گزارشی از تصحیح و تحقیق نگارستان جوینی
حسین پورشریف

*

ادبی ،عرفانی و اخالقی قرن هش��تم هجری است که به رغم
دارا بودن حکایات آموزندهای از صدر اس�لام و گفتار بزرگان،
و نیز بعضی نکات تاریخی ،متأس��فانه تاکنون به چاپ نرسیده
اس��ت و پیش از ای��ن تحقیق جدیای در خص��وص کتاب و
نویسندهاش (معینالدین جوینی) انجام نشده است.
نگارنده ،با مشاهدۀ این خأل ،پس از شناسایی نسخههای
موج��ود از این اثر و بررس��ی آنها ،به تصحیح کتاب یادش��ده
اقدام نمود .این نوشتار دربارۀ مراحل و روش این تحقیق است
بخش «درب��ارۀ تصحی��ح» (روش تصحیح ،معرفی
ک��ه در دو ِ
امالی��ی آنها) و «درب��ارۀ تحقیق»
نس��خهها ،و ویژگیهای
ِ
(معرفی معینالدین و ویژگیهای کتاب) ارائه میشود.

مقدمه

س��عدی با نگارش گلستان در بهار  656ق ،شیوهای را در نظم
و نثر زبان پارسی بنا نهاد که بیشک میتوان گفت که تاکنون
کسی یارای برابری با او را نیافته است .احمد منزوی ،در مقالۀ
«تتبع در گلس��تان س��عدی» ن��ام  35اثری را که ب��ه پیروی از
ّ
گلس��تان نوشته شدهاند ،بیان کرده است که نگارستان جوینی
نیز دومین اث ِر معرفی ش��ده اس��ت( 1منزوی ،1352 ،ش ،171 ،113
.)172
 79سال پس از نگارش گلستان سعدی ،نوشته شده است،
یعنی در س��ال 735ق .ش��اید بتوان این کتاب را پس از روضۀ
ُخلد مجد خوافی (نگاش��تۀ 733ق) دومی��ن اثر و نزدیکترین
کتاب به دوران نگارش گلستان دانست.
معینالدی��ن جوینی بر این باور بوده اس��ت که گذش��ت
زمان و تکرار خوانش گلستان ،از زیبایی آن میکاهد و موجب
ماللآور ش��دن آن و خس��تگی خوانندگان میشود .حال آنکه
عکس تصور او ،گلستان ،هر چه
گذشت زمان ،نشان داد که به
ِ
بیش��تر خوانده میشود ،زیباتر جلوهگری میکند .معینالدین با
این دید ،به سراغ نوشتن کتاب خود میرفت.
کتاب نگارس��تان ،اثر معینالدی��ن جوینی ،از متون زیبای

دربارۀ تصحیح

عکس��ی
نگارنده ،با بررس��ی فهرس��ت نس��خههای خطی و
ِ
کتابخانههای کشور ،چهارده نسخۀ خطی و یک نسخۀ عکسی
از کتاب نگارس��تان جوین��ی را در ایران شناس��ایی کرد که با
تالش فراوان ،تصویر شش نسخه از پانزده نسخۀ موجود را به
دست آورد .این نسخهها عبارتاند از:
 .1نس�خۀ کتابخانۀ مجلس س�نا ،ش��مارۀ  .1140کاتب آن،

* کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشیار پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیثh.poursharif@gmail.com /
 .1دربارۀ این کتابخانه اطالعات بیش��تری در فهرس��تنامۀ مورد استفاده و نیز بر روی نسخۀ عکسی یا در محل نگهداری آن (مرکز احیای میراث اسالمی) درج
نشده است!
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نس��خه چنین است :به خط نس��تعلیق ،مورخ ربیعالثانی ،989
کاغ��ذ نخودی ،عناوین ش��نگرف ،جلد تیماج مش��کی ،پانزده
سطر  15/5 × 6س 348 ،برگ  21/5 × 15/5س (گلچین معانی
.)885 884 :1346

