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کتابخانۀ کاخ گلستان یکی از بااهمیتترین کتابخانههای
خطی ایران است؛ چرا که هستۀ اصلی این کتابخانه از تجمیع
کتابهای شاهوار ،که در کتابخانههای سالطین صفوی و
گورکانی بوده ،تشکیل شده و همچنین کتابخانۀ مذکور ،پس از
تشکیل در زمان فتحعلی شاه قاجار (حک1212-1275 :ق/
1897-1907م) ،به دست جانشینان او ،خاصه ناصرالدین شاه
(حک1264-1314 :ق1848-1896 /م) ،تکمیل و تقویت
شده است .در سالهای 1325-1315ق1897-1907 /م ،در
زمان تصدی میرزا علی لسانالدوله (1338-1278ق1862- /
1920م؟) (بامداد  ،)2/385-386 :1347-1351به عنوان رئیس
کتابخانۀ مذکور در سالهای 1314-1324ق (1896-
1906م) ،بسیاری از نسخههای فاخر این کتابخانه به سرقت
رفت ،و برخی کامل و برخی مثله شده ،از ایران خارج شد یا
در ایران به فروش رسید (قاضیها 1390؛ کیانفر 1383؛ نصیری مقدم
1383؛ بهزادی  .)1389در سالهای1317-1313ش (1934-
1938م) ،نیز برخی کتب خطی و غالب کتب چاپی 1،برای
تجهیز بخش خطی کتابخانۀ تازه تأسیس ملی ،به آنجا انتقال
یافت ،با این همه کتابخانۀ گلستان همچنان اهمیت خود را
حفظ کرده است.
تاکنون شانزده فهرست کامل یا گزیده ،از کتابهای خطی
2
کتابخانۀ گلستان شناسایی شده که برخی مانند فهرست آتابای

.)49-45 :1390

یکی از نسخ درخور توجه و مهم ،که در فهرست محفوظ
در کتابخانۀ مجلس معرفی نشده ،ولی در این  52فرد نسخۀ
محفوظ در کاخ گلستان ذکر گردیده ،نسخۀ خطی و مصور
هزار و یک شب ،از ارزندهترین نسخ خطی فارسی در سراسر
دنیاست (آتابای 1355الف546-542 :؛ بوذری .)275-160 :1393
بر اساس سایت آقا بزرگ و فهرستوارۀ دستنوشتهای
ایران (درایتی  ،)1182 /10 ،114 /2 :1389نسخههای غیرمصور
دیگر این متن به شرح زیر هستند :الف لیله و لیله[ ،ج 179 ،1
برگ19/5×33 /5 ،س 30 ،سطر] ،محل نگهداری :کتابخانۀ
مجلس ،تهران( 22665 ،صدرایی خوئی )85-87/ 25 :1376؛ الف
لیله و لیله[ ،ج 512 ، 1صفحه35/5×21/5 ،س 28 ،سطر]،
محل نگهداری :کتابخانۀ مجلس ،تهران( 5414 ،حائری :1357
)12/21؛ الف لیله و لیله[ ،ج  504 ،2صفحه35×21/ 5 ،س،
 38سطر ،کاتب :محمدکاظمبن محمد امین سرابی]1261 ،ق/
کتابخانۀ سلطنتی.
 .3دلیل کامل بودن این فهرست ،آنکه تکملهای بر فهارس پیشین است که در هر دوره
توسط امیناموالهای جدید کامل شد ه بود .از سوی دیگر ،بعد از سرقت لسانالدوله،
تصمیم بر آن شد که فهرست کامل و دقیقی از موجودی کتابخانه تدوین شود که پس
از آن ردیابی نسخهها امکانپذیر باشد؛ بنابراین ،این فهرست براساس فهارس پیشین
و افزودههای فراوان آماده شده است.
 .4این نسخه به کوشش محمدحسین حکیم و از سوی کتابخانۀ مجلس به صورت
نسخهبرگردان منتشر شده است.

