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مقدمه

ــعدی با نگارش گلستان در بهار 656 ق، شیوه ای را در نظم  س

و نثر زبان پارسی بنا نهاد که بی شک می توان گفت که تاکنون 

کسی یارای برابری با او را نیافته است. احمد منزوی، در مقالۀ 

ــه پیروی از  ــام 35 اثری را که ب ــعدی« ن »تتّبع در گلس��تان س

گلس��تان نوشته شده اند، بیان کرده است که نگارستان جوینی 

ــت1 )منزوی، 1352، ش 113، 171،  ــده اس نیز دومین اثِر معرفی ش

.)172

79 سال پس از نگارش گلستان سعدی، نوشته شده است، 

ــاید بتوان این کتاب را پس از روضۀ ــال 735ق. ش یعنی در س

ــن اثر و نزدیک ترین  ــتۀ 733ق( دومی ُخلد مجد خوافی )نگاش

کتاب به دوران نگارش گلستاندانست.

ــت  ــت که گذش ــن جوینی بر این باور بوده اس معین الدی

زمان و تکرار خوانش گلستان، از زیبایی آن می کاهد و موجب 

ــتگی خوانندگان می شود. حال آنکه  ــدن آن و خس مالل آور ش

گذشت زمان، نشان داد که به عکِس تصور او، گلستان، هر چه 

ــتر خوانده می شود، زیباتر جلوه گری می کند. معین الدین با  بیش

این دید، به سراغ نوشتن کتاب خود می رفت.

ــن جوینی، از متون زیبای  کتاب نگارس��تان، اثر معین الدی

ــتم هجری است که به رغم  ادبی، عرفانی و اخالقی قرن هش

ــالم و گفتار بزرگان،  دارا بودن حکایات آموزنده ای از صدر اس

ــفانه تاکنون به چاپ نرسیده  و نیز بعضی نکات تاریخی، متأس

ــوص کتاب و  ــن تحقیق جدی ای در خص ــت و پیش از ای اس

نویسنده اش )معین الدین جوینی( انجام نشده است.

نگارنده، با مشاهدۀ این خأل، پس از شناسایی نسخه های 

ــده  ــی آن ها، به تصحیح کتاب یادش ــود از این اثر و بررس موج

اقدام نمود. این نوشتار دربارۀ مراحل و روش این تحقیق است 

ــح« )روش تصحیح، معرفی  ــارۀ تصحی ــه در دو بخِش »درب ک

ــارۀ  تحقیق«  ــِی آن ها( و »درب ــخه ها، و ویژگی های امالی نس

)معرفی معین الدین و ویژگی های کتاب( ارائه می شود.

دربارۀتصحیح

ــِی  ــخه های خطی و عکس ــت نس ــی فهرس نگارنده، با بررس

کتابخانه های کشور، چهارده نسخۀ خطی و یک نسخۀ عکسی 

ــایی کرد که با  ــی را در ایران شناس از کتاب نگارس��تان جوین

تالش فراوان، تصویر شش نسخه از پانزده نسخۀ موجود را به 

دست آورد. این نسخه ها عبارت اند از:

ــمارۀ 1140. کاتب آن،  1.نسـخۀکتابخانۀمجلسسـنا،ش

گزارشیازتصحیحوتحقیقنگارستانجوینی
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ــت نامۀ مورد استفاده و نیز بر روی نسخۀ عکسی یا در محل نگهداری آن )مرکز احیای میراث اسالمی( درج  ــتری در فهرس 1. دربارۀ این کتابخانه اطالعات بیش

نشده است!
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محمدبن مبارز است و تاریخ کتابت، اول جمادی اآلخر 835ق، 

ــعید بهادر خان، با این مشخصات: به خط  ــلطان ابوس به نام س

نستعلیق، عنوان کتاب در دایرۀ زّرین در صفحۀ عنوان، عنوان 

ــکی، با پیشانی زر، با تملّک  ــان شنگرف، جدول زر و مش و نش

ــم رمضان 895، در پایان ]نام مالک، قلم خوردگی دارد[، در  یک

220 برگ نوزده سطری، اندازۀ متن 14 × 8 س، اندازۀ کاغذ 16 

× 24 س، کاغذ سفید، جلد مقوایی، عطف و دور تیماج آلبالویی 

ضربی )دانش پژوه و علمی انواری 1359: 132 133(. 

