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ب��ا آنکه در آس��تانه دهه نهم فهرس��تنگاري نوين نس��خ خطي
ميباش��يم ،کماکان ش��اهد عدم اهتمام جامعه فهرس��تنگاران و
کتابخانهها و مؤسس��ات ذيربط در راس��تاي استانداردس��ازي اين
مقوله هس��تيم .هرچن��د با نگاهي به فهارس نگارشش��ده در دهه
 80سبک و سياقي تقريب ًا مشابه در غالب فهارس بهچشم ميخورد،
قط��ع به يقين اين يکدس��تي نتيجه يک کار علمي حسابش��ده و
باپش��توانه نيس��ت و در حقيقت بهنوعي ميتوان آن را نوعي تقليد
کورکورانه از آثاری دانست که مقبوليت بيشتري در جامعه پژوهشي
پيدا نمودهاند .بهنوعي ميتوان اينگونه بيان کرد که فهارس ش��کل
يکدستي بهخود گرفته است ،در صورتي که محتواي عمده فهارس
از علميت الزم برخوردار نيست.
در فهارس کمتر شاهد بروز خالقيتهای علمی و هنری هستیم
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و کمتر فهرستی میبينيم که از پختگی و محتوايي درخور برخوردار
باش��د .دس��تمايه عش��ق و عالقه که نتيجهای جز صرف ساعتها
وقت برای معرفی بهتر نس��خهها خواهد داشت ،در کمتر فهرستی
ديده میش��ود .آن نسل عالقهمند و عاشق نسخههای خطی 2که با
عشق به فهرستنگاری نسخههای خطی میپرداختند ،ديگر كمتر
يافت میشود .مالکهای فهرستنويسی تغيير پيدا کرده و عشق و
عالقه يا مفقود گشته و يا اگر هست در ردههای آخر است.
برگزاری هشت دوره همايش حاميان نسخ خطی هم نتوانسته
تأثيری در بهبود وضعيت فهرستنگاری ،تصحيح متون ،مرمت و...
بگذارد .به نظر میرس��د اين همايش س��االنه که بهنوعی محکی
علمی از عملکرد يکساله فهرستنگاران و ديگر پژوهشگران وادی
متون کهن اس��ت نيز ،بهجهت عدم تعيين چشماندازی مناسب ،از
فراز و نشيبهای بسياری برخوردار بوده است .در کنار اين همايش
ساالنه برگزاری جوایز مرتبط با کتاب از سوی سازمانهای مختلف
نیز ،از قرار معلوم نه تنها جهت درستی به پژوهشهای علمی نداده
بلک��ه بعض ًا به جهت ناداوریها ،خود مش��کلی بر مش��کالت قبلی
افزوده است.
نگارش نقدهای علمی در راس��تای شناسايي معايب و مزايای
فعاليتهای انجام ش��ده اس��ت وادی فهرس��تنگاری نيز از جمله
مهماتی اس��ت که میتواند در جهتدهی مناسب در اين خصوص
مثمر ثمر باش��د ،ا ّما متأس��فانه بس��ياری از اهل ف��ن وقت خود را
صرف نگارش نقد نمیکنند ،چرا که او ًال از نظر آنها نگارش نقدی
خ��وب و علمی در حد نگارش ي��ک مقاله تحقيقی درجه اول زمان
میب��رد ،و ثاني ًا نگارش نقد موجبات دلخوری مؤلف اثر و در نتيجه
برخوردهای غيرعلمی و احساس��ی را دربرخواهد داشت ،و به همين
جه��ت اهل ف��ن ترجيح میدهند در اين وادی قل��م نزنند؛ به قول
حافظ عليهالرحمه:
عيب درويش و توانگر به کم و بيش بد است
کار بد مصلحت آنست که مطلق نکنيم
ع��دهای نيز که به اي��ن مهم اهتمام میکنند ،بيش��تر به مدح
و تعريف و تش��ويق فهرس��تنگار قلم میفرس��ايند تا پرداختن به
محتوای فهارس چاپشده!؟ پرداختن به محتوای فهرست و معرفی
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اجمال��ی از آنچه فهرس��تنگار بر قلم رانده و اش��ارهای اجمالی به
برخی معايب سطحی و کم ارزش ،نهايت زحمتی است که به خود
میدهن��د .به نظر میرس��د فرهنگ نقد و نتايج نقد بر ما پوش��يده
است.
از طرف ديگر ،فهرس��تنگارانی که نقد ش��دهاند نيز وقعی بر
مطالب ايرادشده توسط ناقدان نمینهند؛ اينکه علت اين بیتفاوتی
چه میتواند باشد ،خود محل بحث است.
عل��ی اَ ِی ح��ال ،نگارش اي��ن نقد با هدف باال ب��ردن کیفیت
فهرس��تنگاری و ارائه راهکارهائی در راستای نگاه علمی به مقوله
فهرس��تنگاری میباشد ،و حقير بهعنوان عضوی کوچک از جامعه
کتابشناس��ان و فهرستنويسان ،بررس��ی فهارسی از اين دست را
کالسی میپندارم برای هرچه بهتر يادگرفتن و نه عيبجوئی و خرده
گرفتن ،و مطالب زير هيچ از ارزش زحمات س��رکار خانم مسعودی
کم نخواهد کرد .بهقول معروف من صنف فقد اس��تهدف ،ايش��ان
عمر خود را در راه فهرستنگاری صرف نموده و آثار متعددی ارائه
دادهاند و خاصه فهرس��تنگاری اين بانو در حوزه کتب چاپ سنگی
از جمله آثار پرارزش و ماندگان ايش��ان است ،که حقير آموختههای
فراوانی از اين آثار فراگرفتهام .قطع به يقيع اين بانوی بزرگوار بنده
را به جهت نگارش اين نقد مورد عفو قرار خواهند داد.
درباره فهرستنگار

درباره کتابخانه

کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه در سال  1310شمسی بهمنظور
ايجاد شرايط الزم برای محققان و پژوهشگران در حوزههای سياسی،
تاريخ��ی ،حقوق��ی و  ...ب��رای کارمن��دان وزارت امورخارجه و ديگر
منتسبين راهاندازی شد .اين کتابخانه در حال حاضر در خيابان شهيد
باهنر (نياوران) ،خيابان ش��هيد آقايي ،پالک  23مش��غول به فعاليت
اس��ت .منابع اين کتابخانه ش��امل  97000جلد کتاب فارسی ،عربی
و التي��ن 700 ،جلد نس��خه خطی 1000 ،جلد کتاب چاپ س��نگی،
 419عنوان پاياننامه و بيش از  300عنوان نش��ريه ادواری میباشد.
کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه از طريق آدرس http://www.
 ipis.irدر اينترنت قابل دسترسی است.
نسخههای خطی اين کتابخانه سه بار پيش از اين فهرست گرديده
که اطالعات آن به قرار زير میباشد:
−فهرس��ت نس��خههای خطی کتابخانه وزارت امورخارجه.
ايرج افشار .نسخههای خطی ،دفتر 1340 ،1ش ،صص  1ـ .7
−فهرس��ت نس��خههای خطی کتابخانه وزارت امورخارجه.
ايرج افش��ار .نس��خههای خطی ،دفت��ر 1341 ،2ش ،صص  259ـ 
.267
−بررسی کتب خطی يا قديمی وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ايران .علیرضا ساالری ،تهران :وازرت امورخارجه ،مؤسسه
چاپ و انتشارات227+12 ،ص1377 ،ش.
−فهرس��ت نس��خههای خطی عربی کتابخانه وزارت امور
خارجه .اکرم مس��عودی .تهران :وزارت امورخارجه ،مرکز اس��ناد و
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س��رکار خانم اکرم مسعودی متولد  25اس��فند سال  1334شمسي
در ش��هر تهران است .بعد از تحصيالت ابتدايي در سال 1355ش.
در رش��ته کتابداری دانش��گاه تهران قبول شد و در سال 1359ش.
فارغالتحصي��ل گرديد .همزمان با تحصيل ،در کتابخانه دانش��کده
ادبي��ات بهعنوان کتابدار اس��تخدام و به فهرستنويس��ی کتابهای
فارسی و عربی مشغول شد .در سال 1370ش .در مقطع کارشناسی
ارشد رش��ته کتابداری با گرايش نسخ خطی و آثار کمياب دانشگاه
تهران پذيرفته ش��د و در س��ال 1374ش .با دفاع از پاياننامه خود،
«فهرس��ت تحليلی کتابهای چاپ س��نگی اي��ران» ،موفق به اخذ
درجه کارشناس��ی ارشد گرديد .سرکار خانم مسعودی بعد از سالها
فعاليت ،در تاريخ اول تيرماه 1385ش .به افتخار بازنشس��تگی نائل
آمد .ايشان در حال حاضر با کتابخانههاي ملي و فرهنگستان زبان
و ادب فارس��ي همکاری میکند .نگارش دهها مقاله در حوزه نسخ
خطي و چاپ سنگي منتشره در مجالت ايران و تأليف چندين جلد
کتاب با عناوين زير از جمله فعاليتهاي ايشان است:

