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 تأّمالت يف مساعي املینوي إلحیاء التراث املكتوب
مـع فهرسـت الكتـب املصـّورة مـن النسـخ اخلّطّية الترکّيـة املهداة إىل 

املكتبة الوطنّية بقلمه
جمید جلیسة

ير يستعرض الفّعالّيات التراثّية  اخلالصة: هذه املقالة عبارة عن تقر
ستاذ الدکتور جمتىب مینوي.

ُ
لأل

وفهيـا يسـعی الكاتـب مـن خـالل تصنیفـه هلـذه الفّعالّيـات يف جمـال 
الفهرسـة، وهتیئـة رقائـق األفـالم، وتصحیح النصوص الكالسـیكّية، 
خيّية  وکتابة املقاالت واخلواطر يف هذا احلقل، مع بیان سـوابقه التار

يف هذا النوع من النشاطات.
 ضّمـت 

ً
مّت اکتشـافها حديثـا  إىل وثیقـة 

ً
ويف ختـام املقالـة واسـتنادا

 للكتب املصّورة الي قام املرحوم جمتىب املینوي بإهداهئا إىل 
ً
فهرسـا

املكتبـة الوطنّيـة سـنة 1331 الشمسـّية، يقـوم الكاتـب مبراجعـة هذه 
الوثیقة وتصحیحها واستعراضها للقارئ.

املكتبـات  الوطنّيـة،  املكتبـة  املینـوي،  املفـردات األساسـّية: جمتـىب 
ـم(، املیـراث املكتـوب، الفهرسـة، تصحیـح 

َ
الترکّيـة، املیكروفلـم )الُفل

النصوص.
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مقدمه
چنـدی پیـش یکـی از فروشـندگان کتـب و اسـناد قدیمـی،  مجموعه ای سـند بـرای فروش بـه بنده عرضه  
نمودند که در میان آنها دو صفحه با این عنوان »فهرسـت کتب عکسـی که توسـط آقای مجتبی مینوی 
ی نسـخ خطـی ترکیـه تهیـه شـده اسـت و تحویـل کتابخانـه ملـی شـده اسـت« بـه چشـم می خـورد. بـا  از رو
توجه به اهمیت مجموعه این اسناد، نسبت به خرید آنها اقدام و به نظرم رسید ضمن بازنشر این سند 
اشـاره ای هم به فعالیتهای اسـتاد مجتبی مینوی در خصوص تاش های او برای احیاء میراث مکتوب 

داشته باشم. 

آنچـه از فعالیتهـای مینـوی کـه بایسـته اسـت بـدان اهمیـت داده و مـورد بررسـی عمیق تـری قـرار بگیـرد، 
ی نسـخه های خطی؛  تصحیح متون از منظر او و تدوین فهرستی مستقل،  روش شـناختی فهرسـت نگار
جامع و به روز شـده از نسـخه های خطی عکسـی اسـت که مینوی از کتابخانه های بزرگ و کوچک دنیا 
باالخـص ترکیـه اسـتحصال نمـوده اسـت. هـر کـدام از ایـن سـه موضوع قطعـا موضوع یک کتاب مسـتقل 

ی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. است که امیدوارم روز

دربارهمینوی
مجتبـی مینـوی در 19 بهمـن سـال 1282 شمسـی بدنیـا آمـد از آنجـا کـه پدرش برای درس فقـه و اصول به 
ی)1221-1299ش.( رفته بود، دوران کودکی اش از سـه سـالگی تا نه  سـامراه و درس مامحمدتقی شـیراز
سـالگی در سـامرا گذشـت. در همیـن شـهر بـه مکتـب رفـت و پنـج سـال و سـه مـاه بیشـتر نداشـت که به 
خواندن قرآن و گلستان مشغول شد. بعد از بازگشت به تهران وارد مدرسه امانت شد1 و بعد از آن نیز در 
یه که  بعدها  مدرسه اسام واقع در چاله حصار مشغول به تحصیل گردید. چندی بعد به مدرسه افتخار
نامـش بـه سـپهر تغییـر یافـت منتقـل شـد  و بعـد از ایـن مدرسـه بـود کـه پایـش بـه دارالفنـون بازگردیـد و در 

ی همدوره گردید. آنجا با نصراهلل باستان، صادق هدایت، عبداالحد یکتا، شمس الدین وفا و قندهار

یخ بیداری ایرانیان« نگاشته ناظم االسالم، مینوی یادداشتی با مداد نوشته که راجع به خود است و اطالعاتش  1 . در ابتدای کتاب »تار
گرد این ناظم االسـالم  « از قـول او منتشـر شـده کمـی متفـاوت اسـت: »مـن مدتی در مدرسـٔه اسـالم شـا ز بـا آنچـه در مجلـه »کتـاب امـرو
یه شـدم که همان سـال در نزدیکی  کرمانی بودم. مراجعت ما به ایران از عتبات در سـال 1329 ]قمری[ بود. ابتدا وارد مدرسـٔه افتخار
منزل ما جنب تکیٔه حاجی رجبعلی تٔاسیس شده بود و بعد به سنگلج منتقل گردیده بود. شاید یکسال یا قدری بیشتر ٓانجا درس 
یخ 1317 ]قمری[ نوشته شده بود و در چاله حصار نزدیک خانٔه  خواندم. بعد به مدرسٔه اسالم رفتم. یادم میٓاید که بر تابلو مدرسه تار
مستوفی الممالک واقع بود و این در همان ایامی بود که مجلد دوم این کتاب را چاپ میکرد. اما در مدرسٔه اسالم بیش از پنج شش 
یه بزرگ شده بود و اسمش مدرسه سپهر شده بود و 10 نفر از تحصیلکردههای دیپلم گرفته دارالفنون،  ماه نماندم. ٓان مدرسٔه افتخار
صاحب و گرداننده ٓان شده بودند. میرزا داودخان، میرزا محمدخان مازندرانی، حاجی ایوبخان زنگنه کرمانشاهی، میرزا یحیی خان 
طبیب، میرزا مهدیخان ایرانی یادم میٓایند. به عالوهَ فخرالقراء که مدیر بود و میرزا تقی رهبر ناظم و شاهزادٔە احمد میرزا معلم ٓالمانی 
رزش و امیرالشـعرا و مصورالممالـک یـا مصورالملـک معلـم نقاشـی و  رزنـده. معلـم و و شـیمی و مدیـر نظـام و بعـد سـیدمهدی خـان و
یک و کوچک  یسَ لنگ معلم مشق خط و یک شیخ مصطفی لواسانی معلم عربی و یک شیخ ابوالقاسم بلند قد و بار یک خوشنو
صورت معلم فرانسه ما بودند« عطا و لقای مینوی. محمد دهقانی. فصلنامه فرهنگبان: تابستان 1398، شماره 2، صص 99-76.
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بعـد از آنکـه پـدرش رئیـس صلحیـه دماونـد شـد، بـه دماونـد و سـه مـاه قبـل از انتقـال پـدرش بـه عدلیـه 
الهیجان به سمت معلمی منصوب و چندی بعد نیز در عدلیه الهیجان به کار دفتری مشغول گردید. 

مینوی در سال 1299 شمسی که وارد دارالمعلمین شد و البته دوره ای نیز به عنوان تندنویس در مجلس 
یاست کتابخانه معارف که در آن  مشغول به کار بود. پس از مجلس وارد خدمت وزارت معارف شد و ر
یاسـت  گـذار کردند.3. این ر یاسـتش  بـا عـون الـوزاره2 بـود را بـه مینوی وا زمـان جنـب مدرسـه دارالفنـون و ر
حـدود پنجـاه روز بیشـتر طـول نکشـید و اسـماعیل مـرآت )1271-1328ش.( کـه در آن زمـان سرپرسـت 

یس برد.  محصلین خارج از کشور شده بود مینوی را با خود به پار

یـس بـه عنـوان منشـی اداره سرپرسـتی محصلیـن اعزامـی بـه فرانسـه مشـغول بـه کار شـد4 و در  ی در پار و
یچ مینورسکی )1877-1966م.(   ینی)1256-1328ش.(  و والدمیر فیودورو همین ایام با میرزا محمد قزو

آشنا شد. 

در سـال 1309 شمسـی سـید حسـن تقـی زاده )1257-1348ش.(  مینـوی را بـه لنـدن بـرد و سرپرسـتی 
محصلیـن را بـه او سـپرد. ایـن مسـئولیت نـه مـاه بیشـتر طـول نکشـید و توسـط مـرآت از او گرفتـه شـد. امـا 
شـرکت نفـت کـه متوجـه اسـتعداد و عاقـه مینـوی بـه زبـان انگلیسـی شـده بـود تصمیـم میگیـرد مخـارج 
یک سال تحصیل و برگشتش به ایران را پرداخت کند. چرا که تصمیم گرفته بودند او بعد از برگشت به 

یس بپردازد.  آبادان آمده و در مدارس انگلیسی این شهر به تدر

مینوی با شـرکت نفت به توافق نمی رسـد، به تهران برگشـته و وارد خدمت معارف و زیر دسـت دکتر ولی 
اهلل خان )1257-1324ش.( مشغول به کار می شود. 

در این ایام با صادق هدایت، بزرگ علوی، عبدالحسـین نوشـین و مسـعود فرزاد و مین باشـیان دوسـت 
شـده و یکـی دو سـال بعـد نیـز دکتـر خانلـری به ایـن جمع اضافه می گـردد. خانلری در باب این آشـنایی 

نقل می کند که:

»این گروه مرا که دانشجو و جوانتر از ایشان بودم در جمع خود پذیرفتند. سه نفر از این دسته که )ربعه( 
« کـه  نـام گرفتـه بودنـد همـه روز در اداره هـای خـود کار می کردنـد و غروبهـا از اداره راسـت بـه کافـه »رز نـوار
میعادشـان بـود می آمدنـد. امـا مجتبـی مینـوی فراغـت بیشـتری داشـت و پیـش از ظهرهـا هـم ورقه هـای 
نمونـه چاپخانـه را بـا آنچـه مـورد احتیاجـش بـود بـر می داشـت و بـه همـان کافـه می آمـد و بـا سـفارش یـک 
یس ورامین می پرداخت. من هم  فنجان چای یا قهوه در خلوت صبحگاهی آن محل به کار تصحیح و

2 . حیدرقلی شاملو
3 . مطابـق سـندی کـه بـه شـماره 22163/297 در سـازمان اسـناد کتابخانـه ملـی موجـود می باشـد این انتصاب در سـال 1307 شمسـی 

صورت گرفته است. 
4 . سند حکم انتصابی وی به این سمت در سال 1307 شمسی به شماره 41152/97 در آرشیو ملی ایران موجود است.  
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هر روز که در دانشکده درسی نداشتیم یا معلم نیامده بود در سر راه بازگشت به خانه، سری به آن کافه 
مـی زدم و در کنـار میـز مینـوی می نشسـتم. یـک چاپـی یـا چیـز دیگر سـفارش می کردم و تا او سـر از کار بر 

نمی داشت و چیزی نمی گفت محل توجه خاطرش نمی شدم.« 5 

مینـوی در سـال 1319 بـه انگلیـس مسـافرت می کنـد. در همین ایام به پیشـنهاد آرتور جـان آربری)1905-
ی می کنـد و  1969م.( 6  در نـگارش فهرسـت نسـخ خطـی  چسـتر بی تـی7 شـهر دوبلیـن )ایرلنـد( همـکار
ی آرتـور آپهـم پـوپ )1881-1969م.( 9 و  همچنیـن در نـگارش کتـاب بررسـی هنرهـای ایـران8 نیـز بـه یـار

همسرش می آید.  

یس می کرد.  کسفورد نیز تدر مینوی در لندن نزد والتر هنینگ )1908-1967م.(10 پهلوی می خواند و در آ
یه تا شروع جنگ جهانی ادامه داشت. بعد از آن نیز به مدت ده سال برای بی بی سی هفته ای  و این رو
دو گفتـار فرهنگـی تهیـه می نمـود. کـه بخشـی از ایـن مقـاالت بعدهـا در مجلـه یغمـا و کتابهـای »پانـزده 

« و »عمر دوباره« چاپ و انتشار یافته است.  گفتار

او در سـال 1329 تصمیم می گیرد به ایران بازگردد. ازو خواسـته می شـود که در راه بازگشـت به اسـتانبول 
ایـن  در  کـه  فارسـی  خطـی  نسـخه های  از  فهرسـتی  شـهر  ایـن  کتابخانه هـای  از  بازدیـد  ضمـن  و  رفتـه 
کتابخانه هـا موجـود و در ایـران یافـت نمی شـود تهیـه نماید. ازین رو طی حکمی به عنوان رئیس دبسـتان 

ایرانیان استانبول به ترکیه می رود و طی چهارماه در این شهر سکنی می گزیند.