این نسخه در چندجا افتادگی دارد و بخش هایی از کتاب، 

توسط مالکین، مخدوش و از این رو ناخوانا شده است.

ــخه را  2.نسـخۀکتابخانـۀآسـتانقـدسرضوی. این نس

ــار، بنا بر وصیت پدرش، سردار ُکل  سرهنگ عبدالحسین افش

یارمحمدخان افشار، به نام وی در تاریخ خردادماه 1327، وقف 

کتابخانۀ آستان قدس رضوی در مشهد کرده است. مشخصات 

ــتعلیق، مورخ ربیع الثانی 989،  ــخه چنین است: به خط نس نس

ــکی، پانزده  ــنگرف، جلد تیماج مش ــذ نخودی، عناوین ش کاغ

سطر 6 × 15/5 س، 348 برگ 15/5 × 21/5 س )گلچین معانی 

.)885 884 :1346

ــورت گرفته  ــی این کتاب ص ــتباهی در فهرست نویس اش

ــت: تاریخ وقف در فهرست کتابخانه 25 خرداد 1332 درج  اس

ــت؛ در حالی که تاریخ دقیق آن، در کتاب، خردادماه  ــده اس ش

ــت آن در کتابخانۀ  ــت؛ و 1332 تاریخ ثب ــده اس 1327 ذکر ش

آستان قدس است، نه تاریخ وقف آن!

ــخه، با  3.نسـخۀکتابخانۀآیتهللمرعشـینجفی.این نس

شمارۀ 8529 و با این مشخصات در کتابخانۀ آیتهلل مرعشی 

نجفی به ثبت رسیده است:

کاتب: نعمت هللبن عنایت هلل خمامینی کمره ای، تاریخ کتابت: 

ــنگرف،  ــتعلیق زیبا، عناوین ش ــر جمادیالثانی 1010، نس آخ

ــنگرف و الجورد،  ــکی و ش ــا دارای جدول زر و مش صفحه ه

ــکی بدون مقوا، 288 برگ 25  ــطرها چلیپا، جلد تیماج مش س

سطری، 11/5 × 20 س )حسینی اشکوری، 108:1387ـ110(.

این نسخه کمترین قلم خوردگی و افتادگی را دارد.

4.نسـخۀکتابخانۀمجلسشـورایاسـالمی)ش1(.این 

نسخه، در کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی )تهران(، با شمارۀ 

ــت. مشخصات این  ــیده اس 8285 )61916 قدیم( به ثبت رس

ــتعلیق، قرن دهم هجری،  ــخه بدین قرار است: به خط نس نس

ــرلوحی مذّهب و مندرس در صفحۀ اول و جداول به  دارای س

قلم زر و شنگرف و سیاه در همۀ صفحات، کنار چند برگ اولی 

ــتی 16 × 23/5 س، جلد تیماجی  ــده، قطع خش ــه زده ش وصل

ــمرقندی شکری.  ــانزده سطری، کاغذ س قرمز، 316 برِگ ش

پایان کتاب افتادگی دارد )حائری 187:1348ـ  188(.

ــت نسخ خطی کتابخانۀ مجلس، تعداد صفحات  در فهرس

نسخه به اشتباه، 432 صفحه آورده شده که 316 برگ صحیح 

است.

5.نسـخۀکتابخانۀمجلسشـورایاسـالمی)ش2(.این 

ــالمی با شمارۀ 7565  ــخه در کتابخانۀ مجلس شورای اس نس

ــت. تاریخ کتابت: جمادي  ــیده اس )26617 قدیم(، به ثبت رس

االولي 1313 ق، صفحۀ اول آن نونویس است، دو صفحه آخر 

به خط علي  اکبر، عناوین شنگرف، جلد: تیماج مشکي، ترنج با 

سر، 179 برگ، 18/5 × 28 س، بیست سطری )صدرایی خوئی و 

صفحۀاولنسخۀکتابخانۀمجلسسنا)سنا(
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.)56 حائری 1376: 55ـ 