−فهرست کتابهاي چاپ س��نگي (قطع رحلي) موجود در
کتابخانه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران .تهران :مؤسسه انتشارات
و چاپ دانشگاه تهران1379 ،ش.
−فهرس��ت کتابهاي چاپ سنگي (قطع وزيري) موجود در
کتابخانه دانشکده ادبيات دانشگاه تهران .تهران :مؤسسه انتشارات
و چاپ دانشگاه تهران332 ،ص ،وزيري (شوميز)1385 ،ش.
−فهرست کتابهاي چاپ سنگي کتابخانه تخصصي وزارت
امورخارج��ه .تهران :مرکز اس��ناد و ديپلماس��ي وزارت امورخارجه،
484ص ،وزيري (شوميز)1388 ،ش.
−فهرست نسخههای خطی عربی کتابخانه تخصصی وزارت
امورخارج��ه .تهران :مرکز اس��ناد و ديپلماس��ی وزارت امورخارجه،
482ص ،وزيری (شوميز)1390 ،ش.
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تاريخ ديپلماسی482 ،ص1390 ،ش.
آخرين فهرس��ت اين کتابخانه که توس��ط س��رکار عليه خانم اکرم
مسعودی به نگارش درآمده است ،در اين مقاله مورد بحث ما است.
فهرست حاضر

کتاب حاضر از پنج بخش پيش��گفتار ،مقدمه ،متن اصلی ،نمايهها و
تصاوير نسخ خطی تشکيل ش��ده است .فهرست حاضر دربردارنده
 300جلد نسخه خطی عربی میباشد .فهرستنگار در دو بخش به
معرفی نس��خهها پرداخته اس��ت :بخش اول کتابشناسی و بخش
دوم نسخهشناسی .در بخش کتابشناسی ،ابتدای هر مدخل شماره
رديف و سپس نام اثر ذکر شده است ،و اگر اثری نام ديگری داشته،
در قالب ذکر شده است .در ذيل نام کتاب ،نام مؤلف ،شارح ،مترجم
و  ...همراه با سال تولد و وفات آمده است .پس از آن موضوع کتاب
براس��اس مس��تند موضوعی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران
آم��ده و در بند بعدی ب��ه معرفی مواردی چون س��بب تأليف اثر و
فهرست مندرجات و ابواب و فصول و ديگر توضيحات اهتمام شده
است .در آخرين بخش عباراتی از آغاز و انجام ذکر شده است.
در بخش نسخهشناس��ی ابتدا انجامه نسخه ذکر شده و بعد از
آن اطالعاتی چون تعداد صفحات ،تعداد سطر ،اندازه متن ،نوع خط،
کات��ب ،تاريخ و محل کتابت ،نوع و رن��گ کاغذ و توصيفی از جلد
بيان گرديده و مشخصات آرايشی نسخه نيز بيان شده است.
در انتها منابعی که فهرستنگار در معرفی نسخه از آنها بهره جسته
بهصورت مختصر نگاشته شده است.
تحليل فهرست

در تحليل حاضر س��عی ش��ده اس��ت هم به مزايای فهرست حاضر
پرداخته شود و هم به معايب و نواقص اشاره گردد ،و با توجه به در
دس��ترس نبودن نسخههای خطی اين کتابخانه ،سعی شده نواقص
و اش��کاالت تا حد ممکن براس��اس قرائن ،خاصه در بخش کتب و
مؤلفين مجهول رفع گردد.
الف) ترتيب نسخهها
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اولين اش��کالی که در نگاه اول به فهرس��ت حاضر به ذهن میرسد،
شيوه ارائه مطلب است .تقيد به ارائه اطالعات براساس شماره نسخه
از جمله ايراداتی است که خود موجب بروز اشکاالت ديگر در فهرست
حاضر گرديده است .با توجه به محدود بودن تعداد نسخههای خطی
اين کتابخانه ،به نظر میرس��د فهرستنگاری براساس موضوع و يا
براس��اس ترتيب الفبائی عنوان کتاب و يا نويسنده میتوانست بسيار
مفيدتر از ترتيب براساس شماره نسخه باشد.
ب) زبان نسخهها
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از جمله اش��کاالتی که به جهت اس��تفاده از ش��يوه ارائه اطالعات
براساس ش��ماره نسخه در فهرست حاضر بهچش��م میخورد ،وارد
شدن تعدادی نسخه به زبانی غير از عربی در فهرست حاضر است.

با توجه به عنوان کتاب ،فهرس�ت نس�خههای خطی عربی ،خواننده
انتظار دارد با مجموعهای از نس��خههای خطی عربی آش��نا گردد،
حال آنکه در فهرس��ت حاضر نس��خههای خطی به زبان فارسی و
ترکی نيز بهچشم میخورند که قطع به يقين تقيد به ارائه اطالعات
براساس شماره نسخه موجب اين امر گرديده ،هرچند فهرستنگار
میتوانس��ت در اين روش نيز از ذکر اسامی و اطالعات نسخههايي
از اين دس��ت امتناع ورزد .وجود  25نس��خه به زبان فارس��ی :ش
6/410؛ ش 7/412؛ ش 2/419؛ ش 2/423؛ ش 3/423؛ ش
4/423؛ ش 4/423؛ ش 5/423؛ ش 4/424؛ ش 4/445؛ ش
10/445؛ ش 4/456؛ ش 5/486؛ ش 2/519؛ ش 3/519؛ ش
1/530؛ ش 9/530؛ ش 10/530؛ ش 12/530؛ ش 4/534؛ ش
8/535؛ ش 9/534؛ ش 1/553؛ و شش نسخه به زبان ترکی :ش
5/390؛ ش 4/403؛ ش 5/423؛ ش 2/588؛ ش 5/588؛ و ش
2/634؛ در فهرست نسخههای خطی عربی به نظر نامأنوس میآيد و
به نظر میرسد اگر از باب نمونه فهرستنگار مبنای فهرستنگاری
خود را براساس ترتيب الفبائي و يا پديدآورنده محور مینگاشت ،از
اين اشتباه مصون میماند.
اي��ن در حالی اس��ت که برخی کتابه��ای غیرعربی که ح ّتی
مجموعه هم نيستند ،در فهرست حاضر ديده میشوند؛ مانند کتاب
حديق�ه الس�عدا به ش��ماره  ،371تأليف محمدبنس��ليمان فضولی
(د963:ق) که اثری به زبان ترکی است ،و يا نسخه شماره  461که
مجموعهای از ادعيه و زيارات و به زبان فارس��ی اس��ت .همچنين،
نسخه ش��ماره  640نيز از دو رساله تشکيل شده که کام ً
ال به زبان
ترکی میباشد.
ج) عناوين نسخهها

ارائه فهارس نس��خ خطی با دستهبندی زبانی پيش از اين نيز سابقه
داش��ته اس��ت .فهرس��ت نس��خههای خطی عربی کتابخانه ملک،
کتابخانه ملی ،کتابخانه آيتاهلل مرعشی (ره) ،و فهرست نسخههای
ترک��ی کتابخانه مل��ی و کتابخانه آيتاهلل مرعش��ی از جمله آثاری
اس��ت که پيش از اين به چاپ رسيده است .از جمله فواید اين کار
دسترسی تخصصیتر و صد البته آسانتر پژوهشگران به مواد مورد
نياز خود است .خاصه فهارس کتابهای خطی عربی برای استفاده
عربیزبانان کشورهای عربی بسيار مورد استفاده است.
اغالط ويرايشی

