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رسالۀ بيماري قند، عبداللطيف بغدادي، ترجمۀ 
علي خواجه دهي، با مقدمۀ ايرج افشار و غالمرضا 

بنابي، تهران، 1389ش.
يونس كرامتي

ششم  سده  نامدار  دانشمندان  از  يكي  بغدادي  عبداللطيف 
هجری است كه آثار پزشكي شايان توجهي نيز از او بر جاي 
آثار  از  يكي  فارسي  ترجمۀ  قند  بيماري  رسالۀ  است.  مانده 
پزشكي او موسوم به رسالة في المرض المسمي بالديابيطس 
است كه در 1972م (يا 1982م؟) به همت پول غليونجي و 
سعيد عبده در ضمن مجموعۀ مقالتان في الحواس و مسائل 
مقدمۀ  از  كه  چنان  مترجم  است.  رسيده  چاپ  به  الطبيعية 
تحصيل  مناسبت  به  كه  است  پزشكي  برمي آيد،  افشار  ايرج 
در رشتۀ پزشكي در اتريش با زبان آلماني و نيز درپي سالي 
عربي  زبان  با  بلوچستان  و  سيستان  مفتيان  نزد  تتلمذ  چند 
به حّدي كه بايد تسلط يافته و به درخواست غالمرضا بنابي 
(رئيس مؤسسۀ ديابت كاليفرنيا) به ترجمه اين رساله دست 
پزشكي  آثار  ترجمۀ  به  عربي دان  پزشكان  عنايت  است.  زده 

كه  است  مبارك  و  نو  نسبتاً  پديده اي  اسالمي،  دورۀ  عربي 
نگارندۀ اين سطور، به عنوان كسي كه از دور دستي بر آتش 
و دلبستگي خاّصي به تاريخ پزشكي دارد آن را موهبي بزرگ 
به  عربي دان  پزشكان  اين  كه  آثاري  در  البته  مي كند.  تلقي 
تسلط  عدم  از  ناشي  اشكاالتي  معموالً  برمي گردانند،  فارسي 
آنان به تاريخ پزشكي به چشم مي خورد كه گمان دارم در برابر 
فوايد اين پديده قابل اغماض باشد و البته اميد دارم كه اين 

بزرگان در فرصت مقتضي به رفع اين نقيصه نيز بپردازند. 
رساله ديابت عبداللطيف اثري مختصر است، چندان كه 
البته  كه  است  صفحه  تقريبا 24  رقعي  قطع  در  آن  ترجمۀ 
اگر با فاصله و فونت معمول و متناسب منتشر مي شد شايد 
مقدمه ها  افزودن  با  نمي كرد.  تجاوز  رقعي  صفحۀ  بيست  از 
صفحه اي   120 مجموعه اي  نهايت  در  مختلف  حواشي  و 
در  افشار  ايرج  مقدمۀ   .1 است:  آمده  پديد  صوررت  بدين 
غالمرضا  مقدمۀ   .2 دهي)،  خواجه  (علي  مترجم  شناساندن 
بنابي، خواستار ترجمۀ اثر از عربي به فارسي (22 صفحه)، 
3. مقدمۀ كوتاه علي اصغر حلبي، 4. مقدمۀ كوتاه ديگري از 
مترجم، 5. ترجمۀ مقدمۀ كوتاه مصححان متن عربي، شرح 
شود  تصريح  بي آنكه  واقع  در  (كه  بغدادي  عبداللطيف  حال 
ترجمۀ شرح حال مندرج در متن عربي است اما يادداشتهايي 
به آن افزوده شده است)، 6. ترجمۀ متن رسالۀ عبداللطيف 
و حواشي مربوط به آن، 7. نقد و بررسي (7 صفحه)، 7. و 
سرانجام فهرست منابع مورد استفادۀ مترجم (3 صفحه)، و 

8. چاپ تصويري رساله (5 صفحه).
فهرست منابع مورد استفادۀ مترجم البته ناقص و نحوۀ 
استناد به منابع نيز نادقيق است. به طور مثال نگارنده اشاره 
نكرده كه منظور از تاريخ طب (دست كم در دو جلد) كدام 
كتاب است. مؤلف گرچه به بهره گيري از ترجمۀ آلماني اثر 
تصريح كرده، اما ميزان اين بهره گيري براي خواننده مشخص 
نشده و در مجموع خوانندۀ متن فارسي درنمي يابد كه كدام 
توضيحات و حواشي كار خود مترجم فارسي است و كدامين 
آنها برگرفته از توضيحات مصححان متن عربي يا مترجم عربي 
به آلماني. البته بديهي است كه ارجاعات متعدد مترجم به 
لغتنامۀ دهخدا و برخي مداخل دائرة المعارف بزرگ اسالمي 
يقيناً از افزوده هاي مترجم فارسي است. در نهايت به گمان 
من اين اثر مي تواند براي دوستداران و عالقه مندان پزشكي 
اسالمي مفيد واقع شود و اميد دارم كه از اين پس نيز شاهد 

انتشار چنين آثاري باشم.
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به  بيغمی،  محمد  روايت  به  فيروزشاه نامه، 
تهران،  افشاری،  مهران  و  افشار  ايرج  كوشش 

نشر چشمه، 1387ش.
عليرضا ذكاوتی قراگزلو

فيروزشاه نامه دنبالۀ داستان دارابنامۀ محمد بيغمی است 
كه دكتر ذبيح هللا صفا حدود پنجاه سال پيش از اين روی 
آن كار كرده و در سالهای 1339ـ1341 به چاپ رسانده 
است. اتفاقاً ترجمۀ عربی قديم اين داستان در چهار مجلد 
تحت عنوان «قصۀ فيروزشاه بن الملك ضاراب» در بيروت 
عنوان  بايد  نيز  صفا  دكتر  شايد  و  است  رسيده  چاپ  به 
كتاب قبلی را به همين صورت می نگاشت تا با دارابنامۀ 

طرسوسی اشتباه نشود.
به هر حال پرداختن دانشمندان ذوفنون به داستانهای 
عاميانه چيزی غريب نيست. عالوه بر دكتر صفا در ايران 
كسانی چون جعفر شعار (روی حمزه نامه)، دكتر خانلری 
(روی سمك عيار)، محمدجعفر محجوب (روی امير ارسالن 
و ديگر قصه های عاميانه)، دكتر حسين اسماعيلی (روی 
افشار  ايرج  استاد  كرده اند.  كار  حاتم نامه)  و  ابومسلم نامه 
نيز به نوبۀ خود به نشر اسكندرنامۀ تحرير قديم و حسين 
كرد و قصۀ ابن تراب پرداخته اند و آخرين كار (مشترک با 

مهران افشاری) همين فيروزشاه نامه می باشد.
اين اثر از قرن نهم هجری است، اما پيداست كه منشأ 
واژه ها  بس  آن  ارزشمند  نثر  در  و  دارد  قديمی تر  بسيار 
و تعبيرات و نكات فرهنگی و دستوری و سبك شناختی 
كهن می توان يافت كه در مقدمه كتاب و نيز فهارس آخر 

اهل  برای  را  كتاب  و  است  شده  اشاره  بدانها  كه  كتاب 
تحقيق نيز جذاب می سازد.

عيار در اين كتاب خصوصياتی شبيه سمك عيار دارد 
اما در عين حال نشانه هايی از آنچه بعداً در نسيم عيار و 
حسين كرد خواهيم ديد در حوادث اين كتاب به چشم 
می خورد؛ يعنی آن چهرۀ آرمانی قدری چين و آژنگ بر 
می دارد، همچنانكه در واقع اجتماعی و تاريخی نيز چنين 

بوده است.
رفتار  عيار)  سمك  نيز  (و  كتاب  اين  مهم  نكات  از 
سپاهيان اشغالگر هنگام ورود به شهری است كه گشوده 
می شود: «فيروزشاه گفت برويد و رعيت را ميازاريد» (ص 
473). جای ديگر می گويد: «من به هر مملكت كه رفتم 
اوالً با آن قوم حجت گرفتم تا گناه از طرف ما نبوده باشد» 
(580). و جای ديگر: «ما را با مال رعيت كاری نيست اما 
آنچه مال در خزانه است از آن من است» (ص615). در 
لشكر  بر  را  شده  تصرف  خزانه  مال  فاتح  شاهزادۀ  اينجا 
بخش می كند: «در آن حوالی سپاه غلبه بود به جمع مال 
آمدند.» منظور كسانی است كه به عنوان سياهی لكشر و 
«َحَشر» همراه سپاه می شدند. «اردوبازار» نيز تعبير ديگری 

از اينان است.
البته آن چنان كه انتظار می رود وقتی هزاران سپاهی 
غربت كشيده به شهری می ريختند بسا تجاوزها و قتل و 
غارتها خارج از دستور و قاعدۀ كار رخ می داده است. حتی 
گاه پيش از پيروزی نهايی به تاراج مشغول می شدند كه 
اين خالف آيين جنگ بود. «ملك بهمن حكم كرد تا از 
هر طرف نقيبان منادی كردند كه وای بر جان آن كسی 
برويد  دشمنان  عقب  در  اول  شود.  مشغول  غارت  به  كه 
و اسير كنيد تا كار دشمن را تمام كنيد، آنگاه به غارت 
مشغول شويد. ايرانيان دست از غارت برداشتند و در عقب 
و  كردند  پراكنده  بيابان  در  را  ايشان  می رفتند،  دشمنان 
چندان كه خواستند و توانستند بكشتند و اسير كردند و 
چند فرسنگ در چند فرسنگ مركب و سالح و خيمه و 
سراپرده بود كه در آن بيابان ريخته بود... شب نزديك بود 
و ايرانيان در آن بيابان افتاده بودند و مال جمع می كردند 
... تا وقتی روز شد و عالم روشن شد» (ص 175). امرای 
دولت نزد ملك بهمن آمدند و آنچه آورده بودند بر ملك 
بهمن عرض كردند. ملك بهمن گفت: هر كس كه چيزی 
گرفته است از آن اوست هيچ كس را مزاحم نشويد (ص 
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تا  كرد  حكم  بهمن  «ملك  اسيران  تقسيم  در  اما   .(176
امرای  بر  را  جمله  بودند  ماهروی  زنان  و  كودكان  آنچه 
دولت قسمت كرد و از برای كسانی كه دربند بودند نگاه 

داشتند و ديگران را جمله هالک كردند...» (ص 177).

قرن  چندين  كه  جنگها  از  گويايی  تصوير  است  اين 
جريان داشته است.

تاريخ  كتب  در  كه  كتاب  اين  تاريخی  مهم  نكات  از 
است،  آمده  عيار  سمك  همچون  قصه ای  در  اما  نيامده 
محاصرۀ شهرها و جنگ در محالت يك شهر و همچنين 
مشاركت مردم در حملۀ خارجی برای دفاع از شهر و يا 
گاهی همكاری با مهاجمان است (صفحات 337 و 207 

را برای نمونه ببينيد).
در پايان، ضمن آرزوی توفيقات بيشتر برای مصحح و 
ناشر، نمونه ای از نثر عالی كتاب را كه حاوی يك تمثيل 
و  روباهی  و  گرگی  «روزی  می كنيم:  نقل  است  معروف 
گرسنه  سه  هر  و  می رفتند  يكديگر  همراهی  به  اشتری 
هر  گفتند  نبود.  بيشتر  نان  گردۀ  يك  را  ايشان  و  شدند 
كس كه بزرگ تر باشد، اين گردۀ نان حق او باشد. گرگ 
گفت من از شما بزرگ ترم. پيش از آفرينش عالم هفت 
روز من از مادر زاده ام. روباه گفت: در آن وقت كه تو از 
مادر در وجود آمدی من با پدرت دوستان برويم و به يك 
جا نشسته بوديم كه خبر والدت ترا به پدرت رسانيدند، 
يعنی من از تو بزرگ ترم. اشتر گردن دراز كرده، گردۀ نان 
برداشت و گفت: هر كه را چشم بصيرت باشد بدانند كه 

من از شما بزرگ ترم» (ص 324ـ325).

