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 تعالي بسمه

  پيشگفتار

 

 ملتها فرهنگي ميراث تبيين و توجيه در كه آيند مي شمار به عناصري مهمترين جمله از خطي هاي نسخه

 نيز آن تطوّر سير و فرهنگ تاريخ مطالعه در توان مي ثارآ اين از. دارند عهده بر اي ارزنده سهم و نقش

 بود، نيافته رواج كشورها از بعضي در حداقل يا و نشده اختراع چاپ صنعت هنوز كه زماني. كرد استفاده

 آمدند مي فراهم حوصله و صبر با توأم فداكاريهاي با كه خطي هاي نسخه و بود فرهنگ اشاعه راه تنها استنساخ

 كه اي دارالحكمه نظير ها كتابخانه اين از تعدادي. كشانيدند مي ها كتابخانه سويه ب را ادب و علم مشتاقان

 بود يافته تأسيس قاهره در فاطمي حكمرانان توسط كه اي كتابخانه يا و شده احداث عباسي خليفه سوي از

 زبان به زبردست مترجمان وسيله به غربي آثار بغداد دارالحكمه در. بودند برخوردار عظيمي شهرت از

 موجود آثار ميان در گويند. گرفتند مي قرار طالبين دسترس در استنساخ از پس و شدند مي برگردانده عربي

 رياضيات نظير محض علوم با ارتباط در اثر 0066 شدند منتقل فاضليه مدرسه به بعداً كه قاهره كتابخانه در

  .داشت وجود هيأت و

 با. است گردآورده خود هاي كتابخانه در خطي نسخه زيادي تعداد كه است كشورهايي معدود از تركيه

 سه به آنها تعداد جمع صورت هره ب شود، مي گرفته پيش اغراق راه آثار اين تعداد تعيين در بعضاً اينكه

  .باشد هزار دويست از كمتر نبايد تركي و عربي فارسي، زبان

 بدان بيشتري سرعت و شدت عثمانيان دوره در و كردند آغاز كتابخانه احداث به سالجقه عهد در تركان

 تأسيس به كه داشتند قرار افرادي رأس در بودند واقف كتاب اهميت به كه عثماني حكمرانان. دادند

 در ديگر تعدادي بودند،« ديوان» به وابسته دوره اين هاي كتابخانه از تعدادي. گماشتند مي همت كتابخانه

 ها، كتابخانه اين ميان از. آمدند مي بحساب جات موقوفه جزو بقيه و داشتند قرار تكايا و مساجد و مدارس

 اين از كردند؛ مي كسب بيشتري اعتبار و اهميت شدند مي ساخته مساجد جوار در يا داخل در كه آنهايي

 در تقريباً. شدند احداث بايزيد و سليمانيه ،شهزاده فاتح، نظير استانبول مساجد در كه هايي كتابخانه قبيلند

. باشند مي خطي نسخه زيادي تعداد حاوي كه شود مي ديده موقوفه هاي كتابخانه از اي نشانه تركيه جاي همه

 ،(فارسي نسخه 14 حاوي) آماسيا نظير ديگر مختلف شهرهاي در استانبول بر عالوه ها كتابخانه نوع اين

 176 از بيش حاوي) مغنيسا و( فارسي نسخه 400 حاوي) قسطموني ،(فارسي نسخه 441 حاوي) آفيون

 بيش شهر اين در موقوفه هاي كتابخانه تعداد استانبول، اهميت به توجه با البته. دارند فعاليت( فارسي نسخه

 كتابخانه ،(فارسي نسخه 466 از بيش حاوي) افندي عاطف كتابخانه: قبيلند آن از است؛ مناطق ساير از
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 كتابخانه ،(فارسي نسخه 114 حاوي) آغا سليم حاجي كتابخانه ،(فارسي نسخه 094 حاوي) بايزيد دولتي

 اينكه با(. فارسي نسخه 0666 از بيش حاوي) سليمانيه ككتابخانه و( فارسي نسخه 476 حاوي) كوپرولو

 مخطوطات تعداد است، عربي زبان به تركيه هاي كتابخانه در موجود خطي هاي نسخه سوم دو قريب

 تركيه كتابخانه يكصد از بيش در كه رود مي گمان. نيست اندك نيز ها كتابخانه اين در مضبوط فارسي

 يابد مي تحقق موقعي رقم اين دقيق تعيين. شود مي نگهداري فارسي نسخه هزار پنج و بيست تا بيست حدود

  .آيد فراهم هم آثار اين مشترك فهرست كه

 ديار در فارسي زبان گسترش و نفوذ سببه ب تركيه هاي كتابخانه در موجود خطي هاي نسخه از تعدادي

 به ديگر تعدادي و آمدند فراهم تركيه در عثماني و سلجوقي سالطين ديوان و دربار به آن ورود و تركان

 كشور اين وارد فرهنگي ميراثهاي حفظ به نسبت ايران وقت امور اولياي توجه عدم و احتياطي بي جهت

  .شدند

 قرن اواخر در. داد قرار توجه مورد نيز را آثار اين فهرست تهيه خطي، هاي نسخه گردآوري با همراه تركيه

 اين. گرديد آماده ها كتابخانه در موجود ثارآ فهرست دوم، عبدالحميد سلطان دستور به كه بود نوزدهم

 اعتبار و ارزش فاقد كتابشناختي نظر نقطه از اينكه با دارند شهرت حميدي عصر دفاتر عنوان با كه فهارس

. اند بوده مؤثر نهايت بي خطي هاي نسخه حفظ در دارند، شباهت اموال ثبت دفاتر به بيشتر و باشند مي الزم

 از خارج به را آنها انتقال بسا چه و دادند نمي چندان اهميتي آثار اين حفظ به موقع آن تا كه كتابداراني

  .گرديدند عرفان و علم هاي گنجينه اين مراقبت از ناگزير شدند، مي سبب كشور

 مشهود پيش از بيش حميدي عصر دفاتر ناكفايتي و نارسايي خطي، آثار به نسبت توجه افزايش با همزمان

 هاي كتابخانه در مضبوط تاريخ به مربوط خطي هاي نسخه كه تاور نظير خارجي كتابشناسان كنار در. گشت

 طاي قره ادهم فهمي آتش، احمد پروفسور نظير تركيه معاصر كتابشناسان از اي عده كرده، توصيف را استانبول

  .ساختند آماده هايي فهرست هركدام و شدند بكار دست گولپينارلي عبدالباقي و

 دانشگاه مركزي كتابخانه هاي فيلم ميكرو فهرست مؤلف) پژوه دانش تقي محمد چون افرادي ميان اين در

 به كه كرد ياد نيكي به بايد را (فارسي خطي هاي نسخه فهرست گردآورنده) منزوي احمد و( تهران

 كه فهرستهايي. اند پرداخته تركيه هاي كتابخانه در موجود فارسي خطي هاي نسخه از تعدادي توصيف

  .است تحسين و تقدير قابل نيز اند شده تهيه سو آق الدين حسام و سبحاني توفيق توسط

 در موجود فارسي مخطوطات فهرست تدوين آنكارا، در ايران اسالمي جمهوري فرهنگي رايزني به هرحال،

 اصغر آقاي جناب عاليقدر محقق عهده بر مهم اين مسئوليت و داد قرار همّت وجهه را تركيه هاي كتابخانه
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 در. كرد آغاز قونيه هاي كتابخانه در مضبوط خطي هاي نسخه فهرست تهيه با را كار و گذاشته پور دلبري

 با ابهام نكات و شده استفاده آمده، فراهم گولپينارلي عبدالباقي مرحوم توسط كه اثري از فهرست، اين تهيه

 و منابع از ارجاعي و كتابشناختي اطالعات عالوهه ب است؛ گرديده مرتفع ها نسخه به مستقيم مراجعه

  .است شده ضبط فهرست در و اخذ مختلف مراجع

 

 التوفيـق اهلل من و

  فرهنـگي يرايــزن

 جمهوري اسالمي ايران در آنكارا
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 لفؤم مقدمه

 

  مشــتاق اي نهاد بـبايد بهوش قــدم

  عشاق كعبة و است فيض خزانـة اين كه

 (نابي)

 استناد به باستاني شهر اين تاريخ. است گذاشته سر پشت را برنز عصر قونيه كه القولند متّفق مورّخان

 – 0666) نئوليتيك عصر تا گرفته صورت« اربابا» و« چاتالكوي» ،«حسن جان» چون مناطقي در كه حفرياتي

 و برنز عصر از آثاري« كاراهويوك» و« عالءالدين تپه» حفريات از. رود مي پيش نيز( ميالد از پيش 0066

  .است آمده دست به نشين هيتي شهر يك از هايي نشانه

 چون مختلف اقوام دسته ب بعد به تاريخ اين از بود، ها هيتي تصرف در ميالد از پيش 41 سده تا كه قونيه

 درياي شمال در واقع كشورهاي ساكنين) مرها كيم و( صغير آسياي اعظم قسمت ساكنين) ايها فريجيه

 سده در شهر اين بر ايرانيان تسلط. شد مسلط آن بر ليدي دولت ميالد از پيش هفتم سده در و افتاد( سياه

 راندند، حكم شهر اين بر مدتي پاكادوكيا حكومت و مقدونيه پادشاهي. گرفت صورت ميالد از پيش ششم

  .شدند متصرف را شهر ( Pontus ) پونتوس حكومت ميالد از پيش اول قرن در اينكه تا

 شهر عنوان و افتاد بيزانس دولت بدست قونيه.( م190) غربي و شرقي قسمت دوه ب روم حكومت تقسيم با

 كلمه از مشتق ( Ikonion ) ] ايكونيون به كه شد مي ناميده ( Iconium ) ايكونيوم روميان سوي از كه

ikon گرديد مبدل[  مقدس تصوير يا و تصوير مفهوم در.  

 به را قونيه بار يك عباسيان دوره در دوبار امويان دوره در عرب نيروهاي اسالم، گسترش جريان در اينكه با

 را شهر كوتاه مدتي از پس شدند موفق ها بيزانس و داشت موقت حالتي تسلط اين درآوردند، خود تصرف

  (.م960) بگيرند اعراب دست از دوباره

 پيروزي متعاقب و شد آغاز صغير سيايآ سرزمين به تركان هجوم كه ميالدي يازدهم قرن دوم نيمه از پس

 و شد متصرف را قونيه سلجوقي حكمرانان از يكي شاه، سليمان ،(م4674) ماالزگرد نبرد در ارسالن لپآ

 بدست ازنيق آنكه از پس.(. م4677) داد قرار سلجوقي جديدالتأسيس دولت پايتخت عنوان به را آن

 صورت به همچنان سالجقه سقوط تا شهر اين و يافت انتقال قونيه به اجباراً پايتخت افتاد، صليبي نيروهاي

  .ماند باقي پايتخت

 به.( م 4117 -4149) كيقباد الدين عالء پادشاهي دوران در ويژه به و سالجقه حكمراني دوره در قونيه

 الدين جالل قبيل از مهاجر دانشمندان و علما از زيادي تعداد و درآمد علمي ـ هنري مركز و بادآ شهري صورت
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 مرگ با كه سالجقه امپراتوري فروپاشي از پس. كرد جلب خود سويه ب را العلما سلطان پدرش و مولوي

 اينكه با. افتاد مانيان قره دسته ب مدتي براي قونيه گرفت، صورت.( م4167) مسعود الدين غياث سلطان

 ملحق عثماني سرزمين به را آن و درآورد خود تصرف به را قونيه عثماني پادشاه( ييلدريم) بايزيد سلطان

 اينكه تا داد، مانيان قره به و گرفت عثمانيان دست از را آن.( م4161) آنكارا جنگ متعاقب تيمور كرد،

. كشانيد عثماني امپراتوري مرزهاي داخل به الرنده انضمام به را شهر 4104 سال در فاتح محمد سلطان

 عثماني شاهزادگان از زيادي تعداد كه يافت افزايش قدريه ب عثمانيان دوره در شهر اين اهميت و اعتبار

  .شدند مي دار عهده را شهر اين واليت

 اي نشانه آنها از هركدام كه مانده جاي به قونيه در عثمانيان و سالجقه دوران از توجهي قابل تاريخي آثار

 چون مساجدي آثار اين ميان در. باشد مي باستاني شهر اين به نسبت ترك حكمرانان و سالطين توجه از

 چون مدارسي و طاي قره مسجد و قونيوي صدرالدين مسجد عزيزيّه، مسجد سليميّه، مسجد الدين، عالء

 را خود احتشام و عظمت كه شوند مي ديده لي مناره اينجه مدرسه و الوزير تاج مدرسه طاي، قره مدرسه

 نصوح زاده جانباز دارالحفّاظ چون هايي دارالحفّاظ موالنا، بارگاه چون هاي بارگاه. اند كرده حفظ كنون تا

 ديگر از افندي احمد و محكمه حمام چون هايي حمام و اوغلي نقيب سقاخانه چون هاي سقاخانه بيگ،

 شناسي باستان موزه موالنا، موزه اوغلي، قويون عزّت موزة چون هايي موزه. باشند مي قونيه باستاني آثار

 بهترين به را باستاني شهر اين عظمت اند گرفته قرار قونيه كنار و گوشه در كه طاي قره چيني آثار موزه

  .گذارند مي نمايش به وجه

 در كتابخانه تأسيس براي فعاليت. شدند احداث آن در تركيه هاي كتابخانه نخستين كه است شهري قونيه

 همين در. يافت گسترش عثمانيان و مانيان قره حكمراني دوره در و شد آغاز سلجوقيان دوره از شهر اين

 مشهورترين ميان از. گرديدند احداث شهر زواياي و تكايا مدارس، در متعددي هاي كتابخانه كه بود ادوار

 در( سلجوقي وزير) عبا آلتون كتابخانه به توان مي شدند تأسيس دوره آن مدارس در كه هايي كتابخانه

 مدرسه در خاتون ملك كتابخانه و صدرالدين مدرسه در قونيوي صدرالدين كتابخانه ايپليكچي، مدرسه

  .آيند مي شماره ب قونيه هاي كتابخانه نخستين از هرسه كه كرد اشاره اتابكيه

 توان مي دهند مي ادامه گسترده طوره ب را خود فعاليت اكنون هم كه قونيه هاي كتابخانه معروفترين ميان از

  : كرد اشاره زير كتابخانه پنج به

 چلبي همدم سعيد محمد سوي از و موالناست بارگاه از بخشي حقيقت در كه موالنا موزه كتابخانه .4

 با. دارد احتوا در را مولويه طريقت و مولوي الدين جالل با ارتباط در آثار ارجمندترين شده، تأسيس
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 آثار تعداد پينارلي، گور عبدالباقي و سوكن ديش محمد اوغور، فريد معلم هاي مجموعه شدن افزوده

 خطي هاي نسخه به عنوان هزار دو حدود كه رسيده جلد هزار هشت از بيش به كتابخانه اين در موجود

 ولد، سلطان معارف چون آنها از برخي و بوده مثنوي اقدام هاي نسخه اثار اين از تعدادي. دارد اختصاص

  .اند شده استنساخ مؤلف حيات در انوار قاسم العارفين انيس و جامي ديوان

 هجري 4146 سال در دارد، قرار دوم سليم سلطان مسجد غربي جنوب در كه آغا يوسف كتابخانه .1

 ادبيات وارد كه كتابخانه اين. است گرديده تأسيس سلطان والده مهرشاه كدخداي آغا، يوسف سوي از

 آثار انتقال. گيرد مي قرار استفاده مورد خارجي و ترك محقق زياد تعدادي سوي از ساله همه شده جهاني

  .است افزوده آن اعتبار و ارزش بر كتابخانه اين به( نسخه 100 حاوي) قونيوي صدرالدين مقبره در موجود

 باشد مي شهرداري متعلقات از دارد قرار نام همين به اي موزه بطن در كه اوغلي قويون عزت كتابخانه .1

 اعم) كتابخانه اين در موجود هاي كتاب تعداد. است شده اهدا اوغلي قويون عزّت راسخ احمد يسو از و

  .اند آمده گرد واقف خود سوي از آن نصف قريب كه باشد مي جلد هزار 10 بر بالغ( چاپي و خطي از

 خطي ثارآ با كه است قونيه كتابخانه چهارمين فرهنگ، وزارت به وابسته شهر عمومي كتابخانه .1

 كه) كتابخانه اين در موجود فارسي خطي هاي نسخه اكثريت. دارد شهرت اوزلق نافذ بخش در موجود

  .دهد مي تشكيل عرفاني رساالت و دواوين و مولوي الدين جالل آثار را( باشد مي 400 بر بالغ تعدادشان

 ويژهه ب) قونيه تابع هاي بخش در موجود آثار كليه انتقال منظوره ب منطقه مخطوطات كتابخانه .0

 اين در. است يافته تأسيس كند جلوگيري آنها احتمالي اتالف از بتواند كه مركزي به( خطي هاي نسخه

 اي العاده فوق ارزش و اعتبار آنها از برخي كه است موجود فارسي خطي نسخه دويست حدود كتابخانه

 دو در موجود خطي هاي نسخه به توان مي اند يافته انتقال كتابخانه اين به اخيراً كه آثاري ميان از. دارند

 اين ورود با كه كرد اشاره( فارسي نسخه 49 حاوي) اسپارتا و( فارسي نسخه 14 حاوي) بوردور كتابخانه

  .است شده افزوده كتابخانه غناي بر آثار

 و سلجوق دانشگاه كتابخانه چون آموزشي هاي كتابخانه كتابخانه، پنج اين بر افزون كه پيداست ناگفته

 جامعه به خدمت ارائه در مهم سهمي ،اند شده تأسيس مند عالقه افراد همت به كه خصوصي هاي كتابخانه

  .دارند عهده بر قونيه كتابخوان

 و تمام به را خطي هاي نسخه نويسي فهرست اصول حاضر، فهرست تهيه در كه است كوشيده گردآورنده

 يازيده دست تغييري انجام به ضرورت احساس جهت به و تجربه قهبسا به الوصف مع كند؛ مراعات كمال

( الرسائل ةمجموع و كتاب) جداگانه بخش دو در فهرست معمول، رسم مطابق بود ممكن هرچند. است
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 مورد مستقل اريك عنوان به ها رساله از هركدام و شده صرفنظر كار اين از زير داليل به گردد، فراهم

  :كه است اين منظور. است گرفته قرار توصيف

  .گردد مراعات( رساله و كتاب از اعم) ها عنوان الفبايي ترتيب (الف     

 الرسائل مجموعة يك بطن در كه اي رساله بشكل چه مستق، كتابي صورت به چه) مؤلف يك آثار (ب     

  .گيرند قرار كتابت تاريخ بترتيب و همديگر پهلوي در( است گرفته قرار

 توصيفات اعالم، فهرست به توسل بدون كننده مراجعه و شود حاصل فهرست از استفاده سهولت( ج     

  .كند مالحظه هم كنار در را اثر يك مكرّر هاي نسخه به مربوط

 هاي كتابخانه در موجود فارسي خطي هاي نسخه مشترك فهرست» تهيه براي الزم تمهيدات و تسهيالت(  د     

  .گردد مهيّا« تركيه

 سبب را( اوراق تعداد به مربوط قسمت جز به) ها رساله فيزيكي مشخصات تكرار نظر اين اعمال كه اين با

 جبران مكرر، هاي نسخه در آن حذف و اول نسخه در تنها« انجام و آغاز» ضبط موارد اغلب در شود، مي

  .ماند نمي باقي نيازي نيز عنوان الفبايي فهرست تهيه به حالتي چنين در كه اين مضافاً كند؛ مي را مافات

 كتابداران و بايرام ميكائيل دكتر پروفسور فرزانه استاد و شناس كتاب از گردآورنده سپاس خاتمه در

  .آمد مي حاصل سختي به مهم اين انجام توفيق آنان، مساعدت بي كه قونيه فرهيخته

 

  التوفيـق ولي اهلل

 پور دلبـري اصغر
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 11/5294آفاق و انفس -1

 .(ه  435 - 131)ولى   اللّه شاه نعمت

اللهى يكـى از بزرگتـرين عرفـا      ولى، مؤسس سلسله نعمت  اللّه معروف به شاه نعمت  بن عبداللّه  اللّه نورالدين نعمت

. در نظم و نثر آثار و  به قدر  است كه از طاقت مردم ديگر خارجست. ايران و معروفترين متصوّف قرن هشتم بود

 (407: 4نفيسى ... )اند ها  چند نوشته در مناقب او كتاب

به بعد؛ زندگى و آثـار جنـاب شـاه     001؛  از سعد  تا جامى 111-110:  1؛  صفا 016:  0( مؤلفين)مشار:   بنگريد

؛ حميـد  4111:  1( هـا  پاكسـتان   نسـخه )؛ منـزو   4117: ولى كرمانى، تأليف دكتر جواد نوربخش، تهران  اللّه نعمت

، 4140چـاپ  ) 10-1: 1الحقـايق   ؛ طريـق 4171ولى، تهران   اللّه و افكار شاه نعمت تحقيق در احوال و نقد آثار: فرزام

-164: 1؛ ريحانه 104الشيعه  ؛ معجم مؤلفى4110، تهران (مقدمه ژان اوبن)ولى   اللّه ؛ ترجمه احوال شاه نعمت(تهران

 .4140: 9؛ ذريعه 161

 .، جلد مقوا(ب/19. )ق4، .م س 7/19×0/46ع تعليق خام و آشفته، بدون نام كاتب، تاريخ و محل كتابت، قط

 :آغاز

 همتا بود يكى در ذات خود يكتا  بى   در دو عالم چون يكى دارنده اشيا بود  

 :انجام

 ترا امروز پند و مونس فردا شود   يادگار  اللّه ياد گير اين نكتها  نعمه

 .بيتى است در بيان معرفت و نفس انسانى 11اثر قصيده :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 109:  1گولپينارلى 

 

 13/9844همان اثر -9

دار،  ، جلـد تـرنج  (الـف /171. )ق4، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، تاريخ و محل كتابت، قطـع  

 (بندها مرمت شده عطف و گوشه)دار، مجدول  لبه

 همان:  آغاز

 همان : انجام

 ــــــــــــــــــــ

 419:  1گولپينارلى 
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 9192ابتدا نامه - 3

 .(ه  119-299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

معروف به سلطان ولد يا ابن عارف رومى از مشايخ طريقت مولويه و فرزند ( احمد به تعبير ريحانه)بهاءالدين محمد 

بعضـى مجلـد هفـتم    . يك ديوان نيـز دارد ، دو مثنو  و «معارف»و  عالوه بر ابتدانامه، كتابى بنام . الدين است جالل

 (499: 4نفيسى ... )دهند مثنو  را هم به او نسبت مى

؛ 4110تهـران  ( مقدمـه )؛ ديوان سلطان ولـد  741 - 760:  1؛ صفا 140:  1؛  ريحانه160:  4( مؤلفين)مشار   :بنگريد

 .1064:  1االعالم  ؛ قاموس4179: 9ذريعه 

، .س 49، .ق 101. م س 1/11×0/40( 40×7/44)، قطع .(ه  0قرن . ظ)كتابت  نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب و محل

 .دار، مجدول دار، لبه ا  ترنج سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن قهوه

( 01-19ص )، تأليف گولپينـارلى  «مولويه بعد از موالنا»برا  آگاهى بيشتر از سرگذشت سلطان ولد و افكار و آثار او به 

 .رجوع كنيد

 (ب/4... )سبب انشا  مثنو  ولد  در بيان اسرار احد ... بسم   :آغاز

 (ب/1)كنم بنام خذاموجد عالم فنا و بقا  ابتدا مى

   :انجام

 (الف/101) ب ببندم جو شد كتاب تمام  نه نوازش كنم دگرنه عتاب  

( هجـر   091محرم ) در كتابخانه سليمانيه مضبوط است كه در حيات شاعر« ابتدانامه»ترين نسخه  قديمى:   توضيح

نسخه حاضـر از سـو  ولـدالمولو  القراحصـار      . توسط محمد بن اسحاق ابن ابراهيم الرند  استنساخ شده است

 .ب  هشت رباعى موالنا جا  گرفته است/101در ورق . وقف شده است

 ــــــــــــــــــــ

 (140فيلم در دانشگاه، ش ) 4640: 1/4؛ منزو  490: 1گولپينارلى 

 

 9138همان اثر  -5

 140، .م س 0/11×0/40( 0/40×0/0)، قطع .ه  4100الحجه  ذ  1تعليق، محمد عارف البخاراو ، بدون محل كتابت، 

 .دار ب وجود دارد، جلد مجدول ضربى، لبه/1، تذهيب زيبائى در .س 11، .ق

 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 ـــــــــــــــــــ

 499: 1گولپينارلى
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 4114همان اثر  - 4

، .ق 170. م س 1/11×0/40( 47×0/44)، قطـع  .ه  4110صـفر   40رقاع، درويش محمد آنقرو ، بدون محل كتابـت،  

 (ا  روكش پارچه)جلد مقوا 

 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 199: 1گولپينارلى

 

 9131همان اثر  - 2

آهـارزده و  . ق 191، .م س 7/47×0/41( 41×9)ل و تـاريخ كتابـت، قطـع    نسخ مايل به نستعليق، بدون نام كاتب، مح

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه ا  ترنج دار، جلد قهوه نقش ته

 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 .اند در بعضى اوراق، ابياتى كه در متن وجود ندارند با قلم تعليق از رو  نسخه ديگر نوشته شده :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 166: 1گولپينارلى

 

 9139همان اثر - 1
ــع       ــت، قط ــاريخ كتاب ــل و ت ــدون مح ــو ، ب ــير المول ــش بش ــق، دروي ، .ق 169، .م س 7/49×0/41( 40×0/0)تعلي

 .، جلد ميشن نرم(ستون در بقيه اوراق 1ورق اول و  11ستون در  1)السطور  مختلف

 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 166: 1گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 15ابتدانامه، ربابنامه، انتهانامه - 4

 . (ه  119-299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

. ق 140، .م س 7/11×16( 1/11×1/11)، قطـع  .ه  711نسخ، احمد بن محمـد، بـدون محـل كتابـت، اواخـر شـوال       

، اوراق مجدول بشنگرف و بعضى از آنها مـذهّب، جلـد ميشـن    (دو بيت در هر سطر. )س 10دار و آهارزده،  نقش ته
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 . دار، مزين به نقوش گل و بوته مجدول، ترنج

 (الف1...)/سبب انشا  مثنو  ولد  در بيان اسرار احد  اين بوذ... اللّه بسم(:   ابتدانامه)آغاز 

 ... در بيان انك حق تعالى از همه مخلوقات و موجودات ظاهرترست...  اللّه بسم

 (ب/1)جد عالم فنا و بقا  كنم بامر خدا ابتدا مى

 (ب/440.. ).سبب تأليف اين مثنو  معنو  و اسرار پر انوار... بسم(:   نامه رباب)آغاز 

 ...در بيان انك جمله اشياء... بسم

 (ب/447)نكتها  عشق در هر گونه باب   بشنويد از ناله و بانك رباب

 ...حق سبحانه و تعالى اساس قرآن مجيد را كى كالم اوست... بسم(:   انتهانامه)آغاز 

 ...بيان انك اوليا  واصل... بسم

 (ب/111)ر راز باز نكتها  ناذر پ  كنم با نام حق آغاز باز مى

 (: ابتدانامه)انجام 

 (الف/440)لب ببندم جو شد كتاب تمام   نه نوازش كنم دگر نه عتاب

 (: نامه رباب)انجام 

 (ب/149)اعلم بالصواب   بس كنم واللّه شد تمام از داذ دادار اين كتاب

 (: انتهانامه)انجام 

 (ب/140)والسالم تا روذ ره رو درين ره   شد سوم دفتر بفضل حق تمام

ها   الدين محقق ترمذ  وجود دارد كه در نسخه الف بيتى در مورد سيد برهان/01در اين نسخه در ورق  :   توضيح

 : ها بعدا افزوده شده است شود و در بعضى نسخه قديم ديده نمى

 زان چو صديق داشت او صدر   اصل او در نسب ابوبكر 

 

 9194همان اثر  -   2

هـا، اسـامى و    ، در ديباچـه .(ه  44اواخـر قـرن   . ظ )درويش على كركچى، حلب، بدون تاريخ كتابـت   شبه نستعليق،

 .، جلد معمولى جديد.س 10دار،  نقش ته. ق 100، .م س 1/11×0/47( 1/49×9/46)تواريخ بشنگرف، قطع 

 (ب/4... )سبب انشا  مثنو  ولد  در بيان اسرار احد ... بسم(:   ابتدانامه)آغاز 

 موجد عالم فنا و بقا  كنم بنام خذا ا مىابتد

  (:ربابنامه)آغاز 

 (الف/417)نكتها  عشق در هر گونه باب   بشنويد از ناله بانك رباب
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 (:انتهانامه)آغاز 

 (ب/110)نكتها  نادر پر راز باز   كنم با نام حق آغاز باز مى 

 (ب/410)همان    (:ابتدانامه)انجام 

 (:ربابنامه)انجام 

 (الف/117)اعلم بالصواب   پس كنم واللّه از داد دادار اين كتاب شد تمام

 (:انتهانامه)انجام 

 ( ب/100)رو درين ره والسالم  تا رود ره   شد سوم دفتر بفضل حق تمام

 ــــــــــــــــــــ 

 490:  1: گولپينارلى
 

 9199همان اثر   - 18

، .س 11دار،  نقـش  آهارزده و ته. ق 141، .م س 0/11×0/47( 0/49×0/41)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.مرمت شده)دار دار، لبه اوراق مجدول الجورد، جلد ترنج. ن 1

 هر سه مثنو  همان:   آغاز

 هر سه مثنو  همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 496: 1گولپينارلى 

 

 1541الجنان ابواب - 11

 . (ه  1184. ف )القزوينى   اللّه الدين محمد بن فتح رفيع

كـه دراخـالق   )و  جلد اول كتابش را . القزوينى تلمذ كرده واعظ، اديب و عالم بوده است مؤلف كه در محضر خليل

. سـليمان آغـاز كـرد   در زمان پادشاهى شاه عباس اول نوشت و به تدوين جلد دوم آن در عصر سلطنت شـاه  ( است

تعليمـات اخالقـى   . ولى بجهت وفات به اتمام آن توفيق نيافت و كتاب از سو  پسرش محمد شفيع به انجام رسـيد 

مؤلف در نظـر داشـت اثـرش را در    . السالماست مندرج دراين كتاب منحصرا مستند به قرآن كريم و اقوال ائمه عليهم

 .ناميده است( كه هشت است)الجنان  ساند و بدين جهت آن را ابواببه اتمام بر( موافق با ابواب بهشت)هشت باب 

 10( دفترنهم)خطى ها  نسخه: پژوه ؛ دانش171؛ اته 70؛ ذريعه 11مشار. ف   :بنگريد

، جلـد  .س 14، .ق 110، .م س 19×49( 14×0/44)، قطع .ه  4691الثانى  ربيع 0نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار، مجدول دار، لبه مقوا، ترنج

 (ب/4... )و به ثقتى بهترين مقالى كه سر خيل كاروان فنون محاورات تواند بود...بسم:   آغاز
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( صـواب )كوارا كردانيده توفيق اتمـام بـاقى ابـوابرا بروحـه ثـواب      ( و)بر امزجه قلوب دردمندان سار كار ...:   انجام

 (ب/110)له التوفيق بعمل مافيه العالمين و نسئ كرامت فرمايد بمنه وكرمه و الحمدهلل رب

 .هجر  در تهران چاپ شده است 4101هجر  در تبريز و در  4104جلد اول افزون بر هندوستان، در سال :  توضيح

در كتابخانه دكتـر  ( حاو  باب اول)ا  از اين اثر  دهد كه نسخه ها  خطى گزارش مى پژوه در دفتر هفتم نسخه دانش

( ملـى  1ج )به گزارش انوار . هجر  استنساخ شده است 4600الثانى  است كه در ربيعمضبوط ( تهران)حسين مفتاح 

 .هجر  استنساخ شده است 4609ا  از اين اثر در كتابخانه ملى ايران موجود است كه در  نسخه

 ــــــــــــــــــــ

 470: 4گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 1/12اختيارات ايام و ساعات  - 19

 .(ه  1118.  ف )باقر بن محمد تقى مجلسى محمد 

تأليف بـاقى مانـده كـه     06از و  بيش از . از اجلّه علما  شيعه عهد صفو  است( مجلسى دوم)محمدباقر مجلسى 

 (4961: 0معين . )باشد كه به عربى نوشته شده است مى« بحاراالنوار فى اخباراالئمة االطهار»مهمترين آنها 

مشـهور  ( صـغير )بيت است و بـا عنـوان    066يكى از اين دو در : اختيارات ايام نوشته است عالمه مجلسى دو اثر در

 .شهرت دارد( كبير)است و ديگر  در چند فصل و با عنوان 

 140:  4؛ منزو  11:  1( مؤلفين)؛ مشار 00مشار . ؛ ف 107:  4ذريعه   :بنگريد

، (الـف /47ب تا /4از . )ق 47، .م س 1/49×9/41( 7/41×1/0)نسخ پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  روكش پارچه)، جلد مقوا .س 40

 (ب/4...)عن جرائهما  محمد تقى عفا اللّه محمد باقر بن  اما بعد چنين گويد احقر عباداللّه...  الحمداللّه... بسم:   آغاز

 (الف/47)الصلوة على نبيه و وصىّ نبيه و آله الطاهرين و  و فاسقى و فاجر  دعو  پادشاهى كند الحمداللّه... :   انجام

مضبوط است كه در سـال  ( 44/4997ش )ها  اين اثر در كتابخانه دانشگاه تهران  ترين نسخه يكى از كهن:   توضيح

 .هجر  استنساخ شده است 4601

 

 9845(9و  1دفاتر )اختيارات مثنوى  -  13

 . (ه  1841. ف )احمد صبوحى توقادى 

، اثرش را كه گزارشـى بـر برخـى از بيتهـا  دشـوار مثنـو        (استانبول)قاپى  صبوحى احمد دده از شيوخ مولويه ينى

 .و  ديوانى به فارسى و تركى نيز دارد. هجر  در شام تأليف كرده است 4610باشد در سال  مى

 406:  4العارفين ؛  هدايه1114: 0منزو     :بنگريد

، .ق161، .م س 14×47( 0/11×9/46)، قطـع  .ه  4119االول  ربيـع  11لـو ، مدينـه،   تعليق، حـاج محمـد نـور  المو   
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 .دار ، لبه(روكش ميشن)، ابيات و احاديث بشنگرف، اوراق مجدول، جلد مقوا .س10

 (ب/4... )قياس مران خالق ارض و سما وناس را كه حمد و سپاس بى... بسم:   آغاز

 (الف/161) سكباج اكشى اش الحمدهلل على ختمه... ورمك يعنى كندويى اولوحصانه تربيت استكثار چوق گ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 

 9834همان اثر   - 15

، آيـات و  .س 49، .ق 116، .م س 7/10×0/47( 1/14×7/41)نسخ، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .دار ، لبه(عطف ميشن)قرمز كشيده شده، جلد مقوا احاديث بشنگرف، باال  ابيات مثنو  خط

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/ 116)الملك الوهاب مزرعلر سرسبز اولوب وجوده كلمز تمت الجلدالثانى بعون... :  انجام

 .الف قرار دارد/4وقفيّه بخط تعليق در ورق . به درگاه هديه كرده است 4606نسخه را صبوحى دده در سال  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 

  9842(5و  3دفاتر )اختيارات مثنوى  -  14

 همان مؤلف

، سـرعنوانها، آيـات و   .س 49، .ق 110، .م س  0/10×40( 0/16×0/46)، قطـع  .ه  4601تعليق، اسماعيل، اسـتانبول،  

 .دار، مجدول دار، لبه ترنج(روكش چرمى)احاديث بشنگرف، جلد مقوا 

 .الدين چلبى وقف درگاه موالنا شده است نسخه از سو  صالح :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 

 1584اخالق محسنى-  12

 . (ه  218يا  282. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

على كاشفى بيهقى هرو  واعظ معروف به مال حسين كاشفى، برادر زن جامى و  بن حسين( الدين يا كمال)الدين  معين

و  هنگام اقامـت در هـرات بـه راهنمـايى جـامى در سـلك طريقـت        . يكى از معروفترين دانشمندان قرن نهم است

( معروف بـه اخـالق محسـنى   )« جواهر االسرار»يا « اخالق المحسنين». نقشبند  در آمد و به ذكر و موعظه پرداخت

يـا بـه خـود سـلطان     )هجر  فراهم آورده و به فرزند سلطان هـرات   966يكى از معروفترين آثار اوست كه در سال 
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 .اهدا كرده است( حسين

 (109و  107؛ اته 119-110: 4نفيسى )

ميه كتاب بدين جهت است كه نام وجه تس. كند باب از اخالق فرد  و خانوادگى صحبت مى 16اخالق محسنى طى 

 .سلطان بايقرا حسين بوده و مؤلف آن را مضاف بدان كرده است

بـه بعـد؛ مواهـب     110:  1؛ ريحانه 06مشار . ؛  ف 010-011:  1؛  صفا490-490:  1( شناسى سبك)بهار    :بنگريد

 177:  4مقدمه؛  ذريعه (: 4147تهران، )عليه يا تفسير حسينى باهتمام جاللى نائينى 

، .س 14، .ق 400، .م س 1/47×0/46( 0/41×0)، قطـع  .(ه  46قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار ، لبه(روكش ابر  و عطف ميشن)اوراق مجدول، جلد مقوا 

 (ب/4... )االطالق عزت كلمته و جلت عظمته منشور دولت سلطان المرسلين حضرت پادشاه على:   آغاز

 ( 967. )گردد از نام كتاب كه مضاف بنام نامى ان حضرت است تاريخ اتمامش معلوم و مفهوم مى... :  مانجا

 در مقدم تو چشم سخن يافت روشنى  با خامه گفتم ا  كه ز سر ساختى قدم 

 (ب/  400)تاريخ هم نويس ز اخالق محسنى              اخالق محسنى به تمامى نوشته شد

 ــــــــــــــــــــ

دهد كه در كتابخانه جامع كبير يزد  ا  از اين كتاب مى منزو  خبر از نسخه) 4094:  1/1؛ منزو  409:  4گولپينارلى 

 (استنساخ شده است.( ه  966)مضبوط است و در حيات مؤلف 

 

 19/4133ارشادالطالبين - 11

 . ( ه 242. ف )الدين محمود تهانيسرى چشتى  جالل

. بــود.( ه  910. ف )از گــروه چشــتيان و خليفــه شــيخ عبدالقــدوس گنگــويى ( محمــد يــا)الــدين محمــود  جــالل

 .ا  اوراد و مراقبه و در توضيح توحيد و فنا ايست در انواع ذكر و پاره رساله« ارشادالطالبين»

: 4ها  خطـى فارسـى كتابخانـه ملـى پـاريس       ؛ بلوشه، فهرست نسخه110:  0/4؛  صفا4611:  1/4منزو     :بنگريد

 .4:170؛ نفيسى 4114: 1( ها  پاكستان نسخه)؛  منزو  410-410

، .م س 0/11×0/41( 0/40×9/47)، قطـع  .ه  4410محرم  11الدين صديقى الهانسو ، بدون محل كتابت،  تعليق، غالم

 (.فرسوده)، جلد مقوا .س 47، (الف/400ب تا /411 از. )ق 11

 (ب/411...)الطالبين شوق لقائه الحمدهلل الذ  اعطى...بسم:   آغاز

 (الف/400)الراحمين و يا خيرالناصرين  يا ارحم... اين تقرير سماع از حضرت قطب العاشقين برهان الواصلين... :  انجام

 ــــــــــــــــــــ

 106:  1گولپينارلى 
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 4/1134مرقده  از گفتار حسان العجم حكيم خاقانى نوراللّه -14

 .(ه  424يا 449-498)الدين ابوبديل ابراهيم بن ابوالحسن خاقانى شروانى  افضل

العجم را كـه   لقب حسان. الدين بديل خاقانى يكى از بزرگترين شاعران و از فحول بلغا  ايرانست العجم افضل حسان

... گو  و از اركان شعر فارسـى اسـت   و  از جمله بزرگترين شاعران قصيده... عمّ او به و  دادبحق در خور اوست 

 (به بعد 770: 1صفا ... )نظير است قدرتى كه در التزام رديفها  مشكل نشان داده كم

الـدين   ل؛ ميـر جـال  461: 4؛ نفيسى 19: 4(مؤلفين)؛ مشار710مشار . ؛ ف 106:  9؛  ذريعه4000:  1منزو     :بنگريد

 .1010خاقانى، شاعر  دير آشنا، تهران : ؛ على دشتى4171رخسار صبح، تهران، :كزاز 

ب تـا  /461از . )ق 1، .م س 16×41( 1/41×7/0)، قطع .(ه  46قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول ، لبه(با نقش گل و بوته)دار  ا  ترنج ، جلد قهوه(ب/460

 :آغاز

 (ب/461)بر دوش چرخ از جام جم يك نيمه ديدار آمده     عيدست پيش از صبحدم مژده بخمار آمده 

 :انجام

 (ب/ 460)چون عنكبوتى در ميان پرده كش غار آمده           ناكرده فكر مكيان جان محمد رازيان 
 ــــــــــــــــــــ

 00:  1گولپينارلى 

 

 12/9521اسرارالعاشقين - 12

 بن حسين الحكيمىمحمد 

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

، .س 49، (ب/111ب تـا  /140از . )ق 9، .م س 0/16×0/41( 40×7)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش ابر )جلد مقوا 

 (ب/140... )خود را وجمال حسن گاه جلوه راكه حكيمى حمدوشكر بيقياس... بسم:   آغاز

 (ب/111... )اليق و مناسب نيست و بايد كه... :   انجام

 .كند است و درخصوص عشق و شرايط محبوب صحبت مى رساله از آخر ناقص:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 100:  1گولپينارلى 
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 9/1192اسرارنامه  - 98

 ( .ه  214حد  - 458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

عطّار را به زبان فارسـى آثـار بسـيار اسـت و     ... رسد عطّار از بزرگان عرفا  ايران بوده، نسب و  به ابوذر غفار  مى

 (441:  4نفيسى )بعضى آثار نيز بنام و  شهرت دارد كه ترديدست از او باشد 

تـا   1166هـا  مختلـف ميـان     ابيـات آن در نسـخه  پرداز  است كه شماره  مثنو  عرفانى به شيوه داستان« اسرارنامه»

 .باشد مى 1106

، تهـران  1ويـرايش  ... شرح احوال و نقد و تحليل آثار شـيخ فريدالـدين  : الزمان فروزانفر ؛ بديع90مشار .  ف: بنگريد

طّـار  جسـتجو در احـوال و آثـار فريدالـدين ع    : به بعد؛ سعيد نفيسى 91: 1، ريحانه 719: 9/1، و 00: 1؛ ذريعه 4171

 .4110؛ اسرارنامه به اهتمام صادق گوهرين، تهران 4001: 1نيشابور ؛ منزو 

. ق 76، .م س 1/11×9/40( 40×44)، قطـع  .ه  094نسخ سلجوقى، ابراهيم بن عوض المراغى، بدون محل كتابت، رجب 

 .دار، آراسته به نقش گل و بوته، مجدول ، جلد مقوا، لبه.س 10، (الف/471ب تا /464از )

 التوحيد  االول فى المقاله:   ازآغ

 (الف/464)خرد را در خذا دانى يقين داذ   بنام آنك جانرا نور دين داذ

  :انجام

 (الف/111)چكيذست  ستكزين هر بيت خونى مى  سخن با دردتر زين كس نديذ

كـه در رايزنـى فرهنگـى    « ها  تركيـه  ها  خطى آثار حكيم عطّار نيشابور  در كتابخانه فهرست نسخه»در  : توضيح

توسط اصغر دلبر  پور فراهم آمده، حدود ششصد نسخه از آثـار محقـق و منحـول    ( آنكارا)جمهور  اسالمى ايران 

 .عطّار معرفى شده است

 ــــــــــــــــــــ

فـيلم در دانشـگاه   )؛ .(قيد كرده اسـت . ه  090رجب  49منزو  تاريخ كتابت را ) 1019:  1؛ منزو  06: 1گولپينارلى 

 (141ش 

 

 (بخش نمايشگاه) 9/21همان اثر -  91

قطـع   ( يك بيت در هر سطر) 10. ه  091الحجه  ذ  0نسخ سلجوقى، ابراهيم بن عوض المراغى، بدون محل كتابت، 

، (روكـش كاغـذ   )دار، كمى آهارزده، جلدمقوا  نقش ، ته(ب/470ب تا /460از . )ق 71، .م س 14×11( 0/10×1/44)

 .عطف ميشن

 (ب/460)همان      :آغاز

 (ب/470)همان     :انجام
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 3/9425همان اثر -  99

، (الــف/09ب تــا /01از . )ق10، .م س 49×0/41، قطــع .ه  004القعــده  كتابــت، ذ  ومحــل تعليــق، بــدون نــام كاتــب

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلدمقوا

 :آغاز

 (ب/01)صانع اشياء و ابداع جالل   ل ابتدا از نام حى اليزا 

 :انجام

 (الف/09)بازماندستى جنين بر خويشتن  ذات حق خواهى چرا در خويشتن

 ــــــــــــــــــــ

 41:  1گولپينارلى 

 

 1/1195همان اثر  -93

از . )ق16، .م س 47×41(0/44×1/7)، قطـع  .(ه  9اواخـر قـرن   .ظ)تاريخ كتابـت   نسخ پخته، بدون نام كاتب، محل و

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)، سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا .س40، (ب/16ب تا /4

 :آغاز

 (ب/4)فلك باالزمين پستى ازويافت    بنام انك هستى نام ازويافت

   :انجام

 (ب/16)چكيدست  كزين هر بيت خونى مى        سخن با دردتر زين كس نديدست
 ــــــــــــــــــــ

 11:  1گولپينارلى 
 

 3/4532همان اثر   -95

از ص . )ص 410، .م س 0/40×0/46، قطـع  .ه  4410رجـب   40تعليق، درويش قدسى المولو ، بدون محل كتابت، 

 (.مرمت شده)دار  ، لبه(ضربى)دار  ، جلد ميشن ترنج(140تا ص  100

 ــــــــــــــــــــ

 117:  1گولپينارلى 

 

 1/1139همان اثر  -  94

. ق 01، .م س  0/10×0/40( 0/40×7/9)، قطـع  .ه  4109تعليق پخته، عبدالرؤف القندبار ، بدون محل كتابت، تاريخ 
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 .لدار، مجدو ، لبه(بندها ميشن قرمز عطف و گوشه)، اوراق مجدول مطالّ، جلد كاغذ  (ب/01ب تا /4از )

 (ب/4) 1/4719برابر نسخه :   آغاز

 (ب/4) 1/4719برابر نسخه :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 00:  1گولپينارلى 

 

 1/9425اشترنامه  -  92

 .(ه  214حد  - 458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

رسانند اين مثنو  نيز سـالكان   حاجيان را به مكه مىهمچنانكه اشتران . بيت است 1066مثنو  عرفانى در « اشترنامه»

ا  كـه مهـد  محقـق بـر      درباره تعلق يا عدم تعلق اين اثر به عطّار نيشابور  به مقدمـه . رساند را به كعبه حقيقى مى

 .نگاشته است رجوع كنيد( 4119تهران، )« اشترنامه»كتاب 

، جلـد  (الـف /11ب تـا  /4از . )ق 11، .م س 49×0/41، قطع .ه  004القعده  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، ذ 

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )مقوا 

 :آغاز

 (ب/4)تا بتابد افتابت در جهان    ذات حق خواهى فنا شو در جهان

 :انجام

 (الف/11)وز هزاران گنج برخوردار شو    رو درد دل عطّار شو پى

 (.1014: 1منزو  )ضبط شده است « خردنامه»نه بريتانيا عنوان اثر بصورت در نسخه كتابخا :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 41:  1گولپينارلى 

 

  9/1198[اشراط ساعت ]  -91

 امير اسحق

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

( قـرار دارد  4617شـماره  ا  از آن در بخش على امير  كتابخانـه ملـت بـه     كه نسخه)خود « معاديّه»سيد شريف در 

الـدين كـه نسـخه     امير غياث« استوارنامه». حروفى بوده است  اللّه اسحق از خلفا  فضل( يا سيد)آورده است كه امير 

 .كند مضبوط است اين حكم را تأييد مى( 109)خطى آن نيز در همان كتابخانه 

، جلد .س40، (ب/01ب تا /70از . )ق0، .م س 41×46( 1/44×7/0)، قطع .ه  4674تعليق، عمر بن حسن، اسكندريه، 

 .دار مقوا، لبه
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 :آغاز

 (ب/70)كرديم كه اوست هاد  راه     اللّه آغاز سخن ز فضل

 :انجام

 (ب/01)ان جا  معزز و مكرم    شد محشر خلق جمله عالم

 .باشد مى« نامه هذا كتاب قيامت»نسخه مورد توصيف ناقص است و حامل سر عنوان  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 11:  1گولپينارلى 

 

 9/1193همان اثر   - 94

، (ب/411الـف تـا   /11از . )ق06، .م س 0/41×1/9( 7/46×7/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار، مجدول ، جلد ميشن لبه.س47

 (الف/11)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/411)بحرف خود كنم صرف كن فضل و   حرف( ؟)يا فضل خداء سو 

 ــــــــــــــــــــ

 11:  1گولپينارلى 

 

  2/9425 [اشعار ]   - 92

 . (ه  219 - 285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

العلما بهاءالدين محمدبن حسين بن احمـد خطيبـى بكـر  بلخـى كـه       الدين محمدبن سلطان خداوندگار موالنا جالل

اند يكـى از بزرگتـرين و توانـاترين     ياد كرده« مال  روم»و « مولو »و « موالنا  روم»بصورتها  بعدها در كتب ازو 

و از متفكـران  ... آور و سـتاره درخشـنده و آفتـاب فـروزان آسـمان ادب فارسـى       گويندگان متصوفه و از عارفان نـام 

 (به بعد 110: 1/4صفا ...  )بالمنازع عالم اسالمى است

الزمان  الدين تأليف بديع ارفين، تصحيح تحسين يازيجى؛ رساله در تحقيق احوال و زندگانى جاللمناقب الع   :بنگريد

بـه   4411: 9/1؛ ذريعه 409-417: 1؛  گنج سخن 4117؛ يادنامه مولو ، تهران 400-409؛ اته 4110فروزانفر، تهران 