اش��تباهی در فهرستنویس��ی این کتاب ص��ورت گرفته
اس��ت :تاریخ وقف در فهرست کتابخانه  25خرداد  1332درج
ش��ده اس��ت؛ در حالی که تاریخ دقیق آن ،در کتاب ،خردادماه
 1327ذکر ش��ده اس��ت؛ و  1332تاریخ ثب��ت آن در کتابخانۀ
آستان قدس است ،نه تاریخ وقف آن!
 .3نس�خۀ کتابخانۀ آیتهلل مرعش�ی نجفی .این نس��خه ،با
شمارۀ  8529و با این مشخصات در کتابخانۀ آیتهلل مرعشی
نجفی به ثبت رسیده است:
کاتب :نعمتهللبن عنایتهلل خمامینی کمرهای ،تاریخ کتابت:
آخ��ر جمادیالثانی  ،1010نس��تعلیق زیبا ،عناوین ش��نگرف،
صفحهه��ا دارای جدول زر و مش��کی و ش��نگرف و الجورد،
س��طرها چلیپا ،جلد تیماج مش��کی بدون مقوا 288 ،برگ 25
سطری 20 × 11/5 ،س (حسینی اشکوری108 :1387 ،ـ.)110
این نسخه کمترین قلمخوردگی و افتادگی را دارد.
 .4نس�خۀ کتابخانۀ مجلس ش�ورای اسلامی (ش  .)1این
نسخه ،در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی (تهران) ،با شمارۀ
 61916( 8285قدیم) به ثبت رس��یده اس��ت .مشخصات این
نس��خه بدین قرار است :به خط نس��تعلیق ،قرن دهم هجری،
دارای س��رلوحی مذ ّهب و مندرس در صفحۀ اول و جداول به
قلم زر و شنگرف و سیاه در همۀ صفحات ،کنار چند برگ اولی
وصل��ه زده ش��ده ،قطع خش��تی  23/5 × 16س ،جلد تیماجی
برگ ش��انزده سطری ،کاغذ س��مرقندی شکری.
قرمزِ 316 ،
پایان کتاب افتادگی دارد (حائری  187 :1348ـ .)188
در فهرس��ت نسخ خطی کتابخانۀ مجلس ،تعداد صفحات
نسخه به اشتباه 432 ،صفحه آورده شده که  316برگ صحیح
است.
 .5نس�خۀ کتابخانۀ مجلس ش�ورای اسلامی (ش  .)2این
نس��خه در کتابخانۀ مجلس شورای اس�لامی با شمارۀ 7565
( 26617قدیم) ،به ثبت رس��یده اس��ت .تاريخ كتابت :جمادي
االولي  1313ق ،صفحۀ اول آن نونويس است ،دو صفحه آخر
به خط علياكبر ،عناوين شنگرف ،جلد :تيماج مشكي ،ترنج با
سر 179 ،برگ 28 × 18/5 ،س ،بیست سطری (صدرایی خوئی و

صفحۀ اول نسخۀ کتابخانۀ مجلس سنا (سنا)

محمدبن مبارز است و تاریخ کتابت ،اول جمادی اآلخر 835ق،
به نام س��لطان ابوس��عید بهادر خان ،با این مشخصات :به خط
زرین در صفحۀ عنوان ،عنوان
نستعلیق ،عنوان کتاب در دایرۀ ّ
و نش��ان شنگرف ،جدول زر و مش��کی ،با پیشانی زر ،با تملّک
یک��م رمضان  ،895در پایان [نام مالک ،قلمخوردگی دارد] ،در
 220برگ نوزده سطری ،اندازۀ متن  8 × 14س ،اندازۀ کاغذ 16
×  24س ،کاغذ سفید ،جلد مقوایی ،عطف و دور تیماج آلبالویی
ضربی (دانشپژوه و علمی انواری .)133 132 :1359
این نسخه در چندجا افتادگی دارد و بخشهایی از کتاب،
توسط مالکین ،مخدوش و از این رو ناخوانا شده است.
 .2نس�خۀ کتابخان�ۀ آس�تان ق�دس رضوی .این نس��خه را
سرهنگ عبدالحسین افش��ار ،بنا بر وصیت پدرش ،سردار ُکل
یارمحمدخان افشار ،به نام وی در تاریخ خردادماه  ،1327وقف
کتابخانۀ آستان قدس رضوی در مشهد کرده است .مشخصات
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پایانی
صفحات مجدول به ش��نگرف 231 ،صفحه .س��ه باب
ِ
کتاب ،افتادگی دارد (حسینیاشکوری.)248 – 246 :1387 ،
 .8نس�خۀ کتابخانۀ مرکزی دانش�گاه ته�ران (ش  .)1این
نس��خه در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشود.
تاريخ كتابت :قرن هش��تم هجری اس��ت .صفحات اول و آخر
نس��خه ،ساقط است 234 :ص ،ده سطری ( 22×14افشار :1339
.)635 – 633