6.نسـخۀکتابخانۀمجلسشـورایاسـالمی)ش3(.این 

ــم(، در کتابخانۀ مجلس  ــمارۀ 509 )13021 قدی ــخه با ش نس

ــود. کاتب: میرزا  ــمارۀ 2 نگهداری می ش ــورای اسالمی ش ش

محمدبن عالءالدین مراغي، تاریخ کتابت: 105ق، آغاز نسخه 

افتادگی دارد. در میان اوراق، برگه های سفید وجود دارد. به خط 

ــتعلیق، عنوان و نشان: شنگرف، 166 برگ بیست سطری،  نس

ــاج تریاکي ضربي مقوایي  ــفید، جلد تیم 15×23 س، کاغذ س

.)247 )دانش پژوه و علمی انواری 1355: 246ـ 

7.نسخۀعکسیکتابخانۀمرکزاحیایمیراثاسالمی.این 

ــخۀ خطی ای در »کتابخانه ای در بخارا«1  ــخۀ عکسی از نس نس

ــمارۀ 2646، در مرکز احیای  ــده است. این نسخه با ش تهیه ش

ــود. تاریخ کتابت: سدۀ  ــالمی در قم نگهداری می ش میراث اس

ــنگرف،  ــتعلیق، عنوان: ش ــم یا یازدهم هجری، به خط نس ده

ــه باب پایانِی  ــنگرف، 231 صفحه. س صفحات مجدول به ش

کتاب، افتادگی دارد )حسینیاشکوری، 246:1387 – 248(.

8.نسـخۀکتابخانۀمرکزیدانشـگاهتهـران)ش1(.این 

ــخه در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می شود.  نس

ــت. صفحات اول و آخر  ــتم هجری اس تاریخ کتابت: قرن هش

ــخه، ساقط است: 234 ص، ده سطری 14×22 )افشار 1339: نس

.)635 – 633

9.نسـخۀکتابخانۀمرکزیدانشـگاهتهـران)ش2(.این 

ــمارۀ 1358 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  ــخه با ش نس

ــیده است. تاریخ کتابت: سدۀ یازدهم هجری است  به ثبت رس

ــتعلیق، عنوان شنگرف،  و یک تاریخ 967 نیز دارد، به خط نس

ــف نامي به تاریخ 1305 در پایان دیده مي شود،  یادداشت یوس

ــپاهاني، جلد تیماج مشکي ضربي مقوایی، 312 برگ  کاغذ س

15/5 × 27 در هفده سطر 9/5 × 18 )دانش پژوه 1339: 53(.

10.نسـخۀکتابخانـۀمرکـزیدانشـگاهتهـران)ش3(.

ــمارۀ 13022 در کتابخانۀ مرکزی  ــخه با کد 409 و ش این نس

ــگاه تهران به ثبت رسیده است. کاتب متن: علي رضابن  دانش

ــین اصفهاني  ــر، کاتب ترجمه ها: عبدالحس حاجي محمدجعف

ــنگرف، تاریخ کتابت 1241 براي آقا  ــتعلیق ریز ش به خط نس

ــرلوح و آرایش و حاشیه سازي  محمدمهدي تاجر قزویني، با س

ــتون  بندي زرین و رنگین، جلد قلم کارگرد تیماج  و جدول و س

قهوه اي زرکوب بیاضي ربعي )دانش پژوه و افشار 1353: 586(.

11.نسـخۀکتابخانۀمرکزیدانشـگاهتهران)ش4(.این 

ــمارۀ 8638 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  ــخه با ش نس

ــود. تاریخ کتابت: سدۀ دهم هجری، جدول زر  نگهداری می ش

و الجورد، عنوان و نشان شنگرف، کاغذ سمرقندي، جلد تیماج 

ــرگ 12 × 20 در هفده  ــي مقوایي ربعي، 148 ب ــي ضرب تریاک

سطر 7/5 × 13س )دانش پژوه 1364: 185(.