 .4110 الدين مولو ، تهران، احوال موالنا جالل: بعد؛ فريدون بن احمد سپهساالر

، جلـد مقـوا   (ب/410ب تـا  /411از . )ق0، .م س 49×0/41، .ه  004القعده  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، ذ 

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )
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 :آغاز

 (ب/411)تا بوك رو  اين سو كنى باشد كه با ما خو كنى       صد تو كنى( ما)ا  يار اگر نيكو كنى اقبال 

 :انجام

 (ب/410)جنبيدن هر شاخ ز اصل دگرست       (جنبانند)هر جند كه جمله شاخها رخسانند 
 ــــــــــــــــــــ

 41:  1گولپينارلى 

 

 1/9128[ اشعار ]  - 38

 . (ه  219 - 285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 . اند نسخه حاو  اشعار  است كه به موالنا نسبت داده شده

از . )ق 10، .م س 0/49×44، قطـع  .(ه  44قـرن  . ظ)مصطفى بن الحاجى محمد، بدون محل و تـاريخ كتابـت   تعليق، 

 .، عطف ميشن(روكش ابر )، جلد مقوا (الف/10ب تا /4

 :آغاز

 (ب/4)گفت ا  ناد  خوش اهالً و سهالً مرحبا           آمد ندا از آسمان جانرا كه بازا الصّالجان

 

 :انجام

 (الف/10)مصطفى و مجبتى ان سيد اعال تويى             شمس تبريز  كه دارد نعت پيغمبر زبر            

 ــــــــــــــــــــ

 109:  1گولپينارلى 

 

  18/9425[اشعار ]  - 31

 . (ه  435 - 131)ولى   اللّه شاه نعمت

 [گذشت 4ياد او در شماره  ]

 .اند انتخاب شدهنسخه حاو  اشعار  است كه از ديوان شاعر 

، (ب/100ب تـا  /400از . )ق419، .م س 49×0/41، قطع .(ه  9قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/400)اين شراب و جام آبست و حباب   مجمع البحرين جامست و شراب
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 :انجام

 (الف/100)نكند صرف هيج دانا عمر   جام مى هيجست غير ساقى و
 ــــــــــــــــــــ

 40:  1گولپينارلى 

 

  9/9844[اشعار ]   -39

 . (ه  435 - 131)ولى   اللّه شاه نعمت

، (ب/410ب تـا  /91از . )ق11، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه ترنج ، جلد ميشن.س47

 :آغاز

 (ب/91)عد ريا و شكر بى ثناء بى   حد سپاس بى قياس و حمد بى

 :انجام

 البال بد نيايش بدار  فارغ    ثانى آل  اللّه چو كشته نعمه

 (ب-الف/410) رسانى وقت نزع اهالً و سهالً    بگوش هوش او از جد اعلى

 ــــــــــــــــــــ

 410:  1نارلى گولپي

 

 4/9211[ اشعار ]  -33

 . (ه  435 - 131)ولى   اللّه شاه نعمت

 .ولى است و افزون بر آن اشعار تركى و فارسى از شاعران ديگر را نيز در احتوا دارد  اللّه شعر شاه نعمت 0اثر حاو  

 .، جلد ميشن مجدول.س40، (ب/00تا  الف/04از .)ق 10، .م س 11×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 ــــــــــــــــــــ

 19:  1گولپينارلى 

 

 4/9425[ اشعار ]   -35

 . (ه  214 - 458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

، جلـد  (ب/409تـا   ب/400از . )ق41، .م س 49×0/41، قطع .ه  004القعده  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، ذ 

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )مقوا 
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 :آغاز

 (ب/400)وين دور از تست بر خويشتن جه خند   گر مرد اين حديثى زنّار عشق بند 

 :انجام

 (ب/409)كه داند اين رموز و اين اشارت   چه ميكويى تو ا  عطّار آخر
 ــــــــــــــــــــ

 41:  1گولپينارلى 

 

 2/9425[ اشعار ]  -34

 . (ه  214 - 458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

، (الـف /401ب تا /476از . )ق40، .م س 49×0/41، قطع .(ه  9قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .ارد بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/476)بقصر شاه تركستان زمين شد   شهر چين شد( سو )حكيم هند سوك 

 :انجام

 (الف/401)همه رحمت برا  عاصيانست    چو از خلقت نه سود و نه زيانست
 ــــــــــــــــــــ

 40:  1گولپينارلى 

 12/1112اصطالحات صوفيه    -32

 مؤلف ناشناس

الـدين   شـرف « الحاظ فى كشف االلفـاظ »= «االلفاظ شرح»= « االلفاظ االلحاظ فى كشفرشف »اين نسخه شايد همان 

حسين فرزند احمد فتى تبريز  خالد  از مردمان نامى سده هشتم باشد كه فرهنگ اصـطالحات صـوفيان اسـت در    

 .به توصيف آن پرداخته است( 4470:  1/4)يك مقدمه و سه فصل و منزو  

، (الـف /94ب تـا  /01از . )ق9، .م س 16×1/41( 41×9/7)ون محل و تاريخ كتابـت، قطـع   تعليق، ولى بن اسكندر، بد

 .دار ، ترنج(عطف ميشن)، جلد مقوا .س11

 (.ب/01...)كند حمد و سپاس خدايرا عز وجل كه درر معانى را تحت صور بيان عيان مى... بسم:   آغاز

صير در وجـود آمـده باشـد و صـفا و حضـور عاشـق و       ها را گويند كه از تق شست سو  برداشتن خورده...:   انجام

 (الف/94)اعلم بالصواب   معشوق واللّه
 ــــــــــــــــــــ

 19:  1گولپينارلى 
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 9/3141الجواهر اعجوبة الغرائب فى نظم   -31

 [معالقروى ]بهاءالدين معلقروى 

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

از يـك بهاءالـدين   ( 101-104ص )در فصل علما « عثمانلى مؤلفلر »صاحب . استاثر لغت منظوم فارسى به تركى 

نوشته ( منظوم)الغرائب  هجر  در باب لغات عربى، فارسى و تركى اثر  بنام اعجوبه 017كند كه در سال  صحبت مى

 .اردنيز د« الفكريه االبيات السّحريه فى معاشرات»و « المناظم و المحمديه تاج»و آثار ديگر  چون 

، .س44، (ب/01الـف تـا   /19از . )ق10، .م س 7/40×41( 41×9)، قطع .ه  001نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .جلد معمولى

 :آغاز

 (الف/19)شعر مى اوخى گور كه نيجه در مكنون در         فاعالتن مفعولن فاعالتن مفعولن

 :انجام

 (ب/01)ادن نظلمه گور نجه خوب تعليم در سكا به         مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 ــــــــــــــــــــ

 449:  1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 3/44نامه  الهى   -34

 .(ه  114-211)الدين حسين بن عالم حسينى هروى  امير ركن

بزرگـان عرفـا و شـعرا و    الدين حسين بن عالم حسينى هرو  معروف به امير حسينى يا حسينى سـادات از   امير ركن

در نثـر، كتـاب بسـيار معروفـى در تصـوف تـأليف كـرده اسـت بـه اسـم           ... نويسندگان قرن هفتم ايران بشمارسـت 

و « االرواح روح»بـه پايـان رسـانيده و ديگـر      714كه در « المجالس نزهه»تمام كرد و ديگر  740كه در « االرواح نزهه»

كه از جملـه  « كنز الرموز»و ديگر  « زادالمسافرين»و  او بدستست، يكى و در نظم چند مثن« صراط المستقيم»ديگر 

 (409: 4نفيسى .)بهترين منظومات عرفانى ايرانست

عطـف  )، جلد مقوا (ب/09ب تا /04از . )ق49، .م س 0/16×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 . ا  ، روكش پارچه(ميشن

 :آغاز

 (ب/04)الرحيم  الرحمن اللّه سو  بسم   ان رجيمچون پناه آر  ز شيط

 :انجام

 (ب/09)زادها برداشته در راه باش    نيست پايان راه را اگاه باش
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 (نمايشگاه) 194نامه  الهى    -32

 .(ه  541-322)بن محمد انصارى هروى   االسالم ابواسماعيل عبداللّه شيخ

حمد انصار  هرو  معروف به عبدالـه انصـار  و پيـر هـرات از اوالد     بن م  االسالم خواجه ابواسماعيل عبداللّه شيخ

بيش از صد هزار شعر عربى در حفظ داشت و در حديث و كالم و فقه بزرگتـرين مـرد زمـان    ... ايوب انصار  بود 

ط عبداله انصار  از بزرگان ادبيات و تصوف ايران است و در زبان فارسى و عربى و زبان هرو  قديم تسل. خود بود

 (00:  4نفيسى ... )در زبان فارسى رسايل بسيار به نثر بسيار فصيح و با سجع و ترصيع تأليف كرده است... بسيار داشته 

 900:  1( مؤلفين)؛ مشار 411مشار . ؛ ف 160: 9؛ ذريعه 4610:  1/4منزو  :   بنگريد

، جلـد  .س44آهـارزده،  . ق41، .م س 0/49×7/44( 41×0/0)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.بندها ميشن روكش كاغد ، عطف و گوشه)مقوا 

عليه فرموده است كه دل از جان پرسيد كه اول كـار جيسـت و     اللّه انصار  رحمه  اما بعد شيخ عبداللّه... بسم:   آغاز

 (ب/ 1...)ثمره اين كار جيست

 نامه تمة الرسالة الموسوم بآلهىمنتها  اين ميدان المكانى است :   انجام

شمسى در تهران توسط سلطان حسين تابنـده   4149الهى نامه همراه با هفت رساله ديگر خواجه در سال  :   توضيح

 . گناباد  چاپ و منتشر شده است

 

 9/1195نامه الهى  - 58

 [گذشت 16و در شماره ياد ا ]  . (ه  214 - 458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

. بيت كه در آن موضوعات و نكات بكمك داستان، اندرز و پند بيان شده است 0044الهى نامه اثر  است عرفانى در 

 .و يك خاتمه تشكيل شده است( مقاله 11شامل )كتاب از يك مقدمه و شش فصل 

آغاز الهى نامه نيز داده شده كه روايـت اول  در اين طبع دو روايت ديگر از )نامه تصحيح فؤاد روحانى  الهى:   بنگريد

 .101: 1؛ ذريعه410مشار . ؛ ف (با نسخه مورد توصيف مطابق است

از . )ق 167، .م س 47×41( 0/44×1/7)، قطـع .(ه  9اواخر قرن . ظ)نسخ پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)، سرعنوانها بشنگرف نوشته شده، جلد مقوا (ب/117ب تا /14

 :آغاز

 (ب/14)بنامت باب نامه باز كردم   نامه را آغاز كردم الهى

 :انجام

 (ب/117)كه از طاعت سر موئى ندارد   كه جز از فضل تو روئى ندارد

 ــــــــــــــــــــ

 11:  1گولپينارلى 
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 5/4532همان اثر    -51

از ص . )ص 19، .م س 0/40×0/46، قطـع  .ه  4410رجـب   40محـل كتابـت،   تعليق، درويش قدسى المولو ، بدون 

 (.مرمت شده)دار ، لبه(ضربى)دار  ، جلد ميشن ترنج(110تا ص  140

 .پاك شده است( به جز حواشى)نسخه ناقص است و متن يازده صفحه اول  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 117:  1گولپينارلى 
 

 (نمايشگاه) 131انبيانامه   - 59

 .(ه  198-241)سعدالدين محمود بن عبدالكريم شبسترى  

بسبب جـامعيّتى  ... گو  آن عهد است شيخ محمود شبستر  از عارفان مشهور قرن هشتم و از شاعران متوسط پارسى

كه شيخ شبستر  در علوم معقول و منقول كسب كرده بود بزود  شهرت و مرجعيت يافته و با مشاهير عصـر خـود   

 (701: 1/1صفا ...   )راوده و مكاتبه داشته بودم

 : اين كتاب از پنج قسمت تشكيل يافته است

 (الف/ 16تا ورق )السالم  آدم، ادريس، نوح، هود و صالح عليهم احوال(  4

 (الف/441تا ورق )السالم  احوال ابراهيم، اسحق، يعقوب، يوسف وايوب عليهم(  1

 ( ب/ 474تا ورق )احوال حضرت موسى عليه السالم (  1

 (110تا ورق )السالم  احوال داود، سليمان، ازير، زكريا، يحيى و عيسى عليهم(  1

 ( ب/101تا ورق )احوال حضرت محمد ص (  0

 . قسمت به ذكر احوال چهار خليفه پرداخته شده است 0پس از اين 

از جمله دكتـر عبدالرسـول خيـامپور در    . اند لف نظرات متفاوتى ابراز داشتهمؤلفان مخت« انبيانامه»در خصوص مؤلف 

اسـم مؤلـف را   « دانشمندان آذربايجـان »مؤلف را سيبويه ثانى ناميده است؛ محمد على تربيت در « فرهنگ سخنوران»

ود چنين در صورتى كه خود مؤلف در قسمت اول اثر در وصف حال خ. الدين ابراهيم ضبط كرده است بشكل برهان

 : گفته است

 كه اسالم ازيشان به بهبود بود  بدين محمد دو محمود بود

 زمحمود غاز  تلف كفر وكين ز محمود غازان شرف ديده دين

 وزو خرمن كفر بر باد شد  ازين مزرع ملت آباد شد

. برخاسـته اسـت  ( كرد مىهجر  حكمرانى  761تا  091كه از )آيد كه مؤلف به تمجيد محمد خان غازان  از اين ابيات بر مى

: 1و ذريعـه   1006: 1)همچنانكـه در منـزو    ] باشد « البهجة نهايه»تواند از آن شيخ ابراهيم نقشبند  صاحب  اين كتاب نمى

 . هجر  بدرود زندگى گفته است 966باشد و پس از  او در تاريخ پيامبران پيش از اسالم مى« انبيانامه»كه [ آمده 060
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تـه  . ق191، .م س 0/17×49( 1/16×0/41)، قطـع  .ه  901الثـانى   تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، اوايل جماد 

 .دار دار، لبه ، جلد ميشن مجدول، ترنج(ب/14تا ورق )، اوراق مجدول (دو بيت در هر سطر. )س11دار و آهارزده، نقش

 :   آغاز

 (ب/4)ا نامه ده نوا  دل از انبي  الهى بدل كامم از خامه ده

 :   انجام

 (الف/191)هزاران تحيت هزاران سالم  هزاران دعا و هزاران سرود
 

  9841انتخاب مثنوى   - 53

 گردآورنده ناشناس

هجر   090الحجه  ذ  10گر  ناشناخته در اين نسخه گرد آمده و در  تعداد  از اشعار مثنو  معنو  توسط گزينش

 .است در دارالسلطنه تبريز آماده شده

 .، جلد ميشن سياه فرسوده.ق71، .م س47×41( 0/44×0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 :آغاز

 (الف/1)كند از جداييها شكايت مى  كند بشنو از نى چون حكايت مى

 :انجام

 (ب/71)ن تخته بندان را لقب كشته شهان   نعل بينى وازگونه در جها

 ــــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 

  1/9844انتخاب مثنوى  - 55

 گردآورنده ناشناس

، (الـف /91ب تـا  /40از . )ق 79، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (.شده مرمت)دار  دار، لبه ، جلد ميشن ترنج.س47

 :آغاز

 (ب/40)كند  شكايت مىاز جدائيها   كند بشنو اين نى چون شكايت مى 

 :انجام

 (الف/91)هان مكن روباه بار  شير باش    بر سر اغيار جون شمشير باش 
 ــــــــــــــــــــ

 410:  1گولپينارلى 
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 5/1134عليه  اللّه انتخاب مصيبت نامه شيخ عطّار رحمه    - 54

 گردآورنده ناشناس

ب تـا  /00از . )ق40، .م س 16×41( 1/41×7/0)، قطع .(ه  46 قرن. ظ )تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول ، لبه(با نقش گل و بوته)دار  ا  ترنج ، جلد ميشن قهوه(الف/461

 :آغاز

 (ب/00)كان زفهم هر دو عالم برترست   اهل دلرا ذوق و فهمى ديگرست 

 :انجام

 (الف/461)رفت تا ايات انفس روز و شب    افاق ا  عجب( و)سالك از آيات 

 ــــــــــــــــــــ

 01:  1گولپينارلى 

 

  9191انتهانامه   -52

 . (ه  119-299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

 [گذشت 1ياد او در شماره  ]

( نامه ابتدانامه و رباب)ها همراه دو مثنو  ديگر  باشد كه در بعضى از نسخه انتهانامه يكى از سه مثنو  سلطان ولد مى

 .جا  گرفته است

 0/11×1/40( 40×41)، قطـع .ه  714نسخ سلجوقى، اسحق بن خضر بن محمد الحمو  المولو ، بلخ، سلخ رمضـان  

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )، جلد مقوا .س49،  .ق 140،.م س

 (ب/1... )اوستحق سبحانه و تعالى اساس قرآن مجيد را كى كالم ... بسم:   آغاز

 (ب/1)نكتها  نادر پر راز باز   كنم با نام حق آغاز باز  مى

 :انجام

 (ب/140)رو درين ره والسالم تا روذ ره  شد سوم دفتر بفضل حق تمام

 ــــــــــــــــــــ

 (141فيلم در دانشگاه ش )  4606: 1/4؛ منزو  490:  1گولپينارلى 
 

 9195همان اثر    -51

، بدون محـل كتابـت،   (عثمان بن عفان نامى اسم كاتب را پاك كرده و نام خود را آورده است)القونو  نسخ، المولى 

مجددا نوشـته   14و  16، اوراق وصالى شده و .س11،  .ق401، .م س 0/11×0/40( 7/49×1/44)، قطع .ه  700محرم 

 (.مرمت شده) دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)اند، جلد مقوا  شده
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 (ب/4)همان    :آغاز

 (الف/401)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 491:  1گولپينارلى 

 

 4111همان اثر   - 54

، جلـد مقـوا   .م س 0/11×40( 0/40×41)، قطـع  .ه  4110صـفر   40رقاع، درويش محمد انقرو ، بدون محل كتابت، 

 (.روكش كاغذ )

 (الف/4)همان :   آغاز

 (الف/101)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 166:  1گولپينارلى 

 

 9193همان اثر   - 52

، ابيـات و  .س11، .ق147، .م س 11×40( 1/49×1/44)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (.مرمت شده)دار  دار، لبه اوراق مجدول بشنگرف، جلد عثمانى ترنج

 :آغاز

 (ب/4)راز ( كذا)  نادر پرداز باز نكتها  كنم با نام حق آغاز  مى

 :انجام

 (ب/147)جود حق را دايما روز و شبان   جملكان جويان شوند اندر جهان
 ــــــــــــــــــــ

 491:  1گولپينارلى 

 

 9414انوار سهيلى   -48

 ( .ه  218يا  282. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [گذشت 40ياد او در شماره  ]

بهرامشاهى است، بنـام  « كليله و دمنه»عربى و تحرير  در چهارده باب از « كليله و دمنه»كه تهذيبى از « انوار سهيلى»

 .از امرا و شعرا  دربار سلطان حسين تدوين گشته است( هجر  940متوفى بسال )شيخ احمد سهيلى 

بـه بعـد؛    1011:  0زو  ؛ منـ 474-476مشـار  . ؛ ف 010-011:  1؛ صفا490-490:  1( شناسى سبك)بهار :   بنگريد
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؛ منـزو   11: 1؛ ذريعـه (4147تهران، )؛ مواهب عليه يا تفسير حسينى باهتمام جاللى نائينى 101-104:  4فهرستواره 

 110؛ اته 117: 4؛ نفيسى 976: 0( ها  پاكستان نسخه)

، .ه  976شـعبان   ، بدون نام كاتب و محـل كتابـت،  (بعضى از اوراق با خطى جديد نوشته و عالوه شده است)تعليق 

 .دار، گوشه بنددار دار، لبه ، اوراق مجدول، جلد ميشن، ترنج.س40، .ق111، .م س 0/11×1/47( 1/47×0/46)قطع 

 (ب/4... )حضرت حكيم على االطالق جلّت حكمته كه... بسم:   آغاز

 (الف/111)چونكه بدين پايه رساندم كالمبه كه كنم ختم سخن والسالم    :انجام

قرار دارد كـه در سـال   ( 104تحت شماره )ها  اين اثر در بايگانى دولتى زاگرب  ترين نسخه يكى از كهن  :  توضيح

 .هجر  استنساخ شده است 919

 ــــــــــــــــــــ

 140:  1گولپينارلى 

 

  (نمايشگاه) 1/131العارفين انيس   -41

 . (ه   431-141)قاسم انوار 

مشرب ايـران و   معروف به قاسم انوار يا شاه قاسم انوار يكى از مشاهير شعرا  صوفىالدين على بن نصيرالدين  معين

گذرانيـد و بـدين جهـت بـه تبريـز       ( مولد خـود )و  ايام جوانى را در تبريز . يكى از بزرگان قرن نهم هجر  بود

وه بر اشعار فارسى، بـه تركـى   انوار عال. اند برخى او را پيرو اباحيه و بعضى او را پيرو حروفيه دانسته. معروف گرديد

 (191: 4نفيسى، ...)سرود نيز شعر مى

نفـس، روح، قلـب، عقـل و    )سـؤال   0العارفين همانگونه كه خود شاعر نيز قيد كرده در پاسخ به  مثنو  عرفانى انيس

 .فراهم آمده است( عشق

االنـس، تصـحيح    ؛ نفحـات (4117)؛ كليات قاسـم انـوار، تصـحيح سـعيد نفيسـى      401، 0مجالس النفائس :   بنگريد

؛ شعر فارسى در عهد شاهرخ تأليف احسـان  167الشيعه  به بعد؛ معجم مؤلفى 101:  1به بعد؛ صفا 091توحيد  پور، 

  1001: 1؛ منزو  470؛ اته 496-401يار شاطر 

ب تـا  /4از . )ق49، .م س 0/40×9( 1/41×1/0)تعليق پخته، حسن الغياث جوهر ، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، گوشه بنددار دار، لبه ، جلد ميشن، ترنج(ب/10

 (ب/4... )منت خدايرا جلت عظمته و علت كلمته كه... بسم:   آغاز

 :انجام

 (ب/10)ديده بگشا تا به بينى والسّالم    نور او بگرفت عالم را تمام

عيد نفيسـى چـاپ و منتشـر شـده     توسط سـ ( 104-109ص )« كليات قاسم انوار»در بطن « العارفين انيس»:   توضيح

 .ستا
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 9/9285همان اثر   -49

، (الـف /400ب تـا  /400از . )ق49، .م س 0/40×9( 1/41×1/0)نسخ، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 . بندها ميشن عطف و گوشه( روكش ابر )، جلد مقوا .س47

 (ب/400)همان :   آغاز

 (الف/400)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

به خط غياث جوهر  فراهم آمده  009منزو  قيد كرده است كه نسخه در سال ) 1001: 1، منزو  10: 1: گولپينارلى

 . مضبوط است( 161ش )فيلم اين نسخه در دانشگاه تهران (. است

 

  1/9438العشاق انيس   -43

 . (ه  124. ف )الدين حسن بن محمد رامى تبريزى  شرف

انيس »و  كتاب . محمد رامى تبريز  از شعرا  معروف اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم بود بن الدين حسن شرف

.( ه  777-707)را بنام سلطان اويـس بهادرخـان   ( السّحر رشيد وطواط در مقابل حدائق)« حدائق الحقائق»و « العشاق

اوصاف اندام معشوق بـا تشـبيهات و كنايـات    ( ابحاو  يك مقدمه و نوزده ب)«انيس العشاق»در . تأليف كرده است

 (407:  4نفيسى ...  )آنها آمده است

نويسد كه در يك نوروز هنگام  مؤلف در مقدمه اين اثر مى. باب 49اثر وصف سراپا  معشوق است به نظم و نثر در 

ا مصمم شد تا اثـر  در  مالقات با خواجه نصيرالدين طوسى حاضران به قرائت اشعار خود آغاز كردند و او همان ج

 (.ب/0 -ب /1)بيان و توصيف اعضا  زيبارويان فراهم آورد 

؛ 470مشـار  . ؛ ف (ضبط كـرده اسـت  « العاشقين انيس»و « انيس العشاق»اته عنوان را بدو صورت ) 116اته   :بنگريد

 167-160: 1؛ ريحانه4140 - 4141: 1/1به بعد؛ صفا  110: 1؛ گنجينه سخن407الشيعه  معجم مؤلفى

ب تـا  /1از . )ق10، .م س 0/40×41( 0/41×0/7)، قطـع  .ه  010الثـانى   تعليق، بدون نام كاتب و محـل كتابـت، ربيـع   

 .دار، لبه كنده شده ، جلد ميشن ترنج.س40، (ب/17

خلقت وجود خاكيانرا بتشـريف و لقـد   ( مبدأ)ء  كلمته كه در مبد ( جلت)حمد و ثنا خالقى را عمت ... بسم   :آغاز

 (ب/1... )كرّمنا بنى آدم مشرف كردانيد

 :انجام

 (ب/17)با انك بريسمانش بر خود بند    فرقست ميان سوز كز جان خيزد

 .در تهران با مقدمه عباس اقبال آشتيانى چاپ شده است 4110العشاق در سال  انيس :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 (114انشگاه ش فيلم در د) 1017: 0، منزو  114:  1گولپينارلى 
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  (نمايشگاه) 198الوزراء  انيس   -45

 جعفر شريف عتيقى

آيد مؤلف اثرش را به وزير محمد پاشا تقديم كرده است كـه از اوان كـودكى از التفـات     بطوريكه از مقدمه اثر بر مى

ت يافت در محمد پاشا به احتمال قو  همان حاجى صوفى محمد پاشاست كه در اندرون تربي. و  متنعم بوده است

 900رسـيد و بـاالخره در سـال    « وزير ثانى»به مقام  911به مقام بيگلر بيگى روملى ارتقاء يافت و در سال  914سال 

مؤلف در اين اثر از خواص قرآن كريم، كارهايى كه در روزها و ماهها بايد انجام بگيرد، ساعات ميمون و . درگذشت

 .كند صحبت مى( علوم غريبه... )ن حمام، بريدن ناخن،منحوس، اوقات مناسب برا  دوختن لباس، رفت

، .س40، .ق06، .م س 0/47×0/44( 0/44×0/0)، قطـع  . ه  901نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، اواخـر رمضـان   

 (. در حالتى فرسوده)بند  دار، با گوشه اوراق مجدول، مطالّ، جلد ميشن، مجدول، ترنج

   :آغاز

 (الف/4)در بحر نوالش همه ذرات غريق   حقيقحمدا الله هو بالحمد 

الموفـق والمعـين و    و اكر فرمان ان خالصه دوران باشد در هر فصلى رساله برأسه تاليف نموده شود واللّـه ...:   انجام

 ( ب/77)العالمين  الحمدهلل رب

 . گولپينارلى معتقد است كه نسخه بخط مؤلف نوشته شده است :   توضيح

 

 1/9211شرافاال اوصاف   -44

 . (ه   219-281)ابوجعفر نصيرالدين محمد بن حسن طوسى  

مؤلفـات او بـه فارسـى و عربـى در علـوم      . خواجه طوسى يكى از بزرگان علما  اسالم و يكى از مشاهير ايرانسـت 

 (419 -417: 4نفيسى ... )جلد كتاب است كه برخى از آنها در منتهى درجه شهرت است 406مختلف بيش از 

يكى از آثار طوسى در ارتباط با اخالق و سير سلوك و مقامـات اسـت كـه بدرخواسـت خواجـه      « اف االشرافاوص»

فهرست كتابخانـه  )نفيسى . فصل نوشته شده است 0باب و هر باب در  0الدين محمدبن بهاءالدين جوينى در  شمس

 .مؤلف است« اخالق ناصر »معتقد است كه اين اثر مختصر  از ( 96: 0مجلس 

هـا    نسـخه )بـه بعـد؛ منـزو      4490: 1/1:؛ صـفا 177: 1بـه بعـد؛ ذريعـه    140: 4؛ ريحانه 406ف، مشار  :   گريدبن

 4146: 1( پاكستان

، جلـد ميشـن   .س40، (ب/17ب تـا  /4از . )ق17، .م س 11×0/41قطع . تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت

 (.عطف مرمت شده)مجدول 

 (ب/4...)عقل را قوت اطالع بر حقيقت او نيست( هيچ)بيقياس بار خدايى را كه سپاس ... بسم   :آغاز

 .اينست آنچه درين مختصر خواستيم كه ايراد كنيم سخن منقطع شد... :   انجام

 (ب/17)سخن اينجا رسيد كوته شد  والسالم    قلم اينجا رسيد سر بشكست
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هجـر  استنسـاخ شـده و در     740اشاره كـرده كـه در سـال     ا  از اين اثر به نسخه( 4607: 1/4)منزو   :   توضيح

 .قرار دارد( 091: 1)مجموعه خصوصى اصغر مهدو  

 ــــــــــــــــــــ

 19:  1گولپينارلى 

 

 1/9495الشعر السحر فى صنايع بدايع    - 42

 . (ه  521. ف )حسين بن ابراهيم احمدى   الزمان ابوعبداللّه بديع

شهرت در دو زبان فارسى و عربى ملقب به ذواللسانين يا ذوالبيانين بود؛ آثار زياد  از و  مؤلف اهل نطنز و بجهت 

سـروده ولـى از او جـز چنـد      و  در شعر فارسى نيز دست داشته و مخصوصا اشعار مصنوع مـى . بيادگار مانده است

 (00:  4نفيسى ... )قطعه چيز  باقى نمانده است

رشيد وطـواط مبتنـى   « الشعر السحر فى دقائق حدائق»كه اثرش را بر تلخيص  كند ب اظهار مى/1خود مؤلف در ورق 

 .ساخته است

 17×0/47( 0/49×0/41)، قطـع  .ه  010نسخ پخته، احمد بن حاجى محمود االقسرايى، بدون محل كتابـت، رمضـان   

ود كه حاو  بسمله ش ، اوراق مجدول، تذهيب زيبائى در ورق اول ديده مى.س41، (الف/71ب تا /4از . )ق71، .م س

 .دار ضربى، لبه افتاده و بيدخورده با خط كوفى است، جلد ميشن ترنج

 (ب/4... )البيان الحمدهلل الذ  اشرقت بنور جود وجوده فى مطالع:   آغاز

  و چيز  از اسرار اين فن بـر و  پوشـيده نمانـد واللّـه    ... السحر بفرّخى و سعادت تمام شد مختصر بدايع... :   انجام

 (الف/71)التوفيق  ولى

 ــــــــــــــــــــ

السحرالمشـتمل   بـدايع »منزو  عنوان را بصـورت  (. 116فيلم در دانشگاه ش ) 1417:  1؛ منزو  110:  1گولپينارلى 

 .قيد كرده است« الشعر على صنايع

 

  3242برهان قاطع  - 41

 .(ه  1843. ف )محمد حسين بن خلف التبريزى 

 4601تبريز  متخلص به برهان از مؤلفان و شاعران سده يازدهم هجر  است كـه در سـال   محمد حسين بن خلف 

 .فراغت يافت.( ه  4601-4610)  هجر  از تأليف اين اثر بنام سلطان عبداللّه

 ؛1:90؛ ذريعه 100-0/4:101؛ صفا 114-116مشار .؛ ف 4911: 1منزو   :بنگريد

دار، مجـدول،   ، جلـد ميشـن تـرنج   .س 11، .ق 009، .ه  4690فهان، نسخ، محمد شفيع مقيم الكاتب االصفهانى، اصـ 

 .گوشه بنددار
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 (ب/4... )البيان محفل زبان آرائى بهترين  لغتى كه متكلمان بديع... بسم:   آغاز

اعلـم بالصـواب     واللّـه ... يعقوب بفتح يا  خطى و سكون عين بى نقطه و قاف بـواو كشـيده و ببـا  ابجـد زده    ... :   انجام

 (ب/009)

سال پس از نسخه موجود در كتابخانه ملى ايران كـه   10اين نسخه يكى از نسخ اقدم برهان است و حدود   :توضيح

 .باشد استنساخ شده است ترين نسخه موجود در جهان مى قديمى( 447در مقدمه برهان قاطع، ص )به گفته معين 

 ــــــــــــــــــــ

 400:  1گولپينارلى 

 

 221العارفين بستان   -44

 مؤلف ناشناس 

، .ق410، .م س 14×41(47×0/9)، قطـع  .(ه  0قـرن  . ظ)نسخ سـلجوقى، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت        

 .وجنگ سفينه وبشكل پراكنده جلد بصورتى بدون

ـ     ... يبـدا كـل كتـاب     بحمداللّـه ... الـرحيم  الـرحمن  اللّـه  بسـم :   آغاز ديع االرض و و جعلهـم بفضـله ورثـة االنبيـاء ب

 (ب/1...)السماء

 (ب/1)دار كى كسى دارند  ا  دوزخ ايشان را جنان... و هيچ دوست را بمن نخواهى فرستادن حق تعالى گفت... :   انجام

بجهت اينكه نخستين ورق نسخه كنده شده است عبـارت آغـاز از نسـخه ديگـر ايـن اثـر كـه در كتابخانـه          :توضيح

ايـن كتـاب   .باشد نوشته شـده اسـت   موجود مى( 400)قرار دارد و فيلم آن در دانشگاه ( بخش اسعد افند )سليمانيه 

ها  خطى فارسى موزه بريتانيـا   رست نسخهابواللّيث نصر بن محمد السمرقند  كه در فه« بستان العارفين»ارتباطى با 

 (مورد اشاره قرار گرفته است ندارد( 10-17: 4)

 ــــــــــــــــــــ

 90:  4گولپينارلى 

 

 25بصائر  - 42

 . (ه  454پس از . ف )فخرالدين محمود بن محمد نيشابورى 

لقبش را فخرالدين ناميده و حـاجى  « ابااللب لباب». گون نوشته شده است نام مؤلف در منابع مختلف بصورتها  گونه

الـدين   نام او بصـورت معـين  .( ه  006)در نسخه خطى موجود دركتابخانه ملى تبريز . خليفه ظهيرالدين خوانده است

ترجمـه  »، (0007: 1حـاجى خليفـه   )«ديوان»فخرالدين صاحب آثار  چون . قيد شده است... ظهيرالقضاة ناصر الحق

كه ( 7717: 1حاجى خليفه )« االقبال صحيفه»به نام « معارضه تيغ و قلم»و ( 0000: 1خليفه حاجى )ثعالبى « غررالسير

« تفسيرالبصـائر »بصـورت  ( 101: 1)ا  از منابع چـون الذريعـه    عنوان بصائر در پاره. باشد گويا از ميان رفته است مى
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استنسـاخ  .( ه  006)ر خراسـانى در  كه توسط ابوالخي( 1001ش )با توجه به نسخه موجود در تبريز . ضبط شده است

. و  از خاندان علم و دين و پيرو مذهب شافعى بود. هجر  از تأليف اين اثر فراغت يافته است 010شده مؤلف در 

اللفظى است كه در ادوار پيش از قرن پنجم معمول بود و نه آن چنان مفصّل كـه   اين كتاب نه ترجمه خالص و تحت

تعصب بود در اين اثـر بـه ذكـر اسـباب نـزول همّـت        نيشابور  كه در تفسير كم. ته شودخواننده از اطناب كالم خس

 .كتاب بصائر از نقطه نظر تاريخى اهميت دارد چرا كه در تفسير از ذكر وقايع تاريخى كوتاهى نكرده است. گمارده است

 101: 1؛ ذريعه 049، 111( 4110)تصحيح سعيد نفيسى  -االلباب تأليف عوفى  لباب: بنگريد

 0/11×0/41( 0/9×46)، قطـع  .(ه  9و يا اوايل قرن  0قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول، باعطف تعمير شده دار، لبه اند، جلد ترنج ، آيات با قلم درشت و به ثلث نوشته شده.س 47، .ق 140، .م س

 (ب/4...)جمله آفريدگان آدمى را برگزيدسپاس و ستايش مر خدا  را كسى از :   آغاز

باقى گذاشته را فانى كردند همه اوست و همه بدوست و همه ز  اوست هسـت حقيقـت خـود اوسـت     ... :   انجام

 (الف/140)

هجر  استنسـاخ   016ها  اين اثر كه در سال  ترين نسخه ها  خطى، يكى از كهن به گزارش دفتر هشتم نسخه :   توضيح

 .قرآن كريم را در احتوا دارد در كتابخانه بنياد خاور شناسى لنينگراد مضبوط است 10تا  16ها   سورهشده و 

و بهمّت دفتر نشـر ميـراث مكتـوب بـزود  چـاپ و      ( جلد 0در )قرار است كتاب بصائر بكوشش دكتر على رواقى 

 .منتشر گردد

 ــــــــــــــــــــ

 (1900-9فيلم در دانشگاه ش ) 449: 4؛ برگل («الوجوه والنظاير البصائر فى»بصورت  عنوان) 467: 4؛ منزو  1: 4گولپينارلى 

 

 1189نامه بلبل  -  28

 .(ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى منسوب به 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

چـاپ شـده،   « الفتوح االحباب و مفتاح نزهه»با شمسى در تهران همراه  4141بيت كه در سال  766اين مثنو  حاو  

در اين مثنو  عرفانى از شـكايت مرغـان بـه    (. 460: 4: نفيسى)باشد  به احتمال قريب به يقين از آن عطّار ديگر  مى

 .سليمان، محاكمه و پيروز  بلبل و نصيحت بلبل به مرغان صحبت شده است

 411: 1؛ ذريعه 116مشار . ف  :بنگريد

، .س44، .ق11، .م س 0/40×0/9( 1/44×0/0)، قطـع  .(ه  9قـرن  . ظ)نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت     نسخ، بدون 

 .اوراق مجدول مطالّ و سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن

 :آغاز

 (ب/4)سرآغازش بنام غيب دان كن   قلم بردار و راز از دل عيان كن
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 :انجام

 (ب/11)شى ازين گفتار برخوردار با  زهى عطّار خوش گفتار باشى
 ــــــــــــــــــــ

 41: 1گولپينارلى 

 

 9445بوستان  -   21

 .(ه  222 يا 221-282يا  284) بن مشرف سعدى شيرازى  الدين ابومحمد عبداللّه مصلح

كننده خود روشن سـاخت و آن   ترديد بزرگترين شاعريست كه بعد از فردوسى ادب فارسى را به نور خيره سعد  بى

صـفا  ...   )نيرويى همراه بود كه هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تأثير آن كاسـته نشـده اسـت    روشنى با چنان

 (به بعد 001: 1/4

تحقيق در باره سعد  تأليف هانر  ماسه، ترجمه غالمحسين يوسفى و محمـد حسـين مهـدو  اردبيلـى،     :   بنگريد

: 1بـه بعـد؛ ذريعـه     407؛ اتـه  4101يونسكو،  گردآور  كميسيون ملى( مجلد 1در )؛ ذكر جميل سعد  4101تهران 

 .به بعد 1001: 1به بعد و  4004: 1؛ منزو  011-001: 1/4؛ صفا 400

، .س 41، .ق 400، .م س 0/16×0/41( 1/40×1/0)، قطــع .ه  904تعليــق پختــه، بــدون نــام كاتــب و محــل كتابــت، 

بنـدها مرمـت    عطف و گوشه)وشه بنددار، مجدول دار، گ دار، لبه سرعنوانها بشنگرف، اوراق مجدول، جلد ميشن ترنج

 (شده

 :آغاز

 حكيـمى سخن در زبان آفرين آفــرين بنام   خــداوند   جــان

 :انجام

 تستاميــدم   بآمرزكار       تست   جز اين كاعتقادم به يار  

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 

 

 9441همان اثر -  29

، .م س 16×0/41( 0/41×0/7)، قطـع  . ه  4606القعـده   ذ  16مصطفى، بدون محـل كتابـت،   تعليق پخته، حسين بن 

 .دار ، جلد ميشن نرم لبه.س 40، .ق 411

 :آغاز

 (ب/4)حكيم سخن در زبان آفرين   بنام خداوند جان آفرين
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 :انجام

 (ب/411)خدايا ز عفوم مكن نا اميد    بطاعت نياوردم اال اميد
 ــــــــــــــــــــ

 114: 1گولپينارلى 

 

 4538همان اثر  -  23

، اوراق مجـدول  .س 40، .ق 414، .م س 0/40×7/46( 1/41×9/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.مرمت شده)دار  بشنگرف، جلد ترنج

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/414)د خدايا ز عفوم مكن نااميد    بضاعت نياوردم اال امي 
 ــــــــــــــــــــ

 149: 1گولپينارلى 

 4531همان اثر -  25

، اوراق مجـدول،  .س 40، .ق 416، .م س 1/11×0/41( 7/41×9/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول لبه( با نقش گل و بوته)دار، جلد ترنج

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/416)الهى ز عفوم مكن نااميد      اميدبضاعت نياوردم اال

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1گولپينارلى 

 

 9449همان اثر -  24

السـطور، اوراق   ، مختلف.ق 407، .س م 1/16×0/41( 0/46×4/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)دار  دار، لبه محشى، جلد ميشن ترنج

 (ب/4) 1001برابر با نسخه ش :   آغاز

 (ب/407) 0116برابر با نسخه ش :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 
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 9443همان اثر -  22

، اوراق .س 41، .ق 410، .م س 7/49×7/41(0/41×7)تعليق پخته، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

دار، مجـدول، لبـه كنـده شـده      سرعنوانها بشنگرف، جلـد ميشـن تـرنج    بعضى از اوراق وصالى شده،( مطالّ)مجدول 

 (.فرسوده)

 (الف/4) 1004برابر با نسخه ش :   آغاز

 (الف/410) 0116برابر با نسخه ش :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 

 

 9444همان اثر -   21

، اوراق .س 44، .ق 400، .م س 0/49×44( 0/41×0/0)تعليق پخته، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .دار، مجدول ا  ترنج سرعنوانها مطالّ و الجورد، جلد قهوه( مطالّ)مجدول 

 :آغاز

 (الف/0)زگردن فرازان تواضع نكوست    گدا گر تواضع كند خو  اوست  

 (الف/400) 0116برابر نسخه ش :   انجام

 .نسخه از ابتدا ناقص است:     توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 

 

  9413بهارستان -  24

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

كرد مـورد توجـه و عنايـت     و  كه چند  دشتى تخلص مى. جامى بزرگترين دانشمند و شاعر ايران در قرن نهم بود

اند، زيرا پس از و  شـاعر    را خاتم شعرا  ايران دانسته ا  او عده. سلطان حسين بايقرا و عليشير نوائى قرار گرفت

 (به بعد 041:  1نفيسى ...   )بدان بزرگى نيامده است

بهارستان يكى از مهمترين آثار جامى است در هشت روضه كه تقليد  از گلستان سعد  بـوده و و  آن را در سـال   

 .هجر  برا  پسرش ضياءالدين يوسف تأليف كرده است 091

؛ ديوان 119-110: مشار. ؛ ف 107: 4به بعد؛ نفيسى  111:  1( شناسى سبك)به بعد؛ بهار  1010:  0منزو     :دبنگري

 117( 4111)تأليف فارس ابراهيمى حرير  تهـران  /نويسى در ادبيات فارسى ؛ مقامه040: 1جامى باهتمام پژمان؛ صفا

؛ رساله عروض سيفى و قافيـه جـامى   (مقدمه)اشم رضى به بعد؛ ديوان كامل جامى، ويرايش ه 790:  1به بعد؛ برگل 
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. ه  4190؛ نقدالنصوص تصحيح ويليام چيتيـك، تهـران   4171به تصحيح بالخمان و به اهتمام محمد فشاركى، تهران 

 .4119از سعد  تا جامى ترجمه على اصغر حكمت، تهران : ؛ ادوارد براون(مقدمه)

 (.مرمت شده)س، جلد فرسوده 40، ق70.م س 40×41( 41×0/0)ه ، قطع 970تعليق،بدون نام كاتب ومحل كتابت،شعبان 

 :آغاز

 (ب/4)گير   حكايت اسكندر در اوان جهان  دانى پس از آن هر چه بدانى بكنى

 (الف/70)شود نه صد ار هشت برو  فزايى ... :   انجام

. هجر  همراه با شرح تركى آن در استانبول بعمـل آمـده اسـت    4101در سال « بهارستان»نخستين چاپ  :   توضيح

قرار دارد كه در حيات شاعر ( خزينه 0/071ش )سرا   ها  اين اثر در كتابخانه موزه توپقاپى ترين نسخه يكى از كهن

 .هجر  استنساخ شده است 090-077و در فاصله بين سالها  

 ــــــــــــــــــــ

 141:  1گولپينارلى 

 

 9411همان اثر - 22

، .س 47، .ق09، .م س 14×41( 9/40×0/7)، قطـع  .(ه  44قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت     

 .دار، گوشه بنددار دار، لبه اوراق مجدول، جلد ترنج

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)نه از نيرو  حمد آيد بپرواز    چو مرغ امر ذ  بالى ز آغاز

 همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 144:  1گولپينارلى 

 

 9419همان اثر -  18

دار،  ، جلـد تـرنج  .س40، .ق06، .م س 40×40( 9/41×7)تعليق پخته، بدون نام كاتب، تـاريخ و محـل كتابـت، قطـع     

 .دار لبه

 همان :   آغاز

  1041برابر با نسخه ش :   انجام

 .الدين وقف موزه شده است از سو  سرطباخ صالح:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 141:  1گولپينارلى 
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 14بهارستان و منظومه عوامل   -  11

 .( ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت  00ياد او در شماره ] 

دار و آهـارزده،   نقـش  تـه . ق74، .م س 14×0/41( 4/41×0/0)، قطـع  .ه  4119تعليق، محمد رفيع، بدون محل كتابت، 

 .دار ، سرعنوانها، اسامى خاص، آيات كريمه بشنگرف، جلد ميشن مجدول مطالّ، لبه.س47

 (:بهارستان)آغاز 

 (ب/ 4)نه ازنيرو  حمد آيد به پرواز    چو مرغ امر ذيبالى ز اغاز

 (:عوامل)آغاز 

 (الف/76)شيخ عبدالقادر جرجانى آن پير هدا  است عامل اندر نحو صد باشد چنين فرموده

 (:بهارستان)انجام 

 (ب/09)نهصد ار هشت برو  فزايى    بوقتى شد اخر كه تاريخ هجرتشود

 (ب/76)عامل فعل مضارع معنو  باشد بدلهمچنين معنى بود عامل يقين در مبتدا  (:عوامل)انجام 

 1/1192بيان التنزيل -  19

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

الدين خوارزمشاه در فتنه مغول در بخارا  عزيز بن محمد نسفى از بزرگان عرفا  قرن ششم ايران بوده، در زمان جالل

و  بـه احتمـال زيـاد    . اشـاره كـرد  « انسان كامل»و « مقصداقصى»توان به  از ميان مهمترين آثار و  مى. اقامت داشت

نسـفى پزشـك نيـز بـود و در طريقـت از اصـحاب سـعدالدين        . وه در گذشته استهجر  در ابرق 766پيش از سال 

 (1:711نفيسى .   )رفت حمو  بشمار مى

« كتـاب التنزيـل  »بسيار مفصل و « كشف الحقايق»مؤلف در مقدمه اين اثر آورده كه آن را بدين جهت تأليف كرده كه 

 .باشد ن اين دو مىبسيار مختصر بوده است و عالوه نموده كه اثر مورد توصيف بي

؛ برا  اطالع بيشتر از سرگذشـتنامه و آثـار   494: 1به بعد؛ ريحانه  411: االلباب به بعد؛ لباب 4111:  1صفا   :بنگريد

نسفى نوشته و در مجله فرهنـگ  « الحقايق كشف»به انتقاد  كه محمدتقى دانش پژوه به ( حموئى)سعدالدين حمو  

 .جا  گرفته است رجوع كنيد( 4111)  41ج  1-4دفترها  )زمين  ايران

عطـف و  )، جلـد مقـوا   .ق91، . س م 0/14×0/40( 0/41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار لبه( بندها ميشن گوشه

 (ب/4...)حمد وسپاس بى غايت خدايرا جل جالله و تعالى كبريا... بسم:   آغاز

 (ب/91...)التنزيل چنين وقت و الباقى سياتى تمت كتاب بيان و عزلت اختيار كند در... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 
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 9/1133بيان الواقع  -  13

 مير شريف

از دانشمندان صوفى مشرب قرن نهم هجر  و از شـاگردان اميـر محمـد فرزنـد سـيد      ( شريف شيراز )مير شريف 

الدين شيخ على وزيـر نوشـته و    بنام زين« بيان الواقع»مشرب تصوف بنام شريف جرجانى است كه كتابى در معاد به 

 (117: 4نفيسى . )گفته است شعر هم مى

از . )ق417، .م س 1/40×0/41( 1/41×0/9)، قطع .(ه  46قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (.در داخل محفظه)بندها مرمت شده  عطف و گوشهدار، مجدول،  دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، (الف/417ب تا/4

ء معيد را كه مبدأ و معاد سالكان مسالك معرفة مولى و سـايران   حمد حميد و شكر مجيد مر آن مبد ... بسم:   آغاز

 (ب/4... )مدارك ممالك معنى را

 (الف/417)كرد  هر كرا زين گونه نبود اعتقاد اندر معادگر همه خود بوعلى سيناست بى شك خبط    :انجام

 .باشد مى« معاديه مير شريف عالمه»، (4617بخش على امير  ش )عنوان اثر در نسخه كتابخانه ملت  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 07:  1گولپينارلى 

 

 9/1181[ شعر طهورى 91 ] - 15

 بهاءالدين محمد بن خواجه احمد الصادق الطهورى الفاروقى الصديقى النقشبندى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

 .هجر  بنام سلطان مراد تدوين كرده است 996نويسد كه مؤلف اثرش را در ذيحجه سال  الظنون مى صاحب كشف

 40×1/46( 7/9×0/0)، قطع .ه  4664نستعليق، عطاءاهلل بن عبد  بن على االدرنه و ، بدون محل كتابت، ربيع االول 

 .بندها ميشن ، جلد مقوا، عطف و گوشه(ب/401 ب تا/419از . )ق40، .م س

 :آغاز

 (ب/419)بعد از آن در طلب حق بره تلوين باش              فاقه وفقر و فنا پيشه كن ومسكين باش          

 :انجام

 (ب/401)خواهم  جويم چه مى گويم چه مى دانم چه مى نمى            طهور  در طهور عشق كشتم مست ناپروا          

 ــــــــــــــــــــ

 40:  1گولپينارلى 
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 2/1221بيسرنامه  - 14