 .9نس�خۀ کتابخانۀ مرکزی دانش�گاه ته�ران (ش  .)2این
نس��خه با ش��مارۀ  1358در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران
به ثبت رس��یده است .تاريخ كتابت :سدۀ یازدهم هجری است
و یک تاريخ  967نیز دارد ،به خط نس��تعليق ،عنوان شنگرف،
يادداشت يوس��فنامي به تاریخ  1305در پايان ديده ميشود،
كاغذ س��پاهاني ،جلد تيماج مشكي ضربي مقوایی 312 ،برگ
 27 × 15/5در هفده سطر ( 18 × 9/5دانشپژوه .)53 :1339
 .10نس�خۀ کتابخان�ۀ مرک�زی دانش�گاه ته�ران (ش .)3

این نس��خه با کد  409و ش��مارۀ  13022در کتابخانۀ مرکزی
دانش��گاه تهران به ثبت رسیده است .كاتب متن :علي رضابن
حاجي محمدجعف��ر ،کاتب ترجمهها :عبدالحس��ين اصفهاني
به خط نس��تعليق ريز ش��نگرف ،تاريخ كتابت  1241براي آقا
محمدمهدي تاجر قزويني ،با س��رلوح و آرايش و حاشيهسازي
و جدول و س��تونبندي زرين و رنگين ،جلد قلم كارگرد تيماج
قهوهاي زركوب بياضي ربعي (دانشپژوه و افشار .)586 :1353
 .11نس�خۀ کتابخانۀ مرکزی دانش�گاه تهران (ش  .)4این
نس��خه با ش��مارۀ  8638در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران
نگهداری میش��ود .تاريخ كتابت :سدۀ دهم هجری ،جدول زر
و الجورد ،عنوان و نشان شنگرف ،كاغذ سمرقندي ،جلد تيماج
ترياك��ي ضرب��ي مقوايي ربعي 148 ،ب��رگ  20 × 12در هفده
سطر 13 × 7/5س (دانشپژوه .)185 :1364
 .12نس�خۀ کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران .این
نس��خه با شمارۀ 36ـ ج ،در کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه
تهران به ثبت رسیده است .تاريخ كتابت :سدۀ یازدهم هجری،
آغاز و انجام آن افتادگی دارد .به خط نستعليق ،عنوان شنگرف،
كاغذ س��پاهاني ،جلد تيماج مشكي ضربي 256 ،برگ 24×17
در چهارده سطر 16×11س (دانشپژوه .)513 511 :1339

صفحۀ آخر نسخۀ کتابخانۀ مجلس سنا (سنا)

حائری  55 :1376ـ.)56

 .6نس�خۀ کتابخانۀ مجلس ش�ورای اسلامی (ش  .)3این
نس��خه با ش��مارۀ  13021( 509قدی��م) ،در کتابخانۀ مجلس
ش��ورای اسالمی ش��مارۀ  2نگهداری میش��ود .كاتب :ميرزا
محمدبن عالءالدين مراغي ،تاريخ كتابت105 :ق ،آغاز نسخه
افتادگی دارد .در ميان اوراق ،برگههای سفيد وجود دارد .به خط
نس��تعليق ،عنوان و نشان :شنگرف 166 ،برگ بیست سطری،
 23×15س ،كاغذ س��فيد ،جلد تيم��اج ترياكي ضربي مقوايي
(دانشپژوه و علمی انواری  246 :1355ـ.)247
 .7نسخۀ عکسی کتابخانۀ مرکز احیای میراث اسالمی .این
1
نس��خۀ عکسی از نس��خۀ خطیای در «کتابخانهای در بخارا»
تهیه ش��ده است .این نسخه با ش��مارۀ  ،2646در مرکز احیای
میراث اس�لامی در قم نگهداری میش��ود .تاریخ کتابت :سدۀ
ده��م یا یازدهم هجری ،به خط نس��تعلیق ،عنوان :ش��نگرف،