12.نسـخۀکتابخانۀدانشکدۀادبیاتدانشگاهتهران.این 

ــخه با شمارۀ 36ـ ج، در کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه  نس

تهران به ثبت رسیده است. تاریخ کتابت: سدۀ یازدهم هجری، 

آغاز و انجام آن افتادگی دارد. به خط نستعلیق، عنوان شنگرف، 

ــپاهاني، جلد تیماج مشکي ضربي، 256 برگ 17×24  کاغذ س

در چهارده سطر 11×16س )دانش پژوه 1339: 511 513(.

13.نسـخۀکتابخانـۀدانشـکدۀحقـوقوعلومسیاسـی

دانشـگاهتهران.این نسخه با شمارۀ جدید 174ـ ج و شمارۀ 

صفحۀآخرنسخۀکتابخانۀمجلسسنا)سنا(
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ــان صنیع الدوله، در  ــن خ ــم 49445 کتابخانۀ محمدحس قدی

ــگاه تهران،  ــی دانش ــکدۀ حقوق و علوم سیاس کتابخانۀ دانش

ــت، تاریخ  ــان آن افتاده اس ــود. دیباچه و پای ــداری می ش نگه

کتابت: سدۀ یازدهم هجری، به خط نستعلیق، با عنوان و نشان 

ــپاهاني، جلد تیماج مشکي ضربي مقوایي،  ــنگرف، کاغذ س ش

ــطر 6/5 × 14/5س  ــده س ــرگ 11/5 × 20/5 در هف 134 ب

)دانش پژوه 1339: 221(.

14.نسـخۀکتابخانۀملیملک)ش1(.این نسخه با شمارۀ 

ــیده است.  943 در کتابخانۀ ملی ملک )در تهران(، به ثبت رس

ــتعلیق، عنوان و  ــدۀ دهم هجری، به خط نس تاریخ کتابت: س

ــطری، 16/5× 24/2س،  ــان شنگرف، 209 برگ نوزده س نش

کاغذ ترمه، جلد میشن سیاه )افشار و دانش پژوه 1364: 831(.

15.نسـخۀکتابخانۀملیملک)ش2(.این نسخه با شمارۀ 

ــت. کاتب:  ــیده اس ــۀ ملی ملک به ثبت رس 4137 در کتابخان

محمد شریف و دیگران، تاریخ کتابت: 1041-1050 و 1161، 

ــتعلیق، 338 برگ، عنوان و نشان شنگرف، برخي از  به خط نس

صفحه ها جدول بندي شده، در برخي از صفحه ها اکلیل به کار 

ــطرها گوناگون، 15/9 × 29/5س، کاغذ ترمه،  ــت. س رفته اس

.)212 جلد رویه میشن یشمي ضربي )همان : 211ـ 

روشتصحیحنگارنده

ــۀ آن ها با هم،  ــخه ها و مقایس ــی تمامی نس الف.پس از بررس

قدیم ترین نسخۀ موجود از کتاب- که به فاصلۀ صد سال پس 

از تألیف نگارستان کتابت شده )835 ق(- انتخاب و »تصحیح 

بر مبنای نسخۀ اساس« انجام شد.

ــنا«  ــنا با عنوان اختصاری »س ــخۀ کتابخانۀ مجلس س ب.نس

ــخۀ کتابخانۀ آستان  ــاس تصحیح قرار گرفت و نس نسخۀ اس

ــخۀ کتابخانۀ  ــا عنوان اختصاری »قدس«، نس قدس رضوی ب

صفحۀآخرنسخۀکتابخانۀآستانقدسرضوی)قدس(صفحۀاولنسخۀکتابخانۀآستانقدسرضوی)قدس(
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ــی نجفی با عنوان »مرعشی« و نسخۀ کتابخانۀ  آیت هلل مرعش

ــالمی )ش 1( با نام اختصاری »شورا«، به  ــورای اس مجلس ش

عنوان نسخه بدل، به کار گرفته شدند.

ج. در موارد جاافتادگی، چون افتادگی ها به مفهوم جمله ضربه 

ــت که صفحاتی در نتیجۀ سهو  ــخص اس وارد می کنند یا مش

کاتب جا افتاده اند و یا از نسخه جدا شده اند، 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، رسم الخط کلمات به ویژه 

ــت و خوانندۀ  ــان به کار نرفته اس ــا و وصل ها یکس در فصل ه

ــم الخط متن به شیوۀ  ــکل می کند، لذا رس امروزی را دچار مش

رایج امروزی آورده شد.