 .(ه 214ـ458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى منسوب به 

 [گذشت  16ياد او در شماره ] 

آن كـس ديگـر    اين اثر نه از آن عطّار نيشـابور  كـه از   ( 460-467: 4)همانگونه كه سعيد نفيسى نيز اظهار داشته 

 .كرده است است كه او نيز عطّار تخلص مى

 .441: 4؛ نفيسى 414:  49؛ ذريعه 1070:  1؛ منزو  104مشار . ف   :بنگريد

، (الـف /10ب تـا  /19از . )ق0، .م س 40×0/41( مختلـف )، قطـع  .ه  4176نسخ، عثمان المولو ، بدون محل كتابت، 

 .جلد مقوا، عطف ميشن

 ...بسم:   آغاز

 (ب/19)قادرا پروردگارا جاودان      غير تو نه بينم در جهان من به

 :انجام

 (الف/10)اندران جا او بقا  كل يافت          هر كه او خود را فنا كلّى شناخت

در پايان نسخه مورد توصيف يك رباعى جا  گرفته و قبل از آن به عربى نوشته شده است كه عطّار پـس  :   توضيح

 :ود بر ديوار چنين نگاشته استاز شهادت با خون  خ

 عمر مك حاصلى روحم گبيذر اشبو كتابقور قرم بن اوليجك جاهل نادانه دوشه

 عزتك حقيچون سندن اومارم يا ربخيرايله بوقولنه ياد ايدن اخوانه دوشه

 ــــــــــــــــــــ

 117:  4گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 1/44همان اثر -  12

، (الـف /7الـف تـا   /4از .)ق7، .م س 0/16×0/41( مختلـف )نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       تعليق، بـدون  

 .ا  ، با روكش پارچه(عطف ميشن)، جلد مقوا (السطور مختلف)

 (الف/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/7)اندر اينجا او بقا  كلّ يافت   هر كه او خود را فنا كلّى شناخت
 

 ( نمايشگاه) 134پنج گنج   - 11

 . (ه  215-438)الدين الياس بن يوسف نظامى گنجوى  جمال

غير از ديوانى كه عدد ابيات آن را دولتشاه بيست هـزار نوشـته   . نظامى از استادان بزرگ و از اركان شعر فارسى است



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

36 

 

. شـود  ميـده مـى  دارد كه خمسـه نظـامى نا  « پنج گنج»و اكنون مقدار  از آن در دست است پنج مثنو  مشهور به نام 

و  از . شك او را بايد در شمار اركان شعر فارسى و از استادان مسلم اين زبان دانست نظامى از شاعرانى است كه بى

...     آن سخنگويانيست كه مانند فردوسى و سعد  توانست به ايجاد يـا تكميـل سـبك و روشـى خـاص توفيـق يابـد       

 ( 790:  1صفا )

 040مشار . ؛ ف 101: 7؛ ذريعه 1000:  1و  به بعد؛ منز 74اته :  بنگريد

. س 19، .ق 101، .م س 4/19×0/40( 1/16×46)، قطـع  .(ه  9قـرن  .ظ)تعليق پخته،بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت    

دار و آهارزده، اوراق مجـدول مطـاّل، سرفصـلها مطـاّل، جلـد ميشـن مجـدول،         ، كاغذ ته نقش(دو بيت در هر سطر)

 .دار ترنج

 (:االسرار مخزن)آغاز 

 (ب/4)هست كليد در گنج حكيم   الرحيم الرحمن اللّه بسم

 (:االسرار مخزن)انجام 

 (ب/16)بيشتر از عمر به پايان رسيد    شكر كه اين نامه بعنوان رسيد

 ...الغفار المك اللّه االسرار بعون الموسوم بمخزن الكتاب تمت

 (:خسرو و شيرين)آغاز 

 (ب/14)نظامى را ره تحقيق بنما    خداوندا در توفيق بكشا 

 (:خسرو و شيرين)انجام 

 (الف/04)كه كويد باد رحمت بر نظامى   روانش باد جفت شادكامى

 (:ليلى و مجنون)آغاز 

 (ب/04)بى نام تو نامه كى كنم باز   ا  نام تو بهترين سرآغاز

 (:ليلى و مجنون)انجام 

 (ب/416)خجسته پى باد در دولت او   اين نامه كه نامدار و  باد

 (:هفت پيكر)آغاز 

 (الف/414)از توهيچ بود  نبود  پيش از تو    ا  جهان ديده بود خويش

 (:هفت پيكر)انجام 

 (الف/400)خاتم كار بر سعادت باد   دولتت را كه بر زيادت باد

 (:قسمت اول اسكندرنامه)آغاز 

 (ب/400)ت ز ما خدمت آيد خذايى تراس  خذايى جهان پادشايى تراست
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 (:قسمت اول اسكندرنامه)انجام 

 (الف/111)مرا شربت و شاه را نوش باد  از ان مى كه جانرا از ان هوشباد

 (:قسمت دوم اسكندرنامه)آغاز 

 (ب/111)ز نام خدا سازد آنرا كليد   خرد هر كجا كنجى آرد بديد

 (:قسمت دوم اسكندرنامه)انجام 

 (ب/101)نامه را  و به قانون شه منظم  نامه را به پايان رساندم شرف

بر خالف سـاير نسـخ   )االسرار حاو  بيست و يك مقاله  ترين نسخه مخزن قديمى( 71ص )بگزارش اته  :   توضيح

 . هجر  استنساخ شده است 017مضبوط است كه در سال ( 4111ش )در كتابخانه ديوان هند ( كه بيست مقاله دارند

 .چاپ شده است( 4011)ت سنگى در بمبئى خمسه نظامى برا  اولين بار بصور

 .الف نوشته شده اين نسخه بسيار زيبا به سلطان محمد فاتح تقديم شده است/4بقراريكه در ورق 

 

 5298پندنامه -  14

 . (ه  214حد  -458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

. كه استقبال فراوانى در ديار عثمانيان ديده و بارها به زبان تركى ترجمه و منتشـر شـده اسـت   پندنامه از آثار  است 

متعلـق بـه شـمعى شـارح مثنـو  و ديـوان حـافظ اسـت كـه عنـوان           « پندنامـه »يكى از معروفترين تراجم و شروح 

« رد پا  عطّار در ديار تركان»اله برا  اطالع بيشتر از تراجم و شروح آثار عطّار به زبان تركى به مق. دارد« سعادتنامه»

پندنامه سالها  دراز در شـبه  . عرضه شده بود رجوع كنيد( 4171نيشابور )نوشته اصغر دلبر  پور كه به كنگره عطّار 

 .گرفت قاره نيز بعنوان كتاب درسى مورد استفاده قرار مى

نسـخه مـورد    490) 476: 7/4( سـتان هـا  پاك  نسـخه )بـه بعـد؛ منـزو      1097: 1؛ منزو  177مشار . ف    :بنگريد

 (توصيف قرار گرفته

 .، جلد مقوا.س 41، .ق17، .م س 49×1/41( 41×1/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)انكه ايمان داد مشتى خاك را   حد ان خدا  پاك را حمد بى

 :انجام

 (ب/17)بيشكى او از خدا دور ماند   ور نيارد اين وصيت را بجا

 ــــــــــــــــــــ

 101:  1گولپينارلى 
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 1/9423همان اثر -  12

، جلـد  (ب/17الـف تـا   /4از . )ق17، .م س 7/47×11/41( مختلف)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، عطف ميشن(روكش كاغذ )مقوا 

 (الف/4)همان :   آغاز

 (الف/17)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 104:  1گولپينارلى 

 

 994التراجم فى تفسير قرآن لالعاجم تاج -  48

 .(ه  511. ف )عمادالدين ابوالمظفر طاهر بن محمد اسفراينى 

آوران بنام قرن پـنجم از حمايـت    از نام( يا شهفور)عمادالدين ابوالمظفر طاهر بن محمد اسفراينى مشهور به شاهفور 

الدين و تمييزالفرقة الناجيـة   التبصرة فى»الملك برخوردار بوده و كتابى به زبان عربى در باره مذاهب اسالمى بنام  نظام

 ( 467: 4برگل )دارد « من فرق الهالكين

ها و بعضا به نكات فقهى و كالمـى هـم مبـادرت شـده      اين كتاب عالوه بر ترجمه آيات قرآنى به بيان شأن نزول در

ها  گـذر صـناعت ترجمـه     نه تنها دومين تفسير مورخ موجود فارسى است كه از مهمترين حلقه« التراجم تاج». است

در سـه   4170اين كتـاب در سـال   . ها  گويا و رساستاز مرحله تحت اللفظى به دوره ترجمه آزاد با عبارت  اللّه كالم

 .مجلد باهتمام نجيب مايل هرو  و على اكبر خراسانى به طبع رسيده است

 4961چاپ )فهرست نسخ خطى فارسى در كتابخانه ديوان هند : ؛ اته009:  1( مؤلفين)؛ مشار 961:  1صفا   :بنگريد

 .41:  4( ها  پاكستان نسخه)منزو   ؛4010( مؤلفين)؛ مشار 4100 - 4100: 4( اكسفورد

 47، .ق106، .م س 1/19×0/14( 11×47)، قطـع  .(ه  7قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد ترنج.س(40و بعضا )

 (ب/4... )خالف و كلماتش الحجرات بدان كى اين سوره مكى است و آيتهايش هژده است بى سهل سوره... بسم:   آغاز

عليـه و سـلم     اللّـه  السلم روايت است كه مـر او را پيـامبر صـلى    و از اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه... :   انجام

 (الف/ 106)و الصلواة والسلم على خير خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين ... گفت

نسخه مـورد توصـيف حـاو  ترجمـه و     . نيز قيد كرده است« تفسير طاهر »الظنون اثر را با عنوان  كشف :   توضيح

 .تفسير قرآن كريم از سوره حجرات به بعد است

 ــــــــــــــــــــ

 (77فيلم در دانشگاه ش ) 9:  4؛ منزو  467:  4؛ برگل 00:  4گولپينارلى 
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 4484تاريخ نادرى  -  41

 .(ه  1128پس از . ف )ترآبادى محمد مهدى اس

مؤلف از خصيصين نادر و از مشاوران و منشيان مخصوص او بود و در اين كتاب به شـرح احـوال  و آثـار روزگـار     

نمونه كامـل نثـر اواخـر عهـد صـفو  اسـت و       « جهانگشا  نادر »يا « تاريخ نادر »كتاب . نادر شاه پرداخته است

ها  لفظى مزاحم بيـان معنـى    لفظ در آن چندان بجا  معنى ننشسته و بازيگر ( اثر ديگر مؤلف)« دره نادره»بعكس 

 (4114جهانگشا  نادر ، تصحيح عبداله انوار، چاپ ... )نشده است

بـه بعـد؛    910:  1بـه بعـد؛ فهرسـتواره     1169: 0؛ منزو  1190:  1االعالم  ؛ قاموس071فرهنگ سخنوران :   بنگريد

 .166: 0ذريعه 

( 7/11×1/41)، قطـع  .ه  4117صـفر   40حسين بن حاجى محمد خليل يـزد ، بـدون محـل كتابـت،     تعليق، محمد 

 .دار ا ، ترنج ، جلد ميشن قهوه.س49، .ق400، .م س 16×0/49

 ( ب/4...)شناسان حكمتها  الهى واضح است كه بر دانايان رموز آگاهى و دقيقه... بسم:   آغاز

روان از  اقدس بقصاص خون شاهزادگان باديده نابينا سردر زيرپـا ديـده پـى   و على شاه در روز ورود بارض ... :انجام

 (ب/401)عقب برادران روان شد 

( 910:  1)برا  نسخ چاپى جهانگشا  نادر  به فهرست استور  و برا  تراجم اين اثـر بـه فهرسـتواره     :   توضيح

 .رجوع كنيد

. هجر  كتابـت يافتـه اسـت    4417مضبوط است كه در ( الهور)ترين نسخه اين اثر در كتابخانه عمومى پنجاب  كهن

هجر  استنساخ شـده و   4409قرارگرفته كه در سال ( 71101شماره ثبت )نسخه ديگر از اين اثر در كتابخانه مجلس 

 .شود درحواشى آن تعليقاتى از ملك الشعراء بهار ديده مى

 ــــــــــــــــــــ

 177:  1گولپينارلى 

 

 2/9844المنتهى تدى و تذكرهالمب تبصره  -  49

 .(ه  213يا 211. ف )صدرالدين محمد بن اسحق قونيوى منسوب به 

ا  در  و  آثـار عمـده  . كـرد  از عرفا  بزرگ قرن هفتم ايران بود كه در قونيه زندگى مى( قونيو )صدرالدين قونو  

( شوهر مـادرش )الدين ابن عربى  صدرالدين كه تربيت يافته محى. تصوف به زبان عربى و فارسى فراهم آورده است

اين اثر از يك . بود مذهب شافعى داشت و ميان او و نصيرالدين طوسى در بعضى مسايل حكمى مكاتباتى بوده است

 1المع، معرفت دنيـا و آخـرت در    1المع، احكام طور و واليت و نبوت در  1معرفت ذات در )مقدمه و سه مصباح 

 (994: 0معين .   )و يك خاتمه تشكيل شده است( المع

؛ نقدالنّصـوص جـامى تصـحيح    4114: 1ها  پاكستان  ؛ منزو ، نسخه406:  4به بعد؛ نفيسى  4140:  1صفا  :بنگريد
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 (117: 4الطنون  كشف)؛ 4671:  1/4، منزو  (به بعد 16مقدمه ص )ويليام چيتيك 

، (الـف /119ب تا /140از . )ق 11، . م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه ، جلد ترنج.س 47

 (ب/140...)سزاوار  ثناء جالل صمديت راست... بسم:   آغاز

 :انجام

 ناز خاك در تو تاج تارك دارند  بر خاك درش چو سر نهى سردارا
 (الف/119...)و الحمدهلل

رجـب  )قرار دارد كه در حيات مؤلـف   1/91ش ( سليمانيه)نسخه اقدم اين اثر دركتابخانه حالت افند    :   توضيح

در اين نسخه انتساب اثر بـه نصـيرالدين   . موجود است( 007ش )استنساخ شده و فيلم آن در دانشگاه ( هجر  006

 .قيد شده است

پروفسور ميكائيل بـايرام اسـتاد   . چاپ رسيده استب 4990اثر از سو  صاحب نسخه به تركى ترجمه شده و در سال 

از جمله آثار شيخ نصيرالدين محمد الخوئى معروف به اخـى  « تبصره»معتقد است كه ( قونيه)تاريخ دانشگاه سلجوق 

 .باشد اورن مى

مضـبوط  ( 4/4110ش )ا  از اين اثر در دانشگاه لنين گـراد   نسخه( 160ص )ها  خطى  به گزارش دفتر هشتم نسخه

نسـبت  .( ه  009-000)الدين باخرز   هجر  استنساخ شده و تأليف آن به غلط به سيف 079الثانى  است كه در ربيع

 .داده شده است

 ــــــــــــــــــــ

 417:  1گولپينارلى 

 

 شمسى   3158تحفه -   43

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

اثر لغت منظوم فارسـى ـ   . از موالنا تجليل كرده است( الف/1ورق )ثر مؤلف وابسته به طريقت مولويه بود و در اين ا

 :ا  بر تحفه شاهد  است تركى و نظيره

 نژادحق انوك رحمتنى ايده زياد سابقا شاهد  پاك

................................... 

 فيض حقدن چو لطف تام اولد اشبو تجفه م شها تمام اولد 

، .ق11، .م س 1/14×40( 9/40×0/9)، قطـع  .(ه  44قـرن  . ظ)كاتب، محل و تاريخ كتابـت  ، بدون نام (مشكول)نسخ 

 .دار لبه( روكش كاغذ  و عطف ميشن)، اوراق مجدول، جلد مقوا .س40
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 :آغاز

 (ب/4)كم او در ازلى          واحـد   اليـزال    لم  يـزلى  حمد اول اللّه 

 :انجام

 (الف/11)بزدن اخوانه بواولد  يادگار    فاعالتن   فاعالتن   فاعالت      
 ــــــــــــــــــــ

 441: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 199االحرار تحفه  -  45

 .( ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

« االسـرار  مخـزن »امير خسرو دهلـو  و  « االنوار مطلع»ا  است بر  نظيره( «هفت اورنگ»قسمت سوم )« االحرار تحفه»

 .جا  گرفته است( در بيست مقاله)نظامى گنجو  و در آن مطالب عرفانى و اخالقى 

دار و  نقـش  تـه . ق74، .م س1/14×41( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  007تعليق پخته، بدون نام كاتب و محل كتابت، رمضان 

 (. فرسوده)دار  الّ، جلد ميشن مجدول، ترنج، اوارق مجدول، مط(يك بيت در هر سطر. )س41آهارزده،، 

 (ب/4... )حامدا لمن جعل جنان كل عارف مخزن اسرار كماله:   آغاز

 وار دست آويز از پا  افتادكان و انكشت نما  رشته از دست دادكان كردد اميدست كه سبحه...:   انجام

شود كه در  نگهدار  مى( 0ـ7104/419)ه پنجاب ها  اين اثر در كتابخانه دانشگا ترين نسخه يكى از كهن:    توضيح

 .هجر  كتابت يافته است 000سال 

 

 3/5433همان اثر  -  44

ب تـا  /444از . )ق 10، .م س 49×47( 40×1/0)، قطع .ه  4611تعليق، عبدالرحيم سمرقند ، قصبه كلس، ربيع االول 

 (الف/400

 (ب/444.. ).حمدا لمن جعل جنان كل عارف مخزن اسرار كماله:   آغاز

 :انجام

 (الف/400)الكتاب ختم مهربنه خاتمه اين كتاب          شد رقم خاتم 
 ــــــــــــــــــــ

 (ضبط كرده است« االبرار تحفه»گولپينارلى در فهرست خود عنوان را به شكل ) 111: 1گولپينارلى 
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 3/1241همان اثر  -  42

ب تــا /494از . )ق 41، .م س 0/11×0/40( 0/40×7/9)، قطــع .ه  4176تعليــق، بــدون نــام كاتــب و محــل كتابــت، 

 .دار عطف ميشن، لبه( ابر )، جلد مقوا .س 41، (ب/161

 ...حامدا لمن جعل جنان كل عارف... بسم:   آغاز

 (ب/494)آيينه   انوار  جمالش  ماييم    گنجينه اسرار  كمالش  ماييم          

 :انجام

 (ب/161)سازد ازان نيش دل نامه ريش    نيش خامه چونكه ترا شد زسر          

 ــــــــــــــــــــ

 171: 4گولپينارلى 

 

 3/3141تحفه شاهدى - 41

 . (ه  241يا  291-414)ابراهيم شاهدى مغالوى 

و  فارسى را از پـدرش كـه   . مشرب عثمانى است ابراهيم فرزند صالح مغالو  متخلص به شاهد  از شاعران عارف

بود فراگرفت و پس از ديدار با ديوانه محمد چلبى بـه جرگـه دراويـش     (Mugla)ا  در شهرستان موال  شيخ زاويه

« تحفه شاهد ». جنبه دينى دارند« ن اسرارگلش»و « گلشن وحدت»، «گلشن توحيد»اغلب آثار او نظير. مولو  درآمد

ها  متعـدد  بـر آن نوشـته شـده      نيز معروف است، بصورت منظوم بوده، شرح و نظيره« لغت شاهد »كه با عنوان 

 (111: 16آنابريتانيكا )است 

:  9د؛ ذريعـه  بـه بعـ   161: 4؛ عثمانلى مـؤلفلر   (414-411ص )مولويه بعد از موالنا : عبدالباقى گولپينارلى:   بنگريد

ب /11از .  )ق11، .م س 1/40×0/41( 0/41×0/7)، قطع .ه  4410نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، صفر     .190

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش كاغد )، لغات و سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا (ب/01تا 

 :آغاز

 (ب/11)قديم و قادر و بينا و دانا   توانا( و)بنام خالق حى 

 (ب/01)شاهديه هركم ايلرسه دعاايده محشرده شفاعت مصطفى  : انجام

 ــــــــــــــــــــ

 411: 1گولپينارلى 

 

 (بخش فريد اوغور) 1144همان اثر -   44

، .س 47، .ق11، .م س 1/14×41( 0/41×7)، قطـع  .ه  4160االول  ربيـع  0نسخ، عبدالمنان بن عبـدالغفار، قسـطنطنيه،   

 .دار مجدول بشنگرف، جلد ميشن قرمز، لبهاوراق مجدول 
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 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/11)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 

 

 4948همان اثر  -  42

، اوراق مجـدول بشـنگرف، جلـد فرسـوده     .س 44، .ق14، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت،    (مشكول)نسخ 

 (مرمت شده)دار  ترنج

 (ب/4)همان  :  آغاز

 (ب/14)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 144: 1گولپينارلى 

 

 9/3198همان اثر  -   28

، اوراق (ب/10ب تـا  /14از . )ق40، .م س 9/16×1/41( 1/40×0/0)بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .ارد بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )مجدول بشنگرف، جلد مقوا 

 (ب/14)همان :   آغاز

 (ب/10)يه هركم ايدرسه دعاايده محشرده شفاعت مصطفى  شاهد :  انجام

 ــــــــــــــــــــ

 441: 1گولپينارلى 

 

 3154همان اثر -   21

السـطور،   ، مختلـف .ق11، .م س 11×0/40( 41×0)، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   (مشكول)نسخ خام 

 .جلد مقوا

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/11) 0106برابر نسخه شماره :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 440: 1گولپينارلى 
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 9/5892همان اثر -   29

، اوراق (الـف /71ب تـا  /14از . )ق11، .م س 11×0/41بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   ( مشكول)تعليق 

 .مجدول

 (ب/14)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/  71)فاعالتن فاعالتن فاعالت      وزن بودر چون رمل محذوف اوله  
 ــــــــــــــــــــ

 406: 1گولپينارلى 

 

 12/9112(العشاق رساله تحفه)= العشاق  تحفه  -  23

 .(ه  448پس از . ف )خليلى 

كـه  « نامـه  فرقـت »درويش خليلى از شاعران قرن نهم، از ديار عجم به سرزمين اتراك آمد و در ادبيات ترك با مثنو  

و  تحت تأثير نسيمى قرار داشت و در فضولى و حبيبى . سوز و گداز درون خود را ترسيم كرده است شهرت يافت

هجر  بدستور معنو  مال  روم ساخته و در آن بـه   006را در سال « العشاق تحفه»خليلى مثنو  . تأثير گذارده است

مطالبى چون جوهر اول، مراتب عالم ارواح، مراتب عالم اجسام، پير كامل، هفت ذكر، هفت طور و هفت واد  جا  

 . داده است

 1749: 1؛ منزو  176: 4الظنون  ؛ كشف101:  1و  419:  49؛ ذريعه 111:  4نفيسى : بنگريد

، جلـد مقـوا،   (الـف /474الف تا/406از . )ق11، . م س9/49×41( مختلف)و تاريخ كتابت، قطع  بدون نام كاتب، محل

 (شده مرمت)بندها ميشن  دار، عطف و گوشه ترنج

 (الف/406)بشنـو  ا    جوينده   راه    خـداگر تو جويا  خدايى با خودآ :     آغاز

 (الف/474)رباب خرد چون ندارد اين سخن پايان و حدبس بود گفتن ز ا:     انجام

 ــــــــــــــــــــ

 106: 1گولپينارلى 

 

 11/9134همان اثر  -  25

، جلـد  (ب/110الـف تـا   /169از . )ق 40، . س م 47×0/9نستعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .دار، مجدول دار، لبه ترنج

 (الف/169)همان :   آغاز
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 (ب/110)ز حدبس بودگفتن زراز  باخرد  چون ندارد اين سخن پايان:  انجام

 ــــــــــــــــــــ

 141: 1گولپينارلى 

 

 18/4133القادريّه  تحفه - 24

 . (ه  1895. ف )ابوالمعالى محمد الهورى 

از شيوخ قادريه در خانقاه شهر الهور بود و اجدادش از كرمان به هند آمده ( يا غربتى)ابوالمعالى متخلص به مسلمى 

فراهم آمـده  « مفتاح االخالص»و « الفاخر خالصه»، «االسرار بهجه»در اين اثر منثور كه با مراجعه به آثار  چون . بودند

كتـاب در بيسـت و   . جا  گرفته اسـت ( بويژه شيخ عبدالقادر جيالنى)شرح حال و مناقب شيوخ قادر  مقيم الهور 

 .يك باب است

 1604:  1؛ فهرستواره 11؛ فرهنگ سخنوران 710: 1؛ نفيسى 701:  4االعالم  قاموس  :بنگريد

از . )ق11، . س م 0/11×0/41( 0/40×9/7)، قطـع  .ه  4410الدين صديقى الهانسو ، بدون محل كتابت،  تعليق، غالم

 (فرسوده)، جلد مقوا .س47، (ب/411ب تا /01

 ...بسم:     آغاز

 (ب/01)الرحيم   الرحمن اللّه قلت بسم  هاتفم گفت بگو وصف كريم      

 (ب/411... )جز قادريم نيست بخاطر:     انجام

 ــــــــــــــــــــ

 106: 1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 9/12القارى  تحفه  - 22

 .(  ه 1824پس از  - 1881)مصطفى بن ابراهيم تبريزى 

شود بنام شاه عباس ثانى فراهم آمـده و   مى نيز ناميده( ذريعه)« القرّا فى تجويدالقرآن تحفه»كه با عنوان « القار  تحفه»

القــراء عاصــم بــن  مؤلــف اثــر را باســتناد روايــت امــام. بــاب و يــك خاتمــه وجــود دارد 41در آن يــك مقدمــه، 

، «القـرآن  وقـوف »، «ارشـادالقار  »و  آثار  ديگر چـون  . تدوين كرده است.( ه  417پس از . ف )النجودالكوفى  ابى

 .باشند كه اغلب در ارتباط با تجويد مىدارد ... «المقرئين تحفه»

 01: 4؛ منزو  104: 1ذريعه  : بنگريد

ب تـا  /47از .)ق40، .م س1/49×9/41( 7/41×1/0)، قطـع  .ه  4449االول  نسخ پخته، بدون نـام كاتـب، مشـهد، ربيـع    

 .س 40، (ب/14

 (ب/47) ...الوجود  را جلّ ذكره سزاست كه قياس واجب حمد و سپاس و شكر بى... بسم:   آغاز
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 (ب/14)المعصومين امين  خدا  تعالى همه را از عيوب ظاهر  و باطنى نكاهدارد بحق محمد و آله... :   انجام

بـا  . هجر  فـراهم آمـده اسـت    4104كتاب را از آن محمد بن حيدرالقار  دانسته كه در ( 4:01)منزو   :   توضيح

توفيق سـبحانى در  . تواند از آن مؤلف مزبور باشد ه نمىهجر  استنساخ شد 4449توجه به اينكه نسخه موصوف در 

مؤلـف اثـر را بشـكل مـالّ     ( 1007كتابخانه خلق ديـاربكر ـ   )ها  تركيه  ها  خطى فارسى در كتابخانه فهرست نسخه

 .حيدر حافظ مشهد  ضبط كرده است

 

 (نمايشگاه) 134الوزراء والسّالطين  تحفه -  21

 الدين محمد اصفهانى جالل

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

 .باب است و هر باب در سه چهار سطر جا  گرفته است 16نسخه دارا  

  106: 1ذريعه :  بنگريد

، .س9دار،  نقـش  تـه .ق44، .م س0/16×0/41( 0/41×0/0)، قطـع  .ه  910تعليق جلى، بدون نام كاتب و محل كتابـت،  

 .اوراق مجدول، جلد ميشن، مجدول

 (ب/4...)اند اما بعد اين كتاب مشتمل است بر انكه حكما از كتب قدما اختيار كرده...العالمين حمدهلل ربال:   آغاز

 (ب/44)شفقت بر خلق خدا  تعالى جل جالله وعم نواله والصلوة والسالم على محمد و آله تم ...:   انجام

را ( واضـع قلـم تعليـق   )التبريـز    لىصاحب نسخه نام مستنسخ را در نسخه حذف كرده و به جا  آن ع :   توضيح

 .نوشته تا بر بها  كتاب بيافزايد

 

 9/1143االولياء تذكره -  24

 .(ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

با مالحظه قلـت وجـود نثـر در     االولياء از چند راه است، يكى از حيث قدم متن اهميت و قدر اين كتاب يعنى تذكره

و ديگر از حيث بيان مقامات عارفين و مناقب صوفيه و مكارم اخـالق  ... زبان فارسى عموما و در آن اعصار خصوصا

 (االولياء قزوين ـ مقدمه تذكره... )كه از ايشان منقول است... و نصايح و مواعظ بسيار... مشايخ طريقت و سيره اوليا

باب؛ نخستين باب در خصوص حـاالت حضـرت امـام جعفـر صـادق       71از پيران است در  تن 90كتاب در احوال 

 .السالم و آخرين باب در مورد احوال منصور حالج است عليه

؛ فهرسـتواره  19:  1؛ ذريعه 4111تصحيح رينولد نيكلسن، ( االوليا بر تذكره)؛ مقدمه قزوينى 170مشار . ف :   بنگريد

 .به بعد 1606:  1

( 0/41×7/46)، قطـع  .ه  710نسخ سـلجوقى، عبـدالحليم بـن بهلـول الكـازرونى، بـدون محـل كتابـت، ربيـع االول          
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 (روكش كاغذ )، جلد ميشن (ب/106ب تا /4از . )ق 106، . س م 1/40×0/41

 (ب/4...)الحمدهلل الجواد بافضل انواع النعماء... بسم:   آغاز

علـى    اللّه العالمين على كل حال و صلى يت نيكوست والسالم و الحمدهلل ربو منى از خود دور كردن بغا... :   انجام

 (ب/106)محمّد وآله اجمعين 

 ــــــــــــــــــــ

 99: 1گولپينارلى 

 

 1482همان اثر - 22

، جلـد مقـوا،   .س 40، .ق144، . س م 0/11×47( 0/40×0/44)، قطـع  .ه  006تعليق،بدون نام كاتب و محل كتابـت،  

 .بندها ميشن ، گوشهدار لبه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/144)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 496: 4:  گولپينارلى

 

 1/1481همان اثر  -  188

. ق117، . س م 0/10×0/40( 49×9/46)، قطـع  .(ه  9قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار دار، لبه مقوا، مجدول، ترنج، جلد .س 11، (ب/171ب  تا /4از )

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/171)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 496: 4: گولپينارلى

 

 1419همان اثر -  181

، .س 49، .ق141، . س م 0/16×0/41( 46×0/9)، قطـع  .ه  970نسخ، بوداق بن على عبدالرزاق، بدون محل كتابـت،  

 .جدولدار، م دار، لبه جلد ترنج

 (ب/4)همان :   آغاز

امّا بترك تطويل معانى آن بپارسى آورديم تا مكرر نشود بجهـت تبـرّك و خـتم كتـاب را ذكـر او كـرديم       ...:   انجام

 (الف/141)العالمين بمنه و فضله وكرمه  والحمدهلل رب



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

48 

 

 .السالم جا  دارد باقر عليهدر اين نسخه شرح حال علما و بزرگان دين از حسين بن منصور تا امام محمدال :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 490: 4: گولپينارلى

 

 1484همان اثر  - 189

، جلـد  .س 14، .ق110، . س م 11×0/40( 11×0/44)، قطع .ه  4101الثانى  تعليق،بدون نام كاتب، قسطنطنيه، جماد 

 .معمولى

 همان:   آغاز

 (ب/110)الكتاب بعون الملك الوهاب  واسعة تمتاله عليه رحمة  از نكه كمان است رحمه:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 409:  4:  گولپينارلى

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 25همان اثر  - 183

، جلـد  .س49، .ق441، .م س10×1/47( 0/47×9/46)تعليق، سيد عبدالقدير بلخى، بدون محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 (. روكش كاغذ )مقوا 

 ( ب/4)همان :   آغاز

 (ب/441...)الملوكى چنين شاد باشد تو مالك...:   انجام

 .رسد نسخه ناقص است و در آغازين قسمت سرگذشت شقيق بلخى، به پايان مى :   توضيح

 

 1418تذكره دولتشاه -  185

 .(ه  288. ف )دولتشاه بن عالءالدوله بختيشاه سمرقندى 

رفته است و در ضمن مرد زاهد  بوده  ز پيوستگان عليشير نوائى بشمار مىامير دولتشاه از نجيب زادگان خراسان و ا

 (100: 4نفيسى ... )و معروف به تذكره دولتشاهى« الشعرا تذكره»و و  مؤلف كتاب بسيار رايجيست بنام 

هم شاعر ايرانى دست زده به خواسـت عليشـير نـوائى فـرا     410دولتشاه اين اثر را كه در آن به توصيف سرگذشتنامه 

.( م 4919)، الهـور  .(م 4964)، لندن .(م 4914)آباد  ، اللّه.(م4007)چاپها  متعدد  از اين اثر در بمبئى . آورده است

هجر  در استانبول چاپ  4109نيز فراهم آمده كه در سال « الشّعرا سفينه»ترجمه تركى اين اثر بنام . بعمل آمده است

 . و منتشر شده است

 (تذكره دولتشاهيه) 11:  1؛ ذريعه 011-011: 1؛ صفا 106مشار . ف   :بنگريد

، اوراق .س 40، .ق191، . س م 0/11×0/41( 0/41×1/7)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    
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 .دار مجدول مطالّ، جلد ترنج

 (ب/4)تحميد  كه شاهباز بلند پرواز انديشه بساحت كبريائى آن طيران نتوان نمود :   آغاز

 :انجام

 واليت ستان باش و افاقكير   از آن بيشتر كاور  در ضمير 

 (الف/191)الكتاب بعون الوهاب  تمت... لمن قال آمينا  اللّه رحم

 ــــــــــــــــــــ

 490:  4گولپينارلى 

 

 18/1221نامه تراش  -184

 گوينده ناشناس

مولويـه رواج دارد و توسـط    كـه در آيـين  « ضـرب  چهار»بيتى اركان اصالح مو  سر و صورت و  70در اين مثنو  

 .است شده گرديده، توصيف ديوانه محمدچلبى عنوان

 .، جلد مقوا، عطف ميشن(ب/14ب تا /19از . )ق 1، . س م 40×0/41، قطع .ه  4176نسخ، عثمان المولو ، بدون محل كتابت، 

 ...بسم:   آغاز

 (ب/19)خود طلب  گر طلب كار  بيا از   هان هان ا  طالب فقر و ادب

 :انجام

 (ب/14)تر است  رزق تو بر تو ز تو عاشق  رو توكل كن ملرزان پا و دست

معتقد است كه مؤلف اين اثر ابـراهيم شـاهد  مغـالو     ( 416ص )« مولويه بعد از موالنا»گولپينارلى در  :   توضيح

 .باشد مى.( ه  907يا  070-917)

 ــــــــــــــــــــ

 110 : 4گولپينارلى  

 

 18/9112همان اثر -182

، جلـد  (ب/441/الـف /446از . )ق 1، . س م 9/49×41( مختلـف )نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (مرمت شده)بندها ميشن  دار، عطف و گوشه ترنج

 (الف/446)همان :     آغاز

 (ب/441)همان :     انجام

 ــــــــــــــــــــ

 106: 1: گولپينارلى
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 9/9144همان اثر  -181

، (ب/111ب تـا  /111از . )ق1، . س م 0/16×1/41( 7/41×0/0)تعليق،بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار دار، لبه اوراق مجدول مطالّ، جلد ميشن ترنج

 (ب/111)همان :     آغاز

 :    انجام

 (ب/111)از برا  اين بود ا  اهل حال    گفته  موزون  موالنا  جالل 

 ــــــــــــــــــــ

 119:  1: گولپينارلى

 

 1/4558ترجمه احاديث  -184

 مؤلف ناشناس

 .حديث به ترتيب حروف تهجى مرتب شده و ترجمه هر كدام بايك قطعه فارسى همراه گرديده است 19در اين اثر 

 46، . س م 1/47×0/46( 7/44×0/0)، قطع .ه  4167تعليق پخته، عبدالرحمن ناجم النقشبند  السليمانى، قسطنطنيه، 

 .، جلد جديد(الف/461ب تا /90از . )ق

 (ب/90...)البصير الكبيرالسميع العلى الحمدهلل... بسم:   آغاز

 

 :انجام

 (الف/461)بهتر است از يد ستاننده   گفت سيد كه دست بخشنده

 ــــــــــــــــــــ

 119:  1:  گولپينارلى

 

 9411الحيوانترجمه خواص   -182

 (ابن خواجه محمد)محمد تقى تبريزى  

محمد تقى . است.( ه  060-711)الدمير   الدين ابوالبقاء محمد بن عيسى اثر شيخ كمال« الحيوان حيوه»اين اثر ترجمه 

 از« الحيـوان  حيـوه »كتاب . تبريز  ترجمه را بدرخواست ميرزا محمد ابراهيم و بنام شاه عباس ثانى فراهم كرده است

از مشـاهير  )، حكـيم شـاه محمـد    (از نويسندگان قرن دهم هجر )سو  افراد  چون محمد حسين بن احمد شامى 

به فارسى برگردانده شده ( از نويسندگان قرن دهم هجر )و ابوالفضل بن مبارك متخلص به عالمى ( اواخر قرن نهم

 .است
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 (161، 100، 117: 4: نفيسى)

 171:  7؛ ذريعه 011مشار . ف :   بنگريد

 14×40( 0/41×0/0)، قطـع  .ه  4417شـعبان   7نسخ، ابن مالّ محمد رسول عبدالكاظم التبريز ، بدون محل كتابـت،  

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، .ق119، . س م

 (ب/4.... )بر افروخت جان حمد بيحد و ثنا  بيعد خداونديرا سزد كه مشكوة تبيان حيوانرا بچراغ... بسم:   آغاز

 (ب/119... )باشكر طبرزد ساييده در بينى صاحب صداع سعوط كنند نفع عظيم بخشد الحمدهلل الذ ... :   انجام

 .هجر  در تبريز بطبع رسيده است 4170اثر در سال  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 00:  1:  گولپينارلى

 

 1124المصطفى ترجمه ذروة العليا فى سيره  -118

 لدين كازرونىمترجم بهاءا

: الظنـون  كشف.( )ه  091متوفى بسال )اثر ترجمه فارسى كتابى است كه از سو  ظهيرالدين على بن محمدالكازرونى 

بهاءالـدين اثـرش را در سـال    . وسلم به زبان عربى تدوين شده اسـت  آله و عليه اهلل صلى  اللّه در سيرت رسول( 4641: 1

 .نوشته است( هجر  770از ملوك ترك مصر، متوفى بسال )پير على هجر  در مصر برا  اميرعالءالدين  776

 110: 4؛ نفيسى 4007:  1فهرستواره :   بنگريد

، .س 10، .ق 106، . م س 0/14×11( 10×47)، قطع .ه  770االخر  ربيع 0نسخ، سليمانشاه بن يوسف المزيد ، قاهره، 

 .سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن

 (ب/4... )السموات و االرض اله من فى( كذا)العالمين و ربهم و مليكهم  خالقالحمدهلل :   آغاز

 (ب/106)الهد   والسالم على من اتبع... و معجزه و آيات مصطفى بيش از انست كه بمجلدات تمام شود...:   انجام

 .قيد شده است« العليا سيرالمصطفى، ترجمه ذروه»در فهرست آصفيه عنوان كتاب بشكل :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 1111: 0: ؛ منزو 700:  1:  ؛ برگل460: 4: گولپينارلى

 

 1141همان اثر  -111

 .، جلد معمولى.س 17، .ق101، . س م 0/10×0/47( 0/11×0/41)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/4...)و به نستعين الحمد هلل رب العالمين و ربّهم... بسم:   آغاز

... تمام شد سيره مصطفى صلعم بقدر وسع و طاقت و اال سيره و معجزه و آيات مصطفى بيش از انست كه...:   انجام
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 (الف/101)از عربى بعجمى اوردند 

 ــــــــــــــــــــ

 411: 4: گولپينارلى

 

 

 3/4133ترجمه كلمات خالصه اسرارالوهيات -119

 مترجم ناشناس

الـدين   تأليف شيخ محـى « خالصه اسرار الوهيات»آيد ترجمه مربوط به كتابى بنام  نسخه نيز بر مىبطوريكه از ديباچه 

الـدين   محـى . ابومحمد است كه جهت استفاده طالبان شريعت و سالكان طريقت و عامالن حقيقت فراهم آمده اسـت 

ر طريقـه قـادر  و صـاحب آثـار     بنيانگـذا .( ه  004-176)ابومحمد عبدالقادر بن ابوصالح از بزرگـان عرفـا  ايـران    

در باره مناقب و مقامات و  آثار زياد  فراهم آمده و تا كنون در باره هيچ يك از مشايخ تصـوف تـا   . متعدد  است

 (414: 4نفيسى ... )اين اندازه كتاب نوشته نشده است

از . )ق 7، .م س  0/11×0/41( 0/40×9/7)، قطـع  .ه  4410الدين صديقى الهانسو ، بدون محل كتابـت،   تعليق، غالم

 (.فرسوده)، اوراق مجدول، جلد مقوا .س 47، (ب/00ب تا /01

 (ب/01... )العارفين اما بعد اين ترجمه كلمات خالصه اسرارالوهيات از ملفوظ حضرت ملك...بسم:   آغاز

تعـالى اعلـم     كننـد واللّـه   مىو او را مرك نبود مكر در يك لحظه او را انتقال از حياتى سو  حياتى ديگر ... :   انجام

 (ب/00)بالصواب اليه المرجع والمآب 

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 

 

 991[ترجمه و تفسير قرآن كريم ]  -113

 .(ه  1915. ف )سعيد محمد همدم چلبى 

. بـى نشسـت  هجـر  بمقـام چل   4116االخـر   سعيد محمد همدم چلبى بيست و پنجمين خليفه موالناست كه در ربيع

 .رجوع كنيد( 470-476ص )« مولويه پس از موالنا»برا  اطالع از شرح حال و  به 

( 0/41×0/0)، سعيد محمد همدم چلبى، بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      (ترجمه و تفسير)و تعليق ( متن)نسخ 

اسـت و دو ورق اول  ، اوراق با جـدولها  مطـالّ تـزيين شـده     .س 41، (ب/144ب تا /4از . )ق 144، .م س  40×46

 .دار، مجدول، مزين به گل و بوته باشد، جلد ميشن، لبه مذهّب مى

 (ب/4)...الرحيم بنام خدا  بخشاينده مهربان الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (ب/144)الجنة والناس از جن و مردمان من... :   انجام
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 .است آمده تفسير براساس اصول و فروع مذهب اماميه اثنى عشر  فراهم:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 01: 4گولپينارلى 

 

 241[حديث به فارسى 59ترجمه و شرح  ]  -115

 مترجم ناشناس

 .قراردارد( بيت 7-1در )پس از درج هر كدام از احاديث، ترجمه منظوم به فارسى 

س،  47ص،  400، .م س  0/14×40( 0/41×0/0)، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   (احاديث به نسخ)تعليق 

 .دار جلد مقوا، لبه

عنه كه او گفـت گفـت     اللّه مرويست از عمر رضى... المستعان و عليه التكالن انّه هوالمعين فى كل حين واللّه:   آغاز

 (1ص ... )عليه و سلم كه عمل صحيح نيست مگر بنيّت  اللّه نبى صلى

 :انجام

 كى يابى از آنجا نجات خويش  شو  كريان و ناالن اندر آن جا

 (400ص )فرو ريزد زبانت تا بحلقوم    بود بت حميم و اكل زقّوم

 ــــــــــــــــــــ

 00: 4گولپينارلى 

 

 5/1255[ترجيع بند در بيست و يك بند ]  -114

 محرمى 

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

 .اين اثر در بيان اصول و عقايد حروفيه است

، .س 47، (الـف / 01ب تـا  / 71از . )ق 46، .م س 0/14×40( 0/41×0/0)كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع  تعليق، بدون نام

 .دار دار، لبه جلد مقوا، ترنج

 :آغاز

 (ب/71)چاره كار مبتال سازد   يار اكر درد را دوا سازد 

 :انجام

 (الف/01)مظهرش كل كائنات آمد    كالف ذات و بى صفات آمد
 ــــــــــــــــــــ

 117: 4گولپينارلى 
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 1314ترغيب الصلوة -112

 محمود بن احمد الزاهد

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

الظنـون   با اينكه عنوان كتـاب در كشـف  . كتاب فراهم آورده است 460مؤلف گويد كه اثرش را با مراجعه و مالحظه 

با توجه به اينكه منابع مورد استفاده مؤلـف مربـوط   . قيد نگرديده است ولى تاريخ وفات مؤلف(  199: 4)ضبط شده 

رود كـه مؤلـف در    هجر  استنساخ شده، احتمـال مـى   000ميالد  بوده و نسخه مورد توصيف در  0و  0به قرنها  

 (409: 4: گولپينارلى)زيسته است  قرن هشتم مى

، .س 16، .ق  461، .م س  0/10×47( 0/40×0/0)ع قطـ . ه  000تعليق، درويش حافظ شيراز ، بدون محـل كتابـت،   

 .بندها ميشن ، گوشه(ابر )اوراق مجدول، جلد مقوا 

م و بر خويشـاوندان  .الرحيم پس از حمد خداوند تعالى و صلواة بر رسول او كه محمدست ع الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (ب/4... )و ياران او

 (ب/461)ا  تم كتبه الفقير  ن روايت در منظومهتر و خواه خشك و اي پاكست خواه...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 409: 4گولپينارلى 

 

 1429(جلد اول)تفسير  - 111

 .(ه  525. ف )ابوبكر عتيق بن محمد سورآبادى هروى 

قـرآن   سورآباد  از دانشمندان اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم بوده و يگانه اثر  كه از او باقيست تفسيريست از

 (447: 4نفيسى )كه بنام آلب ارسالن سلجوقى پرداخته است

... اللفظ عبارات و تركيبات قـرآن بزبـان در  اسـت    تفسير مورد بحث به نثر پارسى شيوا نوشته شده و ترجمه تحت

 (191: 0: معين)

ايـن نسـخه درج    460-460گولپينارلى معتقد است كه صاحب تفسير از اهل تسنن بوده و آيه وضو را كـه در اوراق  

 .شده بعنوان دليل ابراز ميدارد

 1نشريه دانشـكده ادبيـات دانشـگاه تهـران ش     ... )تفسير معروف سورآباد : ؛ يحيى مهدو 461: 4برگل :   بنگريد

 .به بعد 00:  1؛ گنجينه سخن 447: 4؛ نفيسى 961: 1؛ صفا (491-400ص  41سال 

، قطـع  .ه  744صـفر   17حمود بـن عيسـى، بـدون محـل كتابـت،      ، م(آيات به ثلث نوشته شده است)نسخ سلجوقى 

 (.مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه س، جلد ميشن، ترنج 10، .ق 111،.م س  9/11×0/40( 0/40×1/46)

 (ب/4...)الصدور االمور و سوره ينشرح الذ  باسمه يفتتح رب يسر و سهل الحمدهلل... بسم:   آغاز
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 (الف/111)و عونه   اللّه اعلم بالصواب تمت بعون  بند  باز كشاد واللّه كويى كه او را از...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 

 188(جلد دوم)همان اثر  -114

 .سوره اعراف ادامه دارد 476شود و تا آيه  سوره نساء آغاز مى 01تفسير از آيه 

، .ق 49، .ص 060،.م س  1/11×10( 0/11×40)، قطـع  .ه  711صـفر   11نسخ، محمود بن عيسى، بدون محل كتابت، 

 .دار دار، لبه جلد ترنج

الرحيم قوله تعالى فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهيم جـون كننـد جـون فـرا ايشـان       الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (1ص  ...)رسد رسيده از عذاب بذانج بيش

صلحين ايشان باشند بسامان و نيكوكـاران و مـا ضـايع نكنـيم مزدكـاران در آن      جه بود انّا ال نضيع اجرالم...:   انجام

 .وحده  جهان و الحمدللّه

 ــــــــــــــــــــ

 11: 4: گولپينارلى

 

 181( جلد سوم)همان اثر  - 112

 . يابد سوره ابراهيم ادامه مى 10شود و تا آيه  سوره اعراف آغاز مى 474تفسير از آيه 

، .ق 490،.م س  1/11×0/10( 0/11×40)، قطع .ه  711جماد  االخر  40عيسى، بدون محل كتابت، نسخ، محمود بن 

 .دار دار، لبه ،  جلد ترنج.س 49

الــرحيم وان نتقناالجبــل فــوقهم ا  و اذكــر ان زعزعنــا و قلعنــا و رفعنــا و حبســناالجبل  الــرحمن اللّــه بســم:   آغاااز

 (الف/1...)فوقهم

 (ب/490. )ن در انذيشند و بند كيرند بمثلها  قرآن تذكر انديشه كردن بوذ و بند كرفتن بوذمردمان در ا...:   انجام

 407ب نوشته شده كه اثر جلد سوم تفسير حسين واعظ است؛ ولى با توجه بـه اينكـه نسـخه    /4در ورق  :  توضيح

 .تواند درست باشد سال پيش از درگذشت واعظ استنساخ شده، اين سخن نمى

 ــــــــــــــــــــ

 10: 4: گولپينارلى

 

 189(جلد چهارم)همان اثر  -198

 .يابد سوره مؤمنون ادامه مى 00شود و تا آيه  سوره ابراهيم آغاز مى 10تفسير از آيه 
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، جلـد  .س 49، . ق 496، .م س  11×0/10( 11×0/40)، قطـع  .ه  711نسخ، محمود بن عيسى، بدون محـل كتابـت،   

 .دار دار، لبه ترنج

االرض مالها من قـرار و   احتث من فوق الرحيم قوله عز و جل و مثل كلمة خبيثه كشجرة خبيثه الرحمن اللّه بسم   :آغاز

 (ب/4...)ذاستان سخن بليذ و بد يعنى كلمه شرك

 (الف/496)بل اليشعرون تمت والحمدهلل رب العالمين ... دانند و آگاه نداند بل اليشعرون بل كه نمى...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 10: 4: گولپينارلى

 

 183(جلد پنجم)همان اثر   -191

 .يابد سوره سبا ادامه مى 16شود و تا آيه  سوره مؤمنون  آغاز مى 00تفسير از آيه 

، .س 49، .ق 161، .م س  11×10( 10×40)، قطـع  .ه  711االولـى   جمـاد   40نسخ، محمود بن عيسى، بدون محل كتابت، 

