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نقد و بررسی فهرست 
نسخ خطی سازمان اسناد و 
ی ایران )ج. 28(

ّ
کتابخانه مل

کرم رضایی پریسا 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد   کارشناس ارشد نسخه های خطی  □  فهرست نگار و 

pkaramrezaei@ut.ac.ir  /دانشگاه تهران

چکیده
ناهید  تألیف  ایران،  ملی  کتابخانه  خطی  نسخ  فهرست  هشتم  و  بیست  جلد 
باقری خرمدشتی، شامل 300 نسخه است و از شماره 7601 تا 7900 را دربر می گیرد. 
و  ادیب  عاطفی،  حسن  شخصی  مجموعه  به  متعلق  مجموعه  این  از  بخشی 
کتابخانه ملی خریداری شده است. در  که به وسیله  کاشان، بوده  پژوهشگر اهل 
برخی  بیان  به  فهرست  این  گی های  ویژ بیان  ضمن  تا  می شود  تالش  بررسی  این 
کتاب  شناسی،  بخش  در  شود.  پرداخته  آن  در  موجود  کاستی های  و  اشکاالت 
ارائه  اطالعات  برخی  و  می شود  شناسایی  فهرست  نشده  شناخته  آثار  از  تعدادی 
کتاب و منابع، مورد نقد  شده در مورد پدیدآور، عنوان، عنوان های دیگر، معرفی 
قرار می گیرد و نکاتی نیز درباره شیوه فهرست نگاری مجموعه ها، ُجنگ ها و مرقعات 
در  رفته  کار  به  اصطالحات  از  سیاهه ای  نسخه شناسی،  بخش  در  می شود.  بیان 

کاربرد اصطالحات اشاره می گردد. فهرست ارائه می شود و به برخی نکات درباره 

کلیدواژه ها
اصطالحات نسخه شناسی، ناهید باقری خرمدشتی، حسن عاطفی، فهرست نگاری 

کتابخانه ملی ایران، نسخه شناسی. نسخه های خطی، 
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مقدمه
که برای شناسایی  کتاب های خطی به عنوان مهم ترین فعالیتی  فهرست نگاری 
و معرفی نسخه های خطی انجام می شود و نقش فهرست نگار در ادای این وظیفه، 
هویت  می کنند  تالش  همواره  فهرست نگاران  است.  برخوردار  بسیار  اهمیت  از 
کتاب شناسی  گی های  واقعی نسخه خطی را به شیوه ای علمی، روشن سازند و ویژ
آنان به  آینده بنمایانند. توجه جامع  امروز و  را برای محققان  و نسخه شناسی آن 
راه گشا  و  تفکربرانگیز  برای محققان  گی های یک نسخه می تواند  ویژ و  نکات  همه 
و  است  ماندگار  حوزه  این  در  او  فعالیت  که  بیندیشد  فهرست نگار  گاه  هر  باشد. 
فهرست نگاری  دست  در  دیگر  بار  او  دست  در  نسخه  که  می افتد  اتفاق  کم  بسیار 
کلیه جوانب نسخه توجه می کند و چیزی را  قرار بگیرد و دیگر بار معرفی شود، به 

فروگذار نمی نماید.
کتابخانه ملی ایران  گفتار به نقد و بررسی جلد 28 فهرست نسخ خطی  در این 
خطی  نسخ  فهرست های  انتشار  چگونگی  به  اجمالی  نگاهی  ابتدا  پردازیم.  می 

کتابخانه ملی خواهیم داشت:

کتابخانه ملی ایران فهرست نسخ خطی 
از  ارزشمند  و  بزرگ  گنجینه ای  دارای  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانه 
بر 39000 جلد می باشد  بالغ  گنجینه در حال حاضر  این  نسخه های خطی است. 
انتشار نخستین جلد فهرست نسخه های  از  نیز خواهد شد.  افزوده  بر شمار آن  و 
که به دست استاد عبداهلل انوار انجام شد و در سال 1343 به  کتابخانه ملی  خطی 

خطی  نسخ  فهرست  ناهید.  خرمدشتی،  باقری 
کتابخانه ملی ایران)ج. 28(، تهران: سازمان اسناد 

کتابخانه ملی ایران، 1394 . و 
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چاپ رسید بیش از پنجاه سال می گذرد. در این مدت هر چند سال یک بار، یکی 
دو جلد فهرست به چاپ رسید و تا سال 1384 مجلدات 1-22 )به جزء جلد 20( 
فارسی  نسخه   3083 مجلدات  این  در  شد.  منتشر  کتابخانه  این  فهرست های  از 
فهرست ها  چاپ  در  طوالنی  وقفه ای  سپس  گردید.1  معرفی  عربی  نسخه  و5750 
فرودین  از  و  نشد  متوقف  نسخه ها  سازماندهی  و  فهرست نگاری  کار  اما  داد.  خ  ر
سیستم  طریق  از  خطی  نسخه های  اطالعات  مکانیزه  بازیابی  و  ذخیره  کار   1386
مستمر  طور  به  مارک(  یونی  استاندارد  شده  بومی  )سیستم  ملی  کتابخانه  جامع 
کتابخانه  انجام شد و اطالعات منابع فهرست شده از طریق سایت سازمان اسناد و 
کتاب های خطی و چاپ سنگی«، 1395(.  گرفت )»خدمات  ملی در دسترس قرار 
کتابخانه روند چاپ  سرانجام پس از یک وقفه ده ساله بنا بر تصمیم متولیان جدید 
گرفته شد و در سال 1394 فهرست جلد 45 )نسخه های  کتابخانه از سر  فهرست های 
ش. 16001-16300( تألیف خانم هایده چیذری، فهرست جلد 28 )نسخه های ش. 
7601-7900( تألیف خانم ناهید باقری خرمدشتی انتشار یافت. امسال نیز فهرست 
 )7300-7001 ش.  )نسخه های   26 جلد  و   )5000-4700 ش.  عربی  )کتب   20 جلد 
تألیف   )7600-7301 ش.  )نسخه های   27 جلد  سلطانی فر،  صدیقه  خانم  تألیف 
خانم پروین متواری سورگی و جلد 44 )نسخه های ش 15701-16000( تألیف خانم 

گردید. هایده چیذری منتشر 
گروه  دو  به  ابتدا  در  ملی  کتابخانه  خطی  نسخه های  که  است  ذکر  به  الزم 
ترکی  کتب  کتاب های غیر عربی مانند  و  کتاب های فارسی و عربی تقسیم می شد 
گانه در  گروه شماره های جدا برای هر  کتاب های فارسی جای می گرفت.  گروه  در 
)ع(  حرف  با  را  عربی  و  )ف(  حرف  با  را  فارسی  کتاب های  شماره  و  می گرفتند  نظر 
فارسی  رساله ای  آنها  در  چنانچه  نیز  مجموعه ها  و  ُجنگ ها  می کردند.  مشخص 
کتب فارسی قرار می گرفتند )انوار، 1343، 1: سه- چهار  وجود داشت در مجموعه 
مقدمه(. تا جلد 22 وضع بدین منوال بوده و مجلدات 1-6 به نسخه های فارسی و 
مجلدات 7-22 به نسخه های عربی اختصاص یافته است. اما از آن پس نسخه ها 
ترتیب شماره  به  با همان شماره مسلسل ثبت می گردند و  و  زبانی  بدون تفکیک 
را دربرمی گیرند  یا 500 نسخه  کدام 300  که هر  کتابخانه  در مجلدات فهرست های 

معرفی می شوند. 
تألیف  و   28 جلد  است  گرفته  قرار  بررسی  مورد  گفتار  این  در  که  حاضر  مجلد 
ناهید باقری خرمدشتی و نخستین فهرست وی است و از شماره 7601 تا 7900 را 

دربرمی گیرد.

صص.   ،1394 متفی،  40-47؛  صص.   ،1385 کرم رضایی،  )نک.  ملی،  کتابخانۀ  فهرست های  دربارۀ   .1
.)148-137
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درباره فهرست نگارنق
کتابخانه  ناهید باقری خرمدشتی )1342- ( عضو هیئت علمی سازمان اسناد و 
از  قرآنی و حدیث  لیسانس در رشته علوم  التحصیل مقطع فوق  غ  فار ایران،  ملی 
کتابخانه  خطی  نسخ  بخش  در  فعالیت  کنار  در  او  است.  مدرس  تربیت  دانشگاه 
ملی و فهرست نگاری، به تدریس معارف اسالمی، تفسیر قرآن و برخی دروس دیگر 
کاربردی اشتغال دارد. وی دارای  در دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه جامع علمی و 

تألیفاتی است، از جمله:
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران )جلد  فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و 

)1394( )28
کتاب شناسی حدیث شیعه )1391( مجموعه مقاالت 

نگاهی به تفسیر نور )سوره یوسف( )1385(
کتابشناسی جامع حدیث )رجال( )1384(

کتابشناسی جامع مالصدرا )1378( 
»بازیابی اطالعات احادیث با روش های فهرست نویسی و نمایه سازی« )فصلنامه 

کتاب، 1385، ش. 68( 
کتاب، 1384، ش. 1( کتابشناسی علم رجال« )فصلنامه  »علم رجال و 

وی همچنین با دانشنامۀ بزرگ جهان اسالم و دایرةالمعارف تشیع همکاری دارد 
و از جمله نویسندگان مدخل های مربوط به حوزۀ علوم قرآنی در این دو دانشنامه 

است، برخی از این مدخل ها عبارت اند از:
»البرهان فی علوم القرآن« )دانشنامۀ جهان اسالم، ج. 3(

و مدخل های »ربیع الشیعه«، »رجال ابن داود«، »رجال برقی«، »رجال عقیقی«، 
)دایرةالمعارف  الحدیث«  »روایت  القرآن«،  »روایت  »روایت«،  نجاشی«،  »رجال 

تشیع، ج. 8(
کتابخانه ملی است و  ح پژوهشی »اصطالح نامه نسخ خطی« در  وی مجری طر
ح  »طر و  شیعه«  احادیث  بازیابی  و  نمایه  ح  »طر عنوان  با  دیگر  پژوهشی  ح  طر دو 
باقری  )»ناهید  دارد  خود  کارنامۀ  در  نیز  را  سنی«  و  شیعه  حدیث  مشترکات 

خرمدشتی«، 1395(.

مجموعه حسن عاطفی
توجه به پیشینه مالکیت نسخه ها از نظر بررسی سرنوشت نسخه ها و مجموعه ها 
گرفته  که در این فهرست مورد شناسایی قرار  اهمیت دارد. شماری از نسخه هایی 
این  به  مقدمه  در  فهرست نگار  البته  است.  عاطفی  حسن  مجموعه  به  متعلق 
که در آن  کتابخانه  موضوع اشاره نمی-کند، اما براساس پایگاه نسخه های خطی 
نام فروشنده نسخه ذکر می شود نسخه های ش. 7601 – 7752  متعلق به مجموعه 
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حسن عاطفی است. البته مجموعه حسن عاطفی، بزرگ تر است و نسخه هایی را 
در جلد قبلی و جلدهای بعدی فهرست نیز دربر می گیرد.

تربیت  از  وی  است.  کاشان  اهل  پژوهشگر  و  ادیب   ،)  -  1318( عاطفی  حسن 
و  زبان  کارشناسی  دوره  شد.  برخوردار  کاشانی،  غروی  آیت اهلل  خود،  مادری  جّد 
گذراند و در سال 1341 به  ادبیات فارسی و علوم تربیتی را در دانشسرای عالی تهران 
کاشان به تدریس  کاشان درآمد و سال ها در دبیرستان های  استخدام اداره فرهنگ 
آزاد  دانشگاه  در  را  فارسی  ادبیات  و  زبان  ارشد  کارشناسی  دوره  سپس  پرداخت. 
ک و دانشگاه پیام نور دلیجان  کاشان، ارا گذراند و در دانشگاه آزاد اسالمی  اسالمی 
و آران بیدگل به تدریس پرداخت و مدت ها مدیریت گروه درسی زبان و ادبیات فارسی 
کاشان را برعهده داشت. وی دارای تصحیحات متعددی است، از  آموزش و پرورش 
کشاورزی و  کهن ترین نثر پارسی در  که  جمله: ورزنامه اثر فسطیوس بن اسکوراسیکه 
کاشانی، مانند:  متعلق به 1000 سال پیش است،2 و دیوان اشعار چند تن از شاعران 
کاشانی، دیوان سنجر  کاشانی، دیوان رضوان  کاشانی، دیوان تراب  دیوان باباافضل 
کلیات محمودخان  کاشانی،  کاشانی، دیوان مخلص  کاشانی، دیوان عبدعلی شاه 
ملک الشعرا و مثنوی مجلس افروز فضلعلی نصرآبادی کاشانی. گزیدۀ اشعار عاطفی نیز 
با عنوان ترانۀ زندگی به چاپ رسیده است و برخی آثار دیگر او عبارت اند از: فراز و فرود 
کاشانی. وی مقاالت متعددی نیز  کاشان به روایت دیگران و لغات و ضرب المثلهای 

ج نامۀ استاد حسن عاطفی، 1394(.  دارد )ار
به جمع آوری نسخه های  او  توجه  توجه حسن عاطفی  قابل  فعالیت های  از  یکی 
گذشته به درخواست استاد ایرج افشار فهرست  خطی بوده است. وی در سال های 
مختصری از مجموعۀ خود )شامل 171 نسخه( تهیه کرد و در اختیار او گذارد که در نشریۀ 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران در سال های 1353 و  نسخه های خطی 

1362 به چاپ  رسید )عاطفی، 1353، 7: 757-721، 1362، 12-11: 957-951(.
کتابخانه ملی درآمد  مجموعه نسخه های خطی وی سال ها پیش به خریداری 
کتابخانه نگه داری می شود. بخشی از این مجموعه در این جلد از  کنون در این  و ا

گرفته است.  کتابخانه مورد شناسایی و معرفی قرار  فهرست 

حروفچینی  از  رسید  چاپ  به  میراث  گزارش  در  که  یادداشتی  در  ورزنامه  چاپ  از  پس  افشار  ج  ایر  .  2
کرد.  کتاب، مرکز نشر دانشگاهی، انتقاد  کتاب و چاپ آن بدون نمایۀ اعالم و اصطالحات به ناشر  نامناسب 

متن استاد با این جمالت شروع می شود:
که یگانه نسخۀ  کهنسال ورزنامه از فسطیوس بن اسکوراسیکه ...  که متن فارسی  »سال های دراز بود 
شناخته آن در دست دوست دانشمندم حسن عاطفی )کاشان( بود و خود معرفی خوبی از آن در راهنمای 

کتاب نوشته بود...« )افشار، 1388، ص. 53(.
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کتابخانه ملی ایران )جلد 28(نق ساختار فهرست نسخ خطی 
ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی در  کتابخانه ملی در راستای  فهرست نگاران 
فهرست نویسی نسخه های خطی به ویژه به منظور دستیــــابی به استانداردهایـــــی
است  رسیده  چاپ  به  مهری  فاطمه  و  ابوترابی  آرش  تصحیح  به  کتاب  این   .  