کتابخانـه و مجموعـه خطـی و تهیـه فهرسـتی مختصـر  نتیجـه حضـور او در اسـتانبول بازدیـد از دههـا 
از  آنقـدر  او رسـیده اسـت. مینـوی  یـت  بـه رؤ کـه در  ارزشـمندی اسـت  از نسـخه های خطـی  امـا مفیـد 
دیـدن کتابخانه هـای اسـتانبول بـر سـر شـوق می آیـد کـه مقاله ای بـا عنوان »شـهر کتابخانه ها« بـه نگارش 

درمی آورد.11

در سـال 1951م. که کنگره مستشـرقین در اسـتانبول تشـکیل می شـود، از مینوی می خواهند که از طرف 
دولت ایران در این کنگره شـرکت نماید. او در این سـفر تصمیم می گیرد که دوماه دیگر در ترکیه بیشـتر 

بماند و آشنایی بیشتری با کتابخانه های ترکیه پیدا کند. 

5 . پانزده گفتار درباره مجتبی مینوی: 115.
6 . A.J. Arberry.
7 . Ch.Beatie.
8 . A Survey of Persian art and Archeology 
9 . Arthur U. Pope
10 . Walter Bruno Henning.
زنامـه وطـن اسـتانبول چاپ و بعد از آن در مجله یغما. شـماره 30، صص 305-310، آبان 1329ش.  11 . ایـن مقالـه بـرای اولیـن بـار در رو

نیز منتشر می گردد.
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از  ی  بـرای عکسـبردار را  کـه توجـه مسـئولین  تـوان خـود را مصـروف ایـن مـی دارد  از بازگشـت تمـام  بعـد 
نسـخه های خطـی کتابخانه هـای ترکیـه جلـب کنـد. دکتر منوچهـر اقبال )1288-1356( کـه در آن زمان 
یاست دانشگاه تهران را عهده دار مینوی را مأمور این کار نموده و مبلغ 50 هزار تومان هم هب این مهم  ر

اختصاص می دهد.

همیـن امـر منتهـی می گـردد بـه پسـت رایزنی فرهنگی مینـوی در ترکیه، که یک اقامت چهار سـاله در این 
کشـور را در پـی دارد و او موفـق می شـود در مجمـوع حضـور خـود در ترکیـه بیـش از دوازده هـزار جلـد از 

کتابهای خطی ترکیه را بررسی و از آنها یادداشت برداشته و تصویر تهیه کند. 

مینوی میراثمکتوبو
ی و تهیه  فعالیتهـای مینـوی در عرصـه  میـراث مکتـوب را بـه طـور کلی می توان به سـه دسـته فهرسـتنگار
میکروفیلم، تصحیح متون و نگارش مقاله و یادداشت پیرامون میراث مکتوب تقسیم نمود که در ادامه 

به هریک می پردازم. 

تهیهمیکروفیلم فهرستنگاریو
کشـورهای خارجـی بـا بررسـی نسـخه های خطـی  کوتـاه و بلنـد خـود در  مینـوی در چندیـن بـار حضـور 
و  ادینبـورگ  کسـفورد،  آ دانشـگاه  یـج،  کمبر دانشـگاه  هنـد،  دیـوان  یتانیـا،  بر مـوزه  ترکیـه،  کتابخانه هـای 
چستربیتی، حدودا  15000نسخه خطی را مورد مداقه قرار داد و از آن میان آنها عکس و میکروفیلم های 

فراوانی از آن نسخه ها تهیه و به ایران فرستاد.

مرکـزی  کتابخانـه  میکروفیلم هـای  فهرسـت  در  می تـوان  را  موضـوع  ایـن  در  مینـوی  تاش هـای  حاصـل 
کتابخانـه شـخصی اش  نظاره گـر بـود. در واقـع مـی تـوان گفـت هسـته  اولیـه  کتابخانـه ملـی و  دانشـگاه، 
بخـش میکروفیلـم هـای کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهران که هنوز هم بعد از گذشـت سـالیان سـال یکی 
از مجموعه های عکسـی منحصر و ارزشـمند به شـمار می رود، میکروفیلم هایی تشـکیل داده که مینوی 

تهیه نموده بود . 

کـه مینـوی در هنـگام اقامـت خـود در لنـدن بـه نـگارش  مقالـه »کتابخانه هـای عمومـی بلـدی لنـدن«12 
و  یـک محقـق  کـه  تی  تسـهیا و  امکانـات  و  دیـار  ایـن  کتابخانه هـای  هـوای  و  بـه خوبـی حـال  درآورده 
پژوهشگر در اختیار داشته را توصیف می کند. بدون شک این خدمات و تسهیات تاثیر قابل توجهی 

در بهره گیری های مضاعف مینوی ازین کتابخانه داشته است.  

ی  مینـوی در سـفر و حضـر فکـرش گنجینه هـای خطـی بـود و از هر فرصتی برای شناسـایی و عکسـبردار

یبهشت سال 1327 شمسی، شماره 2، صص. 58-54. 12 . یغما: ادر
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یخ 14 اردی بهشـت  یـده بهتریـن کتابخانه هـای دنیـا بهـره می برد. طی نامه ای که در تار از نسـخه های برگز
ی نگاشته به بیان تاش هایش در این باب اشاره می کند : 1329 برای یحیی مهدو

یارت شـد متأسـفم که عریضه ای کـه قبل از نوروز  ی جـان، مرقومـه 24 آوریل سـرکار ز »قربـان جمـال مهـدو
نوشـته بـودم واصـل نشـده اسـت. یـادم نیسـت چـه چیزهـا درآن نوشـته بـودم جـز یـک مطلبـش کـه مربوط 
بحسـاب آقـای بدیع الزمـان بـود و آن را در ایـن عریضـه تکـرار خواهـم کـرد. از تفصیلـی کـه دربـاره عنـوان 
اسـتخدام و طـرز کار بنـده مرقـوم داشـته ای مطلـب کامـا واضـح و معلـوم شـد و بی نهایـت متشـکرم. از 
زحمات و توسل هایی که آقایان و سروران و دوستان عزیزم شما و آقای دکتر صدیقی و آقای بدیع الزمان 
یـد! دیـروز تلگـراف  تقبـل فرموده انـد هـم خجلـم و هـم بسـیار ممنونـم. عـوض از ابوالفضـل العبـاس بگیر
یت سرپرسـی محصیلین  وزارت جلیله فرهنگ توسـط سـفارت اباغ شـد و بنده تقاضا کردم قبول مأمور
کـه دسـتور  کننـد  و مدرسـه ایرانیـان در اسـتانبول را تلگرافـی بـه وزارت جلیلـه اطـاع دهنـد و خواهـش 
پرداخت خرج سفر و کرایه حمل کتب و اشیاء شخصی را فورا بدهند تا در اوایل خردادماه بنده بتوانم 
ی معطلی دارد به سـفارت کبرای  گر ارسـال وجه قدر عازم اسـتانبول شـوم. اسـتدعا می کنم بفرمائید که ا
مـا در لنـدن دسـتور بدهنـد کـه خـرج مسـافرت و حمـل اثاثیـه را از بودجـه سـفارت بـه قـرض بپردازنـد تـا 
وجه از طهران حواله و وصول شـود. بنده درین دو سـه هفته اخیر مشـغول بازدیدن کتب خطی بادلیان 
یـج و بریتیـش میزیـوم بـوده ام و از کتـب مهمـی کـه الیـق عکـس برداشـتن اسـت فهرسـتی تهیـه  و کیمبر
کرده ام و می توانم دستور آن را چه از استانبول و چه از طهران بفرستم که عکس همه را بردارند. دو هفته 
یـس بـه سـر خواهیـم بـرد و فهرسـتی از کتابهـای آنجـا تهیـه خواهیـم  هـم )از فـردا تـا بیسـتم مـاه مـی( در پار

کـه بـرای ایـن  گـر وزارت جلیلـه فرهنـگ آن پانـزده هـزار تومانـی را  کـرد. ا
مقصود تصویب شـده اسـت به اسـتانبول بفرسـتند پس از آنکه مخارج 
گر چیزی باقی ماند آن را  ی از نسخ استانبول پرداخته شد ا عکس بردار

صرف کتب محفوظه در فرانسه و انگلیس خواهم کرد.« 13

ی در تنظیم  در ایام اقامت مینوی در انگلیس، آربری  پیشنهاد همکار
فهرسـت نسـخه های خطـی فارسـی کتابخانـه چسـتر بیتی  را بـه مینوی 
ی سه جلد فهرست منتشر شده در سال  می دهد و حاصل این همکار

 1959میادی است.
The Chester Beatty library : a catalogue of the Persian manu-
scripts and miniatures. Arthur John Arberry; M Minovi; Edgar 
Blochet; Basil William Robinson; James Vere Stewart Wilkin-
son. Du5blin : Hodges : Figgis, 1959-1962.

ردین و اردیبهشت 1398 شماه 130، ص 209 13 . سه نامه از مجتبی مینوی به دکتر یحیی مهدوی. بخارا، فرو
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یلکینسـون  نیز در نگارش »کتابخانه چسـتربیتی : فهرسـتی  از  بجز آربری  و مینوی ، بلوشـه ، رابینسـون  و و
دست نویسها و نگارگریهای  ایرانی « که فهرستی  توصیفی  از 298 اثر این  مجموعه  است سهیم بودند.14

یلکینسون )1885-1957م.(  15در مقدمه فهرست کتابخانه چستربیتی بیان می دارد که مینوی  یچارد و ر
بـا دانشـی عالـی و تحقیقـات دقیـق، بهتریـن توضیحـات را در معرفـی نسـخه های خطـی و مینیاتورهـای 
موجـود در ایـن فهرسـت ارائـه داده اسـت.  تألیـف »فهرسـت نسـخ خطی و مینیاتورهای ایرانـی» را در بدو 
ی  امر ادگار بلوشه )1870-1937م.(، کتاب شناس و کتابدار فرانسوی آغاز نمود اما پس از درگذشت و

ی های مینوی پایان پذیرفت. کار به زیر نظر آربری )1905-1969م.( و همکار

ی سترگ در ارائه روشی دقیق  نگاهی اجمالی به این فهرست گواه آنست که آربری، مینوی و بلوشه کار
ی نموده اند و به حق این فهرسـت یکی از بهترین فهارس نگاشـته شـده و  و پراسـتفاده برای فهرسـتنگار

الگویی برای نگارش فهرست نسخه های خطی فارسی به شمار می رود. 

مینوی این شانس را داش که طی دو سفر به ترکیه یکی در سال 1329 و در راه بازگشت به ایران که برای 
مدتی در اسـتانبول مانده و در کنگره مستشـرقین اسـتانبول  نیز شـرکت می کند و دیگری در سـال1334 
تـا  خـرداد سـال 1340 کـه بـه سـمت رایـزن فرهنگـی بـه ترکیـه پـای گذاشـت، به جسـتجو و تتبـع کتابخانه 

های ترکیه بپردازد.

استاد ایرج افشار در باب تجسس مینوی در کتابخانه های ترکیه می گوید:

کـس دیگـر از سـر حوصلـه و تجسـس بـه  کشـور سـه شـخص عالـم بیـش از هـر  کتابخانه هـای آن  » در 
یتر آلمانی ، احمد آتش ترک و  جسـتجوی علمی و دقیق پرداخته اند و آن سـه نفر عبارتند از : هلموت ر

استاد عامه بزرگوار و نادرالمثال مجتبی مینوی ایرانی که روانش شاد باد.«16

، فـؤاد سـزگین ،  شـایان توجـه اسـت کـه افـراد دیگـری چـون حاجـی خلیفـه، اسـماعیل پاشـا، احمـد تیمـور
رمضان ششـن و در نهایت از ایرانیان مرحوم سـید عبدالعزیز طباطبائی17 و اسـتاد توفیق سـبحانی18 نیز 
از  جمله  بزرگانی بوده و هستند که در خزائن ترکیه به جستجو و بررسی نسخه های خطی پرداخته اند .