−در ن��گاه اول ،فهرس��تنگاران بايد توجه داش��ته باش��ند که
اس��تفادهکنندگان اين دست از منابع ،پژوهشگرانی هستند که به
زبان اصلی نس��خهها واقف و آش��نايند و قطع به يقين اطالعات
نس��خههای خطی عربی اگر به زب��ان عربی ارائه نگردد ،حداقل
بايد با ش��يوه نگارشی و ويرايش��ی زبان عربی باشد .در فهرست
حاض��ر اين مه��م رعايت نگردي��ده و ح ّتی در نگارش اس��امی
کتابها اصول اوليه قواعد عربی بهچش��م نمیخورد؛ در بسياری
م��وارد عناوين نادرس��ت و اغالط امالئی نيز وج��ود دارد .برای

تکملهای بر فهرست نسخههای خطی عربی کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه

پديدآورندگان مجهول:

−پديدآورندگان تعداد  115نس��خه از  300نس��خه معرفیشده در

عدم مستندسازی پديدآورندگان

−متأس��فانه در ن��گارش اس��امی پديدآورندگان از روي��ه واحد و
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اين کتاب مجهول میباش��د .اين تع��داد باال گواهی از عدم اهتمام
نمونه موارد زير در فهرس��ت را مطالعه فرمایيد:
کافی فهرس��تنگار به شناسايي اين
عنوان صحيح
عنوان کتاب
شماره نسخه
نويس��ندگان است .اين در حالی است
که در بخش تکمله فهرس��ت خواهيد
القرآن الکريم
قرآن مجيد
ش1
القرآن الکريم مع الترجمه باللغه الفارسیه ديد که در صورت اهتمام فهرستنگار
ش 12
قرآن کريم ،عربی  Üفارسی
بس��ياری از مؤلفين نسخ خطی قابل
المدارک االحکام
ش 393
مدارک الřحکام
شناسايي بودند :ش 376؛ ش 388؛ ش
ش 394
390/4؛ ش 390/5؛ ش 404/3؛ ش
خالصه اذکار و اطمينان القلوب خالصه الřذکار و اطمئنان القلوب
403/4؛ ش 410/6؛ ش 410/9؛ ش
ش 410/9
رساله فی الřخالق
رسالهای در اخالق
412/2؛ ش 412/13؛ ش 412/17؛
ش  412/26االساس الکالم
řساس الکالم
ش 412/35؛ ش 412/33؛ ش
412/37؛ ش 412/38؛ ش 412/39؛
حاشيه بر قوانين االصول
ش 445/7
حاشیه علی قوانين الřصول
ش 412/40؛ ش 419/2؛ ش 421؛
ش  445/20الجمع بين اخبار
الجمع بين الřخبار
ش 423/1؛ ش 423/2؛ ش 423/3؛
رساله منسوب به قاضی عباداهلل رساله منسوبه بالقاضی عباداهلل
ش 499/2
ش 423/4؛ ش 423/5؛ ش 423/6؛
ش 424/1؛ ش 425؛ ش 434/2؛ ش
رساله فی التجويد
رساله بالتجويد
ش 519/1
434/3؛ ش 434/6؛ ش 445/6؛ ش
445/7؛ ش 445/10؛ ش 445/13؛ ش 445/16؛ ش 445/17؛
اغالط امالئي
●●از جمله ضعفهاي مش��هود اين فهرس��ت وجود اغالط فراوان ش 445/22؛ ش 445/23؛ ش 448/1؛ ش 448/2؛ ش 451/2؛
امالئي ،نگارشي و ويرايشي است .اين نوع اغالط ،فهرستي مشوش ش 456/1؛ ش 456/3؛ ش 456/5؛ ش 456/6؛ ش 457؛ ش
در مقابل پژوهش��گر قرار داده که کمتري��ن اعتمادي را به عناوين 461؛ ش 468/1؛ ش 468/2؛ ش 472/5؛ ش 484؛ ش 486/1؛
کتابها ،اسامي مؤلفين ،آغازها و انجامها جلب نخواهد کرد .از باب ش 486/2؛ ش 486/3؛ ش 486/4؛ ش 493/1؛ ش 493/2؛
ش 493/3؛ ش 497/5؛ ش 499/2؛ ش 503؛ ش 507/5؛ ش
نمونه ،در عناوين کتابها اغالط زير قابل مالحظه است:
515؛ ش 519/1؛ ش 526؛
عنوان صحيح
شمارهنسخه عنوان غلط کتاب
ش 530/1؛ ش 530/2؛ ش
النثر الřلي يا اللئالي
 412/11رساله النشر اللřلي
530/7؛ ش 534/2؛ ش
534/4؛ ش 534/8؛ ش
400
رياض المسائل في تحقيق الحکام بالدالئل رياض المسائل فی تحقيق الřحکام بالدالئل
542/1؛ ش 542/2؛ ش
حيوه النفس فی خطيره القدس
445/5
حيو Ƶالنفس في حظير Ƶالقدس
558/1؛ ش 558/2؛ ش
558/3؛ ش 558/4؛ ش
جنه الواقیه والجنه الباقیه
جنه الوافيه و الجنه الباقيه
460
558/5؛ ش 567/1؛ ش
و چيزه فی فرض الصلوه
2/472
وجيز Ƶفی فرض الصلوƵ
570؛ ش 574/1؛ ش 574/2؛
ش 574/3؛ ش 574/4؛ ش
اعتراضات النحویه والمغالطات
اعتراضات نحويه و مقالطات
2/517
574/6؛ ش   574/8؛ ش
رساله فی التجويد
رساله بالتجويد
1/519
574/9؛ ش 574/10؛ ش
ملخص فی الهيئه
مخلص فی الهيئه
522
574/11؛ ش 574/12؛ ش
575/2؛ ش 577؛ ش 585؛
شرح الملخص فی الهيئه
شرح المخلص فی الهيئه
617
ش 588/1؛ ش 588/2؛ ش
588/3؛ ش 588/4؛ ش 588/4؛ ش 595؛ ش 596؛ ش 597/2؛
د) پديدآورندگان
در بخش پديدآورندگان ضعفهاي متعددي مشهود است ،که از آن ش 601/1؛ ش 602؛ ش 604/4؛ ش 605/2؛ ش 606/1؛ ش
619؛ ش 626؛ ش 638/3؛ ش 638/5؛ و ش .639
جمله میتوان به موارد زير بهصورت اجمالی اشاره کرد:

55

نقدوبررسی کتابهای فارسی
به تصريح
فهرستنگار ،در
ذکر موضوعات از
روش سرعنوانهای
موضوعی کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی
استفاده شده است.
قطعاً استفاده از يک
استاندارد واحد در
ارائه مطالب میتواند
بسيار مفيد و حاوی
منافع متعددی باشد،
حال سرعنوانهای
موضوعی تا چه
حد میتواند
جوابگوی نيازهای
فهرستنويسان نسخ
خطی باشد ،بحثی
است که در اين نقد
جايگاهی ندارد