 .13نس�خۀ کتابخان�ۀ دانش�کدۀ حق�وق و علوم سیاس�ی
دانش�گاه تهران .این نسخه با شمارۀ جدید 174ـ ج و شمارۀ
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صفحۀ اول نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی (قدس)

صفحۀ آخر نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی (قدس)

قدی��م  49445كتابخانۀ محمدحس��ن خ��ان صنيعالدوله ،در
کتابخانۀ دانش��کدۀ حقوق و علوم سیاس��ی دانش��گاه تهران،
نگه��داری میش��ود .ديباچه و پاي��ان آن افتاده اس��ت ،تاريخ
كتابت :سدۀ یازدهم هجری ،به خط نستعليق ،با عنوان و نشان
ش��نگرف ،كاغذ س��پاهاني ،جلد تيماج مشكي ضربي مقوایي،
 134ب��رگ  20/5 × 11/5در هف��ده س��طر 14/5 × 6/5س
(دانشپژوه .)221 :1339
 .14نس�خۀ کتابخانۀ ملی ملک (ش  .)1این نسخه با شمارۀ
 943در کتابخانۀ ملی ملک (در تهران) ،به ثبت رس��یده است.
تاريخ كتابت :س��دۀ دهم هجری ،به خط نس��تعليق ،عنوان و
نش��ان شنگرف 209 ،برگ نوزده س��طری24/2 ×16/5 ،س،
كاغذ ترمه ،جلد ميشن سياه (افشار و دانشپژوه .)831 :1364
 .15نس�خۀ کتابخانۀ ملی ملک (ش  .)2این نسخه با شمارۀ
 4137در کتابخان��ۀ ملی ملک به ثبت رس��یده اس��ت .كاتب:

محمد شريف و ديگران ،تاريخ كتابت 1050-1041 :و ،1161
به خط نس��تعليق 338 ،برگ ،عنوان و نشان شنگرف ،برخي از
صفحهها جدولبندي شده ،در برخي از صفحهها اكليل به كار
رفته اس��ت .س��طرها گوناگون29/5 × 15/9 ،س ،كاغذ ترمه،
جلد رويه ميشن يشمي ضربي (همان 211 :ـ.)212
روش تصحیح نگارنده

الف .پس از بررس��ی تمامی نس��خهها و مقایس��ۀ آنها با هم،
قدیمترین نسخۀ موجود از کتاب -که به فاصلۀ صد سال پس
از تألیف نگارستان کتابت شده ( 835ق) -انتخاب و «تصحیح
بر مبنای نسخۀ اساس» انجام شد.
ب .نس��خۀ کتابخانۀ مجلس س��نا با عنوان اختصاری «س��نا»
نسخۀ اس��اس تصحیح قرار گرفت و نس��خۀ کتابخانۀ آستان
قدس رضوی ب��ا عنوان اختصاری «قدس» ،نس��خۀ کتابخانۀ
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ل .احادیث به کار گرفته ش��ده در کتاب از منابع حدیثی معتبر
مصدریابی و سپس اعرابگذاری شدند.