یسه :67. یسهای  اسالمی : 58/2؛ رحیمی  ر 14 . سیری  جهانی  در دستنو
15 . J. V. S. WILKINSON 

ردین و اردیبهشت 1390، شماره 80، ص. 481.  . بخارا، فرو 16 . مجتبی مینوی، استادی از اقلیم نمی دانم. ایرج افشار
یـز و تالشـگرم جنـاب آقـای محمدحسـین  17 . مـا حصـل تـالش ایشـان بـا نـام »مختـارات مـن مخطوطـات ترکیـا« بـه همـت دوسـت عز

حکیم در سال 1396 توسط انتشارات مکتبه  المحقق  الطباطبائی چاپ و انتشار یافته است. 
18 . از جملـه آثـاری کـه ایشـان در خصـوص نسـخه های خطـی کتابخانه هـای ترکیـه نگاشـته می تـوان بـه »ف ه رسـت ن سـ خ ه ه ای  خ طـی  
ف ارسـ ی  ک ت اب خ ان ه  م غ ن ی سـ ا« منتشـره توسـط مرکز نشـر دانشـگاه به سـال 1366 شمسـی ؛ »ف ه رسـت ن سـ خ ه ه ای  خ طی  ف ارس ی  ک ت اب خ ان ه  
ب ورسـ ه« منتشـره بـه سـال 1368 توسـط دانشـگاه رشـت؛ »ف ه رسـ ت  ن سـ خ ه ه ای  خ طـی  ف ارسـ ی  ک ت اب خ ان ه ه ـای  ت رک ی ـه  )22 ک ت اب خ ان ـه (« 

منتشره توسط مرکز نشر دانشگاهی در سال 1373 و … اشاره نمود. 
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مینوی درباره علت سفرش به ترکیه در مقاله ای که برای روزنامه وطن از جراید شهر استانبول نگاشته و 
خطاب آن به اهل ترکیه است اینچنین می گوید: 

»بنده از اهل سیاست نیستم تا در این شهر شما دنبال مقاوالت سیاسی و استعمال اصول دیپلماسی 
باشم، سرم از برای منازعات شیعه و سنی درد نمی کند تا با جدلیون به کشمکش مشغول شوم، بفرض 
اینکه اوضاع اجتماعی و اقتصادی ترکیه احتیاجی بترمیم داشـته باشـد بنده اسـتحقاق آن را ندارم که 
نقشه اصاح امور شما را طرح و پیشنهاد کنم، چشم از برای بد دیدن باز نکرده ام تا از هرچه می بینم رو 
ی علـم و معرفـت که باینجا فقط برای کسـب آمـده ام، ولیکن نه  تـرش کنـم، مـردی هسـتم از اهـل جمهـور
، مایه و سـود تجارت من  آن کسـب و تجارتـی کـه درآن انتفـاع یـک نفـر موجب حرمان دیگری بشـود، خیر
علم و معرفتسـت که هرچه از آن داد و سـتد شـود بنفع طرفین اسـت، و از آنچه بنده می طلبم بحمداهلل 
گـر مـن مـده العمـر از آن بخـورم بآخـرش نخواهم رسـید و از شـما هیچ  دریـن سـرزمین آن قـدر هسـت کـه ا

کم نخواهد شد. 

من برای کتب باینجا آمده ام و ترکیه شـما و بالخصوص اسـتانبول شـما آن قدرکه از این حیث ثروتمند 
اسـت از هیچ حیث نیسـت. گنج فنا ناپذیری بوسـعت اقیانوس کبیر در کنج کتابخانهای شـما ودیعه 
ی چپاول  ، هم بنده آرزو نهاده اند و من بامید آن آمده ام. نه باین قصد که آنها را از شما بگیرم و ببرم، خیر
، ماننـد اژدهاهـای مسـتحفظ گنجهـا که در قصص  گاه و بیـدار نـدارم و هـم گنجهـای شـما را نگهبانـان آ

خوانده اید، بخوبی حفاظت می کنند. 

امـا چـه اژدهاهائـی! نـه از آن جنسـی کـه آتـش از حلقومـوش زبانـه می کشـد و آدمـی را بیـک طرفـه العیـن 
کـه  ، اژدهاهـای مهربـان و خلیـق و خـوش زبـان و خنـده رو و حاضـر خدمـت  کسـتر می کنـد، خیـر خا
گوئی آنها را از خیر محض آفریده اسـت تا مهمانان بیگانه را بلطایف الحیل بدام آورده درون گنج  خدا
خود ببرند و گهرهای گرانبهای علم و معرفت را که بآنها سـپرده شـده اسـت بترغیب و تشـویق فراوان در 
دامن آنها بریزند، و حتی برای رفع تلخی مطالعه چای و نقل و انجیر و بستنی هم بآنها ضمیمه کنند. 

یسـت سـاله و صدسـاله  افسـوس که من عمر نوح ندارم تا ازین کتب خطی هزارسـاله و نهصد سـاله تا دو
یای ناپیدا  شـما آن قدر که آرزو و طمع دارم اسـتفاده کنم، مهلت کم اسـت و عمر کوتاهسـت و علم در
ید برچیند و باقی  یا در و مروار کنار اسـت، ناچار باید که هرکس آن قدر که می تواند حمل کند از این در
را بدیگـران بگـذارد. امـا کتـاب آن ثروتیسـت کـه قرنهـای متمـادی نسـلهای متعـدد میتواننـد از آن منتفـع 
یانی عاید شـود. یعنی از آن نسـخه بنویسـند یا عکس بگیرند و  شـوند بی آنکه بسـرمایه اصلی نقصان و ز
ی از اوقـات )چنانکه درین  ی آن چـاپ و منتشـر کننـد تـا عالمیـان بهـره ور شـوند. حتـی آنکه بسـیار از رو
یانه  دوماهـه در کتبخانهـای اسـتانبول بـر مـن کـرارا مبرهـن شـده اسـت( کتابی که بطـول زمان و از اثـر مور
ی و  و رطوبـت و خورندگـی مرکـب نزدیکسـت کـه از هـم متاشـی و غیرمنتفـع بشـود بواسـطه نسـخه بردار
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ی  گر اصل آن نیز نابود شود ضرر ی و چاپ و انتشار از برای نوع بشر حفظ میشود چنانکه ا عکس بردار
بجائی نخورده باشد. 

حکومت من خواسـت که بنده از لندن باسـتانبول سـفر کنم و در سـر راه بازگشـت بوطن اندک زمانی در 
این شـهر اقامت کنم و کتبخانهای گرانبهای این شـهر را که مشـهور جهان و مایه غبطه عالمیان اسـت 
یـارت کنـم و از کتبـی کـه در آنهـا محفوظسـت و بالخصـوص از کتـب فارسـی کـه آنجـا هسـت و مـا در  ز
یم فهرسـتی مرتب کنم تا وقتی که بخواهیم از آنها برای تصحیح و چاپ و  خود ایران نسـخی از آنها ندار

انتشار نسخه یا عکس بگیریم رهنمائی داشته باشیم. «19

مینـوی در همیـن مقالـه از همراهـی و همدلی مسـئوالن کتابخانه های  باالخـص حیدرعلی بیک دیریئوز 
مدیر کتابخانه ایاصوفیا ترکیه یاد می کند : 

»وارد اینجـا شـدم، و بـا آنکـه زبـان نمی دانسـتم )هنـوز هـم نمیدانـم و تصـور نمیکنـم کـه هیچ کـس بتواند 
در دو مـاه ترکـی دان بشـود( از آن سـاعت کـه پـا بکتبخانـه ایاصوفیـه گذاشـتم تـا بامـروز از همـه کـس - از 
کوچکتریـن مأمـور و کتابـدار و مدیـر کتبخانـه گرفته تا مدیر عمومی کلیه کتبخانه های ترکیه و اسـتادان 
اونیورسـیته- جز همراهی و رهنمائی و مهربانی و تسـهیل وسـایل کار چیزی ندیدم. بختم بلند بود که از 
ابتدا یک فرشته خصلت، هادی من و زبان گویای من و معرف من شد، اما چون میدانم که او باید این 

عرایضم را ترجمه کند درباره خودش بیش ازین چیزی عرض نمیکنم. «20

مینوی از قرار معلوم فقط به جستجوی کتابخانه های عمومی شناخته شده بسند نکرده و از هر فرصتی 
کـه  بـرای بدسـت آوردن نسـخه های خطـی فارسـی و ارزشـمند اسـتفاده می کـرد. از همیـن رو می بینیـم 
نسـخه های خطـی موجـود در کتابخانه هـای شـخصی برخـی از افـراد شـهیر ترک نیز بـرای او جالب توجه 
یخ  بوده است. مثا طی ماقاتی که در سال 1329 با مکرمین خلیل ینانچ )1340-1277ش.( استاد تار
دانشگاه استانبول دارد، نسخه خطی ارزشمند قرن هفتمی از  کتاب »سیرت جال الدین منکبرنی« نزد 

ی قرار دهد. 21 او دیده و خواهش میکند که تصویری از این کتاب در اختیار و

دانش پژوه بیان می دارد که » در سـال 1333 خورشـیدی شـورای عالی فرهنگ او را مامور سـاخت که در 
سـفر خود به اسـتانبول از نسـخه های ارزنده آنجا عکس بردارد. او هم از سـی و دو مجلد کتاب ادبی و 
یخی و طبی آنجا عکس برداشـت و خود در مجله آموزش و پرورش )سـال 26 ص  علمی و فلسـفی و تار
571-572( آنها را برشـمرد. همانهاسـت که در نشـریه کتابخانه مرکزی دانشـگاه )مجلد 2 و 3 ( فهرسـت 

19 . شهر کتبخانه ها. مجتبی مینوی. یغما: شماره 8، سال سوم، آبان 1329شمسی، صفحه 305.
20 . همان: 307. 

21 . این کتاب بعدها توسـط خود مینوی تصحیح و در سلسـله »مجموعه متون فارسـی« انتشـارت بنگاه ترجمه و نشـر به سـال 1344 
انتشار می یابد. 



190  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
نگاهی به تال  های مینوی در باب احیا  میراه مکتوب  81

شده است.«22

قسـمتی از ماحصـل آنچـه  مینـوی  در کتابخانه هـای ترکیـه  بدسـت آورده در قالـب مجموعـه مقاالتی در 
مجات مختلف به چاپ رسیده که مشخصاتی این مقاالت به قرار زیر است .

یازنسـخههایخطـیفارسـیوعربـی. مجلـه آمـوزش و پرورش. شـهریور 1332ش.، سـال  1. عکسبـردار
26، شماره 9، صص. 572-571. 

2.  ازخزایـنترکیـه)1( . مجلـه دانشـکده ادبیـات تهـران . سـال 1335ش.، سـال چهـارم ، ش 2، صـص 
.75 -42

3. ازخزاینترکیه)2( . مجله دانشکده ادبیات تهران . سال 1336 ش.، فروردین،  سال چهارم، ش. 3، 
صص89-53.

4. یادداشـتدربـارهچنـدنسـخهخطـیکـهفیلـمآنهـابـرایدانشـگاهتهیـهشـدهاسـت. مجلـه دانشـکده 
ادبیات تهران. 1336ش.، مهر و دی، سال پنجم، شماره 1 و 2، صص 53-49.

5. ازخزایـنترکیـه)3(. مجلـه دانشـکده ادبیـات تهـران. 1340ش.، فروردین، سـال هشـتم، ش 3، صص 
.29-1

یای بی کران نسخه های خطی فارسی در این دیار  اما آنچه مینوی استحصال کرده بخش ناچیزی از در
اسـت چنانچه خود مینوی نیز در این خصو و همچنین  در باب اهمیت نسـخه های خطی فارسـی در 

کتابخانه های ترکیه خود چنین می گوید: 

»گنـج عظیمـی از مؤلفـات فارسـی کـه بصورت نسـخه  خطی موجود اسـت در سـرزمین ترکیه اسـت که ما 
هنـوز از بزرگـی و غنـای آن بوئـی نبرده ایـم. در احصائیه ای که معارف ترکیه در سـال 1947 راجعه به سـال 
5-1944 میادی از نسـخه های خطی محفوظه در 67 کتابخانه عمومی آن مملکت منتشـر کرد پنجاه 
و یک کتابخانه نام برده شده است که در آنها نسخ خطی فارسی موجود است، و مطابق این احصائیه 
فقـط 7035 نسـخه فارسـی در ایـن کتابخانهاسـت. ولـی ایـن احصائیه جامـع نیسـت و از کتابخانه  های 
خـود شـهر اسـتانبول الاقـل هشـت یـا نـه کتابخانـه بسـیار مهـم )و بعضـی از آنهـا از خزایـن مملـو از نسـخ 
یـاد( خـود بنـده دیـده ام کـه اصـا در ایـن فهرسـت مذکـور نیسـت. مثـل کتبخانـه  بی نظیـر بعـّده بسـیار ز
طـوپ قاپوسـرای )کـه 15600 نسـخه خطـی دارد(، و کتبخانـه اونیورسـیته )بـا 17360نسـخه( و کتبخانـه 
بایزید عمومی )با 7400 نسخه( و کتبخانه بلدیه و اوقاف اسامی و عاطف افندی و یا ایوب و موسسه 

شرقیات و موسسه ترکیات. عاوه بر این کتبخانهای انقره را هم بهیچ وجه بحساب نیاورده اند. 

یکـه بنـده تخمیـن می کنـم شـاید در مجمـوع ایـن کتابخانه هـای مختلـف کـه در انقـره و اسـتانبول  بطور

22 . »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی« و »دنباله فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی« عنوان دو مقاله ای اسـت که 
یه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران توسط استاد عبداهلل انوار و مرحوم استاد ایرج افشار نگاشته شده است.   در شماره 2 و 3  نشر
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یسـت و پنجاه تا  و سـایر شـهرهای ترکیه واقعسـت در حدود دو
یسـت و شـصت هزار نسـخه خطی محفوظسـت که یحتمل  دو
سـیزده هزار تای آنها کتابهای فارسـی باشـد، و یمکن که از این 
یم و حتی  عده دوهزارتای باشد که نسخه آنها را ما در ایران ندار
ی از آنهـا را نشـنیده ایم و از وجـود آنها واقف نیسـتیم.  نـام بسـیار
معلـوم اسـت کـه تـا فهرسـت کامـل کلیـه ایـن کتابخانهـا منتشـر 
نشود از کم و کیفت نسخ خطی آنها چنانکه باید و شاید مطلع 
نمی تـوان شـد و چنیـن فهرسـتی را وزارت معـارف ترکیـه مدتـی 
اسـت شـروع بتهیـه کرده انـد و شـاید قبـل از آنکـه بنـده چشـم بـر 
ایـن دنیـا ببنـدم چـاپ و انتشـار آن فهرسـت بپایـان برسـد. امـا 
نباشـد  مـا  دسـت  در  جامعـی  فهرسـت  چنـان  بالفعـل  گرچـه  ا
ی  مانعـی در بیـن نیسـت کـه از نسـخه های منحصر بفـرد یا نادر
کـه در آن کتبخانه هـا هسـت، و از نسـخه های قدیـم و خوبی که 
بهتـر از نسـخه های موجـود در ایـران باشـد، عکـس و فیلـم تهیـه 

کنیم تا عنداللزوم آنها را برای چاپ کردن متون قدیم فارسی بکاربریم«23

ی کـرده در دومجلـد بـا  بخـش قابـل توجهـی از نسـخه هایی کـه مینـوی بـرای دانشـگاه تهـران تصویربـردار
مشخصات زیر چاپ و انتشار یافته است. 