)گنجینه بهارستان، 1386، ص. 298-31(.
کتابخانۀ ملی معرفی شده  کاملی از این رساله به ش. 22903/1 در پایگاه    نسخۀ 

است. 
گنجینه   . این رساله به تصحیح یوسف بیگ باباپور به چاپ رسیده است )نک. 

بهارستان، 1386، ص. 447-299(
کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران؛ فهرست   . نک. پایگاه مستندات پیوسته 
شهره  هدایت،  مرضیه  کوشش  به    ،3 ویراست  مؤلفان،  و  مشاهیر  اسامی  مستند 
کتابخانۀ  دریایی، با همکاری راضیه رحیم پور، مریم حاتمی،  تهران: سازمان اسناد و 

ملی جمهوری اسالمی ایران، 1382.          
ح به آقا حسین خوانساری، پدر آقا جمال، نیز نسبت داده شده،   . البته این شر
کتابخانۀ مجلس نوشته اند: این نظر مسلمًا  اما چنانکه استاد حائری در فهرست 
ح اشارات  اشتباه است؛ زیرا در چندین جای متن، مؤلف از حاشیۀ پدر خود بر شر
کتابخانۀ مجلس هست  کتاب در  کرده است. همچنین نسخه ای دیگر از این  یاد 
کتابت شده و در اصفهان با نسخۀ  که در دورۀ زندگی آقا جمال و به سال 1122ق 
اصل مقابله و تصحیح شده و بر پشت نخستین برگ آن چند تن از علمای اصفهان 
که حاشیۀ آقا جمال است )حائری، 1345،  کرده اند  گواهی  که معاصر مؤلف بوده اند 

.)176 :5
  این رساله در فهرست های مختلف با عنوان »الطریق الی اهلل« )حسینی، 1368، 
18: 208(، »االصول العشره« )منزوی، احمد، 1346، 13: 317(، »االصول العشره یا 
رساله فی بیان اقرب الطرق الی اهلل« )دانش  پژوه، 1340، 12: 2665(، »رساله طرق 

الی اهلل« )حائری، 1346، 9/1: 305( معرفی شده است.
مناسب  کاربرگه ای  طراحی  به  اقدام  باشد  متناسب  نرم افزاری  قواعد  با  که   
کاربرگه و مطابق  کردند و فهرست نسخه-ها از جلد پانزدهم به بعد براساس این 

گردید )سلطانی فر، 1395، ج. 26، مقدمه(. دستورالعمل واحد تدوین 
ترتیبی نسخه ها تنظیم شده و چنانچه معمول  فهرست حاضر براساس شماره 

کتاب شناسی و نسخه شناسی ارائه می شود: گزارش هر نسخه در دو بخش  است 
کتاب شناختی اثر با استفاده  گی های  کتاب شناسی: در این بخش ویژ بخش اول: 
که  است  شده  آورده  کتاب-شناسی  منابع  دیگر  و  نسخه  در  ج  مندر اطالعات  از 
منابع،  کتاب ،  معرفی  زبان،  اثر،  نام  او،  حیات  تاریخ  و  مؤلف  نام  از:  اند  عبارت  
کتاب شناسی  که به هر دو بخش  عنوان های دیگر اثر و موضوع. آغاز و انجام نسخه 
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کاتب نیز در همین بخش و در پی انجام  و نسخه شناسی مربوط می شود و انجامه 
نسخه ذکر می شود.

گی های فیزیکی نسخه  بخش دوم: نسخه شناسی: در این بخش مشخصات و ویژ
نام  نوع خط،  از:  اند  که عبارت  به خود نسخه ذکر شده است  و اطالعات مربوط 
کتابت، امتیاز نسخه، آرایه ها، حواشی، یادداشت ها، مهرها،  کاتب، تاریخ و محل 
کاغذ، مشخصات جلد، تعداد و اندازه برگ ها، سطرها، اشاره  آسیب ها، مشخصات 

به رده گذاری و قطع نسخه.
این فهرست شامل مقدمه، متن فهرست، نمایه و تصاویر است. مؤلف در مقدمه 
برای  فهرست  این  در  که  داشته  اظهار  خود،  فهرست نگاری  شیوه  توضیح  در  اثر، 
بیان اطالعات »از روش خاصی پیروی شده تا عالوه بر یکسان سازی شیوه نگارش 

فهرست ها، فراخوان اطالعات از فهرست نیز یک دست و سریع تر صورت بگیرد.«
بیان  به  فهرست  این  گی های  ویژ بیان  ضمن  تا  می شود  تالش  حاضر  گفتار  در 

برخی اشکاالت موجود در آن بپردازیم.
ابتدا آثار شناخته نشده یا به درستی شناخته نشده را مورد بررسی قرار می دهیم:

آثار شناخته نشده
ح نصاب الصبیان/ محمدکریم دشت بیاضی )ش. 7644( 1( شر

با اینکه در معرفی نسخه نوشته شده »از ابتدا یک برگ افتادگی دارد«، اما »آغاز: 
شده:  نوشته  نسخه  »آغاز«  عنوان  به  آنچه  و  می شود  شروع  »بسمله«  با  افتاده« 
»حمد بیغایت و ثنای بینهایت سخن آفرینی را ...« با آغاز نصاب الصبیان دشت 
کرده و خط او در حاشیه نسخه  که نسخه را تصحیح  کسی  بیاضی تفاوت دارد؛ زیرا 
که برگ افتاده نسخه  دیده می شود با خطی متفاوت با خط نسخه خواسته است 
کمال الدین بن  ح نصاب الصبیان عبدالصمد بن  را بنویسد و به اشتباه از روی شر
امیرحاج نوشته است )آقا بزرگ طهرانی، 1403ق، 14: 105؛ منزوی، 1350، 3: 1993( 
ح است و در برگ 2ر.  و تا این جمله »نهم نحو دهم ادوات بناء علی هذا« این شر
ح دشت بیاضی است و آغاز آن پس از افتادگی چنین است: »بیرون تاخت بعد  شر

گوید بنده قاصر عاصی محمد بن فصیح ...«. چنین 

2( مثنوی )ش. 7645/2( )گ. 38-23(
گیر زهد و پارسایی« گریبان  آغاز: افتاده: »زبان بند حدیث خودستایی/ 

و  افتاده است  آن  آغاز  و  انیسی شاملو است  ایاز  و  این مثنوی منظومه محمود 
گ. 23- لی خوانساری )حاشیه  آنچه در حاشیه آن هست منتخب محمود و ایاز زال

62( است و آغاز آن افتادگی دارد و با این بیت شروع می شود:
»ز بوی آه عاشق نامه خوانند/ سرشکی را جواب نامه دانند«
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لی خانساری فی نق گ 62( هم آمده »تمت انتخاب ... موالنا زال در پایان آن )در 
عشرین شهر شعبان المعظم سنه 1047 فی ید اضعف عباداهلل عین علی التبریزی 
کاتب و تاریخ مجموعه را هم نشان می دهد و از چشم فهرست نگار دور  که نام   .»...

مانده است.

3( خوان خلیل/ مال ظهوری )ش. 7645/5(
که بنورس سرا بستان ...« دیباچه  این نثر با این آغاز: »سرود سرایان عشرتکه قال 
نورس خیال از ظهوری است )گ. 80–88( و پس از آن دیباچه خوان خلیل است 

)گ. 88–108(، با این آغاز:
گر قدر جلیل« گر ذکر جمیل است و  کلیل سبیل/  »ای از تو بر اهل تخت و ا

گلزار ابراهیم ظهوری )گ. 74-80( نوشته شده  پیش از آنها هم، مطابق فهرست، 
و در حاشیه این سه نثر )حاشیه برگ 80-105( دیوان ظهوری نگاشته شده است.

4( محمود و ایاز/ انیسی شاملو )ش. 7645/6(
ک را« ک را/ ثریا ده طارم تا آغاز: »ثنا میکنم ایزد پا

این بیت آغاز ساقی نامه ظهوری است. البته منتخب یا خالصه این مثنوی است 
و بسیاری از ابیات را ندارد.

5( حاشیه ای با عنوان »نسخه لوحه زر نام خداست« )در حاشیه ش. 7645/6(
ع آغاز می شود: »نسخه  که با این مصر در حاشیه ساقی نامه ظهوری منظومه ای 
گ. 108-140( و با این  لوحه زر نام خداست« لیلی و مجنون مکتبی است )حاشیه 

بیت آغاز می شود:
»ای بر احدیتت ز آغاز/ خلق ازل و ابد هم آواز«

اما در نسخه حاضر، مانند نسخه دائره المعارف بزرگ اسالمی )منزوی، 1377، 1: 
217(، بیت زیر نیز بر فراز آن آمده است: »بسم اهلل الرحمن الرحیم/ نسخه لوحه زر 

نام خداست«.

6( »رساله ای درباره ی نجوم« )به عربی( )ش. 7656/2(
کتابخانه مرکزی دانشگاه  دو نسخه دیگر از این اثر با عنوان »رساله فی البروج« در 
کتابخانه ملی )ش 20219/3 = ش 3181503  تهران )دانش پژوه، 1339، 8: 652( و 

در پایگاه( وجود دارد. این رساله عربی است و نباید به آن نام فارسی داد.

7( قرابادین )ش. 7657(
به  مشهور  شیرازی  انصاری  حسین  بن  علی  تألیف  بدیعی  اختیارات  کتاب  این 
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حاجی زین العطار است و افتادگی دارد و از میانه توضیح »آبنوس« شروع می شود. 
با  نیز  این نسخه در نشریه نسخه های خطی، در ضمن مجموعه حسن عاطفی، 

همین عنوان »اختیارات بدیعی« معرفی شده است )عاطفی، 1359، 7: 722(.

8( مثنوی بحر متقارب )ش. 7679(
بیدآبادی  راجی  کبر  علی ا بن  ابوالقاسم  سروده  ناصری  حقایق  منظومه  این 
بر  که  اسالم)ص(  پیامبر  سیرۀ  در  مفصل  منظومه ای  است.  )1301ق(  اصفهانی 
اساس بحاراالنوار عالمه مجلسی سروده شده است. این حماسه ی دینی در سال 
1270ق به پایان رسیده است و دو بار به صورت چاپ سنگی منتشر شده است: در 
سال 1279ق، با عنوان حقایق النبویه و العلویه، و سال 1286ق، با عنوان حقایق 

ناصری )آقابزرگ طهرانی، 1403ق، 7: 36؛ مشار 1350، 1: 1182؛ طالعی، 1391(.

کی )ش. 7702/5( 9( بیطره/ داود انطا
مؤلف  همین  از  العجاب  للعجب  الجامع  و  لباب  اال اولی  تذکره  باید  نسخه  این 
یکی  باال  نسخه  با  آن  انجام  و  است  موجود  آن  از  متعددی  نسخه های  که  باشد 
آنجا  در  و  می دهد  ارجاع  ملی  کتابخانه  فهرست  به  اینکه  با  فهرست نگار  است. 
لباب و الجامع للعجب العجاب« نامیده شده است  نیز این نسخه »تذکره اولی اال

کرده است. )ضمیری، 1375، 14: 43(، اما نسخه را با عنوان »بیطره« معرفی 

10( مختصر در طب/ محمود بن الیاس )ش. 7730/1(
الیاس شیرازی )730ق( است3   کتاب همان غیاثیه نجم الدین محمود بن  این 
غیاثیه  رساله  اواخر  تا  متن  باقی  سپس  و  شده  نوشته   8–5 برگ های  در  ابتدا  که 
است:  نوشته   8 برگ  انتهای  در  کاتب  است.  شده  نوشته   69–5 برگ  حاشیه  در 
دیگر  مقاالت  و  بوده  خالی  حاشیه  آنکه  بسبب  شده  نوشته  حاشیه  در  »مختصر 
نمی-توان نوشت سوای مختصر محمود بن الیاس البداً در حاشیه تمام می شود 
و شفاء المریض در متن نوشته شده است«. اما فهرست -نگار در توضیح حواشی 
که به دلیل افتادگی در آغاز و  کتاب طبی است  نسخه نوشته است: »در حاشیه، 
که  کتاب  ابواب  انجام ناشناخته مانده است.« همچنین می نویسد: »در مقایسه 
در دو صفحه نخست به جا مانده، این نسخه همانند نسخه شماره 9716 "مختصر 
در طب" تألیف محمود بن الیاس، معرفی شده در فهرست آستان قدس رضوی، 

کتاب غیاثیه است . کتابخانه نیز همین  جلد 19 صفحه 515 است.« اما نسخه آن 
 

کتاب به تصحیح آرش ابوترابی و فاطمه مهری به چاپ رسیده است )گنجینه بهارستان، 1386،  3. این 
ص. 298-31(.
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حاشیه نق در  که  حاضر  نسخه  البته   .)227-226 صص.   ،1384 برقعی،  )رضوی 
نوشته شده مختصر غیاثیه است و جمالت یا بخش هایی از آن حذف شده است.
در حاشیه برگ های 69-110 نیز نسخه های دارویی مختلف نوشته شده است.

