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نقد و برریسکتاباستدرایک بر فهرست نسخه های خطی کتاخبانه جملس...

کتابخانه مجلس شورای اسالمی؛ فهرست نسخه های خطی 

کتابخانه، موزه و  ی؛ ج 43، چ 1، تهران:  سیدصادق حسینی اشکور

مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

»فهرس���تنگاری« نس���خه های خط���ی ظرافت وحساس���یت ویژه ای 

دارد ك���ه غی���ر از تخصص ه���ای گوناگون، نیازمن���د دقت و حوصله 

كار را با خطاهای  بس���یار است. و در غیر این صورت ممكن است 

بسیار روبه رو كند. باید توجه داشت كه فهرستنگاری امروز با توجه 

به سابقۀ بیش از هشتادسالۀ آن در ایران و انتشار اطالعات بسیار، 

كار فهرس���تنگاران در گذشته، بس���یار تفاوت دارد. انتظار می رود  با 

كه فهرس���ت نسخه های خطی، امروز جامع تر، مستندتر و كم خطاتر 

از گذش���ته عرضه شود تا بتوان به آن اعتماد بیشتری كرد. آنچه در 

كتابخان���ه مجلس دیده می ش���ود، این انتظار  فهرس���ت های جدید 

كار  كه ش���اید بیش���تر ناش���ی از عدم نظ���ارت بر  را ب���رآورده نمی كند 

فهرس���تنگاران متفرقه ای باش���د كه جدا جدا به این مهم پرداخته و 

گاهی از رعایت برخی اصول اولیه كار غفلت نموده و یا دچار عدم 

دقت كافی ش���ده اند. آنچه در این نوش���تار به آن پرداخته می ش���ود، 

كه اخیرا  كتابخانه مجلس است  گذرا بر جلد 43 فهرست  مروری 

منتشر شده است. در این جلد چهارصد نسخه معرفی شده است 

و حج���ت االس���الم س���یدصادق حس���ینی اش���كوری زحم���ت تهیه 

كش���یده اند. در ای���ن جلد دقت هایی درب���اره برخی اطالعات  آن را 

نسخه شناس���ی دیده می ش���ود كه معموال فهرستنگاران كمتر به آن 

كه البته جای قدردانی دارد؛ ولی اش���كاالتی نیز در آن  می  پردازن���د 

دیده می ش���ود كه این نوش���ته در پی جبران آن است و امیدوارم در 

كاستی های آن مفید باشد.  آراستگی و رفع 

كار پژوهشگران قرار  نقد فهارس نس���خه های خطی، باید در دستور 

گیرد تا بیش���تر به آن توجه ش���ود. بهتر اس���ت خوِد فهرستنگاران نیز 

كنند تا  كار خود، دیگران را به آن تشویق  با هدف تكمیل و ترویج 

كنند و با بررسی فهارس آنها، به  وقت بیشتری صرف زحمت آنها 

كنند. بدون شک هیچ راهی  كمك  كاستی های احتمالی آن  رفع 

كار فهرستنگاران، كمک  مانند نقد، نمی تواند به آراستگی و كمال 

كند. این نوش���تار با همین هدف نگاش���ته اس���ت و امید اس���ت كه 

دیگ���ران نیز ب���ه نقد فهارس آن بپردازند و یادداش���ت های احتمالی 

خ���ود در حواش���ی فه���ارس را ب���ه ارزیابی دیگ���ران بگذارن���د تا نفعی 

عام تر عاید شود.

كامل نیس���ت  كه اش���اره می ش���ود، نتیجه تفحص و دقت  مواردی 

بلك���ه  مواردی اس���ت ك���ه در تورق این جلد به نظر نگارنده رس���ید 

ك ـیبر  استدرا
»فهرست نسخه های 
خط ـیكتابخانه مجلس 
شورای اسالم ـی«
جلد 43

چکیده: »فهرستنگاری« نسخه های خطی ظرافت و حساسیت 
ك���ه ب���ه ج���ز تخصص ه���ای گوناگ���ون، نیازمن���د دقت و  وی���ژه ای دارد 
حوصله بس���یار است. از سوی دیگر، نقد فهارس نسخه های خطی نیز 
از اهمی���ت باالیی برخوردار اس���ت. نویس���نده در مقال���ه حاضر، با هدف 
گ���ذرا بر این جلد كه  كتابخانه مجلس، مروری  نق���د جلد 43 فهرس���ت 
دربرگیرندۀ فهرس���ت 400 نسخه خطی به كوشش سیدصادق حسینی 

اشکوری است، دارد.

كتابخان���ه مجل���س  كلی���دواژه: فهرس���تنگاری، نس���خه های خط���ی، 
ش���ورای اس���امی.

نقـد و بــرریس کتـاب
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استدرایک بر فهرست نسخه های خطی کتاخبانه جملس... نقد و برریسکتاب

و امكان بررس���ی را داش���ت؛ زی���را موارد زیادی وجود داش���ت كه به 

دلی���ل ع���دم ثب���ت آغ���از و انجام نس���خه، جای���ی ب���رای  ارزیابی كار 

كه امیدوارم  كاستی بسیار مهمی است  نگذاش���ته بود. این مسئله 

دوس���تان باتجربه تر نس���بت به آن اهتمام بیش���تری داش���ته باشند. 

م���وارد ریزت���ری نیز وجود داش���ت كه گرچ���ه بنده رعای���ت آنها را در 

كار فهرس���تنگاری ضروری می دانم ولی ب���ه جهت عدم اطالۀ این 

نوش���ته از آن صرف نظر كردم و فقط موارد مهم تر را یادآور می ش���وم. 

امیدوارم جناب آقای اشكوری این كار را اهمیت دادن به كار خود 

كنند نه خرده گیری بیجا. تلقی 

1. نس���خۀ ش���ماره 15309، رس���اله دوم، النكت االعتقادیة و از شیخ 

گرچه برخی چنی���ن پنداش���ته اند ولی  مفید دانس���ته ش���ده اس���ت. 

