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خاطرات روزانۀ اعتمادالسلطنه 
دستنويسها و يادداشتهای تازه ياب

سيدعلی آل داود
رجل  1313ق)  (ف  اعتمادالسلطنه  خان  محمدحسن   از 
برجستۀ عصر ناصری و وزير انطباعات، نوشته های بسيار برجا 
مانده كه برخی چون مرآت البلدان، المآثر و اآلثار و روزنامۀ 
او  نشدۀ  منتشر  آثار  اما  است.  شده  چاپ  تاكنون  خاطرات 
كتابخانه ها،  فهرست  تكميل  با  چنانكه  است،  فراوان  نسبتاً 

نوشته های جديدی به تدريج از او شناخته می شود.
خطی  آلبومهای  بررسی  ضمن  پيش  سال  چند  نگارنده 
از  ناشناخته  اثر  سه  به  ايران  ملی  اسناد  سازمان  در  اسناد 
او دست يافت. از اين سه دستنويس، دو مجلد بخشهايی از 
روزنامۀ خاطرات است كه تمام آن به اهتمام استاد ايرج افشار 
سالها پيش به طبع رسيده و البته در آن روزگار، ايشان از 
دستنويسهای مورد اشارۀ فعلی آگاهی نداشتند. نسخۀ ديگر، 
متن چند رسالۀ كوتاه اعتمادالسلطنه در باب مسائل سياسی 
روز است، نوشته ها و رساالتی كوتاه كه وی آنها را خطاب به 

ناصرالدين شاه نوشته و هم به او تقديم داشته است.
نشده  فهرست  كتابهای  فهارس  از  مجلداتی  نيز  اخيراً 
كتابخانۀ مجلس به كوشش گروهی از فضالی جوان كتابشناس 
به طبع رسيده كه با تورق اجمالی در آنها دو سه اثر جديد 
ديگر از اعتمادالسلطنه شناخته شد. در اينجا نخست سه آلبوم 
به كتابخانۀ ملی ملحق  سازمان اسناد ملی ايران ــ كه اخيراً 
شده ــ [به شماره های 232ـ238 و 284] كه تاكنون كسی از 

وجود آنها اطالعی نداشته معرفی و به دنبال آن، آثار موجود 
اعتمادالسلطنه در كتابخانۀ مجلس شناسانده می شود. در اينجا 
ضروری است گفته شود كه دفاتر موجود در سازمان اسناد ملی 
ايران، با نام «آلبوم» خوانده می شود و مجموعۀ آلبومهای اسناد 

موجود در اين سازمان بالغ بر 370 مجلد می  گردد.

آلبوم شمارۀ 232
دفتری است با جلد مخملی آبی و به قطع رقعی بزرگ. اين 
آلبوم 29 صفحه دارد و شامل چند رساله كوتاه از محمدحسن 
خان اعتمادالسلطنه است. اين رساله ها در موضوع اصالحات 
در ساختار حكومت و پيشنهاد ايجاد برخی نهادها و دواير و 
ادارات دولتی در ايران است. اعتمادالسلطنه اين رساله ها را در 
سال 1309ق در اواخر پادشاهی ناصرالدين شاه فراهم آورده 
تقديم  شاه  به  محمدحسن»  خانه زاد  «جان نثار  امضای  با  و 
داشته است. اين دفتر به خط شكسته نستعليق درشت و زيبا 

نگاشته شده و مشتمل بر مطالب زير است:
دفتر اول: خالصۀ اصالحات و اجراآت حاليه و مآليه دولت 
انتظامات  وجوب  به  داير  دوم:  دفتر  (ص 2ـ7)؛  ايران  عليۀ 
محمره  بندر  در  و  عموماً  فارس  خليج  صفحات  در  جديد 
خصوصاً (ص 8 ـ 15)؛ دفتر سوم: اجراآت نافعۀ دولت عليۀ 
ايران در محمره كه حاالً و استقباالً موجب فوائد متنوعه تواند 
بود (ص16ـ19)؛ دفتر چهارم: فوايد تحرير و تعداد نفوس 
تأليف  باب  در  كوتاه  گزارش  پنجم:  دفتر  20ـ21)؛  (ص 
22ـ23)؛  (ص  زنگنه  طايفۀ  اطالعات  و  لرستان  جغرافيای 
دولت  بحری  و  بری  تجارت  باب  فتح  طريق  ششم:  دفتر 
عليۀ ايران با دولت چين (ص 24ـ29). نسخۀ ديگری از اين 

رساله ها تاكنون به دست نيامده است.

آلبوم شمارۀ 238
حاضر  نسخۀ  اعتمادالسلطنه.  روزانۀ  خاطرات  مجلداِت  از  يكی 
نخستين بار است كه معرفی می شود. آلبوم مذكور دفتری است 
به قطع رقعی حاوی 128 صفحه و شمارۀ قبلی آن 5031 بوده 
است. اين دفتر حاوی مجلد نهم خاطرات و مشتمل بر حوادث و 
يادداشتهای يكسالۀ شمسی از عيد نوروز تا 29 اسفند مقارن با 
17 رجب 1306 تا 28 رجب 1307ق (سال اودئيل) و با سطور 
مصطفی  محمد  ياری  به  و  خدا  توفيق  «به  می گردد:  آغاز  زير 
عليهم  هللا  صلوات  هدی  ائمۀ  و  زهرا  فاطمۀ  و  مرتضی  علی  و 
ياری  همه  از  و  نمودم  اودئيل  سال  روزنامه  به  شروع  اجمعين 
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می خواهم كه به سالمتی به اتمام برسانم... چهارشنبه 17 رجب 
1306 پنج به غروب مانده تحويل آفتاب به برج حمل شد. صبح 
من بعد از استحمام دربخانه رفتم. قبل از نماز شاه مدتی كتاب 
خواندند و تدريس فرمودند. وقت نهار هم من روزنامه خواندم. 

بعد به اطاق تلگرافخانه رفتم، نهاری صرف نموده...» 
دفتر چنين به انجام می رسد: «پنجشنبه 28 ختم السنه 
است. به سالمتی و مبارک بادی، اين سال هم به آخر رسيد. 
جهت  به  شب  كه  بودم  خانه  را  روز  رفتم.  حمام  زود  صبح 
تحويل حاضر باشم. عصر دربخانه رفتم. شاه يك ساعت به 
غروب مانده شام ميل فرمودند. امروز كه آخر سال است، اين 
كتاب را به اتمام رسانيدم. در تمام اين سال يك روز پريشان 

بودم، خداوند عمر بدهد كه سال نو تالفی شود...» 
اين دفتر در صفحات 627ـ687 خاطرات اعتمادالسلطنه 
كتاب  اين  طبع  تجديد  صورت  در  است.  رسيده  طبع  به 

تطبيق آن با اين نسخه خالی از فايده نخواهد بود.