هـ. در بیان کالم الهی از هیچ یک از نسخه ها استفاده نشد و 

عین عبارت قرآن جایگزین گردید.

ــخۀ اساس، حرف »ق« توسط  و.قبل از آیات قرآن، در متن نس

ــد و در عوض، آیات قرآن در  ــده بود که حذف ش کاتب درج ش

پرانتز شکوفه دار قرار گرفت.

ــن کتاب،  ــاز ابیات مت ــخه ها در آغ ــتن نس ــان در نوش ز.کاتب

ــعر، بیت، نظم »ع« )مصراع( و یا قالب هایی  واژه هایی چون ش

ــده را گوناگون و بدون  ــعری ای چون رباعی، مثنوی و قصی ش

ــتباه افزوده اند؛ لذا این  ــیوۀ خاصی و گاه به اش هیچ ترتیب و ش

افزوده ها حذف شدند.

ــم الخط  ــتاری غیرمعمول بعضی واژه ها به رس ح.صورت نوش

ــند،  ــند = ُخرس امروزی تغییر یافت؛ مانند خورد = ُخرد، خورس

حکایة = حکایت.

ــی متن، عالئم  ــات و کمک به روان خوان ــرای رفع ابهام ط. ب

نگارشی و ویرایشِی مرسوم به کار برده شد.

ــاس، داخل پرانتز و مطابق با  ــمارۀ برگ های نسخۀ اس ی. ش

ــخه آورده شد تا در صورت نیاز، مراجعۀ  ابتدای هر صفحۀ نس

به آن ها آسان باشد.

ک.عبارات و عناوینی چون علیه السالم، رضی هلل عنه، صلی هلل 

ــلم و... در نسخه ها به گونه های مختلفی به کار رفته  علیه و س

ــخص می کرد کاتبان بر اساس سلیقه و مذهبشان،  بود که مش

ــرده و یا کم و زیاد کرده و یا تغییر داده اند. لذا  ــا را به کار ب آن ه

ــخه اساس-که نزدیک ترین نسخه  در این موارد، تنها به نس

به زمان تألیف کتاب بود- بسنده شد.

ــده در کتاب از منابع حدیثی معتبر  ل. احادیث به کار گرفته ش

مصدریابی و سپس اعراب گذاری شدند.

ویژگیهایامالیِینسخۀاساس

ــورت »ب«، »ج«  ــروف »پ«، »چ« و »ک«، به ص ــتن ح 1.نوش

ــج = هیچ، نکردی =  ــیمان، هی ــیمان = پش و »ک«، مثال: بش

نگردی.

2.جدا نوشتن نون نفی و نهی در بعضی از افعال، مثال: نه بینی 

ــته، نه پذیرد =  ــته = نپیوس ــی، نه بندد = نبندد، نه پیوس = نبین

نپذیرد.

ــدا آوردن بای ابتدای افعال در بعضی موارد، مثال: به بندد  3. ج

= ببندد، به بینم = ببینم.

ــارۀ »این« و »آن« و  ــذف الف ضمیر »او« و ضمیرهای اش 4. ح

»ایشان« در اتصال به کلمۀ پیشین، مثال: ازین = از این، ازو = 

از او، درین = در این، بران = بر آن، بریشان = بر ایشان.

ــای »ای« در کلمات مختوم به »ه«، مثال:  ــتن »ۀ« به ج 5. نوش

هر کاری را ضابطۀ است و هر الفتی را عالقۀ = و هر کاری را 

ضابطه ای است و هر الفتی را عالقه ای.

ــذف عالمت مد از باالی »آ«، مثال: دراید = درآید، انجا =  6. ح

آنجا، استین = آستین.

ــاالی الف های میانِی کلمات، مثال:  7. آوردن عالمت مد بر ب

سودآی = سودای، هوآی = هوای، ارآدت = ارادت.

