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    97                آباده

  97          کتابخانه آقاي بدیع اهللا مرادي          
  98                آذرشهر
    98                آران

  98        زاده محمد هالل (ع) کتابخانه آستان امام          
  98        ین علیه السالمکتابخانه مدرسه امیرالمؤمن          
    99                آشتیان

  100          کتابخانه حوزه علمیه آشتیان          
  100          السالم کتابخانه سید الشهداء علیه          
  100        عج)(کتابخانه مدرسه علمیه صاحب االمر           
  100                آمل

  101        کتابخانه میرزا ابوالحسن پیشنماز آملی          
  101      کتابخانه مسجد جامع آمل (حوزه امیرالمؤمنین (ع)          
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  101          کتابخانه مسجد هاشمی آمل          
    101        الدین عطاء اهللا آملی کتابخانه کمال          
  102        زاده ابراهیم للـه پرچین کتابخانه امام          
  102                ابرقو

  102      زاده (آقا نجفی) حمدجواد شریفکتابخانه آقاي م          
  102          کتابخانه آقاي حسین بصیري          
  102                ابهر
  103                اراك

  103          کتابخانه آقا محسن عراقی          
  103          کتابخانه عمومی ابراهیم دهگان          
    104        کتابخانه حوزه (مدرسه) علمیه سپهدار          

    104        کتابخانه حوزه علمیه حاج میرزا ابراهیم          
    104        کتابخانه اداره اوقاف و امور خیریه          
  105          کتابخانه آقاي عبدالحسین بیات          
  105          کتابخانه میرجعفري اراك          
  105                اردبیل

    106        الدین اردبیلی کتابخانه بقعه شیخ صفی          
  109          کتابخانه میرزا جواد اردبیلی          
  109                اردستان
  110          اهللا جدلی اردستانی کتابخانه آیت          
  110                اردکان

    110        کتابخانه حوزه علمیه امام صادق (ع)          
  111        کتابخانه مسجد جامع و مسجد زیرده          
  111          مردم شناسی اردکان موزه          
    111        ي اردکانی  ي علی سپهر  کتابخانه آقا          
  111          ي حسین کاکائی  کتابخانه آقا          
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  111            ي  ي احمد  کتابخانه آقا          
  112                ارسنجان
    112                ارومیه

  112        کتابخانه مدرسه علمیه امام خمینی (ره)          
  112            کتابخانه کالج ارومیه          
  112                استهبان

    113          کتابخانه آقاي حجت کشفی          
  113        کتابخانه محمدصادق پیشوائی اصطهباناتی          
  113                اسدآباد
  113                اسفراین
  113          کتابخانه آقاي احمد شاهد          
  114                اصفهان

  117          کتابخانه ابن مسکویه اصفهان          
    121        کتابخانه عمومی شهرداري اصفهان          
  121      >رضویه<کتابخانه مدرسه علمیه صدر بازار           
  121        کتابخانه مدرسه علمیه صدر خواجو          
  121        کتابخانه مدرسه علمیه خالصیه اصفهان          

  121        اهللا خادمی (عربان) کتابخانه مدرسه آیت          
    122        عصر (عج) امامکتابخانه مرکز تخصصی           
  121          کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان          
  124          موزه کلیساي ارامنه در جلفا          
  124          کتابخانه آقاي بدرالدین کتابی          
    125        خانه میرزا حسن جابري انصاريکتاب          
  125          کتابخانه سید ریحان اهللا کشفی          
  125          کتابخانه الزهراء سالم اهللا علیها          
    126        اهللا سید حسن فقیه امامی کتابخانه آیت          
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  126          کتابخانه آقاي کارو میناسیان                
    127        محمدباقر الفت اصفهانی کتابخانه شیخ          
  127        اي ه کتابخانه محمدحسن رجایی زفر          
  128        اي ه کتابخانه محمدعلی رجایی زفر          
  128        اهللا سید محمدعلی روضاتی کتابخانه آیت          
  130        کتابخانه مرحوم صاحب الروضات          
  130          فاضل هندياهللا  کتابخانه آیت          
  130        شاهی  اهللا مهدي نجفـی مسجد کتابخانه آیت          
  130          کتابخانه آقاي هادي نجفـی          
  130        اهللا حسین خادمی اصفهانی کتابخانه آیت          
  131        کتابخانه میرزاهاشم چهارسوقی اصفهانی          
  131          ر اصفهانیکتابخانه مولی ذوالفقا          
  132          کتابخانه سید محمد قاضی جهان          
  132          کتابخانه سید احمد روضاتی          
  132        اهللا محمدتقی موسوي شفتی کتابخانه آیت          
  133        اصفهانی  کتابخانه دکتر حامد ناجی          
  133        کتابخانه دکتر سید رضا ابوالبرکات          
  133        الدین عالمه فانی کتابخانه سید ضیاء          
  133        (مسجد سید)  ي شفتی  کتابخانه سید مهد          
  133        ي اصفهانی  کتابخانه آقاي حسن نصیر          
  134          کتابخانه مولی عبداهللا اصفهانی          
  134          کتابخانه شیخ حیدرعلی صلواتی          
  134          کتابخانه دانشکده پزشکی اصفهان          
  134        کتابخانه گنجینه کاخ چهل ستون اصفهان          
    134      اي حوزه اصفهان کتابخانه مرکز تحقیقات رایانه          
  135          موزه هتل عباسی اصفهان          
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  135                اقلید
  135               اندیمشک
  135                اهواز

  136        کتابخانه سید محمد شوشتري جزایري          
  136            کتابخانه دانشگاه اهواز          
  136                ایالم
  136                بابل

  137        کتابخانه مدرسه علمیه خاتم االنبیاء (صدر)          
  138        اهللا حائري بارفروشی کتابخانه آیت          
  138        حجت االسالم ابوفاضلیکتابخانه مسجد           
  138                بابلسر
  138                بافت
  138                بجنورد

  138          کتابخانه آقاي بهروز شمس          
  139                بردسیر
  139                بروجرد
    139        کتابخانه مدرسه امام صادق (نوربخش)          
  139        ییاهللا میرزا محمود طباطبا کتابخانه آیت          
  140        کتابخانه مال عبدالحمید حمیدي جاپلقی          
  140                بشرویه

  140        کتابخانه مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع)          
  140                بم
  140                بناب
  140                ریگ بندر
  140                خمیر بندر
    141              عباس بندر
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    141                بوانات
  141                بوشهر

  141        کتابخانه شیخ محمدعلی آل عصفور          
  142        کتابخانه سید محمدشفیع موسوي کازرونی          
  142                بهار

  142          اهللا بهاري همدانی کتابخانه آیت          
  142                بهشهر
  142                بیدگل

  142          کتابخانه مجتهد الزمان بیدگلی          
  143                رجندبی

    143        اهللا محمدباقر بیرجندي کتابخانه آیت          
  143          کتابخانه شیخ محمدعلی دیانی          
    143        کتابخانه مسجد الرسول (ص) بازار          
    144                تبریز

  145          کتابخانه شاه طهماسب صفوي          
  145          بریزکتابخانه اداره اوقاف ت          
  146          کتابخانه عمومی ـ دولتی تربیت          
  146          کتابخانه دانشکده ادبیات تبریز          
  146          کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز          
  147          کتابخانه ملّی (مرکزي) تبریز          
  149            موزه آذربایجان          
  149        ید ثقۀ االسالم تبریزيکتابخانه شه          
    150          کتابخانه اسماعیل امیرخیزي          
  150          کتابخانه حاج حسین نخجوانی          
  150          کتابخانه سید علی ایروانی          
    151        اهللا علی علیاري تبریزي کتابخانه آیت          
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    151        بریزيکتابخانه مال علی واعظ خیابانی ت          
  151            کتابخانه آقاي محقّق          
  152          کتابخانه حاج محمد نخجوانی          
  152          اهللا قاضی طباطبایی کتابخانه آیت          
  153          کتابخانه آقاي واعظ چرندابی          
  153        کتابخانه شیخ ابراهیم خادم حسینی خویی          
  153        کتابخانه میرزا محمدتقی نیر تبریزي          
  153          کتابخانه محمدعلی ایاز تبریزي          
  154        کتابخانه مدرسه حضرت ولی عصر (عج)          
  154        کتابخانه مولی فتحعلی برادگاهی لنکرانی          
  154                جام تربت
  154                تفت
  155                تفرش

  155          ي  ابخانه خاندان شاهمیرکت          
  155                تنکابن

  155          کتابخانه عمومی تنکابن          
  156          کتابخانه خاندان خلعتبري          
  156                تویسرکان
    156        کتابخانه مدرسه علمیه شیخ علیخان          
  156                تهران

    158        ظیم (ع)کتابخانه آستانه حضرت عبدالع          
  159      کتابخانه حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)          
  159        موزه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)          
  160        زاده صالح (ع) کتابخانه آستان مقدس امام          
  160        کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی          
  161    هاي علمی فرانسوي  شناسی بنیاد پژوهش بخش ایرانکتابخانه           
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  161      کتابخانه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی          
  161        کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی          
  163        کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسالمی          
  164        و علوم سیاسی کتابخانه دانشکده حقوق          
  164        کتابخانه دانشکده علوم پزشکی تهران          
  164          کتابخانه دانشکده علوم قرآنی          
    164        کتابخانه دانشگاه تربیت معلّم تهران          
  165          کتابخانه سازمان اسناد ملّی ایران          
    165        امور خیریهکتابخانه سازمان اوقاف و           
  166          نامه دهخدا کتابخانه سازمان لغت          
  166      کتابخانه سازمان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی          
  167        اهللا سید محمدتقی حکیم کتابخانه آیت          
  167        >دارالفنون<کتابخانه عمومی معارف           
  168        کتابخانه سلطنتی)موزه کاخ گلستان (          
  172          کتابخانه مدرسه علمیه خیریه          
  172          کتابخانه مدرسه علمیه مروي          
  173        کتابخانه مدرسه چهل ستون مسجد جامع          
    174      >سپهساالر<کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهري           
  180      سناد دانشگاه تهرانکتابخانه مرکزي و مرکز ا          
  190        کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایران          
  198            کتابخانه ملّی فرهنگ          
  198            موزه رضا عباسی          
  199            موزه مردم شناسی          
  199      کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی          
  218            هاي تزئینی موزه هنر          
  219      کتابخانه مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی          
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  219        >نعمت اللهی<کتابخانه خانقاه نوربخش           
  220        کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه          
  221        کتابخانه وزارت امور دارایی و اقتصادي          
  222        المعارف بزرگ اسالمی  ه دایرةکتابخان          
  225          کتابخانه و موزه ملّی ملک          
    229        کتابخانه آقاي ابراهیم حکیم الملک          
  229          کتابخانه آقاي ابراهیم معتمدي          
  229          کتابخانه آقاي مسعود معتمدي          
    229        شیرازي کتابخانه آقاي احمد افشار          
  229          کتابخانه احمدخان ملک ساسانی          
  229          کتابخانه اسداهللا خاکپور          
  230          کتابخانه دکتر اصغر مهدوي          
  231          کتابخانه آقاي اکبر ثبوت          
  231          کتابخانه آقاي باقر رقّت (ترقّی)          
  231          ه آقاي تقی رضويکتابخان          
  231         اهللا محمدرضا ثامنی کتابخانه آیت          
  232        الدین محدث ارموي کتابخانه دکتر جالل          
  232          الدین همایی کتابخانه دکتر جالل          
    232        کتابخانه آقاي جلیل اخوان زنجانی          
  233        فرمانفرماییان کتابخانه دکتر حافظ          
  233          کتابخانه آقاي حسن سادات          
    233        الدوله حسنعلی غفاري کتابخانه معاون          
  234          کتابخانه آقاي حسین رهنما          
  234          کتابخانه سید حسین شهشهانی          
    243        علی باستانی راد کتابخانه آقاي حسین          
  234          کتابخانه دکتر حسین مفتاح          
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  235          کتابخانه دکتر رضا صحت          
    235        الدین همایونفرخ کتابخانه آقاي رکن          
  235        کتابخانه آقاي سدیدالسلطنه کبابی          
م           236          کتابخانه آقاي سعید اعتماد مقد  
  236          اي سعید نفیسیکتابخانه آق          
ي           237          کتابخانه آقاي ضیاءالدین در  
    238        کتابخانه آقاي عبدالرحمن اعتمادي          
  238        کتابخانه مهندس عبدالرزاق بغایري          
  238          اکبر فیاض کتابخانه دکتر علی          
  238          کتابخانه آقاي علی وثوق          
  238          کتابخانه آقاي فخرالدین نصیري          
  241            کتابخانه آقاي گردنیا          
    242          کتابخانه خانم لشکري (بدر)          
  242          کتابخانه دکتر مجتبی مینوي          
  242          کتابخانه آقاي مجید موقّر          
  243          کتابخانه شیخ محمد آخوندي          
  243          کتابخانه آقاي محمدامین خنجی          
  244      کتابخانه صدراالسالم محمدامین امامی خویی          
  244        کتابخانه آقاي محمدعلی داعی االسالم          
  244        کتابخانه آقاي محمود فرهاد معتمد          
  244          کتابخانه آقاي مسعود محتشمی          

  245          کتابخانه دکتر مهدي بیانی          
  246            کتابخانه آقاي ناصري          
  246        آفرین انصاري (محقق) کتابخانه دکتر نوش          
  246        کتابخانه آقاي همایون صنعتی زاده          
  246          کتابخانه آقاي یحیی ذکاء          
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  246    یات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرسکتابخانه دانشکده ادب          
  246          کتابخانه نواب اشرف واال          
  247        کتابخانه میرزا حسین خان مبصرالسلطنه          
  247        کتابخانه صدر االفاضل تبریزي شیرازي          
  248          کتابخانه علی محب االسالم          
  248          اهر تنکابنیکتابخانه محمدط          
  248          کتابخانه میرزا عبدالحسین نائینی          
    248        کتابخانه میرزا احمد خان مشیرالسلطنه          
  249          کتابخانه حاج علینقی کاشانی          
    249        کتابخانه میرزا حسن لسان االطباء          
  249          کتابخانه میرزا محسن آشتیانی          
  249              کتابخانه ...          
  250          کتابخانه میرزا محمدجعفر ...          
  250            موزه همایونی          
  250        کتابخانه شیخ محمدجواد صدرالواعظین          
  252          کتابخانه عالمه محمد قزوینی          
    252        ظینکتابخانه عبدالکریم سلطان الواع          
  252        کتابخانه مدرسه علمیه معمار باشی          
    252        کتابخانه انجمن حافظان فرهنگ و هنر ایران          
  252          کتابخانه آقاي ادیب برومند          
  253        شهر پارك >1شماره <کتابخانه عمومی           
  253        کتابخانه دکتر غالمعلی حداد عادل          
  253          کتابخانه محمدعلی مسعودي          
  253          کتابخانه مدرسه علمیه صدر          
  254        اهللا بروجردي شهرري کتابخانه مدرسه آیت          
  254  (قنبرعلی خان) >عج<کتابخانه مدرسه علمیه حضرت ولی عصر           
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  255        ي  تهداهللا مج کتابخانه مدرسه علمیه آیت          
  255         اهللا شهید بهشتی کتابخانه مدرسه علمیه آیت          
  255          کتابخانه مرکز فرهنگی خراسان          
  256          ي (ره)  اهللا نجم آباد کتابخانه آیت          
  256          ي محقق  کتابخانه دکتر مهد          
  256          کتابخانه عزّت ملک ملک          
    256        تهرانی  کتابخانه محمدرضا توتونچی          
  256            موزه ملّی ایران          
  258            موزه نگارستان          
  258                جهرم

    258          کتابخانه آقاي کریم اشراق          
  259                جیرفت
  259                چالوس
  259        ع)کتابخانه مدرسه عملیه امام صادق (          
    259              آباد حاجی
  259                آباد خرم

  260          کتابخانه آقاي حمید ایزدپناه          
  260                خرمشهر
  260            کتابخانه علی عدنانی          
  260                خلخال
  260                خوانسار
  261        اهللا فاضل خوانساري کتابخانه آیت          
  261        >بیگم مریم<ه مدرسه علمیه علوي کتابخان          
  262        کتابخانه مدرسه علمیه مهدیه خوانسار          
  263        >عج<کتابخانه مدرسه علمیه ولی عصر           
  263                خورموج
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    263              و بیابانک خور
  264        کتابخانه عبدالکریم حکمت یغمایی          
  264                خوي

    264        کتابخانه مدرسه علمیه نمازي خوي          
    266        کتابخانه شیخ االسالم آقا ابراهیم خویی          
  266          کتابخانه جواد شریف خویی          
  266            کتابخانه سعید فاضلی          
    266          کتابخانه مال علیمراد خویی          
  267          ويکتابخانه گنجینه (موزه) خ          
  267          کتابخانه مال علی خویی          
  267          کتابخانه مقبره سید یعقوب خویی          
  267            کتابخانه ملّی خوي          
  268                داراب
  268                دامغان

  268        هاشم علیه السالم کتابخانه قمر بنی          
  269        بیک) تحعلیکتابخانه مدرسه صادقیه (ف          
  269                شهر دره
  269                دزفول

  270      اهللا سید اسداهللا نبوي کتابخانه مدرسه علمیه آیت          
  270          کتابخانه سید محمد نبوي دزفولی          
    270        کتابخانه سید عبدالمحمد رضوي زاده          
    270        دزفولکتابخانه مدرسه علمیه معزّي در           
  271        اهللا محمدعلی معزّي دزفولی کتابخانه آیت          
  271        کتابخانه و مرکز فرهنگی عالمه عباس مخبر          
  271                دلیجان
  272                دهلران
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  272                رامسر
  272        کتابخانه آقاي عبدالوهاب فرید تنکابنی          
  272                راور
  272                رشت

  273          کتابخانه آقاي شاد قزوینی          
  273           کتابخانه آقا محمد رشتی          
    273        کتابخانه مدرسه علمیه مهدویه رشت          
  274          کتابخانه ملّی (مرکزي) رشت          
  274              (تالش) رضوانشهر

  274          کتابخانه آقاي علی عبدلی          
  275                رفسنجان
  275                رودسر
  275                زاهدان

  276          کتابخانه امیر توکل کامبوزیان          
  276                زرند
  276                زنجان

    277        اهللا زنجانی االسالم فضل  کتابخانه شیخ          
  277        کتابخانه شیخ االسالم ابوعبداهللا زنجانی          
    278      >الخزانۀ المجتهدیۀ<کتابخانه امام جمعه زنجان           
  279      کتابخانه عالمه میرزا ابوالقاسم موسوي زنجانی          
  279        کتابخانه مسجد و مدرسه چهل ستون          
  280        کتابخانه آقاي یوسف محسن اردبیلی          
  280        کتابخانه مرحوم علی اصغر زنجانی          
  281                زهان

  281          کتابخانه مدرسه علمیه جعفریه          
  281                ساري
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  281            کتابخانه عمومی ساري          
  282        کتابخانه آموزش و پرورش ساري          
  282        کتابخانه آقاي محمد طاهري شهاب          
  282        کتابخانه مدرسه علمیه مصطفی خان          
  282                ساوه

  283        کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه          
  283        کتابخانه میرزا موسی طبیب ساوجی          
  283        کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد          
  283                سبزوار

  284          کتابخانه سید محمدمهدي علوي          
  284          مدحسن علويکتابخانه مح          
  284        اهللا برهان المحقّقین سبزواري کتابخانه آیت          
  285            کتابخانه سرهنگ ناوي          
  285              کتابخانه ..          
  285                سپیدان
  285                سرخس
  285                سردشت
  285                سمنان

  286          کتابخانه مدرسه علمیه صادقیه          
  286        کتابخانه سازمان میراث فرهنگی سمنان          
  286            کتابخانه آقاي معتمدي          
  286          کتابخانه عمومی سمنان          
  287                سنندج

  286          کتابخانه اداره میراث فرهنگی          
  288                سیرجان
  288                شادگان
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  288                شاهرود
  288        >بازار<کتابخانه مدرسه علمیه اسماعیلی           
  288                شبستر
  288                شوشتر

    288         کتابخانه عالمه شیخ جعفر شوشتري          
  289                شهربابک
  289                شهرکرد
  289                شهمیرزاد
  289          کتابخانه مسجد اعظم شهمیرزاد          
  290                شیراز

  290        کتابخانه آستانه حضرت شاهچراغ (ع)          
  292          کتابخانه اداره اوقاف شیراز          
  293          شناسی کتابخانه بنیاد فارس          
    293        کتابخانه سید نورالدین هاشمی حسینی          
  293        کتابخانه خانقاه احمدي (احمدیه) شیراز          

  294          کتابخانه دانشکده ادبیات شیراز          
  295      کتابخانه عالمه طباطبایی دانشکده علوم پزشکی          
  295            کتابخانه دانشگاه شیراز          
  295        >عج<کتابخانه مدرسه علمیه امام عصر           
  296        کتابخانه مدرسه علمیه حکیم شیراز          
  296        خانه مدرسه علمیه منصوریه شیرازکتاب          
  296          کتابخانه مسجد جامع عتیق شیراز          
  296        >اهللا دستغیب آیت<کتابخانه ملّی فارس           
  297          شیراز >معارف<موزه پارس           
    297           اهللا کوثر کتابخانه آقاي امین          
    297          رالدین دستغیبکتابخانه سید بد          
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  297            کتابخانه دکتر خاوري          
  298          کتابخانه آقاي صدرالدین محالتی          
  298          کتابخانه شیخ عبدالکریم انصاري          
  298          کتابخانه آقاي عبدالکریم مکارمی          
  298            کتابخانه دکتر عینی          
    298          تابخانه آقاي فروردینک          
    299          کتابخانه دکتر محمدتقی میر          
    299          کتابخانه آقاي محمدجواد واجد          
  299          کتابخانه آقاي میرزا محمد خلیلی          
  299          کتابخانه دکتر نورانی وصال          
  300          کتابخانه مدرسه علمیه قوام شیراز          
  300        کتابخانه مدرسه علمیه شعاعیه شیراز          
  300        کتابخانه خاندان عالمه حاج عالم شیرازي          
  301          کتابخانه مقبره روزبهان بقلی          
  301        کتابخانه مرحوم کرامت رعنا حسینی          
  301          کتابخانه مرحوم آقاي دادخواه          
  301        ي  کتابخانه صدرالمتألهین مال صدرا شیراز          
  302                طبس
  302              آباد کتول علی

  302          اصغر معزّزي کتابخانه آقاي علی          
  302                آباد غرق
  302                فردوس
  303          کتابخانه اداره اوقاف فردوس          
  303          ید بهشتیکتابخانه دبیرستان شه          
  303          کتابخانه مهدي اسدي مقدم          
    303        کتابخانه عمومی عالمه (= مکتب) مفید          
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    303        >عج<کتابخانه عمومی حضرت قائم           
  303        کتابخانه مدرسه علمیه حبیبیه فردوس          
  304                فسا

  304                فیروزآباد
  304                شهر قائم
  304                قائن

  305        کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی          
  305        >امام صادق (ع)<کتابخانه مدرسه جعفریه           
  306        >فقیه<اهللا سید حسین امام  کتابخانه آیت          
  306        اهللا سید معصوم قهستانی کتابخانه آیت          
  306          ابخانه آقاي محسن سعیدزادهکت          
  307                قزوین

    307        کتابخانه مدرسه علمیه امام صادق (ع)          
  308        کتابخانه خاندان آقا میرحسیناي قزوینی          
  308        اصغر فحول قزوینی کتابخانه سید علی          
  308        کتابخانه عبدالحسین شهیدي صالحی          
  309                قم

  310        کتابخانه آستانه حضرت معصومه (س)          
  312      اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) کتابخانه آیت          
    344      اهللا العظمی گلپایگانی (ره) کتابخانه عمومی آیت          
  347        کتابخانه محقّق سید عبدالعزیز طباطبایی          
  348        نه تخصصی تاریخ اسالم و ایران کتابخا          
  349          کتابخانه مدرسه علمیه حجازیها          
  349          کتابخانه مدرسه علمیه حجتیه          
  350          کتابخانه مدرسه علمیه رضویه          
  350          کتابخانه مدرسه علمیه فیضیه          
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  351          کتابخانه مسجد اعظم قم          
    354        السالم کتابخانه مؤسسه امام صادق علیه          
  354        اهللا العظمی بروجردي کتابخانه مؤسسه آیت          
  355        کتابخانه مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ          
  355        شناسی شیعه کتابخانه مؤسسه کتاب          
  356          مرکز احیاي میراث اسالمی          

  360            مجمع ذخائر اسالمی          
  361        مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی          
  362        اهللا سید احمد زنجانی (ره) کتابخانه آیت          
    362      >امام رضا (ع)<اهللا طبسی حائري  کتابخانه آیت          
  364        اهللا حجت کوهکمري (ره) کتابخانه آیت          

  364        اهللا سید محسن حجت (ره) کتابخانه آیت          
  364        کتابخانه میرزا ابوطالب قمی (سیدي)          
  364          کتابخانه عالمه طباطبایی (ره)          
  364        اهللا مفتی الشیعه اردبیلی (ره) کتابخانه آیت          
  365        اهللا سید مهدي روحانی (ره) کتابخانه آیت          
  365        اهللا سید مهدي الجوردي کتابخانه آیت          
  365        کتابخانه شیخ محمود ارگانی بهبهانی          
  366        کتابخانه آقاي ابوالفضل حافظیان بابلی          
  366          کتابخانه شیخ علی حیدر مؤید          
  367        >غفاري<کتابخانه شیخ علی خوانساري           
  367        کتابخانه شیخ علی فاضل قائنی نجفی          
    367      >نیاسري<کتابخانه شهید محمدحسین شریعتی           
  368          کتابخانه سید محمدعلی مهدوي          
    268        کتابخانه خاندان متوسل آرانی کاشانی          
  368        الدین یونسی اردبیلی کتابخانه سید جالل          
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  368          کتابخانه شیخ علی فاضلی          
  369          کتابخانه عبداللطیف کوهکمري          
    369        اکبر فیض قمی کتابخانه میرزا علی          
  369          کتابخانه شیخ عبداهللا اصفهانی          
  369      مرکز تحقیقات دارالحدیث  کتابخانه تخصصی          
  370        مرکز بین المللی مخطوطات اسالمی          
  371        کتابخانه مؤسسه عالمه وحید بهبهانی          
  371        کتابخانه دکتر سید محمود مرعشی          
  372          کتابخانه بنیاد فرهنگ جعفري          
    372        اهللا سید حسین بدالء (ره) کتابخانه آیت          
    372        اهللا العظمی حائري یزدي بیت آیتکتابخانه           
  372          کتابخانه آقاي غالمعلی آزادگان          
    372        ي  کتابخانه سید احمد حسینی اشکور          
  373          (ره)  کتابخانه عالمه مجلسی          
  373            کتابخانه حسین متّـقی          
  373                قمشه
  374                قوچان

  374          زاده سلطان ابراهیم کتابخانه امام          
    374        کتابخانه مدرسه علمیه عوضیه قوچان          
  374                کازرون

  375        کتابخانه آقاي محمدحسین صمدانی          
  375                کاشان

    376      الهدي اهللا محمدحسین رضوي علم کتابخانه آیت          
  376        بخانه عمومی سید ابوالرضا راونديکتا          
  376       کتابخانه عمومی امیرکبیر در باغ فین کاشان          
    377        کتابخانه عمومی انجمن آثار ملّی کاشان          
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  378          کتابخانه عمومی جعفري کاشان          
  378        کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان          

  378        >امام خمینی<کتابخانه مدرسه سلطانی           
  379          کتابخانه مزار افضل الدین کاشانی          
  379        کتابخانه خاندان عالمه فیض کاشانی (ره)          
  380        کتابخانه مدرسه حاج آقا عزیزاهللا امامت          
  380          کتابخانه آقاي حسن عاطفی          

  381          کتابخانه آقاي افشین عاطفی          
  381          کتابخانه آقاي عباس بهنیا          
  382          کتابخانه آقاي حسن نراقی          
  382      >نیاسري<کتابخانه شهید محمدحسین شریعتی           
  382          کتابخانه آقاي میثم نمکی          
  382        یف کاشانیکتابخانه خاندان حبیب اهللا شر          
  383                کاشمر

  383          کتابخانه سید حسین موسوي          
  384                کتول
  384                کرج
  384                کرمان

  384        العابدین ابراهیمی کتابخانه آقاي زین          
  384        کتابخانه مهندس محمدحسین اسالم پناه          
  385                کرمانشاه

  385        اهللا سید مرتضی نجومی کتابخانه آیت          
  385        کتابخانه عالمه حاج جعفر فیض مهدوي          
  386          کتابخانه عالمه سردار کابلی          
    386        کتابخانه عالمه شیخ عبدالجلیل جلیلی          
  386          کتابخانه سید علی میبدي          
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  387          ناصرالدین میبدي کتابخانه سید          
  387        اهللا العظمی بروجردي کتابخانه مدرسه آیت          
  387        کتابخانه مدرسه دولتی عیالم ـ کرمانشاه          
  388          کتابخانه محمدحسن عالمی          
  388          کتابخانه آقاي مرتضی رشیدي          
    388        >عج<عصر کتابخانه مدرسه علمیه ولی           
  389                کمیجان
  389                کنگاور

  389        کتابخانه آقاي محمدباقر کرهرودي          
  389                کوهپایه
  389                کیاسر

  390                گچساران
    390                گراش
  390                گرگان
  390                گرمسار
  390                گلپایگان
  391          ه گلپایگانکتابخانه حوزه علمی          
  391          کتابخانه مسجد جامع گلپایگان          
  391          کتابخانه حاج آقا رضا شهیدي          
    392        العابدین گلپایگانی اهللا زین کتابخانه آیت          
  392      کتابخانه سید محمدحسن امام جمعه گلپایگانی          
  393        ي گلپایگانی  هدکتابخانه آقا میرزا م          
  393          کتابخانه آقا میرزا باقر گلپایگانی          
  394                گناباد
  394                گنبد

  394                الرستان
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  394                الریجان
    394        الدین ولی کتابخانه آستانه درویش تاج          
  394                المرد
    395                الهیجان
  395                لنگرود
  395                مراغه

  396          کتابخانه رصدخانه مراغه           
  396            کتابخانه عمومی مراغه          
    396          کتابخانه عبدالقادر یزدانپور          
  396          کتابخانه مسجد جامع مراغه          
  397         کتابخانه مسجد شیخ باباي مراغه          
  398                مرودشت

    398                رندم
  398          کتابخانه مسجد دولت آباد مرند          
  398          کتابخانه مدرسه طالبیه مرند          
  398                مشهد

   401      کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضوي (ع)          
  425          کتابخانه جامع گوهرشاد          
  425        دبیات و علوم انسانیکتابخانه دانشکده ا          
  426        کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسالمی          
  427          کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسی          
  427          کتابخانه دکتر علی شریعتی          
    428        السالم کتابخانه عمومی امام هادي علیه          
    428        اهللا العظمی خویی (ره) تکتابخانه مدرسه آی          
  429          کتابخانه مدرسه علمیه باقریه          
    429        کتابخانه مدرسه علمیه میرزا جعفر          
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    429        کتابخانه مدرسه علمیه حاج حسن          
  429        کتابخانه مدرسه علمیه خیرات خان          
    430        خان یمانکتابخانه مدرسه علمیه سل          
    430        کتابخانه مدرسه علمیه عباسقلی خان          
  430          کتابخانه مدرسه علمیه فاضلیه          
    431        کتابخانه مدرسه نواب عالی (صالحیه)          
  432        کتابخانه اداره میراث فرهنگی و گردشگري          
  432          ضويکتابخانه سید ابوالحسن مرت          
    433          کتابخانه شیخ حسین هروي          
  433          کتابخانه آقاي سعدي حیدري          
  433          کتابخانه عبدالمجید مولوي          
  433          اصغر اصغرزاده کتابخانه سید علی          
  433          اکبر نهاوندي کتابخانه مرحوم علی          
  434          چی ه کاظم مدیرشانهکتابخان          
    434        کتابخانه شیخ محمد رجائی مغزي          
    434        اهللا واعظ زاده خراسانی کتابخانه آیت          
  434        کتابخانه محمود یزدي مطلق (فاضل)          
  435          کتابخانه سید ناصرالدین میبدي          
  435              موزه نادري          

  435          کتابخانه آقاي مهراب اکبریان          
  436        امیرالمؤمنین علی (ع)  کتابخانه تخصصی          
  437                مالیر
  437                ملکان
  437                مهاباد
  437                مهریز
  437                میبد
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  437  >حوزه باال<کتابخانه حوزه علمیه حجۀ بن الحسن العسکري (عج)           
  437        کتابخانه آقاي شیخ علیرضا اعرافی          
  438        کتابخانه آقاي شیخ محمدحسن هدایی          
  438          موزه مردم شناسی میبد          
  438         کتابخانه آقاي سید ابراهیم علوي          
    438        کتابخانه آقاي محمد کارگر شورکی          
  439                نائین

  439          کتابخانه عمومی فرهنگ نائین          
  439                آباد نجف

  439        >الحجه<کتابخانه مدرسه شیخ ریاضی           
  439        >ع<کتابخانه مدرسه جامعۀ االمام المنتظر           
جی کتابخانه آیت           ج439           اهللا ح  
  440                ندوشن

  440        مع و مسجد قلعه ندوشنکتابخانه مسجد جا          
  441                نور

  441                نورآباد
  441                نوشهر

  442        کتابخانه خاندان نعیماي طالقانی ـ کجور          
  442        کتابخانه خاندان سادات میرعماد ـ کجور          
  442                نیریز
  442                نیشابور

  442          یشابوراي در ن کتابخانه مدرسه          
  443                همدان

  443          کتابخانه آرامگاه بوعلی سینا          
  444          کتابخانه اداره اوقاف همدان          
  444          کتابخانه دانشگاه ابوعلی سینا           



  فهرست نامه ايران  

 
34 

  446          کتابخانه دبیرستان امیرکبیر همدان          
  446        >غرب<انی کتابخانه مدرسه آخوند همد          
  447        اهللا دامغانی کتابخانه مدرسه علمیه آیت          
  447          کتابخانه مدرسه علمیه زنگنه          
  447            الدوله کتابخانه اعتماد          
    447          کتابخانه آقاي بحرالفضائل          
  448  مدهادي تألّهی همدانیاهللا مح اهللا مرتضی تألهی و آیت کتابخانه آیت          
  448          کتابخانه آقاي تقی یوسفی          
  448          کتابخانه آقاي دکتر جاللی متینی          
  448          کتابخانه آقاي حاجی ایزدي          
  449          کتابخانه آقاي حبیب جواهري          
  449          چی کتابخانه آقاي حسن پنبه          
    449        اهللا حسینی کمالی همدانی کتابخانه آیت          

  449            کتابخانه آقاي دامغانی          
    450          کتابخانه آقاي رضا همراه          
  450        کتابخانه حاج عندلیب الذاکرین همدانی          
    450          کتابخانه آقاي قاسم برنا          
  450        فـی عرب زادهکتابخانه سید محمد نج          
  450          کتابخانه آقاي محمود ایزدي          
  451          کتابخانه آقاي منصور عرب          
    451        صدر اهللا سید نصراهللا بنی کتابخانه آیت          
  451                یاسوج
  452                یزد

    452        کتابخانه امامزاده جعفر علیه السالم ـ یزد          
  452          کتابخانه اداره اوقاف یزد          

  453        کتابخانه بنیاد فرهنگی ریحانۀ الرسول (س)          
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  454          الدین علی یزدي کتابخانه شرف          
  454          کتابخانه عمومی وزیري یزد          
    456        کتابخانه مدرسه علمیه خان بزرگ          
    456      >خان مدرسه عبدالرحیم <زدي کتابخانه سری          
  457          کتابخانه سید جواد مدرسی یزدي          
    457        کتابخانه آقاي میرزا حسن محمودآبادي          
    457      کتابخانه آقاي ابوالفضل سعیدي ریحان یزدي          
  458          کتابخانه شیخ علی علومی یزدي          
  458          سید علی آتشیکتابخانه           
  458          اصغر خجسته کتابخانه آقاي علی          
  458          پور رضا آصف کتابخانه سید علی          
  458          کتابخانه آقاي محمدباقر عجمین          
  459        کتابخانه آقاي محمدعلی صدوقی یزدي          
  459         کتابخانه آقاي محمدعلی فرهنگ          
سی کتابخانه آیت           459        اهللا سید محمد مدر    
  460        کتابخانه شیخ محمود علومی یزدي          
  460        ي  کتابخانه مولی علی حریق ثقفـی یزد          
  460            ي  ي ایزد  کتابخانه مهد          
  461                ها نمایه

  463            . نمایه پدیدآوران1        
  559      ها ها و کتاب نامه . نمایه عناوین مقاالت، پایان2        

  625          ها ها و مجموعه . نمایه کتابخانه3        
  637            . نمایه شهرها4        
  641        . نمایه گزیده منابع پژوهش (نشریات)5        

  4-3            مقدمه مؤلّف به انگلیسی 
  ٭٭٭
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  مقدمه مؤلف 53-37ص
  
  
 
 
  

  مـد بســم اهللا باشد مطـــلع دیوان ما
  نهري از آب بقا جاریست در بستان ما

  
هاي  کلید طالیی گنجینه در واقع، ها فهرست؛ ١>زبان است اي صامت و بی فهرست، کتابخانه کتابخانه بی<بدون تردید      

ها، مصادر اصلی و منابع نخستینِ هر  شناسی و کتابها  فهرست ؛روند می هاي جهانی به شمار ها و گنجینه مواریث کهن کتابخانه
هر پژوهشگر با هر نیتی ـ  ـ سدستنویهاي اولیه آثار  راي دسترسی به دادهب و نوع پژوهش و تحقیق روي متون کهن هستند

از  اي کتابخانههر هاي تراثی  آل دسترسی به دادهو بالم ها فهرستاست و دسترسی به خود آثار ناگزیر از رجوع به این  ،را
، بدون گمان راه میانبري است که اینک رایگان در اختیار هر پژوهشگري نهاده شده است و بی ،، در حقیقتآثارهمین طریق 

یا  ،استمسدود یا هاي یک کشور، بطور کلّی  هاي موجود در کتابخانه ها، بابِ دسترسی به اطالعات نسخه فهرستوجود این 
باید و  رود به شمار نمی نی،اً، راهی عقالمنطقاست که هاي هنگفت  هزینهزمان و ها، مستلزم صرف  آنهاي  اینکه آگاهی از داده

ناقص و تحقیقی ، در حوزه تراثی وي پژوهشآثار، دست کم در مطالعات تراثی، به این مراجعه ، بدون  پژوهشگر دانست که
  شود. ها) بخوبی روشن می جایگاه واقعی این نوع آثار (= فهرست ،د بود و به همین جهتفاقد هر نوع ارزش علمی خواه

هاي عربی،  به زبان ،و علمیدارا بودن صدها هزار دستنویس اسالمی  ا، باسالمی ، ایراني صائبها بر پایه آمارها و تخمین     
ترکیه، از جایگاهی برتر و تقریباً منحصر بفرد برخوردار فارسی، ترکی، اردو، پشتو و جز آنها، به لحاظ کمی و کیفی، پس از 

پوشی از  با چشم و نگاري کتب، در جهان بوده است به لحاظ تاریخی، جزو پیش قراوالن عرصه فهرست ،ایراناست. 
نی اسالم در ایران، همچون فهرست فهرست در  ٢لکتب فیروزآبادیا دارا ير الکتب بیتهاي  هاي کهن نگارش یافته در حوزه تمد

هاي نوشته شده از سوي برخی دانشمندان برجسته، همچون سید بن طاووس (د. پس از  و پنجم یا فهرستقرن چهارم 
                                                   

 .۱۷، ص۱۳۴۱، دي ۶: شکتاخبانه ملّي تربيز. نشريه ١
 النهاية، و البدايةابن کثري،  ؛۵۰۲ص ،۹ج التاريخ، يف الکاملابن االثري،  ؛۶۴ص ،۸ج ظم،املنتابن جوزي،  ؛۶۶۹-۶۶۸صص ،۲ج التقاسيم، احسناملقدسي، حممد، .  ٢
 .۵۰- ۴۹صص ،۱۲ج



  فهرست نامه ايران  

 
38 

ي نگاري  ابتداي تاریخ مستند فهرستایستی باي،  هـ) در قرون بعدي براي کتابخانه656 در ایران را بایستی از دوره صفویه جد
هاي خطّی یک کتابخانه در ایران نوشته شده است، مربوط به  اید، نخستین فهرست موجود که مشخّصاً براي نسخهدانست. ش
باشد که با عنوان فهرست کتب موقوفه به هـ) 1038- 985صفوي، یعنی، زمان شاه عباس اول (حکـ سلسله هاي میانی  سال

. دومین فهرست مخطوط ١دانسته نیست نگار آن، فهرستنام البته هـ شناخته شده و 1022آستان قدس رضوي در سال 
الدین اردبیلی در اردبیل است، که صورت برداري از کتب و اشیاي  موجود، متعلّق به نسخ خطّی نفیس کتابخانه بقعه شیخ صفی

 در ي،صفو بیک محمدقاسم سید دستور به و مستوفی محمدطاهر سوي ازآن اثر،  ؛است” طومار“قیمتی بقعه مذکور در قالب 
 یافته نگارش ـ هـ1342 سال در ها روس توسط ،بقعه عظیم فرهنگی غارت از پیش سال 69 ـ زندیه دوره در هـ،1173 سال
، در سالهاي نخستینِ هـ1212نیز متعلّق به کتابخانه آستان قدس رضوي است که در سال  مخطوط فهرست سومین. ٢است

در کتابخانه ملّی ملک  >1721<نگارش یافته است و اکنون به شماره  ،هـ)1250- 1212(حکـ  حکومت فتحعلی شاه قاجار
  . ٣گردد در تهران نگهداري می

هاي  هاي موجود در کتابخانه هاي نسخ خطّی، براي دستنویس نگاري رسمی و انتشار تدریجی فهرست اما نهضت فهرست    
هاي راقم،  جستجو نمود، چه، بر پایه آگاهی هـ)1313-1263ایران را بایستی در واپسین سالهاي عصر ناصري (حکـ 

اي در ایران به چاپ رسیده است، فهرستواره آثار دستنویس کتابخانه  ی که رسماً براي نسخ خطّی کتابخانهتنخستین فهرس
 شده منتشر فردوس التواریخ کتابِ پایاندر  بسطامی نوروزعلیهـ، به اهتمام 1305آستان قدس رضوي است که در سال 

 بهباید  ایران، هاي کتابخانه هاي دستنویس براي یافته نگارش (به معنی امروزین آن) رسمی فهرست نخستین حال، این با. ستا
 مهدي افسر، خالصی، محمد اوکتایی، عبدالعلی اهتمام به که اشاره نمود رضوي، قدس آستان کتابخانه فهرست نخست جلد سه
 هـ1344/ش1305 سال در االسالم ثقۀ شهیدي اکبر علی و تهرانی واعظ دالمحققینعما نائینی خان قلی مرتضی فهرسی، عماد
  .است شده منتشر و نگارش الثناء، و التحیۀ آالف علیه الرضا، مشهد در رحلی، قطع در

هاي موجود در  ) صدها مجلّد فهرست، براي دستنویس1390/2011خرداد تاکنون ( 1305/1925باید افزود که از سال     
ع هاي ایران، در قالب بخانهکتا ه است و به انتشار یافتو  رش، به تدریج نگا>تحلیلی<یا  >توصیفی<، >نامگوي< هاي متنو

ها در منابع و مصادر، براي آگاهی پژوهشگران ایرانی و خارجی، تهیه  هاي آن آثار، و نیز پراکندگی دادهاین جهت گستردگی 
بایست به هر حال  اي اجتناب ناپذیر بود که می شناختی از این آثار ارزشمند، بایسته کتاب شناسی جامع و گزارش یک کتاب

هاي نخستین  کردم، از همان سال بر اساس تکلیفی که در این زمینه، احساس می ،د. این کمینهش میقدمی در آن راستا، برداشته 

                                                   
 .۱۱۲۲- ۱۱۱۰ صص سوم، دفتر): ۱۳۷۹ مشهد،( کتاب و کتاخبانه در متدن اسالميگروه نويسندگان، . ١
 .۹۴- ۱ صص, ۱۳۴۸, ۱۶ش: کتاخبانه ملّي تربيز نشريه. ٢
 .۵۸۴ص ،۳ج ملک، ملّي کتاخبانه خطّي نسخ فهرستحجيت، حممدباقر، . ٣
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نجفی (ره)، همواره دغدغه گردآوري و نگارش این  اهللا العظمی مرعشی ) حضور در کتابخانه بزرگ آیت1370(اوایل دهه 
شناس برجسته،  شناس فرهیخته و نسخه شائبه کتاب هاي بی شناسی را داشتم؛ تا اینکه توانستم، به مدد الهی و حمایت کتاب

هاي  هرستعامره، نخستین بار، گزارشی نسبتاً جامع از ف جناب دکتر سید محمود مرعشی، ریاست و تولیت محترم آن کتابخانه
شناسی فهارس  کتاب، با عنوان ١هاي ایران هاي جهان اسالم و از جمله، کتابخانه یا منتشر شده براي دستنویس مخطوط
تر تأکید بر  شناسی مذکور، بیش اینکه در نگارش کتاب ا توجه بهمنتشر سازم؛ اما ب ،هاي جهان هاي اسالمی کتابخانه دستنویس

شده بود و به  ”اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) گاري نسخ خطّی کتابخانه بزرگ آیتن رستهاي موجود در بخش فه فهرست“
هاي عمومی و خصوصی ایران  هاي دستنوشته (منتشر نشده) موجود در سایر کتابخانه فاقد برخی فهرست ،اثرآن  طور طبیعی
و  )1385- 1381( ینکه از زمان نگارش و تنظیم آن اثر، باتوجه به انیزهاي مخطوط نزد فهرستنگاران بوده است و  یا فهرست

یم، که به بود هاي نسخ خطّی تازه منتشر شده در ایران نیز، مواجه ، با انبوهی از فهرست1386در سال  انتشار جلد نخست آن
مربوط با نسخ خطّی در هاي  و خارجی، آخرین دستاوردها، آمارها و گزارش داخلیهر حال، براي آگاهی پژوهشگران 

مات ؛شد بایست به شکلی، اطالع رسانی می هاي ایران، می کتابخانه شناسی فهارس  کتاب<، انتشار مستقل و تفاصیل با این مقد
ها و جستجوهاي  نمود که پس از تحمل مشقّات، تالش حقیقتی انکارناپذیر می >هاي ایران هاي اسالمی کتابخانه دستنویس

د با بسیاري از فهرست و نیز مکاتبات و مصاحبه خارجیفراوان در منابع داخلی و  الحمدهللا به لطف نگاران گرانقدر هاي متعد ،
به  نامه ایران فهرستشناسی، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز راقم، فراهم گردید و اینک، با عنوان  و مدد الهی، این کتاب
  تا چه قبول افتد و که در نظر آید.هذه بضاعتنا المزجاة، گردد،  یم میخطّی اسالمی، تقد هاي نسخه جامعه پژوهشگران

 عربی، فارسی، هاي زبان به یافته نگارش خطّیِ هاي هنسخ فهرست صدها مختصرِ هاي داده ،ییالفبا شناسی کتاب این در     
 ،)مشتمل یا مستقلّ( چاپی هاي رستفه شناختی کتاب اطالعات شامل ،هاي دیگر روسی و زبان آلمانی، ،انگلیسیاردو،  ترکی،
 دیجیتالی هاي فهرست خارجی، و داخلی مجالت و نشریات ضمن در شده منتشر اي مقاله هاي فهرست دستنوشته، هاي فهرست
با دقّت  ،هـ1432رجب  /2011ژوئن  /1390خرداد  تا ،آغاز از ها، آن مانند و DVD)و (CD فشرده  هاي لوح قالب در
وافی براي تتّبع از سوي راقم،  فرصتنیز کمبود و التین منابع  عدم دسترسی کامل بهکن به دالئلی همچون لی ؛است شده درج

ي و ثبت بر این پایهخودداري شده است در این نوشتار، التین، هاي مقاالت و آثارِ داده جز مواردي اندك، از پرداختن جد .، 
  و ثبت عناوین آثار و مقاالتی همچون:شاخص در منابع عمیق کامل و بع پژوهان جوان و توانا فرض است که با تت بر دانش

1. Spies, Otto: Über wichtige Handschriften in Meschhed, in: Orientalistische sudien, Enno 
Littmann zu seinem 60, Geburtstag, Leiden 1935, s. 89-100. 

2. Stummvoll, Josef: Die Bibliotheken von Meschhed (Iran), in: Biblos, Wien, No. V, 
1955, s. 127-133. 

3. Meier, Fritz: Ein wichtiger Handschriftenfund zur Sufik, in: Oriens, No. XX, 1967, s. 
                                                   

 .۶۶۲- ۳۲۷، صص۱ج ،هاي جهانهاي اسالمي کتاخبانهکتابشناسي فهارس دستنويسمتقي، حسني، . ١
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60-106. 
4. Gronke, Monika: Arabische und Persische Privaturkunden des 12 und 13 Jahrhunderts 

aus Ardabil, Berlin, Schwartz 1982, 560s. 
همچنین به  رهنمون سازند.در حوزه متون کهن، این راه را با قدرت ادامه داده و پژوهشگران را براي دسترسی به منابع نویافته 

ها (با تأکید بر  شناسی شناسی کتاب کتاب)، راقم سطور، کتابی با عنوان فهرست نامه ایراناز آنجا که در دنباله این اثر (= 
ي که لذارا در دست انتشار دارد، مطالعات اسالمی و متون کهن)  شناسی کتاب“یا  ”نگاري تک“اصطالح به ، از درج مواد” 

  هاي ایران)، چشم پوشی شده است. شوند، جز موارد اندك (مربوط به کتابخانه محسوب می
پارامترها و  ینتر یش، به جهت دارا بودن ب>کتب چاپِ سنگی<سخن دیگر اینکه، دوستان پژوهشگر، بخوبی واقفند،     
موضوع لیتوگرافی، از جایگاه خاص و نسبتاً ارزشمندي برخوردار شده است و در  ،ي استا ههد چندهاي نسخ خطّی،  مؤلفه
نسخ خطّی و همسنگ نگاري آن آثار و اهتمام به متون آنها، به سان  فهرستلحاظ به اي جهان،  هاي علمی و کتابخانه محیط

لموس و محسوسی، از سوي برخی دانشمندان و پژوهشگران، در داخل یا خارج از شود و این نوع نگاه، به طور م نگریسته می
ترین  به مناسبت، به بیش نیز، در این اثر،، رششود. به تبع این نوع نگ دنبال می به رشدي، کشور، با ظرافت خاص و رو

ه شده اشارسنگی،  صورت گرفته درباره کتب چاپ برخی مطالعاتنیز و در ایران هاي کتب سنگی نگارش یافته  فهرست
توان به طور جزم ادعا  هاي خطّی ـ به طور طبیعی، نمی هاي نسخه با توجه به موضوع اصلی این نوشتار ـ فهرستاست؛ لیکن 

، باید دانست از >اسناد<داشت که به نحو وافی و کامل، به همه این آثار پرداخته شده است. همچنین است نسبت به موضوع 
گردد و  ، به لحاظ ماهیت و پارامترهاي آن ـ البته با تسامح ـ نوعی نسخه خطّی محسوب می>سند<که به هر حال یک  آنجا

در این اثر، به نحو استطرادي، به مواردي از این نوع آثار (اسناد)  ،ي با این آثار دارد، لذاناپذیر کو تفکی پیوستگی عمیق
نوشتارِ و وهش ژپ به ، به لحاظ مفهومی و تعریف دقیق آن، نیازو فهارس آن ددامنه اسنا؛ هر چند که موضوع پرایم نمودهاشاره 
  .داردی به موازات این اثر (= فهرست نامه ایران) اصصتخا

  :است گردیده تنظیمذیل،  بخش سه در ،موجز نوشتار این ،دانستباید      

  ،ايران هايكتاخبانه هايدستنويس كليات بر مشتمل: خنست خبش §

 ،ايران هايخبانهكتاي اسالمي هادستنويس فهارس مشترکي کتابشناس: دوم خبش §

  .ايران هايكتاخبانه در اسالمي هايدستنويس فهارساختصاصي  شناسيكتاب: سوم خبش §

اختصاص به معرّفی توصیفی نیز بخش اصلی کتاب (بخش سوم)  ات نسخ خطّی ایران وکلّی آثارهاي اول و دوم به  بخشدر 
 یزد) درج تابر اساس ترتیب الفبایی، نام شهرهاي ایران (آباده  که هاي ایران دارد هاي کتابخانه دستنویساختصاصی فهارس 

تقریباً ، در مقدمه هر مدخل هاي آن شهرها از منابع گوناگون هاي بخش کلیات دستنویس شده است، سپس بعد از درج داده
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 شده و ذیل هر کتابخانه ترتیب ها ها و مجموعه کتابخانه، هاي عمومی لحاظ اهمیت و تقدم کتابخانهالبته با و  به ترتیب الفبا
و گزارشی مختصر نیز از برخی است ده شها، به اختصار معرّفی  آن بر اساس ترتیب زمان انتشارعمدتاً ها،  ، فهرستنیز

هاي  ، در نشریات و مجلّهه در خصوص یک فهرستک چنان ،، ارائه گردیده است؛ همچنیندر پاورقیایران  ي مهمها کتابخانه
، ذیل همان فهرست، اطالعات تاس منتشر شده يیا توصیفی، از سوي پژوهشگر ،داخلی یا خارجی، معرّفی، نقد

   ارائه گردیده است.با دقّت، و نشریه مورد نظر،  آنشناحتی  مقاله
اي،  هاي کتابی، مقاله فهرست منتشر شده در قالب (بدون لحاظ تعداد جلدهاي آثار)عنوان  2000در این اثر بیش از    

تن از دانشمندان پیشکسوت یا جوان ایرانی یا  600بیش از  ، تألیفهاي اطالعاتی، یا منتشر نشده (مخطوط) دیجیتالی و بانک
شده در این اثر (= فهرست نامه ایران)،  ارائهآثار  در مجموعباید افزود که خارجی، به اجمال و تفصیل گزارش گردیده است. 

عمومی یا خصوصی در   مجموعه 536عنوان نسخه خطّی از  377000ها، در حدود   با احتسابِ تکرارِ معرّفی برخی دستنویس
ی و کیفی ،شهر، به اختصار یا تفصیل 145 این  معرّفی شده است که نسبت به آمارهاي پیشین، در این حوزه، نشان از رشد کم
ع از نسخ خطّی در کتابخانهدارد.  ها داده هاي ایران، بر  براي آگاهی پژوهشگران، در ذیل، نمونه آمارها و نمودارهایی متنو

، ترسیم گردیده است و امید است براي روشن شدن فضاي تراثی کشور، مفید بوده باشد. اثرارائه شده در این هاي  اساس داده
توانند چندان دقیق باشند، بر این پایه  آمارها، غیر رسمی بوده و به طور طبیعی، نمینمودارها و البته باید توجه داشت که این 

ها را با دقّت بررسی و آنالیز نموده و براي  هاي دیگري، این نوع داده ژوهشبر پژوهشگران عالقمند، فرض است که در پ
  ارائه نمایند؛ چنین باد!تحلیل آماري تري استخراج و  هاي اصولی در این حوزه، آمارهاي دقیق ریزي طراحی و برنامه

براي  شده منتشر یا دستنوشته ،کالن و خُرد هاي فهرست تمامی از ممکن نحو هر به تا که شده بلیغ سعی نوشتار این در    
 نظر از ، به هر دلیل،نیز مواردي شکّی نیست طبیعی، طور به لیکن گردد؛ ارائه گزارشیبهره گرفته شده و  ایران، هاي دستنویس

 و نیست اشتباه از خالی و خطا بدون ،)کریم قرآن( وحی کتاب جز ،اثري هیچ تردید بدون. است مانده دور ،راقم سطور قلم و
 اغالط، و اشتباهات امکان حد تا شده وافر دقّت لیکن بود، نخواهد خطا و ایراد بدون خصیصه، این تبع به نیز ،اثر این

اقل به ها، رفرنس و منابع در خصوصاً و دانشوران پژوهشگران، که است امید .برسد حد و نظریات از مبزرگوار اساتید 
 :مینما تکرارباز  را خلدون ابن جمله است بایسته اینجا. 1نسازند محروم را راقم خود، سازنده و اصالحی هاي راهنمایی

 است اصالح سزاوار آنچه از و رضامندي چشم به نه نگرند، اصالح و انتقاد دیده به آن در کرامت دانشمندان و خداوندان<
  .2>... نکنند پوشی چشم
با که بزرگواري است  پژوهشگرهمراهی دوستان اشتراك مساعی و محصول  ،این نوشتار، در حقیقتسخن اینکه، پایان     

                                                   
1. hosseinmottaghi@yahoo.com  

 .۷ص: (مقدمة)العرب ... ابن خلدون، .  ٢

mailto:hosseinmottaghi@yahoo.com
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یاري  ،این وجیزهدر نگارش  مختلف، این کمینه را انحاءبه آمیز خویش، به درخواست این کمترین،   پاسخ کریمانه و محبت
و مجموعه تحت اشراف این دکتر رسول جعفریان  و آقایان، دکتر سید محمود مرعشی، مد گرانقدراتاسدو از ویزه  به، ندرساند
کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و کتابخانه مجلس شوراي اسالمی و  ،اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) آیت  در کتابخانه عزیزان
 ،مدانشمنددوستان و نیز  هماره مستدام بوده است، شانو عنایت لطفکه  اي فرهیختهدانشمند دو ، کنم ي میسپاسگذار ،ایران
د محسن صادقی، ، (منصور) دکتر سید محمد طباطباییسید محمد اصفیایی، حاج آقا رضا مختاري،  آقایان عبداهللا غفرانی، سی
اهللا شکراللهی،  اهللا کشاورز، علی صدرایی، سید صادق اشکوري، احسان فتحکسایی، علی علیزاده، ابوالفضل حافظیان، علی 
باباپور، محمدرضا زادهوش، محمدعلی صالحی، میر  اکبر صفري، یوسف بیگ اهللا ذوقی، احمد رنجبري حیدرباغی، علی فتح

نیز نظري، عبدالحسین طالعی، سید علی طباطبایی، محمد برکت و محمود موسوي، جواد بشري، محمدحسین حکیم، محمود 
بر شاید اسراء دوغان، سیمین صیدیه، صدیقه سلطانیفر و دیگر عزیزانی که  هاي پژوهشگر، مریم تفضلّی، فریبا افکاري، خانم

 ،ناچیز پژوههاین این عزیزان،  سرشارِ اگر نبود لطف ،دبدون تردی ؛فراموشی تاخته استدر خاطر راقم سطور، ان شنام شریف
که  سپاسگذارم انهصمیم نیز بزرگواران،این الطاف از  ه هر تقدیر؛ بدسامان پذیر، و محتوا توانست به این شکل نمیهرگز شاید 

و  نگار فهرست دوستاناینجا بایسته است از برخی در  .ام فراوان آموختهبدون اغراق،  هایشان، دانستهاز  ،در این روند
درخواست به  ،به هر دلیل ممکنهاي متعدد،  ها و ایمیل پیامک مکررِ تلفنی و ارسال  تماسسه سال علی رغم که ، مپژوهشگر

دوستان در  آخرین کارهاي پژوهشی، ه استاین بودنمایم؛ بدون تردید، هدف  ، تشکرنیزاین کمینه پاسخی عملی ندادند، 
ر، درج گردد و چیزي از قلم نیفتد؛ هر چند که به هر حال بر اساس خود دوستان، در این اثو لطف با کمک ، تراثیحوزه 

نحن  در مااي و کتابی دوستان  ، آثار مقالهه استبودسطور نمود و در دسترس راقم  وظیفه اخالقی، تا آنجا که منابع یاري می
م در و پژهشگر گرانقدردوستان  اختصاص به ام نیز و ویژه تشکر پایانی .ه استگردیدثبت  ، به نحو وافی1390تا خرداد فیه، 

این  لطف به ،، بخصوص جناب ایمانی، ؟؟؟؟ و ؟؟؟؟ است که این اثرکتابخانه  و مرکز پژوهشراي اسالمی وشکتابخانه مجلس 
  اهللا سعیهم.شکر  ؛گردد منتشر میخدوم و پرتالش، عزیزان 
            

  و عافنا و اعف عنا اللهم اغفر لنا و ارحمنا                                                                                  
  متّـقی حسینکمینه ـ                                                                                             

  1432، رجب 1390ماه  تیر                                                                                       
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  ایران  فرهنگی شاخص در خطّی تعدادي از مراکز ی نسختقریب آمار
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  نامه ایران  فهرست يها یه دادهفهرست شده در ایران بر پا هاي هنسختقریبی آمار 
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  نسخه  5000تا  1000شهرهاي داراي  فهرست شده در هاي هنسخعناوین تقریبی آمار 
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  نسخه  500 تا 100شهرهاي داراي  فهرست شده در هاي هنسخعناوین تقریبی آمار 
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هاي دسنت شناسي فهرست کتاب  

  شروع کتاب 55ص 
  
  
  

I . هاي اسالمی در ایران: نویس کلیات دست  

v Sharifi، H.; (Ed. G. Roper):  “Islamic 

manuscripts in Iran”, see World survey 
of Islamic manuscripts, London (1992)، 
Vol. I, pp. 455-552. 

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، نکـ ”المخطوطات االسالمیۀ فی إیران“الحلوجی): 

/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسالمیۀ فـی العـالم  . 
 .439-317، صص 1، ج1997

v  ،هـا:   هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده شریفی
ــی ریســـه):    ــا رحیمـ ــهاحمدرضـ ي  هـــا گنجینـ

، تهـران، مؤسسـه   هاي اسالمی در ایـران  نویس دست
نشر فهرستگان با همکاري کتابخانـه، مـوزه و مرکـز    

، 1379اسناد مجلـس شـوراي اسـالمی، چـاپ اول     
 ص.144وزیري، 

 World survey of Islamicترجمه فارسی کتاب  ?

manuscripts   هـاي   مجموعاً در چهار جلد، بـا افـزوده
جدید مترجم دانشمند، از سوي کتابخانه مجلـس شـوراي   

 گردد. اسالمی منتشر می

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
 هاي اسالمی در نویس ي دست ها ي گنجینه ها نویافته“

 4-3، ش7(قـم): س  میـراث شـهاب  ، نکــ .  ”ایران
-65، صص 1380، پاییز ـ زمستان  )26-25(پیاپی 

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهو  92
 .474-401صص

v  :اد، کورکیسالمخطوطات العربیۀ فی إیران“عو” ،
، الکویت، فهارس المخطوطات العربیۀ فی العالمنکـ . 
ــص 1، ج1984/ 1405 ــذخائر و  230-179، ص ال
  . 460-449، صص5، ج1999، بیروت، الشرقیۀ

v      سزگین، فؤاد؛ (ترجمـه محمـود فهمـی حجـازي؛
مجموعات المخطوطات العربیۀ فی “عرفۀ مصطفی): 
، قـم،  تـاریخ التـراث العربـی   ، نکـ . ”مکتبات ایران

، ج 1412اهللا العظمـی المرعشـی النجفـی،     مکتبۀ آیـۀ 
  .54-31[صفر]، صص

v  :خزائن کتب إیران من “الجواهري، عبدالعزیز أهم
(بغـداد):   مجلـۀ لغـۀ العـرب    ، نکـ .”قدیمۀ و حدیثۀ

  .215-209، صص 1927، 4، ش5س
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ي قـدیمی ایـران، از    هـا  در این مقاله برخـی کتابخانـه   ?
ــه ــه خزان ــدباقر مجلســی در اصــفهان    جمل ــه محم عالم

ــه210(ص ــه   )، خزان ــام رضــا علی ــهد  ام ــالم در مش الس
الـدین اردبیلـی در    شیخ صـفی   )، خزانه214-210(صص

سادات جزائري در خوزسـتان    ) و خزانه214اردبیل (ص
  معرفی شده است. )214(ص

v  :خزائن إیران التی أنشـئت  “الجواهري، عبدالعزیز
مجلـۀ لغـۀ   ، نکــ .  ”فی أوائل عصر الدولۀ القاجاریۀ

  .528-520، صص1927، 4، ش5(بغداد): س العرب

v  :ي  هـا  کتابخانـه جواهر کالم (جواهري)، عبدالعزیز
حاضر در داخلـه و   ایران از ما قبل از اسالم تا عصر

خارجه و ذکر برخی از نفایس کتـب خطّـی و نسـخ    
ــه فردوســی، نایــاب ، رقعــی 1311، تهــران، چاپخان

  ص.107کوچک، 

v    :ــدالعزیز ــواهري)، عب ــالم (ج ــواهر ک ــاب ج کت
   مخطوطات ایران.

) از 1311(تهـران،   ي ایران ها کتابخانهدر پایان کتابِ  ?
لّف، یاد شـده  از مؤ کتاب مخطوطات ایراناثري با عنوان 
رسد تاکنون، به چاپ نرسیده و مانند برخـی   که به نظر می

بـه   دائـرة المعـارف الشـیعۀ االمامیـۀ    آثار وي، همچـون  
صورت دستنوشته باقی مانـده اسـت. در مصـدر مـذکور     

کتاب مخطوطات ایران <ضمن معرفی این اثر، آمده است: 
 محتوي بر کتب خطّی در فنون و علوم مختلفه که در بـالد 

هـا عـرب یـا     ایران موجود است، اعم از اینکه مؤلّفین آن
فارسی االصل باشند باسلوب کتاب کشف الظنون چلبی و 

ي مهم اروپا با ذکر تاریخ وفات مؤلّف  ها فهرست کتابخانه
  .>و موضع کتاب و محلّ وجود آن و ...

v  :کتـب خطیـۀ   “جواهر کالم (جواهري)، عبدالعزیز
لمعارف الشیعۀ االمامیۀ االثنی دائرة ا، نکـ . ”گرانبها
، صـص  >خـاء   مـاده   ذیـل <، 1339، تهران، عشریۀ

145-180.  

دي از     در مدخل یـاد شـده نسـخه    ? هـاي خطّـی متعـد
  ي ایران معرفی شده است. ها کتابخانه

v  :.خزائن الکتب العربیـۀ فـی   “الطرازي؛ فیلیب دي
، خزائن الکتـب العربیـۀ فـی الخـافقین    ، نکـ . ”إیران

  .332-324و  167-159، صص1، ج1947بیروت، 

v خ، رکن ي  هـا  تاریخچـه کتابخانـه  الـدین:   همایونفرّ
)، 2-1(مجلّدات  ایران از صدر اسالم تا عصر کنونی

ي  هـا  تهران، وزارت فرهنگ و هنر/ سازمان کتابخانه
، وزیــــري، 1347-1344عمــــومی شــــهرداري، 

  صص.184+269

اي هـ  نـویس  در این اثر دو جلدي به مناسـبت، دسـت   ?
دي از کتابخانه ي ایران، گزارش شده است. ها متعد 

v  Homayun Farrokh, R. & Saremi, A.: 
History of books and the Imperial 
libraries of Iran, Tehran, 1968, 
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VIII+182 pp. 

ــدین (ترجمــه: ابوطالــب صــارمی):   همــایونفرخ، رکــن ال
ن، ، تهـرا ي سـلطنتی ایـران   هـا  تاریخچه کتب و کتابخانه

  صص. 182+8، وزیري، 1968وزارت فرهنگ و هنر، 

v  :در   کتابخانه“قزوینی، محمد هاي خصوصی مهـم
 1363، تهـران،  هاي قزوینـی  یادداشت، نکـ . ”ایران

[صفحات پیـاپی   199-193، صص6(چاپ سوم)، ج
1584-1590.[  

v  :نکـــ . ”ي ایــران هــا کتابخانــه“بیــانی، مهــدي ،
، صـص  1339، 4، ش4(تهـران): س  هـاي مـاه   کتاب
117-125. 

v    :هـاي   تـاریخ کتابخانـه  کریمیان سردشـتی، نـادر
، تهران، کتابخانه، مـوزه و مرکـز اسـناد    مساجد ایران

  ، رقعی. 1378مجلس شوراي اسالمی، 

v    :ــین ــق)، نوش ــاري (محق ــه“انص ــا و  کتابخان ه
نـامواره دکتـر   ، نکــ .  ”هاي وقفی ایـران  خانه قرائت

 .1705-1671، صص3(تهران)، ج محمود افشار

v   :نگرشـی جـامع بـر جهـان     تسبیحی، غالمحسـین
، وزیـري،  1365، تبریز، نیمـا،  هاي ایران کتابشناسی

  ص.306

v  :ــرج ــه [فهرســت“افشــار، ای ــاي کتابخان ــا ه ي  ه

، هاي ایـران  شناسی نامه کتاب  فهرست، نکـ . ”ایران]
  . 115 -113تاریخ، صص  جا، بی بی

v  :هـاي   هاي نسـخه  کتابشناسی فهرستافشار، ایرج
، تهران، انتشـارات  هاي دنیا طّی فارسی در کتابخانهخ

 صص.88+8، وزیري، 1337دانشگاه تهران، 

v    :شناسـی نگـارگري ایــران،    کتـاب گلـبن، محمـد
هـا و ... از آغـاز    نقاشی، مینیاتور، تذهیب، نمایشگاه

، 1363/1984هـاي نقـره،    ، تهـران، کتـاب  1357تا 
  ص.250وزیري، 

v    :إلـی فهـارس   مفتـاح  “طاهري ناصـري، عبـداهللا
المخطوطــات العربیــۀ الموجــودة فــی مکتبـــات     

ــۀ  ــالمیۀ االیرانی ــۀ االس ـــ . ”الجمهوری ــۀ ، نک الثقاف
  .129-122، صص 1406، 1(دمشق): ش االسالمیۀ

v  :ــدباقر ــی، محم ــب فهرســت  “حجت ــی کت [معرف
ي جمهــوري  هـا  هـاي خطّـی عربــی کتابخانـه    نسـخه 

هاي  فهرست موضوعی نسخه، نکـ . ”اسالمی ایران]
، ي جمهوري اسالمی ایران ها عربی در کتابخانه خطّی

  .123-1، بخش اول، صص 1370تهران، 

v ایران مـین مخطوطـات کـی    “شاهی، عارف:   نو]
ــتین] ـــ . ”فهرس ــتان مــین   ، نک ایــران اور افغانس

-18، صص1993، الهور، مخطوطات کی فهرستین
 ؛ اردو.112
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v   :ــد ــه، احمـ ــی ریسـ ــی و  رحیمـ ــخه خطّـ نسـ
: مجموعه مقاالت و جستارها نگاري در ایران فهرست

ــه پــاس زحمــات ســی ســاله فرانســیس ریشــار،   ب
مرکز پژوهشی  ، تهران،شناس برجسته فرانسوي نسخه

 ص.200، 1384میراث مکتوب، 

هـاي خطّـی    در این اثر ارزنـده، بـه مناسـبت، نسـخه     ?
دي از کتابخانه هاي ایران گزارش شده است. متعد  

v   :س منتشـره  درباره فهار“میر محمدصادق، سعید
آینـه  ، نکـ . ”1379-1378هاي  نسخ خطّی در سال

، 1380)، بهـار  12(پیاپی 4، ش3(تهران): س میراث
  .78-68صص

v  :چند فهرست نسخ خطّی “صدرایی خویی، علی]
ي ایـران، تـألیف سـید احمـد      هـا  مربوط به کتابخانه

رنج و گنج: یادمان میراث شناس ، نکـ . ”اشکوري]
، حمـد حسـینی اشـکوري   معاصر عالمه محقق سید ا

  .119-114، صص 1384تهران/ قم، 

v المخطوطـات العربیـۀ فـی    “علی:  محفوظ، حسین
، 1952، 15(بغـداد): ش  المعلم الجدید، نکـ . ”إیران
  .317-311و  39-33صص

v  :المخطوطات العربیـۀ فـی   “الطریحی، محمدسعید
(بیـروت):   الموسم، نکـ . ”إیران (مشروع لفهرستها)

  .433-432، صص 1989 /1409، 3-2، ش1س

v ایران مین اسالمی عهـد کـی   “شاهی، عارف:   نو]
ــتین] ـــ . ”فهرس ــتان مــین   ، نک ایــران اور افغانس

، صــص 1993، الهــور، مخطوطــات کــی فهرســتین
  ؛ اردو.163-216

v  :محاضــرات رایزنــی فرهنگــی ایــران در ســوریه
، دمشــق، مــؤتمر المخطوطــات العربیــۀ فــی إیــران 

وریـۀ االسـالمیۀ االیرانیـۀ    المستشاریۀ الثقافیـۀ للجمه 
  ص.367، ربعی، 2002/ 1423بدمشق، 

v    :شناســی توصیفـــی    کتــاب “متّقــی، حســین
هاي  (منتشر نشده) براي نسخه  هاي دستنوشته فهرست

کتـاب  ، نکــ .  ”ي ایران ها خطّی موجود در کتابخانه
)، آذر 96(پیـاپی   12، ش8(تهـران): س  ماه کلیـات  

  . 75-42، صص 1384

v :شناســـی فهـــارس  [کتـــاب“ متّقـــی، حســـین
، نکـ . ”هاي ایران] هاي اسالمی کتابخانه نویس دست

هـاي اســالمی   نـویس  شناسـی فهـارس دســت   کتـاب 
اهللا  ي آیـت  ها هاي ایران و جهان در کتابخانه کتابخانه

ــی (ره)   ــی مرعشــی نجف ، 1، ج1386، قــم، العظم
 .662-327صص

هـاي   نـویس  شناسـی فهـارس دسـت    کتـاب بخشی از  ?
ــهاســالمی کتا ــدادي از هــاي جهــان بخان ــی تع ، در معرّف
ــت ــه  فهرس ــی کتابخان ــاي نســخ خطّ ــومی و   ه ــاي عم ه
اهللا  هاي خصوصی ایران موجود در کتابخانه آیـت  مجموعه
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 است. 1385العظمی مرعشی (ره) تا سال 

v  :شناســی فهــارس  کتــاب“زادهــوش، محمدرضــا
، نکــ  ”هاي جهان] هاي اسالمی کتابخانه نویس [دست

، 31-30، ش8(قـم): س  هاي اسالمیبفصلنامه کتا. 
 .24-19، ص1386پاییز ـ زمستان 

v  :ــواد ــري، جـ ــاب“بشـ ــارس  کتـ ــی فهـ شناسـ
، نکــ  ”هاي جهان] هاي اسالمی کتابخانه نویس [دست

، مهـر ـ   14-13، ش2(تهـران): س  گزارش میراث. 
 .23-21، صص1386آبان 

v   :هـاي   جسـتجو در بانـک  “غالمی جلیسه، مجیـد
ــی در ا   ــخ خطّـ ــاتی نسـ ــراناطالعـ ـــ . ”یـ ، نکـ

-665، صـص 1383(قم): دفتر یکم،  پژوهشی نسخه
678. 

v  :هاي منتشـر شـده    فهرست“غالمی جلیسه، مجید
(قـم): دفتـر یکـم،     پژوهشـی  نسخه، نکـ . ”در ایران

 .683-681، صص1383

v  :برخـی فهرسـتهاي   “اصغري هاشمی، محمدجواد
، نامه تصحیح متون شیوه، نکـ . ”منتشر شده در ایران

 .399-397، صص1388ما، قم، دلیل 

v  :هـاي   [بانـک اطالعـات فهرسـت   “متّقی، حسین
) و متنی نسخ خطّی Onlineدیجیتالی، روي خطّی (

 .”هاي جهان] کتابخانه

درگاه اطالعاتی و لینک دسترسی پژوهشـگران متـون    ?
عنوان نسخه خطّی  500000هاي بیش از  اسالمی، به داده

، عربسـتان، مصـر،   هاي ایـران، ترکیـه    موجود در کتابخانه
مغرب، آلمان و ایاالت متحده امریکا؛ نیز مشتمل بر لینک 

قـدیم   >فهرست نسخ خطّی< 500متن دیجیتالی بیش از 
هـاي فارسـی، عربـی،     و نایاب کهنِ نگاشته شده به زبـان 

ترکی، انگلیسی، فرانسوي، آلمانی و جـز اینهاسـت. ایـن    
ــطور،    داده ــم ســ ــایت راقــ ــق وبســ ــا از طریــ هــ

http://manuscripts.ir  تـــــاکنون  1383از ســـــال
ــذاري  1389( ــل بارگ ــگران و قاب ــترس پژوهش )، در دس

  باشد. (دانلود) می

II هاي ایران: شناسی مشترك فهرست . کتاب  

v Storey, C. A. (Vols. I-IV) & Blois, F.: 
Persian Literature: A Bibliographical 
Survey. 

§ Vol. I (Part 1), London, [1st 1927-1939, 
2nd Ed. 1970 and] 3rd Ed. 1989, XL+780 
pp. [pp. 1-780]. 

§ Vol. I (Part 2), London, [1st 1953 and] 
2nd Ed. 1972, VIII+652 pp. [pp. 781-1443]. 

§ Vol. II (Part 1), London, [1st 1958 and] 
2nd Ed. 1972, L+192 pp. [pp. 1-195] 

§ Vol. II (Part 2), London, 1st Ed. 1971, 
IV+153 pp. [pp. 193-346] 

§ Vol. II (Part 3), Leiden, 1st Ed. 1977, 
IV+153 pp. [pp. 347-500]. 

§ Vol. III (Part 1), Leiden, 1st Ed. 1984, 
VI+206 pp. [pp. 1-206].  

http://manuscripts.ir
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§ Vol. III (Part 2), Oxford, 1st Ed. 1990, 
200p. [pp. 207-407]. 

§ Vol. IV: Not printed yet! 

§ Vol. V (Part 1), London & New York, 
[1st Ed. 1992 and] 2nd Ed. 2004, XIV+529 
pp. 

§ Vol. V (Part 2), London, 1st Ed. 1994, 
343p. 

§ Vol. V (Part 3) Appendix II-IV, 
Addenda and Corrigenda, Indexes, 
London, 1st Ed. 1997, 83p. 

)؛ دي بلویس، فرانسیس 4-1سی. اي. (جلدهاياستوري، 
 هـاي فارسـی   شناسـی نگـارش   بررسـی کتـاب  ): 5(جلد

  ، رقعی.1997-1927)، لندن/ لیدن، 4-1(مجلّدات

هاي علـوم قـرآن و    جلد خنست (خبش اول): نگاشته §
ــاريخ،  صــص ۷۸۰+۴۰(چــاپ اول)،  ۱۹۳۹-۱۹۲۷ت
  ). ۷۸۰-۱(صص

سريه، هاي تراجم و  جلد خنست (خبش دوم): نگاشته §
 ۱۹۵۳هـاي راهنمـا،    ها و فهرسـت  تصحيحات و افزوده

  ). ۱۴۴۳-۷۸۱صص (صص۶۵۲+۱۰(چاپ اول)، 

هاي رياضـيات، اوزان   جلد دوم (خبش اول): نگاشته §
شناســي،  و مقــادير، اختــربيين و احكــام جنــوم، ســتاره

-۱صص (صـص ۱۹۲+۵۰(چاپ اول)،  ۱۹۵۸جغرايف، 
۱۹۵.(  

ـ   جلد دوم (خبش دوم): نگاشته § وم پزشـكي،  هـاي عل
  ). ۳۴۶-۱۹۳صص (صص۱۵۳+۴(چاپ اول)،  ۱۹۷۱

ــت،  جلــد ســوم (خبــش اول): نگاشــته  § هــايي در لغ
 ۱۹۸۴دستورزبان (صـرف و حنـو)، عـروض و قـوايف،     

  ).۲۰۶-۱صص (صص۲۰۶+۴(چاپ اول)، 

هايي در بالغت، معما،  جلد سوم (خبش دوم): نگاشته §
-۲۰۷ص (صـص ۲۰۰(چاپ اول)،  ۱۹۹۰انشاء و ...، 

۴۰۷.(  

  جلد چهارم: تاکنون منتشر نشده است! §

هـاي ادب منظـوم    جلد پنجم (خبـش اول): نگـارش   §
(چـــاپ اول)،  ۱۹۹۲)، ۱فارســي پــيش از مغــول (   

  صص.۱۴+۵۲۹

هـاي ادب منظـوم    جلد پنجم (خبـش دوم): نگـارش   §
(چـــاپ اول)،  ۱۹۹۴)، ۲فارســي پــيش از مغــول (   

  ص.۳۴۳

جلــد پــنجم (خبــش ســوم): ملحقــات و اضــافات،   §
  ص.۸۳(چاپ اول)،  ۱۹۹۷ها،  و منايه تصحيحات

v Брегель, Ю. З.: ПЕРСИДСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА:БИО – 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР, 
(Часть I – III), Москва, 1972. 

§ Часть I: 693 p. [1-693 pp.] 

§ Часть II: 617 р. [697-1314 pp.] 

§ Часть III: 563 p. [1321-1884 pp.] 

افات: یـو. اي. بریگـل:   استوري، سی. اي. (تحریر و اضـ 
 هـاي) فارســی  شناسـی ادبیـات (نگاشـته    بررسـی کتـاب  

)، مسـکو، اداره مرکـزي ادبیـات شـرقی،     3-1(مجلّدات 
  م، رقعی.1972

هـاي علـوم قـرآين، تـاريخ      خبـش خنسـت: نگاشـته    §
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عمـومي، تــاريخ پيـامرب اســالم، تـاريخ صــدر اســالم،    
  ).۶۹۳-۱ص (صص۶۹۳

كردسـتان،  هـاي تـاريخ ايـران،     خبش دوم: نگاشـته   §
آسياي مركزي، افغانستان، تركيه <عثماين>، قفقاز، ممالك 

ــن،   ــا، چـــني و ژاپـ ص ۶۱۷عـــريب، اروپـــا، امريكـ
  ). ۱۳۱۴-۶۹۷(صص

هاي راهنما،  خبش سوم: اضافات، ملحقات و فهرست §
  ).۱۸۸۴-۱۳۲۱ص (صص۵۶۳

ــتوري:     ? ــاب اس ــود، کت ــر خ ــل در اث ــی بریگ بررس
ا پـس از  ر هـاي) فارسـی   شناسی ادبیـات (نگاشـته   کتاب

تجدید نظر کلّی و اضـافات، از نـو، تحریـر و بازنویسـی     
کرده اسـت؛ ترجمـه فارسـی دو بخـشِ نخسـتینِ کتـاب       

، در ایران منتشـر شـده   1360ارزشمند بریگل، اوایل دهه 
گردد. افـزون بـر ایـن، گویـا      است که در ذیل معرّفی می

کتابخانه، موزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـوراي اسـالمی      
اثر را همراه دو جلد یاد شده، با بازنگري  بخش سوم این

  کلّی زیر چاپ دارد.

v پور؛ سیروس  بریگل، اي. یو. (ترجمه: یحیی آرین
ایزدي و کـریم کشـاورز؛ تحریـر و نگـارش: احمـد      

(مجلّـدات   ادبیات فارسی بر مبناي استوريمنزوي): 
)، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگـی،  1-3

  ي.، وزیر1362چاپ اول،

ص ۴۲۳ها دربـاره قـرآن كـرمي،     خبش يكم: نگاشته §
  ). ۴۲۳-۱(صص

ــته  § ــش دوم: نگاش ــاريخ،   خب ــاره ت ــا درب ص ۶۱۵ه
  ).۱۰۴۱-۴۲۶(صص

  خبش سوم: هنوز منتشر نشده است. §

v   :(ــاس اقبــال اســتوري، ســی. اي. ؛ (ترجمــه: عب
هـاي علـوم    هاي) فارسـی: کتـاب   [ادبیات (نگارش“

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”قرآن]
  .153-67، صص1340، 1دفتر

v     :(ــنش ــی بی ــه: تق ــی. اي.؛ (ترجم ــتوري، س اس
ــارش “ ــات (نگ ــاب  [ادبی ــی: کت ــاي) فارس ــاي  ه ه

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسخه، نکـ . ”ریاضی]
  .51-13، صص1344، 4دفتر

v      استوري، سـی. اي.؛ (ترجمه:احمدرضـا رحیمـی
 ).5-1(مجلدات  هاي فارسی تاریخ نگارشریسه): 

تـاریخ  جلـدي   5)، مجموعـه  1386ها ( بر پایه شنیده ?
) و بلـویس  4-1تألیف استوري (جلدهاي  ادبیات فارسی

ــد ــتن  5(جل )، از ســوي مؤسســه نشــر فهرســتگان، از م
شود. بنابر اطـالع راقـم،    انگلیسی به فارسی برگردانده می

)، هنـوز منتشـر   1389این اثر گرانسنگ، تاکنون (اسـفند  
  نشده است.

v Brockelmann, C.: Geschichte der 
Arabischen Literatur (GAL), (Band I-V: 
G. I-II, Supp. I-III); 2 nd Edition, Leiden, 
E. J. Brill, 1937-49. 

§ Erster Bd. (G): 1943, X+676 pp. 
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§ Zweiter Bd. (G): 1949, XIV+687 pp. 

§ Erster Bd. (Supp.): 1937, XX+937 pp. 

§ Zweiter Bd. (Supp.): 1938, XX+1045 
pp. 

§ Dritter Bd. (Supp.): 1942, XX+1326 pp. 
)، 5-1(مجلّـدات   تاریخ ادبیـات عـرب  بروکلمان، کارل: 

لیــدن، مؤسســه انتشــارات اي. جــی. بریــل، چــاپ دوم: 
  .، وزیري1937-1949

، ۱۹۴۳جلــــد خنســــت (اصــــل): چــــاپ دوم  §
  صص.۱۰+۶۷۶

  صص.۶۸۷+۱۴، ۱۹۴۹جلد دوم (اصل): چاپ دوم  §

  صص.۹۳۷+۲۰، ۱۹۳۷جلد خنست (ذيل):  §

  صص.۱۰۴۵+۲۰، ۱۹۳۸جلد دوم (ذيل):  §

  صص.۱۳۲۶+۱۲، ۱۹۴۲د سوم (ذيل): جل §

هاي خطّی متعددي  شناسی، نسخه در فواصل این کتاب ?
  هاي ایران، گزارش شده است. از کتابخانه

v    ـار؛ سـید بروکلمان، کارل (ترجمه: عبدالحلیم النج
ــدالتواب):   ــر؛ رمضــان عب ــوب بک ــاریخ ایعق دب الت

)، قاهره، دارالمعـارف، چـاپ   6-1(مجلّدات  ـیالعرب
  ، وزیري.1983-1968دوم 

  ص.۳۲۰، ۱۹۶۸جلد خنست: چاپ دوم  §

  ص.۲۹۳، ۱۹۶۸جلد دوم: چاپ دوم  §

  ص.۳۷۶، ۱۹۶۹جلد سوم: چاپ دوم  §

  ص.۳۳۸، ۱۹۷۵جلد چهارم: چاپ اول  §

  ص.۳۶۸، ۱۹۷۵جلد پنجم: چاپ اول  §

  ص.۳۶۷، ۱۹۸۳جلد ششم: چاپ دوم  §

v   ــار؛ ــدالحلیم النج ــه: عب ــارل (ترجم ــان، ک بروکلم
ــدالتواب؛   ــان عب ــابر و ...؛  رمض ــدالجلیل، عمرص عب

ــازي):   ــی حج ــود فهم ــراف: محم ــاریخ اإش دب الت
لهیئـۀ المصـریۀ   ا ،قـاهره )، 10-1(مجلّـدات   ـیالعرب

  ، وزیري.1995-1993العامۀ للکتاب، 

  ص.۶۲۲، ۱۹۹۳): ۲-۱اول ( خبش §

  ص.۷۹۳، ۱۹۹۳): ۴-۳دوم ( خبش §

  ص.۷۶۳، ۱۹۹۳): ۶-۵سوم ( خبش §

  ص.۴۵۰، ۱۹۹۳): ۸-۷چهارم ( خبش §

  ص.۴۰۶، ۱۹۹۵): ۹پنجم ( شخب §

  ص.۶۹۹، ۱۹۹۵): ۱۱-۱۰ششم ( خبش §

  ص.۶۶۲، ۱۹۹۵أ):  ۱۲هفتم ( خبش §

  ص.۴۱۹، ۱۹۹۵أ):  ۱۳ب ـ ۱۲هشتم ( خبش §

  ص.۵۷۳، ۱۹۹۵): ۱۴ب ـ ۱۳م ( خبش §

  ص.۳۱۳، ۱۹۹۹): ۱۵دهم ( خبش §

v  :نکـ ”کتب فی خزائن إیران“الزنجانی، ابوعبداهللا ،
ــرب  .  ــۀ الع ــۀ لغ ــداد): س مجل ، 1927، 1، ش5(بغ

  .35-33صص
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ــخه   ? ــد نس ــت، چن ــن فهرس ــدود   در ای ــایی (ح  40ه
نویس) از دارالکتب الناصـریۀ، دارالکتـب المدرسـۀ     دست

المرویۀ، دارالکتب الملکیۀ الشخصـیۀ، در تهـران توصـیف    
  گردیده است.

v  :أهل البیت علـیهم السـالم   الطباطبایی، عبدالعزیز
هم ، قـم، مؤسسـۀ آل البیـت علـی    فی المکتبۀ العربیـۀ 
 ص.728، وزیري، 1417التراث،   السالم إلحیاء

v   :ــدالعزیز ــایی، عب ــن   الطباطب ــی م ــرس منتق [فه
 .مخطوطات مکتبات ایران]

در این فهرست دستنوشته، کـه اصـل آن در کتابخانـه     ?
هـایی   گـردد، نسـخه   مرحوم محقق طباطبایی نگهداري می

هاي مشهد، تهـران، شـیراز، تبریـز، قـم،      نفیس از کتابخانه
  هاي و برخی شهرهاي دیگران معرّفی گردیده است. اصف

v  :معجــم اآلثــار المخطوطــۀ حــول متّقــی، حســین
طالب علیه السـالم:   أمیرالمؤمنین اإلمام علی بن أبی

ـــ   ــوغرافی ل الببلی ــدلیل  ــۀ  >000/10<ال مخطوط
اهللا العظمـی   ، قم، مکتبۀ آیۀمحفوظۀ فی مکتبات العالم

ــی (ره)،  ــی النجفــ ، 1381/1423/2003المرعشــ
 ص.850وزیري، 

ــر در حــدود  ? ــن اث ــه  دســت 000/10در ای ــویس ب ن
هاي عربی، فارسی، ترکـی و جـز آنهـا، موجـود در      زبان

 5000هـاي ایـران و سـایر کشـورها در حـدود       کتابخانه
  عنوان، به اختصار توصیف گردیده است. 

v   ــا همکــاري: هاشــم صــدرایی خــویی، علــی؛ (ب
د ترابیـان فردوسـی):     رسـتگان  فهشهرستانی و محمـ

 هـاي فارسـی قـرآن کـریم،     هاي خطّی ترجمـه  نسخه
هاي خارجی،  تهران، مرکز ترجمه قرآن مجید به زبان

  ص، وزیري.722، 1383

v :فهرستواره نسخ خطّی و کتب چاپی  گروه مؤلفان
 .هاي فارسی ترجمه

نســخه خطّــی  2000در ایــن فهرســتواره، در حــدود  ?
ترجمـه   400 هـاي ایـران) و بـیش از    (عمدتاً از کتابخانه

فارسی قرآن کریم (بیشتر چاپ ایران)، به اختصار گزارش 
گردیده است. باید دانست که ایـن اثـر ارزنـده، از سـوي     

) IRCICAجمعی از پژوهشـگران در انسـتیتو ارسـیکا (   
وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی در استانبول، در حـال  

  باشد. نگارش می

v  دمحسـن)؛ (بـا   تهرانی (منزوي)، آقا بـزرگ (محم
 – 2/9تصحیح و اضافات: علینقی منزوي [جلـدهاي  

-16] و احمد منزوي [جلـدهاي  23-25، 15، 4/9
-1(مجلّـدات   الذریعۀ إلـی تصـانیف الشـیعۀ   ]): 22
)، نجف اشرف ـ عراق و تهران ـ ایران، چاپ اول   25

ــم  1355-1398/1936-1978 ــاپ دوم: قــ [چــ
وت تاریخ؛ چـاپ سـوم: بیـر    مؤسسه اسماعیلیان، بی

  ]، وزیري.1983/ 1403داراالضواء، 

جلد خنست: <آب ـ ازهاق>، جنـف، مطبعـة الغـري،      §
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  ص.۵۳۶، ۱۳۵۵

جلد دوم: <أساري ـ ايـوان>، جنـف، مطبعـة الغـري،       §
  ص.۵۱۹، ۱۳۵۶

جلد سوم: <البائية ـ التحيـة>، جنـف، مطبعـة الغـري،       §
  ص.۴۹۶، ۱۳۵۷

جلد چهارم: <التخاطب ـ التميمة>، طهران، چاپخانـه    §
  ص.۵۱۸، ۱۳۶۰شوراي ملّي، جملس 

جلد پنجم: <ثابت ـ چني>، طهران، چاپخانـه جملـس     §
  ص.۳۲۰، ۱۳۶۳شوراي ملّي، 

جلد ششم: <احلائريات ـ حـزن>، طهـران، چاپخانـه      §
  ص.۴۱۲، ۱۳۶۵بانك ملّي، 

جلد هفتم: <احلسـاب ـ خيمـه>، طهـران، چاپخانـه        §
  ص.۳۰۲، ۱۳۶۷جملس شوراي ملّي، 

طهران، چاپخانه جملـس  جلد هشتم: <الدائرة ـ ديو>،   §
  ص.۳۰۳، ۱۳۶۹شوراي ملّي، 

جلد م (خبش يكم): <ديوان آئينه ـ ديوان ديهـيم>،    §
، ۱۳۷۴-۱۳۷۳طهران، چاپخانه جملـس شـوراي ملّـي،    

  ).۳۳۶-۱ص (صص۳۳۶

ــوان      § ــوان ذايت ـ دي ــش دوم): <دي ــم (خب  ــد جل
ص ۳۵۱، ۱۳۷۸عبدالصمد>، طهـران، چاپخانـه دولـيت،    

  ). ۶۸۸ - ۳۳۷(صص

§  م (خبش سوم): <ديـوان عبدالصـمد ـ ديـوان     جلد
ــه دانشــگاه ــران،   ــران، چاپخان ــوي>، طه ، ۱۳۸۳مين

  ).۱۱۴۴ - ۶۸۹ص (صص۴۵۵

جلد ـم (خبـش چهـارم): <ديـوان نائـب ـ ديـوان         §
يونس>+ راهنماي عالئم اختصاري به كار رفته در جلد 

+ ۱۳۸۶ ،۳۹۴م، طهران، چاپخانـه دانشـگاه ـران،    
  .)۱۵۳۹-۱۱۴۵صص (صص ۱۳

جلد دهم: <ذائقة مامت ـ الرسائل>، طهـران، چاپخانـه     §
  ص.۲۷۱، ۱۳۷۵جملس شوراي ملّي، 

جلـد يـازدهم: <رسـاله آب ـ ريگسـتان>، طهـران،        §
  ص.۳۴۶، ۱۳۷۸چاپخانه دوليت، 

كـاران>، طهـران،    جلـد دوازدهـم: <الزائريـة ـ سـيه      §
  ص.۲۹۴، ۱۳۸۰چاپخانه دانشگاه ران، 

ابـن سـينا>،    جلد سيزدهم: <شاپور ـ شـرح قصـيدة    §
  ص.۴۰۰، ۱۳۷۸جنف، مطبعة القضاء، 

جلد چهاردهم: <شرح قصيدة ابن الفارض ـ شـينيه>،    §
  ص.۲۷۷، ۱۳۸۱جنف، مطبعة اآلداب، 

جلـد پـانزدهم: <صـابون الغـم ـ عيـون الوصـول>،         §
  ص.۳۸۷، ۱۳۸۴طهران، چاپخانه دانشگاه ران، 

جلد شانزدهم: <الغـارات ـ فيـه مـا فيـه>، طهـران،        §
  ص.۴۴۲، ۱۳۸۸نشگاه ران، چاپخانه دا

جلد هفدهم: <قائد ـ الكسـوف>، طهـران، چاپخانـه      §
  ص.۳۳۳، ۱۳۸۷اسالميه، 

جلد هجـدهم: <كشـف ـ ليلـي و جمنـون>، طهـران،        §
  ص.۴۳۶، ۱۳۸۷چاپخانه اسالميه، 

جلد نوزدهم: <املآب ـ ااهدات>، طهران، چاپخانـه    §
  ص.۴۰۹، ۱۳۸۹اسالميه، 
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، طهـران، چاپخانـه   جلد بيسـتم: <اـتيب ـ املسـبل>     §
  ص.۴۲۸، ۱۳۹۰اسالميه، 

جلد بيسـت و يكـم: <املسـتبني ـ املقالـة>، طهـران،        §
  ص.۴۵۱، ۱۳۹۲چاپخانه اسالميه، 

جلـد بيسـت و دوم: <املقاليـد ـ املنتخـب>، طهـران،        §
  ص.۴۴۴، ۱۳۹۳چاپخانه اسالميه، 

جلد بيست و سوم: <منتزع ـ ميوه>، طهران، چاپخانه   §
  ص.۳۶۲، ۱۳۹۵اسالميه، 

د بيست و چهارم: <نائيه ـ نيه>، طهران، چاپخانـه   جل §
  ص.۴۸۸، ۱۳۹۸اسالميه، 

جلـد بيسـت و پـنجم: <واثـق ـ يهـودي>، طهـران،         §
  ص.۳۹۶، ۱۳۹۸چاپخانه اسالميه، 

جلد بيست و ششم: مسـتدركات؛ (تصـحيح: السـيد     §
أمحد احلسيين اإلشكوري)، مشهد، آستان قدس رضـوي،  

  ص.۴۰۷، ۱۴۰۵

شناسی شیعه، با  ترین کتاب بزرگترین و  این اثر جامع ?
تر روي متـون شـیعه امامیـه اسـت کـه در آن       تأکید بیش

اثر در قالب نسخه خطّی یـا چـاپی و    >51423<حدود 
احیاناً کتب مفقوده شیعه، معرّفی شده است. بـه مناسـبت،   
در فواصل این اثر، صدها، بلکه هـزاران نسـخه خطّـی از    

ائه گردیده است. بایـد  هایی ار هاي ایران، گزارش کتابخانه
) با 1389دانست که این کارستان عظیم و سترگ، اکنون (

تصحیح مجدد، از روي نسخه اصل بخطّ مؤلّف، از سـوي  
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در حال تصحیح و انتشار 

  باشد.  می

v   :(دمحســنمحم) ــزرگ ــا ب ــزوي)، آق ــی (من تهران
  .١>نسخه مسوده< الذریعۀ إلی کتب الشیعۀ

ده) کتـابِ گرانسـنگ       پیش ? نویس یـک جلـدي (مسـو
برگ نگـارش   155ق در 1329است که در سال  الذریعۀ

 >15803<یافته است. اصل دستنوشته این اثر به شماره 
مجلس شوراي اسالمی در تهـران، نگهـداري     در کتابخانه

  گردد. می

v   :(دمحســنمحم) ــزرگ ــا ب ــزوي)، آق ــی (من تهران
 >نســخه مبیضــه< الذریعــۀ إلــی تصــانیف الشــیعۀ

  .٢)7-1(مجلّدات 

جلد خنسـت: <آب حيـوة ـ تعليقـة کشـف الغمـة>،        §
  >.۱۵۷۹۶برگ)، نسخه مشاره < ۱۵۴ص (۳۱۱

 ۷۲+ ۲۱۶جلد دوم: <ثابت نامه ـ ديوان الغسـاين>،    §
، نســخه مشــاره   ٣بــرگ)  ۱۳۶] (۴۵۰-۳۷۸[صــص 

>۱۵۷۹۷.<  

ص ۲۶۹جلد سـوم: <ديـوان املـدايح ـ ريگسـتان>،       §
بـــرگ)، نســـخه مشـــاره  ۱۹۱] (۴۸۷-۲۲۷[صـــص 

                                                   
هاي خطي کتاخبانه جملس شوراي  فهرست نسخه، ابوالفضل، . حافظيان١

 .۷۳، ص۴۴، جاسالمي

 .۷۳- ۷۱. مهان، صص٢

هاي نانوشته و سفيد  ها با تعداد صفحات، ناشي از وجود برگ . تفاوت برگ٣
 هاست. هاي نسخه در ميان برگ
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>۱۵۷۹۸.<  

 ۱۵۸ص (۲۰۹جلد چهارم: <زائرية ـ صـايف نامـه>،     §
  >.۱۵۷۹۹برگ)، نسخه مشاره <

ــون>،     § ــي و جمن ــنجم: <صــاعقة اآلراء ـ ليل ــد پ جل
برگ)، نسخه مشاره  ۲۰۶] (۶۲۰-۲۱۰ص [صص ۴۱۰

>۱۵۸۰۰.<  

 ۲۲۸ص (۴۵۷جلد ششم: <املآب ـ ميـوه شـريين>،     §
  >.۱۵۸۰۱برگ)، نسخه مشاره <

برگ)،  ۱۹۰ص (۳۷۹هفتم: <النابغة ـ يونسيه>،   جلد §
  >.۱۵۸۰۲نسخه مشاره <

، بـه  الذریعـۀ هاي کتـاب گرانسـنگ    نویس اصل دست ?
خطّ مؤلّف اندیشمند آن اسـت کـه در مقایسـه بـا نسـخه      

هاي فاحشی دارد و به این ترتیب، ضـرورت   چاپی تفاوت
بر اساس این نسخ، اجتناب ناپذیر  الذریعـۀ تصحیح مجدد 

مجلـس    هاي ارزنـده، در کتابخانـه   . اصل این نسخهاست
 >15802-15796<شوراي اسالمی در تهران، به شماره 

 گردد. نگهداري می

v   :(دمحســنمحم) ــزرگ ــا ب ــزوي)، آق ــی (من تهران
نســخه < مسـتدرك الذریعـۀ إلـی تصـانیف الشـیعۀ     

  .١>مسوده

اسـت   الذریعـه استدراکات مرحوم آقا بزرگ بر کتابِ  ?
د بیست و ششم آن اثـر، بـه اهتمـام سـید     که با عنوان جل

                                                   
 .۷۴-۷۳، صص۴۴. مهان، ج١

احمد حسینی اشکوري، منتشر شده است. باید دانست که 
 از نظر حجمی، نسخه مطبوعه، نسبت به نسـخه مخطوطـه  

، تنها شامل نیمی از آن است، چه، مصحح محترم، الذریعۀ
مداخل تکراري مؤلّف را حذف نموده اسـت. اصـل ایـن    

ــماره   ــه ش ــمند، ب ــه >15804<نســخه ارزش   در کتابخان
  گردد. مجلس شوراي اسالمی در تهران، نگهداري می

v      :(تنظـیم موضـوعی) الدیباجی االصـفهانی، احمـد
)، تهران، 1(جلد  تبویب الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ

  ص.367، وزیري،1393/1352المکتبۀ االسالمیۀ، 

v  :(تلخیص و ترجمه) دآصف مصنّفات فکرت، محم
 ه إلی تصانیف الشیعهشیعه: ترجمه و تلخیص الذریع

هـاي اسـالمی    )، مشهد، بنیاد پژوهش6-1(مجلّدات 
  ، وزیري.1376-1372آستان قدس رضوي، 

ــة>،       § ــات ـ التحي ــت: <آب حي ــد خنس ، ۱۳۷۲جل
  ص.۵۸۷

، ۱۳۷۳جلـد دوم: <التخاطـب ـ حـي بـن يقظـان>،        §
  ص.۴۷۴

  ص.۵۶۵، ۱۳۷۳جلد سوم: <اخلامت ـ ديوان يونس>،  §

، ۱۳۷۳هـري االجـئني>،   جلد چهارم: <ذائقة مامت ـ ظ  §
  ص.۴۷۰

، ۱۳۷۵جلـد پـنجم: <العابديـة ـ مسـبل العـربات>،        §
  ص.۵۵۶

  ص.۵۲۴، ۱۳۷۶جلد ششم: <املستبني ـ اليونسية>،  §
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باشـد،   ، مـی الذریعـۀ  این اثر عالوه بر اینکـه چکیـده   ?
  اي نیز در کتابخانـه  که نسبت به مدخل مربوط، نسخه چنان

، ذیـل  مرکزي آسـتان قـدس رضـوي (ع) موجـود بـوده     
  ها افزوده شده است. عناوین کتاب

v  :دالشریعۀ إلی الطباطبائی البهبهانی (منصور)، محم
)، تهـران، مکتبـۀ،   2-1(مجلـدات   استدراك الذریعۀ

متحف و مرکـز وثـائق مجلـس الشـوري اإلسـالمی،      
  صص. II+370، وزیري، 1383/1425/2004

مجلـس و    هایی شـیعی از کتابخانـه   در این اثر، نسخه ?
هاي دیگـر ایـران، توصـیف گردیـده      تاً برخی کتابخانهندر

)، دو جلد دیگر از این اثر 1389است. بنا به گفته مؤلّف (
  گردد. ارزنده، نگارش یافته و ان شاء اهللا بزودي منتشر می

v  :علی هامش الذریعـۀ الحسینی االشکوري، احمد ،
ــالمیۀ،   ــذخائر االس ــع ال ــم، مجم ــري، 1430ق ، وزی

ــاییز  پژوهــی نســخهص و 212 (قــم): دفتــر یکــم، پ
  .661-597، صص1383

v    :ــه کوشــش ــر؛ (ب ــعید اخت ــدي، س الرضــوي الهن
، نکـ ”تکملۀ الذریعۀ“محمدرضا الحسینی الجاللی): 

ــاییز  پژوهــی نســخه.  ــر دوم، پ ، 1384(تهــران): دفت
 .594-537صص

v       درضـاالرضوي، سـعید اختـر؛ (بـه کوشـش: محم
ـ   “الحسینی الجاللـی):   ۀ إلـی  التعلیقـات علـی الذریع

(تهـران): دفتـر    پژوهی نسخه، نکـ . ”تصانیف الشیعۀ
 .682-627، صص1385سوم، پاییز 

v    د؛ (به کوشش: سـید جعفـرموسوي جزائري، محم
ــکوري):  ــینی اش ــی  “حس ــۀ إل ــتدرکات الذریع مس

نـگ ، نکــ .  ”تصانیف الشیعۀ ل،    ج(تهـران): دفتـر او
 .251-213، صص1388

v  :باطبـایی  هاي محقق ط یادداشت“طباطبایی، علی
نگ، نکـ . ”بر ذریعه 1389(تهـران): دفتـر دوم،    ج ،
 .52-13صص

v  :هاي احمد منزوي بر  یادداشت“میرانصاري، علی
نـگ ، نکـ . ”الذریعه 1389(تهـران): دفتـر دوم،    ج ،
 .104-90صص

v  :آثــار و احــوال خوشنویســان بــا بیــانی، مهــدي
)، تهـران،  4-1(مجلّدات هایی از خطوط خوش نمونه

، وزیـــري، 1363لمـــی، چـــاپ دوم انتشـــارات ع
  ص.1333

در ایــن اثــر صــدها نســخه خطّــی نفــیس از برخــی  ?
هـاي مهـم ایـران، ذیـل شـرح احـوال کاتبـان و         کتابخانه

  خوشنویسان، معرّفی گردیده است. 

v   :ــوري، فیــروز فهرســت اســامی و آثــار   منص
خوشنویسان قرن دهم هجري قمري و نقد و بررسـی  
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  ص، وزیري.270ه، ، تهران، نشر گسترگلستان هنر

در این اثر به مناسبت، نسخ خطّی متعددي مربوط بـه   ?
  هاي ایران گزارش شده است. برخی کتابخانه

v   :ذخـایر علمـی و ادبـی ایـران و     “نفیسی، سـعید
، 1329، مهـر  7، ش3(تهـران): س  یغمـا ، نکـ . ”هند

  .262-257صص 

v  :مخطوطات ابن سینا فی “قنواتی، جورج شحاته]
، القـاهرة،  مؤلّفات ابن سینا، نکـ . ”](مکتبات) إیران

  .434-432، صص 1950

v نفائس المخطوطات العربیۀ “علی:  محفوظ، حسین
 مجلّۀ معهـد المخطوطـات العربیـۀ   ، نکـ . ”فی إیران

نشریه و  78-3م، صص 1957، 1، ش3(القاهرة): س
، 13(تهــران): دوره جدیــد، دفتــر هــاي خطّــی نســخه
 .346-273، صص1387

نـویس عربـی نفـیس     دسـت  858ستواره، در این فهر ?
نسـخه؛ از   724ي ایـران (از تهـران    ها مربوط به کتابخانه

 38نسـخه و از زنجـان    44نسخه؛ از تبریـز   52اصفهان 
  نسخه)، توصیف و معرفی گردیده است.

v د، صالحمخطوطـات انتقتهـا بعثـۀ    “الـدین:   المنج
ــران  ــی إی ــات إل ـــ . ”المخطوط ــد  ، نک ــۀ معه مجلّ

، 1960، 2، ش6(القــاهرة): س لعربیــۀالمخطوطـات ا 
  .332-327صص 

ي ملّـی،   هـا  هایی از کتابخانـه  نویس در این مقاله دست ?
مجلس، آسـتان قـدس رضـوي، ملّـی ملـک و کتابخانـه       

ها بـراي   هاي گذشته، از آن مرکزي دانشگاه تهران که سال
معهد المخطوطات العربیه در قـاهره، تصـویر تهیـه شـده،     

   توصیف گردیده است.

v فهرسـت  “پژوه، محمـدتقی؛ ذکـاء، یحیـی:     دانش
هـاي زیبـاي    هنـر <ي  هـا  هاي خطّـی کتابخانـه   نسخه
(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه ، نکـ . “>کشور
  .140-127، صص 1342، 3دفتر

نویس فارسی و عربی متعلّق به  دست 47در این مقاله  ?
هـاي تزئینـی و کتابخانـه مـوزه مـردم       کتابخانه موزه هنر

هـاي زیبـاي    هنر  ها و فرهنگ عامه ی اداره کلّ موزهشناس
نویس از کتب خطّی کتابخانـه   دست 26کشور و نیز تعداد 

  آقاي ذکاء توصیف گردیده است.

v  فهرســـــت “پــــژوه، محمــــدتقی:    دانــــش
ها[ي تبریز،  ي شهرستان ها هاي] کتابخانه نویس [دست

هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”کاشان، یزد و اصفهان]
  .480-283، صص 1344، 4ان): دفتر(تهر خطّی

v آشـنایی بـا چنـد نسـخه     “پژوه، محمدتقی:  دانش
 وحیـد ، نکــ .  ”ي ایران] ها خطّی [در برخی کتابخانه

 186-184، صـص 1345، بهمن 2، ش4(تهران): س
ــش اول)؛ ش ــاپی  3(بخـ ــفند 39(پیـ ، 1345)، اسـ

ــص ــش دوم)؛ ش 257-251ص ــت 5(بخ ، اردیبهش
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، تیـر  7(بخـش سـوم)؛ ش   436-433، صص1346
ــص1346 ــارم)؛ ش  648-644، ص ــش چه ، 9(بخ

(بخــش پــنجم)؛  861-857، صــص1346شــهریور 
(بخش ششـم)؛   963-960، صص1346، مهر 10ش
ــان 11ش ــص1346، آب ــش  1058-1055، ص (بخ

 299-297، صـص 1346، اسـفند  3، ش5هفتم)؛ س
-382، صص1347، فروردین 4(بخش هشتم) و ش

  (بخش نهم). 386

در این سلسله مقاالت بـه   برخی از نسخ توصیف شده ?
ي مرکزي دانشـگاه تهـران و مجلـس شـوراي      ها کتابخانه

اسالمی در تهران، منتقـل گردیـده و از سرنوشـت دیگـر     
  تري در دسترس نیست. ها، آگاهی بیش نسخه

v   :ــمی، محمدرضــا ــایی فاضــل هاش فهرســت الفب
هـاي وابسـته بـه     هاي خطّی کتابخانـه  مشترك نسخه

ـ   ک در تهـران، جـامع   آستان قدس رضوي (ملـی مل
گوهرشاد در مشهد، وزیري یزد، کرمانشاه، شوشـتر،  

 .همدان و ...)

هاي موقوفه  فهرستواره کتب خطّی موجود در کتابخانه ?
وابسته به آستان قدس رضوي است که مؤلـف محتـرم آن   

  را در دست تألیف دارد.

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسـخه “طالعی، عبدالحسین
معـزّي  ، نکــ .  ”و دزفـول اهللا معزّي در مشـهد   آیت
 .265-241، صص1390ما،  ، قم، دلیلنامه

نسخه خطّی عربی و فارسـی،   85در این مقاله، حدود  ?
به اختصار، گزارش گردیده است. باید دانست کـه از ایـن   

نسخه، به آستان قـدس رضـوي اهـداي     25تعداد، حدود 
نســخه) در مدرسـه معــزّي   60گردیـده و بــاقی (حـدود   

  گردد. ري میدزفول نگهدا

v    دتقی؛ (همکــار    افشـار، ایـرج؛ دانـش پـژوه، محمـ
: اســماعیل حــاکمی)؛ طباطبــایی (منصــور)، 12جلـد 

هاي خطّی: نشـریه کتابخانـه    نسخه): 13محمد (جلد
)، تهـران،  13-1(مجلّـدات   مرکزي دانشـگاه تهـران  
  ، وزیري.1387-1340انتشارات دانشگاه تهران، 

  صص.۲۷۲+۴، ۱۳۴۰خنست:  دفتر §

  صص.۲۸۵+۲، ۱۳۴۱وم: د دفتر §

  صص.۴۸۸+۲، ۱۳۴۲سوم:  دفتر §

  صص.۶۹۴+۴، ۱۳۴۴چهارم:  دفتر §

  صص.۷۶۸+۶، ۱۳۴۶پنجم:  دفتر §

  صص.۶۹۸+۴، ۱۳۴۸ششم:  دفتر §

  صص.۸۱۲+۶، ۱۳۵۳هفتم:  دفتر §

  صص.۳۱۰+۱۶+۶، ۱۳۵۸هشتم:  دفتر §

  ها. صص+ عكس۱۳۵۸ ،۲+۴۵۰+۷۸م:  دفتر §

  ها. صص+ عكس۸۱+۴۰۷، ۱۳۵۸دهم:  دفتر §

  صص.۱۰۳۶+۱۸، ۱۳۶۲هم: يازد دفتر §

  ها. صص+ عكس۴۱۲+۱۲، ۱۳۶۲دوازدهم:  دفتر §
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 ص. ۵۶۸، ۱۳۸۷سيزدهم (دوره جديد):  دفتر §

) 000/80در این نشریه نفیس، بیش از هشتاد هـزار (  ?
هاي عربی، فارسی و ترکـی مربـوط    اثر دستنوشته به زبان

و سـایر کشـورهاي جهـان، بـه      >هاي ایران کتابخانه<به 
  گردیده است.  اختصار معرّفی

v  :هـاي   نشریه نسخه فهرست مشترك“حرّي، فریبا
 هـاي خطّـی   نشریه نسخه، نکـ . ”12تا  1جلد خطّی

-527، صـص 1387، 13(تهران): دوره جدید، دفتـر 
568.  

v   :نشـریه  حواشـی بـر   “حافظیان بابلی، ابوالفضـل
(تهـران)،   گـزارش میـراث  ، نکــ .  ”هاي خطّی نسخه

ــرداد ـ شــ   40، ش4دوره دوم، س ، 1389هریور ، م
 . 40-39صص

v  :دتـأمالتی بـر دوره جدیـد   “وفادار مرادي، محم 
 مـاه کلیـات    کتـاب ، نکــ .  ”هاي خطّی نشریه نسخه
ــران): س ــاپی 11، ش13(ته ــان 155(پی ، 1389)، آب

 .119-117صص

v  :هاي خطّـی  نشریه نسخهمعرّفی “قاسمی، فرید” ،
ـــ .  ــراث نک ــه می ــد، ش  آین ــران)، دوره جدی  3(ته
  .206-203، صص1382اییز )، پ22(پیاپی

v  :سی و چهار نسخه خطّـی از چنـد   “افشار، ایرج
 هـاي خطّـی   نشریه نسخه، نکـ . ”مجموعه خصوصی

  .131-111، صص 1346، 5(تهران): دفتر

ي شخصی  ها هایی از کتابخانه نویس در این مقاله دست ?
الدولـه غفـاري،    آقایان ثامنی، دهگـان، بـاقرزاده، معـاون   

ان، خان ملک ساسانی و ... به اختصـار  امیرتوکل کامبوزی
  توصیف گردیده است.

v  :سیري در مرقعـات موجـود در   “نقیبی، ابوالقاسم
 پیـام بهارسـتان  ، نکــ .  ”هـاي مهـم ایـران    کتابخانه
  .20-8، صص1382، بهمن 32، ش3(تهران): س

v  :مخطوطات الموسیقی العربیۀ فی “یوسف، زکریا]
سیقی العربیۀ مخطوطات المو، نکـ . ”مکتبات إیران]

  .23-16، صص 1966، بغداد، فی العالم

نویس عربی در موضـوع   دست 52در این فهرستواره،  ?
ي ایـران، بـه اختصـار، توصـیف      هـا  موسیقی از کتابخانـه 

  گردیده است. 

v Sezgin, F.: Geschichte des 
Arabischen Schrifttums (GAS), (Band I-
XVI); Leiden, E. J. Brill, 1967-2010. 

§ Erster Bd., 1967, XIV+936 pp. 

§ Zweiter Bd., 1975, XII+808 pp. 

§ Dritter Bd., 1970, XX+498 pp. 

§ Vierter Bd., 1971, XI+399 pp. 

§ Fünfer Bd., 1974, XV+515 pp. 

§ Sechster Bd., 1978, XV+521 pp. 

§ Siebenter Bd., 1979, XIII+486 pp. 

§ Achter Bd., 1982, XIII+389 pp.  



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
71 

§ Neunter Bd., 1984, XIII+406 pp. 

§ Zhenter Bd., 2000, XXX+634 pp. 

§ Elfter Bd., 2000, VIII+716 pp. 

§ Swölfter Bd., 2000, XVI+447 pp. 
)، 15-1(مجلّدات  هاي عربی تاریخ نگارشسزگین، فؤاد: 

، 2000-1967لیدن، مؤسسه انتشاراتی اي. جـی. بریـل،   
  وزیري.

جلد خنست: علوم قرآن (قراآت و تفسـري)، حـديث،    §
  صص.۹۳۶+۱۹۶۷،۱۴تاريخ، فقه، عقايد و تصوف، 

ــوم،   § ــار منظــ ــعر و آثــ ــد دوم: شــ ، ۱۹۷۵جلــ
  صص. ۱۲+۸۰۸

زي، جانورشناسـي و  جلد سـوم: پزشـكي، داروسـا    §
  صص. ۴۹۸+۲۰، ۱۹۷۰پزشكي،  دام

شناسي و كشـاورزي،   جلد چهارم: كيميا، شيمي، گياه §
  صص. ۱۱+۳۹۹، ۱۹۷۱

جلد پـنجم: رياضـيات (هندسـه، جـرب و حسـاب)،       §
  صص. ۱۵+۵۱۵، ۱۹۷۴

، ۱۹۷۸شناسـي (جنـوم و هيئـت)،     جلد ششم: ستاره §
  صص. ۱۵+۵۲۱

شناسـي،   جلد هفتم: اختربيين (احكام جنـوم )، قيافـه   §
  صص.۴۸۶+۱۳، ۱۹۷۹علم اصول و فرق، 

، ۱۹۸۲هـا،   نامـه  شناسي و فرهنـگ  جلد هشتم: لغت §
  صص. ۱۳+۳۸۹

جلد م: دستور زبان و ادبيات عرب (صرف، حنو و  §

  صص. ۱۳+۴۰۶، ۱۹۸۴...)، 

)، ۱هاي نظـري (  جلد دهم: جغرافياي رياضي و حبث §
  صص. ۳۰+۶۳۴، ۲۰۰۰

هـاي نظـري    جلد يازدهم: جغرافياي رياضي و حبث §
  صص. ۸+۷۱۶، ۲۰۰۰)، ۲(

جلد دوازدهم: جغرافياي رياضي و چـاپ برگـردان    §
 صص. ۴۴۷+۱۶، ۲۰۰۰ها (فاکسيميليه)،  نقشه

نگـاري   جلد سـيزدهم: جغرافيـاي رياضـي و نقشـه     §
  م، ... .۲۰۱۰(مؤلفان و احوال دانشمندان)، 

ــزاران     ? ــترگ، ه ــر س ــن اث ــفحات ای ــل ص در فواص
ایران، گزارش گردیده اسـت.  هاي  نویس از کتابخانه دست

 2010باید افزود در جلد سیزدهم این اثـر ـ گویـا سـال     
دهد قـاره   منتشر شده ـ اسنادي ارائه گردیده که نشان می 

نیـز، بـراي مسـلمانان     >کلمبوس<امریکا پیش از کشف 
سـزگین در  کامالً شناخته شده بـود. گفتنـی اسـت، دکتـر     

تاریخ کتاب عدي این جلد یادآور شده که دو جلد ب همقدم
) بـه موضـوعاتی   15و  14هاي عربی (جلـدهاي   نگارش

هـا و   مانند جغرافیاي انسانی، جغرافیاي شـهري، سـفرنامه  
  .هاي جغرافیایی اختصاص خواهد داشت فرهنگ

v Sezgin, F.: Geschichte des 
Arabischen Schrifttums, Gesamtindices 
zu Band I-IX, Frankfurt, Institut für 
Geschichte der Arabisch – Islamischen 
Wissenschaften, 1995, 604 p. 

هـاي   فهرست راهنماي کلّی تاریخ نگـارش سزگین، فؤاد: 
)، فرانکفورت، مؤسسه تاریخ علـوم  9-1مجلدات ( عربی
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  ص.604، 1995عربی ـ اسالمی، 

v     سـه نشـر فهرسـتگان؛سزگین، فؤاد؛ (ترجمه: مؤس
هـاي   تاریخ نگارشزیرنظر احمدرضا رحیمی ریسه): 

ــدات  عربــی )، تهــران، وزارت فرهنــگ و 4-1(مجلّ
ارشاد اسالمی، سـازمان چـاپ و انتشـارات/ خانـه     

  ، وزیري.1380کتاب (به اهتمام)، 

جلد خنست: قرآن [كرمي]، حديث، تاريخ، فقه، عقايد  §
  ص.۱۰۳۶و تصوف، 

  ص.۹۹۵جلد دوم: شعر [و آثار منظوم]،  §

نورشناسـي و  جلد سـوم: پزشـكي، داروسـازي، جا    §
  ص.۵۳۲پزشكي،  دام

شناسي و كشـاورزي،   جلد چهارم: كيميا، شيمي، گياه §
  ص.۴۲۲

)، تنها چهار 1389شناسی حاضر ( تا زمان تنظیم کتاب ?
منتشـر   هاي عربـی  تاریخ نگارشمجلّد از ترجمه فارسی 

گردیده است و باقی مجلّـدات آن نیـز، گویـا در مرحلـه     
  ترجمه و آماده سازي است. 

v فؤاد؛ (ترجمـه: محمـود فهمـی حجـازي؛     سزگین ،
عبداهللا بن عبـداهللا حجـازي؛ عرفـه مصـطفی؛ مـازن      

، 1(مجلّـدات   تاریخ التراث العربـییوسف عماوي): 
اهللا العظمــی المرعشــی  )، قــم، مکتبــۀ آیــۀ8، 5، 4، 2

[چـاپ اول:   1412النجفی (ره)، چاپ دوم (افسـت)  
  ]، وزیري.1988-1408/1981-1401الریاض، 

هـاي   نـويس  هـاي دسـت   صفر] مقدمه: جمموعه[جلد  §
ــه  ــريب در كتاخبان ــاپ اول   ع ــان، [چ ــاي جه  ۱۴۰۲ه

  ص.۲۸۱]، ۱۹۸۲/

): علوم قرآن و حـديث، [چـاپ   ۱جلد خنست (خبش §
  ص.۵۰۷]، ۱۴۰۳/۱۹۸۳اول 

نگاري (تدوين تـاريخ)،   ): تاريخ۲جلد خنست (خبش §
  ص.۳۱۰]، ۱۴۰۳/۱۹۸۳[چاپ اول 

ــه، [چــاپ ا۳جلــد خنســت (خبــش §  ۱۴۰۳ول: ): فق
  ص.۴۰۰]، ۱۹۸۳/

): عقايد و تصـوف، [چـاپ اول   ۴جلد خنست (خبش §
  ص.۵۸۴]، ۱۴۰۳/۱۹۸۳

): شـعر (پيشـگفتار و مطالعـات)،    ۱جلد دوم (خبـش  §
  ص.۱۷۴]، ۱۴۰۳/۱۹۸۳[چاپ اول 

): شعر (عصر جاهلي)، [چـاپ اول  ۲جلد دوم (خبش §
  ص.۳۷۱]، ۱۴۰۳/۱۹۸۳

 اميـه و شـعراي   ): شعر (عصـر بـين  ۳جلد دوم (خبش §
  ص.۲۶۹]، ۱۴۰۳/۱۹۸۳مخضرمني)، [چاپ اول 

): شعر (عصر عباسي)، [چـاپ اول  ۴جلد دوم (خبش §
  ص.۲۸۸]، ۱۴۰۳/۱۹۸۳

): شعر (باقيمانـده عصـر عباسـي)،    ۵جلد دوم (خبش §
  ص.۳۳۱]، ۱۴۰۴/۱۹۸۴[چاپ اول 

شناسـي و   جلد چهـارم: علـوم غريبـه، كيميـا، گيـاه      §
  ص.۵۹۲]، ۱۴۰۱/۱۹۸۱كشاورزي، [چاپ اول 
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د پــنجم: رياضــيات، چــاپ اول: الريــاض،    جلــ §
  ص. ۶۰۷، ۱۴۲۳/۲۰۰۲

ــش  § ــتم (خبـ ــد هشـ ــت۲-۱جلـ ــي و  ): لغـ شناسـ
  ص.۷۲۵]، ۱۴۰۸/۱۹۸۸ها، [چاپ اول  نامه فرهنگ

v  :الفهـرس الشـامل للتـراث العربـی     لجنۀ التحقیق
)، عمان ـ اردن،  44-1(مجلّدات االسالمی المخطوط

المجمــع الملکــی لبحــوث <مؤسســۀ آل البیــت (ع) 
  ، وزیري.2004-1986، >لحضارة االسالمیۀا

  ):A، 1الف) المصاحف المخطوطۀ (

  ).۴۳۱-۱ص (صص۴۳۳، ۱۴۰۶/۱۹۸۶جلد اول:  §

ــد دوم:  § ــص ۳۶۷، ۱۴۰۶/۱۹۸۶جل -۴۳۳ص (ص
۸۰۰.(  

-۸۰۱ص (صـص  ۴۲۵، ۱۴۰۶/۱۹۸۶جلد سـوم:   §
۱۲۲۶.(  

ــارم:  § ــد چهـ ــص ۵۳۱، ۱۴۰۶/۱۹۸۶جلـ ص (صـ
۱۲۲۷-۱۷۵۸ .(  

ص ۱۲۱، ۱۴۰۶/۱۹۸۶ـــ [جلــد پــنجم:] فهــارس،  §
  ).۱۸۸۰-۱۷۵۹(صص 

/ B، 1 :(1406ب) علــوم القــرآن ـ رســم المصــاحف (  
  ص.211، 1986

ج) علوم القـرآن ـ المصـاحف المخطوطـۀ و مخطوطـات      
، 1413/1992): چـاپ دوم  A+B، 2رسـم المصـاحف (  

، 432-9هـاي قـرآن کـریم: صـص     نویس ص [دست532

هـاي رسـم المصـاحف:     نویس نسخه؛ دست 2377معرّفی 
  ].483-433صص

  ):Aد) علوم القرآن ـ مخطوطات القراآت (

  ).۴۵۰-۱ص (صص۴۵۰، ۱۹۸۷/ ۱۴۰۷جلد اول:  §

ــد دوم:  § ــص۳۳۷، ۱۹۸۷/ ۱۴۰۷جل -۴۵۱ص (ص
۷۸۸.(  

-۷۸۹ص (صـص ۱۹۱، ۱۹۸۷/ ۱۴۰۷جلد سـوم:   §
۹۸۲.(  

): چاپ دوم (با Bهـ) علوم القرآن ـ مخطوطات القراآت ( 
  ص.291، 1994اضافات) 

  ):Aجوید (و) علوم القرآن ـ مخطوطات الت

  ).۲۴۵-۱ص (صص۲۴۵، ۱۹۸۶/ ۱۴۰۶جلد اول:  §

ــد دوم:  § ــص۲۶۵، ۱۹۸۶/ ۱۴۰۶جل -۲۴۷ص (ص
۵۱۲.(  

-۵۱۷ص (صـص ۴۱۶، ۱۹۸۶/ ۱۴۰۶جلد سـوم:   §
۹۳۳.( 

): چاپ دوم (بـا  Bز) علوم القرآن ـ مخطوطات التجوید ( 
  ص.274، 1994اضافات) 

  ):Aح) علوم القرآن ـ مخطوطات التفسیر (

  ).۲۴۰-۱ص (صص۲۴۰، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلد اول:  §

-۲۴۱ص (صــص۳۵۹، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلــد دوم:  §
۶۰۰.(  

-۶۰۱ص (صــص۲۷۲، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلــد ســوم:  §
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۸۷۳.(  

-۸۷۴ص (صـص ۲۸۸، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلد چهارم:  §
۱۱۶۲.(  

-۱۱۶۳ص (صـص ۲۹۵، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلد پنجم:  §
۱۴۵۸ .(  

-۱۴۵۹ص (صـص ۳۲۵، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلد ششم:  §
۱۷۸۴.(  

-۱۷۸۵ص (صـص ۲۷۲، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلد هفتم:  §
۲۰۵۸.(  

-۲۰۵۹ص (صـص ۲۸۱، ۱۴۰۷/۱۹۸۷لد هشتم: ج §
۲۳۴۰.(  

-۲۳۴۱ص (صـص ۲۸۷، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلد ـم:   §
۲۶۲۸.(  

-۲۶۲۹ص (صـص ۲۲۱، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلد دهـم:   §
۲۸۵۰.(  

هاي زمـاين نامشـخص)،    جلد يازدهم: (تفاسري دوره §
  ص.۳۰۲، ۱۴۰۷/۱۹۸۷

، ۱۴۰۷/۱۹۸۷جلــد دوازدهــم: (فهــارس عمــومي)  §
 ص.۴۸۸

  ):Bر و علومه (ط) علوم القرآن ـ مخطوطات التفسی

  ).۶۴۶-۱ص (صص۶۴۶، ۱۹۸۹/ ۱۴۰۹جلد اول:  §

ــد دوم:  § ــص۷۱۵، ۱۹۸۹/ ۱۴۰۹جل -۶۵۱ص (ص
۱۳۶۶.(  

  ي) الحدیث النبوي الشریف و علومه و رجاله:

)، ۱۴۲۶/۲۰۰۵(چاپ دوم  ۱۴۱۱/۱۹۹۱جلد اول:  §
  ).۶۷۶-۱ص (صص۶۷۶

)، ۱۴۲۶/۲۰۰۵(چاپ دوم  ۱۴۱۲/۱۹۹۱جلد دوم:  §
  ).۱۳۴۲-۶۷۹ص (صص۶۶۳

ــو  § ــد ســـ ــاپ دوم  ۱۴۱۲/۱۹۹۲م: جلـــ (چـــ
  ).۱۹۷۲-۱۳۴۵ص (صص۶۲۷)، ۱۴۲۶/۲۰۰۵

  ك) الفقه و أصوله:

، ۱۴۲۰/۱۹۹۹جلــــد اول: حــــرف األلـــــف،    §
  صص. ۱۰+۱۵+۸۴۷

ــاء،     § ــاء ـ الث ــروف الب ــد دوم: ح ، ۱۴۲۱/۲۰۰۰جل
  ص.۹۸۱

، ۱۴۲۱/۲۰۰۰جلد سـوم: حـروف اجلـيم ـ اخلـاء،       §
  ص.۱۰۷۱

، ۱۴۲۱/۲۰۰۰جلد چهارم: حروف الـدال ـ السـني،     §
  ص.۷۱۹

  ص.۸۶۳، ۱۴۲۲/۲۰۰۱جلد پنجم: حرف الشني، §

، ۱۴۲۲/۲۰۰۱جلد ششم: حـروف الصـاد ـ الغـني،      §
  ص.۵۰۷

  ص. ۸۳۱، ۲۰۰۲/ ۱۴۲۳جلد هفتم: حرف الفاء،  §

، ۲۰۰۲/ ۱۴۲۳جلد هشتم: حروف التـاف ـ الـالم،     §
  ص.۵۳۵

، ۱۴۲۴/۲۰۰۳)، ۱جلــد ــم: حــرف املــيم (خبــش §
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  ص.۷۲۷

، ۱۴۲۴/۲۰۰۳)،۲جلــد دهــم: حــرف املــيم (خبــش §
  ص.۷۸۷

، ۱۴۲۵/۲۰۰۴جلد يازدهم: حروف النـون ـ اليـاء،     §
  ص.۶۲۳

ــون،     § جلــد دوازدهــم: املســتدرك ـ الكشــاف: املؤلّف
 ص.۷۵۷، ۱۴۲۵/۲۰۰۴املكتبات، املراجع، 

  ل) السیرة و المدائح النبویۀ:

ــف ـ الشـــني،     § ، ۱۹۹۶جلـــد اول: حـــروف األلـ
  ].۶۰۷-۱صص [صص ۱۲+۶۰۷

ص ۵۶۵، ۱۹۹۶جلد دوم: حـروف الصـاد ـ اليـاء،       §
  ]. ۱۱۷۳-۶۰۸[صص 

نـویس از   در این مجموعه کـم نظیـر، هـزاران دسـت     ?
هاي ایـران، در قالـب موضـوعی، گـزارش شـده       کتابخانه

  است.

v     :قره بلوط، علی الرضا؛ قره بلـوط احمـد طـوران
 معجم تاریخ التراث االسـالمی فـی مکتبـات العـالم    

تـاریخ   )، قیصري ـ ترکیا، دارالعقبۀ، بی 6-1(مجلدات 
 ، وزیري.م]2005[

االول: <ابراهيم بـن ابـراهيم اللقـاين ـ جليلـي       اجلزء §
  ).۷۸۴-۱صص] (صص۳۲+۷۸۴+۸حسن باشا>، [

الثـاين: <مجـع بـن القاسـم ـ عبـدالرمحن بـن         اجلـزء  §
  ).۱۶۰۰-۷۸۳ص] (صص۸۱۷بکر>، [ ايب

احلـرم ـ ليـث بـن      الثالث: <عبـدالرمحن بـن ايب   اجلزء §
  ).۲۴۱۳-۱۶۰۱ص] (صص۸۱۲سعد>، [

<ليلي خامن بنت حامد افندي ـ حممد بن   الرابع: اجلزء §
  ).۳۰۴۹-۲۴۱۳ص] (صص۶۳۶حممد املوقوفاين>، [

اخلامس: <حممد بـن حممـد اآليـديين ـ يـونس       اجلزء §
  ).۴۰۶۹-۳۰۵۰ص] (صص۱۰۱۹أمره>، [

ــاف االســامي و الکــين و ۱الســادس: < اجلــزء § کش .
  ص.۹۶۱. کشاف أسامي الکتب>، ۲االنساب و االلقاب، 

نـویس عمـدتاً از    موعه نفیس، هزاران دستدر این مج ?
هاي ایران و ترکیه، به اختصـار توصـیف گردیـده     کتابخانه

  است.

v  :هاي خطّـی فارسـی   فهرست نسخهمنزوي، احمد 
اي  )، تهـران: مؤسسـه فرهنگـی منطقـه    6-1(مجلّدات
R.C.D. ،1348-1353.وزیري ،  

جلد يکم: تفسري، قرائـت، دربـاره قـرآن+ فهرسـت      §
شناسي و اختـربيين+   قرآين، رياضي، ستاره مؤلّفان علوم

  ).۷۱۷-۱ص (صص۷۱۷، ۱۳۴۸ها،  فهرست مؤلّفان آن

): فلسفه، كـالم، عقايـد و عرفـان،    ۱جلد دوم (خبش §
  ).۱۴۸۹-۷۱۷ص (صص۷۷۲، ۱۳۴۹

): منطق، فلسـفه عملـي [اخـالق]،    ۲جلد دوم (خبش §
ملل و حنل، بايب و ازيل و ايي+ فهرست مؤلّفان آـا،  

  ).۱۸۴۱-۱۴۹۰(صصص ۳۵۱، ۱۳۴۹

نامـه، دسـتور    جلد سوم: كليات اديب، خطّ، فرهنـگ  §
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نگاري، بالغت، عروض و قافيه، معمـا   زبان، دستورِ نامه
  ).۲۶۱۵-۱۸۴۲ص (صص۷۷۳، ۱۳۵۰و ديوان، 

هـا،   جلد چهارم: منظومه+ فهرست سرآغاز منظومـه  §
  ).۳۴۳۹-۲۶۱۷ص (صص۸۲۲، ۱۳۵۱

 هـا، شـروح متـون اديب،    جلد پنجم: شروح منظومـه  §
ها، امثال،  ها، خاطره نثرهاي اديب، منشآت اديب، توصيف

نامـه،   مقامه، شوخي و هزل، افسانه، حكايـت و منـايش  
  ).۳۹۲۹-۳۴۴۱ص (صص۴۸۸، ۱۳۵۱

جلد ششم: جغرافيـاي سياسـي، طبيعـي و انسـاين،      §
هاي خربي+ فهرست  سفرنامه، تاريخ <كليات>، روزنامه

اديــان هــا، تــاريخ عمــومي، تــاريخ ايــران،  مؤلّفــان آن
<سرگذشت و سريت پيـامربان، امامـان، امامزادگـان و    
مناقب و سوگواري آنان>، تاريخ نيم قاره هند+ فهرست 

  ).۴۷۲۶-۳۹۲۹ص (صص۷۹۷، ۱۳۵۳منابع جديد، 

نـویس از   در این مجموعـه ارزشـمند، هـزاران دسـت     ?
  هاي ایران گزارش گردیده است. کتابخانه

v   :د هـاي  فهرسـت نسـخه  “وحید دستگردي، محمـ 
ــی  ــی فارس ـــ. ”خطّ ــد، نگ ــران)، ش وحی ، 116(ته

  .468-473، صص1349فروردین 

v  :ــی  فهرســت نســخه“نیســاري، ســلیم هــاي خطّ
 راهنماي کتاب، نکـ . ”4فارسی، احمد منزوي، جلد 

، 1351، دي ـ اســـفند     126-124(تهـــران)، ش
 .804-801صص

v  :ــاب  “خــدیوجم، حســین ــه کت نگــاهی دیگــر ب
چهـارم)، از   هاي خطّی فارسـی (جلـد   فهرست نسخه
(تهـران)، ش   راهنمـاي کتـاب  ، نکـ . ”احمد منـزوي 

 .806-804، صص124-125

v  :هـاي خطّـی    گزارشی دربـاره نسـخه  “ناشناخته
(تهـران):   کتابـداري ، نکــ .  ”فارسی، احمد منـزوي 

  .29-26، صص1353، 4دفتر

v   :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  “خدیوجم، حسـین
ان): (تهـر  راهنماي کتاب، نکـ . ”فارسی [جلد سوم]

 .806-804ش، صص 1351، 12-10، ش15س

v  :دکاظم هـاي خطّـی    فهرست نسخه“روحانی، محم
، مهـر و  20(قـم)، ش  کیهان اندیشـه ، نکـ . ”فارسی

 .113-108، صص1367آبان 

v  :هـاي   طـرح کتابشناسـی نگاشـته   “منزوي، احمد
، خـرداد و  19(قـم)، ش  آینه پژوهش، نکـ . ”فارسی

 .67-55، صص1372تیر 

v  هـاي فارسـی   فهرسـتواره کتـاب  : منزوي، احمـد 
ــدات  ــاخر  10-1(مجلّ ــار و مف ــران، انجمــن آث )، ته

)/ مرکــز دائــرة 5-1فرهنگـی (چــاپ اول مجلّـدات   
و  5-1المعارف بزرگ اسالمی (چاپ دوم: مجلّـدات  

ــدهاي  ــاپ اول: جل ــد)،  6چ ــه بع ، 1386-1374ب
  وزیري.
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جلد يکم: سفرنامه، جغرافيا، داستان، كليات تاريخ و  §
[چاپ دوم: مركـز دائـرة املعـارف     ۱۳۷۴جهان، تاريخ 

  ).۷۹۴-۱ص (صص۷۹۴ش]، ۱۳۸۲بزرگ اسالمي، 

 ۱۳۷۵جلد دوم: تاريخ ايران، تاريخ شبه قاره[هند]،  §
]، ۱۳۸۲[چاپ دوم: مركز دائرة املعارف بزرگ اسالمي، 

  ).۱۵۱۷-۸۰۵ص (صص۷۱۲

نامـه   جلد سوم: تـاريخ پيـامربان و امامـان، زنـدگي     §
ــدگي ــرايندگان، زن ــان،  ن س ــريان و بزرگ ــه پ ، ۱۳۷۶ام

  ). ۲۵۷۰-۱۵۲۹ص (صص۵۴۱

شناسـي و   جلد چهارم: رياضـي، دفتـرداري، سـتاره    §
  ).۳۲۴۳-۲۵۹۳ص (صص۶۵۰، ۱۳۷۶اختربيين، 

جلــد پــنجم: پزشــكي، داروســازي، علــوم طبيعــي   §
شناسي و ...>، كيميـا،   شناسي، معدن <جانورشناسي، گياه

  ).۴۱۷۲-۳۲۵۷ص (صص۹۱۵، ۱۳۷۹

حكمت و فلسفه عملي [اخـالق]،  جلد ششم: فلسفه،  §
  ص.۹۰۹، ۱۳۸۱

ــش    § ــان (خب ــتم: عرف ــد هف ص ۸۱۶، ۱۳۸۲)، ۱جل
  ).۸۱۶-۱(صص

، شصــت و ۱۳۸۲)، ۲جلــد هشــتم: عرفــان (خبــش §
  ).۱۴۹۸- ۸۱۷صص (صص۶۸۱هفت+

  ص.۷۶۶، ۱۳۸۴جلد م: كالم و اعتقادات،  §

  ص.۹۳۰، ۱۳۸۶)، ۱ها (خبش جلد دهم: منظومه §

ــت   ? ــزاران دس ــنگ، ه ــر گرانس ــن اث ــویس از  در ای ن
  هاي ایران معرّفی شده است. کتابخانه

v  :ال عراقی نژاد، حسین هـاي   فهرستواره کتاب“فع
، 6(تهـران): س  کتـاب مـاه کلیـات   ، نکــ .  ”فارسی
، 1382)، شـهریور ـ مهـر    70-69(پیـاپی   10-9ش

 .151-146صص

v  :فهرستواره کتابهـاي فارسـی  “آل داوود، علی” ،
)، 110یـاپی  (پ 4، ش20(تهران): س نشر دانشنکـ . 
  .59-7، صص1382

v هـاي خطّـی    فهرست [نسـخه “پور، مهدي:  بهشتی
فارسی] و فهرستواره [کتابهاي فارسی تألیف احمـد  

(تهـران،   نامواره دکتر محمود افشار، نکـ . ”منزوي]
 .5749-5746، صص10)، ج1377

v  :هـاي خطّـی    شناسی نسـخه  کتاب“منزوي، احمد
، 6ن): س(تهـرا  وحیـد ، نکــ .  ”چاپ شده در ایـران 

  .637-631، صص 1348)، تیر 67(پیاپی 7ش

v  :گیري  بررسی میزان بهره<غالمحسین زاده، زهره
از فناوري اطالعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطّـی  

 . ١>هاي ایران در کتابخانه

دوره کارشناسـی ارشـد مؤلّـف در      نامـه  عنوان پایـان  ?
ـ   ران دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحـد ته

                                                   
، ۱۳۸۹ )، آذر۱۵۶(پياپي ۱۲، ش۱۳(ران): س کتاب ماه کليات. ١
 .۱۱۹ص
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است که در آن، مؤلّف بـه بررسـی    1384شمال، در سال 
 15وضعیت فناوري اطالعـات و رونـد دیجیتـال سـازي     

. مؤلّف پرداخته است کتابخانه داراي نسخ خطّی در ایران،
)، بر این بـاور اسـت،   1384گیري خود (تا سال  در نتیجه
هاي کشـور،   هاي شهر قم، نسبت به سایر کتابخانه کتابخانه
اوري اطالعات و دیجیتال سازي نسخ خطّی از نظـر  از فن

کمی و کیفی پیشتاز است، اما در عین حال معتقـد اسـت،   
% اطالعـات  100هاي ایران،  تنها یک کتابخانه از کتابخانه

نسخ خطّی خود را در فهرست رایانـه وارد نمـوده اسـت.    
استاد راهنما در این پـژوه، دکتـر فرشـته سـپهر و اسـتاد      

  نم زهرا اباذري بوده است.مشاور نیز خا

v  :ح <ســلیم گنــدمی، حمیــدبررســی نســخ مصــح
ــران،    ــده در ای ــاپ ش ــی چ ــی و عرب -1362فارس

 .  ١>ش1371

دوره کارشناسـی ارشـد مؤلّـف در      نامـه  عنوان پایـان  ?
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتـی دانشـگاه تهـران در    

اســت کــه در آن، مؤلّــف بــه بررســی      1374ســال 
هـاي   نتشـر شـده در ایـران بـین سـال     م هاي نویس دست

. اسـتاد راهنمـا در   شمسی، پرداخته اسـت  1362-1371
این پژوه، دکتر غالمرضا فدایی عراقی و اساتید مشاور نیز 
دکتر محمـدباقر حجتـی و دکتـر نـوش آفـرین انصـاري       

  (محقق) بوده است.

                                                   
: کتاب ماه کلياتو  ۱۳۱، ص۱۳۸۰، آبان ۷(ران): ش پيام ارستان. ١
 .۱۱۷، ص۱۳۸۹)، آذر ۱۵۶(پياپي ۱۲، ش۱۳س

v  :نگاهی به احیـاي متـون در   “سلیم گندمی، حمید
موعه مقاالت سمینار مج، نکـ . ”1371-1362دهه 

هفتادمین سال افتتاح رسمی کتابخانه مجلس شوراي 
، تهران، کتابخانـه مجلـس شـوراي اسـالمی،     اسالمی
  .149-127، صص1374اسفند 

v  :شناســی متــون  کتــاب“طیــار مراغــی، محمــود
، نکــ .  ”هـاي خطّـی) چـاپ شـده در ایـران      (نسخه

، 1386 اردیبهشــت ،8(تهــران): ش گــزارش میــراث
  .45ص

بـا   2/9/1377ق قراردادي کـه مؤلّـف در تـاریخ    طب ?
مؤسسه میراث مکتوب بسته است، گویا قرار بود، فهرستی 
از نسخ خطّی تصحیح شده و منتشر شده در ایران، چه بـه  
شکل مستقل و چه در میان مجموعه رسائل، ارائه دهنـد،  

سـال، بـر پایـه     12لیکن این اثر پس از گذشـت حـدود   
  ) منتشر نشده است.1389نون (آگاهی راقم، گویا تاک

v  :فهـارس در حاشیه “حافظیان بابلی، ابوالفضل“ ،
)، 62(پیـاپی   4، ش16(قـم): س میراث شهاب نکـ . 

 .150-109، صص 1389زمستان 

، صـوابنامه فهـارس   از یخشـ این تعلیقات در واقـع ب  ?
منتشـر شـده   پراکنـده   هـاي  تفهرس اصالحاتمشتمل بر 

  است.ایران هاي  کتابخانهبراي نسخ خطّی 

v  :صـلوة الجمعـۀ: برخـی منـابع     “شیروانی، محمد
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مربوط به نماز جمعه [در کتابخانه مرکزي دانشـگاه  
اهللا  تهران، کتابخانـه وزیـري یـزد و کتابخانـه آیـت     

، 10(تهران): دفتـر  کتابداري، نکـ . ”مرعشی در قم]
  .66-63، صص1364

ي نمـاز جمعــه، بـر اســاس    هـا  در ایـن مقالـه رســاله   ?
فـوق، بـه اختصـار      گانـه  اي خطّـی کتابخانـه سـه   ه نسخه
  شناسی شده است.  شناسی و کتاب نسخه

v  :3ذخــائر الحــرمین الشــریفین الــواثقی، حســین :
االجازات، المستنسخات، المؤلفـات،  <التراث المکّی 

، 1431، قم، دانـش حـوزه،   >التصحیحات، التملّکات
 تصویر رنگی. 150صص+80+584وزیري، 

ع    در این اثر ارزش ? مند و بدیع، که نتیجـه تـالش و تتبـ
طوالنی و طاقت فرساي مؤلف دانشمند آن است، صـدها  
نسخه خطّی نفیس شیعی مـرتبط بـا مکـه مکرّمـه، علـی      
هـاي   مشرّفها آالف التحیۀ و الثناء (عمدتاً از نسخ کتابخانه

ایران) گزارش گردیده است. باید افزود که مؤلف گرانقـدر  
ذخائر الحرمین د دیگر آن، کتاب )، مجل1389ّآن، اکنون (

  را در دست تألیف دارند. : التراث المدنی4الشریفین 

v قسم المخطوطات النادرة“علی:  محفوظ، حسین” ،
ـــ .  ــالمنک ــداد): س االق ــص 1964، 7، ش1(بغ ، ص

135-140.  

v   :هـاي خطّـی    مشـهورترین نسـخه  “بهنام، عیسـی

 هنر و مـردم ، نکـ . ”ي جهان ها مصور ایران در موزه
 .25-20، صص49(تهران): دوره جدید، ش

v  :کتابنامه علـوم ایـران  صدري افشار، غالمحسین ،
تهــران، مرکــز مــدارك علمــی مؤسســه تحقیقــات و 

، وزیري، یازده 1350ریزي علمی و آموزشی،  برنامه
  صص.494+

نـویس ارزنـده،    در این اثر به مناسبت، صـدها دسـت   ?
کشـور معرفـی   مربوط به کتابخانه ایران و نیـز خـارج از   

  گردیده است.

v  :المخطوطات االلفیۀ فی مکتبـات  “زیدان، یوسف
، ”العالم (قائمۀ مزیدة): المخطوطات االلفیۀ فی ایران

(القـاهرة):   مجلّـۀ معهـد المخطوطـات العربیـۀ    نکـ . 
  .42-40، صص1425/2004، 2-1، ش48س

v    :(د ابـراهیم زیدان، یوسف، (اشراف عام دالیا محمـ
 ص.196، 2008، القاهرة، المخطوطات االلفیۀ

هـا   در میان کتاب و مقاله فـوق، فهرسـت نـامگوي ده    ?
هاي ایران  نویس نفیس هزارساله موجود در کتابخانه دست

  و سایر کشورهاي جهان، به اختصار، گزارش شده است.

v  :دجامع الشروح و الحواشی: الحبشی، عبداهللا محم
 معجم شامل ألسماء الکتـب المشـروحۀ فـی التـراث    

)، ابـوظبی،  3-1(مجلّدات  االسالمی و بیان شروحها
  م، وزیري.2004المجمع الثقافی، 
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ص ۷۲۴االول: <اآلثــار ـ اجلــامع الصــغري>،   الـد  §
  ].۷۲۴-۱[صص 

الثـاين: <اجلـامع الصـغري ـ كتـاب التوحيـد>،        الـد  §
  ].۱۴۵۲-۷۲۵ص [صص ۷۲۷

[صـص   ۷۲۳الثالث: <كتاب الثمرة ـ اليواقيت>،   الد §
۱۴۵۳-۲۱۷۶.[  

نـویس مربـوط بـه     هـا دسـت   در این اثر ارزشمند، ده ?
  هاي ایران در ذیل اسامی کتب، معرّفی شده است. کتابخانه

v     ،روشن، محمد؛ مقصود [همـدانی]، جـواد؛ اذکـایی
فهرســت فاضــل یــزدي مطلــق، محمــود]:   پرویــز [؛
ي رشـت و همـدان [و    هـا  هاي خطّی کتابخانـه  نسخه

، نــگ ایــران زمــینفره، تهــران، انتشــارات مشــهد]
  ص. 30+714+4، وزیري، 1353

ي جمعیت  ها هاي کتابخانه نویس در این فهرست، دست ?
نشر فرهنگ رشت، کتابخانـه غـرب ـ مدرسـه آخونـد و      
چند مجموعه شخصی در همدان و نیز فهرسـت کتابخانـه   

  مدرسه خیرات خان ـ مشهد، معرفی شده است.

v   :ثـۀ  مخطوطـات انتقتهـا بع  “االمینی، محمـدهادي
مجلّـۀ معهـد   ، نکــ .  ”معهد المخطوطات إلی إیـران 

، 1975، 2، ش21(القـاهرة): س  المخطوطات العربیۀ
  .195-159صص 

نـویس مصـوره، تهیـه     دست 346در این مقاله بالغ بر  ?
شده از سوي معهد المخطوطات العربیه در قاهره در برخی 

  ي ایران، توصیف و معرفی شده است. ها کتابخانه

v نکــ .  ”... و چند ده کتاب دیگـر “رج: افشار، ای ،
  .344-305، صص 1354، تهران، مجموعه کمینه

ــیش از  ? ــه ب ــویس نفــیس از  دســت 51در ایــن مقال ن
ي مختلف ایران به اختصـار توصـیف گردیـده     ها کتابخانه

  است.

v مؤلّفات “علی؛ آل یاسین، جعفر:  محفوظ، حسین]
 ، نکــ . ”الفارابی المخطوطـۀ فـی مکتبـات إیـران]    

، 173-87، صــص1975بغــداد،  مؤلّفــات الفــارابی،
 .276و  265

v  :جلـد   دلیل المخطوطاتحسینی اشکوري، احمد)
  ص.338، وزیري، 1397اول)، قم، مطبعۀ العلمیۀ، 

ــت   ? ــت، دس ــن فهرس ــویس در ای ــی   ن ــایی از برخ ه
ي ایران در زنجان، کرمانشاه و ... و نیز برخـی   ها کتابخانه
و عربســتان ســعودي  ي شخصــی در عــراق هــا مجموعــه

هـا، جلـد دوم و سـوم     توصیف گردیده است. بنا بر شنیده
ي به چاپ خواهـد    این مجموعه نیز، با همین عنوان، بزود

  ) منتشر نشده است.1389رسید، لیکن تاکنون (

v  :سی طباطبایی، حسین آشنایی استادي، رضا؛ مدر
(دفتـر اول)، قـم: چاپخانـه مهـر،      با چند نسخه خطّی

  ص.448زیري، ، و1355

نـویس از برخـی    در این اثـر فهرسـت صـدها دسـت     ?



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
81 

هاي شخصی در ایران و عراق، توصـیف گردیـده    کتابخانه
  است.

v  :من المخطوطات القطیفیۀ “العوازم القطیفی، مهدي
 الموسـم ، نکــ .  ”و االحسـائیۀ فـی مکتبـات إیـران    

، صــص 1991/ 1411، 10-9، ش3(بیــروت): س
456-460.  

v فـر، صـدیقه؛    ن، فریده؛ سلطانیارجح، اکرم؛ هادیا
خنـد، زهـرا؛ (زیـر نظـر رضـا خـانی جزنـی):         چهره
تهـران،   شناسـی نسـخ خطّـی پزشـکی ایـران،      کتاب

ــران،    ــالمی ای ــوري اس ــی جمه ــه ملّ ، 1371کتابخان
  صص.325وزیري، شانزده+

نسـخه خطّـی پزشـکی موجـود در      1412در این اثر  ?
  ه است.ي ایران، به اختصار توصیف گردید ها کتابخانه

v  :ــاس، حســن ــین اردو مخطوطــات عب ــران م ، ای
  ص؛ اردو.70]، رقعی، 1371پاکستان، [

نسـخه خطّـی اردو، موجـود در     31در این فهرسـت،   ?
ي ایران توصیف گردیده است. گفتنی است کـه   ها کتابخانه

تر به صورت مقاله در نشریه تحقیق (دانشگاه  این اثر پیش
  نتشر شده است.، جام شورو، در پاکستان م5سند): ش

v  :نکـ ”هاي خطّ کوفـی ایران قرآن“افروند، قدیر ،
(پیـاپی   4، ش2(تهـران): س  وقف، میراث جاویدان. 
 .73-60، صص 1373)، 8

v  :هـاي خطّـی شـاهنامه در     نسـخه “کیانفر، جمشید
 فرهنـگ ایـران زمـین   ، نکـ . ”ي] ایران ها [کتابخانه
  .178-145، صص 1375، 29(تهران): س

v تی، محمدبهـاي   فهرست موضوعی نسخهاقر: حج
ي جمهوري اسالمی ایـران و   ها خطّی عربی کتابخانه

(مجلّـدات   تاریخ علوم و تراجم دانشمندان اسـالمی 
ــروش،  1-4 ــارات س ــران، انتش ، 1376-1370)، ته

  وزیري.

، ۱۳۷۰): قرائــت و جتويــد، ۱خبــش خنســت (جلــد  §
  صص.۶۰۰شانزده+

  ست].، [چاپ نشده ا۱): تفسري ـ ۲خبش دوم (جلد  §

  ص.۷۲۲، ۱۳۷۵، ۲): تفسري ـ ۳خبش دوم (جلد  §

  ص.۶۷۴، ۱۳۷۶، ۳): تفسري ـ ۴خبش سوم (جلد  §

هاي جاویـد   تواند یکی از الگو این فهرست مطمئناً می ?
نویسی موضوعی نسخ خطّی مورد ارزیـابی قـرار    فهرست

گیرد. متأسفانه به دالئلی نامشخّص ادامه نگارش و انتشار 
ي مؤلّف به یکبـاره متوقّـف گردیـد.    این اثر نفیس، از سو

باید دانست که این فهرست با اینکه اختصاص بـه معرفـی   
ي داخـل   هـا  هاي عربی موجـود در کتابخانـه   نویس دست

ایران دارد، در عین حال، بـه نحـو اسـتطرادي بـه برخـی      
هـاي دیگـر ماننـد دارالکتـب      هاي موجود در کشور نسخه

  ظاهریه در دمشق نیز اشاره شده است.

v  :هـاي خطّـی    فهرست موضوعی نسخه“ناشناخته
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، ”عربی ایران: تحقیق و تألیف سید محمدباقر حجتی
، خـرداد ـ تیـر    1، ش1(قـم): س  آینه پژوهشنکـ . 
 .42-41، صص1369

v  :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  “حجتی، محمدباقر
مجموعه مقاالت سمینار هفتادمین سال ، نکـ . ”عربی

، اي اسـالمی افتتاح رسـمی کتابخانـه مجلـس شـور    
تهــران، کتابخانــه مجلــس شــوراي اســالمی، اســفند 

  .76-70، صص1374

v   :ــد ــکوري، احم ــینی االش ــی الحس ــراث العرب الت
ـۀ  1(مجلـدات   المخطوط فـی مکتبات ایران العام-

، 1388/1431/2010)، قم، انتشارات دلیـل مـا،   14
  وزیري.

  ص.۵۷۰االول: <اآلثار ـ استيفاء املهمات>،  الد §

  ص.۵۴۷اين: <اإلسراء ـ البينة>، الث الد §

  ص.۵۷۵الثالث: <تاج الدرة ـ تيمم>،  الد §

الرابع: <الثاقـب يف املناقـب ـ حاشـية مـدارک       الد §
  ص.۴۸۲األحکام>، 

  ص.۴۸۹اخلامس: <حاشية مرآة األصول>،  الد §

  ص.۴۵۵السادس: <ذات الشفاء ـ السيمياء>،  الد §

ــ   الــد § ــة>، الســابع: <شــارع النجــاة ـ ش رح القطع
  ص.۴۱۸

الثــامن: <شــرح قواعــد األحکــام ـ الظنــون    الــد §

  ص.۳۹۲االجتهادية>، 

  ص.۴۷۸التاسع: <العافية ـ الفيوضات>،  الد §

  ص.۴۹۳العاشر: <قاب قوسني ـ ليلة القدر>،  الد §

احلادي عشر: <ماء احليـات ـ معـارج الـيقني>،      الد §
  ص.۵۰۸

  ص.۵۱۵يمر>، الثاين عشر: <املعارف ـ امل الد §

  ص.۴۶۵الثالث عشر: <الناسخ ـ اليوم>،  الد §

الرابع عشر: فهارس: فهرس املوضوعي للکتـب،   الد §
فهرس املؤلفني، الشـيوخ ايـزون، االعـالم املصـححني،     

  ص.۴۶۵

عنوان نسخه خطّـی   32000در این فهرست در حدود  ?
هـاي ایـران، معرّفـی     عربی، موجـود در برخـی کتابخانـه   

 400ه است. باید دانست که در این اثـر، از حـدود   گردید
کتابخانه عمومی و شخصی داراي نسـخ خطّـی عربـی در    

کتابخانـه، و   16هاي خطّی عربـی   سطح کشور، تنها نسخه
ــت  ــت20نهای ــویس % دس ــود در    ن ــی موج ــاي عرب ه
، گزارش گردیده است و با وجود ایـن  ١هاي ایران کتابخانه

را بـر نـام    >بعـض <مـه  امر، جا داشت مؤلّف محترم، کل
التـراث العربـی   افزودند و نام آن را به صـورت   کتاب می

نمودند. به هـر   ثبت میالمخطوط فی بعض مکتبات ایران 
کتابخانه که نسخ عربی آنها، در این اثر ارزنـده،   16تقدیر 

                                                   
هاي ايران  فهرستواره دستنوشت. بر اساس آخرين گزارش منتشر شده در ١

خطّي عريب   عنوان نسخه ۱۸۱۰۰۰)، در حدود ۱۳۸۹، تاکنون (اسفند <دنا>
 اي ايران، به امجال يا به تفصيل، فهرست و معريف گرديده است.ه در کتاخبانه
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. کتابخانــه زیــن 1گــزارش گردیــده اســت، عبارتنــد از: 
ه مرکز احیاء میراث . کتابخان2العابدین ابراهیمی ـ کرمان،  

. کتابخانه حوزه عملیه امام صـادق علیـه   3اسالمی ـ قم،  
. کتابخانه حـوزه علمیـه امـام صـادق     4السالم ـ اردکان،  

. کتابخانه امام هادي علیه السـالم  5علیه السالم ـ قزوین،  
. کتابخانـه آسـتانه حضـرت عبـدالعظیم علیـه      6ـ مشهد، 

فاضـل خوانسـاري ـ    اهللا  . کتابخانـه آیـت  7السالم ـ ري،  
. کتابخانـه  9. کتابخانه مدرسـه فیضـیه ـ قـم،     8خوانسار، 

. کتابخانـه  10دانشکده الهیات و معارف اسالمی ـ مشهد،  
. کتابخانــه 11اهللا بروجــردي ـ کرمانشــاه،   مدرســه آیــت

. کتابخانه حوزه علمیه 12مسجد جامع گوهرشاد ـ مشهد،  
خانـه مدرسـه   . کتاب13شاه عبدالعظیم علیه السـالم ـ ري،   

اهللا العظمـی مرعشـی    . کتابخانـه آیـت  14مروي ـ تهران،  
. 16. کتابخانـه مدرسـه غـرب ـ همـدان،      15نجفی ـ قم،  

  کتابخانه ملی ملک ـ تهران. 

v التـراث العربـی المخطـوط،    “اکبـر:   صفري، علی
 .”فهرستی براي همیشه

ــتار، در   ? ــن نوش ــت  5ای ــایت 1390اردیبهش ، در س
http://ical.ir   (کتابخانه مجلس شوراي اسالمی) منتشـر

  شده بود.

v  :هـاي   گزارشی دربـاره گنجینـه  “خیراندیش، الهه
هـاي   خطّـی کتـب متوسـطات ریاضـی در کتابخانـه     

مجموعه مقاالت سمینار هفتادمین سال ، نکـ . ”ایران
، افتتاح رسـمی کتابخانـه مجلـس شـوراي اسـالمی     

مجلــس شــوراي اســالمی، اســفند تهــران، کتابخانــه 
  .97-91، صص1374

v  :میراث مخطوط شیعه در ایرانغفرانی، عبداهللا. 

مؤلّف دانشمند، بـا همتـی در خـور تقـدیر، در صـدد       ?
هاي شیعی در  نویس است، فهرستی جامع در معرّفی دست

هـاي نویافتـه، ارائـه     هاي ایران، بخصوص نسـخه  کتابخانه
ي از آثـار شـیعی را ثبـت    هاي متعدد دهد و تاکنون نسخه

نموده است. ضمن آرزوي موفقیت براي مؤلف فاضل آن، 
اي نــه چنــدان دور، شــاهد انتشــار  امیــدواریم، در آینــده

  مجلداتی از این کار ارزنده، باشیم.

v    :(ــش ــه کوش ــطفی (ب ــی، مص ــتواره درایت فهرس
)، 12-1(مجلــدات  >دنــا<هــاي ایــران  دستنوشــت

، 1389می، تهـران، کتابخانـه مجلـس شـوراي اســال    
 وزیري.

ــد اول:  § ــريف     ۱۱۴۹جل ــار>، مع ــني ـ اظه ص، <آئ
  >.۲۸۸۳۰-۱هاي < نويس دست

ــد دوم:  § ــريف    ۱۲۰۴جل ــييد>، مع ــاده ـ تش ص، <اع
  >.۶۱۱۱۵-۲۸۸۳۱هاي < نويس دست

ص، <التصاريف ـ چـيين سـازي>،    ۱۱۵۱جلد سوم:  §
  >.۸۵۹۹۲-۶۱۱۱۶هاي < نويس معريف دست

ديـن>، معـريف   ص، <احلائريات ـ  ۱۲۸۹جلد چهارم:  §
  >.۱۱۹۰۸۱-۸۵۹۹۳هاي < نويس دست

http://ical.ir
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ص، <ديوان ـ ژميناستيک>، معـريف   ۱۳۰۰جلد پنجم:  §
  >.۱۴۹۹۳۷-۱۱۹۰۸۲هاي < نويس دست

ص، <ســائر ـ شــيوه>، معــريف   ۱۲۸۸جلــد ششــم:  §
  >.۱۸۰۰۶۶-۱۴۹۹۳۸هاي < نويس دست

ص، <الصـاحب ـ فيـه مـا فيـه>،      ۱۲۷۲جلد هفـتم:   §
  >.۲۰۹۸۱۳-۱۸۰۰۶۷هاي < نويس معريف دست

ــد هشــتم:  § ــريف   ۱۲۹۳جل ــثري>، مع ــائم ـ م ص، <ق
  >.۲۴۱۸۴۴-۲۰۹۸۱۴هاي < نويس دست

ص، <جمادلـة ـ اململـوک>، معـريف     ۱۲۶۶جلد ـم:   §
  >.۲۷۲۱۴۱-۲۴۱۸۴۵هاي < نويس دست

ص، <املنـائح ـ يونسـيه>، معـريف     ۱۲۶۰جلد دهـم:   §
  >.۳۰۰۹۶۸-۲۷۲۱۴۲هاي < نويس دست

هــاي  ص، مؤلّفــان دستنوشـت ۱۳۸۰جلـد يـازدهم:    §
  ايران.

هـاي   ص، کاتبـان دستنوشـت  ۱۱۴۴جلد دوازدهـم:   §
  ايران.

اي  این فهرست، در حقیقت، کارستانی عظیم و پژوهـه  ?
عزیز الوجود و سترگ است که به سان مشعلی فروزان بر 
تارك پژوهش روي متون کهن اسـالمی، همـاره خواهـد    
درخشید. در این فهرست گرانسنگ، بیش از سیصد هـزار  

هـاي   هـاي موجـود در کتابخانـه    نویس دستاز  >عنوان<
ترکی و  1897فارسی،  132000عربی،  181000ایران (

انـدکی نیــز اردو و پشــتو)، در قالـب نــامگوي، توصــیف   
تـرین   رسد، با انتشار آن، بـیش  گردیده است که به نظر می

ــی  ــا حــدودي ب ــه   پژوهشــگران را، ت ــه ب ــاز از مراجع نی
ع منتشــر شــده بــراي ن فهرســت ــی هــاي متنــو ســخ خطّ
هـاي ایـران، گردانـده اسـت. از خداونـد متعـال        کتابخانه

هاي دیگـر  >دنا<خواستاریم که مؤلّف محترم را، در فتح 
  کشورها، نیز، موفّق بدارد، آمین!

v  :(به کوشش) هـاي   فهرست نسخهدرایتی، مصطفی
 .هاي ایران خطّی کتابخانه

هـاي   اي براي نسـخه  جلدي منتشر نشده سیفهرست  ?
ــی کتا ــهخطّ ــراه داده  بخان ــران، هم ــاي ای ــل  ه ــاي کام ه

آنها است کـه گویـا در آینـده نزدیـک،      >شناسی کتاب<
گویا از سوي کتابخانه مجلـس شـوراي اسـالمی، منتشـر     

  خواهد شد. 

v  :(به کوشش) فهرست موضـوعی  درایتی، مصطفی
 .هاي ایران هاي خطّی کتابخانه نسخه

اي بـراي   فهرست موضوعی چند جلدي منتشـر نشـده   ?
هاي ایران است، کـه امیـدواریم    هاي خطّی کتابخانه سخهن

  در آینده نزدیک، منتشر گردد.

v   :شـرحی در بـاب فهرسـتواره    “درایتی، مصـطفی
 پیـام بهارسـتان  ، نکــ .  ”هاي ایران (دنا) نوشت دست

-283، صـص 1389، 8، ش3(تهران): دوره دوم، س
321. 

، در ســایت 1389اســفند  4ایــن مقالــه همچنــین در  ?
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http://ical.ir   فهرسـتواره  (کتابخانه مجلس) در معرّفـی
  ، منتشر شده بود.دنا

v  :هاي  نوشت فهرستواره دست“رحمتی، محمدکاظم
 .”ایران و یک نکته در خصوص آن

ــه در  ? ــن مقال ــان  25ای ــف 1389آب ــالك مؤل ، در وب
tp://rahmati.kateban.comht .منتشر شده است 

v  :ار إحیاء التراث: لمحۀ تاریخیۀ “الرفاعی، عبدالجب
سریعۀ حول تحقیق التراث و نشـره و أسـهام إیـران    

(پیـاپی   3-2، ش9(قم): س تراثنا، نکـ . ”فـی ذلک
، 1414)، ربیـع اآلخـر ـ رمضـان المبـارك      35-36

ال الم 37(پیاپی  4؛ ش262-189صص  کـرم  )، شـو
ــص 1414 ــاپی  2-1، ش10؛ س210-188، ص (پی

، 1415)، محـرّم الحـرام ـ جمـادي االخـرة      38-39
)، 42-41(پیاپی  2-1، ش11؛ س369-320صص 

-229، صـص  1415محرّم الحرام ـ جمادي االخرة  
ۀ    44-43(پیاپی  4-3و ش 254 رجب ـ ذوالحجـ ،(

 .328-281، صص 1416

v  :العربیـۀ  مخطوطات اللغۀ “الطباطبایی، عبدالعزیز
فـی مکتبات إیران = مخطوطۀ اللغـۀ العربیـۀ فــی    

المحقـق الطباطبـایی فـی    ، نکــ .  ”الخزائن االیرانیۀ
-100، صص1، ج1417، قم، ذکراه السنویۀ االولـی 

  .592-503، صص 2و ج 101

v  :آثار عالمه حلّی در ایـران در  “جعفریان، رسول
قرن هشتم و نهم (بر اسـاس کتـاب مکتبـۀ العالمـۀ     

، ”از استاد مرحوم سید عبدالعزیز طباطبـایی)  الحلّی
، المحقق الطباطبایی فی ذکراه السنویۀ االولـی نکـ . 

  .1400-1389، صص 3، ج1417قم، 

v  :آثار [سید محمد بن عبدالصمد] “موسوي، کمال
ي  هــا هــا در کتابخانــه شهشــهانی و نســخ خطّــی آن

، نکــ .  ”ي خصوصـی  هـا  عمومی کشور و مجموعـه 
(پیاپی  4-3، ش5(تهران): س یدانوقف، میراث جاو

  .96-89، صص 1376)، پاییز ـ زمستان 19-20

v  :فهرسـت اجمـالی چهـل مجموعـه     “افشار، ایرج
(قـم):   میـراث اسـالمی ایـران   ، نکـ . ”[نسخ خطّی]

فرهنـگ ایـران   و  640-563، صـص  1376، 5دفتر
 .627-536، صص1384، 30(تهران)، ج زمین

معرّفی شده است که نسخه خطّی  1186در این مقاله،  ?
افـزوده   فرهنگ ایـران زمـین  نسخه در بازچاپ آن در  8

ها عبارتند از: دو نسـخه از کرمـان،    شده است. این نسخه
اي از آتالنتـاي   اي از مدرسه علمیه آشـتیان، نسـخه   نسخه

امریکا (از صمد هنرورز)، نسخه دکتر امیر چوپانی، نسخه 
  .دکتر بهدخت سمیعیان و نسخه فرهاد طاهري

v  :هـاي   کلک و کتاب: بهـاي نسـخه  “افشار، ایرج
(پیـاپی   1، ش4(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”خطّی

  .121-119، صص 1377)، بهار 11

http://ical.ir
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ــبت،    ? ــه مناس ــه ب ــن مقال ــت 55در ای ــویس از  دس ن
  ي تهران و قم توصیف گردیده است. ها کتابخانه

v  :هاي خطّـی   فهرست مشترك نسخهمنزوي، احمد
، تهـران،  ي] ایران ها [کتابخانه فارسی علوم قرآنی در

 ص.214، رقعی، 1378انتشارات آزادي، 

v اس:  کی ي ایـران در دوره   هـا  کتابخانـه “منش، عب
ــان ـــ .”تیموری ــدن   ، نک ــه در تم ــاب و کتابخان کت
  .461-435، دفتر اول، صص 1379، مشهد، اسالمی

v اس:  کی هاي بزرگ ایـران در   کتابخانه“منش، عب
شریه دانشکده ادبیات و علوم ن، نکـ . ”دوره معاصر

ــران  ــگاه ته ــانی دانش ــران): ش انس ، 147-146(ته
 .69-35، صص1377تابستان ـ پاییز 

v  :هاي متـون   نسخه برگردان“مطلبی کاشانی، نادر
(تهـران):   نامـه بهارسـتان  ، نکـ . ”علمی چاپ ایران

 .100-91، صص 1379، پاییز ـ زمستان 2، ش1س

v  :ن مخطوطاتچاپ نسخه برگردا“افشار، ایرج” ،
دوره جدیـد)،   3(س 8(تهران): س آینه میـراث نکـ . 
  .62-42، صص1384)، تابستان 29(پیاپی  2ش

ــت داده   ? ــه فهرس ــن مقال ــامگوي  در ای ــاي ن  162ه
نــویس فارســی آمــده، کــه بــه صــورت برگــردان  دســت

(فاکسیمیله) در کشورهاي مختلف، از جمله ایران منتشـر  
 شده است.

v هاي خطّـی   ستگان نسخهفهرخویی، علی:  صدرایی
)، قـم،  12-1(مجلّـدات   حدیث و علوم حدیث شیعه

ــاپ اول،   ــدیث، چ ــات دارالح ــز تحقیق -1382مرک
  ، وزیري.1389

صص؛  ۵۵۴، هفتاد و شش+۱۳۸۲جلد خنست: ار  §
): <عناوين آثـار  ۱۰۴-۱[خبش اول: درايه شيعه (صص

>؛ ملحق خبش ۴۷۹-۱هاي آثار  نويس >، <دست۱-۹۷
-۹۸): <عناوين آثـار  ۱۳۰-۱۰۵سنت ( لاول: درايه اه

>؛ خبش دوم: ۵۴۳-۴۸۰هاي آثار  نويس >، <دست۱۳۲
-۱۳۳): <عنـاوين آثـار   ۴۵۲-۱۳۱رجال شيعه (صص

>؛ ملحـق  ۲۲۶۹-۵۴۴هـاي آثـار    نويس >، <دست۴۱۸
ــل  ــال اه ــش دوم: رج ــص  خب ــنت (ص ): ۴۹۲-۴۵۳س

هـاي آثـار    نـويس  >، <دسـت ۴۷۵-۴۱۹<عناوين آثـار  
عناوين، پديدآورندگان، کاتبـان و    >؛ منايه۲۲۷۰-۲۳۹۸

  )].۵۵۴-۴۹۳راهنماي منابع و مآخذ: (صص

صـص؛  ۴۶۸، سي و شش+۱۳۸۴جلد دوم: تابستان  §
[خبش سوم: متون حديث شـيعه (الـف ـ پ): <عنـاوين     

-۲۳۹۹هــاي آثــار  نـويس  >، <دســت۸۴۶-۴۷۶آثـار  
۵۵۸۲.[<  

ص؛ [خبـش سـوم:   ۴۸۸، ۱۳۸۴جلد سوم: تابسـتان   §
-۸۴۷): <عنـاوين آثـار   متون حـديث شـيعه (ت ـ ح    

  >].۸۶۲۳-۵۵۸۳هاي آثار  نويس >، <دست۱۳۸۸

ص؛ [خبش سـوم:  ۵۳۶، ۱۳۸۴جلد چهارم: تابستان  §
-۱۳۸۹متون حديث شيعه (خ ـ ض): <عنـاوين آثـار    

  >].۱۱۴۳۰-۸۶۲۴هاي آثار  نويس >، <دست۲۰۰۹
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ص؛ [خبـش سـوم:   ۵۴۲، ۱۳۸۴جلد پنجم: تابستان  §
: <عنـاوين  متون حديث شيعه (ط ـ مکاتيـب الرسـول)    

-۱۱۴۳۱هاي آثـار   نويس >، <دست۲۴۶۸-۲۰۱۰آثار 
۱۵۱۶۱.[<  

ص؛ [خبـش سـوم   ۵۷۶، ۱۳۸۴جلد ششم: تابسـتان   §
): متون حديث شيعه (مکارم االخـالق ـ   ۳۸۴-۱(صص

هـاي   نـويس  >، <دست۲۷۰۳-۲۴۶۹ي): <عناوين آثار 
>؛ ملحــق خبــش ســوم (صــص ۱۸۰۰۱-۱۵۱۶۲آثــار 
-۲۷۰۴آثار سنت: <عناوين  ): احاديث اهل۳۸۵-۵۷۶
  >].۱۸۹۲۲-۱۸۰۰۲هاي آثار  نويس >، <دست۳۰۷۳

ص؛ [خبـش چهـارم:   ۵۳۶، ۱۳۸۴جلد هفتم: تابستان §
-۳۰۷۴): <عنـاوين آثـار   ۸۷-۱احاديث قدسي (صص

>؛ ۱۹۴۵۸-۱۸۹۲۳هـاي آثـار    نـويس  >، <دست۳۱۵۴
): <عنـاوين  ۱۷۲-۸۹حسـين (صـص    خبش پنجم: امساء

-۱۹۴۵۹هاي آثـار   نويس >، <دست۳۲۸۶-۳۱۵۵آثار 
هاي معـريف   : شامل کتاب۷-۲هاي  >؛ منايه جلد۱۹۸۷۵

شده، پديـدآوران، کاتبـان و راهنمـاي منـابع و مآخـذ      
  )].۵۳۶-۱۷۳(صص

ص؛ [خبش ششم: ۶۵۷، دوازده + ۱۳۸۹جلد هشتم:  §
>، ۳۸۴۹-۳۲۸۷ادعيه شيعه (الف ـ ح): <عناوين آثـار   

  >].۲۳۷۲۶-۱۹۸۷۶هاي آثار  نويس <دست

شم: ادعيه شيعه ص؛ [خبش ش۶۷۰، ۱۳۸۹جلد م:  §
ــار       ــاوين آثـــ >، ۴۵۲۸-۳۸۵۰(خ ـ ق): <عنـــ

  >].۲۷۹۲۱-۲۳۷۲۷هاي آثار  نويس <دست

-۱ص؛ [خبش ششم (صـص ۶۲۴، ۱۳۸۹جلد دهم:  §

-۴۵۲۹): ادعيـه شـيعه (ک ـ ي): عنـاوين آثـار      ۳۳۰
>؛ ۲۹۶۴۳-۲۷۹۲۲هـاي آثـار    نـويس  >، <دست۴۸۹۷

): ادعيه اهل سنت: ۴۱۰-۳۳۱ملحق خبش ششم (صص
هـاي آثـار    نويس >، <دست۵۰۲۰-۴۸۹۸<عناوين آثار 

ــده،  ۲۹۶۴۴-۲۹۹۶۲ ــاي معـــريف شـ >؛ منايـــه کتاـ
ــذ     ــابع و مآخ ــاي من ــان، راهنم ــدگان، کاتب پديدآورن

  >].۶۲۴-۴۱۱(صص

ص؛ ۵۹۷، بيســت و شــش + ۱۳۸۹جلــد يــازدهم:  §
ـ   ــار ۱[خبــش هفــتم: اجــازات  -۵۰۲۱: <عنــاوين آث

  >].۳۱۳۱۱-۲۹۹۶۳هاي آثار  نويس >، <دست۶۱۰۹

ــم  § ــد دوازده ــتم:  ۶۳۵، ۱۳۸۹: جل ــش هف ص؛ [خب
ـ  -۶۱۱۰): <عنـاوين آثـار   ۱۳۴-۱(صـص  ۲اجازات 

>؛ ۳۱۵۷۹-۳۱۳۱۲هـاي آثـار    نـويس  >، <دست۶۲۸۵
. ۱) شـامل:  ۶۳۵-۱۳۵(صـص  ۱۲و ۱۱فهارس جلـد  

. عنـاوين کتـب   ۲اجازه دهندگان و اجـازه گرينـدگان،   
. ۴. آغاز اجـازات،  ۳(اجازايت که عنوان خاص دارند)، 

  منابع و مآخذ]. .۵ها،  نام کتاخبانه

هـاي خطّـی    اي براي نسـخه  فهرستگان مشترك ارزنده ?
ي  هـا  کتابخانـه <احادیث و علوم حدیث شیعه، موجود در 

جلد تهیـه گردیـده و بـه تـدریج      16است که در  >ایران
)، 1389گـردد و خوشـبختانه تـاکنون (اسـفند      منتشر می

دوازده جلد از این مجموعه نفـیس و ارزشـمند، چـاپ و    
گانـه ایـن    16شر گردیـده اسـت، عنـاوین مجلـدات     منت

(درایـه ـ رجـال)؛     1فهرستگان، به شرح ذیل است: جلـد 
(حدیث، اسماء حسنی و احادیث قدسـی)؛   7-2هاي جلد
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(اجـازات)؛   12-11هـاي   (ادعیه)؛ جلـد  10-8هاي  جلد
ــد ــاي جل ــدهاي   14-13ه ــتدرکات)، جل  16-15(مس
کـه، اگـر چـه    هاي کلّی). گفتنی است  ها و نمایه (فهرست

شناسـی حـدیث و علـوم     موضوع اصلی این آثار، کتـاب 
است، لیکن به نحو استطرادي، به معرّفـی   >شیعه<حدیث 

برخی آثار حدیث و علوم حدیث اهل سـنّت موجـود در   
پرداختـه شـده    >ملحق<هاي ایران، نیز با عنوان  کتابخانه

  است.

v ــدرایی ــی:   ص ــویی، عل ــرح  “خ ــی از ط گزارش
خطّی حـدیث و علـوم حـدیث     هاي فهرستگان نسخه

، تابسـتان  16(قـم): ش  علـوم حـدیث  ، نکـ . ”شیعه
 .199-198، صص 1379

v  :ــوش، محمدرضــا ــتگان  “زاده ــر فهرس ــدي ب نق
هاي خطّی حدیث و علوم حدیث شیعه: درایه و  نسخه
، 4(قـم): س  هاي اسالمیفصلنامه کتاب، نکـ . ”رجال
 .92-83، صص 1382، بهار 12ش

v ایـه و رجـال شـیعه در    در“خویی، علی:  صدرایی
هاي خطّی حـدیث و علـوم حـدیث     فهرستگان نسخه

، 1383، بهار 2، ش1(تهران): س سفینه، نکـ . ”شیعه
 .66-48صص 

v  :هاي خطّی آثـار   شناسی نسخه کتابتفضّلی، مریم
، تهران، وزارت فرهنگ و شیخ صدوق (ره) در ایران

 ص؛ رقعی.472، 1381ارشاد اسالمی، 

v   :ــا ــاري، فریب ــا“افک ــاب نگ ــه کت ــی  هی ب شناس
، نکــ .  ”هاي خطّی آثار شیخ صدوق در ایران نسخه
(پیـاپی   10-9، ش6(تهـران): س  مـاه کلیـات   کتاب

 .175-170، صص 1382)، شهریور ـ مهر 69-70

v  :هاي خطّی امـالی   ترین نسخه کهن“تفضلّی، مریم
ــه ، نکـــ . ”هــاي ایــران] ســید مرتضــی [در کتابخان

ــاب  ــلنامه کتـ ــران):  فصـ ، 1383، 4ش، 15س(تهـ
 .194-191صص

v  :هـاي اصـل و خـط     فهرست نسـخه تفضّلی، مریم
 .مؤلّف در ایران

این فهرست ارزنده، اکنون در دست تألیف قرار دارد و  ?
هاي از آن اثر، همچون مقاله ذیـل،   ) بخش1389تاکنون (

 منتشر شده است.

v  :هـاي اصـل از سـده نهـم      نسـخه “تفضّلی، مریم
(تهران): دفتر  پژوهی خهنس، نکـ . ”هجري [در ایران]

 .334-291، صص1385سوم، پاییز 

v  :هاي خطی آثـار   شناسی نسخه کتابتفضّلی، مریم
 . سید مرتضی در ایران

v  :هاي خطی آثـار   شناسی نسخه کتابتفضّلی، مریم
  شیخ بهایی در ایران.

v  :هاي خطی آثـار   شناسی نسخه کتابتفضّلی، مریم
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 میرداماد در ایران.

v  :ـ تفضّلی، مریم هـاي خطـی    ار زنـان در نسـخه  آث
 [موجود] در ایران.

هاي فـوق، از سـري آثـار     نگاري ها و تک کتابشناسی ?
ــا،    ــاکنون از آنه ــه ت ــت ک ــألیف اس ــت ت ــده در دس ارزن

)، منتشـر  1381(تهران  شناسی مرحوم شیخ صدوق کتاب
  .1گردیده است

v    :مــن نفـائس المخطوطــات  “الطبـاع، ایــاد خالـد
محاضـرات  ، نکــ .  ”العربیۀ فـی [مکتبـات] إیـران  

، دمشــق، مــؤتمر المخطوطــات العربیــۀ فـــی إیــران
  .64-57، صص 2002

نویس نفیس موجود  دست 30در این فهرست بیش از  ?
  ي ایران، توصیف شده است. ها در برخی کتابخانه

v  :.مخطوطات اللغۀ العربیۀ فــی  “الخفاف، حامد أ
ــران ...  ــات إی ـــ . ”مکتب ــؤتمر  ، نک ــرات م محاض

، صص 2002، دمشق، العربیۀ فـی إیرانالمخطوطات 
179-199. 

                                                   
شناسي ارزنده، صرفاً به جهت اينکه نسخ آن مربوط به  . اين چند کتاب ١

ها) نيز، در  نگاري هاي ايران است، معريف گرديد و آثار مشابه (تک کتاخبانه
تأکيد بر <با  ها کتابشناسي کتابشناسي، با عنوان نامه ايران فهرستعرضِ 

، از سوي راقم سطور، نگارش يافته است و مطالعات اسالمي و متون کهن>
 ان شاء اهللا، در آينده نزديک، منتشر خواهد شد.

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
، قم، مجمع خاندان میبدي، (کرمانشاه، مشهد ـ ایران) 

معرفـی  <ص، 224، وزیـري،  1381دخائر اسالمی، 
  .>5میراث مخطوط: 

نسـخه خطّـی عربـی و فارسـی      216در این فهرست  ?
هاي مشهد و کرمانشاه بـه   شهر متعلّق به خاندان میبدي در

  اختصار توصیف گردیده است.

v  فهرسـت  <[بررسـی و نقـد   “اهللا:  عظیمی، حبیـب
ــدان میبــدي ـ کرمانشــاه/     نســخه هــاي خطّــی خان
 1(س 6(تهـران): س  آینـه میـراث  ، نکـ . ”]>مشهد

، صص 1382)، زمستان 23(پیاپی 4دوره جدید)، ش
88-90. 

v   :تبـۀ  مخطوطـات مک الحسینی االشکوري، احمـد
، قم، مجمع الذخائر االسالمیۀ، ي (الجزء االول)  المیبد
  ص.485ي،   ، وزیر1428/1386

نسخه خطّـی عربـی، فارسـی و     651در این فهرست  ?
ي کرمانشاه   ي در شهرها  ي از نسخ خطّی خاندان میبد  کرد

نـویس) گـزارش    دست 500نویس) و مشهد ( دست 151(
  گردیده است.

v ؛ (با همکـاري زیـن   حمودیزدي مطلق (فاضل)، م
هــاي خطّــی  نگــاهی بــه نســخهالعابـدین درگــاهی):  

، تهران، نشر رسان، کتابخانه عمومی ساري و تنکابن
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  ص.240، وزیري،1383زمستان 

نسـخه   91نویس عربـی و   دست 174در این فهرست  ?
نویس عربی  دست 70فارسی از کتابخانه عمومی ساري و 

ی تنکـابن گـزارش   نسخه فارسی از کتابخانـه عمـوم   5و 
  گردیده است.

v    :ــد ــی جلیســه، مجی بررســی فهرســت  “غالم
ي عمـومی سـاري و    هـا  هـاي خطّـی کتابخانـه    نسخه

، ”1383تنکابن، تألیف محمود فاضل یزدي (مطلق)، 
(پیـاپی   9-8، ش8(تهران): س ماه کلیات کتابنکـ . 

 .105-98، صص 1384)، مرداد ـ شهریور 92-93

v ) بـــه کوشـــش): حافظیـــان بـــابلی، ابوالفضـــل
)، قـم/ تهـران، خانـه    3 -1(دفترهـاي   پژوهی نسخه

پــژوهش/ کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس 
  ، وزیري.1384-1383شوراي اسالمی، 

رسـاين مرجـع، خانـه     دفتر يكم: قم، مؤسسه اطـالع  §
  صص.۴+۷۱۹، ۱۳۸۳پژوه، پاييز 

دفتر دوم: ران، كتاخبانه، موزه و مركز اسناد جملـس   §
  صص.۱۲+۶۴۴، ۱۳۸۴مي، پاييز شوراي اسال

دفتر سوم: ران، کتاخبانه، موزه و مرکز اسناد جملس  §
  صص، ۱۲+۷۳۹، ۱۳۸۵شوراي اسالمي، پاييز 

در مجموع در سه دفتـر منتشـر شـده از ایـن نشـریه       ?
ــی از   1383-1385( ــخه خطّ ــزار نس ــدود ده ه )، در ح

هاي خارج از کشور،  هاي ایران و برخی مجموعه کتابخانه
  تصار، گزارش گردیده است.به اخ

v  :نگرشی بر نگارش جدیـد: دفتـر   “رضوانی، زهرا
(تهـران):   پیـام بهارسـتان  ، نکــ .  ”پژوهی نسخهاول 
 .5-2، صص1385، اردیبهشت 59، ش6س

v  :پژوهـی]  [معرّفی دفتر سوم نسـخه “ناشناخته” ،
ــان 65، ش6(تهــران): س پیــام بهارســتاننکـــ .  ، آب
 .82-80، صص1385

v هاي نسـخ   جستاري در فهرست“: قلندري، حمیده
پژوهی دفتر سوم ـ ابوالفضـل حافظیـان     خطّی (نسخه

(تهـران)،   کتاب ماه تـاریخ و جغرافیـا   ، نکـ .”بابلی)
 .105-102، صص1387، شهریور 124ش

v    :(بـه کوشـش) اوراق عتیـق:  حکیم، محمدحسین
شناسـی و   نسـخه ، مجموعه مطالعـات مـتن پژوهـی   

هـران، کتابخانـه،   )، ت2-1هـاي  (دفتر نگـاري  فهرست
، 1389موزه و مرکز اسناد مجلس شـوراي اسـالمی،   

  وزیري.

 5000در دفتــر نخســت ایــن مجموعــه، حــدود      ?
هـاي عربـی، فارسـی و ترکـی، از      نویس بـه زبـان   دست
هاي ایران (دو کتابخانه در آذربایجـان، کتابخانـه    کتابخانه

اهللا خـویی در مشـهد و    امام جمعه زنجان، کتابخانـه آیـت  
عه ثامنی در شیراز) و چنـد کتابخانـه در خـارج از    مجمو
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کشور (عراق، لبنان و ترکیه)، معرّفی شده است. باید افزود 
هــایی از ایــران، مشـتمل بــر معرّفــی نســخی از   فهرسـت 

کتابخانه هادي نجفی ـ اصفهان، کتابخانـه شـهید هاشـمی     
نژاد ـ ساوه، مـوزه خـوي، کتابخانـه امـامزاده ابـراهیم و       

رسه عوضیه ـ قوچان، کتابخانه مسـجد جـامع    کتابخانه مد
مراغه، کتابخانه مسجد شیخ باباي مراغه و همچنـین یـک   

) ایـن  1390مجموعه خصوصی در سبزوار در دفتر دوم (
  گردد. گاهنامه ارزنده، منتشر می

v    :سـندیات: مجموعـه   مدرسی طباطبـایی، حسـین
، نیوجرسـی، مؤسسـه   مقاالت درباره اسناد تـاریخی 

 ص.440، وزیري، 1387/ 2008گرس، انتشاراتی زا

اي ارزشمند از فرامین و اسناد کهن مربوط به  مجموعه ?
هـاي پیشـین    هاي تاریخی ایران، منتشر شده در سال دوره

  در امریکا بازچاپ شده است. سندیاتکه اینک با عنوان 

v  ــر ــد (دفت )؛ حــاجی 7و  6، 4، 2، 1رضــایی، امی
ــر   ــعید (دفت ــی، س ــ8و  7، 6، 3عباس ــر،  ان)؛ عرف ف

، 3)، جعفرپور، محمدجواد (دفتـر  5محمدجواد (دفتر 
فهرست اسناد موقوفات ایران: اسناد موجود )؛ 7و  6

، 1388-1382، در سازمان اوقـاف و امـور خیریـه   
 وزیري.

دفتر اول: < فهرست اسناد موقوفات استان فـارس>،   §
ران، انتشارات اسـوه بـا مهکـاري معاونـت فرهنگـي      

  ص.۲۳۲، ۱۳۸۲امور خرييه، سازمان اوقاف و 

، >فهرست اسناد موقوفات استان کرمـان <دفتر دوم:  §
ران، انتشارات اسـوه بـا مهکـاري معاونـت فرهنگـي      

  ص.۲۹۶، ۱۳۸۲سازمان اوقاف و امور خرييه، 

ــوم:  § ــر س ــتان  <دفت ــات اس ــناد موقوف ــت اس فهرس
ــتان   ــان و لرس ــاري، زجن ــال و خبتي ــران، >چهارحم  ،

بنيـاد پـژوهش و توسـعه     انتشارات کومه بـه سـفارش  
 ص. ۲۷۲، ۱۳۸۶فرهنگ وقف، 

فهرست اسناد موقوفات استان ـران  <دفتر چهارم:  §
، ـران،  >۱۳۵۷من  ۲۲و توابع، جلد اول از آغاز تا 

انتشارات کومه بـه سـفارش بنيـاد پـژوهش و توسـعه      
 ص.۵۶۰، وزيري، ۱۳۸۶فرهنگ وقف، 

ــدهاي   § ــنجم (جل ــر پ ــناد  <): ۲-۱دفت ــت اس فهرس
ات استان  يزد و حومه)، يزد، انتشارات عرشـيان،  موقوف
 ص. ۷۸۴، ۱۳۸۷

دفتـر ششـم: ـران، انتشـارات اسـوه بـا مهکــاري        §
معاونت فرهنگي سازمان اوقاف و امور خرييه، < استان 
ايالم، سيستان و بلوچستان، قـزوين، کهگيلويـه و بـوير    

 ص. ۳۲۰، ۱۳۸۷امحد>، 

ري معاونت دفتر هفتم: ران، انتشارات اسوه با مهکا §
فرهنگي سازمان اوقاف و امور خرييه، <اسـناد موجـود   
در سـازمان اوقـاف و امـور خرييـه اسـتان کرمانشــاه،      

  ص. ۲۵۶، ۱۳۸۷گيالن>، 

دفتر هشـتم: ـران، انتشـارات اسـوه بـا مهکـاري        §
معاونت فرهنگي سازمان اوقاف و امور خرييه، <اسـناد  
موجــود در ســازمان اوقــاف و امــور خرييــه، <اســناد 
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)> ۱۳۸۵موقوفات بلوک غار و فشـاپويه (از آغـاز تـا    
  ج.۲، ۱۳۸۷

v   :اسـناد میـرزا   نوایی، عبدالحسین؛ کسري، نیلـوفر
)، 3-1(جلــدهاي  عبــدالوهاب خــان آصــف الدولــه

-1377تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
 ، وزیري.1380

ــان، ــار    § ــناد خراس ــده اس ــر اول: گزي ، ۱۳۷۷دفت
 تصوير. ص اسناد و۱۶ص+ ۲۶۶

دفتـر دوم: گزيـده اسـناد گـيالن ـ وزارت جتـارت،        §
 ص اسناد و تصوير.۱۸ص+ ۳۴۰، ۱۳۷۷تابستان 

ــان،   § ــناد آذرباجي ــوم: اس ــر س ص+ ۳۷۰، ۱۳۸۰دفت
  ص اسناد و تصوير.۳۰

v  ،متقی، حسین؛ ذوقی، فتح اهللا؛ رنجبري حیدرباغی
هاي خطّی ترکـی در   فهرستگان مشترك نسخهاحمد: 
 هاي ایران. کتابخانه

هـاي   اي براي نسخ خطّـی ترکـی کتابخانـه    فهرستواره ?
نسـخه خطّـی ترکـی بـا      4000ایران است که در حـدود  

هاي آذري، عثمانی، جغتـایی و جـز آنهـا، در قالـب      لهجه
  هاي فهرستنگاري، به اختصار معرّفی شده است. فیش

v Aydin, Şadi: Iran Kütüphaneleri 
Türkçe Yazmalar Kataloğu, Istanbul, 
2008, 159s. 

هــاي خطّــی ترکــی در  فهرســت نســخهآیــدین، شــادي: 

، 2008، استانبول، انتشـارات تیمـاش،   هاي ایران کتابخانه
  ص، ترکی استانبولی.159
نسخه خطّـی ترکـی    1200اي براي حدود  فهرستواره ?

هاي ایـران اسـت کـه مؤلّـف عنـاوین       موجود در کتابخانه
ده بـراي  هـاي منتشـر شـ    ها را تنهـا از روي فهرسـت   آن

هاي ایران، در این اثر گردآورده و بر این پایه، بـه   کتابخانه
رسد نویسنده محترم، موقعیـت یـا فرصـتی بـراي      نظر می

ها و کنترل و تطبیق اسامی و مؤلّفان  مراجعه به اصل نسخه
  آنها، نداشته است.

v    ،ــولی ــر دزف ــانی، محمدرضــا؛ مخب ــمس اردک ش
د:  درضا؛ قاسملو، فرید؛ صدر، محمـفهرسـتواره   محم

هاي خطّی پزشکی و علوم وابسـته در   مشترك نسخه
، تهران، انتشـارات سـبزآرنگ بـا    هاي ایران کتابخانه

همکاري دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران، چـاپ اول     
اندیشه ظهـور، بـا    ،ص و تهران956، وزیري، 1387

همکاري دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران، چـاپ اول     
 ص.956، 1389

هاي خطّی پزشـکی و علـوم وابسـته     نسخه  فهرستواره ?
  هاي ایران است. موجود در کتابخانه

v فهرسـتواره  بابـاپور، یوسـف:    قاسملو، فرید؛ بیگ
هاي خطّی کیمیا (شـیمی) و علـوم وابسـته در     نسخه

 هاي ایران. کتابخانه

)، بـا عنـوان   1389بنا به گفتـه آقـاي بیـگ بابـاپور (     ?
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خطّـی کیمیـا و   اي نسبتاً جامع از نسـخ   مذکور فهرستواره
هـاي ایـران در حـال تنظـیم و      شیمی موجود در کتابخانه

  باشد. نگارش می

v    :فهرسـتواره  قاسملو، فرید؛ پایروند ثابـت، فریبـا
هـاي   هاي خطّی ریاضـی در کتابخانـه   مشترك نسخه

، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی، ایران
  ص.693، 1388

v فهرسـتواره   بابـاپور، یوسـف:   قاسملو، فرید؛ بیگ
ــی پزشــکی کتابخانــه نســخه  هــاي جهــان هــاي خطّ

 ).5-1(مجلدات 

اي نسبتاً جامع از نسـخ خطّـی پزشـکی در     فهرستواره ?
هاي جهان است که از سوي دو تن از محققان یاد  کتابخانه

  در حال نگارش است.گویا شده، 

v  :هاي خطّـی   معرّفی برخی از نسخه“متقی، حسین
ایـران] و اسـناد تعـامالت    هاي  [موجود در کتابخانه

، ”فرهنگی و روابط تاریخی دو ملّت ایران و فرانسه
، 6(تهـران): س  فصلنامه تاریخ روابط خـارجی نکـ . 
ــتان 25-24ش ــاییز و زمس ــص1384، پ -244، ص

286. 

نویس ارزنـده، مربـوط    دست 189در این فهرستواره،  ?
به روابط فرهنگی، سیاسی و تاریخی ایران و فرانسه، کـه  

نویس از اصل یـا ترجمـه آن در یکـی از     اي دست هنسخ

گردد، به اختصـار معرّفـی    هاي ایران نگهداري می کتابخانه
 گردیده است.

v  :قصه موش و گربه برخوانا: موش “متقی، حسین
هاي کهن [موجود در  نویس ها به روایت دست و گربه
(تهـران):   کتـاب طنـز  ، نکــ .  ”هاي ایـران]  کتابخانه
 .93-74، صص1388، 5دفتر

ها نسخه خطّـی   عنوان در ده 33شناسی،  در این کتاب ?
هاي ایـران، بـه تفصـیل     موش و گربه، موجود در کتابخانه

  گزارش شده است. 

v مجلـدات   موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ: ١گروه مؤلفان)
هــ،  1431-1428)، قم، مجمع الفکر االسالمی، 1-8

 قطع دائرة المعارفی. 

گرانسـنگ، هـزاران نسـخه     در ضمن آثار، این کتـابِ  ?
هاي عربی و فارسی، عمـدتاً مربـوط    خطّی شیعی به زبان

هاي ایران، ذیل آثار مؤلّفـان امـامی، گـزارش     به کتابخانه
  گردیده است.

v  :ي  هـا  [کتب و کتابخانـه “متواري سورکی، پروین
خـزائن مکتـوب از    ، نکــ . ”وقفـی و اهدایی ایران]

                                                   
. اين اثر حمصول مشارکت مجعي علمي آقايان امحد حبريين، امحد مريامحدي، ١

حسن بدري، عبدالرزاق بدري، حممد جودکي، نورالدين عليلو، حممد پورمند، 
مراهللا شجاعي، رسول مظفري، حسني بدري، رضا حسين، حسني افراسيايب، ا

مشيم حيدر رضوي، علي اکرب صفري، حممدعلي صاحلي، قاسم موسوي و 
 حممدباقر مقدم است. 
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، 1384تهـران،   ،ي وقفــی  ها وقف کتاب تا کتابخانه
 . 298-85صص

v   :ــد ــه، مجی ــی جلیس ــه  “غالم ــر پای ــات ب موقوف
(تهـران):   وقف، میراث جاویـدان ، نکـ . ”مخطوطات

 .120-87، صص1389، زمستان 72، ش18س

هـاي منـدرج در    نامـه  در این مقاله، گزارشی از وقـف  ?
هـاي ایـران، منتشـر     آغاز نسخ خطّی موجود در کتابخانه

  شده است.

v  ،ــه ــی جلیس ــد:  غالم ــتین  “مجی ــت نخس فهرس
 .”هاي چاپی [سنگی] در ایران نامه وقف

نشـریه وزیـنِ   هاي آینده  این مقاله، در یکی از شماره ?
 گردد. منتشر می وقف، میراث جاویدان

v رسانی و رایانه کتابخانه  گروه کاربران بخش اطالع
[فهرسـت دیجیتـالی   اهللا العظمـی مرعشـی (ره):    آیت
هاي ایران و برخی  ابخانههاي خطّی اسالمی کت نسخه

  کشورهاي جهان]. 

هـاي   بانک اطالعات و فهرست دیجیتالی براي نسـخه  ?
ــه   ــود در کتابخان ــی موج ــه    خطّ ــران (از جمل ــاي ای ه

اهللا العظمـی مرعشـی) و    هـاي کتابخانـه آیـت    نویس دست
هاي خارج از کشور اسـت کـه بـه اهتمـام      برخی کتابخانه
 العظمی مرعشی نجفی اهللا آیت  رسانی کتابخانه بخش اطّالع

هـاي   (ره) انجام گرفته است؛ این فهرست مشتمل بـر داده 

هـاي   هاي خطّی منتشر شده به زبـان  صدها فهرست نسخه
هـاي نـامگوي    عربی و فارسی و حاوي اطّالعـات و داده 

نـویس   ) عنـوان دسـت  400000بیش از چهارصد هـزار ( 
ــه ــران و برخــی کشــورهاي   موجــود در کتابخان هــاي ای

هاي عربی، فارسی، ترکی، اردو و احیانـاً   ، به زبانخارجی
پشتو (پختون) است. بایـد افـزود کـه چنـد سـالی اسـت       

هاي  هاي نسخه )، دسترسی محققان به داده1380-1389(
خطّی یاد شده، از طریق شبکه جهانی اینترنت، بـا آدرس  

omhttp://marashilibrary.c پذیر است.  امکان  

v     گلباز، ناصر (با همکاري کتابخانـه ملّـی ایـران و
هـاي   نـویس  [فهرست دیجیتـالی دسـت  خانه کتاب): 

   ].>آقا بزرگ<هاي ایران با عنوان  اسالمی کتابخانه

ــر   ? ــک اطالعــات و فهرســت دیجیتــالی مشــتمل ب بان
هـاي   هاي صدها هزار عنوان نسـخه خطّـی بـه زبـان     داده

هـاي ایـران    و ترکـی موجـود در کتابخانـه   عربی، فارسی 
است، که به اهتمام آقاي گلباز با همکاري و حمایت مالی 
خانه کتاب و کتابخانه ملّی ایران، بـراي اسـتفاده محققـان    

) دسترسی محققان، بـه ایـن   1389تهیه شده است. اینک (
هـــا، از طریـــق شـــبکه اینترنـــت بــــا آدرس      داده

http://aghabozorg.ir  .مقدور است  

v رسانی و رایانه سازمان  گروه کاربران بخش اطالع
[فهرسـت دیجیتـالی   ارتباطات و فرهنـگ اسـالمی:   

  هاي جهان].  هاي فارسی در کتابخانه نویس دست

ــر   ? ــک اطالعــات و فهرســت دیجیتــالی مشــتمل ب بان

http://marashilibrary.c
http://aghabozorg.ir
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 نویس فارسـی موجـود   هاي صدها هزار عنوان دست داده
هـاي   نـویس  هاي جهان کـه در آن بـه دسـت    در کتابخانه

هاي ایران نیز اشاره شده است. این  فارسی برخی کتابخانه
ــامانه اینترنتـــی بـــه آدرس      داده ــا از طریـــق سـ هـ

http://knowledgebase.icro.ir ) ــک ) در 1389اینــ
  دسترس پژوهشگران است. 

v کاربران (زیرنظـر علـی موجـانی و صـادق      گروه
[فهرســت و بانــک اطالعــات دیجیتــالی خــرازي): 

  هاي خطی اسالمی ـ ایرانی].  نسخه

بانک اطالعات، متن و فهرست دیجیتـال مشـتمل بـر     ?
هـاي   نویس هاي هزاران عنوان تصویر دیجیتالی دست داده

گنجینـه بـاز   <هاي یمن و جز آن است که توسط  کتابخانه
زیرنظر آقایـان علـی    >هاي خطّی اسالمی ـ ایرانی  نسخه

موجانی و صادق خرازي براي استفاده پژوهشگران، تهیـه  
 http://alifba.irها از طریق سـامانه   شده است. این داده

  در دسترس پژوهشگران متون اسالمی است.

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسـخه زادهوش، محمدرضا
سـه گنجینـه بـاز نسـخه    دیج هـاي خطّـی    یتالی مؤس

 اسالمی ـ ایرانی.

ــدود   ? ــراي ح ــر ب ــت مختص ــتنویس  5000فهرس دس
دیجیتالی موجود در مؤسسـه مـذکور اسـت کـه از نسـخ      

هاي ایران، عراق، یمـن، آمریکـا و برخـی     خطّی کتابخانه
  دیگر از کشورهاي خارجی اخذ گردیده است.

v    فهرسـت  ): گروه کاربران (زیرنظـر ناصـر گلبـاز]
هـاي   هـاي پزشـکی کتابخانـه    نـویس  دیجیتالی دست

  ایران]. 

ــر   ? ــک اطالعــات و فهرســت دیجیتــالی مشــتمل ب بان
هـاي عربـی،    نویس پزشکی به زبان هاي هزاران دست داده

هاي ایران است که بـه   فارسی و ترکی موجود در کتابخانه
اهتمام آقاي گلباز (مؤسسه نمایـه سـاز) و بـا همکـاري     

علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی ـ درمـانی        دانشگاه
سـایت  وبتهران، تهیه شده بود. ایـن بانـک اطالعـات، از    

http://immb.tums.ac.ir  در دســـترس پژوهشـــگران
رسد جـز   )؛ اما به نظر می1387-1383قرار داشته است (

، اکنـون  هـاي آن  صفحه نخست این وبسـایت، بـاقی داده  
ال شـده و قابـل اسـتفاده      1389( تی است، غیـر فعـ مد ،(

  نیست.

v  :تاریخچه چاپ سنگی در ایران“مسعودي، اکرم” 
-61، صص1379، 35(تهران): دفتر  کتابدارينکـ . 

75.  

v چاپ سـنگی و پیـدایش آن   “فر، صدیقه:  سلطانی
، 14(تهـران): دوره   فصلنامه کتـاب ، نکـ . ”در ایران
 .86-81صص، 1382، بهار 1ش

v  :هـاي   بررسـی اجمـالی فهرسـت   “مسعودي، اکرم
 مـاه کلیـات   کتـاب ، نکــ .  ”هاي چاپ سـنگی  کتاب

  .31-30، صص1380، 43(تهران)، ش

http://knowledgebase.icro.ir
http://alifba.ir
http://immb.tums.ac.ir
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v   :مـروري بـر کتابهـاي    “معمار طلوعی، محبوبـه
(تهـران)،   ماه کلیات کتاب، نکـ . ”چاپ سنگی ایران

 .33-32، صص 1380، 43ش

v تـاریخ  “اجر): شگلووا، ا. پ.؛ (ترجمه: شهروز مه
 مـاه کلیـات   کتـاب ، نکــ .  ”چاپ سـنگی در ایـران  

، 1389)، اســفند 159(پیــاپی  2، ش14(تهــران)، س
  .91-84صص

v  :ستیز تیزاب و سنگ، نگاهی به تاریخ “ناشناخته
 صنعت چـاپ ، نکـ . ”و تکامل چاپ سنگی در ایران

 .13، ص1370، اردیبهشت 102(تهران)، ش

v  :.نگی ایرانـی،  کتابهاي چاپ سـ <شگلووا، آ. پ
 >19منابع تاریخ و تاریخ فرهنـگ در ایـران قـرن    

 م، روسی.1979سنت پترزبورگ، 

این اثر در واقع تزِ دکتـري مؤلّـف از دانشـگاه سـنت      ?
از آن دفـاع   1976پترزبورگ ـ روسیه است که در سـال   

کتابهاي <نموده است. عنوان تز دکتري تخصصی وي نیز 
و هنـد، بـر اسـاس     چاپ سنگی فارسی منتشره در ایران

اسـت کـه وي در سـال     >هاي سن پترزبـورگ  مجموعه
نائل به دفاع از آن شده است. گفتنی است یکی از  1995

اسـت   تاریخ چاپ سنگی در ایرانمهمترین تألیفات وي، 
به روسی منتشـر گردیـده و سـپس از     1979که در سال 

سوي پروین منزوي براي عالقمندان فارسی زبان، ترجمه 
). 1388شـده اسـت (تهـران، انتشـارات معـین،       و منتشر

ناگفتـه نمانـد وي اکنـون مشــغول تـألیف کتـابی دربــاره      
 ”کتابهاي چاپ سنگی فارسـی در ترکسـتان و بخـارا   “
  . ١باشد می

v  :فهرسـت کتابهـاي چـاپی فارسـی    مشار، خانبابا 
-1350)، تهران، چاپخانـه ارژنـگ،   5-1(مجلدات 

 ص.5614(چاپ دوم)، وزیري،  1355

v فهرسـت کتابهـاي چـاپی عربـی    ، خانبابا: مشار ،
ص 507+111، وزیـري،  1344تهران، چاپ رنگین، 

 ص دو ستونی).1014(

v    :(انجمـن کتـاب) فهرسـت کتابهـاي   گروه مؤلّفان
بـر اسـاس    1345چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال 

ــاب   ــا مشــار و فهــارس انجمــن کت فهرســت خانباب
تـاب،  )، تهران، بنگاه ترجمه و نشـر ک 3-1(مجلدات 

 ، وزیري.1352

باید افزود که در فواصلِ سه عنوان، فهرست یاد شـده   ?
هاي نشر صدها و بلکـه هـزاران کتـاب چـاپ      فوقاً، داده

هـاي   سنگی در ایران و سایر کشورهاي جهـان بـه زبـان   
  فارسی، عربی و احیاناً ترکی، گزارش گردیده است. 

v   :(زیرنظر رسول جعفریـان) بانـک  گروه کاربران]
 .عاتی فهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی]اطال

                                                   
 .۲۳، ص۱۳۸۹، اسفند ۱۵۹، ش۱۴، سکتاب ماه کليات. ١
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این بانک اطالعـاتی، در حقیقـت فهرسـت دیجیتـالی      ?
فهرست کتابهاي چـاپی فارسـی و   جلد  6هاي  براي داده

، تألیف مرحوم خانبابا مشار است که جهت تسـهیل  عربی
در مراجعه محققان، در این بانک، گردآوري شـده اسـت.   

یـن بانـک اطالعـاتی    هاي ا باید دانست که در ضمن داده
ارزنده، اطالعات کتابشناختی هزاران نسخه چاپ سـنگی  
و سربی قدیمی دیگر نیز لحاظ گردیـده اسـت. وبسـایت    

http://moshar.ir اکنون براي سرویس  دهی، در خدمت
 پژوهشگران است.  

v فهرست و مـتن دیجیتـالی   ، مجید: غالمی جلیسه]
 .]و جهان هاي چاپ سنگی ایران کتاب

فهرست دیجیتالی و بانـک اطالعـاتی نسـبتاً جـامعی      ?
هاي چاپ سنگی منتشر شده در ایـران، هنـد،    براي نسخه

عراق، ترکیه، مصر، مغرب و دیگر کشورهاست. دسترسـی  
هــاي دیجیتـــالی، از طریــق وبســـایت    بــه ایـــن داده 

nethttp://bayaz.، پذیر است. براي پژوهشگران، امکان  

v  :هاي چاپ  کتاب وارهفهرستغالمی جلیسه، مجید
 .منتشر شده در جهان سنگی

هاي چاپ سنگی  براي کتاب، فهرستواره نسبتاً جامعی ?
منتشر شده در ایران، هند، عراق، مصـر، مغـرب و برخـی    
کشورهاي دیگر است که بنا به گفتـه مـدیر پـروژه، ایـن     

بـه   رکوردهاي کامل سی هزار  ، مشتمل بر دادهرهوافهرست
باشـد.   هاي عربی، فارسی، ترکی و زبانهاي دیگر می زبان

جلــد، از ســوي  8-7، قــرار اســت، در وارهایــن فهرســت

کتابخانه، موزه و مرکز اسـناد مجلـس شـوراي اسـالمی،     
  منتشر گردد.

III. هاي ایران: شناسی اختصاصی فهرست کتاب  

  Abadeh..................آباده ..........  }۱{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ي  ها گنجینه، نکـ . ”هاي اسالمی در آباده نویس دست
 ، 1379، تهـران،  هاي اسـالمی در ایـران   نویس دست
 .35ص

v  :فهرست اسناد موقوفات آبـاده و  “رضایی، امید]
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر . ، نکـ ”بوانات]

 . 22-17، صص1382تهران،  ،اول: استان فارس)

  کتاخبانه آقاي بديع اهللا مرادي )١(

v  :نگ خطّی نزد آقاي بدیع اهللا “افشار، ایرج دو ج
، صـص  1379، 15(تهران): ش بخارا، نکـ . ”مرادي

40-42.  

این مجموعه به انضمام نسخ دیگرِ صـاحبِ مجموعـه    ?
  .١باده، در استان فارس قرار دارددر شهر آ

                                                   
 ،هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. رحيمي ريسه، امحدرضا، ١

 .۳۵، ص۱۳۷۹ران، 

http://moshar.ir
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  Azar shahrآذرشهر ................................. }۲{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”آذرشهر هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  70، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

  .407، ص1385تهران): دفتر سوم، پاییز (

  Aranآران ................................. }۳{

  زاده حممد هالل (ع) آستان امام کتاخبانه )٢(

v  :هـا: فهرسـت    اوقـاف و کتابخانـه  “استادي، رضا
هاي خطّی در کتابخانه امـامزاده محمـد هـالل     نسخه
وقـف، میـراث   ، نکــ .  ”السالم ـ آران (کاشان)  علیه

، صـص  1373، پـاییز  3، ش1(تهـران): س  نجاویدا
56-72.  

هاي عربی و  نویس به زبان دست 210در این فهرست  ?
  فارسی به اختصار توصیف گردیده است.

v  بـه کوشـش و ویـرایش:     ، محمـود یطیار مراغـ)
  کتابخانـه  یهاي خطّ فهرست نسخه :مصطفی درایتی)

  . ١ـ کاشان هالل آرانمحمد زاده  امام

                                                   
، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. صدرايي، علي، ١
(قم):  مرياث شهاب؛ ۱۳۸۰، پاييز۳۱: ش(قم) پيام حوزه؛ > (مقدمه)هجده<
 

ـ   268حـدود   ده برايمنتشر نشفهرست  ?  ینسـخه خطّ
در  زاده هالل شهر آران ـ کاشـان اسـت کـه     امام کتابخانه
تنظیم و بر اسـاس شـماره    ينگار هاي فهرست قالب فیش
اصـل   گردیـده اسـت.   به تفصـیل توصـیف  ها  مسلسل آن

ص، در مؤسسه پژوهشـی ـ   303مخطوط این فهرست در 
  گردد. یفرهنگی الجواد علیه السالم در مشهد، نگهداري م

v  ـ   فهرسـت نسـخه   :عظیمی، حبیـب اهللا  یهـاي خطّ
  .٢آران السالم علیه هاللمحمد زاده  امام  کتابخانه

 نسـخه  270دستنوشته دیگري بـراي حـدود   فهرست  ?
  السالم است. زاده هالل علیه امام کتابخانه یخطّ

v ـ   فهرست نسـخه  :وفادار مرادي، محمد  یهـاي خطّ
  .٣آران السالم هعلیهالل محمد زاده  امام  کتابخانه

 هـاي  نـویس  دیگري براي دسـت   منتشر نشدهفهرست  ?
السالم آران است که آن نیز به  زاده هالل علیه امام کتابخانه

  مانند دو فهرست پیشین به چاپ نرسیده است.

v  :هاي چـاپ   فهرست نسخهمهرآبادي آرانی، حسن
 .ـ آران )ع(سنگی کتابخانه امامزاده محمد هالل 

کتـاب چـاپ    200اي براي حـدود   وشتهست دستنفهر ?

                                                                      
و دراييت،  ۸۸، ص۱۳۸۰)، پاييز و زمستان۲۶- ۲۵(پياپي ۴- ۳، ش۷س

 ، ص <شصت و يک>.۱: جفهرستواره دنامصطفي، 

 .۴۵۸، ص۳ ،۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخهضل، . حافظيان، ابوالف٢

 . مهان.٣
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سنگی (و مواردي نیز سربی) موجود در کتابخانه امـامزاده  
هـالل (ع) آران اسـت. اصــل ایـن فهرسـت در کتابخانــه     

گردد، بنا به گفتـه مؤلـف، شـاید، در     امامزاده نگهداري می
 (قم) منتشر شود. میراث شهابآینده نزدیک در نشریه 

  عليه السالم مدرسه امرياملؤمنني کتاخبانه )٣(

v ـ   فهرست نسـخه  ، محمود:یطیار مراغ  یهـاي خطّ
  .١آرانـ السالم  علیه  کتابخانه مدرسه امیرالمؤمنین

متعلّق  ینسخه خطّ 8دستنوشته حدود در این فهرست  ?
، در قالـب  السـالم  مدرسـه امیرالمـؤمنین علیـه   کتابخانه به 
تنظیم و بر اساس شماره مسلسل  ينگار هاي فهرست فیش
  گردیده است. معرفی ها یسنو دست

  Ashtian.. ............آشتيان ........  }۴{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــتیان ه ـــ . ”آش ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
  . 35ص ، 1379

v دحسـین:    حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم

                                                   
> (مقدمه)؛ و پنج يس<، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. ١

، ص ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴-۳، ش۷: سمرياث شهاب
 .۴۵۹، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو  ۷۰

، ”آشـتیان  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 

 پژوهـی  نسخهو  70، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26
 .408-407ص2، 1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v  مه: سید صادق حضرتی (آشتیانی)، صادق؛ (با مقد
(دفتـر اول)، قـم،    اسـناد آشـتیان   حسینی اشکوري):

 162ص+ تصویر 221، 1385مجمع ذخائر اسالمی، 
 .>31معرفی میراث مخطوط: <سند، وزیري، 

v  ،ــدعلی؛ عبــدلی آشــتیانی نــورایی آشــتیانی، محم
(دفتـر اول)،  آشتیان به روایت تصویر و سند اسداهللا: 

 ص.378، خشتی، 1386قم، مجمع ذخائر اسالمی، 

v  مـه   عبدلی آشـتیانی، ااي از سـید   سـداهللا؛ (بـا مقد
(دفتـر  اسـناد سیاوشـان ـ آشـتیان     صادق اشکوري): 

ص، 197، 1387اول)، قم، مجمـع ذخـائر اسـالمی،    
 .>96معرفی میراث مخطوط: <وزیري، 

v  :ــناخته ــتیانی  ناش ــداهللا آش ــرزا عب مراســالت می
  .(عطائی)

معرفی میراث <این اسناد، ابتدا قرار بود ذیل فروست  ?
از سـوي مجمـع ذخـائر اسـالمی منتشـر       >95مخطوط: 
ها، گویا این اثـر از فروسـت    گردد؛ لیکن بر پایه شنیده می

از مذکور، حذف گردیده است و دانسته نیست، ایـن اثـر،   
  ؟به چاپ خواهد رسید سوي چه ناشري
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v    :اسـناد قنـات گلشـن    “عبدلی آشـتیانی، اسـداهللا
 (تهـران): دوره دوم،  پیـام بهارسـتان  ، نکـ . ”آشتیان
  .360-283، صص1389، پاییز 9، ش3س

  حوزه علميه آشتيان کتاخبانه )٤(

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  حضرتی (آشتیانی)، صادق
قم، مجمع ذخائر خطّی کتابخانه حوزه علمیه آشتیان، 

  ص.204، وزیري، 1384اسالمی، 

نسخه)  110هاي معرفی شده (حدود  از مجموع نسخه ?
به کتابخانـه  نویس متعلّق  دست 40در این فهرست، حدود 

نویس مربوط  دست 16السالم،  حضرت صاحب االمر علیه
هـا   السـالم و بـاقی نسـخه    به کتابخانه سید الشـهداء علیـه  

ي مسـجد جـامع    هـا  نسخه) نیـز بـه کتابخانـه    54(حدود 
گرکان، مسجد جـامع سیاوشـان، حسـینیه صـادق بیـک،      
مسجد جامع آشتیان و حسینیه آقا زیارت و همچنین چند 

ي آقایان حسن تاج آبـادي،   ها خصی: مجموعهمجموعه ش
ــن     ــی، حس ــتیانی عراق ــمی، محمدآش ــدي قاس محمدمه
عادلخانی، حسین مشهدي آقاجانی، فـتح اهللا ذوالفقـاري،   

اسد عبدلی، ولی اهللا عقیلی، غالمحسین محسنی و مرتضی  
فهرسـت  “ذکائی آشتیانی اختصاص دارد که تحت عنوان 

ایـن اثـر    204-143بـین صـفحات    ”هاي پراکنده نسخه
  معرفی گردیده است.

  السالم سيد الشهداء عليه کتاخبانه )٥(

v  :هـاي   فهرست نسـخه “حضرتی (آشتیانی)، صادق
، ”السـالم آشـتیان   خطّی کتابخانه سید الشهداء علیـه 

، 1378، 10(قـم): دفتـر   میراث اسالمی ایـران نکـ . 
  .744-719صص 

نویس عربی و فارسی و نیـز   دست 16در این فهرست  ?
نسخه نیم جزء قرآن کریم به اختصار، گـزارش شـده    چند

  است. 

  ج)ع(مدرسه علميه صاحب االمر  کتاخبانه )٦(

v  :هـاي   فهرست نسـخه “حضرتی (آشتیانی)، صادق
السـالم   خطّی کتابخانه مدرسه صـاحب االمـر علیـه   

، 10(قم): دفتـر  میراث اسالمی ایران، نکـ . ”آشتیان
  .718-699، صص 1378

خه خطّـی ایـن کتابخانـه بـه     نسـ  39در این فهرسـت   ?
  صورت نامگوي توصیف گردیده است.

 Amolآمل ................................  }۵{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، نکـ . ”آمل المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسـالمیۀ فـی العـالم   
  .327-326، صص1، ج1997

v  ،هـا:   هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده شریفی
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ
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ي  ها گنجینه، نکـ . ”آمل هاي اسالمی در نویس دست
 ، 1379، تهـران،  هاي اسـالمی در ایـران   نویس دست
 .36ص

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”آمل هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
)، 26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س یراث شهابم. 

ــتان    ــاییز ـ زمس ــی نســخهو  70، ص1380پ  پژوه
 .408، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

 مريزا ابواحلسن پيشنماز آملي کتاخبانه )٧(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
خطّی] کتابخانه آقاي میرزا ابوالحسن پیشنماز آملی 

(تهـران):   هـاي خطّـی   ه نسـخه نشری، نکـ . ”در آمل
  .403-400، صص 1346، 5دفتر

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دسـت  25در این مقالـه   ?
اختصار توصیف گردیده است. گفته شده مالک مجموعـه  

نسـخه بـوده، در    48هـا را کـه بـالغ بـر      نویس این دست
وقـف کتابخانـه مرکـزي آسـتان قـدس       1368فروردین 

 ٢اي برخـی منــابع ، لــیکن از فحـو ١رضـوي نمـوده اسـت   
ها به کتابخانه مرکزي دانشگاه  نویس آید که این دست برمی

  تهران انتقال یافته است.

                                                   
 .۴۰۸، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١

 .۳۶: صهاي اسالمي ايران نويس ي دست ها گنجينهيشني، . پ٢

  <ع>)مسجد جامع آمل (حوزه امرياملؤمنني  کتاخبانه )٨(

v هـاي   نـویس  فهرسـت دسـت  پنـاه، رضـا:    سالمت
کتابخانه مسجد جامع آمـل (حـوزه علمیـه حضـرت     

  . ٣السالم) امیرالمؤمنین علیه

نـویس   دسـت  200هرست دستنوشته حـدود  در این ف ?
  عربی و فارسی توصیف گردیده است.

 مسجد هامشي آمل کتاخبانه )٩(

v هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  پنـاه، رضـا:    سالمت
  . ٤کتابخانه مسجد هاشمی آمل

نویس بـه   دست 100در این فهرست دستنوشته حدود  ?
  هاي عربی و فارسی توصیف گردیده است. زبان

  عطاء اهللا آمليالدين  کتاخبانه کمال )١٠(

v فهرسـت  الدین عطاء اهللا بـن مسـیح:    آملی، کمال]
 . ٥الدین عطاء آملی] مجموعه کمال

                                                   
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ٣

 .۴۰۸، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۷۰ص 

 . مهان.٤

هاي خطّي کتاخبانه جملس  فهرست خمتصر نسخه. طباطبايي (منصور)، حممد، ٥
فهرست ، حسيين اشکوري، جعفر، ۶۰۲)، ص)۱۳۸۷ران،  شوراي اسالمي

، ۲۸، ج ،۱۳۸۸ران، هاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي نسخه
 .۳۳ص
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الـف، نسـخه    218این فهرست دستنوشـته، در بـرگ    ?
در کتابخانه مجلس شوراي  >19/10070<خطّی شماره 

گــردد. بایــد دانســت  اســالمی در تهــران نگهــداري مــی
ـ       کمال راهیم آملـی، از  الـدین عطـاء اهللا بـن مسـیح بـن اب

  ) بوده است.950هـ (زنده 10دانشمندان سده 

  زاده ابراهيم للـه پرچني امام کتاخبانه )١١(

v نامـه و کتیبـه    [چند وقف“پژوه، محمدتقی:  دانش
، نکـ ”زاده ابراهیم للـه پرچین ـ آمل]  مربوط به امام

، 1344، 4(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسخه. 
 .648-644صص

  Abarghoo................ابرقو ........ }۶{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ي  ها گنجینه، نکـ . ”ابرقو هاي اسالمی در نویس دست
 ، 1379، تهـران،  هاي اسـالمی در ایـران   نویس دست
 .36ص

  زاده (آقا جنفي) حممدجواد شريف آقاي کتاخبانه )١٢(

v هـاي   ، ابوالفضـل: فهرسـت نسـخه   حافظیان بابلی
خطّی کتابخانه حجت االسالم محمدجواد شریف زاده 

  . ١(آقا نجفی) در ابرقو

نسـخه خطّـی    15اي بـراي حـدود    فهرست دستنوشته ?
متعلّق به مجموعه حجت االسالم آقا نجفـی در شهر ابرقو 

  باشد. می

  آقاي حسني بصريي کتاخبانه )١٣(

v  :اي مجموعه ه نویس [فهرست دست“افشار، ایرج
گلگشـت  ، نکــ .  ”شخصی حسین بصیري در ابرقو]

  .221، ص1384، تهران، وطن

نویس موجود در  دست 7ي از   در این فهرست مختصر ?
مجموعه شخصی حسین بصیري در ابرقـو گـزارش شـده    
است. که عبارتند از: تنکسوق نامه خواجه نصیر طوسـی،  

، زبــدة الکامــل 9هــ، ذخیــره خوارزمشــاهی، قـرن   990
، طـب قـدیمی از   1087،  ، شرح اصول کافی910شریف، 

ي بـه خـطّ     ا هــ و مجموعـه  1217ي   ، طـب اکبـر  8قرن 
  .>هـ996ي طبیب در   جنابذ

  Abhar................. ..ار ................... }۷{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”ابهر هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
، 1385(تهـران): دفتـر سـوم، پـاییز      پژوهـی  نسخه .
 .408ص

                                                   
 .۴۰۸، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١
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  Irak................. ..اراک .............. }۸{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، نکـ ”أراك المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسالمیۀ فـی العـالم  . 
  .328-327، صص1، ج1997

v هـا:   دي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده شریفی، ها
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

، نکــــ . ”اراك هـــاي اســـالمی در نـــویس دســـت
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .37-36صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”اراك هـاي اسـالمی در   نـویس  ي دست ها گنجینه“
-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهاب.  نکـ
 پژوهـی  نسخهو  70، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .409-408، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  آقا حمسن عراقي کتاخبانه )١٤(

v  :(آقا) فهرست موقوفات “حسینی عراقی، محسن]
مجموعـه  ، نکــ .  ”حاج آقا محسن حسینی عراقـی] 

ــاعی  ــهاب للقض ــدیثی الش ــنگی،   .،و . ح ــاپ س چ
ناشر، با تأیید و تقریظ مرحـوم   دارالخالفه طهران، بی

ص (آغـاز و  10، خشتی، 1322اهللا نوري،  شیخ فضل

 انجام مجموعه)، فارسی و عربی.

باید دانست کـه مرحـوم آقـا محسـن عراقـی، داراي       ?
کتابخانه نفیس و سترگی بوده است که پس از درگذشـت  

اي  ید کمتر کتابخانـه آن مرحوم پراکنده گردیده است و شا
اي از ایـن مجموعـه    توان یافت کـه نسـخه   را در ایران می

هاي مذکور، مهر بزرگ مسـتطیل   نداشته باشد. در کتابخانه
هـاي ایـن مجموعـه     نویس مرحوم عراقی روي اکثر دست

 ثبت شده است.

  عمومي ابراهيم دهگان کتاخبانه )١٥(

v  :هاي خطّـی ابـراهیم    فهرست نسخه“افشار، ایرج
 هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکـ . ”در اراك دهگـان 

، 1348، 6و دفتـر  112، ص 1346، 5(تهران): دفتـر 
  .592-589صص 

نـویس از ایـن    دسـت  19در این فهرست در مجمـوع   ?
کتابخانه به صورت نامگوي توصـیف گردیـده کـه چهـار     

  نسخه آن به صورت تکراري معرفی شده است.

v  :دهگـان  هاي [خطّی] ابراهیم  نسخه“افشار، ایرج
، 5(قم): دفتـر  میراث اسالمی ایران، نکـ . ”در اراك

  .623-622، صص 1376

نـویس فارسـی و عربـی بـه      دسـت  2در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 
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v  :رواق معرفت: فهرست برخـی  “تاج آبادي، رضا
هاي خطّی کتابخانـه عمـومی ابـراهیم دهگـان      نسخه

، 57، ش5ان): س(تهر پیام بهارسـتان ، نکـ . ”(اراك)
  .9-5، صص 1384اسفند 

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دسـت  39در این مقالـه   ?
هـاي   اختصار گزارش گردیده است. گفتنی است در سـال 

اخیر مجموعه و کتابخانه آقاي دهگان به کتابخانه عمومی 
  در اراك تبدیل گردیده است.

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  حضرتی (آشتیانی)، صادق
 اد ابـراهیم دهگـان، اراك ـ ایـران    خطّی کتابخانه است

، 1387)، قم، مجمع ذخـائر اسـالمی،   2-1(مجلدات 
 .>101-100معرفی میراث مخطوط: <وزیري، 

)، معــــريف ۲۶۲-۱ص (صــــص۲۶۲دفتــــر اول:  §
  >.۲۰۱-۱هاي مشاره < نويس دست

)، معـــريف ۵۱۸-۲۶۳ص (صـــص۲۵۵دفتـــر دوم:  §
  >.۳۲۹-۲۰۲هاي مشاره < نويس دست

ــن دو  ? ــد، در مجمــوع ای ــه   329جل ــی ب نســخه خطّ
هاي عربی، فارسی و ترکی، به اختصار گزارش شـده   زبان

  است.

v  :فهرست اسناد موجود حضرتی (آشتیانی)، صادق
 . در کتابخانه ابراهیم دهگان، اراك ـ ایران

از  >معرفی میراث مخطوط<این اسناد، ذیل فروست  ?

  گردد. سوي مجمع ذخائر اسالمی در قم منتشر می

  حوزه (مدرسه) علميه سپهدار کتاخبانه )١٦(

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  حضرتی (آشتیانی)، صادق
  .خطّی حوزه علمیه سپهدار ـ اراك

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
در آینده، از سوي مجمـع ذخـائر اسـالمی در قـم،      >62

 گردد. منتشر می

  حوزه علميه حاج مريزا ابراهيم  کتاخبانه )١٧(

v  ،(آشتیانی) هـاي   فهرسـت نسـخه  صادق: حضرتی
  .خطّی حوزه علمیه حاج میرزا ابراهیم خوانساري

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
از ســوي مجمــع ذخــائر اســالمی در قــم منتشــر  >145
 گردد. می

  اداره اوقاف و امور خرييه کتاخبانه )١٨(

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  حضرتی (آشتیانی)، صادق
  .)و امور خیریه (اراك خطّی کتابخانه اداره اوقاف

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
در آینده، از سـوي مجمـع ذخـائر اسـالمی منتشـر       >75
  گردد. می
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  آقاي عبداحلسني بيات کتاخبانه )١٩(

v  :فهرست قسـمتی از کتـب   “گلچین معانی، احمد
، نکــ .  ”خطّی کتابخانه مرحـوم عبدالحسـین بیـات   

، صص 1348، 6): دفتر(تهران هاي خطّی نشریه نسخه
63-117.  

نسـخه خطّـی بـه صـورت نـامگوي       75در این مقاله  ?
هـاي   توصیف گردیده است. گفتنـی اسـت برخـی نسـخه    

اراك و بخـش    مرحوم بیات اکنون در مدرسـه صمصـامیه  
 3000نویس همـراه بـیش از    دست 38دیگري نیز شامل 

ش به کتابخانـه انجمـن   1347کتاب چاپی نفیس در سال 
ار و مفاخر فرهنگی (انجمن آثار ملّـی سـابق) در   ملّی آث

اهللا العظمی  تهران و چند نسخه پراکنده هم به کتابخانه آیت
  مرعشی نجفـی (ره) در قم منتقل گردیده است. 

v  :هاي خطّی کتابخانـه انجمـن    نسخه“افشار، ایرج
(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسخه، نکـ . ”آثار ملّی
  .6-1، صص 1354، 7دفتر

نـویس از مجموعـه اهـدایی     دست 38ر این فهرست د ?
مرحوم آقاي عبدالحسین بیات به کتابخانه انجمـن آثـار و   

در تهـران،   >انجمـن آثـار ملّـی سـابق    <مفاخر فرهنگی 
  معرفی گردیده است.

  مريجعفري اراک کتاخبانه )٢٠(

v  :معرفی نسـخ خطّـی   “حضرتی (آشتیانی)، صادق

 دانـش  راه، نکــ .  ”کتابخانه میـر جعفـري در اراك  
، 1377)، بهار ـ تابستان  14-13(پیاپی 7(اراك): ش

  .329-307صص 

هـاي ایـن کتابخانـه، مجموعـه      نویس ترین دست بیش ?
   .١اهدایی ابراهیم دهگان بوده است

  Ardabil...................... .اردبيل .. }۹{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، ”أردبیـل  فـی المخطوطات االسـالمیۀ  “الحلوجی): 

ــدن، المخطوطــات االســالمیۀ فــی العــالمنکـــ .  ، لن
 . 328، ص1، ج1997/ 1417

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــل ه ـــ . ”اردبی ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .37ص ، 1379

v دحسـین:    حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”اردبیـل  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  71-70، صــص1380)، پ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه

                                                   
 .۳۷- ۳۶: صص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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 .410ص

  الدين اردبيلي بقعه شيخ صفي کتاخبانه )٢١(

v مدطاهر؛ (به اهتمام: میـر ودود سـید   مستوفی، مح
[صورت کتـب و نفـائس] گنجینـه شـیخ     “یونسی): 

نشـریه کتابخانـه ملّـی    ، نکــ .  ”الدین اردبیلی صفی
  .94-1، صص 1348، 16(تبریز): ش تبریز

نـویس   این فهرسـت در واقـع طومـاري اسـت دسـت      ?
 575سـانتیمتر و طـول    12(تصویر از اصل) بـه عـرض   

هــ . بـه خـطّ محمـدطاهر     1173سانتیمتر کـه در سـال   
مستوفی و به دستور سید محمدقاسم بیک صفوي نگارش 
یافته است؛ در این طومار صورت کاملی از اشیاي قدیمی 

الدین اردبیلـی در   شیخ صفی  و نسخ خطّی موجود در بقعه
سال پیش از غـارت ایـن مجموعـه     70هـ . (1173سال 

  است. هـ .) گزارش شده 1242ها در سال  توسط روس

v    :کتابخانـه  “جواهر کالم (جـواهري)، عبـدالعزیز]
ــل] شــیخ صــفی ــدین در اردبی ـــ . ”ال فهرســت ، نک

ــارف   ــومی مع ــه عم ــران، کتابخان ، 2، ج1314، ته
  .76-70صص

این مقاله از سوي مؤلّف، به صورت استطرادي به نقـل   ?
در فهرسـت فـوق درج    دائرة المعارف الشیعۀ االمامیۀاز 

 120رستی اجمـالی بـراي حـدود    شده است و در آن، فه
ها، به  نویس غارت رفته این کتابخانه از سوي روس دست

  اختصار معرفی شده است.

v  :خـزائن کتـب     “الجواهري، عبدالعزیز مـن أهـم]
، نکــ .  ”الدین االردبیلـی]  إیران: خزانۀ الشیخ صفی

، 1927، 4، ش5(بغـــداد): س مجلــۀ لغــۀ العــرب   
  .214ص

v  :.زانــۀ الصــفویۀ فــی الخ“الطــرّازي، فیلیــب دي
، خزائن الکتب العربیـۀ فـی الخـافقین   ، نکـ . ”أردبیل

  .330، ص1، ج1947بیروت، 

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
هاي  نشریه نسخه، نکـ . ”کتابخانه موزه ایران باستان

و  218-199، صـص  1341، 2(تهران): دفتـر  خطّی
ـ   ، قـم،  لاردبیل و گنجینه شیخ صفی و عالمـان اردبی

  .418-397، صص1375

نویس عربی و فارسی نفیس  دست 82در این فهرست  ?
از نسخ خطّی موزه ملّی ایران (بخش اسالمی) به اختصار 

هـاي   نـویس  معرفی شده است. گفتنی است که این دسـت 
الدین اردبیلی تعلّق  تر به بقعه شیخ صفی نفیس عمدتاً پیش
ول) بـه جهـت   هاي پیشین (زمـان پهلـوي ا   داشته که سال
 تر به موزه ملّی ایران انتقال یافته است. حفاظت بیش

v ١ناشناخته: فهرست اسامی کتب کتابخانه مبارکه..   

                                                   
ه هاي خطّي فارسي مؤسس فهرست نسخه. رمضان، عارف (مترجم)، ١
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در  >D-2295<این فهرست دستنوشته که به شـماره   ?
انستیتو شرق شناسی فرهنگستان علـوم روسـیه در شـهر    

گـردد، بـه نظـر     سنت پترزبورگ ـ روسیه، نگهداري مـی   
الـدین اردبیلـی    به کتابخانه بقعه شیخ صفی رسد مربوط می

بوده باشد که همراه سایر کتب وي به روسـیه بـرده شـده    
تـري صـورت    است؛ البتّه باید در این زمینه، تحقیق بـیش 

  گیرد.

v  :ر آسـتانه شـیخ     نسخه“نفیسی، نوشینهاي مصـو
، نکــ .  ”الدین [اردبیلی در موزه ایران باستان] صفی

، صـص  1354، خـرداد  152(تهران): ش هنر و مردم
41-47.  

v  :الـدین   گنجینه بقعه شیخ صـفی “ضرغام، شهریار
، 13-12(تهــران): شســیمرغ ، نکـــ . ”اردبیلــی
اردبیل و گنجینه و  114-97، صص 1372فروردین 

-374، صص1375، قم، شیخ صفی و عالمان اردبیل
396.  

v  :گنجینه تارج شـده بقعـه شـیخ    “معماري، یوسف
، 11-9(تهـران): ش  نـدگی تماشـاي ز ، نکـ . ”صفی

اردبیل و گنجینه شیخ و  60-46، صص1372اسفند 
  .474-435، صص1375، قم، صفی و عالمان اردبیل

                                                                      
و  ۳۲۲- ۳۲۱، صص ،۱۳۷۵ران، خاورشناسي فرهنگستان علوم روسيه

، ۱(به زبان روسي)، ج فهرست مؤسسه خاورشناسي روسيهآکيموشکني، 
 .۴۱۰ص

v   :سرنوشـت مـالل انگیـز    “حصاري، میر هـدایت
 کیهـان فرهنگـی  ، نکــ .  ”کتابخانه تاریخی اردبیـل 

، صـص  1365)، دي 34(پیاپی 10، ش3(تهران): س
ی و عالمـان  اردبیل و گنجینـه شـیخ صـف   و  23-26

  .432-419، صص1375، قم، اردبیل

نـویس از گنجینـه بقعـه     دسـت  49در ضمن این مقاله  ?
  شیخ صفی اردبیلی به اختصار توصیف گردیده است.

v  :سرگذشت ذخائر کتابخانه شـیخ  “کیانفر، جمشید
اردبیـل و گنجینـه شـیخ     ، نکـ .”الدین اردبیلی صفی

-357، صـص  1375، قـم،  صفی و عالمـان اردبیـل  
370 . 

v   :کاتبـان و قاضـیان   “شیخ الحکمایی، عمادالـدین
تا  6اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (اسناد قرن 

، 2، ش2، سنامه بهارسـتان ، نکـ . ”هجري) 10قرن 
  .153-137، ص1380

v  :فهرست اسناد بقعـه  “شیخ الحکمایی، عمادالدین
شیخ صـفی اردبیلـی در بایگـانی مرکـزي سـازمان      

 وقف، میراث جاویـدان ، نکـ . ”هاوقاف و امورخیری
ــران): س ــاپی  2-1، ش9(ته ــار ـ   34-33(پی )، به

  . 192-175، صص 1380تابستان 

v  :فهرست اسناد بقعه “شیخ الحکمایی، عمادالدین]
شـیخ صــفی اردبیلـی موجــود در بایگـانی مرکــزي    
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فهرست اسناد ، نکـ . ”سازمان اوقاف و امور خیریه]
، مـوزه ملّـی  بقعه شـیخ صـفی اردبیلـی موجـود در     

سازمان اوقاف، کتابخانه ملّی تبریز، بقعه شیخ صفی 
 .164-137، صص 1387، تهران، و ...

v  :فهرست اسناد بقعه “شیخ الحکمایی، عمادالدین]
شیخ صفی اردبیلی موجود در بخش اسـالمی مـوزه   

فهرست اسناد بقعـه شـیخ صـفی    ، نکـ . ”ملی ایران]
وقــاف، اردبیلــی موجــود در مــوزه ملّــی، ســازمان ا
، تهـران،  کتابخانه ملّی تبریز، بقعه شـیخ صـفی و ...  