معرفي فهارس تازه منتشر شدۀ

 كتابخانۀ مجلس
علي صفري آق قلعه

يكي  تصحيح  صدد  در  نگارنده  كه  اين  از  پيش  سالياني 
به  اثر  آن  نسخه هاي  گرفتن  براي  بود،  برآمده  متون  از 
از  پس  بار  هر  و  شد  شرفياب  كتابخانه  چندين  آستانۀ 
اينكه دانست نسخه هاي سدۀ سيزده و چهاردهمِي موجود 
گرفتن  و  است  ارزشمند  اندازه  چه  تا  كتابخانه ها  آن  در 
تصويري سياه و سفيد از آنها نيازمند چه مجاهدت ها و 
رياضتهايي است، از اين درخواست خود شرمنده گشته و 
به همان نسخه هاي بی ارزش سدۀ هفتم و هشتم هجري 
كه تصويرشان را زنده ياد مينوي و برخي ديگر از بزرگان 

از خارج ايران تهيه كرده بودند بسنده نمود.
چاپ  براي  طرحي  مكتوب  ميراث  در  كه  بعدها 
با  شد،  ايجاد  ارزشمند  و  مهم  نسخه هاي  نسخه برگردان 
مديران برخي از كتابخانه ها تفاهم نامه هايي براي دريافت 
مدير  جمله  از  رسيد.  امضا  به  نسخه هايشان  تصوير 
كتابخانۀ يك مسجد و مدرسۀ عالي در تهران كه با اين 

طرح موافقت نمود.
تجربه به ما ثابت كرده بود كه داوري بر روي نسخه ها 
با توجه به مندرجات فهارس چندان اطمينان بخش نيست 
جانب  و بايد نسخه ها را از نزديك بررسي كرد و لذا اين 
مأمور شد تا دو نسخۀ مورد نظر مركز را در آنجا بررسي 
به  دخول  اذن  نگهبانيها  هفت خان  از  گذار  از  پس  كند. 
كتابخانه صادر شد و پس از مدتي جستجو مسئول مخزن 
خطي را يافتيم. پس از اينكه سركار خانم در جريان قرار 
گرفتند كه چنان تفاهم نامه اي ميان ميراث مكتوب و آن 
كتابخانه امضا شده، نام آن دو نسخه را از بنده استفسار 
نام  آسوده  خاطر  با  و  بي خبر  نيز  حقير  اين  و  فرمودند 
نسخه ها را به سمع مبارك ايشان رسانيدم. چشمتان روز 
بد نبيند؛ ايشان با شنيدن نام آن دو نسخه برآشفته گشته 
تقصير  سراپا  حقير  اين  سراپاي  به  غضب آلود  نگاهي  و 
افگنده و فرمودند كه اينها «نسخه هاي صندوقي» ما است 
و نمي توان آنها را مشاهده نمود؛ من ــ يعني ايشان ــ 
بايد با آقاي رئيس در اين باره صحبت كنم و بعد به اين 
ناچيز فهماندند كه ديگر ايستادن در آنجا ضرورتي ندارد.
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سمع  به  و  كند  جسارت  توانست  فقط  آنجا  در  بنده 
مبارك ايشان برساند كه اين نسخه چند سالي پيش از آن 
توسط يك نفر فرانسوي با استفاده از نسخۀ همان كتابخانه 
تصحيح و چاپ شده است. البته بنده يك جسارت ديگر 
هم به خرج داد و آن اينكه در ذهن خود انديشيد مرغ 
كمتر  طاووس  از  بي گمان  نباشد  سيمرغ  اگر  همسايه 

نيست.
استهالك  از  پس  و  سالها  اين  طول  در  حال  هر  به 
هفت جفت كفش آهني و هفت دست عصاي آهني، تازه 
و  مخصوص»  «اذن  چون  اصطالحاتي  مفهوم  به  داشتيم 
«تعهدنامه» و... پي مي برديم كه ناگهان اتفاقي رخ نمود. 
آنجا  و  هست  بهارستاني  شهر،  اين  جاي  يك  مي گفتند 
يك برگۀ كاغذ به نام «كارت ملي» را كه نوعي پروانه است 
جلوي يك دستگاه كه نور قرمزي از آن ساطع مي شود 
گشوده  رويت  به  كاخي  دروازۀ  ناگهان  و  مي دهي  قرار 

مي شود كه درونش پر از نسخه هاي خطي است.
سهميه ای  و  پروانه  هرگونه  داشتن  از  معموالً  كه  ما 
تا  فروبرديم  خود  كشكول  در  دست  هستيم  محروم 
دستارچه اي از آن برآوريم و به حال خود گريستن آغازيم 
اما با شگفتي دريافتيم كه دستي از غيب برآمده و يك 
عدد از آن پروانه ها در كشكول ما نهاده است و شگفتا كه 
صورتگري ماني دست، شبيه ما را نيز بر روي آن به مژۀ 
مور بل به پِر حور نقش كرده بود. القصه رفتيم و شنيده ها 
را به ديدۀ سر مشاهده كرديم. تفاوت ميان آن برخوردها و 
اين بلندنظريها انسان را ناخودآگاه به ستايش وامي داشت 

و لذا دست بر قلم برديم.

در اين چند سال اخير براي خدمات رساني به پژوهشگران 
دگرگونيهايي بنيادين در كتابخانۀ مجلس پديد آمده كه 

مهم تر از همه دو طرح را مي توان برشمرد:
آسان  ارائۀ  و  نسخه ها  از  ديجيتالي  تصاوير  تهيۀ   .1
يك  در  اگرچه  كه  پژوهشگران  به  تصاوير  اين  ارزان  و 
هم  كارستان.  است  كاري  اما  مي شود  بيان  كوتاه  جملۀ 
كوتاه  مدتي  در  خطي  نسخۀ  هزار  چند  از  تصوير  تهيۀ 
و با كيفيتي مطلوب و هم از ميان برداشتن انديشه هاي 
تنگ نظرانه، انحصارطلبانه و گزينش گرانه در زمينۀ ارائۀ 

نسخه هاي خطي به پژوهشگران.
مجلس  كتابخانۀ  پيشين  مديران  با  سخن  روي  البته 

ــ  بدارد  سالمتشان  خداوند  كه  ــ  حائري  استاد  نيست. 
هرچند سختگيريهايي در ارائۀ تصوير نسخه ها داشتند اما 
مجموعۀ  اين  نگهداري  به  بسيار  دلسوزي  و  امانتداري  با 
ارزشمند پرداختند و به راستي بر موجودي اين گنجينۀ 
كم نظير افزودند و ديگران نيز همچنين. اما آنچه در طول 
االسالم رسول جعفريان در كتابخانۀ  دورۀ مديريت حجت 
مجلس روي داد به راستي يك خدمت بزرگ بوده است.

2. طرح بزرگ ديگر كه در طول اين مدت در كتابخانۀ 
مجلس به انجام رسيده، فهرست نگاري نسخه هاي فهرست 
نشدۀ آن مجموعه است كه با شتابي درخور پيگيري شده 

و دنبالۀ آن نيز در دست انجام است.
همانگونه كه گردآوري نسخه هاي ارزشمند از وظايف 
دولتي  مجموعه هاي  ويژه  به  ــ  است  كتابخانه ها  اصلي 
همان  به  ــ  شده اند  پايه گذاري  رسالت  همين  با  كه 
اهميت  از  نيز  نسخه ها  فهرست نويسي  و  شناسايي  اندازه 
برخوردار است. كتابخانۀ مجلس در طول اين ساليان به 
رسالت نخستين به ميزان مطلوبي عمل كرده بود اما در 
بخش دوم كاستيهايي ديده مي شد. مهم ترين عاملي كه 
سد اين راه بود، اندك شمار بودن فهرست نويسان كتابخانه 

بود كه بايد براي آن چاره اي انديشيده مي شد.
اين  حل  براي  هوشمندانه اي  چارۀ  اخير  سالهاي  در 
گونه كه تصميم گرفته شد  دشواري انديشيده شد؛ بدين 
براي فهرست نويسي نسخه هاي آن مجموعه از توان علمي 
فهرست نويسان بيرون از كتابخانه نيز بهره برگرفته شود. 
به  دعوت  عرصه  اين  فعاالن  از  تني چند  هدف  همين  با 
همكاري شدند و نتيجۀ اين كار، نگارش و چاپ چندين 
قصد  اينجا  در  كه  است  بوده  كتابخانه  فهارس  از  جلد 

شناسايي آنها را داريم.
اخير  شدۀ  چاپ  فهرستهاي  نگارش  در  كه  آنجا  از 
معرفي  كلي  ساختار  شده،  پيروي  يكسان  شيوه اي  از 
كه  گونه  بدين  است؛  يكسان  مجلدات  همۀ  در  نسخه ها 
ذيل  در  و  شده  درج  مجموعه  يا  نسخه  شمارۀ  نخست 
اين شماره به ارائۀ نام و مشخصات كتابشناسانۀ اثر ــ يا 
آثار ــ مندرج در آن نسخه پرداخته شده و در نهايت نيز 

ويژگيهاي نسخه شناسانۀ آن دستنويس ثبت شده است.
البته در ذيل هركدام از اين دو بخش نيز آگاهيهاي 
ديگري به دست داده شده است. مثًال در بخش متن شناسي 
به يادكرد مشخصات نويسنده، مهدي اليه و احياناً چاپهاي 
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اگر  و  شده  پرداخته  قبيل  اين  از  آگاهيهايي  و  اثر  آن 
نسخۀ مورد نظر يك مجموعه بوده، شمارۀ صفحات آغاز 
و انجام آن اثر در مجموعه نيز ثبت شده است. در بخش 
نسخه شناسي نيز به ارائۀ آگاهيهايي چون اندازه ها و شمار 
نسخه  هنري  ويژگيهاي  همچنين  و  سطرها  و  صفحات 

پرداخته شده است.
بنابراين در شناسايي هر نسخه اطالعات اصلي مربوط 
بدان درج شده و بسته به ميزان تجربه و دانش هركدام از 
فهرست نويسان نيز آگاهيهاي بيشتر به دست داده شده 
است. البته با توجه به اينكه فهرست نويسان اين مجلدات 
از آگاهان اين رشته هستند و برخي از ايشان جزو بهترين 
شمار  به  جهان  بلكه  و  بوم  و  مرز  اين  فهرست نويسان 
مي آيند، مي توان بيشتر فهرستها را داراي استانداردهاي 

الزم براي اين كار دانست.
به  فهرستها  از  هركدام  مشخصات  ثبت  به  اينجا  در 
كه  توضيح  اين  با  مي پردازيم؛  مجلدات  شمارۀ  ترتيب 
عنوان عمومي اين مجلدات ــ يعني فهرست نسخه هاي 
آغاز  در  را  ــ  اسالمي  شوراي  مجلس  كتابخانۀ  خطي 

فهارس درج نكرده ايم:
سوسن  و  حائري  عبدالحسين  تأليف  قديم:   4 جلد 
در  جلد  اين   .1684 1206ـ  شمارۀ  نسخه هاي  اصيلي، 
واقع تجديد چاپ جلد چهارم فهارس مجلس با افزوده ها 
سالها  جلد  اين  چاپ  از  كه  آنجا  از  است.  نظر  تجديد  و 
مي گذرد دسترسي بدان دشوار بود و چاپ دوبارۀ آن ــ 
سودمند  كاري  ــ  شده  همراه  نيز  بازبيني  با  كه  ويژه  به 

بوده است.
اشكوري،  حسيني  سيدجعفر  نگارش   :20 جلد 

نسخه هاي شمارۀ 6411 ـ 7000 .
محمدصادق  سيد  اهدايي  [مجموعۀ   24/2 جلد 
بهبهاني  طباطبايي  محمد  سيد  نگارش  طباطبايي]: 
ياد  مجموعۀ  از  تك متني  نسخه هاي  شامل  (منصور)، 
بر  در  را  ـ 1326  ميان 717  شماره هاي  كه  است  شده 

مي گيرد.1
جلد 2 / 27: نگارش محمود نظري، نسخه هاي شمارۀ 

8201 ـ 8400.
اشكوري،  حسيني  جعفر  سّيد  نگارش   :28 جلد 

نسخه هاي شمارۀ 8401 ـ 8800.
جلد 30: نگارش ابوالفضل حافظيان بابلي، نسخه هاي 

شمارۀ 9201 ـ 9600.
جلد 31: نگارش ابوالفضل حافظيان بابلي، نسخه هاي 

شمارۀ 9601 ـ 10000.
شمارۀ  نسخه هاي  نظري،  محمود  نگارش   :32 جلد 

10001 ـ 10400. 
نسخه هاي  مراغي،  طيار  محمود  نگارش   :33/1 جلد 

شمارۀ 10401 ـ 10800. 
كريم زاده  محمدعلي  اهدايي  مجموعۀ  [از  جلد 40/2 
 401 شمارۀ  نسخه هاي  متقي،  حسين  نگارش  تبريزي]: 

ـ 510. 
اشكوري،  حسيني  سيدصادق  نگارش   :41 جلد 

نسخه هاي شمارۀ 14501 ـ 14900.