تهـران.  دانشـگاه  تهران انتشـارات  دانشـگاه  اسـناد  مرکـز  و  مرکـزی  کتابخانـه  هـای  میکروفیلـم  فهرسـت 
محمدتقی دانش پژوه. تهران: دانشگاه تهران، 2ج، 1348-1353ش.

ی از این میکروفیلم  که به معرفی عنوان نسخه و نام نویسنده  دستخط و امضای مینوی بر ابتدای بسیار
آن و کتابخانه ای که اصل نسخه در آن است میپردازد دیده می شود.  

تصحیحات:
مینـوی در سـخنرانی کـه در مجلـس بزرگداشـت موالنـا در دانشـگاه تهـران ایـراد می کنـد در بـاب اهمیـت 

تصحیح متون چنین می گوید: 

»بشنو این نی چون شکایت می کند! این شکایت کننده موالنا جال الدین محمد بلخی است و شکوه 
او از مـا مـردم اسـت کـه کتابهـای او را چنانکـه بایـد و شـاید بـه طبـع نرسـانده ایم. نـه یـک مثنـوی صحیح 
یـم بـه همیـن حـال  یـم نـه یـک دیـوان شـمس تبریـزی صحیـح؛ کتابهـای دیگـر ادبـی بـزرگ هـم کـه دار دار

23 . ترجمه علوم چینی بفارسی در قرن هشتم. مجتبی مینوی، مجله دانشکده ادبیات تهران، سال سوم، شماره 261، صفحه 1
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اسـت، نـه شـاهنامه صحیـح، نه کلیات سـنائی صحیح، 
نـه کلیات سـعدی صحیـح، نه دیوان حافـظ صحیح، نه 
خمسـه نظامـی صحیـح و مـراد بنـده از صحیح آن اسـت 
کـه نزدیـک باشـد بـه آنچـه گوینـدگان و نویسـندگان اینهـا 
گفتـه و نوشـته اند، نـه آنچـه در طـول سـالیان متمـادی، از 
، بـر حسـب تصرفـات عمـدی و  زمـان مؤلـف تـا بـه امـروز
کـه در ایـن کتـب راه یافتـه و  سـهوی نسـاخ و خواننـدگان 
گـر  کتابهـا را بـه صورتـی درآورده اسـت کـه صاحبـان آنهـا ا

آنها را ببینند باز نمی شناسند.«24  

در تصحیـح متـون فارسـی پیـرو مکتـب علمـی انتقـادی 
پایـی بـود و سـخت معتقـد بـود کـه مصحـح بایـد تمـام  ارو
هرجهـت  از  متنـی  کـه  دارد  ایـن  مصـروف  را  خـود  تـوان 

نزدیک به متن مؤلف به عالم علم عرضه نماید. 

کتـب مهمـی را  کـه بـا دقتـی موشـکافانه  از همیـن رو بـود 
یـک کتابخانه هـا جسـتجو و گلچیـن نمـوده و  از کنـج تار

همت بر تصحیح آنها می گمارد. 

»در ایـن کار ذوق و سـلیقه شـخصی بـدرد نمی خـود، زیرا 
ذوق و سـلیقه امری شـخصی و نفسـانی اسـت و عینیت 

نـدارد. پـس بایـد در تصحیـح متـون بدنبـال محـک علمـی و عینـی رفـت و آن، یا نسـخه دسـتنویس خود 
مؤلـف اسـت و یـا قدیمتریـن نسـخه بزمـان مؤلـف، زیـرا هرچـه نسـخه ها از زمـان مؤلـف دورتـر شـود تعـداد 
رونویسـی ها بیشـتر خواهـد شـد و طبعـا در هـر رونویسـی غلطـی یا اشـتباهی جدید یا تحریـف و تصحیح 
ی خواهـد داد و فاصلـه متـن تـا زمـان مؤلـف نـه تنهـا از جهـت زمانـی بلکـه از جهت اصل  عمـدی تـازه رو
ی داده  متـن نیـز بیشـتر خواهـد شـد. البتـه اقدم نسـخ نیز ممکن اسـت مغلوط باشـد و در آن تحریـف رو
یـخ زبـان اسـتوار باشـد نـه  باشـد. در ایـن صـورت تصحیـح آن بایـد بـر مبنـای علمـی و زبانشناسـی و تار
پائی  انتقـال و اسـتعمال اصطاحـات معاصـر و متاخـر بزمـان متقـدم و به اصطـاح آنچه در زبانهـای ارو
کرونیسـم می گوینـد. البتـه خـود مؤلـف نیـز ممکـن اسـت مرتکـب اشـتباه شـده باشـد، زیـرا هیچ شـاعر و  ا

گر خود فردوسی و سعدی هم باشد مصون از اشتباه نیست.«25 نویسنده و مؤلفی ا

24 . لزوم اهتمام در چاپ کردن کتب موالنا به طریق صحیح انتقادی. مجتبی مینوی. نامه انجمن: 7/3، صفحه 5. 
25 پانزده گفتار درباره مجتبی مینوی: 136.
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مرحوم استاد ایرج افشار در خصوص مینوی معتقد است که : 

»شاید در مقام سنجش بتوان خدماتی را که در زمینه تصحیح متون مهم زبان فارسی انجام داده است 
در صف مقدم قرار داد.«26

ی مینوی به جهت عاقه اش به ایران پیش از اسام، به تصحیح و نشر متونی چون  بخشی از توان و انرژ
یس ورامین« گذشت.27 «، »نوروزنامه« و »و »نامه تنسر

ی آنقدر مثال زدنی و ارزشمند است که گاه نسخه هایی را مشترکا به تصحیح می   البته گشاده دستی و
ی یحیی مهدی  رسـانید. کـه از آن جملـه می تـوان بـه »مصنفـات بابـا افضـل مرقی کاشـانی« که با همـکار
ی به سامان رساند اشاره نمود. و  ی علیرضا حیدر چاپ و منتشر کرد و یا »اخاق ناصری« که با همکار
ی مینوی چاپ و انتشار  البته »دیوان حافظ خلخالی« که به طور کلی  دو سومش به تصحیح و همکار

ی آنرا از عبدالرحیم خلخالی می دانند.  یافت و حال آنکه بسیار

کـه بـه مشـقت بدسـت آورده بـود بـه دسـت دیگـر دوسـتان بـرای تصحیـح  گاه نسـخه هایی را   مینـوی 
می سـپارد. چنانچـه در همیـن سـند تـازه یافتـه کـه جلوتـر معرفـی می گردد می بینیم که 4 نسـخه بـه آقایان 

بدیع الزمان فروزانفر و صفا امانت داده شده است. 

مینوی گاه در تصحیح متون به کمک دیگران می آمد، خانلری در این خصوص می گوید: 
»وقتـی کـه هـر دو بـه ایـران آمدیـم من مشـغول تصحیح متن و ترجمه رسـاله ابوعلی سـینا دربـاره )مخارج 
ی نسـخه های عکسـی از ایـن رسـاله فراهـم آورده بود کـه در اختیار من  حـروف( بـودم. دکتـر یحیـی مهـدو
ی کنند. هر دو با محبت  گذاشـت از او و مینوی خواسـتم که در مقابله و تصحیح این کتاب با من یار
ی می رفتیم و به مقابله نسـخه ها می پرداختیم.  تمام پذیرفتند . هفته ای دو سـه روز به خانه دکتر مهدو

مجتبی در این کار علمی به من فایده بسیار رسانید، چنانکه در مقدمه آن کتاب ذکر کرده ام.«28 

مینوی به قول استاد افشار تصحیحاتش از جهات متعدد شاخص است و تردید نباید داشت که روش 
علمـی متخـذ و مختـار مینـوی در تصحیـح متـون مایـه آمـوزش دیگـران نیـز قـرار خواهد گرفت. سـه نکته   
ی را در زمـره  تصحیحـات معتبـر قـرار  قابـل توجـه در تصحیحـات مینـوی وجـود دارد کـه تصحیحـات و
، دوم انتخـاب روش علمـی و انتقـادی در تصحیـح متون ، سـوم دقت  می هـد، اول انتخـاب نسـخ معتبـر
نظـر در تنظیـم عبـارات و صفحـه بنـدی و حروفچینـی 29 کـه مجمـوع آنها باعث گردیـده که تصحیحات 

مینوی متمایز و شاخص گردد. 

. بخارا: فرودین و اردیبهشت1390، شماره 80، ص 26 . »مجتبی مینوی، استادی از اقلیم نمی دانم«. ایرج افشار
27 . پانزده گفتار درباره مجتبی مینوی: 43. 
28 .پانزده گفتار درباره مجتبی مینوی: 118. 

29 . همان
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مینوی اعتقادی راسخ داشت که کسی حق ندارد در آثار ملی ما دست 
ببـرد و فضولـی بکنـد و آنـرا بـه هر شـکلی دلـش می خواهد در بیـاورد.30 از 
نظر مینوی کسی که می خواهد در این رشته کار کند باید اصول تحقیق 
کشـمیر و لکهنـو و  کـه در هرکـدام از نسـخه های  را بلـد باشـد و بدانـد 
بمبئـی و شـیراز و تبریـز و تهـران تصرفاتـی شـده و ابیاتـی اضافـه دارد. راه 
صحیح این است که به نسخه های هرچه قدیمتر و هرچه نزدیکتر متن 
مـورد تصحیـح مراجعـه شـود، چـون کـه در ایـن نسـخه های کمتـر تصرف 
شـده و نزدیکتـر بـه اصـل هسـتند. 31 مینـوی معتقد بـود در تصحیح یک 

متن کهن ما نباید ذوق خود را به دیگران تحمیل کنیم. 32

مرجحـات  و  کـرد  عقیـده  اظهـار  حافـظ  غزلهـای  دربـاره   کـه  هـم  وقتـی 
دیوانهای خطی قبل از سـنه هشـتصد را برشـمرد و نوشـت و مکرر گفت 
ی از ابیـات مشـهور حافـظ دگرگونـی لفظی وارد شـده اسـت  کـه در بسـیار
باز بدو تاخته شد که چرا می خواهی »شبی خوش است بدین قصه اش 
دراز کنیـد« را بـه »شـبی خوش اسـت بدین وصلـه اش دراز کنید« تبدیل 
ی درسـت اسـت  کنی! عقیده  رایج و عام آن اسـت که شـعر حافظ آنطور
کـه رأی  کـه مـردم در سـینه دارنـد. ولـی مینـوی بـه اسـلوبی پای بنـد بـود 

صائب و اصالت علمی حکم می کند.33

بایـد تحقیقـات  بنـده  بـه عقیـد  بـاب شـیوه تصحیـح متـون مینـوی  در 
ی در مقـاالت و بعضـا در تصحیحـات خـود  وسـیعی صـورت بگیـرد، و
بـه صـورت جسـته و گریختـه روش خـود را توضیـح داده اسـت امـا آنچـه 
مسـلم اسـت تدویـن و ارائـه آن بـه عنـوان یـک روش  بایسـته ای مغفـول 

مانده است. 

کتب زیر حاصل تاشهایی مینوی در عرصه تصحیح متون است :
. بـه تصحیـح سـیدنصراهلل تقـوی. تهـران: کتابخانـه تهـران، 694ص.، 1307ش.34  1- دیـوانناصرخسـرو

، پاییز 1352، ص 8. ز 30 . مجتبی مینوی: پژوهشگری ستیهنده. کتاب امرو
31 . همان 

32 . همان، ص 9. 
. بخارا: فرودین و اردیبهشت1390،  شماره 80، صفحه447 33 . زندگی نامه و فهرستنامه مجتبی مینوی. ایرج افشار

34 . این کتاب در اصل به تصحیح نصراهلل تقوی و با مقدمه مرحوم تقی زاده در احوال ناصرخسرو است. مسئولیت تصحیح مطبعی  
باره مینوی نگاشته شده است :  آن بر عهده مینوی بوده ، چنانچه در مقدمه کتاب توسط مرحوم تقی زاده توصیف قابل توجهی در
نه یکی از فاضلترین جوانان ایران آقای آقا میرزا  » تصحیـح نمونه هـای طبـع و مراقبـت آن بمعاونـت و مداقه بسـیار محققانـه و فاضال
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2- سیاستنامه. به تصحیح عبدالرحیم خلخالی. تهران، 186ص.، 1310ش.35

ی  عباس  اقبال  آشتیانی ، تهران ، بروخیم ، ج 1، 1313. 3- شاهنامهفردوسی . با همکار

ی ، تهران ، 1312. 4- نوروزنامه. تألیف  خیام  نیشابور

5- شاهنامهفردوسی. تهران: بروخیم، جلد اول، 520صفحه، 1313ش. 