آلبوم شمارۀ 284
دفتری است به قطع رقعی بزرگ و حاوی 192 صفحه. اين 
آلبوم بخشی از خاطرات روزانۀ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 
روزنامۀ  سيزدهم  مجلد  يادشده  دفتر  اوست.  خود  خط  به  و 
خاطرات نويسنده يعنی حاوی يادداشتهای او از اول رمضان 
1310 تا 12 رمضان 1311ق مقارن با يك سال كامل شمسی 
اعتمادالسلطنه  خاطرات  روزنامۀ  كتاب  در  بخش  اين  است. 
به   941 تا   859 صفحات  در  افشار  ايرج  استاد  تصحيح  به 
مستلزم  نه،  يا  دارد  تفاوتهايی  آن  با  اينكه  اما  رسيده،  طبع 
تطبيق دو نسخه با هم است. دفتر با اين سطور آغاز می گردد: 
هجری مطابق بيست و  رمضان 1310  شهر  «چهارشنبه غّرۀ 
يكم مارس 1893 مسيحی در روز اول سال ئيالن ئيل تركی 
شش ساعت و نه دقيقه از روز گذشته تحويل حمل شد. بنابر 
رسم همه ساله به ... احضار شده بودم.» و با اين جمالت به 
آخر می رسد: «چهارشنبه 22 بندگان همايون سوار می شدند 
است.  سال  من درخانه نرفته بيرون هم نمی روم. روز آخر  و 
الحمدلـله كه امسال گذشت كه به جهات عديده در اين سالی 
كسالت  از  خصوص  به  بدگذشت،  بسيار  من  به  شد  تمام  كه 

مزاج بهار پارسال برديم لذتی، بهار امسال خدايا فرصتی...»
اين كتابچه، خاطرات اعتمادالسلطانه در يك سال است. 
محتمًال نسخۀ فعلی دست نويس اصل است و بعدها نسخه 

كامل مشهد از روی آن نوشته شده است.

يادداشتهای روزانۀ اعتمادالسلطنه
نسخۀ شمارۀ 8127 كتابخانۀ مجلس، بخشی از خاطرات روزانۀ 
اعتمادالسلطنه است و مشتمل بر يادداشتهای روزانه او از روز 
اواسط  تا  1300ق  سال  جمادی االول  شهر   11 چهارشنبه 
شمسی  كامل  سال  يك  يادداشتهای  يعنی  ق   1301 سال 
اعتمادالسلطنه  نستعليق  شكسته  خط  به  جلد  اين  اوست. 
و حاوی 136 صفحه است.1 مرحوم دكتر سيف هللا وحيدنيا 
مدير مجلۀ وحيد، اين نسخه را سالها پيش به چاپ رساند و 
مدعی بود كه آن را بر اساس نسخۀ خطی فعلی مجلس به 
دست چاپ سپرده و آن را تصحيح كرده و ويراسته است، 
بعدها استاد ايرج افشار ثابت نمود كه نامبرده صرفاً اثر خود 
را با استنساخ يكی از مجلدات خاطرات اعتمادالسلطنه كه به 
اهتمام ايشان به چاپ رسيده آماده كرده و كار مستقلی بر 
روی آن انجام نداده است. به هرحال نگاه به دستنويس فعلی 

برای چاپهای بعدی روزنامۀ خاطرات ضروری است.

ترجمۀ جديد از حاجی بابای اصفهانی
 8159 شمارۀ  به  آن  دستنويس  كه  ناتمام  ترجمۀ  اين 
ناشناختۀ  آثار  از  می شود،  نگهداری  مجلس  كتابخانۀ  در 
اعتمادالسلطنه است كه پس از آنكه اعتمادالسلطنه ترجمه 
به  كردن  پاكنويس  و  ويرايش  برای  را  آن  داده،  انجام  را 
محمدحسين ذكاءالملك فروغی يكی از اجزای ادارۀ انطباعات 
است  همان  و  است  فروغی  خط  به  فعلی  نسخۀ  و  سپرده 
كه وی آن را اصالح و تهذيب كرده است. اين اثر نخستين 
ترجمۀ كتاب معروف جيمز موريه سياستمدار انگليسی است. 
بعدها ميرزا حبيب اصفهانی متن كامل آن را ترجمه كرده 

است و همين ترجمه است كه مكرر به طبع رسيده است.
می كند،  اشاره  كتاب  مقدمۀ  در  چنانكه  اعتمادالسلطنه 
آهنگ ترجمۀ سراسر كتاب را داشته اما گويا مجال پيدا نكرده 
است. آنچه بر جای مانده و به خط محمدحسين فروغی است، 
سال  در  را  آن  او  و  بوده  غنی  قاسم  دكتر  تصرف  در  چندی 
1316ش به نظر محمدعلی فروغی فرزند ذكاءالملك رسانده 
و وی يادداشت گويا و روشن كننده ای در يكی از صفحات آن 
نوشته است.2 اين ترجمه هرچند ناقص است و بيش از 164 

صفحه نيست، اما ارزش چاپ جداگانه دارد.
1. فهرست كتابخانۀ مجلس، جلد 27/1، تأليف جواد بشری، تهران، 

1389ش، ص 240ـ241.
2. همان، ص 288ـ290.



33 دورة دوم، سال چهارم، شمارة 40، مرداد و شهريور 1389

يادداشتهای گوناگون اعتمادالسلطنه
دستنويس شمارۀ 507 از مجموعۀ اهدايی كريم زادۀ تبريزی 
به كتابخانۀ مجلس. اين نسخه متضمن يادداشتهای پراكنده 
از اعتمادالسلطنه و هم به خط اوست و در بين سالهای 1306 
تا 1309ق يعنی اواخر زندگی اعتمادالسلطنه نوشته شده و 
مشتمل بر 322 صفحه است. اين يادداشتها پراكنده و متفرق 
اما حاوی نوشته های بس مهم است از قبيل اطالعاتی راجع به 
ساختمانهای تهران قديم، بيوتات و موزه ها، قناتهای تهران، 
كاشی پزی،  آبله،  و  روزنامه  چاپخانه،  و  عكاسی  گلها،  انواع 
شمع، كبريت و امثال آن است و كسی كه قبًال مالك آن بوده 
فهرستی از مندرجات آن را فراهم آورده و در برگه جداگانه 
ضبط و ثبت كرده است. ممكن است اثر مذكور يادداشتهای 
اوليه برخی كتابهای اعتمادالسلطنه مانند مآثر و اآلثار باشد. 
به هرحال اثری قابل توجه است و نگارندۀ اين سطور اكنون 

آن را برای چاپ و انتشار در دست ويرايش دارد.