 .136-3، صص 1387

v  :فهرست اسناد بقعه “شیخ الحکمایی، عمادالدین]
، نکــ .  ”شیخ صفی اردبیلی موجود در (داخل) بقعه]

فهرست اسناد بقعه شیخ صـفی اردبیلـی موجـود در    
موزه ملّی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملّی تبریز، بقعه 

 .172-165، صص 1387، تهران، صفی و ... شیخ

[فهرسـت اسـناد بقعـه    “شيخ احلکمايي، عمادالدين:  §
شـيخ صــفي اردبيلــي موجـود در مــوزه آذرباجيــان ـ     

فهرست اسناد بقعه شيخ صـفي اردبيلـي   ، نکـ . ”تربيز]
موجود در موزه ملّي، سازمان اوقـاف، کتاخبانـه ملّـي    

، صـص   ،۱۳۸۷ـران،  تربيز، بقعـه شـيخ صـفي و ...   
۱۷۲-۱۷۳. 

v  :فهرست اسناد بقعه “شیخ الحکمایی، عمادالدین]
شیخ صفی اردبیلی موجود در سـازمان اسـناد ملـی    

فهرست اسناد بقعه شیخ صفی اردبیلی ، نکـ . ”ایران]
موجود در موزه ملّی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملّـی  

، صـص  1387، تهـران،  تبریز، بقعه شیخ صـفی و ... 
 .>ست و ششبیست و پنج ـ بی<

v  :فردهاي آستانه شیخ “شیخ الحکمایی، عمادالدین
، 3(تهران): س گزارش میراث، نکـ . ”صفی اردبیلی

  .17، ص1387، مهر و آبان 26-25ش

v  :میراث تاراج شده: مجموعه بقعه شیخ <ناشناخته
)، تهران، مرکـز  CDحلقه  10( >الدین اردبیلی صفی

  .1375اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه، 

هاي  اي از تصاویر اسکن شده از روي نسخه مجموعه ? 
الدین اردبیلی در اردبیل است که در  خطّی بقعه شیخ صفی

) ارائه گردیده اسـت. در ایـن   CDلوح فشرده ( 10قالب 
نـویس   تصـویر دسـت   117هاي فشـرده در مجمـوع     لوح

موجود در کتابخانه سـالتیکف ـ شـدرین (میـراث تـاراج      
الدین در اردبیل) آمده است. البته باید  فیشده بقعه شیخ ص

هایی  هاي فشرده، از یک طرف نسخه افزود که در این لوح
نیز از مجموعه کتابخانه احمدیه ـ بخارا و جاهاي دیگـر،   
به اشتباه، به نام نسخ بقعه شیخ صفی، داخل این مجموعـه  
گردیده و از طرف دیگر، فاقد تصاویر تمامی نسخ اردبیل 

نسخه خطّی) موجود در سنت بترزبـورگ ـ     167(حدود 
  باشد. روسیه می

v  :کتابهاي مقبـره شـیخ   “اؤزگودنلی، عثمان غازي
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هـاي تـاریخی    پـژوهش ، نکــ .  ”الدین اردبیلی صفی
، 2006، اسـتانبول،  هـاي میـانی   ترکی ـ ایرانی سـده  

  .)صفحات بخش سوم کتاب(

v بقعه شـیخ   یهاي خطّ فهرست نسخه ، حسین:یمتّق
  . >میراث غارت شده<ی ردبیلالدین ا صفی

ی و تحلیلنسبتاً جامع در قالب معرفی فهرستی این اثر  ?
نفـیس بقعـه شـیخ صـفی در      هاي نویس دستاز تفصیلی 

 مذکور در کتابخانه هـ1242اردبیل است، که قبل از سال 
بخش قابل توجهی  الزم به توضیح است که .اند قرار داشته
در ، شیخ صـفی اردبیلـی   بقعهخطّی کتابخانه هاي  از نسخه

هـاي دوره دوم ایـران بـا     ، همزمان بـا جنـگ  1242سال 
بردن این نسـخ  با  ،روسیهي دولت تزار ياز سو ها، روس

در قالــب و پوشــش امانــت و ترجمــه متــون ایــن      
ها  ها براي مسلمانان روسیه و بازپس دادن آن نویس دست

؛ ایـن  سـرقت رفـت  به و گردیده غارت  ،...بعد از ترجمه 
ـ طـی  بعـد از   هـا  نویس وعه دستمجم پرفـراز و   یمراحل
سـالتیکف  دولتـی/ عمـومی   سرانجام در کتابخانـه   نشیب

گرفـت؛   يروسیه جـا ـ شهر سنت پترزبورگ  در شدرین 
هاي توصیف شده  نویس دست بخش دیگرناگفته نماند که 

، کـه بـه   داردهـایی   نسـخه در این فهرست، اختصاص بـه  
هاي میـانی سـلطنت    در سالتر  حفاظت بیش يتدریج برا

به موزه ایران باستان در تهـران انتقـال یافتـه    پهلوي اول، 
نـویس بـه    دسـت  300ایـن فهرسـت، بـیش از    در است. 
متعلّـق بـه بقعـه شـیخ صـفی       هاي عربی و فارسـی  زبان

ی و کامل، همراه تصاویر برخـی  به صورت تحلیلاردبیلی 

یی نهـا  است؛ این اثر تقریبـاً مراحـل   معرفی شدهها  از آن
به حـول   ،اي نه چندان دور ه کند و در آیند  می یخود را ط
ه آینـده  هـاي   نسل یتاریخ  ثبت در حافظه يالهی برا  و قو  

   چاپ و منتشر خواهد شد.ان شاء اهللا این مرز و بوم، 

v  :فهرسـت اسـناد بقعـه    شیخ الحکمایی، عمادالدین
شیخ صفی اردبیلی موجود در مـوزه ملّـی، سـازمان    

، ابخانه ملّی تبریز، بقعـه شـیخ صـفی و ...   اوقاف، کت
تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلـس شـوراي   

 صص، وزیري.7+7+310، 1387اسالمی، 

  مريزا جواد اردبيلي کتاخبانه )٢٢(

v  :فهرسـتواره کتابهـاي خطّـی و چـاپی     ناشناخته]
 .میرزا جواد اردبیلی ـ اردبیل]

جـواد   اي براي کتـب مرحـوم میـرزا    سیاهه دستنوشته ?
هــ  1307اردبیلی، از دانشمندان اردبیل است که در سـال  

نوشته شده است. این فهرستواره کـه تعـداد آثـار معرّفـی     
رسـد، در واقـع فهرسـتواره     عنوان مـی  74شده در آن به 

کتبی است که از سوي میرزا یوسف آقـا مجتهـد اردبیلـی    
خریداري شده است. باید افزود که این سیاهه، ذیل نسخه 

(کتاب االستبصار) در کتابخانه آقاي یوسـف   108ره شما
  محسن اردبیلی در تهران آمده است.

  Ardistanاردستان ....................  }۱۰{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
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ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ
ــویس دســت ــتان هــاي اســالمی در ن ـــ . ”اردس ، نک
، تهران، اسالمی در ایرانهاي  نویس ي دست ها گنجینه
 .37ص ، 1379

  اهللا جديل اردستاين آيت کتاخبانه )٢٣(

v  :هــاي خطّــی [کتابخانــه]  نســخه“افشــار، ایــرج
، نکــ .  ”]اردسـتانی]  اهللا سـید علیرضـا جـدلی     آیت

  .618، ص1376، 5(قم): دفتر میراث اسالمی ایران

نسخه خطّی فارسـی و عربـی بـه     14در این فهرست  ?
  یده است.اختصار توصیف گرد

  Ardakanاردکان ......................  }۱۱{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”اردکـان  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهنکـ . 
  .410ص

v  :به زاللـی چشـمه (مجموعـه    پیري اردکانی، نادر
(دفتـر   سیاسی ـ اجتماعی اسناد و مکتوبات اردکان)، 

ص، 240، 1388اول)، قم، مجمـع ذخـائر اسـالمی،    
 .>80معرفی میراث مخطوط: <وزیري، 

v    دحسـینمه دکتـر محم پیري اردکانی، نادر؛ (با مقد

 اسناد قنوات اردکان، قاجاریه تا پهلويپاپلی یزدي): 
(دفتــر دوم: مجموعــه اســناد و مکتوبــات اردکــان،  

، مجمـع ذخـائر اسـالمی،    ، قـم اقتصادي ـ اجتماعی)  
معرفی میـراث مخطـوط:   <ص، وزیري، 263، 1389

81<. 

  حوزه علميه امام صادق (ع) کتاخبانه )٢٤(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
السالم، اردکان  کتابخانه حوزه علمیه امام صادق علیه

)، قم، مجمع ذخـایر اسـالمی،   2-1هاي  (دفتر ـ ایران
معرفـی میـراث مخطـوط:    <، وزیري؛ فارسی، 1384

18<.  

هاي مشـاره   نويس ص؛ معريف دست۲۴۰دفتر خنست:  §
>۱-۲۵۰.<  

هـاي مشـاره    نـويس  ص؛ معريف دست۱۹۲دفتر دوم:  §
>۲۵۱-۴۱۸.<  

نویس عربـی و   دست 418در این فهرست در مجموع  ?
  فارسی به اختصار توصیف گردیده است.

v  :اسناد حوزه علمیه امـام  حسینی اشکوري، صادق
 .ه السالم (اردکان ـ ایران)صادق علی

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
  گردد. از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می >144
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  مسجد جامع و مسجد زيرده کتاخبانه )٢٥(

v  :هاي مسجد جامع  نامه [وقف“پیري اردکانی، نادر
پله هشتم، پژوهشـی در تاریخچـه،   ، نکـ . ”اردکان]

ها،  نامه عامه، نسخ خطّی، وقفامامان جمعه، فرهنگ 
، 1385، قـم،  اشیاء و زیلوهاي مسجد جامع اردکـان 

 .208-151صص

v  :هـاي خطّـی    [فهرست نسخه“پیري اردکانی، نادر
پله هشتم، پژوهشی در ، نکـ . ”مسجد جامع اردکان]

تاریخچه، امامان جمعه، فرهنگ عامه، نسـخ خطّـی،   
، ردکـان ها، اشیاء و زیلوهاي مسجد جامع ا نامه وقف
  .312-209، صص1385قم، 

v هاي خطّی  فهرست قرآني، صادق:   حسینی اشکور
  .١مسجد جامع و مسجد زیرده، اردکان ـ ایران

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
از ســوي مجمــع ذخــائر اســالمی در قــم منتشــر  >125
  گردد. می

  موزه مردم شناسي اردکان )٢٦(

v   :هـاي   خهفهرسـت نسـ  حسینی اشکوري، صـادق
  .، اردکان ـ ایران خطّی و اسناد موزه مردم شناسی

                                                   
 .۴۱۰، ص۳ ،۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخه. پيشني، ١

ي محققان در حال نگارش اسـت و    این فهرست از سو ?
 از سـوي   >87معرفی میـراث مخطـوط:   <ذیل فروست

  گردد. انتشارات مجمع ذخائر اسالمی ـ قم منتشر می

  ي اردکاين  ي علي سپهر  آقا کتاخبانه )٢٧(

v وي نـژاد،  )؛ موسـ 1حسینی اشکوري، صادق (جلد
ي اردکانی،   مجموعه اسناد علی سپهر): 2محمد (جلد

)، قـم، مجمـع ذخـایر    2-1(دفترهاي  اردکان ـ ایران 
  اسالمی، وزیري.

سند و نامه،  ۱۹۳ص، تصوير ۲۱۱، ۱۳۸۵دفتر اول:  §
  >.۵۰<معريف مرياث خمطوط: 

سند و نامه،  ۱۶۳ص، تصوير ۲۱۴، ۱۳۸۸دفتر دوم:  §
  >.۱۱۴<معريف مرياث خمطوط: 

  ي حسني کاکائي  آقا کتاخبانه )٢٨(

v  :هرها و اسـناد  حسینی اشکوري، صادقگنجینه م
، برگرفته از اسناد حسین کاکائی، (اردکـان ـ ایـران)   

ص، وزیـري،  172، 1386قم، مجمع ذخائر اسالمی، 
  .>54معرفی میراث مخطوط: <

  ي  ي امحد  آقا کتاخبانه )٢٩(

v  :ي   مجموعـه اسـناد آقـا   حسینی اشکوري، صادق
   ي، اردکان ـ ایران.  احمد



  فهرست نامه ايران  

 
112 

ي محققان در حال تنظیم و تـألیف    این فهرست از سو ?
از  >معرفـی میـراث مخطـوط   <است و ضمن مجموعـه  

سـوي انتشــارات مجمـع ذخــائر اســالمی ـ قــم منتشــر     
  گردد. می

  Arsanjanارسنجان ...................  }۱۲{

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
سـناد موقوفـات ایـران    فهرسـت ا ، نکـ . ”ارسنجان]

-23، صـص 1382تهران،  ،(دفتر اول: استان فارس)
30 . 

  Urumiyih اروميه .................... }۱۳{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــه ه ـــ . ”ارومی ، نک
، تهران، انهاي اسالمی در ایر نویس ي دست ها گنجینه
 .37ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”ارومیـه  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  71، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

  .410، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  م مخيين (ره)مدرسه علميه اما کتاخبانه )٣٠(

v  :هـاي کتابخانـه    نـویس  فهرسـت دسـت  ناشناخته
در مســجد جــامع  (ره)مدرســه علمیــه امــام خمینــی 

 . ١ارومیه

نـویس   دسـت  500، حـدود   در این فهرست دستنوشته ?
عربی، فارسی و ترکی موجود در آن مدرسه معرّفی شـده  

  است.

  کاجل اروميه کتاخبانه )٣١(

v  :و، اوشاناي   شـور فهرست کتب خطّی زبـان آ سار
، ارومیه، چاپخانـه میسـیون   در کتابخانه کالج ارومیه

  . ٢ ، انگلیسی1898امریکایی، 

ي کتب خطّی بـه زبـان آشـوري      در این فهرست تعداد ?
رسد  موجود در کالج ارومیه معرفی شده است. به نظر نمی

این کتابخانه اکنون در ارومیه، دایر بوده باشد. از آنجا کـه  
ـ    مبنا بـر معرفـی فهـارس      شناسـی  ن کتـاب ي راقـم در ای
است، معرفی این فهرست بـه   >هاي اسالمی نویس دست<

  نحو استطرادي صورت گرفته است.

  Istahbanاستهبان ......................  }۱۴{

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
                                                   

، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ١
 .۴۱۰، ص۱۳۸۵، ۳: دفتريپژوه نسخهو پيشني،  ۷۱ص 

،  ،۱۳۸۱ران، رساين ي و اطالع  دائرة املعارف کتابدار. سلطاين، پوري، ٢
 .۳۳، ص۱ج
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فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر ، نکـ . ”استهبان]
 . 44-31، صص1382تهران،  ،اول: استان فارس)

  آقاي حجت کشفي کتاخبانه )٣٢(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حسینی اشکوري، صـادق
ت کشفی، اسـتهبان ـ ایـران    قـم،  خطّی کتابخانه حج ،

ــالمی،   ــایر اســ ــع ذخــ ــري، 1386مجمــ ، وزیــ
ــی،  14ص+232 ــاتوري رنگ ــذهب و مینی ــویر م تص

  .>27معرفی میراث مخطوط: <

، نویس ارزشـمند  اثر دست 200در این فهرست حدود  ?
که عمدتاً از آثار تـألیفی خـود جنـاب کشـفی (صـاحب      
مجموعه) است، گزارش گردیـده اسـت. گفتنـی اسـت از     
تی رایزن فرهنگـی ایـران    ت کشفی، مدآنجا که آقاي حج
در کشور سوئد بوده است، در ضمن این فهرست، آثـار و  

قیمتی از آن فضاي فرهنگی آن کشور، ارائه  اطالعات ذي
  گردیده است.

  حممدصادق پيشوائي اصطهبانايت نهکتاخبا )٣٣(

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسخه“حجت کشفی، جعفر
[و کتب چاپ سنگی] کتابخانـه شـیخ محمدصـادق    

، نکـــ . ”پیشــوائی اصــطهباناتی، اســتهبان ـ ایــران  
ت کشفی فهرست نسخه قـم،  هاي خطّی کتابخانه حج ،

  .196-183، صص 1386

کتـاب چـاپ    21نـویس و   دست 21در این فهرست  ?
اهللا علیهـا   گی وقفـی به آستانه حضرت معصومه ـ سالم سن

ـ از کتابخانه مرحوم پیشـوایی اصـطهباناتی بـه اختصـار     
معرفی شده است. گفتنی است ایـن فهرسـت بـه صـورت     
دستنوشته به خطّ زیباي نستعلیق نگارنده دانشـمند آن در  

  انتهاي فهرست فوق کلیشه شده است.

  Asad abad اسدآباد ....................... }۱۵{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”اسـدآباد  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  71، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .410، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Isfarainاسفراين .......................  }۱۶{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــویس دســت ــالمی در ن ــاي اس ــفراین ه ـــ . ”اس ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
  . 38ص ، 1379

  آقاي امحد شاهد کتاخبانه )٣٤(

v  :هاي خطّـی احمـد شـاهد در     نسخه“افشار، ایرج
، 5دفتـر (قـم):   میراث اسالمی ایران، نکـ . ”اسفراین
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  .613-612، صص 1376

نسخه خطّی فارسـی بـه اختصـار     12در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است.

  Isfahanاصفهان .........................  }۱۷{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، ”إصـفهان  المخطوطات االسالمیۀ فـی “الحلوجی): 

ــدن، طوطــات االســالمیۀ فــی العــالمالمخنکـــ .  ، لن
  .335-328، صص1، ج1997/ 1417

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــویس دســت ــالمی در ن ــاي اس ـــ . ”اصــفهان ه ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .42-38صص ، 1379

v دحسـین:    حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”اصـفهان  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  72-71، صــص1380)، پ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .414-410ص

v  :مکتب فلسفی اصـفهان مدرس مطلق، محمدعلی ،
لیف، ترجمـه و نشـر آثـار هنـري     تهران، مؤسسه تـأ 

  ص.220، رقعی، 1389، تابستان >متن<

ها نسخه خطّی فلسفی و کالمی از آثـار   در این اثر، ده ?
مکتبِ فلسفی اصفهان، ذیل شـرح احـوال دانشـمندان آن    

  دیار، گزارش گردیده است.

v  :١هاي خطّی کتابخانه... سیاهه نسخهناشناخته  

ــ   ? ــخ خطّ ــراي نس ــته ب ــتی دستنوش ــی از فهرس ی یک
رســد،  هاســت؛ بــر اسـاس قــرائن بــه نظـر مــی   کتابخانـه 
اي متعلّق به شهر اصفهان بوده باشد، به هر تقـدیر   کتابخانه

تري دارد. باید دانست که این سـیاهه،   نیاز به بررسی بیش
موجـود در   >135<ذیل نسخه شـماره   >85<در برگ 

) 1389اهللا فقیـه امـامی (د. اسـفند     کتابخانه مرحوم آیـت 
  گردد. نگهداري می

v  :٢فهرست و سیاهه کتابها ...ناشناخته. 

هـاي   فهرستی دشتنوشته براي کتب یکـی از کتابخانـه   ?
هـ است؛ با 1189و  1182هاي  شخصی عصر زندیه، سال

رسد، این فهرست مربوط  توجه به برخی قرائن، به نظر می
اي در شهر اصفهان بوده باشد. ایـن سـیاهه، در    به کتابخانه
اي ارزشمند، در کتابخانه مجلـس شـوراي    مجموعه ضمن

نگهـداري   >40/278<(سنا) به شماره  2اسالمی شماره 

                                                   
اهللا فقيه  هاي خطّي کتاخبانه آيت فهرست نسخه. حسيين اشکوري، صادق، ١

 .۱۴۷، دفتر اول، ص۱۳۸۸، قم، امامي ـ اصفهان

هاي خطّي کتاخبانه  ست نسخهفهرپژوه، حممدتقي؛ انواري، اءالدين،  . دانش٢
 .۱۳۷، ص۱، ججملس سنا
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  گردد. می

v  :.خزائن الکتب العربیـۀ فـی  “الطرّازي، فیلیب دي 
، خزائن الکتب العربیۀ فـی الخـافقین  ، نکـ . ”إصفهان
  .328-327، صص1،: ج1947بیروت، 

v خ [فهرسـت برخـی نسـ   “پژوه، محمـدتقی:   دانش
، ”ي عمومی و خصوصی اصـفهان  ها خطّی] کتابخانه

، 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
ــص ــر 480-470ص ــص 1346، 5و دفت -298، ص

325.  

ــداد   ? ــه تع ــن مقال ــت  در ای ــی   ي دس ــویس از برخ ن
ي عمـومی شـهر اصـفهان همچـون: دانشـکده       ها کتابخانه

اي وانـک  ادبیات، شهرداري، مدرسه صدر، فرهنگ، کلیس
و چند مجموعه شخصی مانند: کارو میناسیان و بدرالـدین  

  کتابی به اختصار گزارش گردیده است.

v  :هاي خطّی چنـد   فهرست نسخه“تیموري، مرتضی
هـــاي  پـــژوهش، نکــــ . ”مجموعـــه در اصـــفهان

(تهـران):   نامواره دکتر محمـود افشـار   شناسی، ایران
 .116-104، صص14ج

هایی از مجموعـه صـدر    سر این فهرستواره، دستنوید ?
)، کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه    106-104هاشمی (صـص 

ــص  ــفهان (ص ــکویه  109-106اص ــن مس ــه اب )، کتابخان
ــص ــخه111-109(ص ــه   ) و نس ــر از کتابخان ــایی دیگ ه

  ) معرّفی شده است.116-111دانشگاه اصفهان (صص

v  :نفایس خطّـی، میـراث   “خشوعی اصفهانی، علی
(اصفهان):  صفهانفرهنگ انکـ .  ،”فرهنگی جاویدان

؛ 128-127، صص1377، پاییز و زمستان 10-9ش
، پــــاییز 13؛ ش124، ص1378، تابســــتان 12ش

؛ 128، ص1378، زمســـتان 14؛ ش137، ص1378
ــار 15ش ــص1379، بهــ ، 16؛ ش153-152، صــ

 .162-158، صص1379تابستان 

از  هـایی نفـیس    ر این سلسله مقـاالت، دسـتنویس  د ?
تاریخ روضۀ الصفا، اخـالق  مچون ان، هههاي اصف کتابخانه

محسنی، تجـارب السـلف، تـاریخ اصـفهان، انوارالبالغـه،      
ـۀ معرّفـی شـده       منتخب التواریخ ناصـري و فصـول المهم

 است.

v :هـاي خطّـی سـه     فهرسـت نسـخه   قاسمی، رحیم
کتابخانه اصفهان (ابوالبرکـات، عالمـه فـانی، سـید     

ص، 240، 1386، قم، مجمع ذخـائر اسـالمی،   شفتی)
  .>51عرفی میراث مخطوط: م<وزیري، 

نــویس بــه  دسـت  223 در مجمــوع در ایـن فهرســت  ?
هاي عربی و فارسی از سه کتابخانـه اصـفهان، یعنـی     زبان

نسـخه)، کتابخانـه    80کتابخانه دکتر سید رضا ابوالبرکات (
نسخه) و کتابخانه سید مهـدي   78الدین عالمه ( سید ضیاء

تصـار  نسـخه)، بـه اخ   65شفتی ـ مسجد سـید اصـفهان (   
   معرفی شده است.

v  :هـاي   هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخهناشناخته
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عالمان اصـفهان (مقـدس بیـدآبادي، هرنـدي و ...)،     
  .اصفهان ـ ایران

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
در آینده، از سـوي مجمـع ذخـائر اسـالمی منتشـر       >84
  گردد. می

v  :هـاي   خانههاي خطّی کتاب فهرست نسخهناشناخته
چند مدرسه علمیه در اصفهان (النفیسه، جده کوچک 

  .و ...)، اصفهان

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
در آینده، از سـوي مجمـع ذخـائر اسـالمی منتشـر       >86
  گردد. می

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حسینی اشکوري، صـادق
  .خطّی و اسناد فروشان و قلعه سفید (اصفهان)

معرفی میـراث مخطـوط:   <ذیل فروست  این فهرست، ?
  گردد. از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می >126

v  حسینی اشکوري، صادق (سرپرست گروه علمی)؛
اداره اوقاف و امور خیریه استان اصـفهان (زیرنظـر):   

)، قم، مجمع 12-1(دفترهاي  اسناد موقوفات اصفهان
 ، وزیري.1388-1387ذخائر اسالمی، 

  صص. ۳+۵۰۴، ۱۳۸۷دفتر اول:  §

  ص.۵۰۰، ۱۳۸۷دفتر دوم:  §

  ص.۵۱۲، ۱۳۸۸دفتر سوم:  §

  ص.۴۹۵، ۱۳۸۸دفتر چهارم:  §

  ص.۴۹۴، ۱۳۸۸دفتر پنجم:  §

  ص.۴۹۴، ۱۳۸۸دفتر ششم:  §

  ص.۵۰۰، ۱۳۸۸دفتر هفتم:  §

  ص.۴۷۵، ۱۳۸۸دفتر هشتم:  §

  ص.۴۶۱، ۱۳۸۸دفتر م:  §

  ص.۳۹۹، ۱۳۸۸دفتر دهم:  §

 ص.۴۳۸، ۱۳۸۸دفتر يازدهم:  §

  ص.۲۹۴، ۱۳۸۸دفتر دوازدهم:  §

v  :کتـب سـنگی چـاپ اصـفهان از     “شعبانی، احمد
، نکــ  ”هـ ق1324-1274ابتدا تا دوره مشروطیت (

، 1378، پـاییز  13(اصـفهان): ش  فرهنگ اصـفهان . 
  .136-134صص

v  :فهرســت کتــب ســنگی چــاپ “شــعبانی، احمــد
، 14(اصـفهان): ش  فرهنگ اصـفهان ، نکـ . ”اصفهان

 .137-130، صص1378زمستان 

v ـ م، سـه غالمی جلی تـاریخ چـاپ سـنگی در     :دجی
 .اصفهان

 ،اسـت  عنوان کتاب چاپ سـنگی  400 برايفهرستی  ?
منتشـر گردیـده    اصـفهان هـ در شـهر  14-13که در سده 
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 17کتابخانه مجلـس (  ١است. بنا به نوشته وبسایت رسمی
این اثر از سوي کتابخانه، موزه و مرکز ) گویا 1389بهمن 

  شود. اسناد مجلس شوراي اسالمی منتشر می

v  :دعلی فهرست کتب چاپ سـنگی و  هدایت، محم
ــه هــاي عمــومی  ســربی (فارســی و عربــی) کتابخان

ــته اصــفهان ــر نوش ــفهان، نش ص، 446، 1385، ، اص
  وزیري.

  ابن مسکويه اصفهان کتاخبانه )٣٥(

v  :هـاي   مـروري بـر کتابخانـه   “هدایت، محمدعلی
ــومی فرهنــگ و دبیرســتان ادب اصــفهان (از     عم

پیـام  ، نکــ .  ”هاي سـده اخیـر)   ترین کتابخانه قدیمی
، 1385، خـــرداد 60، ش6(تهــران): س  بهارســتان 

 .24-22صص

ابخانه، بخصوص در این نوشتار، گزارشی از این دو کت ?
کتابخانه عمومی فرهنگ آمده است. در ضمن ایـن مقالـه،   

ترین نسخه خطّی این کتابخانه، مناقب االمام علـی   از کهن
طالـب علیـه السـالم از ابـن شهرآشـوب سـروي        بن ابـی 

ه     589مازندرانی، (کتابت  هـ) یاد گردیـده کـه قابـل توجـ
  است.

v  :یادداشتی بـر گنجینـه نسـخ    “هدایت، محمدعلی
طّی کتابخانه ابن مسکویه در اصفهان [و فهرسـت  خ

                                                   
1. http://ical.ir 

[پیام بهارستان، نکـ . ”عناوین چند نسخه خطّی مهم 
  .11، ص1383، تیر 37، ش4(تهران): س

نـویس بـه اختصـار     دسـت  30در ایـن مقالـه حـدود     ?
هاي خطّی موجـود در   گزارش شده است. گفته شده نسخه
تقـالی از  هـاي ان  نویس این کتابخانه مشتمل بر برخی دست

کتابخانه شهرداري سابق اصفهان و بخشی نیز از مجموعـه  
  .٢الدین مهدوي است شخصی مرحوم سید مصلح

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
نشـریه  ، نکــ .  ”خطّی] کتابخانه شهرداري اصـفهان 

، صــص 1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
  .310-308، صص1346، 5و دفتر 470-472

نویس نفیس موجود  دست 28این مقاله در مجموع در  ?
 7در این کتابخانه، به اختصار توصیف شده، کـه توصـیف   

نسـخه آن تکـراري اسـت. گقتـه شـده بخـش انــدکی از       
هاي این مجموعه به کتابخانه ابـن مسـکویه و    نویس دست

ها نیز به کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه اصـفهان      باقی نسخه
  .٣انتقال یافته است

v دعلی: هدایت هاي خطّی سید  فهرست نسخه، محم
ي اهدایی به گنجینـه نسـخ خطّـی      الدین مهدو مصلح

، قم، مجمع ذخائر اسالمی، اصفهان (اصفهان ـ ایـران)  

                                                   
)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي ۴- ۳، ش۷(قم): س مرياث شهاب. ٢

 .۷۱، ص۱۳۸۰

 .۴۱: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني،  ٣

http://ical.ir
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معرفی میـراث مخطـوط:   <ص، وزیري، 172، 1387
63<.  

نسخه عربی و فارسی به اختصار  157در این فهرست  ?
  گزارش گردیده است.

v هـاي خطـی اهـدایی سـید      خهنسـ “پور، اکبر:  تقی
(تهران):  ماه کلیات کتاب، نکـ . ”الدین مهدوي مصلح
-53، صـص 1389)، آبان 155(پیاپی 11، ش13س
55.  

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
نشـریه  ، نکـ . ”اصفهان 1کتابخانه عمومی (فرهنگ)

، صــص 1345، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
ــش اول)  473-474 ــر(بخ ــص 1346، 5و دفت ، ص
  (بخش دوم). 315-322

نـویس عربـی و    دسـت  58در این مقالـه در مجمـوع    ?
هاي اهدایی اکبـر مسـعود    نویس فارسی از مجموعه دست

  الدوله، به اختصار معرفی شده است. صارم

v    مقصود همدانی، جواد (با همکاري سـید مصـطفی
هاي خطّی کتابخانه عمـومی   فهرست نسخهحسینی): 

                                                   
، ۳۱- ۳۰(ش کتااي اسالميلنامه . بنا به نوشته جناب زادهوش در فص١
): <کتاخبانه عمومي امام صادق (ع) و کتاخبانه عمومي ابن مسکويه ۲۳ص

هاي خطّي کتاخبانه امام صادق (ع) به  اند ... و در واقع نسخه يک کتاخبانه
 کتاخبانه ابن مسکويه منتقل شده است>.

 ص.395، وزیري، 1349)، تهران، 1جلد ( اصفهان

نسخه خطّی از کتابخانـه   750در این فهرست، حدود  ?
  مذکور، معرّفی گردیده است.

v  :هاي کتابخانه  نویس فهرست دستخشوعی، علی
  . ٢)2(جلد السالم، اصفهان عمومی امام صادق علیه

هاي کتابخانه عمومی (امام صادق  نویس دست فهرست ?
تهیـه   1380هان است که مؤلّف در سـال  السالم) اصف علیه

ــه  نمــوده اســت و نســخه اي دستنوشــته از آن در کتابخان
گردد. بایـد   مجلس شوراي اسالمی در تهران نگهداري می

افزود که جلد نخست این فهرست از سـوي دکتـر جـواد    
  منتشر شده است. 1349مقصود همدانی در سال 

v  :ــدالعزیز ــایی، عب [فهــرس] نســخ مکتبــۀ الطباطب
  .٣رهنگ فی اصفهانف

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?
عمومی فرهنگ اصفهان است کـه در ضـمن دفتـر صـغیر     
نگارش یافته است. این فهرست منتشر نشـده امـروزه در   
ــداري    ــم نگه ــایی در ق ــق طباطب ــوم محق ــه مرح کتابخان

  گردد. می

v   :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  “تیموري، مرتضـی

                                                   
 .۴۱۱، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ٢

،  ۱۴۱۷، قم، احملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويلرية، . اللجنة التحض٣
 .۱۳۰، ص۱ج
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ــن  ــه اب ــکویه کتابخان ـــ . ”مس ــژوهش، نک ــاي  پ ه
(تهـران):   نامواره دکتر محمـود افشـار   شناسی، ایران
  .111-109، صص14ج

v  :فهرســت اجمــالی از کتــب هــدایت، محمــدعلی
، الدوله به کتابخانـه فرهنـگ اصـفهان    اهدایی صارم
، وزیـري  1384نویسی شده، تابستان  اصفهان، ماشین

  ص.27بزرگ، 

هاي عربی و  ه زباننویس ب دست 210در این فهرست،  ?
ــادق    ــام ص ــگ (ام ــه فرهن ــه کتابخان ــق ب ــی، متعلّ فارس

السالم)، به صورت نامگوي توصـیف گردیـده اسـت.     علیه
ّــق بــه اکبــر میــرزا   بایــد افــزود کــه ایــن مجموعــه متعلَ

الدوله، فرزنـد ظـلّ السـلطان مسـعود میـرزا (پسـر        صارم
س اولین دبیرسـتان اصـفهان،    ناصرالدین شاه قاجار)، مؤس

 1344بوده است که در سـال   >دبیرستان صارمیه<نام  به
  به کتابخانه فرهنگ اصفهان، اهدا گردیده است.

v   :ـدعلی هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  هدایت، محم
الدوله، اهدایی به کتابخانـه فرهنـگ (گنجینـه     صارم

قـم، مجمـع    نسخ خطّی اصفهان)، اصـفهان ـ ایـران،    
تصویر رنگـی،   28ص+246، 1387ذخائر اسالمی، 

 .>103معرفی میراث مخطوط: <وزیري، 

نسخه خطّی عربی و فارسـی، بـه    224در این فهرست ?
  اختصار گزارش شده است.

v   :ـدعلی هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  هدایت، محم
فارسی کتابخانه ابن مسکویه (بخش فهرست نشده)، 

، 1389، قم، مجمع ذخـائر اسـالمی،   اصفهان ـ ایران 
 .>104ط: معرفی میراث مخطو<ص، وزیري، 103

هاي عربی و  نسخه خطّی به زبان 111در این فهرست  ?
 فارسی به اختصار گزارش گردیده است.

v  :دفتر ثبت کتابخانه ابن مسکویه حسینی، مصطفی
 .١ـ اصفهان

ــته ? ــراي  فهرســت دستنوش ــی  1192اي ب ــخه خطّ نس
ـس کتابخانـه    کتابخانه مرحوم سید مصطفی حسینی، مؤس

سـت کـه کتابخانـه مرحـوم     ابن مسکویه اسـت. بایـد دان  
حسینی داراي بیش از یازده هزار نسخه خطّـی و چـاپی   
بوده است که پس از درگذشت وي، به درخواسـت دکتـر   

هـاي خطّـی آن بـه کتابخانـه      سید محمود مرعشی، نسخه
اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) در قم منتقل گردیـد و   آیت

ن ادبـی  ترین آنها متو کتابهاي چاپی نفیس وي نیز که بیش
هاي شعرا بود بـه مـدد آقـاي مرتضـی      و عرفانی و دیوان

تیموري به شهرداري واگذار گردید تا به فرهنگسراي بـاغ  
نو در اصفهان، که گویا از موقوفات مرحـوم معتمدالدولـه   

 است، انتقال یابد.

v  :هـاي   نـویس  [فهرسـت مختصـر دسـت   ناشناخته
                                                   

هاي خطّي فارسي کتاخبانه ابن مسکويه،  فهرست نسخه. هدايت، حممدعلي، ١
 .۲۸۸-۱۱۷، صص۱۳۸۹، قم، اصفهان ـ ايران
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  .١کتابخانه عمومی اصفهان]

ي از  ا ي، کــه ســیاههنــامگو ایــن فهرســت دستنوشــته ?
(گویـا فهرسـت    هاي عربی و فارسـی  نویس عناوین دست

آرشیو کتابخانـه امـام صـادق علیـه السـالم ـ       در نشده)، 
  شود. می ينگهدار ی)کتابخانه عموم( اصفهان

v  :فهرســت صــد نســخه از زادهــوش، محمدرضــا
هــاي چــاپ ســنگی کتابخانــه ابــن مســکویه  کتــاب
 .اصفهان

براي تعـداد یکصـد نسـخه چـاپ      فهرستی دستنوشته ?
  سنگی کتابخانه ابن مسکویه است.

  عمومي شهرداري اصفهان کتاخبانه )٣٦(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
نشـریه  ، نکــ .  ”خطّی] کتابخانه شهرداري اصـفهان 

، صــص 1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
  .310-308، صص1346، 5و دفتر 470-472

نــویس نفــیس  دســت 28در مجمــوع در ایــن مقالــه،  ?
موجود در این کتابخانه، به اختصار توصـیف شـده اسـت،    

نسـخه آن تکـراري بـوده     7رسـد توصـیف    که به نظر می
هـاي ایـن    نـویس  باشد. گقته شده بخش انـدکی از دسـت  

                                                   
، ۱ج :املخطوطات االسالمية يف العامل. احللوجي، عبدالستار (مترجم)، ١
 .۳۹: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها ينهگنجو پيشني،  ۳۳۳ص

هـا   مجموعه به کتابخانه عمومی ابن مسکویه و باقی نسخه
  . ٢ال یافته استنیز به کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان انتق

v  :ــدالعزیز ــایی، عب [فهــرس] نســخ مکتبــۀ الطباطب
  .٣البلدیۀ فی اصفهان

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?
نگـارش   دفتر صـغیر شهرداري اصفهان است که در ضمن 

یافته است. این فهرست منتشر نشده امـروزه در کتابخانـه   
  گردد. اري میمرحوم عالمه محقق طباطبایی در قم نگهد

v  :فهرستواره منتخب کتابهـاي خطـی (و   ناشناخته
برخی کتب چـاپ سـنگی) در کتابخانـه شـهرداري     

 .اصفهان

عنوان اثر به اختصار گـزارش   210در این فهرستواره  ?
)، از 1389ها، اکنـون (  گردیده است. دسترسی به این داده

طریــق وبســایت اینترنتــی کتابخانــه دیجیتــال شــهرداري 
ـ  امکـان پـذیر    http://www.dlim.irه آدرس اصفهان ب

  است.

v    :ــادق ــکوري، ص ــینی اش ــناد  حس ــه اس مجموع
  .شهرداري (اصفهان)

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
در سه دفتر، از سوي مجمع ذخائر اسـالمی   >150-152

                                                   
 .۴۱: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٢

 .۱۳۰، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٣

http://www.dlim.ir
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  گردد. منتشر می

  در بازار <رضويه>مدرسه علميه ص کتاخبانه )٣٧(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکـ ”خطّی] کتابخانه رضویه مدرسه صدر اصفهان

، 1346، 5(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسخه. 
  .314-311صص 

نویس بـه اختصـار توصـیف     دست 26در این فهرست  ?
  شده است.

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
 درســه صــدر بــازار، اصــفهان ـ ایــران  کتابخانــه م
-1384)، قم، مجمع ذخـائر اسـالمی،   3-1هاي (دفتر

معرفی میـراث مخطـوط:   <ص، 244، وزیري، 1385
20<.  

ــت:   § ــر خنس ]؛ ۲۴۴-۱ص [صــص۲۴۴، ۱۳۸۴دفت
  >).۳۵۰-۱هاي مشاره < نويس (معريف دست

ــر دوم:  § ــص۲۶۲، ۱۳۸۴دفتـ ]؛ ۵۱۱-۲۴۹ص [صـ
  ).>۷۰۰-۳۵۱هاي مشاره < نويس (معريف دست

ــوم:   § ــر س ــص۲۸۸، ۱۳۸۵دفت ]؛ ۸۰۸-۵۲۰ص [ص
  >).۹۷۳-۷۰۱هاي مشاره < نويس (معريف دست

  مدرسه علميه صدر خواجو کتاخبانه )٣٨(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
، قـم،  کتابخانه مدرسه صدر خواجو، اصفهان ـ ایران 

هـ .، وزیـري،  1426ش/1384مجمع ذخائر اسالمی، 
  .>19ط: معرفی میراث مخطو<ص، 96

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  104در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است.

v  :هـاي   فهرست اجمالی کتابزادهوش، محمدرضا
 .خطی کتابخانه مدرسه صدر خواجوي اصفهان

هاي خطّی موجـود   در این فهرست منتشر نشده، نسخه ?
  در کتابخانه مدرسه مذکور، به اختصار گزارش شده است.

  علميه خالصيه اصفهانمدرسه  کتاخبانه )٣٩(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حسینی اشکوري، صـادق
 .خطّی کتابخانه مدرسه علمیه خالصیه اصفهان

مدرسه خالصیه اصفهان، تحت تملّک و تولیت مرحوم  ?
اهللا سید حسن فقیه امامی قرار داشت. این فهرست بـه   آیت

عنوان دفتر سوم فهرست مربوط به مخطوطـات کتابخانـه   
امامی، از سوي مجمع ذخائر اسالمی در قـم،  اهللا فقیه  آیت

، در آینـده  >69معرّفی میـراث مخطـوط:   <ذیل فروست 
  نزدیک، منتشر خواهد شد.

  اهللا خادمي (عربان) مدرسه آيت کتاخبانه )٤٠(

v  :دحسینهاي خطّی  فهرست نسخهگلپایگانی، محم
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اهللا خـادمی (عربـان)،    کتابخانه مدرسـه علمیـه آیـت   
 . اصفهان

 خادمی اصفهان، تحت تملّک و تولیـت  اهللا مدرسه آیت ?
اهللا سید حسن فقیه امامی قـرار داشـته اسـت.     مرحوم آیت

این فهرست قرار است، به عنوان دفتر دوم فهرست مربوط 
اهللا فقیه امامی، از سوي مجمع  به مخطوطات کتابخانه آیت

معرّفـی میـراث   <ذخائر اسالمی در قـم، ذیـل فروسـت    
  ردد.، بزودي منتشر گ>68مخطوط: 

  عصر (عج)  حضرت ويلمرکز ختصصي  کتاخبانه )٤١(

v  :درضاهاي خطـی و   فهرست نسخهزادهوش، محم
در ضرت ولی عصر (عـج)  حعکسی مرکز تخصصی 

 .اصفهان

هـاي   در این فهرست منتشر نشده، تعـدادي از نسـخه   ?
  خطّی و عکسی مرکز فرهنگی مذکور معرّفی شده است.

  مرکزي دانشگاه اصفهان کتاخبانه )٤٢(

v معرفی چنـد نسـخه خطّـی    “می، محمد: صدرهاش
هاي  نشریه نسخه، نکـ . ”[از کتابخانه صدر هاشمی]

  .187-182، صص 1341، 2(تهران): دفتر خطّی

باید دانست که ایـن مجموعـه بـه کتابخانـه دانشـکده       ?
ادبیات و علوم انسانی (کتابخانه مرکزي دانشگاه اصـفهان)  

  .١انتقال یافته است

v   :هـاي خطّـی    ت نسـخه فهرسـ “تیموري، مرتضـی
، نکــ .  ”کتابخانه مرحوم محمدباقر الفـت اصـفهانی  

، پـاییز ـ زمسـتان    2، ش1(تهران): س نامه بهارستان
  .146-129، صص 1379

باید دانست که ایـن مجموعـه بـه کتابخانـه دانشـکده       ?
ادبیات و علوم انسـانی (دانشـگاه اصـفهان) انتقـال یافتـه      

  است.

v   :اي خطّـی  هـ  فهرسـت نسـخه  “تیموري، مرتضـی
ــمی  ــدر هاش ــه ص ـــ . ”مجموع ــژوهش، نک ــاي  پ ه

(تهـران):   نامواره دکتر محمـود افشـار   شناسی، ایران
 .106-104، صص14ج

v  :هاي برگزیده از فهرست  نسخه“تیموري، مرتضی
اجمالی کتابهاي خطّـی کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه     

نـامواره   شناسـی،  هاي ایران پژوهش، نکـ . ”اصفهان
 .109-106، صص14هران): ج(ت دکتر محمود افشار

v   :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  “تیموري، مرتضـی
نشـریه  ، نکــ .  ”کتابخانه دانشکده ادبیـات اصـفهان  

(اصـفهان):   دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصـفهان 
 .328-310، صص 1343، 1، ش1س

                                                   
 .۴۱: ص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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v هـاي   فهرسـت [نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
. ، نکــ  ”خطّی] کتابخانه دانشـکده ادبیـات اصـفهان   

، صص 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
  .307-298، صص 1346، 5و دفتر 475-480

v   :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  “تیموري، مرتضـی
کتابخانه دانشکده ادبیات اصـفهان (مجموعـه صـدر    

نشـریه دانشـکده ادبیـات و علـوم     ، نکـ . ”هاشمی)
، صص 1345، 2، ش2(اصفهان): س انسانی اصفهان

123-162.  

v فهرسـت  “پژوه، محمـدتقی؛ افشـار، ایـرج:     نشدا
نشـریه  ، نکــ .  ”هاي خطّی دانشـگاه اصـفهان   نسخه
، صص 1362، 12-11(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه
880-950. 

v   :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  “تیموري، مرتضـی
[کتابخانــه مرکــزي] دانشــگاه اصــفهان از افشــار و 

واره نام شناسی، هاي ایران پژوهش، نکـ . ”پژوه دانش
 .116-111، صص14(تهران): ج دکتر محمود افشار

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
نشـریه  ، نکــ .  ”خطّی] کتابخانه شهرداري اصـفهان 

، صــص 1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
  .310-308، صص1346، 5و دفتر 470-472

نویس نفیس موجود  دست 28در این مقاله در مجموع  ?

 7تابخانه، به اختصار توصیف شـده، کـه معرفـی    در این ک
نسـخه آن تکـراري اسـت. گقتـه شـده بخـش انــدکی از       

هاي این مجموعه به کتابخانه ابـن مسـکویه و    نویس دست
ها به کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان انتقال یافته  باقی آن
. گفته شده براي این آثار، فهرسـتی کامـل در حـال    ١است

ـ  هـاي زیـادي از آن     اکنون بخـش نگارش هست و گویا ت
  آماده شده است.

v  مـهدکتـر احمـد    حسینی اشکوري، جعفر؛ (با مقد :
ي   هاي خطّی کتابخانه مرکـز  فهرست نسخهشعبانی): 

)، قم، 4-1(دفترهاي  و مرکز اسناد دانشگاه اصـفهان 
مجمــع ذخــائر اســالمی/ اصــفهانی حــوزه معاونــت 

، 1389-1385تحقیقات و فناوري دانشگاه اصفهان، 
  وزیري.

 ۳۰ص)+۳۲۴-۱ص (صـص ۳۲۴، ۱۳۸۵دفتر اول:  §
>، ۴۰۰-۱هاي مشاره < نويس تصوير رنگي، معريف دست

  >.۴۰<معريف مرياث خمطوط: 

ــر دوم:  § ــص۲۹۰، ۱۳۸۸دفتـ )، ۶۱۹-۳۲۹ص (صـ
>، <معـريف  ۸۰۰-۴۰۱هـاي مشـاره <   نويس معريف دست

  >.۱۱۷مرياث خمطوط: 

ــوم:  § ــر س ــص۳۴۰، ۱۳۸۹دفت )، ۹۶۰-۶۲۰ص (ص
>، <معـريف  ۱۱۹۵-۸۰۱هاي مشـاره <  نويس ستمعريف د

  >.۱۱۸مرياث خمطوط: 

                                                   
 . مهان.١
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ص، تصاوير منتخب و  ۴+۲۵۸، ۱۳۹۰دفتر چهارم:  §
  >.۱۱۹، <معريف مرياث خمطوط:  ها) فهارس فين (منايه

v  :هاي  نویس نگاهی به فهرست دست“بشري، جواد
 آینــه میــراث، نکـــ . ”)1دانشــگاه اصــفهان (دفتــر
)، پـاییز  42(پیـاپی   3، ش6(تهران): دوره جدید، س

 .326-316، صص 1387

v  :نیم نگاهی به فهرست “ناجی نصرآبادي، محسن
هاي خطّـی کتابخانـه مرکـزي و مرکـز اسـناد       نسخه

(تهـران):   مـاه کلیـات   کتاب، نکـ . ”دانشگاه اصفهان
-39، صــص1389)، آذر 156(پیــاپی 12، ش13س
41.  

v   ،ــاه)، محمدرضــا ــکوري (آصــف آگ حســینی اش
فهرسـت  ق حسـینی اشـکوري):   (زیرنظر سـید صـاد  

هاي خطّی چـاپ سـنگی کتابخانـه مرکـزي و      نسخه
مرکز اسـناد دانشـگاه اصـفهان (همـراه بـا تصـاویر       

، قم، مجمع ذخائر هاي چاپ سـنگی)  منتخب از نسخه
اسالمی با همکاري مؤسسه تـاریخ علـم و فرهنـگ،    

معرفی میـراث  <ص، وزیري، 640ص، 640، 1389
 .>47مخطوط: 

عنـوان، کتـاب    990مجلـد در   834ت در این فهرسـ  ?
چاپ سنگی و نیـز تعـدادي چـاپ سـربی، از مجموعـه      
کتابخانه مرکزي دانشگاه اصـفهان، بـه اختصـار گـزارش     

 گردیده است.

v  :مجموعه اسناد کتابخانه حسینی اشکوري، صادق
 .مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این اسناد، ذیل فروسـت   ?
در آینده، از سوي مجمع ذخـائر اسـالمی منتشـر     >124
  گردد. می

v  :درضاهـاي   فهرست مختصر نسخهزادهوش، محم
 .خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان

این فهرست، اخیراً در وبـالگ شخصـی نویسـنده در     ?
  ، منتشر شده است.١وبسایت کاتبان

  موزه کليساي ارامنه در جلفا )٤٣(

v هـاي   سـخه [فهرسـت ن “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، ”خطّی] موزه کلیساي ارمنیان در جلفـا ـ اصـفهان   

، 1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .324-323صص 

نـویس، چـاپی، مجلّـه،     اثر دسـت  17در این فهرست  ?
  نقشه، سند و تابلو به اختصار توصیف گردیده است.

  آقاي بدرالدين کتايب کتاخبانه )٤٤(

v ابخانـــه آقـــاي کت“پـــژوه، محمـــدتقی:  دانـــش
ــفهان  ــابی در اص ــدین] کت ـــ . ”[بدرال ــریه ، نک نش

                                                   
1. http://kateban.com  

http://kateban.com
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  .325، ص1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه

نویس بـه   دست 2از این مجموعه در این فهرست فقط  ?
اختصار معرفـی گردیـده اسـت. گفتنـی اسـت مجموعـه       

ي کتابی بعـدها بـه کتابخانـه      هاي کتابخانه آقا نویس دست
  ان انتقال یافته است.دانشکده ادبیات اصفه

  مريزا حسن جابري انصاري کتاخبانه )٤٥(

v  :هـاي خطّـی در اصـفهان [:     نسـخه “افشار، ایرج
هاي  نشریه نسخه، نگـ. ”شیخ حسن جابري انصاري]

  .599-593، صص 1348، 6(تهران): دفتر خطّی

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 72در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v اي از آثـار خطّـی میـرزا     پاره“ول: جعفریان، رس
، نکـ ”حسن خان جابري انصاري در کتابخانه مجلس

، 2-1، ش1(تهـران): دوره دوم، س  پیام بهارسـتان . 
و فهرست مقاالت تاریخی،  670-666، صص1387

  .188-183، صص18، دفتر1388قم، دلیل ما، 

  سيد رحيان اهللا کشفي کتاخبانه )٤٦(

v     :مکتبـۀ  مخطوطـات  “حسـینی اشـکوري، احمـد
دلیل ، نکـ . ”السید [ریحان اهللا] الکشفی فی إصفهان

  .55-44، صص1، ج1397، قم: المخطوطات

نـویس عربـی و    دسـت  42در این فهرست در حـدود   ?
  ها رساله) به اختصار توصیف گردیده است. فارسی (در ده

  الزهراء سالم اهللا عليها کتاخبانه )٤٧(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ  الطباطبایی، عبدالعزیز 
  .١اهللا علیها، فی اصفهان الزهراء سالم

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?
هــ  1415در سـال   فوائد االسفارفوق است که در ضمن 

نگارش یافته است. ایـن فهرسـت مخطـوط، در کتابخانـه     
  گردد. مرحوم محقق طباطبایی در قم نگهداري می

v  :لخطّیـۀ  فهرست الکتـب ا “امامی، حسن عطاءاهللا
اهللا علیهـا] الخاصـۀ فـی     فی مکتبـۀ الزهـراء [سـالم   

(الکویـت):   اخبار التراث االسـالمی  ، نکـ .”إصفهان
  .5-4م، صص1986، مارس 6، ش2س

نــویس از  دســت 27در ایــن مقالــه فهرســتی شــامل  ?
نسخه خطّـی موجـود در کتابخانـه آقـاي      250مجموعه 

اختصار گـزارش   اهللا علیها)، به الزهراء سالم  امامی، (مکتبۀ
  شده است. 

v  مه و تصحیح سید صادق فقیه امامی، احمد؛ (با مقد
الزهـراء    هاي خطّی مکتبـۀ  فهرست نسخهاشکوري): 

، قم، مجمـع ذخـائر   اهللا علیها، (اصفهان ـ ایران)  سالم

                                                   
 .۹۰، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١
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معرفـی میـراث   <ص، وزیري، 182، 1385اسالمی، 
  .>28مخطوط: 

ی، بـه  نسخه خطّی عربی و فارس 257در این فهرست  ?
  اختصار، گزارش گردیده است.

  اهللا سيد حسن فقيه امامي آيت کتاخبانه )٤٨(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حسینی اشکوري، صـادق
اهللا حاج سید حسن فقیـه امـامی،    خطّی کتابخانه آیت

)، قم، مجمع ذخـائر اسـالمی،   1(دفتر اصفهان ـ ایران 
معرفی <تصویر رنگی، وزیري،  32ص+424، 1389

 .>67میراث مخطوط: 

هـاي خطّـی مجموعـه     دفتر نخسـت فهرسـت نسـخه    ?
اهللا ســید حســن فقیــه امــامی (د.  شخصــی مرحــوم آیــت

نسخه عربـی و فارسـی،    153ش) است که در آن 1389
گزارش گردیده است. دفتر دوم و سوم این فهرست نیز به 

هـاي موجـود در    نویس ترتیب، اختصاص به معرّفی دست
اهللا خادمی  ه آیتکتابخانه مدرسه خالصیه اصفهان و مدرس

(عربان) خواهد داشت که تحت تملّک و تولیـت مرحـوم   
  فقیه امامی قرار داشته است.

v  :نیم نگاهی به فهرست “ناجی نصرآبادي، محسن
اهللا حـاج سـید حسـن     هاي خطّی کتابخانه آیت نسخه

، 13(تهـران): س  ماه کلیات کتاب، نکـ . ”فقیه امامی
  .41، ص1389)، آذر 156(پیاپی 12ش

v فهرسـت بخشـی از   “ینی اشکوري، صـادق:  حس]
اهللا حـاج   اجازات و اسناد موجود در کتابخانـه آیـت  

فهرسـت  ، نکــ .  ”سید حسن فقیه امـامی، اصـفهان]  
اهللا حـاج سـید حسـن     هاي خطّی کتابخانه آیت نسخه

ــفهان  ــامی در اص ــه ام ــم، فقی ــر اول، 1389، ق ، دفت
 اجازه و سند. 38+ تصویر 348-171صص

)، متن کامـل  348-209اجازات (صص همراه تصویر  ?
ل آیت دعلی روضاتی بـه آیـت   اجازه مفص اهللا  اهللا سید محم

صـفحه، بـه    140، در مـرآة الـزمن  فقیه امامی با عنـوان  
  صورت عکسی، منتشر شده است.

  آقاي کارو ميناسيان کتاخبانه )٤٩(

v کتابخانـه آقـاي کـارو    “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
(تهـران):   خطّـی  هـاي  نشریه نسخه، نکـ . ”میناسیان
  .325، ص 1346، 5دفتر

ــه  ? ــن مقال ــت 3در ای ــه  دس ــویس از مجموع  2500ن
هاي   اي کتابخانه میناسیان توصیف شده است. بخش نسخه

هاي پـیش از انقـالب از    زیادي از مجموعه میناسیان سال
کشور خارج گردیده و اکنون در کتابخانه کالج وادهان در 

در ایالـت   ٢ه لس آنجلـس و دانشگا ١آکسفورد ـ انگلستان 
قرار دارد. گفتنی است برخی نسـخ خطّـی ایـن     ٣کالیفرنیا

                                                   
 .۱۶۱، ص۴: جاملخطوطات االسالمية يف العامل. پيشني، ١

2 . UCLA. 
 .۳۹: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٣
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مجموعه از سوي کتابخانه مرکزي دانشگاه لوس آنجلس، 
دیجیتــال شــده و مــتن کامــل آنهــا، از طریــق وبســایت 

http://www.ucla.edu  ) در دســترس  1389اکنــون (
  بل بارگذاري است.پژوهشگران و قا

  شيخ حممدباقر الفت اصفهاين کتاخبانه )٥٠(

v [فهرس مخطوطات] خزانۀ “علی:  محفوظ، حسین
مجلّـۀ  ، نکــ .  ”الشیخ محمدباقر ألفت فـی إصـفهان  

ــۀ ــاهرة): س معهــد المخطوطــات العربی ، 1، ش3(الق
  .20-17، صص 1957

نـویس از ایـن مجموعـه بـه      دسـت  32در این مقالـه   ?
  ف گردیده است.اختصار معرفی و توصی

v   :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  “تیموري، مرتضـی
، نکــ .  ”کتابخانه مرحوم محمدباقر الفـت اصـفهانی  

، پـاییز ـ زمسـتان    2، ش1(تهران): س نامه بهارستان
  .146-129، صص 1379

باید دانست که ایـن مجموعـه بـه کتابخانـه دانشـکده       ?
 ادبیات و علوم انسـانی (دانشـگاه اصـفهان) انتقـال یافتـه     

  است.

  اي ه حممدحسن رجايي زفر کتاخبانه )٥١(

v چند نسخه خطّـی  “اي، محمدحسن:  ه رجایی زفر]
تذکرة االطیاب ، نکـ . ”که از طریق ارث رسیده ...]

، 1345، اصـفهان،  در اسامی کتب تـاریخ و انسـاب  
  .8-1، صص1ج

نویس که از طریـق ارث بـه    دست 20در این فهرست  ?
  ه است.گزارش شد  راقم فهرست فوق رسیده،

v هاي  فهرست نسخه“اي، محمدحسن:  ه رجایی زفر
 کتابـداري ، نکــ .  ”خطّی مربـوط بـه آبـادي زفـره    

  .241-234، صص 1362، 9(تهران): دفتر

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 19در این فهرست  ?
  اختصار معرفی شده است.

v هـاي خطّـی    نسـخه “اي، محمدحسن:  ه رجایی زفر
(قـم):   ث اسالمی ایـران میرا، نکـ . ”اي ه رجایی زفر

  .754-743، صص 1378، 10دفتر

تـر   اي است که پیش ه هاي خطّی زفر معرفی نسخه  تتمه ?
  گفته) منتشر شده بود. در نشریه کتابداري (پیش

v هـاي خطّـی    نسـخه “اي، محمدحسن:  ه رجایی زفر
ــر  ــایی زف ــن رج ـــ . ”اي ه محمدحس ــداري، نک  کتاب

  .78-59 ، صص1378، 33-32، دفتر33(تهران): س

هـاي ایـن    نـویس  ناگفته نماند کـه شـماري از دسـت    ?
مجموعه بعدها به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، بخشـی  
به کتابخانه مجلس شوراي اسالمی و باقی نسـخ نیـز بـه    

  کتابخانه ملّی ایران، انتقال یافته است.

http://www.ucla.edu


  فهرست نامه ايران  

 
128 

  اي ه حممدعلي رجايي زفر کتاخبانه )٥٢(

v خطّـی   هـاي  نسـخه “اي، محمدحسن:  ه رجایی زفر
 راهنمـاي کتـاب  ، نکــ .  ”اي ه محمدعلی رجایی زفر

  .746-742، صص 1355، 19(تهران): س

گفتنی است بخشی از این نسخ به کتابخانه ملّی ایـران   ?
و بخشی دیگر نیز بـه کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه تهـران      

  .١انتقال یافته است

  اهللا سيد حممدعلي روضايت آيت کتاخبانه )٥٣(

v  :هرس نفائس مخطوطـات  ف“روضاتی، محمدعلی
نشریه تاریخی مؤسسه نشر نفـائس  ، نکـ . ”اصفهان

-1، صص 1337، پاییز 1(اصفهان): دفتر مخطوطات
، 2نـویس)؛ دفتـر   دسـت  13، (بخش اول: معرفـی  40

، (بخش دوم: معرفـی  80-41، صص 1337زمستان 
-81، صص 1338نویس)؛ دفتر سوم، بهار  دست 11

، 4س)؛ دفتـر نـوی  دسـت  8، (بخش سوم: معرفی 112
، (بخـش چهـارم:   144-113، صص 1338تابستان 
، صـص  1338، پـاییز  5نویس)؛ دفتـر  دست 8معرفی 

نـویس)؛   دسـت  3، (بخش پنجم: معرفـی  144-176
، (بخـش  208-177، صـص  1338، زمسـتان  6دفتر

، 1339، بهـار  7نـویس)؛ دفتـر   دست 5ششم: معرفی 

                                                   
 .۵۹- ۵۸. مهان: صص ١

ــص  ــی  240-209صـ ــتم: معرفـ ــش هفـ  5، (بخـ
-241، صـص  1339تابسـتان   ،8نویس)؛ دفتر دست
، 9نـویس)؛ دفتـر   دست 6، (بخش هشتم: معرفی 272
 7، (بخش نهم: معرفی 304-273، صص 1339پاییز 
-305، صـص  1339، زمستان 10نویس)؛ دفتر دست
، 11نویس) و دفتـر  دست 5، (بخش دهم: معرفی 336
هاي یازدهم ـ    ، (بخش392-337، صص 1340بهار 

؛ نیز بازچـاپ آن در  نویس) دست 9دوازدهم: معرفی 
  .1341چاپخانه حبل المتین، اصفهان 

دستنوشته منتشر نشده  80در این فهرست در مجموع  ?
اهللا روضـاتی بـه تفصـیل و     ) از مجموعه آیت1340(سال 

گاه تحلیلی از سوي صـاحب مجموعـه، معرفـی گردیـده     
  است. 

v  :فهرس نفـائس مخطوطـات اصـفهان،    “ناشناخته
(تهـران):   سـخن ، نکــ .  ”تألیف محمدعلی روضاتی

  .1195دوره نهم، ص

v   :ــدعلی ــاتی، محم ــی  روض ــب خطّ ــت کت فهرس
). اصفهان، مؤسسه نشـر  1(جلد ي اصفهان ها کتابخانه

ــات،   ــائس مخطوط ـــ/1382نف ــري، 1341ه ، وزی
  ها.  صص+ عکس399+8

گفته است کـه در یـک جلـد     چاپ دوم فهرست پیش ?
افست گردیده است. گفتنـی اسـت صـاحب مجموعـه در     

 اهللا چهارسـوقی و رجـال دیگـر    ندگانی حضـرت آیـت  ز
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هاي مجموعه خود  ، تعداد نسخه52): ص1332(اصفهان، 
  مجلّد عنوان نموده است. 1500را 

v [فهرس مخطوطات] خزانۀ “علی:  محفوظ، حسین
، نکــ .  ”السید محمدعلی الروضـاتی فـی إصـفهان   

، 3(القــاهرة): س مجلّـۀ معهــد المخطوطــات العربیــۀ 
  .16-15 ، صص1957، 1ش

اهللا  نویس نفیس از مجموعه آیت دست 20در این مقاله  ?
  روضاتی به صورت نامگوي معرفی شده است.

v   :چنـد مجموعـه خطّـی از    “روضاتی، محمـدعلی
 هـاي خطّـی   نشریه نسـخه ، نکـ . ”مجموعه روضاتی
  .152-132، صص 1346، 5(تهران): دفتر

v   :ــدعلی ــخه “روضــاتی، محم ــت نس ــاي  فهرس ه
طائفــه رئــیس المجتهــدین شــیخنا ال مصــنّفات شــیخ

ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بـن حسـن طوسـی    
، نکــ .  ”) موجود در کتابخانه روضاتی385-460(

، الطائفه ابوجعفر محمد بن حسن طوسـی  یادنامه شیخ
 .700-677، صص 3، ج1354مشهد، 

v  :سه نسخه از نسخ خطّی “مقصود [همدانی]، جواد
، 18هــران): س(ت راهنمــاي کتـاب ، نکــ .  ”اصـفهان 

  .60-57، صص 1354

v  :کتابخانـه عالمـه روضـاتی    زادهوش، محمدرضا
ناشر، چاپ  ، اصفهان، بیبه روایت آقا بزرگ تهرانی

، 1383ص؛ چاپ دوم (با اضافات) 120، 1381اول 
، 1(قم): دفتـر  پژوهی نسخهص و چاپ سوم در 136
 .187-139، صص 1383پاییز 

v  :اي هـ  نـویس  فهرسـت دسـت  روضاتی، محمدعلی
ــت  ــه آی ــاتی در   کتابخان ــدعلی روض ــید محم اهللا س

  .١)8-1(مجلّدات اصفهان

هاي این مجموعه، از سوي خود  نویس گفته شده دست ?
ي صـاحب مجموعـه     مجلّد از سو 8صاحب مجموعه، در 
لیکن گویا تمامی نسخ، در سـه جلـد     نگارش یافته است،

)، دو جلـد آن منتشـر   1389گردد که تـاکنون (  منتشر می
  دیده است.گر

v  :فهرست کتب خطّی اصفهان: روضاتی، محمدعلی
اصـفهان، مؤسسـه    دو هزار نسخه عربـی و فارسـی،  
ي   اهللا علیها با همکـار  فرهنگی مطالعاتی الزهراء سالم

  ي.  ي حوزه علمیه اصفهان، وزیر  ا مرکز تحقیقات یارانه

ــد اول: <آ ـ ز>،     § ــريف ۴۴۷، ۱۳۸۶جلـ ص؛ <معـ
  >.۴۵۷-۱هاي خطّي مشاره  نسخه

ص؛ <معـــريف ۴۵۶، ۱۳۸۹جلـــد دوم <س ـ ل>،    §
  >.۷۹۰-۴۵۸هاي خطّي مشاره  نسخه

ي دو هـزار    فهرستی نسبتاً تفصیلی و گاه تحلیلـی بـرا   ?
موجـود کتابخانـه     نـویس عربـی، فارسـی و ترکـی     دست

                                                   
 .۴۱۳، ص۱۳۸۵، ۳ران): دفتر( پژوهي نسخه. پيشني، ١
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دعلی روضاتی آیت ي   در اصفهان کـه از سـو    اهللا سید محم
تنـی اسـت   خود صاحب مجموعه ترتیب یافتـه اسـت؛ گف  

بنابر تصریح مؤلّـف، برخـی نسـخ معرّفـی شـده در ایـن       
فهرست، اکنون در ضـمن مجموعـه ایشـان نیسـت و بـه      

  هاي دیگر انتقال یافته است.  کتابخانه

  مرحوم صاحب الروضات کتاخبانه )٥٤(

v  :تذکرة مخطوطاتـه: حاویـۀ   “روضاتی، میر احمد
للتعریف بأربعۀ عشر نموذجاً من نفائس مخطوطـات  

، علمـاء االسـرة  ، نکــ .  ”ب الروضـات مکتبۀ صـاح 
 .175 -71، صص 1413تهران، 

  اهللا فاضل هندي آيت کتاخبانه )٥٥(

v  :نکــ .  ”کتابخانه فاضل هندي“جعفریان، رسول ،
، 1376، مـرداد ـ شـهریور    45(قم)، ش آینه پژوهش

 .8-2صص

  شاهي  اهللا مهدي جنفـي مسجد آيت کتاخبانه )٥٦(

v    :فهـرس مخطوطـات   “حسینی اشـکوري، احمـد
قبیلـه  ، نکــ .  ”ۀ آیـۀاهللا النجفـی فـی إصـفهان    مکتب

  .246-220، صص1381، قم، عالمان دین

نـویس بـه صـورت     در ایـن فهرسـت تعـدادي دسـت     ?
اهللا نجفــی   نامگوي معرفی گردیده است؛ مجموعـه آیـت  

هـاي عربـی و فارسـی     نـویس بـه زبـان    دست 71داراي 

باشد. گویا قرار است، این فهرست در جلد دوم یا سوم  می
  .١، به چاپ برسدلیل المخطوطاتد

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
  .اهللا نجفی (اصفهان ـ ایران) کتابخانه آیت

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
از ســوي مجمــع ذخــائر اســالمی در قــم منتشــر  >108
  گردد. می

  آقاي هادي جنفـي کتاخبانه )٥٧(

v   :هـاي   نسـخه فهرسـت  “حسینی اشکوري، احمـد
 .”خطّی کتابخانه آقاي هادي نجفی ـ اصفهان

نسخه خطّی،  200نوشته، حدود  در این فهرست دست ?
گزارش گردیده است؛ گفتنی است که این فهرست در دفتر 

  گردد.  ، منتشر میاوراق عتیقدوم 

  اهللا حسني خادمي اصفهاين آيت کتاخبانه )٥٨(

v     :(فرزنـد صـاحب مجموعـه) ... ،خادمی اصفهانی
اهللا  آیـت  ههاي مجموعـ  نویس ست نامگوي دستفهر

  . ٢حسین خادمی اصفهانی در اصفهان

                                                   
 .۴۲: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ٢
 .۴۱۱، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۷۱ص 
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نـویس بـه    دست 292فهرستی دستنوشته براي حدود  ?
هاي عربی و فارسی اسـت. ایـن فهرسـت اکنـون در      زبان

و  شـود  مـی اهللا خادمی در اصفهان نگهداري  آیت کتابخانه
شـر  پژوهـی منت  هـاي نسـخه   گویا بناست در یکی از دفتر

  گردد.

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  . ١اهللا الخادمی آیۀ

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?
هــ  1397در سال  فوائد االسفارمذکور است که در ضمن 

نگارش یافته است. این فهرست اکنون در آرشیو کتابخانـه  
  ردد.گ مرحوم محقق طباطبایی در قم نگهداري می

  مريزاهاشم چهارسوقي اصفهاين کتاخبانه )٥٩(

v    :سـیاهه  “مجتهد چهارسوقی، حاج میـرزا حسـن
ــید     ــرزا س ــه می ــرّفی کتابخان ــی و متص ــب ملک کت

، ”العابدین چهارسوقی اصـفهانی  محمدهاشم بن زین
، صص 1384، 13(قم): ش میراث حدیث شیعهنکـ . 
462-465.  

 550ود ي اولیـه حـد   ها ي دستنوشته براي داده ا سیاهه ?
) 1318نویس مجموعه میرزا هاشم چهارسـوقی (د.   دست

در اصفهان است که به منظور تقـویم و تقسـیم کتـب بـین     
شناسـی   تر نسخه وراث، بدون تعرّض به خصوصیات بیش

                                                   
 . ۸۹، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

هـ از سوي حاج میرزا حسن مجتهد 1321ها، در سال  آن
چهارسوقی، از جمله نوادگان مرحوم صـاحب روضـات،   

. این فهرست دستنوشته و سیاهه گویـا  تنظیم گردیده است
اهللا سـید محمـدعلی روضـاتی در     اکنون در کتابخانه آیـت 
  گردد. اصفهان نگهداري می

v  :اهللا  کتابخانه مرحـوم آیـت  “روضاتی، محمدعلی
العظمی آقا میرزا سید محمدهاشم مجتهد چهارسوقی 

 14ي شخصــی در قــرن  هــا از ممتــازترین کتابخانــه
، کتابخانه در تمـدن اسـالمی  کتاب و  ، نکـ .”هجري
  .802-770، دفتر دوم، صص 1379مشهد، 

در این فهرست اسامی برخی کتـب کتابخانـه مرحـوم     ?
تـرین   چهارسوقی درج شده است. گفتنی اسـت کـه بـیش   

هاي خطّی این مجموعـه نفـیس اکنـون نـزد حفیـد       نسخه
اهللا سید محمـدعلی روضـاتی    صاحب مجموعه، یعنی آیت

رد که به صـورت مـوروثی بـه ایشـان     در اصفهان قرار دا
  انتقال یافته است.

v  :اسنادي از خانـدان روضـاتیان  جعفریان، رسول ،
صــص، 432+32، 1382قــم، انتشــارات انصــاریان، 

  وزیري بزرگ.

  مويل ذوالفقار اصفهاين کتاخبانه )٦٠(

v  :فهرسـت  “افندي تبریزي اصفهانی، میرزا عبداهللا]
ر در هاي کتابخانـه مـولی ذوالفقـا    نویس برخی دست
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  .”اصفهان]

، نسـخه خطّـی شـماره    الفوائد الطریفـۀ حواشی کتاب  ?
اهللا العظمی مرعشی (ره)، خصوصـاً   کتابخانه آیت 13168
و نیز فواصل کتـاب ریـاض    >ب101ب، 60<هاي   برگ

نویس عربـی و فارسـی    ها دست العلماء، مشحون از نام ده
) 1110است که در زمان عالمه مجلسی (درگذشت، سال 

ن کتابخانه نفیس و نزد مولی ذوالفقار اصفهانی قـرار  ای  در
در سـال   الفوائـد الطریفـۀ  اند. گفتنـی اسـت کتـاب     داشته

با تالش محقّق توانا آقاي سـید مهـدي رجـایی و     1384
توسط کتابخانه مذکور به چاپ رسیده است، لـیکن شـاید   
بــه جهــت بــدخطّی یــا ناخوانــا بــودن برخــی خطــوط،  

خطّی معرفـی شـده در حواشـی     هاي هایی از نسخه  بخش
هاي مولی ذوالفقار، از دیـد مصـحح    کتاب، از جمله نسخه

  محترم کتاب، دور مانده است.

v  :ــول ــان، رس ــدي و  “جعفری ــداهللا افن ــرزا عب [می
، نکـ ”یادداشت وي درباره کتابخانه مولی ذوالفقار]

-189، صـص 1386، 32(تهـران): ش  آینه میراث. 
190.  

  جهان سيد حممد قاضي کتاخبانه )٦١(

v  :فهرسـت  “افندي تبریزي اصفهانی، میرزا عبداهللا]
هاي کتابخانه سـید محمـد قاضـی     نویس برخی دست

  .”جهان اصفهانی]

، نسخه خطّـی شـماره   الفوائد الطریفۀدر هامش کتاب  ?

اهللا العظمــی مرعشـی (ره)، بــرگ   کتابخانـه آیـت   13168
فهرستی بخشی از کتب کتابخانه قاضـی جهـان    >ب33<

  .١آمده است در اصفهان

  سيد امحد روضايت کتاخبانه )٦٢(

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهقاسمی، رحیم
، قـم، مجمـع   سید احمد روضـاتی، اصـفهان ـ ایـران    

معرفـی  <ص، وزیـري،  151، 1385ذخائر اسالمی، 
  .>34میراث مخطوط: 

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  180در این فهرست  ?
مد روضـاتی  شود سید اح گزارش شده است. یادآوري می

فرزند مرحوم حاج سید رضا روضاتی بوده که از اعقـاب  
آینـد و   اهللا میرزا محمدمهدي چهارسوقی به شمار می آیت

نیز باید توجه داشت که صاحب مجموعه جز حـاج سـید   
  باشد. احمد روضاتی مقیم تهران می

  اهللا حممدتقي موسوي شفيت آيت کتاخبانه )٦٣(

v  :ی کتابخانـه  هاي خطّ فهرست نسخهقاسمی، رحیم
دتقی بـن سـید      آیـت <موسوي شفتی  اهللا سـید محمـ

دحسین موسوي شفتی قـم، مجمـع   (اصفهان) >محم ،
 ص.130، 1387ذخائر اسالمی، 

                                                   
، قم اهللا العظمي مرعشي جنفـي (ره) فهرست کتاخبانه آيتسوي، حممود، . مو١

 .۳۲۷- ۳۲۶، صص۳۳، ج۱۳۸۴
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هاي عربـی و   نسخه خطّی به زبان 96در این فهرست  ?
  فارسی، به اختصار معرّفی گردیده است.

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  “صادق زاده وایقان، علـی
مـاه   کتـاب ، نکــ .  ”وسـوي شـفتی  خطّی کتابخانه م

ــان 155(پیــاپی 11، ش13(تهــران): س کلیــات )، آب
  .34-31، صص1389

  اصفهاين  دکتر حامد ناجي کتاخبانه )٦٤(

v ،ــابلی ــان ب ــامگوي ابوالفضــل:   حافظی فهرســت ن
  . ١هاي مجموعه دکتر حامد ناجی اصفهانی نویس دست

نویس عربی و فارسی شـامل:   دست 4در این فهرست  ?
قین از مولی فـتح اهللا کاشـانی، دیـوان حـافظ     منهج الصاد

شیرازي، حاشیه شمسیه از میر سید شریف جرجانی و نیز 
اي از کتـاب اصـول تـألیف مرحـوم مـولی عبـداهللا        نسخه

  مامقانی تبریزي به اختصار گزارش شده است.

  دکتر سيد رضا ابوالربکات کتاخبانه )٦٥(

v   :هـاي خطّـی    [فهرسـت] نسـخه  “قاسمی، رحـیم
، نکـ . ”ر سید رضا ابوالبرکات، اصفهانکتابخانه دکت
، قم، هاي خطّی سه کتابخانه اصفهان ... فهرست نسخه

  .78-9، صص 1386

                                                   
 .۴۱۱، ص۳ ،۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخه. پيشني، ١

هـاي عربـی و    نویس به زبان دست 80 در این فهرست ?
فارسی از کتابخانه دکتر سید رضا ابوالبرکـات در اصـفهان   

   معرفی شده است.به اختصار 

  ينالدين عالمه فا سيد ضياء کتاخبانه )٦٦(

v   :هـاي خطّـی    [فهرسـت] نسـخه  “قاسمی، رحـیم
، نکـ ”الدین عالمه فانی، اصفهان کتابخانه سید ضیاء

، هاي خطّی سه کتابخانه اصـفهان ...  فهرست نسخه. 
  .156-79، صص 1386قم، 

هـاي عربـی و    نویس به زبان دست 78 در این فهرست ?
الدین عالمه فانی در اصفهان  فارسی از کتابخانه سید ضیاء

  معرفی شده است.ه اختصار ب

  (مسجد سيد)  ي شفيت  سيد مهد کتاخبانه )٦٧(

v   :هـاي خطّـی    [فهرسـت] نسـخه  “قاسمی، رحـیم
، ”(مسجد سید)، اصـفهان   ي شفتی  کتابخانه سید مهد

هاي خطّی سه کتابخانه اصـفهان   فهرست نسخهنکـ . 
  .200-157، صص 1386، قم، ...

ربـی و  هـاي ع  نویس به زبان دست 65 در این فهرست ?
(مسجد سید اصفهان)   ي شفتی  فارسی از کتابخانه سید مهد

  معرفی شده است.به اختصار 

  ي اصفهاين  آقاي حسن نصري کتاخبانه )٦٨(
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v  :ي کتابخانه حسن بـن    ها [فهرست کتابناشناخته
  .١ي اصفهانی]  ابوالحسن نصیر

کتابخانـه   >23<در آغاز رساله سوم نسـخه شـماره    ?
ي   هـا  ي کتاب  ستی دستنوشته برامدرسه صدر اصفهان، فهر

یک کتابخانه آمده است که دقیقاً دانسته نشد متعلّق به چه 
ي است؛ از آنجا که چند نسخه قبل و بعد اهـداي    ا کتابخانه

ي اصفهانی در سـال    کتاب به نام حسن بن ابوالحسن نصیر
ي   آمده است؛ ممکن است فهرسـتی از کتابخانـه و   1324

  بوده باشد.

  مويل عبداهللا اصفهاين انهکتاخب )٦٩(

v  :ي کتابخانه عبداهللا بن   ها [فهرست کتابناشناخته
  . ٢محمدکاظم اصفهانی]

کتابخانـه   >6339<در دو برگ آغازین نسخه شماره  ?
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)، فهرسـتی دستنوشـته    آیت
ي کتابخانـه کوچـک     هـا  مجلّد از کتـاب  200ي حدود   برا

ي آمـده    خانه و دکاظم اصفهانی در صندوقعبداهللا بن محم
  هـ نگاشته شده است.1132است که در سال 

  شيخ حيدرعلي صلوايت کتاخبانه )٧٠(

                                                   
هاي خطّي کتاخبانه مدرسه صدر  فهرست نسخه. حسيين اشکوري، جعفر، ١

 .۳۲، ص۱، ج۱۳۸۴، قم، بازار ـ اصفهان

اهللا العظمي  هاي خطّي کتاخبانه آيت هرست نسخهف. حسيين اشکوري، امحد، ٢
 .۳۰۵، ص۱۶، ج۱۳۶۷، قم، مرعشي جنفـي

v  :دهـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  موسوي نژاد، محم
  .کتابخانه شیخ حیدرعلی صلواتی، (اصفهان ـ ایران)

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
ع ذخـائر اسـالمی منتشـر    در آینده، از سـوي مجمـ   >85
  گردد. می

  دانشکده پزشکي اصفهان کتاخبانه )٧١(

v  :نویس پزشکی در  [فهرست چند دست“ناشناخته
، ”کتابخانه دانشکده پزشکی و داروسازي اصـفهان] 

خدمتگزاران عـالم کتـاب و معرفـی برخـی از     نکـ . 
، 1345، تهـران،  ي عمـومی و خصوصـی   ها کتابخانه
ــران):  پژوهــی نســخهو  122ص ــر(ته ، 1385، 3دفت

  .412-411صص

نویس که عمـدتاً در موضـوع    دست 8در این فهرست  ?
  پزشکی است، به اختصار گزارش شده است.

  گنجينه کاخ چهل ستون اصفهان کتاخبانه )٧٢(

v  :هـا و اشـیاء وقفــی     قرآن“میرخلف، علی اصغر
 وقف، میراث جاویدان، نکـ . ”گنجینه کاخ چهلستون

ــران): س ــاپی 4-3، ش5(ته ــاییز و 20-19(پی )، پ
 .109-104، صص1376زمستان 

  اي حوزه اصفهان مرکز حتقيقات رايانه کتاخبانه )٧٣(
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v  :فهرست کتب سنگی مرکـز  غالمی جلیسه، مجید
، اصـفهان،  اي حـوزه علمیـه اصـفهان    تحقیقات رایانه

، 1390اي حوزه علمیه اصفهان،  مرکز تحقیقات رایانه
 ص.608وزیري، 

از کتـب چـاپ   عنـوان نسـخه    730در این فهرسـت،   ?
سنگی موجود در کتابخانه مذکور، گزارش گردیده اسـت.  

نمایه ارزشمند بـراي   14باید دانست که در انجام این اثر 
 هاي این آثار آمده است. داده

  موزه هتل عباسي اصفهان )٧٤(

v  :هاي  [فهرست نامگوي قرانغالمی جلیسه، مجید
  . ١خطّی در موزه هتل عباسی اصفهان]

نـویس نفـیس، از    قرآن کریم دستدر این لیست چند  ?
اب، بـه اختصـار گـزارش      جمله قرآنی منسوب به ابن بـو

هـاي خطّـی    تر گزارشی از وضعیت نسخه شده است. پیش
در ســـایت  1384  موجـــود در ایـــن مـــوزه در ســـال

http://bayaz.net .ارائه گردیده بود  

  Eqlid.......... اقليد ..................... }۱۸{

v  :[فهرست اسناد موقوفات اقلید]“رضایی، امید” ،
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر اول: استان نکـ . 

 . 48-45، صص1382تهران،  ،فارس)

                                                   
 .۴۱۴، ص۳ ،۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخه. پيشني، ١

  Andimeshkاندميشک .......................  }۱۹{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
ــه“  ی درهــاي اســالم  نــویس ي دســت هــا گنجین

 4-3، ش7(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”اندیمشک
و  72، صص1380)، پاییز ـ زمستان  26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .414ص

  Ahvazاهواز ............................   }۲۰{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، نکـ ”أهواز المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسالمیۀ فـی العـالم  . 
  .336، ص1، ج1997

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــواز ه ـــ . ”اه ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .42ص ، 1379

v  دحسـین:    حافظیانبابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”اهـواز  هـاي اسـالمی در   نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  72، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

http://bayaz.net
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 .415-414، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  سيد حممد شوشتري جزايري کتاخبانه )٧٥(

v خـزائن کتـب     “: الجواهري، عبدالعزیز مـن أهـم]
مجلـۀ لغـۀ   ، نکـ . ”إیران: خزانۀ السادات الجزائریۀ]

 .214، ص1927، 4، ش5(بغداد): س العرب

v  :(از روي یادداشت) هـاي   نسـخه “منزوي، علینقی
[خطّی] آقاي سـید محمـد شوشـتري [جزایـري] در     

، 7(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”اهواز
  .796-795، صص 1353

نـویس از مجموعـه مرحـوم     دسـت  32در این مقالـه   ?
شوشتري، توصیف شده است. ناگفته نمانـد کـه گویـا در    

) تعـدادي از  1367-1359دوران جنگ ایران و عـراق ( 
اهللا العظمی گلپایگانی (ره) در  این نسخ نیز به کتابخانه آیت

  قم انتقال یافته است.

  دانشگاه اهواز کتاخبانه )٧٦(

v  :هاي خطّی خریداري دانشگاه  نسخه“افشار، ایرج
، 5دفتـر (قـم):   میراث اسـالمی ایـران  ، نکـ . ”اهواز

  .594-588، صص 1376

نـویس فارسـی و    دست 150در این فهرست بیش از  ?
عربی به اختصار گـزارش شـده اسـت. مجموعـه حاضـر      

تر در تملّک مرحوم سید محمد جزایري قرار داشـته   پیش

ده و ابتدا قرار بر ایـن  هاي اخیر تقویم نیز ش و در این سال
بود که به کتابخانه دانشگاه اهواز منتقل گردد، لیکن بنـابر  
ــگران    ــالعی، از پژوهش ــین ط ــاي عبدالحس ــارات آق اظه
مطالعات اسالمی، این نسخ خطّی سرانجام نصیبِ کتابخانه 
و مرکز فرهنگی عالمه عباس مخبـر در دزفـول گردیـد.    

انشــکده ادبیــات ناگفتـه نمانــد کــه اکنــون در کتابخانــه د 
نویس به زبـان عربـی و    دست 168دانشگاه چمران تعداد 

  فارسی وجود دارد.  

  Ilamايالم ...............................  }۲۱{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”ایالم هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
)، 26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهاب. 

ــتان    ــاییز ـ زمس ــی نســخهو  72، ص1380پ  پژوه
 .415، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v     ،رضایی، امید؛ حاجی عباسـی، سـعید؛ جعفرپـور
، ”فهرست اسناد موقوفات استان ایـالم “محمدجواد: 

(دفتـر ششـم:    فهرست اسناد موقوفـات ایـران  نکـ . 
استان ایالم، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهگیلویه 

، تهران، انتشـارات اسـوه بـا همکـاري     یر احمد)و بو
معاونـت فرهنگـی ســازمان اوقـاف و امـور خیریــه،      

 .24-21، صص1387

  Babolبابل ...............................  }۲۲{
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v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ي  ها ینهگنج، نکـ . ”بابل هاي اسالمی در نویس دست
 ، 1379، تهـران،  هاي اسـالمی در ایـران   نویس دست
 .43-42صص

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”بابل هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
)، 26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهاب. 

 پژوهی نسخهو  74-73، صص1380پاییز ـ زمستان  
 .416-415، صص1385اییز (تهران): دفتر سوم، پ

  مدرسه علميه خامت االنبياء (صدر) کتاخبانه )٧٧(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .١مدرسۀ صدر فی بابل

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?
در ماه ربیـع الثـانی    فوائد االسفارفوق است که در ضمن 

فهرست مخطـوط،  هـ نگارش یافته است. این 1415سال 
امــروزه در کتابخانــه مرحــوم محقــق طباطبــایی در قــم  

  گردد. نگهداري می

v    :هـاي خطّـی    نسـخه “حافظیان بـابلی، ابوالفضـل
مدرسه خاتم االنبیاء صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلّم     

                                                   
 . ۹۰، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

 6-5، ش5(قـم): س  آینه پژوهش، نکـ . “>صدر<
  .161-159، صص 1373)، 30-29(پیاپی 

v ــدرایی ــ  ص ــی؛ طی ــویی، عل ــود؛ خ ارمراغی، محم
هـاي خطّـی    فهرست نسخهحافظیان بابلی، ابوالفضل: 

مدرسه خاتم االنبیاء صـلّی اهللا علیـه و آلـه و سـلّم     
، تهـران، مرکـز نشـر میـراث مکتـوب،      (صدر) ـ بابل 

  ص.280، وزیري، 1376

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  329در این فهرست  ?
  کتابخانه مدرسه صدر بابل، توصیف گردیده است.

v   :نظري بر تاریخ بابل و نقـدي بـر   “نیاکی، جعفر
آینـه  ، نکــ .  ”فهرست نسخ خطّی مدرسه صدر بابل

)، مهـر ـ آبـان    52(پیـاپی   4، ش9(قم): س پژوهش
  .58-53، صص 1377

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حافظیان بابلی، ابوالفضـل
  . ٢خطّی کتابخانه مدرسه صدر در بابل

نـویس   دسـت  100در این فهرست دستنوشته، حـدود   ?
جدیدالورود به مجموعه مدرسه صدر (خـاتم االنبیـاء) در   

نگاري معرّفی گردیده است. برخی  هاي فهرست قالب فیش
ــخه  ــن نس ــدود  از ای ــا (ح ــوط بــه    40ه ــخه) مرب نس

هاي اهدایی مجموعـه حجـۀ االسـالم احمـد      نویس دست

                                                   
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ٢

 .۴۱۶-۴۱۵، صص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۷۳- ۷۲صص 
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  فردوس مکان در بابل به این مدرسه بوده است. 

  رفروشياهللا حائري با آيت کتاخبانه )٧٨(

v  :هاي  نویس فهرست دستحافظیان بابلی، ابوالفضل
اهللا ســید اســماعیل حــائري  مجموعــه مرحــوم آیــت

  .١بارفروشی

نـویس   دسـت  4فهرستی منتشر نشـده، بـراي حـدود     ?
موجود نزد سـید محمـدعمادي حـائري (حفیـد صـاحب      

نگـاري   هـاي فهرسـت   مجموعه) است که در قالـب فـیش  
  تنظیم گردیده است.

  سجد حجت االسالم ابوفاضليم کتاخبانه )٧٩(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حافظیان بابلی، ابوالفضـل
ــالم    ــۀ االس ــره حج ــجد و مقب ــه مس ــی کتابخان خطّ

  . ٢ابوفاضلی در بابل

نـویس   دسـت  25در این فهرست دستنوشـته، حـدود    ?
ــیش  ــب ف ــده در قال ــاد ش ــه ی ــاي  موجــود در مجموع ه

  نگاري تنظیم و معرّفی گردیده است. فهرست

  Babolsar......................... بابلسر .... }۲۳{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
                                                   

 . مهان.١

 . مهان.٢

ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ
ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــر ه ـــ . ”بابلس ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .43ص ، 1379

  Baftبافت ..................................  }۲۴{

v [فهرست اسناد موقوفات بافت]“ضایی، امید: ر” ،
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر دوم: استان نکـ . 

 .26-21، صص1382تهران،  ،کرمان)

  Bojnoordجبنورد .....................  }۲۵{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــویس دســت ــالمی د ن ــاي اس ــورد ره ـــ . ”بجن ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .43ص ، 1379

  آقاي روز مشس کتاخبانه )٨٠(

v  :هاي خطّی بهروز شمس [در  نسخه“افشار، ایرج
، 5دفتـر (قم):  میراث اسالمی ایران، نکـ . ”بجنورد]

  .626، ص1376

نـویس فارسـی و عربـی بـه      دسـت  2در این فهرست  ?
 یف گردیده است. اختصار توص
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  Bardsirبردسري .........................  }۲۶{

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر ، نکـ . ”بردسیر]

 .38-27، صص1382تهران،  ،دوم: استان کرمان)

  Brujerdبروجرد ......................  }۲۷{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــویس دســت ــالمی در ن ــاي اس ــرد ه ـــ . ”بروج ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .44-43صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”بروجـرد  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3ش، 7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  73، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .416، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v  :فهرســت نــامگوي چنــد جــواهري، عبدالحســین
  .نویس عربی و فارسی از بروجرد دست

نویس عربی و فارسی است که از  لیستی از چند دست ?
اي تخریـب شـده در شهرسـتان بروجـرد بـه دسـت        خانه
ها در اثر رطوبت و پوسیدگی بـه   نویس اند؛ این دست دهآم

ت آسیب دیده اند. گفتنـی اسـت بنـا بـه گفتـه آقـاي        شد

ها سپس به مرکز احیاي میـراث   نویس جواهري، این دست
  اسالمی در قم انتقال یافته است.

  مدرسه امام صادق (نورخبش) کتاخبانه )٨١(

v   :معرفـی چنـد نسـخه    “حسینی اشکوري، احمـد
ابخانــه عمــومی نــوربخش وابســته بــه خطّــی از کت

، نکــ .  ”السـالم ـ بروجـرد    مدرسه امام صادق علیه
ــدان  ــراث جاویـ ــف، میـ ــران): س وقـ  1، ش6(تهـ

  .129-124، صص 1377)، بهار 21(پیاپی

v  :[فهرس مخطوطات] “الحسینی االشکوري، احمد
السالم (نـوربخش)   مکتبۀ مدرسۀ االمام الصادق علیه

(پیـاپی   1، ش15قـم): س ( تراثنـا ، نکـ . ”ـ بروجرد
 2؛ ش168-145، صـص  1420)، محرّم الحـرام  57

  .167-146، صص 1420)، ربیع االخر 58(پیاپی 

هاي عربی و  نویس به زبان دست 250در این فهرست  ?
  فارسی از این کتابخانه توصیف گردیده است.

  اهللا مريزا حممود طباطبايي آيت کتاخبانه )٨٢(

v   :ریـداري  هـاي خ  نسـخه “مرعشی نجفی، محمـود
 2-1، ش7(قــم): س میــراث شــهاب، نکـــ . ”شــده
  .46-22، صص1380)، بهار ـ تابستان24-23(پیاپی

نسـخه خطّـی نفـیس بـه صـورت       108در این مقاله  ?
نامگوي توصیف گردیده است. گفتنی است که بخش قابل 
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نسخه مربـوط بـه    93ها شامل  نویس توجهی از این دست
اهللا حاج میرزا محمـود   کتابخانه خاندان مرحوم عالمه آیت

در  >صــاحب المواهــب الســنیۀ <طباطبــایی بروجــردي 
باشد که اخیراً از بازماندگان آن مرحوم بـراي   بروجرد می

اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    کتابخانه بزرگ حضرت آیت
  خریداري گردیده است.   (ره)

  مال عبداحلميد محيدي جاپلقي کتاخبانه )٨٣(

v    ي احمــد حضـرتی آشــتیانی، صـادق؛ بــا همکـار
اسناد آخوند مال عبدالحمید حمیدي جاپلقی، حمیدي: 

، 1389، قم، مجمع ذخائر اسـالمی،  (بروجرد ـ ایران) 
  .>123معرفی میراث مخطوط: <ص، وزیري، 240

  Boshruyahبشرويه ...............  }۲۸{

  مدرسه علميه امرياملؤمنني (ع)  کتاخبانه )٨٤(

v     ترابیان فردوسی، محمد؛ (بـه کوشـش و ویـرایش
هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهی درایتی): مصطف

  .١بشرویه ـ فردوس (ع) مدرسه امیرالمؤمنین

نویس به زبان عربی و  دست 152فهرستی براي حدود  ?
فارسی است، اصـل مخطـوط ایـن فهرسـت در مؤسسـه      
پژوهشــی ـ فرهنگــی الجــواد علیــه الســالم در مشــهد،   

                                                   
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ١

 ، ص <شصت و هفت>.۱: جفهرستواره دناو دراييت، مصطفي،  ۸۲ص 

نـه  گـردد و تصـویري نیـز از آن در کتابخا    نگهداري مـی 
  شناسی شیعه موجود است.  مؤسسه کتاب

  Bamمب ......................................  }۲۹{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکــ .  ”بم هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

)، 26-25(پیـاپی   4-3، ش7(قم): س میراث شهاب
 .73، ص1380پاییز ـ زمستان 

v  :هرست اسـناد موقوفـات بـم و    [ف“رضایی، امید
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر ، نکـ . ”جیرفت]

 . 50-39، صص1382تهران،  ،دوم: استان کرمان)

  Bonabبناب ...................................  }۳۰{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”بناب هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
)، 26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س شهاب میراث. 

ــتان    ــاییز ـ زمس ــی نســخهو  73، ص1380پ  پژوه
 .416، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Bandar rig بندر ريگ ................ }۳۱{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
ــه“  هــاي اســالمی در  نــویس ي دســت هــا گنجین

 4-3، ش7): س(قم میراث شهاب، نکـ . ”بندرریگ
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و  73، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .416ص

  Bandar khamir بندر مخري ................ }۳۲{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
ــه“  هــاي اســالمی در  نــویس ي دســت هــا گنجین

 4-3، ش7(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”بندرخمیر
و  73، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .416ص

  Bandar Abbas بندر عباس ................ }۳۳{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
ــه“  هــاي اســالمی در  نــویس ي دســت هــا گنجین

 4-3، ش7(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”بندرعباس
و  73، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .416ص

  Bavanat بوانات ...................... }۳۴{

v  :فهرست اسناد موقوفات آبـاده و  “رضایی، امید]
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر ، نکـ . ”بوانات]

  . 22-17، صص1382تهران،  ،اول: استان فارس)

  Bushehrبوشهر ........................  }۳۵{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــهر ه ـــ . ”بوش ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .45ص ، 1379

v   دحسـین:  حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”بوشـهر  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهنکـ . 
 .417ص

  شيخ حممدعلي آل عصفور کتاخبانه )٨٥(

v ــد:     آل ــون، احم ــب؛ المره ــع، حبی فهــرس جمی
، قـم، انـوار   عصفور فی بوشـهر  مخطوطات مکتبۀ آل

  ص.160، وزیري، 1419/1998الهدي، 

تـر   نویس (بـیش  دست 540ست در حدود در این فهر ?
  عربی)، معرفی گردیده است.

v فهرس المخطوطات العربیۀ فی “جمیع، حبیب:  آل
-1289مکتبــۀ الشــیخ محمــدعلی آل عصــفور (   

(بیـروت):   الذخائر، نکـ . ”هـ)، بوشهر ـ ایران 1365
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، 1424/2003، تابسـتان ـ پـاییز    16-15، ش 4س
  .215-133صص 

ـ  بـر پایــه شـنیده   ?   ن مجموعــه نفـیس، در ســال هــا، ای
ش به کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان قـدس   1369

  رضوي در مشهد انتقال یافته است. 

  سيد حممدشفيع موسوي کازروين کتاخبانه )٨٦(

سـيد حممـد شـفيع موسـوي     “صدرايي خويي، علي:  §
 کازرونيـه ، نکــ .  ”کازروين و کتاخبانه او در بوشـهر 

، ۱۳۸۵تـــر دوم، (ـــران)، انتشـــارات کازرونيـــه، دف
 .۳۲۲-۳۱۵صص

در ضمن این مقاله تعـدادي نسـخ خطّـی از کتابخانـه      ?
هـاي   مذکور گزارش گردیده اسـت. بایـد دانسـت نسـخه    

)، نزد 1385معرّفی شده در این نوشتار، در هنگام معرّفی (
شـده   بازماندگان مرحوم کازرونی در تهران نگهداري مـی 

ز سـوي کتابخانـه   ها، این مجموعه، ا است و بر پایه شنیده
دفتر تبلیغات اسالمی قم وابسـته بـه پژوهشـگاه علـوم و     

  فرهنگ اسالمی خریداري گردیده است.

  Baharار .............................  }۳۶{

  اهللا اري مهداين آيت کتاخبانه )٨٧(

v  :اهللا بهـاري   کتابخانه آیت“مرعشی نجفی، محمود
میـراث  ، نکــ .  ”هـاي خطّـی آن]   همدانی [و نسـخه 

، 1377)، تابسـتان  12(پیاپی 2، ش4(قم): س هابش
ــص  ــت) و س  74-67صـ ــش نخسـ  3، ش4(بخـ
(بخـش دوم) و   9-2، صص 1377)، پاییز 13(پیاپی
هـاي خطّـی    هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخه

  .372-333، صص2، ج1389، قم، در ایران و جهان

نـویس عربـی و    دسـت  105این گنجینه نفیس کـه از   ?
عه، در این دو مقاله یاد شده، همراه سایر فارسی آن مجمو

اهللا العظمـی   نسخ آن بـه کتابخانـه بـزرگ حضـرت آیـت     
مرعشی نجفـی (ره) در قـم انتقـال یافتـه اسـت و نسـخ      

هاي  فهرست نسخهو در مذکور به تفصیل فهرست گردیده 
)، معرفـی  266-124، صـص 31همین کتابخانـه (ج  خطّی

  شده است. 

   .........Behshahrشهر .................. }۳۷{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”بهشـهر  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهنکـ . 
 .417ص

  Bidgolبيدگل ...........................  }۳۸{

  جمتهد الزمان بيدگلي کتاخبانه )٨٨(

v   :هـاي   سـخه فهرسـت ن حسینی اشکوري، صـادق
، خطّی و اسناد مجتهد الزمان بیدگلی، بیدگل ـ ایران 
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ص، وزیـري،  274، 1385قم، مجمع ذخائر اسالمی، 
  .>32معرفی میراث مخطوط: <

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  43در ایـن فهرسـت    ?
-67سـند (صـص   150) و نیز در حـدود  65-13(صص
سند موجود در میان کتابخانه مرحـوم   390) از میان 228
محمدزمان بیدگلی مشهور به مجتهدالزمان، انتخـاب   مولی

  و معرفی گردیده است. 

  Birjandبريجند ........................  }۳۹{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”بیرجنـد  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  74-73، صــص1380)، پ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
  . 418-417صص

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
هاي  کتابخانه شیخ محمدعلی دیانی، به ضمیمه نسخه

، خطّی مسجد الرسول (ص) بازار (بیرجنـد ـ ایـران)   
ص، وزیـري،  184، 1384قم، مجمع ذخایر اسالمی، 

  .>17مخطوط: معرفی میراث <

نویس عربـی و   دست 196در این فهرست در مجموع  ?
  فارسی از دو کتابخانه فوق، توصیف گردیده است.

  اهللا حممدباقر بريجندي آيت کتاخبانه )٨٩(

v  :.ــب دي ــرّازي، فیلیـ ــدباقر “الطـ ــۀ محمـ خزانـ
خزائن الکتب العربیـۀ  ، نکـ . ”البیرجندي فی بیرجند

  .331، ص1، ج1947، بیروت، فی الخافقین

v  :[فهرس مخطوطات] خزانۀ “العلوي، محمدمهدي
، ”الحاج الشیخ محمدباقر [البیرجنـدي] فـی بیرجنـد   

، 1928، 7، ش6(بغـداد): س  مجلۀ لغۀ العـرب نکـ . 
  .593-589و  518-511صص 

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دست 205در این مقاله  ?
اي از  ه اختصــار معرفــی شــده اســت. بخــش عمــد     

هـاي بعـد بـه     تابخانه در سالهاي نفیس این ک نویس دست
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) در قم انتقال  کتابخانه آیت
  گردیده است.

  شيخ حممدعلي دياين کتاخبانه )٩٠(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
، قم، کتابخانه شیخ محمدعلی دیانی (بیرجند ـ ایران) 

  ص، وزیري.184، 1384مجمع ذخایر اسالمی، 

نویس عربی و فارسـی بـه    دست 185فهرست در این  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

  مسجد الرسول (ص) بازار کتاخبانه )٩١(
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v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، جعفـر
، نکــ .  ”خطّی مسجد الرسول (ص) بـازار ـ بیرجنـد   

هاي خطّی کتابخانـه شـیخ محمـدعلی     فهرست نسخه
  .148-141، صص1384، قم، دیانی ...

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 11ست در این فهر ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  Tabrizتربيز ............................  }۴۰{

v  :.خزائن الکتب العربیـۀ فـی   “الطرّازي، فیلیب دي
، خزائن الکتـب العربیـۀ فـی الخـافقین    ، نکـ . ”تبریز

  .329، ص1، ج1947بیروت، 

v     الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار 
، نکـ ”تبریز المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسالمیۀ فـی العـالم  . 
  .341-336، صص1، ج1997

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــز ه ـــ . ”تبری ، نک
، تهران، می در ایرانهاي اسال نویس ي دست ها گنجینه
 .47-44صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”تبریـز  هـاي اسـالمی در   نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  75-74، صــص1380)، پ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .419-418صص

v ها کتابخانه“نگ، عبدالعلی: کار   ي خصوصی مهـم
(تبریـز):   نشریه کتابخانه ملّـی تبریـز  ، نکـ . ”تبریز
  .44-37، صص1338، شهریور 2ش

v هاي خطّی  [فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
هـاي   نشریه نسـخه ، نکـ . ”ي شهر تبریز] ها کتابخانه
  .353-283، صص1344، 4(تهران): دفتر خطّی

v ــایی، ع ــدالعزیز: الطباطب ــن  ب ــرس المنتخــب م فه
  . ١مخطوطات تبریز

هایی از کتابخانه ملـی   در این فهرست دستنوشته نسخه ?
ــت  ــه آی ــز، کتابخان ــه   تبری ــایی، کتابخان اهللا قاضــی طباطب

االسالم تبریزي و کتابخانه سید علی ایروانـی در شـهر    ثقۀ
تبریز گزارش شده است. این فهرست دستنوشته اکنـون در  

گردد.  مه محقق طباطبایی در قم نگهداري میکتابخانه عال
ناگفته نمانـد کـه ایـن فهرسـت بـه زبـان عربـی بـوده و         

نشـریه  هایی از این فهرست، بـه زبـان فارسـی در      بخش
  منتشر شده است.  هاي خطّی نسخه

v  :کتابهاي چاپی [سـنگی] و  “روضاتی، محمدعلی
                                                   

 . ۸۵، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١
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، 6(تهــران): س آینــده، نکـــ . ”خوشنویســان تبریــز
-95، صـص 1359دین ـ اردیبهشـت   ، فرور2-1ش

110.  

v  :١هاي تبریز فهرست کتابخانههاشمیان، هادي . 

طبق قراردادي که مؤلّف با مؤسسه میراث مکتوب در  ?
بسته است، گویا قـرار بـر ایـن بـوده اسـت،       1385سال 

هاي تبریز، تنظیم نماید. بر  فهرستی از نسخ خطّی کتابخانه
) منتشـر  1389اکنون (هاي راقم، این فهرست ت پایه آگاهی
  نشده است.

v  :هاي چاپ سـنگی   فهرست کتابهاشمیان، هادي
، تبریـز، انتشـارات سـتوده،    تبریز (فارسی و عربـی) 

ر.320، 1386 ص، مصو 

فهرست کتب چاپ سنگی منتشر شده در تبریز اسـت   ?
که مؤلّف در آن به معرّفی آثار فارسی و عربـی مبـادرت   

رغم تـالش مضـاعف    ورزیده است. باید دانست که، علی
مؤلف پژوهشگر، باز با برخی کتب چـاپ سـنگی منتشـر    
شده در تبریز، مواجهیم که در این فهرست نیامده است. از 

توان به مواردي همچون ضـیاء العیـون،    آن دست آثار، می
یا کتـاب   ٢)1289تألیف محمدهادي صفوي (چاپ تبریز، 

 )1323هفت مجمر، تألیف محمدعلی پسیان (چاپ تبریز، 

                                                   
 .۴۶، ص۸ ،۱۳۸۵(ران): ش اثگزارش مري. ١

 .۳۴۲۵، ص۳، جفهرست کتااي چاپي فارسي. مشار، خانبابا: ٢

هـاي بعـدي آن، اثـر     اشاره نمود که امیدواریم در چـاپ  ٣
تري، ارائه گردد. باید افزود، بـه جـا بـود     تر و کامل جامع

مؤلّف محترم، کتب چاپ سنگی ترکی چاپ تبریز، را نیـز  
نمود و بـه آن آثـار نیـز     از این پژوهه ارزنده، استثناء نمی

صل کتـاب  نمود، هر چند که ناخواسته، در فوا اي می اشاره
به مواردي، همچون سماوریه، دیوان فضولی، رموز حمـزه  

  و مانند آنها، اشاره شده است!

  شاه طهماسب صفوي کتاخبانه )٩٢(

v  :صورت کتب تاریخ که در کتابخانـه  “ناشناخته
نگ  4شاه طهماسب [در تبریز] بوده است منقول از ج

، ش 5(مشـهد): س  فرهنـگ خراسـان  ، نکــ .  ”خطّی
  .15-14، صص 11-12

  اداره اوقاف تربيز تاخبانهک )٩٣(

v ــش ــدتقی:  دان ــژوه، محم ــاف “پ ــناد اداره اوق اس
، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”تبریز

  .336، ص1344

نـویس موجـود در ایـن     سـند دسـت   8در این مقالـه   ?
  کتابخانه به اختصار توصیف گردیده است.

                                                   
 .۵۵۰۱، ص۵. مهان، ج٣

، ۱۳۴۷، جنف، تاريخ اردبيل و دانشمندان. موسوي ننه کران، فخرالدين،  ٤
 .۳۱۰، ص۱ج
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  عمومي ـ دوليت تربيت کتاخبانه )٩٤(

v  :[نسخ خطّی] کتابخانـه   فهرستنخجوانی، محمد
، 1329، تبریز، چاپخانـه شـفیق،   دولتی تربیت تبریز

  صص.319+6خشتی، 

v  :آقا   [کتابخانه“جواهر کالم (جواهري)، عبدالعزیز
دائـرة  ، نکــ .  ”میرزا محمدعلیخان تربیت در تبریز]

، تهـران،  المعـارف الشـیعۀ االمامیـۀ االثنـی عشـریۀ     
  .180، ص>حرف الخاء<، 1339

v [فهرس مخطوطات] خزانۀ “علی:  ینمحفوظ، حس
مجلّـۀ  ، نکـ . ”مرزا محمدعلی خان تربیت فی تبریز

ــۀ ــاهرة): س معهــد المخطوطــات العربی ، 1، ش3(الق
  .12-11، صص 1957

نویس بـه اختصـار توصـیف     دست 20در این فهرست  ?
  گردیده است.

v  :المخطوطـات العربیـۀ فـی    “االمینی، محمدهادي
 عالم المکتبات، نکـ . ”یزمکتبۀ تربیت العامۀ فی تبر

  .17-13، صص 1386/1966، 1، ش8(القاهرة): س

v ي فـارابی در   هـا  رسـاله “پژوه، محمـدتقی:   دانش
 نامـه آسـتان قـدس   ، نکــ .  ”کتابخانه دولتی تبریـز 
، صص 1357)، 39(پیاپی  2(مشهد): دوره جدید، ش

75-77. 

v  :ــادي ــی  فهرســت نســخههاشــمیان، ه هــاي خطّ
 .زکتابخانه تربیت، تبری

هـاي   نـویس  فهرستی دستنوشته اختصاصاً براي دسـت  ?
این کتابخانه عامره اسـت؛ ایـن فهرسـت تـاکنون (اسـفند      

  ) منتشر نشده است.1389

v  :هاي چاپ سـنگی   فهرست کتابهاشمیان، هادي
و سربی (فارسی ـ عربی ـ ترکی) کتابخانه تربیت ـ    

ــز، انتشــارات ســتوده، تبریــز ص، 800، 1386، تبری
ر. مصو 

نسخه کتـاب چـاپ سـنگی و     2620این فهرست  در ?
هـاي عربـی، فارسـی و ترکـی موجـود در       سربی به زبان

 کتابخانه تربیت تبریز، گزارش شده است.

  دانشکده ادبيات تربيز کتاخبانه )٩٥(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکـــ . ”خطّـی] کتابخانـه دانشــکده ادبیـات تبریــز   

، ص 1344، 4): دفتـر (تهران هاي خطّی نشریه نسخه
323.  

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 12در این فهرست  ?
  اختصار گزارش گردیده است.

  مرکزي دانشگاه تربيز کتاخبانه )٩٦(
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v     :(زیرنظـر غالمحسـین تسـبیحی) ضرّابیان، شفیقه؛
فهرست موجـودي کتـب غیـر امـانتی و کمیـاب و      
، عناوین نسخ خطّی کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریـز 

ابخانه مرکزي دانشگاه تبریز، وزیري بزرگ، تبریز: کت
 ص.110، 1366

v  :دتقیشناسـی توصـیفی نسـخ     کتـاب علوي، محم
، خطّی و چاپ سنگی کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز

 ص.173، 1388تبریز، دانشگاه تبریز، 

v  :شناســی  مــروري بــر کتــاب“نیکبخــت، رحــیم
توصیفی نسخ خطّی و چاپ سنگی کتابخانه مرکزي 

 .”بریزدانشگاه ت

ــه در  ? ــایت 1389اســــفند  4ایــــن مقالــ ، در ســ
http://ical.ir .منتشر شده بود  

v ــلطانی ــدیقه:   س ــر، ص ــی  “ف ــی) کتابشناس (معرّف
توصیفی نسخ خطّی و چاپ سنگی (کتابخانه مرکزي 

(تهـران)،   مـاه کلیـات   کتـاب ، نکـ . ”دانشگاه تبریز)
-60، صـص 1389سفند )، ا159(پیاپی  2، ش14س
65.  

  ملّي (مرکزي) تربيز کتاخبانه )٩٧(

v  [برخــی نســخ خطّــی] “پــژوه، محمــدتقی:  دانـش
 هاي خطّـی  نشریه نسخه، نکـ . ”کتابخانه ملّی تبریز

  .322-285، صص 1344، 4(تهران): دفتر

نـویس عربـی، فارسـی و     دسـت  456در این فهرست  ?
  ترکی به اختصار گزارش گردیده است.

v هاي خطّی]  فهرست [نسخهودود:  سید یونسی، میر
کتب خطّی اهدایی مرحوم حاج <کتابخانه ملّی تبریز 

)، تبریـز، کتابخانـه   3-1(مجلّدات  >محمد نخجوانی
  ، وزیري،1354-1348ملّی تبریز، 

v   :ــت ــد نخســ ــف ـ خ    <جلــ ، 1348، >الــ
  ].476-1صص [صص476بیست+

صــص ۴۵۴، هشــت+۱۳۵۰جلــد دوم: <د ـ ش>،    §
  ].۹۲۹-۴۷۹[صص

، ۱۳۵۴هـا،   <ص ـ ي>، فهـارس و منايـه   جلد سوم:  §
  ].۱۵۲۵-۹۳۳ص [صص۵۹۶

نـویس   دست 4000در این فهرست در مجموع حدود  ?
  عربی، فارسی و ترکی توصیف گردیده است.

v  :هـاي   گزارشـی از بعضـی نسـخه   “قاسملو، فرید
خطّی مرحـوم حـاج حسـین نخجـوانی (محفـوظ در      

 (تهـران):  آینـه میـراث  ، نکـ . ”کتابخانه ملی تبریز)
-72، صـص 1380)، زمسـتان  15(پیاپی 3، ش4س
75. 

v هاي خطّی کتابخانه  نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش

http://ical.ir
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هاي  نشریه نسخه، نکـ . ”حاج حسین آقاي نخجوانی
  .353-338، صص 1344، 4(تهران): دفتر خطّی

نویس توصیف گردیده است.  دست 57در این فهرست  ?
ابخانه ملّی باید دانست که این مجموعه نفیس، بعدها به کت

  (مرکزي) تبریز انتقال یافته است.

v  :نکــ .  ”چهار نسخه خطّی“عالف فتحی، رسول ،
ــز): ش نشــریه کتابخانــه ملّــی تبریــز ، آذر 11(تبری

  .95-93، صص 1346

v  :چند فرمان و چنـد نسـخه   “عالف فتحی، رسول
(تبریـز):   نشریه کتابخانه ملّـی تبریـز  ، نکـ . ”خطّی
  .15-12، صص1346، بهمن 12ش

v  :[فهرس] نسـخ دارالکتـب   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .١الوطنیۀ فی تبریز

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     فهرست دستنوشته ?
 دفتر صغیرکتابخانه ملّی (مرکزي) تبریز است که در ضمن 

نگارش یافته اسـت. ایـن فهرسـت مخطوطـه امـروزه در      
ــداري    ــم نگه ــایی در ق ــق طباطب ــوم محق ــه مرح کتابخان

  گردد. می

v نویس نفـیس از]   [فهرست چند دست“شناخته: نا
(تهــران:  لــوح هفــتم، نکــ .  ”کتابخانـه ملّــی تبریــز 

                                                   
 .۱۳۰، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

گزارش هفتمین نمایشگاه بـین المللـی قـرآن کـریم،     
ــص1379 ــخهو  67-66): ص ــی نس ــران):  پژوه (ته
  .419، ص1385، 3دفتر

قـرآن   15نویس مشتمل بـر   دست 22در این فهرست  ?
به اختصار معرفـی شـده    مجلّد نیز تفسیر 7کریم نفیس و 

ها در نمایشگاه بـین   نویس است. گفتنی است که این دست
ش بـه نمـایش درآمـده    1379المللی قرآن کریم در سال 

  بود.

v  :ــادي ــی  فهرســت نســخههاشــمیان، ه هــاي خطّ
 .تبریز )مرکزيملّی (کتابخانه 

هـاي   نویس فهرستی دستنوشته در دو جلد، براي دست ?
که گفته شده، افزون بر بازنگاري  کتابخانه ملّی تبریز است

تر فهرسـت مرحـوم یونسـی، اضـافات، تعلیقـات و       دقیق
تصحیحاتی نیز، بر آن عالوه شده است. ایـن فهرسـت تـا    

) هنـوز منتشـر نشـده    1390زمان تنظیم این اثر (خـرداد  
  است.

v  :کتابشناسی نسخ خطّی دیوان حـافظ:  “ناشناخته
هـاي   انـه معرّفی کتب خطّی دواوین حـافظ در کتابخ 

(تهـران)،   هنـر ، نکــ .  ”سلطنتی سابق و ملی تبریـز 
  .335-308، صص1367، تابستان و پاییز 16ش

v  ،ــد؛ فــرآذین صــادقپور وجــدي (چرنــدابی)، محم
فهرســت [کتــب چــاپی ســنگی و ســربی] جمشــید: 

اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی در کتابخانه ملّی 



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
149 

 زیري.، و1352، تبریز، کتابخانه ملّی تبریز، تبریز

کتاب چـاپ سـنگی و سـربی     1880در این فهرست  ?
قدیمی و نیز برخی کتب چاپی جدید، از مجموعه اهدایی 
مرحوم نخجـوانی بـه کتابخانـه مرکـزي تبریـز، گـزارش       

  گردیده است.

v  :ــق، منصــوره فهرســت کتــب چــاپ ســنگی  وثی
، قم، کتابخانه (فارسی) کتابخانه مرکزي (ملّی) تبریز

، وزیـري،  1379ی نجفی (ره)، اهللا العظمی مرعش آیت
  ص.368

  موزه آذرباجيان )٩٨(

v هاي خطّـی] مـوزه    [نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”آذربایجان [در] تبریـز 

  .324، ص1344، 4(تهران): دفتر خطّی

نویس عربی و فارسی به اختصار  دست 3در این مقاله  ?
 معرفی گردیده است.

  م تربيزيشهيد ثقة االسال کتاخبانه )٩٩(

v  :خزائن کتب إیـران: خزانـۀ   “العلوي، محمدمهدي
، نکــ .  ”فـی تبریـز  [الخیابانی] الحاج المال علی آقا 

، 1929، 2، ش7(بغـــداد): س مجلــۀ لغــۀ العــرب   
ــص ــت) و س  160-159ص ــش نخس ، 3، ش7(بخ
  (بخش دوم). 226-220، صص 1929

نسخه و در بخش دوم  18در بخش نخست این مقاله،  ?
  نویس به اختصار معرفی شده است. دست 79نیز، 

v کتابخانه موقوفه خـانواده  “پژوه، محمدتقی:  دانش
، نکـ . ”هاي خطّی آن] ثقۀ االسالم [تبریزي و نسخه

، صص 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
325-328.  

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 33در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“بدالعزیز: طباطبایی، ع
، ”کتابخانه مرحوم ثقۀ االسالم [تبریـزي] در تبریـز  

، 1354، 7(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .543-531صص 

نویس از نسخ خطّی فارسی،  دست 165در این مقاله،  ?
عربی و ترکی به اختصار، به زبان فارسی، گـزارش شـده   

  است. 

v [فهرس] المکتبۀ الموقوفـۀ  لعزیز: الطباطبایی، عبدا
  .١فی أسرة ثقۀ االسالم فی تبریز

هـاي   اي به زبان عربی براي نسـخه  فهرست دستنوشته ?
خطّی کتابخانه شهید ثقـۀ االسـالم تبریـزي اسـت کـه در      

نگـارش یافتـه اسـت. ایـن فهرسـت       دفتـر صـغیر  ضمن 

                                                   
 .۱۲۹ص، ۱. مهان: ج١
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مخطوط اکنون، در کتابخانه مرحوم محقـق طباطبـایی در   
  گردد. می قم نگهداري

v  :تعدادي از نسخ خطّـی  “مرعشی نجفی، محمود]
ثقۀ االسالم تبریـزي خریـداري شـده بـه کتابخانـه      

میراث ، نکـ . ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)] آیت
، 1377)، زمسـتان 12(پیـاپی  2، ش4(قم): س شهاب
 .93-92صص

  امساعيل امريخيزي کتاخبانه )١٠٠(

v   :ــدتقی ــن محم ــماعیل ب ــزي، اس ــزي تبری امیرخی
  . ١هرست کتابخانه امیرخیزي ـ تبریزف

اي بـراي کتابهـاي چـاپی و خطّـی      فهرست دستنوشته ?
کتابخانه امیرخیزي در تبریز است که به صورت موضوعی 

برگ، بـه شـماره    29تنظیم گردیده است. این فهرست در 
در کتابخانـه مجلــس شـوراي اســالمی در تهــران    9867

کتابهـاي موجـود    گردد. باید افزود که تمامی نگهداري می
در کتابخانه امیرخیزي به کتابخانه مجلس منتقل گردیده و 
مخطوطات آن کتابخانه، در فواصل اکثـر صـفحات جلـد    

، بـه  فهرست کتابخانه مجلس شوراي اسالمیسی و یکم 
  تفصیل گزارش گردیده است.

v  :آشنایی با اسماعیل امیرخیزي و “صیدیه، سیمین

                                                   
هاي خطّي کتاخبانه جملس شوراي  فهرست نسخه. حافظيان، ابوالفضل، ١

 .۱۱۶، ص۳۱، ج ،۱۳۸۸ران، اسالمي

(تهران):  م بهارستانپیا، نکـ . ”مجموعه ارزشمند او
 .4-2، ص1382، خرداد 24، ش3س

  حاج حسني خنجواين کتاخبانه )١٠١(

v  :نکـ . ”معرفی کتب خطّی ...“نخجوانی، حسین ،
  .209-94، صص 1343، تبریز، چهل مقاله

v هاي خطّی کتابخانه  نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
هاي  نشریه نسخه، نکـ . ”حاج حسین آقاي نخجوانی

  .353-338، صص 1344، 4تر(تهران): دف خطّی

نویس توصیف گردیده است.  دست 57در این فهرست  ?
هاي بعد به کتابخانـه   باید دانست که این مجموعه در سال
  ملّی (مرکزي) تبریز انتقال یافته است.

v هـاي   گزارشـی از بعضـی نسـخه   “، فرید: لوقاسم
(محفـوظ در   خطّی مرحـوم حـاج حسـین نخجـوانی    

(تهـران):   آینـه میـراث  نکـ . ، ”کتابخانه ملی تبریز)
-72، صـص 1380)، زمسـتان  15(پیاپی 3، ش4س
75. 

  سيد علي ايرواين کتاخبانه )١٠٢(

v  :خزائن کتب إیـران: خزانـۀ   “العلوي، محمدمهدي
مجلـۀ لغـۀ   ، نکــ .  ”علی آقا [االیروانی] فی تبریـز 

  .160-159، صص1929، 7، ش7(بغداد): س العرب
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موعه ایروانی نویس گویا از مج دست 97در این مقاله  ?
به صورت موجز گزارش گردیده است. گفتنـی اسـت کـه    
مجموعه مرحوم ایروانـی، بعـدها از سـوي وراث وي بـه     
تهران منتقل شده و احتماالً این اواخر نیز تعدادي از نسخ 

اي شخصی در قم راه یافته  خطّی این مجموعه به کتابخانه
  است.

  اهللا علي علياري تربيزي آيت کتاخبانه )١٠٣(

v فهرست کتب خطّی، سـنگی و  “یان، هادي: هاشم
اهللا مولی علی علیاري تبریزي ـ   سربی کتابخانه آیت

نــگ، نکـــ . ”تبریــز ل،  جــر او ، 1388(تهــران): دفت
  .528-603صص

  مال علي واعظ خياباين تربيزي کتاخبانه )١٠٤(

v      :(مـال) اسـامی  “خیابانی واعـظ تبریـزي، علـی]
ــانی   ــی الخیاب ــولی عل ــۀ الم ــۀ لمکتب ــب الخطی  الکت

وقـایع االیـام فـی أحـوال شـهر      ، نکــ .  ”التبریزي]
، چاپ سنگی، تبریـز،  653-641، صص3، جالصیام

 ، خشتی.1351مطبعه علمیه، 

 10نویس شیعی و  دست 100فهرست نامگوي، حدود  ?
کتاب از اهل سنّت معرّفی شده است. این فهرسـتواره بـه   
ــام   درخواســت ســید محمدمهــدي علــوي ســبزواري، ام

 ، به اختصار گزارش شده است.جماعت سبزوار

v     خیابانی واعظ تبریزي، علی (بـه کوشـش محمـد

هاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخه“الوانساز خویی): 
، نکــ .  ”اهللا مال علـی واعـظ خیابـانی تبریـزي     آیت
-31، صص1385، پاییز 3(تهران): دفتر پژوهی نسخه

57. 

فهرستواره پیشین است که در این مقاله، از سوي آقاي  ?
  الوانساز تصحیح و منتشر شده است.

v  :چند نسـخه خطّـی از   “حسینی اشکوري، احمد]
آثار مرحوم مالعلی خیابـانی تبریـزي در کتابخانـه    

، نکـ ”اهللا العظمی مرعشی (ره)] بزرگ حضرت آیت
اهللا  هاي خطّی کتابخانه عمومی آیـت  فهرست نسخه. 

-61، صـص 12، ج1365، قم، العظمی مرعشی (ره)
78.  

نـویس   دسـت  29ن بخش از فهرست، در حدود در ای ?
) از آثـار و  4501-4472ي  هـا  عربی و فارسی (شـماره 

تألیفات مخطوط مرحوم حاج مال علی خیابـانی توصـیف   
  گردیده است.

  آقاي حمقّق کتاخبانه )١٠٥(

v هاي خطّی کتابخانه  نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
، نکــ .  ”آقاي محقق، دبیر دانشـکده ادبیـات تبریـز   

، صص 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی سخهنشریه ن
329-335.  

نویس از نسخ این مجموعـه   دست 14در این فهرست  ?
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  توصیف گردیده است.

  حاج حممد خنجواين کتاخبانه )١٠٦(

v     :فهرسـت  “صادقپور وجـدي (چرنـدابی)، محمـد
نشـریه  ، نکــ .  ”هاي خطّی کتابخانه نخجوانی نسخه

، 1343 ، اسـفند 8(تبریـز): ش  کتابخانه ملّـی تبریـز  
  .58-32صص 

v     :محمــد نخجـوانی و شــرح  “نخجـوانی، حسـین
نشـریه  ، نکــ .  ”بعضی از کتـب خطّـی و آثـار وي   

، صص 1341، دي 6(تبریز): ش کتابخانه ملّی تبریز
زندگینامه و خـدمات علمـی و فرهنگـی    و  47-55

، 1384، تهــران، مرحــوم حــاج محمــدآقا نخجــوانی
  .86-77صص

v   :نگ نخجـوانی  آشنایی ب“دولت آبادي، عزیز ا ج
نشـریه  ، نکــ .  ”(نسخه خطّی کتابخانه ملّی تبریـز) 

، 1، ش1(تبریز): دوره جدید، س کتابخانه ملّی تبریز
  .100-95، صص 1383بهار 

  ١اهللا قاضي طباطبايي آيت کتاخبانه )١٠٧(

                                                   
اهللا قاضي طباطبايي تربيزي (اولني شهيد حمراب)، پس از  . مرحوم آيت ١

پريوزي انقالب، به عنوان خنستني امام مجعه تربيز، منصوب گرديد، وي پس 
از سوي گروهک منحرف الفرقان، ترور شده و  ۱۳۵۸از مديت کوتاه در سال 

 به مهراه تين چند از منازگزاران مجعه، به شهادت رسيد.

v  :ــدالعزیز ــایی، عب ــخه“طباطب ــت نس ــاي  فهرس ه
کتابخانه آقاي حاج سید محمدعلی طباطبایی قاضـی  

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه ـ . ، نک”تبریزي
  .523-511، صص 1353، 7دفتر

نویس عربی و فارسـی بـه    دست 145در این فهرست  ?
  اختصار گزارش گردیده است.

v  :وصف نسخ مکتبۀ العالمـۀ  الطباطبایی، عبدالعزیز
  .٢السید محمدعلی الطباطبایی فی تبریز

هـاي   اي به زبان عربی براي نسـخه  فهرست دستنوشته ?
طّی کتابخانه مرحوم قاضی طباطبایی است که در ضمن خ

هــ نگـارش   1386جمادي الثانی سال  26در  دفتر صغیر
یافته است. این فهرسـت مخطوطـه در کتابخانـه مرحـوم     

  گردد.  محقق طباطبایی در قم نگهداري می

v   :فهرسـت نـامگوي   طباطبایی تبریزي، محمـدتقی
علی اهللا سـید محمـد   هاي خطّی کتابخانـه آیـت   نسخه

  . ٣قاضی طباطبایی (ره)

اصل این سیاهه دستنوشته، که از سوي فرزند صاحب  ?
هـاي   نـویس بـه زبـان    دست 1000مجموعه براي حدود 

عربی، فارسی و ترکی نگارش یافتـه، در کتابخانـه شـهید    

                                                   
 .۱۲۹، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٢

)، پاييز و زمستان ۲۶-۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷(قم): س مرياث شهاب. ٣
 .۴۱۸، ص۱۳۸۵، ۳دفتر (ران): پژوهي نسخهو پيشني،  ۷۴، ص ۱۳۸۰
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اهللا سید محمدعلی قاضـی طباطبـایی (ره) در تبریـز     آیت
  گردد. نگهداري می

  آقاي واعظ چرندايب کتاخبانه )١٠٨(

v [فهرس مخطوطات] خزانۀ “علی:  محفوظ، حسین
مجلّـۀ معهـد   ، نکــ .  ”الواعظ الچرندابی فـی تبریـز  

، 1957، 1، ش3(القــاهرة): س المخطوطـات العربیــۀ 
  .10-9صص 

نویس عربی توصیف گردیده  دست 24در این فهرست  ?
  است.

v هاي خطّی کتابخانه  نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
، نکــ .  ”ابی در تبریـز آقاي [عباسعلی] واعظ چرند

، 1344، 4(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه 
  .337ص

نویس عربی و فارسی به اختصار  دست 6در این مقاله  ?
اي کـه در   توصیف گردیده است. فرزند مؤلّـف طـی نامـه   

چـاپ شـده    راهنمـاي کتـاب  هاي نشـریه   یکی از شماره
 است، نوشته، بنابر وصیت مرحوم واعـظ چرنـدابی، تمـام   

نسخ خطّی وي به کتابخانه مرکزي آستان قـدس رضـوي   
  در مشهد انتقال گردیده است.

  شيخ ابراهيم خادم حسيين خويي کتاخبانه )١٠٩(

v ـ   فهرست نسخه“ :یخویی، عل صدرایی  یهـاي خطّ

در خـویی  خادم حسـینی  شیخ ابراهیم  آقاي کتابخانه
، 1389(تهران): دفتر اول،  اوراق عتیق، نکـ . 1”تبریز
  .121-82صص

 نویس عربی، فارسی و ترکی دست 91در این فهرست  ?
  .گردیده استو توصیف معرفی 

  مريزا حممدتقي نري تربيزي کتاخبانه )١١٠(

v  ــتخلص بــه ــزي، م ــر<مامقــانی تبری ــرزا ، >نی می
حجـۀ االسـالم     کتابخانـه  کتبفهرست [“ :محمدتقی

، نکــ .  ”میرزا محمدتقی بـن محمـد، نیـر تبریـزي]    
المعصومین األطهار علیهم صحیفۀ األبرار فی مناقب 

، وزیـري بـزرگ،   1319، چاپ سنگی، ایران، السالم
 .482-434صص

  حممدعلي اياز تربيزي کتاخبانه )١١١(

v هـاي خطّـی کتابخانـه     [فهرست نسـخه  :ناشناخته
ص به ایاز]   . محمدعلی بن محمدصالح تبریزي متخلّ

هـاي   نـویس  اي براي مجموعه دست فهرست دستنوشته ?
محمدعلی بن محمدصالح تبریـزي  <م کتابخانه فردي به نا

                                                   
بيست و <، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني،  ١

)، پاييز و ۲۶-۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷(قم): س مرياث شهاب؛ (مقدمه) >شش
، ۳ ،۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخهو پيشني،  ۷۴، ص ۱۳۸۰زمستان 

 .۴۱۸ص
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 -19هـاي    است که اصل آن بین بـرگ  >متخلّص به ایاز
کتابخانـه مجلـس شـوراي     >16442<نسخه شماره  25

  اسالمی در تهران، آمده است.

  مدرسه حضرت ويل عصر <عج> کتاخبانه )١١٢(

v ـ   فهرست نسـخه  :یخویی، عل صدرایی  یهـاي خطّ
  .١تبریز درالسالم  علیه ولی عصر  مدرسه  کتابخانه

 هرست برگه وکه در قالب ف دستنوشته، این فهرست در ?
نسخه  28تنظیم گردیده، حدود  ها، اساس ترتیب نسخهبه 
و توصـیف  معرفـی  هـاي عربـی و فارسـی     به زبان یخطّ

  .گردیده است

  مويل فتحعلي برادگاهي لنکراين کتاخبانه )١١٣(

v هـاي کتابخانـه مـولی     [فهرست کتـاب  :ناشناخته
  .حمد برادگاهی لنکرانی]فتحعلی بن گل م

هاي خطّـی و چـاپی    اي براي کتاب فهرست دستنوشته ?
مرحوم برادگاهی صاحب ابتالء االولیـاء (زنـده در سـال    

 >7458<) است که در ذیل نسخه خطّـی شـماره   1339
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) در قم آمـده   کتابخانه آیت

گردیـد کـه   . باید افزود که براي راقم چندان محرز ن٢است

                                                   
صت و نه>. در مصدر ، ص <ش۱: جفهرستواره دنا. مهان و دراييت، مصطفي، ١

 اخري (دنا)، نام مؤلّف، به اشتباه، حممود طيار مراغي ثبت شده است.

اهللا العظمي  آيت  هاي خطّي کتاخبانه فهرست نسخه. حسيين اشکوري، امحد، ٢
 .۲۶۰، ص۱۹،  ج۱۳۶۹، قم، مرعشي جنفي

مؤلّف مقیم تبریز بوده است یـا نـه، لـذا بایسـتی بررسـی      
تري روي آن، صورت گیرد. به هر تقـدیر رونویسـی    بیش

از این فهرست مخطوطه، نزد راقم سطور در قـم، موجـود   
  است.

  Torbate jamتربت جام ....................  }۴۱{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
تربـت   هـاي اسـالمی در   نـویس  دسـت ي  ها گنجینه“

 4-3، ش7(قــم): س میــراث شــهاب، نکـــ . ”جــام
و  75، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .419ص

  Taftتفت ..........................  }۴۲{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”تفت هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
، 1385(تهـران): دفتـر سـوم، پـاییز      پژوهـی  نسخه. 
 .419ص

v  :اســناد اجتمــاعی و دهقانیــان نصــرآبادي، کــاظم
 .شرعی شهرستان تفت

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این اسناد، ذیل فروسـت   ?
 گردد. از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می >48

v     :زیــه هـاي تع  نسـخه دهقانیـان نصـرآبادي، کـاظم
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 خوانی در شهرستان تفت.

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این فهرست، با فروسـت   ?
  گردد. از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می >132

v   :ــاظم ــرآبادي، ک ــان نص ــات دهقانی ــناد موقوف اس
 شهرستان تفت.

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این اسـناد، بـا فروسـت     ?
  گردد. از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می >141

  Tafrish..........................  تفرش }۴۳{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”تفـرش  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  75، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .420، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  ي  ان شامهريخاند کتاخبانه )١١٤(

v  حضرتی (آشتیانی)، صادق؛ (با مقدمه: سید صادق
ي،   مجموعه اسناد خاندان شـاهمیر  :ي)حسینی اشکور
، 1386، قـم، مجمـع ذخـائر اسـالمی،     تفرش ـ ایران 

معرفی میراث <سند، وزیري،  168ص+ تصویر 240
  .>38مخطوط: 

  Tonekabonتنکابن ..................  }۴۴{

v هـا:   صحیحات و افـزوده شریفی، هادي؛ (ترجمه، ت
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــابن ه ـــ . ”تنک ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .47ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”تنکـابن  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهنکـ . 
 .432ص

  عمومي تنکابن کتاخبانه )١١٥(

v هـاي خطّـی    نسخه“: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
وقــف، میــراث ، نکـــ . ”کتابخانــه عمــومی تنکــابن

، 1373)، پـاییز 7(پیاپی 3، ش2(تهران): س جاویدان
 .123-122صص

v    ــود ــق (فاضــل)، محم ــزدي مطل فهرســت “: ی
، نکــ .  ”ی تنکـابن هاي خطّی کتابخانه عمـوم  نسخه

ي عمـومی   هـا  هـاي خطّـی کتابخانـه    نگاهی به نسخه
  .184-141، صص 1383، تهران، ساري و تنکابن

رساله  70نویس (مشتمل بر  دست 59در این فهرست  ?
 رساله فارسی) توصیف گردیده است. 5عربی و 

v     :ــد ــه، مجی ــی جلیس ــت  “غالم ــی فهرس بررس
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ي و ي عمـومی سـار   هـا  هـاي خطّـی کتابخانـه    نسخه
، ”1383تنکابن، تألیف محمود فاضل یزدي (مطلق)، 

(پیـاپی   9-8، ش8(تهران): س ماه کلیات کتابنکـ . 
 .105-98، صص 1384)، مرداد ـ شهریور 92-93

  خاندان خلعتربي کتاخبانه )١١٦(

v مه اي از یحیـی رضـوانی):    ستوده، منوچهر؛ (با مقد
، ـ ایران) >تنکابن<اسناد خاندان خلعتبري (شهسوار 

ص، وزیـري،  188، 1388مجمع ذخائر اسالمی،  قم،
 .>93معرفی میراث مخطوط: <

  Toysirkanتويسرکان .............  }۴۵{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
ــه“  هــاي اســالمی در  نــویس ي دســت هــا گنجین

 4-3، ش7(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”تویسرکان
و  75، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .420ص

v  :فهرست چند نسخه خطّی عربـی و  واثقی، حسین
  .فارسی از تویسرکان

فهرســت دستنوشــته بــراي نســخه خطّــی متعلّــق بــه  ?
باشـد، ایـن    اي شخصی در شـهر تویسـرکان مـی    مجموعه

هـا، در   نـویس  فهرست به همراه تصاویري از ایـن دسـت  

ــ  ــوح فش ــک ل ــه  CDرده (ضــمن ی ــیو مؤسس ) در آرش
  گردد. شناسی شیعه در قم نگهداري می کتاب

  شيخ عليخان علميه مدرسه کتاخبانه )١١٧(

v   :هـاي   فهرسـتواره نسـخه  شیخ االسالمی، حسـین
ــی کتابخانــه مدرســه شــیخ علیخــان ـ    علمیــه خطّ

 .١تویسرکان

اي دستنوشته، بـراي نسـخ خطّـی مدرسـه      فهرستواره ?
سـنین جـوانی، هنگـام    مذکور است کـه گویـا مؤلـف در    

تنظـیم نمـوده اسـت.    نخستین بار تحصیل در این مدرسه، 
 مخطـوط، باید دانست که به احتمـال زیـاد ایـن فهرسـت     

 گردد. اکنون در این کتابخانه نگهداري می

v   :هــاي خطّــی  فهرســت نسـخه “انصـاري، حســین
، نکــ .  ”کتابخانه مدرسه شـیخ علیخـان تویسـرکان   

-24، صـص 1385، ، قم، انصـاري یادمان تویسرکان
80. 

نسخه خطّی موجود در کتابخانه  120در این فهرست،  ?
  این مدرسه، به اختصار گزارش گردیده است. 

  Tehranران ...........................  }۴۶{

v  :نکـ ”کتب فی خزائن إیران“الزنجانی، ابوعبداهللا ،

                                                   
 .۲۷، ص۱۳۸۵، قم، انصاري، يادمان تويسرکان. انصاري، حسني، ١
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ــرب  .  ــۀ الع ــۀ لغ ــداد): س مجل ، 1927، 1، ش5(بغ
  .35-33صص

 40هـــایی (در حـــدود  ت نســـخهدر ایـــن فهرســـ ?
نــویس) از دارالکتــب الناصــریۀ (انتقــال یافتــه بــه  دســت

کتابخانه ملّـی)، دارالکتـب المدرسـۀ المرویـۀ، دارالکتـب      
الملکیۀ الشخصیۀ (کتابخانه ملی ملک)، در تهران توصیف 

  گردیده است.

v  :اس ي عمومی در طهران ها کتابخانه“اقبال، عب” ،
، صـص  1323، دي 7ش، 1(تهران): س یادگارنکـ . 

1-7.  

v  :.خزائن الکتب العربیـۀ فـی  “الطرّازي، فیلیب دي 
خـزائن الکتـب العربیـۀ فـی     ، نکــ .  ”الري و طهران

و  165-164، صـص 1، ج1947، بیـروت،  الخافقین
325-327.  

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، ”طهـران  المخطوطات االسـالمیۀ فـی  “الحلوجی): 

ــدن، طــات االســالمیۀ فــی العــالمالمخطونکـــ .  ، لن
  .395-354، صص1، ج1997/ 1417

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــران ه ـــ . ”ته ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه

 .76-47صص ، 1379

v دحسـین:    حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”تهـران  هـاي اسـالمی در   نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  77-75، صــص1380)، پ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .432-420ص

v مؤلّفات “علی؛ آل یاسین، جعفر:  محفوظ، حسین]
، نکــ .  ”ۀ فـی مکتبـات طهـران]   الفارابی المخطوط
  .143-87، صص 1975بغداد:  مؤلّفات الفارابی،

v  :هاي خطّـی نهـج    نسخه“نورمحمدي، محمدجواد
وقف، میـراث  ، نکـ . ”ي تهران ها البالغه در کتابخانه

)، 26-25(پیــاپی  2-1، ش7(تهــران): س جاویــدان
 .113-106، صص 1378بهار ـ تابستان 

ــه،  ? لبالغــۀ نفــیس موجــود در نهــج ا 78در ایــن مقال
 هاي تهران، گزارش گردیده است. کتابخانه

v  :فهرسـت اسـناد موقوفـات ایـران:     رضایی، امید
(دفتر  اسناد موجود در سازمان اوقاف و امور خیریه

چهارم: اسـناد موجـود در سـازمان اوقـاف و امـور      
 22خیریه استان تهران و توابع، جلد اول از آغاز تا 

انتشارات کومه به سفارش بنیاد  ، تهران،)1357بهمن 
، وزیـري،  1386پژوهش و توسـعه فرهنـگ وقـف،    
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 ص.560

v  :فهرسـت اسـناد موقوفـات    حاجی عباسی، سعید
 ایران: اسناد موجود در سازمان اوقاف و امور خیریه

(دفتر هشتم ـ اسناد موقوفات بلوك غار و فشـاپویه   
ــا  ــا  )1385(از آغــاز ت ــران، انتشــارات اســوه ب ، ته

معاونت فرهنگـی سـازمان اوقـاف و امـور     همکاري 
  ج.2، 1387خیریه، 

  آستانه حضرت عبدالعظيم ( ع) کتاخبانه )١١٨(

v   :صـــورت موقوفــات، امـــالك و  “ناشــناخته]
مستقالت موقوفـه حضـرت عبـدالعظیم علیـه آالف     

جنۀ النعیم و العیش السلیم ، نکـ . ”التحیۀ و التکریم]
 ، چـاپ فی احوال سیدنا عبدالعظیم = روح و ریحان

هــ، رحلـی،   1298-1296ناشـر،   سنگی، تهران، بـی 
 ص (انجام کتاب).5

v  :کتابچه کل موقوفات آستان حضرت “ناشناخته]
خصـائص  ، نکــ .  ”شاهزاده عبدالعظیم علیه السـالم] 

، 1319ناشـر،   ، چاپ سنگی، ایـران،: بـی  .العظیمیۀ ..
 .46-22جیبی، صص

v  :آستانه ري: مجموعه اسناد و هدایتی، محمدعلی
، 1342، تهران، چاپ شرکت سـهامی افسـت،   فرامین

  ص همراه تصویر اسناد.130سلطانی، 

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
زاده عبـدالعظیم حسـنی (ع) در    کتابخانه آستانه امام

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسخه، نکـ . ”شهر ري
و  480-427و  83-61، صــــص 1342، 3دفتـــر 
السـالم و   عظیم حسنی علیهنامه حضرت عبدال شناخت
  .496-389، صص 1382، قم، شهر ري

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 91در این فهرست  ?
ــه در     ــت ک ــی اس ــت. گفتن ــده اس ــزارش ش ــار گ اختص

نامه .... حواشی آقاي ابوالفضل حافظیـان نیـز بـر     شناخت
  فهرست مرحوم دانش پژوه افزوده شده است.

v  :ـ “حافظیان بابلی، ابوالفضل ات مانـدگار:  [موقوف
اهللا  هـاي خطّـی وقفــی آیـت     فهرست الفبایی نسـخه 

العظمی مرعشی نجفــی (ره) بـه کتابخانـه آسـتانه     
السـالم در شـهر    حضرت عبـدالعظیم الحسـنی علیـه   

اهللا  شناسی توصیفـی حضرت آیت کتاب، نکـ . ”ري]
ـــی   ــی نجفـ ــی مرعشـ ــم، (ره) العظمـ ، 1382، قـ

 .558-419صص

س اهدایی (وقف) مرحـوم  نوی دست 161در این مقاله  ?
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) بـه کتابخانـه آسـتانه     آیت

الســالم در ري،  حضــرت ســید عبــدالعظیم حســنی علیــه
  توصیف گردیده است.

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حافظیان بابلی، ابوالفضـل
 خطّی کتابخانه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
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  یري.، وز1382)، قم، دارالحدیث، 2-1(مجلدات 

  ).۴۴۴-۱ص (صص ۴۴۴جلد خنست: <آ ـ ق>،  §

  ).۸۸۸-۴۴۵ص (صص ۴۴۳جلد دوم: <ک ـ ي>،  §

نویس به  دست 744در این فهرست در مجموع حدود  ?
  هاي عربی و فارسی توصیف گردیده است. زبان

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حافظیان بابلی، ابوالفضـل
خطّی حوزه و موزه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی 

  ص.264، وزیري، 1382قم، دارالحدیث،  ،(ع) ـ ري

نویس از نسـخ   دست 149در این فهرست در مجموع  ?
خطّی حوزه علمیـه و مـوزه آسـتان حضـرت عبـدالعظیم      

 السالم توصیف شده است. حسنی علیه

v :دفتر ثبـت کتابخانـه   مؤذنی، محمدجواد بن رضا  
  .١السالم علیه  حضرت عبدالعظیم

بـه  ( یبزرگـ  ثبت دفتر این فهرست دستنوشته در قالب ?
ــده   ــتعلیق نگارنـ ــطّ نسـ س 36، 1324-1380، آن خـ

، سانتیمتر 5/43*5/35ص)، 356گ (178ستونی)، 16(
است کـه در آن  ) جلد گالینگور آبی عطف گالینگور قرمز

 نسـخ عنـوان شـامل    >9636<نام و مشخّصـات تعـداد   
 و نشریه به ترتیـب ورود بـه کتابخانـه    یکتاب چاپی، خطّ
شـماره  این فهرست دستنوشته بـه  ه است. ثبت شد مذکور

                                                   
حضرت عبدالعظيم   آستانه يهاي خطّ فهرست نسخهوالفضل، . حافظيان، اب١

 .۲۵۸-۲۵۹، صص۱ج ، ۱۳۸۲، قم، )ع ( حسىن

ظیم عآسـتانه حضـرت عبـدال    در آرشیو کتابخانه >588<
  .شود ي ـ تهران نگهداري میدر رعلیه السالم   حسنی

v   :حافظیان بابلی، ابوالفضل؛ صدرایی خویی، علـی
فهرست کتابهاي چاپ سـنگی [و سـربی] کتابخانـه    

 ، قم، مجموعـه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السالم
آثار کنگـره بزرگداشـت حضـرت عبـدالعظیم علیـه      

، سازمان چاپ و انتشارات دارالحـدیث،  20السالم ـ  
 ص.566، وزیري، 1382بهار 

v   :کتابهـاي چـاپ سـنگی    “صدرایی خویی، علـی
آینـه  ، نکــ .  ”کتابخانه آستان عبدالعظیم حسنی (ع)

-86، صص1382، خرداد و تیر 80(قم)، ش پژوهش
93.  

  ه حضرت عبدالعظيم حسينحوزه علمي کتاخبانه )١١٩(

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حافظیان بابلی، ابوالفضل
ــدالعظیم حســنی   ــی حــوزه آســتان حضــرت عب خطّ

فهرست حـوزه و مـوزه آسـتانه    ، نکـ . ”السالم علیه
، 1382، قـم،  السـالم  حضرت عبدالعظیم حسنی علیه

  .92-11صص 

هـاي عربـی و    دستنوشته به زبـان  88در این فهرست  ?
  ردیده است.فارسی توصیف گ

  (ع) موزه آستان حضرت عبدالعظيم حسين )١٢٠(
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v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حافظیان بابلی، ابوالفضل
ــدالعظیم حســنی    ــتان حضــرت عب ــوزه آس ــی م خطّ

فهرست حـوزه و مـوزه آسـتانه    ، نکـ . ”السالم علیه
، 1382، قـم،  السـالم  حضرت عبدالعظیم حسنی علیه

  .264-93صص 

هـاي عربـی و    دستنوشته به زبـان  61در این فهرست  ?
  فارسی توصیف گردیده است.

  (ع) زاده صاحل آستان مقدس امام کتاخبانه )١٢١(

v  :آشنایی با نسخ خطّی کتابخانه آستان “ناشناخته
نمـاي  ، نکــ .  ”السـالم  زاده صـالح علیـه   مقدس امام
، صـص  1376، ش صـفر،  1(تهـران): س  مخطوطات

18-24. 

  اجنمن آثار و مفاخر فرهنگي کتاخبانه )١٢٢(

v هاي خطّی کتابخانـه انجمـن    نسخه“ج: افشار، ایر
(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسخه، نکـ . ”آثار ملّی
  .6-1، صص 1354، 7دفتر

نویس اهدایی مرحوم آقـاي   دست 38در این فهرست  ?
  عبدالحسین بیات به این کتابخانه معرفی گردیده است.

v   :ــه؛ غالمرضــایی، محمــد ــران، فاطم فهرســت مه
(بخش نخسـت:   آثار ملّیهاي کتابخانه انجمن  کتاب
، 1356، تهران، انجمـن آثـار ملّـی،    هاي خطّی) نسخه

  ص.93وزیري، 

v   :ث، علیهاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهمحد
  .١انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ـ تهران

ــاره ? ایــن فهرســت   آقــاي توفیــق هـــ . ســبحانی درب
پس از شادروان خانم مهران ... تهیه فهرست <نویسد:  می
اب علی محدث فرزند دانشـمند شـادروان محـدث    به جن

ا      ل شد. ایشان کار را بـه پایـان رسـاندند، امـارموي محو
آماده سازي برسانند، روانـه سـفر     پیش از آنکه به مرحله

نمـود؛ سـرانجام    شده و انجام کار با مکاتبه نیز دشوار مـی 
  .>آقاي عبداهللا انوار کار فهرست را به فرجام رساندند

v  ،با همکاري افسانه شـفاعتی؛ نعیمـه    عبداهللانوار)
هسمشهدي علیمحمد؛  فهرسـت  : )سادات تیموریان می

هاي خطّی فارسـی و عربـی کتابخانـه انجمـن      نسخه
، تهران، انجمن آثـار و مفـاخر   آثار و مفاخر فرهنگی

 ص.263، وزیري، 1380فرهنگی، 

نسـخه خطّـی    51نسـخه فارسـی و    141در این اثر،  ?
  ردیده است.عربی گزارش گ

v   :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  “جهانبخش، جویـا
آینـه  ، نکـ . ”کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگـی 

 .380-378، صص1381، 13س(قم):  پژوهش

                                                   
، هاي خطّي اجنمن آثار و مفاخر فرهنگي فهرست نسخه. انوار، عبداهللا، ١

 (مقدمه). ۴: ص۱۳۸۰ران، 
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هاي   شناسي بنياد پژوهش خبش ايران کتاخبانه )١٢٣(
  علمي فرانسوي

v هاي خطّی کتابخانه  نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
هاي علمی فرانسوي   شناسی بنیاد پژوهش بخش ایران
، 21(تهـران): س  راهنمـاي کتـاب  ، نکـ . ”در تهران
، 12-8و ش 338-329، صــــــص1357، 4-3ش

 .684-669ش، صص 1357

پژوهشگاه علوم انساين و مطالعات  کتاخبانه )١٢٤(
  فرهنگي

v هـا و   فهرست میکـروفیلم “پژوه، محمدتقی:  دانش
، نکـ ”هاي خطّی بنیاد فرهنگ ایران ها و نسخه عکس

، 12-11(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نسـخه نشریه . 
  .1005-990، صص1362

نسخه خطّـی، عکسـی و    100در این مقاله در حدود  ?
میکروفیلم موجود در کتابخانـه ایـن پژوهشـگاه، معرفـی     

  گردیده است.

v فهرسـت  “پژوه، محمـدتقی؛ افشـار، ایـرج:     دانش
هاي خطّی کتابخانـه   ها و نسخه ها و عکس میکروفیلم

، نکـ . ”م انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علو
فهرســتواره کتابخانــه مینــوي و کتابخانــه مرکــزي  

 .197 - 159، صص 1374، تهران، پژوهشگاه

v  :هـاي خطّـی    درباره عکس نسخه“قزوینی، محمد
 یغما، نکـ .  ”1311(مکتوب به مینوي غره شهریور 

مقــاالت  و  23-18، صــص1327، 1(تهــران)، ش
ــی ــار قزوین ــران، انتش ــاطیر، ، ته ، 3، ج1363ات اس
 .815-800صص

این مقاله در حقیقت نامه مرحوم قزوینـی بـه مینـوي     ?
هاي خطّی  است، که در ضمن آن گزارشی از برخی نسخه

هـاي پـاریس و لنـدن ارائـه      نفیس موجـود در کتابخانـه  
هـا تصـویري    گردیده است. باید دانست که از این نسـخه 

ارسـال گردیـده   تهیه شده و به مرحوم مینـوي در تهـران   
 است. 

  دانشکده ادبيات و علوم انساين کتاخبانه )١٢٥(

v ــهمعمــار طلــوعی تاریخچــه کتابخانــه “: ، محبوب
(تهـران):   جهان کتاب، نکـ . ”دانشکده ادبیات تهران

 .30، ص1379، بهمن 118-115ش

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
 نشـریه دانشـکده  ، نکــ .  ”کتابخانه دانشکده ادبیات

، 8(تهران): س ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
  .682-3، 1339، مهر 1ش

نویس و تعدادي نیز  دست 551در این فهرست حدود  ?
  نسخه عکسی توصیف گردیده است.

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخه“افشار، ایرج
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، ”دانشکده ادبیات (نگارش محمدتقی دانـش پـژوه)  
ــروردین 16)، ش(تهــران راهنمــاي کتــابنکـــ .  ، ف
  .60-58، صص1340

v هـاي خطّـی    فهرست نسخهپژوه، محمدتقی:  دانش
کتابخانـه دانشـکده ادبیـات (مجموعـه علـی اصـغر       

، 1341، تهران، انتشـارات دانشـگاه تهـران،    حکمت)
  صص.106+4وزیري، 

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  345در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است.

v هاي خطّـی   ت نسخهفهرس“پژوه، محمدتقی:  دانش
نشـریه دانشـکده   ، نکــ .  ”کتابخانه دانشکده ادبیات

(تهــران):  ادبیـات و علـوم انســانی دانشـگاه تهــران   
  .252-1، صص1344، مهر 1، ش13س

v هـاي خطّـی    فهرست نسخهپژوه، محمدتقی:  دانش
کتابخانــه دانشــکده ادبیــات (مجموعــه امــام جمعــه 

، 1344، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران،     کرمان)
  صص.250+8وزیري، 

نویس عربـی و فارسـی از    دست 498در این فهرست  ?
  نسخ اهدایی آقاي احمد جـوادي (مجموعـه امـام جمعـه    

هـاي   کرمان) گزارش گردیده است. گفتنی اسـت در سـال  
دهی بهتر، ایـن   اخیر به دالئلی همچون حفاظت و سرویس

 مجموعه نفیس، به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهـران منتقـل  

  گردیده است.

v  :هاي چاپ  فهرست تحلیلی کتاب<مسعودي، اکرم
سنگی ایران (قطع رحلـی) در [کتابخانـه] دانشـکده    

 . ١>ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

ــان ? ــوان پای ــداري و   عن ــد کتاب ــی ارش ــه کارشناس نام
رسـانی در دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی       اطالع

ست. مؤلّف در تـز خـود،   ا 1374دانشگاه تهران، در سال 
به بررسی کتـب چـاپ سـنگی (و سـربی) قطـع رحلـی       
کتابخانه دانشکده ادبیات تهـران، پرداختـه اسـت. گفتنـی     

نامه، دکتر ابراهیم دیبـاجی   است استاد راهنما در این پایان
و استاد مشاور نیز دکتر نوش آفرین انصاري (محقق) بوده 

هایی، بـه   کملهاست. این فهرست با تغییرات، اضافات و ت
فهرست کتب چاپ سنگی ایران نحو مستقل نیز، با عنوان 

(جلد  دانشکده ادبیات دانشگاه ایران  موجود در کتابخانه
اول قطع رحلی)، بـا همکـاري منیـژه صـالحی، در سـال      

ص، 234از سـوي انتشــارات دانشــگاه تهــران در   1379
  منتشر شده است.

v     :دحسـنهرسـت  فمسعودي، اکـرم؛ فؤادیـان، محم
هـاي چـاپ سـنگی قطـع وزیـري موجـود در        کتاب

کتابخانه دانشکده ادبیات و علـوم انسـانی دانشـگاه    
، 1384، تهــران، انتشــارات دانشــگاه تهــران، تهــران

                                                   
-۱۲۱، صص۱۳۸۹)، آذر ۱۵۶(پياپي ۱۲، ش۱۳: سکتاب ماه کليات. ١

۱۲۲. 



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
163 

 ص.332وزیري، 

v هـاي   معرّفی فهرست کتـاب “فر، صدیقه:  سلطانی
چــاپ ســنگی قطــع وزیــري و رحلــی موجــود در  

مـاه   کتـاب . ، نکــ  ”دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
، 1385، تیر ـ شهریور  105-103(تهران)، ش کلیات
 .78-76صص

  دانشکده اهليات و معارف اسالمي کتاخبانه )١٢٦(

v ــین ــوظ، حس ــی:  محف ــۀ “عل [مخطوطــات] خزان
، ”حکمت آل آقا فی المکتبۀ المرکزیۀ بجامعۀ طهران

، 3(القاهرة): س مجلّۀ معهد المخطوطات العربیۀنکـ . 
  .14، ص1957، 1ش

ه حکمت آل آقا (بهبهانی کرمانشاهی) بالغ بـر  مجموع ?
دستنوشته بوده است که به صورت امانی در کتابخانه  230

گردید کـه در   دانشکده الهیات دانشگاه تهران نگهداري می
هاي اخیر همراه سایر نسخ خطّی کتابخانـه دانشـکده    سال

الهیات و معارف اسـالمی بـه گنجینـه کتابخانـه مرکـزي      
انتقال یافته است. گفتنی است کـه در ایـن    دانشگاه تهران،

نویس نفیس عربـی بـه اختصـار توصـیف      دست 11مقاله 
  گردیده است.

v تی، محمدباقر؛ (زیرنظر محمدتقی دانشپژوه):  حج
هاي خطّی دانشکده الهیات و معـارف   فهرست نسخه

)، تهـران، انتشـارات   2-1(مجلّـدات   اسالمی تهـران 

  .1348-1345دانشگاه تهران، 

هـاي فارسـي و عـريب+     نـويس  خنست: دسـت  جلد §
  صص.۱۲۲۴+۷آقا، رقعي،  جمموعه آل

ــد دوم: دســت § ــويس جل هــاي فارســي و عــريب+  ن
هــا، وزيــري،   هــاي عکســي و ميکــروفيلم   نســخه

  صص.۴+۳۴۴

در جلد نخست این فهرست، نسخ خطّی دانشکده بـین   ?
آقـا بـین    و مجموعه وقفـی خانـدان آل  697-1صفحات 
ی شده است. در جلـد دوم نیـز   معرف 809-699صفحات 

هـاي خطّـی دانشـکده، بـین      نسـخه  91-1بین صـفحات  
هـا، بـین    نسـخ عکسـی و میکـروفیلم    142-93صفحات

هاي خطّـی (اسـتدراك)، بـین     نسخه 284-143صفحات 
بخش باقیمانده مجموعـه آل آقـا و    295-285صفحات 

یادداشـت و اسـتدراك    307-297سرانجام بین صفحات 
  آمده است.

v ،ــوظ ــین محف ــی:  حس ــۀ “عل [مخطوطــات] خزان
مجلّـۀ  ، نکــ .  ”ضیاءالدین الدري الخاصـۀ بطهـران  

ــۀ ــاهرة): س معهــد المخطوطــات العربی ، 1، ش3(الق
  .13، ص1957

در این فهرست دو نسخه نفیس توصیف شـده اسـت.    ?
ي بـه      باید دانست که بسیاري از نسـخ خطّـی مرحـوم در

دانشگاه تهران کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
انتقـال یافتـه و چنـد نسـخه نیـز از نسـخ وي، از جملـه        

تألیف مرحـوم مـال صـدرا، کـه حواشـی       االسفار االربعۀ
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ي مرحـوم مـال    هـا  بسیار سودمندي در نقد برخی نوشـته 
تـاریخ حکمـاي   صدرا روي آن به خطّ خود نگاشـته، در  

(تحریر ثانی) از سوي صدیق دانشمند و توانا، دکتـر   ایران
  وچهر صدوقی سها، به تفصیل معرفی شده است.من

  دانشکده حقوق و علوم سياسي کتاخبانه )١٢٧(

v هـاي خطّـی    فهرست نسخهپژوه، محمدتقی:  دانش
کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادي 

]، 1339، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران، [    تهران
  ص. 602وزیري، 

کده حقـوق  هاي کتابخانـه دانشـ   نویس مجموعه دست ?
هاي اخیر به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران  تهران در سال

انتقال یافته است. گفتنـی اسـت کـه در ایـن فهرسـت در      
هـاي عربـی و فارسـی     نویس بـه زبـان   دست 636حدود 

  توصیف گردیده است.

  دانشکده علوم پزشکي ران کتاخبانه )١٢٨(

v  :فهرسـت کتـب خطّـی کتابخانـه     ره آورد، حسن
، 1333، تهـران، دانشـگاه تهـران،    دانشکده پزشـکی 

  صص.7+470وزیري، 

نویس عربی و فارسی توصـیف   دست 334در این اثر  ?
هـاي خطّـی پزشـکی     ها را نسخه ترین آن گردیده که بیش

  تشکیل داده است.

v اطالعاتی درباره برخی از “پژوه، محمدتقی:  دانش
، نکــ .  ”هاي خطّی کتابخانه دانشکده پزشکی نسخه

، صص 1342، 3(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
297-386.  

v [مخطوطات] خزانـۀ کلیـۀ   “علی:  محفوظ، حسین
مجلّۀ معهد المخطوطات ، نکـ . ”الطب بجامعۀ طهران

  .78-72، صص 1957، 1، ش3(القاهرة): س العربیۀ

نویس بـه اختصـار گـزارش     دست 89در این فهرست  ?
  شده است.

  دانشکده علوم قرآين کتاخبانه )١٢٩(

v معرفی چنـد نسـخه خطّـی [از    “وانی، محمد: شیر
کتابخانه دانشکده علوم قرآنی وابسـته بـه سـازمان    

 وقف، میراث جاویدان، نکـ . ”اوقاف و امور خیریه]
، 1374)، بهـــار  9(پیـــاپی  1، ش3(تهـــران): س

 .131-124صص

  دانشگاه تربيت معلّم ران کتاخبانه )١٣٠(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
کتابخانه میرزا عبدالعظیم خان قریب گرکانی خطّی] 

، نکـــ . ”[محفـوظ در کتابخانــه دانشسـراي عــالی]  
، صص 1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه

618 – 657.  
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نسـخه خطّـی عربـی و فارسـی      204در این فهرست  ?
ها اکنـون گویـا در    نویس توصیف گردیده است. این دست

شـود. گمـان    گهـداري مـی  دانشگاه تربیت معلّـم تهـران ن  
رود، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد شـهید رجـایی در    می

ح تهـران کـه داراي     نـویس   دسـت  107خیابان شهید مفـتّ
  باشد، با کتابخانه مذکور متحد شده باشد. می

  سازمان اسناد ملّي ايران کتاخبانه )١٣١(

v  :فهرست راهنماي اسـناد  دفتر پژوهش و تحقیقات
، تهران، سازمان ملّی ایران] [موجود در سازمان اسناد
  ص.110تاریخ، وزیري،  اسناد ملّی ایران، بی

v  :سه نسخه مزدیسنایی (اوسـتایی و  “افشار، ایرج
ــو ـــ . ”ي)  پهلـ ــارا، نکـ ــران): س بخـ  9، ش9(تهـ
  .214-212، صص1385ي   )، آذر ـ د57(پیاپی

ي و   نسخه خطّی نفیس به زبان پهلو 3در این فهرست  ?
سازمان اسناد ملی ایران معرفی شـده   اوستایی موجود در
بر معرفی   شناسی ي راقم در این کتاب  است. از آنجا که بنا
هاي اسالمی و بعضـاً اسـناد اسـالمی     نویس فهارس دست

هـا، بـه اصـطالح     است، معرفی و درج این نـوع فهرسـت  
 استطرادي بوده است.

v  :فهرست اسناد بقعه “شیخ الحکمایی، عمادالدین]
بیلی موجود در سـازمان اسـناد ملـی    شیخ صفی ارد
فهرست اسناد بقعه شیخ صفی ، نکـ . ”ایران ـ تهران]

اردبیلــی موجــود در مــوزه ملّــی، ســازمان اوقــاف، 
، تهـران،  کتابخانه ملّی تبریز، بقعه شـیخ صـفی و ...  

  .>بیست و پنج ـ بیست و شش<، صص 1387

  سازمان اوقاف و امور خرييه کتاخبانه )١٣٢(

v فهرست اسناد وقف “دالدین: شیخ الحکمایی، عما
استان تهران در بایگانی مرکزي سـازمان اوقـاف و   

(تهـران):   وقف، میراث جاویدان، نکـ . ”امور خیریه
  .167-141، صص1378، 28ش

v  :فهرست اسناد بقعـه  “شیخ الحکمایی، عمادالدین
شیخ صـفی اردبیلـی در بایگـانی مرکـزي سـازمان      

 اث جاویـدان وقف، میر، نکـ . ”اوقاف و امور خیریه
ــران): س ــاپی  2-1، ش9(ته ــار ـ   34-33(پی )، به

  .192-175، صص 1380تابستان 

v  :معرفی چنـد نسـخه خطّـی [از    “شیروانی، محمد
کتابخانه دانشکده علوم قرآنی وابسـته بـه سـازمان    

 وقف، میراث جاویدان، نکـ . ”اوقاف و امور خیریه]
، 1374)، بهـــار  9(پیـــاپی  1، ش3(تهـــران): س

  .131-124صص

v  :فهرست اسناد بقعه “شیخ الحکمایی، عمادالدین]
شـیخ صــفی اردبیلـی موجــود در بایگـانی مرکــزي    

فهرست اسناد ، نکـ . ”سازمان اوقاف و امور خیریه]



  فهرست نامه ايران  

 
166 

بقعه شـیخ صـفی اردبیلـی موجـود در مـوزه ملّـی،       
سازمان اوقاف، کتابخانه ملّی تبریز، بقعه شیخ صفی 

 .164-137، صص 1387، تهران، و ...

  نامه دهخدا سازمان لغت خبانهکتا )١٣٣(

v هـاي   فهرسـت [نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکــ .  ”خطّی] کتابخانه سازمان لغت نامـه دهخـدا  

، صص 1342، 3(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
(بخـش   426 -387(بخش نخست) و صص  1-59

  دوم).

نویس از نسخ خطّـی ایـن    دست 305در این فهرست  ?
گردیـده اسـت. گفتنـی اسـت کـه ایـن       کتابخانه، توصیف 

سازمان از نظر تشـکیالتی زیرنظـر دانشـگاه تهـران اداره     
  گردد. می

  سازمان مدارک فرهنگي انقالب اسالمي کتاخبانه )١٣٤(

v  :فهرسـت نسـخ خطّـی فارسـی     فرشچی، معصومه
موجود در کتابخانه سازمان مدارك فرهنگی انقالب 

، تهـران، سـازمان مـدارك فرهنگـی انقـالب      اسالمی
  تصویر. 53ص+212، 1377المی، پاییز اس

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  203در این فهرست  ?
توصیف گردیده است. اندکی پس از انتشار این فهرسـت،  

اي در دولت وقت، این سازمان، بـه کتابخانـه    طبق مصوبه

  ملّی جمهوري اسالمی ایران، الحاق گردیده است.

v  مان اسناد کـازرون در سـاز  “فر، خدیجه:  فهیمی
 کازرونیــه، نکـــ . ”اســناد و کتابخانــه ملّــی ایــران

ــر دوم،    ــه، دفت ــارات کازرونی ــران)، انتش ، 1385(ته
 .100-69صص

v    درضا؛ قاسملو، فریـد؛ وطـنشمس اردکانی، محم
فهرسـت اسـناد   پرست، علی اکبر؛ فرجادمند، فاطمه: 

پزشکی موجود در معاونت اسنادي سازمان اسـناد و  
می ایــران پیرامــون کتابخانــه ملــی جمهــوري اســال

، تهران، انتشارات سـبزآرنگ  موضوع تاریخ پزشکی
با همکاري دانشگاه علوم پزشکی تهـران، چـاپ اول   

ص و تهران: انتشـارات اندیشـه   514، وزیري، 1387
 ص.514، وزیري، 1389ظهور، چاپ اول 

v  :هـایی از اسـناد    معرّفـی نمونـه  “مهین فر، سیاره
زمینـه تــاریخ   موجـود در کتابخانـه ملـی ایـران در    

(تهـران)، دوره   پیام بهارسـتان ، نکـ . ”پزشکی ایران
، 1389، ویژه نامه تـاریخ پزشـکی، پـاییز    2دوم، س
  ، فارسی و فرانسوي.1293-1001صص

v فهرست کتابهـاي  هاي فرهنگی:  مدیریت پژوهش
چاپ سنگی موجـود در کتابخانـه سـازمان مـدارك     

، تهـران، سـازمان مـدارك    فرهنگی انقالب اسـالمی 
 ص.154، وزیري، 1371فرهنگی انقالب اسالمی، 
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  اهللا سيد حممدتقي حکيم آيت کتاخبانه )١٣٥(

v  :فهرست الفبایی کتب خطّی “وفادارمرادي، محمد
اهللا سید محمدتقی حکـیم (وابسـته بـه     کتابخانه آیت

، نکـــ . ”کتابخانـه مرکـزي آسـتان قـدس رضـوي)     
ــالع  ــداري و اط ــانی کتاب ــهد): س رس ، 4، ش3(مش

ــارو  108-85صــص، 1379زمســتان  ــۀ اآلث ، معرف
  .301-272، صص1381تهران، 

نـویس عربـی و    دست 150در این فهرست در حدود  ?
فارسی معرفی شده اسـت. صـاحب مجموعـه از اعقـاب     

هـاي   تـر نسـخه   خاندان جزایري شوشتري اسـت و بـیش  
خطّی این مجموعه نیز از سوي خاندان جزایري استنساخ 

  گردیده است.

  رف <دارالفنون>عمومي معا کتاخبانه )١٣٦(

v    :کتابخانـه  “جواهر کالم [جـواهري]، عبـدالعزیز]
دائـرة المعـارف الشـیعۀ االمامیـۀ     ، نکــ .  ”معارف]

، >حــرف الخــاء<، 1339، تهــران، االثنــی عشــریۀ
 .179ص

v  :فهرسـت  صاحب جواهر [جواهر کالم]، عبدالعزیز
 . ١[کتب خطّی] کتابخانه عمومی معارف

                                                   
هاي خطّي کتاخبانه دانشکده  فهرست نسخهطلق)، حممود، . فاضل يزدي (م١

 .۱۳۲۹، ص۳، ج۱۳۶۱، مشهد، اهليات و معارف اسالمي

مربوط به کتابخانـه  برگ  236فهرستی دستنوشته، در  ?
در  >عکسـی  53<عمومی معارف است کـه بـه شـماره    

گـردد و بـه نظـر     کتابخانه دانشکده مذکور نگهـداري مـی  
  نویس فهرست منتشر شده ذیل بوده باشد. رسد پیش می

v  :فهرست [کتب جواهري (جواهر کالم)، عبدالعزیز
 >دارالفنون<خطّی] کتابخانه عمومی معارف طهران 

تهران، وزارت معارف، مطبعـه مهـر،    )،2-1(مجلّدات 
  ، رقعی.1313-1314

  ص.۲۴۱، ۱۳۱۳جلد خنست:  §

  ص.۲۲۷، ۱۳۱۴جلد دوم:  §

نویس توصـیف   دست 348در این فهرست در مجموع  ?
ها بعدها بـه   نویس گردیده است؛ گفتنی است که این دست

  کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایران انتقال یافته است.

v  (جواهر کـالم) فهرسـت  “، عبـدالعزیز:  جواهري]
ي  هـا  چند نسخه عکسی نفیس برگرفتـه از کتابخانـه  

فهرست کتابخانـه  ، نکـ . ”برلین، پاریس، لیدن و ...]
-172، صـص  2، ج1314، تهـران،  عمومی معـارف 

196.  

نویس بسیار نفیس و مهـم   دست 46در این فهرست از  ?
.) ي جهان (برلین، پاریس، لیـدن و ..  ها موجود در کتابخانه

هـاي نفـیس    یاد شده است. ناگفته نمانـد کـه ایـن نسـخه    
عکسی از سوي عالمه قزوینـی تهیـه شـده و سـپس بـه      

(انتقـال یافتـه بـه     >دارالفنـون <کتابخانه عمومی معارف 
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کتابخانه ملّی ایران) تحویل داده شده است. ایـن فهرسـت   
نسخ قدیمه عربـی، فارسـی نـادره و    “همچنین با عنوان: 

، هـاي قزوینـی   یادداشـت ه ارزشـمند  در مجموعـ ”نفیسـه 
 347-341، صـص  4، ج1363تهران، انتشارات علمـی،  

  معرفی شده است.

  ١کاخ گلستان (کتاخبانه سلطنيت) وزهم )١٣٧(

v :فهرســت کتابخانــه شاهنشــاهی کــاخ  ناشــناخته
 . ٢گلستان یا کتابخانه دولت

ـ  4900حدود اي براي  دستنوشتهفهرست  ?  ینسخه خطّ
ی، همراه شماره، اندازه و نوع جلد به ترتیب الفبای یو چاپ

سـتونی  اسـت کـه در قـالبی    شده  يجدول بندبه صورت 
بـه خـطّ شکسـته    این فهرست  اند. شدهو توصیف معرفی 
بـه   ی از آنمیکروفیلمـ هـ اسـت کـه   14سده  از نستعلیق

                                                   
نسخه خطّي بسيار نفيس به  ۲۴۰۰. کتاخبانه کاخ گلستان، داراي حدوداً  ١

هاي عريب، فارسي و ترکي است و تقريباً متامي آا از سوي خامن بدري  زبان
. گفتين است در زمان رياست مرحوم دکتر آتاباي فهرست گرديده است

بيست مشسي، با تالش وي خبش قابل   مهدي بياين در کتاخبانه ملّي در دهه
هاي کتاخبانه سلطنيت به کتاخبانه ملّي انتقال يافت، هر  نويس توجهي از دست

به رياست کتاخبانه سلطنيت (کاخ  ۱۳۳۷چند که مهو بعدها وقيت در سال 
سلطنيت   ديد، از اقدام خود در انتقال کتب نفيس کتاخبانهگلستان) منصوب گر

منود! ناگفته مناند در مقطعي از تاريخ  ملّي اظهار پشيماين مي  به کتاخبانه
هاي اين کتاخبانه مورد تاراج و سرقت قرار  نويس کتاخبانه، برخي از دست
، ۵(س نامه ارستانها به مهراه برخي اسناد، در  گرفته که گزارشي از آن

-۲۷۵و صص ۱۹۲-۱۸۱، صص ،۱۳۸۳ار و تابستان ۹، پياپي۲- ۱ش
 ) ارائه گرديده است.۲۸۶

ي کتاخبانه مرکزي دانشگاه ها فهرست ميکروفيلم. دانش پژوه، حممدتقي، ٢
 .۲۶۶، ص۳ج ، ،۱۳۶۳ران، ران

و مرکــز اســناد  يدر کتابخانــه مرکــز >6943<شــماره 
 شود. می يدانشگاه تهران نگهدار

v اس یادگـار ، نکـ . ”کتابخانه سلطنتی“: اقبال، عب 
، صص 1327، شهریور ـ مهر  2-1ش، 5(تهران): س

1-5. 

v  :کتابهاي خطّی کتابخانه سـلطنتی “دانش، تقی” ،
  .811، ص1327، 3، ش1(تهران)، س یغمانکـ . 

v  :اس وصف نسخی چنـد [از کتابخانـه   “اقبال، عب
هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”سلطنتی کاخ گلستان]

و  204-156، صـص  1340، 1دفتـر ن): (تهرا خطّی
ــتیانی  ــال آشـ ــاالت اقبـ ــران، مقـ ، 5، ج1382، تهـ

  .622-567صص

نویس نفـیس از نسـخ کـاخ     دست 85در این فهرست  ?
  گلستان توصیف شده است.

v  :فهرســت نمونــه خطــوط خــوش بیــانی، مهــدي
ــان، کتابخانــه شاهنشــاهی ایــران ، تهــران، چــاپ تاب

  صص. 18+340+5، رقعی،1329

v فهرسـت ناتمـام تعـدادي از کتـب     ي: بیانی، مهد
، تهـران، کتابخانـه سـلطنتی،    خطّی کتابخانه سلطنتی

  ص.676، وزیري، 1336

نـویس فارسـی و عربـی     دسـت  459در این فهرست  ?
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) توصیف گردیده اسـت. ایـن   >754-295<ي  ها (شماره
اثر به جهت نگارش عالمانه و فنّـی، خصوصـاً در حـوزه    

ند الگویی همیشـه جاویـد   توا شناسی، به حقیقت می نسخه
  نگاري نسخ خطّی مورد ارزیابی قرار گیرد. براي فهرست

v  :شناسـی کتابهـاي خطّـی     کتـاب “هنري، مرتضی
، آذر 9، ش27(تهـران): س  یغما، نکـ . ”تألیف بیانی

  .555-554، صص 1353

v     :کتابخانـه  “جواهر کـالم (جـواهري)، عبـدالعزیز
لشـیعۀ  دائـرة المعـارف ا  ، نکـ . ”سلطنتی در طهران

حــرف <، 1339، تهــران، االمامیــۀ االثنــی عشــریۀ
  .170-168، صص >الخاء

v [مخطوطــات] الخزانــۀ “علــی:  محفــوظ، حســین
مجلّۀ معهد المخطوطات ، نکـ . ”الملوکیۀ فی طهران

  .72-71، صص 1957، 1، ش3(القاهرة): س العربیۀ

نویس عربی نفـیس موجـود    دست 39در این فهرست  ?
  گردیده است.در کاخ گلستان توصیف 

v    ،د؛ فروزانفـر اس؛ قزوینی، محمـ اقبال آشتیانی، عب
   .فهرست کتابخانه سلطنتیبدیع الزمان: 

نسـخ مهـم     ي در توصـیف برخـی    ا فهرست دستنوشته ?
فهرسـت  (کاخ گلستان) است. در مقدمه   کتابخانه سلطنتی

هـاي   یادداشتو  >یا<: ص کتب عرفانی ـ کاخ گلستان 
از این فهرست یاد شده و گفته شـده   نفربدیع الزمان فروزا

ي یکـدیگر تنظـیم گردیـده      با همکـار  1321که در سال 
  است.

v  :ــد ــی، محم ــض  “الفاس ــلطنیۀ و بع ــۀ الس الخزان
، 1965، 7، ش3: سالبحـث العلمـی  ، نکـ . ”نفائسها
  .11-5صص 

v   :گنجینـه نفـائس (کتابخانـه    “بنی احمد، حسـین
، 6): س(تهـران  اطالعـات ماهانـه  ، نکــ .  ”سلطنتی)
  .51و  28-26، صص1332)، دي 70(پیاپی 10ش

v     :(ــیخ ــماعیل (ش ــایخ، اس ــیخ المش ــت ش فهرس
  . هاي کتابخانه سلطنتی نویس دست

هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرستی دستنوشته براي نسـخه  ?
مجموعه کاخ گلستان (سلطنتی سابق) است کـه از سـوي   

(شیخ المشایخ) نگاشته شده   رئیس وقت کتابخانه سلطنتی
آن در کتابخانه فرزنـد آقـاي     اي دشتنوشته کنون نسخهو ا

رسد خانم  شیخ المشایخ در تهران موجود است؛ به نظر می
ــته و از آن در    ــار داش ــت را در اختی ــن فهرس ــاي ای آتاب

  نگاري کتب خطّی، بهره جسته است. فهرست

v      اهللا  فروزانفر، بـدیع الزمـان؛ (بـه کوشـش: عنایـت
تابخانه سلطنتی فهرست بعضی از کتب ک“مجیدي): 

، 1370، 18(تهـران): دفتـر   کتابـداري ، نکـ . ”ایران
  .240-139صص 

 2187) و 220-139نسـخه (صـص   79در این مقاله  ?
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نسخه نیز به صورت فهرست نامگوي (سیاهه) مشتمل بـر  
عنوان و شـماره نسـخه بـه صـورت تصـویر از دسـتخطّ       

) معرفی شده است. در 240-221مرحوم فروزانفر (صص
و  >یا<: ص فهرست کتب عرفانی ـ کاخ گلستان   مقدمه

از این فهرست هم یاد  هاي بدیع الزمان فروزانفر یادداشت
شده است و دي اینکه این فهرست همان اسـت کـه گفتـه    

ي مرحومان عالمه محمد   ش با همکار1321شده در سال 
قزوینی و عباس اقبال آشتیانی تنظیم شده، جاي گفتگو و 

  بررسی است.

v هاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخهی، حبیب: یغمای
  .سلطنتی ـ تهران

هـاي   نـویس  فهرستی دستنوشته دیگـري بـراي دسـت    ?
کتابخانه سـلطنتی اسـت کـه گویـا در ارج نامـه یغمـایی       

) نیز، بـدان اشـاره   1385میراث مکتوب،   (تهران، مؤسسه
  شده است.

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهآتاباي، بدري
، تهران، کتابخانـه سـلطنتی   >خ گلستانکا<سلطنتی 

ــی، >کــاخ گلســتان< ، 1357-1351/ کتابخانــه ملّ
  وزیري.

ص؛ ۴۹۳، ۱۳۵۱هـاي خطّـي،    [جلد خنست:] قـرآن  §
  نسخه قرآن کرمي>. ۲۲۲<معريف 

ــذهيب،     § ــين و مـ ــب ديـ ــد دوم:] کتـ ، ۱۳۵۲[جلـ
  نسخه خطّي>. ۵۰۲صص؛ <معريف ۱۸+۱۱۰۵

 ۲۵۰ص؛ <معريف ۴۰۸، ۱۳۵۳[جلد سوم:] مرقعات،  §
  نسخه خطّي>.

)، ۱هـاي خطّـي (   [جلد چهارم (خبـش اول):] ديـوان   §
  نسخه خطّي>. ۲۹۶ص، <معريف ۷۲۴، ۱۳۵۵

) بـه  ۲هاي خطّـي (  [جلد چهارم (خبش دوم):] ديوان §
، ۱۳۵۵هاي کتاب هـزار و يکشـب،    نويس انضمام دست

ــريف ۱۳۹۳-۷۲۵صــص [صــص ۱۸+۶۶۹  ۵۵۶]، <مع
  نسخه خطّي>.

نامـه، روزنامـه    ، سياحت[جلد پنجم:] تاريخ، سفرنامه §
صص؛ <معريف ۷۵۹+۶۹ش]، ۱۳۵۶[ ۲۵۳۶و جغرافيا، 

  نسخه خطّي>. ۳۰۱

ــوم  § ــم:] آلب ــد شش ــا،  [جل  ۲۵۰ص؛ <۲۳۸، ۱۳۵۷ه
  قطعه موجود در کتاخبانه>. ۴۲۱۳۲تصوير انتخايب از 

، ١ش۱۳۵۷[جلد هفتم:] کتب اديب و عرفاين خطّـي،   §
تصـوير رنگـي، <معـريف     ۶۸ص+۸۲۳چهل و هشـت+ 

  خطّي>.نسخه  ۲۷۳

نویس  دست 2400در این فهرست در مجموع، حدود  ?
هاي فارسی، عربی و ترکی به تفصیل  بسیار نفیس به زبان
  گزارش شده است. 

v  :... ــر ــاهري، دکت ــک  ط ــالی (بان فهرســت دیجیت
هاي خطّی کتابخانـه و مـوزه کـاخ     اطالعات) نسخه

                                                   
، مهزمان با وقايع انقالب اسالمي، منتشر ۱۳۵۷. اين فهرست در سال  ١

جهت توقّف فعاليت کتاخبانه، توزيع اين جلد از فهرست، تا گرديد، ليکن به 
 به تعويق افتاد! ۱۳۷۷سال 
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  .گلستان (سلطنتی)

تی در قالـب  ي تمامی نسخ خطّی کتابخانه سلطن ها داده ?
بانک اطالعات است که توسـط خـانم دکتـر طـاهري، از     
کتابداران ارشد کتابخانه، به صورت دیجیتالی تهیه شـده و  

اي نزدیک، جهـت اسـتفاده    ه )، در آیند1386به گفته وي (
در تاالر محققان، از طریق رایانه، در اختیار پژوهشـگران  

  شود. نسخ خطّی نهاده می

v رست کتب دینی در کتابخانه فه“وشی، بهرام:  فره
(تهـران):   یغمـا ، نکـ . ”سلطنتی، تألیف بدري آتاباي

  .124، ص1352، اردیبهشت 2، ش27س

v  :هـاي دینـی    هاي خطّی و کتـاب  قرآن“ناشناخته
 نامـه آسـتان قـدس   ، نکـ . ”کتابخانه سلطنتی ایـران 

  .92-86، صص1353، اردیبهشت 37(مشهد): ش

v  :نکــ .  ”ایـران  کتابخانه سلطنتی“آتاباي، بدري ،
، 1355)، آذر 339(پیاپی  9، ش29(تهران): س یغما
 .546-542صص

v  :تـألیف  ، فهرست مرقّعات سلطنتی“یغمایی، اقبال
، 12، ش27(تهـران): س  یغمـا ، نکـ . ”بدري آتابـاي 

  .749-747، صص1353اسفند 

v سخنی دربـاره کتابخانـه   “پژوه، محمدتقی:  دانش
 آینـده کــ .  ، ن”هـاي خطّـی آن]   گلستان [ و نسـخه 

 .406-404، صص1363، 10(تهران): ش

v   :ــدري ــاي، ب ــفرنامه،  “آتاب ــاریخ، س ــت ت فهرس
نامه و جغرافیـاي خطّـی کتابخانـه سـلطنتی،      سیاحت

، 30(تهـران): س  یغمـا ، نکــ .  ”تألیف بدري آتاباي
  .573، ص1356، آذر 9ش

v [نگـاهی بـه] کتابخانـه    “پژوه، محمـدتقی:   دانش
، 26(تهران): س زمینفرهنگ ایران ، نکـ . ”گلستان
  .183-108، صص 1365

v  :کاخ و موزه گلستان“شریف زاده، عبدالمجید” ،
-9ص (صص 157، 1370، تهران، نامور نامهنکـ . 
  تصویر سیاه و سفید. 28تصویر رنگی و  64)+ 166

ي  نویس نفیس شـاهنامه  نسخه دست 14در این مقاله  ?
یل فردوسی از کتابخانـه کـاخ و مـوزه گلسـتان بـه تفصـ      

  گزارش شده است.

v   آغداشلو، آیدین (پیشگفتار)؛ ادیبی، فرزاد (طـراح
 25هـاي ایرانـی (   نمایشگاه اسناد و قبالـه گرافیک): 

، تهـران، اداره  )1383فـروردین   15 – 1382بهمـن  
، 1382کل آموزش، انتشارات و تولیـدات فرهنگـی،   

 ص.64خشتی، 

هـاي   اي اسـت از اسـناد و قبالـه    این مجموعه گزیـده  ?
وجود در موزه رضا عباسی و کاخ گلستان که همزمان با م

بهمن تـا   25هشتمین نمایشگاه دوساالنه جهانی پوستر از 
در تاالر اسناد کـاخ صـاحبقرانیه بـه     1383فروردین  15
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  نمایش درآمده است.

v  :نویس نفیس قرآن  [فهرست چند دست“ناشناخته
، نکــ .  ”کریم از] موزه رضا عباسی و کاخ گلستان

(تهـران: گـزارش هفتمـین نمایشـگاه بـین       هفتم لوح
و  57-54): صـــص1379المللـــی قـــرآن کـــریم، 

  .431، ص1385، 3(تهران): دفتر پژوهی نسخه

نویس نفیس قـرآن کـریم از    دست 19در این فهرست  ?
دو کتابخانه فوق به اختصار معرفـی شـده اسـت. گفتنـی     

 المللـی قـرآن   ها در نمایشگاه بین نویس است که این دست
  به نمایش درآمده بود. 1379کریم در سال 

v فهرسـت  اهللا ذوقی):  متّقی، حسین (با همکاري فتح
هاي خطّی ترکی مجموعه فرهنگـی ـ تـاریخی     نسخه

 .کاخ گلستان (کتابخانه سلطنتی)

نسخه  200فهرستی تفصیلی (گاه تحلیلی) براي حدود  ?
خطّی ترکی، موجود در کتابخانه سلطنتی (کـاخ گلسـتان)   

% آن معرّفی گردیده و باقی نیز 50، که تاکنون حدود است
ــرار دارد،   ــوه الهــی، در دســت نگــارش ق بــه حــول و ق
امیدواریم بزودي تکمیل و در دسترس پژوهشگران متـون  

  و ادبیات کهن ترکی در سراسر جهان، قرار گیرد.

v  :کتابشناسی نسخ خطّی دیوان حـافظ:  “ناشناخته
هـاي   کتابخانـه  معرّفی کتب خطّی دواوین حـافظ در 

(تهـران)،   هنـر ، نکــ .  ”سلطنتی سابق و ملی تبریـز 
 .335-308، صص1367، تابستان و پاییز 16ش

v  :کاخ گلستان (گنجینه کتـب  سمسار، محمدحسن
، تهـران،  و نفائس خطّی)، نگـارگري و خوشنویسـی  

ر.550، رحلی، 1379کاخ گلستان،  ص مصو 

v  :[معرّفی] کاخ گلستان (گنجینه کتـب “ناشناخته 
و نفــائس خطّــی)، نگــارگري و خوشنویســی، از    

، 6هـا (تهـران): ش   ، نکـ . مـوزه ”محمدحسن سمسار
 .67-56، صص1380بهار 

v  :هـاي   فهرسـت توصـیفی آلبـوم   “آل داوود، علی
پیـام  ، نگــ  .  ”بیوتات [موجـود در کـاخ گلسـتان]   

، زمسـتان  10، ش3(تهـران): دوره دوم، س  بهارستان
  .1054-1014، صص1389

  مدرسه علميه خرييهکتاخبانه  )١٣٨(

v موقوفات مدرسـه خیریـه = موقوفـه    “ :ناشناخته
الدولـه سـردار مکـرم     آقا میر سید کریمخان منـتظم 

انجام کتاب چرا بـاین  ، نکـ . ”وزیر قورخانه مبارکه
از میرزا کاظم محالتی، چاپ سـنگی، تهـران،    جهت؟
اهللا مجتهد نوري،  ناشر، با تأیید و امضاي شیخ فضل بی

اهللا مجتهد بهبهـانی، علـی نقـی حسـینی     آقا سید عبد
دماوندي، حاجی میرزا حسن مجتهـد آشـتیانی، آقـا    

، 1319شیخ هادي مجتهد و آقـا مـولی عبدالرسـول،    
  ص.4رقعی، 



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
173 

  کتاخبانه مدرسه علميه مروي )١٣٩(

v   :کتـب فـی خـزائن إیـران:     “الزنجانی، ابوعبـداهللا
، نکــ .  ”دارالکتب فی المدرسۀ المرویۀ فی طهـران 

ـ    ، 1927، 1، ش5(بغـــداد): س ربمجلــۀ لغــۀ العـ
  .35-34صص

نسـخه خطّـی از کتابخانـه مـذکور بـه       5در این مقاله  ?
  اختصار معرفی شده است.

v    :کتابخانـه  “جواهر کالم (جـواهري)، عبـدالعزیز]
ــرة المعــارف الشــیعۀ ، نکـــ . ”مدرســه مــروي] دائ

حــرف <، 1339، تهــران، االمامیــۀ االثنــی عشــریۀ
  .172-171، صص >الخاء

v ذکر بعـض نسـخ [مکتبـۀ]    بایی، عبدالعزیز: الطباط
  . ١مدرسۀ مروي

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     فهرست دستنوشته ?
کتابخانه مدرسه مروي است که در ضمن دفتـري مشـتمل   

هاي معّظم له نگارش یافته است. گفتنی اسـت   بر یادداشت
هـاي   نویس در دفتر دیگري نیز، چند نسخه خطّی از دست

ه اسـت. ایـن دو فهرسـت مخطوطـه     این مدرسه درج شد
امــروزه در کتابخانــه مرحــوم محقــق طباطبــایی در قــم  

  گردد. نگهداري می

                                                   
 .۱۲۸، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهاستادي، رضا
، قم، کتابخانـه مدرسـه مـروي،    مدرسه مروي تهران

  ص.400، وزیري، 1371چاپخانه خیام، 

نـویس بــه   دسـت  1050در ایـن فهرسـت در حــدود    ?
  عربی و فارسی به اختصار گزارش شده است.هاي  زبان

v   اهللا رضـا اسـتادي):    ناشناخته؛ (به کوشش: آیـت
[فهرست کتب مختصه مدرسه بزرگ خان (مروي) “

 وقف، میراث جاویـدان ، نکـ . ”نامه] مندرج در وقف
ــران): س ــاپی 1، ش5(تهـ ــار 13(پیـ ، 1375)، بهـ

، قـم،  گروهـی از دانشـمندان شـیعه   و  68-63صص
  .601-585، صص 1383

v  :ي وقفـی مدرسه خـان    ها فهرست کتابناشناخته
  .٢ي تهران  مرو

کتاب از کتـب مدرسـه    200ي   فهرستی دستنوشته برا ?
نامه اموال این مدرسه آمده  ي تهران، که در ضمن وقف  مرو

در کتابخانـه   >2850<نامـه بـه شـماره     است. این وقـف 
فـی  ي) معر  مدرسه سپهساالر (مدرسه عـالی شـهید مطهـر   

  شده است. 

  کتاخبانه مدرسه چهل ستون مسجد جامع  )١٤٠(

                                                   
فهرست نسخ خطّي کتاخبانه پژوه، حممدتقي،  . مرتوي، علينقي؛ دانش٢

 .۷۵۴، ص۵، ج ،۱۳۵۶ران، سپهساالر
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v  :هاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخه“استادي، رضا
، نکــ .  ”مدرسه چهل ستون [مسجد جـامع تهـران]  

، صـص  1، ج1355، قم، آشنایی با چند نسخه خطّی
305-388.  

ــه  دســت 220در ایــن فهرســت در حــدود  ? ــویس ب ن
  رفی شده است.هاي عربی و فارسی به اختصار مع زبان

  ١کتاخبانه مدرسه عايل شهيد مطهري <سپهساالر> )١٤١(

v      :اصفهانی، شرف المعالی حـاج محمـد سـید بقـاء
هاي نفـیس خطّـی و کتـب ادعیـه      کتابچه ثبت قرآن

                                                   
جملّد  ۴۲۰۰)، اين کتاخبانه، داراي ۱۳۸۹مارها (اسفند . بر اساس آخرين آ ١

هاي عريب، فارسي و ترکي و نيز داراي  نويس اسالمي و شرقي به زبان دست
نسخه چاپ سنگي نفيس و سريب قدميي است. بايد دانست  ۲۷۰۰حدوداً 

عايل سپهساالر عبارتند از: <حممدحسني   عمده وافقني کتب به کتاخبانه مدرسه
>؛ ۳۴۷۴- ۳۴۵۱و  ۳۳۵۳- ۱ي <  ها هـ، مشاره۱۲۹۷ساالر در خان سپه

>؛ شيخ ۳۳۵۹-۳۳۵۴ي <  ها هـ، مشاره۱۳۲۲امحدخان مشريالسلطنه در 
>؛ ظهرياالسالم، ۳۳۹۷- ۳۳۶۰ي <  ها هـ، مشاره۱۳۲۵فريوزکوهي در   مصطفي
>؛ به ۳۴۸۱- ۳۴۷۵ي <  ها الدين زجناين مشاره >؛ زين۳۴۴۲-۳۳۹۸ي <  ها مشاره

الدوله به کوشش  >؛ عون۳۵۱۸-۳۴۸۲ي <  ها کرمانشاهي مشاره کوشش امحد
-۴۶۳۰ي <  ها >؛ سيد حممد مشکوة مشاره۳۶۷۴- ۳۶۶۵ي <  ها مهو مشاره
>؛ حاج امحد ۵۰۸۷- ۵۰۷۸ي <  ها الدين شهرستاين مشاره >؛ هبة۴۶۳۴

>؛ حيدرقلي شاملو به ۶۶۰۰-۵۱۰۰ي <  ها هـ مشاره۱۳۵۶کرمانشاهي در 
>؛ بانو رقيه مادر حييي ۷۵۶۹-۶۶۰۱ي <  ها ن مشارهکوشش حممد درخشا

ي در   >؛ شيخ علي مدرس نور۷۹۰۶-۷۷۱۲ي <  ها ش مشاره۱۳۱۹قريب در 
>؛ شاهزاده افسر شيخ الرئيس در ۸۰۲۸- ۷۹۰۸ي <  ها ش، مشاره۱۳۲۲
ي در   >؛ سيد امحد اديب نيشابور۸۲۶۴- ۸۰۷۰ي <  ها ش، مشاره۱۳۲۲
 > و ... .۸۳۸۸- ۸۲۷۳ي <  ها ش، مشاره۱۳۲۲

  . ٢خان سپهساالر کتابخانه میرزا محمدحسین

در بـه خـطّ نسـخ ممتـاز،     این فهرست دستنوشته کـه   ?
ر کتابخانـه  د >11041<نگاشته شـده بـه شـماره     گ29

اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره) نگهـداري      بزرگ آیـت 
تـر در کتابخانـه میـرزا     کـه پـیش  این فهرسـت  گردد؛  می
خان مشیرالدوله بوده است، بعد او ایـن نسـخه را در    یحیی
هـ به فرزندش میرزا حسین خان معتمدالملک 1304سال 

بخشیده و سـپس از آنجـا بـه کتابخانـه سـید محمـدباقر       
اهللا  رسیده و گویا از آنجا هم به کتابخانـه آیـت   بروجردي

العظمی مرعشی نجفـی (ره) راه یافته است. ناگفتـه نمانـد   
دکتـر سـید     که این فهرست دستنوشته به کوشش و مقدمه

ــردان   ــه صـــورت برگـ ــی، بـ محمـــود مرعشـــی نجفـ
 میراث اسالمی ایـران (فاکسیمیلیه/تصویري) در مجموعه 

به چـاپ رسـیده    604-583، صص 1376، 6(قم)، دفتر
  است.

v :مدرسـه   یو چـاپ  یفهرست کتب [خطّ ناشناخته
 . ٣)2-1مجلّدات ( عالی] سپهساالر

به خطّ نستعلیق و سیاق  فهرست دو جلدي دستنوشته ?
هـاي مدرسـه عــالی شـهید مطهــري     نــویس بـراي دسـت  

-1297هاي  بین سال مجلّد نخست آن (سپهساالر) است؛
لّـد دوم  جم و >رمکـرّ 463<شماره  به گ85در  ،1298

                                                   
اهللا  هاي خطّي کتاخبانه آيت فهرست نسخه. مرعشي، حممود و مهکاران، ٢

 .۶۸-۶۵، صص۲۸، ج۱۳۷۹، قم، مرعشي جنفي (ره)

 .۳۹۰-۳۸۸ص ، ص۵: جکتاخبانه سپهساالر يفهرست نسخ خطّ. پيشني، ٣
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شـماره  به گ، 48در  ،1300-1299هاي  آن نیز بین سال
کتابخانـه مدرسـه عـالی سپهسـاالر در     در  >مکرّر464<
 7گفتنی اسـت ایـن فهرسـت در    . شود نگهداري می تهران

هـا و   است شامل نام کتاب  دفترچه بوده و در واقع لیستی
ر بـه  هایی که سپهساال ي کتاب  ي نسخ و تاریخ خریدار  بها

ي کـرده    ي کتابخانـه، خریـدار    اعتضاد السلطنه بـرا   وسیله
ي در مقدمـه فهرسـت مـذکور      منـزو   . مرحوم علینقی١بود
... این دو نسخه در کتابخانه موجـود اسـت،   <نویسد:  می

هـا را ـ کـه در واقـع سـند       لـیکن چـون اداره اوقـاف آن   
ده پنداشـتند، شـماره نـز    ارزش می باشند ـ بی  کتابخانه می

بودند، و به همین جهت مدتها ناپدید بود؛ و من به کمـک  
ها را یـافتم و شـماره    کارمندان کتابخانه با رنج فراوان آن

  !>ها دادم تا مجدداً گم نشود مکرر را به آن 464و  463

v ٢[فهرست کتب کتابخانه سپهساالر]: ناشناخته .  

فهرستی دستنوشته است که اداره اوقاف، هنگـامی کـه    ?
القاسم الریجانی کتابخانـه را تحویـل گرفـت در سـال     ابو

هـ تهیه شده است. در ایـن فهرسـت کـه بـه خـطّ      1332
ص تنظیم گردیده است بـه هـر یـک از    108نستعلیق در 

ها یک شماره شناسایی داده شده و تاکنون نیز همان  کتاب
ها بوده اسـت؛ از ایـن فهرسـت دو     ها شناسه کتاب شماره

هـم    ن در اداره اوقاف و رونوشتینسخه تهیه شده، اصل آ
  در کتابخانه سپهساالر موجود است.

                                                   
، ۳،  ج ،۱۳۴۶ران، سپهساالر کتاخبانه ينسخ خطّفهرست . پيشني، ١
 .۱۳ص

 .۱۲، ص۳. مهان: ج٢

v هاي کتب کتابخانـه صـدر در    [فهرست: ناشناخته
 . ٣مدرسه عالی سپهساالر]

ي انتقال یافته   ها ي کتاب  ي برا  ا هایی دستنوشته فهرست ?
از کتابخانه صدر به کتابخانه مدرسه سپهسـاالر اسـت کـه    

در اداره اوقـاف تهـران موجـود    هم اکنون در چند بـرگ  
هــ تنظـیم   1310هـا در سـال    از این فهرست  است. یکی

هـ به اداره اوقاف تحویل گردیده 1332گردیده و در سال 
هــ اسـت کـه در آن    1331ي مربوط به سال   است. دیگر

جلد کتاب معرفی شده و مهر اوقـاف دارد. صـورت    225
ه خـطّ سـیاق   ي میرزا محسن متولی ب  ي هم با امضا  دیگر

هــ  1344هــ اسـت. در سـال    1332است و تـاریخ آن  
هنگامیکـه ایــن کتابخانــه را فقیـه زاده کتابــدار بــه ســید   

از   داد، صـورتی  ي عقیلی کتابدار جدیـد مـی    ابوالقاسم نور
ص تهیه کرده و به موجب آن تحویـل داده  10ها در  کتاب

ـ  1315است و در سال  ه که اسداهللا آل آقا نماینده کتابخان
ها را تحویل گرفته به موجب همین صـورت   سپهساالر آن

ــد هنگــامی تحویــل   ــه نمان ــه اســت. ناگفت تحویــل گرفت
هاي کتابخانه صدر به کتابخانـه مدرسـه سپهسـاالر     نسخه

گانه صدر برداشته شده  321یک لیست نوینی نیز از کتب 
اســت و در فهرســت جدیــد کتابخانــه بــا افــزودن کلمــه 

  اند. ها مشخّص شده این کتاببه شماره نسخ،  >صدر<

v هـــاي کتـــب کتابخانـــه  [فهرســـت: ناشـــناخته

                                                   
 .۱۳- ۱۲، صص۳. مهان: ج٣
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 . ١مشیرالسلطنه در مدرسه عالی سپهساالر]

ي انتقال یافته   ها ي کتاب  ي برا  ا هایی دستنوشته فهرست ?
ــالی    ــه ع ــه مدرس ــه کتابخان ــلطنه ب ــه مشیرالس از کتابخان
سپهساالر است کـه هنگـام تحویـل گـرفتن کتابخانـه از      

  ها برداشته شده است. یکـی  ار مشیرالسلطنه از کتابکتابد
 287ي   ص بـرا 10در  1315هـا در سـال    از این فهرست

کتابخانـه    ي اداره  نویس تنظیم گردیده است. و دیگر دست
مدرسه سپهساالر هنگام تحویل گـرفتن کتـب مـذکور از    

) تهیـه کـرده در ایـن    1315اداره اوقاف در همان سـال ( 
ویس به اختصار گزارش شده اسـت.  ن دست 605فهرست 
هاي دستنوشته هم اکنـون در چنـد بـرگ در     این فهرست

ــد  اداره اوقــاف موجــود اســت و در فهرســت هــاي جدی
به شماره نسـخ   >مشیر<ها با افزودن کلمه  کتابخانه نسخه

  مشخّص گردیده است.

v      د، نظرپـاك؛ دهـا؛ شهابی، محمود؛ مشـکاة، محمـ
ي   [دو فهرسـت بـرا  ): (زیرنظر بدیع الزمان فروزانفـر 

 . ٢کتب کتابخانه مدرسه عالی سپهساالر]

به دسـتور   1305در سال   هایی است که یکی فهرست ?
ي فروزانفر   ي دها، زیرنظر آقا  ي حکمت و به دست آقا  آقا

ها تهیه شده و به دفتر تعلیم و تربیت (= آمـوزش   از کتاب
که به  است  ي لیستی  و پروش) فرستاده شده است و دیگر

مرحومـان محمـود شـهابی و مشـکاة و نظرپـاك        وسـیله 
                                                   

 .۱۳، ص۳. مهان: ج١

 .۱۴- ۱۳، صص۳. مهان: ج٢

ش تهیه 1314-1313ي   ها ي فروزانفر در سال  زیرنظر آقا
نویسـد:   ي درباره لیسـت دوم مـی    منزو  شده است. علینقی

هـا برابـر    این آقایان لیست دوم را با دقّت با خود کتاب<
حتویات ي درست کرده و م  ا ها را تا اندازه نموده، نادرستی

ها را از یکدیگر جدا کرده، به هـر یـک    از مجموعه  برخی
ها اکنـون   اند؛ لیکن این شماره ها شماره جداگانه داده از آن

ــی  ــتفاده نم ــورد اس ــه  م ــت برگ ــون فهرس ــد و چ اي  باش
ي) کتابخانه با این شماره مرتّب گردیده، متأسفانه   ها (فیش
  .>ها نیز چندان قابل استفاده نیست آن

v  کتابخانـه  “کالم (جـواهري)، عبـدالعزیز:   جواهر]
دائـرة المعـارف الشـیعۀ    ، نکـ . ”مدرسه سپهساالر]

حــرف <، 1339، تهــران، االمامیــۀ االثنــی عشــریۀ
  .171-170، صص >الخاء

v      ابــن یوســف حــدائقی شــیرازي، ضــیاءالدین
پـژوه، محمـدتقی؛ منـزوي،     )؛ دانـش 2-1هـاي  (جلد

خطّـی]  هاي  فهرست [نسخه ):5-3هاي  علینقی (جلد
)، 5-1(مجلّـدات   کتابخانه مدرسه عالی سپهسـاالر 

تهران، مطبعه مجلس/ انجمن ایرانـی فلسـفه و علـوم    
، 1356-1313انسانی/ انتشـارات دانشـگاه تهـران،    

  وزیري.

جلد خنست: قرآن، دعا، تفسري، درباره قرآن، خـرب و   §
، ۱۳۱۵-۱۳۱۳حــــديث، فقــــه و اصــــول فقــــه، 

ــص؛ <معــريف  ۱۴+۷۰۰ ــتنوس عــريب  ۷۹۵ص  و دس
  فارسي>.
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ها، صرف و حنو، معين  نامه جلد دوم: منشآت، فرهنگ §
ــاعران،   ــعر و ش ــروض و ش ــان، ع ، ۱۳۱۸-۱۳۱۶و بي

نــويس عــريب و  دســت ۱۲۹۵صـص؛ <معــريف  ۴+۷۹۵
  فارسي>.

  ص.۵۴۶، ۱۳۴۰جلد (خبش) سوم: <آ ـ ث>،  §

  ص.۵۶۰، ۱۳۴۶جلد (خبش) چهارم: <ج ـ ذ>،  §

ــنجم: <ر ـ ي>،      § ــش) پ ــد (خب ]، ۱۳۵۶[ ۲۵۳۶جل
  ص.۷۷۱

ي مرحوم ابـن یوسـف     جلد اول و دوم فهرست از سو ?
و   ي آقایان عبدالحسین امـین عراقـی    و با همکار  حدائقی

ي   منـزو   محمدحسین واجد، تنظیم گردیده اسـت؛ علینقـی  
ابـن  <نویسـد:   ي ابن یوسـف مـی    درباره فهرست دو جلد

ي فهرسـت خـود، همـه      هـا  یوسف در هیچیک از بخـش 
د در کتابخانه سپهساالر را ندیـده و تنهـا   هاي موجو نسخه

. ١>از هر موضوع چند کتاب را برگزیده و شناسانده است
ناگفته نماند کـه همـه نسـخ خطّـی کتابخانـه سپهسـاالر       

مجدداً به اختصار و به صـورت الفبـایی    5-3ي   درجلدها
  اند.  فهرست و کامل معرفی گردیده

v ضـی ، مرتچهـاردهی   تویسرکانی، پارسا؛ مدرسی :
 . ٢[فهرست کتب کتابخانه مدرسه عالی سپهساالر]

است کـه در    ادامه فهرست مرحوم ابن یوسف حدائقی ?

                                                   
 .۱۴، ص۳. مهان: ج١

 .. مهان٢

به آقایان پارسـا   1329زمان تولیت سید العراقین در سال 
چهاردهی دستور نگارش داده شـده    تویسرکانی و مدرسی

نویسـد:   ي با اشاره به این مطلـب مـی    منزو  است؛ علینقی
) چنـین مطلبـی   196(ص مدرسه سپهسـاالر  تاریخدر <

آمده و عکسی از ایشان هم در آنجا چـاپ شـده اسـت؛    
  !>شود ي یافت نمی  لیکن در کتابخانه از نوشته ایشان چیز

v  :تصــحیح و تکمیــل فهرســت “نقیبــی، ابوالقاســم
هاي خطّی کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهري  نسخه

جدیـد،   (تهـران): دوره  رهنمـون نکـ .  ”(سپهساالر)
(بخــش  208-191، صــص1382، بهــار 2، ش1س

ــاییز  4-3، ش2اول)؛ س ــتان و پــ ، 1382، تابســ
ــص ــش دوم)؛ س 206-186صــ  2-1، ش2(بخــ
ــاپی ــار  6-5(پیـ ــتان و بهـ ، 1383-1382)، زمسـ
 4-3، ش2(بخـــش ســـوم)؛ س 214-199صـــص
-204، صـص 1383)، تابسـتان و پـاییز   8-7(پیاپی
، )10-9(پیاپی  2-1، ش3(بخش چهارم) و س 226

ــتان  ــار  1383زمس ــص1384و به  187-157، ص
 (بخش پنجم).

v     :(د امـامی کاشـانی نقیبی، ابوالقاسم (زیرنظر محمـ
هاي خطّی کتابخانـه   تصحیح و تکمیل فهرست نسخه

ري (سپهساالر سابق) تهران، مدرسه عالی شهید مطه ،
، وزیري، 1388انتشارات مدرسه عالی شهید مطهري، 

 ص.187
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ندکی اصالحات، بازچاپ فهرست در این فهرست، با ا ?
نسـخه از نسـخ    792پیشین است، که در مجموع، در آن، 

معرّفـی شـده در مجلـدات پـنج گانـه فهـارس کتابخانــه       
  سپهساالر، اصالح و گزارش گردیده است.

v   :ــر ــی، اکب ــت   “ایران ــل فهرس ــحیح و تکمی تص
گـزارش  ، نکـ .”هاي خطّی کتابخانه سپهساالر نسخه

ــراث ــران): ش میـ ــان ، م35(تهـ ــر و آبـ ، 1388هـ
  .63064صص

v  :س، محمداسعد لَ نفائس المخطوطـات العربیـۀ   “طَ
مجلّـۀ المجمـع   ، نکـ . ”فی خزانۀ مدرسۀ اسبهساالر

-405، صص 1947، 22(دمشق): س العلمی العربی
  .516-501؛ 417

نویس از نسخ این کتابخانـه   دست 42در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است.

v خطوطات] خزانـۀ  [بعض م“علی:  محفوظ، حسین
ــۀ ـــ . ”مدرســۀ سبهســاالر العالی ــد ، نک ــۀ معه مجلّ

، 1957، 1، ش3(القــاهرة): س المخطوطـات العربیــۀ 
  .71-66صص 

نویس از ایـن مجموعـه بـه     دست 67در این فهرست  ?
  اختصار معرفی شده است.

v  :هــاي خطّــی دربــاره  کتــاب“باســتانی، منــوچهر
موســیقی در کتابخانــه مدرســه عــالی سپهســاالر و 

 موســیقی، نکـــ . ”تابخانــه مجلــس شــوراي ملّــیک
، صــص 1345، 105-104(تهــران): دوره ســوم، ش

29-36.  

v مؤلّفات “علی؛ آل یاسین، جعفر:  محفوظ، حسین]
الفارابی المخطوطۀ فـی مکتبـۀ مدرسـۀ سبهسـاالر     

، 1975بغـداد،   ،مؤلّفـات الفـارابی  ، نکــ .  ”بطهران]
  .143-127صص 

v ــدتقی:  دانــش ــژوه، محم ــگ“پ ن خطــوط  ســه ج
دانشمندان ایرانی از سده یازدهم هــ. [در کتابخانـه   
مدرسه سپهساالر، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و 

، 7(تهـران): دفتـر   کتابـداري ، نکــ .  ”موزه بریتانیا]
  .111-66، صص1358

رساله کوچک نفـیس عربـی و    200در این سه جنگ  ?
  فارسی به نظم و نثر توصیف گردیده است.

v المنتخب من فهرس مکتبۀ ، عبدالعزیز: الطباطبایی
  . ١سپهساالر 

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     فهرست دستنوشته ?
 دفتر صغیرنفیس در کتابخانه سپهساالر است که در ضمن 

نگارش یافته است. گفتنی اسـت کـه فهرسـت دستنوشـته     
منتخب من فهرس مدرسۀ دیگري هم از معّظم له با عنوان 

                                                   
 .۱۲۸و  ۱۲۶، صص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١
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یادگـار مانـده اسـت کـه همـراه       به سپهساالر فی طهران
فهرست منتشر نشـده دیگـر در کتابخانـه مرحـوم محقـق      

  گردد. طباطبایی در قم نگهداري می

v هاي  نویس [فهرست دستنگاران کتابخانه:  فهرست
  . مدرسه عالی شهید مطهري (سپهساالر)] کتابخانه

نگاران کتابخانـه و ...،   ها، جمعی از فهرست بنابر شنیده ?
هـاي   نـویس  تقریباً کامل بـراي تمـام دسـت   یک فهرست 

اند،  فهرست شده و احیاناً جدیدالورود این کتابخانه نگاشته
تـر، ایـن    که تاکنون منتشر نشده است؛ ناگفته نمانـد پـیش  

ها از سـوي مرحومـان ابـن یوسـف حـدائق       نویس دست
پـژوه و آقـاي علینقـی     جلد)، محمدتقی دانش2شیرازي (
شـر گردیـده اسـت. ایـن     جلـد) فهرسـت و منت  3منزوي (

هــاي  فهرسـت منتشــر نشــده، کــه گویـا در قالــب فــیش  
نـویس   نگاري تهیه شده، همچنان به صورت دست فهرست

مدرسه عالی شـهید مطهـري (سپهسـاالر) در     کتابخانهدر 
  .گردد میتهران، نگهداري 

v  :هــاي خطّــی  فهرســت نســخه“نقیبــی، ابوالقاســم
ــري    ــهید مطه ــالی ش ــه ع ــه مدرس فلســفی کتابخان

(تهـران): دوره جدیـد،    رهنمـون ، نکـ . ”(سپهساالر)
-1382)، زمستان و بهـار  6-5(پیاپی 2-1، ش2س

  .190-149، صص1383

v  :هــاي خطّــی  فهرســت نســخه“نقیبــی، ابوالقاســم
ــري    ــهید مطه ــالی ش ــه ع ــه مدرس ــی کتابخان منطق

(تهـران): دوره جدیـد،    رهنمـون نکـ .  ”(سپهساالر)
، 1383پـاییز )، تابسـتان و  8-7(پیاپی 4-3، ش2س

 .204-189صص

v  :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  حکیم، محمدحسین
، قـم، مجمـع   کتابخانه مدرسه صدر، تهـران ـ ایـران   

معرفـی  <ص، وزیـري،  114، 1386ذخائر اسالمی، 
  .>52میراث مخطوط: 

نسخه خطّی گزارش گردیده است.  43در این فهرست  ?
ال بر پایه نوشته مؤلّف در مقدمه، کتب مدرسه صدر، در س

، براي نگهداري بهتر، به کتابخانه مدرسه سپهسـاالر  1315
منتقل گردید و حتّی فهرست آنها نیز به همراه کتب خطّـی  
کتابخانه سپهساالر فهرست گردیده و منتشر شـد؛ پـس از   
انقالب اسالمی، کتابها چند سالی به مکـان اصـلی خـود،    
مدرسه صدر، انتقال یافت، تا اینکـه چنـدي پـیش بـراي     

تر به کتابخانه مدرسه مروي منتقـل شـدند؛    ظت بیشمحاف
نسخه بـود در اثـر خـراب     49هاي انتقالی که  نویس دست

نسـخه آن کـامالً از بـین     10شدن مدرسه و ریزش آب، 
، 36<هـاي   رفت و به همین دلیل است که جـاي شـماره  

در این فهرسـت   >49و  48، 47، 46، 45، 44، 38، 37
 خالی است.

v (زیرنظــر ابوالقاســم نقیبــی):  زارع، ســهراب؛ یکــه
هاي سنگی و سربی کتابخانه مدرسـه   فهرست کتاب

، (مجلـدات  >سپهساالر سـابق <عالی شهید مطهري 
)، تهران، انتشارات مدرسه عالی شهید مطهـري،  1-2
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: 2، ج392-1: 1ص (ج785، وزیري بزرگ، 1386
393-785.( 

v  :لی“مســعودي، اکــرمــأم نویســی  در فهرســت ١ت
 مـاه کلیـات   کتـاب نکــ .   ،”نگیهاي چاپ سـ  کتاب

، 1389)، اســفند 159(پیــاپی  2، ش14(تهــران)، س
  .59-56صص

  ٢دانشگاه رانو مرکز اسناد کتاخبانه مرکزي  )١٤٢(

                                                   
 . در منبع فوق به صورت <تعاملي در ...> ثبت شده است.١

کتاخبانه مرکزي دانشگاه ران،  )،۱۳۸۹. بر اساس آخرين آمارها (اسفند  ٢
نسخه  ۶۰۶۱نسخه)،  ۱۱۶۷۰نسخه (و به رواييت ديگر  ۱۱۶۲۲داراي 

هاي تابعه نيز  هاي دانشکده حلقه ميکروفيلم و نيز کتاخبانه ۳۰۲۰عکسي و 
ي علوم  و دانشکده ۷۱۶، حقوق ۱۳۰۰، ادبيات ۲۱۰۰(اهليات  ۴۵۲۶حدوداً 

هاي عريب، فارسي،  به زباننويس اسالمي و شرقي  ) دست۴۱۰پزشکي 
هاي شرقي است. بايد افزود که از سال  ترکي، اردو و برخي ديگر از زبان

جملد  ۲۰هاي کتاخبانه مرکزي، در جمموع  نويس ، براي دست۱۳۸۹تا  ۱۳۳۰
) منتشر شده است و در آن ۱۹(بدون جلد  ۲۰-۱فهرست، شامل جلدهاي 

)، به ۱۹ربوط به جلد م ۱۰۵۵۱-۱۰۰۵۱هاي  نسخه (بدون مشاره ۱۱۰۵۰
% کلّ نسخ). بايد دانست به جهت ۹۵تفصيل يا امجال، گزارش گرديده است (

ترين  هاي بيش نويس دهي مناسب، دست تر و سرويس حفاظت بيش
هاي اخري به کتاخبانه مرکزي و مرکز اسناد  ي تابعه، در سال ها کتاخبانه

خمزن کتاخبانه مرکزي،  دانشگاه ران، انتقال يافته و به صورت جداگانه در
يي  ها ي شخصي يا جمموعه ها گردد. بايد دانست از مجله کتاخبانه نگهداري مي

ش، از طريق ۱۳۷۸-۱۳۲۸هاي  خطّي و چاپي نفيس که به تدريج، بني سال
توان به:  خريداري يا اهداء، به اين کتاخبانه منتقل گرديده است، مي

نسخه)،  ۱۱(  الدين نراقي )، ضياءنسخه ۱۳۲۹ي سيد حممد مشکوة ( ها جمموعه
نسخه)، حممدحسن رجاء  ۹نسخه)، امساعيل بيگي ( ۸والدميري ايوانف (

نسخه)، حسنعلي  ۹نسخه)، عالمه قزويين ( ۱۱۳نسخه)، اليس ( ۸ي (  ا زفره
نسخه)، صادق رحيمي  ۷۰نسخه)، حممد عبده ( ۳۰الدوله ( غفّاري معاون

 

v  :کتب اهدایی مشکوة بـه دانشـگاه   “افشار، ایرج
 11، ش3(تهران): س اطالعات ماهانه، نکـ . ”تهران

  .46-44، صص1329)، بهمن 35(پیاپی 

نـویس نفـیس از نسـخ     دسـت  15حدود در این مقاله  ?
  کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، توصیف گردیده است.

v   پـژوه،   )؛ دانـش 2-1هـاي   منزوي، علینقـی (جلـد
)؛ افکـاري، فریبـا (جلـد    18-3هاي  محمدتقی (جلد

ــد  19 ــین (جل ــیم، محمدحس ــت ): 20) و حک فهرس

                                                                      
نسخه)، کاظم زاده  ۶۳۱ي (  يزد نسخه)، شيخ علي علومي ۱۸ي (  يزد

نسخه)، مسيح ذبيحي از شهرداري  ۸(  ايرانشهر، حييي مهدوي، حممد سنگلجي
نسخه)، ربيع  ۱۱۱۰آقا، سعيد نفيسي (حدود  نسخه)، حکمت آل ۲۳۹گرگان (
ي   مدرس رضو  نسخه)، حممدتقي ۵۵۰نسخه)، فخرالدين نصريي ( ۱۳(  بديعي

ي   نسخه)، امحد سهيلي خوانسار ۲۷۳۵راد ( نسخه)، حسينعلي باستاين ۷۴(
 ۶۲نسخه)، عبداحلسني راجي، جميد موقّر ( ۱۷نسخه)، اقبال آشتياين ( ۵۹(

نسخه)، سيد  ۱۴نسخه)، حسينعلي حمفوظ ( ۱۱نسخه)، حسني فريوز (
نسخه)، افخم نظام  ۷نسخه)، حممود خان حکيمي ( ۴۳ي (  الدين جزاير جالل

نسخه)، حاج شيخ علي اردکاين،  ۷ي (  هدونسخه)، اصغر م ۴اردکاين (
ي)،   نسخه + مقدار قابل توجهي اسناد قاجار ۳۹امريخان سردار امري اعظم (

  نسخه)، داعي ۶۶نسخه)، حممدعلي سديدالسلطنه ( ۳حممدعلي مجال زاده (
 ۲۱نسخه)، خانبابا طباطبايي نائيين، هبة اهللا افخمي اردکاين ( ۶۲االسالم (

نسخه)،  ۱۷۲نسخه)، بديع الزمان فروزانفر ( ۱۵ش النکامرو (نسخه)، فريدري
اکرب  نسخه)، جميد آهي، علي ۴۸حممد مصدق (تعدادي اندک)، صاحب نسق (

دهخدا، محيد سياح، فاطمه سياح، خاندان فرمانفرمائيان، علي اصغر حکمت، 
نسخه)، هادي دلو تاج  ۴۶کاشاين (  فيضي  جواد امام مجعه کرمان، مصطفي

 ۱۱نسخه)، اهليار صاحل ( ۴اهللا روشين زعفرانلو ( صادق پريوز، قدرت بخ،
نسخه)، حممد  ۲۲۸باراين (  نسخه)، کتابفروشي ۱۴(  نسخه)، مهايون صنعيت

 ۷۴اهللا بروجردي شهرري ( نسخه)، مدرسه علميه آيت ۳۶دانش بزرگ نيا (
 نسخه) و ... اشاره منود. 
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هاي خطّـی کتابخانـه مرکـزي و مرکـز اسـناد       نسخه
)، تهـران، انتشـارات   20-1جلّدات (م دانشگاه تهران

  ، وزیري.1389-1330دانشگاه تهران، 

، ۱۳۳۰جلـــد خنســـت: قـــرآن کـــرمي و ادعيـــه،  §
  صص.۲۰+۲۷۵

جلد دوم: ادبيات، علـوم اديب، تـاريخ و جغرافيـا، و     §
  صص.۸۹۸+۱۸، ۱۳۳۲کتب از قلم افتاده، 

جلد سوم [خبش خنست از جلد سوم]: منطق، فلسـفه   §
م و فلسـفه عملـي [اخـالق]،    اهلي و طبيعي، عرفان، کال

]؛ (معــريف ۶۹۰-۱صــص [صــص ۴+۳۲+۶۹۰، ۱۳۳۲
  >).۹۲۰-۱هاي مشاره < نويس دست

جلد چهارم [خبش دوم از جلد سوم]: تاريخ فلسـفه،   §
هاي شگفت انگيز يا علوم غريبـه   پزشکي، رياضي، هنر

ــزار ــي،   و اف ــاي علم  ۱۹+۲+۳۵۸+۳+۳+۴، ۱۳۳۲ه
ي هـا  نـويس  ]؛ (معريف دسـت ۱۰۵۲-۶۹۱صص [صص

  >).۱۲۸۰-۹۲۱مشاره <

جلد پـنجم [خبـش سـوم از جلـد سـوم]: اخبـار و        §
 ۳+۱۰۵۴+۱۰+۱۰، ۱۳۳۵احاديث، فقه و اصول فقـه،  

هـاي   نـويس  ]؛ (معريف دست۲۱۰۹-۱۰۵۳صص [صص
  >).۱۹۰۷-۱۲۸۱مشاره <

جلد ششم [خبش چهارم از جلد سوم]: ذيل جملّـدات   §
هاي ابن سـينا در دو خبـش،    اي نگارش ه )، پار۱پيشني (
ــص۵+۴۱۱+۴۸۵+۳ش، ۱۳۳۵ ــص [صـ -۲۱۱۰صـ
ــويس ]؛ (معــريف دســت۲۶۰۰ -۱۹۰۸هــاي مشــاره < ن

۲۲۴۰.(<  

جلد هفتم [خبش پنجم از جلد سوم]: ذيـل جملّـدات    §
-۲۶۰۱صص [صـص  ۳۲+۲۰۸+۶، ۱۳۳۸)، ۲پيشني (
ــويس ]؛ (معــريف دســت۱۸۰۸ -۲۲۴۱هــاي مشــاره < ن
۲۴۰۳.(<  

]؛ ۷۶۰-۱صص [صص۷۶۰+۱۰، ۱۳۳۹جلد هشتم:  §
  >).۲۱۲۰-۱۳۲۱اي مشاره <ه نويس (معريف دست

ــد ــم:  § ]؛ ۱۵۰۴-۷۶۱ص [صــص۷۴۴، ۱۳۴۰جل
  >).۲۶۲۹-۲۱۲۲هاي مشاره < نويس (معريف دست

]؛ ۲۰۰۰-۱۵۰۵ص [صـص  ۴۹۶، ۱۳۴۰جلد دهم:  §
  >).۳۰۶۲-۲۶۳۰هاي مشاره < نويس (معريف دست

-۲۰۰۱ص [صـــص۵۰۲، ۱۳۴۰جلـــد يـــازدهم:  §
ــويس ]؛ (معــريف دســت۲۵۰۴ -۳۰۶۳هــاي مشــاره < ن
۳۴۹۶.(<  

ــد د § ــم: جل ــص۵۰۴، ۱۳۴۰وازده -۲۵۰۵ص [ص
ــويس ]؛ (معــريف دســت۳۰۰۸ -۳۴۹۷هــاي مشــاره < ن
۴۰۱۳.(<  

-۳۰۰۹ص [صــص۵۰۴، ۱۳۴۰جلــد ســيزدهم:   §
ــويس ]؛ (معــريف دســت۳۵۱۲ -۴۰۱۴هــاي مشــاره < ن
۴۵۷۹.(<  

ــدچهاردهم:  § ــص۵۵۲، ۱۳۴۰جلـ -۳۵۱۳ص [صـ
ــويس ]؛ (معــريف دســت۴۶۰۴ -۴۵۸۰هــاي مشــاره < ن
۴۹۴۴.(<  

صـص [صـص   ۱۸۰+۲۸۰+۲، ۱۳۴۵جلد پانزدهم:  §
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و  ۱۴-۸هـاي   ]؛ فهرست راهنماي جلـد ۴۰۶۵-۴۱۴۴
  >).۵۰۰۰-۴۹۴۵هاي مشاره < نويس (معريف دست

ــانزدهم:  § ــد شـ ــريف ۷۶۸+۱۴، ۱۳۵۷جلـ ص؛ (معـ
  >).۸۰۰۰-۵۴۰۱هاي مشاره < نويس دست

ــدهم:   § ــد هفــ ــريف ۵۴۰+۴، ۱۳۶۴جلــ ص؛ معــ
  >.۱۰۰۵۰-۸۰۰۱هاي مشاره < نويس دست

؛ تصـوير  ۶۵۲ص+۱۱+۲۷۰، ۱۳۶۴جلد هجـدهم:   §
  فهرست. ۱۷-۱۶هاي  ي جلد منايه

جلــد نـــوزدهم: منتشـــر نشـــده اســـت، معـــريف   §
  . ١>۱۰۵۵۱-۱۰۰۵۱هاي < نويس دست

جلد بيستم: دانشگاه ران با مهکاري کتاخبانه جملس  §
تصــوير  ۸۲صــص+۳+۸۰۹، ۱۳۸۹شــوراي اســالمي، 

ها و جمموعه اسناد  نويس رنگي + دو نقشه، معريف دست
  >.۱۱۰۵۰-۱۰۵۵۲مشاره <

v هـاي خطّـی    فهرسـتواره نسـخه  وانی، محمـد:  شیر
، تهران، انتشارت کتابخانه مرکزي و مجموعه مشـکوة 

  ص.338، رقعی، 1355مرکز اسناد دانشگاه تهران، 

این فهرستواره، نمایه عناوین کتب و پدیدآوران نسـخ   ?
  باشد.  ها می فهرست 7-1معرفی شده در مجلّدات 

v  :هاي  هرستدر حاشیه ف“حافظیان بابلی، ابوالفضل

                                                   
)، تعدادي ۵۷(ص مي در ايرانهاي اسال نويس ي دست ها گنجينه. در  ١

 > نسخه، ثبت شده است.۴۱۴هاي معريف شده در اين جلد، < نسخه

، نکــ .  ”هاي خطّی کتابخانـه دانشـگاه تهـران    نسخه
ــراث  ــزارش می ــران)، دوره دوم، س گ ، 40، ش4(ته

 . 39-33، صص1389مرداد ـ شهریور 

هـاي کتابخانـه مرکـزي     در ضمن تعلیقات بر فهرسـت  ?
فهرست کتابخانـه  دانشگاه تهران، همچنین حواشی نیز بر 

ــران   ــگاه ته ــوق دانش ــکده حق ــت فه)، 39(ص دانش رس
 ) آمده است.39(ص هاي دانشگاه تهران  میکروفیلم

v  :ــا ــی  فهرســت نســخه“افکــاري، فریب هــاي خطّ
از آثـار   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه  دانشگاه تهران و

ماه  کتاب، نکـ . ”پژوه ماندگار استاد محمدتقی دانش
)، اردیبهشـت  53(پیـاپی  5، ش5(تهـران): س  کلیات
  .33-25، صص1381

v  هـاي   فهرسـت نسـخه  ان: افکاري، فریبا و همکـار
 خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران

  ).19(جلد

نسـخه) از   414فهرست توصیفـی براي بخشی دیگر ( ?
هاي فهرست نشده کتابخانه مرکـزي دانشـگاه    نویس دست

از  18تهران است. این مجموعه، عمدتاً بعد از انتشار جلد 
سـخ خطّـی   سوي مرحوم محمدتقی دانـش پـژوه و نیـز ن   

نسـخه)   2000حـدود   1385جدید این کتابخانه (تا سال 
مانند مجموعه مرحوم یحیـی مهـدوي و دیگـران اسـت.     
نگارش این جلد، گویا مدتهاست به اتمام رسیده و اکنـون  

) در حــال بــازنگري نهــایی قــرار دارد؛ بــر پایــه 1389(
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ها، این فهرست جهـت برخـی اصـالحات و کنتـرل      شنیده
تی نیز، نزد آقاي ابوالفضل حافظیـان بـوده   نهایی، گویا مد

اي نـه چنـدان دور،    ه است. امیدواریم ان شاء اهللا، در آینـد 
  نیز باشیم.    شاهد انتشار این مجلد از فهرست

v  :هـاي   فهرست کاتبان نسخه<کرم رضایی، پریسا
مرکــزي و مرکــز اســناد دانشــگاه  کتابخانــهخطّــی 
 . ١>تهران

ارشناسـی ارشـد در دانشـکده    دوره ک  نامه عنوان پایان ?
روانشناسی و علوم تربیتی دانشـگاه تهـران اسـت کـه در     

نگارش یافته است. استاد راهنماي ایشـان در   1374سال 
ش) و 1389این پژوهه، مرحوم دکتر علینقی منـزوي (د.  

استاد مشاورشان نیز دکتر عباس حرّي بوده اسـت. گویـا   
نسخه خطّی  15000کاتب از میان  6250در این نوشتار، 

هاي وابسـته مـورد    موجود در کتابخانه مرکزي و کتابخانه
بررسی قرار گرفته است. باید افزود کـه از سـوي مؤلّـف،    

) 2008شناسـی در ویـن ـ اتـریش (     براي سمینار نسـخه 
. باید افـزود  ٢اي نیز با همین عنوان، ارائه گردیده بود مقاله

ی کتابخانه هاي خطّ فهرست کاتبان نسخهاین اثر با عنوان 
ص، قطـع  877، در مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهـران 

از سوي کتابخانه مجلس شـوراي   1390وزیري، در سال 
  اسالمی به چاپ رسیده است.

                                                   
: کتاب ماه کلياتو  ۱۳۲، ص۱۳۸۰، آبان ۷، ش۱: سپيام ارستان. ١
 .۱۱۹، ص۱۳۸۹)، آذر ۱۵۶(پياپي ۱۲، ش۱۳س

 .۷۹، ص۱۳۸۷، آذر و دي ۲۸-۲۷، ش۳: سگزارش مرياث. ٢

v  :هـاي عکسـی    فهرسـت نسـخه  <روحی دل، الهه
کتابخانه موزه بریتانیا موجود در کتابخانـه مرکـزي   

 . ٣>دانشگاه تهران

ارشناسـی ارشـد کتابـداري و    نامـه ک  در این اثر،پایـان  ?
رسـانی در دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی       اطالع

است؛ مؤلّف در ایـن اثـر،    1374دانشگاه تهران، در سال 
هـاي    گزارشی نسبتاً جامع از نسخ عکسـی و میکـروفیلم  

برخی نسـخ خطّـی مـوزه بریتانیـا در کتابخانـه مرکـزي       
مشـقّات   دانشگاه تهران، پرداخته است، تصاویري کـه بـا  

یـاد دکتـر مجتبـی     فراوان از سوي کسانی همچـون زنـده  
مینوي تهیه شده بود. گفتنی اسـت اسـتاد راهنمـا در ایـن     

نامه، دکتر ابراهیم دیباجی و استاد مشاور نیـز دکتـر    پایان
  نوش آفرین انصاري (محقق) بوده است.

v  :بررسی وضـعیت کلّـی کتابخانـه   <آماجی، علی  
 . ٤>شگاه تهرانخطّی کتابخانه مرکزي دان

نامه کارشناسی ارشد کتابداري  عنوان (بخشی از) پایان ?
رسانی در دانشکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی     و اطالع

اسـت. مؤلّـف در کنـار     1374دانشگاه تهـران، در سـال   
هاي مهم شـهر تهـران، بـه     بررسی وضعیت برخی کتابخانه

بررسی وضعیت کلـی کتابخانـه مـذکور نیـز بـه تفصـیل       
نامه،  رداخته است. گفتنی است استاد راهنما در این پایانپ

دکتر غالمرضا فدایی عراقـی و اسـتاد مشـاور نیـز دکتـر      
                                                   

 .۱۱۵، ص۱۳۸۹)، آذر ۱۵۶(پياپي ۱۲، ش۱۳: سکتاب ماه کليات. ٣

 .۱۰۹. مهان، ص٤
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  عباس حرّي بوده است.

v  یـی از چنـد    هـا  نمونـه “اهللا:  شهرتی نائینی، نعمـت
نسخه خطّـی بـا ارزش کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه      

، 1362، 9(تهـران): دفتـر   کتابـداري ، نکــ .  ”تهران
  .233-232صص

v    :[المنتخـب مـن فهــرس]   الطباطبـایی، عبـدالعزیز
مخطوطات [مکتبـۀ] جامعـۀ طهـران = مـن نفـائس      

 .١المرکزیۀ فی جامعۀ طهران  المکتبۀ

دو فهرست دستنوشته در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     ?
نفیس موجود در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران است کـه  

له نگارش هاي معّظم  در ضمن دفتري مشتمل بر یادداشت
یافته اسـت. ایـن دو فهرسـت منتشـر نشـده امـروزه در       
ــداري    ــم نگه ــایی در ق ــق طباطب ــوم محق ــه مرح کتابخان

  گردد. می

v د، صالحمخطوطـات انتقتهـا بعثـۀ    “الـدین:   المنج
المخطوطات إلی ایران: المکتبۀ المرکزیـۀ ـ جامعـۀ     

 مجلّـۀ معهـد المخطوطـات العربیـۀ    ، نکــ .  ”طهران
  .332-331، صص1960 ،2، ش6(القاهرة): س

نویس نفـیس بـه زبـان عربـی      دست 17در این مقاله  ?
  مربوط به نسخ این کتابخانه، توصیف گردیده است.

                                                   
 .۱۳۰و  ۱۲۸، صص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

v  :یادداشـت دربـاره چنـد نسـخه     “مینوي، مجتبی
ها براي [کتابخانه مرکزي] دانشگاه  خطّی که فیلم آن

نشـریه دانشـکده   ، نکــ .  ”[تهران] تهیه شده اسـت 
، 5(تهران): س انی دانشگاه تهرانادبیات و علوم انس

  .53-49، صص 1336، مهر 2-1ش

v هـاي    فهرسـت میکـروفیلم  پژوه، محمـدتقی:   دانش
)، 3-1(مجلّـدات   کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران  

  .1363-1348تهران، دانشگاه تهران، 

صـص؛  ۲۳۲+۸۲۰+۸، رقعـي،  ۱۳۴۸جلد خنسـت:   §
  >.۳۰۰۰-۱هاي مشاره <  معريف ميکروفيلم

ــد دوم:  § ــي، ۱۳۵۳جل ــريف ۳۴۸+۵، رقع صــص؛ مع
و اسـتدارکات   ۴۰۰۰-۳۰۰۱هـاي مشـاره <    ميکروفيلم
  جلد اول>.

صـص؛ معـريف   ۳۷۱+۶، وزيـري،  ۱۳۶۳جلد سوم:  §
  >.۶۲۲۵-۴۰۰۱هاي مشاره <  ميکروفيلم

v هـا[ي  فهرسـت میکـروفیلم  “پـور، رمضـان:    رفیع
تـا   6226کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران]: شـماره  

، اسـفند  10(تهـران): دفتـر   ريکتابـدا ، نکـ . ”6421
(بخــش نخســت: معرفــی  126-119، صــص1364

، 11) و دفتر>6330-6226<هاي شماره   میکروفیلم
ــص1366 ــی   216-201، صـ ــش دوم: معرفـ (بخـ

 ).>6421-6331<هاي شماره   میکروفیلم
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هاي کتابخانه مرکـزي    باید دانست که تعداد میکروفیلم ?
باشد و با توجه بـه   حلقه می 7000دانشگاه تهران بالغ بر 

حلقه میکـروفیلم بـه    700هاي مذکور، در حدود  فهرست
ــزوده شــده احتمــالی (  )، 1389-1366انضــمام نســخ اف

  تاکنون فهرست نگردیده است.

v  :المنتخب من فهرست أفالم الطباطبایی، عبدالعزیز
رة فی جامعۀ طهران ١المخطوطات العربیۀ المصو .  

نـد نسـخه عربـی    اي در توصیف چ فهرست دستنوشته ?
منتخب میکروفیلم موجود در کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه    

هـاي   تهران است که در ضمن دفتري مشتمل بر یادداشـت 
معّظم له نگارش یافته است. این فهرست مخطوط (منتشـر  
نشده) اکنون در کتابخانه مرحوم محقق طباطبـایی در قـم   

  گردد.  نگهداري می

v  :ر زندگانی فهرست مجمل تحقیق د“صافی، قاسم
و آثــار امــام محمــد غزّالــی [موجــود در کتابخانــه 
مرکزي دانشگاه تهـران، شـامل نسـخ خطّـی، نسـخ      

عرضـه شـده   <ها و کتب چاپی]  عکسی، میکروفیلم
ــه مناســبت گشــایش   ــی ب ــار غزّال در نمایشــگاه آث

، 1366، 11(تهران): دفتر کتابـداري ، نکـ . “>کنگره
  .232-217صص

 38نسخه عکسـی،   16یس، نو دست 58در این مقاله  ?

