوي  مي تواند 

دانشجويان در رشته هاي مرتبط باشد.
يكي از مهمترين كارهايي كه مي بايست همراه با انتشار 
كارآمد  نمايه هاي  تهيۀ  گيرد،  صورت  مجموعه هايي  چنين 
را  نمايه  است.  اسناد  در  مندرج  اطالعات  استخراج  براي 
شمار  به  متني  هر  گنجينه هاي  به  دستيابي  كليد  مي توان 
ديباجۀ  در  مجموعه  علمي  سرپرست  كه  آنگونه  و  آورد  
نخستين جلد اشاره كرده است، اين كار در دست اقدام است 

و نمايه هاي كل اسناد به صورت يكجا منتشر خواهد شد.
كه  كاستي  هر  از  صرف نظر  ــ  مجموعه اي  چنين  انتشار 
ممكن است در آن يافت شود ــ مي تواند منابع دست اول و 
مهمي را در دسترس پژوهشگران قرار دهد. در ميان اين سندها 
مي توان دانسته هاي فراواني دربارۀ اوضاع فرهنگي، اجتماعي، 
تاريخي و... به ويژه در محدودۀ شهر (/ استان) اصفهان به دست 
آورد و انتشار آن، گام بزرگي است كه در جهت شناسايي اسناد 

بازمانده از ادوار پيشين برداشته شده است.
ع. ص
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اردبيلي،  صفي الدين  شيخ  بقعۀ  اسناد  فهرست 
كتابخانه،  شيخ الحكمايي،  عمادالدين  تأليف 
اسالمي،   شوراي  مجلس  اسناد  مركز  و  موزه 

تهران، 1387ش.
«سند»ها از جمله منابع اصيل و دست اول در بررسيهاي 
تاريخي و اجتماعي دوره هاي پيشين به شمار مي آيند؛ با 
اين وجود، در پژوهشهاي معاصر به اين منبع اطالعاتي 

كمتر توجه شده است.1
البته ساختارهاي ويژۀ اسناد نيز در اين امر بي تأثير 
مي باشد  برگه  دو  يكي  شامل  سند  هر  كه  چرا  نيست 
كه نگهداري آن آسان نبوده و آسيب پذير است. عوامل 
بيروني نيز در كم شمار بودن اسناد بازمانده از دوره هاي 
بي ثباتي  آنها  مهمترين  از  كه  است  بوده  مؤثر  پيشين 
بويژه  ــ  ايران  بر  مسلط  حكومتهاي  بودن  پرشمار  و 
تازه  حكومتهاي  بي توجهي  و  ــ  اخير  سدۀ  چند  در 
سوي  از  شده  صادر  اسناد  به  نسبت  رسيده  دوران  به 

حكومتهاي پيشين بوده است.
توجه  نيز  اسناد  نوع  به  بايد  البته  ميان  اين  در 
داشت. براي نمونه سند «اقطاع» از آنجا كه يك سند 
حيطۀ  از  زودتر  ندارد،  شرعي  حكم  و  بوده  حكومتي 
كه  ــ  وقف  يا  مالكيت  اسناد  اما  مي شد  خارج  انتفاع 
داراي جنبۀ شرعي بوده و ارتباطي به حكومتها ندارد 
ــ در انتقال قدرتها كمتر مورد تعرض واقع مي شد. با 
به  امروزه  كه  اسنادي  بيشتر  موضوع،  همين  به  توجه 

دست ما رسيده مربوط به مالكيتها مي باشد.
نكتۀ ديگري كه موجب شده تا در ميان پژوهشگران 
به اسناد كمتر توجه شود، نبودن انديشۀ نظام مند براي 
فهرست نويسي اسناد است. مي دانيم كه فهرست نويسي 
اسناد بسيار دشوار و وقت گير است و نمونه هاي كم ارزش 
فراوان  ــ  متأخر  اسناد  به ويژه  ــ  آنها  ميان  در  نيز 
اصلي  اولويت  اخير  دهه هاي  در  دليل  همين  به  است؛ 
و  است  شده  داده  خطي  نسخه هاي  به  فهرست نويسی 
توجه به اسناد در درجه هاي بعدي قرار گرفته است. با 
اين توصيفات مي توان گفت كه مهمترين دشواري پيش 
روي پژوهشگران در به كارگيري اسناد، در دسترس نبودن 

فهرست های كارآمد از مندرجات اين منابع است.
فهرستي كه در اينجا قصد شناساندن آن را داريم 
يكي از معدود فهرست هاي اسناد ــ و گويا نخستين 

چاپ  به  ايران  در  كه  مي باشد  ــ  نوع  اين  از  فهرست 
رسيده است.

مجموعه هاي  از  يكي  شناسايي  به  فهرست  اين 
از  كه  مجموعه اي  مي پردازد.  ايران  در  اسناد  كم نظير 
(د  اردبيلي  صفي الدين  شيخ  آستانۀ  در  صفويه  دورۀ 
سالهاي  نخستين  در  و  است  شده  نگهداري  735ق) 
مراكز  و  موزه ها  برخي  به  و  شده  پراكنده  حاضر  سدۀ 

نگهداري اسناد منتقل شده است.
در  هم اكنون  مجموعه  اين  بخشهاي  مهمترين 
و  مي شود  نگهداري  ايران  داخل  در  اصلي  مركز  چهار 
خوشبختانه تمامي اسناد پراكنده در اين مجموعه ها در 
فهرست مورد گفتگوي ما به صورت يكجا شناسانده شده 
شماره گذاري  يكديگر  پي  در  مجموعه  هر  اسناد  است. 
شده و مشخصات اسناد موجود در چهار مجموعۀ داخلي 
در  است.  شده  درج  هم  دنبال  به  موجودي  تفكيِك  به 
اين ميان، اسناد دو مجموعه ــ يعني بقعۀ شيخ صفي و 
موزۀ آذربايجان ــ همراه با يكديگر درج شده است. براي 
هركدام از سندها يك شماره اختصاص يافته كه ترتيب 

اين شماره ها به تفكيك هر مجموعه بدين قرار است:
1. موزۀ ملي ايران: اسناد شمارۀ 1 تا 551.

2. سازمان اوقاف و امور خيريه: اسناد شمارۀ 552 تا 
.665

3. بقعۀ شيخ صفي الدين و موزۀ آذربايجان: اسناد 666 
تا 711.

(ص  كتاب  مقدمۀ  در  فهرست  مؤلف  چنانكه 
موجود  اسناد  اعظم  بخش  شده اند،  يادآور  «بيست») 
و  امالك  و  صفي الدين  شيخ  بقعۀ  با  مجموعه  اين  در 
نيست  مستقيم  موضوعي  ارتباط  داراي  آن  موقوفات 
ميان  ارتباط  به  بيشتر  بررسيهاي  با  بتوان  شايد  اما 
است  ممكن  مثًال  پي  برد.  مذكور  بقعۀ  با  اسناد  اين 

1. البته بخشي از اين اسناد كه مرتبط با جريانهاي سياسي و ارتباطات 
ايران با كشورهاي همسايه بوده است، توسط پژوهشگراني چون 
ايشان  است.  رسيده  چاپ  به  نوائي  عبدالحسين  دكتر  زنده ياد 
اين اسناد را به ترتيب دوره هاي تاريخي و يا اسناد مربوط به 
برخي پادشاهان ــ چون شاه عباس صفوي ــ تنظيم و چاپ 
مكاتبات  و  اسناد  كتاب  به  مي توان  آنها  جملۀ  از  كه  كرده اند 
نشر  و  ترجمه  (بنگاه  اسماعيل  شاه  تا  تيمور  از  ايران  تاريخي 