نسخۀ ديگر خاطرات روزانۀ اعتمادالسلطنه
فهرست  سوم  جلد  در  دانش پژوه  محمدتقی  زنده ياد 
 (44 (ص  تهران  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  ميكروفيلمهای 
می دهد.  دست  به  اثر  اين  ديگر  خطی  ناقص  نسخۀ  از  خبر 
بر اساس مندرجات اين كتاب، بخشی از جلد سوم خاطرات 
روزانه اعتمادالسلطنه مربوط به يادداشتهای چهارشنبه 11 
سال 1300ق  جمادی االول   21 چهارشنبه  تا  جمادی االول 
در نسخۀ خطی شمارۀ 8639 كتابخانه مجلس مضبوط است 
و ميكروفيلم اين نسخه به شمارۀ 4310 در كتابخانۀ دانشگاه 
خود  كتاب  دانش پژوه  كه  زمانی  است.  دسترس  در  تهران 
را نوشته، هنوز فهرست های اخير كتابخانۀ مجلس به چاپ 
نرسيده بود. اينك با انتشار جلد 28 فهرست كتابخانه مجلس 
نوشته سيد جعفر حسينی اشكوری كه شماره مذكور در آن 
معرفی شده معلوم می گردد كه اطالعات مندرج در فهرست 
شماره  ذكر  در  وی  محتمًال  و  نيست  صحيح  ميكروفيلم ها 
كتاب دچار خطا شده است. احتمال ديگر آن است كه اين 
نسخه همان است كه در قسمت های باال معرفی شد و سابقاً 
راهنمای  مجله  در  آن  از  كوتاهی  معرفی  افشار  ايرج  استاد 
كتاب (سال 16/ 317) به دست داده و دو صفحه عكس آن 

را نيز چاپ كرده اند.

در حاشيۀ فهرستهای نسخه های خطی 
كتابخانۀ دانشگاه تهران

ابوالفضل حافظيان بابلی
درآمد

و  محققان  ميان  ارتباطی  پل  و  پژوهش  كليد  فهرست 
ميراث مكتوب است، لذا هرچه علمی تر، فنی تر و دقيق تر 

نوشته شود، سودمندتر و راهگشاتر خواهد بود.
نشر  و  عمومی  كتابخانه های  گسترش  با  حاضر،  عصر  در 
كمكی  منابع  انتشار  و  بزرگ  و  كوچك  كتابخانه های  فهارس 
العربی،  التراث  الذريعه،  همچون  مخطوطات،  شناسايی  برای 
ايران  دستنوشتهای  فهرستوارۀ  فارسی،  كتابهای  فهرستوارۀ 
(دنا)، آغازنامه و ايجاد بانكهای اطالعاتی مخطوطات همچون 
متن  انتشار  و  نسخه ها  شدن  ديجيتالی  آقابزرگ،  سايت 
متون  از  زيادی  شمار  چاپ  و  تصحيح  اينترنت،  در  نسخه ها 
اندک  اندک  مخطوطات  فهرست نگاری  سنتی  سيمای  كهن، 
تغيير يافته و به طرف فهرست نگاری مدرن و پيشرفته حركت 

كرده و شناسايی و بازيابی دستنويسها آسان تر شده است.
البته در كنار منابع و امكانات پيشگفته، بايد فهرست نگاری 
فاضل و دقيق النظر قرار گيرد تا با بهره گيری بجا از آنها، از 

پس معرفی نسخه های ديرباب و مجهول برآيد.
بازنگری  جديد،  امكانات  وجود  با  كه  است  روشن 
و  مانده  مجهول  نسخه های  كشف  و  گذشته  فهارس 
تصحيح لغزشها و نواقص راه يافته در آنها، اقدامی بايسته 
و الزم است كه تنها با انجام اين مهم می توان فهرستهای 
دقت  و  صحت  با  را  رايانه ای  درهم كردهای  و  مشترک 
بيشتری ارائه كرد تا قابل اطمينان و اعتماد باشند و در 
غير اين صورت ــ به قول استاد حايری ــ تكثير اشتباه 
برنامه های  به  فهرستها  در  مندرج  اشتباهات  و  كرده ايم 
رايانه ای و به منابع كتابشناسی و از آنجا به ترجمه نگاريها 
و شرح حالها و غير آن راه می يابد و باالخره بايد از جايی، 

جلوی اين دور باطل گرفته شود.
فهرستهای  فهرست نگاران، همواره  بسياری از  اين رو  از 
خود را بازبينی می كنند و اطالعات جديد را در هامش آنها 
می افزايند و اگر مجموعۀ حواشی فهرست نگاران بر فهرستهای 

مختلف در كتابی گرد آيد، بسيار مفيد خواهد بود.
ــ  فهرستها  برخی  در  تأمل  قابل  نقاط  وجود  البته 
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كم كاری  و  ضعف  بر  دليل  هميشه  ــ  آنها  اكثر  در  بلكه 
فهرست نگاران نيست. به عنوان نمونه، فهرست كتابخانۀ 
نخست  جلد  هفت  خصوص  به  تهران،  دانشگاه  مركزی 
آن، از بهترين فهرستهای مخطوطات در جهان به شمار 
اطالعات  به  دستيابی  شد،  گفته  كه  همان طور  و  می رود 
را  پيشين  فهارس  بازنگری  كار  جديد،  منابع  و  نويافته 

هموار و ضروری ساخته است.
است  يادداشتهايی  از  بخشی  می آيد،  پی  در  آنچه 
دانشگاه  كتابخانۀ  فهرستهای  هامش  در  ايام  مرور  به  كه 
تهران نگاشته آمد. اميد كه فهرست نگاران را به كار آيد و 

پژوهشگران را دانش افزايد.
اين حواشی بر فهرستهای زير نگاشته شده كه به ترتيب 
می آيد: يكم: فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ مركزی 
كتابخانۀ  ميكروفيلمهای  فهرست  دوم:  تهران؛  دانشگاه 
خطی  نسخه های  فهرست  سوم:  تهران؛  دانشگاه  مركزی 
كتابخانۀ دانشكدۀ ادبيات دانشگاه تهران؛ چهارم: فهرست 
دانشگاه  پزشكی  دانشكدۀ  كتابخانۀ  خطی  نسخه های 
تهران؛ پنجم: فهرست نسخه های خطی كتابخانۀ دانشكدۀ 
الهيات دانشگاه تهران؛ ششم: فهرست نسخه های خطی 
كتابخانۀ دانشكدۀ حقوق دانشگاه تهران؛ هفتم: نسخه های 

خطی = نشريۀ كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران.
خستگی ناپذير  تالش  عمر  يك  احترام  به  مقال  اين 
محمدتقی  استاد  مرحوم  دوران،  برجستۀ  فهرست نگار 

دانش پژوه، به آن عزيز سفركرده تقديم می شود.

دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  فهرست  بر  حواشی 
تهران

 . ش 918/10، فهرست 43/1 و 2188/6• 
عنوان معرفی: تفسير كلّما القی فيها فوج. 

نام صحيح: حاشيۀ انوار التنزيل، از: شيخ بهايی.
(نك: كشاف الفهارس، 489/3).

 . ش 1059، فهرست 217/1، 219• 
عنوان معرفی: مفرده از ابن عامر.

نام صحيح: المفردة، نوشتۀ عاصم بن ابی النجود كوفی.
(نك: كشاف الفهارس، 389/1).

 . ش 898، فهرست 651/2• 
عنوان معرفی: مجمع الغرايب، از ناشناس.

مؤلف: سلطان محمدبن درويش محمد بلخی 

(نك: مرعشی، ش 15300). از افادات امينی.
 . ش 1079، فهرست 135/3• 

عنوان معرفی: اثبات واجب، از: ناشناس. 
مؤلف: مال مرادبن عليخان تفرشی.

(نك: الذريعه 12/11). از افادات استاد حايری.
 . ش 849، فهرست 135/3• 

عنوان معرفی: اثبات الواجب، از ناشناس.
نام ديگر: الوجودية فی تحقيق مذهب الصوفية.

مؤلف: عبدالرحمان جامی (898ق).
(نك: الذريعه 106/18، كشف الظنون 742/1، مرعشی ش 

880 و 6744 و 5085، آغازنامه 660/1).
 . ش 314، فهرست 197/3• 

عنوان معرفی: تحقيق معنی قابليت.
گويا از: فيض كاشانی.

الذريعه  (نك:  تركه  محمد  علی بن  صائن الدين  مؤلف: 
2/17، مرعشی ش 3035 و 4650، آغازنامه 350/3)، از 

افادات استاد حايری.
 . ش 850، فهرست 238/3• 

عنوان معرفی: حاشية شرح حكمةالعين. از: ناشناس.
محشی: ميرسيد شريف جرجانی، بركنارۀ شرح بخاری به 

چاپ رسيده است. از افادات استاد حايری.
اقول: آغاز اين نسخه با آغاز نسخه شماره 6099 كتابخانه 

مرعشی متفاوت است.
(نك: التراث العربی 305/2).

 . ش 263، فهرست 241/3• 
عنوان معرفی: حاشيه شفا، از: مال محمدباقر سبزواری.

حاشيۀ  به  حاشيه  اين  تأليف  در  سبزواری  توضيح: 
خوانساری نظر داشته و حاشيه های او را پاسخ گفته است. 

از افادات استاد حايری.
. ش 264، فهرست 242/3• 

خوانساری  آقاحسين  از:  شفا،  حاشيۀ  معرفی:  عنوان 
(حاشيۀ دوم وی).

توضيح: اين حاشيۀ نخستين خوانساری است و سبزواری 
در حاشيۀ خود اشكاالت و سخنان خوانساری را در اين 
حاشيه به عين عبارت نقل و نقد كرده و در ذريعه نيز اين 

اشتباه آمده. از افادات استاد حايری.
. ش 880، فهرست 397/3• 

عنوان معرفی: الواحد ال يصدر عنه اال الواحد، از: ناشناس.
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عنوان ديگر: اصول آصفيه، مؤلف: مالرجبعلی تبريزی. نسخۀ 
ديگری در كتابخانۀ مجلس دارد. از افادات استاد حايری.

. ش 1035، فهرست 472/3• 
عنوان معرفی: صنوف الناس فی دار البقاء، از: ناشناس.

از  11ق).  (قرن  تنكابنی  ابراهيم  حسين بن  شيخ  مؤلف: 
افادات استاد حايری.

دارد  مرعشی  آيت هللا  كتابخانۀ  در  ديگری  نسخۀ  اقول: 
به شمارۀ 12589/55 كه در فهرست به عنوان «المعاد» 

معرفی شده است.
. ش 871/5، فهرست 477/3• 

عنوان معرفی: غوثيه، از ابوحامد محمد غزالی.
به  «واردات»  و  «غوثيه»  عنوانهای  با  رساله  اين  توضيح: 
منابع  برخی  در  و  شده  منسوب  عربی  محی الدين  ابن 
گويا  هرحال  به  است.  شده  دانسته  گيالنی  عبدالقادر  از 

انتسابش به غزالی تنها در نسخۀ دانشگاه آمده است.
مرعشی  فهرست  742/5؛  سپهساالر،  فهرست  (نك: 

.(405/31
. ش 350 ، فهرست 548/2• 

عنوان معرفی: تحرير شرح لمع، از: ناشناخته.
نام صحيح كتاب و مؤلف: الشامل فی اصول الدين،  از: امام 

الحرمين جوينی.
فهرست  1342؛  ش  مرعشی،  عكسی  فهرست  (نك: 

ميكروفيلمهای دانشگاه تهران 134/3).
. ش 503، فهرست 579/3• 

عنوان معرفی: الروضة فی الفضائل، از: عالمه حلی.
توضيح: انتساب كتاب به عالمه حلی ثابت نيست. 

(نك: فهرستگان حديث 126/4).
. ش 1046، فهرست 664/3• 

عنوان معرفی: الرسالة النصيرية، از: خواجه نصير طوسی.
نام صحيح كتاب و مؤلف: االمد علی االبد، از: ابوالحسن 
مهدی  دكتر  تصحيح  با  كتاب  اين  نيشابوری،  عامری 
به  و  تهران  در  اسالمی  مطالعات  مؤسسه  توسط  محقق 
صورت مستقل در بيروت چاپ شده است (از افادات شيخ 

عبدهللا نورانی).
. ش 686، فهرست 1066/5• 

تاريخ  بهايی،  شيخ  از  حديثاً،  االربعون  معرفی:  عنوان 
كتابت: دهه سوم صفر 995.

توضيح: تاريخ مذكور احتماالً تاريخ تأليف كتاب باشد و نه 

تاريخ كتابت نسخه.
 . ش 668، فهرست 1487/5• 

عنوان معرفی: كشف االحتجاج، از: ابوالحسن علی بن حسن 
زواره ای.

توضيح: اين كتاب ترجمۀ االحتجاج طبرسی است از مال 
فتح هللا بن شكرهللا كاشانی (988ق).

التراث  معجم   ،483/9 فهرستواره   ،7/18 الذريعه  (نك: 
الكالمی 497/4).

. ش 523، فهرست 1539/5• 
عنوان معرفی: معجزات االئمه.

حديث  فهرستگان  (نك:  االمامة  دالئل  صحيح:  عنوان 
.(67/4

. ش 1916/6، فهرست 531/8• 
عنوان معرفی: قصيدة فی تجويد الفاتحة.