 .1آتابای تعداد این کتابها را چهارده هزار جلد میداند.
 .2آتابای ،بدری ،1356-1351 ،فهرست کتابهای خطی کتابخانۀ سلطنتی ،تهران:
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نسخۀ هزار و یک شب
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در دسترس است و از برخی ،مانند فهرست «ثبت قدیم» ،تنها
نام و نشان باقی مانده است (حکیم  .)44-27 :1390یکی از
کاملترین این فهارس ،فهرست شیخ اسماعیل شیخالمشایخ
امیر معزی (1279-1360ق1862-1941/م) ،کتابدار
کتابخانه از 1328ق (1910م) تا اوایل پهلوی است 3.این
فهرست بین سالهای 1338-1328ق (1920-1910م) در
دو نسخه تهیه شده ،که یکی به شمارۀ  12در کتابخانۀ گلستان
محفوظ است و دیگری جزء ماترک شیخ المشایخ بوده که اکنون
به شمارۀ  21564در کتابخانۀ مجلس قرار دارد 4.هر دو نسخه
ً
در ابعاد  11/5×19/5س.م .هستند و کامال به هم شباهت دارند؛
تنها تفاوت در آن است که نسخۀ کتابخانۀ گلستان  52فرد بیشتر
از نسخۀ مجلس دارد .در واقع نسخۀ مجلس ،دارای  625فرد،
در توصیف  12249نسخۀ خطی و نسخۀ کتابخانۀ گلستان،
دارای  677فرد ،در توصیف  12526نسخۀ خطی است .عالوه
بر این ،نسخۀ مجلس از صفحۀ  101تا  110افتادگی دارد (حکیم

نسـخه
شناسی

275 :2005ـ.)293
نسخۀ خطی هزار و یک شب کتابخانۀ گلستان ،از یک سو
تنها نسخۀ خطی مصور ترجمۀ فارسی کتاب الف لیلة و لیلة
عربی است و از سوی دیگر ،پرنگارهترین نسخۀ خطی فارسی
به شمار میرود .شمارش دقیق نگارههای این نسخه نشان
میدهد که دارای  3655نگاره در قالب  1136برگ دورو است.
عالوه بر این آخرین نسخۀ مصور خطی تولید شده در دربارهای
ایران است.
نخستین بار ،کتاب هزار و یک شب در ایران به دستور
بهمن میرزا ،حاکم آذربایجان و فرزند چهارم عباس میرزا،
(1301-1225ق1811-1884 /م) (بامداد 1347ـ195-/ 1 :1351
 )198به دست میرزا عبداللطیف تسوجی تبریزی (د 1297ق/
1880م) (بامداد 1347ـ )276/ 2 :1351از نسخۀ بوالق مصر
(منتشره به سال1251ق1835/م) ترجمه شد 1و میرزا محمدعلی
اصفهانی (1285-1228ق1813-1869 /م) ،ملقب به شمس
الشعرا ،متخلص به سروش (همایی  )1327به فراخور متن
اشعاری سرود و یا از اشعار شعرای بزرگ به کتاب افزود( 2هزار
و یک شب1261 ،ق ،مقدمه) .این ترجمه بین سالهای  1259و
1260ق ( 1844و 1845م) آماده و در  23شوال 1261ق (25
اکتبر 1845م) در دو جلد در تبریز به شیوۀ چاپ سنگی منتشر
شد.
ناصرالدین شاه قاجار پس از رسیدن به سلطنت دستور داد
نسخهای مصور از هزار و یک شب از روی ترجمه و چاپ
پیشگفته تدوین شود .این مجموعۀ نفیس و بینظیر به مباشرت
حسینعلی خان معیرالممالك (د 1274ق1857 /م) (بامداد
1347ـ )94-93 /6 :1351در مجمع الصنایع ناصری (یوسفیفر
 )64-42 :1390فراهم آمد ه است .نسخهشناسی این نسخه به
شرح زیر است:
الف لیلة و لیلة .پایان تحریر1269 :ق (1852م)؛ پایان
مصورسازی1276 :ق (1859م)؛  2280صفحه ( 1142صفحه
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نیشابوری] ،محل نگهداری :برلین کتابخانۀ عمومی (مارزلف