كتاب، تهران، 1356ش) اشاره كرد.
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بقعه  موقوفات  و  امالك  پيشينۀ  به  مربوط  اسناد  اين 
بوده باشد كه هم اكنون جزو آن به شمار نمي آيند اما 

روزگاري با بقعه ارتباط داشته اند.
اسناد  بيشتر  برمي آيد،  اسناد  بررسي  از  كه  آنگونه 
مربوط به مالكيت و موارد وابسته بدان مي باشد؛ مثًال 
بسياري از اسناد، مربوط به «مبايعه نامه» ها بوده و اكثر 
به  نفر  چند  يا  يك  اقرار  با  مرتبط  نيز  «اقرارنامه» ها 
مالكيت شخص يا اشخاصي بر يك ملك مي باشد. اين 
مطلب با توجه به آنچه دربارۀ شرعي بودن و حكومتي 
بودن برخي اسناد گفتيم منطقي مي نمايد. با اين حال، 
به  مربوط  مجموعه  اين  اسناد  از  توجهي  قابل  بخش 
سندهاي صادر شده از سوي دواوين حكومتي است كه 
نمونه هاي جالب توجهي از اين گونه اسناد ديواني را در 
سوي  از  شده  صادر  سندهاي  نمونه  براي  مي گيرد.  بر 
شاهرخ بهادرخان تيموري (شماره هاي 506 و 507)، 
اميرچوپان از سوي ابوسعيد بهادرخان ايلخاني (شمارۀ 
449)، شاه اسماعيل صفوي (شمارۀ 511) و نيز سند 
(شمارۀ  صفوي  طهماسب  شاه  سوي  از  شده  صادر 
515) را مي توان ياد كرد. اين نمونه ها مي تواند منبع 
خوبي در شناسايي شيوه هاي سندنويسي در دوره هاي 

مختلف تاريخي در ايران باشد.
كتاب حاضر با مقدمه اي به قلم مؤلِف فهرست آغاز 
مي شود. آقاي شيخ الحكمايي در ديباجۀ كتاب به بيشتر 
توصيف  خوبي  به  را  مجموعه  و  پرداخته  كار  زواياي 
كرده و سندهاي چاپ شدۀ اين مجموعه و همچنين 
پراكندگي سندها را در مجموعه هاي ديگر شناسانده اند. 
اسناد  ويژگيهاي  دربارۀ  را  مواردي  همچنين  ايشان 
اين مجموعه توضيح داده و اطالعات گوناگوني را كه 
مي توان از اين سندها استخراج كرد توصيف كرده اند. 
پژوهشگران  براي  خوبي  راهنماي  مي تواند  بخش  اين 

هنگام استخراج مطالب از اين اسناد باشد.
خود  كار  شيوۀ  به  مقدمه  در  شيخ الحكمايی  آقای 
مورد  اصطالحات  برخي  و  پرداخته  فهرست نويسي  در 
استفاده در متِن فهرست را تشريح كرده اند. همچنين 
توضيحاتي را دربارۀ اطالعات اصلي مندرج در فهرست 
به دست داده اند. در پايان مقدمه نيز بخشي را به  عنوان 
«مقدمه اي بر نمايه ها» افزوده اند و شيوۀ كار خود را در 
تنظيم نمايه ها تشريح كرده اند. اين بخش را ــ در عين 

ـ مي توان راهنماي خوبي در استخراج نمايه ها  اختصارـ 
براي آثار گوناگون به شمار آورد.

اهميت تهيۀ نمايه هاي گوناگون و دقيق براي آثاري 
چون اسناد بر آگاهان پوشيده نيست و بايد گفت كه 
نمايه هاي  حاضر،  فهرسِت  ويژگيهاي  مهمترين  از 
گوناگوني است كه براي هر دسته از آگاهيهاي مندرج 
در اسناد به دست داده شده است. براي نمونه در نمايۀ 
در  مندرج  تاريخ  به  نامها  از  هركدام  برابر  در  «كسان» 
سند اشاره شده تا محدودۀ زندگي اين افراد مشخص 
باشد. همچنين هركدام از نامها به شيوه هاي گوناگوني 
در جايهاي مختلف ثبت شده است تا جستجوي نام هر 

شخص بر اساس اجزاي نام او امكانپذير شود.
نمايه هاي اثر عبارت اند از: كسان، القاب (آنها كه به 
«الدين» ختم مي شود)، كنيه ها، جايها، نمايۀ نوعِي جايها 

(مثًال بازار، ديه، محله و ...)، نمايۀ تاريخ اسناد.
اصلي  مشخصات  نيز  فهرست  اصلي  بخش  در 
از  برخي  است.  شده  داده  دست  به  سندها  از  هركدام 
براي  است.  مشترك  سندها  بيشتر  در  مشخصات  اين 
نمونه «تاريخ سند»، «نوع سند» (مبايعه نامه، وقف نامه، 
اقرارنامه و...)، «زبان سند» (فارسي، عربي، تركي و...)، 
«اندازۀ سند» و مواردي از اين دست. برخي از مشخصات 
نيز بسته به نوع سند متغير است (مانند «فروشنده» و 
«خريدار» در مبايعه نامه ها و «مقر» در اقرارنامه ها). در 
اين موارد، مشخصات اصلي مندرج در هر سند استخراج 

شده و در فهرست ثبت شده است.
آنها كه با اين گونه پژوهشها آشنا هستند مي دانند 
دوره هاي  به  مربوط  اسناد  از  حجم  اين  بررسي  كه 
مؤلف  است.  وقت گير  و  دشوار  اندازه  چه  تا  گوناگون 
اين  گردآوري  براي  تا  است  ناگزير  فهرستي  چنين 
اطالعات متِن هر سند را كامًال مورد بررسي قرار دهد.

كليدي  سودمند،  فهرسِت  اين  انتشار  با  في الجمله 
براي پژوهش بر روي اسناد اين مجموعه به دست داده 

شده است كه مي تواند دستگير پژوهشگران باشد.
تبريك  آن  مؤلف  به  را  اثر  اين  انتشار  كه  دارد  جا 
گفته و همچنين از كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس 
اين گونه  انتشار  از  پشتيباني  دليل  به  اسالمي  شوراي 

آثار پژوهشي سپاسگزاري شود.
ع. ص
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پايان نامه های تصحيح نسخ خطی 
در دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی 

دانشگاه فردوسی مشهد
سلمان ساكت*

تصحيح نسخ خطی در دانشگاه فردوسی مشهد پيشينه ای 
چون  بنامی  استادان  وجود  دارد.  درخشان  و  طوالنی 
بخارايی،  رجايی  احمدعلی  فياض،  علی اكبر  زنده يادان 
غالمحسين يوسفی و از شاگردان اين بزرگواران، دكتر 
دانشگاه  اين  تا  است  شده  سبب  ياحقی،  محمدجعفر 
همواره يكی از قطبهای مطرح در عرصۀ تصحيح نسخ 
خطی باشد. از سوی ديگر همجواری با كتابخانۀ آستان 
از  نفيس  و  ارزشمند  مجموعه ای  كه  رضوی  قدس 
نسخه های خطی را در خود جای داده است، انگيزه ای 
مهم و بستری مناسب برای كوشش در زمينۀ تصحيح 
اين  تمام  وجود  با  آنكه  جالب  است.  بوده  خطی  نسخ 
شرايط و شايد بيشتر به سبب شمار اندک دانشجويان 
تعداد  گذشته،  در  ارشد  كارشناسی  و  دكتری  مقاطع 
پايان نامه هايی كه در عرصۀ تصحيح انتخاب و راهنمايی 
شده است، چندان قابل توجه نيست و تنها در دو سه 
سال اخير است كه با اهتمام و توجه ويژة دكتر ياحقی 
ارشد  كارشناسی  دورۀ  در  به ويژه  بيشتری  دانشجويان 
موضوع  را  خطی  نسخه های  تصحيح  تا  شده اند  آن  بر 