يا اس��تانداردی چون مستند مش��اهير کتابخانه ملی استفاده نشده
و همي��ن امر موجب تش��تت نگارش اس��امی در فهرس��ت حاضر
گرديده اس��ت .هرچند در بسياری از اسامی مؤلف تمايل زيادی به
بهکارگيری از روش مس��تند مشاهير از خود نشان داده است ،عم ً
ال
اي��ن اتفاق نيفتاده اس��ت؛ آوردن القابی چون ش��يخ (ش ،)370/1
مي��ر (ش  ،)370/2قاض��ی (ش  ،)415موالن��ا (ش  )553/3و  ...و
يا ذکر کنيه و القاب مش��هور در ابتدای اس��امی پديدآورندگان مانع
از يکسانس��ازی اس��امی پديدآورندگان در فهرست حاضر گرديده
است.
−متأس��فانه در ذکر نام ،نام پدر ،ش��هرت و نس��بت برخی
مؤلفي��ن وحدت رويهای بهچش��م نمیخ��ورد .چنانچ��ه در برخی
از اس��امی فهرس��تنگار ،کنيه ،لق��ب ،نام ،نام پ��در و ح ّتی نام جد
نويس��نده و شهرتش به همراه سال والدت و وفات را ذکر نموده و
در برخی به حداقلها بس��نده کرده اس��ت .از باب نمونه ،در نسخه
ش  ،412/18نويس��نده «محمدامين استرآبادي» ذکر شده و سال
والدت و يا وفاتي از او ذکر نش��ده اس��ت ،در حالي که نام دقيقتر
وي «محمدامينبنمحمدش��ريف اس��ترآبادي» ميباش��د و س��ال
درگذشت وي  1033يا 1036ق .است .در جای ديگر (ش )381/2
نام نويس��نده «مالاحمدبنمهدیبنابیذر نراقی ،ـ 1245ق» ذکر
ش��ده و درس��ت در صفحه بعد (ش  )381/4همان نويس��نده با نام
«مالاحمد نراقی ـ 1245ق» آورده ش��ده اس��ت .و يا در نسخه ش
« 433/1قرهداودبن کمال ـ 948ق» ذکر شده که نام کامل ايشان
«قرهداودبنکمال قوجوي» است.
ه) موضوعات

به تصريح فهرس��تنگار ،در ذکر موضوعات از روش سرعنوانهای
موضوعی کتابخانه ملی جمهوری اسالمی استفاده شده است .قطع ًا
استفاده از يک استاندارد واحد در ارائه مطالب میتواند بسيار مفيد و
حاوی منافع متعددی باشد ،حال سرعنوانهای موضوعی تا چه حد
میتواند جوابگوی نيازهای فهرستنويسان نسخ خطی باشد ،بحثی
اس��ت که در اين نقد جايگاهی ندارد .متأسفانه فهرستنگار در چند
موضع درخصوص ثبت موضوعات دچار ضعف میباشد.
عدم ثبت موضوع

−فهرس��تنگار محت��رم در برخي م��وارد موضوعي ب��راي کتاب
ثبت ننموده اس��ت ،که از اين نمونه ميتوان به نس��خههاي شماره
 445/20که موضوع آن اصول فقه شيعه است اشاره کرد.
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عدم اشاره صحيح به موضوعات
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−در برخی نس��خهها شاهد آن هس��تيم که متأسفانه فهرستنگار
قادر به تش��خيص درس��ت موضوع نبوده اس��ت؛ از باب نمونه ،در
نس��خه ش  373که کتاب التمهيد فی شرح قواعد التوحيد میباشد،
فهرستنگار موضوع اين نسخه را «کالم» ثبت نموده و حال آنکه
موضوع «عرفان نظری» اس��ت .و يا در نس��خه ش��ماره  375که

کتاب من اليحضره الفقيه میباش��د ،موضوع « .1اصول فقه ش��يعه
ـ قرن 4ق .2 .احاديث ش��يعه» ثبت ش��ده که در حقيقت موضوع
«فقه ش��يعه» است .و يا در نسخه شماره  376کتاب جامع الشواهد
موض��وع « .1ش��عر عربی ـ تاري��خ و نقد  .2زبان عربی ـ ش��واهد
ش��عری» درج گرديده اس��ت و حال آنکه موض��وع «نحو عربی ـ 
شواهد شعری» است.
عدم اشاره کامل به موضوعات
−متأس��فانه در بسياری از نس��خهها فهرس��تنگار موضوعات را
بهصورت کامل و دقيق ثبت نکرده اس��ت؛ اين در حالی اس��ت که
يکی از مزايای اس��تفاده از روش فهرس��تنگاری س��رعنوانهای
موضوع��ی پرداختن ب��ه ريز موضوعات برای يک اثر میباش��د .از
باب نمونه ،موضوع نس��خه شماره  381/2که کتاب مناهج االحکام
میباش��د« ،اصول فقه ش��يعه» ثبت ش��ده در حالی که در صفحه
بعد نس��خه ش��ماره  381/4که کتاب رس�اله فی االجماع و تحقيق
اقس�امه اس��ت ،موضوع «اصول فقه» آم��ده ،در حالی که بهتر بود
فهرس��تنگار موضوع «اجماع ـ اصول فقه شيعه» را برای کتاب به
ثبت میرس��انيد .در برخی آثار مانند نس��خه شماره  395که کتاب
الروضه البهيه فی ش�رح اللمعه الدمش�قيه میباش��د ،موضوع با ذکر
قرن درج ش��ده اس��ت «فقه جعف��ری ـ قرن 8ق» ،ا ّم��ا در برخی
ديگر مانند نس��خه شماره  396که کتاب ارشاد االذهان الی االحکام
االيمان میباش��د ،موضوع بدون درج زمان و صرف ًا «فقه جعفری»
ذکر گرديده اس��ت .همچنين ،موضوع نسخه ش « 418احاديث و
چهارده معصوم ـ سرگذشتنامه و مقتل ثبت» شده است و حال آنکه
مطابق کتابشناسيای که خود فهرستنگار در فهرست به نگارش
درآورده اس��ت ،اين کتاب داراي «بيس��ت مجلس اس��ت هر کدام
چند باب ،در فضائل و مصائب و مراثي معصومين عليهم الس�لام،
مخصوص ًا مصائب امام حسين (ع) و رويدادهاي ايام عاشورا ،در هر
مقطعي بهمناس��بت موضوع آن اش��عاري انتخاب کرده» .بنابراين،
موضوع اين کتاب بايد « .1چهارده معصوم (ع) ـ س��وگواريها؛ .2
واقعه کربال61 ،ق ».ثبت ميگرديد.
و)  معرف�ی اث�ر

توقع خوانندگان از فهرس��تنگار آن است که در معرفی آثار مشهور
صرف�� ًا ارج��اع به مناب��ع کتابشناس��ی داده و در آثار غيرمش��هور
اطالعاتی دقيق از محتوای هر اثر ارائه دهد .اين در حالی است که
در فهرس��ت حاضر نه ارجاعات مناسبی در آثار مشهور و غيرمشهور
میبينيم و نه توضيحات مفصلی از محتوای آثار غيرمش��هور؟! اين
در حالی اس��ت که در برخی آثار مجهول نيز که فهرس��تنگار بايد
اطالعات توصيفی بيش��تر ارائه دهد ،ح ّت��ی به حداقل اين مهم نيز
نپرداخته است؛ مانند نسخههای ش 585و ش .2/597
ز) آغ�از و انج�ام

نگارش آغاز و انجام در فهارس نس��خ خطی از جمله مواردی است

تکملهای بر فهرست نسخههای خطی عربی کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه
که خوشبختانه امروزه بسياری از فهرستنويسان بدان اهتمام دارند.
عدم نگارش آغاز و انجام در درازمدت خس��ارت غيرقابلجبرانی به
حيات فهرستنويسی خواهد زد .خوشبختانه در فهرست حاضر نيز
فهرس��تنگار به اين امر پرداخته اس��ت .ا ّما نگارش دقيق و درست
آغ��از و انجام و ص��د البته آغاز و انجامی نه آنق��در کوتاه و يا بلند،
خود از مواردی است که فهرستنگار بايد بدان توجه داشته باشد .از
جمله ضعفهای فهرس��ت حاضر در اين بخش میتوان به دو مورد
زير اشاره کرد:

نگارش انجامه از جمله نقاط قوت اين فهرست است .هرچند برخی
فهرستنويسان معتقدند که اطالعات انجامه بهصورت دستهبندی
ش��ده و متقن در بخشهای ديگر نگاشته میش��ود ،قطع ًا نگارش
انجامه بهصورت مجزا خود حاوی فوايدی اس��ت که خالی از لطف
نمیباشد .خوش��بختانه در فهرست حاضر در بس��ياری از نسخهها
انجامه ذکر شده است ،هرچند برخی نسخهها فاقد انجامهاند ،مانند
نسخههای ش 371؛ ش 370؛ ش  437و . ...