1846م ،محل نگهداری :کتابخانۀ مجلس ،تهران5419 ،
(همانجا)؛ ترجمۀ الف لیلة و لیلة 400[ ،برگ]1241 ،ق؟/
1826م ،محل نگهداری :مکتبة شیخ االسالم عارف حکمة،
مدینه( 316 ،دانشپژوه )475 :1346؛ الف لیلة و لیلة ،محل
نگهداری :کتابخانۀ دانشگاه هاروارد ،ماساچوست( ،دانشپژوه
و افشار )387 :1358؛ الف لیلة و لیلة 553[ ،صفحه] ،محل
نگهداری :کتابخانۀ فاضل خوانساری ،خوانسار (حسینی
اشکوری )420 :1380؛ دلیلۀ محتاله ،محل نگهداری :نسخ خطی
فارسی انجمن پادشاهی آسیایی ،لندن (دانشپژوه .)681 :1346
همچنین مارزلف به دو نسخۀ دیگر اشاره میکند که در کتابخانۀ
عمومی شرقی بانکیپور و کتابخانۀ عمومی برلین قرار دارد که
گویا ترجمۀ فارسی دیگری از متن عربی است .مشخصات
نسخ به شرح زیر است 121[ :برگ ،حامی :احمدبن احمد
بلگرامی]1251 ،ق1836 /م ،محل نگهداری :هند ،کتابخانۀ
عمومی شرقی بانکیپور؛ [ 118برگ ،مترجم :میرزا زینالعابدین