پايان نامۀ خود قرار دهند.
در اين نوشته كه به سفارش مركز پژوهشی ميراث 
پايان نامه های  از  فهرستی  است،  شده  تهيه  مكتوب 
تصحيح نسخ خطی در دانشگاه فردوسی مشهد به همراه 
فراهم  آنها  استفادۀ  مورد  نسخه های  اجمالی  معرفی 
دكتری،  دورۀ  پايان نامه های  بخش  چهار  در  و  گشته 
در  پايان نامه های  ارشد،  كارشناسی  دورۀ  پايان نامه های 
دست اجرا و پايان نامه های قديم و يا مرتبط با موضوع 

تصحيح دسته بندی شده است.
همياری  و  همكاری  از  جا  همين   است  شايسته 
و  ادبيات  دانشكدۀ  كتابخانۀ  محترم  كتابداران  بی دريغ 
علوم انسانی، به ويژه كتابداران بخش مرجع، سپاسگزاری 

كنم.

ترتيب  (به  دكتری  دورۀ  پايان نامه های  الف. 
تاريخ دفاع)

توضيح  و  تحشيه  و  «تصحيح  حسين،  سيد  فاطمی،   .1
جالل الدين  سيد  راهنما:  استاد  جامی»،  اشعة اللمعات 

آشتيانی، ش ث: 132، 1363ش، 290ص.
كتاب  معرفی  شامل  چهل ودو  تا  يك  صفحۀ  از  مقدمه 
زندگی  شرح  و  جامی  اشعة اللمعات  و  عراقی  لمعات 
مختلف  چاپهای  معرفی  و  جامی  عبدالرحمان  آثار  و 

اشعة اللمعات.
مصحح از نه نسخه به شرح زير استفاده كرده است:

1. نسخۀ كتابخانۀ ملك به تاريخ 890 ق كه در فهرست 
منزوی به شمارۀ 9470 آمده است.

فهرست  در  كه  رضوی  قدس  آستان  كتابخانۀ  نسخۀ   .2
آن  كتابت  تاريخ  و  آمده   9487 شمارۀ  به  منزوی 

احتماالً قرن دهم هجری است.
3. نسخۀ ديگر كتابخانۀ آستان قدس رضوی كه بخشی 
تاريخ  به  و   4614 شمارۀ  به  نسخه ای  از  است 

1231ق.
در  كه  909ق  تاريخ  به  ملك  كتابخانۀ  ديگر  نسخۀ   .4

فهرست منزوی به شمارۀ 9473 آمده است.
چون  اما  1042ق،  تاريخ  به  مجلس  كتابخانۀ  نسخۀ   .5
كه  می رود  گمان  است،  مختلف  خط  سه  دو  دارای 
نوشته  جامی  حيات  زمان  در  نسخه  نخست  قسمت 

شده است.
6. نسخۀ كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به تاريخ 970ق 
كه در ضمن كليات جامی آمده و در فهرست منزوی 

به شمارۀ 9476 ثبت شده است.
7. نسخۀ ديگر كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به تاريخ 
877ق كه در ضمن كليات جامی آمده و در فهرست 

منزوی به شمارۀ 9468 ثبت شده است.
8. نسخه ای كه در شمارۀ 9471 فهرست منزوی معرفی 

شده و تاريخ تحرير آن 886 ق است.
9. نسخۀ كتابخانۀ مجلس كه تاريخ كتابت ندارد.

مصحح تعليقاتی نسبتاً مفصل برای كار خود فراهم آورده 
است.

* دانشجوی دكتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
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اردالن جوان، سيدعلی، «دستوراللغة (تصحيح)، اثر   .2
بديع الزمان ابوعبدهللا حسين بن ابراهيم معروف به اديب 
نطنزی»، استاد راهنما: محمدمهدی ركنی يزدی، استادان 
ش  وحيديان كاميار،  تقی  و  ياحقی  محمدجعفر  مشاور: 

ث: 13، 1374ش، 939ص، همراه با مقدمه.
مقدمه شامل بحثی دربارۀ چگونگی پيدايش لغتنامه های 
كتاب  معرفی  و  او  آثار  و  نطنزی  اديب  معرفی  عربی، 

دستوراللغة.
مصحح از ميان نسخ فراوان كتاب از پنج نسخۀ زير در 

تصحيح خود بهره گرفته است:
1. نسخۀ كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی (سنای سابق) 
به تاريخ 549ق كه خالصه ای از دستوراللغة به حساب 

می آيد و كهن ترين نسخۀ شناخته شدۀ آن است.
2. نسخۀ كتابخانۀ سازمان لغتنامۀ دهخدا به تاريخ 592ق 
كه چون كاتب آن از سواد فارسی كم بهره و از عربی 

بی بهره بوده، چندان نفيس به شمار نمی آيد.
3. نسخۀ كتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 11976 به 
تاريخ 594 ق كه مشكول است و به سبب قدمت و صحت 

و كامل بودن اساس كار مصحح قرار گرفته است.
طرز  كه  شمارۀ 8091  به  ملی  شورای  مجلس  نسخۀ   .4
تحرير آن به كتب خطی سدۀ ششم يا آغاز قرن هفتم 

شباهت دارد.
5. نسخۀ كتابخانۀ ملك به شمارۀ 401 و به تاريخ 643 ق 

كه از آغاز افتادگی دارد.
در پايان مصحح فهرستی از واژه های عربی و لغات و 

تركيبات فارسی فراهم آورده كه بسيار سودمند است.
انتشارات  مجموعۀ  در  سال 1385  در  پايان نامه  اين 

آستان قدس رضوی به چاپ رسيده است.

عبداللطيف  اثر  انبياء،  «قصص  زهرا،  اختياری،   .3
بيرجندی متخلص به لطيفی»، استاد راهنما: محمدجاويد 
صباغيان، استادان مشاور: محمد مهدی ناصح و سيدرضا 

انزابی نژاد، 1377ش، 694ص.
مقدمه از صفحۀ يك تا هفتاد و هفت شامل شرح احوال و 

زندگی عبداللطيف و معرفی آثار وی.
مصحح از پنج نسخه به شرح زير بهره گرفته است:

1. نسخۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 6833 به تاريخ 
947ق كه اساس كار مصحح بوده است.

2. نسخۀ كتابخانۀ پادشاهی برلين به شمارۀ 542 به تاريخ 
962ق.

3. نسخۀ كتابخانۀ مجلس به شمارۀ 2894 كه تاريخ ندارد 
اما احتماالً پيش از سدۀ دوازدهم هجری نوشته شده 

است.
4. نسخۀ كتابخانۀ وزيری يزد كه ميكروفيلم آن به شمارۀ 
693 در كتابخانۀ آستان قدس رضوی موجود است و 

احتماالً در قرن دوازدهم هجری نوشته شده است.
شمارۀ  به  رضوی  قدس  آستان  كتابخانۀ  ديگر  نسخۀ   .5
9685 كه نونويس است و از نظر نسخه شناسی ارزش 

چندانی ندارد.
فهرست  و  گسترده  تعليقات  خود  كار  برای  مصحح 

آيات، احاديث و اشعار تدارک ديده است.