آیتهلل مرعش��ی نجفی با عنوان «مرعشی» و نسخۀ کتابخانۀ
مجلس ش��ورای اس�لامی (ش  )1با نام اختصاری «شورا» ،به
عنوان نسخهبدل ،به کار گرفته شدند.
ج .در موارد جاافتادگی ،چون افتادگیها به مفهوم جمله ضربه
وارد میکنند یا مش��خص اس��ت که صفحاتی در نتیجۀ سهو
کاتب جا افتادهاند و یا از نسخه جدا شدهاند ،از شیوۀ تصحیح بر
مبنای نسخۀ اساس عدول گردید و آن موارد ،به شیوۀ التقاطی،
به متن افزوده شدند.
د .با توجه به اینکه در نسخۀ اساس ،رسمالخط کلمات بهویژه
در فصله��ا و وصلها یکس��ان به کار نرفته اس��ت و خوانندۀ
امروزی را دچار مش��کل میکند ،لذا رس��مالخط متن به شیوۀ
رایج امروزی آورده شد.
هـ  .در بیان کالم الهی از هیچ یک از نسخهها استفاده نشد و
عین عبارت قرآن جایگزین گردید.
و .قبل از آیات قرآن ،در متن نس��خۀ اساس ،حرف «ق» توسط
کاتب درج ش��ده بود که حذف ش��د و در عوض ،آیات قرآن در
پرانتز شکوفهدار قرار گرفت.
ز .کاتب��ان در نوش��تن نس��خهها در آغ��از ابیات مت��ن کتاب،
واژههایی چون ش��عر ،بیت ،نظم «ع» (مصراع) و یا قالبهایی
ش��عریای چون رباعی ،مثنوی و قصی��ده را گوناگون و بدون
هیچ ترتیب و ش��یوۀ خاصی و گاه به اش��تباه افزودهاند؛ لذا این
افزودهها حذف شدند.
ح .صورت نوش��تاری غیرمعمول بعضی واژهها به رس��مالخط
امروزی تغییر یافت؛ مانند خورد = خُ رد ،خورس��ند = خُ رس��ند،
حکایة = حکایت.
ط .ب��رای رفع ابهام��ات و کمک به روانخوان��ی متن ،عالئم
ویرایشی مرسوم به کار برده شد.
نگارشی و
ِ
ی .ش��مارۀ برگهای نسخۀ اس��اس ،داخل پرانتز و مطابق با
ابتدای هر صفحۀ نس��خه آورده شد تا در صورت نیاز ،مراجعۀ
به آنها آسان باشد.
ک .عبارات و عناوینی چون علیهالسالم ،رضیهلل عنه ،صلیهلل
علیه و س��لم و ...در نسخهها به گونههای مختلفی به کار رفته
بود که مش��خص میکرد کاتبان بر اساس سلیقه و مذهبشان،
آنه��ا را به کار ب��رده و یا کم و زیاد کرده و یا تغییر دادهاند .لذا
در این موارد ،تنها به نس��خه اساس -که نزدیکترین نسخه
به زمان تألیف کتاب بود -بسنده شد.

امالیی نسخۀ اساس
ویژگیهای
ِ

 .1نوش��تن ح��روف «پ»« ،چ» و «ک» ،به ص��ورت «ب»« ،ج»
و «ک» ،مثال :بش��یمان = پش��یمان ،هی��ج = هیچ ،نکردی =
نگردی.
 .2جدا نوشتن نون نفی و نهی در بعضی از افعال ،مثال :نهبینی
= نبین��ی ،نهبندد = نبندد ،نهپیوس��ته = نپیوس��ته ،نهپذیرد =
نپذیرد.
 .3ج��دا آوردن بای ابتدای افعال در بعضی موارد ،مثال :بهبندد
= ببندد ،بهبینم = ببینم.
 .4ح��ذف الف ضمیر «او» و ضمیرهای اش��ارۀ «این» و «آن» و
«ایشان» در اتصال به کلمۀ پیشین ،مثال :ازین = از این ،ازو =
از او ،درین = در این ،بران = بر آن ،بریشان = بر ایشان.
 .5نوش��تن «ۀ» به ج��ای «ای» در کلمات مختوم به «ه» ،مثال:
هر کاری را ضابطۀ است و هر الفتی را عالقۀ = و هر کاری را
ضابطهای است و هر الفتی را عالقهای.
 .6ح��ذف عالمت مد از باالی «آ» ،مثال :دراید = درآید ،انجا =
آنجا ،استین = آستین.
میانی کلمات ،مثال:
 .7آوردن عالمت مد بر ب��االی الفهای ِ
سودآی = سودای ،هوآی = هوای ،ارآدت = ارادت.
 .8نوش��تن کلمات مختوم به «تا» گاهی به صورت «ت» و گاه
به شکل «ة» ،مثال :حکایة = حکایت.
ح��ذف «ه��ای» مختومۀ برخی کلمات هنگام جمع بس��تن
.9
ِ
آنها با «ها» ،مثال :جامها = جامهها ،دیدها = دیدهها ،اندیشها
= اندیشهها ،طبقها = طبقهها.
 .10حذف الف «است» هنگام اتصال آن به کلمۀ پیشین ،مثال:
وصلس��ت = وصل است ،منکریست = منکری است ،حالتست
= حالت است.
 .11گذاشتن سه نقطه در زیر حرف «سین».
 .12نوشتن کلماتی مثال :بلکه و آنکه به صورت بلک و آنک.
 .13نوش��تن همزۀ روی کرس��ی «ئـ» به ص��ورت «یـ » ،مانند
مالیکه = مالئکه ،لییم = لئیم ،مسایل = مسائل.
 .14چس��باندن ضمیر «تو» به فعل «است» و حذف واو و الف،
مثال :تُست = تو است .همچنین حذف واو هنگام چسبیدن به
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صفحۀ آخر نسخۀ کتابخانۀ بزرگ آیة اهلل
مرعشی نجفی (مرعـشـی)