صفحه آرايي فهرستها نيز به شيوۀ دوستوني و با اندازۀ 
فونت نسبتاً كوچك انجام شده كه موجب شده تا از سطح 
هر صفحه نهايت استفاده صورت گرفته و به ميزان قابل 
توجهي از حجم فهرستها كاسته شود؛ ضمن اينكه جلوۀ 

زيبايي نيز به صفحات بخشيده است.
از  گنجينه اي  مي توان  راستي  به  را  مجلس  كتابخانۀ 
نفائس نسخ خطي دانست كه ارزشهاي آن تا حدود زيادي 
مديريت  تالش  با  اكنون  بود.  مانده  پوشيده  پژوهشگران  بر 
شرايطي  مجموعه  آن  پژوهشگران  و  كاركنان  و  كتابخانه 
فراهم آمده تا ديگر پژوهشگران نيز بتوانند از اين گنجينۀ 
ارزشمند بهره برگرفته و به خواست خداوند در راه شناسايي 

ميراث ايراني و اسالمي گام هاي استوارتري بردارند.
1. با اين توضيح كه نسخه هاي اين مجموعۀ اهدايي داراي شمارۀ 
مستقل از نسخه هاي مخزن اصلي كتابخانه است. نيز نسخه هاي 

در قالب «مجموعه» در فهارسي جداگانه شناسانده شده است.
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كوشش  به  تتوی،  احمد  مال  خالصةالحيات، 
پاكستان،  و  ايران  انجمن  عصمت،  نسرين 

1384ش/2005م.
مريم فالحتی موحد

بيان  و  حال  شرح  در  ارزشمند  است  اثری  خالصةالحيات، 
مال  قلم  به  كتاب  اين  است.  مانده  ناتمام  كه  حكما  عقايد 
يكی  (وفات: 996ق/ 1558م)  تتوی  احمد  قاضی  يا  احمد 
از برترين مورخان اماميه می باشد. وی در شهر تته از ايالت 
تاريخ  شد.  زاده  است  پاكستان  كشور  جزو  امروز  كه  سند 
نيامده  تاريخی  كتابهای  و  مآخذ  از  يك  هيچ  در  والدتش 
است، در جوانی از مذهب حنفی كه آيين پدرانش بود روی 
بر  او  تعصب  و  راسخ  اعتقاد  و  گراييد  تشيع  به  و  برگرداند 
آيين تشيع سبب قتل او به دست ميرزا فوالد برالس شد. 

قاضی احمد در مقبرۀ مير حبيب هللا الهور مدفون شد.
ديگر آثار تتوی عبارت است از: بخش اعظم تاريخ الفی؛ 
رساله در تحقيق ترياق و فاروق؛ رساله در اخالق، رساله در 
اسرار حروف و رموز اعداد؛ احسن القصص و دافع الغصص در 
تاريخ؛ همچنين اثر ديگری به نام مرآةالعالم كه قاضی احمد 
در خالصة الحيات به آن اشاره می كند ولی در هيچ يك از 

مآخذ و آثار او نيامده است.
تتوی خالصةالحيات را به دستور حكيم ابوالفتح گيالنی 
(متوفی: 997ق) از حكما و بزرگان دربار اكبری نگاشت و 
بدو نيز تقديم كرد. از آنجا كه كتاب مشتمل بر شرح حال 
حكما، اطبا، علما و آرا و عقايد آنان می باشد از نظر تاريخ 
علم اهميت به سزايی دارد و می توان آن را يكی از مهم ترين 
كتب حكمی، اخالقی تاريخی و علمی و طبی از جهت بيان 
خالصۀ افكار پيشينيان و دانمشندان در دوره های مختلف 

به شيوۀ مستند و معتبر دانست.
روش تأليف او اين است كه نخست نام حكيم يا فيلسوف 
می پردازد  او  زندگانی  و  احوال  شرح  به  سپس  می آورد،  را 
به  خود  آنگاه  می كند،  بيان  را  عقايدش  و  افكار  چكيدۀ  و 

اظهارنظر در بارۀ آن فيلسوف می پردازد.
كتاب حاوی مقدمه، پنج فتح، دو مقصد و يك خاتمه 
است. تتوی عنوان و موضوع هر يك از آنها را در مقدمه ذكر 
خاتمه  و  دوم  مقصد  موجود  نسخه های  در  اما  است،  كرده 
نيامده است و كامل ترين نسخه ها در سرگذشت سقراط به 

پايان می رسد.
دكتر عصمت نسرين، مصحح اين اثر، استاد زبان و ادب 

فارسی دانشگاه پيشاور در پاكستان، در مقدمه، شرح مفصلی 
از اوضاع سياسی و ادبی عصر قاضی احمد تتوی، زندگانی، 
در  همچنين  وی  است؛  كرده  بيان  او  آثار  و  قتل  والدت، 
بررسی خالصةالحيات به نكاتی دربارۀ رسم الخط و خطاهای 
نكات  تهران،  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  نسخۀ  در  كاتب 
دستوری، به كارگيری تركيبات عربی، لغات يونانی و سريانی 

اشاره كرده است.
فتح اول: در بيان چگونگی آفرينش عالم و خلق آدم تا 
ظهور خاتم (ع) است. نخست اقوال منكران آفرينش عالم را 
بررسی می كند سپس با در نظر گرفتن نظرات گوناگون در 
زمينۀ مدت زمان بين خلقت آدم تا ظهور خاتم به ذكر هشت 

دولت كه در اين فاصلۀ زمانی ظهور می كنند، می پردازد.
فتح دوم: در ذكر فرق حكما و ارباب ملل و نحل است. 

از جمله عقايد فالسفۀ دهريه و حكمای الهی.
فتح سوم: تعريف حكمت و بيان اقسام اصلی و فرعی آن 

و ذكر حكمای بلندمرتبه است.
فتح چهارم: آغاز صناعت طب و نخستين قوم كه پزشكی 
و  فادزهر  فاروق،  و  ترياق  پيداشدن  چگونگی  شناختند،  را 

موميايی.
فتح پنجم: حدود يونان از نظر تاريخ و جغرافيای آن.

ذكر  به  تتوی  طوالنی  نسبتاً  مقصد  اين  در  اول:  مقصد 
حكمای پيش از ظهور اسالم می پردازد. او از آدم (ع) به عنوان 
نخستين حكيم ياد می كند و سپس زندگی و عقايد حكمايی 
چون شيث، انوش بن شيث، قينان بن انوش، مهالن بن قينان، 
هرمس  بابلی،  هرمس  الهرامسه،  هرمس  مهاليل،  بردبن 
مصری، ادريس، اسقلبيوس نبی، ايلق حيكم شرح می دهد. 
موارد ديگری كه در اين مقصد به آن پرداخته شده عبارت اند 
چهارگانه،  فضايل  مقام،  خالصۀ  آفتاب،  روحانيت  اسامی  از: 
هارون  العازاربن  فينحاس بن  ذكر  عبرانی،  سلطاين  احوال 
حكيم  انكسيمانس  ملطی،  ثاليس  حكيم،  لقمان  الكاهن، 

ملطی، انباذقلس حكيم، فيثاغورس، سقراط.
آرای  ذكر  در  خاتمه:  و  فالسفه  سرگذشت  دوم:  مقصد 

فالسفه است كه مطالب آن در دسترس نيست.
خالصةالحيات از نظر مطالب كتابی دقيق است و نكتۀ 
اثرش  مآخذ  به  نسبت  تتوی  قاضی  خاص  توجه  آن  بارز 
ايران  باستانی  روايات  نيز  و  نادر  كتابهای  از  وی  می باشد. 
(خاصه در تاريخ پزشكی) ياد می كند ولی كتب احاديث را 

نام نمی برد كه از جملۀ مآخذ اوست.
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وفات  (ابومعشر،  االلوف  كتاب  از:  عبارت اند  او  مآخذ 
شهرزوری،  الحكماء  تاريخ  ترجمۀ  يا  كنزالحكمة  272ق)، 
والدت  صيبعه،  ابی  (ابن  االطباء  طبقات  فی  عيون االدباء 
اوروسيوس،  (پاولوس  هروشيش  طبقات االمم،  600ق)، 
405ق)، الملل و النحل (شهرستانی، وفات 548ق)، وفيات 
احياء  608ـ681ق)،  خلكان،  (ابن  ابناءالزمان  و  االعيان 
(ابن سينا،  الطير  رسالة  450ـ505ق)،  (غزالی،  الدين  علوم 
سدۀ  دوانی،  (جالل الدين  جاللی  اخالق  370ـ428ق)، 
طوسی،  نصيرالدين  (خواجه  ناصری  اخالق  هجری)،  نهم 
بيهقی،  (ظهيرالدين  بيهقی  الحكماء  تاريخ  597ـ672ق)، 
محمد  (شمس الدين  الفنون  نفايس  طبری،  تاريخ  595ق)، 

آملی، تأليف 742ق)...
سبك نگارش قاضی تتوی عالمانه و متمايل به نثر فنی 
است و بيشتر به سجع پرداخته است كه تحت تأثير بسيار 
دورۀ  مرج  و  هرج  از  او  نثر  حال  اين  می باشد.  خود  منابع 
مشتمل  بيشتر  خالصةالحيات  است.  نمانده  مصون  تيموری 
بر چند و اندرز است و در قسمتهای مختلف عقايد و افكار 
عرفانی را با آياتی از قرآن و احاديث پيامبر با داليل محكم 
شرح می دهد و گاه شعری نيز به عنوان استشهاد می آورد و 
سرانجام فصل را به درود بر پيامبر و آل او و يا يك جملۀ 

دعايی پايان می دهد.
مانده  جای  بر  خطی  نسخۀ  چندين  خالصةالحيات  از 
مركزی  كتابخانۀ  شمارۀ 2590  نسخۀ  از  بايد  جمله  از  كه 
دانشگاه تهران، نسخۀ شمارۀ 5593 كتابخانۀ مجلس، نسخۀ 
خطی كتابخانۀ آستان قدس رضوی، شمارۀ 2828 كتابخانۀ 
ملی و شمارۀ 2001 كتابخانۀ ملك و نسخۀ 632 كتابخانۀ 

گنج بخش پاكستان نام برد.
نظر  در  با  اثر  اين  بررسی  و  تصحيح  در  نسرين  دكتر 
نسخۀ  دو  را  خود  كار  مبانی  موجود،  نسخه های  گرفتن 
دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  و  ملی  شورای  مجلس  كتابخانۀ 
تهران قرار داده است؛ وی به افتادگيهای اين نسخ نيز اشاره 

كرده  است.

منابع:
نسرين  كوشش  به  خالصةالحيات،  احمد،  مال  تتوی، 

عصمت، انجمن ايران و پاكستان، 1384ش/2005م.
تاريخ الفی، به كوشش سيد علی آل داود، صص 30ـ35.

شوشتری، نورهللا، مجالس المومنين، جلد 1، ص 590.

دانشنامۀ دريای خزر
The Caspian Sea Encyclopedia, Igor S. Zonn, 
Andrey G. Kostianoy, Aleksey N. Kosarev, 
Michael H. Glantz, Springer Verlag, Berlin, 
Heidelberg, 2010, xi+525 p.
عسكر بهرامی

اطالعات  به  آسان  و  سريع  دسترسی  به  عمومی  نياز 
اجمالی ــ و در عين حال مستند و قابل اعتماد ــ در باب 
موضوعات مختلف، تدوين دانشنامه و به ويژه دانشنامه های 
تخصصی را ضروری ساخته است. موج تدوين دانشنامه ــ 
كه به ايران نيز، اما به گونه ای ديگر، راه يافته ــ به پديد 
آمدن دانشنامه های گوناگون موضوعی و، در پاره ای موارد، 

چندرسانه ای، انجاميده است. 
در زمرۀ همين دانشنامه های تخصصی و موضوعی، به 
 The Caspian Sea عنوان  با  انگليسی زبان  اثری  تازگی 
كه  شده  منتشر  خزر)  دريای  (دانشنامۀ   Encyclopedia
اهميت آن برای پژوهشگران حوزۀ ايران آشكار است. اين 
يك جلدی  دانشنامه های  مجموعۀ  دانشنامۀ  دومين  اثر 
مربوط به درياهای حوزۀ شوروی سابق است كه انتشارات 
مشهور اشپرينگر آلمان تدوين و انتشار آنها را در برنامۀ 
مجموعه  اين  از  كتاب  نخستين  است:   داده  قرار  خود 
و  شد  منتشر  در 2009  كه  بود  آرال»  دريای  «دانشنامۀ 
شود،  منتشر   2010 در  بوده  قرار  كه  هم  آنها  سومين 

«دانشنامۀ دريای سياه» نام دارد.  
دانشنامۀ دريای خزر با مقدمه ای (ص vii-xi) حاوی 
معرفی اثر و توضيحات نويسندگان آغاز می شود، از صفحۀ 
1 تا 460 مدخلها درج شده اند، و از صفحۀ 461 تا 517 
گاهنگاری رويدادهای مهم تاريخی منطقه از سدۀ هفدهم 
(از زمان پتر كبير) تا سدۀ بيست يكم آمده است. نكتۀ 
جالب آنكه سير اين رويدادها به انتشار همين كتاب در 
مهم ترين  كه  است  گفتنی  می شود.  ختم   2010 سال 
نيز  هفدهم  سدۀ  تا  باستان  روزگار  از  منطقه  رويدادهای 
كتاب  انتهای  در  شده اند.  معرفی  بخش  اين  مقدمۀ  در 
هم فهرست منابع (ص 519ـ521) و فهرست اختصارات 
(ص 524ـ525) درج شده و دهها تصوير سياه و سفيد 
جمله  از  و  كتاب،  در  شده  مطرح  موضوعات  از  رنگی  و 
چندين نقشه (و همگی با ذكر مأخذ) در جای جای كتاب 