ــتن کلمات مختوم به »تا« گاهی به صورت »ت« و گاه  8. نوش

به شکل »ة«، مثال: حکایة = حکایت.

ــتن  ــای« مختومۀ برخی کلمات هنگام جمع بس ــذِف »ه 9. ح

آنها با »ها«، مثال: جامها = جامه ها، دیدها = دیده ها، اندیشها 

= اندیشه ها، طبقها = طبقه ها.

10. حذف الف »است« هنگام اتصال آن به کلمۀ پیشین، مثال: 

ــت = وصل است، منکریست = منکری است، حالتست  وصلس

= حالت است.

11. گذاشتن سه نقطه در زیر حرف »سین«.

12. نوشتن کلماتی مثال: بلکه و آنکه به صورت بلک و آنک.

ــورت »یـ «، مانند  ــی »ئـ« به ص ــتن همزۀ روی کرس 13. نوش

مالیکه = مالئکه، لییم = لئیم، مسایل = مسائل.

ــباندن ضمیر »تو« به فعل »است« و حذف واو و الف،  14. چس

مثال: ُتست = تو است. همچنین حذف واو هنگام چسبیدن به 
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»را«، مثال: ُترا = تو را.

ــتن دو نقطه زیر »ی«، به سیاق رسم الخط عربی در  15. گذاش

بیشتر موارد، مثال: روزی = روزی، عتابی = عتابی.

ــوت کوتاه، در بعضی از  ــوت بلند به جای مص 16. آوردن مص

کلمات، مثال: خورسند = ُخرسند، خورد = ُخرد.

ب.دربارۀتحقیق

ــده در البه الی کار تصحیح نکات قابل توجه دربارۀ خوِد  نگارن

ــرداری کرد و  ــی، ویژگی های نگارس��تان، و... را فیش ب جوین

پس از پایان یافتن کار تصحیح به تحقیق متن پرداخت.

در آغاز، نویسندۀ آن یعنی »معین الدین جوینى«، متخلص 

ــام و لقب، تخلص، تولد  ــی کرد و دربارۀ ن به »معینى« را بررس

ــای اعتقادی،  ــان، آثار، و ویژگی ه ــتادان، ممدوح و مرگ، اس

ــت آورد و نکته های  مذهبی و اخالقی وی، اطالعاتی را به دس

تازه ای را که از خود نسخه بیرون کشیده بود، به آن ها افزود.

وى را معین الدین جوینى، متخلص به »معینى« خوانده اند.2 

ــال فوتش احتمال داده اند که اوایل سدۀ هشتم  ــاس س بر اس

هجرى به دنیا آمده است. زادگاه وى به اتفاق نظر نویسندگان، 

روستاى »انداده« از توابع جوین است. سال فوت معینالدین را 

صفحـۀاولنسـخۀکتابخانۀبـزرگآیةا هللمرعشـی

نجفی)مرعـشـی(

صفحۀآخرنسخۀکتابخانۀبزرگآیةا هلل

مرعشینجفی)مرعـشـی(

2. نک: دولتشاه، تذکرة، ص 257؛ اوحدى، عرفات، ج 6، ص 3534؛ مدرس تبریزى، ریحانة، ج 1، ص 444؛ آقا بزرگ، الذریعة، ج 24، ص 307؛ صفا 1370: 

323/4؛ دهخدا 1373: ذیل »معین الدین جوینى«.
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781 ق، و در مولد وی گزارش کرده اند.3

در منابع ادبى و تاریخى از دو نام به عنوان اساتید معینالدین 

ــده است: موالنا فخرالدین خالدى اسفرائنى و سعدالدین  یاد ش

ــت در کتاب و از البه الی حکایات  ــوى؛4 اما نگارنده، با دق حم

آن، به دو استاد دیگر وی نیز رسید: »ابراهیم بن محمد بن مؤید 

ــتان( و پدر خوِد معینالدین »ابن معین  حموی« )جوینی، نگارس

الجوینی« )همان(.