                                                   
 .۱۲۸، ص۱. مهان: ج١

اثر چاپ سنگی از آثار غزّالـی موجـود    10میکروفیلم و 
در کتابخانه مرکـزي و مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران بـه       

  اختصار گزارش شده است.

v  :... هـا و اسـناد    نمایشگاه نسـخه شیروانی، محمد؛
، خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران

  ص.145، وزیري، 1350 تهران، [دانشگاه تهران]،

دربـاره کتابخانـه و چگـونگی      در این اثـر اطالعـاتی   ?
اهداء کنندگان و چند نیز   ها و نام برخی فراهم شدن نسخه

هـاي موجـود در    نـویس  فهرست مختصر مربوط به دسـت 
کتابخانه مرکزي و مرکز اسـناد دانشـگاه تهـران توصـیف     

هـاي   خهگردیده که برخی از این مقاالت عبارتنـد از: نسـ  
هاي کهن و نفـیس (صـص    )، نسخه20-9آرایشی (صص 

ــص   )، نســخه21-40 ــف (ص ــطّ مؤلّ ــاي خ )، 46-41ه
)، طومارها و قطعات خطّ (صص 61-53مرقّعات (صص 

62-65 .(  

v  :چند نسخه خطّی [انتقال یافتـه بـه   “افشار، ایرج
کتابخانه ملّـی ایـران و کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه      

، 21(تهــران): س ابراهنمــاي کتــ، نکـــ . ”تهــران]
  .692 - 691، صص 1357

v ــدتقی:  دانــش ــژوه، محم ــگ خطــوط “پ ن ســه ج
دانشمندان ایرانی از سده یازدهم هــ. [در کتابخانـه   
مدرسه سپهساالر، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و 

، 7(تهـران): دفتـر   کتابـداري ، نکــ .  ”موزه بریتانیا]
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  .111-66، صص 1358

رسـاله کوچـک نفـیس     200در این سه جنگ حدود  ?
  عربی و فارسی به نظم و نثر توصیف گردیده است.

v  :صـلوة الجمعـۀ: برخـی منـابع     “شیروانی، محمد
مربوط به نماز جمعه [در کتابخانه مرکزي دانشـگاه  

، 1364، 10(تهـران): دفتـر   کتابداري، نکـ . ”تهران]
  .64ص

هـاي مربـوط بـه     در این نوشـتار، تعـدادي از رسـاله    ?
در این کتابخانه موجود اسـت، بـه اختصـار     نمازجمعه که

  گزارش گردیده است.

v  :ــر آثــار خوشنویســی در گنجینــه “بختیــار، مظفّ
. 2ي خـطّ نسـتعلیق،    هـا  . قطعـه 1کتابخانه مرکزي: 

، 11(تهـران): دفتـر   کتابـداري ، نکـ . ”قرآن نیریزي
  .102-61، صص1366

v  :نویس نفیس قرآن  [فهرست چند دست“ناشناخته
، نکــ .  ”بخانه مرکزي دانشـگاه تهـران  کریم از] کتا

المللی  (تهران: گزارش هفتمین نمایشگاه بین لوح هفتم
 پژوهـی  نسـخه و  65-63): صـص 1379قرآن کریم، 
  .429، ص1385، 3(تهران): دفتر

نویس نفیس قـرآن کـریم و    دست 19در این فهرست  ?
تفسیر به اختصار معرفی شده است. گفتنی است کـه ایـن   

ر نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سال ها د نویس دست

  به نمایش درآمده بود.  1379

v  :هــاي موجــود در  نامــه وقــف“اصــیلی، سوســن
وقــف، ، نکـــ . ”کتابخانـه مرکـزي دانشــگاه تهـران   

، 1378، زمستان 4، ش3(تهران): س میراث جاویدان
  .24-17صص

v  :هاي داراي رقم، تـاریخ یـا    جلد“اصیلی، سوسن
هاي خطّی کتابخانه مرکـزي   سخهکتیبه در مجموعه ن

 نامه بهارسـتان ، نکـ . ”و مرکز اسناد دانشگاه تهران
، 1381)، پاییزـ زمسـتان 6(پیاپی 3، ش3(تهران): س

  .406-397صص

v  :هاي خطّی تـاریخ محلّـی    نسخه“اصیلی، سوسن
مجموعه ، نکـ . ”در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران

 30-27 مقاالت نخستین همایش ملّـی ایرانشناسـی  
، تهـران،  شناسـی  شناسی و کتاب : نسخه1381خرداد 

 .24-11، صص1383بنیاد ایرانشناسی، 

v  :هاي  بررسی و طبقه بندي نسخه“اصیلی، سوسن
، ”مصور موجود در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران

، آذر 28-27، ش3(تهران): س گزارش میراثنکـ . 
 .80-79، صص1387و دي 

شناسی در وین ـ اتـریش    ر نسخهاین مقاله براي سمینا ?
نسخه مصـور   60) ارائه شده و در آن گزارشی از 2008(

  موجود در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، آمده است.
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v  :هـاي   هاي نسخه بررسی یادداشت“افکاري، فریبا
) در 12تـا   6خطّی مجموعه سید محمد مشکوة (قرن

نکـ ، ”کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران
ــداري.  ــران): س کتابـ ــر36(تهـ ، 1381، 39، دفتـ

  .156-121صص

v  :هــاي  نهــج البالغــۀ و میــراثدیبــاجی، ابــراهیم
، تهران، دانشگاه تهران، مکتوب آن در دانشگاه تهران

 ص.132، وزیري، 1384

v  :هاي خطّی نهـج   راهنماي نسخه“دیباجی، ابراهیم
نشـریه ادبیـات   ، نکــ .  ”البالغۀ در دانشگاه تهـران 

ــ ــروه عربـــی): س  رانتهـ ، 1381، 2-1، ش1(گـ
  .42-33صص

v [مخطوطات] مکتبۀ مجیـد  “علی:  محفوظ، حسین
ــران  ــۀ بطه ــوقّر الخاص ـــ . ”الم ــد  ، نک ــۀ معه مجلّ

، 1957، 1، ش3(القــاهرة): س المخطوطـات العربیــۀ 
  .13-12صص

نـویس بسـیار مهـم توصـیف      دست 6در این فهرست  ?
ـ   یس دیـوان  گردیده است که از آن جمله نسخه بسـیار نف

هــ)  280السالم (کتابـت سـال    منسوب به امام سجاد علیه
نـویس از نسـخ    دسـت  62باشد. گفتنی است که تعداد  می

نفیس کتابخانه وي، قبل از انقـالب بـه کتابخانـه مرکـزي     
هـا، نسـخ نفـیس     دانشگاه تهران انتقال و بـر پایـه شـنیده   
 هاي منتهـی بـه   چندي نیز، از جمله دیوان مذکور، در سال

هـاي   ، توسـط برخـی کلکسـیونر   1357انقالب اسـالمی  
  انگلیسی از کشور خارج گردیده است.

v ــین ــوظ، حس ــی:  محف ــۀ “عل [مخطوطــات] خزان
، ”حکمت آل آقا فی المکتبۀ المرکزیۀ بجامعۀ طهران

، 3(القاهرة): س مجلّۀ معهد المخطوطات العربیۀنکـ . 
  .14، ص1957، 1ش

دستنوشـته بـوده    230مجموعه حکمت آل آقا بالغ بر  ?
است که به صورت امـانی در کتابخانـه دانشـکده الهیـات     

هـاي اخیـر    گردید که در سال دانشگاه تهران نگهداري می
همراه سایر نسخ خطّی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف 
اسالمی تهران به کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران، انتقـال    

ز مجموعـه وي  یافته است. گفتنی است که در این مقالـه ا 
نویس نفیس عربـی بـه اختصـار توصـیف      دست 11فقط 

  گردیده است.

v تی، محمدباقر؛ (زیرنظر محمدتقی دانشپژوه):  حج
هاي خطّی دانشکده الهیات و معـارف   فهرست نسخه

)، تهـران، انتشـارات   2-1(مجلّـدات   اسالمی تهـران 
  .1348-1345دانشگاه تهران، 

ريب+ هـاي فارسـي و عـ    نـويس  جلد خنست: دسـت  §
  صص.۱۲۲۴+۷جمموعه آل آقا، رقعي، 

ــد دوم: دســت § ــويس جل هــاي فارســي و عــريب+  ن
هــا، وزيــري،  هــاي عکســي و ميکــروفيلم   نســخه

  صص.۴+۳۴۴
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v هـاي خطّـی    فهرست نسخهپژوه، محمدتقی:  دانش
کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادي 

]، 1339، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران، [    تهران
  ص. 602وزیري، 

ــه  دســت 636در ایــن فهرســت در حــدود  ? ــویس ب ن
هاي عربی و فارسـی توصـیف گردیـده اسـت. بایـد       زبان

هـاي کتابخانـه دانشـکده     نویس دانست که مجموعه دست
هاي اخیر به دلیـل حفاظـت    حقوق دانشگاه تهران در سال

تر و سرویس دهی بهتر، به کتابخانه مرکزي دانشـگاه   بیش
  است.تهران انتقال یافته 

v ــش ــدتقی:  دان ــژوه، محم ــاب“پ ــی  [کت ــاي خطّ ه
فخرالدین نصیري انتقال یافته بـه کتابخانـه مرکـزي    

فهرست نسخ خطّی کتابخانه ، نکـ . ”دانشگاه تهران]
-8، ج1340-1339، تهران، مرکزي دانشگاه تهران

  . 944-290، صص9

نویس از نسخ نفیس  دست 550در این فهرست حدود  ?
ه کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه تهـران     انتقال یافته نصیري ب

معرفی گردیده است. گفتنی است که ایـن نسـخ در سـال    
ش از صــاحب مجموعــه بــراي کتابخانــه مرکــزي 1336

دانشگاه تهران خریداري گردیده است. این نسخ ارزشمند 
-1763<ي  هـا  پژوه ذیـل شـماره   از سوي مرحوم دانش

بـه   فهرست کتابخانه دانشگاه 9-8هاي  در جلد >2312
  تفصیل توصیف گردیده است.

v هاي خطّی  [فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
فهرسـت نسـخ خطّـی    ، نکــ .  ”آقاي سعید نفیسـی] 

، 1357، تهــران، کتابخانـه مرکــزي دانشــگاه تهــران 
هــاي شــماره  نــویس ؛ دســت301-23، صــص16ج
>5502-6579<.  

در این فهرست بیش از هزار دستنوشته از نسخ خطّـی   ?
ده از سعید نفیسی موجود در کتابخانه مرکزي خریداري ش

  دانشگاه تهران به تفصیل توصیف گردیده است. 

v  :هاي خطّی همـایون صـنعتی    نسخه“افشار، ایرج
، 7دفتـر (تهران):  هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”زاده

  .799، ص1354

نسـخه خطّـی بـه اختصـار توصـیف       11در این مقاله  ?
مجموعـه آقـاي صـنعتی     گردیده است. گفتنی است که از

نـویس،   دست 14تعدادي مشتمل بر  1336زاده، در سال 
  .١به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران انتقال یافته است

v  :هاي خطّـی کـریم اشـراق    نسخه“افشار، ایرج” ،
، 1376، 5دفتـر (قـم):   میـراث اسـالمی ایـران   نکـ . 
(تهـران)،   فرهنگ ایـران زمـین  و  611-609صص 
  .592-590، صص30ج

نویس عربی و فارسی نفـیس   دست 37در این سیاهه  ?
که برخی به خطّ مال صدرا بوده به اختصار معرفی گردیده 

                                                   
 .۵۷ : صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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هاي خطّی وي، براي کتابخانه  است. گفتنی است که نسخه
ــده اســت   ــداري گردی ــران خری ــزي دانشــگاه ته و  ١مرک

و بخشی نیـز در جلـد بیسـتم     19ترین آنها در جلد  بیش
  اند. ن، معرّفی شدهفهرست دانشگاه تهرا

v  :دحسینهـاي خطـی    فهرسـت نسـخه  حکیم، محم
اهدایی حسین علـی محفـوظ بـه کتابخانـه مرکـزي      

فصـلنامه دانشـکده   ، نکــ . ضـمیمه   دانشگاه تهـران 
، 1(تهران)، ش ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

  ص.60، 1387زمستان 

ــر  14در ایــن فهرســت  ? نســخه اهــدایی مرحــوم دکت
وظ به کتابخانه مرکز دانشگاه تهـران (مهـر   حسینعلی محف

هـا   )، گزارش و توصیف گردیده است. ایـن نسـخه  1370
-10639و  10633-11629هــاي  اکنـون ذیــل شـماره  

  گردد. نگهداري می 10647

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
نشـریه دانشـکده   ، نکــ .  ”کتابخانه دانشکده ادبیات
، 8(تهران): س انشگاه تهرانادبیات و علوم انسانی د

  .682-3، 1339، مهر 1ش

نویس و تعدادي هم  دست 551در این فهرست حدود  ?
  نسخه عکسی توصیف گردیده است.

                                                   
هاي خطّي کتاخبانه مرکزي دانشگاه  فهرست نسخه. حکيم، حممدحسني، ١

 .۷، ص۲۰، ج ،۱۳۸۹ران، نرا

v هـاي خطّـی    فهرست نسخهپژوه، محمدتقی:  دانش
کتابخانـه دانشـکده ادبیـات (مجموعـه علـی اصـغر       

، 1341، تهران، انتشـارات دانشـگاه تهـران،    حکمت)
  صص.106+4وزیري، 

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  345در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است.

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
نشـریه  ، نکــ .  ”کتابخانه دانشـکده ادبیـات تهـران   

 دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران     
  .252-1، صص1344، مهر 1، ش13(تهران): س

v هـاي خطّـی    سخهفهرست نپژوه، محمدتقی:  دانش
کتابخانــه دانشــکده ادبیــات (مجموعــه امــام جمعــه 

، 1344، تهـران، انتشـارات دانشـگاه تهـران،     کرمان)
  صص.250+8وزیري، 

نویس عربـی و فارسـی از    دست 498در این فهرست  ?
نسخ اهدایی آقاي احمد جـوادي (مجموعـه امـام جمعـه     

هـاي   کرمان) گزارش گردیده است. گفتنی اسـت در سـال  
دهی بهتر، ایـن   به دالئلی همچون حفاظت و سرویساخیر 

مجموعه نفیس به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهـران منتقـل   
  گردیده است.

v هـاي خطّـی    نسـخه “اي، محمدحسن:  ه رجایی زفر
ــر  ــایی زف ــن رج ـــ . ”اي ه محمدحس ــداري، نک  کتاب
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  .78-59، صص 1378، 33-32، دفتر33(تهران): س

هـاي ایـن    نـویس  تناگفته نماند کـه شـماري از دسـ    ?
مجموعه به کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران، بخشـی بـه     
کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی و بـاقی نسـخ نیـز بـه       

  کتابخانه ملّی ایران، انتقال یافته است.

v هـاي   فهرسـت [نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکــ .  ”خطّی] کتابخانه سازمان لغت نامـه دهخـدا  

، صص 1342، 3: دفتر(تهران) هاي خطّی نشریه نسخه
(بخـش   426 -387(بخش نخست) و صص  1-59

  دوم).

نویس از نسخ خطّـی ایـن    دست 305در این فهرست  ?
  کتابخانه، توصیف گردیده است.

v  :فهرسـت کتـب خطّـی کتابخانـه     ره آورد، حسن
، 1333، تهـران، دانشـگاه تهـران،    دانشکده پزشـکی 

  صص.7+470وزیري، 

عربـی و فارسـی   نـویس   دسـت  334در این فهرست  ?
تـر در   ها، بـیش  توصیف گردیده است. موضوع این نسخه
  باشد.  علم پزشکی و علوم وابسته به آن می

v اطالعاتی درباره برخی از “پژوه، محمدتقی:  دانش
، نکــ .  ”هاي خطّی کتابخانه دانشکده پزشکی نسخه

، صص 1342، 3(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
297-386.  

v [مخطوطات] خزانـۀ کلیـۀ   “علی:  محفوظ، حسین
مجلّۀ معهد المخطوطات ، نکـ . ”الطب بجامعۀ طهران

  .78-72، صص 1957، 1، ش3(القاهرة): س العربیۀ

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 89در این فهرست  ?
  اختصار گزارش شده است.

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
نشریه ـ . ، نک”کتابخانه آقاي حاج شیخ علی علومی

، صــص 1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
436-450.  

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  81در ایـن فهرسـت    ?
گزارش شده اسـت. گفتنـی اسـت کـه در ایـن کتابخانـه       

هاي پیشین  که در سال هاي فراوانی بوده است، چنان نسخه
نسخه خطّی آن را کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه     631فقط 

  .١موده استتهران خریداري ن

v درضـا:   قبادي، علیرضا؛ تقیفهرسـت  “زاده، محم
کتابهاي چـاپ سـنگی کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه      

(تهـران): دوره   هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”تهران
 .494-453، صص1387، 13جدید، دفتر

v  :فهرست اسناد جمالزاده (موجود “اصیلی، سوسن
، ”ان)در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهر

                                                   
-۱۲۳و  ۵۷: صص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

۱۲۴. 
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(تهـران): دوره جدیـد،    هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .526-495، صص1387، 13دفتر

  ١ملّي مجهوري اسالمي ايران کتاخبانه )١٤٣(

v   :(محمدمحســن) ــزرگ ــا ب ــزوي)، آق ــی (من تهران
[فهرس بعض مخطوطـات دار الکتـب الوطنیـۀ فـی     

  . ٢طهران]

                                                   
 ۳۵۰۰۰)، اين کتاخبانه، داراي ۱۳۸۹. بر اساس آخرين آمارها (اسفند ١

هاي عريب، فارسي، ترکي، اردو و برخي  نويس اسالمي و شرقي به زبان دست
مشسي، براي  ۱۳۸۳تا  ۱۳۴۳از سال  هاي شرقي است. بايد افزود که زبان
جملد فهرست شامل جلدهاي  ۲۱هاي کتاخبانه ملي، در جمموع  نويس دست
نسخه، مشتمل بر  ۸۸۳۲) منتشر شده است و در آن ۲۰(بدون جلد ۱-۲۲

نسخه عريب  ۶۰۵۰) و ۶-۱نسخه فارسي (معريف شده در جلدهاي  ۳۰۸۳
% کلّ نسخ). بنا ۲۵.۲ست () گزارش گرديده ا۲۲-۷(معريف شده در جلدهاي 

مشسي نيز در  ۱۳۸۹تا پايان  ۱۳۸۳به گفته مسؤوالن کتاخبانه، از اوايل دهه 
جلد فهرست گرديده که  ۱۵ديگر (غري مرتب) در   نسخه ۴۵۰۰حدود 
هاي آن در وبسايت کتاخبانه ملّي منعکس شده است، اما به دالئلي، اين  داده

غذ در قالب کتاب منتشر نشده است. به ها، تا اين تاريخ، بر روي کا فهرست
هاي جلد  جلد فهرست کتاخبانه، به انضمام داده ۱۵هر تقدير با احتساب اين 

 ۱۳۶۳۲)، در حدود ۱۳۸۹بيستم (منتشر نشده)، در جمموع، تاکنون (اسفند 
هاي خطّي  % نسخه۶۱.۱% کلّ نسخ) معريف گرديده و در حدود ۳۸.۹نسخه، (

مجهوري اسالمي ايران، هنوز فهرست نشده است.  موجود در کتاخبانه ملي
گفتين است که در اين کتاخبانه عامره، افزون بر نسخ خطّي، هزاران 

ها هزار قطعه  کتاب سنگي و ده ۱۵۰۰۰ميکروفيلم، نسخه عکسي، حدود 
) منت کامل ۱۳۹۰سند تارخيي و اجتماعي است. بايد افزود اکنون (خرداد 

خبانه، از طريق وبسايت کتاخبانه دجييتال به دستنويس اين کتا ۷۰۰۰حدود 
با کليک  http://nlai.irيا آدرس کتاخبانه ملّي  http://dl.nlai.irآدرس 

 بر روي گزينه <حافظه رقومي> قابل دريافت است.

فهرست خمتصر ؛ پيشني، ۱۷۲، ص۱۳۸۲، آذر ۳۰: شپيام ارستان. ٢
فهرست ، و پيشني، ۶۰۱، صطّي کتاخبانه جملس شوراي اسالميهاي خ نسخه

 

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
در آن برخی نسخ خطّـی کتابخانـه ملّـی     تهرانی است که

ایران معرفی شده است. اصل این فهرسـت دستنوشـته در   
ــماره   ــه شـ ــوراي اســـالمی بـ ــه مجلـــس شـ کتابخانـ

  گردد. ب) نگهداري می47(برگ  >14/15816<

v :هـاي   نسـخه  یبرخـ  ي[فهرست نـامگو  ناشناخته
  . ٣ایران] یملّ  کتابخانه یخطّ

ــت   ? ــن فهرس ــته ای ــامگودستنوش ــه ن ــاب ي، ک در ب
هاي منتشر نشده، اطالعاتی اجمالی به دسـت   نویس دست
 يایران در تهران نگهـدار  یکتابخانه ملّآرشیو در  دهد، می
 شود. می

v   :کتـب فـی خـزائن إیـران:     “الزنجانی، ابوعبـداهللا
(بغداد):  مجلۀ لغۀ العرب، نکـ . ”دارالکتب الناصریۀ

  .34، ص1927، 1، ش5س

از کتابخانـه مـذکور بـه     نسخه خطّی 15در این مقاله  ?
  اختصار معرفی شده است.

v  :فهرست نمایشـگاه خطـوط خـوش    بیانی، مهدي
اکبر علمی  ، تهران، کتابفروشی علی[در] کتابخانه ملّی

  صص؛ رقعی.42+4+20+92، 1328و شرکاء، 

                                                                      
 .۷۸، ص۴۴، جهاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي نسخه

ي  ها گنجينهو پيشني،  ۳۹۵، ص۱ج :املخطوطات االسالمية يف العامل. پيشني، ٣
 .۶۰: صهاي اسالمي در ايران نويس دست

http://dl.nlai.ir
http://nlai.ir
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v  :فهرست نمایشگاه آثار شیخ الرئیس بیانی، مهدي
ـ   ابوعلی سینا در کتابخانه ملّی ار ، تهـران، انجمـن آث

  ص. 10، رقعی، 1333ملّی، 

v   :فهرسـت نمایشـگاه آثـار خواجـه     بیانی، مهـدي
، تهران، دانشـگاه  نصیرالدین طوسی در کتابخانه ملّی

  ص. 13، رقعی، 1335تهران، 

v [مخطوطـات] دارالکتـب   “علـی:   محفوظ، حسین
مجلّۀ معهد المخطوطـات  ، نکـ . ”الوطنیۀ فی طهران

  .26-20ص ، ص1957، 1، ش3(القاهرة): س العربیۀ

نسخه خطّی عربـی بـه اختصـار     132در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است.

v د، صالحمخطوطـات انتقتهـا بعثـۀ    “الـدین:   المنج
معهــد المخطوطــات إلــی إیــران: المکتبــۀ الوطنیــۀ 

 مجلّـۀ معهـد المخطوطـات العربیـۀ    ، نکــ .  ”بطهران
  .328-327، صص 1960، 1، ش6(القاهرة): س

نویس به زبان عربی که براي  ستد 18در این فهرست  ?
معهد المخطوطات العربیۀ ـ قاهره تصویربرداري شده، بـه    

  اختصار معرفی شده است.

v  :هـاي   فهرست نسـخه “انوار، عبداهللا؛ افشار، ایرج
 هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”عکسی کتابخانه ملّی
(بخــش  281-269، صــص1341، 2(تهــران): دفتــر
، 1342، 3) و دفترنسخه عکسی 121نخست: معرفی 

ــص ــی   104-99ص ــش دوم: معرف ــخه  50(بخ نس
 عکسی)؛ فارسی .

v   :هـاي   فهرسـت قسـمتی از کتـاب   “بیانی، مهـدي
نشـریه  ، نکــ .  ”خطّی فارسی کتابخانه ملّـی تهـران  

، صــص 1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
، صـص  1348، 6(بخش نخست) و دفتر 139-281
  (بخش دوم). 119-326

ستنوشته به خطّ نستعلیق مؤلّف این اثر اصل فهرست د ?
ي   در کتابخانـه مرکـز   >8419<برگ، به شماره  200در 

  . ١گردد ي می  دانشگاه تهران نگهدار

v مؤلّفات “علی؛ آل یاسین، جعفر:  محفوظ، حسین]
ــی     ــۀ ف ــۀ الوطنی ــی المکتب ــۀ ف ــارابی المخطوط الف

، 1975بغـداد،   ،مؤلّفـات الفـارابی  ، نکــ .  ”طهـران] 
  .126-123صص 

v  :وصف بعض نسـخ مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  . ٢ملّی

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     فهرست دستنوشته ?
کتابخانه ملّی ایران است که در ضمن دفتر صغیر نگـارش  
یافته است. این فهرست منتشر نشده امـروزه در کتابخانـه   

                                                   
خبانه مرکزي دانشگاه هاي خطّي کتا فهرست نسخهپژوه، حممدتقي،  . دانش١

 .۱۳۲، ص۱۷، ج ،۱۳۶۴ران، ران

 .۱۲۷، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٢
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  گردد. مرحوم محقق طباطبایی در قم نگهداري می

v  :چند نسخه خطّی [انتقال یافتـه بـه   “افشار، ایرج
کتابخانه ملّـی ایـران و کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه      

، 21(تهــران): س راهنمــاي کتــاب، نکـــ . ”تهــران]
  .692-691، صص 1357

v ؛ منـزوي، علینقـی   10-1هـاي  انوار، عبداهللا (جلد(
، 13-12هـاي   اهللا (جلـد  )؛ عظیمـی، حبیـب  11(جلد

و  15-14هـاي  )؛ ضمیري، امیره (جلد21و  16-17
)؛ معیـري،  22-21هـاي  پور، رضـا (جلـد   )؛ خانی19

ــد ــره (جل ــاي زه ــلطانی19-18ه ــدیقه  )؛ س ــر، ص ف
ــد ــدهاي 26(جل ــریم (جل و  1/24، 23)؛ تفضــلی، م

فهرست نسخ خطّی کتابخانـه ملّـی جمهـوري    : ١)63
)، تهران، کتابخانه ملّی 22-1(مجلّدات  اسالمی ایران

  ، وزیري.1383ـ 1345ایران، 

هاي فارسي  ص؛ معريف نسخه۵۲۶، ۱۳۴۵جلد اول:  §

                                                   
هايي يا  نگاري کتب خطي خبش . فهرستنگاران ديگري که در خبش فهرست١

هاي کتاخبانه ملّي را در دست تأليف داشته يا اکنون در  جملّدايت از فهرست
توان به پژوهشگراين مهچون: <هايده چيذري، ناهيد  دارند، ميدست يه 

باقري خرمدشيت، پروين متواري سورکي، مرمي شکوه آذين، اکرم مسعودي، 
اکرب شريف زاده، اکرب سراج، فرزان عزيززاده، سيد جعفر طباطبايي و خامن 
اره عارف نيا> اشاره منود که البته به جهت عدم دسترسي، به جزئيات کمي (مش

هاي آثار تأليفي اين عزيزان، براي اينکه در اين  جلد) و کيفي (حجم کار) داده
اي گذرا  هاي خطّي، اشاره فرايند علمي و تاريخ پر فراز و نشيب دنياي نسخه

نيز به سهم اين عزيزان فهرستنگار، شده باشد، به ذکر مهني مقدار از اسامي، 
 در اين نوشتار موجز، بسنده گرديد.

  >.۵۰۰-۱مشاره <

هاي فارسي  ص؛ معريف نسخه۵۹۹، ۱۳۴۷جلد دوم:  §
  >.۱۰۰۰-۵۰۱مشاره <

هاي فارسي  ص؛ معريف نسخه۵۸۶، ۱۳۵۱جلد سوم:  §
  >.۱۵۰۰-۱۰۰۱مشاره <

هـاي   ص؛ معـريف نسـخه  ۵۴۸، ۱۳۵۲جلد چهـارم:   §
  >.۲۰۰۰-۱۵۰۱فارسي مشاره <

هــاي  يف نســخهص؛ معــر۷۱۸، ۱۳۵۳جلــد پــنجم:  §
  >.۲۵۰۰-۲۰۰۱فارسي مشاره <

هــاي  ص؛ معــريف نســخه۹۱۹، ۱۳۵۴جلــد ششــم:  §
  >.۳۰۶۳-۲۵۰۱فارسي مشاره <

هاي عـريب   ص؛ معريف نسخه۴۵۰، ۱۳۵۵جلد هفتم:  §
  >.۵۰۰-۱مشاره <

هاي عريب  ص؛ معريف نسخه۵۳۲، ۱۳۵۶جلد هشتم:  §
  >.۱۰۰۰-۵۰۱مشاره <

هـاي عـريب    ص؛ معريف نسخه۵۹۵، ۱۳۵۷جلد م:  §
  >.۱۵۰۰-۱۰۰۱مشاره <

هاي عـريب   ص؛ معريف نسخه۷۳۶، ۱۳۵۸جلد دهم:  §
هـاي خطّـي فارسـي     > و نسـخه ۱۹۷۵-۱۵۰۱مشـاره < 
  >.۳۰۸۳-۳۰۶۴مشاره <

هـاي   ص؛ معـريف نسـخه  ۸۵۳، ۱۳۷۵جلد يـازدهم:   §
  >.۲۳۰۰-۱۹۷۶عريب مشاره <

تصـوير؛   ۲۳ص +۶۲۰، نـه+ ۱۳۷۲جلد دوازدهـم:   §
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  >.۲۶۰۰-۲۳۰۱هاي عريب مشاره < معريف نسخه

تصـوير؛ معـريف    ۱۶ص+۴۷۲، ۱۳۷۵جلد سيزدهم:  §
  >.۲۹۰۰-۲۶۰۲هاي عريب مشاره < نسخه

هـاي   ص؛ معريف نسـخه ۳۳۱، ۱۳۷۵جلد چهاردهم:  §
  >.۳۲۰۰-۲۹۰۱عريب مشاره <

هـاي   ص؛ معـريف نسـخه  ۳۳۵، ۱۳۸۰جلد پانزدهم:  §
  >.۳۵۰۰-۳۲۰۱عريب مشاره <

هـاي   ص؛ معريف نسـخه ۴۹۱، ۱۳۷۹جلد شانزدهم:  §
  >.۳۸۰۰-۳۵۰۱عريب مشاره <

هـاي   ص؛ معـريف نسـخه  ۴۸۳، ۱۳۷۹جلد هفـدهم:   §
  >.۴۱۰۰-۳۸۰۱عريب مشاره <

هـاي   ص؛ معـريف نسـخه  ۴۱۰، ۱۳۸۱جلد هجدهم:  §
  >.۴۴۰۰-۴۱۰۱عريب مشاره <

هـاي   ص؛ معـريف نسـخه  ۴۱۰، ۱۳۸۱جلد نوزدهم:  §
  >.۴۷۰۰-۴۴۰۱عريب مشاره <

هـاي   معـريف نسـخه    جلد بيستم: منتشر نشده اسـت؛  §
  >.۵۰۰۰-۴۷۰۱عريب مشاره <

 ۶۱صـص+ ۴۹۴، پـنج+ ۱۳۸۴جلد بيسـت و يکـم:    §
هاي عريب (کتب ادعيه) مشاره  تصوير رنگي؛ معريف نسخه

>۵۰۰۱-۵۵۰۰.<  

ص؛ معـــريف ۳۹۸، ۱۳۸۳جلـــد بيســـت و دوم:   §
  >.۶۰۵۰-۵۵۰۱ها) مشاره < هاي عريب (قران نسخه

جلــد بيســت و ســوم: منتشــر نشــده اســت، معــريف  §

  >.۶۳۵۱-۶۰۵۱هاي خطّي مشاره < نسخه

لد بيست و چهـارم: منتشـر نشـده اسـت، معـريف      ج §
  >.۶۶۵۱-۶۳۵۱هاي مشاره < نسخه

ـ جلد بيست و پـنجم: منتشـر نشـده اسـت، معـريف       §
  >۷۰۰۰-۶۶۵۲هاي مشاره < نسخه

جلد بيسـت و ششـم: منتشـر نشـده اسـت، معـريف        §
  >.۷۳۰۰-۷۰۰۱هاي مشاره < نسخه

§ .........................  

سـت، معـريف   جلد شصـت و سـوم: منتشـر نشـده ا     §
-۱۷۸۰۱مشـاره <  ١هاي خطّـي کتاخبانـه لـوي    نسخه

۱۸۱۰۰.<  

v  :خطــی بــر تــارك “حســینی اشــکوري، صــادق
 2(س 7(تهران): س آینه میراث، نکـ . ”فهرست ملّی

، 1383)، بهــــار 24(پیــــاپی 1دوره جدیــــد)، ش
  .130-113صص

اي است بر نقد آقاي عظیمـی   این مقاله در واقع جوابیه ?
معرفـی میـراث   <رس بـا فروسـت   که بـر مجموعـه فهـا   

                                                   
هاي خطّي کتاخبانه لوي، به دالئلي مهچون، عدم مهاهنگي، در  خه. نس١

 ۱۹۰۰۰تا  ۱۷۰۰۰ِ  ، خبشي ذيل رديف۱۶۰۰۰هاي اواسط  رديف
 ۳۰۰اند. به هر تقدير اگر در هر جلد از فهرست، به طور متوسط،  قرارگرفته

 ۶۶تا  ۵۸نسخه معريف گردد، طبيعتاً اين جمموعه نفيس، بايسيت بني جلدهاي 
هاي بيشتر پريامون کتاخبانه لوي به مقاله سيد  ريف گردند. براي آگاهيمع

در  ”کتاخبانه لوي و گنجينه اسناد ملّي ايران،“حممدتقي مصطفوي با عنوان 
 ، مالحظه گردد.۲۸- ۲۲، صص۱۳۴۴، دي ۲۵، شوحيدنشريه 
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. باید دانسـت کـه در ضـمن آن جوابیـه، جلـد      >مخطوط
(تهـران   فهرست نسخ خطّی کتابخانه ملّی ایـران سیزدهم 

) از سوي نویسنده مقاله، مورد نقد و بررسـی قـرار   1375
  گرفته است.

v  :حواشـی بـر فهـارس    “حافظیان بابلی، ابوالفضل
، 1، ش1: س(قـم)  کتاب شیعه، نکـ . ”کتابخانه ملّی

  .260-245، صص1389بهار و تابستان 

v  :فهرست [کتب جواهري (جواهر کالم)، عبدالعزیز
 >دارالفنون<خطّی] کتابخانه عمومی معارف طهران 

)، تهران، وزارت معارف، مطبعـه مهـر،   2-1(مجلّدات 
  ، رقعی.1313-1314

  ص.۲۴۱، ۱۳۱۳جلد خنست:  §

  ص.۲۲۷، ۱۳۱۴جلد دوم:  §

نویس توصـیف   دست 348موع در این فهرست در مج ?
ها اکنون بـه   نویس گردیده است؛ گفتنی است که این دست

  کتابخانه ملّی ایران انتقال یافته است.

v    :فهرسـت  “جواهري (جواهر کـالم)، عبـدالعزیز]
ي  هـا  چند نسخه عکسی نفیس برگرفتـه از کتابخانـه  

فهرست کتابخانـه  ، نکـ . ”برلین، پاریس، لیدن و ...]
-172، صـص  2، ج1314تهـران،   ،عمومی معـارف 

196.  

نویس بسیار نفیس و مهـم   دست 46در این فهرست از  ?

ي جهان (برلین، پاریس، لیـدن و ...)   ها موجود در کتابخانه
هـاي نفـیس    یاد شده است. ناگفته نمانـد کـه ایـن نسـخه    

عکسی از سوي عالمه قزوینـی تهیـه شـده و سـپس بـه      
(انتقـال یافتـه بـه     >دارالفنـون <کتابخانه عمومی معارف 

کتابخانه ملّی ایران) تحویل داده شده است. ایـن فهرسـت   
نسخ قدیمه عربـی، فارسـی نـادره و    “همچنین با عنوان: 

باز چاپ شده اسـت؛   ١هاي قزوینی یادداشت در  ”نفیسه
کننـده ایـن مجموعـه      البته باید توجه داشت کـه توصـیف  

حـوم  بوده است و نـه مر  >جواهر کالم<ارزشمند مرحوم 
  .>عالمه قزوینی<

v  :هـاي فارسـی    منتخبـی از کتـاب  “محقّق، مهدي
ــگ   ــی فرهن ــه ملّ ــی کتابخان ـــ . ”خطّ ــریه ، نک نش

-51، صـص  1340، 1(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه
61.  

نویس عربی و فارسـی بـه    دست 155در این فهرست  ?
اختصار توصیف گردیده است. باید افزود که این مجموعه 

  . ٢ملّی ایران قرار دارداکنون در کتابخانه 

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
نشـریه  ، نکــ .  ”خطّی] کتابخانه دکتر حسین مفتـاح 

-95، صـص 1353، 7دفتر(تهران):  هاي خطّی نسخه
  (توضیحات آقاي ایرج افشار). 800و  510

                                                   
، ۴، ج ،۱۳۶۳ران، انتشارات علمي، هاي قزويين  يادداشت. قزويين، حممد، ١

 .۳۴۷- ۳۴۱صص 

 .۵۹: ص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٢
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مرقّع و انـدي   70نسخه خطّی،  1435در این فهرست  ?
اختصار گزارش گردیـده اسـت.    نیز سند، قباله و فرمان به

هاي خطّی این مجموعـه نفـیس بعـد از     بسیاري از نسخه
درگذشت وي به کتابخانه مجلس سنا و بخش دیگري هم 

  به کتابخانه ملّی ایران انتقال گردید.

v هـاي خطّـی    نسـخه “اي، محمدحسن:  ه رجایی زفر
ــر  ــایی زف ــن رج ـــ . ”اي ه محمدحس ــداري، نک  کتاب

  .78-59، صص 1378، 33-32، ش 33(تهران): س

هـاي ایـن    نـویس  ناگفته نماند کـه شـماري از دسـت    ?
مجموعه به کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران، بخشـی بـه     
کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی و بـاقی نسـخ نیـز بـه       

 کتابخانه ملّی ایران، انتقال یافته است.

v  :160فهرســت عنــاوین “ســلیم گنــدمی، حمیــد 
، ”الدین همایی سید جاللنسخه خطّی کتابخانه استاد 

، 1386، 9: دفتر هدیه بهارستان (حدیث عشق)نکـ . 
  .592-585صص

نویس کتابخانـه   دست 160فهرستواره اختصاري براي  ?
دکتر همایی است که اخیراً به کتابخانه ملّی، انتقـال یافتـه   
ف این فهرسـتواره در مقدمـه، وي    است و بنا به نوشته مؤلِّ

م فهرست تفصیلی نسـخ خطّـی، از   در حال تدوین و تنظی
هاي استاد همایی در ضمن ایـن مجموعـه    جمله یادداشت

 باشد. می

v   بـا همکـاري عبدالحسـین     سلیم گنـدمی، حمیـد)

هـاي   نـویس  فهرست دست: طالعی و صدیقه شاکري)
  .شیخ جعفر شوشتري در شوشتر  کتابخانه

هاي موجـود   نویس اي براي دست فهرست منتشر نشده ?
) در کتابخانه شیخ بهاءالـدین شـریعت،   سخهن 557(حدود 
شیخ جعفر شوشتري و برادر صاحب المقابس، شـیخ    نواده

محمدتقی شوشتري اسـت. گفتنـی اسـت ایـن مجموعـه      
نفیس، که مشتمل بر بازمانـده بخشـی از کتابخانـه عـالم     

  خـرداد بزرگوار عالمه شـیخ جعفـر شوشـتري بـوده، در     
ایـن   ل یافتـه اسـت.  به کتابخانه ملّـی ایـران انتقـا    1378

فهرست ماشین نویسـی بـا اصـالحات مؤلّـف محتـرم در      
ــداري   ــه مؤسســه کتابشناســی شــیعه در قــم نگه کتابخان

 گردد. می

v  :فهرســت مرقعــات نفــیس در عزیــززاده، فــرزان
 .کتابخانه ملّی ایران

فهرستی در حال تألیف، براي مرقعات نفـیس موجـود    ?
اسـت؛ بـه نظـر    در کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایـران  

هی از آن تـاکنون (    رسد بخش می 1389هاي قابـل تـوج (
  نگارش یافته باشد.

v رسانی و رایانه کتابخانه  گروه کاربران بخش اطالع
هـاي   نـویس  [فهرسـت دیجیتـالی دسـت   ملّی ایـران:  

اسالمی موجود در کتابخانه ملّی جمهوري اسـالمی  
  . ایران]

ــک اطالعــات و فهرســت دیجیتــالی مشــتمل  ? ــر بان ب
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هـاي عربـی،    هاي هزاران عنوان نسخه خطّی به زبـان  داده
فارسی و ترکی موجـود در کتابخانـه ملـی ایـران اسـت.      

نسـخه خطّـی ایـن کتابخانـه،      7000گفتنی است بیش از 
باشد کـه از   داراي امکان بارگذاري (دانلود) کامل نسخ می

، یــا بــا کلیــک گزینــه http://dl.nlai.irطریــق ســایت 
از سـایت رسـمی کتابخانـه بـه آدرس      >حافظه رقومی<

http://nlai.ir دسترسی به آن آثار، براي محققان امکان ،
  پذیر است.

v  ،فهرست موضوعی دیجیتـال نسـخ   [ :علیکسائی
 .]خطی فارسی کتابخانه ملی ایران

ــتواره  ? ــالی فهرســـ ــا(دیجیتـــ  قابـــــل )،مناتمـــ
اینترانـت داخلـی کتابخانـه    شبکه در  پژوهشگران تفادهاس

عنوان  ،نام مولف ،شامل موضوع به ترتیب الفبا، ملی ایران
نـام   ات،صـفح تعـداد   ،تاریخ کتابـت  ،تاریخ تالیف ،کتاب
اسـت کـه تـاکنون (اسـفند     نام مترجم و شماره اثر  ،کاتب

عنــوان نســخه خطــی فارســی  7400حــدود ) در 1389
شبکه داخلی انه ملی ایران اعم از کتاب و رساله در کتابخ

ویرایش و البته و  وارد شدهکتابخانه ملی ایران  )اینترانت(
 به پایان نرسیده است. هنوز مستندسازي آن 

v    :دي)، فـتح اهللا هـاي   نسـخه “کشاورز (میرزا محمـ
 ماه کلیات کتاب، نکـ . ”خطّی در کتابخانه ملّی ایران

 .87-82، صص1387، دي 133(تهران)، ش

در این مقاله، افزون بر گزارش وضعیت کلّی کتابخانـه   ?
ملی، در فواصل مباحث نیز، چند نسخه خطّـی و سـنگی،   

  به عنوان نمونه، معرّفی شده است.

v  :بررسی وضـعیت کلّـی کتابخانـه   <آماجی، علی  
 . ١>خطّی ملّی جمهوري اسالمی ایران

ارشد کتابداري  نامه کارشناسی عنوان (بخشی از) پایان ?
رسانی در دانشکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی     و اطالع

اسـت. مؤلّـف در کنـار     1374دانشگاه تهـران، در سـال   
هاي مهم شـهر تهـران، بـه     بررسی وضعیت برخی کتابخانه

بررسی وضعیت کلـی کتابخانـه مـذکور نیـز بـه تفصـیل       
، نامه پرداخته است. گفتنی است استاد راهنما در این پایان

دکتر غالمرضا فدایی عراقـی و اسـتاد مشـاور نیـز دکتـر      
  عباس حرّي بوده است.

v فهرست کتب درسـی چـاپ   <فر، صدیقه:  سلطانی
-1268ملّــی ایــران،   ســنگی موجــود در کتابخانــه

 . ٢>هـ ق1344

ــان ? ــوان پای ــداري و   عن ــد کتاب ــی ارش ــه کارشناس نام
رسـانی در دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی       اطالع
اسـت. مؤلّـف در رسـاله     1374شگاه تهران، در سـال  دان

جلد کتـاب درسـی چـاپ سـنگی      991خود، به بررسی 
، موجـود در  1344-1268هـاي   منتشر شـده بـین سـال   

گنجینه کتبِ کتابخانه ملّی ایـران، پرداختـه اسـت. گفتنـی     
نامه، مرحوم دکتر علینقـی   است استاد راهنما در این پایان

                                                   
 .۱۰۹، ص۱۳۸۹)، آذر ۱۵۶(پياپي ۱۲، ش۱۳: سکتاب ماه کليات. ١

 .۱۱۶. مهان، ص٢

http://dl.nlai.ir
http://nlai.ir
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دکتـر نـوش آفـرین انصـاري      منزوي و استاد مشاور نیـز 
(محقق) بوده است. ناگفته نماند این فهرست با تغییـرات و  

فهرسـت  هایی، به نحو مستقل، با عنـوان   اضافات و تکمله
، ملّی ایـران   کتب درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه

ص در 413از سـوي کتابخانـه ملـی (در     1376در سال 
  قطع وزیري)، منتشر شده است.

v معرّفـی نسـخ نفـیس [در    “صـدیقه:   فـر،  سلطانی
(تهران):  فصلنامه کتاب، نکـ . ”کتابخانه ملّی ایران]
، 1382)، زمســتان 56(پیــاپی  4دوره چهــاردهم، ش

 .326-317صص

v فر، صدیقه؛ تفضلی، مریم؛ میـرزا کوچـک    سلطانی
خوشنویس، فریبا؛ موسـوي، زهـره؛ تـونی، نسـرین؛     

ـ     ی؛ سـلیم  بابازاده، شهال؛ کمـالی، مـژده؛ ابـاذري، عل
فهرست کتب سنگی گندمی، حمید؛ خانی پور، رضا: 

 .کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایران

نگـاران   این فهرسـت محصـول کـار جمعـی فهرسـت      ?
دي است که هر یک از آنان، در تدوین بخشی از این  متعد

اند. متأسـفانه، بـر پایـه     کارستان بزرگ اندیشه، سهیم بوده
یــن فهرسـت، همچــون  هـاي غیــر قابـل درك، ا   سیاسـت 
 23هاي کتب خطّی این کتابخانه عامره (جلدهاي  فهرست

  ) منتشر نشده است.1390به بعد)، تاکنون (خرداد 

  ملّي فرهنگ کتاخبانه )١٤٤(

v  :هـاي فارسـی    منتخبـی از کتـاب  “محقّق، مهدي
ــگ   ــی فرهن ــه ملّ ــی کتابخان ـــ . ”خطّ ــریه ، نک نش

-51، صـص  1340، 1(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه
61.  

نویس عربی و فارسـی بـه    دست 155در این فهرست  ?
اختصار توصیف گردیده است. باید افزود که این مجموعه 

   .١اکنون در کتابخانه ملّی ایران قرار دارد

v معرّفی نسخ نفیس [در کتابخانه “پور، رضا:  خانی
(تهـران): دوره   فصـلنامه کتـاب  ، نکــ .  ”ملّی ایران]

ــانزدهم، ش ــاپی 2پــ ــتان58(پیــ ، 1383 )، تابســ
  .300-291صص

  موزه رضا عباسي )١٤٥(

v  :اسـی [ و  “شریف زاده، عبدالمجیدموزه رضا عب
(تهـران،  نـامور نامـه   ، نکــ .  ”برخی نسخ خطّی آن]

  .304-167ش): صص 1370

نـویس نفـیس شـاهنامه     نسخه دست 38در این مقاله  ?
فردوسی موجود در موزه رضا عباسی در تهران به تفصیل 

  گزارش شده است.

v نویس نفیس قرآن  [فهرست چند دست“ته: ناشناخ
، نکــ .  ”کریم از] موزه رضا عباسی و کاخ گلستان

                                                   
 .۵۹: ص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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(تهـران: گـزارش هفتمـین نمایشـگاه بـین       لوح هفتم
و  57-54): صـــص1379المللـــی قـــرآن کـــریم، 

  .431، ص1385، 3(تهران): دفتر پژوهی نسخه

نویس نفیس قـرآن کـریم از    دست 19در این فهرست  ?
  ق به اختصار معرفی شده است. دو کتابخانه فو

v   آغداشلو، آیدین (پیشگفتار)؛ ادیبی، فرزاد (طـراح
 25هـاي ایرانـی (   نمایشگاه اسناد و قبالـه گرافیک): 

، تهـران، اداره  )1383فـروردین   15 – 1382بهمـن  
، 1382کل آموزش، انتشارات و تولیـدات فرهنگـی،   

 ص.64خشتی، 

هـاي   بالـه اي اسـت از اسـناد و ق   این مجموعه گزیـده  ?
موجود در موزه رضا عباسی و کاخ گلستان که همزمان با 

بهمن تـا   25هشتمین نمایشگاه دوساالنه جهانی پوستر از 
در تاالر اسناد کـاخ صـاحبقرانیه بـه     1383فروردین  15

  نمایش درآمده است.

  موزه مردم شناسي )١٤٦(

v فهرسـت  “پـژوه، محمـدتقی:    ذکاء، یحیی؛ دانش]
موزه مردم شناسـی اداره   هاي خطّی] کتابخانه نسخه

، ”هاي زیباي کشـور  ها و فرهنگ عامه هنر کلّ موزه
، 1342، 3(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .134-132صص 

نویس عربی و فارسـی نفـیس    دست 5در این فهرست  ?

 به اختصار معرفی شده است.

و مرکز اسناد جملس شوراي  ، موزهکتاخبانه )١٤٧(
  ١اسالمي

v ،اس:  زریاب خویی فهرست مجموعه اهدایی “عب
سـید محمدصـادق طباطبــایی بـه کتابخانـه مجلــس     

، 1، ش1(تهــران): س دانــش، نکــ .  ”شـوراي ملّــی 

                                                   
 ۲۵۰۰۰حدود  )، اين کتاخبانه، در۱۳۸۹. بر اساس آخرين آمارها (اسفند ١

هاي عريب، فارسي، ترکي، اردو و برخي  نويس اسالمي و شرقي به زبان دست
عنوان، دارد. بايد افزود که از سال  ۵۰۰۰۰هاي شرقي، در بيش از  زبان
جلد  ۴۲هاي کتاخبانه جملس،  نويس ، براي دست۱۳۹۰تا خرداد  ۱۳۰۵

 ۴۴- ۱اي بازچاپ)، شامل جلده ۴-۳جملد فهرست (جلدهاي  ۵۲مشتمل بر 
) منتشر شده است و در جمموع در ۳/۴۰و  ۱/۴۰(بدون حلاظ جلدهاي 

% کلّ نسخ). بنا ۷۲نسخه، مشتمل بر گزارش گرديده است ( ۱۸۰۰۰حدود 
) نيز ۱۳۹۰به گفته مسؤوالن کتاخبانه، از سوي فهرستنگاران، تاکنون (خرداد 

، ۱۳۹۰هاي سال  ديگر فهرست گرديده که تا نيمه  نسخه ۴۰۰۰حدود 
جلد  ۱۰هاي اين  گردد. با احتساب داده فهرست آنان از چاپ خارج مي

 ۱۸۰۰۰)، در حدود ۱۳۹۰فهرست منتشر نشده، در جمموع، تاکنون (خرداد 
% کلّ نسخ) معريف گرديده است؛ به اين ترتيب، کتاخبانه جملس ۸۸نسخه، (

 خنستني کتاخبانه کشور است که در زمينه فهرستنگاري نسخ خطّي کامالً
هاي مستمر رئيس کاردان آن، جناب دکتر  پيشتاز است و احلمدهللا با پيگريي

جعفريان، روند فهرستنگاري، شتاب بيشتري به خود گرفته است. به نظر 
رسد، اگر فهرستنگاري نسخ، با مهني آهنگ پيش برود، تا پايان سال  مي

بعد ـ به  ، متام نسخ خطّي آن فهرست گرديده و فهرستنگاري از اين به۱۳۹۰
گردد. گفتين است اين گنجينه نفيس، افزون بر نسخ  اصطالح ـ به روز، مي

، نسخه عکسي، کتب سنگي و  خطّي، داراي تعداد قابل توجهي ميکروفيلم
ها هزار سند مهم تارخيي نيز است که تاکنون فهرسيت و آماري رمسي از  ده

ي اين کتاخبانه، تعداد آا منتشر نشده است. بايد افزود متامي نسخ خطّ
دجييتال شده و خوشبختانه، منت کامل بيشترين آا، از طريق وبسايت 

 )، در دسترس حمققان است.http://ical.irکتاخبانه (

http://ical.ir
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ــروردین  ــص1328ف ، اردیبهشــت 2؛ ش27-25، ص
ــص1328 ــرداد 3؛ ش93-92، صـــ ، 1328، خـــ
، 2(تهــران): س پیــام بهارســتانو  135-132صــص
  .50-46، صص1381، ذي ـ بهمن 20-19ش

نویس برگزیـده از   دست 26فهرست در حدود  در این ?
مجموعه اهدایی سید محمدصادق طباطبایی بـه اختصـار   

  توصیف گردیده است.

v    :کتابخانـه  “جواهر کالم (جـواهري)، عبـدالعزیز]
دائرة المعارف الشـیعۀ  ، نکـ . ”مجلس شوراي ملّی]
، حرف الخـاء،  1339، تهران، االمامیۀ االثنی عشریۀ

  .179-178صص 

v ــ ــالح: الشهرس ــۀ  “تانی، ص ــس االم ــۀ مجل مکتب
، 47، ش5(بغـداد): س  مجلۀ المکتبۀ، نکـ . ”االیرانی

  .11-10، صص 1965تموز 

v  :مخطوطـات شـیخ االسـالم    “الزنجانی، ابوعبداهللا
مجلۀ لغۀ ، نکـ . ”فضل اهللا الزنجانی (زنجان ـ إیران) 

  .95-92، صص 1928، 2، ش6(بغداد): س العرب

ویس از نسخ خطّی مرحـوم  ن دست 27در این فهرست  ?
شیخ االسالم شیخ فضل اهللا زنجانی، به اختصـار گـزارش   
گردیده است. گفتنی است که مجموعه آن مرحـوم کـه در   

هـ 1375هاي بسیار نفیسی موجود بوده در سال  آن نسخه
به کتابخانه مجلس شوراي اسالمی انتقـال یافتـه اسـت و    

ــد فقیــد وي،   تعــدادي از نســخه ــه فرزن ــز ب ــر هــا نی دکت
محمدجواد شـیخ االسـالمی، از اسـاتید دانشـگاه تهـران،      
انتقال یافته است و گویا این اواخـر (پـیش از درگذشـت    
وي)، برخی نسخ او (به انضمام برخی تألیفات آن مرحوم) 
به کتابخانه استاد یوسف محسن اردبیلی در تهـران منتقـل   

) نیـز بـه   1390بود که چند ماه اخیر (اردیبهشـت  گردیده 
اي  راه سایر نسخ نفـیس اسـتاد اردبیلـی بـه مجموعـه     هم

   شخصی در قم انتقال یافته است.

v  :بررسی سیستم کتابخانـه  “تدین ترشیزي، مهدي
مجلس شوراي اسالمی (بهارستان) [و نسخ خطّی آن 

ــه] ـــ .”کتابخان ــدن   ، نک ــه در تم ــاب و کتابخان کت
 .828-803، دفتر دوم، صص 1379، مشهد، اسالمی

v  :بررسی وضـعیت کلّـی کتابخانـه   <آماجی، علی  
 . ١>خطّی مجلس شوراي اسالمی

نامه کارشناسی ارشد کتابداري  عنوان (بخشی از) پایان ?
رسانی در دانشکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی     و اطالع

اسـت. مؤلّـف در کنـار     1374دانشگاه تهـران، در سـال   
هاي مهم شـهر تهـران، بـه     بررسی وضعیت برخی کتابخانه

وضعیت کلـی کتابخانـه مـذکور نیـز بـه تفصـیل        بررسی
نامه،  پرداخته است. گفتنی است استاد راهنما در این پایان

دکتر غالمرضا فدایی عراقـی و اسـتاد مشـاور نیـز دکتـر      
 عباس حرّي بوده است.

                                                   
 .۱۰۹، ص۱۳۸۹)، آذر ۱۵۶(پياپي ۱۲، ش۱۳: سکتاب ماه کليات. ١
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v  :کتابخانه مجلس شوراي اسالمی و “عاقلی، باقر
مجموعه مقاالت سمینار ، نکـ . ”اسناد موجود در آن

دمین سال افتتاح رسمی کتابخانه مجلس شوراي هفتا
، تهران، کتابخانـه مجلـس شـوراي اسـالمی،     اسالمی
  .110-98، صص1374اسفند 

v   :ــرا ــري)، زه ــداللّهی (رامس ــاب“عب ــی  کت شناس
هـاي نسـخ خطّـی خریـداري شـده توســط       فهرسـت 

، نکــ .  ”1381-82هـاي   کتابخانه مجلـس در سـال  
ــتان ــران): ش پیــــام بهارســ ، 1382، آذر 30(تهــ

  .157-150صص

v ؛ 2-1هاي الملک)، یوسف (جلد اعتصامی (اعتصام(
)؛ 3یوسف حـدائقی شـیرازي، ضـیاءالدین (جلـد      ابن

، 10، 9، 7، 5، 4، 3هـاي   حائري، عبدالحسین (جلـد 
)؛ نفیسـی،  4)؛ اصیلی، سوسن (جلد21-23، 19، 17

)؛ 18و  8هـاي   )؛ راستکار، فخري (جلد6سعید (جلد
پژوه، محمـدتقی؛   ینقی؛ دانشافشار، ایرج؛ منزوي، عل
)؛ حسینی اشکوري، 16-11هاي  منزوي، احمد (جلد

ــدهاي   ــر (جل ــانی  28و  20جعف ــایی بهبه )؛ طباطب
ــد   ــد ( جلـ ــور)، محمـ )؛ 49و  2/24، 1/24(منصـ

)؛ 38-35و  26-25هاي  خویی، علی (جلد صدرایی
)؛ نظري، محمود (جلـدهاي  1/27بشري، جواد (جلد

ــیم، )50و  2/47، 32، 2/27، 3/24 ؛ حکـــــــــ
ــان 2/29و  1/29محمدحســین (جلــدهاي  )؛ حافظی

)؛ طیار 48و  44، 31، 30بابلی، ابوالفضل (جلدهاي 
)؛ طباطبـایی،  2/33، 1/33مراغی، محمود (جلدهاي 

)؛ 39و  34)؛ صـادقی، محسـن (جلـد    42علی (جلد 
)؛ 45و  3/40، 1/40باباپور، یوسف (جلـدهاي   بیگ

ري، صـادق  )؛ حسینی اشکو2/40متقی، حسین (جلد
اکبـــر  )؛ صـــفري، علـــی45و  43، 41(جلـــدهاي 

اهللا (جلــد  )؛ شـکراللهی (طالقــانی)، احسـان  46(جلـد 
هـاي   فهرست نسخه): 51)، برکت، محمد (جلد1/47

ــی/ اســالمی  ــی کتابخانــه مجلــس شــوراي ملّ  خطّ
)، تهران، کتابخانـه مجلـس شـوراي    51-1(مجلّدات 

  .1390-1305ملّی/ اسالمی، 

، ۱۳۰۵جملـس شـوراي ملّـي،    جلد خنست: مطبعـه   §
کتـاب   ۱۸۲۸صـص؛ در ايـن فهرسـت    ۳۶۷+۷رقعي، 

نسخه خطّي و بقيه کتب چاپي و التني) کـه البتـه    ۲۱۶(
نسخه خطّي آن جمـدداً در جلـد دوم فهرسـت فهرسـت     

  کتاخبانه معريف گرديده است.

، رقعـي،  ۱۳۱۱جلد دوم: مطبعه جملس شوراي ملّي،  §
  >.۷۸۸-۱هاي مشاره < نويس ص؛ دست۵۳۹

-۱۳۱۸جلد سوم: چاپخانه جملـس شـوراي ملّـي،     §
ــي، ۱۳۲۱ ــاپ اول)، رقع ــريف ۱۱+۸۱۴ش (چ ص؛ مع
  >.۱۲۰۲-۷۸۹هاي مشاره < نويس دست

جلد سوم (بازنگاري و اضافات از اسـتاد حـائري):    §
ش (چـاپ دوم)،  ۱۳۵۳کتاخبانه جملـس شـوراي ملّـي،    

-۷۸۹هاي مشاره < نويس ص، معريف دست۷۸۳وزيري، 
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۱۲۰۲.<  

ش ۱۳۳۵رم: کتاخبانه جملس شوراي ملّـي،  جلد چها §
ــاپ اول)، وزيـــري،   ــص؛ معـــريف  ۴۷۹+۷(چـ صـ

  عنوان). ۴۸۹> (۱۶۸۴-۱۲۰۶هاي مشاره < نويس دست

جلد چهارم (بازنگاري و اضافات از خـامن اصـيلي،    §
زيرنظر استاد حائري): کتاخبانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد     

ش (چاپ دوم)، وزيري، ۱۳۸۹جملس شوراي اسالمي، 
>  ۱۶۸۴-۱۲۰۶هاي مشاره < نويس معريف دستص؛ ۴۶۰

  تصوير رنگي. ۶۲عنوان جديد>)+ ۸۴۷عنوان < ۱۳۳۶(

، ۱۳۴۵جلد پنجم: کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،      §
ــري،  ــريف دســت۶۱۲وزي ــويس ص؛ مع هــاي مشــاره  ن

  ، در موضوع کالم و فلسفه.١>۱۶۸۵-۲۰۰۰<

، ۱۳۴۴جلد ششم: کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،      §
هـاي مشـاره    نـويس  معريف دستصص؛ ۳۳۱+۱وزيري، 

  >، در موضوعات گوناگون.۲۰۰۱-۲۳۱۶<

، ۱۳۴۶جلد هفـتم: کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،       §
نويس عريب و  دست ۲۶۱صص، معريف ۶۴۳+۴وزيري، 

کتاب چاپي از جمموعه اهدايي امام مجعه  ۳۳۹فارسي و 
  خويي.

، ۱۳۴۷جلد هشتم: کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،      §
ــري،  ــريف۵۶۴وزي ــويس  دســتص، مع هــاي مشــاره  ن

  ي فارسي. ها >، منظومه۲۳۱۷-۲۷۰۰<

                                                   
) فهرست ۲/۹>، در جلد (۲۰۰۰-۱۸۲۵هاي مشاره < . بايد دانست که نسخه١

 )، معريف گرديده است.۷۰۵- ۲۳۱(صص کتاخبانه

): کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،     ۱جلد م (خبش §
هـاي   نـويس  ص، معريف دست۴۱+۴۵۰، وزيري، ۱۳۴۶

  >.۲۷۷۹-۲۷۰۱مشاره <

): کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،     ۲جلد م (خبش §
ــري، ۱۳۴۷ ــريف ۹۵۸-۴۵۱ص [صــص۵۰۷، وزي ]، مع

> کـه در  ۲۰۰۰-۱۸۲۵ره <هـاي مشـا   نويس جمدد دست
  جلد پنجم ناقص معريف شده بود.

): کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،     ۱جلد دهم (خبش §
]، معـــريف ۵۵۵-۱ص [صـــص۵۵۵، وزيـــري، ۱۳۴۷
  >.۳۰۵۹-۲۷۸۰هاي مشاره < نويس دست

): کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،     ۲جلد دهم (خبش §
]، معـريف  ۱۰۷۷-۵۵۶ص [صـص ۴۲۱، وزيري، ۱۳۴۷
  >.۳۳۲۲-۳۰۶۰ه <هاي مشار نويس دست

): کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،     ۳جلد دهم (خبش §
]، معـريف  ۱۶۷۵-۱۰۸۱ص [صص۶۰۴، وزيري، ۱۳۴۸
  >.۳۷۰۴-۳۳۲۳هاي مشاره < نويس دست

): کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،     ۴جلد دهم (خبش §
]، معـريف  ۲۲۳۰-۱۶۷۷ص [صص۶۵۳، وزيري، ۱۳۵۲
ــويس دســت >، جمموعــه ۴۰۰۰-۳۷۰۵هــاي مشــاره < ن
  ريزا حممدطاهر تنکابين.اهدايي م

، ۱۳۴۵جلد يازدهم: کتاخبانه جملس شـوراي ملّـي،    §
ــري،  ــريف دســت۴۶۱وزي ــويس ص، مع هــاي مشــاره  ن

>۴۰۰۱-۴۳۰۵.<  

، ۱۳۴۶جلد دوازدهم: کتاخبانه جملس شوراي ملّـي،   §
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ــري،  ــريف دســت۴۳۹وزي ــويس ص، مع هــاي مشــاره  ن
>۴۳۰۶-۴۶۰۷.<  

، ۱۳۴۶جلد سيزدهم: کتاخبانه جملس شـوراي ملّـي،    §
ــري،  ــريف دســت۴۳۸وزي ــويس ص، مع هــاي مشــاره  ن

>۴۶۰۸-۴۸۷۰.<  

، ۱۳۴۷جلد چهاردهم: کتاخبانه جملس شوراي ملّـي،   §
ــري،  ــريف دســت۴۶۷وزي ــويس ص، مع هــاي مشــاره  ن

>۴۸۷۱-۵۰۳۴.<  

، ۱۳۴۷جلد پانزدهم: کتاخبانه جملس شـوراي ملّـي،    §
ــري،  ــريف دســت۳۸۸وزي ــويس ص، مع هــاي مشــاره  ن

>۵۰۳۵-۵۱۸۲.<  

، ۱۳۴۸: کتاخبانه جملس شوراي ملّـي،  جلد شانزدهم §
ــري،  ــريف دســت۴۷۶وزي ــويس ص، مع هــاي مشــاره  ن

>۵۱۸۳-۵۵۴۰.<  

، ۱۳۴۸جلد هفدهم: کتاخبانه جملـس شـوراي ملّـي،     §
ــري،  ــريف دســت۴۲۴وزي ــويس ص، مع هــاي مشــاره  ن

>۵۵۴۱-۶۰۰۰.<  

، ۱۳۴۸جلد هجدهم: کتاخبانه جملس شـوراي ملّـي،    §
ــري،  ــص+۱۶۰+۲۳وزيـ ــريف  ۴صـ ــه، معـ  ۲۶لوحـ

] از جمموعـه اهـدايي خطّـي    ۳۳-۱نويس [صص  ستد
  جلد) رهي معريي. ۱۶۵۵نسخه) و چاپي ( ۲۳(

، ۱۳۵۰جلد نوزدهم: کتاخبانه جملس شـوراي ملّـي،    §
ــري،  ــريف دســت۶۲۶وزي ــويس ص، مع هــاي مشــاره  ن

  >، در پزشکي و رياضيات (تاريخ علم).۶۰۰۱-۶۴۱۰<

 نگاري): کتاخبانه، موزه و مرکز اسـناد  جلد بيستم (باز §
 ۴۳ص+۴۶۰، وزيـري،  ۱۳۸۹جملس شوراي اسـالمي،  
-۶۴۱۱هـاي مشـاره <   نويس تصوير رنگي، معريف دست

  >، در پزشکي و رياضيات (تاريخ علم).۷۰۰۰

جلد بيست و يکم: کتاخبانـه جملـس شـوراي ملّـي،      §
نـويس از   دسـت  ۳۶۸ص، معريف ۴۶۹، وزيري، ۱۳۵۷

  جمموعه اهدايي جميد فريوز ناصرالدوله.

م: کتاخبانه جملس شـوراي اسـالمي،   جلد بيست و دو §
  جمموعـه  ۱۴۵ص، معـريف  ۵۱۶، وزيري، شـش+ ۱۳۷۴

رسـاله) از جمموعـه اهـدايي مرحـوم      ۹۴۰خمطوط در (
  طباطبايي.

): کتاخبانه جملس شـوراي  ۱جلد بيست و سوم (خبش §
 ۱۱۰صـص، معـريف   ۵۰۸+۸، وزيـري،  ۱۳۷۶اسالمي، 
رسـاله) از جمموعـه اهـدايي     ۷۲۵خمطـوط در (   جمموعه

  حوم طباطبايي.مر

): کتاخبانه جملس شـوراي  ۲جلد بيست و سوم (خبش §
-۵۰۹صص [صـص  ۴۵۷+۶، وزيري، ۱۳۷۸اسالمي، 

رسـاله و   ۷۱۵جمموعـه خمطـوط در (   ۶۳]، معريف ۹۶۶
  کتاب) از جمموعه اهدايي مرحوم طباطبايي.

، وزيــري، ۱۳۸۱): ۱جلـد بيســت و چهـارم (خبــش   §
سي نويس عريب و فار عنوان دست ۵۲۳ص، معريف ۵۰۲

  تک کتايب از جمموعه اهدايي حممدصادق طباطبايي.

 ۲۸ص+۲۵۰، ۱۳۸۸): ۲جلد بيست و چهارم (خبش §
نـويس عـريب و    عنوان دست ۴۰۰تصوير رنگي، معريف 

ــک کتــايب از جمموعــه اهــدايي حممدصــادق   فارســي ت
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  طباطبايي.

، ۱۳۸۹): ۳جلـــد بيســـت و چهـــارم (خبـــش     §
هـا و تـک    تصوير رنگي، معريف جمموعـه  ۱۳ص+۱۶۰
  هاي جمموعه اهدايي حممدصادق طباطبايي. کتايب

جلد بيست و پنجم: دفتـر تبليغـات اسـالمي حـوزه      §
ص، معـريف  ۵۲۸، وزيري، سـي+ ۱۳۷۶علميه قم، ار 

  >.۷۵۰۰-۷۰۰۱هاي < نويس دست

جلد بيست و ششم: دفتـر تبليغـات اسـالمي حـوزه      §
ص، معـريف  ۵۴۲، وزيـري،  ۱۳۷۶علميه قـم، تابسـتان   

  >.۸۰۰۰-۷۵۰۱هاي < نويس دست

ــري، ۱۳۸۸): ۱جلــد بيســت و هفــتم (خبــش  § ، وزي
هـاي   نـويس  تصوير رنگي، معـريف دسـت   ۳۲ص+۵۶۴

>۸۰۰۱-۸۲۰۰.<  

ــري، ۱۳۸۹): ۲جلــد بيســت و هفــتم (خبــش  § ، وزي
هـاي   نـويس  تصوير رنگي، معـريف دسـت   ۲۱ص+۱۳۰

>۸۲۰۱-۸۴۰۰.<  

ص، معريف ۲۸۸، وزيري، ۱۳۸۸جلد بيست و هشتم:  §
  >.۸۸۰۰-۸۴۰۱هاي < نويس دست

ــش   § ــم (خب  ــت و ــد بيس ــري، ۱۳۹۰): ۱جل ، وزي
  >.۹۰۰۰-۸۸۰۱هاي < ص، معريف دستنويس۵۸۵

ــش   § ــم (خب  ــت و ــد بيس ــري، ۱۳۹۰): ۲جل ، وزي
  >.۹۰۰۲-۹۰۰۱هاي < ص، معريف دستنويس۴۵۵

 ۶۳صــص+۱+۳۲۸، وزيــري، ۱۳۸۸ام:  جلــد ســي §
  >.۹۶۰۰-۹۲۰۱هاي < نويس تصوير، معريف دست

ــري، ۱۳۸۸جلــد ســي و يکــم:  §  ۴۷ص+۲۳۰، وزي
ــريف دســت  ــويس تصــوير رنگــي، مع -۹۶۰۱هــاي < ن

۱۰۰۰۰.<  

ص، معـريف  ۳۸۲، وزيـري،  ۱۳۸۸جلد سـي و دوم:   §
  >.۱۰۴۰۰-۱۰۰۰۱هاي < نويس دست

ــري، ۱۳۸۸جلــد ســي و ســوم (خبــش اول):  § ، وزي
تصـــوير رنگـــي، معـــريف اســـناد و     ۳۵ص+۲۶۴
  >. ۱۰۸۰۰-۱۰۴۰۱هاي < نويس دست

ــري۱۳۹۰جلــد ســي و ســوم (خبــش دوم):  § ، ، وزي
ص+ چنــد تصـــوير رنگــي، معـــريف اســـناد و   ۲۳۸
  >۱۱۶۰۰-۱۰۸۰۱هاي < نويس دست

 ۷۵ص+۲۰۴، وزيـري،  ۱۳۸۸جلد سي و چهـارم:   §
ــناد و دســت  ــريف اس ــي، مع ــويس تصــوير رنگ ــاي  ن ه

>۱۱۶۰۱-۱۲۰۰۰.<  

جلد سي و پنجم: دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه  §
ص، معــــريف ۴۹۴، وزيــــري، ۱۳۷۶قــــم، پــــاييز 

  >.۱۲۵۰۰-۱۲۰۰۱هاي < نويس دست

جلد سي و ششم: دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه  §
هاي  نويس ص، معريف دست۵۲۸+۴، وزيري، ۱۳۷۷قم، 

>۱۲۵۰۱-۱۳۵۰۰.<  

جلد سي و هفتم: دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه  §
هاي  نويس ص، معريف دست۶۹۶+۸، وزيري، ۱۳۷۷قم، 

>۱۳۵۰۱-۱۴۰۰۰.<  

وزه علميه جلد سي و هشتم: دفتر تبليغات اسالمي ح §
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هـاي   نـويس  ص، معريف دست۷۵۴، وزيري، ۱۳۷۷قم، 
>۱۴۰۰۱-۱۴۵۰۰.<  

جلد سي و م: <دستنوشـته>، منتشـر نشـده اسـت.      §
 معـزي اهللا شـيخ حممـدعلي    آيتجمموعه اهدايي خاندان 

  نسخه خطّي. ۴۲۰مشتمل بر  ١دزفويل 

جلد چهلم (خبش اول): <دستنوشته>، تاکنون منتشـر   §
>، معـريف  ۴۰۰-۱هـاي <  نويس نشده است، معريف دست

  جمموعه کرمي زاده تربيزي.

ــش دوم):    § ــم (خبـ ــد چهلـ ــري، ۱۳۸۸جلـ ، وزيـ
هـاي   نـويس  تصوير رنگي، معـريف دسـت   ۷۹ص+۵۱۲

  > ادامه معريف جمموعه کرمي زاده تربيزي.۴۰۱-۵۱۰<

جلد چهلم (خبش سوم): <دستنوشته>، تاکنون منتشـر   §
  >.۱۰۰۰-۵۱۱هاي < نويس نشده است؛ معريف دست

 ۷۶ص+۳۶۰، وزيـري،  ۱۳۸۸جلد چهـل و يکـم:    §
-۱۴۵۰۱هــاي < نــويس تصـوير رنگــي، معــريف دســت 

۱۴۹۰۰.<  

جلد چهل و دوم: <دستنوشته>، تاکنون منتشر نشـده   §
  >.۱۵۳۰۰-۱۴۹۰۱هاي < است، معريف دستويس

 ۴۱ص+۳۱۰، وزيـري،  ۱۳۸۹جلد چهـل و سـوم:    §
-۱۵۳۰۱هــاي < نــويس تصـوير رنگــي، معــريف دســت 

۱۵۷۰۰.<  

                                                   
(قم،  معزي نامهنسخه اين جمموعه، در کتابِ  ۴۰۹. گزارشي امجايل از ١

 ، منتشر شده است.۳۰۸-۲۶۶): صص۱۳۹۰

 ۳۹ص+۳۲۴، وزيـري،  ۱۳۸۹ل و چهارم: جلد چه §
-۱۵۷۰۱هــاي < نــويس تصـوير رنگــي، معــريف دســت 

۱۶۱۰۰.<  

جلد چهل و پنجم: <دستنوشته>، تاکنون منتشر نشده  §
  >.۱۶۵۰۰-۱۶۱۰۱هاي < نويس است، معريف دست

جلد چهل و ششم: <دستنوشته>، تاکنون منتشر نشده  §
  >.۱۶۹۰۰-۱۶۵۰۱هاي < نويس است، معريف دست

ل و هفتم (خبش اول): <دستنوشته>، تـاکنون  جلد چه §
-۱۶۹۰۱هـاي <  نـويس  منتشر نشده است، معريف دست

۱۷۱۰۰.<  

جلد چهل و هفتم (خبش دوم): <دستنوشته>، تـاکنون   §
-۱۷۱۰۱هـاي <  نـويس  منتشر نشده است، معريف دست

۱۷۳۰۰.<  

جلد چهل و هشتم: <دستنوشته>، تاکنون منتشر نشده  §
  >.۱۷۷۰۰-۱۷۳۰۱ي <ها نويس است، معريف دست

جلد چهل و م: <دستنوشته> تاکنون منتشـر نشـده    §
  >.۱۸۱۰۰-۱۷۷۰۱هاي < نويس است، معريف دست

جلد پنجـاهم: <دستنوشـته>، تـاکنون منتشـر نشـده       §
  >.۱۸۵۰۰-۱۸۱۰۱هاي < نويس است، معريف دست

جلد پنجاه و يکم: <دستنوشته>، تاکنون منتشر نشـده   §
  >.۱۸۹۰۰-۱۸۵۰۱هاي < نويس است، معريف دست

جلد پنجاه و دوم: <دستنوشته>، تاکنون منتشر نشـده   §
  >.۱۹۳۰۰-۱۸۹۰۱هاي < نويس است، معريف دست

جلد پنجاه و سوم: <دستنوشته>، تاکنون منتشر نشده  §
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  >.۱۹۷۰۰-۱۹۳۰۱هاي < نويس است، معريف دست

جلد پنجاه و چهـارم: <دستنوشـته>، تـاکنون منتشـر      §
ــريف دســت  ــت، مع ــوي نشــده اس ــاي < سن -۱۹۷۰۱ه

۲۰۱۰۰.<  

v هاي خطّی  فهرستواره نسخهخویی، علی:  صدرایی
کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی (نمایـه فهرسـت     

هاي خطّی کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی:    نسخه
، قــم: مرکــز انتشــارات )38-35، 26-25مجلّــدات 

، 1378دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم، 
 ص.716وزیري، 

v  نگـار:   عالمـه فهرسـت  “ید: میر محمدصادق، سـع
هاي خطّـی کتابخانـه    معرفی و بررسی فهارس نسخه

ماه  کتاب، نکـ . ”مجلس اثر استاد عبدالحسین حائري
، 1380)، دي 49(پیـاپی   1، ش5(تهران): س کلیات
  .33-28صص 

v  :حواشـی بـر فهـارس   “حافظیان بابلی، ابوالفضل  
 .”هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی نسخه

ن تعلیقات (بدون تعلیقات جلد چهارم چاپ جدیـد)  ای ?
نگدر نشریه  انجمـن  <(شماره سـوم)، ارگـان رسـمی     ج

  گردد. ، منتشر می>فهرستنگاران نسخ خطّی

v  :تعلیقــاتی بــر برخــی مجلــدات “متقــی، حســین
ــارس ــوراي     فه ــس ش ــه مجل ــی کتابخان ــخ خطّ نس

 .”اسالمی

تعلیقاتی بر برخی مجلدات فهرست کتابخانـه مجلـس    ?
ــ ــن اصــالحات و  ش وراي اســالمی اســت؛ بخشــی از ای

استدراکات، طبـق درخواسـت ریاسـت محتـرم کتابخانـه      
، بـراي  1387جعفریـان، در اسـفند    آقايمجلس، جناب 

اعمال در فهارس نسخ خطّی در دسـت انتشـار کتابخانـه    
مجلس، تحویل دوستان بخش نسخ خطّی گردید و بخشی 

  دیگر نیز، هنوز منتشر نشده است.

v عبدالحسین (تنظـیم از سـیمین صـیدیه و    حائري ،
استدراکات فهارس نسخ خطّی کتابخانه “همکاران): 

 .”مجلس شوراي اسالمی

استدراکات و اصالحات برخی مجلدات فهارس نسـخ   ?
 9، 8، 7، 6، 5خطّی کتابخانه مجلس، مشخّصاً جلـدهاي  

آن است که استاد حائري در طی سـالیان متمـادي،    17و 
یا بر نسخه فهرست خویش در کتابخانـه  آن اصالحات را 

ثبت نموده، یا در قالب فیش به نحو مستقل نوشته اسـت.  
، بـه جهـت   ١)1390بنا به گفته خانم صـیدیه (اردیبهشـت   

ــدهاي    ــز جل ــان، ج ــوق مؤلف ــت حق ــن 7و  6رعای ، ای
اصالحات و استدراکات، عمدتاً مربـوط بـه آثـار تـألیفی     

از ایـن مجلـدات،   خود استاد حائري است. باید افزود که 
تنها، این چند جلد یاد شـده، بـراي اعمـال اصـالحات و     
اســتدراکات، در اختیــار مــن نهــاده شــده اســت و بــاقی 
مجلدات، همـراه سـایر تصـحیحات، از سـوي همکـاران      

                                                   
1. http://www.ical.ir  

http://www.ical.ir
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محمـود نظـري، داوود نظریـان، محمدحسـین     پژوهشگر، 
  گردد. ، دنبال میمهدي سجادیان و مرعشی، محمد رضوي

v  :رفـی فهـارس تـازه منتشـر شـده      مع“ناشناخته
آینــه ، نکـــ . ”کتابخانــه مجلــس شــوراي اســالمی

)، آذر ـ دي  125(پیـاپی   5، ش21(قم): س پژوهش
 .125-124، صص1389

هـاي   در این نوشتار به اجمـال، گزارشـی از فهرسـت    ?
نسخ خطّی تازه انتشار کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی   

)، 124ص، تألیف آقایان محسن صـادقی ( 1388در سال 
)، 125)، جواد بشـري (ص 124سید صادق اشکوري (ص
) 124) و حسـین متّقـی (ص  125ابوالفضل حافظیان (ص

  آمده است. 

v  :س، محمداسعد لَ [مخطوطات] مکتبۀ المجلس “طَ
مجلّـۀ المجمـع العلمـی    ، نکــ .  ”النیابی فی طهـران 

و  222-210، صص 1947، 22(دمشق): س العربی
307-319.  

نویس عربی از کتابخانه مجلس  دست 44در این مقاله  ?
  شوراي اسالمی معرفی گردیده است.

v [مخطوطات] خزانۀ مجلس “علی:  محفوظ، حسین
مجلّـۀ معهـد   ، نکــ .  ”الشوري الوطنی فـی طهـران  

، 1957، 1، ش3(القــاهرة): س المخطوطـات العربیــۀ 
  .34-27صص 

نویس عربی نفـیس موجـود    دست 82در این فهرست  ?
  وصیف گردیده است.در این کتابخانه ت

v د، صالحمخطوطـات انتقتهـا بعثـۀ    “الـدین:   المنج
المخطوطات إلـی إیـران: خزانـۀ مجلـس الشـوري      

مجلّـۀ معهـد المخطوطـات    ، نکـ . ”الوطنی ـ طهران 
-328، صـص  1960، 2، ش6(القـاهرة): س  العربیۀ

329.  

ــویس نفــیس از نســخ  دســت 18در ایــن فهرســت  ? ن
مخطوطـات العربیـۀ ـ    کتابخانه مجلس کـه بـراي معهـد ال   

  قاهره تصویر برداري شده، توصیف گردیده است.

v  :الــه، عمــر رضــا فهــرس کتابخانــه مجلــس “کح
 مجلّـۀ مجمـع اللغـۀ العربیـۀ    ، نکــ .  ”شوراي ملّـی 
  .355، ص1967، 42(دمشق): س

در این مقاله، جلد پنجم فهرست نسخ خطّی کتابخانـه   ?
 مجلس شـوراي اسـالمی کـه توسـط اسـتاد عبدالحسـن      

  حائري نگارش یافته، نقد و معرفی شده است.

v  :هاي کتابخانه مجلـس   [فهرست“جزایري، محمد
نابغـه فقـه و   ، نکــ .  ”شوراي ملّی و نقـدي بـر آن]  

، قـم،  حدیث: شـرح حـال سـید نعمـت اهللا جزایـري     
 .481-478، صص 1418

v  :ــطفی ــی، مص ــاب، و  “درایت ــی کت ــد و بررس نق
بخانـه  هـاي خطّـی کتا   نسـخه   استدراکی بر فهرسـت 
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آینـه  ، نکــ .  “>43جلـد  <مجلس شوراي اسالمی 
)، فروردین ـ  127(پیاپی  1، ش22(قم): س پژوهش

  .82-76، صص1390اردیبهشت 

v  :وصـف بعـض مخطوطـات    الطباطبایی، عبدالعزیز
  . ١مکتبۀ البرلمان فی طهران

اي در وصـف چنـد نسـخه خطّـی      فهرست دستنوشته ?
دفتـر  ضـمن   کتابخانه مجلس شوراي اسالمی است که در

نگارش یافته است. این فهرست مخطوط اکنـون در   صغیر
ــداري    ــم نگه ــایی در ق ــق طباطب ــوم محق ــه مرح کتابخان

  گردد. می

v  :هــاي خطّــی دربــاره  کتــاب“باســتانی، منــوچهر
موســیقی در کتابخانــه مدرســه عــالی سپهســاالر و 

 موســیقی، نکـــ . ”کتابخانــه مجلــس شــوراي ملّــی
، صــص 1345، 105-104(تهــران): دوره ســوم، ش

29-36. 

v مؤلّفات “علی؛ آل یاسین، جعفر:  محفوظ، حسین]
الفــارابی المخطوطــۀ فــی مکتبــۀ المجلــس النیــابی 

، 1975بغـداد،   ،مؤلّفـات الفـارابی  ، نکــ .  ”بطهران]
 .276و  122-109صص 

v  :د محمدصادق “عتیق، ساعدهمجموعه اهدایی سی

                                                   
 .۱۲۲، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

، 8، ش1(تهران): س پیام بهارستاننکـ .  ،”طباطبایی
 .2، ص1380دي 

v  :فهرسـتی از کتابهـاي   “محبوبی اردکانی، حسین
، نکـــ . ”محمــد بــن صــادق الحســینی الطباطبــایی 

، 1384، 30(تهـــران): س فرهنـــگ ایـــران زمـــین
  .516-505صص

v   :فهرسـت چنـد مجموعـه    “گلچین معانی، احمـد
ــی  ــوراي ملّ ــه مجلــس ش ـــ . ”کتابخان ــریه ، نک نش

صــص ، 1346، 5(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
153-203.  

نویس از کتابخانه مجلـس بـه    دست 207در این مقاله  ?
  اختصار (نامگوي) توصیف گردیده است.

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
کتابخانه [محمدتقی ملـک الشـعراي] بهـار [انتقـال     

، نکــ .  ”یافته بـه کتابخانـه مجلـس شـوراي ملّـی]     
، صص 1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه

658-671.  

نـویس فارسـی و عربـی بـه      دسـت  37در این مقالـه   ?
  اختصار گزارش گردیده است.

v  :ــه  هــا [مجموعــه“ناشــناخته ي خطّــی اهــدایی ب
تاریخچـه  ، نکـ . ”کتابخانه مجلس شوراي اسالمی]

، کتابخانه مجلـس: اولـین کتابخانـه رسـمی کشـور     
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  .70-43، صص 1374تهران، 

v  :هاي خطّـی دو   ی دیوان[معرف“حبیبی آزاد، ناهید
الدین اخسیکتی  شاعر ایرانی قرن ششم و هشتم (اثیر

و کمال خجندي موجود در کتابخانه مجلس شـوراي  
مجموعه مقاالت سمینار هفتادمین ، نکـ . ”اسالمی)]

، سال افتتاح رسمی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی
تهــران، کتابخانــه مجلــس شــوراي اســالمی، اســفند 

  .225-219، صص 1374

v  :نسـخ خطّـی   “طباطبایی بهبهانی (منصور)، محمد
بهارســـتان، گنجینـــه ســـترگ ملّـــی [: فهرســـت 

هاي تـازه رسـیده بـه کتابخانـه مجلـس       نویس دست
(تهـران):   پیـام بهارسـتان  ، نکــ .  ”شوراي اسالمی]

ــن 1، ش1س ــص1379، بهم ، 2(و) ش 24-23، ص
ــروردین ــرداد3(و) ش 24، ص1380فـ ، 1380، خـ

ـ 4(و) ش 24-23صص ، 5(و) ش 24، ص1380ر، تی
(و)  24، ص1380، مهر6(و) ش 24، ص1380مرداد
ــان7ش ــص1380، آبــ ، 8(و) ش 129-122، صــ
(و)  24، ص1380، بهمــن9(و) ش 24، ص1380دي
ــفند10ش ، اردیبهشــت 11(و) ش 24، ص1380، اس

ــص1381 ــرداد12، ش2؛ س36-33، ص ، 1381، خ
ــر13(و) ش 24ص ، 14(و) ش 24، ص1381، تیـــ

ــرداد ــهریور15ش(و)  32، ص1381مـ ، 1381، شـ
ــر16(و) ش 32ص ، 17(و)؛ ش 24، ص1381، مهــ

، 1381، آذر18(و) ش 170-162، صـص 1381آبان
ــت  ، دي ـ   20-19(و) ش 24ص ش 1381اردیبهش

-22(و) ش 24-23، صص1381، اسفند 21(و) ش
ــت    23 ــروردین ـ اردیبهش ، 3؛ س56، ص1382، ف
، 1382، تیــر25(و) ش 48، ص1382، خــرداد24ش
ــر26(و) ش 32ص ــص1382داد، م (و)  40-38، ص
، 28(و) ش 32-31، صـــص1382، شـــهریور27ش
(و)  36، ص1382، آبان29(و) ش 32، ص1382مهر
، 31(و) ش 176-172، صـــــص1382، آذر30ش
ــص1382دي ــن32(و) ش 32-31، ص ، 1382، بهم
ــفند33(و) ش 36ص ــص1382، اس (و)  24-23، ص
ــروردین 34ش ، 35(و) ش 28-27، صــص1383، ف

ــت ــص1383اردیبهشـــ ، 36(و) ش 28-27، صـــ
، 1383، تیــــر37، ش4؛ س24، ص1383خــــرداد
ــرداد38(و) ش 28ص ، 39(و) ش 28، ص1383، مـ

، 1383، مهــــر40(و) ش 24، ص1383شــــهریور 
 40-39، صـص 1383، آبان41(و) ش 84-83صص
ــص1383، آذر42(و) ش ، 43(و) ش 134-126، ص
، 1383، اســفند 45(و) ش 36-35، صــص1384دي
 38-37، صص1384، فروردین46، ش5؛ س46ص

ــص1384، اردیبهشـــت 47(و) ش (و)  32-31، صـ
، تیـر  49(و) ش 28-27، صص1384، خرداد 48ش

ــرداد 50(و) ش 30، ص1384 (و)  22، ص1384، م
، 1384، آبـان  53(و) ش 22، ص1384، مهر 52ش
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(و)  117، ص1384، آذر54(و) ش 24-23صــــص
ــن 56(و) ش 30، ص1384، دي 55ش ، 1384، بهم

(و)  34، ص1384، اســفند 57(و) ش 34-33صـص 
ــرورین 58، ش6، س58ش (و)  28، ص1385، فـــ
، آبان 61، اش7(و) س 43، ص1385، خرداد 60ش

(و)  39، صـص 1385، مهر 64(و) ش 20، ص1385
ــان 65ش ــص1385، آب ، 68(و) ش 127-124، ص

، 1385، اسفند 69(و) ش 31-30، صص1385بهمن 
(و)  31، ص1386، فروردین 70، ش7(و) س 27ص
 .23ص ،1386، اردیبهشت 71ش

v  :نسخ خطّـی بهارسـتان، گنجینـه    “صیدیه، سیمین
پیام ، نکـ . ”هاي نسخ خطّی سترگ ملّی: معرّفی تازه

ــران): س بهارســـــتان ، 1385، آذر 66، ش6(تهـــ
 31-30، صـص 1385، دي 67(و) ش 23-21صص
، 75(و) ش 31، ص1386، خـــرداد 72، ش7(و) س

ــهریور  ــر 76(و) ش 23، ص1386شـ ، 1386، مهـ
(و)  111-109، ص1386ر ، آذ78(و) ش 23ص
 .47، ص1386، دي 79ش

در ضــمن دو مقالــه فــوق، صــدها نســخه نفــیس، از  ?
هاي کتابخانه مجلس شوراي اسالمی، گـزارش شـده    تازه

 است.

v  :اي  سفینه تبریـز، کتابخانـه  “حائري، عبدالحسین
، 2(تهـران): س  نامـه بهارسـتان  ، نکـ . ”بین الدفّتین

  .63-41، صص1380)، پاییزـ زمستان4(پیاپی 2ش

ــده در  209ایــن نســخه نفــیس حــاوي  ? رســاله ارزن
موضوعات مختلف است. گفتنی اسـت ایـن اثـر در سـال     

ش بــه صــورت تصــویري (فاکســیمیلیه) از ســوي 1382
  کتابخانه مجلس شوراي اسالمی به چاپ رسیده است.

v  :فهرستنگاران نسخ خطـی  “آل رضا امیري، کاظم
(تهـران):   سـتان پیـام بهار ، نکـ . ”و کتابخانه مجلس

  .44-36، 1380، آبان 7، ش1س

v نظـري، محمـود:     شکراللهی (طالقانی)، احسان اهللا؛
فهرست آثار خطّـی فاضـلین نراقـی در کتابخانـه     “

 پیــام بهارســتان، نکـــ . ”مجلــس شــوراي اســالمی
، 1381، فروردین و اردیبهشـت  11، ش2(تهران): س

  .36-33صص

v  :عبـدالعلی  آثـار  “شکراللهی طالقانی، احسان اهللا
ــوراي    ــس ش ــه مجل ــود در کتابخان ــدي موج بیرجن

، 12، ش2(تهران): س پیام بهارستان، نکـ . ”اسالمی
  .13-12، صص1381خرداد 

v  :نسـخ خطّـی   “طباطبایی بهبهانی (منصور)، محمد
، نکـ . ”مقاتل در کتابخانه مجلس [شوراي اسالمی]

، 1381، اسـفند  21، ش2(تهـران): س  پیام بهارستان
  .24-23صص

v هـاي   نسـخه “علی؛ سوسهایی، پـري:   ددي، سهلم
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خطّی دیوان حافظ و شروح آن در کتابخانه مجلـس  
، 2(تهران): س پیام بهارستان، نکـ . ”شوراي اسالمی

  .128-117، صص1381، آبان 17ش

v  :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  حائري، عبدالحسین
  ).20(ج کتابخانه مجلس شوراي اسالمی

ي پزشـکی و   هـا  سـاله این جلد حاوي معرفی ادامـه ر  ?
هـا در   ي سـال   ریاضی (تاریخ علم) بوده است. استاد حائر
و آن اثـر، در  ١حال نگارش و تکمیل این جلد مهم بودنـد 

ل ایشان در زمینه تاریخ  حقیقت، به نوعی آخرین کار مفص
آمد که گویا، به همـان شـکل    علم مسلمانان، به شمار می

  یافت.دستنوشته، نیمه تمام ماند و ادامه ن

v  :مجموعه اهدایی نجم الدولـه بـه   “عتیق، ساعده
پیــام نکـــ .  ،”کتابخانــه مجلــس شــوراي اســالمی

 .2، ص1380، اسفند 10، ش1(تهران): س بهارستان

v  :دحسینهـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  حکیم، محم
اهـدایی  مجموعه <کتابخانه مجلس شوراي اسالمی 

 .>نجم الدوله

)، کـه در  1389فهرست در دست تألیف است (اسـفند   ?
نسـخه خطّـی، مربـوط بـه مرحـوم نجـم        140آن حدود 

  الدوله، معرّفی شده است.

                                                   
 .۱۱۲، ص۱۳۸۶، مرداد ـ شهريور ۱۱۷-۱۱۶: شکتاب ماه کليات .١

v  :هاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخهصیدیه، سیمین
مجلس شوراي اسالمی، مجموعـه آقـاي محمـدعلی    

 ).1/40(جلد  زاده تبریزي کریم

ــته  ? ــت دستنوش ــت   فهرس ــش نخس ــی بخ اي در معرّف
 400ریم زاده تبریزي () مجموعه اهدایی آقاي ک1/40(ج

نسخه) به کتابخانه مجلـس اسـت؛ از آنجـا کـه بـه گفتـه       
-1هـاي   % از بخش نخسـت (شـماره  75مؤلّف، بیش از 

) را، زیرنظر استاد حائري، معرّفی کرده بودنـد، راقـم   400
در  1387-1382سطور، به پاس زحماتی که ایشان سال 

، هنگـام  1387معرّفی آن بخـش، کشـیده بـود، در سـال     
ــه (ج ف ــن مجموع ــتنگاري ای ــاپ 2/40هرس )، 1388، چ

 >401<هاي  فهرستنگاري را، از بخش دوم، یعنی شماره
الفضـل  “به بعد، شروع نمود تا زحمات ایشان، بر اسـاس  

) 1389، محفـوظ بمانـد، لـیکن، اخیـراً (اسـفند      ”للمتقدم
شنیده شد، بـدون توجـه بـه ایـن مسـأله، فهرسـتنگاري       

ین مجموعه، بـه عزیـزِ   ا >سوم<و  >نخست<هاي  بخش
  .دیگري، واگذار گردیده است

v  :آشنایی با اسماعیل امیرخیزي و “صیدیه، سیمین
مجموعه ارزشمند [اهدایی] او [به کتابخانه مجلـس  

(تهـران):   پیـام بهارسـتان  ، نکــ .  ”شوراي اسالمی]
 .4-2، ص1382، خرداد 24، ش3س

نسخه خطّی از این مجموعـه، بـه    12در این فهرست،  ?
  تصار گزارش گردیده است.اخ
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v  :اهللا معـزّي   مجموعه اهدایی آیت“صیدیه، سیمین
، نکـ ”دزفولی [به کتابخانه مجلس شوراي اسالمی]

، 1382، بهمـن  32، ش3(تهران): س پیام بهارستان. 
 .4-2ص

نسخه خطّی از این مجموعـه، بـه    12در این فهرست،  ?
 اختصار گزارش گردیده است.

v   :اهـدایی محمـدعلی    مجموعـه “صیدیه، سـیمین
کریم زاده تبریـزي [بـه کتابخانـه مجلـس شـوراي      

ـــ . ”اســالمی] ــران): س پیــام بهارســتان، نک ، 3(ته
 .4-2، ص1382، مهر 28ش

نسخه خطّی از این مجموعـه، بـه    10در این فهرست،  ?
 اختصار گزارش گردیده است.

v  :غالمحسـین سـرود و مجموعـه    “صیدیه، سیمین
، ”لس شـوراي اسـالمی]  اهدایی او [به کتابخانه مج

، مـرداد  26، ش3(تهـران): س  پیـام بهارسـتان  نکـ . 
 .4-2، صص1382

نسخه خطّی از این مجموعـه، بـه    14در این فهرست،  ?
 اختصار گزارش گردیده است.

v  :هــاي خطّــی مجموعــه  نســخه“صــیدیه، ســیمین
اهــدایی غالمحســین ســرود [بــه کتابخانــه مجلــس 

(تهـران):   انپیـام بهارسـت  ، نکــ .  ”شوراي اسالمی]
  .78-60، صص1382، مرداد 26، ش3س

نویس عربـی و فارسـی از    دست 150در این فهرست  ?
مجموعه اهـدایی مرحـوم آقـاي غالمحسـین سـرود بـه       
کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی بـه اختصـار گـزارش      

  گردیده است.

v  :هاي  آشنایی با شماري از نسخه“صیدیه، سیمین
زاده [به کتابخانـه  خطّی مجموعه اهدایی آقاي کریم 

 پیـام بهارسـتان  ، نکــ .  ”مجلس شـوراي اسـالمی]  
 .3-2، ص1383، اردیبهشت 35، ش3(تهران): س

نسخه خطّی از این مجموعـه، بـه    10در این فهرست،  ?
  اختصار گزارش گردیده است.

v  :مجموعه اهدایی کـریم کشـاورز   “عتیق، ساعده
پیـام  نکــ .   ،”به کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی  

 .2، ص1380، اسفند 10، ش1(تهران): س رستانبها

v  :نکــ .   ،”مجموعه اهدایی فیـروز “عتیق، ساعده
، 1381، خـرداد  12، ش2(تهران): س پیام بهارستان

 .2ص

v  :نکـ  ،”اسدآبادياهدایی مجموعه “عتیق، ساعده
، 1381، مـرداد  14، ش2(تهران): س پیام بهارستان. 
 .2ص

v   :هـدایی  مجموعـه اسـدآبادي: ا  “صیدیه، سـیمین
پیـام  ، نکـ . ”دکتر اصغر مهدوي به کتابخانه مجلس

ــران): س بهارســـــتان ، 1383، آذر 42، ش4(تهـــ
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  .17-12صص

v  :مجموعه اهدایی صدر االفاضـل  “صیدیه، سیمین
خان تبریزي بـه کتابخانـه مجلـس شـوراي      [لطفعلی

ـــ . ”اســالمی] ــران): س پیــام بهارســتان، نک ، 5(ته
 .54-53، صص1384، آذر 54ش

v  معرّفـی چنـد نسـخه خطّـی از     “یمین: صیدیه، سـ
مجموعه اهدایی محمدعلی کریم زاده [بـه کتابخانـه   

 پیـام بهارسـتان  ، نکــ .  ”مجلس شـوراي اسـالمی]  
، 6و س 5-2، ص1384، مرداد 50، ش5(تهران): س

 .13-12، صص1385، خرداد 60ش

نسـخه خطّـی از ایـن     10در این فهرست، در مجموع  ?
  زارش گردیده است.مجموعه ارزشمند، به اختصار گ

v  :معرّفی چند نسخه خطّی نادر در “صیدیه، سیمین
پیــام ، نکـــ . ”کتابخانــه مجلــس شــوراي اســالمی

ــتان ــران): س بهارسـ ــان 65، ش6(تهـ ، 1385، آبـ
 .45-40صص

هـاي تـازه    دسـتنویس، از نسـخه   10در این نوشتار،  ?
  ) گزارش گردیده است.1385خریداري شده (

v  از سـیمین صـیدیه]:   حائري، عبدالحسین؛ [ترتیب
هاي خطّی خریـداري شـده در سـال     عناوین نسخه“

 پیـام بهارسـتان  ، نکــ .  ”در کتابخانه مجلس 1386
 .20-5، صص1386، اسفند 81، ش7(تهران): س

نسـخه خطّـی    638اي از عناوین  در این مقاله، سیاهه ?
، بـه  1386خریداري شده براي کتابخانه مجلس در سـال  

 است.اختصار گزارش گردیده 

v  :هــاي خطّــی مجموعــه  نســخه“صــیدیه، ســیمین
اهدایی غالمحسین سرود به کتابخانه مجلس شوراي 

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه ، نکـ . ”اسالمی
 .446-403، صص1387، 13دوره جدید، دفتر

v  :فهرسـت مختصـر نسـخ خطّـی     “صیدیه، سیمین
خریداري شده کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی (از  

 پیـام بهارسـتان  ، نکـ . ”شمسی) 1387ز بهار تا پایی
، صـــص 1387، 2-1، ش1(تهـــران): دوره دوم، س

571-605. 

نسخه خطّی تازه خریـداري شـده    442در این سیاهه  ?
  براي کتابخانه مجلس، به اختصار معرّفی شده است.

v  :ــیمین ــیدیه، س ــازه   “ص ــی ت ــب خطّ ــیاهه کت س
ــس  ــه مجل ــده کتابخان ــداري ش ـــ . ”خری ــام ، نک پی

ــران): دوره دوم، س بهارســتان ، تابســتان 4، ش1(ته
 .1170-1165، صص1388

نویس تازه خریـداري شـده    دست 121در این سیاهه  ?
  براي کتابخانه مجلس، به اختصار گزارش گردیده است.

v   :هـاي خریـد نسـخ خطّـی      تـازه “صیدیه، سـیمین
) در کتابخانه مجلـس  1389تا بهار  1388(زمستان 
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(تهران): دوره  بهارستانپیام ، نکـ . ”شوراي اسالمی
  .709-699، صص1389، 8، ش3دوم، س

v  :لیسـت خریـد کتابهـاي خطّـی     “صیدیه، سیمین
(تهـران): دوره   پیـام بهارسـتان  ، نگـ  . ”89تابستان 
 .273-261، صص1389، زمستان 10، ش3دوم، س

نـویس جدیـد کتابخانـه     دسـت  157اي بـراي   سـیاهه  ?
سـت. ایـن   مجلس است که به اختصار گـزارش گردیـده ا  

) کتابخانه مجلس 1389تر، در وبسایت (پاییز  ها پیش داده
  نیز منتشر شده بود. http://www.ical.irبه آدرس 

v  :لیست کتابهاي خطّی (خریداري “صیدیه، سیمین
(تهران):  پیام بهارستاننگـ  .  ،،”89و اهدایی) پاییز 
-374، صص1389زمستان ، 10، ش3دوره دوم، س

392. 

نسـخه جدیـد کتابخانـه مجلـس      300اي براي  سیاهه ?
است که به اختصار توصیف شده است. گفتنی اسـت ایـن   

ــتر (اســفند  داده ــا، پیش ــه 1389ه )، در وبســایت کتابخان
 مجلس منتشر شده بود.

v  :هاي خطّـی اهـدایی دکتـر     کتاب“صیدیه، سیمین
پیـام  کــ .  ، ن”علی الریجانی بـه کتابخانـه مجلـس   

، 1389، 8، ش3(تهـــران): دوره دوم، س بهارســـتان
 .798-799 صص

هـاي اهـدایی    نسـخه، از دسـتنویس   66لیستی شامل  ?

دکتر علی الریجـانی، رئـیس مجلـس شـوراي اسـالمی      
هـا اکنـون بـه شـماره      ) است. این نسـخه 1388-1390(

ــس    >19882-19948< ــه مجلـ ــه کتابخانـ درگنجینـ
  گردد. نگهداري می

v ــی  پرســه“مــود: نظــري، مح هــایی در نســخ خطّ
(تهـران):   پیـام بهارسـتان  ، نکـ . ”[کتابخانه مجلس]
و  608-606، صص1387، 2-1، ش1دوره دوم، س

 .368-359، صص1388، بهار 3ش

این دو نوشتار، در حقیقت اصـالحات و اسـتدراکاتی    ?
بر چند نسخه خطّی فهرسـت شـده در کتابخانـه مجلـس     

  باشد.  می

v   ـ معرّفـی فهـارس تـازه    “ی: صفري آق قلعـه، عل
 .”منتشر شده کتابخانه مجلس

مؤسسه پژوهشی میراث <این مقاله، نخست در سایت  ?
فـروردین   30و بار دیگـر، بـه نقـل از آن، در     >مکتوب
در وبسایت کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی بـه     1390

  منتشر شده است. http://ical.irآدرس 

v اي از آثـار خطّـی میـرزا     پاره“یان، رسول: جعفر
، نکـ ”حسن خان جابري انصاري در کتابخانه مجلس

، 2-1، ش1(تهـران): دوره دوم، س  پیام بهارسـتان . 
 .670-666، صص1387

v  :شناسـی آثـار حروفیـان در     نسخه“بانگ، عاطفه

http://www.ical.ir
http://ical.ir
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(تهران): دوره  پیام بهارستان، نکـ . ”کتابخانه مجلس
 .222-201، صص1388، بهار 3، ش1دوم، س

v هـاي   فهرست نسـخه اهللا:  متقی، حسین؛ ذوقی، فتح
ــی ترکــی کتابخانــه مجلــس شــوراي اســالمی   خطّ

 )2-1(مجلدات 

 1000فهرست دستنوشته در معرّفی توصـیفی حـدود    ?
نسخه خطّی ترکی موجود در کتابخانـه مجلـس شـوراي    
اسالمی است که بـه یـاري خداونـد متعـال در آینـده نـه       

  جلد منتشر خواهد شد. چندان دور، طی

v   :کریمی سیچانی، مهدي؛ عبداللهی رامسري، زهـرا
معرّفی مجموعه نسـخ خطّـی بـه زبـان ترکـی در      “

پیــام ، نکـــ . ”کتابخانــه مجلــس شــوراي اســالمی
ــران): دوره دوم، س بهارســتان ، تابســتان 4، ش1(ته

 .652-627، صص1388

نویس ترکی موجـود در   دست 194در این فهرستواره،  ?
خانه مجلس شـوراي اسـالمی، بـه اختصـار گـزارش      کتاب

  گردیده است.

v    :فهرسـتواره نسـخ خطّـی ترکــی    دوغـان، اسـراء
 . کتابخانه مجلس شوراي اسالمی ـ تهران

اي از نسخ فهرست نشده (جدیـد) کتابخانـه    فهرستواره ?
مجلس شوراي اسالمی، از سوي دانشمند حج پژوه اهـل  

است. تصویري از ایـن  ترکیه، خانم دوغان، تنظیم گردیده 

  گردد. لیست مخطوط، نزد راقم سطور نگهداري می

v  :هاي طنز،  نویس اي از دست گزیده“متقی، حسین
هزل، هجو و محاضرات ادبـی موجـود در کتابخانـه    

 پیــام بهارســتان، نکـــ . ”مجلــس شــوراي اســالمی
ــران): دوره دوم، س ــتان 4، ش1(تهـ ، 1388، تابسـ

 .728-656صص

نـویس طنزانـه    دسـت  300ر حدود در این فهرست، د ?
موجود در کتابخانـه مجلـس شـوراي اسـالمی، گـزارش      

  گردیده است.

v  :نویس نفیس قرآن  [فهرست چند دست“ناشناخته
، نکــ .  ”کریم از] کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی 

(تهـران: گـزارش هفتمـین نمایشـگاه بـین       لوح هفتم
و  63-57): صـــص1379المللـــی قـــرآن کـــریم، 

  .426، ص1385، 3(تهران): دفتر پژوهی نسخه

نویس نفیس قرآن کـریم بـه    دست 34در این فهرست  ?
ــن    ــه ای ــی اســت ک ــی شــده اســت. گفتن اختصــار معرف

ها در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سال  نویس دست
  ش به نمایش درآمده بود.1379

v  گــروه فهرســتنگاران کتابخانــه (زیــر نظــر اســتاد
اره الفبایی کتب خطّـی  فهرستوعبدالحسین حائري): 

 .کتابخانه مجلس شوراي اسالمی ـ تهران

اي براي هزاران عنوان نسخه خطّی فهرست  فهرستواره ?
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نشده موجود در کتابخانه مجلس شوراي اسالمی است که 
ص تنظـیم گردیـده و اکنـون    1105به صورت الفبایی در 

ــین 1388( ــورت ماش ــه ص ــده در بخــش   ) ب ــی ش نویس
ی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی، فهرستنگاري نسخ خطّ

گردد. این فهرسـتواره بـراي    در چهار مجلّد، نگهداري می
تی ( از طریق سایت اینترنتـی قـدیمی   1387-1382مد (

در دســترس  http://majlislib.comکتابخانــه مجلــس، 
  پژوهشگران بوده است.

v  ،(منصــور) ــانی ــایی بهبه ــد: طباطب فهرســت محم
هاي خطّی کتابخانـه مجلـس شـوراي     مختصر نسخه

، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلـس  اسالمی
 ص، وزیري.1305، 1386شوراي اسالمی، 

عنوان نسخه خطّی  8710اي ارزشمند براي  فهرستواره ?
هاي عربـی، فارسـی و ترکـی فهرسـت نشـده در       به زبان

است که براي تسـهیل در  کتابخانه مجلس شوراي اسالمی 
مراجعه پژوهشگران از سـوي دانشـمند جـوان پـرتالش     

 آقاي دکتر طباطبایی (منصور) تنظیم گردیده است.

v  :نسـخه  500حـدود   ي[فهرست نـامگو ناشناخته  
 .١]یاسالم يمجلس شورا  در کتابخانه یخطّ

هـایی در    ي، کـه آگـاهی  نامگودستنوشته این فهرست  ?
ی و فارسی فهرست نشـده  نویس عرب دست 500خصوص 

                                                   
ي  ها گنجينهو پيشني،  ۳۷۵، ص۱ج :املخطوطات االسالمية يف العامل. پيشني، ١

 .۶۶: صهاي اسالمي در ايران نويس دست

بخـش  در به نوشته آقاي هادي شـریفی، آن اثـر    دهد، می
در تهـران   یاسـالم  يورانسخ خطی کتابخانه مجلـس شـ  

  شود. می ينگهدار

v هاي  نامه فهرست توصیفی شبیهزاده، رضا:  کوچک
هاي گنجینـه خطّـی کتابخانـه     نامه دوره قاجار (شبیه

خانـه و  ، تهـران، مـوزه، کتاب  مجلس شوراي اسالمی)
 ص.474، 1389ی، اسالم يورامرکز اسناد مجلس ش

v فهرست نسخ طبی خطّی در مجلـس  ي، سعید:   باو
، تهـران، مؤسسـه مطالعـات تـاریخ     ي اسـالمی   شورا
ل، وزیر  پزشکی مکم ص.153ي بزرگ،   و طب  

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
 خطّـی هاي  نشریه نسخه، نکـ . ”کتابخانه مجلس سنا
(بخــش  257-219، صــص1341، 2(تهــران): دفتــر

، 1348، 6نـویس)؛ دفتـر   دسـت  78نخست: معرفـی  
 298(بخــــش دوم: معرفــــی  587-427صــــص
ــر دســت ــویس) و دفت  669-569، صــص1353، 7ن

  نویس). دست 245(بخش سوم: معرفی 

v الـدین:   پژوه، محمدتقی؛ علمی انواري، بهـاء  دانش
سـنا/  هـاي خطّـی کتابخانـه مجلـس      فهرست کتاب

کتابخانه شـماره   <کتابخانه مجلس شوراي اسالمی 
  ، وزیري.1359-1355)، تهران، 2-1(مجلّدات  >2

، ۱۳۵۵جلـــد خنســـت: کتاخبانـــه جملـــس ســـنا،  §

http://majlislib.com
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هاي  نويس لوحه؛ معريف دست ۲۴صص+۲+۴۱۲+۱۲۶
  >. ۶۵۰-۱عريب و فارسي مشاره <

>، ۲جلد دوم: کتاخبانه جملس شوراي اسالمي <مشاره  §
هاي عـريب و   نويس ص؛ معريف دستص ۶+۵۲۰، ۱۳۵۹

  >.۱۵۱۸-۶۵۱فارسي مشاره <

v  :نسـخه   250حـدود   ي[فهرست نـامگو ناشناخته
  . ١یاب در کتابخانه مجلس سنا] تازه یخطّ

ي دستنویس، که اطالعاتی در بـاب  این فهرست نامگو ?
 دهـد،  نویس عربی و فارسی فهرست نشده می دست 250
ی شـماره  سـالم ا يکتابخانه مجلس شورابخش آرشیو در 

 شود. می يدر تهران نگهدار (سناي سابق) 2

v پژوه، محمدتقی؛ (با توضیحات ایرج افشار):  دانش
هاي خطّی] کتابخانه دکتـر حسـین    [فهرست نسخه“

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”مفتاح
  .800و  510-95، صص1353، 7دفتر

 مرقّع و انـدي  70نسخه خطّی،  1435در این فهرست  ?
نیز سند، قباله و فرمان به اختصار گزارش گردیـده اسـت.   

هاي خطّی این مجموعـه نفـیس بعـد از     بسیاري از نسخه
درگذشت وي به کتابخانه مجلس سنا و بخش دیگري هم 

  به کتابخانه ملّی انتقال گردید.

                                                   
ي  ها گنجينهو پيشني،  ۳۷۷، ص۱ج :املخطوطات االسالمية يف العامل. پيشني، ١

 .۶۶: صرانهاي اسالمي در اي نويس دست

v   :هـاي   نسـخه “طباطبایی بهبهانی (منصور)، محمـد
هـاي   اشـت [برگرفته از یادد 2خطّی کتابخانه شماره 

 پیـام بهارسـتان  ، نکــ .  ”استاد عبدالحسین حـائري] 
، 1381، دي ـ بهمـــن   20-19، ش2(تهـــران): س

  .120-119صص

v  :کارنامه ، نکـ . ”هاي خطّی نسخه“زهري، محمد
، تهـران، فرهنگسـتان   1354تحقیقات ایرانی در سال 
ــران،  ــر ایـ ــص1355ادب و هنـ و  166-157، صـ

  .426ص ،1385، 3(تهران): دفتر پژوهی نسخه

نویس و سند  دست 16در این مقاله گزارشی از خرید  ?
  تاریخی براي کتابخانه مجلس سناي سابق آمده است.

v  :فهرسـت اسـناد کتابخانـه مجلـس     نیل قاز، مریم
)، تهـران، کتابخانـه،   2-1(مجلـدات   شوراي اسالمی

-1388موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسـالمی،  
 ، وزیري.1389

v  :هرست اسناد خریـداري و اهـدا   ف“شهماري، ندا
و  1388هـاي   شده به مرکز اسـناد مجلـس در سـال   

، 1، ش1(تهـران): س  اسناد بهارستان، نکـ . ”1389
 .433-425، صص1390بهار 

v رسانی و رایانه کتابخانه  گروه کاربران بخش اطالع
ــالمی:    ــوراي اس ــس ش ــالی  مجل ــت دیجیت [فهرس

لـس  هاي اسالمی موجود در کتابخانه مج نویس دست
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  . اسالمی]

ــر   ? ــک اطالعــات و فهرســت دیجیتــالی مشــتمل ب بان
هاي  هزار عنوان نسخه خطّی به زبان 33هاي بیش از  داده

عربی، فارسی و ترکی موجود در کتابخانه مجلس شوراي 
هـا،   تـرین ایـن نسـخه    اسالمی است. باید دانست که بیش

باشـد و از   داراي امکان بارگذاري (دانلود) کامل نسخ می
، یــا بــا کلیــک گزینــه http://dl.ical.irیــق ســایت طر
، از ســـایت رســـمی کتابخانـــه بـــه آدرس >رســـان<

http://ical.ir دسترسی به آن آثار، براي محققان امکان ،
  پذیر است.

v  ــاربران (زیرنظــر ناصــر گــروه فهرســتنگاران و ک
هاي خطّی کتابخانـه، مـوزه و    فهرست نسخه: گلباز)

-1(مجلـدات   مرکز اسناد مجلس شـوراي اسـالمی  
20(. 

هـاي فهـارس قـدیم و جدیـد      فهرست درهمکرد داده ?
هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی منتشـر    نسخه

هـاي ریزتـر در    است که با فونـت  1390-1305شده در 
مرکز اسناد  جلد از سوي کتابخانه، موزه و 20-15حدود 

مجلس شوراي اسـالمی بـه اهتمـام پژوهشـگر پـرتالش      
  گردد. جناب آقاي گلباز و همکارانشان، منتشر می

v  :آشنایی بـا چنـد نسـخه از    “حائري، عبدالحسین
الدین محمد مولوي بلخی [در  هاي مثنوي جالل شرح

پیــام ، نکـــ . ”کتابخانـه مجلــس شــوراي اســالمی] 

ــتان ــران): س بهارسـ ــ77، ش7(تهـ ، 1386ان ، آبـ
  .9-7صص

v  :هاي نفیس موالنـا   معرّفی نسخه“صیدیه، سیمین
در کتابخانه مجلس به همـراه فهرسـت نسـخ خطّـی     

، آبان 77، ش7(تهران): س پیام بهارستان، نکـ . ”آن
 .14-10، صص1386

v  :کتابهاي چاپ سـنگی و سـربی   “افراسیابی، هما
، نکـ . ”مجلس شوراي اسالمی 2در کتابخانه شماره 

، دي ـ بهمن  20-19، ش2(تهران): س هارستانپیام ب
  .114-111، صص1381

v  :معرّفـی چنـد نسـخه    “افراسیابی، هما و دیگران
نفیس چاپ سنگی و سـربی مربـوط بـه موالنـا در     
کتابخانه مجلس به همـراه فهرسـت نسـخ سـنگی و     

، آبـان  77(تهـران)، ش  پیام بهارسـتان ، نکـ . ”سربی
 . 18-15، صص1386

v  :مجلس شوراي اسـالمی   بخانهکتا“متقی، حسین
 ”.هاي خطّی آن و فهارس نسخه

بـر روي وبسـایت    1390این نوشتار، در خـرداد   ?
ــد و گویــا در  ــر کتابخانــه مجلــس منتشــر گردی دفت

  گردد. نیز منتشر می پیام بهارستاندوازدهم 

  هاي تزئيين موزه هنر )١٤٨(

http://dl.ical.ir
http://ical.ir


هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
219 

v فهرسـت  “پـژوه، محمـدتقی:    ذکاء، یحیی؛ دانش]
هاي تزئینی اداره  نه موزه هنرهاي خطّی] کتابخا نسخه

، ”هاي زیباي کشـور  ها و فرهنگ عامه هنر کلّ موزه
، 1342، 3(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .131-128صص 

نویس عربی و فارسی نفیس  دست 15در این فهرست  ?
  به اختصار معرفی شده است.

v  :هاي تزئینـی [   موزه هنر“شریف زاده، عبدالمجید
(تهـران   نامور نامـه ، نکـ . ”نسخ خطّی آن] و برخی
  .352-339): صص 1370

نـویس نفـیس شـاهنامه     در این مقاله دو نسخه دسـت  ?
  فردوسی به تفصیل گزارش شده است.

  مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي کتاخبانه )١٤٩(

v ــا همکــاري صــدیقه  خانمحمــدي، علــی اکبــر؛ [ب
فهرسـت  فر]؛ (زیرنظـر محمـدباقر حجتـی):     سلطانی
هاي خطّی گنجینه قرآن در مؤسسه پژوهش و  هنسخ

ــی  ــات فرهنگ ــژوهش و  مطالع ــه پ ــران، مؤسس ، ته
مطالعات فرهنگی بنیاد مستضعفان/ سـازمان مـدارك   

 8ص+216، وزیري، 1370فرهنگی انقالب اسالمی، 
  تصویر.

نویس قرآن کریم به تفصـیل   دست 99در این فهرست  ?

  گزارش شده است.

v  :ي خطّـی کتابخانـه   هـا  فهرسـت نسـخه  ناشناخته
 .١مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی

نـویس   دست 700فهرستی نسبتاً تفصیلی براي حدود  ?
فارسی و عربی موجود در کتابخانـه مؤسسـه پـژوهش و    
مطالعات فرهنگی در تهران است که تا مقطع زمانی تنظیم 

  ) به چاپ نرسیده است.1390این اثر (

  لهي>کتاخبانه خانقاه نورخبش <نعمت ال )١٥٠(

v  ــد ــراهیم (جل ــاجی، اب ــاي  دیب ــائري، 2-1ه )؛ ح
هــاي خطّــی  فهرســت نســخه): 3عبدالحســین (جلــد
 >خانقـاه نعمـت اللّهـی تهـران    <کتابخانه نوربخش 

)؛ تهران، انتشارات خانقاه نعمت اللّهی، 3-1(مجلّدات 
  ، وزیري.1350-1357

ص؛ <معــريف ۲۳۵، ۱۳۵۲جلــد خنســت: مــرداد    §
  >.۲۵۰-۱هاي مشاره  نسخه

هـاي   ص؛ <معريف نسـخه ۲۹۶، ۱۳۵۰ي   وم: دجلد د §
  >.۶۱۰-۲۵۱مشاره 

هـاي   ص؛ <معـريف نسـخه  ۲۸۷]، ۱۳۵۷جلد سوم: [ §
  >.۸۷۲-۶۱۱مشاره 

نسخه خطّـی عربـی،    872در این فهرست در مجموع  ?

                                                   
 .۷۳: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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ه بـه دو نکتـه       فارسی و ترکی گزارش شـده اسـت؛ توجـ
درباره این فهرست ضروري است، یکی اینکـه جلـد دوم   

نخست منتشر شده و نکته دیگر اینکه جلد زودتر از جلد 
سوم این فهرست به جهت همزمـانی بـا حـوادث انقـالب     

چاپ آن ، حروفچینی شده بود، لیکن 1357اسالمی سال 
  ! به تعویق افتاد) 1387سال بعد ( 30تا 

v   :فهرسـت کتابهـاي خطّـی    “حائري، عبدالحسـین
نشریه نکـ .  ”کتابخانه خانقاه نوربخش (نعمت اللهی)

، 13(تهــران): دوره جدیــد، دفتــر هــاي خطّــی خهنســ
 .272-9، صص1387

این فهرست در واقع به منزله جلد سوم فهرست پیشین  ?
  گردد. سال، در این نشریه منتشر می 30است که پس از 

  کتاخبانه ختصصي وزارت امور خارجه  )١٥١(

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخه“افشار، ایرج
 هاي خطّی ریه نسخهنش، نکـ . ”وزارت امور خارجه

(بخش نخست) و  7-1، صص 1340، 1(تهران): دفتر
  (بخش دوم). 267-259، صص 1341، 2دفتر

v  :فهرست اسناد قاجاري در کتابخانه “افشار، ایرج
 هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”وزارت امور خارجه

  .117-105، صص 1342، 3(تهران): دفتر

v  :مـه  بررسی کتب خطّـی یـا قدی  ساالري، علیرضا
، تهران، وزارت امور خارجه جمهوري اسالمی ایران

ــین المللــی وزارت خارجــه،   مطالعــات سیاســی و ب
 تصویر. 11ص+ 227، وزیري، 1377

v  :بررسـی کتـب خطّـی یـا قدیمـه      “متقی، حسین
وزارت امور خارجه جمهـوري اسـالمی ایـران، در    

  .”یک نگاه

 از آنجا که در این فهرست اشتباهات نسبتاً فاحشی راه ?
یافته بود، براي مثال مؤلّف اثـر فقهـی مشـهور المختصـر     
النافع به جاي اینکه محقّق حلّـی ثبـت شـود، نـام کاتـبِ      

ثبت شده بود! راقـم سـطور در    >گل محمد<نسخه یعنی 
)، نقـدي مختصـر بـر آن    1378همان زمـان انتشـارِ آن (  

فهرست نوشت، لیکن، به دالئلی، منتشر نشد و بعدها تنها، 
، در وبـالگ  1385ز آن نوشـتار، در سـال   هـایی ا  بخش

  منتشر گردید.   1>کاتبان<گروهی 

v هاي خطّی  فهرست نسخه: و دیگران افکاري، فریبا
  . کتابخانه وزارت امور خارجه

هاي نفیسـی اسـت (حـدود     این کتابخانه حاوي نسخه ?
هـاي گرانسـنگی    نـویس  نسخه)، از آن جمله دست 1000

مرحوم زنوزي تبریـزي   همچون ریاض الجنّه اثر کم نظیر
را در خود جاي داده اسـت؛ در ایـن مجموعـه همچنـین     
آثاري ارزشمند ـ برخی به زبان ترکی ـ مرتبط با فرهنگ   
یی  ها آسیاي مرکزي موجود است که به عنوان نمونه جلوه
 1382از این آثار هنري نفیس در نمایشگاهی که در سال 

                                                   
1. http://www.kateban.com  

http://www.kateban.com
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در تهـران  هاي نسخ خطّی وزارت امور خارجه  براي جلد
  برگزار گردید، به نمایش گذاشته شد. 

v  :فهرست اسناد تاریخی وزارت امور گروه مؤلفان
)، تهـران، اداره  4-1(مجلـدات   خارجه دوره قاجاریه

، 1375انتشار اسناد و آرشیو وزارت امـور خارجـه،   
  ص).204ق، 1325-1324وزیري (جلد چهارم 

v    ــدهاي ــی (جل ــانی، عل ــداللهی، 5-1موج )؛ عب
)؛ کاووســـی عراقـــی، 5-1ی (جلـــدهاي عباســـعل

ــدهاي  ــن (جل ــناد  ): 161-6محمدحس ــت اس فهرس
؛ تهـران: مرکـز اسـناد و تـاریخ     مکمل دوره قاجاریه

ــه،    ــور خارج ــی وزارت ام ، 1387-1379دیپلماس
  وزیري.

اسناد تاریخی وزارت امـور خارجـه،    از این مجموعه ?
 جلد آن، به چاپ رسـیده  161بنا بر آگاهی راقم، تاکنون، 

  است. 

v  :جلد سـازان مـاوراء النهـري از    “افکاري، فریبا
هـاي   هجـري در مجموعـه نسـخه    14-13ي  هـا  سده

نامـه  ، نکــ .  ”خطّی کتابخانه وزارت امـور خارجـه  
)، پــاییز ـ   6(پیــاپی 2، ش3(تهــران): س بهارســتان

  .422-407، صص1381زمستان 

v    :فهرسـت  “طلوع کیان، فرهاد؛ مفاخریـان، بهـزاد
نسخ خطّی مرکز اسناد وزارت امور  هاي فشرده  لوح

-9، ش6(تهران): س ماه کلیات کتاب، نکـ . ”خارجه
ــاپی  10 ــر    70-69(پیـ ــهریور ـ مهـ ، 1382)، شـ

  .205-190صص

هـاي فشـرده حـاوي      اي از لوح در این مقاله مجموعه ?
ي یمـن،   هـا  تصاویر نسخ خطّی موجود در برخی کتابخانه

ـ  از سوي مرکز اسـناد   که  تاجیکستان، روسیه و افغانستان 
  وزارت امور خارجه تهیه شده ـ معرفی گردیده است. 

v  :هاي چـاپ سـنگی    فهرست کتابمسعودي، اکرم
، تهران، مرکز کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه

ــه،   ــور خارج ــاریخ دیپلماســی وزارت ام اســناد و ت
 ص.484، 1388

v  :هـاي چـاپ    فهرست کتـاب “کرم رضایی، پریسا
، نکـ ”صصی وزارت امور خارجهسنگی کتابخانه تخ

)، 159(پیاپی  2، ش14(تهران)، س ماه کلیات کتاب. 
  .47-42، صص1389اسفند 

  کتاخبانه وزارت امور دارايي و اقتصادي )١٥٢(

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخه“افشار، ایرج
(تهران):  فرهنگ ایران زمین، نکـ . ”وزارت دارایی

 .37-5، صص 1337، 6س

برخی مصادر عنـوان شـده کـه کتـب     گفتنی است در  ?
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خطّی وزارت دارایی، به کتابخانه و مـوزه کـاخ گلسـتان    
  .١(سلطنتی) منتقل گردیده است

v  :نکـ ”فهرستواره مجموعه ناصري“افشار، ایرج ،
ــین  .  ــران زم ــگ ای ــران): س فرهن ، 1375، 29(ته

  .143-133صص

نویس بـه کتابخانـه    دست 8از مجموعه آقاي ناصري  ?
و دو نسـخه (موضــوع همـین مقالـه) بــه     وزارت دارایـی 

  کتابخانه ملّی ملک در تهران انتقال یافته است. 

v  :مخطوطـات شـیخ االسـالم    “الزنجانی، ابوعبداهللا
مجلۀ لغـۀ  ، نکـ . ”فضل اهللا الزنجانی، زنجان ـ إیران 

  .95-92، صص 1928، 2، ش6(بغداد): ش العرب

نویس از نسخ خطّی مرحـوم   دست 27در این فهرست  ?
شیخ االسالم شیخ فضل اهللا زنجانی، به اختصـار گـزارش   
گردیده است. گفتنـی اسـت کـه بخشـی از مجموعـه آن      

هاي بسیار نفیسی موجود بـوده در   مرحوم که در آن نسخه
هـ به کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی انتقـال   1375سال 

ها نیز به فرزند فرزانه فقیـد   یافته است و تعدادي از نسخه
مدجواد شیخ االسالمی، از اساتید دانشـکده  وي، دکتر مح

الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهـران، انتقـال یافتـه و    
گویا اخیراً تعـدادي نیـز از ایـن مجموعـه، بـه کتابخانـه       

استاد یوسف محسن اردبیلی راه یافته اسـت. بـر   شخصی 

                                                   
اهللا العظمي  هاي عکسي کتاخبانه آيت فهرست نسخه. حافظيان، ابوالفضل، ١

 .۱۲، ص۴، ج۱۳۸۸(ره)، قم،  مرعشي

ها، تعداد محدودي از نسخ خطّی وي نیز  پایه برخی شنیده
به کتابخانه وزارت دارایی منتقل گردیده  به عنوان مالیات،

  .است

v :هاي  نسخه نامگوي [فهرست طباطبایی، عبدالعزیز
  .]يشیخ محمد آخوند مرحوم کتابخانه یخطّ

و عربـی، بـه    یفارسبه زبان  شتهدستنو ی استفهرست ?
در  ،14نیمه دوم سـده  در  آن که خطّ رقعه نگارنده محقّق

نگاشته شـده  ه)، ب مجموع44 -الف  36 يها  گ (برگ9
ی ـ که عالوه  نسخه خطّ 400حدود در این فهرست  است؛

هـا هـم    به ندرت به تـاریخ کتابـت آن  بر نام اثر و مؤلّف، 
بر پایه معرفی شده است.  يبه صورت نامگو ـ  اشاره شده
 ،هـاي پیشـین   در سـال  ،هـا  این نسخهبخشی از  ها، شنیده

ـ بابت مالیات به کتابخانه وزارت دارایـی   انتقـال  ران در ته
 >7624<شـماره  این فهرست دستنوشته ذیل . استیافته 

 یاهللا العظمـ  آیـت حضرت کتابخانه در گنجینه مخطوطات 
   .گردد نگهداري می در قم (ره)نجفـی  یمرعش

  ٢املعارف بزرگ اسالمي  کتاخبانه دايرة )١٥٣(

                                                   
 ۱۸۹۳)، اين مرکز، تقريباً داراي ۱۳۸۹اسفند . بر اساس آخرين آمارها (٢

 ۹۱۰۸هاي عريب، فارسي و ترکي،  نويس اسالمي و شرقي به زبان جملّد دست
عنوان  ۳۶۲۸جلد کتاب چاپي به زبااي خمتلف،  ۵۱۴۹۱۱نسخه عکسي، 
برگ سند، فرمان و  ۱۱۶۹۳جلد پرونده علمي،  ۵۸۸۹نشريه علمي، 

هاي  قطعه سکه ۱۰۰۰۰يد و عکس، حلقه اسال ۴۰۱۰هاي تارخيي،  نامه
تا  ۱۳۷۷عدد لوح فشرده است. بايد افزود که از سال  ۲۳۶۳تارخيي و 

 ۴هاي خطّي و عکسي اين کتاخبانه، در جمموع  مشسي، براي نسخه ۱۳۸۸
 



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
223 

v کتابخانه و مرکز اسناد مرکز “اهللا:  مجیدي، عنایت
[: نســخ خطّــی و  دایــرة المعــارف بــزرگ اســالمی

، کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمی ، نکـ .”عکسی]
  . 852-846، دفتر دوم، صص 1379مشهد، 

v  :ــناخته ــه  “ناش ــمند ب ــه ارزش ــداء دو مجموع اه
، نکـ . ”کتابخانه مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی

ــاب ــران)، ش فصــلنامه کت ــتان 44(ته ، 1379، زمس
  .139-124صص

v  :هـاي خطّـی    خهفهرسـت نسـ  فکرت، محمدآصف
گنجینــه اهــدایی خانــدان شــیخ االســالم ســلطانعلی 

  سلطانی بهبهانی.

اي براي مجموعه اهـدایی خـانواده    فهرست دستنوشته ?
نسخه) به کتابخانـه و مرکـز    540شیخ االسالمی بهبهانی (

اسناد دائرة المعارف بزرگ اسالمی در تهران است کـه بـه   
هـداري  نـویس در کتابخانـه ایـن مرکـز نگ     صورت دسـت 

                                                                      
نسخه  ۱۱۵۰جملد فهرست، منتشر شده است و در جمموع جملدات مذکور، 

عنوان)، گزارش  ۲۱۹۰ نسخه عکسي (در ۱۳۳۶عنوان) و  ۲۳۰۴خطّي (در 
هاي خطّي  % نسخه۳۹.۳% کلّ نسخ). بنابر اين آمار، تنها ۶۰.۷گرديده است (

موجود در اين مرکز، هنوز فهرست نگرديده است. ناگفته مناند از مجله 
توان به  هاي شخصي اهدايي يا خريداري براي اين کتاخبانه، مي کتاخبانه
العابدين ابراهيمي،  بهاين، زينهاي کساين مهچون شيخ االسالمي  جمموعه

فتح اهللا جمتبايي، مهدي روش ضمري، ايرج افشار، امساعيل رائني، جواد 
حديدي، صادق کيا، عبداحلسني زرين کوب، منوچهر ستوده، عطاء اهللا 
مهاجراين، مجيله کديور، عباسعلي صدري، شرف الدين خراساين، حممدجواد 

 اشاره منود.مشکور، امحد اقتداري و شاهرخ مسکوب 

گردد. گفتنی است که به جهت رعایت سبک واحـد در   می
فهرستنگاري، این مجموعـه ارزشـمند، بـراي بـار دوم از     
سوي آقاي احمد منزوي فهرست گردیده و منتشـر شـده   

  است.

v  :هـاي خطّـی مرکـز     فهرست نسـخه منزوي، احمد
)، 2-1(مجلّــدات  دایــرة المعــارف بــزرگ اســالمی

-1377بـزرگ اسـالمی،   تهران، مرکز دایرة المعارف 
  ، وزیري بزرگ.1384

جلد خنست: گنجينه اهدايي خانـدان شـيخ االسـالم     §
تصوير؛ ۶۴ص+۴۰۷، ۱۳۷۷سلطانعلي سلطاين بهاين، 

  >.۵۴۰-۱هاي مشاره < نويس معريف دست

ــد دوم:  § ــريف  ۱۳۹ص+۴۱۴، ۱۳۸۴جل ــوير؛ مع تص
  >.۱۱۵۰-۵۴۱هاي مشاره < نويس دست

وان) و در جلد عن 1250نسخه ( 540در جلد نخست  ?
 1150عنوان) و در مجمـوع   1054نسخه ( 609دوم نیز 

هاي عربی، فارسی  عنوان) به زبان 2304نسخه خطّی (در 
  و ترکی، معرّفی گردیده است.

v نظري بـر فهرسـت تـازه    “خویی، علی:  صدرایی]
هاي خطّی مرکز دائرة المعارف  انتشار: فهرست نسخه

 نـه میـراث  آی، نکــ .  ”بزرگ اسـالمی (جلـد اول)]  
-58، صـص  1379-1378، 4-3، ش2(تهران): س

59 . 

v  :هاي خطّـی سـلطانی   فهرست نسخه“ناشناخته” ،
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 .70، ص1378، بهار 91(تهران)، ش نشر دانشنکـ . 

v  :نگاهی بـه فهرسـت گنجینـه    “نوروزیان، حمیده
اهدایی خاندان سلطانعلی سـلطانی (شـیخ االسـالمی    

سالمی، اثر بهبهانی) به مرکز دائرة المعارف بزرگ ا
مـاه   کتـاب ، نکــ .  ”استاد احمد منـزوي (جلـد اول)  

ــاپی  10-9، ش6(تهــران): س کلیــات )، 70-69(پی
  . 154-152، صص1382شهریور ـ مهر 

v  :هاي عکسـی مرکـز    فهرست نسخهمنزوي، احمد
)، 2-1(مجلــدات  دایــرة المعــارف بــزرگ اســالمی

-1382تهران، مرکز دایرة المعارف بـزرگ اسـالمی،   
  یري بزرگ.، وز1388

جلد خنست: کتاخبانه خصوصي اهدايي زين العابدين  §
  تصوير. ۱۵۳صص+  ۶۱۰، هجده + ۱۳۸۲ابراهيمي، 

>، ۵۰۰-۱هاي عکسي مشاره < جلد دوم: معريف نسخه §
  تصوير. ۲۵صص + ۴۸۸، هجده + ۱۳۸۸

عنوان) و در جلد  1182نسخه ( 836در جلد نخست  ?
 1336ع عنوان) و در مجمـو  1008نسخه ( 500دوم نیز 

هـاي عربـی،    عنـوان) بـه زبـان    2190نسخه عکسی (در 
تـر در موضـوع شـیخیه، معرّفـی      فارسی و ترکـی، بـیش  

  گردیده است.

v  :هـاي   نگاهی بـه فهرسـت نسـخه   “افکاري، فریبا
ــدین ابراهیمــی، نگاشــته احمــد   ــن العاب عکســی زی

، 30، ش3(تهـران): س  پیام بهارستان، نکـ . ”منزوي
  .57-54، صص1382آذر 

v ــت ــه:  هیئ ــه مجل ــه “تحریری ــداي دو مجموع اه
، ”ارزشمند به کتابخانه مرکز دائرة المعارف اسالمی

-10(پیاپی 3-2، ش3(تهران): س آینه میراثنکـ . 
  .110-101، صص 1379)، پاییز ـ زمستان 11

v    :ــه ــه مجلّ ــت تحریری ــدایی  “هیئ ــه اه [مجموع
هاي خطّی کتابخانـه دکتـر منـوچهر سـتوده و      نسخه

به کتابخانه مرکز دائرة المعـارف   آقاي احمد منزوي
، مرداد 31(تهران): ش بخارا، نکـ . ”بزرگ اسالمی]

  .261-259، صص1382ـ شهریور 

هـاي   هاي مبنی بـر اهـداي نسـخه    در این گزارش نام ?
خطّی کتابخانه آقایان منوچهر ستوده و احمد منـزوي، بـه   
کتابخانه دائرة المعـارف بـزرگ اسـالمی ـ تهـران انتقـال       

  ه، درج گردیده است. یافت

v  :هـاي نفـیس عکسـی در     نسـخه “آل داوود، علی
نشـر  ، نکـ . ”اسالمی گکتابخانه دائرة المعارف بزر

)، زمسـتان  110(پیـاپی  4، ش20س(تهـران)،   دانش
و هفـت اقلـیم کتـاب، تهـران،      62-61، صص1382

 .720-717، صص1385امیرکبیر، 

، کتـاب  هفـت اقلـیم  بنا به نوشته مؤلّف در این نوشتار( ?
) جلدهاي سوم خطّی و سوم عکسی این کتابخانه 720ص
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عامره، از سوي استاد منزوي نگـارش یافتـه و اینـک در    
  دست انتشار است.

v  ــال ــز انتشــار فرهنگــی (زیرنظــر جم ــدین  مرک ال
[فهرست کتابهاي چاپ فاکسـیمیل بنیـاد   شیرازیان): 

، تهـران، بنیـاد دائـرة    دائرة المعارف بزرگ اسالمی]
  ص.43تاریخ، رقعی،  زرگ اسالمی، بیالمعارف ب

  کتاخبانه و موزه ملّي ملک )١٥٤(

v   :کتـب فـی خـزائن إیـران:     “الزنجانی، ابوعبـداهللا
 مجلۀ لغۀ العـرب ، نکـ . ”دارالکتب الملکیۀ الشخصیۀ

  .35، ص1927، 1، ش5(بغداد): س

نسخه خطّی از کتابخانـه مـذکور بـه     17در این مقاله  ?
  اختصار معرفی شده است. 

v ــار ط ــه: معم ــوعی، محبوب تاریخچــه مختصــر “ل
 کتابــداري، نکـــ . ”کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک

ــران)، ش ــتان  33-32(تهـ ــاییز و زمسـ ، 1378، پـ
 .22-11صص

v    :د؛ حاجیها، بهاره؛ خیامباشـی، مـریمزاهدي، محم
مـوزه،  ، نکــ .  ”موزه ملـی ملـک و کتابخانـه آن   “

ــا داري و مــوزه مــوزه ــاغ، ه ــران، چهارب ، 1387، ته
 .170-161صص

v  :تهـران،  کتابخانه و مـوزه ملـی ملـک   ناشناخته ،

، وزیـري،  1375کتابخانه و موزه ملی ملـک، بهمـن   
 بدون شماره صفحه.

نسـخه نفـیس از ایـن     هـا  دهدر این اثر، به مناسـبت،   ?
  مجموعه گزارش گردیده است.

v  :کتابخانه و موزه ملی ملک“امام، محمدکاظم”، 
زه ملـی  ، تهـران، کتابخانـه و مـو   مشهد طـوس نکـ . 
  .535-525، صص1348ملک، 

v  :کتابخانـه   یو چـاپ  یفهرست کتب خطّناشناخته
  ١)3-1مجلّدات ( تهراندر ملک  یملّ

اطالعـات  جلد نخستین ایـن فهرسـت اختصـاص بـه      ?
ــ نســخ شناســی شــناختی و نســخه کتــاب و داشــته  یخطّ
 درهمکـرد به صورت مشـترك و  نیز هاي دوم و سوم  جلد
گفتنـی اسـت ایـن     اسـت.  دهتنظیم گردی) یو خطّ ی(چاپ

-1331هـاي   بین سال به خطّ نستعلیقفهرست دستنوشته 
لد نخسـت  جبر این اساس م ش نگاشته شده است.1332

لــد دوم در جم؛ )>9414< (شــماره، 1331آن در ســال 
ــال  ــماره (، 1332س ــم جم ) و>9415<ش ــوم ه ــد س  ل
مرکـزي و   کتابخانـه در  )>11124< شـماره (تـاریخ،   بی

نگهـداري   در مشـهد  يان قـدس رضـو  آسـت  مرکز اسـناد 
  .شود می

                                                   
آستان  يکتاخبانه مرکز يکتب خطّ ييفهرست الفبا. فکرت، حممدآصف، ١

 .۴۳۸ص ،۱۳۶۹، مشهد، يقدس رضو
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v  :فهرست اشیاء موزه کتابخانه ملی ملک ناشناخته
 . ١تهران

در  > 11123<این فهرست دستنوشته نیز به شـماره   ?
گردد، ممکن است، در  کتابخانه آستان قدس، نگهداري می

این فهرست، بـه مخطوطـات کتابخانـه ملـی ملـک، نیـز       
  اي شده باشد. اشاره

v ٢فهرست کتابخانه ملی ملک: ناشناخته . 

فهرستی مشتمل بر دو دفتـر بـراي کتابهـاي خطّـی و      ?
چاپی موجود در کتابخانه ملی ملک در تهران است که در 

بر آستان قدس رضوي وقف گردیده است؛  1316آبان  6
در این دفاتر شرط شده که ایـن کتـب بایسـتی در تهـران     

  بمانند.

v    :م مکتبـۀ  جولـۀ فـی أعظـ   “الشهرسـتانی، صـالح
 العرفـان ، نکــ .  ”بطهران: مکتبۀ الحاج ملک التجار

  .259-256و  61-56، صص 1934، 25(صیدا): ش

v    :کتابخانـه  “جواهر کالم (جـواهري)، عبـدالعزیز]
دائرة المعارف الشیعۀ ، نکـ . ”حاج حسین آقا ملک]
، حرف الخـاء،  1339، تهران، االمامیۀ االثنی عشریۀ

  . 178-175صص 

                                                   
 .۴۳۷ص :. مهان١

، ۱، جهاي کتاخبانه مرکزي دانشگاه ران فهرست ميکروفيلم. پيشني، ٢
 .۱۵۱ص

v د، صالمخطوطـات انتقتهـا بعثـۀ    “الـدین:   حالمنج
معهد المخطوطات إلی إیـران: خزانـۀ مکتبـۀ ملـک     

مجلّـۀ معهـد المخطوطـات    ، نکــ .  ”الوطنیۀ بطهران
  . 331، ص1960، 2، ش6(القاهرة): س العربیۀ

v د، صالحمخطوطـات انتقتهـا بعثـۀ    “الـدین:   المنج
معهد المخطوطات إلی إیران: نوادر المخطوطات فی 

مجلّـۀ معهـد   ، نکــ .  ”الوطنیۀ بطهـران مکتبۀ ملک 
، 1960، 2-1، ش6(القاهرة): س المخطوطات العربیۀ

  .76-67صص 

نویس عربی نفیس از ایـن   دست 126در این فهرست  ?
  کتابخانه توصیف گردیده است. 

v  :هاي خطّی مؤلّفات شیخ  نسخه“شهرستانی، صالح
یادنامه شـیخ  ، نکـ . ”طوسی در کتابخانه ملّی ملک

، مشـهد،  فۀ ابـوجعفر محمـد بـن حسـن طوسـی     الطائ
  . 133-77، صص1، ج1348

v مؤلّفات “علی؛ آل یاسین، جعفر:  محفوظ، حسین]
الفارابی المخطوطۀ فـی مکتبـۀ ملـک الوطنیـۀ فـی      

، 1975بغـداد،   مؤلّفـات الفـارابی،  ، نکــ .  ”طهـران] 
  . 105-89صص 

v  :وصـف بعـض مخطوطـات    الطباطبایی، عبدالعزیز
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  .١مکتبۀ ملک فی طهران

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     فهرست دستنوشته ?
نگـارش   دفتر صغیرکتابخانه ملّی ملک است که در ضمن 

یافته است. گفتنی است فهرست دستنوشته دیگري نیز بـا  
دفتـر  در ضـمن   المنتخب من فهرس مکتبۀ ملـک عنوان 
(جز دفتر پیش گفته) از طرف آن مرحـوم نگـارش    صغیر

منتشر نشده اکنون در کتابخانه  یافته است. این دو فهرست
  گردد.  مرحوم محقق طباطبایی در قم نگهداري می

v     تی، محمدباقر، افشار، ایـرج؛ منـزوي، احمـد؛حج
)؛ پیشـنماززاده،  9-1هاي  پژوه، محمدتقی (جلد دانش
)؛ حکـیم، محمدحسـین   13-10هـاي  اهللا (جلدقدرت
هاي خطّـی کتابخانـه ملّـی     فهرست نسخه): 14(جلد

-1(مجلّـدات  بسته به آستان قدس رضـوي ملک، وا
، 1372-1352)، تهران، کتابخانـه، ملّـی ملـک،    13

  وزیري.

ش]، ۱۳۶۱ش [چـــاپ دوم ۱۳۵۲جلــد خنســت:    §
  هاي عريب و ترکي. نويس ص، معريف دست۳۱+۸۱۱

، ۱۳۵۴جلـد دوم: آداب جنـگ ـ ذريعـة االرشـاد،       §
  هاي فارسي. نويس ص، معريف دست۳۹۹

، ۱۳۶۱يـات شـعيب،   جلد سوم: راحـة االرواح ـ کل   §
  هاي فارسي. نويس ]، دست۶۵۴-۴۰۱ص [صص۲۵۵

                                                   
و  ۱۲۲، صص۱، جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

۱۲۶. 

جلد چهارم: کليات شوقي ـ يوسف و زليخا، تابستان   §
ــص۲۱۱، ۱۳۶۴ ــريف ۸۶۸-۶۵۷ص [صــــ ]، معــــ
  هاي فارسي. نويس دست

ص؛ ۴۹۰، ۱۳۶۳هـا،   ها و جنگ جلد پنجم: جمموعه §
  >).۵۵۰-۱هاي مشاره < نويس معريف دست

ص؛ ۴۹۶، ۱۳۶۶، هـا  ها و جنگ جلد ششم: جمموعه §
  >).۹۲۴-۵۵۱هاي مشاره < نويس معريف دست

ص؛ ۴۸۷، ۱۳۶۹هـا،   ها و جنـگ  جلد هفتم: جمموعه §
  >).۱۱۶۹-۹۲۵هاي مشاره < نويس معريف دست

ص؛ ۴۹۳، ۱۳۷۰هـا،   ها و جنگ جلد هشتم: جمموعه §
  >).۱۴۴۵-۱۱۷۰هاي مشاره < نويس معريف دست

ص؛ ۴۳۴، ۱۳۷۱هـا،   هـا و جنـگ   جلد م: جمموعه §
  >).۱۶۷۴-۱۴۴۶هاي مشاره < نويس معريف دست

  ص.۲۵۸ها،  جلد دهم: راهنماي ترتيب مشاره نسخه §

جلـد يــازدهم: فهرســت الفبــايي مؤلّفــان، مصــنفان،   §
  ص.۳۰۹، ۱۳۷۵ها،  گردآورندگان نسخه

هـاي   جلد دوازدهم: فهرست الفبايي عنـاوين کتـاب   §
  ص.۳۹۷، ۱۳۷۶عريب، فارسي و ترکي، 

: کاتبـان، مالکـان،    گانـه جلد سـيزدهم: فهرسـت هفت   §
  ص.۳۴۳، ۱۳۸۰ها و ...،  سالشماري نسخه

جلد چهـاردهم: اسـتدراکات و معـريف نسـخ خطّـي       §
  نسخه).  ۲۰۰جديد (حدود 

نـویس   دست 6700در این فهرست در مجموع حدود  ?
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  از کتابخانه ملّی ملک توصیف گردیده است. 

v  :نسخ خطّی کتابخانه و موزه ملّـی  “افشار، ایرج]
ــدیمیملــک د ــران و ق ــرین آن ر ته ــا] ت ـــ . ”ه ، نک

ــک   ــی مل ــوزه ملّ ــه و م ــران،  کتابخان ): 1375(ته
  . 39-23صص

v  :فهرست نسخ خطّی آثار شیخ الرئیس “ناشناخته
، نکــ .  ”ابوعلی سینا موجود در کتابخانه ملّی ملک

ــک   ــی مل ــوزه ملّ ــه و م ــران،  کتابخان ): 1375(ته
  .42-36صص

عنـوان)   72مکرّر  نویس (غیر دست 104در این مقاله  ?
  از آثار ابن سینا توصیف گردیده است. 

v ــار  نســخه“شــاهی، علیرضــا:   دولــت شناســی آث
ــی ملــک نامــه ، نکـــ . ”حروفیــان در کتابخانــه ملّ

ــتان ــران): س بهارس ــتان   2، ش1(ته ــاییز ـ زمس ، پ
  . 90-83، صص 1379

v  :نکـ ”فهرستواره مجموعه ناصري“افشار، ایرج ،
ــین  .  ــران زم ــگ ای ــر فرهن ، 1375، 29ان): س(ته

  .143-133صص

نویس بـه کتابخانـه    دست 8از مجموعه آقاي ناصري  ?
وزارت دارایـی و دو نسـخه (موضــوع همـین مقالـه) بــه     

  کتابخانه ملّی ملک در تهران انتقال یافته است. 

v  :حواشـی بـر فهـارس    “حافظیان بابلی، ابوالفضل
 . ”نسخ خطّی کتابخانه ملّی ملک

ن، ایـن تعلیقـات قـرار اسـت در     بنا به گفتـه مؤلّـف آ   ?
یادنامه عالمه عطاردي، بـه کوشـش عبدالحسـین طـالعی     

  گردد. منتشر 

v  :هاي  فهرستواره نسخهبیات، حیدر؛ ذوقی، فتح اهللا
  .ملّی ملکخطّی ترکی در کتابخانه 

هـاي   از دسـتنویس  نسـخه،  123در این فهرسـتواره،   ?
ـ       ه ترکی کتابخانـه مـذکور، از میـان فهرسـت ایـن کتابخان

هـاي   استخراج و بـه صـورت مقالـه دیجیتـالی، در سـال     
منتشـر گردیـده    ١>لـر  نسخه<، در وبالگ 1382-1383

  بود.

v  :ــائینی، ســعید فهرســت مرقعــات و خــودداري ن
هـاي عکـس کتابخانـه ملـی ملـک (تهـران ـ         آلبوم
ص، 136، 1389، قم، مجمع ذخـائر اسـالمی،   ایران)

  .>45معرفی میراث مخطوط: <وزیري، 

v بررسی وضـعیت کلّـی کتابخانـه   <لی: آماجی، ع  
 . ٢>خطّی کتابخانه ملّی ملک

نامه کارشناسی ارشد کتابداري  عنوان (بخشی از) پایان ?
رسانی در دانشکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی     و اطالع

                                                   
1. http://nusxeler.blogfa.com 

 .۱۰۹، ص۱۳۸۹)، آذر ۱۵۶(پياپي ۱۲، ش۱۳: سکتاب ماه کليات. ٢

http://nusxeler.blogfa.com
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اسـت. مؤلّـف در کنـار     1374دانشگاه تهـران، در سـال   
هاي مهم شـهر تهـران، بـه     بررسی وضعیت برخی کتابخانه

ررسی وضعیت کلـی کتابخانـه مـذکور نیـز بـه تفصـیل       ب
نامه،  پرداخته است. گفتنی است استاد راهنما در این پایان

دکتر غالمرضا فدایی عراقـی و اسـتاد مشـاور نیـز دکتـر      
  عباس حرّي بوده است.

v  :چنـد فرمـان در کتابخانـه و    “مرتضوي، مرضیه
(تهران): دوره  پیام بهارستان، نکـ . ”موزه ملّی ملک

 .830-807، صص1388، تابستان 4، ش1دوم، س

  کتاخبانه آقاي ابراهيم حکيم امللک )١٥٥(

v  :هـاي خطّـی تـألیف ابـراهیم      نسخه“افشار، ایرج
، ”حکیمی (حکیم الملک [پزشک مظفرالدین شـاه]) 

، 1376، 5دفتـر (قـم):   میـراث اسـالمی ایـران   نکـ . 
  .620ص

نـویس از تألیفـات حکـیم     دسـت  4در این فهرسـت   ?
که نزد برادر زاده آن مرحـوم، آقـاي پرویـز     الملک است

  شد.   حکیمی نگهداري می

  کتاخبانه آقاي ابراهيم معتمدي )١٥٦(

v  :هاي خطّی مجموعـه ابـراهیم    نسخه“افشار، ایرج
، 18(تهـران): س  راهنمـاي کتـاب  ، نکــ .  ”معتمدي
 .722-721، صص 1354، 9-7ش

نـویس بـه اختصـار توصـیف      دست 8در این فهرست  ?
  گردیده است. 

  کتاخبانه آقاي مسعود معتمدي )١٥٧(

v   :نکــ .  ”خطّـی   هفـت نسـخه  “معتمدي، مسـعود ،
نـامواره دکتـر محمـود    هاي ایران شناسـی،   پژوهش
 .449-446، صص 13(تهران): ج افشار

v   :هفـت  <یادداشـتی بـر مقالـه    “نوشاهی، عـارف
 هـاي ایـران شناسـی،    پژوهش، نکـ . ”>نسخه خطّی

، 16(تهــران): ج  نــامواره دکتــر محمــود افشــار   
  .1051ص

  شريازي کتاخبانه آقاي امحد افشار )١٥٨(

v    :هـایی نــزد احمـد افشــار    نســخه“افشـار، ایـرج
، 21(تهـران): س  راهنمـاي کتـاب  ، نکــ .  ”شیرازي
  .695-694، صص 1357

نـویس بـه اختصـار     در این فهرسـت تعـدادي دسـت    ?
تـر   هـا، بـیش   گزارش گردیـده اسـت. بـر اسـاس شـنیده     

نسـخه) از سـوي   هاي خطّی این مجموعـه (صـدها    نسخه
کتابخانــه عالمــه طباطبــایی شــیراز خریــداري و بــه آن  

  . ١مجموعه انتقال یافته است

                                                   
 .۴۴۱، ص۳، ۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخه. پيشني، ١
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  کتاخبانه امحدخان ملک ساساين )١٥٩(

v  :هاي [خطّی احمد]خان ملـک   نسخه“افشار، ایرج
(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه ، نکـ . ”ساسانی
  . 131-114، صص 1346، 5دفتر

  کتاخبانه اسداهللا خاکپور )١٦٠(

v ــش ــ دان ــدتقی: پ ــخه“ژوه، محم ــی   نس ــاي خطّ ه
، نکــ .  ”[کتابخانه] خاندان مرحوم اسـداهللا خـاکپور  

، صص 1353، 7دفتر(تهران):  هاي خطّی نشریه نسخه
566-568.  

نویس فارسـی و عربـی (از    دست 77در این فهرست  ?
  اي خاکپور) معرفی شده است.  نسخه 101مجموعه 

  کتاخبانه دکتر اصغر مهدوي )١٦١(

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“دتقی: پژوه، محم دانش
، نکــ .  ”کتابخانه خصوصـی دکتـر اصـغر مهـدوي    

، 1341، 2(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه 
ــر 181-59صــص ، 1342، 3(بخــش نخســت)؛ دفت
  (بخش دوم).  485-481صص 

v  :مجموعـه شخصـی دکتـر    “اشک شیرین، ابراهیم
، ”هاي خطّـی فهرسـت نشـده)    اصغر مهدوي (نسخه

)، 3(پیـاپی  1، ش2(تهـران): س  ارستاننامه بهنکـ . 

  . 168-155، صص 1380بهار ـ تابستان 

v  :هـاي خطّـی    فهرست تفصیلی نسـخه بیانی، مهدي
  . ١)4-1(دفترهاي ن دکتر اصغر مهدوي در تهرا

دفتر بزرگ است که از سوي  4فهرستی دستنوشته در  ?
هاي عربی و فارسـی   نویس مرحوم دکتر بیانی براي دست

دکتر اصغر مهدوي نگارش یافتـه اسـت؛    مجموعه مرحوم
نسـخه   12نویس قـرآن کـریم،    دست 42در این فهرست 

نـویس   دسـت  284جلـد کتـب ادعیـه،     15مرقّع نفـیس،  
نسـخه خطّـی عربـی بـه صـورتی نسـبتاً        202فارسی و 

تفصیلی، از جمله بیان نام کاتب، تاریخ تحریر، نوع کاغذ، 
 شناســی و آرایــش نســخه و ســایر خصوصــیات نســخه 

شناسـی توصـیف گردیـده اسـت. میکـروفیلم ایـن        کتاب
در کتابخانه مرکزي دانشـگاه   >1574<فهرست به شماره 
. گویا طبق وصـیت آن مرحـوم   ٢گردد تهران، نگهداري می

هاي مـذکور بـه کتابخانـه ملّـی ایـران       نویس بناست دست
واگذار گردد. لیکن گویـا تـاکنون توافـقِ بازمانـدگان آن     

. گفتنی اسـت  ٣ر حاصل نگردیده استمرحوم براي این ام
 884پـژوه نیـز بـر     که بعد از مرحوم بیانی، مرحوم دانش

نویس فارسی وعربی نیز فهرستی نگاشت کـه در دو   دست

                                                   
و  ۱۵۱، ص۱، جهاي دانشگاه ران فهرست ميکروفيلم. پيشني، ١

 ، ران، مرکز نشر دانشگاهي،جمموعه فلسفي مراغهپورجوادي، نصراهللا، 
 ، ص <هشت> (مقدمه).۱۳۸۰

 .۱۲۴۷، ص۷ج فهرستواره <دنا>. پيشني، ٢

، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان۲۶-۲۵(پياپي ۴-۳، ش۷: سمرياث شهاب. ٣
 .۷۵ص
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منتشـر   1341در سـال   هاي خطّی نشریه نسخهشماره از 
  یافت. 

v  :هـاي مجموعـه    نـویس  فهرسـت دسـت  ناشناخته
  . ١شخصی دکتر اصغر مهدوي در تهران

نـویس   دست 970ستی کامل و جامع براي حدود فهر ?
عربی، فارسی و ترکی است، کـه گفتـه شـده مجـدداً بـه      

هـاي سـابق بـه انضـمام      صورت تفصـیلی، همـان نسـخه   
ها از سوي مرحوم  هایی که بعد از توصیف آن نویس دست

ش از طریـق خریـداري بـه    1341دانش پـژوه در سـال   
  اند.  گردیده تدریج به این مجموعه اضافه شده، معرفی

v   :مجموعـه اسـدآبادي: اهـدایی    “صیدیه، سـیمین
پیـام  ، نکـ . ”دکتر اصغر مهدوي به کتابخانه مجلس

ــران): س بهارســـــتان ، 1383، آذر 42، ش4(تهـــ
 . 17-12صص

v     پدرام، نرگس؛ مهدوي، مژده (بـا یادداشـت ایـرج
فهرست کتابخانه اصغر مهـدوي، جلـد اول،   افشار): 

، تهـران، انتشـارات   یچاپهاي سنگی و سـربی قـدیم  
 ص.340، وزیري، 1386ثریا، 

v  :معرّفی کتابِ فهرست کتابخانـه  “نظري، محمود
، 7(تهـران): س  پیام بهارستان، نکـ . ”اصغر مهدوي

  .17، ص1386، شهریور 75ش
                                                   

 .۴۹: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

  کتاخبانه آقاي اکرب ثبوت )١٦٢(

v  :هـاي خطّـی یـک کتابخانـه      نسـخه “ثبوت، اکبر
، 1360 ،8(تهران): دفتـر  کتابداري، نکـ . ”خصوصی

  .49-35صص 

از مجموعه حدود هشتاد نسخه موجـود در کتابخانـه    ?
نویس عربی و فارسی  دست 22آقاي ثبوت، در این مقاله 

از سوي خـود صـاحب مجموعـه، بـه اختصـار گـزارش       
  گردیده است. 

  کتاخبانه آقاي باقر رقّت (ترقّي) )١٦٣(

v  :هــاي خطّــی بــاقر رقّــت  نســخه“افشــار، ایــرج
، 5دفتـر (قـم):   اسالمی ایـران  میراث، نکـ . ”(ترقّی)
  .625-623، صص 1376

 20نویس فارسی و عربی (در  دست 7در این فهرست  ?
  رساله) به اختصار توصیف گردیده است. 

  مهداين کتاخبانه آقاي تقي رضوي )١٦٤(

v  :هاي خطّی دکتر تقی رضوي  نسخه“افشار، ایرج
، 5دفتـر (قم):  میراث اسالمی ایران، نکـ . ”(همدانی)

  .622، ص1376

نـویس فارسـی بـه اختصـار      دسـت  3در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است. 
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  اهللا حممدرضا ثامين کتاخبانه آيت )١٦٥(

v  :هاي خطّـی کتابخانـه آقـاي     نسخه“افشار، ایرج
(تهـران):   هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”ثامنی
  .111، ص1346، 5دفتر

دستنوشـته بـه اختصـار،     13در این فهرسـت حـدود    ?
  ه است. توصیف گردید

v  :دهاي خطّی مجموعه  فهرست نسخه“برکت، محم
(تهران): دفتـر اول،   اوراق عتیق، نکـ . ”ثامنی شیراز

 .282-267، صص1389

در ایــن فهرســتواره، دویســت و پنجــاه نســخه تــازه  ?
خریداري شده از مجموعه سید محمـد جزایـري (ره) بـه    

بنا به نوشته جنـاب   اختصار فهرست و معرّفی شده است.
آقاي برکت، بسیاري از نسـخ خطّـی وي بـراي کتابخانـه     

  ملّی در تهران خریداري شده است.

  الدين حمدث ارموي کتاخبانه دکتر جالل )١٦٦(

v  :(محمدمحسن) بعض تهرانی (منزوي)، آقا بزرگ]
ــۀ الســید جــالل  ث  مخطوطــات مکتب ــدین المحــد ال

  . ١االرموي]

                                                   
، هاي خطّي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست خمتصر نسخه. پيشني، ١

هاي خطي کتاخبانه جملس شوراي  فهرست نسخهو پيشني،  ۶۰۲- ۶۰۱صص
 .۷۸، ص۴۴، جاسالمي

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
انی است که در آن نسخ خطّی کتابخانه مرحوم محدث تهر

ارموي فهرست شده است. نسخه اصـل ایـن فهرسـت در    
  گردد.  کتابخانه مجلس شوراي اسالمی نگهداري می

v     تهرانی (منزوي)، آقا بـزرگ (محمدمحسـن)؛ (بـه
ــیم):    ــین حک ــید محمدحس ــش: س ــت “کوش فهرس

ث ارمـوي    نسخه نکــ .  ”هاي خطّی کتابخانـه محـد ،
، صـص  1384(تهران): دفتر دوم، پاییز  پژوهی نسخه

15-22.  

فهرست پیش گفته است که در این نوشتار تصـحیح و   ?
  منتشر شده است. 

v ث ارموي، جاللالـدین؛ (بـه کوشـش: سـید      محد
ث “جعفر حسینی اشکوري):  دفتر ثبت کتابخانه محد

(تهران): دفتر دوم، پاییز  پژوهی نسخه، نکـ . ”ارموي
  .97-23، صص1384

هاي کتابخانـه   نویس هاي چاپی و دست فهرست کتاب ?
مرحوم محدث ارموي است کـه اخیـراً بـه مرکـز احیـاي      

به بعـد   6هاي  میراث اسالمی در قم انتقال یافته و در جلد
هاي آن مرکز معرفی شده است. اصل  نویس فهرست دست

عنـوان کتـاب    2161این فهرست دستنوشـته، کـه در آن   
  گردد.  ، در مرکز احیا نگهداري میچاپی و خطّی آمده

  الدين مهايي کتاخبانه دکتر جالل )١٦٧(
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v  :160فهرســت عنــاوین “ســلیم گنــدمی، حمیــد 
، ”الدین همایی نسخه خطّی کتابخانه استاد سید جالل

(تهــران):  >حـدیث عشـق  <هدیـه بهارســتان  نکــ .  
  .592-585، صص1386، 9دفتر

انـه  نویس کتابخ دست 160اي مختصر براي  فهرستواره ?
مرحوم دکتر همایی است. این مجموعه اخیراً به کتابخانـه  
ملّی ایران انتقال یافته است و بنـا بـه نوشـته مؤلّـف ایـن      

، وي در حال تدوین فهرسـت تفصـیلی نسـخ     فهرستواره
  باشد. هاي استاد همایی می خطّی و مجموعه یادداشت

  زجناين کتاخبانه آقاي جليل اخوان )١٦٨(

v  :خطّـی آقـاي جلیـل    هـاي   نسـخه “افشار، ایرج
(قـم):   میراث اسـالمی ایـران  ، نکـ . ”اخوان زنجانی

  .618، ص1376، 5دفتر

نسـخه خطّـی نفـیس بـه اختصـار       6در این فهرست  ?
  گزارش شده است. 

  کتاخبانه دکتر حافظ فرمانفرماييان )١٦٩(

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
اي هـ  نشریه نسخه، نکـ . ”دکتر حافظ فرمانفرماییان

  .555-544، صص1353، 7دفتر(تهران):  خطّی

ي درونــی  هــا در ایــن مقالــه بــدون احتســاب رســاله ?
  نسخه به اختصار توصیف گردیده است. 67ها،  مجموعه

v   :هـاي خطّـی دکتـر حـافظ      نسـخه “افشار، ایـرج
میـراث  ، نکــ .  “فرمانفرماییان (تگـزاس ـ امریکـا)   

  .621، ص1376، 5دفتر(قم):  اسالمی ایران

نویس فارسـی بـه اختصـار     دست 10ر این فهرست د ?
هی  توصییف گردیده است. گفتنی است که بخش قابل توج

هـاي خطّـی وي پـیش از انقـالب بـه کتابخانـه        از نسخه
و  ١مرکزي دانشگاه تهران منتقـل (اهـداء) گردیـده اسـت    

یسـتم فهرسـت دانشـگاه    بترین آنها در جلد نوزده و  بیش
هـا، صـاحب    اسـاس شـنیده   انـد. بـر   تهران، معرّفی شـده 
ي منتهی بـه پیـروزي انقـالب، همـراه      ها مجموعه، در ماه

هاي خطّـی خـود از کشـور خـارج      بخشی دیگر از نسخه
، در آمریکـا،  )شـهر آوسـتین  (گردیده و در ایالت تگزاس 

(مـدیر   ططـري سکونت گزید. باید افزود که آقـاي علـی   
از  ٢)1389مرکز اسناد کتابخانـه مجلـس) اخیـراً (بهمـن     

نظیري از اسناد خانواده فرمانفرماییان  اهداي مجموعه بی“
هزار  50بیش از <خبر داد و افزود:  ”به کتابخانه مجلس

از سوي خانواده  ،با اهمیتتاریخی و اجتماعی برگ سند 
  .گردیداهدا  فرمایان به کتابخانه مجلس فرمان

  ناصري کتاخبانه آقاي حسن سادات )١٧٠(

v هـاي خطّـی آقـاي     هنسخ“پژوه، محمدتقی:  دانش
 هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”حسن سادات ناصري

                                                   
، ۲۰ج هاي خطّي کتاخبانه مرکزي دانشگاه ران، فهرست نسخه. پيشني، ١
 .۷ص

2 .http://ical.ir 

http://ical.ir
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  . 698-696، صص1348، 6دفتر(تهران): 

  الدوله حسنعلي غفاري کتاخبانه معاون )١٧١(

v  :هاي خطّـی اهـدایی    فهرست نسخه“افشار، ایرج
الدولـه] بـه [کتابخانـه     آقاي حسنعلی غفّاري [معاون

هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکـ . ”مرکزي] دانشگاه تهران
-717و  112، صـص 1346، 5دفتـر (تهران):  خطّی
734.  

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 34در این فهرست  ?
  اختصار توصیف شده است. 

  کتاخبانه آقاي حسني رهنما )١٧٢(

v  :هاي خطّی حسـین   [فهرست] نسخه“افشار، ایرج
 نامواره دکتر محمود افشـار ، نکـ . ”رهنما در تهران
  .4814-4806، صص 8(تهران): ج

هاي مرحـوم   گیري ها به سفارش و پی نویس این دست ?
اهللا العظمـی مرعشـی    ایرج افشار، اخیراً به کتابخانـه آیـت  

  نجفی (ره) در قم انتقال یافته است.

  کتاخبانه سيد حسني شهشهاين )١٧٣(

v  :هاي خطّـی کتابخانـه آقـاي     نسخه“افشار، ایرج
 میراث اسالمی ایـران ، نکـ . ”سید حسین شهشهانی

  .607-596، صص 1376، 5دفتر(قم): 

نـویس فارسـی و    دست 180در این فهرست بیش از  ?
  عربی به اختصار گزارش شده است. 

v فهرست اسناد و فـرامین و  “پور، غالمرضا:  فرزانه
، ”مکاتبات تاریخی مجموعه آقاي حسین شهشهانی

، 1340، 1دفتر(تهران):  هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .270-228صص 

تاریخی به تفصیل   سند، فرمان و نامه 64 در این مقاله ?
  معرفی گردیده است. 

  علي باستاين راد کتاخبانه آقاي حسني )١٧٤(

v هاي خطّی  [فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
فهرست نسـخ  ، نکـ . ”علی باستانی راد] آقاي حسین

، تهــران، خطّــی کتابخانــه مرکــزي دانشــگاه تهــران
  .3865-975: صص14-9، ج1340

نویس فارسـی و عربـی    دست 2459فصیلی فهرست ت ?
نفیس از مجموعه انتقالی آقاي باسـتانی راد بـه کتابخانـه    
مرکزي دانشگاه تهران است که اکنون در کتابخانه مـذکور  

ــا شــماره شــناخته شــده و در  >4875-2387<ي  هــا ب
فهرست کتابخانه معرفی گردیـده اسـت.    14-9هاي  جلد

ها آثار نفیس منظوم  سنوی تر این دست باید افزود که بیش
از صـاحب   1337و منثور فارسی بوده است که در سـال  

  مجموعه، براي کتابخانه دانشگاه تهران، خریداري گردید.  

  کتاخبانه دکتر حسني مفتاح )١٧٥(
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v پژوه، محمدتقی؛ (با توضیحات ایرج افشار):  دانش
هاي خطّی] کتابخانه دکتـر حسـین    [فهرست نسخه“

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”مفتاح
  .800و  510-95، صص1353، 7دفتر

مرقّع و انـدي   70نسخه خطّی،  1435در این فهرست  ?
نیز سند، قباله و فرمان به اختصار گزارش گردیـده اسـت.   

هاي خطّی این مجموعـه نفـیس بعـد از     بسیاري از نسخه
درگذشت وي به کتابخانـه مجلـس سـنا و بخـش قابـل      

هی نیز به کتابخان ه ملّی ایران انتقال گردید. توج  

  کتاخبانه دکتر رضا صحت )١٧٦(

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
هـاي   نشریه نسـخه ، نکـ . ”مرحوم دکتر رضا صحت

  .561-556، صص1357، 7(تهران): دفتر خطّی

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دسـت  28در این مقالـه   ?
دکتـر   اختصار گزارش شده است. گفتنی است که مجموعه

، از سوي کتابخانه مرکزي آسـتان  1349صحت در خرداد 
  . ١قدس رضوي خریداري و به مشهد انتقال یافته است

  الدين مهايونفرخ کتاخبانه آقاي رکن )١٧٧(

v خ، رکن دسـته گلـی تقـدیم بـه     “الـدین:   همایونفرّ
(تهـران): دوره   هنر و مردم، نکـ . ”دوستداران کتاب

                                                   
1. GAS: Vol. VI, p. 383. 

  .60-41، صص 1345، 49جدید، ش

نـویس نفـیس از کتابخانـه     دسـت  17این فهرست  در ?
فخرالدین نصیري و نویسنده (همایونفرّخ) توصـیف شـده   

  است. 

v خ، رکــن معرفــی چنــد نســخه “الــدین:  همــایونفرّ
ي نخسـتین کنگـره    هـا  مجموعه خطابـه ، نکـ . ”کهن

-453، صـص  1354، 3(تهران): ج تحقیقات ایرانی
467.  

سی ـ که به نظـر   نویس نفیس فار دست 9در این مقاله  ?
هاي خطّی کتابخانه همـایونفرخ   رسد از مجموعه نسخه می

  باشد ـ به تفصیل معرفی شده است. 

v  :نـویس نفـیس از    [فهرست چند دست“ناشناخته
خ] کتابخانه رکن خدمتگزاران ، نکـ . ”الدین همایونفرّ

ي عمـومی   ها عالم کتاب و معرفی برخی از کتابخانه
ــی ــران، و خصوص ــص1345، ته و  169-167، ص

  .423، ص1385، 3(تهران): دفتر پژوهی نسخه

نـویس نفـیس، بـه اختصـار      دست 14در این فهرست  ?
گزارش شده اسـت. مجموعـه همـایونفرخ حـاوي نسـخ      

هــ و  668بسیار نفیسی از جمله دیوان انوري مورخ سال 
هـ و نیـز چنـد مینیـاتور از    801دیوان حافظ مورخ سال 
ه شـده ایـن کتابخانـه حـاوي     رضا عباّسی بوده است؛ گفت

هاي عربـی و فارسـی    نویس ارزشمند به زبان دست 863
بوده است؛ دانسته نیسـت بعـد از درگذشـت همـایونفرّخ     
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  کتابخانه نفیس وي چه سرنوشتی پیدا نمود. 

  کتاخبانه آقاي سديدالسلطنه کبايب )١٧٨(

v  :آثار [محمدعلی] سـدید السـلطنه   “افشار، ایرج
ــابی ـــ . ”کب ــ، نک ــاي کت ــران): س ابراهنم ، 18(ته
، تهــران، مجموعــه کمینــهو  57-53، صــص 1354
 .350-345، صص 1354

در این فهرسـت بخشـی از تألیفـات مخطـوط سـدید       ?
السلطنه آمده است که عمـدتاً دربـاره فرهنـگ و تـاریخ     
استان هرمزگان و خلیج فارس است. ناگفته نماند که نسخ 

انـه  نـویس بـوده کـه بـه کتابخ     دست 66خطّی وي جمعاً 
  .  ١مرکزي دانشگاه تهران انتقال یافته است

  کتاخبانه آقاي سعيد اعتماد مقدم )١٧٩(

v  :هـاي خطّـی سـعید اعتمـاد      نسـخه “افشار، ایرج
، 5دفتـر (قـم):   میـراث اسـالمی ایـران   ، نکـ . ”مقدم

  .621-620، صص1376

نـویس فارسـی بـه اختصـار      دسـت  5در این فهرست  ?
بـه تألیفـات و    تر این نسخ مربوط معرفی شده است؛ بیش

  باشد.  ي عبدالعلی خان ادیب الملک می ها سفرنامه

  کتاخبانه آقاي سعيد نفيسي )١٨٠(

                                                   
 .۵۶: يرانهاي اسالمي در ا نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

v   :(محمدمحســن) ــزرگ ــا ب ــزوي)، آق ــی (من تهران
  . ٢[فهرس بعض مخطوطات مکتبۀ سعید نفیسی]

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
تهرانی است که در آن برخی نسخ خطّـی کتابخانـه سـعید    

فیسی معرفی شده است. نسـخه اصـل ایـن فهرسـت در     ن
ــماره   ــه شـ ــوراي اســـالمی بـ ــه مجلـــس شـ کتابخانـ

  گردد.  ب) نگهداري می47(برگ  >15/15816<

v  :فهرســت کتابخانــه قــدیم ســعید نفیســی، ســعید
 .٣نفیسی

اي براي کتابهـاي کتابخانـه قـدیمی     فهرست دستنوشته ?
 36و  142مرحوم سـعید نفیسـی اسـت کـه در دو دفتـر      

رگی در قطع رحلی تنظیم گردیده است. در معرّفـی ایـن   ب
[ایـن فهرسـت]   <نویسـد:   فهرست مرحوم دانش پژوه می

هـاي اروپـایی در دو    کتاب فارسی با نسخه 4209داراي 
شماره در همین دفتر دومـی در دفتـر    4964بخش، یکی 

ــن فهرســت  >شــماره 2476دوم  ــه ای ــی اســت ک . گفتن
بخانه دانشگاه تهـران  در کتا >8734<مخطوط، به شماره 
  گردد. نگهداري می

v [مخطوطات] خزانۀ االستاذ “علی:  محفوظ، حسین
                                                   

فهرست ؛ پيشني، ۱۷۲، ص۱۳۸۲، آذر۳۰: ش(ران) پيام ارستان. ٢
و پيشني،  ۶۰۱، صهاي خطّي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي خمتصر نسخه
 .۷۸، ص۴۴، جهاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست نسخه

، ۱۷، جهاي خطّي کتاخبانه مرکزي دانشگاه ران فهرست نسخه. پيشني، ٣
 .۲۰۷ص
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ــۀ معهــد ، نکـــ . ”ســعید نفیســی فــی طهــران  مجلّ
، 1957، 1، ش3(القــاهرة): س المخطوطـات العربیــۀ 

  .14-13صص

نـویس عربـی نفـیس بـه      در این فهرست سـه دسـت   ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

v هاي خطّی  [فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
فهرسـت نسـخ خطّـی    ، نکــ .  ”آقاي سعید نفیسـی] 

، 1357، تهــران، کتابخانـه مرکــزي دانشــگاه تهــران 
هــاي  نــویس ؛ معرّفــی دســت301-23، صــص16ج

  .>6579-5502<شماره 

در این فهرست بیش از هزار دستنوشته از نسخ خطّـی   ?
 خریداري شده از سعید نفیسی موجود در کتابخانه مرکزي

دانشگاه تهران به تفصیل توصیف گردیـده اسـت. گفتنـی    
هاي خطّی نفیسـی نیـز بـه     است که بخش اندکی از نسخه

اهللا العظمی مرعشی (ره) در قم منتقـل شـده    کتابخانه آیت
ـ   است. باید افزود که بخشی هـم پـیش   کـه بـه گفتـه      تـر 

هاي چاپی بوده و نـه   حوم ایرج افشار فقط شامل کتابرم
ها در ایـاالت متحـده آمریکـا     کی از کتابخانهخطّی ـ به ی 

  انتقال یافته است. 

v  :هاي  کتابخانه سعید نفیسی و نسخه“افشار، ایرج
نشریه دانشکده ادبیات و علـوم  ، نکـ . ”[بـ] خطّ او

ــران  ــران): س انســانی دانشــگاه ته  2-1، ش19(ته
یادنامـه سـعید   و  38-25، صص 1351)، 78(پیاپی

 .38-25، صص1351، تهران نفیسی

نسـخه خطّـی موجـود در ضـمن      160در این مقالـه   ?
هاي نفیسی کـه بـه خـطّ خـود وي      نویس مجموعه دست
  توصیف شده است.   کتابت گردیده،

v  :هاي خطّـی سـعید نفیسـی    نسخه“افشار، ایرج” ،
، 1353، 7دفتر(تهران):  هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .689-685صص 

صـار گـزارش   نـویس بـه اخت   دسـت  78در این مقاله  ?
  گردیده است. 

v  :خرید کتـاب [خطّـی]  “مرعشی نجفی، محمود” ،
)، 19(پیـاپی   1، ش6(قـم): س  میراث شـهاب نکـ . 
  .114-111، صص 1379بهار 

نسـخه خطّــی نفـیس بـه صــورت     67در ایـن مقالـه    ?
هـا مربـوط بـه     نامگوي معرفی شـده کـه تعـدادي از آن   

ـ    باشـد کـه در سـال    کتابخانه نفیسی می راي هـاي اخیـر ب
اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره) خریـداري     کتابخانه آیت

  شده است. 

  ضياءالدين دريآقاي کتاخبانه  )١٨١(

v ــین ــوظ، حس ــی:  محف ــۀ “عل [مخطوطــات] خزان
مجلّـۀ  ، نکــ .  ”ضیاءالدین الدري الخاصـۀ بطهـران  

ــۀ ــاهرة): س معهــد المخطوطــات العربی ، 1، ش3(الق
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  .13، ص1957

صیف شـده اسـت.   در این فهرست دو نسخه نفیس تو ?
ي بـه کتابخانــه       گفتنـی اسـت بخشـی از نســخ خطّـی در
دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشـگاه تهـران انتقـال    
یافته است. باید دانست که چند نسخه، از جملـه االسـفار   
االربعۀ تـألیف مرحـوم مـال صـدرا، کـه حواشـی بسـیار        

ي مرحـوم مـال صـدرا     هـا  سودمندي در نقد برخی نوشته
به خطّ خـود نگاشـته، در ضـمن کتـاب تـاریخ       روي آن

حکما و عرفاي متـأخّر ایـران (تحریـر ثـانی) از اسـتاد،      
  منوچهر صدوقی سها، معرفی شده است. 

  کتاخبانه آقاي عبدالرمحن اعتمادي )١٨٢(

v  :ــرج ــار، ای ــخه“افش ــه   نس ــی مجموع ــاي خطّ ه
(تهران):  راهنماي کتاب، نکـ . ”عبدالرحمن اعتمادي

  .721، ص1354، 9-7، ش18س

نویس فارسـی و عربـی بـه     دست 11در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  کتاخبانه مهندس عبدالرزاق بغايري )١٨٣(

v  :هاي خطّی مهنـدس سـرتیپ    نسخه“افشار، ایرج
 میـراث اسـالمی ایـران   ، نکــ .  ”عبدالرزاق بغایري

  .576-566، صص 1376، 5دفتر(قم): 

عربـی و   نـویس  دسـت  120در این فهرست بـیش از   ?

فارسی به اختصـار گـزارش گردیـده اسـت. بسـیاري از      
اهللا  هـاي مرحـوم بغـایري بـه کتابخانـه آیـت       نویس دست

العظمی مرعشی (ره) و برخی دیگر هم گویا قرار بوده که 
به دانشگاه شیراز انتقال یابد، لیکن دانسته نیست کـه چـه   

 هـا انتقـال   تعداد از این نسخ، به تفکیک، به ایـن کتابخانـه  
  گردیده است. 

  اکرب فياض کتاخبانه دکتر علي )١٨٤(

v هـاي   نسـخه “پژوه، محمدتقی؛ افشار، ایرج:  دانش
نشریه ، نکـ . ”اکبر فیاض خطّی [کتابخانه] دکتر علی

، صــص 1353، 7دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
695-701.  

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دست 167در این مقاله  ?
اسـت کـه ایـن     اختصار گـزارش گردیـده اسـت. گفتنـی    

، از سـوي مسـؤوالن وقـت    1351ها در سال  نویس دست
ــوم انســانی مشــهد، از   کتابخانــه دانشــکده ادبیــات و عل
ــداري و بــه مشــهد منتقــل   بازمانــدگان آن مرحــوم خری

  .  ١گردید

  کتاخبانه آقاي علي وثوق )١٨٥(

v  :نکـ ”هاي خطّی علی وثوق نسخه“افشار، ایرج ،
  .621، ص1376، 5دفتر(قم):  میراث اسالمی ایران. 

                                                   
 .۱۱۱: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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نـویس فارسـی و عربـی بـه      دسـت  3در این فهرست  ?
  اختصار گزارش شده است. 

  کتاخبانه آقاي فخرالدين نصريي )١٨٦(

v ــین ــوظ، حس ــی:  محف ــۀ “عل [مخطوطــات] خزان
مجلّـۀ  ، نکــ .  ”فخرالدین النصیري الخاصۀ بطهـران 

ــۀ ــاهرة): س معهــد المخطوطــات العربی ، 1، ش3(الق
  .55-37، صص 1957

نویس نفـیس بـه اختصـار     دست 203ست در این فهر ?
نشـریه  توصیف گردیده است؛ گفتنی است این فهرست در 

) باز چاپ گردیـده و همچنـین   13(دفتر  هاي خطّی نسخه
، 1، سنامـه بهارسـتان  اي از ایـن فهرسـتواره، در    چکیده
منتشـر   172-170، صـص 1379، پاییز ـ زمسـتان   1ش

  شده است. 

v  :بیست و پـنج   فهرستنصیري (امینی)، فخرالدین
نسخه نفیس بـه خـطّ عالمـه مجلسـی در کتابخانـه      

نویسـی شــده)،   ، تهـران، (ماشـین  فخرالـدین نصـیري  
  ص.53تاریخ، وزیري بزرگ،  بی

) 1347هـاي ایـران (  این فهرست از کتاب و کتابخانـه  ?
نقل گردیده و به صورت ماشین نویسـی شـده در بخـش    

ـ    نویسی نسخه فهرست داري هاي خطّی ایـن کتابخانـه نگه
هاي نفـیس در سـال    گردد. گفتنی است تمام این نسخه می

اهللا  از صاحب مجموعه، براي کتابخانه حضرت آیت 1373
  العظمی مرعشی نجفی (ره) خریداري گردیده است.

v   اهللا)؛ نصـیري   مرعشی نجفی، شهاب الـدین (آیـت
[فهرســت برخــی “امینــی، فخرالــدین (بــه اهتمــام): 

لمعۀ النور ، نکـ . ”ي]هاي خطّی کتابخانه نصیر نسخه
، 1343تهـران،   ،الرضا و الضیاء فی ترجمۀ السید أبی

 .90-75صص

v  :ثمرة العمـر[ نصیري امینی، فخرالدین محمدرضا :
هاي خطّی کتابخانه فخرالـدین   فهرست مختصر نسخه

 .١نصیري]

نســخه نفــیس  550فهرســتی دستنوشــته در معرّفــی  ?
ه اصـل  مجموعه شخصی مرحوم فخرالدین نصیري است ک

هــاي  هـاي مخطـوط، در سـه دفتـر، بـه شـماره       فهرسـت 
در کتابخانـــه مرکـــزي و  >10819، 10817، 10816<

گردد. باید افـزود   مرکز اسناد دانشگاه تهران، نگهداري می
) 1334دي  5که مرحوم نصیري در مقدمه کتـاب خـود (  

ت در عـالم سـیاحت   <نویسد:  می 20در عرض این مد-
هاي عجیب  اي از نسخه پارهساله و تفحص و تجسس  30

و نفیس ... که نام بسیاري از آنها را حتّـی کسـی نشـنیده    
بالغ آمده  45است، تحصیل نمودم. اکنون که سنین عمر بر 

خواستم فهرست مختصري بر کتب خطّی خود که بـه نـام   
ام بـه قلـم آورم تـا نمـوذجی باشـد و       ثمرة العمر نامیـده 

ـ      اري از بنـده  مشخصات هـر کتـاب معلـوم شـود و یادگ
. مرحوم نصیري، در آغاز این فهرست دستنوشـته،  >بماند

                                                   
هاي خطّي کتاخبانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه  فهرست نسخه. پيشني، ١

 .۳۴۷- ۳۴۴، صص۲۰، جران
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هـا و   شخصی خود (موروثی)، مجموعه  به معرّفی مجموعه
هاي شخصی که تمام یا بخشی از آنها را شخصـاً   کتابخانه

. کتابخانـه  1... <گوید:  خریداري نموده، اشاره کرده و می
. 3، . کتابخانـه حجـۀ االسـالم شـفتی    2عالمـه مجلسـی،   

کتابخانه سـید محمـدباقر موسـوي خوانسـاري (صـاحب      
ــات)،  ــدابراهیم  4روضــات الجن ــه حــاجی محم . کتابخان

ــه 6. کتابخانــه ابوالمعــالی کلباســی، 5کلباســی،  . کتابخان
سلسله فیضیه (شامل خطوط مالمحسن و فرزندش [علـم  

. کتابخانه فرهاد 7الهدي] و چند تن دیگر از آن خاندان)، 
. 10. کتابخانه شیخ بهـایی،  9خانه میرداماد، . کتاب8میرزا، 

. کتابخانــه ســید 11کتابخانــه مــولی صــالح مازنــدرانی، 
دعلی داعی االسالم (مقداري از کتب این کتابخانـه را   محم
در حراج کتابهاي خطّی ایشـان کـه در کتابخانـه دانـش،     

. کتابخانـه  12فرزند ایشان حراج میشد، خریداري کردم)، 
الدین نصـیري] (چـون تعـداد کثیـري از     والد مدظله [مجد

کتب کتابخانه خودشان را بـه تقـویم مرحـوم تربیـت بـه      
کتابخانه مجلس شوراي ملی و به تقویم آقاي سـهیلی بـه   
کتابخانه ملی ملک و به مرحوم حاج سید نصراهللا تقوي و 
حضرت آقاي مشکوة و سایرین فروختند به واسطه عالقه 

کتـب خطّـی داشـتم     وافري که به تحصیل و جمـع آوري 
نهایت متأثر شدم و تعـدادي از کتـب باقیمانـده را بـه      بی

. 13تقویم حضرت آقاي مشکوة، بنده خریـداري کـردم)،   
کتابخانه سـردار کـابلی (کـه در حـراج کتابخانـه شـمس       
خریداري کردم و در این حـراج عـده کثیـري از علمـا و     
روحانیین و مشاهیر بودند ماننـد حجـۀ االسـالم مـدرس     

ابانی مصنف کتاب ریحانۀ االدب کـه پیوسـته مـرا بـه     خی

. کتابخانه سـید  14خریدن کتب خطّی تشویق میفرمودند)، 
. کتابخانــه 15علــی بالســد مشــهور بــه قاضــی عســکر، 

  .>الدین بن محمدجعفر حکیم اللهی شمس

v ــش ــدتقی:  دان ــژوه، محم ــاب“پ ــی  [کت ــاي خطّ ه
 فخرالدین نصیري انتقال یافته بـه کتابخانـه مرکـزي   

  . ١”دانشگاه تهران]

نویس از نسخ نفیس  دست 550در این فهرست حدود  ?
انتقال یافته نصیري به کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه تهـران     
معرفی گردیده است. گفتنی است که ایـن نسـخ در سـال    

ش از صاحب مجموعـه بـراي کتابخانـه دانشـگاه     1336
خریداري گردیده و سپس این نسـخ ارزشـمند از سـوي    

در  >2312-1763<ي  هـا  پژوه ذیل شماره انشمرحوم د
فهرسـت کتابخانـه دانشـگاه بـه تفصـیل       9-8هـاي   جلد

  توصیف گردیده است. 

v خ، رکن دسـته گلـی تقـدیم بـه     “الـدین:   همایونفرّ
(تهـران): دوره   هنر و مردم، نکـ . ”دوستداران کتاب

  .60-41، صص 49جدید، ش

 نـویس نفـیس از کتابخانـه    دسـت  17در این فهرست  ?
ــن   ــنده (رک ــه نویس ــیري و کتابخان ــدین نص ــدین  فخرال ال

  همایونفرّخ) توصیف شده است. 

                                                   
فهرست نسخ خطّي کتاخبانه مرکزي و مرکز اسناد پژوه، حممدتقي،  . دانش١

 .۹۴۴- ۲۹۰ص، ص۹- ۸، ج ،۱۳۳۹ -۱۳۴۰ران، دانشگاه ران
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v  :گنجینه خطوط علمـاء و  نصیري امینی، فخرالدین
ــمندان، شــعراء و خوشنویســان و معاصــران     دانش

  ، وزیري.1367مؤلّف،  ،)، تهران5-1(مجلّدات 

در جاي جاي این مجموعه نفیس و ارزشمند و نیز در  ?
پیمبـران و  زنده سه جلدي دیگـر وي، یعنـی   ضمن اثر ار
هـاي متعـددي    نـویس  )، دست1369(تهران،  خمسه طیبه

  متعلّق به کتابخانه مرحوم نصیري، گزارش شده است. 

v  :زندگی نامه فخـرالمحقّقین  نصیري امینی، حوراء
ابوالفضائل و المکارم محمدرضا فخرالـدین نصـیري   

، 1372، ، تهران، ناشر مؤلّف، وزیري>فخري<امینی 
  ص.630

هاي خطّی چندي از مجموعه مرحوم  در این اثر نسخه ?
  نصیري، به مناسبت، توصیف گردیده است. 

v هـاي   فهرسـت نسـخه   ، فخرالدین:ي (امینی)نصیر
  .ي در تهرانفخرالدین نصیر  کتابخانه یخطّ

ـ   نسخهو تفصیلی  یفهرست تحلیل ? نفـیس،   یهـاي خطّ
ی خـان صدراالفاضـل   میرزا لطفعل  ي نوادهفخرالدین نصیر

 اوسـت کـه   يبه خطّ نسخ زیباتبریزي متخلّص به دانش، 
این فهرست  گفتنی است کهاست. نگارش یافته جلد  3در 

خانم حوریه  ،فرزند صاحب مجموعه یگانهنزد دستنوشته 
   شود. می يدر تهران نگهدار ينصیر

v   :ــود ــی، محم ــی نجف ــري از  “مرعش ــش دیگ بخ

 میراث شهابنکـ . ، ”هاي تازه خریداري شده نسخه
ــم): س ــاپی 2-1، ش7(قـ ــار ـ    24-23(پیـ )، بهـ
  .46-37، صص1380تابستان

دسـتویس نفـیس از مجموعـه کتـب      30در این مقاله  ?
کتابخانه مرحوم نصیري گزارش شده است. گفتنـی اسـت   
که بعد از درگذشت مرحوم نصیري، مجموعـه نفـیس وي   

 هـاي خـارجی سـر در    پراکنده شده و برخی نیز از کشور
هـاي   نـویس  آورد! البتّه خوشبختانه برخی از آثار و دست

ت و تـالش تحسـین        شیعی این مجموعـه نفـیس بـه همـ
برانگیز آقاي دکتر سید محمود مرعشی، تولیت و ریاسـت  
کتابخانه، از خارج کشور (سوریه) به ایران عـودت داده و  

اهللا العظمی مرعشی  اکنون در کتابخانه بزرگ حضرت آیت
در قم قرار دارد، ولی مع االسف از سرنوشت نجفـی (ره) 

هـاي چنـدانی در     سایر نسخ این مجموعه ارزشمند آگاهی
  دست نیست.  

v  :هاي خطّی  [برخی] نسخه“مرعشی نجفی، محمود
، 7(قـم): س  میراث شهاب، نکـ . ”فخرالدین نصیري

ــاپی 4-3ش ــتان  26-25(پی ــاییز ـ زمس ، 1380)، پ
ن )، زمســـتا30(پیـــاپی 4، ش8؛ س25-16صـــص
  .44، ص1381

هــاي نفــیس مرحــوم  نــویس فهرســت برخــی دســت ?
فخرالدین نصیري است که اخیراً مع الواسطه بـه کتابخانـه   

  اهللا العظمی مرعشی (ره) انتقال یافته است.  بزرگ آیت
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  کتاخبانه آقاي گردنيا )١٨٧(

v  :چنـد نسـخه خطّـی در کتابخانـه     “افشار، ایرج]
می میـراث اسـال  ، نکـ . ”مرحوم گردنیا و بـرادرش] 

  .622، ص1376، 5دفتر(قم):  ایران

نـویس فارسـی و عربـی بـه      دسـت  5در این فهرست  ?
اختصار توصیف گردیده است. آقاي ایرج افشار در منبـع  

مرحوم گردنیا و بـرادرش هـر دو عضـو    <اند:  فوق نوشته
وزارت امور خارجه و از کوهنوردان نـامور بودنـد، چنـد    

ایشـان دیـدم    کتابی که حدود سی و پنج سال پـیش نـزد  
...< .  

  کتاخبانه خامن لشکري (بدر) )١٨٨(

v  :هـاي خطّـی خـانم لشـکري      نسخه“افشار، ایرج
، 5دفتـر (قـم):   میراث اسـالمی ایـران  ، نکـ . ”(بدر)

  .626، ص1376

نویس قرآن کـریم نفـیس کـه     دست 2در این فهرست  ?
ها به خطّ زیـن العابـدین محالتـی اسـت، بـه       یکی از آن

  ت. اختصار توصیف گردیده اس

  کتاخبانه دکتر جمتيب مينوي )١٨٩(

v هاي خطّـی   فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
ــوي  ــی مین ــاي مجتب ــه آق ـــ . ”کتابخان ــریه ، نک نش

، صــص 1348، 6(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 

637-690 .  

v فهرسـت  “پژوه، محمـدتقی؛ افشـار، ایـرج:     دانش
هاي کتابخانه   هاي خطّی، عکسی و میکروفیلم نسخه 

فهرسـتواره کتابخانـه   ، نکــ .  ”ی مینـوي دکتر مجتب
، 1374، تهران، مینوي و کتابخانه مرکزي پژوهشگاه

  . 158-9صص 

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخه“افشار، ایرج
(قـم):   میراث اسـالمی ایـران  ، نکـ . ”مجتبی مینوي

ــر ــر596-594، صــص 1376، 5دفت ، 1376، 6؛ دفت
  .652-649صص 

س فارسـی و عربـی   نـوی  دسـت  160در این فهرست  ?
) بـه اختصـار توصـیف گردیـده     422-262ي  هـا  (شماره
  است. 

  کتاخبانه آقاي جميد موقّر )١٩٠(

v [مخطوطات] مکتبۀ مجیـد  “علی:  محفوظ، حسین
ــران  ــۀ بطه ــوقّر الخاص ـــ . ”الم ــد  ، نک ــۀ معه مجلّ

، 1957، 1، ش3(القــاهرة): س المخطوطـات العربیــۀ 
  .13-12صص

نفـیس توصـیف   نویس مهم و  دست 6در این فهرست  ?
السالم  گردیده است که از آن جمله دیوان امام سجاد علیه

 62باشد. گفتنی است کـه تعـداد    هـ) می280(کتابت سال 
نویس از نسخ نفیس کتابخانه وي، قبل از انقالب بـه   دست
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ها، نسخ  کتابخانه دانشگاه تهران انتقال یافت. بر پایه شنیده
یـاد شـده، در   نفیس چندي هـم، از جملـه گویـا دیـوان     

هاي منتهی به پیروزي انقالب اسالمی، توسط برخـی   سال
  هاي انگلیسی، از کشور خارج گردیده است.  کلکسیونر

  کتاخبانه شيخ حممد آخوندي )١٩١(

v :هاي  نسخه نامگوي [فهرست طباطبایی، عبدالعزیز
  .١]يشیخ محمد آخوند کتابخانه یخطّ

طّ و عربـی، بـه خـ    یفارسبه زبان  شتهدستنوی فهرست ?
در  ،14نیمه دوم سده در  آن است که محقّق  رقعه نگارنده

در قطــع ب مجموعــه)، 44 -الــف  36 يهــا  گ (بـرگ 9
 400حـدود  در ایـن فهرسـت    ی، نگارش یافته است؛رقع

ـ نسخه خطّ به نـدرت بـه   عالوه بر نام اثر و مؤلّف، که  ی 
 يبـه صـورت نـامگو    ـ  ها هم اشاره شده تاریخ کتابت آن
ها  این نسخهها، بخشی از  بر پایه شنیده. معرفی شده است

هاي پیشـین بابـت مالیـات بـه کتابخانـه وزارت       در سال
که صحت و سقم آن احتیـاج  انتقال یافته در تهران دارایی 

بخش نخسـتین ایـن فهرسـت     باید افزود. به بررسی دارد
ـ   نسخهفهرست مربوط به دستنوشته،   ی کتابخانـه هـاي خطّ

اسـت. ایـن اثـر    در قم  يبروجرد یاهللا العظم آیتمرحوم 
در گنجینـه مخطوطـات    >7624<شماره دستنوشته ذیل 

در  (ره)نجفــی   یمرعش یاهللا العظم آیتحضرت کتابخانه 
فهرسـت  گفتنی است که این اثر در  .گردد نگهداري می قم

                                                   
اهللا  بزرگ آيت  کتاخبانه يهاي خطّ فهرست نسخه. حسيين اشکوري، امحد، ١

 .۳۱، ص۲۰ج ،۱۳۷۰، قم، (ره)جنفـي  يمرعش يالعظم

فهرست کتب  :با عنواننگار آن،  از سوي فهرست کتابخانه،
بـدین وسـیله    ، کـه معرفـی شـده   >مؤلّف مجهـول <و با 

   .گردد استدراك و تصحیح می

v  :[فهرس] نسخ مکتبۀ الشیخ الطباطبایی، عبدالعزیز
  .٢محمد اآلخوندي

هـاي   اي به زبان عربی براي نسـخه  فهرست دستنوشته ?
خطّی کتابخانه مرحوم آخوندي است کـه در ضـمن دفتـر    
صغیر نگارش یافته است. با توجه به عربی بودن فهرست، 

د به جـز فهرسـت پیشـن بـوده باشـد. ایـن       رس به نظر می
فهرست منتشر نشده امروزه در آرشـیو کتابخانـه مرحـوم    

  گردد.  محقق طباطبایی در قم نگهداري می

v  :هـاي   فهرست نـامگوي نسـخه  “قوچانی، مجتبی
خطّی کتابخانه مرحـوم حجـۀ االسـالم شـیخ محمـد      

  .٣”آخوندي

 471ي اســت دستنوشــته، کــه بــراي حــدود  ا ســیاهه ?
هاي عربی و فارسی از نسخ مجموعـه   نویس به زبان دست

مرحوم آخوندي تهیه گردیده است. گفته شده در مجموعه 
هـا،   نسخه، آثاري به خـطّ مؤلّفـان آن   50آخوندي حدود 

مانند دو جلد مرآة العقول به خطّ مرحوم عالمه مجلسی و 
ــه ــطّ    مجموع ــه خ ــی ب ــی و هندس ــایل ریاض اي از رس

                                                   
 .۱۳۰، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٢

، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶-۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ، ٣
 .۴۲۷- ۴۲۶، صص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهشني، و پي ۷۶ص 
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ی موجـود اسـت، کـه اهمیـت     الدین جمشید کاشـان  غیاث
  خاصی به آن مجموعه نفیس داده است. 

  کتاخبانه آقاي حممدامني خنجي )١٩٢(

v ــین ــوظ، حس ــی:  محف ــۀ “عل [مخطوطــات] خزان
مجلّـۀ معهـد   ، نکــ .  ”محمدأمین الخنجـی بطهـران  

، 1957، 1، ش3(القــاهرة): س المخطوطـات العربیــۀ 
  .65-55صص 

. نویس توصیف گردیده است دست 77در این فهرست  ?
گفتنی است که تعدادي از نسخ خطّی خونجی مشتمل بـر  

هاي پیشین به کتابخانـه مجمـع علمـی     نسخه، در سال 13
مجلّـۀ المجمـع   (نکــ .  عربی دمشق اهداء گردیده اسـت  

). ناگفتـه  639-639، صـص  1939، 9س ،العلمی العربی
نماند که بخش دیگري از این مجموعه مشتمل بـر حـدود   

اهللا العظمـی مرعشـی    بـزرگ آیـت  نسخه به کتابخانـه   30
  . ١نجفـی (ره) در قم انتقال یافته است

  کتاخبانه صدراالسالم حممدامني امامي خويي )١٩٣(

v   :ــدامین ــویی، محم ــامی خ ــه ام فهرســت کتابخان
  .٢صدراالسالم محمدامین امام جمعه (امامی) خویی

                                                   
و  ۱۰۹، صص ،۱۳۸۵ار و تابستان ۴۴- ۴۳، ش۱۲: سمرياث شهاب. ١

۱۴۸. 

و  ۵۲۰-۴۶۹، صص۱۳۸۳، ۲(قم): دفتر مرياث ماندگار. مرعشي، حممود، ٢
اهللا  کتاخبانه بزرگ آيت يهاي خطّ فهرست نسخهحسيين اشکوري، امحد، 

 

این فهرسـت دستنوشـته بـه خـطّ نسـتعلیق صـاحب        ?
برگ به  87هـ در 1351مجموعه (خود نوشت)، با تاریخ 

اهللا العظمــی  در کتابخانــه بــزرگ آیــت >8517<شــماره 
گردد. گفتنی اسـت   مرعشی نجفـی (ره) ـ قم نگهداري می 

که این فهرست، اخیراً به همت آقـاي صـدرایی، از سـوي    
اهللا العظمـی مرعشـی (ره)، منتشـر گردیـده      کتابخانه آیـت 

هی از دست هـاي   نویس است. باید دانست بخش قابل توج
کتابخانه مرحوم صدراالسالم خویی به این کتابخانه عامره 

ها نیز در سی و یکمین مجلّـد   ترین آن انتقال یافته و بیش
) بــه تفصــیل 124-43فهرســت همــین کتابخانــه (صــص

  اند.  توصیف و معرفی گردیده

  کتاخبانه آقاي حممدعلي داعي االسالم )١٩٤(

v ــوظ، حســین ــی:  محف ــۀ “عل [مخطوطــات] مکتب
، نکــ .  ”داعی االسـالم الخاصـۀ بطهـران   محمدعلی 

، 3(القــاهرة): س مجلّـۀ معهــد المخطوطــات العربیــۀ 
  .66-65، صص 1957، 1ش

نویس عربی توصیف گردیده  دست 13در این فهرست  ?
است. این مجموعه بعد از اینکه بـه تملّـک آقـاي پرویـز     

نویس از آن مجموعه در  دست 23صدیقی در آمد، حدود 
  . ٣کتابخانه دانشگاه تهران انتقال یافتهاي بعد به  سال

  کتاخبانه آقاي حممود فرهاد معتمد )١٩٥(
                                                                      

 .۱۰۱، ص۲۲ج ،۱۳۷۲ ، قم،(ره)جنفـي  يمرعش يالعظم

 .۵۷: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٣
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v  :١فهرست کتابخانه محمود فرهاد معتمدناشناخته. 

فهرستی دستنوشته براي کتابخانه فرهاد معتمد با آغاز  ?
برگ  276اي از نسخ اوست. این فهرست در  و انجام پاره

در  >1530<نگاشته شده و میکروفیلمی از آن به شماره 
 گردد. کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران نگهداري می

v  پــور، غالمرضــا:  پــژوه، محمــدتقی؛ فرزانـه  دانـش
، نکــ .  ”فهرست کتابخانـه محمـود فرهـاد معتمـد    “

، 1342، 3دفتـر (تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه 
  . 276-141صص

v  :هــاي تــازه [از کتابخانــه  نســخه“افشــار، ایــرج
 راهنمــاي کتــابنکـــ . ، ”مجموعــه فرهــاد معتمــد]

  . 336-330، صص1356، 20(تهران): س

v  :هـاي ترکـه محمـود فرهـاد      نسخه“افشار، ایرج
، 5دفتـر (قـم):   میراث اسـالمی ایـران  ، نکـ . ”معتمد
  .587-576، صص 1376

نـویس نفـیس    دسـت  250در این فهرسـت بـیش از    ?
فارسی و عربی به اختصار گزارش گردیده اسـت. گفتنـی   

هاي مرحوم محمود فرهاد معتمد بعـد   سنوی است که دست
ش بـین بازمانـدگان وي   1362از درگذشت وي در سال 

(دو دختر در خارج از کشور) تقسـیم گردیـد و دیگـر از    

                                                   
، ۱، جهاي کتاخبانه مرکزي دانشگاه ران فهرست ميکروفيلم. پيشني، ١
 .۱۵۱ص

  هاي نفیس، خبري منتشر نگردید. سرنوشت این نسخه

  کتاخبانه آقاي مسعود حمتشمي )١٩٦(

v ــش ــدتقی:   دان ــژوه، محم ــخه“پ ــی   نس ــاي خطّ ه
نشـریه  ، نکــ .  ”حتشـمی [کتابخانه] آقاي مسعود م

-672، صص1346، 5دفتر(تهران):  هاي خطّی نسخه
673.  

  نفیس توصیف گردیده است.  نسخه 8در این فهرست  ?

  کتاخبانه دکتر مهدي بياين )١٩٧(

v   :فهرسـت مجملـی از منظومـات،    “بیانی، مهـدي
نشـریه  ، نکـ . ”منشآت، مکاتبات و ترسالت فارسی

-8صـص  ، 1340، 1(تهران): دفتـر  هاي خطّی نسخه
 49-43، صـص 1341، 2(بخش نخسـت)؛ دفتـر   17

  (بخش دوم).

  ده است. شنفیس توصیف  نسخه 77در این فهرست  ?

v چنـد نسـخه خطّـی از    “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکــ .  ”[کتابخانـه] مرحـوم [دکتـر مهـدي] بیـانی     

، صص 1348، 6(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
691-695 .  

v  :ــدي ــانی، مه ــاي خ نســخه“بی ــه ه ــی: مجموع طّ
، 3، ش4(تهـران): س  راهنماي کتاب، نکـ . ”منشآت
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  . 244-239، صص 1340

v مخطوطات الدکتور مهدي “علی:  محفوظ، حسین
مجلّـۀ معهـد المخطوطـات    ، نکـ . ”بیانی فی طهران

  . 6-3، صص 1961، 2، ش7(القاهرة): س العربیۀ

  کتاخبانه آقاي ناصري )١٩٨(

v  :نکـ ”فهرستواره مجموعه ناصري“افشار، ایرج ،
ــین  .  ــران زم ــگ ای ــران): س فرهن ، 1375، 29(ته

  .143-133صص

نویس بـه کتابخانـه    دست 8از مجموعه آقاي ناصري  ?
وزارت دارایـی و دو نسـخه (موضــوع همـین مقالـه) بــه     

  کتابخانه ملّی ملک در تهران انتقال یافته است. 

  آفرين انصاري (حمقق) کتاخبانه دکتر نوش )١٩٩(

v   :ــرج ــار، ای ــخه“افش ــاي خ نس ــر]  ه ــی [دکت طّ
میراث اسـالمی  ، نکـ . ”آفرین انصاري (محقّق) نوش
  .627، ص1376، 5دفتر(قم):  ایران

نـویس فارسـی نفـیس بـه      دسـت  2در این فهرسـت   ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  کتاخبانه آقاي مهايون صنعيت زاده )٢٠٠(

v   :ــرج ــار، ای ــخه“افش ــایون    نس ــی هم ــاي خطّ ه

(تهـران):   طّیهاي خ نشریه نسخه، نکـ . ”زاده صنعتی
  .799، ص1354، 7دفتر

نسـخه خطّـی بـه اختصـار توصـیف       11در این مقاله  ?
گردیده است. گفتنی است که از مجموعـه آقـاي صـنعتی    

ــال  ــر  1336زاده، در سـ ــتمل بـ ــدادي مشـ  14ش تعـ
نویس، به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران انتقال یافته  دست
  . ١است

  کتاخبانه آقاي حييي ذکاء )٢٠١(

v هاي خطّی [کتابخانـه] آقـاي    نسخه“: ذکاء، یحیی
(تهـران):   هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”یحیی ذکاء

  .140-135، صص 1343، 3دفتر

هـا، بـه    گفتنی است که بخـش انـدکی از ایـن نسـخه     ?
اهللا العظمی مرعشی (ره) انتقال یافتـه کـه در    کتابخانه آیت

  برخی مجلّدات فهارس آن کتابخانه توصیف گردیده است. 

اخبانه دانشکده ادبيات و علوم انساين دانشگاه کت )٢٠٢(
  تربيت مدرس

v  :هـاي کتابخانـه    نـویس  [فهرست دسـت ناشناخته
دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تربیـت      

  . ٢مدرس]

                                                   
 .۵۷ : صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

 .۵۲ص :. مهان٢
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اصل این فهرسـت نـامگوي دستنوشـته، در کتابخانـه      ?
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در 

  شود.  ري میتهران، نگهدا

  کتاخبانه نواب اشرف واال )٢٠٣(

v  :تفصیل کتب سرکار اشرف واال در سال ناشناخته
 . هـ 1275

تفصیل کتـاب تـاریخ سـرکار اشـرف واال     <آغاز نسخه: 
است: قاموس چاپی نصـراهللا میـرزا، جلـد؛ نگارسـتان از     

  .>میرزا نصراهللا گرفته شد ...
فهرست دستنوشته نـامگوي و موضـوعی مربـوط بـه      ?
ي قاجـاري   ت کتب کتابخانه یکی از رجـال برجسـته  لیس

که  1است >نواب اشرف واال<یا  >اشرف واال<ملقّب به 
بسیار مورد احترام فرهاد میرزا قاجار بوده و چند نسـخه  

شـود؛ اشـرف    اهدایی هم از وي در این مجموعه دیده می
که در جایی از  واال خود از دانشمندان و مؤلّفان بوده چنان

... نسخه اصل تاریخ خودم، خشتی، هفتاد <آمده: این اثر 
. در این فهرست از عنـوان اثـر، پدیـدآور،    >باشد خطّ می

نوع خّط، زبان، تعداد جلد، قید خطّی یـا چـاپی بـا ذکـر     
محلّ نشر، چگونگی تهیه آن کتاب (اهدایی، خریـداري و  

شـود. ایـن    ...) همراه شخص واسطه با تاریخ آن دیده می
تعلیق و شکسته نستعلیق اشـرف واال، سـال   اثر به خطّ نس

                                                   
ن مريزا صاحب کتاخبانه نفيس و . اين گنجينه، بعيد نيست اءالدوله م١

اش به تفليس برده شد و اکنون در  معروف در تربيز بوده باشد که کتاخبانه
 شود. ضمن جمموعه نسخ خطّي انستيتو ککيلدزه ـ تفليس، نگهداري مي

برگ، در قطع رقعی نگاشـته شـده اسـت. ایـن     5، 1275
ــه  ــه شــماره  فهرســت دستنوشــته در ضــمن مجموع اي ب

ــرگ  >152< ــف ـ    102(از ب ــه) در 110ال ب مجموع
اهللا العظمـی مرعشــی نجفــی (ره) در قــم    آیــت کتابخانـه 

  گردد.  نگهداري می

  السلطنهکتاخبانه مريزا حسني خان مبصر )٢٠٤(

v       مبصرالسلطنه اصـفهانی، میـرزا حسـین خـان بـن
دصادق):  سیاهه محمود (به کوشش سید سعید میرمحم

(تهـران):   اوراق عتیـق ، نکـ . کتابهاي مبصر السلطنه
 .608-601، صص1389دفتر اول، 

فهرست دستنوشته نـامگوي بـراي کتابهـاي خطّـی و      ?
کـه   چاپی کتابخانه میرزا حسین خان مبصرالسلطنه اسـت 

هــ پـس از   1316  صاحب مجموعه خود آن را در سـال 
هــ پـس از مراجعـت از    1327مراجعت از تبریز و سال 

سفر خراسان ثبت نموده است. در این فهرسـت مخطـوط،   
  نسخه خطّی به اختصار گزارش گردیده است. 70حدود 

  کتاخبانه صدر االفاضل تربيزي شريازي )٢٠٥(

v   خـان (صدراالفاضـل   تبریزي شـیرازي، لطفعلـی(: 
هاي خطّـی کتابخانـه صدراالفاضـل     [فهرست نسخه

  .تبریزي]

هـاي خطّـی کتابخانـه صـدر      فهرست دستنوشته نسخه ?
خـان بـن محمـد کـاظم تبریـزي       االفاضل میرزا لطفعلـی 
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ساکن تهران بـه   >دانش<و  >فانی<شیرازي متخلّص به 
خطّ خودش است، که اکنون در کتابخانه مجلس شـوراي  

گـردد. گفتنـی اسـت ایـن      ري میاسالمی در تهران نگهدا
ها بعد از درگذشت مرحوم صدراالفاضـل، بـه    نویس دست

هاي  فرزندان وي منتقل گردیده که بخش عمده آن تا سال
فاضــل وي فخرالــدین نصــیري امینــی   اخیــر نــزد نــواده
گردیـده اسـت. گفتنـی اسـت کـه فهرسـت        نگهداري می

ان هاي خطّی وي در هم دستنوشته دیگري نیز براي نسخه
 ١)21(بـرگ  >15614<کتابخانه (مجلس) ذیـل شـماره   

  شود. دیده می

  کتاخبانه علي حمب االسالم )٢٠٦(

v یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست “ :هزار، علیرضا 
، ”مجموعه حجۀاالسالم علی محب االسالم در تهران

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 یپژوه نسخهو  76، ص 1380)، پاییز و زمستان 26

  .424، ص1385، 3(تهران): دفتر

ي دستنوشته به خـطّ نگارنـده فاضـل آن، کـه      ا سیاهه ?
مجلّـدي   300نویس از مجموعـه   دست 190براي حدود 

حجت االسالم آقاي محب االسالم در تهران تهیه گردیـده  
است؛ این فهرست نامگوي دستنوشته نزد پژوهشگر جوان 

  گردد.  داري میو پرتالش آقاي دکتر هزار، در قم نگه

                                                   
هاي خطي کتاخبانه جملس شوراي  فهرست نسخه. حسيين اشکوري، صادق، ١

 .۱۹۳، ص۴۳، ج ،۱۳۸۹ران، اسالمي

  کتاخبانه حممدطاهر تنکابين )٢٠٧(

v فهرســت  :تنکــابنی، میــرزا طــاهر بــن فــرج اهللا]
هاي خطّی و چاپی کتابخانه محمدطاهر بن فرج  نسخه

  .٢اهللا تنکابنی]

اي بـراي مجموعـه کتـب خطّـی و      فهرست دستنوشته ?
چاپی کتابخانه میرزا محمدطاهر تنکابنی در تهـران اسـت   

هـاي وي بـه کتابخانـه     نـویس  که همراه مجموعـه دسـت  
مجلس شوراي اسالمی انتقال یافتـه و اکنـون بـه شـماره     

  گردد.  نگهداري می ٣>11264<

  کتاخبانه مريزا عبداحلسني نائيين )٢٠٨(

v فهرســــت موقوفــــات میــــرزا “ :ناشــــناخته
دثار المؤمنین و شعار ، نکـ . ”خان نائینی عبدالحسین
ــین ــران،  المتق ــنگی، ته ــاپ س ـــ، ج1350، چ ، 1ه
 (هامش). 388-367صص

  کتاخبانه مريزا امحد خان مشريالسلطنه )٢٠٩(

v خـان   فهرست موقوفات میـرزا احمـد  “ :ناشناخته
ــلطنه ـــ . ”مشیرالس ــول ، نک ــس االص ــألیف ، اس ت

                                                   
، هاي خطّي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست خمتصر نسخهيشني، . پ٢
 .۶۰۱ص

، ۴۳ج هاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي، فهرست نسخه. پيشني، ٣
 .۵۶ص
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الدین محمد کرمانی، چـاپ سـنگی (وزیـري)،     جمال
ص (خاتمه کتاب) و چـاپ سـنگی   1319،20تهران، 

(خاتمـه کتـاب) بـا تأییـدات      1318(رحلی)، ایران، 
 ص.13وم شیخ فضل اهللا نوري، مرح

  کتاخبانه حاج علينقي کاشاين )٢١٠(

v دحسین تاجرصـورت  “ :کاشانی، علینقی بن محم
 ،الـدین  اکمال، نکـ . ”موقوفات حاج علینقی کاشانی

، 1301شیخ صـدوق، چـاپ سـنگی، تهـران،     تألیف 
 (خاتمه کتاب). 389-385صص 

  کتاخبانه مريزا حسن لسان االطباء )٢١١(

v اء (حکیم میرزا حسن بن میرزا علـی  لسان االطب ،(
هـاي ملکـی [کتابخانـه میـرزا      فهرست کتابطبیب: 

  .١حسن] لسان االطباء

اصل این فهرست موجز دستنوشته، ضـمن جنگـی بـه     ?
) 13(کتابت سـده   >4085<خطّ مؤلّف آن، ضمن شماره 

در کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران نگهداري 
  گردد.  می

  حمسن آشتياين کتاخبانه مريزا )٢١٢(

                                                   
، ۱۶هـ، ج ،۱۳۸۸ران، الذريعة ايل تصانيف الشيعة. الطهراين، آقا بزرگ، ١
نه مرکزي ي کتاخباهاي خطّ فهرست نسخهو دانش پژوه، حممدتقي،  ۳۹۳ص

 .۳۰۶۳، ص۱۳، ج ،۱۳۴۰ران، دانشگاه ران

v دار بن میرزا  طبیب آشتیانی، میرزا محسن سررشته
هاي ملکـی [کتابخانـه] میـرزا     فهرست کتابهادي: 

  . ٢محسن آشتیانی

اصل این فهرست دستنوشته، ضـمن جنگـی بـه خـطّ      ?
، ضـمن شـماره   1290-1288هـاي   نگارنده آن در سـال 

در کتابخانه مرکـزي و مرکـز اسـناد دانشـگاه      >4343<
  گردد.  نگهداري میتهران 

  کتاخبانه ... )٢١٣(

v  :٣[فهرست نسخ خطّی کتابخانه ...]ناشناخته.  

فهرستی دستنوشته، براي کتب کتابخانـه دانشـمندي از    ?
هـ (گویـا شـارح مختصـر النـافع) اسـت کـه بـا        13سده 

و ماننـد   >صورت کتب اصـولیه حقیـر  <عباراتی همچون 
 هـ ترتیب1271و  1265، 1261، 1255هاي  آن در سال

عنوان  700داده شده است. در این فهرست اسامی حدود 
نویس به انضمام مختصري از مشخصـات کتـب، بـه     دست

ترتیب موضوعات آثار، گزارش شده است. ایـن فهرسـت   
ــافع (شــارح    ــل نســخه شــرح مختصــر الن مخطــوط، ذی

کتابخانه مجلس شوراي  >11690<ناشناخته)، به شماره 
فی شده است. باید افزود اسالمی در تهران، به اختصار معرّ

                                                   
ي هاي خطّ فهرست نسخهو پيشني،  ۳۹۳، ص۱۶ج الذريعة،. پيشني، ٢

 .۳۲۹۹، ص۱۳ج کتاخبانه مرکزي دانشگاه ران،

، هاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست نسخه. صادقي، حمسن، ٣
 .۴۴، ص۳۴، ج۱۳۸۸ران، 
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نیــز فهرســت  ١)34(بــرگ >15721<کــه ذیــل شــماره 
شـود و صـاحب مجموعـه     دستنوشته دیگري نیز دیده می

  کتب (شاید کاتب نسخه)، شناخته نشد.

  کتاخبانه مريزا حممدجعفر ... )٢١٤(

v :کتابخانه حاج  یهاي خطّ [فهرست نسخه ناشناخته
  . ٢]... میرزا محمدجعفر

نسـخه   700حـدود  براي  يمگونادستنوشته فهرست  ?
 اسـت  یموضوعدر قالب  محمدجعفر کتابخانه میرزا یخطّ
 هــ در 1312 در سـال  نگارنده آن يبه خطّ ثلث زیباکه 
ایـن مجموعـه،   به زعم راقم، . نگاشته شده است گبر 15

ي مشهور میرزا محمدجعفر استرآبادممکن است متعلّق به 
ي بـی مینـو  مرحـوم دکتـر مجت   جد اعـالي  به شریعتمدار،

یا اینکه به احتمال زیاد، ارتباطی با کتابخانه مسجد  باشد،
و مدرسه مال محمدجعفر در تهران داشته باشد که حـاوي  

. باید دانست که این فهرسـت  ٣باشد تعدادي نسخ خطّی می
ــه ــماره  دستنوشــته ب ــتدر  >7247<ش ــه آی اهللا  کتابخان

در  شود و نگهداري می در قم (ره)نجفـی  یمرعش یالعظم
فهرست کتابخانـه مـذکور، ایـن اثـر بـا عنـوان: فهرسـت        
کتابخانه آقایی (فهرست موضوعی کتابخانـه حـاج میـرزا    

                                                   
، ۴۴، جهاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست نسخه. پيشني، ١
 .۲۳ص

اهللا  بزرگ آيت  کتاخبانه يهاي خطّ فهرست نسخه. حسيين اشکوري، امحد، ٢
 .۴۵، ص۱۹ج ،۱۳۶۹، قم، يجنف يمرعش يالعظم

، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي   ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ٣
 .۷۷ص 

  محمد آقایی) ثبت شده است. 

  موزه مهايوين )٢١٥(

v  فهرسـت کتابخانـه مـوزه     :خـان ...  یعیسـ میرزا
  .٤همایونی

نویس و چـاپی بـه    هاي دست دستنوشته کتابفهرست  ?
(التـین) موجـود در   فرانسـه  و  یفارسـ هاي عربـی،   زبان

هـاي   به احتمال قوي، کتاباست، همایونی  موزهکتابخانه 
هاي کتابخانه سلطنتی متعلّق  این موزه در واقع همان کتاب

اي به کتابخانه ملّی  به ناصرالدین شاه باشد که بخش عمده
ایران و برخی دیگر به موزه کاخ گلستان در تهران انتقـال  

 به خط نسـتعلیق، که این فهرست  یافته است. گفتنی است
خـان [شـاید    از سوي عیسـی  گ،15 ، در1301 با تاریخ

 نگاشـته شـده و امـروزه بـه     میرزا عیسی خان گروسـی] 
ـ در  >/ف190< شماره و  ایـران در تهـران   یکتابخانه ملّ

میکروفیلم آن نیز در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهـران، بـه   
   .شود نگهداري می >1947<شماره 

  نه شيخ حممدجواد صدرالواعظنيکتاخبا )٢١٦(

v فهرست کتب شیخ محمـدجواد واعـظ    :ناشناخته
  .ملقّب به سیف الشریعه و صدرالواعظین

                                                   
، ۱ج ، ،۱۳۴۵ران، ايران يخبانه ملکتا يفهرست نسخ خطّ. انوار، عبداهللا، ٤
و  ۱۵۲، ص۱ج هاي دانشگاه ران، فهرست ميکروفيلم؛ پيشني، ۱۹۰ص

 .۳۹۰، ص۱۶ج الذريعة،پيشني، 
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کتاب خطّـی   900اي براي بیش از  دستنوشتهفهرست  ?
رسـد   و چاپی کتابخانه سیف الشریعه است که به نظر مـی 

در تهران بوده باشد. این فهرست به ترتیب نام کتاب، نـام  
ها و گاهی بیـان   تعداد جلد، ذکر خطّی و چاپی آن مؤلّف،

و ... تنظـیم   >... مثنوي خطّ پسر وصال<نام کاتب مانند 
و نگاشته شده است. این فهرست دستنوشـته ذیـل نسـخه    

اهللا العظمــی  آیــت  در مخــزن کتابخانــه >2195<شــماره 
  گردد.  در قم نگهداري می مرعشی نجفـی (ره) 

  يينکتاخبانه عالمه حممد قزو )٢١٧(

v  :چـاپی و خطّـی]     فهرسـت [کتـب  قزوینی، محمد
  .١)4-1(مجلّدات  کتابخانه [عالمه محمد] قزوینی

ي کتابخانه عالمـه    ها ي کتاب  ي برا  ا فهرست دستنوشته ?
در  >5476-5472<ي   هـا  قزوینی است کـه بـه شـماره   

شــود؛  ي مــی  ي دانشــگاه تهــران نگهــدار  کتابخانــه مرکــز
نشـریه دانشـکده   ها بـه ضـمیمه    گزارشی از این فهرست

) بـه  2، ش6(س ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه تهـران  
همـان   10چاپ رسیده است و تصویري هم از آن در ص

نشریه، درج گردیده است. آقاي ایرج افشـار در همانجـا   
... قزوینی براي کتابخانه خود، کـه اکنـون در   <نویسد:  می

جلد فهرسـت   محفوظ است، چهار 2دانشکده ادبیات تهران

                                                   
، ران، ي دانشگاه ران  فهرست کتاخبانه مرکز. دانش پژوه، حممدتقي، ١

 .۹(ران): ص يادبود دمهني سال مرگ حممد قزويينو  ۱۷، ص۱۶، ج۱۳۶۴

باشد و نه در  ي دانشگاه ران مي  ين فهارس چهارگانه در کتاخبانه مرکز. ا ٢
دانشکده   دانشکده ادبيات دانشگاه ران، هر چند که امروزه نسخ خطي

 

ها چـاپی و خطّـی بـه شـیوه      تهیه کرده و براي همه کتاب
دقیق کتابداري، اطالعات الزم را نوشـته اسـت و همـین    

هاي اوسـت   چهار جلد فهرست یکی از برجسته ترین کار
  . >و نمونه دقیقی براي فهرست نویسان تواند بود

v  :مدفهرست کتابخانه خصوصی راقم “قزوینی، مح
وهاب بن عبدالعلی قزوینی، عفـی اهللا  محمد بن عبدال

 1363، تهـران،  هـاي قزوینـی   یادداشـت ، نکـ . ”عنه
[صـفحات پیـاپی    109-11، صص8(چاپ سوم)، ج

2046-2144.[  

فهرست خود صاحب مجموعه، مرحوم عالمه قزوینی،  ?
هاي چاپی و خطی خود اوست. قاعـدتاً   براي برخی کتاب

فهـارس چهـار    ي از همـین   ابایستی این فهرست، گزیـده 
  گفته او بوده باشد.  جلدي پیش

v   :(... گویا به قلـم) دفهرسـت کتـب   قزوینی، محم
ــد   چــاپی [ســربی و ســنگی قــدیمی کتابخانــه محم

  .٣قزوینی]

فهرستی دستنوشته از کتب چاپی (عمدتاً چاپ سـربی   ?
مرحوم قزوینی است که در دو  و سنگی قدیمی) متعلّق به 

اثـر مخطـوط، اکنـون در     جلد تنظیم گردیده اسـت. ایـن  

                                                                      
ي دانشگاه   دهي تر، به کتاخبانه مرکز ادبيات، براي حفاظت بيشتر و سرويس

 ران انتقال يافته است.

، ۱۷، جکتاخبانه مرکزي دانشگاه ران هاي خطّي فهرست نسخه. پيشني، ٣
 .۳۱۵ص
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 >1/9188<ي دانشگاه تهـران بـه شـماره      کتابخانه مرکز
  گردد.  ي می  نگهدار

  کتاخبانه عبدالکرمي سلطان الواعظني )٢١٨(

v  :فهرست کتابهاي عبـدالکریم سـلطان   “ناشناخته
(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسخه، نکـ . ”الواعظین
 .644، ص1346، 5دفتر

یزدهم هجـري، بـراي   فهرستی دستنوشـته از قـرن سـ    ?
کتابهاي کتابخانه سلطان الواعظین، (گویا در تهران) اسـت.  

در کتابخانه عبدالعظیم  >13/143<این فهرست به شماره 
کانی بوده که به دانشسراي عالی [= تربیت معلّم] تهران  گرَ

  انتقال یافته است.

  کتاخبانه مدرسه علميه معمار باشي )٢١٩(

v  :خطّـی   هـاي  فهرسـت نسـخه  حکیم، محمدحسین
، قـم،  کتابخانه مدرسه معمار باشـی، تهـران ـ ایـران    

ــري، 1385مجمــع ذخــائر اســالمی،  ص، 155، وزی
  .>33معرفی میراث مخطوط: <

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  108در این فهرست  ?
 652گزارش شده است. گفتنی است این کتابخانـه داراي  

نویس وقفـی از سوي میـرزا ابوالحسـن خـان     جلد دست
ها به رسم امانت به مدرسـه   اشی بوده که عمده آنمعمار ب

 108مروي تهران انتقال یافته است و از ایـن میـان فقـط    
گردد که در ایـن   نویس در این کتابخانه نگهداري می دست

  اند.  اثر جملگی فهرست و معرفی شده

  کتاخبانه اجنمن حافظان فرهنگ و هنر ايراين )٢٢٠(

v  :قرآن  نویس نفیس [فهرست چند دست“ناشناخته
کریم از] کتابخانه انجمـن حافظـان فرهنـگ و هنـر     

(تهـران: گـزارش هفتمـین     لوح هفـتم ، نکـ . ”ایرانی
-67): صص1379نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 

  .421، ص1385، 3(تهران): دفتر پژوهی نسخهو  69

نویس نفیس قرآن کـریم بـه    دست 20در این فهرست  ?
ــ  ــی اس ــی شــده اســت. گفتن ــن اختصــار معرف ــه ای ت ک

ها در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سال  نویس دست
  ش به نمایش درآمده بود. 1379

  کتاخبانه آقاي اديب برومند )٢٢١(

v  :نـویس نفـیس از    [فهرست چند دست“ناشناخته
خـدمتگزاران  ، نکــ .  ”کتابخانه آقاي ادیب برومند]

ي عمـومی   ها عالم کتاب و معرفی برخی از کتابخانه
ــی ــران، ، تو خصوص ــص1345ه و  176-175، ص

-423، صـص 1385، 3(تهـران): دفتـر   پژوهی نسخه
424.  

نـویس نفـیس، بـه اختصـار      دسـت  8در این فهرست  ?
گــزارش شــده اســت. گفتــه شــده موضــوع اکثــر       

مجلّـدي ایـن مجموعـه در حـوزه      250هاي  نویس دست
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هـاي   باشـد. از جملـه نسـخه    ادبیات، تاریخ و فلسفه مـی 
 24عه ارزشمند خمسه نظامی با نفیس و هنري این مجمو

مینیاتور (نگاره) از رضا عباسی و نیز لیلی و مجنون همـو  
به خطّ میرعماد هروي اسـت. بایـد افـزود برخـی نسـخ      
منحصرد بفرد، مانند بخش نایابِ خالصۀ االشعار میرتقـی  

ي   گـردد و از رو  کاشی نیز در همین کتابخانه نگهداري می
ي مرکـز نشـر میـراث      سـو همین نسخه و نسخ دیگـر، از  
  گردد.  مکتوب، به تدریج منتشر می

  شهر > پارک١کتاخبانه عمومي <مشاره  )٢٢٢(

v  :نـویس نفـیس از    [فهرست چند دست“ناشناخته
، نکــ .  ”پارك شـهر]  >1شماره <کتابخانه عمومی 

خــدمتگزاران عــالم کتــاب و معرفــی برخــی از     
، 1345، تهـران،  ي عمـومی و خصوصـی   ها کتابخانه
، 3(تهـران): دفتـر   پژوهـی  نسـخه و  135-133صص

  .425-424، صص1385

 200نویس نفیس از مجموعه  دست 5در این فهرست  ?
مجلّدي این موجود در این کتابخانه، به اختصـار گـزارش   

هـاي نفـیس ایـن     شده است. گفته شـده از جملـه نسـخه   
) بـا کتابـت سـال    381مجموعه امالی شـیخ صـدوق (د.   

ي شـهید قاضـی نـوراهللا    هـا  هـ به ضمیمه یادداشـت 721
هـ) و نیز تاریخ گزیده از حمداهللا مستوفی 1019تستري (

  باشد.  هـ می 8قزوینی با کتابت سده 

  کتاخبانه دکتر غالمعلي حداد عادل )٢٢٣(

v ،هـاي   نـویس  فهرست دست“عبدالحسین:   حائري
  .١”مجموعه دکتر غالمعلی حداد عادل

نسخه خطّـی از سـوي    18در این فهرست دستنوشته  ?
هـا ایـن    ستاد حائري گزارش شده است. بر اساس شنیدها

هـاي آینـده    فهرست گویا قـرار اسـت، در یکـی از دفتـر    
  پژوهی (چهارم به بعد)، منتشر بشود.  نسخه

  کتاخبانه حممدعلي مسعودي )٢٢٤(

v    ،سهیلی خوانساري، احمد (پیشـگفتار)؛ آغداشـلو
مه):  اي از مجموعـه شخصـی    ه برگزیـد “آیدین (مقد
یـی از خوشنویسـی از    ها ي: نمونهمحمدعلی مسعود

، تهران، مرکز فرهنگی ”سده سوم تا چهاردهم هجري
، وزیري، (بدون صـفحه  1356و هنري رضا عباسی، 

  .٢شمار)

قطعه خطّ و مرقع این مجموعه نفیس  138در این اثر  ?
در موزه رضـا عباسـی تهـران برگـزار      1356که در سال 

  است.  گردید، به فارسی و انگلیسی معرّفی شده

  کتاخبانه مدرسه علميه صدر )٢٢٥(

v هاي کتـب کتابخانـه مدرسـه     [فهرست: ناشناخته

                                                   
 .۴۲۵، ص۳ ،۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخه. پيشني، ١

 .۴۲۷. مهان، ص٢
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 . ١صدر در مدرسه عالی سپهساالر]

ي انتقال یافته   ها ي کتاب  ي برا  ا هایی دستنوشته فهرست ?
از کتابخانه مدرسه صدر بـه کتابخانـه مدرسـه سپهسـاالر     

ن است که هم اکنون در چند بـرگ در اداره اوقـاف تهـرا   
هــ  1310هـا در سـال    از این فهرست  موجود است. یکی

هـ به اداره اوقاف تحویـل  1332تنظیم گردیده و در سال 
هـ اسـت کـه   1331ي مربوط به سال   گردیده است؛ دیگر

جلد کتاب معرفی شـده و مهـر اوقـاف دارد.     225در آن 
ي میرزا محسن متولی به خـطّ    ي هم با امضا  صورت دیگر
هـ 1344هـ است. در سال 1332ریخ آن سیاق است و تا

هنگامیکـه ایــن کتابخانــه را فقیـه زاده کتابــدار بــه ســید   
از   داد، صـورتی  ي عقیلی کتابدار جدیـد مـی    ابوالقاسم نور

ص تهیه کرده و به موجب آن تحویـل داده  10ها در  کتاب
ش کــه اســداهللا آل آقــا نماینــده 1315اســت و در ســال 
ا تحویل گرفته به موجب همین ها ر کتابخانه سپهساالر آن

صورت تحویل گرفته است. ناگفته نمانـد هنگـام تحویـل    
هاي کتابخانـه مدرسـه صـدر بـه کتابخانـه مدرسـه        نسخه

گانـه صـدر    321سپهساالر یک لیست نوینی نیز از کتب 
جلد خطّی) برداشته شده اسـت و   57جلد چاپی و  255(

بـه   >درص<ي  در فهرست جدید کتابخانه با افزودن کلمه
اند. باید دانست که  ها مشخّص شده شماره نسخ، این کتاب

 نسخه، مفقود گردید!  57جلد از این  14ها،  در طی سال

v  :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  حکیم، محمدحسین

                                                   
 .۱۳-۱۲، صص۳ج فهرست کتاخبانه سپهساالر،. پيشني، ١

، قـم، مجمـع   )تهران ـ ایـران  ( کتابخانه مدرسه صدر
معرفـی  <ص، وزیـري،  114، 1386ذخائر اسالمی، 
  .>52میراث مخطوط: 

نسخه خطّی گزارش گردیده است.  43ن فهرست در ای ?
کتـب مدرسـه صـدر، در    <مؤلّف در مقدمه آورده اسـت:  

، براي نگهـداري بهتـر، بـه کتابخانـه مدرسـه      1315سال 
سپهساالر منتقل گردید و حتّی فهرست آنها نیز بـه همـراه   
کتب خطّی کتابخانه سپهساالر فهرست گردیـده و منتشـر   

چند سالی به مکان اصلی خود،  شد؛ پس از انقالب، کتابها
مدرسه صدر، انتقال یافت، تا اینکـه چنـدي پـیش بـراي     

تر به کتابخانه مدرسه مروي منتقـل شـدند؛    محافظت بیش
نسخه بود کـه در اثـر خـراب     49هاي انتقالی  نویس دست

نسـخه آن کـامالً از بـین     10شدن مدرسه و ریزش آب، 
، 37، 36ي هـا  رفت و به همین دلیل است که جاي شماره

در این فهرسـت خـالی    49و  48، 47، 46، 45، 44، 38
  .>است

  اهللا بروجردي شهرري کتاخبانه مدرسه آيت )٢٢٦(

v  :هـاي خطّـی    [فهرست نسـخه حکیم، محمدحسین
اهللا بروجــردي (ره)،  کتابخانــه مدرســه علمیــه آیــت

  .٢شهرري]

نسخه خطّی (عمدتاً در  74تعداد  1370در اردیبهشت  ?
                                                   

، ۲۰، جهاي خطّي کتاخبانه مرکزي دانشگاه ران فهرست نسخه. پيشني، ٢
 .۷ص
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هاي علمیه) از مدرسه مـذکور،   زهموضوع کتب درسی حو
ترین  به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران انتقال یافته و بیش

)، در جلد بیستم 10518-10504هاي  آنها (به جز نسخه
  فهرست این کتابخانه عامره، معرّفی گردیده است. 

  کتاخبانه مدرسه علميه حضرت ويل عصر <عج>  )٢٢٧(

v  :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  حکیم، محمدحسین
)، >عـج <مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصـر  

اي  تهران ـ ایران، به ضمیمه چاپ عکسـی مجموعـه   
، 1386، قم، مجمع ذخائر اسالمی، کهن در علم نجوم

معرفی میراث <صص)، وزیري، 178+104ص (286
  .>53مخطوط: 

نسخه خطّی به عربـی و فارسـی،    48در این فهرست  ?
  به اختصار، گزارش گردیده است.

v ــدپ ــران:  اس ــت  “ور، رضــا و دیگ ــی فهرس معرّف
، نکـ ”هاي خطّی مدرسه قنبرعلی خان ـ تهران  نسخه

، آذر 9، ش2(قـم): س  اطالعات حکمت و معرفـت . 
  .79، ص1386

v  :معرّفی فهرست مدرسـه قنبرعلـی   “بشري، جواد
، نکـ “)، تهران ـ ایران >ع<خان (حضرت ولی عصر 

ـ  24-23، ش2(تهران): س گزارش میراث.   ، مـرداد 
  .24-23، صص1387شهریور 

  ي   اهللا جمتهد کتاخبانه مدرسه علميه آيت )٢٢٨(

v  :هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرسـت نسـخه  ناشناخته
  .ي، تهران ـ ایران  اهللا مجتهد مدرسه علمیه آیت

ي محققان در حال نگارش اسـت و    این فهرست از سو ?
از سـوي   >88معرفی میـراث مخطـوط:   <ذیل فروست 

  گردد.  اسالمی ـ قم منتشر میانتشارات مجمع ذخائر 

    اهللا شهيد شيت کتاخبانه مدرسه علميه آيت )٢٢٩(

v  :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  حکیم، محمدحسین
ــت  ــه آی ــه مدرس ــتی  کتابخان ــر بهش ــهید دکت   اهللا ش

  .(سپهساالر قدیم)، تهران ـ ایران

نسـخه، گـزارش گردیـده     120در این فهرست حدود  ?
 76ث مخطوط: معرفی میرا<است و گویا ذیل فروست< 

از سوي انتشارات مجمـع ذخـائر اسـالمی ـ قـم منتشـر       
  گردد.  می

  مرکز فرهنگي خراسان کتاخبانه )٢٣٠(

v   :ــزاهللا ــاردي، عزی ــات و  “عط ــت مخطوط فهرس
ها[ي موجود در مرکز فرهنگی خراسـان ـ    میکروفیلم

ــران] ـــ . ”ته ــدگی  ، نک ــق: زن ــت عش ــه،  روای نام
ــفرنامه ــه  س ــه در کتابخان ــی، مطالع ــاي علم ــا و  ه ه

ــات ... ــارد،   ،مخطوطـ ــر عطـ ــران، نشـ ، 1387تهـ
 .756-605صص
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v  :هاي عکسـی   فهرست نسخه“طالعی، عبدالحسین
نگ، نکـ . ”مرکز فرهنگی خراسان (تهـران): دفتـر    ج

 .473-438، صص1388اول، 

نسـخه عکسـی موجـود در     157در این فهرسـتواره،   ?
مرکز فرهنگی خراسان (زیرنظر استاد عزیزاهللا عطـاردي)،  

  صار گزارش شده است. به اخت

  ي (ره)  اهللا جنم آباد کتاخبانه آيت )٢٣١(

v  :هاي خطّـی کتابخانـه    فهرست نسخهتقوي، مقداد
  .ي، تهران ـ ایران  اهللا نجم آباد آیت

ي محققان در حال نگارش اسـت و    این فهرست از سو ?
 از سـوي   >88معرفی میـراث مخطـوط:   <ذیل فروست

  گردد.  نتشر میانتشارات مجمع ذخائر اسالمی ـ قم م

  ي حمقق  کتاخبانه دکتر مهد )٢٣٢(

v  :. هـاي خطّـی    فهرست نسـخه سبحانی، توفیق هـ
ي محقــق، تهــران موجــود در   کتابخانــه دکتــر مهــد

مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران ـ دانشـگاه   
، تهران، مؤسسه مطالعات اسالمی دانشـگاه  مک گیل

رکـز  تهران ـ دانشگاه مک گیل کانادا، با همکـاري م  
ــی گفتگــوي تمــدن  ــین الملل ــا،  ب ص، 135، 1383ه

  ي.  وزیر

نـویس   دسـت  150ي حـدود    فهرستی توصیفــی بـرا   ?