4. ابوخلف، عارف، «تحسين و تقبيح، مقدمه تصحيح و 
استادان  فاطمی،  حسين  سيد  راهنما:  استاد  تعليقات»؛ 
مشاور: سيدرضا انزابی نژاد و محمدجعفر ياحقی، ش ث: 

6، 1378ش، 482ص.
حال  شرح  شامل  هشتادوپنج  تا  يك  صفحۀ  از  مقدمه 
روزگار  اجتماعی  ـ  تاريخی  بررسی  و  ثعالبی  ابومنصور 
از  خود  كار  در  مصحح  او.  مؤلفان  معرفی  با  همراه  وی 
نسخۀ منحصربه فرد كتابخانۀ فاتح تركيه به شمارۀ 3714 
مركزی  كتابخانۀ  در  آن  ميكروفيلم  كه  كرده  استفاده 
دانشگاه تهران موجود است. او در پايان تعليقاتی گسترده 
گفتار  احاديث،  آيات،  شامل  متنوع  فهرستهايی  با  همراه 
ائمۀ  اطهار، خلفا و بزرگان دين، امثال، اشعار و مصراعها، 
اماكن،  زبانها،  و  مذاهب  قبايل،  طوائف،  اديان،  اعالم، 
كتابها، واژه ها و تركيبات فارسی و واژه ها و تركيبات عربی 

ـ فارسی فراهم كرده كه بسيار سودمند است.
مركز  آثار  مجموعۀ  در  سال 1385  در  پايان نامه  اين 

پژوهشی ميراث مكتوب چاپ شده است.

انتقادی  «تصحيح  عباس،  سيد  رضايی،  محمدزادۀ   .5
ابوالحسن بن  اثر  بوشنجی،  قصص االنبيای  خطی  نسخۀ 
ناصح،  محمدمهدی  راهنما:  استاد  بوشنجی»،  هيصم 
محمدجاويد  و  انزابی نژاد  سيدرضا  مشاور:  استادان 

صباغيان، ش ث: 362، 1379ش، 798ص.
مقدمه از صفحۀ يك تا صفحۀ صدوده شامل معرفی مؤلف 
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و مترجم كتاب و مقايسۀ آن با ساير قصص االنبياها.
مصحح از دو نسخه در كار خود استفاده كرده است:

1. نسخۀ كتابخانۀ شاهی [سلطنتی] كابل كه ميكروفيلم 
است.  موجود  رضوی  قدس  آستان  كتابخانۀ  در  آن 
تاريخ كتابت اين نسخه به دليل ناخوانايی، آبرفتگی و 
وّصالی مشخص نيست اما احتماالً متعلق به نيمۀ قرن 

هفتم است. اين نسخه اساس كار مصحح بوده است.
2. نسخۀ كتابخانۀ كمبريج به شمارۀ 12J(12) و به تاريخ 

731ق كه متعلق به ادوارد براون بوده است.
انتشارات  سلسله  در   1384 سال  در  پايان نامه  اين 

دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسيده است.

دربارۀ  تحقيق   و  سام نامه  «تصحيح  وحيد،  رويانی،   .6
رضايی،  محمدزادۀ  سيدعباس  راهنما:  استاد  آن»، 
راشد  محمدرضا  و  انزابی نژاد  سيدرضا  مشاور:  استادان 

محصل، 1386ش، 662ص.
مقدمه از صفحه يك تا نودوپنج شامل ضرورت تصحيح 
سام نامه و پيشينۀ آن، بررسی انتقادی سرايندۀ سام نامه و 
ويژگيهای سبكی و دستوری آن. مصحح در مقدمۀ خود 
نتيجه گرفته است كه سام نامه سرودۀ خواجوی كرمانی 
نيست و به احتمال زياد به يك شاعر تعلق ندارد و اثری 
است متعلق به ادب عاميانه كه در بين مردم رواج داشته 
و هر نقالی به فراخور توان و ذوق خود بخشی از آن را 

منظوم كرده و به داستان افزوده است.
مصحح به نسخه های زير دسترسی داشته است:

1. نسخۀ كتابخانۀ مينوی به شمارۀ 115 كه تاريخ كتابت 
ندارد ولی متعلق به سدۀ يازدهم هجری است.

2. كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 2526 كه 
تاريخ كتابت ندارد اما احتماالً متعلق به سدۀ يازدهم 

هجری است.
3. نسخۀ متعلق به محمدحسن خان مسعودی خراسانی 
آن  خط  و  نگارش  شيوۀ  از  و  ندارد  كتابت  تاريخ  كه 

پيداست كه بايد متعلق به دورۀ صفوی باشد.
4. نسخۀ كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 399 

كه تاريخ كتابت ندارد.
كه   262544.c شمارۀ  به  بادليان  كتابخانۀ  نسخۀ   .5
مركزی  كتابخانۀ  در  شمارۀ 1213  به  آن  ميكروفيلم 
سام نامه،  بر  افزون  و  است  موجود  تهران  دانشگاه 

را  بانوگشسب نامه  و  برزونامه  بهمن نامه،  كك كهزاد، 
هم دربردارد.

انجام  و  آغاز  از  كه  پاكستان  الهور  كتابخانۀ  نسخۀ   .6
تاريخ كتابت آن بعد از قرن  افتادگی دارد و احتماالً 

يازدهم است.
 399 شمارۀ  به  مجلس  كتابخانۀ  نسخۀ  سه  مصحح 
كتابخانۀ  نسخۀ  و  بادليان  كتابخانۀ  نسخۀ  ميكروفيلم  و 
كنار  نسخ  ديگر  با  بنيادين  تفاوتهای  دليل  به  را  الهور 
گذاشته و بر اساس دو نسخۀ مينوی و كتابخانۀ مجلس 
التقاطی  شيوۀ  به  سام نامه  تصحيح  به   2526 شمارۀ  به 
همت گماشته و در كار خود از نسخۀ متعلق به كتابخانۀ 
سعودی، چاپ سنگی هند و همای و همايون چاپ كمال 

عينی به عنوان نسخه های فرعی كمك گرفته است.

7. مجيدی، فاطمه، «تحقيق در احوال و آثار بدرشروانی 
همراه با تصحيح مجدد ديوان شاعر»، استاد راهنما: سيد 
و  انزابی نژاد  سيدرضا  مشاور:  استادان  فاطمی،  حسين 

عبدهللا رادمرد، 1388ش، 715ص همراه با مقدمه.
مقدمه شامل زندگی و احوال و آثار بدر شروانی و بررسی 

اشعار او.
مصحح در كار خود از نسخۀ منحصر به فرد كتابخانۀ 
ابوريحان بيرونی تاشكند به شمارۀ 132 استفاده كرده است 
كه بنا به ماده تاريخ موجود در بيتی سست در پشت برگۀ 

پايانی نسخه، احتماالً تاريخ كتابت آن 1329ق است.
در  كه  مسكو  چاپی  نسخۀ  از  مصحح  اين  بر  افزون 
سابق  شوروی  خاورشناسی  توسط انستيتو  سال 1985م 
خط  به  و  رحيموف  اوغلی  هاشم  ابوالفضل  انتخاب  به  و 
هرمز عبداهللا زادۀ فريور و زير نظر احمد شفايی و يوسف 

حمزه لو كتابت و چاپ شده، بهره  برده است.
هزينۀ تهيه تصوير اين نسخه را مركز پژوهشی ميراث 

مكتوب تأمين كرده است.