 .1برای نخستین بار محمدجعفر محجوب این تئوری را مطرح کرد و مارزلف ،با
مقایسۀ دو نسخۀ موجود ،بوالق و کلکته 1258-1255( 2ق1842-1839/م) ،با
ترجمۀ تسوجی ،این تئوری را اثبات میکند (برای اطالعات بیشتر ر.ک :محجوب
.)205-200 :1339
 .2در نسخۀ خطی مورد بررسی نام بهمن میرزا ،عمو و رقیب ناصرالدین شاه در
سلطنت ،حذف شده و به جای آن نام ناصرالدین شاه آمده است.
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ویژگیهای جلدهای الکی شرح داده شده است 1.بازخوانی
[644ر] صـــورت تحویـــات کتابخانـــۀ ســـلطنتی
کتاب الف اللیل خطی و مصور بسیار اعلی ،انتقالی از
2
صندوقخانه ،به انضمام یک قطعۀ شلفیه.
شش جلد ،یک قطعه.
کتب الف الیل قطع رحلی بزرگ حجیم ،که [به] خط
نستعلیق دودانگ ،رقم میرزا محمدحسین طهرانی ،در سنۀ
 1269نوشته [شده] است و هر ورق دارای یک صفحه خط و
یک صفحه نقاشی آبورنگی بسیار اعلی کار میرزا ابوالحسن
صنیعالملک است که بر حسب امر ناصرالدین شاه در ظرف
هفت سال به مباشری دوستعلیخان معیرالممالک در تلو شش
مجلد تمام شده .کاغذ متن خانبالغ ،بینالسطور طالاندازی
دندان موشی ،مذهب مجدول کمند قرمزدار است .کاغذ حاشیه
دولتآبادی شکری ،صفحات نقاشی که اغلب دارای چندین
مجلس است ،دورو ،اطراف مجالس نقاشی ،مجدول مذهب
مرصع به الجورد و طال و غیره است و اسامی مجالس ،به
سفیدآب و قرمزی و غیره [در] باالی مجالس نوشته و اسامی
حکایات ،در گوشۀ باالی صفحات ،به خط نسخ قرمز و غیره
نوشته شده و اسامی و تعداد لیالی نیز به خط نسخ قرمز و غیره
نوشته شده که زیر آن مذهب مرصع است .در دو محفظۀ چوبی
آستر مخمل قرمز سهخانهدار.
طول 45 :سانتیمتر ،عرض 26 :سانتیمتر 1133 ،ورق،
المقرر:
شش جلد:
جلد ّ
اول[ :بیرون] جلد ،مقوای روغنی بوم مشکی که وسط
آن [در] یک قاب بیضی بزرگ ،تصویر زنهای لخت است که
در کنار نهر خوابیده و نشستهاند [با] دورنما و پردهدار[ ،در]
ترنجهای باال و پایین644[ ،پ] گرفتگیر شیر و اژدها و [در]
بقیۀ اطراف بیضی ،وسط ،گل و بوتۀ گلسرخی اعلی ،حاشیه،
 .1از آقای محمدحسین حکیم بسیار سپاسگزارم که مفردات این نسخه را در اختیارم
قرار دادند.
 .2این قطعه اکنون به نسخه ملحق نیست .در انتهای ثبت هزار و یک شب در فهرست
مورد بررسی ،در توصیف این قطعه آمده است :صفحۀ نقاشی شلفیه که تصویر یک
زن و چند نفر مرد که به او پیوستهاند و دو نفر دیگر که در حال وطیاند [که] آب و
مذهب کمنددار .نمرۀ  ،12373یک قطعه.
مجدول
رنگی ساخته شده است .حاشیه
ِ
ِ
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ثبت هزار و یک شب در این فهرست چنین است:
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متن و  1134صفحه تصویر و  4صفحه بیاض)؛ ابعاد:
300×450مم ،ابعاد نوشتار320×180 :مم؛  30سطر؛ کاتب
محمدحسین کاتب السلطان تهرانی؛ نقاش :میرزا ابوالحسن
غفاری ملقب به صنیعالملک (کریم زادۀ تبریزی 34-23/1 :1369؛
ذکاء  ،)1382و شاگردان؛ مذهبان :غالمعلی مذهبباشی
میرزااحمد مذهب؛ جلدساز :میرزا جانی جلدساز؛ صحاف:
میرزا یوسف صحاف .محل نگهداری :تهران ،کاخ گلستان.
شمارۀ بازیابی 2244 ،2243 ،2242 ،2241 ،2240 :و .679
کل صفحات متن و حاشیه ،كاغذ متن خانبالغ شكری،
كاغذ حاشیه فرنگی نخودی ،بین سطور طالاندازی جدول و
كمند زریندار ،عنوان هر شب به خط رقاع كتابت عالی در
سرسخنهای ّ
مذهب در متن و عنوان حكایات به همان خط به
مركب الوان در گوشۀ چپ باالی حاشیه نوشته شده است .خط
مجلد ّ
اول نستعلیق كتابت و بقیۀ مجلدات نستعلیق نیمدودانگ
است (آتابای 1355ب .)1392-1375 :در هر صفحه مصور از سه
تا شش مجلس تصویر آبرنگ عالی نقاشی و حاشیۀ آن تذهیب
و ترصیع شده و در کل بیش از  3655نگاره دارد .تعداد
صفحات نگاره و متن در کل شش مجلد هزار و یک شب بدین
شرح است :جلد ّ
اول 218 :صفحه متن و  214صفحه نگاره
(شامل  662نگاره)؛ جلد دوم 170 :صفحه متن و  170صفحه
نگاره (شامل  531نگاره)؛ جلد سوم 208 :صفحه متن و 204
صفحه نگاره (شامل  615نگاره)؛ جلد چهارم 160 :صفحه متن
و  160صفحه نگاره (شامل  496نگاره)؛ جلد پنجم218 :
صفحه متن و  220صفحه نگاره (شامل  645نگاره)؛ جلد
ششم 168 :صفحه متن و  168صفحه نگاره (شامل 506
نگاره) (بوذری .)275-160 :1393
آغاز مجلد ّ
اول :خجستهنوائی كه هزاردستان زبان بر
اغصان جان بدان ترنم نماید و فرخترین داستان كه طوطی
شكرخای قلم بدور زبان بر آن تكلم كند ...
پایان مجلد ششم ... :تمامی رعیت و اهل مملكت را
بنواخت و در دولت و نعمت و عیش و شادی همیزیستند تا
اینكه هادم اللذات و مفرق جماعات بر ایشان بیامد .سبحان من
الیموت.
در فهرست شیخ المشایغ معزی ،در ابتدا به شکل اجمالی،
به نسخهشناسی اشاره شده و سپس با جزییات بیشتری
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[645ر] صـــورت تحویـــات کتابخانـــۀ ســـلطنتی
کتاب الف اللیل ،انتقالی از صندوقخانه
جلد دوم[ :بیرون] جلد ،مقوای روغنی نقاشی بوم طالیی
که وسط آن ،ترنج بزرگ مصور به تصویر دو شیری که تاجی را
در وسط گرفتهاند و باال و پایین ترنج ،ترنجهای کوچکی است
که وسط آنها دورنماسازی شده .اطراف ،گل و بوتۀ اسلیمی،
حاشیه ،مذهب ،درون ،بوم قرمز مذهب ،وسط ،بومکشی سبز،
که اشعار نستعلیق را با خط سفید نوشتهاند .اندرون [جلد]،
بوم قرمز مذهب لچکسازیشده .حاشیه ،بوم مشکی گلریزه.
 170ورق 240 ،صفحه ،المقرر :خط 170 :صفحه،
مجالس نقاشی 170 :صفحه .نمره  5،12368یک جلد.
جلد سوم[ :بیرون] جلد ،مقوای روغنی نقاشی ،مصور به
دو مجلس تصویر شکارگاه ناصرالدین شاه و میرزا آقا خان
صدراعظم ،حواشی ،مذهب ،درون ،قرمز ،وسط ،سبز ،که به
خط نستعلیق سفید اشعار [را] نوشتهاند .اندرون [جلد] ،بوم
قرمز مذهب لچک موی که ترنج و نیمترنج و لچکیها
6
اسلیمیسازی[شده] ،زمینه ،الوان گلریزه است.
 230ورق645[ ،پ]  412صفحه ،المقرر :خط ،به ضمیمۀ
چهار صفحه که به جهت سرلوحسازی گذاردهاند و بیاض
است 208 :صفحه ،مجالس نقاشی 204 :صفحه 7.نمرۀ
 8،12369یک جلد.
جلد چهارم[ :بیرون] جلد ،مقوای روغنی نقاشی که متن آن
تصویر تختی است که یک مرد و یک زن نشسته و چند نفر
زنهای مطربه و یک نفر زنی که میرقصد و روی دیگر نیز
مجلس تصویری شرح فوق است که زنهای زیاد در رقصاند.
حواشی ،بوم مشکی ّ
مذهب که قابهای تصویر و گل و بوته و
روی آنها ،نقش دور[نما] ،وسط ،یک ترنج به اسم ناصرالدین
شاه ،به طال ،رقم شده .اندرون جلد ،بوم طالی ّ
مذهب ،که در