گنجانده شده است.
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را  اثر  اين  تدوين  استاد  چهار  از  متشكل  گروهی 
ُكستيانوی،  آندری  زون،  ايگور  است:  داشته  برعهده 
از  گالنتز  مايكل  و  مسكو  از  سه  هر  ُكساريف،  آلكسی 
دانشگاه كلرادوی امريكا. نكتۀ شايان توجه اينكه همگی 
متخصصان علوم زيستی و محيطی هستند، با اين همه، 
ــ  شد  خواهد  داده  نشان  مواردی  ذكر  با  كه  همچنان 
در مدخلهای تاريخی و و نيز در مباحث نام شناختی ــ 
سودمند  و  خواندنی  مطالب  ــ  كاستيها  پاره ای  رغم  به 
نامهای  گسترۀ  نظر  از  ويژه  به  يافت.  می توان  بسياری 
دريای خزر در فرهنگها و زبانهای گوناگون ـ تا آنجا كه 
در مقايسه با آثار مشابه دريافته ام ــ اين اثر منبعی آكنده 

از اطالعات است. 
دريای  نامهای  همۀ  تقريباً  كه  افزود  بايد  جا  همين 
نامهای  مدخل  به  مستقيماً  گاه  كه  شده اند  مدخل  خزر 
شده  داده  ارجاع   (Caspian Sea, Names) خزر  دريای 
است،  آمده  كوتاه  توضيحی  ارجاع،  اين  از  پيش  گاه  و 
مثًال توضيح ذيل Ag-Deniz (آق دنيز) چنين است: «نام 
تاتاری دريای خزر (به معنای دريای سفيد) در سده های 

هجدهم و نوزدهم» (ص 4). 
به رغم محدود بودن حوزۀ تخصصی نويسندگان، تنوع 
همۀ مقوالت مربوط به  مقاالت جالب توجه است. تقريباً 
دريای خزر و پيرامون آن، در نظر آمده اند: گذشته از اعالم 
دانشنامه ها  ثابت  پای  معموالً  كه  جغرافيايی  و  تاريخی 
و  مراكز  زيست بوم،  اين  جانداران  نام  اينجا  در  هستند، 
نهادهای علمی و سياسی، طرحها و توافقنامه ها و انتشارات 
و جريانهای دينی و فرهنگی هم مدخل شده اند. در اغلب 
موارد هم خود كليت موضوع مدخل شده و هم هر يك 
از اجزای متعلق به آن موضوع. مثًال در حالی كه حيات 
 Fauna and Flora (ذيل  خزر  دريای  جانوری  و  گياهی 
بيشتر  شده،  معرفی  اجمال  به   (of the Caspian Sea
جالب  دارند.  مدخل  هم  آن  جانوری  و  گياهی  گونه های 
كشتيرانی  آبراهۀ  ايجاد  طرح  مانند  موضوعی  حتی  آنكه 
ش   1350 دهۀ  در  كه  نيز  فارس  خليج  به  خزر  دريای 
  Caspian Sea – Persian Gulf مطرح شد نيز (زير عنوان

Canal) مدخل شده است.
از  پس   (Buddhism) بودايی»  «آيين  مدخل  ذيل 
معرفی مختصر اين دين و آموزه های آن، چنين نوشته اند: 
«زندگی بودا در روسيۀ باستان از طريق متن قصۀ بلوهر و 

بوداسف شناخته شده بود. تزاِرويچ يوزافات، كه كهن الگوی 
كليسای  و  شد  مسيحی  قديسی  می آمد،  شمار  به  بودا 
ارتدكس روسی در 19 نوامبر يادش را گرامی می دارد.» 
سپس افزوده اند: «در قلمرو فدراسيون روسيه، بوديسم در 
[جمهوريها و نواحی خودمختار] بوريات (Buryatia)، تووا 
(Tuva) يا تووين، و كلموكستان (Kalmykia)، رواج دارد 

كه در اين آخری دين رسمی است» (ص 90). 
دو مدخل با عنوان «آمو دريا» هست: اولی نام نشريۀ 
وزارت امور خارجۀ ايران، و ديگری رود مشهور جيحون 
كه ذيل آن اطالعات جالبی (هر چند با اشتباهاتی، نظير 

امالی خود نام «جيحون»، نك ادامه) آمده است.
 (Caspian Sea) خزر»  «دريای  مدخل  می رود  انتظار 
بسيار طوالنی باشد، اما به داليلی چنين نيست. ذيل خود 
Caspian Sea نخست چند نام مشهور آن ذكر شده و بقيۀ 
مقاله عمدتاً دربردارندۀ مطالبی در بارۀ  محدوده و مسائل 
ژئوپليتيكی آن است. ديگر مطالب را خواننده می تواند، زير 
سواحل  دربارۀ  اطالعات كلی  مثًال  بخواند:  ديگر  عنوانهای 
از  يك  هر  البته  (كه   Caspian Sea Coasts ذيل  را  آن 
نامهای جغرافيايی مستقًال هم مدخل شده)، جريانهای آب 
و هوايی را زير عنوان Caspian Sea Currents، و مبحث 
 .Caspian Sea Level سطح آب دريای خزر را زير عنوان
در  نيز  خزر  دريای  آلودگی  بحث  كه  است  حالی  در  اين 

مدخلی مستقل (Caspian Sea Pollution) آمده است.
بخشهای  به  بزرگ  مقاالت  كردن  خرد  روش  اين  با 
كوچك، امكان دستيابی خواننده به اطالعات الزم سريع تر 
چندين  مقاله ای  ندارد  نيازی  خواننده  ديگر  و  می شود 
صفحه ای را ــ كه گاه به اندازۀ يك كتاب است ــ زير و 

رو كند تا به مطلب مورد نظر دست يابد. 
بلند  نسبتاً  مدخل  هم  يكی  خواندنی،  بخشهای  از 
 (Caspian Sea Mapping) خزر»  دريای  «نقشه های 
روزگار  از  جالبی  تاريخچۀ  كه   (126 تا   121 (ص  است 
خزر»  دريای  «نامهای  ديگری  و  می دهد،  تاكنون  باستان 
آمده  چنين  آن  آغاز  در  كه   (Caspian Sea, Names)
است: «شمار نامهای اين دريا در طول تاريخ، به دستكم 
پنجاه الی شصت نام، و با احتساب صورتهای مختلف هر 
«كاسپی»  همان  نام،  كهن ترين  می رسد.»  هفتاد  تا  نام، 
است، برگرفته از نام مردمانی كه در هزارۀ نخست پيش 
مهم  مطلب  می زيستند.  دريا  اين  پيرامون  در  ميالد  از 
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ديگر اينكه كهن ترين توصيف موجود از اين دريا، نوشتۀ 
شاعر يونانی، هومر (1100 تا 1000 پ م) است. نويسندۀ 
مقاله حتی دريای اساطيری ُوُروَكَشه را كه در اوستا ياد 
از  را  مورد  دو  اين  و  می انگارد  خزر  دريای  همان  شده، 
كهن ترين اشاره های تاريخی به اين دريا می شمارد. سپس 
در  شده  اشاره  شرق»  بزرگ  «دريای  كه  می شود  يادآور 
يونانی  مورخان  درياست.  همين  هم  آشوری  كتيبه های 
پيش  پنجم  سدۀ  در  هرودت،  آنها  نخستين  گويا  (كه 
ياد  هيركانی  يا  كاسپی  دريای  از  باشد)  بوده  ميالد،  از 
كرده اند و پس از آن، ديگران نامهايی چون دريای پارس 
(Persian Sea) و دريای ايركان (Ircan Sea)، و نيز دريای 
(توسط   Rough و  صغير)  پلينی  نوشته های  (در  آلبانی 
كار  به  آن  برای  را  تا 8م)  م  رومی: 65پ  شاعر  هوراس، 
برده اند. نويسندگان عرب و ديگر نويسندگان شرقی، اين 
هيركانی،  را  درياچه)  يعنی  بحيره،  نيز  گاه  و  (بحر،  دريا 
گرگان،  جيالن،  خزر،  قلزم،  جرجان،  ديلم،  آبسكون، 
خراسان،  مغان،  روق،  دربند،  سيالن،  طبرستان،  گيالن، 
آستراخان،  باكو،  تالش،  و  طيلسان  ساری،  سارايی،  باب، 
غز و... ناميده اند. به عالوه در نوشته های روسی كهن هم 
به  قومی  نام  (از  خواليس  يا  خوالين  آبی،  دريای  را  آن 
همين نام يا به نظر برخی نام خوارزم در روسی كهن)، 
به  را  آن  نوشته هايشان  در  جهانگردان  بعدها  و  ناميده، 
نامهای ديگری هم خوانده اند، از جمله ماركوپولو كه در 
 Sea of يا   Abakku Sea را  آن  ميالدی  سيزدهم  سدۀ 
نامهای  است.  باكو  دريای  معنای  به  كه  ناميده   (Abako
تركمنی، تاتاری و قزاقی اين دريا هم جزو فهرست نسبتاً 

كاملی است كه مقاله را خواندنی كرده است.
همچنانكه اشاره شد، پاره ای نادرستيها در مقاالت ديده 
يادداشت  اين  نگارندۀ  كه  آنگونه  ــ  آنها  اغلب  كه  می شود 
و  نامها  خلط  از  ناشی  ــ  دريافته  مدخل  چند  خواندن  از 
مباحث يا اشتباهات تاريخی، و بقيه عمدتاً مربوط به ضبط و 
ريشه شناسی نامهاست. ذيل مدخل گيالنيان (Gilanians) نام 
قوم، نام ديگر آنها را Gilaki آورده اند كه در واقع، و همچنان 
قوم،  نام  است.  ايشان  زبان  نام  آمده،  مدخل  انتهای  در  كه 
 Ashkhabad,) «گيل يا گيلك درست است. ذيل «عشق آباد
و  دانسته اند  عربی  «عشق»  از  متشكل  را  آن   (Ashgabad
«آباد» (بدون اشاره به فارسی بودن اين نام)، و اين دومی را 
هم به معنای شهر (city) آورده اند. در مقاله از ارتباط اين 

نام با صورت كهن «اشك آباد» و با اشكانيان، سخنی به ميان 
نيامده، و تنها در ادامه اشاره شده است كه عشق آباد امروز 
بر روی ويرانه های سكونتگاهی باستانی ساخته شده و اينكه 
آن  ويرانه های  باستانشناسان  تركمنستان  هتل  نزديكی  در 
را خاكبرداری كردند كه از آن جمله يك دژ كوچك از اوج 

حكومت پارتيان بوده است.
و اما ضبط نادرست نامها، در بيشتر موارد، ناشی از تلفظ 
متفاوت آنها در زبان روسی (زبان اكثر نويسندگان دانشنامه) 
و سوء برداشت از اين تفاوت است. به دليل نبودن آوای «هـ» 
در زبان روسی و تلفظ آن به دو صورت «خ» و «گ»، ضبط 
بسياری نامها با تلفظ روسی آمده است: Bakhr برای بحر و 
Djeikhun برای جيحون. از سوی ديگر، همچون بسياری از 
فارسی آموزان اهل روسيه ــ و حتی ديگر كشورهای حوزۀ 
شوروی سابق ــ پديدآورندگان اين اثر هم گمان برده اند كه 
هر «گ» يا «خ» موجود در كلمات فارسی در اصل «هـ» بوده 
است و از اين رو مثًال در همين كتاب نام استان گلستان را 
(البته فقط در يك مورد) به صورت Holestan ضبط كرده و 
 Horosan خراسان را ،Ibn-Hordadbeh نام ابن خردادبه را

نوشته اند.
در ضبط نامها از نظام آوانگاری واحد و يكدستی پيروی 
 :Mucan) آمده  «ق»  برای  هم   c نشانۀ  مثًال  است:  نشده 
 :Abescun) «قزوينی) و هم برای «ک :Cazvini موقان يا
آبسكون) در حالی كه «ق» در جای ديگر با k هم آمده 
(مثل: Ibn-al-Fakikh: ابن فقيه، و با همان تلفظ روسی 

«هـ» به صورت «خ»، يا Kulzum: قلزم). 
دانشنامۀ دريای خزر با تمام كاستيهايش، منبعی مفيد 
اثر  پديدآورندگان  است.  حوزه  اين  از  آگاهی  كسب  برای 
دهند.  پوشش  را  موضوع  مختلف  جنبه های  كوشيده اند 
مدخلها را آگاهانه برگزيده و در نهايت اختصار نوشته اند 
و ارجاعها و حتی منابع را هم ذكر نكرده اند، جز در موارد 
ترتيب  بدين  و  كهن،  آثار  نام  ذكر  با  تنها  هم  آن  الزم، 
و  ــ  رسيده  ثمر  به  و  ــ  استفاده  قابل  كاری  توانسته اند 
در عين حال جامع عرضه كنند. به نظر می رسد اين اثر 
گذشته از محتوايش كه دسترسی به آن از طريق ترجمۀ 
فارسی ضروری است، از نظر ساختار و حجم نيز می تواند 
الگو خوبی باشد برای كارهای مشابهی كه در كشور انجام 
می شود، به ويژه برای بازنگری در طرحهايی كه به سبب 