ي محقق اسـت کـه اکنـون در مؤسسـه       کتابخانه دکتر مهد
مطالعات اسالمی دانشگاه تهران/ مـک گیـل (کانـادا) در    
تهران قرار دارد. ناگفته نماند که این فهرسـت، بـه شـکلی    

اري گردیده و متأسفانه برخی اشـتباهات  ضعیف فهرستنگ
بنیادي، به این فهرست راه یافته که شایسته دقّت، توجه و 

  بررسی است.

  کتاخبانه عزت ملک ملک )٢٣٣(

v  :(مه: ایرج افشار [خودداري] نائینی، سعید؛ (با مقد
مجموعه خانم عزّت ملک ملک (فرزنـد شـادروان   “

، نکــ .  ”حسین ملک، صاحب مجموعه ملی ملـک) 
ــران): س خــاراب ــاپی 9، ش9(ته ي   )، آذر ـ د  57(پی

  .247-241، صص1385

قـرآن کـریم    8نسخه خطّی شامل  11در این فهرست  ?
رنـگ روغنـی و     نقاشی 8ي،   نسخه کلیات سعد 2نفیس، 

آبرنگ و دوازده قلیان و پنج سر قلیان و ... معرفی شـده  
  است. 

  راين  کتاخبانه حممدرضا توتونچي )٢٣٤(

v ي   هـا  [فهرست کتابانی، محمدرضا: تهر  توتونچی
تهرانی بن محمـد    کتابخانه سید محمدرضا توتونچی

  . ١سقط فروش]

                                                   
اي خطّي کتاخبانه آستانه حضرت ه فهرست نسخه. صدرايي خويي، علي، ١
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ي کتــب کتابخانــه کاتــبِ   ي بــرا  ا فهرســت دستنوشــته ?
موجــود در کتابخانــه آســتانه  >596<مجموعــه شــماره 

اهللا علیهـا) اسـت کـه در سـال      حضرت معصـومه (سـالم  
  هـ نگارش یافته است. 1260

  ملّي ايرانموزه  )٢٣٥(

v     :(با همکاري دکتـر مهـدي بهرامـی) بیانی، مهدي؛
، تهـران،  راهنماي گنجینه قرآن در موزه ایران باستان

ــتان ــی، 1328شناســــی،  اداره کــــلّ باســ ، رقعــ
  صص.70+106+44

قرآن کریم دستنوشته نفـیس بـه    175در این فهرست  ?
  تفصیل توصیف گردیده است.

v ي خطّـی  ها فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
، نکــ  ”کتابخانه موزه ایران باستان [قسمت اسالمی]

، 1341، 2(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسخه. 
  .218-199صص 

نویس عربی و فارسی نفیس  دست 82در این فهرست  ?
به اختصـار معرفـی شـده اسـت. گفتنـی اسـت کـه ایـن         

الـدین اردبیلـی و    ها عمدتاً به بقعه شیخ صـفی  نویس دست
هـاي پیشـین بـه     احمد جام تعلّق داشته که سال بقعه شیخ

  تر به این موزه انتقال یافته است. جهت حفاظت بیش

                                                                      
 .۲۲۹، ص۲، ج۱۳۷۵، قم، معصومه (س)

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخه“افشار، ایرج
 هـاي خطّـی   نشریه نسخه، نکـ . ”موزه ایران باستان
  .125-119، صص 1342، 3(تهران): دفتر

 نویس عربی و فارسی نفیس دست 32در این فهرست  ?
به اختصار توصیف گردیده است. گفتنـی اسـت کـه ایـن     

هاي نفیس به کتابخانه مدرسه دولتی عیالم در  نویس دست
تـر در   کرمانشاه تعلّق داشته که به جهـت حفاظـت بـیش   

  هاي گذشته به این موزه انتقال یافته است. سال

v  :معرفی چند نسخه خطّی کالم اهللا “مهران، فاطمه
 هنـر و مـردم  ، نکــ .  ”انمجید از موزه ایـران باسـت  
، صـص  1344، فروردین 30(تهران): دوره جدید، ش

33-37.  

v  :ر آسـتانه شـیخ     نسخه“نفیسی، نوشینهاي مصـو
، نکــ .  ”الدین [اردبیلی در موزه ایران باستان] صفی

، صـص  1354، خـرداد  152(تهران): ش هنر و مردم
41-47.  

نویس نفیس توصیف گردیـده   دست 8در این فهرست  ?
  . گفتنی است این هشت نسـخه بـه همـراه باقیمانـده    است

، 1314الدین اردبیلی در سـال   نسخ خطّی بقعه شیخ صفی
جات و سپس به موزه تر به اداره عتیقه براي حفاظت بیش

  ملّی ایران (موزه ایران باستان سابق) انتقال گردید.

v  :مـوزه ملّـی ایـران [ و    “شریف زاده، عبدالمجید
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، تهـران،  نـامور نامـه  ، نکــ .  ”برخی نسخ خطّی آن]
  .338-305، صص 1370

  نـویس نفـیس شـاهنامه    نسـخه دسـت   9در این مقاله  ?
فردوسی موجود در موزه دوران اسالمی (موزه ملّی ایران) 

  در تهران به تفصیل گزارش شده است.

v  :ها و نسـخ   فهرست میکروفیلمریاضی، محمدرضا
ث ، تهــران، ســازمان میــراخطّــی مــوزه ملّــی ایــران

، وزیـري،  1374فرهنگی کشور/ موزه ملّـی ایـران،   
  تصویر رنگی. 32ص+ 224

ــت   ? ــن فهرس ــت 43در ای ــیس و   دس ــویس نف  234ن
هاي خطّی موزه ملّی ایران، به تفصیل  میکروفیلم از نسخه
  گزارش شده است.

v  :هـاي خطّـی مـوزه     گلچینی از قرآنافروند، قدیر
لّـی  )، تهـران، مـوزه م  2-1(مجلّدات  دوران اسالمی

  صص.111+2، وزیري، 1375ایران، 

نــویس قــرآن  دســت 46در ایـن فهرســت در حــدود   ?
 موجود در موزه ملّی ایران گزارش گردیده است. 

v  :فهرست اسناد بقعه “شیخ الحکمایی، عمادالدین]
شیخ صفی اردبیلی موجود در بخش اسـالمی مـوزه   

فهرست اسناد بقعـه شـیخ صـفی    ، نکـ . ”ملی ایران]
جــود در مــوزه ملّــی، ســازمان اوقــاف، اردبیلــی مو

، تهـران،  کتابخانه ملّی تبریز، بقعه شـیخ صـفی و ...  

  .136-3، صص 1387

  موزه نگارستان )٢٣٦(

v  سودآور دیبا، لیال؛ بهنام، جمشید؛ آغداشلو، آیدین
هـاي سـیزدهم و    هـاي ازدواج سـده   قبالـه و دیگران: 

، تهـران،  چهاردهم هجري قمري در مـوزه نگارسـتان  
 2535ســت ســهامی خــاص،    چــاپ شــرکت اف 

 ص، خشتی بزرگ.100ش)، 1355(

  Jahromجهرم ..........................  }۴۷{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”جهـرم  هـاي اسـالمی در   نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهنکـ . 
 .432ص

v   :ــد ــایی، امی ــا  “رض ــناد موقوف ــت اس ت [فهرس
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتـر  ، نکـ . ”جهرم]

  . 62-49، صص1382تهران،  ،اول: استان فارس)

  کتاخبانه آقاي کرمي اشراق )٢٣٧(

v  :هاي خطّـی کـریم اشـراق    نسخه“افشار، ایرج” ،
، 1376، 5دفتـر (قـم):   میـراث اسـالمی ایـران   نکـ . 
(تهـران)،   فرهنگ ایـران زمـین  و  611-609صص 
  .592-590، صص30ج
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نویس عربی و فارسی نفـیس   دست 37در این سیاهه  ?
که برخی به خطّ مال صدرا بوده به اختصار معرفی گردیده 

هاي خطّی وي، براي کتابخانه  است. گفتنی است که نسخه
ــده اســت   ــداري گردی ــران خری ــزي دانشــگاه ته و  ١مرک

ترین آنها در جلد نوزدهم و بخشی نیز در جلد بیستم  بیش
  اند. ، معرّفی شدهرانفهرست دانشگاه ته

  Jiroftجريفت ..............................  }۴۸{

v  :فهرست اسـناد موقوفـات بـم و    “رضایی، امید]
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر ، نکـ . ”جیرفت]

  . 50-39، صص1382تهران،  ،دوم: استان کرمان)

  Chalusچالوس .........................  }۴۹{

v هـا:   حیحات و افـزوده شریفی، هادي؛ (ترجمه، تص
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــویس دســت ــالمی در ن ــاي اس ــالوس ه ـــ . ”چ ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .76ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”چـالوس  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385هران): دفتر سوم، پـاییز  (ت پژوهی نسخهنکـ . 

                                                   
، ۲۰ج هاي خطّي کتاخبانه مرکزي دانشگاه ران، فهرست نسخه. پيشني، ١
 .۷ص

 .432ص

v   :معرّفـی دو سـند کهـن از    “نعیمایی عالی، امـین
هاي مرتـع تـور زن کـوه     نامه غرب مازندران مبایعه

(تهـران): دوره دوم،   پیـام بهارسـتان  ، نکـ . ”چالوس
 .1128-1114، صص1389، پاییز 9، ش3س

  کتاخبانه مدرسه عمليه امام صادق (ع) )٢٣٨(

v  مه سـید رفیـع  طیار مراغی، محمود؛ الـدین   (با مقد
هـاي خطّـی مدرسـه امـام      فهرست نسـخه موسوي): 
، تهران، مرکز نشر میراث السالم ـ چالوس  صادق علیه

  تصویر، وزیري. 29ص + 385، 1381مکتوب، 

نسخه خطّی بـه عربـی و    700در این فهرست حدود  ?
فارسی و تعدادي نیز به ترکی و یک نسخه هم به زبـان و  

نسخه عکسی و  20ازندرانی قدیم)، حدود لهجه طبري (م
  سند نیز گزارش گردیده است.  40

  Haji abadحاجي آباد .................  }۵۰{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
 حـاجی  هـاي اسـالمی در   نـویس  ي دست ها گنجینه“

 4-3، ش7(قــم): س میــراث شــهاب، نکـــ . ”آبــاد
و  77، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .432ص
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  Khorram abadخرم آباد ..........  }۵۱{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”آباد خرم هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  77، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .433-432، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v  :حــاجی عباســی، ســعید؛ جعفرپــور، محمــدجواد
نکــ .   ”فهرست اسـناد موقوفـات اسـتان لرسـتان    “

فهرست اسناد موقوفات ایـران (دفتـر سـوم: اسـتان     
، تهـران،  چهارمحال و بختیـاري، زنجـان و لرسـتان)   

وسـعه  انتشارات کومه به سفارش بنیـاد پـژوهش و ت  
 .223-159، صص1386فرهنگ وقف، 

  کتاخبانه آقاي محيد ايزدپناه )٢٣٩(

v  :نکـ . ”معرّفی یک نسخه خطّی“ایزدپناه، حمید ،
، 1348، 6(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه 

 .606-601صص

در این نوشتار، از چند نسخه خطّـی موجـود در ایـن     ?
ــی (منظومــه   ــک نســخه خطّ ــا ی مجموعــه شخصــی، تنه

تفصـیل، همـراه تصـاویر نسـخه، گـزارش       ترشیزي)، بـه 
  گردیده است.

  Khorram shahrخرمشهر .......  }۵۲{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

، نکـــ . ”خرمشــهر هــاي اســالمی در نــویس دســت
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .76ص ، 1379

  ه علي عدناينکتاخبان )٢٤٠(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
  . ١مجموعه علی عدنانی در خرمشهر

فهرستی دستنوشته براي نسخ عدنانی اسـت. بـر پایـه     ?
ــل   شــنیده ــرار اســت در دلی ــن فهرســت، ق ــا ای ــا، گوی ه

  المخطوطات (جلد دوم یا سوم) منتشر شود.

  Khalkhalخلخال ....................  }۵۳{

v  دحسـین:    حافظیانبابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”خلخـال  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  77، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .433، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Khansarخوانسار ....................  }۵۴{

                                                   
 .۷۶: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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v  مـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار    الشریفی، هـادي؛ (ترج
، ”خوانسـار  المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

ــدن، المخطوطــات االســالمیۀ فــی العــالمنکـــ .  ، لن
 . 342-341، صص1، ج1997/ 1417

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــویس دســت ، نکـــ . ”خوانســار هــاي اســالمی در ن
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها ینهگنج

 .77-76صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”خوانسار هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  77، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .433، ص1385ییز (تهران): دفتر سوم، پا

v شناسی  کتابشناسی و نسخه“نژاد، علی اکبر:  زمانی
(قـم):   آینـه پـژوهش  ، نکــ .  ”دانشمندان خوانسـار 

 .185-164، صص1378، 10ش

v دباقر:   معنو مجموعه اسـناد رحمـت آبـاد،    ي، محم
  .(خوانسار ـ ایران)

ي اجمـالی،    ها و راهنما این اسناد به همراه تصاویر آن ?
در آینـده از   >74رفی میـراث مخطـوط:   مع<با فروست 

ي انتشــارات مجمـع ذخــائر اســالمی ـ قــم منتشــر      سـو 

  گردد. می

  اهللا فاضل خوانساري کتاخبانه آيت )٢٤١(

v  :هاي خطّی  گزیده نسخه“حسینی اشکوري، احمد
میـراث  ، نکـ . ”اهللا] فاضل خوانساري کتابخانه [آیت
-613، صـص  1374، 2دفتـر (قـم):   اسالمی ایـران 

635 .  

v فهرس مخطوطات مکتبۀ ی اشکوري، احمد: حسین
  .١اهللا الفاضل الخوانساري فی خوانسار آیت

این فهرسـت دستنوشـته نـامگوي، گویـا در یکـی از       ?
منتشـر خواهـد    دلیل المخطوطاتمجلدات (دوم یا سوم) 

  گردید.  

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
 اهللا فاضــل خوانســاري در خوانســار کتابخانــه آیــت

)، قم، انصـاریان/ خوانسـار، مؤسسـه    2-1(مجلّدات 
، 1374اهللا فاضـل خوانسـاري،    علمی و فرهنگی آیت

  وزیري.

ص ۲تصـوير+  ۱۱۲ص+ ضمائم+۲۹۲جلد خنست:  §
  >.۲۷۹-۱هاي مشاره < نويس استدراک؛ معريف دست

ــد دوم:  § ــريف  ۶۵ص+ضــمائم+۳۷۴جل تصــوير؛ مع
  >.۵۰۰-۲۸۰هاي مشاره < نويس دست

                                                   
 . مهان.١
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  بيگم> علميه علوي <مرميکتاخبانه مدرسه  )٢٤٢(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .١العلوي (مدرسۀ مریم بیگم) فی خوانسار  مدرسۀ

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?
هــ  1414در سـال   فوائد االسفارفوق است که در ضمن 

نگارش یافتـه اسـت. گفتنـی اسـت کـه مؤلّـف مرحـوم،        
دفتر دیگري چنـد نسـخه از کتـب کتابخانـه      همچنین در

انـد. ایـن دو    مدرسه علـوي را جداگانـه توصـیف نمـوده    
فهرست مخطوط در کتابخانه مرحوم محقق طباطبـایی در  

  گردد.  قم نگهداري می

v  :فهرست کتب خطّی مدرسه علـوي  مختاري، رضا
  .خوانسار

 85نسـخه خطّـی (در    64فهرسـت دستنوشـته بـراي     ?
صـفحه نگـارش یافتـه اسـت.      56ه در رساله و کتاب) ک

آینه گفتنی است این فهرست با اندکی تلخیص و تغییر در 
به چاپ رسیده است. تصویري از ایـن فهرسـت    پژوهش

ــده دانشــمند آن، در بخــش    ــطّ نگارن ــه خ دستنوشــته، ب
اهللا العظمـی مرعشـی نجفـی     نویسی کتابخانه آیـت  فهرست

  (ره) موجود است. 

v   :هـاي خطّـی    نسـخه  [فهرسـت] “مختاري، رضـا

                                                   
و  ۹۰-۸۹، صص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

۱۲۸. 

(قـم):   آینه پـژوهش ، نکـ . ”مدرسه علوي خوانسار
-92، صص 1372)، آذر ـ دي  22(پیاپی 4، ش4س

، دفتـر اول، صـص   1382، قـم،  جمع پریشانو  106
456-492.  

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  50در ایـن فهرسـت    ?
، این فهرسـت، مـتن   قاعدتاً بایستیتوصیف گردیده است. 
  بوده باشد. ویراسته فهرست پیشین

  مدرسه علميه مهديه خوانسار کتاخبانه )٢٤٣(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .٢مهدیۀ فی خوانسار  مدرسۀ

ــدود    ? ــراي ح ــامگوي ب ــته و ن ــتی دستنوش  40فهرس
نویس عربی و فارسی موجود در این کتابخانه اسـت   دست

که اصل آن در آرشیو کتابخانه مرحوم محقـق طباطبـایی   
  گردد.  نگهداري می در قم

v  :ۀ “استادي، رضایکصد و پنجاه نسخه خطّی حج
االسـالم و المسـلمین حـاج شـیخ علـی خوانسـاري       

 4، ش2(قــم): دوره نــور علــم، نکـــ . “>غفــاري<
  .122-101، صص 1365)، 16(پیاپی 

هـاي خطّـی یـاد     بنابر وصیت صاحب مجموعه، نسخه ?
قرار داشـته  تر در کتابخانه آن مرحوم در قم  شده که پیش

                                                   
 .۴۳۳، ص۳ ،۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخه. پيشني، ٢
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است، به کتابخانه مدرسه علمیه مهدیه در خوانسار انتقـال  
. مشهور است که صاحب مجموعه پدر مرحوم ١یافته است
باشـد،   اکبر غفاري (مصحح آثار حـدیثی شـیعه) مـی    علی

لیکن بر اساس استفساري که نگارنـده از برخـی آگاهـان    
 باشـد نمود، این نسبت مشهور، گویا چندان صحت نداشته 

و صاحب مجموعـه، کـه اصـالتاً    ) رب مشهور ال اصل له(
اکبر غفـاري،   خوانساري است، هیچ نسبتی با مرحوم علی

  اصالتاً اهل تهران، ندارد.

  >عج<مدرسه علميه ويل عصر  کتاخبانه )٢٤٤(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .٢السالم فی خوانسار مدرسۀ ولی عصر علیه

عنـوان نسـخه    121اي براي حدود  فهرست دستنوشته ?
نگـاري بـیش از    اي بـراي فهرسـت   خطّی به عنوان طلیعه

نویس موجود در کتابخانه مزبور است، که از  دست 1200
در  فوائـد االسـفار  سوي مرحوم فقید طباطبایی، در ضمن 

هـ نگـارش یافتـه اسـت. اصـل فهرسـت در      1414سال 
  دد.گر کتابخانه مرحوم محقق طباطبایی نگهداري می

v  الطباطبایی، عبدالعزیز؛ حسینی اشکوري، جعفر (با
مه و بازنویسی ...):  فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   “مقد
، نکــ .  ”السالم فی خوانسـار  مدرسۀ ولی عصر علیه

، صـص  1385(تهران): دفتر سوم، پاییز  پژوهی نسخه
                                                   

 .۷۷: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

 .۹۰، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٢

15-30. 

v  :هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرسـت نسـخه  ناشناخته
ـ خوانسـار    >جعـ <حوزه علمیه حضرت ولی عصر 

 ).3-1(دفترهاي 

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
از ســوي مجمــع ذخــائر اســالمی منتشــر   >120-122
  گردد. می

v    :اسـناد حـوزه علمیـه    حسینی اشـکوري، صـادق
 .(خوانسار ـ ایران) >عج<حضرت ولی عصر 

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این اسناد، ذیل فروسـت   ?
وي مجمع ذخـائر اسـالمی منتشـر    در آینده، از س >106
 گردد. می

  .Khormojخورموج ....................... }۵۵{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”خورموج هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  78-77، صــص1380)، پ

، 1385ن): دفتــر ســوم، پــاییز (تهــرا پژوهــی نســخه
 .433ص

  .Khor va Biyabanakخور و بيابانک  }۵۶{
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v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

، نکــ .  ”خور و بیابانک هاي اسالمی در نویس دست
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .77ص ، 1379

v دحسـین:    حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
خـور و   هـاي اسـالمی در   نـویس  ي دست ها گنجینه“

 4-3، ش7(قـم): س  میراث شـهاب ، نکـ . ”بیابانک
و  78، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .433ص

  کتاخبانه عبدالکرمي حکمت يغمايي )٢٤٥(

v  :خطّـی عبـدالکریم حکمـت    نسـخ  “افشار، ایرج
، 5دفتـر (قـم):   میراث اسالمی ایـران ، نکـ . ”یغمایی
  .625، ص1376

نـویس فارسـی بـه اختصـار      دسـت  5در این فهرست  ?
 توصیف گردیده است. 

   Khoyخوي ..............................  }۵۷{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ  ي هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــوي ه ـــ . ”خ ، نک

، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .79-77صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”خـوي  هـاي اسـالمی در   نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  78، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .434-433، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  کتاخبانه مدرسه علميه منازي خوي )٢٤٦(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  . ١خوي مدرسۀ نمازي فی مدینۀ 

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?
هــ  1414در سـال   فوائد االسفارفوق است که در ضمن 

ش یافته است. ایـن فهرسـت مخطـوط در کتابخانـه     نگار
  گردد.  مرحوم محقق طباطبایی در قم نگهداري می

v کتابخانه مدرسـه نمـازي   “خویی، علی:  صدرایی
 آینـه پـژوهش  ، نکــ .  ”هاي خطّی آن خوي و نسخه
، 1372)، مهــر ـ آبــان   21(پیــاپی 3، ش4(قــم): س

  . 67-65صص

v کتابخانـه خطّـی مدرسـه   “خویی، علی:  صدرایی 
، تابستان 47(مشهد): ش مشکوة، نکـ . ”نمازي خوي

                                                   
 . ۸۹، ص۱. مهان، ج١
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ــص1374 ــه در   و 205-188، ص ــاب و کتابخان کت
-861، دفتر دوم، صص 1379، مشهد، تمدن اسالمی

876.  

نویس نفیس از کتابخانه مدرسه  دست 21در این مقاله  ?
  نمازي خوي، به اختصار توصیف گردیده است. 

v ـ   فهرست نسـخه خویی، علی:  صدرایی ی هـاي خطّ
(جلد اول)، تهران، انجمن  مدرسه علمیه نمازي خوي

آثار و مفاخر فرهنگی/ دفتـر نشـر میـراث مکتـوب،     
  ص.542، وزیري، 1376

هـاي عربـی، فارسـی و ترکـی      نویس در این اثر دست ?
  معرفی گردیده است.  >794-1<شماره 

v هـاي خطّـی    فهرست نسخه“خویی، علی:  صدرایی
میـراث اسـالمی    ، نکــ . ”تازه مدرسه نمازي خوي

  .106-73، صص 1378، 9دفتر(قم):  ایران

 >857-794<هـاي شـماره    نویس در این مقاله دست ?
از مجموعه نسخ کتابخانه مدرسه نمازي خوي به اختصار 
گزارش گردیده است. باید افزود که این مجموعـه متعلّـق   

به کتابخانه  1377به آقاي حسن بصیري بوده که در سال 
  .١وي وقف شده استمدرسه نمازي خ

v شصت و سه نسخه دیگـر  ”خویی، علی:  صدرایی

                                                   
 .۴۳۳، ص۳، ۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخه. پيشني، ١

میـراث  ، نکــ .  “از نسخ خطّی مدرسه نمازي خوي
-755، صـص 1378، 10دفتـر (قـم):   اسالمی ایران

781.  

-858<هـاي شـماره    نـویس  در این فهرسـت دسـت   ?
از مجموعه مذکور، توصـیف شـده اسـت. بنـا بـه       >924

 42وعـه، تعـداد   نوشته مؤلّف فاضل، در ضـمن ایـن مجم  
و  904هـاي   و نیز شـماره  897-858هاي  نسخه (شماره

) متعلّق به کتابخانه حاج میـرزا علـی قلـی شـهیدي     914
، از طرف ورثه آن مرحوم 1377خویی است که در مرداد 

  به مدرسه نمازي اهداء گردیده است.

v ـ   فهرست نسـخه  :یخویی، عل صدرایی  یهـاي خطّ
 . ٢)2(جلد يخو ينمازعلمیه   مدرسه  کتابخانه

هـاي   نـویس بـه زبـان    دسـت  170 دستنوشته فهرست ?
مدرسه نمـازي  کتابخانه عربی، فارسی و ترکی موجود در 

 ي هـا  است، که به ترتیب شـماره مسلسـل (شـماره    خوي
تنظـیم   ينگـار  هاي فهرست ) و در قالب فیش794-959

) بـه صـورت   1389این اثر تاکنون (اسـفند   گردیده است.
  شده است.مستقل منتشر ن

v مجموعـه وقفــی شـیخ    “خـویی، علـی:    صدرایی
، نکــ .  ”محمدحسن گیالنی بر مدرسه نمازي خـوي 

)، بهـار ـ   3(پیاپی 1، ش2(تهران): س نامه بهارستان

                                                   
 >و هشت يس<، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه، . پيشني٢

 (مقدمه).
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  .176-169، صص 1380تابستان 

نویس عربی و فارسی گـزارش   دست 33در این مقاله  ?
گردیده است. گفتنی است کـه ایـن مجموعـه را یکـی از     

به کتابخانه مدرسه  1379گان مرحوم گیالنی در سال نواد
  نمازي خوي وقف نموده است. 

v  :هاي  فهرستواره نسخهبیات، حیدر؛ ذوقی، فتح اهللا
  .خطّی ترکی در کتابخانه مدرسه نمازي خوي

هـاي ترکـی    در این فهرستواره، تعدادي از دسـتنویس  ?
و  کتابخانه مذکور، از میان فهرست این کتابخانه اسـتخراج 

، 1383-1382هـاي   به صورت مقاله دیجیتالی، در سـال 
  منتشر گردیده بود. ١>لر نسخه<در وبالگ 

  کتاخبانه شيخ االسالم آقا ابراهيم خويي )٢٤٧(

v   :بـاغ ارغـوان: کتابخانـه   “صدرایی خویی، علـی  
وقـف، میـراث   ، نکــ .  ”وقفی شیخ االسـالم خـویی  

ــدان ــران): س جاویـ ــار 69، ش18(تهـ ، 1389، بهـ
، 1389، تابسـتان  70ش اول)؛ ش(بخ 74-49صص

، 1389، پــاییز 71(بخــش دوم) و ش 92-67صـص 
 (بخش سوم). 124-91صص

ــی  112در ایــن ســه مقالــه، در مجمــوع  ? نســخه خطّ
ارزشمند، از نسخ انتقال یافتـه از کتابخانـه مرحـوم شـیخ     

                                                   
1. http://nusxeler.blogfa.com 

االسالم آقا ابراهیم بن فتح اهللا شریف حسینی خویی (نیمه 
نمازي خوي، بـه اختصـار،   هـ) به مدرسه 13نخست سده 

گزارش گردیده است. باید افزود که بنـا بـه گفتـه مؤلّـف     
گرانقدر، آقاي صدرایی، بـر اسـاس اسـناد موجـود، ایـن      

تر داراي چهار تا پنج هـزار نسـخه خطّـی     کتابخانه، پیش
  بوده است که، در گذر روزگار، پراکنده شده است.

  کتاخبانه جواد شريف خويي )٢٤٨(

v ـ   فهرست نسـخه  :یخویی، عل صدرایی  یهـاي خطّ
  . ٢جواد شریف خوییآقاي کتابخانه 

هـاي   کـه در قالـب فـیش   دستنوشـته  در این فهرست  ?
تنظـیم  هـا   نسـخه به ترتیب شماره مسلسل ي نگار فهرست

نویس عربی، فارسی و احیاناً  دست 68گردیده، در حدود 
معرفی مربوط به کتابخانه آقاي جواد شریف خویی،  ترکی

گفتنی است این مجموعه متعلّـق   است. گردیدهو توصیف 
به مال علی خویی، صاحب مزار مشهور در خوي بوده که 
به عنوان ارث به فرزندان ایشان منتقل گردیده است. بایـد  
افزود که اصل مخطوط این فهرست در مؤسسه پژوهشـی  

  گردد. در مشهد، نگهداري می )ع(ـ فرهنگی الجواد 

  کتاخبانه سعيد فاضلي )٢٤٩(

v هـاي خطّـی    فهرست نسخهیی، علی: صدرایی خو

                                                   
و  ۷۷: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. مهان و پيشني، ٢

 ، ص <هشتاد و شش>.۱: جفهرستواره دناپيشني، 

http://nusxeler.blogfa.com
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  . ١مجموعه سعید فاضلی در خوي

 35فهرســت توصیفـــی منتشــر نشــده بــراي حــدود  ?
هـاي عربـی وفارسـی موجـود در      نویس بـه زبـان   دست

مجموعه شخصی آقاي سعید فاضلی در خوي اسـت، کـه   
نگـاري معرفـی و توصـیف     هـاي فهرسـت   در قالب فیش
  گردیده است. 

  اد خوييمرکتاخبانه مال علي )٢٥٠(

v  :هـاي کتابخانـه آخونـد     [فهرست کتابناشناخته
  .مالعلی مراد خویی]

ــر  فهرســت دستنوشــته ? ــر  35اي مشــتمل ب ــوان اث عن
نویس است که در برگ نخست نسخه خطّی شـماره   دست

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)  کتابخانه آیت >10741<
  در قم ثبت شده است. 

  کتاخبانه گنجينه (موزه) خوي )٢٥١(

v ـ   فهرست نسـخه  :یخویی، عل یصدرای  یهـاي خطّ
  . ٢يگنجینه (موزه) خو

نویس موجود در  دست 38دستنوشته، در این فهرست  ?

                                                   
 .۷۷: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

> چهل و دو<، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ٢
و  ۷۸: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه؛ پيشني، (مقدمه)
 ، ص <هشتاد و شش>.۱: جفهرستواره دناپيشني، 

ها معرفـی   بر اساس ترتیب شماره مسلسل آن موزه خوي
اصـل مخطـوط ایـن فهرسـت در مؤسسـه       گردیده است.

پژوهشــی ـ فرهنگــی الجــواد علیــه الســالم در مشــهد،   
اوراق قرار اسـت در دفتـر دوم   گردد و گویا  نگهداري می

  گردد. ، منتشر عتیق

  مال علي خويي کتاخبانه )٢٥٢(

v ـ   فهرست نسخه“ :یخویی، عل صدرایی  یهـاي خطّ
 اوراق عتیــق. نکـــ . ”خــویی مــال علــی کتابخانــه

  .143-122، صص1389(تهران): دفتر اول، 

 نویس عربی، فارسی و ترکی دست 67در این فهرست  ?
  .گردیده استو توصیف معرفی 

  کتاخبانه مقربه سيد يعقوب خويي )٢٥٣(

v ـ   فهرست نسـخه  :یخویی، عل صدرایی  یهـاي خطّ
  . ٣مقبره سید یعقوب خویی

هـاي   کـه در قالـب فـیش   دستنوشـته  در این فهرست  ?
نویس از  دست 50تنظیم گردیده، در حدود  ينگار فهرست

هاي  ي سید یعقوب خویی در خوي، به زبان کتابخانه مقبره
هـا،   س ترتیب شـماره مسلسـل آن  بر اساعربی و فارسی 

؛ گفتنی اسـت ایـن مجموعـه از آن    گردیده استتوصیف 

                                                   
 (مقدمه) <چهل> ، ص۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ٣

 .۷۸: صهاي اسالمي در ايران نويس ستي د ها گنجينهو پيشني، 
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  باشد.  احفاد آقا سید یعقوب، به نام سید ابراهیم علوي می

  خوي ١کتاخبانه ملّي )٢٥٤(

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسخهصدرایی خویی، علی
  .٢کتابخانه ملّی خوي

نـویس بـه    دسـت  4فهرست دستنوشـته بـراي تعـداد     ?
ربــی و فارسـی موجــود در کتابخانــه ملّــی  هــاي ع زبـان 

(مرکزي/ عمومی) خوي است. اصل مخطوط این فهرست 
در مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی الجـواد علیـه السـالم در     

 گردد. مشهد، نگهداري می

  Darabداراب ...........................   }۵۸{

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
وفات ایران (دفتـر  فهرست اسناد موق، نکـ . ”داراب]

 . 72-63، صص1382تهران،  ،اول: استان فارس)

  Damganدامغان ......................  }۵۹{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــان ه ـــ . ”دامغ ، نک
                                                   

، ص <هشتاد و شش>، با نام ۱، ج ،۱۳۸۹ران، فهرستواره دنا. در ١
 ثبت شده است. ”کتاخبانه عمومي خوي“

و پيشني،  ۷۸: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٢
 ، ص <هشتاد و شش>.۱: جفهرستواره دنا

ن، ، تهراهاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .79ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”دامغـان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسـخه و  7، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .434، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  هاشم عليه السالم کتاخبانه قمر بين )٢٥٥(

v ؛ (به کوشـش و ویـرایش   ، جعفريحسینی اشکور
کتابخانـه   یهاي خطّ فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

 .٣ـ ایران) دامغان( السالم، علیه  هاشم بنی قمر

هاي کتابخانـه مـذکور اسـت.     فهرستی براي دستنویس ?
اصل مخطوط این فهرست در مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی  

  گردد. می الجواد علیه السالم در مشهد، نگهداري

v    :گزارشـی از نسـخ   “حافظیان بـابلی، ابوالفضـل
 .”خطّی کتابخانه قمر بنی هاشم (ع) در دامغان

اي براي برخی نسخ خطّی کتابخانه مـذکور   فهرستواره ?
است که به صورت دستنوشته، نزد مؤلّف در قـم، موجـود   

  است.

                                                   
 ، ص <هشتاد و هفت>.۱: جفهرستواره دنا. پيشني، ٣
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v یهاي خطّ فهرست نسخه ، جعفر:يحسینی اشکور 
، ـ ایران)  دامغان( السالم، علیه  هاشم بنی کتابخانه قمر

ص، وزیـري،  184، 1385قم، مجمع ذخائر اسالمی، 
  .>37معرفی میراث مخطوط: <

هاي عربـی،   نویس به زبان دست 230در این فهرست  ?
گفتنـی اسـت کـه ایـن      معرفی شده است.فارسی و ترکی 

کتابخانــه ضــمن مجموعــه حســینیه حضــرت ابوالفضــل  
رسـد فهرسـت    دارد. بـه نظـر مـی   السالم دامغان قرار  علیه

  حاضر همان فهرست پیش گفته بوده باشد.

  بيک) کتاخبانه مدرسه صادقيه (فتحعلي )٢٥٦(

v ؛ (به کوشـش و ویـرایش   ، جعفريحسینی اشکور
کتابخانـه   یهاي خطّ فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

 .١ـ ایران) دامغان( مدرسه صادقیه (فتحعلی بیک)،

انه مدرسه فتحعلـی  هاي کتابخ فهرستی براي دستنویس ?
بیک دامغان است. اصل مخطوط این فهرست در مؤسسـه  
پژوهشــی ـ فرهنگــی الجــواد علیــه الســالم در مشــهد،   

  گردد. نگهداري می

v    :گزارشـی از نسـخ   “حافظیان بـابلی، ابوالفضـل
 .”خطّی کتابخانه مدرسه فتحعلی بیک ـ دامغان

اي براي برخی نسخ خطّی کتابخانه مـذکور   فهرستواره ?

                                                   
 . مهان.١

 گردد. ست که نزد مؤلّف در قم، نگهداري میا

v یهاي خطّ فهرست نسخه ، جعفر:يحسینی اشکور 
ـ  علمیـه  کتابخانه مدرسـه  ـ   دامغـان ( ،بیـک   یفتحعل

ص، 246، 1386، قم، مجمع ذخـائر اسـالمی،   ایران)
  .>44معرفی میراث مخطوط: <وزیري، 

هاي عربی و  نویس به زبان دست 283در این فهرست  ?
   ی شده است.معرففارسی 

  Dareh shahrlدره شهر ....................  }۶۰{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”شهر دره هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  78، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .434، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Dizfulدزفول ..........................  }۶۱{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــول ه ـــ . ”دزف ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .79ص ، 1379

v   دحسـین:  حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
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، ”دزفـول  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“
-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 

 پژوهـی  نسخهو  78، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26
 .435-434، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v   :مخطوطـات دزفـول   الحسینی االشکوري، احمـد
الـذخائر  ، قم، مجمع (مدرسۀ النبوي و السید النبوي)

  ص.28، وزیري، 1424االسالمیۀ، 

نویس بـه   دست 75در این فهرست در مجموع حدود  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

  اهللا سيد اسداهللا نبوي  کتاخبانه مدرسه علميه آيت )٢٥٧(

v  :مخطوطات مکتبـۀ  “الحسینی االشکوري، احمد]
ــدزفولی  ــۀاهللا الســید أســداهللا النبــوي ال  مدرســۀ آی

مخطوطــات ، نکـــ . ”دزفــول]، >دارالعلـم ارشــاد <
  .8-5، صص 1424، قم، دزفول

نویس بـه اختصـار توصـیف     دست 13در این فهرست  ?
ها عمدتاً دربـاره فقـه،    نویس گردیده است. موضوع دست
  باشد. اصول، ادبیات و عقاید می

v   :هـاي   نـویس  فهرسـت دسـت  طالعی، عبدالحسـین
کتابخانه مدرسه علمیه نبوي (دارالعلم ـ ارشـاد) در   

  .زفولد

هاي موجـود   نویس اي براي دست فهرست منتشر نشده ?

اهللا سـید   نسخه) در کتابخانه مدرسه علمیه آیت 28(حدود 
اسداهللا نبوي در دزفول اسـت. گفتنـی اسـت، همچنانکـه     

 13تر از نظر گذشت، نیمی از این مجموعـه (حـدود    پیش
نسخه)، از سوي سید احمد اشکوري فهرسـت و در سـال   

  منتشر گردیده است.  خطوطات دزفولمهـ ضمن 1424

  کتاخبانه سيد حممد نبوي دزفويل )٢٥٨(

v  :مخطوطات مکتبـۀ  “الحسینی االشکوري، احمد]
، نکــ .  ”السید محمـد النبـوي الـدزفولی، دزفـول]    

  .24-9، صص 1424، قم، مخطوطات دزفول

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 60در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v هـاي   نـویس  فهرسـت دسـت  دالحسـین:  طالعی، عب
  .کتابخانه سید محمد نبوي دزفولی در دزفول

هاي موجـود   نویس اي براي دست فهرست منتشر نشده ?
نسخه) در کتابخانه سید محمد نبـوي دزفـولی    60(حدود 

تر از نظـر   در دزفول است. گفتنی است که همچنانکه پیش
گذشت، این مجموعـه بـار دیگـر، از سـوي سـید احمـد       

هــ، ضـمن   1424شکوري فهرست گردیـده و در سـال   ا
  منتشر گردیده است.  مخطوطات دزفول

  کتاخبانه سيد عبداحملمد رضوي زاده )٢٥٩(

v   :هـاي   نـویس  فهرسـت دسـت  طالعی، عبدالحسـین
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  .کتابخانه سید عبدالمحمد رضوي زاده در دزفول

هـاي عربـی و    نـویس  اي براي دسـت  فهرست منتشر نشده
تابخانـه سـید عبدالمحمـد    نسخه) در ک 70فارسی (حدود 

  رضوي زاده در دزفول، است.

  کتاخبانه مدرسه علميه معزي در دزفول )٢٦٠(

v   :هـاي   نـویس  فهرسـت دسـت  طالعی، عبدالحسـین
  .کتابخانه مدرسه علمیه معزّي در دزفول

عربـی و فارسـی     نـویس  دست 60فهرستی در حدود  ?
موجود در کتابخانه مدرسه علمیه معـزّي دزفـولی اسـت.    

ود در واپسین لحظـات تنظـیم در نوشـتار، مطلـع     باید افز
، 1390، قم، دلیـل مـا،   معزّي نامهشدیم، این فهرست در 

  ، منتشر گردیده است.265-249صص

  اهللا حممدعلي معزي دزفويل کتاخبانه آيت )٢٦١(

v   :هـاي   نـویس  فهرسـت دسـت  طالعی، عبدالحسـین
  .کتابخانه شیخ محمدعلی معزّي دزفولی

اي موجـود در کتابخانـه   هـ  نویس فهرستی براي دست ?
شیخ محمدعلی معزّي دزفولی، صـاحب تجدیدالـدوارس   

ها گویا همـان مجموعـه    نویس است. باید افزود این دست
هاي اخیر به کتابخانـه   اهللا معزّي است که سال مرحوم آیت

  مجلس شوراي اسالمی در تهران، انتقال یافته است. 

v    :فهرســت نـامگوي مجموعــه  “صـادقی، محسـن

، نکــ .  ”اهللا شیخ محمدرضا معزّي دان آیتخطّی خان
 .308-266، صص1390ما،  ، قم، دلیلمعزّي نامه

ــه، حــدود  ? ــی عربــی و  409در ایــن مقال نســخه خطّ
  فارسی، به اختصار، گزارش گردیده است.

  کتاخبانه و مرکز فرهنگي عالمه عباس خمرب  )٢٦٢(

v  :فهرســـت نـــامگوي مخبـــر دزفـــولی، ســـعید
مرکز فرهنگـی و عالمـه   هاي کتابخانه و  نویس دست

  .مخبر در دزفول

 140فهرست منتشر نشـده و نـامگوي بـراي حـدود      ?
نسخه خطّـی موجـود در کتابخانـه عالمـه عبـاس مخبـر       
اس    دزفولی در دزفول است، که فرزند مرحوم عالمـه عبـ

ها تهیه نمـوده اسـت؛    نویس مخبر، فهرستی براي آن دست
 تصـــویري از ایـــن فهرســـت دستنوشـــته در مؤسســـه

گـردد. بنـابر    شـیعه در قـم نگهـداري مـی      شناسـی  کتاب
اظهارات آقاي عبدالحسین طالعی، ایـن نسـخ خطّـی کـه     

تر متعلّق به کتابخانه مرحوم سید محمد جزایري بوده  پیش
گویا بنا بود ابتدا به دانشگاه اهواز فروختـه شـود، لـیکن    
نسخ خطّی مذکور، سرانجام نصیب این مرکز فرهنگـی در  

ید. باید افزود که این فهرست، گویا بناسـت در  دزفول گرد
نگ دفتر سوم  نگاران نسخ خطّی)  فهرستانجمن (ارگان ج

  منتشر شود.

v  :هاي خطّی خریداري دانشگاه  نسخه“افشار، ایرج
، 5دفتـر (قـم):   میراث اسـالمی ایـران  ، نکـ . ”اهواز
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  .594-588، صص 1376

نـویس فارسـی و    دست 150در این فهرست بیش از  ?
 ربی به اختصار گزارش شده است. ع

  Delijanدليجان .............................  }۶۲{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”دلیجـان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  78، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .435، ص1385دفتر سوم، پاییز (تهران): 

  Dehloranدهلران .............................  }۶۳{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”دهلـران  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  78، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .435، ص1385فتر سوم، پاییز (تهران): د

  Ramsarرامسر .........................  }۶۴{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، ”رامسـر  المخطوطات االسـالمیۀ فـی  “الحلوجی): 

ــدن، المخطوطــات االســالمیۀ فــی العــالمنکـــ .  ، لن
  .342، ص1، ج1997/ 1417

v  هـا  شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده :
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــر ه ـــ . ”رامس ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .80-79صص ، 1379

  کتاخبانه آقاي عبدالوهاب فريد تنکابين )٢٦٣(

v  :هاي خطّی  فهرست کتاب“سمامی حائري، محمد
، نکـ . ”رکتابخانه عبدالوهاب فرید تنکابنی در رامس

، صص 1353، 7دفتر(تهران):  هاي خطّی نشریه نسخه
773-794.  

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دسـت  72در این مقالـه   ?
اختصار توصیف گردیده اسـت. ایـن مجموعـه اکنـون در     

اي که به نام صاحب مجموعـه تأسـیس گردیـده،     کتابخانه
 گردد. نگهداري می

  Ravarراور ................................  }۶۵{

v  :[فهرست اسناد موقوفات راور]“رضایی، امید” ،
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر دوم: استان نکـ . 

 . 60-53، صص1382تهران،  ،کرمان)

  Rashtرشت ...............................  }۶۶{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
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، نکـ ”رشت المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 
/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسالمیۀ فـی العـالم  . 

  .345-342، صص1، ج1997

هـا:   شريفي، هـادي؛ (ترمجـه، تصـحيحات و افـزوده     §
هـاي   نويس ي دست ها گنجينه“امحدرضا رحيمي ريسه): 

هـاي   نويس ي دست ها گنجينه، نکـ . ”رشت اسالمي در
 .۸۱-۸۰صص ،، ۱۳۷۹ران ،اسالمي در ايران

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “دتقی: پـژوه، محمـ   دانش
ي عمــومی و خصوصــی شــهر  هــا خطّــی] کتابخانــه

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”رشت
  .396-388، صص 1346، 5دفتر

نویس عربـی   دست 55در این مقاله، فهرست نامگوي  ?
و فارسی و نیز چند سـند و فرمـان موجـود در کتابخانـه     

رسه مهدویـه و  عمومی رشت همچون: کتابخانه ملّی و مد
ي شخصی مانند: مجموعه آقاي شاد  ها نیز برخی مجموعه

  قزوینی، به اختصار گزارش گردیده است.

v     ،روشن، محمد؛ مقصود [همـدانی]، جـواد؛ اذکـایی
ي رشـت   ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخهپرویز: 
، فرهنـگ ایـران زمـین   ، تهـران، انتشـارات   و همدان

 صص. 30+714+4، وزیري، 1353

v ایی، امید؛ حاجی عباسـی، سـعید؛ جعفرپـور،    رض
، “فهرست اسناد موقوفات استان گیالن“محمدجواد: 

فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر هفتم: استان نکـ . 
، تهران، انتشارات اسوه با همکاري کرمانشاه، گیالن)

معاونـت فرهنگـی ســازمان اوقـاف و امـور خیریــه،     
 .226-107، صص1387

  اد قزويينکتاخبانه آقاي ش )٢٦٤(

v هاي خطّی  [فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
ــی]   ــاد قزوین ــاي ش ــه آق ـــ . ”کتابخان ــریه ، نک نش

، صــص 1346، 5دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
394-396.  

دستنوشته عربی، فارسی و ترکـی بـه    15در این مقاله  ?
  اختصار توصیف شده است. 

   کتاخبانه آقا حممد رشيت )٢٦٥(

v  :د   ها ب[فهرست کتاناشناختهي کتابخانه آقا محم
  .١] اکبر رشتی علی  بن حاجی

ــته ? ــت دستنوش ــرا  ا فهرس ــدود   ي ب ــاب از  90ي ح کت
از علمـاء اسـت کـه در ذیـل       ي مربوط به یکی  ا کتابخانه

کتابخانـه مرکـز مطالعـات و     >62<نسخه خطّی شـماره  
تحقیقات اسالمی (دفتر تبلیغات اسالمی) ـ قم آمده است.  

د رشـتی   به وقفبا توجه  نامه نسخه که از طرف آقا محمـ  

                                                   
هاي خطّي کتاخبانه مرکز  فهرست نسخه. ناطقي، علي اوسط و ديگران، ١

 .۶۰، ص۱،  ج۱۳۸۱، قم، مطالعات و حتقيقات اسالمي
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ي   هـ بـا تولیـت حمـداهللا خلخـالی بـر رو     1240در سال 
نیست این فهرسـت، مربـوط بـه     شود، دور نسخه دیده می
  ي بوده باشد.  کتابخانه و

  کتاخبانه مدرسه علميه مهدويه رشت )٢٦٦(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکــ .  ”یه شهر رشتخطّی] کتابخانه مدرسه مهدو

، صص 1346، 5دفتر(تهران):  هاي خطّی نشریه نسخه
392-393.  

نویس موجود در ایـن   دست 50در این مقاله، از تعداد  ?
  نویس توصیف گردیده است. دست 5کتابخانه، تنها، 

v :هـاي   نـویس  فهرسـت نـامگوي دسـت   [ ناشناخته
  .١کتابخانه مدرسه علمیه مهدویه در رشت]

ي، که حـاوي اطالعـاتی   نامگو ستنوشتهد این فهرست ?
در کتابخانه باشد،  هاي این مجموعه می نویس درباره دست

در  اکبـر)  (مشهور به مدرسه مال علی مدرسه علمیه مهدویه
   شود. می يرشت نگهدار

  ٢کتاخبانه ملّي (مرکزي) رشت )٢٦٧(

                                                   
ي  ها گنجينهو پيشني،  ۳۴۳، ص۱ج :املخطوطات االسالمية يف العامل. پيشني، ١

 .۸۰: صهاي اسالمي در ايران نويس دست

انه پيش از انقالب، با عنوان <مجعيت نشر فرهنگ رشت> . اين کتاخب ٢
شهرت داشته که بعد از پريوزي انقالب اسالمي، به <کتاخبانه ملّي رشت> 

 

v کتابخانه ملّـی رشـت [و   “پژوه، محمدتقی:  دانش
 هاي خطّی یه نسخهنشر، نکـ . ”هاي خطّی آن] نسخه

  .390-388، صص 1346، 5دفتر(تهران): 

هـا  در این مقاله پنج نسخه خطّی مجموعه (حـاوي ده  ?
  رساله) به اختصار گزارش شده است. 

v :هـاي   نـویس  فهرسـت نـامگوي دسـت   [ ناشناخته
  . ٣کتابخانه ملّی رشت]

ي منتشر نشده، که حاوي اطالعاتی نامگو این فهرست ?
اي عربـی و فارسـی ایـن کتابخانـه     ه نویس در باب دست

ـ   است. اصـل ایـن فهرسـت دستنوشـته      یدر کتابخانـه ملّ
   شود. می ي) در رشت نگهداري(مرکز

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهروشن، محمد
، تهران، انتشارات عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت

  ها. ص+ لوحه30+166، 1352، فرهنگ ایران زمین

v  :ــی  [فهرســت نســخه“روشــن، محمــد هــاي خطّ
ــگ رشــت]  ، نکـــ . ”کتابخانــه جمعیــت نشــر فرهن

ي رشـت و   هـا  هـاي خطّـی کتابخانـه    فهرست نسـخه 
  .1238-1083، صص 1353، تهران، همدان

v  :دهاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهروشن، محم
                                                                      

 تغيري نام يافت.

ي  ها گنجينهو پيشني،  ۳۴۵، ص۱ج :املخطوطات االسالمية يف العامل. پيشني، ٣
 .۸۰: صهاي اسالمي در ايران نويس دست
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، تهـران، میـراث   عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشـت 
 ص.198مکتوب، چهل و هشت+ 

معرّفی شـده اسـت.    نسخه خطّی 473در این فهرست  ?
گفته است که گویـا بـا    هاي پیش این اثر باز چاپِ فهرست

  هاي جدید مؤلّف، مجدداً منتشر شده است. افزوده

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسـخه “کرم رضایی، پریسا
، نکـ . ”کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت

)، 156(پیاپی 12، ش13(تهران): س ماه کلیات کتاب
  .47-42، صص1389آذر 

  Rizvan sharرضوانشهر (تالش) .........  }۶۷{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

، ”رضوان شهر (تـالش)  هاي اسالمی در نویس دست
، هاي اسالمی در ایـران  نویس ي دست ها گنجینهنکـ . 

 .81ص ، 1379تهران، 

  کتاخبانه آقاي علي عبديل )٢٦٨(

v نکــ .  ”نسخ خطّی علـی عبـدلی  “، ایرج: افشار ،
  .626، ص1376، 5دفتر(قم):  میراث اسالمی ایران

نـویس فارسـی و عربـی بـه      دسـت  4در این فهرست  ?
 اختصار توصیف گردیده است. 

  Rafsanjanرفسنجان .................  }۶۸{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــ گنجینـ ي  اهـ

، نکـــ . ”رفســنجان هــاي اســالمی در نــویس دســت
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .81ص ، 1379

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
فهرست اسـناد موقوفـات ایـران    ، نکـ . ”رفسنجان]

-61، صـص 1382تهران،  ،(دفتر دوم: استان کرمان)
102 . 

  Rudsar..... ...............رودسر..... }۶۹{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”رودسـر  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  78، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .435، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Zahidanزاهدان .......................  }۷۰{

ــتار     § ــق: عبدالس ــة و حتقي ــادي؛ (ترمج ــريفي، ه الش
، نکــ .  ”زاهـدان  املخطوطات االسالمية يف“احللوجي): 

، ۱۹۹۷/ ۱۴۱۷، لنـدن،  املخطوطات االسالمية يف العـامل 
  .۳۴۵، ص۱ج
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v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــدانزا ه ـــ . ”ه ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .81ص ، 1379

v     ،رضایی، امید؛ حاجی عباسـی، سـعید؛ جعفرپـور
فهرست اسناد موقوفات استان سیستان “محمدجواد: 
 فهرست اسناد موقوفـات ایـران  ، نکـ . ”و بلوچستان

(دفتـر ششـم: اسـتان ایـالم، سیسـتان و بلوچســتان،      
، تهـران، انتشـارات   گیلویه و بویر احمـد) قزوین، که

اسوه با همکاري معاونت فرهنگی سـازمان اوقـاف و   
 .58-25، صص1387امور خیریه،  

  کتاخبانه امري توکل کامبوزيان )٢٦٩(

v  :نسخ خطّی امیر توکل کامبوزیـان  “افشار، ایرج
هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکـ . ”کرد غفرانلو در زاهدان

 .113-112، صص 1346، 5دفتر(تهران):  خطّی

نویس (مجموعه) به فارسـی و   دست 5در این فهرست  ?
 عربی، به اختصار توصیف گردیده است. 

  Zarandزرند .............................  }۷۱{

v  :[فهرست اسناد موقوفات زرند]“رضایی، امید” ،
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر دوم: استان نکـ . 

 . 128-103، صص1382تهران،  ،کرمان)

  Zanjanزجنان ...........................  }۷۲{

v  :خزائن زنجان فـی إیـران  “الزنجانی، ابوعبداهللا” ،
، 1928، 2، ش6(بغـداد): س  مجلۀ لغۀ العـرب نکـ . 
  .96-92صص

v  :.خزائن الکتب العربیـۀ فـی  “الطرّازي، فیلیب دي 
، خزائن الکتب العربیـۀ فـی الخـافقین   ، نکـ . ”زنجان

 .330-329، صص 1: ج1947بیروت، 

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، نکـ ”زنجان المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسالمیۀ فـی العـالم  . 
  .346-345، صص1، ج1997

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی  ن ــاي اس ــان در ه ـــ . ”زنج ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .82ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”زنجـان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  79، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26
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 .436-435، صص1385): دفتر سوم، پاییز (تهران

v   :میـراث مکتـوب مفـاخر دیـن و     متـّقی، حسـین
  .فرهنگ در زنجان

شناسی و  در این فهرست دستنوشته یک گزارش کتاب ?
ل اختصاصـاً از ذخـایرِ    نسخه شناسی نسبتاً گسترده و مفص
ي خصوصی و عمـومی   ها نویس موجود در کتابخانه دست

ي خـارج از کشـور، کـه بـه نـوعی       ها ایران و نیز گنجینه
ي مفاخرِ علمی دیـن و   میراث و محصول فکري و اندیشه

فرهنگ این استان، اعم از تألیف یا کتابت و ... محسـوب  
گردند، ارائه گردیده است. در این اثر بیش از دو هـزار   می

توانـد از نقطـه نظـر     نسخه خطّی معرفی گردیـده کـه مـی   
سرسبز زنجان را در   هسهم فرهیختگان خط >تاریخ علم<

تاریخ ایران   پیشبرد، بسط و گسترش علم و دانش در پهنه
  اسالمی، مورد بررسی و ارزیابی علمی قرار دهد. 

v  :هاي خطّی  بررسی وضعیت نسخه<رضایی، ویدا
 . ١>موجود شهر زنجان

نامه کارشناسی ارشد کتابـداري و   در این اثر، که پایان ?
ـ    اطالع وم انسـانی دانشـگاه آزاد   رسـانی در دانشـکده عل

است، مؤلّف به  1374اسالمی واحد تهران شمال، در سال 
هـاي   هـا و مجموعـه   بررسی وضعیت کلی برخی کتابخانه

داراي نسخ خطّی در شهر زنجان پرداختـه اسـت. گفتنـی    

                                                   
-۱۱۴، صص۱۳۸۹)، آذر ۱۵۶(پياپي ۱۲، ش۱۳س :کتاب ماه کليات. ١

۱۱۵. 

نامه، دکتر عباس حـرّي و   است استاد راهنما در این پایان
  ست.استاد مشاور نیز دکتر علی شکوئی بوده ا

v  :حــاجی عباســی، ســعید؛ جعفرپــور، محمــدجواد
نکـــ .  ”فهرسـت اسـناد موقوفــات اسـتان زنجــان   “

فهرست اسناد موقوفات ایـران (دفتـر سـوم: اسـتان     
، تهـران،  چهارمحال و بختیـاري، زنجـان و لرسـتان)   

انتشارات کومه به سفارش بنیـاد پـژوهش و توسـعه    
 .158-35، صص1386فرهنگ وقف، 

  اهللا زجناين م فضلاالسال کتاخبانه شيخ )٢٧٠(

v  :مخطوطـات شـیخ االسـالم    “الزنجانی، ابوعبداهللا
مجلۀ لغـۀ  ، نکـ . ”فضل اهللا الزنجانی، زنجان ـ إیران 

  .95-92، صص 1928، 2، ش6(بغداد): ش العرب

نویس از نسخ خطّی مرحـوم   دست 27در این فهرست  ?
شیخ االسالم شیخ فضل اهللا زنجانی، به اختصـار گـزارش   

گفتنی است که مجموعه نفـیس آن مرحـوم    گردیده است.
هـ به کتابخانه مجلس شـورا انتقـال یافتـه    1375در سال 

ها نیز به فرزنـد فرزانـه فقیـد     است و تعدادي نیز از نسخه
وي، دکتر محمدجواد شیخ االسالمی، از اسـاتید دانشـگاه   

  تهران منتقل گردیده است. 

v [مخطوطات] خزانـۀ شـیخ   “علی:  محفوظ، حسین
، نکــ .  ”م مرزا فضل اهللا الزنجانی فی زنجـان االسال

، 3(القــاهرة): س مجلّـۀ معهــد المخطوطــات العربیــۀ 
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  .36-34، صص 1957، 1ش

عربــی و فارســی از   دستنوشــته 38در ایـن فهرســت   ?
مجموعه شیخ االسالم زنجانی به اختصـار توصـیف شـده    

  است.

  االسالم ابوعبداهللا زجناين کتاخبانه شيخ )٢٧١(

v مخطوطـات شـیخ االسـالم    “اهللا: الزنجانی، ابوعبد
مجلۀ لغۀ ، نکـ . ”ابوعبد اهللا الزنجانی، زنجان ـ إیران

  .96-95، صص 1928، 2، ش6(بغداد): ش العرب

ــی آن  12در ایــن فهرســت  ? دستنوشــته از نســخ خطّ
 مرحوم گزارش گردیده است. 

v  :هـاي   فهرسـت تعـدادي از نسـخه   متـّقی، حسین
  .ابوعبداهللا زنجانی خطّی کتابخانه شیخ االسالم میرزا

کتابخانه مرحوم شیخ ابوعبداهللا زنجانی حاوي تعدادي  ?
نسخ خطّی نفیس و نیز کتب نفیس چاپی بسیاري بوده که 

به کتابخانـه   ها  بعد از درگذشت آن بزرگوار تقریباً همه آن
فرزند فاضل ایشان آقاي محمدصادق ضـیایی، در تهـران   

اره، گزارشی از آثار و منتقل گردید. در مقدمه این فهرستو
تألیفات و نیز مقاالت بسـیار ارزشـمند آن مرحـوم ارائـه     

  گردیده است. 

  کتاخبانه امام مجعه زجنان <اخلزانة اتهدية> )٢٧٢(

v  :مخطوطـات مکتبـۀ   “الحسینی االشکوري، احمد

اهللا العظمی السید عزّالدین الحسینی]  امام جمعۀ [آیت
: 1397 ، قـم، دلیـل المخطوطـات  ، نکـ . ”فی زنجان

 .170-88، صص 1ج

نسخه خطّی متعلّق به کتابخانـه   250در این فهرست،  ?
اهللا العظمـی سـید    (سابق) زنجان، حضرت آیت  امام جمعه

  عزالدین حسینی زنجانی (حفظه اهللا)، معرّفی شده است. 

v  :مستند سازي کتب خطّـی  قاسمی اندرود، پرستو
ــراث مســجد ســید زنجــان ــل می ، [زنجــان]، اداره ک

نگی و گردشگري استان زنجان، ماشـین نویسـی   فره
 ص.326، وزیري بزرگ، 1384شده، بهار 

فهرستی ماشین نویسی شده (منتشر نشده) براي برخی  ?
اهللا العظمـی سـید    هاي کتابخانـه حضـرت آیـت    دستنویس

عزالدین مجتهدي زنجانی (مسجد سـید) اسـت کـه در آن    
از  هـاي عربـی و فارسـی    نسخه خطّی به زبـان  81تعداد 
مورد بررسی مؤلّـف قـرار گرفتـه     >مستند سازي<منظر 

است. گفتنی است که این فهرست ماشین نویسی شده، در 
مرکز اسناد مدارك اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري 

گردد و تصویري  نگهداري می >B-34<زنجان به شماره 
نیز از آن اثر ارزشمند، در آرشـیو راقـم سـطور، موجـود     

  است.

v هـاي   فهرسـت نسـخه  “کوري، جعفـر:  حسینی اش
(بخش اول)، نکـ .  ”خطّی کتابخانه امام جمعه زنجان

-145، صـص 1389(تهران): دفتر اول،  اوراق عتیق
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238.  

نسـخه خطّـی    200در بخش نخسـت ایـن فهرسـت،     ?
متعلّق به کتابخانه مذکور، معرّفی شده است. گفتنی اسـت  

سـید احمـد   فهرستنگارِ این مجموعـه را،   ١که آقاي ریسه
  است. ین، فهرست پیشرادگویا، م اند، اشکوري ثبت نموده

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
، کتابخانه خاندان امام جمعه زنجانی، زنجان ـ ایـران  

 16ص+ 352، 1389قــم، مجمــع ذخــائر اســالمی، 
معرفـی میـراث مخطـوط:    <تصویر رنگی، وزیـري،  

130<.  

خطّی از کتابخانه مذکور،  نسخه 349در این فهرست،  ?
  به اختصار گزارش گردیده است. 

  عالمه مريزا ابوالقاسم موسوي زجناين کتاخبانه )٢٧٣(

v   :ــود ــی، محم ــی نجف ــدادي  “مرعش ــی تع [معرف
ــه آیــت  دســت ــویس از کتابخان ــرزا  ن ــه می اهللا عالم

 میـراث شـهاب  ، نکــ .  ”ابوالقاسم موسوي زنجانی]
ص ، صـ 1379)، تابسـتان  20(پیاپی 2، ش6(قم): س

3-21.  

بخشی از این نوشتار در معرفی تعدادي نسـخه خطّـی    ?
اهللا العظمـی مرعشـی    نفیس انتقال یافته به کتابخانـه آیـت  

                                                   
 .۸۲: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

هـا برخـی نسـخ     باشـد کـه از جملـه آن    نجفـی (ره) مـی 
کتابخانه ارزشمند مرحوم عالمه میرزا ابوالقاسم بن کـاظم  

نسخه نفیس  70موسوي زنجانی است. گفتنی است حدود
وعه آن مرحوم به تدریج به ایـن کتابخانـه انتقـال    از مجم

 40-31هـاي   هـا در جلـد   تـرین آن  یافته است که بـیش 
  همین کتابخانه به تفصیل معرفی گردیده است.  فهرست

v  :هـاي   فهرسـت تعـدادي از نسـخه   متـّقی، حسین
ــرزا ابوالقاســم   ــه مرحــوم عالمــه می ــی کتابخان خطّ

  .موسوي زنجانی

د بـن کـاظم     کتابخانه مرحـوم میـرزا    ? ابوالقاسـم محمـ
) در زنجان حاوي نسخ خطّـی  1291موسوي زنجانی (د. 

بسیار نفیس اعم از تألیفات بزرگان دین و یا آثـار قلمـی   
خود مؤلّف بزرگوار آن بوده است کـه بعـد از رحلـت آن    
بزرگوار بین فرزندان و احفاد عالم و برجسـته آن سـترگ   

هـ)، میرزا ابوطالب 1333مرد، یعنی، میرزا ابوالمکارم (د. 
هـ)، 1313هـ) و میرزا ابوعبداهللا (د. 1329(شهید مسموماً 

تقسیم گردیده که بعد از درگذشت آنان نیز به فرزندانشـان  
انتقال یافته است و متأسفانه به تدریج این مجموعه نفیس 

ق گردید ...؛ الحمدهللا در سال هـاي اخیـر    و ارزشمند متفرّ
کتابخانه نفـیس کـه متعلّـق بـه      تعدادي از نسخ خطّی آن

المکـارم   کتابخانه خصوصی میرزا ابوطالب میرزائی بن ابو
  بن ابوالقاسم موسوي زنجانی، مقیم رشت و یکـی از بنـی  

اعمام وي، یعنی سید محمدحسین میرزایی بن مهـدي بـن   
ابوعبداهللا بن ابوالقاسم موسوي زنجـانی، بـوده اسـت، بـه     

العظمـی مرعشـی نجفـی     اهللا کتابخانه بزرگ حضرت آیت
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(ره) در قم منتقل گردیده اسـت. بایـد افـزود تـاکنون در     
نسخه نفیس از مجموعه آن مرحوم بـه تـدریج    70حدود 

هـا در   تـرین آن  به این کتابخانه انتقال یافته است که بـیش 
هاي همین کتابخانه بـه تفصـیل    فهرست 37-31جلدهاي 

  معرّفی گردیده است. 

  چهل ستون مسجد و مدرسه کتاخبانه )٢٧٤(

v هـاي   فهرسـت تعـدادي از نسـخه   ، حسین:  متـّقی
  .خطّی کتابخانه مسجد و مدرسه چهل ستون زنجان

نسـخ خطّـی     ي برخـی   ي برا  فهرست دستنوشته موجز ?
ي   ي پیشین، از سو  ها موجود در این مدرسه است که، سال

راقم، نگارش یافته است. این مسجد و مدرسـه باشـکوه،   
ي قزوینـی    اهللا مـولی علـی قاپوزآبـاد    آیتیادگار ماندگار 

زنجانی، صاحب تألیفات عدیده است. باید دانست کـه در  
ي   هـا  اي نه چندان دور، حلقه  گذشته این مدرسه دلنواز، در

تدریس و تدرس دانشـجویان علـوم اسـالمی از سـطوح     
ماتی تا سطوح عالی حوزه علمی، برقرار می شد. مقد  

  ن اردبيليکتاخبانه آقاي يوسف حمس )٢٧٥(

v ـ  فهرست نسخه، یوسف: یمحسن اردبیل  یهاي خطّ
  ).5-1(مجلدات  یکتابخانه یوسف محسن اردبیل

  نسـخه  420دستنوشته تفصیلی بـراي حـدود   فهرست  ?
متعلّـق بـه آقـاي یوسـف      عنـوان)  800ی (در حدود خطّ

 ،1380تا سـال  ، ها نویس دستاین  .است یاردبیلمحسن 

مجموعـه، بـه   ایـن  ، اًاخیر ، اما، بوده>زنجان<یعنی شهر 
ایـن   تـر  بـیش باید دانست کـه   .گردیده استتهران انتقال 

مربوط به خاندان فقاهـت  بخطّ مؤلفان آنها و  ،ارزنده نسخ
(میرزا محسن آقا مجتهد اردبیلـی و میـرزا    و علم نگارنده

یوسف آقا مجتهد اردبیلی) تعلّق دارد و برخی نیز پیش از 
رحـوم شـیخ االسـالم فضـل اهللا     این متعلّق به کتابخانـه م 

مجتهـد  گفتنـی اسـت میـرزا یوسـف      زنجانی بوده است.
(د.  یـار دیـرین مرحـوم آخونـد خراسـانی      ی (ره)،اردبیل

؛ بـه همـین   باشـد  می )، از رهبران انقالب مشروطه1329
 سـند  ، بلکه هزارانمناسبت، در این کتابخانه نفیس، صدها

ان، موجـود  طراز اول مربوط به انقـالب مشـروطیت ایـر   
با تصحیح، تکمیل و شاید است. ناگفته نماند این فهرست، 

استدراکات راقـم سـطور، در کتابخانـه مجلـس شـوراي      
اسالمی، منتشـر گـردد، بـر ایـن پایـه، تصـویري از ایـن        

 1370هاي دهه  ي) که در سالجلد مخطوط (پنجفهرست 
ــه، راقــم، نگهــداري نــزد  در شــهر زنجــان نگــارش یافت

  گردد. می

v فهرسـتواره نسـخ خطّـی کتابخانـه     ، حسین: متقی
 .آقاي یوسف محسن اردبیلی در تهران

اي از فهرست فـوق اسـت کـه     این فهرستواره، چکیده ?
عنوان نسخه خطی متعلّق بـه اسـتاد    381 >تقویم<براي 

اردبیلی، از سوي راقم سطور، تنظیم گردیده اسـت و تنهـا   
و فاقـد  هـا   شامل نام اثر، مؤلّف و تـاریخ کتابـت نسـخه   

باشـد.   تر کتابشناختی و نسخه شناختی مـی  هاي بیش داده
ها قرار بود، به کتابخانـه مجلـس    باید افزود که این نسخه
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شوراي اسالمی واگذار شود که متأسفانه به دالئلی تحقـق  
)، 1390هـا (اردیبهشـت    نیافت و بر پایه آخرین گـزارش 

 .داري در قم، گردید مجموعه هاي، نصیبِ این دستنویس

  کتاخبانه مرحوم علي اصغر زجناين )٢٧٦(

v  :فهرست کتابهاي موقوفه علـی اصـغر   ناشناخته]
 .١بن محمدجعفر زنجانی]

اي براي کتابهـاي موقوفـه مرحـوم     فهرست دستنوشته ?
رسد این آثـار، بـه    علی اصغر زنجانی است که به نظر می

اهللا العظمی سید عزالدین امام جمعه زنجـانی   کتابخانه آیت
ته است؛ به هر تقدیر، این فهرست مخطوطه، ذیل انتقال یاف

، در کتابخانه امام جمعـه زنجـانی،   >211<نسخه شماره 
 گردد. در زنجان نگهداري می

  Zohanزهان .............................   }۷۳{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”زهـان  هـاي اسـالمی در   نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهنکـ . 
 .436ص

  کتاخبانه مدرسه علميه جعفريه )٢٧٧(

                                                   
هاي خطّي کتاخبانه خاندان امام  فهرست نسخه. حسيين اشکوري، جعفر، ١

 .۱۶۹، ص۱۳۸۹، قم، مجعه زجناين ـ زجنان

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
، قـم، مجمـع   کتابخانه مدرسه جعفریه، زهان ـ ایـران  

معرفـی  <ص، 192، وزیـري،  1383ذخایر اسالمی، 
  .>13میراث مخطوط: 

 نـویس توصـیف گردیـده    دسـت  140در این فهرست  ?
هـاي حـوزه    نـویس  است. گفتنی است که بخشی از دست

نسـخه، بـه رسـم امانـت در      110علمیه زهان مشتمل بر 
گـردد. زهـان از    اداره اوقاف شهرستان قائن نگهداري می

توابع شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی قـرار دارد.  
ــه ــا خرابــی 1376ســال   ناگفتــه نمانــد کــه در زلزل ش ب

ها زیر آوار مانـده و از ایـن تعـداد     ساختمان برخی کتاب
 اند. نسخه سالم مانده در این فهرست معرفی گردیده 140

  Sariساري ................................  }۷۴{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، نکـ ”ساريالمخطوطات االسالمیۀ فی “الحلوجی): 

/ 1417. المخطوطات االسـالمیۀ فـی العـالم، لنـدن،     
   .346، ص1، ج1997

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــاري ه ـــ . ”س ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .82ص ، 1379
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v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”سـاري  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهنکـ . 
 .437-436ص

  کتاخبانه عمومي ساري )٢٧٨(

v  ــود ــق (فاضــل)، محم ــزدي مطل ــه “: ی نگــاهی ب
، نکــ .  ”هاي خطّی کتابخانـه عمـومی سـاري    نسخه

)، 7(پیاپی 3، ش2(تهران): س وقف، میراث جاویدان
  .123-122، صص1373پاییز

همـراه   1383با اندکی بازنگري در سـال  این فهرست  ?
فهرست کتابخانه عمومی شهر تنکـابن مجـدداً بـه چـاپ     

  رسیده است.

v    ــود ــق (فاضــل)، محم ــزدي مطل فهرســت “: ی
، نکــ .  ”هاي خطّی کتابخانـه عمـومی سـاري    نسخه

هاي خطّی کتابخانه عمومی ساري و  نگاهی به نسخه
  .140-15، صص1383، تهران، تنکابن

رسـاله   174نسـخه خطّـی (در    182ت در این فهرس ?
  رساله فارسی) گزارش شده است. 91عربی و 

v    :ــد ــی جلیســه، مجی بررســی فهرســت  “غالم
ي عمـومی سـاري و    هـا  هـاي خطّـی کتابخانـه    نسخه

، ”1383تنکابن، تألیف محمود فاضل یزدي (مطلق)، 

(پیـاپی   9-8، ش8(تهران): س ماه کلیات کتابنکـ . 
  . 105-98، صص 1384)، مرداد ـ شهریور 92-93

  کتاخبانه آموزش و پرورش ساري )٢٧٩(

v  :ــناخته ــت “ناش ــد دس ــت چن ــویس در  [فهرس ن
، ”کتابخانه اختصاصی آمـوزش و پـرورش سـاري]   

خدمتگزاران عـالم کتـاب و معرفـی برخـی از     نکـ . 
، 1345، تهـران،  ي عمـومی و خصوصـی   ها کتابخانه
، 3(تهـران): دفتـر   پژوهـی  نسـخه و  105-104صص

  .436، ص1385

نویس نفیس، از جمله غرائـب   دست 5در این فهرست  ?
هــ، بـه اختصـار    5القرآن علی حـروف المعجـم از قـرن    

  گزارش شده است. 

  کتاخبانه آقاي حممد طاهري شهاب )٢٨٠(

v   :[محمـد ،] هـاي   فهرسـت نسـخه  “طاهري شهاب
نشریه ، نکـ . ”خطّی مجموعه طاهري شهاب (ساري)

، صــص 1348، 6دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
613-636.  

نویس عربی، فارسی و ترکی  دست 43در این فهرست  ?
  به اختصار گزارش شده است.

  مدرسه علميه مصطفي خان کتاخبانه )٢٨١(
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v   :هــاي خطّــی و اســناد  فهرســت نســخهناشـناخته
  .کتابخانه مدرسه حاج مصطفی خان (ساري ـ ایران)

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
مجمـع ذخـائر اسـالمی منتشـر      در آینده، از سـوي  >79
  گردد. می

  Savehساوه ..............................  }۷۵{

v  :.خزانۀ الکتب العربیـۀ فـی   “الطرّازي، فیلیب دي
، خزائن الکتـب العربیـۀ فـی الخـافقین    ، نکـ . ”ساوه

 .166، ص1: ج1947بیروت، 

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــهگن“احمدرضـ ــا جینـ ي  هـ

ي  ها گنجینه، نکـ . ”ساوه هاي اسالمی در نویس دست
 ، 1379، تهـران،  هاي اسـالمی در ایـران   نویس دست
 .83-82صص

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”ساوه هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
، 1385(تهـران): دفتـر سـوم، پـاییز      پژوهـی  نسخه. 
 .437ص

  نه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ساوهکتاخبا )٢٨٢(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد

 .١کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه

ها، به نحو مستقل، یـا ضـمن    این فهرست، بنا بر شنیده ?
 شود. ) منتشر می3یا  2(ج دلیل المخطوطات

  کتاخبانه مريزا موسي طبيب ساوجي )٢٨٣(

v  کتابخانـه حـاج میـرزا    “: مرعشی نجفی، محمـود
(قـم):   میـراث شـهاب  ، نکـ . ”موسی طبیب ساوجی

  .21-3، صص1379)، تابستان 20(پیاپی 2، ش6س

در ضمن این نوشتار به تعدادي از نسخ خطّـی انتقـال    ?
یافته از کتابخانه مرحوم ساوجی (پزشک دربار ناصـري)  

اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)     به کتابخانه بزرگ آیت
شده است. گویا این مجموعه در شـهر سـاوه قـرار     اشاره

  داشته است.

  شهيد هامشي نژاد کتاخبانه عمومي  )٢٨٤(

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  حضرتی (آشتیانی)، صادق
خطّی کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد، به ضمیمه 

  .بعضی از اسناد (ساوه ـ ایران)

نسـخه گـزارش گردیـده     104نوشـته،   در این فهرست ?
معرفی میـراث  <ابتدا قرار بود ذیل فروست  است. این اثر

از سـوي مجمـع ذخـائر اسـالمی منتشـر       >78مخطوط: 

                                                   
 .۸۳- ۸۲: صص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١



  فهرست نامه ايران  

 
284 

هـا، آن در دفتـر دوم اوراق    گردد؛ لیکن بر اساس شـنیده  
  گردد. عتیق، منتشر می

  Sabzvarسبزوار .......................   }۷۶{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــویس دســت ــالمی در ن ــاي اس ــبزوار ه ـــ . ”س ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .83ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”سـبزوار  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  79، ص1380ستان )، پاییز ـ زم 26

 .437، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
  ي سبزوار.  ها کتابخانه

معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهرست، ذیل فروست  ?
  گردد. از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می >111

v  :ي ها فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانهناشناخته
  .علومی و فصیحیه در سبزوار

فهرســتی بــراي نســخ ســنگی دیجیتــالی موجــود در  ?
مؤسسه تاریخ علـم و فرهنـگ اسـت و گفتـه شـده ایـن       

فهرست، که دفتر چهارم از سري فهارس براي کتب سنگی 
معرفـی میـراث   <مؤسسه مـذکور اسـت، ذیـل فروسـت     

از سوي مجمع ذخـائر اسـالمی منتشـر     >156مخطوط: 
  گردد. می

v کز رسیدگی اسناد وقفـی اداره اوقـاف و امـور    مر
اســـناد افتخـــار: پژوهشـــی در خیریـــه ســـبزوار: 

-1(جلدهاي  هاي شهر دارالمؤمنین سـبزوار  وقفنامه
، 1383-1382نویسـی شـده،    )، سبزوار، ماشـین 29

 وزیري بزرگ.

اي ارزشمند از هزاران سند موقوفات سـبزوار   مجموعه ?
ه اسـت و در  جلـد ماشـین نویسـی شـد     29است که در 

ها کلیشـه   نامه بیشترین صفحات آن تصویري از اصل وقف
اي بـازنگري شـده در سـال     شده است. باید دانست نسخه

توسط محمدتقی سـالک (پویـا) و دیگـر اعضـاي      1386
مرکز اسناد وقفی خراسـان، در کتابخانـه تـاریخ اسـالم و     

  ایران در شهر قم موجود است.

  کتاخبانه سيد حممدمهدي علوي )٢٨٥(

v خزانۀ محمدمهدي العلوي “لطرّازي، فیلیب دي.: ا
خــزائن الکتــب العربیــۀ فــی ، نکـــ . ”فــی ســبزوار

  .331، ص1: ج1947، بیروت، الخافقین

v  :الکتـب الخطّیـۀ الموجـودة    “العلوي، محمدمهدي
فــی خزانــۀ الســید محمدمهــدي العلــوي بســبزوار  
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، 3، ش6(بغداد): س مجلۀ لغۀ العرب، نکـ . ”(ایران)
  . 189-185، صص 1928

نویس از مجموعه یـاد شـده    دست 28در این فهرست  ?
  به اختصار معرفی گردیده است. 

  کتاخبانه حممدحسن علوي )٢٨٦(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
  .١مجموعه شخصی محمدحسن علوي در سبزوار

  اهللا برهان احملقّقني سبزواري کتاخبانه آيت )٢٨٧(

v  :اهللا حـاج   کتابخانـه آیـت  “مرعشی نجفی، محمود
میراث ، نکـ . ”سید عبداهللا برهان المحقّقین سبزواري

، 1379)، تابسـتان  20(پیاپی 2، ش6(قم): س شهاب
  .21-3صص

هـاي   نـویس  در ضمن این نوشـتار، تعـدادي از دسـت    ?
اهللا برهـان المحقّقـین    انتقال یافته از کتابخانه مرحوم آیـت 

لعظمـی  اهللا ا سبزواري در سبزوار به کتابخانه بـزرگ آیـت  
  مرعشی نجفـی (ره) معرفی گردیده است. 

  کتاخبانه سرهنگ ناوي )٢٨٨(

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسـخه غالمی جلیسه، مجید

                                                   
 .۸۳. مهان: ص١

  .اهدایی سرهنگ ناوي به کتابخانه شهرداري سبزوار

نـویس   دسـت  30فهرستی دیجیتالی در معرفی حدود  ?
ــال    ــه س ــه در نیم ــی ک ــی و فارس ــوي  1385عرب از س

  درج شده بود.  2ضنگار آن در سایت بیا فهرست

  کتاخبانه ... )٢٨٩(

v  :هاي خطّی یـک   فهرست نسخه“هاشمیان، هستی
 .”مجموعه خصوصی در سبزوار

نســخه  120نوشــته، حــدود  در ایــن فهرســت دســت ?
گزارش گردیده است و گفته شده کـه در دفتـر دوم اوراق   

 گردد. عتیق منتشر می

  Sepidanسپيدان ........................ }۷۷{

v  :فهرست اسناد موقوفات سـپیدان  “رضایی، امید]
فهرست اسـناد موقوفـات   ، نکـ . ”(اردکان و بیضا)]

ــارس)  ــر اول: اســتان ف ــران (دفت ــران،  ،ای ، 1382ته
 . 78-73صص

  Sarakhsسرخس ..........................  }۷۸{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”سـرخس  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

                                                   
2. http://www.bayaz.net 

http://www.bayaz.net
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-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهاب. نکـ 
 پژوهـی  نسخهو  79، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .437، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Sardashtسردشت ..........................  }۷۹{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”سردشت هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س ث شهابمیرانکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  79، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .437، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Simnanمسنان ..........................  }۸۰{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــمنان ه ـــ . ”س ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .83ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”سـمنان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  80-79، صــص1380)، پ

، 1385تــر ســوم، پــاییز (تهــران): دف پژوهــی نســخه
 .438-437صص

  کتاخبانه مدرسه علميه صادقيه )٢٩٠(

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حافظیان بابلی، ابوالفضل
آینه ، نکـ . ”خطّی [کتابخانه] مدرسه صادقیه سمنان

ــژوهش ــم): س پ ــاپی 5، ش9(ق )، آذر ـ دي،  53(پی
 . 125-118، صص 1377

v ؛ (به کوشش و ویـرایش  ، ابوالفضلیحافظیان بابل
کتابخانـه   یهاي خطّ فهرست نسخه :درایتی)مصطفی 

  .١سمنانمدرسه علمیه صادقیه ـ 

ــت  ? ــته، بــراي  فهرس  67حــدود  تفصــیلی دستنوش
در قالـب  هـاي عربـی و فارسـی کـه      نویس به زبان دست
بـر اسـاس ترتیـب شـماره      و ينگـار  هاي فهرسـت  فیش

نگارنـده    بنـا بـه گفتـه    است.تنظیم گردیده ها  مسلسل آن
منتشــر )، 53ش( آینــه پــژوهشدر  هفهرســت، آنچــه کــ

اي از فهرسـت مـذکور     ه و خالصه گردیده، در واقع چکید
است. اصـل فهرسـت تفصـیلی، در مؤسسـه پژوهشـی ـ       

  گردد. فرهنگی الجواد علیه السالم در مشهد، نگهداري می

  کتاخبانه سازمان مرياث فرهنگي مسنان )٢٩١(

v ؛ (به کوشش و ویـرایش  ، ابوالفضلیحافظیان بابل

                                                   
 >چهل و سه<، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ١

)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴-۳، ش۷: سمرياث شهاب؛ (مقدمه)
و  ۴۳۸ص ،۳ ،۱۳۸۵(ران): دفتر پژوهي نسخه؛ پيشني، ۷۹، ص ۱۳۸۰

 ، ص <هشتاد و نه>.۱: جفهرستواره دناپيشني، 
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ـ  فهرست نسخه :ی درایتی)مصطف سـازمان   یهاي خطّ
  .١سمنانـ استان  یمیراث فرهنگ

هـاي   کـه در قالـب فـیش    دستنوشـته  در این فهرست ?
 45نسـخه (  60 ، در حـدود تنظیم گردیـده  ينگار فهرست
در موضـوعات   نویس دست 15نویس قرآن کریم و  دست

ع به زبان بـر اسـاس ترتیـب    هاي عربـی و فارسـی)    متنو
اصل  گردیده است.و توصیف ها معرفی  سل آنشماره مسل

این فهرست، در مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی الجواد علیـه   
  گردد. السالم در مشهد، نگهداري می

  کتاخبانه آقاي معتمدي )٢٩٢(

v  :ـ  فهرست نسخه“وفادار مرادي، محمد  یهاي خطّ
میـراث  ، نکــ .  ”آقاي معتمدي در سـمنان  کتابخانه
)، پـاییز و  26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س شهاب

(تهــران):  پژوهــی نســخهو  79، ص 1380زمســتان 
  .438، ص1385، 3دفتر

هـاي   کـه در قالـب فـیش   دستنوشـته  در این فهرست  ?
نـویس   دسـت  15، در حدود تنظیم گردیده ينگار فهرست
بر اسـاس ترتیـب شـماره    و  هاي عربی و فارسی به زبان

   گردیده است.و توصیف معرفی به اختصار ها  مسلسل آن

  کتاخبانه عمومي مسنان )٢٩٣(

                                                   
 . مهان.١

v ؛ (به کوشش و ویـرایش  ، ابوالفضلیحافظیان بابل
کتابخانـه   یهاي خطّ فهرست نسخه :مصطفی درایتی)

  .٢سمنانـ  یعموم

هـاي   کـه در قالـب فـیش   دستنوشـته  در این فهرست  ?
نـویس   دسـت  24، در حدود تنظیم گردیده ينگار فهرست
شـماره  بر اسـاس ترتیـب   و  هاي عربی و فارسی به زبان

 گردیده اسـت. و توصیف معرفی به اختصار ها  مسلسل آن
اصل این فهرست، در مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی الجـواد   

  گردد. علیه السالم در مشهد، نگهداري می

  Sanandajسنندج ..........................   }۸۱{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”سـنندج  ی درهاي اسـالم  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  80، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .439-438، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  کتاخبانه اداره مرياث فرهنگي )٢٩٤(

v  :گنجینه کردستان، فهرست زارعی مهرورز، عباس

                                                   
بيست و <، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ٢

: هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه؛ پيشني، (مقدمه) >هفت
)، پاييز و زمستان ۲۶-۲۵(پياپي  ۴-۳، ش۷: سمرياث شهاب؛ ۸۳ص

و پيشني،  ۴۳۸، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه و پيشني، ۷۹، ص ۱۳۸۰
 ، ص <هشتاد و نه>.۱: جفهرستواره دنا
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هــاي خطّــی و کهــن کتابخانــه اداره میــراث  نســخه
، قم، مجمع ذخائر ی کردستان، (سنندج ـ ایران)فرهنگ

معرفـی میـراث   <ص، وزیري، 176، 1388اسالمی، 
 .>105مخطوط: 

-17نسـخه خطّـی (صـص    40در این فهرست حدود  ?
-53نسخه چاپ سنگی و سربی (صـص  35)، حدود 52
) موجـود در اداره  95-79) و تعدادي نیز اسناد (صص78

، بـه اختصـار   میراث فرهنگی کردسـتان در شـهر سـنندج   
  فهرست و معرّفی گردیده است.

v گنجینه کردستان، فهرسـت  “باباپور، یوسف:  بیگ
هاي خطّی و کهن کتابخانـه میـراث فرهنگـی     نسخه

، 13(تهـران): س  ماه کلیـات  کتاب، نکـ . ”کردستان
  .37-35، صص1389)، آبان 155(پیاپی 11ش

  Sirjanسريجان ..........................  }۸۲{

v  ــد ــایی، امی ــات   “: رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
فهرسـت اسـناد موقوفـات ایـران     ، نکــ .  ”سیرجان]

-129، صص1382تهران،  ،(دفتر دوم: استان کرمان)
152 . 

  Shadeganشادگان .....................  }۸۳{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”شـادگان  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س بمیراث شهانکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  80، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .439، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Shahrudشاهرود .....................  }۸۴{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــویس دســت ــالمی در ن ــاي اس ــاهرود ه ـــ ”ش . ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .83ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”شـاهرود  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  80، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .439، ص1385ییز (تهران): دفتر سوم، پا

  کتاخبانه مدرسه علميه امساعيلي <بازار> )٢٩٥(

v   :مخطوطـات مکتبـۀ   الحسینی االشکوري، احمـد
، قـم، مجمـع   المدرسۀ االسماعیلیۀ، شاهرود ـ إیـران  

  ص.36، وزیري، 1424الذخائر االسالمیۀ، چاپ اول 

دستنوشته عربی و فارسی  150در این فهرست حدود  ?
  توصیف گردیده است.
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  Shabestar .....................شبستر ... }۸۵{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”شبسـتر  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  80، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .439، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Shushtar ........شوشتر .......... }۸۶{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــتر ه ـــ . ”شوش ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
  . 84-83صص ، 1379

  کتاخبانه عالمه شيخ جعفر شوشتري )٢٩٦(

v      عبدالحسـین  سلیم گنـدمی، حمیـد (بـا همکـاري
هـاي   نـویس  فهرست دستطالعی و صدیقه شاکري): 

  .شیخ جعفر شوشتري در شوشتر  کتابخانه

هاي موجـود   نویس اي براي دست فهرست منتشر نشده ?
نسخه) در کتابخانه شیخ بهاءالـدین شـریعت،    557(حدود 
شیخ جعفر شوشتري و برادر صاحب المقابس، شـیخ    نواده

اسـت ایـن مجموعـه     محمدتقی شوشتري اسـت. گفتنـی  
نفیس، که مشتمل بر بازمانـده بخشـی از کتابخانـه عـالم     

  بزرگوار عالمه شـیخ جعفـر شوشـتري بـوده، در خـرداد     
به کتابخانه ملّـی ایـران انتقـال یافتـه اسـت. ایـن        1378

فهرست ماشین نویسـی بـا اصـالحات مؤلّـف محتـرم در      
ــداري   ــه مؤسســه کتابشناســی شــیعه در قــم نگه کتابخان

  .گردد می

  Sahr babakشهربابک ..............  }۸۷{

v  :فهرست اسـناد موقوفـات شـهر    “رضایی، امید]
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتـر  ، نکـ . ”بابک]

 . 158-153، صص1382تهران،  ،دوم: استان کرمان)

  Sahr kordشهرکرد ..............  }۸۸{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”شهرکرد هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  80، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .440-439، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v  :حــاجی عباســی، ســعید؛ جعفرپــور، محمــدجواد
ــتان چهارمحــال     “ ــناد موقوفــات اس ــت اس فهرس

وقوفات ایران (دفتر فهرست اسناد منکـ .  ”بختیاري
ــان و     ــاري، زنج ــال و بختی ــتان چهارمح ــوم: اس س

، تهران، انتشـارات کومـه بـه سـفارش بنیـاد      لرستان)
-13، صـص 1386پژوهش و توسعه فرهنگ وقـف،  
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34. 

   Shahmirzad شهمريزاد ........ }۸۹{

  کتاخبانه مسجد اعظم شهمريزاد )٢٩٧(

v هـاي   فهرسـت نسـخه   ، ابوالفضـل: یحافظیان بابل
اعظـم   مسـجد  مومی اسالمی جنـب ع کتابخانه یخطّ

  .١، سمنانشهمیرزاد

هـاي   کـه در قالـب فـیش   دستنوشـته  در این فهرست  ?
نـویس بـه    دسـت  28، حدود تنظیم گردیده ينگار فهرست
بـر اسـاس ترتیـب شـماره     هاي عربـی و فارسـی و    زبان

  ها معرفی گردیده است. مسلسل آن

  Shirazشرياز ............................  }۹۰{

v خزائن الکتب العربیـۀ فـی  “ي؛ فیلیب دي.: الطراز 
، خزائن الکتب العربیـۀ فـی الخـافقین   ، نکـ . ”شیراز

 .161، ص1: ج1947بیروت، 

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، نکـ ”شیراز المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسالمیۀ فـی العـالم  . 

                                                   
 >و نه يس<، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ١

)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴-۳، ش۷: سمرياث شهاب؛ (مقدمه)
 .۴۳۸، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۷۹، ص ۱۳۸۰

  .354-346، صص1، ج1997

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــیراز ه ـــ . ”ش ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .88-84صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”شـیراز  می درهاي اسـال  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  81-80، صــص1380)، پ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .442-440صص

v  :تهـران،  مکتـب نگـارگري شـیراز   آژند، یعقوب ،
 ص.314، وزیري، 1387فرهنگستان هنر، پاییز 

v ــی ــروزي، عل ــی:  به ــهتاریخچــه کتابخنق ــا و  ان ه
، شـیراز، انجمـن   هـاي فـارس   مطبوعـات و چاپخانـه  

 .1356هاي عمومی،  کتابخانه

v  :هـاي   خانـه  هـا و قرائـت   کتابخانه“شعبانی، احمد
(تهـران)،   نامواره دکتر محمود افشـار ، نکـ . ”شیراز
 .2505-2499، صص5ج

v   :ــد ــعبانی، احم ــماري از  “ش ــی سالش کتابشناس



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
291 

کـــ .  ، ن”ق1330-1280چاپهـاي [سـنگی] شـیراز    
، 1384، 30(تهـــران)، س فرهنـــگ ایـــران زمـــین

 .524-517صص

اثر چاپِ شـیراز (عمـدتاً  چـاپ     57 در این فهرست ?
  سنگی) معرّفی شده است.

v  :13فهرست کتبـی کـه از تهـران در    “ناشناخته 
ذي القعدة ... به شیراز آمده و کتبـی کـه در شـیراز    

(تهـران):   هاي خطّـی  نشریه نسخه، نکـ . ”بوده است
  .245، صص 1354، 7فترد

هــ نگـارش   1307فهرستی دستنوشته گویا در سـال   ?
در  >3/512<بــرگ کــه بــه شــماره  5یافتــه اســت در 

کتابخانه دکتر حسین مفتـاح در تهـران قـرار داشـته و در     
هاي منتهی به پیروزي انقـالب اسـالمی، بخشـی بـه      سال

هاي ملّی ایران و بخش دیگري نیز به مجلس سنا  کتابخانه
  ابق)، انتقال یافته است.(س

v  :اخباري از چنـد نسـخه خطّـی در    “افشار، ایرج
ــیراز ـــ . ”شـ ــا، نکـ ــران): س یغمـ  5، ش18(تهـ
و  256-251، صــص1344)، مــرداد 205(پیــاپی
  .256-251، صص1348، آبان 8، ضمیمه ش22س

نویس مهـم بـه اختصـار معرفـی      دست 5در این مقاله  ?
  گردیده است.

v ــش ــدتقی:   دانــ ــژوه، محمــ ــت [ف“پــ هرســ

ي عمـومی و خصوصـی    ها هاي] کتابخانه نویس دست
(تهـران):   هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”شیراز
  .294-205، صص 1346، 5دفتر

 21در این مقالـه تعـدادي نسـخه خطّـی متعلّـق بـه        ?
کتابخانه عمومی شهر شیراز همچون: اداره اوقاف، مسـجد  
 جامع عتیق، خانقاه احمدیه، دانشـکده ادبیـات، حضـرت   

السالم، کتابخانه ملّی، موزه فرهنـگ، مـزار    شاهچراغ علیه
ي  هـا  نویس از برخـی مجموعـه   ابوزرعه و نیز چند دست

شخصی مانند: محمد خلیلی، دکتـر خـاوري، صـدرالدین    
محالتی، دکتـر عینـی، آقـاي فـروردین، امـین اهللا کـوثر،       
عبدالکریم مکارمی، دکتـر میـر، آقـاي واجـد، نورالـدین      

دکتر نورانی وصال، به اختصـار گـزارش   هاشمی حسینی، 
  گردیده که تفصیل آن در همین نوشتار آمده است.

v چنـد نسـخه [خطّـی در    “پژوه، محمـدتقی:   دانش
نشریه ، نکـ . ”ي] شخصی دیگر در شیراز ها کتابخانه
-295، صص1346، 5دفتر(تهران):  هاي خطّی نسخه
296.  

ي  ها انههایی چند متعلّق به کتابخ در این فهرست نسخه ?
شخصی آقایان منتظر صاحب، سیفی، کاظمی، فالی و نیـز  

نویس متعلّـق بـه مـزار روزبهـان بقلـی بـه        تعدادي دست
  اختصار (نامگوي) توصیف گردیده است.

v  :فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر رضایی، امید
، تهــران، انتشــارات اســوه بــا اول ـ اســتان فــارس) 
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وقـاف و امـور   همکاري معاونت فرهنگـی سـازمان ا  
تصـویر نمونـه؛    4ص+ 225ي،   ، وزیر1382خیریه، 

(اســناد موقوفــات  > ســند موقــوفی 1555معرفــی <
 ). 132-79شیراز: صص

v  :هـاي خطّـی شـش     فهرست نسخه“برکت، محمد
(قـم): دفتـر    پژوهی نسخه، نکـ . ”کتابخانه در شیراز

  .67-17، صص 1383یکم، پاییز 

ویس مربـوط بـه   ن دست 250در این فهرست بیش از  ?
  شش کتابخانه در شیراز به اختصار توصیف شده است.

v  :شناسی مکتب فلسفی شـیراز  کتاببرکت، محمد ،
  ص.240، رقعی، 1383شیراز، بنیاد فارس شناسی، 

ها نسخه خطّی از آثار مکتـبِ   شناسی، ده در این کتاب ?
  فلسفی شیراز گزارش گردیده است.

v   :نکــ .   ،”چنـد نسـخه از شـیراز   “بشري، جـواد
، 1386، فروردین 7، ش2(تهران): س گزارش میراث

 .41-40صص

v  :دصادق فهرست کتب شعبانی، احمد؛ فقیري، محم
هـاي   ، شـیراز، انجمـن کتابخانـه   سنگی چاپ شـیراز 

  ص.51، وزیري، 1376عمومی، 

  کتاخبانه آستانه حضرت شاهچراغ (ع) )٢٩٨(

v   مجـد  <حسینی شریفی ذهبی شیرازي مشهور بـه
آثـار احمدیـه =   دین محمدرضـا:  ال ، جالل>االشراف

مناقب و کرامات و موقوفـات حضـرت فـیض آثـار     
ناشـر،   ، چاپ سنگی، ایران، بیشاهچراغ علیه السالم

 ص.123، جیبی، 1323

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
خطّی] کتابخانه آستانه حضرت شاهچراغ احمـد بـن   

: (تهـران)  هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”موسی (ع)
  .244-231، صص 1346، 5دفتر

نـویس عربـی و فارسـی از     دست 38در این فهرست  ?
  نسخ کتابخانه مذکور به اختصار معرفی گردیده است.

v ؛ برکت، محمد 2-1هاي  بهروزي، علی نقی (جلد(
فهرست کتب خطّی کتابخانه آستان حضرت ): 3(جلد

، السـالم در شـیراز   احمد بن موسی، شـاهچراغ علیـه  
السالم/  ان مقدس حضرت شاهچراغ، علیهشیراز، آست

  ، وزیري.1382-1360انتشارت فالح، 

+  ۸، ۱۳۶۰ها، تفسريها و ادعيـه،   جلد خنست: قران §
  صص.۳۳۷

جلد دوم: فقه، عقايد، کالم، اخالق، تصـوف، منطـق،    §
  صص.۴۶۸+۸، ۱۳۶۰فلسفه، اهليات و پزشکي، 

جلد سوم: ادبيات، فرهنگ لغت، فقه اللغه، تـاريخ و   §
، ۱۳۸۲فيا، احکام جنوم، هيئت، رياضيات و کيميـا،  جغرا
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  ص.۱۶۴

نسـخه و   1698در مجموع جلد اول و دوم فهرسـت   ?
اند و بدین ترتیب از  نسخه معرفی شده 691جلد سوم نیز 

نسـخه   2389نویس موجود در کتابخانه  دست 2505کلّ 
هاي سه جلدي توصـیف گردیـده اسـت و     در این فهرست

نویس بـه   دست 116ي مشتمل بر گفته شده که فقط شمار
هـا یـا کتـاب نبـودن قابـل       علّت ناقص الطرفین بودن آن

فهرسـت حضـرت   معرفی نبوده است. ناگفته نماند کـه در  
) آمده که جلد سـوم  468، ص2(ج السالم شاهچراغ علیه

ي نوشته شـده و آمـاده     بهروز  ي  ي آقا  از سو ،فهرستاین 
  چاپ است.

v   :هـاي   اسـتدراك جلـد  [تصحیح و “برکت، محمد
ــاهچراغ     1-2 ــرت شـ ــه حضـ ــت کتابخانـ فهرسـ

هــاي خطّــی  فهرســت کتـاب ، نکــ .  ”الســالم] علیـه 
، 3، ج1382، شــیراز، کتابخانــه حضــرت شــاهچراغ

  . 150-131صص

  کتاخبانه اداره اوقاف شرياز )٢٩٩(

v ــش ــدتقی:   دان ــژوه، محم ــدادي  “پ ــت تع [فهرس
نشـریه  ، نکــ .  ”نامه در اداره اوقـاف شـیراز]   وقف

، صــص 1346، 5دفتــر(تهــران):  خطّــی هــاي نسـخه 
205-206.  

نامـه گـزارش گردیـده     سند وقـف  21در این فهرست  ?
، 6، ش9(س راهنمـاي کتـاب  است. گفتنی اسـت کـه در   

موقوفـات فارسـی   <) آمـده کـه:   666، ص1345اسفند 
هــ،  852الـدین مـورخ    ي سـید امـین   هـا  نامه شامل وقف
نامـه مدرسـه    هـ، وقف951نامه مشاهد متبرّکه مورخ  وقف

وردي  نامه مشاهد متبرّکه از اهللا هـ، وقف1036خان مورخ 
نامه آب خیرات شیراز مـورخ   هـ، وقف1036خان مورخ 

  . >شود هـ به زودي منتشر می1052

  شناسي کتاخبانه بنياد فارس )٣٠٠(

v  :هـاي خطّـی بنیـاد     فهرسـت نسـخه  برکت، محمد
، 1384، شیراز: بنیاد فـارس شناسـی،   فارس شناسی

  ص.175، وزیري

ي درون  هـا  در ایـن فهرسـت بـدون احتسـاب رسـاله      ?
نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  106ها، تعـداد   مجموعه

قطعه خوشنویسـی   149توصیف گردیده است. گفته شده 
هـا در ایـن مجموعـه نگهـداري      نویس نیز عالوه بر دست

نسـخه، از   130شود؛ گقتنی است که بخشی، در حدود  می
ایـن کتابخانـه، متعلّـق بـه     هـاي موجـود در    نـویس  دست

هاي اخیـر،   مجموعه کرامت رعنا حسینی بوده که در سال
به نحو خریداري از وراث آن مرحوم، به این مرکز انتقـال  

؛ اما شنیده شـده بـه جـز چنـد مرقّـع و نسـخه       ١یافته بود
معدود، باقی نسخ خطّی بنیاد، به کتابخانـه ملّـی و اسـناد    

  ست.(شعبه شیراز) منتقل گردیده ا

                                                   
 .۴۴۰، ص۱۳۸۵ ،۳: دفترپژوهي نسخه . پيشني،١
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  کتاخبانه سيد نورالدين هامشي حسيين )٣٠١(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
خطّی] کتابخانه خاندان حاج سید نورالـدین هاشـمی   

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه ، نکـ . ”حسینی
  .289-286، صص 1346، 5دفتر

نسـخه خطّـی عربـی و فارسـی      24در این فهرسـت   ?
  ف گردیده است.  رساله) به اختصار توصی 60(در

  ) شرياز(امحديه کتاخبانه خانقاه امحدي )٣٠٢(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
نشــریه ، نکـــ . ”خطّــی] کتابخانــه خانقــاه احمدیــه

، صــص 1346، 5دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
209-229.  

دستنوشته به اختصار (نـامگوي)   176در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است. 

v ـ   فهرست نسـخه  ، محمد:يدوفادار مرا ی هـاي خطّ
مجلّـدات  ( شـیراز  (احمـدي)  خانقاه احمدیهمجموعه 

ـــ . )1-2 ــراث شــهاب، نک ــم): س می  4-3، ش7(ق
  .80، ص 1380)، پاییز و زمستان 26-25(پیاپی 

نـویس   دست 600حدود  منتشر نشده، فهرستدر این  ?
تـر   به صورت توصیفی معرفی گردیده اسـت. راقـم پـیش   

) در مشهد، از مؤلّـف دانشـمند ایـن    1381 (گویا در سال

فهرست، از ناشر و زمان انتشار آن اثر، استفسـار نمـودم،   
از سوي انتشارات  1381فرمودند ان شاء اهللا تا آخر سال 

استفسـار   1387گـردد؛ در سـال    نوید شیراز منتشـر مـی  
مجددي نمودم، فرمودند آماده چاپ و شاید در دفتر نشـر  

ازم، و اینـک واپسـین روزهـاي    میراث مکتوب منتشر س
 است و پس از گذشت یـک دهـه، از انتشـارِ    1389سال 

  جلدي، خبري نیست، فقد طال الصدي! دواین فهرست 

  کتاخبانه دانشکده ادبيات شرياز )٣٠٣(

v کتابخانه دانشکده ادبیات “پژوه، محمدتقی:  دانش
نشــریه ، نکـــ . ”هــاي خطّـی آن]  شـیراز [ و نسـخه  

  .230، ص1346، 5دفتر(تهران):  هاي خطّی نسخه

نـویس گـزارش گردیـده اسـت.      دست 3در این مقاله  ?
هاي خطّی این کتابخانـه بـه کتابخانـه     گفته شده که نسخه

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) در قـم انتقـال    بزرگ آیت
هـا در   هـا یـا میکـروفیلم آن    یافته و فقط تصـویر نسـخه  

  . ١کتابخانه یاد شده باقی مانده است

  عالمه طباطبايي دانشکده علوم پزشکي  کتاخبانه )٣٠٤(

v  :من تراثنا الخالد: فهـرس  “الطباطبایی، عبدالعزیز
مخطوطات مکتبۀ العالمۀ الطباطبائی العامۀ فی کلیۀ 

، 1دفتـر (قـم):   میراث اسـالمی ایـران  ، نکـ . “الطب

                                                   
 .۸۵: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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  .444-393، صص 1373

v  :هاي نفیس کتابخانه عالمـه   نسخه“برکت، محمد
، نکـ . ”جهاد دانشگاهی شیراز) طباطبایی (وابسته به

، صـص  1383(قم): دفتـر یکـم، پـاییز     پژوهی نسخه
18-42.  

هـاي عربـی و    به زبان  دستنوشته 133در این فهرست  ?
هاي به خطّ مؤلّف و پیش از قرن  فارسی، که عمدتاً نسخه

  هـ است، معرفی گردیده است.9

v  :هـاي تـک    فهرست الفبایی نسخه“برکت، محمد
، نکــ .  ”انـه عالمـه طباطبـایی شـیراز    کتابی کتابخ

، صـص  1384(تهران): دفتر دوم، پاییز  پژوهی نسخه
99-242.  

نـویس تـک    دسـت  1350در این فهرست نزدیک به  ?
ها) به اختصار توصیف گردیده اسـت.   کتابی (غیر مجموعه
نـویس   دسـت  1800ها، از مجمـوع حـدود    بر پایه شنیده

آن متعلّق بـه کتـب   نسخه  1100موجود در این کتابخانه، 
هـا نسـخ    اهدایی مرحوم شیخ عبدالنبی امامی و بـاقی آن 
  .١باشد خریداري از دکتر احمد افشار شیرازي می

v   :ي خطّــی  هــا فهرســت مجموعــه“برکـت، محمــد
، نکــ .  ”کتابخانه عالمه طباطبایی دانشـگاه شـیراز  

، صـص  1385(تهران): دفتر سوم، پاییز  پژوهی نسخه
                                                   

 .۴۴۱و  ۵۹، صص ۱۳۸۵ ،۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١

59-178.  

مجموعه  300عنوان در  1000رست حدود در این فه ?
هاي عربی، فارسی و ترکی معرفی گردیـده   نویس از دست

  است. 

  کتاخبانه دانشگاه شرياز )٣٠٥(

v  :هاي خطّی مهنـدس سـرتیپ    نسخه“افشار، ایرج
 میـراث اسـالمی ایـران   ، نکــ .  ”عبدالرزاق بغایري

  .576-566، صص 1376، 5دفتر(قم): 

نـویس عربـی و    دسـت  120در این فهرست بـیش از   ?
فارسی به اختصـار گـزارش گردیـده اسـت. بسـیاري از      

اهللا  هـاي مرحـوم بغـایري بـه کتابخانـه آیـت       نویس دست
العظمی مرعشی (ره) و برخی دیگر هم گویا قرار بـر ایـن   
بوده که به دانشگاه شیراز انتقـال یابـد، لـیکن آمـاري در     

 هـا  دست نیست که چه تعداد از این نسخ به این کتابخانـه 
  انتقال گردیده است. 

  >عج<کتاخبانه مدرسه علميه امام عصر  )٣٠٦(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .٢السالم فی شیراز االمام عصر علیه

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?

                                                   
 . ۸۹، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٢
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مدرسه امام عصر علیه السالم در شیراز است که در ضمن 
ـ نگارش یافته اسـت. ایـن   ه1397در سال  فوائد االسفار

فهرست مخطوط، در کتابخانه مرحوم محقق طباطبایی در 
گردد. سید جعفر حسینی اشکوري تـاریخ   قم نگهداري می
  .١اند ش ذکر کرده1372هـ/1414این سفر را سال 

v  :هـاي خطّـی مدرسـه     فهرست نسخهبرکت، محمد
(جلـد اول)، شـیراز،    السـالم، شـیراز   امام عصر علیه

، وزیـري،  1374مدرسه امام عصـر (عـج)،   کتابخانه 
  ص.155

ــرا ?  400ي حــدود یــک ســوم از   فهرســتی مختصــر ب
عنوان) موجود  700نویس عربی و فارسی (بیش از  دست

  در کتابخانه مدرسه مذکور است.

v  :هـاي خطّـی مدرسـه     فهرست نسخهبرکت، محمد
 (جلد دوم). السالم، شیراز امام عصر علیه

هـاي   نـویس  ي بخش دوم دست  فهرست دستنوشته برا ?
عربی و فارسی کتابخانه مدرسه امام عصـر علیـه السـالم    

نگـار آن، در ایـن جلـد، حـدود      است. بنا به گفته فهرست
عنوان دیگر معرّفی شده و گویا قرار است در شماره  400

  گردد. منتشر  اوراق عتیقسوم یا چهارم نشریه 

v  :اسناد کتابخانـه مدرسـه   حسینی اشکوري، جعفر
 .السالم ـ شیراز امام عصر علیه

                                                   
 .۱۸، ص۱۳۸۵پاييز  ،۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این اسناد، ذیل فروسـت   ?
در آینده، از سـوي مجمـع ذخـائر اسـالمی منتشـر       >90
  گردد. می

  کتاخبانه مدرسه علميه حکيم شرياز )٣٠٧(

v  :هاي خطّـی مدرسـه حکـیم     نسخه“برکت، محمد
(قم):  پژوهی نسخه، نکـ . ”شیراز (به ترتیب الفبایی)

  .48-43، صص 1383پاییز  دفتر یکم،

نسخه خطّی فارسی و عربی  40در این فهرست حدود  ?
  توصیف گردیده است. 

  کتاخبانه مدرسه علميه منصوريه شرياز )٣٠٨(

v  :هاي خطّی مدرسه منصوریه  نسخه“برکت، محمد
(قم): دفتـر یکـم، پـاییز     پژوهی نسخه، نکـ . ”شیراز
  .55-49، صص 1383

ربـی و فارسـی بـه    نسخه خطّی ع 33در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  کتاخبانه مسجد جامع عتيق شرياز )٣٠٩(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
خطّی] کتابخانـه خـداي خانـه مسـجد جـامع عتیـق       

(تهـران):   هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”شیراز
  .208-207، صص 1346، 5دفتر
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 نـویس نفـیس بـه اختصـار     دسـت  3در این فهرسـت   ?
  توصیف گردیده است. 

  اهللا دستغيب> کتاخبانه ملّي فارس <آيت )٣١٠(

v :هـاي   نـویس  فهرسـت نـامگوي دسـت   [ ناشناخته
  .١کتابخانه ملّی فارس]

ي، که حـاوي اطالعـاتی   نامگودستنوشته این فهرست  ?
در  باشـد،  هـاي فهرسـت نشـده مـی     نـویس  در باب دست

ـ شهید دستغیب (کتابخانه کتابخانه  در شـیراز   سـابق)  یملّ
 گردد. می ينگهدار

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
هاي  نشریه نسخه، نکـ . ”خطّی] کتابخانه ملّی پارس

  .257-245، صص 1346، 5دفتر(تهران):  خطّی

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 74در این فهرست  ?
  اختصار گزارش گردیده است.

v فهرسـت  نقی؛ فقیري، محمدصـادق:   بهروزي، علی
)، 2-1(مجلّـدات   ی کتابخانه ملّـی فـارس  کتب خطّ

، 1351ي عمـومی شـیراز،    ها شیراز، انجمن کتابخانه
  وزیري.

هاي مشـاره   نويس ص؛ معريف دست۴۱۶جلد خنست:  §
                                                   

ي  ها گنجينهو پيشني،  ۳۵۱، ص۱ج :املخطوطات االسالمية يف العامل. پيشني، ١
 .۸۶-۸۵: صص هاي اسالمي در ايران نويس دست

>۱-۴۰۰.<  

هـاي مشـاره    نـويس  ص؛ معريف دست۴۰۰جلد دوم:  §
>۴۰۱-۷۸۰.<  

ي  هـا  هـاي اخیـر مجموعـه    ها، در سـال  بر پایه شنیده ?
تابخانه منتقـل شـده اسـت، کـه از آن     دیگري نیز به این ک

نویس کتابخانـه عمـومی شـیراز در     دست 81جمله تعداد 
ي است که اخیراً به   آرامگاه حافظ و مجموعه آقاي خاور
  . ٢کتابخانه ملّی فارس انتقال یافته است

  موزه پارس <معارف> شرياز )٣١١(

v هاي خطّی  [فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
نشــریه ، نکـــ . ”شــیراز کتابخانــه] مــوزه معــارف

، صــص 1346، 5دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
258-262.  

نویس، تعدادي سـکه،   دست 20در این فهرست حدود  ?
  سنگ و کتیبه به اختصار توصیف گردیده است.

v  :هـاي خطّـی مـوزه پـارس      نسـخه “برکت، محمد
ــراث فرهنگــی)  ــیراز (زیرنظــر اداره می ـــ . ”ش ، نک

، صـص  1383کـم، پـاییز   (قم): دفتـر ی  پژوهی نسخه
56-59.  

دستنوشته فارسـی و عربـی (جـز     24در این فهرست  ?

                                                   
 .۴۴۱، ص۱۳۸۵ ،۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ٢
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  ها) به اختصار معرفی گردیده است.  قرآن

  اهللا کوثر کتاخبانه آقاي امني )٣١٢(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  نســخه“پ هــاي [خطّ
نشــریه ، نکـــ . ”کتابخانــه آقــاي [امــین اهللا] کــوثر

ص ، صــ1346، 5دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
279-280 .  

  کتاخبانه سيد بدرالدين دستغيب )٣١٣(

v  :هاي خطّی کتابخانه مرحـوم   نسخه“برکت، محمد
ــدین دســتغیب  ــۀ االســالم ســید بدرال ـــ . ”حج ، نک

، صـص  1383(قم): دفتـر یکـم، پـاییز     پژوهی نسخه
60-61.  

نسخه خطّی به اختصـار توصـیف    11در این فهرست  ?
  گردیده است. 

  کتاخبانه دکتر خاوري )٣١٤(

v ــ دانــش ــی]  نســخه“ژوه، محمــدتقی: پ هــاي [خطّ
ــاوري   ــر خ ــاي دکت ــه آق ـــ . ”کتابخان ــریه ، نک نش

، صــص 1346، 5دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
267-269 .  

  کتاخبانه آقاي صدرالدين حماليت )٣١٥(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکــ .  ”خطّی] کتابخانه آقاي صـدرالدین محالتـی  

، صص 1346، 5دفتر): (تهران هاي خطّی نشریه نسخه
271-274.  

نسخه خطّی عربـی و فارسـی بـه     19در این فهرست  ?
ها، اخیراً این  اختصار توصیف گردیده است. بر پایه شنیده

شـیراز انتقـال یافتـه      مجموعه به کتابخانه خانقاه احمدیـه 
ها به این مجموعـه   رسد تمام نسخه ؛ البتّه به نظر نمی١است

  انتقال یافته باشد.  

  اخبانه شيخ عبدالکرمي انصاريکت )٣١٦(

v  :ـۀ   [نسخه“برکت، محمدهاي خطّی] کتابخانه حج
ــدالکریم انصـــاري  ــیخ عبـ ـــ . ”االســـالم شـ ، نکـ

  .62، ص1383(قم): دفتر یکم، پاییز  پژوهی نسخه

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دسـت  5در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  کتاخبانه آقاي عبدالکرمي مکارمي )٣١٧(

v [فهرسـت] اسـناد آقـاي    “پژوه، محمـدتقی:   دانش
 هاي خطّـی  نشریه نسخه، نکـ . ”عبدالکریم مکارمی

  .281، ص1346، 5دفتر(تهران): 

                                                   
 .۴۴۱، ص۱۳۸۵ ،۳: دفتر. مهان١
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فرمان از دوره قاجار، بـه اختصـار    4در این فهرست  ?
  معرفی گردیده است. 

  کتاخبانه دکتر عيين )٣١٨(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
نشـریه  ، نکــ .  ”عینـی خطّی] کتابخانه آقاي دکتـر  

، صــص 1346، 5دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
275-276.  

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دسـت  16در این مقالـه   ?
صــاحب   اختصــار گــزارش گردیــده و بــه جهــت حرفــه

تر در موضوع پزشکی  هاي وي بیش نویس مجموعه، دست
بوده و نیز چند نسخه دیوان هم در ضمن مجموعـه دیـده   

  شود.  می

  خبانه آقاي فروردينکتا )٣١٩(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  نســخه“پ هــاي [خطّ
هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکـ . ”کتابخانه آقاي فروردین

  .278-277، صص 1346، 5دفتر(تهران):  خطّی

نـویس بـه اختصـار معرفـی      دسـت  7در این فهرست  ?
گردیده است. گفتنی است که صاحب مجموعه، فرزند تاج 

ید حاجی میرزا مهدي آسوده، الشعراء متخلّص به نوا و حف
  باشد.  از رجال شیراز می

  کتاخبانه دکتر حممدتقي مري )٣٢٠(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکــ .  ”خطّی] کتابخانه آقاي دکتر [محمدتقی] میر

، ص 1346، 5دفتـر (تهران):  هاي خطّی نشریه نسخه
282-284.  

ضوع نسخه خطّی که عمدتاً در مو 25در این فهرست  ?
  پزشکی است، به اختصار توصیف گردیده است. 

  کتاخبانه آقاي حممدجواد واجد )٣٢١(

v هـاي   [فهرسـت] نسـخه  “پژوه، محمـدتقی:   دانش
، ”[خطّی کتابخانه] آقاي دکتـر [محمـدجواد] واجـد   

، 1346، 5دفتر(تهران):  هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .285ص 

نـویس فارسـی و عربـی بـه      دسـت  6در این فهرست  ?
  ر گزارش گردیده است. اختصا

  کتاخبانه آقاي مريزا حممد خليلي )٣٢٢(

v [فهرست] نسـخ [خطّـی]   “پژوه، محمدتقی:  دانش
نشــریه ، نکـــ . ”آقــاي حــاج میــرزا محمــد خلیلــی

  .266، ص1346، 5دفتر(تهران):  هاي خطّی نسخه

نسخه خطّی که یکی جنگ نفیسـی   2در این فهرست  ?
  است، به اختصار گزارش گردیده است. 

  خبانه دکتر نوراين وصالکتا )٣٢٣(
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v هـاي]   [فهرسـت نسـخه  “پژوه، محمـدتقی:   دانش
نشـریه  ، نکـ . ”کتابخانه آقاي دکتر [نورانی] وصال

، صــص 1346، 5دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
290-294.  

 50در این مقاله از نسخ خطّی مجموعه وصـال، تنهـا    ?
نویس عربی و فارسی به اختصار معرفی شده است.  دست
 اخیـراً بیشترین نسخ خطّی این مجموعه،  ها، یه شنیدهبر پا

  شناسی در تهران انتقال یافته است. به موزه انسان

  کتاخبانه مدرسه علميه قوام شرياز )٣٢٤(

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهبرکت، محمد
  .١مدرسه علمیه قوام شیراز

ها را فردي بـه نـام محمـد     نویس ترین این دست بیش ?
) به این مدرسه علمیه وقـف  1170ز سال امامی (د. بعد ا

  ) منتشر نشده است.1389تاکنون ( اثرنموده است. این 

  کتاخبانه مدرسه علميه شعاعيه شرياز )٣٢٥(

v :ـ   فهرست [نسـخه  ناشناخته ] یو چـاپ  یهـاي خطّ
 .٢کتابخانه مدرسه شعاعیه شیراز

                                                   
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ١

 .۴۴۲، ص۱۳۸۵، ۳دفتر: پژوهي نسخهو پيشني،  ۸۱ص 

فهرست نسخ پژوه، حممدتقي،  و دانش ۳۸۹، ص۱۶: جالذريعة. پيشني، ٢
، ران، و علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه ران دانشکده حقوق يخطّ
 

بسمله، کتب مفصله ذیل را که شـیخ یحیـی   <آغاز نسخه: 
ت حکومت ...حاج مخبرالسـلطنه ...  امام جمعه ... در اوقا

 .>هـ1332برسم هدایا از جهۀ ... فی شهور ذیقعدة سنه 

ــت  ? ــته فهرس ــخ خطّــ دستنوش ــاج   ینس ــدایی ح اه
هـدایت بـه کتابخانـه مدرسـه     خان  یقلیمخبرالسلطنه مهد

 ،کتـاب  379شیراز است که در آن حـدود    شعاعیهعلمیه 
 يبـه صـورت نـامگو    خطّـی نسـخه  و  یچاپکتب اعم از 
بـه خـطّ   ایـن فهرسـت    گردیده اسـت.  و توصیف معرفی

ــال  نســتعلیق، ــألیف) س ــا ت ــت (ی  گ،32 ، در1333 کتاب
کتابخانـه  در  >ج/121<شماره  نگاشته شده و امروزه به

 دانشگاه تهرانو علوم سیاسی و اقتصادي دانشکده حقوق 
   .گردد (انتقال یافته به کتابخانه مرکزي) نگهداري می

  المه حاج عامل شريازيخاندان ع کتاخبانه )٣٢٦(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .٣بیت الحاج عالم فی شیراز

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?
در سال  فوائد االسفارعالمه حاج عالم است که در ضمن 

هـ نگارش یافته است. ایـن فهرسـت در کتابخانـه    1414
  گردد. قم نگهداري میمرحوم محقق طباطبایی در 

v  :وصـف بعـض مخطوطـات    الطباطبایی، عبدالعزیز

                                                                      
 .۱۶۸، ص ۱۳۳۹

 . ۹۰، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٣
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  .١مکتبۀ بیت العالمۀ حاج عالم فی شیراز

فهرست دستنوشته دیگـري در توصـیف چنـد نسـخه      ?
 دفتـر صـغیر  خطّی کتابخانه پیشـین اسـت کـه در ضـمن     

نگارش یافته است. این فهرست مخطوط نیز، در کتابخانـه  
  گردد.  ف) در قم نگهداري میمرحوم محقق طباطبایی (مؤل

  مقربه روزان بقلي کتاخبانه )٣٢٧(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .٢مقبرة روزبهان الشیرازي

هاي خطّـی کتابخانـه    اي براي نسخه فهرست دستنوشته ?
هــ  1414در سـال   فوائد االسفارفوق است که در ضمن 

کتابخانـه   نگارش یافته است. این فهرست منتشر نشده در
  گردد. مرحوم محقق طباطبایی در قم نگهداري می

v چنـد نسـخه خطّـی در    “پژوه، محمـدتقی:   دانش]
، نکــ .  ”کتابخانه مقبـره روزبهـان بقلـی شـیرازي]    

، 1346، 5دفتـر (تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه 
  .296ص

نویس متعلّق  هایی تعدادي دست در این فهرست نسخه ?
  اختصار توصیف گردیده است. به مزار روزبهان بقلی به 

  کتاخبانه مرحوم کرامت رعنا حسيين )٣٢٨(
                                                   

 .۱۲۲، ص۱. مهان: ج١

 . ۹۰، ص۱. مهان: ج٢

v  :هـاي مجموعـه    نویس فهرست دستبرکت، محمد
  .کرامت رعنا حسینی در شیراز

بـراي نسـخ خطّـی      فهرست دستنوشته براي باقیمانده ?
رعنا حسینی است که هنـوز نـزد خـانواده مالـک نسـخه      

شمند بـالغ  گردد. تعداد نسخ این مجموعه ارز نگهداري می
تـر بخـش عمـده از     بوده اسـت کـه پـیش    نسخه  250بر 
نسـخه، در   130هاي این مجموعه، در حدود  نویس دست
  . ٣هاي اخیر به بنیاد فارس شناسی انتقال یافته است سال

  کتاخبانه مرحوم آقاي دادخواه )٣٢٩(

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهبرکت، محمد
  .مرحوم دادخواه در شیراز

نسخه خطّـی از   30اي براي حدود  تنوشتهفهرست دس ?
چند نسخه نفـیس  گفته شده، کتابخانه آن مرحوم است که 

  شود. و منحصر فرد نیز در میان آن نسخ، دیده می

  ي  کتاخبانه صدراملتأهلني مال صدرا شرياز )٣٣٠(

v ي، مالصدرا؛ (به کوشـش: محمـد برکـت):      شیراز
هـاي   یادداشـت ، نکـ . ”فهرست کتابخانه مالصدرا“
، قـم،  الصدرا همـراه فهرسـت کتابخانـه مالصـدرا    م

 عربی.  98-63، صص1377

                                                   
 .۴۴۲، ص۱۳۸۵ ،۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ٣
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تفصیل کتب الفقیر الحقیر محمـد الشـهیر بالصـدر    <آغاز: 
ي ـ جعله اهللا من الواصلین إلی المقصـود ـ القـرآن      الشیراز

؛ نصف جـامع الجوامـع؛   2؛ تفسیر مجمع البیان، 2المجید، 
  .>ربع تفسیر النسفی ...

ــ ? ــرا  ا تهفهرســت دستنوش ــه   ي ب ي مخطوطــات کتابخان
ي (مالصدرا) ظاهراً در شیراز   مرحوم صدرالمتألهین شیراز
ي انتشـارات    ي برکت از سو  است که با تنظیم و تحقیق آقا

) منتشر شده است. گفتنی است کـه ایـن   1377بیدار (قم، 
فهرست دستنوشته، اکنـون در کتابخانـه دانشـکده عالمـه     

ي از   گردد و تصویر ي می  راز نگهدارطباطبایی دانشگاه شی
هـاي   همین کتـابِ یادداشـت   138-135آن بین صفحات 

  مالصدرا ... به چاپ رسیده است. 

  Tabas.................... ..طبس .... }۹۱{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”طـبس  هـاي اسـالمی در   نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  81، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .443-442، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Aliabad katulعلي آباد کتول ...  }۹۲{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

، نکــ .  ”علی آباد کتول هاي اسالمی در نویس دست
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه

 .88ص ، 1379

  اصغر معززي کتاخبانه آقاي علي )٣٣١(

v    :هـاي خطّـی علـی اصـغر      نسـخه “افشـار، ایـرج
، 5دفتـر (قـم):   میراث اسالمی ایران، نکـ . ”زيمعز

  .626، ص1376

نـویس فارسـی و عربـی بـه      دسـت  3در این فهرست  ?
 اختصار توصیف گردیده است. 

  Gargh abadق آباد ..................... غر }۹۳{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
غـرق   هـاي اسـالمی در   نـویس  ي دسـت  هـا  گنجینه“

 4-3، ش7(قــم): س میــراث شــهاب، نکـــ . ”آبــاد
و  81، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .443ص

  Firdows .................. فردوس }۹۴{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”فـردوس  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  82-81، صــص1380)، پ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
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 .444-443صص

  اره اوقاف فردوسکتاخبانه اد )٣٣٢(

v     ترابیان فردوسی، محمد؛ (بـه کوشـش و ویـرایش
هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

  .١اداره اوقاف فردوس

نـویس   دسـت  12در این فهرست دستنوشـته، حـدود    ?
قرآن کریم توصیف گردیده است. تصویري از این فهرست 

 شناسـی شـیعه در قـم    در کتابخانه مؤسسه کتاب مخطوط
  موجود است.

  کتاخبانه دبريستان شهيد شيت )٣٣٣(

v     ترابیان فردوسی، محمد؛ (بـه کوشـش و ویـرایش
هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

  . ٢دبیرستان شهید بهشتی در فردوس

نـویس   دسـت  8، (مخطوط) در این فهرست دستنوشته ?
  عربی و فارسی معرفی گردیده است.

  کتاخبانه مهدي اسدي مقدم )٣٣٤(

                                                   
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ١

فهرستواره و پيشني،  ۴۴۳، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۸۱ص 
 ، ص <نود و سه>.۱: جدنا

 . مهان.٢

v     ترابیان فردوسی، محمد؛ (بـه کوشـش و ویـرایش
هاي خطّی مجموعـه   فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

  .٣آقاي مهدي اسدي مقدم در فردوس

نـویس عربـی و    دسـت  8در این فهرست دستنوشـته،   ?
  فارسی معرفی گردیده است.

  کتاخبانه عمومي عالمه (= مکتب) مفيد )٣٣٥(

v     ترابیان فردوسی، محمد؛ (بـه کوشـش و ویـرایش
هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

  .٤عمومی عالمه (= مکتب) مفید در فردوس

نـویس عربـی و    دسـت  11در این فهرست دستنوشته،  ?
فارسی معرفـی گردیـده اسـت. اصـل ایـن فهرسـت، در       
مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی الجواد علیه السالم در مشهد،  

  گردد. نگهداري می

  ائم <عج>کتاخبانه عمومي حضرت ق )٣٣٦(

v     ترابیان فردوسی، محمد؛ (بـه کوشـش و ویـرایش
هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

                                                   
 ، ص <شصت و هفت>.۱: جفهرستواره دنا. مهان و پيشني، ٣

، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سشهاب مرياث. ٤
فهرستواره و پيشني،  ۴۴۳، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۸۲ص 
 ، ص <نود و سه>.۱: جدنا
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  .١در فردوس >عج<عمومی حضرت قائم 

نـویس عربـی و    دسـت  20در این فهرست دستنوشته،  ?
  فارسی معرفی گردیده است. 

  کتاخبانه مدرسه علميه حبيبيه فردوس )٣٣٧(

v  شـش و ویـرایش   ترابیان فردوسی، محمد؛ (بـه کو
هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

  .٢مدرسه علمیه حبیبیه فردوس

نـویس عربـی و    دسـت  20در این فهرست دستنوشته،  ?
هـاي ایـن    نویس فارسی معرفی گردیده است. برخی دست

هـ براي این مدرسه 910یی با تاریخ  ها نامه مجموعه وقف
اي است شـامل   جموعهعلمیه دارند و مهمترین نسخه آن م

ي دیگر این مجموعه، که در  ها خطبۀ البیان به همراه رساله
هـ کتابت گردیده اسـت. بایـد افـزود از جملـه     909سال 

ــه ایــن مجموعــه منتقــل شــده، برخــی از   نســخی کــه ب
هاي مجموعه مرحوم علی اصغر واله است که  نویس دست

  آن مرحوم در زمان حیات خویش به این کتابخانـه اهـداء  
هاي فوق  نموده است. ناگفته نماند که اصل تمامی فهرست

که جناب آقاي ترابیان تنظـیم نمـوده اسـت، در مؤسسـه     
پژوهشــی ـ فرهنگــی الجــواد علیــه الســالم در مشــهد،   

  گردد. نگهداري می

                                                   
 . مهان.١

 . مهان.٢

  Fasaفسا ...................................  }۹۵{

v  :[فهرست اسناد موقوفات فسـا] “رضایی، امید” ،
هرست اسناد موقوفات ایران (دفتر اول: استان فنکـ . 

 .146-133، صص1382تهران،  ،فارس)

  Firuzabadفريوزآباد .................  }۹۶{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
ــه“  هــاي اســالمی در  نــویس ي دســت هــا گنجین

 4-3، ش7(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”فیروزآباد
ـ  26-25(پیاپی  و  82، ص1380زمسـتان   )، پـاییز 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .444ص

v  :دارالکتب فیروزآباد، میراثی کهن “متقی، حسین
 .”آل بویهدوره از و شیعی 

د مقــاالت فیروزآبــاایــن مقالــه در ضــمن مجموعــه  ?
 گردد. ، به اهتمام دکتر روح انگیز کراچی منتشر میشناسی

v   :ــد ــایی، امی ــت اســ “رض ــات [فهرس ناد موقوف
فهرست اسـناد موقوفـات ایـران    ، نکـ . ”فیروزآباد]

-147، صص1382تهران،  ،(دفتر اول: استان فارس)
150 . 

  Qaim shahrقائم شهر .......................  }۹۷{
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v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”قائم شهر هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهنکـ . 
 .444ص

  Qainقائن .................................  }۹۸{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ي  ها گنجینه، نکـ . ”قائن هاي اسالمی در نویس دست
 ، 1379، تهـران،  هاي اسـالمی در ایـران   نویس دست
 .89ص

v دحسـین:    حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”قائن هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
)، 26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهاب. 

ــتان    ــاییز ـ زمس ــی نســخهو  82، ص1380پ  پژوه
 .445-444، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v ؛ (به کوشـش و ویـرایش   ، جعفريحسینی اشکور
ــطفی د ــی): مص ــخه رایت ــت نس ــاي خطّــ  فهرس  یه
 .١ائن ـ ایرانق هاي کتابخانه

هاي قائن اسـت،   هاي کتابخانه فهرستی براي دستنویس ?
رسد، همان فهرست ذیل باشد. به هر تقـدیر،   که به نظر می

                                                   
 ، ص <نود و سه>.۱: جفهرستواره دنا. پيشني، ١

اصل مخطوط این فهرست در مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی  
  گردد. الجواد علیه السالم در مشهد، نگهداري می

v هاي خطّی  فهرست نسخهکوري، جعفر: حسینی اش
، قم، مجمع ذخایر اسالمی، ي قائن ـ ایـران   ها کتابخانه

معرفی میـراث مخطـوط:   <ص، 256، وزیري، 1381
6<.  

هـاي سـه    نـویس  در این فهرسـت، از مجمـوع دسـت    ?
کتابخانه شهر قائن (کتابخانه مدرسه جعفریه، کتابخانه سید 

عمـومی اداره   حسین امـام مشـهور بـه فقیـه و کتابخانـه     
 252)، در حدود > دکتر بهشتی<فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  نویس عربی و فارسی توصیف گردیده است. دست

v   :معرفــی فهرســت “حافظیــان بــابلی، ابوالفضــل
فصـلنامه  ، نکـ . ”ي قائن ها هاي خطّی کتابخانه نسخه
، 1382، بهــار 12، ش4(قــم): س هــاي اســالمیکتاب

  .72-55صص 

v  ــد فهرســت “: اهللا عظیمــی، حبیــب بررســی و نق
آینـه  ، نکــ .  ”ي قـائن  هـا  هاي خطّی کتابخانـه  نسخه
(پیاپی  4دوره جدید)، ش 1(س 6(تهران): س میراث

  .94-92، صص 1382)، زمستان 23

v   :ــی  فهرســت نســخه“ابهــري، مــزدك هــاي خطّ
 6(تهـران): س  آینه میراث، نکـ . ”ي قائن ها کتابخانه
، 1382تابستان )، 21(پیاپی 3دوره جدید)، ش 1(س
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 . 213-212صص

v  :اسناد موقوفات قائن.حسینی اشکوري، صادق  

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این اسناد، ذیل فروسـت   ?
  گردد. از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می >115

  کتاخبانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي  )٣٣٨(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، جعفـر
ــگ و ا  ــه اداره فرهن ــی کتابخان ــالمی خطّ ــاد اس رش

، نکـــ . ”ـ قــائن  >اهللا دکتـر بهشــتی  شـهید آیــت <
، قـم،  ي قـائن  هـا  هاي خطّـی کتابخانـه   فهرست نسخه

  .221-209، صص 1381

نسخه خطّی به اختصـار توصـیف    16در این فهرست  ?
  گردیده است. 

  >)ع(کتاخبانه مدرسه جعفريه <امام صادق  )٣٣٩(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، جعفـر
ــی کتاب ــادق   خطّ ــام ص ــه (ام ــه جعفری ــه مدرس خان

هاي خطّی  فهرست نسخه، نکـ . ”السالم) ـ قائن  علیه
  .173-7، صص 1381، قم، ي قائن ها کتابخانه

نـویس کتابخانـه مدرسـه     دسـت  173در این فهرست  ?
جعفریه، توصیف گردیـده اسـت. بنـا بـه گفتـه مؤلّـف از       

نسخه موجود در این کتابخانـه، بقیـه    250مجموع حدود 

ها باقی مانـده   ها کم اهمیت یا فقط چند برگی از آن سخهن
  .١)٧مقدمه مهني فهرست صبود (

v    :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  سعیدزاده، محسـن
  .٢حوزه علمیه قائن

هاي خطّی حوزه علمیه  اي از نسخه فهرست دستنوشته ?
  قائن است. 

  اهللا سيد حسني امام <فقيه> کتاخبانه آيت )٣٤٠(

v   :هـاي   رسـت نسـخه  فه“حسینی اشکوري، جعفـر
اهللا سید حسین امـام مشـهور بـه     خطّی کتابخانه آیت

هــاي خطّــی  فهرســت نسـخه ، نکـــ . ”فقیـه ـ قـائن   
  .207-175، صص 1381، قم، ي قائن ها کتابخانه

نویس مربـوط بـه کتابخانـه     دست 35در این فهرست  ?
هـا، در   مذکور، به اختصار معرفی شده است. بر پایه شنیده

]، 1376جموعـه [گویـا در زلزلـه    خرابی منـزل مالـک م  
بسیاري از کتب در زیر آوار تلف گردید و فقط تعدادي از 

ها سالم مانده که هم اکنون نزد نواده مالـک مجموعـه،    آن
مقدمه مهـني فهرسـت   گردد ( سید مهدي فقیه نگهداري می

  . ٣)١٧٥ص

  اهللا سيد معصوم قهستاين کتاخبانه آيت )٣٤١(
                                                   

 .۴۴۵، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١

 .۷۶۹و  ۶۶۸، صص۱۳۶۹، قم، بزرگان قائنن، . سعيدزاده، حمس٢

 .۴۴۵، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ٣



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
307 

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
، نکـ اهللا] سید معصوم قهستانی ـ قائن  کتابخانه [آیت

هاي خطّی کتابخانه مدرسه جعفریـه،   فهرست نسخه. 
  .160-111صص  ،1383قم،  ،زهان ـ ایران ...

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 49در این فهرست  ?
هاي  نویس اختصار معرفی شده است. گفته شده اکثر دست

اهللا سید معصوم بن  ات مالک آن، آیتاین مجموعه از تألیف
) است که پس از درگذشت وي 1353رضی قهستانی (د. 

  .١به فرزندانش انتقال یافته است

  کتاخبانه آقاي حمسن سعيدزاده )٣٤٢(

v  :هـاي خطّـی    فهرستواره نسـخه سعیدزاده، محسن
 .موجود در کتابخانه سعیدزاده، قائن ـ ایران

و بنـا بـه    مؤلّف صاحب شرح حال بزرگان قائن است ?
گفته صدیق گرانمایه، جناب محسن صادقی، در کتابخانـه  

نـویس   آقاي سعیدزاده، حدود هزار و پانصد عنوان دسـت 
موجود است که گویا خود صاحب مجموعه، فهرستی نیـز  

 براي کتابهاي خطّی خود تهیه نموده است.

  Qazvinقزوين ..........................  }۹۹{

v   حقیـق: عبدالسـتّار   الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و ت
، ”قـزوین  المخطوطات االسـالمیۀ فـی  “الحلوجی): 

                                                   
 .۴۴۵، ص۱۳۸۵ ،۳: دفتر. مهان١

ــدن، المخطوطــات االســالمیۀ فــی العــالمنکـــ .  ، لن
  .395، ص1، ج1997/ 1417

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــزوین ه ـــ . ”ق ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران یسنو ي دست ها گنجینه
 .90-89صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”قـزوین  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  83-82، صــص1380)، پ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .446-445صص

v     ،رضایی، امید؛ حاجی عباسـی، سـعید؛ جعفرپـور
ــدجواد:  ــتان   “محم ــات اس ــناد موقوف ــت اس فهرس

(دفتـر   فهرست اسناد موقوفات ایـران ، نکـ . ”قزوین
ششم: استان ایـالم، سیسـتان و بلوچسـتان، قـزوین،     

، تهران، انتشـارات اسـوه بـا    کهگیلویه و بویر احمد)
و امـور   همکاري معاونت فرهنگـی سـازمان اوقـاف   

  .267-59، صص1387خیریه،  

  کتاخبانه مدرسه علميه امام صادق (ع) )٣٤٣(
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v  :هـاي خطّـی    فهرست نسخه“طیارمراغی، محمود
میراث ، نکـ . ”السالم قزوین مدرسه امام صادق علیه

-565، صـص 1378، 10دفتـر (قـم):   اسالمی ایران
693.  

v  :هـاي خطّـی مدرسـه     نسخه“طیارمراغی، محمود
 آینه میراث، نکـ . ”م ـ قزوین السال امام صادق علیه
-91، صــص1379-1378، 4-3، ش2(تهــران): س

96.  

  نسخه خطّی توصیف گردیده است. 46در این مقاله  ?

v   هـاي خطّـی    طیارمراغی، محمود: فهرسـت نسـخه
السالم قـزوین (جلـد اول)،    کتابخانه امام صادق علیه

قزوین: معاونت تحقیقـات و پـژوهش حـوزه علمیـه     
  تصویر. 74ص+491وزیري، ، 1378قزوین، 

نـویس از   دسـت  524در جلد نخسـت ایـن فهرسـت     ?
ــام صــادق   نســخه ــه ام ــی موجــود در کتابخان هــاي خطّ
  السالم توصیف گردیده است.   علیه

v  :هاي  فهرست نسخه] معرّفی[“دینمحمدي، عبداهللا
خطّی کتابخانه امام صادق (ع) قزوین، تألیف محمود 

پیاپی  ،11(قم): ش آینه پژوهش، نکـ . ”طیار مراغی
  .71-70، صص1379 ،61

v ـ  فهرست نسخه :باریک بین، محمدکریم  یهاي خطّ
  .)2لد(ج قزوین در السالم علیه  امام صادق  کتابخانه

عنـوان   320در حـدود  کـه  دستنوشته در این فهرست  ?
نــویس موجــود در کتابخانــه امــام صــادق (ع) در  دســت

 و حوصـله،  هاي عربی و فارسی، با دقّـت  قزوین، به زبان
به گفتـه مؤلّـف دانشـمند     گردیده است.و توصیف معرفی 

  ) زیر چاپ قرار دارد.1389آن، این فهرست، اکنون (

  کتاخبانه خاندان آقا مريحسيناي قزويين )٣٤٤(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
خطّی] کتابخانه خاندان آقـا میـر حسـیناي قزوینـی     

ـ   نشریه نسـخه ، نکـ . ”(قزوین) (تهـران):   یهـاي خطّ
  .353-334، صص 1348، 6دفتر

نسخه خطّی عربی و فارسـی بـه    112در این فهرست  ?
اختصار معرفی شده است. گفتنی است کـه ایـن فهرسـت    

هاي مرحـوم میـر حسـینا را در بـر      بخش اندکی از نسخه
دارد. امروزه بازمانده این مجموعه نفیس نزد نوادگان وي 

شـهرت   >جـوادي صـدر حـاج سـید    <در قزوین، که به 
  گردد.  دارند، نگهداري می

  اصغر فحول قزويين کتاخبانه سيد علي )٣٤٥(

v  :مخطوطـات مکتبـۀ   “الحسینی االشکوري، احمد
(قـم):   تراثنـا ، نکـ . ”فحول القزوینی، قزوین ـ ایران 

 .95-65، صص 1406، پاییز 2، ش1س

v   :مخطوطـات مکتبـۀ   الحسینی االشکوري، احمـد
، قم، مجمـع الـذخائر   فحول القزوینی، قزوین ـ ایران 
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  ص.44، وزیري، 1424االسالمیۀ، چاپ اول 

دستنوشته توصیف گردیده  200در این فهرست حدود  ?
اســت. گفتنــی اســت صــاحب مجموعــه از احفــاد ســید 

ها هم  نویس الدین موسوي قزوینی بوده و اکثر دست رضی
باقیمانده کتابخانـه اوسـت کـه بـه صـورت مـوروثی بـه        

  ته است. اش انتقال یاف نواده

  کتاخبانه عبداحلسني شهيدي صاحلي )٣٤٦(

v  :فهرس مخطوطـات مکتبـۀ   شهیدي، عبدالحسین]
  .عبدالحسین الصالحی الشهیدي فی قزوین]

این فهرست دستنوشته به زبان عربی، از سوي صاحب  ?
مجموعه، نگاشته شده است و حاوي اطالعاتی مختصر از 

نویس نسـبتاً منحصـر بفـرد و نفـیس      دست 3500حدود 
بوط به کتابخانه خاندان برغانی قزوینی است. افزون بر مر

و  دائرة المعارف تشـیع هاي   این فهرست، در برخی مدخل
و ... به مناسبت اطالعات نسبتاً  مستدرکات أعیان الشیعۀ

هاي خطّی این مجموعه، از سوي خـود   اي از نسخه ه ارزند
  صاحب مجموعه، معرفی گردیده است.

v التعریف ببعض النسخ فـی  ز: الطباطبایی، عبدالعزی
  . ١بیت السید صالحی

ــته  ? ــت دستنوش ــی    فهرس ــیف برخ ــا در توص اي گوی

                                                   
 .۱۲۹، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

هاي خطّی کتابخانه آقاي عبدالحسین صالحی اسـت   نسخه
ه سـال    19که در ضمن دفتـري در   هــ  1413ذي الحجـ

بـا   >صـالحی <نگارش یافته است. البته در تطبیـق بیـت   
ـ    >صالحی شـهیدي < د تحقیـق  تردیـد وجـود دارد و بای
این فهرسـت تـاکنون منتشـر    به هر تقدیر، تري شود.  بیش

نشــده و در کتابخانــه مرحــوم محقــق طباطبــایی در قــم 
 گردد. نگهداري می

  Qomقم ...................................  }۱۰۰{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، نکــ .  ”قـم  المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 
/ 1417، لنـدن،  ات االسـالمیۀ فـی العـالم   المخطوط

  .407-395، صص1، ج1997

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ي  هـا  گنجینـه ، نکـ . ”قم هاي اسالمی در نویس دست
 ، 1379، تهـران،  هاي اسـالمی در ایـران   نویس دست
 . 101-90صص

v دحسـین:    حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ . ”قم هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

)، 26-25(پیـاپی   4-3، ش7(قم): س میراث شهاب
 پژوهی نسخهو  87-83، صص1380پاییز ـ زمستان  

 .457-446، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 
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v قـم،  ، نکـ . ”ي قم] ها [کتابخانه“یار، رسول:  خامه
، 1384، قم، راهنماي جامع استان قمدیروز و امروز: 

  .376-349صص 

v هاي  فهرست [برخی نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
ــه ــی] کتابخان ــا خطّ ــم ه ـــ . ”ي شــهر ق نشــریه ، نک

، صــص 1346، 5دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 
397-399.  

v یادگار سفر قم [ و معرفی “پژوه، محمدتقی:  دانش
، نکــ .  ”هر]ي آن شـ  ها چند نسخه خطّی از کتابخانه

و  263-247، صــص 1353، تهــران، عــامري نامــه
)، 36-35(پیاپی 2-1، ش10(قم): س میراث شهاب

  .247-239، صص 1383بهار ـ تابستان 

هاي نفـیس چنـدي از کتـب     ها نسخه در این یادداشت ?
ي مدرسـه فیضـیه، مسـجد اعظـم و همچنـین       ها کتابخانه

) بـه اختصـار   اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره کتابخانه آیت
  معرفی گردیده است.

v  :هاي خطّی نهـج   نسخه“حافظیان بابلی، ابوالفضل
نهـج البالغـۀ از   ، نکـ . ”ي قم ها البالغۀ در کتابخانه

-213، صـص  2، ش1379، تهـران،  منظر فرزانگان
277. 

ــیات   ? ــه، خصوص ــن مقال ــیس در   83در ای ــخه نف نس
  هاي قم گزارش گردیده است. کتابخانه

v  ،هـاي خطّـی    فهارس نسخه“مجید: غالمی جلیسه
، 24(قـم): ش  کتـاب قـم  ، نکــ .  ”چاپ شده در قـم 

  .23-22، صص 1384

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسـخه “صالحی، محمدعلی
  . ”ي قم  ها موجود در کتابخانه  پزشکی

در این فهرست منتشـر نشـده (مخطـوط)، در حـدود      ?
ــیش از   500 ــر در موضــوع طــب در ب ــوان اث  1800عن
ي شـهر قـم توصـیف      هـا  د در کتابخانهنویس موجو دست

  گردیده است. 

  ١آستانه حضرت معصومه (س) کتاخبانه )٣٤٧(

v  :صـورت موقوفـات آسـتانه مقدسـه     “ناشناخته]
حضرت فاطمه معصومه (س) و آستان حضرت امـام  

نامـه آقـا    علی بن موسی الرضا (ع) = صورت وقف
خان مستشار الملک گرکانی وزیـر کـل    میرزا شفیع

وجرد و عربستان به آسـتانه مقدسـه   اداره مرکزي بر
حضرت فاطمه معصومه (س) و آستان حضرت امـام  

خصایص العظیمیۀ ، نکـ . ”علی بن موسی الرضا (ع)]
هــ، جیبـی،   1319ناشـر،   ، چاپ سنگی، ایران، بی...

                                                   
 ۲۰۰۰. در کتاخبانه آستانه حضرت معصومه سالم اهللا عليها، در حدود ١

ست که متامي آا در طي سه جلد، فهرست و نويس نفيس موجود ا دست
کتاب چاپ سنگي و  ۳۵۰۰معريف گرديده است. اين کتاخبانه مهچنني داراي 

سريب ارزمشند به زبااي عريب، فارسي، ترکي، اردو و ... است که آا نيز در 
 يک جلد، فهرست و معريف شده است.
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 ص.16

v  :فرمانهــاي امــراء “مدرســی طباطبــایی، حســین
فرهنگ ، نکـ . ”ترکمان در تفویض تولیت آستانه قم

-118، صــص1352، 19(تهــران): س زمــین ایــران
135.  

v [چنـد نسـخه خطّـی از]    “پژوه، محمـدتقی:   دانش
اهللا علیهـا ـ]    کتابخانه آستانه [حضرت معصومه سالم

، 5دفتـر (تهـران):   هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”قم
  .398-397، صص 1346

نویس نفیس از کتب خطّی این  دست 3در این نوشتار  ?
  ر گزارش گردیده است.کتابخانه، به اختصا

v ــدتقی:  دانــش ــژوه، محم ــی پ فهرســت نســخ خطّ
سه سـه،   کتابخانه آستانه مقد1355، قم، آسـتانه مقد ،

  تصویر. 476صص+ 116+433رحلی، 

هاي قرآن  نویس این فهرست در سه بخش: الف) دست ?
-73ها (صص نویس )، ب) دیگر دست72-1کریم (صص

ت ) بـه صــور 233-182هـا (صــص  )، ج) مجموعـه 182
  الفبایی نگارش یافته است.

v  گنجینـه آسـتانه سـتی    “پژوه، محمـدتقی:   دانش
فرهنـگ ایـران   ، نکــ .  ”اهللا علیها در قم فاطمه سالم

  .429-281، صص 1356، 22(تهران): س زمین

قـم  <در ضمن این مقاله بلنـد کـه در حقیقـت، یـک      ?
نـویس   کامل است، بـه مناسـبت، صـدها دسـت     >پژوهی

تر از سوي  نی است این مقاله پیشگزارش شده است. گفت
مرحوم دانش پژوه، به عنوان مقدمه فهرست پیشین، منتشر 

  گردیده است.

v یی از چند نسـخه   ها نمونه“پژوه، محمدتقی:  دانش
(تهــران):  کتابــداري، نکـــ . ”بــا ارزش آســتانه قــم

  .176-3، صص1362، 9دفتر

ل  ? نویس عربی و فارسی بـا   دست 8در این مقاله مفص
  هاي مذکور توصیف گردیده است. اویر زیاد نسخهتص

v  :ــناخته ــته“ناش ــه دستنوش ــتانه  گنجین ــا در آس ه
 آینه پژوهش، نکـ . ”اهللا علیها حضرت معصومه سالم

)، فروردین ـ اردیبهشـت،   24(پیاپی 6، ش4(قم): س
  .124-123، صص 1373

v ؛ نقیبــی، حســن 1خــویی، علــی (جلــد صــدرایی(
کتابخانـه آسـتانه   هاي خطّی  فهرست نسخه): 2(جلد

سه حضرت معصومه سـالم اهللا علیهـا   مجلّـدات   مقد)
  ، وزیري.1375)، قم، انتشارات زائر، 1-2

هـاي   تصوير؛ معريف نسخه ۱۲ص+۴۲۲جلد خنست:  §
  >.۴۰۰-۱خطّي مشاره <

هـاي   تصوير؛ معـريف نسـخه   ۲۶ص+۴۲۵جلد دوم:  §
  >.۷۶۴-۴۰۱خطّي مشاره <
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رحـوم  این فهرسـت در حقیقـت در ادامـه فهرسـت م     ?
پژوه تنظیم گردیده است؛ در این دو جلد در مجموع  دانش
نویس عربی و فارسی معرفی شـده اسـت. در    دست 764

نویس اسالمی موجود  دست 1600این کتابخانه در حدود 
  است.

v  :دجواداسناد کارگاه هنري حسینی اشکوري، محم
 (قم ـ ایران). حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا علیها

معرفـی میـراث مخطـوط:    <ذیل فروسـت   این اسناد، ?
در آینده، از سوي مجمع ذخـائر اسـالمی منتشـر     >137
 گردد. می

v  :نگاهی گذرا به کتابخانـه  “غالمی جلیسه، مجید
پیـام  ، نکــ .  ”آستانه حضرت معصومه علیها السالم

کنگره بزرگداشت حضرت معصـومه    نامه (ویژه آستانه
اردیبهشـت   16 :اهللا علیها و مکانت فرهنگی قم) سالم

  .41-35، صص1385

نویس نفیس عربـی و   دست 50در این مقاله در حدود  ?
  فارسی به صورت نامگوي گزارش شده است.

v   :حافظیان بابلی، ابوالفضل؛ صدرایی خویی، علـی
هاي چاپ سنگی [و سربی] کتابخانـه   فهرست کتاب

ــا   ــالم اهللا علیه ــومه س ــتان حضــرت معص ــم، آس ، ق
 ص.558، وزیري، 1383 انتشارات زائر، تابستان

نسـخه کتـاب چـاپ     300در این فهرست در حـدود   ?

سنگی و سربی قدیمی معرّفی شده است. باید دانست کـه  
این فهرست یک بار نیز، به صورت ماشین نویسـی شـده   

  ، منتشر شده بود.1377در سال 

v   :ــی ــویی، عل ــدرایی خ ــت  “ص ــی] فهرس [معرّف
ان هاي چاپ سنگی [و سـربی] کتابخانـه آسـت    کتاب

آینــه ، نکـــ . ”حضــرت معصــومه ســالم اهللا علیهــا
  .227-220، صص1382، 14(قم): س پژوهش

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسخه“حجت کشفی، جعفر
[و کتب چاپ سنگی] کتابخانـه شـیخ محمدصـادق    

، نکـــ . ”پیشــوائی اصــطهباناتی، اســتهبان ـ ایــران  
ت کشفی فهرست نسخه قـم،  هاي خطّی کتابخانه حج ،

  .196-183، صص 1386

جلد کتاب  21نویس و  جلد دست 21در این فهرست  ?
چاپ سنگی وقفـی به آستانه حضـرت معصـومه (س) از   
کتابخانه مرحوم پیشوایی اصطهباناتی به اختصـار معرفـی   
شده است. گفتنی است این فهرست به صورت دستنوشـته  
(مخطوط)، به خطّ زیباي نستعلیق نگارنده فاضـل آن، در  

  کلیشه شده است. انتهاي فهرست فوق 

، (ره) اهللا العظمي مرعشي جنفـي کتاخبانه آيت )٣٤٨(
  ١<گنجينه جهاين خمطوطات اسالمي>

                                                   
انه، تقريباً داراي )، اين کتاخب۱۳۸۹. بر اساس آخرين آمارها (اسفند ١

هاي عريب، فارسي، ترکي،  نويس اسالمي و شرقي به زبان جملّد دست ۳۷۰۰۰
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v  اهللا العظمـی):   الـدین (آیـت   مرعشی نجفی، شهاب
 .[فهرست الکتب الخطّیۀ الشیعیۀ عندنا فی قم]

هـاي خطّـی شـیعی     اي براي نسـخه  فهرست دستنوشته ?
عشـی نجفـی (ره)،   اهللا العظمی مر موجود در کتابخانه آیت

شمسـی، اسـت.    1340و  1330هاي دهه  مربوط به سال
شناسـی   این فهرستواره در حقیقت، براي ارسال بـه کتـاب  

، الذریعـۀ إلـی تصـایف الشـیعۀ    سترگ آثار شیعی، یعنی 
مرحوم آقا بـزرگ تهرانـی و بـه درخواسـت آن مرحـوم      
نوشته شده است و باید دانست که مرحوم عالمه مرعشـی  

هاي هر نسخه در ایـن فهرسـتواره، روي    داده پس از ثبت
ارسـل إلـی   <هـا، عبـارت    برگ نخست، تک تک نسـخه 

هـاي   نمودند. گفتنـی اسـت داده   را یادداشت می >الذریعۀ
این فهرستواره، در جاي جاي کارستان عظیم الذریعـۀ، بـا   

الـدین   عنها نسخۀ عنـد السـید شـهاب   <عباراتی همچون: 
قا نجفی بقم، عنهـا مخطوطـۀ   التبریزي، عنه نسخۀ عند اآل

                                                                      
اردو، پشتو، عربي، سانسکريت، سرياين، حبشي (امهري)، لوي و ديگر 

عنوان است. بايد افزود که از سال  ۷۵۰۰۰هاي شرقي، در بيش از  زبان
اهللا العظمي مرعشي، در  هاي کتاخبانه آيت نويس ، براي دست۱۳۸۹تا  ۱۳۵۳

منتشر شده است (جلدهاي  ۳۸- ۱جملد فهرست، شامل جلدهاي  ۳۸جمموع 
نسخه، گزارش گرديده  ۱۵۳۰۰زير چاپ) و در جمموع آن جملدات،  ۳۹-۴۰

هاي خطّي موجود در اين  % نسخه۵۸.۷% کلّ نسخ). بنابر اين، ۴۱.۳است (
است، به دالئلي مهچون کتاخبانه، که بيشترين آا، <مرياث مکتوب شيعه> 

کمبود فهرستنگار متخصص و اعتبارات مايل، هنوز فهرست نشده است. گفتين 
نسخه  ۲۰۰۰ميکروفيلم و  ۲۵۰۰است، اين کتاخبانه، مهچنني در حدود 

هاي ايران و ساير کشورها و نيز صدها  عکسي اخذ شده از نسخ کتاخبانه
نسخه چاپ  ۲۰,۰۰۰ز هزار سند مهم تارخيي و اجتماعي و مهچنني بيش ا

ها  سنگي و سريب نفيس و حدود يک ميليون جلد کتاب چاپي ارزمشند، به ده
 زبان را در گنجينه خويش جاي داده است.

مضـبوط   >عند السید شهاب المرعشی کما کتبه الینـا و ... 
است. ناگفته نماند بر اساس مقایسه و تطبیقی که راقـم از  

هاي ثبـت شـده روي    هاي مضبوط در الذریعه و داده داده
، انجام >ارسل الی الذریعۀ<هاي کتابخانه با عبارت  نسخه

هـاي شـیعی    یده کـه نسـخه  داده است، به این نتیجـه رسـ  
دي در این کتابخانـه عـامره مشـاهده مـی     گـردد کـه    متعد

عبارت مذکور (ارسل الی الذریعۀ) روي نسخ ثبت اسـت،  
لـیکن رد و نشــانی از برخــی از آنهــا در الذریعــۀ یافــت  

ها یا به دسـت مرحـوم    شود؛ به احتمال زیاد، این داده نمی
آن مرحوم، فرصتی  آقا بزرگ نرسیده، یا اینکه رسیده، اما

ها در الذریعۀ، بدست نیـاورده اسـت،    براي اعمال این داده
ها به دالئلـی نـامعلوم،    یا اینکه حتّی ممکن است این داده

  اصوالً به آن مرحوم در نجف اشرف، ارسال نشده باشد.

v  اهللا العظمـی):   الـدین (آیـت   مرعشی نجفی، شـهاب
 [فهرست الکتب المخطوطۀ و المطبوعـۀ عنـدنا فـی   

 .قم]

اي دستنوشته بـراي کتـب خطّـی و چـاپی      فهرستواره ?
اهللا العظمی مرعشـی نجفـی (ره) مربـوط بـه      کتابخانه آیت

 1353هاي پیش از افتتاح رسمی کتابخانـه در سـال    سال
صفحه آن نوشـته   80-70است. این فهرستواره که حدود 

شده و باقی سفید مانده است، در قطع بیاضی کوچک، نزد 
م این کتابخانـه عـامره، جنـاب دکتـر سـید      ریاست محتر

  گردد. محمود مرعشی، نگهداري می

v  اهللا العظمـی):   الـدین (آیـت   مرعشی نجفی، شـهاب
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 [فهرست مطبوعات و بعض مخطوطات].

فهرستی دستنوشته به خـطّ عالمـه مرعشـی (ره)، در     ?
ص اسـت کـه بـین    150قطع خشتی کوچک، در حـدود  

س رسـمی ایـن   ، و پیش از تأسی1390-1380هاي  سال
کتابخانه عامره، براي تهیه (خرید) برخی کتب چاپ مصر، 
سوریه، لبنان، عراق، هند و ...، به عربی و فارسی، نوشـته  

ها، ذیل برخی نسـخ   شده است. گفتنی است در میانه داده
چاپی، از برخی آثار که در ایـن کتابخانـه عـامره از آنهـا     

ست. ناگفتـه  اي خطّی نیز موجود است، یادي شده ا نسخه
نماند که این فهرست مخطوط ارزنده، در ویتـرین شـماره   

هاي ایـن کتابخانـه، نگهـداري     نویس گنجینه دست >39<
  گردد. می

v ــی ــدي، عل ــر:  خانمحم ــی “اکب [بررســی و معرف
اهللا العظمـی مرعشـی    مجموعه نفیس کتابخانـه آیـت  

نجفـی و ملحقات و نـوادر آن (بـه انضـمام معرفـی     
گنج ، نکـ . ”عکسی کتابخانه)] هاي منتخبی از نسخه

  .361-179، صص 1360، قم، و گنجینه

v  آشـنایی  “): ...مرعشی نجفی، محمود (مصاحبه با
، ”اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)   با کتابخانه آیت

، خـرداد ـ تیـر    1، ش1(قـم): س  آینه پژوهشنکـ . 
  .43-61، صص1369

هـا نسـخه خطّـی نفـیس      در ضمن این مصاحبه از ده ?
  ود در این کتابخانه یاد شده است.موج

v      :(... مصــاحبه بــا) مرعشــی نجفــی، محمــود
(تهـران)،   کیهان فرهنگی، نکـ . ”هاي خطّی گنجینه“
  .23-5، صص1382، مهر 204ش

v  :اهللا مرعشـی   کتابخانه آیـت “شرافت، امیرحسین
(تهـران):   مـاه کلیـات   کتـاب ، نکــ .  ”در یک نگـاه 

-114ص، ص1389)، آبان 155(پیاپی 11، ش13س
116. 

v  :اهللا  کتابخانه بـزرگ حضـرت آیـت   “فالح، رضا
، نکــ .  ”العظمی مرعشی نجفی (ره) در یـک نگـاه  

، 1380، شـهریور  45(تهـران): ش  کتاب ماه کلیـات 
  .39-37صص

v     :برخـی نسـخ خطّــی   “مرعشـی نجفـی، محمـود]
اهللا العظمی مرعشی نجفــی   موجود در کتابخانه آیت

، قـم،  دانشـمندان گنجینـه  ، نکــ .  ”مد ظلّه العـالی] 
  .38-36، صص 9، ج1370

نسـخه خطّـی نفـیس     28در ضمن ایـن مصـاحبه از    ?
  موجود در این کتابخانه یاد شده است.

v  :اهللا  معرفی کتابخانه آیت“مرعشی نجفی، محمود
(قـم):   نامه قـم ، نکـ . ”العظمی مرعشی نجفـی (ره)

-344، صص 1377، پاییز ـ زمستان  4-3، ش1س
350. 
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v   :اهللا مرعشـی نجفـی و    تابخانـه آیـۀ  ک“ناشـناخته
ماه  کتاب، نکـ . ”هاي خطّی انتشار دو فهرست نسخه

 .11، ص1377، دي 13(تهران)، ش کلیات

v    :إطاللـۀ علـی مکتبـۀ    “مرعشی نجفـی، محمـود
، نکــــ . ”اهللا العظمـــی المرعشـــی النجفــــی آیـــۀ
هـاي خطّـی    هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخه

  .372-363، صص2ج ،1389، قم، در ایران و جهان

v    :کتابخانـه عمـومی   “رفیعی عالمرودشـتی، علـی
، نکـ . ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) حضرت آیت

-125، صص1374، تابستان 47مشکوة (مشهد)، ش
، مشـهد،  کتاب و کتابخانه در تمدن اسـالمی  و 144

 .845-829، دفتر دوم، صص 1379

v  :کتابفروشان و کتابخانـه  “مرعشی نجفی، محمود
ــت ـــی (ره)  آی ــی نجف ــی مرعش ـــ . ”اهللا العظم ، نک
هـاي خطّـی    هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخه

  .242-185، صص7، ج1389، قم، در ایران و جهان

v       عربی، عبداهللا؛ (مصـاحبه بـا دکتـر سـید محمـود
کتـاب  ، نکـ . ”کنماي درنگ نمی ... لحظه“مرعشی): 

  .8ش، ص1382آذر  8، 151(تهران): ش هفته

v  اهللا  [کتابخانـه آیـت  “اري سـورکی، پـروین:   متو
خـزائن  ، نکــ .  ”العظمی مرعشی نجفـی (ره) ـ قـم]  

، ي وقفــی  هـا  مکتوب از وقـف کتـاب تـا کتابخانـه    

  .128-118، صص1384تهران، 

v  :کتابخانــه حضــرت “رســولی املشــی، مرضــیه]
هـاي خطّـی    اهللا مرعشی نجفـی (ره) در: نسـخه  آیت

ــان   ــرقی در جه  Oriental Manuscriptsش

Worldwide   [نکــ .  ”، تألیف دکتـر امجـد علـی ،
-92(پیـاپی   9-8، ش8(تهران): س ماه کلیات کتاب

  .60-58، صص 1384)، مرداد ـ شهریور 93

v [فهرسـت برخـی] نسـخ    “پژوه، محمـدتقی:   دانش
نشـریه  ، نکـ . ”اهللا مرعشی ـ قم  خطّی کتابخانه آیت

-355، صص1348، 6دفتر(تهران):  هاي خطّی نسخه
)، 37(پیاپی  3، ش10(قم): س میراث شهابو  425
 .88-63، صص 1383پاییز 

v چنـد نسـخه خطّـی در    “پژوه، محمـدتقی:   دانش]
میـراث  ، نکــ .  ”اهللا مرعشـی ـ قـم]    کتابخانه آیـت 

)، بهـار ـ   36-35(پیاپی 2-1، ش10(قم): س شهاب
  .247-244، صص 1383تابستان 

ی به نویس نفیس عربی و فارس دست 27در این مقاله  ?
اختصار معرفی گردیده است. گفتنی است کـه ایـن مقالـه    

): صـص  1353(تهـران،   عـامري نامـه  تر در ضـمن   پیش
  منتشر شده است. ”یادگار سفر قم“با عنوان  247-263

v  :اهللا العظمی مرعشی  کتابخانه آیت“متقی، حسین
 میراث شهاب، نکـ . ”نویس آن هاي دست و فهرست
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ــم): س ــاپی  4، ش15(ق ، 1388زمســتان  )،58(پی
مرجـع فرهنگبـان، یادمـان حضـرت     و  94-45صص
الـدین مرعشـی    اهللا العظمی عالمه سـید شـهاب   آیت
 .142-97، صص1388، قم، (ره) نجفی

ع     140در این نوشتار، حـدود   ? متنـو عنـوان فهرسـت
هاي خطّی ایـن کتابخانـه عـامره،     نگاشته شده براي نسخه
  گزارش گردیده است. 

v  مــد؛ (زیرنظــر دکتــر ســید حسـینی اشــکوري، اح
هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  محمود مرعشی نجفی): 

اهللا العظمـی مرعشـی    کتابخانه عمومی حضرت آیـت 
)، قــم، 27-1(مجلّــدات  نجفـــی (ره)، قــم ـ ایــران  

اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی     کتابخانه حضرت آیـت 
  ، وزیري.1376-1354(ره)، 

تصـوير؛ معـريف   ۳۰۸ص+۴۰۳، ۱۳۵۴جلد خنست:  §
  >.۴۰۰-۱هاي مشاره < نويس دست

تصــوير؛ معــريف ۱۱۰ص+۴۲۲]، ۱۳۵۴جلــد دوم: [ §
  >.۸۰۰-۴۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛ معـريف   ۲۲۱ص+۳۸۴]، ۱۳۵۴جلد سـوم: [  §
  >.۱۲۰۰-۸۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصوير؛ معـريف  ۲۲۲ص+۴۲۴]، ۱۳۵۴جلد چهارم: [ §
  >.۱۶۰۰-۱۲۰۱هاي مشاره < نويس دست

ير؛ معــريف تصـو ۱۵۴ص+۳۸۸، ۱۳۵۵جلـد پــنجم:   §
  >.۲۰۰۰-۱۶۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛ معـريف   ۹۸ص+۴۴۳]، ۱۳۵۶جلد ششـم: [  §
  >.۲۴۰۰-۲۰۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصــوير؛ معــريف ۱۲۳ص+۳۸۳، ۱۳۵۸جلــد هفــتم:  §
  >.۲۸۰۰-۲۴۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛ معـريف   ۱۰۶ص+۴۴۳]، ۱۳۵۹جلد هشتم: [ §
  >.۳۲۰۰-۲۸۰۱هاي مشاره < نويس دست

ــد ــ § ــريف ۱۶۴ص+۳۹۵، ۱۳۶۰م: جل تصــوير؛ مع
  >.۳۶۰۰-۳۲۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصــوير؛ معــريف ۱۸۲ص+۳۹۰، ۱۳۶۲جلــد دهــم:  §
  >.۴۰۰۰-۳۶۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛ معـريف   ۱۵۰ص+۴۲۰، ۱۳۶۴جلد يازدهم:  §
  >.۴۴۰۰-۴۰۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصوير؛ معـريف  ۱۱۸ص+۳۷۹، ۱۳۶۵جلد دوازدهم:  §
  >.۴۸۰۰-۴۴۰۱اره <هاي مش نويس دست

تصوير؛ معريف  ۱۰۶ص+۴۲۴، ۱۳۶۵جلد سيزدهم:  §
  >.۵۲۰۰-۴۸۰۱هاي مشاره < نويس دست

ــاردهم:   § ــد چه ــوير؛  ۱۰۵ص+۳۸۴، ۱۳۶۶جل تص
  >.۵۶۰۰-۵۲۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

تصوير؛ معـريف  ۱۰۲ص+۳۸۷، ۱۳۶۷جلد پانزدهم:  §
  >.۶۰۰۰-۵۶۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛ معـريف   ۷۸ص+۳۷۰، ۱۳۶۷جلد شانزدهم:  §
  >.۶۴۰۰-۶۰۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛ معـريف   ۱۱۷ص+۳۵۲، ۱۳۶۸جلد هفدهم:  §
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  >.۶۸۰۰-۶۴۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛ معـريف   ۵۹ص+۳۵۴، ۱۳۶۸جلد هجـدهم:   §
  >.۷۲۰۰-۶۸۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛ معـريف   ۹۰ص+۴۳۲، ۱۳۶۹جلد نـوزدهم:   §
  >.۷۶۰۰-۷۲۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛ معـريف   ۱۰۸ص+۳۲۴، ۱۳۷۰جلد بيسـتم:   §
  >.۸۰۰۰-۷۶۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛  ۱۰۶ص+۳۸۶، ۱۳۷۲جلد بيست و يکـم:   §
  >.۸۴۰۰-۸۰۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

تصـوير؛   ۱۲۰ص+۳۴۹، ۱۳۷۳جلد بيسـت و دوم:   §
  >.۸۸۰۰-۸۴۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

صـوير؛  ت ۱۰۸ص+۳۲۱، ۱۳۷۳جلد بيست و سوم:  §
  >.۹۲۰۰-۸۸۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

تصـوير؛   ۹۲ص+۳۴۸، ۱۳۷۴جلد بيست و چهارم:  §
  >.۹۶۰۰-۹۲۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

تصـوير؛   ۹۶ص+۲۷۴، ۱۳۷۴جلد بيست و پـنجم:   §
  >.۱۰۰۰۰-۹۶۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

تصـوير؛  ۱۲۵ص+ ۴۲۵، ۱۳۷۵جلد بيست و ششم:  §
  >.۱۰۵۰۰-۱۰۰۰۱اره <هاي مش نويس معريف دست

تصـوير؛  ۱۲۰ص+ ۴۲۴، ۱۳۷۶جلد بيست و هفتم:  §
  >.۱۱۰۰۰-۱۰۵۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

v   ــا همکــاري گــروه ــود؛ (ب ــی، محم مرعشــی نجف

هـاي خطّـی    فهرست نسخه: 1نگاران کتابخانه) فهرست
اهللا العظمـی مرعشـی    کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 

مخطوطات  گنجینه جهانی<نجفـی (ره)، قم ـ ایران   
)، قـم، کتابخانـه بـزرگ    40-28(مجلّدات  >اسالمی

ــت  ـــی (ره)،   حضــرت آی ــی نجف ــی مرعش اهللا العظم
  ، وزیري.1379-1390

تصـوير؛   ۶۹ص+۷۲۲، ۱۳۷۹جلد بيست و هشـتم:   §
  >.۱۰۴۰۰-۱۱۰۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

تصـوير؛  ۱۰۵ص+ ۶۷۸، ۱۳۸۰جلد بيست و ـم:   §
  >.۱۰۸۰۰-۱۱۴۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

تصـوير؛ معـريف   ۱۴۹ص+ ۷۶۱، ۱۳۸۰ام:  جلد سي §
  >.۱۲۲۰۰-۱۱۸۰۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير؛  ۱۴۷ص+ ۸۱۲، ۱۳۸۲جلد سـي و يکـم:    §
  >.۱۲۶۰۰-۱۲۲۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

تصـوير؛  ۱۱۹ص+ ۱۰۵۶، ۱۳۸۳جلد سـي و دوم:   §
  >.۱۳۰۰۰-۱۲۶۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

                                                   
هاي کتاخبانه، نقش  . فهرستگاراين که در نگارش اين جملّدات از فهرست ١

 اند، به ترتيب عبارتند از: آقايان سيد حممد اصفيايي (مهکار حموري داشته
)، مري حممود موسوي ۳۶و اختصاصي جلد  ۴۱و  ۳۲-۲۸مشترک جلدهاي 

)، ۳۹و  ۳۷و اختصاصي جلدهاي  ۳۳-۲۹(مهکار مشترک جلدهاي 
و اختصاصي جلدهاي  ۳۲-۲۸حممدحسني اميين (مهکار مشترک جلدهاي 

)، ۳۵و  ۳۲- ۲۸)، حسني متقي (مهکار مشترک جلدهاي ۴۰و  ۳۸، ۳۴
)، حممدعلي صاحلي ۲۹-۲۸هاي  جلد حممدحسني اوسطي (مهکار مشترک

)، حسني تربيزيان (مهکار مشترک ۴۱و  ۳۵(مهکار مشترک جلدهاي 
 ). ۲۹) و حممدعلي تربيزيان (مهکار مشترک جلد ۳۰- ۲۸هاي  جلد
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تصـوير؛  ۲۱۳ص+ ۷۴۵، ۱۳۸۴جلد سـي و سـوم:    §
  >.۱۳۴۰۰-۱۳۰۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

تصـوير؛  ۱۲۳ص+ ۹۱۵، ۱۳۸۵جلد سي و چهارم:  §
  >.۱۳۸۰۰-۱۳۴۰۱هاي مشاره < نويس معريف دست

 ۱۰۰صـص+  ۱۲+۹۵۵، ۱۳۸۹جلد سـي و پـنجم:    §
-۱۴۲۰۰هــاي مشــاره < نــويس تصــوير؛ معــريف دســت

۱۳۸۰۱.<  

تصــوير؛  ۹۸ص+۸۴۷، ۱۳۸۹جلــد ســي و ششــم:  §
  >.۱۴۲۰۱-۱۴۶۰۰هاي مشاره < نويس  دستمعريف

تصـوير؛  ۱۶۳ص+ ۹۳۴، ۱۳۸۷جلد سـي و هفـتم:    §
  >.۱۴۶۰۱-۱۵۰۰۰هاي مشاره < نويس معريف دست

تصـوير؛  ۴۵ص+ ۹۵۴، ۱۳۸۸جلد سـي و هشـتم:    §
  >.۱۵۰۰۱-۱۵۳۰۰هاي مشاره < نويس معريف دست

، معريف تصوير ۶۳ص+۸۱۰، ۱۳۹۰جلد سي و م:  §
  >.۱۵۳۰۱-۱۵۶۰۰هاي مشاره < نويس دست

ــريف    § ــت، معـ ــده اسـ ــر نشـ ــم: منتشـ ــد چهلـ جلـ
  >.۱۵۶۰۱-۱۵۹۰۰هاي مشاره < نويس دست

جلــد چهــل و يکــم: منتشــر نشــده اســت، معــريف   §
  >.۱۵۹۰۱-۱۶۲۰۰هاي مشاره < نويس دست

v    :ــینی اشــکوري، احمــد [اســتدراکات و “حس
ــه آیــت  درســت اهللا العظمــی  نامــه فهرســت کتابخان

ــدهاي   ـــی (ره)، جل ــی نجف ـــ . ”]20-1مرعش ، نک
هاي خطّی کتابخانـه عمـومی    راهنماي فهرست نسخه

اهللا العظمی مرعشی نجفـی قـدس سـره    حضرت آیت
  .86-7، صص1، ج1371، قم، الشریف

v      :(قـم) راهنمـاي  محققان مجمـع الفکـر االسـالمی
اهللا مرعشـی   هاي خطّی کتابخانه آیـت  فهرست نسخه

 .١نجفی (ره)

کتابهاي معرّفـی  فهرست الفبایی (منتشر نشده) عناوین  ?
اهللا  هاي نسخ خطّی کتابخانـه آیـت   شده در سلسله فهرست

ــا   العظمــی مرعشــی نجفــی (ره) شــامل جلــدهاي اول ت
شانزدهم اسـت و در آن نـام کتـاب، نـام مؤلّـف، آدرس      
فهرست مربوطه به جلد و صفحه و نیز آدرس به الذریعـۀ  
داده شده است. این راهنما مشابه جلد نخسـت راهنمـاي   

) است، با این تفاوت کـه در  1371کتابخانه (قم، فهرست 
اینجا افزون بر ارجاع به جلد و صفحه از فهرسـت و نیـز   
ارجاع به الذریعه، نام مؤلفان نیـز در کنـار نـام آثـار درج     
شده است. باید دانست که تصـویري از ایـن فهرسـت بـه     

اهللا العظمـی مرعشـی    در کتابخانه آیـت  >1526<شماره 
و اصل ایـن فهرسـت نیـز در کتابخانـه     (ره) موجود است 

  گردد. مجمع الفکر االسالمی در قم نگهداري می

v    :مسـتدرکات فهرسـت   حسینی اشـکوري، احمـد
  . ٢اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) کتابخانه آیت

                                                   
اهللا العظمي مرعشي جنفي  هاي عکسي کتاخبانه آيت فهرست نسخه. پيشني، ١

 .۴۴۲، ص۴ج (ره)،

 .۷، ص۵۴: شپيام ارستان. ٢
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ي خـود   جلـدي نوشـته   27استدارکاتی براي فهرست  ?
نگاري  اشتغال به فهرست  سال 23مؤلّف است؛ ایشان طی 

اهللا العظمی مرعشی (ره) اسـت. بـه نظـر     خانه آیتدر کتاب
رسد این استدراکات به جز اسـتدراکات و تصـحیحاتی    می

صفحه در جلد نخست راهنماي مجلّدات  80باشد که طی 
اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    فهرست کتابخانه آیت 1-20

  (ره) درج شده است.

v  :نکــ .  ”هـاي نـو یافتـه    نسـخه “متّـقی، حسین ،
)، 46-45(پیاپی  4-3، ش12(قم): س میراث شهاب

(بخـش   230-182، صـص 1385پـاییز ـ زمسـتان    
)، بهار ـ تابستان 48-47(پیاپی 2-1، ش13اول)؛ س

-3، ش13(بخش دوم)؛ س 188-141، صص1386
ــاپی  4 ــتان    50-49(پیـ ــاییز ـ زمسـ ، 1386)، پـ

  (بخش سوم). 162-125صص

نویس کامالً فراموش شده  دست 119فهرست توصیفی  ?
هاي معرّفـی شـده    نویس دست  زوایا و خمول مجموعه در

اهللا  هاي خطّی کتابخانه آیت در جلد نخست فهرست نسخه
العظمی مرعشی (ره) است که در سلسله مقاالت یاد شده، 

تري، براي نخستین بـار بـه    راقم سطور، با امعان نظر بیش
  معرّفی آن ارزشمند، پرداخته است.

v هـاي   فهرست نسخه بررسی“: دینمحمدي، عبداهللا
، (ره)اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    خطّی کتابخانه آیت

 2، ش4(تهـران): س  آینـه میـراث  ، نکـ . ”)28(جلد
  .36-33، صص1380)، پاییز 14(پیاپی

v  د جعفـر   حسینی اشکوري، احمد؛ [با همکاريسـی
صادق حسـینی اشـکوري]؛   حسینی اشکوري و سید 

راهنمـاي  (زیرنظر دکتر سید محمود مرعشی نجفـی):  
هاي خطّی کتابخانه عمـومی حضـرت    فهرست نسخه

-1(مجلّـدات   اهللا العظمی مرعشی نجفــی (ره)  آیت
اهللا العظمـی مرعشـی    )، قم، کتابخانه حضـرت آیـت  2

  ، وزیري.1371نجفـی (ره)، 

نامـه، فهرسـت الفبـايي عنـاوين      خنست: صحيح جلد §
 ۲۰-۱هـاي   هـاي خطّـي معـريف شـده در جلـد      نسخه
خبانه، فهرست اجازه دهندگان (جميـزين)  هاي کتا فهرست

  ص.۳۵۱و اجازه گريندگان (مجازين) و اماکن؛ 

جلــد دوم: فهرســت موضــوعات، فهرســت الفبــايي  §
 ۲۰-۱هـاي   هاي معريف شده در جلد نويس مؤلّفان دست

  ص.۴۲۶هاي کتاخبانه،  فهرست

v  موسوي، میرمحمود؛ متـّقی، حسین؛ (زیرنظر دکتر
اهنمــاي فهرســت رســید محمــود مرعشــی نجفــی): 

اهللا  هاي خطّی کتابخانـه بـزرگ حضـرت آیـت     نسخه
ـــی (ره)   ــی مرعشــی نجف ــانی <العظم ــه جه گنجین

)، قم، کتابخانـه بـزرگ   3(جلد >مخطوطات اسالمی
، 1382اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)،  حضرت آیت

  وزیري.

ــان    § ــاوين و مؤلّف ــايي عن ــت الفب ــوم: فهرس ــد س جل
ـ     نويس دست  ۳۰-۲۱هـاي   دهـاي معـريف شـده در جل
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ها به عريب، فارسي  هاي کتاخبانه به تفکيک زبان فهرست
  ص.۵۱۱هاي ديگر (ترکي، اردو، پشتو)،  و زبان

v  :گنجینـه  <هاي خطّـی   راهنماي نسخه“ناشناخته
ــالمی   ــات اس ــانی مخطوط ــد >جه ــألیف 3(جل )؛ ت

، نکـ . ”1382میرمحمود موسوي ـ حسین متّقی، قم  
  .18، ص1382من به 4، 164(تهران): ش کتاب هفته

v  :نگاهی بر راهنمـاي فهرسـت   “نوروزیان، حمیده
اهللا  هاي خطّی کتابخانـه بـزرگ حضـرت آیـت     نسخه

، نکــ .  ”العظمی مرعشی نجفـی (ره)، (جلـد سـوم)  
-77(پیاپی  6-5، ش 7(تهران): س ماه کلیات کتاب

  .74-71، صص 1383)، اردیبهشت ـ خرداد 78

v  :خت: معرفی نسخه شنا“حافظیان بابلی، ابوالفضل
هاي خطّی کتابخانـه بـزرگ حضـرت     راهنماي نسخه

-21هـاي   اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) (جلد آیت
، ”)، نگارش میر محمود موسوي و حسین متـّقی30

، 14، ش4(قـم): س  هاي اسـالمی فصلنامه کتابنکـ . 
(قـم):   میراث شـهاب و  50-45، صص 1382پاییز 
ابســتان )، بهــار ـ ت  36-35(پیــاپی  2-1، ش10س

 .230-227، صص 1383

v   ــر ــق: الســید جعف ــدالعزیز؛ (تحقی ــایی، عب الطباطب
المنتقی من مخطوطات المکتبۀ العامـۀ  “الطباطبایی): 

المحقق الطباطبایی فی ، نکـ . ”آلیۀاهللا المرعشی (ره)

-781، صص 2، ج1417، قم، ذکراه السنویۀ االولی
875.  

v   :ــدالعزیز ــایی، عب ــارس  “الطباطب ــتدرك فه [مس
وطات مکتبۀ آیـۀاهللا العظمـی المرعشـی النجفـی     مخط
المحقق الطباطبایی فی ذکراه السـنویۀ  ، نکـ . ”(ره)]
  .928-877، صص 2، ج1417، قم، االولی

v  :وصف بعض نسـخ مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .١السید المرعشی فی قم

عنوان دو فهرست دستنوشته، در توصیف چنـد نسـخه    ?
اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    تخطّی نفیس در کتابخانه آی

هایی  (ره) است که از سوي آن مرحوم در ضمن یادداشت
نگارش یافته است. ایـن دو فهرسـت    دفتر صغیربا عنوان 

مخطوط امروزه در کتابخانه عالمه محقق طباطبایی در قم 
  گردد. نگهداري می

v   :ــد ــه، مجی ــی جلیس ــه  “غالم ــت کتابخان فهرس
رنـج و گـنج:    ، نکــ . ”مرعشی، گسترده و کارآمـد 

یادمان میراث شناس عصر عالمه محقق سـید احمـد   
-145، صـص  1384، تهران/ قـم،  حسینی اشکوري

160.  

v   الحسینی االشکوري، احمد؛ (اشراف: سید محمـود

                                                   
 .۱۲۶، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويلپيشني،  .١
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ــی):   ــی النجف ــۀ   المرعش ــی خزان ــی ف ــراث العرب الت
مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا العظمی المرعشی النجفـی،  

تبۀ آیۀاهللا العظمـی  )، قم، مک6-1(مجلّدات  قم ـ ایران 
 ، وزیري. 1414المرعشی النجفی (ره)، 

  ص.۴۸۶جلد اول: االداب ـ حتيات،  §

  ص.۴۷۵جلد دوم: ختاميس ـ خرية،  §

  ص.۵۰۷جلد سوم: دارات ـ صيغ،  §

  ص.۴۷۹جلد چهارم: ضبط ـ املختار،  §

  ص.۴۹۷جلد پنجم: خمتارات ـ اليوم،  §

  ص.۳۶۵جلد ششم: الفهارس العامة،  §

هاي عربی معرفی شده در فهرست  نویس فهرست دست ?
-1<هـاي   هاي خطّی کتابخانه معرّفی شده در جلد نسخه

مجلّد تنظـیم و   6است که به صورت موضوعی، در  >22
  منتشر گردیده است.

v  :نظم و ابتکار (با نگاهی به التراث “برکت، محمد
رنج و گنج: یادمـان میـراث شـناس    ، نکـ . ”العربی)

، حسـینی اشـکوري  عصر عالمه محقـق سـید احمـد    
 .165-161، صص 1384تهران/ قم، 

v  :المخطوطـات العربیـۀ فـی    الطریحی، محمدسعید
، الـدین المرعشـی النجفـی (ره)    مکتبۀ السید شـهاب 

دمشق/ بیروت، مرکز الدراسـات و البحـوث العلمیـۀ،    
  ص.435تاریخ،  بی

بـا عبـارت    ١)5از این فهرست در مجلّـۀ الموسـم (ش   ?
  . ٢استیاد شده  >یصدر قریباً<

v    :نـوادر المخطوطـات   المرعشی النجفـی، محمـود
العربیۀ من القرن الثالث إلی السـادس الهجـري فـی    
مکتبۀ آیۀاهللا العظمی المرعشی النجفی (ره) الکبـري  
(الخزانۀ العالمیۀ للمخطوطـات االسـالمیۀ) بمناسـبۀ    

ــدوة  ــران   ن ــی ای ــۀ ف ــات العربی ــق <المخطوط دمش
العظمی المرعشـی  اهللا  ، قم، مکتبۀ آیۀ>1423/2002

، >الخزانۀ العالمیۀ للمخطوطـات االسـالمیۀ  <النجفی 
تصویر، وزیري کوچک  98ص+ 85، 2002/ 1423

محاضــرات مــؤتمر المخطوطــات و همچنــین نکـــ . 
ــران ــی إی ــۀ ف ــۀ  العربی ــاریۀ الثقافی ، دمشــق، المستش

-278، صـص  2002للجمهوریۀ االسالمیۀ االیرانیۀ، 
، صـص  1382، 1(قـم): دفتـر   میراث ماندگار؛ 355
هــایی دربــاره  شناســی: پــژوهش نســخهو  75-138

، 6ج ،1389، قـم،  هاي خطّی در ایران و جهان نسخه
 .74-7صص

نویس نفیس عربی، که تاریخ  دست 78در این فهرست  ?
هـ است، گزارش شده اسـت.   6-3ها بین قرون  کتابت آن

کنگـره  <باید افزود که این مقالـه بـه مناسـبت برگـزاري     
 1381در دمشـق در سـال    >خطّـی در ایـران   هاي نسخه

                                                   
 .۳۵۶، ص۱۴۱۰/۱۹۹۰، ۵، ش۲(بريوت): س املوسم. ١

 .۹۹ص :هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٢
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  ارائه شده بود.

v ــه فهرســت ــاران کتابخان ــامگوي فهرســت  :1نگ ن
 یمرعشـ  یاهللا العظمـ  کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخه

  .(ره)نجفـی 

 14000بـیش از  دستنوشته نـامگوي   در این فهرست ?
هـاي عربـی، فارسـی، ترکـی و اردو      به زبان نویس دست

-1371(سـال   6 یطـ  یاد شـده، کتابخانه   فهرست نشده
و بـه  توصیفـی فهرست گاه و  يبه صورت نامگو) 1376

و فهرسـت  ترتیب شـماره مسلسـل (موقّـت)     دو صورت
ي  ها برگهمعرفی گردیده است. اصل فهرست ها  الفبایی آن

ـ   ينگـار  بخش فهرسـت دستنوشته در آرشیو   یکتـب خطّ
 ينگهـدار  اهللا العظمـی مرعشـی (ره) در قـم    آیت کتابخانه
  شود. می

v ــ ــیمرعش ــود:ی نجف ــامگو  ، محم ــت ن  يفهرس
 یاهللا العظمـ  آیـت بـزرگ  کتابخانـه   یهاي خطّ نسخه
  .)ره(نجفـی  یمرعش

از و نفیس بسیار ارزشمند  يفهرست دستنوشته نامگو ?
، ي شـده خریدارجدید  یهزاران نسخه خطّ  ي اولیه ها داده

 یاهللا العظمـ  آیـت مرحـوم  وقفـی یا اهداء شده به کتابخانه 
                                                   

ند از بود اين اثر سهيم بودند عبارتشکل گريي نگاراىن که در  فهرست.  ١
(از  رمضان ، عارفي... حممد ،يقاسم موسو، مرييآقايان: مريحممود موسو

، ي، ابواحلسن مشس، ناصر رستمي، حممدحسني اوسطمجهوري آذرباجيان)
مقدم،  يطاهرحسن  سليماىن،امحد  حسني تربيزيان، حممدجواد طالىب،

 ي .حسني متق و سخندان يحممدحسني اميىن، عل

هـا بـه    نـویس  دسـت  نجفــی (بـر حسـب ورود    یمرعش
 يآقـا  ،کتابخانـه محترم ) به خطّ تولیت و ریاست کتابخانه

ی نجفـی و برخی نیز با همکـاري  دکتر سید محمود مرعش
ها (محمدحسین اوسطی و  نویس بخش اعالم وصول دست
(فهرسـت   برگـه  ، در قالب فیشمحمدجواد طالبی هنزایی)

ها مشـتمل بـر    برگه فهرستاین  تنظیم گردیده است؛ برگه)
ــوان ــر عن ــت،  اث ــاریخ کتاب ــب، ت ــف، موضــوع، کات ، مؤلّ
و...  یتذهیب، جلد، نقاشي نسخه، اعم از هنر هاي  ویژگی

مشخّصات واقف، فروشنده ها  در این برگهبوده و همچنین 
 شده است. بیانو یا اهداء کننده نسخه 

v  :ــی نــوري، حســن ــامگوي نســخ خطّ فهرســت ن
  .اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) تکتابخانه آی

ایی (= مشــابه نخســتین  اصــل ایــن فــیش ? هــاي مقــو
پیشنهاد داده بود)  ، در مقطعی،هایی که مرحوم افشار فیش

بـه خـطّ خـوش مرحـوم شـیخ حسـن نـوري، در میــان        
ــرگ ــه     ب ــه در گنجین ــی کتابخان ــاي برخــی نســخ خطّ ه
فـی اهللا العظمی مرعشی نج ها در کتابخانه آیت نویس دست

شـود؛ گفتنـی اسـت بسـیاري از ایـن       (ره) نگهداري مـی 
هـاي بعـد مجـدداً در ضـمن      ها به تـدریج در سـال   نسخه

  فهارس جدید کتابخانه، توصیف گردیده است. 

v   :ــه ــل کتابخان ــین المل ــور ب ــومی و ام ــط عم رواب
ي انتقـال   هـا  هاي خطّـی و مجموعـه   [گنجینه نسخه“

ی مرعشـی  اهللا العظمـ  یافته به کتابخانه بزرگ آیـت 
 2، ش6(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”نجفـی (ره)]
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  .50-47، صص 1379)، تابستان 20(پیاپی

v  :فهرست یکصد و شصـت نسـخه   “استادي، رضا
آشنایی با چند نسـخه  ، نکـ . ”خطّی از یک کتابخانه

  .116-105، صص 1355(قم)، دفتر اول،  خطّی

اهللا  هاي کتابخانه آیت نویس ها در واقع دست این نسخه ?
اهللا العظمی  استادي بوده که بعدها به کتابخانه حضرت آیت

  مرعشی نجفـی (ره) انتقال یافته است.

v  :اهللا بهـاري   کتابخانه آیت“مرعشی نجفی، محمود
اهللا  بـه کتابخانـه حضـرت آیـت     همدانی [انتقال یافته

میـراث  ، نکـ . ”العظمی مرعشی نجفـی (ره) در قم]
، 1377)، تابستان 12 (پیاپی 2، ش4(قم): س شهاب
)، 13(پیـاپی   3(بخـش نخسـت)؛ ش   74-67صص 

(بخــــش دوم) و  9-2، صــــص 1377پــــاییز 
هـاي خطّـی    هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخه

  .372-333، صص2ج ،1389، قم، در ایران و جهان

نـویس آن در ایـن    دست 105این گنجینه نفیس که از  ?
ي آن بـه کتابخانـه   هـا  ها یاد شده، همراه سایر نسخه مقاله

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) در قـم انتقـال    بزرگ آیت
یافته است. گفتنی است که نسخ مذکور به تفصیل فهرست 

ــد   ــده و در جل ــص 31گردی ــت ، 266-124، ص فهرس
  همین کتابخانه معرفی شده است. هاي خطّی نسخه

v  :تعدادي از نسخ خطّـی  “مرعشی نجفی، محمود]

خریـداري شـده بـه کتابخانـه      ثقۀ االسالم تبریـزي 
میراث ، نکـ . ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)] آیت
، 1377)، زمسـتان 12(پیـاپی  2، ش4(قم): س شهاب
  .93-92صص

v  :چهـار کتابخانـه نفـیس    “مرعشی نجفی، محمود
 2، ش6(قــم): س میــراث شــهاب، نکـــ . ”شخصــی
و  21-3، صـــص 1379)، تابســـتان 20(پیـــاپی

هـاي خطّـی    درباره نسخه هایی شناسی: پژوهش نسخه
  .372-333، صص2ج ،1389، قم، در ایران و جهان

اهللا حـاج   این چهار کتابخانه، عبارتند از: کتابخانه آیت ?
اهللا حـاج   سید برهان المحقّقین سـبزواري، کتابخانـه آیـت   

شیخ مرتضی و محمدهادي تألّهی همدانی، کتابخانه حـاج  
اهللا میـرزا   میرزا موسی طبیـب سـاوجی و کتابخانـه آیـت    

هـاي آن بـه    نـویس  ابوالقاسم موسوي زنجانی کـه دسـت  
اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) در قم انتقـال   کتابخانه آیت

 233یافته اسـت. در ایـن سـیاهه، در مجمـوع بـیش از      
نویس نفیس به صورت نـامگوي توصـیف گردیـده     دست

است. در ضمن این نوشتار تعدادي از نسخ خطّـی انتقـال   
کتابخانه مرحوم ساوجی (پزشک دربار ناصـري)،  یافته از 

اهللا برهـان المحقّقـین سـبزواري در     کتابخانه مرحوم آیـت 
اهللا شـیخ مرتضـی    هاي مرحومان آیـت  سبزوار و کتابخانه
اهللا شیخ محمدهادي تألّهی همـدانی،   تألّهی همدانی و آیت

اهللا العظمـی مرعشـی نجفـی (ره)     به کتابخانه بزرگ آیـت 
  ست.معرّفی شده ا
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v  :فهرست بیست و پـنج  نصیري (امینی)، فخرالدین
نسخه نفیس بـه خـطّ عالمـه مجلسـی در کتابخانـه      

نویسـی شــده)،   ، تهـران، (ماشـین  فخرالـدین نصـیري  
  ص. 53تاریخ، وزیري بزرگ،  بی

) 1347ي ایـران (  هـا  این فهرست از کتاب و کتابخانـه  ?
نویسـی شـده در بخـش     نقل گردیده و به صورت ماشـین 

هاي خطّی ایـن کتابخانـه نگهـداري     نویسی نسخه فهرست
 1373گردد. گفتنی است تمام این نسخ نفیس در سال  می

اهللا  از صــاحب مجموعــه، بــراي کتابخانــه حضــرت آیــت
  العظمی مرعشی نجفـی (ره) خریداري گردیده است.

v   :ــود ــی، محم ــی نجف ــري از  “مرعش ــش دیگ بخ
 میراث شهاب، نکـ . ”هاي تازه خریداري شده نسخه

ــم): س ــاپی 2-1، ش7(قـ ــار ـ    24-23(پیـ )، بهـ
  .46-37، صص1380تابستان

دسـتویس نفـیس از مجموعـه کتـب      30در این مقاله  ?
کتابخانه مرحوم نصیري گزارش شده است. گفتنـی اسـت   
که بعد از درگذشت مرحوم نصیري، مجموعـه نفـیس وي   
پراکنده شده و از کشـوري خـارجی سـر در آورد. البتّـه     

هـاي شـیعی ایـن     نویس از آثار و دستخوشبختانه برخی 
مجموعه نفیس، به همت و تالش تحسـین برانگیـز آقـاي    
دکتر سید محمود مرعشی، تولیت و ریاسـت کتابخانـه، از   
خارج به ایـران عـودت داده و اکنـون در ایـن کتابخانـه      
بــزرگ قــرار دارد، ولــی از سرنوشــت ســایر نســخ ایــن 

  ست.مجموعه ارزشمند آگاهی چندانی در دست نی

v  :هاي خطّی  [برخی] نسخه“مرعشی نجفی، محمود
، 7(قـم): س  میراث شهاب، نکـ . ”فخرالدین نصیري

ــاپی 4-3ش ــتان  26-25(پی ــاییز ـ زمس ، 1380)، پ
ــص ــاپی 4، ش8و س 25-16ص ــتان 30(پی )، زمس
  .44، ص1381

هاي نفیس کتابخانه مرحوم  نویس فهرست برخی دست ?
بـا واسـطه، بـه     فخرالدین نصیري در تهران است که اخیراً

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) انتقال  کتابخانه بزرگ آیت
  یافته است.  

v  :[فهرس مخطوطات] خزانۀ “العلوي، محمدمهدي
، ”الحاج الشیخ محمدباقر [البیرجنـدي] فـی بیرجنـد   

، 1928، 7، ش6(بغـداد): ش  مجلۀ لغۀ العـرب نکـ . 
  .593-589و  518-511صص 

ـ  دست 205در این مقاله  ? ویس عربـی و فارسـی بـه    ن
اختصار معرفی شده است. گفتنی است که بخشی اعظمـی  

هاي بعد به  هاي نفیس این کتابخانه در سال نویس از دست
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) در قم انتقال  کتابخانه آیت

هاي  گردیده و به تدریج در برخی مجلّدات میانی فهرست
  کتابخانه معرفی شده است.

v هاي خطّی حسـین   [فهرست] نسخه“رج: افشار، ای
 نامواره دکتر محمود افشـار ، نکـ . ”رهنما در تهران
  .4814-4806، صص8(تهران)، ج

ها به سفارش آقاي ایرج افشار اخیـراً   نویس این دست ?
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اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)    به کتابخانه حضرت آیت
  در قم انتقال یافته است.

v انه دانشکده ادبیات کتابخ“پژوه، محمدتقی:  دانش
نشــریه ، نکـــ . ”هــاي خطّـی آن]  شـیراز [ و نسـخه  

  .230، ص1346، 5دفتر(تهران):  هاي خطّی نسخه

نـویس گـزارش گردیـده اسـت.      دست 3در این مقاله  ?
اهللا  گفته شده نسخ خطّی این کتابخانـه بـه کتابخانـه آیـت    

العظمی مرعشی (ره) در قم انتقـال یافتـه و تنهـا تصـویر     
ها در کتابخانـه یـاد شـده بـاقی      یا میکروفیلم آن ها نسخه

  .١مانده است

v  :هـاي   نـویس  [فهرست برخی دست“شریف، علی
، نکــ .  ”موجود در کتابخانـه آقـاي حسـن نراقـی]    

  .112-11، صص 1348، کاشان، صهباي سخن

نسخه خطّی به صـورت   18در این فهرست در حدود  ?
اي  ه مختصر معرفی شده است. گفتنی است که بخش عمـد 
اهللا العظمی  از این مجموعه نفیس بعدها براي کتابخانه آیت

  مرعشی نجفـی (ره) خریداري گردیده است.

v  :دفتــر ثبــت کتابخانــه ابــن “حســینی، مصــطفی
هاي خطّـی   فهرست نسخه، نکـ . ”مسکویه ـ اصفهان 

، قـم،  فارسی کتابخانه ابن مسکویه، اصفهان ـ ایـران  
 .288-117، صص1389مجمع ذخائر اسالمی، 

                                                   
 .۸۵: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

ــته ? ــراي  فهرســت دستنوش ــی  1192اي ب ــخه خطّ نس
ـس کتابخانـه    کتابخانه مرحوم سید مصطفی حسینی، مؤس
ابن مسکویه اسـت. بایـد دانسـت کـه کتابخانـه مرحـوم       
حسینی بیش از یازده هزار نسـخه خطّـی و چـاپی بـوده     
است که پس از درگذشت آن مرحوم، به درخواست دکتـر  

خطّـی آن بـه کتابخانـه    هـاي   سید محمود مرعشی، نسخه
اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) در قم منتقل گردیـد و   آیت

ترین آنها متون ادبـی   کتابهاي چاپی نفیس وي نیز که بیش
و عرقانی و دیوانهاي شاعران بوده اسـت بـه مـدد آقـاي     
تیموري به شهرداري واگذار گردید تا به فرهنگسراي بـاغ  

معتمدالدولـه بـود،    نو در اصفهان، که از موقوفات مرحـوم 
  انتقال یابد.

v  :هاي خطّی مهنـدس سـرتیپ    نسخه“افشار، ایرج
 میـراث اسـالمی ایـران   ، نکــ .  ”عبدالرزاق بغایري

  .576-566، صص 1376، 5دفتر(قم): 

نـویس عربـی و    دسـت  120در این فهرست بـیش از   ?
فارسی به اختصـار گـزارش گردیـده اسـت. بسـیاري از      

اهللا  ري بـه کتابخانـه آیـت   هـاي مرحـوم بغـای    نویس دست
العظمی مرعشی (ره) و برخی دیگر هم گویا قرار بوده که 
به دانشگاه شیراز انتقال یابـد، لـیکن بـه تفکیـک، دقیقـاً      
هـا   دانسته نیست که چه تعداد از این نسخ، به این کتابخانه

  انتقال گردیده است.

v  :فهرست هفتـاد نسـخه   “حافظیان بابلی، ابوالفضل
 میراث ماندگار، نکـ . ”تابخانه در قمخطّی از یک ک
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  .408-356، صص 1382(قم): دفتر اول، 

ــه اظهــارات صــاحب مجموعــه (  ? ــا ب )، ایــن 1383بن
اهللا العظمـی   ها اکنون در کتابخانه بـزرگ آیـت   نویس دست

مرعشی نجفـی (ره) منتقل یافته و در گنجینه آن کتابخانه 
 اند. عامره، آرمیده

v ) دکتــر ســید محمــود  رزیــر نظــمتّـــقی، حســین؛
هـاي خطّـی ترکـی     فهرسـت نسـخه  مرعشی نجفی): 

اهللا العظمـی مرعشـی    کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 
(جلـد اول)، قـم، کتابخانـه     نجفـی (ره)، قم ـ ایـران  

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) و گنجینـه   بزرگ آیت
، وزیـــري، 1381جهـــانی مخطوطـــات اســـالمی، 

  تصویر. 49ص+ 376

نـویس بـه زبـان     دسـت  213ین اثر در جلد نخست ا ?
هـاي گونـاگون عثمـانی، آذري و چغتـایی      ترکی با لهجـه 

موجود در این کتابخانه به تفصیل گزارش گردیـده اسـت.   
 27-1تـر در جلـدهاي    ها پیش گفتنی است که این نسخه

معرّفی شـده بـوده کـه     کتابخانه هاي خطی نسخه  فهرست
هـا اقـدام    جدد آنتري به معرّفی م اینک با امعان نظر بیش
رسد در صورت نگـارش جلـدهاي    شده است. به نظر می

ــدات فهرســـت  ــت، تعـــداد مجلّـ ــاي  دیگـــر فهرسـ هـ
هاي ترکی کتابخانه، گویا بـه پـنج جلـد بـالغ      نویس دست
  گردد.

v  :هاي خطّی  نگاهی به فهرست نسخه“بیات، حیدر

اهللا العظمـی مرعشـی    ترکی کتابخانـه بـزرگ آیـت   
 پیـام قـم  ، نکــ .  ”ن متّقینجفـی (ره)، نگارش حسی

 .4، ص1382دي  5، 202، ش6(قم): س

v    ــرزاد ــمدلی، ف ــین؛ ص ــی، حس ــیص) متّق : (تلخ
هـاي ترکـی در کتابخانـه     نـویس  فهرستواره دسـت “

  .”اهللا العظمی مرعشی (ره) آیت

ایــن فهرســتواره، در حقیقــت چکیــده جلــد نخســت  ?
اهللا العظمـی   هاي ترکی کتابخانه آیـت  فهرست دستنویس

 1382سـال   ، تألیف راقم سطور است که درره)مرعشی (
ــالگ ســپس در  http://irazturk.comوبســایت  در وب

http://nusxalar.blogfa.com .منتشر گردید  

v  :هـاي خطّـی ترکـی     فهرست نسخهمتّـقی، حسین
اهللا العظمـی مرعشـی    حضرت آیـت  کتابخانه بزرگ

  ).2(ج نجفـی

اهللا  هاي ترکی کتابخانه آیـت  نویس بخش دوم از دست ?
 300العظمی مرعشی نجفـی (ره)، است که در آن حـدود  

ع ترکی معرّفـی شـده    نسخه خطّی ترکی با لهجه هاي متنو
اي نه چندان دور، این مجلـد از   ه است و امیدوارم در آیند
  ستفاده پژوهشگران، منتشر گردد.فهرست نیز براي ا

v Mottaghi, H.: Kurezes verzeichniss 
der türkischen handschriften der gross 
ayatollah maraschi bibliothek zu Qom - 
Iran. 

هـاي ترکـی    نـویس  فهرست نامگوي دستمتقی، حسین: 

http://irazturk.com
http://nusxalar.blogfa.com
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 .اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) کتابخانه بزرگ آیت

جلـد  واقع، ترجمه آلمانی و تلخـیص  این فهرست، در  ?
دست نخست اهللا  هاي ترکی کتابخانـه آیـت   نویس فهرست

، 1381، منتشر شده در سـال  العظمی مرعشی نجفی (ره)
در دانشگاه راقم، است. این مقاله در سفر علمی چند ماهه 

 2006هاینس گـوتنبرگ شـهر مـاینز ـ آلمـان در سـال       
  نگارش یافته است. 

v (منزوي) بعض ، آقا بزرگ (محمدمحسن): تهرانی]
الـدین فـی مشـهد     مخطوطات مکتبۀ السـید شـهاب  

  . ١اهللا علیها] فاطمۀ المعصومۀ سالم

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
اهللا  تهرانی است که در آن برخی نسخ کتابخانه مرحوم آیت

نسخه را پیش  44العظمی مرعشی نجفـی (ره) مشتمل بر 
هـ، فهرست 1365رسمی این کتابخانه در سال  از تأسیس

-28هـاي    نموده است. نسخه اصل این فهرست، بین برگ
به خطّ مرحوم آقا  وار اي کشکول مجموعه 38-35و  29
در کتابخانه مجلس شوراي  >15816<به شماره  ،بزرگ

  گردد. اسالمی نگهداري می

v     تهرانی (منزوي)، آقا بـزرگ (محمدمحسـن)؛ (بـه
فهـرس مخطوطـات   “دحسـین حکـیم):   اهتمـام محم 

، نکــ .  ”مکتبۀ آیۀاهللا العظمی المرعشی النجفی (ره)

                                                   
، ۴۴، جهاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست نسخه. پيشني، ١
 .۷۸ص

اهللا العظمـی   شناسـی توصیفــی حضـرت آیـت     کتاب
 .590-575، صص 1382، قم، مرعشی

هـاي خطّـی    نسخه، از نسخه 78در این سیاهه حدود  ?
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) معرفـی شـده    مرحوم آیت

  است.

v وي)، محسن (آقا بـزرگ) (بـه اهتمـام    تهرانی (منز
هـاي خطّـی    نسـخه “دکتر محمـود مرعشـی نجفـی):    

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) معرفی شده در  آیت
شناسـی توصیفــی حضـرت     کتـاب ، نکـ . ”الذریعۀ
-397، صـص  1382، قـم،  اهللا العظمی مرعشی آیت
418. 

هـاي کتابخانـه    نـویس  اي از دست ه در این مقاله چکید ?
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) معرفـی شـده    م آیتمرحو

گانه کتابِ شریف الذریعۀ إلـی تصـانیف    26در مجلّدات 
  الشیعۀ، گزارش گردیده است.

v   :تهرانی (منزوي)، محسن (آقا بزرگ)؛ (به اهتمـام
فهـرس مخطوطـات مکتبـۀ آیـۀاهللا     حسین متّــقی):  

العظمی المرعشی النجفی (المستلّ من الذریعـۀ إلـی   
  .)یف الشیعۀ و طبقات أعالم الشـیعۀتصان

نویسی شـده از صـدها نسـخه خطّـی      فهرست ماشین ?
اهللا العظمی مرعشـی نجفـی    مجموعه قدیمی کتابخانه آیت

(قبل از تأسیس رسمی کتابخانـه) در قـم اسـت کـه آقـا      
بزرگ تهرانی به مناسبت در جاي جاي کتـاب گرانسـنگ   
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ا را بـا  هـ  خویش الذریعـۀ یـا طبقـات أعـالم الشـیعۀ آن     
الـدین   رأیتها عند العالمـۀ السـید شـهاب   <عناوینی مانند: 

الدین،  الشهیر بآقا نجفـی التبریزي، رأیتها عند السید شهاب
معرفـی   >عند السید شهاب التبریزي کما کتبـه إلینـا و ...  
ها عمومـاً   نویس نموده است. روي برگ نخست این دست

ـ  دیده می >أرسل إلی الذریعۀ<عبارت:  ه مرحـوم  شود، ک
 الذریعـۀ اهللا العظمـی مرعشـی (ره) هنگـام نگـارش      آیت
هاي خـویش را بـه آقـا     ي نسخه ي نامگوي و اولیه ها داده

ها یادي در  اند، لیکن به هر دلیل از آن بزرگ ارسال داشته
هـا و  نشده است؛ البته ممکن اسـت کـه ایـن داده    الذریعۀ

یده اطالعات بنا به عللی به دست مرحوم آقا بـزرگ نرسـ  
بـا   اثـر، یا از قلم مرحوم آقـا بـزرگ افتـاده باشـد. ایـن      

همکاري آقاي احمد رنجبـري حیـدرباغی، بازنگـاري و    
  تحقیق گردیده و ان شاء اهللا به زودي منتشر خواهد شد.

v    :نفـایس کتابخانـه   “رفیعی عالمرودشـتی، علـی]
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره) در     حضرت آیـت 

اهللا  صیفـی حضرت آیـت شناسی تو کتاب، نکـ . ”قم]
 .609-606، صص 1382، قم، العظمی مرعشی

v   :موقوفـات مانـدگار:   “حافظیان بابلی، ابوالفضـل
اهللا  هـاي خطّـی وقفــی آیـت     فهرست الفبایی نسـخه 

العظمی مرعشی نجفــی (ره) بـه کتابخانـه آسـتانه     
السـالم در شـهر    حضرت عبـدالعظیم الحسـنی علیـه   

اهللا  حضرت آیـت شناسی توصیفـی  کتاب، نکـ . ”ري
 .558-419، صص 1382، قم، العظمی مرعشی

نویس عربی و فارسی اهدایی  دست 161در این مقاله  ?
اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره) بـه     (وقفی) مرحوم آیت

السالم  کتابخانه آستانه حضرت سید عبدالعظیم حسنی علیه
  در ري، توصیف گردیده است.

v  :ه وزیري یزد کتابخان“طالبی هنزایی، محمدجواد
، نکـ . ”اهللا العظمی مرعشی هاي اهدایی آیت و نسخه

)، بهـار  51(پیـاپی   1، ش14(قـم): س  میراث شهاب
  .64-37، صص1387

v    :شصـت و سـه نسـخه    “مرعشی نجفـی، محمـود
ي چهـارم و پـنجم و ششـم     هـا  خطّی نفیس از سـده 

، 1دفتـر (قـم):   میراث اسالمی ایـران ، نکـ . ”هجري
  .475-445، صص 1373

v یکصـد و سـه نسـخه    “رعشی نجفـی، محمـود:   م
میـراث  ، نکــ .  ”خطّی نفیس از قـرن هفـتم هجـري   

-527، صـص  1374، 2دفتـر (قـم):   اسالمی ایـران 
581.  

v  :دویست و هشتاد نسـخه  “مرعشی نجفی، محمود
میـراث  ، نکــ .  ”خطّی نفیس از قرن هشـتم هجـري  

-507، صـص  1375، 3دفتـر (قـم):   اسالمی ایـران 
617.  

v   ،هـاي   معرفـی نسـخه  “محمـود]:  [مرعشی نجفـی
اهللا العظمـی مرعشـی    نفیس کتابخانه [حضرت آیـت 
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، 2(قـم): س  [میراث] شـهاب ، نکـ . ”) ]2-1(ره) (
بخش  30-26، صص 1375)، زمستان 6(پیاپی 4ش

سـواطع  <نخست: معرفی سـه نسـخه خطّـی شـامل     
و  >االلهام، تفسیر المحـیط االعظـم و البحـر الخضـم    

ـ  1، ش3گیهان شناخت و س ، 1376)، بهـار  7اپی(پی
بخش دوم: معرفی سـه نسـخه خطّـی     15-12صص

بالبل القالقل، الکشـف و البیـان فـی تفسـیر     <شامل 
  .>القرآن و تفسیر لوامع التنزیل

v  :ده نسخه خطّی نفـیس “مرعشی نجفی، محمود” ،
)، 10(پیـاپی  4، ش3(قـم): س  [میراث] شهابنکـ . 

شناســـی:  نســخه و  7-2، صـــص 1376زمســتان  
هـاي خطّـی در ایـران و     ی درباره نسـخه های پژوهش
  .278-272، صص1ج ،1389، قم، جهان

v   :ــود ــی، محم ــه: “مرعشــی نجف ــه کتابخان گنجین
چهارصد و پنجاه نسخه نفیس از قرن چهارم تا هشتم 

(پیاپی  1، ش5(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”هجري
شناسـی:   نسـخه و  151-60، صص 1378)، بهار 15

اي خطّـی در ایـران و   هـ  هایی درباره نسـخه  پژوهش
  .454-283، صص1ج ،1389، قم، جهان

v  :خرید کتـاب [خطّـی]  “مرعشی نجفی، محمود” ،
)، 9(پیـاپی   3، ش3(قـم): س  [میراث] شـهاب نکـ . 
  . 37، ص 1376پاییز 

نـویس نفـیس عربـی و فارسـی      دست 9در این مقاله  ?
بـراي کتابخانـه گـزارش شـده      1376خریداري در پاییز 
له همچنین آمده که در این مقطـع زمـانی   است. در این مقا

نسخه خطّـی خریـداري    409نویس اهداء و نیز  دست 20
نویس مربوط به کتابخانه مرحوم  دست 280شده که تعداد 

حجۀ االسالم حسینی ساکن اصفهان بوده که از وراث وي 
  براي این کتابخانه بزرگ، خریداري شده است.

v    :ــود ــی نجفــی، محم شــناخت گیهــان  “مرعش
هـایی دربـاره    شناسی: پژوهش نسخه، نکـ . ”ناختش

، 1ج ،1389، قـم،  هاي خطّی در ایران و جهان نسخه
  .518-455صص

ها نسخه نفیس و کهن نگاشته شده بـه   در این مقاله ده ?
اهللا العظمی مرعشـی   زبان فارسی موجود در کتابخانه آیت

هـاي ایـران و جهـان، بـه مناسـبت       (ره) و سایر کتابخانه
مقدمـه   ضمنگردیده است. گفتنی است این مقاله گزارش 

نسخه برگردان) =  یفاکسیمیل(چاپ  گیهان شناختکتاب 
  است. درج شده

v  :هـاي   نآدو نمونه از قـر “مرعشی نجفی، محمود
هـایی   شناسـی: پـژوهش   نسـخه ، نکــ .  ”کوفی کهن
 ،1389، قم، هاي خطّی در ایران و جهان درباره نسخه

  .532-525، صص1ج

مقاله پرفایده، که به بیست و سومین کنفـرانس   در این ?
هـاي خطّـی در سـنت     بین المللی ساالنه در بـاره نسـخه  
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پترزبـورگ ـ روسـیه ارائـه گردیـده اسـت، دو نمونـه از        
هاي نفیس خطّی هنري و کهن موجـود در کتابخانـه    قرآن
اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) به تفصیل گزارش شده  آیت

  است.

v هاي خطّی خرید نسخه“ود: مرعشی نجفی، محم” ،
)، 10(پیـاپی  4، ش3(قـم): س  [میراث] شهابنکـ . 
  .54-53، صص1376زمستان

ــه صــورت  25در ایــن نوشــتار  ? دستنوشــته نفــیس ب
نامگوي توصیف گردیده است. گفتنی است در این مقطـع  

نسخه خطّـی نفـیس انتخـابی،     150ش)، 1376(زمستان 
فـراد خیـر و   نویس نیـز از سـوي ا   دست 43خریداري و 

  مؤمن به این گنجینه جهانی، اهداء و وقف گردیده است.

v  :هایی کهن کـه بـه    نسخه“مرعشی نجفی، محمود
[میـراث]  ، نکـ . ”اند تازگی خریداري و یا اهدا شده

ــم): س شــهاب ــاپی 1، ش4(ق ــار11(پی ، 1377)، به
  .201-200صص

نسخه خطّی به صـورت   44در این فهرست در حدود  ?
گردیده است. ضمناً در این مقطع زمـانی  نامگوي توصیف 

 50نویس خریـداري و   دست 181ش) تعداد 1377(بهار 
  نسخه به این کتابخانه اهداء یا وقف گردیده است.

v  :هاي خطّی خرید نسخه“مرعشی نجفی، محمود” ،
)، 12(پیـاپی  2، ش4(قـم): س  میـراث شـهاب  نکـ . 

  .93-92، صص 1377تابستان 

هار نسخه خطّی نفـیس بـه   در این فهرست بیست و چ ?
صورت نامگوي گزارش شده است. گفتنـی اسـت کـه در    

نسـخه خطّـی بـه     126) 1377این مقطع زمانی (تابستان 
نویس نیز به این کتابخانـه   دست 198صورت خریداري و 

ها مربوط بـه   ترین نسخه اهداء یا وقف گردیده است. بیش
ي در هاي کتابخانه مرحوم ثقۀ االسـالم تبریـز   نویس دست

اهللا بهـاري همـدانی در بهـار ـ       شهر تبریز و کتابخانه آیت
  همدان بوده است.

v   :هـاي   خریـداري نسـخه  “مرعشی نجفی، محمـود
ــن ـــ . ”که ــهاب ، نک ــراث ش ــم): س می  3، ش4(ق
  .65-64، صص 1377)، پاییز 13(پیاپی

در این مقاله بیست نسخه خطّـی نفـیس بـه صـورت      ?
ت کـه در ایـن   نامگوي توصیف گردیده است. گفتنـی اسـ  

نسخه خطّی به صـورت   183)، 1377مقطع زمانی (پاییز 
نویس نیز به این مرکز فرهنگی اهدا  دست 49خریداري و 
  گردیده است.

v  :هاي کهن خرید نسخه“مرعشی نجفی، محمود” ،
)، 14(پیـاپی  4، ش4(قـم): س  میـراث شـهاب  نکـ . 

  .60-59، صص 1377زمستان 

س به صورت نامگوي در این مقاله ده نسخه خطّی نفی ?
گزارش شده است. گفتنی است که در ایـن مقطـع زمـانی    

نویس به صورت خریـداري و   دست 11) 1377(زمستان 
نویس نیز به این مرکـز فرهنگـی اهـدا گردیـده      دست 33

  است.
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v  :ــود ــی، محم ــی  نســخه“مرعشــی نجف هــاي خطّ
(قم):  میراث شهاب، نکـ . ”خریداري شده و اهدایی

-201، صــص 1378، بهــار )15(پیـاپی   1، ش5س
204.  

نسخه خطّـی نفـیس بـه صـورت      54در این فهرست  ?
نامگوي توصیف گردیده است. گفتنـی اسـت کـه در ایـن     

نسخه خطّی بـه صـورت    128)، 1378مقطع زمانی (بهار 
نویس نیز از سـوي افـراد خیـر و     دست 300خریداري و 

مؤمن به این کتابخانه اهداء یا وقف گردیده است. تعدادي 
هاي خطّی نفـیس مـذکور مربـوط بـه کتابخانـه       از نسخه

  خاندان عالمه فیض کاشانی بوده در کاشان بوده است.

v   :ــود ــی، محم ــاب“مرعشــی نجف ــی  کت ــاي خطّ ه
اهللا  خریداري و اهدا شده به کتابخانه [حضـرت آیـت  

(قـم):   میراث شـهاب ، نکـ . ”العظمی مرعشی (ره)]
ــاپی  4-3، ش5س ــتان  18-17(پی ــاییز ـ زمس  )، پ

  .152-149، صص 1378

نسخه خطّـی نفـیس بـه صـورت      71در این فهرست  ?
نامگوي گزارش شده است. گفتنی است که در این مقطـع  

نسخه خطّی  108) تعداد 1378زمانی (تابستان ـ زمستان  
نـویس نیـز بـه ایـن      دسـت  129به صورت خریـداري و  

  کتابخانه اهدا گردیده است.

v  :خطّـی] خرید کتـاب [ “مرعشی نجفی، محمود” ،
)، 19(پیـاپی   1، ش6(قـم): س  میراث شـهاب نکـ . 

  .114-111، صص 1379بهار 

نسخه خطّـی نفـیس بـه صـورت      67در این فهرست  ?
هـاي خطّـی    نامگوي معرفـی شـده و تعـدادي از نسـخه    

توصیف شده در این مقالـه مربـوط بـه کتابخانـه مرحـوم      
) 1379باشد. در این مقطع زمـانی (بهـار    سعید نفیسی می

ـ   36نســخه خطّــی بـه صــورت خریــداري و   134داد تع
نویس نیز به ایـن مرکـز فرهنگـی اهـداء یـا وقـف        دست

  گردیده است. 

v  :ــود ــی، محم ــد  نســخه“مرعشــی نجف هــاي جدی
هاي کهن و نفیس تـازه   اي از نسخه ه کتابخانه: گزید
، 6(قـم): س  میـراث شـهاب  ، نکــ .  ”خریداري شده

ــاپی 4ش ــتان22(پی ــص1379)، زمس و  19-14، ص
هـاي خطّـی    هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخه

  .18-9، صص1ج ،1389، قم، در ایران و جهان

نسخه خطّی نفیس فارسی و عربی به  18در این مقاله  ?
  صورت نامگوي گزارش شده است. 

v   :هـاي خریـداري    نسـخه “مرعشی نجفی، محمـود
 2-1، ش7(قـم): س  میراث شهاب، نکـ . ”)1شده (
 46-22، صص1380ر ـ تابستان )، بها24-23(پیاپی

هاي خطّی  هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخهو 
  .58-19، صص1ج ،1389، قم، در ایران و جهان

نسـخه خطّـی نفـیس بـه صـورت       108در این مقاله  ?
نامگوي توصیف گردیده است. گفتنی است که بخشـی از  
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نسخه مربـوط بـه کتابخانـه     93ها شامل  نویس این دست
ــرزا محمــود  وم عالمــه آیــتخانــدان مرحــ اهللا حــاج می

در  >صــاحب المواهــب الســنیۀ <طباطبــایی بروجــردي 
باشد که اخیراً از بازماندگان آن مرحوم بـراي   بروجرد می

  این کتابخانه خریداري گردیده است.

v   :هـاي خریـداري    نسـخه “مرعشی نجفی، محمـود
 4-3، ش 7(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”)2شده (

-16، صـص 1380، پاییز ـ زمستان  )26-25(پیاپی 
هـاي   هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخهو  25

-59، صـص 1ج ،1389، قم، خطّی در ایران و جهان
70.  

نسخه خطّـی نفـیس بـه صـورت      42در این فهرست  ?
  نامگوي توصیف گردیده است. 

v   :هـاي خریـداري    نسـخه “مرعشی نجفی، محمـود
 2، ش8(قـم): س  میـراث شـهاب  ، نکــ .  ”)3شده (

ــاپی  ــتان 28(پیـ ــص 1381)، تابسـ و  25-7، صـ
هـاي خطّـی    هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخه

  .100-71، صص1ج ،1389، قم، در ایران و جهان

ترین  نسخه خطّی نفیس ـ که بیش  87در این فهرست  ?
باشد ـ بـه صـورت     ها مجموعه (داراي چند رساله) می آن

در ایـن مقطـع    نامگوي معرفی شده است. گفتنی است که
نسخه خطّی بـه   190) تعداد 1381زمانی (بهار ـ تابستان  

نویس نیز به ایـن کتابخانـه    دست 65صورت خریداري و 

  اهداء گردیده است.

v  :هاي خطّـی نفـیس    نسخه“مرعشی نجفی، محمود
، 8(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”)4خریداري شده (

و  72-44، صـص  1381)، زمسـتان  30(پیاپی 4ش
هـاي خطّـی    هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخه

  .146-101، صص1ج ،1389، قم، در ایران و جهان

نسـخه خطّـی نفـیس عربـی و      240در این فهرسـت   ?
فارسی به صورت نـامگوي توصـیف گردیـده اسـت کـه      

هاي خطّـی خریـداري شـده بـراي ایـن       مربوط به نسخه
  باشد.  می 1381کتابخانه بزرگ در نیمه دوم سال 

v ــود: مرعشــ ــی، محم ــد  نســخه“ی نجف هــاي جدی
هاي خطّی نفیس خریداري شده یا  اي از نسخه ه گزید

 2، ش9(قــم): س میــراث شــهاب، نکـــ . ”اهــدایی
ــاپی  ــتان 32(پیـ ــص 1382)، تابسـ و  41-3، صـ

هـاي خطّـی    هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخه
  .220-147، صص1ج ،1389، قم، در ایران و جهان

هـا و رسـایل    ن احتساب مجموعهدر این فهرست بدو ?
نسخه خطّی نفیس به صـورت نـامگوي    316ها  درون آن

ها عمدتاً مربـوط متعلّـق بـه     معرفی شده است؛ این نسخه
اهللا حاج میرزا سـید   اهللا حاج میرزا عبداهللا سرابی، آیت آیت

محمدباقر موسوي صفوي شیرازي مشهور بـه مالباشـی و   
بریزي بوده که اخیراً از اهللا حاج میرزا یوسف مجتهد ت آیت

ــزرگ   ــه ب ــراي ایــن کتابخان ــدگان آن مرحومــان ب بازمان
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گردیده است. گفتنی   خریداري شده یا از سوي آنان اهداء
) تعداد 1382است که در این مقطع زمانی (بهار ـ تابستان  

نویس نیـز   دست 202نسخه به صورت خریداري و  293
ه بزرگ اهداء یا از سوي افراد خیر و مؤمن به این کتابخان

  وقف گردیده است.

v  :ــود ــی، محم ــد  نســخه“مرعشــی نجف هــاي جدی
هاي نفیس و کهن خریداري شـده   اي از نسخه ه گزید

 2-1، ش10(قم): س میراث شهاب، نگـ. ”یا اهدایی
-3، صـص  1383)، بهار ـ تابسـتان   36-35(پیاپی 

هـاي   هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخهو  30
-233، صص1ج ،1389، قم، جهانخطّی در ایران و 

268.  

نسخه خطّی نفیس عربی و  150در این مقاله بیش از  ?
به صـورت   1383-1382فارسی خریداري شده در سال 

  نامگوي گزارش شده است.  

v    :هـاي نویافتـه:    نسـخه “مرعشی نجفـی، محمـود
هاي نفیس خریـداري شـده در سـال     بخشی از نسخه

 2-1ش ،12(قـم): س  میـراث شـهاب  ، نگـ ”1384
ــاپی  ــار ـ تابســتان   44-43(پی ــص 1385)، به ، ص

106-189.  

نسخه خطّی نفیس عربی،  333در این مقاله در حدود  ?
بـه   1384فارسی، ترکی و حبشی خریداري شده در سال 

  صورت نامگوي گزارش شده است.

v  :هــاي نویافتــه:  نســخهمرعشــی نجفــی، محمــود
هاي خطّی خریـداري شـده    گزارشی از گزیده نسخه

اهللا العظمـی   وسط] کتابخانه بزرگ حضـرت آیـت  [ت
، قم، کتابخانـه بـزرگ   1387-1386مرعشی نجفی، 
، 1387اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)،   حضرت آیت

  تصویر، وزیري. 97ص+282

نسخه خطّی نفیس  783در این اثر فهرست اختصاري  ?
مـاه    هاي عربی، فارسی و ترکی آمده است که بین به زبان

از سوي ایـن   1387ماه  تا نیمه دي 1386  لفروردین سا
کتابخانه، خریداري گردیده است. باید افزود که در مراحل 

نامه، بـه اشـتباه،    نهایی چاپِ این اثر، تصاویر کتاب کلینی
  در انجام این اثر، به چاپ رسیده است!

v  :صـلوة الجمعـۀ: برخـی منـابع     “شیروانی، محمد
اهللا العظمـی   یـت مربوط به نماز جمعه [در کتابخانه آ

، 10(تهران): دفتـر  کتابداري، نکـ . ”مرعشی در قم]
  .66-65، صص1364

هـاي مربـوط بـه     در این نوشـتار، تعـدادي از رسـاله    ?
نمازجمعه که در این کتابخانه موجود اسـت، بـه اختصـار    

  گزارش گردیده است.

v     حسینی اشکوري، احمد؛ (زیرنظـر دکتـر محمـود
آثار مرحوم مالعلی [چند نسخه خطّی از “مرعشی): 

اهللا  خیابانی تبریزي در کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 
هـاي   فهرسـت نسـخه  ، نکـ . ”العظمی مرعشی (ره)]
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اهللا العظمـی مرعشـی،    خطّی کتابخانه عمـومی آیـت  
  .78-61، صص12، ج1365، قم، مدظلّه العالی

نـویس   دسـت  29در این بخش از فهرست، در حدود  ?
) از آثــار 4501-4472 ي هــا عربــی و فارســی (شــماره

مخطوط مرحوم حاج مال علی خیابانی توصـیف گردیـده   
  است.

v     :فهرسـت آثـار   مختاري، رضـا؛ شـفیعی، حسـین
اهللا العظمی مرعشی  خطّی شیخ مفید در کتابخانه آیت

اهللا العظمـی مرعشـی    ، قم، کتابخانه آیـت نجفـی (ره)
ص، و همچنین نکـ 154، وزیري، 1413نجفـی (ره)، 

ــم)، ش هشآینــه پــژو.  و  1371، بهمــن 18-17(ق
، جمع پریشـان و  117-110، صص1372اردیبهشت 

  (با اندکی تصرّف). 508-493، صص1، ج1382قم، 

v  :مقام و منزلت علمی،“رفیعی عالمرودشتی، علی  
اهللا العظمـی مرعشـی    آثار و تألیفات [حضرت آیـت 

کتابخانـه   ، قـم، شهاب شـریعت ، نکـ . ”نجفـی (ره)]
، 1373 ی مرعشــی نجفــــی (ره)، اهللا العظمـــ آیــت 
  .235-210صص

اثـر چـاپی و خطّـی از     148در ضمن ایـن مقالـه از    ?
تألیفات و آثار علمی معّظم له موجود در کتابخانه بـزرگ  

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) به اختصـار گـزارش    آیت
  شده است.

v   مرعشی نجفی، محمود؛ [با همکاري محمدحسـین
هاي خطّی  شی از نسخهگنجینه: فهرست بخاوسطی]: 

فارسی و عربی منسوب به دانشمندان سمرقند، بخارا 
ــوارزم  حان و کاتبــان  <و خ ــح در  >مؤلّفــان، مص

اهللا العظمـی مرعشـی    کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 
ــایش     ــه مناســبت هم ــران (ب ــم ـ ای ـــی (ره)، ق نجف

المللــی هــزار و دویســت و بیســت و پنجمــین  بــین
ــاري   ــام بخ ــالگرد والدت ام م ـ   1998 /1419س

اهللا العظمی  ، قم، کتابخانه بزرگ حضرت آیتسمرقند)
ــی نجفــــی (ره)،   م، 1998/ 1419/ 1377مرعشـ

  تصویر. 104ص + 317وزیري، 

v  :مرعشــی، محمــود؛ رفیعــی عالمرودشــتی، علــی
ي آثــار مرحــوم حضــرت  هــا [فهرســت دستنوشــته“

اهللا العظمــی مرعشــی نجفـــی (ره) موجــود در  آیــت
درآمدي بر ، نکـ . ”ي خطّی]ها گنجینه جهانی نسخه

، صص 1374، قم، ي جهان ها دائرة المعارف کتابخانه
74-75. 

v    :فهرسـت آثـار خطّـی    “مرعشی نجفـی، محمـود
اهللا  خواجــه نصــیرالدین طوســی در کتابخانــه [آیــت

(قـم):   میـراث شـهاب  ، نکـ . ”](ره)العظمی مرعشی 
  .29-6، صص 1376)، تابستان 8(پیاپی  2، ش3س

نسخه خطّی از آثار خواجه نصیر  276ست در این فهر ?
طوسی، موجود در کتابخانه به صورت نـامگوي گـزارش   
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  گردیده است.

v  :هـاي نهایـه شـیخ     نسخه“مرعشی نجفی، محمود
اهللا العظمی مرعشی  طوسی [موجود در کتابخانه آیت

 3، ش3(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”نجفـی (ره)]
شناسـی:   هنسخو  4-3، صص 1376)، پاییز 9(پیاپی
هـاي خطّـی در ایـران و     هایی درباره نسـخه  پژوهش
  .271-269، صص1ج ،1389، قم، جهان

v  :میراث خطّـی کتابخانـه:   “مرعشی نجفی، محمود
، نکـــ . ”هــاي کهــن و جدیــد نهــج البالغــۀ نســخه

)، بهـار  11(پیـاپی  1، ش4(قـم): س  [میراث] شهاب
  .92-77، صص 1377

 19کهـن و   نسخه خطّی نفـیس و  25در این فهرست  ?
نویس جدید کتاب شریف نهج البالغـۀ بـه صـورت     دست

  نامگوي توصیف گردیده است.

v  :میراث خطّـی کتابخانـه:   “مرعشی نجفی، محمود
ــی ذخیــره خوارزمشــاهی نســخه ، نکـــ . ”هــاي خطّ

)، 12(پیــاپی 2، ش4(قــم): س [میــراث] شــهاب 
ــتان ــص1377تابس ــخهو  14-10، ص ــی:  نس شناس
هـاي خطّـی در ایـران و     هایی درباره نسـخه  پژوهش
  .282-279، صص1ج ،1389، قم، جهان

ــت   ? ــن فهرس ــره   8در ای ــیس ذخی ــی نف ــخه خطّ  نس
خوارزمشاهی موجود در این کتابخانه به صورت نـامگوي  

  توصیف گردیده است.

v  :هاي خطّی ابـن سـینا    نسخه“موسوي، میرمحمود
، ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)] [در کتابخانه آیت

)، بهار 19(پیاپی 1، ش6(قم): س ث شهابمیرانکـ . 
  .99-87، صص 1379

نـویس از آثـار شـیخ الـرئیس      دست 78در این مقاله  ?
ابوعلی سینا به اختصار توصیف گردیده است. بنا به گفتـه  

)، این فهرست در حال تکمیـل اسـت و بـه    1383مؤلّف (
  گردد. ها منتشر میي با افزوده  زود

v  :هـاي   نـویس  تفهرسـت دسـ  موسوي، میرمحمود
اهللا  علوم قرآنی در کتابخانـه بـزرگ حضـرت آیـت    

  .العظمی مرعشی نجفـی (ره)

هـاي   الفبایی اسـت کـه بـین سـال      فهرست دستنوشته ?
) 1389تنظیم گردیده، لیکن گویا تـاکنون (  1380-1383

  منتشر نشده است.

v  :ــود ــار شــیخ طوســی در  “موســوي، میرمحم آث
مرعشـی   اهللا العظمـی  کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 

-1، ش13(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”نجفی (ره)
ــاپی 2 ــتان     48-47(پیـ ــار ـ تابسـ ، 1386)، بهـ

 .243-189صص

نـویس از آثـار شـیخ     اثـر دسـت   57در این فهرست  ?
اهللا  طوسی (ره) موجود در کتابخانه بزرگ حضـرت آیـت  
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  العظمی مرعشی نجفی (ره) معرّفی شده است.

v  :نـویس   سـت فهرسـت آثـار د  موسوي، میرمحمود
هـ) موجود در کتابخانه حضرت 460شیخ طوسی (م 

، قـم، کتابخانـه   اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)  آیت
، وزیـري،  1390اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره)،  آیت
 ص.325

دســتنویس از آثـار شـیخ الطائفــه    233در ایـن اثـر،    ?
ابوجعفر محمد بـن حسـن طوسـی موجـود در کتابخانـه      

  گردیده است. عامره مرعشیه توصیف

v  :خــزان:  بهــار بــی“رنجبــري حیــدرباغی، احمــد
شناسـی آثـار مهـدوي عالمـه      شناسی و نسخه کتاب

اهللا العظمی مرعشـی   بهاري همدانی در کتابخانه آیت
 .”نجفی (ره)

 25شناسـی،   )، در این کتـاب 1389بنا به گفته مؤلّف ( ?
نسخه خطّی از آثار عالمه محمدباقر بهاري همـدانی، کـه   

نسخه) از این کتابخانه عامره است، به  20ترین آنها ( بیش
شناسی، گویا قرار  تفصیل، گزارش گردیده است. این کتاب

نگاست در نشریه  گردد. ، (دفتر سوم) منتشر ج  

v   :شناسـی   شناسـی و نسـخه   کتـاب “متقی، حسـین
اهللا  کتابِ اصول هندسـه اقلیـدس در کتابخانـه آیـت    

  .”العظمی مرعشی نجفی (ره)

نـویس از آثـار اقلیــدس    دسـت  44ایـن فهرسـت   در  ?