8. ميا، محمدمحسن الدين، «تصحيح ديوان سراج الدين 
راهنما:  استاد  آن»،  پيرامون  تحقيق  و  فريدپوری 
سيدعباس  مشاور:  استادان  فاطمی،  سيدحسين 
گروه):  (در  ث  ش  غالمی نژاد،  محمدعلی  و  محمدزاده 

230، 1388ش، 127ص.
مقدمه از صفحۀ يك تا هشتاد شامل شرح احوال و آثار 
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سراج الدين و ويژگيهای سبكی و ادبی ديوان او.
مصحح از نسخۀ منحصر به فرد به شمارۀ HR-25 كه 
در كتابخانۀ مركزی دانشگاه داكا نگهداری می شود، بهره 
گرفته است. تاريخ كتابت نسخه 1296ق برابر با 1878م 

است و به خط نستعليق نوشته شده است.
مصحح در پايان تعليقاتی بسيار اندک و فهرستی از 
واژگان مشترک فارسی و بنگالی به همراه فهرست اعالم 

به دست داده است.

(به  ارشد  كارشناسی  دورۀ  پايان نامه های  ب. 
ترتيب تاريخ دفاع)

اشعار  ديوان  تنقيح]  و  «[تصحيح  محمدباقر،  ياحقی،   .1
ركنی، استاد  راهنما: محمدمهدوی  نثاری تونی»، استاد 
1371ش،   ،186 ث:  ش  ناصح،  محمدمهدی  مشاور: 

363ص.
مقدمه از صفحۀ يك تا بيست و نه شامل زندگی و سبك 

شعری نثاری.
مصحح از دو نسخه بهره گرفته است:

1. نسخۀ شمارۀ 2497 كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران 
كه پنج هزار بيت دارد و فاقد تاريخ كتابت است ولی 
احتماالً در قرن دوازدهم نوشته شده و اساس تصحيح 

بوده است.
تهران  2. نسخۀ شمارۀ 3285 كتابخانۀ مركزی دانشگاه 
كه سه هزار بيت دارد و احتماالً در قرن يازدهم كتابت 

شده است.
فراهم  خود  كار  برای  مفصل  نسبتاً  تعليقاتی  مصحح 

كرده است.

نقش  مثنوی  تعليق  و  «تصحيح  مهدی،  ستوريان،   .2
محمدجعفر  راهنما:  استاد  مشهدی»،  غزالی  اثر  بديع، 
 ،92 ث:  ش  ناصح،  محمدمهدی  مشاور:  استاد  ياحقی، 

1372ش، 323ص، همراه با مقدمه.
مقدمه شامل شرح احوال و زندگی غزالی مشهدی و آثار 
منظوم و منثور او، سبك شعری و توضيحاتی دربارۀ نقش 

بديع و تقليد وی از مخزن االسرار نظامی.
مصحح از پنج نسخه بهره گرفته است:

1. نسخۀ كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 9081 

و به تاريخ 1013ق كه اساس كار مصحح بوده است.
2. نسخۀ كتابخانۀ كاخ گلستان به شمارۀ 462 (608ف) 
تاريخ  به  مينياتور  مجلس  سه  با  و  نستعليق  خط  به 

1020ق.
3. نسخۀ ديگر كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی به شمارۀ 
28/2665 كه ظاهراً تاريخ كتابت ندارد اما در فهرست 
1060ق  سال  به  متعلق  فارسی  خطی  نسخه های 

دانسته شده است.
4. نسخۀ كتابخانۀ ملی ملك كه در ضمن جنگی به شمارۀ 
اما  ندارد  كتابت  تاريخ  و  است  شده  ثبت   20/4076
سدۀ  به  متعلق  فارسی  خطی  نسخه های  فهرست  در 

يازدهم دانسته شده است.
5. نسخۀ كتابخانۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسی به شمارۀ 275 كه در زمرۀ نسخه های خطی 
اهدايی شادروان محمود فرخ است. اين نسخه در اصل 
دستنويس خود فرخ از روی نسخۀ اساس است كه آن 

را در سال 1310ق به پايان برده است.
مصحح برای كار خود تعليقات، واژه نامه، فهرست اعالم 
تاريخی و جغرافيايی، فهرست آيات و احاديث تعليقات و 

فهرست كنايات و كشف االبيات تدارک ديده است.

ديوان  تعليق  و  «تصحيح  مريم،  رضوی،  شماعيان   .3
محمدمهدی  راهنما:  استاد  بياضی»،  دست  ولی  اشعار 
 ،194 ث:  ش  ياحقی،  محمدجعفر  مشاور:  استاد  ناصح، 

1375ش، 468ص.
مقدمه از صفحۀ يك تا شصت و پنج شامل شرح احوال و آثار 

ولی دشت بياضی، سبك شعری و ارزيابی و نقد شعر او.
مصحح در كار خود از هفت نسخه به شرح زير بهره 

گرفته است:
به   9466.or شمارۀ  به  بريتانيا  موزۀ  كتابخانۀ  نسخۀ   .1
خط نستعليق و به خط 1014ق كه اساس كار مصحح 

بوده است.
2. نسخۀ محفوظ در كتابخانۀ مدرسۀ عالی شهيد مطهری 
(سپهساالر سابق) به شمارۀ 284 و به تاريخ 1025ق 
كه ضميمۀ ديوان ثنايی مشهدی است و در فهرست 
ثبت  اومانی  اثيرالدين  نام  به  اشتباه  به  كتابخانه  آن 

شده است.
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3. نسخۀ كتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 6093 
و به تاريخ 1026ق كه ديوان نوری اصفهانی و ديوان 

محمد صوفی ضميمۀ آن است.
4. نسخۀ كتابخانۀ ملی ملك به شمارۀ 5381 و به تاريخ 
شده  كتابت  اساس  نسخۀ  روی  از  گويا  كه  1261ق 

است.
5. نسخۀ كتابخانۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 
فردوسی به شمارۀ 166 و به تاريخ 1085ق كه متعلق 

به شادروان محمود فرخ بوده است.
6. نسخۀ كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به شمارۀ 2939 
كه گزيده ای از اشعار شاعر است و تاريخ كتابت ندارد 
اما در فهرست كتابخانه تاريخ كتابت آن سدۀ يازدهم 

ذكر شده است.
7. نسخۀ ديگر كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به شمارۀ 
2473 كه برگزيدۀ شعر حدود 35 شاعر را در بر دارد و 
گزيده ای از غزليات و قصايد ولی در صفحات 64ـ102 
گويا  نسخه  اين  است.  شده  ضبط  نسخه  حاشيۀ  در 

تاريخ كتابت ندارد.
فهرستی  و  اشعار  برای  تعليقاتی  و  توضحات  مصحح 

برای اعالم ديوان تهيه كرده است.

[نيمۀ  خاوران نامه  «تصحيح  حيدرعلی،  خوش كنار،   .4
راهنما:  استاد  خوسفی»،  ابن حسام  اثر  نخست]، 
انزابی نژاد،  سيدرضا  مشاور:  استاد  ناصح،  محمدمهدی 

ش ث: 65،  1376ش، 583ص.
مقدمه از صفحۀ يك تا سی وچهار شامل شرح احوال و آثار 

ابن حسام خوسفی.
مصحح از چهارنسخه به شرح زير استفاده كرده است:

شمارۀ  به  تهران  تزئينی  هنرهای  موزۀ  مصور  نسخۀ   .1
7570 و به تاريخ 854ق.