طول و تفصيلشان هنوز به نتيجه نرسيده اند.
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كتابشناسی سام ميرزا صفوی
حسين مسرت

پيش درآمد
سام ميرزا (متولد 923ق) فرزند شاه اسماعيل اول، و يكی 
از شاهزادگان دانشمند عصر صفوی است كه از خردسالی 
نويسندگی  اوليۀ  اصول  با  تهماسب  شاه  برادرش  همراه 
آشنا شد و هر دو موفق به نگارش تذكره ای از سخنوران 
عصر خود شدند. سام ميرزا زير نظر خواجه محمد مؤمن 
كه خود سخنوری توانا بود، با مبادی ادب آشنا شد. وی 
تنها  نه  خود،  كاركشتۀ  مربيان  نزد  دانش اندوزی  اثر  بر 
خط تعليق را خوش می نوشت، بلكه به شعر سرودن نيز 
پرداخت و نمونۀ اشعاری كه از خود در پايان تذكرۀ تحفۀ 
سامی آورده، گويای شعردانی، سخن سنجی و خبرگی او 
در نقد و تميز اشعار و نيز ميزان آگاهی او بر فنون شعر و 

شاعری و علوم بديعی و بالغی است.
سام ميرزا به واسطۀ ادب دوستی، دستگاه فرمانروايی 
چون  نويسندگانی  و  اديبان  شد  و  آمد  محل  نيز  را  خود 
قاضی احمد غفاری، مؤلف تاريخ نگارستان و موالنا نورهللا 
بود  كرده  ديگران  و  يزدی  شوقی  هرات،  فاضل  مردم  از 
مشاعره  و  مباحثه  عصر  آن  برجستۀ  سخنوران  با  خود  و 
داشت (نك: تحفۀ سامی). وی فردی ديندار، آگاه، آزاده 
و روشن بين بود كه با سياستهای خشن و نامردمی دربار 
صفوی، چندان ميانۀ خوبی نداشت و سرانجام هم به اتهام 
عصيان و طغيان، بازداشت و دربند شد و به فرمان شاه 
صفوی  ناخرسند  شاهزادگان  ديگر  همراه  دوم،  اسماعيل 

در سال 984ق كشته شد.
معروف ترين اثر او تذكرۀ تحفۀ سامی (نگارش 957ق) 
است كه از لحاظ شناخت شعر و ادبيات و جايگاه آن در 
درخور  كتابی  دوره،  آن  مردم شناسی  نيز  و  صفوی  عصر 
محمدعلی  گفتۀ  به  كه  او  ديوان  از  اما  اعتناست.  قابل  و 

تربيت شش هزار بيت داشته، نشانی نيست.
اشعار  نمونۀ  و  احوال  شرح  دربردارندۀ  سامی  تحفۀ 
نزديك به هفتصد تن از شعرای نامی و گمنام اوايل دورۀ 
صفويه است كه تذكره نويسانی چون والۀ داغستانی، آذر 
بهره  آن  از  خود  آثار  در  هدايت  قلی خان  رضا  و  بيگدلی 

برده اند.1

آثار سام ميرزا
هند،  خطی  نسخۀ  آكادمی  كوشش  به  سامی،  تحفۀ 

1787م، رحلی، 308+273ص (مشار، 1: 801).
هند،  پتنۀ  حسن،  اقبال  مولوی  كوشش  به  سامی،  تحفۀ 
مقدمۀ  با  193ص،  1313ش،  هندوستان،  دارالفنون 
فارسی و انگليسی از روی نسخه های مشرقی پتنه (تاريخ 

تذكره ها، 1: 155ـ156؛ مشار، 1: 801).
تحفۀ سامی، به كوشش حسن وحيد دستگردی، تهران، 
فروغی  تهران،  چ 2،  + 192ص؛  يب  ارمغان، 1314ش، 
مرتضی  ناقص  نسخۀ  روی  از  وزيری، 192ص،   ،[1352]

نجم آبادی، از 723، شاعر اصلی، 92 نفر كم دارد.
تهران،  همايونفرخ،  ركن الدين  كوشش  به  سامی،  تحفۀ 
علمی 1347ش، چ 2، [بی تا]، وزيری، سی ودو+438ص، 
از روی نسخۀ محمد معين كه اكنون در دانشگاه تهران 
آستان  نسخۀ  بيات،  عبدالحسين  شخصی  نسخۀ  است، 

قدس و چاپ مولوی اقبال حسن.
به  نزديك  ديوانی  كه  می گويد  تربيت  محمدعلی  ديوان، 
آذربايجان،   (دانشمندان  است  ديده  او  از  بيت  شش هزار 

(275

دربارۀ سام ميرزا و تحفۀ سامی2
كتاب

آذر بيگدلی، مصطفی بيك، آتشكدۀ آذر، بمبئی، 1277ق، 
كتاب،  نشر  تهران،  شهيدی،  جعفر  كوشش  به  18؛  ص 
1377ش، ص 15، 68؛ به كوشش حسن سادات ناصری، 

تهران، اميركبير، 1337ش، 1/ 62ـ63.
آژند، يعقوب، ادبيات ايران از آغاز تا امروز، تهران، گستره، 

1380ش، ص 205، 434، 435.

1. برگرفته از:
ص  اميركبير، 1372ش،  تهران،  طبری،  محمدعلی  زبدةاآلثار، 

141ـ142.
ركن الدين  كوشش  به  صفوی،  ميرزا  سام  سامی،  تحفۀ  تذكرۀ 

همايون فرخ، تهران، علمی، [بی تا].
غالمرضا  كوشش  به  تربيت،  محمدعلی  آذربايجان،  دانشمندان 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران،  مجد،  طباطبايی 

1378ش، ص 275.
2. نسخه های خطی تحفۀ سامی جداگانه شناسانده شده است.
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آقابزرگ تهران، محمدمحسن، الذريعه الی تصانيف الشيعه، 
قم، اسماعيليان، [بی تا]، 3/ 440، 2/ 9: 423ـ424.

رضازادۀ  صادق  ترجمۀ  فارسی،  ادبيات  تاريخ  هرمان،  اته، 
شفق، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1337ش، ص 5.

االسالم  انقالب  محمدعارف،  پاشازاده،  اسپناقچی 
شاه  نبردهای  و  زندگی  (تاريخ  العوام  و  الخواص  بين 
سالهای  وقايع  عثمانی:  سليم  شاه  و  صفوی  اسماعيل 
905ـ930هجری)، به كوشش رسول جعفريان، قم، دليل 

ما، 1379ش، ص 270.
هنر،  و  دانش  دائرةالمعارف  ديگران،  و  پرويز  اسدی زاده، 

تهران، اشرفی، چ 10، 1377ش، ص 163.
علی  الذيل  فی  المكنون  ايضاح  بغدادی،  پاشا  اسماعيل 
استانبول،  الفنون،  و  الكتب  اسامی  عن  الظنون  كشف 

1364ق، ج 1، ستون 250.
اسماءالمؤلفين  هديةالعارفين،  بغدادی،  پاشا  اسماعيل 
تهران  382/1؛  1951م،  استانبول،  آثارالمصنفين،  و 

مكتب االسالميه و جعفری تبريزی، 1387ق، 1/ 263.
اشپولر، مم و ديگران، تاريخ نگاری در ايران، ترجمۀ يعقوب 

آژند، تهران، گستره، 1380ش، ص 322.
تذكرۀ  محمد،  فخری بن  محمد  سلطان  هروی،  اميری 
حسام الدين  كوشش  به  العجايب،  جواهر  و  سالطين  ؟ 
راشدی، حيدرآباد پاكستان، انجمن ادبی سندی، 1968م، 

.71/2
امين،  حسن  كوشش  به  اعيان الشيعه،  محسن،  امين، 

بيروت، دارالتعارف، 1403ق، ج 7، 182.
براون، ادوارد، از سعدی تا جامی (تاريخ ادبی ايران از نيمۀ 
حكمت،  علی اصغر  ترجمه  نهم)،  قرن  آخر  تا  هفتم  قرن 

تهران، ابن سينا، چ 2، 1339ش، ص 638، 674، 746.
صفويه  عهد  تا  آغاز  از  ايران  ادبيات  تاريخ  ادوارد،  براون، 
تهران،  ياسمی،  رشيد  غالمرضا  ترجمه  حاضر،  زمان  تا 

ابن سينا، چاپ سوم، 1345ش، 4/ 35ـ36، 316.
براون، ادوارد، تاريخ ادبيات ايران از صفويه تا عصر حاضر، 
 /4 1375ش،  مرواريد،  تهران،  مقدادی،  بهرام  ترجمۀ 

97ـ98، 220، 391ـ392.
علمی،  تهران،  خوشنويسان،  آثار  و  احوال  مهدی،  بيانی، 

1362ش، 1 و 2/ 228.
پيرنيا، حسن و عباس اقبال آشتيانی، تاريخ ايران از آغاز 
ص  1364ش،   ،4 چ  خيام،  تهران،  قاجاريه،  انقراض  تا 

668ـ670.
نويدشيراز،  شيراز،  صفويه،  تاريخ  احمد،  تاجبخش، 

1378ش، 2/ 314ـ315، 349.
سخنوران،  فرهنگ  عبدالرسول،  (خيامپور)،  تاهباززاده 
تبريز، شركت سهامی كتب، 1340ش، ص 258، تهران، 

طاليه، [ويرايش دوم]، 1368ش، 1/ 434ـ435.
بی نا،  تهران،  آذربايجان،  دانشمندان  محمدعلی،  تربيت، 
1314ش، ص 176ـ178، تبريز، بنياد كتابخانه فردوسی 
غالمرضا  كوشش  به  176ـ178،  ص  1367ش،  تبريز، 
طباطبايی مجد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

1378ش، 5 و 9/ 274ـ275.
تفضلی، آذر، و مهين فضائلی جوان، فرهنگ بزرگان اسالم 
قدس  آستان  اسالمی،  پژوهشهای  بنياد  مشهد،  ايران،  و 

رضوی، 1379ش، ص 219.
تميم داری، احمد، عرفان و ادب در عصر صفوی، تهران، 

حكمت، 1372ش، 1/ 77، 95، 101.
شناخت  و  صفويه  عصر  تاريخ نگاری  جهانبخش،  ثواقب، 
 ،18 ص  1380ش،  شيراز،  نويد  شيراز،  مآخذ،  و  منابع 

106ـ107، 388.
جنابدی، ميرزا بيگ، روضةالصفويه، به كوشش غالمرضا 
طباطبايی مجد، تهران، دانشگاه تهران، ص 299، 307، 
319، 330ـ342، 365، 372، 400ـ401، 410، 421، 

437، 456، 492ـ495.
حاج سيد جوادی، كمال و ديگران، اثر آخرينان (زندگينامۀ 
نام آوران فرهنگی ايران از آغاز تا سال 130ش)، تهران، 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ايران، 1378ش، 3/ 211.
چلبی،  كاتب  عبدهللا  مصطفی بن  خليفه،  حاجی 
استانبول،  الفنون،  و  الكتب  اسامی  عن  كشف الظنون 

1362ق، 2/ 263؛ ليدن، 1835م، 2/ 263.
و  شاهان  (احواالت  شاعر  شاهان  ابوالقاسم،  حالت، 
كتب  سهامی  شركت  تهران،   ،(... و  سخنور  شاهزادگان 

ايران، [بی تا]، ص 235ـ236.
حزين الهيجی، محمدعلی، سفينۀ علی حزين، حيدرآباد 

دكن، [بی نا]، 1348ق.
حسينی استرآبادی، حسين، تاريخ سلطانی از شيخ صفی 
تا شاه صفی، به كوشش احسان اشراقی، تهران، علمی، چ 

2، 1346ش، ص 33، 62، 70.
حسينی نوزی تبريزی، محمد، رياض الجنه، نسخۀ خطی 
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كتابخانۀ ملی تبريز، روضۀ پنجم، قسم دوم، ص 806.
(از  ايرانيان  فكری  نهضتهای  تاريخ  عبدالرفيع،  حقيقت، 
آغاز قرن دهم تا پايان قرن دوازدهم هجری: از دشتكی 
ايران،  مترجمان  و  مؤلفان  شركت  تهران،  نراقی)،  تا 
115ـ118،   ،79  ،68 6ـ8،   :1 بخش   ،4 ج  1368ش، 

.225 ،174 ،155
از  پارسی  زبان  شاعران  فرهنگستان  عبدالرفيع،  حقيقت، 
ايران،  مترجمان  و  مؤلفان  شركت  تهران،  امروز،  تا  آغاز 