صوري و آثار وابسته به کتاب اصول الهندسۀ و الحسـاب  
اقلیدس، موجود در این کتابخانه عامره، به تفصیل معرّفـی  

نامـه بزرگداشـت    شناسـی در ویـژه   شده است. این کتـاب 
  گردد. ) منتشر می1390خواجه نصیرالدین طوسی (تهران 

v  :هـاي علمـی    نـویس  فهرست دسـت متقی، حسین
(پزشکی، علوم طبیعی و تطبیقـی، کیمیـا، ریاضـی،    

شناسی و احکام نجوم) در کتابخانـه   موسیقی، ستاره
  .اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) بزرگ حضرت آیت

نویس مرتبط با  در این فهرست بیش از دو هزار دست ?
تاریخ علم مسلمانان موجود در این گنجینـه سـترگ، بـه    

ردیده است. این اثر مراحل نهایی نگارش تفصیل معرّفی گ
 3یـا   2اي نزدیک، در   گذراند و ان شاء اهللا در آینده را می

  گردد. جلد از سوي این کتابخانه عامره، منتشر می

v  :نسخه خطّی درباره امام  110“بدوي، محمدباقر
اهللا  السالم (از گنجینه خطّی کتابخانـه آیـت   علی علیه

میـراث  ، نکــ .  ”اهللا) العظمی مرعشی نجفـی رحمـه 
)، بهـار ـ   24-23(پیاپی  2-1، ش7(قم): س شهاب

  .68-61، صص 1380تابستان 

v معرفی مجموعـه مخطوطـات   “پور، عبداهللا:  امینی
اهللا حــاج ســید مصــطفی خمینــی در کتابخانــه  آیــت
، نکــ .  ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) در قم آیت

مـن  ، دي ـ به 4-3، ش5(تهـران): س  کتاب ماه دین
  .81-78، صص 1380
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v  مرعشی نجفی، محمود؛ [با همکاري حسین متّـقی
ــود موســوي]:  ــه: فهرســت  و میرمحم ــدي نام بیرجن

الـدین عبـدالعلی    هاي خطّی آثار عالمـه نظـام   نسخه
)، در 934بیرجندي، اخترشـناس برجسـته ایرانـی (د.   

اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی     کتابخانه بزرگ آیـت 
 العظمـی مرعشـی نجفــی    اهللا ، قم، کتابخانه آیت(ره)

تصویر و همچنین  14ص+ 36، وزیري، 1381(ره)، 
)، 27(پیـاپی   1، ش8(قـم): س  میراث شـهاب نکـ . 

شناســـی:  نســـخهو  28-15، صـــص 1381بهـــار 
هـاي خطّـی در ایـران و     هایی درباره نسـخه  پژوهش
  .562-539، صص1ج ،1389، قم، جهان

ــه  دســت 28در ایــن فهرســت  ? ــار عالم ــویس از آث ن
یرجندي موجود در ایـن کتابخانـه بـه صـورت تفصـیلی      ب

  معرفی شده است. 

v  مرعشــی نجفــی، محمــود؛ [بــا همکــاري حســین
هاي خطّی آثـار عالمـه سـید     فهرست نسخهمتّـقی]: 
الدین حیدر حسـینی آملـی، از عارفـان نامـدار      رکن

اهللا  هـ، در کتابخانه بزرگ حضرت آیت8ایرانی سده 
ـ العظمی مرعشی نجفـی (ره) اهللا  آیـت  کتابخانـه م، ، ق

ـــی (ره)،    ــی مرعشــی نجف ، وزیــري، 1382العظم
(قم):  میراث ماندگارتصویر و نیز نکـ .  12ص+ 24
ــر ــص 1382، 1دفت ــخهو  56-43، ص ــی:  نس شناس

هـاي خطّـی در ایـران و     هایی درباره نسـخه  پژوهش

  .220-209، صص2ج ،1389، قم، جهان

المـه  نویس از آثار مرحـوم ع  دست 7در این فهرست  ?
سید حیدر آملـی موجـود در ایـن کتابخانـه بـه صـورت       

  تفصیلی گزارش گردیده است.

v  مرعشــی نجفــی، محمــود؛ [بــا همکــاري حســین
هاي خطّی آثار عالمه قاضـی   فهرست نسخهمتّـقی]: 

) در 1019نوراهللا مرعشی شوشتري (شهید در سـال  
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی     کتابخانه بزرگ آیـت 

اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی     آیت هکتابخان، قم: (ره)
تصویر؛ نیـز نکــ .    45ص+39، وزیري، 1381(ره)، 

 42-11، صـص  1382، 1(قم): دفتر میراث ماندگار
هاي خطّی  هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخهو 

  .208-177، صص2، ج1389، قم، در ایران و جهان

نویس از آثار شـهید عالمـه    دست 31در این فهرست  ?
راهللا شوشتري، موجود در این کتابخانه عامره، بـه  قاضی نو

  تفصیل، گزارش گردیده است.

v  مرعشــی نجفــی، محمــود؛ [بــا همکــاري حســین
هاي خطّی کهن و نفیس نهج البالغۀ و  نسخهمتّـقی]: 

ي آن در کتابخانه بزرگ  ها ها و ترجمه شروح، گزیده
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) ـ گنجینه جهانی  آیت

اهللا العظمـی   ، قـم، کتابخانـه آیـت   ت اسالمیمخطوطا
 96ص+ 122، وزیـري،  1381مرعشی نجفـی (ره)، 
نامـه اهـل بیـت علـیهم      شـناخت تصویر و نیز نکــ .  
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شناسی:  نسخهو  456-403، صص1383، قم، السالم
هـاي خطّـی در ایـران و     هایی درباره نسـخه  پژوهش
  .332-221، صص2ج ،1389، قم، جهان

نویس نفیس نهج البالغۀ و  دست 116در این فهرست  ?
آثار وابسته به آن کتاب شریف، موجود در ایـن کتابخانـه   

  به صورت تفصیلی گزارش گردیده است.

v اجازات االعالم: فهرسـت  “خویی، علی:  صدرایی
هاي خطّی اجازات موجود در کتابخانه حضرت  نسخه
، نکـــ . ”اهللا [العظمــی] مرعشــی نجفـــی (ره) آیــت

-159، صـص  1382، 1قم): دفتـر ( میراث ماندگار
226.  

v   ــا همکــاري گــروه ــود؛ (ب ــی، محم مرعشــی نجف
هاي خطّی کتابخانه  [نسخه“نگاران کتابخانه):  فهرست

اهللا محمــدباقر بهــاري  و آثــار مرحــوم عالمــه آیــت
اهللا العظمـی مرعشـی    همدانی (ره) در کتابخانه آیـت 

هــاي خطّــی  فهرســت نســخه، نکـــ . ”نجفـــی (ره)]
اهللا العظمـی مرعشـی    حضرت آیـت  کتابخانه بزرگ

  .266-124، صص 31، ج1382قم، ، (ره)نجفـی 

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  95در ایـن فهرسـت    ?
  )، توصیف گردیده است.12371-12276ي  ها (شماره

v   ــا همکــاري گــروه ــود؛ (ب ــی، محم مرعشــی نجف
هاي خطّی کتابخانه  [نسخه“نگاران کتابخانه):  فهرست

م محمـدامین امـام جمعـه    و آثار مرحوم صدراالسال
اهللا العظمـی مرعشـی    خویی (ره) در کتابخانـه آیـت  

هــاي خطّــی  فهرســت نســخه، نکـــ . ”نجفـــی (ره)]
اهللا العظمـی مرعشـی    کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 

  .124-43، صص 31، ج1382قم، ، (ره)نجفـی 

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  47در ایـن فهرسـت    ?
  گردیده است. )، توصیف12275-12228ي  ها (شماره

v   مرعشی نجفی، محمود؛ (با همکاري محمدحسـین
هاي خطّی کتابخانه و آثـار مرحـوم    [نسخه“امینی): 

عالمه فیض کاشانی (ره) و خاندان وي در کتابخانـه  
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی     بزرگ حضـرت آیـت  

هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرست نسـخه ، نکـ . ”(ره)]
، (ره)نجفــی   اهللا العظمی مرعشی بزرگ حضرت آیت

  .543-11، صص 34، ج1385قم، 

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  251در این فهرست  ?
  )، توصیف گردیده است.13651-13401ي  ها (شماره

v  :فـیض  مرعشی نجفی، محمود؛ امینی، محمدحسین
هاي خطّی آثار علمـی فـیض    نامه: فهرستواره نسخه

اهللا  کاشانی (ره) در کتابخانـه بـزرگ حضـرت آیـت    
اهللا  ، قـم، کتابخانـه آیـت   ی مرعشی نجفـی (ره)العظم

، وزیـــري، 1387العظمـــی مرعشـــی نجفـــی (ره)، 
ــز نکـــ .  95ص+501 شناســی:  نســخهتصــویر و نی

هـاي خطّـی در ایـران و     هایی درباره نسـخه  پژوهش
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  .624-263، صص4ج ،1389، قم، جهان

نویس عربی و  دست 464در این اثر، فهرست تفصیلی  ?
مرحوم فیض کاشانی موجود در این  فارسی از آثار علمی

کتابخانه، به مناسبت همایش بزرگداشت آن عـالم فرزانـه   
  کاشان) گزارش شده است.  قم/ تهران/ 1387(اردیبهشت 

v       :مرعشی نجفـی، محمـود؛ موسـوي، میـر محمـود
هاي آثـار عالمـه دوران شـیخ     نوشته بخشی از دست

الدین عاملی (ره) در کتابخانـه بـزرگ حضـرت     بهاء
، قـم، کتابخانـه   اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) تآی
، وزیـري،  1387اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره)،  آیت
  تصویر. 80ص+410

نویس عربی و  دست 389در این اثر، فهرست تفصیلی  ?
اجازه نامه  13فارسی از آثار علمی مرحوم شیخ بهائی و 

 از او، موجود در این کتابخانه، گزارش شده است. این اثر
ــد عــاملی  بــه مناســب نکوداشــت شــیخ بهاءالــدین محم

  مشهد) منتشر شده است. تهران/ 1387(زمستان 

v  :هاي شیخ بهـایی   دستنوشته“امیرخانی، غالمرضا
مـاه   کتـاب ، نکـ . ”اهللا مرعشی (ره) در کتابخانه آیت

)، اســفند 159(پیـاپی   2، ش14(تهـران)، س  کلیـات 
  .5-4، صص1389

v مکــاري حســین مرعشــی نجفــی، محمــود؛ [بــا ه
ي آثـار عالمـه خواجـه     ها فهرست دستنوشتهمتّـقی]: 

) در  672نصیرالدین محمد بـن محمـد طوسـی (د.    
اهللا العظمـی مرعشـی    کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 

اهللا العظمـی   ، قـم، کتابخانـه بـزرگ آیـت    نجفـی (ره)
  ص، وزیري.204، 1384مرعشی نجفـی (ره)، 

ــاب  ? ــن کت ــدود   در ای ــار ح ــه اختص ــی ب  323 شناس
نـویس نفـیس از آثـار عالمـه خواجـه نصـیرالدین        دست

موجود در این کتابخانه، به مناسبت همـایش    طوسی (ره)
اختر فیزیک و بزرگداشت خواجه نصیر طوسـی در سـال   

  در تبریز منتشر گردیده است.  1384

v  مرعشی نجفی، محمود؛ [با همکاري حسین متّـقی
هاي  شتهنو شناسی دست کتابو میر محمود موسوي]: 

د        د بـن محمـ آثار عالمـه خواجـه نصـیرالدین محمـ
اهللا  ) در کتابخانه بزرگ حضرت آیت 672طوسی (د.

، قـم، کتابخانـه بـزرگ    العظمی مرعشی نجفـی (ره) 
، 1387اهللا العظمـــی مرعشـــی نجفـــی (ره)،  آیـــت

  تصویر، وزیري. 40ص+381

نویس نفیس از آثار  دست 354در این فهرست حدود  ?
موجـود در ایـن     نصـیرالدین طوسـی (ره)  عالمه خواجـه  

شناسی  کتابخانه، به تفصیل معرّفی گردیده است. این کتاب
المللـی هفتصـد و پنجـاهمین      به مناسـبت همـایش بـین   

سالگشت درگذشت دانشمند بـزرگ خواجـه نصـیرالدین    
از سوي دانشـگاه صـنعتی    1387طوسی که در اسفندماه 

  نتشر شده است.خواجه نصیر در تهران برگزار گردید، م
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v  مرعشــی نجفــی، محمــود؛ [بــا همکــاري حســین
ـــقی]:  ــابمتّ ــخه  کت ــی و نس ــار   شناس ــی آث شناس

الدین ابوعلی میثم بن علـی   نویس عالمه کمال دست
هـ .)  699(د.  >ابن میثم<بن میثم بحرانی ماحوزي 

اهللا العظمـی   و شروح آن در کتابخانه حضـرت آیـت  
وطـات  گنجینـه جهـانی مخط  <مرعشی نجفـی (ره) 

اهللا العظمــی  ، قــم، کتابخانــه بــزرگ آیــت>اســالمی
تصـویر،   24ص+112، 1385مرعشی نجفــی (ره)،  

-3، ش12(قم): س میراث شهابوزیري و نیز نکـ . 
ــاپی 4 ــتان     46-45(پیـ ــاییز ـ زمسـ ، 1385)، پـ

هـایی دربـاره    شناسی: پژوهش نسخهو  88-25صص
، 2، ج1389، قـم،  هاي خطّی در ایران و جهان نسخه
  .164-105صص

در این فهرست که به مناسـبت دومـین اجـالس بـین      ?
تهران/منامه)  1385المللی بزرگداشت عالمه بحرانی (دي 

نویس از آثار آن اندیشمند،  دست 46منتشر گردیده است، 
  به تفصیل گزارش گردیده است. 

v  :نویس فیلسوف  فهرست آثار دستمتّـقی، حسین
زکریـاي  محمـد بـن     بزرگ و پزشک نامی ایرانـی، 

) موجود در کتابخانه بزرگ حضرت  311رازي (د. 
  .اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آیت

نـویس از آثـار محمـد بـن      دست 22در این فهرست  ?
زکریاي رازي، به صورت تفصیلی توصیف گردیده اسـت.  

) منتشـر  1389شناسـی، تـاکنون (   گفتنی است این کتـاب 
  نشده است.

v ري حســین مرعشــی نجفــی، محمــود؛ [بــا همکــا
نامه عالمه سید عبـدالهادي حسـینی    شناختمتّـقی]: 
هــ و تعـدادي از آثـار     11از عالمان سده  ،دلیجانی
ــزرگ حضــرت  وعلمــی م ــه ب ــود وي در کتابخان ج

کتابخانـه  ، قـم ، (ره) اهللا العظمی مرعشی نجفـی  آیت
ص و نیـز  40، 1386 نجفی، اهللا العظمی مرعشی آیت

- 49(پیاپی 4-3، ش13(قم): س میراث شهابنکـ . 
و  20-3، صـــص 1386)، پــاییز ـ زمســـتان    50

هـاي خطّـی    هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخه
  .242-229، صص6، ج1389، قم، در ایران و جهان

نویس نفـیس   در این فهرست به اختصار چند اثر دست ?
موجــود در ایــن   از آثــار عالمــه حســینی دلیجــانی (ره)

ضیه، بـه مناسـبت همـایش    کتابخانه و کتابخانه مدرسه فی
ــال   ــوم در س ــت آن مرح ــتان  1386بزرگداش در شهرس

  دلیجان، منتشر گردیده است.

v  :نامه،  کلینیمرعشی نجفی، محمود؛ متّـقی، حسین
شناسی کتاب الکافی، و شروح،  شناسی و نسخه کتاب

هاي موجود آن در کتابخانه بـزرگ   حواشی و ترجمه
ــت ـــی (  حضــرت آی ــی مرعشــی نجف ره)، اهللا العظم

، اثـر فقیـه و   >گنجینه جهانی مخطوطات اسـالمی <
ث نامدار شیعی عالمه ابوجعفر محمد بن یعقوب  محد
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ــم، کتابخانــه آیــتهـــ.)329کلینــی رازي (د.  اهللا  ، ق
 96ص+560، 1387العظمــی مرعشــی نجفــی (ره)، 

هایی درباره  شناسی: پژوهش نسخهتصویر و نیز نکـ . 
، 5ج ،1389قـم،  ، هاي خطّی در ایران و جهان نسخه
 .560-285صص

نسخه خطّی نفـیس الکـافی،    206در این کتابشناسی،  ?
اثر محدث سترگ، کلینی (ره)، برخی شروح، تعلیقـات و  

هاي موجود آن در این کتابخانه عامره، بـه تفصـیل    ترجمه
 توصیف گردیده است. 

v  :نامـه  کلینـی گلگشتی در “طالعی، عبدالحسین” ،
، 1388، مهـر  142هران): ش(ت ماه کلیات کتابنکـ . 
 .37-30صص

v   :اهللا  هـاي آیـت   اجـازات و نامـه  مرعشی، محمـود
اهللا  العظمی سید ابوالحسـن اصـفهانی (ره) بـه آیـت    

، قـم،  الدین مرعشـی نجفـی (ره)   العظمی سید شهاب
، 1387اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)،   کتابخانه آیت

  تصویر، وزیري. 3ص+32

هـاي   از اجازات و نامـه در این فهرست، متن تعدادي  ?
بین آن دو بزرگوار به مناسبت همایش بزرگداشت مرجـع  

اهللا العظمی سید ابوالحسـن اصـفهانی (ره) در    عالیقدر آیت
  در اصفهان، منتشر گردیده است. 1388آذرماه 

v   :ــود ــی، محم ــوظ، مرعشــی نجف ــب المحف مکاتی

مکاتیب االستاذ حسین علی المحفـوظ إلـی سـماحۀ    
اهللا العظمـی المرعشـی    علـی آیـۀ  المرجع الـدینی اال 

اهللا العظمـی مرعشـی    قم، کتابخانه آیـت  ،(ره) النجفی
  ص.75، وزیري، 1388 نجفی (ره)،

v  :طرحِ بازنگاري برخـی فهـارس   “متـّقی، حسین
 یـک مجموعـه  هاي خطّـی بـه بهانـه معرفـی      نسخه

اي موجـود در کتابخانـه    فلسفی نفیسِ یکصد رسـاله 
میـراث  ، نکـ . ”ی (ره)اهللا العظمی مرعشی نجفـ آیت
)، پاییز ـ  42-41(پیاپی 4-3، ش11(قم): س شهاب

  .162-103، صص1384زمستان 

v  :(با همکاري حسین متّـقی) بعض “العلوي، عادل؛
السـالم   المصادر العربیـۀ فـی االمـام المهـدي علیـه     

[المطبوعۀ و المخطوطۀ فی المکتبـۀ العامـۀ لسـیدنا    
ید المرعشــی االســتاذ ســماحۀ آیــۀاهللا العظمــی الســ

، قـم،  رسـاالت اسـالمیۀ  ، نکـ . ”النجفی قدس سره]
  .127-89، صص 7، ج1421

v  :هـاي   فهرست نسخهحائري [صنعتگر]، محمدعلی
اهللا العظمـی   عکسی کتابخانه عمومی حضـرت آیـت  

(ره)مرعشی نجفــی  
)، قـم: کتابخانـه   2-1(مجلّـدات   

، 1370-1369اهللا العظمی مرعشی نجفــی (ره)،   آیت
  وزیري.

هـاي   ص؛ معـريف نسـخه  ۴۵۷، ۱۳۶۹لد خنسـت:  ج §
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  >.۵۰۰-۱عکسي مشاره <

هاي عکسي  ص؛ معريف نسخه۴۹۸، ۱۳۷۰جلد دوم:  §
  >).۱۰۰۰-۵۰۱مشاره <

نسـخه   2500گفتنی است که در این کتابخانه بیش از  ?
هـا کتابخانـه در   هـاي خطّـی ده   عکسی برگرفته از نسخه
ـ   ایران و سایر کشور ن دو هاي جهان، موجود اسـت. در ای

  نسخه عکسی توصیف گردیده است. 1000جلد 

v  :نکـ ”هاي عکسی  شناخت نسخه“مختاري، رضا ،
، بهمــن ـ اســفند   5، ش1(قــم): س آینــه پــژوهش. 

، فروردین ـ اردیبهشت  6و ش 32-27، صص 1369
ــم، جمــع پریشــان(اســتدراك) و  123، ص1370 ، ق
  .116-104، صص 2، ج1383

هـاي   فهرست نسخه در این مقاله، جلدهاي اول و دوم ?
) مـورد بررسـی قـرار    1369عکسی این کتابخانه (چاپ 

  گرفته است.

v  :فهرســت نــامگوي طــالبی هنزایــی، محمــدجواد
اهللا  هــاي عکســی موجــود در کتابخانــه آیــت نســخه

 .(ره)العظمی مرعشی 

هـاي عکسـی مربـوط بـه      فهرست دستنوشـته نسـخه   ?
هاي کتابخانـه و عمـومی ایـران و خـارج از      نویس دست
نگاري مشتمل  هاي فهرست شور است، که در قالب فیشک

بـین   >1600-1001<هـاي عکسـی شـماره     بر نسـخه 
ش بـه صـورت اولیـه تنظـیم و     1379-1376هـاي   سال

فهرست گردیده است که البته احتیاج بـه بـازنگري کلّـی    
دارد. ناگفته نماند آقاي محمدعلی صـالحی نیـز فهرسـت    

ي همــین فهرســت کارتـــ)هایی را از رو (= فــیش  برگــه
  نامگوي، تهیه نموده است.

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حافظیان بابلی، ابوالفضل
اهللا العظمـی مرعشـی    عکسی کتابخانه بـزرگ آیـت  

 1، ش9: س(قـم)  میراث شهاب، نکـ . ”نجفـی (ره)
(بخش اول)؛  70-40، صص1382)، بهار 31 ی(پیاپ
ــاپ 4-3، ش9س ــتان  34-33 ی(پی ــاییز و زمس )، پ

 2-1، ش10س (بخش دوم)؛ 119-81، صص1382
-47، صـص 1383)، بهار ـ تابستان  36-35(پیاپی 

)، پــاییز 37(پیــاپی  3، ش10(بخـش ســوم)؛ س  72
 4، ش10(بخش چهـارم)؛ س  62-29، صص 1383
(بخـش   74-41، صص 1383)، زمستان 38(پیاپی 

ــنجم)؛ س ــاپی  2-1، ش 11پ )، بهــار ـ   40-39(پی
(بخــش ششــم)؛  280-201، صــص1384تابســتان 
ـ  42-41(پیــاپی 4-3، ش11س زمســتان   )، پــاییز 

ــص1384 ــش هفــتم)؛ س  214-163، ص ، 12(بخ
ــاپی 2-1ش ــتان   44-43 (پی ــار ـ تابس ، 1385)، به

ــص ــتم)؛ س 271-229ص  4-3، ش12(بخــش هش
-111، صص1385)، پاییز ـ زمستان  46-45 (پیاپی
)، 48-47(پیاپی  2-1، ش13(بخش نهم) ؛ س 181

(بخش دهم)؛  112-35، صص1386بهار ـ تابستان   
، 1386)، پـاییز ـ زمسـتان    50-49(پیـاپی   4-3ش
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(پیاپی  2، ش14(بخش یازدهم)؛ س 124-61صص
ــتان 52 ــص1387)، تابسـ ــش  142-89، صـ (بخـ

)، پـاییز و  54-53(پیـاپی  4-3، ش14دوازدهم)؛ س
  .264-202، صص1387زمستان 

هـاي عکسـی کتابخانـه     فهرست تفصیلی براي نسـخه  ?
جفـی (ره) است کـه اختصـاص   اهللا العظمی مرعشی ن آیت

به بعد (به جـز   1001هاي عکسی شماره  به معرفی نسخه
  ها) دارد.  مجموعه

v هـاي   فهرسـت نسـخه   ، ابوالفضـل: یحافظیان بابل
 یمرعشـ  یاهللا العظمـ  آیـت بـزرگ  کتابخانه  یعکس

اهللا  )، قـم، کتابخانـه آیـت   5-3(مجلـدات   (ره)نجفـی 
  ري.، وزی1388-1387العظمی مرعشی نجفی (ره)، 

ــد ســوم:  § ــريف نســخه۷۱۳، ۱۳۸۷جل ــاي  ص، مع ه
  >).۱۳۰۰-۱۰۰۱عکسي مشاره <

هـاي   ص، معـريف نسـخه  ۶۰۱، ۱۳۸۸جلد چهـارم:   §
  >).۱۶۰۰-۱۳۰۱عکسي مشاره <

تصــوير، معــريف  ۸۸ص+۵۲۵، ۱۳۸۸جلــد پــنجم:  §
  >).۲۰۰۰-۱۶۰۱هاي عکسي مشاره < نسخه

هـزار نسـخه    در مجموع این سه جلـد فهرسـت، یـک    ?
ر این کتابخانه عامره، تهیه شـده از روي  عکسی موجود د

هـاي ایـران و سـایر     هـاي نفـیس کتابخانـه    نـویس  دست
  کشورهاي جهان، به تفصیل گزارش گردیده است.

v    :هـاي   فهرسـت نسـخه  “صفري [آق قلعـه]، علـی

اهللا العظمـی مرعشـی، جلــد    عکسـی کتابخانـه آیــت  
، 32-31(تهـران): ش  گـزارش میـراث  ، نکـ . ”سوم

 .64-63، صص1388

v    :م، حســنفهرســت نــامگوي  طــاهري مقــد]
ي ایران  ها هاي برخی کتابخانه نویس میکروفیلم دست

ــاري     ــش ریزنگ ــود در بخ ــورها موج ــایر کش و س
اهللا العظمـی مرعشـی    کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 

  .نجفـی (ره)]

این فهرست نامگوي در دفتر ثبت مخصوص نگاشـته   ?
گرافـی)  شده که اکنون در آرشیو بخش ریزنگاري (میکرو

اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    کتابخانه بزرگ حضرت آیت
شـود. فهرسـت نـامگوي بخشـی      (ره) در قم نگهداري می

هاي خطّـی   هاي نسخه  عنوان) از میکروفیلم 1500(حدود 
ي ایـران و خـارج از کشـور     هـا  مربوط به برخی کتابخانه

است که شامل عنوان اثر، مؤلّف، شماره میکروفیلم، محـلّ  
ها (نام کتابخانه، کشـور و شـهر) بـه     ي اصل نسخهنگهدار

باشد. گفتنی است  ها می ها در آن کتابخانه همراه شماره آن
میکــروفیلم/   3500کــه در ایــن کتابخانــه بــیش از     

هاي خطّی نفیس  میکروفیش وجود دارد که از روي نسخه
ت تولیـت و      ها موجود در کتابخانه جهـان، بـه همـ ي مهم
انه، آقاي دکتر سید محمـود مرعشـی   ریاست محترم کتابخ
هـاي اروپـایی و ...    هاي مختلف به کشـور  نجفی، در سفر
ها تهیه و در ایـن فرهنگسـتان بـزرگ اسـالمی،      طی سال

  براي پژوهشگران مهیا گردیده است. 
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v   :اي از  گزیـده هـاي طنـز:    نسـخه “متقی، حسـین
حضـرت  در کتابخانـه  و شوخی  هاي طنز نویس دست
میـراث  ، نکــ .  ”مرعشی نجفی (ره)اهللا العظمی  آیت
، 1387)، بهـار  51(پیـاپی   1، ش14(قم): س شهاب
 .122-65صص

نویس طنـز،   در این فهرستواره، در حدود یکصد دست ?
شوخی، هجو و هزلی موجود در کتابخانه عامره مرعشـیه  

  (ره)، به اختصار، گزارش گردیده است.

v     :فهرسـت کتـب چــاپ   مهرآبـادي آرانـی، حسـن
 .اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) خانه آیتسنگی کتاب

نویسـی،   هاي فهرست فهرستی دستنوشته در قالب فیش ?
عنوان) کتـاب   3000هزار (در حدود  5000براي حدود 

سنگی عربی و فارسی چاپ ایـران و برخـی کشـورهاي    
عربی دیگر، موجود در این کتابخانـه عـامره اسـت. بایـد     

ادامـه دارد و   1385  دانست نگارش این فهرست از سـال 
گذراند و گویا قرار اسـت در   گویا مراحل نهایی آن را می

  چند جلد منتشر شود.

v  :فهرسـت کتـب   صدرایی خویی، علی و همکاران
اهللا  چاپ سنگی و سربی شبه قاره در کتابخانـه آیـت  

 .العظمی مرعشی نجفی (ره)، قم ـ ایران

نسخه از کتب  8000فهرستی نسبتاً جامع براي حدود  ?
ــی و فارســی (بجــز اردو)  چــا ــربی عرب ــنگی و س پ س

اهللا  اختصاصاً چاپ شبه قـاره، موجـود در کتابخانـه آیـت    

العظمی مرعشی (ره) است. نگارش این فهرسـت از سـال   
رسد طی دو سال آینـده،   شروع یافته و به نظر می 1389

  در دو یا سه جلد منتشر گردد.

  ١اهللا العظمي گلپايگاين عمومي آيت کتاخبانه )٣٤٩(

v اهللا گلپایگـانی ـ قـم    کتابخانه آیت“ناخته: ناش” ،
ـــ .  ــهنکـ ــاب هفتـ ــران): ش کتـ آذر  14، 213(تهـ

 .18ش، ص1383

v  :گزارشی کوتاه از کتابخانه “یعقوبی، عبدالرسول
 آمـوزه ، نکــ .  ”اهللا العظمی گلپایگـانی  مدرسه آیت
  .264-257، صص1382، بهار 2(قم)، ش

v ؛ اسـتادي، رضـا   1حسینی اشکوري، احمد (جلد(
هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخه): 3-2هاي  جلد(

اهللا العظمی گلپایگانی مد ظله ـ   عمومی حضرت آیت
)، قم، چاپ خیام/ سـازمان چـاپ   3-1(مجلّدات  قم

  ، وزیري.1357مهر، 

ــت:   § ــد خنس ــريف  ۱۱۰+۳۷۶، ۱۳۵۷جل ــص؛ مع ص
  >.۴۰۰-۱هاي خطّي مشاره < نسخه

                                                   
)، اين کتاخبانه، تقريباً داراي ۱۳۸۹. بر اساس آخرين آمارها (اسفند ١

هاي عريب، فارسي، ترکي،  نويس اسالمي و شرقي به زبان جملّد دست ۱۰,۴۰۰
ي آن کتاخبانه هاي شرقي است و تقريباً متامي نسخ خطّ اردو و ساير زبان

هاي متعددي نيز در معريف آا منتشر شده است که  فهرست گرديده و فهرست
 امي. در اين نوشتار، به تفصيل به معريف آا پرداخته
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ي هاي خطّ ص؛ معريف نسخه۳۰۴تاريخ،  جلد دوم: يب §
  >.۱۶۵۰-۴۰۱مشاره <

هـاي   ص؛ معـريف نسـخه  ۲۸۷تـاريخ،   جلد سـوم: يب  §
  >.۲۴۰۰-۱۶۵۱خطّي مشاره <

گفتنی است، بر اساس احصـاي جنـاب آقـاي عـرب      ?
نسـخه،   >2370<، در مجموع این سه جلد، دقیقـاً  ١زاده

  گزارش گردیده است.

v    :اهللا  [فهـرس] نسـخ آیـت   الطباطبـایی، عبـدالعزیز
  . ٢الگلپایگانی

اي در توصیف برخـی نسـخ خطّـی     دستنوشته فهرست ?
اهللا العظمی گلپایگانی (ره) است کـه   کتابخانه عمومی آیت

 10هاي معّظم لـه در   در ضمن دفتري مشتمل بر یادداشت
هـ نگـارش یافتـه اسـت. ایـن فهرسـت      1416صفر سال 

مخطوط امروزه در کتابخانه مرحوم محقـق طباطبـایی در   
  گردد. قم نگهداري می

v ــرب زاده ــال  ع ــی جم ــب: عل ، ابوالفضــل؛ (تعری
ــینی):  ــوجز   “الحس ــف م ــات: تعری ــالم المخطوط ع

بمخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا السـید الگلپایگـانی (ره) ـ    
، صـص  1412، 6(قـم): ش  رسالۀ القرآن، نکـ . ”قم

  تصویر. 8+ 199-206

                                                   
: هاي خطّي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست خمتصر نسخه. پيشني، ١
 .۱۶ص

 .۱۲۸، ص۱ج: احملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٢

v  :مخطوطـات مکتبـۀ   “الحسینی االشکوري، احمد
ـ  ، 1(قم): س اتراثن، نکـ . ”ایران  الحاج الهدایتی، قم 

ــتان 3ش ــص 1406، زمس ، 4، ش1؛ س96-59، ص
  .143-104، صص 1406بهار 

نسخه خطّـی توصـیف    800در این فهرست در حدود  ?
  گردیده است.

v  :هاي خطّی حاج آقا  فهرست نسخه“استادي، رضا
(قـم):   نـور علـم  ، نکــ .  ”اسماعیل هـدایتی در قـم  

ــاپی 5-4، ش5دوره ــفند    53-52(پی ــرداد ـ اس )، م
  .304-299صص، 1372

این مقاله در واقع اختصـاص بـه معرفـی بخـش دوم      ?
  هاي هدایتی دارد. نویس نسخه) از دست 100(

v  :هاي خطّی مدرسـه   فهرست نسخه“استادي، رضا
 5-4، ش5(قـم): دوره  نـور علـم  ، نکـ . ”ها حجازي
-263، صـص 1372)، مرداد ـ اسـفند  53-52(پیاپی
298.  

طّـی بـه نحـو    نسـخه خ  1450در این فهرست بالغ بر  ?
هـاي   ها در سـال  اختصار توصیف گردیده است. این نسخه

اهللا العظمـی گلپایگـانی (ره)    اخیر به کتابخانه عمومی آیت
نگاري مجدد  انتقال یافته است. گفتنی است که در فهرست
خـویی، فهرسـت    این مجموعه، که از سوي آقاي صدرایی

 1750هــاي خطّـی ایـن مدرســه    گردیـده، تعـداد نسـخه   
  نویس عنوان گردیده است. تدس
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v  :هـاي خطّـی    فهرست نسـخه عرب زاده، ابوالفضل
اهللا العظمی گلپایگـانی (قـدس    کتابخانه عمومی آیت

 ص. 850، وزیري، 1378، قم: دارالقرآن الکریم، سره)

دستنوشته به صـورت مـوجز    10352در این فهرست  ?
(نامگوي) مشتمل بر نام اثر، نام مؤلّـف و شـماره نسـخه    

 یف گردیده است.توص

v  :هـاي   نگاهی بـه فهرسـت نسـخه   “قاسمی، رحیم
، نکـ ”اهللا العظمی گلپایگانی (ره) خطّی کتابخانه آیت

، 1381، خـرداد ـ تیـر    74(قـم)، ش  آینه پـژوهش . 
 .63-57صص

v  :هاي  فهرستواره نسخهبیات، حیدر؛ ذوقی، فتح اهللا
اهللا العظمی گلپایگـانی   خطّی ترکی در کتابخانه آیت

  .(ره)

هـاي ترکـی    در این فهرستواره، تعدادي از دسـتنویس  ?
کتابخانه مذکور، از میان فهرست این کتابخانه اسـتخراج و  

، 1383-1382هـاي   به صورت مقاله دیجیتالی، در سـال 
  منتشر گردیده بود. ١>لر نسخه<در وبالگ 

v معرّفی بعضی اسناد (تـک  “زاده، ابوالفضل:   عرب
، ”مـی گلپایگـانی (ره)  اهللا العظ برگی) کتابخانه آیت

-1، ش1(تهـران): دوره دوم، س  پیام بهارستاننکـ . 
  .15-7، صص1387، 2

                                                   
1. http://nusxeler.blogfa.com 

v  :چند نسخه خطّـی نفـیس   “عرب زاده، ابوالفضل]
اهللا العظمــی گلپایگــانی  در کتابخانــه عمــومی آیــت

هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرست نسـخه ، نکـ . ”(ره)]
، قـم ، (ره)اهللا العظمی گلپایگـانی   عمومی حضرت آیت

  .789-767، صص 1378

نویس نفیس موجـود در ایـن    دست 14در این نوشتار  ?
  کتابخانه توصیف گردیده است. 

v معرّفی برخی نفائس خطّـی  “زاده، ابوالفضل:  عرب
، نکــ .  ”اهللا العظمـی گلپایگـانی (ره)   کتابخانه آیـت 
ــه اســناد ــران) گنجین ــاپی  4، ش17س :(ته )، 68(پی

  .124-117، صص1386زمستان 

v ؛ ، ابوالفضـل یحافظیان بـابل  ی؛خویی، عل ییصدرا
فهرسـت   :(به کوشش و ویـرایش مصـطفی درایتـی)   

 یاهللا العظمـ  کتابخانه مدرسـه آیـت   یهاي خطّ نسخه
  . ٢)8-1مجلّدات ( گلپایگانی

کـه در قالـب   دستنوشـته توصیفــی   در این فهرسـت   ?
ـ نگـا  ينگـار  هـاي فهرسـت   فیش  ،ه، در مجمـوع رش یافت

ـ  10000  15690در مجمـوع   ،تابخانـه آن ک ینسخه خطّ
بـر اسـاس ترتیـب شـماره     عنوان (با مکـررات عنـاوین)   

                                                   
بيست و هشت <، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ٢
)، پاييز ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب؛ (مقدمه) >بيست و نه ـ

و  ۴۵۰، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۸۵، ص ۱۳۸۰و زمستان 
 <صدو چهار>.، ص ۱: جفهرستواره دناپيشني، 

http://nusxeler.blogfa.com
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بنا به نوشته منابع یـاد   .ها معرفی گردیده است مسلسل آن
آقـاي علـی    ياز سـو ، 28-11ي  هـا  قفسـه نسـخِ   شده،
 آقايتوسط  ،30-29و  10-1ي  ها قفسه یی و نسخِصدرا

نست کـه  باید دا .است حافظیان فهرست گردیدهابوالفضل 
تـري،   نگاري جدید، با امعان نظر و تفصـیل بـیش   فهرست

هایی که در قالب مجموعه بـوده،   خصوصاً نسبت به نسخه
هـاي جدیـد    صورت گرفته و نیز حاوي توصـیف نسـخه  

الــورود (همچــون مجموعــه هــدایتی، مجموعــه مدرســه 
هـا، مجموعـه عبـداللطیف کـوهکمري و ...) بـه       حجازي

ــت  ــه آی ــه مدرس ــانی (ره) در  اهللا کتابخان ــی گلپایگ العظم
اصل این فهرسـت دستنوشـته، در   باشد.  هاي اخیر می سال

مؤسسه فرهنگی ـ پژوهشی الجواد علیه السالم در مشـهد   
گفتنی است که این فهرست مخطـوط،  گردد.  نگهداري می

  جلد، به ترتیب ذیل تنظیم و نگارش یافته است: 8در 

  .۵۷۳-۱جلد اول: <الف ـ الف>، صفحات  §

  .۱۱۰۰-۵۷۵جلد دوم: <ب ـ ث>، صفحات  §

  .۱۷۸۲-۱۱۰۱جلد سوم: <ج ـ خ>، صفحات  §

  .۲۳۶۶-۱۷۸۳جلد چهارم: <د ـ س>، صفحات  §

  .۲۹۶۶-۲۳۶۷جلد پنجم: <ش ـ ع>، صفحات  §

  .۳۵۹۸-۲۹۶۷جلد ششم: <غ ـ م>، صفحات  §

  .۴۲۷۷-۳۵۹۹جلد هفتم: <م ـ م>، صفحات  §

  .۴۹۵۵-۴۲۷۹جلد هشتم: <م ـ ي>، صفحات  §

v ؛ ، ابوالفضـل یحافظیان بـابل  ی؛خویی، عل صدرایی

فهرسـت   :(به کوشش و ویـرایش: مصـطفی درایتـی)   
 اهللا گلپایگانی آیتعمومی کتابخانه  یهاي خطّ نسخه
)، تهران، کتابخانه، موزه و مرکـز  9-1(جلدهاي  ـ قم

اسـناد مجلــس شـوراي اســالمی و مشـهد، مؤسســه    
، 1388فرهنگـی ـ پژوهشـی الجـواد علیـه السـالم،       

 ري.وزی

جلد يکم و دوم: <آئينه حق منـا ـ ثـواب االعمـال>،      §
هاي  )، معريف نسخه۱۰۹۹-۱ص (صص ۱۰۹۹بيست + 

>۱-۳۳۲۱.<  

جلد سوم و چهارم: <جـام جـم ـ سـيف منتضـي>،       §
هـاي   )، معـريف نسـخه  ۲۳۶۶-۱۱۰۱ص (صص ۱۲۶۵

>۳۳۲۲-۷۲۱۰.<  

جلـد پــنجم و ششــم: <شـئون مخســه ـ جمموعــه>،      §
هــاي   نســخه)، معــريف۳۵۹۸-۲۳۶۷ص (صــص۱۲۳۱

>۷۲۱۱-۱۱۲۲۱.<  

ص ۱۴۰۰جلد هفتم و هشتم: <جمموعه ـ يوسـفيه>،     §
-۱۱۲۲۲هـاي <  )، معـريف نسـخه  ۴۹۶۶-۳۵۹۹(صص
۱۵۶۹۰.<  

ها بر اساس موضوعي، مؤلفان، کاتبان،  جلد م: منايه §
تـاريخ کتابـت، خــط مؤلـف، مهرهــا، اعـالم و امــاکن،     

  ).۶۱۴۲-۴۹۶۷ص (صص۱۱۷۵

ه در مجموع حـدود  فهرست مطبوع پیش گفته است ک ?
هاي  عنوان به زبان 15690مجلد نسخه خطّی در  10400

  عربی، فارسی، ترکی و اردو، گزارش گردیده است. 
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v  :دهاي خطّی  معرّفی فهرست نسخه“رضوي، محم
 .”اهللا گلپایگانی (قم) کتابخانه عمومی آیۀ

 http://ical.ir، در سایت 1389دي  29این مقاله در  ?
  منتشر گردیده بود.

v دربـاره فهرسـت نسـخ    “: مهـدي ، شیخ االسالمی
 .”(ره) اهللا العظمی گلپایگانی خطی کتابخانه آیت

، در ســـایت 1389اســـفند  25ایـــن مقالـــه در   ?
http://ical.ir .منتشر شده بود  

v ــناخته ــامگو: 1ناشــ ــ ي[فهرســــت نــ  یبرخــ
اهللا  آیـت  حضـرت  مدرسـه   کتابخانـه  هاي سنوی دست

  . ٢]نی (ره)گلپایگاالعظمی 

شته، که حـاوي اطالعـاتی   دستنو ياین فهرست نامگو ?
باشد و بنـا بـه    هاي فهرست نشده می نویس در باب دست

کتابخانـه  آرشـیو  در آن اثـر،   نوشته دکتر هادي شـریفی، 
 يدر قـم نگهـدار   (ره) گلپایگـانی  یاهللا العظم مدرسه آیت

  شود. می

  حمقّق سيد عبدالعزيز طباطبايي  کتاخبانه )٣٥٠(

                                                   
 يفهرست آقا راد نويسنده (دکتر هادي شريفي)،مرسد  . به نظر مي ١

در  ، طي يک جلدش۱۳۷۸در سال  بعدها زاده بوده باشد که ابوالفضل عرب
 .قم منتشر گرديده است

 .۴۰۱، ص۱ج :املخطوطات االسالمية يف العامل. پيشني، ٢

v  :الوثـائق[: مجموعـۀ مـن    “الطباطبائی، عبدالعزیز
، ”الوقفیات و الوصایا للعلمـاء االعـالم رحمهـم اهللا]   

، المحقق الطباطبایی فی ذکراه السنویۀ االولـی نکـ . 
  .1614-1549، صص 3، ج1417قم، 

v  :هاي عکسـی   فهرست نسخه“طیارمراغی، محمود
هاي کتابخانه محقّق طباطبـایی (ره) در    و میکروفیلم

المحقق الطباطبـایی فـی ذکـراه السـنویۀ     ، نکـ . ”قم
 . 1546-1429، صص3، ج1417، قم، االولی

  ٣ختصصي تاريخ اسالم و ايران کتاخبانه )٣٥١(

v   :فهرسـت کتابهـاي   متّقی، حسین؛ ذوقی، فـتح اهللا
محدث ارموي، الدین  میر جاللچاپ سنگی کتابخانه 

)، تهران، کتابخانه، مـوزه و  2-1(مجلدات  م ـ ایران ق
مرکز اسناد مجلـس شـوراي اسـالمی بـا همکـاري      

، قطـع  1388کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران، 
 دائرة المعارفی (رحلی).

هاي  )، معريف مشاره۹۰۰-۱ص (صص۹۰۰جلد اول:  §
>۱-۲۸۵۴.<  

                                                   
ارزمشند در موضوع  . در اين کتاخبانه، افزون بر يکصدهزار کتاب چاپي٣

نسخه چاپ  ۶۰۰۰تاريخ اسالم، شيعه، ايران و ساير کشورها، داراي حدود
جملّد) و  ۵۰عنوان)، چاپ چويب نفيس (حدوداً  ۱۴۰۰۰سنگي نفيس (در 

ها جملّد نسخ خطّي، ندرتاً به  جملد) و نيز ده ۲۰۰۰چاپ سريب قدميي (حدوداً 
 باشد. سنگي، ميحنو مستقل يا صحايف شده مهراه با کتب چاپ 

http://ical.ir
http://ical.ir
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ــد دوم:  § ــص۸۸۴جل ــريف ۱۷۸۵-۹۰۱ص (ص )، مع
 >.۵۵۵۵-۲۸۵۴هاي < مشاره

نسـخه چـاپ سـنگی بـه      5555در این فهرسـتواره،   ?
هاي عربی، فارسی، ترکی و برخی دیگر از زبانهـاي   زبان

عنوان، بـه صـورت نـامگوي،     13000شرقی، در بیش از 
معرّفی شده است. باید دانست که فهرست حاضـر، شـاید،   
نخستین فهرستی در نوع خود باشد، که با احتـراز از درج  

چـاپ  <، منحصراً بـه معرّفـی کتـب    >بیچاپ سر<کتب 
پرداخته است. در این اثر تـالش بلیـغ شـده تـا      >سنگی
هاي خُرد چاپ شـده در هـامش و حواشـی کتـب      رساله

سنگی، با دقّت تمام فهرست و براي نخستین بار، معرّفـی  
، در مراحل پایانی، موجـب  مدیر پروژه گردند، اما تعجیل

حمات طاقت فرسـاي  گردید، تا این فهرست، علی رغم ز
روزي مؤلفان آن، شوربختانه، بدون تنظیم الفبـایی و   شبانه

ع، نیز، بـدون درهمکـرد ارجاعـات و     درج نمایه هاي متنو
چاپخانه سـپرده شـود!   آثار، به  هاي موضوعات ثبت داده

باید دانست که کتبِ کتابخانه، مرحوم محـدث ارمـوي (د.   
اهللا العظمـی   یـت دفتر آاز طرف ) پس از خریداري 1358

هـاي آن   نویس اهللا) در قم، دست سید علی سیستانی (حفظه
نسخه، به مرکز احیاي میـراث   3000مجموعه، در حدود 

جلـد   8000اسالمی و نسخ چاپی نفیس آن نیز، از جمله 
کتاب چاپ سنگی و سربی، به کتابخانه تخصصـی تـاریخ   

ه اسالم و ایران، در قم منتقل گردید. گفتنـی ایـن مجموعـ   
ارزنده، در مکانی مستقل از کتابخانه تخصصی تـاریخ، بـا   

)، 1389اکنون ( >کتابخانه مرحوم محدث ارموي<عنوان 
  باشد. در دسترس پژوهشگران متون اسالمی می

v  :نیم نگـاهی بـه فهرسـت    “علیزاده (آقکند)، علی
، ”هاي چاپ سنگی کتابخانـه محـدث ارمـوي    کتاب
(پیـاپی   2، ش14(تهـران)، س  ماه کلیات کتابنکـ . 
  .83-80، صص1389)، اسفند 159

v  :هاي کتابهاي چاپ  فهرستواره تازهذوقی، فتح اهللا
 .سنگی کتابخانه محدث ارموي

نســخه  300در ایــن فهرســت دستنوشــته، در حــدود  ?
چاپ سنگی، معرّفـی گردیـده اسـت. گفتنـی اسـت ایـن       

، بـه  1389مجموعه ارزشـمند، اخیـراً، حـوالی نیمـه دوم     
  خانه محدث ارموي، افزوده شده است. مجموعه کتاب

  هامدرسه علميه حجازي کتاخبانه )٣٥٢(

v  :هاي خطّی مدرسـه   فهرست نسخه“استادي، رضا
 5-4، ش5(قـم): دوره  نـور علـم  ، نکـ . ”ها حجازي
-263، صـص 1372)، مرداد ـ اسفند 53-52(پیاپی 

298.  

نسـخه خطّـی بـه نحـو      1450در این فهرست بالغ بر  ?
  است.  اختصار توصیف گردیده

v ـ   فهرست نسـخه  :یخویی، عل صدرایی  یهـاي خطّ
  . ١ها در قم  يکتابخانه مدرسه حجاز

                                                   
، صص بيست و نه، ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ١
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نسـخه   1750در حـدود  دستنوشـته  در این فهرسـت   ?
، در قالــب هــا در قــم مدرســه حجــازيکتابخانــه  یخطّــ
تنظیم و بر اساس شماره مسلسل  ينگار هاي فهرست فیش
ایـن   گویـا گردیـده اسـت.   و توصـیف  معرفـی   هـا  نسخه
اهللا  به رسم امانت به کتابخانه مدرسـه آیـت  ها  نویس دست
ها،  بود و بر پایه شنیدهانتقال یافته  (ره) گلپایگانی یالعظم

مجموعه مخطوطـات شـیخ راضـی حجـازي، بـه محـلّ       
  .استخویش بازگردانده شده 

  مدرسه علميه حجتيه کتاخبانه )٣٥٣(

v  :(محمدمحسن) بعض تهرانی (منزوي)، آقا بزرگ]
اکبـر النهاونـدي ـ     بـۀ المـولی علـی   مخطوطات مکت

  .١مشهد]

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
تهرانی است که در آن برخی نسخ خطّی کتابخانه مرحـوم  
نهاوندي معرفی شـده اسـت. نسـخه اصـل ایـن فهرسـت       

در کتابخانـه   >15816<دستنوشته، ذیـل نسـخه شـماره    
  گردد.  مجلس شوراي اسالمی نگهداري می

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهاستادي، رضا
تیه ـ قم  1354، قم، چاپخانه مهر استوار، مدرسه حج ،

  ص.134وزیري، 

                                                                      
 .(مقدمه) و پنج يس

، ۴۴ج هاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي، فهرست نسخه. پيشني، ١
 .۷۸ص

نسخه خطّی به اختصـار معرفـی    720در این فهرست  ?
  شده است. 

v  :هاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخهصدرایی، علی
تیه ـ قم مدرسه حج. 

حـدود   در این فهرست مخطوط و در دست نگـارش،  ?
نسـخه) و   720نسخه خطّی، شامل مجموعه قـدیم (  850

نسخه)،  130هاي جدید الورود به این کتابخانه ( نیز نسخه
فهرست گردیده است. این فهرسـت، تـاکنون (اردیبهشـت    

  ) منتشر نشده است.1390

  کتاخبانه مدرسه علميه رضويه  )٣٥٤(

v  :سی طباطبایی، حسین هـاي   فهرست نسـخه “مدر
 وحیـد ، نکــ .  ”قـم ـ سه رضویه  خطّی کتابخانه مدر

-378، صـص  1347، فروردین 4، ش5(تهران): س
ــش اول)؛ س 381 ــت 5، ش5(بخ ، 1347، اردیبهش

آشــنایی بــا چنــد (بخــش دوم) و  470-463صــص
 .104-3، صص 1355(قم)، دفتر اول،  نسخه خطّی

v   :سی طباطبایی، حسـین هـاي   فهرسـت نسـخه  مدر
اپخانـه  ، قـم، چ ـ قـم   خطّی کتابخانه مدرسه رضویه

  صص.56+72، وزیري، 1355مهر، 

نـویس بـه    دسـت  100هـا در حـدود    در این فهرست ?
  هاي فارسی و عربی گزارش گردیده است. زبان
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  ١مدرسه علميه فيضيه کتاخبانه )٣٥٥(

v  :ــی ــی، مجتب ــه [محمــدي] عراق فهرســت کتابخان
)، قـم،  2-1(مجلّـدات   مبارکه مدرسه فیضـیه ـ قـم   

  ، وزیري.1338-1337چاپخانه علمیه، 

  صص.۴۷۵+۳۶، ۱۳۷۸ش/۱۳۳۷جلد خنست:  §

  ص.۵۲۸، ۱۳۷۸ش/۱۳۳۸جلد دوم:  §

ــن فهرســت در حــدود  ? ــی و  2950در ای ــاب عرب کت
  فارسی، اعم از خطّی و چاپی گزارش گردیده است.

v خطّـی از]   [چنـد نسـخه  “پژوه، محمـدتقی:   دانش
هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکـ . ”کتابخانه مدرسه فیضیه

  .399ص ،1346، 5(تهران): دفتر خطّی

نویس نفیس از کتب خطّـی ایـن    دست 3در این مقاله  ?
  کتابخانه به اختصار گزارش گردیده است.

v هـاي   نـویس  [برخی دست“پژوه، محمدتقی:  دانش
میراث ، نکـ . ”نفیس در کتابخانه مدرسه فیضیه قم]

)، بهار ـ  36-35(پیاپی  2-1، ش10(قم): س شهاب
  .243-239، صص 1383تابستان 

(تهـران،   عـامري نامـه  تـر در ضـمن    له پـیش این مقا ?
 ”یادگـار سـفر قـم   “با عنوان  263-247): صص 1353

                                                   
 ۲۶۰۰)، اين کتاخبانه در حدود ۱۳۸۸. بر اساس آخرين آخرين آمارها (١

 رسي و ترکي دارد.هاي عريب، فا نسخه خطّي به زبان

منتشر شده و در آن تعدادي از نسخ نفیس ایـن کتابخانـه   
  توصیف گردیده است.

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهاستادي، رضا
)، قـم، چاپخانـه   2-1(مجلّـدات   مدرسه فیضیه ـ قم 

  ، وزیري.1396مهر، 

صص؛ (خبـش اول: معـريف   ۳۱۵ست: هشت+جلد خن §
  هاي خطّي عريب). نسخه

ــد دوم:  § ــريف ۲۰۸+۱۲۰جل صــص؛ (خبــش دوم: مع
هاي خطّي ترکي و فارسـي؛ خبـش سـوم: معـريف      نسخه
  ها). جمموعه

نـویس، تقریبـاً    دست 2500در این فهرست در حدود  ?
  توصیف گردیده است.  >نامگوي<در قالبِ 

v  :ات العربیـۀ فـی   المخطوط“الطریحی، محمدسعید
(بیـروت):   الموسـم ، نکــ .  ”المدرسۀ الفیضیۀ (قـم) 

  .205-103، صص1419/1998، 38-37ش

v    :هـاي خطّــی   فهرســت نسـخه گـائینی، حبیـب اهللا
 کتـاب هفتـه  ، نکــ .  کتابخانه مدرسـه فیضـیه ـ قـم    

 .18ص، 1382بهمن  11، 165: ش(تهران)

ــراي    ? ــیلی ب ــت تفص ــت 2600فهرس ــویس از  دس ن
کتابخانه مدرسه فیضیه است که براي بار هاي خطّی  نسخه

تـر) از سـوي آقـاي گـائینی، از      سوم (با امعان نظر بـیش 
فهرست گردیده است. این فهرست   کتابداران این کتابخانه،
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به صورت دستنوشته در آرشیو کتابخانه مذکور نگهـداري  
هـاي ایـن    نـویس  ي دسـت   گردد. ناگفتـه نمانـد، از رو   می

ي هم شده و در چندین لـوح    ارمجموعه نفیس عکس برد
) ذخیره گردیده و در دسـترس پژوهشـگران   CDفشرده (

  است.

  ١مسجد اعظم قم کتاخبانه )٣٥٦(

v  :ــاره “حســین زاده، احمــد گزارشــی کوتــاه درب
، 1(قـم)، ش  آمـوزه ، نکــ .  ”کتابخانه مسجد اعظـم 

  .196-193، صص1381پاییز 

v [چنـد نسـخه خطّـی از]    “پژوه، محمـدتقی:   دانش
هـاي   نشریه نسـخه ، نکـ . ”جد اعظم قمکتابخانه مس

 .399، ص1346، 5(تهران): دفتر خطّی

نویس نفیس عربی و فارسـی بـه    دست 7در این مقاله  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

                                                   
جملّد  ۴۲۰۰)، اين کتاخبانه، داراي ۱۳۸۹. بر اساس آخرين آمارها (اسفند ١

هاي عريب، فارسي، ترکي و اردو و بيش  نويس اسالمي و شرقي به زبان دست
نسخه آن، را کتب چاپ  ۸۰۰۰جلد کتاب چاپي، که تعداد  ۸۰,۰۰۰از 

ت عمده اين جمموعه، دهد. گفتين اس سنگي نفيس و سريب قدميي تشکيل مي
اهللا  توان به آيت وقفي و اهدايي است؛ از مجله واقفان اين آثار ارزمشند، مي

جلد چاپي و خطّي)،  ۲۰۰۰اهللا مقدس اصفهاين ( العظمي بروجردي، آيت
چاپي و البته طبق وصيت ايشان، کتب خطي  ۲۰۰۰اهللا فريد اراکي ( آيت

ام جمموعه اهدايي مرحوم حاج ايشان به آستان قدس منتقل گرديد) و سراجن
خطّي)، اشاره منود؛ که البته  ۳,۰۰۰چاپي و حدود  ۴۰,۰۰۰حممد رمضاين (

شايد به جرأت بتوان گفت نيمي از کتااي کتاخبانه مسجد اعظم، متعلّق به 
 کتاخبانه اين مرحوم بوده است، رضوان اهللا تعايل عليهم امجعني.

v هـاي   نـویس  [برخی دست“پژوه، محمدتقی:  دانش
میـراث  ، نکــ .  ”نفیس در کتابخانه مسجد اعظم قم]

)، بهار ـ  36-35(پیاپی  2-1، ش10(قم): س شهاب
  .244-243، صص 1383تابستان 

(تهـران،   عـامري نامـه  تـر در ضـمن    این مقاله پـیش  ?
 ”یادگـار سـفر قـم   “با عنوان  263-247): صص 1353

منتشر شده و در آن تعدادي از نسخ نفیس ایـن کتابخانـه   
  توصیف گردیده است.

v  :[فهرس بعض] نسخ مکتبۀ الطباطبایی، عبدالعزیز
  . ٢المسجد االعظم

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     فهرست دستنوشته ?
نفیس کتابخانه مسجداعظم قم اسـت کـه در ضـمن دفتـر     
صغیر نگارش یافته است. این فهرسـت منتشـر نشـده در    

  گردد. کتابخانه مرحوم محقق طباطبایی نگهداري می

v  :(با مقدمه ابوالقاسم دانش آشتیانی) استادي، رضا؛
، ـ قم سجد اعظمهاي خطّی کتابخانه م فهرست نسخه

، وزیــري،  1365قــم، کتابخانــه مســجد اعظــم،    
  صص.16+728

نسـخه خطّـی در دو بخـش:     3955در این فهرسـت   ?
هـا   ) و مجموعـه 426-1هـاي منفـرد (صـص    نویس دست
  است.  شده) به صورت نامگوي توصیف 648-427(صص

                                                   
 .۱۳۰، ص۱: جراه السنوية االويلاحملقق الطباطبايي يف ذک. پيشني، ٢



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
353 

v  :المخطوطات العربیـۀ فـی   “الطریحی، محمدسعید
(بیــروت):  لموسـم ا، نکـــ . ”المسـجد األعظـم (قـم)   

  .224-157، صص1425/2004، 56-55، ش51س

v ــدرایی ــی:  ص ــویی، عل ــر فهرســت  “خ نظــري ب
هاي خطّی کتابخانه مسـجد اعظـم قـم، تـألیف      نسخه
، پاییز 31(قم): ش پیام حوزه، نکـ . ”اهللا استادي آیت

  .105-95، صص 1380

v ؛ ، محمـود یطیار مراغـ  ؛، صادقیزاده مراغ حسن
فهرسـت   :فی درایتـی) (به کوشش و ویـرایش مصـط  

(مجلـدات   اعظم قم کتابخانه مسجد یهاي خطّ نسخه
1-5(١.  

هـاي   نسـخه  یتمامبراي توصیفـی دستنوشته فهرست  ?
 4174است، که در حدود قم کتابخانه مسجد اعظم  یخطّ
باشـد؛   می هاي عربی، فارسی و ترکی نویس به زبان دست

ص 2303در  این فهرست مخطـوط اصل ها،  بر پایه شنیده
، 966-523، جلـد دوم: صـص  521-1(جلد اول: صـص 
-1418، جلد چهارم: صص1417-967جلد سوم: صص

مؤسسـه  در ) 2303-1871و جلد پـنجم: صـص   1807
ــه الســالم در مشــهد     فرهنگــی ـ پژوهشــی الجــواد علی

  گردد. نگهداري می
                                                   

> و نه يس<، صص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ١
)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴-۳، ش۷: سمرياث شهاب(مقدمه)؛ 
و پيشني،  ۴۵۶، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۸۶، ص ۱۳۸۰

 ، ص <صد و سه>.۱: جفهرستواره دنا

v  :(... به کوشش) هـاي   فهرست نسخهاستادي، رضا
)، قـم،  4-1ت (مجلدا اعظم قم کتابخانه مسجد یخطّ

 ، وزیري.1389-1388دفتر نشر برگزیده، 

دعاء ـ يتيمـة الـدهر>،      §  ،۱۳۸۸ جلـد اول: <آداب اـل
ــريف <۶۲۳ ــوان در  ۷۳۶ص، معـ ــخه>  ۱۷۸۴عنـ نسـ
  هاي عريب. نويس دست

، ۱۳۸۸جلد دوم: <آتشکده آذر ـ يوسف و زليخـا>،    §
نســـخه>  ۱۶۶۵عنـــوان در  ۱۱۴۳ص، معــريف < ۷۸۳
  نويس فارسي. دست

، ۱۳۸۹>، اي هاي دو و سه رساله جمموعه<: جلد سوم §
 رساله>. ۱۳۰۰< ص، معريف۶۴۷

>، اي و بـاالتر  هاي چهار رساله جمموعه<جلد چهارم:  §
 .>رساله ۱۷۰۰، معريف <ص۷۶۸، ۱۳۸۹

  ها> منتشر نشده است. جلد پنجم: <منايه §

گفتـه،   باید دانست گویا این فهرست، همان اثـر پـیش   ?
 محمـود  ی وزاده مراغـ  سـن حیعنی تألیف آقایان صـادق  

ی است، که با حذف و تکمیل برخی موارد، بـه  طیار مراغ
اهللا اسـتادي در   شکل کنونی منتشـر گردیـده اسـت. آیـت    

 23<انـد:   مقدمه کتاب ضمن گزارشی از روند کار نوشـته 
هاي خطّی کتابخانه مسجد اعظـم   ) نسخه1364سال قبل (

د ... چـون  .. توسط اینجانب .... در یک مجلد منتشـر شـ  
این فهرست با رعایـت اختصـار تنظـیم شـده بـود ... بـا       
پیشنهاد ... آقاي مصطفی درایتـی مقـرر شـد بـار دیگـر      

ها ... فهرست شود و هزینه انجام این کار هم توسط  نسخه
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یکی از نهادهاي دولتی ... تأمین شود. زحمت انجام کـار  
.. و را دو نفر از از برادران ... صادق حسن زاده مراغـی . 

... محمود طیار مراغی ... پذیرفتند ... و نتیجـه کـار ایـن    
عزیزان چند هزار برگه (فیش) بود که تحویل آن نهاد داده 

اهللا علوي بروجردي مقرر  شد ...؛ سال گذشته با تمایل آیۀ
شد که اینجانب با اسـتفاده از فهرسـت ایـن دو بزرگـوار،     

کتابخانه فهرست سابق خود را به صورتی تکمیل و توسط 
هـا را بـار دیگـر از     منتشر شود. حقیر بدون اینکه نسـخه 
هاي تنظیمی این  ها و فیش نزدیک ببینم با اعتماد به نوشته

عزیزان که در اختیارم قـرار گرفتـه بـود، فهرسـت را بـه      
صورت کنونی تکمیل و تنظیم نموده تا چهار جلد منتشـر  
ر بنده شود. بنابر این فهرست چهار جلدي حاضر نتیجه کا

. گفتنی است کـه پـس از انتشـار    >و این عزیزان است ...
جلدهاي اول و دوم، گویـا نارضـایتی مؤلّفـان اصـلی، از     
چگونگی ثبت نام مؤلّف بر روي جلد، همزمان بـا انتشـار   
جلدهاي سوم و چهارم، کاوري براي هر چهار جلد تنظیم 
و منتشر گردید، که در آن بـه صـراحت، بـه نـام مؤلّفـان      

  لی این فهرست اشاره شده بود.اص

v زاده مراغی، صادق؛ طیـار مراغـی، محمـود     حسن
فهرسـت  (به کوشش و ویـرایش مصـطفی درایتـی):    

(مجلـدات   اعظم قم کتابخانه مسجد یهاي خطّ نسخه
1-6.( 

فهرست کامل (بدون حذف اضافات) و ویرایش شـده   ?
هـاي خطّـی کتابخانـه     گفته بـراي نسـخه   دو فهرست پیش
گویـا، از  هـا،   بر پایه شـنیده شهر قم است و  مسجد اعظم

سوي کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی، در شـش جلـد،    
  گردد.  منتشر می

v   :ــی ــی، علـ ــیس [از  “خلیلـ ــخه نفـ ــد نسـ صـ
، نکــ .  ”هاي کتابخانه مسجد اعظم قـم]  نویس دست

-106، صـص  1380، پـاییز  31(قم): ش پیام حوزه
112 . 

v    :ت فهرسـ غالمی جلیسه، مجید؛ عیوضـی، حیـدر
  .کتب سنگی کتابخانه مسجد اعظم ـ قم

نسخه چاپ سـنگی و سـربی    8000در این فهرست،  ?
 شـده موجود در این کتابخانه به صورت نامگوي گـزارش  

  ) ادامه دارد.1389است. نگارش این فهرست اکنون (

  السالم مؤسسه امام صادق عليه کتاخبانه )٣٥٧(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
، السالم، قم ـ ایران  مؤسسه امام صادق علیه کتابخانه

ص؛ 131، وزیـري،  1383قم، مجمع ذخایر اسالمی، 
  .>9معرفی میراث مخطوط: <فارسی، 

نسخه خطّـی بـه نحـو اختصـار      138در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است. 

  اهللا العظمي بروجردي  مؤسسه آيت کتاخبانه )٣٥٨(

v  :طّـی  هـاي خ  [فهرست نسخهطباطبایی، عبدالعزیز
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  .١](ره) اهللا العظمی بروجردي کتابخانه مرحوم آیت

 586بـرگ بـراي حـدود     18فهرست دستنوشـته در   ?
اهللا العظمـی   نسخه خطّی نفیس مربوط بـه کتابخانـه آیـت   

هـاي گذشـته بـه خـطّ      بروجردي (ره) است که در سـال 
مرحوم عالمه محقق طباطبایی فهرسـت گردیـده اسـت و    

اهللا  تابخانـه مرحـوم آیـت   در ک >7624<اکنون به شماره 
گردد. این اثـر   العظمی مرعشی نجفـی در قم نگهداري می

در فهرست کتابخانه با عنوان فهرست کتـب و بـا مؤلّفــی    
ناشناخته معرفی شده است. ناگفته نماند که تعدادي از این 

نسخه)، مربوط به کتابخانـه   100هاي نفیس (حدود  نسخه
تدرك الوسـائل  مرحوم حاجی نوري طبرسی، صاحب مس

هاي گذشته به ایـن کتابخانـه    ) بوده که در سال1320(د. 
انتقال یافته است. باید دانست که این فهرست دستنوشته با 

به  ٢(دفتر اول) پژوهی نسخهتصحیح ابوالفضل حافظیان در 
  چاپ رسیده است.

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
العظمی بروجـردي  اهللا  کتابخانه مؤسسه حضرت آیت

)، قـم، مجمـع   2-1(مجلّـدات   رحمه اهللا، قم ـ ایـران  
معرفــی <، وزیــري، 1384/1426ذخــائر اســالمی، 

  .>21میراث مخطوط: 

]؛ معــــريف ۲۵۳-۱ص [صــــص۲۵۳دفتــــر اول:  §
                                                   

 يمرعش ياهللا العظم کتاخبانه بزرگ آيت يهاي خطّ ست نسخهفهر. پيشني، ١
 .۳۱صص ،۲۰: ج(ره) يجنف

 .۷۳- ۶۳، صص۱۳۸۳: دفتر يکم، پاييز پژوهي نسخه. پيشني، ٢

  >.۴۰۰-۱هاي مشاره < نويس دست

تصـوير   ۹۸]+ ۴۶۶-۲۵۴ص [صص۲۱۲دفتر دوم:  §
  .>۶۲۴-۴۰۱هاي مشاره < نويس رنگي؛ معريف دست

  مؤسسه تاريخ علم و فرهنگ کتاخبانه )٣٥٩(

v  اصـغر، سـهیل و دیگـران    ؛غالمی جلیسه، مجیـد :
هاي چاپ سنگی [دیجیتـالی] موجـود    فهرست نسخه

 ).6-1(دفترهاي  در مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ

ــب ســنگي کتاخبانــه جامعــه جواديــه   § دفتــر اول: کت
  (بنارس ـ هند).

دفتر دوم: کتب سـنگي کتاخبانـه فصـاحت جائسـي      §
  (لکهنو ـ هند).

دفتر سوم: کتب سنگي کتاخبانه جامعه چشمه رمحـت   §
  (غازي پور ـ هند).

دفتر چهارم: کتب سنگي کتاخبانه علومي و فصـيحيه   §
  (سبزوار ـ ايران).

دفتر پنجم: کتب چـاپ سـنگي کتاخبانـه فضـل بـن       §
  شاذان و گلشن (نيشابور ـ ايران).

دفتر ششم: کتب چاپ سنگي کتاخبانـه موالنـا سـيد     §
  لي (زنگي پور ـ هند).ع

 معرفی میـراث مخطـوط:   <این فهارس، ذیل فروست  ?
از ســوي مجمــع ذخــائر اســالمی منتشــر   >153-158
  گردد. می
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  شناسي شيعه کتاخبانه مؤسسه کتاب )٣٦٠(

v   :فهرسـتواره کتــب چـاپ ســنگی   متقـی، حســین
 .مؤسسه کتابشناسی شیعه ـ قم

نسـخه چـاپ    450اي مختصر براي حدود  فهرستواره ?
ی موجود در کتابخانه مؤسسه کتابشناسی شیعه است. سنگ

باید دانست که بیشترین این آثار کتب سنگی خریداري از 
است و اصل فهرست  1384در سال استادي اهللا رضا  آیت

ماشین نویسی شـده آن در آرشـیو ایـن مؤسسـه عـامره،      
  گردد. نگهداري می

v    :هـاي   فهرسـتواره نسـخه  علیزاده (آقکنـد)، علـی
ــی  ــه    خطّ س ــه مؤس ــود در کتابخان ــالی موج دیجیت
 .شناسی شیعه، قم ـ ایران کتاب

نـویس   اي براي حدود ده هزار عنوان، دست فهرستواره ?
هـاي ایـران، عـراق، ترکیـه،      دیجیتالی، مربوط به کتابخانه

عراق، آلمان، عربستان، هنـد و برخـی کشـورهاي دیگـر     
ت است، که از سوي مؤسسه، در یک یا دو جلد، به صـور 

نامگوي منتشر خواهد شـد. بنـا بـه گفتـه مؤلّـف (بهمـن       
% آن آثار به صورت نـامگوي  50)، تاکنون بیش از 1389

معرّفی شده و نگارش باقی نیز ان شاء اهللا، تـا چنـد مـاه    
  رسد. دیگر به اتمام می

v  :هاي خطّی  فهرست نسخه“علیزاده (آقکند)، علی
دیجیتـالی کتابخانـه سـید حسـن صـدر ـ کـاظمین،        

  .”جود در مؤسسه کتابشناسی شیعه در قممو

عنوان نسخه خطّی نفـیس   210این فهرست که در آن  ?
کتابخانه مرحوم صدر در کـاظمین بـه صـورت نـامگوي     
گزارش گردیده است و گویا در دفتر سـوم نشـریه کتـاب    

  گردد. شیعه (قم) منتشر می

  ١مرکز احياي مرياث اسالمي )٣٦١(

v  :ي خطّی ها فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
-1(مجلّدات  مرکز احیاء میراث اسالمی، قم ـ ایران 

، 1384-1377)، قم، مرکز احیاي میراث اسـالمی،  7
  وزیري.

هـاي   ص؛ (معـريف نسـخه  ۵۳۴، ۱۳۷۷جلد خنست:  §
  >).۴۰۰-۱مشاره <

                                                   
 ۱۳۰۰۰)، اين مرکز، داراي حدود ۱۳۸۹. بر اساس آخرين آمارها (اسفند ١

و و هاي عريب، فارسي، ترکي، ارد نويس اسالمي و شرقي به زبان جملّد دست
مشسي،  ۱۳۸۴تا  ۱۳۷۷هاي شرقي ديگر است. بايد افزود که از سال  زبان

جملد فهرست، شامل جلدهاي  ۸هاي اين مرکز، در جمموع  نويس براي دست
نسخه، گزارش  ۳۵۰۰منتشر شده است و در جمموع جملدات مذکور،  ۱-۸

هاي خطّي  % نسخه۷۳.۱% کلّ نسخ). بنابر اين آمار، ۲۶.۹گرديده است (
وجود در اين مرکز، هنوز فهرست نگرديده است. ناگفته مناند که اين م

نسخه عکسي و تصويري اخذ شده از نسخ خطي  ۵۰,۰۰۰کتاخبانه، داراي 
هاي ايران و ساير کشورهاست و تاکنون (اسفند  خود مرکز يا ديگر کتاخبانه

، ۱۳۸۷- ۱۳۷۷هاي  جملد نسخه، در هفت جلد بني سال ۲۸۰۰)، ۱۳۸۹
% از نسخ عکسي ۴/۹۴% نسخ) و بر اين مبنا، براي ۶/۵ديده است (منتشر گر

اين مرکز، هنوز فهرسيت منتشر نشده است! بايد افزود که اين مرکز مهچنني 
داراي هزاران سند ارزمشند تارخيي و اجتماعي و چند هزار نسخه چاپ 

باشد که گويا در حال نگارش فهرسيت براي آن آثار  سنگي و سريب نفيس مي
) فهرسيت درباره کتب چاپ سنگي و ۱۳۸۹هستند، ليکن تاکنون (اسفند 

 سريب موجود در اين مرکز، منتشر نشده است.
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هاي مشـاره   ص؛ (معريف نسخه۴۶۷، ۱۳۸۰جلد دوم:  §
>۴۰۱-۸۰۰.(<  

 هاي مشاره ص؛ (معريف نسخه۴۷۲، ۱۳۸۰جلد سوم:  §
>۸۰۱-۱۲۰۰.(<  

هـاي   ص؛ (معـريف نسـخه  ۴۶۷، ۱۳۸۱جلد چهـارم:   §
  >).۱۶۰۰-۱۲۰۱مشاره <

هاي مشاره  ص؛ (معريف نسخه۴۴۰، ۱۳۸۲جلد پنجم:  §
>۱۶۰۱-۲۰۰۰.(<  

هــاي  ص؛ (معـريف نسـخه  ۴۸۲، ۱۳۸۳جلـد ششـم:    §
ــتنويس۲۵۰۰-۲۰۰۱مشــاره < ــه دس ــاي  >)؛ [جمموع ه
  )]۱ارموي (

مشاره  هاي ص؛ (معريف نسخه۴۱۲، ۱۳۸۴جلد هفتم:  §
  )]۲هاي ارموي ( >)؛ [جمموعه دستنويس۲۵۰۱-۳۰۰۰<

هـاي   ص؛ (معـريف نسـخه  ۵۰۴، ۱۳۸۴جلد هشـتم:   §
ــتنويس۳۵۰۰-۳۰۰۱مشــاره < ــه دس ــاي  >)؛ [جمموع ه
  )]۳ارموي (

هـاي   ؛ (معـريف نسـخه  >منتشر نشده است<جلد م:  §
ــتنويس۴۰۰۰-۳۵۰۱مشــاره < ــه دس ــاي  >)؛ [جمموع ه
  )]۴ارموي (

هـاي   ؛ معـريف نسـخه  >استمنتشر نشده <جلد دهم:  §
ــتنويس۴۵۰۰-۴۰۰۱مشــاره < ــه دس ــاي  >)؛ [جمموع ه
  )]۵ارموي (

هـاي   ؛ معريف نسخه>منتشر نشده است<جلد يازدهم:  §
ــتنويس۵۰۰۰-۴۵۰۱مشــاره < ــه دس ــاي  >)؛ [جمموع ه

  )]۶ارموي (

گفتنی است اخیراً چندین مجموعه نفیس به این مرکـز   ?
اي مجموعـه  هـ  نویس انتقال یافته است، از آن جمله دست

اهللا  نسخه) و مجموعه آیـت  3000مرحوم ارموي (بیش از 
باشد. باید افـزود کـه    نسخه) می 3000الجوردي (حدود 

هاي نفیسـی از   نویس مجموعه مرحوم ارموي داراي دست
جمله وسائل الشیعۀ به خطّ شیخ حرّ عاملی، شـرح غـرر   
الحکم و درر الکلم به خـطّ آقـا جمـال خوانسـاري و ...     

  گردد. منتشر می 12-6به تدریج در مجلّدات  است و

v  :ــود ــی  فهرســت نســخه“نظــري، محم هــاي خطّ
پیـام  ، نکـ . ”کتابخانه زنده یاد استاد محدث ارموي

 .58، ص1386، آذر 78، ش7(تهران)، س بهارستان

v :هـاي   گزارشی از نسخه“ حسینی اشکوري، جعفر
میـراث  ، نکـ . ”خطّی نفیس کتابخانه محدث ارموي

-23، صـص 1385، قم، دارالحـدیث،  مويمحدث ار
45.  

v  :المخطوطـات العربیـۀ   الحسینی االشکوري، احمد
)، 2-1(مجلّـدات   فی مرکز إحیاء التراث االسـالمی 

  ، وزیري.1382/ 1424قم، [دار الذخائر االسالمی]، 

هاي عـريب   نويس ص؛ (معريف دست۵۰۳الد االول:  §
  >).۸۰۰-۱مشاره <

هاي عـريب   نويس يف دستص؛ (معر۵۲۷الد الثاين:  §
  >).۱۶۰۰-۸۰۱مشاره <
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v  ؛ حسینی 7-1حسینی اشکوري، جعفر (جلدهاي(
)؛ (زیـر نظـر سـید    5-1اشکوري، صادق (جلـدهاي  

فهرسـت  ): >6-1جلدهاي <احمد حسینی اشکوري 
هاي عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی، قـم ـ    نسخه
)، قم، مجمـع ذخـایر اسـالمی/    7-1(مجلّدات  ایران

  ، وزیري.1387-1377میراث اسالمی،  مرکز احیاي

هـاي   ص؛ (معـريف نسـخه  ۴۸۸، ۱۳۷۷جلد خنست:  §
  >).۴۰۰-۱عکسي مشاره <

ــد دوم:  § ــخه ۴۹۶، ۱۳۸۰جل ــريف نس ــاي  ص؛ (مع ه
  >).۸۰۰-۴۰۱عکسي مشاره <

هــاي  ص؛ (معــريف نســخه۵۰۴، ۱۳۸۰جلــد ســوم:  §
  >).۱۲۰۰-۸۰۱عکسي مشاره <

هـاي   ص؛ (معـريف نسـخه  ۴۸۸، ۱۳۸۲جلد چهـارم:   §
  >).۱۶۰۰-۱۲۰۱مشاره < عکسي

هــاي  ص؛ (معــريف نســخه۴۶۴، ۱۳۸۳جلـد پــنجم:   §
  >).۲۰۰۰-۱۶۰۱عکسي مشاره <

هــاي  ص؛ (معـريف نسـخه  ۵۰۷، ۱۳۸۶جلـد ششـم:    §
  >).۲۴۰۰-۲۰۰۱عکسي مشاره <

هــاي  ص؛ (معــريف نســخه۴۲۰، ۱۳۸۷جلــد هفــتم:  §
  >).۲۸۰۰-۲۴۰۱عکسي مشاره <

v نظري بـر فهرسـت تـازه    “خویی، علی:  صدرایی]
هـاي عکسـی مرکـز احیـاي      فهرست نسـخه انتشار: 

 آینه میراث، نکـ . ”میراث اسالمی ـ قم (جلد اول)] 

-56، صـص  1379-1378، 4-3، ش2(تهران): س
58.  

v  :ــابلی، ابوالفضــل ــان ب معرفــی فهرســت “حافظی
هاي عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی، قـم ـ    نسخه
، 4(قـم): س  هاي اسـالمی کتاب فصلنامه، نکـ . ”ایران
 .74-55، صص 1382ستان ، تاب13ش

v هـاي   بررسی فهرسـت نسـخه  “اهللا: عظیمی، حبیب
آینـه  ، نکــ .  ”عکسی مرکز احیاء میـراث اسـالمی  

)، پـاییز  22(پیـاپی  3(تهران)، دوره جدید، ش میراث
 .119-116، صص1384

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسـخه “کرم رضایی، پریسا
ــالمی   ــراث اس ــاء می ــز احی ـــ . ”)5-1(ج مرک ، نک

ـ   کتاب (پیـاپی   10-9، ش 7(تهـران): س  اتمـاه کلی
 .71-62، صص 1383)، شهریور ـ مهر 81-82

v ث ارموي، جاللالـدین؛ (بـه کوشـش: سـید      محد
ث “جعفر حسینی اشکوري):  دفتر ثبت کتابخانه محد

(تهران): دفتر دوم، پاییز  پژوهی نسخه، نکـ . ”ارموي
  .97-23، صص1384

بخانـه  هاي کتا نویس هاي چاپی و دست فهرست کتاب ?
نـام کتـاب    2161مرحوم محدث ارموي است کـه در آن  

چاپی و خطّی آمده اسـت. ایـن فهرسـت دستنوشـته، در     
  گردد.  مرکز احیاي میراث اسالمی ـ قم نگهداري می
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v ؛ (به کوشـش و ویـرایش   ، جعفريحسینی اشکور
 کتابخانـه  یهاي خطّ فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

 .١)3-1(مجلدات  مرحوم محدث ارموي

  کتابخانه  دستنویس 3000فهرستی مستند براي حدود  ?
رسد، این فهرسـت   مرحوم محدث ارموي است؛ به نظر می

، 8-6با حذف منابع و تغییرات اندك، در قالبِ مجلـدات  
گردد، واهللا العـالم. بـه    به تدریج تا جلد یازدهم، منتشر می
ص (جلـد اول:  1691هر تقدیر، اصـل ایـن فهرسـت در    

، جلد سـوم:  1087-539جلد دوم: صص، 537-1صص
تر از سوي مؤلّف، بـه صـورت    ) پیش1691-1089صص

مستند، نگارش یافته و در مؤسسـه پژوهشـی ـ فرهنگـی     
گردد و بنـا بـر    الجواد علیه السالم در مشهد، نگهداري می

ها، جنابِ درایتی در نظر دارد، این فهرسـت مسـتند    شنیده
  نمایند.   را بار دیگر، به نحو مستقل، منتشر

v  :(محمدمحسن) بعض تهرانی (منزوي)، آقا بزرگ]
ــۀ الســید جــالل  ث  مخطوطــات مکتب ــدین المحــد ال

  .٢االرموي]

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
تهرانی است که در آن نسخ خطّی کتابخانه مرحوم محدث 
ارموي را فهرست نمـوده اسـت. اصـل ایـن فهرسـت در      

                                                   
 ، ص <صد>.۱: جفهرستواره دنا. پيشني، ١

: هاي خطّي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست خمتصر نسخه. پيشني، ٢
راي هاي خطي کتاخبانه جملس شو فهرست نسخهو پيشني،  ۶۰۲- ۶۰۱صص

 .۷۸، ص۴۴: جاسالمي

راي اسـالمی در تهـران بـه شـماره     کتابخانه مجلس شـو 
  گردد.  الف) نگهداري می 27الف ـ  25(برگ 7/15816

v     تهرانی (منزوي)، آقا بـزرگ (محمدمحسـن)؛ (بـه
ــیم):    ــین حک ــید محمدحس ــش: س ــت “کوش فهرس

ث ارمـوي    نسخه نکــ .  ”هاي خطّی کتابخانـه محـد ،
ــخه ــی نس ــاییز   پژوه ــر دوم، پ ــران): دفت ، 1384(ته
  .22-15صص

ـ   40حـدود    ست دستنوشـته در این فهر ?  ینسـخه خطّ
ي، توصیف شده است. اصـل  کتابخانه مرحوم محدث ارمو

  در کتابخانه مجلس در تهران، قرار دارد.   این فهرست

v    :صدرایی خویی، علی؛ حسینی اشـکوري، جعفـر
هدیه ، نکـ . ”محدث ارموي و میراث حدیث شیعه“

-301، صص1386، 9دفتر :)حدیث عشق(بهارستان 
338.  

هرست حاضر در معرّفی آثـاري اسـت کـه مرحـوم     ف ?
اي خطّـی   ارموي یا تصحیح و منتشر نموده یا اینکه نسخه
  از آن را در کتابخانه خویش فراهم آورده است.

v  :ث ارمـوي   حسینی اشکوري، جعفر میراث محـد
، قـم، دارالحـدیث،   (آثاري چند درباره دعـاي ندبـه)  

 ص.384، وزیري، 1385

v  :هاي  هاي نسخه بر فهرست نگاهی“افکاري، فریبا
خطّی تازه انتشار مرکـز احیـاي میـراث اسـالمی و     
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 ماه کلیات کتاب، نکـ . ”کتاب میراث محدث ارموي
 .49-46، صص1386، آبان 119(تهران)، ش

v  :فهرسـتواره نسـخ خطّـی    “غالمی جلیسه، مجید
ــالمی   ــراث اس ــاي می ــز احی ـــ . ”اصــولی مرک ، نک

تان و پـاییز  ، تابسـ 5-4(قم): ش هاي اصولی پژوهش
ــص1382 ــتان 6و ش 295-286، ص ، 1382، زمس
 .184-148صص

v   :ــاه)، محمدرضــا ــکوري (آصــف آگ حســینی اش
هاي خطّی و عکسـی مرکـز احیـاء     فهرستواره نسخه

، قـم، مجمـع ذخـائر اسـالمی،     میراث اسالمی (قـم) 
 ص، وزیري.472، 1387ویرایش نخست، آبان 

نســخه خطــی و  8500در ایــن فهرســتواره، حــدود  ?
  عنوان معرّفی شده است. 12000سی در بیش از عک

v  :فهرست کتب چاپ حسینی اشکوري، محمدرضا
 .سنگی موجود در مرکز احیاي میراث اسالمی ـ قم

 3000فهرست در دست تـألیف در معرّفـی بـیش از     ?
نسخه چاپ سنگی این مرکز عامره اسـت. ایـن فهرسـت    

 ) منتشر نشده است.1389تاکنون (

v اسناد درباریـان قاجـار   ق: حسینی اشکوري، صاد
 .موجود در مرکز احیاي میراث اسالمی، قم ـ ایران

در  >معرفی میراث مخطوط<این اسناد، ذیل فروست  ?

  گردد. آینده، از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می

v  :اسناد موقوفات موجود حسینی اشکوري، صادق
 .در مرکز احیاي میراث اسالمی، قم ـ ایران

در  >معرفی میراث مخطوط<ذیل فروست این اسناد،  ?
  گردد. آینده، از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می

v  :هـا و   اسـناد وزارتخانـه  حسینی اشکوري، صادق
سازمانهاي دولتی موجود در مرکـز احیـاي میـراث    

 .اسالمی، قم

در  >معرفی میراث مخطوط<این اسناد، ذیل فروست  ?
  گردد. شر میآینده، از سوي مجمع ذخائر اسالمی منت

  جممع ذخائر اسالمي )٣٦٢(

v  بابـاپور، یوسـف:    حسینی اشکوري، صادق؛ بیـگ
، قـم ـ   هاي خطّی مجمع ذخائر اسالمی فهرست نسخه

 ).5-1(دفترهاي  ایران

نـویس موجـود در    دسـت  1600فهرستی براي حدود  ?
کتابخانه آقاي سید صادق حسینی اشکوري (مدیر مجمع) 

بنا بـه گفتـه آقـاي     گردد. است که در پنج جلد منتشر می
، 1389باباپور، سه جلد از ایـن فهرسـت تـا اسـفند      بیگ

معرفی میـراث مخطـوط:   <تألیف گردیده و ذیل فروست 
گـردد.   از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می >56-58

گویا جلد نخست آن شامل معرّفـی نسـخ خطّـی شـماره     
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  ، به چاپ خواهد رسید.1390در سال  >1-340<

v  معرفــی <بررســی و نقــد “هللا: ا عظیمــی، حبیــب
 6(تهران): س آینه میـراث ، نکـ . “>میراث مخطوط

ــد)، ش 1(س ــاپی  4دوره جدیـ ــتان 23(پیـ )، زمسـ
  .96-87، صص 1382

در این مقاله، چند فهرست منتشر شده از سوي مجمـع   ?
، >معرفـی میـراث مخطـوط   <ذخائر اسالمی با فروست: 
ایـران،  ي  هـا  هـاي کتابخانـه   نـویس  مربوط به برخی دست

  مورد بررسی و نقد گردیده است.

v     :خطّــی بـر تــارك  “حسـینی اشــکوري، صـادق
 2(س 7(تهران): س آینه میراث، نکـ . ”فهرست ملّی

، 1383)، بهــــار 24(پیــــاپی 1دوره جدیــــد)، ش
  .130-113صص

اي است بر نقد آقاي عظیمـی   این مقاله در واقع جوابیه ?
 >کز احیامر<که بر مجموعه فهارس منتشر شده از سوي 

 >معرفی میراث مخطـوط <با فروست  >مجمع ذخایر<و 
است که در ضـمن آن همچنـین جلـد سـیزدهم فهرسـت      

ش) 1375هاي خطّی کتابخانه ملّـی ایـران (چـاپ     نسخه
  ، قرار گرفته است. تألیف آقاي عظیمی، مورد نقد

v  :هـاي خطّـی مجمـع     فهرست نسخه“افشار، ایرج
 بخــاراـ . ، نکـ ”ذخـائر اسـالمی از احمـد اشـکوري    

، 1383، بهمــــن و اســــفند 40-39(تهــــران): ش
  .111-110صص

v  :هاي نسخ خطّـی مجمـع    فهرست“مسعودي، اکرم
  مـاه   کتـاب ، نکــ .  ”ذخایر اسالمی قم در یک نگاه

)، 82-81(پیـاپی   10-9، ش 7(تهـران): س  کلیات
  .77-72، صص 1383شهریور ـ مهر 

ي  ا مؤسسـه  >مجمع ذخایر اسـالمی <باید دانست که  ?
انتشاراتی است که تـاکنون چنـدین فهرسـت مربـوط بـه      

ي ایران و خارج از کشور، بـا   ها هاي کتابخانه نویس دست
به چاپ رسانده است؛  >معرفی میراث مخطوط<فروست 

ها،  برپایه شنیدهالبته ناگفته نماند که مجمع ذخائر اسالمی، 
سـند   2500نسخه خطّی و بـیش از   1600حدوداً داراي 

دو  ،جـز بتاریخی، اجتماعی و .. نیز هست، لیکن، سیاسی، 
ي   ) فهرستی بـرا 1389جلد فهرست اسناد، تاکنون (اسفند 

هاي موجود در مجمع ذخائر اسـالمی، منتشـر    نویس دست
 نشده است و باید توجه داشت که مراد مقاله نویس محترم

هاي نسخ خطّی مجمع ذخـائر   فهرست“، از در مقاله فوق
از سـوي   گردیـده  منتشـر هاي  ن فهرستهما ”اسالمی قم

هاي خطّی، اسناد و کتب سـنگی دیگـر    نسخهمجمع براي 
 >معرّفی میـراث مخطـوط  <با فروست ست که ها کتابخانه
  به بعد، به چاپ رسیده است. 1380از سال 

v  :اسناد قاجاري در مجمع حسینی اشکوري، صادق
، قـم، مجمـع ذخـائر    ذخـائر اسـالمی (قـم ـ ایـران)     

سند رنگی و  208ص+ تصویر 280، 1386اسالمی، 
معرفـی میـراث مخطـوط:    <سیاه و سـفید، وزیـري،   

43<. 
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v    :اسـناد نظـام الملـک    حسینی اشـکوري، صـادق
ــک   -1265<(میــرزا عبــدالوهاب خــان نظــام المل

) موجود در مجمع ذخائر اسالمی (قم ـ  >هـ ق1335
ص، 160، 1386، قم، مجمع ذخـائر اسـالمی،   ایران)

 .>65اث مخطوط: معرفی میر<وزیري، 

v   :ــادق ــکوري، ص ــینی اش ــرعی در حس ــناد ش اس
  .کتابخانه سید صادق حسینی اشکوري، قم ـ ایران

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این اسناد، ذیل فروسـت   ?
در آینده، از سـوي مجمـع ذخـائر اسـالمی منتشـر       >60
  گردد. می

v  :دعلی گزیده اسـناد مجمـع ذخـائر    باقرزاده، محم
  .اسالمی (قم ـ ایران)

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این اسناد، ذیل فروسـت   ?
در آینده، از سـوي مجمـع ذخـائر اسـالمی منتشـر       >94
  گردد. می

  مرکز مطالعات و حتقيقات اسالمي )٣٦٣(

v اوسـط   )؛ ناطقی، علـی 1خویی، علی (جلد صدرایی
): 2)؛ انتظــاري (شــهر کهنــه)، رمضــانعلی (جلــد2(ج

هاي خطّی کتابخانه مرکز مطالعـات و   فهرست نسخه
ــگ <یقــات اســالمی تحق پژوهشــگاه علــوم و فرهن

ــدات  >اســالمی ــاب،  2-1(مجل ــتان کت ــم، بوس )، ق

  ، وزیري.1381-1386

ــت:   § ــد خنســـ ــريف ۱۳۸۱ص، ۶۱۶جلـــ ، معـــ
  >.۷۰۰-۱هاي مشاره < نويس دست

ــد دوم:  § ــريف ۱۳۸۶ص، ۴+۵۶۸جلـــــ ، معـــــ
  >.۱۱۲۲-۷۰۱هاي مشاره < نويس دست

بایــد افــزود کــه در انجــام جلــد دوم ایــن فهرســت   ?
نسخه عکسی موجـود   250) در حدود 358-339(صص

در واحد احیاي این مرکز بـه اختصـار گـزارش گردیـده     
  است.

v  :هاي خطّی کتابخانه مرکـز   نسخه“مسعودي، اکرم
ـ  ، نکـ . ”قم (جلد اول)  مطالعات و تحقیقات اسالمی 

)، 62(پیـاپی   2، ش6(تهـران): س  مـاه کلیـات   کتاب
  .67-66، صص 1381بهمن 

v ی؛ (بـا همکـاري علـی اوسـط     ، علخویی صدرایی
هـاي   فهرسـت نسـخه   :ناطقی و مجید غالمی جلیسه)

ــ ــات    عکس ــات و تحقیق ــز مطالع ــه مرک ی کتابخان
  .١اسالمی

 ینسـخه عکسـ   400حـدود  دستنوشته براي فهرست  ?
بـر   اسـت.  موجود در کتابخانه دفتر تبلیغات اسـالمی قـم  

نسخه عکسی و  600ها، این مجموعه داراي  اساس شنیده

                                                   
هاي  نويس ي دست ها گنجينهو پيشني،  ۱۳۸۰، پاييز ۳۱: شپيام حوزه. ١

 .۹۲: صاسالمي در ايران
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ي مهـم   هـا  روفیلم ارزشمند است که از برخی کتابخانهمیک
ایران و برخی کشورها براي این مرکز تهیه گردیده اسـت.  

نسـخه عکسـی در انجـام     250ناگفته نماند که در حدود 
-339، صـص 1هاي خطّـی ایـن مرکـز (ج    فهرست نسخه

  ) به اختصار گزارش گردیده است.358

  )اهللا سيد امحد زجناين (ره آيت کتاخبانه )٣٦٤(

v    :ــین ــایی، حس ــی طباطب ــا؛ مدرس ــتادي، رض اس
اهللا سید احمد  هاي خطّی کتابخانه مرحوم آیت نسخه“

، نکـ ”شناسی تألیفات ایشان زنجانی به ضمیمه کتاب
، 1355(قم)، دفتر اول،  آشنایی با چند نسخه خطّـی . 

  .304-155صص 

ــه  دســت 146در ایــن فهرســت در حــدود  ? ــویس ب ن
اندکی نیز ترکـی بـه اختصـار    هاي عربی و فارسی و  زبان

قابـل   هـا، بخـش   شـنیده   توصیف گردیده است. بـر پایـه  
ی از این مجموعه نفیس، از سوي فرزنـد عالمـه آن   توجه

اهللا العظمی سید موسی شبیري زنجـانی   مرحوم، یعنی آیت
(حفظه اهللا)، اخیراً به کتابخانه و مرکز اسناد آسـتان قـدس   

  است. رضوي در مشهد مقدس، انتقال یافته

   (ع)> اهللا طبسي حائري <امام رضا آيت کتاخبانه )٣٦٥(

v فهرست  ، محمدرضا بن محمدکاظم:يحائر یطبس
  .يحائر ی] مکتبه طبسیو چاپ یهاي خطّ [نسخه

ـ  کتاباي براي  دستنوشتهفهرست  ?  یو چـاپ  یهاي خطّ

مرحـوم  کتابخانـه   ی موجود درهاي عربی و فارس به زبان
نظـیم گردیـده اسـت.    به صورت الفبایی تاست، که  طبسی

مشخّصـات   لدر چند ستون به صورت جـدو این فهرست 
 ، تعداد مجلّدات، قطـع پدیدآور، عنوان اثرها اعم از:  کتاب
 یو در برخـ  نسـخه ، موضوع و شماره برگ، تعداد نسخه

از  یهـا درج گردیـده اسـت؛ بخشـ     موارد هم قیمت کتاب
اهللا  هاي این مجموعه مربوط به کتابخانه مرحوم آیت نسخه

کوچـک) اسـت    ي(میرزا يشیراز یشیخ محمدتقالعظمی 
ــده  ــه نگارن ــت  ک ــوم   آن ،فهرس ــا را از وراث آن مرح ه

ناگفته  نموده و به مجموعه خویش افزوده است. يخریدار
در به خـطّ نسـخ،   نماند که این فهرست دستنوشته ارزنده، 

کتابخانه مرحوم در  >844و 843<ي  ها شماره بهگ، 40
 السـالم) در قـم   علیـه  (امـام رضـا   يحائر یطبساهللا  آیت

 .١شود نگهداري می

v بـا همکـاري محسـن    < ، ابوالفضلیحافظیان بابل
صــادقی، رضــا قبــادلو و رمضــانعلی انتظــاري شــهر 

 :؛ (بـه کوشـش و ویـرایش مصـطفی درایتـی)     >کهنه
اهللا  آیـت مرحـوم   کتابخانـه  یهاي خطّ فهرست نسخه

علیـه  ي (امام رضـا  حائر یسید محمدرضا طبسحاج 
  . ٢)2-1(مجلّدات  ـ قم السالم)

ـ  855 برايفهرست توصیفـی  ?  1438در  ینسخه خطّ
                                                   

 .۱۳۷، ص۱۳۸۳، ۱: جپژوهي نسخه. پيشني، ١

، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ٢
فهرستواره ، و پيشني ۴۵۱، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۸۵ص 
 ، ص <صدو چهار>.۱: جدنا
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اصـل   .ها) است مجموعه درون عنوان (با احتساب رسایل
ص (جلـداول:  927این فهرسـت دستنوشـته در دو جلـد    

) در مؤسسـه  927-477و جلد دوم: صص 476-1صص
  در مشهد قرار دارد. )ع(فرهنگی ـ پژوهشی الجواد 

v خطّـی   چهارصد و هشتاد نسـخه “ستادي، رضا: ا
، ”کتابخانه حجۀ االسالم و المسلمین طبسی حـائري 

، 1364)، 14(پیاپی  3، ش2(قم): دوره نور علمنکـ . 
  .113-98صص 

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حافظیان بابلی، ابوالفضل
اهللا طبسی  السالم (آیت خطّی کتابخانه امام رضا علیه

(قم): دفتر یکـم، پـاییز    ژوهیپ نسخه، نکـ . ”حائري)
ــص 1383 ــین  ؛ 137-111، ص ــام حس ــران ام دخت
-16، صص1381، قم، >چهره گشایی<السالم  علیه
بیت علیهم  تر از پنهانی: یاد نامه فقیه اهل پنهانو  30

اهللا حاج سید محمـدعلی طبسـی    السالم حضرت آیت
  .326-247، صص 1383، قم، حائري

نویس به صورت  تدس 855در این فهرست در حدود  ?
نامگوي (نام اثر و مؤلّف)، معرفی شده است، بایـد افـزود   

  فوق است. فهرست  اي از که مقاله حاضر چکیده

v  :هـاي   نسـخه  وارهفهرستحافظیان بابلی، ابوالفضل
اهللا طبسی  السالم (آیت خطّی کتابخانه امام رضا علیه

تـاریخ، وزیـري،    نویسی شده، بـی  ، قم، ماشینحائري)
  ص.40

  اهللا حجت کوهکمري (ره) آيت اخبانهکت )٣٦٦(

v  :ت: آیت“استادي، رضااهللا سـید محمـد    نجوم ام
، 1(قـم): دوره  نـور علـم  ، نکــ .  ”حجت کوهکمري

  .99-85، صص 1364، 10ش

ــه   ? ــن مقال ــود در   125در ضــمن ای ــته موج دستنوش
اهللا حجت کـوهکمري بـه صـورت نـامگوي      کتابخانه آیت

  توصیف گردیده است.

v  فهرسـت کتـب خطّـی    ، جعفـر:  حسینی اشـکوري
ت کوهکمري رحمه اهللا، قـم   کتابخانه سید محمد حج

، وزیـري،  1377، قم، مجمع ذخایر اسـالمی،  ـ ایران
  .>2آشنایی با ذخایر: <ص، 75

  اهللا سيد حمسن حجت (ره) آيت کتاخبانه )٣٦٧(

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهاستادي، رضا
ت در قم مرحوم آیت ١اهللا آقا سید محسن حج.  

اي بـراي   رسـد فهرسـت دستنوشـته    چنین به نظر مـی  ?
هاي کتابخانه مرحـوم سـید محسـن     نویس مجموعه دست

حجت بوده باشد که بنا به گفته مؤلّف دانشمند آن، تمـامی  
اهللا العظمی مرعشـی نجفـی (ره)    آن نسخ، به کتابخانه آیت

  منتقل گردیده است.

                                                   
، ۱۳۸۸، قم، هاي خطّي کتاخبانه مسجد اعظم فهرست نسخه. استادي، رضا، ١
 .۱۳، ص۱ج
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  دي)مريزا ابوطالب قمي (سي کتاخبانه )٣٦٨(

v ،هاي خطّی موقوفه  فهرست نسخه“رحیم:  قاسمی
نگ، نکـ . ”میرزا ابوطالب قمی ـ قم  (تهران): دفتر  ج

 .506-491، صص1388اول، 

ــه  36در ایــن فهرســت  ? ــدان ســیدي ب نســخه از خان
 اختصار، گزارش گردیده است.

  عالمه طباطبايي (ره) کتاخبانه )٣٦٩(

v  :[فهـرس مخطوطـات]   “حسینی اشکوري، احمد
، 2(قـم): س  تراثنـا ، نکـ . ”طباطبائیمکتبۀ العالمۀ ال

، صص 1407)، رمضان المبارك 8-7(پیاپی  3-2ش
150-163.  

نسخه خطّی به اختصـار   50در این فهرست در حدود  ?
  معرفی شده است.

  اهللا مفيت الشيعه اردبيلي (ره) کتاخبانه آيت )٣٧٠(

v  :مخطوطات مکتبـۀ السـید محمـد    االمینی، هادي
  . ١مفتی الشیعۀ االردبیلی

ها پیش هنگامی که این نسخ در شهر نجف اشرف  الس ?
 73قرار داشته، از سوي مرحوم هادي امینـی فهرسـتی از   

                                                   
 .۱: صخمطوطات مکتبة االردبيلي. حسيين اشکوري، امحد، ١

شماره تهیه و در همان زمان در نشریه العـدل   4نسخه در 
(چاپ نجف) انتشار یافته است. فهرست دستنوشته جناب 

اهللا مفتی الشیعه اردبیلـی در   امینی در آرشیو کتابخانه آیت
  گردد. ري میقم نگهدا

v  :مخطوطـات مکتبـۀ   “الحسینی االشکوري، احمد
، ”العالمۀ آیه اهللا سید محمد مفتی الشیعۀ االردبیلـی 

)، 67-66(پیـاپی  3-2، ش17(قـم): س  تراثنـا نکـ . 
-203، صـص  1422ربیع االخر ـ رمضان المبـارك   

254.  

هاي عربـی و   نسخه خطّی به زبان 94در این فهرست  ?
  ش شده است. فارسی به اختصار گزار

v  :مخطوطـات مکتبـۀ   “الحسینی االشکوري، احمد
ــی الشــیعۀ]       ــید محمــد مفت ــۀ آیــه اهللا س [العالم

، 1424، قم، مجمـع الـذخائر االسـالمیۀ،    ”االردبیلی
  ص. 51وزیري، 

هاي عربی و  نسخه خطّی به زبان 110در این فهرست  ?
فارسی، از کتابخانه مرحوم مفتی الشیعه اردبیلی در قم، به 

  صار گزارش شده است.اخت

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
، قم، مجمع ذخـایر  کتابخانه مفتی الشیعۀ، قم ـ ایران 

معرفـی  <ص؛ فارسی، 131، وزیري، 1381اسالمی، 
  . >4میراث مخطوط: 
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  اهللا سيد مهدي روحاين (ره) آيت کتاخبانه )٣٧١(

v  :چنـد نسـخه خطّـی از کتابخانـه     “استادي، رضا
آشنایی بـا چنـد   ، نکـ . ”ید مهدي روحانیاهللا س آیت

-443، صـص  1355(قـم)، دفتـر اول،    نسخه خطّی
اهللا حاج سید مهـدي   یادنامه عالم ربانی آیتو  448

  .169-164، دفتر اول، صص 1379، قم، روحانی

نسـخه خطّـی بـه نحـو      15در این فهرست در حدود  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  مهدي الجوردياهللا سيد  آيت کتاخبانه )٣٧٢(

v  :سی طباطبایی، حسین معرفی چنـد نسـخه  “مدر] 
، نکـ ”دیگر از کتابخانه سید مهدي الجوردي در قم]

، 1355(قم): دفتر اول،  آشنایی با چند نسخه خطّـی . 
  .117-105صص 

هـاي عربـی و    نویس به زبان دست 40در این فهرست  ?
فارسی، به اختصار توصیف گردیده اسـت. شایسـته ذکـر    

هاي خطّی نفیس کتابخانـه وي بـه    تر نسخه که بیشاست 
اهللا العظمی مرعشی نجفــی (ره) و   تدریج به کتابخانه آیت

باقی نسخ ایشان نیز اخیراً به مرکز احیاي میراث اسـالمی  
  در قم انتقال یافته است. 

  شيخ حممود ارگاين بهاين کتاخبانه )٣٧٣(

v     :ــود ــائري، محم ــانی ح ــانی بهبه ــت ارگ فهرس

ی کتابخانه (حاج شیخ محمود) ارگانی هاي خطّ نسخه
، قـم، مجمـع ذخـائر اسـالمی،     بهبهانی، (قم ـ ایران) 

معرفی میـراث مخطـوط:   <ص، وزیري، 140، 1386
64<. 

نسخه خطّی عربی و فارسی، به  154در این فهرست،  ?
  اختصار گزارش گردیده است.

  آقاي ابوالفضل حافظيان بابلي کتاخبانه )٣٧٤(

v ؛ (به کوشش و ویـرایش  حافظیان بابلی، ابوالفضل
فهرست کتابخانه ابوالفضل حافظیان مصطفی درایتی): 

 .١بابلی ـ قم

هاي کتابخانـه مؤلـف در قـم     فهرستی براي دستنویس ?
است. اصل این فهرست در مؤسسه پژوهشـی ـ فرهنگـی    

  گردد. الجواد علیه السالم در مشهد، نگهداري می

v  :خه فهرست هفتـاد نسـ  “حافظیان بابلی، ابوالفضل
 میراث ماندگار، نکـ . ”خطّی از یک کتابخانه در قم

  .408-356، صص 1382، 1(قم): دفتر

همـان فهرسـت   گویـا  رسد، مقالـه حاضـر،    به نظر می ?
(یا دست کم چکیده آن) بوده باشد. بنا به اظهارات  ینپیش

 بـه هـا   نویس تر این دست )، بیش1383صاحب مجموعه (
  است. منتقل شده(ره)  اهللا العظمی مرعشی کتابخانه آیت

                                                   
 ، ص <صد و سه>.۱: جفهرستواره دنا. پيشني، ١
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  کتاخبانه شيخ علي حيدر مؤيد )٣٧٥(

v :فهرس بعض مخطوطات [مکتبۀ الشـیخ   ناشناخته
= أسماء مخطوطات مکتبۀ الشـیخ   علی حیدر مؤید]

سـۀ التـی لـم نجـد اسـمها فـی        علی حیدر بقم المقد
  .١الذریعۀ للشیخ آقا بزرگ الطهرانی

نسخه از  230 ی حدوداسامدستنوشته در این فهرست  ?
نـامی بـه میـان     الی تصانیف الشـیعۀ  که در الذریعۀ ثاريآ

شـیخ علـی   هـا در کتابخانـه    اي از آن ، لیکن نسخهنیامده
اسـت.   ثبت و معرفی شدهبوده، موجود  حیدر مؤید در قم

ـ  تصویري از این فهرست دستنوشـته در قطـع بیاضـی     هب
 طباطبـایی  مرحوم محقّـق کتابخانه در  >4/194<شماره 
  .موجود استدر قم 

v  :[انصاري زنجانی، محمدباقر] فهرست مخطوطات
ـۀ      مکتبۀ الخطیب الشـیخ علـی حیـدر مؤیـد الخاص 

)، بیروت، مؤسسۀ الهـادي للتحقیـق و   3-1(مجلّدات 
  ، وزیري.1420/1999النشر، 

تصــــوير؛ معــــريف   ۳۰ص+ ۴۵۶جلــــد اول:  §
  >.۵۰۰-۱هاي مشاره < نويس دست

هـاي مشـاره    نـويس  ص؛ معريف دست۳۵۲جلد دوم:  §
>۵۰۱-۸۹۳.<  

هـاي مشـاره    نـويس  ص؛ معريف دست۶۶۴جلد سوم:  §
                                                   

 .۱۴۷۹، ص۳: جاحملقّق الطباطبائي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

فارسي+ مستدرک فهرس املخطوطات   >؛۸۹۴-۱۵۰۴<
  نسخه ديگر). ۹۲(معريف 

نـویس شـامل    دسـت  1600در این فهرست بـیش از   ?
نسـخه   6نسخه فارسـی،   500نسخه عربی،  1000حدود 

نسخه دیگر هم در بخش مستدرکات معرفـی   92ترکی و 
بـه  یـر،  هـاي اخ  در سال ها نویس دستاین گردیده است. 
در  يو مرکز اسناد آسـتان قـدس رضـو    يکتابخانه مرکز

  مشهد، انتقال یافته است.

  شيخ علي خوانساري <غفاري> کتاخبانه )٣٧٦(

v  :یکصــدو پنجــاه نســخه خطّــی “اســتادي، رضــا
مرحوم حجۀ االسالم و المسـلمین حـاج شـیخ علـی     

، 2دوره (قم): نور علم، نکـ . “>غفاري<خوانساري 
  .122-101، صص 1365)، 16(پیاپی  4ش

ــابر وصــیت  ? ــوم بن ــاري  مرح ــی غف ــیخ عل ــاج ش ح
هـاي خطّـی بـه کتابخانـه مدرسـه       خوانساري، این نسخه

  .  ٢خوانسار انتقال یافته است  علمیه مهدیه

  شيخ علي فاضل قائين جنفي کتاخبانه )٣٧٧(

v  :[فاضل قائنی نجفی، علی]“   فهـرس مخطوطـات
ضـل القـائنی النجفـی، قـم ـ      مکتبۀ الشـیخ علـی الفا  

)، 49(پیـاپی   1، ش13(قـم): س  تراثنا، نکـ . ”ایران

                                                   
 .۷۷: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٢
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ــرام  ــرّم الح ــص 1418مح  3-2؛ ش166-121، ص
)، ربیـع االخـر ـ رمضـان المبـارك      51-50(پیـاپی  

ال  52(پیاپی  4و ش 376-314، صص 1418 شـو ،(
  .143-105، صص 1418

نـویس بـه نحـو     دست 342در این فهرست در حدود  ?
توصیف گردیده است. دراین فهرسـت عـالوه بـر     اختصار

نسخ خطّی عربی، چندین نسخه خطّی فارسی هم گزارش 
  شده است. 

  شهيد حممدحسني شريعيت <نياسري> کتاخبانه )٣٧٨(

v  :ــدي ــریعتی، مه ــی  فهرســت نســخهش ــاي خطّ ه
، قـم، مکتبـۀ   کتابخانه شهید [محمدحسین] شـریعتی 

ص+ 195، رقعـی،  1379/1421الشـهید الشـریعتی،   
  صویر.ت 46

نویس عربی و فارسی معرفی  دست 63در این فهرست  ?
گردیده است. گفتنی است بر اساس تصریح روي جلد این 

گردند  ها در شهر قم نگهداري می نویس فهرست، این دست
هـاي ایـن مجموعـه هـم در      نویس و گویا بخشی از دست

کـه در مقالـه آقـاي احمـد      شهر کاشان قـرار دارد، چنـان  
بخشـــی از   ١)96(ش ه پـــژوهش آینـــ شـــریعتی در 

هاي این مجموعه، با تصریح بـه نـام کاشـان،     نویس دست
  گزارش گردیده است.

                                                   
 .۱۰۳- ۹۷، صص۱۳۸۴، اسفند ۹۶، ش۱۶(قم): س آينه پژوهش. ١

  سيد حممدعلي مهدوي کتاخبانه )٣٧٩(

v  :[فهرست] مخطوطـات  “حسینی اشکوري، احمد
 2-1، ش18(قـم): س  تراثنا، نکـ . ”مکتبۀ المهدوي

)، محــرم الحــرام ـ جمــادي االخــر   70-69(پیـاپی  
  .245-203، صص 1423

نسخه خطّی عربی و فارسـی بـه    115در این فهرست  ?
ها، مرحـوم   نحو اختصار توصیف شده است. بر پایه شنیده

داران نسخ خطّی بود کـه   سید مصطفی مهدوي از مجموعه
ــال   ــت وي در س ــد از درگذش ــی  1409بع ــخ خطّ ، نس

اش بین وراث تقسـیم گردیـد؛ در فهرسـت فـوق      کتابخانه
رحـوم، سـید محمـدعلی    مآن فرزنـد ارشـد   االرث سـهم  

  . ٢مهدوي به اختصار توصیف شده است

  کتاخبانه خاندان متوسل آراين کاشاين )٣٨٠(

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسـخه طیار مراغی، محمود
  .٣مجموعه خاندان متوسل آرانی کاشانی در قم

نویس بـه   دست 20در این فهرست منتشر نشده حدود  ?
  است.  معرّفی شدههاي عربی و فارسی  زبان

  الدين يونسي اردبيلي انه سيد جاللکتاخب )٣٨١(

                                                   
 .۴۵۲، ص۱۳۸۵ ،۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ٢

، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ٣
 .۴۴۸، ص۱۳۸۵ ،۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۸۳ص 
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v هـاي   فهرست نسـخه  الدین: ، جاللیاردبیل ییونس
  .یاردبیل یالدین یونس کتابخانه سید جالل یخطّ

ـ   500بـیش از  دستنوشته براي فهرست  ?  ینسـخه خطّ
  و عالمان شیعی مانند عالمـه  نفیس و نادر به خطّ بزرگان

اهللا  مجلسی، شیخ بهایی، شـیح حـرّ عـاملی، سـید نعمـت     
که بنا به افاضات صاحب مجموعه به ، جزایري و ... است

و توصیف معرفی  یبه نحو تفصیل)، 1385سطور (  نگارنده
ایـن  اسـت. صـاحب    ، لیکن هنـوز تکمیـل نشـده   گردیده
ـ   و نوادگـان  ، از احفاد نفیس مجموعه  یسـید حسـین کرک
این نسخ کـه امـروزه    ترین بیشبوده و  )1000(د.  یعامل

یادگار اجداد عمده آنها، قرار دارد، در واقع  يدر تملّک و
 هاي اخیـر  در سالباشد؛  می يدانشمند وعالم و و نیاکان 
همچـون   نفـیس ایـن مجموعـه،    هـاي  نویس دست یبرخ

االستبصار کهن (حـاوي دسـتخط محقـق حلّـی) و زیـج      
اهللا  هـ (عصر خواجـه)، بـه کتابخانـه آیـت    7ایلخانی قرن 

بـر پایـه   نتقال یافتـه اسـت.   العظمی مرعشی نجفـی (ره) ا
) مجموعـه ارزشـمند   1390ها، اخیـراً (اردیبهشـت    شنیده

به این کتابخانه  ،آقاي یوسف محسن اردبیلی در تهران نیز
  .انتقال یافته است ،شخصی در قم

  کتاخبانه شيخ علي فاضلي )٣٨٢(

v  :هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهفاضلی، علی
  .ـ قم شیخ علی فاضلی فیروزآبادي

دستنوشته براي تعدادي از نسخ خطّی موجود ست فهر ?

ها بالغ بر  در کتابخانه آقاي فاضلی است که گویا تعداد آن
هـایی ایـن مجموعـه در     . بخـش ١گردیـد  نسخه مـی  150
هـاي   نسخه خطّی به زبـان  105هاي اخیر در حدود  سال

عربی و فارسی از این مجموعه به کتابخانه ملّـی ایـران و   
ــدي هــم   ــده،  (همچــون نســخهنســخ نفــیس چن اي ارزن

هــ)  8التلویحات از شیخ اشراق سهروردي با کتابت قـرن  
اهللا العظمی مرعشی نجفــی (ره) در قـم و    به کتابخانه آیت

  همچنین تعدادي نیز به کتابخانه راقم سطور، انتقال یافت. 

  کتاخبانه عبداللطيف کوهکمري )٣٨٣(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
ۀ االسالم سید عبداللطیف کوهکمري در مجموعه حج

  .٢قم

نـویس   دسـت  50در این فهرست دستنوشـته، حـدود    ?
گزارش شده است. گویا این مجموعه اخیـراً بـه کتابخانـه    

  اهللا العظمی گلپایگانی (ره) انتقال یافته است.   مدرسه آیت

  اکرب فيض قمي کتاخبانه مريزا علي )٣٨٤(

v ــ ــیض قم ــییف ــن محمــد: : عل ــر ب [فهرســت  اکب
اکبـر   کتابخانه میـرزا علـی   یچاپ ی وهاي خطّ خهنس

                                                   
 .۴۵۰، ص۱۳۸۵ ،۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١

و  ۹۳- ۹۲: صص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٢
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶-۲۵(پياپي  ۴-۳، ش۷: سمرياث شهاب

 .۸۴ص



  فهرست نامه ايران  

 
370 

  .١]یفیض قم

ـ  فهرست نسخه ? قـدیمی   کتابخانـه  یو چـاپ  یهاي خطّ
اسـت کـه بـه صـورت     اکبر فیض قمی  میرزا علیمرحوم 
ایـن فهرسـت   گردیده اسـت.  و توصیف معرفی  یموضوع

 گ133 در، صاحب مجموعـه به خطّ نستعلیق دستنوشته 
 ین فهرسـت دستنوشـته بـه   ا نگاشته شده است که امروزه

 یمرعشـ  یاهللا العظمـ  کتابخانه آیـت در  >9245<شماره 
گفتنــی اســت  .شــود نگهــداري مــی در قــم (ره)نجفـــی 
تـر بخـطّ مؤلّـف)     (بـیش  ويهـاي   نویس دست ترین بیش

در قـم   )هی (رمرعشـ  یاهللا العظمـ  امروزه در کتابخانه آیت
ــ ــرار دارد و برخ ــار واز  یق ــز  يآث ــونی ــد  ياز س واح

   این کتابخانه به چاپ رسیده است.ارات انتش

  کتاخبانه شيخ عبداهللا اصفهاين )٣٨٥(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حافظیان بابلی، ابوالفضـل
ت ٢االسالم شیخ عبداهللا اصفهانی خطّی مجموعه حج.  

نـویس متعلّـق بـه     دسـت  23ي بـراي حـدود    ا سیاهه ?
  کتابخانه مرحوم شیخ عبداهللا اصفهانی است. 

  کز حتقيقات داراحلديثمر  کتاخبانه ختصصي )٣٨٦(

                                                   
اهللا  کتاخبانه بزرگ آيت يهاي خطّ فهرست نسخه. حسيين اشکوري، امحد، ١

 .۴۲، ص۲۴: ج(ره) يجنف يمرعش يالعظم

، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ٢
 .۴۴۹، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۸۴ص 

v ـ   فهرست نسـخه  :یخویی، عل صدرایی  یهـاي خطّ
ــه تخصصــی ــدیث   کتابخان ــات دارالح ــز تحقیق  مرک

  ي.   ، وزیر1383)، قم، انتشارات دار الحدیث، 1(جلد

 ۳۸۶تصــوير؛ <معـــريف   ۵۰ص+ ۳۸۶جلــد اول:   §
  >.  نويس به صورت موضوعي دست

v  :ـ  فهرست نسخه“زادهوش، محمدرضا  یهاي خطّ
ــ ــدیث   ه تخصصــیکتابخان ــات دارالح ــز تحقیق  مرک

، آذر و 101(قـم)، ش  آینه پـژوهش ، نکـ . ”)1(جلد
  .100-99، صص1385دي 

v ـ   فهرست نسـخه  :یخویی، عل صدرایی  یهـاي خطّ
  .٣)2(جلد مرکز تحقیقات دارالحدیث در قم

در این فهرست مخطوط، نیز به مانند جلد نخست آن،  ?
ن، گزارش عنوا 400نویس فارسی و عربی در  دست 386

  شده است.

v یهاي عکسـ  فهرست نسخه :یخویی، عل صدرایی 
  . ٤مرکز تحقیقات دارالحدیث در قم

هـاي   کـه در قالـب فـیش   دستنوشـته  در این فهرست  ?
 500تنظیم گردیده، در مجموع در حـدود   ينگار فهرست

                                                   
 .۲۴۹: صکارمناي پژوهشي دو ساله مرکز حتقيقات داراحلديث. ٣

بيست و <، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ٤
کارمناي پژوهشي دو ساله و  ۱۳۸۰، پاييز ۳۱: شپيام حوزه؛ > (مقدمه)چهار

 .۲۴۹: صمرکز حتقيقات داراحلديث
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، ی موجود در مرکز تحقیقات دارالحـدیث قـم  نسخه عکس
باشـد، بـر اسـاس     ها در موضوع حدیث می تر آن که بیش

گردیـده  و توصـیف  هـا معرفـی    ترتیب شماره مسلسل آن
  گویا این اثر در سه جلد منتشر خواهد گردید.  است.

  مرکز بني املللي خمطوطات اسالمي )٣٨٧(

v    درایی صـ ربـانی، هـادي؛   خواجه پیـري، مهـدي؛
هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  خویی، علی و دیگران: 

ات دیجیتالی موجود در مرکز بـین المللـی مخطوطـ   
 .اسالمی، قم ـ ایران

نـویس   فهرستی سترگ براي بیش از یکصدهزار دست ?
هـاي هنـد    دیجیتالی اسالمی ارزشمند مربوط به کتابخانـه 

باشد که نگارش آن فهرست بزرگ، در آغاز راه خـود   می
است. باید دانست که این تصاویر دیجیتالی ـ که شاید بالغ  

اردادي که بـین  بر یکصدهزار نسخه برگردد ـ بر اساس قر 
شهري و مرکـز   اهللا محمدي ري دارالحدیث به ریاست آیت

میکروفیلم نور در دهلی نو ـ هند، زیرنظر، دکتـر خواجـه    
پیري، منعقد شده، به ایران منتقل گردیده است و گویا این 

را نیز  >مرکز میکروفیلم نور<مرکز، نقش شعبه دوم براي 
قوه الهـی، بـه ایـن     در ایران، ایفا خواهد نمود. به حول و
هاي نسـخ خطّـی و    ترتیب، دسترسی پژوهشگران به داده

هـاي هنـد، بـه     متون اسالمی و علمی موجود در کتابخانه
هـاي   سهولت انجام خواهد گرفت. گفتنی است تعداد لـوح 

) ارسالی از مرکز میکروفیلم نـور بـه ایـن    DVDفشرده (
و حلقـه بـوده    25000، در مجموع 1389مرکز، تا اسفند 

حلقه باقی دیگر به این مرکز بین المللـی،   75000ارسال 
  نیز در آینده نزدیک، ادامه خواهد یافت.

  کتاخبانه مؤسسه عالمه وحيد بهاين )٣٨٨(

v هـاي   نـویس  [فهرست نـامگوي دسـت  : 1ناشناخته
  .موجود در مؤسسه عالمه وحید بهبهانی در قم]

اي  ه بر آن شدم براي کنگر 1376راقم سطور، در سال  ?
که قرار بود در بزرگداشت مرحوم عالمه آقـا محمـدعلی   

) از سـوي  1216بن محمدباقر بهبهبـانی کرمانشـاهی (د.   
اي  اداره کلّ ارشاد اسالمی کرمانشاه برگـزار شـود، مقالـه   

شناسـی آثـار مکتـوبِ عالمـه آقـا       کتـاب “تحت عنوان: 
تهیـه نمـایم؛ روزي بـه     ”محمدعلی کرمانشاهی بهبهـانی 

وع، به مؤسسه عالمه وحیـد بهبهـانی   مناسبت همین موض
(ره) در قـم رفـتم ...، بـوي سـوختگی عجیبـی مشـام را       

)، 1376آزرد! از یکی از مسؤوالن وقت این مؤسسه ( می
این بوي سوختگی مربـوط بـه   <سبب را پرسیدم، گفتند: 

ایـن   ؛هاي خطّـی موجـود در ایـن مؤسسـه اسـت      نسخه
حـائري  تر جزو مجموعـه آقـا محمـدعلی     مجموعه پیش

کرمانشاهی مشهور به آل آقا در کرمانشاه بوده و چون آن 
مرحوم در زمان حیاتشان با جماعت صوفیان و دراویـش  

ت مخاصمت و عناد داشته هـا بعـد از    انـد ...، سـال   به شد
رحلت آن بزرگوار، منزل ایشان [به عمد یـا سـهو] طعمـه    

                                                   
. آنگونه که در خاطر راقم سطور باقي مانده، اين فهرست دستنوشته، گويا  ١

از سوي حجت االسالم، شيخ عبداهللا حممدي، يه شده باشد که از مسؤوالن 
  آمد. به مشار مي)، ۱۳۷۰سابق اين مؤسسه در قم (دهه 
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شود، از همان زمان معروف بوده که مسـبب آن   حریق می
ش سوزي، همین جماعت صوفیه بـوده اسـت! بـه هـر     آت

ها بدون اینکه کسی از خاندان آن  تقدیر، منزل ایشان سال
هـاي متمـادي، بـه     مرحوم، متعرّض ترمیم آن شود، سـال 
مانــد؛ تــا اینکــه در  همــان صــورت مخروبــه بــاقی مــی

گردد، بخش عظیمی از  ، معلوم می1373گودبرداري سال 
نـویس   م، شـامل صـدها دسـت   کتابخانه خاندان آن مرحو

نفیس مربوط به خاندان شهیر آل آقـا وحیـد بهبهـانی، در    
اثر همین آتش سوزي از بین رفته اسـت ...، از مجموعـه   

نویس عربـی و فارسـی، کـه تـا      دست 180مذکور حدود 
حدودي قابل ترمیم و صحافی بود، بـه دسـت آمـده و از    
دید و سوي کارشناسان فنّی به تدریج ترمیم و صحافی گر

. باید افـزود کـه ایـن    >اکنون در این مؤسسه قرار دارد...
فهرست منتشر نشده، در کتابخانه مؤسسـه عالمـه وحیـد    

  گردد.  بهبهانی در قم نگهداري می

  کتاخبانه دکتر سيد حممود مرعشي )٣٨٩(

v  :وصف بعض نسـخ مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  . ١السید محمود المرعشی فی قم

ــ  ? ــوان فهرس ــد عن ــید  چن ــوم س ــته از مرح ت دستنوش
ــی   ــایی در توصــیف برخــی نســخ خطّ عبــدالعزیز طباطب
کتابخانه دکتر سید محمود مرعشی، رئیس کتابخانه بزرگ 

اهللا العظمی مرعشی نجفـی در دسـت   مرحوم حضرت آیت
                                                   

و  ۱۲۷، صص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١
 .۱۳۰- ۱۲۹صص

گـزارش   دفتر صغیراست که در ضمن چند دفتر با عنوان 
هـا   گردیده است. ناگفته نماند از آنجـا کـه ایـن فهرسـت    

هـاي پـیش از انقـالب اسـت، همچنانکـه       مربوط به سال
هـاي نسـخ خطّـی کتابخانـه      ایشان در فواصـل فهرسـت  

انـد،   ها تذکراتی داده ) ذیل برخی نسخه37-28(مجلّدات 
هـا، بـه کتابخانـه     ها، به تدریج، این کتاب در طی این سال
اهللا العظمی مرعشی نجفــی (ره) انتقـال یافتـه     بزرگ آیت
دانست که فهارس دستنوشته مذکور امروزه در است. باید 

  گردد.  کتابخانه مرحوم محقق طباطبایی نگهداري می

  کتاخبانه بنياد فرهنگ جعفري )٣٩٠(

v  :ــابلی، ابوالفضــل ــان ب ــامگوي حافظی فهرســت ن
  .٢هاي خطّی کتابخانه بنیاد فرهنگ جعفري نسخه

نویس این کتابخانـه   دست 5ي از  ا در منبع فوق سیاهه ?
هـا   نـویس  هاي دسـت  زارش گردیده است، نامبه اجمال گ

االذکار فیض  عمدة الزائر کاظمینی، خالصۀ <چنین است: 
کاشانی، شرح اللمعۀ [شهید ثانی] و حاشیۀ القواعـد شـیخ   

  . >علی [بن عبدالعالی کرکی]

  اهللا سيد حسني بدالء (ره) کتاخبانه آيت )٣٩١(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حافظیان بابلی، ابوالفضـل

                                                   
 .۴۴۷، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ٢
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  . ١ء (ره) ـ قماهللا سید حسین بدال نه آیتخطّی کتابخا

نسـخه   35در این فهرست دستنوشته (منتشـر نشـده)    ?
  خطّی عربی و فارسی گزارش گردیده است. 

  اهللا العظمي حائري يزدي  کتاخبانه بيت آيت )٣٩٢(

v  :دحسیناهللا  مجموعه اسناد بیت آیتترابیان، محم
 .العظمی حائري یزدي (قم ـ ایران)

معرفـی میـراث مخطـوط:    <فروسـت  این اسـناد بـا    ?
 گردد.  ، از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می>127

  کتاخبانه آقاي غالمعلي آزادگان )٣٩٣(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حافظیان بابلی، ابوالفضـل
  .٢خطّی مجموعه غالمعلی آزادگان

نسخه خطّی عربی و  50گویا فهرستی دستنوشته براي  ?
ـ      یکن پـس از  فارسی این مجموعـه تهیـه گردیـده بـود، ل
ها پراکنـده و میـان    درگذشت صاحب مجموعه، این نسخه

  ورثه تقسیم گردید. 

  ي  کتاخبانه سيد امحد حسيين اشکور )٣٩٤(

v  :هاي خطّی گنجینه محقق  فهرست نسخهناشناخته

                                                   
 . مهان.١

 .۴۵۰، ص۱۳۸۵، ۳.مهان: دفتر٢

  .ي، قم ـ ایران  اشکور

ي محققان در حال نگارش اسـت و    این فهرست از سو ?
 ي از ســو >معرفــی میــراث مخطــوط<ضــمن فروســت

گـردد. بـر    انتشارات مجمع ذخائر اسالمی ـ قم منتشر می 
ها، گویا این فهرست از فروست مذکور حـذف   پایه شنیده

ي با عنـوان: فهرسـت     گردیده و به جاي آن فهرست دیگر
ي تـألیف و    ي در راسـتا   هاي خطّی خاندان اشـکور  نسخه

نگارش قرار دارد که گفته شده در ضمن مجموعه مذکور، 
  خواهد رسید.  به چاپ 

  (ره)  کتاخبانه عالمه جملسي )٣٩٥(

v فهـرس المخطوطـات   ي، حسـن:    ي بروجرد  موسو
رة فی مکتبۀ العالمۀ المجلسی قم   المصو ،(س سرهقد)

  .ـ ایران

عنـوان نسـخ    3500ي   ي دستنوشته برا  فهرست نامگو ?
(ره) اسـت.    عکسی موجود در مکتبـۀ العالمـۀ المجلسـی   

صـدد احیـا و انتشـار مصـادر     گفتنی است این مؤسسه در
ي این منظور صدها تصویر نسخ   باشد و برا بحاراالنوار می
ي مختلف ایران و خارج از کشور در   ها خطّی، از کتابخانه
  ي شده است.  این مرکز جمع آور

  حسني متـقيکمينه، کتاخبانه  )٣٩٦(

v  :هـاي خطّـی    فهرست نامگوي نسخهمتقی، حسین
 .انـ ایر کتابخانه حسین متقی، قم
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بوسـتان  <کـه در سـایت    ـدر این فهرست دستنوشته   ?
نسخه خطّی به  70 ـ  ده استمنتشر ش ١>هاي خطّی نسخه
هاي عربی، فارسی، ترکی، اردو و پشتو، در بـیش از   زبان
عنوان، به اختصار، گـزارش گردیـده اسـت. گفتنـی      120

هـا طـی سـالیان اشـتغال بـه امـر        است کـه ایـن نسـخه   
تنها به نیت حفـظ  “و کنار کشور،  فهرستنگاري، از گوشه

، جمـع  ”و جلوگیري از نابودي و نیز ترمیم این مواریـث 
کـه   ”محتواي علمـی آن آثـار  “آوري شده بود، الحمدهللا 

، بـه  1387، در سال ٢اي غیر قابل تملّک است عقالً مؤلّفه
کتابخانه مجلـس شـوراي اسـالمی، اهـداء گردیـد. بایـد       

)، گزارشـی از  1387دانست که در همان مقطـع زمـانی (  
رسـمی  هـاي   ها، در وبسایت نویس روند اهداي این دست

کتابخانه مجلـس، خبرگـزاري مهـر و خبرگـزاري کتـاب      
)IBNA(3   .نیز منتشر گردید  

  Ghumshahقمشه ....................... }۱۰۱{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
 ،”قمشـه  هـاي اسـالمی در   نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  87، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .457، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

                                                   
1. http://manuscripts.ir  

، ۱۰، سکتاب ماه کليات، ”... مالکيت انديشهبررسي “. متقي، حسني: ٢
 .۲۷-۲۱، صص۱۳۸۶، آبان ۱۱۹ش

3. http://ibna.ir/vdcjmaet.uqexyzsffu.html 

  Ghuchanقوچان ....................... }۱۰۲{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”قوچـان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س ث شهابمیرانکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  87، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .457، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  زاده سلطان ابراهيم کتاخبانه امام )٣٩٧(

v ــار ــه)انتظ ــهر کهن ــت ف“ :یعلن، رمضــاي (ش هرس
، ”زاده سـلطان ابـراهیم قوچـان    امام یهاي خطّ نسخه
، نیمه دوم 171، ش6: س(تهران) گلستان قرآننکـ . 

ــم): س میــراث شــهاب؛ 30، ص1382اســفند  ، 7(ق
، 1380)، پــاییز و زمســتان 26-25(پیــاپی  4-3ش

ــخه؛ 87ص  ــی نس ــر  پژوه ــران): دفت ، 1385، 3(ته
  .>صدو پنج<، ص 1: جفهرستواره دناو  457ص

نـویس   دسـت  74منتشر نشده حـدود  فهرست در این  ?
فهرسـت   عربی و فارسی توصیف گردیده است. اصل این

در مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی الجـواد علیـه السـالم در     
گردد. گفتنی است که این اثر در دفتـر   مشهد، نگهداري می

  گردد.  ، منتشر میاوراق عتیقدوم 

  کتاخبانه مدرسه علميه عوضيه قوچان )٣٩٨(

v     :معرفــی دو “انتظـاري (شـهر کهنــه)، رمضـانعلی

http://manuscripts.ir
http://ibna.ir/vdcjmaet.uqexyzsffu.html


هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
375 

 نسخه خطّی قرآن کریم (در کتابخانه مدرسه عوضیه
ــان) ـــ . ”قوچ ــرآن ، نک ــتان ق ــران): س گلس ، 6(ته
  .31-30، صص1382، نیمه دوم اسفند 171ش

v    :ــانعلی ــه)، رمض ــهر کهن ــاري (ش ــت فانتظ هرس
ـ  نسخه  کتابخانـه مدرسـه علمیـه عوضـیه     یهاي خطّ
  .١قوچان

نـویس   دسـت  82منتشر نشده حـدود  فهرست در این  ?
عربی و فارسی معرفی و توصیف گردیده است. اصل ایـن  

ست در مؤسسـه پژوهشـی ـ فرهنگـی الجـواد علیـه       فهر
گردد. گفتنی است کـه ایـن    السالم در مشهد، نگهداري می

  گردد.  ، منتشر میاوراق عتیقاثر در دفتر دوم 

  Kazeroonکازرون ...................  }۱۰۳{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــویس دســت ــاي اســالمی در ن ـــ . ”کــازرون ه ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .101ص ، 1379

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
فهرسـت اسـناد موقوفـات ایـران     ، نکـ . ”کازرون]

                                                   
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ١

 ، ص <صد و پنج>.۱ج: فهرستواره دناو پيشني،  ۸۷ص 

-151، صص1382تهران،  ،(دفتر اول: استان فارس)
164 . 

v ان اسـناد کـازرون در سـازم   “فر، خدیجه:  فهیمی
 کازرونیــه، نکـــ . ”اســناد و کتابخانــه ملّــی ایــران

ــر دوم،    ــه، دفت ــارات کازرونی ــران)، انتش ، 1385(ته
  .100-69صص

  کتاخبانه آقاي حممدحسني صمداين )٣٩٩(

v  :هاي خطّـی مجموعـه    [برخی نسخه“افشار، ایرج
، نکــ .  ”شخصی محمدحسین صمدانی در کازرون]

  .60-58، صص 1368، 35(تهران): ش آدینه

برازجان نگینی کوچـک  “هرست در ضمن مقاله این ف ?
نسـخه   6درج شده اسـت و در آن   ”بر انگشتري بزرگ

خطّی به نحو اختصار توصیف گردیـده اسـت. ایـن نسـخ     
به اختصار توصـیف   ٢گلگشت در وطنهمچنین در کتاب 

هـا عبارتنـد از:    شده است. گفتنی اسـت کـه ایـن نسـخه    
وعـه قصـائد   ، مجم1309، زاد المعاد 1288شیرازنامه، <

ــبور ــانی،   ص ــحیفه ســجادیه،  1320ي کاش ، 1316، ص
،  هـ و شرح گلشن راز الهیجی1256مجموعه گلشن راز، 

 .>هـ1299

  Kashanکاشان .........................  }۱۰۴{

                                                   
 .۳۴۳، ص ،۱۳۸۴ران، گلگشت در وطن. افشار، ايرج، ٢
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v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، ”کاشـان  المخطوطات االسـالمیۀ فـی  “الحلوجی): 

ــدن، ۀ فــی العــالمالمخطوطــات االســالمینکـــ .  ، لن
  .409-407، صص1، ج1997/ 1417

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــان ه ـــ . ”کاش ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .103-101صص ، 1379

v   دحسـین:  حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیممحم ،
، ”کاشـان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  88-87، صــص1380)، پ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .460-457صص

v آشنایی با چنـد مخطـوط   “پژوه، محمدتقی:  دانش
ــه ــا از کتابخان ــان  ه ــهر کاش ـــ . ”ي ش ــریه ، نک نش

-354، صص1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه
358.  

v  :نکــ .  ”ي دانش و ادب ها گنجینه“شریف، علی ،
  .112-93، صص 1348، کاشان، صهباي سخن

نسخه خطّی از  60در ضمن این مقاله فهرستی بالغ بر  ?

ي عمـومی همچـون:    هـا  هاي برخی کتابخانـه  نویس دست
ي شخصی  ها و نیز بعضی مجموعهانجمن آثار ملّی کاشان 

از کاشانی، حسن  همچون: مجموعه آقایان عباس بهنیا، خب
عاطفی، مصطفی فیضی و حسن نراقی به صورت مختصـر  

  معرفی شده است. 

  (رضوي)اهلدي  اهللا حممدحسني علم آيت کتاخبانه )٤٠٠(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
رضـوي  ین سـید محمدحسـ  اهللا  خطّی] کتابخانه آیت

 هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”در کاشانعلم الهدي 
  .94-29، صص 1354، 7(تهران): دفتر

نسخه خطّی عربی و فارسـی (بـه    80در این فهرست  ?
  تصویر) به اختصار توصیف گردیده است.  50انضمام 

  عمومي سيد ابوالرضا راوندي  کتاخبانه )٤٠١(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
، نکــ .  ”انه سـید ابوالرضـا راونـدي کاشـانی    کتابخ

، 1344، 4(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه 
  .355ص

v  :هـاي   [فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، احمد
، نکــ .  ”خطّی کتابخانه عمومی ابوالرضا ـ کاشـان]  

هاي خطّی کتابخانه فرهنـگ و ارشـاد    فهرست نسخه
فواصـل  <، صص 1381، قم، اسالمی کاشان ـ ایران 
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  .>فهرست صفحاتتعدد م

نویس متعلّـق بـه کتابخانـه     دست 22در ضمن این اثر  ?
  عمومی ابوالرضا به اختصار توصیف شده است. 

v ـ   فهرست نسخه“ ، محمود:یطیار مراغ  یهـاي خطّ
میراث ، نکـ . ”ابوالرضا راوندي در کاشانکتابخانه 
)، پـاییز و  26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س شهاب

  . 87، ص 1380زمستان 

کتابخانـه   ینسخه خطّ 21منتشر نشده در این فهرست  ?
ــان  ــدي در کاش ــا راون ــیش ابوالرض ــب ف ــاي  ، در قال ه

ــر اســاس شــماره مسلســل   ينگــار فهرســت تنظــیم و ب
؛ گفتنی است گردیده استو توصیف  معرفی ها نویس دست
هاي موجود در ایـن   نویس هاي اخیر تمامی دست در سال

هنـگ و ارشـاد اسـالمی کاشـان     کتابخانه، به اداره کلّ فر
  انتقال یافته است. 

  کتاخبانه عمومي امريکبري در باغ فني کاشان )٤٠٢(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
، نکــ .  ”کتابخانه امیر کبیر در باغشاه فـین کاشـان  

، صص 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
354-355.  

فارسـی بـه   نـویس عربـی و    دسـت  6در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v  :هـاي   [فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، احمد
، نکــ .  ”خطّی کتابخانه عمومی امیرکبیر ـ کاشـان]  

هاي خطّی کتابخانه فرهنـگ و ارشـاد    فهرست نسخه
فواصـل  <، صص 1381، قم، اسالمی کاشان ـ ایران 

 دمتعدفهرست صفحات<.  

علّـق بـه کتابخانـه    نویس مت دست 35در ضمن این اثر  ?
  عمومی امیرکبیر به اختصار توصیف شده است.  

v ـ   فهرست نسخه“ ، محمود:یطیار مراغ  یهـاي خطّ
(قم):  میراث شهاب، نکـ . ”امیرکبیر کاشانکتابخانه 
ــاپی  4-3، ش7س ــتان  26-25(پی ــاییز و زمس )، پ

  . 88، ص 1380

ـ   44منتشر نشده حـدود  در این فهرست  ?  ینسـخه خطّ
هـــاي  ، در قالـــب فـــیشکبیـــر کاشـــانامیرکتابخانـــه 
ــر اســاس شــماره مسلســل   ينگــار فهرســت تنظــیم و ب
؛ ناگفتـه  گردیـده اسـت  و توصـیف   معرفی ها نویس دست

هاي موجود  نویس هاي اخیر تمامی دست نماند که در سال
در این کتابخانه، به اداره کـلّ فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی     

  کاشان انتقال یافته است. 

  من آثار ملّي کاشانکتاخبانه عمومي اجن )٤٠٣(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
نشـریه  ، نکــ .  ”کتابخانه [انجمن] آثار ملّی کاشـان 

، صــص 1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
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355-358.  

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 42در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

v  :ي هـا  نـویس  [فهرست برخی دست“شریف، علی
، نکـ . ”موجود در کتابخانه انجمن آثار ملّی کاشان]

  .102-100، صص 1348، کاشان، صهباي سخن

نسخه خطّـی بـه صـورت مـوجز      10در این فهرست  ?
  معرفی شده است.

v  :هـاي   [فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، احمد
، ”خطّی کتابخانه عمومی انجمن آثار ملّی ـ کاشـان]  

بخانـه فرهنـگ و   هاي خطّی کتا فهرست نسخهنکـ . 
، صـص  1381، قـم،  ارشاد اسالمی کاشـان ـ ایـران   

  .>فهرست صفحاتمتعدد فواصل <

نویس متعلّـق بـه کتابخانـه     دست 53در ضمن این اثر  ?
  انجمن آثار ملّی به اختصار توصیف شده است. 

v  :هـاي   نـویس  [فهرسـت نـامگوي دسـت   ناشناخته
  . ١کتابخانه انجمن آثار ملّی کاشان]

شـناختی و   ي دستنوشته، حاوي اطالعات کتاب ا سیاهه ?
هـا ایـن کتابخانـه     نـویس  شناسی مختصري از دست نسخه

  گردد.  کتابخانه نگهداري میاین در آرشیو گویا است، که 
                                                   

 .۱۰۲: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

  عمومي جعفري کاشان کتاخبانه )٤٠٤(

v   ــرایش ــه کوشــش و وی ــود؛ (ب ــارمراغی، محم طی
هاي خطّی کتابخانـه   فهرست نسخهمصطفی درایتی): 

  .٢نجعفري کاشا

هـاي عربـی و    دستنوشته به زبان 172در این فهرست  ?
فارسی به اختصار معرفی شـده اسـت. ایـن کتابخانـه در     
داخل مسجد بابا ولـی در کاشـان قـرار دارد. اصـل ایـن      
فهرست مخطوط، در مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی الجـواد   

  گردد. علیه السالم در مشهد، نگهداري می

  مي کاشانفرهنگ و ارشاد اسال کتاخبانه )٤٠٥(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
، کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسالمی (کاشان ـ ایـران)  

ص، 120، وزیـري،  1381قم، مجمع ذخایر اسالمی، 
  .>7معرفی میراث مخطوط: <

هاي عربی و  نویس به زبان دست 110در این فهرست  ?
نجمـن  ي عمـومی ا  ها تر متعلّق به کتابخانه فارسی که پیش

نسـخه) و امیرکبیـر    22نسخه)، ابوالرضـا (  53آثار ملّی (
ي دیگـري، ماننـد    ها نسخه) بوده است و نیز مجموعه 35(

جلدي اهدایی سید احمد اشـکوري بـه ایـن     25مجموعه 
  کتابخانه، به اختصار توصیف گردیده است.

                                                   
و پيشني،  ۱۱۰-۷۹، صص ۱۳۸۳: دفتر يکم، پاييز پژوهي نسخه. پيشني، ٢

 ، ص <صد و شش>.۱: جفهرستواره دنا
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v  فهرسـت  <[بررسـی و نقـد   “اهللا:  عظیمی، حبیـب
و ارشـاد اسـالمی    هاي خطّی کتابخانه فرهنگ نسخه
 1(س 6(تهـران): س  آینه میـراث ، نکـ . ”]>کاشان

ــد)، ش ــاپی  4دوره جدی ــتان 23(پی ، 1382)، زمس
  . 92-90صص 

  مدرسه سلطاين <امام مخيين> کتاخبانه )٤٠٦(

v  :فهرست کتب خطّی کتابخانـه مدرسـه   ناشناخته
ــلطانی ــان، ادارهس ــن    ، کاش ــر، انجم ــگ و هن فرهن
  تصویر. 5+ص47، 1350ي عمومی،  ها کتابخانه

نویس به اختصار توصـیف   دست 394در این فهرست  ?
گردیده است. گفتنی است که نام مدرسه سـلطانی، بعـد از   
پیروزي انقالب اسالمی، به مدرسه امام خمینی (ره) تغییر 

  نام یافته است.

v  :[فهرس بعض] نسخ مکتبۀ الطباطبایی، عبدالعزیز
  .١مدرسۀ السلطانی فی کاشان

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     تهفهرست دستنوش ?
نفیس کتابخانه مدرسه علمیه سلطانی در کاشان است کـه  

نگارش یافته است. این فهرسـت در   دفتر صغیردر ضمن 
ــداري    ــم نگه ــایی در ق ــق طباطب ــوم محق ــه مرح کتابخان

  گردد. می

                                                   
 .۱۳۰، ص۱: جالسنوية االويل احملقق الطباطبايي يف ذکراه. پيشني، ١

v  :هاي خطّی  نگاهی به نسخه“طیار مراغی، محمود
 آینه میراث، نکـ . ”کتابخانه مدرسه سلطانی کاشان

ــران): س ــاپی 4، ش4(تهـ ــار 16(پیـ ، 1381)، بهـ
  .81-78صص

v   ــرایش ــه کوشــش و وی ــود؛ (ب ــارمراغی، محم طی
  کتابخانـه  یهاي خطّ فهرست نسخه مصطفی درایتی):
  . ٢آرانمدرسه سلطانی 

در حـدود  دستنوشـته (منتشـر نشـده)    در این فهرست  ?
در کـه  ، مدرسه سـلطانی آران کتابخانه  ینسخه خطّ 380
تنظیم و بر اسـاس شـماره    ينگار هاي فهرست ب فیشقال

 گردیـده اسـت.  و توصـیف  معرفی  ها نویس دستمسلسل 
اصل این فهرست در مؤسسه پژوهشی ـ فرهنگی الجـواد   

  گردد. علیه السالم در مشهد، نگهداري می

v  :هاي خطّـی   اهداء کنندگان نسخه“عاطفی، افشین
مینـی  به مدرسه سلطانی کاشان (حوزه علمیه امام خ

، آذر 42، ش 4(تهران): س پیام بهارستان، نکـ . ”(ره)
  . 20-18، صص 1383

  الدين کاشاين مزار افضل کتاخبانه )٤٠٧(

v الدین  کتابخانه مزار افضل“پژوه، محمدتقی:  دانش
                                                   

> و هفت يس<، ص ۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ٢
 ،۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۱۳۸۰، پاييز ۳۱: شپيام حوزه؛ (مقدمه)
 ، ص <صد و شش>.۱: جفهرستواره دناو پيشني،  ۴۵۹، ص۱۳۸۵
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(تهـران):   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه ، نکـ . ”کاشانی
  . 354، ص1344، 4دفتر

  خاندان عالمه فيض کاشاين (ره) کتاخبانه )٤٠٨(

v هـاي   نـویس  [فهرست برخی دست“ف، علی: شری
، نکــ .  ”موجود در کتابخانه آقاي مصطفـی فیضی]

  .111-107، صص 1348، کاشان، صهباي سخن

نسخه خطّی بـه صـورت مختصـر     22در این فهرست  ?
  معرفی شده است.

v  :هاي خطّی [کتابخانه خاندان]  نسخه“افشار، ایرج
 یـران میراث اسـالمی ا ، نکـ . ”عالمه فیض کاشانی

  .620-619، صص 1376، 5(قم): دفتر

نویس بسیار نفیس عربی بـه   دست 33در این فهرست  ?
خطّ عالمه فـیض و فرزنـدش علـم الهـدي بـه اختصـار       

  گزارش گردیده است.

v   مرعشی نجفی، محمود؛ (با همکاري محمدحسـین
هاي خطّی کتابخانه و آثـار مرحـوم    [نسخه“امینی): 

ان وي در کتابخانـه  عالمه فیض کاشانی (ره) و خاند
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی     بزرگ حضـرت آیـت  

هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرست نسـخه ، نکـ . ”(ره)]
، (ره)اهللا العظمی مرعشی نجفــی   بزرگ حضرت آیت

  .543-11، صص 34، ج1385قم، 

هـاي خطّـی ایـن     تـرین نسـخه   گفتنی است کـه بـیش   ?
انی مجموعه نفیس که متعلّق به خاندان عالمه فـیض کاشـ  

(ره) در کاشان بوده، اخیراً براي کتابخانه بـزرگ حضـرت   
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) خریداري گردیـده و   آیت

معرفی گردیده اسـت.   فهرست کتابخانه 34در ضمن جلد
ــن فهرســت  ــی و فارســی  دســت 251در ای ــویس عرب ن

  است. شده)، توصیف 13651-13401ي  ها (شماره

v  :ــود ــی، محم ــی  نســخه“مرعشــی نجف هــاي خطّ
(قم):  میراث شهاب، نکـ . ”خریداري شده و اهدایی

-201، صــص 1378)، بهــار 15(پیـاپی   1، ش5س
204.  

نسـخه خطّــی نفـیس بـه صــورت     54در ایـن مقالـه    ?
هـا مربـوط بـه     نامگوي توصیف گردیده که تعدادي از آن

کتابخانه خاندان مرحوم عالمه فـیض کاشـانی در کاشـان    
بازماندگان و نوادگان آن شخصـیت  بوده است که اخیراً از 

اهللا  سترگ علمی، بـراي کتابخانـه بـزرگ حضـرت آیـت     
  العظمی مرعشی نجفـی (ره) خریداري گردیده است. 

  مدرسه حاج آقا عزيزاهللا امامت کتاخبانه )٤٠٩(

v   ــرایش ــه کوشــش و وی ــود؛ (ب ــارمراغی، محم طی
 کتابخانـه  یهاي خطّ فهرست نسخه مصطفی درایتی):

 .١مین عزیزاهللا امامت در کاشانحجۀ االسالم و المسل

                                                   
 ، ص <صد و شش>.۱: جفهرستواره دنا. پيشني، ١
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فهرستی دستنوشته براي نسخ خطّی کتابخانـه مدرسـه    ?
مذکور در کاشان است. اصـل ایـن فهرسـت در مؤسسـه     

  گردد. مشهد، نگهداري می )،ع(پژوهشی ـ فرهنگی الجواد 

  آقاي حسن عاطفي کتاخبانه )٤١٠(

v  :هـاي   نـویس  [فهرست برخی دست“شریف، علی
، نکــ .  ”حسـن عـاطفی]  موجود در کتابخانه آقـاي  

  .107-105، صص 1348، کاشان، صهباي سخن

نسخه خطّی عربـی و فارسـی بـه     10در این فهرست  ?
  صورت مختصر معرفی شده است.

v  :هاي خطّی حسـن   فهرست نسخه“عاطفی، حسن
 هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکـ . ”عاطفی ـ کاشان  
(بخــش  757-721، صــص1354، 7(تهــران): دفتــر
(بخـش   955-951، صص1362، 12-11اول)؛ دفتر

  دوم).

 172 (دو بخشی) در مجموع، در مجموع این دو مقاله ?
  نسخه خطّی عربی و فارسی گزارش شده است.

v  :هاي [خطّی] حسـن عـاطفی    نسخه“افشار، ایرج
(قـم):   میـراث اسـالمی ایـران   ، نکــ .  ”[در کاشان]

  .618-613، صص 1376، 5دفتر

عربـی و فارسـی   نویس نفیس  دست 8در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است.

v ـ   فهرست نسـخه  ، محمود:یطیار مراغ  یهـاي خطّ
 . ١مجموعه خصوصی حسن عاطفی در کاشان

نفـیس   ینسخه خطّ 245منتشر نشده ر این فهرست د ?
تنظـیم و   ينگـار  هاي فهرست ، در قالب فیشاین مجموعه

و توصـیف   معرفی ها نویس دستبر اساس شماره مسلسل 
  . گردیده است

  آقاي افشني عاطفي کتاخبانه )٤١١(

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حسینی اشکوري، صـادق
، قـم،  خطّی کتابخانه افشین عاطفی، کاشـان ـ ایـران   

ــري، 1385مجمــع ذخــائر اســالمی،  ص، 141، وزی
  .>24معرفی میراث مخطوط: <

نـویس فارسـی و عربـی     دسـت  138در این فهرست  ?
توصــیف گردیـــده اســـت. در میــان ایـــن مجموعـــه   

هایی از تألیفات علماء و دانشمندان کاشـان و   سنوی دست
  شود. نراق دیده می

v  حســینی اشــکوري، صــادق (بــا همکــاري علــی
مجموعه اسـناد کتابخانـه افشـین عـاطفی،     مهدوي): 

)، قـم، مجمـع ذخـائر    2-1هاي  (دفتر کاشان ـ ایران 
  ، وزیري. 1385اسالمی، 

                                                   
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سشهابمرياث . ١

 .۴۵۹، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۸۸ص 
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نـويس،   سند دست ۲۱۷ص]؛ معريف ۲۲۰دفتر اول: [ §
  >.۲۵مرياث خمطوط: <معريف 

نـويس،   سند دست ۲۱۷ص]؛ معريف ۲۲۰دفتر دوم: [ §
  >.۲۶<معريف مرياث خمطوط: 

سـند دستنوشـته،    434در این اثر در مجموع تصـویر   ?
کلیشه گردیده و در پایین هر سند نیز توضـیح مختصـري   

  آمده است.

v ـ   فهرست نسـخه  ، محمود:یطیار مراغ  یهـاي خطّ
  ١کاشانمجموعه خصوصی افشین عاطفی در 

ـ   80منتشر نشده در این فهرست  ? نفـیس   ینسـخه خطّ
تنظـیم و   ينگـار  هاي فهرست ، در قالب فیشاین مجموعه

و توصـیف   معرفی ها نویس دستبر اساس شماره مسلسل 
  . گردیده است

  آقاي عباس نيا کتاخبانه )٤١٢(

v  :هاي خطّی [کتابخانه] عبـاس   نسخه“افشار، ایرج
(تهـران):   ي کتـاب راهنمـا ، نکــ .  ”بهنیا در کاشـان 

ــران و  695، ص 1357، 21س ــالمی ای ــراث اس  می
  .613، ص1376، 5(قم): دفتر

v  :هـاي   نـویس  [فهرست برخی دست“شریف، علی
، نکـــ . ”موجـود در کتابخانــه آقــاي عبــاس بهنیــا] 

                                                   
 : مهاجنا.مرياث شهاب. ١

  .104-102، صص 1348، کاشان، صهباي سخن

نسخه خطّی بـه صـورت مختصـر     12در این فهرست  ?
  معرفی شده است. 

  آقاي حسن نراقي خبانهکتا )٤١٣(

v  :هـاي   نـویس  [فهرست برخی دست“شریف، علی
، نکــ .  ”موجود در کتابخانـه آقـاي حسـن نراقـی]    

  .112-11، صص 1348، کاشان، صهباي سخن

نسخه خطّی به صـورت   18در این فهرست در حدود  ?
ترین نسـخ   مختصر معرفی شده است. گفتنی است که بیش

اهللا العظمـی   رت آیـت این مجموعه به کتابخانه بزرگ حض
کـه در   مرعشی نجفـی (ره) در قم و تعـدادي نیـز، چنـان   

النجف انتقال یافتـه   مقدمه جامع السعادات آمده، به جامعۀ 
هاي خطّـی   از نسخه  ي بخشی  است. ناگفته نماند که از رو

میکروفیلم تهیه شده کـه بـه وسـیله مرحـوم       حسن نراقی
ي کتابخانـه    هـا دانش پژوه در ضمن فهرسـت میکـروفیلم  

  ي دانشگاه تهران، معرفی گردیده است.   مرکز

  حممدحسني شريعيت <نياسري>شهيد  کتاخبانه )٤١٤(

v   :کتابخانـه شـهید محمدحسـین    “شریعتی، احمـد
آینـه  ، نکــ .  ”ي خطّـی آن  هـا  شریعتی و تازه یافتـه 

، 1384)، اسفند96(پیاپی  6، ش16(قم): س پژوهش
  .103-97صص 
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هـاي   گارنده مقاله به وجود نسخهبا توجه به تصریح ن ?
مذکور در کاشان، بخش دیگري گویا از همـین مجموعـه   

تر توصیف و منتشر  که از سوي آقاي مهدي شریعتی پیش
گردیده، نام شهر قم بـر روي فهرسـت مزبـور درج شـده     

محـلّ دقیـق و     است و به همین دلیل دقیقـاً دانسـته نشـد   
ست یا شـهر قـم.   ها شهر کاشان ا اصلی استقرار این نسخه

به هر تقدیر فهرست مذکور در شهر قـم از سـوي مکتبـۀ    
تصـویر) بـه    46ص+146( 1379الشهید الشریعتی، سال 

زبان فارسی از سوي مهدي شریعتی منتشر شـده اسـت و   
ــویس ارزشــمند در آن معرفــی  دســت 63در مجمــوع،  ن
  گردیده است. 

  کتاخبانه آقاي ميثم منکي )٤١٥(

v  ــ ــه کوش ــود؛ (ب ــارمراغی، محم ــرایش طی ش و وی
مجموعـه   یهاي خطّ فهرست نسخه مصطفی درایتی):

 . ١شخصی میثم نمکی در کاشان

ـ  8مخطوط، در این فهرست  ? نفـیس ایـن    ینسخه خطّ
تنظـیم و بـر    ينگـار  هاي فهرست ، در قالب فیشمجموعه

و توصـیف   معرفـی  هـا  نویس دستاساس شماره مسلسل 
ـ . اصل این فهرسـت در مؤسسـه پژوهشـی     گردیده است

  گردد. فرهنگی الجواد علیه السالم در مشهد، نگهداري می

  خاندان حبيب اهللا شريف کاشاين کتاخبانه )٤١٦(
                                                   

و  ۴۶۰، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه: مهاجنا؛ پيشني، مرياث شهاب. ١
 ، ص <صد و شش>.۱: جفهرستواره دناپيشني، 

v   بـه تصـحیح مجیــد    شـریف کاشـانی، حبیــب اهللا)
[فهرست خودنوشت مولّفات مولی “: غالمی جلیسه)

ـــ . ٢”حبیــب اهللا شــریف کاشــانی (ره)] ــانم ، نک مغ
ـ     ی المجتهدین فی حکم صـلوة الجمعـۀ و العیـدین ف

میـراث  و  68-65، صص1390، کاشان، زمان الغیبۀ
-569، صـص 1387، تابسـتان  5، سحوزه اصـفهان 

599.  

اثـر از تألیفـات مخطوطـه و     178این اثر فهرست  در ?
هـا، ایـن    اثر چاپ شده درج شده است. بر پایه شنیده 14

آثار هـم اکنـون نـزد نوادگـان وي در کاشـان نگهـداري       
  گردد. می

v  :هاي کتابخانه مولی  نویس تفهرست دسناشناخته
  .ـ کاشان کاشانیساوجی حبیب اهللا 

هـاي   نـویس  فهرستی دستنوشته درمعرّفی آثار و دست ?
اي از  کتابخانه مرحوم مال حبیب اهللا کاشانی است؛ نسـخه 

ــه مؤسســه   ــوط، در کتابخان ــن فهرســت مخط تصــویر ای
 گردد. شناسی شیعه در قم نگهداري می کتاب

  Kashmar........ کامشر ............  }۱۰۵{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”کاشـمر  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

                                                   
 .۴۵۹، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ٢
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-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  88، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .460، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  کتاخبانه سيد حسني موسوي )٤١٧(

v ــان ــابلی، ابوالفضــل:  حافظی ــامگوي ب فهرســت ن
االسـالم سـید حسـین     هاي خطّی مجموعه حجۀ نسخه

  .١موسوي ـ کاشمر

ي دستنوشته حاوي اطالعـات نـامگوي بـراي     ا سیاهه ?
نسخه خطّی موجـود در   100نویس از مجموعه  دست 60

باشـد.   کتابخانه جناب سید حسین موسوي در کاشمر مـی 
رزنده، اخیراً به مرکز احیـاي  ها، این مجموعه ا بنا بر شنیده

  میراث اسالمی در قم انتقال یافته است.

  Katulکتول .............................   }۱۰۶{

v  :نکــ .  ”اسناد تاریخی کتـول “میردیلمی، ضیاء ،
 .494-191، صص1368گرگان،  ،تاریخ کتول

  Kraraj................ ......کرج ......... }۱۰۷{

v   دحسـین:  حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”کرج هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

                                                   
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ١

 .۴۶۰، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخهو پيشني،  ۸۸ص 

)، 26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهاب. 
 .89، ص1380پاییز ـ زمستان 

  Kermanکرمان .........................  }۱۰۸{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــا ن ــالمی دره ــان ي اس ـــ . ”کرم ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .104ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”کرمـان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 هـی پژو نسخهو  89، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .460، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v  :فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر رضایی، امید
، تهـران، انتشـارات اسـوه بـا     دوم ـ اسـتان کرمـان)   

همکاري معاونت فرهنگـی سـازمان اوقـاف و امـور     
تصـویر نمونـه؛    2ص+ 292ي،   ، وزیر1382خیریه، 

(اســناد موقوفــات  > ســند موقــوفی 2051معرفــی <
 ).270-159مان و توابع: صص کر

  العابدين ابراهيمي آقاي زين کتاخبانه )٤١٨(

v  :هاي عکسـی مرکـز    فهرست نسخهمنزوي، احمد
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گنجینه اهدایی  :)1دایرة المعارف بزرگ اسالمی (ج
، تهـران، مرکـز دایـرة    العابدین ابراهیمی ـ کرمان  زین

ــزرگ اســالمی،   610ش، هجــده+1382المعــارف ب
  المعارفی. تصویر، قطع دائرة 153صص+ 

رسـد   هـ می1250کتابخانه ابراهیمی کرمان، به حدود  ?
دکریم خـان     که در آغاز حاوي کتب شخصی حـاج محمـ
کرمانی، از رهبران شـیخیه بـود کـه پـس از وي عالمـان      
شیخیه دیگري بر آن مجموعه، کتب دیگري افزودنـد. در  

عنـوان نسـخه عکسـی نفـیس، کـه       1182این فهرسـت،  
 ضوع شیخیه است، معرّفی گردیده استتر آنها در مو بیش

ی برخـوردار اسـت   بایـد  و از این لحاظ از اهمیت خاص .
نسـخ تصـویربرداري شـده از روي     آثـار،  دانست که این

نویس فارسـی و عربـی موجـود در مجموعـه      دست 836
العابدین ابراهیمی در کرمان است که بـه اهتمـام    آقاي زین

ائرة المعارف بـزرگ  آقاي بجنوردي، براي کتابخانه مرکز د
اسالمی در تهران، تهیه گردیده است و اصل نسـخ خطّـی   

ــان   836( ــاي ابراهیمــی در کرم ــه آق نســخه) در کتابخان
  گردد. نگهداري می

  مهندس حممدحسني اسالم پناه کتاخبانه )٤١٩(

v  :ــرج ــدس  نســخه“افشــار، ای ــی] مهن هــاي [خطّ
میـراث  ، نکــ .  ”ــ کرمـان   محمدحسین اسالم پنـاه 

  .622، ص1376، 5قم): دفتر( اسالمی ایران

نـویس فارسـی بـه اختصـار      دسـت  6در این فهرست  ?

گزارش گردیده است. گفتنی است صاحب مجموعه خـود  
و پـیش کسـوت     شناسـان و صـحافان برجسـته    از نسخه

کرمان است که تاکنون آثار چندي هم بـه صـورت مقالـه    
منتشر ساخته است که از آن جمله است معرفـی تفصـیلی   

ی نفیس موش و گربه از مهجور کرمانی کـه در  نسخه خطّ
 درج گردیده است. سخنوارهکتاب 

  Kermanshahکرمانشاه .............  }۱۰۹{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، ”کرمانشـاه  المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

ــدن، المخطوطــات االســالمیۀ فــی العــالمنکـــ .  ، لن
  .410، ص1، ج1997/ 1417

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

، نکـــ . ”کرمانشــاه هــاي اســالمی در نــویس دســت
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .106-105صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
ــه“  می درهــاي اســال  نــویس ي دســت هــا گنجین

 4-3، ش7(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”کرمانشاه
و  89، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .461-460صص
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v     ،رضایی، امید؛ حاجی عباسـی، سـعید؛ جعفرپـور
ــدجواد:  ــتان   “محم ــات اس ــناد موقوف ــت اس فهرس

ـ   ، نکـ . ”کرمانشاه ات ایـران  فهرسـت اسـناد موقوف
، تهران، انتشارات (دفتر هفتم: استان کرمانشاه، گیالن)

اسوه با همکاري معاونت فرهنگی سـازمان اوقـاف و   
 .106-19، صص1387امور خیریه، 

  اهللا سيد مرتضي جنومي آيت کتاخبانه )٤٢٠(

v     :مخطوطـات مکتبـۀ   “حسـینی اشـکوري، احمـد
ــاه   ــی کرمانش ــومی ف ــید النج ـــ . ”الس ــل ، نک دلی

  .297-214، صص 1: ج1397، قم، المخطوطات

v   :مخطوطـات مکتبـۀ   الحسینی االشکوري، احمـد
، قم، مجمع الذخائر السید النجومی، کرمانشاه ـ ایران 

  ص.96، وزیري، 1424االسالمیۀ، 

نسـخه خطّـی عربـی و     250در این فهرسـت حـدود    ?
  فارسی به اختصار توصیف گردیده است. 

  عالمه حاج جعفر فيض مهدوي کتاخبانه )٤٢١(

v [فهرس] مخطوطات “االشکوري، احمد:  الحسینی
، نکــ .  ”مکتبۀ الفیض المهدوي، کرمانشـاه ـ ایـران   

ــا ــم): س تراثن ــاپی 4، ش2(ق ــوال 9(پی ، 1407)، ش
)، 61(پیاپی  1، ش16(بخش اول)؛ س 69-23صص

(بخـش دوم)   134-108، صص 1421محرّم الحرام 

، صص 1421)، ربیع االخر 62(پیاپی  2، ش16و س
 وم).(بخش س 135-180

نویس عربـی و   دست 135در این فهرست در مجموع  ?
فارسی به اختصار گزارش شده است. گفتنی است که ایـن  

تی، توسط ورثـه  آن مرحـوم، بـه     مجموعه نفیس براي مد
تهران انتقال یافته بـود و آنگونـه کـه جنـاب دکتـر سـید       

به راقـم فرمودنـد، ایـن     1389محمود مرعشی در اسفند 
ه برخـی نسـخ دیگـر کتابخانـه مرحـوم      مجموعه به همرا

بـه کتابخانـه   اخیراً نسخه)  400عالمه مهدوي (در حدود 
  اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) انتقال یافته است. آیت

  عالمه سردار کابلي کتاخبانه )٤٢٢(

v   :(محمدمحســن) ــزرگ ــا ب ــزوي)، آق ــی (من تهران
[فهرست مخطوطات مکتبۀ العالمۀ حیدرقلی خان بن 

  . ١ی]نورمحمدخان الکابل

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
تهرانی است که در آن برخی نسخ کتابخانه مرحوم سردار 
کابلی را پیش از پراکندگی فهرست نمـوده اسـت. نسـخه    
اصل این فهرست در کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی در  

الف)  19الف ـ   18(برگ  >9/15816<تهران به شماره 
  د. گرد نگهداري می

                                                   
فهرست خمتصر ؛ پيشني، ۱۷۲، ص۱۳۸۲، آذر ۳۰: شپيام ارستان. ١

فهرست و پيشني،  ۶۰۱، صهاي خطّي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي نسخه
 .۷۸، ص۴۴: جشوراي اسالمي هاي خطي کتاخبانه جملس نسخه
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  عالمه شيخ عبداجلليل جليلي کتاخبانه )٤٢٣(

v  :مخطوطـات مکتبـۀ   “الحسینی االشکوري، احمد
 تراثنـا ، نکــ .  ”العالمۀ الجلیلی، کرمانشـاه ـ ایـران   

، 1422)، محرّم الحـرام  65(پیاپی  1، ش17(قم): س
  .173-161صص 

هـاي   نـویس بـه زبـان    دست 33در این فهرست تعداد  ?
  ف گردیده است. عربی و فارسی به اختصار توصی

v  :ــرادي، محمــد ــادار م ــی وف فهرســت کتــب خطّ
، مشهد، سـازمان  اهللا جلیلی (کرمانشاه) کتابخانه آیت
هـا و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس       ها، مـوزه  کتابخانه
  تصویر، وزیري. 21ص+373، 1383رضوي، 

نسـخه خطّـی عربـی و فارسـی      440در این فهرست  ?
موعـه بـه   توصیف گردیده است. گفتنی است کـه ایـن مج  

  آستان قدس رضوي وقف گردیده است. 

  سيد علي ميبدي کتاخبانه )٤٢٤(

v  :هـاي   [فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، احمد
خطّی حجۀ االسالم و المسلمین سـید علـی میبـدي،    

هاي خطّی خانـدان   فهرست نسخه، نکـ . ”کرمانشاه]
  .115-9، صص 1381، قم، میبدي

ی بـه  نسخه خطّی عربی و فارسـ  151در این فهرست  ?
هـا   اختصار توصیف گردیده است. گفتنی است این نسـخه 

اي نگهـداري   اکنون در مسجد میبدي کرمانشـاه در غرفـه  
آقـاي    ها هم بـر عهـده   گردد و تولیت و سرپرستی آن می

مجتبی میبدي بوده و خود آقاي سید علی میبدي هـم در  
  اند.  ) ساکن تهران بوده1381( فهرستزمان انتشار 

  ناصرالدين ميبدي سيد کتاخبانه )٤٢٥(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
)، 3-1هـاي   (دفتر کتابخانه میبدي، کرمانشاه ـ ایران 

، وزیـري،  1387-1384قم، مجمع ذخـائر اسـالمی،   
  .>14معرفی میراث مخطوط: <

هـاي   نـويس  ص؛ معريف دست۲۲۴، ۱۳۸۴دفتر اول:  §
  >.۲۴۰-۱عريب، فارسي و کردي مشاره <

هـاي   نـويس  ص؛ معريف دست۲۰۴، ۱۳۸۵: دفتر دوم §
  >. ۵۰۰-۲۴۱عريب و فارسي مشاره <

ــر ســوم:  § ــي؛  ۸۰ص+۲۵۶، ۱۳۸۷دفت تصــوير رنگ
-۵۰۱هاي عريب و فارسـي مشـاره <   نويس معريف دست

۷۵۰.<  

نسـخه خطّـی    750در مجموع این سه دفتـر، تعـداد    ?
  اند. عربی، فارسی و کردي به اختصار معرّفی شده

v ،مخطوطات مکتبـۀ  “احمد:  الحسینی االشکوري]
، نکــ .  ”ي فـی کرمانشـاه]    السید ناصرالدین المیبـد 
، 1، ج1428/1386، قـم،  ي  مخطوطات مکتبۀ المیبد

  .97-1صص
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نسخه خطّـی عربـی، فارسـی و     151در این فهرست  ?
  ي گزارش گردیده است.   کرد

  اهللا العظمي بروجردي مدرسه آيت کتاخبانه )٤٢٦(

v  :خطوطـات مکتبـۀ   م“الحسینی االشکوري، احمد
، نکـ . ”مدرسۀ االمام البروجردي، کرمانشاه ـ ایران 

)، رجب ـ  60-59(پیاپی 4-3، ش15(قم): س تراثنا
ه 255-200، صص1420ذوالحج.  

v   :فهـرس مخطوطـات   الحسینی االشکوري، احمـد
، مکتبۀ مدرسۀ االمام البروجردي، کرمانشاه ـ ایـران  

  ص.52، وزیري، 1424قم، مجمع الذخائر االسالمیۀ، 

نـویس عربـی و    دسـت  143در این فهرسـت حـدود    ?
  فارسی به اختصار توصیف گردیده است.

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
اهللا بروجردي (ره)، کرمانشاه ـ   کتابخانه مدرسه آیت

، وزیـري،  1380[قم، مجمع ذخایر اسـالمی،]   ،ایـران 
  .>2معرفی میراث مخطوط: <ص، 139

نسخه خطّی فارسی و عربـی بـه    143ت در این فهرس ?
  اختصار معرفی شده است. 

  کتاخبانه مدرسه دوليت عيالم ـ کرمانشاه )٤٢٧(

v  :هاي خطّی مدرسـه دولتـی    [نسخه“افشار، ایرج

، ”عیالم کرمانشاه انتقال یافته به موزه ایران باستان]
، 1342، 3(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .125-119صص 

نویس عربی و فارسی نفیس  دست 32هرست در این ف ?
به اختصار توصیف گردیده است. گفتنـی اسـت کـه ایـن     

هاي نفیس به کتابخانه مدرسه دولتی عیالم در  نویس دست
تـر در   کرمانشاه تعلّق داشته که به جهـت حفاظـت بـیش   

هاي گذشته به موزه ملّـی ایـران (ایـران باسـتان) در      سال
  تهران انتقال یافته است. 

  اخبانه حممدحسن عالميکت )٤٢٨(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
  .١مجموعه محمدحسن عالّمی در کرمانشاه

) گویا در ضمن 1379ها ( این فهرست بر اساس شنیده ?
(جلد دوم یا سـوم) بـه چـاپ خواهـد      دلیل المخطوطات

  رسید.

v   :فهرسـت الفبـایی کتـب    “وفادار مرادي، محمـد
ســـالم و المســـلمین خطّـــی کتابخانـــه حجـــت اال

محمدحسـن عالّمــی اهــدایی بـه کتابخانــه مرکــزي   
ــدس رضــوي (ع)  ــتان ق ـــ . ”آس ــداري، نک و  کتاب

)، 31(پیــاپی 3، ش8(مشــهد): س رســانی اطــالع

                                                   
 .۱۰۵: ص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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  .143-127، صص1384پاییز

االسـالم و المسـلمین حـاج     تکتابخانه شادروان حج ?
 و یخطّ کریم نآنسخه قر 3شیخ محمدحسن عالمی شامل

به زبـان عربـی و فارسـی کـه ابتـدا در      طی نسخه خ 87
ط فرزنـد  توس 1382در اسفند  ،استکرمانشاه قرار داشته 

سـاکن تهـران بـه     ،ایشان آقاي مهندس عبدالحمید عالمی
(آسـتان  السـالم   کتابخانه ثامن االئمه حضرت رضـا علیـه  

  ه است. وقف گردیدقدس رضوي) 

  کتاخبانه آقاي مرتضي رشيدي )٤٢٩(

v :هاي خطّی  فهرست نسخه حسینی اشکوري، احمد
  .١مجموعه آقاي مرتضی رشیدي در کرمانشاه

دلیـل  اي با عنـوان   این فهرست گویا در ذیل مجموعه ?
  (جلد دوم یا سوم) به چاپ خواهد رسید.   المخطوطات

  کتاخبانه مدرسه علميه ويل عصر <عج> )٤٣٠(

v  :هاي  فهرست نسخهمحمدي کرمانشاهی، اسماعیل
در  >عـج <لی عصر خطّی کتابخانه مدرسه علمیه و

  .٢کرمانشاه

نـویس   دسـت  50در این فهرست منتشر نشده حـدود   ?
عربی و فارسی موجود در کتابخانه مدرسه علمیه مـذکور،  

                                                   
 .۱۰۶. مهان: ص١

 .۱۰۵. مهان: ص٢

به اختصار توصـیف گردیـده اسـت. فهرسـت دستنوشـته      
عصر  مدرسه علمیه ولی کتابخانهحاضر نزد نگارنده آن در 

  .گردد میدر کرمانشاه نگهداري  >عج<

  Komijan....... ...............کميجان . }۱۱۰{

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  حضرتی (آشتیانی)، صادق
ره، کمیجان ـ استان   خطّی و چاپ سنگی روستاي آم

 .مرکزي

این فهرست که مربوط به بخش (یا شهرستان) کمیجان  ?
معرفی میراث مخطـوط:  <در استان مرکزي، ذیل فروست 

  دد.گر از سوي مجمع ذخائر اسالمی منتشر می >143

 Kangavarکنگاور ....................  }۱۱۱{

  کتاخبانه آقاي حممدباقر کرهرودي )٤٣١(

v   :هـاي   [فهرسـت نسـخه  “محمدي عراقی، مجتبـی
ــرودي ـ      ــدباقر کره ــولی محم ــه م ــی کتابخان خطّ

، صـص  1378، قـم،  علمـاء گمنـام  ، نکـ . ”کنگاور]
76-186.  

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  129در این فهرست  ?
همانگونه که از مـتن مرحـوم آقـا    توصیف گردیده است. 
شود، گویا این مجموعـه بعـدها    مجتبی عراقی مستفاد می

هرود در استان مرکزي انتقال یافته است.   به شهرِ کرَ
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  Kuhpayaکوهپايه .......................  }۱۱۲{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”کوهپایـه  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابکـ . ن

 پژوهـی  نسخهو  89، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26
 .462، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Kiyasarکياسر .......................  }۱۱۳{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”کیاسـر  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س شهاب میراثنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  89، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .462، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Gachsaranگچساران .......................  }۱۱۴{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
ــه“  هــاي اســالمی در  نــویس ي دســت هــا گنجین

 4-3، ش7(قم): س بمیراث شها، نکـ . ”گچساران
و  89، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .462ص

  Gerashگراش ...........................  }۱۱۵{

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتـر  ، نکـ . ”گراش]

 . 168-165، صص1382تهران،  ،اول: استان فارس)

  Gorganگرگان ...........................  }۱۱۶{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”گرگـان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  90-89، صــص1380)، پ

، 1385 (تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز پژوهــی نســخه
 .462ص

  Garmsarگرمسار ...........................  }۱۱۷{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”گرمسار هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  90، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .462، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

 Golpayeganگلپايگان .............  }۱۱۸{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

، نکـــ . ”گلپایگــان هــاي اســالمی در نــویس دســت
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، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .106ص ، 1379

v   دحسـین:  حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”گلپایگان هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  90، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .463-462، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v  :هـاي خطّـی    هـا و نسـخه   [کتـاب “استادي، رضا
، نکــ  ”ها] موجود در گلپایگان و معرفی برخی کتاب

، 3، ج1381، قـم،  شرح حال دانشـمندان گلپایگـان  . 
  .192-145صص 

v  :هـاي   [کاتبـان گلپایگـانی نسـخه   “استادي، رضا
، قـم،  شرح حال دانشمندان گلپایگـان ، نکـ . ”خطّی]
  .214-201، صص3، ج1381

نویس عربی و فارسـی بـه    دست 120در این فهرست  ?
وناگون ایـران بـه   ي گ ها خطّ کاتبان گلپایگان در کتابخانه

  صورت نامگوي معرفی گردیده است.

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
، قم، مجمـع ذخـایر اسـالمی،    ي گلپایگان ها کتابخانه

معرفی میـراث مخطـوط:   <ص، 280، وزیري، 1381
8<.  

هاي خطّی چهار کتابخانه در گلپایگـان   فهرست نسخه ?

ــانی،  ــالم گلپایگ ــۀ االس ــه حج ــید  (کتابخان ــه س کتابخان
محمدحسن امام جمعه، کتابخانه مسجد جامع گلپایگـان و  

 232ي) است که در مجموع   کتابخانه حاج آقا رضا شهید
  است. شدهعربی و فارسی به اختصار توصیف  نسخه

v  :ــابلی، ابوالفضــل ــان ب معرفــی فهرســت “حافظی
آینـه  ، نکـ . ”ي گلپایگان ها هاي خطّی کتابخانه نسخه

)، فـروردین ـ   85(پیـاپی   1، ش15س(قم):  پژوهش
  .85-77، صص 1383اردیبهشت 

v  فهرسـت  <[بررسـی و نقـد   “اهللا: عظیمی، حبیـب
، نکــ .  ”]>ي گلپایگـان  ها هاي خطّی کتابخانه نسخه

 4دوره جدیـد)، ش  1(س 6(تهـران): س  آینه میراث
  . 96-94، صص 1382)، زمستان 23(پیاپی 

  حوزه علميه گلپايگان کتاخبانه )٤٣٢(

v  ،ــی  [فهرســت نســخه“رضــا: اســتادي هــاي خطّ
شـرح حـال   ، نکـ . ”کتابخانه حوزه علمیه گلپایگان]

-178، صـص 3، ج1381، قـم،  دانشمندان گلپایگان
179.  

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 21در این فهرست  ?
  صورت نامگوي معرفی شده است. 

  مسجد جامع گلپايگان کتاخبانه )٤٣٣(

v  :هـاي   [فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، جعفر
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ـ  ، نکـــ . ”ی کتابخانــه مسـجد جــامع گلپایگــان] خطّ
، قـم،  ي گلپایگان ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه

  .205-183، صص 1381

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 26در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v  :ــی  [فهرســت نســخه“اســتادي، رضــا هــاي خطّ
شـرح حـال   ، نکـ . ”کتابخانه مسجد جامع گلپایگان]

-176، صـص  3، ج1381، قم، نشمندان گلپایگاندا
177.  

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 23در این فهرست  ?
  صورت نامگوي معرفی شده است.

v هـاي خطّـی    فهرست نسـخه اکبر:  زمانی نژاد، علی
  .١کتابخانه مسجد جامع گلپایگان

شـناختی و   در این فهرست دستنوشته، اطالعات کتاب ?
نویس موجود در کتابخانه  ستد 40شناختی بیش از  نسخه

  مسجد جامع گلپایگان توصیف شده است. 

  حاج آقا رضا شهيدي کتاخبانه )٤٣٤(

v  :هـاي   [فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، جعفر
، ”خطّی کتابخانه حاج آقا رضا شهیدي ـ گلپایگـان]  

                                                   
، ۱۳۸۰)، پاييز و زمستان ۲۶- ۲۵(پياپي  ۴- ۳، ش۷: سمرياث شهاب. ١

 .۹۰ص 

ــه فهرســت نســخهنکـــ .  ــی کتابخان ــا هــاي خطّ ي  ه
  .212-207، صص 1381، قم، گلپایگان

نویس شامل دوره پنج جلدي  دست 5ت در این فهرس ?
احسن المجامع، تألیف لسان الـذاکرین محمدحسـن بـن    <

، بـه  >)14حسینقلی آقـا بابـا شـهید جرفادقـانی (سـده      
  اختصار توصیف گردیده است. 

  العابدين گلپايگاين اهللا زين آيت کتاخبانه )٤٣٥(

v  :هـاي   [فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، جعفر
لعابـدین بـن شـاهوردي    ا اهللا زین خطّی کتابخانه آیت

ـــ . ”گلپایگــانی] ــی  فهرســت نســخه، نک ــاي خطّ ه
  .114-9، صص 1381، قم، ي گلپایگان ها کتابخانه

نویس عربی و فارسـی بـه    دست 127در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v  :ـۀ    [فهرست نسخه“استادي، رضاهاي خطّـی حج
رح شـ ، نکــ .  ”العابدین گلپایگانی] االسالم مال زین

ــان  ــمندان گلپایگـ ــال دانشـ ــم، حـ ، 3، ج1381، قـ
  .182-180و  173-165؛ 24-23صص

نـویس عربـی و    دسـت  100در این فهرست بـیش از   ?
  فارسی به صورت نامگوي معرفی شده است.

v هـاي خطّـی    فهرست نسـخه اکبر:  زمانی نژاد، علی
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  .١العابدین گلپایگانی اهللا زین کتابخانه مرحوم آیت

نویس به  دست 100نوشته، حدود در این فهرست دست ?
هاي عربی و فارسـی توصـیف گردیـده اسـت. بایـد       زبان

دانســت کــه مرحــوم مــال زیــن العابــدین گلپایگــانی، از 
شاگردان مرحوم صاحب جواهر الکالم و شیخ محمـدتقی  
اصفهانی، صاحب هدایۀالمسترشدین بوده است. مجموعـه  

یـار  هاي نفـیس کتابخانـه وي، اکنـون، در اخت    نویس دست
  نوادگان وي در گلپایگان قرار دارد.  

  سيد حممدحسن امام مجعه گلپايگاين کتاخبانه )٤٣٦(

v  :هـاي   [فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، جعفر
ــه ســید محمدحســن امــام جمعــه ـ     ــی کتابخان خطّ

ــان] ـــ . ”گلپایگ ــخه ، نک ــت نس ــی   فهرس ــاي خطّ ه
-115، صـص  1381، قـم،  ي گلپایگـان  هـا  کتابخانه

181.  

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 74در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v  :هاي خطّـی آقـاي    [فهرست نسخه“استادي، رضا
شرح حال دانشمندان ، نکـ . ”سید محمدحسین امام]

  .164-156، صص 3، ج1381، قم، گلپایگان

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 75در این فهرست  ?

                                                   
 . مهان.١

مـذکور  صورت نامگوي معرفی شده است. در مقدمه منبع 
)، گفته شده این مجموعه، از سوي حجۀ االسالم 156(ص

  نکونام، امام جمعه گلپایگان، تحویل گرفته شده است.

v هـاي خطّـی    فهرست نسـخه اکبر:  زمانی نژاد، علی
  .٢کتابخانه مرحوم امام جمعه گلپایگان

شـناختی و   در این فهرست دستنوشته، اطالعات کتاب ?
هاي عربی  یس به زباننو دست 100شناختی یش از  نسخه

و فارسی توصیف گردیده است، باید دانسـت اکنـون ایـن    
  باشد.  مجموعه، در اختیار نوادگان امام جمعه گلپایگان می

  ي گلپايگاين  آقا مريزا مهد کتاخبانه )٤٣٧(

v  :ي ولد   ي آقا میرزا مهد  ها فهرست کتابناشناخته
  .٣[گلپایگانی] ارجمند جعفر

مجلّـد کتـب    80ي حـدود    اي بـر   ا فهرست دستنوشـته  ?
هــ  1284ي است که در سال   آقا میرزا مهد خطّی و چاپی

مصالحه گردیده است و عاقد و شاهد این مصالحه امـوال  
و ... حجۀ االسالم مولی زین العابدین [گلپایگـانی] بـوده   

ي از سند مصالحه مـذکور در منبـع مـذکور      است. تصویر
فهرست عبارتنـد از:  کتب خطّی این   آمده است. نام برخی

، تهذیب االحکام، کتاب من الیحضره الفقیه،  اصول کافی<
ي،   ارشاد عالمه، عـین الیقـین فـیض، شـرح دیـوان میبـد      

                                                   
 . مهان.٢

، گلپايگاني   ها هاي خطّي کتاخبانه فهرست نسخه. حسيين اشکوري، جعفر، ٣
 .۲۷۰، ص۱۳۸۱قم، 
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، کتـاب   ي، شرح مالخلیل بر کافی  حاشیه عصام بر بیضاو
سید دلدار علی، محصـول آقـا محسـن، جنـات الخلـود،      

ي، صـحیفه    تاریخ قتل افغان، حاشیه شیخ بهایی بر بیضـاو 
  . >و ...  میرزا علی نقی  علویه، شرح شرایع حاجی

  آقا مريزا باقر گلپايگاين کتاخبانه )٤٣٨(

v  :ي آقا میرزا بـاقر ولـد     ها فهرست کتابناشناخته
  . ١ارجمند سرکار معظم الیه ...

مجلّـد کتـب    105ي حـدود    ي برا  ا فهرست دستنوشته ?
هــ  1284آقا میرزا باقر است کـه در سـال    خطّی و چاپی

مصالحه گردیده است و عاقد و شاهد این مصالحه امـوال  
و ... حجۀ االسالم مولی زین العابدین [گلپایگـانی] بـوده   

ي از سند مصالحه مـذکور در منبـع مـذکور      است. تصویر
کتب خطّی این فهرست عبارتنـد از:    آمده است. نام برخی

شرح جواد، شرح تعلیقه سید علیخان، منظومه بـر بحـر   <
مال علی، رساله آب قلیل سید صدر، سـرائر    لعلوم حاجیا

قلمی، مبسوط قلمی، حاشیه میردامـاد بـر رجـال کشّـی،     
اصول الدین ابن میثم، جواب سؤال مرحـوم میـرزا، غایـۀ    

  .>المرام و ...

  Gonabad................ ..گناباد ...... }۱۱۹{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”گنابـاد  هـاي اسـالمی در   نویس دستي  ها گنجینه“

                                                   
 .۲۷۱. مهان: ص١

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  90، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .463، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Gonbad................ ..گنبد ...... }۱۲۰{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”گنبد اي اسالمی دره نویس ي دست ها گنجینه“
)، 26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهاب. 

ــتان    ــاییز ـ زمس ــی نســخهو  90، ص1380پ  پژوه
 .463، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Laristanالرستان ......................  }۱۲۱{

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
ـ    ، نکـ . ”الرستان] ران فهرسـت اسـناد موقوفـات ای

-169، صص1382تهران،  ،(دفتر اول: استان فارس)
178 . 

  Lamirdالمرد ............................  }۱۲۲{

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتـر  ، نکـ . ”المرد]

 . 182-179، صص1382تهران،  ،اول: استان فارس)

  Larijanالرجيان ........................  }۱۲۳{
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v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”الریجان هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  90، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .464، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  الدين ويل آستانه درويش تاج کتاخبانه )٤٣٩(

v [فهرست] اسـناد آسـتانه   “پژوه، محمدتقی:  شدان
، ”الدین حسن ولی در نیاك ـ الریجـان   درویش تاج

، 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
 .648-481صص 

 Lahijanالهيجان ....................  }۱۲۴{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”الهیجان رهاي اسالمی د نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  90، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .464، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

 Langarudلنگرود ....................  }۱۲۵{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”لنگـرود  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 

 پژوهـی  نسخهو  91، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26
 .464، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
 کوملـه  هـاي اسـالمی در   نـویس  ي دست ها گنجینه“

 4-3، ش7(قـم): س  میراث شهاب، نکـ . ”(لنگرود)
و  89، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25ی (پیاپ

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .461ص

 Maragehمراغه ....................  }۱۲۶{

v  :.خزائن الکتب العربیـۀ فـی  “الطرازي؛ فیلیب دي 
، خزائن الکتب العربیـۀ فـی الخـافقین   ، نکـ . “ مراغا

 . 160-159، صص 1: ج1947بیروت، 

v  ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار     الشریفی، هـادي؛)
، نکـ ”مراغۀ المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسالمیۀ فـی العـالم  . 
  .410، ص1، ج1997

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــه ه ـــ . ”مراغ ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .106ص ، 1379
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v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”مراغـه  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  91، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .465-464صص ،1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v مجموعـه  باباپور، یوسـف:   پاشایی، علیرضا؛ بیگ
اسناد حکومتی، شـرعی    اسناد قاجاري مراغه (گزیده
، قــم، مجمــع ذخــائر   و اداري در دوره قاجاریــه)

ــالمی،  ــویر 252، 1388اسـ ــند،  254ص+ تصـ سـ
 .>70معرفی میراث مخطوط: <وزیري، 

v اسناد نویافته باباپور، یوسف:  غالمیه، مسعود؛ بیگ
ــه  ــه (مجموع ــاریخ مراغ ــرعی دوره    از ت ــناد ش اس

ــه) ــالمی،    قاجاری ــائر اس ــع ذخ ــم، مجم ، 1388، ق
معرفی میراث <سند، وزیري،  247ص+ تصویر 260

  .>71مخطوط: 

v اسناد نویافته باباپور، یوسف:  غالمیه، مسعود؛ بیگ
اســناد حکــومتی دوره   از تــاریخ مراغــه (مجموعــه

ــه) ــالمی،    قاجاری ــائر اس ــع ذخ ــم، مجم ، 1388، ق
معرفی میراث <سند، وزیري،  251ص+ تصویر 260

 .>72مخطوط: 

v   :ــانه ــیري، افس ــاریخ  “حص ــه از ت ــناد نویافت اس
، 14(تهـران): س  کتـاب مـاه کلیـات   ، نکـ . ”مراغه)

 .1390، فروردین )160(پیاپی 1ش

v هـا و   نوشـته  مزارات، سـنگ باباپور، یوسف:  بیگ
، 1388، قـم، مجمـع ذخـائر اسـالمی،     اسـناد مراغـه  

ر، وزیري.342 ص، مصو 

  ١رصدخانه مراغه کتاخبانه )٤٤٠(

v  :دحسنکتابخانه رصدخانه مراغه“رجبی، محم” ،
، 1379، بهـار  4(تهران): ش معماري و فرهنگنکـ . 
 .82-80صص

  عمومي مراغه کتاخبانه )٤٤١(

v   :[فهـرس] نسـخ المکتبـۀ    الطباطبایی، عبـدالعزیز
  . ٢العامۀ فی مراغۀ

ـ  فهرست دستنوشته ? ی موجـود  اي در توصیف نسخ خطّ
در کتابخانه عمومی مراغـه اسـت کـه در ضـمن دفتـري      

                                                   
هـ ) رصدخانه ۶۷۲. در اين شهر، عالمه خواجه نصريالدين طوسي (د.  ١

ها اي بزرگ احداث منود که حاوي ده باشکوه مراغه و نيز در کنار آن کتاخبانه
نويس) نفيس بوده است؛ اما شورخبتانه به تدريج به جهت  هزار کتاب (دست
ها يا حتي صدها هزار و ... نابود شده است. متأسفانه، از ده منازعات سياسي

اي  ، بنا بر اطالع راقم، تاکنون نسخه نسخه نفيس موجود در اين کتاخبانه
موجود در کتاخبانه   شناسايي نشده است. بايد افزود از چهارصد هزار نسخه

تالش  ربع رشيدي تربيز (هم عصر)، ممهور به مهر <وقف کتبخانه رشيدي> با
هاي جهان، شناسايي  نسخه از اين جمموعه در گنجينه ۹حمققان، تاکنون 

 گرديده است.

 .۱۲۸، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٢



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
397 

هاي معّظم له نگارش یافته است. ایـن   مشتمل بر یادداشت
  گردد. فهرست در کتابخانه مرحوم طباطبایی نگهداري می

v  :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  طیارمراغی، محمود
، قــم، انتشـارات آل علــی  کتابخانـه عمـومی مراغـه   

 ص. 312ري، ، وزی1379السالم،  علیه

هاي عربی،  نسخه خطّی، به زبان 180در این فهرست  ?
 فارسی و اندکی ترکی، به اختصار گزارش گردیده است.

v  :هــاي خطّــی  فهرســت نســخه“غالمیــه، مســعود
 مـاه کلیـات   کتـاب ، نکــ .  ”کتابخانه عمومی مراغه

ــران): س ــاپی 11، ش13(ته ــان 155(پی ، 1389)، آب
  .40-38صص

v فهرست نسخ چاپ سـنگی  “باباپور، یوسف:  بیگ
نگ، نکـ . ”کتابخانه عمومی مراغه (تهران): دفتـر   ج

 .703-628، صص1389دوم، 

  پورعبدالقادر يزدان کتاخبانه )٤٤٢(

v  :هــاي [خطّــی] تــازه [در  نســخه“افشــار، ایــرج
، نکــ .  ”پـور در مراغـه]  کتابخانه عبدالقادر یـزدان 

-330، صـص 1356، 20(تهران): س راهنماي کتاب
336 .  

  نه مسجد جامع مراغهکتاخبا )٤٤٣(

v   ــرایش ــه کوشــش و وی ــود؛ (ب ــارمراغی، محم طی
[کتابخانه]  یهاي خطّ فهرست نسخه مصطفی درایتی):

  .١مسجد جامع مراغه

 کتابخانـه  ینسخه خطّ 20منتشر نشده در این فهرست  ?
 ينگـار  هـاي فهرسـت   ، در قالب فیشمسجد جامع مراغه

ـ  ها نویس دستتنظیم و بر اساس شماره مسلسل  و ی معرف
اصـل ایـن فهرسـت در مؤسسـه      گردیده اسـت. توصیف 

پژوهشــی ـ فرهنگــی الجــواد علیــه الســالم در مشــهد،   
گردد. گفتنی است که ایـن اثـر در دفتـر دوم     نگهداري می

  گردد.  اوراق عتیق، منتشر می

  کتاخبانه مسجد شيخ باباي مراغه )٤٤٤(

v   ــرایش ــه کوشــش و وی ــود؛ (ب ــارمراغی، محم طی
[کتابخانه]  یهاي خطّ سخهفهرست ن مصطفی درایتی):

  . ٢مراغه يبابا  مسجد شیخ

 ینسخه خطّ 10در حدود منتشر نشده در این فهرست  ?
هـاي   ، در قالب فیششیخ باباي مراغهکتابخانه موجود در 
ــر اســاس شــماره مسلســل   ينگــار فهرســت تنظــیم و ب
اصـل ایـن    گردیده است.و توصیف معرفی  ها نویس دست

                                                   
 و نه ي، ص س۱: جهاي خطّي حديث شيعه فهرستگان نسخه. پيشني، ١

زمستان  )، پاييز و۲۶- ۲۵(پياپي  ۴-۳، ش۷: سمرياث شهاب(مقدمه)؛ 
و پيشني،  ۴۶۵، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه؛ پيشني، ۹۱، ص ۱۳۸۰

 ، ص <صد و هشت>.۱: جفهرستواره دنا

 . مهان.٢
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ـ فرهنگـی الجـواد علیـه    فهرست در مؤسسـه پژوهشـی    
گردد. گفتنی است کـه ایـن    السالم در مشهد، نگهداري می

  گردد.  ، منتشر میاوراق عتیقاثر در دفتر دوم 

  Marvdashtمرودشت ................  }۱۲۷{

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
فهرست اسـناد موقوفـات ایـران    ، نکـ . ”مرودشت]

-183، صص1382، تهران ،(دفتر اول: استان فارس)
188 . 

  Marandمرند ...........................  }۱۲۸{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”مرند هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
، 1385(تهـران): دفتـر سـوم، پـاییز      پژوهـی  نسخه. 
 .465ص

  مسجد دولت آباد مرند کتاخبانه )٤٤٥(

v  :سـالم عـراق   [صورت احکام حجـج ا “ناشناخته
، ”آباد مرند] عرب در خصوص موقوفه مسجد دولت

، تألیف ابوالحسن مرندي، چـاپ  مجمع النوریننکـ . 
-372، خشتی، صـص 1328ناشر،  سنگی، طهران، بی

اهللا  فـتح <، با تأیید حضرات آیات 379-378و  376
ــه   ــهور ب ــفهانی مش ــریعه<غــروي اص ــیخ الش ، >ش

کنانی  وزهمحمدحسین بن محمدقاسم قمشی و احمد ک

غروي، محمدتقی آل شـیخ اسـداهللا کـاظمی، عبـداهللا     
مازندرانی، محمدحسین حائري مازندرانی، آقا میـرزا  
دعلی رشتی نجفـی، ابـراهیم سلماسـی کـاظمی،      محم
ــدکاظم   ــد محم ــدعلی خوانســاري، آخون شــیخ محم
خراسانی، آقا سید علـی تبریـزي، آقـا میـرزا علـی      

شیرازي، آقا شیخ حسینی نجل حجۀ االسالم میرزاي 
مرتضی غروي آشـتیانی، محمدحسـن نجفـی فاضـل     
دجعفر     دباقر طباطبـائی حـائري، محمـ شرابیانی، محم
صدرالعلماء طهرانی، سید عبداهللا بهبهانی طهرانی، سید 

دتقی        کمال الـدین بهبهـانی طهرانـی، آقـا میـرزا محمـ
ــا    ــدرانی، آق ــائري مازن ــین ح ــیخ حس ــیرازي، ش ش

دعلی نجفی نخجوان د حسـینی   محم ی و آقا سید محمـ
  .>نجل امام جمعه طهرانی

  مدرسه طالبيه مرند کتاخبانه )٤٤٦(

v  :هـاي کتابخانـه    نویس فهرست دستفاضلی، علی
  .١مدرسه طالبیه، مرند

ـ   20در حـدود  مخطوط در این فهرست  ?  ینسـخه خطّ
 به نحو اختصار گزارش گردیده است. کتابخانهاین 

  Mashhadمشهد .......................  }۱۲۹{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
                                                   

 .۴۶۵، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١
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، نکـ ”مشهد المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 
/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسالمیۀ فـی العـالم  . 

  .424-410، صص1، ج1997

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــهد ه ـــ . ”مش ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .115-106صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”مشـهد  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
ــتان     26 ــاییز ـ زمس و  92-91، صــص1380)، پ

، 1385هــران): دفتــر ســوم، پــاییز (ت پژوهــی نســخه
 .469-465صص

v نکـ ”ي مشهد ها کتابخانه“پژوه، محمدتقی:  دانش ،
، 1341، دي10، ش5(تهـران): س  راهنمـاي کتـاب  . 

 .994-991صص

v     :هـاي   کتابخانـه “یزدي مطلـق (فاضـل)، محمـود
، 1350، 10(تهـران): س  وحیـد ، نکـ . ”عمده مشهد

  .1778-1777صص

v نی، عبداهللا؛ بینش، تقـی؛  چی، کاظم؛ نورا مدیرشانه
هاي خطّی چهار  فهرست نسخهپژوه، محمدتقی:  دانش

، 1351، فرهنگ ایران زمـین ، تهران، کتابخانه مشهد
 صص.96]+436-1[صص 436+4وزیري، 

هاي خطّی چهار کتابخانه مشـهد   در این فهرست نسخه ?
ي: مدرسه سلیمان خان، مدرسه میـرزا جعفـر،    ها (کتابخانه

خانه جامع گوهر شاد)، به صورت نـامگوي  فرهنگ و کتاب
  وصف گردیده است.

v چی، کاظم؛ نورانی، عبداهللا؛ بینش، تقـی؛   مدیرشانه
هـاي خطّـی دو    فهرست نسخهپژوه، محمدتقی:  دانش

، 1351، فرهنگ ایران زمـین ، تهران، کتابخانه مشهد
  صص.84]+1050-437[صص  611+6وزیري، 

بخانـه مشـهد   هاي خطّـی دو کتا  در این فهرست نسخه ?
اب عـالی و کتابخانـه مرکـزي       (کتابخانه مدرسه علمیه نـو

آستان قدس رضوي) به صورت مختصر، گزارش گردیـده  
  است.

v     ،روشن، محمد؛ مقصود [همـدانی]، جـواد؛ اذکـایی
فهرســت پرویــز [؛ فاضــل یــزدي مطلــق، محمــود]: 

ي رشـت و همـدان [و    هـا  هاي خطّی کتابخانـه  نسخه
، 1353، فرهنگ ایران زمینت ، تهران، انتشارامشهد]

  صص.30+714+4وزیري، 

ي  هــا هـاي خطّــی کتابخانـه   در ایـن فهرسـت، نســخه   ?
جمعیت نشر فرهنـگ رشـت، کتابخانـه غـرب ـ مدرسـه       
آخوند همدان و نیز چند مجموعـه شخصـی در همـدان و    

خـان مشـهد،    هاي کتابخانه مدرسـه خیـرات   نیز دستنویس
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  معرفی شده است.

v    ،[ــق ــزدي مطل ــل [ی ــود: فاض ــت “محم [فهرس
، نکـ ”ها در خراسان] هاي خطّی برخی کتابخانه نسخه

، 1354، 7(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسخه. 
  .768-759صص 

هـایی از کتابخانـه نگارنـده،     نویس در این مقاله دست ?
کتابخانه مدرسه علمیه حـاج حسـن و کتابخانـه مدرسـه     

  خان مشهد معرفی شده است.  علمیه عباسقلی

v هاي  [فهرست نسخه: دي مطلق (فاضل)، محمودیز
  . ١خطّی مدارس مشهد]

نویس موجود  دست 3573اي براي  فهرست دستنوشته ?
 409در کتابخانه مدارس مشهد اسـت، در ایـن فهرسـت،    

نسـخه از مدرسـه خیـرات     200نسخه از مدرسه باقریه، 
نسـخه از   30نسخه از مدرسه سلیمان خـان،   134خان، 

نسـخه از مدرسـه فاضـل     2000خـان،  مدرسه عباسقلی 
نسـخه   7نسخه از مدرسه میرزا جعفر،  98خان (فاضلیه)، 

نسخه خطّی نیز از مدرسـه   695از مدرسه حاج حسن و 
هاي قابـل   نواب گزارش شده است. باید دانست که بخش

هاي گذشته، منتشـر شـده    توجهی از این فهرست، در سال
آن ارائـه گردیـده   که در این اثر، به مناسبت، گزارشـی از  

  است.

                                                   
هاي خطّي مدرسه علميه  فهرست نسخه. يزدي مطلق (فاضل)، حممود، ١

 .۵-۴، صص۱۳۸۸، مشهد، نواب عايل

v  :ي خراسان و ماوراء  ها کتابخانه“حسینی، محسن
کتـاب و کتابخانـه    ، نکـ .”النهر قبل از هجوم مغول

، دفتـر اول، صـص   1379، مشـهد،  در تمدن اسالمی
421-434.  

v  :ي شخصـی   ها آشنایی با چند کتابخانه“ناشناخته
، تابستان 47(مشهد): ش مشکوة، نکـ . ”(چند نمونه)

ــص1374 ــه در   و 232-205، ص ــاب و کتابخان کت
-752، دفتر دوم، صص1379، مشهد، تمدن اسالمی

769.  

ي شخصی  ها در این مقاله چند نسخه خطّی از کتابخانه ?
چـی،   آقایان محمد واعظ زاده خراسانی، کاظم مدیرشـانه 

علی منتظمی و محمود فاضل مطلق یزدي از سوي خـود  
  ها معرفی شده است. صاحبان مجموعه

v    ي  هـا  کتابخانـه “: یزدي مطلـق (فاضـل)، محمـود
، 13-12(تهران): شسیمرغ ، نکـ . ”شخصی خراسان

ــص 1372فـــروردین  کتـــاب و  و 61-49ش، صـ
، دفتـر دوم،  1379، مشهد، کتابخانه در تمدن اسالمی

  .751-740صص 

دستنوشـته از نسـخ خطّـی کتابخانـه      66در این مقاله  ?
  شده است.دکتر محمود فاضل مطلق یزدي معرفی 

v هاي  معرّفی نسخه“: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
 اندیشـه حـوزه  ، نکــ .  ”هاي شخصی خطّی کتابخانه
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  .218-209، صص1375، زمستان 7(مشهد)، ش

v     معاونت امور فرهنگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد
هـاي] خطّـی و    هاي [نسخه راهنماي فهرستاسالمی: 
اب کت هاي به نمایش در آمده در کنگره شناسی کتاب

خانـه   ،، مشـهد ـ مشهد  و کتابخانه در تمدن اسالمی
  ص.135، رقعی، 1374کتاب، 

v گزارشــی از “: یــزدي مطلــق (فاضــل)، محمــود
هاي خطّی آثار حکیم صدرالمتألّهین شـیرازي   نسخه

، نکـــ . ”ي مشــهد مقــدس هــا موجــود در کتابخانــه
، صص 1374، شهریور 2(تهران): ش خردنامه صدرا

81-91 .  

زي و مرکز اسناد آستان قدس مرک کتاخبانه )٤٤٧(
  ١ليه آالف التحية و الثناءرضوي ع

                                                   
)، اين کتاخبانه کهن، تقريباً داراي ۱۳۸۹آمارها (اسفند . بر اساس آخرين ١

هاي عريب، فارسي،  نويس اسالمي و شرقي به زبان (عنوان) دست ۴۴۵۰۰
جملّد قرآن کرمي دستنويس  ۱۶۰۰۰هاي شرقي ديگر،  ترکي، اردو و زبان

حلقه ميکروفيلم حدود  ۴۵۰۰۰وقفنامه،  ۱۵۰۰آن جزوه قرآين)،  ۱۱۵۰۰(
 ۳۷۰۰۰ثاري به خطّ دانشمندان متأخر و مهچنني حدود نسخه نيز آ ۱۰۰۰

، براي ۱۳۸۷تا  ۱۳۰۵نسخه کتاب چاپ سنگي است. بايد افزود که از سال 
 ۱جملد فهرست رمسي (جلدهاي  ۳۸هاي اين کتاخبانه، در جمموع  نويس دست

از  ۲۷- ۱دو خبش)، شامل جلدهاي  ۲۱و  ۷بازچاپ و جلدهاي  ۵و 
جملد نيز فهرست نسخ خطّي اهدايي مقام  ۷انه و جمموعه فهارس رمسي کتاخب

)؛ که در ۱۳۸۹-۱۳۸۷معظم رهربي به آستان قدس منتشر شده است (
نسخه گزارش شده است. بايد دانست که صرف  ۱۸۰۰۰جمموع نزديک به 

جملد نسخه خطّي  ۴۲۰۰۰نظر از نسخ خطّي قرآين، تا اين تاريخ از حدود 
 

v  :خـزائن کتـب     “الجواهري، عبدالعزیز مـن أهـم]
مجلۀ ، نکـ . ”السالم] إیران: خزانۀ (االمام) رضا علیه

-210، صـص 1927، 4، ش5(بغداد): س لغۀ العرب
214.  

v  :از محاسـن  “جواهر کالم (جواهري)، عبدالعزیز]
میاب کتابخانه آسـتانه حضـرت   هاي خطّی و ک نسخه

دائـرة المعـارف الشـیعۀ    ، نکــ .  ”السـالم]  رضا علیه
-159، صـص  1339، تهران، االمامیۀ االثنی عشریۀ

162.  

v  :.ــب دي ــرّازي، فیلی ــی  “الط ــۀ الرضــویۀ ف خزان
، خزائن الکتب العربیۀ فـی الخـافقین  ، نکـ . ”خراسان
  .166و  163-162، صص1، ج1947بیروت، 

v   :المکاتـب االیرانیـۀ و المکتبـۀ    “ظاهر، سـلیمان
مجلّۀ المجمـع  ، نکـ . ”الرضویۀ و وصف بعض کتبها

-382، صص 1948، 23(دمشق): س العلمی العربی
401.  

v   :[عبـدالعلی ،] کتابخانـه آسـتان قـدس    “اوکتایی
 نامـه آسـتان قـدس   ، نکـ . ”رضوي: تاریخ کتابخانه

-54، صـص 1340، فـروردین  4]، ش1(مشهد): [س

                                                                      
نسخه) از آا، به گفته  ۲۴۰۰۰%  (۶۰- ۵۰اين کتاخبانه عامره، در حدود 

مسؤوالن کتاخبانه، به دالئلي مهچون، کمبود فهرستنگار متخصص، هنوز 
 فهرست نگرديده است. 
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و  35-30، صص1340ردیبهشت، ا5]، ش2؛ [س57
، 1340، تیر 7؛ ش46-41، صص1340، خرداد6ش

  .59-55صص

v کتابخانـه آسـتان قـدس    “پژوه، محمـدتقی:   دانش
، 10، ش5(تهران): س راهنماي کتاب، نکـ . ”رضوي

  .991، ص1341دي 

v د، صالحبحثاً عـن التـراث العربـی،    “الدین:  المنج
لفکـر  ا، نکــ .  ”رحلۀ إلی العتبات المقدسـۀ: مشـهد  

  .15-10، صص 1962، 2، ش1(بیروت): س العربی

v  :المخطوطات النادرة فـی مدینـۀ   “فیاض، عبداهللا
الملحـق  ، نکــ .  ”مشهد [: العتبۀ المقدسۀ الرضـویۀ] 

نیسان  20، 82(بغداد): ش االدبی لجریدة الجمهوریۀ
  .2، ص1967

v  :جناح المصاحف الشریفۀ فی “الشهرستانی، صالح
 المکتبـۀ ، نکـ . ”سالم] بخراسانال مکتبۀ الرضا [علیه

  .35-34، صص 1968، 64، ش9(بغداد): س

v  :هاي خطّی  اي از قرآن ه گزار“شاکري، رمضانعلی
، نکـ ”و اسناد بازیافته کتابخانه آستان قدس رضوي

-51، صـص  1364، زمستان 9(مشهد): ش مشکوة. 
ــرمو  66 ــهد): س حـ ــر 30، ش5(مشـ ، 1374، مهـ

 .13-12صص

v Ivanow, W.: “A Notice on the 

Library attached to the Shrine of 
Imam Reza [a.s] at Mashed”, see. 
Journal of the Royal Asiatic Society, 
1920, pp. 535-563; 1921, pp. 248-250 
and 480 

v    ــدباقر ــید محم ــه: س ــر؛ (ترجم ــف، والدیمی ایوان
یادداشتی دربـاره کتابخانـه متصـل بـه     “طباطبایی): 
، نکــ .  ”السـالم] در مشـهد   رضـا [علیـه  حرم امـام  

، صـص  1369، خـرداد  5، ش1(تهـران): س سیمرغ 
24-31.  

باید دانست که این مقاله، در واقع ترجمه فارسی مقاله  ?
نـویس   دسـت  153فوق است. گفتنی است در ضـمن آن،  

نفیس از کتب خطّی آسـتان قـدس، بـه اختصـار معرفـی      
  گردیده است.

v  :آستان قدس رضوي  کتابخانه مرکزي“ناشناخته
(مخزن کتب خطّی، ...، شرح بعضـی از کتـب خطّـی    

، 8، ش3(مشــهد): س حــرم، نکـــ . ”پزشــکی و ...)
 .26-22، صص 1372مرداد 

v  :هاي وابسته به آستان قـدس   کتابخانه“ناشناخته
، تابسـتان  47(مشـهد)، ش  مشـکوة ، نکــ .  ”رضوي
 .124-113، صص1374

v    :ــود ــریعتی، محم ــروانی ش ــروري بــر  “خس م
هاي خطّی کتابخانه  هاي قرآن بر اساس نسخه قفنامهو

، 1375، پاییز 52(مشهد): ش مشکوة، ”آستان قدس
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 .104-89صص

v معرّفی تعدادي از قرآنهـاي  “: ١گروه نویسندگان]
 نامه آستان قدس، نکـ . ”نفیس آستان قدس رضوي]

-1، صص1349)، تیر 32(پیاپی 4، ش8(مشهد): س
ــاپی 2-1، 9؛ س12 ــر34-33(پی ، 1350وردین )، ف

ــص ، 1350)، تیـــر 35(پیـــاپی 3؛ ش34-20صـ
 11، ش20(تهــــران): س یغمــــا؛ 34-20صــــص
و  کتابداريو  592-586، 1346)، بهمن 233(پیاپی

، 1376، زمسـتان  2، ش1(مشـهد): س  اطالع رسانی
 .59-45صص

v معرّفی چند قرآن نفـیس در آسـتان   “: ٢ناشناخته]
(مشـهد):   نامه آسـتان قـدس  ، نکـ . ”قدس رضوي]

ــاپی3، ش5س ــرآن  1، ص1343)، آذر 19، (پیـ (قـ
-2، ش6منسوب به حضرت مجتبی علیه السالم)؛ س

ــاپی 3 ــن 23-22(پی ــص1344)، بهم  271و  1، ص
 حـرم (قرآن منسوب به حضرت علی علیـه السـالم)؛   

 35-34، صـص 1375، بهمـن  40، ش6(مشـهد): س 

                                                   
. سلسله مقااليت از حممدجعفر ياحقي، امحد گلچني معاين، تقي بينش و فضل ١

 اي در معريف قرآين اهللا فاضل نيشابوري است که هر يک، به حنو مستقل مقاله
اند، از آجنا که اين مقاالت به حلاظ موضوع،  نفيس از آستان قدس، نگاشته

شناخيت آا، بر خالف بناي راقم، استثنائاً، در  هاي مقاله باشند، داده متحد مي
 اين مدخل، به صورت يکجا و کنار هم آمده است.

ه هاي متعددي در معريف قرآاي آستان قدس که فاقد نام نويسند . مقاله٢
 هستند.

، 68، ش10) و س119(معرّفی قرآن نفـیس شـماره   
فی قرآنهـا و جـزوات   (معرّ 15-14، صص1379تیر 

 خطّی).

v  :نوادر و عجایب کتابخانه [مرکـزي و  “ناشناخته
 حـرم ، نکــ .  ”مرکز اسـناد آسـتان قـدس رضـوي]    

، صـص  1374، فـروردین  24-23، ش5(مشهد): س
(ویژه نامه کتابخانـه آسـتان    75، ش11؛ س22-23

کتـاب و   و 31-30، صص1380قدس رضوي)، تیر 
، دفتر سوم، 1379، مشهد، کتابخانه در تمدن اسالمی

  .1148-1141صص 

v  :[اي] از گـنج هـزار    گزیـده “شاکري، رمضانعلی
ساله: کتابخانه مرکزي آستان قدس رضـوي قبـل و   
بعد از انقالب [: خطوط شریف ائمه معصومین علیهم 

، 3(مشهد): س حرم، نکـ . ”السالم و مشاهیر علماء]
(بخش اول)؛  43-38، صص1372، بهمن 12-11ش
ــرداد14ش ــص1373 ، م ــش دوم)؛  3031، ص (بخ
(بخــش ســوم)؛  29-28، صــص1373، آبــان 18ش
، 4(بخــش چهــارم)؛ س   24، ص1373، آذر 19ش
، 21(بخــش پــنجم)؛ ش  36، ص1373، دي 20ش

، اسـفند  22(بخـش ششـم)؛ ش   18، ص1373بهمن 
، 25، ش5(بخــش هفــتم)؛ س 25-24، صـص 1373

، تیـر  28(بخش هشتم)؛ ش 34، ص1374اردیبهشت 
، مــرداد 29(بخــش نهــم)؛ ش 31-31، صــص1374
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ــر 30(بخــش دهــم)؛ ش 15-14، صــص1374 ، مه
، 32-31(بخش یـازدهم)؛ ش  31-30، صص1374

، 33(بخش دوازدهـم)؛ ش  71-70، صص1374آذر 
، 34(بخش سیزدهم)؛ ش 45-44، صص1374بهمن 
، 6(بخش چهاردهم)؛ س 35-34، صص1374اسفند 
(بخـش   27-26، صـص 1375، نیمه اول بهار 35ش

، 1375، نیمــــه دوم تابســــتان 37شپــــانزدهم)؛ 
اول   ، نیمـه 38(بخـش شـانزدهم)؛ ش   42-40صص
، 39(بخش هفـدهم)؛ ش  21-20، صص 1375پاییز 
، 40(بخـش هجـدهم)؛ ش   41-40، صص1375دي 

، 42(بخش نـوزدهم)؛ ش  41-40، صص1375بهمن 
 (بخش بیستم). 33-32، صص1376اردیبهشت 

v    :م، براتعلـیهـاي   بررسـی ویژگـی  <غالمی مقـد
هاي نسخ خطّی کتابخانه مرکـزي آسـتان قـدس     دجل

  . ١>رضوي

دوره کارشناســی ارشــد مؤلّــف در مرکــز   نامــه پایــان ?
آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوي اسـت  

زیرنظـر آقایـان علـی اردالن (اسـتاد      1377که در سـال  
راهنما) و محمود فاضـل مطلـق یـزدي (اسـتاد مشـاور)      

  نگارش یافته است.

v يهـا  ژگییو یبررس<می، محمدرضا: فاضل هاش 

                                                   
 .۱۳۱، ص۱۳۸۰، آبان ۷: شپيام ارستان. ١

مصور به انضـمام فهرسـت کتـب     یکتب چاپ سنگ
کتابخانه آستان قـدس   مصورموجود در یچاپ سنگ

 .>يرضو

دوره کارشناسی ارشد مؤلّـف اسـت کـه در      نامه پایان ?
  ، در مشهد، دفاع نموده است.1377سال 

v   :تـاریخ کتابخانـه آسـتان قـدس     “والئی، مهـدي
، اب و کتابخانه در تمدن اسـالمی کت ، نکـ .”رضوي
 .641-621، دفتر دوم، صص 1379مشهد، 

v   :معرّفـی اجمـالی کتابخانـه    “شاکري، رمضـانعلی
، 15(مشهد): ش مشکوة، نکـ . ”مرکزي آستان قدس

 .148-136، صص1366تابستان 

v  :کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد   “دشتی، محمد
، 47(مشهد): ش مشکوة، نکـ . ”آستان قدس رضوي

کتاب و کتابخانـه   و 112-85، صص1374تابستان 
، دفتـر دوم، صـص   1379، مشـهد،  در تمدن اسالمی

660-661. 

v  :کتابخانه و موزه آستان قـدس  “امام، محمدکاظم
، تهران، کتابخانه و موزه مشهد طوسنکـ .  ،”رضوي

 .524-511، صص1348ملی ملک، 

v  :آسـتان قـدس   ، نکــ .  ”گنجینه قـرآن “ناشناخته
، مشـهد، انتشـارات آسـتان    وز و امـروز رضوي، دیر
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 .187-170، صص1356قدس رضوي، 

v  :کتابخانه آسـتان قـدس و گنجینـه    “مؤتمن، علی
راهنمـا یـا تـاریخ و توصـیف دربـار      ، نکــ .  ”قرآن

-382، صـص 1348، تهـران،  والیتمدار رضوي (ع)
395. 

v  :کتابخانه آستان قدس رضوي “عطاردي، عزیزاهللا
تـاریخ آسـتان قـدس     کـ .، ن”هاي وابسته و کتابخانه
 .459-402، صص1371، تهران، عطارد، رضوي

v   :ــام ــان، احتش ــدس   “کاوانی ــتان ق ــه آس کتابخان
شـمس الشـموس یـا تـاریخ آسـتان      ، نکـ . ”رضوي

  .352-294، صص1354، مشهد، قدس رضوي

v ي وابسـته بـه    هـا  کتابخانه“ها:  مسؤوالن کتابخانه
کتـاب و کتابخانـه در    ، نکــ . ”آستان قدس رضوي

-685، دفتر دوم، صص 1379، مشهد، تمدن اسالمی
695.  

v  :معرفــی چنــد قطعــه خــطّ از “کفیلــی، حشــمت
مرقّعات گنجینه قرآن و نفائس مـوزه آسـتان قـدس    

، کتاب و کتابخانه در تمدن اسـالمی  ، نکـ .”رضوي
 .1173-1164، دفتر سوم، صص 1379مشهد، 

v     ــد ــی، احم ــاهري عراق ــدالعلی؛ ط ــایی، عب اوکت
یادگـار  ، نکــ .  ”ابخانه آستان قـدس کت“(تلخیص): 

 .302-298، صص1382، تهران، طاهر

v    :د؛ حاجیها، بهاره؛ خیامباشـی، مـریمزاهدي، محم
، نکــ .  ”موزه آستان قدس رضوي و گنجینه قرآن“

، 1387، تهران، چهارباغ، ها داري و موزه موزه، موزه
  .160-145صص

v  :هاي خطّـی: نگـاهی بـه     گنجینه کتاب“ناشناخته
هاي خطّی و غیر خطّـی ترکـی آذربایجـان در     کتاب

روزنامــه ، نکــ .  ”کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوي    
 .11، ص1378، 1889(تهران): ش همشهري

v  :هاي  فهرستواره نسخهبیات، حیدر؛ ذوقی، فتح اهللا
  .خطّی ترکی در کتابخانه آستان قدس رضوي

هـاي ترکـی    در این فهرستواره، تعدادي از دسـتنویس  ?
کور، از میان فهرست این کتابخانه اسـتخراج و  کتابخانه مذ

، 1383-1382هـاي   به صورت مقاله دیجیتالی، در سـال 
  منتشر گردیده بود. ١>لر نسخه<در وبالگ 

v  :فهرست کتـب وقفــی بـه    الشریف ...، محمدباقر
کتاب و  ، نکـ .هـ1022آستان قدس رضوي در سال 
 ، دفتر سوم،1379، مشهد، کتابخانه در تمدن اسالمی

  .1122-1110صص 

وقفــی   نسخه 133مشتمل بر نام دستنوشته، فهرستی  ?

                                                   
1. http://nusxeler.blogfa.com 

http://nusxeler.blogfa.com
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کتابخانه آستان قدس رضوي و تعداد مجلّـدات آن اسـت   
ها از سند مذکور سـاقط شـده    که متأسفانه نام باقی نسخه

است. گفتنـی اسـت کـه در میـان شـهود ایـن سـند نـام         
شـود کـه از    دیـده مـی   >الدین محمـد الهیجـی   شمس<

ه گبریه خاقـانی شـروانی اسـت و نسـخه     شارحان قصید
نفیسی از آن به خطّ شـارح، در همـان کتابخانـه موجـود     

  است.

v  :١يفهرست کتابخانه آستان قدس رضوناشناخته .  

تـرین   فهرست موضوعی دستنوشته، کـه گویـا قـدیمی    ?
بـه خـطّ    فهرست کتابخانه آسـتان قـدس رضـوي اسـت،    

اشـته  نگگ بـر 110 ، در1212 در سال ،و سیاق نستعلیق
کتابخانـه  در  >1721<شماره شده است. این فهرست به 

 .گردد نگهداري می ملک در تهران یملّ

v  ؛ مـولی محمداسـماعیل؛ مـولی    محمدحسـن مولی
فهرست کتابخانه سرکار  :عبدالرزاق؛ مولی محمدرضا

ــج    ــامن الحج ــام رضــا ث ــار [حضــرت ام ــیض آث ف
  . ٢السالم] علیه

 2600حـدود  ي  هـا  اي بـراي داده  دستنوشـته فهرست  ?
خطّـی و    کتـب سـایر  هـا و   قـران  نویس مشتمل بـر  دست

                                                   
 .۵۸۴، ص۳ج ،ملک يکتاخبانه ملّ يفهرست نسخ خطّ. حجيت، حممدباقر، ١

، ۱۳۷۸>، پاييز و زمستان ۱۸-۱۷<پياپي  ۴-۳، ش۵: سمرياث شهاب. ٢
 يطّهاي خ فهرست نسخهو مرعشي، حممود؛ اميين، حممدحسني،  ۴۷ص 

، صص ۳۴: ج<ره>جنفـي  يمرعش ياهللا العظم آيتحضرت بزرگ   کتاخبانه
۷۰۵-۷۰۶. 

مرکـزي و مرکـز   کتابخانـه   تعدادي کتب چاپی موجود در
این اثـر  است. ي در دوره ناصري آستان قدس رضواسناد 
در  >13733<، بـه شـماره   1272با کتابت سال ، فارسی

اهللا  کتابخانــه آیــتگنجینــه جهــانی مخطوطــات اســالمی 
ایـن  گفتنی است  .گردد نگهداري می ره)ی (مرعش یالعظم
سـید  دکتـر   به کوشش، 1377در سال  دستنوشته فهرست
بـه  ی نجفـی، تولیـت و ریاسـت کتابخانـه،     مرعشمحمود 
اهللا و کتب کتابخانه   کتابچه کالمبا عنوان:  برگردانصورت 

 ،٣میراث اسالمی ایرانهشتم  دفتر در يآستان قدس رضو
، باز 1389رست)، در سال سپس مقدمه آن (بدون متن فه

 .٤استچاپ شده 

v  مؤتمن الملک وزیر متولّی باشی، میرزا سعید خان
هاي کتابخانـه   فهرست کتاب :انصاري (به دستور ...)

ـ  الرضـا   یبـن موسـ   یمبارکه حضرت ابوالحسن عل
  . ٥السالم علیه

موضوعی دستنوشته ارزشمند حـاوي معرفـی   هرست ف ?
دادي آثـار چـاپی   نویس و تع دست 4000نامگوي حدود 

هاي میانی  کتابخانه آستان قدس رضوي در مشهد در سال
، بـه خـطّ   یفارسـ دوره ناصري است. این اثـر بـه زبـان    

                                                   
 .۷۷۶- ۶۵۳صص  ،۱۳۷۷ ،۸دفتر: مرياث اسالمي ايران. جعفريان، رسول، ٣

هاي خطّي در  هايي درباره نسخه شناسي: پژوهش نسخه. مرعشي، حممود، ٤
 .۲۸۴-۲۷۵، صص۵، ج۱۳۸۹، قم، ايران و جهان

طبقات ؛ طهراين، آقا بزرگ، ۱۵۵-۱۵۴، صص۲۱: ج عةالذري. پيشني، ٥
(پياپي  ۴-۳، ش۵: سمرياث شهابو  ۱۶۹: صهـ)۹أعالم الشيعة (قرن 

 .۵۱، ص ۱۳۷۸)، پاييز و زمستان ۱۷-۱۸
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 5ــ 4( س48-40 ،13اواخـر سـده   بـا کتابـت   نستعلیق، 
رسـد کـه اصـل ایـن      به نظر میگ)، 16ص (32)، یستون

فهرست دستنوشته باید همان نسخه کتابخانه ملّی ملک در 
هـ 1297بوده باشد که در سال  >545<به شماره تهران، 

به دستور میرزا سعیدخان مـؤتمن الملـک متـولّی باشـی     
) تألیف گردیده 1297-1290هاي  آستان قدس (بین سال

، در مطلع الشـمس  برگردان،به صورت است. این فهرست 
-757، صص2جتألیف محمدحسن خان اعتماد السلطنه (

 ده است.هـ به چاپ رسی1302در سال  )788

v :١فهرست کتب خزانه رضویه ناشناخته. 

فهرست دستنوشته دیگري براي کتـب آسـتان قـدس     ?
بـن   یبه خطّ نستعلیق محمدعلرضوي است. این فهرست 
گ 14 ، در1295در سـال   ،یامام يمحمدحسن خوانسار

 نگاشته شده اسـت.  الف مجموعه)،196 ـالف  182(برگ 
، در کتابخانـه  تـر  گفتنی است این فهرست دستنوشته، پیش

مرحوم مال محمدعلی خوانساري در نجف اشرف بوده که 
شـماره  بعدها به ایران منتقل گردیـده اسـت و اکنـون بـه     

ــت در  >252< ــه آی ــار  کتابخان ــل خوانس در  ياهللا فاض
 گردد. نگهداري می خوانسار

v  :فهرست کتـب  بسطامی، نوروزعلی بن محمدباقر
مبارکـه =   و کالم اهللا و رسایل و صحایف کتابخانه

                                                   
فهرست و حسيين اشکوري، جعفر،  ۳۹۰، ص۱۶: جالذريعة. پيشني، ١

، ۱ج ،در خوانسار ياهللا فاضل خوانسار کتاخبانه آيت يهاي خطّ نسخه
 .۲۲۶ص

  .آثار فهرست کتب کتابخانه مبارکه فیض

نامـه   دستنوشته در واقع بخشـی از وقـف   هرستاین ف ?
هـ. نگـارش یافتـه   1297خود بسطامی است که در سال 
نویس وقفی خویش بـه   است و در ضمن آن به آثار دست

کتابخانه آستان قدس رضوي به تفصیل اشاره کرده اسـت.  
ص در انجـام کتـابِ چـاپِ    16این فهرست دستنوشته در 

هــ (چـاپ دوم   1305سنگی فردوس التواریخ بـه سـال   
  به چاپ رسیده است.هـ تبریز) 1315

v   :ــدباقر ــن محم ــوروزعلی ب فهرســت بســطامی، ن
  .موقوفات آستانه رضویه، علیه آالف التحیۀ و الثناء

موقوفــات آســتان قــدس رضــوي در ســال  هرســتف ?
من باب سوم هـ. است این فهرست دستنوشته در ض1297

هــ (چـاپ   1305چاپ سنگی فردوس التواریخ در سال 
  ه است.هـ تبریز) منتشر شد1315دوم 

v :ـ   فهرست [کتـاب  ناشناخته ] یو چـاپ  یهـاي خطّ
 . ٢يکتابخانه رضو

صورت بازدیـد کـالم اهللا و کتـب موقوفـه     <آغاز نسخه: 
سرکار فـیض آثـار، حسـب االطـالع جنـاب مسـتطاب       

فضله العالی که در شـهر   شریعتمدار حاج شیخ رئیس زید
هــ نوشـته   1300ذیقعدة الحرام قوي ئیـل مطالبـق سـنه    

                                                   
دانشکده  يفهرست نسخ خطّو پيشني،  ۳۸۸، ص۱۶: جالذريعة. پيشني، ٢

 .۱۶۷ص ،رانو علوم سياسي و اقتصادي حقوق 
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ۀ علیهم السالم و غیرهم... می شود: کالم اهللا بخطّ ائم<.  
خطّـی و چـاپی   هاي  کتاب اي براي دستنوشتهفهرستی  ?

موضوعی است که بر حسب  يآستان قدس رضوکتابخانه 
بازدیـد   و >ضِ دیدهعر< به جهتعلوم تقسیم گردیده و 

هـ بـا  1300در سال  ،ها و اسناد وقفـی آن کتابخانه کتاب
آگاهی حاجی شـیخ الـرئیس شـاهزاده ابوالحسـن میـرزا      

به خطّ شکسته نسـتعلیق و  ) 1336متخلّص به حیرت (د. 
 گ نگاشـته شـده اسـت؛ در ایـن فهرسـت     72 در سیاق،
ها بـه خـطّ    خصوصیات نسخههمچنین برخی  نویس دست

شـماره   این فهرست امروزه بـه است.  یافتهسیاق نگارش 
و علوم سیاسـی  کتابخانه دانشکده حقوق در  >/ج316<

(انتقــال یافتـه بـه کتابخانــه    دانشـگاه تهـران  و اقتصـادي  
  .گردد مرکزي) نگهداري می

v  :(حاج) فهرسـت  محمدعلی خادم بن محمدحسن
  . ١هاي خطّی] کتابخانه آستان قدس [نسخه

هـاي خطّـی آسـتان     اي براي کتاب فهرست دستنوشته ?
قدس رضوي در مشهد رضوي به خطّ شکسـته نسـتعلیق   

 >عرض دیـده <هـ است که به جهت 1305با کتابت سال 
هـ به دستور مؤتمن الملـک متـولّی باشـی    1297در سال 

کتابخانه سرکار فیض آثار فهرست و سیاهه برداري شـده  
است؛ این اثر امـروزه در کتابخانـه گوهرشـاد مشـهد بـه      

 شود. نگهداري می 2>545<شماره 

                                                   
 هاي خطّي چهار کتاخبانه مشهد، نسخهفهرست . نوراين، عبداهللا و ديگران، ١

 .۱۵۸ص 

ي  ها فهرست نسخه) در ۵۴۵. گفتين است که اين نسخه با مهني مشاره ( ٢
 

v ) سمحمدحسینیهاي خطّ فهرست [نسخه ):مدر [
  .٣يکتابخانه آستان قدس رضو

موضوعی دستنوشته نامگوي براي بخشی این فهرست  ?
هاي کتابخانه آستان قدس رضوي است، که  نویس از دست

 به گفتـه خـودش  مدرس ... و  شیخ محمدحسیناز سوي 
بـه دسـتور    ،>مالسال علیه خادم حضرت رضامدرس و <

، در التولیه، به خـطّ شکسـته   حاج میرزا عبدالرضا اعتضاد
. این فهرسـت  گ نگارش یافته است104 ، در1312 سال

کتابخانـه مسـجد   در آرشـیو   >545<شـماره   امروزه بـه 
 .گردد نگهداري می گوهرشاد در مشهد

v :يدفتر اموال آستان قدس رضو ناشناخته .  

ه، که شـامل لیسـت   از این فهرست دستنوشت تصویري ?
برخی اموال و موقوفات آستان قدس رضوي و از جملـه  

هاي خطّی و چاپی آن مجموعه بـه   فهرست نامگوي کتاب
صورت ستونی ظاهراً مربوط بـه دوره ناصـري بـوده، در    
طی بازدیدي که نگارنده سطور در معیت برخی همکـاران  

از مجموعـه آسـتان قـدس     1383نگار، در سـال   فهرست
                                                                      

هـ به ۱۳۱۲با کتابت سال  ۶۵۳-۶۵۲، صص ۲ج کتاخبانه گوهر شاد،خطّي 
خطّ شيخ حممدحسني مدرس و خادم حضرت رضا عليه السالم معريف شده و 

با  ۱۵۸ص ي خطّي چهار کتاخبانه مشهد، ها فهرست نسخهيک بار هم در 
هـ به خطّ حاج حممدعلي خادم بن حممدحسن گزارش ۱۳۰۵کتابت سال 

ي آن نسخه از سوي  ها رسد بايد در ثبت داده نظر ميشده است، که به 
ها، به  نگاران آن خطايي پديد آمده باشد؛ به هر تقدير ما با مهان داده فهرست

 جهت رعايت جانبِ احتياط، هر دو فهرست را، به حنو مستقل، معريف منودمي.

، ۲ج ،کتاخبانه گوهرشاد يفهرست نسخ خطّ. يزدي مطلق (فاضل)، حممود، ٣
 .۶۵۳- ۶۵۲ص ص
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تیم، در بخش فیلمتـک، بـه صـورت اتفـاقی،     رضوي داش
هنگامی که یکی از کارمندان بخش میکروگرافی، مشـغول  
بررسی این فهرست (دفتر اموال)، بـود، مشـاهده نمـودیم،    

فهرست، مقدور آن لیکن به جهت استعجال، امکان بازبینی 
نشد و فقط به ثبت عنوان و شماره میکـروفیلم آن اکتفـاء   

ـ    دفتـر امـوال   میکـروفیلم ایـن   ه نمودیم. گفتنـی اسـت ک
ي و در کتابخانـه مرکـز   ١>7298<به شـماره   دستنوشته،

 يدر مشـهد نگهـدار   يآسـتان قـدس رضـو    مرکز اسـناد 
  شود. می

v :٢يفهرست کتابخانه رضو ناشناخته . 

صورت کتب کتابخانه مبارکه حضرت ثامن <آغاز نسخه: 
ۀ علیه السالم ... بقـرار تفصـیل ذیـل اسـت: تفاسـیر،      االئم 

 .>خالصۀ جوامع الجامع ...

هـاي   کتـاب  ی و نـامگوي موضـوع دستنوشته فهرست  ?
تفاسـیر تـا مرقعـات را     وضـوع از م ي،آستان قدس رضو
سـده  در اوایـل  به خطّ شکسته نسـتعلیق،  که  شامل است

این فهرست دستنوشـته   نگاشته شده است. گ52، در 14
ي و مرکـز  کتابخانه مرکـز در آرشیو  >3733<شماره  به
جالب توجه است  .گردد نگهداري می دانشگاه تهران اداسن

                                                   
، فهرست الفبايي کتب خطّي کتاخبانه مرکزي آستان قدس رضوي. در  ١
به خطّ سياق  دفتر ثبت اموال آستان قدس، از اثري با عنوان ۲۵۱ص

هـ، ياد شده است که مشاره آن ۱۳۲۸عضدامللک علي رضا قاجار با تاريخ 
ني اثر باشد، اين احتمال وجود دارد، که نسخه مورد گفتگو، مه > مي۷۲۷۸<

 باشد، که از سوي راقم در ثبت رقم آن، تصحيفي صورت گرفته باشد.

 ستفهرو دانش پژوه، حممدتقي،  ۳۸۸ـ ۳۸۷ص، ص۱۶ج ،الذريعة. پيشني، ٢
 .۲۷۲۸، ص۱۲ج ،دانشگاه ران يمرکز  کتاخبانه يخطّ هاي هنسخ

دستنوشـته، فهرسـت مخطـوط     این فهرسـت  ضمن درکه 
نسخه وقفـی  16 دیگري نیز درج شده است، که در آن از

  ) یاد شده است.1318-1316الدوله  (صدیقالملک  صدیق

v   :(محمدمحســن) ــزرگ ــا ب ــزوي)، آق ــی (من تهران
الف التحیـۀ و  آفهرست کتب کتابخانه رضویه علیه 

  .٣الثناء

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
تهرانی است که در آن برخی نسخ خطّی کتابخانه مرکـزي  
آستان قدس توصیف شده است. اصل نسخه این فهرسـت  

الـف و   33ب ـ  27هاي   (برگ >12/15816<به شماره 
ــه مجلــس شــوراي اســالمی 44ب ـ  38 ب) در کتابخان

  گردد.  ینگهداري م

v  فهرسـت موقوفـات آسـتان     ، عبدالحمیـد: يمولـو
  . ٤يقدس رضو

هـاي خطّـی و سـایر     فهرستی دستنوشته براي نسـخه  ?
ي موقـوفی آسـتان قـدس رضـوي اسـت کـه        ها مجموعه

آسـتان قـدس   مرکزي کتابخانه آرشیو در آن اصل  ایستیب
  شود.   ينگهدار يرضو

                                                   
فهرست خمتصر ؛ پيشني، ۱۷۲، ص۱۳۸۲، آذر ۳۰: شپيام ارستان. ٣

فهرست و پيشني،  ۶۰۱، صي کتاخبانه جملس شوراي اسالميهاي خطّ نسخه
 .۷۸، ص۴۴، جهاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي نسخه

 . ۸۱۱، ص۱۳۵۷ ،۲۱: س(ران) کتاب يراهنما. ٤



  فهرست نامه ايران  

 
410 

v ت رسـ  ه ف : ن ی س ح، ١)وردي ن ج ب  ب (ادینسل   وي وس م  
  دس ق  ان ت آسـ   ه ان خ اب ت ک  س ی ف ن و ادر ن  طی خ  هاي نسخه
 ).2-1ت دا ل جم(  وي رض

دو جلــد فهرســت دستنوشــته (مخطــوط) در معرّفــی  ?
اجمالی برخی نسـخ خطّـی نفـیس موجـود در کتابخانـه      

 1330آستان قدس رضوي است که گویا بایستی در دهه 
گ جلد نخست این فهرست تهیه شده باشد. در آغازین بر

ارزنده، یادداشتی از مرحوم مهـدي بیـانی، رئـیس وقـت     
بنا بـه  <کتابخانه ملی ایران، آمده که متن آن چنین است: 

پیشنهاد کتابخانه ملّی و تصـویب مقـام وزارت فرهنـگ،    
ــب    ــل (ادی ــوي نس ــین موس ــاي حس ــتاد معظــم، آق باس
بجنوردي)، مأموریـت داده شـد کـه بخراسـان مسـافرت      

ده در کتابخانه آستان قدس رضوي مطالعـه و نتیجـه   فرمو
هاي خطّی بـارز و نفـیس    مطالعات خود را در باب نسخه

گزارش فرمایند. کتاب بسـیار سـودمند ضـمیمه گـزارش     
حضرت ادیب موسوي نسـل اسـت کـه بـا فـراهم شـدن       
مقدمات و وسایل، شایسته است که از طرف مقام وزارت 

رد استفاده اهل تحقیق فرهنگ طبع و نشر نمود، که هم مو
واقع شده و هم نمونه و سرمشقی بـراي انجـام خـدمت و    

. گفتنـی اسـت کـه جلـد     >مأموریت باشد، مهـدي بیـانی  
 - 9  ی اس ن ش اب ت ک<نخست این فهرست دستنوشته، به شماره 

ص و جلد دوم نیـز بـه شـماره    384در  >1224  چ/147
 ص در394در  >1225  چ/10-148 ی اســـ ن شـــ اب ت ک<

                                                   
مشهد، بنياد  مشاهري مدفون در حرم رضوي،. جاليل، غالمرضا (زيرنظر)، ١

 .۶۸- ۶۶، صص۱، ج۱۳۸۶هاي آستان قدس رضوي،  پژوهش

  گردد. کتابخانه ملّی ایران در تهران نگهداري می

v آثـار   :اهللا اسـماعیل بـن حبیـب   ، مستوفی همدانی
الرضویۀ من منتخبات الصدیقیۀ = صورت موقوفات 
و وقفنامجات آستانه مقدسه ثـامن االئمـۀ علـی بـن     

، چـاپ سـنگی، تهـران،    موسی الرضا علیـه السـالم  
 ، خشـتی، شـامل: موقوفـات خاصـه    1317ناشر،  بی

) شامل فرمان و تومار وقفنامه علیشاه 272-1(صص
)؛ جمـع تومـار موقوفـات عضـدالملک     67-1(صص
)؛ تلگراف معافی مالیـات موقوفـات   131-68(صص
)؛ موقوفات شـاه عبـاس صـفوي    134-1323(صص

)؛ موقوفـــات وزیـــر نظـــام   136-135(صـــص
ــص ــالل 141-137(ص ــده ج ــه وال ــه  ) موقوف الدول
-273(صص) و موقوفات خاصه و عامه 142(صص
364.(  

v  :صـورت موقوفـات آسـتانه مقدسـه     “ناشناخته]
حضرت فاطمه معصومه (س) و آستان حضرت امـام  

نامـه آقـا    علی بن موسی الرضا (ع) = صورت وقف
خان مستشار الملک گرکانی وزیـر کـل    میرزا شفیع

اداره مرکزي بروجرد و عربستان به آسـتانه مقدسـه   
امـام  حضرت فاطمه معصومه (س) و آستان حضرت 

خصایص العظیمیۀ ، نکـ . ”علی بن موسی الرضا (ع)]
، جیبـی،  1319ناشـر،   ، چاپ سـنگی، ایـران، بـی   ...