ح) انجامه

تقصير و يا فقدان آغاز و انجام

تکملهفهرس�ت

−فهرستنگار بايد خود را ملزم کند که ح ّتي درخصوص نسخههاي
مش��هور نيز اهمال ننمايد و حداقل ب��ا تطبيق آغاز و انجام اينگونه
نس��خ و بيان «آغاز مطابق مشهور» و يا الفاظي اين چنين خواننده
ن��گارش بهاندازه آغاز و انج��ام از جمله مواردی
را راهنمائ��ي کند.
ِ
است که در اين فهرس��ت ضعفی مشهود است؛ اينکه فهرستنگار
صرف�� ًا به نگارش چن��د کلمه از آغاز و يا انج��ام اکتفا کند ،نه تنها
مش��کلی از خوانندگان دوا نمیکند بلکه خود مشکلی بر مشکالت
خواه��د اف��زود ،خاصه در نس��خههاي مجهولالعن��وان و يا مؤلف
فهرس��تنگار بايد سعي نمايد آغاز و انجام کاملتري ارائه دهد .کم
نيستند نسخههاي مجهولي که با تطبيق آغاز و يا انجام آن هويت
اصليش��ان هويدا ميگردد و این مهم در مقوله فهرس��تنگاري از
اهميت بسیاری برخوردار است .فهرس��تنگار محترم تقريب ًا بيشتر
آغازها و انجامهاي نس��خ را ذکر نموده ،هرچند در ارائه آغاز مفصل
براي نس��خ مجهولالهويه ضعف کام ً
ال مش��هود اس��ت ،و يا براي
ديگر نس��خ آغاز طوالني به نگارش درنيامده اس��ت .با وجود اين،
برخي نس��خههاي فهرس��ت حاضر فاقد آغاز و انجام است؛ مانند:
ش 412/15؛ ش 412/16؛ ش 445/2؛ ش 472/6؛ ش 486/3؛
ش 493/3؛ ش 516/2؛ ش 420/3؛ ش 420/4؛ ش 420/5؛ ش
525/3؛ ش 534/2؛ ش534/3 /؛ ش 534/6؛ ش 534/7؛ ش
534/10؛ ش 583/1؛ ش 583/2؛ ش 604/1؛ ش 604/2؛ ش
604/4؛ ش 604/5؛ ش 607؛ ش609/1؛ ش 609/2؛ ش 610/1؛
ش 611؛ ش 615؛ ش 621؛ ش 622؛ ش 626؛ ش 631؛ ش
632؛ ش 636؛ و ش .637
عدم تطبيق آغاز و انجام نسخههاي موجود
با اصل آغاز و يا انجام کتابها

نويسنده کتاب شرح خالصه الحساب ،شيخجوادبنسعداهللفاضلجواد
ذک��ر ش��ده اس��ت ،در حال��ی که عن��وان درس��ت اين نويس��نده
«فاضلجوادبنسعداهللبنجواد کاظمی (د .قرن 11ق)» میباشد.
ش 388

نويس��نده اي��ن کتاب مش��خص نش��ده اس��ت ،البته بن��ا بر قول
فهرس��تنگار ،اين کتاب ش��رحي بر کت��اب االعراب ع�ن القواعد
االعراب نوش��ته «عبداهللبنيوس��فبن ابنهش��ام» ميباش��د .اين
نس��خه از قرار معلوم شرح آغازي نداشته اس��ت و بالفاصله شارح
به س��راغ متن رفته و با توجه به آغاز شرح که با اين عبارت شروع
ميش��ود« :الحمد ،هو الثناء باللس��ان علي قصد التعظيم سواء تعلق
بالنعمه  »...به نظر ميرس��د نسخه حاضر کتاب مختصر المعاني في
ش�رح تلخيص المفتاح ،نوشته «سعدالدينمسعودبنعمر تفتازاني (د.
793ق)» باش��د .در هر صورت در چنين مواردي فهرستنگار بايد
آغاز و انجام دقيقتر و مفصلتري از نسخه ارائه دهد تا خوانندگان
با دقت بيشتري نسبت به کشف مجهول اهتمام ورزند.
ش 392

فهرس��تنگار نام کتاب را ص�رف و نحو معاني و بيان نگاش��ته ،که
عنواني مجعول ميباش��د .هرچند بهتر اس��ت در ن��گارش عناوين
مجع��ول ني��ز عربيت اي��ن کار رعايت ش��ود و مؤلف اين نس��خه
«يوسفبنمحمدبنحس��ينبنعثمان734 ،ق؟» ذکر شده است .با
نگاهي به آغاز کوتاه اين کتاب مش��خص ميش��ود که اين نسخه
کتاب مفتاح العلوم نگاشته «ابويعقوبيوسفبنابيبکربنمحمدبنع
لي معروف به س��کاکي (د626 .ق)» ميباشد و نسخه حاضر شامل
بخش «الفصل الثاني ،في بيان مواضع الزياده» اين کتاب است.
ش 393/2

فهرس��تنگار عنوان نس��خه را رس�اله في علم الرجال و نويسنده را
«محمدجعفر اس��ترآبادي» ذکر نموده اس��ت .اين نسخه ،کتاب لب
اللباب ف�ي الدرايه و علم الرجال ،تأليف «محمدجعفربنس��يفالدين
3
شريعتمداراسترآبادي (د1263.ق)» ميباشد.
ش 397

متأس��فانه آغاز و انجام اين نس��خه پر از اغالط نگارشي است و با
تطبيقي ک��ه در فصول ابواب «فرائد االصول» بهعمل آمد ،به نظر
ميرسد علیرغم آنکه مؤلف نسخه را «فرائد االصول» ناميده اين
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−از جمل��ه ضعفه��اي موجود که بهش��دت بررس��ي و تطبيق
نس��خه را ،خاص��ه در نس��خههاي مجه��ول تحتالش��عاع قرار
ميده��د ،عدم اهتمام فهرس��تنگار به تطبيق آغ��از و يا انجام
نس��خههای تکراری با نسخههاي اصيلتر شناختهشده در کتاب
اس��ت .از آن نمونه ميتوان به نسخه ش  413و ش  417اشاره
ک��رد که فهرس��تنگار به جهت تکرار نس��خه پي��ش از اين نه
آغازي ذکر کرده اس��ت و نه اشاره کرده که آغاز نسخه با نسخه
قبلي همسان است.

ش 370/1

نگارش انجامه از
جمله نقاط قوت اين
فهرست است .هرچند
برخی فهرستنويسان
معتقدند که اطالعات
انجامه بهصورت
دستهبندی شده و
متقن در بخشهای
ديگر نگاشته میشود،
قطعاً نگارش انجامه
بهصورت مجزا خود
حاوی فوايدی است

57

نقدوبررسی کتابهای فارسی
کتاب احتماال ً«شرحي بر فرائد االصول» باشد.

ش 401/3

فهرستنگار نام نسخه را شرح آداب البحث ذکر نموده و مؤلف اين
نس��خه مجهول است .اين نس��خه در حقيقت «حاشيه شرح آداب
البحث» ميباش��د .اصل متن متعلق به محمدبناشرف سمرقندي
(د .قرن 6ق) اس��ت و ش��ارح آن کمالالدينمسعود روميشيرواني
ميباش��د و حاش��يه ني��ز تألي��ف عمادالدينابوالفتحمحمدت��اج
4
سعيديکاشياردبيلي است.
ش 406
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نام نس��خه حاش�يه حاشيه ش�رح العقايد النس�فيه تأليف «مالاحمد
جندي» آمده اس��ت .در حالي که اين کتاب حاش�يه ش�رح العقائد
النس�فيه ،تألي��ف «کمالالديناحمدبنمحم��د جن��دي» اس��ت.
فهرستنگار در توضيح کتابشناسي آورده است« :حاشيهاي است با
عنوان «قوله ـ قوله» و «قال الفاضل المحشي» بر حاشيه مالاحمد
خيالي بر شرح عقايد نس��في تفتازاني» و حال آنکه احمدبنموسي
خيالي ش��خص بهجز محش��ي مذکور يعن��ي احمدبنمحمد جندي
اس��ت ،که از وي نيز حاشيهاي بر اين شرح موجود است .نسخهاي
ديگ��ر از اين کتاب در کتابخانه مجلس به ش��ماره  680به آغازي
5
ناقص موجود ميباشد.
ش 409