مهم ترین اثر معین الدین جوینى همین کتاب نگارس��تان 

ــعدى، به گونۀ نثر و نظم،  ــت که به پیروى از گلس��تان س اس

تدوین یافته است. وی عالوه بر قطعات و ابیات فراوانى که در 

نگارس��تان آورده، قصاید و غزل هاى مستقلى نیز سروده است 

ــب تراجم متقدم، اثر دیگرى از وى  ــی 1380: 5/ 263(. در کت )نوای

ذکر نشده است؛ ولى بعضى از نویسندگان متأخر، کتاب أحسن

القصص )در تفسیر سورۀ یوسف و شرح داستان یوسف و زلیخا( 

ــته اند.5 در حالى که این کتاب، نوشته معینالدین  را از وى دانس

هروى فراهى است که به اشتباه به معینالدین جوینى، نسبت 

ــبت داده شده، کتاب مقامات داده اند. اثر دیگری که به وی نس

صوفیان)یا همان مقاماتالصوفیه( نوشتۀ ابوعبدهلل محمدبن 

ــت6 که به نظر می رسد انتساب  حمویه جوینی )ف 535   ق( اس

کتاب به معین الدین جوینی اشتباه است.

 

منابع:

-آقابزرگ طهرانى، محمدمحسن، الذریعة، ج 2، بیروت: دار االضواء، 

1978م. 

- افشار، ایرج و دانش پژوه، محمدتقی، 1364 ش، فهرستنسخههای

خطیکتابخانۀملیملک،ج 4، با همکاری محمدباقر حجتی و احمد 

منزوی، مشهد آستان قدس رضوی. 

- افشار، ایرج و دانش پژوه، محمدتقی، 1348 ش، نشریۀنسخههای

خطیکتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران، ج 6، تهران: دانشگاه تهران.

ــن محمد، عرفاتالعاش��قینوعرصات ــدى دقاقى، تقی الدی - اوح

ــید محسن ناجی نصرآبادی، چ اّول، تهران:  العارفین، به تصحیح س

اساطیر، 1388ش.

- بهوپالى، سید محمدعلی حسنخان، تذکرۀصبحگلشن، به تصحیح 

مجتبی بُرزآبادی فراهانی، تهران: اوستا فراهانی، 1390ش.

ــمارۀ 17262، کتابخانۀ  - جوینی، معین الدین، نگارس��تان، نسخۀ ش

ــورای  ــد: کتابخانۀ مجلس ش ــل نگهداری جدی ــنا )مح مجلس س

اسالمی، شمارۀ 1140(.

- حائری، عبدالحسین، 1348، فهرستنسخخطیکتابخانۀمجلس

شورایملی، ج 17، تهران: مجلس شورای ملی.

ــینی، سید احمد، فهرستنس��خههایخطیکتابخانۀآیتهلل - حس

مرعشينجفی ) ج 22(، 

ــینی اشکوری، سید جعفر، 1387، فهرستنسخههایعکسی - حس

مرکزاحیایمیراثاسالمی، ج 7، قم: مجمع ذخائر اسالمی.

- خوشگو، بنداربن داس،سفینۀخوشگو، به تصحیح سید کلیم اصغر، 

ـــورای اسالمی،  ــناد مجلـس ش تهران: کتابخانه، موزه و مرکـز اس

1389ش.

- دانش پژوه، محمدتقی، 1339،فهرستنسخههایخطیکتابخانۀ

دانش��کدۀحقوقوعلومسیاسیواقتصادیدانشگاهتهران،تهران:

دانشگاهتهران.

- دانش پژوه، محمدتقی، 1358، فهرستنسخههایخطیکتابخانۀ

مرکزیدانشگاهتهران، ج 8، تهران: دانشگاه تهران.

- دانش پژوه، محمدتقی، 1355، فهرس��تکتابهایخطیکتاخانۀ

مجلسسنا،ج 1، تهران: چاپخانۀ مجلس شورای ملی.

ــار، ایرج، 1353، فهرستنسخههای - دانش پژوه، محمدتقی و افش

خطیکتابخانۀمرکزیومرکزاس��ناددانشگاهتهران،ج 7، تهران: 

دانشگاه تهران.

- دانش پژوه، محمدتقی و علمی انواری، بهاء الدین، 1359، فهرس��ت

کتبخطیکتابخانۀمجلسشورایاسالمی،ج 2، تهران: کتابخانۀ 

مجلس شورای اسالمی.