 ص.16
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v  :فهرست کتب خطّی عربـی و فارسـی   ناشناخته]
وقفی شاه عباس صفوي به بارگاه معصـومین علـیهم   

 .١السالم]

فهرستی دستنوشته براي کتب وقفی شاه عباس صفوي  ?
اي از آنها، نسـخ   یستی بخش عمده) است که با1038(د. 

خطّی نفیس وقفی وي به آستان مقدس رضوي بوده باشد. 
هــ بـوده   1014گویا جملگی موقوفات مربوط بـه سـال   

، در 1102است. این فهرست دستنوشته، بـا کتابـت سـال    
در  >654قفسـه <نسخه شماره  >ب3ب ـ  2<هاي  برگ

وجرسی ـ  کتابخانه مرکزي دانشگاه پرینستون در ایاالت نی
  گردد. آمریکا، نگهداري می

v هـاي قرآنـی    اسناد و دستنوشتهنژاد، رامین:  رامین
منسوب به معصومین علـیهم السـالم [در کتابخانـه    

هـاي   ، مشـهد، بنیـاد پـژوهش   آستان قدس رضـوي] 
  ص.264، 1386، آستان قدس رضوي

v   :خراسـان و خزانتهـا [فـی    “الزنجانی، ابوعبـداهللا
، ”السالم] بن الرضا علیه مشهد االمام علی بن موسی

، 1928، 9، ش6(بغـداد): س  مجلۀ لغۀ العـرب نکـ . 
  .736-731و  665-662صص 

نسـخه خطّـی نفـیس از کتابخانـه      63در این فهرست  ?
  حضرت رضا علیه السالم به اختصار گزارش شده است.

                                                   
 .۴۰۶-۴۰۵، صص۳، ش۱: دوره جديد، سپيام ارستان. ١

v     دیزجی زنجانی، اسماعیل؛ (بـه کوشـش: حسـین
از مـوزه  [معرفی چند نسـخه خطّـی مهـم    “متّـقی): 

 میراث اسـالمی ایـران  ، نکـ . ”آستان قدس رضوي]
  .324-320، صص 1378، 9(قم): دفتر

مسافرت یا  فوائد رضویهچند نسخه نفیس، در ضمن  ?
، اثر مرحوم شیخ اسـماعیل دیزجـی   ارض اقدس خراسان

  زنجانی، به اختصار، توصیف گردیده است.

v  :س، محمداسعد لَ نفائس المخطوطـات العربیـۀ   “طَ
مجلّـۀ المجمـع   ، نکــ .  ”شهد الرضوي المطهـر فی م

-90، صـص  1949، 24(دمشق): س العلمی العربی
  .278-267و  102

نویس نفیس توصیف گردیده  دست 42در این فهرست  ?
  است.

v هاي خطّی]  ترین کتاب [ قدیمی“اکبر:  فیاض، علی
 ارمغـان ، نکــ .  ”در کتابخانه آستان قـدس رضـوي  

  .132-130، صص 1328، 24(تهران): س

روض <نویس نفـیس شـامل    در این مقاله چند دست ?
الجنان، منطق ارسطو، ازهار االفکار، اخبار البلدان، مقاصد 

  توصیف شده است. >االلحان، شرح نظائر و ...

v د، صالحمخطوطـات انتقتهـا بعثـۀ    “الـدین:   المنج
، نکـ ”معهد المخطوطات إلی ایران: المکتبۀ الرضویۀ

، 6(القـاهرة): س  وطـات العربیـۀ  مجلّۀ معهد المخط. 
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  .330-329، صص 1960، 2ش

v  د، صـالحالمختـار مـن مخطوطـات    الـدین:   المنج
  . ١مکتبۀ آستان قدس رضوي بمشهد

فهرســت منتخـــب منتشــر نشـــده بــراي برخـــی     ?
هاي مهـم عربـی در کتابخانـه آسـتان قـدس       نویس دست

معجـم  رضوي در مشهد است. مؤلّـف در کتـابِ خـویش    
خین الد از این فهرست دستنوشته با عنـوان  مشقیینالمؤر ،

ي آن،  هـا  مصادر تحقیق اثر خویش یـاد نمـوده و از داده  
بهره گرفته است؛ قاعدتاً بایستی از این فهرست مخطـوط،  
در آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضـوي در  

  مشهد، تصویري موجود بوده باشد.

v طّـی  هاي خ فهرست نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
هـاي   نشریه نسـخه ، نکـ . ”مرحوم دکتر رضا صحت

  .561-556، صص 1353، 7(تهران): دفتر خطّی

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دسـت  28در این مقالـه   ?
اختصار گزارش شده است. گفتنی است که مجموعه دکتـر  

، از سوي کتابخانه مرکزي آسـتان  1349صحت در خرداد 
شهد انتقـال یافتـه   قدس رضوي در تهران خریداري و به م

  . 2است

v  :فهرسـت الفبـایی کتـب    “ وفادار مرادي، محمـد
خطّـــی کتابخانـــه حجـــت االســـالم و المســـلمین 

                                                   
 .۵۲۱، ص۱۹۷۸، بريوت، معجم املؤرخني الدمشقيني. املنجد، صالح الدين، ١

2. Sezgin, F.: GAS, Vol. VI, p. 383. 

محمدحسـن عالّمــی اهــدایی بـه کتابخانــه مرکــزي   
ــدس رضــوي (ع)  ــتان ق ـــ . ”آس ــداري، نک و  کتاب

)، 31(پیــاپی 3، ش8(مشــهد): س رســانی اطــالع
  .143-127، صص1384پاییز

االسـالم و المسـلمین حـاج     تن حجکتابخانه شادروا ?
 و یخطّ کریم نآنسخه قر 3شیخ محمدحسن عالمی شامل

ـ  به زبان عربی و فارسی نسخه خطی  87 ط است کـه توس
ساکن تهران  ،فرزند ایشان آقاي مهندس عبدالحمید عالمی

به کتابخانه ثـامن االئمـه حضـرت رضـا      1382در اسفند 
  ه است.السالم وقف گردید علیه

v :انتقـال کتابخانـه آقـاي علـی اصـغر      “ ناشناخته
، ”حکمت به کتابخانه مرکزي [آستان قدس رضوي]

، 1351، تیـــر 4، ش25(تهـــران)، س یغمــا نکــــ . 
  .242-241صص

v  :فهرسـت کتابهـاي وقفـی خانـدان     والیی، مهدي
 .٣حکمت بر آستان قدس رضوي

هایی که مرحوم علی اصغر حکمـت بـر آسـتان     نسخه ?
در این فهرست ـ که گویا  قدس رضوي وقف نموده است، 

 مخطوط است ـ به اختصار، معرّفی شده است.

v  :فهرست کتـب موقوفـه خانـدان    “هیئت تحریریه
حکمت اهدایی استاد علی اصغر حکمت به کتابخانـه  

                                                   
 .۱۵۲، ص۱ج هاي دانشگاه ران، فهرست ميکروفيلم. پيشني، ٣



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
413 

(مشـهد):   نامـه آسـتان قـدس   ، نکــ .  ”آستان قدس
 .76-75، صص1340، بهمن10ش

گفتـه   رسد این فهرسـت بـا فهرسـت پـیش     به نظر می ?
 خطوط)، متحد بوده باشد.(م

v  :فهرست نسخ [خطّـی] وقفــی   “شیروانی، محمد
، نکــ .  ”علی اصغر حکمت به آستان قدس رضـوي 

، صص 1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
1-7.  

تر فهرست مبسوطی از نسـخ خطّـی    گفتنی است پیش ?
وقفـی علی اصغر حکمت به کتابخانه آستان قدس رضوي 

هدي والیی تهیه شده بود که بـه صـورت   توسط مرحوم م
گـردد؛   نویسی شده در کتابخانه مذکور نگهداري می ماشین

اي از فهرسـت مـذکور را، در    ه و مرحوم شـیروانی گزیـد  
  ضمن این مقاله، درج نموده است.

v  :فهرست دویسـت و سـی نسـخه    “استادي، رضا
، ١”[متعلّق به کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي]

، 1373)، 54(پیاپی 6، ش5(قم): دوره منور علنکـ . 
 . 111-84صص

نسخه خطّی ـ گویـا متعلّـق بـه      230در این فهرست  ?
اي در خارج از کشور ـ معرّفی شده است. بنا بـه    مجموعه

گفته مؤلّف دانشمند آن، این مجموعـه نفـیس، بعـدها بـه     

                                                   
 .۱۳، ص۱، جمهاي خطّي کتاخبانه مسجد اعظ فهرست نسخه. پيشني، ١

کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي در مشهد الرضا علیه 
  یافته است. السالم، انتقال 

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسـخه “طالعی، عبدالحسین
اهللا شیخ محمدعلی معـزّي اهـدایی بـه     کتابخانه آیت

ما،  ، قم، دلیلمعزّي نامه، نکـ . ”آستان قدس رضوي
 .249-241، صص1390

نسخه خطّی عربی و فارسـی،   25در این مقاله، حدود  ?
  به اختصار، گزارش گردیده است.

v  ،فهرست مخطوطات محمدباقر]: [انصاري زنجانی
مکتبۀ الخطیب الشیخ علی حیدر المؤید الخاصۀ فـی  

)، بیروت، مؤسسۀ الهادي للتحقیـق  3-1(مجلّدات  قم
  ، وزیري.1420/1999و النشر، 

تصــــوير؛ معــــريف   ۳۰ص+ ۴۵۶جلــــد اول:  §
  >.۵۰۰-۱هاي مشاره < نويس دست

هـاي مشـاره    نـويس  ص؛ معريف دست۳۵۲جلد دوم:  §
>۵۰۱-۸۹۳.<  

هـاي مشـاره    نـويس  ص؛ معريف دست۶۶۴جلد سوم:  §
  >+ مستدرک فهرس املخطوطات.۸۹۴-۱۵۰۴<

نـویس شـامل    دسـت  1600در این فهرست بـیش از   ?
نسـخه   6نسخه فارسـی،   500نسخه عربی،  1000حدود 

نسخه دیگر هـم در بخـش مسـتدرك آمـده      92ترکی و 
ها اکنون در گنجینه کتابخانه مرکزي  نویس است. این دست

  تان قدس رضوي در مشهد قرار دارد.آس
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v ــب؛  آل ــع، حبی ــد:    جمی ــون، احم ــرس “المره فه
المخطوطات العربیـۀ فـی مکتبـۀ الشـیخ محمـدعلی      

ــهر1365-1289عصــفور ( آل ــوار ”)، بوش ــم، ان ، ق
ص و نیز نکـ 160م، وزیري، 1998هـ/1419الهدي، 

، تابســتان ـ   16-15، ش 4(بیــروت)، س الــذخائر. 
  .215-133، صص 1424/2003پاییز 

تر  نویس که بیش دست 540در این فهرست در حدود  ?
به زبان عربی است، به اختصـار توصـیف گردیـده اسـت.     
درباره سرنوشت کنونی این مجموعه، شنیده شـده کـه در   

هاي اخیر به کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد آسـتان     سال
  قدس رضوي در مشهد انتقال یافته است.

v  :ماي گنجینـه قـرآن [در   راهنگلچین معانی، احمد
، مشهد، اداره کتابخانه کتابخانه آستان قدس رضوي]

  ص.373، وزیري، 1347آستان قدس رضوي، 

قرآن   نویس نفیس برگزیده دست 214در این فهرست  ?
  کریم به تفصیل توصیف گردیده است.

 

v  :فهرس کتب الحـدیث فـی   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .١ی مشهدالسالم ف مکتبۀ االمام الرضا علیه

ــته  ? ــت دستنوش ــق    فهرس ــه محق ــوم عالم اي از مرح
هـاي مـرتبط بـا     نـویس  طباطبایی در معرفی برخی دست

                                                   
 . ۸۲، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

ــه حضــرت رضــا   ــدیث موجــود در کتابخان موضــوع ح
السالم اسـت کـه آن فقیـد هنگـام اقامـت در مشـهد        علیه

نگاشته است؛ این اثر اکنون در آرشیو کتابخانه مرکـزي و  
گردد. در منبع یـاد   ري میمرکز آستان قدس رضوي نگهدا

شده درباره این فهرست و روش آن مرحوم آمـده اسـت:   
کان له دور کبیر فی تعریف النسخ المجهولـۀ المؤلّـف أو   <

االسم أو التاریخ ... فکتب المعلومات علی ظهر النسخ من 
  .>دون اسمه و هذا ظاهر لمن عرف خطّه

v  :فهرس الکتب الفقهیـۀ فـی   الطباطبایی، عبدالعزیز
  .٢السالم فی مشهد کتبۀ االمام الرضا، علیهم

دیگري از عالمه محقق طباطبایی در   فهرست مخطوط ?
هاي فقهی این کتابخانه عامره است کـه   نویس معرفی دست

اند. این فهرسـت اکنـون در    هنگام اقامت در مشهد نگاشته
کتابخانه مرکـزي و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوي       

  گردد. نگهداري می

v فهرســـت قســـمتی از ی، عبـــدالعزیز: طباطبـــای
  .٣هاي خطّی کتابخانه آستان قدس رضوي نسخه

نـویس عربـی و    در این فهرست مخطوط چنـد دسـت   ?
 فارسی گزارش شده است.

v  :ــدالعزیز ــایی، عب ــائس  الطباطب ــض نف ــرس بع فه

                                                   
  ۸۳-۸۲، صص۱. مهان ج٢

 .۲۳۳، ص۹ج گنجينه دانشمندان،. شريف رازي، حممد، ٣
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  .١السالم مخطوطات مکتبۀ االمام الرضا علیه

دو فهرست دستنوشته در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     ?
س کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي است که یکـی  نفی

ــال   ــدة س ــري در ذي القع ــراً در ضــمن دفت و  1403اخی
هاي دیرین نگارش یافتـه اسـت. ایـن     دیگري نیز در سال

فهرست مخطوط اکنون در کتابخانه استاد محقق طباطبایی 
  گردد. (ره) در قم نگهداري می

v بینش، تقی؛ گلچین معانی، احمد؛ جوینی، عزیزاهللا :
نامـه  ، نکــ .  ”نفائس کتابخانه آستان قدس رضوي“

، 1340، فـروردین  4، ش1(مشـهد): س  آستان قدس
، 5، ش2(بخـــــــش اول)؛ س 70-61صـــــــص
، 6(بخـش دوم)؛ ش  51-43، صص1340اردیبهشت
(بخـش سـوم)؛ همـان،     56-50، صـص 1340خرداد
، 1340، مـرداد 7(بخـش چهـارم)؛ ش   72-70صص
ــص ــنجم)؛ ش 42-37ص ــر 8(بخــش پ ، 1340، مه
، 1340، آذر9، ش3(بخش ششـم)؛ س  53-46صص

، 1340، بهمـن  10(بخش هفـتم)؛ ش  55-47صص 
ــص ــتم)؛ ش  49-45ص ــش هش ــروردین 11(بخ ، ف
، خـرداد  12(بخـش نهـم)؛ ش   48-43، صص1341
، 13، ش4(بخـش دهـم)؛ س   57-49، صص 1341
، 14(بخـش یـازدهم)؛ ش   43-38، صص1341آبان

(بخـش دوازدهـم)؛    53-44، صص1342اردیبهشت 

                                                   
 .۱۳۰و  ۱۲۶، صص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

ــهریور15ش ــص1342، شـ ــش  51-42، صـ (بخـ
ــروردین 17ســیزدهم)؛ ش  78-73، صــص1343، ف

-73، صـص 1343، مـرداد 18(بخش چهاردهم)؛ ش
-90، صـص 1343، آذر19(بخش پانزدهم)؛ ش 78
، 1344، فــروردین 20(بخــش شــانزدهم)؛ ش  96

، 1344، مـرداد  21(بخش هفدهم)؛ ش 64-60صص
، اسـفند  30-29(بخش هجدهم) و ش 85-75صص

  (بخش نوزدهم). 12-2ص، ص1347

ها نسخه نفیس موجـود در  در این مجموعه مقاالت ده ?
کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي بـه تفصـیل معرّفـی    

(بخش چهارم) این  6گردیده است. گفتنی است که شماره 
(بخـش   6، 5هـاي   نشریه از نویسنده ناشـناس و شـماره  

هـاي پـنجم تـا پـانزدهم)،      آن (بخـش  18تـا   7سوم) و 
االت آقاي بینش (مصـادر زوزنـی، تفسـیر ابوالفتـوح،     مق

ذخیره خوارزمشاهی، رساله جبر و مقابله، لباب االنساب، 
هاي  (بخش 21تا  19روزنامه اعتماد السلطنه)؛ از شماره 

شانزدهم تا هجدهم) مقاالت آقاي گلچین معانی (جـواهر  
 30-29خیال، مصحف بابري، طرب المجالس) و شـماره  

  م) از آقاي جوینی بوده است.(بخش نوزده

نـويس] از   چند کتـاب علمـي [دسـت   “بينش، تقي:  §
فرهنگ ، نکـ . ”نفايس کتاخبانه آستان قدس [رضوي]

  .۵۲-۴۵، صص ۱۳۴۷(مشهد): مرداد  خراسان

v  :هـاي خطّـی    فهرست الفبایی نسـخه “بینش، تقی
هـاي   فهرسـت نسـخه  ، نکـ . ”کتابخانه آستانه مشهد
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، صــص 1351تهــران،  ،خطّــی دو کتابخانــه مشــهد
563-1080. 

سیاهه کتب خطّی مربوط به مکه و مدینه در “ناشناخته: 
، پـاییز  41(قـم): ش  حـج ، نکــ .  ”آستان قدس رضـوي 

  .157-152، صص1381

v مؤلّفات “علی؛ آل یاسین، جعفر:  محفوظ، حسین]
الفارابی المخطوطـۀ فـی دار الکتـب الرضـویۀ فـی      

، 1975داد، بغــ مؤلّفــات الفــارابی،، نکـــ . ”مشــهد]
  .265و  173-145صص 

v  :برخی نسخ خطّی نفیس آستان قدس “ناشناخته]
، 24-23، ش5(مشـهد): س  حـرم ، نکــ .  ”رضوي]

  .47-45، صص 1374فروردین 

v  :م [خطّی در کتابخانـه   قرآن“ناشناخته هاي مترج
(مشـهد):   حرم، نکـ . ”مرکزي آستان قدس رضوي]

ــص1372، بهمـــن 12-11، ش3س و  47-44، صـ
و  35-34، صص 1374، فروردین 24-23ش، 5س
92.  

v  :تـرین کتـب خطّـی     برخـی از قـدیمی  “ناشناخته
 حـرم ، نکــ .  ”کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي

، صـص  1374، فـروردین  24-23، ش5(مشهد): س
30-31.  

v  :فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکـزي  “ناشناخته
، ش 5(مشـهد): س  حرم، نکـ . ”آستان قدس رضوي

، 5(بخـش اول)؛ س  41-40، صص1374، مرداد 29
، 5(بخش دوم)؛ س 23-22، صص1374، مهر 30ش
(بخش سوم)؛  55-54، صص1374، آذر 32-31ش
ــن 33، ش5س ــص1374، بهم (بخــش  51-50، ص

 39-38، صـص  1374، اسفند 34، ش5چهارم)؛ س
، 1375، نیمـه اول بهـار   35، ش6(بخش پنجم) و س

  (بخش ششم). 35-34صص 

v  :ــناخته ــه“ناش ــا نمون ــدیمی ه ــی از ق ــرین (و  ی ت
 حـرم ، نکــ .  ”ترین) مصـاحف و آثـار خطّـی    نفیس

، 1374، فــــروردین  24-23، ش5(مشــــهد): س 
(ویژه نامـه کتابخانـه    75، ش11و س 25-24صص

  .47-46، صص 1380آستان قدس رضوي)، تیر 

v  :تـرین کتـب خطّـی     برخـی از قـدیمی  “ناشناخته
 حـرم ، نکــ .  ”کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي

(ویژه نامـه کتابخانـه آسـتان     75، ش11د): س(مشه
  .40-32، صص 1380قدس رضوي)، تیر 

v     :ــد ــرادي، محم ــادار م ــایی  “وف ــت الفب فهرس
هاي تهیه شده از کتابخانه جـامع [کبیـر]     میکروفیلم

صنعا [براي کتابخانه مرکزي و مرکز اسـناد آسـتان   
 رسـانی  و اطـالع  کتابـداري ، نکــ .  ”قدس رضوي]
و  171-127، صص1378پاییز ، 3، ش2(مشهد): س
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  .213-178، صص 1381، تهران، معرفۀ اآلثار

v  :شناسی نسـخ خطّـی    کتاب“وفادار مرادي، محمد
، ”مؤلّفات فارابی در کتابخانه آستان قـدس رضـوي  

  .137-128، صص 1381، تهران، معرفۀ اآلثارنکـ . 

v   :زنـدگی و آثـار قاضـی    “وفادار مرادي، محمـد
ــتري در   ــوراهللا مرعشــی شوش ــه ن ــه مبارک کتابخان

، صـص  1381، تهـران،  معرفۀ اآلثار، نکـ . ”رضوي
302-330.  

v  :هـاي آثـار شـیخ     نـویس  دسـت “غفرانی، عبداهللا
، ”طوسی در کتابخانه مرکزي آستان قـدس رضـوي  

 4، ش6(مشـهد): س  رسـانی  و اطالع کتابدارينکـ . 
  .138-84، صص1384)، زمستان 24(پیاپی

v   :کتـاب بـه   واقفـین عمـده   “شاکري، رمضـانعلی
کتـاب و   ، نکــ . ”ي آستان قدس رضوي ها کتابخانه

، دفتر سوم، 1379، مشهد، کتابخانه در تمدن اسالمی
  .1429-1349صص 

v  :هاي خطّـی   فهرست نسخه“وفادار مرادي، محمد
معرفـۀ  ، نکـ . ”مصور کتابخانه آستان قدس رضوي

کتـاب و   و 101-34، صـص  1381، تهـران،  اآلثار
، دفتر سوم، 1379، مشهد، سالمیکتابخانه در تمدن ا

  .1325-1267صص 

نویس مینیـاتوري و مصـور بـه     دست 41در این مقاله  ?
  تفصیل گزارش شده است.

v  :فهرست الفبایی کتـب خطّـی   فکرت، محمدآصف
، مشــهد، کتابخانــه مرکــزي آســتان قــدس رضــوي 

ــدس رضــوي،    ــتان ق ــزي آس ــه مرک ، 1369کتابخان
  ص.952وزیري، 

v   :اسـتدراك و پیوســت  “ وفـادار مـرادي، محمــد]
فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانه مرکزي آسـتان  

فهرست الفبایی کتـب خطّـی   ، نکـ . ”قدس رضوي]
، صـص  1369، مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوي

617-766.  

v  :یـک دسـته گـل دمـاغ پـرور:      “مختاري، رضا
معرفی فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانه مرکـزي  

ف فکرت؛ اسـتدراك  آستان قدس رضوي، محمد آص
آینـه  ، نکــ .  “و پیوست: محمد وفـادار مـرادي ...   

، 1370، مـرداد ـ شـهریور    8، ش2(قم): س پژوهش
، 2دفتـر   ،1383قـم،   ،جمع پریشانو  23-13صص 
  .90-74صص 

v  :ذیلـی بـر مقالـه   “حسین زاده [صادقی]، محسن 
 آینه پـژوهش ، نکـ . ”>یک دسته گل دماغ پرور<

)، فـروردین ـ اردیبهشـت    12(پیاپی 6، ش3(قم): س
، 2دفتر  ،1383قم،  ،جمع پریشانو  101، ص1371
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v ـ  ییفهرست الفبا، محمد: يوفادار مراد  یکتب خطّ
  .)2لد(ج يآستان قدس رضو يکتابخانه مرکز

ـ  و نـامگوي   ییفهرست الفبامجلّد  یندوم ? ی کتـب خطّ
ي  هـا  آسـتان قـدس رضـوي، مشـتمل بــر داده      کتابخانه
هایی که اخیراً بـه   فهرست نشده یا نسخه خطّی هاي نسخه

باشد. بایـد   ، میاند انتقال یافته آن مجموعه نفیس و قدسی
 ه جهت، هنگام تشرّف راقم سطور، ب1382افزود در سال 

زیارت حضرت علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیۀ و 
الثناء، توفیق مالقاتی با مؤلـف ارجمنـد، دسـت داد و در    

ره انتشـار ایـن فهرسـتواره، فرمودنـد:     جواب سؤالی دربا
در اخبـار خبرگـزاري    و ”عن قریبٍ منتشر خواهد شـد “

ــان  ــز، ، 1385مهــر در آب ــر در  نی وعــده انتشــار ایــن اث
 ؛ اما شوربختانه گویا به جهت١داده شد ،ترین زمان نزدیک

، پـس از  یـا بـه هـر دلیـل دیگـر      اشتغاالت متعدد مؤلف
) از انتشـار ایـن   1390سال، هنوز ( 10گذشت نزدیک به 

اثر ارزنده خبري نیست! به هـر حـال امیـدواریم بـزودي     
شاهد انتشار این فهرستواره ارزنده باشیم، تا محققان، بهره 

هاي کتابخانه مرکـزي   کافی علمی را از گنجینه دستنویس
  هاي آن، ببرند.  آستان قدس رضوي (ع) و داده

v   :ــمی، محمدرضــا ــایی فاضــل هاش فهرســت الفب
هـاي وابسـته بـه     هاي خطّی کتابخانـه  نسخهمشترك 

                                                   
 .۷۹- ۷۸، صص۱۳۸۵، آبان ۶۵، ش۶: سپيام ارستان. ١

آستان قدس رضوي (ملک، گوهرشاد، وزیري یـزد،  
 .کرمانشاه، شوشتر، همدان و ...)

فهرستی در دست تـألیف اسـت و طبیعتـاً اشـتغاالت      ?
ــی      ــروي طبیع ــانع از پیش ــد، م ــف ارجمن ــی مؤلّ اجرای

هاست. به هر جهت، امیـدواریم   فهرستنگاري این مجموعه
اتمام مهلـت زمـان نگـارش ایـن فهرسـت      بزودي شاهد 

  ارزنده و انتشار زودهنگام آن باشیم.

v     :(اشراف: محمدرضـا فاضـل هاشـمی) ناشناخته؛
فهرست کتب درسی چاپ سنگی کتابخانـه مرکـزي   

 .آستان قدس رضوي

فهرستی در دست تألیف براي کتب درسی سنگی است  ?
هـا بـا نظـارت و اشـراف آقـاي فاضـل        که بر پایه شنیده

  شمی در جریان نگارش است.ها

v  :ي پزشـکی   ها نگاشته دست“ساکت، محمدحسین
به زبان تازي [در کتابخانه مرکـزي و مرکـز اسـناد    

 گنجینه شـهاب ، نکـ . ”آستان قدس رضوي، مشهد]
 .516-485، صص 1383(قم): دفتر چهارم، 

v  :هـاي خطّـی    فهرستواره نسخهگروه فهرستنگاران
هـاي   خی کتابخانهکتابخانه آستان قدس رضوي و بر

 .وابسته

اي نسـبتاً مفصـل (شـامل: شـماره امـوال،       فهرستواره ?
ــتنویس   ــراي دس ــت و ...) ب ــف، کتاب ــوان، مؤل ــاي  عن ه
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هـاي مرکـزي آسـتان قـدس، جـامع گوهرشـاد،        کتابخانه
هـاي وابسـته بـه     وزیري یزد، ملی ملک و برخی کتابخانه

تی در  آســتان قــدس رضــوي اســت. ایــن فهرســت، مــد
بر روي وبسـایت آسـتان قـدس     1383-1382هاي  سال
اي کامل از آن که در همـان   نهاده شده بود؛ نسخه ١رضوي

زمان از سوي راقم، دانلود گردید و اکنون در آرشیو راقم، 
اي  گزیـده  1389موجود است. گفتنی است که در خـرداد  

از آن فهرســـتواره نیـــز از ســـوي آقـــاي محمـــدکریم 
هـاي   ه برخی یادداشتوي، همرا ٢پور، در وبالگ رحمانی

مفید، در قلمرو پژوهش روي متـون کهـن، منتشـر شـده     
  است.

v  ؛ خالصـی،  3-1هـاي   اوکتایی، [عبدالعلی] (جلـد(
)؛ عماد 3-1هاي  )؛ افسر (جلد3-1هاي  محمد (جلد

)؛ نـائینی، مرتضـی   3-1هـاي   فهرسی، مهـدي (جلـد  
)؛ واعــظ تهرانــی،  3-1هــاي  خــان (جلــد  قلــی

االسـالم،   )؛ شهیدي ثقـۀ 3-1هاي  عمادالمحققین (جلد
هـاي   )؛ والیی، مهدي (جلـد 3-1هاي  اکبر (جلد علی

-7هاي  )؛ گلچین معانی، احمد (جلد18و  11، 4-6
)؛ 9و  1هــاي  )؛ اردالن جــوان، علــی (جلــد13و  8

)؛ مایـل هـروي، نجیـب    5رضاپور، محمدرضا (جلد 
 13-12، 10هـاي   )؛ عرفانیان، غالمعلی (جلد9(جلد

، 21-20، 14هاي  قدم، براتعلی (جلد)؛ غالمی م19و 
-15هـاي   )؛ وفادار مرادي، محمد (جلد24-28، 22

                                                   
1. http://agrazavi.org 
2. http://rahmanipuor.blogfa.com 

، 17)؛ فاضل هاشمی، محمدرضا (جلـدهاي 23و  16
فهرست ): 29نیا، محمدحسن (جلد  )؛ نوري31و  30

کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد آسـتان    
)، مشـهد، کتابخانـه   31-1(مجلـدات   قدس رضـوي 
  .1390-1305ضوي، آستان قدس ر

جلد اول: <حکمت، کالم، تصوف، منطـق، تفسـري و    §
  ص. ۴۱۳، رحلي، ۱۳۰۵اخبار>، 

جلد اول (با بـازنگري و حتقيـق سـيد علـي اردالن      §
  تصوير. ۸۸ص+۷۴۸، وزيري، ۱۳۶۵جوان): <اخبار>، 

جلد دوم: <فقه، اصول فقه، جتويـد، ادعيـه، اخـالق،     §
ــت>،    ــاب و لغ ــال، انس ــواعظ، رج ــي۱۳۰۵م ، ، رحل

  ص.۳۹۲

جلد سوم: <صرف، حنو، معاين، بيان، تاريخ، افسـانه،   §
  ص.۳۷۰، رحلي، ۱۳۰۵ادبيات، طب و رياضي>، 

جلد چهارم: <حکمت، کالم، فلسفه، منطق و تفسري>،  §
  ص.۵۶۳، رحلي، ۱۳۲۵

، رحلـي،  ۱۳۲۹جلد پنجم: <اخبار، احاديث و فقه>،  §
  ص .۶۸۴

جلد پـنجم (بـازنگري، جتديـد نظـر و حتقيـق سـيد        §
، وزيـري،  ۱۳۷۹درضا رضـاپور): <فقـه و اخبـار>،    حمم

  تصوير. ۸۹صص + ۷۵۶چهارده+

جلد ششم: <فقه، اصـول فقـه، علـوم قـرآن، ادعيـه،       §
ــه>،   ــاب و دراي ــال، انس ــالق، رج ــي، ۱۳۴۴اخ ، رحل

http://agrazavi.org
http://rahmanipuor.blogfa.com
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  .١ص۷۴۵

جلد هفتم (خبش اول): <تاريخ، سريه، تذکره، افسانه،  §
  ص.۵۲۸، وزيري، ۱۳۴۶)>، ۱سفرنامه و ادبيات (

ــت  § ــد هف ــات ( جل ــش دوم): <ادبي ، ۱۳۴۶)>، ۲م (خب
  تصوير. ۳۶ص+ ۴۸۷وزيري، 

جلد هشـتم: <رياضـيات، حسـاب، هندسـه، جـرب،       §
هيئـت، جنــوم، اســطرالب، اوزان و مقــادير، مســالک و  

ــفرنامه>،   ــا و سـ ــک، جغرافيـ ــري، ۱۳۵۰ممالـ ، وزيـ
  تصوير. ۴۱ص+۵۳۶

جلد م: <تاريخ، افسانه، سفرنامه، جغرافيا، ادبيـات،   §
، وزيـري،  ۱۳۶۱ها، منشـآت و قافيـه>،    نگها، ج ديوان

  تصوير. ۳۷صص + ۴۱۹هفت+

جلد دهم: <رياضيات، جرب و مقابله، حساب، زيـج،   §
، ۱۳۶۲معرفــت قبلــه، هندســه، هيئــت و اســطرالب>، 

  تصوير. ۲۹صص + ۳۱۶وزيري، ده+

جلد يازدهم: <حکمت، کالم، عرفان، عقايد، منطق و  §
  .تصوير ۶۳صص+۷۳۲+۸، وزيري، ۱۳۶۴تفسري>، 

، وزيـري،  ۱۳۷۰جلـد دوازدهـم: <صـرف و حنـو>،      §
  تصوير. ۱۲۷صص+ ۵۷۶سيزده+

ص+ ۲۴۱، وزيـري،  ۱۳۷۲جلد سـيزدهم: <لغـت>،    §
  تصوير. ۶۶

                                                   
نسخه  ۵۹۰۰. در اين شش جلد (رحلي)، افزون بر نسخ خطّي، در جمموع ١

، ۱۴، سکتاب ماه کلياتچاپ سنگي و سريب نيز معريف شده است (نکـ . 
 ).۳۰، ص۱۳۸۹، اسفند ۱۵۹ش

ــار>،   § ــاردهم: <اخبـ ــد چهـ ــري، ۱۳۷۶جلـ ، وزيـ
  تصوير. ۵۷صص+ ۶۶۹دوازده+

، وزيـــري، ۱۳۷۶جلـــد پـــانزدهم: <ادعيـــه>،    §
  تصوير. ۸۸صص+ ۵۹۱چهارده+

ــه>،   § ــول فق ــانزدهم: <اص ــد ش ــري، ۱۳۸۰جل ، وزي
  تصوير. ۵۰صص+ ۵۶۹ده+

ــات>،    § ــدهم: <ادبيـ ــد هفـ ، وزيـــري، ۱۳۸۰جلـ
  تصوير. ۵۳صص+ ۶۳۵ده+

، وزيـــري، ۱۳۸۰جلـــد هجـــدهم: <رياضـــيات>،  §
  تصوير. ۵۵ص+ ۱۹۴

، وزيري، ۱۳۸۰جلد نوزدهم: <علم طب و پزشکي>،  §
  تصوير. ۱۴۲صص+ ۷۴۷ده+

، ۱۳۸۱جلــد بيســتم: <کتــب فقهــي چــاپ نشــده>،  §
  تصوير. ۲۷ص+ ۶۲۳وزيري، 

، ۱۳۸۱)>، ۱جلد بيست و يکم (خبـش اول): <فقـه (   §
  تصوير. ۲۲]+ ۸۸۰-۱صص [صص۸۸۰پانزده+

، ۱۳۸۱)>، ۲جلد بيست و يکم (خبـش دوم): <فقـه (   §
  تصوير. ۳۱]+ ۱۷۱۷-۸۸۱صص [صص۸۳۶پانزده+

ــري>،    § ــت و دوم: <تفس ــد بيس ــري، ۱۳۸۲جل ، وزي
  تصوير.۲۰ص+ ۵۲۰

ــت>،   § ــد و قرائ ، ۱۳۸۴جلــد بيســت و ســوم: <جتوي
  تصوير. ۲۳ص+ ۲۳۷وزيري، 

، وزيــري، ۱۳۸۳جلـد بيســت و چهـارم: <منطــق>،    §
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  تصوير. ۱۸ص+ ۲۸۷

، وزيري، ۱۳۸۳جلد بيست و پنجم: <معاين و بيان>،  §
  تصوير. ۲۶ص+ ۲۱۰

ــري، ۱۳۸۶جلــد بيســت و ششــم: <اخبــار>،  § ، وزي
  تصوير. ۳۰ص+۷۴۳

ــة    § ــال، دراي ــازات، رج ــتم: <اج ــد بيســت و هف جل
  تصوير. ۱۵ص+۳۶۰، وزيري، ۱۳۸۷احلديث>، 

جلد بيست و هشتم: <ادبيات فارسي>، منتشر نشـده   §
  است.

جلد بيست و م (خبش اول): <فلسفه، حکمت، کالم  §
  )>، منتشر نشده است.۱(

جلد بيست و م (خبش دوم): <فلسفه، حکمت، کالم  §
  )>، منتشر نشده است.۲(

  ام: <تاريخ و افسانه>، منتشر نشده است. جلد سي §

  <ادبيات>، منتشر نشده است. جلد سي و يکم: §

v  :بررسی جلد یکـم فهرسـت   “اردالن جوان، علی
 مشکوة، نکـ . ”هاي خطّی آستان قدس رضوي کتاب

  .193-185، صص 1365، تابستان 11(مشهد): ش

v نظري بـر فهرسـت نسـخ    “خویی، علی:  صدرایی
خطّی آستان قدس رضوي جلد پانزدهم (تألیف محمد 

، پاییز 9(قم): ش حدیثعلوم ، نکـ . ”وفادار مرادي)
(تهـران):   آینـه میـراث  و  327-323، صص 1377

  .49-47، صص 1377، پاییز 2، ش1س

v   :هـاي جدیـد    نقـدي بـر فهرسـت   “انوار، عبـداهللا
هـاي   االنتشار کتابخانه آستان قـدس رضـوي (جلـد   

 2، ش2(تهـران): س  نامه بهارستان، نکـ . ”)16-19
  .230-225، صص 1380)، پاییز ـ زمستان 4(پیاپی 

v  :مروري بـر بیسـت و یـک    “کرم رضایی، پریسا
جلد فهرست کتب خطّی آستان قدس رضوي از سال 

(تهـران):   مـاه کلیـات   کتـاب ، نکـ . ”1330-1381
  .47-42، 1382)، خرداد 66(پیاپی 6، ش6س

v  :نیم نگاهی به چند فهرسـت تـازه   “اوجبی، علی
 آینـه میـراث  ، نکــ .  ”منتشره آستان قدس رضـوي 

)، 27(پیـاپی  4دوره جدیـد)، ش  2(س 7(تهران): س
  .295-293، صص1383زمستان

v   :ــین ــی، حس ــاري در  “رضــوي برقع ــدار انگ پن
نگاري: نقدي بر جلد نوزدهم فهرست کتـب   فهرست

ـ  طب (تـألیف غالمعلـی     خطّی آستان قدس رضوي 
 آینــه میــراث، نکـــ . ”)1380عرفانیــان، مشــهد ـ  

، )29(پیـاپی   2دوره جدید)، ش 3(س 8(تهران): س
، تهران، نقد برترو  234-197، صص 1384 تابستان

  .186-153، صص1387خانه کتاب، 

v  :حواشـی بـر فهـارس    “حافظیان بابلی، ابوالفضل
ــوي و     ــدس رض ــتان ق ــه آس ــی کتابخان ــخ خطّ نس
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 . ”هاي وابسته کتابخانه

، بـه  یادنامـه عالمـه عطـاردي   گویا این تعلیقـات در   ?
  ردد.گ عبدالحسین طالعی منتشر میآقاي کوشش 

v  :هاي  فهرست نسخ خطّی قرآنفکرت، محمدآصف
)، مشــهد، کتابخانــه آســتان قــدس 1(جلــد  متــرجم

  تصویر. 96ص+479، وزیري، 1363رضوي، 

نسخه نفیس برگزیده قرآن کـریم   326در این فهرست  ?
  با ترجمه فارسی توصیف گردیده است.

v  :فهرست هزار و پانصد نسخه خطّی استادي، رضا
، اي اهللا خامنه م انقالب حضرت آیتاهدایی رهبر معظّ

، وزیري، 1373مشهد، کتابخانه آستان قدس رضوي، 
  ص.472

اهللا  تر متعلّق بـه مرحـوم آیـت    ها پیش نویس این دست ?
سید مصطفی صفایی خوانساري بوده که بعد از درگذشـت  
آن مرحوم با وساطت رهبر معظم انقـالب، از بازمانـدگان   

نه کتابخانه مرکزي آسـتان  آن مرحوم خریداري و به گنجی
  قدس رضوي انتقال یافت.

v  :هایی که به دستخطّ علمـاء   نسخه“استادي، رضا
فهرسـت هـزار و پانصـد نسـخه     ، نکـ . ”مزین است

اهللا  خطّی اهدایی رهبر معظّـم انقـالب حضـرت آیـت    
  .391-389، صص 1373، مشهد، اي خامنه

نـویس از کتـب    دسـت  110در این فهرست نـامگوي   ?
  صفایی خوانساري، به اختصار گزارش شده است.مرحوم 

v  :اهللا  هایی که بـه خـطّ آیـت    نسخه“استادي، رضا
فهرست هزار و ، نکـ . ”حاج سید احمد صفایی است

پانصد نسـخه خطّـی اهـدایی رهبـر معظّـم انقـالب       
، صــص 1373، مشــهد، اي اهللا خامنــه حضــرت آیــت

392-393.  

ساله به کتاب و ر 270در این فهرست نامگوي حدود  ?
اهللا سید احمد صفایی خوانساري (پـدر صـاحب    خطّ آیت

  مجموعه) به اختصار گزارش گردیده است.

v  :ها  هایی که تاریخ کتابت آن نسخه“استادي، رضا
، نکــ .  ”پیش از سال هـزار [هجـري قمـري] اسـت    

فهرست هزار و پانصد نسـخه خطّـی اهـدایی رهبـر     
هد، ، مشــاي اهللا خامنــه معظّـم انقــالب حضـرت آیــت  

  .395-394، صص 1373

نویس نفیس از کتب مرحـوم   دست 72در این فهرست  ?
  صفایی خوانساري، به اختصار معرفی شده است.

v  :یـن و    نسخه“استادي، رضاهایی که سـرلوح زر
فهرست هزار و پانصـد نسـخه   ، نکـ . ”مذهب دارند

اهللا  خطّی اهدایی رهبر معظّـم انقـالب حضـرت آیـت    
  .397-396، صص 1373، مشهد، اي خامنه

ــویس مصــور و داراي  دســت 62در ایــن فهرســت  ? ن
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تذهیب از جمله کتـب مرحـوم صـفایی خوانسـاري، بـه      
  اختصار گزارش شده است.

v اهللا  هـاي خطّـی آیـت    نسخه“اکبر:  نژاد، علی زمانی
(قـم):   آینه پـژوهش ، نکـ . ”صفایی خوانساري (ره)

ـ 30-29(پیاپی 6-5، ش5س ، 1373اسـفند   )، بهمن 
 . 66-62صص

v  م، براتعلی (جلـد؛ 2/3، 1/3، 1/2، 1غالمی مقد(
، 1)؛ علیزاده، نادر (جلد1/3، 1قاسمیان، حسین (جلد

نیا، محمدحسن  )؛ نوري1/2)؛ علیزاده، علی (جلد1/2
، 2/2)؛ خبازیان، حسین (جلـد 2/3، 1/3، 2/2(جلد

)؛ 10و  8)؛ حکیم، محمدحسین (جلدهاي 2/3، 1/3
)؛ (زیرنظر دکتر سید 8ضل (جلدحافظیان بابلی، ابوالف

؛ سید محمدرضا فاضـل  >1جلد<علی اردالن جوان 
؛ ابوالفضـل  >2/3، 1/3، 2/2، 1/2، 1جلد<هاشمی 

ــان  ــد<حافظی ــرادي   >1/2جل ــادار م ــد وف ؛ محم
هاي خطّی اهدایی  فهرست نسخه): >2/3، 1/3جلد<

اي (مد ظلّـه   اهللا العظمی سید علی خامنه حضرت آیت
-1(مجلـدات   ظّم انقـالب اسـالمی  العالی)، رهبر مع

هـا و مرکـز    هـا، مـوزه   )، مشهد، سازمان کتابخانه10
  ، وزیري. 1389-1387اسناد آستان قدس رضوي، 

جلد اول: <علوم قرآين> (قـرآن و جـزوات قـرآين،     §
ــراآت)،   ــد و ق ــري، جتوي ــا  ۱۳۸۹تفس ]، ۱۳۸۸[در فيپ

 نسخه خطّي.  ۵۷۸تصوير رنگي؛ معريف  ۱۶ص+ ۴۴۸

ص ۴۸۰، ۱۳۸۹>، ۱خبـش اول): <اخبـار  جلد دوم ( §
 نسخه خطّي. ۷۸۷تصوير؛ معريف  ۴۱)+ ۴۸۰-۱(صص

ص ۴۶۴، ۱۳۸۹>، ۲جلد دوم (خبـش دوم): <اخبـار   §
نســخه  ۵۷۹تصـوير؛ معـريف    ۲۲)+ ۹۴۴-۴۸۲(صـص 
 خطّي. 

ص، ۴۴۰، ۱۳۸۷>، ۱جلد سـوم (خبـش اول): <فقـه    §
 نسخه خطّي. ۹۰۲تصوير؛ معريف  ۱۹)+ ۴۴۰-۱(صص

ص، ۴۴۴، ۱۳۸۸>، ۲دوم): <فقـه  جلد سـوم (خبـش   §
نســخه  ۷۲۶تصـوير؛ معـريف    ۱۷)+ ۸۸۴-۴۴۵(صـص 
  خطّي. 

جلد چهارم (خبش اول): <حکمـت، کـالم، عقايـد>،     §
 نسخه خطّي. ۸۰۰منتشر نشده است؛ معريف 

جلد چهارم (خبش دوم): <حکمـت، کـالم، عقايـد>،     §
 نسخه خطّي. ۸۰۰منتشر نشده است؛ معريف 

حکمـت، کـالم، عقايـد،    جلد چهارم (خبش سـوم): <  §
نسـخه   ۶۶۲منطق، عرفان>، منتشر نشده اسـت؛ معـريف   

 خطّي.

جلد پنجم: <اصول فقه>، منتشر نشده اسـت؛ معـريف    §
 نسخه خطّي. ۵۰۵

جلد ششم: <اخالق و ادعيه>، منتشـر نشـده اسـت؛     §
 نسخه خطّي. ۷۰۰معريف 

 ۸۶۹جلد هفتم: <ادبيات>، منتشر نشده است؛ معريف  §
 نسخه خطّي.

هشتم: <درايه، رجال، تراجم، تـاريخ، داسـتان،    جلد §
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تصـوير؛ معـريف    ۳۶ص+ ۶۰۴، ۱۳۸۹شناسـي>،   کتاب
 نسخه خطّي.  ۶۰۱

جلد م: <طب، هيئـت و جنـوم، رياضـي، کيميـا و      §
شناسـي، آشـپزي، جغـرايف،     صـنعت، طبيعيـات، حيـوان   

جواهرشناسي، موسيقي، خوشنويسي، جنـگ و جمـاميع،   
نسخه خطّي. ۷۱۷يف هنر>، منتشر نشده است؛ معر 

جلد دهم: <صرف و حنو، معاين و بيان، لغت>، منتشر  §
  نسخه خطّي. ۶۱۶نشده است؛ معريف 

ــت ? ــن فهرس ــاي موضــوعی  در ای ــدي ( 10ه  14جل
نویس گنجینه اهدایی  مجلّدي)، حدود ده هزار مجلّد دست

اي (مد ظلّـه العـالی) بـه کتابخانـه      اهللا خامنه حضرت آیت
د آستان قـدس رضـوي، بـه تفصـیل،     مرکزي و مرکز اسنا

)، 1389معرّفی گردیده است. گفتنی است تاکنون (اسـفند  
از مجلدات ده جلدي این فهرست ارزشمند، تنهـا، چهـار   

 1) در شش مجلد، شامل جلد8و  3، 2، 1جلد (جلدهاي 
)، 2(اخبـار  2/2)، جلـد 1(اخبـار  1/2(علوم قرآنی)، جلد

(درایه، رجال،  8) و جلد2(فقه 2/3)، جلد1(فقه 1/3جلد
شناسـی) منتشـر گردیـده     تراجم، تاریخ، داستان و کتـاب 

است و گویا باقی مجلدات نیز بزودي بـه چـاپ خواهـد    
 رسید.

v  :شـش نگـاهی بـه   تجلّی رضوان: “متقی، حسین 
 هاي نویس دستبراي نو انتشار هاي  فهرستمجلد از 
 اي اهللا خامنه حضرت آیترهبر معظّم انقالب، اهدایی 

آستان قدس کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد به  حفظه اهللا
، 13(تهـران): س  مـاه کلیـات   کتـاب ، نکـ . ”رضوي

 .30-20، صص1389)، آبان 155 (پیاپی 11ش

v  :هـاي   معرفـی فهرسـت نسـخه   “اباذري، علیرضا
خطی اهدایی مقام معظـم رهبـري بـه آسـتان قـدس      

 .”رضوي

مجلـس  سـایت  وب، در 1389اسـفند   18این مقاله در  ?
ــ ــالی    منتش ــی اجم ــه معرف ــاص ب ــود و اختص ــده ب ر ش
هاي اهدایی مقام  هاي نوانتشار مجموعه دستنویس فهرست

  معظم رهبري (پیش گفته) به آستان قدس رضوي دارد.  

v    :ــران ــا و دیگ ــمی، محمدرض ــل هاش ــل فاض گ
 اي اهللا خامنـه  صدبرگ: فهرست نفائس اهـدایی آیـت  

 ).2-1(جلد

ینـی از  این فهرسـت در دسـت تـألیف، در واقـع گلچ     ?
هاي خطّی اهـدایی رهبـر انقـالب اسـالمی،      نفائس نسخه
 اي به آستان قدس رضوي است. اهللا خامنه حضرت آیت

v نگـاهی بـه تـاریخ     :زیـده اسـناد  گ، زهـرا:  طالئی
)، 1لـد ج( روزگـار صـفویه تـا قاجاریـه     خراسان از

هـا و مرکـز اسـناد     ها، مـوزه  سازمان کتابخانهمشهد، 
 ص.156ي، ، وزیر1380، آستان قدس رضوي

v   معرفـی اسـناد    :اداره اسناد آستان قدس رضـوي
ویـژه  <قدس رضـوي   موجود در مرکز اسناد آستان

سـازمان  ، مشـهد،  علیه السـالم والدت حضرت رضا 
هـا و مرکـز اسـناد آسـتان قـدس       ها، مـوزه  کتابخانه
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 ص.61، وزیري، 1380، رضوي

v دفتـر  ): 4-2)؛ طالئـی، زهـرا (ج  1اداره اسناد (ج
مرکـز اسـناد آسـتان    )، مشـهد،  4-1ي (دفترها اسناد

 ، وزیري.1385-1381قدس رضوي، چاپ اول 

 .ص مصور۳۳۹، ۱۳۸۱دفتر اول:  §

 ص مصور.۵۷۲، ۱۳۸۵دفتر دوم و سوم:  §

 ص مصور.۴۳۲، ۱۳۸۷دفتر چهارم:  §

v  :هـاي   ها و رقـم  گزیده اسناد، فرمانمعتقدي، ربابه
، آستان قدس رضـوي از دوره صـفویه تـا قاجاریـه    

هـا و مرکـز اسـناد     ها، مـوزه  ازمان کتابخانهمشهد، س
 ص.186، 1387آستان قدس رضوي، 

v  :هـا   نقد کتاب گزیده اسناد، فرمان“فراستی، رضا
هاي آستان قدس رضوي از دوره صـفویه تـا    و رقم
 2، ش19(تهـران)، س  گنجینه اسناد، نکـ . ”قاجاریه
 .128-123، صص1388)، تابستان 74(پیاپی 

v   ا؛ (زیـر نظـر معاونـت    فاضل هاشـمی، محمدرضـ
ــان):    ــی خراس ــراث فرهنگ ــی می ــت پژوهش فهرس

هاي خطّی و چاپ سـنگی موجـود در گنجینـه     نسخه
  .1377، مشهد، میراث فرهنگی خراسان، ١طوس

                                                   
 .۱۰۷، ص۱۳۸۶، آذر ۷۸، ش۷: سپيام ارستان. ١

v  :فهرست کتابهاي چاپ فاضل هاشمی، محمدرضا
 .سنگی کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي

فهرسـتی در دســت تـألیف بــراي کتـب ســنگی ایــن     ?
نه عامره است. بر پایـه آمارهـاي رسـمی، در ایـن     کتابخا

کتاب چاپ سـنگی اسـت کـه     35000کتابخانه، بیش از 
بایستی بیشترین تجمع ایـن نـوع آثـار نسـبت بـه دیگـر       

هاي ایران بوده باشد و شاید هم بتوان به صراحت  کتابخانه
گفت، این کتابخانه معموره نخستین کتابخانه در ایران، بـه  

  گردد. محسوب میلحاظ کتب سنگی 

  جامع گوهرشاد کتاخبانه )٤٤٨(

v کتابخانـــه جـــامع “پـــژوه، محمـــدتقی:  دانـــش
، 5(تهــران): س راهنمـاي کتــاب ، نکـــ . ”گوهرشـاد 

  .992-991، صص 1341، دي 10ش

نویس عربی و فارسی موجـود   دست 21در این مقاله  ?
  در کتابخانه گوهرشاد، به اختصار معرفی شده است.

v   :نکــ .  ”گوهرشـاد  کتابخانـه جـامع  “ناشـناخته ،
ــیمرغ  ــران): سسـ ــفند 2، ش1(تهـ ش؛ 1368، اسـ

  .47-46صص

v فهرسـت  “چی، کاظم؛ نـورانی، عبـداهللا:    مدیرشانه
، نکـ . ”نسخ خطّی کتابخانه جامع گوهر شاد ـ مشهد 

، هـاي خطّـی چهـار کتابخانـه مشـهد      فهرست نسخه
  .435-57، صص 1351تهران، 
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v  :تبۀ [فهرس بعض] نسخ مکالطباطبایی، عبدالعزیز
  .١جامع گوهرشاد

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     فهرست دستنوشته ?
نفیس کتابخانه جـامع گوهرشـاد در مشـهد اسـت کـه در      

نگـارش یافتـه اسـت. ایـن فهرسـت       دفتـر صـغیر  ضمن 
  گردد. مخطوط در کتابخانه مرحوم طباطبایی نگهداري می

v هـاي   فهرست نسخه: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
-1(مجلّـدات   گوهر شاد مشهد خطّی کتابخانه جامع

، 1371-1363)، مشهد، کتابخانه جامع گوهر شاد، 4
  وزیري.

ــت:   § ــد خنس ــص ۴۹۵، ۱۳۶۳جل ]؛ ۴۹۵-۱ص [ص
 تصوير. ۹۵>)+ ۴۰۰-۱هاي مشاره < (نسخه

]؛ ۹۹۳-۵۰۵ص [صـــص ۵۸۲، ۱۳۶۵جلـــد دوم:  §
  تصوير. ۸۵>)+ ۸۰۰-۴۰۱هاي مشاره < (نسخه

]؛ ۱۷۶۶-۱۰۸۷ص [صـص ۶۸۴، ۱۳۶۷جلد سوم:  §
  تصوير. ۷۱>)+ ۱۲۰۰-۸۰۱هاي مشاره < سخه(ن

]؛ ۲۲۷۵-۱۸۴۳ص [صص۴۳۳، ۱۳۷۱جلد چهارم:  §
  تصوير.  ۷۱>)+۱۶۰۰-۱۲۰۱هاي مشاره < (نسخه

  دانشکده ادبيات و علوم انساين کتاخبانه )٤٤٩(

v  :کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم “افضلی، رضا

                                                   
 .۱۳۰، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

 مشـکوة ، نکــ .  ”انسانی دانشگاه فردوسـی مشـهد  
 و 149-145، صـص 1374ن ، تابستا47(مشهد): ش

، 1379، مشـهد،  کتاب و کتابخانه در تمدن اسـالمی 
 .727-722دفتر دوم، صص 

v  :آشـنایی بـا کتابخانـه دانشـکده     “بنکدار، محمد
، ”ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد   

، 4، ش3(مشـهد): س  رسانی و اطالع کتابدارينکـ . 
 .112-109، صص1379زمستان

v ،(فاضل) هـاي   فهرست نسخه: محمود یزدي مطلق
خطّی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی      

، مشهد، دانشگاه فردوسـی،  مشهد ـ  دانشگاه فردوسی
  ص.292، وزیري، 1354

v  :هاي خطّـی کتابخانـه    فهرست نسخه“بینش، تقی
خ در مشهد هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکـ . ”[محمود] فرّ

ــی ــر خطّ ــران): دفت ــص 1342، 3(ته و  97-85، ص
ه). 612، ص1346، 5ردفت تتم)  

از سـوي   1349گفتنی است که ایـن نسـخ در سـال     ?
مسؤوالن وقت دانشکده ادبیات و علوم انسـانی مشـهد از   
صاحب مجموعه خریداري و به کتابخانه دانشکده مـذکور  

هاي ایشان در فهرست دانشکده با  انتقال یافته است. نسخه
  مشخص گردیده است. >فرّخ<نام 

v هـاي   نسـخه “حمدتقی؛ افشار، ایرج: پژوه، م دانش
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نشریه ، نکـ . ”اکبر فیاض خطّی [کتابخانه] دکتر علی
، صــص 1353، 7دفتــر(تهــران):  هــاي خطّــی نسـخه 

695-701.  

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دست 167در این مقاله  ?
اختصار گـزارش گردیـده اسـت. گفتنـی اسـت کـه ایـن        

ـ   1351ها در سال  نویس دست ت ، از سـوي مسـؤوالن وق
ــوم انســانی مشــهد، از   کتابخانــه دانشــکده ادبیــات و عل
ــداري و بــه مشــهد منتقــل   بازمانــدگان آن مرحــوم خری

  .  ١گردید

  دانشکده اهليات و معارف اسالمي کتاخبانه )٤٥٠(

v کتابخانه دانشکده “شیخی، عباسعلی:  سلطانی گل
، ”الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

ـــ .  ــکوةنک ــهد): ش مش ــتان ، تاب47(مش ، 1374س
ــص ــدن   و 154-150ص ــه در تم ــاب و کتابخان کت
  .722-718، دفتر دوم، صص 1379، مشهد، اسالمی

v هـاي   فهرست نسخه: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
خطّی کتابخانه دانشکده الهیـات و معـارف اسـالمی    

)، مشـهد، دانشـگاه فردوسـی/    3-1(مجلّدات  مشهد
  ي.، وزیر1361-1355تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 

صص؛ (معـريف  ۶۷۷، هشت+۱۳۵۵جلد اول: مشهد،  §

                                                   
 .۱۱۱: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

  >).۸۰۰-۱هاي عريب و فارسي مشاره < نويس دست

ــران،  § صـــص ۷۲۰، دوازده+ ۱۳۶۱جلـــد دوم: ـ
هاي عريب و فارسي  نويس ]؛ (معريف دست۷۲۰-۱[صص

  >).۱۵۸۱-۸۰۱مشاره <

ــران،   §  :ــوم ــد س ــص ۶۵۶، دوازده+ ۱۳۶۱جل ص
ــص ــريف   ۱۰۴]+ ۱۳۵۷-۷۲۱[صــ ــوير؛ (معــ تصــ

> ۱۹۸۶-۱۵۸۲هاي عريب و فارسي مشاره < نويس دست
  ).۱۳۵۷-۱۲۷۵نسخه عکسي: صص ۷۷و معريف 

 77دستنوشته عربی و فارسی و 1986در این فهرست  ?
  نسخه عکسی گزارش شده است.

v    ــود ــق (فاضــل)، محم ــزدي مطل فهرســت “: ی
هــاي عکســی کتابخانــه دانشــکده الهیــات و  نســخه

هـاي   فهرسـت نسـخه  ، نکـ . ”معارف اسالمی مشهد
خطّی کتابخانه دانشکده الهیـات و معـارف اسـالمی    

  .1357-1275، صص 3، ج1361، تهران، مشهد

هاي  نسخه عکسی مربوط به نسخه 77در این فهرست  ?
  همین کتابخانه، نسبتاً به تفصیل معرفی شده است.

v    ــود ــق (فاضــل)، محم ــزدي مطل فهرســت “: ی
هاي کتابخانه دانشکده الهیـات و معـارف     میکروفیلم

نشــریه دانشــکده ، نکـــ . “) 2-1( اســالمی مشــهد
، پــاییز 12(مشــهد): ش الهیــات و معــارف اســالمی

ــر  234-193، صــص1353 (بخــش اول: مشــتمل ب
، 15)؛ ش>97-1<هـاي شـماره     معرفی میکـروفیلم 
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(بخــش دوم:  201-155، صــص 1354تابســتان 
-98<هـاي شـماره     مشتمل بـر معرفـی میکـروفیلم   

126<.(  

v   ــق (فاضــل ــزدي مطل ــودی فهرســت “: )، محم
هاي کتابخانه دانشکده الهیـات و معـارف     میکروفیلم

(تهـران):   آینـه میـراث  ، نکــ .  ”)3( اسالمی مشـهد 
 64-53، صص1382)، تابستان21(پیاپی 2، ش1س

هاي شماره   مشتمل بر معرفی میکروفیلم (بخش سوم: 
>127-150< .( 

  مرکزي دانشگاه فردوسي کتاخبانه )٤٥١(

v  :کتابخانه مرکزي و مرکز “خاکساري، محمدعلی
 مشــکوة، نکـــ . ”اســناد دانشــگاه فردوســی مشــهد

  .168-155، صص1374، تابستان 47(مشهد): ش

  دکتر علي شريعيت کتاخبانه )٤٥٢(

v ــش ــدتقی:   دان ــژوه، محم ــگ  “پ ــه فرهن کتابخان
ـــ . ”خراســان ــاب، نک ــران): س راهنمــاي کت ، 5(ته
  .994، ص1341، دي 10ش

کتابخانــه  نــویس موجــود در دســت 6در ایــن مقالــه  ?
  ، معرفی شده است.١عمومی فرهنگ و هنر (سابق)

                                                   
 . اين کتاخبانه پس از انقالب به <کتاخبانه دکتر علي شريعيت> تغيري نام يافت.١

v  :فهرست کتب خطّی کتابخانـه  شاکري، رمضانعلی
، مشـهد، اداره کـلّ و   عمومی فرهنگ و هنـر مشـهد  

  ص.127، وزیري، 1348فرهنگ و هنر خراسان، 

v  :هاي خطّـی کتابخانـه    فهرست نسخه“بینش، تقی
هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  ، نکــ .  ”فرهنگ مشهد

  .55-44، صص 1351، تهران، ار کتابخانه مشهدچه

  السالم عمومي امام هادي عليه کتاخبانه )٤٥٣(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
السـالم، مشـهد ـ     کتابخانه عمومی امام هـادي علیـه  

، وزیـري،  1377، قم، مجمـع ذخـایر اسـالمی،    ایران
  . >1آشنایی با ذخایر: <ص، 100

v  مخطوطـات مکتبـۀ   د: الحسینی االشکوري، احمـ
، قم، مجمع السالم (مشهد ـ ایران)  االمام الهادي علیه
  ص.62، وزیري،1424الذخائر االسالمیۀ، 

نسخه خطّی عربی و فارسـی بـه    110در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  اهللا العظمي خويي (ره) مدرسه آيت کتاخبانه )٤٥٤(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
اهللا العظمی خویی (ره)، مشـهد   کتابخانه مدرسه آیت

، وزیـري،  1377، قم، مجمع ذخایر اسـالمی،  ـ ایران
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  .>4آشنایی با ذخایر: <ص، 152

هاي عربی و  نویس به زبان دست 175در این فهرست  ?
  فارسی گزارش گردیده است.

v  :هـاي   نقدي بر فهرسـت نسـخه  “صادقی، محسن
العظمـی خـویی (ره)،    اهللا خطّی کتابخانه مدرسه آیت

 .”مشهد، تألیف سید احمد اشکوري

v ?     کتـاب  این مقاله کوتـاه، در دفتـر دوم نشـریه
از سـوي مؤسسـه کتابشناسـی شـیعه، در قـم،      ، شیعه

  گردد. منتشر می

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حافظیان بابلی، ابوالفضـل
اهللا العظمـی   خطّی تازه یاب کتابخانـه مدرسـه آیـت   

  . ١خویی (ره)، مشهد

هاي  نویس هرستی منتشر نشده براي تعدادي از دستف ?
تازه رسیده به این کتابخانه است. گفتنی است که پـس از  

نسـخه بـه ایـن     170گفتـه، تعـداد    انتشار فهرسـت پـیش  
مجموعه اضافه شده است. از جمله نسـخ ایـن مجموعـه    

الـدین دایـه بـا کتابـت      بحـر الحقـایق نجـم   <توان بـه   می
ر سـید نعمـت اهللا جزائـري (بـه     االستبصا هـ، حاشیۀ9سده

  اشاره نمود.  >هـ 8خطّ مولّف) و اللمع ابن جنّی از قرن 

v  :هـاي خطّـی    فهرسـتواره نسـخه  “غفرانی، عبداهللا

                                                   
 .۴۶۸، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١

اوراق ، نکـ . ”اهللا العظمی خویی مشهد کتابخانه آیت
 .266-239، صص1389(تهران): دفتر اول،  عتیق

ده از نسخه تازه خریداري شـ  250در این فهرستواره  ?
مجموعه سید محمد جزایري (ره) به اختصـار فهرسـت و   

  معرّفی شده است.

  مدرسه علميه باقريه کتاخبانه )٤٥٥(

v  :(محمدمحسن) بعض تهرانی (منزوي)، آقا بزرگ]
مدرسـۀ  <مخطوطات المکتبۀ السمیعیۀ المعروفۀ بــ  

  . ٢]>المولی محمدباقر السبزواري

گ فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزر    ?
تهرانی است که در آن برخی نسخ خطّی کتابخانه مدرسـه  
باقریه ـ مشهد است. نسخه اصل این فهرست، ذیل شماره  

  گردد.  در کتابخانه مجلس نگهداري می >15816<

v فهرس مخطوطات “: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
 تراثنـا ، نکــ .  ”المدرسۀ الباقریۀ فی مشهد المقدسۀ

، 1411حـرّم الحـرام   )، م22(پیـاپی  1، ش6(قم): س
)، 23(پیـاپی  2، ش6(بخش اول)؛ س 127-66صص

(بخــش دوم)؛  124-88، صــص1411ربیــع الثــانی 
-106، صــص1411)، رجـب  24(پیـاپی  3، ش6س

ال 25(پیــاپی 4، ش6(بخــش ســوم)؛ س 126 شــو ،(
                                                   

، ۴۴، جهاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست نسخه. پيشني، ٢
 .۷۸ص
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 1، ش7(بخش چهارم) و س 102-87، صص1411
 148-116، صـص 1412)، محـرّم الحـرام   26(پیاپی

  (بخش پنجم). 

  مدرسه علميه مريزا جعفر کتاخبانه )٤٥٦(

v فهرسـت  “چی، کاظم؛ نـورانی، عبـداهللا:    مدیرشانه
نسخ خطّی کتابخانه مدرسه میـرزا جعفـر در صـحن    

هاي  فهرست نسخه، نکـ . ”عتیق آستان قدس رضوي
، صـص  1351، تهـران،  خطّی چهار کتابخانه مشـهد 

25-43.  

اي ه هاي خطّی این کتابخانه در سال گفتنی است نسخه ?
تـر، بـه کتابخانـه     اخیر به جهت حراست و حفاظت بـیش 

  مرکزي آستان قدس رضوي انتقال یافته است. 

  مدرسه علميه حاج حسن کتاخبانه )٤٥٧(

v هـاي خطّـی    نسخه“: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
هـاي   نشریه نسخه، نکـ . ”مدرسه حاج حسن، مشهد

  .765-763، صص 1353، 7(تهران): دفتر خطّی

نسخه خطّـی عربـی و فارسـی بـه      9در این فهرست  ?
  اختصار گزارش شده است. 

  خانمدرسه علميه خريات کتاخبانه )٤٥٨(

v    ــود ــق (فاضــل)، محم ــزدي مطل فهرســت “ :ی

، نکــ .  ”هاي خطّی مدرسه خیرات خان مشهد نسخه
ي رشـت و   هـا  هـاي خطّـی کتابخانـه    فهرست نسـخه 

-1717، صــص 1353، تهــران، همــدان [و مشــهد]
  + تصویر. 1797

  خان مدرسه علميه سليمان کتاخبانه )٤٥٩(

v ــش ــدتقی:   دان ــژوه، محم ــه  “پ ــه مدرس کتابخان
، 5(تهـران): س  راهنمـاي کتـاب  ، نکـ . ”خان سلیمان
  .994، ص1341، دي 10ش

نویس نفیس موجود در کتابخانـه   دست 2در این مقاله  ?
  خان، به اختصار معرفی شده است. مدرسه سلیمان

v سـت  فهر“چی، کاظم؛ نـورانی، عبـداهللا:    مدیرشانه
، نکــ .  ”خـان  نسخ خطّی کتابخانـه مدرسـه سـلیمان   

، هـاي خطّـی چهـار کتابخانـه مشـهد      فهرست نسخه
  .24-1، صص 1351تهران، 

ــی و فارســی  133در ایــن فهرســت  ? دستنوشــته عرب
  گزارش شده است.

v  :وصف بعض نسـخ مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  . ١مدرسۀ سلیمان خان

ـ  ? د نسـخه خطّـی   دو فهرست دستنوشته در توصیف چن

                                                   
 .۱۳۰و  ۱۲۷، صص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١
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نفیس کتابخانه مدرسه علمیه سلیمان خـان اسـت کـه در    
نگارش یافتـه اسـت. ایـن دو فهرسـت      دفتر صغیرضمن 

مخطوط در کتابخانـه مرحـوم محقـق طباطبـایی در قـم      
  گردد. نگهداري می

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
  .١ـ مشهد خان کتابخانه مدرسه سلیمان

اي جدیـد بـا    بناسـت در مجموعـه  این فهرست گویـا   ?
  ) به چاپ برسد.  3یا  2(جلدهاي دلیل المخطوطاتعنوان 

  خانمدرسه علميه عباسقلي کتاخبانه )٤٦٠(

v هـاي خطّـی    نسخه“: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
ــهد  ــان، مش ــقلی خ ــه عباس ـــ . ”مدرس ــریه ، نک نش

، صــص 1353، 7(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
766-768.  

خه خطّی عربـی و فارسـی بـه    نس 30در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  مدرسه علميه فاضليه کتاخبانه )٤٦١(

v    عماد فهرسی، میرزا مهدي؛ عاملی، میـرزا محمـود
فهرست کتـب کتابخانـه   (زیرنظر عبدالعلی اوکتایی): 

، خراسان، مطبعـه خراسـان،   مدرسه فاضلیه ـ مشـهد  

                                                   
 .۱۱۵: ص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

  ص.265، خشتی، 1309شهریور 

هـا ابتـدا در سـال     نـویس  تگفتنی است که ایـن دسـ   ?
 1363ش، به مدرسه نواب عالی و سپس در سـال  1310

با صالحدید اولیاي امـر بـه جهـت حراسـت و حفاظـت      
تی ها  تر از نسخه بیش به کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد مد

ا  آستان قدس رضوي انتقال یافت بـر اسـاس آخـرین     امـ
منتقـل   ،ببه کتابخانه مدرسه نـوا  ها، این نسخه اکنون داده

  است.گردیده 

v ــانه ــاظم:  مدیرش ــی، ک ــات  “چ ــائس مخطوط [نف
 نامه آسـتان قـدس  ، نکـ . ”کتابخانه مدرسه فاضلیه]

-109، صـص 1347)، 25(پیاپی 1، ش7(مشهد): س
118.  

v  :(به کوشش: ابوالفضل حافظیان بابلی ) ناشناخته؛
صــورت عــرض کتــب موقوفــه مدرســه فاضــلیه “

: دفتر دوم، پـاییز  (تهران) پژوهی نسخه، نکـ . ”مشهد
  .292-243، صص 1384

فصلی موضوعی، بـیش   12در این فهرست دستنوشته  ?
نـام  <جلد کتاب چاپی و خطّی به ترتیب شامل:  380از 

نـوع کاغـذ، نـوع     ، واقف، تعداد سطر،پدیدآورکتاب، نام 
، گزارش شده است. گفتنی >اثر تعداد مجلّداتنیز جلد و 

بـه خـطّ یکـی از    نـویس ایـن فهرسـت     است اصل دست
هــ  1300کتابداران مدرسه فاضـلیه اسـت کـه در سـال     

مرحـوم  تـر در کتابخانـه    نگارش یافته است، این اثر پیش
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س ضمرحاج محمد  قـرار  خاور)   کاللهانتشارات انی (مؤس
در کتابخانـه   >2909<اکنـون بـه شـماره    و  استداشته 

  گردد.  مسجد اعظم قم نگهداري می

  ايل <صاحليه>مدرسه نواب ع کتاخبانه )٤٦٢(

v  :(محمدمحسن) بعض تهرانی (منزوي)، آقا بزرگ]
  . ١مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ نواب العالی ـ مشهد]

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
تهرانی است که در آن برخی نسخ خطّی کتابخانه مدرسـه  
اب عالی مشهد معرفی شده اسـت. نسـخه اصـل     علمیه نو

ب ـ  33(بـرگ   >13/15816< این فهرست بـه شـماره  
الف) در کتابخانه مجلس شـوراي اسـالمی نگهـداري    38
  گردد.  می

v کتابخانه مدرسه نـواب “پژوه، محمدتقی:  دانش” ،
ـــ .  ــابنک ــاي کت ــران): س راهنم ، دي 10، ش5(ته
  .994-992، صص 1341

نویس عربی و فارسی موجـود   دست 17در این مقاله  ?
اختصـار معرفـی شـده     در کتابخانه مدرسه عالی نواب، به

  است.

v فهرسـت  “چی، کاظم؛ نـورانی، عبـداهللا:    مدیرشانه
                                                   

فهرست خمتصر ؛ پيشني، ۱۷۲، ص۱۳۸۲، آذر ۳۰: شپيام ارستان. ١
فهرست و پيشني،  ۶۰۱، صجملس شوراي اسالمي هاي خطّي کتاخبانه نسخه
 .۷۸، ص۴۴، جهاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي نسخه

فهرسـت  ، نکــ .  ”نسخ خطّی کتابخانه مدرسه نواب
، 1351، تهـران،  هاي خطّی دو کتابخانه مشـهد  نسخه
  .562-437صص 

v نفائس مخطوطات کتابخانه “چی، کاظم:  مدیرشانه
(مشـهد):   نامـه آسـتان قـدس   ، نکـ . ”مدرسه نواب

؛ 118-105، صــص1347)، 25(پیــاپی 1، ش7س
هاي  ، مشهد، بنیاد پژوهشکتاب و کتابخانه در اسالم
 و 178-174، صــص1374، آســتان قــدس رضــوي

، 1374، مشـهد،  کتاب و کتابخانه در تمدن اسـالمی 
 .187-174دفتر اول، صص 

هـا نسـخه خطّـی از کتابخانـه      در این فهرسـتواره، ده  ?
  ی شده است.فاضلیه و مدرسه نواب مشهد معرّف

v  :[فهرس بعض] نسخ مکتبۀ الطباطبایی، عبدالعزیز
اب فی مشهد ٢مدرسۀ نو.  

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     فهرست دستنوشته ?
اب در مشهد است کـه در   نفیس کتابخانه مدرسه علمیه نو

نگارش یافتـه اسـت. ایـن فهرسـت در      دفتر صغیرضمن 
ــداري   ــم نگه ــایی در ق ــق طباطب ــوم محق ــه مرح  کتابخان

هـاي ایـن کتابخانـه     نـویس  گردد. باید افزود که دسـت  می
بنـا بـه صـالحدید     1363نسـخه) در سـال    600(حدود 

اولیاي امر به کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي موقتـاً  

                                                   
 .۱۳۰، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٢
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پس از بازسازي کتابخانه مدرسه مجدداً بـه   وانتقال یافت 
  این کتابخانه منتقل گردیده است.  

v هـاي   هرست نسخهف: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
، مشـهد، عـروج   خطّی مدرسـه علمیـه عـالی نـواب    

  ص.651، 1388اندیشه، 

هاي عربـی،   نسخه خطّی به زبان 695در این فهرست  ?
  فارسی و ترکی توصیف شده است.

  اداره مرياث فرهنگي و گردشگري  کتاخبانه )٤٦٣(

v  :هـاي خطّـی میـراث     فهرست نسـخه قمري، عفت
 .فرهنگی و گردشگري مشهد

-1386هـاي   هـا، سـال   سـت بنـا بـه شـنیده    این فهر ?
در دست تألیف بوده است. در این اثـر، در حـدود   1387
هاي  خطّی معرفی گردیده است. بر پایه آگاهی  نسخه 250

  ) منتشر نشده است.1389راقم، این فهرست، تاکنون (

  سيد ابواحلسن مرتضوي کتاخبانه )٤٦٤(

v  :مخطوطـات مکتبـۀ   “الحسینی االشکوري، احمد
، نکـ ”الحسن] المرتضوي، (مشهد ـ ایران) [السید أبو

ال 68(پیاپی  4، ش17(قم): س تراثنا.  1422)، شو ،
  .150-102صص 

v   :فهـرس مخطوطـات   الحسینی االشکوري، احمـد

، قــم، مجمــع مکتبــۀ المرتضــوي، (مشــهد ـ ایــران)  
  ص.48، وزیري، 1424الذخائر االسالمیۀ، 

نـویس عربـی و    دست 124در این فهرست در حدود  ?
ارسی به اختصار گزارش شده اسـت. گفتنـی اسـت کـه     ف

اي نفیس بود کـه پـس از    صاحب مجموعه داراي کتابخانه
درگذشت وي تقریباً پراکنده گردید؛ بنابر وصیت مرحـوم  

ي عمـومی   هـا  مرتضوي تعدادي از نسخ به بعضی کتابخانه
ت       اهداء گردیده و بخشی هم بـه رسـم امانـت نـزد حجـ

ن نهـاده شـد و در واقـع در ایـن     االسالم سید جعفر خندا
  هاي اخیر توصیف شده است.  نویس فهرست همین دست

  شيخ حسني هروي کتاخبانه )٤٦٥(

v   :(محمدمحســن) ــزرگ ــا ب ــزوي)، آق ــی (من تهران
[فهرس کتب مخطوط مکتبۀ الشیخ حسین بن یوسف 

  .١الهروي نزیل مشهد الرضوي]

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
که در آن برخی نسخ خطّی کتابخانه مرحـوم   تهرانی است

شیخ حسین هروي مقیم مشهد، معرفی شده اسـت. نسـخه   
در  >15816<اصل این فهرست مخطوطه ذیـل شـماره   
  گردد.  کتابخانه مجلس شوراي اسالمی نگهداري می

  آقاي سعدي حيدري کتاخبانه )٤٦٦(

                                                   
، ۴۴، جهاي خطي کتاخبانه جملس شوراي اسالمي فهرست نسخه. پيشني، ١
 .۷۸ص
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v هـاي خطّـی    نسخه“: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
 ، نکــ . ”یـدري در مشـهد  کتابخانه آقاي سـعدي ح 

، 1379، مشـهد،  کتاب و کتابخانه در تمدن اسـالمی 
(مشهد):  اندیشه حوزهو  751-740دفتر دوم، صص 

  . 218-209، صص 1375، زمستان 7، ش2س

  کتاخبانه عبدايد مولوي )٤٦٧(

v  :فهرست نسـخ خطّـی عبدالمجیـد    “والیی، مهدي
 هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکـ . ”مولوي در مشهد

  .107-7، صص 1346، 5دفتر (تهران):

هاي عربـی،   نویس به زبان دست 677در این فهرست  ?
  فارسی و ترکی به اختصار معرفی شده است. 

  اصغر اصغرزاده سيد علي کتاخبانه )٤٦٨(

v هاي خطّی حاج سید  نسخه“اصغر:  اصغرزاده، علی
نشـریه  ، نکــ .  ”علی اصغر اصـغرزاده [در مشـهد]  

-613، صص1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه
ــر 617 ــص1353، 7(بخــش اول) و دفت و  762، ص
  (بخش دوم). 769-771

ــه  دســت 78در ایــن فهرســت در مجمــوع  ? ــویس ب ن
  هاي عربی، فارسی و ترکی توصیف گردیده است.  زبان

  اکرب اوندي مرحوم علي کتاخبانه )٤٦٩(

v  :(محمدمحسن) بعض تهرانی (منزوي)، آقا بزرگ]
ـ  مخطوطات مکتبـۀ المـولی علـی    ر النهاونـدي ـ   اکب

  . ١مشهد]

فهرست دستنوشته به خطّ مرحوم عالمـه آقـا بـزرگ     ?
تهرانی است که در آن برخی نسخ خطّی کتابخانه مرحـوم  
نهاوندي معرفی شـده اسـت. ایـن فهرسـت مخطوطـه در      

در کتابخانـه مجلـس    >15816<نسخه شـماره   53برگ
گردد. باید افـزود کـه طبـق     شوراي اسالمی نگهداري می

هاي خطّی کتابخانه وي، بعـدها،   ن مرحوم، نسخهوصیت آ
  به کتابخانه مدرسه حجتیه در قم انتقال یافته است. 

  چي کاظم مديرشانه کتاخبانه )٤٧٠(

v هاي خطّی]  فهرست [نسخه“چی، کاظم:  مدیرشانه
ــانه  ــاظم مدیرش ــه ک ــی کتابخان ـــ . ”چ ــریه ، نک نش

، صــص 1346، 5(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
584-611.  

هـاي   دستنوشته به زبـان  60ن فهرست در حدود در ای ?
  عربی و فارسی گزارش شده است. 

  شيخ حممد رجائي مغزي کتاخبانه )٤٧١(

v  :مخطوطات [الشـیخ  “الحسینی االشکوري، احمد
محمد] الرجائی المغزي [فـی قریـۀ مغـز مـن توابـع      

                                                   
 . مهان.١
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)، 20(پیـاپی   3، ش5(قـم): س  تراثنا، نکـ . ”مشهد]
  .105-98، صص 1410رجب 

نسخه خطّی به اختصـار   22فهرست در حدود  در این ?
  معرفی شده است. 

  اهللا واعظ زاده خراساين آيت کتاخبانه )٤٧٢(

v  :هـاي   معرفی نسـخه “واعظ زاده خراسانی، محمد
، نکــ .  ”خطّی کتابخانه محمد واعظ زاده خراسـانی 

-210، صص1374، تابستان 47(مشهد): ش مشکوة
د، ، مشـه کتاب و کتابخانه در تمدن اسـالمی  و 217

  .763-757، دفتر دوم، صص 1379

  ده است. شنسخه توصیف  20در این فهرست حدود  ?

v    ــود ــق (فاضــل)، محم ــزدي مطل فهرســت “: ی
هاي خطّـی اهـدایی اسـتاد محمـد واعـظ زاده       نسخه

خراسانی به کتابخانـه دانشـکده الهیـات و معـارف     
مطالعـات  ، نکــ .  ”اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

-215، صص1386زمستان ، 78(مشهد)، ش اسالمی
256.  

  يزدي مطلق (فاضل)حممود  کتاخبانه )٤٧٣(

v هـاي خطّـی    نسخه“: یزدي مطلق (فاضل)، محمود
هـاي   نشریه نسـخه ، نکـ . ”[کتابخانه] محمود فاضل

 ؛762-759، صــص 1353، 7(تهــران): دفتــر خطّـی 
، 1379، مشـهد،  کتاب و کتابخانه در تمدن اسـالمی 

ان): ش (تهـر سـیمرغ  و  751-740دفتردوم، صـص  
  . 61-49، صص 1372، فروردین 12-13

  سيد ناصرالدين ميبدي کتاخبانه )٤٧٤(

v  :ـۀ   نسخه“حسینی اشکوري، احمدهاي خطّی حج
، نکــ .  ”االسالم سید ناصر میبدي، مشـهد ـ ایـران   

، 1381، قـم،  هاي خطّی خاندان میبدي فهرست نسخه
 .190-117صص 

v   :مسـتدرکی بـر فهرسـت    “غالمی جلیسه، مجیـد
 ماه کلیـات  کتاب، نکـ . ”ید ناصر حسینیکتابخانه س
ــران): س ــاپی 11، ش13(ته ــان 155(پی ، 1389)، آب

  .52-41صص

v  :مخطوطـات مکتبـۀ   “الحسینی االشکوري، احمد
[الســید ناصــرالدین الحســینی] المیبــدي، مشــهد ـ   

(پیـاپی   4-3، ش18(قـم): س  تراثنـا ، نکــ .  ”ایران
ۀ    71-72 188، صـص  1423)، رجـب ـ ذوالحجـ-

244.  

v فهـرس مخطوطـات   سینی االشکوري، احمـد:  الح
، مکتبۀ [السید ناصرالدین] المیبدي، مشـهد ـ ایـران   

  ص.56، وزیري، 1424قم، مجمع الذخائر االسالمیۀ، 
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نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 65در این فهرست  ?
نسـخه از   40اختصار توصیف گردیده است. گفته شده که 

به آقـاي سـید    متعلّق  هاي یاد شده در این فهرست، نسخه
الدین شریعتمدار مازندرانی بوده که وقـف کتابخانـه    جالل

  آقاي میبدي در مشهد، گردیده است. 

v  :مخطوطات مکتبـۀ  “الحسینی االشکوري، احمد]
، نکـــ . ”ي فــی مشــهد]  الســید ناصــرالدین المیبــد
، 1، ج1428/1386، قـم،  ي  مخطوطات مکتبۀ المیبد

  .403-99صص

خه خطّـی عربـی، فارسـی و    نس 500در این فهرست  ?
  ي، گزارش گردیده است.   چند نسخه به زبان کرد

  موزه نادري )٤٧٥(

v  هـاي   فهرسـت نسـخه   :حافظیان بابلی، ابوالفضـل
  . ١موزه نادري ـ مشهد یخطّ

ـ  نسخه 3ي براي  ا سیاهه ? موجـود در نمایشـگاه    یخطّ
ها چنـین اسـت:    موزه نادري در مشهد است که اسامی آن

ــادري، ظفرنا< ه ن ــاي   در ــاریخ جهانگش ــادري و ت ــه ن م
که هر سه از میرزا محمدنصیر بن مهـدي منشـی    >نادري

  استرآبادي است. 

  آقاي مهراب اکربيان کتاخبانه )٤٧٦(

                                                   
 .۴۶۹، ص۱۳۸۵، ۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١

v   فهرسـت چنـد   “: یزدي مطلق (فاضـل)، محمـود]
، ”نسخه خطّی مجموعه مهـراب اکبریـان ـ مشـهد]    

، 1372، فـروردین  13-12(تهران): شسیمرغ نکـ . 
  .61-52صص

ــن  ? ــه   3فهرســت در ای ــی در ضــمن مقال نســخه خطّ
  معرفی شده است.  ”ي شخصی خراسان ها کتابخانه“

  امرياملؤمنني علي (ع)  ختصصي کتاخبانه )٤٧٧(

v  :ــناخته ــی    “ناش ــه تخصص ــه کتابخان ــاهی ب نگ
، نکــ .  ”امیرالمؤمنین علی علیـه السـالم در مشـهد   

 .69، ص1380، آذر 182(تهران): ش کیهان فرهنگی

v ـــقی هــاي عکســی  نســخهفهرســت ، حســین:  متّ
 در السالم امیرالمؤمنین علی علیه  کتابخانه تخصصی

 .مقدس مشهد

انزده شدر این کتابخانه نفیس، افزون بر وجود بیش از  ?
درباره حضرت امیرمؤمنان علـی   هزار اثر چاپی  ارزشمند 

، از )1389( السـالم  طالب و حضرت زهرا، علیهما  بن ابی
دیجیتالی برگرفتـه از  نسخه عکسی و  1500جمله حدود 

ي ایران و برخـی کشـورهاي     ها هاي خطّی کتابخانه نسخه
ها جلد چاپ سنگی، اصـل یـا تصـویر آنهـا،      دیگر و صد
هاي عکسی این کتابخانـه،   ي نسخه  گردد. برا ي می  نگهدار

ي راقم، در حال انجـام و تکمیـل     فهرستی توصیفی از سو
ه و باقی نیز اگر است و تاکنون، بخشی از آن، نگارش یافت
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توفیق الهی مدد رساند، تا دو سال آینده، به اتمام رسیده و 
در دو جلد، از سوي این کتابخانه عامره، منتشـر خواهـد   

  شد.

  Malayerمالير.........................  }۱۳۰{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”مالیـر  هـاي اسـالمی در   نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهاب. نکـ 
 پژوهـی  نسخهو  92، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .469، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Malekanملکان ......................  }۱۳۱{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”ملکـان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س بمیراث شهانکـ . 
 .91، ص1380)، پاییز ـ زمستان 26

  Mahabadمهاباد ......................  }۱۳۲{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”مهابـاد  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385(تهران): دفتر سوم، پـاییز   پژوهی نسخهنکـ . 
 .470-469صص

  Mehriz.............. مهريز ........ }۱۳۳{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــز ه ـــ . ”مهری ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .116ص ، 1379

  Meybodميبد ......................  }۱۳۴{

v  دحسـین:    حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛حکـیم، محم
، نکـ ”میبد هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
، 1385(تهـران): دفتـر سـوم، پـاییز      پژوهـی  نسخه. 
 .470ص

v       حسینی اشـکوري، صـادق؛ (بـا همکـاري رحـیم
، قم، مخطوطات و اسناد میبد (میبد ـ ایران) قاسمی): 

ــري، 288، 1386مجمــع ذخــائر اســالمی،  ص، وزی
 .>55: معرفی میراث مخطوط<

هاي خطّـی متعـددي از برخـی     در این فهرست، نسخه ?
هاي خصوصی میبد، همراه برخی اسناد با تصویر  مجموعه

آنها، به اختصار معرّفی شده و ما در ذیل، به تفصـیل، بـه   
  ایم. تفکیک، به معرّفی آنها پرداخته

v دجواد:   عرفان حیـات جاویـد: مجموعـه    فر، محمـ
)، قـم،  2-1(جلدهاي  اسناد موقوفات شهرستان میبد

 .1384-1383نسیم کوثر، وزیري، 
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 ص.۱۶۸، ۱۳۸۳دفتر اول: پاييز  §

  ص.۲۰۸، ۱۳۸۴دفتر دوم: پاييز  §

کتاخبانه حوزه علميه حضرت حجة بن احلسن  )٤٧٨(
  العسکري (عج) <حوزه باال>

v  :هاي خطّـی حـوزه    فهرست نسخه“قاسمی، رحیم
علمیه حضرت حجۀ بن الحسن العسکري (ع) معروف 

مخطوطـات  ، نکـ . ”، (میبد ـ ایران) >ه باالحوز<به 
 .29-13، صص1386، قم، و اسناد میبد

نسخه خطّی عربی و فارسـی، بـه    21در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  کتاخبانه آقاي شيخ علريضا اعرايف )٤٧٩(

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، صادق
ن خطّی و اسناد کتابخانه حجت االسـالم و المسـلمی  

، نکــ .  ”شیخ علیرضـا اعرافـی (امـام جمعـه میبـد)     
، 34-29، صص1386، قم، مخطوطات و اسناد میبـد 

 71+تصــویر  27+  235-165و  49-75، 45-47
 سند.

 27نسخه خطّی عربـی و فارسـی،    6در این فهرست  ?
صفحه از دفترچه موقوفات و اسناد  71سند مستقل و نیز 

ابراهیم اعرافـی، بـه   اهللا شیخ محمد مربوط به مجموعه آیت
  اختصار گزارش گردیده است.

  کتاخبانه آقاي شيخ حممدحسن هدايي )٤٨٠(

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، صادق
خطّی کتابخانـه حجـت االسـالم و المسـلمین شـیخ      

مخطوطات و اسـناد  ، نکـ . ”محمدحسن هدایی، میبد
 .42-40، صص1386، قم، میبد

و فارسـی، بـه    نسخه خطّـی عربـی   4در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

  موزه مردم شناسي ميبد )٤٨١(

v  :هـاي   فهرسـت نسـخه  “حسینی اشکوري، صادق
، نکــ .  ”خطّی موزه مردم شناسـی، (میبـد ـ ایـران)    

، 40-34، صص1386، قم، مخطوطات و اسناد میبـد 
 سند. 10+ تصویر 245-236و  47-48

یز نسخه خطّی عربی و فارسی و ن 11در این فهرست  ?
  سند، از این موزه، به اختصار گزارش گردیده است. 10

  کتاخبانه آقاي سيد ابراهيم علوي )٤٨٢(

v  :اي از اسـناد و   گزیـده “حسینی اشکوري، صادق
موقوفات حجت االسالم و المسـلمین سـید ابـراهیم    

، قـم،  مخطوطات و اسـناد میبـد  ، نکـ . ”علوي، میبد
 سند. 89+ تصویر 164-76و  47، صص1386

 89اي از اسـناد، شـامل    نوشتار تصویر گزیـده  در این ?
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صفحه از دفترچه موقوفات حجت االسـالم سـید ابـراهیم    
  علوي، درج شده است. 

  حممد کارگر شورکيآقاي کتاخبانه  )٤٨٣(

v  :اسناد کـارگر شـورکی   حسینی اشکوري، صادق
(منتخبی از اسناد کتابخانه محمد کـارگر شـورکی)،   

ع ذخـائر اسـالمی،   (دفتر اول)، قم، مجم میبد ـ ایـران  
معرفی میـراث مخطـوط:   <ص، وزیري، 198، 1387
102<. 

  Naeinنائني ..........................  }۱۳۵{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ ”نائین هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
، 1385(تهـران): دفتـر سـوم، پـاییز      پژوهـی  نسخه. 
 .470ص

  رهنگ نائنيکتاخبانه عمومي ف )٤٨٤(

v  :نویس از کتابخانه  [فهرست چند دست“ناشناخته
خـدمتگزاران عـالم   ، نکــ .  ١”عمومی فرهنگ نائین]

ي عمـومی و   هـا  کتاب و معرفی برخـی از کتابخانـه  
  .136، ص1345، تهران، خصوصی

                                                   
 .۴۷۰، ص۱۳۸۵، ۳. مهان: دفتر١

نـویس نفـیس، بـه اختصـار      دسـت  4در این فهرست  ?
 گزارش شده است.

   Najaf abadجنف آباد .........  }۱۳۶{

v دحسـین:    حافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
نجـف   هـاي اسـالمی در   نـویس  ي دسـت  ها گنجینه“

 4-3، ش7(قــم): س میــراث شــهاب، نکـــ . ”آبــاد
و  92، ص1380)، پـاییز ـ زمسـتان    26-25(پیاپی 
، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .470ص

  کتاخبانه مدرسه شيخ رياضي <احلجه> )٤٨٥(

v   :هــاي  نـویس  سـت نــامگوي دسـت  فهرناشـناخته
  .٢>الحجۀ<کتابخانه مدرسه شیخ ریاضی 

نـویس عربـی و    دسـت  10در این سیاهه دستنوشـته،   ?
فارسی معرفی شده است و اصـل آن فهرسـت، در همـین    

  گردد.  کتابخانه، نگهداري می

  کتاخبانه مدرسه جامعة االمام املنتظر <ع>  )٤٨٦(

v   :هــاي  نـویس  فهرسـت نــامگوي دسـت  ناشـناخته
ل اهللا  <خانه مدرسه جامعۀ االمـام المنتظـر   کتاب عجـ

                                                   
 . مهان.٢
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  . ١>تعالی فرجه

هـاي   نویس به زبـان  دست 300در این سیاهه، حدود  ?
عربی و فارسی به اختصار معرفی شده است. گفتنی است 
که این فهرست دستنوشته در کتابخانه مـذکور، نگهـداري   

  گردد.  می

   اهللا حججي آيت کتاخبانه )٤٨٧(

v ي، حسـن بـن مصـطفی:    آباد حسینی حجتی نجف
  . ٢آبادي نجف  فهرست کتابخانه سید حسین حجتی

صورت اسامی کتابهاي مرحوم سید مصطفی بن هاشم  ?
آبادي است که بـه ارث بـه فرزنـدش سـید      حسینی نجف

حسن حسینی رسیده است، به انضمام کتابهـایی کـه سـید    
حسـن خــود خریـداري نمــوده اسـت. در ایــن فهرســت    

خطّی و چاپی به اختصار آمده  عنوان کتاب 126مخطوط 
اهللا  کتابخانـه مرحـوم آیـت   <است که بایستی جملگی بـه  

جی جاي نیـز از   انتقال یافته باشد. باید دانست سـیاهه  >ح
کتب همو (سید مصطفی) در این کتابخانه موجـود اسـت.   

 2/138و  3/82هاي  این دو فهرست دستنوشته، به شماره
جــف آبــاد نگهــداري اهللا حججــی در ن در کتابخانــه آیــت

  شود. می

v   :هـاي   فهرسـت نسـخه  حافظیان بابلی، ابوالفضـل
                                                   

 . مهان.١

، قم، اهللا حججي هاي خطّي کتاخبانه آيت فهرست نسخه. حافظيان، ابوالفضل، ٢
 .۲۱۰- ۲۰۶و  ۱۳۲- ۱۳۱، صص ۱۳۸۶

، اهللا حججی، نجف آبـاد ـ ایـران     خطّی کتابخانه آیت
ص، 246، وزیـري،  1386قم، مجمع ذحائر اسالمی، 

  .>42معرفی میراث مخطوط: <

 300نسـخه خطّـی در بـیش از     151در این فهرست  ?
  عنوان معرّفی شده است. 

v  :هاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخه“بشري، جواد
آینـه  ، نکــ .  ”اهللا حججی (ابوالفضـل حافظیـان)   آیت

، خــرداد ـ شــهریور   111-110(قــم)، ش پــژوهش
  .91-89، صص1387

v  :فهرست کتب چاپ حسینی اشکوري، محمدرضا
  . ، نجف آباد ـ ایران اهللا حججی سنگی کتابخانه آیت

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این فهرست با فروسـت   ?
، از ســوي مجمــع ذخــائر اســالمی در قــم منتشــر  >43
  گردد.  می

  Nadushanندوشن ............................  }۱۳۷{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــن ه ـــ . ”ندوش ، نک
 ، تهران،هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
  . 116ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
441 

، ”ندوشـن  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“
-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 

 پژوهـی  نسخهو  92، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26
 .470، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  کتاخبانه مسجد جامع و مسجد قلعه  )٤٨٨(

v معرفی نسخ خطّی [مسجد جامع “حمدي، ناصر: م
تحقیقـات  ، نکــ .  ”و مسـجد قلعـه] ندوشـن ـ یـزد     

، بهــار و تابســتان 2-1، ش12(تهــران): س اسـالمی 
  .382-361، صص1376

نسـخه خطّـی غیـر قرآنـی همـراه       7در این فهرست  ?
هاي قرآن کریم، معرفی  نویس توضیحات کلّی درباره دست

  شده است.

v  :عرّفی دو نسخه خطّـی [نفـیس   م“محمدي، ناصر
ــن] و   850 ــۀ و االستبصــار [از ندوش ــاله] النهای س

پیـام  ، نکــ .  ”یادکردي از شیخ طوسـی مؤلّـف اثـر   
ــتان ــران): س بهارسـ ــان 65، ش6(تهـ ، 1385، آبـ

 .50-46صص

  Noorنور ...............................  }۱۳۸{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکــ  ”نور هاي اسالمی در نویس تي دس ها گنجینه“
)، 26-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهاب. 

ــتان    ــاییز ـ زمس ــی نســخهو  92، ص1380پ  پژوه
 .470، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

  Noorabadنورآباد .....................  }۱۳۹{

v   :ــد ــایی، امی ــات   “رض ــناد موقوف ــت اس [فهرس
فات ایران (دفتر فهرست اسناد موقو، نکـ . ”نورآباد]

 . 190-189، صص1382تهران،  ،اول: استان فارس)

  Nowshahrنوشهر ...............  }۱۴۰{

v  هـا:   شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افـزوده
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــور ه ـــ . ”کج ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
  .104ص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
 کنـدلوس  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

(قـم):   میـراث شـهاب  ، نکــ .  ”(کجور ـ مازندران) 
ــاپی  4-3، ش7س ــتان   26-25(پی ــاییز ـ زمس )، پ

(تهـران): دفتـر سـوم،     پژوهی نسخهو  92، ص1380
 .461، ص1385پاییز 

  ماي طالقاين ـ کجورکتاخبانه خاندان نعي )٤٨٩(

v    :فهرسـت  یکی از نوادگان مال نعیمـاي طالقـانی]
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هاي خطّی کتابخانه خاندان نعیماي طالقانی در  نسخه
  . ١کجور ـ نوشهر]

نـویس   دسـت  450فهرستی دستنوشـته بـراي حـدود     ?
ه   نفیس، لیکن پراکنده در روستا هاي کالرستاق و عـالی در

شـهر، نـزد   واقع در بخـش کجـور از توابـع شهرسـتان نو    
نوادگان مال نعیما طالقانی است، که اینک از سوي یکی از 

هـ) در دسـت  1164نوادگان خاندان مال نعیما طالقانی (د. 
نگـاري اسـت. گفتنـی اسـت      شناسایی، بررسی و فهرست

ي  هـا  هـا مربـوط بـه کتابخانـه     نـویس  برخی از این دست
بویه است که نسل به نسـل بـه ایـن خانـدان      پادشاهان آل

ي پادشاهان  ها یده است، برخی دیگر متعلّق به کتابخانهرس
صفویه در اصفهان است کـه مـال نعیمـا در زمـان حملـه      

ها از اصفهان به این منطقه انتقال داده است و بخـش   افغان
دیگر هم مربوط بـه تألیفـات مـال نعیمـا و نوادگـان وي،      

ها از  باشد؛ طی یکصد سال گذشته بخشی از این نسخه می
ي  هـا  هـا و مجموعـه   فروش و ... به برخی کتابخانهطریق 

شخصی داخلـی راه یافتـه و بخـش اعظمـی نیـز در اثـر       
توجهی نوادگان آن مرحوم، از بین رفته یا احیاناً سر از  بی

ي کشور از خارج در آورده است. به هر تقـدیر   ها کتابخانه
نگـار آن در   اصل این فهرسـت دستنوشـته، نـزد فهرسـت    

  گردد. توابع نوشهر نگهداري می منطقه کجور از

  کتاخبانه خاندان سادات مريعماد ـ کجور )٤٩٠(

                                                   
 .۱۰۴: صهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

v    :اي از فهرسـتواره   گزیـده “نعیمایی عـالی، علـی
اسناد خاندان سادات میرعماد (ساکن قریه علی آبـاد  

 پیام بهارسـتان ، نکـ . ”میر واقع در کجور مازندران
، صــص 1388، بهــار 3، ش1(تهـران): دوره دوم، س 

359-368.  

  Neyrizيز ............................. نري }۱۴۱{

v  :[فهرست اسناد موقوفات نیریز]“رضایی، امید” ،
فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر اول: استان نکـ . 

 . 202-191، صص1382تهران،  ،فارس)

  Neyshaburنيشابور .................  }۱۴۲{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”نیشـابور  هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

-25(پیاپی  4-3، ش7(قم): س میراث شهابنکـ . 
 پژوهـی  نسخهو  92، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26

 .471، ص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v  :هاي  فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانهناشناخته
  .فضل بن شاذان و گلشن در نیشابور

جیتــالی موجــود در فهرســتی بــراي نســخ ســنگی دی ?
مؤسسه تـاریخ علـم و فرهنـگ اسـت. گفتـه شـده ایـن        
فهرست، که دفتر پنجم از سري فهارس براي کتب سـنگی  

معرفـی میـراث   <مؤسسه مـذکور اسـت، ذیـل فروسـت     
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از سوي مجمع ذخـائر اسـالمی منتشـر     >157مخطوط: 
  گردد. می

v  :هاي نیشـابوري نهـج    نسخه“رحمتی، محمدکاظم
، مرداد 82(تهران): ش تاب ماه دینک، نکـ . ”البالغۀ
  .37-34، صص1383

  اي در نيشابور مدرسه کتاخبانه )٤٩١(

v ،چند نسخه بـاقی مانـده از   “محمدکاظم:   رحمتی
 آینه میـراث ، نکـ . ”یک مدرسه کرّامیه در نیشابور

)، 32  (پیـاپی  1دوره جدید)، ش 4(س 9(تهران): س
  .177-167، صص1385بهار 

ر تاریخ علم کـالم و گـرایش   تر از منظ این آثار، بیش ?
فکري کرامیه، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتـه اسـت.   

هـاي توصـیف شـده در ایـن      نـویس  باید دانست که دست
یـی خـارج از محـیط جغرافیـایی      هـا  نوشتار، در کتابخانه
شوند؛ این فهرست در حقیقت، از ما   نیشابور، نگهداري می

شـتار درج گردیـده   نحن فیه، خارج و استطراداً در این نو
 است. 

  Hamdanمهدان ........................  }۱۴۳{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، ”همـدان  المخطوطات االسـالمیۀ فـی  “الحلوجی): 

ــدن، المخطوطــات االســالمیۀ فــی العــالمنکـــ .  ، لن

  .433-424، صص1، ج1997/ 1417

v  هـا  شریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و افزوده :
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ــت ــویس دس ــالمی در  ن ــاي اس ــدان ه ـــ . ”هم ، نک
، تهران، هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
 .122-116صص ، 1379

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، ”همـدان  هاي اسـالمی در  نویس ي دست ها گنجینه“

، 1385سوم، پـاییز   (تهران): دفتر پژوهی نسخهنکـ . 
 .471ص

v     ،روشن، محمد؛ مقصود [همـدانی]، جـواد؛ اذکـایی
ي رشـت   ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخهپرویز: 
، فرهنـگ ایـران زمـین   ، تهـران، انتشـارات   و همدان

  صص.30+714+4، وزیري، 1353

هـاي خطّـی چنـد کتابخانـه از      در این فهرست، نسخه ?
و از جملـه کتابخانـه    ي رشت، همدان و مشهد ها کتابخانه

غرب ـ مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه شخصی در  
 همدان معرفی شده است.

v فهرسـت [نسـخ خطّـی]    “پژوه، محمـدتقی:   دانش
، نکــ  ”ي عمومی و خصوصی شهر همدان ها کتابخانه

، 1346، 5(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسخه. 
  .387-326صص 



  فهرست نامه ايران  

 
444 

ي  هـا  برخی کتابخانـه هایی از  نویس در این مقاله دست ?
عمومی شهر همدان همچون: آرامگـاه بـوعلی، دبیرسـتان    

اهللا دامغـانی،   امیرکبیر، اداره اوقاف، مدرسـه علمیـه آیـت   
مدرسه علمیه زنگنه، مدرسه علمیه آخوند (غـرب) و نیـز   

ي شخصی ماننـد: حـاجی ایـزدي،     ها نسخ برخی مجموعه
د نصـراهللا  محمود ایزدي، آقاي بحرالفضائل، قاسم برنا، سی

چی، دکتر جاللـی متینـی، سـیدمحمد     صدر، حسن پنبهبنی
نجفـی عرب زاده، آقـاي کمـالی، تقـی یوسـفی و ... بـه      

  اختصار گزارش گردیده است. 

v  :هاي چند  فهرست نسخه“مقصود [همدانی]، جواد
ــدان   ــی در هم ــه شخص ـــ . ”مجموع ــت ، نک فهرس

، تهران، ي رشت و همدان ها هاي خطّی کتابخانه نسخه
  .1716-1703، صص1353

نویس عربی و فارسی متعلّق  دست 13در این فهرست  ?
نسـخه)،   2نسـخه)، صـدیقه حیـدري (    4به عباس زنـد ( 

نسـخه)،   1اکبـر مجیـدري (   نسخه)، علـی  2فروزان مهر (
نسـخه)،   1نسخه)، امیر ساسان دهقـان (  1کتابخانه خرد (

نسـخه) بـه    1نسخه) و وحید سـیرلو (  1هادي مرتضوي (
  تصار گزارش شده است.اخ

v  :هاي خطّی  معرفی نسخه“مقصود [همدانی]، جواد
ي نخسـتین   هـا  مجموعه خطابـه ، نکـ . ”ممتاز همدان

، صـص  3، ج1354 ، تهـران، کنگره تحقیقات ایرانـی 
517-526.  

نویس عربـی و فارسـی نفـیس     دست 30در این مقاله  ?
ي همدان معرفی شده اسـت؛ گفتنـی    ها موجود در کتابخانه

نـویس، مشـتمل بـر     دسـت  18ت از این تعـداد، تنهـا   اس
) 521-517شاه کبودرآهنگی (صـص   تألیفات مجذوبعلی

  است.

v  :ترین پایتخت ایران  ي قدیم ها کتابخانه“ناشناخته
 13، 184(تهـران): ش  کتاب هفته، نکـ . ”[: همدان]

  . 7ش، ص1383تیر 

  آرامگاه بوعلي سينا کتاخبانه )٤٩٢(

v هـاي   ت [نسـخه فهرسـ “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکـ ”خطّی] کتابخانه آرامگاه بوعلی سینا در همدان

، 1346، 5(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسخه. 
  .340-326صص 

نویس عربی، فارسی و ترکی  دست 25در این فهرست  ?
  به اختصار گزارش شده است. 

  اداره اوقاف مهدان کتاخبانه )٤٩٣(

v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
نشـریه  ، نکــ .  ”ی] کتابخانه اداره اوقاف همدانخطّ

-348، صص1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه
349.  

نویس فارسی و عربـی و سـه    دست 4در این فهرست  ?
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  نامه موجود در کتابخانه مذکور گزارش شده است.  وقف

  ١دانشگاه ابوعلي سينا کتاخبانه )٤٩٤(

v  :هاي خطّی عربی  نسخه“انصاري قمی، محمدرضا

                                                   
هاي دستنوشته  ي توصيفي فهرستشناس کتاب“اي با عنوان:  تر مقاله . پيش١

 ۱۲، ش۸: سکتاب ماه کلياتدر  ”ي ايران ها ي خطّي در کتاخبانه ها نسخه
به قلم راقم سطور منتشر شده بود که  ۷۵- ۴۲، صص ۱۳۸۴)، آذر ۹۶(پياپي 

درباره کتب خطّي و چاپي دانشگاه بوعلي سيناي مهدان   در خبش مهدان،
ربوط به کتب اهدايي سفري وقت سودان در آمده بود: <... خبشي از اين آثار م

هاي منتهي به انقالب،  الدين عثمان هاشم است که در سالايران، آقاي صالح
گرديده است>. مرحوم استاد ايرج افشار در نشريه  به اين کتاخبانه اهداء 

، از سرِ لطف، ذيل مقاله اين ۱۹۹- ۱۹۷، صص۱۳۸۵، ۵۳ش :خباراوزين 
هايي از آن به  حي مرقوم داشته بودند که ذکر خبشکمينه، يک يادداشت توضي

حلاظ اشتمال آن به برخي نکات تارخيي، مفيد خواهد بود: <در مقاله مفيد 
هاي خطّي  هايي که براي نسخه آقاي حسني متقي مربوط به وضع فهرست

هاي کنوين نوشته شده، ويل به چاپ نرسيده است ...؛ عثمان هاشم  کتاخبانه
اش را دولت ايران خبرد تا بتواند  اوندي خواسته بود کتاخبانهضمناً از دکتر 

روزي دکتر اوندي از دفتر شهبانو به من تلفن کرد و گفت  امرار معاش کند؛ 
پژوه و عباس زرياب خويي اين کتاخبانه را ارزيايب  با آقايان حممدتقي دانش

بوعلي [سيناي  زيرا قرار شده است ما خبرمي و به کتاخبانه دانشگاه  کنيد،
ها خريده و قسميت از وجوه هم  مهدان] اهدا کنيم ...؛ به هر حال کتاب

نظمي مايل  پرداخته شده بود که با پيش آمدن مقدمات انقالب آن دفتر با يب
رو به رو شد. عثمان هاشم چون اوضاع مملکت را آن طوري ديد، قصد ترک 

اي بکن!  چاره  من تلفن کرد،ايران کرد و چون قسميت از پولش مانده بود به 
اي  ه ناچار به آقاي [دکتر سيد حسني] نصر متوسل شدم و ايشان توانست چار

کند. عثمان هاشم چون طلب خود را وصول کرد از ايران به پاريس رفت. 
من ديگر خربي نداشتم و چند سال پيش شنيدم که درگذشته است...؛ پس 

البته جمموعه بسيار مهمي   دانست؛ ”ايياهد“کتاخبانه ايشان را مطلقاً نبايد 
اول امهيت را براي مطالعات اسالمي داشت و   هاي درجه است، زيرا کتاب

خواست دانه دانه آن جمموعه  مهمي است که اگر دانشگاهي ايراين مي  گنجينه
 شد>.  را فراهم کند، هرگز موفّق مني

، ”موجود در کتابخانه دانشگاه بوعلی سیناي همـدان 
ـــ .  ــالمینک ــات اس ــران): س تحقیق ، 2-1، ش9(ته
ــص1373 ــتان و  161-137، صـ ــه بهارسـ  گنجینـ

-385، صــص 1377، 1(تهــران): دوره نخســت، س
413.  

v  :معرفـی نـود و شـش    “انصاري قمی، محمدرضا
نسخه خطّی پزشـکی در کتابخانـه دانشـگاه بـوعلی     

کتـاب و کتابخانـه در تمـدن     کــ . ، ن”سیناي همدان
-1241، دفتـر سـوم، صـص    1379، مشهد، اسالمی
1266.  

v  :المخطوطات العلمیۀ فـی مکتبـۀ   “اذکایی، پرویز
ــۀ بهمــدان  ــوعلی ســینا المرکزی ـــ . ”جامعــۀ أب ، نک

، محاضرات مؤتمر المخطوطـات العربیـۀ فـی إیـران    
  .56-45، صص 2002دمشق، 

v  :کتابخانـه  هاي  نویس فهرست دستاذکایی، پرویز
  .٢دانشگاه بوعلی سیناي همدان

نـویس   دسـت  190در این فهرست دستنوشته، حـدود   ?
عنوان به تفصیل معرفی و توصـیف گردیـده    290مهم در 
  است. 

v  :نکــ .  ”مجموعه احادیث شیعی“اذکایی، پرویز ،

                                                   
 .۱۱۹- ۱۱۸: صصانهاي اسالمي در اير نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٢
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، 31-30، ش8(قـم): س  هـاي اسـالمی  کتاب فصلنامه
 .1386پاییز ـ زمستان 

نـویس ارزنـده    مجموعـه دسـت   فهرست توصیفی یک ?
) موجـود در کتابخانـه   175هاي (شماره  رسال 22شیعی 

  دانشگاه بوعلی سیناي همدان، است.

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
، قـم،  کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا، همـدان ـ ایـران   

ــري، 224، 1384مجمــع ذخــایر اســالمی،  ص، وزی
  .>15معرفی میراث مخطوط: <

نویس عربـی و فارسـی ـ     دست 341در این فهرست  ?
  تر در موضوع پزشکی ـ توصیف گردیده است. بیش

v  :اس هاي خطّـی   فهرست نسخهزارعی مهرورز، عب
و کتـب چـاپ ســنگی و سـربی کتابخانـه دانشــگاه     

  ). 2-1(مجلدات  بوعلی سینا در همدان

نـویس بـه    دسـت  400اي بـراي   فهرست منتشر نشده ?
ي  هـا  فارسی و اندکی نیز ترکـی از سـده  هاي عربی،  زبان

هـ به بعد، موجود در کتابخانه دانشگاه یاد شـده اسـت،   6
که بنا بـه گفتـه نگارنـده آن در مصـاحبه بـا خبرگـزاري       

نگاري  ) مراحل فهرست23/1/1384در  ١میراث فرهنگی
تـر در موضـوعات طـب،     ها، که بـیش  نویس تمامی دست

فیه و عـروض اسـت، بـه    دین، فقه، ادبیات، تاریخ، علم قا

                                                   
1. www.chn.ir 

، در دو جلـد  1385پایان رسیده و گفته شده که در سـال  
ص به چاپ خواهد رسید. ناگفته نمانـد در ایـن   1500در

هـاي   نویس بـه زبـان   دست 400کتابخانه عالوه بر وجود 
کتاب چاپ سـنگی و   500عربی، فارسی و ترکی، داراي 

ن کتاب چاپی سربی قدیمی نیز است؛ که به ضمیمه ای 80
عنوان فهرست و معرّفی گردیده است.  2000اثر در قالب 

ناگفته نماند کـه گزارشـی از ایـن فهرسـت ارزشـمند، در      
  ارائه گردیده است.  ٢)88کتاب ماه کلیات (ش

  دبريستان امريکبري مهدان کتاخبانه )٤٩٥(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  نســخه“پ هــاي [خطّ
ه نشـری ، نکــ .  ”کتابخانه دبیرستان امیرکبیر همـدان 

، صــص 1346، 5(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
347-348.  

نویس فارسـی و عربـی بـه     دست 13در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  مدرسه آخوند مهداين <غرب> کتاخبانه )٤٩٦(

v    :ــاب ــتداران کت ــن دوس ــرب “انجم ــه غ کتابخان
، 2، ش1(همـدان): س  پیـک اسـالم  ، نکــ .  “همدان
  .38و  27-26، صص1341

v ــی  نســخه“[همــدانی]، جــواد:  مقصــود هــاي خطّ
                                                   

 .۱۴۲، ص۱۳۸۴)، فروردين ۸۸  (پياپي ۴، ش۸: سکتاب ماه کليات. ٢

http://www.chn.ir
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(همـدان):   پیک اسالم، نکـ . ”کتابخانه غرب همدان
ـ 5-4، ش1س -55، صص1342اردیبهشت  ، خرداد 
  .16-15، صص1342، مهر 6و ش 59

نـویس عربـی و    دسـت  9در این مجموع این دو مقاله  ?
  فارسی، به اختصار گزارش شده است.

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــ نســخه“پ ی] هــاي [خطّ
ــرب همــدان  ــه مدرســه غ ـــ . ”کتابخان نشــریه ، نک

، صــص 1346، 5(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
352-365.  

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 73در این فهرست  ?
  اختصار گزارش گردیده است.

v  :ــی  نســخه“مقصــود [همــدانی]، جــواد هــاي خطّ
، نکــ .  ”کتابخانـه غـرب ـ مدرسـه آخونـد همـدان      

ي رشـت و   هـا  کتابخانـه هـاي خطّـی    فهرست نسـخه 
ــدان ــران، هم ــص 379، 1353، ته -1239ص [ص

  ]+ تصاویر.1618

v  :وصف بعض نسـخ مکتبـۀ   الطباطبایی، عبدالعزیز
  . ١اآلخوند الغرب فی همدان فی مدرسۀ 

دو فهرست دستنوشته در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     ?
کتابخانه مدرسه علمیه آخوند همدانی (غرب) است که در 

                                                   
 .۱۳۰و  ۱۲۷، صص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ١

رش یافتـه اسـت. ایـن دو فهرسـت     نگا دفتر صغیرضمن 
مخطوط در کتابخانـه مرحـوم محقـق طباطبـایی در قـم      

  گردد. نگهداري می

v  :هـاي خطّـی    فهرست نسخهمقصود همدانی، جواد
، تهـران:  کتابخانـه غـرب ـ مدرسـه آخونـد همـدان      

  صص.496+4، وزیري، 1356چاپخانه آذین، 

هاي خطّی این کتابخانـه در سـه بخـش: الـف)      نسخه ?
هـاي   نـویس  هاي فارسی و ترکـی، ب) دسـت   یسنو دست

  ها، تنظیم و معرفی گردیده است.  عربی، ج) مجموعه

  اهللا دامغاين مدرسه علميه آيت کتاخبانه )٤٩٧(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  نســخه“پ هــاي [خطّ
نشـریه  ، نکــ .  ”کتابخانه مدرسـه دامغـانی همـدان   

  .349، ص 1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دسـت  4رست در این فه ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v  :منتخبی از فهرست نسخ خطّـی  “عالمی، محمود
، نکــ .  ”اهللا دامغـانی  کتابخانه مدرسـه علمیـه آیـت   

  . 41-39، صص 1375، تابستان 6: شنشریه همدان

  مدرسه علميه زنگنه کتاخبانه )٤٩٨(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  نســخه“پ هــاي [خطّ



  فهرست نامه ايران  

 
448 

نشــریه ، نکـــ . ”مدرســه زنگنــه همــدان کتابخانــه
، صــص 1346، 5(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 

350-351.  

نویس عربـی و فارسـی بـه     دست 14در این فهرست  ?
  اختصار معرفی گردیده است. 

  الدوله اعتماد کتاخبانه )٤٩٩(

v هـاي   فهرسـت [نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
، نکــ .  ”الدولـه در همـدان   خطّی] کتابخانـه اعتمـاد  

، صص 1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
341-346.  

نسخه خطّی عربـی و فارسـی بـه     50در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v  :کتابخانـه هـاي   نـویس  [فهرست دسـت ناشناخته 
  . ١الدوله در همدان] اعتماد

این فهرست دستنوشته و سیاهه، که حـاوي اطالعـات    ?
ــاب ــخه  کت ــناختی و نس ــن ش ــدود  ش ــراي ح  52اختی ب
ــت ــه     دس ــت، در کتابخان ــی اس ــی و فارس ــویس عرب ن

  گردد.  اعتمادالدوله در همدان نگهداري می

  آقاي حبرالفضائل کتاخبانه )٥٠٠(

                                                   
 .۱۱۷- ۱۱۶: صصهاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١

v هـاي   [فهرسـت] نسـخه  “پژوه، محمـدتقی:   دانش
نشـریه  ، نکــ .  ”[خطّی کتابخانه] آقاي بحرالفضـائل 

  .370، ص1346، 5(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه

نـویس عربـی و فارسـی بـه      دسـت  7فهرست  در این ?
  اختصار معرفی شده است.

v    :هـاي [خطّـی]    نسـخه “مقصود [همـدانی]، جـواد
هـاي خطّـی    فهرست نسخه، نکـ . ”آقاي بحرالفضائل

ــه ــا کتابخان ــدان  ه ــت و هم ــران، ي رش ، 1353، ته
  .1671-1662صص

نسخه خطّی عربـی و فارسـی بـه     15در این فهرست  ?
  است. اختصار توصیف گردیده 

اهللا  و آيتتأهلي مهداين اهللا مرتضي  آيت کتاخبانه )٥٠١(
  حممدهادي تألّهي مهداين

v   :ــود ــی، محم ــی نجف ــدادي  “مرعش ــی تع [معرف
تــألّهی اهللا مرتضـی   نــویس از کتابخانـه آیــت  دسـت 

ــدانی  ــتهم ــه آی ــألّهی   و کتابخان ــدهادي ت اهللا محم
 2، ش6(قـم): س  میـراث شـهاب  ، نکــ .  ”همدانی]
  .21-3، صص1379ن)، تابستا20  (پیاپی

بخش از این نوشتار در معرفی تعدادي نسـخه خطّـی    ?
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی     انتقال یافته به کتابخانه آیت

ها برخی نسخ مجموعه  (ره) است که از جمله آن کتابخانه
اهللا  اهللا شیخ مرتضی تألّهی همـدانی و آیـت   مرحومان آیت
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ـ  شیخ محمدهادي تألّهی همدانی اسـت کـه پـیش    ر نـزد  ت
  ها در همدان، قرار داشته است.  بازماندگان آن

  آقاي تقي يوسفي کتاخبانه )٥٠٢(

v هاي [خطّـی] آقـاي    نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
(تهران):  هاي خطّـی  نشریه نسخه، نکـ . ”تقی یوسفی

  .387، ص1346، 5دفتر

نـویس فارسـی در موضـوع     دسـت  3در این فهرست  ?
توصـیف گردیـده   نامه به اختصـار   و یک وقف >بهائیت<

  است. 

  آقاي دکتر جاليل متيين کتاخبانه )٥٠٣(

v هاي [خطّـی] آقـاي    نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
(تهران):  هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”دکتر جاللی

  .382، ص1346، 5دفتر

نویس و یک مرقّع نفـیس بـه    دست 3در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  آقاي حاجي ايزدي کتاخبانه )٥٠٤(

v هاي [خطّـی] آقـاي    نسخه“پژوه، محمدتقی:  انشد
 هــاي خطّــی نشــریه نســخه، نکـــ . ”حــاجی ایــزدي
  .368-366، صص 1346، 5(تهران): دفتر

نویس فارسـی و عربـی بـه     دست 20در این فهرست  ?

  اختصار معرفی گردیده است. 

  آقاي حبيب جواهري کتاخبانه )٥٠٥(

v    :هـاي [خطّـی]    نسـخه “مقصود [همـدانی]، جـواد
هـاي   فهرسـت نسـخه  ، نکــ .  ”ب جواهريآقاي حبی

، 1353، تهـران،  ي رشـت و همـدان   ها خطّی کتابخانه
  .1685-1673صص

نسخه خطّی عربـی و فارسـی بـه     56در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  چي آقاي حسن پنبه کتاخبانه )٥٠٦(

v هاي [خطّـی] آقـاي    نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
(تهـران):   اي خطّـی هـ  نشریه نسـخه ، نکـ . ”چی پنبه
  .381، ص 1346، 5دفتر

نـویس فارسـی بـه اختصـار      دسـت  5در این فهرست  ?
  معرفی گردیده است. 

  اهللا حسيين کمايل مهداين آيت کتاخبانه )٥٠٧(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  نســخه“پ هــاي [خطّ
 هاي خطّی نشریه نسخه، نکـ . ”کتابخانه آقاي کمالی

  .387-385، صص 1346، 5(تهران): دفتر

نویس فارسـی و عربـی بـه     دست 12در این فهرست  ?
اختصار توصیف گردیده است. گفته شده عالوه بـر نسـخ   
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اثـر از تألیفـات    62در ایـن کتابخانـه همچنـین      یاد شده،
مرحوم حاجی میـرزا موسـی همـدانی و فرزنـدش سـید      

دانسته نیست دقیقاً گردد. البته  محمد همدانی نگهداري می
عه انتقـالی بـه کتابخانـه حضـرت     آیا این آثار جزء مجمو

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) بوده یا این مجموعه،  آیت
همچنان نزد بازماندگان آن مرحـوم در همـدان نگهـداري    

  گردد؟ می

v  :دو کتابخانــه نفــیس “مرعشــی نجفــی، محمــود
(قـم):   میـراث شـهاب  ، نکــ .  ”شخصی [در همدان]

  .18-13، صص 1379)، پاییز 21(پیاپی  3، ش6س

هــاي خطّــی نفــیس دو  در ایــن مقالــه برخــی نســخه ?
اهللا میـرزا موسـی    کتابخانه، از جمله کتابخانه مرحوم آیـت 

حسینی کالنتري همدانی و نیز برخی نسخ خریداري شده، 
نویس انتقال یافتـه بـه کتابخانـه     شامل سیاهه صدها دست

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) به صـورت نـامگوي    آیت
 74. گفتنی اسـت کـه در ایـن فهرسـت     معرفی شده است

کتـاب   460نسخه خطّـی و   86نویس (از مجموعه  دست
  چاپی، اهدایی خاندان وي) به اختصار گزارش شده است. 

  آقاي دامغاين کتاخبانه )٥٠٨(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  نســخه“پ هــاي [خطّ
هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”کتابخانه آقاي دامغانی

  .384-383صص ، 1346، 5(تهران): دفتر خطّی

نویس فارسـی و عربـی بـه     دست 22در این فهرست  ?

  اختصار توصیف گردیده است. 

  آقاي رضا مهراه کتاخبانه )٥٠٩(

v    :هـاي [خطّـی]    نسـخه “مقصود [همـدانی]، جـواد
هـاي خطّـی    فهرست نسـخه ، نکـ . ”آقاي رضا همراه

ــه ــا کتابخان ــدان  ه ــت و هم ــران، ي رش ، 1353، ته
  .1710-1687صص

نسخه خطّی عربـی و فارسـی بـه     49در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

  حاج عندليب الذاکرين مهداين کتاخبانه )٥١٠(

v  :دو کتابخانــه نفــیس “مرعشــی نجفــی، محمــود
(قـم):   میـراث شـهاب  ، نکــ .  ”شخصی [در همدان]

 29-18، صـص  1379)، پاییز 21(پیاپی  3، ش6س
هاي خطّی  هایی درباره نسخه شناسی: پژوهش نسخهو 
  .446-413، صص2ج ،1389، قم، ایران و جهان در

هــاي خطّــی نفــیس دو  در ایــن مقالــه برخــی نســخه ?
کتابخانه از جمله کتابخانه مرحوم حاج عندلیب الـذاکرین  
همدانی و نیز برخی نسخ خریداري شـده، شـامل سـیاهه    

اهللا العظمـی   نویس انتقال یافته به کتابخانه آیت صدها دست
  ورت نامگوي معرفی شده است. مرعشی نجفـی (ره) به ص

  آقاي قاسم برنا کتاخبانه )٥١١(
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v هـاي   [فهرسـت نسـخه  “پـژوه، محمـدتقی:    دانش
رنـا     نشـریه  ، نکــ .  ”خطّی] کتابخانـه آقـاي قاسـم ب

، صــص 1346، 5(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
371-379.  

نویس فارسـی و عربـی (در    دست 52در این فهرست  ?
  دیده است. ها رساله) به اختصار توصیف گر ده

  سيد حممد جنفـي عرب زاده کتاخبانه )٥١٢(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
، نکــ .  ”کتابخانه آقاي سید محمد نجفـی عرب زاده

، 1346، 5(تهـران): دفتـر   هـاي خطّـی   نشریه نسـخه 
  .385ص

نـویس بـه اختصـار معرفـی      دسـت  2در این فهرست  ?
ي  هـا  نامـه  ها کلمات عرفـانی و  گردیده که یکی از نسخه

عربی و فارسـی عـارف برجسـته، مرحـوم آخونـد مـال       
  باشد.  حسینقلی همدانی می

  آقاي حممود ايزدي کتاخبانه )٥١٣(

v هاي [خطّـی] آقـاي    نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
 هـاي خطّـی   نشـریه نسـخه  ، نکــ .  ”محمود ایـزدي 
  .369، ص1346، 5(تهران): دفتر

 نویس عربی و فارسـی، یـک   دست 5در این فهرست  ?
ي  هـا  ارزشـمند مربـوط بـه دوره     نامه و چنـد سـکه   وقف

  مختلف تاریخی ایران، به اختصار توصیف گردیده است. 

  آقاي منصور عرب کتاخبانه )٥١٤(

v  :هــاي تــازه [از مجموعــه  نســخه“افشــار، ایــرج
راهنمـاي  ، نکــ .  ”شخصی منصور عرب در همدان]

  .336-330، صص 1356، 20(تهران): س کتاب

  صدر سيد نصراهللا بيناهللا  آيت کتاخبانه )٥١٥(

v هاي [خطّـی] آقـاي    نسخه“پژوه، محمدتقی:  دانش
هـاي   نشریه نسخه، نکـ . ”صدر حاج سید نصراهللا بنی

  .380، ص1346، 5(تهران): دفتر خطّی

نـویس عربـی و فارسـی، یـک      دسـت  3در این فهرست 
نامه و یک مرقّع نفیس، به اختصار توصـیف گردیـده    وقف
  است.

  Yasuj.................. ياسوج ............. }۱۴۴{

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
 لنـده  هـاي اسـالمی در   نـویس  ي دسـت  هـا  گنجینه“
-3، ش7(قم): س میراث شهاب، نکـ . ”)کهگیلویه(
و  91، ص1380)، پاییز ـ زمستان  26-25(پیاپی  4

، 1385(تهــران): دفتــر ســوم، پــاییز  پژوهــی نســخه
 .464ص

v  حاجی عباسـی، سـعید؛ جعفرپـور،    رضایی، امید؛
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ــدجواد:  ــتان   “محم ــات اس ــناد موقوف ــت اس فهرس
فهرســت اســناد ، نکـــ . ”کهگیلویــه و بــویر احمــد

(دفتر ششم: استان ایالم، سیسـتان و   موقوفات ایران
، تهـران،  بلوچستان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمـد) 

انتشارات اسوه با همکاري معاونت فرهنگی سـازمان  
  .274-268، صص1387ر خیریه،  اوقاف و امو

  Yazdيزد .................................  }۱۴۵{

v      الشریفی، هـادي؛ (ترجمـۀ و تحقیـق: عبدالسـتّار
، نکــ .  ”یزد المخطوطات االسالمیۀ فی“الحلوجی): 

/ 1417، لنـدن،  المخطوطات االسـالمیۀ فـی العـالم   
  .438-433، صص1، ج1997

v  هـا:   فزودهشریفی، هادي؛ (ترجمه، تصحیحات و ا
ــه):   ــی ریسـ ــا رحیمـ ــه“احمدرضـ ــا گنجینـ ي  هـ

ي  هـا  گنجینه، نکـ . ”یزد هاي اسالمی در نویس دست
 ، 1379، تهـران،  هاي اسـالمی در ایـران   نویس دست
 .126-122ص

v     :دحسـینحافظیان بابلی، ابوالفضـل؛ حکـیم، محم
، نکـ . ”یزد هاي اسالمی در نویس ي دست ها گنجینه“

)، 26-25(پیـاپی   4-3ش، 7(قم): س میراث شهاب
ــتان    ــاییز ـ زمس ــی نســخهو  92، ص1380پ  پژوه

 .474-471، صص1385(تهران): دفتر سوم، پاییز 

v فهرست چند نسخه خطّی “پژوه، محمدتقی:  دانش
هـاي   نشریه نسـخه ، نکـ . ”ي شهر یزد ها از کتابخانه

  .469-359، صص1344، 4(تهران): دفتر خطّی

مجموعه شخصی  11هاي  نویس در این فهرست دست ?
و عمومی دارالعباده یزد که حـاوي تعـدادي نسـخ خطّـی     
ارزنده هستند، به اختصار گزارش شده است. بایـد افـزود   

  ها معرّفی شده است. هاي ذیل، این مجموعه که در مدخل

v  :هـایی در یـزد   نسخه“حسینی اشکوري، احمد” ،
، 1353، 7(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .713-703صص 

ي آقایان سـیدعلی آتشـی،    ها در این فهرست مجموعه ?
سید علیرضا آصف پور و محمود علوي توصیف گردیـده  

  است.

v  :ي یـزد از   هـا  پیشـینه کتابخانـه  “مسرّت، حسین
کتـاب و کتابخانـه در    ، نکـ .”آغاز تا پایان قاجاریه

-568، دفتر دوم، صص 1379، مشهد، تمدن اسالمی
587 . 

v   :غــازي نکــو بــراي انجــامی آ“مسـرّت، حســین
(تهـران): دوره جدیـد،    آینه میـراث ، نکـ . ”شایسته
 .275-271، صص1385)، بهار 32(پیاپی 1، ش4س

در ضمن این مقالـه چنـد مجموعـه خصوصـی داراي      ?
 نسخ خطّی در یزد گزارش شده است.
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v دجواد:  عرفانفهرسـت اسـناد موقوفـات    فر، محم
، یزد، انتشارات ایران (دفتر پنجم: استان یزد و حومه)

 ص.784، 1387عرشیان، 

v  :اسناد زرتشتیان یزد.ناشناخته  

معرفـی میـراث مخطـوط:    <این اسناد، ذیل فروسـت   ?
در آینده، از سوي مجمع ذخـائر اسـالمی منتشـر     >160
 گردد. می

  کتاخبانه امامزاده جعفر عليه السالم ـ يزد )٥١٦(

v    رضایی، امید؛ با همکاري مریم عظـیم و علیرضـا
هزار نامـه، فهرسـت قبالجـات دوره    نتر: اسالمی کال

د   1399-1212قاجاریه ( هـ ق)، اهدایی میـرزا محمـ
، کاظمینی به امامزاده جعفر علیه السالم (یزد ـ ایران)

قم، مجمع ذخائر اسالمی، با همکـاري بنیـاد ریحانـۀ    
ــزد،   >س<الرســول  ــري، 264، 1387ـ ی ص، وزی

  .>99معرفی میراث مخطوط: <

  وقاف يزدکتاخبانه اداره ا )٥١٧(

v معرفی یک نسخه خطّی “پژوه، محمدتقی:  دانش]
هـاي موقوفـات    به انضمام توصیف] اسناد و طومـار 
نشـریه  ، نکــ .  ”یزد در [کتابخانه] اداره اوقاف یزد

  .469، ص1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه

در این مقاله یک نسخه خطّی با عنوان جامع الخیرات  ?

  صار توصیف گردیده است.  نامه به اخت وقف 5و نیز 

  <س>  کتاخبانه بنياد فرهنگي رحيانة الرسول )٥١٨(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
ــران    ــزد ـ ای ــاظمینی، ی ــرزا محمــد ک ــه می  کتابخان

، 1383)، قم، مجمع ذخـایر اسـالمی،   2-1هاي  (دفتر
  وزیري.

-۱هـاي مشـاره <   ص؛ معـريف نسـخه  ۲۸۴دفتر اول:  §
  >.۱۰خمطوط:  >، <معريف مرياث۲۷۵

-۲۷۶هاي مشـاره <  ص؛ معريف نسخه۲۸۰دفتر دوم:  §
  >.۱۱>، <معريف مرياث خمطوط: ۵۵۰

v  :مجموعه اسناد کتابخانـه  حسینی اشکوري، جعفر
، قم، مجمع ذخایر میرزا محمد کاظمینی، یزد ـ ایران 

  .>12معرفی میراث مخطوط: <اسالمی، وزیري، 

+ سـند   ۱۹۰ص]+ تصـويرِ  ۲۵۳، [۱۳۸۳دفتر اول:  §
  تصوير رنگي. ۴۰

v  مه فرانسوي دکتر حسینی اشکوري، صادق (با مقد
ي تـاجران: منتخبـی از اسـناد     هـا  نامهیحیی علوي): 

، قـم،  کتابخانه میرزا محمد کـاظمینی، یـزد ـ ایـران    
ــالمی،   ــائر اســ ــع ذخــ ــري، 1385مجمــ ، وزیــ

معرفی میراث مخطوط: <صص؛ فارسی، 215+25+7
 29<.  
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ي، بـه    سند و نامـه تجـار   187در این اثر فهرستی از  ?
ي معرفی شده است. گفتنـی اسـت کـه در      صورت تصویر

  آغاز فهرست این اسناد به اجمال توصیف گردیده است.

v   :(به اهتمـام) مراسـالت:  حسینی اشکوري، صادق
منتخبی از اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد 

، وزیـري،  1385، قم، مجمع ذخائر اسـالمی،  ـ ایران)
  .>30معرفی میراث مخطوط: <سند،  213

میرزا محمد کاظمینی بنیاد مذکور را با نیت تحقیق در  ?
ي فرهنگی، اجتمـاعی، تـاریخی و هنـري اسـتان      ها زمینه

 2000یزد، تأسیس کرده است. در کتابخانه بنیاد، حـدود  
سـند   6000نسخه چـاپ سـنگی و    2000نسخه خطّی، 

هـا   ي از این نسخهشود. شمار بسیار تاریخی، نگهداري می
اي  ه بـه دلیـل تعلّـق بــه علمـاي محلّـی، از اهمیـت ویــژ      

. با توجه به تعـداد نسـخ خطّـی در ایـن     ١برخوردار است
رســد، تعــداد مجلّــدات فهرســت  کتابخانــه، بــه نظــر مــی

 هاي این کتابخانه تا شش جلد بالغ گردد. نویس دست

v  :مهرهــاي اســناد در حســینی اشــکوري، صــادق
، قـم، مجمـع ذخـائر    (یزد ـ ایـران)   گنجینه کاظمینی

ـ یزد،   )س(اسالمی، با همکاري بنیاد ریحانۀ الرسول 
معرفـی میـراث مخطـوط:    <ص، وزیري، 96، 1387

98<. 

                                                   
 .۴۷۳، ص۱۳۸۵ ،۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١

v   :ــادق ــکوري، ص ــینی اش ــرعی در حس ــناد ش اس
، قـم،  کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یـزد ـ ایـران)   

مجمع ذخـائر اسـالمی، بـا همکـاري بنیـاد ریحانـۀ       
ــزد،   >س<الرســول  ــري، 192، 1387ـ ی ص، وزی

 .>97معرفی میراث مخطوط: <

  الدين علي يزدي کتاخبانه شرف )٥١٩(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
نشـریه  ، نکــ .  ”الـدین علـی یـزدي    کتابخانه شرف

  .435، ص 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه

نـویس عربـی بـه اختصـار      دسـت  4در این فهرسـت   ?
ها، این مجموعه به همـراه   ت. بنا بر شنیدهگزارش شده اس

هاي محمدعلی فرهمند بـه کتابخانـه عمـومی     نویس دست
  .٢رئیس فرهمند انتقال یافته است

  <جامع کبري> يزد ٣کتاخبانه عمومي وزيري )٥٢٠(

v  :نکــ .  ”کتابخانه وزیري یزد“رستگار، محمود ،
  .53-34، صص1353، خرداد 126(تهران)، ش وحید

v :نکـ ”کتابخانه وزیري یزد“ حسینی بافقی، رضا ،
                                                   

 .۴۷۲، ص۱۳۸۵ ،۳: دفتر. مهان٢

 ۴۴۴۰)، اين کتاخبانه داراي حدود ۱۳۸۹. بر اساس آخرين آمارها (اسفند ٣
از سوي  ۱۳۵۸- ۱۳۵۰هاي  نسخه آن بني سال ۳۹۵۰دستنويس است که 
ز )، ا۴۴۴۰- ۳۹۵۱هاي  جلد، و باقي نسخ نيز (مشاره ۵مرحوم شريواين در 

 سوي آقاي فريد قامسلو معريف گرديده است.
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، 1379، مشهد، کتاب و کتابخانه در تمدن اسـالمی  .
  .704-696دفتر دوم، صص 

v :يکتابخانـه وزیـر   یفهرست کتب خطّ ناشناخته 
  . ١یزد

هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرستی دستنوشته براي نسـخه  ?
وزیري یزد (وابسته بـا کتابخانـه مرکـزي آسـتان قـدس      

نگاشته ، 1350 در سال تعلیق،به خطّ نس رضوي) است که
در  >11125<شـماره  شده است. این فهرست اکنون بـه  

در  يآسـتان قـدس رضـو   و مرکز اسناد  يکتابخانه مرکز
 .گردد نگهداري می مشهد

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
هـاي   نشـریه نسـخه  ، نکـ . ”کتابخانه جامع کبیر یزد

  .416-360، صص 1344، 4(تهران): دفتر خطّی

نویس عربی و فارسـی بـه    دست 218در این فهرست  ?
ــه     ــت ک ــی اس ــت. گفتن ــده اس ــیف گردی ــار توص اختص

هـاي کتابخانـه وزیـري ابتـدا در ایـن مکـان        نویس دست
(مسجد) قرار داشته است، سپس به ساختمان جدید واقـع  

  در جنب مسجد جامع یزد، انتقال یافته است.

v  :وطـات  وصـف بعـض مخط  الطباطبایی، عبدالعزیز
  .٢یزد  مکتبۀ الوزیري العامۀ فی مدینۀ

                                                   
 .۴۳۸ص ي،آستان قدس رضو يکتب خطّ ييفهرست الفبا. پيشني، ١

 .۱۲۲، ص۱: جاحملقق الطباطبايي يف ذکراه السنوية االويل. پيشني، ٢

اي در توصیف چنـد نسـخه خطّـی     فهرست دستنوشته ?
نگـارش   دفتـر صـغیر  کتابخانه وزیري است که در ضمن 

یافته است. ایـن فهرسـت مخطـوط در کتابخانـه مرحـوم      
  گردد. محقق طباطبایی در قم نگهداري می

v  :ــی  فهرســت نســخهشــیروانی، محمــد هــاي خطّ
وابسته بـه کتابخانـه آسـتان    <وزیري یزد  کتابخانه

)، تهران، انجمن آثـار  5-1(مجلّدات  >قدس رضوي
  ، وزیري.1358-1350ملّی ایران، 

-۱صص [صص۴۹+۴۳۶+۳۲، ۱۳۵۰جلد خنست:  §
  >).۵۰۰-۱هاي مشاره < نويس ]؛ (دست۴۳۶

ــد دوم:  § ــص ۵۴+۳۷۸، ۱۳۵۰جل -۴۳۷صــص [ص
  >).۱۰۰۰-۵۰۱هاي مشاره < نويس ]؛ (دست۸۱۵

-۸۱۷صـص [صـص  ۹۱+۳۰۶، ۱۳۵۳: جلـد سـوم   §
  >).۲۰۰۰-۱۰۰۱هاي مشاره < نويس ]؛ (دست۱۱۱۲

]؛ ۱۵۰۰-۱۱۲۳ص [صص۳۷۷، ۱۳۵۵جلد چهارم:  §
  >).۳۰۰۰-۲۰۰۱هاي مشاره < نويس (دست

]+ ۲۰۱۲-۱۵۰۱ص [صص۵۰۹، ۱۳۵۸جلد پنجم:  §
هــاي مشــاره  نــويس )؛ (دســت۵-۱هــاي  ي جلــد منايــه

>۳۰۰۱-۳۹۵۰.(<  

عربی و فارسی بـه   نویس دست 3950در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است. 

v  :ها در کتابخانه  اسناد نکاح نامه“شیروانی، محمد
هــاي خطّــی  فهرســت نســخه، نکـــ . ”وزیــري یــزد
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ــزد   ــري یـ ــه وزیـ ــران، کتابخانـ   ،5، ج1358، تهـ
  .1910-1905صص

نویس عقدنامـه (نکـاح نامـه)     دست 6 در این فهرست  ?
  رش گردیده است.موجود در کتابخانه یاد شده، گزا

v  :مرقّعــات کتابخانــه وزیــري “شــیروانی، محمــد
هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرسـت نسـخه  ، نکــ .  ”یزد

ــزد ــري ی ــران، وزی ــص  ،5، ج1358، ته -1859ص
1904.  

مرقّع نفیس موجود در کتابخانـه   216در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است.  یاد شده،

v  :صـلوة الجمعـۀ: برخـی منـابع     “شیروانی، محمد
، ”وط به نماز جمعه [در کتابخانه وزیـري یـزد]  مرب

  .65، ص1364، 10(تهران): دفتر کتابدارينکـ . 

هـاي مربـوط بـه     در این نوشـتار، تعـدادي از رسـاله    ?
نمازجمعه، موجود در این کتابخانه، بـه اختصـار گـزارش    

  گردیده است.

v  :المخطوطـات العربیـۀ فـی    الطریحی، محمدسعید
، دمشق/ بیروت، یزد ـ ريایران: فهرست مکتبۀ الوزی

، 1989/ 1410مرکز الدراسات و البحـوث العلمیـۀ،   
  ص.377وزیري، 

هاي خطّی عربی معرفی  در این فهرست الفبایی، نسخه ?

گفته، به اختصار و به زبـان   جلدي پیش 5شده در فهارس 
  عربی گزارش شده است.

v  :هفتاد و سه نسخه بـا ارزش در  “مسرّت، حسین
 میراث اسـالمی ایـران  ، نکـ . ”زدکتابخانه وزیري ی

  .750-731، صص 1377، 7(قم): دفتر

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  73در ایـن فهرسـت    ?
اهدایی خـانواده مرحـوم محمـدعلی زاهـدي نـائینی بـه       

  کتابخانه وزیري یزد به اختصار گزارش شده است. 

v  :کتابخانه وزیري یزد “طالبی هنزایی، محمدجواد
، نکـ . ”اهللا العظمی مرعشی هاي اهدایی آیت و نسخه

)، بهـار  51(پیـاپی   1، ش14(قـم): س  میراث شهاب
  .64-37، صص1387

v  :فهرست اجمالی چهار صد و نـود  “قاسملو، فرید
نشـریه  ، نکـ . ”نسخه خطّی در کتابخانه وزیري یزد

، 13(تهــران): دوره جدیــد، دفتــر هــاي خطّــی نســخه
 .402-347، صص1387

هـاي شـماره    دید، نسخهنسخه ج 450در این فهرست  ?
این کتابخانـه، بـه صـورت نـامگوي،      >3951-4440<

 گزارش گردیده است.

v  :دو نسخه در کتابخانـه وزیـري   “مسرّت، حسین
ــزد ـــ . ”ی ــگ، نک ن ل،   جــر او ــران): دفت ، 1388(ته
  .537-533صص
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  کتاخبانه مدرسه علميه خان بزرگ )٥٢١(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
ــه مدرســه  ــزرگ]کتابخان ــان ب ـــ . ”خ نشــریه ، نک

، صــص 1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
433-434.  

نویس عربـی و فارسـی، بـه     دست 11در این فهرست  ?
  اختصار توصیف گردیده است.

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
، قم، مجمع ذخـائر  کتابخانه مدرسه خان، یزد ـ ایران 

ص، فارسی، 127، وزیري، 1426ش/1384اسالمی، 
  .>23معرفی میراث مخطوط: <

نـویس فارسـی و عربـی     دسـت  130در این فهرست  ?
  توصیف گردیده است. 

  خان> مدرسه عبدالرحيم کتاخبانه سريزدي < )٥٢٢(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
نشـریه  ، نکــ .  ”کتابخانه حاج میرزا محمد سریزدي

ص ، صــ1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
417-432.  

بـه    نویس عربـی و فارسـی،   دست 74در این فهرست  ?
اختصار گزارش شده است. گفتنی این کتابخانـه از سـوي   
حاج میرزا محمد سریزدي در مدرسه علمیـه عبـدالرحیم   

خان (مدرسـه نـو) ـ مسـجد حظیـره (روضـه محمدیـه)        
 870تأســیس گردیــده اســت. ایــن کتابخانــه داراي     

  ارسی و عربی است.هاي ف نویس به زبان دست

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، جعفر
، (یـزد ـ ایـران)    >مسجد حظیره<کتابخانه سریزدي 

  قم، مجمع ذخائر اسالمی، وزیري. 

هـاي   نـويس  ص؛ معريف دست۲۳۵، ۱۳۸۴دفتر اول:  §
  >.۲۲>، <معريف مرياث خمطوط: ۳۰۰-۱مشاره <

معرفـی   هاي خطّـی  روي جلد دفتر اول، تعداد نسخه ? 
نسخه ثبت شده، لیکن در درون فهرسـت تنهـا    400شده، 
  نویس عربی و فارسی توصیف گردیده است. دست 300

v  :هـاي خطّـی    فهرسـت نسـخه  پورسینا، امیرحسین
  . ١مسجد روضه محمدیه (حظیره) در یزد کتابخانه

نـویس بـه    دسـت  770فهرسـت منتشـر نشـده بـراي      ?
ت. اصـل ایـن   هاي عربی و فارسی این مجموعه اسـ  زبان

محمدیــه در یــزد   مســجد روضــه کتابخانــهفهرســت، در 
  . گردد مینگهداري 

  کتاخبانه سيد جواد مدرسي يزدي )٥٢٣(

v ــش ــدتقی:  دان ــژوه، محم ــی  نســخه“پ ــاي [خطّ ه
، نکــ .  ”کتابخانه] آقاي سید جـواد مدرسـی یـزدي   

                                                   
 .۱۲۵: ص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ١
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، ص 1344، 4(تهران): دفتـر  هاي خطّی نشریه نسخه
468.  

رسـاله بـه    8مشـتمل بـر   اي  در این فهرست مجموعه ?
  عربی و فارسی به صورت موجز گزارش شده است. 

  کتاخبانه آقاي مريزا حسن حممودآبادي )٥٢٤(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
، نکـ . ”کتابخانه آقاي حاج میرزا حسن محمودآبادي

، صص 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
451-458.  

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  38در ایـن فهرسـت    ?
هـا، ایـن مجموعـه بـه      توصیف گردیده است. بنا بر شنیده

  . ١کتابخانه سریزدي (مسجد حظیري) انتقال یافته است

  کتاخبانه آقاي ابوالفضل سعيدي رحيان يزدي )٥٢٥(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
، ”کتابخانه آقاي حاج ابوالفضل سعیدي ریحان یزدي

، 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخهنکـ . 
  .462-459صص 

بـه    نویس عربـی و فارسـی،   دست 26در این فهرست  ?
  اختصار گزارش شده است. 

                                                   
 .۴۷۲، ص۱۳۸۵ ،۳: دفترپژوهي نسخه. پيشني، ١

  کتاخبانه شيخ علي علومي يزدي )٥٢٦(

v ــژوه، محمــدتقی:  دانــش ــی]  [نســخه“پ هــاي خطّ
نشریه ، نکـ . ”کتابخانه آقاي حاج شیخ علی علومی

، صــص 1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
436-450.  

نـویس عربـی و فارسـی     دسـت  81در ایـن فهرسـت    ?
تـر در ایـن    گزارش شده اسـت. گفتنـی اسـت کـه پـیش     

کـه در   هـاي فراوانـی بـوده اسـت، چنـان      کتابخانه نسـخه 
نسـخه خطّـی آن بـه کتابخانـه      631هاي پیشین تنها  سال

  .  ٢مرکزي دانشگاه تهران انتقال یافته است

  کتاخبانه سيد علي آتشي )٥٢٧(

v هـاي [خطّـی    نسـخه “ینی اشـکوري، احمـد:   حس
نشـریه  ، نکــ .  ”کتابخانه] آقاي [سید علی] آتشـی 

، صــص 1353، 7(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
703-708.  

هـاي مجموعـه    نـویس  دسـت از در این مقاله تعدادي  ?
جلدي آقاي آتشی گزارش شده است. برخی از این  400

انتقـال یافتـه    ي دیگـر  هـا  نسخ به تدریج ایام به کتابخانـه 
تـرین نسـخه    تـرین و کهـن   است، که از آن جملـه نفـیس  

هـ)، است کـه اخیـراً بـه مرکـز      5البالغۀ (کتابت قرن  نهج
                                                   

-۱۲۳و  ۵۷: صص هاي اسالمي در ايران نويس ي دست ها گنجينه. پيشني، ٢
۱۲۴. 
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  احیاي میراث اسالمی در شهر قم منتقل گردیده است.

  اصغر خجسته کتاخبانه آقاي علي )٥٢٨(

v ــش ــدتقی:  دان ــژوه، محم ــی  نســخه“پ ــاي [خطّ ه
نشـریه  کــ .  ، ن”کتابخانه] آقاي علی اصغر خجسـته 

، صــص 1344، 4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
465-466.  

نویس به اختصار گزارش شده  دست 3در این فهرست  ?
  است. 

  پور رضا آصف کتاخبانه سيد علي )٥٢٩(

v    :هـاي [خطّـی    نسـخه “حسینی اشـکوري، احمـد
نشـریه  ، ”کتابخانه] آقاي سید علیرضا آصـف پـور  

 ، صــص1353، 7(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
708-711.  

نویس عربی و فارسـی   دست 24در این فهرست تعداد  ?
  به اختصار گزارش گردیده است. 

  کتاخبانه آقاي حممدباقر عجمني )٥٣٠(

v ــش ــدتقی:  دان ــژوه، محم ــی  نســخه“پ ــاي [خطّ ه
نشـریه  ، نکــ .  ”کتابخانه] آقاي محمـدباقر عجمـین  

  .467، ص 1344، 4(تهران): دفتر هاي خطّی نسخه

نویس عربی به اختصار معرفی  تدس 2در این فهرست  ?
هـا از   شده است. گفتنـی اسـت صـاحب مجموعـه سـال     

  کتابداران کتابخانه وزیري یزد (جامع کبیر) بوده است. 

  کتاخبانه آقاي حممدعلي صدوقي يزدي )٥٣١(

v  :هاي خطّی  فهرست نسخهحسینی اشکوري، احمد
، قـم، مجمـع   کتابخانه صدوقی یـزدي، یـزد ـ ایـران    

تصـویر  69ص+181وزیري،  ،1383ذخائر اسالمی، 
  .>16معرفی میراث مخطوط: <رنگی، 

نـویس عربـی و    دست 200در این فهرست در حدود  ?
  فارسی توصیف گردیده است. 

  کتاخبانه آقاي حممدعلي فرهنگ )٥٣٢(

v ــش ــدتقی:  دان ــژوه، محم ــی  نســخه“پ ــاي [خطّ ه
نشـریه  ، نکــ .  ”کتابخانه] آقاي محمدعلی فرهنـگ 

، صــص 1344 ،4(تهــران): دفتــر هــاي خطّــی نسـخه 
463-464.  

هـا   تـر آن  نـویس، کـه بـیش    دسـت  9در این فهرست  ?
  فارسی است، توصیف گردیده است.

  اهللا سيد حممد مدرسي کتاخبانه آيت )٥٣٣(

v  :سی، محمدکاظم شصت و هفت نسخه خطّی “مدر
اهللا حاج سـید محمـد    نفیس در یزد [در کتابخانه آیت
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، 8(قم): دفتـر  میراث اسالمی ایران، نکـ . ”مدرسی]
  . 466-429، صص 1377

 کتاخبانه شيخ حممود علومي يزدي  )٥٣٤(

v    :هـاي [خطّـی    نسـخه “حسینی اشـکوري، احمـد
، نکــ .  ”کتابخانه] آقاي شیخ محمود علومی یـزدي 

، صص 1353، 7(تهران): دفتر هاي خطّی نشریه نسخه
711-713.  

نویس عربی، فارسی و  دست 10در این فهرست تعداد  ?
هـا،   ه اسـت. بنـا بـر شـنیده    ترکی به اختصار توصیف شد

نسـخه   70مجموعه آقاي محمود علومی در یـزد حـاوي   
  خطّی بوده است.

  ي  کتاخبانه مويل علي حريق ثقفـي يزد )٥٣٥(

v  :ي وقفــی کتابخانـه     هـا  [فهرست کتابناشناخته
  . ١ي]  مولی علی حریق ثقفـی یزد

ــته  ? ــت دستنوش ــرا  ا فهرس ــدود   ي ب ــر از  120ي ح اث
ي مـولی علـی حریـق ثقفــی       ا تابخانهي وقفـی ک  ها کتاب
هـ است کـه در ذیـل نسـخه خطّـی     1243ي در سال   یزد

کتابخانــه مرکــز مطالعــات و تحقیقــات  >464<شــماره 
  اسالمی (دفتر تبلیغات قم) آمده است. 

                                                   
هاي خطّي کتاخبانه مرکز مطالعات و  فهرست نسخه. ناطقي، علي اوسط، ١

 .۳۹۱، ص۱: جحتقيقات اسالمي

  ي  ي ايزد  کتاخبانه مهد )٥٣٦(

v  :ي خطّـی کتابخانـه     هـا  [فهرست کتـاب ناشناخته
  . ٢ي]  ي ایزد  مهد

ي   ها اثر از کتاب 66ي حدود   ي برا  ا شتهفهرست دستنو ?
ي، صـاحب    ي ایـزد   ي (گویا کتابحانه مهـد   ا خطّی کتابخانه

 >584<جنگ) است که در ذیـل نسـخه خطّـی شـماره     
الف) کتابخانـه مرکـز دائـرة المعـارف      66 –ب 65(برگ

بزرگ اسالمی ـ تهران آمده است. باید افزود کـه ممکـن    
بوده باشـد   >ي  ي یزد  ایزد<همان ، >ي  ي ایزد  مهد<است 

ي معرفـی شـده     ي یـزد   که در الذریعۀ با عنوان دیوان ایزد
) در 14؛ لـیکن اگـر تخمـین تـاریخ نسـخه (سـده       ٣است

ي صـحت داشـته باشـد، بـه       ي منزو  ي آقا  فهرست، از سو
ي دوره   ي از شـعرا   ي بوده باشد، چه، و  تواند و تحقیق نمی
. البته این گزینه را هـم نبایـد از نظـر    ي است  اکبرشاه هند

   .ي بوده باشد  ي شیراز  دور داشت که ممکن است وي، ایزد
 آخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمین

 ٭٭٭٭
 
 
 
 

                                                   
هاي خطّي مرکز دائرة املعارف بزرگ  فهرست نسخه. مرتوي، امحد، ٢

 .۶۶، ص۲ج اسالمي،

، مشهد، بنياد پژوهشهاي آستان قدس مصنفات شيعه، . فکرت، حممدآصف٣
، مشهد، کاروان هندو گلچني معاين، امحد،  ۱۷۲، ص۳، ج۱۳۳رضوي، 

 .۱۳۸، ص۱، ج۱۳۶۹آستان قدس رضوي، 
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  ١نمایه پدیدآوران. 1

  
 ـــــ  آ  ـــــ                  

 آتاباي، بدري: §

نامه و جغرافیاي خطّـی   فهرست تاریخ، سفرنامه، سیاحت“
 171 ”کتابخانه سلطنتی

  171 ”کتابخانه سلطنتی ایران“
کــاخ <هــاي خطّــی کتابخانــه ســلطنتی  فهرســت نســخه

 170 )7-1(جلدهاي  >گلستان

 پور، حييي (ترمجه): آرين §

ادبیات فارسی بر مبناي اسـتوري تـألیف اي یـو بریگـل     
  61 )3-1(مجلّدات 

  آژند، يعقوب: §

  290 مکتب نگارگري شیراز

 آغداشلو، آيدين: §

اي از مجموعه شخصـی محمـدعلی مسـعودي:     ه برگزید“

                                                   
بلکه ، الزاماً به معين <مؤلّف> يا <مترجم> نيست. <پديدآور> در آثار ذيل، ١

 شود. در تأليف اثر نيز مي<مهکاري> گاهي شامل 

یـی از خوشنویسـی از سـده سـوم تـا چهـاردهم        ها مونهن
  253 ”هجري
هاي سـیزدهم و چهـاردهم هجـري     هاي ازدواج سده قباله

  258 قمري در موزه نگارستان
 15 – 1382بهمن  25هاي ایرانی ( نمایشگاه اسناد و قباله

  199، 171 )1383فروردین 

 آل مجيع، حبيب: §

خ محمـدعلی  فهرس المخطوطات العربیۀ فی مکتبۀ الشـی “
  141 ”)، بوشهر1365-1289عصفور (آل

  141 عصفور فی بوشهر فهرس مخطوطات مکتبۀ آل

 آل داوود، علي: §

هـاي بیوتـات [موجـود در کـاخ      فهرست توصیفی آلبوم“
  172 ”گلستان]

  77 ”هاي فارسی فهرستواره کتاب“
هاي نفیس عکسـی در کتابخانـه دائـرة المعـارف      نسخه“
  224 ”اسالمی گبزر

  امريي، کاظم: آل رضا §

  ٢١٠ ”فهرستنگاران نسخ خطی و کتابخانه مجلس“

 آل ياسني، جعفر: §

مؤلّفات الفارابی المخطوطـۀ فـی المکتبـۀ الوطنیـۀ فـی      “
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 192 ”طهران

مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی دار الکتب الرضـویۀ فـی   “
 415 ”مشهد

 80 ”مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبات إیران“

 157 ”ی المخطوطۀ فی مکتبات طهرانمؤلّفات الفاراب“

مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبـۀ المجلـس النیـابی    “
 208 ”بطهران

مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبۀ مدرسۀ سبهسـاالر  “
 178 ”بطهران

مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبۀ ملک الوطنیۀ فـی  “
  226 ”طهران

 آماجي، علي: §

خطّـی کتابخانـه مرکـزي      نهبررسی وضعیت کلّی کتابخا<
  ١٨٣> دانشگاه تهران

خطّـی کتابخانـه ملّـی      بررسی وضـعیت کلّـی کتابخانـه   <
 228 >ملک

خطّـی مجلـس شـوراي      بررسی وضعیت کلّی کتابخانـه <
 200 >اسالمی

خطّـی ملّـی جمهـوري      بررسی وضعیت کلّـی کتابخانـه  <
 197 >اسالمی ایران

 الدين عطاء اهللا بن مسيح: آملي، کمال §

  101 الدین عطاء آملی  هرست مجموعه کمالف

 :١آيدين، شادي §

                                                   
1. Aydin, Şadi. 

  92 ٢هاي ایران هاي خطّی ترکی در کتابخانه فهرست نسخه
                             

 ــــــ الف ــــــ            

  اباذري، علي: §

  198 فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه ملی ایران

 اباذري، علريضا: §

ی اهـدایی مقـام معظـم    هـاي خطـ   معرفی فهرست نسخه“
  424 ”رهبري به آستان قدس رضوي

 يوسف حدائقي شريازي، ضياءالدين:    ابن §

هاي خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي ملّـی     فهرست نسخه
 201 )3(جلد

هاي خطّی کتابخانه مدرسه عالی سپهسـاالر   فهرست نسخه
  176 )2-1هاي (جلد

 اري، مزدک: §

 305 ”ائني ق ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه“

 :اداره اسناد آستان قدس رضوي §

  424  )1دفتر اسناد (جلد
قدس رضـوي   معرفی اسناد موجود در مرکز اسناد آستان

  ٤٢٤ >(ع)ویژه والدت حضرت رضا <

   ادييب، فرزاد (طراح گرافيک): §

 15 – 1382بهمن  25هاي ایرانی ( نمایشگاه اسناد و قباله

                                                   
2. Iran Kütüphaneleri Türkçe Yazmalar Katalo ğu. 
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  199، 171 )1383فروردین 

 اذکايي، پرويز: §

هاي کتابخانه دانشگاه بوعلی سـیناي   نویس فهرست دست
  445 همدان

ي رشـت و همـدان و    ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
  430، 399، 80 مشهد
  445 ”مجموعه احادیث شیعی“
المخطوطات العلمیۀ فـی مکتبـۀ جامعـۀ أبـوعلی سـینا      “

  445 ”المرکزیۀ بهمدان

 ارجح، اکرم: §

 81 یرانشناسی نسخ خطّی پزشکی ا کتاب

 اردالن جوان، علي:  §

هاي خطّی آستان قـدس   بررسی جلد یکم فهرست کتاب“
  420 ”رضوي

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
 419 )9و  1هاي  قدس رضوي (جلد

 ارگاين بهاين حائري، حممود: §

هاي خطّـی کتابخانـه حـاج شـیخ محمـود       فهرست نسخه
 366-365 ران)ارگانی بهبهانی، (قم ـ ای

 استادي، رضا: §

هـاي خطّـی در    هـا: فهرسـت نسـخه    اوقاف و کتابخانـه “
ــه  ــالل علی ــد ه ــامزاده محم ــه ام الســالم ـ آران    کتابخان

  98 ”(کاشان)
اهللا ســید مهــدي  چنــد نســخه خطّــی از کتابخانــه آیــت“

  365 ”روحانی
ۀ االسالم و  چهارصد و هشتاد نسخه“ خطّی کتابخانه حج

  363 ”يالمسلمین طبسی حائر
فهرست دویست و سی نسخه متعلّق به کتابخانه مرکـزي  “

 412 ”آستان قدس رضوي

ه مدرسـه بـزرگ خـان (مـروي)       “ فهرست کتـب مختصـ
  173 ”نامه مندرج در وقف

 ”هاي خطّی آقاي سید محمدحسین امـام  فهرست نسخه“
392  
هاي خطّی حاج آقا اسماعیل هـدایتی در   فهرست نسخه“
  345 ”قم
ۀ االسالم مال زینها فهرست نسخه“ العابـدین   ي خطّی حج

  392 ”گلپایگانی
ــه   فهرســت نســخه“ ــه حــوزه علمی ــی کتابخان هــاي خطّ

  391 ”گلپایگان
هاي خطّی کتابخانه مدرسه چهـل سـتون    فهرست نسخه“

  173 ”مسجد جامع تهران
ــی کتابخانــه مســجد جــامع   فهرســت نســخه“ هــاي خطّ

  391 ”گلپایگان
، 345 ”هـا  ازيهاي خطّـی مدرسـه حجـ    فهرست نسخه“

349  
 ”فهرست یکصد و شصت نسخه خطّی از یک کتابخانـه “

322  
  390 ”هاي خطّی کاتبان گلپایگانی نسخه“
هـاي خطّـی موجـود در گلپایگـان و      ها و نسـخه  کتاب“

  390 ”ها معرفی برخی کتاب
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  364 ”اهللا سید محمد حجت کوهکمري نجوم امت: آیت“
 سـید احمـد   اهللا هاي خطّی کتابخانه مرحـوم آیـت   نسخه“

  362 ”شناسی تألیفات ایشان زنجانی به ضمیمه کتاب
اهللا حاج سید احمـد صـفایی    هایی که به خطّ آیت نسخه“
  422 ”است
  421 ”هایی که به دستخطّ علماء مزین است نسخه“
هـا پـیش از سـال هـزار      هایی که تاریخ کتابت آن نسخه“

  422 ”هجري قمري است
  422 ”هب دارندهایی که سرلوح زرین و مذ نسخه“
ۀ االسـالم و المسـلمین   “ یکصد و پنجاه نسخه خطّی حج

  262 “>غفاري<حاج شیخ علی خوانساري 
  80 آشنایی با چند نسخه خطّی (دفتر اول)

اهللا  هاي خطّی کتابخانه عمومی حضرت آیت فهرست نسخه
  344 )3-2هاي  العظمی گلپایگانی (جلد

  349جتیه هاي خطّی کتابخانه مدرسه ح فهرست نسخه
هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه فیضـیه ـ قـم       فهرست نسخه

  351 )2-1(مجلّدات 
  173هاي خطّی کتابخانه مدرسه مروي  فهرست نسخه
اهللا آقا سید  هاي خطّی کتابخانه مرحوم آیت فهرست نسخه

  364 محسن حجت در قم
  352 هاي خطّی کتابخانه مسجد اعظم قم فهرست نسخه

ـ   فهرست نسـخه   اعظـم قـم   کتابخانـه مسـجد   یهـاي خطّ
  353 )4-1(مجلدات 

فهرست هزار و پانصد نسخه خطّی اهـدایی رهبـر معّظـم    
  421 اي اهللا خامنه انقالب حضرت آیت

 : 1استوري، سي اي §

 ٢)4-1فارسی (مجلّدات هاي شناسی نگارش بررسی کتاب
60 

 اسدپور، رضا: §

هاي خطّی مدرسه قنبرعلی خان ـ   معرّفی فهرست نسخه“
  255 ”تهران

 اسالمي کالنتر، علريضا (با مهکاري): §

-1212هــزار نامــه، فهرســت قبالجــات دوره قاجاریــه (
هـ ق)، اهدایی میرزا محمد کـاظمینی بـه امـامزاده    1399

  452 جعفر علیه السالم (یزد)

 :٣اشپيز، اتو §

  39 ٤”هاي مهم در مشهد برخی دستنویس“

 :٥اشتوم ول، يوزف §

  39 ٦”کتابخانه مشهد (ایران)“

 ک شريين، ابراهيم:اش §

هـاي خطّـی    مجموعه شخصی دکتر اصغر مهدوي (نسخه“
  230 ”فهرست نشده)

 اصغر: اصغرزاده، علي §

                                                   
1. Storey, C. A.  
2. Persian Literature: A Bibliographical Survey  
(Vols I-IV). 
3. Spies, Otto.  
4. Über wichtige Handschriften in Meschhed.  
5. Stummvoll, Josef.  
6. Die Bibliotheken von Meschhed (Iran).  
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هاي خطّی حاج سید علـی اصـغر اصـغر زاده در     نسخه“
  433  ”مشهد

  اصغر، سهيل:  §

هـاي چـاپ سـنگی دیجیتـالی موجـود در       فهرست نسخه
  355 مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ

  جواد:اصغري هامشي، حممد §

  59 ”برخی فهرستهاي منتشر شده در ایران“

 اصفهاين، شرف املعايل حاج حممد سيد بقاء: §

هاي نفیس خطّی و کتب ادعیه کتابخانه  کتابچه ثبت قرآن 
  174خان سپهساالر  میرزا محمدحسین

 اصفيايي، حممد: §

اهللا  هاي خطّی کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  فهرست نسخه
-28قم ـ ایران (جلـدهاي    العظمی مرعشی نجفـی (ره)، 

  317 )41و  36، 32

 اصيلي، سوسن: §

هـاي مصـور موجـود در     بررسی و طبقـه بنـدي نسـخه   “
 186 ”کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران

هــاي داراي رقــم، تــاریخ یــا کتیبــه در مجموعــه  جلــد“
هاي خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسـناد دانشـگاه    نسخه
 186 ”تهران

(موجود در کتابخانـه مرکـزي و    فهرست اسناد جمالزاده“
  190 ”مرکز اسناد دانشگاه تهران)

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 201-201 )4(جلد

 امللک)، يوسف: اعتصامي (اعتصام §

هاي خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي ملّـی     فهرست نسخه
 201 )2-1هاي (جلد

 افراسيايب، حسني (مشارکت): §

 93 )8-1مامیۀ (مجلّدات موسوعۀ مؤلّفی اال

 افراسيايب، مها: §

 2کتابهاي چاپ سـنگی و سـربی در کتابخانـه شـماره     “
  218  ”مجلس شوراي اسالمی

معرّفی چند نسخه نفیس چاپ سنگی و سـربی مربـوط   “
به موالنا در کتابخانه مجلـس بـه همـراه فهرسـت نسـخ      

  218 ”سنگی و سربی

 افروند، قدير: §

  81  ”هاي خطّ کوفـی ایران قرآن“
هاي خطّی موزه دوران اسالمی (مجلّدات  گلچینی از قرآن

1-2(  258  

 افسر:  §

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
 419-418 )3-1هاي  قدس رضوي (جلد

 افشار، ايرج: §

  290  ”اخباري از چند نسخه خطّی در شیراز“
 235  ”آثار محمدعلی سدید السلطنه کبابی“

اي خطّی مجموعه شخصـی محمدحسـین   ه برخی نسخه“
  375  ”صمدانی در کازرون
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  86  ”چاپ نسخه برگردان مخطوطات“
چند نسخه خطّی انتقال یافته به کتابخانـه ملّـی ایـران و    “

  192، 185 ”کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران
 ”چند نسخه خطّی در کتابخانه مرحوم گردنیا و برادرش“

241  
  97 ”ع اهللا مراديدو جنگ خطّی نزد آقاي بدی“ 
  165  ”ي)  سه نسخه مزدیسنایی (اوستایی و پهلو“
 ”سی و چهار نسخه خطّی از چند مجموعـه خصوصـی  “

70  
  85 ”)نسخ خطّی(فهرست اجمالی چهل مجموعه “
ــور   “ ــه وزارت ام ــاري در کتابخان ــناد قاج ــت اس فهرس

  220 ”خارجه
هـاي مجموعـه شخصـی حسـین      نـویس  فهرست دسـت “

  102 ”بصیري در ابرقو
هـاي خطّـی    ها و نسـخه  ها و عکس فهرست میکروفیلم“

 ”کتابخانه پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی   
161 

هـاي    هاي خطّی، عکسـی و میکـروفیلم   فهرست نسخه “
  242 ”کتابخانه دکتر مجتبی مینوي

  103 ”هاي خطّی ابراهیم دهگان در اراك فهرست نسخه“
حسنعلی غفّـاري  هاي خطّی اهدایی آقاي  فهرست نسخه“

  233 ”الدوله به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران معاون
، 234 ”هاي خطّی حسین رهنما در تهران فهرست نسخه“

324  
  123  ”هاي خطّی دانشگاه اصفهان فهرست نسخه“
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“

  161 ”(نگارش محمدتقی دانش پژوه)
  242 ”تابخانه مجتبی مینويهاي خطّی ک فهرست نسخه“
 ”هاي خطّی کتابخانه موزه ایـران باسـتان   فهرست نسخه“

106 ،257  
 ”هاي خطّی کتابخانه وزارت امور خارجه فهرست نسخه“

220  
 221 ”هاي خطّی کتابخانه وزارت دارایی فهرست نسخه“

 192 ”هاي عکسی کتابخانه ملّی فهرست نسخه“

  246، 228، 221 ”فهرستواره مجموعه ناصري“
  57 ”ي ایران ها هاي کتابخانه فهرست“
 237 ”خطّ اوهاي ب تابخانه سعید نفیسی و نسخهک“

  180  ”کتب اهدایی مشکوة به دانشگاه تهران“
  85 ”هاي خطّی کلک و کتاب: بهاي نسخه“
نســخ خطّــی امیــر توکــل کامبوزیــان کــرد غفرانلــو در “

 276  ”زاهدان

  264  ”نسخ خطّی عبدالکریم حکمت یغمایی“
  275  ”نسخ خطّی علی عبدلی“
نسخ خطّی کتابخانـه و مـوزه ملّـی ملـک در تهـران و      “

  227  ”ها ترین آن قدیمی
  245 ”هاي تازه از کتابخانه مجموعه فرهاد معتمد نسخه“
هاي تازه از مجموعه شخصـی منصـور عـرب در     نسخه“

  451 ”همدان
  245  ”هاي ترکه محمود فرهاد معتمد نسخه“
  103  ”ابراهیم دهگان در اراك هاي خطّی نسخه“
  113  ”هاي خطّی احمد شاهد در اسفراین نسخه“
  70 ”هاي خطّی احمدخان ملک ساسانی نسخه“
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  232  ”هاي خطّی آقاي جلیل اخوان زنجانی نسخه“
  231  ”هاي خطّی باقر رقّت (ترقّی) نسخه“
  138  ”هاي خطّی بهروز شمس در بجنورد نسخه“
پور در کتابخانه عبدالقادر یزدانهاي خطّی تازه در  نسخه“

  396 ”مراغه
هاي خطّی تألیف ابراهیم حکیمی (حکـیم الملـک    نسخه“

  229  ”پزشک مظفرالدین شاه)
  380  ”هاي خطّی حسن عاطفی در کاشان نسخه“
  242  ”هاي خطّی خانم لشکري (بدر) نسخه“
  271، 136 ”هاي خطّی خریداري دانشگاه اهواز نسخه“
در اصـفهان : شـیخ حسـن جـابري      هاي خطّـی  نسخه“ 

  125 ”انصاري
  231 ”هاي خطّی دکتر تقی رضوي (همدانی) نسخه“
هاي خطّی دکتر حافظ فرمانفرماییـان (تگـزاس ـ     نسخه“

  233 “امریکا) 
 ”آفـرین انصـاري (محقّـق)    هاي خطّی دکتر نوش نسخه“

246  
  236 ”هاي خطّی سعید اعتماد مقدم نسخه“
  237  ”یهاي خطّی سعید نفیس نسخه“
  302  ”هاي خطّی علی اصغر معزّزي نسخه“
  238  ”هاي خطّی علی وثوق نسخه“
  160، 105 ”هاي خطّی کتابخانه انجمن آثار ملّی نسخه“
  231   ”هاي خطّی کتابخانه آقاي ثامنی نسخه“
 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي سید حسین شهشـهانی  نسخه“

234  
لیرضـا جـدلی   اهللا سـید ع  هاي خطّی کتابخانه آیت نسخه“

  110  ”اردستانی 
 ”هاي خطّی کتابخانه خاندان عالمه فیض کاشـانی  نسخه“

379  
، 238 ”اکبـر فیـاض   هاي خطّی کتابخانه دکتر علی نسخه“

426  
  381 ”هاي خطّی کتابخانه عباس بهنیا در کاشان نسخه“
  258، 188  ”هاي خطّی کریم اشراق نسخه“
ی از احمـد  هاي خطّی مجمع ذخائر اسالم فهرست نسخه“

  ٣٦٠ ”اشکوري
 229  ”هاي خطّی مجموعه ابراهیم معتمدي نسخه“

  238 ”هاي خطّی مجموعه عبدالرحمن اعتمادي نسخه“
هاي خطّی مدرسه دولتی عـیالم کرمانشـاه انتقـال      نسخه“

  387 ”یافته به موزه ایران باستان
 ”هاي خطّی مهندس سـرتیپ عبـدالرزاق بغـایري    نسخه“

238 ،295 ،325  
  384 ”هاي خطّی مهندس محمدحسین اسالم پناه هنسخ“
  188 ”هاي خطّی همایون صنعتی زاده نسخه“ 
  229  ”هایی نزد احمد افشار شیرازي نسخه“ 
  80  ”و چند ده کتاب دیگر“

هاي خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي ملّـی     فهرست نسخه
 203-201 )16-11هاي  (جلد

بسـته بـه   هاي خطّی کتابخانه ملّی ملک، وا فهرست نسخه
 227-226 )9-1هاي  آستان قدس رضوي (جلد

 57 هاي خطّی فارسی هاي نسخه کتابشناسی فهرست

هاي خطّی: نشریه کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران    نسخه
  69 )12-1(جلدهاي 
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  افضلي، رضا: §

کتابخانــه دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه “
 425  ”فردوسی مشهد

 افکاري، فريبا: §

هاي خطّـی مجموعـه سـید     هاي نسخه ادداشتبررسی ی“
) در کتابخانه مرکزي و مرکـز  12تا  6محمد مشکوة (قرن
  186 ”اسناد دانشگاه تهران

هجـري   14-13ي  ها جلد سازان ماوراء النهري از سده“
هــاي خطّــی کتابخانــه وزارت امــور  در مجموعــه نســخه

  221 ”خارجه
 نشـریه هـاي خطّـی دانشـگاه تهـران و      فهرست نسـخه “

ــی نســخه از آثــار مانــدگار اســتاد محمــدتقی  هــاي خطّ
  182 ”پژوه دانش
هـاي خطّـی تـازه انتشـار      هاي نسخه نگاهی بر فهرست“

مرکز احیـاي میـراث اسـالمی و کتـاب میـراث محـدث       
 359 ”ارموي

هـاي عکسـی زیـن العابـدین      نگاهی به فهرست نسـخه “
  224 ”ابراهیمی، نگاشته احمد منزوي

هـاي خطّـی آثـار شـیخ      سـخه شناسی ن نگاهی به کتاب“
 88 ”صدوق در ایران

هاي خطّی کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد    فهرست نسخه
  182-180  )19دانشگاه تهران (جلد
 هاي خطّی کتابخانـه وزارت امـور خارجـه     فهرست نسخه

220  

 اقبال آشتياين، عباس: §

هـاي علـوم قـرآن،     فارسی: کتاب )هاي نگارشادبیات (“
  61 ”يتألیف سی اي استور

 168 ”کتابخانه سلطنتی“ 

  157  ”ي عمومی در طهران ها کتابخانه“
 ”وصف نسخی چند از کتابخانه سـلطنتی کـاخ گلسـتان   “

168  
 169 فهرست کتابخانه سلطنتی 

 الوانساز خويي، حممد: §

اهللا مـال علـی    هاي خطّـی کتابخانـه آیـت    فهرست نسخه“
 151 ”واعظ خیابانی تبریزي

 امام، حممدکاظم:  §

  ٢٢٥  ”بخانه و موزه ملی ملککتا“

  ٤٠٤  ”کتابخانه و موزه آستان قدس رضوي“

 اميين، حممدحسني:  §

هاي خطّی کتابخانه و آثار مرحوم عالمـه فـیض    نسخه“ 
کاشانی (ره) و خاندان وي در کتابخانـه بـزرگ حضـرت    

  380، 338 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آیت
 یاهللا العظم آیتکتابخانه  یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

اهللا  هاي خطّی کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  فهرست نسخه
-28العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایران (جلـدهاي    

 317 )40و  38، 34، 32

هاي خطّی آثار علمی فـیض   فیض نامه: فهرستواره نسخه
اهللا العظمـی   کاشانی (ره) در کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 

  470، 338، ی نجفـی (ره)مرعش
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 امامي خويي، حممدامني: §

فهرسـت کتابخانـه صدراالسـالم محمـدامین امـام جمعــه      
  244 (امامی) خویی

 امامي، حسن عطاءاهللا: §

اهللا علیهـا   فهرست الکتب الخطّیۀ فی مکتبۀ الزهراء سـالم “
ۀ فی إصفهان 125 ”الخاص  

 امريخاين، غالمرضا: §

اهللا مرعشـی   انه آیـت هاي شیخ بهایی در کتابخ دستنوشته“
  338 ”(ره)

 امريخيزي تربيزي، امساعيل بن حممدتقي: §

  150 فهرست کتابخانه امیرخیزي ـ تبریز 

 االميين، حممدهادي: §

ۀ فـی تبریـز  “ المخطوطات العربیۀ فی مکتبۀ تربیت العام” 
146  
 ”مخطوطات انتقتها بعثۀ معهد المخطوطـات إلـی إیـران   “

80  
 فتـی الشـیعۀ االردبیلـی    مخطوطات مکتبۀ السید محمـد م 

346  

 پور، عبداهللا: اميين §

اهللا حاج سـید مصـطفی    معرفی مجموعه مخطوطات آیت“
اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)    خمینی در کتابخانه آیت

  336 ”در قم

 انتظاري (شهر کهنه)، رمضانعلي: §

ـ   هرست نسـخه ف“ زاده سـلطان ابـراهیم    امـام  یهـاي خطّ
  374 ”قوچان

ی قرآن کریم (در کتابخانه مدرسـه  معرفی دو نسخه خطّ“
 374 ”عوضیه قوچان)

 کتابخانه مدرسه علمیـه عوضـیه   یهاي خطّ هرست نسخهف
  374 قوچان

حـاج  اهللا  آیـت مرحـوم   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
 >امام رضا علیـه السـالم  <ي حائر یسید محمدرضا طبس

 363 )2-1(مجلّدات 

اي اسالمی هاي خطّی کتابخانه مجلس شور فهرست نسخه
 204-201 )38-35و  26-25هاي  (جلد

هـاي خطّـی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و       فهرست نسـخه 
  361 )2تحقیقات اسالمی (جلد

 اجنمن دوستداران کتاب: §

  446 “کتابخانه غرب همدان“

 انصاري، حسني: §

هاي خطّی کتابخانه مدرسه شیخ علیخـان   فهرست نسخه“
  ١٥٦ ”تویسرکان

 انصاري (حمقق)، نوشني: §

  57 ”هاي وقفی ایران خانه ها و قرائت کتابخانه“

انصاري (مؤمتن امللک وزيـر متـولّي باشـي)، مـريزا      §
 سعيدخان:

 یهاي کتابخانه مبارکه حضرت ابوالحسن عل فهرست کتاب
  406) ع(الرضا  یبن موس
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  انصاري زجناين، حممدباقر: §

فهرست مخطوطات مکتبۀ الخطیـب الشـیخ علـی حیـدر     
ۀ فی ق 413، 366 )3-1م (مجلّدات المؤید الخاص  

 انصاري قمي، حممدرضا: §

معرفی نود و شش نسـخه خطّـی پزشـکی در کتابخانـه     “
  445 ”دانشگاه بوعلی سیناي همدان

هاي خطّی عربـی موجـود در کتابخانـه دانشـگاه      نسخه“
  444 ”بوعلی سیناي همدان

 انوار، عبداهللا: §

  192 ”هاي عکسی کتابخانه ملّی فهرست نسخه“
هاي جدیـد االنتشـار کتابخانـه آسـتان      هرستنقدي بر ف“

  421 ”)19-16هاي  قدس رضوي (جلد
 )10-1هـاي  فهرست نسخ خطّی کتابخانه ملّی ایران (جلد

193 

هاي خطّی فارسی و عربی کتابخانه انجمـن   فهرست نسخه
 160 آثار و مفاخر فرهنگی

 اوسطي، حممدحسني: §

 اهللا هاي خطّی کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  فهرست نسخه
-28هـاي   العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایران (جلد  

29( 317 

هـاي خطّـی فارسـی و     گنجینه: فهرست بخشی از نسـخه 
عربی منسوب به دانشـمندان سـمرقند، بخـارا و خـوارزم     

ــان < ــححان و کاتب ــان، مص ــزرگ   >مؤلّف ــه ب در کتابخان
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایـران    حضرت آیت

المللی هزار و دویست و بیست و  مایش بین(به مناسبت ه
م ـ  1998/ 1419پنجمین سـالگرد والدت امـام بخـاري    

  334 سمرقند)
 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

 اوجيب، علي: §

نیم نگاهی به چند فهرست تـازه منتشـره آسـتان قـدس     “
  422 ”رضوي

 زي:اوزگودنلي، عثمان غا §

  108 ”الدین اردبیلی کتابهاي مقبره شیخ صفی“

 عبدالعلي: ،اوکتايي §

  ٤٠٥ ”کتابخانه آستان قدس“
  402 ”کتابخانه آستان قدس رضوي: تاریخ کتابخانه“

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
 419-418 )3-1هاي  قدس رضوي (جلد

 ايراين، اکرب: §

هـاي خطّـی    ت نسـخه معرّفی تصحیح و تکمیـل فهرسـ  “
  178 ”کتابخانه سپهساالر، تألیف د ابوالقاسم نقیبی

 ايزدپناه، محيد: §

 260 ”معرّفی یک نسخه خطّی“

 ايزدي، سريوس (ترمجه): §

ادبیات فارسی بر مبناي اسـتوري تـألیف اي یـو بریگـل     
 61 )3-1(مجلّدات 
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 :1ايوانف، والدميري §

ا یادداشتی درباره کتابخانـه متصـل بـه حـرم امـام رضـ      “
 402 ٢”السالم] در مشهد [علیه

  
  ـــــ  ب  ـــــ                   

 بابا زاده، شهال: §

  198 فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه ملی ایران

 :باريک بني، حممدکرمي §

 السـالم  علیه  امام صادق  کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
  308 )دوم لد(ج قزوین در

 باستاين، منوچهر: §

بـاره موسـیقی در کتابخانـه مدرسـه     هاي خطّی در کتاب“
، 178 ”عالی سپهساالر و کتابخانه مجلس شـوراي ملّـی  

208 

 باقرزاده، حممدعلي: §

  361گزیده اسناد مجمع ذخائر اسالمی (قم ـ ایران) 

 باقري خرمدشيت، ناهيد: §

 193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 بانگ، عاطفه: §

  214 ”ابخانه مجلسشناسی آثار حروفیان در کت نسخه“

                                                   
1 . Ivanow, W. 
2 . “A Notice on the Library attached to the Shrine 
of Imam Reza [a.s] at Mashed”. 

 ي، سعيد:  باو §

  216 ي اسالمی  فهرست نسخ طبی خطّی در مجلس شورا

 حبريين، امحد (مشارکت): §

  93 )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 خبتيار، مظفّر: §

ي  هـا  آثار خوشنویسی در گنجینه کتابخانه مرکزي: قطعه“
  186 ”خطّ نستعلیق و قرآن نیریزي

 ايانه کتاخبانه جملس:رساين و ر خبش اطالع §

هـاي اسـالمی موجـود در     نـویس  فهرست دیجیتالی دست
  217 کتابخانه مجلس اسالمی 

 رساين و رايانه کتاخبانه ملّي ايران: خبش اطالع §

هـاي اسـالمی موجـود در     نـویس  فهرست دیجیتالی دست
  196 کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایران 

اطـات و  رسـاين و رايانـه سـازمان ارتب    خبش اطالع §
 فرهنگ اسالمي:

ــت دیجیتــالی دســت   هــاي فارســی در   نــویس فهرس
  94 هاي جهان  کتابخانه

 اهللا مرعشي (ره): رساين كتاخبانه آيت خبش اطالع §

هـاي   هاي خطّی اسالمی کتابخانـه  فهرست دیجیتالی نسخه
  94ایران و برخی کشورهاي جهان 

 بدري، حسن (مشارکت): §

 93 )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 
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 بدري، حسني (مشارکت): §

 93 )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 بدري، عبدالرزاق (مشارکت): §

 93 )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 بدوي، حممدباقر: §

السـالم (از   نسخه خطّی دربـاره امـام علـی علیـه     110“
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی     گنجینه خطّی کتابخانه آیـت 

  336 ”)رحمه اهللا

 (ترمجه، حترير و اضافات): 1بريگل، يو اي §

هاي) فارسـی تـألیف    شناسی ادبیات (نگاشته بررسی کتاب
  60  ٢)3-1(مجلّدات  استوريسی اي 

 برکت، حممد: §

فهرسـت کتابخانـه    2-1هـاي   تصحیح و استدراك جلد“
  292 ”حضرت شاهچراغ (ع)

هاي تک کتـابی کتابخانـه عالمـه     فهرست الفبایی نسخه“
  294 ”طبایی شیرازطبا
 301 ”فهرست کتابخانه مالصدرا“

ي خطّی کتابخانه عالمـه طباطبـایی    ها فهرست مجموعه“
  295 ”دانشگاه شیراز

  291 ”هاي خطّی شش کتابخانه در شیراز فهرست نسخه“
ۀ االسالم شیخ عبـدالکریم   نسخه“ هاي خطّی کتابخانه حج

                                                   
1. Брегель, Ю. З. 
2. ПЕРСИДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: БИО – 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР (Часть I – III). 

  298 ”انصاري
ـ   نسخه“ ۀ االسـالم سـید   هاي خطّی کتابخانه مرحـوم حج

  297 ”بدرالدین دستغیب
  296 ”هاي خطّی مدرسه حکیم شیراز نسخه“
  296 ”هاي خطّی مدرسه منصوریه شیراز نسخه“
  297 ”هاي خطّی موزه پارس شیراز نسخه“
  294 ”هاي نفیس کتابخانه عالمه طباطبایی شیراز نسخه“
 320 ”نظم و ابتکار (با نگاهی به التراث العربی)“

هاي مجموعه کرامت رعنا حسینی در  ویسن فهرست دست
  301 شیراز

فهرست کتب خطّی کتابخانه آسـتان حضـرت احمـد بـن     
  292) 3(ج السالم در شیراز موسی، شاهچراغ علیه

  293 هاي خطّی بنیاد فارس شناسی فهرست نسخه
هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه

 205-201 )51(جلد

کتابخانـه مدرسـه علمیـه قـوام     هاي خطّی  فهرست نسخه
  299 شیراز

هاي خطّـی کتابخانـه مرحـوم دادخـواه در      فهرست نسخه
  301 شیراز

 231 هاي خطّی مجموعه ثامنی شیراز فهرست نسخه

السـالم،   هاي خطّی مدرسه امام عصر علیـه  فهرست نسخه
  295 )2-1شیراز (جلدهاي 

  291 شناسی مکتب فلسفی شیراز کتاب

 :3بروكلمان، كارل §

                                                   
3. Brockelmann, C. 
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  62 ١)5-1اریخ ادبیات عرب (مجلّدات ت

 بسطامي، نوروزعلي بن حممدباقر: §

 فهرست کتب و کـالم اهللا و رسـایل و صـحایف کتابخانـه    
  406 آثار مبارکه = فهرست کتب کتابخانه مبارکه فیض

  407  فهرست موقوفات آستانه رضویه

 بشري، جواد: §

 291 ”چند نسخه از شیراز“

ـ    فهرست نسخه“ اهللا حججـی   ه آیـت هـاي خطّـی کتابخان
  440 ”(تألیف ابوالفضل حافظیان)

ــاب“ ــارس دســت  کت ــویس شناســی فه ــاي اســالمی  ن ه
 59 ”هاي جهان کتابخانه

معرّفی فهرست مدرسه قنبرعلـی خـان (حضـرت ولـی     “
  255 ”)، (تألیف محمدحسین حکیم)>ع<عصر 

هـاي دانشـگاه اصـفهان     نـویس  نگاهی به فهرست دست“
 124 ”ر اشکوري)(دفتر اول)؛ (تألیف سید جعف

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 204-201 )1/27(جلد

 :2بلويس (دي)، فرانسيس §

  60 ٣)5فارسی (جلد هاي شناسی نگارش بررسی کتاب 

 بنکدار، حممد: §

آشنایی با کتابخانـه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی      “
                                                   

1. Geschichte der Arabischen Literatur  (Bd G I-II, 
Supp I-III). 
2. Blois, F. 
3. Persian Literature: A Bibliographical Survey  (Vol 
V). 

 426 ”دانشگاه فردوسی مشهد

 بين امحد، حسني: §

  169 ”جینه نفائس (کتابخانه سلطنتی)گن“

 رامي، مهدي: §

  257 راهنماي گنجینه قرآن در موزه ایران باستان

 روزي، علي نقي: §

 هـاي فـارس   ها و مطبوعات و چاپخانه تاریخچه کتابخانه
290  

فهرست کتب خطّی کتابخانه آسـتان حضـرت احمـد بـن     
 292 )2-1موسی، شاهچراغ (ع) در شیراز (جلدهاي 

  296 )2-1کتب خطّی کتابخانه ملّی فارس (ج فهرست 

  پور، مهدي: شيت §

هاي خطّی فارسی] و فهرستواره [کتابهاي  فهرست [نسخه“
 77 ”فارسی تألیف احمد منزوي]

 نام، مجشيد: §

هاي سـیزدهم و چهـاردهم هجـري     هاي ازدواج سده قباله
 258قمري در موزه نگارستان 

ي  هـا  ان در موزههاي خطّی مصور ایر مشهورترین نسخه“
 79 ”جهان

 بيات، حيدر: §

هاي خطّی ترکی کتابخانه بزرگ  نگاهی به فهرست نسخه“
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)، نگـارش حسـین       آیت
  326 ”متّقی



  فهرست نامه ايران  

 
476 

هـاي خطّـی ترکـی در کتابخانـه آسـتان       فهرستواره نسخه
  405 قدس رضوي
اهللا  هاي خطّـی ترکـی در کتابخانـه آیـت     فهرستواره نسخه

  345 می گلپایگانی (ره)العظ
هاي خطّـی ترکـی در کتابخانـه مدرسـه      فهرستواره نسخه
  265 نمازي خوي

 هاي خطّی ترکی در کتابخانه ملّی ملـک  فهرستواره نسخه
228  

 بياين، مهدي: §

هاي خطّی فارسی کتابخانه ملّی  فهرست قسمتی از کتاب“
  192 ”تهران
فهرســت مجملــی از منظومــات، منشــآت، مکاتبــات و “
  245 ”الت فارسیترس
 57 ”ي ایران ها کتابخانه“

  245 ”هاي خطّی: مجموعه منشآت نسخه“
هایی از خطوط خوش  آثار و احوال خوشنویسان با نمونه

  67 )4-1(مجلّدات
هاي خطّی دکتر اصـغر مهـدوي در    فهرست تفصیلی نسخه

  230تهران 
 فهرست ناتمام تعدادي از کتب خطّـی کتابخانـه سـلطنتی   

168  
یشـگاه آثـار خواجـه نصـیرالدین طوسـی در      فهرست نما
  191 کتابخانه ملّی

فهرست نمایشگاه آثـار شـیخ الـرئیس ابـوعلی سـینا در      
  191 کتابخانه ملّی

  191 فهرست نمایشگاه خطوط خوش در کتابخانه ملّی

 فهرست نمونه خطوط خوش کتابخانـه شاهنشـاهی ایـران   
168  

 باباپور، يوسف: بيگ §

 ”نـه عمـومی مراغـه   فهرست نسخ چاپ سـنگی کتابخا “
396 

هـاي خطّـی و کهـن     گنجینه کردسـتان، فهرسـت نسـخه   “
  287 ”کتابخانه میراث فرهنگی کردستان

اسـناد حکـومتی     اسناد نویافته از تاریخ مراغه (مجموعـه 
 395 دوره قاجاریه)

اسناد شرعی دوره   اسناد نویافته از تاریخ مراغه (مجموعه
  395 قاجاریه)

ابخانه مجلس شوراي اسالمی هاي خطّی کت فهرست نسخه
 205-201 )45و  3/40، 1/40(جلدهاي 

هاي خطّی مجمع ذخائر اسالمی (دفترهـاي   فهرست نسخه
1-5( 360 

هـاي جهـان    هاي خطّی پزشکی کتابخانه فهرستواره نسخه
 93 )5-1(مجلدات 

هاي خطّی کیمیا (شیمی) و علوم وابسـته   فهرستواره نسخه
 92 هاي ایران در کتابخانه

اسـناد حکـومتی،     موعه اسناد قاجاري مراغه (گزیـده مج
 395 شرعی و اداري در  دوره قاجاریه)

  396 ها و اسناد مراغه نوشته مزارات، سنگ

 بينش، تقي: §

  61 ”هاي ریاضی فارسی: کتاب )هاي نگارشادبیات (“
نویس از نفایس کتابخانه آستان  چند کتاب علمی دست“ 



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
477 

  415 ”قدس رضوي
 ”هاي خطّی کتابخانه آستانه مشهد سخهفهرست الفبایی ن“

415  
  428 ”هاي خطّی کتابخانه فرهنگ مشهد فهرست نسخه“
هـاي خطّـی کتابخانـه محمـود فـرّخ در       فهرست نسخه“

  426 ”مشهد
 ”معرّفی تعدادي از قرآنهاي نفیس آستان قدس رضـوي “

402 

  414 ”نفائس کتابخانه آستان قدس رضوي“
 398انه مشهد هاي خطّی چهار کتابخ فهرست نسخه

 399 هاي خطّی دو کتابخانه مشهد  فهرست نسخه

  
 ـــــ پ ـــــ                

 پايروند ثابت، فريبا: §

ــخه  ــترك نس ــتواره مش ــی در   فهرس ــی ریاض ــاي خطّ ه
  93 هاي ایران کتابخانه

 پدرام، نرگس: §

فهرست کتابخانه اصغر مهدوي، جلد اول، چاپهاي سـنگی  
 231 و سربی قدیمی

 لريضا:پاشايي، ع §

اسـناد حکـومتی،     مجموعه اسناد قاجاري مراغه (گزیـده 
 395 شرعی و اداري در  دوره قاجاریه)

 پورسينا، امريحسني: §

مسجد روضه محمدیـه   کتابخانههاي خطّی  فهرست نسخه

  457 (حظیره) در یزد 

 پورمند، حممد (مشارکت): §

 93 )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 ر:پريي اردکاين، ناد §

  111 ”هاي خطّی مسجد جامع اردکان فهرست نسخه“
 111 ”هاي مسجد جامع اردکان نامه وقف“

اسناد قنـوات اردکـان، قاجاریـه تـا پهلـوي (دفتـر دوم:       
 مجموعه اسناد و مکتوبات اردکان، اقتصادي ـ اجتمـاعی)  

110  
به زاللی چشمه (مجموعـه اسـناد و مکتوبـات اردکـان)،     

110 ل)سیاسی ـ اجتماعی (دفتر او 

 اهللا:پيشنماززاده، قدرت §

هاي خطّی کتابخانه ملّی ملک، وابسـته بـه    فهرست نسخه
  27-26 )13-10هاي آستان قدس رضوي (جلد

  
 ــــــ ت ــــــ                 

 تاج آبادي، رضا: §

هاي خطّی کتابخانـه   رواق معرفت: فهرست برخی نسخه“
  104 ”عمومی ابراهیم دهگان (اراك)

 :خان (صدراالفاضل) زي، لطفعليتربيزي شريا §

 هاي خطّی کتابخانه صدراالفاضـل تبریـزي   فهرست نسخه
247  

 تربيزيان (حسون)، حسني: §
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 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

اهللا  هاي خطّی کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  فهرست نسخه
-28هـاي   یران (جلدالعظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ا  

30( 317  

 تربيزيان (حسون)، حممدعلي: §

اهللا  هاي خطّی کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  فهرست نسخه
 317 )29العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایران (جلد 

 تربيزي اصفهاين، مريزا عبداهللا افندي: §

هـاي کتابخانـه سـید محمـد      نویس فهرست برخی دست“
  132 ”قاضی جهان اصفهانی

هاي کتابخانه مولی ذوالفقـار   نویس ست برخی دستفهر“ 
  131 ”در اصفهان

 تدين ترشيزي، مهدي: §

ــه مجلــس شــوراي اســالمی  “ بررســی سیســتم کتابخان
 200 ”(بهارستان) و نسخ خطّی آن کتابخانه

 ترابيان فردوسي، حممد: §

 هاي فارسی قرآن کریم هاي خطّی ترجمه فهرستگان نسخه
63  

 خانـه مدرسـه امیرالمـؤمنین   هاي خطّی کتاب فهرست نسخه
  140 بشرویه ـ فردوس (ع)

 هاي خطّی کتابخانـه اداره اوقـاف فـردوس    فهرست نسخه
302  

هاي خطّی کتابخانه دبیرستان شهید بهشـتی   فهرست نسخه

 302 در فردوس

هاي خطّی مجموعـه آقـاي مهـدي اسـدي      فهرست نسخه
  303 مقدم در فردوس
عالمـه (=  هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی      فهرست نسخه

  303 مکتب) مفید در فردوس
هاي خطّی کتابخانه عمومی حضـرت قـائم    فهرست نسخه

  303 در فردوس >عج<
هاي خطّی کتابخانه مدرسـه علمیـه حبیبیـه     فهرست نسخه
  303 فردوس

هاي خطّی حدیث و علوم حـدیث شـیعه    فهرستگان نسخه
  88-86 )7-1(مجلّدات

ي اسالمی هاي خطّی کتابخانه مجلس شورا فهرست نسخه
 204-201 )38-35و  26-25هاي  (جلد

 ترابيان، حممدحسني: §

 اهللا العظمی حـائري یـزدي (قـم)    مجموعه اسناد بیت آیت
372  

  تسبيحي، غالحمسني:  §

  57 هاي ایران نگرشی جامع بر جهان کتابشناسی

 تفضلي، مرمي: §

هـاي خطّـی امـالی سـید مرتضـی [در       ترین نسـخه  کهن“
  ٨٨  ”هاي ایران] کتابخانه

هـاي   هاي اصل از سده نهـم هجـري در کتابخانـه    نسخه“
 88 ”ایران

 89 هاي خطی [موجود] در ایران آثار زنان در نسخه

  198 فهرست کتب چاپ سنگی عربی کتابخانه ملی ایران
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فهرست نسخ خطّی کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایـران  
  194-192 )63و  1/24، 23(جلدهاي

 88 لّف در ایرانهاي اصل و خط مؤ فهرست نسخه

 هاي خطی آثار سید مرتضی در ایـران    شناسی نسخه کتاب
88 

 هاي خطی آثار شیخ بهـایی در ایـران   شناسی نسخه کتاب
88  
 هاي خطّی آثار شیخ صدوق در ایـران  شناسی نسخه کتاب

88  
 هـاي خطـی آثـار میردامـاد در ایـران      شناسی نسخه کتاب

88-89 

 تقوي، مقداد:  §

ي،   اهللا نجـم آبـاد   ی کتابخانـه آیـت  هاي خطّ فهرست نسخه
  256تهران 

 پور، اکرب: تقي §

  118 ”الدین مهدوي هاي خطی اهدایی سید مصلح نسخه“

 زاده، حممدرضا: تقي §

فهرست کتابهاي چاپ سنگی کتابخانه مرکزي دانشـگاه  “
 190 ”تهران

 :تنکابين، مريزا طاهر بن فرج اهللا §

طاهر کتابخانـه محمـد  پی هاي خطّی و چـا  فهرست نسخه
  248 تنکابنی

 راين (مرتوي)، آقا بزرگ (حممدحمسن): §

فهرس مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا العظمی المرعشی النجفی “

  327 ”(ره)
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)     هاي خطّی آیت نسخه“

 327 ”معرفی شده در الذریعۀ

مدرسـۀ  <بعض مخطوطات المکتبۀ السمیعیۀ المعروفۀ بــ  
  429  >زواريالمولی محمدباقر السب

الـدین المحـدث    بعض مخطوطـات مکتبـۀ السـید جـالل    
  358، 232 االرموي

الـدین فـی مشـهد     بعض مخطوطات مکتبۀ السـید شـهاب  
  326اهللا علیها  فاطمۀ المعصومۀ سالم

اکبر النهاوندي ـ مشهد   بعض مخطوطات مکتبۀ المولی علی
349 ،434  

  431بعض مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ نواب العالی ـ مشهد 
  65-63 )25-1الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ (مجلّدات 

(مجلّـدات   >نسـخه مبیّضـه  <الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ 
1-7( 65  

ه<الذریعۀ إلی کتب الشیعۀ  66 >نسخه مسود  
  236فهرس بعض مخطوطات مکتبۀ سعید نفیسی 

فهرس کتب مخطوط مکتبـۀ الشـیخ حسـین بـن یوسـف      
  433 الهروي نزیل مشهد الرضوي

مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا العظمی المرعشی النجفـی  فهرس 
(المستلّ من الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ و طبقـات أعـالم   

  327 )الشـیعۀ
فهرس بعض مخطوطات دار الکتـب الوطنیـۀ فـی طهـران     

191  
  409فهرست کتب کتابخانه رضویه 

فهرست مخطوطات مکتبـۀ العالمـۀ حیـدرقلی خـان بـن      
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  386نورمحمدخان الکابلی 
ه  <رك الذریعۀ إلی تصانیف الشـیعۀ  مستد نسـخه مسـود< 

66  

 راين، حممدرضا:  توتونچي §

  ي کتابخانـه سـید محمدرضـا توتـونچی      هـا  فهرست کتاب
  256تهرانی بن محمد سقط فروش 

 توين، نسرين: §

  198 فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه ملی ایران

 تويسرکاين، پارسا: §

  177 رفهرست کتب کتابخانه مدرسه عالی سپهساال

 تيموري، مرتضي: §

 ”هاي خطّـی چنـد مجموعـه در اصـفهان     فهرست نسخه“
115  
  118 ”هاي خطّی کتابخانه ابن مسکویه فهرست نسخه“
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“

  123 ”اصفهان (مجموعه صدر هاشمی)
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“

  122 ”اصفهان
هاي خطّـی [کتابخانـه مرکـزي] دانشـگاه      سخهفهرست ن“

  123 ”اصفهان از افشار و دانش پژوه
 122 ”هاي خطّی مجموعه صدر هاشمی فهرست نسخه“

هاي خطّـی کتابخانـه مرحـوم محمـدباقر      فهرست نسخه“
  127، 122 ”الفت اصفهانی

هاي برگزیده از فهرست اجمـالی کتابهـاي خطّـی     نسخه“

  122 ”انکتابخانه مرکزي دانشگاه اصفه

 تيموريان، مسيه سادات (مهکاري): §

هاي خطّی فارسی و عربی کتابخانه انجمـن   فهرست نسخه
  160 آثار و مفاخر فرهنگی

  
  ــــــ ث ــــــ                     

 ثبوت، اکرب: §

  231 ”هاي خطّی یک کتابخانه خصوصی نسخه“
  

  ــــــ  ج ــــــ                     

 جزايري، حممد: §

هاي کتابخانه مجلس شوراي ملّـی و نقـدي بـر     رستفه“
  207 ”آن

 جعفرپور، حممدجواد: §

فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر ششـم: اسـتان ایـالم،    
  91 سیستان و بلوچستان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد)

فهرسـت اسـناد موقوفـات ایـران (دفتـر هفـتم ـ اســتان        
  91 کرمانشاه، گیالن)

 جعفريان، رسول: §

ر عالمه حلّی در ایران در قرن هشتم و نهم (بر اساس آثا“
کتاب مکتبۀ العالمۀ الحلّی از استاد مرحوم سید عبدالعزیز 

  85 ”طباطبایی)
اي از آثار خطّی میرزا حسن خان جابري انصـاري   پاره“

  214، 125 ”در کتابخانه مجلس
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 130 ”کتابخانه فاضل هندي“

درباره کتابخانـه  میرزا عبداهللا افندي و یادداشت وي در “
  132 ”مولی ذوالفقار

  131 اسنادي از خاندان روضاتیان

 جواهر کالم (جواهري)، عبدالعزيز: §

هاي خطّی و کمیـاب کتابخانـه آسـتانه     از محاسن نسخه“
  401 ”حضرت رضا (ع)

  55 ”أهم خزائن کتب إیران من قدیمۀ و حدیثۀ“
خـزائن إیــران التــی أنشــئت فـی أوائــل عصــر الدولــۀ   “

  56 ”ریۀالقاجا
ــه از     “ ــیس برگرفت ــی نف ــخه عکس ــد نس ــت چن فهرس

  195، 167 “...ي برلین، پاریس، لیدن و  ها کتابخانه
  146“ آقا میرزا محمدعلیخان تربیت در تبریز   کتابخانه“
  226 ”کتابخانه حاج حسین آقا ملک“
  169 ”کتابخانه سلطنتی در طهران“
  106 ”الدین در اردبیل کتابخانه شیخ صفی“
  200 ”نه مجلس شوراي ملّیکتابخا“
  176 ”کتابخانه مدرسه سپهساالر“
  173 ”کتابخانه مدرسه مروي“
 167 ”کتابخانه معارف“

  56 ”کتب خطیۀ گرانبها“
 ”من أهم خزائن کتب إیران: خزانـۀ (االمـام) رضـا (ع)   “

401  
 ”من أهم خزائن کتب إیران: خزانۀ السـادات الجزائریـۀ  “

136 

الـدین   : خزانـۀ الشـیخ صـفی   من أهم خزائن کتب إیـران “

  106 ”االردبیلی
  167فهرست کتب خطّی کتابخانه عمومی معارف 

فهرست کتـب خطّـی کتابخانـه عمـومی معـارف طهـران       
  167 )2-1(مجلّدات  >دارالفنون<

  56 کتاب مخطوطات ایران 
ي ایران از ما قبل از اسالم تا عصـر حاضـر در    ها کتابخانه

نفایس کتب خطّی و نسخ داخله و خارجه و ذکر برخی از 
  56 نایاب

  جواهري، عبداحلسني: §

نـویس عربـی و فارسـی از     فهرست نامگوي چنـد دسـت  
  139 بروجرد

 جودکي، حممد (مشارکت): §

  93 )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 جويين، عزيزاهللا: §

  414 ”نفائس کتابخانه آستان قدس رضوي“

  جهانبخش، جويا: §

ي خطّی کتابخانه انجمن آثار ها فهرست نسخه] معرّفی[“ 
  ١٦٠ ”و مفاخر فرهنگی

     
  ــــــ چ ـــــ               

 خند، زهرا: چهره §

  81 شناسی نسخ خطّی پزشکی ایران کتاب

 چيذري، هايده: §
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 193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

  
  ــــــ ح ــــــ              

 حائري، عبداحلسني: §

نسخ خطّی کتابخانه مجلس شـوراي  استدراکات فهارس “
 206 ”اسالمی

الـدین   هاي مثنـوي جـالل   آشنایی با چند نسخه از شرح“
 ”محمد مولوي بلخی در کتابخانه مجلس شوراي اسالمی

218  
  210 ”اي بین الدفّتین سفینه تبریز، کتابخانه“
 1386هاي خطّی خریداري شده در سـال   عناوین نسخه“

 213 ”در کتابخانه مجلس

هاي مجموعه دکتر غالمعلـی حـداد    نویس ست دستفهر“
  253 ”عادل
فهرست کتابهاي خطّی کتابخانه خانقاه نـوربخش نعمـت   “
  220-219 ”)3(ج اللهی

هاي خطّی کتابخانه مجلس شـوراي ملّـی/    فهرست نسخه
، 2/10، 1/10، 2/9، 1/9، 7، 5، 4، 3هاي  اسالمی (جلد

3/10 ،4/10 ،17 ،19-22 ،1/23 ،2/23( 201-203 

 حائري [صنعتگر]، حممدعلي: §

هـاي عکسـی کتابخانـه عمـومی حضـرت       فهرست نسخه
(ره)اهللا العظمی مرعشی نجفـی  آیت

  341 )2-1(مجلّدات  

 حاجي عباسي، سعيد: §

فهرسـت اسـناد موقوفـات ایـران (دفتـر هفـتم ـ اســتان        
 91 کرمانشاه، گیالن)

فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر ششـم: اسـتان ایـالم،    
 91 ان و بلوچستان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد)سیست

ــر هشــتم: اســناد   فهرســت اســناد موقوفــات ایــران (دفت
-91 )1385موقوفات بلوك غار و فشاپویه از آغـاز تـا   

92  

  حاجيها، اره: §

  405 ”موزه آستان قدس رضوي و گنجینه قرآن“
  225 ”موزه ملی ملک و کتابخانه آن“

 حافظيان بابلي، ابوالفضل: §

 195 ”واشی بر فهارس کتابخانه ملّیح“

حواشی بر فهارس نسخ خطّـی کتابخانـه آسـتان قـدس     “
 421 ”هاي وابسته رضوي و کتابخانه

 ”حواشی بر فهارس نسخ خطّـی کتابخانـه ملّـی ملـک    “
228 

هاي خطّـی کتابخانـه مجلـس     نسخه  حواشی بر فهارس“
 206 ”شوراي اسالمی

 70 ”هاي خطّی نشریه نسخهحواشی بر “

 78  “فهارسر حاشیه د“

هـاي خطّـی کتابخانـه     هـاي نسـخه   در حاشیه فهرسـت “
 182 ”دانشگاه تهران

 ”صورت عرض کتب موقوفـه مدرسـه فاضـلیه مشـهد    “
431  

هــاي خطّــی حــوزه آســتان حضــرت  فهرســت نســخه“ 
  159 ”السالم عبدالعظیم حسنی علیه

السـالم   هاي خطّی کتابخانه امام رضا علیه فهرست نسخه“
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  364 ”طبسی حائري)اهللا  (آیت
هاي خطّی [کتابخانـه] مدرسـه صـادقیه     فهرست نسخه“

  286 ”سمنان
هاي خطّی موزه آستان حضرت عبدالعظیم  فهرست نسخه“

  160 ”السالم حسنی علیه
اهللا  هـاي عکسـی کتابخانـه بـزرگ آیـت      فهرست نسخه“

  342 ”العظمی مرعشی نجفـی (ره)
 ”قـم فهرست هفتاد نسخه خطّـی از یـک کتابخانـه در    “

325 ،366  
گزارشی از نسخ خطّی کتابخانه قمر بنـی هاشـم (ع) در   “

 268 ”دامغان

 ”ي قـائن  هـا  هاي خطّی کتابخانـه  معرفی فهرست نسخه“
305  
ــخه “ ــی فهرســت نس ــه  معرف ــی کتابخان ــاي خطّ ــا ه ي  ه

  391 ”گلپایگان
هاي عکسی مرکـز احیـاء میـراث     معرفی فهرست نسخه“

 358 ”اسالمی، قم

هـاي خطّـی    : فهرست الفبـایی نسـخه  موقوفات ماندگار“
اهللا العظمی مرعشی نجفــی (ره) بـه کتابخانـه     وقفـی آیت

السـالم در شـهر    آستانه حضرت عبدالعظیم الحسـنی علیـه  
 328، 158 ”ري

هـاي خطّـی    نسخه شـناخت: معرفـی راهنمـاي نسـخه    “
اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    کتابخانه بزرگ حضرت آیت

 320 ”)30-21هاي  (ره) (جلد

  137 “>صدر<هاي خطّی مدرسه خاتم االنبیاء  نسخه“
 310 ”ي قم ها هاي خطّی نهج البالغۀ در کتابخانه نسخه“

هـاي اسـالمی در    نـویس  ي دسـت  ها ي گنجینه ها نویافته“
 55 ”ایران

اهللا سـید   هاي مجموعه مرحـوم آیـت   نویس فهرست دست
  138 اسماعیل حائري بارفروشی
 366 ظیان بابلی ـ قمفهرست کتابخانه ابوالفضل حاف

هاي چاپ سنگی و سربی کتابخانـه آسـتان    فهرست کتاب
  312حضرت معصومه سالم اهللا علیها 

فهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی کتابخانـه حضـرت   
  159 عبدالعظیم حسنی علیه السالم
هـاي مجموعـه دکتـر حامـد      نویس فهرست نامگوي دست

  133ناجی اصفهانی 
طّی کتابخانه بنیـاد فرهنـگ   هاي خ فهرست نامگوي نسخه

  372 جعفري
االسـالم   هاي خطّی مجموعه حجـۀ  فهرست نامگوي نسخه

  384 سید حسین موسوي ـ کاشمر
اهللا العظمـی   هاي خطّی اهدایی حضرت آیت فهرست نسخه
اي (مد ظلّه العالی)، رهبـر معّظـم انقـالب     سید علی خامنه
  424-423 )8اسالمی (جلد
یـاب کتابخانـه مدرسـه    هـاي خطّـی تـازه     فهرست نسخه

  429اهللا العظمی خویی (ره)، مشهد  آیت
هاي خطّی حوزه و مـوزه آسـتانه حضـرت     فهرست نسخه

  159 عبدالعظیم حسنی (ع) ـ ري
ـ استان   یسازمان میراث فرهنگ یهاي خطّ فهرست نسخه

  287 سمنان
هــاي خطّــی کتابخانــه آســتانه حضــرت  فهرســت نســخه

  158 )2-1عبدالعظیم حسنی (مجلدات 
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اهللا حججی، نجـف   هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه
  440 آباد ـ ایران

هــاي خطّــی کتابخانــه حجــت االســالم  فهرســت نســخه
  102محمدجواد شریف زاده (آقا نجفی) در ابرقو 

  287 سمنانـ  یکتابخانه عموم یهاي خطّ فهرست نسخه
 عمومی اسـالمی جنـب   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

  290 ، سمنانمیرزاداعظم شه مسجد
ــ فهرســت نســخه اهللا  آیــتعمــومی کتابخانــه  یهــاي خطّ
  347 )9-1ـ قم (جلدهاي  گلپایگانی

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
-201 )48و  44، 38-35، 31، 30، 26، 25(جلدهاي 

205 

العظمـی  اهللا  آیت مدرسهکتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه
  347-346 )8-1جلدهاي ـ قم ( گلپایگانی

هاي خطّی کتابخانه مدرسه صـدر در بابـل    فهرست نسخه
132  

مدرسه علمیه صادقیه ـ  کتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه
 286 سمنان

حـاج  اهللا  آیـت مرحـوم   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
 >امام رضا علیـه السـالم  <ي حائر یسید محمدرضا طبس

 363 )2-1(مجلّدات 

اهللا سـید   ي خطّی کتابخانه مرحـوم آیـت  ها فهرست نسخه
  372ـ قم حسین بدالء 
هاي خطّی کتابخانه مسـجد و مقبـره حجـۀ     فهرست نسخه

  138االسالم ابوفاضلی در بابل 
ت   فهرست نسخه االسـالم شـیخ    هاي خطّی مجموعـه حجـ

  369 عبداهللا اصفهانی ـ قم
  372 هاي خطّی مجموعه غالمعلی آزادگان فهرست نسخه
هاي خطّی مدرسه خاتم االنبیـاء صـلّی اهللا    فهرست نسخه

  137 علیه و آله و سلّم (صدر) ـ بابل
  435موزه نادري ـ مشهد  یهاي خطّ فهرست نسخه
 یاهللا العظم آیتبزرگ کتابخانه  یهاي عکس فهرست نسخه

  342 )5-3(مجلدات  (ره)نجفـی  یمرعش
هاي خطّی حدیث و علوم حـدیث شـیعه    فهرستگان نسخه

  88-86 )12-1(مجلّدات
السـالم   هاي خطّی کتابخانه امام رضا علیه فهرستواره نسخه

  363 >اهللا طبسی حائري ـ قم آیت<
 90 )3 -1پژوهی (دفترهاي  نسخه

  حاكمي، امساعيل: §

هاي خطّی: نشریه کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران    نسخه
  69 )12(جلد 

 احلبشي، عبداهللا حممد: §

ل ألسـماء الکتـب   جامع الشروح و الحواشی: معجم شـام 
المشروحۀ فی التراث االسالمی و بیان شروحها (مجلّدات 

1-3( 79  

 حبييب آزاد، ناهيد: §

هاي خطّی دو شاعر ایرانـی قـرن ششـم و     معرفی دیوان“
الدین اخسیکتی و کمـال خجنـدي موجـود در     هشتم (اثیر

  208 ”کتابخانه مجلس شوراي اسالمی)

 حجت کشفي، جعفر: §
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و کتب چاپ سـنگی کتابخانـه    هاي خطّی فهرست نسخه“
  113  ”شیخ محمدصادق پیشوائی اصطهباناتی، استهبان

  حجيت، حممدباقر: §

  82 ”هاي خطّی عربی فهرست نسخه“
ــخه  “ ــت نس ــب فهرس ــی کت ــی   معرف ــی عرب ــاي خطّ ه

 57  ”ي جمهوري اسالمی ایران ها کتابخانه

ي  هـا  هاي خطّی عربـی کتابخانـه   فهرست موضوعی نسخه
ران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان جمهوري اسالمی ای
  ش8 )4-1اسالمی (مجلّدات 

هـاي خطّـی دانشـکده الهیـات و معـارف       فهرست نسـخه 
  187، 163 )2-1اسالمی تهران (مجلّدات 

هاي خطّی کتابخانه ملّی ملک، وابسـته بـه    فهرست نسخه
  227-226 )9-1هاي  آستان قدس رضوي (جلد

 حري، فريبا: §

-1(جلـدهاي   هاي خطّی نسخهنشریه فهرست مشترك “
12(” 70  

 زاده مراغي، صادق: حسن §

ـ   فهرست نسـخه   اعظـم قـم   کتابخانـه مسـجد   یهـاي خطّ
  353 )6-1(مجلدات 

 حسين، رضا (مشارکت): §

 93 )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 حسني زاده، امحد: §

  351 ”گزارشی کوتاه درباره کتابخانه مسجد اعظم“

 سن:حسني زاده [صادقي]، حم §

  417 ”>یک دسته گل دماغ پرور<ذیلی بر مقاله “

 حسيين اشکوري، امحد: §

اهللا  نامــه فهرسـت کتابخانــه آیــت  اسـتدراکات و درســت “
  317 ”20-1العظمی مرعشی نجفـی (ره)، جلدهاي 

چند نسـخه خطّـی از آثـار مرحـوم مالعلـی خیابـانی       “
اهللا العظمــی  تبریــزي در کتابخانــه بــزرگ حضــرت آیــت

  333، 151 ”مرعشی (ره)
  294 ”فهرس مخطوطات مکتبۀ العالمۀ الطباطبائی“
فهرس مخطوطات مکتبۀ الفیض المهـدوي، کرمانشـاه ـ    “
 385 ”ایران

 ”فهرس مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا النجفـی فـی إصـفهان   “
130  
ــادق   “ ــام الص ــۀ االم ــۀ مدرس ــات مکتب ــرس مخطوط فه
  139 ”السالم (نوربخش) ـ بروجرد علیه
 368 ”المهدوي فهرست مخطوطات مکتبۀ“

ۀ االسالم و المسلمین سید  فهرست نسخه“ هاي خطّی حج
  386 ”علی میبدي، کرمانشاه

هاي خطّی کتابخانه آقاي هـادي نجفـی ـ     فهرست نسخه“
 130 ”اصفهان

هاي خطّی کتابخانـه عمـومی ابوالرضـا ـ      فهرست نسخه“
  376 ”کاشان

هاي خطّی کتابخانه عمـومی امیـر کبیـر ـ      فهرست نسخه“
  376 ”انکاش
هاي خطّی کتابخانه عمومی انجمـن آثـار    فهرست نسخه“
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  377 ”ملّی ـ کاشان
ــده نســخه“ ــه آیــت  گزی ــی کتابخان اهللا فاضــل  هــاي خطّ

  261  ”خوانساري
مخطوطات الشیخ محمد الرجائی المغزي فی قریـۀ مغـز   “

  434 ”من توابع مشهد
  345 ”ایران  مخطوطات مکتبۀ الحاج الهدایتی، قم ـ“
کتبۀ السید أبوالحسن المرتضوي، (مشـهد ـ   مخطوطات م“

  432 ”ایران)
  385 ”مخطوطات مکتبۀ السید النجومی فی کرمانشاه“
ــی   “ ــفی ف ــان اهللا الکش ــید ریح ــۀ الس ــات مکتب مخطوط

  125 ”إصفهان
مخطوطات مکتبۀ السید محمد النبوي الدزفولی، دزفـول  “

  270 ”ـ ایران
ـ   “ دي، مخطوطات مکتبۀ السید ناصـرالدین الحسـینی المیب

  435 ”مشهد ـ ایران
ــد “ ــرالدین المیب ــید ناص ــۀ الس ــات مکتب ــی   مخطوط ي ف

  387 ”کرمانشاه
 ”ي فی مشـهد   مخطوطات مکتبۀ السید ناصرالدین المیبد“

435   
  386 ”مخطوطات مکتبۀ العالمۀ الجلیلی، کرمانشاه“
مخطوطات مکتبۀ العالمۀ آیه اهللا سید محمد مفتی الشیعۀ “

  365 ”االردبیلی
اهللا العظمـی السـید    آیـت (ت مکتبۀ امام جمعـۀ  مخطوطا“

 278 ”فی زنجان )عزّالدین الحسینی

 308 ”مخطوطات مکتبۀ فحول القزوینی، قزوین ـ ایران“

مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ االمام البروجردي، کرمانشاه ـ  “

  387 ”ایران
مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ آیۀاهللا السـید أسـداهللا النبـوي    “

  270 ”الدزفولی، دزفول ـ ایران
معرفی چند نسخه خطّی از کتابخانه عمـومی نـوربخش   “

  139 ”السالم ـ بروجرد وابسته به مدرسه امام صادق علیه
ۀ االسالم سید ناصر میبدي، مشـهد   نسخه“ هاي خطّی حج

 435 ”ـ ایران

  458 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي سید علی آتشی نسخه“
 هاي خطّی کتابخانـه آقـاي سـید علیرضـا آصـف      نسخه“
  458 ”پور
هاي خطّی کتابخانه آقـاي شـیخ محمـود علـومی      نسخه“

  459 ”یزدي
  452 ”هایی در یزد نسخه“

ــۀ  التــراث العربــی المخطــوط فـــی مکتبــات ایــران العام
  82 )14-1(مجلدات 

التراث العربی فی خزانۀ مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا العظمـی  
 320 )6-1المرعشی النجفی، قم ـ ایران (مجلّدات 

  80 مخطوطات (جلد اول)دلیل ال
هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی      راهنماي فهرسـت نسـخه  

اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره) (مجلّـدات     حضرت آیت
1-2( 318  

  67 علی هامش الذریعۀ
فهرس مخطوطات مکتبۀ السید ناصرالدین المیبدي، مشـهد  

  435 ـ ایران
  433 فهرس مخطوطات مکتبۀ المرتضوي، (مشهد ـ ایران)

اهللا الفاضل الخوانساري فـی   خطوطات مکتبۀ آیتفهرس م
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  261 خوانسار
فهرس مخطوطـات مکتبـۀ مدرسـۀ االمـام البروجـردي،      

  387 کرمانشاه ـ ایران
هاي خطّی خاندان میبدي، (کرمانشاه، مشهد  فهرست نسخه

  89 ـ ایران)
هاي خطّی کتابخانه اداره فرهنـگ و ارشـاد    فهرست نسخه
 283 اسالمی ساوه

اهللا نجفی (اصـفهان   هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه
  130 ـ ایران)

هاي خطّی کتابخانه دانشگاه بـوعلی سـینا،    فهرست نسخه
  445 همدان ـ ایران
هاي خطّی کتابخانه صدوقی یـزدي (یـزد ـ     فهرست نسخه

  459 ایران)
هاي خطّی کتابخانـه عمـومی امـام هـادي      فهرست نسخه

  428 السالم، مشهد ـ ایران علیه
اهللا  هاي خطّی کتابخانه عمومی حضرت آیت رست نسخهفه

 344 )1العظمی گلپایگانی مد ظله ـ قم (جلد

اهللا  هاي خطّی کتابخانه عمومی حضرت آیت فهرست نسخه
 )27-1العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایران (مجلّدات  

315-317  
هـاي خطّـی کتابخانـه فرهنـگ و ارشـاد       فهرست نسـخه 

  378 یران)اسالمی (کاشان ـ ا
اهللا العظمـی   هاي خطّی کتابخانه مدرسه آیت فهرست نسخه

  428 خویی (ره)، مشهد ـ ایران
ــی کتابخانــه مدرســه آیــت فهرســت نســخه اهللا  هــاي خطّ

  387 بروجردي (ره)، کرمانشاه ـ ایران

هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه خـان، یـزد ـ       فهرست نسخه
  456 ایران

ـ   خـان  سه سـلیمان هاي خطّی کتابخانه مدر فهرست نسخه
  430مشهد 

  365هاي خطّی کتابخانه مفتی الشیعۀ، قم  فهرست نسخه
هاي خطّی کتابخانـه مؤسسـه امـام صـادق      فهرست نسخه

  354السالم، قم  علیه
هـاي خطّـی کتابخانـه مؤسسـه حضـرت       فهرست نسـخه 

  354 )2-1، قم (مجلّدات  اهللا العظمی بروجردي آیت
میبـدي، کرمانشـاه ـ     هاي خطّـی کتابخانـه   فهرست نسخه
  387 )3-1هاي  ایران (دفتر
هاي خطّی مجموعه آقاي مرتضی رشـیدي   فهرست نسخه
  388 در کرمانشاه
هاي خطّی مجموعـه حجـۀ االسـالم سـید      فهرست نسخه

  369 عبداللطیف کوهکمري در قم
هاي خطّی مجموعـه شخصـی محمدحسـن     فهرست نسخه
  284 علوي در سبزوار

موعـه علـی عـدنانی در    هـاي خطّـی مج   فهرست نسـخه 
  260خرمشهر 

هاي خطّی مجموعه محمدحسن عالّمـی در   فهرست نسخه
  388 کرمانشاه

هاي خطّی مرکز احیاء میراث اسالمی، قم ـ   فهرست نسخه
  356 )7-1ایران (مجلّدات 

المخطوطات العربیۀ فـی مرکـز إحیـاء التـراث االسـالمی      
  357 )2-1(مجلّدات 

  269 و السید النبوي)مخطوطات دزفول (مدرسۀ النبوي 
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  428) السالم (مشهد مخطوطات مکتبۀ االمام الهادي علیه
  385 مخطوطات مکتبۀ السید النجومی، کرمانشاه ـ ایران
  288مخطوطات مکتبۀ المدرسۀ االسماعیلیۀ، شاهرود 

  89 ي (الجزء االول)  مخطوطات مکتبۀ المیبد
  308 مخطوطات مکتبۀ فحول القزوینی، قزوین ـ ایران

اهللا العظمـی مرعشـی    مستدرکات فهرسـت کتابخانـه آیـت   
   318نجفـی (ره) 

 حسيين اشکوري، جعفر: §

  358، 232 ”دفتر ثبت کتابخانه محدث ارموي“
السـالم   فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ ولی عصر علیـه “

 263 ”فی خوانسار

هاي خطّی کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد  فهرست نسخه“
  306 ”ـ قائن >دکتر بهشتی اهللا شهید آیت<اسالمی 

 ”هاي خطّی کتابخانه امام جمعـه زنجـان   فهرست نسخه“
  278 (بخش اول)

العابـدین   اهللا زیـن  هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه“
  392 ”بن شاهوردي گلپایگانی

اهللا سـید حسـین    هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه“
  306 ”امام مشهور به فقیه ـ قائن

هاي خطّی کتابخانه حاج آقا رضا شهیدي  فهرست نسخه“
  392 ”ـ گلپایگان

هاي خطّی کتابخانه سید محمدحسن امـام   فهرست نسخه“
  393 ”جمعه ـ گلپایگان

هاي خطّی کتابخانه مدرسه جعفریه (امـام   فهرست نسخه“
  306 ”السالم) ـ قائن صادق علیه

ــی کتابخانــه مســجد جــامع   فهرســت نســخه“ هــاي خطّ

  391 ”گلپایگان
هاي خطّی مسجد الرسـول (ص) بـازار ـ     رست نسخهفه“

  144 ”بیرجند
هاي خطّـی نفـیس کتابخانـه محـدث      گزارشی از نسخه“

  ٣٥٧ ”ارموي

  359 ”محدث ارموي و میراث حدیث شیعه“
  67 ”مستدرکات الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ“

  296السالم ـ شیراز  اسناد کتابخانه مدرسه امام عصر علیه
هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی      راهنماي فهرسـت نسـخه  

 )1اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره) (جلـد     حضرت آیت
318  

فهرست کتب خطّی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمري 
  364 رحمه اهللا، قم ـ ایران
اهللا سـید معصـوم    هاي خطّی کتابخانه آیـت  فهرست نسخه
  307-306 قهستانی ـ قائن
ــه آیــت  فهرســت نســخه ــی کتابخان فاضــل اهللا  هــاي خطّ

  261 )2-1خوانساري در خوانسار (مجلّدات 
هاي خطّی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق  فهرست نسخه

  110 )2-1هاي  السالم، اردکان ـ ایران (دفتر علیه
هاي خطّـی کتابخانـه خانـدان امـام جمعـه       فهرست نسخه

  279 زنجانی، زنجان ـ ایران
مسـجد  <هـاي خطّـی کتابخانـه سـریزدي      فهرست نسخه

  457(یزد ـ ایران)  >یرهحظ
هاي خطّی کتابخانه شیخ محمدعلی دیـانی،   فهرست نسخه
هاي خطّـی مسـجد الرسـول (ص) بـازار      به ضمیمه نسخه
  144-143 (بیرجند ـ ایران)
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ــ فهرســت نســخه   هاشــم بنــی کتابخانــه قمــر یهــاي خطّ
  269-268 ـ ایران) دامغان( السالم، علیه

ــ فهرســت نســخه   هاشــم نــیب کتابخانــه قمــر یهــاي خطّ
 269-268 ـ ایران) دامغان( السالم، علیه

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 204-201 )28و  20(جلدهاي 

هاي خطّی کتابخانه مدرسه جعفریـه، زهـان    فهرست نسخه
281  

ــ فهرســت نســخه مدرســه صــادقیه کتابخانــه  یهــاي خطّ
 269 ـ ایران) دامغان( (فتحعلی بیک)،

هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه صـدر بـازار،      خهفهرست نس
  121 )3-1هاي اصفهان ـ ایران (دفتر

هاي خطّی کتابخانه مدرسه صـدر خواجـو،    فهرست نسخه
  121 اصفهان ـ ایران
ــ فهرســت نســخه ــه مدرســه یهــاي خطّ ــه کتابخان  علمی

  269 ـ ایران) دامغان( ،بیک  یفتحعل
سـناد  ي و مرکـز ا   هاي خطّی کتابخانه مرکز فهرست نسخه
  123 )4-1(دفترهاي  دانشگاه اصفهان
هاي خطّی کتابخانه میرزا محمد کـاظمینی،   فهرست نسخه

  453 )2-1هاي  یزد ـ ایران، (دفتر
  284 ي سبزوار   ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
  305ي قائن  ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
  391 ي گلپایگان ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
هاي عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی، قم  فهرست نسخه

  357 )7-1ـ ایران (مجلّدات 
هاي خطّی حدیث و علوم حـدیث شـیعه    فهرستگان نسخه

  88-86 )7-1(مجلّدات
  453 مجموعه اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی، یزد 

  359 میراث محدث ارموي 

 حسيين اشکوري، صادق:  §

  361 ”یخطّی بر تارك فهرست ملّ“
فهرست بخشی از اجازات و اسناد موجـود در کتابخانـه   “
 126 ”اهللا حاج سید حسن فقیه امامی، اصفهان آیت

ت االسـالم و      فهرست نسخه“ هاي خطّـی کتابخانـه حجـ
 438 ”المسلمین شیخ محمدحسن هدایی، میبد

 ”هاي خطّی موزه مردم شناسـی، (میبـد)   فهرست نسخه“
438 

ت     هـاي خطّـی و   فهرست نسـخه “ اسـناد کتابخانـه حجـ
االسالم و المسلمین شیخ علیرضـا اعرافـی (امـام جمعـه     

 438 ”میبد)

ــده“ ــالم و    گزی ــت االس ــات حج ــناد و موقوف اي از اس
 439 ”المسلمین سید ابراهیم علوي، میبد

اسناد حوزه علمیه امام صـادق علیـه السـالم (اردکـان ـ      
 110ایران) 

 (خوانسـار)  >عج<اسناد حوزه علمیه حضرت ولی عصر 
263 

اسناد درباریان قاجـار موجـود در مرکـز احیـاي میـراث      
 360 اسالمی، قم

اسناد شرعی در کتابخانه سید صادق حسـینی اشـکوري،   
  362قم 

 454 اسناد شرعی در کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد)

 361 اسناد قاجاري در مجمع ذخائر اسالمی (قم)
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د   اسناد کارگر شورکی (منتخبـی از اسـ   ناد کتابخانـه محمـ
 439 کارگر شورکی)، میبد ـ ایران (دفتر اول)

  116 )12-1اسناد موقوفات اصفهان (مجلدات 
  306  اسناد موقوفات قائن

اسناد موقوفات موجود در مرکز احیاي میـراث اسـالمی،   
 360 قم 

اسناد نظام الملک (میرزا عبدالوهاب خـان نظـام الملـک    
مجمع ذخائر اسالمی ) موجود در >هـ ق1265-1335<

 362 (قم)

ها و سازمانهاي دولتی موجـود در مرکـز    اسناد وزارتخانه
 360 احیاي میراث اسالمی، قم

هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی      راهنماي فهرسـت نسـخه  
 )2اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره) (جلـد     حضرت آیت

318  
هاي خطّی مسجد جـامع و مسـجد زیـرده،     فهرست قرآن

  111 اردکان 
هاي خطّی کتابخانه افشین عـاطفی، کاشـان    ست نسخهفهر

381  
اهللا حاج سید حسن  هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه

 126 )1فقیه امامی، اصفهان ـ ایران (دفتر

هاي خطّی کتابخانه حجت کشفی، اسـتهبان   فهرست نسخه
113  

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 205-201 )45و  43، 41(جلدهاي 

هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه خالصـیه    فهرست نسخه
 121 اصفهان

هاي خطّی مجمع ذخائر اسالمی (دفترهـاي   فهرست نسخه
1-5( 360  

هاي خطّی و اسناد فروشـان و قلعـه سـفید     فهرست نسخه
  116 (اصفهان ـ ایران)
هاي خطّی و اسناد مجتهد الزمـان بیـدگلی،    فهرست نسخه

  142بیدگل 
،  هاي خطّی و اسـناد مـوزه مـردم شناسـی     ت نسخهفهرس

  111 اردکان ـ ایران
هاي عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی، قم  فهرست نسخه

  357 )5-1ـ ایران (مجلّدات 
گنجینه مهرها و اسناد برگرفته از اسـناد حسـین کاکـائی،    

  111 (اردکان ـ ایران)
  111ي، اردکان ـ ایران   ي احمد  مجموعه اسناد آقا

  120 مجموعه اسناد شهرداري (اصفهان)
ي اردکـانی، اردکـان ـ ایـران       مجموعه اسناد علـی سـپهر  

  111 )2-1(دفترهاي 
مجموعه اسناد کتابخانه افشـین عـاطفی، کاشـان ـ ایـران      

  381 )2-1هاي  (دفتر
مجموعه اسناد کتابخانه مرکـزي و مرکـز اسـناد دانشـگاه     

 124 اصفهان

  437 ـ ایران)مخطوطات و اسناد میبد (میبد 
مراسالت: منتخبی از اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی، 

  453 (یزد ـ ایران)
 453 مهرهاي اسناد در گنجینه کاظمینی (یزد ـ ایران)

ي تاجران: منتخبی از اسناد کتابخانه میـرزا محمـد    ها نامه
  453 کاظمینی، یزد ـ ایران
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 حسيين اشکوري، حممدجواد: §

حضـرت فاطمـه معصـومه سـالم اهللا     اسناد کارگاه هنري 
 311 علیها (قم ـ ایران)

 حسيين اشکوري، حممدرضا: §

، نجف  اهللا حججی فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه آیت
  440آباد ـ ایران  

فهرست کتب چاپ سنگی موجود در مرکز احیاي میـراث  
  359قم اسالمی ـ 

هاي خطّی چاپ سنگی کتابخانه مرکـزي و   فهرست نسخه
د دانشگاه اصفهان (همراه با تصـاویر منتخـب از   مرکز اسنا
 124 هاي چاپ سنگی) نسخه

هاي خطّی و عکسی مرکز احیاء میـراث   فهرستواره نسخه
 359 اسالمی (قم ـ ایران)