58

ش�رح العقاي�د النس�فيه ،عنواني اس��ت که مؤلف ب��راي اين کتاب
نگاش��ته است ،اين در حالي اس��ت که خود در بخش کتابشناسي
ميگويد« :اين کتاب حاش��يهاي اس��ت با عنوان «قوله ـ قوله» بر
حاش��يه خيالي بر ش��رح تفتازاني» .بنابراين ،عن��وان صحيح کتاب

اينگونه اس��ت حاش�يه علي حاش�يه الخيالي علي ش�رح الس�عد علي

العقائد النسفيه .کتاب حاضر در سال 1313ق .در چاپخانه فتوخوف
شهر تاشکند در  405صفحه به چاپ رسيده است.
ش 411

فهرس��تنگار نام اي��ن کتاب را االن�وار االعمال واالب�رار ناميده ،در
صورتي که نام صحيح آن االنوار لعمل االبرار ميباشد .اين کتاب در
6
سال 1328ق .به چاپ رسيده است.
ش 412/2

فهرس��تنگار عنوان اي��ن کتاب را رس�اله مبحث ال�دالل نام نهاده
و مؤلف اين رس��اله نيز ناش��ناخته اس��ت .در فهرس��ت نسخههاي
خط��ي کتابخانه موالنا آزاد دانش��گاه عليگر هن��د مجموعهاي به
ش��ماره  H.G. 24/1:3موجود است که حاوي پنج رساله ميباشد
که همگي تأليف موالنامحمد حنفي اس��ت و رس��اله دوم آن با نام
الرساله في تحقيق الدالالت همين رساله حاضر ميباشد.
ش 412/3

عنوان اين رس��اله رس�اله التصور النقيص له ذکر ش��ده و مؤلف آن
مجهول است .به نظر ميرسد که اين رساله نيز همان کتاب رساله
التص�ورات تأليف موالنامحمد حنفي باش��د که نس��خهاي از آن به
ش��ماره رقمH.G. 24/1:3 :در کتابخانه موالنا آزاد دانشگاه عليگر
هند موجود ميباشد.
ش 412/9

عنوان اين نسخه االستعاره آمده است ،که البته اين کتاب با نامهاي
فرائد الفوائد و بلوغ المرام نيز شناخته ميشود.
ش 412/14

تکملهای بر فهرست نسخههای خطی عربی کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه
عنوان اين نس��خه رس�اله المفرده في المنطق آمده است و نويسنده
«موالنامحم��د حنفي تبريزي» به نظر ميرس��د اين رس��اله همان
کت��اب رس�اله تحقيق معني النقيض نگاش��ته «ش��مسالدينمحمد
حنفيتبريزيروم��ي (د900 .؟ق)» باش��د ک��ه نس��خهاي از آن در
کتابخانه دانشگاه تهران به شماره  887موجود ميباشد.
ش 412/17

عنوان اين نس��خه رس�الهاي در اثبات صانع و صف�ات و آثار او بيان
ش��ده که به نظر ميرس��د فصلي از کتاب کش�ف المراد في ش�رح
تجريد االعتق�اد جمالالدينابيمنصورحسنبنيوسفبنعليبنمطه
ر حلي باشد.
ش 434/6

فهرس��تنگار نام اين نسخه را رس�اله در تصريف افعال ذکر نموده
و مؤلف آن را نيز مجهول ناميده اس��ت .در حالي که نس��خه حاضر
کت��اب المعزي ف�ي التصريف و ي��ا تصريف معزالدين ميباش��د که
7
نويسنده آن محمدبنابيالقاسم معزي است.
ش 445/17

عنوان نسخه حجته الظن ثبت شده که عنوان کام ً
ال غلطي است
و قاعدت ًا بايد حجيه الظن نگاش��ته ميش��ده است و مؤلف کتاب
مجهول است .نسخهاي مش��ابه همين کتاب در مجموعهاي از
رس��ائل در کتابخانه اميرالمؤمنين (ع) به ش��ماره ( )782موجود
اس��ت که توس��ط مرحوم محقق طباطبائي فهرستنويسي شده
و در آن فهرس��ت آورده ش��ده که بر روي نس��خه آمده اس��ت
رس�اله في حجيه الظن ،للس�يد الفاظل المحقق الکاشاني و مرحوم
محقق طباطبائي نيز بيان داش��ته که س��يد کاشاني را نشناخته
اس��ت .اين در حالي است که دقيق ًا نسخه ديگري از اين کتاب
در کتابخانه مجلس به ش��ماره  131/10موجود است که کام ً
ال
ب��ا اين نس��خه مطابقت دارد؛ عنوان اين نس��خه حجي�ه المظنه
و مؤل��ف آن محمدتقيبنابيطال��ب يزد ياردکاني (د1267.ق)
8
ميباشد.
ش 445/19

فهرستنگار نام اين نسخه را رسالهاي در چند مسئله اصولي نگاشته
اس��ت .نسخهاي از اين کتاب به شماره  /1017ع در کتابخانه ملي
با نام رس�اله في بعض فوائ�د اصول الفقه واالجته�اد واالخبار موجود
9
است.
ش 448/2

ش 456/6

نام اين نس��خه رس�الهاي در مباحث علم اصول بيان ش��ده و مؤلف
آن ناش��ناخته اس��ت .اين نس��خه کت��اب فرائ�د االصول نگاش��ته
مرتضيبنمحمدامين انصاري (د1281 .ق) ميباشد.

اين نس��خه نيز آنچنانکه در شماره  409گذشت ،کتاب حاشيه علي

حاشيه الخيالي علي شرح السعد علي العقائد النسفيه ميباشد.

ش 459

اين نس��خه آنچنانکه در شماره  406گذش��ت ،کتاب حاشيه شرح

العقائد النسفيه تأليف کمالالديناحمدبنمحمد جندي است.

ش 468/1

متأس��فانه آنگونه که گذشت فهرس��تنگار در مواردي که کتابها
مجهولالعنوان والمؤلف اس��ت ،آغاز و انجام کاملي ذکر ننموده که
اين خود دس��ت نگارنده را در شناس��ائي اين نوع کتب بسته است.
در نس��خه حاضر ب��ا توجه به آغاز و انجام موجود به نظر ميرس��د
کتاب اللباب في ش�رح الکت�اب تألي��ف عبدالغنيبنطالببنحماده
غنيميدمشقيميداني (د428 .ق) ميباشد ،و موضوع آن فقه حنفي
است.

متأسفانه آنگونه که
گذشت فهرستنگار
در مواردي که کتابها
مجهولالعنوان
والمؤلف است ،آغاز
ش 468/2
و انجام کاملي ذکر
عنوان اين کتاب رس�اله در نحو درج ش��ده و مؤلف آن نيز مجهول ننموده که اين خود
اس��ت .اي��ن نس��خه بخش��ي از کت��اب الفوائ�د الضيائيه نگاش��ته دست نگارنده را در
نورالدينعبدالرحمن جامي (د898 .ق) ميباشد.
شناسائي اين نوع
ش 470/2
کتب بسته است
ارجوزه در رثاي متنبي ،نگاش��ته تقيالدينابيبکربنعليبنعبداهللب
نحجهالحنفي الحموي؛ عنواني اس��ت که فهرس��تنگار براي اين
نس��خه درج نموده اس��ت .در حالي که اين نسخه بخشي از کتاب
خزان�ه االدب تألي��ف عليبنعبداهلل حم��وي ازراري (د837 .ق) در
موضوع علم بديع ميباشد.
ش 486/2

اش�عاري ب�ه عرب�ي ،مؤلف ناش��ناخته؛ اين نس��خه قصي��دهاي از
احمدبنمحمدابنحجر هيثمي (د974 .ق) درخصوص زندگي پيامبر
(ص) ميباشد.
ش 493/1