 .دار دار، لبه جلد ترنج

 (ب/4...)الخيرات بل اليشعرون خدا گفت عزّ و جل الرحيم نسارع لهم فى الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 .المؤمنون برين قول اين مِن تفسير باشد و بر قول اول اين مِن تبعيض باشد الكفر اال قليالً و هم...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 17: 4: گولپينارلى
 

 185(جلد ششم)همان اثر   -199

 .يابد شود و تا پايان سوره فتح ادامه مى سوره سبا آغاز مى 14تفسير از آيه 

، .س 49، .ق 407، .م س  0/11×10( 10×0/40)، قطـع  .ه  711رمضـان   40نسخ، محمود بن عيسى، بدون محل كتابت، 

 .دار دار، لبه جلد ترنج

 (ب/4... )يم و ما كان له عليهم من سلطان خدا گفت نبوذ و نباشد او را يعنى ابليس رابريشانالرح الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (الف/407)عظيم باشند جنانك درين آيت ياذ كرد ...:   انجام

صلوات بر پيـامبر اسـالم و دوازده امـام معصـوم درج گرديـده كـه توسـط        ( ب/407)در پايان اين جلد  :   توضيح

 .در زير آن ضبط گرديده است( العبد اسمعيل بن حيدر صفو )شخصى نامعلوم نوشته شده و نام شاه اسماعيل 

 ــــــــــــــــــــ

 461: 4: گولپينارلى
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 184(جلد هفتم)همان اثر    -193

 .يابد سير از آغاز سوره حجرات تا پايان قرآن مجيد ادامه مىتف

، .س 49، .ق 407، .م س  11×0/10( 11×0/40)، قطـع  .ه  710صفر  44نسخ، محمود بن عيسى، بدون محل كتابت، 

 .دار دار، لبه جلد ترنج

ه الحجـرات را بخوانـد او را   السالم كه او گفت هر كه سـور  الرحيم خبر است از مصطفى عليه الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (ب/4...)دهد بهر اجر ده حسنات

اعلـم بالصـواب و     واللّـه ... السـالم درسـت كشـت و برخاسـت     آنكاه آنرا بآتش سوخت و مصـطفى عليـه  ...:   انجام

 (الف/407)المرجع و المآب  اليه

 ــــــــــــــــــــ

 19: 4: گولپينارلى

 

  111تفسير  -  195

 مؤلف ناشناس

 .سوره نحل ادامه دارد 04تفسير از آغاز سوره انعام تا آيه 

، قطـع  (اواخر قرن هفـتم و يـا اوايـل قـرن هشـتم هجـر       .ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار ، عطف ميشن، لبه(روكش ابر )، جلد مقوا .س( 16و بعضا ) 14، .ق 101، .م س  10×40( 49×41)

 (ب/4... )عنه گفت كه اين سوره بمكه  اللّه عباس رضى  عبداللّه... االنعام الرحيم سوره الرحمن اللّه بسم:   آغاز

اكر او ... كه هيچ كس را بفرزند  نگرفت و اكر او را فرزند  بود  نيكو ... الذ  لم يتخذ ولدا قل الحمدهلل:   انجام

 (ب/101... )را يار  دهى بايستى كار او فرود

 ــــــــــــــــــــ

 11: 4: گولپينارلى
 

   29تفسير  -  194

 مؤلف ناشناس

هـر  . گـردد  سوره نسـاء خـتم مـى    94شود و به آيه  سوره آل عمران شروع مى 91اثر تفسير قرآن كريم است و از آيه 

 .كدام از آيات به فارسى ترجمه شده و به عربى تفسير گرديده است

، اكثر آيات بشنگرف نوشته شـده  .ق 149، .م س 40×41( 41×0/0)طع نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، ق

 .دار دار، لبه است، جلد ترنج

 (ب/4...)الرحمن الرحيم الحمدهلل الذ  جعل نيل البرّ فى انفاق المؤمنين على المستحقين  اللّه بسم:   آغاز

علـى يـد مؤلفـه فقيـر     ... الرذايـل المـذمومات   و اغلظ باالخالق الروحانيـات المحمـودات و التخليـه عـن    ...:   انجام
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 .الغنى امام الحسنى الحسينى عفواللّه

گولپينارلى معتقد است شخصى نام مؤلف را كه در آخر قيد شده بود حذف كرده و اسـم خـود را بطـور     :   توضيح

 .ده استدرج كر( الحسنى الحسينى)ناخوانا 

 ــــــــــــــــــــ

 17: 4: گولپينارلى

 

 1/9114تفسير سورة محمد و سورة الفتح    - 192

 مؤلف ناشناس 

، اوراق مجـدول  .س 47، .ق 47، .م س 11×40( 7/41×9)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )بشنگرف، جلد مقوا 

اضلّ اعمالهم آنهاكه كافر شدند و ديگـران را    اللّه و وثق به قوله تعالى و الذين كفروا و صدواعن سبيل... بسم:   آغاز

 (ب/4...)نيز ره زدند

شـود االّ بمثـال    حيوة نظر كن او معلوم نمـى ( كذا)قومى اسير موج هوا و قومى اسير موج صفا در ماهييت ...:   انجام

 (ب/47)التوفيق تم  ولى  ش كى اثر بهشت و ذوزخ اند واللّهادراكات خوش و ناخو

الـدين محقـق ترمـذ  اسـت      باتوجه به سبك بيان، اين تفسير به احتمال قريب به يقين از آن سيد برهـان  :   توضيح

 (منبع پائين: گولپينارلى)

 .شود مى در نسخه قيد تملك بنام بستان چلبى و قيد وقفيه بنام همدم چلبى ديده

 ــــــــــــــــــــ

 401: 1:گولپينارلى

 

 182تفسير نسفى   -  191

 .(ه  431-521)الدين عمر بن محمد نسفى  ابوحفص نجم

الدين و مكنّى به ابى حفـص عـالمى مـتكلّم، اصـولى،      نسفى سمرقند  حنفى، ملقب به نجم( محمد)عمر بن احمد 

تـوان   از ميان آثار او مى. قريب يكصد رساله در مباحث فقهى و جز آن تصنيف كرده است. فقيه، مفسر و محدث بود

 . اشاره كرد« تاريخ سمرقند»و « الطلبه طلبه»، «العقائد النسفيه»، «التيسير فى التفسير»، «االكمل االطول»به 

 (1416: 1معين ) 

 441: 4؛ برگل (4101)جوينى، تهران   تفسير نسفى، تصحيح عزيزاللّه   :بنگريد

، .س 19، .ق 111، .م س 1/19×0/47( 11×41)، قطـع  .(ه  0قرن . ظ)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .مجدول دار، دار، لبه جلد ترنج
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 (ب/4...)دهنده آمرزنده الرحيم آغار كردم بنام خدا  بخشاينده روز  الرحمن اللّه بسم:   آغاز

تعـالى مـع     اللّه كننده بود از پريان والنّاس و بود از آدميان وقع الفراغ من كتابة كالم الجنة و انك وسوسه من...:   انجام

 (ب/111)تفسيره 

و « العقائدالنسـفيه »صـاحب آثـار  چـون    ( الـدين  معروف بـه برهـان  )با محمد نسفى اين نسفى را نبايد  :   توضيح

 .اشتباه كرد كه او نيز از اعاظم علما  حنفى بوده است« الجدل النسفى فى علم فصول»

 ــــــــــــــــــــ

 16: 4: گولپينارلى

 

 9/9512الصناعه تكميل  - 194

 بن محمود حسينى  عطاءاللّه

باشد از شاعران نامى اواخر قرن نهم و اوايـل قـرن دهـم بـوده و از مختصـان       ه عطائى مىمؤلف كه متخلص ب

و  كتابها  بسيار  در صناعت شعر تـأليف  . رفته و مداح مخصوص او بوده است اميرعليشير نوائى بشمار مى

« الصـناعة  كامله»، (در قافيه)« الصناعه منتخب»، (در عروض و قوافى)« الصنايع بدايع»: كرده كه از آن جمله است

الصناعه در معانى و اقسام شعر و محسنات كالم و معما و عـروض و قافيـه اسـت      كتاب تكميل(. در فن شعر)

 (111: 4: نفيسى)

 ( رانيز قيد كرده است« الشعر صناعه»: ذريعه عنوان متناوب) 149:  1ذريعه   :بنگريد

، (روكـش كاغـذ   )، جلـد مقـوا   .س  49، (ب/01ب تـا  /10 از. )ق 49نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 .عطف ميشن

 (ب/01...)سپاس بى قياس صانعى را كه تأسيس بدايع مصنوعات و نظم سلسه موجودات... بسم:   آغاز

 ...نسبت بقافيه مشابه حال انكس بود او را رديف نام كردند...:   انجام

 (ب/01)انت الوهاب  رب اغفرلى انك  ور سهو و خطايى شده باشد واقع 

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1:گولپينارلى

 

 1484االولياء تلخيص تذكره  - 192

 كننده ناشناس تلخيص

آيد كـه و  ايـن اثـر را بخـواهش      نام صاحب تلخيص معلوم نيست ولى از عبارتى كه در نسخه موجود است بر مى

هجـر  شـهيد شـده، شـكى      044و يـا   067دالـدين در  با توجه باينكـه مج . مجدالدين خوارزمى فراهم آورده است

 .ماند كه تلخيص در حيات عطّار صورت گرفته است نمى
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 .، جلد معمولى.ق 401، .م س 7/47×0/41( 1/41×0/0)، قطع .(ه  9قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

كـه گذشـتى هـيچ سـخن واالتـر از سـخن مشـايخ        بدانك چون از قرآن و احاديث ... الحمدهلل رب العالمين:   آغاز

 (ب/4... )تعالى  اللّه رحمهم

 (الف/401)و طبقى انجير تازه در پيش ايشان بنهاد والسالم ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 491: 4: گولپينارلى

 

 4/1255[تلخيص كنزنامه]   - 138

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]جالل سافرشاه

بـر اسـاس عقايـد    « ابجـد »تهيه شـده و در آن  « كنزنامه»بيتى است كه بصورت ترجمه و تلخيص  411منظوم،  رساله

باشد كـه در گـيالن    اثر بايزيد مى« كنزنامه»كند كه  صاحب تلخيص در اثر خود يادآور  مى. حروفيه شرح شده است

 (ب/449)بدنيا آمده است 

، جلد مقوا، (ب/411ب تا /449از . )ق 0، .م س 40×46( مختلف)قطع  تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت،

 .دار دار، لبه ترنج

 ...بسم:      آغاز

 (ب/449)خالق كن بامر كن فيكون   به ثنا  مقدر بيچون 

 :انجام

 (ب/411)فاتحه گر بخوانى هم شايد    چون بخوانى ز تو دعا خواهد
 ــــــــــــــــــــ

 119: 4: گولپينارلى

 

 1/1138تمهيدات     131

 .(ه  494. مقت  529)بن محمد ميانجى همدانى   ابوالمعالى عبداللّه

القضاة همدانى شاگرد احمد غزالى تحصيل حكمت و عرفان و كالم و ادب عربـى   ابوالمعالى عبداله بن محمد ملقب به عين

او را آثـار متعـدد    . كرده اسـت  خطاب مى« العين قره»غزالى با آن همه عظمت مقام در مكتوبها  خود بدو، او را . ديده بود

القضاة بـه توطئـه بـدخواهان بـه كفـر و       عين. كه در تمهيد ده اصل تصوف و اسرار عرفانى است« تمهيدات»است از جمله 

 ( 4117:  0معين .  )هجر  در همدان بدار كشيده شد 010االخر  جماد  7الحاد متهم شد تا اينكه در شب 

؛ 110الشـيعه   ؛ معجم مـؤلفى 4110( تهران)تأليف رحيم فرمنش، / القضاة ؛ احوال و آثار عين117مشار .  ف:   بنگريد

؛ 11:  41؛ ذريعـه  410-411: 1؛ ريحانـه  4697: 1/4؛ منـزو   (4914)الظنون چاپ تركيـه   ؛ كشف911-910: 1صفا 
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 4106:  1( ها  پاكستان نسخه: )منزو 

، .س 10، (ب/00ب تـا  /0از . )ق 04، .ه  060، بدون محل كتابت،  بن عبداللّه تعليق، احمد بن يعقوب بن سيد احمد

 .دار، مجدول باال  آيات و احاديث خط قرمز كشيده شده، جلد ترنج

 (ب/0... )بدان كه در حق صورت بينان... بسم:   آغاز

هـو عليـه توكلـت و هـو رب العـرش       ال اله اال  اللّه و ارجو كه عن قريب ميسر شود فان تولّوا فقل حسبى...:   انجام

 (ب/00)الكتاب  العظيم تم

القضاة است و سـال تـأليف آن بعـد از     ترديد  نيست كه اين كتاب از مؤلفات نزديك بسال شهادت عين :   توضيح

 .كند عليه ياد مى  اللّه هجر  است، زيرا و  احمد غزالى را با دعا  رحمه 016سال 

 .باشد جا  گرفته است السالم مى نا و مناجاتى منظوم كه منسوب به حضرت على عليهدر حواشى اشعار  بويژه از موال

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

 1221همان اثر - 139

، اوراق مجـدول بشـنگرف،   .س 41، .ق 401، .ه  091بن موسى التبريز  الحسـينى، آدانـا،     تعليق، حسين بن عبداللّه

 .دار لبهدار،  جلد ترنج

السـالم   اما بعد بدانكه در حق صورت بينان و ظاهر جويـان بـا مصـطفى عليـه    ... الحمدهلل رب العالمين...بسم:   آغاز

 (ب/4...)خطاب اين امد و تريهم ينظرون اليك

 همان:   انجام

 .در حاشيه ابياتى از موالنا و سعد  درج گرديده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 1: 1لى گولپينار

 

 1223همان اثر  -   133

، .س  40. ق 411، .م س 0/16×0/41( 41×7)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت  

 .دار دار، لبه جلد ترنج

اما بعد بدانكه  العزيز سره  اللّه الهمدانى قدس القضاه الربانى عين الدقايق للعالم الحقايق فى كشف كتاب زبده...بسم:   آغاز

 (ب/4... )بينان و ظاهرجويان  در حق صوره

 (ب/411)همان :   انجام
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 .نوشته شده است« الدقايق الحقايق فى كشف زبده»عنوان اين نسخه بصورت  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 0: 1گولپينارلى 

 

 9453تيمورنامه - 135

 .(ه  291. ف )هاتفى جامى   عبداللّه

ميــر عليشــير در . عبدالــه هــاتفى جــامى از شــاعران نــامى و خــواهرزاده نورالــدين عبــدالرحمن جــامى بــودموالنــا 

گويند او از . ا  شد گويد در خدمت جامى بوده و اگر چه در جوانى عاشق و پريشان بود مرد پخته« النفائس مجالس»

پس از آزمايش به او اجازه داده شـد و او  . نظامى بسرايد« خمسه»دائى خود اجازت خواست تا پنج مثنو  در اقتفا  

. هاتفى بجز ديوان قصايد و غزليات، تقليد از خمسه نظـامى كـرده و پـنج مثنـو  سـروده اسـت      . چهار مثنو  سرود

ناميده و در « ظفرنامه»بنام « النفائس مجالس»هاست كه صاحب  يكى از اين( يا تمرنامه، يا ظفرنامه منظوم)« تيمورنامه»

معروف اسـت و  « نامه اسمعيل»ا  نيز دارد كه به «شاهنامه»و  همچنين . نظامى سروده شده است« درنامهاسكن»برابر 

 (141: 4نفيسى .)كند از غزوات شاه اسمعيل صحبت مى

 040: 1؛ ذريعه 160:  1به بعد؛ ريحانه  110:  1؛ صفا 01-01اته  :   بنگريد

 .بند دار، با گوشه دار، لبه ، جلد ميشن ترنج.س 49، .ق 441، .ه  996االول  ربيع 11تعليق پخته، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 باسمه سبحانه:   آغاز

 نيارد كه تا كنه او پى برد   خرد( و)بنام خدايى كه فكر 

 :انجام

 بآخر رسيد آخرش خير باد   الهى جو اين نقش فرخ نهاد

نـك فهرسـت دورن   . فراهم آمده در پترزبورگ مضـبوط اسـت   كه در هزار بيت« نامه اسمعيل»تنها نسخه  :   توضيح

(Dorn)  ،101 

 ــــــــــــــــــــ

 117:  1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 182جام جم   - 134

 .(ه  131-213)اى اصفهانى  اوحدالدين بن حسين اوحدى مراغه

ا  اصفهانى از شاعران معروف قرن هفتم و هشتم هجـر  و   بن حسين اوحد  مراغه( الدين ياركن)شيخ اوحدالدين 

و شـراب معرفـت از دسـت ابوحامـد     »و  در ضمن سـياحت بكرمـان رفـت    ...از عارفان مشهور عهد خويش است

ـ  جام جم منظومه... «.اوحدالدين كرمانى چشيد « الحقيقـة  حديقـه »ر وزن و روش ا  است در بيست و پنجهزار بيت ب
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 (به بعد 014: 1/1صفا ...)سنائى و بتقليد و استقبال از آن

دور اول در مبـدأ آفـرينش، دوردوم دركيفيـت    : ناميده در سه دور اسـت « گنج معنى»جام جم كه خود اوحد  آن را 

 .دنيا و دور سوم در معاش و احوال آخرت اهل معاش

 101مشار . ؛ ف 761: 4( مؤلفين)؛ مشار 444: 9و  11: 0عه ؛ ذري1710:  1منزو  :   بنگريد

ــت      ــاريخ كتاب ــل و ت ــدون مح ــود، ب ــه، محم ــق پخت ــرن . ظ)تعلي ــع .(ه  9ق . ق477، .م س40×46( 41×1/0)، قط

، اوراق مجدول آبى، سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشـن، مجـدول،   (يك بيت در هر سطر. )س 41داروآهارزده،  نقش ته

 .ردا دار، لبه ترنج

 :   آغاز

 (ب/4)ال مرا قد قالمن له الحمد دايما قوال   قل هواللّه

 (الف/477)كار او ختم بر سعادت كن  دل او را بذكر عادت كن    :انجام

 

 15/1199نما جام جهان  -   132

 . (ه  482-152)الدين محمد بن عزّالدين تبريزى  شمس

يشتر ايام عمر خود را در تبريز گذرانده بـه تبريـز  اشـتهار    الدين محمد ملقب به محمد شيرين بجهت اينكه ب شمس

الزهـر فـى    الدرار  مشارق»ترجمه و تلخيص از « مراتب وجود»يا « كليّات علم توحيد»يا « نما جام جهان». يافته است

تـأليف سـعدالدين سـعيد فرغـانى     ( ترين مباحث كالمى يعنى توحيد و واليـت  شامل عالى)« الدرر كشف حقايق نظم

شـروح بسـيار    « جام جـم »بر . باشد كه شرحى بر خمريه ابن فارض است مى( شاگرد شيخ كبير صدرالدين قونو )

 (به بعد 701:  1به بعد؛  169: 4نفيسى .          )نوشته شده است

هـا    نسـخه )؛ منـزو   100مشـار  . ؛ ف (4107مشـهد،  )الدين آشتيانى،  الدرار ، تصحيح سيد جالل مشارق  :بنگريد

 9:4679به بعد؛ ذريعه  4417: 1؛ صفا4170: 1( اكستانپ

، جلـد  .س 44، (الـف  /  110الف تـا  /110از . )ق 44، .(ه  41قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)مقوا 

 (الف/110...)احديت( منشأ)حمد بى حد و شكر بى عد سزا  ذاتى كه وحدتش منشى ... بسم:   آغاز

اعلم بالصواب   خدا  واللّه( كذا)يقول الحق و هو يهد  السبيل تمت الرساله جام جهان نما  بتانيد   واللّه...:   انجام

 (الف/110)

 .المؤلف قيد شده است اين كتاب مجهول( 00: 4)اله مرعشى  ها  خطى كتابخانه آيه در فهرست نسخه :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 16:  1گولپينارلى 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

64 

 

 

 9841االيات جامع -  131

 .(ه  1851. ف )اسماعيل رسوخى انقروى 

و  پـس از  . اسماعيل رسوخى از مولو  شناسان ترك است ك ابتدا پيرو طريقت بايرامى بود و بعدا دل بـه مولويـه سـپرد   

فـراهم  « المعـارف  اللطـائف و مطمـوره   مجموعـه »يق كرد و اثر  بنـام  آن دو را با هم تلف« االبيات اآليات و فاتح جامع»تأليف 

رسوخى دده در شعر هم دستى داشت و در خصـوص ادبيـات   . اين كتاب اساس شرح مثنو  او را آماده ساخته است. آورد

 .داردقرار ( استانبول)مزار او در مولويخانه غلطه . نوشته است« الفصاحه مصباح»و « البالغه مفتاح»آثار  چون 

 (766-099: 1تاريخ ادبيات ترك، تأليف سامى بانارلى )

 .است آمده مولو  است كه درمثنو  آيات واحاديثى اثر درارتباط باتفسيروتوضيح

، جلـد ميشـن   .س 14، .ق 401، .م س 0/10×40( 0/16×0/46)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (روكش ابر )

 (ب/4... )ثنا  بى قياس كه بيرون خطه و حدود عقول اناسحمد و ... بسم:   آغاز

تـم فـى   ... العبـاد  البد و الزم در كه شب و روز بوكتاب معرفت نصابه متوغل و شاغل اوله و الحمدلخالق... :   انجام

 .سنه اربع و عشرين و الف

 .وقف درگاه موالنا شده است 4417نسخه كه در حيات مؤلف و از رو  نسخه و  استنساخ گرديده در سال :     توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 416:  1گولپينارلى 

 

 9849همان اثر   -  134

 .دار ، جلد ميشن، لبه.س 47، .ق 111، .م س16×7/41( 40×9/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/111)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 416:  1گولپينارلى 

 

 9/9515جزيره مثنوى -   132

 .(ه  243. ف )الدين يوسف سينه چاك  سنان

يوسف سينه چاك برادر شاعر حيرتى يكى از مشايخ طريقت مولويه است كه در خانقـاه اسـتانبول بـه ارشـاد مـردم      

جزيـره  »در . بـاقى مانـده اسـت    «منتخبـات ربابنامـه  »و « جزيره مثنو »از يوسف سينه چاك دو اثر بنام . پرداخت مى
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آيـد كـه و  معتقـد بـه وحـدت وجـود بـود و         از اشعار او برمى. بيت مثنو  مولو  انتخاب شده است 100« مثنو 

 (417-411مولويه پس از موالنا، .    )داد اعتقادات حروفيه را مورد تأييد قرار مى

 406: 4ى مؤلفلر  ؛ عثمانل411:  1( به زبان تركى)كتابشناسى موالنا    :بنگريد

، .س 41، (ب/ 11ب تـا  /0از . )ق 10، .س م 0/40×7/46، قطع .ه  911تعليق، خيرالدين الفراصو ، بدون محل كتابت، 

 .عطف ميشن( روكش ابر )جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/  0)كند   قصه  هجر  گلستان  مى كند بشنو اين بلبل چه افغان مى

 :انجام

 (ب/11)هست لولوها  درج مثنو   هين كه  تاريخ  گزينش  بشنـو 

ورق و با خط تعليق در كتابخانـه خصوصـى پروفسـور دكتـر ميكائيـل       00ا  ارجمند از اين اثر در  نسخه:   توضيح

( سال بعد از فـوت مؤلـف   41)هجر   916الحرام سال  مضبوط است كه اوايل محرم( استاد دانشگاه سلجوق)بايرام 

 .اخ شده استبه قلم حيدر على بن مصطفى استنس

 ــــــــــــــــــــ

 164: 1گولپينارلى 

 

 5/9832همان اثر  -158

،  .س 49، (ب/ 490ب تـا  /491از . )ق 1، .س م 14×0/44، قطـع  .ه  4117تعليق، محمد عالم فرغانى، بدون محل كتابـت،  

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلد مقوا 

 (ب/491...)و شكران ال يحصى و اليعد مران خدايرا كه حمد بى غايه و بى حد... بسم:   آغاز

  :انجام

 (ب/490)اعلم بالصواب   وحى حق واللّه  نه خواب( و)اين نه نجم است و نه رمل است 

 ــــــــــــــــــــ

 469: 1گولپينارلى 

 

 9/9112همان اثر   -  151

، سـرعنوانها  (ب/ 449ب تـا  /460از . )ق 41، .س م 9/49×41نسخ، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 (مرمت شده)بندها ميشن  دار، عطف و گوشه بشنگرف، جلد ترنج

 (ب/460...)حمد بال غايه و بى حد و شكر ال يحصى و اليعد... بسم:   آغاز
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 :انجام

 (ب/449)اعلم بالصواب   وحى حق واللّه   اين نه نجمست و نه رملست و نه خواب
 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 

 

 1329همان اثر - 159

، بـاال  ابيـات خـط    .س 47، .ق 01، .س م 16×0/41( 7/41×1/7)رقاع، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .قرمز كشيده شده است، جلد مقوا

المعشوقين حضـرت   اشقين و برهانا  شد  عطشان بحر معنون فرجه كن در جزيره مثنو  سلطان الع...بسم:   آغاز

 (ب/4... )بشنو اين نى چون حكايت مى كند...  موالنا قدسنااللّه

 (ب/01)اول پر هوس درونندن عار ايدوب و حجابندن كندو كفرندن اوصانور ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 440:  1گولپينارلى 

 

 1/9512جمع مختصر  -  153

 .( ه 259. ف )محمد وحيدى تبريزى 

وحيد  تبريز  مؤلف اين اثر كه در ارتباط با عروض نوشته شده، مرد  مهذب بـود و عـروض و قافيـه را خـوب     

تـرين   معروفسـت و از رايـج  « مختصـر وحيـد   »نوشته كه به ( برا  برادرزاده خود)ا  در اين فن  دانسته و رساله مى

و  شـهرانگيز  بـرا  مـردم تبريـز نيـز      . رسى نوشته استرا در لغت فا« مفتاح البدايع»كتابها  اين فن است و نيز 

 (767: 1: نفيسى)سروده كه معروف بوده است  

 0:419و  4100: 9/1؛ ذريعه 4100: 1/4؛ منزو  191دانشمندان آذربايجان  : بنگريد

، (روكـش كاغـذ   )، جلـد مقـوا   .س 49، (الـف /11ب تـا  /4از . )ق 11نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 .عطف ميشن

التعظيمى را كه بتشريف نطق انسان را مشـرف سـاخت و كـالم مـوزون و علـم       قياس واجب سپاس بى...بسم:   آغاز

 (ب/4...)اوزان موهبت فرمود

 (الف/11)هر كس را كه اين مقدار علم قافيه بداند او را كفايت باشد والسالم ...:     انجام

ضـبط شـده   « مختصر وحيـد  »و« مختصرالمنشآت»چون  گون گونه اشكال مختلف به ها  اثردرنسخه عنوان:     توضيح

مضبوط است كـه   101تحت شماره ( موزه آزياتسكى)گراد  لنين ترين نسخ اين اثر در آكادمى علوم يكى از كهن. است
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 .شود ر  مىنگهدا( 1/1010)آن در دانشگاه تهران  شده و فيلم هجر  استنساخ 911در سال 

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى

 

  11/1133الدين آغا بهرام جواب به نامه جالل  -   155

 مؤلف ناشناس

. ق 1، .س م 1/40×0/41( 1/41×0/9)، قطع .(ه  46يا  9قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (در داخل محفظه)بندها مرمت شده  دار، مجدول، عطف و گوشه دار، لبه ترنج، جلد .س 40، (ب/410ب تا /411از )

 (ب/411... )امّا فى كتاب كان للقلب مهجة:   آغاز

 (ب/410)و توفيق دو جهانى قرين حال مالزمان آن جناب باد ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 04:  1گولپينارلى 

 

 91/4898[سؤاالت نورالدين عبدالرحمن خراسانىجواب سعدالدين مروزى به  ]    - 154

، جلـد  (الف/411ب تا /417از . )ق 7، .س م 47×0/0( 1/41×0/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (فرسوده)ميشن، مجدول 

 (ب/417...)اند كه وقتى در بغداد المعارف و الحقايق اورده فى  : آغاز

 :انجام

 (الف/411)جايى برسى كز تو تويى برخيزد   جهد كنىتو او نشو  و ليك اگر 

 ــــــــــــــــــــ

 104: 1گولپينارلى 

 

 5/3152([ع)جواب موالنا به سؤالى در حق حضرت على ]   -  152

.(  ه 4119متـوفى بـه سـال    )شود در مجموعه حسـين فخرالـدين دده    اين نوشته هشت سطر  كه به موالنا نسبت داده مى

 .ظيف مولو  نيز ضبط شده استفرزند شيخ ن

بـا مهـر   )دار  ، جلد ميشن، ترنج(ب/400. )ق 4، .س م 7/14×0/40نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول ، لبه(سليمان

العزيز پرسيدند كه در حق على بن ابـى طالـب    سره  در حق حضرت على از حضرت موالنا  رومى قدسنااللّه:   آغاز

 (ب/400... )رمايىچه ف
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 (ب/400)العليم  پرسى ليس كمثله شيئى و هوالسميع و اگر ذاتش مى...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 440: 1گولپينارلى 
 

 1258جواهراالسرار  -   151

 . (ه  422-145)الدين على بن حمزه آذرى طوسى  جمال

الدين غزالى طوسـى   حديث و حكمت را از شيخ محىو  . الدين از معاريف شعرا  قرن نهم هجر  بود شيخ جمال

، «مثنـو  اماميّـه  »، «نامـه  مثنـو  بهمـن  »: از آثـار اوسـت  . ولـى در آمـد    اللّه بعدا در حلقه مريدان شاه نعمت. آموخت

 (191: 4: نفيسى(...)مفتاح االسرار)«مفاتيح االسرار»، «تاريخ كعبه»، «الصفا سعى»

مؤلف در . گون درج شده است نام مؤلف و اثر بصورتها  گونه« الذريعه»و « نونالظ كشف»در منابع مختلف از جمله 

امامـت عامـه و   : در اين جهان، از تقسيم امامت بـه دو نـوع    اين اثر از اسرار حروف مقطعه قرآن، از مظاهر اسماءاللّه

د كه بنظـر او از آن موالنـا   و  در ابواب ديگر كتاب به شرح و تأويل ابياتى برميخيز. كند صحبت مى... امامت خاصه

 .آورد است و نيز از عروض و معما بحث به ميان مى

 104:  0؛ ذريعه 041مشار . ؛ ف 111:  1صفا:   بنگريد

 .، جلد معمولى.س 47، .ق 149، .س م 1/11×1/41( 0/41×9/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

هجر  شمسى در تهـران بطبـع رسـيده     4161و چند رساله ديگر در سال « اتاللمع اشعه»كتاب همراه با  :   توضيح

 ( است

 ــــــــــــــــــــ

 149: 4گولپينارلى 

 

 9/1138جواهراالسرار و زواهراالنوار  - 154

 . (ه  458. مقت )الدين حسين بن حسن خوارزمى كبروى   كمال

يدان خاص خواجه ابو الوفـا  خـوارزمى عـارف مشـهور آن     الدين از بزرگان عرفا  قرن نهم هجر  و از مر شيخ كمال

  اللّــه كـه اثـر  در سـيرت رسـول    « المستقصــى مقصداالقصـى فـى ترجمـه   »: از جملـه آثــار اوسـت  . زمـان بـوده اسـت   

كنوزالحقـايق فـى   »و  دو شرح بر مثنـو  نوشـته كـه يكـى همـين اثـر اسـت و ديگـر          . وسلم است آله و عليه اهلل صلى

 (111 :4: نفيسى.  )دهند از او ديوانى باقى مانده كه بخطا به حسين بن منصور حالج نسبت مى. دارد نام« رموزالدقايق

از علـم توحيـد، اصـول تصـوف و احـوال      ( هجر  در هندوستان بطبع رسـيده  4169كه در سال )مؤلف در اين اثر 

 .سلوك و مشايخ واصطالحات صوفيان نيز سخن به ميان آورده است

 4011:  1( ها  پاكستان نسخه: )؛ منزو 104: 0؛  ذريعه 1111:  0؛  منزو  401؛ اته  101:  1صفا :   بنگريد
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، .س م 17×7/40( 16×4/40)، قطـع  .ه  060نسخ، احمد بن يعقوب بن سيد احمد بن عبداهلل، بـدون محـل كتابـت،    

 .دار، مجدول ، جلد ترنج.س 10، (ب/169ب تا /09از . )ق 114

عد و نهايت حضرت پادشاهى را كه در سرادق لم يزلى بفردانيت معروفسـت   غايت و ثنا  بى حد و حمد بى:   آغاز

 (ب/09( )آغاز مجلد اول)

 :انجام

 رسان تو تخته جان مرا بساحل ايشان     ولى چو كشتى تن بشكند ز موج حوادث

 (ب/169( )انجام مجلد سوم)

، در صورتى كه ايـن  (4007: 1)كند  ذكر مى« فى رموزالدقايقكنوزالحقايق »الظنون عنوان اين اثر را  كشف :   توضيح

 .اثر، همانگونه كه اشاره شد كتابى ديگر در شرح مثنو  مولو  است

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

 1184همان اثر - 152

دار،  جلـد تـرنج  ، .س 49، .ق 100، .س م 14×40( 0/41×0/46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار، مجدول لبه

 (الف/4)همان :   آغاز

 (ب/100)و شركت دركار حق روا نبود ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 47: 1گولپينارلى 

 

 9814(1مجلد )جواهر بواهر مثنوى   - 148

 . (ه  1811-229( )صارى)  سيد عبداللّه

و  كه نزد شـيوخ مختلـف عصـر خـود     . از شاهزادگان مغرب بودالكتاب فرزند يكى  ملقب به رئيس  صار  عبداللّه

تـوان بـه    از ميـان آثـار تركـى و عربـى او مـى     . چون عزيز محمود خدائى تلمّذ كرد منتسب به طريقت بايراميـه بـود  

كتـاب  . اشـاره كـرد  ( در اتباط با سـلوك )« العشاق مسلك»و « دستوراالنشاء»، (نامه است كه سياست)« الملوك نصيحه»

تـاريخ ادبيـات   ...)مجلد، شرح دفتر اول مثنو  است كه به سلطان مراد چهارم تقديم كرده اسـت  0د توصيف در مور

 (764-766: 4تأليف سامى بانارلى /ترك

وقتى فهميد كه رسوخى دده مشغول شرح مثنـو  گرديـده از رو  ادب دسـت از كـار كشـيد و        گويند سيد عبداللّه

 .پايان برد تأليفش را با شرح دفتر اوّل به
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 411-410ص ( 4914چاپ )مالمتيّه تأليف عبدالباقى گولپينارلى :   بنگريد

، .س 19، .ق 100، .س م 1/11×40( 9/40×1)، قطـع  .ه  4616ربيـع االول   10نسخ، خطّ شارح، بدون محل كتابت، 

 .دار، مجدول دار، لبه ا ، ترنج جلد ميشن قهوه

 (ب/4... )بها ا و هر گوهر زيبا  مدح گرانهر درّ يكتا  حمد و ثن... بسم:   آغاز

 (ب/100)العدم و انى رحيم عليكم  االزل وانتم فى كتم و انى غفورلكم فى... :   انجام

مضـبوط اسـت كـه سـى سـال پـيش از       ( اسـكدار )ترين نسخه اين اثر در كتابخانه حاج سليم آغـا   قديمى:   توضيح

 .درگذشت مؤلف استنساخ شده است

هجـر    4100-4107در جريان سـالها   ( كه همه مربوط به دفتر اول مثنو  است)مجلد  0صار  در   شرح عبداللّه

 .در استانبول چاپ شده است

 ــــــــــــــــــــ

 410:  1گولپينارلى 

 

 9812(1بقيه مجلد )همان اثر   141

دار،  ، جلـد ميشـن، لبـه   .س 19. ق 044، .ه  4614االول  ربيـع  10نسخ، خط شارح، بدون نام كاتب و محـل كتابـت،   

 .مجدول مطالّ

 :جامى... الحمدهلل:   آغاز

 (الف/4)رو  هر ذره زهر سو  بتو    ا  ز هر رو همه رارو  بتو

 :انجام

 (الف/046)العالمين  خدا بدهد مرادش به يقين آمين رب   دعا را گويد آمين( كذا)هر آنكس كين 

 ــــــــــــــــــــ

 417:  1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 152(االمير لتحفه)جواهرالتفسير   - 149

 . (ه  218يا  282. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [گذشت 40ياد او در شماره  ]

توفيـق يافـت   ( چهار سوره نخست قرآن كريم)به اتمام نخستين جلد از تفسير خود  096مؤلف پس از آنكه در سال 

تفسير مواهب »آغاز كرد كه در بوته توقف ماند و به انجامش موفق نشد و بجا  آن به تأليف جلد دوم  091در سال 

كاشفى در اين تفسير سنت اهل تسنن را بكار برده و بـا اسـتفاده از كلمـات عرفـا و     . را بنام عليشير تأليف كرد« عليه

 .شعرا رنگ و بوئى عرفانى بدان بخشيده است
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منزو  عنوان متناوب را ) 11: 4؛ منزو  (4147تهران )باهتمام جاللى نائينى مواهب عليه يا تفسير حسينى :   بنگريد

 .به بعد 411:  4؛ برگل (ضبط كرده است« تفسير الزاهرين»

، .س 10، .ق 090، .م س 11×11( 0/11×41)، قطـع  .ه  901تعليق پخته، مقصود بن عبدالحق، بـدون محـل كتابـت،    

 (مرمت شده)بند  دار، با گوشه جاوراق مجدول مطالّ، جلد ميشن مجدول ترن

عليـه و آلـه و     اللّـه  بعد از تمهيد قواعد محامد الهى و تأسيس مبانى ثناخوانى حضرت رسـالت پنـاهى صـلى   :   آغاز

 (ب/4...)التناهى صحبه مصونة عن

 :انجام

 يعنى اندر ره دين رهبر تو قرآن بس اول و آخر قرآن بچه با آمد و سين

 و انجام سخن با يمن الفال گرفت بال نوشتبا خامه كه اين نامه اق

 (ب/090)الحال دوم ز شهر شوال نوشت  فى كفتم مه و سال و روز تاريخ يونس

هـزار   16در « مختصـرالجواهر » معتقد است كه خود مؤلف تفسير را با عنـوان  ( 100:  0)صاحب ذريعه  :   توضيح

 .بيت گزين كرده است

 

 (نمايشگاه) 28جواهرالذات -  143

 فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورىمنسوب به 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

از ( آمـده « جواهرنامـه »و « جـواهر ذات  »گون چون  كه در منابع مختلف به اشكال گونه)پروفسور ريتر اين كتاب را 

سـعيد نفيسـى نيـز در    . عطّار متعلق نيسـت داند و قزوينى معتقد است كه اين كتاب به  آثار دوره دوم حيات عطّار مى

گولپينـارلى ضـمن   (. 441-440ص )داند آن را از آن عطّار نمى« جستجو در احوال و آثار فريدالدين عطّار نيشابور »

توانـد از آن عطّـار نيشـابور      ا  اوراق نوشته شده، معتقد است كه اين كتاب نمى اشاره به ابياتى سخيف كه در پاره

 :از جمله اين اشعار. دهد نسبت مى« مظهرالعجائب»به مؤلف  باشد و آن را

 (ب/7)ز كرسى آمده در عين فرشى   تو قدر خود نميدانى كه عرشى

 (ب/1)چرا تير  نيانداز  بآماج    دال معراج دار  هست معراج

 .داند تونى مىها  جهان، آن را از آن عطّار  ها  اين اثر در كتابخانه ضمن معرفى نسخه( 4706: 1)منزو  

 401:  49و   109:  0؛ ذريعه 047مشار . ف :   بنگريد

( 1/11×1/47)، قطـع  .ه  710االول  جمـاد   46نسخ سلجوقى، عثمان بن محمد بـن حسـين، بـدون محـل كتابـت،      

 .بند دار، با گوشه ا ، مجدول ترنج ، اوراق مجدول بشنگرف، جلد ميشن قهوه.ن 1، .س 41، .ق 490، .م س 11×11

 :غازآ

 (ب/4)خدا   آشكار  و  نهانست     بنام  آنكه   نور  جسم   و   جانست 
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 :انجام

 دانم    دكر     باقى    تو    دانى نمـى  تو دانى هر چه خواهى كن كه جانى  

 (الف/490... )تمت كتاب جواهرالذات

الـف ادامـه   /490الـف تـا   /91ب و قسـمت دوم از  /94ب تا /4قسمت اول از : كتاب در دو قسمت است :   توضيح

كاتـب ديـوان همـايون بـود     ( ؟)قره حصار  كه در دوره سلطان سـليم    نسخه از سو  احمد بن موالنا عباداللّه. دارد

 .وقف درگاه موالنا شده است

 

 1/1115همان اثر  - 145

، .س 40، (الـف /11ب تـا  /4از . )ق 11، .س م 1/40×41( 0/41×9/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار ، ترنج(بندها ميشن عطف و گوشه)جلد مقوا 

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 الهى واقفى بر جمله ذرّات   بكردم ختم اينجا جوهر ذات

 (الف/11)كه ختم كار ما با خير كردان    بختم انبيا و ختم قرآن

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 9/44اثر همان  -  144

، (الـف /04ب تـا  /41از . )ق 19، .م س 0/16×0/41( مختلـف )تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .ا  ، روكش پارچه(عطف ميشن)مختلف السطور، جلد مقوا 

 (ب/41)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/ 04)الهى واقفى بر جمله ذرّات    بكردم ختم اينجا جوهر ذات

 

 1/1134همان اثر -  142

، (الف/11ب تا /4از . )ق 11، .س م 16×41( 1/41×7/0)، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع  تعليق، محمود بن عبداللّه

 .دار، مجدول ، لبه(با نقش گل و بوته)دار  ا  ترنج جلد قهوه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/11)همان :     انجام
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 .ضبط گرديده است« جوهرنامه شيخ عطّار»است و عنوان آن بشكل « جواهرالذات»ا  منتخب از  اثر نسخه :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

  5/1135حاشيه لمعات  -141

 شارح ناشناس

: از ها عبارتند كه از اجله مؤلفات متصوفه فارسى است شروح متعدد  نوشته شده كه بعضى از آن« لمعات»بر كتاب 

وشـروحى  ( يـارعلى شـيراز   )اللمعات شرح ، اللمحات فى(اصفهانى الدين تركه صاين)« الضوء»، (جامى)اللمعات  اشعه

 .اند الدين ختالنى و درويش على بر آن نگاشته ولى، خاور ، برهان  اللّه كه شاه نعمت

 . كنيد به توضيحى كه برا  اين اثر در همين فهرست داده شده است رجوع« لمعات»برا  

الف، در /09ب تا /4از . )ق 09، .س م 10×0/47( 1/40×44)تعليق خام، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ا ، لبه ، جلد قهوه.س 40، (حاشيه

 (ب/4)ا  برتر از آن همه كه گفتندآنها  كه   پديد يا نهفتند :          آغاز

 (الف/09)دمآرند بدعا  خير يادم زين گنج كه رايگان گشا:          انجام

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى

 

 1/5838[«كردن»حاالت مختلف مصدر ]  -  144

 مؤلف ناشناس

 (ا  روكش پارچه)، جلد ميشن (ب/04ب تا /00از . )ق 7، .س م 11×41بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/00...)معلوم مفرد مذكر غائبكرد فعل ماضى بناء ... بسم:   آغاز

 (ب/04)چه عجب كرديم ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 401: 1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 118عشر  الحجة االطهر فى احوال ائمة اثنى  -   142

 .(ه  1141پس از . ف )محمد بن محمد بن محمد 

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

هجر  با استفاده از منابع متعـدد بـه انجـام     4407آيد مؤلف اثرش را در ذيقعده  بر مى( ب/1)بقراريكه از متن كتاب 

 . رسانيده است
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، .م س7/49×0/44( 40×1/7)، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    (آيات و احاديث به نسخ)شكسته تعليق 

 (مرمت شده)، مجدول (بندها ميشن عطف و گوشه)، اوراق وصالى شده، جلد مقوا .س41، .ق410

 تمم بالخير...       ربى      بسم:   آغاز

 (ب/4...)كلدسته مضامين رنكين كه عطرافشانى آن شامه شمشاد قامتان چمنستان قدس

 (الف/410)القطبيه  الرتبه و جلس كله و بقى فى...:   انجام
 

 254[حديث اربعين  ]   -  128

 .(ه  424-411)رحمن بن احمد جامى نورالدين عبدال

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

اند و تعدادشان بيش از يكصد است اثر جـامى را جايگـاهى    فراهم آمده« چهل حديث»از ميان آثار  كه در ارتباط با 

ه گون ضـبط شـد   بجهت اينكه خود جامى عنوانى برا  اثرش نداده در منابع مختلف با عناوين گونه. مخصوص است

يـوم    اللّـه  من حفظ على امتى اربعين حديثا ينتفعون به بعثـه »فرمايد  در اين اثر به تبعيت از حديث نبو  كه مى. است

 .، گزارش در چهل قطعه و هر سخن بدو بيت انجام يافته است«القيامة فقيها عالما

هـا بـا    ديث با تعليـق جلـى و ترجمـه   احا)، .(ه  46اوايل قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

، سرلوحه مذهّب در صفحه اول، اوراق مجدول، جلد ميشن .ص 40، . س م 10×1/40( 40×0/0)، قطع (تعليق خفى

 (مرمت شده)

 (1ص ... )كنند ترين حديثى كه راويان مجالس دين و محدثان مدارس يقين امال مى صحيح:   آغاز

 :انجام

 بهر وصول صدر قبول هست  اربعينها  سالكان جامى

 (40ص )كه بدين اربعين رسى بوصول  نبود از فضل حق عجيب وغريب

رجـوع   4090-4091: 1/1: هـا  جهـان بـه منـزو      ها  مختلف اين اثر در كتابخانه برا  آگاهى از نسخه:   توضيح

( چاپ اسـتانبول )لظنون اند به كشف ا كه توسط علما  شيعه و اهل سنت تأليف شده« اربعينات»برا  اطالع از . كنيد

بـرا  آگـاهى از   . رجـوع كنيـد   169:  4و برا  اربعينات علما  شيعه به ذريعـه  ( 04-01بندها  )و ذيل آن  01بند 

« چهل حديث در ادبيات ترك اسالمى»و ( 41-44: 1)« المعارف زبان وادبيات تركى ها  تركى به دايره چهل حديث»

 . خان رجوع كنيد هتاليف عبدالقادر قر( 4901استانبول، )

 .كتابت يافته است( هجر  090)ترين نسخ اين اثر در كتابخانه ملك مضبوط است كه در حيات مؤلف  يكى از قديمى

 ــــــــــــــــــــ

 06:  4:  گولپينارلى
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 (نمايشگاه) 114همان اثر  - 121

. ق9، .م س1/11×1/40( 9/41×7/0)قطـع  ، .(ه  46قـرن  . ظ)نستعليق، مصطفى بن ايمير، بدون محل و تاريخ كتابت 

 (بندها ميشن عطف و گوشه)آهارزده، تذهيب بسيار زيبايى در ورق نخست، جلد مقوا 

 (ب/4)همان (:     مقدمه)آغاز 

 يحب الخيه مايحب لنفسه السالم اليومن احدكم حتى و قال عليه (:قصايد و تراجم)آغاز 

 و تن كاهدكرچه از سعى جان   هر كسى را لقب مكن مومن

 (الف/9)همان :   انجام

 92/9521همان اثر   -  129

روكـش  )، جلد مقوا (ب/417ب تا /416از . )ق0، .م س 0/16×41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(ابر 

 (ب/41)همان :   آغاز

 (ب/417)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

  191: 1: گولپينارلى

 

 1/9821حل تحقيقات  -123

 .(ه  1824. ف )ابراهيم جورى دده 

و  پـس از ورود بـه طريقـت    . ابراهيم جور  دده از شاعران و خطاطان معروف عثمانى در قرن دهم هجر  اسـت 

بيـت نيـز    1166در ا   نامـه  جور  جز ديوان اشعار، سليم. مولويه به اسماعيل رسوخى انقرو ، شارح مثنو  پيوست

بيـت   16بند  است كه در آن  تركيب« حل تحقيقات». دارد كه درآن به شرح حاالت سلطان سليم اول پرداخته است

حليـه  »توان بـه   از جمله ديگر آثار او مى. شرح شده است( بيت تركى برا  هر يك بيت مثنو  0)برگزيده از مثنو  

 (101:  0آنابريتانيكا .  )اشاره كرد «نظم نياز»و « ملحمه جور »، «چهار يارگزين

، .س 46، (ب/10الـف تـا   /4از . )ق 10، .س م 1/47×0/44( 1/41×0)، قطع .ه  4400نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (عطف ميشن)جلد مقوا 

 ذكر و توحيد خدا  عز و جل... بسم:   آغاز

 (لفا/4)ايتد  ذاتكدن ظهور آثار عشق   آفرين ا  باسط انوار عشق

 (ب/10)بولد  بو منظومه حكمت نظامحل تحقيقات ايله تاريخ تمام  :  انجام

 ــــــــــــــــــــ

 401:  1گولپينارلى 
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 1/9828همان اثر  - 125

، .س 47، (ب/47ب تـا  /4از . )ق 47، .س م 40×41( 0/41×0/9)، قطـع  .ه  4100نسخ، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 .عطف ميشن، (روكش ابر )جلد مقوا 

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/47)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 404:  1گولپينارلى 

 

 1/9842همان اثر   -124

، سـرعنوانها بشـنگرف، جلـد    .س 14، (الـف /44ب تـا  /4از . )ق 44نسخ، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت،    

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )مقوا

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/44)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 406:  1گولپينارلى 

 

 4555حل مشكالت مثنوى  -122

 محمد بن يحيى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

انـد و در   توصـيف شـده  « لغات مثنـو  »كه تحت عنوان )ها  ديگر اين اثر در كتابخانه موزه موالنا  با توجه به نسخه

شـود كـه مؤلـف پـيش از ايـن تـاريخ        معلوم مـى ( هجر  به عنوان سال استنساخ قيد گرديده 911از آنها سال  يكى

 .و  به احتمال قريب به يقين مؤمن بن يحيى است كه در قونيه اقامت داشته است. زيسته است مى

، اوراق مجـدول  .س 40، .ق 71، .س م 41×46( 7/44×1/0)، قطـع  .ه  4611بدون نام كاتب و محل كتابـت، محـرم   

 (مرمت شده)مطالّ، جلد مجدول، مطالّ 

 (ب/4...)نام اين كتاب مشكالت مثنويست اين كلمه چند است از لغتها  مثنو  و بنياد معنو  كه:   آغاز