- دانش پژوه، محمدتقی؛ علمی انواری، بهاءالدین، 1364، فهرس��ت

نسخههایخطیکتابخانۀمرکزیومرکزاسناددانشگاهتهران، ج 

17، تهران: دانشگاه تهران.

- دهخدا، علی اکبر، 1373، لغتنامه، زیر نظر محمد معین و سید جعفر 

شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.

3. اوحدى، عرفات، ج 6، ص 3534؛ خوشگو، سفینه، ص 630.

4. نک: دولتشاه، تذکرة، ص 852؛ اوحدى، عرفات، ج 6، ص 4353؛ بهوپالى، صبحگلشن، ج 2، ص 139؛ هدایت 1353: 1831/3؛ والۀ داغستانى، ریاضالشعراء، 

ج 4، ص 4402؛ آقا بزرگ، الذریعة، ج 9، ص 9701؛ صفا 1370: 423/4.

5. نک: صفا 1384: 2/ 722؛ نفیسى 1363: 1/ 381؛ نوایى 1380: 5/ 362؛ رامین و دیگران 1389: 51/ 766؛ شریفى 1387: ص 3331.

6. ناهید دادبه، 1390: 21.



83 
ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

- دانش پژوه، محمدتقی، 1339، فهرستنسخههایخطیکتابخانۀ

دانشکدۀادبیات، ج 3، تهران: دانشگاه تهران.

ــش محمد رمضانی،   ــمرقندى، تذکرة الشعراء، به کوش ــاه س - دولتش

تهران: کاللۀ خاور، 1366 ش. 

13891، دانشنامۀدانشگستر، تهران: موسسۀ علمی-  -

فرهنگی دانش گستر.

ــریفى، محمد، 1387، فرهنگادبیاتفارس��ى، تهران: فرهنگ  - ش

نشر نو و معین.

ــین، 1376، فهرس��ت ــی؛ حائری، عبدالحس ــی خوئی، عل - صدرای

نسخههایخطیکتابخانۀمجلسشورایاسالمی، ج 26، قم: دفتر 

تبلیغات اسالمی.

ــان بزرگ و  ــح هلل، 1370، گنجینۀس��خن)پارسی نویس - صفا، ذبی

ــراج تا شرف الدین رامی(،   منتخب آثار آنان/جلد چهارم:از منهاج س

تهران: امیرکبیر.

ــا، ذبیح هلل، 1384، تاریخادبیاتای��ران)جلد دوم: خالصۀ جلد  - صف

ــتم  ــش اول و دوم، از اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هش ــوم، بخ س

هجری(، تلخیص محمد ترابی، تهران: فردوس.

- گلچین معانی، احمد، 1346، فهرس��تکتبخطیکتابخانۀآستان

قدسرضوی،7/2، مشهد: آستان قدس رضوی.

- مدرس تبریزى، محمدعلی، ریحانةاألدب، تهران: خیام.

ــتان سعدی«،وحید،ش 113ـ  - منزوی، احمد، 1352، »تتبع در گلس

119، اردیبهشت- آبان، ص 171- 271.

- دادبه، ناهید، 1390، دایرةالمعارفبزرگاس��المی، 1960، تهران: 

مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی.

ــعید، 1363، تاریخنظمونثردرایرانودرزبانفارسى،  - نفیسى، س

چ دوم، تهران: فروغی.

- نوایى، عبدالحسین، 1380، اثرآفرینان)زندگینامۀنامآورانفرهنگی

ایران/ازآغازتاس��ال1300هجریشمسی(، تهران: انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی.

ــید  ــتانى، علیقلی، تذکرۀریاضالش��عراء، به تصحیح س - واله داغس

محسن ناجی نصرآبادی، تهران: اساطیر، 1384 ش.

- هدایت، محمود، 1353، گلزارجاویدان، تهران: زیبا.

■

صفحۀاّولنسـخۀکتابخانۀمجلسشورایاسالمی)1(

)شورا(

صفحۀآخرنسـخۀکتابخانۀمجلسشـورایاسالمی)1(

)شورا(