 حجازي، حممود فهمي (ترمجه): §

مجموعات المخطوطات العربیۀ فی مکتبات ایـران لفـؤاد   “
  55 ”سزکین

 72 )2، 1، 0تاریخ التراث العربـی (جلدهاي 

 حجازي، عبداهللا بن عبداهللا (ترمجه): §

 )8و  5، 4تاریخ التراث العربـی لفؤاد سـزکین (جلـدهاي   
72-73 

 حسيين بافقي، رضا: §

  454 ”کتابخانه وزیري یزد“

 حسيين جاليل، حممدرضا: §

 67 ”التعلیقات علی الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ“

 67 ”تکملۀ الذریعۀ“

 بن مصطفي:آبادي، حسن  حسيين حجيت جنف §

  439آبادي  نجف  فهرست کتابخانه سید حسین حجتی

حسيين شـريفي ذهـيب شـريازي مشـهور بـه <جمـد        §
 الدين حممدرضا: االشراف>، جالل

آثار احمدیه = مناقـب و کرامـات و موقوفـات حضـرت     
 292 فیض آثار شاهچراغ علیه السالم

 حسيين عراقي، حمسن (آقا): §

 103  ”قیفهرست موقوفات حاج آقا محسن عرا“

 حسيين، علي مجال (تعريب): §

عالم المخطوطات: تعریـف مـوجز بمخطوطـات مکتبـۀ     “
  344 ”آیۀاهللا السید الگلپایگانی (ره) ـ قم

 حسيين، حمسن: §

ي خراسـان و مـاوراء النهـر قبـل از هجـوم       ها کتابخانه“
  400 ”مغول

 حسيين، مصطفي: §

 325، 119 ”دفتر ثبت کتابخانه ابن مسکویه ـ اصفهان“

هاي خطّی کتابخانه عمومی اصـفهان (جلـد    ست نسخهفهر
1( 118 

 حصاري، مري هدايت: §

  107 ”سرنوشت مالل انگیز کتابخانه تاریخی اردبیل“
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  حصريي، افسانه: §

  395 ”اسناد نویافته از تاریخ مراغه)“

 حضريت آشتياين، صادق: §

ــه ســید الشــهداء   فهرســت نســخه“ ــی کتابخان هــاي خطّ
  100 ”السالم آشتیان علیه
هاي خطّی کتابخانه مدرسه صاحب االمـر   هرست نسخهف“
  100 ”السالم آشتیان علیه
  105 ”معرفی نسخ خطّی کتابخانه میر جعفري در اراك“

اسناد آخوند مال عبدالحمید حمیدي جـاپلقی (بروجـرد ـ    
 140 ایران)

 99 اسناد آشتیان (دفتر اول)

ـ    فهرست اسناد موجود در کتابخانه ابراهیم دهگـان، اراك 
 104ایران 

هاي خطّی حوزه علمیه حاج میرزا ابـراهیم   فهرست نسخه
  104 خوانساري
 هاي خطّـی حـوزه علمیـه سـپهدار ـ اراك      فهرست نسخه

104  
هاي خطّـی کتابخانـه اداره اوقـاف و امـور      فهرست نسخه

  104خیریه (اراك ـ ایران) 
هاي خطّی کتابخانه استاد ابـراهیم دهگـان،    فهرست نسخه
 104 )2-1ن (مجلدات اراك ـ ایرا

هاي خطّی کتابخانه حـوزه علمیـه آشـتیان     فهرست نسخه
100  

هاي خطّی کتابخانه عمومی شـهید هاشـمی    فهرست نسخه
  283 نژاد، به ضمیمه بعضی از اسناد (ساوه ـ ایران)

ره،    فهرست نسخه هاي خطّی و چاپ سنگی روسـتاي آمـ
  389کمیجان ـ استان مرکزي) 
  155 ي، تفرش   اهمیرمجموعه اسناد خاندان ش

 حکيم، حممدحسني: §

فهرس مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا العظمی المرعشی النجفی “
 327 ”(ره)، تألیف آقا بزرگ الطهرانی

هاي خطّی کتابخانه محدث ارموي تـألیف   فهرست نسخه“
 233 ”آقا بزرگ الطهرانی

هـاي اسـالمی در    نـویس  ي دسـت  ها ي گنجینه ها نویافته“
 55 ”ایران

شناسی  ق عتیق: مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخهاورا
  90 )2-1نگاري (دفترهاي  و فهرست

اهللا العظمـی   هاي خطّی اهدایی حضرت آیت فهرست نسخه
اي، رهبر معّظم انقالب اسالمی (جلـدهاي   سید علی خامنه

 424-423 )10و  8

هـاي خطـی اهـدایی دکتـر حسـین علـی        فهرست نسخه
  189 انشگاه تهرانمحفوظ به کتابخانه مرکزي د

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 204-201 )29(جلد

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 211 >نجم الدولهاهدایی مجموعه <

اهللا شـهید   هاي خطّی کتابخانه مدرسـه آیـت   فهرست نسخه
  255، تهران  پهساالر قدیم)دکتر بهشتی (س
هاي خطّی کتابخانه مدرسه صـدر، تهـران ـ     فهرست نسخه

  254، 179 ایران
اهللا  هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه آیـت   فهرست نسخه
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  254 بروجردي (ره)، شهرري
هاي خطّی مدرسه قنبرعلی خان (حضـرت   فهرست نسخه

  255 )، تهران ـ ایران>عج<ولی عصر 
هاي خطّی کتابخانه مدرسـه معمـار باشـی،     فهرست نسخه

  252 تهران
هاي خطّی کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد    فهرست نسخه

  182-180 )20دانشگاه تهران (جلد 
هاي خطّی کتابخانه ملّی ملک، وابسـته بـه    فهرست نسخه

 27 )14آستان قدس رضوي (جلد 

 حلوجي، عبدالستار (ترمجه): §

  55 ”المخطوطات االسالمیۀ فی إیران“

 الدين (ترمجه): محيدة، حسني حمي §

 72 )5خ التراث العربـی لفؤاد سزکین (جلد تاری

 محيدي، امحد: §

اسناد آخوند مال عبدالحمید حمیدي جـاپلقی (بروجـرد ـ    
  140 ایران)

                                 
  ــــــ خ ــــــ                 

 خادمي اصفهاين، ...:  §

اهللا حسـین   آیت ههاي مجموع نویس فهرست نامگوي دست
  130انی در اصفهان خادمی اصفه

 خاکساري، حممدعلي: §

 ”کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه فردوسی مشهد“
427  

 خالصي، حممد: §

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
 419-418  )3-1هاي  قدس رضوي (جلد

 يار، رسول: خامه §

  309 ”ي قم ها کتابخانه“

 اکرب: خامنحمدي، علي §

اهللا العظمی  ی مجموعه نفیس کتابخانه آیتبررسی و معرف“
مرعشی نجفـی و ملحقات و نوادر آن (به انضمام معرفـی  

  313 ”هاي عکسی کتابخانه) منتخبی از نسخه
هــاي خطّــی گنجینــه قــرآن در مؤسســه  فهرســت نســخه

 219پژوهش و مطالعات فرهنگی 

 پور، رضا: خاين §

  198 ”معرّفی نسخ نفیس [در کتابخانه ملّی ایران]“
  198فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه ملی ایران 

فهرست نسخ خطّی کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایـران  
 194-192 )22-21هاي (جلد

 خبازيان، حسني: §

اهللا العظمـی   هاي خطّی اهدایی حضرت آیت فهرست نسخه
، 2/2اي، رهبر معّظم انقالب اسالمی (جلد سید علی خامنه

1/3 ،2/3( 423-424 

 صادق:خرازي،  §

هـاي خطـی    فهرست و بانک اطالعات دیجیتـالی نسـخه  
  95اسالمی ـ ایرانی 
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 خديوجم، حسني: §

هاي خطّی فارسی جلد سوم، تألیف احمد  فهرست نسخه“
 76 ”منزوي

هاي خطّی فارسـی   نگاهی دیگر به کتاب فهرست نسخه“
 76 ”(جلد چهارم)، از احمد منزوي

 خسرواين شريعيت، حممود: §

هاي خطّـی   هاي قرآن بر اساس نسخه مروري بر وقفنامه“
 402 ”کتابخانه آستان قدس

 ، علي:اصفهاين خشوعي §

  115  ”، میراث فرهنگی جاویداننفایس خطّی“
هاي کتابخانه عمومی امام صادق (ع)،  نویس فهرست دست
  118) 2اصفهان (جلد

 :. خفاف، حامد أ §

 89 “مخطوطات اللغۀ العربیۀ فـی مکتبات إیران“

 خليلي، علي: §

هـاي کتابخانـه مسـجد     نـویس  صد نسخه نفیس از دست“
  354 ”اعظم قم

 خواجه پريي، مهدي: §

هاي خطّی دیجیتالی موجود در مرکـز بـین    فهرست نسخه
  370 المللی مخطوطات اسالمی، قم ـ ایران

 خودداري نائيين، سعيد: §

مجموعه خانم عزّت ملک ملک (فرزند شادروان حسین “
  256 ”ملک، صاحب مجموعه ملی ملک)

هاي عکس کتابخانه ملـی ملـک    فهرست مرقعات و آلبوم
  228 (تهران ـ ایران)

 خياباين واعظ تربيزي، علي: §

اسامی الکتب الخطیـۀ لمکتبـۀ المـولی علـی الخیابـانی      “
  151 ”التبریزي

  خيامباشي، مرمي: §

  405 ”موزه آستان قدس رضوي و گنجینه قرآن“
  225 ”موزه ملی ملک و کتابخانه آن“

 اهله:خريانديش،  §

هـاي خطّـی کتـب متوسـطات      گزارشی درباره گنجینـه “
  83 ”هاي ایران ریاضی در کتابخانه

                 
  ــــــ د ــــــ                   

 دانش، تقي: §

  168 ”کتابهاي خطّی کتابخانه سلطنتی“

 پژوه، حممدتقي: دانش §

  145 ”اسناد اداره اوقاف تبریز“
هـاي خطّـی کتابخانـه     هاطالعاتی درباره برخی از نسـخ “

  190، 164 ”دانشکده پزشکی
 ”ي شـهر کاشـان   هـا  آشنایی با چند مخطوط از کتابخانه“

375  
ي  هـا  آشنایی با چند نسـخه خطّـی در برخـی کتابخانـه    “
  69 ”ایران
هاي نفیس در کتابخانه مدرسه فیضـیه   نویس برخی دست“
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  350 ”قم
هاي نفیس در کتابخانه مسـجد اعظـم    نویس برخی دست“
  352 ”قم
  147 ”برخی نسخ خطّی کتابخانه ملّی تبریز“
چند نسخه خطّی از کتابخانه آسـتانه حضـرت معصـومه    “
  310 ”اهللا علیها ـ قم سالم
  350 ”خطّی از کتابخانه مدرسه فیضیه چند نسخه“
 ”چند نسخه خطّی از کتابخانه مرحوم دکتر مهدي بیـانی “

245  
 351 ”قمچند نسخه خطّی از کتابخانه مسجد اعظم “

 ”اهللا مرعشـی ـ قـم    چند نسخه خطّی در کتابخانه آیـت “
315  
چند نسـخه خطّـی در کتابخانـه مقبـره روزبهـان بقلـی       “

  301 ”شیرازي
ي شخصـی دیگـر در    هـا  چند نسخه خطّی در کتابخانـه “

  291 ”شیراز
زاده ابـراهیم للــه    نامه و کتیبه مربوط به امـام  چند وقف“

 102 ”پرچین ـ آمل

 146 ”فارابی در کتابخانه دولتی تبریز ي ها رساله“

 ”هاي خطّی آن سخنی درباره کتابخانه گلستان  و نسخه“
171 

سه جنگ خطوط دانشمندان ایرانی از سده یـازدهم هــ   “
در کتابخانه مدرسه سپهساالر، کتابخانه مرکـزي دانشـگاه   

  185، 178 ”تهران و موزه بریتانیا
ن حسـن ولـی در   الدی فهرست اسناد آستانه درویش تاج“

 395 ”نیاك ـ الریجان

  298 ”فهرست اسناد آقاي عبدالکریم مکارمی“
اهللا مرعشـی ـ    فهرست برخی نسخ خطّی کتابخانـه آیـت  “
 315 ”قم

ي عمـومی و   هـا  فهرست برخـی نسـخ خطّـی کتابخانـه    “
  115 ”خصوصی اصفهان

 ”ي شهر قـم  ها هاي خطّی کتابخانه فهرست برخی نسخه“
390  
  292 ”نامه در اداره اوقاف شیراز قففهرست تعدادي و“
 ”ي شـهر یـزد   هـا  فهرست چند نسخه خطّی از کتابخانه“

452  
هـاي   ي شهرسـتان  هـا  هاي کتابخانـه  نویس فهرست دست“

  68 ”تبریز، کاشان، یزد و اصفهان
ي عمــومی و  هــا هــاي کتابخانــه نــویس فهرســت دســت“

  291 ”خصوصی شیراز
 245 ”فهرست کتابخانه محمود فرهاد معتمد“

هـاي خطّـی    ها و نسـخه  ها و عکس فهرست میکروفیلم“
  161 ”بنیاد فرهنگ ایران

هـاي خطّـی    ها و نسـخه  ها و عکس فهرست میکروفیلم“
 ”کتابخانه پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی   

161 

 ”فهرست نسخ خطّی آقاي حاج میـرزا محمـد خلیلـی   “
299  
وصـی  ي عمـومی و خص  هـا  فهرست نسخ خطّی کتابخانه“

  443 ”شهر همدان
هـاي    هاي خطّی، عکسـی و میکـروفیلم   فهرست نسخه “

 242 ”کتابخانه دکتر مجتبی مینوي
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 ”علی باستانی راد هاي خطّی آقاي حسین فهرست نسخه“
234  
، 188 ”هاي خطّـی آقـاي سـعید نفیسـی     فهرست نسخه“

236  
 123  ”هاي خطّی دانشگاه اصفهان فهرست نسخه“

 ”دکتـر حـافظ فرمانفرماییـان    هاي خطّی فهرست نسخه“
233  
 ”هاي خطّی کتابخانه اداره اوقاف همـدان  فهرست نسخه“

444  
الدولـه در   هـاي خطّـی کتابخانـه اعتمـاد     فهرست نسـخه “

  447 ”همدان
هاي خطّی کتابخانه آرامگاه بـوعلی سـینا    فهرست نسخه“

  444 ”در همدان
زاده  هـاي خطّـی کتابخانـه آسـتانه امـام      فهرست نسـخه “
  158 ”عظیم حسنی (ع) در شهر ريعبدال
هـاي خطّـی کتابخانـه آسـتانه حضـرت       فهرست نسـخه “

  292 ”شاهچراغ احمد بن موسی (ع)
 ”هاي خطّی کتابخانه آقـاي بحرالفضـائل   فهرست نسخه“

444  
 ”هاي خطّی کتابخانه آقـاي دکتـر عینـی    فهرست نسخه“

298  
هاي خطّی کتابخانه آقاي دکتر محمـدتقی   فهرست نسخه“
  299 ”میر
هاي خطّی کتابخانه آقاي دکتر محمدجواد  فهرست نسخه“

  299 ”واجد
 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي شـاد قزوینـی   فهرست نسخه“

273  
هـاي خطّـی کتابخانـه آقـاي صـدرالدین       فهرست نسخه“

  298 ”محالتی
 ”هاي خطّی کتابخانـه آقـاي قاسـم برنـا     فهرست نسخه“

451  
 ”جتبی مینـوي هاي خطّی کتابخانه آقاي م فهرست نسخه“

242  
هاي خطّی کتابخانه آقاي میرزا ابوالحسـن   فهرست نسخه“

  101 ”پیشنماز آملی در آمل
اهللا رضـوي در   هاي خطّی کتابخانـه آیـت   فهرست نسخه“

  376 ”کاشان
هـاي خطّـی کتابخانـه خانـدان آقـا میـر        فهرست نسخه“

  308 ”حسیناي قزوینی (قزوین)
ن حـاج سـید   هاي خطّی کتابخانـه خانـدا   فهرست نسخه“

  294 ”نورالدین هاشمی حسینی
  294 ”هاي خطّی کتابخانه خانقاه احمدیه فهرست نسخه“
هاي خطّی کتابخانه خـداي خانـه مسـجد     فهرست نسخه“

  296 ”جامع عتیق شیراز
هاي خطّی کتابخانه خصوصی دکتر اصـغر   فهرست نسخه“

  230 ”مهدوي
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“
  122  ”هاناصف
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“

  123 ”(مجموعه صدر هاشمی) اصفهان
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“
  146 ”تبریز
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 ”هاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات     فهرست نسخه“
161  
 ”هاي خطّی کتابخانه دکتر حسـین مفتـاح   فهرست نسخه“

195 ،217  
هاي خطّی کتابخانه رضویه مدرسه صـدر   سخهفهرست ن“

  121 ”اصفهان
هاي خطّی کتابخانـه سـازمان لغـت نامـه      فهرست نسخه“

  190، 166 ”دهخدا
 ”هاي خطّی کتابخانه شـهرداري اصـفهان   فهرست نسخه“

117 ،120 ،123  
هاي خطّـی کتابخانـه عمـومی (فرهنـگ)      فهرست نسخه“

  118 ”اصفهان
  216 ”ه مجلس سناهاي خطّی کتابخان فهرست نسخه“
هاي خطّی کتابخانه مدرسه مهدویـه شـهر    فهرست نسخه“

  274 ”رشت
  297 ”هاي خطّی کتابخانه ملّی پارس فهرست نسخه“
هاي خطّی کتابخانه مـوزه ایـران باسـتان     فهرست نسخه“

  257 ”(قسمت اسالمی)
 ”هاي خطّی کتابخانه موزه ایـران باسـتان   فهرست نسخه“

106 ،257  
ي خطّی کتابخانه مـوزه مـردم شناسـی    ها فهرست نسخه“

 ”هاي زیباي کشـور  ها و فرهنگ عامه هنر اداره کلّ موزه
199  
 ”هاي خطّی کتابخانه موزه معارف شـیراز  فهرست نسخه“

297  
هاي خطّی کتابخانه میرزا عبدالعظیم خـان   فهرست نسخه“

 ”قریب گرکانی محفـوظ در کتابخانـه دانشسـراي عـالی    
164  
هاي زیبـاي   هنر<ي  ها طّی کتابخانههاي خ فهرست نسخه“

  68 “>کشور
  144 ”ي شهر تبریز ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه“
ي عمــومی و  هـا  هـاي خطّــی کتابخانـه   فهرسـت نسـخه  “

  273 ”خصوصی شهر رشت
 ”هاي خطّی مرحـوم دکتـر رضـا صـحت     فهرست نسخه“

235 ،412  
هاي خطّی موزه کلیساي ارمنیان در جلفا  فهرست نسخه“
  124 ”اصفهان ـ
 ”هاي کتابخانه آقاي دکتر نـورانی وصـال   فهرست نسخه“

99 ،300  
  402 ”کتابخانه آستان قدس رضوي“
  125، 124 ”کتابخانه آقاي بدرالدین کتابی در اصفهان“
  126 ”کتابخانه آقاي کارو میناسیان“
  426 ”کتابخانه جامع گوهرشاد“
 ”ی آنهاي خطّ کتابخانه دانشکده ادبیات شیراز  و نسخه“

294  
  428 ”کتابخانه فرهنگ خراسان“
  431 ”کتابخانه مدرسه سلیمان خان“
  432 ”کتابخانه مدرسه نواب“
  379 ”الدین کاشانی کتابخانه مزار افضل“
  274 ”هاي خطّی آن کتابخانه ملّی رشت و نسخه“
ــزي و   “ ــالم تبری ــۀ االس ــانواده ثق ــه خ ــه موقوف کتابخان

  149 ”هاي خطّی آن نسخه
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  399 ”ي مشهد ها کتابخانه“
هاي خطّـی فخرالـدین نصـیري انتقـال یافتـه بـه        کتاب“

  240، 188 ”کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران
  311 ”اهللا علیها در قم گنجینه آستانه ستی فاطمه سالم“
معرفی یک نسخه خطّی بـه انضـمام توصـیف اسـناد و     “

 ”هاي موقوفات یزد در کتابخانه اداره اوقـاف یـزد   طومار
453  
  450 ”چی هاي خطّی آقاي پنبه نسخه“
  449 ”هاي خطّی آقاي تقی یوسفی نسخه“
 ”صـدر  هاي خطّی آقاي حاج سـید نصـراهللا بنـی    نسخه“

452  
  449 ”هاي خطّی آقاي حاجی ایزدي نسخه“
  233 ”هاي خطّی آقاي حسن سادات ناصري نسخه“
  449 ”هاي خطّی آقاي دکتر جاللی نسخه“
  451 ”هاي خطّی آقاي محمود ایزدي نسخه“
هاي خطّی کتابخانـه امیـر کبیـر در باغشـاه فـین       نسخه“

  377 ”کاشان
 ”هاي خطّی کتابخانـه انجمـن آثـار ملّـی کاشـان      نسخه“

377 ،378  
  298 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي امین اهللا کوثر نسخه“
هاي خطّی کتابخانه آقاي حاج ابوالفضـل سـعیدي    نسخه“

  458 ”ریحان یزدي
 ”ه آقاي حاج شیخ علی علومیهاي خطّی کتابخان نسخه“

190 ،459  
هاي خطّـی کتابخانـه آقـاي حـاج میـرزا حسـن        نسخه“

  458 ”محمودآبادي

  450 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي دامغانی نسخه“
  298 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي دکتر خاوري نسخه“
سـی       نسخه“ هاي خطّی کتابخانـه آقـاي سـید جـواد مدر

  458 ”یزدي
انه آقاي سید محمد نجفـی عرب هاي خطّی کتابخ نسخه“
  450 ”زاده
هاي خطّی کتابخانه آقاي عباسعلی واعظ چرندابی  نسخه“

  153 ”در تبریز
 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي علـی اصـغر خجسـته    نسخه“

458  
  298 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي فروردین نسخه“
  449 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي کمالی نسخه“
آقاي محقـق، دبیـر دانشـکده     هاي خطّی کتابخانه نسخه“

  151 ”ادبیات تبریز
 ”هاي خطّی کتابخانـه آقـاي محمـدباقر عجمـین     نسخه“

458  
 ”هاي خطّی کتابخانـه آقـاي محمـدعلی فرهنـگ     نسخه“

459  
  245 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي مسعود محتشمی نسخه“
شناسـی بنیـاد    هاي خطّـی کتابخانـه بخـش ایـران     نسخه“

 161 ”در تهران هاي علمی فرانسوي  پژوهش

  454 ”هاي خطّی کتابخانه جامع کبیر یزد نسخه“
 ”هاي خطّی کتابخانه حاج حسین آقاي نخجـوانی  نسخه“

148 ،150  
 ”هاي خطّی کتابخانه حاج میرزا محمـد سـریزدي   نسخه“

456  
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هــاي خطّــی کتابخانــه خانــدان مرحــوم اســداهللا  نســخه“
  229 ”خاکپور

 ”میرکبیـر همـدان  هاي خطّی کتابخانه دبیرسـتان ا  نسخه“
446  
، 238 ”اکبـر فیـاض   هاي خطّی کتابخانه دکتر علی نسخه“

426 

ــی کتابخانــه ســید ابوالرضــا راونــدي   نســخه“ هــاي خطّ
  376 ”کاشانی

  454 ”الدین علی یزدي هاي خطّی کتابخانه شرف نسخه“
هاي خطّی کتابخانه محمدتقی ملک الشعراي بهـار   نسخه“

  208 ”وراي ملّیانتقال یافته به کتابخانه مجلس ش
  456 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه خان بزرگ نسخه“
  447 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه دامغانی همدان نسخه“
  447 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه زنگنه همدان نسخه“
  446 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه غرب همدان نسخه“
  149 ”هاي خطّی موزه آذربایجان در تبریز نسخه“
  171 ”ابخانه گلستاننگاهی به کت“
  311 ”یی از چند نسخه با ارزش آستانه قم ها نمونه“
ــی از   “ ــخه خطّ ــد نس ــی چن ــم  و معرف ــفر ق یادگــار س

  309 ”ي آن شهر ها کتابخانه
هاي خطّی کتابخانه مجلس سـنا/ کتابخانـه    فهرست کتاب

(مجلّـدات   >2کتابخانه شماره  <مجلس شوراي اسالمی 
1-2( 216 

اي کتابخانه مرکـزي دانشـگاه تهـران    ه  فهرست میکروفیلم
  184 )3-1(مجلّدات 

  310 فهرست نسخ خطّی کتابخانه آستانه مقدسه قم

 398 هاي خطّی چهار کتابخانه مشهد فهرست نسخه

  399 هاي خطّی دو کتابخانه مشهد فهرست نسخه
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسـخه 

  161 (مجموعه امام جمعه کرمان)
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       ت نسـخه فهرس

  162 (مجموعه علی اصغر حکمت)
هاي خطّی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم  فهرست نسخه

  186، 164 سیاسی و اقتصادي تهران
هاي خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي ملّـی     فهرست نسخه

  203-201 )16-11هاي  (جلد
سپهسـاالر  هاي خطّی کتابخانه مدرسه عالی  فهرست نسخه

 176 )5-3هاي (جلد

هاي خطّی کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد    فهرست نسخه
  181-180 )18-3هاي  دانشگاه تهران (جلد
هاي خطّی کتابخانه ملّی ملک، وابسـته بـه    فهرست نسخه

 227-226  )9-1هاي  آستان قدس رضوي (جلد

هاي خطّی: نشریه کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران    نسخه
  69 )12-1(مجلدات 

  ويرايش):مديريت پروژه و دراييت، مصطفي ( §

 ”هاي ایران (دنا) نوشت شرحی در باب فهرستواره دست“
84  
هـاي   نسـخه   نقد و بررسی کتاب، و استدراکی بر فهرست“

 “>43جلـد  <خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي اسـالمی    
207 

 366 فهرست کتابخانه ابوالفضل حافظیان بابلی ـ قم

 84 هاي ایران هاي خطّی کتابخانه سخهفهرست موضوعی ن
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ـ استان   یسازمان میراث فرهنگ یهاي خطّ فهرست نسخه
  287 سمنان

 هاي خطّی کتابخانـه اداره اوقـاف فـردوس    فهرست نسخه
302  

هـالل  محمـد  زاده  امـام   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
  98 ـ کاشان  آران

  378 هاي خطّی کتابخانه جعفري کاشان فهرست نسخه
ـ  فهرسـت نســخه  حجــۀ االســالم و  کتابخانــه یهــاي خطّ

 380 المسلمین عزیزاهللا امامت در کاشان

هاي خطّی کتابخانه دبیرستان شهید بهشـتی   فهرست نسخه
  302در فردوس 
  287 سمنانـ  یکتابخانه عموم یهاي خطّ فهرست نسخه
العظمـی  اهللا  آیت مدرسهکتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه
  347-346 )8-1جلدهاي ـ قم ( گلپایگانی

ــ فهرســت نســخه اهللا  آیــتعمــومی کتابخانــه  یهــاي خطّ
 347 )9-1ـ قم (جلدهاي  گلپایگانی

هاي خطّی کتابخانه عمومی حضـرت قـائم    فهرست نسخه
  303 در فردوس >عج<

هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی عالمـه (=       فهرست نسخه
  303 مکتب) مفید در فردوس

ــ فهرســت نســخه   هاشــم بنــی قمــرکتابخانــه  یهــاي خطّ
 269-268 ـ ایران) دامغان( السالم، علیه

 هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه امیرالمـؤمنین    فهرست نسخه
  140 بشرویه ـ فردوس (ع)

  379مدرسه سلطانی   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
ــ فهرســت نســخه مدرســه صــادقیه کتابخانــه  یهــاي خطّ

 269 ـ ایران) دامغان( (فتحعلی بیک)،

هاي خطّی کتابخانه مدرسـه علمیـه حبیبیـه     هفهرست نسخ
  303 فردوس

مدرسه علمیه صادقیه ـ  کتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه
 286 سمنان

حـاج  اهللا  آیـت مرحـوم   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
 >امام رضا علیـه السـالم  <ي حائر یسید محمدرضا طبس

  363 ) 2-1(مجلّدات 
محدث ارمـوي   مرحوم کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 358 )3-1(مجلدات 

ـ   فهرست نسـخه   اعظـم قـم   کتابخانـه مسـجد   یهـاي خطّ
  353 )6-1(مجلدات 

 کتابخانـه مسـجد جـامع مراغـه     یهاي خطّ فهرست نسخه
397  

ـ  فهرست نسخه  يبابـا   کتابخانـه مسـجد شـیخ    یهاي خطّ
  397 مراغه

 84 هاي ایران هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه

 304 ائن ـ ایرانق هاي ابخانهکت یهاي خطّ فهرست نسخه

هاي خطّی مجموعـه آقـاي مهـدي اسـدي      فهرست نسخه
  303 مقدم در فردوس
مجموعه شخصی میثم نمکی در  یهاي خطّ فهرست نسخه

 382کاشان 

 83  >دنا<هاي ایران  فهرستواره دستنوشت

 درگاهي، زين العابدين: §

هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی سـاري و       نگاهی به نسخه
  89 تنکابن
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 دشيت، حممد: §

 ”کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان قـدس رضـوي   “
404  

 دفتر پژوهش و حتقيقات: §

فهرست راهنماي اسناد موجـود در سـازمان اسـناد ملّـی     
  165 ایران

 دوغان، اسراء: §

فهرستواره نسخ خطّی ترکی (فهرست نشـده) در کتابخانـه   
 215 مجلس شوراي اسالمی ـ تهران 

 دولت آبادي، عزيز: §

آشنایی با جنگ نخجوانی (نسخه خطّـی کتابخانـه ملّـی    “
  152 ”تبریز)

 شاهي، علريضا:  دولت §

 ”شناسی آثار حروفیـان در کتابخانـه ملّـی ملـک     نسخه“
228  

 دها:  §

 176فهرست کتب کتابخانه مدرسه عالی سپهساالر 

 دهقانيان نصرآبادي، کاظم: §

 154 اسناد اجتماعی و شرعی شهرستان تفت

 155 شهرستان تفتاسناد موقوفات 

 154 هاي تعزیه خوانی در شهرستان تفت نسخه

 ديباجي، ابراهيم: §

هـاي خطّـی نهـج البالغـۀ در دانشـگاه       راهنماي نسـخه “
  ١٨٧ ”تهران

خانقـاه  <هـاي خطّـی کتابخانـه نـوربخش      فهرست نسخه
  219 )2-1هاي  (جلد >نعمت اللّهی تهران

 تهـران هاي مکتوب آن در دانشـگاه   نهج البالغۀ و میراث
186  

 الديباجي االصفهاين، امحد: §

  66 )1تبویب الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ (جلد 

 ديزجي زجناين، امساعيل: §

معرفی چند نسخه خطّـی مهـم از مـوزه آسـتان قـدس      “
 411 ”رضوي

 دينمحمدي، عبداهللا: §

اهللا  هـاي خطّـی کتابخانـه آیـت     بررسی فهرسـت نسـخه  “
  319 ”)28العظمی مرعشی نجفـی (جلد

هاي خطّی کتابخانـه امـام صـادق     فهرست نسخه فیمعرّ“
  ٣٠٧ ”(ع) قزوین، تألیف محمود طیار مراغی

 ــــــ ذ ــــــ                    

 ذکاء، حييي: §

هاي خطّی کتابخانه مـوزه مـردم شناسـی     فهرست نسخه“
 ”هاي زیباي کشـور  ها و فرهنگ عامه هنر اداره کلّ موزه

199  
هاي زیبـاي   هنر<ي  ها بخانههاي خطّی کتا فهرست نسخه“

  68 “>کشور
  246 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي یحیی ذکاء نسخه“
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 ذوقي، فتح اهللا: §

الـدین   میـر جـالل  فهرست کتابهاي چاپ سنگی کتابخانـه  
  348 )2-1محدث ارموي، قم ـ ایران (مجلدات 

هاي خطّی ترکی کتابخانه مجلـس شـوراي    فهرست نسخه
  214 )2-1اسالمی (مجلدات 

هـاي خطّـی ترکـی مجموعـه فرهنگـی ـ        ت نسـخه فهرس
 172 تاریخی کاخ گلستان (کتابخانه سلطنتی)

ــتگان مشــترك نســخه   ــاي خطّــی ترکــی در    فهرس ه
 92 هاي ایران کتابخانه

هاي کتابهاي چاپ سنگی کتابخانه محدث  فهرستواره تازه
  349 ارموي ـ قم

هـاي خطّـی ترکـی در کتابخانـه آسـتان       فهرستواره نسخه
  405 قدس رضوي
اهللا  هاي خطّـی ترکـی در کتابخانـه آیـت     فهرستواره نسخه

  345 العظمی گلپایگانی (ره)
هاي خطّـی ترکـی در کتابخانـه مدرسـه      فهرستواره نسخه
  265 نمازي خوي

 هاي خطّی ترکی در کتابخانه ملّی ملـک  فهرستواره نسخه
228  

  
  ــــــ   ر ــــــ              

 : 1راپر، جيمز §

 55 ٢”ی اسالمی در ایرانهاي خطّ نسخه“

                                                   
1. Roper, G. 
2. “Islamic manuscripts in Iran”. 

 راستکار، فخري:  §

هاي خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي ملّـی     فهرست نسخه
  203-201 )18و  8هاي  (جلد

 نژاد، رامني:  رامني §

هاي قرآنی منسوب به معصومین علـیهم   اسناد و دستنوشته
 410 السالم [در کتابخانه آستان قدس رضوي]

 رايزين فرهنگي ايران در سوريه: §

  58 مؤتمر المخطوطات العربیۀ فی إیران محاضرات

 رباين، حممدهادي: §

هاي خطّی دیجیتالی موجود در مرکـز بـین    فهرست نسخه
  370 المللی مخطوطات اسالمی، قم ـ ایران

 اي، حممدحسن: ه رجايي زفر §

  127 “چند نسخه خطّی که از طریق ارث رسیده“
  127 ”هاي خطّی مربوط به آبادي زفره فهرست نسخه“
  127 ”اي ه هاي خطّی رجایی زفر نسخه“
، 127 ”اي ه هاي خطّی محمدحسـن رجـایی زفـر    نسخه“

189 ،196  
  128 ”اي ه هاي خطّی محمدعلی رجایی زفر نسخه“

 رجيب، حممدحسن:  §

  396 ”کتابخانه رصدخانه مراغه“

  :حممدکرمي پور، رمحاين §

هاي خطّی کتابخانه آسـتان قـدس    فهرستواره نسخه  گزیده
 418هاي وابسته  کتابخانه رضوي و برخی
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 حممدکاظم:  رمحيت، §

ــک مدرســه کرّامیــه در  “ چنــد نســخه بــاقی مانــده از ی
  442 ”نیشابور

هــاي ایـران و یــک نکتــه در   نوشـت  فهرسـتواره دســت “
  85 ”خصوص آن

 ٤٤٢ ”هاي نیشابوري نهج البالغۀ نسخه“

 رحيمي ريسه، امحدرضا (ترمجه): §

  72 )4-1هاي عربی (مجلّدات  تاریخ نگارش
  61 )5-1هاي فارسی (مجلّدات  تاریخ نگارش

  55 هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه
نگاري در ایران: مجموعه مقـاالت   نسخه خطّی و فهرست

و جستارها به پاس زحمات سی ساله فرانسـیس ریشـار،   
 58 شناس برجسته فرانسوي نسخه

 رستگار، حممود: §

  454 ”کتابخانه وزیري یزد“

  :صرنا ،يرستم §

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

 رسويل املشي، مرضيه: §

ــه حضــرت آیــت“ اهللا مرعشــی نجفـــی (ره) در:  کتابخان
، تـألیف دکتـر امجـد    ١هاي خطّی شـرقی در جهـان   نسخه
  315 ”علی

                                                   
1. Oriental Manuscripts Worldwide . 

 رضاپور، حممدرضا: §

آسـتان   فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد
 419-418 )5قدس رضوي (جلد 

 رضايي، اميد: §

 فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر اول ـ اسـتان فـارس)   
91 

 فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر دوم ـ استان کرمـان)  
91 

فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر چهارم ـ استان تهـران   
 91 )1357بهمن  22و توابع، جلد اول: از آغاز تا 

ت اســناد موقوفـات ایــران (دفتـر ســوم ـ اســتان    فهرسـ 
 91 چهارمحال و بختیاري، زنجان، لرستان)

فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر ششـم: اسـتان ایـالم،    
  91 سیستان و بلوچستان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد)

فهرسـت اسـناد موقوفـات ایـران (دفتـر هفـتم ـ اســتان        
  91 کرمانشاه، گیالن)
-1212هرســت قبالجــات دوره قاجاریــه (هــزار نامــه، ف

هـ ق)، اهدایی میرزا محمد کـاظمینی بـه امـامزاده    1399
  452 جعفر علیه السالم (یزد ـ ایران)

 رضايي، ويدا: §

  >هاي خطّی موجود شهر زنجـان  بررسی وضعیت نسخه<
277 

 رضواين، زهرا: §

 90 ”پژوهی نگرشی بر نگارش جدید: دفتر اول نسخه“
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 :رضوي برقعي، حسني §

نگاري: نقدي بر جلـد نـوزدهم    پندار انگاري در فهرست“
ـ   طـب (تـألیف     فهرست کتب خطّی آستان قدس رضـوي 

  421 ”)1380غالمعلی عرفانیان، مشهد ـ 

 رضوي، مشيم حيدر (مشارکت): §

 93  )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 رضوي، حممد: §

ـ  معرّفی فهرست نسخه“ اهللا  ۀهاي خطّی کتابخانه عمومی آی
 347 ”گلپایگانی (قم)

 الرضوي اهلندي، سعيد اختر: §

 67 ”تکملۀ الذریعۀ“

  67 ”التعلیقات علی الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ“

 الرفاعي، عبداجلبار: §

إحیاء التراث: لمحۀ تاریخیۀ سریعۀ حول تحقیق التـراث  “
 85 ”و نشره و أسهام إیران فـی ذلک

 پور، رمضان: رفيع §

هاي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهـران:  فهرست میکروفیلم“
 184 ”6421تا  6226شماره 

 رفيعي عالمرودشيت، علي: §

اهللا  ي آثـار مرحـوم حضـرت آیـت     ها فهرست دستنوشته“
العظمی مرعشی نجفـی (ره) موجـود در گنجینـه جهـانی    

 334  ”هاي خطّی نسخه

اهللا العظمی مرعشی نجفـی  کتابخانه عمومی حضرت آیت“

 314 ”(ره)

اهللا  آثار و تألیفـات حضـرت آیـت     م و منزلت علمی،مقا“
  333 ”العظمی مرعشی نجفـی (ره)

اهللا العظمی مرعشی نجفـی  نفایس کتابخانه حضرت آیت“
 327 ”(ره) در قم

  :عارف، رمضان §

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

 رمضان، عبدالتواب (ترمجه): §

  62 )10-1ـی (مجلّدات دب العربالریخ اتا

 رجنربي حيدرباغي، امحد: §

شناسی آثار مهـدوي   شناسی و نسخه خزان: کتاب بهار بی“
اهللا العظمی مرعشـی   عالمه بهاري همدانی در کتابخانه آیت

 335 ”نجفی (ره)

ــتگان مشــترك نســخه   ــاي خطّــی ترکــی در    فهرس ه
  92  هاي ایران کتابخانه

آیۀاهللا العظمی المرعشی النجفـی  فهرس مخطوطات مکتبۀ 
(المستلّ من الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ و طبقـات أعـالم   

 327 الشـیعۀ)

اهللا  روابط عمومي و امـور بـني امللـل کتاخبانـه آيـت      §
 العظمي مرعشي (ره):

ي انتقال یافتـه بـه    ها هاي خطّی و مجموعه گنجینه نسخه“
  322 ”اهللا العظمی نجفـی (ره) کتابخانه بزرگ آیت

 روحاين، حممدکاظم: §
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 76 ”هاي خطّی فارسی فهرست نسخه“

 روحي دل، اهله: §

هاي عکسی کتابخانه موزه بریتانیا موجود  فهرست نسخه<
 183  >در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران

 روشن، حممد: §

هاي خطّی کتابخانه عمومی جمعیت نشـر   فهرست نسخه“
  274 ”فرهنگ رشت
ه عمـومی جمعیـت نشـر    هاي خطّی کتابخان فهرست نسخه
  274 فرهنگ رشت
ي رشـت و همـدان و    ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه

  430، 399، 80 مشهد

 روضايت، مري امحد: §

تذکرة مخطوطاته: حاویۀ للتعریف بأربعۀ عشـر نموذجـاً   “
 130 ”من نفائس مخطوطات مکتبۀ صاحب الروضات

 روضايت، حممدعلي: §

  129 ”یچند مجموعه خطّی از مجموعه روضات“
  128 ”فهرس نفائس مخطوطات اصفهان“
ــیس  هــاي مصــنّفات شــیخ فهرســت نســخه“ ــه رئ الطائف

المجتهدین شیخنا ابوجعفر محمد بن حسن بـن علـی بـن    
 ”) موجود در کتابخانه روضاتی460-385حسن طوسی (

129  
 ١۴۴ ”کتابهاي چاپی [سنگی] و خوشنویسان تبریز“

سید محمـدعلی  اهللا  هاي کتابخانه آیت نویس فهرست دست
  129 )8-1روضاتی در اصفهان (مجلّدات

فهرست کتب خطّـی اصـفهان: دو هـزار نسـخه عربـی و      
  129 )2-1فارسی (مجلدات 

  128 )1ي اصفهان (جلد ها فهرست کتب خطّی کتابخانه
اهللا العظمی آقا میرزا سید محمدهاشم  کتابخانه مرحوم آیت

خصـی در  ي ش ها مجتهد چهارسوقی از ممتازترین کتابخانه
  131 ”هجري 14قرن 

 ره آورد، حسن: §

ـ تهـران    فهرست کتب خطّی کتابخانه دانشـکده پزشـکی  
164 ،190  

 رياضي، حممدرضا: §

  257 ها و نسخ خطّی موزه ملّی ایران فهرست میکروفیلم
  

  ـــــ ز ــــــ                   

 زادهوش، حممدرضا: §

ــاب“ ــارس دســت  کت ــویس شناســی فه ــاي اســالمی  ن ه
 59 ”هاي جهان هکتابخان

مرکز   کتابخانه تخصصی یهاي خطّ رست نسخهمعرّفی فه“
  370 ”)1(جلد تحقیقات دارالحدیث

هـاي خطّـی حـدیث و علـوم      نقدي بر فهرستگان نسخه“
 88 ”حدیث شیعه: درایه و رجال

هاي خطی کتابخانـه مدرسـه صـدر     فهرست اجمالی کتاب
  121 خواجوي اصفهان

اپ سنگی کتابخانه ابن هاي چ فهرست صد نسخه از کتاب
  120 مسکویه اصفهان

هاي خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه  فهرست مختصر نسخه
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  124 اصفهان
هاي خطّی دیجیتالی مؤسسـه گنجینـه بـاز     فهرست نسخه

  95هاي خطّی اسالمی ـ ایرانی  نسخه
هـاي خطـی و عکسـی مرکـز تخصصـی       فهرست نسـخه 

  122 اصفهاندر ضرت ولی عصر (عج) ح
  129 عالمه روضاتی به روایت آقا بزرگ تهرانیکتابخانه 

 زارعي مهرورز، عباس: §

هاي خطّی و کتب چـاپ سـنگی و سـربی     فهرست نسخه
) 2-1کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا در همدان (مجلـدات  

445  
هــاي خطّــی و کهــن  گنجینــه کردســتان، فهرســت نســخه

 کتابخانه اداره میراث فرهنگی کردستان، (سنندج ـ ایـران)  
287  

 زاهدي، حممد: §

  405 ”موزه آستان قدس رضوي و گنجینه قرآن“
  225 ”موزه ملی ملک و کتابخانه آن“

 زرياب خويي، عباس: §

فهرست مجموعه اهدایی سید محمدصادق طباطبایی بـه  “
  199 ”کتابخانه مجلس شوراي ملّی

 اکرب: زماين نژاد، علي §

  ٢٦١ ”شناسی دانشمندان خوانسار کتابشناسی و نسخه“
هاي خطّـی کتابخانـه مرحـوم امـام جمعـه       ست نسخهفهر

  393 گلپایگان
اهللا  هــاي خطّــی کتابخانــه مرحــوم آیــت فهرســت نســخه

  392 العابدین گلپایگانی زین
 هاي خطّی کتابخانه مسجد جامع گلپایگـان  فهرست نسخه

391  
 422 ”اهللا صفایی خوانساري (ره) هاي خطّی آیت نسخه“

 الزجناين، ابوعبداهللا: §

و خزانتها فی مشهد االمام علی بن موسـی بـن    خراسان“
  410 ”السالم الرضا علیه

  276 ”خزائن زنجان فی إیران“
  62 ”کتب فی خزائن إیران“
  156 ”رانطهکتب فی خزائن “
 ”کتب فی خزائن إیـران: دارالکتـب الملکیـۀ الشخصـیۀ    “

224  
  191 ”کتب فی خزائن إیران: دارالکتب الناصریۀ“
دارالکتب فـی المدرسـۀ المرویـۀ    کتب فی خزائن إیران: “

  173 ”فی طهران
مخطوطات شیخ االسالم ابوعبد اهللا الزنجانی، زنجـان ـ   “ 

  277 ”إیران
مخطوطات شیخ االسالم فضـل اهللا الزنجـانی، زنجـان ـ     “

  277، 222، 200 ”إیران

 زهري، حممد: §

  217 ”هاي خطّی نسخه“

 زيدان، يوسف: §

قائمـۀ مزیـدة):   المخطوطات االلفیۀ فی مکتبات العـالم ( “
 79 ”المخطوطات االلفیۀ فی ایران

  79 المخطوطات االلفیۀ
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 ــــــ س ــــــ                   

 سارو، اوشانا: §

 ي در کتابخانه کالج ارومیه  فهرست کتب خطّی زبان آشور
112  

 ساکت، حممدحسني: §

ي پزشکی بـه زبـان تـازي در کتابخانـه      ها نگاشته دست“
 418 ”ستان قدس رضوي، مشهدمرکزي و مرکز اسناد آ

 ساالري، علريضا: §

ــی یــا قدیمــه وزارت امــور خارجــه   بررســی کتــب خطّ
 220 جمهوري اسالمی ایران

 سبحاين، توفيق هـ : §

ي محقـق    هاي خطّـی کتابخانـه دکتـر مهـد     فهرست نسخه
(موجود در مؤسسه مطالعات اسـالمی دانشـگاه تهـران ـ     

  256 دانشگاه مک گیل)

 ستوده، منوچهر:   §

  156 )>تنکابن<سناد خاندان خلعتبري (شهسوار ا

  ي:سخندان، عل §

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

 سراج، اکرب:  §

 193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 اي، احسان (مهکاري): سرخه §

هاي خطّی حدیث و علوم حـدیث شـیعه    فهرستگان نسخه
  88-86 )12-1(مجلّدات

 سزگني، فؤاد: §

مجموعات المخطوطات العربیۀ فی مکتبات ایـران لفـؤاد   “
  55 ”سزکین

 73-72 )8، 5، 4، 2، 1تاریخ التراث العربـی (مجلّدات 

  71 ١)15-1هاي عربی (مجلدات  تاریخ نگارش
 72 )4-1هاي عربی (مجلّدات  تاریخ نگارش

مجلدات (ربی هاي ع فهرست راهنماي کلّی تاریخ نگارش
1-9(٢ 71-72  

 سعيدزاده، حمسن: §

  306 هاي خطّی حوزه علمیه قائن فهرست نسخه
هاي خطّی موجود در کتابخانه سعیدزاده،  فهرستواره نسخه
 306 قائن ـ ایران

 پناه، رضا: سالمت §

هـاي کتابخانـه مسـجد جـامع آمـل       نـویس  فهرست دست
  101 ) >ع<(حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین 

 هاي خطّی کتابخانه مسـجد هاشـمی آمـل     خهفهرست نس
101  

 شيخي، عباسعلي: سلطاين گل §

کتابخانه دانشکده الهیـات و معـارف اسـالمی دانشـگاه     “
  426 ”فردوسی مشهد

                                                   
1. Geschichte des Arabischen Schrifttums  (Bd I-VI). 
2. Geschichte des Arabischen Schrifttums, 
Gesamtindices zu Band I-IX . 



  فهرست نامه ايران  

 
508 

 فر، صديقه: سلطاين §

(معرّفی) کتابشناسی توصیفی نسخ خطّی و چاپ سنگی “
  147 ”(کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز)

  95 ”ایران چاپ سنگی و پیدایش آن در“
هاي چاپ سنگی قطـع وزیـري و    معرّفی فهرست کتاب“ 

  163 ”رحلی موجود در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
 198 ”معرّفی نسخ نفیس [در کتابخانه ملّی ایران]“

  فهرست کتب درسی چاپ سنگی موجـود در کتابخانـه  <
 197 >هـ ق1344-1268ملّی ایران، 

ملّی   در کتابخانهفهرست کتب درسی چاپ سنگی موجود 
  197ایران 

  198 فهرست کتب سنگی کتابخانه ملّی ایران
فهرست نسخ خطّی کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایـران  

 194-192 )26(جلد

مؤسســه  هــاي خطّــی گنجینــه قــرآن در فهرســت نســخه
  219پژوهش و مطالعات فرهنگی 

 81شناسی نسخ خطّی پزشکی ایران  کتاب

  امحد: سليماىن، §

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي  فهرست
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

 سليماين آشتياين، مهدي (مهکاري): §

هاي خطّی حدیث و علوم حـدیث شـیعه    فهرستگان نسخه
  88-86 )12-1(مجلّدات

 سليم گندمي، محيد: §

نسخه خطّی کتابخانه اسـتاد سـید    160فهرست عناوین “
  232، 196 ”الدین همایی جالل
  78 ”1371-1362نگاهی به احیاي متون در دهه “
بررسی نسخ مصحح فارسـی و عربـی چـاپ شـده در     <

 78 >1371-1362ایران، 

شیخ جعفر شوشتري در   هاي کتابخانه نویس فهرست دست
  شوشتر

  198 فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه ملی ایران

 مسامي حائري، حممد: §

وهاب فریـد  هـاي خطّـی کتابخانـه عبـدال     فهرست کتاب“
  272 ”تنکابنی در رامسر

 مسسار، حممدحسن:  §

کاخ گلستان (گنجینه کتب و نفائس خطّـی)، نگـارگري و   
 172 خوشنویسی

 سودآور ديبا، ليال: §

هاي سـیزدهم و چهـاردهم هجـري     هاي ازدواج سده قباله
  258قمري در موزه نگارستان 

 سوسهايي، پري: §

کتابخانـه  هاي خطّی دیوان حافظ و شروح آن در  نسخه“
  210 ”مجلس شوراي اسالمی

 سهيلي خوانساري، امحد: §

اي از مجموعه شخصـی محمـدعلی مسـعودي:     ه برگزید“
یـی از خوشنویسـی از سـده سـوم تـا چهـاردهم        ها نمونه
  253 ”هجري
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 سيد يونسي، مري ودود (به اهتمام): §

 ”الدین اردبیلی صورت کتب و نفائس گنجینه شیخ صفی“
106  

کتب خطّی <ی کتابخانه ملّی تبریز هاي خطّ فهرست نسخه
 )3-1(مجلّـدات   >اهدایی مرحوم حاج محمد نخجـوانی 

147  
  

 ــــــ ش ــــــ                    

 شاکري، رمضانعلي: §

هاي خطّی و اسـناد بازیافتـه کتابخانـه     اي از قرآن ه گزار“
  401 ”آستان قدس رضوي

ان اي از گنج هزار سـاله: کتابخانـه مرکـزي آسـت     گزیده“
ه    قدس رضوي قبل و بعد از انقالب : خطوط شـریف ائمـ

 403 ”معصومین علیهم السالم و مشاهیر علماء

 404 ”معرّفی اجمالی کتابخانه مرکزي آستان قدس“

ي آسـتان قـدس    هـا  واقفین عمـده کتـاب بـه کتابخانـه    “
  416 ”رضوي

 فهرست کتب خطّی کتابخانه عمومی فرهنگ و هنر مشـهد 
428  

  مهکاري):شاکري، صديقه ( §

شیخ جعفر شوشتري در   بخانههاي کتا نویس فهرست دست
  289، 196شوشتر 

 شجاعي، امراهللا (مشارکت): §

 93  )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 شرافت، امريحسني: §

  314 ”اهللا مرعشی در یک نگاه کتابخانه آیت“

 شريعيت، امحد: §

ي  هـا  کتابخانه شهید محمدحسین شریعتی و تـازه یافتـه  “
  382 ”خطّی آن

 شريعيت، مهدي: §

هـاي خطّـی کتابخانـه شـهید محمدحسـین       فهرست نسخه
  367 شریعتی

 شريف زاده، عبدايد: §

  171 ”کاخ و موزه گلستان“
  198 ”موزه رضا عباسی و برخی نسخ خطّی آن“
  219 ”هاي تزئینی و برخی نسخ خطّی آن موزه هنر“

 شريف، علي: §

د در کتابخانـه  هـاي موجـو   نـویس  فهرست برخی دست“
  377 ”انجمن آثار ملّی کاشان

هـاي موجـود در کتابخانـه     نـویس  فهرست برخی دست“
  380 ”آقاي حسن عاطفی

هـاي موجـود در کتابخانـه     نـویس  فهرست برخی دست“
  382، 324 ”آقاي حسن نراقی

هـاي موجـود در کتابخانـه     نـویس  فهرست برخی دست“
  381 ”آقاي عباس بهنیا

هـاي موجـود در کتابخانـه     نـویس  فهرست برخی دست“
  379 ”آقاي مصطفـی فیضی

  375 ”ي دانش و ادب ها گنجینه“
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 شريف زاده، اکرب: §

 193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 شريف کاشاين، حبيب اهللا: §

فهرست خودنوشـت مولّفـات مـولی حبیـب اهللا شـریف      “
  383 ”کاشانی (ره)

 الشريف، حممدباقر: §

آسـتان قـدس رضـوي در سـال     فهرست کتب وقفـی بـه  
  405 هـ 1022

 الشريفي، هادي: §

 55 ”المخطوطات االسالمیۀ فی إیران“

 55 هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه

 شعباين، امحد: §

 ١١٦ ”فهرست کتب سنگی چاپ اصفهان“

کتب سنگی چاپ اصفهان از ابتـدا تـا دوره مشـروطیت    “
 ١١٦ ”هـ ق1274-1324(

  290 ”هاي شیراز خانه رائتها و ق کتابخانه“
ــیراز  “ ــاي [ســنگی] ش کتابشناســی سالشــماري از چاپه

  290 ”ق1280-1330
  292 فهرست کتب سنگی چاپ شیراز 

 شفاعيت، افسانه (مهکاري): §

هاي خطّی فارسی و عربی کتابخانه انجمـن   فهرست نسخه
  160 آثار و مفاخر فرهنگی

 شفيعي، حسني: §

اهللا العظمـی   خانه آیتفهرست آثار خطّی شیخ مفید در کتاب
  333 مرعشی نجفـی (ره)

 شکراللهي طالقاين، احسان اهللا: §

آثار عبدالعلی بیرجنـدي موجـود در کتابخانـه مجلـس     “
  210 ”شوراي اسالمی

فهرست آثار خطّی فاضلین نراقی در کتابخانـه مجلـس   “ 
  210 ”شوراي اسالمی
هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه

  205-201 )1/47(جلد 

 شکوه آذين، مرمي:  §

 193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 شگلووا، آ پ: §

کتابهاي چـاپ سـنگی ایرانـی، منـابع تـاریخ و تـاریخ       <
  96 >19فرهنگ در ایران قرن 

  :ابواحلسن مشس، §

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

 اين، حممدرضا:مشس اردک §

فهرست اسناد پزشکی موجود در معاونت اسنادي سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی جمهـوري اسـالمی ایـران پیرامـون     

 166 موضوع تاریخ پزشکی

هـاي خطّـی پزشـکی و علـوم      فهرستواره مشترك نسـخه 
  92 هاي ایران  وابسته در کتابخانه
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 شهايب، حممود: §

  176 هساالرفهرست کتب کتابخانه مدرسه عالی سپ

 اهللا: شهريت نائيين، نعمت §

یـی از چنـد نسـخه خطّـی بـا ارزش کتابخانـه        ها نمونه“
  183 ”مرکزي دانشگاه تهران

 الشهرستاين، صاحل: §

السـالم   جناح المصاحف الشریفۀ فی مکتبۀ الرضـا علیـه  “
  401 ”بخراسان

جولۀ فی أعظـم مکتبـۀ بطهـران: مکتبـۀ الحـاج ملـک       “
  226 ”التجار

ۀ االیرانی مکتبۀ مجلس“ 200 ”االم  
هاي خطّی مؤلّفات شیخ طوسی در کتابخانه ملّـی   نسخه“

  226 ”ملک

 شهرستاين، هاشم (مهكاري): §

 هاي فارسی قرآن کریم هاي خطّی ترجمه فهرستگان نسخه
63  

 شهماري، ندا: §

فهرست اسناد خریداري و اهـدا شـده بـه مرکـز اسـناد      “
 217 ”1389و  1388هاي  مجلس در سال

 عبداحلسني:شهيدي،  §

فهرس مخطوطات مکتبۀ عبدالحسین الصـالحی الشـهیدي   
  308 فی قزوین

 اکرب: االسالم، علي شهيدي ثقة §

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
  419-418  )3-1هاي  قدس رضوي (جلد

 شيخ االسالمي، حسني: §

هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه شـیخ    فهرستواره نسخه
 156 تویسرکان علیخان ـ

 :مهدي، شيخ االسالمي §

اهللا العظمـی   درباره فهرست نسـخ خطـی کتابخانـه آیـت    “
  347 ”(ره) گلپایگانی

 شيخ احلکمايي، عمادالدين: §

  108 ”فردهاي آستانه شیخ صفی اردبیلی“
فهرست اسـناد بقعـه شـیخ صـفی اردبیلـی موجـود در       “

 108 ”(داخل) بقعه

موجـود در  فهرست اسـناد بقعـه شـیخ صـفی اردبیلـی      “
، 107 ”بایگانی مرکزي سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه    

165 

فهرست اسناد بقعه شیخ صفی اردبیلی موجود در بخـش  “
  258، 108 ”اسالمی موزه ملی ایران

فهرست اسـناد بقعـه شـیخ صـفی اردبیلـی موجـود در       “
 165، 108 ”سازمان اسناد ملی ایران

مـوزه   فهرست اسناد بقعه شیخ صفی اردبیلی موجود در“
  108 ”آذربایجان ـ تبریز

فهرست اسناد وقف اسـتان تهـران در بایگـانی مرکـزي     “
  165 ”سازمان اوقاف و امور خیریه

کاتبان و قاضیان اسناد بقعه شیخ صفی الـدین اردبیلـی   “
 ١٠٧ ”هجري) 10تا قرن  6(اسناد قرن 
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فهرست اسناد بقعه شیخ صفی اردبیلـی موجـود در مـوزه    
کتابخانه ملّی تبریز، بقعه شیخ صـفی   ملّی، سازمان اوقاف،

 108 و  ...

 شيخ املشايخ، امساعيل: §

  169 هاي کتابخانه سلطنتی  نویس فهرست دست

 ي، مالصدرا:  شرياز §

  301 ”فهرست کتابخانه مالصدرا“

 شريجعفري، قاسم (مهکاري): §

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 204-201 )38-35و  26-25هاي  (جلد

 شريواين، حممد: §

  455 ”ها در کتابخانه وزیري یزد اسناد نکاح نامه“
صلوة الجمعۀ: برخی منابع مربـوط بـه نمـاز جمعـه در     “

کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، کتابخانـه وزیـري یـزد و    
  455، 333،  185، 87 ”اهللا مرعشی در قم کتابخانه آیت

ان فهرست نسخ خطّی وقفـی علی اصغر حکمت به آسـت “
  412 ”قدس رضوي

  455 ”مرقّعات کتابخانه وزیري یزد“
معرفی چند نسـخه خطّـی از کتابخانـه دانشـکده علـوم      “

-164 ”قرآنی وابسته به سازمان اوقـاف و امـور خیریـه   
165 

وابسته به <هاي خطّی کتابخانه وزیري یزد  فهرست نسخه
  455 )5-1(مجلّدات  >کتابخانه آستان قدس رضوي

  182 اي خطّی مجموعه مشکوةه فهرستواره نسخه

ها و اسناد خطّی کتابخانه مرکزي و مرکـز   نمایشگاه نسخه
  185 اسناد دانشگاه تهران

  
 ــــــ ص ــــــ                

 صادقپور وجدي (چرندايب)، حممد: §

  152 ”هاي خطّی کتابخانه نخجوانی فهرست نسخه“
فهرست کتب چاپی سنگی و سربی اهدایی مرحـوم حـاج   

 148 نخجوانی در کتابخانه ملّی تبریز  محمد

 صادق زاده وايقان، علي: §

هـاي خطّـی کتابخانـه موسـوي      معرّفی فهرسـت نسـخه  “
  133 ”شفتی

 صادقي، حمسن:  §

اهللا شـیخ   فهرست نامگوي مجموعه خطّی خانـدان آیـت  “
  271 ”محمدرضا معزّي

هـاي خطّـی کتابخانـه مدرسـه      نقدي بر فهرست نسـخه “
ی (ره)، مشـهد، تـألیف سـید احمـد     اهللا العظمی خـوی  آیت

 428 ”اشکوري

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 204-201 )39و  34 هاي(جلد

حـاج  اهللا  آیـت مرحـوم   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
ي (امام رضـا علیـه السـالم)    حائر یسید محمدرضا طبس

 363 )2-1(مجلّدات 

 صارمي، ابوطالب: §



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
513 

 57 ١ي سلطنتی ایران ها تابخانهتاریخچه کتب و ک

 صايف، قاسم: §

فهرست مجمل تحقیق در زندگانی و آثـار امـام محمـد    “
غزّالی موجود در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهـران، شـامل   

هـا و کتـب چـاپی     نسخ خطّی، نسخ عکسی، میکـروفیلم 
عرضــه شــده در نمایشــگاه آثــار غزّالــی بــه مناســبت <

  185 “>گشایش کنگره

 علي:صاحلي، حممد §

ــخه “ ــت نس ــکی   فهرس ــی پزش ــاي خطّ ــود در   ه موج
  310  ”ي قم  ها کتابخانه

اهللا  هاي خطّی کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  فهرست نسخه
و  35العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایران (جلـدهاي   

41( 317 

 93  )8و  6موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 درايي خويي، علي:ص §

هـاي خطّـی اجـازات     سـخه اجازات االعالم: فهرسـت ن “
اهللا العظمـی مرعشـی    موجود در کتابخانـه حضـرت آیـت   

  337 ”نجفـی (ره)
 266 ”وقفی شیخ االسالم خویی  باغ ارغوان: کتابخانه“

ي ایـران،   هـا  چند فهرست نسخ خطّی مربوط به کتابخانه“
  58 ”تألیف سید احمد اشکوري

هـاي خطّـی    درایه و رجال شیعه در فهرسـتگان نسـخه  “
  88 ”و علوم حدیث شیعه حدیث

                                                   
1. History of books and the Imperial libraries of Iran . 

سید محمد شـفیع موسـوي کـازرونی و کتابخانـه او در     “
 ١٤٢ ”بوشهر

 ”هاي خطّی تازه مدرسـه نمـازي خـوي    فهرست نسخه“
265  
 ”خـویی  مـال علـی   کتابخانـه  یهاي خطّ فهرست نسخه“

267  
  264 ”کتابخانه خطّی مدرسه نمازي خوي“
 ”هـاي خطّـی آن   کتابخانه مدرسه نمازي خوي و نسخه“

264  
کتابهاي چاپ سنگی کتابخانه آستان عبـدالعظیم حسـنی   “

  159 ”(ع)
هاي خطّی حـدیث و   گزارشی از طرح فهرستگان نسخه“

 88 ”علوم حدیث شیعه

مجموعه وقفـی شیخ محمدحسـن گیالنـی بـر مدرسـه     “
  265 ”نمازي خوي

  359 ”محدث ارموي و میراث حدیث شیعه“
کتابخانه  هاي چاپ سنگی و سربی معرّفی فهرست کتاب“

 ٣١٢  ”آستان حضرت معصومه سالم اهللا علیها

هاي خطّـی   نظري بر فهرست تازه انتشار: فهرست نسخه“
 223 ”مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی (جلد اول)

هاي عکسی  نظري بر فهرست تازه انتشار: فهرست نسخه“
  357 ”مرکز احیاي میراث اسالمی ـ قم (جلد اول)

طّی آستان قدس رضوي ـ جلد  نظري بر فهرست نسخ خ“
  420 ”پانزدهم (محمد وفادار مرادي)

هاي خطّی آستان قدس رضـوي   نظري بر فهرست نسخه“
  420 ”(جلد پانزدهم)
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هاي خطّی کتابخانه مسجد اعظم  نظري بر فهرست نسخه“
  352 ”اهللا استادي قم، تألیف آیت

شصت و سه نسخه دیگر از نسخ خطّـی مدرسـه نمـازي    
  265 خوي
هاي چاپ سنگی و سربی کتابخانـه آسـتان    کتاب فهرست

 312 حضرت معصومه سالم اهللا علیها

فهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی کتابخانـه حضـرت   
  159 عبدالعظیم حسنی علیه السالم

فهرست کتب سنگی و سربی چاپِ شبه قاره در کتابخانـه  
 343اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره)، قم  آیت

دیجیتالی موجود در مرکـز بـین   هاي خطّی  فهرست نسخه
  370 المللی مخطوطات اسالمی، قم ـ ایران

هاي خطّی کتابخانه آستانه مقدسه حضـرت   فهرست نسخه
 311 )1معصومه سالم اهللا علیها (جلد

جـواد شـریف   آقـاي  کتابخانـه   یهاي خطّ فهرست نسخه
  266  خویی

ـ  فهرست نسخه شـیخ ابـراهیم    آقـاي  کتابخانـه  یهاي خطّ
  153 زدر تبریخویی ی خادم حسین

ــ فهرســت نســخه مرکــز   کتابخانــه تخصصــی یهــاي خطّ
  370 )2-1هاي (جلد تحقیقات دارالحدیث
العظمـی  اهللا  آیت مدرسهکتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه
  347-346 )8-1ـ قم (جلدهاي  گلپایگانی

ــ فهرســت نســخه اهللا  آیــتعمــومی کتابخانــه  یهــاي خطّ
 347 )9-1ـ قم (جلدهاي  گلپایگانی

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 204-201  )38-35و  26-25هاي  (جلد

هـا در    يکتابخانه مدرسه حجـاز  یهاي خطّ فهرست نسخه
  349  قم

 ينمـاز علمیـه    مدرسه  کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
 265) 2-1هاي ي (جلدخو

ـ  فهرست نسخه  ولـی عصـر    مدرسـه   کتابخانـه  یهاي خطّ
  154 تبریزدر السالم  یهعل

هـاي خطّـی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و       فهرست نسـخه 
 361 )1تحقیقات اسالمی (جلد 

  264 هاي خطّی کتابخانه ملّی خوي فهرست نسخه
  267 ي گنجینه (موزه) خو یهاي خطّ فهرست نسخه
 هاي خطّی مجموعه سعید فاضلی در خـوي   فهرست نسخه

266  
 349ه مدرسه حجتیه هاي خطّی کتابخان فهرست نسخه

هاي خطّی مدرسه خاتم االنبیـاء صـلّی اهللا    فهرست نسخه
  137علیه و آله و سلّم (صدر) ـ بابل 

  267  مقبره سید یعقوب خویی یهاي خطّ فهرست نسخه
ی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و    هـاي عکسـ   فهرست نسخه

 362 تحقیقات اسالمی ـ قم 

 ی قرآن کریم هاي فارس هاي خطّی ترجمه فهرستگان نسخه
63  

هاي خطّی حدیث و علوم حـدیث شـیعه    فهرستگان نسخه
  88-86 )12-1(مجلّدات

هـاي خطّـی کتابخانـه مجلـس شـوراي       فهرستواره نسخه
  206 اسالمی

 صدرهامشي، حممد: §

 ”معرفی چند نسخه خطّـی از کتابخانـه صـدر هاشـمی    “
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122  

 صدر، حممد: §

هـاي خطّـی پزشـکی و علـوم      فهرستواره مشترك نسـخه 
 92 هاي ایران ابسته در کتابخانهو

 صدري افشار، غالحمسني: §

  79 کتابنامه علوم ایران

 صفري آق قلعه، علي: §

اهللا العظمـی   هـاي عکسـی کتابخانـه آیـت     فهرست نسخه“
 342 ”مرعشی، جلد سوم

 214 ”معرّفی فهارس تازه منتشر شده کتابخانه مجلس“

 صفري، علي اکرب: §

 93  )8-6 موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات

 83 ”التراث العربی المخطوط، فهرستی براي همیشه“

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 205-201 )46(جلد

 صمديل، فرزاد: §

اهللا  هاي ترکـی در کتابخانـه آیـت    نویس فهرستواره دست“
  326 ”العظمی مرعشی (ره)

 صيديه، سيمني: §

جلس شـوراي  استدراکات فهارس نسخ خطّی کتابخانه م“
  206 ”اسالمی

آشنایی بـا اسـماعیل امیرخیـزي و مجموعـه ارزشـمند      “
، 150 ”اهدایی او به کتابخانـه مجلـس شـوراي اسـالمی    

211 

هاي خطّی مجموعه اهـدایی   آشنایی با شماري از نسخه“
 ”آقاي کریم زاده به کتابخانـه مجلـس شـوراي اسـالمی    

212 

هـار  تـا ب  1388هاي خرید نسـخ خطّـی (زمسـتان     تازه“
 213  ”) در کتابخانه مجلس شوراي اسالمی1389

 ”سیاهه کتب خطّی تازه خریداري شده کتابخانه مجلس“
213 

 1386هاي خطّی خریداري شده در سـال   عناوین نسخه“
  213 ”در کتابخانه مجلس

غالمحسین سـرود و مجموعـه اهـدایی او بـه کتابخانـه      “
 212 ”مجلس شوراي اسالمی

خریـداري شـده کتابخانـه     فهرست مختصر نسخ خطّـی “
 213 ”)1387مجلس شوراي اسالمی (از بهار تا پاییز 

هاي خطّی اهدایی دکتر علی الریجانی به کتابخانه  کتاب“ 
  214 ”مجلس

 213 ”89لیست خرید کتابهاي خطّی تابستان “

 ”89لیست کتابهاي خطّی (خریداري و اهـدایی) پـاییز   “
214 

غر مهـدوي بـه   مجموعه اسـدآبادي: اهـدایی دکتـر اصـ    “
  231، 212 ”کتابخانه مجلس

اهللا معـزّي دزفـولی بـه کتابخانـه      مجموعه اهدایی آیـت “
 211 ”مجلس شوراي اسالمی

خان تبریـزي بـه    مجموعه اهدایی صدر االفاضل لطفعلی“
 212 ”کتابخانه مجلس شوراي اسالمی

ــه  “ مجموعــه اهــدایی محمــدعلی کــریم زاده تبریــزي ب
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 212 ”یکتابخانه مجلس شوراي اسالم

معرّفی چند نسخه خطّی از مجموعه اهدایی محمـدعلی  “
 213 ”کریم زاده به کتابخانه مجلس شوراي اسالمی

معرّفی چنـد نسـخه خطّـی نـادر در کتابخانـه مجلـس       “
 213 ”شوراي اسالمی

هاي نفیس موالنا در کتابخانـه مجلـس بـه     معرّفی نسخه“
  218 ”همراه فهرست نسخ خطّی آن

ن، گنجینـه سـترگ ملّـی: معرّفـی     نسخ خطّـی بهارسـتا  “
 210 ”هاي نسخ خطّی تازه

هاي خطّی مجموعه اهدایی غالمحسین سـرود بـه    نسخه“
  213 ”کتابخانه مجلس شوراي اسالمی

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
  205-201 )1/40(جلد  >زاده تبریزي مجموعه کریم<
  

  ــــــ ض ــــــ                 

 رابيان، شفيقه:ض §

فهرست موجودي کتب غیر امـانتی و کمیـاب و عنـاوین    
 147 نسخ خطّی کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز

 ضرغام، شهريار: §

  107 ”الدین اردبیلی گنجینه بقعه شیخ صفی“

 ضمريي، امريه: §

فهرست نسخ خطّی کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایـران  
 194-192 )19و  15-14هاي (جلد

  
 ـــــــ  ط ــــــ                  

 طاليب هرتايي، حممدجواد: §

اهللا العظمی  هاي اهدایی آیت کتابخانه وزیري یزد و نسخه“
  456، 328 ”مرعشی
 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

هاي عکسی موجـود در کتابخانـه    فهرست نامگوي نسخه
  341(ره)  می مرعشیاهللا العظ آیت

 طالعي، عبداحلسني: §

اهللا معـزّي در مشـهد و    هاي خطّـی آیـت   فهرست نسخه“
 69 ”دزفول

ــه آیــت فهرســت نســخه“ ــی کتابخان اهللا شــیخ  هــاي خطّ
دعلی معزّي اهدایی به آستان قدس رضوي 413 ”محم 

 ”خراسـان  یهاي عکسـی مرکـز فرهنگـ    فهرست نسخه“
255 

 340 ”نامه گلگشتی در کلینی“

هاي کتابخانه سید عبدالمحمد رضوي  نویس ت دستفهرس
  270 زاده در دزفول
هـاي کتابخانـه سـید محمـد نبـوي       نـویس  فهرست دست

  270 دزفولی در دزفول
شتري در شیخ جعفر شو  هاي کتابخانه نویس فهرست دست

  289، 196شوشتر 
هاي کتابخانه شیخ محمـدعلی معـزّي    نویس فهرست دست
  271 دزفولی

هاي کتابخانه مدرسه علمیه معـزّي در   سنوی فهرست دست
  270 دزفول
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هاي کتابخانـه مدرسـه علمیـه نبـوي      نویس فهرست دست
  270 (دارالعلم ـ ارشاد) در دزفول

 طالقاين (يکي از نوادگان مال نعيماي ): §

هاي خطّی کتابخانه خاندان نعیماي طالقانی  فهرست نسخه
  442 در کجور ـ نوشهر 

 حممد: ،طاهري شهاب §

هـاي خطّـی مجموعـه طـاهري شـهاب       ت نسـخه فهرس“
  282 ”(ساري)

  :طاهري عراقي، امحد §

  ٤٠٥ ”کتابخانه آستان قدس“

 طاهري مقدم، حسن: §

هـاي برخـی    نـویس  فهرست نـامگوي میکـروفیلم دسـت   
ي ایـران و سـایر کشـورها موجـود در بخـش       ها کتابخانه

اهللا العظمـی مرعشـی    ریزنگاري کتابخانـه حضـرت آیـت   
  343 نجفـی (ره)

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321   (ره)نجفـی  یمرعش

 طاهري ناصري، عبداهللا: §

مفتاح إلی فهارس المخطوطـات العربیـۀ الموجـودة فـی     “
  57 ”مکتبات الجمهوریۀ االسالمیۀ االیرانیۀ

 طاهري، (خامن دکتر ...) : §

هـاي خطّـی    فهرست دیجیتالی (بانـک اطالعـات) نسـخه   
  170 ابخانه و موزه کاخ گلستان (سلطنتی)کت

 طباطبايي بهاين (منصور)، حممد: §

نسخ خطّی بهارستان، گنجینـه سـترگ ملّـی : فهرسـت     “
هاي تازه رسیده به کتابخانه مجلـس شـوراي    نویس دست
 210-209 ”اسالمی

 ”نسخ خطّی مقاتل در کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی “
210  
ــخه“ ــما   نس ــه ش ــی کتابخان ــاي خطّ ــه از  2ره ه برگرفت

  217 ”هاي استاد عبدالحسین حائري یادداشت
  67 )2-1الشریعۀ إلی استدراك الذریعۀ (مجلدات 

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي  فهرست مختصر نسخه
 216 اسالمی

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی   فهرست نسخه
 205-201 )46و  2/24، 1/24( جلد

تابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران   هاي خطّی: نشریه ک نسخه
  70-69 )13(جلد

 طباطبايي تربيزي، حممدتقي: §

اهللا سـید   هاي خطّی کتابخانـه آیـت   فهرست نامگوي نسخه
  152 محمدعلی قاضی طباطبایی (ره) 

 طباطبايي، جعفر: §

ۀ آلیـۀاهللا المرعشـی   “ المنتقی من مخطوطات المکتبۀ العام
  320 ”(ره) للسید عبدالعزیز الطباطبایی

 193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ هرست نسخهف

 طباطبايي، عبدالعزيز: §

السـالم   فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ ولی عصر علیـه “
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  263 ”فی خوانسار
هاي خطّی کتابخانه مرحوم ثقـۀ االسـالم    فهرست نسخه“

  149 ”تبریزي در تبریز
هاي کتابخانه آقاي حاج سید محمـدعلی   فهرست نسخه“

  152 ”بریزيطباطبایی قاضی ت
ــران  “ ــات إی ـــی مکتب ــۀ ف ــۀ العربی =  ”مخطوطــات اللغ
  85 ”مخطوطۀ اللغۀ العربیۀ فـی الخزائن االیرانیۀ“
مستدرك فهـارس مخطوطـات مکتبـۀ آیـۀاهللا العظمـی      “

  320 ”المرعشی النجفی (ره)
من تراثنـا الخالـد: فهـرس مخطوطـات مکتبـۀ العالمـۀ       “

 ۀ فی کلیۀ الطب 294 “الطباطبائی العام  
ۀ آلیـۀاهللا المرعشـی   “ المنتقی من مخطوطات المکتبۀ العام

  320 ”(ره)
الوثائق: مجموعۀ من الوقفیات و الوصایا للعلماء االعالم “

  348 ”رحمهم اهللا
 63 أهل البیت علیهم السالم فی المکتبۀ العربیۀ

  308 التعریف ببعض النسخ فی بیت السید صالحی 
  173 ذکر بعض نسخ مکتبۀ مدرسۀ مروي 

السـالم   هرس الکتب الفقهیۀ فی مکتبۀ االمام الرضا، علیـه ف
  414 فی مشهد

 فهرس المکتبۀ الموقوفۀ فی أسرة ثقۀ االسـالم فـی تبریـز   
149  

  144 فهرس المنتخب من مخطوطات تبریز 
  352 فهرس بعض نسخ مکتبۀ المسجد االعظم 
  425 فهرس بعض نسخ مکتبۀ جامع گوهرشاد
  378 سلطانی فی کاشانفهرس بعض نسخ مکتبۀ مدرسۀ ال

اب فی مشهد 432 فهرس بعض نسخ مکتبۀ مدرسۀ نو  
فهرس بعـض نفـائس مخطوطـات مکتبـۀ االمـام الرضـا       

  414 السالم علیه
السـالم   فهرس کتب الحدیث فی مکتبۀ االمام الرضـا علیـه  

  413 فی مشهد
السـالم فـی    فهرس مخطوطات مکتبۀ االمـام عصـر علیـه   

  295 شیراز
اهللا علیهـا، فـی    الزهـراء سـالم   فهرس مخطوطـات مکتبـۀ  

  125 اصفهان
  131 اهللا الخادمی  فهرس مخطوطات مکتبۀ آیۀ

  300 فهرس مخطوطات مکتبۀ بیت الحاج عالم فی شیراز
العلـوي (مدرسـۀ مـریم      فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ

  261 بیگم) فی خوانسار
  137 فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ صدر فی بابل

  262 مهدیۀ فی خوانسار  رسۀفهرس مخطوطات مکتبۀ مد
خـوي   فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ نمازي فی مدینـۀ  

264  
السالم فی  فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ ولی عصر علیه

  263 خوانسار
  300 فهرس مخطوطات مکتبۀ مقبرة روزبهان الشیرازي
 63 فهرس منتقی من مخطوطات مکتبات ایران

ۀ فی مراغۀ  396 فهرس نسخ المکتبۀ العام  
  344 اهللا الگلپایگانی  فهرس نسخ آیت

  148 فهرس نسخ دارالکتب الوطنیۀ فی تبریز
  120 فهرس نسخ مکتبۀ البلدیۀ فی اصفهان

  243 فهرس نسخ مکتبۀ الشیخ محمد اآلخوندي
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  118 فهرس نسخ مکتبۀ فرهنگ فی اصفهان
هاي خطّی کتابخانه آستان قـدس   فهرست قسمتی از نسخه

  414 رضوي
شـیخ محمـد    کتابخانـه  یهاي خطّ نسخه نامگوي فهرست
  243 يآخوند
شـیخ   مرحـوم  کتابخانه یهاي خطّ نسخه نامگوي فهرست

  222 يمحمد آخوند
اهللا العظمـی   هاي خطّی کتابخانه مرحوم آیت فهرست نسخه
  354 بروجردي

المنتخب من فهرس مخطوطات مکتبۀ جامعۀ طهران = من 
 184 المرکزیۀ فی جامعۀ طهران  نفائس المکتبۀ

  178 سپهساالر  المنتخب من فهرس مکتبۀ 
المنتخب من فهرست أفالم المخطوطات العربیـۀ المصـورة   

  184 فی جامعۀ طهران 
  207وصف بعض مخطوطات مکتبۀ البرلمان فی طهران 

ۀ فـی مدینـۀ   وصف بعض مخطوطات مکتبۀ الوزیري العام  
  454 یزد

وصف بعض مخطوطات مکتبۀ بیت العالمۀ حاج عالم فـی  
  300 شیراز

  226 وصف بعض مخطوطات مکتبۀ ملک فی طهران
  320 وصف بعض نسخ مکتبۀ السید المرعشی فی قم

  371وصف بعض نسخ مکتبۀ السید محمود المرعشی 
وصف بعض نسخ مکتبۀ الغرب فـی همـدان فـی مدرسـۀ     

  446اآلخوند  
  430 وصف بعض نسخ مکتبۀ مدرسۀ سلیمان خان 

  192 وصف بعض نسخ مکتبۀ ملّی 

وصف نسخ مکتبۀ العالمۀ السید محمدعلی الطباطبایی فی 
  152 تبریز

 طباطبايي، علي: §

 67 ”هاي محقق طباطبایی بر ذریعه یادداشت“

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 205-201 )42(جلد 

 طباطبايي، حممدباقر (ترمجه): §

یادداشتی درباره کتابخانـه متصـل بـه حـرم امـام رضـا       “
  402 ”السالم در مشهد، تألیف والدیمیر ایوانف یهعل

 الطباع، اياد خالد: §

  89 ”من نفائس المخطوطات العربیۀ فـی مکتبات إیران“

 حائري، حممدرضا بن حممدکاظم: يطبس §

 يحـائر  یمکتبـه طبسـ   یو چاپ یهاي خطّ فهرست نسخه
362  

دار بـن مـريزا    طبيب آشتياين، مريزا حمسن سررشـته  §
 هادي:

 هاي ملکی کتابخانه میرزا محسـن آشـتیانی    فهرست کتاب
249  

 الطرازي، فيليب دي: §

  106 ”الخزانۀ الصفویۀ فی أردبیل“
  401 ”خزانۀ الرضویۀ فی خراسان“
 282 ”خزانۀ الکتب العربیۀ فی ساوه“

  143 ”خزانۀ محمدباقر البیرجندي فی بیرجند“
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  284 ”خزانۀ محمدمهدي العلوي فی سبزوار“
  115 ”یۀ فی إصفهانخزائن الکتب العرب“
  157 ”خزائن الکتب العربیۀ فی الري و طهران“
  57 ”خزائن الکتب العربیۀ فی إیران“
  144 ”خزائن الکتب العربیۀ فی تبریز“
  276 ”خزائن الکتب العربیۀ فی زنجان“
 290 ”خزائن الکتب العربیۀ فی شیراز“

 395 “خزائن الکتب العربیۀ فی مراغا “

 الطرحيي، حممدسعيد: §

  58 ”لمخطوطات العربیۀ فی إیران (مشروع لفهرستها)ا“
  352 ”المخطوطات العربیۀ فی المسجد األعظم (قم)“
  351 ”المخطوطات العربیۀ فی المدرسۀ الفیضیۀ (قم)“

المخطوطات العربیۀ فی ایران: فهرست مکتبـۀ الـوزیري ـ    
  455 یزد

الدین المرعشی  المخطوطات العربیۀ فی مکتبۀ السید شهاب
  320 ی (ره) ـ قمالنجف

 ، زهرا:طالئي §

  424 )4-2دفتر اسناد (ج
روزگار صـفویه   نگاهی به تاریخ خراسان از :زیده اسنادگ

 424 )1لدج(تا قاجاریه 

 طَلَس، حممداسعد: §

  207 ”مخطوطات مکتبۀ المجلس النیابی فی طهران“
ــۀ     “ ــۀ مدرس ــی خزان ــۀ ف ــات العربی ــائس المخطوط نف

  178 ”اسبهساالر
ر  نفائس المخطوطات“ العربیۀ فی مشهد الرضوي المطهـ” 

411  

 طلوع کيان، فرهاد: §

هاي فشرده نسخ خطّی مرکز اسـناد وزارت    فهرست لوح“
  221 ”امور خارجه

 :، حمموديطيار مراغ §

ابوالرضـا راونـدي در   کتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه“
  376 ”کاشان

  377 ”امیرکبیر کاشانکتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه“
هـاي خطّـی مدرسـه امـام صـادق (ع)       سـخه فهرسـت ن “

  37 ”قزوین
هـاي کتابخانـه     هاي عکسی و میکـروفیلم  فهرست نسخه“

 348 ”محقّق طباطبایی (ره) در قم

هـاي خطّـی) چـاپ شـده در      شناسی متون (نسخه کتاب“
  78 ”ایران
  307 ”هاي خطّی مدرسه امام صادق (ع) ـ قزوین نسخه“
مدرسـه سـلطانی   هاي خطّـی کتابخانـه    نگاهی به نسخه“

  379 ”کاشان
هاي خطّی کتابخانه امام صادق (ع) قـزوین   فهرست نسخه

  307 (جلد اول)
هـالل  محمـد  زاده  امـام   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 98ـ کاشان  آران

  378 هاي خطّی کتابخانه جعفري کاشان فهرست نسخه
ـ  فهرسـت نســخه  حجــۀ االســالم و  کتابخانــه یهــاي خطّ
 380 هللا امامت در کاشانالمسلمین عزیزا

 396 هاي خطّی کتابخانه عمومی مراغه فهرست نسخه
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هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 204-201 )2/33، 1/33(جلدهاي 

 کتابخانـه مدرسـه امیرالمـؤمنین    یهاي خطّ فهرست نسخه
  96 آران )،ع( 

آران مدرسـه سـلطانی     کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
379  

ـ   فهرست نسـخه   اعظـم قـم   کتابخانـه مسـجد   یهـاي خطّ
  353) 6-1(مجلدات 

 کتابخانـه مسـجد جـامع مراغـه     یهاي خطّ فهرست نسخه
397  

ـ  فهرست نسخه  يبابـا   کتابخانـه مسـجد شـیخ    یهاي خطّ
  397  مراغه

ـ   فهرست نسخه مجموعـه خصوصـی افشـین     یهـاي خطّ
  381 عاطفی در کاشان

ـ   فهرست نسـخه  حسـن  مجموعـه خصوصـی    یهـاي خطّ
 381 عاطفی در کاشان 

هاي خطّی مجموعه شخصی خاندان متوسل  فهرست نسخه
  368 آرانی کاشانی در قم
مجموعه شخصی میثم نمکی در  یهاي خطّ فهرست نسخه

 382کاشان 

هـاي خطّـی مدرسـه امـام صـادق (ع) ـ        فهرست نسـخه 
  259 چالوس

هاي خطّی مدرسه خاتم االنبیـاء صـلّی اهللا    فهرست نسخه
 137آله (صدر) ـ بابل علیه و 

  
  ــــــ  ظ ــــــ                    

 ظاهر، سليمان: §

المکاتب االیرانیۀ و المکتبـۀ الرضـویۀ و وصـف بعـض     “
  401 ”کتبها

  
  ــــــ ع ــــــ                   

 عارف نيا، :  §

 193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 عاطفي، افشني: §

هـاي خطّـی بـه مدرسـه سـلطانی       هاهداء کنندگان نسخ“
  379 ”کاشان (حوزه علمیه امام خمینی)

 عاطفي، حسن: §

 380 ”هاي خطّی حسن عاطفی ـ کاشان فهرست نسخه“

 عاقلي، باقر: §

کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی و اسـناد موجـود در    “ 
  200 ”آن

 عاملي، حممود: §

منتخبی از فهرست نسخ خطّی کتابخانـه مدرسـه علمیـه    “
  447 ”امغانیاهللا د آیت

 عاملي، حممود (مريزا):  §

  430 فهرست کتب کتابخانه مدرسه فاضلیه ـ مشهد

 عباس، حسن: §

  81 ایران مین اردو مخطوطات، پاکستان
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 عبداجلليل، عمرصابر (ترمجه): §

  62 )10-1ـی (مجلّدات دب العربالتاریخ ا

 عبدالرحيم، سعيد (ترمجه): §

  72 )2، 1تاریخ التراث العربـی لفؤاد سزکین (جلدهاي 

 عبدالرزاق (مال ...): §

فهرست کتابخانه سرکار فیض آثـار حضـرت امـام رضـا     
  405 ثامن الحجج (ع)

 عبداللهي رامسري، زهرا: §

هاي نسخ خطّـی خریـداري شـده     شناسی فهرست کتاب“
  201 ”1381-82هاي  توسط کتابخانه مجلس در سال

معرّفی مجموعه نسخ خطّی به زبان ترکـی در کتابخانـه   “
  215 ”شوراي اسالمی مجلس

 عبداللهي، عباسعلي: §

 221 )5-1فهرست اسناد مکمل دوره قاجاریه (جلدهاي 

 عبديل آشتياين، اسداهللا: §

  100 ”اسناد قنات گلشن آشتیان“
 99 آشتیان به روایت تصویر و سند (دفتر اول)

  99 اسناد سیاوشان ـ آشتیان (دفتر اول)

 عتيق، ساعده:  §

  ٢١٢ ”مجموعه اهدایی اسدآبادي“
  ٢٠٨ ”مجموعه اهدایی سید محمدصادق طباطبایی“
  212  ”مجموعه اهدایی فیروز“
مجموعه اهـدایی کـریم کشـاورز بـه کتابخانـه مجلـس       “

  ٢١٢ ”شوراي اسالمی
مجموعه اهدایی نجم الدوله به کتابخانه مجلـس شـوراي   “

  ٢١١ ”اسالمی

 عرب زاده، ابوالفضل: §

اهللا  آیـت چند نسخه خطّی نفـیس در کتابخانـه عمـومی    “
  346 ”العظمی گلپایگانی (ره)

اهللا العظمی  معرّفی بعضی اسناد (تک برگی) کتابخانه آیت“
  345 ”گلپایگانی (ره)
اهللا العظمـی   هاي خطّی کتابخانه عمومی آیت فهرست نسخه

 345 گلپایگانی (قدس سره)

عالم المخطوطات: تعریـف مـوجز بمخطوطـات مکتبـۀ     “
  344 ”ره) ـ قمآیۀاهللا السید الگلپایگانی (

اهللا العظمـی   معرّفی برخی نفائس خطّـی کتابخانـه آیـت   “
  346 ”گلپایگانی (ره)

 گر): عريب، عبداهللا (مصاحبه §

 314 ”کنم اي درنگ نمی لحظه“

 فر، حممدجواد: عرفان §

حیات جاوید: مجموعه اسناد موقوفات شهرسـتان میبـد    
 437 )2-1(جلدهاي 

جم: اسـتان یـزد و   فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر پـن 
  452، 91حومه) 

 عرفانيان، غالمعلي: §

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
  420-418 )19و  13-12، 10هاي  قدس رضوي (جلد
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 عزيززاده، فرزان: §

  196 فهرست مرقعات نفیس در کتابخانه ملّی ایران
  193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 يزاهللا:عطاردي، عز §

ها[ي موجود در مرکـز   فهرست مخطوطات و میکروفیلم“
  256-255 ”فرهنگی خراسان ـ تهران]

 ”هـاي وابسـته   کتابخانه آستان قدس رضوي و کتابخانـه “

٤٠٤ 

 عظيم، مرمي (مهکاري) §

-1212هــزار نامــه، فهرســت قبالجــات دوره قاجاریــه (
هـ ق)، اهدایی میرزا محمد کـاظمینی بـه امـامزاده    1399
  452 (ع)  ـ یزد جعفر

 :عظيمي، حبيب اهللا §

هاي عکسی مرکـز احیـاء میـراث     بررسی فهرست نسخه“
 358 ”اسالمی

هاي خطّی خاندان میبـدي   فهرست نسخه<بررسی و نقد “
 89 “>ـ کرمانشاه/ مشهد

هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرسـت نسـخه  <بررسی و نقـد  “
  378 “>فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان

ي  هـا  هاي خطّی کتابخانـه  سخهفهرست ن<بررسی و نقد “
  391 “>گلپایگان

  360 “>معرفی میراث مخطوط<بررسی و نقد “
ي  هـا  هـاي خطّـی کتابخانـه    بررسی و نقد فهرست نسخه“
  305 ”قائن

فهرست نسخ خطّی کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایـران  

 194-192 )21و  17-16، 13-12هاي  (جلد

 هـالل محمـد  زاده  امـام   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
  98  آران (ع)

 عالف فتحي، رسول: §

  148 ”چند فرمان و چند نسخه خطّی“
  148 ”چهار نسخه خطّی“

 الدين: علمي انواري، اء §

هاي خطّی کتابخانه مجلس سـنا/ کتابخانـه    فهرست کتاب
(مجلّـدات   >2کتابخانه شماره  <مجلس شوراي اسالمی 

1-2( 216  

 العلوي، عادل: §

السـالم   لعربیۀ فـی االمـام المهـدي علیـه    بعض المصادر ا“
ۀ لسـیدنا االسـتاذ    المطبوعۀ و المخطوطۀ فی المکتبۀ العام
 ”سماحۀ آیۀاهللا العظمی السید المرعشی النجفی قدس سره

341 

 علوي، حممدتقي: §

شناسی توصیفی نسخ خطّی و چاپ سنگی کتابخانـه   کتاب
 147 مرکزي دانشگاه تبریز

 العلوي، حممدمهدي: §

ب الخطّیۀ الموجودة فی خزانـۀ السـید محمدمهـدي    الکت“
  284 ”العلوي بسبزوار (ایران)

خــزائن کتــب إیــران: خزانــۀ الحــاج المــال علــی آقــا  “
  149 ”[الخیابانی] فی تبریز

 ”فی تبریز ]االیروانی[خزائن کتب إیران: خزانۀ علی آقا “
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150  
فهــرس مخطوطــات خزانــۀ الحــاج الشــیخ محمــدباقر  “

  324، 143 ”جندالبیرجندي فی بیر

 عليزاده، علي: §

اهللا العظمـی   هاي خطّی اهدایی حضرت آیت فهرست نسخه
 )1/2اي، رهبر معّظم انقالب اسالمی (جلد سید علی خامنه

423-424 

 عليزاده (آقکند)، علي: §

هاي خطّی دیجیتالی کتابخانه سید حسـن   فهرست نسخه“
صدر ـ کاظمین، موجود در کتابخانه مؤسسـه کتابشناسـی    

 355 ”ه در قمشیع

هاي چاپ سـنگی کتابخانـه    نیم نگاهی به فهرست کتاب“
  349 ”محدث ارموي
هاي خطّی دیجیتالی موجود در کتابخانـه   فهرستواره نسخه
 355 شناسی شیعه، قم ـ ایران مؤسسه کتاب

 عليزاده، نادر: §

اهللا العظمـی   هاي خطّی اهدایی حضرت آیت فهرست نسخه
، 1م انقالب اسـالمی (جلـد  اي، رهبر معظّ سید علی خامنه

1/2( 423-424 

 عليلو، نورالدين (مشارکت): §

 93  )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 علي، حممد عبدايد (ترمجه): §

 72 )5تاریخ التراث العربـی لفؤاد سزکین (جلد 

 عماد فهرسي، مهدي: §

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
 419-418  )3-1هاي  قدس رضوي (جلد

  430 فهرست کتب کتابخانه مدرسه فاضلیه ـ مشهد

 عماوي، مازن يوسف (ترمجه): §

 )8و  4تاریخ التراث العربــی لفـؤاد سـزکین (جلـدهاي     
72-73  

 عواد، کورکيس: §

  55 ”المخطوطات العربیۀ فی إیران“

 العوازم القطيفي، مهدي: §

 مـن المخطوطـات القطیفیـۀ و االحسـائیۀ فـی مکتبـات      “
  81 ”إیران

 :خان (مريزا ...) يعيس §

  250 فهرست کتابخانه موزه همایونی

 عيوضي، حيدر: §

  354 فهرست کتب سنگی کتابخانه مسجد اعظم ـ قم
  

  ــــــ غ ــــــ                    

 غفراين، عبداهللا: §

هاي آثار شیخ طوسی در کتابخانـه مرکـزي    نویس دست“
  416 ”آستان قدس رضوي

اهللا العظمـی   هاي خطّـی کتابخانـه آیـت    فهرستواره نسخه“
 428 ”خویی مشهد
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 83 میراث مخطوط شیعه در ایران

 غالمرضايي، حممد: §

هـاي کتابخانـه انجمـن آثـار ملّـی (بخـش        فهرست کتاب
  160 هاي خطّی) نخست: نسخه

 غالحمسني زاده، زهره: §

گیري از فناوري اطالعات در ذخیـره   بررسی میزان بهره<
 77  >هاي ایران در کتابخانهو بازیابی نسخ خطّی 

 :غالمي جليسه، جميد §

ي عمـومی   هـا  هاي خطّی کتابخانه بررسی فهرست نسخه“
ساري و تنکابن، تألیف محمـود فاضـل یـزدي (مطلـق)،     

1383” 90 ،155 ،282  
 ”هاي اطالعاتی نسخ خطّـی در ایـران   جستجو در بانک“

59 

  310 ”هاي خطّی چاپ شده در قم فهارس نسخه“
دنوشـت مولّفـات مـولی حبیـب اهللا شـریف      فهرست خو“

 383 ”کاشانی (ره)

  320 ”فهرست کتابخانه مرعشی، گسترده و کارآمد“
 ”هاي چاپی [سنگی] در ایران نامه فهرست نخستین وقف“

94  
فهرستواره نسـخ خطّـی اصـولی مرکـز احیـاي میـراث       “

  359 ”اسالمی
  59  ”هاي منتشر شده در ایران فهرست“
  435 ”تابخانه سید ناصر حسینیمستدرکی بر فهرست ک“
 94 ”موقوفات بر پایه مخطوطات“

نگاهی گذرا به کتابخانه آستانه حضرت معصـومه علیهـا   “

  311 ”السالم
  116 تاریخ چاپ سنگی در اصفهان

  354 فهرست کتب سنگی کتابخانه مسجد اعظم ـ قم
اي حوزه علمیـه   فهرست کتب سنگی مرکز تحقیقات رایانه

  135 اصفهان 
هاي خطّی در مـوزه هتـل عباسـی     فهرست نامگوي قران

  135 اصفهان 
هـاي چـاپ سـنگی دیجیتـالی موجـود در       فهرست نسخه

 355 )6-1و فرهنگ (دفترهاي  مؤسسه تاریخ علم

هـاي خطّـی اهـدایی سـرهنگ نـاوي بـه        فهرست نسـخه 
  285 کتابخانه شهرداري سبزوار

ی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و    هـاي عکسـ   فهرست نسخه
  362 تحقیقات اسالمی ـ قم
 هاي چاپ سنگی منتشر شـده در جهـان   فهرستواره کتاب

97 

ن و ایـرا  هاي چاپ سـنگی  فهرست و متن دیجیتالی کتاب
 97 جهان

 غالمي مقدم، براتعلي: §

هـاي نسـخ خطّـی کتابخانـه      هـاي جلـد   بررسی ویژگی<
  403  >مرکزي آستان قدس رضوي

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
 )28-24، 22، 21-20، 14هــاي  قــدس رضــوي (جلــد

418-420 

اهللا العظمـی   هاي خطّی اهدایی حضرت آیت فهرست نسخه
، 1اي، رهبر معّظم انقالب اسـالمی (جلـد   خامنه سید علی

1/2 ،1/3 ،2/3( 423-424  
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 غالميه، مسعود: §

  396 ”هاي خطّی کتابخانه عمومی مراغه فهرست نسخه“
اسـناد حکـومتی     اسناد نویافته از تاریخ مراغه (مجموعـه 

 395 دوره قاجاریه)

اسناد شرعی دوره   اسناد نویافته از تاریخ مراغه (مجموعه
 395 یه)قاجار

  
  ـــــ ف ـــــ                   

 الفاسي، حممد: §

  169 ”الخزانۀ السلطنیۀ و بعض نفائسها“

 فاضل نيشابوري، فضل اهللا: §

 ”معرّفی تعدادي از قرآنهاي نفیس آستان قدس رضـوي “
402 

 فاضل هامشي، حممدرضا: §

هاي کتب چاپ سنگی مصور به انضـمام   بررسی ویژگی<
کتابخانـه   موجـود در  صـور فهرست کتب چاپ سـنگی م 

 403 >آستان قدس رضوي

هـاي   هاي خطّـی کتابخانـه   فهرست الفبایی مشترك نسخه
وابسته به آستان قدس رضوي (ملک، گوهرشاد، وزیـري  

 417، 69 )و  .. یزد، کرمانشاه، شوشتر، همدان

فهرست کتابهاي چاپ سـنگی کتابخانـه مرکـزي آسـتان     
  425 قدس رضوي

انه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  فهرست کتب خطّی کتابخ
 420-418 )31و  30، 17قدس رضوي (جلدهاي 

هـاي خطّـی و چـاپ سـنگی موجـود در       فهرست نسـخه 
 424 گنجینه طوس

  424 )2گل صدبرگ: فهرست نفائس رهبري (جلد

 فاضلي، علي: §

 هاي کتابخانـه مدرسـه طالبیـه، مرنـد     نویس فهرست دست
398  

علـی فاضـلی    هاي خطّـی کتابخانـه شـیخ    فهرست نسخه
  368 فیروزآبادي

 فرآذين، مجشيد: §

فهرست کتب چاپی سنگی و سربی اهدایی مرحـوم حـاج   
 148  محمد نخجوانی در کتابخانه ملّی تبریز

 فراسيت، رضا: §

هاي آستان قدس  ها و رقم نقد کتاب گزیده اسناد، فرمان“
  424 ”رضوي از دوره صفویه تا قاجاریه

 فرجادمند، فاطمه: §

پزشکی موجود در معاونت اسنادي سازمان فهرست اسناد 
اسناد و کتابخانه ملی جمهـوري اسـالمی ایـران پیرامـون     

 166 موضوع تاریخ پزشکی

 پور، غالمرضا: فرزانه §

  245 ”فهرست کتابخانه محمود فرهاد معتمد“
فهرست اسناد و فرامین و مکاتبـات تـاریخی مجموعـه    “

  234 ”آقاي حسین شهشهانی

 فرشچي، معصومه: §
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نسخ خطّی فارسی موجود در کتابخانـه سـازمان    فهرست
  166 مدارك فرهنگی انقالب اسالمی

 وشي، رام: فره §

فهرست کتب دینی در کتابخانه سـلطنتی، تـألیف بـدري    “
  171 ”آتاباي

 فروزانفر، بديع الزمان: §

 169 ”فهرست بعضی از کتب کتابخانه سلطنتی ایران“

  169 فهرست کتابخانه سلطنتی  

 ادق:فقريي، حممدص §

  296 )2-1فهرست کتب خطّی کتابخانه ملّی فارس (ج 
  292 فهرست کتب سنگی چاپ شیراز

 فعال عراقي نژاد، حسني: §

  77 ”هاي فارسی فهرستواره کتاب“

 فقيه امامي، امحد: §

اهللا علیهـا،   الزهـراء سـالم    هاي خطّی مکتبۀ فهرست نسخه
  125 (اصفهان ـ ایران)

 فكرت، حممدآصف: §

تب خطّی کتابخانه مرکزي آستان قـدس  فهرست الفبایی ک
  417 )1رضوي (جلد

در آسـتان قـدس   <هاي مترجم  فهرست نسخ خطّی قرآن
  421 )1(جلد  >رضوي

هاي خطّی گنجینـه اهـدایی خانـدان شـیخ      فهرست نسخه
  223 االسالم سلطانعلی سلطانی بهبهانی

مصنّفات شیعه: ترجمه و تلخیص الذریعـه إلـی تصـانیف    
  66 )6-1الشیعه (مجلّدات 

  فالح، رضا: §

اهللا العظمی مرعشی نجفـی   کتابخانه بزرگ حضرت آیت“ 
  314 ”(ره) در یک نگاه

 فؤاديان، حممدحسن: §

هاي چاپ سنگی قطع وزیـري موجـود در    فهرست کتاب
 کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه تهـران  

162 

 نگاران کتاخبانه سپهساالر: فهرست §

مدرسـه عـالی شـهید     کتابخانـه هـاي   نویس فهرست دست
  179مطهري (سپهساالر) 

 :اهللا مرعشي آيت نگاران کتاخبانه فهرست §

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

 فر، خدجيه: فهيمي §

 ”اسناد کازرون در سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایـران “
166 ،375 

 فياض، عبداهللا: §

سـۀ    ال“  مخطوطات النادرة فی مدینۀ مشـهد : العتبـۀ المقد
  401 ”الرضویۀ

 اکرب: فياض، علي §
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هاي خطّی در کتابخانه آسـتان قـدس    ترین کتاب  قدیمی“
  411 ”رضوي

 اکرب: عليي، فيض قم §

اکبـر   کتابخانه میرزا علی یچاپ ی وهاي خطّ فهرست نسخه
  369 یفیض قم

  
  ــــــ ق ــــــ                   

 مسلو، فريد:قا §

فهرسـت اجمـالی چهـار صــد و نـود نسـخه خطّــی در      “
  456 ”کتابخانه وزیري یزد

هاي خطّی مرحوم حاج حسـین   گزارشی از بعضی نسخه“
 150، 147 ”نخجوانی

فهرست اسناد پزشکی موجود در معاونت اسنادي سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی جمهـوري اسـالمی ایـران پیرامـون     

 166 موضوع تاریخ پزشکی

هـاي خطّـی پزشـکی و علـوم      فهرستواره مشترك نسـخه 
 92 هاي ایران  وابسته در کتابخانه

ــخه  ــترك نس ــتواره مش ــی در   فهرس ــی ریاض ــاي خطّ ه
 93هاي ایران  کتابخانه

هـاي جهـان    هاي خطّی پزشکی کتابخانه فهرستواره نسخه
 93 )5-1(مجلدات 

هاي خطّی کیمیا (شیمی) و علوم وابسـته   فهرستواره نسخه
  92 هاي ایران ر کتابخانهد

 قامسيان، حسني: §

اهللا العظمـی   هاي خطّی اهدایی حضرت آیت فهرست نسخه

، 1اي، رهبر معّظم انقالب اسـالمی (جلـد   سید علی خامنه
1/3( 423-424  

 قامسي اندرود، پرستو: §

  278ند سازي کتب خطّی مسجد سید زنجان مست

 قامسي، رحيم: §

ۀ بن هاي خطّی حوزه علمیه ح فهرست نسخه“ ضرت حج
، (میبـد ـ   >حوزه بـاال <الحسن العسکري (ع) معروف به 

 437 ”ایران)

هـاي خطّـی کتابخانـه دکتـر سـید رضـا        فهرست نسخه“
  133 ”ابوالبرکات، اصفهان

الدین عالمه  هاي خطّی کتابخانه سید ضیاء فهرست نسخه“
  133 ”فانی، اصفهان

  ي شـفتی   هاي خطّی کتابخانـه سـید مهـد    فهرست نسخه“
  133 ”مسجد سید)، اصفهان(
هاي خطّی موقوفه میرزا ابوطالب قمـی ـ    فهرست نسخه“
 364 ”قم

اهللا  هـاي خطّـی کتابخانـه آیـت     نگاهی به فهرست نسخه“
 345 ”العظمی گلپایگانی (ره)

ــخه  ــت نس ــفهان    فهرس ــه اص ــه کتابخان ــی س ــاي خطّ ه
  115 (ابوالبرکات، عالمه فانی، سید شفتی)

خانه سـید احمـد روضـاتی،    هاي خطّی کتاب فهرست نسخه
  132 اصفهان ـ ایران
اهللا  آیت<هاي خطّی کتابخانه موسوي شفتی  فهرست نسخه

 >سید محمدتقی بـن سـید محمدحسـین موسـوي شـفتی     
 132 (اصفهان ـ ایران)
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  437 مخطوطات و اسناد میبد (میبد ـ ایران)

   قامسي، فريد: §

 70 ”هاي خطّی معرّفی نشریه نسخه“

 اري):قبادلو، رضا (مهک §

هاي خطّی حدیث و علوم حـدیث شـیعه    فهرستگان نسخه
  88-86 )12-1(مجلّدات

حـاج  اهللا  آیـت مرحـوم   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
 >امام رضا علیـه السـالم  <ي حائر یسید محمدرضا طبس

 363 )2-1(مجلّدات 

 قبادي، علريضا: §

فهرست کتابهاي چاپ سنگی کتابخانه مرکزي دانشـگاه  “
 190 ”تهران

 قره بلوط، علي الرضا: §

معجم تاریخ التراث االسالمی فی مکتبات العالم (مجلدات 
1-6( 75 

 قره بلوط امحد طوران: §

معجم تاریخ التراث االسالمی فی مکتبات العالم (مجلدات 
1-6( 75 

 قزويين، حممد: §

هاي خطّی (مکتوب به مینـوي غـره    درباره عکس نسخه“
  161  ”1311شهریور 

خصوصی راقم محمد بـن عبـدالوهاب    فهرست کتابخانه“
  251 ”بن عبدالعلی قزوینی، عفی اهللا عنه

 57 ”هاي خصوصی مهم در ایران کتابخانه“

 169 فهرست کتابخانه سلطنتی 

هاي چاپی و خطّی کتابخانه عالمـه محمـد    فهرست کتاب
  251 )4-1قزوینی (مجلّدات 

فهرست کتب چاپی سربی و سنگی قدیمی کتابخانه محمد 
  251 وینیقز

 قلندري، محيده: §

پژوهی دفتر  هاي نسخ خطّی (نسخه جستاري در فهرست“
 90 ”سوم ـ ابوالفضل حافظیان بابلی)

 قمري، عفت: §

هاي خطّی میـراث فرهنگـی و گردشـگري     فهرست نسخه
 432 مشهد

 قنوايت، جورج شحاته: §

  68 ”مخطوطات ابن سینا فی (مکتبات) إیران“

 قوچاين، جمتيب: §

هاي خطّی کتابخانه مرحوم حجۀ  نسخه فهرست نامگوي“
  243 ”االسالم شیخ محمد آخوندي

  
  ــــــ ك ــــــ                

 کارنگ، عبدالعلي: §

  144 ”ي خصوصی مهم تبریز ها کتابخانه“

 :کاشاين، علينقي بن حممدحسني تاجر §

 249 ”صورت موقوفات حاج علینقی کاشانی“
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 کاظمي، حممد (مهکاري): §

ي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی ها فهرست نسخه
  204-201 )38-35و  26-25هاي  (جلد

 کاوانيان، احتشام: §

 ٤٠٤ ”کتابخانه آستان قدس رضوي“ 

 کاووسي عراقي، حممدحسن: §

 )161-6فهرست اسناد مکمـل دوره قاجاریـه (جلـدهاي   
221  

 کحاله، عمر رضا: §

  207 ”)5فهرس کتابخانه مجلس شوراي ملّی (جلد “

 ي، پريسا:کرم رضاي §

مروري بر بیست و یک جلد فهرست کتب خطّی آستان “ 
  421 ”1381-1330قدس رضوي از سال 

هــاي چــاپ ســنگی کتابخانــه  معرّفــی فهرســت کتــاب“
  221 “تخصصی وزارت امور خارجه

هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی      فهرسـت نسـخه  معرفی “
  274 ”جمعیت نشر فرهنگ رشت

احیـاء میـراث   هاي خطّـی مرکـز    معرّفی فهرست نسخه“
 358 ”)5-1اسالمی (ج

مرکزي و مرکز  کتابخانههاي خطّی  فهرست کاتبان نسخه<
 182  >اسناد دانشگاه تهران

 کرمييان سردشيت، نادر: §

  57 هاي مساجد ایران تاریخ کتابخانه

 کرميي سيچاين، مهدي: §

معرّفی مجموعه نسخ خطّی به زبان ترکـی در کتابخانـه   “
 215 ”مجلس شوراي اسالمی

 :عليسائي، ک §

فهرست موضوعی دیجیتال نسخ خطـی فارسـی کتابخانـه    
  197 ملی ایران

  کسري، نيلوفر: §

-1اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدولـه (جلـدهاي   
3( 92 

 کشاورز، فتح اهللا: §

 197 ”هاي خطّی در کتابخانه ملّی ایران نسخه“

 كشاورز، کرمي (ترمجه): §

یـو بریگـل    ادبیات فارسی بر مبناي اسـتوري تـألیف اي  
 61 )3-1(مجلّدات 

 کفيلي، حشمت: §

معرفی چند قطعه خطّ از مرقّعات گنجینه قرآن و نفائس “
  404 ”موزه آستان قدس رضوي

 کمايل، مژده: §

  198 فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه ملی ایران

 زاده، رضا: کوچک §

هـاي   نامه هاي دوره قاجار (شبیه نامه فهرست توصیفی شبیه
  216 خانه مجلس شوراي اسالمی)گنجینه خطّی کتاب
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 کوشا، حممدعلي (مهکاري): §

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 204-201 )38-35و  26-25هاي  (جلد

 کيانفر، مجشيد: §

 ”الـدین اردبیلـی   سرگذشت ذخائر کتابخانه شـیخ صـفی  “
107  
  81 ”ي ایران ها هاي خطّی شاهنامه در کتابخانه نسخه“

 اس:منش، عب کي §

 86 ”ي ایران در دوره تیموریان ها کتابخانه“

  86 ”هاي بزرگ ایران در دوره معاصر کتابخانه“
  

  ــــــ گ ــــــ                

 گائيين، حبيب اهللا: §

 هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه فیضـیه ـ قـم      فهرست نسخه
351  

 :١گرونکه، مونيکا §

 هاي عربی و فارسـی  اسنادي خصوصی از اردبیل به زبان
  39  ٢میالدي 13و  12مربوط به قرون 

 گروه فهرستنگاران کتاخبانه جملس: §

فهرستواره الفبایی کتب خطّـی کتابخانـه مجلـس شـوراي     
 215 اسالمی ـ تهران

                                                   
1. Gronke, Monika. 
2. Arabische und Persische Privaturkunden des 12 
und 13 Jahrhunderts aus Ardabi. 

 گروه فهرستنگاران کتاخبانه آستان قدس: §

هاي خطّی کتابخانه آستان قدس رضـوي   فهرستواره نسخه
  418 هاي وابسته و برخی کتابخانه

  ربرانگروه کا §

 96 بانک اطالعاتی فهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی

 گروه مؤلّفان اجنمن کتاب: §

 1345فهرست کتابهاي چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال 
بر اساس فهرست خانبابا مشار و فهـارس انجمـن کتـاب    

  96 )3-1(مجلدات 

 گروه مؤلفان (ارسيکا): §

 هـاي فارسـی   فهرستواره نسخ خطّی و کتب چاپی ترجمه
63 

 گروه مؤلفان وزارت امور خارجه: §

فهرست اسناد تاریخی وزارت امور خارجه دوره قاجاریه 
  220 )4-1(مجلدات 

 گلباز، ناصر (مدير پروژه): §

هـاي   هاي اسالمی کتابخانـه  نویس فهرست دیجیتالی دست
  94  >آقا بزرگ<ایران با عنوان 

هـاي   هاي پزشکی کتابخانـه  نویس فهرست دیجیتالی دست
  95  ایران

هاي خطّی کتابخانه، مـوزه و مرکـز اسـناد     فهرست نسخه
 218 )20-1مجلس شوراي اسالمی (مجلدات 

 گلنب، حممد: §
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شناسی نگارگري ایران، نقاشـی، مینیـاتور، تـذهیب،     کتاب
  57،   1357ها و  از آغاز تا  نمایشگاه

 گلپايگاين، حممدحسني: §

هللا ا هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه آیـت   فهرست نسخه
 121خادمی (عربان)، اصفهان 

 گلچني معاين، امحد: §

 ”فهرست چند مجموعه کتابخانه مجلـس شـوراي ملّـی   “
208  
ــوم   “ ــه مرح ــی کتابخان ــب خطّ ــمتی از کت ــت قس فهرس

  105 ”عبدالحسین بیات
 ”معرّفی تعدادي از قرآنهاي نفیس آستان قدس رضـوي “

402  
 414 ”نفائس کتابخانه آستان قدس رضوي“

 نه قرآن در کتابخانه آسـتان قـدس رضـوي   راهنماي گنجی
413  

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
 419-418 )13و  8، 7هاي  قدس رضوي (جلد

  
  ــــــ ل ــــــ                      

 جلنة التحقيق (مؤسسه آل البيت): §

الفهــرس الشــامل للتــراث العربــی االســالمی المخطــوط  
  75-73 )44-1(مجلّدات

لسان االطباء (حکيم)، مريزا حسن بـن مـريزا علـي     §
 طبيب:

هاي ملکـی کتابخانـه میـرزا حسـن لسـان       فهرست کتاب
  249 االطباء

  ــــــ م ــــــ                        

 :مريزا حممدتقي، مامقاين تربيزي، متخلص به <نري> §

حجۀ االسالم میرزا محمدتقی بـن    کتابخانه کتبفهرست “
153 ”د، نیر تبریزيمحم 

 :١ماير، فريتس §

ف [در کتابخانـه      کشف دستنویس“ ـی در تصـو هـاي مهم
 39  ٢”خانقاه احمدي ـ شیراز]

 مايل هروي، جنيب: §

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
 419-418 )9قدس رضوي (جلد

 مبصرالسلطنه اصفهاين، مريزا حسني خان بن حممود: §

 247 مبصر السلطنهسیاهه کتابهاي 

 متقي، حسني: §

هـاي دیجیتـالی، روي خطّـی     بانک اطالعـات فهرسـت  “
)Online59 ”هاي جهان ) و متنی نسخ خطّی کتابخانه 

بررسی کتـب خطّـی یـا قدیمـه وزارت امـور خارجـه       “
  220 ”جمهوري اسالمی ایران، در یک نگاه

السـالم   بعض المصادر العربیۀ فـی االمـام المهـدي علیـه    “
ۀ لسـیدنا االسـتاذ    المطبوعۀ و المخطوطۀ فی المکتبۀ العام

                                                   
1. Meier, Fritz. 
2. Ein wichtiger Handschriftenfund zur Sufik.  
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 ”سماحۀ آیۀاهللا العظمی السید المرعشی النجفی قدس سره
341  
نـو  هاي  فهرستمجلد از  ششنگاهی به تجلّی رضوان: “

رهبر معّظـم انقـالب،   اهدایی  هاي نویس دستبراي انتشار 
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد به  اي اهللا خامنه حضرت آیت

 423 ”تان قدس رضويآس

نسخ خطّی کتابخانـه    تعلیقاتی بر برخی مجلدات فهارس“
  206 ”مجلس شوراي اسالمی

ــاد، میراثــی کهــن“ دوره از  و شــیعی دارالکتــب فیروزآب
 304 ”بویه آل

هاي خطّی به بهانـه   طرحِ بازنگاري برخی فهارس نسخه“
اي موجود  فلسفی نفیسِ یکصد رساله معرفی یک مجموعه

  341 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) خانه آیتدر کتاب
اهللا  هاي ترکـی در کتابخانـه آیـت    نویس فهرستواره دست“

  326 ”العظمی مرعشی (ره)
هـاي   کتابخانه مجلس شوراي اسالمی و فهـارس نسـخه  “

  218 ”خطّی آن
هـا بـه روایـت     قصه موش و گربه برخوانا: موش و گربه“

 93 ”هاي ایران هاي کهن موجود در کتابخانه نویس دست

ــت“ ــه آی ــی مرعشــی و فهرســت  کتابخان ــاي  اهللا العظم ه
  315 ”نویس آن دست
(منتشـر    هاي دستنوشـته  شناسی توصیفـی فهرست کتاب“

ي  هـا  هاي خطّـی موجـود در کتابخانـه    نشده) براي نسخه
  58 ”ایران
ــاب“ ــارس دســت  کت ــویس شناســی فه ــاي اســالمی  ن ه

 58 ”هاي ایران کتابخانه

شناسـی کتـابِ اصـول هندســه     نسـخه شناسـی و   کتـاب “
 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)  اقلیدس در کتابخانه آیت

335  
هــاي طنــز، هــزل، هجــو و  نــویس اي از دســت گزیــده“

محاضرات ادبـی موجـود در کتابخانـه مجلـس شـوراي      
 215 ”اسالمی

ــخه  “ ــی از نس ــی برخ ــود در    معرّف ــی موج ــاي خطّ ه
هنگـی و روابـط   هاي ایران و اسـناد تعـامالت فر   کتابخانه

 93 ”تاریخی دو ملّت ایران و فرانسه

معرفی چند نسخه خطّـی مهـم از مـوزه آسـتان قـدس      “
  411 ”رضوي

و  هـاي طنـز   نـویس  اي از دسـت  گزیدههاي طنز:  نسخه“
اهللا العظمی مرعشی نجفی  آیتحضرت در کتابخانه شوخی 

 343 ”(ره)

  318 ”هاي نو یافته نسخه“
اي خطّـی آثـار عالمـه    هـ  بیرجندي نامه: فهرست نسـخه 

الدین عبدالعلی بیرجندي، اخترشناس برجسته ایرانـی   نظام
 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) )، در کتابخانه آیت934(د

336  
هــاي خطّــی کتابخانــه بــزرگ  راهنمــاي فهرســت نســخه

گنجینـه  <اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)    حضرت آیت
  319 )3(جلد >جهانی مخطوطات اسالمی

از  ،امه عالمه سید عبـدالهادي حسـینی دلیجـانی   ن شناخت
جـود وي  وهـ و تعدادي از آثار علمـی م  11عالمان سده 

 (ره) اهللا العظمی مرعشـی نجفـی   در کتابخانه حضرت آیت
340  
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فهرس مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا العظمی المرعشی النجفـی  
(المستلّ من الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ و طبقـات أعـالم   

  327 )الشـیعۀ
نویس فیلسوف بزرگ و پزشک نـامی   فهرست آثار دست

) موجـود در در   311محمد بن زکریـاي رازي (د    ایرانی،
 اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)    کتابخانه حضرت آیـت 

339  
هاي خطّی کتابخانه شیخ االسالم  فهرست تعدادي از نسخه
  278 میرزا ابوعبداهللا زنجانی

تابخانـه مرحـوم   هـاي خطّـی ک   فهرست تعدادي از نسـخه 
  279 عالمه میرزا ابوالقاسم موسوي زنجانی

هاي خطّـی کتابخانـه مسـجد و     فهرست تعدادي از نسخه
  279 مدرسه چهل ستون زنجان

ي آثـار عالمـه خواجـه نصـیرالدین      ها فهرست دستنوشته
) در کتابخانـه بـزرگ    672محمد بن محمـد طوسـی (د   

  339 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) حضرت آیت
هاي علمی (پزشکی، علـوم طبیعـی و    نویس فهرست دست

شناسـی و احکـام    تطبیقی، کیمیا، ریاضی، موسیقی، ستاره
اهللا العظمی مرعشی  نجوم) در کتابخانه بزرگ حضرت آیت

  336 نجفی (ره)
الـدین   میـر جـالل  فهرست کتابهاي چاپ سنگی کتابخانـه  

 348 )2-1محدث ارموي، قم ـ ایران (مجلدات 

هاي ترکـی کتابخانـه بـزرگ     نویس گوي دستفهرست نام
 326  ١اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم آیت

                                                   
1. “Kurezes verzeichniss der türkischen 
handschriften der gross ayatollah maraschi 
bibliothek zu Qom - Iran”. 

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321   (ره)نجفـی  یمرعش

هاي خطّی کتابخانه حسـین متقـی،    فهرست نامگوي نسخه
 373 قم

ر الدین حید هاي خطّی آثار عالمه سید رکن فهرست نسخه
هــ، در  8حسینی آملی، از عارفـان نامـدار ایرانـی سـده     

اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    کتابخانه بزرگ حضرت آیت
  336 (ره)

هاي خطّی آثار عالمه قاضی نوراهللا مرعشی  فهرست نسخه
) در کتابخانــه بــزرگ 1019شوشــتري (شــهید در ســال 

  337 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آیت
ـ   بقعه شیخ صـفی  یهاي خطّ فهرست نسخه ی الـدین اردبیل

  109 >میراث غارت شده<
هاي خطّی ترکی کتابخانه بـزرگ حضـرت    فهرست نسخه

اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایران (جلدهاي   آیت
1-2( 325-326  

هاي خطّی ترکی کتابخانه مجلـس شـوراي    فهرست نسخه
  214 )2-1اسالمی (مجلدات 

عـه فرهنگـی ـ    هـاي خطّـی ترکـی مجمو    فهرست نسـخه 
 172 تاریخی کاخ گلستان (کتابخانه سلطنتی)

اهللا  هاي خطّی کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  فهرست نسخه
گنجینه جهـانی  <العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایران  

 317 )35و  32-28(جلدهاي  >مخطوطات اسالمی

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 205-201 )2/40(جلد

صی هرست نسخهف ؤمنین مامیرال  هاي عکسی کتابخانه تخص
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 436 السالم، مشهد علی علیه

ــتگان مشــترك نســخه   ــاي خطّــی ترکــی در    فهرس ه
  92 هاي ایران کتابخانه

فهرستواره کتب چاپ سنگی مؤسسه کتابشناسـی شـیعه ـ    
 355 قم

فهرستواره نسـخ خطّـی کتابخانـه آقـاي یوسـف محسـن       
 280 اردبیلی در تهران

هــاي آثــار عالمــه خواجــه  نوشــته شناســی دســت کتــاب
) در کتابخانـه   672نصیرالدین محمد بن محمد طوسـی (د 

 339 اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) بزرگ حضرت آیت

نـویس عالمـه    شناسـی آثـار دسـت    شناسی و نسخه کتاب
الدین ابوعلی میثم بن علی بن میثم بحرانی مـاحوزي   کمال

ــثم< ــن می ــ 699(د  >اب ـــ ) و ش ــه ه روح آن در کتابخان
  339 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) حضرت آیت

شناسی کتـاب الکـافی، و    شناسی و نسخه نامه، کتاب کلینی
هـاي موجـود آن در کتابخانـه     شروح، حواشی و ترجمـه 

اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)،     بزرگ حضـرت آیـت  
، اثر فقیه و محـدث  >گنجینه جهانی مخطوطات اسالمی<

شیعی عالمه ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی رازي نامدار 
 340 هـ)329(د 

معجم اآلثار المخطوطۀ حول أمیرالمؤمنین اإلمام علی بـن  
 >000/10<طالب علیه السالم: الدلیل الببلیوغرافی لـ  أبی

 63 مخطوطۀ محفوظۀ فی مکتبات العالم

  276 میراث مکتوب مفاخر دین و فرهنگ در زنجان
هـن و نفـیس نهـج البالغـۀ و شـروح،      هاي خطّی ک نسخه
اهللا  ي آن در کتابخانـه بـزرگ آیـت    هـا  ها و ترجمـه  گزیده

  337(ره)  العظمی مرعشی نجفـی

 متواري سورکي، پروين: §

 ”اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره) ـ قـم      کتابخانه آیت“
315  
  93 ”ي وقفـی و اهدایی ایران ها کتب و کتابخانه“

 193 ملّی ایران هکتابخان یهاي خطّ فهرست نسخه

 جمتهد چهارسوقي، حاج مريزا حسن: §

سیاهه کتـب ملکـی و متصـرّفی کتابخانـه میـرزا سـید       “
  131 ”العابدین چهارسوقی اصفهانی محمدهاشم بن زین

 اهللا: جميدي، عنايت §

  169 ”فهرست بعضی از کتب کتابخانه سلطنتی ایران“
کتابخانه و مرکـز اسـناد مرکـز دایـرة المعـارف بـزرگ       “
  222 ”می: نسخ خطّی و عکسیاسال

  حمبويب اردکاين، حسني: §

ــینی    “ ــادق الحس ــن ص ــد ب ــاي محم ــتی از کتابه فهرس
  208 ”الطباطبایی

 الدين: حمدث ارموي، جالل §

 358، 232 ”دفتر ثبت کتابخانه محدث ارموي“

 حمدث، علي: §

هاي خطّی کتابخانه انجمـن آثـار و مفـاخر     فهرست نسخه
  160 فرهنگی ـ تهران

 ، يوسف:يبيلحمسن ارد §
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ـ  یهاي خطّ فهرست نسخه ی کتابخانه یوسف محسن اردبیل
  280 )5-1(مجلدات 

 علي: حمفوظ، حسني §

  58 ”المخطوطات العربیۀ فی إیران“
  178 ”بعض مخطوطات خزانۀ مدرسۀ سبهساالر العالیۀ“
فهرس مخطوطات خزانۀ السید محمدعلی الروضاتی فی “

  129 ”إصفهان
محمـدباقر ألفـت فـی    فهرس مخطوطات خزانۀ الشـیخ  “

  127 ”إصفهان
 ”فهرس مخطوطات خزانۀ الواعظ الچرندابی فـی تبریـز  “

153  
فهرس مخطوطات خزانۀ مرزا محمدعلی خان تربیت فی “
  146 ”تبریز
  79 ”قسم المخطوطات النادرة“
  169 ”مخطوطات الخزانۀ الملوکیۀ فی طهران“
  245 ”مخطوطات الدکتور مهدي بیانی فی طهران“
  236 ”زانۀ االستاذ سعید نفیسی فی طهرانمخطوطات خ“
مخطوطات خزانۀ حکمت آل آقا فی المکتبـۀ المرکزیـۀ   “

  187، 163 ”بجامعۀ طهران
مخطوطات خزانۀ شیخ االسالم مرزا فضل اهللا الزنجـانی  “

  277 ”فی زنجان
ـۀ بطهـران   “ ي الخاص مخطوطات خزانۀ ضیاءالدین الـدر” 

163 ،237  
ـۀ بطهـران  مخطوطات خزانۀ فخرالدین الن“ صیري الخاص” 

238  
، 164 ”مخطوطات خزانۀ کلیـۀ الطـب بجامعـۀ طهـران    “

190  
 ”مخطوطات خزانۀ مجلس الشوري الوطنی فی طهـران “

207  
  244 ”مخطوطات خزانۀ محمدأمین الخنجی بطهران“
  192 ”مخطوطات دارالکتب الوطنیۀ فی طهران“
ـۀ بطهـران  “ 187 ”مخطوطات مکتبۀ مجید الموقّر الخاص ،

242  
ـۀ     “ مخطوطات مکتبۀ محمـدعلی داعـی االسـالم الخاص

  244 ”بطهران
مؤلّفات الفارابی المخطوطـۀ فـی المکتبـۀ الوطنیـۀ فـی      “

 192 ”طهران

مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی دار الکتب الرضـویۀ فـی   “
 415 ”مشهد

  80 ”مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبات إیران“
 157 ”مکتبات طهرانمؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی “

مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبـۀ المجلـس النیـابی    “
 208 ”بطهران

مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبۀ مدرسۀ سبهسـاالر  “
 178 ”بطهران

مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبۀ ملک الوطنیۀ فـی  “
 226 ”طهران

  68 ”نفائس المخطوطات العربیۀ فی إیران“

 حمقّق، مهدي: §

هـاي فارســی خطّـی کتابخانـه ملّــی     منتخبـی از کتـاب  “
  198، 195 ”فرهنگ
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 حمققان جممع الفکر االسالمي: §

اهللا  هـاي خطّـی کتابخانـه آیـت     راهنماي فهرسـت نسـخه  
 318 مرعشی نجفی (ره)

 حممدامساعيل (مال ...): §

فهرست کتابخانه سرکار فیض آثـار حضـرت امـام رضـا     
  405ثامن الحجج (ع) 

 ..):(مال . حممدحسن §

فهرست کتابخانه سرکار فیض آثـار حضـرت امـام رضـا     
  405ثامن الحجج (ع) 

 ):مدرسحممدحسني ( §

 يکتابخانه آسـتان قـدس رضـو    یهاي خطّ فهرست نسخه
408  

 :حممدرضا (مال ...) §

فهرست کتابخانه سرکار فیض آثـار حضـرت امـام رضـا     
  405 ثامن الحجج (ع) 

 حممدعلي خادم بن حممدحسن: §

  407خطّی کتابخانه آستان قدس  هاي فهرست نسخه

  ي، ...:حممد §

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321   (ره)نجفـی  یمرعش

 حممدي، امساعيل (مهکاري): §

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه

 204-201 )38-35و  26-25هاي  (جلد

 حممدي، رضا (مهکاري): §

خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی هاي  فهرست نسخه
 204-201 )38-35و  26-25هاي  (جلد

 حممدي، عبداهللا: §

هـاي موجـود در مؤسسـه     نـویس  فهرست نامگوي دسـت 
  371 عالمه وحید بهبهانی در قم

 حممدي عراقي، جمتيب: §

هـاي خطّـی کتابخانـه مـولی محمـدباقر       فهرست نسخه“
  389 ”کرهرودي ـ کنگاور
-1(مجلّدات  که مدرسه فیضیه ـ قم فهرست کتابخانه مبار

2( 350  

 حممدي کرمانشاهي، امساعيل: §

هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیه ولی عصر  فهرست نسخه
  388 در کرمانشاه >عج<

 حممدي، ناصر: §

ســاله النهایــۀ و  850معرّفــی دو نســخه خطّــی نفــیس “
االستبصار از ندوشن و یادکردي از شـیخ طوسـی مؤلّـف    

 440 ”اثر

سخ خطّی مسجد جامع و مسجد قلعه ندوشـن ـ   معرفی ن“
  440 ”یزد

 خمرب دزفويل، حممدرضا: §

هـاي خطّـی پزشـکی و علـوم      فهرستواره مشترك نسـخه 
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 92 هاي ایران  وابسته در کتابخانه

 خمرب دزفويل، سعيد: §

هــاي کتابخانــه و مرکــز  نــویس فهرســت نــامگوي دســت
  271 فرهنگی و عالمه مخبر در دزفول

 خمتاري، رضا: §

  262 ”هاي خطّی مدرسه علوي خوانسار رست نسخهفه“
  341 ”هاي عکسی  شناخت نسخه“
یک دسته گل دماغ پرور: معرفی فهرست الفبـایی کتـب   “

خطّی کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، محمد آصـف  
  417 “فکرت؛ استدراك و پیوست: محمد وفادار مرادي
ظمـی  اهللا الع فهرست آثار خطّی شیخ مفید در کتابخانه آیت

 333 مرعشی نجفـی (ره)

  262 فهرست کتب خطّی مدرسه علوي خوانسار

 علي: مددي، سهل §

هاي خطّی دیوان حافظ و شروح آن در کتابخانـه   نسخه“
 210 ”مجلس شوراي اسالمی

 مدرس مطلق، حممدعلي: §

  114 مکتب فلسفی اصفهان

 :مرتضيچهاردهي،   مدرسي §

  177 فهرست کتب کتابخانه مدرسه عالی سپهساالر

  مدرسي طباطبايي، حسني: §

 ”فرمانهاي امراء ترکمان در تفویض تولیـت آسـتانه قـم   “
310 

 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه رضـویه قـم   فهرست نسخه“
350 

دیگــر از کتابخانــه ســید مهــدي  معرفــی چنــد نســخه“
  365 ”الجوردي در قم

اهللا سـید احمـد    هاي خطّی کتابخانه مرحـوم آیـت   نسخه“
  362 ”شناسی تألیفات ایشان زنجانی به ضمیمه کتاب

  80 آشنایی با چند نسخه خطّی (دفتر اول)
 91 سندیات: مجموعه مقاالت درباره اسناد تاریخی

  350 هاي خطّی کتابخانه مدرسه رضویه فهرست نسخه

 مدرسي، حممدکاظم: §

شصت و هفت نسخه خطّی نفـیس در یـزد در کتابخانـه    “
  459 ”اهللا حاج سید محمد مدرسی آیت

 چي، کاظم: انهمديرش §

 ”فهرست نسخ خطّی کتابخانه جامع گوهر شاد ـ مشـهد  “
425  
 430 ”فهرست نسخ خطّی کتابخانه مدرسه سلیمان خان“

فهرست نسخ خطّی کتابخانـه مدرسـه میـرزا جعفـر در     “
 429 ”صحن عتیق آستان قدس رضوي

 431 ”فهرست نسخ خطّی کتابخانه مدرسه نواب“

 ”چـی  کاظم مدیرشانه هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه“
434  
  431 ”نفائس مخطوطات کتابخانه مدرسه فاضلیه“
  432 ”نفائس مخطوطات کتابخانه مدرسه نواب“

 398هاي خطّی چهار کتابخانه مشهد  فهرست نسخه

 399 هاي خطّی دو کتابخانه مشهد  فهرست نسخه
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 هاي فرهنگي: مديريت پژوهش §

سازمان فهرست کتابهاي چاپ سنگی موجود در کتابخانه 
 166 مدارك فرهنگی انقالب اسالمی

 مرتضوي، مرضيه: §

 228 ”چند فرمان در کتابخانه و موزه ملّی ملک“

 اهللا): الدين (آيت مرعشي جنفي، شهاب §

 312 فهرست الکتب الخطّیۀ الشیعیۀ عندنا فی قم

 313 فهرست الکتب المخطوطۀ و المطبوعۀ عندنا فی قم

 313 فهرست مطبوعات و بعض مخطوطات

 مرعشي جنفي، حممود: §

 ”اهللا العظمـی المرعشـی النجفــی    إطاللۀ علی مکتبۀ آیۀ“
314  
 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آشنایی با کتابخانه آیت“

313  
، 241 ”هاي تازه خریداري شده بخش دیگري از نسخه“

323  
اهللا العظمـی   برخی نسخ خطّی موجود در کتابخانـه آیـت  “

  314 ”لیمرعشی نجفـی مد ظلّه العا
  324، 241 ”هاي خطّی فخرالدین نصیري برخی نسخه“
تعدادي از نسخ خطّی ثقۀ االسـالم تبریـزي خریـداري    “

 ”اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)    شده به کتابخانه آیت
150 ،323 

  323 ”چهار کتابخانه نفیس شخصی“
  331، 329، 237 ”خرید کتاب خطّی“

  330، 329 ”هاي خطّی خرید نسخه“
  330 ”هاي کهن نسخهخرید “
  450-449 ”دو کتابخانه نفیس شخصی در همدان“
  329 ”هاي کوفی کهن دو نمونه از قران“
دویست و هشتاد نسـخه خطّـی نفـیس از قـرن هشـتم      “

  328 ”هجري
  328 ”ده نسخه خطّی نفیس“
ي چهـارم و   هـا  شصت و سه نسخه خطّی نفیس از سـده “

  328 ”پنجم و ششم هجري
  329 ”شناخت گیهان شناخت“
ــی خواجــه نصــیرالدین طوســی در  “ فهرســت آثــار خطّ

  334 ”(ره)اهللا العظمی مرعشی  کتابخانه آیت
اهللا  ي آثـار مرحـوم حضـرت آیـت     ها فهرست دستنوشته“

العظمی مرعشی نجفـی (ره) موجـود در گنجینـه جهـانی    
 334 ”هاي خطّی نسخه

بـه کتابخانـه    اهللا بهاري همدانی انتقال یافته کتابخانه آیت“
  322 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) در قم حضرت آیت

 ”هاي خطّـی آن  اهللا بهاري همدانی و نسخه کتابخانه آیت“
142  
اهللا حـاج سـید عبـداهللا برهـان المحقّقـین       کتابخانه آیـت “

  284 ”سبزواري
  283 ”کتابخانه حاج میرزا موسی طبیب ساوجی“
جفــی  اهللا العظمی مرعشـی ن  کتابفروشان و کتابخانه آیت“

  314 ”(ره)
هاي خطّی خریـداري و اهـدا شـده بـه کتابخانـه       کتاب“

  330 ”اهللا العظمی مرعشی (ره) حضرت آیت
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گنجینه کتابخانه: چهارصد و پنجاه نسخه نفـیس از قـرن   “
  328 ”چهارم تا هشتم هجري

  314 ”هاي خطّی گنجینه“
  314 ”کنماي درنگ نمی لحظه“
اهللا عالمـه   آیـت  نویس از کتابخانه معرفی تعدادي دست“ 

  279 ”میرزا ابوالقاسم موسوي زنجانی
اهللا مرتضی و  نویس از کتابخانه آیت معرفی تعدادي دست“

  448 ”اهللا محمدهادي تألّهی همدانی کتابخانه آیت
 ”اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)   معرفی کتابخانه آیت“

314 

ــه: نســخه “ ــی کتابخان ــراث خطّ ــره  می ــی ذخی هــاي خطّ
  334 ”خوارزمشاهی

هـاي کهـن و جدیـد نهـج      میراث خطّی کتابخانه: نسخه“
  334 ”البالغۀ

هاي کهن و  اي از نسخه ه هاي جدید کتابخانه: گزید نسخه“
  331 ”نفیس تازه خریداري شده

هـاي خطّـی نفـیس     اي از نسخه ه هاي جدید گزید نسخه“
  332 ”خریداري شده یا اهدایی

  331 ”)1هاي خریداري شده ( نسخه“
 331 ”)2ي خریداري شده (ها نسخه“

 331 ”)3هاي خریداري شده ( نسخه“

اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)     هاي خطّی آیت نسخه“
 327 ”معرفی شده در الذریعۀ

  380، 331 ”هاي خطّی خریداري شده و اهدایی نسخه“
هاي خطّی کتابخانه و آثـار مرحـوم صدراالسـالم     نسخه“

اهللا  ابخانـه آیـت  محمدامین امام جمعـه خـویی (ره) در کت  

  338 ”العظمی مرعشی نجفـی (ره)
اهللا  هاي خطّی کتابخانه و آثار مرحوم عالمـه آیـت   نسخه“

اهللا العظمـی   محمدباقر بهاري همدانی (ره) در کتابخانه آیت
  338 ”مرعشی نجفـی (ره)

هاي خطّی کتابخانه و آثار مرحـوم عالمـه فـیض     نسخه“
بـزرگ حضـرت    کاشانی (ره) و خاندان وي در کتابخانـه 

 380، 338 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آیت

  332 ”)4هاي خطّی نفیس خریداري شده ( نسخه“
هــاي نفــیس  : بخشــی از نســخه1هــاي نویافتــه  نســخه“

  333 ”1384خریداري شده در سال 
هـاي نهایـه شــیخ طوسـی موجـود در کتابخانــه      نسـخه “
  335 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آیت
یی کهن کـه بـه تـازگی خریـداري و یـا اهـدا       ها نسخه“
  330 ”اند شده
 ”یکصد و سه نسخه خطّی نفیس از قرن هفـتم هجـري  “

328  
اهللا العظمــی ســید ابوالحســن  هــاي آیــت اجــازات و نامــه

الدین مرعشـی   اهللا العظمی سید شهاب اصفهانی (ره) به آیت
  341 نجفی (ره)

هــاي آثــار عالمــه دوران شــیخ  نوشــته بخشــی از دســت
اهللا  الدین عاملی (ره) در کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  هاءب

 339 العظمی مرعشی نجفـی (ره)

هـاي خطّـی آثـار عالمـه      بیرجندي نامه: فهرست نسـخه 
الدین عبدالعلی بیرجندي، اخترشناس برجسته ایرانـی   نظام
 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) )، در کتابخانه آیت934(د

336  
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از  ،بـدالهادي حسـینی دلیجـانی   نامه عالمه سید ع شناخت
جـود وي  وهـ و تعدادي از آثار علمـی م  11عالمان سده 

 (ره) اهللا العظمـی مرعشـی نجفـی    در کتابخانه بزرگ آیـت 
340 

ي آثـار عالمـه خواجـه نصـیرالدین      ها فهرست دستنوشته
) در کتابخانـه بـزرگ    672محمد بن محمـد طوسـی (د   

 339 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) حضرت آیت

اهللا  آیـت بزرگ کتابخانه  یهاي خطّ نسخه يفهرست نامگو
  322 )ره(نجفـی  یمرعش یالعظم

الدین حیدر  هاي خطّی آثار عالمه سید رکن فهرست نسخه
هــ، در  8حسینی آملی، از عارفـان نامـدار ایرانـی سـده     

اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    کتابخانه بزرگ حضرت آیت
 336 (ره)

آثار عالمه قاضی نوراهللا مرعشی  هاي خطّی فهرست نسخه
) در کتابخانــه بــزرگ 1019شوشــتري (شــهید در ســال 

  337 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آیت
اهللا  هاي خطّی کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  فهرست نسخه

-28العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایران (جلـدهاي    
40 (317  

ی فـیض  هاي خطّی آثار علم فیض نامه: فهرستواره نسخه
اهللا العظمـی   کاشانی (ره) در کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 

 470، 338  مرعشی نجفـی (ره)

هــاي آثــار عالمــه خواجــه  نوشــته شناســی دســت کتــاب
) در کتابخانـه   672نصیرالدین محمد بن محمد طوسـی (د 

 339 اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) بزرگ حضرت آیت

یس عالمـه  نـو  شناسـی آثـار دسـت    شناسی و نسخه کتاب

الدین ابوعلی میثم بن علی بن میثم بحرانی مـاحوزي   کمال
ــثم< ــن می ــه  699(د  >اب ـــ ) و شــروح آن در کتابخان ه

  339 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) حضرت آیت
شناسی کتـاب الکـافی، و    شناسی و نسخه نامه، کتاب کلینی

هـاي موجـود آن در کتابخانـه     شروح، حواشی و ترجمـه 
ـ   اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)،     تبزرگ حضـرت آی

، اثر فقیه و محـدث  >گنجینه جهانی مخطوطات اسالمی<
نامدار شیعی عالمه ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی رازي 

 340 هـ)329(د 

هـاي خطّـی فارسـی و     گنجینه: فهرست بخشی از نسـخه 
عربی منسوب به دانشـمندان سـمرقند، بخـارا و خـوارزم     

ــححان و  < ــان، مص ــانمؤلّف ــزرگ   >کاتب ــه ب در کتابخان
اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایـران    حضرت آیت

المللی هزار و دویست و بیست و  (به مناسبت همایش بین
م ـ  1998/ 1419پنجمین سـالگرد والدت امـام بخـاري    

 334 سمرقند)

مکاتیب المحفوظ، مکاتیب االستاذ حسین علی المحفـوظ  
اهللا العظمی المرعشی  علی آیۀإلی سماحۀ المرجع الدینی اال

  341(ره)  النجفی
هاي خطّی کهـن و نفـیس نهـج البالغـۀ و شـروح،       نسخه
اهللا  ي آن در کتابخانـه بـزرگ آیـت    هـا  ها و ترجمـه  گزیده

 337 العظمی مرعشی نجفـی (ره)

هاي خطّـی   از گزیده نسخه ی: گزارش2هاي نویافته  نسخه
اهللا  آیـت خریداري شده توسط کتابخانـه بـزرگ حضـرت    

  333، 1387-1386العظمی مرعشی نجفی، 
نوادر المخطوطات العربیۀ من القرن الثالـث إلـی السـادس    
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الهجري فی مکتبۀ آیۀاهللا العظمـی المرعشـی النجفـی (ره)    
الکبري (الخزانۀ العالمیۀ للمخطوطات االسالمیۀ) بمناسـبۀ  

دمشـــق <المخطوطـــات العربیـــۀ فـــی ایـــران  نـــدوة 
1423/2002< 321  

 : ز انتشار فرهنگيمرک §

فهرست کتابهاي چـاپ فاکسـیمیل بنیـاد دائـرة المعـارف      
  225 بزرگ اسالمی

مرکز رسـيدگي اسـناد وقفـي اداره اوقـاف و امـور       §
  خرييه سبزوار:

هاي شـهر دارالمـؤمنین    اسناد افتخار: پژوهشی در وقفنامه
  284 )29-1سبزوار (جلدهاي 

  املرهون، امحد: §

مکتبۀ الشـیخ محمـدعلی   فهرس المخطوطات العربیۀ فی “
  141 ”)، بوشهر1365-1289عصفور (آل

  141 عصفور فی بوشهر فهرس مخطوطات مکتبۀ آل

 مستويف، حممدطاهر: §

 ”الدین اردبیلی صورت کتب و نفائس گنجینه شیخ صفی“
106 

 :اهللا امساعيل بن حبيب، مستويف مهداين §

آثار الرضویۀ من منتخبات الصدیقیۀ = صورت موقوفـات  
مجات آستانه مقدسه ثامن االئمۀ علی بـن موسـی   و وقفنا

  410 الرضا علیه السالم

 مسرت، حسني: §

 452 ”آغازي نکو براي انجامی شایسته“

 ”ي یزد از آغـاز تـا پایـان قاجاریـه     ها پیشینه کتابخانه“
452 

  456 ”دو نسخه در کتابخانه وزیري یزد“
 ”هفتاد و سه نسخه با ارزش در کتابخانـه وزیـري یـزد   “

456  

 مسعودي، اکرم: §

 ”هاي چـاپ سـنگی   هاي کتاب بررسی اجمالی فهرست“
95 

 95 ”تاریخچه چاپ سنگی در ایران“

لی در فهرست“ 180 ”هاي چاپ سنگی کتاب ینویس تأم  
هاي نسخ خطّی مجمع ذخایر اسالمی قم در یک  فهرست“
  361 ”نگاه
هاي خطّی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و تحقیقـات      نسخه“

  362 ”لد اول)قم (ج  اسالمی ـ
هاي چـاپ سـنگی ایـران (قطـع      فهرست تحلیلی کتاب<

رحلـی) در کتابخانـه دانشــکده ادبیـات و علـوم انســانی     
 162 >دانشگاه تهران

هاي چاپ سنگی قطع وزیـري موجـود در    فهرست کتاب
کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه تهـران   

162 

خصصی وزارت هاي چاپ سنگی کتابخانه ت فهرست کتاب
  221 امور خارجه
 193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 ها: مسؤوالن کتاخبانه §
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  404 ”ي وابسته به آستان قدس رضوي ها کتابخانه“

 مشار، خانبابا: §

 96 فهرست کتابهاي چاپی عربی

 96 )5-1فهرست کتابهاي چاپی فارسی (مجلدات 

 مشکاة، حممد: §

  176 ه عالی سپهساالرفهرست کتب کتابخانه مدرس

 مشهدي عليمحمد، نعيمه (مهکاري): §

هاي خطّی فارسی و عربی کتابخانه انجمـن   فهرست نسخه
 160 آثار و مفاخر فرهنگی

 مصطفي، عرفة (ترمجه): §

مجموعات المخطوطات العربیۀ فی مکتبات ایـران لفـؤاد   “
  55 ”سزکین

 )8، 2، 1، 0تاریخ التراث العربـی لفؤاد سزکین (جلدهاي 
72-73  

 مطليب کاشاين، نادر: §

 86 ”هاي متون علمی چاپ ایران نسخه برگردان“

 مظفري (خواجه)، رسول (مشارکت): §

  93  )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

معاونــت امــور فرهنگــي وزارت فرهنــگ و ارشــاد  §
 اسالمي:

ــت ــاي فهرسـ ــخه راهنمـ ــاي نسـ ــی و   هـ ــاي خطّـ هـ
کتـاب و   نگـره هاي به نمایش در آمـده در ک  شناسی کتاب

  400 ـ مشهد کتابخانه در تمدن اسالمی

 معتقدي، ربابه: §

هاي آستان قدس رضـوي از   ها و رقم گزیده اسناد، فرمان
 424 دوره صفویه تا قاجاریه

 معتمدي، مسعود: §

  229 ”خطّی  هفت نسخه“

 معمار طلوعي، حمبوبه: §

  ١٦١ ”تاریخچه کتابخانه دانشکده ادبیات تهران“

  225 ”ابخانه و موزه ملی ملکتاریخچه مختصر کت“
 96 ”مروري بر کتابهاي چاپ سنگی ایران“

 معماري، يوسف: §

  107 ”گنجینه تارج شده بقعه شیخ صفی“

 ي، حممدباقر:   معنو §

  261 مجموعه اسناد رحمت آباد، (خوانسار ـ ایران)

 معريي، زهره: §

فهرست نسخ خطّی کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایـران  
 194-192 )19-18هاي (جلد

 مفاخريان، زاد: §

هاي فشرده نسخ خطّی مرکز اسـناد وزارت    فهرست لوح“
  221 ”امور خارجه

 مقدم، حممدباقر (مشارکت): §

هـاي   هاي خطّی اسالمی کتابخانـه  فهرست دیجیتالی نسخه
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 94 ایران و برخی کشورهاي جهان

 93  )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 مقصود مهداين، جواد: §

  129 ”سه نسخه از نسخ خطّی اصفهان“
 ”هاي چند مجموعه شخصـی در همـدان   فهرست نسخه“

443  
 443 ”هاي خطّی ممتاز همدان معرفی نسخه“

  448 ”هاي خطّی آقاي بحرالفضائل نسخه“
  449 ”هاي خطّی آقاي حبیب جواهري نسخه“
  450 ”هاي خطّی آقاي رضا همراه نسخه“
درسـه آخونـد   هـاي خطّـی کتابخانـه غـرب ـ م      نسـخه “

  446 ”همدان
  446  ”هاي خطّی کتابخانه غرب همدان نسخه“

هاي خطّی کتابخانه عمومی اصـفهان (جلـد    فهرست نسخه
1( 118 

هاي خطّی کتابخانه غرب ـ مدرسه آخونـد    فهرست نسخه
  447 همدان

ي رشـت و همـدان و    ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
  430، 399، 80 مشهد

 ين:الد املنجد، صالح §

سـۀ:     “ بحثاً عن التراث العربی، رحلـۀ إلـی العتبـات المقد
  401 ”مشهد
مخطوطات انتقتها بعثۀ المخطوطات إلی ایـران: المکتبـۀ   “

  184 ”المرکزیۀ ـ جامعۀ طهران
مخطوطات انتقتها بعثۀ المخطوطات إلـی إیـران: خزانـۀ    “

  207 ”مجلس الشوري الوطنی ـ طهران
  68 ”ت إلی إیرانمخطوطات انتقتها بعثۀ المخطوطا“
مخطوطات انتقتها بعثۀ معهـد المخطوطـات إلـی ایـران:     “

  411 ”المکتبۀ الرضویۀ
مخطوطات انتقتها بعثۀ معهـد المخطوطـات إلـی إیـران:     “

  192 ”المکتبۀ الوطنیۀ بطهران
مخطوطات انتقتها بعثۀ معهـد المخطوطـات إلـی إیـران:     “

  226 ”خزانۀ مکتبۀ ملک الوطنیۀ بطهران
تقتها بعثۀ معهـد المخطوطـات إلـی إیـران:     مخطوطات ان“

  226 ”نوادر المخطوطات فی مکتبۀ ملک الوطنیۀ بطهران
المختار من مخطوطات مکتبۀ آستان قدس رضوي بمشهد 

411  

 مرتوي، امحد: §

 76 ”هاي فارسی طرح کتابشناسی نگاشته“

  77 ”هاي خطّی چاپ شده در ایران شناسی نسخه کتاب“
توري تـألیف اي یـو بریگـل    ادبیات فارسی بر مبناي اسـ 

  61 )3-1(مجلّدات 
هاي خطّی فارسی علوم قرآنـی در   فهرست مشترك نسخه

 86 ي ایران ها کتابخانه

  75 )6-1هاي خطّی فارسی (مجلّدات فهرست نسخه
هاي خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي ملّـی     فهرست نسخه

  203-201  )16-11هاي  (جلد
لک، وابسـته بـه   هاي خطّی کتابخانه ملّی م فهرست نسخه

 227-226  )9-1هاي  آستان قدس رضوي (جلد

هاي خطّـی مرکـز دایـرة المعـارف بـزرگ       فهرست نسخه
  223 )2-1اسالمی (مجلّدات 
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هاي عکسی مرکـز دایـرة المعـارف بـزرگ      فهرست نسخه
  384، 223 )2-1اسالمی (مجلدات 
  76 )10-1هاي فارسی (مجلّدات  فهرستواره کتاب

 مرتوي، علينقي: §

هاي خطّی آقاي سید محمد شوشتري جزایري در  هنسخ“
  136 ”اهواز

فهرست نسخ خطّی کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایـران  
 193-192 )11(جلد

هاي خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي ملّـی     فهرست نسخه
 203-201  )16-11هاي  (جلد

هاي خطّی کتابخانه مدرسه عالی سپهسـاالر   فهرست نسخه
 176 )5-3هاي (جلد

هاي خطّی کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد    رست نسخهفه
 181-180 )2-1هاي  دانشگاه تهران (جلد

 منصوري، فريوز: §

فهرست اسامی و آثـار خوشنویسـان قـرن دهـم هجـري      
  67 قمري و نقد و بررسی گلستان هنر

 مؤمتن، علي: §

 ٤٠٤ ”کتابخانه آستان قدس و گنجینه قرآن“ 

 موجاين، علي: §

 221 )5-1ره قاجاریه (جلدهاي فهرست اسناد مکمل دو

هـاي خطـی    فهرست و بانک اطالعات دیجیتـالی نسـخه  
 95اسالمی ـ ایرانی 

 مؤذين، حممدجواد بن رضا: §

  159 السالم علیه  حضرت عبدالعظیم  دفتر ثبت کتابخانه

 ي، حسن:  ي بروجرد  موسو §

  فهرس المخطوطات المصورة فی مکتبۀ العالمۀ المجلسـی 
  373 ایران(قدس سره)، قم ـ 

 موسوي جزائري، حممد: §

  67 ”مستدرکات الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ“

 موسوي، زهره: §

 198 فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه ملی ایران

 موسوي، قاسم (مشارکت): §

  93  )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

  (مري): قاسم ،يموسو §

 یظماهللا الع کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

 موسوي، کمال: §

آثار سید محمد بن عبدالصمد شهشـهانی و نسـخ خطّـی    “
ي  هـا  ي عمـومی کشـور و مجموعـه    هـا  ها در کتابخانه آن

  85 ”خصوصی

 موسوي، حممود (مري): §

اهللا  آثار شیخ طوسی در کتابخانه بـزرگ حضـرت آیـت   “
 335 ”العظمی مرعشی نجفی (ره)

اهللا العظمـی   سینا در کتابخانـه آیـت  هاي خطّی ابن  نسخه“
  335 ”مرعشی نجفـی (ره)
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هــاي آثــار عالمــه دوران شــیخ  نوشــته بخشــی از دســت
اهللا  الدین عاملی (ره) در کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  بهاء

  339 العظمی مرعشی نجفـی (ره)
هـاي خطّـی آثـار عالمـه      بیرجندي نامه: فهرست نسـخه 

رشناس برجسته ایرانـی  الدین عبدالعلی بیرجندي، اخت نظام
 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) )، در کتابخانه آیت934(د

336  
هــاي خطّــی کتابخانــه بــزرگ  راهنمــاي فهرســت نســخه

گنجینـه  <اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)    حضرت آیت
 319 )3(جلد >جهانی مخطوطات اسالمی

هـ) موجود 460نویس شیخ طوسی (م  فهرست آثار دست
 اهللا العظمی مرعشـی نجفـی (ره)   ضرت آیتدر کتابخانه ح

335  
هاي علوم قرآنی در کتابخانـه بـزرگ    نویس فهرست دست
  335 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) حضرت آیت

 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

اهللا  هاي خطّی کتابخانه بزرگ حضرت آیـت  فهرست نسخه
گنجینه جهـانی  <ی مرعشی نجفـی (ره)، قم ـ ایران  العظم

 )39و  37، 33، 32-29(جلدهاي  >مخطوطات اسالمی
317 

هــاي آثــار عالمــه خواجــه  نوشــته شناســی دســت کتــاب
) در کتابخانـه   672نصیرالدین محمد بن محمد طوسـی (د 

  339 اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) بزرگ حضرت آیت

 موسوي نژاد، حممد: §

هــاي خطّــی کتابخانــه شــیخ حیــدرعلی  نســخهفهرســت 

  134صلواتی، (اصفهان ـ ایران) 

 : ن ي س ح)، وردي ن ج ب  ب (ادينسل   وي وس م §

  ان ت آسـ   ه ان خ اب ت ک  س ی ف ن و ادر ن  طـی  خ  هـاي  نسخه  ت رس ه ف
 409 )2-1ت دا ل جم(  وي رض  دس ق

 ، عبداحلميد:يمولو §

  407ي فهرست موقوفات آستان قدس رضو

 مهاجر، شهروز: §

  96 ”تاریخ چاپ سنگی در ایران“

 مهدوي، علي: §

مجموعه اسناد کتابخانه افشـین عـاطفی، کاشـان ـ ایـران      
 381 )2-1هاي  (دفتر

 مهدوي، مژده: §

فهرست کتابخانه اصغر مهدوي، جلد اول، چاپهاي سـنگی  
 231 و سربی قدیمی

 مهرآبادي آراين، حسن: §

اهللا العظمـی   فهرست کتـب چـاپ سـنگی کتابخانـه آیـت     
  343 مرعشی نجفی (ره)
د    فهرست نسخه هاي چاپ سنگی کتابخانه امـامزاده محمـ

  98 هالل علیه السالم ـ آران

 مهران، فاطمه: §

معرفی چند نسخه خطّی کالم اهللا مجیـد از مـوزه ایـران    “
  257 ”باستان
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هـاي کتابخانـه انجمـن آثـار ملّـی (بخـش        فهرست کتاب
  160 هاي خطّی) نخست: نسخه

 ني فر، سياره:مه §

هایی از اسـناد موجـود در کتابخانـه ملـی      معرّفی نمونه“
  166 ”ایران در زمینه تاریخ پزشکی ایران

 مريامحدي، امحد (مشارکت): §

  93  )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

 مريانصاري، علي: §

 67 ”هاي احمد منزوي بر الذریعه یادداشت“

 مريخلف، علي اصغر: §

  134 ”ء وقفـی گنجینه کاخ چهلستونها و اشیا قرآن“

  مريديلمي، ضياء: §

 383 اسناد تاریخی کتول

 مريزا کوچک خوشنويس، فريبا: §

  198 فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه ملی ایران

 مريحممدصادق، سعيد: §

-1378هـاي   درباره فهارس منتشره نسخ خطّی در سال“
1379”  58  

هـاي   هنگار: معرفی و بررسی فهارس نسخ عالمه فهرست“
 ”خطّی کتابخانه مجلس اثـر اسـتاد عبدالحسـین حـائري    

206  
 247 سیاهه کتابهاي مبصر السلطنه

 مينوي، جمتيب: §

هـا بـراي    یادداشت درباره چند نسخه خطّی که فـیلم آن “
  184 ”کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران تهیه شده است

  
  ــــــ ن ـــــ                    

 خان: نائيين، مرتضي قلي §

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
  419-418 )3-1هاي  قدس رضوي (جلد

 ناجي نصرآبادي، حمسن: §

اهللا  هاي خطّی کتابخانه آیـت  نیم نگاهی به فهرست نسخه“
  126 ”حاج سید حسن فقیه امامی

هاي خطّی کتابخانه مرکـزي   نیم نگاهی به فهرست نسخه“
  124 ”نو مرکز اسناد دانشگاه اصفها

   ناشناخته: §

انتقال کتابخانه آقاي علی اصـغر حکمـت بـه کتابخانـه     “
  412 ”مرکزي آستان قدس رضوي

اهداء دو مجموعه ارزشـمند بـه کتابخانـه مرکـز دائـرة      “
  223 ”المعارف بزرگ اسالمی

 ”ي شخصـی (چنـد نمونـه)    هـا  آشنایی با چند کتابخانه“
400  
زاده  امـام  آشنایی با نسخ خطّی کتابخانه آسـتان مقـدس  “

 160 ”صالح (ع)

ترین کتب خطّی کتابخانه مرکزي آستان  برخی از قدیمی“
  416-415 ”قدس رضوي
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  415 ”برخی نسخ خطّی نفیس آستان قدس رضوي“
گنجینه جهـانی مخطوطـات   <هاي خطّی  راهنماي نسخه“

  319 ”)3(جلد >اسالمی
ستیز تیزاب و سنگ، نگاهی به تـاریخ و تکامـل چـاپ    “

  96 ”نسنگی در ایرا
سیاهه کتب خطّی مربوط بـه مکـه و مدینـه در آسـتان     “

 ٤١٥ ”قدس رضوي

صورت احکام حجج اسالم عـراق عـرب در خصـوص    “
  397 ”آباد مرند موقوفه مسجد دولت

 ”صورت عرض کتب موقوفـه مدرسـه فاضـلیه مشـهد    “
431 

صورت کتب تاریخ که در کتابخانـه شـاه طهماسـب در    “
  145 ”طّیتبریز بوده است منقول از جنگ خ

صورت موقوفات آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه “
(س) و آستان حضرت امام علی بن موسی الرضـا (ع) =  

خـان مستشـار الملـک     نامه آقا میرزا شـفیع  صورت وقف
گرکانی وزیر کل اداره مرکـزي بروجـرد و عربسـتان بـه     
آستانه مقدسه حضـرت فاطمـه معصـومه (س) و آسـتان     

  410، 310 ”ی الرضا (ع)حضرت امام علی بن موس
صورت موقوفات، امالك و مستقالت موقوفـه حضـرت   “

 158 ”عبدالعظیم علیه آالف التحیۀ و التکریم

فهرس نفائس مخطوطـات اصـفهان، تـألیف محمـدعلی     “
  128 ”روضاتی

نویس از کتابخانـه عمـومی فرهنـگ     فهرست چند دست“
  438 ”نائین
نشـکده  نویس پزشکی در کتابخانه دا فهرست چند دست“

  134 ”پزشکی و داروسازي اصفهان
نــویس در کتابخانــه اختصاصــی  فهرســت چنــد دســت“

  282 ”آموزش و پرورش ساري
نویس نفیس از کتابخانه آقاي ادیـب   فهرست چند دست“

  252 ”برومند
الـدین   نویس نفیس از کتابخانـه رکـن   فهرست چند دست“

  235 ”همایونفرّخ
ـ    فهرست چند دست“ ه عمـومی  نـویس نفـیس از کتابخان
  253 ”پارك شهر >1شماره <
 ”نویس نفیس از کتابخانه ملّی تبریـز  فهرست چند دست“

148  
نویس نفیس قرآن کریم از  کتابخانـه   فهرست چند دست“

  215 ”مجلس شوراي اسالمی
نویس نفیس قرآن کریم از  کتابخانـه   فهرست چند دست“

  186 ”مرکزي دانشگاه تهران
آن کریم از موزه رضا نویس نفیس قر فهرست چند دست“

  198 ”عباسی و کاخ گلستان
 252 ”فهرست کتابهاي عبدالکریم سلطان الواعظین“

فهرست کتـب خطّـی کتابخانـه مرکـزي آسـتان قـدس       “
  416 ”رضوي

ه مدرسـه بـزرگ خـان (مـروي)       “ فهرست کتـب مختصـ
 173 ”نامه مندرج در وقف

ذي القعدة  بـه شـیراز    13فهرست کتبی که از تهران در “
  290 ”ه و کتبی که در شیراز بوده استآمد
هاي خطّی عربی ایران: تحقیـق   فهرست موضوعی نسخه“

  81 ”و تألیف سید محمدباقر حجتی
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 248 ”خان مشیرالسلطنه فهرست موقوفات میرزا احمد“

  248 ”خان نائینی فهرست موقوفات میرزا عبدالحسین“
فهرست نسخ خطّی آثـار شـیخ الـرئیس ابـوعلی سـینا      “

 227 ”در کتابخانه ملی ملکموجود 

 223 ”هاي خطّی سلطانی فهرست نسخه“

هـاي دینـی کتابخانـه سـلطنتی      هاي خطّی و کتاب قرآن“
  171 ”ایران
هاي مترجم خطّی در کتابخانه مرکزي آستان قدس  قرآن“

  415 ”رضوي
کتابچه کل موقوفات آستان حضرت شاهزاده عبـدالعظیم  “

  158 ”علیه السالم
هللا مرعشـی نجفـی و انتشـار دو فهرسـت     ا کتابخانه آیـۀ “

 314 ”هاي خطّی نسخه

 344 ”اهللا گلپایگانی ـ قم کتابخانه آیت“

  426 ”کتابخانه جامع گوهرشاد“
کتابخانه مرکـزي آسـتان قـدس رضـوي (مخـزن کتـب       “

 402 ”)..خطّی، شرح بعضی از کتب خطّی پزشکی و 

  444 ”ترین پایتخت ایران : همدان ي قدیم ها کتابخانه“
 404 ”هاي وابسته به آستان قدس رضوي کتابخانه“

کتابشناسی نسخ خطّی دیوان حافظ: معرّفی کتب خطّـی  “
هـاي سـلطنتی سـابق و ملـی      دواوین حافظ در کتابخانـه 

  172، 148 ”تبریز
هـاي خطّـی امـالی سـید مرتضـی [در       ترین نسـخه  کهن“

  ٨٨ ”هاي ایران] کتابخانه
 ”، احمد منزويهاي خطّی فارسی گزارشی درباره نسخه“

76  

اهللا  ها در آستانه حضرت معصومه سالم گنجینه دستنوشته“
  311 ”علیها

 ٤٠٤ ”گنجینه قرآن“

هـاي خطّـی و    هاي خطّی: نگاهی به کتاب گنجینه کتاب“
غیر خطّی ترکـی آذربایجـان در کتابخانـه آسـتان قـدس      

  405 ”رضوي
ي خطّی اهدایی به کتابخانه مجلـس شـوراي    ها مجموعه“

  208 ”اسالمی
معرّفی چند قرآن نفیس در آستان قدس رضـوي: قـرآن   “

منسوب به حضرت مجتبی و قرآن منسـوب بـه حضـرت    
و  119علی علیهما السالم؛ معرّفی قـرآن نفـیس شـماره    

 402 ”معرّفی قرآنها و جزوات خطّی

معرفی فهارس تازه منتشر شده کتابخانه مجلس شوراي “
 206 ”اسالمی

نجینـه کتـب و نفـائس خطّـی)،     [معرّفی] کاخ گلستان (گ“
  ١٧٢ “ نگارگري و خوشنویسی

   90 ”پژوهی معرّفی دفتر سوم نسخه”
موقوفات مدرسه خیریه = موقوفه آقا میر سید کریمخان “

  172 ”الدوله سردار مکرم وزیر قورخانه مبارکه منتظم
نگاهی به کتابخانه تخصصـی امیرالمـؤمنین علـی علیـه     “

  ٤٣٦ ”السالم در مشهد
تـرین) مصـاحف و   ترین (و نفـیس  یی از قدیمی ها نمونه“

  416 ”آثار خطّی
نوادر و عجایب کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد آسـتان    “

  403 ”قدس رضوي
الـدین   میراث تاراج شـده: مجموعـه بقعـه شـیخ صـفی     <
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  CD( 108حلقه  10( >اردبیلی
  452 اسناد زرتشتیان یزد

 247 هـ  1275تفصیل کتب سرکار اشرف واال در سال 

  408 ي دفتر اموال آستان قدس رضو
 114  ...هاي خطّی کتابخانه  سیاهه نسخه

=  فهرس بعض مخطوطات مکتبۀ الشیخ علی حیدر مؤیـد 
سـۀ     أسماء مخطوطات مکتبۀ الشیخ علی حیـدر بقـم المقد
 التی لم نجد اسمها فی الذریعۀ للشیخ آقا بـزرگ الطهرانـی  

366  
  106. ..فهرست اسامی کتب کتابخانه مبارکه 

 225 فهرست اشیاء موزه کتابخانه ملی ملک تهران 

نویس نفیس قـرآن کـریم از کتابخانـه     فهرست چند دست
  252 ”انجمن حافظان فرهنگ و هنر ایرانی

 الدوله در همـدان   اعتماد کتابخانههاي  نویس فهرست دست
447  

هاي کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم  نویس فهرست دست
  246 ربیت مدرس انسانی دانشگاه ت
هـاي کتابخانـه مدرسـه علمیـه امـام       نویس فهرست دست

 112در مسجد جامع ارومیه  (ره)خمینی 

 هاي کتابخانه مولی حبیب اهللا کاشـانی  نویس فهرست دست
383  

هاي مجموعـه شخصـی دکتـر اصـغر      نویس فهرست دست
  230 مهدوي در تهران 

  405 ي فهرست کتابخانه آستان قدس رضو
 408 ي خانه رضوفهرست کتاب

فهرست کتابخانه شاهنشاهی کـاخ گلسـتان یـا کتابخانـه     

 168  دولت

 244 فهرست کتابخانه محمود فرهاد معتمد

 225 فهرست کتابخانه ملی ملک 

ي آقا میرزا باقر ولد ارجمند سرکار معظم   ها فهرست کتاب
  393الیه   

 ي ولـد ارجمنـد جعفـر     ي آقا میرزا مهـد   ها فهرست کتاب
  393ایگانی] [گلپ

  460 ي   ي ایزد  ي خطّی کتابخانه مهد  ها فهرست کتاب
 407ي کتابخانه رضو یو چاپ یهاي خطّ فهرست کتاب

 هاي کتابخانه آخوند مالعلـی مـراد خـویی    فهرست کتاب
267  

اکبـر   علی  ي کتابخانه آقا محمد بن حاجی  ها فهرست کتاب
  273  رشتی

ي   ابوالحسـن نصـیر  ي کتابخانه حسن بـن    ها فهرست کتاب
  134 اصفهانی

 ي کتابخانه عبداهللا بن محمدکاظم اصفهانی   ها فهرست کتاب
134  

هاي کتابخانه مولی فتحعلی بن گـل محمـد    فهرست کتاب
  154 برادگاهی لنکرانی

 فهرست کتابهاي موقوفه علی اصغر بن محمدجعفر زنجانی
280 

ي وقفــی کتابخانـه مـولی علـی حریـق        ها فهرست کتاب
  459ي   ثقفـی یزد

  137 ي تهران  ي وقفـی مدرسه خان مرو  ها فهرست کتاب
هاي علومی و فصیحیه  فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه

  284 در سبزوار



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
551 

هاي فضل بن شاذان و  فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه
  442 گلشن در نیشابور

 406 فهرست کتب خزانه رضویه

ه عبـاس  فهرست کتب خطّی عربی و فارسـی وقفـی شـا   
 410 صفوي به بارگاه معصومین علیهم السالم

 فهرست کتب خطّی کتابخانـه مدرسـه سـلطانی ـ کاشـان     
378  

  454  یزد يکتابخانه وزیر یفهرست کتب خطّ
 تهـران در ملک  یکتابخانه ملّ یو چاپ یفهرست کتب خطّ

  225 )3-1مجلّدات (
ـ   مدرسـه عـالی سپهسـاالر    یو چـاپ  یفهرست کتب خطّ

 174 )2-1مجلّدات (

فهرست کتب درسی چاپ سنگی کتابخانه مرکزي آسـتان  
  418 قدس رضوي

فهرست کتب شـیخ محمـدجواد واعـظ ملقّـب بـه سـیف       
  250 الشریعه و صدرالواعظین

  175 فهرست کتب کتابخانه سپهساالر 
 هاي کتابخانه عمومی اصفهان نویس فهرست مختصر دست

119  
مؤید  فهرست مخطوطات مکتبۀ الخطیب الشیخ علی حیدر

ۀ (مجلّدات  413، 366 )3-1الخاص  
  مدرسـه   کتابخانـه  هاي نویس دست یبرخ يفهرست نامگو

  347نی (ره) اهللا گلپایگا آیت
ـ  نسخه یبرخ يفهرست نامگو ـ   کتابخانـه  یهاي خطّ  یملّ

  191 ایران
ـ  250حدود  يفهرست نامگو یـاب در   تـازه  ینسخه خطّ

  216  کتابخانه مجلس سنا
ـ   نسـخه  500حـدود   يفهرست نامگو   در کتابخانـه  یخطّ
 216 یاسالم يمجلس شورا

هـاي کتابخانـه انجمـن آثـار      نویس فهرست نامگوي دست
  377 ملّی کاشان 

هاي کتابخانه مدرسه جامعـۀ   نویس فهرست نامگوي دست
ل اهللا تعالی فرجه<االمام المنتظر  439  >عج  

هاي کتابخانـه مدرسـه شـیخ     نویس فهرست نامگوي دست
ۀالح<ریاضی  439 >ج  

هاي کتابخانه مدرسـه علمیـه    نویس فهرست نامگوي دست
  274 مهدویه در رشت

 هـاي کتابخانـه ملّـی رشـت     نویس فهرست نامگوي دست
274   

 هـاي کتابخانـه ملّـی فـارس     نویس فهرست نامگوي دست
296  

  249 ...هاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخه
  کتابخانه حاج میرزا محمـدجعفر  یهاي خطّ فهرست نسخه

250  
هاي خطّی کتابخانه حوزه علمیـه حضـرت    فهرست نسخه

 263 )3-1ـ خوانسار (دفترهاي  >عج<ولی عصر 

ــن   فهرســت نســخه ــه محمــدعلی ب ــی کتابخان هــاي خطّ
  153 محمدصالح تبریزي متخلّص به ایاز 

اهللا  هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه آیـت   فهرست نسخه
  255 ي، تهران ـ ایران  مجتهد

هاي خطّـی کتابخانـه مؤسسـه پـژوهش و      فهرست نسخه
 219 مطالعات فرهنگی
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هاي چند مدرسه علمیـه   هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
  116 در اصفهان (النفیسه، جده کوچک و )، اصفهان

هـاي عالمـان اصـفهان     هاي خطّی کتابخانـه  فهرست نسخه
  115 )، اصفهان..(مقدس بیدآبادي، هرندي و 

ي، قـم ـ     نجینه محقـق اشـکور  هاي خطّی گ فهرست نسخه
  372 ایران

هاي خطّی و اسناد کتابخانه مدرسـه حـاج    فهرست نسخه
  282 مصطفی خان (ساري ـ ایران)

کتابخانه مدرسه شعاعیه  یو چاپ یهاي خطّ فهرست نسخه
 300 شیراز

 114... فهرست و سیاهه کتابها  

فهرستواره کتابهاي خطّی و چاپی میرزا جـواد اردبیلـی ـ    
 109 یلاردب

فهرستواره منتخب کتابهاي خطـی (و برخـی کتـب چـاپ     
  120 سنگی) در کتابخانه شهرداري اصفهان

هــاي کتــب کتابخانــه صــدر در مدرســه عــالی   فهرســت
  175 سپهساالر 
هاي کتب کتابخانه مدرسه صدر در مدرسـه عـالی    فهرست

 253 سپهساالر 

هاي کتب کتابخانه مشیرالسلطنه در مدرسه عـالی   فهرست
 175 ساالر سپه

  225 کتابخانه و موزه ملی ملک 
   99 مراسالت میرزا عبداهللا آشتیانی (عطائی)

 اوسط: ناطقي، علي §

هـاي خطّـی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و       فهرست نسـخه 
  361 )2-1تحقیقات اسالمی (جلدهاي 

ی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و    هـاي عکسـ   فهرست نسخه
  362تحقیقات اسالمی ـ قم 

 حلليم (ترمجه):النجار، عبدا §

  62 )10-1ـی (مجلّدات دب العربالتاریخ ا

 خنجواين، حسني: §

محمد نخجوانی و شرح بعضـی از کتـب خطّـی و آثـار     “
  152 ”وي
  150 “معرفی کتب خطّی“

 خنجواين، حممد: §

فهرست نسخ خطّی کتابخانه دولتی تربیـت تبریـز ـ کتـب     
  146 خطّی

 نصريي اميين، حوراء: §

ابوالفضائل و المکارم محمدرضا  زندگی نامه فخرالمحقّقین
  241 >فخري<فخرالدین نصیري امینی 

 نصريي اميين، فخرالدين (حممدرضا): §

  239 ”هاي خطّی کتابخانه نصیري فهرست برخی نسخه“
هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرست مختصر نسـخه  :ثمرة العمر

 239 فخرالدین نصیري

فهرست بیست و پنج نسخه نفیس به خطّ عالمه مجلسـی  
  323، 239 کتابخانه فخرالدین نصیريدر 

ي در فخرالـدین نصـیر    کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
  241 تهران

گنجینه خطوط علماء و دانشمندان، شعراء و خوشنویسـان  
  240 )5-1و معاصران (مجلّدات 
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  نظرپاک: §

 176 فهرست کتب کتابخانه مدرسه عالی سپهساالر

 نظري، حممود: §

  214 ”تابخانه مجلسهایی در نسخ خطّی ک پرسه“
فهرست آثار خطّی فاضلین نراقی در کتابخانـه مجلـس   “

 210 ”شوراي اسالمی

هاي خطّی کتابخانه زنده یاد استاد  معرّفی فهرست نسخه“
  357 ”محدث ارموي در مرکز احیاي میراث اسالمی

  231 ”معرّفی کتابِ فهرست کتابخانه اصغر مهدوي“
شوراي اسالمی  هاي خطّی کتابخانه مجلس فهرست نسخه

 205-201 )50و  2/47، 32، 2/27، 3/24(جلدهاي 

 نعيمايي عايل، امني: §

هـاي   نامـه  معرّفی دو سند کهن از غرب مازندران مبایعـه “
 259 ”مرتع تور زن کوه چالوس

 نعيمايي عايل، علي: §

اي از فهرستواره اسناد خانـدان سـادات میرعمـاد     گزیده“
  442 ”کجور مازندران(ساکن قریه علی آباد میر واقع در 

 نفيسي، سعيد: §

  68 ”ذخایر علمی و ادبی ایران و هند“
 236 فهرست کتابخانه قدیم سعید نفیسی

هاي خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي ملّـی     فهرست نسخه
 202-201 )6(جلد

 نفيسي، نوشني: §

الـدین اردبیلـی در    هاي مصور آستانه شـیخ صـفی   نسخه“
  257، 107 ”موزه ایران باستان

 ، ابوالقاسم:  نقييب §

 ”هاي مهـم ایـران   سیري در مرقعات موجود در کتابخانه“
70  
هاي خطّی فلسفی کتابخانه مدرسه عـالی   فهرست نسخه“

  179 ”شهید مطهري (سپهساالر)
هاي خطّی منطقی کتابخانه مدرسـه عـالی    فهرست نسخه“

  179 ”شهید مطهري (سپهساالر)
خانـه  هـاي خطّـی کتاب   تصحیح و تکمیل فهرسـت نسـخه  

 178، 177 مدرسه عالی شهید مطهري (سپهساالر سابق)

 نقييب، حسن: §

هاي خطّی کتابخانه آستانه مقدسه حضـرت   فهرست نسخه
  311 )2معصومه سالم اهللا علیها (جلد

 نوايي، عبداحلسني:   §

-1اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدولـه (جلـدهاي   
3( 92 

 نوراين، عبداهللا: §

 ”خانه جامع گوهر شاد ـ مشـهد  فهرست نسخ خطّی کتاب“
425  
  430 ”فهرست نسخ خطّی کتابخانه مدرسه سلیمان خان“
فهرست نسخ خطّی کتابخانـه مدرسـه میـرزا جعفـر در     “

  429 ”صحن عتیق آستان قدس رضوي
  431 ”فهرست نسخ خطّی کتابخانه مدرسه نواب“
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 398 هاي خطّی چهار کتابخانه مشهد  فهرست نسخه

 399 دو کتابخانه مشهد  هاي خطّی فهرست نسخه

 نورايي آشتياين، حممدعلي: §

 99 آشتیان به روایت تصویر و سند (دفتر اول)

 نورحممدي، حممدجواد: §

 ”ي تهـران  هـا  هاي خطّی نهج البالغه در کتابخانـه  نسخه“
157 

 نوروزيان، محيده: §

هـاي خطّـی کتابخانـه     نگاهی بر راهنماي فهرست نسخه“
 ”مرعشـی نجفــی (ره)  اهللا العظمـی   بزرگ حضرت آیـت 

  319 (جلد سوم)
نگاهی به فهرست گنجینـه اهـدایی خانـدان سـلطانعلی     “

سلطانی (شیخ االسالمی بهبهانی) به مرکز دائـرة المعـارف   
  223 ”بزرگ اسالمی، اثر استاد احمد منزوي (جلد اول)

 نوري، حسن: §

اهللا  فهرست نامگوي نسـخ خطّـی کتابخانـه عمـومی آیـت     
  322 ره)العظمی مرعشی نجفـی (

 نيا، حممدحسن: نوري §

اهللا العظمـی   هاي خطّی اهدایی حضرت آیت فهرست نسخه
، 2/2اي، رهبر معّظم انقالب اسالمی (جلد سید علی خامنه

1/3 ،2/3( 423-424 

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
  420-418 )29قدس رضوي (جلد 

 شاهي، عارف:  نو §

  58 ”هد کی فهرستینایران مین اسالمی ع“
  57 ”ایران مین مخطوطات کی فهرستین“
  229 ”>هفت نسخه خطّی< یادداشتی بر مقاله“

 نياکي، جعفر:   §

نظري بر تاریخ بابل و نقدي بـر فهرسـت نسـخ خطّـی     “
  137 ”مدرسه صدر بابل

 نيساري، سليم: §

هاي خطّی فارسی، احمـد منـزوي، جلـد     فهرست نسخه“
 76 ”چهارم

 نيکبخت، رحيم: §

شناسی توصیفی نسـخ خطّـی و چـاپ     وري بر کتابمر“
 147 ”سنگی کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز

 نيل قاز، مرمي: §

 مجلـدات فهرست اسناد کتابخانه مجلس شوراي اسالمی (
1-2( 217  
   

  ــــــ و ــــــ                     

 واثقي، حسني: §

  79 : التراث المکّی3ذخائر الحرمین الشریفین 
 79 یدن: التراث الم4ین الشریفین ذخائر الحرم

 فهرست چند نسخه خطّی عربـی و فارسـی از تویسـرکان   
156  
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 واعظ راين، عماداحملققني: §

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
  419-418  )3-1هاي  قدس رضوي (جلد

 واعظ زاده خراساين، حممد: §

ده هـاي خطّـی کتابخانـه محمـد واعـظ زا      معرفی نسخه“
  434 ”خراسانی

 وثيق، منصوره: §

فهرست کتب چـاپ سـنگی (فارسـی) کتابخانـه مرکـزي      
  149 (ملّی) تبریز

 وحيد دستگردي، حممد: §

  76 ”هاي خطّی فارسی فهرست نسخه“

 پرست، علي اکرب: وطن §

فهرست اسناد پزشکی موجود در معاونت اسنادي سازمان 
ن اسناد و کتابخانه ملی جمهـوري اسـالمی ایـران پیرامـو    

 166 موضوع تاریخ پزشکی

 وفادار مرادي، حممد: §

استدراك و پیوست فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانـه  “
  417 ”مرکزي آستان قدس رضوي

 70 ”هاي خطّی نشریه نسخه تأمالتی بر دوره جدید“

زنــدگی و آثــار قاضــی نــوراهللا مرعشــی شوشــتري در “
  416 ”کتابخانه مبارکه رضوي

اهللا ســید  ی کتابخانــه آیــتفهرســت الفبــایی کتــب خطّــ“
محمدتقی حکیم (وابسته به کتابخانه مرکزي آستان قـدس  

  167 ”رضوي)
ت االسـالم و    “ فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانـه حجـ

المسلمین محمدحسن عالّمی اهدایی به کتابخانـه مرکـزي   
  411، 388 ”آستان قدس رضوي (ع)

خانـه  هـاي تهیـه شـده از کتاب     فهرست الفبایی میکروفیلم“
جامع کبیر صنعا بـراي کتابخانـه مرکـزي و مرکـز اسـناد      

  416 ”آستان قدس رضوي
ـ  فهرست نسخه“ آقـاي معتمـدي در    کتابخانـه  یهاي خطّ

  286 ”سمنان
هاي خطّی مصور کتابخانه آسـتان قـدس    فهرست نسخه“

  416 ”رضوي
شناسی نسخ خطّـی مؤلّفـات فـارابی در کتابخانـه      کتاب“

  416 ”آستان قدس رضوي
آستان قـدس   يکتابخانه مرکز یکتب خطّ ییست الفبافهر
  417 )2لد(جي رضو

  386 اهللا جلیلی  فهرست کتب خطّی کتابخانه آیت
فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  

  420-418 )23و  16-15هاي  قدس رضوي (جلد
هـالل  محمـد  زاده  امـام   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

  98 آران السالم علیه
ــ فهرســت نســخه  خانقــاه احمدیــهی مجموعــه هــاي خطّ

  293 )2-1مجلّدات ( شیراز (احمدي)

 واليي، مهدي: §

 404 ”تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوي“

  433 ”فهرست نسخ خطّی عبدالمجید مولوي در مشهد“
فهرست کتابهاي وقفی خاندان حکمت بـر آسـتان قـدس    
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  412 رضوي
انه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  فهرست کتب خطّی کتابخ
  420-418 )18و  11، 6-4هاي  قدس رضوي (جلد

  
 ـــــ  هـ  ــــــ                    

 هاديان، فريده: §

  81شناسی نسخ خطّی پزشکی ایران  کتاب

 هامشيان، هادي: §

اهللا  فهرست کتب خطّی، سنگی و سـربی کتابخانـه آیـت   “
  151 ”مولی علی علیاري تبریزي ـ تبریز

 145 هاي تبریز  فهرست کتابخانه

 هاي چاپ سنگی تبریز (فارسـی و عربـی)   فهرست کتاب
145 

هاي چاپ سنگی و سربی (فارسی ـ عربـی    فهرست کتاب
 146 ـ ترکی) کتابخانه تربیت ـ تبریز

  148 تبریز رکزيمهاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخه

 هامشيان، هسيت: §

خصوصـی در  هاي خطّی یـک مجموعـه    فهرست نسخه“
  285 ”سبزوار

 هداييت، حممدعلي: §

 158 آستانه ري: مجموعه اسناد و فرامین

 هدايت، حممدعلي: §

هـاي عمـومی فرهنـگ و دبیرسـتان      مروري بر کتابخانه“
 ”هـاي سـده اخیـر)    ترین کتابخانه ادب اصفهان (از قدیمی

117 

یادداشتی بر گنجینه نسخ خطّی کتابخانه ابن مسکویه در “
  117 ”ت عناوین چند نسخه خطّی مهماصفهان و فهرس

الدولـه بـه کتابخانـه     فهرست اجمالی از کتب اهدایی صارم
  119 فرهنگ اصفهان

فهرست کتب چاپ سـنگی و سـربی (فارسـی و عربـی)     
  117 هاي عمومی اصفهان کتابخانه

ي اهدایی   الدین مهدو هاي خطّی سید مصلح فهرست نسخه
  117 ـ ایران)به گنجینه نسخ خطّی اصفهان (اصفهان 

الدوله، اهدایی به کتابخانـه   هاي خطّی صارم فهرست نسخه
 119فرهنگ (گنجینه نسخ خطّی اصفهان)، اصفهان 

هاي خطّی فارسی کتابخانـه ابـن مسـکویه     فهرست نسخه
 119 (بخش فهرست نشده)، اصفهان ـ ایران

 :هزار، علريضا §

مجموعه حجۀاالسالم  یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست “
  248 ”حب االسالم در تهرانعلی م

 الدين: مهايونفرخ، رکن §

  240، 235 ”دسته گلی تقدیم به دوستداران کتاب“
  235 ”معرفی چند نسخه کهن“

ي ایران از صدر اسالم تا عصر کنونی  ها تاریخچه کتابخانه
  6 )2-1(مجلّدات 

  57  ١ي سلطنتی ایران ها تاریخچه کتب و کتابخانه

 هنري، مرتضي: §

                                                   
1. History of books and the Imperial libraries of Iran . 
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  169 ”ی کتابهاي خطّی تألیف بیانیشناس کتاب“

 هيئت حتريريه جملّه : §

اهداي دو مجموعه ارزشـمند بـه کتابخانـه مرکـز دائـرة      “
  224 ”المعارف اسالمی

فهرست کتب موقوفه خاندان حکمت اهدایی استاد علی “
  412 ”اصغر حکمت به کتابخانه آستان قدس

هاي خطّی کتابخانه دکتر منـوچهر   مجموعه اهدایی نسخه“
توده و آقاي احمـد منـزوي بـه کتابخانـه مرکـز دائـرة       س

  224 ”المعارف بزرگ اسالمی
                     

  ــــــ ي ــــــ                     

 ياحقي، حممدجعفر: §

 ”معرّفی تعدادي از قرآنهاي نفیس آستان قدس رضـوي “
402  

 يزدي مطلق (فاضل)، حممود: §

سۀفهرس مخطوطات المدرسۀ الباقریۀ فی م“ شهد المقد” 
429  
فهرست چند نسخه خطّـی مجموعـه مهـراب اکبریـان ـ      “

  436 ”مشهد
هـاي کتابخانـه دانشـکده الهیـات و       فهرست میکـروفیلم “

  427 “) 3-1معارف اسالمی مشهد (
د واعـظ     فهرست نسخه“  هاي خطّی اهدایی اسـتاد محمـ

زاده خراسانی بـه کتابخانـه دانشـکده الهیـات و معـارف      
  434 ”اه فردوسی مشهداسالمی دانشگ

ــه فهرســت نســخه“  ــی برخــی کتابخان هــا در  هــاي خطّ

  39 ”خراسان
  155 ”هاي خطّی کتابخانه عمومی تنکابن فهرست نسخه“
  282 ”هاي خطّی کتابخانه عمومی ساري فهرست نسخه“
 ”هاي خطّی مدرسه خیرات خـان مشـهد   فهرست نسخه“

429  
ـ   فهرست نسخه“ ات و هاي عکسی کتابخانه دانشـکده الهی

  427 ”معارف اسالمی مشهد
  400 ”ي شخصی خراسان ها کتابخانه“
  ٣٩٨ ”هاي عمده مشهد کتابخانه“

هاي خطّی آثار حکـیم صـدرالمتألّهین    گزارشی از نسخه“
  400 ”ي مشهد مقدس ها شیرازي موجود در کتابخانه

  400 ”هاي شخصی هاي خطّی کتابخانه معرّفی نسخه“
سـعدي حیـدري در    هاي خطّـی کتابخانـه آقـاي    نسخه“

  433 ”مشهد
 155 ”هاي خطّی کتابخانه عمومی تنکابن نسخه“

  435-434 ”هاي خطّی کتابخانه محمود فاضل نسخه“
  429 ”هاي خطّی مدرسه حاج حسن، مشهد نسخه“
  430 ”هاي خطّی مدرسه عباسقلی خان، مشهد نسخه“
 ”هاي خطّـی کتابخانـه عمـومی سـاري     نگاهی به نسخه“

281  
اي خطّی کتابخانه جامع گوهر شاد مشـهد  ه فهرست نسخه

  425 )4-1(مجلّدات 
هاي خطّی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم  فهرست نسخه

  426 انسانی دانشگاه فردوسی، مشهد
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده الهیـات و       فهرست نسخه

  426 )3-1معارف اسالمی مشهد (مجلّدات 
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و همـدان و   ي رشـت  ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
  430، 399، 80 مشهد

  399 هاي خطّی مدارس مشهد  فهرست نسخه
  432 هاي خطّی مدرسه علمیه عالی نواب فهرست نسخه
هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی سـاري و       نگاهی به نسخه

 89تنکابن 

 يعقويب، عبدالرسول: §

اهللا العظمــی  گزارشــی کوتــاه از کتابخانــه مدرســه آیــت“
  344 ”گلپایگانی

 اقبال:يغمايي،  §

  171 ”فهرست مرقّعات سلطنتی، تألیف بدري آتاباي“

 يغمايي، حبيب: §

  170 هاي خطّی کتابخانه سلطنتی ـ تهران فهرست نسخه

 زارع، سهراب: يکه §

هاي سنگی و سربی کتابخانه مدرسـه عـالی    فهرست کتاب
  179 )2-1، (مجلدات >سپهساالر سابق<شهید مطهري 

 يوسف، زکريا: §

  70 ”لعربیۀ فی مکتبات إیرانمخطوطات الموسیقی ا“

 الدين: ، جاللياردبيل ييونس §

 یالدین یونس کتابخانه سید جالل یهاي خطّ فهرست نسخه
  368 یاردبیل

  ٭٭٭
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 ها: الف) مقاله §

السـالم (از   نسخه خطّی دربـاره امـام علـی علیـه     110“
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی     گنجینه خطّی کتابخانه آیـت 

  336 ”رحمه اهللا)
  

  ـــــ آ ـــــ                             
ي  هـا  آثار خوشنویسی در گنجینه کتابخانه مرکزي: قطعه“

  186 ”یزيخطّ نستعلیق و قرآن نیر
آثار سید محمد بن عبدالصمد شهشـهانی و نسـخ خطّـی    “
ي  هـا  ي عمـومی کشـور و مجموعـه    هـا  ها در کتابخانه آن

  85 ”خصوصی
اهللا  آثار شیخ طوسی در کتابخانه بـزرگ حضـرت آیـت   “

 335 ”العظمی مرعشی نجفی (ره)

آثار عبدالعلی بیرجنـدي موجـود در کتابخانـه مجلـس     “
  210 ”شوراي اسالمی

عالمه حلّی در ایران در قرن هشتم و نهم (بر اساس  آثار“
کتاب مکتبۀ العالمۀ الحلّی از استاد مرحوم سید عبدالعزیز 

  85 ”طباطبایی)
 235 ”آثار محمدعلی سدید السلطنه کبابی“

آشنایی بـا اسـماعیل امیرخیـزي و مجموعـه ارزشـمند      “

، 150 ”اهدایی او به کتابخانـه مجلـس شـوراي اسـالمی    
211 

ی با جنگ نخجوانی (نسخه خطّـی کتابخانـه ملّـی    آشنای“
  152 ”تبریز)

 ”ي شخصـی (چنـد نمونـه)    هـا  آشنایی با چند کتابخانه“
400  
 ”ي شـهر کاشـان   هـا  آشنایی با چند مخطوط از کتابخانه“

375  
الـدین   هاي مثنـوي جـالل   آشنایی با چند نسخه از شرح“

 ”محمد مولوي بلخی در کتابخانه مجلس شوراي اسالمی
218  
ي  هـا  آشنایی با چند نسـخه خطّـی در برخـی کتابخانـه    “
  69 ”ایران
هاي خطّی مجموعه اهـدایی   آشنایی با شماري از نسخه“

 ”آقاي کریم زاده به کتابخانـه مجلـس شـوراي اسـالمی    
212 

  313 ”اهللا العظمی نجفـی (ره) آشنایی با کتابخانه آیت“
ی آشنایی با کتابخانـه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـان     “

 425 ”دانشگاه فردوسی مشهد

زاده  آشنایی با نسخ خطّی کتابخانه آسـتان مقـدس امـام   “
 160 ”السالم صالح علیه

  452 ” آغازي نکو براي انجامی شایسته“
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  ـــــ  الف ـــــ                            
هـاي خطّـی اجـازات     اجازات االعالم: فهرسـت نسـخه  “

العظمـی مرعشـی    اهللا موجود در کتابخانـه حضـرت آیـت   
  337 ”نجفـی (ره)

إحیاء التراث: لمحۀ تاریخیۀ سریعۀ حول تحقیق التـراث  “
 85 ”و نشره و اسهام إیران فـی ذلک

  290 ”اخباري از چند نسخه خطّی در شیراز“
  61 ”هاي ریاضی هاي) فارسی: کتاب ادبیات (نگارش“
 ”هاي علـوم قـرآن   هاي) فارسی: کتاب ادبیات (نگارش“

61  
هاي خطّی و کمیـاب کتابخانـه آسـتانه     سن نسخهاز محا“

  401 ”السالم حضرت رضا علیه
اسامی الکتب الخطیـۀ لمکتبـۀ المـولی علـی الخیابـانی      “

 151 ”التبریزي

استدراك و پیوست فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانـه  “
  417 ”مرکزي آستان قدس رضوي

استدراکات فهارس نسخ خطّی کتابخانه مجلس شـوراي  “
 206 ”اسالمی

اهللا  نامــه فهرسـت کتابخانــه آیــت  اسـتدراکات و درســت “
  317 ”20-1العظمی مرعشی نجفـی (ره)، جلدهاي 

 145  ”اسناد اداره اوقاف تبریز“

 ٣٨٣ ”اسناد تاریخی کتول“

  100 ”اسناد قنات گلشن آشتیان“
 ”اسناد کازرون در سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایـران “

166 ،375 

 455 ”ها در کتابخانه وزیري یزد هاسناد نکاح نام“

  395 ”اسناد نویافته از تاریخ مراغه)“
هـاي خطّـی کتابخانـه     اطالعاتی درباره برخی از نسـخه “

  190، 164 ”دانشکده پزشکی
 ”اهللا العظمـی المرعشـی النجفــی    إطاللۀ علی مکتبۀ آیۀ“

314  
انتقال کتابخانه آقاي علی اصـغر حکمـت بـه کتابخانـه     “

  412 ”دس رضويمرکزي آستان ق
هـاي خطّـی در    هـا: فهرسـت نسـخه    اوقاف و کتابخانـه “

ــه  ــالل علی ــد ه ــامزاده محم ــه ام الســالم ـ آران    کتابخان
  98 ”(کاشان)

اهداء دو مجموعه ارزشـمند بـه کتابخانـه مرکـز دائـرة      “
  223 ”المعارف بزرگ اسالمی

هـاي خطّـی بـه مدرسـه سـلطانی       اهداء کنندگان نسخه“
  379 ”م خمینی)کاشان (حوزه علمیه اما

اهداي دو مجموعه ارزشـمند بـه کتابخانـه مرکـز دائـرة      “
  224 ”المعارف اسالمی

  55 ”أهم خزائن کتب إیران من قدیمۀ و حدیثۀ“
  58 ”ایران مین اسالمی عهد کی فهرستین“
  57 ”ایران مین مخطوطات کی فهرستین“
  

  ـــــ ب ـــــ                       
 266 ”وقفی شیخ االسالم خویی  باغ ارغوان: کتابخانه“

هـاي دیجیتـالی، روي خطّـی     بانک اطالعـات فهرسـت  “
)Online59 ”هاي جهان ) و متنی نسخ خطّی کتابخانه 

سـۀ:     “ بحثاً عن التراث العربی، رحلـۀ إلـی العتبـات المقد
  401 ”مشهد
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، 241 ”هاي تازه خریداري شده بخش دیگري از نسخه“
323  
ی کتابخانه مرکزي آستان ترین کتب خطّ برخی از قدیمی“

  416-415 ”قدس رضوي
   39 ١”هاي مهم در مشهد برخی دستنویس“
هاي نفیس در کتابخانه مدرسه فیضـیه   نویس برخی دست“
  350 ”قم
هاي نفیس در کتابخانه مسـجد اعظـم    نویس برخی دست“
 352 ”قم

  59 ”برخی فهرستهاي منتشر شده در ایران“
  147 ”تبریزبرخی نسخ خطّی کتابخانه ملّی “
اهللا العظمـی   برخی نسخ خطّی موجود در کتابخانـه آیـت  “

  314 ”مرعشی نجفـی مد ظلّه العالی
  415 ”برخی نسخ خطّی نفیس آستان قدس رضوي“
  324، 241 ”هاي خطّی فخرالدین نصیري برخی نسخه“
هاي خطّی مجموعه شخصـی محمدحسـین    برخی نسخه“

  375  ”صمدانی در کازرون
 ”هاي چـاپ سـنگی   هاي کتاب فهرستبررسی اجمالی “

95 

هاي خطّی آستان قـدس   بررسی جلد یکم فهرست کتاب“
  420 ”رضوي

ــه مجلــس شــوراي اســالمی  “ بررســی سیســتم کتابخان
 200 ”(بهارستان) و نسخ خطّی آن کتابخانه

اهللا  هـاي خطّـی کتابخانـه آیـت     بررسی فهرسـت نسـخه  “
  319 ”)28العظمی مرعشی نجفـی، (جلد

                                                   
1. Über wichtige Handschriften in Meschhed.  

ي عمـومی   هـا  هاي خطّی کتابخانه نسخه بررسی فهرست“
ساري و تنکـابن، تـألیف محمـود فاضـل یـزدي مطلـق،       

1383” 90 ،155 ،282 

هاي عکسی مرکـز احیـاء میـراث     بررسی فهرست نسخه“
 358 ”اسالمی

بررسی کتـب خطّـی یـا قدیمـه وزارت امـور خارجـه       “
  220 ”جمهوري اسالمی ایران، در یک نگاه

هـاي مصـور موجـود در     بررسی و طبقـه بنـدي نسـخه   “
 186 ”کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران

اهللا العظمی  بررسی و معرفی مجموعه نفیس کتابخانه آیت“
مرعشی نجفـی و ملحقات و نوادر آن (به انضمام معرفـی  

  313 ”هاي عکسی کتابخانه) منتخبی از نسخه
هاي خطّی خاندان میبـدي   فهرست نسخه<بررسی و نقد “

 89 “>ـ کرمانشاه/ مشهد

هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرسـت نسـخه  <بررسی و نقـد  “
  378 “>فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان

ي  هـا  هاي خطّی کتابخانـه  فهرست نسخه<بررسی و نقد “
  391 “>گلپایگان

  360 “>معرفی میراث مخطوط<بررسی و نقد “
ي  هـا  هـاي خطّـی کتابخانـه    بررسی و نقد فهرست نسخه“
  305 ”قائن
هاي خطّـی مجموعـه سـید     اي نسخهه بررسی یادداشت“

) در کتابخانه مرکزي و مرکـز  12تا  6محمد مشکوة (قرن
  186 ”اسناد دانشگاه تهران

اي از مجموعه شخصـی محمـدعلی مسـعودي:     ه برگزید“
یـی از خوشنویسـی از سـده سـوم تـا چهـاردهم        ها نمونه
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  253 ”هجري
السـالم   بعض المصادر العربیۀ فـی االمـام المهـدي علیـه    “
ۀ لسـیدنا االسـتاذ   المط بوعۀ و المخطوطۀ فی المکتبۀ العام

 ”سماحۀ آیۀاهللا العظمی السید المرعشی النجفی قدس سره
341  
  178 ”بعض مخطوطات خزانۀ مدرسۀ سبهساالر العالیۀ“
شناسی آثار مهـدوي   شناسی و نسخه خزان: کتاب بهار بی“

اهللا العظمی مرعشـی   عالمه بهاري همدانی در کتابخانه آیت
  335 ”نجفی (ره)

  
  ـــــ پ ـــــ                        

اي از آثار خطّی میرزا حسن خان جابري انصـاري   پاره“
  214، 125 ”در کتابخانه مجلس

 214 ”هایی در نسخ خطّی کتابخانه مجلس پرسه“

نگاري: نقدي بر جلـد نـوزدهم    پندار انگاري در فهرست“
ـ   (تـألیف   طـب   فهرست کتب خطّی آستان قدس رضـوي 

  421 ”)1380غالمعلی عرفانیان، مشهد ـ 
 ”ي یزد از آغـاز تـا پایـان قاجاریـه     ها پیشینه کتابخانه“

452  
  

  ـــــ ت ـــــ                     
  96 ”تاریخ چاپ سنگی در ایران“
  404 ”تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوي“
 95 ”تاریخچه چاپ سنگی در ایران“

  ١٦١ ”ده ادبیات تهرانتاریخچه کتابخانه دانشک“

  225 ”تاریخچه مختصر کتابخانه و موزه ملی ملک“

تـا بهـار    1388هاي خرید نسـخ خطّـی (زمسـتان     تازه“
 213 ”) در کتابخانه مجلس شوراي اسالمی1389

 70 ”هاي خطّی نشریه نسخه تأمالتی بر دوره جدید“

لی در فهرست“ 180 ”هاي چاپ سنگی نویسی کتاب تأم  
نـو  هاي  فهرستمجلد از  ششنگاهی به  تجلّی رضوان:“

رهبر معّظـم انقـالب،   اهدایی  هاي نویس دستبراي انتشار 
کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد به  اي اهللا خامنه حضرت آیت

 423 ”آستان قدس رضوي

تذکرة مخطوطاته: حاویۀ للتعریف بأربعۀ عشـر نموذجـاً   “
 130 ”من نفائس مخطوطات مکتبۀ صاحب الروضات

 83 ”ث العربی المخطوط، فهرستی براي همیشهالترا“

فهرسـت کتابخانـه    2-1هـاي   تصحیح و استدراك جلد“
  292 ”السالم حضرت شاهچراغ علیه

هـاي خطّـی کتابخانـه     تصحیح و تکمیل فهرست نسـخه “
  178، 177 ”سپهساالر

تعدادي از نسخ خطّی ثقۀ االسـالم تبریـزي خریـداري    “
 ”مرعشـی نجفــی (ره)  اهللا العظمـی   شده به کتابخانه آیت

150 ،323 

 67 ”التعلیقات علی الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ“

نسخ خطّی کتابخانـه    تعلیقاتی بر برخی مجلدات فهارس“
 206 ”مجلس شوراي اسالمی

  67 ”تکملۀ الذریعۀ“
  

  ـــــ ج ـــــ                        
پژوهی دفتر  هاي نسخ خطّی (نسخه جستاري در فهرست“

 90 ”ابوالفضل حافظیان بابلی)سوم ـ 
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 ”هاي اطالعاتی نسخ خطّـی در ایـران   جستجو در بانک“
59 

هجـري   14-13ي  ها جلد سازان ماوراء النهري از سده“
هــاي خطّــی کتابخانــه وزارت امــور  در مجموعــه نســخه

  221 ”خارجه
هــاي داراي رقــم، تــاریخ یــا کتیبــه در مجموعــه  جلــد“

مرکز اسـناد دانشـگاه    هاي خطّی کتابخانه مرکزي و نسخه
 186 ”تهران

السـالم   جناح المصاحف الشریفۀ فی مکتبۀ الرضـا علیـه  “
  401 ”بخراسان

جولۀ فی أعظـم مکتبـۀ بطهـران: مکتبـۀ الحـاج ملـک       “
  226 ”التجار

  
  ـــــ چ ـــــ                 

 95 ”چاپ سنگی و پیدایش آن در ایران“

  86  ”چاپ نسخه برگردان مخطوطات“
 228 ”ان در کتابخانه و موزه ملّی ملکچند فرم“

  148 ”چند فرمان و چند نسخه خطّی“
ي ایـران،   هـا  چند فهرست نسخ خطّی مربوط به کتابخانه“

  58 ”تألیف سید احمد اشکوري
نویس از نفایس کتابخانه آسـتان   چند کتاب علمی دست“

  415 ”قدس رضوي
  129 ”چند مجموعه خطّی از مجموعه روضاتی“
 291 ”ز شیرازچند نسخه ا“

ــک مدرســه کرّامیــه در  “ چنــد نســخه بــاقی مانــده از ی
  442 ”نیشابور

چند نسـخه خطّـی از آثـار مرحـوم مالعلـی خیابـانی       “
اهللا العظمــی  تبریــزي در کتابخانــه بــزرگ حضــرت آیــت

  333، 151 ”مرعشی (ره)
چند نسخه خطّی از کتابخانه آسـتانه حضـرت معصـومه    “
  310 ”اهللا علیها ـ قم سالم
اهللا ســید مهــدي  نســخه خطّــی از کتابخانــه آیــت چنــد“

  365 ”روحانی
  350 ”خطّی از کتابخانه مدرسه فیضیه چند نسخه“
 ”چند نسخه خطّی از کتابخانه مرحوم دکتر مهدي بیـانی “

245  
 351 ”چند نسخه خطّی از کتابخانه مسجد اعظم قم“

چند نسخه خطّی انتقال یافته به کتابخانـه ملّـی ایـران و    “
  192، 185 ”نه مرکزي دانشگاه تهرانکتابخا

 ”اهللا مرعشـی ـ قـم    چند نسخه خطّی در کتابخانه آیـت “
315  
 ”چند نسخه خطّی در کتابخانه مرحوم گردنیا و برادرش“

241  
چند نسـخه خطّـی در کتابخانـه مقبـره روزبهـان بقلـی       “

  301 ”شیرازي
ي شخصـی دیگـر در    هـا  چند نسخه خطّی در کتابخانـه “

  291 ”شیراز
  127 “د نسخه خطّی که از طریق ارث رسیدهچن“
اهللا  چند نسخه خطّی نفـیس در کتابخانـه عمـومی آیـت    “

  346 ”العظمی گلپایگانی (ره)
زاده ابـراهیم للــه    نامه و کتیبه مربوط به امـام  چند وقف“

 102 ”پرچین ـ آمل
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  323 ”چهار کتابخانه نفیس شخصی“
  148 ”چهار نسخه خطّی“
ۀ االسالم و  چهارصد و هشتاد نسخه“ خطّی کتابخانه حج

  363 ”المسلمین طبسی حائري
  

  ـــــ ح ـــــ                      
  195 ”حواشی بر فهارس کتابخانه ملّی“
حواشی بر فهارس نسخ خطّـی کتابخانـه آسـتان قـدس     “

 421  ”هاي وابسته رضوي و کتابخانه

 ”حواشی بر فهارس نسخ خطّـی کتابخانـه ملّـی ملـک    “
228 

هاي خطّـی کتابخانـه مجلـس     نسخه  ی بر فهارسحواش“
 206 ”شوراي اسالمی

  70 ”هاي خطّی نشریه نسخهحواشی بر “
  

  ـــــ خ ـــــ                   
خراسان و خزانتها فی مشهد االمام علی بن موسـی بـن   “

  410 ”السالم الرضا علیه
  331، 329، 237 ”خرید کتاب خطّی“
  330، 329 ”هاي خطّی خرید نسخه“
  330 ”هاي کهن خرید نسخه“
  401 ”خزانۀ الرضویۀ فی خراسان“
  169 ”الخزانۀ السلطنیۀ و بعض نفائسها“
  106 ”الخزانۀ الصفویۀ فی أردبیل“
 282 ”خزانۀ الکتب العربیۀ فی ساوه“

  143 ”خزانۀ محمدباقر البیرجندي فی بیرجند“

  284 ”خزانۀ محمدمهدي العلوي فی سبزوار“
أنشــئت فـی أوائــل عصــر الدولــۀ  خـزائن إیــران التــی  “

  56 ”القاجاریۀ
  276 ”خزائن زنجان فی إیران“
خــزائن کتــب إیــران: خزانــۀ الحــاج المــال علــی آقــا  “

  149 ”فی تبریز[الخیابانی] 
 ”فی تبریز ]االیروانی[خزائن کتب إیران: خزانۀ علی آقا “

150  
  115 ”خزائن الکتب العربیۀ فی إصفهان“
  56 ”یرانخزائن الکتب العربیۀ فی إ“
  144 ”خزائن الکتب العربیۀ فی تبریز“
  157 ”خزائن الکتب العربیۀ فی الري و طهران“
  276 ”خزائن الکتب العربیۀ فی زنجان“
 290 ”خزائن الکتب العربیۀ فی شیراز“

 395 “خزائن الکتب العربیۀ فی مراغا “

  361 ”خطّی بر تارك فهرست ملّی“
  

  ـــــــ د ـــ                      
دوره از و شــیعی دارالکتــب فیروزآبــاد، میراثــی کهــن “ 
  304 ”بویه آل
هـاي خطّـی کتابخانـه     هـاي نسـخه   در حاشیه فهرسـت “

 182 ”دانشگاه تهران

هـاي خطّـی    درایه و رجال شیعه در فهرسـتگان نسـخه  “
 88 ”حدیث و علوم حدیث شیعه

هاي خطّی (مکتوب به مینـوي غـره    درباره عکس نسخه“
  161  ”1311شهریور 
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-1378هـاي   درباره فهارس منتشره نسخ خطّی در سال“
1379” 58  

اهللا العظمـی   درباره فهرست نسـخ خطـی کتابخانـه آیـت    “
  347 ”(ره) گلپایگانی

  78 “ فهارسدر حاشیه “
ي پزشکی بـه زبـان تـازي در کتابخانـه      ها نگاشته دست“

 418 ”مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضوي، مشهد

اهللا مرعشـی   یخ بهایی در کتابخانه آیـت هاي ش دستنوشته“
  338 ”(ره)
هاي آثار شیخ طوسی در کتابخانـه مرکـزي    نویس دست“

  416 ”آستان قدس رضوي
  240، 235 ”دسته گلی تقدیم به دوستداران کتاب“
 325، 119 ”دفتر ثبت کتابخانه ابن مسکویه ـ اصفهان“

  358، 232 ”دفتر ثبت کتابخانه محدث ارموي“
  97 ”طّی نزد آقاي بدیع اهللا مراديدو جنگ خ“
  450-449  ”دو کتابخانه نفیس شخصی در همدان“
  456 ”دو نسخه در کتابخانه وزیري یزد“
  329 ”هاي کوفی کهن دو نمونه از قران“
دویست و هشتاد نسـخه خطّـی نفـیس از قـرن هشـتم      “

  328 ”هجري
  328 ”ده نسخه خطّی نفیس“
  

  ـــــ ذ ـــــ                 
  68 ”ذخایر علمی و ادبی ایران و هند“
  417 ”>یک دسته گل دماغ پرور< ذیلی بر مقاله“
  

  ـــــ ر ـــــ                
گنجینه جهـانی مخطوطـات   <هاي خطّی  راهنماي نسخه“

  319 )3(جلد >اسالمی
هـاي خطّـی نهـج البالغـۀ در دانشـگاه       راهنماي نسـخه “

  ١٨٧ ”تهران
 146 ”انه دولتی تبریزي فارابی در کتابخ ها رساله“

هاي خطّی کتابخانـه   رواق معرفت: فهرست برخی نسخه“
  104 ”عمومی ابراهیم دهگان (اراك)

  
  ـــــ ز ـــــ                  

زنــدگی و آثــار قاضــی نــوراهللا مرعشــی شوشــتري در “
  416 ”کتابخانه مبارکه رضوي

  
  ـــــ س ـــــ                   

گاهی به تـاریخ و تکامـل چـاپ    ستیز تیزاب و سنگ، ن“
 96 ”سنگی در ایران

 ”هاي خطّی آن سخنی درباره کتابخانه گلستان  و نسخه“
171 

 ”الـدین اردبیلـی   سرگذشت ذخائر کتابخانه شـیخ صـفی  “
107  
  107 ”سرنوشت مالل انگیز کتابخانه تاریخی اردبیل“
  210 ”اي بین الدفّتین سفینه تبریز، کتابخانه“
شمندان ایرانی از سده یـازدهم هــ   سه جنگ خطوط دان“

در کتابخانه مدرسه سپهساالر، کتابخانه مرکـزي دانشـگاه   
  185، 178 ”تهران و موزه بریتانیا

  129 ”سه نسخه از نسخ خطّی اصفهان“
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  165  ”ي)  سه نسخه مزدیسنایی (اوستایی و پهلو“
 ”سی و چهار نسخه خطّی از چند مجموعـه خصوصـی  “

70  
 ”ه خریداري شده کتابخانه مجلسسیاهه کتب خطّی تاز“

213  
سیاهه کتب خطّی مربوط بـه مکـه و مدینـه در آسـتان     “

 ٤١٥ ”قدس رضوي

سیاهه کتـب ملکـی و متصـرّفی کتابخانـه میـرزا سـید       “
  131 ”العابدین چهارسوقی اصفهانی محمدهاشم بن زین

سید محمد شـفیع موسـوي کـازرونی و کتابخانـه او در     “
 ١٤٢ ”بوشهر

 ”هاي مهـم ایـران   ات موجود در کتابخانهسیري در مرقع“
70  
  

  ـــــ ش ـــــ                    
 ”هاي ایران (دنا) نوشت شرحی در باب فهرستواره دست“

84 

ي چهـارم و   هـا  شصت و سه نسخه خطّی نفیس از سـده “
  328 ”پنجم و ششم هجري

شصت و هفت نسخه خطّی نفـیس در یـزد در کتابخانـه    “
  459 ”حمد مدرسیاهللا حاج سید م آیت
  329 ”شناخت گیهان شناخت“
  

  ـــــ ص ـــــ                  
هـاي کتابخانـه مسـجد     نـویس  صد نسخه نفیس از دست“

 354 ”اعظم قم

صلوة الجمعۀ: برخی منابع مربـوط بـه نمـاز جمعـه در     “
کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، کتابخانـه وزیـري یـزد و    

  455، 333،  185، 87 ”اهللا مرعشی در قم کتابخانه آیت
صورت احکام حجج اسالم عـراق عـرب در خصـوص    “

  397 ”آباد مرند موقوفه مسجد دولت
 ”صورت عرض کتب موقوفـه مدرسـه فاضـلیه مشـهد    “

431  
صورت کتب تاریخ که در کتابخانـه شـاه طهماسـب در    “

  145 ”تبریز بوده است منقول از جنگ خطّی
 ”ین اردبیلیالد صورت کتب و نفائس گنجینه شیخ صفی“

106  
صورت موقوفات آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه “

(س) و آستان حضرت امام علی بن موسی الرضـا (ع) =  
خـان مستشـار الملـک     نامه آقا میرزا شـفیع  صورت وقف

گرکانی وزیر کل اداره مرکـزي بروجـرد و عربسـتان بـه     
آستانه مقدسه حضـرت فاطمـه معصـومه (س) و آسـتان     

  410، 310 ”بن موسی الرضا (ع) حضرت امام علی
 249 ”صورت موقوفات حاج علینقی کاشانی“

صورت موقوفات، امالك و مستقالت موقوفـه حضـرت   “
  158 ”عبدالعظیم علیه آالف التحیۀ و التکریم

  
  ـــــ ط ـــــ                     

هاي خطّی به بهانـه   طرحِ بازنگاري برخی فهارس نسخه“
اي موجود  هفی نفیسِ یکصد رسالفلس ک مجموعهمعرفی ی

  341 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) در کتابخانه آیت
  76 ”هاي فارسی طرح کتابشناسی نگاشته“
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  ـــــ ع ـــــ                  
عالم المخطوطات: تعریـف مـوجز بمخطوطـات مکتبـۀ     “

  344 ”آیۀاهللا السید الگلپایگانی (ره) ـ قم
هـاي   و بررسی فهارس نسخهنگار: معرفی  عالمه فهرست“

 ”خطّی کتابخانه مجلس اثـر اسـتاد عبدالحسـین حـائري    
206  
 1386هاي خطّی خریداري شده در سـال   عناوین نسخه“

  213 ”در کتابخانه مجلس
  

  ـــــ غ ـــــ                       
غالمحسین سـرود و مجموعـه اهـدایی او بـه کتابخانـه      “

  212 ”مجلس شوراي اسالمی
  

  ـــــ ف ـــــ                     
 108 ”فردهاي آستانه شیخ صفی اردبیلی“

 ”فرمانهاي امراء ترکمان در تفویض تولیـت آسـتانه قـم   “
310  
  310 ”هاي خطّی چاپ شده در قم فهارس نسخه“
فهرس المخطوطات العربیۀ فی مکتبۀ الشـیخ محمـدعلی   “

  141 “هـ)، بوشهر 1365-1289آل عصفور (
  207 ”)5(ج جلس شوراي ملّیفهرس کتابخانه م“
سۀ“ فهرس مخطوطات المدرسۀ الباقریۀ فی مشهد المقد” 

429  
فهــرس مخطوطــات خزانــۀ الحــاج الشــیخ محمــدباقر  “

  324، 143 ”البیرجندي فی بیرجند
فهرس مخطوطات خزانۀ السید محمدعلی الروضاتی فی “

  129 ”إصفهان
فهرس مخطوطات خزانۀ الشـیخ محمـدباقر ألفـت فـی     “

  127 ”إصفهان
 ”فهرس مخطوطات خزانۀ الواعظ الچرندابی فـی تبریـز  “

153  
فهرس مخطوطات خزانۀ مرزا محمدعلی خان تربیت فی “
 146  ”تبریز

  294 ”فهرس مخطوطات مکتبۀ العالمۀ الطباطبائی“
ـ   فهرس مخطوطات مکتبۀ الفیض المهـدوي، کرمانشـاه  “
 385 “ ایران

عشی النجفی فهرس مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا العظمی المر“
 327 ”(ره)

 ”فهرس مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا النجفـی فـی إصـفهان   “
130  
ــادق   “ ــام الص ــۀ االم ــۀ مدرس ــات مکتب ــرس مخطوط فه
  139 ”السالم (نوربخش) ـ بروجرد علیه
السـالم   فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ ولی عصر علیـه “

 263 ”فی خوانسار

فهرس نفائس مخطوطـات اصـفهان، تـألیف محمـدعلی     “
  128 ”روضاتی

  128 ”فهرس نفائس مخطوطات اصفهان“
ــی خواجــه نصــیرالدین طوســی در  “ فهرســت آثــار خطّ

  334 ”(ره)اهللا العظمی مرعشی  کتابخانه آیت
فهرست آثار خطّی فاضلین نراقی در کتابخانـه مجلـس   “

  210 ”شوراي اسالمی
فهرست اجمـالی چهـار صـد و نـود نسـخه خطّـی در       “ 
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 456 ”کتابخانه وزیري یزد

  85 ”)نسخ خطّی(ت اجمالی چهل مجموعه فهرس“
الدین حسـن ولـی در    فهرست اسناد آستانه درویش تاج“

 395 ”نیاك ـ الریجان

  298 ”فهرست اسناد آقاي عبدالکریم مکارمی“
فهرست اسـناد بقعـه شـیخ صـفی اردبیلـی موجـود در       “

 108 ”(داخل) بقعه

فهرست اسـناد بقعـه شـیخ صـفی اردبیلـی موجـود در       “
، 107 ”زي سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه    بایگانی مرک

165 

فهرست اسناد بقعه شیخ صفی اردبیلی موجود در بخـش  “
 258، 108 ”اسالمی موزه ملی ایران

فهرست اسـناد بقعـه شـیخ صـفی اردبیلـی موجـود در       “
 165، 108 ”سازمان اسناد ملی ایران

فهرست اسناد بقعه شیخ صفی اردبیلی موجود در مـوزه  “
 108 ”ریزآذربایجان ـ تب

فهرست اسناد جمالزاده (موجود در کتابخانـه مرکـزي و   “
 190 ”مرکز اسناد دانشگاه تهران)

فهرست اسناد خریداري و اهـدا شـده بـه مرکـز اسـناد      “
  217 ”1389و  1388هاي  مجلس در سال

ــور   “ ــه وزارت ام ــاري در کتابخان ــناد قاج ــت اس فهرس
  220 ”خارجه

ریخی مجموعـه  فهرست اسناد و فرامین و مکاتبـات تـا  “
  234 ”آقاي حسین شهشهانی

فهرست اسناد وقف اسـتان تهـران در بایگـانی مرکـزي     “
  165 ”سازمان اوقاف و امور خیریه

اهللا ســید  فهرســت الفبــایی کتــب خطّــی کتابخانــه آیــت“
محمدتقی حکیم (وابسته به کتابخانه مرکزي آستان قـدس  

  167 ”رضوي)
ت   “ االسـالم و  فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانـه حجـ

المسلمین محمدحسن عالّمی اهدایی به کتابخانـه مرکـزي   
  411، 388 ”آستان قدس رضوي (ع)

هـاي تهیـه شـده از کتابخانـه       فهرست الفبایی میکروفیلم“
جامع کبیر صنعا بـراي کتابخانـه مرکـزي و مرکـز اسـناد      

  416 ”آستان قدس رضوي
هاي تک کتـابی کتابخانـه عالمـه     فهرست الفبایی نسخه“
  294 ”باطبایی شیرازط
 ”هاي خطّی کتابخانه آستانه مشهد فهرست الفبایی نسخه“

415  
فهرست بخشی از اجازات و اسناد موجـود در کتابخانـه   “
 126 ”اهللا حاج سید حسن فقیه امامی، اصفهان آیت

هـاي کتابخانـه سـید محمـد      نویس فهرست برخی دست“
  132 ”قاضی جهان اصفهانی

ي کتابخانه مـولی ذوالفقـار   ها نویس فهرست برخی دست“
  131 ”در اصفهان

هـاي موجـود در کتابخانـه     نـویس  فهرست برخی دست“
  377 ”انجمن آثار ملّی کاشان

هـاي موجـود در کتابخانـه     نـویس  فهرست برخی دست“
  380 ”آقاي حسن عاطفی

هـاي موجـود در کتابخانـه     نـویس  فهرست برخی دست“
  382، 324 ”آقاي حسن نراقی

هـاي موجـود در کتابخانـه     نـویس  فهرست برخی دست“
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  381 ”آقاي عباس بهنیا
هـاي موجـود در کتابخانـه     نـویس  فهرست برخی دست“

  379 ”آقاي مصطفـی فیضی
اهللا مرعشـی ـ    فهرست برخی نسخ خطّی کتابخانـه آیـت  “
 315 ”قم

ي عمـومی و   هـا  فهرست برخـی نسـخ خطّـی کتابخانـه    “
  115 ”خصوصی اصفهان

 239 ”کتابخانه نصیريهاي خطّی  فهرست برخی نسخه“

 ”ي شهر قـم  ها هاي خطّی کتابخانه فهرست برخی نسخه“
390  
  169 ”فهرست بعضی از کتب کتابخانه سلطنتی ایران“
نامه و جغرافیاي خطّـی   فهرست تاریخ، سفرنامه، سیاحت“

  171 ”کتابخانه سلطنتی، تألیف بدري آتاباي
  292 ”نامه در اداره اوقاف شیراز فهرست تعدادي وقف“
هـاي بیوتـات [موجـود در کـاخ      فهرست توصیفی آلبوم“

  172 ”گلستان]
نویس از کتابخانـه عمـومی فرهنـگ     فهرست چند دست“
  438 ”نائین
نویس پزشکی در کتابخانه دانشـکده   فهرست چند دست“

  134 ”پزشکی و داروسازي اصفهان
نویس نفیس از کتابخانه آقاي ادیـب   فهرست چند دست“

  252 ”برومند
الـدین   نویس نفیس از کتابخانـه رکـن   ند دستفهرست چ“

  235 ”همایونفرّخ
نـویس نفـیس از کتابخانـه عمـومی      فهرست چند دست“
  253 ”پارك شهر >1شماره <

 ”نویس نفیس از کتابخانه ملّی تبریـز  فهرست چند دست“
148  
نویس نفیس قرآن کریم از  کتابخانـه   فهرست چند دست“

  215 ”مجلس شوراي اسالمی
نویس نفیس قرآن کریم از  کتابخانـه   دست فهرست چند“

  186 ”مرکزي دانشگاه تهران
نویس نفیس قرآن کـریم از کتابخانـه    فهرست چند دست“

  252 ”انجمن حافظان فرهنگ و هنر ایرانی
نویس نفیس قرآن کریم از موزه رضا  فهرست چند دست“

  198 ”عباسی و کاخ گلستان
 ”ملّـی فهرست چند مجموعه کتابخانه مجلـس شـوراي   “

208  
 ”ي شـهر یـزد   هـا  فهرست چند نسخه خطّی از کتابخانه“

452  
فهرست چند نسخه خطّـی مجموعـه مهـراب اکبریـان ـ      “

  436 ”مشهد
ــه از     “ ــیس برگرفت ــی نف ــخه عکس ــد نس ــت چن فهرس

  195، 167 ”ي برلین، پاریس، لیدن و .. ها کتابخانه
فهرست خودنوشـت مولّفـات مـولی حبیـب اهللا شـریف      “

  383”کاشانی (ره)
اهللا  ي آثـار مرحـوم حضـرت آیـت     ها فهرست دستنوشته“

العظمی مرعشی نجفـی (ره) موجـود در گنجینـه جهـانی    
 334 ”هاي خطّی نسخه

هـاي   ي شهرسـتان  هـا  هاي کتابخانـه  نویس فهرست دست“
  68 ”تبریز، کاشان، یزد و اصفهان

ي عمــومی و  هــا هــاي کتابخانــه نــویس فهرســت دســت“
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  291 ”خصوصی شیراز
هاي مجموعه دکتر غالمعلـی حـداد    نویس دست فهرست“

  253 ”عادل
هـاي مجموعـه شخصـی حسـین      نـویس  فهرست دسـت “

  102 ”بصیري در ابرقو
فهرست دویست و سی نسخه متعلّق به کتابخانه مرکـزي  “

 412 ”آستان قدس رضوي

نسخه خطّی کتابخانه اسـتاد سـید    160فهرست عناوین “
  232، 196 ”الدین همایی جالل
هاي خطّی فارسی کتابخانه ملّی  قسمتی از کتابفهرست “

  192 ”تهران
ــوم   “ ــه مرح ــی کتابخان ــب خطّ ــمتی از کت ــت قس فهرس

  105 ”عبدالحسین بیات
فهرست کتابخانه خصوصی راقم محمد بـن عبـدالوهاب   “

  251 ”بن عبدالعلی قزوینی، عفی اهللا عنه
  245 ”فهرست کتابخانه محمود فرهاد معتمد“
  320 ”شی، گسترده و کارآمدفهرست کتابخانه مرع“
 301 ”فهرست کتابخانه مالصدرا“

فهرست کتابهاي چاپ سنگی کتابخانه مرکزي دانشـگاه  “
 190 ”تهران

فهرست کتابهاي خطّی کتابخانه خانقاه نوربخش (نعمـت  “
 220 ”اللهی)

هـاي خطّـی کتابخانـه عبـدالوهاب فریـد       فهرست کتاب“
  272 ”تنکابنی در رامسر

  252 ”عبدالکریم سلطان الواعظینفهرست کتابهاي “
 ١١٦ ”فهرست کتب سنگی چاپ اصفهان“

فهرست کتـب خطّـی کتابخانـه مرکـزي آسـتان قـدس       “
  416 ”رضوي

اهللا  فهرست کتب خطّی، سنگی و سـربی کتابخانـه آیـت   “
  151 ”مولی علی علیاري تبریزي ـ تبریز

اهللا علیهـا   فهرست الکتب الخطّیۀ فی مکتبۀ الزهراء سـالم “
125 ”ۀ فی إصفهانالخاص  

فهرست کتب دینی در کتابخانه سـلطنتی، تـألیف بـدري    “
  171 ”آتاباي

حجۀ االسالم میرزا محمدتقی بـن    کتابخانه کتبفهرست “
د، نی153 ”ر تبریزيمحم 

ه مدرسـه بـزرگ خـان (مـروي)       “ فهرست کتـب مختصـ
  173 ”نامه مندرج در وقف

علی  فهرست کتب موقوفه خاندان حکمت اهدایی استاد“
 412 ”اصغر حکمت به کتابخانه آستان قدس

ذي القعدة  بـه شـیراز    13فهرست کتبی که از تهران در “
  290 ”آمده و کتبی که در شیراز بوده است

هاي فشرده نسخ خطّی مرکز اسـناد وزارت    فهرست لوح“
  221 ”امور خارجه

فهرست مجمل تحقیق در زندگانی و آثـار امـام محمـد    “
کتابخانه مرکزي دانشگاه تهـران، شـامل   غزّالی موجود در 

هـا و کتـب چـاپی     نسخ خطّی، نسخ عکسی، میکـروفیلم 
عرضــه شــده در نمایشــگاه آثــار غزّالــی بــه مناســبت <

  185 “>گشایش کنگره
فهرســت مجملــی از منظومــات، منشــآت، مکاتبــات و “

  245 ”ترسالت فارسی
فهرست مجموعه اهدایی سید محمدصادق طباطبایی بـه  “



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
571 

  199 ”مجلس شوراي ملّیکتابخانه 
ي خطّی کتابخانه عالمـه طباطبـایی    ها فهرست مجموعه“

  295 ”دانشگاه شیراز
فهرست مختصر نسخ خطّـی خریـداري شـده کتابخانـه     “

 213 ”)1387مجلس شوراي اسالمی (از بهار تا پاییز 

 368 ”فهرست مخطوطات مکتبۀ المهدوي“

ـ  فهرست مخطوطات و میکروفیلم“ ز ها[ي موجود در مرک
  256-255 ”فرهنگی خراسان ـ تهران]

  171 ”فهرست مرقّعات سلطنتی، تألیف بدري آتاباي“
تـا   1هاي جلد( هاي خطّی نشریه نسخهفهرست مشترك “

12” 70  
هاي خطّی عربی ایران: تحقیـق   فهرست موضوعی نسخه“

  81 ”و تألیف سید محمدباقر حجتی
 ”فهرست موقوفات حاج آقـا محسـن حسـینی عراقـی    “

103 

 248 ”خان مشیرالسلطنه فهرست موقوفات میرزا احمد“

 248 ”خان نائینی فهرست موقوفات میرزا عبدالحسین“

هـاي خطّـی    ها و نسـخه  ها و عکس فهرست میکروفیلم“
  161 ”بنیاد فرهنگ ایران

هـاي خطّـی    ها و نسـخه  ها و عکس فهرست میکروفیلم“
 ”کتابخانه پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی   

161 

هاي کتابخانه مرکزي دانشگاه تهـران:  فهرست میکروفیلم“
 184 ”6421تا  6226شماره 

هـاي کتابخانـه دانشـکده الهیـات و       فهرست میکـروفیلم “
  427 ”)3-1معارف اسالمی مشهد (

اهللا شـیخ   فهرست نامگوي مجموعه خطّی خانـدان آیـت  “
 271 ”محمدرضا معزّي

مرحوم حجۀ  هاي خطّی کتابخانه فهرست نامگوي نسخه“
  243 ”االسالم شیخ محمد آخوندي

مجموعه حجۀاالسالم  یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست “
  248 ”علی محب االسالم در تهران

 ”هاي چاپی [سنگی] در ایران نامه فهرست نخستین وقف“
94  
 ”فهرست نسخ چاپ سـنگی کتابخانـه عمـومی مراغـه    “

396 

نا فهرست نسخ خطّی آثـار شـیخ الـرئیس ابـوعلی سـی     “
  227 ”موجود در کتابخانه ملّی ملک

 ”فهرست نسخ خطّی آقاي حاج میـرزا محمـد خلیلـی   “
299  
  433 ”فهرست نسخ خطّی عبدالمجید مولوي در مشهد“
 ”فهرست نسخ خطّی کتابخانه جامع گوهر شاد ـ مشـهد  “

425  
  430 ”فهرست نسخ خطّی کتابخانه مدرسه سلیمان خان“
میـرزا جعفـر در   فهرست نسخ خطّی کتابخانـه مدرسـه   “

  429 ”صحن عتیق آستان قدس رضوي
  431 ”فهرست نسخ خطّی کتابخانه مدرسه نواب“
ي عمـومی و خصوصـی    هـا  فهرست نسخ خطّی کتابخانه“

  443 ”شهر همدان
فهرست نسخ خطّی وقفـی علی اصغر حکمت به آسـتان  “

  412 ”قدس رضوي
هـاي    هاي خطّی، عکسـی و میکـروفیلم   فهرست نسخه “
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  242 ”دکتر مجتبی مینويکتابخانه 
 ”هاي چند مجموعه شخصـی در همـدان   فهرست نسخه“

443  
  103 ”هاي خطّی ابراهیم دهگان در اراك فهرست نسخه“
ـ   هرست نسـخه ف“ زاده سـلطان ابـراهیم    امـام  یهـاي خطّ

  374 ”قوچان
هاي خطّی اهدایی استاد محمد واعظ زاده  فهرست نسخه“

و معـارف اسـالمی    خراسانی به کتابخانه دانشکده الهیات
  434 ”دانشگاه فردوسی مشهد

هاي خطّی اهدایی آقاي حسنعلی غفّـاري   فهرست نسخه“
  233 ”الدوله به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران معاون

 ”علی باستانی راد هاي خطّی آقاي حسین فهرست نسخه“
234  
، 188 ”هاي خطّـی آقـاي سـعید نفیسـی     فهرست نسخه“

236  
 ”ی آقاي سید محمدحسین امـام هاي خطّ فهرست نسخه“

392  
اهللا معـزّي در مشـهد و    هاي خطّـی آیـت   فهرست نسخه“

 69 ”دزفول

 ”ها در خراسان هاي خطّی برخی کتابخانه فهرست نسخه“
399  
ــخه “ ــت نس ــکی   فهرس ــی پزش ــاي خطّ ــود در   ه موج

  310  ”ي قم  ها کتابخانه
 ”هاي خطّی تازه مدرسـه نمـازي خـوي    فهرست نسخه“

265  
 ”هاي خطّـی چنـد مجموعـه در اصـفهان     خهفهرست نس“

115  
هاي خطّی حاج آقا اسماعیل هـدایتی در   فهرست نسخه“
  345 ”قم
ۀ االسالم مال زین فهرست نسخه“ العابـدین   هاي خطّی حج

  392 ”گلپایگانی
ۀ االسالم و المسلمین سید  فهرست نسخه“ هاي خطّی حج

  386 ”علی میبدي، کرمانشاه
  380 ”ن عاطفی ـ کاشانهاي خطّی حس فهرست نسخه“
، 234 ”هاي خطّی حسین رهنما در تهران فهرست نسخه“

324  
ــی حــوزه آســتان حضــرت   فهرســت نســخه“ هــاي خطّ

  159 ”السالم عبدالعظیم حسنی علیه
ۀ بن  فهرست نسخه“ هاي خطّی حوزه علمیه حضرت حج

ـ   ، (میبـد >حوزه بـاال <الحسن العسکري (ع) معروف به 
 437 ”)ایران

  123 ”هاي خطّی دانشگاه اصفهان هفهرست نسخ“
نشـریه  هـاي خطّـی دانشـگاه تهـران و      فهرست نسـخه “

ــی نســخه از آثــار مانــدگار اســتاد محمــدتقی  هــاي خطّ
  182  ”پژوه دانش
 ”هاي خطّی دکتـر حـافظ فرمانفرماییـان    فهرست نسخه“

233  
 223 ”هاي خطّی سلطانی فهرست نسخه“

 291 ”ازهاي خطّی شش کتابخانه در شیر فهرست نسخه“

  82 ”هاي خطّی عربی فهرست نسخه“
هاي خطّی فارسی جلد سوم، تألیف استاد  فهرست نسخه“

 76 ”منزوي
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هاي خطّی فارسی، احمـد منـزوي، جلـد     فهرست نسخه“
 76 ”چهارم

 76 ”هاي خطّی فارسی فهرست نسخه“

هاي خطّی فارسی] و فهرستواره [کتابهاي  فهرست [نسخه“
 77 ”فارسی تألیف احمد منزوي]

هاي خطّی فلسفی کتابخانه مدرسه عـالی   فهرست نسخه“
 179  ”شهید مطهري (سپهساالر)

ابوالرضـا راونـدي در   کتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه“
  376 ”کاشان

 ”هاي خطّی کتابخانه اداره اوقاف همـدان  فهرست نسخه“
444  
هاي خطّی کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد  فهرست نسخه“

  306 ”ـ قائن >اهللا دکتر بهشتی یتشهید آ<اسالمی 
الدولـه در   هـاي خطّـی کتابخانـه اعتمـاد     فهرست نسـخه “

  447 ”همدان
 ”هاي خطّی کتابخانه امام جمعـه زنجـان   فهرست نسخه“

  278 (بخش اول)
السـالم   هاي خطّی کتابخانه امام رضا علیه فهرست نسخه“

  364 ”اهللا طبسی حائري) (آیت
  377 ”امیرکبیر کاشانانه کتابخ یهاي خطّ فهرست نسخه“
هاي خطّی کتابخانه آرامگاه بـوعلی سـینا    فهرست نسخه“

  444 ”در همدان
زاده  هـاي خطّـی کتابخانـه آسـتانه امـام      فهرست نسـخه “

  158 ”عبدالعظیم حسنی (ع) در شهر ري
هـاي خطّـی کتابخانـه آسـتانه حضـرت       فهرست نسـخه “

  292 ”شاهچراغ احمد بن موسی (ع)

 ”خطّی کتابخانه آقـاي بحرالفضـائل  هاي  فهرست نسخه“
444  
 ”هاي خطّی کتابخانه آقـاي دکتـر عینـی    فهرست نسخه“

298  
هاي خطّی کتابخانه آقاي دکتر محمـدتقی   فهرست نسخه“
  299 ”میر
هاي خطّی کتابخانه آقاي دکتر محمدجواد  فهرست نسخه“

  299 ”واجد
 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي شـاد قزوینـی   فهرست نسخه“

273  
هـاي خطّـی کتابخانـه آقـاي صـدرالدین       ست نسخهفهر“

  298 ”محالتی
 ”هاي خطّی کتابخانـه آقـاي قاسـم برنـا     فهرست نسخه“

451  
 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي مجتبی مینـوي  فهرست نسخه“

242  
ـ  فهرست نسخه“ آقـاي معتمـدي در    کتابخانـه  یهاي خطّ

  286 ”سمنان
لحسـن  هاي خطّی کتابخانه آقاي میرزا ابوا فهرست نسخه“

 101 ”پیشنماز آملی در آمل

هاي خطّی کتابخانه آقاي هـادي نجفـی ـ     فهرست نسخه“
 130 ”اصفهان

اهللا حججـی   هـاي خطّـی کتابخانـه آیـت     فهرست نسخه“
  440 ”(ابوالفضل حافظیان)

اهللا رضـوي در   هاي خطّی کتابخانـه آیـت   فهرست نسخه“
  376 ”کاشان
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ـ  هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه“ العابـدین   ناهللا زی
  392 ”بن شاهوردي گلپایگانی

اهللا سـید حسـین    هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه“
  306 ”امام مشهور به فقیه ـ قائن

ــه آیــت فهرســت نســخه“ ــی کتابخان اهللا شــیخ  هــاي خطّ
دعلی معزّي اهدایی به آستان قدس رضوي 413 ”محم 

اهللا مـال علـی    هاي خطّـی کتابخانـه آیـت    فهرست نسخه“
  151 ”خیابانی تبریزيواعظ 