گرچ���ه  ای���ن رس���اله از فخرالمحققی���ن اس���ت؛  صحی���ح نیس���ت. 

دانش پ���ژوه آن را با نس���بت به مفید ترجمه و منتش���ر كرده اس���ت و 

مهم ترین دلیل آن، تفاوت نثر شیخ مفید با این رساله است.

2. رس���الۀ چه���ارم همی���ن مجموعه با نام فقه منظوم آمده اس���ت. از 

كتابخانه مس���جد اعظم وجود دارد  این رس���اله نس���خه ای دیگر در 

ك���ه ب���ا عن���وان واجبات نم���از آمده اس���ت. محق���ق، این رس���اله را از 

حیرتی]؟[ دانسته است كه معلوم نیست مراد كدام حیرتی است؟ 

در ق���رن ده���م از حیرتی اصفهانی، حیرت���ی بخارایی، حیرتی تونی و 

حیرتی قزوینی یاد شده است.

3. مجموعۀ ش���ماره 15314، رس���اله اول، ر ؤیة الهالل اس���ت. تاریخ 

گوهرشاد دارد. وفات مؤلف آن 1181ق است ونسخه دیگری در 

4. نس���خۀ ش���ماره 15318، لوام���ع ان���وار الكش���ف و ن���ام مؤل���ف آن 

عبدالرحمن اس���ت. این نس���خه ب���ه صورت مجهول و نامش���خص 

ك���ه كم���ی عجیب اس���ت. این كت���اب مع���روف، و مؤلف آن  آم���ده 

ك���ه بیش از 120 نس���خه در ای���ران دارد.  عبدالرحم���ن جامی اس���ت 

چرایی ثبت این گونۀ نام مؤلف تعجب برانگیز است!

5. مجموع���ۀ ش���ماره 15324، رس���الۀ دوم ب���ه نام كلیات س���حاب 

آم���ده اس���ت. ن���ام مؤل���ف آن محمدب���ن احمد س���حاب اصفهانی 

)1222ق( اس���ت.

6. نس���خۀ ش���ماره 15325 ب���ا عنوان رتب���ة الحكی���م... و از ابومحمد 

سلمة بن احمد مجریطی )395ق( دانسته شده است. تالیف این 

كتاب در اوایل س���ال 439ق آغاز و در س���ال 442ق به پایان رسیده 

است؛ بنابراین نمی تواند از مجریطی )متوفای 395 ق( باشد. این 

اثر گویا از ابوس���لمة محمدبن ابراهیم بن عبدالدائم مجریطی است 

كه در نیمۀ اول قرن پنجم زنده بوده اس���ت و نام او با ستاره شناس 

مع���روف س���لمة بن احمد مجریطی اش���تباه ش���ده اس���ت؛1 بنابراین 

آنچه برای سال تالیف آورده شده، اشتباه است.

7. نس���خۀ شماره 15333، رس���الۀ اول نام كامل آن اللباب فی علم 

االعراب اس���ت و از تاج الدین محمدبن محمدبن احمد اس���فراینی 

)684ق( است.

8. نس���خۀ شماره 15338. در فهرس���ت مختصر مجلس، دو رسالۀ 

صیغ العقود معرفی ش���ده كه یكی از ش���هید ثانی دانس���ته ش���ده و 

در صفح���ات 1 ت���ا 27 آدرس داده ش���ده و دیگ���ری از محقق كركی 

دانس���ته ش���ده كه در صفحات 27 تا 30 نوشته شده است؛ اما این 

دو رس���اله، در اینجا یك رساله دانس���ته شده و هیچ آغاز و انجامی 

كرد؟ كنترل  هم نیامده تا بتوان آن را 

9. نس���خۀ ش���ماره 15341، رس���الۀ س���وم، كمامة الزهر و صدفة الدرر 

كه  آمده است. نام معروف این رساله، شرح قصیدة عبدونیة است 

البته كمامة الزهر و فریدة الدهر هم نامیده ش���ده اس���ت. نامی كه در 

این فهرس���ت آمده، نامی جدید اس���ت و نام مؤلف آن، ابن بدرون 

عبدالملك بن عبداهلل، متوفای 608ق است نه 560ق.

10. نس���خۀ ش���ماره 15349، رس���الۀ دوم. زاد المس���اكین از علی ب���ن 

احمد كیزوانی حموی و تاریخ وفات مؤلف 855ق آمده است، در 

كرده اس���ت.  كه مؤلف در 888ق متولد و در 955 ق فوت  حال���ی 

این رساله نسخه ای در ایران ندارد ولی متاسفانه اینجا هم گزارش 

درستی از آن داده نشده است.

11. نس���خۀ ش���ماره 15354 با عنوان »النجاة من مهالك تتوجه بعد 

الممات« آمده است. نام كتاب ذریعة النجاة من مهالك تتوجه بعد 

الممات اس���ت كه نس���خه ای در كتابخانه مرعش���ی ونس���خه ای در 

كتابخانه وزیری یزد دارد.

12. نس���خۀ ش���ماره 15383 خالص���ة الوض���ع آم���ده و از محمدب���ن 

عبدالمؤمن الخطیب دانس���ته شده اس���ت. این رساله چند نسخه 

ك���ه در برخی فهارس مجهول مان���ده و برخی آن را از  در ای���ران دارد 

ابوبكر رس���تمی دانس���ته اند كه از مردمان كردس���تان بوده اس���ت. با 

توجه به نس���خه هایی از آن كه در 1265 و 1278ق كتابت ش���ده، او 

 نام 
ً
از مردمان س���ده 13 به قبل اس���ت و آنچه در اینجا آمده احتماال

كاتب باشد نه مؤلف. این رساله دارای نام هایی چون »الوضعیة«، 

كه این ن���ام هم به نام های  »علم الوضع« و »رس���الة الوضع« اس���ت 

قبلی بدان افزوده می شود!