یسورامین.   فخرالدین  اسعد گرگانی ، تهران ، بروخیم ، 526ص.، 1314ش. 6- و

7-  رسـالهدرامرمالیات.   خواجه  نصیرالدین  طوسـی  .ترجمه به انگلیسـی توسـط والدیمیر مینورسـکی  . 
بولتن مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن36، 1321.

ی. تهران: دانشـگاه تهران،  ی یحیی مهـدو 8- مصنفـاتافضـلالدیـنمحمـدمرقـیکاشـانی. بـا همـکار
جلد اول، 24+386ص.، 1330ش.

9- عیونالحکمه.   ابن  سینا. تهران ، دانشگاه  تهران ، 33+46ص.، 1333ش. 
10- کاپوسنامهفرای. آنقره: 26ص.، 1335ش. 37

11- تحریمةالقلم. سنائی  غزنوی  )مندرج  در فرهنگ  ایران  زمین( ، ج5، صص 5-15، 1337ش.

یسـبادن ،  459+24،  ی  خـط  مینـوی (. ابوالحسـن  عامـری ، و 12- السـعادةواالسـعاد )چـاپ  عکسـی  از رو
1336ش.

ی ، انتشارات  دانشگاه  تهران ، جلد  ی  یحیی  مهدو 13- مصّنفاتافضلالدینمرقیکاشانی . با همکار
دوم،  یب+387ص.، 1337ش.

14- ترجمهکلیلهودمنه .  نصراهلل  منشی ، تهران: دانشگاه  تهران ، 451ص.، 1343ش.

ی ، تهران :، بنگاه  ترجمه  و نشر کتاب ،  15-  سیرتجالالدینمینکبرنی  . شهاب  الدین  محمد خرندز
مج+478ص.، 1344ش.

16- تنکسـوقنامـهیـاطـباهـلختـا.  رشـیدالدین  فضـل  اهلل  همدانـی ، تهـران ، دانشـکده  ادبیـات  و علوم  
انسانی  دانشگاه  تهران ، 519ص.، 1350ش.38

، تهـران ، انجمن  آثار  ی  ایرج  افشـار 17 - وقفنامـةربـعرشـیدی  . رشـیدالدین  فضـل  اهلل  همدانـی ، با همکار
ملی ، 22+384ص، 1351ش.39

مجتبی مینوی وفقه اهلل لخدمه العلم که امید آینده و فضل و ادب است بعمل آمده«
35 . دو سوم کتاب به وسیله استاد مینوی تصحیح شده است. 

36 . Minovi, M. and Minorsky V. (1941) Nasir al-din Tusi on Finance, Bsoas (Bulletin of the School of oriental and 
African studies,vol. X, part 3, pages [755]-789.

37 . M. Mİ�NOVİ�. QÂBÜS-NÂMA'Nİ�N YENİ� NÜSHASI HAKKINDA, (trc. A. Ateş), ŞM, II (1958), s. 105-130.
38 . این کتاب به صورت چاپ عکسی منتشر شده است. 
39 . این کتاب به صورت چاپ عکسی منتشر شده است. 
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ی  دکتر مهدی  محّقق ، تهران ، انتشارات  دانشگاه  تهران ، 1353. . با همکار 18- دیوانناصرخسرو

19- احـوالواقـوالشـیخابوالحسـنخرقانـیبـهضمیمـةمنتخـبنورالعلـوم . تهـران ، انجمـن  آثـار ملـی ، 
.1354

ی  محمد اسمعیل  رضوانی ، تهران ، خوارزمی ، 1354. 20 - نامهتنسر . با همکار

فرهنـگ   بنیـاد  تهـران ،  حریرچـی ،  فیـروز  ی   همـکار بـا  ی ،  نیشـابور کـردی   یعقـوب   ادیـب   البلغـه.    - 21
ایران ،1355.

ی ، تهران ، خوارزمی ، 1356. ی  علیرضا حیدر 22-  اخاقناصری .   خواجه  نصیرالدین  طوسی ، با همکار

23 - داستانسیاووشازشاهنامهفردوسی . تهران ، مؤّسسة  مطالعات  و تحقیقات  فرهنگی ، 1363.

مقاالت
از  برگرفتـه  بـر نسـخه های خطـی  را مبتنـی  یـا تصحیحـات خـود  و  از مقـاالت  ی  مرحـوم مینـوی بسـیار
کتابخانه هـای ترکیـه و دیگـر کتابخانه هـا بـه نـگارش درآورده اسـت، البتـه گاه ایـن نسـخه ها از کشـفیات 
خـود او بـود و گاه توسـط پژوهشـگران دیگـر کشـف و مینـوی پیرامـون آن مطالبی نگاشـته اسـت. برخی از 
مقـاالت نگاشـته شـده بـر اسـاس نسـخه های خطـی ترکیـه بـا ذکـر کتابخانه هـا و عنـوان مقالـه بـه قـرار زیـر 

است: 
1-تانکسوقنامهایلخاندرفنونعلومختائی

نویسنده: رشیدالدین فضل اهلل همدانی
]ایاصوفیا: 3596[ 

مأخـذ: ترجمـه علـوم چینی بفارسـی در قرن هشـتم. مجتبی مینوی، مجله دانشـکده ادبیـات تهران، مهر 
1334شمسی، سال سوم، شماره 261، صفحه 1- 26. 

2-دیوانابونواس
حد پنجم از مجموعه مفصل و مشروح حمزه احتماال قرن 7 هجری قمری ]فاتح: 3775[

برگرفتـه از دوره دوجلـدی مجموعـه حمـزه اصفهانـی بصـورت ملخـص احتمـاال مربـوط بـه قـرن 7 هجـری 
قمری]فاتح: 3774[

برگرفتـه از دوره دوجلـدی مجموعـه حمـزه اصفهانـی بصـورت ملخـص احتمـاال مربـوط بـه قـرن 7 هجـری 
قمری]فاتح: 3773[

 ]1250 : کوپورلو از جمع ابوبکر صولی به ظن قوی متعلق به قرن 5 هجری قمری ]
جلـد دوم از یـک دوره دوجلـدی جمـع حمـزه اصفهانـی بـه صـورت ملخـص حـدودا نیمـه قـرن 7 هجـری 

 ]1251 : کوپورلو قمری ]
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یخ کتابت 597 هجری قمری ]احمدپاشا: 267[  تار
فروردیـن  تهـران،  ادبیـات  دانشـکده  مجلـه  مینـوی،  مجتبـی  ابونـواس،  فارسـیات  از  یکـی  مأخـذ: 

1333شمسی، سال اول، شماره 3، صص 77-62. 

3-بدایعالملح
گرد مولف به سـال 591 هجری قمری کتابت و بر اسـتاد خوانده  تالیف در 590 هجری قمری به خط شـا

شده است و از کتب الله لی محفوظ در سلیمانیه است
]سلیمانیه: 1750[

تیـر  تهـران،  ادبیـات  دانشـکده  مجلـه  مینـوی.  مجتبـی  سـعد.  مسـعود  دربـاره  حریـری  شـعر  مأخـذ: 
1337شمسی، سال پنجم، شماره 4، صص 11-10

4-مناجاتشیخابوالحسنخرقانی
]سلیمانیه )حفیدافندی(: 452[ 

مأخـذ: احـوال و اقـوال شـیخ ابوالحسـن خرقانـی. مجتبـی مینـوی. تهـران: انجمـن آثـار ملـی، 180صفحه، 
صص 148-147

5-قابوسنامه
15A-94b صفحه

توضیحات: مینوی این نسـخه را در سـال 1950 میادی دیده اسـت و معتقد اسـت که این نسـخه اقدم 
نسخ موجود این کتاب است. 

]فاتح استانبول: 5297[ 
مأخـذ: کاپوس نامـه فـرای )تمرینـی در فـن تزویرشناسـی( مجتبـی مینـوی. مجلـه یغمـا: شـماه 11، بهمـن 

1335شمسی، سال نهم، صص 491-481.

6- تفسیر کهن 
ی در استانبول است که تنها شصت ورق از این کتاب  توضیحات: کتاب وقف بر مزار ابو ایوب انصار
باقی مانده که تفسیر سوره بقره است. آیات قرآنی به شیوه خط ایرانی مستهرج از معقلی کتابت شده و 
. از کاغذ و مرکب و شیوه خط تردیدی  ی ساده تر و مدورتر عبارات فارسی نیز به همان شیوه منتهی قدر

نمی توان داشت که بهرحال دیتر از چهارصد کتابت نشده است. 
قطـع اصـل آن 21 در 30 سـانتیمتر اسـت و مسـطره هـر صفحـه عـاده هفـده سـطر اسـت. حـرکات اصلـی 
بـر و زیـر و پیـش و شـده و  بسـبک قدیـم و بـه قرمـزی و سـبزی بـوده اسـت کـه هنـوز هـم هسـت، منتهـی ز

سکون بسبک جدید را هم بر آن )شاید بعدها( عاوه کرده اند.
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از ابتدا بنظر بنده چنین آمد که سـبک انشـای این تفسـیر بآن تفسـیر قرآن مجید )نسـخه کیمبریج( که 
مرحوم براون معرفی کرده بود شـباهتی دارد، ولی هنوز نتوانسـته ام این دو را با هم چنانکه باید بسـنجم . 

مع هذا هنوز به این عقیده معتقدم که بهرصورت انشاء آن قبل از چهارصد هجری شده است. 
]خسرو پاشا: 5[ 

مأخذ: بخشـی از تفسـیری کهن. با یادداشـتی از اسـتاد مجتبی مینوی؛ تصحیح: محمد روشـن. تهران: 
انتشارات بنیاد فرهنگ، 1351ش.

یادداشتها
پایی  از جملـه یادداشـت هایی کـه مینـوی در خصوص نسـخه های خطـی و برگرفتـه از کتابخانه های ارو
پا به  مناسبت   نگاشـته اسـت نیز می توان به »تحقیق  درموردنسـخه های  قدیمی  گلستان  مسعودی  در ارو

جشن  هفتصدمین  سال  تالیف  گلستان« اشاره نمود که به سال 1315 شمسی نگاشته است. 40

مینوی در مقاالت متعدد خود در باب معرفی کتب مختلف به معرفی نسخه های خطی  نفیسی که از 
آن کتابها ، مورد بررسی قرار داده بود می پرداخت .

کتفا نکرد چون عالم بود و دوسـتدار راسـتین   مینوی تنها به دیدن نسـخه و تشـخیص خوب بودن آنها ا
علم ، یک یک نسـخ را به طریق علمی و با وسـواس و دقت خاص خویش در مطالعه می گرفت و نکته 
ی اوراق مسـتقل یادداشـت  ها و دقایقی را که در هر یک تازه می یافت به اسـلوب صحیح عالمانه بر رو
می کرد و بدین طریق مجموعه های کثیر و متعدد یادداشت و نوشته و منقوالت از نسخ ترکیه فراهم کرد 
یایی اسـت از اطاعات عالی و مهم در زمینه مباحث  که خود خزانه ای اسـت از معرفت و تحقیق و در

ایران شناسی و معارف اسامی و طبعا مکمل آنچه در دوران اقامت در انگلستان فراهم کرده بود .