11( شفاء المریض )ش. 7730/2( )گ. 85-9(
المریض  شفاء  منتخب  شده  معرفی  مؤلف  نام  ذکر  بدون  که  نسخه  این 
طب  به  که  است  شهاب  به  متخلص  گوری  نا قوام  عبدالکریم  بن  شهاب الدین 
شهابی، شفاء  المرض، شفاء الرجل نیز معروف است )آقابزرگ طهرانی، 1403ق، 9: 
1347، 19: 224؛ منزوی، 1348، 1: 555( و نسخه ای از آن به ش. 21149 در پایگاه 
گ. 24 خاتمه می یابد. سپس  کتابخانه ملی معرفی شده است. این منظومه در 
که در برگ های 24-49 نوشته شده و پس از آن مطالبی  یک نسخه قرابادین است 

کیمیا و احکام نجوم نوشته شده است تا ص 85. درباره 

)ش.   )138 –  86 )گ.  علیه السالم  صادق  جعفر  امام  به  منسوب  فال نامه   )12
)7730/3

که در پی فال نامه آمده اشاره شده است،  در زیر این عنوان به مطالب دیگری 
به این صورت:

علم  دواهای  درباره  هندی  اصطالحات  نادعلی،  حرز  فالنامه،  چند  »سپس 
سنگ   سازی،  موشک  و  بازی  آتش  نسخه  باب  فازهر،  خوردن  طریق  ضاعت، 

شناسی، علوم غریبه ...« )ص. 208 فهرست(
که  در میان مطالب باال و در برگ های 120-126 جواهرنامه ای نوشته شده است 
که رساله ای است  باید خالصه ای از جواهرنامه زین الدین بن محمد جامی باشد 
در دوازده باب )دانش پژوه، 1345، 15: 4199؛ عاطفی، 1359، 7: 278( و در اینجا از 

اواخر باب سوم را دارد و قبل از آن نوشته نشده است.4

13( رساله در طب )ش 7772/3(
که  این رساله باید جامع الفوائد یا طب یوسفی از یوسفی هروی )950ق( باشد 
نخست 289 رباعی در عالمات و درمان بیماری ها می سراید و آن را عالج االمراض 
ح می کند و جامع الفوائد  می خواند و سپس آنها را به خواهش یکی از فاضالن شر

می نامد )منزوی، احمد، 1377، 1: 71؛ منزوی، علینقی، 1375، 11: 548(. 

کتابخانۀ ملی معرفی شده است. کاملی از این رساله به ش. 22903/1 در پایگاه  4. نسخۀ 
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14( رساله ای در علوم غریبه و علم حروف )ش. 7776/4(
که صفحات 70-95 نسخه را دربرمی گیرد توضیحی داده  کلی  درباره این عنوان 
کوتاه و مطالب مختلف  نشده است. به نظر می رسد این عنوان شامل رساله های 
که با عنوان  باشد. آنچه به عنوان »آغاز« این رساله نقل شده آغاز رساله ای است 
کتابخانه مرعشی معرفی شده است )مرعشی  »حروف = تکسیر حروف« در فهرست 
که به عنوان »انجام« رساله ذکر شده در فهرست  نجفی، 1383، 32: 301( و بیتی 
کتابخانه مجلس با عنوان »منظومه در احکام دیدن ماه نو در منازل« معرفی شده 

است )صدرائی خویی، 1377، 36: 9(.

15( ُجنگ )ش. 7806(
این نسخه ُجنگ نیست بلکه مجموعه ای شامل دو قسمت است:

اول( دیوان وصال شیرازی، با این آغاز:
بینی چه رقم های شگرفست دآلرا/ بر صفحه هستی ز خداوند تعالی

دوم( منشآت
که قسمت  خ داده  یا تنظیم مطالب ر زیاد اشکالی در شماره گذاری  به احتمال 
اول این مجموعه حذف شده و فهرست نگار این قسمت دوم را به تنهایی »ُجنگ« 
که فهرست نگار به خوبی توضیح می دهد آنچه  نامیده است، حال آنکه همان-طور 
در این قسمت آمده نمونه هایی از متن های ادبی آغاز قباله ها، فرمان ها، احکام و 
که خود  نامه های دوره قاجار است و باید به آن عنوان »منشآت« داد، همان طور 
شده  قائل  آن  برای  هم  را  »منشآت«  نام  دیگر«  »عنوان های  در  نیز  فهرست نگار 

است.

16( مجالس )ش. 7825( 
شروع  اول  باب  از  که  است  )910ق(  کاشفی  واعظ  الشهداء  روضه  نسخه  این 
دربرمی گیرد.  را  نهم  باب  در  قاسم  شهادت  اواخر  تا  و  ندارد  را  دیباچه  و  می شود 
که در باالی صفحه و پیش  مصراع »کز خوف و خصم در حرم افغان بلند شد« هم 
که فهرست نگار نوشته، مربوط به مرثیه  از شروع باب اول نوشته شده، همان طور 

کاشانی است. مشهور محتشم 

17( رساله در طب )ش. 7829/1(
در معرفی این نسخه چنین نوشته شده است:

»رساله ای در دو بخش است. قسمت اول درباره بیماری ها و درمان آن با عناوین 
و  الرابع  "باب  نام  به  دارد  بابی  و  است  فراست«  »علم  در  دوم  قسمت  »عالج«. 

که آن هم ادامه علم قیافه شناسی است.«  العشرین من اخالق المحسنی" 
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حال آنکه این رساله در واقع سه رساله است، شامل: 1( رساله  در طب 2( رساله نق
کاتب  )که  فراست  علم  در  محسنی  اخالق  چهارم  و  سی  باب   )3 فراست  علم  در 

نسخه به اشتباه »باب الرابع و العشرین« نوشته است(.
کتابخانه  فهرست  در  حائری  استاد  که  است  همان  فراست  علم  در  دوم  رساله 
 )134/2 ش.  فیروز،  )مجموعه  انسانی«  فراست  علم  در  »رساله  عنوان  با  مجلس 
کرده است و در توضیح آن نوشته است: »رساله ایست مشتمل بر سه باب،  معرفی 
باب اول، دریافتن اخالق مردم بسبب چگونگی صورت و رنگ و شکل عضوهای 
که  سوم،  باب  دیگر.  بعضی  بر  عالمات  این  از  بعضی  ترجیح  در  دوم،  باب  ظاهر 
جای خاتمه رساله نیز هست در دالالت اختالجات و جهش اندام است.« )1357، 

250:21(. البته رساله حاضر باب سوم را ندارد.

18( رساله در طب )ش. 7840(
این نسخه زبده قوانین العالج محمد بن عالءالدین سبزواری )قرن 9ق.( است و 
تا اواخر باب سیزدهم را دارد.5 البته فهرست نگار می نویسد: »این نسخه با نسخه 
کتابخانه مرعشی ... متفاوت است.« اما این  زبده قوانین العالج با شماره 10908 

نسخه از نظر آغاز و ابواب با آن نسخه یکی است.

19( منطق )ش. 7842(
ح الشمسیه تألیف قطب الدین رازی  این نسخه تحریر القواعد المنطقیه فی شر

)776ق.( است.

20( رساله ای در طب )ش. 7860(
 این رساله بخشی از ذخیره خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی )531ق( است.

کاشانی )ش. 7876/2( 21( عرض نامه/ بابا افضل 
آغاز نسخه مربوط به این رساله و انجام آن مربوط به رساله ایمنی از بطالن نفس 

در پناه خرد مؤلف است.

کاشانی )ش. 7876/5( 22( انجام و آغاز یا ره انجام نامه/ بابا افضل  
آغاز نسخه مربوط به این رساله و انجام آن مربوط به رساله ساز و پیرایه شاهان 

پرمایه است. به نظر می رسد افتادگی انتهای رساله اول و آغاز رساله دوم موجـــــب

گنجینه بهارستان، 1386، ص.  5. این رساله به تصحیح یوسف بیگ باباپور به چاپ رسیده است )نک. 
)447-299
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 چنین اشتباهی شده است.

کاشانی )ش. 7876/7( 23( مکاتیب و جوابات االسئله/ بابا افضل 
که در زیر عنوان  کامل نیست. این رساله  آنچه برای معرفی این رساله ذکر شده 
 )728-717  :2  ،1337( کاشانی  باباافضل  مصنفات  در  اسئله«  جواب  و  »مکاتیب 
منتجب الدین  پرسش های  به  است  کاشانی  باباافضل   پاسخ های  رسیده  چاپ  به 
هراسکانی و روی هم 11 پرسش و پاسخ است )دانش  پژوه، 1332، 3: 192؛ دانش پژوه 
گ. 102 به پایان  و منزوی، 1340، 3: 285(. این رساله در برگ 100 شروع می شود در 
گذشتگان بردن خاصه جز پند و  می رسد و انجام آن چنین است: »و از جهان نام 

کانوا یعملون«. فائده بار ندهد تلك امه قد خلت ... عما 
که  کوتاه باباافضل با عنوان »فصل« یا »فایده« نقل شده اند  و پس از آن رساله های 
کاشانی به چاپ رسیده اند: »رساله در بیان تناهی اجسام«،  در مصنفات باباافضل 
مردم«،  »اقسام  جزئی«،  هستی  »در  بذات«،  دانای  »درباره  موسیقی«،  علم  »در 
»درباره  رهیدن«،  برای  »درکوشش  »نامه«،  آن«،  فوائد  و  حکمت  آموختن  »طریق 
روح«، »رساله در تقسیم علوم«، »رساله در معرفت اشیاء و نفوس و آخرت« و ... است.

پدیدآور
عنوان  به  مؤلف،  نام  با  نسخه،  بازیابی  شماره  ذکر  از  پس  نسخه،  هر  گزارش 
مؤلفان  و  مشاهیر  اسامی  مستند  براساس  مؤلف  نام  و  می شود  آغاز  سرشناسه، 
به  زیر  در  مرکز ذکر می گردد.  این  از روش مستندسازی  پیروی  با  و  کتابخانه ملی6 

برخی اشکاالت در مورد ذکر نام مؤلف اشاره می شود:

گلشاه/ عیوقی )ش. 7626( 1( مثنوی ورقه و 
از  و  نیست  عیوقی  گلشاه  و  ورقه  نسخه  این  که  می دهد  توضیح  فهرست نگار 
کتابخانه مجلس وجود دارد  شاعری مجهول از قرن 13ق است و نسخه ای از آن در 
ح پدیدآور نام عیوقی  )راستکار، 1347، 8: 468(، اما به اشتباه در سرشناسه و شر
کتابخانه  را آورده است. عالوه بر نسخ مجلس نسخه دیگری هم از این منظومه در 

مرکزی دانشگاه به ش. 3880 محفوظ است )دانش پژوه، 1340، 12: 2867(.

کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران؛ فهرست مستند اسامی مشاهیر  6. نک. پایگاه مستندات پیوسته 
کوشش مرضیه هدایت، شهره دریایی، با همکاری راضیه رحیم پور، مریم حاتمی،   و مؤلفان، ویراست 3، به  

کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران، 1382.           تهران: سازمان اسناد و 
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2( تعلیقه آقا جمال )ش. 7651(نق
کتاب الشفاء ابن سینا  که حاشیه آقا جمال خوانساری بر  سرشناسه این نسخه 

»محقق  اشتباه  به  شده،  ذکر  جمال«  »آقا  نیز  آن  پدیدآور  ح  شر در  و  است 
که  خوانساری، حسین بن محمد« نوشته شده است.7 همین اشتباه باعث شده 
از »آقا جمال« به »محقق خوانساری، حسین  نیز ارجاعی  در نمایه پدیدآورندگان 

بن محمد« وجود داشته باشد.

کتابخانه  3( نام میر ابوالقاسم قاری مشهدی خراسانی براساس مستند مشاهیر 
ملی به صورت »قاری، ابوالقاسم« )ش. 7652/2( نوشته شده است اما بهتر بود 

نسبت »مشهدی« یا »خراسانی« در ادامه آن قرار می گرفت.

به صورت   )7652/3 )ش.  اصفهانی  رمضانعلی  ابن  قاری  ابوالحسن  مال   )4
که مطابق قاعده نیست و  »اصفهانی، ابوالحسن قاری ابن رمضانعلی« مستند شده 
بهتر بود مانند نام باال به صورت »قاری اصفهانی، ابوالحسن بن رمضانعلی« نوشته 

می شد.

به دو صورت  تحریر االصول،  تبریزی سرابی، مؤلف  فتاح بن احمد حسینی   )5
مستند شده است:

- حسینی تبریزی، فتاح بن احمد، قرن 13ق. )ش. 7662(
- الحسینی، فتاح بن احمد، قرن 14ق. )ش. 7694/1 و 7694/2(

6( دیوان آتشی/ تخلص آتشی )ش. 7683(
سرشناسه ای برای این نسخه نوشته نشده و نام »آتشی« در نمایه پدیدآورندگان 
کتاب هم نیامده است. این آتشی همان »آتشی خباز شیرازی« )زنده  انتهای  در 
که سه   )2153 :11 1؛ دانش پژوه، 1340،  در 928ق.( است )خیامپور، 1368، ص. 
کتابخانه مجلس  کتابخانه مرکزی دانشگاه )ش.3195/1 (،  او در  از دیوان  نسخه  

که کتاب: 1104495( محفوظ است. همان طور  کتابخانه ملی )کد  )ش. 2367( و 

استاد  چنانکه  اما  شده،  داده  نسبت  نیز  جمال،  آقا  پدر  خوانساری،  حسین  آقا  به  ح  شر این  البته   .7
کتابخانۀ مجلس نوشته اند: این نظر مسلمًا اشتباه است؛ زیرا در چندین جای متن،  حائری در فهرست 
کتابخانۀ  کتاب در  کرده است. همچنین نسخه ای دیگر از این  ح اشارات یاد  مؤلف از حاشیۀ پدر خود بر شر
کتابت شده و در اصفهان با نسخۀ اصل مقابله  که در دورۀ زندگی آقا جمال و به سال 1122ق  مجلس هست 
گواهی  بوده اند  که معاصر مؤلف  اصفهان  از علمای  تن  آن چند  برگ  بر پشت نخستین  و  و تصحیح شده 

که حاشیۀ آقا جمال است )حائری، 1345، 5: 176(. کرده اند 
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کرده و در معرفی نسخه های دیگر آتشی هم آمده است   فهرست نگار به خوبی اشاره 
اشعار آتشی درباره جنگ های حضرت علی )ع( و مناقب آن حضرت و تاریخ زندگی 
که  کرم)ص( است. در فهرست مورد بحث فهرست نگار احتمال می دهد  ا پیغمبر 

این نسخه همان »جنگنامه آتشی« معرفی شده در فهرست آستان قدس رضوی
یک  که  می نویسد  مجلس  کتابخانه  نسخه  معرفی  در  نیز  راستکار  فخری  و  باشد 
کتابخانه آستان  که به »جنگنامه آتشی« معروف است در  نسخه از »دیوان آتشی« 

قدس )ش. 8177( وجود دارد )1347، 8: 81(. 
کوچک آتشی  گلچین معانی در زیر این نسخه در فهرست آستان قدس نام  احمد 
 319  :7  ،1346( دارد  شعرش  و  او  درباره  قضاوتی  و  است  نوشته  حسن«  »میرزا  را 
کرد.  کامل  و346(. به هر حال باید نسخه آستان قدس را دید تا بتوان این بررسی را 
در  طوسی«  شیرازی  خباز  »آتشی  مدخل  در  که  هما ن طور  اینکه  دیگر  نکته 
دائره المعارف بزرگ اسالمی )1: 101-102( اشاره شده است سید طاهر آتشی شیرازی 
وجود   )2412 )ش.  تهران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  در  او  دیوان  از  نسخه ای  که 
دارد این آتشی نیست و سید طاهر در قرن 11ق در دکن )گلکنده و بیجاپور( زندگی 
می کرده است، اما منزوی در فهرست خود نام او را »سید طاهر« نوشته است و بر 
کتابخانه ملی به صورت »آتشی شیرازی، طاهر،  همان اساس هم نام او در پایگاه 
کتابخانه ملی )کد  -928؟ق.« مستند شده و در یک نسخه دیگر دیوان آتشی در 

کتاب: 1104495( هم نام او چنین آمده است.