1. ر.ک به: فؤاد سزگین؛ کیمیا؛ ص 444-440.
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13. مجموعۀ ش���ماره 15389، رس���الۀ اول، حاش���یه ش���رح شمسیه 

آمده است. این رساله حاشیة حاشیة الجرجانی علی تحریر القواعد 

المنطقیة قطب رازی و از س���ید علی عجمی )860ق( اس���ت. غیر 

از  این نسخه، سه نسخۀ دیگر در ایران معرفی شده است.2  برخی 

كه به نظر  مناب���ع از مؤل���ف با عنوان  س���یدعلی ركابی نام برده ان���د 

می رسد یك نفر است.

14. مجموعۀ ش���ماره 15408، رسالۀ اول. نام آن خالصة الترتیل فی 

اداء الحروف للتنزیل است. چندین نسخه از این رساله معرفی شده 

است.3 این رس���اله از علی بن عمادالدین شریف قاری استرآبادی 

دانسته شده و وی را از علمای قرن نهم معرفی كرده اند؛ اما نامبرده 

از ق���راء امام���ی اواخر قرن دهم اس���ت و نمی تواند مؤلف رس���اله ای 

باش���د كه در 803 ق تالیف شده اس���ت. به نظر می رسد مؤلف آن 

كه در اوایل قرن  ابن عماد خراسانی صاحب روضة المحبین باشد 

كرده است. نهم فوت 

15. نس���خۀ ش���ماره 15414 با عنوان معنای آیه علم آدم االس���ماء كلها 

و ناش���ناس آمده اس���ت. این رس���اله در فهرس���ت مختصر، از علی اكبر 

س���یف العلما ش���یرازی دانس���ته ش���ده و به نظر هم درس���ت می آید، به 

همان قرینه كه رس���اله ای در اصول عقاید در دست تالیف داشته كه 

این رساله، دو نسخه دارد، یكی در مجلس و دیگری در دانشگاه تهران.

16. نس���خۀ ش���ماره 15422 در ای���ن فهرس���ت فق���ط احی���اء المحجة 

مازندرانی معرفی ش���ده اس���ت؛ اما در فهرس���ت مختصر، دو رساله 

دانس���ته ش���ده اس���ت. رس���الۀ اول منه���اج العابدی���ن ال���ی جن���ة رب 

العالمی���ن غزالی معرفی ش���ده كه در صفحه های 4 ت���ا 31 قرار دارد 

كه این  و رس���الۀ دوم از ص 33 تا 177 اس���ت. بر ما پوش���یده ماند 

تفاوت چگونه رخ داده است؟

17. نسخۀ شماره 15482، رساآل سوم با عنوان كتاب النكاح و الخلع 

ق و ناشناس آمده است. به نظر می رسد این رساله جلد دوم  و الطال

فتح الوهاب بشرح منهج الطالب زكریابن محمد انصاری است.

18. نسخۀ شماره 15483، رسالۀ چهارم، حاشیۀ جرجانی بر رسالۀ 

حنفیه در آداب البحث دانس���ته ش���ده است. آنچه در آغاز آن آمده، 

كه این رس���اله، همان رس���اله حنفیه در شرح آداب  نش���ان می دهد 

البحث عضدی است نه حاشیه سیدشریف. غیر از اینكه به سید 

شریف چنین حاش���یه ای نسبت داده نشده و آنچه هست حاشیه 

ابوالفتح بن مخدوم جرجانی )976ق( بر شرح آداب البحث حنفی 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 1389،  2. مصطفی درایتی؛ دنا؛ تهران: 
ج 4، ص 66 و ج 4، ص 126.

3. همان، ج 4، ص 928.

تبریزی است كه رسالۀ دیگری است و نسخه های متعددی دارد. 

)در دنا یازده نسخه از آن معرفی شده است(

19. نس���خۀ ش���ماره 15489، ق���رآن مترج���م معرفی ش���ده اس���ت كه 

ترجمه، در حاش���یۀ آن آمده و از علیرضا نامی دانس���ته ش���ده است. 

در فهرس���ت مختص���ر از آن ب���ا عن���وان تفس���یر س���لیمانی یاد ش���ده و 

از علیرضا تجلی ش���یرازی دانس���ته ش���ده اس���ت. آنچه در توضیح 

آن آم���ده، نش���ان می ده���د فق���ط ترجمه نیس���ت و بیش���تر به تفس���یر 

كه مول���ف آن را در اوایل ش���وال 1082 ق آغاز  مختص���ری می مان���د 

ك���رده اس���ت. البته تجلی ش���یرازی در 1085ق وفات یافته اس���ت. 

قرین���ۀ زم���ان تالی���ف، ن���ام علیرض���ا و اینك���ه در منابع، تفس���یری به 

او نس���بت داده ش���ده - گرچ���ه با عنوان تفس���یر س���لیمانی نیافتم - 

كمی تش���خیص فهرستنگار فهرس���ت مختصر را به صواب نزدیك 

كاوش بیشتری است. می كند. به هر صورت نیازمند 

20. نسخۀ شماره 15530، رسالۀ سوم با عنوان حقیقة لفظتی الیوم 

والنهار فی العبارات الش���رعیة و ناشناس آمده است. ناشناس آمدن 

رساله و آشنا بودن نام آن، مرا واداشت تا تفحص بیشتری درباره آن  

گوناگون ثبت شده  انجام دهم. نتیجه اینكه این رساله با نام های 

و دارای چندی���ن نس���خه اس���ت و در فهارس به صورت ناش���ناس، 

از ابوریح���ان بیرون���ی)362-440ق( ]؟[محق���ق اردبیلی)993ق( و  

محقق سبزواری)1017- 1090ق( دانسته شده است. 

كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی فهرست نسخه های خّطی 

جلد 43

کوشش به 
ی سید صادق حسینی اشکور

ی اسالمی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوار
تهران- 1389
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نسبت دادن این نسخه به ابوریحان، كار فهرستنگاران ملك است  

ك���ه از ابوریحان  و عل���ت اش���تباه، عبارتی در انتهای رس���اله اس���ت 

نقل ش���ده و فهرستنگار، بدون توجه به اینكه این عبارت نقل قول 

اس���ت، نام ابوریحان را به عنوان مؤلف ثبت كرده اس���ت كه بدون 

شک غلط است. 

نس���خه ای در كتابخان���ه مجلس به ش���ماره 2761/2 وجود دارد كه 

جناب آقای حائری آن را از مقدس اردبیلی دانسته اند. این نسخه 

ب���ه خ���ط محمدبن بدوی كه كات���ب پركاری بوده اس���ت و بیش از 

كه تاریخ آنها اغلب بین 1115 تا  31 نس���خه به خط او می شناس���م 

كه این نسخه هم در همین  1117 ق است و برخی هم بدون تاریخ 

حدود نوشته شده است. این تاریخ، آنچه را كه والد محترم جناب 

آقای سیداحمد اشكوری، ذیل نسخه شماره 5089 مرعشی مرقوم 

كه »نسخه در تاریخ 1271ق در عصر مؤلف نوشته شده«  داشته اند 

كند. كامال نفی می 

در چند جای این رساله از شرح بر ارشاد عالمه حلی یاد شده است 

 همین قرینه، جناب آقای حائری را به نام مقدس اردبیلی 
ً
و احتماال

ك���ه دارای ش���رح معروفی بر ارش���اد به ن���ام مجمع الفائ���دة و البرهان 

كه این اثر هم از اوست. كرده اند  كرده و تصور  است، هدایت 

برخی هم این رس���اله را به محقق س���بزواری نس���بت داده اند كه به 

نظر می رسد، صحیح است؛ زیرا:

ك���ه دو رس���اله از آن به  اول( ای���ن رس���اله ج���زء مجموع���ه ای اس���ت 

تشخیص فهرستنگار محترم از آن محقق سبزواری و به خط خود 

كند تا تفحص بیشتری در  اوست و همین قرینه می توانسته كمك 

گیرد؛ چون اگر تشخیص فهرستنگار در دو رسالۀ دیگر  آن صورت 

آن درس���ت باش���د، به احتمال قریب به یقین این رساله هم به خط 

خود اوست.

دوم( محقق س���بزواری نیز كتاب ذخیرة المعاد فی ش���رح االرشاد را 

كه قرینۀ احتمالی جناب آقای حائری را مردد می كند. دارد، 

س���وم( بن���ا ب���ر تفح���ص دوس���ت ارجمن���د جن���اب آق���ای علی اكب���ر 

زمانی نژاد در توضیح آثار مقدس اردبیلی، تمام آنچه در این رساله 

ك���رده، در ذخیرة العباد محقق س���بزواری  از ش���رح ارش���اد خود نقل 

یاف���ت می ش���ود و همی���ن دلیلی قاطع اس���ت بر اینكه رس���اله از آن 

محقق سبزواری است نه محقق اردبیلی.

مرح���وم فاض���ل در معرف���ی نس���خه ای در مدرس���ۀ باقریه مش���هد كه 

ناش���ناس آورده ان���د، مرق���وم داش���ته اند ك���ه »در دوش���نبه دهم محرم 

1257 در نجف تالیف ش���ده« كه این تاریخ مربوط به س���ال كتابت 

است نه تالیف و گویا انتساب آن به محقق سبزواری قطعی است.

ای���ن رس���اله با نام ه���ای الیوم و النه���ار، حقیق���ة لفظی الی���وم و النهار 

و تحدی���د النه���ار الش���رعی نی���ز آمده و همی���ن باعث ش���ده در دنا نیز 

نس���خه ها پراكن���ده معرفی ش���ود. در 10، ص 1259 با عن���وان الیوم و 

النهار س���ه نسخه با انتس���اب به مقدس اردبیلی و با همین نام یك 

نس���خه با انتس���اب به ابوریحان بیرونی و در 4، ص 703 سه نسخه 

با انتس���اب به محقق سبزواری با عنوان حقیقة لفظی الیوم و النهار 

و دو نسخه هم ناشناس معرفی شده است. در مجموع با احتساب 

این نسخه تا به حال ده نسخه از آن معرفی شده است.

21. نس���خۀ ش���ماره 15534، رس���الۀ شش���م، با عنوان حاشیه كتاب 

فی الصرف و ناش���ناس آمده اس���ت. از این رساله نسخه دیگری در 

كه با ش���ماره 445/5 در جل���د دوم، ص  كتابخان���ه مجلس اس���ت 

40 فهرس���ت مجلس با عنوان ش���رح االمثلة المختلفة معرفی ش���ده 

و از كمال پاش���ا، احمدبن س���لیمان )940ق( دانسته شده است. از 

این رس���اله چند نس���خه در خارج از كش���ور گزارش شده است ولی 

این نس���خه گویا فقط صفحه اول این رس���اله اس���ت و البته نسخه 

گزارش نشده است. دیگری از آن در ایران 

22. نس���خۀ شماره 15536، رس���اله اول كه در پانوشت مرقوم شده 

نس���خه ای در كتابخانه مرعش���ی دارد. این رس���اله با نام های الروح، 

الروحی���ة و ماهی���ة الروح و الحی���ات و النفس و العق���ل و ...در فهارس 

آمده و تا به حال چهارده نس���خه از آن در ایران معرفی ش���ده اس���ت 

كه پنج نس���خه آن در كتابخانه مرعش���ی اس���ت. این رس���اله نسخۀ 

ك���ه  كتابخان���ه مجل���س دارد ب���ا ش���ماره 1832/2  دیگ���ری ه���م در 

خوشبختانه جناب آقای حائری گزارش خوبی از آن ارائه كرده اند؛ 
گرچه مؤلف آن همچنان ناشناخته است.4