مینوی با صبر و حوصله و عشق و عاقه ای که در جستجوی نسخه های خطی مهم در کتابخانه های 
یـک کتابخانـه هـای این  ترکیـه بـه خـرج داد توانسـت گنجینـه هـای ارزشـمندی از آثـار قدمـا را از کنـج تار

شهر بیرون کشیده و به دست اهل تحقیق برساند .استاد ایرج افشار از باب نمونه می گوید :

یانی و سـندبادنامه سـمرقندی و ورقه وگلشـاه عیوقی و کلیات   «مگـر نـه آنسـت کـه ترجمـان الباغـة رادو
سیف فرغانی که هرچهار از آثار ممتاز و مهم زبان فارسی است درین سی سال اخیر از زوایای فراموش 

شده کتابخانه های ترکیه به دست آمده است «

از یادداشت های مینوی:
هر یک ار بزرگان عالم علم و سیاسـت و هنر که در این بیسـت سـاله اخیر در گذشـته اند از وجودهای 

یت است.  40 . این یادداشت طی سند شماره 29730/297 در سازمان اسناد کتابخانه ملی قابل رؤ
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ی بـوده اسـت کـه دیگـر نظیـر آنهـا در ایـران یافـت نخواهـد شـد . مرحـوم مسـتوفی الممالـک ، مرحوم  نـادر
ینی و امثال آنان از  ی و مرحوم قزو ی ، مرحوم ادیب پیشاور مشیر الدوله پیرنیا، مرحوم ذکا ء الملک غفار
بقایای کهن عهدی بودند که چشمه فضل وشرف وهنرشان هنوز نخشکیده است و هنوز کسانی یافت 
میشـود کـه بـی توقـع نفـع مـادی عمـر خـود را وقـف تحصیل علم و معرفت و بسـط واشـاعه هنـر وخدمت 
کردن و خیر رساندن به نوع بنمایند. آن همت و آن کوشش و آن بلندی نظر و آن طرز تعلیم و تربیت که 
گر هنوز ظلمت همه  موجب پیدایش چنین مردانسـت ، امروزه از کیمیا و سـیمرغ نایابتر شـده اسـت و ا
ی از آن بزرگان و بزرگواران بر قرارند.  جا را فرا نگرفته اسـت به این علت اسـت که باز عده انگشـت شـمار

گر این عده معدود نیز از میان ما بروند… وای بر ما ا

مرحوم دانش پژوه نیز در باب یادداشت های استاد مینوی چنین می گوید: 
ی را خوانده و یادداشـت های  »اسـتاد خـود در کتابخانه هـای عمومـی و خصوصـی آنجـا کتابهـای بسـیار
گانـه برحسـب  ارزنـده ای برداشـته اسـت. ایـن یادداشـت ها کـه بـا خطـی روشـن و خوانـا در برگه هـای جدا
موضوعـات علمـی آنهـا بسـته بندی شـده نوشـته شـده اسـت در کتابخانـه او هسـت. برخـی از آنهـا را مـن 
یدان خرد مشکویه  دیده ام و با اجازه او از برخی از آنها بهره بردم، مانند تحقیق او درباره نسخه های جاو
ی سنجیدم  ی که رساله فی السیاسه فارابی در آن هست. من این تحقیق را با نوشته عبدالرحمن بدو راز
کـرات االسـتاذ مینـوی« در جامـع مصنفات  ی یافتـم و آن را بـا عنـوان »مـن مذا و آن را برتـر از سـخنان بـدو
الفاربی یا »ایندکس فارابیکوس« که با استاد محسن مهدی بنگارش درآورده ایم گنجانده ام، امید که در 
یغی نداشت بلکه چنانکه خود می گفت  قاهره نشر گردد. او در استفاده از این یادداشتها هیچگونه در

یت داده است. 41 برگه هایی را هم به کسانی عار

فهرستحاضر
خطـی  نسـخه های  تصاویـر  تهیـه  بـرای  معـارف  وزارت  قمـری،  سـال1350  -1352  در  بـار  اولیـن  بـرای 
او  از  و  یـس سـکنی داشـت  پار در  ینـی  قزو زمـان عامـه  آن  در  اقـدام می کنـد.  کتابخانه هـای خـارج  از 
درخواسـت می شـود تا به خرج وزارت فرهنگ کار تهیه عکس از نسـخه  های خطی منحصر و ارزشـمند 
ینی  فارسـی و عربـی از کتابخانه هـای مهـم دنیـا را آغـاز کنـد. فهرسـتی بـه اجمـال و مختصرتـر از آنچه قزو
نگاشـته، بـر کتاب هـای گزینـش شـده او توسـط عبدالعزیـز جواهـرکام تنظیـم و در بخـش کتب عکسـی 
کتـاب »فهرسـت کتابخانـه عمومـی معـارف« صفحـات 172-198  منتشـره بـه سـال 1314 در  چاپخانـه 

مجلس موجود است. 

یـت بـر عهـده اسـتاد مجتبی مینوی گذاشـته شـده و از  ینـی ایـن مأمور امـا از قـرار معلـوم بعـد از عامـه قزو
پایی و بعدها ترکیه  ایشان می خواهند که به  تهیه عکس از نسخه های خطی ارزشمند کتابخانه های ارو

41 . پانزده گفتار درباره مجتبی مینوی: 21.
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اقدام نماید. بخشی از نسخه های عکسی کتابخانه ملی که در قالب کتاب یا مقاله معرفی شده بدین 
قرار است : 

یـس،لیـدنو…[ . فهرسـت  1.]فهرسـتچنـدنسـخهعکسـینفیـسبرگرفتـهازکتابخانههـایبرلیـن،پار
کتابخانه عمومی معارف. تهران: ج.2، صص 172-196، 1314ش. 

یس،  در ایـن فهرسـت از 46 دسـتنویس بسـیار نفیـس و مهـم موجـود در کتابخانه هـای جهـان )برلیـن، پار
ینی تهیه و  گفته نماند که این نسخه های نفیس عکسی از سوی عامه قزو لیدن و …( یاد شده است. نا
سپس به کتابخانه عمومی معارف »دارالفنون« )انتقال یافته به کتابخانه ملی ( تحویل داده شده است. 
ینـی  ایـن فهرسـت همچنیـن بـا عنـوان: نسـخ قدیمـه عربـی، فارسـی نـادره و نفیسـه در یادداشـت های قزو

)تهران: انتشارات علمی، 1363ش(: ج4، صص 341-347 معرفی شده است.42

.  نشـریه کتابخانـه مرکـزی دانشـگاه تهـران  2. فهرسـتنسـخههایعکسـیکتابخانـهملـی. عبـداهلل انـوار
درباره نسخه های خطی. شماره 2، صص 269-281، 1341ش. 

. نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران  3 . دنبالهفهرستنسخههایعکسیکتابخانهملی. ایرج افشار
درباره نسخه های خطی، شماره 3، صص 99-104، 1342ش.

در این دو فهرسـت  57 عکس از نسـخه های خطی ترکیه معرفی شـده اسـت که البته در مقاله اول تنها 
دو نسـخه و در مقالـه دوم نسـخه های خطـی بیشـتری از کتابخانه هـای طوپقاپـی، دانشـگاه اسـتانبول، 
ایاصوفیا، راغب پاشا، اسعد افندی، انقره، فیض اهلل، ولی الدین، فاتح، جاراهلل، وهبی، حاجی سلیم آغا، 

ی شده است.  شهید علی، کتابخانه سرای، طوپ قاپی شناسایی و تصویربردار

در مـرداد مـاه سـال 1330 شمسـی کـه اسـتاد مینـوی بـرای شـرکت در کنگـره مستشـرقین عـازم اسـتانبول 
می شود، شورای عالی فرهنگ تصویب می کند که ایشان از کتاب مهم خطی محفوظ در کتابخانه های 

ی کند تا هر زمان وسایل تصحیح و چاپ آنها فراهم شد منتشر گردد.  ترکیه عکس بردار

بعـد از جسـتجو و بررسـی هایی کـه مینـوی در کتابخانه هـای عمومی و حتی مجموعه های شـخصی که 
یخ اسفند 1330  پیش از این بدان اشاره کردیم مینوی فهرستی از نسخه های خطی منتخب خود به تار

آماده می کند. 

شش ماه بعد از تحویل این فهرست و احتماال تصاویر آنها به کتابخانه ملی، این نسخه ها طی مقاله ای 
ی از نسـخه های خطی فارسـی و عربی«  که در شـهریور سـال 1332 شمسـی در  مجله  بانام »عکس بردار
»آموزش و پرورش« چاپ و انتشـار یافته اسـت. البته در این مقاله نویسـنده فهرسـت مشـخص نیسـت، 

یس های اسالمی: 425/1 42 . کتابشناسی فهارس دست نو
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امـا بـه نظـر می رسـد رونوشـتی منقـح از همیـن سـند اسـت. چـرا کـه ترتیـب نسـخه ها دقیقـا هماننـد سـند 
، اطاعـات پدیدآورنـدگان  حاضـر اسـت و ضمـن حـذف یادداشـت های امانـت دادن برخـی از تصاویـر

نسخه ها کمی مرتبتر شده است. 

از ایـن مقالـه در بازنویسـی سـند حاضـر اسـتفاده شـده و در پاورقـی بـا رمـز )آمـوزش( تفاوت هـا مشـخص 
گردیده است. 

در ارائـه سـند مذکـور سـعی شـده اسـت بـا مراجعـه بـه منابع مختلـف اطاعـات دقیق تری از نسـخه های 
عکسـی معرفی شـده در این سـند در پاورقی ارائه گردد. با کمال تاسـف از آنجا که در هیچیک از منابع 
یابی برای این  آناین و منتشـره در خصوص نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی و سـند مذکور شـماره باز

تصاویر وجود ندارد من نیز از این مهم معذورم.

ی به این تصاویر داشـته باشـد چگونه می توانند آنرا در کتابخانه ملی شناسـایی  گر نیاز اما پژوهشـگران ا
و بدان دسترسی پیدا کنند از مجهوالت است. 

مطابق یادداشت هایی که در جلوی مشخصات برخی از این نسخه های خطی آمده 3 کتاب  »معارف 
سـلطان العلمـاء والـد مولـوی« کـه نسـخه شـماره 1716 ایاصوفیـا مودخ 747 قمری و  نسـخه »دفتر ششـم 
مثنـوی« بـه شـماره 182 کتابخانـه ابـا ایـوب خالـد و نسـخه »مقـاالت شـمس تبریـزی« بـه شـماره 2788 
کتابخانـه فاتـح بـه دسـتور وزارت فرهنـگ بـه اسـتاد بدیع الزمـان فروزانفر امانت داده شـده بـود. همچنین 
کتابخانـه هدائـی نیـز بـه آقـای دکتـر ذبیـح اهلل صفـا بـرای  کتـاب »اسـرار التوحیـد« نسـخه شـماره 488 

استفاده در تصحیح و چاپ کتاب امانت داده شده بود. 

مشخصاتسند
ی آن  سـند حاضر مشـتمل بر دو برگه کاغذی خط دار با ابعاد 36 در 22.5اسـت که متن فهرسـت بر رو
یخ نگارش این سـند اسـفند سال 1331شمسی است.   با مداد در دو صفحه رو نگاشـته شـده اسـت. تار
در برخی از بخش های سند زیر برخی مطالب خط قرمز کشیده شده و امضای مرحوم استاد مینوی در 

یت می شود.  پایین هر دو صفحه رؤ

ینسخخطیترکیهتهیهشدهاستوتحویل فهرستکتبعکسیکهتوسطآقایمجتبیمینویازرو
کتابخانهملیشدهاست.

1. غرر اخبار الملوک ابومنصور ثعالبی43 )نسخه داماد ابراهیم پاشا 916( 342 ورق 

43 . آموزش + )حسین بن محمد المرغني( جلد اول و دوم
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2. ترجمه شرف النبی ابوسعید خرگوشی )نسخه اسعد افندی 2222( مورخ 599 هجری 192 ورق44
46 ) 3. دیوان خاقانی )نسخه فاتح 3810( مورخ 702 هجری 275 ورق 45)طومار

ینـی در 778 هجری بنام شـاه شـجاع  4. منهـاج الطالبیـن )نسـخه ایـا صوفیـه 3467( تالیـف عـاء القزو
47361 ورق )سه قوطی( 48

کـب عبدالرحمـن صوفـی بخـط مترجـم آن نصیرالدیـن طوسـی مـورخ 647 هجـری  کوا 5. ترجمـه صـور 
)نسخه ایاصوفیه 2595( 99 ورق49

6. رسایل ریاضی خواجه نصیرالدین طوسی )نسخه حاجی سلیم آغا 743( مورخ50 680 هجری51 151 ورق 52

یاضی خواجه نصیرالدین طوسی )نسخه حاجی سلیم آغا 726( مورخ 681 تا 683 هجری  7. رسایل ر
- 95 ورق 

44 . ترجمه شرف النبی)ص(
یسنده: خرگوشی نیشابوری، عبدالملک بن محمد )؟-407؟ق.( نو

مترجم: راوندی، محمد بن علی )قرن 6ق.(
یـد ولـی الدیـن 884/888( کتابـت 755  یـر دیگـر از ایـن کتـاب از کتابخانه هـای ترکیـه تهیـه نمـوده اسـت، اولـی )بایز مینـوی دو تصو
یـر ایـن دو در کتابخانـه دانشـگاه تهـران و کتابخانـه پژوهشـگاه موجـود  یـس Af.82( کتابـت 608 قمـری کـه تصاو قمـری و دیگـری )پار

است. رک: فهرستواره: 134/1؛ فهرستواره: 174. 
45 . آموزش +بصورت طومار

46 . دیوان خاقانی
: خاقانی، بدیل بن علی )520-595ق.( شاعر

47 . آموزش: +و بعد در زمان حیات حافظ تالیف شده است
48 . مناهج الطالبین 

ینی، علی بن حسین )قرن 8ق.( لی قزو تالیف: هال
یه نسـخه های خطـی شـماره 2 صفحـه 280 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر
یخ نسخه در این مقاله 781 قمری است. حال آنکه  یابی آن در کتابخانه ملی )147( ذکر شده و تار معرفی شده است که شماره باز

رش 778 قمری ذکر شده است.   یخ سند و هم مقاله چاپ شده در مجله آموزش و پرو هم تار
49 . ترجمه صور الکواکب

یسنده: صوفی، عبدالرحمان بن عمر )291-376ق.( نو
مترجم: نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد )597-672ق.(

یر نسـخه دیگری از کتابخانه آسـتان قدس رضوی به شـماره 525 کتابت شـده به سـال 1063 قمری در  یر این نسـخه به همراه تصو تصو
کتابخانه مرحوم مینوی موجود است. فهرستواره: 166. قابل توجه اینکه نسخه حاضر در سال ١٣٤٨ شمسی در 196 صفحه توسط 

کسیمیله چاپ و منتشره شده است.  انتشارات بنیاد فرهنگ ایران به صورت فا
50 . آموزش: 679 و

51 . در مقاله »فهرسـت نسـخه هاي عکسـي کتابخانه ملی: 275/2 شـماره نسـخه در کتابخانه حاجی سـلیم آغا ذکر نشـده و مشخص 
یخ کتابت این  نیست که کدام یک از دو نسخه ای که مینوی از کتابخانه حاجی سلیم آغا تهیه نموده است می باشد، ضمن آنکه تار
نسخه محتمال قرن هشتم یا نهم ذکر شده و حال آنکه هر دو نسخه معرفی شده در این سند مورخ 680 و 681 قمری ذکر شده است. 