7( رساله ای در طرق الی اهلل/ قطب المشایخ )بدون سرشناسه( )ش. 7731/3(
کبری است، چنانچه در آغاز رساله هم آمده است:  مؤلف این رساله نجم الدین 
این  از  210 فهرست(.  الکبری« )ص.  الدین  و  الحق  ... نجم  المشایخ  »قال قطب 

کبری نسخه های متعددی موجود است.8 رساله نجم الدین 

)ش.  لکهنوی  نقوی  محمدتقی  الصمدیه/  الفواید  ح  شر فی  البهیه  الفراید   )8
)7792/1

که در ذریعه از الفرائد البهیه و الفوائد البهیه محمدتقی نقوی لکهنوی یاد از آنجا 
و  نسخه  این  در  کتاب  این   ،)328 و   133  :16 1403ق،  طهرانی،  )آقابزرگ  شده 

کتابخانه ملی به این مؤلف نسبت داده شده است )ضمیری، نسخه ش. 3255ع 

8.  این رساله در فهرست های مختلف با عنوان »الطریق الی اهلل« )حسینی، 1368، 18: 208(، »االصول 
العشره« )منزوی، احمد، 1346، 13: 317(، »االصول العشره یا رساله فی بیان اقرب الطرق الی اهلل« )دانش 

 پژوه، 1340، 12: 2665(، »رساله طرق الی اهلل« )حائری، 1346، 9/1: 305( معرفی شده است.
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1380، 15: 59(. نق
کتاب وجود دارد بیشتر به سید علی  از این  که  اما نسخه های خطی متعددی 
گاهی به بهاء الدین محمد مختاری نائینی نسبت داده شده است.  خان مدنی و 
بهاءالدین محمد مختاری  و  البهیه سید علی خان مدنی  الفرائد  از  زیرا در ذریعه 
ح  نام برده شده و باز با عنوان الفوائد البهیه با همین آغاز نسخه مورد بحث از شر
 .)328 و   133  :16 1403ق،  طهرانی،  )آقابزرگ  است  گردیده  یاد  نائینی  مختاری 
کبیر سید  ح صغیر و متوسط و  ح الصمدیه« به سه شر همچنین در زیر عنوان »شر
)آقابزرگ  است  شده  اشاره  نائینی  مختاری  محمد  بهاءالدین  و  مدنی  خان  علی 

طهرانی، 1403ق، 13: 362(.
توضیح  نقل  ضمن  نیز   )1060843 کتاب:  )کد  ملی  کتابخانه  نسخه  گزارش  در 

آقابزرگ در زیر عنوان الفوائد البهیه توضیح قابل تأملی در این باره وجود دارد:
کتاب  »نام مؤلف در نسخه ما همچون غالب نسخه ها نیامده. نسخه هایی از این 
اینکه  به  نظر  و  می شود  نگهداری  آن  جزء  و  سپهساالر  مجلس،  کتابخانه های  در 
ح مفصلی بر صمدیه نوشته، و در ذریعه  که قباًل شر کرده  کتاب اشاره  ح در این  شار
ح بر صمدیه به سید علی خان مدنی نسبت داده شده، در بعضی  13/362 سه شر
کتاب را به سید علی خان مدنی نسبت داده-اند ...، شیخ آقابزرگ  فهرست ها این 
که مؤلف  کتاب را نزد مرحوم آیه اهلل العظمی خویی در نجف دیده  نسخه ای از این 
نام خود را در پایان آن به صراحت آورده )بهاء الدین محمد بن محمد باقر الحسینی 
ح  کرده، اضافه بر این خود شار المختاری النائینی( و در ذریعه 16/328 از آن یاد 
کتاب می نویسد: )فشققت من اسمی اسمه و بنیت فی ذلک صفته  در دیباچه این 

فسمیته بالفواید الصمدیه ...(«.
کتاب در سال 1389، با نام سید علیخان مدنی، به تصحیح و با  به هر روی این 
تعلیقات حسین خاتمی، در انتشارات مهر بیکران قم و در سال 1391، به تصحیح و 
تعلیقات محمدابراهیم مالمیر، شهریار همتی و مریم شکیبا مهر، در دانشگاه رازی 

کرمانشاه به چاپ رسیده است.

عنوان
گر اثر »عنوان«  در این فهرست ابتدا عنوان مشهور و شناخته شده اثر آورده شده و ا
دیگری داشته یا به نام دیگری نیز شناخته شده باشد در بخش »عنوان های دیگر« 
برخی  عناوین  تعدد  به  توجه  »با  مقدمه  در  مؤلف  توضیح  بر  بنا  است.  شده  یاد 
از  کار رفته  کتاب های مرجع متقدم به  که در  برگزیده شده  ابتدا عنوانی  کتاب ها، 
کتاب از  کشف الظنون و ... «. بدیهی است انتخاب عنوان درست  جمله، الذریعه، 
کتاب ها موجب می-شود  اهمیت بسیار برخوردار است، زیرا ایجاد تشتت در عنوان 
نرم  سیستم های  در  ویژه  به  کتاب شناسی ها  و  کرد  درهم  نمایه های  تهیه  کار  که 
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گردد.  افزاری با دشواری هایی روبرو 
درباره عنوان نسخه ها در این فهرست موارد زیر قابل ذکر است:

1( رجال التفریشی )ش. 7661(، عنوان دیگر: نقد الرجال
که در  به جای عنوان »رجال التفریشی« بهتر است عنوان دیگر آن »نقد الرجال« 
گیرد، همان طور  ذریعه آمده و با همین عنوان چاپ سنگی شده است اصل قرار 
که در بیشتر فهرست ها چنین ذکر شده است )آقابزرگ طهرانی، 1403ق، 24: 274؛ 

مشار، 1344، ص. 964(.

2( مجموعه چند دیباچه )ش. 7684(
و »مجموعه  استفاده نشود  مانند »چند«  کلمات مبهم  از  بهتر است در عنوان 

دیباچه ها« یا »دیباچه ها« عنوان بهتری است.

3( دیوان شاپور رازی )ش. 7686(، عنوان دیگر: دیوان شاپور تهرانی
ح پدیدآور نیز  با اینکه نام این شاعر در سرشناسه »شاپور تهرانی« است و در شر
کتاب براساس ذریعه نسبت »رازی«  »شاپور طهرانی« ذکر شده است، اما در عنوان 
فهرست  در  دیوان  این   .)490  :9 1403ق،  طهرانی،  )آقابزرگ  است  شده  نوشته 
نسخه های خطی فارسی با عنوان »دیوان شاپور تهرانی« آمده )منزوی، 1350، 3: 
1873 و 2369( و با همین عنوان به چاپ رسیده است و بهتر بود از همین نسبت 

مشهور در عنوان نسخه استفاده می شد.

4( مجموعه شعر )ش 7687( 
که شامل مجموعه ای از غزلیات و رباعیات از شاعران  این نسخه با قطع بیاضی 

مختلف است باید »ُجنگ« نامیده شود.

5( دیوان الحزینه )ش. 7712(
این  است.  »حزینه«  به  متخلص  شیرازی  قرائت  خانم  اشعار  دیوان  نسخه  این 
دیوان فارسی است و بهتر بود »دیوان حزینه« نامیده می شد. درباره این شاعره 
است  شده  ذکر  منابع  در  که  هم  اندرونی  تذکره  در  و  است  نشده  داده  توضیحی 
توضیح اندکی درباره او به نقل از ذریعه آورده شده است. اما نام وی در تراجم اعالم 

النساء )1367: 2: 72( آمده و اشعاری از او نقل شده است:
دره العلماء مشهور به »خانم قرائت« ملقب به حزینه در شیراز به دنیا آمد و در 
کربال  ابراهیم محالتی و میرزا هدایت اهلل شیرازی درس خواند. سپس به  نزد میرزا 
کتب اربعه را به زنان طلبه تدریس می کرد. وی از عده ای از علما، از  رفت و در آنجا 
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جمله ابراهیم محالتی و هدایت اهلل شیرازی، روایت می نمود و آیت اهلل شهاب الدین نق
از او روایت می کرده  که  مرعشی نجفی در االجازه الکبیره )ص. 246( نوشته است 
ک سپرده شد.  کربال درگذشت و در همان جا به خا است. وی در سال 1341ق در 
کرم)ص( و  وی اشعاری به فارسی و عربی دارد و بیشتر شعرهایش در مدح پیامبر ا

حکم و مواعظ است )»النساء الفقیهات: دره العلماء«، 2006(.

حکیم  تحفه  المؤمنین،  تحفه  دیگر:  عنوان   ،)7863 و   7756 )ش.  التحفه   )6
مؤمن

کتاب تحفه المؤمنین تألیف حکیم مؤمن در این فهرست سه شماره را به خود 
اختصاص داده است و بار اول )ش. 7613( با همین عنوان و بار دوم و سوم با عنوان 
کتاب در ذریعه با عنوان »التحفه فی الطب« یاد  »التحفه« معرفی شده است. این 
عنوان های  با  فهرست ها  در  و   )402 ص.   ،3 ج.  1403ق،  طهرانی،  )آقابزرگ  شده 
با دو  و  و »تحفه در طب« معرفی شده  المؤمنین«، »تحفه حکیم مؤمن«  »تحفه 
کتاب فارسی  عنوان اول به چاپ رسیده است. به هر حال آوردن عنوان مشهور این 

با الف و الم و به صورت خالصه درست نیست.

7( قواعد السیاق )ش. 7763/2(
با  را  تناسب مسمی   ...« آمده است:  رساله چنین  ابتدای  در  رساله  این  عنوان 
»قواعد  صورت  همین  به  بود  بهتر  و   »... نمود  موسوم  السیاقیه  بقواعد  تسمیت 
اما نسخه  کتاب منبعی معرفی نشده است،  این  برای  نامیده می شد.  السیاقیه« 
دیگری از این رساله در نشریه نسخه های خطی )دانش پژوه، 1353، 7: 152( در 
کتابخانه حسین مفتاح با عنوان »دفتر سیاق« )ش. 1007( معرفی شده است  ضمن 

که در آن به عنوان نسخه اشاره شده است. و همین آغاز را دارد، بدون جمله-ای 

کرباسی )ش. 7793(، عنوان دیگر: نخبه 8( النخبه/ محمدابراهیم 
این رساله فارسی است و در فهرست ها و منابع »نخبه« نامیده می شود )درایتی، 

1389، 10: 620(. در خود نسخه نیز آمده: »که این مختصریست موسوم بنخبه«.

9( فصل فیما یقال فی الصباح و المساء )ش. 7800(
این نسخه در 94 برگ، همان طور که فهرست نگار گزارش کرده، شامل مجموعه ای 
به  مربوط  که  است  عنوانی  شده  انتخاب  آن  برای  که  عنوانی  اما  دعاهاست،  از 
که در صبح و شام خوانده می شود و نباید  قسمت اول مجموعه و دعاهایی است 
کل مجموعه قرار بگیرد. این نسخه در واقع »مجموعه دعاها« است و بهتر  عنوان 
ج شده است، آورده می شد.  که در آن در بود شماره صفحات همه رساله ها و دعاها 
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ج شده و فهرست نگار نیز  که در آن در همچنین شایسته است عنوان های مستقلی 
از آنها نام برده است با توضیحات و به ویژه آغاز و انجام ذکر می شد، مانند: »کیمیاء 

السعاده«، »قصیده المضریه«، »تحفة الصلوات« و »صلوة جامعه«. 

ح تصریف 10( تصریف )ش. 7804(، عنوان دیگر: شر
ح تصریف عبدالوهاب زنجانی است، چنانچه در عنوان های دیگر  کتاب شر این 
ح تصریف العزی« ذکر شده است. نسخه دیگری از آن هم  ح تصریف« و »شر آن »شر
کتابخانه نوربخش معرفی شده است  ح تصریف« در فهرست  با عنوان »ترجمه و شر

گیرد. ح تصریف« اصل قرار  )دیباجی، 1350، 2: 165(. بنابراین بایستی عنوان »شر

11( رساله در هیئت )ش. 7829/3( و رساله فی الهیئه )ش. 7835(/ عالءالدین 
علی قوشچی

کتاب »فارسی هیئت« است و در فهرست دنا نیز با همین عنوان آمده  نام این 
چاپ  ایران  در  هیئت«  »فارسی  عنوان  با  بارها  و   )840-833  :7  ،1389 )درایتی، 
سنگی شده است )مشار، 1352، 3: 3641(. استاد سید محمود مرعشی نجفی در 

کتاب چنین می نویسد: کتابخانه مرعشی درباره عنوان این  فهرست 
کتاب در بیشترین نسخه ها و منابع موجود، فارسی هیئت نامیده شده  »نام این 
است،  ترکی  زبان  دستور  براساس  موصوف  و  صفت  که  نام  این  می رسد  نظر  به  و 
که زبان فارسی زبان علمی آن  کشور عثمانی  کثرت تدریس و استفاده در  به علت 
گردیده و به اصطالح »علم به غلبه« شده است.« )1380،  سامان بوده است، رایج 

.)113 :29

دیگر:  عنوان   ،)7874/3( نیشابوری  عبدالعلی خان  حیدری/  حمله  تتمه   )12
جذبه حیدری

است  آمده  عنوان  همین  با  هم  منابع  در  و  است  حیدری  جذبه  تکمله  این 
کتابخانه  )آقابزرگ طهرانی 19: 146؛ منزوی 4: 2739؛ نسخه ش. 6790 در پایگاه 
ملی(. در ابتدای آن هم در نسخه نوشته شده: »تتمه حمله حیدری مسمی بجذبه 

کرده است. حیدری«. اما فهرست نگار این عنوان را در »عنوان های دیگر« ذکر 

کاشانی )ش. 7876/5(، عنوان دیگر: ره انجام نامه 13( انجام و آغاز/ بابا افضل 
کاشانی )1337،  عنوان این رساله ره انجام نامه است و در مصنفات افضل الدین 
1: ( هم با همین عنوان به چاپ رسیده است. اما فهرست نگار در اینجا بر مبنای 
که در آغاز رساله در نسخه دیده می شود آن را »انجام و آغاز« نامیده است و  عنوانی 
که در منابع آمده در »عنوان های دیگر« آورده است. این رساله  عنوان مشهوری را 



118

ب
تو

مک
د 

در فهرست ها »انشاء نامه« نیز نامیده شده است )انوار، 1379، 6: 815(.نق

14( علوم غریبه )ش. 7879/1(
آن  در  قرآنی  آیات  و  ح خواص سور  فهرست نگار شر توضیح  بر  بنا  که  رساله  این 
که در آن ابتدا خواص بسمله و سپس خواص سوره ها از  کاملی است  آمده رساله 

فاتحه تا ناس بیان شده و بهتر است با عنوان »خواص سور و آیات« نامیده  شود. 