 (الف/71)خسرو فرمايد چون غليواجى كه شش مه ماده و شش مه نرست ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 
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 9/9498حل معميات اسماء الحسنى -121

 .(ه  212پس از . ف )صادق ركنى نيشابورى 

بـر  « شرح ركنى»هجر  شرحى بنام  940الدين حسينى نيشابور  بود كه در سال  صادق ركنى يكى از شاگردان كمال

و طـى آن معماهـا      استادش نوشت كه نسخ آن در بودلين و كتابخانـه بريتانيـا موجـود اسـت     «رسالة فى المعما»

 (100اته . )اسم خداوند شرح كرده است 99حسينى را در باب 

 101: 9/1؛ ذريعه 110؛ فرهنگ سخنوران  1409: 1منزو  :  بنگريد

. ق41، .س م 4/40×7/46( 41×0/0)، قطع .ه  4610االول  نسخ، ابراهيم بن عمر بن على، بدون محل كتابت، جماد 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )وا ، جلد مق(الف/70ب تا /01از )

 (ب/01... )و عاشق ميكويد كه( كذا)معروض انكه حقير صادق دكنى ... بسم:   آغاز

 (الف/70)الصبور بظهور پيوسته ...:   انجام

 .گولپينارلى به استناد آغازين عبارت نسخه نام مؤلف را بصورت دكنى ضبط كرده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

  116: 1گولپينارلى 

 

 1315الفضالء الفقهاء و حجله حيره -124

 .(ه  224پس از . ف )عالءالدين عمر مفتى بخارى 

مؤلف كه اثرش را از فتاوا  دانشمندان زمان گرد آورده و ده سال در بخارا در منصـب فتـوا بـوده اسـت در مقدمـه      

اثر كه در سال . از وزيران سلطان مسعود غزنو  تدوين كرده استالغاز  نوروز بيگ،  آورده كه اثرش را بنام نصراللّه

 .دهد هجر  فراهم آمده با اينكه در ارتباط با فقه حنفى است، اطالعاتى در خصوص مشايخ تصوف نيز مى 090

 111ص (  دفتر هشتم)ها  خطى  نسخه:   بنگريد

، جلـد ميشـن،   .ق 460، .س م 1/11×40( 40×0/0)، قطـع  .ه  4100تعليق، عمر خواجه بن يحيى خواجه، استانبول، 

 .دار لبه

چون ايزد سبحانه و تعالى بعد از تاريخ هجرت مصطفى بششصـد و نـود و   ... الرحيم الحمدهلل الرحمن اله بسم:   آغاز

 (ب/4... )پنج سال دور است كه دين محمد  را كه

دم و در بهتـر زمـان خـتم كـردم و ذلـك      در نيكوترين وقت و ساعت بجمع كردن اين كتاب مشغول شـ ... :   انجام

 (الف/460... )التاسع شعبان سنه خمس تسعين و ست مائه حامدا للّه فى

 ــــــــــــــــــــ

 400: 4گولپينارلى 
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 (اختصاصى گولپينارلى) 111خزان و بهار -122

 مؤلف ناشناس

مقدمه، چهارده اساس و يـك خاتمـه   ب آمده حاو  يك /1قسمتى از ديباچه كتاب ناقص است و بطوريكه در ورق 

 .باشد مى

. ق 407، .م س11×40( 1/40×1/46)، قطـع  .ه  4109الثـانى   تعليق، ابوطالب آغامحمد دلمقانى، بدون محل كتابت، جمـاد  

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )، جلد مقوا .س 41دار و آهارزده،  نقش ته

 ( الف/4...)ت نبوت و تشريف خاتميت داده است كهكه صاحب افسريرا سزاوار خلع...:   آغاز

 و چون اين حكم را از سليمان شنيد برايش تحسين بليغى فرمود...:   انجام

 .نسخه با نسخ ديگر مقابله شده و تصحيحاتى در آن بعمل آمده است:   توضيح

 

 (نمايشگاه) 154الخمسه خالصه -118

 گردآورنده ناشناس 

اند بدون ترتيب ضبط گرديده و اغلب در ارتباط با توحيد، نعـت، حقيقـت،    انتخاب شده اشعار  كه از خمسه نظامى

 .باشند مى... صبر، نصيب، قناعت

داروآهـارزده،   نقـش  تـه . ق10، .م س 1/11×47( 1/41×0/0)، قطع .ه  904الحجه  تعليق پخته، بدون نام كاتب ومحل كتابت، ذ 

 .بند با گوشه( مزين به نقش گل و بوته)دار  لد ميشن، ترنج، اوراق مجدول، ج(يك بيت در هر سطر. )س41

اما بعد بر اصحاب دولـت و اربـاب مكنـت واجـب و الزم اسـت كـه بعـد از قـرأت         ...العالمين الحمدهلل رب:   آغاز

 (ب/4...)قرآن

 (الف/10)ز خويشان پيش دارد آشنايى  بسا بيكانه كز صاحب وفايى: انجام

 

 9/1194تصوف و تأويل ظاهردر بيان قواعد   - 111

 مؤلف ناشناس

، مختلـف  (الف/76ب تا /09از . )ق1، .س م 40×0/46( 41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )السطور، جلد مقوا 

 (ب/09... )توحيد اسقاط اضافاتست:   آغاز

 (الف/76)يسعنى قلب عبد  مرتبه سين بولمز فاعرف جدا سيد حقى تمت  و انّما...:   انجام

 .ورق اين رساله به فارسى و نيم ورق ديگر به زبان تركى است 0/4:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 
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  9189الحقايق دقايق  - 119

 . (ه  198پس از . ف )الدين احمد رومى  جالل

سليمان معروف به ابن كمال و كمال پاشازاده از دانشمندان و مؤلفان بزرگ در قلمرو عثمانيـان  الدين احمد بن  شمس

و  در عهد خود بسيار محترم بـود و او  ... بود و از رجال معروف آن دولت در نيمه اول سده دهم هجر  بوده است

هر سه زبـان بازمانـده    و  اثر متعدد بهدانست و از  به جز تركى، پارسى و آذر  مى. كردند را مفتى الثقلين خطاب مى

 (بعد به 4047: 0/1صفا ...  )است

مؤلـف در  . ترين شرحى است كه بر برخى ابيات مثنو  مولو  و ديوان كبير نوشته شده است قديمى« الحقايق دقايق»

كتاب از يك . ا  معتقدند كه و  محضر موالنا را درك كرده است هجر  از تأليف آن فراغت يافت و عده 716سال 

هـر كـدام از فصـول بـا آيتـى از      . ا  نوشته شده است مقدمه و هشتاد فصل ترتيب يافته و مطالب آن به زبان محاوره

 .گردد وسلم آغاز مى آله و عليه اهلل قرآن كريم و يا حديثى منقول از پيامبر اسالم صلى

 10: 4؛ منزو  4101شيروانى، تهران باهتمام محمدرضا نائينى و محمد ( مقدمه)الحقايق  دقايق:   بنگريد

 191: 0/4؛ صفا 410-417: 0، ريحانه 411ـ414: 4هداية العارفين :   بنگريد

، .س 40، .ق 117، .س م 0/14×41( 7/41×7/7)، قطـع  .(ه  9قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)جلد مقوا 

امـد   الحقايق نهاده اين رساله دقايق... الدين موالنا اما بعد بدانكه اين تصنيف ائمه... العالمين الحمدهلل رب...بسم:   آغاز

 (ب/4... )و اين حقايق بهشتاد فصل درج كرده شد

 :انجام

 (ب/117)هر كه بر كاتب دعا  خير كرد            در ميان هشت جنت سير كرد
 ــــــــــــــــــــ

 401:  1لى گولپينار

 

 9183همان اثر -  113

، .م س10×0/41( 7/41×0/9)، قطـع  .ه  4664نسخ، موالنا خورشيد ولد قاضى محمود مهر آباد ، بدون محل كتابت، 

 (عطف مرمت شده)دار  دار، ترنج ، باال  احاديث و آيات خط قرمز كشيده شده است، جلد ميشن، لبه.ق 490

 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 401:  1گولپينارلى 
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 (اختصاصى گولپينارلى) 2/44بند دوازده -  115

 .( ه  1888يا  222.  ف )الدين محتشم كاشانى  كمال

اما شهرت عمـده و  در سـاختن شـعر مـذهبى     ... سرا  بود الدين محتشم كاشانى شاعر  قصيده الشعرا كمال شمس

آور و محل احترام و توجه بود و چند تن از شـاعران   و  در عهد خود از شاعران نام... است خاصه در رثاء اهل بيت

 ( به بعد 791: 0/1صفا ...)اند زمان شاگرد او بوده

 104:  1؛ ريحانه 441:  1( مؤلفين)؛ مشار 971: 9/1؛ ذريعه 1041و  4091:  1؛ منزو  111:  4نفيسى :   بنگريد

عطـف  )، جلد مقوا (الف/97ب تا /91از . )ق1، .م س 0/16×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 . ا  ، روكش پارچه(ميشن

 :آغاز

 (ب/91)باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است   استباز اين چه شورش است كه در خلق عالم 

 :انجام

 (الف/97)بر هيچ آفريده جفايى چنين نكرد   تا چرخ سفله بود خطايى چنين نكرد

هجر  در تهران همراه با چهار بند صـباحى و يوسـفيه حـاجى ميـرزا      4101دوازده بند محتشم در سال  :   توضيح

 .هاد  چاپ شده است

 

 99/1199ديباچه -  114

 مؤلف ناشناس

ب تا /109از . )ق 1، .م س 1/16×0/41( مختلف)، قطع .(ه  44قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار ، لبه(بندها ميشن روكش ابر ، عطف و گوشه)، جلد مقوا .س  44، (الف/176

 :آغاز

 (ب/109)آغازسخن را هم بنامش كردم    بتوفيقش جو روشن ديدم آواز

بن محمد خان در مسند شاهى سـالها  نامتنـاهى پابنـد    ( يزيد)السالطين سلطان بايزد و بر روزگار سلطان... :   انجام

 (الف/176... )شريف( و)مستدام دار باقى وضيع 

 .انجام رساله ناقص است:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 
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 (بخش نمايشگاه) 4/184ديوان   -112

 ( ؟. ه  418. ف )ابوالفرج بن مسعود رونى 

مسعود سعد خـود را شـاگرد او   ... ابوالفرج بن مسعود رونى از استادان مسلم شعر فارسى در دوره دوم غزنو  است

ابـوالفرج سـبك دوره اول   . و  در ميان معاصران و شاعران بعد از خود باستاد  مشـهور بـوده اسـت   . خوانده است

 ...ا  نو پديد آورد غزنو  راكه بايد آن را سبك تكامل يافته دوره سامانى شمرد بدور افكند و شيوه

 (به بعد 176: 1صفا )

  1141: 1؛ منزو  740مشار . ؛ ف 164: 4( مؤلفين)؛ مشار 17:  9ذريعه :   بنگريد

ب تـا  /111از . )ق01، .م س1/10×7/41( 0/40×0/7)، قطـع  .ه  4660تعليق پخته، احمد فقير ، بدون محل كتابـت،  

 . دار دار، لبه ، جلد ميشن سياه، مجدول، ترنج(يك بيت در هر سطر. )س47، (ب/170

 :آغاز

 (ب/111)ا  كه خدا  عالم و عالم غالم تو  ا  شرق و غرب عالم كشته بنام تو

 :انجام

 چون نعل سمند و طبل بازتر شود  مه را شرف اين نه بس كه هر ماه و ديار

 الشعرا استاد ابوالفرج رونى ام شد ديوان افضلتم

ا  از ديـوان شـاعر بهمـت     نسـخه . ب ضـبط گرديـده اسـت   /401ب تـا  /406شرح حال شاعر در اوراق  :   توضيح

 .شمسى چاپ و منتشر شده است 4160پروفسور چايكين و با تعليقات محمد على ناصح در 

 

 9213ديوان   -111

 . (ه  1885. مقت  - 245)كنى ابوالفيض بن شيخ مبارك فيضى د

هـيچكس ماننـد او   . از مهمترين شاعران دربار اكبر شاه اسـت « فياضى»و « فيضى»شيخ ابوالفيض با تخلّص مضاعف 

تـوان بـه    از ميان آثـار او مـى  . بمقاصد شاه متبوع خود پى نبرد و هيچيك از شاعران مانند او به سلطان تقرب نداشت

رباعيـات فيضـى مـذهب    . اسـتوار اسـت  « مهابهارته»شاره كرد، كه بر يكى از داستانها  ا« نل و دمن»مثنو  رمانتيك 

كوشيد در كشـور   سازد و روح بردبار  را كه اكبرشاه مى نوينى را كه بردبار  عمومى و بشردوستى باشد منعكس مى

 (491اته، . )كشد خود تحقق بخشد و مسلم و هندو را متحد سازد بسلك عبارت مى

( بيـت  9666)بيت دارد و مجموعه غزلياتش  40666ديوانى با . يد از نظامى به تدوين پنج مثنو  دست زدو  به تقل

. ناميده است« االلهام سواطع»نقطه بر قرآن نيز نوشته و آن را  فيضى تفسير  بى. معروف است« تباشيرالصبح»با عنوان 

 (4166: 1: معين. )او يكى از مروجان زبان فارسى در هند است

؛ 116-149: 4( مـؤلفين )؛ مشـار  146الشيعه،  ؛ معجم مولفى706مشار . به بعد؛ ف  010: 0/1؛ صفا 491اته :   بنگريد

 000: 19به بعد؛ ذريعه  110:  1ريحانه 
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 (عطف ميشن)، جلد مقوا .ق 79، .س م 0/16×44( 19×46)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 :آغاز

 (الف/4)عشق است كه بربسته زبان ادب ما  رسد از دل بلب ما مىمستانه سخن 

 :انجام

 (ب/70)كنى  من دردمند عشق و تو پرهيز مى از پيش من سمند جفا تيز ميكنى

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 5/184ديوان  -114

 .(ه  448. ف )الدين عبدالرزاق اصفهانى  ابومحمد جمال

در اصفهان والدت يافت و همه عمر خويش را در آن . الدين عبدالرزق بزرگترين شاعر ايران در قرن ششم بود جمال

و  قصايد غرا دارد كه بروش خاصـى كـه هـم سـبك عنصـر  و هـم سـبك مسـعود سـعد در آن          ... شهر گذرانيد

شـامل هشـت هـزار بيـت      پديدارست سروده و مخصوصا قصايد بسيار بلند در نصايح و معـارف دارد و ديـوان و   

 ( 464:  4نفيسى . )بدست است

  711: مشار. ؛ ف 161:  9؛ ذريعه 1171:  1منزو  :   بنگريد

الف تـا  /406از . )ق 09، .م س1/10×7/41( 0/40×0/7)، قطع .ه  4660تعليق پخته، احمد فقير ، بدون محل كتابت، 

 . دار دار، لبه ، جلد ميشن سياه، مجدول، ترنج(الف/140

 :غازآ

 (الف/401)و  قبه عرش باركاهت   ا  از بر سدره شاهراهت

 :انجام

 (الف/140)كفتم كه ز كل سال دكر بار آرد   ادينه هر هفته يكى خواهد بود

 الدين محمد عبدالرزاق الفضال خواجه جمال تمام شد ديوان اكمل

شمسى بكوشش عبـدالجواد اديـب نيشـابور      4146ديوان عبدالرزاق اصفهانى  برا  اولين بار در سال :     توضيح

 .چاپ شده است

 

 5121ديوان  -112

 . (ه  1133 - 1845)ابوالمعالى عبدالقادر بيدل 

ميالد  كه در غزلسرائى هم  40و اوايل قرن  47گو  هند در اواخر قرن  ميرزا عبدالقادر بيدل بزرگترين شاعر فارسى

 (406:  اته. )اشاره كرد« عرفان»و « طور معرفت»، «يط اعظممح»توان به  از ميان آثار او مى. شهرت داشت
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و  در نظم و نثر سبكى خاص داشت و در آثـارش افكـار عرفـانى را بـا مضـامين پيچيـده و اسـتعارات و كنايـات         

 (160: 0: معين)بند  و ايراد مضامين باريك مصرّ بود  بيدل در خيال. درآميخته است

خليلـى، تهـران،      اللّـه  ؛ ديوان به تصحيح خـال محمـد خسـته و خليـل    716مشار  .؛ ف 411:  1گنج سخن :   بنگريد

 1101: 1؛ منزو  401:  9/4؛ ذريعه 4100تأليف محمدرضا شفيعى كدكنى، تهران،  / ها ؛ شاعر آينه4101

 ، اوراق.س471، .ق 100، .س م 1/11×1/41( 0/40×1/0)، قطـع  .ه  4100تعليق، بدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،     

 .دار، مجدول دار، لبه مجدول مطالّ، جلد ميشن ترنج

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)سر مويى كر اينجا خم شو  بشكن كاله انجا  باوج كبريا كز پهلو  عجز است راه انجا

 :انجام

 (الف/100)جز انكه دعاها  شما بايد كرد    بيدل كار  دكر ندارد اينجا  

هجر  استنساخ شـده در كتابخانـه    4469كه در ( حاو  قصايد)يوان بيدل ها  د ترين نسخه يكى از كهن:   توضيح

 .دانشگاه پنجاب قرار دارد

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 

 

 9282ديوان  -  148

 . (ه  424يا  449-498)الدين ابوبديل ابراهيم بن ابوالحسن خاقانى شروانى  افضل

 [گذشت 40ياد او در شماره  ]

، .ق 404، .س م 0/16×0/44( 0/41×7/0)، قطـع  .(ه  44قـرن  . ظ)بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت      تعليق، 

 (مرمت شده)دار  ، جلد ترنج.س40

 :آغاز

 (ب/4)دم تسنيم سرلوح و سر زانو دبستانش  مرا دل پير تعليمست و من طفل زبان دانش

 :انجام

 (ب/404)او دريا  روان شكافد    كر نيل روان شكافت موسى

قـرار دارد كـه در   ( 970)ترين نسخه ديـوان خاقـانى در كتابخانـه مجلـس      كهن. انجام نسخه ناقص است :   توضيح

 . اواخر قرن ششم هجر  استنساخ شده است

 ــــــــــــــــــــ

 19: 1گولپينارلى 

 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

84 

 

 9424ديوان -  141

 . (ه  194-241)امير خسرو دهلوى 

گو  هندوسـتان اسـت  و بهمـين جهـت او را سـعد  هندوسـتان لقـب         فارسى امير خسرو دهلو  بزرگترين شاعر

و  در اقسام مختلف شعر مانند مدح و غزل و مثنو  مهارت داشته ولى شاهكار او بيشتر غزل عارفانه است . اند داده

 (474-476: 4نفيسى ...  )كه الفاظ رقيق و معانى دقيق را با فكر تصوف آميخته است

  4000: 1به بعد؛ منزو   07؛ تذكره ميخانه ص 191: 9؛ ذريعه 076:  41( مؤلفين)؛ مشار 747ر مشا. ف  :بنگريد

، .س 49، .ق 116، .س م 11×41( 1/40×9)، قطـع  . ه  004( از بـالد هنـد  )نسخ، على بن طغان الرّومى، محمـدآباد  

 .بندهاميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/4)چون كنم دل بجنين وقت ز دلدار جذا   وم از يار جذاش بارد و من مى ابر مى

 :انجام

 (الف/116)بدين احمد مرسل رسول بار بسين      بحق اشهد ان ال اله االاللّه

 ــــــــــــــــــــ

 40: 1گولپينارلى 

 

 5222ديوان - 149

 .(ه  119-299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

 [گذشت 1ياد او در شماره  ]

. ق 141، .س م 11×40( 40×0/44)، قطـع  .ه  741القعـده   ذ  11نسخ سلجوقى، نورالبخار ، بـدون محـل كتابـت،    

 (مرمت شده)دار  ، جلد ميشن، ترنج.س 49دار،  نقش آهارزده ته

 ...و به نستعين هذه من مقاالت موالنا... بسم:   آغاز

 (الف/4) م از تو بالملك ببخشم بتو من دفع كن   شاه منم در دو سرا در دو سرا

 :انجام

 (ب/141)پاينده وحى دريم احيا كنمى   گر نى كه روانى تو درين مرده تنم 

جزو سـر   . )م 4911ديوان سلطان ولد از سو  دكتر نافذ اوزلق پس از مالحظه نسخ متعدد آن در سال  :   توضيح

 .بطبع رسيده است( 1اآلثارالمولويه فى ادوار السلجوقيه، »

 ــــــــــــــــــــ

 116: 1گولپينارلى 
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 9132همان اثر   -143

با توجه به اينكه تعداد اشـعار كـم اسـت احتمـاالً در     )الدين كاتب، بدون محل و تاريخ كتابت  نسخ سلجوقى، صالح

روكـش  )، جلـد مقـوا   .س 41، .ق 470، .س م 0/11×7/40( 1/47×0/41)، قطـع  (حيات شـاعر نوشـته شـده اسـت    

 (ا  پارچه

 :آغاز

 (الف/4)بى عدد  حس نو  سو  ارمها  صفا  با زجر اين ده حسن تن هست ترا سرو علن

 :انجام

 (ب/470)وز عشق فتاده هر كسى در كار     معشوق يكى و عاشقان بسيار  

 .آغاز نسخه افتاده است و ديوان بر اساس قوافى مرتب شده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 167: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 14همان اثر  -  145

. ق 411، .م س 14×7/16( 0/11×40)، قطـع  .ه  791نسخ، احمد بن محمد، بدون محل كتابت، اواخر جماد  اآلخـر  

، مصراع نخست هر شعر بشنگرف نوشته شده است، جلد ميشن (دو بيت در هر سطر. )س 17دار و آهارزده،  نقش ته

 .با گوشه بند، مذهّبدار  دار، لبه آلبالوئى، ترنج

 :آغاز

 (الف/1)ملك ببخشم بكدا دفع كنم رنج و بال   شاه منم شاه منم در دو سرا در دو سرا

 :انجام

 (الف/411)خار   سرخى كه ندار  تو آن كل             كلى  خار نباشد بجهان هيچ بى    
 

 9288ديوان  -  144

 ( .ه  112-218)الدين فريدون  جالل

هجـر  از فاطمـه    076القعـده   ذ  0فريدون معروف به اولو عارف چلبى فرزند سلطان ولد و نوه موالنا الدين  جالل

و  طرف توجـه  . الدين از سو  موالنا به و  اعطاء گرديد الدين زركوب متولد شد و لقب جالل خاتون دختر صالح

بيـنم كـه عبارتنـد از     در ايـن بچـه مـى   من نور هفت ولـى را  « موالنا بود و روز  خطاب به سلطان ولد گفته بود كه

مولويه پـس  : گولپينارلى)«   .الدين، خود من و تو الدين، حسام الدين، شمس تبريز ، صالح بهاءالدين ولد، سيد برهان

 (00از موالنا 

 .ها  ديوان عارف چلبى است رباعى بوده، يكى از كاملترين نسخه 04غزل و  410اثر شامل 
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، اوراق .س 47، .ق 06، .س م 0/16×41( 9/40×0/9)، قطـع  .ه  4449ون محـل كتابـت،   درويش احمد المولو ، بـد 

 .، مجدول(رويه داخلى ابر )مجدول بشنگرف و سياه و مطالّ، جلد ميشن نرم 

 :آغاز

 (ب/4)مسكن عاريه بهل مرجع اصل خود بيا    پنبه ز گوش دوركن پرده ز ديده برگشا

 (ب/06)انچه دوز  بمرك زو بدرد  بر اميد دراز كيسه مدوز:     انجام

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 

 

 9422ديوان  - 142

 . (ه  114. ف )الدين سلمان بن عالءالدين محمد ساوجى  جمال

سرايان طراز  سرائى به نظر ما در رديف قصيده سلمان ساوجى از شعرا  بزرگ قرن هشتم هجر  است كه در قصيده

شـعر سـلمان بقـول عالءالدولـه     . رود و در غزل و ساير انواع شعر نيز مقامى ارجمند دارد بشمار مىاول زبان فارسى 

تر آنكه خود حافظ نيـز سـلمان    جالب. شود سمنانى، عارف مشهور قرن هشتم همچو انار سمنان در هيچ جا پيدا نمى

مقدمـه ديـوان سـلمان    /تفضـلى  ). را از رو  صدق و يقين سرآمد فضال  زمانه و پادشاه ملك سخن خوانده اسـت 

 (ساوجى

 101: 1( مؤلفين)؛ مشار 101: 9؛ ذريعه (مقدمه اوستا)؛ كليات سلمان ساوجى 717مشار . ف :   بنگريد

، جلـد  .ق 401، .س م 16×46( 9/40×0/0)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت  

 .دار، مجدول ترنج

 :آغاز

 (ب/4)عنقا  همتش دو جهان زير بال يافت   ر هوا  جمالش كمال يافتهر دل كه د

 :انجام

 (الف/406)ببندگيت سالطين عهد بسته نطاق     خجسته باد ترا تاج و تخت سلطانى

 .است سيد شريف جا  گرفته ديگر چون از شاعران درچهارورق آخراشعار : توضيح

قـرار دارد  ( 1017ش )وان سلمان ساوجى در كتابخانه ملى تبريز ترين نسخه دي قديمى( 1100:  1)به گزارش منزو  

 .هجر  استنساخ شده است 771كه در حيات مؤلف و در رمضان 

 ــــــــــــــــــــ

 40: 1گولپينارلى 
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 9421همان اثر  -  141

جلـد جديـد   ، .س 17، .ق 96، .س م 14×40( 0/47×1/46)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .شده مرمت

 (ب/4)همان :     آغاز

 (ب/96)نه انم كه برتابم از تو عنان را ازين پس كرم صد ره پيش رانى   :     انجام

 .اوراقى از آغاز و انجام ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 9: 1گولپينارلى 

 

 182ديوان -  144

 ( .ه  222. ف )الدين محمد عرفى شيرازى  جمال

و  يكى از مبتكران سبك معروف به هنديسـت و بهمـين جهـت ديـوان     ... عرفى از بزرگترين شاعران قرن دهم بود

العاده داشـته و عـده كثيـر  از شـعرا  سـبك هنـد  از        اشعار و  همواره در ايران و هندوستان و تركيه رواج فوق

 ( 147:  4نفيسى ...)غزل داردنزديك پنجهزار بيت قصيده و ... اند قصايد و غزلياتش تقليد كرده

؛ مشـار  1411: 1االعـالم   ؛ قـاموس 711مشـار  . ؛ ف 741: 9/1بـه بعـد؛ ذريعـه     1117: 1؛ منـزو   491: اته : بنگريد

 77: 1؛ ريحانه 046: 0( مؤلفين)

دار  نقـش  ته. ق106، .م س0/49×1/47( 40×4/0)، قطع .(ه  44قرن . ظ )تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

، جلـد ميشـن   (الـف /114ب، /96ب، /4)، اوراق مجدول و بعضى از آنها مـذهّب  (يك بيت در هر سطر)و آهارزده، 

 . بند و مزين به نقش گل و بوته دار با گوشه دار، لبه آلبالوئى، ترنج

 :   آغاز

 (ب/4)جوهر هر سود در جيب زيان انداخته   ا  متاع درد در بازار جان انداخته

 :انجام

 (ب/106)شك نيست كه جاودان نماند بكسى   اث هزاران خرد كرسنه چشممير

هـا  ديـوان عرفـى در     تـرين نسـخه   يكـى از كهـن  ( 10ص  7مجله وحيـد ش  )بگرازش مهدو  غرو   :   توضيح

 .قرار دارد كه در حيات شاعر استنساخ شده است( هندوستان)كتابخانه رامپور

 

 (نمايشگاه) 152ديوان  - 142

 حزينى

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]
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بـا  . كند اهل اين ديار بود و به شيخى بنام سـيد منصـور ارادت داشـت    شاعر كه در ابياتى متعدد از ماوراءالنهر ياد مى

زيسـته   ماند كه در عهد اين سلطان مـى  توجه باينكه در ابياتى چند به مدح سلطان سليم سوم پرداخته شكى باقى نمى

 . است

يـك بيـت در   . )س47، .ق194، .م س1/17×1/47( 0/16×0/44)، قطـع  .ه  999طّ مؤلف، بدون محل كتابت، نسخ، خ

 . دار ، لبه(ضربى)دار  ، اوراق مجدول، جلد ميشن مجدول، ترنج(هر سطر

 :   آغاز

 (ب/4) نما و نشو صورت در وش آيينه عشق آورد    خفا در تجلى از بود او حسن كنزا كنت در

 :انجام

 (ب/194)بود تا جهان ماند اين داستان   حزينى سر افراز ازو در جهان

 

 (نمايشگاه) 9/184ديوان - 128

 . (ه  242. ف )الدين عبداله بن محمد امامى هروى  رضى

و چون در زبان و ادبيات عرب مهارت بسيار داشت در زمان خـويش بسـيار   ... امامى هرو  از دانشمندان هرات بود

امامى از شعرا  درجه دوم قرن هفـتم بـود و   . معروف شد و حتى بعضى از معاصرين و  را بر سعد  ترجيح دادند

 ( 404:  4نفيسى ...)سرايى به سبك عراقى مهارت داشت در قصيده

؛ 91: 9/4؛ ذريعـه  (4111: تهـران )الدين عبداله بن محمد، تصحيح همايون شـهيد    الشعرا رضى ديوان ملك:  گريدبن

 461: 4ريحانه 

ب تـا  /04از . )ق00، .م س1/10×7/41( 0/40×0/7)، قطـع  .ه  4660تعليق پخته، احمد فقير ، بدون محـل كتابـت،   

 .دار دار، لبه اه، مجدول، ترنج، جلد ميشن سي(يك بيت در هر سطر. )س47، (الف/440

 :آغاز

 (ب/04)مسافت قطع ميكردم زال تا حضرت اال   االشيا سحر كه در جهان بعون مبدع

 :انجام

 (الف/440)الزكوة فى مال صبى  ان التجب  كفتم كه يكى بوسه زنم كفتانى

 .الرحمه تمام شد ديوان قصايد مفخرالفضال موالنا امامى هرو  عليه

 

 (نمايشگاه) 3/184ديوان - 121

 .(ه  232يا  238. ف )الدين مسعود لنبانى  رفيع

از جزئيات احوال و  اطالعى نيست جز آنكه عمرش طوالنى شـده و  ... الدين از مردم لنبان نزديك اصفهان بود رفيع

و  از شعرا  معروف سبك عراقـى اسـت و ديـوان    ... در زمان خود در ميان شعرا  عراق بسيار معروف بوده است
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 (400:  4نفيسى ...  )و  شامل نزديك سه هزار بيت است

 .به بعد 010:  1؛ صفا 179: 9/4؛ ذريعه 1110: 1منزو     :بنگريد

ب تـا  /440از . )ق 11، .م س1/10×7/41( 0/40×0/7)، قطـع  .ه  4660تعليق پخته، احمد فقير ، بدون محل كتابت، 

 . دار دار، لبه ، جلد ميشن سياه، مجدول، ترنج(ب/409

 :آغاز

 (ب/440)راهزار شكر كنم لطف حق تعالى را    نظام حال بديد است دين و دنيى

 :انجام

 (الف/409)جان رفته و دل در سر اين كار هنوز   بينم كويى كه پس از حيات خود مى
 الدين لنبانى الفضال رفيع تمام شد ديوان ملك

در دانشـگاه   ها  چستر بيتى و حكيم اوغلى على پاشـا  هايى از اين ديوان مضبوط در كتابخانه فيلم نسخه :   توضيح

 . موجود است( 476و  4000ش )تهران 

 

 (نمايشگاه) 1/184ديوان - 129

 .( ه  442.  ف )سيد حسن غزنوى 

از فصحا  بزرگ اواسط قرن ششم هجر  « اشرف»الدين ابومحمد حسن بن محمد حسينى غزنو  مشهور به  اشرف

اين شاعر برسم شاعران بزرگ عهـد خـود   . ديوان سيد حسن شامل قصايد و غزلها و ترجيعات در دست است. است

كالم سيد سخته و اسـتوار اسـت و او بآرايشـها     . بانواع موضوعات از مدح و رثاء و وعظ و غزل توجه كرده است

 (000:  1صفا ... )لفظى و آوردن رديف در غزلها و قصايد خويش و داشتن تركيبات تازه مخصوص بسيار متمايل است

؛ ديوان سيد حسن غزنو  ملقب به اشرف تصحيح تقى مدرس رضو  111:  9/4؛ ذريعه 1197:  1منزو  :  بنگريد

 (4110: تهران)

ب تــا  /  4از . )ق06، .م س1/10×7/41( 0/40×0/7)، قطـع  .ه  4660تعليق پخته، احمد فقير ، بدون محل كتابـت،  

جـدول، جلـد ميشــن سـياه، مجــدول،      ، اوارق م(يك بيـت در هر سطر. )س47دار و آهـارزده،  نقش تـه( الف/  06

 .دار دار، لبه ترنج

 :   آغاز

 (ب/1)شايسته ميوه دل زهرا و حيدرم    داند جهان كه قره عين پيمبرم

 :انجام

 (الف/06)يارم كرد  هجريكه ازو ياد نمى   هر چيز بتر بود بجانم آورد

 تمام شد انتخاب ديوان سلطان مقامات صور  و معنو  سيد حسن غزنو  
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 9424ديوان  -  123

 ( .ه  482-152)الدين محمد بن عزالدين تبريزى  شمس

 [گذشت 410ياد او در شماره  ]

، .س 47، .ق 79، .س م 1/47×1/46( 41×1/7)، قطـع  .(ه  9قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت  

 .بندها مرمت شده جلد ميشن، عطف و گوشه

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)ذرات دو كون شد هويدا    چو كشت پيدا خورشيد رخت

 :انجام

 (ب/79)نيست شوم باز شوم هست ازو     چون بخورم باده شوم مست ازو

 .هجر  در تهران چاپ شده است 4107برا  نخستين بار در سال « ديوان شيخ مغربى» :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 40: 1گولپينارلى 

 

 

 (نمايشگاه) 181ديوان   - 125

 . (ه  129. ف )الدين محمد حافظ شيرازى  شمس

الدين محمد بن محمد بن محمد حافظ شيراز  يكى از بزرگترين شاعران نغزگو  ايـران و از اعـاظم    خواجه شمس

ها  مختلف  ها  متعدد  از ديوان حافظ در كتابخانه نسخه. فارسى است« اكابرگردنكشان نظم»گويندگان جهان و از 

 .اند ه موجود است كه برخى از آنها جزو نسخ اقدم در تصحيح ديوان او بكار گرفته شدهتركي

و ( 4900)ا  كه گولپينارلى از اين ديوان بعمل آورده است  ها  اقدم واصح ديوان حافظ به مقدمه ترجمه برا  نسخه

 .مراجعه كنيد( ببعد 4417: 1)ديوان حافظ تصحيح پرويز ناتل خانلر  

به بعـد؛ حـافظ قزوينـى ـ غنـى باهتمـام        1170: 1؛ منزو  4609-4601: 1/1؛ صفا 710-711مشار، . ف    :بنگريد

 .بعد به 01؛ تذكره ميخانه ص(مقدمه مصحّح)دار جربزه

آهـارزده،  . ق490، .م س11×41( 9/41×9/0)، قطع .(ه  9قرن . ظ )تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بند دار با گوشه دار، لبه ، اوراق مجدول، جلد ميشن سياه، مجدول، ترنج(هر سطريك بيت در . )س41

 (ب/1... )حمد بيحد و ثنا  بيعد و سپاس بيقياس خداوند  را كه    (:مقدمه)آغاز 

 (:قصايد)آغاز 

 (ب/7)چنانكه هيچكسم نيست واقف احوال   مرا دليست پريشان بدست غم پامال

 (:غزليات)آغاز 
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 (ب/47)كه عشق اسان نمود اول ولى افتاد مشكلها   هاالساقى ادر كاسا و ناولهااال يا اي

 :انجام

 (ب/490)كويان صلوات  كفتاشاد  همه لطيفه   كفتم سخن تو چيست حافظ 

تـرين   كهـن  1/1611تهـران بـه شـماره    ( سابق)منزو  معتقد است كه نسخه موجود در كتابخانه سلطنتى  :   توضيح

 11است وفقط  استنساخ شده. ه  016-796نسخه موجود ديوان حافظ است كه در قرن هشتم و يا در فاصله سالها  

 .دارد( بيت 471)غزل

 

 (نمايشگاه) 9/131همان اثر  -  124

. ق 410، .م س 0/11×1/40، قطـع  .ه  940اآلخـر   جماد  47لغياث جوهر ، بدون محل كتابت، تعليق پخته، حسن ا

 .بند دار با گوشه دار، لبه ، اوراق مجدول، جلد ميشن ترنج.س10دار و آهارزده،  نقش ته( الف/400ب تا /14از )

 :آغاز

 (ب/14)مشكلها كه عشق اسان نمود اول ولى افتاد  اال يا ايهاالساقى ادر كاسا و ناولها

 :انجام

 (الف/400)چكيد  آنكه از شمشير او خون مى  شاه غاز  خسرو كيتى ستان 

 .اثر در هامش نوشته شده است:   توضيح

 

 1342همان اثر  -122

، .س 44، .ق 161، .س م 400×44( 1/44×1/7)قطـع  . ه  999تعليق، بدون نام كاتب و محـل كتابـت، سـلخ محـرم     

 (فرسوده)دار  مجدول، مطالّ، جلد ميشن قرمز، ترنج( رق اولو 40باستثنا  )اوراق 

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/161)گويان صلوات  كفتا  شاد  همه لطيفه   كفتم سخنت كفت كه حافظ
 ــــــــــــــــــــ

 447: 4گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 98همان اثر   -121

 . رباعى است 01قطعه و  19مثنو ، يك مخمس،  1قصيده،  0غزل،  011بند،  بند، يك تركيب نسخه حاو  يك ترجيع

. ق160، .م س11×7/41( 1/47×0/0)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق پخته، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت      

، عطـف و  (ضـربى بـا نقـش گـل وبوتـه     )دار  ،  جلد ميشن تـرنج (يك بيت در هر سطر. )س40داروآهارزده،  نقش ته
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 .شده بندها مرمت گوشه

 (ب/ 4... )ضرت خداوند  را كه جميع ديوان حافظانحمد بيحد و ثنا  بيعد ح   (:مقدمه گلندام)آغاز 

 (ب/0)همان (:     ديوان)آغاز 

 :انجام

 منت نبريم يكجو از حاتم طى  چون كرم شود زباده ما را رك و پى

 (الف/160)الوهاب  المك الكتاب بعون تمت

 

 9429همان اثر  -  124

 .شود بند ديده مى مثنو  و يك ترجيع 1رباعى،  461قطعه،  07نامه،  مخمس، يك ساقى 1غزل،  740در اين نسخه 

، .س 40، .ق 104، .س م 7/40×44( 0/41×1/0)، قطع .(ه  44قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بنددار دار، گوشه دار، لبه اوراق مجدول، جلد ترنج

 (ب/41)همان :   آغاز

 : انجام

 (ب/104)حافظ الحمد  هميخواهد بخوان    كشان  ا  كه بر ما بكذر  دامن

شود كه مـؤلفش نـامعلوم    ا  اصطالحات عرفانى ديده مى ا  در توضيح پاره ب رساله/7ب تا /4در اوراق :   توضيح

 . ب قرار گرفته است/44الف تا /0مقدمه محمد گلندام گردآورنده ديوان حافظ در اوراق . است

 ــــــــــــــــــــ

 9: 1گولپينارلى 

 

 1811همان اثر - 122

، جلـد  .س 47، .ق 416، .س م 0/10×1/40( 1/11×0/44)، قطـع  .ه  4111رقاع، بدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،     

 .معمولى

 (ب/1)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/416)جون عالم اسرار خفيات توئى   من سرّ دل خويش بتو كى كويم 

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1گولپينارلى 
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 (نمايشگاه) 138همان اثر  -988

داروآهـارزده،   نقـش  تـه . ق171، .م س0/44×1/7( 1/0×1/0)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

شده و حاو  تعـداد قابـل تـوجهى     ، اوراق مجدول، ميان ابيات با تصاوير  زيبا آراسته(يك بيت در هر سطر.)س41

 .دولمينياتور است، جلد الكى، مصور، مج

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/171)از جا  رود چو آب سرو لب جو    جان منى ا  الله رخ و سوسن بو 

 .دهند كه نسخه از آثار متأخر است جلد، نوع كاغذ و مينياتورها نشان مى :   توضيح

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 92همان اثر  -981

 .رباعى است 11غزل، دو قصيده، يك مثنو  و  107نسخه حاو  

داروآهـارزده،   نقـش  تـه . ق410، .م س 1/40×0/46( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

ضربى بـا  )دار  ، اوراق و فاصله ميان مصراعها مجدول مطالّ، جلد ميشن، مجدول، ترنج(يك بيت در هر سطر. )س40

 (نقش گل و بوته

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/410)ماننده سنك خاره در آب زالل  تسينه دلش بنازكى بتوان يافدر 
 

 914ديوان  -  989

 .( م 1249-1288)عبدالباقى گولپينارلى 

و در ( به ويژه مولـويگر  )عبدالباقى گولپينارلى دانشمند  است كه با تحقيقات مفصل خود در حق طريقتها  ترك 

دهها اثر  كه خود فراهم آورده و يا به ترجمـه آنهـا   . سب كرده استخصوص موالنا و يونس امره شهرت بسزايى ك

توان به پنج قسـمت زيـر    آثار گولپينارلى را مى. باشد مبادرت ورزيده نشانگر تسلط و  به ادبيات فارسى و عربى مى

( 0و ( اثـر  46)آثار مربوط بـه تشـيع   ( 1( اثر 44)تصحيحات ( 1( اثر 11)تراجم ( 1( اثر 01)تأليفات ( 4: تقسيم كرد

 (اثر 1)آثار مربوط به دين اسالم 

 . نسخه حاو  اشعار فارسى و تركى عبدالباقى گولپينارلى است

داروآهارزده،  نقش ته. ق460، .م س1/11×0/41( مختلف)شكسته تعليق، خطّ مؤلف، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش كاغذ )جلد مقوا 
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... الطـاهرين  عليه و على والديه و حشرهم مع محمـد و آلـه    اللّه ديوان بنده ناچيز عبدالباقى گولپيكارلى رحمه   :آغاز

 (الف/4)

 :انجام

 فاتحه يله روحمى لطف ايليوب شاد ليله سن        ا  قيالن تو دفتر و ديوانمه عطف نظر

 (ب/460)قيلسون همان شاد واسن هرايكى عالمده ده        اهل بيت مصطفانك حرمتنه حق منى

 

 5/9512ديوان -  983

 . (ه  431. مقت  - 142)عمادالدين ابوسعيد نسيمى 

ابوسعيد نسيمى حسينى شيراز  از معروفترين شاعران اوايل قرن نهم و از سادات بسيار محترم و از متصـوفه فـارس   

گفت متشرعين بكشتن او فتوا دادند و در  مى گويند و  بجهت اينكه كلمات خالف ظاهر. زيست بود و در شيراز مى

ديوان او شامل دو هـزار  . سرود و  شعر تركى نيز مى. و  را بدار كشيدند و سپس پوست از بدنش كندند 017سال 

 (110:  4نفيسى . )بيت است

رها بچاپ ديوان آذر  و  مهمترين اثر اوست كه با. گفت نسيمى  به سه زبان فارسى ـ تركى آذر  و عربى شعر مى 

 (101:  40آنابريتانيكا . )رباعى در احتوا دارد 406غزل و حدود  166-106رسيده و حدود 

امير خسرو دهلـو   « بحرابرار»بيتى بر  97ا   باشد و نظيره السالم مى نسخه حاو  قصايد  در مدح ائمه اطهار عليهم

. يـاد كـرده اسـت   « بحرابـرار »از اثر بـا عنـوان    شايد به همين جهت است كه كاتب در قيد استنساخ. رانيز در بر دارد

 (ب/400)

  علـوم  و  ادبيـات   دانشـكده   مجلـه  نسيمى بغـداد ، : ؛ اسماعيل حاكمى4407:  9/1؛ ذريعه 704مشار، . ف    :بنگريد

 .بعد به 111ص 11سال  1و  4ش ( تهران دانشگاه) انسانى

، (ب/400ب تـا  /10از . )ق 441، .س م 40×0/46( 0/44×7)، قطـع  .ه  4617تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار بندها ميشن، لبه السطور، جلد مقوا، عطف و گوشه مختلف

 :آغاز

 (ب/10)كه از اراده او كشت سرّ كن پيدا     بذات پاك خدا  كريم بى همتا

 :انجام

 (ب/400)مرده دل گر منكر آيد زنده دل را ياورست   همچو آب خضر جان بخشند اين ابيات من 

ها  اين اثر در كتابخانه بنياد خاورشناسى  ترين نسخه ها  خطى يكى از كهن به گزارش دفتر هشتم نسخه :   توضيح

 .هجر  استنساخ شده است 070فرهنگستان تفليس مضبوط است كه در شعبان 

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 
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 9281ديوان - 985

 . (ه  1855. ـ مقت  248)عمر نفعى 

بجهـت اينكـه در   . نفعى بزرگترين استاد قصيده در ادبيات ديوانى و يكى از بزرگترين شاعران صاحب نام ترك است

كه بارهـا بـه چـاپ    )و  افزون بر ديوان تركى . اند خوانده ها  ارزروم بدنيا آمده او را ارزرومى نيز مى يكى از قصبه

كه متأسـفانه تـا كنـون طبـع     )و ديوان فارسى ( ها  تركيه موجود است ها  متعدد  از آن دركتابخانه رسيده و نسخه

نيـز دارد كـه بخـاطر همـين هجوگوئيهـا      ( شامل هجويات شـاعر )« سهام قضا»اثر  به نام ( كامل آن صورت نگرفته

ترتيـب  ( در محوطه مزار موالنا)االوراح  حديقه برا  و  مقامى در. بدست جالد افتاد و جسدش به دريا انداخته شد

 .داده شده است

؛ برا  اطالع بيشتر از سرگذشت، افكار و 047: 4الظنون  ؛ كشف1001:  1؛ منزو  4697-4696:  0/1صفا :   بنگريد

يـران  ـ دفتر اول، در رايزنى فرهنگى جمهـور  اسـالمى ا  « گو  تركان پارسى»ا  كه تحت عنوان  آثار نفعى به جزوه

 . پور فراهم آمده است رجوع كنيد توسط اصغر دلبر ( آنكارا)

، جلـد  .س 47، .ق 06، .س م 0/40×0/41( 1/41×0)، قطع .ه  4101الحجه  نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، ذ 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )مقوا 

 :آغاز

 (ب/4)شكند ماه علم را بر فرق فريدون     در فتنه اجازت دهم ار پا  قلم را

 :انجام

 (الف/06)مفتاح درش در كف امساك منست    گنجيست پر از گوهر اسرار خدا 
 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

 9289همان اثر   -984

روكـش  )، جلـد مقـوا   .س 47، .ق 19، .س م 0/16×41( 1/40×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  و عطف پارچه ابر 

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/19)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 
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 9519همان اثر  -982

، اوراق مجـدول،  .س 47، .ق 01، .س م 11×40( 1/40×9)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (در داخل محفظه)دار، مجدول  مطالّ، جلد لبه

 : آغاز

 (ب/4)نگويد نشنود هر دو جزاز توحيد يزدانش       دلم سرمست جام عشق و عقل كل زبان دانش

 :انجام

 (الف/01)هر نكته بصد گونه تخيّل مبنى   آن معجزه گويم كه بود در نظمم

 ــــــــــــــــــــ

 117: 1گولپينارلى 

 

  1/9449ديوان -   981

 . (ه  1835. ف ) غياثى  اللّه الدين نعمه غياث

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

 .مؤلف منتسب به شاخه فاروقيه طريقت نقشبند  بوده است

 1100: 1منزو     :بنگريد

 .، جلد ميشن.س 41، .ق 01، .س م 11×40( 0/47×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 :آغاز

 (ب/4)تو خداوند معينى تو شفابخش سقيمى  يمىصمدا حمد تو گويم كه تو فياض عم

 :انجام

 نيايد بصفت راست تجال  رخش مى  حد كس نيست كند مدحت بيضا  رخش

 ا  خوش آنروز چو حافظ بتوال  رخش   مرهم درد غياثست مداوا  رخش

 (ب/01)سرخوش از ميكده بربط پيمانه روم 

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى 

 

 9284ديوان -  984

 . (ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

 .، جلد ميشن.س 40، .ق 404، .س م 9/49×0/41( 1/41×0/7)نستعليق خام، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 :آغاز

 (الف/4)وليك  چه فايده كه همه خود خورد همين تنها   و گرجه خوانجه خورشيد داعيست

 :انجام

 (ب/404)زيانت سود كن سرمايه بگذار     ترا سرمايه هستى بالئيست

 .اوراقى چند از آغاز و انجام ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 16: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 3/131ديوان -  982

 ( .ه  431-141)قاسم انوار 

 [گذشت  04ياد او در شماره ] 

، .م س0/11×1/40( 1/40×0/9)، قطـع  .ه  940االخـر   جمـاد   47تعليق پخته، حسن الغياث جوهر ، بدون محـل كتابـت،   

 . بند دار با گوشه دار، لبه داروآهارزده، اوراق مجدول، جلد ميشن، ترنج نقش ته( الف/119ب تا /14از . )ق 169

 :آغاز

 (ب/14)كه باوصاف خداوند سخن چون رانم    سودازده سرگردانممن بيچاره 

 :انجام

 (الف/119)در نور شو  و عاقبت نور شو    از ظلمت خود اكر دمى دور شو 

( مقدمـه ) 441-444ص ( تصـحيح سـعيد نفيسـى   )ها  مختلف ديوان به كليات قاسـم انـوار    برا  نسخه :   توضيح

 . رجوع كنيد

 .مضبوط است( 4194ش )در كتابخانه دانشگاه تهران ( 1/40071به شماره )بخانه بريتانيا فيلم نسخه موجود در كتا

 

 1/9285همان اثر   -918

، (49 گـاهى . )س  47، .ق 407، .س م 0/40×9( 1/41×1/0)نسخ و نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلد مقوا 

 (ب/4)همان    :آغاز

 (ب/407)صلوات خدا برين هرجارقاسم از عاشقان اين هرجار   :     انجام

 .ورق نخست با خطى ديگر و بر رو  كاغذ  جديد نوشته شده است 41:  توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 
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 9/9814همان اثر   - 911