صفح�ۀ اول نس�خۀ کتابخانۀ ب�زرگ آیة اهلل مرعش�ی

پس از پایان یافتن کار تصحیح به تحقیق متن پرداخت.

نجفی (مرعـشـی)

در آغاز ،نویسندۀ آن یعنی «معينالدين جوينى» ،متخلص
به «معينى» را بررس��ی کرد و دربارۀ ن��ام و لقب ،تخلص ،تولد
و مرگ ،اس��تادان ،ممدوح��ان ،آثار ،و ویژگیه��ای اعتقادی،
مذهبی و اخالقی وی ،اطالعاتی را به دس��ت آورد و نکتههای
تازهای را که از خود نسخه بیرون کشیده بود ،به آنها افزود.
2
وى را معينالدين جوينى ،متخلص به «معينى» خواندهاند.
بر اس��اس س��ال فوتش احتمال دادهاند كه اوايل سدۀ هشتم
هجرى به دنيا آمده است .زادگاه وى به اتفاق نظر نويسندگان،
روستاى «انداده» از توابع جوين است .سال فوت معينالدين را

«را» ،مثال :تُرا = تو را.
 .15گذاش��تن دو نقطه زیر «ی» ،به سیاق رسمالخط عربی در
بیشتر موارد ،مثال :روزی = روزی ،عتابی = عتابی.
 .16آوردن مص��وت بلند به جای مص��وت کوتاه ،در بعضی از
کلمات ،مثال :خورسند = خُ رسند ،خورد = خُ رد.
ب .دربارۀ تحقیق

نگارن��ده در البهالی کار تصحیح نکات قابل توجه دربارۀ خو ِد
جوین��ی ،ویژگیهای نگارس��تان ،و ...را فیشب��رداری کرد و

 .2نک :دولتشاه ،تذكرة ،ص 257؛ اوحدى ،عرفات ،ج  ،6ص 3534؛ مدرس تبريزى ،ريحانة ،ج  ،1ص 444؛ آقا بزرگ ،الذریعة ،ج  ،24ص 307؛ صفا :1370
323/4؛ دهخدا  :1373ذيل «معينالدين جوينى».
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 781ق ،و در مولد وی گزارش كردهاند.
در منابع ادبى و تاريخى از دو نام به عنوان اساتيد معينالدين
ياد ش��ده است :موالنا فخرالدين خالدى اسفرائنى و سع دالدين
حم��وى؛ 4اما نگارنده ،با دق��ت در کتاب و از البهالی حکایات
آن ،به دو استاد دیگر وی نیز رسید« :ابراهیمبن محمدبن مؤید
نالدین «ابن معین
حموی» (جوینی ،نگارس��تان) و پدر خو ِد معی 
الجوینی» (همان).
مهمترين اثر معينالدين جوينى همين كتاب نگارس��تان
اس��ت كه به پيروى از گلس��تان س��عدى ،به گونۀ نثر و نظم،
تدوين يافته است .وی عالوه بر قطعات و ابيات فراوانى كه در
نگارس��تان آورده ،قصايد و غزلهاى مستقلى نيز سروده است
(نوای��ی  .)263 /5 :1380در كت��ب تراجم متقدم ،اثر ديگرى از وى
ذكر نشده است؛ ولى بعضى از نويسندگان متأخر ،كتاب أحسن
القصص (در تفسير سورۀ يوسف و شرح داستان يوسف و زليخا)
را از وى دانس��تهاند 5.در حالى كه اين كتاب ،نوشته معينالدين
نالدين جوينى ،نسبت
هروى فراهى است كه به اشتباه به معي 
دادهاند .اثر دیگری که به وی نس��بت داده شده ،کتاب مقامات
صوفیان (یا همان مقامات الصوفیه) نوشتۀ ابوعبدهلل محمدبن
حمویه جوینی (ف 535ق) اس��ت 6که به نظر میرسد انتساب
کتاب به معینالدین جوینی اشتباه است.
3