15( اختیارات ساعات )ش. 7879/2(
در زیر این عنوان هم چند مطلب وجود دارد و »اختیارات ساعات« عنوان اولین 

مطلب است.

کلمات اضافی وجود دارد، مانند: 16( در چند مورد در عنوان نسخه 
عبارت   :)7616 )ش.   )... من  النکاح  )کتاب  االحکام  قواعد  عن  اللثام  کشف   -

کتاب زائد است. پرانتز در جلو عنوان 
از  قبل  عبارت   :)7773/2 )ش.  المتنبی  دیوان  من  الثالث  و  الثانی  الجزو   -

»دیوان المتنبی« زائد است.
)ش.  وحشی  شیرین  و  فرهاد   ،)7624 )ش.  جامی  االبرار  سبحه  مثنوی   -
وصال  کالم  من  شینیه  قصیده   ،)7664 )ش.  سعدی  گلستان   ،)7645/3

کتاب الزم نیست. )7731/5(: آوردن نام مؤلف در پی نام 
کلمه »مثنوی« قبل از منظومه »ورقه  گلشاه )ش. 7626(: ذکر  - مثنوی ورقه و 

گلشاه« الزم نیست. و 
کافی  - ُجنگ ابیات منتخب و غزلیات و ... )ش. 7676(: ذکر عنوان »جنگ« 

است.
- دیوان غزلیات، قصائد و رباعیات مشتاق )ش. 7790(: عنوان صحیح »دیوان 

مشتاق اصفهانی« است.

17( ذکر برخی عنوان ها یکدست نیست:
- رساله در هیئت/ عالءالدین علی قوشچی )7829/3( بدون عنوان های دیگر

- رساله فی الهیئه/ عالءالدین علی قوشچی )7835( عنوان های دیگر: هیئت، 
رساله در هیئت

18( در ذکر برخی عنوان ها تفاوت در رسم الخط وجود دارد:
- نظم الآللی/ عادل بن علی خراسانی )ش. 7603( 

لی/ ابوالقاسم قاری )ش. 7652/2(  - نظم آل
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- نظم اللئالی/ ابوالقاسم قاری )ش. 7682/6( 
ح الفواید الصمدیه )ش. 7792/1( - فراید البهیه فی شر

ح الفوائد الصمدیه )ش. 7792/2( - الفرائد الشمسیه فی شر

19( استفاده از یای نکره برای نامیدن رساله های ناشناخته مناسب نیست:
معالجات  در  رساله  جای:  به   )7702/4( اسب  امراض  معالجات  در  رساله ای   -

امراض اسب
- احادیثی درباره مهدویت )7724/3( به جای: احادیث درباره مهدویت

- رساله ای در علوم غریبه و علم حروف )ش. 7776/4( به جای: رساله در علوم 
غریبه

20( استفاده از قالب در عنوان:
در  فهرست-نگار  منتخب  عنوان  نبوده  مشخص  کتاب  عنوان  که  مورد  دو  در 

گرفته است: داخل قالب قرار 
- ]سوال و جواب فقهی[ )ش. 7836(

- ]ذکر مصائب اهل بیت[ )ش. 7849(
که چنین شرایطی  اما این روش تنها در این دو مورد انجام شده و در سایر مواردی 

داشته اند به این روش عمل نشده است.

عنوان های دیگر
کتاب یا رساله  که  در این فهرست به خوبی سعی شده است همه عنوان هایی 
اینجا  اما دو نکته در  آورده شود.  نامیده شده در بخش »عنوان های دیگر«  بدان 
که هر یک از عنوان های دیگر در آن به  که اشاره به منابعی  قابل ذکر است، یکی این 
کار رفته الزم است و فهرست را علمی  و متقن می کند. دیگر اینکه الزم نیست همه 
کار رفته آورده شود،  که به شکلی در فهرست های دیگر به  کتاب  عنوان های دیگر 
را براساس  باید تنها عنوان های درست و دقیق  بلکه فهرست نگار در این قسمت 
به مواردی درباره »عنوان-های دیگر«  زیر  بیاورد. در  منابع و فهرست های معتبر 

اشاره می کنیم:

1( دره نادره/ میرزا مهدی استرآبادی )ش. 7638(
نادری،  تاریخ  از:  اند  عبارت  شده  ذکر  کتاب  این  برای  که  دیگری  عنوان های 
جهانگشای نادری و تاریخ جهانگشای نادری، حال آنکه میرزا مهدی خان منشی 
کتاب در سلطنت نادر شاه دارد یکی تاریخ جهانگشاست و دیگری  استرآبادی دو 
کتاب اما به نثری سنگین تر و متکلف تر  که چکیده آن  درۀ نادره یا دره نادری است 
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است. برای تاریخ جهان گشای نادری )ش. 7780( نیز عنوان های دیگر دره نادره و نق
که درست نیست. دره نادری ذکر شده 

2( تحفه عباسی/ محمدصادق هما مروزی )ش 7666/3(
)انوار،  ملی  کتابخانه  فهرست   در  که  ناصری«  »تحفه  رساله  این  دیگر  عنوان  به 
1347، 2: 447( ذکر شده اشاره نشده است. این رساله در نسخه حاضر به عباس 
کتابخانه ملی  میرزا تقدیم شده و »تحفه عباسی« نامیده شده و در آن نسخه دیگر 

)913ف( به ناصرالدین میرزا تقدیم شده و »تحفه ناصری« نامیده شده است.

3( رساله در اثبات حقانیت پیغمبر اسالم )ش. 7685(
کتابخانه مرعشی »دالئل نبوت و امامت« نامیده  نسخه ای از این اثر در فهرست 
نشده  ذکر  دیگر  عنوان های  در  نام  این  اما   ،)212  :2 بی تا،  )حسینی،  است  شده 

است.

4( شبستان نکات/ یحیی سیبک نیشابوری )ش. 7715(
کتاب عنوان »زیبا شبستانی« در بخش »عنوان های دیگر« ذکر شده  برای این 
که در ضمن بیتی در پایان نسخه آمده تاریخ تألیف  که درست نیست و این عبارت 

کتاب را در 843ق نشان می-دهد:
که تاریخ تمام او بود زیبا شبستانی  شبستانی چنان زیباست نزد هر سخندانی/ 

)نفیسی، 1344، 6: 192(.

5( دیوان فرخی سیستانی )ش. 7834(
افصح  قصاید  دیوان  انتخاب  و  نخبه  و  »زبده  طوالنی  عنوان  نسخه  این  برای 
که در ابتدای نسخه نوشته  الفصحاء المقدمین حکیم ابوالحسن فرخی رحمه اهلل« 
که بهتر بود خالصه می شد و حداقل  شده در »عنوان های دیگر« ذکر شده است، 

القاب و دعا در آن حذف می شد.

6( چند مورد از »عنوان های دیگر« غیر دقیق بدین قرارند:
رديف

 

عنوان  

 

عنوان ديگر  

 

  
۱. 

 

)۷۶۰۳. ش(نظم الآللي   

 

)ع(صد كالم منظوم از امام علي   

 

  
۲. 

 

)۷۶۱۳. ش(تحفه المؤمنين   

 

التحفه  

 

  
۳. 

 

)۷۶۱۶. ش(كشف اللثام عن قواعد االحكام   

 

شرح. قواعد االحكام  

 

  
۴. 

 

)۷۶۱۷. ش(ديوان ازرقي هروي   

 

ديوان االزرقي  

 

  
۵. 

 

)۷۶۵۸. ش(ديوان نظيري نيشابوري   

 

ديوان نظير مع قصائد  

 

  
۶. 

 

)۲/۷۶۸۲. ش(نظام صحت   

 

)منبعي براي اين دو عنوان ذكر نشده است(كليات مزاج، كليات   

 

  
۷. 

 

)۵/۷۶۸۲. ش(هفت بند كاشي   

 

هفت بند مالحسن كاشي  

 

  
۸. 

 

)۷۶۸۶. ش(ديوان شاپور رازي   

 

طهراني ديوان ارجاسب شاپور فريبي طهراني، كتاب شاپور فريبي  

 

  
۹. 

 

)۱/۷۷۰۵. ش(شرح اصول كافي   

 

)كتاب عقل و علم و جهل(شرح اصول كافي   

 

  

۱۰. 

 

)۷۷۴۱. ش(شرح دعاء العديله   

 

عشرح دعاي عديله لموالنا اميرالمومنين علي بن ابيطالب   

 

  
۱۱. 

 

)۷۷۷۹. ش(گنجينه نشاط   

 

گنجينه معتمد و ديوان  

 

  
۱۲. 

 

)۷۷۹۲ش (النخبه   

 

نخبه در واجبات و مهمات از فروع دينيه  

 

  

۱۳. 

 

)۷۷۹۸. ش(ديوان عرفي شيرازي   

 

بخشي از رباعيات عرفي  

 

  

۱۴. 

 

)۷۸۲۴. ش(نصاب الصبيان   

 

نصاب فراهي، نصاب ابونصر فراهي  

 

  

۱۵. 

 

)۷۸۸۰. ش... (حاشيه تحرير القواعد المنطقيه  

 

حاشيه مير سيد شريف بر شرح شمسيه در علم منطق  

 

  

۱۶. 

 

)۷/۷۸۷۶. ش(مكاتيب و جوابات االسئله   

 

كاشيمكاتيب حضرت خواجه افضل   
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ح پدیدآور شر
ح  »شر را  آن  انگلوامریکن  قواعد  مطابق  که  منطقه ای  در  کتاب،  عنوان  از  بعد 
این  تکرار می شود.  آمده  اثر  که در خود  به صورتی  نام مؤلف  پدیدآور« می خوانند 
کار تطبیق قوانین جدید فهرست نگاری را  که اشکال  قاعده از جمله مواردی است 
کتابخانه ملی سعی بر اجرای  با نسخه های خطی نشان می دهد. فهرست نگاران 
که چون ذکر نام مؤلف در نسخه های خطی  این قاعده دارند اما واقعیت این است 
نظم و ترتیب مشخصی ندارد و نام مؤلف ممکن است به صورت های مختلف و در 
چند جا ذکر شود یا اصاًل ذکر نشود رعایت این قاعده بسیار دشوار است و نمی توان 
این  در  حاضر  فهرست  در  دلیل  همین  به  کرد.  وضع  آن  برای  را  مشخصی  اصول 

بخش اشکاالتی وجود دارد، برای مثال:

نوشته  متفاوت  صورت های  به  کتاب  یک  مختلف  نسخه های  در  مؤلف  نام   )1
شده است، حال آنکه بنابر قاعده باید یکسان باشند:

طبیب  حسینی  میرمحمدزمان  محمدمؤمن   /)7613 )ش.  المؤمنین  تحفه   -
تنکابنی دیلمی

- التحفه )7756(/ محمدمؤمن بن میرمحمدزمان حسینی
- التحفه )ش. 7863(/ محمدمؤمن حسینی

در  )چنانکه  محمدتقی  بن  محمدباقر   /)7784 و   7619 )ش.  جالءالعیون   -
ابتدای نسخه آمده است(

- جالءالعیون )ش. 7633(/ محمدباقر بن محمدتقی مجلسی
- جالءالعیون )ش. 7785(/ محمدباقر مجلسی

- جالء العیون )ش. 7837(/ عالمه مجلسی
در  )چنانکه  الطباطبایی  محمدعلی  ابن  علی   /)7720 )ش.  المسائل  ریاض   -

انتهای نسخه آمده است(

رديف

 

عنوان  

 

عنوان ديگر  

 

  
۱. 

 

)۷۶۰۳. ش(نظم الآللي   

 

)ع(صد كالم منظوم از امام علي   

 

  
۲. 

 

)۷۶۱۳. ش(تحفه المؤمنين   

 

التحفه  

 

  
۳. 

 

)۷۶۱۶. ش(كشف اللثام عن قواعد االحكام   

 

شرح. قواعد االحكام  

 

  
۴. 

 

)۷۶۱۷. ش(ديوان ازرقي هروي   

 

ديوان االزرقي  

 

  
۵. 

 

)۷۶۵۸. ش(ديوان نظيري نيشابوري   

 

ديوان نظير مع قصائد  

 

  
۶. 

 

)۲/۷۶۸۲. ش(نظام صحت   

 

)منبعي براي اين دو عنوان ذكر نشده است(كليات مزاج، كليات   

 

  
۷. 

 

)۵/۷۶۸۲. ش(هفت بند كاشي   

 

هفت بند مالحسن كاشي  

 

  
۸. 

 

)۷۶۸۶. ش(ديوان شاپور رازي   

 

طهراني ديوان ارجاسب شاپور فريبي طهراني، كتاب شاپور فريبي  

 

  
۹. 

 

)۱/۷۷۰۵. ش(شرح اصول كافي   

 

)كتاب عقل و علم و جهل(شرح اصول كافي   

 

  

۱۰. 

 

)۷۷۴۱. ش(شرح دعاء العديله   

 

عشرح دعاي عديله لموالنا اميرالمومنين علي بن ابيطالب   

 

  
۱۱. 

 

)۷۷۷۹. ش(گنجينه نشاط   

 

گنجينه معتمد و ديوان  

 

  
۱۲. 

 

)۷۷۹۲ش (النخبه   

 

نخبه در واجبات و مهمات از فروع دينيه  

 

  

۱۳. 

 

)۷۷۹۸. ش(ديوان عرفي شيرازي   

 

بخشي از رباعيات عرفي  

 

  

۱۴. 

 

)۷۸۲۴. ش(نصاب الصبيان   

 

نصاب فراهي، نصاب ابونصر فراهي  

 

  

۱۵. 

 

)۷۸۸۰. ش... (حاشيه تحرير القواعد المنطقيه  

 

حاشيه مير سيد شريف بر شرح شمسيه در علم منطق  

 

  

۱۶. 