بومکشی مذهب ،که اشعار به خط نستعلیق سفید نوشته شده.
اندرون جلد ،بوم قرمز مذهب لچک موی که وسط ،یک ترنج
بوم آبی گل و بوته[ ،و در] باال و پایین ،دو ترنج بوم زرد گلریزه
1
است که اطراف آنها شاخ گوزن [و] وسط ،گلریزه است.
دیباچه ،ورق ّ
اول ،سرلوح و حواشی ،مجدول مرصع مذهب
است و ورق دوم در سرصفحات ،دو ترنج الجوردی است که
اسم ناصرالدین شاه ،به طال نوشته شده است.
213ورق 426 ،صفحه ،المقرر :خط 213 :صفحه،
مجالس نقاشی 213 :صفحه 2.نمره  3،12367المقرر یک
جلد.

 .5شمارۀ بازیابی کنونی.2241 :
 .6جلد جدا شده و امکان بررسی وجود ندارد .بنا به گفتۀ آتابای (1355ب)1389 :
این بیت در روی جلد کتابت شده است:
هــم از خامــۀ میــرزا جانــی آمــد
بــه جلــدش ریاحیــن جنــت مصــور
 .7برگ نگارهها بین صفحات شش و هفت و صفحات  158و  159در نسخه وجود
ندارد .در کنار صفحۀ هفت و  ،157به ترتیب ،این عبارات نوشته شده است« :این
ورق اشتباه شده ،انشاهللا عوض ساخته میشود» و «این ورق اشتباه شده ،عوض
ساخته میشود ،انشاهللا» .به همین دلیل ،صفحات متن و نگاره تعداد یکسانی ندارند،
ولی با استناد به نوشته فوق ،نسخه کسری ندارد.
 .8شمارۀ بازیابی کنونی.679 :

از وسط ورق دوم دیباچه ،یک صفحه بریدهاند.

4

 .1در حالت کنونی نسخه ،جلد به نسخه متصل نیست و امکان بررسی وجود ندارد.
بنا به گفتۀ آتابای (1355ب )1387 :این بیت روی جلد دیده میشود:
هم از مانوی خامۀ احمد آمد
به جلدش ریاحین مینو مصور
 .2صحیح  218صفحه متن و  214صفحه نگاره است.
 .3شمارۀ بازیابی کنونی.2242 :
 .4نسخه افتادگی ندارد و دیباچه کامل است.
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منابع
آتابـای ،بـدری1355 ،الف« ،کتابخانۀ سـلطنتی ایـران» ،یغما ،ش
 ،339ص .542-546
آتابـای ،بـدری1355 ،ب ،فهرسـت دیوانهـای خطـی کتابخانـۀ
سـلطنتی و کتاب هزار و یک شـب ،تهران :کتابخانۀ سـلطنتی،
ص .1392-1375
بامـداد ،مهـدی ،1351-1347 ،شـرح حـال رجال ایـران در قرن
 13 ،12و  ،14تهرانّ :
زوار.