(نك:  تجويدالفاتحة،  فی  الفائحة  القصيدة  صحيح:  نام 
كشاف الفهارس 374/1).

. ش 2030/3، فهرست 647/5• 
عنوان معرفی: غريب القرآن، از: ناشناس.

نام صحيح مؤلف: ابن قتيبۀ دينوری (نك: كشاف الفهارس 
329/3ـ331).

ش 2130، فهرست 773/9• 
توضيح: رسالۀ اول تا پنجم مجموعه، جزو كتاب المجموع 

الرائق است. (نك: فهرست عكسی مرعشی، ش 1235).
. ش 2144، فهرست 828/9• 

عنوان معرفی: رسالة فی العلم االجمالی بالنجاسة.
عنوان صحيح: مالقی الشبهة المحصورة.

. ش 2162 ، فهرست 855/9• 
عنوان معرفی و تاريخ كتابت: مساّرالشيعة، 16 ربيع االول 

.389
كتابت:  الشرعية،  التواريخ  صحيح:  كتابت  تاريخ  و  نام 

ربيع الثانی 391.
. ش 2243/1، فهرست 903/9• 

عنوان معرفی: آداب االصحاب، از: ناشناس. 
مؤلف: صفی الدين علی كاشفی، در نسخۀ شمارۀ 105/6 
(نك:  است.  آمده  مؤلف  نام  گلپايگانی  آيت هللا  كتابخانۀ 

فهرستواره 264/6).
. ش 3340/3، فهرست 1320/9• 

عنوان معرفی: پندنامه = كريما.
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از: سعدی شيرازی.
(نك: دنا 643/2)

. ش 2569، فهرست 1359/9• 
عنوان معرفی: نظم الآللی. 

حديث  فهرستگان  (نك:  الآللی  نظيم  صحيح:  عنوان 
.(212/6

 . ش 2665، فهرست 1561/10• 
عنوان معرفی: نظم الغرر و نضدالدرر.

حديث  فهرستگان  (نك:  الدرر  اصداف  صحيح:  عنوان 
.(272/2

. ش 2694/2، فهرست 1578/10• 
عنوان معرفی: تحرير بيان االخبار التی فی اول االستبصار، 

از: ناشناس.
مؤلف: قطب راوندی سعيدبن هبةهللا (573ق).

اين رساله با تحقيق استاد سيد محمدرضا حسينی جاللی 
به چاپ رسيده است.

ش 2888، فهرست 1733/10• 
عنوان معرفی: تحقيق البيع بشرط الخيار.

 ،178 شيعه/  فقه  بر  مقدمه ای  (نك:  خيارية،  ديگر:  نام 
حياة المحقق الكركی و آثاره 458/2).

. ش 2888، فهرست 1733/10• 
عنوان معرفی: اصول الدين و فروعه، از: كركی. 

نام صحيح كتاب: النجمية، (نك: حياةالمحقق الكركی و 
آثاره 514/2 و 530ـ531).

. ش 2936/10، فهرست 1812/10• 
عنوان معرفی: رسالة فی المناظرة و الشبهات، از: ناشناس.

عنوان صحيح: آداب البحث و المناظره.
مؤلف: فخرالدين حسينی. (نك: دنا 27/1) 

. ش 3270، فهرست 2229/11• 
عنوان معرفی: النصوص علی االئمة االثنی عشر، از: شيخ 

صدوق.
علی االئمة  النص  كفاية االثرفی  مؤلف:  و  صحيح  عنوان 

االثنی عشر، از: خزاز قمی.
. ش 3279/2، فهرست 2239/11• 

عنوان معرفی: شرح االستبصار، از: وحيد بهبهانی.
عنوان صحيح: تحرير بيان االخبار التی فی اول االستبصار.

مؤلف: قطب راوندی سعيدبن هبةهللا (573ق). 
(نك: دنا 852/2) 

. ش 3459/11، فهرست 2467/11• 
عنوان معرفی: آداب البحث، از: ناشناس.
عنوان صحيح: آداب البحث و المناظره.

مؤلف: فخرالدين حسينی. (نك: دنا 27/1)
. ش 3706، فهرست 2709/12• 

عنوان معرفی: ذخيرۀ اسكندری.
مجلس  فهرست  (نك:  باسيليقا  كيميای  صحيح:  عنوان 

148/36ـ149).
 . ش 3757، فهرست 2750/12• 

عنوان معرفی: غريب القرآن.
نام صحيح: نزهةالقلوب، از: سجستانی (نك: كشاف الفهارس 

252/4ـ254).
. ش 3901/5، فهرست 2888/12• 

عنوان معرفی: رسالة فی تحقيق الحقائق المكنونة فی آية 
االمانة.

توضيح: اين رساله، بخشی از اسرار اآليات مالصدرا است 
(نك: كشاف الفهارس 20/3 و 22).
. ش 4034، فهرست 3024/13• 

عنوان معرفی: حاشيۀ چلبی.
(نك:  رومی  مالخسرو  از  انوارالتنزيل  حاشيۀ  صحيح:  نام 

كشاف الفهارس 508/3ـ509).
. ش 4256، فهرست 3225/13• 

عنوان معرفی: سراج السالكين، از: ناشناس.
مؤلف: قطب الدين بن عبدالحی حسينی الری (قرن 11)، 
نوشته  را  نجوم  احكام  در  حل المسائل  1042ق.  در  كه 

است (نك: فهرست مرعشی 292/31).
 . ش 4316/1، فهرست 327/13• 

عنوان معرفی: تفسير سوره تحريم، از: ناشناس.
است  بيضاوی  انوارالتنزيل  از  بخشی  رساله،  اين  توضيح: 

(نك: كشاف الفهارس 47/3).
. ش 4419/2، فهرست 3381/13• 

عنوان معرفی: ترجمه مائة كلمة، مؤلف: نامعلوم.
عنوان صحيح و مؤلف: مطلوب كّل طالب من كالم علی بن 
ابی طالب، از رشيدالدين وطواط در شرح و ترجمۀ منظوم 

مائة كلمة جاحظ.
. ش 4706/20، فهرست 3653/14• 

عنوان صحيح و مؤلف: تفسير سورةالفاتحة، از: شيخ بهايی 
(1030ق).
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(نك: كتابشناسی شيخ بهايی 203؛ دنا 152/3).
. ش 5397، فهرست 4240/15• 

عنوان معرفی: قبلۀ خراسان، از محقق كركی.
نام صحيح مؤلف: عبدالعالی فرزند محقق كركی، كه در 
مواردی، از پدرش نقل می كند (نك: الذريعه 40/17 رقم 

217، حياة المحقق الكركی و آثاره 535/2).
 . ش 5240، فهرست 4173/15• 

عنوان معرفی: النصوص علی االئمة االثنی عشر، از شيخ 
صدوق.