 .انتخاب شده استرباعى است ك از ديوان شاعر  9شعر و  466نسخه حاو  

، (ب/00ب تــا /16از . )ق 49، .س م 49×0/41( 0/41×0)تعليـق، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع         

 .دار، مجدول السطور، جلد ميشن نرم قرمز لبه مختلف

 :آغاز

 (ب/16)ان حسن چه حسنست تقدس وتعالى    ا  صبح سعادت ز جبين تو هويدا

 :انجام

 (ب/00)قاسمى نيك بتمكين و وقار آمده   وقيع تو بودآل تمغا  جهان عاشق ت

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 1/158ديوان -  919

 .(ه  123-242)الدين ابوالعطا محمود بن على كرمانى  كمال

يكى از معـاريف   سرا  ايران و الدين محمود بن على كرمانى متخلص به خواجو يكى از بزرگترين شعرا  غزل كمال

در . خواجو در نظم و نثر فارسى قدرت بسيار داشته و در نثر دو رسـاله ازو مانـده اسـت   ... گويندگان قرن هشتم بود

نظم نزديك بيست هزار شعر گفته است و كليات نظم او شامل سه ديوان قصايد و مقطعات و غزليات و غيره اسـت   

 (166: 4نفيسى ... )كه در سه مرحله از عمر خود تدوين كرده است

 .نسخه حاو  توحيد، نعت، موعظه، غزليات، رباعيات، لغزها، معماها و مثنويات است

؛ ديـوان اشـعار خواجـو كرمـانى تصـحيح احمـد       04: 0( مؤلفين)؛ مشار 161: 9/4؛ ذريعه 1114: 1منزو     :بنگريد

 (4110تهران، )سهيلى خوانسار  

ــت،      ــل كتاب ــب و مح ــام كات ــدون ن ــق، ب ــع .ه  710تعلي ــا /4از . )ق 410، .م س11×0/11( 0/16×0/41)، قط ب ت

 .دار ، لبه(ضربى)دار  ا ، مجدول، ترنج ، جلد ميشن قهوه(دو بيت در هر سطر. )س10داروآهارزده،  نقش ته(الف/410

 (ب/4... )البيان تقرير آن ميسر كردد االنسان علمه لطائف تحميد كه بارشاد خلق:   آغاز

 (ب/1)و  طره صبح از دم لطف تو مطرا    اثر صنع تو غراا  غره ماه از 

 :انجام

 (الف/410)تا باشدش سر  سرا و داستان ما   خواجو اكر چه در سر سودا  ما رود

بـه  ( حاو  ديوان، گل و نوروز، هما  و همايون و دو رساله منثور)الف آمده است كه نسخه /1در ورق  :   توضيح

 . العراقى اتحاف شده است بن علىاالسالم احمد بن محمد  شمس

ها  اين ديوان در كتابخانه ملك تهـران قـرار دارد كـه     ترين نسخه يكى از كهن( 01ص )بگزارش سهيلى خوانسار  
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 .هجر  تحرير شده است 706در سال 

 

 9445ديوان -  913

 .(ه  485يا  483ـ  123. ف )الدين مسعود خجندى  كمال

و  غـزل عارفانـه را در نهايـت روانـى     . رفا و شعرا  بسيار معروف قرن هشتم بودالدين مسعود خجند  از ع كمال

-146:  4نفيسى ... )ديوانش نزديك هشت هزار بيت دارد. سروده و از اين حيث يكى از بهترين شعرا  ايرانست مى

144) 

، .س 40، .ق 491، .س م 7/47×0/46( 41×1/7)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )اوراق مجدول مطالّ، جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/4)الملك خدا  متعال  بثنا  ملك       افتتاح سخن آن به كه كنند اهل كمال

 :انجام

 (ب/491... )تا رو  تو بينيم نه بينيم  ما رو  ببينيم نه بينيم بماه
 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 

 

 9444همان اثر -  915

روكش )، جلد مقوا .س  49، .ق 404، .س م 16×41( 1/40×0/9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .بندها ميشن دار، عطف و گوشه ، لبه(ابر 

 (ب/4... )افتتاح سخن ان به كه كنند اهل كمال:   آغاز

 [است جا  آن با خطى ديگر مصراعى غلط درج گرديده نشده و به دوم نوشته مصراع ]

 (الف/404)تر خود نبود  در جواب شعر چون آب روانت بيت منخانه ذين بود ما را زين روان :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 

 

 9284ديوان - 914

 . (ه  1181. ف )محمد بن اسحاق بخارى 

اسـمعيل  . از شاعران سده يازدهم و آغاز قـرن دوازدهـم اسـت   « شوكت بخار »محمد بن اسحق بخار  معروف به 

ها  شوكت در مدح امـام علـى    قصيده... نوشته است كه و  از اعقاب پادشاهان بخاراست« ايضاح المكنون»پاشا در 
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 (4119-4111: 0/1صفا ...)السالم و سعدالدين محمد راقم است الرضا عليه بن موسى

 1004: 1االعالم  ؛ قاموس006: 9/4؛ ذريعه 1100: 1به بعد؛ منزو   4111:  0/1؛ صفا 111الشيعه،  معجم مولفى   :بنگريد

، اوراق .س م 1/49×1/44( 1/41×4/7)، قطـع  .س  41، .ق 444تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت،  

 .مجدول، جلد ميشن مجدول، عطف تعمير شده

 :آغاز

 (ب/4)فغانم رابموج اشك بلبل آب ده تيغ زبانم را    خدايار نك تأثير  كرامت كن

 (ب/444)اين سرخ قبايان بمجازات نگاه  ايستاده نمايند بعين رفتن:     انجام

تحـت  ( مخطوطـات فارسـى  )ها  ديوان شوكت در كتابخانه دانشگاه اسـتانبول   ترين نسخه يكى از كهن  :   توضيح

 .زاده استنساخ شده است از سو  نرگسى( هجر  4601)شود كه در حيات مؤلف  نگهدار  مى 101شماره 

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 185همان اثر  -  912

، اوراق مجـدول،  (يك بيت در هر سـطر )دار و آهارزده،  نقش ته. ق410نام كاتب، محل و تاريخ كتابت،  تعليق، بدون

 . جلد ميشن مجدول

 ...بسم:   آغاز

 (ب/1)هواسودا بپا  بست ز مغز سرم حنا    از بسكه ريخت رنك جنون بر سرم

 :انجام

 (ب/410)تاريخ نتيجه حيا و عصمت   نقصان نقصان شد چو يافت از بى بى

 .شود الف ديده مى/1هجر  در ورق  4100قيد تملك به نام مصطفى پاشازاده حسن حقى و به تاريخ :   توضيح

 

 (اختصاصى گولپينارلى)  18همان اثر  -  911

داروآهـارزده،   نقـش  تـه . ق470، .م س0/49×41( 7/40×4/46)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .دار ، اوراق مجدول مطالّ، جلد ميشن مجدول، لبه(هر سطريك بيت در .)س40

 :آغاز

 (ب/4)ضيادارد از دود نكاه كريه چشم توتيا   ام از ديدن داغ جنون بخشد  ديده

 (ب/470)همان :   انجام
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 9441ديوان - 914

 . (ه  1841-1812)محمد على صائب تبريزى  

شعرا در كار سخن بود و گوئى هـيچ كـار  بغيـر از سـاختن و     ترين  صائب يكى از پركارترين گويندگان و مستغرق

نوشتن و خواندن شعر نداشته و از كليه صوارف و شواغل زندگى و زندگانى در طول هفتاد سـال عمـر خـود آزاد و    

 ...نويسان در جاللت قدر و عظمت و عبقريت و  متفق القولند عموم تذكره... بركنار بود

 (كليات صائب تبريز مقدمه امير  فيروزكوهى بر )

كـه نسـخه خطـى آن در قسـمت مخطوطـات      )تأليف اسرار دده « الشعرا  مولويه تذكره»گولپينارلى باتوجه به كتاب 

و با اشاره به بعضى ابيات صائب معتقد است كه و  از مولويـه  ( مضبوط است( 09)تركى كتابخانه دانشگاه استانبول 

 (110-111مولويه پس از موالنا  )بوده است 

قـاموس   ؛169  :1( مـؤلفين )؛ مشـار  009: 9/1به بعد؛ ذريعـه   4174:  0/1؛ صفا 160:  1؛ ريحانه 716: مشار. ف   :بنگريد

  1911: 1االعالم 

، جلـد  .ق 401، .س م 0/47×44( 0/41×0/0)، قطع .ه  4414تعليق، عوض محمد ابن مال فاضل، بدون محل كتابت، 

 (ودهفرس)دار، مجدول  ميشن قرمز، ترنج

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)نوميد از حسن قبول افسانه مارا    الهى درپذير اين نعره مستانه ما را  مكن

 :انجام

 (الف/401)زسرو حاصل و از جوب بيدتر نخور      جهان سفله چه دارد كزو طمع دار 

ا  از ديوان صائب در كتابخانه مجلس موجود اسـت كـه مرحـوم ملـك الشـعراء بهـار در پشـت آن         نسخه :توضيح

ها  ديوان صائب به مقدمه محمد قهرمان بر اين ديـوان   برا  آگاهى ازنسخه.انتساب خط را به صائب قيد كرده است

 .رجوع كنيد(  4101تهران، )

 ــــــــــــــــــــ

 4: 1گولپينارلى 

 

 9444همان اثر  -  912

، .س 10، .ق 400، .س م 0/16×41( 9/40×0/0)، قطع .(ه  44قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول اوراق مجدول بشنگرف، جلد ترنج

النـا  منسوب بـه مو « نامه تراش»و « رساله آفاق و انفس»باشد  قطعه مى 946در حاشيه اين نسخه كه شامل  :   توضيح

 :جا  گرفته است كه بشكل مثنو  بوده و با بيت« نصايح شيخ عطّار»و 

 (ب/44)گانغم شود يار فرح جويندگان  خون و اندوهست قوت بنده
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 :.شود ختم مىزير  آغاز و بابيت

 (ب/41)چونكه ره دار  بره لنگى مكن    رس گر باشدت تنگى مكن دست
 ــــــــــــــــــــ

 1: 1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 95همان اثر  - 998

دار و آهـارزده،   نقـش  ته. ق110، .م س16×0/44( 0/41×1/7)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

بنـدها   عطـف و گوشـه  )، اوراق و فواصل مصراعها مجدول بشنگرف، جلد مقوا (يك بيت در هر سطر. )س47و  49

 .دار روكش كاغذ ، لبه( ميشن

 :   آغاز

 (ب/4)چشم بينا جان آكاه و دل بيدار ده   يا رب از عرفان مرا پيمانه سرشار ده

 :انجام

 (ب/117)در نظر اهل دين صائب انسان تويى   ناز خط فرمان شرع گر نهى پا برو

اثـر   ( غـزل  171با )دهد كه اين نسخه  شود نشان مى كه در هامش ديده مى«  ظ»و « ح»اشاراتى از قبيل  :   توضيح

گولپينارلى . صورت گرفته است( هجر  4111متوفى به سال )باشد و تصحيحات از سو  نشأت سليمان  مصحح مى

 .ه استدر كنار غزلهايى كه بصورت نطيره بر مثنو  موالنا سروده شده توضيحاتى داد

 

 9423ديوان  -  991

 . (ه  1852. ف )الدين فصيحى هراتى  ميرزا فصيح

 .فصيحى از شاعران مشهور قرن يازدهم و در قصيده و غزل در شمار استادان مقدم عهد خويش بوده است

 011: 9، ذريعه 4411-4410: 0/1تاريخ ادبيات ايران؛ صفا : يان ريپكا  :بنگريد

، .س 40، .ق 414، .س م 0/16×0/46( 0/40×1/7)، قطـع  .(ه  41قـرن  . ظ)محل و تـاريخ كتابـت   تعليق، بدون نام كاتب، 

 (مرمت شده)دار، گوشه بنددار  دار، لبه اوراق مجدول مطالّ، جلد ترنج

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)روم از كاروان ناله دزدم دلق عريانى   دلم بگرفت زايين رياپوشان باالنى

 :انجام

 (ب/414)چشم يقينان چو كمان كور باد   شان كور بادجامه جان بر تن
 ــــــــــــــــــــ

 44: 1گولپينارلى 
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 (نمايشگاه) 112ديوان -  999

 [گذشت 00ياد او در شماره  ] . (ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

. ق491، .م س1/47×4/44( 40×7/0)، قطع .ه  070رمضان  16تعليق پخته، عبدالرحيم بن محمد، بدون محل كتابت، 

 .بند دار، با گوشه دار، لبه آهارزده، اوراق مجدول، جلد ميشن، مجدول، ترنج

 :   آغاز

 (ب/1)اعظم اسماء عليم حكيم   الرحيم الرحمن اللّه بسم

 (ب/491)رويت آخر يابد ان كم كشته را هر جا كه هست  خويش را كم كرد دل چون زلفت آوردم بدست:انجام

هـا  ديـوان جـامى در كتابخانـه بنيـاد       تـرين نسـخه   ها  خطى، يكى از كهن به گزارش دفتر هشتم نسخه:   توضيح

 .هجر  استنساخ شده است 091الثانى  شود كه در ربيع نگهدار  مى( C 4097ش )خاورشناسى لنينگراد 

 .به درگاه هديه شده استمدم چلبى نسخه مورد توصيف به سلطان بايزيد تعلق داشت و از سو  سعيد محمد ه

 

 9/9282همان اثر  -  993

، (الف/111ب تا / 06از . )ق 401، .س م 7/11×40، قطع .(ه  9قرن . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بندها مرمت شده دار، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40

 (ب/06)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/111)گيرمش در بر نشانم آفتابى بركنار   نازم در دو چاربا رخ ماه ارفتد آن سرو 

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 

 

 9218همان اثر -  995

، .س 49، .ق 191، .س م 0/16×0/41( 0/40×0/9)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   

 .دار، مجدول جلد ترنج

 :آغاز

 (ب/4)هست صال  سرخوان كريم   الرحيم الرحمن اللّه بسم

 :انجام

 (ب/191)دو همدم درد دل كويند با هم   چه خوش باشد كه در كاشانه غم 

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 
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 9228ديوان - 994

 گوينده ناشناس

در بعضـى از اوراق اسـناد و روايـات اشـعار قيـد شـده اسـت        . نسخه عالوه بر متن عربى ترجمه فارسى را نيز بهمراه دارد

و درميان رواة نام بعضى از رجال شيعه چون شيخ مفيد، ابو جعفر طوسى و شـيخ  ( الف/14ب،  -الف / 17ب، 41ب، /41)

، .م س 0/47×41( 41×9)، قطـع  .(ه  9و يا قرن  0قرن . ظ)ريخ كتابت تعليق، بدون نام كاتب، محل و تا .طبر  ذكر شده است

 .بندها مرمت شده ، عطف و گوشه(فرسوده)دار، مجدول  ، جلد ترنج(باستثنا  ترجمه فارسى. )س 0، .ق 469

 الهمزه قافيه( متن):   آغاز

 ابوهم آدم و االم حوّاء  الناس من جهة التمثال اكفاء

 (الف/1)پدرشان آدمست و مادر حوا  همسرانندمردمان از رو  پيكر 

  فنسال بعده عن كل شي هذا مااكد  اليه كدّ  :انجام

 (ب/460)و سؤال كنند ما را پس از آن همه جيز اينست آنچه بغايت رسيد بدان رنج بردن من

 .السالم است ديوان منسوب به حضرت على عليه:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 9184ديوان كبير -  992

 . ( ه 219ـ285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

 4611مشار . ؛ ف 4411: 9؛ ذريعه 1004:  1منزو     :بنگريد

، .ق 110، .م س 0/11×40( 1/40×41)، قطـع  .(ه  7اواخـر قـرن   . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت  

 (ا  روكش پارچه)، جلد ميشن سياه .س 11

 :آغاز

 (ب/4)با تو بگويم حال او بر خوان اذا جاءالقضاء   آن خواجه را دركو  ما در گل فرو رفتست پا

 :انجام

(  ب/110)و گهى نى چپ و نه راست نه ترس و نه ايمنى           فتد داده بدل كه چپ و راست مى تو چه مى

 .بيت است 46046( بگزارش فروزانفر)عده ابيات اين نسخه  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 ـ مقدّمه( 4110چاپ )؛ كليات شمس، تصحيح فروزانفر 401: 1گولپينارلى 
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 (نمايشگاه) 21همان اثر  -991

آهارزده،  .ق169، .م س0/10×0/47( 1/11×1/40)، قطع .ه  706نسخ، محمود بن محمد المولو ، بدون محل كتابت، 

دار  ، اوراق و فاصله ميـان مصـراعها مجـدول بشـنگرف، جلـد ميشـن مجـدول، تـرنج        (دو بيت در هر سطر. )س11

 (شده مرمت)بند  دار با گوشه ، لبه(ضربى)

 (ب/4)همان :     آغاز

 :انجام

 (ب/169)تا با تو غمى بكويم از هر بابى    جاويد كسى بايد و خوش مهتابى

ا  ديگر مطابقت داده شده بر اساس بحور ترتيـب يافتـه و هـر بحـر بـر       از كتابت با نسخه نسخه كه پس :   توضيح

هجر  آن را در  911الصفى فرزند حسين واعظ كاشفى در سال  على. اساس قافيه در ترتيب الفبائى قرار گرفته است

 .تملك داشت

 

 (نمايشگاه) 22همان اثر  - 994

، .م س17×11 ( 1/19×9/10)، قطـع  .ه  776اآلخر  بدون محل كتابت، غره ربيعالمولو ،  نسخ سلجوقى، حسن بن عثمان

 .افتاده ، اوراق مجدول و بعضى اوارق مذهّب نفيس، جلد ميشن مجدول، لبه(دو بيت در هر سطر. )س11، .ق471

 (:غزليات)آغاز 

 (الف/1)غير تو كلوخ و سنك خارا   اندر دل ما تو  نكارا

 (:رباعيات)آغاز 

  ( ب/419)وز شير وفاش در جفا نرميها   عشق در جهان كرميهااز اتش 

 (:بقيه غزليات)آغاز 

 (ب/406)العيش فى اكنافنا والموت فى اركاننا   فيماتر  فيماتر  يانس ير  و اليُر 

 (:بقيه رباعيات)آغاز 

 (ب/401)از دور نديده دوزخ آشامان را   از خاك نديده تيره ايامان را

 (:رباعيات)انجام 

 (الف/414)تا با تو غمى بكويم از هر بابى  جاويد شبى بايذ و خوش مهتابى

 (:بقيه غزليات)انجام 

 (ب/401)جه در فكرت نكته معلقى  خمش كن ببين حق را فتح باب

 (:بقيه رباعيات)انجام 

 (ب/471)آنى  از عشق رخ خويش زهى بى هم پرده شب دريد و هم پرده روز
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رسد و پس از آن نوبت به  ب به انجام مى/419غزليات در ورق . نسخه حاو  جلد دوم ديوان كبير است :   توضيح

پس از آن عباراتى در ارتباط بـا تـاريخ تولـد و درگذشـت موالنـا،      . الف ادامه دارد/410رسد كه تا ورق  رباعيات مى

آيـد كـه كاتـب نسـخه را      از قيد كتابت بر مـى  .سلطان ولد، اولو عارف چلبى و نيز ابياتى از موالنا جا  گرفته است

نسخه از سو  مستنجد فرزند ساتى به درگـاه موالنـا   . الدين حسن نوشته است المولو  فرزند حسام جهت امير ساتى

از دمشق آورده و مبلغ ( طبق كاغذ قطع بزرگ 90)آيد كه امير ساتى كاغذ نسخه را  اهدا شده و از كتيبه موجود برمى

 .برا  كتابت و تذهيب مصرف كرده است شش هزار درم

 

 (نمايشگاه) 18همان اثر  -   992

( 0/10×0/40)، قطـع  .(ه  0و يـا اوايـل قـرن     7اواخر قـرن  .ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

تـا ورق  )، كاغذ آهارزده، اوراق مجدول (دو بيت و بعضا يك بيت در هر سطر. )س 10، .ق 041، .م س 1/11×0/11

 (با نقش گل و بوته)دار ضربى  ، جلد ميشن مجدول، ترنج(460

 :آغاز

 (ب/4)در حلقه سودا  تو روحانيانرا حالها   ا  طايران قدس را عشقت فزوده بالها

 :انجام

 (الف/041)ا  دنيا را ز تو هزار آزاذ    خوبى و كرم را جه نكو بنياذ 

بقـدر وسـع   )مقابله كرده شدند رباعيات اين ديوانرا »: ح زير جا  داردب به شر/041قيد مقابله در ورق  :   توضيح

 .«االفات و البليّه تعالى عن  در سنه خمس و ثمانمايه قونيه حرسهااللّه( خويش

 

 9811همان اثر  - 938

،اوراق .ن 1، .س 17، .ق 111، .س م 10×49( 0/49×0/41)، قطـع  .ه  4609االول  نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابـت، ربيـع  

 .مجدول بشنگرف، جلد ميشن

 :آغاز

 (ب/4)بنمود بهار نو تا تازه كند ما را   آمد بت ميخانه تا خانه برد ما را

 : انجام

 (الف/111)گفتم نگريستى نبايد نگريست   چون روز وصال شد فرازش كردم 

 رباعى  141بيت و  1049نسخه شامل . اند ديوان بر اساس بحور و هر كدام از بحرها نيز بر اساس قافيه ترتيب يافته : توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1گولپينارلى 
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 (اختصاصى گولپينارلى) 41همان اثر  -  931

داروآهـارزده،   نقـش  ته. ق110، .م س11×0/11( 7/10×1/40)، قطع .ه  4679االخر  تعليق، بدون نام كاتب، بغداد، ربيع

، روكـش  (بنـدها ميشـن   عطف و گوشـه )، آغازين مصرع هر غزل بشنگرف،، جلد مقوا (دو بيت در هر سطر. )س17

 .كاغذ 

 :آغاز

 (ب/4)سور و عروسى را خدا ببريد بر باال  ما  بادا مبارك بر جهان سور و عروسيها  ما

 :انجام

 (الف/110)زانكه او پيش خدا بين آلت است    دبشنو اين را زاحد نه از ول

الـف بـا   /110در ورق . از سو  عبـدالباقى گولپينـارلى داده شـده اسـت    ( با مداد)توضيحاتى در حواشى  :   توضيح

 17190: ، جمله ابيات1017: عدد، ابيات رباعيات 11004: ابيات غزليات: تعليقى پخته چنين نوشته شده است

 

 (نمايشگاه) 13همان اثر  - 939

( 1/11×40)، قطـع  .ه  4110، بـدون محـل كتابـت، يـوم عاشـورا      (ملقـب و مخلـص بـه فنـا    )  تعليق پخته، عبداللّـه 

، اوراق و فاصله مصـراعها مجـدول، آغـاز    (دو بيت در هر سطر. )س10داروآهارزده،  نقش ته. ق161، .م س0/14×11

 .دار بحور مذهّب، جلد ميشن مجدول، لبه

 (:ديوان)آغاز 

 (ب/1)در حلقه سودا  تو روحانيان را حالها     طايران قدس را عشقت فزوده بالهاا

 :انجام

 (الف/161)قلبى ابدا يقول ياهو ياهو    روحى تلفت و بهجتى تهواه

الف فهرستى قرار گرفته كه در /1در ورق . نسخه از سو  ابراهيم فخرالدين چلبى وقف درگاه شده است :   توضيح

شود  كه در بعضى از اوراق ديده مى« صح»عالمت . قيد گرديده است 919617و تعداد ابيات  4910آن عده رباعيات 

ابياتى از ( الف/ 161)پايان رباعيات  پس از. دهد كه نسخه موصوف با نسخى ديگر مطابقت داده شده است نشان مى

 :دهند كه و  تا چه حد به موالنا تعلق خاطر داشته است اين غزلها نشان مى. خود كاتب جا  گرفته است

 اين چند رباعى كه نوشته است فنادر آخر ديوان تو ا  بحر سخا

 منظور نه خودنمائى و خودبينى استچون قطره ببحر شد فنا يافت بقا

 

 (نمايشگاه) 19همان اثر  -  933

. س10آهـارزده،  . ق100، .م س0/19×1/11( 0/11×40)، قطع .ه  4174تعليق پخته، محمد فهمى، بدون محل كتابت، 

 .دار دار، لبه ، اوراق مجدول، جلد الكى، مجدول ترنج(دو بيت در هر سطر)
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 همان   (:غزليات)آغاز 

 (:رباعيات)آغاز 

 (ب/111)ز شير وفاش در جهان نرميها و   از آتش عشق در جهان كرميها

 (:غزليات)انجام 

 (الف/111)يك تن كه بصد هزار جان ماند   در چشم من آ  تا تو هم بينى

 همان   (:رباعيات)انجام 

الف فهرستى جا  گرفته و در آن تعداد غزلها در هـر بحـر نشـان داده شـده اسـت،      /1ب و /4در اوراق  :   توضيح

هجر  و در حضور مصطفى نجيـب   4171االول  نسخه از سو  مصطفى پاشا والى جزاير بحر سفيد در غره جماد 

 ( الف/0)مفتى قونيه وقف درگاه گرديده است 

 

 9812همان اثر - 935

، .س 40، .ق 100، .س م 0/16×40( 7/40×0/44)، قطـع  .(ه  44قـرن  . ظ)م كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت    تعليق، بدون نا

 .دار، مجدول دار، لبه جلد ترنج

 :آغاز

 (ب/4) ندانم كجايى كجايى كجا    بدانم خدايى خدايى خدا

 .(ها  كهن موجود نيست اين بيت در نسخه)

 :انجام

 (ب/100)ر اگر توبه شكستى بازآصد با اين درگه ما درگه نوميد  نيست

. الف تا آخر با قلمى ديگر نوشته شده و بدين ترتيب نسخه كامل شـده اسـت  /107ب و از /11از آغاز تا  :   توضيح

 .بيت است 7400نسخه شامل 

 ــــــــــــــــــــ

 400:  1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 1349همان اثر -   934

يـك  . )س 47، .ق 141، .م س10×1/49( 1/11×0/40)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 ( كتاب بصورت معكوس تجليد شده است)دار  ، كاغذ آهارزده، اوراق مجدول، جلد جديد لبه(بيت در هر سطر

 ...بسم:   آغاز

 (ب/1)كند ما را  بنمود بهار نو تا تازه  آمد بت ميخانه تا خانه برذ ما را
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 :انجام

 (ب/141)كر اسير هوس جاذو  و شعبده   بس كن و سحر مكن اول خوذ را برهان
 

 (نمايشگاه) 11همان اثر   -  932

. ق149، .م س0/11×14( 1/11×1/10)نســـخ ســـلجوقى، بـــدون نـــام كاتـــب، محـــل و تـــاريخ كتابـــت، قطـــع  

، (با نقش گل و بوته)دار  جدول بشنگرف، جلد ميشن ترنج، اوراق م(دو بيت در هرسطر. )س14داروآهارزده،  نقش ته

 ( شده مرمت)دار  لبه

 71برابر نسخه    (:غزليات)آغاز 

 71برابر نسخه    (:رباعيات)آغاز 

 71برابر نسخه     (:غزليات)انجام 

 71برابر نسخه    (:رباعيات)انجام 

. نشان داده شـده اسـت  « صح»ا  اقدم و اصح مقابله گرديده و اختالفات در هامش با ذكر  نسخه با نسخه :   توضيح

هجر  وقـف درگـاه موالنـا شـده      946نسخه موصوف از سو  خديجه خاتون بنت عارف چلبى در اواسط رمضان 

 . اند است و اشخاصى چون ديوانه محمد چلبى بر آن شهادت داده

 

 (نمايشگاه) 24همان اثر  - 931

دو . )س11آهـارزده،  . ق401، .م س1/10×11( 16×7/17)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .افتاده ، لبه(ضربى)، اوراق مجدول و بعضى اوراق مذهّب نفيس، جلد ميشن مجدول، ترنجدار (بيت در هر سطر

 71برابر نسخه    :آغاز

 :انجام

 (ب/401)كر فساد  سو  صالح آيى    دينال چون رسيد  بشه صالح

از كاتـب ديـده   « پيشـگفتار  »پيش از آغـاز مـتن ديـوان كبيـر،     . نسخه حاو  جلد اول ديوان كبير است :   توضيح

العلـى بكمالـه،    بلـغ »: شـروع و بـا قطعـه   « الـذ  هـدانا لهـذا و ماكنـا لنهتـد       الحمـدهلل ...بسم»: شود كه با عبارت مى

 .يابد خاتمه مى« نت جميع حضاله، صلوا عليه و آلهالدجى بجماله، حس كشف

 

 1148ديوان كبير و مثنوى -  934

 0/16×0/47( 0/10×1/41)، قطـع  .ه  007القعده  ، بدون محل كتابت، غره ذ (معروف به شها)تعليق، عثمان بن باخد 

دار مزين به گل و بوته،  ، ترنج، اوراق مجدول، جلد ميشن قرمز(در متن. )س 19دار،  نقش وته آهارزده. ق 060، .س م

 .مجدول
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 ...بسم    (:ديوان)آغاز 

 1460برابر نسخه 

 (:مثنوى)آغاز 

 كند از جداييها شكايت مى  كند بشنو از نى چون حكايت مى

 (:ديوان)انجام 

 (ب/060)هم دانه آدمى برويد ميدان    رويد  دانها مى از خاك كه جمله

 (:مثنوى)انجام 

 ( ب/060)«...الوهاب و هى ستة مجلدات من كالم موالنا الملك اللّه الكتاب المثنو  بعون تمت»

 .در اين نسخه مثنو  در حاشيه و ديوان در متن قرار گرفته است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 416: 1گولپينارلى 

 

 1194ديوان و مثنوى  - 932

 . (ه  294. ف ( )سلطان العلماء)بهاءالدين محمد 

يافتگـان   بهاء ولد از تربيت... سلطان العلماء از كبار مشايخ صوفيه در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجر  است

الدين كبر  است و به سبب دانش و گويايى زبان مجـالس گـرم و پرشـور  داشـت و از اينـرو  خلقـى        شيخ نجم

...  ازو خايف و بهاء ولـد را بـه تـرك خراسـان نـاگزير سـاخت       فراوان بر او گردآمد و گويا همين امر خوارزمشاه را

 (ببعد 4649: 1صفا )

 14، .ق 441، .س م 0/16×1/41( 1/40×7/0)تعليق، سعيد محمد همدم چلبى، بدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار، مجدول ، جلد ميشن قرمز، لبه.س

 (:ديوان)آغاز 

 (ب/4)بخشم بگدا دفع كنم رنج و بال ملك ب  شاه منم شاه منم در دوسرا در دوسرا

 (:مثنوى)آغاز 

 (الف/1)كند  از جداييها حكايت مى  كند بشنو اين نى چون شكايت مى

 (:ديوان)انجام 

 (ب/441)بى دو و چار و پنج و شش كردد از موحدان   هر كه پى ولد رود مست سو  احد رود

 (:مثنوى)انجام 

 (ب/460)و بى خزان سبز و ترست  بى بهار  عاشقى زين هر دو حالت برترست
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 .شعر در متن و مثنو  در حاشيه نوشته شده است 111ديوان با  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 160: 1گولپينارلى 

 

 9442االبكار ديوان و مجمع -  958

 .(ه  223ـ222)الدين محمد عرفى شيرازى  جمال

 [گذشت 400ياد او در شماره  ]

، اوراق (49و گـاهى  . )س 47، .ق 144، .س م 16×0/41( 41×7/7)و تـاريخ كتابـت، قطـع     بدون نام كاتـب، محـل  

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه مجدول بشنگرف، جلد ترنج

 (:قصايد و غزليات)آغاز 

 (الف/4)نطق را در معرض عقداللسان انداخته  وصف صنعت كز لب هر ذره ميريزد برو

 (ب/144)س كه بناشايستگى از عمر طى شود در شمار مدت نيست و هر نف... (: نفس نفيس)انجام 

ا  از ديوان  آورده است نسخه( 10و  10ص  7ش  )ها  خود در مجله وحيد  مهد  غرو  طى يادداشت:   توضيح

 .عرفى كه پيش از درگذشت شاعر استنساخ شده در كتابخانه رامپور هندوستان مضبوط است

 . بيت از آغاز نسخه ناقص است 49

 ــــــــــــــــــــ

 1: 1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 91العارفين  ديوان و مقامات -   951

 .(ه  431-141)قاسم انوار 

 [گذشت 04ياد او در شماره  ]

يـك  . )س47آهـارزده،  . ق400، .م س49×0/41( 1/41×1/0)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (عطف ميشن)، جلد مقوا (سطر بيت در هر

 :آغاز

 (ب/4)كه باوصاف خداوند سخن چون رانم    من بيچاره سودازده سركردانم

 :انجام

 هر كه اين داشت محض دين دارد   قاسمى يار آنك اين دارد

 بروان صحابه امجد   صلوات خدا بر احمد

 (ب/400)له   غفراللّه 4/1/166/4/0/46/16العبد  تم والحمدهلل اوالً و آخرا و باطنا و ظاهرا كتبه



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

112 

 

غزلها  ناقص ( مضبوط در كتابخانه موزه موالنا)گولپينارلى ضمن مقايسه اين نسخه با كليات قاسم انوار  :   توضيح

 .را در هامش ضبط كرده است

 

 9194ربابنامه - 959

 .(ه  119-299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

 [گذشت 1ياد او در شماره  ]

بيت به يونـانى و بقيـه بـه     11بيت به عربى،  10بيت به تركى،  407باشد كه از ميان آنها  بيت مى 909ربابنامه حاو  

 .سلطان ولد است« ولدنامه»سنائى سروده شده، جزئى از سه جزء « نامه الهى»اين مثنو  كه در وزن . فارسى است

 04-06ص ( 4171تهران  -ها  علمى گزارش سفر)به بعد؛ مهد  محقق  760:  1صفا    :بنگريد

ظلـه و    لولده مداللّه»ب عبارت /161با توجه به اينكه در ورق )نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

( 1/47×0/44)قطـع  ( استنسـاخ شـده اسـت   .( ه  741پـيش از  )درج شده محتمالً در زمان حيات سلطان ولد « بركته

 .دار، لبه افتاده ، سرعنوانها بشنگرف، جلد ترنج.س 14، .ق 499، .س م 7/11×40

 :آغاز

 (ب/4)نكتها  عشق در هر گونه باب     بشنويد از ناله و بانك رباب

 :انجام

 (ب/499)اعلم بالصواب   بس كنم واللّه    شد تمام از داد داور اين كتاب

 ــــــــــــــــــــ

 491: 1گولپينارلى 

 

 9192همان اثر -  953

، .م س 1/11×0/40( 0/47×4/41)، قطـع  .ه  711رجـب   40المولو ، بدون محل كتابـت،   لجوقى، عيسى بن يواشنسخ س

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( با روكش ابر  )، جلد مقوا .س 47، .ق 171

 (الف/4)همان    :آغاز

 (الف/171)اعلم بالصواب   شذ تمام از داذ داذار اين كتاببس كنم واللّه :انجام

 .الف موجود است/1در .( ه  917به تاريخ رمضان )نسخه حاو  ديباچه بوده و وقفيه  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 490: 1گولپينارلى 
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 9133همان اثر -  955

( 41×1/0)، قطـع  .ه  704االخـر   نسخ سلجوقى، بهاءالدين السّرائى المولو  العادلى، بدون محل كتابت، اواخـر ربيـع  

 (ا  روكش پارچه)، جلد مقوا .س 47آهارزده ضخيم، . ق 109، .س م 1/40×0/44

 همان    :آغاز

 همان   :انجام

 .اند ب بعدا با قلم تعليق نوشته شده و به نسخه عالوه گرديده/0الف تا /4اوراق  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 (140دانشگاه ش فيلم در )؛ 1011: 1: ؛ منزو 164: 1گولپينارلى 

 

 5411و  5418همان اثر  - 954

، .ق141، .م س10×1/40( 0/41×0/44)، قطـع  .ه  4140االخـر   تعليق، درويش محمدالكرد ، بدون محل كتابت، ربيع

 ( ا  روكش پارچه)، سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا .س44

 :آغاز

 (ب/4)نكتهايى عشق در صدكونه باب   بشنو از ناله و بانك رباب

 (ب/141)همان :   نجاما

 .نسخه در دو مجلد و فاقد ديباچه است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 117: 1گولپينارلى 

 

 4112همان اثر - 952

، جلـد  .ق141، .م س11×47( 1/40×1/41)، قطع .ه  4110صفر  40رقاع، درويش محمد انقرو ، بدون محل كتابت، 

 (ا  روكش پارچه)مقوا 

 (الف/4) 1410نسخه برابر :   آغاز

 (الف/141)همان :   انجام

 . نسخه حاو  ديباچه است:    توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 199: 1گولپينارلى 
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 9135همان اثر  -  951

، جلـد ميشـن   .س47، .ق170، .م س10×47( 0/40×41)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 . دار ، لبه(مزين به نقش گل و بوته)دار  ا  ترنج قهوه

 (ب/1) 1410برابر نسخه ش :   آغاز

 :انجام

 ا  ذولباب در سنه سبعانه  شذ تمام از داد دادار اين كتاب

 (الف/170)يافت روح از داد او صد فتح باب   مرد اين كتاب گفته شد در مدح آن

السالم به سـؤال   البالغه جواب حضرت على عليه ب به نقل از نهج/4در ورق . نسخه حاو  ديباچه است :   توضيح

ب يك رباعى، شـعر   /170عباراتى مختلف و در ورق ( وبدون نقطه)ب بخط ديوانى /1، در ورق «هل رأيت ربك»

 .الدين سهرورد  جا  گرفته است ا  به عربى از شيخ شهاب خيام و قطعه منسوب به

 ــــــــــــــــــــ

 (147فيلم در دانشگاه ش )؛ 1011: 1؛ منزو  161: 1گولپينارلى 

 

 9134همان اثر  -  954

، .س 47، .ق 101، .م س   1/11×1/40( 1/47×1/41)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .بندها ميشن اوراق مجدول، جلد مقوا، عطف و گوشه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/101) 1410برابر نسخه ش :   انجام

 .اوراقى چند از آغاز و وسط ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 160: 1گولپينارلى 

 

 5/4558رباعيات -  952

 .(ه  558-341)ابوسعيد ابوالخير 

در . الخير يكى از بزرگترين مشايخ تصـوف ايـران، و از پيـروان ابوعبـدالرحمن سـلمى بـود       بن ابى  اللّه فضلابوسعيد 

رسـاله  »و « السعيد اسرارالتوحيد فى مقامات ابى»: اند كه عبارتند خصوص سرگذشت و احوال او دو كتاب مهم نوشته

توان بعنـوان مؤسـس    ابوسعيد را مى. اند فراهم آمده اين دو اثر از سو  دو نواده او. «حاالت و سخنان شيخ ابو سعيد

 (01-04: 4نفيسى )شعر فارسى در طريقه تصوف دانست 

:  اصغر حلبـى، تهـران   تأليف على/ ؛ شناخت عرفا و عارفان ايرانى 07-00: 0؛ ريحانه 006-019مشار  . ف    :بنگريد
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 140-470: 4ا اهل قلم ديدار  ب: ؛ غالمحسين يوسفى07: 46به بعد؛ ذريعه  141ص  4101

ب تـا  /  79از . )ق 0، .م س  1/47×0/46( 7/44×0/0)، قطـع  .ه  4167تعليق پخته، عبـدالرحمن نـاجم، قسـطنطنيه،    

 .، جلد جديد(الف/01

 :آغاز

 (ب/79)مرغان هوا ز آشيان دگرند   مردان خدا ز خاكدان دگرند

 :انجام

 (الف/01)سوخته شايد كه رسم بصحبت  در راه وفا چو سنگ و آتش كردم

طبـع  « انصـار    نصايح و مناجـات شـيخ بزرگـوار خواجـه عبداللّـه     » 01تا  19اين رباعيات در صفحات  :   توضيح

 .هجر  چاپ شده است 4164جا  دارد كه در رجب ( سفير ايران در تركيه)الملك  معين

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 

 

 9/9422رباعيات -  948

 . (ه  285. ف )الدين محمد بن حسن مرقى كاشانى  افضل

و  رسـاالت متعـدد  در   . الدين محمد معروف به بابا افضل از بزرگان عرفا و علما  قـرن هفـتم ايـران بـود     افضل

، «نامــه جــاودان»، «المبــين منهــاج»، «المفيــد للمســتفيد»: تــرين آنهــا عبارتنــد از تصــوف و ســلوك نوشــته كــه عمــده

نوشــته « الحكــم فصــوص»و  برخــى از رســاالت ارســطو را نيــز ترجمــه كــرده و شــرحى بــر ... «مــالالك مــدارج»

 (410: 4نفيسى ...)است

؛ 190-191: 0( مـؤلفين )؛ مشار 111الشيعه  ؛ معجم مؤلفى790مشار . ف ... ؛ 111-117؛ 101-106:  1صفا   :بنگريد

 109-100: 4الفصحا  ، مجمع04-4ص   4101رباعيات باباافضل كاشانى، تهران : سعيد نفيسى

، جلد .س 47، (ب/00ب تا /  10از . )ق 11، .م س  10×41تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت،  قطع 

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش ابر )مقوا 

 :آغاز

 (ب/10)نه نقص بدامن كمال تو رسد   نه عقل بكنه اليزال تو رسد

 :انجام

 (ب/00)يمتا خرقه ما بغير طاعت نبود   مبرا كرداز خدمت مخلوق 

نامى از كاركنان موزه قونيه اين رباعيها را مورد بررسى قـرار داده  « ولى». رباعى است 1006نسخه حاو   :   توضيح

ربـاعى   0رباعى با جزئى اختالف متعلق به موالنا است، يك رباعى متعلـق بـه خيـام اسـت و      40و دريافته است كه 

طبـع مجتبـى مينـو  و يحيـى مهـدو ،      )دو بيت آغاز و انجام اين نسـخه در رباعيـات باباافضـل    . باشند مىتكرار  
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 .(شود ديده نمى( 4117:تهران

 ــــــــــــــــــــ

 (111فيلم در دانشگاه ش )؛ (با اختالف در شماره نسخه و تعداد اوراق) 1017: 1: ؛ منزو 49: 1گولپينارلى 

 4/9425رباعيات - 941

 . (ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

، (ب/411ب تـا  /  417از . )ق 7، .م س  49×0/41، قطـع  .ه  004تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابـت، ذ  القعـده   

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/417)زده با عقل لبم خانه گرفت  جان تن  گرفتدر وصف تو عقل طبع ديوانه 

 :انجام

 (ب/411)جنبانى  ميگويم سر بمكر مى  تو سرو روانى و سخن بيش تو باد

اشـارتلى ربـاعيلر موالنـك ديـوان كبيرلرنـده      » × :ب بامركب قرمز چنين نوشته شده اسـت /417در ورق  :   توضيح

. ها پانزده است تعداد اين رباعى.[ اند در ديوان كبير موالنا وجود ندارند گذار  شده عالمت× رباعياتى كه با  ]« يوقدر

 .الزمان فروزانفر مشاهده كرد توان در ديوان كبير طبع بديع رباعى را مى 40رباعى از اين  1در حالكيه 

 ــــــــــــــــــــ

 41: 1گولپينارلى 

 

 1/9425رباعيات -  949

 [گذشت 16ياد او در شماره  ] . (ه  294-458)كر عطّار نيشابورى فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوب

، (الـف /400الف تـا  /  419از . )ق 7، .م س  49×0/41، قطع .ه  004القعده  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، ذ 

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )جلد مقوا 

 :آغاز

 (الف/419)قدوسى تو مقدس از ادراكى    ا  باكى تو منزه از هر باك 

 :انجام

 (الف/400)هر كس برهى دگر برون افتادند  از پرده غيب هيچكس اكه نيست

 .رباعى عطّار است 00نسخه شامل  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 41: 1گولپينارلى 
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 4/4558رباعيات -  943

 ناشناس

الـف تـا   /  01از . )ق 1، .م س  1/47×0/46( 7/44×0/0)، قطـع  . ه 4167تعليق پخته، عبدالرحمن ناجم، قسـطنطنيه،  

 .، جلد جديد(الف/00

 :آغاز

 (ب/01)يا رب بغزاكننده بدر و حنين    الثقلين يا رب بكرامات رسول

 :انجام

 (الف/00)بركشتم و توبه كردم و بد كردم   چون بر كرمت وثوق كلى دارم

 ــــــــــــــــــــ

 119: 1گولپينارلى 

 

  3/9438رحيقيه و ربيعيه -  945

 الدين على بن محمد نظام

الدين على بن محمد معروف به نظام شامى كه در اواخـر قـرن هفـتم و در اوايـل قـرن هشـتم        مؤلف اين رساله منثور نظام

كتـاب   تبريـز بـوده و در جـوانى بـه بغـداد رفتـه و در آنجـا       ( يا شـنب غـازان  )زيسته، از مردم محله شام غازان  هجر  مى

برا  سلطان اويـس  « الملوك رياض»تأليف فخرالدين طغرايى را كه در حكايات است بنام « االتباع المطاع  فى عدوان سلوان»

 (106: 4: نفيسى).  يمور را در احتوا داردباشد كه تاريخ سلطنت ت نيز مى« ظفرنامه»و  صاحب ... جالير ترجمه كرد

باشـد اسـتفاده    مـى « تاريخ وصاف»تر از  خود از اين كتاب كه ساده« ظفرنامه»الدين على يزد  در تأليف  گويند شرف

 (1416: 0: معين.          )كرده است

، .س 40، (ب/76ب تـا  /  01از . )ق 9، .م س  0/40×41( 0/41×0/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .شده دار، لبه كنده جلد ترنج

 ...بسم:   آغاز

 (ب/01)االزهار  السحاب واضحك ابكى   الربيع واظهراالسرار الح

 :انجام

 (ب/76)آسوده باد تا ابد از آفت خزان   گلزار دولت تو كه دارد نسيم خلد
 ــــــــــــــــــــ

 (114فيلم در دانشگاه ش ) 1071:  0؛ منزو  111: 1گولپينارلى 
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 9/1528[ رساله ] -   944

 . (ه  441. مقت  - 452)بن حبش سهروردى الدين يحيى  شهاب

الدين سهرورد  ملقب به شيخ اشراق و شيخ شهيد يكى از بزرگترين علما  قرن ششم بوده و در علـوم   شيخ شهاب

. ادب و صرف و نحو و اشتقاق و لغت و منطق و معانى و بيان و كالم و تصوف و حكمت يگانه روزگار خـود بـود  

ترين آثارش را به زبان عربى نوشته ولى رساالتى چند بـه   سهرورد  عمده. سفه استو  مبتكر حكمت اشراق در فل

 (446:  4نفيسى ... )و« يزدان شناخت»، «رساله مبدأ و معاد»اند  فارسى نيز فراهم آورده است كه از آن جمله

 .كند مؤلف در اين اثر از خواص چهل اسم حسنى و ادعيه مربوط به هر كدام از اين اسماء صحبت مى

 990-990و  160-197:  1به بعد؛ صفا  016:  0معين    :بنگريد

ب تـا  /  71از. )ق 41، .م س 0/47×41، قطـع  .ه  007شـوال   41نسخ، الكشفى بن صوفى الياس، بدون محل كتابت، 

 ، (ب/00

... لماءالربانيـه  الع الرحيم خاصيت و شرح جهل اسم برسبيل اختصار مشـهور اسـت از سـلطان    الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (ب/71)

 (ب/00)على محمد النبىّ و آله و سلم تسليما كثيرا  اللّه القوة اال باهلل العلى العظيم و صلى... : انجام

 ــــــــــــــــــــ

 477: 4گولپينارلى 

 

 3/9134[ رساله ]   -  942

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره ] 

، جلـد قرمـز   (ب/411الـف تـا   /  410از . )ق 0، .م س47×0/9نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار، مجدول دار، لبه ترنج

 (الف/410... )اند بايد كه بيان كند اهل منزل چهارم در ذات و صفات خدا  چه گفته مى...:   آغاز

تعالى و بيان عالم جبـروت و عـالم ملكـوت و عـالم      خواستم كه درين رساله بيان ذات و صفات خدا  مى...  : انجام

 .آيد تمام كنم ملك تمام كنم اما نتوانستم باشد كه درين رساله مى

 (ب/411)آنست ترا در دو جهان مونس و معبود   هر چيز كه اندر دو جهان بسته آنى

 ــــــــــــــــــــ

 146: 1نارلى گولپي
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 (نمايشگاه) 5/158همان اثر  -  941

( الـف /100ب تـا  /100از .)ق 0، .م س11×0/11( 0/16×0/41)، قطـع  .ه  010تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار ، لبه(ضربى)دار  ا  مجدول، ترنج ، جلد ميشن قهوه.س10داروآهارزده،  نقش ته

 (ب/100...)طوافان خط بر جبروت زمزمه آن در عالم جان اندازندكه سبحه ( كذا)حمد و سنايى :   آغاز

 (الف/100)مهمان به كه فرش سخن در نوردم  سخن را كرفتم كه بر عرش برد:     انجام

 

 (نمايشگاه) 4/158رساله  -  944

 .(ه  123-242)الدين ابوالعطا محمود بن على كرمانى  كمال

 [گذشت 141ياد او در شماره  ]

( ب/109الـف تـا   /100از . )ق 1، .م س 11×0/11( 0/16×0/41)، قطع .ه  710بدون نام كاتب و محل كتابت، تعليق، 

 .دار ، لبه(ضربى)دار  ا  مجدول، ترنج ، جلد ميشن قهوه.س 10داروآهارزده،  نقش ته

 (الف/ 100...)سيوف االسنه بجواهرالتقديس( رصّع)الذ  رضع  الحمدهلل...بسم :آغاز

 :   انجام

 تيغى برو  دشمن او برفراختيم  شمعى ببزم شاه جهان بر فروختيم

 (ب 109)اعلم بالصواب   ختم شد بر نام شه واللّه        المثانى خواندمش اين مقالت كاسمان سبع

 

 9/1131[ رساله ]  - 942

 . (ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

ايضاح بعضى از تعابير صوفيه چون ميخانه، ترسا، ترسابچه، بت، دير، ساغر، زنار، صنم، چشـم، رنـد، بـاده    رساله در 

 .است... فروش، پير، ساقى،

عطـف و  )، جلـد مقـوا،   (ب/  4. ) ، يـك ق .م س  49×0/41نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار ، لبه(بندها ميشن گوشه