جلد پنجم[ :بیرون] جلد ،مقوای روغنی نقاشی بوم مشکی
که وسط ،یک ترنج بزرگ است که وسط آن ،تصویر عمارت و

 .3صحیح  218صفحه متن و  220صفحه نگاره است.
 .4شمارۀ بازیابی کنونی.2243 :
 .5جلد دیده نشد .آتابای (1355ب )1392 :این بیت را از روی جلد ذکر میکند:
هــم از خامــۀ میــرزا احمــد آمــد
بــه جلــدش ریاحیــن جنــت مصــور
 .6صحیح  168صفحه متن و  168صفحه نگاره است.
 .7شمارۀ بازیابی کنونی.2244 :

 .1رقم جلد چنین است :پشت« :به دستیاری استاد الکل فی الکل ،جان نثار درگاه
جهانپناه ،استاد آقا» ،رو« :سمت اتمام پذیرفت .العبد غالمعلی .فی شهر
جمادیالثانی سنۀ .»1275
 .2شمارۀ بازیابی کنونی.2240 :
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یرذوب یلع 

هر یک ،یک قاب تصویر عمارت و دورنما است ،حاشیه ،بوم
1
مشکی مذهب ،عمل میرزا آقای نقاش.
 160ورق 320 ،صفحه ،المقرر :خط160 :صفحه ،مجالس
نقاشی 160 :صفحه .نمره  2،12370المقرر یک جلد.
[646ر] صورت تحویالت کتابخانۀ سلطنتی
کتاب الف اللیل انتقالی از صندوقخانه

 ناتسلگ خاک ۀناخباتک بش کی و رازه ۀخسن

حوض آب و آدم و درخت و غیره است و باالی هر ترنج ،دو
ترنج کوچکی است که در آنها ،تصویر دو زن و دورنما است.
اطراف ،اسلیمی دهناژدر[ی است] که میان آنها ،گل و بوته
نقش شده ،حاشیۀ دو خط بوم قرمز مذهب وسط بوم سبز که به
قلم چهاردانگ خط نستعلیق با سفیدآب نوشتهاند .اندرون
جلد ،بوم قرمز مذهب لچکسازیشده ،حاشیه ،بومکشی
گلریزه.
 218ورق 436 ،صفحه ،المقرر :خط 218 :صفحه،
مجالس نقاشی 218 :صفحه 3.نمره 4،12371 :المقرر یک
جلد.
جلد ششم[ :بیرون] جلد ،مقوای روغنی بوم مشکی که در
وسط ،یک قاب بیضی وسط و سر و ته ترنجدار ،هر یک شبیه
سواری است که شیر بالدار و اژدهایی به سوار حمله کرده
است ،درخت و دورنمادار ،اطراف ،گلسرخی ،ترنج و سر و ته،
زمینۀ زرد گل و بوته646[ ،پ] حاشیه ،مذهب ،درون ،بوم قرمز
[و] وسط ،بوم سبز ،که روی آن ،با سفیدآب [به] خط نستعلیق
اشعار نوشته شده 5.اندرون [جلد] ،بوم قرمز مذهب گل و
برگی ،که ترنج و نیم ترنج و لچکی اسلیمی دهناژدر[ی]
گلریزه است.
 166ورق 332 ،صفحه ،المقرر :خط 166 :صفحه،
مجالس نقاشی 166 :صفحه 6.نمره 7،12372 :المقرر یک
جلد.