 بهوپالى ،سید محمدعلی حسنخان ،تذكرۀ صبح گلشن ،به تصحیحمجتبی بُرزآبادی فراهانی ،تهران :اوستا فراهانی1390 ،ش.
 جوینی ،معینالدین ،نگارس��تان ،نسخۀ ش��مارۀ  ،17262کتابخانۀمجلس س��نا (مح��ل نگهداری جدی��د :کتابخانۀ مجلس ش��ورای
اسالمی ،شمارۀ .)1140
 حائری ،عبدالحسین ،1348 ،فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلسشورای ملی ،ج  ،17تهران :مجلس شورای ملی.
 حس��ینی ،سید احمد ،فهرست نس��خههای خطی كتابخانۀ آيتهللمرعشي نجفی ( ج ،)22
 حس��ینی اشکوری ،سید جعفر ،1387 ،فهرست نسخههای عکسیمرکز احیای میراث اسالمی ،ج  ،7قم :مجمع ذخائر اسالمی.
 خوشگو ،بنداربن داس ،سفينۀ خوشگو ،به تصحیح سید کلیم اصغر،تهران :کتابخانه ،موزه و مرکـز اس��ناد مجلـس ش��ـورای اسالمی،
1389ش.
 دانشپژوه ،محمدتقی ،1339 ،فهرست نسخههای خطی کتابخانۀدانش��کدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران ،تهران:
دانشگاه تهران.
 دانشپژوه ،محمدتقی ،1358 ،فهرست نسخههای خطی کتابخانۀمرکزی دانشگاه تهران ،ج  ،8تهران :دانشگاه تهران.
 دانشپژوه ،محمدتقی ،1355 ،فهرس��ت کتابهای خطی کتاخانۀمجلس سنا ،ج  ،1تهران :چاپخانۀ مجلس شورای ملی.
 دانشپژوه ،محمدتقی و افش��ار ،ایرج ،1353 ،فهرست نسخههایخطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اس��ناد دانشگاه تهران ،ج  ،7تهران:
دانشگاه تهران.
 دانشپژوه ،محمدتقی و علمی انواری ،بهاءالدین ،1359 ،فهرس��تکتب خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،ج  ،2تهران :کتابخانۀ
مجلس شورای اسالمی.
 دانشپژوه ،محمدتقی؛ علمی انواری ،بهاءالدین ،1364 ،فهرس��تنسخههای خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ،ج
 ،17تهران :دانشگاه تهران.
 دهخدا ،علیاکبر ،1373 ،لغتنامه ،زیر نظر محمد معین و سید جعفرشهیدی ،تهران :دانشگاه تهران.