 

)۷/۷۸۷۶. ش(مكاتيب و جوابات االسئله   

 

كاشيمكاتيب حضرت خواجه افضل   
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- ریاض المسائل )ش. 7769(/ علی بن محمد طباطبایینق
- ریاض المسائل )ش. 7791(/ طباطبایی

- القوانین المحکمه فی االصول )ش. 7853(/ ابوالقاسم ابن الحسن الجیالنی 
)چنانکه در انتهای نسخه آمده است(

- القوانین المحکمه فی االصول )ش. 7781(/ میرزای قمی
 /)7700/2( الملک  نظام  خواجه  به  انصاری  عبداهلل  خواجه  نامه  نصیحت   -

خواجه عبداهلل انصاری هروی
- نصیحت خواجه عبداهلل انصاری به نظام الملک )7702/7(/ خواجه عبداهلل 

انصاری 
کلینی )ش. 7777( - الکافی فی الحدیث/ محمد بن یعقوب 

کلینی )ش. 7808( - الکافی فی الحدیث/ 

پدیدآور  ح  شر است،  نیامده  نسخه  انجام  و  آغاز  در  پدیدآور  نام  که  گاهی   )2
کوچک  نام  از  یعنی  به صورت عادی  یا مستند  اشهر  نام  و همان  ساختگی است 
کامل پدیدآور براساس  تا نسبت تکرار شده است، اما بهتر بود در این قسمت نام 

کنیه و القاب می آمد. برای نمونه: منابع با 
گلستان سعدی/ مصلح بن عبداهلل سعدی )ش. 7664(  -

- دیوان بیدل/ عبدالقادر دهلوی بیدل )ش. 7766(
نسخه  متن  در   )7666/3 )ش.  مروزی  هما  محمدصادق  المدایح/  زینه   -

»محمدصادق مروزی« آمده است.
باذل،  )سرشناسه:  رفیعا  باذل   /)7681/1 )ش.  مذهبی  اشعار  مجموعه   -

محمدرفیع بن محمد(

گاهی نام پدیدآور با عنوان ها و القاب اضافی آورده شده است:  )3
- فرسنامه )ش. 7702/2(/ حکیم ارسطو

- جمع الجوامع )ش. 7713/3(/ عالمه جالل  الحق و الدین ابی-عبداهلل محمد 
بن احمد المحلی

ج بعد الشده و الضیقه )ش. 7640( 4( ترجمه الفر
که در این جا سرشناسه  ج بعد الشده محسن بن علی تنوخی است  الفر مؤلف 
ح پدیدآور ابتدا به نام ابوالحسن علی المداینی و سپس  گرفته است، اما در شر قرار 
به نام مترجم، حسین بن اسعد دهستانی، اشاره شده و از تنوخی نام برده نشده 
کتاب نشده  کتاب هم اشاره ای به نقش مداینی در پدیدآوردن  است. در معرفی 

است.
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5( عقاب االعمال )ش. 7668/2(
در ابتدای متن نام مؤلف به صورت »الشیخ السعید ابی جعفر محمد بن علی بن 
الحسین بن موسی بن بابویه القمی« آمده است، اما در تکرار نام مؤلف نام مشهور 

او »شیخ صدوق« ذکر شده است.

6( یوسف و زلیخا )ش. 7794(/ عبدالرحمان بن احمد جامی
کاتب نام پدیدآور را در انتهای این منظومه به صورت »موالنا عبدالرحمن جامی« 
ح پدیدآور استفاده نکرده است  نوشته است و فهرست نگار نه تنها از این نام در شر
با  هم  که  نوشته  »عبدالرحمان«  صورت  به  را  »عبدالرحمن«  نام  اشتباه  به  بلکه 

صورت نوشته شده در نسخه و هم با رسم الخط برگزیده نام اشهر متفاوت است.

کتاب شناسی اطالعات 
جلدهای  در  گر  ا نظر،  مورد  نسخه  کتاب شناسی  اطالعات  فهرست،  این  در 
همان  به  و  نمی گردد  تکرار  دوباره  باشد،  شده  بیان  ملی  کتابخانه  فهرست  قبلی 
در  که  باشد  الزم  اضافه ای  مطالب  گر  ا و  می شود،  داده  ارجاع  قبلی  فهرست های 
ارائه  در  اما  می شود.  اشاره  بدان  باشد،  نشده  بیان  کتابخانه  قبلی  فهرست های 

گاهی تفاوت هایی دیده می شود، برای نمونه: کتاب شناختی  میزان اطالعات 

آثار بیان نمی شود، اما به وضعیت  که در این فهرست اطالعات نشر  1( درحالی 
کشف اللثام عن قواعد االحکام )ش. 7616( اشاره شده است. نشر 

به  ارجاع  نه  شده  داده  توضیحی  نه   )7636 )ش.  الصادقین  منهج  درباره   )2
نسخه های دیگر.

کاملی  کتاب شناسی مختصر اما  لی )ش. 7652/2( اطالعات  3( در زیر نظم آل
در   4521 بازیابی  شماره  به  بنگرید  بیشتر  توضیح  »برای  شده:  گفته  و  شده  آورده 
کتابخانه«. حال آنکه در آنجا هم همین مقدار توضیح داده شده  فهرست همین 

است.

کلی  که شناخته نشده است توضیحی  4( در زیر نسخه »قرابادین« )ش. 7657( 
که توضیحی  کتاب های قرابادین داده شده و همه قرابادین ها نام برده شده  درباره 
معیارهایی  اثر  کتاب شناختی  اطالعات  ارائه  برای  باید  فهرست نگار  است.  اضافی 
کتاب »اختیارات بدیعی« است و  داشته باشد و از آن عدول نکند. ضمن اینکه این 

کردیم. در باال به آن اشاره 
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کتاب شناسی نق 5( در زیر هر دو نسخه روضه الصفا )ش. 7660 و 7706( اطالعات 
که به آن اشاره  مفصل تکرار شده و نسخه ش. 7660 جلد چهارم روضه الصفا ست 

نشده است.

کاشانی )7732/2( 6( دیوان فیض 
که  قدس«  »گلزار  به  مربوط  کتاب شناسی  اطالعات  اواًل  کتاب  این  معرفی  در 
دیباچه این دیوان است و در زیر ش. 7732/1 نقل شده تکرار شده است، ثانیًا 
کل اطالعات این قسمت از روی فهرست مرعشی )مرعشی نجفی و امینی،  چون 
گردیده  نقل  جا  همان  از  هم  جمله  این  اشتباه  به  شده  نوشته   )24  :34  ،1385
بازیابی  شماره  به  می باشد  نیز  دیباچه  این  شامل  که  فیض  دیوان  »اصل  است: 
4134 در همین فهرست آمده« )ص. 215 فهرست(، حال آنکه این شماره مربوط به 

فهرست مرعشی است.

7( در زیر دیوان محفوظ اصفهانی )ش. 7802/5( هیچ توضیحی درباره محفوظ 
نصاب  زیر  در  مثاًل  آنکه  حال  ندارد،  هم  ارجاعی  و  است  نشده  داده  اصفهانی 
الصبیان )ش. 7612( درباره ابونصر فراهی توضیحاتی داده شده است، به طوری 

کند. کامل  که اطالعات مفصل نسخه ش. 6433 را 

منابع
»در  که  می دهد  توضیح  فهرست  منابع  درباره  فهرست  مقدمه  در  فهرست نگار 
کتاب شناسی به منابع، ترجیح با منابع قدیمی تر و دست اول است،  ارجاع مطالب 
کتابخانه  نه منابع جدیدتر«. در این فهرست بیشتر به ذریعه و فهرست  نسخ خطی 
فهرست ها  برخی  و  الظنون  کشف  به  ارجاعاتی  اما  است.  شده  داده  ارجاع  ملی 
ادب  دانشنامه  اندرونی،  تذکره  زرکلی،  اعالم  مانند:  دارد،  وجود  نیز  دیگر  منابع  و 
دایره  تشیع،  المعارف  دایره  اسالمی،  بزرگ  المعارف  دایره  قاره،  شبه  در  فارسی 
المعارف فارسی، لغت نامه دهخدا، ریاض العلما، و برخی منابع دیگر. درباره منابع 

این فهرست چند نکته زیر قابل ذکر است:
کتاب شناسی منابع ذکر شده در فهرست باید در انتهای فهرست  1. مشخصات 
تنها در چند  یا »فهرست منابع« است.  فاقد »کتاب نامه«  این فهرست  اما  بیاید، 
مورد نام مؤلف و سال چاپ و غیره در ادامه نام منبع در زیر نسخه ذکر شده است 

کرده است. که شیوه ذکر منابع را ناهماهنگ 
شود  گرفته  نظر  در  اختصار  عنوان  به  واحد  کلمه ای  باید  منبع  هر  ذکر  برای   .2
کلمه  از  فهرستی  و  شود  ذکر  یکسان  صورتی  به  نسخه ها  زیر  در  منابع  عنوان  و 
برخی  ذکر  این فهرست  در  انتهای فهرست ذکر شود.  یا  ابتدا  در  منابع  اختصاری 
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منابع یکدست نیست، مانند:
- آستان قدس رضوی )29(، قدس رضوی )112(، فهرست آستان قدس )300(

- ریحانه )ص. 65(، ریحانه االدب )ص. 83(
- فهرست مرعشی )ص. 73(، مرعشی )ص. 74(

کستان )ص. 5(، فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی  - فهرست مشترک پا
کستان )ص. 286( پا

نشریه   ،)272 )ص.  منزوی   ،)137 )ص.  فارسی  خطی  نسخه های  فهرست   -
کتاب نیست بلکه فروست نشر است( منطقه یی )ص. 114( )عنوان 

- مجلس )ص. 112(، فهرست نسخه های خطی مجلس )ص. 288(
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران )ص. 79(، دانشگاه تهران )ص. 112(، دانشگاه   -

)ص. 156(
خطی  نسخه های  نشریه   ،)90 )ص.  تهران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه  نشریه   -
 ،)142 )ص.  مرکزی  کتابخانه  نشریه   ،)97 )ص.  تهران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانه 

کتابخانه مرکزی )ص. 380( نشریه مرکزی )ص. 143(، نشریه نسخه های خطی 
کرد پرس«  کرد، به »سایت خبرگزاری بین المللی  3. در مورد خانای قبادی، شاعر 
)ص. 301( ارجاع داده شده است. اما این ارجاع قابل بازیابی نیست و باید از شیوه 
ارجاع به منابع الکترونیکی، شامل نام نویسنده، عنوان مطلب، تاریخ، نام سایت، 

کرد. آدرس و تاریخ دسترسی، استفاده 
از  است،  نشده  ارائه  شده،  ذکر  کتاب شناسی  اطالعات  برای  منبعی  گاهی   .4
که در زیر نسخه دیوان عرفی شیرازی )ش. 7611(،  جمله برای توضیحات مفصلی 
رضی الدین  و   )7632 )ش.  سیستانی  فرخی   ،)7630 )ش.  جبلی  عبدالواسع 
آرتیمانی )ش. 7645/1( داده شده منبعی ذکر نشده است. همچنین توضیحات 
ارائه شده در زیر معالم الدین )ش. 7623(، قصه بلوهر و یوزآسف )ش. 7647(، 
روضه الصفا )ش. 7660 و 7706(، رجال التفریشی )ش. 7661( و خالصه التجارب 
)ش. 7670( بدون ذکر منبع است. اما در زیر دیوان جمال الدین اصفهانی )ش. 
که توضیحی در مورد شاعر وجود ندارد به مجمع الفصحاء ارجاع  7618( در حالی 

داده شده است.

مجموعه ها
کرد  اشاره  باید  نکته  چند  به  فهرست  این  در  مجموعه ها  فهرست نگاری  درباره 
و  است  نظر  مورد  روش  نقد  بیشتر  جا  این  در  گفت  باید  بحث  به  ورود  از  پیش  و 
می خواهیم ببینیم در فهرست نگاری مجموعه ها چه شاخص هایی را باید مد نظر 

است:
که  در نسخه های »مجموعه«  کتابخانه ملی  در فهرست های جدید  اول(  نکته 



126

ب
تو

مک
د 

کتاب یا رساله و مطالب مختلف می شوند اطالعات نسخه شناسی نق شامل دو یا چند 
هر یک از رساله ها در زیر همان رساله می آید و مطابق این روش آنچه به طور معمول 
سطور،  تعداد  قطع،  جلد،  کاغذ،  مانند:  است،  مشترک  مجموعه  اجزای  بین  در 
است  این  علت  می شود.  تکرار  رساله ها  از  یک  هر  زیر  در  آرایه ها  حتی  و  آسیب ها 
کتابخانه هر یک از رساله ها یا اجزای مجموعه  که در فهرست برخط یا الکترونیکی 
گی های نسخه شناسی در همه آنها  که ویژ گانه هستند و بدیهی است  رکوردی جدا
کاغذی توجیهی برای این تکرار وجود ندارد و  اما در فهرست های  تکرار می شود. 