نسـخه
شناسی
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نسـخه
شناسی

از کتابخانـۀ سـلطنتی بـر اسـاس برخـی از اسـناد موجـود در
کتابخانـۀ کاخ گلسـتان)» ،نامـۀ بهارسـتان ،ش ،10-9بهـار و
زمستان  ،1383ص .286-275
محجـوب ،محمدجعفـر« ،1339 ،داسـتانهای عامیانـۀ فارسـی
( ،»)11سخن ،دورۀ  ،11ش  ،2ص 200ـ.205
نصیری مقـدم ،ناصر«،1383 ،ماجرای دزدی از کتابخانۀ سـلطنتی
کاخ گلسـتان (تهـران1325،ق)» ،مطالعـات ملـی کتابداری و
سازماندهی اطالعات ،ش  ،57بهار  ،1383ص .186-178
همایـی ،جاللالدیـن ،خرداد « ،1327سـروش اصفهانـی» ،یغما،
ش  ،3ص133-140؛ تیـر  ،1327ش  ،4ص 186-188؛ مرداد
 ،1327ش  ،5ص 201-204؛ آبـان  ،1327ش  ،8ص 347-
 352و آذر  ،1327ش  ،9ص .398-401
یوسـفیفر ،شـهرام« ،1390 ،مجمـع الصنایع (تجربـۀ نوگرایی در
مشـاغل کارگاههای سـلطنتی دورۀ قاجار)» ،گنجینۀ اسـناد ،س
 ،21دورۀ  ،3ص .42-64

بـوذری ،علـی« ،1393 ،نسـخۀ خطـی هـزار و یـک شـب؛
نسخهشناسـی و معرفـی نگارههـا» ،نامۀ بهارسـتان ،دورۀ  ،2ش
 ،3ص .160-275
بهـزادی ،محمدرضـا« ،1389 ،سـرقت از کتابخانـۀ سـلطنتی،
بازخوانـی پرونـدۀ میـرزا علیخـان کتابـدار (لسـانالدوله)»،
تاریخ معاصر ایران ،بهار و تابستان  ،1389ص .54-53
حائـری یـزدی ،عبدالحسـین ،1357 ،فهرسـت کتابخانۀ مجلس
شـورای ملـی( ،ج  ،)21تهـران :کتابخانـه مـوزه و مرکـز اسـناد
مجلس شورای اسالمی.
حسـینی اشـکوری ،صادق؛ حسـینی اشـکوری ،جعفـر،1380 ،
ی مرکـز احیـای میـراث
ی عکسـ 
فهرسـت نسـخ هها 
اسالمی ،قم :مرکز احیای میراث اسالمی.
دانشپـژوه ،محمدتقـی ،1358 ،نشـریۀ نسـخههای خطـی
كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران (ج  ،)9تهران :دانشگاه تهران.
دانشپـژوه ،محمدتقی؛ افشـار ،ایرج ،1346 ،نشـریۀ نسـخههای
خطـی كتابخانۀ مركزی دانشـگاه تهران (ج  ،)5تهران :دانشـگاه
تهران.
درایتـی ،مصطفـی ،1389 ،فهرسـتوارۀ دستنوشـتهای ایـران
(دنـا) ،تهـران :کتابخانـه مـوزه و مرکـز اسـناد مجلس شـورای
اسالمی.
ذکاء ،یحیـی ،1382 ،زندگـی و آثـار صنیـع الملـک ،ویرایـش و
تدویـن سـیروس پرهـام ،تهـران :سـازمان میـراث فرهنگـی و
مرکز نشر دانشگاهی.
شیخالمشـایخ امیـر معـزی ،اسـماعیل ،1391 ،فهرسـت کتابخانۀ
سـلطنتی ایران ،تألیف شده در 1338-1328ق؛ نسخهبرگردان
دستنویس شـمارۀ  ،24564با مقدمۀ سـید محمدحسین حکیم،
تهـران :کتابخانه موزه و مرکز اسـناد مجلس شـورای اسلامی و
دانشگاه تهران.
صدرایـی خوئـی ،علـی ،1376 ،فهرسـت نسـخههای خطـی
کتابخانـۀ مجلس شـورای اسلامی (ج  ،)25قـم :دفتر تبلیغات
اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
قاضیهـا ،فاطمـه ،1390 ،اسـنادی از تـاراج کتابخانـۀ سـلطنتی،
تهران :سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی.
کریـم زادۀ تبریـزی ،محمدعلـی ،1369 ،احـوال و آثـار نقاشـان
قدیـم ایـران و برخی از مشـاهیر نگارگر هنـد و عثمانی(ج ،)1
لندن :سانتراپ ،ص .34-23
کیـان فر ،جمشـید« ،1383 ،مـرده ریگ فرهنگی (ماجرای سـرقت
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