منابع:

 آقابزرگ طهرانى ،محمدمحسن ،الذریعة ،ج  ،2بیروت :دار االضواء،1978م.
 افشار ،ایرج و دانشپژوه ،محمدتقی 1364 ،ش ،فهرست نسخههایخطی کتابخانۀ ملی ملک ،ج  ،4با همکاری محمدباقر حجتی و احمد
منزوی ،مشهد آستان قدس رضوی.
 افشار ،ایرج و دانشپژوه ،محمدتقی 1348 ،ش ،نشریۀ نسخههایخطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،ج  ،6تهران :دانشگاه تهران.
 اوح��دى دقاقى ،تقیالدی��ن محمد ،عرفات العاش��قين و عرصاتالعارفین ،به تصحیح س��ید محسن ناجی نصرآبادی ،چ ا ّول ،تهران:
اساطیر1388 ،ش.

 .3اوحدى ،عرفات ،ج  ،6ص 3534؛ خوشگو ،سفينه ،ص .630
 .4نک :دولتشاه ،تذكرة ،ص 852؛ اوحدى ،عرفات ،ج  ،6ص 4353؛ بهوپالى ،صبح گلشن ،ج  ،2ص 139؛ هدايت 1831/3 :1353؛ والۀ داغستانى ،رياض الشعراء،
ج  ،4ص 4402؛ آقا بزرگ ،الذریعة ،ج  ،9ص 9701؛ صفا .423/4 :1370
 .5نک :صفا 722 /2 :1384؛ نفيسى 381 /1 :1363؛ نوايى 362 /5 :1380؛ رامين و دیگران 766 /51 :1389؛ شريفى  :1387ص .3331
 .6ناهید دادبه.21 :1390 ،
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صفحۀ آخر نس�خۀ کتابخانۀ مجلس ش�ورای اسالمی ()1

صفحۀ ا ّول نس�خۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ()1

(شورا)

(شورا)

 دانشپژوه ،محمدتقی ،1339 ،فهرست نسخههای خطی کتابخانۀدانشکدۀ ادبیات ،ج  ،3تهران :دانشگاه تهران.
 دولتش��اه س��مرقندى ،تذكرةالشعراء ،به کوش��ش محمد رمضانی،تهران :کاللۀ خاور 1366 ،ش.
 ،13891دانشنامۀ دانشگستر ،تهران :موسسۀ علمی -
فرهنگی دانشگستر.
 ش��ريفى ،محمد ،1387 ،فرهنگ ادبيات فارس��ى ،تهران :فرهنگنشر نو و معین.
 صدرای��ی خوئی ،عل��ی؛ حائری ،عبدالحس��ین ،1376 ،فهرس��تنسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،ج  ،26قم :دفتر
تبلیغات اسالمی.
 صفا ،ذبی��حهلل ،1370 ،گنجينۀ س��خن (پارسینویس��ان بزرگ ومنتخب آثار آنان /جلد چهارم :از منهاج س��راج تا شرفالدین رامی)،
تهران :امیرکبیر.
 صف��ا ،ذبیحهلل ،1384 ،تاريخ ادبيات اي��ران (جلد دوم :خالصۀ جلدس��وم ،بخ��ش اول و دوم ،از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هش��تم
هجری) ،تلخیص محمد ترابی ،تهران :فردوس.

 گلچینمعانی ،احمد ،1346 ،فهرس��ت کتب خطی کتابخانۀ آستانقدس رضوی ،7/2 ،مشهد :آستان قدس رضوی.
 مدرس تبريزى ،محمدعلی ،ريحانة األدب ،تهران :خیام. منزوی ،احمد« ،1352 ،تتبع در گلس��تان سعدی» ،وحید ،ش 113ـ ،119اردیبهشت -آبان ،ص .271 -171
 دادبه ،ناهید ،1390 ،دایرةالمعارف بزرگ اس�لامی ،1960 ،تهران:مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.
 نفيسى ،س��عید ،1363 ،تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسى،چ دوم ،تهران :فروغی.
 نوايى ،عبدالحسین ،1380 ،اثرآفرينان (زندگینامۀ نامآوران فرهنگیایران /از آغاز تا س��ال  1300هجری شمسی) ،تهران :انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی.
 واله داغس��تانى ،علیقلی ،تذكرۀ رياض الش��عراء ،به تصحیح س��یدمحسن ناجی نصرآبادی ،تهران :اساطیر 1384 ،ش.
 -هدايت ،محمود ،1353 ،گلزار جاويدان ،تهران :زیبا.

■
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