2. نسخۀ موزه بريتانيا به شمارۀ Add.19/766 و به تاريخ 
1097ق كه عكس آن در كتابخانۀ دانشكدۀ ادبيات و 

علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد موجود است.
 ،3443.o.i.897 Ethe 3. نسخۀ ديوان هند به شماره و نشانۀ

بدون تاريخ.
 Ethe نشانۀ  و  شماره  به  هند  ديوان  ديگر  نسخۀ   .4

o.i.896.2554 و به تاريخ 965ق.

مصحح تعليقاتی بسيار اندک همراه با فهرست لغات و 
تركيبات و فهرست اعالم به پايان نامۀ خود افزوده است.

5. مرادی، حميدهللا، «تصحيح خاوران نامه [نيمۀ دوم]، 
محمدمهدی  راهنما:  استاد  خوسفی»،  ابن حسام  اثر 
 ،162 ث:  ش  انزابی نژاد،  سيدرضا  مشاور:  استاد  ناصح، 

1377ش، 609ص.
مقدمه از صفحۀ يك تا هفتادوهشت شامل تعريف حماسه، 
تبيين وضع شعر فارسی در سدۀ نهم هجری، گذری بر 
و  سبكی  ويژگيهای  بررسی  و  ابن حسام  آثار  و  احوال 

محتوايی خاوران نامه.
مصحح از چهار نسخه استفاده كرده است:

شمارۀ  به  تهران  تزئينی  هنرهای  موزۀ  مصور  نسخۀ   .1
7570 و به تاريخ 854 ق.

2. نسخۀ موزۀ بريتانيا به شمارۀ Add.19/766 و به تاريخ 
1097ق كه عكس آن در كتابخانۀ دانشكدۀ ادبيات و 

علوم انسانی دانشگاه فردوسی موجود است.
 ،3443.o.i.897 Ethe 3. نسخۀ ديوان هند به شماره و نشانۀ

بدون تاريخ.
 Ethe نشانۀ  و  شماره  به  هند  ديوان  ديگر  نسخۀ   .4

o.i.896.2554 و به تاريخ 965ق.
و  لغات  فهرست  و  اندک  بسيار  تعليقاتی  مصحح 
تركيبات و اعالم متن را برای پايان نامۀ خود تدارک ديده 

است.
مصحح در سال 1382 گزيده ای از خاوران نامه را در 

مركز نشر دانشگاهی به چاپ رسانده است.

6. فتوحی نسب، احمد، «المعجم فی آثار ملوک العجم، اثر 
راهنما:  استاد  قزوينی»،  حسينی  فضل هللا  شرف الدين 

رضا انزابی نژاد، 1378ش.
و  هفتم  سدۀ  دو  در  فارسی  نثر  رواج  بررسی  شامل  مقدمه 
هشتم، تاريخ نويسی در عهد ايلخانان، گذری بر شرح حال و 

آثار شرف الدين و برخی صنايع ادبی قابل توجه در كتاب.
مصحح در كار خود از قديم ترين نسخۀ شناخته شدۀ 
كتاب به تاريخ 878 ق كه در كتابخانۀ ملی تبريز نگهداری 
می شود و از نسخ خطی اهدايی زنده ياد نخجوانی است، 
بهره برده است. او همچنين از دو چاپ سنگی كه هيچ 
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مشخصه ای از آنها به دست نداده، استفاده كرده است. 1
اندک همراه با فهرست آيات،  مصحح تعليقاتی نسبتاً 
لغات و تركيبات، اشخاص و اقوام و قبايل، جايها و كتب 

ضميمۀ اثر خود كرده است.
اين پايان نامه در سال 1383ش از سوی انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی چاپ شده است.

قاضی  لوايح  رسالۀ  «تصحيح  محمدرضا،  محمديان،   .7
آن»،  انتساب  دربارۀ  تحقيق  و  ناگوری  حميدالدين 
مشاور:  استاد  رضايی،  محمدزاده  عباس  راهنما:  استاد 

محمدمهدی ناصح، ش ث: 154، 1382ش، 193ص.
دربارۀ  بحثی  شامل  چهل وهفت  تا  يك  صفحۀ  از  مقدمه 
و  همدانی  عين القضات  به  آن  انتساب  بررسی  و  لوايح 
حميدالدين  به  لوايح  انتساب  داليل  دركانی،  عبدالملك 
اهميت  و  لوايح  بررسی  او،  آثار  و  احوال  شرح  و  ناگوری 

آن و...
بهره  زير  شرح  به  نسخه  پنج  از  خود  كار  در  مصحح 

گرفته است:
1. نسخۀ كتابخانۀ ملی پاريس به شمارۀ P.S.38 (بلوشه 
P.S.111) به تاريخ 772ق كه اساس كار مصحح بوده 

است.
2. نسخۀ كتابخانۀ مجلس سنا در مجموعه ای به شمارۀ 
است.  مجموعه  آن  بخش  دومين  لوايح  كه   14316
به  آن  از  ميكروفيلمی  كه  نسخه  اين  كتابت  تاريخ 
تهران  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  در   3497 شمارۀ 
وجود دارد، بر اساس مندرجات فهرست كتابخانه سدۀ 

دهم هجری است.
شمارۀ  به  مجموعه ای  در  ملك  ملی  كتابخانۀ  نسخۀ   .3
تاريخ  و  است  آن  بخش  نهمين  لوايح  كه   4196
كتابتش 1016ق است. ميكروفيلمی از اين نسخه در 

كتابخانۀ آستان قدس وجود دارد.
شمارۀ  به  مجموعه ای  در  سپهساالر  كتابخانۀ  نسخۀ   .4
تاريخ  و  است  آن  بخش  دومين  لوايح  كه   1346

كتابتش 1025ق است.
تاريخ  به  و   231 شمارۀ  به  نصيری  فخرالدين  نسخۀ   .5
1280 كه چون جديد بوده، مصحح از آن صرف نظر 

كرده است.

فهرست  آيات،  فهرست  خود  پايان نامۀ  برای  مصحح 
و  فارسی  مصراعهای  و  بيتها  فهرست  اقوال،  و  احاديث 

عربی و فهرست اعالم ترتيب داده است.

صافی  ديوان  خطی  نسخۀ  «تصحيح  فريبا،  دانشور،   .8
اصفهانی»، استاد راهنما: سيدعباس محمدزادۀ اصفهانی، 
1384ش،   ،67 ث:  ش  اختياری،  زهرا  مشاور:  استاد 

739ص.
منابع  بررسی  شامل  صدوشش،  تا  يك  صفحۀ  از  مقدمه 
شعر  صافی،  احوال  و  زندگی  اصفهانی،  صافی  دربارۀ 
نسخه  هفت  از  مصحح  صافی،  اشعار  بررسی  و  بازگشت 

استفاده كرده است:
1. نسخۀ كتابخانۀ كاخ گلستان (سلطنتی) به شمارۀ 427 

و به تاريخ 1225ق.
شمارۀ  به  اسالمی  شورای  مجلس  كتابخانۀ  نسخۀ   .2
1009 و به تاريخ 1256ق كه تنها دربرگيرندۀ غزليات 

و رباعيات صافی است.
3. نسخۀ كتابخانۀ الهيات دانشگاه تهران به شمارۀ 2/172 
نگهداری  تهران  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  در  كه 
می شود و تاريخ كتابت ندارد اما از مقدمۀ آن بر می آيد 
كه پس از مرگ فتحعلی شاه (1250ق) نگاشته شده 

است.
كتابخانۀ  در  كه   299 شمارۀ  به  سنا  كتابخانۀ  نسخۀ   .4
سال  در  و  می شود  نگهداری  اسالمی  شورای  مجلس 

1244ق كتابت شده است.
5. نسخۀ كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به شمارۀ 2507 

كه تاريخ كتابت ندارد.
6. نسخۀ كتابخانۀ ملك به شمارۀ 5538 كه تاريخ كتابت 

ندارد.
به  فردوسی  دانشگاه  ادبيات  دانشكدۀ  كتابخانۀ  نسخۀ   .7
شمارۀ 141 كه فاقد تاريخ است و در زمرۀ نسخه های 

اهدايی زنده ياد محمود فرخ به شمار می آيد.
فهرستی  يا  و  توضيحات  تعليقات،  هيچ گونه  مصحح 

برای پايان نامۀ خود تهيه نكرده است.