23. رس���الۀ چه���ارم از همی���ن مجموعه با عن���وان وصیت مكتومه و 

ناش���ناس آمده اس���ت. برای نگارنده معلوم نشد كه این نام از كجا 

آمده است؟ آیا این رساله همان معراج نامه و یا اثبات النبوة است 

كه منسوب به ابن سیناست. رساله اثبات النبوة عربی است و این 

رساله فارسی، كه می بایست ترجمه فارسی آن باشد. دكتر مهدوی 

كرده ول���ی میرداماد در  در صح���ت انتس���اب آن به ابن س���ینا تردید 

صراط مس���تقیم خود آن را از ش���یخ دانس���ته اس���ت و عباراتی از آن 

را م���ی آورد. در كش���ف الظن���ون، ج 1، ص 565 نیز از رس���اله فارس���ی 

در مع���راج از ش���یخ الرئی���س ی���اد كرده اس���ت ولی س���رآغازی برای 

تطبی���ق ن���دارد. نس���خه ای از آن نی���ز در كتابخان���ه ملی اس���ت كه از 

ش���هاب الدین سهروردی دانسته ش���ده و در سال 1377ش در 412 

صفحه چاپ ش���ده است. نس���خه های معرفی شده بسیار متفاوت 

و ناهماهنگ اس���ت ول���ی آنچه از عبارات اول آن در این فهرس���ت 

4 . مصطفی درایتی؛ دنا؛ ج 5، ص 919.
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نقل ش���ده، ش���باهتی تام به این رساله دارد. در دنا، ج 9، ص 865، 

با انتس���اب به ابن س���ینا 57 نس���خه و در ص 867 همین مجلد با 

انتس���اب به س���هروردی ئو نس���خه از آن معرفی ش���ده اس���ت. به هر 

صورت این رس���اله به ابن سینا، س���هروردی، مالعلی نوری و شیخ 

بهای���ی نس���بت داده ش���ده و نام ه���ای گوناگون���ی بر آن نهاده ش���ده 

كه نام اختراعی این فهرست را هم باید بدان افزود! است 

24. مجموع���ۀ ش���ماره 15536، رس���الۀ بیس���تم، ش���بهة االس���تلزام و 

ناشناس آمده است. با توجه به آنچه از آغاز نقل شده، به نظر می رسد 

این رس���اله از سلطان العلماء )1001-1064ق( باشد كه دو نسخه در 

كتابخانه دانشگاه و نسخه ای دیگر در كتابخانه مجلس دارد.5 

25. مجموعۀ ش���ماره 15549، رس���الۀ اول، با عنوان منظومه فقهیه 

كه با نام های  آمده است. نام این رساله الفقهیة المستطرفة است 

ر البهیة نیز ثبت ش���ده اس���ت كه در دنا، ج  7، ص 1118،  الفیه و در

26 نسخه از آن معرفی شده است.

رسالۀ دوم همین مجموعه، شرح حدیث الحقیقة و ناشناس آمده 

اس���ت. با توجه به آغاز و انجام  نس���خه، به نظر می رس���د این رساله 

از محمدبن علی نطنزی )735ق( باش���د كه چندین نس���خه از آن 

ش���ناخته ش���ده است.6 گرچه س���رآغازهای این رس���اله ناهماهنگ 

است ولی نسخۀ شماره 478/10 كتابخانه حضرت معصومه )س( 

كه به نطنزی نسبت داده شده، با این رساله هماهنگ است.

27. نس���خۀ ش���ماره 15560 ب���ا عنوان پادش���اه نامه و ناش���ناس آمده 

اس���ت. این رس���اله در فهرس���ت مختصر مجل���س از محمدامین بن 

كه با آنچه آقای منزوی  ابوالحسن قزوینی )قرن 11ق( دانسته شده 

در فهرس���ت نسخه های خطی فارس���ی، ج 6 ، ص4590، و آنچه در 

گزارش شده، اجماال هماهنگ است.  اینجا در توضیح این نسخه 

این رساله از آن قزوینی است.

28. نس���خۀ شماره 15574، رس���الۀ اول، الكلمات المكنونة معرفی 

كتاب  ش���ده اس���ت. با توجه به آنچه از س���رآغاز آن نقل ش���ده، این 

الكلمات الطریفة اس���ت نه الكلمات المكنونة كه خوش���بختانه در 

فهرس���ت مختصر درست معرفی شده ولی در اینجا كه می بایست 

راف���ع خطاهای احتمالی آن فهرس���ت باش���د بر خطا افزوده اس���ت. 

كامال متفاوت اس���ت و هر دو، نس���خه های  كتاب  س���رآغاز ای���ن دو 

بس���یار دارد. آنچ���ه از نس���خۀ مرعش���ی و مركز احیاء نی���ز آدرس داده 

شده، سرآغازی جز این دارد.

5. همان، ج 6، ص 343.
6. همان، ج 6، ص 603، نشانی 18 نسخه.

29. نس���خۀ ش���ماره 15603، رس���الۀ اول، والیتنامه، و ناشناس آمده 

اس���ت. ب���ا توجه به انج���ام نس���خه، این رس���اله از محمد هاش���م بن 

اس���ماعیل درویش ش���یرازی )1110-1199ق( اس���ت كه در فهرست 

مختصر هم درست تشخیص داده شده ولی در اینجا دقت نشده 

و ناشناس معرفی شده است.