مشروعات و غير مشروعات ،نويس��نده مجهول؛ نسخهاي مشابه
اي��ن نس��خه ب��ه ش��ماره  /2771ع در کتابخانه مل��ي موجود
اس��ت که نام نس��خه اح�کام الثمانيه في الصاله آم��ده و مؤلف
آن ناش��ناخته اس��ت .اين در حالي اس��ت که ب��ا همين آغاز و
انج��ام و تاريخ کتابت 1298ق .در مؤسس��ه زاويه االزبکيه در
قدس موجود اس��ت که نام آن کتاب في الفقه الحنفي ذکر شده
و نويس��نده آن مجهول اس��ت 10 .با توجه به نس��خههاي ديگر
اين مجموع��ه در کتابخانه وزارت امورخارجه که در فقه حنفي
اس��ت ،بعيد به نظر نميرس��د که اين نس��خه نيز کتابي در فقه
حنفي باش��د .مايه تأسف اس��ت که اطالعات کاملتر و آغاز و
انجام بيش��تری از اين کتاب ذکر نش��ده است تا او ًال تشخيص
نام کتاب و ثاني ًا موضوع آن امکانپذير باش��د.
ش 515

اين نس��خه ش�رح الش�واهد البهجه المرضيه ب��ا مؤلفي مجهول
نام نهاده شده اس��ت .نسخه حاضر کتاب شرح ش�واهد البهجه
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در مقات�ل ،عنوان��ي اس��ت ک��ه فهرس��تنگار ب��راي اين نس��خه
جع��ل نم��وده و مؤلف اين نس��خه نيز ناش��ناخته اس��ت ،در حالي
ک��ه اين نس��خه همان کت��اب اللهوف عل�ي قتلي الطفوف نگاش��ته
عليبنموسيبنجعفربنمحمدبنطاووس مشهور به ابنطاووس (د.
664ق) ميباشد.

ش 458

59

نقدوبررسی کتابهای فارسی

المرضيه تأليف محمودبنغال معلي طبس��ي ميباشد و نسخهاي
از اي��ن کت��اب در کتابخانه آس��تانه حض��رت معصومه (س) به
11
ش��ماره  664موجود اس��ت.

احکام الثمانيه في الصاله با مؤلفي ناش��ناخته؛ اين نس��خه در اصل
18
کتاب شرح فقه الکيداني ميباشد.

رس�اله بالتجويد؛ اين عنوان که به نظر مجعول اس��ت و البته غلط،
بدون نام مؤلف ثبت ش��ده است .مش��ابه همين رساله در کتابخانه
آس��تان قدس رضوي به ش��ماره  28903/1موجود است با عنوان
12
رساله تجويد و مؤلف در اين نسخه نيز ناشناخته ميباشد.

ش�رح مختص�ر الوقاي�ه الرواي�ه ف�ي مس�ائل الهداي�ه ،ب��ا مؤلف��ي
ناشناخته؛ اين نس��خه کتاب جامع الرم�وز تأليف شمسالدينمحمد
خراسانيقهس��تاني (د :ح962 .ق) ميباش��د که نسخهاي از آن در
19
کتابخانه مرعشي به شماره  2138موجود است.

به نظر ميرسد فقه بانوان با توجه به انجام موجود از نسخه ،بخشي
از کتاب رياض المس�ائل في بيان االحکام بالدالئل نوش��ته سيدعلي
طباطبايي باشد.

فهرس��تنگار عنوان اين نس��خه را رس�اله در معنی تصور و تصديق

ش 519/1

ش 525/2

ش 530/2

ش�رح قواعد الفقه حنفي ،عنواني اس��ت که فهرس��تنگار براي اين
کتاب ذکر نموده است و مؤلف نيز ناشناخته است .نسخه حاضر کتاب
ش�رح مقدمه الصاله و يا شرح رس�اله المشروعات و غير المشروعات
واحکامها ،نوش��ته شمسالدينمحمد قوهس��تاني (قهستاني) (د :ح.
950ق) ميباش��د .نس��خهاي از اين کتاب در کتابخانه مرعشي به
13
شماره  13154/14موجود است.
ش 530/5

قواع�د البحث؛ فهرستنگار نويس��نده اين نسخه را نيز ناشناخته
ثب��ت نموده اس��ت .نس��خه حاضر پي��ش از اي��ن در کتابخانه
قائن��ي ب��ا ن��ام آداب البح�ث به ثبت رس��يده بود و ش��يخ علي
فاضل��ي قائيني فهرس��تنگار اي��ن کتابخانه نويس��نده کتاب را
خواجهنصيرالدينمحمدبنمحمدبنحس��ن طوس��ي (د673 .ق)
ثبت نموده است 14 .همين نسخه در کتابخانه مرعشي به شماره
 8746/6با نام آداب البحث والمناظره ثبت ش��ده اس��ت ،اس��تاد
15
س��يداحمد اشکوري مؤلف اين رساله را مجهول دانسته است.
در فهرس��ت کتابخانه مرعشي نسخهاي به شماره 12962/12
موجود اس��ت که آغاز و انجام آن با نسخه حاضر مطابقت دارد.
اين نس��خه در فهرست کتابخانه مرعشي آداب البحث والمناظره
ناميده ش��ده و مؤلف آن حسنشا هبنشر فالدين بقاليعجي (د.
905ق) ذکر ش��ده است 16 .مشابه اين نس��خه در کتابخانههاي
دانش��گاه تهران به ش��ماره 749د ،کتابخانه مجلس به ش��ماره
 3372و کتابخانه ملک به ش��ماره  3موجود ميباش��د.
ش 530/7
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فهرس��تنگار محت��رم عن��وان رس�الهاي در ص�رف افع�ال را براي
اين نس��خه جعل نموده و مؤلف اين نس��خه نيز ناش��ناخته اس��ت.
در حالي که نس��خه حاض��ر کتاب المع�زي في التصريف نگاش��ته
17
شمسالدينمحمدبنابوالقاسم معزي ميباشد.
ش 558/3

رس�الهاي در فقه ،با مؤلف ناشناخته؛ نس��خه حاضر کتاب المبسوط

60

في الفقه تأليف ابوجعفرمحمدبنمحمدبنحس��ن طوسي (د460 .ق)
ميباشد.

ش 567

ش 570

ش 574/5

ناميده و مؤلف آن نيز مجهول اس��ت .نس��خه حاضر کتاب التصور

والتصديق قطبالدينمحمدبنمحمد رازی (د766 :ق) میباش��د .از
اين کتاب نس��خههای خطی فراوانی در کتابخانههای ايران موجود
20
است.
ش 574/8

ش�رح التهذي�ب المنط�ق و الکالم ،با مؤلفی ناش��ناخته؛ اين رس��اله
کت��اب حاش�يه التهذيب المنطق و يا ش�رح التهذي�ب المنطق تأليف
جالالدينمحمدبن اس��عددوانی (د907 :ق) میباش��د و نسخههای
21
فراونی از اين کتاب در کتابخانههای ايران موجود است.
ش 574/9

حاش�يهای بر منطق ،از مؤلفی ناش��ناخته؛ اين نس��خه کتاب تحقيق
العجيب تأليف عبدالحیانصاریلکهنوی فرنگی محلی (د1304 :ق)
میباشد ،که نسخهای از اين کتاب در کتابخانه موالنا آزاد دانشگاه
عليگ��ر هند و تصوي��ر آن به ش��ماره ميکروفيل��م  34/3در مرکز
ميکروفيلم نور موجود میباشد.

ش 577

ش�رح االلفيه بان مالک ،مؤلف ناش��ناخته؛ اين نس��خه همان کتاب
بهج�ه المرضي�ه ف�ی ش�رح االلفيه يا همان کتاب س�يوطی نوش��ته
جاللالدينعبدالرحمنبنابیبکر سيوطی (د911 :ق) میباشد.
ش 589

جامع االخبار تألي��ف محمدبنعلیابن بابويه (د381 :ق)؛ اين کتاب
قطع ًا تأليف شيخ صدوق نيست و درخصوص اين کتاب نقلقولهای
متعددی اس��ت که ب��رای اطالع از آن میتوان ب��ه فهارس خطی
رجوع کرد.
ش 601

مشابه همين نس��خه پيش از اين در نسخه ش  567/1ذکر شد ،و
22
اين کتاب همان شرح فقه الکيداني ميباشد.