موجود  گروه  و  دانشكده  كتابخانۀ  در  پايان نامه  اين  كه  آنجا  از   .1
نبود مشخصات نسخۀ مورد استفاده را از روی نسخۀ چاپی آن 

يادداشت كرده ام.
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9. ساكت، سلمان، «تصحيح تاريخ بيهق و تحقيق دربارۀ 
راهنما:  استاد  بيهقی»،  زيد  علی بن  ابوالحسن  اثر  آن، 
راشد  محمدرضا  مشاور:  استاد  ياحقی،  محمدجعفر 

محصل، 1386ش، 581ص.
مقدمه شامل تواريخ محلی و جايگاه تاريخ بيهق در ميان آنها، 
تاريخ نگاری محلی، اهميت تاريخ بيهق، زندگی نامۀ ابوالحسن 

بيهقی و نگاشته های او و سبك نويسندگی بيهقی.
مصحح به دليل دشواری دستيابی به نسخه ها تصحيح 

خود را بر اساس دو نسخۀ چاپی قرار داده است:
1. چاپ زنده ياد احمد بهمنيار بر اساس دو نسخۀ لندن 
و  تاريخ 1265ق  به  برلين  نسخۀ  و  تاريخ 835ق  به 
سال  در  بار  نخستين  كه  قزوينی،  محمد  مقدمۀ  با 

1317ش به بازار عرضه شده است.
2. چاپ قاری كليم هللا حسينی به سال 1968ق كه افزون 
بر دو نسخۀ باال نسخۀ تاشكند به تاريخ 1057ق را هم 

در دست داشته است.
و  مفصل  تعليقاتی  خود  پايان نامۀ  برای  پژوهشگر 
گسترده و شانزده فهرست گوناگون شامل آيات، احاديث، 
جايها،  فرقه ها،  و  طايفه ها  قبيله ها،  نسبها،  و  لقبها  نامها، 
اشعار فارسی و تازی، كتابها، مثلهای فارسی و عربی و... 

فراهم آورده است.1

و  خورشيد  منظومۀ  «تصحيح  يعقوب علی،  كرامتی،   .10
عباس  راهنما:  استاد  حكيم»،  محمدسعيد  اثر  مهپاره، 
ث  ش  اختياری،  زهرا  مشاور:  استاد  رضايی،  محمدزادۀ 

(در گروه): 231، 1388ش، 187ص.
مقدمه شامل زندگی و آثار محمدسعيد حكيم.

مصحح از چهار نسخه به شرح زير بهره گرفته است:
كه  1295ق  تاريخ  به  ملك  ملی  كتابخانۀ  نسخه   .1
نگهداری  آنجا  در   5288 شمارۀ  به  آن  ميكروفيلم 

می شود.
2. نسخۀ ديگر كتابخانۀ ملی ملك به تاريخ 1228ق كه 
نگهداری  آنجا  در   5257 شمارۀ  به  آن  ميكروفيلم 

می شود.
3. نسخۀ ديگر كتابخانۀ ملی ملك به شمارۀ 5397 متعلق به 

قرن چهاردهم هجری كه از آغاز و انجام افتادگی دارد.
4. نسخۀ كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران به شمارۀ 3168 

و به تاريخ 1255ق.

ترتيب  (به  كارشناسی  دورۀ  پايان نامه های  ج. 
تاريخ دفاع)

استاد  هروی»،  ازرقی  ديوان  «مقابلۀ  رضا،  يزدی زاده،   .1
راهنما: احمدعلی رجايی بخارايی، 1343ش، 361ص. 

مصحح از دو نسخه استفاده كرده است:
كه  ق   699 تاريخ  به  چستربيتی  كتابخانۀ  نسخۀ   .1
مجموعه ای است شامل ديوان ده شاعر و اساس كار 

مصحح بوده است.
شمارۀ  به  بريتانيا  موزۀ  كتابخانۀ  به  متعلق  عكسی  نسخۀ   .2
or.3213 كه قسمتی است از مجموعه ای مشتمل بر ديوان 
چهار شاعر يعنی ابوالفرج رونی، ازرقی، انوری و بهاءالدين 
محمدبن  توسط  ق   693 سال  در  كه  مختاری  عثمان 

شاه بن علی بن محمود اصفهانی كتابت شده است.
افزون بر اين مصحح از نسخۀ چاپی سعيد نفيسی نيز 
كه بر اساس نسخ سدۀ دهم هجری به بعد فراهم آمده، 
و  لغات  از  مفصلی  فهرست  پايان  در  او  است.  برده  بهره 

تركيبات ديوان ازرقی تهيه كرده است.

كمال الدين  اثر  مجلس،  «چهل  اسماعيل،  شفق،   .2
راهنما:  استاد  غجدوانی»،  عمادالدين  محمودبن 

محمدمهدی ناصح، 1363ش.
 4896 شمارۀ  منحصر به فرد  نسخۀ  از  خود  كار  در  مصحح 
او  است.  كرده  استفاده  تهران  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ 
فهرست متنوعی شامل آيات، احاديث، جمالت دعايی، اشعار، 

اشخاص و اماكن برای پايان نامۀ خود تهيه كرده است.

اثر  ابسال،  و  سالمان  مثنوی  «تصحيح  زهرا،  مهاجری،   .3
عبدالرحمان جامی»، استاد راهنما: محمدمهدی ركنی، ش 

ث: 165، 1364ش، 318ص، همراه با مقدمه.
و  مذهبی  اعتقادات  جامی،  زندگی  سير  شامل  مقدمه 
نهم  قرن  در  شعر  و  هنر  تصوف،  در  او  اجتماعی  پايگاه 
ديدگاه  از  جامی  ميان،  اين  در  جامی  جايگاه  و  هجری 
داستان  تاريخی  سير  اروپايی،  و  ايرانی  ادبای  و  محققان 
سالمان و ابسال، كاربرد سمبوليسم در آثار عرفانی، ارزش 

تمثيلی سالمان و ابسال و... است.
مقابلۀ  و  دست يافته  كتاب  سه گانۀ  نسخه های  به  اخيراً  مصحح   .1
آنها را به پايان برده است و به زودی آن را برای چاپ به مركز 

پژوهشی ميراث مكتوب می سپارد.
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مصحح در كار خود از پنج نسخۀ خطی و يك نسخۀ 
چاپی بهره گرفته است:

1. نسخۀ آكادمی علوم شوروی به تاريخ 890 ق كه فيلم 
آن در دانشگاه تهران به شمارۀ 1062 موجود است. 