30. مجموعۀ ش���ماره 15614، رس���الۀ س���وم، با عنوان مقوالت عش���ر 

و از ف���ردی ب���ه نام محمد قاس���م معرفی ش���ده اس���ت. از این رس���اله 

نس���خه ای در كتابخان���ه مل���ك به ش���ماره 3682/12 موجود اس���ت 

 از محم���د قاس���م بن محمد صال���ح م���درس اصفهانی 
ً
ك���ه احتم���اال

)قرن 11ق( دانس���ته شده و نس���خه ای در كتابخانه ملی است كه از 

محمد قاس���م مجهول، دانسته ش���ده است. نسخه دیگری نیز از آن 

با ش���باهت بس���یار در آغاز و انجام، در كتابخانۀ مرعش���ی به شماره 

ك���ه گویا از ابوالفتح بن مخ���دوم جرجانی )982ق(  957/10 اس���ت 

دانس���ته ش���ده و تاریخ كتابت آن 982ق است و در گزارش آن برای 

س���ال تالیف، دهه اول ماه ذیحجه 956 ق در قزوین بیان شده كه 

اگر تاریخ كتابت و تاریخ تالیف صحیح باشد، احتمال فهرستنگار 

ملك را منتفی می كند؛ اما اینكه از كجا فهرستنگار مرعشی آن را به 

جرجانی نسبت داده، معلوم نیست ولی احتمال می دهم كه قرینه 

وجود چند رساله از جرجانی در آن مجموعه، این احتمال را ایجاد 

كرده اس���ت؛ اما تاریخ تالیفی كه در این فهرس���ت برای این رس���اله 

آمده، باید س���ال كتابت باش���د نه تالیف و اگر نسخه مرعشی با این 

كرد. نسخه یكی باشد، باید مؤلف را در قرن دهم به قبل جستجو 

31. رس���الۀ شش���ِم مجموعه 15614 با عنوان پندنامه اس���كندر آمده 

اس���ت. ب���ه نظر می رس���د این رس���اله هم���ان گرامی نامه ی���زدان پاك : 

دس���اتیر آس���مانی منس���وب به فیروزبن كاوس باش���د كه پنج نسخه 

كتابخانه مجلس دارد و جز این نسخه سیزده نسخه دیگر  دیگر در 

از آن در ایران معرفی ش���ده است.7 س���رآغاز نقل شده این را اثبات 

گرچه انجام آن متفاوت است. كند؛  می 

32. نس���خۀ ش���ماره 15616، رس���الۀ اول، از ش���یخ علی ب���ن احم���د 

منش���ار)984ق( دانس���ته ش���ده اس���ت. ای���ن رس���اله دارای چندین 

كركی  كه بیش���تر، مس���لم یا مردد، از محقق  نس���خه در ایران اس���ت 

)890-940ق( دانس���ته ش���ده اس���ت. ای���ن نس���خه در بس���یاری از 

فهارس ناش���ناس آم���ده و فقط نس���خه ای در مركز احیاء، از منش���ار 

دانسته شده است. با توجه به اینكه نسخه ای از آن با كتابت 828 

كركی و منشار نفی می شود و نظر  معرفی شده، نسبت آن با محقق 

صاح���ب الذریعه را كه آن را از فردی به نام فضل اهلل، معاصِر عالمه 

حلی دانسته، تقویت می كند.

7 . همان، ج 8، ص 910.
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33. رس���الۀ دوم همین مجموعه با عنوان معرفة قبله خراسان آمده 

اس���ت. ن���ام صحیح آن تحف���ة اهل االیم���ان فی قبلة ع���راق العجم و 

خراس���ان اس���ت كه جز این نسخه، هفت نس���خه دیگر از آن معرفی 

شده است.

34. رس���الۀ دوازدهم همین مجموعه با عنوان انس���ان نامه آمده و از 

شیخ نوربخشی قرن نه دانسته شده است. این رساله از محمدبن 

محمد نوربخش خراسانی )795-869ق( است كه جز این نسخه، 

نه نس���خه دیگر از آن معرفی ش���ده اس���ت.8 اینكه چرا نام مؤلف با 

عنوان شیخ نوربخشی، مبهم آمده است بر من پوشیده ماند!

و  و  العی���ن  حكم���ة  ش���رح  حاش���یه   ،15618 ش���ماره  نس���خۀ   .35

ازمیرزاجان باغنوی دانسته شده است. آنچه از سرآغاز آمده، نشان 

می دهد كه این رس���اله حداقل از باغنوی نیس���ت و سرآغاز حاشیه 

كه در دنا،  او »قوله الحكمة اس���تكمال النفس االنس���انیة...« اس���ت 

ج 4، ص 260، ش���صت نس���خه از آن معرفی شده است. این رساله 

در برخی از فهارس از محمدبن حس���ن ش���یروانی دانسته شده و در 

برخی ناشناس آمده است.

36. نس���خۀ ش���ماره 15619، با عنوان شرح اشارات و ناشناس آمده 

كه در  اس���ت. این نسخه شرح اشارات خواجه نصیر طوسی است 

فهرست مختصر هم درست تشخیص داده شده است. البته این 

نس���خه، بخش الهیات اشارات اس���ت كه برای تشخیص آن كمی 

كه آن دریغ شده است. دقت الزم بوده 

37. نس���خۀ ش���ماره 15634 نهایة المامول فی ش���رح مبادی الوصول 

و از فاضل مقداد دانس���ته ش���ده اس���ت. اگرچه در الذریعه، ج 4، ص 

406، چنین نسبتی دیده می شود ولی آنچه از آغاز آورده شده، نشان 

كتابی به این نام،  كتاب از فخرالمحققین است چون  می دهد این 

هم به فاضل مقداد و هم به فخرالمحققین نسبت داده شده است 

و آنچ���ه در الذریع���ه از آغ���از كتاب فاض���ل مقداد آورده ش���ده، با این 

كتاب تطبیق نمی كند بلكه با آغاز نقل شده از كتاب فخرالمحققین 

هماهنگ است. گرچه در این فهرست، همانند دیگر فهرستنگاران، 

گزارش درس���تی از كتاب داده نشده است. همچنین این نسخه در 

فهرست مختصر درست تشخیص داده شده است؟!

38. مجموعۀ ش���ماره 15648، رسالۀ دوم، با عنوان حواشی كتاب 

الفرائض من ش���رح المنهج آمده و از شیخ نورالدین مصری، مؤلف 

ش���رح محرر دانس���ته ش���ده اس���ت. این حاش���یه نس���خه ای دیگر در 

كتابخان���ۀ مركز تحقیق���ات دفتر تبلیغات قم دارد با عنوان حاش���یة 

ش���رح منه���ج الطالب كه مناس���ب تر از ن���ام انتخابی در اینجاس���ت 

8. همان، ج 2، ص 197.