ش 630/3

حاش�يه ح�اج عليرض�ا ،از عليرضا؛ نس��خه حاضر کتاب حاش�يه بر

حاش�يه تهذي�ب المنط تأليف «عليرضابنحس��ين تجلی ش��يرازی
(د1067 :ق)» میباش��د .از اي��ن کت��اب نس��خههای فراوان��ی در
کتابخانههای ايران موجود است.
ش 638/2ق.

منتخ�ب الطبق�ات ،تألي��ف «غريب مخدومين»؛ اين نس��خه کتاب

تکملهای بر فهرست نسخههای خطی عربی کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه
طبق�ات الفقهاء ،تأليف «احمدبنسليمانبنکمالپاش��ا (د940 :ق)»
23
میباشد.
ش 638/3

تعليم و المتعلم ،از مؤلفی ناش��ناخته؛ اين نسخه کتاب تعليم المتعلم

ف�ی طريق التعلم ،تأليف «برهانالدينبنعمر زنوجی (د :قرن 6ق)»
میباش��د .نس��خههای فراوانی از اين کتاب در کتابخانههای ايران
24
موجود است.
نتيجهگيری

اولین گام در فهرس��تنگاری ه��ر مجموعه ش��ناخت کافی از
محت��وای آن و تصمیمگی��ری در نحوه ارائه مطالب میباش��د.
به نظر میرس��د که اولین مش��کل و ش��اید بزر گترین مشکل
فهرس��ت حاضر عدم ش��ناخت از محتوا و عدم ارائه درست آن
محتواس��ت .این عدم شناخت آنچنان در جا یجای این فهرست
بهچش��م میخورد که گويي فهرس��تنگار محترم بههیچوجه با
بس��یاری از مبانی این علم آش��نایی نداشته است .وجود اغالط
فراوان امالئی و ویرایش��ی و عدم تس��لط در اس��تفاده از منابع
تحقیقی موجود در این حوزه و عدم بهکارگیری استنانداردهای
الزم در ارائه محتوا در بس��یاری از نقاط این فهرس��ت بهچشم
میخورد ،بهگونهای که خواننده در نگاه اول اینگونه برداش��ت
میکند که از هیچ نوع کاربرگهای اس��تفاده نشده است .هرچند
از باب من الف فقد اس��تهدف باید زحمات فراوان فهرستنگار
را ش��اکر ب��ود ،به نظر میرس��د فهرس��ت حاضر نی��از مبرم به
ویرایش صوری و فنی دارد.
پينوشتها
 .1ب��رای اطالع بيش��تر درخصوص س��ابقه فهرس��تنگاري در

به نظر میرسد که
اولین مشکل و شاید
بزرگترین مشکل
فهرست حاضر عدم
شناخت از محتوا و
عدم ارائه درست آن
محتواست
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اي��ران ر.ک :مجي��د غالمي جليس��ه ،رنج و گنج ،به کوش��ش
صادق حسيني اشکوري «:فهرس��ت کتابخانه مرعشي گسترده
و کارآمد» (قم :مجمع ذخاير اس�لامي ،با هم��کاري کتابخانه،
موزه و مرکز اس��ناد مجلس شوراي اسالمي)1384 ،ش ،صص
 147ـ .161
 .2بزرگانی چون ابنيوسف ،مهدی بيانی ،منوچهر دانشپژوه ،ايرج
افشار ،عبدالحس��ين حائری ،احمد و علينقی منزوی ،سيد احمدی
اشکوری و . ...
 .3برای اطالع بيش��تر در اين خصوص ر.ک :علي صدرايي خويي.
فهرستگان نسخههاي خطي حديث و علوم حديث شيعه ،ج( 1 .قم:
دارالحديث ،)1381 ،ص .70
 .4ب��رای اطالع بيش��تر در اين خص��وص ر.ک :مصطفيبنعبداهلل
حاجيخليفهچلبي .کش��ف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون ،ج ،1
(بيروت :دار احياء التراث العربي) ص .40
 .5عبدالحسين حائري .فهرست کتابخانه مجلس شوراي اسالمي ج
( 23تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اس��ناد مجلس شوراي اسالمي،
 ،)1376ص .7

 .6عمر رضا کحاله .معجم المؤلفين .ج ( 13بيروت :دار احياء التراث
العربي ) ،ص .266
 .7مصطفيبنعبداهلل حاجيخليفهچلبي ،ص .1740
 .8عبدالحسين حائري ،ج  ،22ص .93
 .9عبداهلل انوار .فهرس��ت نس��خههاي خطي کتابخان��ه ملي ،ج 9
(تهران :کتابخانه ملي1357 ،ش ،).ص.13 .
 .10جهت اطالع از اين نسخه ر.کhttp://data.manumed.org. :
 .11عل��ي صدرايي خويي .فهرس��ت نس��خههاي خط��ي کتابخانه
آس��تان مقدس حضرت معصومه (ع) ،ج ( 2ق��م :زائر1375 ،ش،).
ص .299
 .12محمد وفادار مرادي .فهرس��ت کتب خط��ي کتابخانه مرکزي
آس��تان قدس رضوي ،ج ( 23مشهد :سازمان کتابخانهها ،موزهها و
مرکز اسناد آستان قدس رضوي1384 ،ش) ،ص .25
 .13محمود مرعش��ي نجفي و محمود موسوي .فهرست نسخههاي
خطي کتابخانه بزرگ حضرت آيتاهلل العظمي مرعشي نجفي (ره)،
ج ( 33قم :کتابخانه بزرگ حضرت آيتاهلل العظمي مرعشي نجفي
(ره)1384 ،ش) ،ص .302
 .14عل��ي فاضلي قائين��ي« ،فهرس مخطوطات مکتب��ه القائيني»،
تراثنا ،سنه الثالث عشر ،محرم الحرام 1418ق ،ص .123
 .15احمد حس��يني اشکوري .فهرست نس��خههاي خطي کتابخانه
عموم��ي حضرت آي��تاهلل العظمي مرعش��ي نجف��ي ،ج ( 22قم:
کتابخانه آيتاهلل مرعشي نجفي1373 ،ش) ،ص .279
 .16محمود مرعش��ي نجفي .فهرست نس��خههاي خطي کتابخانه
ب��زرگ حضرت آيتهلل العظمي مرعش��ي نجف��ي (ره) ،ج ( 32قم:
کتابخان��ه ب��زرگ حضرت آي��تاهلل العظمي مرعش��ي نجفي (ره)،
1383ش) ،ص .870
 .17محمود مرعش��ي نجفي .فهرست نس��خههاي خطي کتابخانه
ب��زرگ حضرت آيتهلل العظمي مرعش��ي نجف��ي (ره) ،ج ( 32قم:
کتابخان��ه ب��زرگ حضرت آي��تاهلل العظمي مرعش��ي نجفي (ره)،
1383ش) ،ص .424
 .18عل��ي صدرايي خويي .فهرس��ت نس��خههاي خط��ي کتابخانه
مجلس شوراي اس�لامي ،ج ( 32قم :مرکز انتشارات دفتر تبليغات
حوزه علميه قم1377 ،ش) ،ص .309
 .19احمد اشکوري ،ج  ،6ص .149
 .20احمد اشکوری ،ج  ،22ص .76
 .21محمود مرعشی ،ج  ،32ص .364
 .22عل��ي صدرايي خويي .فهرس��ت نس��خههاي خط��ي کتابخانه
مجلس شوراي اس�لامي ،ج ( 32قم :مرکز انتشارات دفتر تبليغات
حوزه علميه قم1377 ،ش) ،ص .309
 .23محمدتقی دانشپژوه .فهرس��ت نس��خههای خط��ی کتابخانه
مرکزی و مرکز دانش��گاه تهران ،ج ( 17تهران :مؤسسه انتشارات و
چاپ دانشگاه تهران1364 ،ش) ،ص .255
 .24حبيباهلل عظيمی ،ج  ،16ص .391

61