 ...اما بعد اين چند كلمه ايست در اصطالح صوفيان تا هر كه...بسم:   آغاز

گان عالم معنى را گويند تمت الرسـاله مـن كـالم موالنـا      كننده كان و فيض رساننده ساقى و مطرب ترغيب...:   انجام

 تعالى عليه  اللّه مرقده و رحمه  جامى نوراللّه

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 
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 1/1351[ سالهر ]   -  928

 گوينده ناشناس

با اينكه در انجـام رسـاله آمـده اسـت كـه      . در طهارت، وضو، غسل، تيمم و نماز است( مثنو )بيت  404اثر حاو  

رساله از آن شيخ عطّار است ولى در پايان مقدمه قيد شده كه مولد مؤلف بخاراست و در هرات بـه شـهرت رسـيده    

 .تواند شيخ عطّار باشد دهد كه مؤلف نمى است و اين نشان مى

 .، جلد معمولى( ب/0ب تا /  4از . )ق 0، .م س 11×40تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 :آغاز

 (ب/4)كز دو حرف آفرين ارض و سما    كنم   بنام   خدا ابتدا  مى 

 :انجام

 (ب/0)هيـاد   گيــرنده   و   نويســنده      رحمت حق نثار خوانند

 ــــــــــــــــــــ

 410: 4گولپينارلى 

 

 9/1351[ رساله ]   - 921

 مؤلف ناشناس 

( 004ش )ا  منثور در خصوص ايمان و اعمال و تلخيصى از نسـخه موجـود در كتابخانـه دانشـگاه اسـتانبول       رساله

 .باشد مى

 .، جلد معمولى( الف/41تا ب /  7از . )ق 0، .م س  11×40تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

الدارين اين كتابيست كه در بيان صفت ايمـان و معرفـت ايمـان و     فى  اللّه الرحيم بدان اسعدك الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (ب/7... )احكام و اركان ايمان

... خواب بينـد  عليه و سلم را در  اللّه ارا  حضرت محمد مصطفى صلى و اگر پنج بار بخواند جمال جهان... :   انجام

 (الف/41)الوهاب  الملك الكتاب بعون الراحمين تمت يا ارحم

 ــــــــــــــــــــ

 417: 4گولپينارلى 

 

 3/1351[رساله ]   -  929

 مؤلف ناشناس

رساله اثر  منثور بصورت سؤال و جواب در خصوص اعمال شرعى است و از نسخه موجود در كتابخانـه دانشـگاه   

 .تلخيص شده است( 004ش )استانبول 
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 .، جلد معمولى( ب/01ب تا /  41از . )ق 01، .م س  11×40تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/41... )العلم فريضة السالم طلب النبى عليه الرحيم قال الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 ــــــــــــــــــــ

 417: 4گولپينارلى 

 

  5/1199[رساله ]   -  923

 مؤلف ناشناس

السالم ياد  مؤلف بجهت اينكه در اثر خود با احترام از امام جعفر صادق عليه. رساله در خصوص ايمان و اسالم است

 .كند بدون شك از پيروان مذهب اماميه بوده است الف از مسح پاها بهنگام وضو صحبت مى/410كند و در  مى

، .س 44، (الـف /419الـف تـا   /  410از . )ق 0، .م س  1/16×0/41ع تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قط

 .دار لبه( بندها ميشن عطف و گوشه)جلد مقوا 

اما بعد بدانك سالك از رو  استفاده سؤال كرد كه اسالم بنزد اهل تحقيق بطريـق يقـين چـون توانـد     ... بسم:   آغاز

 (الف/410..)بود

 :انجام

 (الف/419)ذره به از هزار خورشيد نشد  كان   لطفت بكدام ذره پيوست دمى 
 ــــــــــــــــــــ

 17: 1گولپينارلى 

 

   3/1112[رساله ]   -  925

 مؤلف ناشناس

 .رساله در آداب و سلوك نقشبنديه است

ب تـا  /  40از . )ق 70، .م س  1/47×0/44( 0/44×1/0)نسخ پخته، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .، مجدول(با نقش گل و بوته)دار  ، جلد مقوا، ترنج.س 40، ( الف/09

 (ب/40...)خداوندا بغرت آنكه بفردانيت ذات منفرد ... بسم:   آغاز

 :انجام

 (الف/09)بدين خوبى نبايست آفريدن   لب و دندان ان خوبان چون ماه

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 
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 5/1131[رساله ]  -   924

 اسمؤلف ناشن

  شيخ عطّار و حكاياتى از حسن بصر ، مالك دينار، ابراهيم ادهم، بايزيـد  «االوليا تذكره»نسخه حاو  قسمتهايى از 

 .است... بسطامى، ذوالنون مصر ،

، جلـد مقـوا   ( ب/410ب تـا  /  01از . )ق 00، .م س  49×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار ، لبه(شنبندها مي عطف و گوشه)

 (ب/01... )ان پرورده نبوت آن خو كرده فتوت خواجه حسن بصر ... :   آغاز

ادبى نكنيد كه او عزيزكرده ماست دست بداشتند و بخاكش دفن كردنـد   آواز  شنيدند كه بر دوست ما بى...:   انجام

 (ب/410)اعلم   واللّه

 . ب افتاده است/91اوراقى چند از آغاز و ورق :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

 3/1131[رساله ]   -  922

 مؤلف ناشناس

 .باشد ا  آيات و احاديث است و اوراقى از آغاز و انجام آن ناقص مى رساله در تفسير پاره

، جلـد  ( الـف /06الـف تـا   /  47از . )ق 01، .م س  49×0/41تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)مقوا 

 (الف/47... )المال عليه و سلم  اللّه النبى صلى فصل سى ام قال   :آغاز

 فرمايد چنانكه خداوندگار موالنا مى   :انجام

 (الف/06)رم را جو درين گنج فتادم جكنم سيم و د       جكنم نام و نشانرا جو ز تو كم نشود كس
 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

 1/1133[رساله ]    - 921

 مؤلف ناشناس 

 .ايست مختصر در حق معاد كه محتمالً از آن مير شريف است رساله

( الف/410ب تا /  410از . )ق 1، .م س  1/40×0/41( 1/41×0/9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (داخل محفظه قرار دارد)بندها مرمت شده  دار، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، 
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 :آغاز

 (ب/410)معاد دهم ( و)اگر ترا خبر از مبدأ   بجز حقيقت آدم چه دانى ا  صوفى

اين مسـئول باشـد تقريـر     المقال الوقت را در اين مقدمه مصلحت جنان ديده شد كه انجه خالصه اما عجاله...:   انجام

 (الف/410)العصمة والتوفيق  كرده آيد و باهلل

 ــــــــــــــــــــ

 06: 1گولپينارلى 

 

 11/1234رساله آداب  -924

 .  (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

الـف تـا   /  14از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولى بن اسكندر، بـدون محـل كتابـت،    

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، ( الف/11

 (الف/14... )بايد كه در آداب اهل تصوف رساله جمع كنيد مى...:   آغاز

ه تمـام شـد رسـال   ... و از اخالق بد پاك نشده البته هر دو زيان كنند و هم كوينده و هم شنونده والحمدهلل...:   انجام

 (الف/11)هفتم 

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 

 91/1234[رساله آداب ]   -  922

 . (ه  214. ف )الدين كبرى  نجم

الـدين كبـر  مؤسـس سلسـله      احمد بن عمر بن محمد خوفى خوارزمى مكنى به ابوالجناب و معروف به شيخ نجـم 

او را به جهت اينكه در طـول عمـر دوازده كـس را    . هفتم است كبرويّه، از مشاهير عرفا و اكابر صوفيان قرن ششم و

 (144:  0معين ...  )اند تراش گفته بمريد  قبول كرد كه تماما از مشايخ و اوليا شدند ولى

الدين ابوالجناب احمد بن عمر خيوقى خوارزمى ذكر كرده و عالوه نمـوده   نام مؤلف را بشكل نجم( 440: 4)نفيسى 

الكبر  قلب داده بودند و به همين جهت اسـت كـه    نكه در مباحثه بر همه كس غالب ميامد طامهاست او را بجهت اي

 . به شيخ نجم الدين كبر  معروف شده است

 179: 4( مؤلفين)؛ مشار 4470:  9؛ ذريعه 4641:  1/4؛ منزو  471: 1ريحانه    :بنگريد

ب تـا  /  74از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، ( الف/77



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

124 

 

 (ب/74... )الثقلين الشريعة مرشدالسالكين قدوه الحقيقة امام الطريقة برهان اآلداب الشيخ الكبير سلطان صنف هذه   :آغاز

تعـالى    اللّـه  تعالى تمـت الرسـاله بلطـف     اللّه عونو باطنش كشاده كردد و هر مراد  كه دارد حاصل شود ب...    :انجام

 (الف/77)

 ــــــــــــــــــــ

 140: 4گولپينارلى 

 

 5/9144...رساله آفاق و انفس لحضرت سلطان العارفين العاشقين موالنا رومى -  918

 مؤلف ناشناس

با موالنا ندارد و باحتمال قريب بـه  شود، ارتباطى  الدين محمد بن محمد مولو  نسبت داده مى اين رساله كه به جالل

 .تواند باشد يقين از آن شاهد  مى

(  ب/110الف تا /  110از . )ق 1، .م س  0/16×1/41( 7/41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار دار، لبه اوراق مجدول، جلد ميشن، ترنج

 (الف/110... )ايد كه بداندمعرفت در آفاق و انفس بدانكه عاقل را ب   :آغاز

 (ب/110)المراجع والمأب  اعلم بالصواب واليه  ششم ادراكيست هفتم خونيست واللّه...   :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 114: 1گولپينارلى 

 

 98/1234[رساله احاديث اوائل ]  - 911

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

الـف تـا   /  07از . )ق 0، .م س 0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولى بن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،     

 (.عطف ميشن)، جلد مقوا .س 14، ( الف/74

 (ب/07... )بايد در احاديث اوائل رساله جمع كنيد درخواست كردند كه مى... اما بعد چنين گويد...بسم:   آغاز

خاك بودمى كه از خاك فروتر مرتبه ديگر نيست و گونـه آن مرتبـه تمنـا كردنـد  والحمـدهلل       كاشكى كه...:   انجام

 (الف/74)دهم فى سادس عشر جماد  اآلخر  العالمين تمام شد رساله هفت رب

تفسـير حـديث اول   »بشـكل  ( 1/4146)عنوان اين رساله در نسخه مضبوط در كتابخانـه عـاطف افنـد      :   توضيح

 .بط شده استض«  اللّه ماخلق

 ــــــــــــــــــــ

 140: 4گولپينارلى 
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 1/1234[رساله ارواح ]  -  919

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

ب تـا  /  11از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، ( الف/10

بايـد در آفـرينش ارواح و در مراتـب ارواح و در عـروج و      مى... اما بعد چنين گويد... الرحيم الرحمن اللّه بسم   :زآغا

 (ب/11... )نزول ارواح

 (الف/10)الموفق و المرشد   العالمين تمام شد رساله واللّه جعله دكّا و كان وعد ربى حقا الحمدهلل رب...   :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 

 13/1199[رساله ازل و ابد و مبدأ و معاد ]  - 913

 مؤلف ناشناس

المؤلف به اقوال حروفيّه استناد كرده و در آن به شواهد  از نجم دايه، موالنا، عراقـى، كمـال    اين رساله منثور مجهول

 .جا  داده است... خجند ، مغربى،

الـف تـا   /  147از . )ق 44، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)كتابـت  تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ 

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش ابر )، جلد مقوا .س 44، ( ب/117

 (الف/147... )بعد و بدانك ازل عبارت از مبداست و ابد عبارت از معادست...بسم:   آغاز

 : انجام

 (ب/117)تن زدو گفت عابدا بس خود    خود بود كه گفت كشت جار 

 ــــــــــــــــــــ

 16: 1گولپينارلى 

 

 4/1199[رساله افتادن حضرت يونس به شكم ماهى ]  -  915

 مؤلف ناشناس

ب تـا  /  419از . )ق 0، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت     

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش ابر )، جلد مقوا .س 44(  الف/401

 :آغاز

 چون هدايت آمد و دادش نهان  همچو يونس ماند در ماهى نهان

 (ب/419... )اما بعد بدانك درويشى از رو  استفاده سؤال كرد كه يونس در بطن ماهى در دريا
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 اعلم  اصله واللّه( كذا)اال و از جنس طبيعت بيرون آيد و بحق پيوندد كه كل شى يرجع ...:   انجام

 (الف/401)راز جهل صوفى ويك پيرهن    نپپا  در اين صفه نه و بازدا
 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 9281رساله اعمال اصطرالب   -914

 .( ه  428پس از . ف )الدين حسينى  ركن بن شريف

پنجـاه  »تابهايى چند در رياضيات و هيأت نوشته از آن جمله كه ك... مؤلف از علما  رياضى و منجّمان قرن نهم بوده

 ...خواجه نصيرالدين طوسى« زيج ايلخانى»در تنقيح « زيج جامع سعيد »و ... در اسطرالب« باب سلطانى

 (174: 4نفيسى )

ذارده شده ا  از صفحات برا  اينكه بعدا تصوير  در آنها كشيده شود خالى گ اوراقى چند از انجام ناقص بوده، پاره

هجر  در هرات به تـأليف ايـن اثـر     006ب قيدكرده و عالوه نموده است كه در سال /4مؤلف نام خود را در . است

 .توفيق يافته است

 .، بدون جلد.ق 16، .م س  40×41( 41×1/9)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/4... )ى راجل جاللهالتعظيم حد و ثنا  بى عد حضرت واجب حمد بى...بسم   :آغاز

 ( ب/16... )و چون خواهد كه قعر چاهى باصطرالب...    :انجام

 .اوراقى چند از آخر ناقص است:    توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

 1/1131االنسيه رساله -  912

 . (ه  449. ف )يعقوب بن عثمان چرخى 

از اصحاب بهاءالدين نقشبند و از پيشوايان معروف سلسـله  ( نقشبند معروف به يعقوب چرخى )يعقوب بن عثمان 

« كتاب روايح»و « تفسير يعقوب چرخى»تفسير  بنام : از و  آثار  چند باقى مانده، از آن جمله است. نقشبنديه بود

قـرار  ( كتانپايتخت تاجيسـ )كيلومتر  شهر دوشنبه  0قبر و  هم اكنون در كالخوز لنين واقع در . «شرح رباعيات»و 

 (770: 1و  101: 14: نفيسى. )دارد

 .رساله درحق سلوك نقشبنديه است

، ( الـف /40ب تـا  /  4از . )ق 40، .م س  49×0/41( مختلـف )نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)جلد مقوا 
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 (ب/4... )را كه جنس انس را مظهر انواع كماالت كردانيدحمد و ثنا مر مبدع ارض وسما ...بسم:   آغاز

 :شود و اين بيت را ميكفتند هد تا بشريت غالب است ميسر نمى اخالص بعد از فنا دست مى...:   انجام

 مخمور صبوحى لستيم  ساقى قدحى كه نيم مستيم

 (الف/40)خويشتنيم تن پرستيم   ما را تو بما مما كه تا مابا 

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

 4/9144رساله انفس و آفاق   -911

 .( ه  241يا  291-414)ابراهيم شاهدى مغالوى  

 [گذشت 07ياد او در شماره  ]

 .است« فاعالتن فاعالتن فاعالت»بيتى بشكل قصيده و به وزن  71اين رساله 

 416عبدالباقى گولپينارلى، مولويه پس از موالنا، :   بنگريد

( 7/41×0/0)، قطــع .ه  4117السـله و  المولــو ، بـدون محــل كتابـت،     تعليـق، عثمــان بـن علــى العريـف بخــاكى   

 .دار دار، لبه ، اوراق مجدول، جلد ميشن، ترنج( ب/110ب تا /  110از . )ق 1، .م س  0/16×1/41

 (ب/110)مغربم شد گوش مشرق شد دهانپايها باشد زمين و آسمان:     آغاز

 :انجام

 شاهد و مشهود شاه كن فكان  جامع آمد امى شمس دين كون

 (ب/110)نيست مارا حاجت باديگران   اسم ما عين مسمى شد يقين

 ــــــــــــــــــــ

 116: 1گولپينارلى 

 

 3/1234[رساله اول ] -  914

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

 .كند كه دانستن آنها مر سالكانرا ضرور  است صحبت مىرساله در حق علومى 

( ب/40ب تا /  44از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطع .ه  904تعليق، ولى بن اسكندر، بدون محل كتابت، 

 (عطف ميشن)، جلد مقوا .س 14، 

امـا بعـد چنـين    ... الظـالمين  وان اال علـى للمتقـين وال عـد   العالمين والعاقبه الرحيم الحمدهلل رب الرحمن اللّه بسم  :آغاز

 (ب/44... )گويد اضعف ضعفا و خادم فقرا عزيز بن محمدالنسفى مى
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 (ب/40)العالمين  ا  درويش اين پنجم فصل را در مسجد جمعه ابرقوه جمع كردم ونوشتم والحمدهلل رب...   :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 146: 4گولپينارلى 

 

  3/1199[ايمان و اسالم و احكام و اركانرساله  ]  -   912

 مؤلف ناشناس

دهد كه مؤلف در مذهب حنفى  متن اين رساله كه از باطن ايمان و اسالم و از حكمت تشريعى سخن ميراند نشان مى

 .بوده است

تـا   الـف /  411از . )ق 1، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش ابر )، جلد مقوا .س 44، ( الف/410

... الـدارين كـه ايـن كتابيسـت در بيـان ايمـان و اسـالم و احكـام و اركـان          فـى   اما بعد بدانك اسعداللّه...بسم:   آغاز

 (الف/411)

 (الف/410)اعلم بالصواب   اللّهاگر از جماعت يكى بجا  آورد از گردن ديگران ساقط شود و...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 17: 1گولپينارلى 

 

 19/1234[رساله بلوغ و حريت ]   -  948

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

ب تـا  /  11از ). ق 1، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 (عطف ميشن)، جلد مقوا .س 14، ( الف/17

 (ب/11... )بايد كه در بلوغ و حريت رساله جمع كنيد و بيان كنيد كه بلوغ و حريت چيست مى...بسم:   آغاز

تعالى   هاللّ تمام شد رساله هشتم بعون...  و ما نيز در جاها  ديگر ذكر اينها كرديم تكرار نكرديم والحمد للّه...:   انجام

 (الف/17)

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 
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 5/1234[رساله بهشت و دوزخ ]  -   941

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

ب تـا  /  44از . )ق 1، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 .مقوا، عطف ميشن، جلد .س 14، ( الف/41

اله عليه كـه جماعـت درويشـان از     چنين گويد شيخ وقته عزيز بن محمد نسفى رحمه...العالمين الحمدهلل رب:   آغاز

 (الف /41 -ب /44...)كه حقيقت بهشت موافقتست و حقيقت دوزخ مخالفتست  اين بيچاره درخواست كردند اعزاللّه

اند و الحمدهلل رب العالين تم  م شد منزل چهارم واهل تصوف درين منزلصحبت كار صحبت دانا دارد تما...:   انجام

 (الف/41)

 ــــــــــــــــــــ

 144: 4گولپينارلى 

 

  95/1199[رساله تصوف ] -  949

 مؤلف ناشناس

 ،.س 44، ( الـف /160الف تـا  /  161از . )ق 0، .م س  1/16×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلد مقوا 

حمد و ثنا  نامتناهى پروردگار  را كه استحكام قواعد اسـالم و اصـحاب طالبـان سـعادات ملكـوتى      ...بسم:   آغاز

 (الف/161... )كردانيد

 :انجام

 چون خضر بسر چشمه حيوانى شد  هر كوه بره على عمرانى شد

 (الف/160)مانند عالدوله سمنانى شد   شداز وسوسه فعال شيطانى 

الـدين ابوالمكـارم    عالءالدوله سمنانى كه در قسمت انجام اين نسخه مورد اشاره قرار گرفته همـان ركـن   :   توضيح

باشـد و او را آثـار  متعـدد در بـاب تصـوف       است كه از عرفا  نامى ايران مى.( ه  710-009)احمد سمنانى است 

 .است

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

  4/1199[رساله تصوف و فتوت ]   -  943

 مؤلف ناشناس

 .باشد ا  است كه بصورت سؤال و جواب فراهم آمده است و مؤلف آن از پيروان اماميه مى نامه اثر فتوت
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الـف تـا   /  471از . )ق 16، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تارخ كتابـت  

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )، جلد مقوا ( الف/164

 (الف/471... )اند كه درويش را هزار و يك مقام دانستن تا درويش باشد باب در بيان جهل مقام آورده   :آغاز

ند مـداحان مصـطفى و   تا هفده پشت ان نيزه را داشت بخمره كوچك رسيد همچنان پشت به پشت داشـت ...    :انجام

 (الف/164)اعلم   مرتضى واللّه

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

  9/1192[التنزيل رساله ]  -  945

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت  70ياد او در شماره ] 

، ( ب/90ب تـا  /  91از . )ق1، .م س  0/14×0/40( 0/41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار لبه( بندها ميشن عطف و گوشه)جلد مقوا 

 (ب/91... )اما بعد چنين كويد اضعف ضعفاء خادم فقرا عزيز ابن محمدالنسفى...بسم:   آغاز

 (ب/90... )بعضى ميكويند كه جوهر اول كه تخم عالم كبيرست...:   انجام

 .نسخه از آخر ناقص است:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 4/4133رساله چهارپند -  944

 مؤلف ناشناس

تأليف شده در حـق اخـالق و   ( هجر  4617متوفى بسال )هجر  و در عصر جهانگير  4611اين رساله كه در سال 

 .تصوف است

 ب /  71از . )ق0، .م س  0/11×0/41( 0/40×9/7)الدين صديقى الهانسو ، بدون محل و تـاريخ كتابـت، قطـع     تعليق، غالم

 (فرسوده)، جلد مقوا ( ب/77تا 

 (ب/71... )بدان ا  برادر از هر قدر كه از علم قوت داشتم...بسم:   آغاز

 :انجام

 الدين جهانگير ابن اكبر پادشاهگفته شد اين پند در عهد شه كيتى پناهشاه نور... 

 (ب/77... )يكهزار و سى و دو از هجرت خيرالبشرشد تمام اين پند و توفيق از اله



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

131 

 

 .نسخه از انجام ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 109: 1گولپينارلى 

 

 3/1198[رساله حروفيه ]  - 942

 مؤلف ناشناس

، .س 40، ( الـف /141ب تا /  00از . )ق 419، .م س  41×46( 1/44×7/0)قطع  ،.ه  4674تعليق، عمر بن حسن،اسكندريه، 

 .دار جلد مقوا، لبه

 (ب/00...)در تقسيم وجه د و ح بشناس و بخوان ا  خواننده خطط وجه كريم...بسم   :آغاز

لتـه فانادتيـه   پس منزل آخر همه از علما و زاهدان و حكما و شـهدا بعـالم عشـق الهـى ميكشـد كـه اذا قت      ...   :انجام

 (الف/141)

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى

 

 19/1199[رساله حروفيه ]  -941

 مؤلف ناشناس

الـف تـا   /  141از . )ق 1، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   

 .دار بندها ميشن، لبه گوشه، عطف و (روكش ابر )، جلد مقوا .س 44، ( الف/147

 (الف/141... )اما بعد بدانك ا  طالب كه پروردگار ترا از جار عنصر در وجود آورده است...بسم:   آغاز

شود در همه اشيا به بين تا بيابى  زاده ظاهر مى الهيست كه از زبان آدمى و آدمى( كلمه)خدا  تعالى كليمه ...  :  انجام

 (الف/147)تعالى   انشاءاللّه

 ــــــــــــــــــــ

 16: 1گولپينارلى 

 

 2/4133[رساله حضرات خمس ]  -  944

 مؤلف ناشناس

، .م س  0/11×0/41( 0/40×9/7)، قطـع  .ه  4410ذيقعده  46الدين صديقى الهانسو ، بدون محل كتابت،  تعليق، غالم

 (فرسوده)، جلد مقوا .س 47، ( ب/09ب تا /  00از . )ق 1

 (ب/00..)االكوان الذ  ال موجود سواه فى الحمدهلل...بسم:   آغاز



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

132 

 

 (ب/09)در وقت انهدام اينعالم در عرصه قدرت باريتعالى عوالم ديگر مثل اينعالم موجود باشد ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 109: 1گولپينارلى 

 

 9/9425رساله حضرت خواجه عطّار  - 942

 . (ه  214-458)ابوبكر عطّار نيشابورى فريدالدين ابوحامد محمد بن 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

، جلــد ( ب/01ب تــا /  11از . )ق 14، .م س  49×0/41، قطــع .ه  004تعليــق، بــدون نــام كاتــب و محــل كتابــت، 

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )مقوا

 :آغاز

 (ب/11)ررجالگفت ا  شيرحق و فخ  كرد از حيدر حذيفه ان سؤال

 :انجام

 (ب/01)چون بنوميد  رود از پيش تو  بر اميد  آمد اين درويش تو  

 .اند گرفته شده« نامه مصيبت»ابيات اين رساله از  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 41: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 9/191رساله حورائيه   -928

 .(ه  431-141)قاسم انوار 

 [گذشت 04ياد او در شماره  ]

 0/11×1/40( 1/40×0/9)، قطـع  .ه  900االخـر   جمـاد   47الغياث جوهر ، بدون محـل كتابـت،    تعليق پخته، حسن

دار، بـا   دار، لبـه  دار و آهارزده، اوراق مجدول، جلد ميشـن مجـدول، تـرنج    نقش ، ته(اف/14الف تا /10. )ق 40، .م س

 .بند گوشه

 ( الف/10... )ر حضرتيست كهقياس سزاوا شكر و سپاس و حمد بى   :آغاز

 :انجام

 (الف/14)دار تو  خداوند بادا نكه بكام تو بادا همه كار تو

« ا  در بيان علم رساله»اين اثر با عنوان ( 4117تهران، )بوسيله سعيد نفيسى « كليات قاسم انوار»در چاپ  :   توضيح

 .باشد مى« رساله حورائيه»عنوان نسخه بشكل . آمده و در پايان آن شرح رباعى حورائيه قرار گرفته است

 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

133 

 

 1/1112[رساله ذكر ]  -   921

 مؤلف ناشناس 

( ب/46ب تا /  4از . )ق 46، .م س  1/47×0/44( 0/44×1/0)تب، محل و تاريخ كتابت، قطع نسخ پخته، بدون نام كا

 .، مجدول(با نقش گل و بوته)دار  ، اوراق مجدول، جلد مقوا، ترنج.س 40، 

 (ب/4... )الواحد بصفاته و اسمائه االحد بذاته و كبريائه الحمدهلل...بسم  :آغاز

 :يار  ازكسان كه ايشانرا ذوقى از صحبت اين طايفه حاصل شده بود نماند بيتو سبب اين بود كه بس...    :انجام

 (ب/46)گر ملك باشد سياهستش ورق   بى عنايات حق و خاصان حق
 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

 5/9438رساله ربيعيات - 929

 مؤلف ناشناس

 .الدين شامى است اثر احتماالً متعلق به نظام

، ( الـف /00ب تـا  /  74از . )ق 40، .م س  0/40×41، قطع .ه  010القمى، بدون محل كتابت،  الكاتب بهاءالدينتعليق، 

 .دار، مجدول، لبه افتاده ا ، ترنج ، جلد ميشن قهوه.س 40

 :آغاز

 (الف/74)الراح ترياق  فاليم سمّى و صرف  تمم دوائى بحميا الكاس يا ساق... بسم

 :انجام

 (الف/00)از كف سيمين بران ماه رخ در بام و شام         باده خواه و نوش كنبر بساط كامرانى 

 ــــــــــــــــــــ

 111:  1گولپينارلى 

 

 9151رساله سپهساالر بمناقب خداوندگار  -923

 . (ه  119. ف )احمد بن مجدالدين فريدون 

و  از ... و اوايل قرن هشـتم هجـر  اسـت    از نويسندگان اواخر قرن هفتم« سپهساالر»فريدون بن احمد معروف به 

پيروان و نزديكان مولو  بوده و چنانكه خود مدعى است مدت چهل سال از عمر خويش را با ديگر اكـابر زمـان در   

 (به بعد 4101:  1/1صفا ... )او بود« متاخران اصحاب»مصاحبت موالنا گذرانيد و از جمله 

مؤلـف  . كنـد  است درحق موالنا و خلفا  او صحبت مـى  ولد نخستين اثر  سلطان« ابتدانامه»از  پس موردتوصيف رساله

پـس از  . دار بوده به لقب سپهساالر ملقـب شـده اسـت    اينكه در اواخر دوره سلجوقيان فرماندهى سپاه را عهده بجهت
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 .العلماء قرار دارد قبر او در كنار مزار سلطان. درگذشت سپهساالر، پسرش به اتمام اثر مبادرت ورزيد

ــخن  :   بنگريااد ــه س ــار    10:  0گنجين ــد؛ مش ــه بع ــؤلفين)ب ــاالر  010: 1( م ــن احمدسپهس ــدون ب ــاله فري : ؛ رس

 4110، تهران، (سعيدنفيسى مقدمه)مولو   الدين موالناجالل احوال

  0/16×41( 47/41)، قطـع  .ه  907الحجـه   المولو ، بدون محل كتابـت، غـره ذ    نسخ پخته، محمد بن محمودالقنو 

 (مرمت شده)دار، محشّى  دار، لبه ، اوراق مجدول، جلد ترنج.س 40، .ق 449، .م س

 (ب/1... )هويت او( كه جالل)حد احد  را جل جالله  حمد بى   :آغاز

 ( ب/449)اوليا دعوت نموده است الحمدهلل على التمام والصلوة  و بز ّ اهل فقر در آورده و بحلقه...    :انجام

 .كدخدا  سياوش پاشا وقف درگاه شده است نسخه از سو  حيدر :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 116: 1گولپينارلى 

 

 5882همان اثر -   925

، آيـات و  .س 49، .ق 07، .م س  14×41( 1/41×1/9)، قطـع  .ه  991، بدون محـل كتابـت، رجـب    ...تعليق، درويش

 (فرسوده)دار  لبه( روكش ابر )احاديث بشنگرف، جلد مقوا 

 (ب/4)همان    :آغاز

 (الف/07)همان    :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 474: 1گولپينارلى 

 

 9/9143همان اثر - 924

 76،.م س  40×0/9( 1/41×7/0)، قطـع  .ه  4690نسخ، شيخ محمد بن على المولو ، بدون محل كتابـت، ذ  القعـده   

 .دار، با نقش گل و بوته در وسط لبها  تيره،  ، جلد قهوه.س 14، ( الف/401الف تا /  00از . )ق

 (الف/00)همان    :آغاز

 (الف/401)همان    :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى 

 

 9/9111همان اثر -  922

، .س 47، (ب/400ب تـا  /460از . )ق04، .م س10×47( 0/47×0/44)وتاريخ كتابت، قطع  نسخ، بدون نام كاتب، محل
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 .دار دار، لبه ترنج( فرسوده) ا  جلد ميشن قهوه

 (ب/460)همان    :آغاز

 (ب/400)همان    :انجام

ا  از اصـطالحات عرفـانى آمـده و     ب توضـيحاتى در خصـوص پـاره    -الـف  /471ب و /471در اوراق :   توضيح

 .تصوير  از چهره انسانى قرار گرفته كه نمايانگر اعتقادات حروفيه است

 ــــــــــــــــــــ

 471: 1گولپينارلى 

 

 2/1234[رساله سلوك ]   -  921

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

ب تـا  /  11از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، ( الف/19

... بايد كه در سلوك رساله جمع كنيد و بيان كنيد كه سلوك چيست و نيت سـالك در سـلوك چيسـت    مى...    :آغاز

 (ب/11)

اعلـم بالصـواب     تمـام شـد رسـاله ششـم واللّـه     ... شـود والحمـدهلل   و اين سخن از نون ملفوظ معلوم مى...    :انجام

 (الف/19)

 .شمسى در تهران چاپ شده است 4144ال اين رساله همراه با ساير رسائل مؤلف در س :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 

  4/9285[رساله سؤال و جواب ]    - 924

 . (ه  431-141)قاسم انوار 

 [گذشت 04ياد او در شماره  ]

، ( ب/164الـف تـا   /  499از . )ق 1، .م س  0/40×49( 1/41×1/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش ابر )، جلد مقوا .س 47

 (الف/499(... )منوطست)اول نصيحتى كه سالمت دين وگشاد راه بدان متوطنست ...بسم:   آغاز

 :انجام

 (ب/164)سيم ردّ بال يعنى كه صدقه   يكى زار  دوم عدلى ز جمله
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 .اوراقى چند از انجام افتاده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 17: 1گولپينارلى 

 

 2/1199[رساله سماع و كمال ]   -  922

 مؤلف ناشناس

ب تـا  /  401از . )ق 1، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت     

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )، جلد مقوا .س 44، ( ب/400

 (ب/401... )باب اگر پرسند كه سر و پا برهنه كى از كه مانده است:   ازآغ

 (ب/400)الهيه بلوغ كمال بانّه اليعلم االّ هو  كمال بلوغ سفر از حق بحق بلوغ كمال باسماء صفات...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 9/9414[رساله طب ]   -388

 ( .ه  1151بعد از . ف )الشريف  نقىمحمد مهدى بن على 

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

، . م س  40×46( 7/46×0)، قطـع  .ه  4110العابدين سمير ، بدون محل كتابـت، شـوال    تعليق شكسته، عبدالرحيم ابن زين

 .، جلد ميشن مشكى نرم.س 40، ( الف/417ب تا /  10از . )ق 464

ن از خواهش بيماران بشفا و ستايش متجـاوز از شـوق دردمنـدان بلقـا نثـار بارگـاه طبيبـى        سپاس افزو...بسم:   آغاز

 (ب/10... )است

 (ب/410)كه دل ازرده شو  ورنه سخن بسيارست ...:   انجام

الصـحه   فـى حفـظ  )زادالمسافرين »عنوان اين اثر را « االسالمى الطب فهرست مخطوطات»رمضان ششن در  :   توضيح

 .قيدكرده است« (يهالفارس باللغه

 ــــــــــــــــــــ

 101؛ ششن 74: 1گولپينارلى 

 

 1/9414[رساله طب ]  - 381

 مؤلف ناشناس

، جلـد  .س 40، ( الـف /10ب تا /  4از . )ق 10، .م س  40×46( 7/46×0)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 .ميشن مشكى نرم

 (ب/4... )كند و تب دق را سود دهد آبزن كه خشكى بدن را دور... بسم:   آغاز

 (الف/10)الوكيل  اعلم بحقايق االمور و هو حسبى و نعم  و استسقا را نافع باشد و حفظ صحت نمايد واللّه...   :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 74: 1گولپينارلى 

 

 13/1234[رساله عالم صغير، عالم كبير ]  - 389

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

الـف تـا   /  17از . )ق 1، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولى بن اسكندر، بـدون محـل كتابـت،    

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، ( ب/06

 (الف/17... )بايد كه رساله جمع كنيد كه عالم صغير نسخه و نمودار از عالم كبير است مى...:   آغاز

ا  درويش اين سه رساله در اصفهان جمع كردم و نوشتم تمام شد رساله نهم يك جلد تمام شد و دريـن  ...:   انجام

 (ب/06...)يك جلد ده رساله نوشته شد والحمدهلل

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 

 5/4898(رساله عرشيه)= رساله عرش   -   383

 .(ه  213يا  211. ف )ونيوى صدرالدين محمد بن اسحق ق

 [گذشت 01ياد او در شماره  ]

، ( ب/47ب تا /  40از . )ق 1، .م س  47×0/0( 1/41×0/0)، قطع .ه  000نسخ پخته، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (فرسوده)آهارزده ضخيم، جلد ميشن مجدول 

 (ب/40... )صدرالدينرساله كه قبله كامالن شيخ ... الحمدهلل حق حمده:   آغاز

  در كتب تفسير و اخبار درين معنى آمده است مشهورتر از انسـت كـه بمزيـد تكـرار احتيـاج افتـد واللّـه       ...:   انجام

 (ب/47)السبيل  الحق و هو يهد  يقول

 ــــــــــــــــــــ

 177: 1گولپينارلى 
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 9/1233همان اثر    -385

، ( ب/440ب تـا  /  441از . )ق 1، .م س  0/40×0/41( 41×0/7)كتابـت، قطـع   تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ 

 .دار ، جلد ميشن لبه.س 40

 (ب/441)همان :   آغاز

 (ب/440)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 161: 4گولپينارلى 

 

 18/1199[رساله عرفانى در هستى و نيستى ]   -384

 مؤلف ناشناس

الـف   / 169از . )ق 1، .م س  1/16×0/41( مختلف)، قطع .(ه  46قرن . ظ)محل و تاريخ كتابت تعليق، بدون نام كاتب، 

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )، جلد مقوا .س 44، ( ب/141تا 

 (الف/169... )بدانك هستى جنانك هست و نيستى رابكرد سرا پرده او راه نيست...بسم:   آغاز

 اين است و جز اين نيست بتحقيق و يقين  نابود نخواهد بود و هركز نيست و... 

 (ب/141)اعلم بالصواب   واللّه  ل ء دگر هست خياالت محا باقى

 ــــــــــــــــــــ

 19: 1گولپينارلى 

 

 4/9282رساله عروض   -382

 .( ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

 ،(ب/191ب تا /  101از . )ق 44، .م س  7/11×40، قطع .(ه  9قرن . ظ)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت نسخ، 

 .بندها مرمت شده دار، عطف و گوشه دار،لبه ، جلد ترنج.س 40

 (ب/101... )سپاس وافر قادر  راكه حركت سريع دواير افالك را:   آغاز

 :انجام

 (ب/119)ت    فعلن  فعلن فعلن هر دم آيم سويت    باشد بينم روي

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 
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 3/9512همان اثر   -381

روكـش  )، جلـد مقـوا   .س 49، ( ب/76الـف تـا   /  01از . )ق 47، .ه  4410نسخ، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 .عطف ميشن( كاغذ 

 (الف/01)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/76)نم رويت باشد بي   هر دم ايم سويت  

 ـــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى 

 

 9/9514همان اثر  -  384

، ( ب/11ب تـا  /  41از . )ق 41، .م س  1/40×0/44( 41×0/0)، قطع .ه  4110تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .، اوراق مجدول بشنگرف، جلد ميشن نرم قرمز، مجدول.س 49

 (ب/41)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/11)هر دم ايم سويت    باشد بينم رويت    فعل فعل فعل 

 ــــــــــــــــــــ

 199: 1گولپينارلى 

 

 18/1234[رساله عشق ]   -382

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

الـف تـا   /  19از . )ق 1، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولى بن اسكندر، بـدون محـل كتابـت،    

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14( الف/14

 (الف/19... )بايد كه در عشق رساله جمع كنيد درخواست كردند كه مى...بسم:   آغاز

العزيز جمع  روحه  اللّه الخفيف قدس المشايخ شيخ ابوعبداللّه و رساله عشق در شهر شيراز بر سر تربت شيخ...:   انجام

 (الف/14)اعلم بالصواب   تعالى واللّه  اللّه تمام شد رساله هفتم بعون... كردم

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 
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 11/9112الحق والدين نامه حضرت سلطان جالل رساله عشق -  318

 مؤلف ناشناس 

دار، عطف  جلد ترنج( ب/441الف تا / 446از ). ق1، .م س9/49×41نسخ، بدون نام كاتب، محل وتاريخ كتابت، قطع 

 ( شده مرمت)بندها ميشن  و گوشه

آورده است كه اين اثر با توجه به سبك انشاء از آن ابراهيم ( 406ص )گولپينارلى در مولويه بعد از موالنا  :   توضيح

 .بايد باشد( كه يادش پيش از اين گذشت)شاهد  مغالو  

 ــــــــــــــــــــ

 106: 1نارلى گولپي

 

 2/9191[رساله فارسى ]   -311

 مؤلف ناشناس

، مختلـف السـطور،   (الف/11الف تا /  16از . )ق 0، .م س  47×44تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .جلد معمولى

 (الف/16... )نتوان كرد مگر بچهار چيز...:   آغاز

 (الف/11... )اعلم  واللّهو پرهيز كردن سرّ همه دواهاست ...:   انجام

در اين رساله كه اوراقى چند از آغازش افتاده به سخنانى از بقراط، نوشيروان، شقيق بلخى و مأمون جا   :   توضيح

 . داده شده است

 ــــــــــــــــــــ

 496: 1گولپينارلى 

 

  1/1199[رساله فقر ]   -  319

 مؤلف ناشناس

الـف تـا   /  400از . )ق 1، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تـاريخ كتابـت   تعليق، بدون نام كاتب، محل و 

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش ابر )، جلد مقوا .س 44، (ب/407

 (الف/400... )الشريعة اقوالى  رساله عليه و سلم  اللّه صلى  اللّه قال رسول:   آغاز

 (ب/407)  اللّه الفقر بانفاق اهل المراد من شد و ذلكتوحيد صرف وحدت محض نبا...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 
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  (اختصاصى گولپينارلى) 2/188رساله فوائد فقراء   -313

 مؤلف ناشناس

از . )ق 0، .م س14×0/41( 0/40×46)، قطـع  .ه  4110نسخ، نورالدين بن محمـد باليكسـير ، بـدون محـل كتابـت،      

 .داروآهارزده نقش ، ته(ب/11تا  الف/19

 (الف/  19... )االنوار  االطوارالقلبيه معدن اما بعد صاحب...الحمدهلل على نعمائه:   آغاز

 (ب/11)الرفيق  الملك الوهاب و باهلل التوفيق و نعم  اللّه تمت شد بعون...و از زحمت سبكبار...:   انجام

 

  14/1199[رساله قلندريه ]   -315

 ناشناسمؤلف 

الـف تـا   /  111از . )ق 0، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   

 .دار لبه( بندها ميشن عطف و گوشه) ، جلد مقوا.س 44( ب/104

 (الف/111... )اما بعد و بدانك ارباب طريقت و سالكان سراجه حقيقت...بسم:   آغاز

اعلـم    توانست تراشيد قصر فرمود اين حلق و قصر مانـد در ميـان مؤمنـان ومسـلمانان واللّـه      كه نمىو هر ...:   انجام

 (ب/104)بالصواب 

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 

 

 2/1234[رساله كفر، توحيد، اتحاد و وحدت ]    -314

 .(ه   188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

ب تـا  /  49از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، (الف/11

 (ب/49... )بايد كه در توحيد رساله جمع كنيد مى... اما بعد چنين گويد...الرحيم الرحمن اللّه بسم:   آغاز

العـالمين حمـدا    بحقيقت وجود ندارند االّ وجود خيالى و عكسى و ظلى تمام شد رساله والحمـدهلل رب و ...:   انجام

 (الف/11)كثيرا 

 ــــــــــــــــــــ

 144: 4گولپينارلى 
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  11/1234[رساله لوح، قلم، دوات ]  - 312

 همان مؤلف 

ب تـا  /  00از . )ق 1، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، (الف/04

 (ب/00... )بايد كه در بيان لوح و قلم و دواة رساله جمع كنيد مى... :   آغاز

العالمين تمـام   بايد كرد باشد كه بسالمت بكذر  و الحمدهلل رب بايد ساخت و سازكار مى ا  درويش مى... :   انجام

 (الف/04)اعلم   له سيزدهم واللّهشد رسا

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 

 14/1234[رساله لوح محفوظ، حكم قضا ]   -311

 همان مؤلف

الـف تـا   /  04از . )ق 1، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولى بن اسكندر، بـدون محـل كتابـت،    

 .ميشن، جلد مقوا، عطف .س 14، (الف/11

 (الف/04... )بايد كه در لوح محفوظ و در بيان حكم قضا رساله جمع كنيد مى:   آغاز

و از صحبت بدان و فاسقان دور باشى كه صحبت نيكان اثرها  قو  و خاصيتهاء عظـيم دارد والحمـدهلل   ... :   انجام

 (الف/01... ) اللّه العالمين تمام شد رساله چهاردهم بعون رب

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 12/1234[رساله لوح محفوظ، عالم صغير ]   - 314

 همان مؤلف 

ب تـا  /  01از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، (الف/07

 (ب/01... )صغير رساله جمع كنيد بايد كه در لوح محفوظ و عالم مى... :   آغاز

 :انجام

 وگر بداده قناعت كنى بياسايى   اگر كنى طلب نانهاده رنجه شو 

 (الف/07)تعالى و توفيقه  اللّه پانزدهم بعون شد رساله تمام العالمين رب والحمدهلل

 ــــــــــــــــــــ

 140: 4گولپينارلى 
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 4/1234[ رساله مبدأ و معاد ]   - 312

 مؤلف همان

ب تـا  /  10از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، (الف/11

 (ب/10)بايد كه در مبدأ و معاد بر قاعده و قانون اهل حكمت رساله جمع كنيد  مى...بسم:   آغاز

العـالمين تمـام شـد     وانى آزاد و فارغ شو  بار  راضى و تسليم باش والحمدهلل ربت ا  درويش اگر نمى...:   انجام

 (الف/11)اعلم بالصواب  رساله چهارم واللّه

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 

 1/1199همان اثر  -    398

، (ب/07ب تا /  4از . )ق 07 ،.م س  1/16×0/41، قطع .(ه  46قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا .س 44

فقـراء عزيـز بـن محمدالنسـفى صـوفى كـه        اما بعد چنين گويد اضعف ضعفاء وخادم... العالمين الحمدهلل رب:   آغاز

 (ب/4... )جماعت درويشان

والسالم و صلوة على خير خلقه محمد وآله ( كذا)االمجابى  بالوها الملك الكتاب مبدأ و معاد بحمداللّه تمت...:   انجام

 (ب/07)اجمعين 

السـالم   ب يك حديث و كالمى از حضرت على عليه/74ب به بعد سه ورق خالى و در ورق /07از ورق  :   توضيح

 .جا  گرفته است

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 (گولپينارلىاختصاصى ) 1/188رساله مرغوب  - 391

 مؤلف ناشناس 

دار و  ، كاغذ ته نقـش (ب/0ب تا /1از )، .م س14×0/41( 0/40×46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .آهارزده

 (ب/1...)اما بعد بدانكه درويشى ازين فقير سؤال كرد كه يونس در بطن ماهى و در دريا...الحمدهلل...بسم:  آغاز

 (ب/0) اعلم باصواب  طبيعت بيرون آيد بحق پيوندد بحكم كل شيئى يرجع الى اصله راجع شود واللّهوز حبس ...:  انجام
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 4/1234[رساله معرفت انسان ]   -399

 . (ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

ب تـا  /  40از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولـى بـن اسـكندر، بـدون محـل كتابـت،       

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، (ب/49

كه جماعـت  ... الفقرا عزيز بن محمدالنسفى الضعفا و خادم اما بعد جنين گويد اضعف... الرحيم الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (ب/40...)بايد كه در معرفت انسان رساله جمع كنيد كه مى... درويشان

 (ب/49)اعلم بالصواب و هوالهاد  الى صراط المستقيم والمأب   رها را اعتقاد نبايد كرد واللّهو ديگ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 144: 4گولپينارلى 

 

 9418همان اثر  -  393

، جلـد  .س 41، .ق 470، .م س  1/11×41( 0/41×0)، قطـع  .(ه  44قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و كتابـت  

 .دار، مجدول، مرمت شده ترنجا ،  قهوه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/470)تعالى اعلم   و چون ختم كالم كه ميم است باال  محصولى شود و مقصود ختم يابد واللّه...:   انجام

قيـد تملـك بنـام محمـد نائـب قونيـه ديـده        . مؤلف در ديباچه آورده كه اثر را بنام عليشير نگاشته اسـت  :   توضيح

 (ب/4. )شود مى

 ــــــــــــــــــــ

 146: 1گولپينارلى 

 

 9/9282رساله معما - 395

 . (ه  444. ف )الدين على بن شمس يزدى  شرف

ظفرنامـه  »مشـهورترين اثـر او   . الدين على يزد  از مورخان مشهور قرن نهم هجر  است الدين على بن شمس شرف

يكى ديگـر از آثـار   « حلل مطرز در فن معما و لغز». رود مىترين كتاب در اين زمينه به شمار  است كه رايج« تيمور 

 (119: 4: نفيسى. )اوست كه خود آن را در كتاب ديگر  خالصه كرده است

. دهـد  از آن جامى است كه چهارمين اثر او را در زمينه معما تشـكيل مـى  « حليه حلل»تلخيص ديگر  از اين اثر بنام 

 (100: اته)
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 169-199: 1و  440:  1؛ صفا 1496:  1؛  منزو  170(: مؤلفين)مشار  :بنگريد

ب تــا /  400از . )ق 0، .م س  1/40×46( 44×0)، قطــع .ه  4600الحجــه  ذ  0بــدون نــام كاتــب و محــل كتابــت، 

 (روكش كاغذ )السطور، جلد مقوا  ، مختلف(الف/470

اصـل و خاتمـه و مقدمـه در بيـان     بدانكه ترتيب كرده شد اين رساله بر يك مقدمه و بيسـت و چهـار   ...بسم:   آغاز

 (ب/400... )معما

 (الف/470)پس بايد كه مناسب صاحب آن نام بود تا پسنديده باشى ...:   انجام

 .در كتابخانه بريتانيا مضبوط است« حلل مطرز»نسخه كامل  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1گولپينارلى 

 

 3/9498رساله معما - 394

 . (ه  293. ف )حقيرى هروى الدين احمد  شهاب

الدين، شاگرد ميرحسين معمائى و از شاعران دربار سلطان حسين بـايقرا بـوده    الدين احمد حقير  فرزند نظام شهاب

 (110:  4نفيسى .  )ا  در توضيح قواعد معما دارد و  در معما دست داشته و رساله. است

؛ 416الشـيعه   ؛ معجـم مـؤلفى  409؛ فرهنگ سخنوران (1منظوم با عنوان دستور معما  )؛ 1400:  1منزو  :   بنگريد

 199-190: 0/4صفا 

، بدون نـام كاتـب، محـل و    (الف به بعد/  01)و نسخ از ( ب/01الف تا /04از )و تعليق پخته ( ب/06تا ورق )نسخ 

ـ )، جلد مقوا (ب/00ب تا /  70از . )ق 46، .م س  4/40×7/46( 41×0/0)تاريخ كتابت، قطع  عطـف و  ( ر روكش اب

 .بندها ميشن گوشه

 الفتاح يا فتاح با سمك:   آغاز

 (ب/70)بود چون اسم او ذات مسمّا   بنام آنكه ذات جمله اشيا

 (ب/00)قبول خاطر اهل هنر بادبخوبى در همه عالم سمر باد :     انجام

 ــــــــــــــــــــ

 116: 1گولپينارلى 

 