و حاش���یه ای ب���ر فتح الوهاب بش���رح منهج الط���الب زكریابن محمد 

انصاری و از علی بن یحیی زیادی شافعی )-1024ق( است.

39. مجموعۀ ش���ماره 15657، رسالۀ س���وم، با عنوان الوصیة آمده 

و از س���ید قطب الدین حس���ینی دانس���ته شده اس���ت. همچنین به 

رس���الۀ االفاضة الروحیة نیریزی اش���اره ش���ده اس���ت وخواسته شده 

تطبیق ش���ود. به نظر می رس���د این كاِر فهرستنگار است نه شخص 

كمی به خود زحمت می دادند و به  دیگر و اگر فهرس���تنگار محترم 

كتابخانه مجلس مراجعه  نس���خه های ش���ماره 4889/2 و 485/1 

ك���ه ای���ن رس���اله، هم���ان رس���اله الروحی���ة  می كردن���د، درمی یافتن���د 

اس���ت  1173ق(   -1100( نیری���زی  حس���ینی  محم���د  قطب الدی���ن 

ونیازی به نام من درآوردی و مؤلف مبهم نبود.

40. نس���خۀ ش���ماره 15658 ب���ا عن���وان التذك���رة العلوی���ة آم���ده و از 

كتاب با نام هایی چون  س���یدعلی خان دانس���ته ش���ده اس���ت. این 

الكشكول، المخالة، حدیقة العلم و التذكرة فی الفوائد النادرة در منابع 

آمده اس���ت. اینجا نامی دیگر بر آن افزوده ش���ده و هیچ اشاره ای به 

نام های دیگر آن نشده است. نیز نام مؤلف، هم مبهم و هم ناقص 

آورده ش���ده است. البته در انتس���اب آن به سیدعلی خان بن احمد 

مدن���ی )1052-1118ق( تردی���د وجود دارد ول���ی اینگونه ثبت كردن 

نام مؤلف، فقط بر ابهام می افزاید.9 

41. مجموعۀ ش���ماره 15660، رس���الۀ س���وم، با عنوان رسالة فی علم 

النفس آمده و از دوانی دانس���ته ش���ده است. این رساله به ابن سینا، 

خواجه نصیر، صدرالدین قونوی، قطب رازی و دوانی نسبت داده 

ش���ده و ب���ا نام های گوناگون در فهارس آمده اس���ت ك���ه بهتر بود به 

آن اشاره می شد.

42. مجموع���ۀ ش���ماره 15660، رس���الۀ پنجم با عن���وان تعلیقه علی 

رس���الة الزوراء آمده اس���ت. این رس���اله ش���رح و تعلیق���ه ای بر خطبۀ 

ال���زوراء اس���ت كه عبارات���ی از خطبه زوراء را كه برای برخی دش���وار 

بوده و از او خواسته شده درباره آن كاوش كند، توضیح داده است. 

شوشتری در مجالس المؤمنین آن را حاشیه صغیر خوانده است.

43. مجموعۀ ش���ماره 15673. دو رساله از ملك محمدبن سلطان 

حسین اصفهانی در این مجموعه معرفی شده است. از  این نسخه 

در فهرس���ت مختصر، سه رساله معرفی شده و آخرین آن حاشیه او 

ك���ه در برگ های »55ر ت���ا 58ر« قرار دارد و  ب���ر فرائض نصیریه اس���ت 

در این فهرس���ت كه می بایس���ت دقیق تر تنظیم شود با رسالۀ دوم او 

یك رساله تلقی شده؛ بنابراین آغاز آن رساله، شرح رسالة الحساب 

اوس���ت و انج���ام آن، حاش���یه فرائ���ض نصیری���ه اوس���ت. اتفاق���ا ای���ن 

9. همان، ج 7، ص 674.
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نقد و برریسکتاباستدرایک بر فهرست نسخه های خطی کتاخبانه جملس...

كار بر روی آثار خواجه نصیر طوسی دیدم چون  مجموعه را هنگام 

تنها نس���خه ای كه از آن معرفی ش���ده بود، همین نسخه بود و آغاز و 

انج���ام آن را دقیق���ا ثبت كردم. متاس���فانه در این فهرس���ت به دلیل 

بی دقتی، یك رس���الۀ منحصربه فرد حذف و یك رساله هم با رسالۀ 

دیگر به هم آمیخته ش���ده است؟! بنابراین برای تكمیل و استدراك، 

آغاز رس���الۀ سوم را كه همان حاشیه فرائض نصیریه است می آورم: 

»بس���مله. اعلم ان العلماء ذكروا فی اواخر مبحث الفرائض مس���ئلة 

كثر االبواب...لما بلغ بعض االخوان المؤمنین المشتغلین  جامعة ال

لدی بقراءة رس���الة الفرائض النصیریة الی هذه المس���ئلة التمس���وا 

كه در این فهرس���ت به  منی ان اش���رح...« و انجام آن، همان اس���ت 

عن���وان انج���ام رس���اله دوم آمده اس���ت. گرچه رس���الۀ دوم، از انجام 

ناتمام ثبت ش���ده، ولی معلوم نیس���ت صحیح باش���د و گویا رسالۀ 

كامل باشد؛ اما چون فهرستنگار انجام رساله دیگری را دیده،  دوم 

كرده رسالۀ دوم ناقص است؛ بنابراین دوباره مالحظه شود. تصور 

44. مجموعۀ ش���ماره 15676، رساله سوم، با عنوان جواب االسئلة 

النصیریة معرفی ش���ده و ناش���ناس آمده اس���ت. این رس���اله پاس���خ 

همان س���ه س���ؤالی اس���ت كه خواجه نصیر طوس���ی از خسروشاهی 

كرده بود و او به آنها پاس���خ نداد. بعدها مالصدرا به آنها پاس���خ داد 

و عی���ن نام���ه خواج���ه را نیز پیش از س���ؤاالت آورد. همچنین به این 

س���ؤاالت، س���یداحمدبن زین العابدین عاملی نیز پاسخ داده است 

كه نس���خه ای از آن در دانش���گاه تهران اس���ت. این رسالۀ ناشناس، 

كه به جز این نسخه، نه نسخه دیگر از  همان پاسخ مالصدرا است 

آن در دنا، ج  1، ص299 معرفی شده است.