  118 ”هاي خطّی کتابخانه ابن مسکویه فهرست نسخه“
ـ   فهرست نسـخه “ مرکـز    کتابخانـه تخصصـی   یهـاي خطّ

  370 ”)1(جلد تحقیقات دارالحدیث
هاي خطّی کتابخانه جمعیت نشر فرهنـگ   فهرست نسخه“

  ”رشت
هاي خطّی کتابخانه حاج آقا رضا شهیدي  فهرست نسخه“

  392 ”ـ گلپایگان
ت االسـالم و      رست نسخهفه“ هاي خطّـی کتابخانـه حجـ

 438 ”المسلمین شیخ محمدحسن هدایی، میبد

ــه   فهرســت نســخه“ ــه حــوزه علمی ــی کتابخان هــاي خطّ
  391 ”گلپایگان

هـاي خطّـی کتابخانـه خانـدان آقـا میـر        فهرست نسخه“
  308 ”حسیناي قزوینی (قزوین)

هاي خطّی کتابخانـه خانـدان حـاج سـید      فهرست نسخه“
  294 ”الدین هاشمی حسینینور
  294 ”هاي خطّی کتابخانه خانقاه احمدیه فهرست نسخه“
هاي خطّی کتابخانه خـداي خانـه مسـجد     فهرست نسخه“

  296 ”جامع عتیق شیراز

هاي خطّی کتابخانه خصوصی دکتر اصـغر   فهرست نسخه“
  230 ”مهدوي

هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“
  161 ”دانش پژوه)(نگارش محمدتقی 

هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“
  123 ”اصفهان (مجموعه صدر هاشمی)

هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“
 122 ”اصفهان

هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“
  146 ”تبریز
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسخه“

  ”تهران
 ”هاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات     فهرست نسخه“

161  
 ”هاي خطّی کتابخانه دکتر حسـین مفتـاح   فهرست نسخه“

195 ،217  
هـاي خطّـی کتابخانـه دکتـر سـید رضـا        فهرست نسخه“

  133 ”ابوالبرکات، اصفهان
هاي خطّی کتابخانه رضویه مدرسه صـدر   فهرست نسخه“

  121 ”اصفهان
طّی کتابخانه زنده یاد استاد هاي خ معرّفی فهرست نسخه“

  357 ”محدث ارموي در مرکز احیاي میراث اسالمی
هاي خطّی کتابخانه سـازمان لغـت نامـه     فهرست نسخه“ 

 190، 166 ”دهخدا

هاي خطّی دیجیتالی کتابخانه سید حسـن   فهرست نسخه“
صدر ـ کاظمین، موجود در کتابخانه مؤسسـه کتابشناسـی    
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  355 ”شیعه در قم
ــه ســید الشــهداء   فهرســت نســخه“ ــی کتابخان هــاي خطّ
  100 ”السالم آشتیان علیه
الدین عالمه  هاي خطّی کتابخانه سید ضیاء فهرست نسخه“

  133 ”فانی، اصفهان
هاي خطّی کتابخانه سید محمدحسن امـام   فهرست نسخه“

  393 ”جمعه ـ گلپایگان
  ي شـفتی   هاي خطّی کتابخانـه سـید مهـد    فهرست نسخه“

  133 ”ن(مسجد سید)، اصفها
 ”هاي خطّی کتابخانه شـهرداري اصـفهان   فهرست نسخه“

117 ،120 ،123  
هاي خطّـی کتابخانـه عمـومی (فرهنـگ)      فهرست نسخه“

  118 ”اصفهان
هاي خطّی کتابخانـه عمـومی ابوالرضـا ـ      فهرست نسخه“

  376 ”کاشان
هاي خطّی کتابخانه عمـومی امیـر کبیـر ـ      فهرست نسخه“

  376 ”کاشان
خطّی کتابخانه عمومی انجمـن آثـار   هاي  فهرست نسخه“

  377 ”ملّی ـ کاشان
  155 ”هاي خطّی کتابخانه عمومی تنکابن فهرست نسخه“
هاي خطّی کتابخانه عمومی جمعیت نشـر   فهرست نسخه“

  274 ”فرهنگ رشت
  282 ”هاي خطّی کتابخانه عمومی ساري فهرست نسخه“
  396 ”هاي خطّی کتابخانه عمومی مراغه فهرست نسخه“
  428 ”هاي خطّی کتابخانه فرهنگ مشهد ت نسخهفهرس“
 ”چـی  هاي خطّی کتابخانه کاظم مدیرشانه فهرست نسخه“

434  
  242 ”هاي خطّی کتابخانه مجتبی مینوي فهرست نسخه“
  216 ”هاي خطّی کتابخانه مجلس سنا فهرست نسخه“
، تألیف هاي خطّی کتابخانه محدث ارموي فهرست نسخه“

  233 ”آقا بزرگ طهرانی
هـاي خطّـی کتابخانـه محمـود فـرّخ در       هرست نسخهف“

  426 ”مشهد
هاي خطّی کتابخانه مدرسه جعفریه (امـام   فهرست نسخه“

  306 ”السالم) ـ قائن صادق علیه
هاي خطّی کتابخانه مدرسه چهـل سـتون    فهرست نسخه“

  173 ”مسجد جامع تهران
 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه رضویه ـ قم  فهرست نسخه“

350  
هاي خطّی کتابخانه مدرسه شیخ علیخـان   نسخهفهرست “

 ١٥٦ ”تویسرکان

هاي خطّی کتابخانه مدرسه صاحب االمـر   فهرست نسخه“
  100 ”السالم آشتیان علیه
هاي خطّی [کتابخانـه] مدرسـه صـادقیه     فهرست نسخه“

   286 ”سمنان
هاي خطّی کتابخانه مدرسه مهدویـه شـهر    فهرست نسخه“

  274 ”رشت
ی کتابخانه مرحوم ثقـۀ االسـالم   هاي خطّ فهرست نسخه“

  149 ”تبریزي در تبریز
هاي خطّـی کتابخانـه مرحـوم محمـدباقر      فهرست نسخه“

  127، 122 ”الفت اصفهانی
هاي خطّـی [کتابخانـه مرکـزي] دانشـگاه      فهرست نسخه“
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  123 ”اصفهان از افشار و دانش پژوه
ــی کتابخانــه مســجد جــامع   فهرســت نســخه“ هــاي خطّ

  391 ”گلپایگان
 ”خـویی  مـال علـی   کتابخانـه  یهاي خطّ ست نسخهفهر“

267  
  297 ”هاي خطّی کتابخانه ملّی پارس فهرست نسخه“
هاي خطّی کتابخانه مـوزه ایـران باسـتان     فهرست نسخه“

  257 ”قسمت اسالمی
 ”هاي خطّی کتابخانه موزه ایـران باسـتان   فهرست نسخه“

106 ،257  
ی هاي خطّی کتابخانه مـوزه مـردم شناسـ    فهرست نسخه“

 ”هاي زیباي کشـور  ها و فرهنگ عامه هنر اداره کلّ موزه
199  
 ”هاي خطّی کتابخانه موزه معارف شـیراز  فهرست نسخه“

297  
هـاي خطّـی کتابخانـه مـولی محمـدباقر       فهرست نسخه“

  389 ”کرهرودي ـ کنگاور
هاي خطّی کتابخانه میرزا عبدالعظیم خـان   فهرست نسخه“

 ”دانشسـراي عـالی  قریب گرکانی محفـوظ در کتابخانـه   
164  
  152 ”هاي خطّی کتابخانه نخجوانی فهرست نسخه“
 ”هاي خطّی کتابخانه وزارت امور خارجه فهرست نسخه“

220  
 221 ”هاي خطّی کتابخانه وزارت دارایی فهرست نسخه“

هاي زیبـاي   هنر<ي  ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه“
  68 “>کشور

  144 ”شهر تبریز ي ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه“
ي عمــومی و  هـا  هـاي خطّــی کتابخانـه   فهرسـت نسـخه  “

  273 ”خصوصی شهر رشت
  305 ”ي قائن ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه“
هاي خطّی مجمع ذخائر اسالمی از احمـد   فهرست نسخه“

  ٣٦٠ ”اشکوري
 122 ”هاي خطّی مجموعه صدر هاشمی فهرست نسخه“

ري شـهاب  هـاي خطّـی مجموعـه طـاه     فهرست نسـخه “
  282 ”(ساري)

السـالم   هاي خطّی مدرسه امام صادق علیه فهرست نسخه“
  307 ”قزوین

، 345 ”هـا  هاي خطّـی مدرسـه حجـازي    فهرست نسخه“
349  
 ”هاي خطّی مدرسه خیرات خـان مشـهد   فهرست نسخه“

429  
  262 ”هاي خطّی مدرسه علوي خوانسار فهرست نسخه“
  127 ”رههاي خطّی مربوط به آبادي زف فهرست نسخه“
 ”هاي خطّی مرحـوم دکتـر رضـا صـحت     فهرست نسخه“

235 ،412  
هاي خطّی مرکـز احیـاء میـراث اسـالمی      فهرست نسخه“
 358 ”)5-1(ج

هاي خطّی مسجد الرسـول (ص) بـازار ـ     فهرست نسخه“
  144 ”بیرجند

  111 ”هاي خطّی مسجد جامع اردکان فهرست نسخه“
ن قـدس  هاي خطّی مصور کتابخانه آسـتا  فهرست نسخه“

  416 ”رضوي
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هاي خطّی منطقی کتابخانه مدرسـه عـالی    فهرست نسخه“
  179 ”شهید مطهري (سپهساالر)

هاي خطّی موزه آستان حضرت عبدالعظیم  فهرست نسخه“
  160 ”السالم حسنی علیه

هاي خطّی موزه کلیساي ارمنیان در جلفا  فهرست نسخه“
  124 ”ـ اصفهان

 ”اسـی، (میبـد)  هاي خطّی موزه مردم شن فهرست نسخه“
438 

هاي خطّی موقوفه میرزا ابوطالب قمـی ـ    فهرست نسخه“
 364 ”قم

ت       فهرست نسـخه “ هـاي خطّـی و اسـناد کتابخانـه حجـ
االسالم و المسلمین شیخ علیرضـا اعرافـی (امـام جمعـه     

 438 ”میبد)

هاي خطّی و کتب چاپ سـنگی کتابخانـه    فهرست نسخه“
  113 “هبان شیخ محمدصادق پیشوائی اصطهباناتی، است

هاي خطّی یـک مجموعـه خصوصـی در     فهرست نسخه“
 285  ”سبزوار

اهللا العظمـی   هـاي عکسـی کتابخانـه آیـت     فهرست نسخه“
 342 ”مرعشی، جلد سوم

اهللا  هـاي عکسـی کتابخانـه بـزرگ آیـت      فهرست نسخه“
  342 ”العظمی مرعشی نجفـی (ره)

هاي عکسی کتابخانه دانشـکده الهیـات و    فهرست نسخه“
  427 ”اسالمی مشهدمعارف 

 192  ”هاي عکسی کتابخانه ملّی فهرست نسخه“

 ”خراسـان  یهاي عکسـی مرکـز فرهنگـ    فهرست نسخه“
255 

هـاي کتابخانـه     هاي عکسی و میکـروفیلم  فهرست نسخه“
 348 ”محقّق طباطبایی (ره) در قم

هاي کتابخانه آقاي حاج سید محمـدعلی   فهرست نسخه“
  152 ”طباطبایی قاضی تبریزي

 ”هاي کتابخانه آقاي دکتر نـورانی وصـال   رست نسخهفه“
299 ،300  
ــیس  هــاي مصــنّفات شــیخ فهرســت نســخه“ ــه رئ الطائف

المجتهدین شیخنا ابوجعفر محمد بن حسن بـن علـی بـن    
 ”) موجود در کتابخانه روضاتی460-385حسن طوسی (

129  
 ٢١٠ ”فهرستنگاران نسخ خطی و کتابخانه مجلس“

 ”ز یـک کتابخانـه در قـم   فهرست هفتاد نسخه خطّـی ا “
325 ،366  
 ”فهرست یکصد و شصت نسخه خطّی از یک کتابخانـه “

322  
هــاي ایـران و یــک نکتــه در   نوشـت  فهرسـتواره دســت “

 85 ”خصوص آن

اهللا  هاي ترکـی در کتابخانـه آیـت    نویس فهرستواره دست“
  326 ”العظمی مرعشی (ره)

  77 ”هاي فارسی فهرستواره کتاب“
  246، 228، 221 ”صريفهرستواره مجموعه نا“
فهرستواره نسـخ خطّـی اصـولی مرکـز احیـاي میـراث       “

 359 ”اسالمی

اهللا العظمـی   هاي خطّـی کتابخانـه آیـت    فهرستواره نسخه“
 428 ”خویی مشهد

هاي کتابخانه مجلس شوراي ملّـی و نقـدي بـر     فهرست“
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  207 ”آن
  57 ”ي ایران ها هاي کتابخانه فهرست“
  59 ”نهاي منتشر شده در ایرا فهرست“
هاي نسخ خطّی مجمع ذخایر اسالمی قم در یک  فهرست“
 361 ”نگاه

ــینی    “ ــادق الحس ــن ص ــد ب ــاي محم ــتی از کتابه فهرس
  208 ”الطباطبایی

  
  ـــــ ق ـــــ               

هاي خطّی در کتابخانه آسـتان قـدس    ترین کتاب  قدیمی“
  411 ”رضوي

 134 ”ها و اشیاء وقفـی گنجینه کاخ چهلستون قرآن“

 81  ”هاي خطّ کوفـی ایران قرآن“

هـاي دینـی کتابخانـه سـلطنتی      هاي خطّی و کتاب قرآن“
  171 ”ایران
هاي مترجم خطّی در کتابخانه مرکزي آستان قدس  قرآن“

  415 ”رضوي
  79 ”قسم المخطوطات النادرة“
هـا بـه روایـت     قصه موش و گربه برخوانا: موش و گربه“

  93 ”هاي ایران ههاي کهن موجود در کتابخان نویس دست
  

  ـــــ ك ـــــ                
  390 ”هاي خطّی کاتبان گلپایگانی نسخه“
کاتبان و قاضیان اسناد بقعه شیخ صـفی الـدین اردبیلـی    “

  ١٠٧ ”هجري) 10تا قرن  6(اسناد قرن 
[معرّفی] کاخ گلستان (گنجینـه کتـب و نفـائس خطّـی)،     “

  ١٧٢ “ نگارگري و خوشنویسی
  171 ”تانکاخ و موزه گلس“
کتابچه کل موقوفات آستان حضرت شاهزاده عبـدالعظیم  “

  158 ”علیه السالم
  ٤٠٥ ”کتابخانه آستان قدس“
  404، 402 ”کتابخانه آستان قدس رضوي“
  402 ”کتابخانه آستان قدس رضوي: تاریخ کتابخانه“
 ”هـاي وابسـته   کتابخانه آستان قدس رضوي و کتابخانـه “

٤٠٤  
  ٤٠٤ ”جینه قرآنکتابخانه آستان قدس و گن“

  146“ آقا میرزا محمدعلیخان تربیت در تبریز   کتابخانه“
  125، 124 ”کتابخانه آقاي بدرالدین کتابی در اصفهان“ 
  126 ”کتابخانه آقاي کارو میناسیان“
اهللا مرعشـی نجفـی و انتشـار دو فهرسـت      کتابخانه آیـۀ “

 314 ”هاي خطّی نسخه

ـ    کتابخانه آیت“  ”ی (ره) ـ قـم  اهللا العظمـی مرعشـی نجفـ
315  
ــت“ ــه آی ــی مرعشــی و فهرســت  کتابخان ــاي  اهللا العظم ه

 315 ”نویس آن دست

بـه کتابخانـه    اهللا بهاري همدانی انتقال یافته کتابخانه آیت“
  322 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) در قم حضرت آیت

 ”هاي خطّـی آن  اهللا بهاري همدانی و نسخه کتابخانه آیت“
142  
هللا حـاج سـید عبـداهللا برهـان المحقّقـین      ا کتابخانه آیـت “

  284 ”سبزواري
 344 ”اهللا گلپایگانی ـ قم کتابخانه آیت“

  314 ”اهللا مرعشی در یک نگاه کتابخانه آیت“
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اهللا العظمی مرعشـی نجفـی    کتابخانه بزرگ حضرت آیت“
  314 ”(ره) در یک نگاه

  426 ”کتابخانه جامع گوهرشاد“
  226 ”کتابخانه حاج حسین آقا ملک“
  283 ”کتابخانه حاج میرزا موسی طبیب ساوجی“
ــه حضــرت آیــت“ اهللا مرعشــی نجفـــی (ره) در:  کتابخان

، تـألیف دکتـر امجـد    ١هاي خطّی شـرقی در جهـان   نسخه
  315 ”علی
  264 ”کتابخانه خطّی مدرسه نمازي خوي“
 ”هاي خطّی آن کتابخانه دانشکده ادبیات شیراز  و نسخه“

294  
ت و علــوم انسـانی فردوســی  کتابخانـه دانشــکده ادبیـا  “

 425 ”مشهد

کتابخانه دانشکده الهیـات و معـارف اسـالمی دانشـگاه     “
  426 ”فردوسی مشهد

   396 ”کتابخانه رصدخانه مراغه“
 237 ”خطّ اوبهاي  کتابخانه سعید نفیسی و نسخه“

 171 ”کتابخانه سلطنتی ایران“

  169 ”کتابخانه سلطنتی در طهران“
 168 ”کتابخانه سلطنتی“

ي  هـا  تابخانه شهید محمدحسین شریعتی و تـازه یافتـه  ک“
  382 ”خطّی آن

  106 ”الدین در اردبیل کتابخانه شیخ صفی“
اهللا العظمی مرعشی نجفـی  کتابخانه عمومی حضرت آیت“

 314 ”(ره)

                                                   
1. Oriental Manuscripts Worldwide. 

  446 “کتابخانه غرب همدان “
 130 ”کتابخانه فاضل هندي“

 428 ”کتابخانه فرهنگ خراسان“

 ”ي اسالمی و اسناد موجود در آنکتابخانه مجلس شورا“
200  
هـاي   مجلس شوراي اسالمی و فهـارس نسـخه   کتابخانه“

  218 ”خطّی آن
  200 ”کتابخانه مجلس شوراي ملّی“
  176 ”کتابخانه مدرسه سپهساالر“
  431 ”کتابخانه مدرسه سلیمان خان“
  173 ”کتابخانه مدرسه مروي“
 ”هـاي خطّـی آن   کتابخانه مدرسه نمازي خوي و نسخه“

264  
  432 ”کتابخانه مدرسه نواب“
ــت“ ــوم آی ــه مرح ــید   کتابخان ــرزا س ــا می ــی آق اهللا العظم

ي  ها محمدهاشم مجتهد چهارسوقی از ممتازترین کتابخانه
  131 ”هجري 14شخصی در قرن 

کتابخانه مرکـزي آسـتان قـدس رضـوي (مخـزن کتـب       “
 402 ”)..شرح بعضی از کتب خطّی پزشکی و  ،خطّی،

 ”مرکز اسناد آسـتان قـدس رضـوي    کتابخانه مرکزي و“
404  
 ”کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه فردوسی مشهد“

427  
  379 ”الدین کاشانی کتابخانه مزار افضل“
  39 ٢”کتابخانه مشهد (ایران)“

                                                   
2. Die Bibliotheken von Meschhed (Iran).  
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 167 ”کتابخانه معارف“

  274 ”هاي خطّی آن کتابخانه ملّی رشت و نسخه“
ــالم تبر  “ ــۀ االس ــانواده ثق ــه خ ــه موقوف ــزي و کتابخان ی

  149 ”هاي خطّی آن نسخه
کتابخانه و مرکـز اسـناد مرکـز دایـرة المعـارف بـزرگ       “

  222 ”اسالمی : نسخ خطّی و عکسی
اهللا العظمی  هاي اهدایی آیت کتابخانه وزیري یزد و نسخه“

  456، 328 ”مرعشی
  454 ”کتابخانه وزیري یزد“
  ٢٢٥ ”کتابخانه و موزه ملی ملک“

  ٤٠٤  ”رضوي کتابخانه و موزه آستان قدس“

  290 ”هاي شیراز خانه ها و قرائت کتابخانه“
  57 ”هاي وقفی ایران خانه ها و قرائت کتابخانه“
 86 ”ي ایران در دوره تیموریان ها کتابخانه“

 57 ”ي ایران ها کتابخانه“

  “ي آقا میرزا محمدعلیخان تربیت در تبریز  ها کتابخانه“
 86 ”هاي بزرگ ایران در دوره معاصر کتابخانه“

ي خراسـان و مـاوراء النهـر قبـل از هجـوم       ها کتابخانه“
  400 ”مغول
  144 ”ي خصوصی مهم تبریز ها کتابخانه“
 57 ”هاي خصوصی مهم در ایران کتابخانه“

  400 ”ي شخصی خراسان ها کتابخانه“
  ٣٩٨ ”هاي عمده مشهد کتابخانه“
  157  ”ي عمومی در طهران ها کتابخانه“
  444 ”ترین پایتخت ایران : همدان ي قدیم ها کتابخانه“
  309 ”ي قم ها کتابخانه“

  399 ”ي مشهد ها کتابخانه“
  402 ”ي وابسته به آستان قدس رضوي ها کتابخانه“
(منتشـر    هاي دستنوشـته  شناسی توصیفـی فهرست کتاب“

ي  هـا  هاي خطّـی موجـود در کتابخانـه    نشده) براي نسخه
 58 ”ایران

ــ“ ــیراز کتابشناســی سالشــماري از چاپه اي [ســنگی] ش
  290 ”ق1280-1330

ــاب“ ــارس دســت  کت ــویس شناســی فه ــاي اســالمی  ن ه
 58 ”هاي ایران کتابخانه

ــاب“ ــارس دســت  کت ــویس شناســی فه ــاي اســالمی  ن ه
 59 ”هاي جهان کتابخانه

هاي نسخ خطّـی خریـداري شـده     شناسی فهرست کتاب“
  201 ”1381-82هاي  توسط کتابخانه مجلس در سال

  169 ”هاي خطّی تألیف بیانیشناسی کتاب کتاب“
هـاي خطّـی) چـاپ شـده در      شناسی متون (نسخه کتاب“
  78 ”ایران
کتابشناسی نسخ خطّی دیوان حافظ: معرّفی کتب خطّـی  “

هـاي سـلطنتی سـابق و ملـی      دواوین حافظ در کتابخانـه 
  172، 148 ”تبریز
شناسی نسخ خطّـی مؤلّفـات فـارابی در کتابخانـه      کتاب“

  416 ”آستان قدس رضوي
  77 ”هاي خطّی چاپ شده در ایران شناسی نسخه کتاب“
  ٢٦١ ”شناسی دانشمندان خوانسار کتابشناسی و نسخه“
شناسـی کتـابِ اصـول هندســه     شناسـی و نسـخه   کتـاب “

 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)  اقلیدس در کتابخانه آیت
335  
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اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    کتابفروشان و کتابخانه آیت“
  314 ”(ره)
هـاي خطّـی موجـود در گلپایگـان و      ها و نسـخه  کتاب“

  390 ”ها معرفی برخی کتاب
کتابهاي چاپ سنگی کتابخانه آستان عبـدالعظیم حسـنی   “

  159 ”(ع)
  ١۴۴ ”کتابهاي چاپی [سنگی] و خوشنویسان تبریز“
 2کتابهاي چاپ سـنگی و سـربی در کتابخانـه شـماره     “

  ٢١٨ ”مجلس شوراي اسالمی
یی دکتر علی الریجانی به کتابخانه هاي خطّی اهدا کتاب“

 214 ”مجلس

هاي خطّی خریـداري و اهـدا شـده بـه کتابخانـه       کتاب“
  330 ”اهللا العظمی مرعشی (ره) حضرت آیت

هاي خطّی دربـاره موسـیقی در کتابخانـه مدرسـه      کتاب“
، 178 ”عالی سپهساالر و کتابخانه مجلس شـوراي ملّـی  

208  
تقـال یافتـه بـه    هاي خطّـی فخرالـدین نصـیري ان    کتاب“

  240، 188 ”کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران
  168 ”کتابهاي خطّی کتابخانه سلطنتی“
  108 ”الدین اردبیلی کتابهاي مقبره شیخ صفی“
  180  ”کتب اهدایی مشکوة به دانشگاه تهران“
  56 ”کتب خطیۀ گرانبها“
الکتب الخطّیۀ الموجودة فی خزانـۀ السـید محمدمهـدي    “

  284 ”(ایران)العلوي بسبزوار 
کتب سنگی چاپ اصفهان از ابتـدا تـا دوره مشـروطیت    “
  ١١٦ ”هـ ق1274-1324(

  62 ”کتب فی خزائن إیران“
  156 ”رانطهکتب فی خزائن “
 ”کتب فی خزائن إیـران: دارالکتـب الملکیـۀ الشخصـیۀ    “

224  
  191 ”کتب فی خزائن إیران: دارالکتب الناصریۀ“
المدرسـۀ المرویـۀ    کتب فی خزائن إیران: دارالکتب فـی “

  173 ”فی طهران
  93  ”ي وقفـی و اهدایی ایران ها کتب و کتابخانه“
ف [در کتابخانـه      کشف دستنویس“ ـی در تصـو هـاي مهم

 39  ١”خانقاه احمدي ـ شیراز]

  85 ”هاي خطّی کلک و کتاب: بهاي نسخه“
  

  ـــــ گ ـــــ                      
حوم حاج حسـین  هاي خطّی مر گزارشی از بعضی نسخه“

 150، 147 ”نخجوانی

هاي خطّی حـدیث و   گزارشی از طرح فهرستگان نسخه“
 88 ”علوم حدیث شیعه

گزارشی از نسخ خطّی کتابخانه قمر بنـی هاشـم (ع) در   “
 268 ”دامغان

گزارشی از نسخ خطّی کتابخانه مدرسه فتحعلی بیـک ـ   “
 ”دامغان

هین هاي خطّی آثار حکـیم صـدرالمتألّ   گزارشی از نسخه“
  400 ”ي مشهد مقدس ها شیرازي موجود در کتابخانه

هاي خطّـی نفـیس کتابخانـه محـدث      گزارشی از نسخه“
  357  ”ارموي
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 ”هاي خطّی فارسی، احمد منزوي گزارشی درباره نسخه“
76 

هـاي خطّـی کتـب متوسـطات      گزارشی درباره گنجینـه “
  83 ”هاي ایران ریاضی در کتابخانه

اهللا العظمــی  ه مدرســه آیــتگزارشــی کوتــاه از کتابخانــ“
  344 ”گلپایگانی

  351 ”گزارشی کوتاه درباره کتابخانه مسجد اعظم“
هاي خطّی و اسـناد بازیافتـه کتابخانـه     اي از قرآن ه گزار“

  401 ”آستان قدس رضوي
ــده نســخه“ ــه آیــت  گزی ــی کتابخان اهللا فاضــل  هــاي خطّ

  261 ”خوانساري
ــده“ ــال   گزی ــت االس ــات حج ــناد و موقوف م و اي از اس

 439 ”المسلمین سید ابراهیم علوي، میبد

هــاي طنــز، هــزل، هجــو و  نــویس اي از دســت گزیــده“
محاضرات ادبـی موجـود در کتابخانـه مجلـس شـوراي      

 215 ”اسالمی

اي از فهرستواره اسناد خانـدان سـادات میرعمـاد     گزیده“
  442 ”(ساکن قریه علی آباد میر واقع در کجور مازندران

زار سـاله: کتابخانـه مرکـزي آسـتان     اي از گنج ه گزیده“
ه    قدس رضوي قبل و بعد از انقالب : خطوط شـریف ائمـ

 403 ”معصومین علیهم السالم و مشاهیر علماء

 340 ”نامه گلگشتی در کلینی“

  311 ”اهللا علیها در قم گنجینه آستانه ستی فاطمه سالم“
  107 ”الدین اردبیلی گنجینه بقعه شیخ صفی“
  107 ”قعه شیخ صفیگنجینه تارج شده ب“
اهللا  ها در آستانه حضرت معصومه سالم گنجینه دستنوشته“

  311 ”علیها
 ٤٠٤ ”گنجینه قرآن“

گنجینه کتابخانه: چهارصد و پنجاه نسخه نفـیس از قـرن   “
  328 ”چهارم تا هشتم هجري

هـاي خطّـی و    هاي خطّی: نگاهی به کتاب گنجینه کتاب“
آسـتان قـدس   غیر خطّی ترکـی آذربایجـان در کتابخانـه    

  405 ”رضوي
هـاي خطّـی و کهـن     گنجینه کردسـتان، فهرسـت نسـخه   “

  287 ”کتابخانه میراث فرهنگی کردستان
ي انتقال یافتـه بـه    ها هاي خطّی و مجموعه گنجینه نسخه“

 ”اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)    کتابخانه بزرگ آیـت 
322  
  169 ”گنجینه نفائس (کتابخانه سلطنتی)“
  314 ”هاي خطّی گنجینه“
 375 ”ي دانش و ادب ها گنجینه“

  
  ـــــ ل ـــــ                   

 213 ”89لیست خرید کتابهاي خطّی تابستان “

 ”89لیست کتابهاي خطّی (خریداري و اهـدایی) پـاییز   “
214  

  
  ـــــ م ـــــ                   

مجموعات المخطوطات العربیۀ فی مکتبات ایـران لفـؤاد   “
 55 ”سزکین

 445 ”موعه احادیث شیعیمج“

مجموعه اسـدآبادي: اهـدایی دکتـر اصـغر مهـدوي بـه       “
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  231، 212 ”کتابخانه مجلس
  ٢١٢ ”مجموعه اهدایی اسدآبادي“
  ٢٠٨ ”مجموعه اهدایی سید محمدصادق طباطبایی“
  212  ”مجموعه اهدایی فیروز“
مجموعه اهـدایی کـریم کشـاورز بـه کتابخانـه مجلـس       “

  ٢١٢ ”شوراي اسالمی
عه اهدایی نجم الدوله به کتابخانه مجلـس شـوراي   مجمو“

  ٢١١ ”اسالمی
اهللا معـزّي دزفـولی بـه کتابخانـه      مجموعه اهدایی آیـت “

 211 ”مجلس شوراي اسالمی

خان تبریـزي بـه    مجموعه اهدایی صدر االفاضل لطفعلی“
 212 ”کتابخانه مجلس شوراي اسالمی

ــه  “ مجموعــه اهــدایی محمــدعلی کــریم زاده تبریــزي ب
  212 ”انه مجلس شوراي اسالمیکتابخ
هاي خطّی کتابخانه دکتر منـوچهر   مجموعه اهدایی نسخه“

ستوده و آقاي احمـد منـزوي بـه کتابخانـه مرکـز دائـرة       
  224 ”المعارف بزرگ اسالمی

مجموعه خانم عزّت ملک ملک (فرزند شادروان حسین “
  256 ”ملک، صاحب مجموعه ملی ملک)

هـاي خطّـی    (نسخهمجموعه شخصی دکتر اصغر مهدوي “
  230 ”فهرست نشده)

مجموعه وقفـی شیخ محمدحسـن گیالنـی بـر مدرسـه     “
  265 ”نمازي خوي

ي خطّی اهدایی به کتابخانه مجلـس شـوراي    ها مجموعه“
  208 ”اسالمی

  359 ”محدث ارموي و میراث حدیث شیعه“

محمد نخجوانی و شرح بعضـی از کتـب خطّـی و آثـار     “
  152 ”وي
  68 ”(مکتبات) إیران مخطوطات ابن سینا فی“
  55 ١ ”المخطوطات االسالمیۀ فی إیران“
 المخطوطات االلفیۀ فی مکتبـات العـالم (قائمـۀ مزیـدة)    “

 79 ”المخطوطات االلفیۀ فی ایران

مخطوطات انتقتها بعثۀ المخطوطات إلی ایـران: المکتبـۀ   “
  184 ”المرکزیۀ ـ جامعۀ طهران

ن: خزانـۀ  مخطوطات انتقتها بعثۀ المخطوطات إلـی إیـرا  “
  207 ”مجلس الشوري الوطنی ـ طهران

  68 ”مخطوطات انتقتها بعثۀ المخطوطات إلی إیران“
مخطوطات انتقتها بعثۀ معهـد المخطوطـات إلـی ایـران:     “

  411 ”المکتبۀ الرضویۀ
مخطوطات انتقتها بعثۀ معهـد المخطوطـات إلـی إیـران:     “

  192 ”المکتبۀ الوطنیۀ بطهران
هـد المخطوطـات إلـی إیـران:     مخطوطات انتقتها بعثۀ مع“

  226 ”خزانۀ مکتبۀ ملک الوطنیۀ بطهران
مخطوطات انتقتها بعثۀ معهـد المخطوطـات إلـی إیـران:     “

  226 ”نوادر المخطوطات فی مکتبۀ ملک الوطنیۀ بطهران
 ”مخطوطات انتقتها بعثۀ معهد المخطوطـات إلـی إیـران   “

80  
  236 ”مخطوطات خزانۀ االستاذ سعید نفیسی فی طهران“
مخطوطات خزانۀ حکمت آل آقا فی المکتبـۀ المرکزیـۀ   “

  187، 163 ”بجامعۀ طهران
مخطوطات خزانۀ شیخ االسالم مرزا فضل اهللا الزنجـانی  “

                                                   
1. “Islamic manuscripts in Iran”. 
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  277 ”فی زنجان
ـۀ بطهـران   “ ي الخاص مخطوطات خزانۀ ضیاءالدین الـدر” 

163 ،237  
ـۀ بطهـران  “ مخطوطات خزانۀ فخرالدین النصیري الخاص” 

238  
، 164 ”ۀ کلیـۀ الطـب بجامعـۀ طهـران    مخطوطات خزان“

190  
 ”مخطوطات خزانۀ مجلس الشوري الوطنی فی طهـران “

207  
  244 ”مخطوطات خزانۀ محمدأمین الخنجی بطهران“
  169 ”مخطوطات الخزانۀ الملوکیۀ فی طهران“
  192 ”مخطوطات دارالکتب الوطنیۀ فی طهران“
  245 ”مخطوطات الدکتور مهدي بیانی فی طهران“
 ”ت شیخ االسالم ابوعبد اهللا الزنجـانی، زنجـان  مخطوطا“

277  
 ”مخطوطات شیخ االسالم فضل اهللا الزنجـانی (زنجـان)  “

200 ،222 ،277  
مخطوطات الشیخ محمد الرجائی المغزي فی قریـۀ مغـز   “

  434 ”من توابع مشهد
  58 ”المخطوطات العربیۀ فی إیران (مشروع لفهرستها)“
 58 ،55 ”المخطوطات العربیۀ فی إیران“

 352 ”المخطوطات العربیۀ فی المسجد األعظم (قم)“

  351 ”المخطوطات العربیۀ فی المدرسۀ الفیضیۀ (قم)“
ۀ فـی تبریـز  “ المخطوطات العربیۀ فی مکتبۀ تربیت العام” 

146  
المخطوطات العلمیۀ فـی مکتبـۀ جامعـۀ أبـوعلی سـینا      “

  445 ”المرکزیۀ بهمدان
 89 “یران مخطوطات اللغۀ العربیۀ فـی مکتبات إ“

ــران  “ ــات إی ـــی مکتب ــۀ ف ــۀ العربی =  ”مخطوطــات اللغ
  85 ”مخطوطۀ اللغۀ العربیۀ فـی الخزائن االیرانیۀ“
  345 ”ـ ایران مخطوطات مکتبۀ الحاج الهدایتی، قم“
ـ   مخطوطات مکتبۀ السید أبوالحسن المرتضوي، (مشـهد “
  432 ”)ایران
  385 ”مخطوطات مکتبۀ السید النجومی فی کرمانشاه“
ــی   م“ ــفی ف ــان اهللا الکش ــید ریح ــۀ الس ــات مکتب خطوط

  125 ”إصفهان
مخطوطات مکتبۀ السید محمد النبوي الدزفولی، دزفـول  “

  270 “ـ ایران
مخطوطات مکتبۀ السید ناصـرالدین الحسـینی المیبـدي،    “

  435 ”مشهد
ــد “ ــرالدین المیب ــید ناص ــۀ الس ــات مکتب ــی   مخطوط ي ف

  387 ”کرمانشاه
 ”ي فی مشـهد   لدین المیبدمخطوطات مکتبۀ السید ناصرا“

435  
  386 “مخطوطات مکتبۀ العالمۀ الجلیلی، کرمانشاه “
مخطوطات مکتبۀ العالمۀ آیه اهللا سید محمد مفتی الشیعۀ “

  365 ”االردبیلی
  207 ”مخطوطات مکتبۀ المجلس النیابی فی طهران“
اهللا العظمـی السـید    آیـت (مخطوطات مکتبۀ امام جمعـۀ  “

 278 ”زنجانفی  )عزّالدین الحسینی

 308 “مخطوطات مکتبۀ فحول القزوینی، قزوین “

ـۀ بطهـران  “ 187 ”مخطوطات مکتبۀ مجید الموقّر الخاص ،
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242  
ـۀ     “ مخطوطات مکتبۀ محمـدعلی داعـی االسـالم الخاص

  244 ”بطهران
 “مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ االمام البروجردي، کرمانشاه “

387  
 النبـوي  مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ آیۀاهللا السـید أسـداهللا  “

  270 “الدزفولی، دزفول 
  70 ”مخطوطات الموسیقی العربیۀ فی مکتبات إیران“
سـۀ     “ المخطوطات النادرة فی مدینـۀ مشـهد : العتبـۀ المقد

  401 ”الرضویۀ
  455 ”مرقّعات کتابخانه وزیري یزد“
مروري بر بیست و یک جلد فهرست کتب خطّی آسـتان  “

  421 ”1381-1330قدس رضوي از سال 
هـاي عمـومی فرهنـگ و دبیرسـتان      ي بر کتابخانهمرور“

 ”هـاي سـده اخیـر)    ترین کتابخانه ادب اصفهان (از قدیمی
117 

شناسی توصیفی نسـخ خطّـی و چـاپ     مروري بر کتاب“
 147 ”سنگی کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز

 96 ”مروري بر کتابهاي چاپ سنگی ایران“

ي خطّـی  ها هاي قرآن بر اساس نسخه مروري بر وقفنامه“
 402 ”کتابخانه آستان قدس

 67 ”مستدرکات الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ“

مستدرك فهـارس مخطوطـات مکتبـۀ آیـۀاهللا العظمـی      “
  320 ”المرعشی النجفی (ره)

  435 ”مستدرکی بر فهرست کتابخانه سید ناصر حسینی“
ي  هـا  هاي خطّی مصور ایران در موزه مشهورترین نسخه“

 79 ”جهان

 404 ”الی کتابخانه مرکزي آستان قدسمعرّفی اجم“

ــخه  “ ــی از نس ــی برخ ــود در    معرّف ــی موج ــاي خطّ ه
هاي ایران و اسـناد تعـامالت فرهنگـی و روابـط      کتابخانه

 93 ”تاریخی دو ملّت ایران و فرانسه

اهللا العظمـی   معرّفی برخی نفائس خطّـی کتابخانـه آیـت   “
  346 ”گلپایگانی (ره)

اهللا العظمی  تابخانه آیتمعرّفی بعضی اسناد (تک برگی) ک“
  345 ”گلپایگانی (ره)

هـاي خطّـی    تصحیح و تکمیـل فهرسـت نسـخه   معرّفی “
 178 ”کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهري (سپهساالر)

 ”معرّفی تعدادي از قرآنهاي نفیس آستان قدس رضـوي “
402 

اهللا عالمـه   نویس از کتابخانـه آیـت   معرفی تعدادي دست“
  279 ”زنجانی میرزا ابوالقاسم موسوي

اهللا مرتضی و  نویس از کتابخانه آیت معرفی تعدادي دست“
  448 ”اهللا محمدهادي تألّهی همدانی کتابخانه آیت

معرّفی چند قرآن نفیس در آستان قدس رضـوي: قـرآن   “
منسوب به حضرت مجتبی و قرآن منسـوب بـه حضـرت    

و  119علی علیهما السالم؛ معرّفی قـرآن نفـیس شـماره    
 402 ”نها و جزوات خطّیمعرّفی قرآ

معرفی چند قطعه خطّ از مرقّعات گنجینه قرآن و نفائس “
  404 ”موزه آستان قدس رضوي

معرفی چند نسـخه خطّـی از کتابخانـه دانشـکده علـوم      “
-164 ”قرآنی وابسته به سازمان اوقـاف و امـور خیریـه   

165  
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 ”معرفی چند نسخه خطّـی از کتابخانـه صـدر هاشـمی    “
122  
خه خطّی از کتابخانه عمـومی نـوربخش   معرفی چند نس“

  139 ”السالم ـ بروجرد وابسته به مدرسه امام صادق علیه
معرّفی چند نسخه خطّی از مجموعه اهدایی محمـدعلی  “

 213 ”کریم زاده به کتابخانه مجلس شوراي اسالمی

معرفی چند نسخه خطّی کالم اهللا مجیـد از مـوزه ایـران    “
  257 ”باستان

طّـی مهـم از مـوزه آسـتان قـدس      معرفی چند نسخه خ“
  411 ”رضوي

معرّفی چنـد نسـخه خطّـی نـادر در کتابخانـه مجلـس       “
 213 ”شوراي اسالمی

دیگــر از کتابخانــه ســید مهــدي  معرفــی چنــد نســخه“
  365 ”الجوردي در قم

  235 ”معرفی چند نسخه کهن“
معرّفی چند نسخه نفیس چاپ سنگی و سـربی مربـوط   “

بـه همـراه فهرسـت نسـخ     به موالنا در کتابخانه مجلـس  
  218 ”سنگی و سربی

  90 ”پژوهی معرّفی دفتر سوم نسخه“
هـاي   نامـه  معرّفی دو سند کهن از غرب مازندران مبایعـه “

 259 ”مرتع تور زن کوه چالوس

معرفی دو نسخه خطّی قرآن کریم (در کتابخانه مدرسـه  “
 374 ”عوضیه قوچان)

و ســاله النهایــۀ  850معرّفــی دو نســخه خطّــی نفــیس “
االستبصار از ندوشن و یادکردي از شـیخ طوسـی مؤلّـف    

 440 ”اثر

هاي خطّی دو شاعر ایرانـی قـرن ششـم و     معرفی دیوان“
الدین اخسیکتی و کمـال خجنـدي موجـود در     هشتم (اثیر

  208 ”کتابخانه مجلس شوراي اسالمی)
معرفی فهارس تازه منتشر شده کتابخانه مجلس شوراي “

 206 ”اسالمی

 214 ”رس تازه منتشر شده کتابخانه مجلسمعرّفی فها“

هاي چاپ سنگی قطـع وزیـري و    معرّفی فهرست کتاب“
 163 ”رحلی موجود در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

هــاي چــاپ ســنگی کتابخانــه  معرّفــی فهرســت کتــاب“
  221 “تخصصی وزارت امور خارجه 

هاي چاپ سنگی و سربی کتابخانه  معرّفی فهرست کتاب“
  ٣١٢ ”ت معصومه سالم اهللا علیهاآستان حضر

معرّفی فهرست مدرسه قنبرعلـی خـان (حضـرت ولـی     “
  255 “)، تهران  >ع<عصر 

هـاي خطـی اهـدایی مقـام معظـم       معرفی فهرست نسخه“
  424 ”رهبري به آستان قدس رضوي

هاي خطّی کتابخانـه امـام صـادق     فهرست نسخه معرّفی“
  ٣٠٧ ”(ع) قزوین، تألیف محمود طیار مراغی

هاي خطّی کتابخانه انجمن آثـار   فهرست نسخه] عرّفیم[“
 ١٦٠ ”و مفاخر فرهنگی

اهللا  هاي خطّی کتابخانه عمومی آیـۀ  معرّفی فهرست نسخه“
 347 ”گلپایگانی (قم)

هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی      فهرست نسـخه  )معرّفی(“
  274 ”جمعیت نشر فرهنگ رشت

هـاي خطّـی کتابخانـه موسـوي      معرّفی فهرسـت نسـخه  “
  133 ”شفتی
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 ”ي قـائن  هـا  هاي خطّی کتابخانـه  معرفی فهرست نسخه“
305  
ــخه “ ــی فهرســت نس ــه  معرف ــی کتابخان ــاي خطّ ــا ه ي  ه

  391 ”گلپایگان
هاي خطّی مدرسه قنبرعلی خان ـ   معرّفی فهرست نسخه“

  355 ”تهران
هاي عکسی مرکـز احیـاء میـراث     معرفی فهرست نسخه“

 358 “اسالمی، قم 

  231 ”خانه اصغر مهدويمعرّفی کتابِ فهرست کتاب“
 ”اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)   معرفی کتابخانه آیت“

314 

معرّفی کتابشناسی توصیفی نسخ خطّی و چـاپ سـنگی   “
  147 ”(کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز)

  150 “معرفی کتب خطّی“
ــخه  “ ــت نس ــب فهرس ــی کت ــی   معرف ــی عرب ــاي خطّ ه

  57 ”ي جمهوري اسالمی ایران ها کتابخانه
اهللا حاج سـید مصـطفی    ی مجموعه مخطوطات آیتمعرف“

اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)    خمینی در کتابخانه آیت
  336 ”در قم

معرّفی مجموعه نسخ خطّی به زبان ترکـی در کتابخانـه   “
 215 ”مجلس شوراي اسالمی

  105 ”معرفی نسخ خطّی کتابخانه میر جعفري در اراك“
لعه ندوشـن ـ   معرفی نسخ خطّی مسجد جامع و مسجد ق“
  440 ”یزد
  198 ”معرّفی نسخ نفیس [در کتابخانه ملّی ایران]“
هـاي خطّـی کتابخانـه محمـد واعـظ زاده       معرفی نسخه“

  434 ”خراسانی
  400 ”هاي شخصی هاي خطّی کتابخانه معرّفی نسخه“
  443 ”هاي خطّی ممتاز همدان معرفی نسخه“
ـ    معرّفی نسخه“ ه هاي نفیس موالنا در کتابخانـه مجلـس ب

  218 ”همراه فهرست نسخ خطّی آن
  70 ”هاي خطّی نشریه نسخهمعرّفی “
هایی از اسـناد موجـود در کتابخانـه ملـی      معرّفی نمونه“

  166 ”ایران در زمینه تاریخ پزشکی ایران
معرفی نود و شش نسـخه خطّـی پزشـکی در کتابخانـه     “

  445 ”دانشگاه بوعلی سیناي همدان
توصـیف اسـناد و   معرفی یک نسخه خطّی بـه انضـمام   “

 ”هاي موقوفات یزد در کتابخانه اداره اوقـاف یـزد   طومار
453  
 260 ”معرّفی یک نسخه خطّی“

مفتاح إلی فهارس المخطوطـات العربیـۀ الموجـودة فـی     “
  57 ”مکتبات الجمهوریۀ االسالمیۀ االیرانیۀ

اهللا  آثار و تألیفـات حضـرت آیـت     مقام و منزلت علمی،“
 333 ”العظمی مرعشی نجفـی (ره)

المکاتب االیرانیۀ و المکتبـۀ الرضـویۀ و وصـف بعـض     “
  401 ”کتبها
ۀ االیرانی“ 200 ”مکتبۀ مجلس االم  
مـن المخطوطـات القطیفیـۀ و االحسـائیۀ فـی مکتبـات       “

  81 ”إیران
مــن أهــم خــزائن کتــب إیــران: خزانــۀ (االمــام) رضــا “
  401 ”السالم علیه
 ”جزائریـۀ من أهم خزائن کتب إیران: خزانۀ السـادات ال “
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الـدین   من أهم خزائن کتب إیـران: خزانـۀ الشـیخ صـفی    “
  106 ”االردبیلی

من تراثنـا الخالـد: فهـرس مخطوطـات مکتبـۀ العالمـۀ       “
 ۀ فی کلیۀ الطب 294 “الطباطبائی العام  

  89 ”من نفائس المخطوطات العربیۀ فـی مکتبات إیران“
 منتخبی از فهرست نسخ خطّی کتابخانـه مدرسـه علمیـه   “
  447 ”اهللا دامغانی آیت
هـاي فارســی خطّـی کتابخانـه ملّــی     منتخبـی از کتـاب  “

 198، 195 ”فرهنگ

ۀ آلیـۀاهللا المرعشـی   “ المنتقی من مخطوطات المکتبۀ العام
  320 ”(ره)
  405 ”موزه آستان قدس رضوي و گنجینه قرآن“
  198 ”موزه رضا عباسی و برخی نسخ خطّی آن“
  ”خطّی آنموزه ملّی ایران و برخی نسخ “
  225 ”موزه ملی ملک و کتابخانه آن“
  219 ”هاي تزئینی و برخی نسخ خطّی آن موزه هنر“
 94 ”موقوفات بر پایه مخطوطات“

هـاي خطّـی    موقوفات ماندگار: فهرست الفبـایی نسـخه  “
اهللا العظمی مرعشی نجفــی (ره) بـه کتابخانـه     وقفـی آیت

شـهر   السـالم در  آستانه حضرت عبدالعظیم الحسـنی علیـه  
 328، 158 ”ري

موقوفات مدرسه خیریه = موقوفه آقا میر سید کریمخان “
  172 ”الدوله سردار مکرم وزیر قورخانه مبارکه منتظم

مؤلّفات الفارابی المخطوطـۀ فـی المکتبـۀ الوطنیـۀ فـی      “
  192 ”طهران

مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی دار الکتب الرضـویۀ فـی   “
  415 ”مشهد
 80 ”المخطوطۀ فی مکتبات إیرانمؤلّفات الفارابی “

  157 ”مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبات طهران“
مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبـۀ المجلـس النیـابی    “

  208 ”بطهران
مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبۀ مدرسۀ سبهسـاالر  “

  178 ”بطهران
مؤلّفات الفارابی المخطوطۀ فی مکتبۀ ملک الوطنیۀ فـی  “
  226 ”رانطه
ــه: نســخه “ ــی کتابخان ــراث خطّ ــره  می ــی ذخی هــاي خطّ

  334 ”خوارزمشاهی
هـاي کهـن و جدیـد نهـج      میراث خطّی کتابخانه: نسخه“

  334 ”البالغۀ
میرزا عبداهللا افندي و یادداشت وي در درباره کتابخانـه  “

  132 ”مولی ذوالفقار
  

  ـــــ ن ـــــ                  
  364 ”محمد حجت کوهکمرياهللا سید  نجوم امت: آیت“
نســخ خطّــی امیــر توکــل کامبوزیــان کــرد غفرانلــو در “

 276  ”زاهدان

نسخ خطّی بهارستان، گنجینـه سـترگ ملّـی : فهرسـت     “
هاي تازه رسیده به کتابخانه مجلـس شـوراي    نویس دست
 210-209 ”اسالمی

نسخ خطّـی بهارسـتان، گنجینـه سـترگ ملّـی: معرّفـی       “
 210 ”هاي نسخ خطّی تازه
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  264  ”نسخ خطّی عبدالکریم حکمت یغمایی“
  275  ”نسخ خطّی علی عبدلی“
نسخ خطّی کتابخانـه و مـوزه ملّـی ملـک در تهـران و      “

  227  ”ها ترین آن قدیمی
 ”نسخ خطّی مقاتل در کتابخانه مجلس شوراي اسـالمی “

210  
 86 ”هاي متون علمی چاپ ایران نسخه برگردان“

هـاي خطّـی    خهنسخه شـناخت: معرفـی راهنمـاي نسـ    “
اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    کتابخانه بزرگ حضرت آیت

 320 )30-21هاي  (ره) (جلد

  341 ”هاي عکسی  شناخت نسخه“
 214 ”شناسی آثار حروفیان در کتابخانه مجلس نسخه“

 ”شناسی آثار حروفیـان در کتابخانـه ملّـی ملـک     نسخه“
228  
هـاي   هاي اصل از سده نهـم هجـري در کتابخانـه    نسخه“
  88 ”یرانا
هاي برگزیده از فهرست اجمـالی کتابهـاي خطّـی     نسخه“

 122 ”کتابخانه مرکزي دانشگاه اصفهان

  245 ”هاي تازه از کتابخانه مجموعه فرهاد معتمد نسخه“
هاي تازه از مجموعه شخصـی منصـور عـرب در     نسخه“

  451 ”همدان
  245  ”هاي ترکه محمود فرهاد معتمد نسخه“
هاي کهن و  اي از نسخه ه نه: گزیدهاي جدید کتابخا نسخه“

  331 ”نفیس تازه خریداري شده
هـاي خطّـی نفـیس     اي از نسخه ه هاي جدید گزید نسخه“

  332 ”خریداري شده یا اهدایی

  331 ”)4-1هاي خریداري شده ( نسخه“
  448 ”هاي خطّی آقاي بحرالفضائل نسخه“
  50 ”چی هاي خطّی آقاي پنبه نسخه“
  449 ”ی یوسفیهاي خطّی آقاي تق نسخه“
  232  ”هاي خطّی آقاي جلیل اخوان زنجانی نسخه“
 ”صـدر  هاي خطّی آقاي حاج سـید نصـراهللا بنـی    نسخه“

452  
  449 ”هاي خطّی آقاي حاجی ایزدي نسخه“
  449 ”هاي خطّی آقاي حبیب جواهري نسخه“
  233 ”هاي خطّی آقاي حسن سادات ناصري نسخه“
  449 ”هاي خطّی آقاي دکتر جاللی نسخه“
  450 ”هاي خطّی آقاي رضا همراه نسخه“
هاي خطّی آقاي سید محمد شوشتري جزایري در  نسخه“

  136 ”اهواز
  451 ”هاي خطّی آقاي محمود ایزدي نسخه“
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)     هاي خطّی آیت نسخه“

 327 ”معرفی شده در الذریعۀ

  422 ”اهللا صفایی خوانساري (ره) هاي خطّی آیت نسخه“
  103  ”هاي خطّی ابراهیم دهگان در اراك هنسخ“
اهللا العظمـی   هاي خطّی ابن سینا در کتابخانـه آیـت   نسخه“

  335 ”مرعشی نجفـی (ره)
  113  ”هاي خطّی احمد شاهد در اسفراین نسخه“
  70 ”هاي خطّی احمدخان ملک ساسانی نسخه“
 55 ١”هاي خطّی اسالمی در ایران نسخه“

 ”الـدین مهـدوي   صـلح هاي خطی اهدایی سـید م  نسخه“ 
                                                   

1. “Islamic manuscripts in Iran”. 
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118  
  231  ”هاي خطّی باقر رقّت (ترقّی) نسخه“
  138  ”هاي خطّی بهروز شمس در بجنورد نسخه“
پور در هاي خطّی تازه در کتابخانه عبدالقادر یزدان نسخه“

  396 ”مراغه
هاي خطّی تألیف ابراهیم حکیمی (حکـیم الملـک    نسخه“

  229  ”پزشک مظفرالدین شاه)
اج سید علـی اصـغر اصـغر زاده در    هاي خطّی ح نسخه“

  433 ”مشهد
ـۀ االسـالم سـید ناصـر میبـدي،        نسخه“ هاي خطّـی حج

 435 “مشهد

  380  ”هاي خطّی حسن عاطفی در کاشان نسخه“
  242  ”هاي خطّی خانم لشکري (بدر) نسخه“
  271، 136 ”هاي خطّی خریداري دانشگاه اهواز نسخه“
  380، 331 ”هاي خطّی خریداري شده و اهدایی نسخه“
هـاي خطّـی در اصـفهان : شـیخ حسـن جـابري        نسخه“

  125 ”انصاري
 197 ”هاي خطّی در کتابخانه ملّی ایران نسخه“

  231 ”هاي خطّی دکتر تقی رضوي (همدانی) نسخه“
هاي خطّی دکتر حافظ فرمانفرماییـان (تگـزاس ـ     نسخه“

  233 ”امریکا)
 ”آفـرین انصـاري (محقّـق)    هاي خطّی دکتر نوش نسخه“

246  
هاي خطّی دیوان حافظ و شروح آن در کتابخانـه   نسخه“

  210 ”مجلس شوراي اسالمی
  127 ”اي ه هاي خطّی رجایی زفر نسخه“

  236 ”هاي خطّی سعید اعتماد مقدم نسخه“
  237 ”هاي خطّی سعید نفیسی نسخه“
  81 ”ي ایران ها هاي خطّی شاهنامه در کتابخانه نسخه“
کتابخانـه دانشـگاه   هاي خطّی عربـی موجـود در    نسخه“

  444 ”بوعلی سیناي همدان
  302 ”هاي خطّی علی اصغر معزّزي نسخه“
  238  ”هاي خطّی علی وثوق نسخه“
هاي خطّی کتابخانـه امیـر کبیـر در باغشـاه فـین       نسخه“

  377 ”کاشان
  ”هاي خطّی کتابخانه انجمن آثار ملّی ـ تهران نسخه“
 377 ”شانهاي خطّی کتابخانه انجمن آثار ملّی کا نسخه“

378  
  160، 105 ”هاي خطّی کتابخانه انجمن آثار ملّی نسخه“
  298 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي امین اهللا کوثر نسخه“
  231  ”هاي خطّی کتابخانه آقاي ثامنی نسخه“
هاي خطّی کتابخانه آقاي حاج ابوالفضـل سـعیدي    نسخه“

  458 ”ریحان یزدي
 ”ی علومیهاي خطّی کتابخانه آقاي حاج شیخ عل نسخه“

190 ،459  
هاي خطّـی کتابخانـه آقـاي حـاج میـرزا حسـن        نسخه“

  458 ”محمودآبادي
  450 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي دامغانی نسخه“
  298 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي دکتر خاوري نسخه“
هاي خطّـی کتابخانـه آقـاي سـعدي حیـدري در       نسخه“

  433 ”مشهد
سـی  هاي خطّی کتابخانـه آقـاي سـید جـواد م     نسخه“ در
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  458 ”یزدي
 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي سید حسین شهشـهانی  نسخه“

234  
  458 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي سید علی آتشی نسخه“
هاي خطّی کتابخانـه آقـاي سـید علیرضـا آصـف       نسخه“
  458 ”پور
هاي خطّی کتابخانه آقاي سید محمد نجفـی عرب  نسخه“
  450 ”زاده
خ محمـود علـومی   هاي خطّی کتابخانه آقـاي شـی   نسخه“

  459 ”یزدي
هاي خطّی کتابخانه آقاي عباسعلی واعظ چرندابی  نسخه“

  153 ”در تبریز
 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي علـی اصـغر خجسـته    نسخه“

458  
  298 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي فروردین نسخه“
  449 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي کمالی نسخه“
یـر دانشـکده   هاي خطّی کتابخانه آقاي محقـق، دب  نسخه“

  151 ”ادبیات تبریز
 ”هاي خطّی کتابخانـه آقـاي محمـدباقر عجمـین     نسخه“

458  
 ”هاي خطّی کتابخانـه آقـاي محمـدعلی فرهنـگ     نسخه“

459  
  245 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي مسعود محتشمی نسخه“
  246 ”هاي خطّی کتابخانه آقاي یحیی ذکاء نسخه“
یرضـا جـدلی   اهللا سـید عل  هاي خطّی کتابخانه آیت نسخه“

  110 ”اردستانی 

شناسـی بنیـاد    هاي خطّـی کتابخانـه بخـش ایـران     نسخه“
 161 ”هاي علمی فرانسوي در تهران  پژوهش

  454 ”هاي خطّی کتابخانه جامع کبیر یزد نسخه“
 ”هاي خطّی کتابخانه حاج حسین آقاي نخجـوانی  نسخه“

148 ،150  
 ”هاي خطّی کتابخانه حاج میرزا محمـد سـریزدي   نسخه“

456  
ۀ االسالم شیخ عبـدالکریم   نسخه“ هاي خطّی کتابخانه حج

  298 ”انصاري
 ”هاي خطّی کتابخانه خاندان عالمه فیض کاشـانی  نسخه“

379  
هــاي خطّــی کتابخانــه خانــدان مرحــوم اســداهللا  نســخه“

  229 ”خاکپور
 ”هاي خطّی کتابخانه دبیرسـتان امیرکبیـر همـدان    نسخه“

446  
، 238 ”اکبـر فیـاض   ر علیهاي خطّی کتابخانه دکت نسخه“

426  
ــی کتابخانــه ســید ابوالرضــا راونــدي   نســخه“ هــاي خطّ

  376 ”کاشانی
  454 ”الدین علی یزدي هاي خطّی کتابخانه شرف نسخه“
ــخه“ ــماره    نس ــه ش ــی کتابخان ــاي خطّ ــه از  2ه برگرفت

  217 ”هاي استاد عبدالحسین حائري یادداشت
  381 ”هاي خطّی کتابخانه عباس بهنیا در کاشان نسخه“
 155 ”هاي خطّی کتابخانه عمومی تنکابن نسخه“

هـاي خطّـی کتابخانـه غـرب ـ مدرسـه آخونـد         نسـخه “
  446 ”همدان
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  446 ”هاي خطّی کتابخانه غرب همدان نسخه“
هاي خطّی کتابخانه محمدتقی ملک الشعراي بهـار   نسخه“

  208 ”انتقال یافته به کتابخانه مجلس شوراي ملّی
  435-434 ”ه محمود فاضلهاي خطّی کتابخان نسخه“
  456 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه خان بزرگ نسخه“
  447 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه دامغانی همدان نسخه“
  447 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه زنگنه همدان نسخه“
  446 ”هاي خطّی کتابخانه مدرسه غرب همدان نسخه“
اهللا سـید احمـد    هاي خطّی کتابخانه مرحـوم آیـت   نسخه“
  362 ”شناسی تألیفات ایشان نجانی به ضمیمه کتابز
ـۀ االسـالم سـید      نسخه“ هاي خطّی کتابخانه مرحـوم حج

  297 ”بدرالدین دستغیب
هاي خطّی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و تحقیقـات      نسخه“

  361 ”قم (جلد اول)  اسالمی ـ
هاي خطّی کتابخانه و آثـار مرحـوم صدراالسـالم     نسخه“

اهللا  خـویی (ره) در کتابخانـه آیـت   محمدامین امام جمعـه  
  338 ”العظمی مرعشی نجفـی (ره)

اهللا  هاي خطّی کتابخانه و آثار مرحوم عالمـه آیـت   نسخه“
اهللا العظمـی   محمدباقر بهاري همدانی (ره) در کتابخانه آیت

  338 ”مرعشی نجفـی (ره)
هاي خطّی کتابخانه و آثار مرحـوم عالمـه فـیض     نسخه“

وي در کتابخانـه بـزرگ حضـرت     کاشانی (ره) و خاندان
  380، 338  ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آیت
  258، 188 ”هاي خطّی کریم اشراق نسخه“
 229  ”هاي خطّی مجموعه ابراهیم معتمدي نسخه“

هاي خطّی مجموعه اهدایی غالمحسین سـرود بـه    نسخه“

 213 ”کتابخانه مجلس شوراي اسالمی

  238 ”من اعتماديهاي خطّی مجموعه عبدالرح نسخه“
، 127 ”اي ه هاي خطّی محمدحسـن رجـایی زفـر    نسخه“

189 ،196  
  128 ”اي ه هاي خطّی محمدعلی رجایی زفر نسخه“
السـالم ـ    هاي خطّـی مدرسـه امـام صـادق علیـه      نسخه“

  307 ”قزوین
  429 ”هاي خطّی مدرسه حاج حسن، مشهد نسخه“
  296 ”هاي خطّی مدرسه حکیم شیراز نسخه“
  137 “>صدر<طّی مدرسه خاتم االنبیاء هاي خ نسخه“
هاي خطّی مدرسه دولتی عـیالم کرمانشـاه انتقـال       نسخه“

  387 ”یافته به موزه ایران باستان
  430 ”هاي خطّی مدرسه عباسقلی خان، مشهد نسخه“
  296 ”هاي خطّی مدرسه منصوریه شیراز نسخه“
  149 ”هاي خطّی موزه آذربایجان در تبریز نسخه“
  297 ”خطّی موزه پارس شیرازهاي  نسخه“
 ”هاي خطّی مهندس سـرتیپ عبـدالرزاق بغـایري    نسخه“

238 ،295 ،325  
  384 ”هاي خطّی مهندس محمدحسین اسالم پناه نسخه“
هاي خطّی مؤلّفات شیخ طوسی در کتابخانه ملّـی   نسخه“

  226 ”ملک
   332 ”)4هاي خطّی نفیس خریداري شده ( نسخه“
 310 ”ي قم ها غۀ در کتابخانههاي خطّی نهج البال نسخه“

 ”ي تهـران  هـا  هاي خطّی نهج البالغه در کتابخانـه  نسخه“
157 

  188 ”هاي خطّی همایون صنعتی زاده نسخه“
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  231 ”هاي خطّی یک کتابخانه خصوصی نسخه“
  245 ”هاي خطّی: مجموعه منشآت نسخه“
  217 ”هاي خطّی نسخه“
و  هـاي طنـز   نـویس  اي از دسـت  گزیدههاي طنز:  نسخه“

اهللا العظمی مرعشی نجفی  آیتحضرت در کتابخانه شوخی 
 343 ”(ره)

الـدین اردبیلـی در    هاي مصور آستانه شـیخ صـفی   نسخه“
  257، 107 ”موزه ایران باستان

هاي نفیس عکسـی در کتابخانـه دائـرة المعـارف      نسخه“
  224 ”اسالمی گبزر
  294 ”هاي نفیس کتابخانه عالمه طباطبایی شیراز نسخه“
  318 ”هاي نو یافته نسخه“
هــاي نفــیس  : بخشــی از نســخه1هــاي نویافتــه نســخه“

  333 ”1384خریداري شده در سال 
هـاي نهایـه شــیخ طوسـی موجـود در کتابخانــه      نسـخه “
  335 ”اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آیت

 ٤٤٢ ”هاي نیشابوري نهج البالغۀ نسخه“

  452 ”هایی در یزد نسخه“
هللا حاج سید احمـد صـفایی   ا هایی که به خطّ آیت نسخه“
  422 ”است
  421 ”هایی که به دستخطّ علماء مزین است نسخه“
هـا پـیش از سـال هـزار      هایی که تاریخ کتابت آن نسخه“

  422 ”هجري قمري است
  422 ”هایی که سرلوح زرین و مذهب دارند نسخه“
هایی کهن کـه بـه تـازگی خریـداري و یـا اهـدا        نسخه“
  330 ”اند شده

  229 ”نزد احمد افشار شیرازي هایی نسخه“
نظري بر تاریخ بابل و نقدي بـر فهرسـت نسـخ خطّـی     “

  137 ”مدرسه صدر بابل
هاي خطّـی   نظري بر فهرست تازه انتشار: فهرست نسخه“

 223 ”مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی (جلد اول)

هاي عکسی  نظري بر فهرست تازه انتشار: فهرست نسخه“
  357 ”می ـ قم (جلد اول)مرکز احیاي میراث اسال

نظري بر فهرست نسخ خطّی آستان قدس رضوي ـ جلد  “
  420 ”پانزدهم، تألیف محمد وفادار مرادي

هاي خطّی کتابخانه مسجد اعظم  نظري بر فهرست نسخه“
  352 ”اهللا استادي قم، تألیف آیت

  320 ”نظم و ابتکار (با نگاهی به التراث العربی)“
 ١١٥ ”گی جاویداننفایس خطّی، میراث فرهن“

 68 ”نفائس المخطوطات العربیۀ فی إیران“

ــۀ     “ ــۀ مدرس ــی خزان ــۀ ف ــات العربی ــائس المخطوط نف
  178 ”اسبهساالر

ر “ نفائس المخطوطات العربیۀ فی مشهد الرضوي المطهـ” 
411  
  414 ”نفائس کتابخانه آستان قدس رضوي“
اهللا العظمی مرعشی نجفـی  نفایس کتابخانه حضرت آیت“

 327 ”م(ره) در ق

  431 ”نفائس مخطوطات کتابخانه مدرسه فاضلیه“
  432 ”نفائس مخطوطات کتابخانه مدرسه نواب“
هاي آستان قدس  ها و رقم نقد کتاب گزیده اسناد، فرمان“

 424 ”رضوي از دوره صفویه تا قاجاریه

هـاي   نسـخه   نقد و بررسی کتاب، و استدراکی بر فهرست“
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 “>43جلـد  < خطّی کتابخانه مجلـس شـوراي اسـالمی   
207 

هـاي خطّـی حـدیث و علـوم      نقدي بر فهرستگان نسخه“
 88 ”حدیث شیعه: درایه و رجال

هـاي خطّـی کتابخانـه مدرسـه      نقدي بر فهرست نسـخه “
اهللا العظمی خـویی (ره)، مشـهد، تـألیف سـید احمـد       آیت

   428 ”اشکوري
هاي جدیـد االنتشـار کتابخانـه آسـتان      نقدي بر فهرست“

 421 ”)19-16ي ها قدس رضوي (جلد

  78 ”1371-1362نگاهی به احیاي متون در دهه “
هـاي خطّـی کتابخانـه     نگاهی بر راهنماي فهرست نسخه“

اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (جلـد      بزرگ حضرت آیـت 
  ”سوم)
هـاي خطّـی تـازه انتشـار      هاي نسخه نگاهی بر فهرست“

مرکز احیـاي میـراث اسـالمی و کتـاب میـراث محـدث       
 359 ”ارموي

هـاي دانشـگاه اصـفهان     نـویس  ی به فهرست دستنگاه“
 124 ”)1(دفتر

نگاهی به فهرست گنجینـه اهـدایی خانـدان سـلطانعلی     “
سلطانی (شیخ االسالمی بهبهانی) به مرکز دائـرة المعـارف   

  223 ”بزرگ اسالمی، اثر استاد احمد منزوي (جلد اول)
هاي خطّی ترکی کتابخانه بزرگ  نگاهی به فهرست نسخه“
 326 ”العظمی مرعشی نجفـی (ره) اهللا آیت

اهللا  هـاي خطّـی کتابخانـه آیـت     نگاهی به فهرست نسخه“
 345 ”العظمی گلپایگانی (ره)

هـاي عکسـی زیـن العابـدین      نگاهی به فهرست نسـخه “

  224  ”ابراهیمی، نگاشته احمد منزوي
نگاهی به کتابخانه تخصصـی امیرالمـؤمنین علـی علیـه     “

  ٤٣٦ ”السالم در مشهد

  171 ”به کتابخانه گلستاننگاهی “
هـاي خطّـی آثـار شـیخ      شناسی نسـخه  نگاهی به کتاب“

 88 ”صدوق در ایران

 ”هاي خطّـی کتابخانـه عمـومی سـاري     نگاهی به نسخه“
281  
هاي خطّـی کتابخانـه مدرسـه سـلطانی      نگاهی به نسخه“

  379 ”کاشان
هاي خطّی فارسـی   نگاهی دیگر به کتاب فهرست نسخه“

 76 ”مد منزوي(جلد چهارم)، از اح

نگاهی گذرا به کتابخانه آستانه حضرت معصـومه علیهـا   “
  311 ”السالم

 90 ”پژوهی نگرشی بر نگارش جدید: دفتر اول نسخه“

  311 ”یی از چند نسخه با ارزش آستانه قم ها نمونه“
یـی از چنـد نسـخه خطّـی بـا ارزش کتابخانـه        ها نمونه“

  183 ”مرکزي دانشگاه تهران
تـرین) مصـاحف و   ترین (و نفـیس  قدیمی یی از ها نمونه“

  416 ”آثار خطّی
نوادر و عجایب کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد آسـتان    “

  403 ”قدس رضوي
هـاي اسـالمی در    نـویس  ي دسـت  ها ي گنجینه ها نویافته“
 55 ”ایران

نیم نگاهی به چند فهرست تـازه منتشـره آسـتان قـدس     “
  422 ”رضوي
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چاپ سـنگی کتابخانـه   هاي  نیم نگاهی به فهرست کتاب“
  349 ”محدث ارموي

اهللا  هاي خطّی کتابخانه آیـت  نیم نگاهی به فهرست نسخه“
  126 ”حاج سید حسن فقیه امامی

هاي خطّی کتابخانه مرکـزي   نیم نگاهی به فهرست نسخه“
  124 ”و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان

  
  ـــــ و ـــــ                   

ي آسـتان قـدس    هـا  انـه واقفین عمـده کتـاب بـه کتابخ   “
 416  ”رضوي

الوثائق: مجموعۀ من الوقفیات و الوصایا للعلماء االعالم “
 348 ”رحمهم اهللا

  80  ”و چند ده کتاب دیگر“
 ”وصف نسخی چند از کتابخانه سـلطنتی کـاخ گلسـتان   “

168  
  111 ”هاي مسجد جامع اردکان نامه وقف“
  

  ـــــ هـ ـــــ                
  229 ”یخطّ  هفت نسخه“
 ”هفتاد و سه نسخه با ارزش در کتابخانـه وزیـري یـزد   “

456  
  

  ـــــ ي ـــــ               
هـا بـراي    یادداشت درباره چند نسخه خطّی که فـیلم آن “

  184 ”کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران تهیه شده است
 67 ”هاي احمد منزوي بر الذریعه یادداشت“

 67 ”ریعههاي محقق طباطبایی بر ذ یادداشت“

یادداشتی بر گنجینه نسخ خطّی کتابخانه ابن مسکویه در “
117 ”اصفهان و فهرست عناوین چند نسخه خطّی مهم 

  229 ”>هفت نسخه خطّی<یادداشتی بر مقاله “
یادداشتی درباره کتابخانـه متصـل بـه حـرم امـام رضـا       “
  402 ”السالم در مشهد علیه
ــی  “ ــخه خطّ ــد نس ــی چن ــم  و معرف ــفر ق از  یادگــار س

  309 ”ي آن شهر ها کتابخانه
یک دسته گل دماغ پرور: معرفی فهرست الفبـایی کتـب   “

خطّی کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، محمد آصـف  
  417 “فکرت؛ استدراك و پیوست: محمد وفادار مرادي

ۀ االسـالم و المسـلمین   “ یکصد و پنجاه نسخه خطّی حج
  262 “>غفاري<حاج شیخ علی خوانساري 

 ”و سه نسخه خطّی نفیس از قرن هفـتم هجـري  یکصد “
328  

  

 ها: ب) پايان نامه §

  ـــــ ب ــــ                   
گیري از فناوري اطالعات در ذخیـره   بررسی میزان بهره<

 77  >هاي ایران و بازیابی نسخ خطّی در کتابخانه

بررسی نسخ مصحح فارسـی و عربـی چـاپ شـده در     <
 78  >1371-1362ایران، 

خطّـی کتابخانـه مرکـزي      سی وضعیت کلّی کتابخانهبرر<
 183  >دانشگاه تهران

خطّـی کتابخانـه ملّـی      بررسی وضـعیت کلّـی کتابخانـه   <
 228 >ملک
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خطّـی مجلـس شـوراي      بررسی وضعیت کلّی کتابخانـه <
 200 >اسالمی

خطّـی ملّـی جمهـوري      بررسی وضعیت کلّـی کتابخانـه  <
 197 >اسالمی ایران

 >هاي خطّی موجود شهر زنجـان  بررسی وضعیت نسخه<
277 

هـاي نسـخ خطّـی کتابخانـه      هـاي جلـد   بررسی ویژگی<
  403  >مرکزي آستان قدس رضوي

هاي کتب چاپ سنگی مصور به انضـمام   بررسی ویژگی<
کتابخانـه   موجـود در  فهرست کتب چاپ سـنگی مصـور  

  403 >آستان قدس رضوي
  

  ـــــ ف ـــــ                 
هاي چـاپ سـنگی ایـران (قطـع      کتابفهرست تحلیلی <

رحلـی) در کتابخانـه دانشــکده ادبیـات و علـوم انســانی     
 162  >دانشگاه تهران

مرکزي و مرکز  کتابخانههاي خطّی  فهرست کاتبان نسخه<
  182  >اسناد دانشگاه تهران

  فهرست کتب درسی چاپ سنگی موجـود در کتابخانـه  <
 197  >هـ ق1344-1268ملّی ایران، 

هاي عکسی کتابخانه موزه بریتانیا موجود  سخهفهرست ن<
  183  >در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران

   
  ـــــ ك ـــــ                                  

کتابهاي چـاپ سـنگی ایرانـی، منـابع تـاریخ و تـاریخ       <
  96 >19فرهنگ در ایران قرن 

  

 ها: ج) کتاب §

  ـــــ آ ـــــ                     
حمدیه = مناقـب و کرامـات و موقوفـات حضـرت     آثار ا

 292 فیض آثار شاهچراغ علیه السالم

آثار الرضویۀ من منتخبات الصدیقیۀ = صورت موقوفـات  
و وقفنامجات آستانه مقدسه ثامن االئمۀ علی بـن موسـی   

  410 الرضا علیه السالم
 89هاي خطی [موجود] در ایران  آثار زنان در نسخه

هایی از خطوط خوش  ان با نمونهآثار و احوال خوشنویس
  67 )4-1(مجلّدات

  158 آستانه ري: مجموعه اسناد و فرامین
 99 آشتیان به روایت تصویر و سند (دفتر اول)

  80 آشنایی با چند نسخه خطّی (دفتر اول)
  

  ـــــ الف ـــــ                    
اهللا العظمــی ســید ابوالحســن  هــاي آیــت اجــازات و نامــه

الدین مرعشـی   اهللا العظمی سید شهاب ره) به آیتاصفهانی (
  341 نجفی (ره)

  61 )3-1ادبیات فارسی بر مبناي استوري (مجلّدات 
 154 اسناد اجتماعی و شرعی شهرستان تفت

 اسناد آخوند مال عبدالحمید حمیدي جـاپلقی، (بروجـرد)  
140  

 99 اسناد آشتیان (دفتر اول)

ي شـهر دارالمـؤمنین   ها اسناد افتخار: پژوهشی در وقفنامه
 284 )29-1سبزوار (جلدهاي 
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 110 اسناد حوزه علمیه امام صادق علیه السالم (اردکان)

 (خوانسـار)  >عج<اسناد حوزه علمیه حضرت ولی عصر 
263 

 156 )>تنکابن<اسناد خاندان خلعتبري (شهسوار 

اسناد درباریان قاجـار موجـود در مرکـز احیـاي میـراث      
 360 اسالمی، قم

  452 رتشتیان یزداسناد ز
 99 اسناد سیاوشان ـ آشتیان (دفتر اول)

اسناد شرعی در کتابخانه سید صادق حسـینی اشـکوري،   
  362 قم

 454 اسناد شرعی در کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد)

 361 اسناد قاجاري در مجمع ذخائر اسالمی (قم)

اسناد قنـوات اردکـان، قاجاریـه تـا پهلـوي (دفتـر دوم:       
 ه اسناد و مکتوبات اردکان، اقتصادي ـ اجتمـاعی)  مجموع

110 

اسناد کارگاه هنري حضـرت فاطمـه معصـومه سـالم اهللا     
 311 علیها (قم)

د      اسناد کارگر شورکی (منتخبـی از اسـناد کتابخانـه محمـ
 439 کارگر شورکی)، میبد (دفتر اول)

 296 السالم ـ شیراز اسناد کتابخانه مدرسه امام عصر علیه

 116 )12-1وقوفات اصفهان (دفترهاي اسناد م

 155 اسناد موقوفات شهرستان تفت

  306 اسناد موقوفات قائن
اسناد موقوفات موجود در مرکز احیاي میـراث اسـالمی،   

 360 قم

-1اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدولـه (جلـدهاي   

3( 92 

اسناد نظام الملک (میرزا عبدالوهاب خـان نظـام الملـک    
) موجود در مجمع ذخائر اسالمی >قهـ 1265-1335<

 362 (قم)

اسـناد حکـومتی     اسناد نویافته از تاریخ مراغه (مجموعـه 
 395 دوره قاجاریه)

اسناد شرعی دوره   اسناد نویافته از تاریخ مراغه (مجموعه
  395 قاجاریه)

هاي قرآنی منسوب به معصومین علـیهم   اسناد و دستنوشته
  410 رضوي]السالم [در کتابخانه آستان قدس 

ها و سازمانهاي دولتی موجـود در مرکـز    اسناد وزارتخانه
  360 احیاي میراث اسالمی، قم
 131 اسنادي از خاندان روضاتیان

هاي عربی و فارسـی   اسنادي خصوصی از اردبیل به زبان
  39  ١میالدي 13و  12مربوط به قرون 

شناسی  اوراق عتیق: مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه
  90 )2-1هاي نگاري (دفتر و فهرست

  63 أهل البیت علیهم السالم فی المکتبۀ العربیۀ 
  81، پاکستان ایران مین اردو مخطوطات

  
  ـــــ ب ـــــ                     

 96 بانک اطالعاتی فهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی

هــاي آثــار عالمــه دوران شــیخ  نوشــته بخشــی از دســت
اهللا  کتابخانه بزرگ حضرت آیـت الدین عاملی (ره) در  بهاء

                                                   
1. Arabische und Persische Privaturkunden des 12 
und 13 Jahrhunderts aus Ardabil . 
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  339 العظمی مرعشی نجفـی (ره)
ــی یــا قدیمــه وزارت امــور خارجــه   بررســی کتــب خطّ

 220 جمهوري اسالمی ایران

 ١)5-1فارسی (مجلّدات هاي شناسی نگارش بررسی کتاب
60 

هــاي) فارســی  شناســی ادبیــات (نگاشــته بررســی کتــاب
  60  ٢ )3-1(مجلّدات 
 )4-1هاي فارسی (مجلدات  شناسی نگارش بررسی کتاب

60  
مدرسـۀ  <بعض مخطوطات المکتبۀ السمیعیۀ المعروفۀ بــ  

  429  >المولی محمدباقر السبزواري
الـدین المحـدث    بعض مخطوطـات مکتبـۀ السـید جـالل    

  358، 232االرموي 
الـدین فـی مشـهد     بعض مخطوطات مکتبۀ السـید شـهاب  

  326اهللا علیها  فاطمۀ المعصومۀ سالم
اکبر النهاوندي ـ مشهد   مکتبۀ المولی علی بعض مخطوطات

349 ،434  
  431بعض مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ نواب العالی ـ مشهد 

به زاللی چشمه (مجموعـه اسـناد و مکتوبـات اردکـان)،     
 110 سیاسی ـ اجتماعی (دفتر اول)

هـاي خطّـی آثـار عالمـه      بیرجندي نامه: فهرست نسـخه 
س برجسته ایرانـی  الدین عبدالعلی بیرجندي، اخترشنا نظام
اهللا العظمــی مرعشــی  )، در کتابخانــه بــزرگ آیــت934(د

                                                   
1. Persian Literature: A Bibliographical Survey  
(Vols I-V). 
2. ПЕРСИДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: БИО – 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР (Часть I – III). 

  336 نجفـی (ره)
  

  ـــــ ت ـــــ                 
  62 ٣)5-1تاریخ ادبیات عرب (مجلّدات 

  62 )10-1ـی (مجلّدات دب العربالتاریخ ا
  62 )6-1ـی (مجلّدات دب العربالتاریخ ا

  73-72 )8، 5، 4، 2، 1تاریخ التراث العربـی (مجلّدات 
 116 تاریخ چاپ سنگی در اصفهان

 هـاي فـارس   ها و مطبوعات و چاپخانه تاریخچه کتابخانه
290 

  57 هاي مساجد ایران هتاریخ کتابخان
  71 ٤ )15-1هاي عربی (مجلّدات  تاریخ نگارش
  72 )4-1هاي عربی (مجلّدات  تاریخ نگارش
 61 )5-1هاي فارسی (مجلدات  تاریخ نگارش

ي ایران از صدر اسالم تا عصر کنونی  ها تاریخچه کتابخانه
  56 )2-1(مجلّدات 

 57  ٥ي سلطنتی ایران ها تاریخچه کتب و کتابخانه

  66 )1بویب الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ (جلد ت
ــۀ  التــراث العربــی المخطــوط فـــی مکتبــات ایــران العام

  82 )14-1(مجلدات 
التراث العربی فی خزانۀ مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا العظمـی  

 320 )6-1المرعشی النجفی، قم (مجلّدات 

هـاي خطّـی کتابخانـه     تصحیح و تکمیل فهرسـت نسـخه  

                                                   
3. Geschichte der Arabischen Literatur  (Bd G I-II, 
Supp I-III). 
4. Geschichte des Arabischen Schrifttums  (Bd I-VI). 
5. History of books and the Imperial libraries of Iran . 
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 178، 177 هري (سپهساالر سابق)مدرسه عالی شهید مط

  308 التعریف ببعض النسخ فی بیت السید صالحی 
  247 هـ  1275تفصیل کتب سرکار اشرف واال در سال 

  
  ـــــ ث ـــــ                    
هـاي خطّـی کتابخانـه     فهرست مختصر نسـخه  :ثمرة العمر

  239 فخرالدین نصیري
  

  ـــــ ج ـــــ                    
امع الشروح و الحواشی: معجم شـامل ألسـماء الکتـب    ج

المشروحۀ فی التراث االسالمی و بیان شروحها (مجلّدات 
1-3( 79  
  

  ـــــ ح ـــــ                    
حیات جاوید: مجموعه اسناد موقوفـات شهرسـتان میبـد    

  437 )2-1(جلدهاي 
  

  ـــــ د ـــــ                   
  424 )4-1دفتر اسناد (دفترهاي 

  408 ي دفتر اموال آستان قدس رضو
  159 السالم علیه  حضرت عبدالعظیم  دفتر ثبت کتابخانه

  80 دلیل المخطوطات (جلد اول)
 ي کتب کتابخانه مدرسـه عـالی سپهسـاالر      دو فهرست برا

176  
  

  ـــــ ذ ـــــ                   

  79 : التراث المکّی3ذخائر الحرمین الشریفین 
 79دنی : التراث الم4الحرمین الشریفین  ذخائر

  65-63 )25-1الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ (مجلّدات 
(مجلّـدات   >نسـخه مبیّضـه  <الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ 

1-7( 65  
ه<الذریعۀ إلی کتب الشیعۀ  66 >نسخه مسود  

  173 ذکر بعض نسخ مکتبۀ مدرسۀ مروي 
  

  ـــــ ر ـــــ                 
اهللا  هـاي خطّـی کتابخانـه آیـت     فهرسـت نسـخه  راهنماي 

 318 مرعشی نجفی (ره)

هــاي خطّــی کتابخانــه بــزرگ  راهنمــاي فهرســت نســخه
گنجینـه  <اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)    حضرت آیت

  319 )3(جلد >جهانی مخطوطات اسالمی
هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی      راهنماي فهرسـت نسـخه  

ره) (مجلّـدات  اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (   حضرت آیت
1-2( 318  

ــت ــاي فهرسـ ــخه راهنمـ ــاي نسـ ــی و   هـ ــاي خطّـ هـ
کتـاب و   هاي به نمایش در آمـده در کنگـره   شناسی کتاب

  400 ـ مشهد کتابخانه در تمدن اسالمی
 راهنماي گنجینه قرآن در کتابخانه آسـتان قـدس رضـوي   

413  
  257 راهنماي گنجینه قرآن در موزه ایران باستان

  
  ـــ ز ـــــــ                  

زندگی نامه فخرالمحقّقین ابوالفضائل و المکارم محمدرضا 
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  241 >فخري<فخرالدین نصیري امینی 
  

  ـــــ س ـــــ                  
  91 سندیات: مجموعه مقاالت درباره اسناد تاریخی

 247 سیاهه کتابهاي مبصر السلطنه

  114 ...هاي خطّی کتابخانه  سیاهه نسخه
  

  ـــــ  ش ـــــ                    
  67 )2-1الشریعۀ إلی استدراك الذریعۀ (مجلدات 

شصت و سه نسخه دیگر از نسخ خطّـی مدرسـه نمـازي    
  265 خوي
از  ،نامه عالمه سید عبـدالهادي حسـینی دلیجـانی    شناخت

جـود وي  وهـ و تعدادي از آثار علمـی م  11عالمان سده 
 شی نجفیاهللا العظمی مرع در کتابخانه بزرگ حضرت آیت

  340 قم(ره) ـ 
  

  ـــــ ع ـــــ                  
  67 علی هامش الذریعۀ

  
  ـــــ ف ـــــ                   

فهرس بعض مخطوطات دار الکتـب الوطنیـۀ فـی طهـران     
191  

=  فهرس بعض مخطوطات مکتبۀ الشیخ علی حیدر مؤیـد 
سـۀ     أسماء مخطوطات مکتبۀ الشیخ علی حیـدر بقـم المقد

 م نجد اسمها فی الذریعۀ للشیخ آقا بـزرگ الطهرانـی  التی ل
366  

  236 فهرس بعض مخطوطات مکتبۀ سعید نفیسی 
  352 فهرس بعض نسخ مکتبۀ المسجد االعظم 
  425 فهرس بعض نسخ مکتبۀ جامع گوهرشاد

  378 فهرس بعض نسخ مکتبۀ مدرسۀ السلطانی فی کاشان
اب فی مشهد 432 فهرس بعض نسخ مکتبۀ مدرسۀ نو  

رس بعـض نفـائس مخطوطـات مکتبـۀ االمـام الرضـا       فه
  414 السالم علیه

الفهــرس الشــامل للتــراث العربــی االســالمی المخطــوط  
  75-73 )44-1(مجلّدات

السـالم   فهرس کتب الحدیث فی مکتبۀ االمام الرضـا علیـه  
  413 فی مشهد

السـالم   فهرس الکتب الفقهیۀ فی مکتبۀ االمام الرضا، علیـه 
  414 فی مشهد
ب مخطوط مکتبـۀ الشـیخ حسـین بـن یوسـف      فهرس کت

  433 الهروي نزیل مشهد الرضوي
  فهرس المخطوطات المصورة فی مکتبۀ العالمۀ المجلسـی 

  373 (قدس سره) ـ قم
  141 عصفور فی بوشهر فهرس مخطوطات مکتبۀ آل
  131 اهللا الخادمی  فهرس مخطوطات مکتبۀ آیۀ

لنجفـی  فهرس مخطوطات مکتبۀ آیۀاهللا العظمی المرعشی ا
(المستلّ من الذریعۀ إلی تصانیف الشیعۀ و طبقـات أعـالم   

  327 )الشـیعۀ
اهللا الفاضل الخوانساري فـی   فهرس مخطوطات مکتبۀ آیت

  261 خوانسار
السـالم فـی    فهرس مخطوطات مکتبۀ االمـام عصـر علیـه   

  295 شیراز
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  300 فهرس مخطوطات مکتبۀ بیت الحاج عالم فی شیراز
اهللا علیهـا، فـی    هـراء سـالم  فهرس مخطوطـات مکتبـۀ الز  

  125 اصفهان
 فهرس مخطوطات مکتبۀ السید ناصرالدین المیبدي، مشـهد 

435  
فهرس مخطوطات مکتبۀ عبدالحسین الصـالحی الشـهیدي   

  308 فی قزوین
فهرس مخطوطـات مکتبـۀ مدرسـۀ االمـام البروجـردي،      

  387 کرمانشاه
  137 فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ صدر فی بابل

العلـوي (مدرسـۀ مـریم      مکتبۀ مدرسۀ فهرس مخطوطات
  261 بیگم) فی خوانسار

  262 مهدیۀ فی خوانسار  فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ
خـوي   فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ نمازي فی مدینـۀ  

264  
السالم فی  فهرس مخطوطات مکتبۀ مدرسۀ ولی عصر علیه

  263 خوانسار
  433 )ـ ایران فهرس مخطوطات مکتبۀ المرتضوي، (مشهد

  300 فهرس مخطوطات مکتبۀ مقبرة روزبهان الشیرازي
 فهرس المکتبۀ الموقوفۀ فی أسرة ثقۀ االسـالم فـی تبریـز   

149  
  144فهرس المنتخب من مخطوطات تبریز 

 63 فهرس منتقی من مخطوطات مکتبات ایران

  344 اهللا الگلپایگانی  فهرس نسخ آیت
  148 فهرس نسخ دارالکتب الوطنیۀ فی تبریز

  120 خ مکتبۀ البلدیۀ فی اصفهانفهرس نس

  243 فهرس نسخ مکتبۀ الشیخ محمد اآلخوندي
ۀ فی مراغۀ  396 فهرس نسخ المکتبۀ العام  
  118 فهرس نسخ مکتبۀ فرهنگ فی اصفهان

اهللا العظمـی   فهرست آثار خطّی شیخ مفید در کتابخانه آیت
  333 مرعشی نجفـی (ره)
موجود هـ) 460نویس شیخ طوسی (م  فهرست آثار دست

 اهللا العظمی مرعشـی نجفـی (ره)   در کتابخانه حضرت آیت
335  

نویس فیلسوف بزرگ و پزشک نـامی   فهرست آثار دست
) موجـود در در  311محمد بن زکریـاي رازي (د    ایرانی،

اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    کتابخانه بزرگ حضرت آیت
 339 (ره)

نـه  الدولـه بـه کتابخا   فهرست اجمالی از کتب اهدایی صارم
 119 فرهنگ اصفهان

هاي خطی کتابخانـه مدرسـه صـدر     فهرست اجمالی کتاب
  121 خواجوي اصفهان

  106 فهرست اسامی کتب کتابخانه مبارکه ...
فهرست اسامی و آثـار خوشنویسـان قـرن دهـم هجـري      

  67 قمري و نقد و بررسی گلستان هنر
فهرست اسناد بقعه شیخ صفی اردبیلـی موجـود در مـوزه    

ن اوقاف، کتابخانه ملّی تبریز، بقعه شیخ صـفی  ملّی، سازما
 108... و  

فهرست اسناد تاریخی وزارت امور خارجه دوره قاجاریه 
  220 )4-1(مجلدات 

فهرست اسناد کتابخانه مجلس شوراي اسالمی (مجلـدات  
1-2( 217 
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) 161-1(جلـدهاي   فهرست اسناد مکمل دوره قاجاریـه 
221  

بـراهیم دهگـان، اراك   فهرست اسناد موجود در کتابخانه ا
104 

فهرست اسناد موجود در معاونت اسنادي سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایـران پیرامـون موضـوع    

 166 تاریخ پزشکی

 فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر اول ـ اسـتان فـارس)   
91 

 فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر دوم ـ استان کرمـان)  
91 

موقوفـات ایــران (دفتـر ســوم ـ اســتان    فهرسـت اســناد  
 91 چهارمحال و بختیاري، زنجان، لرستان)

فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر چهارم ـ استان تهـران   
 91 )1357بهمن  22و توابع، از آغاز تا 

فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر پـنجم: اسـتان یـزد و    
  452، 91 حومه)

شـم: اسـتان ایـالم،    فهرست اسناد موقوفات ایران (دفتر ش
  91 سیستان و بلوچستان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد)

فهرسـت اسـناد موقوفـات ایـران (دفتـر هفـتم ـ اســتان        
  91 کرمانشاه، گیالن)

ــر هشــتم: اســناد   فهرســت اســناد موقوفــات ایــران (دفت
-91 )1385موقوفات بلوك غار و فشاپویه، از آغاز تـا  

92  
 225 ی ملک تهران فهرست اشیاء موزه کتابخانه مل

فهرست الفبایی کتب خطّی کتابخانه مرکزي آستان قـدس  

  417 )2-1رضوي (جلدهاي 
هـاي   هاي خطّـی کتابخانـه   فهرست الفبایی مشترك نسخه

وابسته به آستان قدس رضوي (ملک، گوهرشاد، وزیـري  
 417، 69 )..یزد، کرمانشاه، شوشتر، همدان و 

ابخانـه ملـی   فهرست بخشی از کتب چاپ سنگی عربی کت
  ایران

فهرست بیست و پنج نسخه نفیس به خطّ عالمه مجلسـی  
  323، 239 در کتابخانه فخرالدین نصیري
هاي خطّی کتابخانه شیخ االسالم  فهرست تعدادي از نسخه
  278 میرزا ابوعبداهللا زنجانی

هـاي خطّـی کتابخانـه مرحـوم      فهرست تعدادي از نسـخه 
  279 یعالمه میرزا ابوالقاسم موسوي زنجان

هاي خطّـی کتابخانـه مسـجد و     فهرست تعدادي از نسخه
  279 مدرسه چهل ستون زنجان
هاي خطّی دکتر اصـغر مهـدوي در    فهرست تفصیلی نسخه

 230 تهران 

هـاي   نامه هاي دوره قاجار (شبیه نامه فهرست توصیفی شبیه
  216 گنجینه خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی)

بخانه اختصاصی آمـوزش  نویس در کتا فهرست چند دست
  282 و پرورش ساري

 فهرست چند نسخه خطّی عربـی و فارسـی از تویسـرکان   
156  

ي آثـار عالمـه خواجـه نصـیرالدین      ها فهرست دستنوشته
) در کتابخانـه بـزرگ   672محمد بـن محمـد طوسـی (د    

  339 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) حضرت آیت
بیعـی و  هاي علمی (پزشکی، علـوم ط  نویس فهرست دست
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شناسـی و احکـام    تطبیقی، کیمیا، ریاضی، موسیقی، ستاره
اهللا العظمی مرعشی  نجوم) در کتابخانه بزرگ حضرت آیت

  336 نجفی (ره)
هاي علوم قرآنی در کتابخانـه بـزرگ    نویس فهرست دست
  335 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) حضرت آیت
 مـدان  الدوله در ه اعتماد کتابخانههاي  نویس فهرست دست

447  
اهللا سید محمـدعلی   هاي کتابخانه آیت نویس فهرست دست

  129 )8-1روضاتی در اصفهان (مجلّدات
هاي کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم  نویس فهرست دست

  246 انسانی دانشگاه تربیت مدرس 
هاي کتابخانه دانشگاه بوعلی سـیناي   نویس فهرست دست

  445 همدان
  169 خانه سلطنتی هاي کتاب نویس فهرست دست
هاي کتابخانه سید عبدالمحمد رضوي  نویس فهرست دست
  279 زاده در دزفول
هـاي کتابخانـه سـید محمـد نبـوي       نـویس  فهرست دست

  270 دزفولی در دزفول
شیخ جعفر شوشتري در   هاي کتابخانه نویس فهرست دست

  289، 196 شوشتر
هاي کتابخانه شیخ محمـدعلی معـزّي    نویس فهرست دست

  271 ولیدزف
هاي کتابخانـه عمـومی امـام صـادق      نویس فهرست دست

  118 ) 2السالم، اصفهان (جلد علیه
 هاي کتابخانـه مدرسـه طالبیـه، مرنـد     نویس فهرست دست

398  

مدرسـه عـالی شـهید     کتابخانـه هـاي   نویس فهرست دست
  179 مطهري (سپهساالر) 
هـاي کتابخانـه مدرسـه علمیـه امـام       نویس فهرست دست

 112در مسجد جامع ارومیه  (ره)خمینی 

هاي کتابخانه مدرسه علمیه معـزّي در   نویس فهرست دست
  270 دزفول

هاي کتابخانـه مدرسـه علمیـه نبـوي      نویس فهرست دست
  270 (دارالعلم ـ ارشاد) در دزفول

هـاي کتابخانـه مسـجد جـامع آمـل       نـویس  فهرست دست
  101 السالم)  (حوزه علمیه حضرت امیرالمؤمنین علیه

 هاي کتابخانه مولی حبیب اهللا کاشـانی  نویس دست فهرست
383  

هاي کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد      نویس فهرست دست
  ) 20-1مجلس شوراي اسالمی (مجلدات 

هاي مجموعـه شخصـی دکتـر اصـغر      نویس فهرست دست
  230 مهدوي در تهران 
هاي مجموعه کرامت رعنا حسینی در  نویس فهرست دست

  301 شیراز
اهللا سـید   هاي مجموعه مرحـوم آیـت   نویس فهرست دست

  138 اسماعیل حائري بارفروشی
هـاي خطّـی    فهرست دیجیتالی (بانـک اطالعـات) نسـخه   

  170 کتابخانه و موزه کاخ گلستان (سلطنتی)
هـاي   هاي اسالمی کتابخانـه  نویس فهرست دیجیتالی دست

  94  >آقا بزرگ<ایران با عنوان 
می موجـود در  هـاي اسـال   نـویس  فهرست دیجیتالی دست

  217 کتابخانه مجلس اسالمی 
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هـاي اسـالمی موجـود در     نـویس  فهرست دیجیتالی دست
  196 کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایران 

هـاي   هاي پزشکی کتابخانـه  نویس فهرست دیجیتالی دست
  95 ایران 

ــت دیجیتــالی دســت   هــاي فارســی در   نــویس فهرس
  94 هاي جهان  کتابخانه

هـاي   هاي خطّی اسالمی کتابخانـه  فهرست دیجیتالی نسخه
  94 ایران و برخی کشورهاي جهان 

فهرست راهنماي اسناد موجـود در سـازمان اسـناد ملّـی     
  165 ایران

مجلدات (هاي عربی  فهرست راهنماي کلّی تاریخ نگارش
1-9(١ 71-72 

هاي چاپ سنگی کتابخانه ابن  فهرست صد نسخه از کتاب
  120 مسکویه اصفهان
ي خطّی مسجد جـامع و مسـجد زیـرده،    ها فهرست قرآن
  111 اردکان

هاي خطّی کتابخانه آستان قـدس   فهرست قسمتی از نسخه
  414 رضوي

مرکزي و مرکـز   کتابخانههاي خطّی  فهرست کاتبان نسخه
  182 اسناد دانشگاه تهران

 366 فهرست کتابخانه ابوالفضل حافظیان بابلی ـ قم

چاپهاي سـنگی  فهرست کتابخانه اصغر مهدوي، جلد اول، 
 231 و سربی قدیمی

  150 فهرست کتابخانه امیرخیزي ـ تبریز 

                                                   
1. Geschichte des Arabischen Schrifttums, 
Gesamtindices zu Band I-IX . 

  405 ي فهرست کتابخانه آستان قدس رضو
 408 ي فهرست کتابخانه رضو

فهرست کتابخانه سرکار فیض آثـار حضـرت امـام رضـا     
  405 السالم  ثامن الحجج علیه

  169 فهرست کتابخانه سلطنتی 
  439 آبادي  جفن  فهرست کتابخانه سید حسین حجتی

فهرست کتابخانه شاهنشاهی کـاخ گلسـتان یـا کتابخانـه     
 168  دولت

فهرسـت کتابخانـه صدراالسـالم محمـدامین امـام جمعــه      
  244 (امامی) خویی

 236 فهرست کتابخانه قدیم سعید نفیسی

-1(مجلّدات  فهرست کتابخانه مبارکه مدرسه فیضیه ـ قم 
2( 350  

 244 دفهرست کتابخانه محمود فرهاد معتم

 225 فهرست کتابخانه ملی ملک 

  250 فهرست کتابخانه موزه همایونی
 145 هاي تبریز  فهرست کتابخانه

ي آقا میرزا باقر ولد ارجمند سرکار معظم   ها فهرست کتاب
  393الیه  

 ي ولـد ارجمنـد جعفـر     ي آقا میرزا مهـد   ها فهرست کتاب
  393[گلپایگانی] 
 (فارسـی و عربـی)  هاي چاپ سنگی تبریز  فهرست کتاب

145 

هاي چاپ سنگی قطع وزیـري موجـود در    فهرست کتاب
 کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه تهـران  

162 
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هاي چاپ سنگی کتابخانه تخصصی وزارت  فهرست کتاب
 221 امور خارجه

الـدین   میـر جـالل  فهرست کتابهاي چاپ سنگی کتابخانـه  
 348 )2-1محدث ارموي، قم (مجلدات 

فهرست کتابهاي چاپ سـنگی کتابخانـه مرکـزي آسـتان     
 425 قدس رضوي

فهرست کتابهاي چاپ سنگی موجود در کتابخانه سازمان 
 166 مدارك فرهنگی انقالب اسالمی

هاي چاپ سنگی و سربی (فارسی ـ عربـی    فهرست کتاب
 146 ـ ترکی) کتابخانه تربیت ـ تبریز

آسـتان   هاي چاپ سنگی و سربی کتابخانـه  فهرست کتاب
 312 حضرت معصومه سالم اهللا علیها

فهرست کتابهاي چاپ سنگی و سربی کتابخانـه حضـرت   
 159 عبدالعظیم حسنی علیه السالم

 96 فهرست کتابهاي چاپی عربی

 96 )5-1فهرست کتابهاي چاپی فارسی (مجلدات 

 1345فهرست کتابهاي چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال 
ر و فهـارس انجمـن کتـاب    بر اساس فهرست خانبابا مشا

 96 )3-1(مجلدات 

فهرست کتابهاي چـاپ فاکسـیمیل بنیـاد دائـرة المعـارف      
  225 بزرگ اسالمی
هاي چاپی و خطّی کتابخانه عالمـه محمـد    فهرست کتاب

  251 )4-1قزوینی (مجلّدات 
هاي خطّی کتابخانه مجلس سـنا/ کتابخانـه    فهرست کتاب

(مجلّـدات   >2کتابخانه شماره  <مجلس شوراي اسالمی 
1-2( 216  

  460 ي   ي ایزد  ي خطّی کتابخانه مهد  ها فهرست کتاب
 407ي کتابخانه رضو یو چاپ یهاي خطّ فهرست کتاب

هاي سنگی و سربی کتابخانه مدرسـه عـالی    فهرست کتاب
 179 )2-1(مجلدات  >سپهساالر سابق<شهید مطهري 

هـاي کتابخانـه انجمـن آثـار ملّـی (بخـش        فهرست کتاب
  160 هاي خطّی) : نسخهنخست

 هاي کتابخانه آخوند مالعلـی مـراد خـویی    فهرست کتاب
267  

اکبـر   علی  ي کتابخانه آقا محمد بن حاجی  ها فهرست کتاب
  273  رشتی

ي   ي کتابخانه حسن بـن ابوالحسـن نصـیر     ها فهرست کتاب
  134 اصفهانی

  ي کتابخانـه سـید محمدرضـا توتـونچی      هـا  فهرست کتاب
  256حمد سقط فروش تهرانی بن م
 ي کتابخانه عبداهللا بن محمدکاظم اصفهانی   ها فهرست کتاب

134  
 یهاي کتابخانه مبارکه حضرت ابوالحسن عل فهرست کتاب
  406  )ع(الرضا  یبن موس

هاي کتابخانه مولی فتحعلی بن گـل محمـد    فهرست کتاب
  154 برادگاهی لنکرانی
لسـان  هاي ملکـی کتابخانـه میـرزا حسـن      فهرست کتاب

  249 االطباء
 هاي ملکی کتابخانه میرزا محسـن آشـتیانی    فهرست کتاب

249  
 فهرست کتابهاي موقوفه علی اصغر بن محمدجعفر زنجانی

280 
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فهرست کتابهاي وقفی خاندان حکمت بـر آسـتان قـدس    
 412 رضوي

ي وقفــی کتابخانـه مـولی علـی حریـق        ها فهرست کتاب
  459ي   ثقفـی یزد

  137 ي تهران  وقفـی مدرسه خان مرو ي  ها فهرست کتاب
فهرست کتب چـاپ سـنگی (فارسـی) کتابخانـه مرکـزي      

  149 (ملّی) تبریز
اهللا العظمـی   فهرست کتـب چـاپ سـنگی کتابخانـه آیـت     

 343 مرعشی نجفی (ره)

، نجف  اهللا حججی فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه آیت
 440ـ ایران آباد 

  198ران فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه ملی ای
هاي علومی و فصیحیه  فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه

  284 در سبزوار
هاي فضل بن شاذان و  فهرست کتب چاپ سنگی کتابخانه

 442 گلشن در نیشابور

در مرکز احیاي میـراث  فهرست کتب چاپ سنگی موجود 
  359اسالمی ـ قم 

فهرست کتب چاپ سـنگی و سـربی (فارسـی و عربـی)     
  117 اصفهان هاي عمومی کتابخانه

فهرست کتب چاپ سنگی و سربی شبه قاره در کتابخانـه  
 343 اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره)، قم آیت

فهرست کتب چاپی سربی و سنگی قدیمی کتابخانه محمد 
  251 قزوینی

فهرست کتب چاپی سنگی و سربی اهدایی مرحـوم حـاج   
 148 محمد نخجوانی در کتابخانه ملّی تبریز

 406 نه رضویهفهرست کتب خزا

فهرست کتب خطّـی اصـفهان: دو هـزار نسـخه عربـی و      
  129) 2-1(مجلدات  فارسی

 ي در کتابخانه کالج ارومیه  فهرست کتب خطّی زبان آشور
112  

فهرست کتب خطّی عربی و فارسـی وقفـی شـاه عبـاس     
 410 صفوي به بارگاه معصومین علیهم السالم

بـن   فهرست کتب خطّی کتابخانه آسـتان حضـرت احمـد   
  292) 3-1(ج السالم در شیراز موسی، شاهچراغ علیه

 اهللا جلیلـی (کرمانشـاه)   فهرست کتب خطّی کتابخانه آیـت 
386  

 فهرست کتب خطّی کتابخانه دانشـکده پزشـکی ـ تهـران    
164 ،190  

فهرست کتب خطّی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمري 
  364 رحمه اهللا، قم

 نگ و هنر مشـهد فهرست کتب خطّی کتابخانه عمومی فره
428  

 167 فهرست کتب خطّی کتابخانه عمومی معارف 

فهرست کتـب خطّـی کتابخانـه عمـومی معـارف طهـران       
  167 )2-1(مجلّدات  >دارالفنون<

 فهرست کتب خطّی کتابخانـه مدرسـه سـلطانی ـ کاشـان     
378  

فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد آسـتان  
  420-418 )31-1قدس رضوي (مجلدات 

  296 )2-1 جفهرست کتب خطّی کتابخانه ملّی فارس (
  454  یزد يکتابخانه وزیر یفهرست کتب خطّ
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  128 )1ي اصفهان (جلد ها فهرست کتب خطّی کتابخانه
  262 فهرست کتب خطّی مدرسه علوي خوانسار
 312 فهرست الکتب الخطّیۀ الشیعیۀ عندنا فی قم

 313 فی قمفهرست الکتب المخطوطۀ و المطبوعۀ عندنا 

 تهـران در ملک  یکتابخانه ملّ یو چاپ یفهرست کتب خطّ
  225 )3-1مجلّدات (

ـ   مدرسـه عـالی سپهسـاالر    یو چـاپ  یفهرست کتب خطّ
 174  )2-1مجلّدات (

ملّی   فهرست کتب درسی چاپ سنگی موجود در کتابخانه
  197 ایران

فهرست کتب درسی چاپ سنگی کتابخانه مرکزي آسـتان  
 418 قدس رضوي

  292 رست کتب سنگی چاپ شیرازفه
  354 فهرست کتب سنگی کتابخانه مسجد اعظم ـ قم
اي حوزه علمیـه   فهرست کتب سنگی مرکز تحقیقات رایانه

  135 اصفهان 
فهرست کتب شـیخ محمـدجواد واعـظ ملقّـب بـه سـیف       

  250 الشریعه و صدرالواعظین
 الف التحیـۀ و الثنـاء  آفهرست کتب کتابخانه رضویه علیه 

409  
  175 ست کتب کتابخانه سپهساالرفهر

 176 فهرست کتب کتابخانه مدرسه عالی سپهساالر 

  430 فهرست کتب کتابخانه مدرسه فاضلیه ـ مشهد
 فهرست کتب و کـالم اهللا و رسـایل و صـحایف کتابخانـه    

  404 آثار مبارکه = فهرست کتب کتابخانه مبارکه فیض
فهرست کتب وقفـی بـه آسـتان قـدس رضـوي در سـال      

 405 هـ 1022

 101 الدین عطاء آملی  فهرست مجموعه کمال

 هاي کتابخانه عمومی اصفهان نویس فهرست مختصر دست
119 

هاي خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه  فهرست مختصر نسخه
  124 اصفهان

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي  فهرست مختصر نسخه
 216 اسالمی

مؤید  فهرست مخطوطات مکتبۀ الخطیب الشیخ علی حیدر
ۀ (مجلّدات  413، 366 )3-1الخاص  

فهرست مخطوطات مکتبـۀ العالمـۀ حیـدرقلی خـان بـن      
 386نورمحمدخان الکابلی 

  196 فهرست مرقعات نفیس در کتابخانه ملّی ایران
هاي عکس کتابخانه ملـی ملـک    فهرست مرقعات و آلبوم

  228 (تهران)
هاي خطّی فارسی علوم قرآنـی در   فهرست مشترك نسخه

 86 ي ایران ها خانهکتاب

 313 فهرست مطبوعات و بعض مخطوطات

فهرست موجودي کتب غیر امـانتی و کمیـاب و عنـاوین    
 147 نسخ خطّی کتابخانه مرکزي دانشگاه تبریز

فهرست موضوعی دیجیتال نسخ خطـی فارسـی کتابخانـه    
 197 ملی ایران

ي  هـا  هاي خطّی عربـی کتابخانـه   فهرست موضوعی نسخه
ایران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان جمهوري اسالمی 
  81 )4-1اسالمی (مجلّدات 

 84 هاي ایران هاي خطّی کتابخانه فهرست موضوعی نسخه
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  407 ي فهرست موقوفات آستان قدس رضو
  407 فهرست موقوفات آستانه رضویه

  257 ها و نسخ خطّی موزه ملّی ایران فهرست میکروفیلم
رکـزي دانشـگاه تهـران    هاي کتابخانه م  فهرست میکروفیلم

  184 )3-1(مجلّدات 
 فهرست ناتمام تعدادي از کتب خطّـی کتابخانـه سـلطنتی   

168  
  مدرسـه   کتابخانـه  هاي نویس دست یبرخ يفهرست نامگو

  347 نی (ره) اهللا گلپایگا آیت
ـ  نسخه یبرخ يفهرست نامگو ـ   کتابخانـه  یهاي خطّ  یملّ

  191  ایران
فارسـی از   نـویس عربـی و   فهرست نامگوي چنـد دسـت  

  139 بروجرد
ـ  250حدود  يفهرست نامگو یـاب در   تـازه  ینسخه خطّ

  216  کتابخانه مجلس سنا
ـ   نسـخه  500حـدود   يفهرست نامگو   در کتابخانـه  یخطّ
 216 یاسالم يمجلس شورا

هاي ترکـی کتابخانـه بـزرگ     نویس فهرست نامگوي دست
 326  ١اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم آیت

هـاي کتابخانـه انجمـن آثـار      نویس دست فهرست نامگوي
  377 ملّی کاشان 

هاي کتابخانه مدرسه جامعـۀ   نویس فهرست نامگوي دست
ل اهللا تعالی فرجه<االمام المنتظر  439  >عج  

هاي کتابخانـه مدرسـه شـیخ     نویس فهرست نامگوي دست

                                                   
1. “Kurezes verzeichniss der türkischen 
handschriften der gross ayatollah maraschi 
bibliothek zu Qom - Iran”. 

ۀ<ریاضی  439 >الحج  
هاي کتابخانه مدرسـه علمیـه    نویس فهرست نامگوي دست

  274 ه در رشتمهدوی
 هـاي کتابخانـه ملّـی رشـت      نویس فهرست نامگوي دست

274  
 هـاي کتابخانـه ملّـی فـارس     نویس فهرست نامگوي دست

296  
هــاي کتابخانــه و مرکــز  نــویس فهرســت نــامگوي دســت

  271 فرهنگی و عالمه مخبر در دزفول
اهللا حسـین   آیت ههاي مجموع نویس فهرست نامگوي دست

  130 خادمی اصفهانی در اصفهان
هـاي مجموعـه دکتـر حامـد      نویس فهرست نامگوي دست

  133ناجی اصفهانی 
هـاي موجـود در مؤسسـه     نـویس  فهرست نامگوي دسـت 
  371 عالمه وحید بهبهانی در قم
هاي خطّی در مـوزه هتـل عباسـی     فهرست نامگوي قران

  135 اصفهان 
هـاي برخـی    نـویس  فهرست نـامگوي میکـروفیلم دسـت   

سـایر کشـورها موجـود در بخـش     ي ایـران و   ها کتابخانه
اهللا العظمــی  ریزنگــاري کتابخانــه بــزرگ حضــرت آیــت

  343 مرعشی نجفـی (ره)
اهللا  فهرست نامگوي نسـخ خطّـی کتابخانـه عمـومی آیـت     

  322 العظمی مرعشی نجفـی (ره)
 یاهللا العظم کتابخانه آیت یهاي خطّ نسخهنامگوي فهرست 
  321  (ره)نجفـی  یمرعش

اهللا سـید   هاي خطّی کتابخانـه آیـت   فهرست نامگوي نسخه
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  152 محمدعلی قاضی طباطبایی (ره) 
اهللا  آیـت بزرگ کتابخانه  یهاي خطّ نسخه يفهرست نامگو

  322 )ره(نجفـی  یمرعش یالعظم
هاي خطّی کتابخانه بنیـاد فرهنـگ    فهرست نامگوي نسخه

  372 جعفري
هاي خطّی کتابخانه حسـین متقـی،    فهرست نامگوي نسخه

 373 قم

شـیخ محمـد    کتابخانـه  یهاي خطّ نسخه نامگوي ستفهر
  243 يآخوند
شـیخ   مرحـوم  کتابخانه یهاي خطّ نسخه نامگوي فهرست

  222 يمحمد آخوند
االسـالم   هاي خطّی مجموعه حجـۀ  فهرست نامگوي نسخه

  384 سید حسین موسوي ـ کاشمر
هاي عکسی موجـود در کتابخانـه    فهرست نامگوي نسخه

  341 ره) (اهللا العظمی مرعشی  آیت
فهرست نسخ خطّی فارسی موجود در کتابخانـه سـازمان   

  166 مدارك فرهنگی انقالب اسالمی
در آسـتان قـدس   <هاي مترجم  فهرست نسخ خطّی قرآن

  421 )1(جلد  >رضوي
  310 فهرست نسخ خطّی کتابخانه آستانه مقدسه ـ قم

فهرست نسخ خطّی کتابخانه دولتی تربیـت تبریـز ـ کتـب     
  146 خطّی
 ت نسخ خطّی کتابخانه ملّی جمهوري اسالمی ایـران فهرس

  194-192) 63، 24-1(جلدهاي 
 216 ي اسالمی  فهرست نسخ طبی خطّی در مجلس شورا

  88 هاي اصل و خط مؤلّف در ایران فهرست نسخه

هـاي چـاپ سـنگی دیجیتـالی موجـود در       فهرست نسخه
 355 )6-1مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ (دفترهاي 

د   ه فهرست نسخه اي چاپ سنگی کتابخانه امـامزاده محمـ
 98 هالل علیه السالم ـ آران

اهللا العظمـی   هاي خطّی اهدایی حضرت آیت فهرست نسخه
اي، رهبر معّظم انقالب اسالمی (مجلـدات   سید علی خامنه

1-10( 423-424  
هـاي خطـی اهـدایی دکتـر حسـین علـی        فهرست نسخه

  189 محفوظ به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران
هـاي خطّـی اهـدایی سـرهنگ نـاوي بـه        فهرست نسـخه 

  285 کتابخانه شهرداري سبزوار
الدین حیدر  هاي خطّی آثار عالمه سید رکن فهرست نسخه

هــ، در  8حسینی آملی، از عارفـان نامـدار ایرانـی سـده     
اهللا العظمی مرعشـی نجفــی    کتابخانه بزرگ حضرت آیت

  336 (ره)
قاضی نوراهللا مرعشی هاي خطّی آثار عالمه  فهرست نسخه

) در کتابخانــه بــزرگ 1019شوشــتري (شــهید در ســال 
  337 اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) آیت

ـ   بقعه شیخ صـفی  یهاي خطّ فهرست نسخه ی الـدین اردبیل
  109  >میراث غارت شده<

  293 هاي خطّی بنیاد فارس شناسی فهرست نسخه
هـاي خطّـی تـازه یـاب کتابخانـه مدرسـه        فهرست نسخه

  429اهللا العظمی خویی (ره)، مشهد  آیت
  92 ١هاي ایران هاي خطّی ترکی در کتابخانه فهرست نسخه
هاي خطّی ترکی کتابخانه بـزرگ حضـرت    فهرست نسخه

                                                   
1. Iran Kütüphaneleri Türkçe Yazmalar Katalo ğu. 
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-325 )2-1اهللا العظمی مرعشی نجفــی (جلـدهاي    آیت
326 

هاي خطّی ترکی کتابخانه مجلـس شـوراي    فهرست نسخه
  214 )2-1اسالمی (مجلدات 

هـاي خطّـی ترکـی مجموعـه فرهنگـی ـ        فهرست نسـخه 
 172 تاریخی کاخ گلستان (کتابخانه سلطنتی)

هاي خطّی چاپ سنگی کتابخانه مرکـزي و   فهرست نسخه
مرکز اسناد دانشگاه اصفهان (همراه با تصـاویر منتخـب از   

 124 هاي چاپ سنگی) نسخه

 398 هاي خطّی چهار کتابخانه مشهد فهرست نسخه

وزه علمیه حاج میرزا ابـراهیم  هاي خطّی ح فهرست نسخه
  104 خوانساري
ـ اراك   هاي خطّـی حـوزه علمیـه سـپهدار     فهرست نسخه

104  
  306 هاي خطّی حوزه علمیه قائن فهرست نسخه
هاي خطّی حوزه و مـوزه آسـتانه حضـرت     فهرست نسخه

  159 عبدالعظیم حسنی (ع) ـ ري
هـاي خطّـی خانـدان میبـدي (کرمانشـاه،       فهرست نسـخه 

  89 مشهد)
هـاي خطّـی دانشـکده الهیـات و معـارف       هرست نسـخه ف

  187، 163 )2-1اسالمی تهران (مجلّدات 
 399 هاي خطّی دو کتابخانه مشهد فهرست نسخه

هاي خطّی دیجیتالی مؤسسـه گنجینـه بـاز     فهرست نسخه
  95 هاي خطّی اسالمی ـ ایرانی نسخه

هـاي خطّـی دیجیتـالی موجـود در مرکـز       فهرست نسـخه 
 370 وطات اسالمی، قمالمللی مخط بین

ـ استان   یسازمان میراث فرهنگ یهاي خطّ فهرست نسخه
  287 سمنان

ــخه  ــت نس ــفهان    فهرس ــه اص ــه کتابخان ــی س ــاي خطّ ه
  115 (ابوالبرکات، عالمه فانی، سید شفتی)

ي اهدایی   الدین مهدو هاي خطّی سید مصلح فهرست نسخه
  117 به گنجینه نسخ خطّی اصفهان (اصفهان)

الدوله، اهدایی به کتابخانـه   هاي خطّی صارم فهرست نسخه
 119 فرهنگ (گنجینه نسخ خطّی اصفهان)

  75 )6-1هاي خطّی فارسی (مجلّدات فهرست نسخه
هاي خطّی فارسی کتابخانـه ابـن مسـکویه     فهرست نسخه

 119 (بخش فهرست نشده)، اصفهان

هاي خطّی فارسی و عربی کتابخانه انجمـن   فهرست نسخه
 160 هنگیآثار و مفاخر فر

  249 ...هاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخه
  407 هاي خطّی کتابخانه آستان قدس  فهرست نسخه
 يکتابخانه آسـتان قـدس رضـو    یهاي خطّ فهرست نسخه

408  
هــاي خطّــی کتابخانــه آســتانه حضــرت  فهرســت نســخه

  158 )2-1عبدالعظیم حسنی (ع) (مجلدات 
ه حضـرت  هاي خطّی کتابخانه آستانه مقدس فهرست نسخه

  311 )2-1معصومه سالم اهللا علیها (مجلّدات 
جـواد شـریف   آقـاي  کتابخانـه   یهاي خطّ فهرست نسخه

  266  خویی
ـ  فهرست نسخه شـیخ ابـراهیم    آقـاي  کتابخانـه  یهاي خطّ
  153 در تبریزخویی خادم حسینی 
اهللا حاج سید حسن  هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه
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 126 )1فقیه امامی، اصفهان (دفتر

اهللا حججی، نجـف   هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه
  440ـ ایران  آباد

اهللا سـید معصـوم    هاي خطّی کتابخانه آیـت  فهرست نسخه
  307-306 قهستانی ـ قائن
ــه آیــت  فهرســت نســخه ــی کتابخان اهللا فاضــل  هــاي خطّ

  261 )2-1خوانساري در خوانسار (مجلّدات 
 نجفی (اصـفهان  اهللا هاي خطّی کتابخانه آیت فهرست نسخه

  130 )ـ ایران
ي،   اهللا نجـم آبـاد   هاي خطّی کتابخانـه آیـت   فهرست نسخه

  256 تهران
 هاي خطّی کتابخانـه اداره اوقـاف فـردوس    فهرست نسخه

302  
هاي خطّـی کتابخانـه اداره اوقـاف و امـور      فهرست نسخه
  104 خیریه (اراك)
هاي خطّی کتابخانه اداره فرهنـگ و ارشـاد    فهرست نسخه

 283 می ساوهاسال

هاي خطّی کتابخانه اسـتاد ابـراهیم دهگـان     فهرست نسخه
 104 )2-1اراك (مجلدات 

 هاي خطّی کتابخانه افشین عـاطفی، کاشـان   فهرست نسخه
381  

السـالم   هاي خطّی کتابخانه امام رضـا علیـه   فهرست نسخه
  364 اهللا طبسی حائري) (آیت

 السـالم  هعلی  امام صادق  کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
  308-307 )2-1هاي لد(ج قزوین در

هـالل  محمـد  زاده  امـام   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

  98ـ کاشان  آران
هـالل  محمـد  زاده  امـام   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

  98 آران السالم علیه
هاي خطّی کتابخانه انجمـن آثـار و مفـاخر     فهرست نسخه
  160 فرهنگی ـ تهران
اهللا العظمـی   خطّی کتابخانه بزرگ آیـت  هاي فهرست نسخه

  317 )40-28مرعشی نجفـی (ره)، قم  (مجلّدات 
ــ فهرســت نســخه مرکــز   کتابخانــه تخصصــی یهــاي خطّ

  370 )2-1(جلدهاي  تحقیقات دارالحدیث
 هاي خطّی کتابخانه تربیت، تبریز فهرست نسخه

هاي خطّی کتابخانه جامع گوهر شاد مشـهد   فهرست نسخه
  425 )4-1(مجلّدات 

  378 هاي خطّی کتابخانه جعفري کاشان فهرست نسخه
هاي خطّـی کتابخانـه حـاج شـیخ محمـود       فهرست نسخه

  366-365 ارگانی بهبهانی، (قم)
  کتابخانه حاج میرزا محمـدجعفر  یهاي خطّ فهرست نسخه

250  
ـ  فهرسـت نســخه  حجــۀ االســالم و  کتابخانــه یهــاي خطّ

 380 المسلمین عزیزاهللا امامت در کاشان

هــاي خطّــی کتابخانــه حجــت االســالم  فهرســت نســخه
  102 محمدجواد شریف زاده (آقا نجفی) در ابرقو 

 هاي خطّی کتابخانه حجت کشفی، اسـتهبان  فهرست نسخه
113  

هاي خطّی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق  فهرست نسخه
 110 ) 2-1هاي  السالم، اردکان (دفتر علیه

 حـوزه علمیـه آشـتیان    هاي خطّی کتابخانه  فهرست نسخه
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100 

هاي خطّی کتابخانه حوزه علمیـه حضـرت    فهرست نسخه
 263 )3-1ـ خوانسار (دفترهاي  >عج<ولی عصر 

هاي خطّـی کتابخانـه خانـدان امـام جمعـه       فهرست نسخه
  279ـ ایران  زنجانی، زنجان
هاي خطّی کتابخانه خاندان نعیماي طالقانی  فهرست نسخه

  442 در کجور ـ نوشهر 
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       ست نسـخه فهر

  161 (مجموعه امام جمعه کرمان)
هـاي خطّـی کتابخانـه دانشـکده ادبیـات       فهرست نسـخه 

  162 (مجموعه علی اصغر حکمت)
هاي خطّی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم  فهرست نسخه

  426 انسانی دانشگاه فردوسی ـ مشهد
نشـکده الهیـات و   هـاي خطّـی کتابخانـه دا    فهرست نسخه

  426 )3-1معارف اسالمی مشهد، (مجلّدات 
هاي خطّی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم  فهرست نسخه

  186، 164 سیاسی و اقتصادي تهران
هاي خطّی کتابخانه دانشگاه بـوعلی سـینا،    فهرست نسخه

  445ـ ایران  همدان
هاي خطّی کتابخانه دبیرستان شهید بهشـتی   فهرست نسخه
  302 در فردوس
ي محقـق،    هاي خطّی کتابخانـه دکتـر مهـد    فهرست نسخه

موجود در مؤسسه مطالعـات اسـالمی دانشـگاه تهـران ـ      
  256 دانشگاه مک گیل
مسـجد  <هـاي خطّـی کتابخانـه سـریزدي      فهرست نسخه

  457 (یزد) >حظیره

  170 هاي خطّی کتابخانه سلطنتی ـ تهران فهرست نسخه
کــاخ <طنتی هــاي خطّــی کتابخانــه ســل فهرســت نســخه

  170 >کاخ گلستان<، تهران، کتابخانه سلطنتی >گلستان
هاي خطّی کتابخانه سـید احمـد روضـاتی،     فهرست نسخه
  132 اصفهان

 یالدین یونس کتابخانه سید جالل یهاي خطّ فهرست نسخه
  368 یاردبیل

هـاي خطّـی کتابخانـه شـهید محمدحسـین       فهرست نسخه
  367 شریعتی

خانــه شــیخ حیــدرعلی هــاي خطّــی کتاب فهرســت نســخه
  134 صلواتی، (اصفهان)
هاي خطّـی کتابخانـه شـیخ علـی فاضـلی       فهرست نسخه
  368 فیروزآبادي
هاي خطّی کتابخانه شیخ محمدعلی دیـانی،   فهرست نسخه
هاي خطّـی مسـجد الرسـول (ص) بـازار      به ضمیمه نسخه

  144-143 (بیرجند)
 هاي خطّی کتابخانه صدراالفاضـل تبریـزي   فهرست نسخه

247  
ـ   هاي خطّی کتابخانه صدوقی یـزدي، یـزد   فهرست نسخه

  459ایران 
اهللا العظمـی   هاي خطّی کتابخانه عمومی آیت فهرست نسخه

 345 گلپایگانی (ره)

ــ فهرســت نســخه اهللا  آیــتعمــومی کتابخانــه  یهــاي خطّ
 347 )9-1ـ قم (جلدهاي  گلپایگانی

  287 سمنانـ  یکتابخانه عموم یهاي خطّ فهرست نسخه
هاي خطّی کتابخانه عمومی شـهید هاشـمی    نسخه فهرست



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
613 

  283 نژاد، به ضمیمه بعضی از اسناد (ساوه)
 عمومی اسـالمی جنـب   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

  290 ، سمناناعظم شهمیرزاد مسجد
هاي خطّی کتابخانه عمومی اصـفهان (جلـد    فهرست نسخه

1( 118 

هاي خطّی کتابخانـه عمـومی امـام هـادي      فهرست نسخه
  428 السالم، مشهد علیه

هاي خطّی کتابخانه عمـومی جمعیـت نشـر     فهرست نسخه
  274 فرهنگ رشت
اهللا  هاي خطّی کتابخانه عمومی حضرت آیت فهرست نسخه

  344 )3-1العظمی گلپایگانی مد ظله ـ قم (مجلّدات 
اهللا  هاي خطّی کتابخانه عمومی حضرت آیت فهرست نسخه

-315 )27-1مجلّدات العظمی مرعشی نجفـی (ره)، قم (
317  

هاي خطّی کتابخانه عمومی حضـرت قـائم    فهرست نسخه
  303 در فردوس >عج<

هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی عالمـه (=       فهرست نسخه
  303 مکتب) مفید در فردوس

 396 هاي خطّی کتابخانه عمومی مراغه فهرست نسخه

هاي خطّی کتابخانه غرب ـ مدرسه آخونـد    فهرست نسخه
  447 همدان
ي در فخرالـدین نصـیر    کتابخانه یهاي خطّ هرست نسخهف

  241 تهران
هـاي خطّـی کتابخانـه فرهنـگ و ارشـاد       فهرست نسـخه 

  378 اسالمی (کاشان)
ــ فهرســت نســخه   هاشــم بنــی کتابخانــه قمــر یهــاي خطّ

 269-268 )دامغان( السالم، علیه

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
  203-201 )20(ج
هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  ست نسخهفهر

 204-201) 29(جلد 

هاي خطّی کتابخانه مجلس شوراي اسالمی  فهرست نسخه
 211  >نجم الدولهاهدایی مجموعه <

هــاي خطّــی کتابخانــه مجلــس شــوراي  فهرســت نســخه
زاده تبریزي (جلد  اسالمی، مجموعه آقاي محمدعلی کریم

1/40( 201-205 

اي خطّی کتابخانه مجلس شـوراي ملّـی/   ه فهرست نسخه
  206-201 )51-1اسالمی (مجلّدات 
ــن   فهرســت نســخه ــه محمــدعلی ب ــی کتابخان هــاي خطّ

  153 محمدصالح تبریزي متخلّص به ایاز 
 هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه امیرالمـؤمنین    فهرست نسخه

  140 بشرویه ـ فردوس (ع)
 ینکتابخانـه مدرسـه امیرالمـؤمن    یهاي خطّ فهرست نسخه

  96 آران )،ع( 
 کتابخانـه مدرسـه امیرالمـؤمنین    یهاي خطّ فهرست نسخه

  ـ کاشان السالم آران علیه 
اهللا العظمـی   هاي خطّی کتابخانه مدرسه آیت فهرست نسخه

  428 خویی (ره)، مشهد
العظمـی  اهللا  آیت مدرسهکتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه
  347-346 )8-1ـ قم (جلدهاي  گلپایگانی
ــی کتابخانــه مدرســه آیــت ســخهفهرســت ن اهللا  هــاي خطّ

 387ـ ایران  بروجردي (ره)، کرمانشاه



  فهرست نامه ايران  

 
614 

اهللا شـهید   هاي خطّی کتابخانه مدرسـه آیـت   فهرست نسخه
  255 ، تهران دکتر بهشتی (سپهساالر قدیم)

 هاي خطّی کتابخانه مدرسه جعفریـه، زهـان   فهرست نسخه
281  

در  هـا   يکتابخانه مدرسه حجـاز  یهاي خطّ فهرست نسخه
  349  قم

  349هاي خطّی کتابخانه مدرسه حجتیه  فهرست نسخه
ـ   هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه خـان، یـزد     فهرست نسخه

  456ایران 
 هاي خطّی کتابخانه مدرسـه رضـویه ـ قـم     فهرست نسخه

350  
 آران مدرسـه سـلطانی     کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

379  
ـ   خـان  انهاي خطّی کتابخانه مدرسه سـلیم  فهرست نسخه

  430مشهد 
ــ فهرســت نســخه مدرســه صــادقیه کتابخانــه  یهــاي خطّ
 269 )ـ ایران دامغان( (فتحعلی بیک)،

، تهـران  هاي خطّی کتابخانه مدرسـه صـدر   فهرست نسخه
179 ،254  

هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه صـدر بـازار،      فهرست نسخه
  121 )3-1هاي اصفهان (دفتر
صـدر خواجـو،   هاي خطّی کتابخانه مدرسه  فهرست نسخه

  121 اصفهان
هاي خطّی کتابخانه مدرسه صـدر در بابـل    فهرست نسخه

137  
هاي خطّی کتابخانه مدرسه عالی سپهسـاالر   فهرست نسخه

  176 )5-1(مجلّدات 
اهللا  هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه آیـت   فهرست نسخه

  254 بروجردي (ره)، شهرري
اهللا  یـت هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه آ  فهرست نسخه

 121 خادمی (عربان)، اصفهان 

اهللا  هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه آیـت   فهرست نسخه
  255 ي، تهران  مجتهد

هاي خطّی کتابخانه مدرسـه علمیـه حبیبیـه     فهرست نسخه
  303 فردوس

هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه خالصـیه    فهرست نسخه
 121 اصفهان

علمیه صادقیه ـ   مدرسهکتابخانه  یهاي خطّ فهرست نسخه
  286 سمنان
 کتابخانه مدرسه علمیـه عوضـیه   یهاي خطّ هرست نسخهف

  374 قوچان
ــ فهرســت نســخه ــه مدرســه یهــاي خطّ ــه کتابخان  علمی

  269 )ـ ایران دامغان( ،بیک  یفتحعل
هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه علمیـه قـوام      فهرست نسخه

  299 شیراز
 ينمـاز  علمیـه   مدرسه  کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 265 ) 2-1ي (جلدهاي خو

هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیه ولی عصر  فهرست نسخه
  388 در کرمانشاه >عج<

 هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه فیضـیه ـ قـم      فهرست نسخه
351 

هاي خطّی کتابخانـه مدرسـه فیضـیه ـ قـم       فهرست نسخه
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  351 )2-1(مجلّدات 
  173هاي خطّی کتابخانه مدرسه مروي  فهرست نسخه
هاي خطّی کتابخانه مدرسـه معمـار باشـی،     فهرست نسخه

  252 تهران
ـ  فهرست نسخه  ولـی عصـر    مدرسـه   کتابخانـه  یهاي خطّ

  154 تبریزدر السالم  علیه
هاي خطّـی کتابخانـه مرحـوم امـام جمعـه       فهرست نسخه
  393 گلپایگان

اهللا العظمـی   هاي خطّی کتابخانه مرحوم آیت فهرست نسخه
  354 بروجردي
اهللا آقا سید  هاي خطّی کتابخانه مرحوم آیت سخهفهرست ن

  364 محسن حجت در قم
حـاج  اهللا  آیـت مرحـوم   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

ي (امام رضـا علیـه السـالم)    حائر یسید محمدرضا طبس
  363 ) 2-1(مجلّدات 

اهللا  هــاي خطّــی کتابخانــه مرحــوم آیــت فهرســت نســخه
  392 العابدین گلپایگانی زین

اهللا سـید   هاي خطّی کتابخانه مرحـوم آیـت   سخهفهرست ن
  372ـ قم حسین بدالء 
هاي خطّـی کتابخانـه مرحـوم دادخـواه در      فهرست نسخه

  301 شیراز
مرحوم محدث ارمـوي   کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه

 358 )3-1(مجلدات 

هـاي خطّـی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و       فهرست نسـخه 
 >فرهنگ اسـالمی پژوهشگاه علوم و <تحقیقات اسالمی 

  361 )2-1(مجلدات 

 تبریـز  )رکـزي لـی (م هاي خطّی کتابخانه م فهرست نسخه
148  

ي و مرکـز اسـناد     هاي خطّی کتابخانه مرکز فهرست نسخه
  123 )4-1دانشگاه اصفهان (دفترهاي 

هاي خطّی کتابخانه مرکزي و مرکـز اسـناد    فهرست نسخه
  182-180 )20-1دانشگاه تهران (مجلّدات 

  352 هاي خطّی کتابخانه مسجد اعظم قم نسخهفهرست 
ـ   فهرست نسـخه   اعظـم قـم   کتابخانـه مسـجد   یهـاي خطّ

 353 )4-1(مجلدات 

ـ   فهرست نسـخه   اعظـم قـم   کتابخانـه مسـجد   یهـاي خطّ
  )5-1(مجلدات 

ـ   فهرست نسـخه   اعظـم قـم   کتابخانـه مسـجد   یهـاي خطّ
 353 )6-1(مجلدات 

 یگـان هاي خطّی کتابخانه مسجد جامع گلپا فهرست نسخه
391  

 کتابخانـه مسـجد جـامع مراغـه     یهاي خطّ فهرست نسخه
397  

مسجد روضه محمدیـه   کتابخانههاي خطّی  فهرست نسخه
  457 (حظیره) در یزد 
ـ  فهرست نسخه  يبابـا   کتابخانـه مسـجد شـیخ    یهاي خطّ

  397 مراغه
هاي خطّی کتابخانه مسـجد و مقبـره حجـۀ     فهرست نسخه

  138االسالم ابوفاضلی در بابل 
 هاي خطّی کتابخانه مسـجد هاشـمی آمـل     رست نسخهفه

101  
 365 هاي خطّی کتابخانه مفتی الشیعۀ، قم فهرست نسخه
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  193 ملّی ایران کتابخانه یهاي خطّ فهرست نسخه
کتب خطّی <هاي خطّی کتابخانه ملّی تبریز  فهرست نسخه

 )3-1(مجلّـدات   >اهدایی مرحوم حاج محمد نخجـوانی 
147  

  264 ی کتابخانه ملّی خويهاي خطّ فهرست نسخه
هاي خطّی کتابخانه ملّی ملک، وابسـته بـه    فهرست نسخه

  227-226 )14-1آستان قدس رضوي (مجلّدات
هاي خطّی کتابخانه، مـوزه و مرکـز اسـناد     فهرست نسخه

  218 )20-1مجلس شوراي اسالمی (مجلدات 
اهللا  آیت<هاي خطّی کتابخانه موسوي شفتی  فهرست نسخه
 >ی بـن سـید محمدحسـین موسـوي شـفتی     سید محمدتق

 132 (اصفهانی)

هاي خطّی کتابخانـه مؤسسـه امـام صـادق      فهرست نسخه
  354 السالم، قم علیه

هاي خطّـی کتابخانـه مؤسسـه پـژوهش و      فهرست نسخه
 219 مطالعات فرهنگی

هـاي خطّـی کتابخانـه مؤسسـه حضـرت       فهرست نسـخه 
  354 )2-1اهللا العظمی بروجردي قم (مجلّدات  آیت

هـاي خطّـی کتابخانـه میبـدي، کرمانشـاه،       فهرست نسخه
  387 )3-1هاي  (دفتر

هاي خطّی کتابخانه میرزا محمد کـاظمینی،   فهرست نسخه
  453 )2-1هاي  یزد، (دفتر

خانقـاه  <هـاي خطّـی کتابخانـه نـوربخش      فهرست نسخه
  219 )3-1(مجلّدات  >نعمت اللّهی تهران
ت امـور خارجـه   هاي خطّی کتابخانـه وزار  فهرست نسخه

220  

وابسته به <هاي خطّی کتابخانه وزیري یزد  فهرست نسخه
  455 )5-1(مجلّدات  >کتابخانه آستان قدس رضوي

ـ  یهاي خطّ فهرست نسخه ی کتابخانه یوسف محسن اردبیل
  280 )5-1(مجلدات 

 84 هاي ایران هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه

سه علمیـه  هاي چند مدر هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
  116 در اصفهان (النفیسه، جده کوچک و )، اصفهان

ي رشـت و همـدان و    ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
  430، 399، 80 مشهد

  284 ي سبزوار  ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
هـاي عالمـان اصـفهان     هاي خطّی کتابخانـه  فهرست نسخه

  115 )، اصفهان..(مقدس بیدآبادي، هرندي و 
  305 ي قائن ها هاي خطّی کتابخانه رست نسخهفه

  391 ي گلپایگان ها هاي خطّی کتابخانه فهرست نسخه
  267ي گنجینه (موزه) خو یهاي خطّ فهرست نسخه
هاي خطّی گنجینـه اهـدایی خانـدان شـیخ      فهرست نسخه

  223 االسالم سلطانعلی سلطانی بهبهانی
هــاي خطّــی گنجینــه قــرآن در مؤسســه  فهرســت نســخه

  219 هش و مطالعات فرهنگی ـ تهرانپژو
ـ   ي، قـم   هاي خطّی گنجینه محقـق اشـکور   فهرست نسخه

  372ایران 
هاي خطّی مجمع ذخائر اسالمی (دفترهـاي   فهرست نسخه

1-5( 360 

هاي خطّی مجموعه آقاي مرتضی رشـیدي   فهرست نسخه
  388 در کرمانشاه
هاي خطّی مجموعـه آقـاي مهـدي اسـدي      فهرست نسخه
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  303 فردوسمقدم در 
 231 هاي خطّی مجموعه ثامنی شیراز فهرست نسخه

هاي خطّی مجموعـه حجـۀ االسـالم سـید      فهرست نسخه
  369 عبداللطیف کوهکمري در قم

ت   فهرست نسخه االسـالم شـیخ    هاي خطّی مجموعـه حجـ
  369 عبداهللا اصفهانی ـ قم
ــ فهرســت نســخه  خانقــاه احمدیــهی مجموعــه هــاي خطّ

  293 )2-1 مجلّدات( شیراز (احمدي)
ـ   فهرست نسخه مجموعـه خصوصـی افشـین     یهـاي خطّ
  381 عاطفی در کاشان

ـ   فهرست نسـخه  مجموعـه خصوصـی حسـن     یهـاي خطّ
 381 عاطفی در کاشان 

 هاي خطّی مجموعه سعید فاضلی در خـوي   فهرست نسخه
266  

هاي خطّی مجموعه شخصی خاندان متوسل  فهرست نسخه
  368 آرانی کاشانی در قم
ي خطّی مجموعـه شخصـی محمدحسـن    ها فهرست نسخه
  284 علوي در سبزوار
مجموعه شخصی میثم نمکی در  یهاي خطّ فهرست نسخه

 382کاشان 

هـاي خطّـی مجموعـه علـی عـدنانی در       فهرست نسـخه 
  260 خرمشهر 

  372 هاي خطّی مجموعه غالمعلی آزادگان فهرست نسخه
هاي خطّی مجموعه محمدحسن عالّمـی در   فهرست نسخه
  388 کرمانشاه

  399 هاي خطّی مدارس مشهد  فهرست نسخه

السالم ـ   هاي خطّی مدرسه امام صادق علیه فهرست نسخه
  259 چالوس

السـالم،   هاي خطّی مدرسه امام عصر علیـه  فهرست نسخه
  295 )2-1شیراز (جلدهاي 
هاي خطّی مدرسه خاتم االنبیـاء صـلّی اهللا    فهرست نسخه

  137 علیه و آله و سلّم (صدر) ـ بابل
  432هاي خطّی مدرسه علمیه عالی نواب  هرست نسخهف

هاي خطّی مدرسه قنبرعلی خان (حضـرت   فهرست نسخه
  255)، تهران >عج<ولی عصر 

هاي خطّی مرکز احیاء میراث اسـالمی، قـم    فهرست نسخه
  356 )7-1(مجلّدات 

هاي خطّـی مرکـز دایـرة المعـارف بـزرگ       فهرست نسخه
  223 )2-1اسالمی (مجلّدات 

  267  مقبره سید یعقوب خویی یهاي خطّ سخهفهرست ن
اهللا علیهـا ـ    الزهراء سـالم   هاي خطّی مکتبۀ فهرست نسخه
  125 اصفهان

  435موزه نادري ـ مشهد  یهاي خطّ فهرست نسخه
هاي خطّی میـراث فرهنگـی و گردشـگري     فهرست نسخه

 432 مشهد

  ان ت سـ آ  ه ان خ اب ت ک  س ی ف ن و ادر ن  طـی  خ  هـاي  نسخه  ت رس ه ف
 409 )2-1ت دا ل جم(  وي رض  دس ق

هاي خطّی و اسناد فروشـان و قلعـه سـفید     فهرست نسخه
  116 (اصفهان)

هاي خطّی و اسناد کتابخانه مدرسـه حـاج    فهرست نسخه
  282 مصطفی خان (ساري)

هاي خطّی و اسناد مجتهد الزمـان بیـدگلی،    فهرست نسخه
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  142 بیدگل
ـ   فهرست نسخه ،  وزه مـردم شناسـی  هاي خطّی و اسـناد م

  111 اردکان
ره،    فهرست نسخه هاي خطّی و چاپ سنگی روسـتاي آمـ

 389 کمیجان ـ استان مرکزي

هـاي خطّـی و چـاپ سـنگی موجـود در       فهرست نسـخه 
  424 گنجینه طوس
کتابخانه مدرسه شعاعیه  یو چاپ یهاي خطّ فهرست نسخه

 300 شیراز

بـن   هاي خطّی و چاپی کتابخانه محمدطاهر فهرست نسخه
  248 فرج اهللا تنکابنی
اکبـر   کتابخانه میرزا علی یچاپ ی وهاي خطّ فهرست نسخه
  369 یفیض قم

 يحـائر  یمکتبـه طبسـ   یو چاپ یهاي خطّ فهرست نسخه
362 

هـاي خطـی و عکسـی مرکـز تخصصـی       فهرست نسـخه 
 122 اصفهاندر ضرت ولی عصر (عج) ح

هاي خطّی و کتب چـاپ سـنگی و سـربی     فهرست نسخه
 ) 2-1دانشگاه بوعلی سینا در همدان (مجلـدات  کتابخانه 

445  
 یاهللا العظم آیتبزرگ کتابخانه  یهاي عکس فهرست نسخه

  342 )5-3(مجلدات  (ره)نجفـی  یمرعش
صی فهرست نسخه امیرالمؤمنین   هاي عکسی کتابخانه تخص
 436 السالم، مشهد علی علیه

هـاي عکسـی کتابخانـه عمـومی حضـرت       فهرست نسخه
(ره)لعظمی مرعشی نجفـی اهللا ا آیت

  341 )2-1(مجلّدات  

ی کتابخانـه مرکـز مطالعـات و    هـاي عکسـ   فهرست نسخه
  362 تحقیقات اسالمی ـ قم

هاي عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی، قم  فهرست نسخه
  357 )7-1(مجلّدات 

مرکز تحقیقات دارالحـدیث در   یهاي عکس فهرست نسخه
   قم

المعـارف بـزرگ   هاي عکسی مرکـز دایـرة    فهرست نسخه
  384، 223 )2-1اسالمی (مجلدات 

فهرست نمایشـگاه آثـار خواجـه نصـیرالدین طوسـی در      
  191 کتابخانه ملّی

فهرست نمایشگاه آثـار شـیخ الـرئیس ابـوعلی سـینا در      
  191 کتابخانه ملّی

  191 فهرست نمایشگاه خطوط خوش در کتابخانه ملّی
 نفهرست نمونه خطوط خوش کتابخانـه شاهنشـاهی ایـرا   

168  
هـاي خطـی    فهرست و بانک اطالعات دیجیتـالی نسـخه  

  95اسالمی ـ ایرانی 
 114... فهرست و سیاهه کتابها  

 هاي چاپ سنگی فهرست و متن دیجیتالی کتاب

فهرست هزار و پانصد نسخه خطّی اهـدایی رهبـر معّظـم    
  421 اي اهللا خامنه انقالب حضرت آیت

 هاي چاپ سنگی فهرستگان مشترك کتاب

ــت ــاي خطّــی ترکــی در    گان مشــترك نســخه فهرس ه
 92 هاي ایران کتابخانه

 هاي فارسی قرآن کریم هاي خطّی ترجمه فهرستگان نسخه
63 
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هاي خطّی حدیث و علوم حـدیث شـیعه    فهرستگان نسخه
  88-86 )12-1(مجلّدات

فهرستواره الفبایی کتب خطّـی کتابخانـه مجلـس شـوراي     
 215 اسالمی ـ تهران

کتابهاي چاپ سنگی کتابخانه محدث هاي  فهرستواره تازه
 349ـ قم  ارموي

 )12-1(مجلـدات   >دنا<هاي ایران  فهرستواره دستنوشت
83 

فهرستواره کتابهاي خطّی و چاپی میرزا جـواد اردبیلـی ـ    
  109 اردبیل

 هاي چاپ سنگی منتشر شـده در جهـان   فهرستواره کتاب
97 

  76 )10-1هاي فارسی (مجلّدات  فهرستواره کتاب
واره کتب چاپ سنگی مؤسسه کتابشناسـی شـیعه ـ    فهرست
 355 قم

هـاي خطّـی پزشـکی و علـوم      فهرستواره مشترك نسـخه 
 92 هاي ایران وابسته در کتابخانه

ــخه  ــترك نس ــتواره مش ــی در   فهرس ــی ریاض ــاي خطّ ه
  93 هاي ایران کتابخانه

فهرستواره منتخب کتابهاي خطـی (و برخـی کتـب چـاپ     
 120 صفهانسنگی) در کتابخانه شهرداري ا

فهرستواره نسخ خطّـی ترکـی کتابخانـه مجلـس شـوراي      
 215اسالمی ـ تهران 

فهرستواره نسـخ خطّـی کتابخانـه آقـاي یوسـف محسـن       
 280 اردبیلی در تهران

 هـاي فارسـی   فهرستواره نسخ خطّی و کتب چاپی ترجمه

63 

هـاي جهـان    هاي خطّی پزشکی کتابخانه فهرستواره نسخه
  93 )5-1(مجلدات 
هـاي خطّـی ترکـی در کتابخانـه آسـتان       اره نسخهفهرستو

  405 قدس رضوي
اهللا  هاي خطّـی ترکـی در کتابخانـه آیـت     فهرستواره نسخه

  345 العظمی گلپایگانی (ره)
هاي خطّـی ترکـی در کتابخانـه مدرسـه      فهرستواره نسخه
  265 نمازي خوي

 هاي خطّی ترکی در کتابخانه ملّی ملـک  فهرستواره نسخه
228  

هاي خطّی دیجیتالی موجود در کتابخانـه   سخهفهرستواره ن
 355 شناسی شیعه، قم مؤسسه کتاب

هاي خطّی کتابخانه آستان قدس رضـوي   فهرستواره نسخه
  418 هاي وابسته و برخی کتابخانه

السـالم   هاي خطّی کتابخانه امام رضا علیه واره نسخهتفهرس
  363 >اهللا طبسی حائري ـ قم آیت<

ـ   فهرستواره نسخه ی کتابخانـه مجلـس شـوراي    هـاي خطّ
  206 اسالمی

هاي خطّی کتابخانه مدرسه علمیـه شـیخ    فهرستواره نسخه
  156 علیخان ـ تویسرکان
هاي خطّی کیمیا (شیمی) و علوم وابسـته   فهرستواره نسخه
 92 هاي ایران در کتابخانه

  182 هاي خطّی مجموعه مشکوة فهرستواره نسخه
تابخانه سعیدزاده، هاي خطّی موجود در ک فهرستواره نسخه

 306 قائن
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هاي خطّی و عکسی مرکز احیاء میـراث   فهرستواره نسخه
 359 اسالمی (قم)

هاي چاپ سـنگی ایـران و    فهرست و متن دیجیتالی کتاب
 97 جهان

هــاي کتــب کتابخانــه صــدر در مدرســه عــالی   فهرســت
 175 سپهساالر 

هاي کتب کتابخانه مدرسه صدر در مدرسـه عـالی    فهرست
 253  سپهساالر

هاي کتب کتابخانه مشیرالسلطنه در مدرسه عـالی   فهرست
 175 سپهساالر 

هاي خطّی آثار علمی فـیض   فیض نامه: فهرستواره نسخه
اهللا العظمـی   کاشانی (ره) در کتابخانه بزرگ حضرت آیـت 

  470، 338، مرعشی نجفـی (ره)
  

  ـــــ ق ـــــ                   
دهم و چهـاردهم هجـري   هاي سـیز  هاي ازدواج سده قباله

  258 قمري در موزه نگارستان
  

  ـــــ ك ـــــ                   
کاخ گلستان (گنجینه کتب و نفائس خطّـی)، نگـارگري و   

 172 خوشنویسی

  56 کتاب مخطوطات ایران 
هاي نفیس خطّی و کتب ادعیه کتابخانـه   کتابچه ثبت قرآن
  174خان سپهساالر  میرزا محمدحسین

  129 المه روضاتی به روایت آقا بزرگ تهرانیکتابخانه ع
  225 کتابخانه و موزه ملی ملک

ي ایران از ما قبل از اسالم تا عصـر حاضـر در    ها کتابخانه
داخله و خارجه و ذکر برخی از نفایس کتب خطّی و نسخ 

  56 نایاب
شناسی توصیفی نسخ خطّی و چاپ سنگی کتابخانـه   کتاب

 147 مرکزي دانشگاه تبریز

هــاي آثــار عالمــه خواجــه  نوشــته شناســی دســت کتــاب
) در کتابخانـه  672نصیرالدین محمد بن محمد طوسـی (د 

  339 اهللا العظمی مرعشی نجفی (ره) بزرگ حضرت آیت
  291 شناسی مکتب فلسفی شیراز کتاب
  81 شناسی نسخ خطّی پزشکی ایران کتاب
 هاي خطی آثار سید مرتضی در ایـران   شناسی نسخه کتاب

88  

 هاي خطی آثار شیخ بهـایی در ایـران   شناسی نسخه بکتا
88  
 هاي خطّی آثار شیخ صدوق در ایـران  شناسی نسخه کتاب

88 

 هـاي خطـی آثـار میردامـاد در ایـران      شناسی نسخه کتاب
88-89 

شناسی نگارگري ایران، نقاشـی، مینیـاتور، تـذهیب،     کتاب
  57،  1357ها و  از آغاز تا  نمایشگاه
نـویس عالمـه    شناسـی آثـار دسـت    شناسی و نسخه کتاب
الدین ابوعلی میثم بن علی بن میثم بحرانی مـاحوزي   کمال

ــثم< ــن می ــه  699(د  >اب ـــ ) و شــروح آن در کتابخان ه
گنجینـه  <اهللا العظمی مرعشـی نجفــی (ره)    حضرت آیت

  339 >جهانی مخطوطات اسالمی
  79 کتابنامه علوم ایران
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ـ  شناسی و نسخه نامه، کتاب کلینی اب الکـافی، و  شناسی کت
هـاي موجـود آن در کتابخانـه     شروح، حواشی و ترجمـه 

اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)،     بزرگ حضـرت آیـت  
، اثر فقیه و محـدث  >گنجینه جهانی مخطوطات اسالمی<

نامدار شیعی عالمه ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی رازي 
 340 هـ)329(د 

  57 هاي خطّی فارسی هاي نسخه کتابشناسی فهرست
  

  ـــــ گ ـــــ                   
  361 گزیده اسناد مجمع ذخائر اسالمی (قم)

روزگار صـفویه   نگاهی به تاریخ خراسان از :زیده اسنادگ
 424 )1لدج(تا قاجاریه 

هاي آستان قدس رضـوي از   ها و رقم گزیده اسناد، فرمان
 424 دوره صفویه تا قاجاریه

تابخانه آسـتان قـدس   هاي خطّی ک فهرستواره نسخه  گزیده
  418هاي وابسته  رضوي و برخی کتابخانه

اي  اهللا خامنـه  گل صدبرگ: فهرست نفـائس اهـدایی آیـت   
 424 )2-1(جلدهاي 

هاي خطّی موزه دوران اسالمی (مجلّدات  گلچینی از قرآن
1-2( 258  

گنجینه خطوط علماء و دانشمندان، شعراء و خوشنویسـان  
  240 )5-1و معاصران (مجلّدات 

هــاي خطّــی و کهــن  نجینــه کردســتان، فهرســت نســخهگ
 287 کتابخانه اداره میراث فرهنگی کردستان، (سنندج)

گنجینه مهرها و اسناد برگرفتـه از اسـناد حسـین کاکـائی     
  111 (اردکان)

هـاي خطّـی فارسـی و     گنجینه: فهرست بخشی از نسـخه 
عربی منسوب به دانشـمندان سـمرقند، بخـارا و خـوارزم     

ــان، م< ــان مؤلّف ــححان و کاتب ــزرگ   >ص ــه ب در کتابخان
اهللا العظمـی مرعشـی نجفــی (ره)، قـم (بـه       حضرت آیت

المللی هـزار و دویسـت و بیسـت و     مناسبت همایش بین
م ـ  1998/ 1419پنجمین سـالگرد والدت امـام بخـاري    

  334 سمرقند)
  55 هاي اسالمی در ایران نویس ي دست ها گنجینه

  
  ـــــــــ م ـ                   
  111 ي، اردکان   ي احمد  مجموعه اسناد آقا

 اهللا العظمی حـائري یـزدي (قـم)    مجموعه اسناد بیت آیت
372 

  155 ي، تفرش  مجموعه اسناد خاندان شاهمیر
  261 مجموعه اسناد رحمت آباد، (خوانسار ـ ایران)

  120 مجموعه اسناد شهرداري (اصفهان)
کـان (دفترهـاي   ي اردکـانی، ارد   مجموعه اسناد علی سپهر

1-2( 111  
اسـناد حکـومتی،     مجموعه اسناد قاجاري مراغه (گزیـده 

 395 شرعی و اداري در  دوره قاجاریه)

هـاي   مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی، کاشان (دفتـر 
1-2( 381  

مجموعه اسناد کتابخانه مرکـزي و مرکـز اسـناد دانشـگاه     
 124 اصفهان

  453 د کاظمینی، یزدمجموعه اسناد کتابخانه میرزا محم
  58 محاضرات مؤتمر المخطوطات العربیۀ فی إیران
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 المختار من مخطوطات مکتبۀ آستان قدس رضوي بمشهد
411   

 79 المخطوطات االلفیۀ

  269 مخطوطات دزفول (مدرسۀ النبوي و السید النبوي)
المخطوطات العربیۀ فی ایران: فهرست مکتبـۀ الـوزیري ـ    

  455 یزد
یۀ فـی مرکـز إحیـاء التـراث االسـالمی      المخطوطات العرب

  357 )2-1(مجلّدات 
الدین المرعشی  المخطوطات العربیۀ فی مکتبۀ السید شهاب

  320 النجفی (ره) ـ قم
  428 السالم (مشهد) مخطوطات مکتبۀ االمام الهادي علیه

  385 مخطوطات مکتبۀ السید النجومی، کرمانشاه
 ردبیلـی  مخطوطات مکتبۀ السید محمـد مفتـی الشـیعۀ اال   

346  
  308 مخطوطات مکتبۀ فحول القزوینی، قزوین

  288 مخطوطات مکتبۀ المدرسۀ االسماعیلیۀ، شاهرود
  89 ي (الجزء االول)  مخطوطات مکتبۀ المیبد

 437 مخطوطات و اسناد میبد (میبد)

  99 مراسالت میرزا عبداهللا آشتیانی (عطائی)
د کاظمینی، مراسالت: منتخبی از اسناد کتابخانه میرزا محم

  453 (یزد)
  396 ها و اسناد مراغه نوشته مزارات، سنگ

ه  <مستدرك الذریعۀ إلی تصانیف الشـیعۀ   نسـخه مسـود< 
66  

اهللا العظمـی مرعشـی    مستدرکات فهرسـت کتابخانـه آیـت   
  318 نجفـی (ره) 

 278ند سازي کتب خطّی مسجد سید زنجان مست

ف مصنّفات شیعه: ترجمه و تلخیص الذریعـه إلـی تصـانی   
  66 )6-1الشیعه (مجلّدات 

معجم اآلثار المخطوطۀ حول أمیرالمؤمنین اإلمام علی بـن  
 >000/10<طالب علیه السالم: الدلیل الببلیوغرافی لـ  أبی

 63 مخطوطۀ محفوظۀ فی مکتبات العالم

معجم تاریخ التراث االسالمی فی مکتبات العالم (مجلدات 
1-6( 75 

قدس رضـوي   د آستانمعرفی اسناد موجود در مرکز اسنا
 ٤٢٤> علیه السالمویژه والدت حضرت رضا <

مکاتیب المحفوظ، مکاتیب االستاذ حسین علی المحفـوظ  
اهللا العظمی المرعشی  إلی سماحۀ المرجع الدینی االعلی آیۀ

  341(ره)  النجفی
  114 مکتب فلسفی اصفهان
  290 مکتب نگارگري شیراز

هران = من المنتخب من فهرس مخطوطات مکتبۀ جامعۀ ط
 184 المرکزیۀ فی جامعۀ طهران  نفائس المکتبۀ

  178 سپهساالر  المنتخب من فهرس مکتبۀ 
المنتخب من فهرست أفالم المخطوطات العربیـۀ المصـورة   

  184 فی جامعۀ طهران 
 93  )8-1موسوعۀ مؤلّفی االمامیۀ (مجلّدات 

هـاي خطّـی    فهرست الفبـایی نسـخه  “موقوفات ماندگار: 
اهللا العظمی مرعشی نجفــی (ره) بـه کتابخانـه     وقفـی آیت

السـالم در شـهر    آستانه حضرت عبدالعظیم الحسـنی علیـه  
 ”ري

 453 مهرهاي اسناد در گنجینه کاظمینی (یزد)
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الدین اردبیلـی   میراث تاراج شده: مجموعه بقعه شیخ صفی
  CD( 108حلقه  10(

 359 میراث محدث ارموي

 83 میراث مخطوط شیعه در ایران

  276 راث مکتوب مفاخر دین و فرهنگ در زنجانمی
  

  ـــــ ن ـــــ                
ي تاجران: منتخبی از اسناد کتابخانه میـرزا محمـد    ها نامه

  453 کاظمینی، یزد
  90 )3 -1پژوهی (دفترهاي  نسخه

نگاري در ایران: مجموعه مقـاالت   نسخه خطّی و فهرست
یس ریشـار،  و جستارها به پاس زحمات سی ساله فرانسـ 

  58 شناس برجسته فرانسوي نسخه
 154 هاي تعزیه خوانی در شهرستان تفت نسخه

هاي خطّی کهـن و نفـیس نهـج البالغـۀ و شـروح،       نسخه
اهللا  ي آن در کتابخانـه بـزرگ آیـت    هـا  ها و ترجمـه  گزیده

  337 العظمی مرعشی نجفـی (ره) 
 هاي خطّی: نشریه کتابخانه مرکزي دانشـگاه تهـران   نسخه
  70-69) 13-1دهاي (جل
هاي خطّـی   : گزارشی از گزیده نسخه2 هاي نویافته نسخه

اهللا  خریداري شده توسط کتابخانـه بـزرگ حضـرت آیـت    
  333، 1387-1386العظمی مرعشی نجفی، 

هـاي خطّـی کتابخانـه عمـومی سـاري و       نگاهی به نسخه
  89 تنکابن

  57 هاي ایران نگرشی جامع بر جهان کتابشناسی
ها و اسناد خطّی کتابخانه مرکزي و مرکـز   هنمایشگاه نسخ

  185 اسناد دانشگاه تهران
نوادر المخطوطات العربیۀ من القرن الثالـث إلـی السـادس    
الهجري فی مکتبۀ آیۀاهللا العظمـی المرعشـی النجفـی (ره)    
الکبري (الخزانۀ العالمیۀ للمخطوطات االسالمیۀ) بمناسـبۀ  

شـــق دم<المخطوطـــات العربیـــۀ فـــی ایـــران  نـــدوة 
1423/2002< 321 

 هاي مکتوب آن در دانشـگاه تهـران   نهج البالغۀ و میراث
186  

  
  ـــــ و ـــــ                   

  207 وصف بعض مخطوطات مکتبۀ البرلمان فی طهران 
ۀ فـی مدینـۀ   وصف بعض مخطوطات مکتبۀ الوزیري العام  

  454 یزد
وصف بعض مخطوطات مکتبۀ بیت العالمۀ حاج عالم فـی  

  300 رازشی
  226 وصف بعض مخطوطات مکتبۀ ملک فی طهران
  320 وصف بعض نسخ مکتبۀ السید المرعشی فی قم

 وصف بعض نسخ مکتبۀ السید محمود المرعشـی فـی قـم    
371  

وصف بعض نسخ مکتبۀ الغرب فـی همـدان فـی مدرسـۀ     
  446اآلخوند  

  430وصف بعض نسخ مکتبۀ مدرسۀ سلیمان خان 
  192 وصف بعض نسخ مکتبۀ ملّی 

وصف نسخ مکتبۀ العالمۀ السید محمدعلی الطباطبایی فی 
  152 تبریز
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  ها ها و مجموعه نمایه کتابخانه. 3

  249        کتابخانه ...
  444      آرامگاه بوعلی سینا کتابخانه
  98    ه محمد هالل (ع)زاد آستان امام کتابخانه
  160    (ع) زاده صالح آستان مقدس امام کتابخانه

  292    کتابخانه آستانه حضرت شاهچراغ (ع)
  158    آستانه حضرت عبدالعظیم (ع) کتابخانه
  310    آستانه حضرت معصومه (س) کتابخانه
  395    الدین ولی آستانه درویش تاج کتابخانه
  103      آقا محسن عراقی کتابخانه
  273       انه آقا محمد رشتیکتابخ
  394    آقا میرزا باقر گلپایگانی کتابخانه
  393    ي گلپایگانی  آقا میرزا مهد کتابخانه

  229    کتابخانه آقاي ابراهیم حکیم الملک
  229      کتابخانه آقاي ابراهیم معتمدي

  366    آقاي ابوالفضل حافظیان بابلی کتابخانه
  458  زديکتابخانه آقاي ابوالفضل سعیدي ریحان ی

  229    شیرازي کتابخانه آقاي احمد افشار
  113      آقاي احمد شاهد کتابخانه
  111      ي  ي احمد  آقا کتابخانه

  252      کتابخانه آقاي ادیب برومند

  381      آقاي افشین عاطفی کتابخانه
  231       کتابخانه آقاي اکبر ثبوت

  276    کتابخانه آقاي امیر توکل کامبوزیان
298      اهللا کوثر نکتابخانه آقاي امی

  231    کتابخانه آقاي باقر رقّت (ترقّی)
  448      آقاي بحرالفضائل کتابخانه
124      آقاي بدرالدین کتابی کتابخانه

  97      کتابخانه آقاي بدیع اهللا مرادي
  138      آقاي بهروز شمس کتابخانه

  231    همدانی کتابخانه آقاي تقی رضوي
  449      آقاي تقی یوسفی کتابخانه
  233    زنجانی خانه آقاي جلیل اخوانکتاب

  449      آقاي حاجی ایزدي کتابخانه
  449      آقاي حبیب جواهري کتابخانه
  113      آقاي حجت کشفی کتابخانه
  449      چی آقاي حسن پنبه کتابخانه

  233    ناصري کتابخانه آقاي حسن سادات
  381      آقاي حسن عاطفی کتابخانه
  382      آقاي حسن نراقی کتابخانه
  133    ي اصفهانی  آقاي حسن نصیر خانهکتاب

  102      آقاي حسین بصیري کتابخانه
  234      کتابخانه آقاي حسین رهنما

  111      ي حسین کاکائی  آقا کتابخانه
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  373      کتابخانه آقاي حسین متّـقی
  234    علی باستانی راد کتابخانه آقاي حسین

  260      کتابخانه آقاي حمید ایزدپناه
  450      نیآقاي دامغا کتابخانه
  449    آقاي دکتر جاللی متینی کتابخانه
  450      آقاي رضا همراه کتابخانه

  235    الدین همایونفرخ کتابخانه آقاي رکن
  384    العابدین ابراهیمی آقاي زین کتابخانه

  236    کتابخانه آقاي سدیدالسلطنه کبابی
  433      آقاي سعدي حیدري کتابخانه

  236    کتابخانه آقاي سعید اعتماد مقدم
  266      کتابخانه آقاي سعید فاضلی
  236      کتابخانه آقاي سعید نفیسی

  438    کتابخانه آقاي سید ابراهیم علوي
  273      کتابخانه آقاي شاد قزوینی

  438    کتابخانه آقاي شیخ علیرضا اعرافی
  438    کتابخانه آقاي شیخ محمدحسن هدایی
  298    کتابخانه آقاي صدرالدین محالتی

ي کتابخانه آقاي 237      ضیاءالدین در  
  382      آقاي عباس بهنیا کتابخانه
  105      آقاي عبدالحسین بیات کتابخانه

  309  کتابخانه آقاي عبدالحسین شهیدي صالحی
  238    کتابخانه آقاي عبدالرحمن اعتمادي

  397    پورآقاي عبدالقادر یزدان کتابخانه
  264    کتابخانه آقاي عبدالکریم حکمت یغمایی

  252    اي عبدالکریم سلطان الواعظینکتابخانه آق

  298    کتابخانه آقاي عبدالکریم مکارمی
  369    کتابخانه آقاي عبداللطیف کوهکمري
  434    کتابخانه آقاي عبدالمجید مولوي

  272    کتابخانه آقاي عبدالوهاب فرید تنکابنی
  111    ي اردکانی  ي علی سپهر  آقا کتابخانه

  275      کتابخانه آقاي علی عبدلی
  260      تابخانه آقاي علی عدنانیک

  248    کتابخانه آقاي علی محب االسالم
  238      کتابخانه آقاي علی وثوق
  459    اصغر خجسته کتابخانه آقاي علی
  302    اصغر معزّزي کتابخانه آقاي علی

  373    کتابخانه آقاي غالمعلی آزادگان
  239    کتابخانه آقاي فخرالدین نصیري

  299      کتابخانه آقاي فروردین
  450      آقاي قاسم برنا کتابخانه
  126      آقاي کارو میناسیان کتابخانه
  434    چی آقاي کاظم مدیرشانه کتابخانه

  258      کتابخانه آقاي کریم اشراق
  242        کتابخانه آقاي گردنیا

  242      کتابخانه آقاي مجید موقّر
  307      کتابخانه آقاي محسن سعیدزاده

  151        آقاي محقّق کتابخانه
  282    تابخانه آقاي محمد طاهري شهابک

  439    کتابخانه آقاي محمد کارگر شورکی
  244    کتابخانه آقاي محمدامین خنجی
  459    کتابخانه آقاي محمدباقر عجمین
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  389    کتابخانه آقاي محمدباقر کرهرودي
  102    زاده آقاي محمدجواد شریف کتابخانه

  299      کتابخانه آقاي محمدجواد واجد
  127    اي ه اي محمدحسن رجایی زفرآق کتابخانه

  388    کتابخانه آقاي محمدحسن عالمی
  285    کتابخانه آقاي محمدحسن علوي
  375    کتابخانه آقاي محمدحسین صمدانی
  248    کتابخانه آقاي محمدطاهر تنکابنی

  153    آقاي محمدعلی ایاز تبریزي کتابخانه
  244    کتابخانه آقاي محمدعلی داعی االسالم

  128    اي ه قاي محمدعلی رجایی زفرآ کتابخانه
  459    کتابخانه آقاي محمدعلی صدوقی یزدي
  459    کتابخانه آقاي محمدعلی فرهنگ
  253    کتابخانه آقاي محمدعلی مسعودي

  451      آقاي محمود ایزدي کتابخانه
  244    کتابخانه آقاي محمود فرهاد معتمد

  435  محمود یزدي مطلق (فاضل)آقاي  کتابخانه
  389      آقاي مرتضی رشیديکتابخانه 

  245      کتابخانه آقاي مسعود محتشمی
  229      کتابخانه آقاي مسعود معتمدي

  287      کتابخانه آقاي معتمدي
  451      آقاي منصور عرب کتابخانه

  303    کتابخانه آقاي مهدي اسدي مقدم
  460      ي  ي ایزد  کتابخانه آقاي مهد

  436      آقاي مهراب اکبریان کتابخانه
  383      ه آقاي میثم نمکیکتابخان

  458    کتابخانه آقاي میرزا حسن محمودآبادي
  299    کتابخانه آقاي میرزا محمد خلیلی

  246      کتابخانه آقاي ناصري
 130      کتابخانه آقاي هادي نجفـی

  246    کتابخانه آقاي همایون صنعتی زاده
  153      آقاي واعظ چرندابی کتابخانه

  246      کتابخانه آقاي یحیی ذکاء
  280    کتابخانه آقاي یوسف محسن اردبیلی

  285    اهللا برهان المحقّقین سبزواري کتابخانه آیت
  142      اهللا بهاري همدانی آیت کتابخانه
  110    اهللا جدلی اردستانی آیت کتابخانه
  138    اهللا حائري بارفروشی آیت کتابخانه
  364    اهللا حجت کوهکمري (ره) آیت کتابخانه
جیاهللا ح آیت کتابخانه 440       ج  
  130    اهللا حسین خادمی اصفهانی آیت کتابخانه
  449    اهللا حسینی کمالی همدانی آیت کتابخانه
  392    العابدین گلپایگانی اهللا زین آیت کتابخانه
  363    اهللا سید احمد زنجانی (ره) آیت کتابخانه
  126    اهللا سید حسن فقیه امامی آیت کتابخانه

  306    >فقیه<مام اهللا سید حسین ا کتابخانه آیت
  372    اهللا سید حسین بدالء (ره) کتابخانه آیت
  364    اهللا سید محسن حجت (ره) آیت کتابخانه

سی کتابخانه آیت 459    اهللا سید محمد مدر  
  167    اهللا سید محمدتقی حکیم آیت کتابخانه
  376  اهللا سید محمدحسین علم الهدي آیت کتابخانه
  128    ضاتیاهللا سید محمدعلی رو آیت کتابخانه
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  386    اهللا سید مرتضی نجومی آیت کتابخانه
  306    اهللا سید معصوم قهستانی کتابخانه آیت
  366    اهللا سید مهدي روحانی (ره) آیت کتابخانه
  366    اهللا سید مهدي الجوردي آیت کتابخانه
  451    صدر اهللا سید نصراهللا بنی آیت کتابخانه
  363      اهللا طبسی حائري آیت کتابخانه
  261    اهللا فاضل خوانساري خانه آیتکتاب

  130      اهللا فاضل هندي آیت کتابخانه
  152    اهللا قاضی طباطبایی آیت کتابخانه
  143    اهللا محمدباقر بیرجندي آیت کتابخانه
  132    اهللا محمدتقی موسوي شفتی آیت کتابخانه

  232    اهللا محمدرضا ثامنی کتابخانه آیت
  271    دزفولی اهللا محمدعلی معزّي کتابخانه آیت
  448  هادي تألّهی همدانیاهللا مرتضی و  آیت هاي کتابخانه

  365   اهللا مفتی الشیعه اردبیلی (ره) کتابخانه آیت
  130  شاهی  اهللا مهدي نجفـی مسجد آیت کتابخانه
  151  اهللا مولی علی علیاري تبریزي آیت کتابخانه
  139    اهللا میرزا محمود طباطبایی آیت کتابخانه

  256    ي (ره)  اهللا نجم آباد کتابخانه آیت
  435    اهللا واعظ زاده خراسانی آیت کتابخانه
  117      ابن مسکویه اصفهان کتابخانه

  230    کتابخانه احمدخان ملک ساسانی
  282    کتابخانه اختصاصی آموزش و پرورش

  145      اداره اوقاف تبریز کتابخانه
  293      کتابخانه اداره اوقاف شیراز

  303      بخانه اداره اوقاف فردوسکتا

  444      اداره اوقاف همدان کتابخانه
  104    اداره اوقاف و امور خیریه کتابخانه

  453      کتابخانه اداره اوقاف یزد
  283  کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه

  306  قائنکتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
  287    جکتابخانه اداره میراث فرهنگی سنند

  433  اداره میراث فرهنگی و گردشگري کتابخانه
  230      کتابخانه اسداهللا خاکپور

  150      اسماعیل امیرخیزي کتابخانه
  448        الدوله اعتماد کتابخانه

  278  >الخزانۀ المجتهدیۀ<کتابخانه امام جمعه زنجان 
  102    زاده ابراهیم للـه پرچین امام کتابخانه

  453    علیه السالم ـ یزدکتابخانه امامزاده جعفر 
  374    زاده سلطان ابراهیم کتابخانه امام
  160    انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کتابخانه

  252  کتابخانه انجمن حافظان فرهنگ و هنر ایرانی
هـاي علمـی     شناسـی بنیـاد پـژوهش    بخش ایران کتابخانه
  161          فرانسوي

   312  اهللا العظمی مرعشی نجفـی (ره) کتابخانه بزرگ آیت
  106    الدین اردبیلی بقعه شیخ صفی کتابخانه

  293      شناسی کتابخانه بنیاد فارس
  372      کتابخانه بنیاد فرهنگ جعفري

  453  )سکتابخانه بنیاد فرهنگی ریحانۀ الرسول (
  373  اهللا العظمی حائري یزدي (ره) کتابخانه بیت آیت

  161پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کتابخانه
  436    امیرالمؤمنین علی (ع)  تخصصی ابخانهکت
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  348    تخصصی تاریخ اسالم و ایران کتابخانه
  370  مرکز تحقیقات دارالحدیث  کتابخانه تخصصی

  220    کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه
  425      جامع گوهرشاد کتابخانه

  266      کتابخانه جواد شریف خویی
  392      حاج آقا رضا شهیدي کتابخانه
  150      حاج حسین نخجوانی انهکتابخ

  249      کتابخانه حاج علینقی کاشانی
  450    حاج عندلیب الذاکرین همدانی کتابخانه
  152      حاج محمد نخجوانی کتابخانه
  159    حوزه علمیه آستان عبدالعظیم کتابخانه
  100      حوزه علمیه آشتیان کتابخانه
  110    حوزه علمیه امام صادق (ع) کتابخانه
  104    وزه علمیه حاج میرزا ابراهیمح کتابخانه

  438    کتابخانه حوزه علمیه حجۀ بن الحسن
  104      حوزه علمیه سپهدار کتابخانه
  391      حوزه علمیه گلپایگان کتابخانه

  308    کتابخانه خاندان آقا میرحسیناي قزوینی
  156      خاندان خلعتبري کتابخانه

  442    کتابخانه خاندان سادات میرعماد ـ کجور
  155      ي  خاندان شاهمیر بخانهکتا

  300    خاندان عالمه حاج عالم شیرازي کتابخانه
  380    خاندان عالمه فیض کاشانی (ره) کتابخانه

  368    کتابخانه خاندان متوسل آرانی کاشانی
  383    خاندان میرزا حبیب اهللا شریف کتابخانه

  441    کتابخانه خاندان نعیماي طالقانی ـ کجور

  294    احمدیه (احمدي) شیرازکتابخانه خانقاه 
  219    >نعمت اللهی<کتابخانه خانقاه نوربخش 

  256    کتابخانه خانم عزّت ملک ملک
  242      کتابخانه خانم لشکري (بدر)

  146      دانشکده ادبیات تبریز کتابخانه
  294      کتابخانه دانشکده ادبیات شیراز

  161  دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران کتابخانه
  426  دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد بخانهکتا

کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشـگاه تربیـت   
  246          مدرس
  163  دانشکده الهیات و معارف اسالمی تهران کتابخانه
  427  دانشکده الهیات و معارف اسالمی مشهد کتابخانه
  134    دانشکده پزشکی اصفهان کتابخانه
  164    ه حقوق و علوم سیاسیدانشکد کتابخانه
  164    دانشکده علوم پزشکی تهران کتابخانه
  164      دانشکده علوم قرآنی کتابخانه
  445      دانشگاه ابوعلی سینا کتابخانه
  136      دانشگاه اهواز کتابخانه
  164    دانشگاه تربیت معلّم تهران کتابخانه

  295      کتابخانه دانشگاه شیراز
  222    زرگ اسالمیالمعارف ب  کتابخانه دایرة
  446    دبیرستان امیرکبیر همدان کتابخانه

  303      کتابخانه دبیرستان شهید بهشتی
  230      کتابخانه دکتر اصغر مهدوي

  232    الدین محدث ارموي کتابخانه دکتر جالل
  232    الدین همایی کتابخانه دکتر جالل
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  233    کتابخانه دکتر حافظ فرمانفرماییان
  133    اصفهانی  اجیدکتر حامد ن کتابخانه

  234      کتابخانه دکتر حسین مفتاح
  298      کتابخانه دکتر خاوري

  235      کتابخانه دکتر رضا صحت
  133    دکتر سید رضا ابوالبرکات کتابخانه

  372    کتابخانه دکتر سید محمود مرعشی
  428      دکتر علی شریعتی کتابخانه

  238      اکبر فیاض کتابخانه دکتر علی
  299        ینیکتابخانه دکتر ع

  253    کتابخانه دکتر غالمعلی حداد عادل
  242      کتابخانه دکتر مجتبی مینوي
  299      کتابخانه دکتر محمدتقی میر
  245      کتابخانه دکتر مهدي بیانی

  256      ي محقق  کتابخانه دکتر مهد
  299      کتابخانه دکتر نورانی وصال

  246    آفرین انصاري (محقق) کتابخانه دکتر نوش
  125      الزهراء سالم اهللا علیها نهکتابخا
  165    سازمان اسناد ملّی ایران کتابخانه
  165    سازمان اوقاف و امور خیریه کتابخانه
  166    نامه دهخدا سازمان لغت کتابخانه
  166    سازمان مدارك فرهنگی انقالب کتابخانه

  286    کتابخانه سازمان میراث فرهنگی سمنان
  285      کتابخانه سرهنگ ناوي

  457    >عبدالرحیم خان <ابخانه سریزدي کت
  433    سید ابوالحسن مرتضوي کتابخانه

  373    ي  کتابخانه سید احمد حسینی اشکور
  132      سید احمد روضاتی کتابخانه
  100    السالم سید الشهداء علیه کتابخانه

  298      کتابخانه سید بدرالدین دستغیب
  368    الدین یونسی اردبیلی کتابخانه سید جالل

  457    تابخانه سید جواد مدرسی یزديک
  234      کتابخانه سید حسین شهشهانی
  384      کتابخانه سید حسین موسوي

  125      سید ریحان اهللا کشفی کتابخانه
  133    الدین عالمه فانی سید ضیاء کتابخانه

  270    کتابخانه سید عبدالمحمد رضوي زاده
  458      کتابخانه سید علی آتشی

  150      وانیسید علی ایر کتابخانه
  387      سید علی میبدي کتابخانه
  434    اصغر اصغرزاده سید علی کتابخانه

  308    اصغر فحول قزوینی کتابخانه سید علی
  459    پور رضا آصف کتابخانه سید علی

  136    سید محمد شوشتري جزایري کتابخانه
  132    سید محمد قاضی جهان کتابخانه

  270    کتابخانه سید محمد نبوي دزفولی
  451    سید محمد نجفـی عرب زاده ابخانهکت

  393  سید محمدحسن امام جمعه گلپایگانی کتابخانه
  256    تهرانی  کتابخانه سید محمدرضا توتونچی

  142  سید محمدشفیع موسوي کازرونی کتابخانه
  368    سید محمدعلی مهدوي کتابخانه

  284    کتابخانه سید محمدمهدي علوي
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  133    مسجد سید)(  ي شفتی  سید مهد کتابخانه
  435، 387                  سید ناصرالدین میبدي کتابخانه

  294    کتابخانه سید نورالدین هاشمی حسینی
  145      شاه طهماسب صفوي کتابخانه

  454      الدین علی یزدي کتابخانه شرف
  149    شهید ثقۀ االسالم تبریزي کتابخانه
  382، 368             شهید محمدحسین شریعتی کتابخانه
  153    شیخ ابراهیم خادم حسینی خویی کتابخانه

  278    االسالم ابوعبداهللا زنجانی کتابخانه شیخ
  277    اهللا زنجانی االسالم فضل کتابخانه شیخ
  266    االسالم آقا ابراهیم خویی کتابخانه شیخ
  433      شیخ حسین هروي کتابخانه
  134    شیخ حیدرعلی صلواتی کتابخانه

  298    الکریم انصاريکتابخانه شیخ عبد
  370      کتابخانه شیخ عبداهللا اصفهانی
  367      کتابخانه شیخ علی حیدر مؤید

  367    >غفاري<شیخ علی خوانساري  کتابخانه
  458    کتابخانه شیخ علی علومی یزدي

  367    شیخ علی فاضل قائنی نجفی کتابخانه
  369      کتابخانه شیخ علی فاضلی
  243      کتابخانه شیخ محمد آخوندي

  434    شیخ محمد رجائی مغزي کتابخانه
  127    شیخ محمدباقر الفت اصفهانی کتابخانه

  250    کتابخانه شیخ محمدجواد صدرالواعظین
  113  شیخ محمدصادق پیشوائی اصطهباناتی کتابخانه
  141    شیخ محمدعلی آل عصفور کتابخانه

  143      شیخ محمدعلی دیانی کتابخانه
  366    هانیشیخ محمود ارگانی بهب کتابخانه

 460    کتابخانه شیخ محمود علومی یزدي

  247    کتابخانه صدر االفاضل تبریزي شیرازي
  244  کتابخانه صدراالسالم محمدامین امامی خویی
  301    ي  کتابخانه صدرالمتألهین مال صدرا شیراز

  386    عالمه حاج جعفر فیض مهدوي کتابخانه
  386      عالمه سردار کابلی کتابخانه
  365  المه سید محمدحسین طباطبایی (ره)ع کتابخانه

  289    کتابخانه عالمه شیخ جعفر شوشتري
  387    عالمه شیخ عبدالجلیل جلیلی کتابخانه

  294  کتابخانه عالمه طباطبایی دانشکده علوم پزشکی
  373      (ره)  کتابخانه عالمه مجلسی

  251      کتابخانه عالمه محمد قزوینی
  146      عمومی ـ دولتی تربیت کتابخانه

   283    کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد
  253    پارك شهر >1شماره <کتابخانه عمومی 

  103      عمومی ابراهیم دهگان کتابخانه
  428    السالم عمومی امام هادي علیه کتابخانه

  377  کتابخانه عمومی امیرکبیر در باغ فین کاشان
  377    کتابخانه عمومی انجمن آثار ملّی کاشان

  344  (ره) اهللا العظمی گلپایگانی می آیتعمو کتابخانه
  155      عمومی تنکابن کتابخانه
  378      عمومی جعفري کاشان کتابخانه

  303    )عج(کتابخانه عمومی حضرت قائم 
  282      کتابخانه عمومی ساري
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  287      کتابخانه عمومی سمنان
  376    عمومی سید ابوالرضا راوندي کتابخانه
  120    عمومی شهرداري اصفهان کتابخانه

  303    کتابخانه عمومی عالمه (= مکتب) مفید
  439      کتابخانه عمومی فرهنگ نائین

  396      عمومی مراغه کتابخانه
  167    >دارالفنون<عمومی معارف  کتابخانه

  454  یزد >جامع کبیر<کتابخانه عمومی وزیري 
  378    فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان کتابخانه

  268    المهاشم علیه الس کتابخانه قمر بنی
  112        کالج ارومیه کتابخانه

  101    الدین عطاء اهللا آملی کتابخانه کمال
  267      کتابخانه گنجینه (موزه) خوي

  134    گنجینه کاخ چهل ستون اصفهان کتابخانه
  142      مجتهد الزمان بیدگلی کتابخانه
  348    محقّق سید عبدالعزیز طباطبایی کتابخانه
  139    وربخش)مدرسه امام صادق (ن کتابخانه
  99    مدرسه امیرالمؤمنین علیه السالم کتابخانه
  388    اهللا العظمی بروجردي مدرسه آیت کتابخانه
  428    اهللا العظمی خویی مدرسه آیت کتابخانه

  254  اهللا بروجردي شهرري کتابخانه مدرسه آیت
  121    اهللا خادمی (عربان) مدرسه آیت کتابخانه

  439  )عج(منتظر کتابخانه مدرسه جامعۀ االمام ال
  306    )ع(امام صادق / کتابخانه مدرسه جعفریه

  173    کتابخانه مدرسه چهل ستون مسجد جامع
  380    مدرسه حاج آقا عزیزاهللا امامت کتابخانه

  154    )عج(مدرسه حضرت ولی عصر  کتابخانه
  388    کتابخانه مدرسه دولتی عیالم ـ کرمانشاه

  439    >الحجه<کتابخانه مدرسه شیخ ریاضی 
  269    بیک) کتابخانه مدرسه صادقیه (فتحعلی

  398      مدرسه طالبیه مرند کتابخانه
  174  >سپهساالر<کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهري 

  446  >غرب<مدرسه علمیه آخوند همدانی  کتابخانه
  288    >بازار<کتابخانه مدرسه علمیه اسماعیلی 

  112    مدرسه علمیه امام خمینی (ره) کتابخانه
  307    نه مدرسه علمیه امام صادق (ع)کتابخا

  295    >عج<کتابخانه مدرسه علمیه امام عصر 
  140    مدرسه علمیه امیرالمؤمنین (ع)  کتابخانه
  447    اهللا دامغانی مدرسه علمیه آیت کتابخانه

  270  اهللا سید اسداهللا نبوي کتابخانه مدرسه علمیه آیت
  255  ه)(ر  اهللا شهید بهشتی کتابخانه مدرسه علمیه آیت
  255  ي (ره)  اهللا مجتهد کتابخانه مدرسه علمیه آیت

  429      مدرسه علمیه باقریه کتابخانه
  281      کتابخانه مدرسه علمیه جعفریه

  430    مدرسه علمیه حاج حسن کتابخانه
  282    مدرسه علمیه حاج مصطفی خان کتابخانه

  304    کتابخانه مدرسه علمیه حبیبیه فردوس
  349    هاحجازي مدرسه علمیه کتابخانه
  350      مدرسه علمیه حجتیه کتابخانه

 >عــج<کتابخانــه مدرســه علمیــه حضــرت ولــی عصــر 
  255        (قنبرعلی خان)

  296    کتابخانه مدرسه علمیه حکیم شیراز
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  137  مدرسه علمیه خاتم االنبیاء (صدر) کتابخانه
  121    مدرسه علمیه خالصیه اصفهان کتابخانه

  457    زرگکتابخانه مدرسه علمیه خان ب
  430    خانمدرسه علمیه خیرات کتابخانه

  172      کتابخانه مدرسه علمیه خیریه
  350     کتابخانه مدرسه علمیه رضویه  

  447      مدرسه علمیه زنگنه کتابخانه
  379  )ره امام خمینی(مدرسه علمیه سلطانی  کتابخانه
  430    خان مدرسه علمیه سلیمان کتابخانه

  300    ه شیرازکتابخانه مدرسه علمیه شعاعی
  156  مدرسه علمیه شیخ علیخان تویسرکان کتابخانه
  100  عج)(مدرسه علمیه صاحب االمر  کتابخانه

  286      کتابخانه مدرسه علمیه صادقیه
  253      کتابخانه مدرسه علمیه صدر

  121  >رضویه<مدرسه علمیه صدر بازار  کتابخانه
  121    مدرسه علمیه صدر خواجو کتابخانه
  431    خانه علمیه عباسقلیمدرس کتابخانه

  262  >مریم بیگم<کتابخانه مدرسه علمیه علوي 
  374    کتابخانه مدرسه علمیه عوضیه قوچان

  431      مدرسه علمیه فاضلیه کتابخانه
  351      مدرسه علمیه فیضیه کتابخانه

  300    کتابخانه مدرسه علمیه قوام شیراز
  173      کتابخانه مدرسه علمیه مروي

  271    علمیه معزّي در دزفولکتابخانه مدرسه 
  252    کتابخانه مدرسه علمیه معمار باشی

  296    کتابخانه مدرسه علمیه منصوریه شیراز

  274    کتابخانه مدرسه علمیه مهدویه رشت
  262    مدرسه علمیه مهدیه خوانسار کتابخانه
  430    مدرسه علمیه میرزا جعفر کتابخانه

  264    کتابخانه مدرسه علمیه نمازي خوي
  263  خوانسار >عج<مدرسه علمیه ولی عصر  بخانهکتا

  389  کرمانشاه >عج<کتابخانه مدرسه علمیه ولی عصر 
  259    کتابخانه مدرسه عملیه امام صادق (ع)

  432    )صالحیه(مدرسه نواب عالی  کتابخانه
  443      اي در نیشابور مدرسه کتابخانه

  301      کتابخانه مرحوم آقاي دادخواه
  130    ب الروضاتمرحوم صاح کتابخانه

  281    کتابخانه مرحوم علی اصغر زنجانی
  434    اکبر نهاوندي مرحوم علی کتابخانه

 301    کتابخانه مرحوم کرامت رعنا حسینی

  134  اي حوزه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه کتابخانه
  122  ضرت ولی عصر (عج)حمرکز تخصصی کتابخانه 
  255      مرکز فرهنگی خراسان کتابخانه
  122    مرکزي دانشگاه اصفهان هکتابخان
  146      مرکزي دانشگاه تبریز کتابخانه
  428    مرکزي دانشگاه فردوسی کتابخانه
  401  مرکزي و مرکز اسناد آستان قدس رضوي کتابخانه

  180  کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران
  379    الدین کاشانیمزار افضل کتابخانه

  290      کتابخانه مسجد اعظم شهمیرزاد
  352      مسجد اعظم قم کتابخانه
  143    مسجد الرسول (ص) بازار کتابخانه
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 101      مسجد جامع آمل کتابخانه

  296    کتابخانه مسجد جامع عتیق شیراز
  391      مسجد جامع گلپایگان کتابخانه

  397      کتابخانه مسجد جامع مراغه
  111    مسجد جامع و مسجد زیرده کتابخانه

  441  مسجد قلعه ندوشن کتابخانه مسجد جامع و
  138    مسجد حجت االسالم ابوفاضلی کتابخانه
  398      مسجد دولت آباد مرند کتابخانه

  397    کتابخانه مسجد شیخ باباي مراغه
 101      مسجد هاشمی آمل کتابخانه

  280    مسجد و مدرسه چهل ستون کتابخانه
  234    الدوله حسنعلی غفاري کتابخانه معاون

  301      هان بقلیمقبره روزب کتابخانه
  267    کتابخانه مقبره سید یعقوب خویی

  140    مال عبدالحمید حمیدي جاپلقی کتابخانه
  267      مال علی خویی کتابخانه
  151    مال علی واعظ خیابانی تبریزي کتابخانه

  267      مراد خوییکتابخانه مال علی
  147      ملّی (مرکزي) تبریز کتابخانه

  274      کتابخانه ملّی (مرکزي) رشت
  191    ملّی جمهوري اسالمی ایران کتابخانه

  268        کتابخانه ملّی خوي
  297    >اهللا دستغیب آیت<کتابخانه ملّی فارس 

  198      ملّی فرهنگ کتابخانه
  238  کتابخانه مهندس سرتیپ عبدالرزاق بغایري

  385    مهندس محمدحسین اسالم پناه کتابخانه

  354    السالم مؤسسه امام صادق علیه کتابخانه
  354  اهللا العظمی بروجردي مؤسسه آیت کتابخانه
  219  مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی کتابخانه
  355    مؤسسه تاریخ علم و فرهنگ کتابخانه

  371    کتابخانه مؤسسه عالمه وحید بهبهانی
  356    شناسی شیعه کتابخانه مؤسسه کتاب

  131      مولی ذوالفقار اصفهانی کتابخانه
  134      عبداهللا اصفهانیمولی  کتابخانه

  460    ي  کتابخانه مولی علی حریق ثقفـی یزد
  154    مولی فتحعلی برادگاهی لنکرانی کتابخانه
  105      میرجعفري اراك کتابخانه
 101    میرزا ابوالحسن پیشنماز آملی کتابخانه

  279    میرزا ابوالقاسم موسوي زنجانی کتابخانه
  365    میرزا ابوطالب قمی (سیدي) کتابخانه

  248    کتابخانه میرزا احمد خان مشیرالسلطنه
  109      میرزا جواد اردبیلی کتابخانه
  125    میرزا حسن جابري انصاري کتابخانه

  249    کتابخانه میرزا حسن لسان االطباء
  247    کتابخانه میرزا حسین خان مبصر السلطنه

  248    کتابخانه میرزا عبدالحسین نائینی
  369    یض قمیاکبر ف کتابخانه میرزا علی

  249      کتابخانه میرزا محسن آشتیانی
  153    میرزا محمدتقی نیر تبریزي کتابخانه

  250      کتابخانه میرزا محمدجعفر ...
  283    کتابخانه میرزا موسی طبیب ساوجی

  131    میرزاهاشم چهارسوقی اصفهانی کتابخانه



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
635 

  247      کتابخانه نواب اشرف واال
  271  باس مخبر  کتابخانه و مرکز فرهنگی عالمه ع

  225      کتابخانه و موزه ملّی ملک
  221    کتابخانه وزارت امور دارایی و اقتصادي

  199  ، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمیکتابخانه
  360        مجمع ذخائر اسالمی

  168    کاخ گلستان (کتابخانه سلطنتی) موزه
  149        موزه آذربایجان

  159  )موزه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع
  297      شیراز >معارف<موزه پارس 

  198        موزه رضا عباسی
  124      موزه کلیساي ارامنه در جلفا

  199        موزه مردم شناسی
  111      موزه مردم شناسی اردکان
  438      موزه مردم شناسی میبد
  135      موزه هتل عباسی اصفهان

  250        موزه همایونی
  218        هاي تزئینی موزه هنر
  436        موزه نادري
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  نمایه شهرها 637ص
  
  

  
  

 نمایه شهرها. 4

 97            آباده

 98           آذرشهر  

 98             آران

 99           آشتیان

 100            آمل

 102            ابرقو

 102            ابهر

 103          ك  ارا

 105          اردبیل

 109          اردستان

 110          اردکان

 112          ارسنجان

 112          ارومیه

 112          استهبان

 113          اسدآباد

 113          اسفراین

 114          اصفهان

 135            اقلید

 135         اندیمشک

 135            اهواز

 136            ایالم

 136            بابل

 138          بابلسر

 138            بافت

 138          بجنورد

 139          بردسیر

 139          بروجرد

 140          بشرویه

 140            بم

  140            بناب
 141          بندر خمیر

 140          بندر ریگ

 141        بندر عباس

 141          بوانات

 141          بوشهر

 142            بهار

 142          بهشهر

 142          بیدگل

 143          بیرجند

 144            تبریز

 154          تربت جام

 154            تفت
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 155          تفرش

 155          تنکابن

 156          تویسرکان

 156          تهران

 258          جهرم

 259          جیرفت

 259          چالوس

 259        حاجی آباد

 259          خرم آباد

 260          خرمشهر

 260          خلخال

 260          خوانسار

 263          خورموج

 263        خور و بیابانک

 264          خوي

 268          داراب

 268          دامغان

 269          دره شهر

 269          دزفول

 271          دلیجان

 272          دهلران

 272          رامسر

 272            راور

 272          رشت

 274        (تالش) رضوانشهر

 275          رفسنجان

 275          رودسر

 275          زاهدان

 276            زرند

 276          زنجان

 281            زهان

 281          ساري

 282            ساوه

 283          سبزوار

 285          پیدانس

 285          سرخس

 285          سردشت

 285          سمنان

 287          سنندج

 288          سیرجان

 288          شادگان

 288          شاهرود

 288          شبستر

 288          شوشتر

 289          شهربابک

 289          شهرکرد

 289          شهمیرزاد

 290          شیراز

 302          طبس

 302        علی آباد کتول

 302          غرق آباد

 302          دوسفر
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 304            فسا

 304          فیروزآباد

 304          قائم شهر

 304           قائن

 307          قزوین

 309            قم

 373          قمشه

 374          قوچان

 374          کازرون

 375          کاشان

 383          کاشمر

 384            کتول

  384            کرج
 384          کرمان

 385          کرمانشاه

 389          کمیجان

 389          کنگاور

 389          کوهپایه

 389          کیاسر

 390          گچساران

 390          گراش

 390          گرگان

 390          گرمسار

 390          گلپایگان

 394          گناباد

 394            گنبد

 394          الرستان

 394          الریجان

 394          المرد

 395          الهیجان

 395          لنگرود

 395          مراغه

 398            مرند

 398          مرودشت

 398          مشهد

 437            مالیر

 437          ملکان

 437          مهاباد

 437          مهریز

 437            میبد

 439            نائین

 439          نجف آباد

 440          ندوشن

 441            نور

 441          نورآباد

 441          نوشهر

 442            نیریز

 442          نیشابور

 443          همدان

 451          یاسوج

 452            یزد

  ٭٭٭
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  نمایه منابع 641ص
  
  

  
  

 )نشریاتگزیده منابع پژوهش (نمایه . 5

 

  .۳۵ ،۱۳۶۸(ران): ش آدينه §

 .۱۳۵۵(قم)، دفتر اول،  آشنايي با چند نسخه خطّي §

  . ،۱۳۸۲ار ۲و ش ۱۳۸۱، پاييز ۱(قم)، ش آموزه §

فروردين ـ ارديبهشت  ، ۲-۱، ش۶(ران): س ندهآي §
 .۱۳۶۳، ۱۰؛ ش۱۳۵۹

؛ ۱۳۶۹، خرداد ـ تري  ۱، ش۱(قم): س آينه پژوهش §
، فـــروردين ـ   ۶؛ ش ،۱۳۶۹مـــن ـ اســـفند   ۵ش

؛ ۱۳۷۰، مرداد ـ شهريور  ۸، ش۲؛ س۱۳۷۰ارديبهشت 
؛ ۱۳۷۱)، فـروردين ـ ارديبهشـت    ۱۲(پياپي ۶، ش۳س

؛ پياپي ۱۳۷۲و ارديبهشت   ،۱۳۷۱من ۱۸-۱۷پياپي 
)، مهـر ـ   ۲۱(پياپي ۳، ش۴؛ س۱۳۷۲اد و تري ، خرد۱۹

 ۶؛ ش۱۳۷۲)، آذر ـ دي  ۲۲(پيـاپي  ۴؛ ش۱۳۷۲آبـان  
-۵، ش۵؛ س۱۳۷۳)، فروردين ـ ارديبهشت   ۲۴(پياپي

، مرداد ـ شهريور   ۴۵؛ پياپي ۱۳۷۳)، ۳۰-۲۹(پياپي  ۶
ــان   ۵۲(پيــاپي  ۴، ش۹؛ س۱۳۷۶ ؛ ۱۳۷۷)، مهــر ـ آب
، ۶۱، پيـاپي  ۱۱س؛ ۱۳۷۷)، آذر ـ دي،  ۵۳(پياپي ۵ش

؛ ۱۳۸۱، ۱۳س؛ ۱۳۸۱، خرداد ـ تـري   ۷۴پياپي؛ ۱۳۷۹
(پيــاپي  ۱، ش۱۵؛ س۱۳۸۲، خــرداد و تــري ۸۰پيــاپي
(پياپي  ۶، ش۱۶؛ س۱۳۸۳)، فروردين ـ ارديبهشت  ۸۵

ــفند۹۶ ــاپي ۱۳۸۴)، اسـ ؛ ۱۳۸۵، آذر و دي ۱۰۱؛ پيـ
 ۵، ش۲۱؛ س۱۳۸۷، خرداد ـ شهريور  ۱۱۱-۱۱۰پياپي

 .۱۲۵-۱۲۴، صص۱۳۸۹)، آذر ـ دي ۱۲۵(پياپي 

، ۲؛ س۱۳۷۷، پاييز ۲، ش۱(ران): س آينه مرياث §
ــاپي ۳-۲، ش۳؛ س۱۳۷۹-۱۳۷۸، ۴-۳ش -۱۰(پيــ
)، ـار  ۱۲(پيـاپي  ۴؛ ش۱۳۷۹)، پـاييز ـ زمسـتان    ۱۱

ــاپي ۲، ش۴؛ س۱۳۸۰ ــاييز ۱۴(پيـ  ۳؛ ش۱۳۸۰)، پـ
ــاپي ــتان ۱۵(پي ــاپي ۴؛ ش۱۳۸۰)، زمس )، ــار ۱۶(پي
ــد س ۶؛ س۱۳۸۱ ــاپي ۲)، ش۱(دوره جديـ )، ۲۱(پيـ

ــتان ــاپي ۳؛ ش۱۳۸۲تابس ــاييز ۲۲(پي  ۴؛ ش۱۳۸۲)، پ
دوره جديـد)،   ۲(س ۷؛ س۱۳۸۲)، زمستان ۲۳(پياپي 

ــاپي ۱ش ــار ۲۴(پيـ ــاپي ۴؛ ش ،(۱۳۸۳ـ )، ۲۷(پيـ
(پيـاپي   ۲دوره جديـد)، ش  ۳(س ۸؛ س۱۳۸۳زمستان

ــتان ۲۹ ــد)، ش ۴(س ۹؛ س۱۳۸۴)، تابس  ۱دوره جدي
)، پـاييز  ۴۲(پياپي  ۳، ش۶؛ س۱۳۸۵)، ار ۳۲  (پياپي
۱۳۸۷. 

ــالمي اخ § ــراث االس ــار الت ــت): س ب ، ۶، ش۲(الکوي
  .۱۹۸۶مارس 

 .۲۴ ،۱۳۲۸(ران): س ارمغان §

  . ،۱۳۹۰ار ۱، ش۱(ران): س اسناد ارستان §

، آذر ۹، ش۲(قـم): س  اطالعات حکمت و معرفـت  §
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۱۳۸۶.  

)، ۳۵(پيـاپي   ۱۱، ش۳(ران): س اطالعات ماهانه §
  .۱۳۳۲)، دي ۷۰(پياپي ۱۰، ش۶و س ۱۳۲۹من 

  .۱۹۶۴، ۷، ش۱(بغداد): س االقالم §

  .۱۳۷۵، زمستان ۷، ش۲(مشهد): س حوزه انديشه §

  .۱۳۸۹(ران): دفتر اول،  عتيق اوراق §

  .۱۹۶۵، ۷، ش۳: سالعلمي البحث §

ــارا § ــران): ش خب )۱۵ ،۱۳۷۹ــرداد ـ    ۳۱؛ ش ، م
ــفند   ۴۰-۳۹ش؛ ۱۳۸۲شــهريور  ؛  ،۱۳۸۳مــن ـ اس

  ؛ ۱۳۸۵ي   )، آذر ـ د۵۷(پياپي ۹، ش۹س

، تابستان و پـاييز  ۵-۴(قم): ش صـويل ا هاي پژوهش §
 .۱۳۸۲، زمستان ۶و ش ۱۳۸۲

هاي ايـران شناسـي، نـامواره دکتـر حممـود       پژوهش §
  .۱۴و ۳ ،۵ ،۸ ،۱۰ ،۱۳(ران): جلدهاي  افشار

؛  ،۱۳۷۹مـن  ۱، ش۱(ـران): س  پيام ارسـتان  §
، ۴؛ ش۱۳۸۰، خــــرداد۳؛ ش۱۳۸۰، فــــروردين۲ش
، ۷ش ؛۱۳۸۰، مهـر ۶؛ ش۱۳۸۰، مـرداد ۵؛ ش۱۳۸۰تري
، ۱۰؛ ش ،۱۳۸۰من۹؛ ش۱۳۸۰، دي۸؛ ش۱۳۸۰آبان

، ۱۲، ش۲؛ س۱۳۸۱، ارديبهشــت ۱۱؛ ش۱۳۸۰اســفند
؛ ۱۳۸۱، مـرداد ۱۴؛ ش۱۳۸۱، تـري ۱۳؛ ش۱۳۸۱خرداد
ــهريور۱۵ش ــر۱۶؛ ش۱۳۸۱، شـ ، ۱۷؛ ش۱۳۸۱، مهـ

، دي ـ    ۲۰-۱۹؛ ش۱۳۸۱، آذر۱۸؛ ش۱۳۸۱آبــــان
، ۲۳-۲۲؛ ش۱۳۸۱، اسفند ۲۱ش؛ ش۱۳۸۱ارديبهشت  

ــروردين ـ اردي     ، ۲۴، ش۳؛ س۱۳۸۲بهشــــت فــ

؛ ۱۳۸۲، مـرداد ۲۶؛ ش۱۳۸۲، تـري ۲۵؛ ش۱۳۸۲خرداد
ــهريور۲۷ش ــر۲۸؛ ش۱۳۸۲، شـ ، ۲۹؛ ش۱۳۸۲، مهـ

ــان ؛ ۱۳۸۲، دي۳۱؛ ش۱۳۸۲، آذر۳۰؛ ش۱۳۸۲آبــــ
، ۳۴؛ ش۱۳۸۲، اســـفند ۳۳؛ ش ،۱۳۸۲مـــن ۳۲ش

ــروردين  ــت۳۵؛ ش۱۳۸۳فـ ، ۳۶؛ ش۱۳۸۳، ارديبهشـ
، ۳۸؛ ش۱۳۸۳، تـــــري۳۷، ش۴؛ س۱۳۸۳خـــــرداد

؛ ۱۳۸۳، مهر۴۰؛ ش۱۳۸۳، شهريور ۳۹؛ ش۱۳۸۳مرداد
ــان۴۱ش ، ۴۳؛ ش۱۳۸۳، آذر۴۲؛ ش۱۳۸۳، آبـــــــ
، ۴۶، ش۵؛ س۱۳۸۳، اســــــــفند  ۴۵؛ ش۱۳۸۴دي

ــروردين ــت ۴۷؛ ش۱۳۸۴فـ ، ۴۸؛ ش۱۳۸۴، ارديبهشـ
؛ ۱۳۸۴، مرداد ۵۰؛ ش۱۳۸۴، تري ۴۹؛ ش۱۳۸۴خرداد 
ــر ۵۲ش ــان ۵۳؛ ش۱۳۸۴، مهــ ، ۵۴؛ ش۱۳۸۴، آبــ
؛  ،۱۳۸۴مــــن ۵۶؛ ش۱۳۸۴، دي ۵۵؛ ش۱۳۸۴آذر
، فـــرورين ۵۸، ش۶، س۵۸؛ ش۱۳۸۴، اســـفند ۵۷ش

، خــــرداد ۶۰؛ ش۱۳۸۵، ارديبهشــــت ۵۹؛ ش۱۳۸۵
؛ ۱۳۸۵، مهـر  ۶۴؛ ش۱۳۸۵، آبان ۶۱، اش۷؛ س۱۳۸۵
ــان ۶۵ش ، دي ۶۷؛ ش۱۳۸۵، آذر ۶۶؛ ش۱۳۸۵، آبــ

؛ ۱۳۸۵، اســـفند ۶۹؛ ش ،۱۳۸۵مـــن ۶۸؛ ش۱۳۸۵
ــروردين ۷۰، ش۷س ، ارديبهشـــت ۷۱؛ ش۱۳۸۶، فـ

ــرداد ۷۲، ش۷؛ س۱۳۸۶ ــهريور ۷۵ش ؛۱۳۸۶، خ ، ش
، ۷۸؛ ش۱۳۸۶، آبان ۷۷؛ ش۱۳۸۶، مهر ۷۶؛ ش۱۳۸۶

؛ ۱۳۸۶، اســـفند ۸۱؛ ش۱۳۸۶، دي ۷۹؛ ش۱۳۸۶آذر 
ــار ۳؛ ش۱۳۸۷، ۲-۱، ش۱دوره دوم، س ؛  ،۱۳۸۸ـ

و مشاره ويـژه   ۱۳۸۹، ۸، ش۳؛ س۱۳۸۸، تابستان ۴ش
، پـاييز  ۹، ش۳؛ س۱۳۸۹نامه تـاريخ پزشـکي، پـاييز    

 . ۱۳۸۹، زمستان ۱۰؛ ش۱۳۸۹
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  . ۱۳۸۰، پاييز ۳۱(قم): ش وزهپيام ح §

 .۱۳۸۲دي  ۵، ۲۰۲، ش۶(قم): س پيام قم §

، ۵-۴؛ ش۱۳۴۱، ۲، ش۱(مهـدان): س  پيک اسالم §
  .۱۳۴۲، مهر ۶؛ ش۱۳۴۲ارديبهشت  خرداد ـ

، ۲۵-۲۴، ش۶(ـران): س  تاريخ روابـط خـارجي   §
 .۱۳۸۴پاييز و زمستان 

؛ ۱۳۷۳، ۲-۱، ش۹(ــران): س حتقيقــات اســالمي §
  .۱۳۷۶تابستان  ، ار و۲-۱، ش۱۲س

، زمسـتان  ۳؛ ش۱۴۰۶، پاييز ۲، ش۱(قم): س تراثنا §
)، ۸-۷(پياپي  ۳-۲، ش۲؛ س ،۱۴۰۶ار ۴؛ ش۱۴۰۶

؛ ۱۴۰۷)، شـوال  ۹(پيـاپي  ۴؛ ش۱۴۰۷رمضان املبارک 
ــاپي  ۳، ش۵س ــب ۲۰(پيـ  ۱، ش۶؛ س۱۴۱۰)، رجـ

)، ربيـع  ۲۳(پيـاپي  ۲؛ ش۱۴۱۱)، حمرم احلرام ۲۲(پياپي
ــاين  ــاپي ۳؛ ش۱۴۱۱الث ــب )۲۴(پي  ۴؛ ش۱۴۱۱، رج
)، حمـرم  ۲۶(پياپي ۱، ش۷؛ س۱۴۱۱)، شوال ۲۵(پياپي

ــاپي  ۳-۲، ش۹؛ س۱۴۱۲احلــرام  ــع ۳۶-۳۵(پي )، ربي
)، ۳۷(پيــاپي  ۴؛ ش۱۴۱۴اآلخــر ـ رمضــان املبــارک   

)، ۳۹-۳۸(پيـاپي   ۲-۱، ش۱۰؛ س۱۴۱۴شوال املکرم 
 ۲-۱، ش۱۱؛ س۱۴۱۵حمرم احلـرام ـ مجـادي االخـرة     

؛ ۱۴۱۵احلرام ـ مجـادي االخـرة    )، حمرم ۴۲-۴۱(پياپي 
؛ ۱۴۱۶)، رجــب ـ ذواحلجــة  ۴۴-۴۳(پيــاپي  ۴-۳ش
ــاپي  ۱، ش۱۵س ــرام  ۵۷(پي ــرم احل  ۲؛ ش۱۴۲۰)، حم

-۵۹(پيـاپي  ۴-۳؛ ش۱۴۲۰)، ربيـع االخـر   ۵۸(پياپي 
)، ۶۱(پياپي  ۱، ش۱۶؛ س۱۴۲۰)، رجب ـ ذواحلجه ۶۰

ــاپي  ۲؛ ش۱۴۲۱حمــرم احلــرام  ــع االخــر ۶۲(پي )، ربي

؛ ۱۴۲۲)، حمـرم احلـرام   ۶۵(پياپي  ۱، ش۱۷؛ س۱۴۲۱
)، ربيع االخر ـ رمضان املبـارک   ۶۷-۶۶(پياپي ۳-۲ش

 ۲-۱، ش۱۸؛ س۱۴۲۲)، شوال ۶۸(پياپي  ۴؛ ش۱۴۲۲
؛ ۱۴۲۳)، حمرم احلرام ـ مجـادي االخـر     ۷۰-۶۹(پياپي 
  ؛ ۱۴۲۳)، رجب ـ ذواحلجة ۷۲-۷۱(پياپي  ۴-۳ش

  .۱۳۷۲، اسفند ۹-۱۱(ران): ش متاشاي زندگي §

  .۱۴۰۶، ۱(دمشق): ش افة االسالميةالثق §

  .۱۳۸۹؛ دفتر دوم، ۱۳۸۸(ران): دفتر اول،  جنگ §

  . ،۱۳۷۹من ۱۱۵-۱۱۸(ران): ش کتاب جهان §

، ۱۲-۱۱؛ ش۱۳۷۲، مرداد ۸، ش۳حرم (مشهد): س §
؛ ۱۳۷۳، آبان ۱۸؛ ش۱۳۷۳، مرداد ۱۴؛ ش۱۳۷۲من 
، ۲۱؛ ش۱۳۷۳، دي ۲۰، ش۴؛ س۱۳۷۳، آذر ۱۹ش

، ۲۴-۲۳، ش۵؛ س۱۳۷۳اسـفند   ،۲۲؛ ش۱۳۷۳من 
، تري ۲۸؛ ش۱۳۷۴، ارديبهشت ۲۵؛ ش۱۳۷۴فروردين 
ــرداد ۲۹؛ ش۱۳۷۴ ــر ۳۰؛ ش۱۳۷۴، مـ ؛ ۱۳۷۴، مهـ
، ۳۴؛ ش ،۱۳۷۴مـــن ۳۳؛ ش۱۳۷۴، آذر ۳۲-۳۱ش

؛ ۱۳۷۵، نيمــه اول ــار  ۳۵، ش۶؛ س۱۳۷۴اســفند 
اول پاييز   ، نيمه۳۸؛ ش۱۳۷۵، نيمه دوم تابستان ۳۷ش

؛  ،۱۳۷۵مــــــن  ۴۰ش؛ ۱۳۷۵، دي ۳۹؛ ش۱۳۷۵
؛ ۱۳۷۹، تــري ۶۸، ش۱۰؛ س۱۳۷۶، ارديبهشــت ۴۲ش
(ويژه نامه کتاخبانه آستان قدس رضوي)،  ۷۵، ش۱۱س

 .۱۳۸۰تري 

  .۱۳۷۴، شهريور ۲(ران): ش خردنامه صدرا §

، ۲؛ ش۱۳۲۸، فـروردين  ۱، ش۱(ـران): س  دانش §
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 .۱۳۲۸، خرداد ۳؛ ش۱۳۲۸ارديبهشت 

تان ـ پاييز  ، تابس۱۶-۱۵، ش ۴(بريوت): س الذخائر §
۱۴۲۴/۲۰۰۳.  

ــش § ــاپي ۷(اراک): ش راه دان )، ــار ـ   ۱۴-۱۳(پي
  .۱۳۷۷تابستان 

؛ ۱۳۴۱، ۵؛ س۴ ،۱۳۴۰(ران): س راهنماي کتاب §
، ۲۰؛ س۱۳۵۵، ۱۹؛ س۱۳۵۴، ۱۸؛ س۱۳۵۱، ۱۵س

  . ۱۳۵۷، ۲۱؛ س۱۳۵۶

  .۱۴۱۲، ۶(قم): ش رسالة القرآن §

  .۱۸۸۹ ،۱۳۷۸(ران): ش روزنامه مهشهري §

ــون § ــد، س(ــران) رهنم ، ــار ۲، ش۱: دوره جدي
ــاپي ۲-۱، ش۲؛ س۱۳۸۲ ــتان و ــار ۶-۵(پي )، زمس
)، تابســــتان و ۸-۷(پيــــاپي ۴-۳؛ ش۱۳۸۲-۱۳۸۳
ــاييز ــاپي  ۲-۱، ش۳؛ س۱۳۸۳پ ــتان ۱۰-۹(پي )، زمس
 .۱۳۸۴و ار  ۱۳۸۳

   .(ران): دوره م سخن §

 . ،۱۳۸۳ار ۲، ش۱(ران): س سفينه §

خـرداد   ،۵؛ ش۱۳۶۸، اسـفند  ۲(ـران): ش  سيمرغ §
، ۱۳۷۲، فـروردين  ۱۳-۱۲؛ سيمرغ (ران): ش ۱۳۶۹
  . ۶۱-۴۹صص 

 .۱۳۷۰، ارديبهشت ۱۰۲(ران)، ش صنعت چاپ §

  .۱۳۸۶/۱۹۶۶، ۱، ش۸(القاهرة): س عامل املکتبات §

  .۱۹۳۴، ۲۵(صيدا): ش العرفان §

ــديث  § ــوم ح ــم): ش عل ــاييز ۹(ق ، ۱۶؛ ش۱۳۷۷، پ
  .۱۳۷۹تابستان 

ــفهان  § ــگ اص ــفهان): ش فرهن ــاي۱۰-۹(اص يز و ، پ
، پـاييز  ۱۳؛ ش۱۳۷۸، تابسـتان  ۱۲؛ ش۱۳۷۷زمستان 
ــتان ۱۴ش ؛۱۳۷۸ ــار ۱۵؛ ش۱۳۷۸، زمس  ،۱۳۷۹ ؛
 .۱۳۷۹، تابستان ۱۶ش

، ۲۲؛ س۶ ،۱۳۳۷(ـران): س  فرهنگ ايران زمـني  §
  ؛ ۱۳۸۴، ۳۰؛ ج۱۳۷۵، ۲۹؛ س۱۳۶۵، ۲۶؛ س۱۳۵۶

مـرداد   ؛۱۲-۱۱، ش۵(مشـهد): س  فرهنگ خراسان §
۱۳۴۷.  

 .۱۹۶۲، ۲، ش۱(بريوت): س العريب الفکر §

، ۱۴؛ دوره ۱۳۷۹، زمســتان ۴۴(ــران): ش کتــاب §
 .۱۳۸۳، ۴، ش۱۵، دوره  ،۱۳۸۲ار ۱ش

؛ ۱۳۵۸، ۷؛ دفتـر ۴ ،۱۳۵۳(ـران): دفتـر   کتابداري §
؛ دفتـر  ۱۳۶۴، ۱۰؛ دفتـر ۱۳۶۲، ۹؛ دفتـر ۱۳۶۰، ۸دفتر
؛ دفترهاي ۱۳۷۰، ۱۸؛ دفتر۱۳۶۶، ۱۱؛ دفتر۱۳۷۹، ۳۵
 .۱۳۸۱، ۳۹؛ دفتر۱۳۷۸، ۳۲-۳۳

ــدا § ــهد): س ري و اطــالع رســاينکتاب ، ۲، ش۱(مش
ــتان  ــاييز ۳؛ ش۱۳۷۶زمســ ، ۴، ش۳؛ س۱۳۷۸، پــ

؛ ۱۳۸۴)، زمسـتان  ۲۴(پياپي ۴، ش۶؛ س۱۳۷۹زمستان
  .۱۳۸۴)، پاييز۳۱(پياپي ۳، ش۸س

  . ،۱۳۸۹ار و تابستان ۱، ش۱(قم): س کتاب شيعه §

 .۵ ،۱۳۸۸(ران): دفتر کتاب طرت §

  .۱۳۸۴، ۲۴(قم): ش کتاب قم §
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ـ مـن    ، دي۴-۳، ش۵(ـران): س  کتاب ماه دين §
  .۱۳۸۳، مرداد ۸۲، ش۷؛ س۱۳۸۰

ــات  § ــاه کلي ــاب م ــران): ش کت )۱۳ ؛ ۱۳۷۷، دي
ــهريور ۴۵ش؛ ۱۳۸۰، ۴۳ش  ۱، ش۵س؛ ۱۳۸۰، شـــ

)، ارديبهشــت ۵۳(پيــاپي ۵؛ ش۱۳۸۰)، دي ۴۹(پيـاپي  
 ۶؛ ش ،(۱۳۸۱مـــن ۶۲(پيـــاپي  ۲، ش۶؛ س۱۳۸۱
 )،۷۰-۶۹(پيـاپي   ۱۰-۹؛ ش۱۳۸۲)، خرداد ۶۶(پياپي

)، ۷۸-۷۷(پياپي  ۶-۵، ش ۷؛ س۱۳۸۲شهريور ـ مهر  
)، ۸۲-۸۱(پياپي  ۱۰-۹؛ ش ۱۳۸۳ارديبهشت ـ خرداد 

)، ۹۳-۹۲(پيـاپي   ۹-۸، ش۸؛ س۱۳۸۳شهريور ـ مهر  
؛ ۱۳۸۴)، آذر ۹۶(پياپي  ۱۲؛ ش۱۳۸۴مرداد ـ شهريور  

، آبـان  ۱۱۹؛ ش۱۳۸۵، تـري ـ شـهريور    ۱۰۵-۱۰۳ش
ــر ۱۴۲؛ ش۱۳۸۷، دي ۱۳۳؛ ش۱۳۸۶  ؛۱۳۸۸، مهـــ
ــاپي ۱۱، ش۱۳س ــان ۱۵۵(پيــ  ۱۲؛ ش۱۳۸۹)، آبــ

ــاپي ــاپي  ۲، ش۱۴؛ س۱۳۸۹)، آذر ۱۵۶(پي )، ۱۵۹(پي
 .۱۳۸۹اسفند 

؛  ،۱۳۸۲ـار  ۱۲، ش۴(قم): س هاي اسالمي کتاب §
ــتان ۱۳ش ــاييز ۱۴؛ ش۱۳۸۲، تابسـ ، ۸؛ س۱۳۸۲، پـ
 .۱۳۸۶، پاييز ـ زمستان ۳۱-۳۰ش

، ۱۶۴؛ ش۱۳۸۲آذر  ۱۵۱ ،۸(ران): ش کتاب هفته §
 ۱۳، ۱۸۴؛ ش۱۳۸۲من  ۱۱، ۱۶۵ش؛ ۱۳۸۲من  ۴

 .۱۳۸۳آذر  ۱۴، ۲۱۳؛ ش۱۳۸۳تري 

 .۱۳۳۹، ۴، ش۴(ران): س هاي ماه کتاب §

 .۱۳۶۷، مهر و آبان ۲۰(قم)، ش کيهان انديشه §

، ۱۸۲؛ ش۱۳۶۵ ، دي۳۴(ران): ش کيهان فرهنگي §

  ؛ ۱۳۸۲، مهر ۲۰۴؛ ش۱۳۸۰آذر 

ــرياث  § ــزارش م ــران): س گ )۲ــروردين ۷، ش ، ف
ــتار ،۸؛ ش۱۳۸۶ ــر ـ   ۱۴-۱۳؛ ش۱۳۸۶ ديبهش ، مه
، ۳؛ س۱۳۸۷، مرداد ـ شهريور  ۲۴-۲۳؛ ش۱۳۸۶آبان 
؛ ۱۳۸۸، ۳۲-۳۱؛ ش۱۳۸۷، آذر و دي ۲۸-۲۷ش
، ۴۰، ش۴؛ دوره دوم، س۱۳۸۸، مهـــر و آبـــان ۳۵ش

 .۱۳۸۹مرداد ـ شهريور 

ــرآن § ــه دوم ۱۷۱، ش۶: س(ــران) گلســتان ق ، نيم
 .۱۳۸۲اسفند 

)، ۶۸پي (پيــا ۴، ش۱۷(ــران)، س گنجينــه اســناد §
 ۲، ش۱۹؛ گنجينــه اســناد (ــران)، س۱۳۸۶زمســتان 

 .۱۳۸۸)، تابستان ۷۴(پياپي 

ــتان  § ــه ارس ــت، س  گنجين ــران): دوره خنس )۱ ،
۱۳۷۷.  

 .۱۳۸۳، ۴(قم): دفتر گنجينه شهاب §

، ۴؛ ش۱۹۲۷، ۱، ش۵(بغـداد): س  لغة العـرب جملّة  §
؛ ۱۹۲۸، ۷؛ ش۱۹۲۸، ۳؛ ش۱۹۲۸، ۲، ش۶؛ س۱۹۲۷
، ۷؛ ش۱۹۲۹، ۳؛ ش۱۹۲۹، ۲، ش۷؛ س۱۹۲۸، ۹ش

۱۹۲۹.  

؛ ۱۹۴۷، ۲۲(دمشـق): س  جملّة امع العلمي العـريب  §
 .۱۹۶۷، ۴۲؛ س۱۹۴۹، ۲۴س

، ۱، ش۳(القاهرة): س جملّة معهد املخطوطات العربية §
؛ ۱۹۶۰، ۲-۱، ش۶؛ س۱۹۶۰، ۱، ش۶؛ س۱۹۵۷
، ۴۸؛ س۱۹۷۵، ۲، ش۲۱؛ س۱۹۶۱، ۲، ش۷س
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  .۱۴۲۵/۲۰۰۴، ۲-۱ش

ــکوة § ــهد): ش مش ــتان ۹(مش ، ۱۱؛ ش۱۳۶۴، زمس
، تابستان ۴۷؛ ش۱۳۶۶، تابستان ۱۵؛ ش۱۳۶۵تابستان 
 .۱۳۷۵، پاييز ۵۲؛ ش۱۳۷۴

  .۱۳۸۶، زمستان ۷۸(مشهد)، ش مطالعات اسالمي §

  .۱۹۵۲، ۱۵(بغداد): ش املعلم اجلديد §

  .۱۹۶۸، ۶۴، ش۹(بغداد): س املکتبة §

 ۲۰، ۸۲(بغـداد): ش  اجلمهورية امللحق االديب جلريدة §
  .۱۹۶۷نيسان 

، ۱۰-۹؛ ش۱۴۰۹/۱۹۸۹، ۳-۲ت): ش(بريو املوسم §
، ۵۶-۵۵؛ ش۱۴۱۹/۱۹۹۸، ۳۸-۳۷؛ ش۱۴۱۱/۱۹۹۱
۱۴۲۵/۲۰۰۴.  

  .۱۰۴-۱۰۵ ،۱۳۴۵(ران): دوره سوم، ش موسيقي §

، ۳؛ دفتـر ۱۳۷۴، ۲دفتـر (قم):  مرياث اسالمي ايران §
؛ ۱۳۷۷، ۷؛ دفتـر ۱۳۷۶، ۶؛ دفتـر ۱۳۷۶، ۵دفتر؛ ۱۳۷۵
  .۱۳۷۸، ۱۰؛ دفتر۱۳۷۸، ۹؛ دفتر۱۳۷۷، ۸دفتر

  .۱۳۸۴، ۱۳(قم): ش ديث شيعهمرياث ح §

، تابســتان ۵س (اصــفهان): مــرياث حــوزه اصــفهان §
۱۳۸۷ . 

)، تابسـتان  ۸(پيـاپي   ۲، ش۳(قم): س مرياث شهاب §
)، ۱۰(پيـاپي  ۴؛ ش۱۳۷۶)، پاييز ۹(پياپي  ۳؛ ش۱۳۷۶

؛  ،(۱۳۷۷ــار ۱۱(پيــاپي  ۱، ش۴؛ س۱۳۷۶زمســتان
)، پاييز ۱۳(پياپي ۳؛ ش۱۳۷۷)، تابستان ۱۲(پياپي ۲ش

ــاپي ۴؛ ش۱۳۷۷ ــتان ۱۴(پي  ۱، ش۵؛ س۱۳۷۷)، زمس
ــاپي  ــاپي  ۴-۳؛ ش ،(۱۳۷۸ــار ۱۵(پي )، ۱۸-۱۷(پي

)، ـار  ۱۹(پيـاپي  ۱، ش۶؛ س۱۳۷۸پاييز ـ زمسـتان    
(پيـاپي   ۳؛ ش۱۳۷۹)، تابسـتان ۲۰  (پياپي ۲؛ ش۱۳۷۹
ــاييز ۲۱ ــاپي ۴؛ ش۱۳۷۹)، پ ــتان۲۲(پي ؛ ۱۳۷۹)، زمس
؛  ،(۱۳۸۰ـار ـ تابسـتان   ۲۴-۲۳(پياپي ۲-۱، ش۷س

-۱ش۱۳۸۰)، پاييز ـ زمستان  ۲۶-۲۵(پياپي  ۴-۳ش 
 ۴-۳؛ ش ،(۱۳۸۰ــار ـ تابســتان  ۲۴-۲۳(پيــاپي  ۲

 ۱، ش۸؛ س۱۳۸۰)، پـاييز ـ زمسـتان    ۲۶-۲۵(پيـاپي  
)، تابســتان ۲۸(پيـاپي   ۲؛ ش۱۳۸۱)، ــار ۲۷(پيـاپي  
ــاپي ۴؛ ش۱۳۸۱ ــتان ۳۰(پي  ۱، ش۹س؛ ۱۳۸۱)، زمس
ان )، تابســت۳۲(پيـاپي   ۲؛ ش۱۳۸۲)، ــار ۳۱ ي(پيـاپ 
ــاپ ۴-۳ش؛ ۱۳۸۲ ــتان  ۳۴-۳۳ ي(پي ــاييز و زمس )، پ
ــاپي  ۲-۱، ش۱۰؛ س۱۳۸۲ ــار ـ    ۳۶-۳۵(پيـ )، ـ

 ۴؛ ش۱۳۸۳)، پـاييز  ۳۷(پيـاپي   ۳؛ ش۱۳۸۳تابستان 
(پيـاپي   ۲-۱، ش ۱۱؛ س۱۳۸۳)، زمسـتان  ۳۸(پياپي 
-۴۱(پيـاپي  ۴-۳؛ ش۱۳۸۴)، ار ـ تابستان  ۳۹-۴۰
 ۲-۱، ش۱۲؛ س۱۳۸۴زمســـتان    ــــ  )، پـــاييز ۴۲

ــاپي ــار۴۴-۴۳ (پي  ،(   ــتان ــ تابس  ۴-۳؛ ش۱۳۸۵ـ
-۱، ش۱۳؛ س۱۳۸۵)، پاييز ـ زمستان   ۴۶-۴۵ (پياپي

 ۴-۳؛ ش ،(۱۳۸۶ــار ـ تابســتان  ۴۸-۴۷(پيــاپي  ۲
 ۱، ش۱۴؛ س۱۳۸۶)، پاييز ـ زمسـتان   ۵۰-۴۹(پياپي 

)، تابســتان ۵۲(پيـاپي   ۲؛ ش۱۳۸۷)، ــار ۵۱(پيـاپي  
)، پــاييز و زمســتان   ۵۴-۵۳(پيــاپي  ۴-۳؛ ش۱۳۸۷
  . ۱۳۸۸)، زمستان ۵۸(پياپي  ۴، ش۱۵س ؛۱۳۸۷

  .۱۳۸۲، ۱(قم): دفتر مرياث ماندگار §



هاي ايران هاي اسالمي در کتاخبانه نويس هاي دست شناسي فهرست کتاب     

 
647 

 .۱۳۸۱، پاييز ۴۱(قم): ش ميقات حج §

، فـروردين  ۴، ش۱(مشـهد): س  نامه آسـتان قـدس   §
ــت۵، ش۲؛ س۱۳۴۰ ، ۶؛ ش۱۳۴۰، ارديبهشـــــــــ
، ۳؛ س۱۳۴۰، مهر ۸؛ ش۱۳۴۰، تري ۷؛ ش۱۳۴۰خرداد
، فروردين ۱۱؛ ش ،۱۳۴۰من ۱۰؛ ش۱۳۴۰، آذر۹ش

، آبــــان ۱۳، ش۴؛ س۱۳۴۱، خــــرداد ۱۲؛ ش۱۳۴۱
، ۱۵؛ ش۱۳۴۲، ارديبهشـــــــــــــت ۱۴؛ ش۱۳۴۱

ــهريور ــروردين ۱۷؛ ش۱۳۴۲شــ ، ۱۸؛ ش۱۳۴۳، فــ
، فروردين ۲۰؛ ش۱۳۴۳، آذر۱۹، ش۵؛ س۱۳۴۳مرداد
؛ ۱۳۴۷، اسفند ۳۰-۲۹؛ ش۱۳۴۴، مرداد ۲۱؛ ش۱۳۴۴
؛ ۱۳۴۷، ۲۵، ش ۷؛ س ،۱۳۴۴من ۲۳-۲۲، ش ۶س
، فــروردين ۳۴-۳۳، ش۹؛ س۱۳۴۹، تــري ۳۲، ش۸س

؛ ۱۳۵۳، ارديبهشـت  ۳۷؛ ش۱۳۵۰، تـري  ۳۵؛ ش۱۳۵۰
 .۱۳۵۷)، ۳۹(پياپي  ۲دوره جديد، ش

، پاييز ـ زمسـتان   ۲، ش۱(ران): س نامه ارستان §
؛  ،(۱۳۸۰ـار ـ تابسـتان    ۳(پيـاپي  ۱، ش۲؛ س۱۳۷۹
)، ۶(پيـاپي  ۳؛ ش۱۳۸۰)، پاييزـ زمسـتان ۴(پياپي ۲ش

پـاييز ـ   )، ۶(پيـاپي  ۲، ش۳؛ س۱۳۸۱پاييزــ زمسـتان  
  . ۱۳۸۱زمستان 

 .۱۳۷۷، پاييز ـ زمستان ۴-۳، ش۱(قم): س نامه قم §

؛ ۱۳۸۳): دفتر يکـم، پـاييز   / ران(قم پژوهي نسخه §
  .۱۳۸۵؛ دفتر سوم، پاييز ۱۳۸۴دفتر دوم، پاييز 

، ۱۱۰؛ ش ،۱۳۷۸ـار  ۹۱(ـران)، ش  نشر دانـش  §
  .۱۳۸۲زمستان 

، ۲-۱، ش۱(گـروه عـريب): س   نشريه ادبيات ران §

۱۳۸۱.  

 نشريه دانشـکده ادبيـات و علـوم انسـاين اصـفهان      §
 .۱۳۴۵، ۲، ش۲؛ س۱۳۴۳، ۱، ش۱(اصفهان): س

نشريه دانشکده ادبيـات و علـوم انسـاين دانشـگاه      §
، ۱، ش۸؛ س۱۳۳۶، مهـر  ۲-۱، ش۵(ران): س ران
 ۲-۱، ش۱۹؛ س۱۳۴۴، مهـر  ۱، ش۱۳؛ س۱۳۳۹مهر 

، تابســتان ـ پــاييز   ۱۴۷-۱۴۶؛ ش۱۳۵۱)، ۷۸(پيــاپي
۱۳۷۷ . 

(مشـهد):   نشريه دانشکده اهليات و معارف اسـالمي  §
  .۱۳۵۴، تابستان ۱۵؛ ش۱۳۵۳، پاييز ۱۲ش

، شـهريور  ۲(تربيـز): ش  نشريه کتاخبانه ملّي تربيـز  §
، ۱۱؛ ش۱۳۴۳، اســفند ۸؛ ش۱۳۴۱، دي ۶؛ ش۱۳۳۸

؛ دوره ۱۳۴۸، ۱۶؛ ش ،۱۳۴۶مــن ۱۲؛ ش۱۳۴۶آذر 
  . ،۱۳۸۳ار ۱، ش۱جديد، س

؛ ۱۳۴۰، ۱ران): دفتـر (ـ  هـاي خطّـي   نشريه نسخه §
، ۵؛ دفتـر ۱۳۴۴، ۴؛ دفتـر ۱۳۴۲، ۳؛ دفتر۱۳۴۱، ۲دفتر

، ۱۲-۱۱؛ دفتــر۱۳۵۳، ۷؛ دفتــر۱۳۴۸، ۶؛ دفتــر۱۳۴۶
 .۱۳۸۷، ۱۳؛ دوره جديد، دفتر۱۳۶۲

  .۱۳۷۵، تابستان ۶: شنشريه مهدان §

 .۱۳۷۶، ش صفر، ۱(ران): س مناي خمطوطات §

 ۳، ش۲؛ دوره۱۳۶۴، ۱۰، ش۱(قـم): دوره  نور علم §
، ۵؛ دوره۱۳۶۵)، ۱۶(پيـاپي   ۴؛ ش۱۳۶۴)، ۱۴پي (پيا
 ۵-۴؛ ش۱۳۷۲)، مرداد ـ اسفند۵۳-۵۲(پياپي  ۵-۴ش

)، ۵۴(پياپي ۶؛ ش۱۳۷۲)، مرداد ـ اسفند  ۵۳-۵۲(پياپي
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۱۳۷۳ . 

(پياپي  ۳؛ ش ،۱۳۴۵من ۲، ش۴(ران): س وحيد §
، تـري  ۷؛ ش۱۳۴۶، ارديبهشت ۵؛ ش۱۳۴۵)، اسفند ۳۹

ــهريور ۹؛ ش۱۳۴۶ ــر ، ۱۰؛ ش۱۳۴۶، شـ ؛ ۱۳۴۶مهـ
ــان ۱۱ش ــفند ۳، ش۵؛ س۱۳۴۶، آب ، ۴؛ ش۱۳۴۶، اس

 ۷، ش۶؛ س۱۳۴۷، ارديبهشــت ۵؛ ش۱۳۴۷فــروردين 
ــاپي ــري ۶۷(پي ــروردي۱۱۶؛ ش۱۳۴۸)، ت ؛ ۱۳۴۹ن ، ف

  ، ۱۳۵۳، خرداد ۱۲۶؛ ش۱۳۵۰، ۱۰وحيد (ران): س

، پـاييز  ۳، ش۱(ـران): س  وقف، مرياث جاويـدان  §
يـاپي  (پ ۴؛ ش۱۳۷۳)، پاييز۷(پياپي ۳، ش۲؛ س۱۳۷۳

ــاپي  ۱، ش۳؛ س۱۳۷۳)، ۸ ، ۵؛ س ،(۱۳۷۴ــار ۹(پي
)، ۲۰-۱۹(پياپي ۴-۳؛ ش۱۳۷۵)، ار ۱۳(پياپي ۱ش

)، ـار  ۲۱(پيـاپي  ۱، ش۶؛ س۱۳۷۶پاييز و زمسـتان  
)، ار ـ تابستان  ۲۶-۲۵(پياپي  ۲-۱، ش۷؛ س۱۳۷۷
-۱، ش۹؛ س۱۳۷۸)، زمستان ۲۸(پياپي  ۴؛ ش۱۳۷۸

ــاپي  ۲ ــتان   ۳۴-۳۳(پي ، ۱۸؛ س ،(۱۳۸۰ــار ـ تابس
، ۷۱؛ ش۱۳۸۹، تابســتان ۷۰؛ ش ،۱۳۸۹ــار ۶۹ش

 .۱۳۸۹، زمستان ۷۲؛ ش۱۳۸۹پاييز 

  .۱۳۸۶، ۹(حديث عشق): دفتر  هديه ارستان §

  .۱۳۶۷، تابستان و پاييز ۱۶(ران)، ش هنر §

، فـروردين  ۳۰(ران): دوره جديـد، ش  هنر و مردم §
  .۱۳۵۴، خرداد ۱۵۲؛ ش۱۳۴۵، ۴۹؛ ش۱۳۴۴

- ۱، ش۵؛ س۱۳۲۳، دي ۷، ش۱(ران): س يادگار §
 .۱۳۲۷، شهريور ـ مهر ۲

ــا § ــران): س يغمــ ، ۳، ش۱، س۱۳۲۷، ۱، ش)۱ــ
ــر ۷؛ ش۱۳۲۷ ــاپي ۵، ش۱۸؛ س۱۳۲۹، مه )، ۲۰۵(پي
؛  ،(۱۳۴۶من ۲۳۳(پياپي ۱۱، ش۲۰؛ س۱۳۴۴مرداد 
ــان ۸، ضــميمه ش۲۲س ــري ۴، ش۲۵؛ س۱۳۴۸، آب ، ت

ــفند ۱۲، ش۲۷؛ س۱۳۵۱ ، ۲، ش۲۷؛ س۱۳۵۳، اســـ
 ۹، ش۲۹؛ س۱۳۵۳، آذر ۹؛ ش۱۳۵۲ارديبهشــــــت 

  .۱۳۵۶، آذر ۹، ش۳۰؛ س۱۳۵۵)، آذر ۳۳۹(پياپي 

  ٭٭٭
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    





هاي دسنت شناسي فهرست کتاب  

  مؤلف مقدمه انگلیسی 4-ص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



هاي دسنت شناسي فهرست کتاب  

  مؤلف انگلیسیمقدمه  3ص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



هاي دسنت شناسي فهرست کتاب  

  
  سفید 2ص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



هاي دسنت شناسي فهرست کتاب  

  
  عنوان به التین  1ص
  
  

 
 

 Fihrist Namey-e Iran 
 

 
A Bibliography of  Islamic Manuscripts Catalogues 

In 
 Iranian Libraries 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compiled by 
 

Hossein  Mottaghi 
 
 
 
 
 
 
 

Tehran 2011  