یاضی )عربی( 52 . رسائل ر
یسنده: نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد )597-672ق.( نو

یر الکره واالسطوانه لالرشمیدس می باشد.  یر اصول اقلیدس، تحر این نسخه مشتمل بر کتابهای تحر
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه ٢٧٥ نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )١٣٧-١٣٨( ذکر شده  معرفی شده است که شماره باز
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یخ سنی ملوک األرض حمزه 53 اصفهانی54 )نسخه55 28517 انقره( 144 ورق 56 8. تار

9. القـاب الـوزار معـروف57 بنسـایم األسـحار کـه در عهد سـلطان ابوسـعید تالیف شـده )نسـخه ایاصوفیه 
3487( 7 ورق 58

10. مجموعه اشعار افاضل شعرا خط59 شرف الدین حسین سلطانی )نسخه فاتح 4076( 52 ورق 60
11. جامع الحکمتین ناصر خسرو )نسخه ایاصفویه 2393( 105 ورق 61

12. خوان اخوان ناصر خسرو )نسخه ایاصوفیه 1778( 131 ورق62 

53 . آموزش: + بن الحسن
54 . آموزش: + مورخ پانصد و کسری 

یخ و جغرافیای کولته زبان و تار 55 . آموزش: +فا
یخ سني ملوك االرض واالنبیاء )عربي( 56 . تار

یسنده: حمزه اصفهاني، حمزه بن حسن )٢٨٠؟-٣٦٠؟ق.( نو
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه 272 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر
یـخ کتابـت ایـن نسـخه در مقالـه حاضـر قـرن ششـم  یابـی آن در کتابخانـه ملـی )139( ذکـر شـده، تار معرفـی شـده اسـت کـه شـماره باز

آمده است. 
57 آموزش: موسوم

58 . القاب الوزاء )فارسي(
: نسائم االسحار و لطائم االخبار عنوان دیگر

تالیف: منشی کرمانی، ناصرالدین )قرن 8ق.(
ینی به سال 725قمری نگاشته  یر پس از درگذشت صاحب دیوان جو ز وی این کتاب را بنام ابوسعد بهادرخان و نصره الدین صاین و
ل الدین ارموی در ضمن سلسله انتشارات دانشگاه تهران به سال 1337  است. کتاب حاضر به تصحیح و مقدمه استاد سیدجال
شمسـی چاپ و مجددا در سـال 1385 شمسـی توسـط انتشـارات دانشـگاه تهران نیز منتشـر شـده اسـت. همچنین به سـال 1364 

شمسی نیز انتشارات اطالعات این کتاب را منتشر نموده است. 
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه 272 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر
یخ  یابـی آن در کتابخانـه ملـی )١٥٨( ذکـر شـده، تار معرفـی شـده کـه بـا توجـه بـه سـال تالیـف ایـن کتـاب اشـتباه اسـت. کـه شـماره باز
یـر از این کتـاب در مجموعـه میکروفیلم های  کتابـت ایـن نسـخه در مقالـه حاضـر ظاهـرا 522قمـری ذکـر شـده اسـت. همچنین تصو

دانشگاه تهران به شماره )676( نیز موجود است. فیلمها: 265/1
59 . آموزش: بخط
60 . مجموعه شعر 

تالیف: افاضل الشعراء
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه ٢٧٩ نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر

یخ کتابت این نسخه ٨٧٨قمري آمده است.  یابی آن در کتابخانه ملی )١٤٠( ذکر شده و تار معرفی شده است که شماره باز
61. جامع الحکمتین )فارسي(

تالیف: ناصر خسرو )٣٩٤-٤٨١ق.(
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحه ٢٧٣ نیز  این نسـخه در ضمن مقاله »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی« منتشـره نشـر
یخ کتابت این نسخه محتمال قرن ٩ قمري آمده است.  یابی آن در کتابخانه ملی )١٤١( ذکر شده و تار معرفی شده است که شماره باز
کتاب جامع الحکمتین به تصحیح دکتر محمد معین و هانری کربن به سـال 1332 شمسـی از روی همین نسـخه ایاصوفیا توسـط 

انتشارات انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران چاپ و انتشار یافته است. 
62 . خوان اخوان )فارسی(

تالیف: ناصر خسرو )394-481ق.(
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحه ٢٧٣ نیز  این نسـخه در ضمن مقاله »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی« منتشـره نشـر

یخ کتابت این نسخه 862قمری آمده است. یابی آن در کتابخانه ملی )142( ذکر شده و تار معرفی شده است که شماره باز
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13. معـارف سـلطان العلمـاء والـد موالنـا )نسـخه ایاصوفیـه 1716( مورخ 747 هجری 240 ورق - بدسـتور 
وزارت جلیله فرهنگ بجناب آقای فروزانفر امانت داده شده است. 63

14. دفتر ششم مثنوی )نسخه ابا ایوب خالد 182( خط بهاءالدین محمد ولد موالنا 116 ورق - بجناب 
آقای فروزانفر امانت داده شده است. 64

15. مقاالت شـمس تبریزی )نسـخه فاتح 2788( 246 صفحه - بجنای آقای فروزانفر امانت داده شـده 
است. 65

16. شـرح 66قصیـده تائیـه ابـن الفـارض از سـعید فرغانی67  )نسـخه ابا ایوب 177( مـورخ 714 هجری 400 
ورق )4 قوطی( 68

در فهرستواره مینوی این کتاب ضمن مجموعه ای به شماره 1778 نوشته در 862 قمری عنون شده از برگ 1-131 مجموعه را شامل 
می شـود. )فهرسـتواره: 103( همچنین نسـخه دیگری از این کتاب کتابت شـده توسـط محمد بن ابی طالب بن ابی القاسـم حسـینی 
 FY1062 ز چهارشنبه 27 صفر 674 قمری در ضمن مجموعه ای از کتابخانه خالص افندی به شماره 7950 که در انیورسیته در رو
موجـود اسـت. )فهرسـتواره: 65( اولیـن چـاپ و انتشـار ایـن کتـاب بـر اسـاس نسـخه ایاصوفیـا توسـط یحیـی الخشـاب بـه سـال 1940 
یم انجام  انجام می شود که از نسخه ایاصوفیا بهره  میالدی در قاهره انجام می گیرد. تصحیح دگیری نیز در ایران توسط علی اکبر قو

برده است و این تصحیح به سال 1338 شمسی توسط کتابفروشی بارانی تهران چاپ و انتشار می یابد.
63 . معارف سلطان العلماء )فارسی(

یسنده: سلطان ولد، محمد بن محمد )623-712ق.( نو
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه 279 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )159( ذکر شده است. معرفی شده است که شماره باز
یـر نسـخه دیگـری از ایـن کتـاب برگرفتـه از مـوزه موالنـا بـه شـماره 79 در مجموعـه کتابخانـه مینـوی موجود اسـت. )فهرسـتواره 85(   تصو
یری از این کتاب در کتابخانه مرکز احیاء میراث  بیع اآلخر سـال 753 قمری اسـت و تصو ز سـه شـنبه اوائل ر یخ کتابت آن رو که تار

اسالمی قم نیز به دست می آید. )فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسالمی: 8/4( 
زانفـر امانت بوده که البته ایشـان اقدام به  یر نسـخه مذکور نـزد دکتر بدیع الزمان فرو همانطـور کـه در یادداشـت ایـن سـند ذکـر شـده تصو
تصحیح این کتاب نموده و به سـال 1352 قمری توسـط انتشـارات طهوری کتاب را چاپ و منتشـر می کنند. ؟؟؟چاپخانه مجلس 

1333 قمری هم بوده بررسی شود!!!!
64 . مثنوی )فارسی(

ل الدین محمد بن محمد )604-672ق.( یسنده: مولوی، جال نو
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحه 278 نیز  این نسـخه در ضمن مقاله »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )160( ذکر شده است. معرفی شده است که شماره باز
این نسـخه به همراه دفتر چهارم مثنوی به خط سـلطان ولد به صورت عکسـی توسـط اسـتاد ارجمند توفیق سـبحانی توسط انتشارات 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی به سال 1391 شمسی چاپ و انتشار یافته است.  
65 . مقاالت شمس )فارسی( 

ی زی ، م ح م د ب ن  ع ل ی ، )582؟-645ق .( یسنده: ش م س  ت ب ر نو
یه نسـخه های خطـی شـماره 2 صفحـه 280 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر
یـر نسـخه دیگـری از ایـن کتـاب  یابـی آن در کتابخانـه ملـی )161( ذکـر شـده اسـت. همچنیـن تصو معرفـی شـده اسـت کـه شـماره باز

یه نسخه های خطی: 280/2 برگرفته از کتابخانه ایاصوفیا به شماره )181( در کتابخانه ملی موجود است. نشر
66 آموزش: + سعید فرغانی بر

67 . آموزش: + مقتبس از تقریرات صدالدین قونوی 
68 . مشارق الداري الزاهر في شرح نظم الدرر )عربی(

عنوان فرعي: شرح قصیده تائیه ابن الفارض
شارح: ف رغ ان ی ، س ع ی د ب ن  م ح م د )؟ -691ق .(

یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه ٢٧٩ نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر
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17. حقایق التفسیر سلمی )نسخه ولی الدین 148( 423 ورق )4 قوطی(69

18. شرح قصیده تائیه ابن الفارض70 )نسخه 71فاتح 3967( مورخ 729 هجری 278 ورق )2 قوطی(72 
19. ذخیره خوارزمشاهی73 مجلد 5 )نسخه وهبی 1360( مورخ 603 74در 153 ورق 75

20. ذخیره خوارزمشاهی مجلد 9 )نسخه وهبی 1359( مورخ 60376 هجری 166 ورق 77
21. الهدایه فی الطب78 )نسخه79 فاتح 3646( مورخ 510 هجری 272 ورق )3 قوطی(80

یابی آن در کتابخانه ملی )١٤٣( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
69 . حقائق التفسیر )عربی( 

یسنده: سلمی، محمد بن حسین )325-412ق.( نو
ز 10 ذی الحجه سال 981 قمری  نسخ عبدالواجد بن لیکسوار ملکری عواجقی در شهر بلغار در رو

یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحه ٢٧٣ نیز  این نسـخه در ضمن مقاله »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی« منتشـره نشـر
یابی آن در کتابخانه ملی )١٤٤( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز

یر دیگری از این نسخه در کتابخانه دانشگاه تهران موجود است. )میکروفیلم ها: 316/1( تصو
70 . آموزش: + از سعید فرغانی 

71 . آموزش: +کتبخانه
72 . مشارق الداري الزاهر في شرح نظم الدرر )عربی(

عنوان فرعي: شرح قصیده تائیه ابن الفارض
شارح: ف رغ ان ی ، س ع ی د ب ن  م ح م د )؟ -691ق .(

یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه ٢٧٩ نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر
یابی آن در کتابخانه ملی )156( ذکر شده است. معرفی شده است که شماره باز

73 . آموزش: +در طب فارسی
74 . آموزش: +با حرکات کامل

75 . ذخیره خوارزمشاهی )فارسی(
یسنده: ج رج ان ی ، اس م اع ی ل  ب ن  ح س ن  )434 - 531ق.( نو

یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه 274 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملی« منتشـره نشـر
یابی آن در کتابخانه ملی )148( ذکر شده است. معرفی شده است که شماره باز

76 . آموزش: +با حرکات کامل
77 . ذخیره خوارزمشاهی )فارسی(

یسنده: ج رج ان ی ، اس م اع ی ل  ب ن  ح س ن  )434 - 531ق.( نو
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه 274 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )149( ذکر شده است. معرفی شده است که شماره باز
ینی در حدود 370 هجری  78 . آموزش: +اقدم کتب طبی فارسی تالیف ابوبکر اخو

79 . آموزش: +کتبخانه
80 . الهدایه المتعلمین فی الطب )فارسی(

ینی ینی؛ گذارش اخو عنوان فرعی: هدایه اخو
بیع بن احمد )ق رن  4ق .( ی ن ی ، ر تالیف: اخ و

ز رامیاد ماه خردادماه ملکی برای خزانه اسفهساالر تاج االمرا اینانج  ین ر در ماه محرم سال 510 قمری رو نسخ شرف خلیفه در شهر دو
پیغوا الب طغرل بک ابی المظفر غازی بن ابی القاسم نگاشته شده است. 