علی االئمة  فی النص  االثر  كفاية  مؤلف:  و  صحيح  عنوان 
االثنی عشر، از خزاز قمی.

. ش 5507، فهرست 25/16• 
عنوان معرفی: شرح ديوان خاقانی، از: ناشناس.

شارح: محمدبن داوودبن محمد شادی آبادی ملوی، قرن 
10 ق، (از افادات آقای حسين متقی).

. ش 5814، فهرست 97/16• 
علی بن  ابوالحسن  از:  االحتجاج،  كشف  معرفی:  عنوان 

حسن زواره ای.
توضيح: اين كتاب ترجمۀ االحتجاج طبرسی است از مال 
فتح هللا بن شكر هللا كاشانی (988ق) (نك: الذريعه 7/18، 

فهرستواره 483/9).
. ش 5911/9، فهرست 148/16• 

عنوان معرفی: االنموذج، از: تلميذ ابی الحسن كاشی.
عنوان صحيح: انموذج العلوم.

مؤلف: افضل الدين محمد تركه (991ق). 
(نك: دنا 213/2)

. ش 5915 (مجموعه)، فهرست 151/16• 
توضيح: رسالۀ ششم اين مجموعه، تفسير سورۀ كافرون، 
از جالل الدين دوانی است كه در فهرست اشاره نشده است 

(نك: كشاف الفهارس، 300/3).
. ش 5921/5، فهرست 153/16• 

عنوان معرفی: رسالة فی تواتر القرآن، مؤلف: نامعلوم.
مؤلف: شيخ حر عاملی (1104ق)، به صورت مستقل و در 

ضمن تراث قرآنی شيعه به چاپ رسيده است.
. ش 5927/2، فهرست 157/16• 

عنوان معرفی: ترجمه و شرح كلمات قصاريه.
عنوان صحيح: ترجمۀ نثرالآللی (نك: فهرستگان حديث، 

160/3ـ161).

 . ش 6217/8، فهرست 220/16• 
عنوان معرفی: تفسير آية االمانة.

(نك:  مالصدرا  نوشتۀ  اسراراآليات،  صحيح:  نام 
كشاف الفهارس، 20/3 و 22).

. ش 6536، فهرست 287/16• 
ذكر  مترجم  نام  االعتقادات،  شرح  ترجمه  معرفی:  عنوان 

نشده است.
نام صحيح كتاب و مترجم: ترجمۀ تصحيح االعتقاد، نوشته 
اردكانی  محمد  محمدعلی بن  سيد  ترجمه:  مفيد،  شيخ 
الكالمی  معجم التراث  (نك:  1265ق  متوفی  طباطبايی، 
225/2). توضيح: 1. اين كتاب در ايران چاپ شده است؛ 
2. اين نسخه بايد به ديگر نسخه های معرفی شده كتاب 
در معجم التراث الكالمی اضافه شود؛ 3. مصنفات المفيد 

ص 230 در اين مورد اصالح شود.
. ش 6605، فهرست 306/16• 

 عنوان معرفی: جامع المقال.
نام صحيح: جامع الرواة، مؤلف: مولی محمد اردبيلی (نك: 

فهرستگان حديث 239/1).
. ش 6623، فهرست 314/16• 

عنوان معرفی: تفسير زيدی دارای ترجمۀ طبری، مؤلف: 
ابوالفضل بن شهردويربن يوسف ديلمی.

اين تفسير اخيراً به وسيلۀ كتابخانۀ مجلس چاپ عكسی شده 
است. (نك: افادات دانش پژوه در فهرست دانشگاه 767/16).

. ش 6710/8، فهرست 338/16• 
عنوان معرفی: اجوبة...

نام صحيح: المضنون به علی غير اهله، از: ابوحامد غزالی 
(نك: كشاف الفهارس 175/4ـ177).

. ش 6858، فهرست 383/16• 
عنوان معرفی: تفسير غريب القرآن.

(نك:  سجستانی  مؤلف:  نزهةالقلوب،  صحيح:  نام 
كشاف الفهارس 252/4ـ254).

. ش 6963/1، فهرست 412/16• 
عنوان معرفی: مسألة الوطی بالشبهة، از: ناشناس.

به  نسخه  اين  ميسی،  لطف هللا  شيخ  مؤلف:  صحيح  نام 
خط اوست. نسخه ديگر: بروجردی، قم، ش 355، فهرست 

210/1 (نك: فهرست عكسی مرعشی ش 1165).
. ش 7019/3، فهرست 431/16• 
عنوان معرفی: التسمية، از: ناشناس.
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كشاف  (نك:  ثانی  شهيد  از:  شرح البسملة،  صحيح:  نام 
الفهارس 637/3).

. ش 7156، فهرست 471/16• 
عنوان معرفی: تفسير سياری.

كشاف  (نك:  سياری  از:  التحريف،  و  التنزيل  صحيح:  نام 
الفهارس 275/1ـ277).

. ش 7387/105، فهرست 535/16• 
عنوان معرفی: التهليلية، از: ناشناس.

استرآبادی  فضل هللا  از:  التوحيد،  كلمة  تفسير  ديگر:  نام 
(نك: كشاف الفهارس، 400/3).

. ش 7408/3، فهرست 548/16• 
عنوان معرفی: الآللی.

عنوان صحيح: نظم الآللی در ترجمۀ نثر الآللی، از: عادل بن 
علی خراسانی شيرازی (نك: فهرستگان حديث، 210/6).

. ش 7437، فهرست 570/16• 
عنوان معرفی: لغة القرآن، از: ناشناس.

كشاف  (نك:  سجستانی  مؤلف:  نزهةالقلوب،  صحيح:  نام 
الفهارس 252/4ـ254).

. ش 7468، فهرست 581/16• 
عنوان معرفی: النصوص علی االئمة االثنی عشر، از شيخ صدوق.

االئمة  علی  النص  االثرفی  كفاية  مؤلف:  و  صحيح  عنوان 
االثنی عشر، از خزاز قمی.

. ش 7550، فهرست 624/16• 
عنوان معرفی: جواب مانع الخمس، از محقق كركی.

محقق  جوابهای  و  سوال  از  بخشی  نوشتار،  اين  توضيح: 
كركی است و رساله ای مستقل نيست (نك: حياة المحقق 

الكركی و آثاره 548/2).
. ش 7693/3، فهرست 673/16• 

عنوان معرفی: الخالصة فی علم الكالم، از: ناشناس.
ميراث  (نك:  سبزواری  قطب الدين  مؤلف:  صحيح  نام 

اسالمی ايران، 342/1).
. ش 8742/2، فهرست 209/17• 

عنوان معرفی: اسرارالصنايع، از: قاضی سعيد قمی.
رساله،  اين  مؤلف  روضاتی  استاد  اعتقاد  به  توضيح: 
محمدسعيد حكيم معاصر با قاضی سعيد قمی است (نك: 

دومين دو گفتار، ص 41ـ42).
. ش 8742/3، فهرست 209/17• 

عنوان معرفی: كليد بهشت، از: قاضی سعيد قمی.