45. رسالۀ ششم مجموعۀ پیش گفته ، با عنوان تحقیق اللفظ آمده 

و از ایجی دانسته شده است. گرچه در پانوشت آمده كه این رساله 

نس���خه ای در مرعش���ی دارد كه با عنوان رسالة الوضعیة آمده؛ اما بر 

كه معروف  كه چرا از چنین نامی برای رساله ای  من پوش���یده ماند 

اس���ت استفاده شده؟ این رس���اله همان رساله وضعیة ایجی است 

كه با نام عضدیة و یا رس���الة فی الوضع در منابع آمده اس���ت. سؤال 

ك���ه نه در مآخذ  ك���ه افزودن نامی دیگ���ر آن هم به گونه ای  آن اس���ت 

آمده و نه نامی اس���ت كه ش���باهت به نام معروف آن داش���ته باشد، 

آیا ثمری جز ایجاد س���رگردانی برای مراجعه كننده خواهد داش���ت؟ 

از این رس���اله حدود هفتاد نس���خه می شناسم كه در دنا، ج 5، ص 

840، 57 نسخه از آن معرفی شده است.

46. به رس���الۀ هشتم همین مجموعه نامی خودساخته چون رسالة 

فی تحقیق انواع الجملة داده شده، و از فاضل اسفراینی دانسته شده 

اس���ت. نام این رس���اله اعراب الجمل است كه در جلد نهم فهرست 

مجل���س ب���ا عنوان اقس���ام الجمل آمده و نس���خه ای بس���یار نفیس به 

خ���ط ركن الدی���ن جرجانی به تاریخ 705 ق و با همین عنواِن اعراب 

الجمل در مرعشی دارد. بهتر است با اندكی تفحص و دقت و ثبت 

دقیق تر نام كتاب، مراجعه كننده را دچار سردرگمی نكنیم.

47. مجموعۀ ش���ماره 15681، رس���الۀ س���وم، با عن���وان احادیث فی 

المه���دی المنتظر آمده و در پانوش���ت به دو ش���ماره در مرعش���ی كه 

با عنوان اخبار الس���اعة و الهدایة آمده اش���اره شده است. با توجه به 

تطبیق انجام این رس���اله با برخی از نس���خه های الهدایة حس���ین بن 

حمدان خصیبی )358ق(، به نظر می رس���د این رس���اله، قس���مت 

پایان���ی این كتاب اس���ت كه به امام عصر )ع���ج( اختصاص دارد. 

این كتاب گرچه مورد اختالف است اما موضوع آن حاالت پیامبر 

اكرم و ائمه معصوم اس���ت. نسخه ای به شماره 7053 در كتابخانه 

مجلس هس���ت كه ابتدای آن صراحت به الهدایة دارد و نهایت آن 

با انجام این رس���اله هماهنگ اس���ت و در ص���ورت تطبیق دقیق تر 

كه چنین است یا خیر؟ همچنین وضعیت نسخه  می توان فهمید 

ش���ماره 7206/4 مرعشی هم روشن خواهد شد؛ زیرا این دو نسخه 

بدون شک یكی هستند.

48. از مجموع���ۀ ش���ماره 15687 در ای���ن فهرس���ت دو رس���اله و در 

كار  فهرست مختصر سه رساله معرفی شده است. به نظر می رسد 

فهرست مختصر صحیح است و در این فهرست، دو رساله سیاقی 

به هم مخلوط ش���ده و به نام حساب سیاق یک رساله معرفی شده 

است و آنچه از آغاز آن، آمده مؤید آن است. در فهرست مختصر از 

برگ یازده تا هجده رس���اله ای در س���یاق معرفی شده كه با نام های 

اوراجه و یا الرس���الة المقصرة و یا معرفة الس���یاق در فهارس آمده و به 

نام فخر الوزراء میرزا مهدی حس���ینی تالیف ش���ده و مش���تمل بر یك 

مفرده، دو حرف، چهار دفعه، یك فاتحه و یك خاتمه اس���ت. البته 

 از برگ 19 تا 25 رساله ای 
ً
نام مؤلف آن معلوم نشده است و احتماال

كه آغاز آن اوراجه، و انجام آن رساله ای دیگر  دیگر در سیاق است 

است كه به نام یك رساله، معرفی شده است و نام  خود ساخته  ای 

هم بدان داده شده است؟!

كتابخانه مجلس شورای  كار مسؤالن  در پایان ضمن ارج نهادن به 

اس���المی و هم���ه عزی���ران، به وی���ژه دوس���ت گرام���ی جن���اب حجت 

ك���ه معرف���ی ذخائ���ر این  االس���الم س���یدصادق حس���ینی اش���كوری 

گنجین���ه عظی���م را در مدت���ی اندک، دنب���ال نمودند یادآور می ش���وم 

ك���ه آنچ���ه گفته ش���د، به دلی���ل اهمی���ت و ارزش نه���ادن و كمک به 

كار س���ترگ و هم���ت واالی ای���ن عزی���زان اس���ت، ن���ه كم ارزش كردن 

رن���ج و زحم���ت آنه���ا. كار مهم، شایس���ته نق���د اس���ت و كار كم مایه، 

ارزش نقدكردن، دقت نمودن و وقت گذاش���تن را ندارد. به همۀ این 

دوستان دست مریزاد می گوییم و امید دارم همواره كاری آراسته تر 

از آنها عرضه شود.