کند. فهرست نگار در این جا می تواند از ارجاع استفاده 
کتابخانه   در همه فهرست های جدید این 

ً
نکته دوم( اشکال این شیوه - که ظاهرا

کل واحد  که فهرست نگار نسخه مجموعه را به صورت یک  رعایت شده – این است 
کند. برای  گزارش  نمی بیند و نمی تواند هویت نسخه شناسی مجموعه را به خوبی 
نفر است و  یا چند  که مجموعه به خط یک  باید مشخص  کند  مثال فهرست نگار 

درباره تاریخ رساله ها و ارتباط آنها با یکدیگر قضاوت داشته باشد:
که شامل سه رساله است به خط یک  یکی از نمونه ها نسخه ش. 7763 است 
کاتب در انتهای رساله آخر آمده است. همچنین رساله اول و دوم در  کاتب و نام 
علم حساب و سیاق و رساله سوم در پزشکی است و در حاشیه و انتهای دو رساله 

اول نسخه ها و توصیه های پزشکی نوشته شده است.
کاتب و نام  نمونه دیگر مجموعه ش. 7739 شامل دو رساله است به خط یک 
کتابت مشترک. هر دو رساله دارای حواشی  کاتب در رساله اول آمده است با محل 
با امضای واحد هستند و یادداشت وقف و مهر یکسان در آغاز هر دو رساله وجود 

دارد.
کاتب و  که شامل دو رساله است به یک خط، نام  همچنین در نسخه ش. 7845 
کتابت در انتهای رساله دوم آمده است، و برای رساله اول تاریخی ذکر نشده  تاریخ 

است.
نکته سوم( فهرست نگار براساس این شیوه سعی می کند یادداشت ها و مهرهای 
در  مثال  برای  کند،  رساله مشخص  هر  در محدوده صفحات  را  در نسخه  موجود 
که شامل دو رساله است یادداشت های صفحه پیش از هر رساله  نسخه ش. 7734 

در زیر همان رساله توضیح داده شده است.
از  شده،  نوشته  نسخه  پایانی  و  ابتدایی  صفحات  در  که  یادداشت هایی  اما 
که هویت نسخه  کل نسخه است  جمله یادداشت های مالکیت و وقف، مربوط به 
را مشخص می کند و مربوط به فقط یک رساله نیست. برای مثال در نسخه ش. 
که مجموعه ای است شامل دو رساله، یادداشت های آغاز نسخه در  7648 و 7754 

ذیل ش. 1 و یادداشت های انتهای نسخه در ذیل ش. 2 آمده است.
در  مثال  برای  است،  شده  تکرار  رساله ها  زیر  در  مهرها  و  یادداشت ها  نیز  گاهی 
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که مربوط به صفحات ابتدایی نسخه است  نسخه ش. 7705 یادداشت ها و مهرها 
که در  در ذیل هر دو بخش نسخه تکرار شده است، یا در نسخه ش. 7772 مهری 
اندرون جلد وجود دارد در زیر هر سه رساله تکرار شده است. همچنین در نسخه 

ش. 7668 و 7879.
گاهی همه اجزا و رساله های یک مجموعه تفکیک  نکته چهارم( در این فهرست 
نشده اند و در زیر یکی از عنوان ها تنها به وجود مطالب دیگر در نسخه اشاره شده 

است، برای مثال:
- نسخه ش. 7603: نظم الآللی 

این نسخه در واقع مجموعه است و معلوم نیست چرا قسمت های بعدی این 
که 82 صفحه را دربرمی گیرند در زیر همین عنوان معرفی شده و به طور  مجموعه 
که نوشته  گانه معرفی نشده اند، به خصوص در مورد قسمت آخر این مجموعه  جدا
در  فهرست نگار  گرچه  ا است«.   ... عرفانی  شکوائیه،  بعضی  که  »نامه هایی  شده: 
همین جا نیز به خوبی به تاریخ نامه ها و اشخاص اشاره می کند اما می بایست آن را 

به طور مستقل و با عنوان »منشآت« معرفی -کند.
- نسخه ش. 7645/1: دیوان رضی الدین آرتیمانی

جمله  از  آمده،  نسخه  این  حواشی  در  که  مطالبی  به  نسخه شناسی  بخش  در 
عنوانی  آن  برای  بود  بهتر  اما  است،  شده  اشاره  صوفی  محمد  مال  نامه«  »ساقی 

مستقل در نظر  گرفته می شد.
- نسخه ش. 7885: خمسه نظامی

خمسه نظامی مجموعه ای شامل پنج منظومه است و الزم است منظومه ها به 
کدام اثری مستقل هستند. گانه معرفی شوند، زیرا هر  طور جدا

- نسخه ش. 7810: العوامل
کتاب دیگر از جامع المقدمات با چاپ سنگی در یک مجلد  این نسخه با چند 

صحافی شده است، اما توضیحی درباره این بخش از نسخه داده نشده است.
اول  رساله  زیر  در  و  است  نشده  ذکر  مجموعه  کل  برگ های  تعداد  پنجم(  نکته 
تعداد برگ ها و در رساله های دیگر شماره برگ ها یا صفحات ابتدا و انتهای رساله 

ذکر شده است.

ُجنگ ها
در این فهرست در مجموع هشت نسخه ُجنگ معرفی شده است. در ُجنگ ش. 
کرده  که در نسخه آمده ذکر  7676، فهرست نگار به خوبی نام شاعران را به ترتیبی 
اشاره  انجام  و  آغاز  با  آن  در  ج  مندر مطالب  به   7680/2 ش.  ُجنگ  در  یا  و  است 

نموده است. اما در مورد چند جنگ زیر اشکاالتی دیده می شود:
- ُجنگ ش. 7699 در 87 برگ و جنگ ش. 7700/1 در 198گ. به اجمال در دو 
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سه سطر توضیح داده شده است.نق
و  است  مستقل  رساله  چند  شامل  مجموعه ای  واقع  در   7767 ش.  ُجنگ   -
کند.  با آغاز و انجام معرفی  کامل  گانه و  را به طور جدا آنها  فهرست نگار باید همه 
نی  است،  برده  نام  اجمال  به  عنوان  این  زیر  در  فهرست نگار  که  مطالبی  بر  عالوه 
کشمیر  کاتبی، تعریف  نامه جامی، قصیده در مدح حضرت علی )شتر و حجره( از 
از طغرای مشهدی و »نخل سیب« از میرزا احمد سند نیز در میان مطالب ُجنگ 

دیده می شود.
بسیار  دربرمی گیرد  را  مجموعه ای   70-44 صفحات  که   7776/3 ش.  ُجنگ   -
کنده ای است و به نظر نمی رسد تعریف  کلی معرفی شده است و شامل مطالب پرا
»ُجنگ« در مورد آن مصداق داشته باشد. پیش از آن هم »رساله ای در علوم غریبه 
که البته ناشناخته است. به هر حال مطالب این ُجنگ  گزارش شده  و علم حروف« 

نیاز به بررسی بیشتر دارد.

مرقعات
در فهرست حاضر از ش. 7888 تا 7900 تعدادی »قطعه خط« معرفی شده اند و 
که توضیحات بیشتر در مورد آنها به فهرست مرقعات در دست تدوین  با وجودی 
گی های نسخه شناسی هر  کتابخانه ملی ارجاع داده شده است، اما محتوی و ویژ
ح داده شده است. این شیوه یکی  قطعه مانند آرایه ها و اندازه ها و غیره به دقت شر
گانه معرفی شده  که هر قطعه به طور جدا از نکات برجسته فهرست حاضر است 
که خود نسخه مرقع به  که در این مورد وجود دارد این است  است، اما نکته مهمی 
گرفته نشده و حتی مانند مجموعه ها مرتبه قطعه در مرقع  کل در نظر  عنوان یک 
با عالمت / مشخص نشده است، بلکه به نظر می رسد، بنا بر رویه فهرست نگاری 
گرفته اند. در نتیجه  گانه ثبت شده و مورد معرفی قرار  کتابخانه، هر یک به طور جدا
قطعه خط ها از ش. 7888 تا 7897 با توجه به مشخصات ارائه شده جلد و قطع 
که به جز قطعه اول  در واقع ده قطعه یک مرقع هستند. مرقعی متشکل از ده قطعه 
به خط عبدالمجید درویش طالقانی  باقی قطعات  به خط محمدشفیع است  که 
وجود  شد  اشاره  آن  به  مجموعه ها  در  که  اشکالی  همان  نیز  مورد  این  در  است. 
ح  که شر کل از بین رفته است. بدیهی است  دارد و هویت مجموعه به عنوان یک 

کامل و دقیق قطعه ها ندارد. ح  قطعات یک مرقع در زیر یک شماره منافاتی با شر

نسخه شناسی
کاتب، تاریخ و محل  کتابت نسخه شامل نوع خط، نام  گی های  در این بخش ویژ
کتابت، آرایه ها، حواشی، یادداشت ها، مهرها، آسیب های وارده به نسخه، جنس و 
گی های جلد، شامل جنس، رنگ و آرایه ها، تعداد و اندازه سطرها،  کاغذ، ویژ رنگ 
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برگ ها و قطع نسخه بیان می شود.

کتابت تاریخ 
کتابت در این فهرست دو نکته زیر قابل ذکر است: در مورد ذکر تاریخ 

گاهی در انجامه آمده  که  کتابت فقط به سال بیان شده و تاریخ روز و ماه  1( تاریخ 
در بخش نسخه شناسی ذکر نشده است.

نسخه   قرائن  به  توجه  با  فهرست نگار  است  الزم  تاریخ  بدون  نسخه های  در   )2
کند، اما  کتابت نسخه را تعیین  کاغذ و خط، تاریخ تقریبی و قرن  شناسی، مانند 

بدین شیوه عمل نشده است.
در  شده  نوشته  او  دستور  به  یا  او  برای  نسخه  که  کسی  یا  الیه  مهدی  نام   )3

نسخه شناسی نیامده است.
کتابت است،  کاتب و دو تاریخ  4( نسخه ریاض المسائل )ش. 7769( دارای دو 

کتاب ذکر شده است. کدام بخش  که این اطالعات در  اما در فهرست اشاره نشده 

مهرها
چند مهر درست خوانده نشده است:

»من هدایت المهدی« )ش. 7691(: المهدی من هدیت.
»اسداهلل العبد 1217« )ش. 7831/2(: العبد اسداهلل 1217.

ز  شفاعت  امید  دارد   :)7831/2 )ش.  دارد«  یاری  امید  محمدیوسف  »عبده 
محمد یوسف.

محمد  ز  شفاعت  امید  دارد   :)7844 )ش.  دارد؟«  شفا  امید  محمدصادق  »از 
صادق.

اصطالحات نسخه شناسی
کار رفته در فهرست حاضر به قرار زیر است: اصطالحات نسخه شناسی به 

سمرقندی،  دولت-آبادی،  ترمه،  بخارایی،  سپاهانی،  یا  اصفهانی  کاغذ:  انواع 
فرنگی، هندی.

کاغذ: آبی، سبز، شکری، حنایی، صورتی، نخودی، فستقی، و الوان. رنگ 
کاغذ: آهار مهره، روغنی، زرافشان، غبارافشان، فلفل نمکی. گی های  ویژ

کاری، تحریر، تذهیب، تشعیر، جدول دو خط،  آرایه های نسخه: ابرکاری یا ابره 
پنج خط، جدول شش خط، جدول چند خط، جدول  جدول سه خط، جدول 
دور سطرها، جدول مضاعف، جدول تسمه ای، جدول  تشعیری، جدول سنجاق 
گل و بته جقه، حواشی  نشان، چلیپا )خط(، حمایلی )خط(، حاشیه منقوش به 
ختایی،  گل های  با  منقوش  حواشی  نشان،  سنجاق  نقوش  با  حواشی  تشعیری، 
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کتیبه، نق خطوط اسلیمی، دندان موشی، راسته )خط(، سرلوح، شعاع، طالاندازی، 
کمنداندازی سه خط،  کمنداندازی دو خط،  کمنداندازی یک خط،  کمنداندازی، 

گل و بوته. گل های ختایی، مذهب، مرصع، نقوش اسلیمی، نقوش  کمندکشی، 
سبز،  زرد،  زر،  بنفش،  کلیل،  ا آبی،  آرایه ها:  توصیف  برای  رفته  کار  به  رنگ های 
خ، سرخی، سرمه ای، سفید، سفیدی، سیاه، سیاهی، صورتی، فیروزه ای، قرمز،  سر

گل بهی، الجورد، الجوردی، مشکی، نارنجی. قهوه ای، 
انواع جلد: روغنی، سوخت، ضربی.

جلد:  اندرون  میشن؛  گالینگور،  ساغری،  مصنوعی،  چرم  تیماج،  جلد:  جنس 
میشن و تیماج.

قهوه ای،  قرمز،  طوسی،  سفید،  سرمه ای،  خ،  سر سبز،  زرشکی،  جلد:  رنگ 
مشکی،  ماشی،  کی،  ال کرم،  رنگ،  کم  قهوه ای  روشن،  قهوه ای   تیره،  قهوه ای  

نخودی، یشمی.
گل دار  پارچه  زر،  بوم  برگردان سرطبله،  باد،  و  ابر  کاغذ  ابرکاری،  آرایه های جلد: 
لوزی،  شکل  به  ترنج  زر،  به  ترنج  عمودی،  و  افقی  ترنج  ترنج،  محرماتی،  ح  طر با 
ح دار، جدول  ترنج مذهب، ترنج منقوش ضربی، جدول بیرونی، جدول داخلی طر
ح لوزی و ریسه، جدول ریسه ای،  دو خط، جدول سه خط، جدول دو خط با طر
جدول ریسه منقوش به زر، جدول زنجیره، جدول زنجیره ای، جدول ضربی، جدول 
ح دار، جدول مضاعف به زر، جدول با نقوش  کوچک، جدول طر گل های  ضربی با 
سرترنج،  منقوش،  دایره  ختایی،  گل های  با  منقوش  جدول  ریسه ای،  بوته های 
سرطبل، سرطبل دار، سرطبل دار با دکمه منگنه، سرطبله، شمسه، صحافی عطف 
گل دار  کاغذ  روغنی،  کاغذ  ابری،  کاغذ  دار،  ح  به شیوه مصری، ضربی، طبله، طر
گل های تزئینی، لچک، لچکی، مجدول،  گل و بوته دار،  گل نرگس،  گل دار،  رنگی، 

غ، نیم ترنج. گل و مر گل و بوته، با نقش  گل، با نقش  مذهب، منقوش، با نقش 
اصطالحات مربوط به جلد: آستر و بدرقه، اندرون، بیاض، سجاف، سجاف دور 

گوشه ها، لت پشت، لت زیر، مقوایی، یک ال. جلد رو، غالف جلد، 
و  گی های نسخه  ویژ توصیف  برای  که مالحظه می شود فهرست نگار  همان طور 
کاررفته  کرده است. نام بردن رنگ های به  جلد از اصطالحات متعددی استفاده 
جمله  از  دیگر  دقیق  توصیفات  برخی  و  جدول ها  خطوط  تعداد  سرلوح ها،  در 

گی های برجسته فهرست حاضر است. ویژ
کار رفته در این فهرست  در زیر به چند نکته در مورد اصطالحات نسخه شناسی به 

اشاره می کنیم:
باید خاطرنشان  اما  کرده است،  تعیین  را  کاغذ و چرم جلد  نوع  1. فهرست نگار 
کار رفته در جلد دشواری هایی دارد و مستلزم انجام  کاغذ و چرم به  کرد تعیین نوع 
این  به  فهرست نگاران  از  بسیاری  و  است  علمی  تشخیص  و  متعدد  آزمایش های 
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چه  بر  حاضر  فهرست نگار  نیست  مشخص  نمی پردازند.  شناسی  نسخه   از  بخش 
کرده است. کاغذ و چرم را تعیین  پایه ای نوع 

کار رفته در این فهرست مانند »نقوش سنجاق نشان«  2. برخی اصطالحات به 
کار نرفته است. این اصطالح  خاص این فهرست است و در فهرست های دیگر به 
کار  به  یا حاشیه سرلوح  تزئین جدول  برای  که  ریزی  برای توصیف خطوط بسیار 

رفته استفاده شده است.
کار رفته است، برای مثال: 3. برخی اصطالحات با عبارت های مختلف به 

ش.  )نک.  است  رفته  کار  به  »سپاهانی«  صورت  به  گاهی  »اصفهانی«  کاغذ 
گاهی از »نیم ترنج« استفاده  گاهی از »سرترنج« و  7637، 7757، 7765، 7766( و 

شده است.
ح »ابر و باد« به  کاغذ طر که در یک جا به جای  4. اصطالح »ابرکاری« )ش. 7616( 
کاررفته و در جایی برای توصیف نقش زر در بین سطور )ش. 7887(، اصطالح رایج 
کار رفته است )ش.  کاری« نیز برای توصیف نقش زر در بین سطور به  نیست. »ابره 
که درست نیست. به نظر می رسد منظور از آن در اینجا »ابر« یا »ابرسازی«   )7886
به معنای نگاشتن شکل ابر در مینیاتورها و تصویرها بوده است )ذکاء، 1367، ص. 
و  سطور«  بین  »طالاندازی  اصطالح  از  توصیف  این  برای  فهرست نگاران  و   )395

»طالاندازی دندان موشی« استفاده می کنند )آق قلعه، 1390، ص. 236(.