اين نسخه اساس كار مصحح بوده است.
در  كه  921ق  تاريخ  به  جامی  اورنگ  هفت  نسخۀ   .2

كتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می شود.
نگهداری  پاريس  در  كه  جامی  اورنگ  هفت  نسخۀ   .3
می شود و ميكروفيلم آن به شمارۀ 3779 در كتابخانۀ 
مركزی دانشگاه تهران موجود است و تاريخ كتابت آن 

احتماالً قرن دهم هجری است.
4. نسخۀ هفت اورنگ موجود در كتابخانۀ دانشگاه تهران 
نوشته  جامی  غزليات  حاشيۀ  در  كه  تاريخ 966ق  به 

شده است.
5. نسخۀ هفت اورنگ به تاريخ 1023ق كه افتادگيهای 

فراوان دارد.
رشيد  مقدمۀ  با  ابسال  و  سالمان  چاپی  نسخۀ   .6
ياسمی كه در 1305ش در تهران به چاپ رسيده 

است.
اين پايان نامه شامل تعليقات و فهرست آيات و احاديث 
و اعالم (اشخاص و اماكن) است و در سال 1376ش توسط 

نشر نی به بازار عرضه شده است.

شبستان  يا  خيال  «شبستان  محمداكبر،  عشيق،   .4
نكات و گلستان لغات»، اثر موالنا محمدبن يحيی سيبك 
نيشابوری، استاد راهنما: سيدحسين فاطمی، 1365ش.

مصحح در كار خود از چهار نسخه به شرح زير استفاده 
كرده است:

1. نسخۀ دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
كه فاقد تاريخ است، اما بر مبنای كاغذ و رسم الخط 

اساس كار مصحح قرار گرفته است.
2. نسخۀ دانشكدۀ الهيات و معارف اسالمی مشهد كه از 

انجام افتادگی دارد و تاريخ كتابت ندارد.
3. نسخۀ كتابخانۀ داتا گنج بخش به تاريخ 1130ق.

4. نسخۀ شرح شبستان نكات و گلستان لغات، اثر حاجی 
محمد بهرام بن آخوند مالزاده مشتهر به مالزاده غياث، 

به تاريخ 1140ق.

طريقت نامۀ  مثنوی  «تصحيح  مريم،  ثانی،  وافی   .5
ناصح،  محمدمهدی  راهنما:  استاد  كرمانی»،  فقيه  عماد 

1367ش.
مقدمه ای كوتاه شامل زندگی و آثار فقيه كرمانی.

بهره  چاپی  نسخۀ  يك  و  خطی  نسخۀ  سه  از  مصحح 
گرفته است:

1. نسخۀ بنگال، آسيايی 14 [ف. بنگال 121]، پاكستان، 
پنجاب، الهور كه نسخۀ اساس مصحح بوده است.

تاريخ  به  و  شمارۀ 4131  به  اياصوفيا  كتابخانۀ  نسخۀ   .2
841 ق كه ميكروفيلم آن به شمارۀ 126 در كتابخانۀ 

مركزی دانشگاه تهران موجود است.
تاريخ  كه   1122 شمارۀ  به  مجلس  كتابخانۀ  نسخۀ   .3

كتابت آن احتماالً 794 ق است.
اهتمام  به  كرمانی،  فقيه  عماد  گنج  پنج  چاپی  نسخۀ   .4
دانشگاه  انتشارات  سوی  از  كه  همايونفرخ  ركن الدين 

ملی ايران به چاپ رسيده است.

د. پايان نامه های مرتبط با تصحيح و نسخه شناسی 
(كارشناسی قديم)

استاد  ادبی»،  متون  نقد  و  «تصحيح  حسن،  كيانی،   .1
راهنما: غالمحسين يوسفی، 1337ش.

اين پايان نامه شامل تعريف، هدف و فايدۀ تصحيح و نقد 
هرگونه  يا  فساد  موجب  كه  عواملی  آن،  اهميت  و  متون 
تغييری در اصل يك اثر می شود، تاريخچۀ نقد و تصحيح 
متون در اروپا و در ادب عرب و ايران، كارهای خاورشناسان 

و مطالب ديگر است.

2. فضل، ضيا، «تحقيق دربارۀ نسخۀ عكسی ديوان امامی 
هروی»؛ استاد راهنما: احمدعلی رجايی، 1343ش.

پژوهنده در اين پايان نامه نسخۀ عكسی ديوان امامی 
تهران  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  در  كه  را  هروی 
در  آن  كپی  و  می شود  نگهداری   4749 شمارۀ  به 
موجود  مشهد  فردوسی  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ 
هويت  است  كوشيده  و  گرفته  بررسی  به  است، 
ناظم آن را مشخص كند و ابيات دشوار آن را شرح 
نمايد. او در اثر خود به اين نتيجه می رسد كه ناظم 
همچنين  گمنام.  است  «يحيی» نامی  احتماالً  اشعار 
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حدود نيمی از اشعار متعلق به شاعر ديگری به نام 
رضی الدين نيشابوری است.

هـ. پايان نامه های در دست انجام
الف. دورۀ دكتری:

فارسی  رساله های  تصحيح  و  «تحقيق  نادر،  كريميان،   .1
تقوی،  محمد  راهنما:  استاد  چرخی»،  يعقوب  موالنا 

استادان مشاور: سيد حسين فاطمی و عبد هللا رادمرد.
تصحيح  «مرآت العارفين»،  محمدرضا،  محمديان،   .2
و  چشتی  بخاری  بيگ  مسعود  دربارۀ  تحقيق  و  متن 
سرچشمه های فكری او، استاد راهنما: عبدهللا رادمرد، 
محمدرضا  و  فاطمی  سيدحسين  مشاور:  استادان 

راشدمحصل.

ب. دورۀ كارشناسی ارشد:
1. بخت آور، ليال، «تصحيح جلد دوم كتاب نهاية المسؤول 

فی رواية الرسول و تحقيق دربارۀ آن»، استاد راهنما: 
محمدجعفر ياحقی، استاد مشاور: عبد هللا رادمرد.

فی  لمعات  انتقادی  «تصحيح  حسنعلی،  قادری راد،   .2
فاطمی،  سيدحسين  راهنما:  استاد  شرح اللمعات»، 

استاد مشاور: زهرا اختياری.
فی  زبدة البيان  رسالۀ  «تصحيح  فاطمه،  كريمی،   .3
اسفرزی  محمد  احمدبن  عبدهللا بن  اثر  علم االبدان 
هشتم  قرن  تا  فارسی  طبی  متون  دربارۀ  تحقيق  و 
استاد  فاطمی،  سيدحسين  راهنما:  استاد  هجری»، 

مشاور: محمدجعفر ياحقی.
تفسير  خطی  نسخۀ  تنقيح  و  «تصحيح  زهرا،  ارگانی،   .4

سورۀ يوسف»، اثر علی خان خاكی.
صالح  اميرمحمد  اثر  «جواهرالخيال»،  مجتبی،  مجرد،   .5

رضوی، تصحيح و تحقيق پيرامون احوال و آثار مؤلف.
به  معروف  هروی  حيدر  ديوان  «تصحيح  سارا،  كرد،   .6

كلوچ يا كليچ».

مراكز فروش آينة ميراث و گزارش ميراث در تهران و شهرستانها

تهران: 
ـ كتابخانة طهورى: خيابان انقالب، بعد از خيابان 12 فروردين، روبروى دانشگاه تهران، تلفن: 66406330

ـ كتابفروشى مولى: خيابان انقالب، روبروى سينما سپيده، تلفن: 66409243
ـ كتابفروشى بيدگل: خيابان انقالب، روبروى دانشگاه تهران، جنب پاساژ فروزنده، تلفن: 66463545

ـ كتابفروشى توس: خيابان انقالب، ابتداى خيابان دانشگاه، تلفن: 66461007
قم: 

ـ پل حجتيه، ابتداى خيابان شهيد محمد منتظرى، جنب فروشگاه بسيج، جنب كوچة هشت، فروشگاه ميراث مكتوب، تلفن: 
7745165ـ0251

اصفهان: 
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