یه نسـخه های خطـی شـماره 2 صفحـه ٢٨١ نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر
یابی آن در کتابخانه ملی )١٥٠( ذکر شده است. معرفی شده است که شماره باز

یری از این نسخه در کتابخانه مینوی موجود است. )فهرستوراره: 179( تصو
یر این نسخه در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره )ف 138(نیز موجود است . فیلمها: 272/1 همچنین تصو
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22. رسایل رشید الدین وطواط و81 ابوبکر قونیوی )نسخه ایاصوفیه 4015( 109 ورق82

81 . آموزش: منشآت
82 . رسائل )فارسی( 

عنوان فرعی: منشآت؛ ابکار األفکار فی الرسائل واالشعار
تالیف: رشیدالدین وطواط، محمد بن محمد )480؟-573؟ق.(

نسخ، صفحات )1-34( به نظر می رسد
« نامگـذازی شـده و  ری نمـوده یکـی از آنهـا »عرائـس الخواطـر ونفائـس النـوادر وطـواط پـاره ای از منشـآت خـود را در دو مجموعـه گـردآو

« باشد. که احتماال این نسخه بخشی از این منشآت باشد.  دیگری »االبکار االفکار فی الرسائل واالشعار
مهـر  و  شـهریور  1و2،   شـماره   ، یـادگار مجلـه  در  اقبـال  عبـاس  مرحـوم    » واالشـعار الرسـائل  فـی  الفـکار  »االبـکار  کتـاب  خصـوص  در 
یـری از ایـن کتاب را که فردی به نـام  تورخان گنجه ای از  1326شمسـی صـص- 82-95 بـه معرفـی آن پرداختـه و بـرای اولیـن بـار تصو

کتابخانه دارالفنون استانبول تهیه کرده بود را دیده و مطالعه می کند. 
رسـوله الصفی محمد وآله اخیار الخلق  آغاز نسـخه چنین اسـت: الحمدهلل علی صنایع کرمه و روایع نعمه والصلوه علی نبیه الوفی و
رنده این مجموع محمد بن محمد بن عبدالجلیل العمری الرشـید المشـتهر بوطواط وفقه اهلل  واصحابه انصار الحق، و بعد فرهم آو
لمـا یصلـح امـر دینـه و دنیـاه کـه چـون هرکـس از افاضـل عصـر و امائـل دهر که ایشـان را بمطالعه غرائـب نظم و بدایع نثر ملی اسـت و 
از معرفت اقسـام فصاحت و اسـالیب بالغت حظی رسـائل و اشـعار من طلب میفرمودند و در تحصیل آن رغبتی صادق و حرصی 

بکمال مینمودند.
ینی در  یر آن نیز به اهتمام مرحـوم عالمه محمد قزو همچنیـن نسـخه دیگـری از ایـن کتـاب در کتابخانـه لنینگراد موجود اسـت که تصو

اختیار کتابخانه ملی گذاشته شده است. 
یسـرکانی در کتابـی بـا نـام »نامه هـای رشـیدالدین وطـواط« کـه در سلسـله انتشـارات دانشـگاه تهـران بـه سـال  همچنیـن آقـای قاسـم تو
1338 شمسـی چاپ و منتشـر نموده که طی مقدمه ای مبسـوط به این نامه ها پرداخته و با اسـتفاده از نسـخه های خطی مختلف 

مجموعه ای کامل از این منشآت را تصحیح و انتشار داده است. 
لباب  روضه الکتاب وحدیقه اال

عنوان فرعی: منشآت قونوی 
یسنده: قونوی، صدرالدین محمد بن اسحاق ))607-673ق.( نو

نسخ، صفحات )3779( 
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه 279 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )151( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحه 277 نیز  این نسـخه در ضمن مقاله »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )135( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
پقپوسرای )احمد ثالث 2326(،با نام ابکار افکار فی الرسائل واالشعار بامداد شنبه  یر برگرفته از نسخه کتابخانه طو مینوی )69( تصو

سوم االستفتاح سال 727 قمری )فهرستواره: 82( 
یـر برگرفتـه از نسـخه کتابخانـه ایاصوفیـا )4138( بـا عنـوان عرائـس الخواطـر ونفائـس النواظـر )فیلمهـا:  دانشـگاه تهـران )4/5841( تصو

 )186/3
یر برگرفته از نسـخه کتابخانه نورعثمانیه )4312( با عنوان منشـآت نوشـته توفیق نامراد نزدیک به پایان  دانشـگاه تهران )6/5841( تصو

محرم سال 991 قمری   )فیلمها: 186/3( 
دانشگاه تهران: )6044(  برگرفته از نسخه کتابخانه ایاصوفیا )4015( )فیلمها: 194/3(

- دانشگاه تهران )ف677( موجود است. )فیلمها: 523/1(
، نوشته  یر برگرفته از روی نسخه کتابخانه فاتح )ش4074( با عنوان عرایس الخواطر و نفایس النوادر - دانشگاه تهران )ف1/141( تصو

575قمری در قونیه )فیلمها:417/1( 
ع 1، 701 قمری. )فهرستواره: 48( یتانیا مورخ سه شنبه آغاز  یر دیگری از منشئات وطواط از روی نسخه Or.8316 موزه بر تصو

یتانیـا مـورخ 751 قمـری )فیلمهـا:  یـر دیگـری از منشـئات وطوطـاط در کتابخانـه دانشـگاه تهـران از روی نسـخه Or.6316 مـوزه بر تصو
)529/1
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23. کلیات نثر و نظم83 شرف الدین علی یزدی )نسخه طوپ قپوسرای 1019( 237 ورق )2 قوطی( 84
24. منشآت ابوبکر قونیوی85 بخط مولف )نسخه انقره 664( 108 ورق 86

25. عقاید حنفیان بفارسی 87عهد سامانی88 و89 مزارات اولیای تبریز90 )نسخه انقره 1297( 154 ورق 91
 26. اآلثار الباقیه 92نسخه93 حدود 500 هجری )نسخه عمومیه 4667( 202 ورق )2 قوطی( 94

27. اآلثار الباقیه نسخه حدود 700 هجری )نسخه طوپ قپو سرای 3043( در 186 ورق )2 قوطی( 95

83 . آموزش: = منشآت و اشعار
84 .  کلیات شرف الدین علی یزدی )فارسی(

عنوان فرعی: منشآت و اشعار
یسنده: ش رف ال دی ن  ع ل ی  ی زدی  ) - 858؟ق .( نو

مورخ 867 قمری می باشد. 
یه نسـخه های خطـی شـماره 2 صفحـه 281 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )152( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
85 . آموزش: +ظاهرا 

لباب  86 . روضه الکتاب وحدیقه اال
عنوان فرعی: منشآت قونوی 

یسنده: قونوی، صدرالدین محمد بن اسحاق ))607-673ق.( نو
یه نسـخه های خطـی شـماره 2 صفحـه ٢٨٠ نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )١٥٧( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
87 . آموزش: + که اصل آن در

88 . آموزش: = سامانیان
89 . آموزش: +قبل از ٣٤٠ هجري تالیف شده بوده است باضافه 

90 . آموزش: + و فواید و تعلیقات دیگر
91 . عقاید حنفیان )فارسی(

تالیف: ناشناخته
یده روضات الجنان و جنات الجنان و رساله خط در یک مجموعه  یز یا گز ساخته پیش از 340 قمری این کتاب به همراه مزارات تبر

است. 
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه 279 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )131( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
یر دیگری از همین نسخه )فیلمها: 523/1( - دانشگاه تهران )ف 672( تصو

یحان بیرونی  92 . آموزش: +ابور
93 . آموزش: +متعلق به

ثار الباقیه عن القرون الخالیه )عربي( 94 . اآل
ی ح ان  ب ی رون ی ، م ح م د ب ن  اح م د )362 -440ق.( تالیف: اب ور

یخ کتابت این نسخه و نسخه بعدی در فهرست کتابخانه ملی ظاهرا 812 قمری آمده که به نظر اشتباه است چرا که در مورد نسخه  تار
یـخ ندارد اما در ترقیمـه آن دو قید وجود  یـد چنانچـه مینـوی در کتـاب بدان اشـاره میکند هرچند این نسـخه تار کتابخانـه عمومیـه بایز
یحان بیرونی : 37 دارد که این احتمال که نسخه متعلق به قرن پنج یا اوایل قرن 6 باشد را تقویت می نماید.  رک: بررسی هایی درباره ابور
یه نسـخه های خطـی شـماره 2 صفحـه 271 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )145( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
یر برگرفته از کتابخانه ایاصوفیا )2947( نستعیلیق کتابت شده به سال 839 ق. )فیلمها: 78/3( - دانشگاه تهران )4610( تصو

ثار الباقیه عن القرون الخالیه )عربي( 95 . اآل
ی ح ان  ب ی رون ی ، م ح م د ب ن  اح م د )362 -440ق.( تالیف: اب ور

یحان بیرونی : 37   باره ابور یخ کتابت  این نسخه را حدودا هفتصد هجری ذکر می کند. رک: بررسی هایی در  مینوی خود تار
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ی عبـداهلل افندی )نسـخه اسـعد افنـدی 3333( 166 ورق )2  ی صـار 28. منشـآت سـاطین96 جمـع آور
قوطی( 97

29. اسرار التوحید مورخ 700 هجری )نسخه کتابخانه هدائی 488( 258 ورق - به آقای دکتر ذبیح اهلل 
صفا برای استفاده در تصحیح و طبع کتاب امانت داده شده است. 98
یخ نیشابور عبدالغافر فارسی )نسخه انقره 1544( 98 ورق99 30. ذیل تار

31. عرائیس الخواطر و منشآت دیگر مورخ 588 )نسخه فاتح 4074( 101 ورق100 
32. دستور الوزاره محمود بن محمد بن الحسین االصفهانی )نسخه ایاصوفیه 3491( 104 ورق 101

یه نسـخه های خطـی شـماره 2 صفحـه 271 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر
یابی آن در کتابخانه ملی )146( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز

یه 96 . آموزش: +تا اوایل صفو
97 .  منشآت سالطین 

رنده: صاري بوسنوي، عبداهلل بن محمد بن عبدي )درگذشته 1071ق.( گردآو
یخ این نسخه سال 1039 قمری است.  تار

یه نسـخه های خطـی شـماره 2 صفحـه 271 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر
یابی آن در کتابخانه ملی )134( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز

98. اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی السید )فارسی (
تالیف: م ح م د ب ن  م ن ور )ق رن  6ق .(

ینـی، چنانچـه در یادداشـت جلوی این  نسـخ محمـد صلـح در اول جمـادی الثانـی سـال 700 قمـری بـرای علـی بـن قاضـی بـن علی جو
یر این کتاب در دست دکتر ذبیح اهلل صفا برای استفاده در تصحیح و طبع کتاب  امانت داده شده است  نسخه آمده است تصو
و ایشـان بـه سـال 1332 شمسـی از روی همیـن نسـخه و چـاپ بهمنیـار موفـق بـه چـاپ و انتشـار ایـن اثـر توسـط انتشـارات علمـی در 

408 صفحه می گردد.
یه نسـخه های خطـی شـماره 2 صفحـه 280 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملـی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )153( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
یر برگرفته از نسخه خطی کتابخانه سلیم آقا 488/238 ]میکروفیلم ها: 275/3[ دانشگاه تهران )7( تصو

ز دوشـنبه رمضان  دانشـگاه تهران )481( برگرفته از نسـخه کتابخانه راشـد افندی اسـتانبول نسـخ محمد بن شـاه آیبک در چاشـت رو
701 قمری ]میکروفیلم ها: 275/3[ 

دانشـگاه تهران )619( برگرفته از نسـخه کتابخانه شـهید علی پاشـا )1416( نسـتعلیق محمد بن عبداهلل سرخسـی دهه سـوم صفر 854 
]میکروفیلم ها: 275/3[

یخ نیشابور )فارسي( 99 . ذیل تار
تالیف: ناشناخته

یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحـه 275 نیز  ایـن نسـخه در ضمـن مقالـه »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانـه ملی« منتشـره نشـر
یابی آن در کتابخانه ملی )133( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز

100 . عرائس الخواطر و نفائس النوادر )فارسی(
عنوان فرعی: منشآت 

تالیف: رشیدالدین وطواط، محمد بن محمد )480؟-573؟ق.(
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحه 277 نیز  این نسـخه در ضمن مقاله »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )135( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
101 . دستور الوزاره )فارسي(

تالیف: اص ف ه ان ی ، م ح م ودب ن  م ح م د )542 ؟ - 612ق.(
یه نسـخه های خطی شـماره 2 صفحه ٢٧٣ نیز  این نسـخه در ضمن مقاله »فهرسـت نسـخه های عکسـی کتابخانه ملی« منتشـره نشـر

یابی آن در کتابخانه ملی )135( ذکر شده است.  معرفی شده است که شماره باز
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یل کتابخانه  زانفر و دکتر صفا امانت داده شده تحو مطابق این فهرست 32 کتاب باستثنای 4 کتابی که به آقایان فرو
یخ اسفند ماه 1331 مجتبی مینوی  ملی گردید. بتار
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