آسیب ها
که در این فهرست برای توصیف آسیب های نسخه به  اصطالحات یا تعبیرهایی 

کار رفته اند به قرار زیرند:
پارگی  کاغذ،  پارگی  اوراق،  یا  صفحه ها  افتادگی  آفت زدگی،  آب زدگی،  آب دیدگی، 
اوراق،  گسستگی  و  کندگی  پرا مرکب،  پاشیدگی  عطف،  در  پارگی  جلد،  لبه های 
جداشدگی لت زیر و رو از عطف، جلد منگنه شده، ُخرد شدگی برخی اوراق، ُخردگی 
لبه  از قسمت عطف، رطوبت، رفتگی، رفتگی  پاره شدن  اوراق، دو  لبه  )خوردگی( 
)لبه ها(، رفتگی عطف جلد، شکنندگی لبه ها )لبه اوراق(، فرسودگی، فرسودگی جلد 
اوراق  گسیختگی شیرازه، لکه، بعضی  اوراق،  کهنگی شدید  لبه ها(،  لبه،  )شیرازه، 

متن و حاشیه شده، مرمت صحافی، وصالی.
)ش.  »خط خوردگی«  مانند:  نسخه،  خصوصیات  برخی  باال،  آسیب های  جز  به 
نسخه  همراه  دیگر  خط  به  »برگی   ،)7667( نانوشته«  عناوین  »بعضی   ،)7647
)ش.  سفید«  »اوراق   ،)7678/1 )ش.  نانوشته«  »برگ های   ،)7675 )ش.  است« 

که درست نیست.  7700/1( جزو آسیب های نسخه بیان شده 
اشاره  آن  به  اغلب در »آسیب ها«  که  گاهی جمله »صحافی مرمت شده است« 

شده به اشتباه در »یادداشت ها« آمده است )ش. 7774، 7797 و ...(.
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نمایهنق
موضوع،  شده،  معرفی  آثار  پدیدآورندگان،  هفت گانه  الفبایی  نمایه های  تدوین 
انتهای فهرست آمده  کتابت، و نقش مهرها در  کتابت، سال شمار  کاتبان، محل 
ذکر  قابل  زیر  نکات  نمایه ها  درباره  است.  نسخه  شماره  به  نمایه ها  ارجاع  است. 

است:
گرفته  که سرشناسه قرار  1. نمایه پدیدآورندگان براساس نام اشهر پدیدآورندگان 
ارجاع داده  اشهر  نام  به  پدیدآور ذکر شده  ح  که در شر نامی  از  و  تهیه شده است 
کمکی به  کنیه و لقب شروع می شود  که با عنوان و  شده است. برخی از این اسامی 
جستجو و بازیابی اسامی نمی کند و به جای آن بهتر بود از ارجاعات مهم مستند 

مشاهیر استفاده می شد. برای مثال:
از »مال میرزا جان حبیب اهلل باغنوی شیرازی« به »میرزا جان باغنوی، حبیب اهلل« 
که الزم نیست و بهتر بود به جای آن، مطابق مستند مشاهیر  ارجاع داده شده است 
که ممکن است مورد جستجو قرار بگیرد به آن ارجاع داده  از »باغنوی، میرزا جان« 

می شد.
کوچک و پدیدآورندگانشان  2. شایسته است عنوان برخی قطعات و رساله های 
کتاب شناسی و  که در برخی مجموعه ها، ُجنگ ها و حواشی نسخه ها، چه در بخش 

چه در نسخه شناسی، به آنها اشاره شده است در نمایه آثار و پدیدآورندگان بیاید.
که در متن فهرست ذکر  کاتبان مستند نشده است و به همان صورتی  نام   .3 
کار رفته اند و هیچ قاعده ای برای نمایه سازی این اسامی رعایت  شده در نمایه به 
نشده است. شایسته است این اسامی نیز مطابق قواعد مستندسازی وارونه شود 
گیرند؛ حتی می توان  و ارجاعاتی برای آنها ساخته شود تا به خوبی قابل بازیابی قرار 
از صورت فعلی نیز به صورت مستندشده ارجاع داد. همچنین باید الف و الم ها از 
کلماتی مانند »خلف« و »ولد«  ابتدای نسبت ها حذف شود و برای یکدست سازی 

با »بن« جایگزین شود.

حروف چینی
گفت استفاده از عالمت * برای  در مورد شیوه حروف چینی این فهرست نیز باید 
کردن مصراع ها مناسب نیست و بهتر است اشعار به صورت بیت تنظیم شود  جدا 
به  که  کتاب ها  عنوان  است  الزم  همچنین  شود.  استفاده   / عالمت  از  حداقل  یا 

مناسبتی از آنها یاد می شود، ایتالیک شود.

سخن پایانی
کاری دشوار و طاقت فرساست و نیاز  بی شک فهرست نگاری نسخه های خطی 
به دانش، تجربه، پشتکار و صبر و حوصله بسیار دارد. از سوی دیگر هم در اختیار 
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کتابخانه ملی، و امکان  داشتن بانک  اطالعات نسخ خطی، پایگاه دستنوشته های 
است.  داده  سوق  باالتری  سطح  به  را  نگاری  فهرست   کار  دیجیتال  جستجوهای 
باقری،  خانم  سرکار  فاضل،  فهرست نگار  مهم  کار  ارزش  از  آمد  گفتار  این  در  آنچه 
کار  که در  خ می دهد؛ همان طور  کاری اشتباهاتی ر نمی کاهد. بدیهی است در هر 
اشکاالت  برخی  بتوانند  ایشان  امیدوارم  دارد.  وجود  هم  ما  فهرست نگار  قدمای 

کنند. کتابخانه اصالح  پیش آمده را حداقل در فهرست دیجیتال 
در  که  مهمی  نقش  بر  عالوه  شده  چاپ  فهرست های  بررسی  و  نقد  گفت  باید 
گاهی فهرست -نگاران از دشواری های  اصالح اطالعات منتشر شده دارد موجب آ
ممکن  اشتباهاتی  نوع  چه  که  می-دهد  نشان  آنان  به  و  می شود  فهرست نویسی 
خ بدهد. امیدوارم همه ما فهرست نگاران بتوانیم با  است در شناسایی نسخه ها ر
کیفیت فهرست نگاری نسخه- کنیم تا سطح  کمک  احترام به فرهنگ نقد به هم 
که جا پای قدمای  کنون  های خطی را باال ببریم و از میزان اشتباهات بکاهیم و ا
گذشتگان به خوبی انجام  گذاشته ایم نقش خود را در ثبت میراث  فهرست  نگارمان 

دهیم. و من اهلل التوفیق و علیه التکالن.
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داراالضواء.  بیروت:  الشیعه.  تصانیف  الی  الذریعه  )1403ق(.  طهرانی.  آقابزرگ 

چاپ سوم.
کوشش زهره سادات خورشیدی فرد،  ج نامۀ استاد حسن عاطفی. )1394(. به  ار

کاشان: سورۀ تماشا. محمد جمالی. 
االعلمی  مؤسسه  بیروت:  النساء.  اعالم  تراجم   .)1367( محمدحسین.  اعلمی، 

للمطبوعات.
میراث،  گزارش  اسکوراسیکه«،  فسطیوس  بن  »ورزنامه،   .)1388( ج.  ایر افشار، 

1388، ش. 37.
 .2 و   1 ج.  ملی.  کتابخانه  خطی  نسخ  فهرست   .)1347  ،1343( عبداهلل.  انوار، 

تهران: وزارت فرهنگ و هنر.
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کتابخانه عمومی حضرت آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی. قم: 
خیامپور، عبدالرسول. )1368(. فرهنگ سخنوران. تهران: طالیه.

آقای سید محمد  اهدایی  کتابخانۀ  پژوه، محمدتقی. )1332(. فهرست  دانش   
کتابخانۀ دانشگاه تهران. ج. 3. تهران: دانشگاه تهران. مشکوه به 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه  ---------------. )1339، 1340، 1345(. فهرست 
تهران. ج. 8، 12، 15. تهران: دانشگاه تهران.

تهران«.  در  مفتاح  حسین  دکتر  »کتابخانۀ   .)1362(  .---------------
کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد، دفتر هفتم، 95-511. زیر  نسخه های خطی، نشریۀ 

کمی. نظر محمدتقی دانش پژوه و اسماعیل حا
کتابخانۀ سپهساالر. ج.  -------------- و منزوی، احمد. )1340(. فهرست 

3. تهران: چاپخانۀ دانشگاه تهران.
شیرازی  خباز  »آتشی،   .)1367( ادبیات.  بخش  اسالمی.  بزرگ  دائره المعارف 

طوسی«. تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
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بهاء الدین  فانی،  کامران  احمد صدر،  ویراستاران   .)1391( دائره المعارف تشیع. 
خرمشاهی. تهران: حکمت.

تهران:  )دنا(.  ایران  دستنوشت های  فهرستوارۀ   .)1389( مصطفی.  درایتی، 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.

کتابخانه نوربخش )خانقاه  دیباجی، ابراهیم. )1350(. فهرست نسخه های خطی 
نعمت اللهی تهران (.  تهران: انتشارات خانقاه نعمت اللهی.

کتابخانۀ مجلس شورای ملی. ج 8. تهران: از  راستکار، فخری. )1347(. فهرست 
کتابخانه. انتشارات 

کاظم  کوشش  بزرگ اسالمی. به  ذکاء، یحیی. )1367(. »ابر«. در دائرة المعارف 
موسوی بجنوردی و دیگران. ج. 2. تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی.

رضوی برقعی، سید حسین. )1384(. »پندارانگاری در فهرست نگاری: نقدی بر 
میراث، ش. 29،  آیینه  آستان قدس رضوی«،  کتب خطی  نوزدهم فهرست  جلد 

.234-197
سبزواری، محمد بن عالءالدین. )1386(. زبده قوانین العالج فی جمع االمراض. 
گنجینه بهارستان )مجموعۀ سه رساله در پزشکی(.  تصحیح یوسف بیگ باباپور. 
 .477–299 صص.  اسالمی.  شورای  مجلس  کتابخانۀ  پژوهش  مرکز  کوشش  به 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. تهران: 
کتابخانۀ ملی.  سلطانی فر، صدیقه )1395(. فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و 

کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران. ج. 26. تهران: سازمان اسناد و 
شورای  مجلس  کتابخانۀ  خطی  نسخه های  فهرست   .)1377( خوئی.  صدرائی 
اسالمی. ج. 36. با نظارت عبدالحسین حائری، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ 

علمیۀ قم.
صفری آق قلعه، علی. )1390(. نسخه شناخت )پژوهشنامۀ نسخه شناسی نسخ 

خطی فارسی(، تهران: میراث مکتوب.
جمهوری  ملی  کتابخانۀ  خطی  نسخ  فهرست   .)1380  ،1375( امیره.  ضمیری، 

کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران. اسالمی ایران. تهران: سازمان اسناد و 
بیدآبادی  راجی  ابوالقاسم  غدیر  »منظومۀ   .)1391( عبدالحسین.  طالعی، 
http://al-athar.ir/ شیعه.  کتاب شناسی  رسانی  اطالع  پایگاه  االثر:  اصفهانی«. 

home/Content/1731/  )دسترسی در 1395/8/15(.
عاطفی«.  حسن  خطی  نسخه های  »فهرست   .)1353( حسن.  عاطفی، 
کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد، دفتر هفتم، 757-721.  نسخه های خطی، نشریۀ 

ج افشار. زیر نظر محمدتقی دانش پژوه و ایر
ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان   .)1395( سنگی«.  چاپ  و  خطی  »کتاب های 
  /1018=http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid ایران.  اسالمی  جمهوری 
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)دسترسی در 1395/7/25(.نق
خطی  نسخه های  فهرست  جلد   22 به  »نگاهی   .)1385( پریسا.  کرم رضایی، 
صص.   ،102-101 ش.  کلیات،  ماه  کتاب  ایران«،  اسالمی  جمهوری  ملی  کتابخانۀ 

.47-40
قدس  آستان  کتابخانۀ  خطی  کتب  فهرست   .)1346( احمد.  معانی،  گلچین 

کتابخانه. رضوی. مشهد: ادارۀ 
کتابخانۀ ملی  متقی، حسین. )1394(. »نیم نگاهی به فهرست نسخه های خطی 

ایران«. میراث، ش. 5 )1394(، صص. 148-137.
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تهران: سازمان همکاری عمران منطقه ئی، مؤسسه فرهنگی منطقه ئی.
کتابخانۀ مجلس شورای ملی. ج. 13. زیر نظر  منزوی، احمد. )1346(. فهرست 

ج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی. تهران: چاپخانۀ مجلس. ایر
 .11 ج.  ایران.  ملی  کتابخانۀ  خطی  نسخ  فهرست   .)1375( علینقی.  منزوی، 

کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی ایران. تهران: سازمان اسناد و 
جمهوری  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان   .)1395( خرمدشتی«  باقری  »ناهید 
6=ctl=Details&mid&722=http://nlai.ir/Default.aspx?tabid .اسالمی ایران

ItemID&297=4570  )دسترسی در 1395/7/20(.
آرش  تصحیح  »غیاثیه«.   .)1386( الیاس.  بن  محمود  شیرازی،  نجم الدین 
کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.  کوشش مرکز پژوهش  ابوترابی و فاطمه مهری. به 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. گنجینه بهارستان، تهران: 
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Iran Arabic Radio . http://arabic.  .)2006( العلماء«  دره  الفقیهات:  »النساء 
irib.ir/islamic/show/item/2023 )دسترسی در 95/8/2(.

کتابخانۀ مجلس شورای ملی. ج. 6. تهران.  نفیسی، سعید. )1344(. فهرست 
کتابخانه. انتشارات 