مال رجبعلی  به  فهارس  در برخی  رساله كه  اين  توضيح: 
تبريزی نيز منسوب شده، به اعتقاد استاد روضاتی تأليف 
محمدسعيد حكيم معاصر با قاضی سعيد قمی است (نك: 

دومين دو گفتار، ص 43).
. ش 8742/4، فهرست 209/17• 

عنوان معرفی: االصل االصيل: االصول االصفيه، از: رجبعلی 
تبريزی.

عنوان ديگر: مقالة فی اّن الواحد اليصدر عنه اال الواحد. 
توضيح: استاد روضاتی اين رساله را از محمدسعيد حكيم 
كوچك دانسته اند ولی بايد از مال رجبعلی تبريزی باشد 
چون حسن لنبانی كه آن را ترجمه كرده، متن رساله را 
از استادش مال رجبعلی تبريزی معرفی كرده است (نك: 

دومين دو گفتار، ص 41ـ42).
. ش 8931، فهرست 253/17• 

تفسير ناشناس.
واحدی  مؤلف:  القرآن،  تفسير  فی  الوجيز  صحيح:  نام 

نيشابوری (نك: كشاف الفهارس 275/4).
. ش 8395/3، فهرست 255/17• 

عنوان معرفی: ترجمه االلفاظ التی وردت بالخوارزمية فی 
اثناء الكتاب الموسوم بقنيةالمنية، از: ناشناس.

مؤلف: جالل الدين عمادی.
(نك: نشريه نسخه های خطی 147/9؛ دنا 110/2)

. ش 9029/2، فهرست 278/17• 
علی بن  از:  العلم،  باب  انسداد  فی  رسالة  معرفی:  عنوان 

ابراهيم موسوی مراغی.
عنوان صحيح: تسديد الفقهاء = تسديديه.

مؤلف: كاظم رشتی (1259ق) (نك: دنا 1172/2).
. ش 9183/15، فهرست 314/17• 

عنوان معرفی: تحقيق الروح.
نام صحيح: المضنون به علی غير اهله، از: ابوحامد غزالی 

(نك: كشاف الفهارس 175/4ـ177).
. ش 9478، فهرست 381/17• 

كمال  از:  فاتحه،  و  بسمله  سوره  تفسير  معرفی:  عنوان 
پاشازاده.

نام صحيح كتاب و مؤلف: تفسير سمرقندی، از: ابوالليث 
سمرقندی (نك: كشاف الفهارس 231/3).

. ش 9521، فهرست 391/17• 
عنوان معرفی: نثرالآللی با ترجمۀ منظوم فارسی.
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عنوان صحيح: نظم الآللی در ترجمۀ نثر الآللی، از: عادل بن 
علی خراسانی شيرازی (قرن 10) (نك: فهرستگان حديث 

.(209/6

حواشی بر فهرست ميكروفيلمها
. ش 2501، فهرست 702/1• 

عنوان معرفی: ترجمۀ سوال از شيخ طوسی دربارۀ حديث 
من مات و لم يعرف امام زمانه.

عنوان صحيح: ترجمۀ رسالة فی من مات و لم يعرف امام 
زمانه للشيخ الطوسی (نك: فهرستگان حديث 90/3).

. ش 1250، فهرست 44/1• 
عنوان معرفی: تحفه قطب شاهی.

عنوان صحيح: تحفۀ ملكی (نك: فهرستگان حديث 26/3).
. ش 2016/6، فهرست 635/1• 

عنوان معرفی: ترجمة مائة كلمة، از: ناشناخته. 
نام صحيح: مطوب كل طالب، از: وطواط.

حواشی بر فهرست دانشكدۀ ادبيات
. ش 112/4، فهرست 131/1• 
عنوان معرفی: تفسير آية النور.

ابوحامد  از:  االسرار،  مصفاة  و  االنوار  مشكاة  صحيح:  نام 
غزالی (نك: كشاف الفهارس 173/4ـ174).

ش 188/1 حكمت، فهرست ـــــ•  .
عنوان معرفی: لباب التفاسير.

نام صحيح: تفسير سمرقندی، از: ابوالليث سمرقندی (نك: 
كشاف الفهارس، 227/3ـ231).

حواشی بر فهرست دانشكدۀ پزشكی
. ش 274/8، فهرست پزشكی 149• 

عنوان معرفی: تفسير آية النور 
ابوحامد  از:  االسرار،  مصفاة  و  االنوار  مشكاة  صحيح:  نام 

غزالی (نك: كشاف الفهارس 173/4ـ174).

حواشی بر فهرست دانشكدۀ الهيات
. ش 652/9 د، فهرست 348/1• 

عنوان معرفی: االشارة و البشارة.
نام صحيح كتاب: الكشف عن القرائات السبع (نك: كشاف 

الفهارس 394/1).

. ش 36ب، فهرست 489/1• 
عنوان معرفی: تفسير، از: ناشناس.

نام صحيح: مدارک التنزيل و حقائق التأويل، از: ابوالبركات 
الفهارس  كشاف  (نك:  710ق  متوفی  نسفی،  عبدهللا 

.(154/4
. ش ــــ ، فهرست 561/1• 

سريان نور وجود الحق، از: دشتكی. 
توضيح: بيشتر اهل نظر اين رساله را از مالصدرا دانسته اند 

ولی محقق طباطبايی آن را از دشتكی معرفی كرده است.
. ش ـــ ، فهرست 760/1• 
عنوان معرفی: جمع الزيارات.

نام صحيح: مزار، از: شهيد اول.

حواشی بر فهرست دانشكدۀ حقوق
. ش 127 ـ ج، فهرست 259/1ـ260• 

عنوان معرفی: بغية االلباء من معجم االدباء، از: ناشناس.
خازن  شافعی  بغدادی  انجب  علی بن  ساعی  ابن  مؤلف: 

(674ق) (نك: مرعشی ش 15965، از افادات امينی).
 . ش 204/3 ج، فهرست 414• 

عنوان معرفی: قصيدة فی قرائة ورش.
طريق  من  ورش  قرائة  فی  االمانی  بلوغ  صحيح:  نام 
الفهارس،  كشاف  (نك:  طيبی  احمد  نوشتۀ  اإلصبهانی، 

240/1ـ241).