1368ش، ص 4، 263.
(فرهنگ  فارسی  ادبيات  راهنمای  زهرا،  (كيا)،  خانلری 
ص  1341ش،  ابن سينا،  تهران،  اصطالحات)،  و  اعالم 

100، 197ـ198.
خان بهادر، محمدصديق حسن، شمع انجمن، هندوستان، 
[بی نا]، 1293ق، ص 199ـ200؛ به كوشش محمدكاظم 

كهدويی، يزد، دانشگاه يزد، 1385ش، ص 313ـ314.
خواندمير، غياث الدين بن همام الدين حسينی، تاريخ حبيب 
السير فی اخبار افراد بشر، به كوشش: محمددبير سياقی، 

تهران، خيام، چ 3، 1362ش، 4/ 555، 616.
مدرسه  كتابخانۀ  خطی  نسخۀ  خوشگو،  سفينۀ  خوشگو، 

عالی شهيد مطهری، ش 2724، حرف س.
ترجمۀ  صفويان)،  (دورۀ  ايران  تاريخ  كمبريج،  دانشگاه 
يعقوب آژند، تهران، جامی، 1380ش، ص 7، 506، 547، 

564ـ565.
دايی جواد، محمدرضا، تاريخ ادبيات ايران (از حملۀ مغول 
اصفهان،  صائب)،  تا  كمال  از  ـ  صفويه  دورۀ  اول  نيمۀ  تا 

شركت مطبوعات (تأييد)، [بی تا]، 1/ 216، 271، 274.
لكهنو،  حسينی،  تذكرۀ  ميرحسين،  سنبهلی،  دوست 

1292ق، ص 148.
دهخدا، علی اكبر، لغت نامه، زيرنظر محمد معين و جعفر 
جديد، 1373ش،  چاپ  تهران،  دانشگاه  تهران،  شهيدی، 

8/ 11776ـ11778.
رازی، امين احمد، تذكرۀ هفت اقليم، به كوشش محمدرضا 
 ،154  /1 1378ش،  سروش،  تهران،  (مسرت)،  طاهری 
 ،734  ،677  /2 725؛   ،280  ،265  ،241  ،240  ،229
 ،1045 ،1035 ،1024 ،999 ،997 ،954 ،953 ،799
 ،1201 1195ـ1196،   ،1144  ،1083  ،1080  ،1060
 ،1260  ،1236  ،1229 1227ـ1228،   ،1217  ،1415
 ،1446  ،1423  ،1401  ،1399  ،1351  ،1330  ،1291

1431؛ 3/ 1613، 1614، 1417.
رضازادۀ شفق، صادق، تاريخ ادبيات ايران، شيراز، دانشگاه 

شيراز، 1352ش، ص 557، 611.
(صفويان،  ايران  تاريخ  گنجينۀ  عبدالعظيم،  رضايی، 
1378ش،  اطلس،  تهران،  قاجار)،  و  زنديه  افشاريان، 

.22 ،3/12
نارمن  چارلس  كوشش  به  احسن التواريخ،  حسن،  روملو، 
سيدن، كلكته، 1931م؛ افست، تهران، شمس، 1347ش؛ 
افست، تهران، كتابخانۀ صدر، 1347ش، ص 260ـ263؛ 
به كوشش عبدالحسين نوايی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر 

كتاب، 1349ش، ص 682، 816.
ريپكا، يان و ديگران، تاريخ ادبيات ايران (پژوهشی دربارۀ 
دگرگونی تاريخی زبان و ادبيات فارسی تاجيكی از زمان 
كشاورزی،  كيخسرو  ترجمۀ  20م)،  سدۀ  آغاز  تا  باستان 

تهران، گوتنبرگ، جاويدان خرد، 1370ش، ص 509.
سری،  ابوالقاسم  ترجمۀ  ايران،  ادبيات  تاريخ  يان،  ريپكا، 
تهران، سخن، 1382ش، 1/ 467، 526؛ 2/ 782ـ783، 

.928 ،861 ،855
تهران،  ادبی،  نقد  با  آشنايی  عبدالحسين،  زرين كوب، 

سخن، 1372ش، چ 2، ص 8ـ9، 437.
(مروری  ايران  ادبی  گذشتۀ  از  عبدالحسين،  زرين كوب، 
بر نثر فارسی، سيری در شعر فارسی با نظری بر ادبيات 

معاصر)، تهران، الهدی، 1375ش، ص 154.
ايران،  تاريخ  و  فرهنگ  سرآمدان  حسن،  ناصری،  سادات 
 /1 1353ش،  هنر،  و  فرهنگ  عالی  شورای  تهران، 

428ـ430.
[بی نا]،  استانبول،  قاموس االعالم،  شمس الدين،  سامی، 

1306ـ1316ق، 4/ 2510.
سام ميرزا صفوی، تحفۀ سامی، به كوشش حسن وحيد 
به  ص 47، 191/  ارمغان، 1341ش،  تهران،  دستگردی، 
كوشش ركن الدين همانفرخ، تهران، علمی، چ 2، [بی تا]، 

ص 376ـ380.
سرمدی، عباس، دانشنامۀ هنرمندان ايران و جهان اسالم 
هيرمند،  تهران،  كمال الملك)،  معاصرين  تا  مانی  (از 

1380ش، ص 271.
سيوری، راجر، ايران عصر صفوی، ترجمۀ كامبيز عزيزی، 

تهران، مركز، چ 4، 1374ش، ص 46، 57، 206.
رمضان علی  ترجمۀ  صفويان،  باب  در  راجر،  سيوری، 
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 ،107  ،87  ،74 ص  1380ش،  مركز،  تهران،  روح الهی، 
.294

آژند،  يعقوب  ترجمۀ  صفويان،  ديگران،  و  راجر  سيوری، 
تهران، مولی، 1380ش، ص 54، 61، 106ـ107، 157، 

225، 245، 247ـ248، 278.
سيستانی،  محمود  غياث الدين  ملك  حسين بن  شاه 

خيرالبيان، نسخۀ خطی برگ 20 (خيامپور، 1/ 435).
شاه طهماسب صفوی، تذكرۀ شاه طهماسب، به كوشش 
ص 3، 5،  چ 2، 1363ش،  شرق،  تهران،  صفری،  امرهللا 
ص  برلين، 1343ق،  چاپ  13، 14، 24، 34، 35، 36؛ 

.25 ،17 ،16
عصر  از  فارسی  ادبيات  محمدرضا،  كدكنی،  شفيعی 
جامی تا روزگار ما، ترجمه حجت هللا اصيل، تهران، نی، 

1378ش، ص 53.
و  حال  (شرح  الفصاحه  مرآت  تذكرۀ  (داور)،  مفيد  شيخ 
قرن  تا  زمان  قديم ترين  از  فارس  شاعران  اشعار  نمونه 
شيراز،  طاوسی،  محمود  كوشش  به  هجری)  چهاردهم 

نويد شيراز، 1371ش، ص 540، 217.
ترجمۀ  مجمع الخواص،  تذكرۀ  افشار،  بيك  صادق 

عبدالرسول خيامپور، تبريز، [بی نا]، 1327ش، ص 24.
دائرةالمعارف  ديگران،  و  احمد  حاج سيد جوادی،  صدر 
 /4 1373ش،  محبی،  سعيد  شهيد  نشر  تهران،  تشيع، 

165؛ 6/ 37ـ38.
زبان  قلمرو  در  و  ايران  در  ادبيات  تاريخ  ذبيح هللا،  صفا، 
پارسی (از آغاز سدۀ دهم تا ميانۀ سدۀ دوازدهم هجری)، 
 ،498 /1 بخش  ج 5،  چ 5، 1378ش،  فردوس،  تهران، 
 ،4 ج  ديگر،  فراوان  صفحات  و  1659ـ1663   /3 بخش 
صفحات  و  ص 28، 129ـ130، 139  چ 10، 1378ش، 

ديگر.
صفا، ذبيح هللا، خالصه تاريخ سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
ايران از آغاز تا پايان عهد صفوی، تهران، اميركبير، چ 2، 

1356ش، ص 281.
صالحی، عمران، خنده سازان و خنده پردازان، تهران، علم، 

1382ش، ص 124ـ140.
عبدی بيگ شيرازی (نويدی شيرازی)، تكملةاالخبار، به 
ص  1369ش،  نی،  تهران،  نوايی،  عبدالحسين  كوشش 
11ـ14، 19، 22، 56، 58، 62، 66ـ68، 71، 76، 77، 

80، 86ـ88، 130، 168، 188، 232ـ237.

عبرتی عظيم آبادی، وزيرعلی، معراج الخيال، نسخۀ خطی 
دانشگاه الهور.

نسخۀ  عكس  ابراهيم،  صحف  (خليل)،  ابراهيم خان  علی 
خطی كتابخانۀ برلن، برگ 155، ش 167 (خيامپور، 1/ 

.(435
عميد، حسن، فرهنگ عميد جغرافيا و تاريخ و اطالعات 

عمومی، تهران، جاويدان، [بی تا]، ص 490.
ميخانه،  تذكرۀ  عبدالنبی،  مال  قزوينی،  فخرالزمانی 
 ،5 چ  اقبال،  تهران،  معانی،  گلچين  احمد  كوشش  به 
1367ش، ص 113، 116، 118، 119، 124، 126، 142، 

.759 ،172 ،170 ،169 ،147 ،143
سيد  كوشش  به  روضةالسالطين،  هراتی،  فخری 
71؛  ص  1968م،  هند،  حيدرآباد  راشدی،  حسام الدين 
و  تاريخ  مؤسسۀ  تبريز،  خيامپور،  عبدالرسول  كوشش  به 

فرهنگ ايران، 1345ش، ص 71.
بمبئی،  نتايج االفكار،  محمد،  گوپاموی،  قدرت هللا 

كتابفروشی خاضع، 1336ش، ص 331ـ332.
قديانی، عباس، فرهنگ جامع تاريخ ايران (از ورود آريايی ها 
 /1 چ2، 1381ش،  آرون،  تهران،  پهلوی)،  عصر  پايان  تا 

.450 ،241
قزوينی، ابوالحسن، فوايدالصفويه (تاريخ سالطين و امرای 
مريم  كوشش  به  صفويه)،  دولت  سقوط  از  پس  صفوی 
ميراحمدی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، 

1367ش، ص 28.
تهران،  فارسی،  تذكره های  تاريخ  احمد،  معانی،  گلچين 
سنايی، چ 2، 1363ش، 1/ 155ـ157، 419، 621، 719، 

726؛ 2/ 119، 148، 279، 434، 723، 729.
گلچين معانی، احمد، كاروان هند، مشهد، آستان قدس 
رضوی، 1369ش، 1/ نه، بيست، 21، 116، 325، 349، 
 /2 795؛   ،794  ،663  ،601  ،600  ،514  ،423  ،371
 ،1381  ،1380  ،1264  ،1193  ،1169  ،1026  ،933

.1572 ،1559 ،159 ،161
 /3 1886م،  كلكته،  اكبرنامه،  ابوالفضل،  عالمی،  مبارک 

.749
مدبری، محمود، فرهنگ كتابهای فارسی از قرن چهارم تا 

1300، تهران، ويس، 1364ش، 1/ 160.
فی  ريحانةاالدب  محمدعلی،  تبريزی،  خيابانی  مدرس 
تراجم المعروفين بالكنيه او للقب ياكنی و القاب، تهران، 
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[بی نا]، 1326ـ1327ش، 2/ 151؛ تهران، خيام، [بی تا]، 
2/ 416؛ تهران، خيام، چ 3، 1369ش، 1/ 416.

مشار، خانبابا، فهرست كتابهای چاپی فارسی، تهران، بنگاه 
ترجمه و نشر كتاب، 1352ش، 1/ 801؛ دورۀ 5 جلدی، 

تهران، [بی نا]، 1350ش، 1/ 1207.
مشار، خانبابا، مؤلفين كتب چاپی فارسی و عربی، تهران، 

[بی نا]، 1341ش، ج 3، ستون 286.
تهران،  فارسی،  دائرةالمعارف  غالمحسين،  مصاحب، 

فرانكلين، 1345ش، 1/ 615، 1246.
ميرزا محمد، تاريخ سالطين صفويه، به كوشش اميرحسن 
ص  1351ش،  ايران،  فرهنگ  بنياد  تهران،  عابدی، 

36ـ37.
چ 14،  اميركبير،  تهران،  فارسی،  فرهنگ  محمد،  معين، 

1378ش، 5/ 720.
منزوی، احمد، فهرستوارۀ كتابهای فارسی، تهران، انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگی، 1376ش، 3/ 1862ـ1863.
منشی، اسكندربيگ، تاريخ عالم آرای عباسی، به كوشش 
محمد اسماعيل رضوان، تهران، دنيای كتاب، 1377ش، 
162ـ163،   ،113  ،112 103ـ109،   ،84  ،75  ،74  /1

148ـ149.
امروز،  تا  آغاز  از  ايران  ادبيات  ديگران،  و  جرج  موريس، 
ترجمه يعقوب آژند، تهران، گستره، 1380ش، ص 205، 

.434
ايران  ادبيات  و  زبان  تاريخ  عباس،  (شوشتری)،  مهرين 
از عصر ايلخانان مغول تا كريم خان زند، [بی جا]، مانی، 

[بی تا]، ص 54.
نصرآبادی، محمدطاهر، تذكرۀ نصرآبادی، به كوشش احمد 

موفق يزدی، يزد، دانشگاه يزد، 1378ش، ص 5.
نفيسی، سعيد، تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی 
تا پايان قرن دهم هجری، تهران، فروغی، 1344ش، 1/ 

377ـ379.
و  هند  در  فارسی  تذكره نويسی  عليرضا،  سيد  نقوی، 
 ،193  ،175  ،8 ص  1343ش،  علمی،  تهران،  پاكستان، 
 ،705 ،638 ،619 ،616 ،519 ،796 ،426 ،337 ،286

716ـ717، 770.
تهران،  حبيب السير،  كتاب  رجال  عبدالحسين،  نوايی، 
ص 17،  چ 2، 1379ش،  فرهنگی،  مفاخر  و  آثار  انجمن 

19، 21ـ22، 28، 291.

نوايی، مير نظام الدين عليشير، تذكرۀ مجالس النفائس، به 
منوچهری، 1363ش،  تهران،  حكمت،  علی اصغر  كوشش 

ص كو، و.
نيساری، سليم، تاريخ ادبيات ايران (تاريخ ادبيات پيش از 
اسالم و بعد از اسالم از صدراسالم تا حملۀ مغول)، تهران، 

اقبال، چ 6، 1333ش، 1/ 79.
واله داغستانی، علی قلی خان، رياض الشعرا، نسخۀ خطی 
بريتانيا،  موزۀ  خطی  نسخۀ  عكس  ايران،  ملی  كتابخانۀ 

برگ 169.
به  ناصری،  روضةالصفای  تاريخ  خان،  قلی  رضا  هدايت، 
 /8 1380ش،  اساطير،  تهران،  كيانفر،  جمشيد  كوشش 

.6368

كوشش  به  فهرس التواريخ،  خان،  قلی  رضا  هدايت، 
عبدالحسين نوايی و مير هاشم محدث، تهران، پژوهشگاه 
 ،210 ص  1373ش،  فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم 

.257 ،229
شعرا،  تذكرۀ  در  مجمع الفصحا  خان،  قلی  رضا  هدايت، 
تهران، [بی نا]، 1295ش، 1/ 31؛ به كوشش مظاهر مصفا، 

تهران، اميركبير، 1336ش، 1/ خ، د، 58ـ59.
[بی تا]،  [بی نا]،  تهران،  جاويدان،  گلزار  محمود،  هدايت، 

.595/2
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مقاالت
استوری، چارلز، «تذكرۀ شعرا» ترجمه تقی بينش، مجلۀ 
دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه مشهد، س 3، ص 

246ـ251.
دامادی، محمد، «اديبی نقادی از ديار آذرابادگان» در كتاب 
ايرانی،  تحقيقات  كنگرۀ  ششمين  سخنرانيهای  مجموعه 

تبريز، دانشگاه آذرابادگان، 1357ش، 2/ 207ـ224.
و  تذكره نويسان  اشتباهات  از  «پاره ای  عزيز،  دولت آبادی، 
مجموعه  كتاب  در  آذربايجان»  سخنوران  دربارۀ  محققان 
تبريز،  ايرانی،  تحقيقات  كنگرۀ  ششمين  سخنرانيهای 

دانشگاه آذرابادگان، 1357ش، 2/ 265ـ273.
عبدهللا، سعيد، «فارسی تذكرون متن تنقيدی عنصر، الف: 
لباب الباب عوفی كامطالعه، ب: تذكرۀ دولتشاه كامطالعه، 
ج: تحقه سامی كامطالعه»  مباحث: در كتاب سيد عبدهللا 

؟، الهور، ؟، ادب، 1965 اردو9، ص 443ـ483.
 ،Indo-Iranica «قاضی، م. ج، «سام ميرزا و تحفۀ سامی

ج 15، 1960م، ص 68ـ89.
گلستانی، حسين، «از تذكره ها» ماهنامۀ گل آقا.

به  راجع  سامی  تحفۀ  «اقتباسات  شفيع،  محمد  مولوی، 
ج 10،  پاكستان،  الهور  مگزين،  كالج  اورينتل  هنروران» 

ش 2، نوامبر 1933م، اگست 1934م، ص 73ـ128.
مولوی، محمد شفيع، «اقتباسات تحفۀ سامی دربارۀ خط و 
خطاطان»، مقاالت مولوی محمد شفيع، به كوشش احمد 

ربانی، الهور، مجلس شرقی ادب، 1970م، 1/ 1ـ85.

نسخه های خطی تحفه سامی
الف. نسخه های شناخته شده

(مشهد)،  رضوی  قدس  آستان  مركزی  كتابخانۀ   .1
فارسی  نستعليق   .(157 ش  تاريخ،  (كتب   4198 ش 
برگ،   158 هجری،  دهم  قرن  اواخر  از  (ماوراءالنهری) 

وقفی حاج قائم مقام، صفحۀ اول و آخر تازه نويس است.
آغاز:

هللا الحمد قبل كل كالم
بصفات الجالل و االكرام

انجام:
محـب آل علـی بـاد سـرفـرزا جـهـان

عدوی آل علی باد دست و خوار و نزار
فهرست   ،635 ص  مشهد،  كتابخانۀ  دو  فهرست  (رؤيت، 

خطی  كتابهای  فهرست   ،113 قدس،  آستان  الفبايی 
آستان قدس، 7/ 48).

2. انستيتو نسخ خطی آكادمی علوم جمهوری آذربايجان، 
شمار، ثبت b. 5778، كاتب ناشناس، كتابت سدۀ 11ق، 

134 برگ (فهرست انستيتو آذربايجان، ص 53).
3. انستيتو نسخ خطی آكادمی علوم جمهوری آذربايجان، 
شمارۀ ثبت b. 5119، خط مصطفی بن جارهللا مشهور به 
آذربايجان،  انستيتو  (فهرست  برگ   146 975ق،  بيانی، 

ص 53)
4. كتابخانۀ بروسه تركيه، ش 1089، (خراجچی)، كاتب 

ناشناس، نستعليق، گويا قرن 11ق، 139 گ.
آغاز: برابر اصل
انجام موجود:

چرا كه عمـر چـو بـاد بهـار می گـذرد
غنيمت است دمی صحبت گل و گلزار

(فهرست بروسه، 30).
5. كتابخانۀ بنياد خاورشناسی فرهنگستان تفليس، كاتب 
با  تا 133.  برگ 18  از  گويا 908ق،  نستعليق،  ناشناس، 
پيكرۀ زن و مرد در يك مجلس، با تاريخ تأليف: «نهصد 
ار هشت بر وی فزايی» (نشريۀ نسخه های خطی فارسی، 

.(197 /8
6. مؤسسۀ خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه، شمارۀ 

ثبت B 116، برگ 262 تا 332.
انجام: افتاده

(فهرست فرهنگستان روسيه، ص 66)
7. مؤسسۀ خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه، شمارۀ 

.B 118 ثبت
آغاز و انجام: افتاده.

(فهرست فرهنگستان روسيه، ص 66)
خط  به  ج.  ش 187  تهران،  دانشگاه  حقوق  دانشكدۀ   .8
نستعليق پايان ربيع االول 976ق از مصطفی بن اويس در 

دارالقراة، 127 برگ.
هند  971ق  و   968 مورخ  نسخۀ  دو  از  پس  نسخه  اين 
از كهن ترين نسخه های مورخ است. اشعار و يادداشتهای 
سال  در  و  آمده  آن  پايان  در  و 1284ق   1283 ،1278
1298ق از آن كتابخانۀ صنيع الدوله بوده است. سرگذشت 

666 شاعر.
انجام: برابر اصل



دورة دوم، سال چهارم، شمارة 40، مرداد و شهريور 721389

(فهرست دانشكده حقوق، ص 42).
9. كتابخانۀ دانشگاه استانبول، نستعليق ممتاز، گويا قرن 

11ق، 171 برگ.
آغاز و انجام: برابر اصل

(فهرست دانشگاه استانبول، ص 415)
 TUK. F.r 714 شمارۀ  استانبول،  دانشگاه  كتابخانۀ   .10

نستعليق ممتاز، گويا قرن 10ق، 93 برگ.
آغاز: برابر اصل.

انجام موجود: شيخ جمال الدين از وروجرد همدان است و 
مريد نوربخشيان بود و مرد صوفی.

(فهرست دانشگاه استانبول، ص 321)
 ،H-102 11. دانشگاه پنجاب پاكستان، گنجينۀ آذر، ش

نستعليق خوش صفر 996ق، 133 برگ.
خضر  از:  نقل   735  /11 پاكستان،  مشترک  (فهرست 

نوشاهی، ص 444).
12. كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران. در مجموعۀ شمارۀ 

2591، نستعليق سدۀ 11ق، حاشيۀ ص 188 تا 304.
منشآت و منظومات گردآورنده آقا محمد معينايی اردوبادی 
پسر حاجی محمدخان كه در 1109ق آغاز كرده و خط 
ديگران است. خط مهدی شاعر مورخ 1263ق هم در آن 
است (ص 69) در سال 1258ق از آن كسی بوده است 

(ص 100).
(فهرست دانشگاه تهران، 9/ 1395 و 1413)

13. كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، ش 3007، نستعليق 
مورخ  سلمان  از  دارد  يادداشتی  برگ.   45 10ق،  سدۀ 
بابا  سرگذشت  از  پيش  اندكی  نسخه  1052ق.  ذی قعده 
نصيبی است و پاره ای از شعرهای شعرا در هامش افزوده 
شده است. گويا از همان سلمان است. تا نيمۀ سرگذشت 
هاللی. صحيفۀ هشتم پيش از صحيفۀ پنجم آمده و نسخه 

آشفته و پس و پيش است.
آغاز و انجام: افتاده.

(فهرست دانشگاه تهران، 10/ 1936ـ1937)
14. كتابخانۀ دانشگاه لس آنجلس، شمارۀ c. 130 . نسخ 
ربيع الثانی  ميانه  در  وراداری  ابراهيم  محمدبن  تركی 

995ق.
(نسخه های خطی، 11ـ12/ 15).

15. كتابخانۀ راشد افندی تركيه، شمارۀ 923، نستعليق، 
كتابت 990ق، 220 برگ، وقف راشد افندی است.

آغاز و انجام: برابر اصل.
(فهرست كتابخانه های تركيه، ص 156).

16. كتابخانۀ آيت هللا گلپايگانی، ش 144/18، قرن 11ق، 
136 برگ. در فهرست ديگر آن كتابخانه به شمارۀ 81، 

نستعليق زيبا، بی تا، و 127 برگ آمده است.
آغاز و انجام: افتاده.

فهرست   /146 عرب زاده،  گلپايگانی،  كتابخانۀ  (فهرست 
گلپايگانی، اشكوری، 87)

17. كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی (ش 1). در مجموعۀ 
ش 5648، به خط شكسته تحريری، بی تا، بخش نخست 

ص 2ـ262.
آغاز موجود: اللهم و بارک عليه و ارزفنا درجة السفاعة.

انجام موجود:
چون سر نزد از صفای خاطر سخنم

گـرد سخـن اهـل صفـا مـی گـردم
(فهرست مجلس، 17/ 104ـ105)

(سنايی   2 ش  اسالمی،  شورای  مجلس  كتابخانۀ   .18
پسر  يك  مصطفی،  ابراهيم بن  نسخ   ،613 ش  سابق)، 

يالتجی محمد در 22 شوال از سدۀ 12ق، 157 برگ.
ابوالقاسم  مال  يادداشت  با  حسنی،  مصطفی  تملك  با 

متخلص به ميرزا در اصفهان با چهار صفحه فهرست.
 /7 خطی،  نسخه های   ،397  /1 سنا،  مجلس  (فهرست 

667ـ668).
19. كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ش 2 (سنای سابق)، 
ش 528، نستعليق سدۀ 10 ق، 116 برگ، نسخه پس و 

پيش است.
آغاز و انجام: افتاده

 /7 خطی،  نسخه های  326؛   /1 سنا،  مجلس  (فهرست 
628ـ629).

 ،241  /106 ش  الهور،  محمدشفيع  مخطوطات   .20
نستعليق نظام الدين احمد، در 12 ربيع االول 1197ق در 

كلكته، 118 برگ.
آغاز: برابر اصل.

(فهرست مشترک پاكستان، 11/ 734ـ735، نقل از: بشير 
حسين، 1/ 101)

ش  (سپهساالر)،  مطهری  شهيد  مدرسۀ  كتابخانۀ   .21
1105، نستعليق گويا 983ق، 174 برگ.