حواشی بر نشريه نسخه های خطیپ
از:  گويا  المظنة،  حجية  معرفی:  عنوان   ،76/3 ج  ـ 

ابوالمعالی كلباسی.
نام صحيح: المقالد، از سيد محمد مجاهد، محقق طباطبايی 
به اين نكته تنبه داده است (نك: حديث عشق 590/3. 

نيز نك: فهرست آستانۀ حضرت عبدالعظيم 236/1).
ـ ج 86/3 كتابخانه فرخ ش 31 و 36.

عنوان معرفی: اصول كافی.
(از  حلبی  ابوالصالح  از:  الفقه،  فی  الكافی  صحيح:  عنوان 

افادات رضا قبادلو).
ـ ج 351/3، عنوان معرفی: تفسير آية النور.

ابوحامد  از:  االسرار،  مصفاة  و  االنوار  مشكاة  صحيح:  نام 
غزالی (نك: كشاف الفهارس 173/4ـ174).

ـ ج 422/3، عنوان معرفی: زهر الرياض، گويا از اوردوبادی 
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(متولد 1312ق). 
توضيح: اين نسخه را مورخ 1286ق، دانسته اند، كه قبل از تولد 
نويسنده است. عالمه محقق مرحوم سيد عبدالعزيز طباطبايی در 
نامه ای متذكر اين خطا شده است (نك: حديث عشق 422/3).

ـ ج 239/5 شاهچراغ شيراز، عنوان معرفی: الثمرات.
الواضحة  االحكام  و  اليانعة  الثمرات  كتاب:  صحيح  نام 
القاطعة فی تفسير آيات االحكام، از: يوسف بن احمد يمانی 
ثالثی، متوفی 832ق (نك: كشاف الفهارس 441/3ـ442، 

از افادات دكتر حجتی).
سيد  نوشته  المواقف،  شرح  معرفی:  عنوان  ج 514/5،  ـ 

شريف گرگانی، مورخ 700. 
پس  است،  816ق  متوفی  گرگانی،  شريف  سيد  توضيح: 
اين  به  طباطبايی  محقق  نمی نمايد.  صحيح  نسخه  تاريخ 

مطلب تذكر داده است (نك: حديث عشق 590/3).
عنوان   ،103 ش  باكو،  علوم  فرهنگستان   211/9 ج  ـ 

معرفی: ترجمۀ مائة كلمة علی (ع)، از: ناشناس.
كلمات  من  طالب  كل  مطلوب  مؤلف:  و  صحيح  عنوان 

علی بن ابی طالب، از: رشيدالدين وطواط.
 8201-M140 باكو  علوم  فرهنگستان  ج239/9  ـ 
رساله های متعددی از اين مجموعه از قلم افتاده و معرفی 

تعدادی از رساله ها ناقص است، از جمله: 
1. رسالۀ يكم: عنوان معرفی: قصيدۀ آذری.

نام صحيح منظومه و شاعر: قصيدۀ هائية، از: شيخ كاظم 
اُزری بغدادی. 

2. رسالۀ ششم: عنوان معرفی: جمع الفوائد لخطبة القواعد.
عنوان صحيح كتاب: جامع الفوائد فی شرح خطبة القواعد.

3. رسالۀ هفتم: عنوان معرفی: حل عبارة مفصلة...
نام صحيح كتاب: حل عبارة معضلة...

عن  اليضاوی  سؤال  معرفی:  عنوان  چهاردهم:  رسالۀ   .4
العالمة الحلی.

نام صحيح مؤلف: موالنا جمال الدين.
5. رسالۀ پانزدهم: عنوان معرفی: اعجاز االلغاز. 

نام صحيح كتاب: لغز الزبدة.
6. رسالۀ بيست و يكم: عنوان معرفی: الوجيز.

نام صحيح كتاب: الوجيزة.
7. رسالۀ بيست و دوم.

نام صحيح مؤلف: شيخ بهايی.
يا  طبرسی  از  گويا  نثراللئالی،  سوم:  و  بيست  رسالۀ   .8

راوندی.
مؤلف: امين االسالم طبرسی

9. رسالۀ بيست و هفتم: شعر فارسی، از ناشناس.
يائيه  قصيده  تخميس  شاعر:  و  منظومه  صحيح  نام 

ميرفندرسكی، از: محمدعلی هندی.
10. رسالۀ سی و دوم: من شرح من اليحضره الفقيه.

نام صحيح مؤلف: مال محمدتقی مجلسی.
11. رسالۀ سی و سوم: الرضاعيه.

نام صحيح: ضوابط الرضاع.
رساله های از قلم افتاده را در فهرست عكسی مرعشی مفصًال 

آورده ام (نك: عكسی مرعشی 410/3ـ435 ش 1182).
  8201-M140 ـ ج 242/9 فرهنگستان علوم باكو

عنوان معرفی: رديف 42: رسالة فی القدر، از: شهيد ثانی.
فهرست  (نك:  ميرداماد  از:  االرادة،  و  القدرة  صحيح:  نام 

عكسی مرعشی 423/3، شمارۀ عكسی 1182/48).
 8201-M140  ـ ج 242/9، فرهنگستان علوم باكو
عنوان معرفی: رديف 43: نماز جمعه از: شهيد ثانی.

نام صحيح مؤلف: ميرداماد (نك: فهرست عكسی مرعشی 
423/3، شمارۀ عكسی 1182/49).

 M 140 ـ ج 243/9 فرهنگستان علوم باكو
عنوان معرفی: رديف 51: االعتقادات، از: شيخ شهيد.

محمدبن  اول  شهيد  از:  الكافية،  العقيدة  صحيح:  عنوان 
مكی عاملی (نك: فهرست عكسی مرعشی 426/3).

M 140 ـ ج 243/9، فرهنگستان علوم باكو
عنوان معرفی: رديف 57: قدسية از: فيضی.

نام صحيح رساله: قدمية (نك: فهرست مرعشی 275/20، 
ش 7936/24).

 M 140 ـ ج 243/9، فرهنگستان علوم باكو
عنوان معرفی: رديف 58: انشاء فارسی، از: ناشناس.

نام صحيح رساله و مؤلف: رحيقية، از: فريدون بن عكاشه 
(نك: مرعشی 271/20، ش 7936/14).

M 140 ـ ش 244/9، فرهنگستان علوم باكو
از:  الحق،  وجود  نور  سريان   :70 رديف  معرفی:  عنوان 

دشتكی. 
مالصدرا  از  را  آن  نظر،  اهل  بيشتر  نويسنده:  صحيح  نام 
دانسته اند. (نك: كتابشناسی مالصدرا 176) البته محقق 
طباطبايی آن را از دشتكی دانسته (المحقق الطباطبايی 

فی ذكراه السنوية االولی 882/2).