(فهرست سپهساالر، 2/ 463ـ462).
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 ،1213 ج   ،1519 ش  تركيه،  مالی  مراد  كتابخانۀ   .22
در  شفيعی، 992ق  به  الشهير  محمدعلی  شيخ  نستعليق 

قسطنطنيه، 137 برگ.
اگر تاريخ فوت سامی 957ق باشد، اين نسخه هفده سال 
قابل  نسخۀ  جهت  اين  از  و  شده  كتابت  او  مرگ  از  پس 

اعتنايی است. تعداد شعرای اين نسخه 633 نفر است. 
آغاز و انجام: برابر اصل.

(فهرست كتابخانه های تركيه، 517 و 553).
نستعليق،   ،3674 ش  مرعشی،  آيت هللا  كتابخانۀ   .23
نام  فهرست  با  برگ،  دويست  979ق،  رمضان  دوازدهم 

است.
آغاز: برابر اصل.

انجام موجود: چرا كه عمر چو باد بهار می گذرد
غنيمت است دمی صحبت گل و گلزار

(فهرست مرعشی، 10/ 6768)
نستعليق،   ،7531 ش  مرعشی،  آيت هللا  كتابخانۀ   .24

رمضان 996ق، 167 برگ.
آغاز موجود: طبع بيكران بساحل ظهور می رسانيد، لهذا 

اين شاه بيت ...
انجام: برابر اصل.

(فهرست مرعشی، 19. 337).
نستعليق   ،12096 ش  مرعشی،  آيت هللا  كتابخانۀ   .25
قديم، نيمۀ ماه صفر 998ق، كاتب محمدفرزند عبدالكريم، 

173 برگ. با مهر العبد محمد طاهر.
آغاز: برابر اصل

انجام: 
چـرا كه عمـر چـو بـاد بهـار می گذرد

غنيمت است دمی صحبت گل و گلزار
(فهرست مرعشی، 30/ 522ـ523).

سدۀ  تحرير  ش 1134،  قم،  اعظم  مسجد  كتابخانۀ   .26
11ق.

آغاز: افتادگی دارد.
(فهرست مسجد اعظم، ص 67).

27. كتابخانۀ مغنيسا تركيه، ش 6381، نستعليق ممتاز 
سنۀ 973ق، 164برگ. در آغاز فهرست دارد.

آغاز و انجام: برابر اصل.
(فهرست مغنيسا، ص 30).

28. كتابخانۀ مكه (مكتبة مكه المكرمه)، ش 544 بخش 

قسطنطنيه،  در  ذيعقده 987ق  حكمت،  عارف،  التواريخ، 
و  خليلی،  محمدبن  ابراهيم بن  تملك  مهر  با  برگ   116

محمدبن شيخ شكريگی شهری و سليمان مير رفعت.
(نسخه های خطی، 5/ 567)

تحريری  نستعليق   ،3848 ش  ملك،  ملی  كتابخانۀ   .29
قرن 11ق، 176برگ..

آغاز: برابر اصل.
انجام موجود: احوال لوندی قصه خوان از وروجردی است 

كه قصبه ای است از واليت همدان، عامی است.
(رؤيت؛ فهرست ملك، 2/ 109)

30. كتابخانۀ ملی تهران، در مجموعه خطی ش 805/2، 
شكسته نستعليق، جمادی اآلخر 1003ق، كاتب دولتشاه 

ابن عالءالدوله بن بختی شاه الغازی، ص 209 تا 502.
آغاز و انجام: برابر اصل.

خطی،  نسخه های  341ـ342؛   /2 ملی،  فهرست  (رؤيت/ 
.(251 /6

شماره  (پيشتر   896 شمارۀ  تهران،  ملی  كتابخانۀ   .31
668 بوده) نستعليق تحريری 28 رمضان 972ق، كاتب 
برگ.   137 قسطنطنيه،  در  شمس البغدادی،  عهدی بن 
مالك نوشته تحفه شاهی، صفحۀ اول: مهر ناصرالدين شاه 

قاجار.
آغاز و انجام: برابر اصل.
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خطی،  نسخه های  432ـ433/   /2 ملی،  فهرست  (رؤيت/ 
6/ 249ـ251)

 N.M. شمارۀ 37/2ـ  پاكستان (كراچی)،  ملی  موزۀ   .32
1958 نستعليق خوش، كاتب محمدمقيم بن حاجی كمال 
اصفهانی، 14 رجب 1157ق، در شاهجهان آباد هند، برگ 

339 تا 461).
فهرست  روی  از   735  /11 پاكستان،  مشترک  (فهرست 

موزه، 1/ 235 و فهرست نوشاهی، 797).
بسيار  نسخ   ،67 شمارۀ  مينوی،  مجتبی  كتابخانۀ   .33
زيبا در رجب 1174ق، 143 برگ، با مقابله و تصحيح و 
تكميل مجتبی مينوی با نسخۀ نزد عبدالرحيم خلخالی، 
در  قعدۀ 958ق  ذی  مورخ 27  نسخۀ  روی  از  استنساخ 

مشهد، با مهر اهدايی احتشام العلماء به مينوی.
آغاز و انجام: برابر اصل

كتابخانۀ  فهرستوارۀ  640؛   /6 خطی،  نسخه های  (رؤيت؛ 
مينوی، 16؛ فهرست نسخه های عكسی مركز احياء ميراث 

اسالمی).
34. دانشكدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمارۀ 
169 ج، شكسته نستعليق، سدۀ 10 و 11ق، 225 برگ. 
است.  آمده  آن  صحيفۀ  شش  در  شاعر   666 سرگذشت 
در  و  دامغانی  هادی  محمد  آن  از  1318خ  در  نسخه 
و  بوده  اقبال  عباس  نزد  اكتبر 1338خ  در 127  پاريس 
يادداشتهای قزوينی در آن است. اقبال برای آن فهرست 
ديده  آن  در  لغات  شرح  در  او  حواشی  و  نوشته  شاعران 
می شود. در يادداشت قزوينی آمده: از روی نسخۀ پاريس 

عالوه كردم. صحيفۀ اول و خاتمه را ندارد. 
آغاز موجود: عسكری ميرزا، از اوالد امجاد بابر.

انجام: برابر اصل.
(رؤيت؛ فهرست ادبيات، 1/ 85ـ87).

ب. نسخه های شخصی
1. كتابخانۀ شخصی همايون صنعتی زاده، نستعليق 979پ.

(نسخه های خطی، 7/ 799)
2. كتابخانۀ شخصی عبدالحسين بيات، تحرير حدود 968 

تا 975ق.
و  بيست  همايونفرخ،  مقدمۀ  156؛   /1 تذكره ها،  (تاريخ 

نه).
3. كتابخانۀ شخصی مرتضی نجم آبادی، در تهران.

(تاريخ تذكره ها، ص 156، مقدمۀ وحيد دستگردی).

خط  به  خلخالی،  سيدعبدالرحيم  شخصی  كتابخانۀ   .4
نستعليق كاتب و تاريخ ندارد، اول و آخر ناقص.

(مقدمۀ مينوی بر نسخۀ خود).

پ. نسخه های ناشناخته
سامی  تحفۀ  خطی  نسخه   43 ناقص  مشخصات  نگارنده 
به  كه  دارد  اختيار  در  را  جهان  كتابخانه های  در  موجود 
دليل عدم مشخصات كامل نسخه از ذكر آن چشم پوشيد. 
تا در آينده ای نزديك و از طريق دسترسی به فهرستهای 

آن كتابخانه ها، مشخصات كامل آن را درج كند.

ت. عكس و ميكروفيلم
دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ   5137 شمارۀ  ميكروفيلم   .1

تهران از روی نسخۀ خطی مونيخ شماره 2.
(فهرست ميكروفيلمها، 3/ 136).

2. ميكروفيلم شمارۀ 2935 و نسخه عكسی مركز احياء 
ميراث اسالمی، از روی نسخۀ كتابخانۀ مينوی. 

(رؤيت).

منابع و مآخذ
فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ مسجد اعظم قم، رضا 

استاد، قم، كتابخانه مسجد اعظم، 1365ش.
خاورشناسی  مؤسسه  فارسی  خطی  نسخه های  فهرست 
فرهنگستان علوم روسيه، اوف اكيمو شكين و ديگران، 
انقالب  فرهنگ  مدارک  مركز  رمضان،  عارف  ترجمۀ 

اسالمی، 1375ش.
انوار،  عبدهللا  ايران،  ملی  كتابخانۀ  خطی  نسخ  فهرست 

تهران، كتابخانۀ ملی ايران، 1347ش، ج 2.
فهرست كتابخانۀ مجلس شورای ملی، عبدالحسين حايری، 

تهران، كتابخانۀ مجلس شورای ملی، 1348ش، ج 17.
محمدباقر  ملك،  ملی  كتابخانۀ  خطی  كتابهای  فهرست 
ملك،  كتابخانۀ  تهران،  منزوی،  احمد  و  حجتی 

1354ش، ج 2.
فهرست كتابخانۀ مدرسۀ عالی سپهساالر، ضياءالدين ابن 
يوسف حدائق شيرازی، تهران، مدرسۀ عالی سپهساالر، 

1318ش، ج 2.
فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ عمومی حضرت آيت هللا 
العظمی نجفی مرعشی، احمد حسينی اشكوری، قم، 
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كتابخانۀ مرعشی، 1362 و 1369ش، ج 10 و 19.
فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ عمومی حضرت آيت هللا 
العظمی آقای گلپايگانی، احمد حسينی اشكوری،  قم، 

كتابخانۀ گلپايگانی، 1357ش، ج 1.
فهرست كتابهای خطی كتابخانۀ مجلس سنا، محمدتقی 
انواری،  علمی  بهاءالدين  و  محمدتقی  دانش پژوه، 

تهران، كتابخانۀ مجلس سنا، [بی تا]، ج 1.
فهرست ميكروفيلمهای كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، 
محمدتقی دانش پژوه، تهران، كتابخانۀ مركزی دانشگاه 

تهران، 1363ش، ج 3.
ادبيات  دانشكدۀ  كتابخانۀ  خطی  نسخه های  فهرست 
دانشگاه تهران، محمدتقی دانش پژوه، تهران، دانشكدۀ 

تهران، 1339ش، ج 1.
و  حقوق  دانشكدۀ  كتابخانۀ  خطی  نسخه های  فهرست 
محمدتقی  تهران،  دانشگاه  اقتصادی  و  سياسی  علوم 

دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، [بی تا].
فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران، 
محمدتقی دانش پژوه، تهران، كتابخانۀ مركزی دانشگاه 

تهران، 1340ش، ج 9 و 10.
فهرست نسخه های خطی فارسی در انستيتو نسخ خطی 
نامگو)،  (فهرست  آذربايجان  جمهوری  علوم  آكادمی 
محمدتقی دانش پژوه و ديگران، تهران، سازمان اسناد 

ملی ايران، 1380ش.
العظمی  آيت هللا  كتابخانۀ  خطی  نسخه های  فهرست 
كريم،  دارالقرآن  قم،  عرب زاده،  ابوالفضل  گلپايگانی، 

1378ش.
فهرست الفبايی كتب خطی كتابخانۀ مركزی آستان قدس 

كتابخانۀ  هروی،  فكرت  آصف  محمد  مشهد،  رضوی 
مركزی آستان قدس، 1369ش.

فهرست كتب خطی كتابخانۀ آستان قدس رضوی، احمد 
گلچين معانی، مشهد، كتابخانۀ مركزی آستان قدس 

رضوی، 1346ش، ج 7.
كاظم  مشهد،  كتابخانۀ  دو  خطی  نسخه های  فهرست 
مدير شانه چی و ديگران، تهران، فرهنگ ايران زمين، 

1351ش.
فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ بزرگ حضرت آيت هللا 
و  نجفی  مرعشی  محمود  نجفی،  مرعشی  العظمی 

ديگران، قم، كتابخانۀ مرعشی، 1380ش، ج 30.
پاكستان،  فارسی  خطی  نسخه های  مشترک  فهرست 
و  ايران  فارسی  تحقيقات  مركز  الهور،  منزوی،  احمد 

پاكستان، 1369ش، ج 11.
فهرست نسخه های خطی فارسی كتابخانۀ مغنيسا، توفيق 
دانشگاهی،  نشر  مركز  تهران،  سبحانی،  هاشم پور 

1366ش.
فهرست نسخه های خطی فارسی كتابخانۀ بروسۀ تركيه، 
گيالن،  دانشگاه  گيالن،  سبحانی،  هاشم پور  توفيق 

1368ش.
دانشگاه  كتابخانۀ  فارسی  خطی  نسخه های  فهرست 
حسام الدين  و  سبحانی  هاشم پور  توفيق  استانبول، 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران،  آق سو، 

فرهنگی، 1374ش.
تركيه،  كتابخانه های  فارسی  خطی  نسخه های  فهرست 
توفيق هاشم پور سبحانی و حسام الدين آق سو، تهران، 

مركز نشر دانشگاهی، 1373ش.