 5/9484همان اثر - 392

، .س 40، (الـف /01ب تـا  /  70از . )ق 0، .م س  0/14×0/40( 1/41×0)كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  تعليق، بدون نام 

 (مرمت شده)جلد جديد 

 ...بسم:   آغاز
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 (ب/70)بود چون اسم ذات او مسمى   بنام آنكه ذاتش جمله اشيا

 :انجام

 «نسخه موزون بى عيب»رسيده   پى تاريخ اين در عالم غيب

 (الف/01)بخوبى درهمه عالم سمر باد   ظر بادقبول خاطر اهل ن

 ــــــــــــــــــــ

 160: 1گولپينارلى 

 

 4/9484رساله معما - 391

 .(ه  212پس از . ف ) صادق ركنى نيشابورى

 [گذشت  407ياد او در شماره ] 

، .س 40، (الـف /91ب تا /  01از . )ق 44، .م س  0/14×0/40( 1/41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)جلد جديد 

 (ب/01... )بعد معروض ميدارد حقير صادق ركنى عاشق كه زمان بس لطيف... مطلع منشور كالم كريم...بسم:   آغاز

 اميد چنانست كه بغضب الهى گرفتار شوند كه استاد گفته:   انجام

 (الف/91)سجود  به كه عمر  در ركوع و در  از تو گر انصاف آيد در وجود
 ــــــــــــــــــــ

 160: 1گولپينارلى 

 

 5/9282رساله معما -394

 نامى

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

ب تـا  /  479از . )ق 7، .م س  1/40×46( 44×0)، قطـع  .ه  4600الحجـه   ذ  0نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (روكش كاغذ )، جلد مقوا (الف/400

 :آغاز

 (ب/479)اتدر حمد و ثنا  تو چه حيوان چه نبات   ا  ذات تو هر قصيده موجود

 (الف/400)بر درگه حضرت سليمانپا  ملخست تحفه مور :     انجام

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1گولپينارلى 
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 3/9282رساله معما  - 392

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

، (الـف /176ب تـا  /111از . )ق17، .م س7/11×40، قطـع  .(ه  9قـرن  .ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .شده بندها مرمت دار، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س40

 (ب/111...)بعد از گشايش مقال بستايش خجسته مآل دانايى كه معمايى حقيقت ذاتش...بسم:   آغاز

 :انجام

 (الف/176)كو حسن تو سنجيد بميزان نظر  آنرا بود از نام نكو  تو خبر

 .معرفى كرده است« الحلل حليه»اثر را با عنوان ( 1401: 1)منزو   :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 14:  1گولپينارلى 

 

 3/9282همان اثر -    338

. ق 0، .م س  1/40×46( 44×0)، قطـع  .ه 4611الحجـه  ذ  0تعليق، محمدالبديع ابن احمد ملقب بالصوفى، شماخى، 

 (روكش كاغذ )، جلد مقوا (الف/479ب تا /  470از )

 (ب/470)چو از حمد و تحيت يافتى كام بدان ا  در معما طالب نام  ...بسم:   آغاز

 :انجام

 كه سفت الماس نوك كلك جامى  بنا ميزد زهى درّ گرامى

 (الف/479)ى گر كنندش فيض تاريخ نباش چو فيض قدس آمد جا  توبيخ

 .معرفى و دستور معما  صغير ناميده است« معما  منظوم( = 1)دستور معما »منزو  اين اثر را با عنوان  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1گولپينارلى 

 

 2/9484همان اثر  - 331

 40، (الف/90الف تا /  91از . )ق 1، .م س  0/14×0/40( 1/41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)، جلد جديد .س

 (الف/91)همان :   آغاز

 :انجام

 نباشد گر كنندش فيض تاريخ چو فيض قدس آمد جا  توبيخ
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 (ب/90)ابر ارباب كرم فرخنده بادا   بتشريف قبول ارزنده باد

 ــــــــــــــــــــ

 167: 1گولپينارلى 

 

 9/9484رساله معما - 339

 مؤلف ناشناس

 الـف   / 09از . )ق 0، .م س  0/14×40( 1/41×0)، قطـع  .ه  4600تعليق، احمد بن حاجى بكراالرمو ، بدون محل كتابـت،  

 (مرمت شده)، جلد جديد .س 40، (الف/00تا 

 (الف/09) ...بدانكه ترتيب كرده شد اين رساله بر يك مقدمه و بيست چهار اصل و خاتمه...بسم:   آغاز

 (الف/00)اعلم بالصواب  ..باشد تا معما پسنديده باشد واو ديگر بيتى باشد مناسب صاحب ...:انجام

 ــــــــــــــــــــ

 160:  1گولپينارلى 

 

 15/1234[رساله ملك، ملكوت، جبروت ]   -333

 .(ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

الـف تـا   /  04از . )ق 0، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904ولى بن اسكندر، بـدون محـل كتابـت،    تعليق، 

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، (الف/01

 (الف/04...)جلد اول اين كتاب بنوشتم و ان ده رساله را كه عوام و خواص را از ان نصيب است تمام كردم...:   آغاز

تمـام شـد   ... دان كه فراغت و جمعيت در امن و صحت و كفاف و صحبت داناست و الحمدهللو به يقين ب...:   انجام

 (الف/01)اعلم بالصواب   رساله دوازدهم واللّه

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 

 12/1234همان اثر -  335

الـف تـا   /  07از . )ق 1، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولى بن اسكندر، بـدون محـل كتابـت،    

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، (ب/00

اما بعد ا  درويش باشد كه در اين رساله بحث ملك و ملكوة و جبروة تمام شود فصل بدانكه ملك عـالم  ...:   آغاز

 (الف/07)اضداد است 
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 (ب/ 00)تعالى   اللّه دوازدهم بعون العالمين تمام شد رساله كه واجب شد طبيعت را مكافاة والحمدهلل رب...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 

 14/1234همان اثر  -  334

الـف تـا   /  01از . )ق 1، .م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  904تعليق، ولى بن اسكندر، بـدون محـل كتابـت،    

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.س 14، (الف/07

 (الف/01)همان :   آغاز

تمام ... رسانى و آزار نرسانى والحمدهلل معلوم نيست كه ساعت ديگر چون باشد دربندان باش تا راحتى مى...:   نجاما

 (الف/07)شد رساله دوازدهم 

 ــــــــــــــــــــ

 141: 4گولپينارلى 

 

 11/1199[رساله منثور فقه ]   -  332

 مؤلف ناشناس

الـف تـا   /  106از . )ق 0، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)كتابـت  تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ  

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش ابر )، جلد مقوا .س 44، (الف/101

 (الف/106... )اگر كسى ركوع دوم را بامام نيابد...:   آغاز

 (الف/101...)مناسك توانستو تمامى حاالت حج مقدمات اگر خواهى كه بدانى انرا از ...:   انجام

 .اوراقى چند از آغاز و انجام ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 

 

 1191[رساله موعظه ]   -331

 مؤلف ناشناس

،  .م س  40×0/41( 0/41×0/9)، قطـع  .(ه  9قـرن  . ظ)نسخ، ابوبكر على بن حسين سجستانى، بدون محل و تاريخ كتابـت  

 (بندها ميشن عطف و گوشه)السطور، جلد مقوا  ، مختلف.ق 117

 (ب/4... )نظم دهم در شأن صديق چنين فرمود كه الذين يؤمنون بالغيب درشأن...:   آغاز

 (ب/117...)كنجد بنده در پيرهن نمى تا بخون من آستين برزد...:     انجام
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 .اوراقى چند از آغاز و انجام اين رساله ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 2/9211الرحمه رساله موالنا فضولى عليه - 334

 مؤلف ناشناس

، جلـد  .س 40، (الـف /97الف تا /  09از . )ق 9، .م س  11×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع  

 (با عطف مرمت شده)ميشن، مجدول 

 (الف/09... )از همه كس خوبست و از توانگران خوبتر  اند كه كذشت حكما گفته:   آغاز

 :انجام

 (الف/97)صفحه پهلو  ما را بوريا مسطر زده است  مدر دبستان رياضت مرد باطل نيست

رسد كه رساله و يا منتخبى از آثار خواجه عبدالـه انصـار     اين رساله ارتباطى با فضولى ندارد و بنظر مى :   توضيح

 .بوده باشد

 ــــــــــــــــــــ

 16:  1گولپينارلى 

 

 4/4133[رساله وحدت وجود ]   - 332

 محمد بن ابى سعيد

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

، .م س  0/11×0/41( 0/40×9/7)، قطـع  .ه  4410ذيقعده  46الدين صديقى الهانسو ، بدون محل كتابت،  تعليق، غالم

 (فرسوده)، جلد مقوا .س 47، (الف/00الف تا /  00از . )ق 1

 (الف/00... )بعد حمد ايزد  كه حجاب ذات و  نور است و نقاب وجه و  كمال ظهور...بسم:   آغاز

  اللّـه  الهاشـمى صـلى   حق همه طالبان خود را چشم عطا كند و كور  ديده از دل ايشان بردارد آمين بـالنبى ...:   انجام

 (الف/00)عليه و سلم 

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 
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 1/4133[رساله وحدت وجود ]   -358

 مؤلف ناشناس

، .م س  0/11×0/41( 0/40×9/7)، قطـع  .ه  4410ذيقعده  46الدين صديقى الهانسو ، بدون محل كتابت،  تعليق، غالم

 (فرسوده)، جلد مقوا .س 47، (الف/71الف تا /  76از . )ق 1

 (الف/76...)العارفين بانوار جماله قلوبالذ  نوّر  الحمدهلل...بسم:   آغاز

 (الف/71)اعلم بالصواب تمام شد   تواند بود واللّه الدارين از ينوجه نيز مى سوادالوجه فى...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 109:  1گولپينارلى 

 

  9/4133 اللّه الوصول الى رساله  - 351

 مؤلف ناشناس

از . )ق 9، .م س  0/11×0/41( 0/40×9/7)، قطـع  .ه  4410الهانسو ، بدون محل كتابـت،  الدين صديقى  تعليق، غالم

 (فرسوده)، اوراق مجدول، جلد مقوا .س 47، (الف/01ب تا /  11

 (ب/11...) اما بعد فهذه رسالة المسمّا بالوصول الى اللّه...الحمدهلل ربّ العالمين...بسم:   آغاز

 (الف/01)اعلم بالصواب   ور كرد المومن خواص الرحمه اينست واللّهو سر او با حق مسر...:   انجام

 .قيد كرده است«  اللّه الوصول الى المسمى رساله قادريه»كاتب در قيد كتابت عنوان نسخه را  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 107: 1گولپينارلى 

 

 9/9512النبوه الوالية افضل من رساله - 359

 مؤلف ناشناس 

، جلـد  (ب/16ب تـا  /10از . )ق 0، .م س  40×0/46( 0/44×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار بندها ميشن، لبه مقوا، عطف و گوشه

 (ب/10... )بايد كه انرا دليلى باشد كه آورد در باب معتقدات مى بدانكه هر سخنى كه شخصى انرا بظهور مى...بسم:  آغاز

 (ب/16)پس ظاهر اين حديث هيچ دليل افضليت ندارد بلكه مساوات و نبوت برسد والسالم ... :   انجام

رساله منثور است و عنوان باحتمال قريب به يقين از سو  شخص جاهلى به رساله داده شده است؛ زيـرا   :   توضيح

 .باشد انبيا نيست و غلو جايز نمى السالم باالتر از در آن آمده كه واليت هرگز برتر از نبوت نيست؛ حضرت على عليه

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 
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 4181الصفا رسائل اخوان - 353

 الصفا اخوان

ا  برا  نشـر علـوم عقلـى و     هجر  رساالت مختصر و ساده 1الوفاء گروهى بودند كه در قرن  الصفاء و خالن اخوان

رسـائل آنـان   . عامه از مبانى حكمت عملـى و نظـر  نوشـتند    نزديك كردن دين وحكمت به يكديگر و آگاه ساختن

 (191: 0معين )شامل كليه مسايل علوم منطقى و رياضى و طبيعى و الهى و حكمت عملى است 

الصـفايا روشـنفكران شـيعه مـذهب، ترجمـه       اخوان: به بعد؛ قمير، يوحنا 4016:  0نامه  ؛ لغت060مشار . ف  :بنگريد

 4101محمد صادق سجاد ، تهران 

( 7/49×0/41)، قطـع  .(ه  0و يـا اوايـل قـرن     7اواخر قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

انـد،   ها با خط مسلسل سـلجوقى نوشـته شـده    ، بعضى از بسمله.س 49دار،  وته نقش آهارزده. ق 414، .م س  17×49

 (مرمت شده)، عطف ميشن (ا  روكش پارچه)جلد مقوا 

 (ب/4... )الوجودست الوجودست و هر چه جزويست ممكن سپاس و ستايش آن خذايرا كى واجب...بسم  : آغاز

اعلـم    واللّـه   اللّـه  كنند و در حكمت بعلم تمت بعون و در حكمت بطبع و در شريعت ترك لذت بتقليد مى...:   انجام

 (ب/419)المرجع والمأب  بالصواب واليه

قـرار دارد  ( 4004شـماره  ( )استانبول)در كتابخانه عاطف افند  ( به زبان عربى)ل يكى از نسخ اقدم رسائ:   توضيح

 .هجر  استنساخ شده است 070-077كه در دو مجلد است و در سالها  

 ــــــــــــــــــــ

 119: 1گولپينارلى 

 

  94الحيات رشحات عين - 355

 .(ه  218يا  282. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [گذشت 40او در شماره ياد ]

هجـر    969الحيات در احوال و مناقب مشايخ نقشبند  و آداب طريقت آنان است كه كاشفى در سال  رشحات عين

 . كتاب از يك مقدمه، سه مقصد و يك خاتمه ترتيب يافته است. به انجام آن توفيق يافته است

 011مشار . ؛ ف 110  :44؛ ذريعه 4470: 1/4؛ منزو  961:  4الظنون  كشف:   بنگريد

، .س 49. ق 141، .م س  4/16×0/41( 1/41×1/0)، قطع .ه  904اآلخر  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، جماد 

 (روكش كاغذ  و عطف ميشن)باال  آيات و احاديث خط قرمز كشيده شده، جلد مقوا 

 (ب/  4... )ينالعارف الحقايق والحكم على قلوب الحمد لمن رش رشحات...بسم:   آغاز
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 :انجام

 جون آب خضر منفجر از عين حيات  آمد رشحات ما كثيرالبركات

 (ب 141)تاريخ تمامش از حروف رشحات   يابند محاسبان سنجيده صفات

. شود ا  به عربى نيز در همان مضمون ديده مى پس از قطعه فارسى در خصوص تاريخ اتمام كتابت، قطعه:   توضيح

ا  كه بخط مؤلف بـوده و در اختيـار موالنـا     آيد كه نسخه در مكه معظمه با نسخه ب برمى/141از عبارت مندرج در 

 .الدين مشهور به مال على قرار داشت مقابله گرديده است عصام

 

 11/9844االلفاظ االلحاظ و كشف رشف -  354

 الدين حسين بن احمد تبريزى خالدى شرف

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

بااستفاده از آثار عطّار، موالنا، جامى و غزالـى و بـويژه حـافظ بـه     ( حاو  يك ديباچه و سه فصل)مؤلف در اين اثر 

 .ايضاح اصطالحات صوفيه پرداخته و آنها را در رديف الفبايى آورده است

 4014:  1( ها  پاكستان نسخه: )منزو :   بنگريد

، (الـف /100ب تـا  /100از . )ق 44، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)قطع تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 (مرمت شده)دار  دار، لبه س، جلد ترنج 47

 (ب/100... )كند حمد و سپاس خداوند  را كه در معانى را در تحت صور بيان مى...بسم:   آغاز

 (الف/100)ع و المأبالمرج لم بالصواب واليهاع  .عاشق و معشوق را نيز گويند واو مالقات ...:انجام

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1گولپينارلى 

 

 9821المثنوى روح -  352

 .(ه  1134. ف )اسماعيل حقى بروسوى 

اسماعيل حقى بروسو  در ايام جوانى وارد طريقت جلوتيه شد و در شـهرها  مختلـف از جملـه بورسـا بـه وعـظ       

، «الحيـاة  رشـحات عـين  »، «شـرح حـديث اربعـين   »( تفسـير قـرآن  )« البيـان  روح»توان به  از ميان آثارش مى. پرداخت

 (110-110:  0ميدان الروس . )اشاره كرد« تحفه خليليه»و « النجاة كتاب»

، اوراق مجـدول بشـنگرف،   .س 10، .ق 100، .م س1/16×40( 49×9/46)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (عطف مرمت شده)دار  دار، لبه ، ترنج(روكش مقوا)جلد ميشن 

 (ب/4...)الّذ  اصطفى الحمدهلل و سالم على عباده...بسم:   آغاز
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 :انجام

 (الف/100)زمره ارباب جمعه ارمغانمدر بنم   اشبو نسخه طالبانه حرز جانمدر بنم

ـ  نگاشته شاه داعى الـى ( در دو مجلد)« شرح مثنو  معنو »برا  شروح مثنو  در زبانها  مختلف به  :   توضيح   هاللّ

 .مراجعه كنيد.( م 4900)شيراز  از انتشارات مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان 

در دو )هجـر    4107باشد در سـال   كه در حقيقت تطبيق اصول صوفيه با هجده بيت اول مثنو  مى« روح المثنو »

 .در مطبعه عامره بطبع رسيده است( مجلد

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1گولپينارلى 
 

 9822(9مجلد )روح المثنوى  -  351

 . (ه  1884يا  1888. ف )شمعى   اللّه مصطفى شمع

« بوسـتان »عطّـار،  « پندنامـه »و « الطيـر  منطـق »ملقب به شمعى عالوه بر شرحى كه بر مثنو  نگاشته   اللّه مصطفى شمع

 . حافظ را نيز شرح كرده است« ديوان»جامى و « بحراالبرار»، و «بهارستان»سعد ، 

 191:  1عثمانلى مؤلفلر  :   بنگريد

، .س 11، .ق 110، .م س  0/16×1/16( 11×0/40)، قطـع  .ه  4607بن حمزه االماسـى، بـدون محـل كتابـت،       نسخ، عبداللّه

 .دار دار، لبه سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4... )البشير والنذير نبيهالقدير والصلوة على  بعد اداء ما وجب من حمداللّه...بسم:   آغاز

 (ب/110... )چونكه معجزه و كرامت گوره انكار و عناد  زياده اولور...:   انجام

 .در قيد كتابت آمده كه كاتب از رو  نسخه متعلق به شارح استنساخ كرده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 416:  1گولپينارلى 

 

 4/1135نامه روشنائى -  354

 . (ه  541-325)حميدالدين ابومعين ناصر بن خسرو قباديانى مروزى 

از شاعران بسيار توانـا و بـزرگ   « حجت»المروز  ملقب به  البلخى القباديانى حكيم ابومعين ناصر بن خسرو بن حارث

حكـم   خاصيت عمده شعر ناصر خسرو اشتمال آن بـر مـواعظ و  ... ايران و از گويندگان درجه اول زبان فارسى است

 (به بعد 111: 1صفا ... )بسيار است

شـرح سـى قصـيده بـه     )ها  مختلف را دارا باشـد   شايد در ايران كمتر شاعر بتوان يافت كه مانند ناصر خسرو جنبه

 (اهتمام مهد  محقق
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 .هجر  سروده شده است 106مثنو  اخالقى ـ فلسفى است كه بسال « نامه روشنائى»

: ضياءالدين سجاد : نامه رجوع كنيد به بعد؛ در خصوص روشنائى 1011:  1؛ منزو  به بعد 00:  4نفيسى :   بنگريد

تقـو  و    تصـحيح نصـراللّه  / ؛ ديوان اشعار 1010مشهد، [ يادنامه ناصر خسرو ]نامه ناصر خسرو  تحقيق در روشنائى

 4167ـ  4161تهران ( زاده مقدمه سيدحسن تقى)زاده؛ ديوان ناصرخسرو  مقدمه تقى

در )، (ب/414الف تا /411از . )ق 9، .م س  10×0/47( 1/40×44)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق، 

 .دار ، جلد ميشن، لبه.س 40، (حاشيه

 :آغاز

 (الف/411)كه هست از وهم و فكر و عقل برتر   (داور)بنام گردگار پاك دادار 

 :انجام

 (ب/414)بخون گركسان مگشا  روزه    مشو غره بملك يكدو روزه 

همراه با ديوان ناصر خسرو در تهران بكوشش و اهتمام عالمه دهخدا و مجتبى مينـو  در  « نامه روشنائى» :   توضيح

 .چاپ شده است 4110سال 

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 151همان اثر  -352

، اوراق مجـدول  (يك بيت در هر سطر. )س 41، .ق 40ون محل و تاريخ كتابت، تعليق پخته، عبدالواحد مشهد ، بد

 .دار لبه( بندها ميشن عطف و گوشه)مطالّ، جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/4)هست از وهم وفكروعقل برتر كه  بنام كردكار پاك داور

 :انجام

 (ب/40)مرا از لطف راه راست بنما    بدين دانايى و عجزم ببخشا 
 

 9481الشهدا روضه -  348

 . (ه  218يا  282. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [گذشت  40ياد او در شماره ] 

معروف به سيد ميرزا   كه از ده باب و يك خاتمه تشكيل شده بدستور سيد ميرزا مرشدالدين عبداللّه«  روضة الشهدا»

خوانـان   مـورد اسـتفاده مرثيـه   ( در يك مقدمه، ده باب و يك خاتمـه )بجهت اينكه سالها اين كتاب . فراهم آمده است

فضـولى  . شـود  گفته مى« خوان روضه»خوان  و به مرثيه« روضه»يه شيعى بوده، در ايران و در ميان شيعيان اماميه به مرث
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السـعدا   از حديقـه . بر آن نهاده اسـت « السعدا حديقه»را به تركى برگردانده و نام « الشهدا روضه»هجر   901در سال 

 هـا   بـرا  نسـخه  . هجر  استنساخ شده است 991موجود است كه در ( داخل درگاه)نسخه منقحى در موزه موالنا 

( 4001-4001:  1)و بـرا  تـراجم آن بـه فهرسـتواره     ( بـه بعـد   961:  1)خطى، چاپى و تلخيصات اين اثر به برگل 

 .رجوع كنيد

، .س 47، .ق 196، .م س  0/40×0/41( 7/41×0/0)، قطـع  .(ه  44قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت    

 .بندها ميشن دار، عطف و گوشه ، لبه(روكش كاغذ )آيات و احاديث بشنگرف، جلد مقوا 

 ...بسم:   آغاز

 آشوب بال  تو عطا  دل ما  دل ما( دوا )ا  شربت درد تو بال  

 (ب/4)ور نام حبيب تو صفا  دل ما   از نامه حمد تو شفا  دل ما

 :انجام

 (ب/196)رسيدگان حسين  بمصيبت   اكه رسانى ثواب ان شهد

قرار دارد كه به احتمال قريـب  ( مشهد)ر در كتابخانه خصوصى عبدالحميد مولو  ترين نسخه اين اث كهن :   توضيح

 . به يقين در حيات مؤلف استنساخ شده است

 ــــــــــــــــــــ

 161: 1گولپينارلى 
 

 5/1411(االنبياء والملوك والخلفاء فى سيره)الصفاء  روضه -  341

 . (ه  285يا  283 - 434)محمد بن خواند شاه بن محمود 

محمّد بن خواندشاه معروف به ميرخواند يكى از اجلّه مورخين فارسى زبان قرن دهم هجر  ايران است كه از لحاظ 

الصـفا شـش جلـد اول     از تـاريخ عظـيم روضـه   ... دقت در صحت مطالب تاريخى بين مورّخين ديگر كمتر نظير دارد

السّـير و نـوه دختـر      صاحب كتـاب حبيـب  )خواندمير توسط خودمؤلف بنام امير عليشير نوائى و جلد هفتم بوسيله 

 (مقدمه عباس پرويز)الصفا  تاريخ روضه... فراهم آمده است( مؤلف

نثر پارسى در آئينه تـاريخ  : زاده اصغر خبره ؛ على090مشار . ؛ ف 011-049:  1به بعد؛ صفا  014:  1برگل     :بنگريد

 .ببعد 049: 4؛ فهرستواره 447ـ440: 1به بعد؛ ريحانه  1401: 0به بعد؛ منزو   109:  1

الـف تـا   / 141از . )ق 14، .م س  1/49×0/41( 0/41×0)تعليق، ولى بن مصاحب، بدون محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .، جلد معمولى.س 41، (111

 (الف/141... )آرايش ديباجه مناقب و مأثر سالطين رفيع مقدار:   آغاز

 (ب/111)پادشاه خاطر همايون خود بالكليه ازو جمع فرمايد التان خان منع امرا و مردم خود كرد...:   انجام

رجـوع  ( بـه بعـد   011: 1)و نيز تراجم و منتخبات آن به برگـل  « الصفا روضه»برا  آگاهى از نسخ خطى  :   توضيح
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 .كنيد

تـدوين شـده و در آن تـاريخ بعـد از     .( ه  4100. ف )كه از سو  رضا قلـى خـان هـدايت    « الصفا  ناصر  روضه»

نسـخه مـورد توصـيف حـاو      . مبتنـى اسـت  « الصفا روضه»تيموريان تا عصر مؤلف نيز جا  گرفته بر اساس همين 

 .باشد مى 0د از اوايل مجلد اوراقى چن

الصفا عالوه بر زبانها  خارجى نظير آلمانى، اسپانيولى، انگليسى و فرانسه چندين بار هم به زبان تركى ترجمه  روضه

 .و منتشر شده است

 ــــــــــــــــــــ

 497:  4گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 1/131زادالمسافرين   -349

 .(ه  114-211)حسينى هروى الدين حسين بن عالم  امير ركن

 [گذشت 10ياد او در شماره  ]

نظامى در هشت مقاله كـه دنبـال   « ليلى و مجنون»مثنو  عرفانى در سير و سلوك است بوزن منظومه « زادالمسافرين»

 .هر مقاله با حكايتى آراسته شده است

 به بعد 704: 1/1؛ صفا 071مشار . ؛ف 466: 9ذريعه :   بنگريد

از . )ق 14، .م س0/11×1/40، قطـع  .ه  940االخـر   جماد  47الغياث جوهر ، بدون محل كتابت،  حسن تعليق پخته،

 .بند دار، با گوشه دار، لبه ، اوراق مجدول، جلد ميشن ترنج.س10دار و آهارزده،  نقش ، ته(الف/14ب تا /4

 :آغاز

 (ب/4)آنان كه بديديا نهفتند   ا  برتر از آن همه كه كفتند

 :انجام

 (الف/14)مدارد بدعاء خير يادم   ين كنج كه رايگان كشادز

 

 1421زادالمعاد -  343

 .(ه  1118. ف ) محمد باقر بن محمد تقى مجلسى

 [گذشت 41ياد او در شماره ] 

مجلسى اين كتـاب را در  . شود كتابى است در ادعيه و اعمالى كه در ايام و ليالى شريفه به جا  آورده مى« زادالمعاد»

باب و يك خاتمه است و هـر   1خود كتاب مشتمل بر . هجر  به نام سلطان حسين صفو  نگاشته است 4467سال 

 .بابى حاو  چندين فصل

:  بـه بعـد؛ نفيسـى    11:  1( مـؤلفين )، مشـار  44: 41؛ ذريعه 101الشيعه  ؛ معجم مؤلفى071-071مشار . ف :   بنگريد
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 11-14: 0فهرست كتابخانه مجلس شورا  ملى 

، اوراق مجـدول  .س 14، .ق 161، .م س  0/40×0/9( 7/44×0/0)محمود، بدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     نسخ، 

 .بشنگرف، جلد ميشن

 (ب/4... )اآلخرة السعادة فى العبادة وسيله لنيل الذ  جعل الحمدهلل...بسم   :آغاز

 (ب/161... )در حال حيات يا بعد از وفات اين شكسته رابدعا  رحمت و مغفرت ياد نمايد و ختم...   :انجام

 .ضبط كرده است( پدر مال محمد باقر)گولپينارلى اثر را اشتباها از آن مال محمد تقى  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

  414: 1گولپينارلى 

 

 9/9134الحقايق زبده -  345

 .(ه  188پيش از . ف )محمد نسفى عزيز بن 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

 .مؤلف است كه شرح آن پيش از اين گذشت« رساله مبدأ و معاد»ا  از  در حقيقت خالصه« الحقايق زبده»

، جلـد  (الـف  / 410ب تـا  /460از . )ق 14، .م س  47×0/9نستعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .بند دار، باگوشه لبه دار، ترنج

امثالهم ازين بيچاره درخواست كردند كه در عالم كبير و عالم صـغير و در معرفـت     جماعت درويشان كثراللّه:   آغاز

 (ب/460... )مبدأ و معاد

 (الف/410)العالمين  ا  درويش بدانكه سالكانرا از ابتدا تا انتها اين رساله او را كفايت باشد والحمدهلل رب...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 169:  1گولپينارلى 

 

 1/9145زبده مقاالت شمس -  344

 . (ه  1854پس از . ف )درويش عثمان : صاحب تلخيص

گويـد   بيند كه در دستش كتابى را گرفته و مـى  نويسد كه شبى در خواب مرد  را مى مؤلف در سبب تأليف كتاب مى

و  صبح پس از بيدار شدن مرد  را دم حجره خود . يز  است و آن را بخواناين كتاب را بگير كه از آن شمس تبر

گـذارد بـه    مؤلف وقتى ايـن مـاجرا را پشـت سـر مـى     . كند را آورده و همان حرفها را تكرار مى« مقاالت»بيند كه  مى

 (الف/9 -الف /  0.)رساند هجر  به انجام مى 4610پردازد و آن را در  تلخيص منظوم اثر شمس مى

، جلد .س 49، (ب/ 06ب تا /  4از  . ) ق 06، .م س  14×47( 0/40×41)ون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع بد

 .دار، محشى دار، لبه ترنج
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 :آغاز

 (ب/4)نمود حسن و كمال  كز عدم مى  الجالل و جمال حمدهلل ذ 

 :انجام

 (ب/06)نام او زبده مقاالتست   اين كتابم كه پر كماالتست

هـا  مقـاالت    نسخه: اصغر دلبر  پور.ها  تركيه نك شمس تبريز  در كتابخانه« مقاالت»ها   برا  نسخه:   توضيح

 (00-09ص  1: 4نشريه آشنا در جستجو  ميراث مشترك فرهنگى )ها  تركيه  شمس تبريز  در كتابخانه

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 

 

 1182المعتقد المعقتقدللزين زين - 342

 . (ه  132-242)الدين احمد بن محمد سمنانى  عالءالدوله ركن

ازميـان  ....عالءالدوله سمنانى يكى از كبار مشايخ صوفى و از شاعران و نويسندگان قرن هفتم و هشتم هجـر  اسـت  

ست كـه مـدتى از دوران سـلوك را    ارادتمندان متعدد عالءالدوله، خواجو  كرمانى شاعر معروف مشهورتر از همه ه

 (به بعد 790: 1/1صفا )در خدمت و  در صوفياباد گذرانيده و در آنحا معتكف بوده است 

اعـدلترين  »خيزد و مذهب اهل تسنن را  مؤلف در اين كتاب پس از درج سرگذشتنامه خود به توصيف مذاهب بر مى

 (0الف، سطر / 17)خواند  مى« مذاهب

 119پور، ص  ؛ نفحات االنس، تصحيح مهد 410: 4؛ نفيسى 01الشيعه  ؛ معجم مؤلفى040-790: 1صفا :   بنگريد

( 1/41×0/0)، قطـع  .ه  070نسخ، حاجى اسالم بن ابوسعيد بـن ابـى نصـر  طبسـى كيلكـى، بـدون محـل كتابـت،         

 .دار ، جلد ميشن، ترنج.س 41، .ق 14، .م س  40×0/41

 (ب/4... )ابتداست و آخر او بى انتهاست  كه اول او بىسپاس و ستايش پادشاهى را ...بسم   :آغاز

 (ب/14)الرساله  اين مجموع را در قلم آوردم اصالح فرمايند تا ثواب يابند انشاءاله تعالى تمت...    :انجام

ا  كه بدسـت خـود مؤلـف فـراهم آمـده بـوده        آيد كه نسخه مورد توصيف از نسخه از قيد كتابت بر مى :   توضيح

 (ب/14)شده است استنساخ 

 ــــــــــــــــــــ

 40: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 193االبرار سبحه - 341

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]
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« عقد»االبرار اورنگ چهارم از هفت اورنگ جامى است در ذكر مقامات سلوك و تربيت و تهذيب كه در چهل  سبحه

 (109:  1صفا ... )اصلى از اصول عرفانى و اخالقى مطرح شده است« عقد»تنطيم شده و در هر 

؛ 911مشـار  . ؛ ف (تـا  بـى )تهـران  ( مقدمـه . )پور القدس تصحيح مهد  توحيد  االنس فى حضرات نفحات   :بنگريد

 1940: 1( مؤلفين)؛ مشار 410:  41ذريعه 

، .س 40داروآهـارزده،   نقـش  ته. ق461، .م س1/11×41( 0/40×7)، قطع .ه  911كتابت، تعليق پخته، بدون نام كاتب و محل 

 .مينياتور زيبا، جلد ميشن، مجدول 0اوراق مجدول مطالّ، سرفصلها مذهّب، دارا  

 ( الف/4... )اعتبار با يكديگر آميخته چند بى...    :آغاز

 ( ب/461)لمولى ا لنا بالحسنى و هو موالنا نعم  اللّه ختم...   :انجام

 . نسخه از آغاز ناقص است:   توضيح

ـ   4610شـماره  )در موزه ملـى كراچـى   .( ه   090ربيع االول )ا  از اين اثر كه در حيات مؤلف استنساخ شده  نسخه

907  N.M ).مضبوط است. 
 

 1244همان اثر - 344

، .س 44، .ق 411، .م س  9/47×1/44( 0/9×1/0)، قطـع  .ه  971االخر  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، جماد 

 .دار، مجدول دار، لبه جلد مقوا، ترنج

 :آغاز

 (ب/4)يكچند چو غنجه عاقبت بشكفتم  المنة للّه كه بخون گر خفتم

 (الف/411)همان    :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 171: 4گولپينارلى 

 

 1243همان اثر  -  342

هـا   ، سـرلوحه .س 41، .ق 09، .م س  1/41×1/9( 1/9×1/0)محل و تاريخ كتابت، قطـع  تعليق پخته، بدون نام كاتب، 

 .دار، مجدول لبه( بانقش گل و بوته)دار  مطالّ، جلد ترنج

 (الف/4)همان :   آغاز

 (الف/09)همان :   انجام

 .ات فراوانى را سبب شده استاطالعى كاتب اشتباه العاده است، بى نسخه با اينكه از نقطه نظر هنر  و تزئينات فوق: توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 171: 4گولپينارلى 
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 1242همان اثر  -328

 .، جلد مرمت شده.ق 401، .م س 41×0/0( 0/0×9/1)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/401)ختم بر خير كتاب اجلش  كنى از همت رحمت املش

 ــــــــــــــــــــ

 171: 4گولپينارلى 

 

 4/1135نامه سعادت -  321

 مؤلف ناشناس

ب در / 11الـف تـا   /  09از . ) ق 10،.م س  10×0/47( 1/40×44)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ، جلد لبه.س 40، (حاشيه 

 ...الجمال الذ  نور وجه حبيبه بتجليات الحمدهلل...بسم:   آغاز

 (الف/09)نكند آشناور  شايد كه شب نمى آنجا كه بحر نامتناهيست موج زن

 :انجام

 (ب/411)دست و پايى بزن چه دانى بوك  گرانه چو غوك اندرين بحر بى

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

 9421سالمان وابسال - 329

 . (ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

هجر  به نام سلطان يعقوب تركمن آق قويونلو فـراهم آورده   000باشد در  جامى اين اثر را كه هفتمين مثنو  او مى

 .است

 974-976مشار . ؛ ف 141:  41ذريعه :   بنگريد

، سرعنوانها بشنگرف، .س 40، .ق 11، .م س  1/16×41( 40×0/7)، قطع .ه  4606تعليق، محمود، بدون محل كتابت، 

 .جلد ميشن ساده

 :آغاز

 (ب/4)زاب لطفت تر زبان عاشقان  ا  بيادت تازه جان عاشقان
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 :انجام

 (الف/11)باد مدت ملكش برون زاندازه هر دمش جاه و جمالى تازه باد

 ــــــــــــــــــــ

 117:  1گولپينارلى 

 9/1241همان اثر  - 323

س،  41، .ق 494، .م س  0/11×0/40( 0/40×7/9)، قطـع  .ه  4176بـدون محـل كتابـت،    تعليق، حاجى حسين خـوارزمى،  

 .دار عطف ميشن، لبه( روكش ابر )جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/4)زاب لطفت تر زبان عاشقان   ا  پناهت تازه جان عاشقان

 (الف/494)همان :   انجام

 .استنوشته شده ( 4/4007)الذهب  اين اثر در حاشيه سلسله :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 171: 4گولپينارلى 

 

 1/9282الذهب سلسله - 325

 . (ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

نظامى سروده شده و « پيكر هفت»سنائى و « حديقه»الذهب اورنگ اول از هفت اورنگ جامى است كه بر وزن  سلسله

 (109: 1صفا ...)در آن حقايق عرفانى ذكر گرديده است

، (ب/ 79ب تـا  /  4از  . ) ق 79، .م س  7/11×40، قطـع  .(ه  9قرن . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بندها مرمت شده دار، عطف و گوشه دار، لبه ، اوراق مجدول بشنگرف، جلد ترنج.س 10

 : آغاز

 (ب/4)بصفات الجالل واالكرام   الحمد قبل كل كالم هلل...بسم  

 :انجام

 (ب/79)لى بما هو خير   اللّه ختم  ور بماند جواد عمر از سير

نسـخه بسـيار ارجمنـد  از ايـن اثـر در كتابخانـه       ( 411دفتـر هشـتم، ص   )ها  خطـى   به گزارش نسخه:   توضيح

از سو  شاه محمـود نيشـابور  استنسـاخ شـده و در سـال      . ه  900مضبوط است كه در سال ( گراد لنين)شچدرين 

 .ميالد  به عنوان غنيمت از اردبيل به اين كتابخانه منتقل گرديده است 4010

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 
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 1/1241همان اثر -  324

، (الـف  /166الف تـا  /  4از  . ) ق 166، .م س  0/11×0/40( 0/40×7/9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ، عطف ميشن، لبه(ابر روكش )، جلد مقوا .س 47

 (الف/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/166)الحمد والعلى والجود  هلل بر همين نكته ختم شد مقصود

 .نسخه حاو  سه دفتر و فاقد ديباچه منثور است:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 171: 4گولپينارلى 

 

 1/1244همان اثر - 322

الـف تـا   /  4از  . ) ق 111، .م س  1/47×0/44( 41×1/0)محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    تعليق پخته، بدون نام كاتب، 

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد ترنج.س 40( الف/ 111

 (ب/4... )حمدا لربّ جليل من عبد ذليل سالما على حبيب فايق من محب صادق:   آغاز

 (الف/111)همان :   انجام

 .نسخه حاو  هر سه دفتر است:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 170: 4گولپينارلى 

 

 3/9114الرحمه نامه مشايخ عظام عليهم سلسله - 321

 . (ه  429. ف )عمر روشنى بردعى 

و  خانقـاهى در زاويـه مظفريـه تبريـز     . دده عمر روشنى بردعى از معاريف مشايخ صوفيه در قرن نهم هجر  است

 (790: 1: نفيسى...  )مقصوديه تبريز مدفون استداشت و در همين شهر بود كه درگذشت و در محله 

بود و تصوف را از سيد مجتبـى شـروانى پيـر    ( يكى از چهار شاخه اصلى خلوتيه)و  از بنيانگذاران طريقت روشنيّه 

آثـار  »اثـر  بنـام   . پس از مدتى تغييراتى در طريقت خلوتيه فراهم آورد و طريقت خود را بنـا نهـاد  . خلوتيه آموخت

 (019: 40آنابريتانيكا . )ها  عرفانى در احتوا دارد و باقى مانده كه منظومهاز ا« عشق

 466: 1ريحانه :   بنگريد

، .س 40، (ب/ 01ب تـا  /  01از  . ) ق 1، .م س  1/16×41( 1/40×41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار دار، لبه جلد ترنج
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 :آغاز

 (ب/01)خالق يكتا ( و)كوست معبود   كنم   بنام   خدا ابتدا   مى 

 :انجام

 (ب/01)روحهـم    ابدا          اللّه بهر ايشان دعا  او اينستروّح  
 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 

 

 1894الجواهر سلك  -324

 . (ه  141پس از . ف )عبدالحميد بن عبدالرحمن االنگورى 

 [عى از سرگذشت مؤلف بدست نيامداطال ]

هجـر    707خـوئى در سـال   « نصيب الفتيان»فراهى و « الصبيان نصاب»به پيرو  از ( عربى ـ فارسى  )اين اثر منظوم 

 .فراهم آمده است

 4994: 1منزو  :   بنگريد

زده، جلد مقـوا  ، آهار.ق 19، .م س  0/40×41( 1/40×44)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  روكش ابر  و عطف پارچه)

 (ب/1... )االنسان بالرأس والرأس باالنسان الحمدهلل زين:   آغاز

 :انجام

 (ب/17)يزدان ( خالق)باتمامش رسانيد  بعون خالقى  بسال هفتصد و پنجاه و هفت اندر
 ــــــــــــــــــــ

 70: 1گولپينارلى 

 

 9212شاهراه نجات -  322

 . (ه  1844پس از . ف )الدين محمد رضا بن محمد مجذوب تبريزى  شرف

و نيـز اثـر    « كليـات »فرزند محمدرضا مجذوب تبريز  عالوه بر اين كتـاب،  ( محمد رضا)الدين ميرزا محمد  شرف

شاعر در اثر مورد توصيف در مورد اخالق بوده، . نيز دارد كه در ده فصل و يك خاتمه است« الحجة اتمام»ديگر بنام 

ا  قرار دارد كه در آن اشعار و قصايد بيش از  نسخه در داخل مجموعه. هجر  از تأليف آن فراغت يافته است 4600

 .يكصد شاعر جا  گرفته است

 40:  41ذريعه :   بنگريد

، (ب/ 470ب تــا /  400از  . ) ق 16، .م س  0/17×1/40تعليــق، بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع  
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 .دار، گوشه بنددار السطور، سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن سياه، ترنج لفمخت

 

 :آغاز

 راه نجات شد مسمى بشاه  اين كتاب از توجّه حضرات

 ...بسم 

 (ب/400)شد بنايش ز اعتقاد درست  همت از كار خود نميشد سست

 :انجام

 (ب/470)گفتمت والسالم واالكرام   راه اين منزل اين و نامه تمام

 ــــــــــــــــــــ

 10:  1گولپينارلى 

 

 9451شاه و درويش - 318

 . (ه  232يا  232.  مقت )بدرالدين هاللى استرآبادى جغتائى 

او سـه مثنـو    ... جغتائى از بزرگان شعرا  اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم بود(  استرآباد )موالنا نورالدين هاللى 

« شاه و گـدا »يا « شاه و درويش»بيت و ديگر  4166شامل « العاشقين صفات» و ديگر« ليلى مجنون»سروده است يكى 

 (169: 4نفيسى ...  )بيت 4166شامل 

و  ايـن اثـر   . نظامى و گويا نخستين مثنو  از مثنويها  سه گانه اوست« هفت گنبد»بر وزن « شاه و درويش»مثنو  

 .صله گرفتا  زيبا از او  الزمان ميرزا پيشكش كرد و برده را به بديع

 11:  41به بعد، ذريعه  111:  1به بعد؛ صفا  1906:  1منزو  :   بنگريد

، اوراق .س 41، .ق 14، .م س  1/40×1/9( 99×0/1)تعيلق پختـه، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع         

 .دار ، لبه(مطالّ)دار مجدول، حاو  سه مينياتور زيبا، جلد ميشن ترنج

 :آغاز

 (ب/4)و خواهى بود ( ا )هستى و بوده  ل هر موجودا  وجود تو اص

 :انجام

 (الف/14)اين دعا را قبول كن يا رب   حشر او با رسول كن يا رب

مضبوط است كه محـتمالً در  ( 7911تحت شماره )ترين نسخه اين اثر در موزه هنرها  تزئينى تهران  كهن:   توضيح

 .هجر  استنساخ شده است 944

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1گولپينارلى 
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 9454همان اثر -  311

، جلـد مقـوا   .س 40، .ق 10، .م س 4/16×0/41( 0/41×0/0)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش ابر )

 همان   :آغاز

 همان   :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 119:  1گولپينارلى 

 

 9/3152ابيات مثنوىشرح  - 319

 شارح ناشناس

، جلـد  (ب -الـف  /406. )ق 4، .م س  7/14×0/40( 0/41×0/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار، مجدول دار، لبه ميشن، ترنج

 (الف/406... )والمنظومه والمهد والمهاد والساهرة والعقل والجمل...:   آغاز

 (ب/406... )الهاء فى موضع مبدله منوالهمزه فيه ...    :انجام

در تعقيب ايـن نسـخه   . اين شرح به زبان عربى است و ابيات آن از دفاتر مختلف مثنو  گرفته شده است:   توضيح

 :در خصوص شرح بيت

 اين سخن كى باور مردم شود علم حق در علم صوفى گم شود

 (ب/404)ا  به شخصى نامعين نوشته شده است  نامه

 ــــــــــــــــــــ

 441:  1گولپينارلى 

 

  94/9522االسماءالحسنى شرح - 313

 شارح ناشناس

، جلد ميشـن نـرم،   (ب/ 416الف تا /  447از  . ) ق 41، .م س  0/16×41بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول ترنج

 :آغاز

 (الف/447)بسامان در جهان تا شود كارت   كن  اللّه صدر هر كار  به بسم
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 :انجام

 (ب/416)حق دران صبرش به بخشد والسالم  گر بخواند الصبور او يك هزار

كتابشناسـى شـروح   »بـرا  اطـالع از شـروحى كـه بـر اسماءالحسـنى نگاشـته شـده بـه          . اثر منظوم است:   توضيح

جـا  گرفتـه   ( به بعـد  99ص  10اره شم)نوشته محسن معينى رجوع كنيد كه در نشريه آينه پژوهش « اسماءالحسنى

التعلق والتحقـق   االسماءااللهيه على طريق معرفه»از معروفترين شرحهايى كه بر اسماءالحسنى نوشته شده كتاب . است

مؤلـف در  . اسم اعظم پرداخته شده اسـت  99توان نام برد كه در آن به شرح  الدين عربى را مى تأليف محى« والتخلق

 .تأليف غزالى استفاده كرده است« صد اسنىمق»اين اثر از كتاب 

 ــــــــــــــــــــ

 191: 1گولپينارلى 

 

 5/1528[شرح بعضى از رباعيات ]   -315

 شارح ناشناس

 ( الف/ 96. )، يك ق.م س  0/47×41، قطع .ه  010تعليق، بايزيد بن ابراهيم بن خضر، بدون محل كتابت، 

 :آغاز

 (الف/96... )فصل بدانك ان كسى كه هم خضر هم آب زندگانى ماييم

 (الف/96)از بيخرد  بلبل ديوانه بگفت ...    :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 470: 4گولپينارلى 

 

 9492شرح بوستان -  314

 .(ه  1884يا  1888. ف )مصطفى شمعى   اللّه شمع

 [گذشت 117ياد او در شماره  ]

، آيات و .ق 117، .م س  0/16×0/40( 40×9)، قطع .ه  4449كتابت، رجب تعليق، احمد بن على افند ، بدون محل 

 .دار احاديث بشنگرف، جلد لبه

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)جان يراديجى خداوندك ناميله   بنام خداوند جان آفرين

 :انجام

 ا  خدا بنى عفوكدن و رحمتكدن نوميد و محروم ايلمه  خدايا ز عفوم مكن نا اميد

 بيت
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 (الف/117)السالم  ز ما بر محمد عليه  رود و هزاران سالمهزاران د
 

تاليف هانر  ماسه ترجمه غالمحسـين يوسـفى و محمـد    « تحقيق در باره سعد »برا  شروح بوستان به :   توضيح

 .رجوع كنيد( به بعد 101ص ) 4101حسن مهدو  اردبيلى، تهران 

 ــــــــــــــــــــ

 116:  1گولپينارلى 

 

 9494ح بوستانشر -  312

 .(ه  222. ف )الدين مصطفى بن شعبان سرورى  مصلح

سرور  از ادبا  نامى خاك عثمانى و از مشاهير زمان خود بود، و  يكى از بزرگترين مروجان زبـان وادب فارسـى   

حـافظ   «ديوان»مولو ، شرح تركى بر « مثنو »و « بوستان»در عثمانى بود و عالوه بر تأليفات متعدد، شرح فارسى بر 

  ابـن حاجـب  « ترجمه كافيه»و « شرح شافيه»از ديگر تأليفات اوست . سعد  نگاشته است« گلستان»و شرح عربى بر 

 (067: 1نفيسى )

 1101: 0منزو  :   بنگريد

، .م س  1/49×41( 1/41×1/7)، قطـع  .ه  4670االول  بن حسين بابا، بدون محل كتابـت، اواخـر ربيـع     تعليق، حمداللّه

 .دار، مجدول ، لبه(مطالّ)دار  ، سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن ترنج.س 49، .ق 140

 (ب/4...)حمد محبوب بعدد اوراق رياض و شكر محسوب بشمار قطرات حياض  : آغاز

 :انجام

 (ب/140)خنك آنكه بفضلت يار باشد   كه اندك فضل تو بسيار باشد
 ــــــــــــــــــــ

 119:  1گولپينارلى 

 

 9/5294[رح بيت حافظش ]   -311

 شارح ناشناس

 .شود آغاز مى« در ازل پرتو حسنت زتجلى دم زد»: نسخه حاو  شرح بيتى از حافظ است كه با مصراع

، جلد (ب/41ب تا /0از . )ق 0،  .م س  7/19×0/46نستعليق شبه ديوانى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .معمولى

 عشق پيدا شد و آتش بهمه عالم زد ز تجلى دم زد در ازل پرتو حسنت:     آغاز

. جا  گرفته است( ب/0ب تا /4از ) اشعار  از عطّار، موالنا، انوار، شاهد ، ضعفى نيز در قسمت اول اين مجموعه 
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 :شرح تركى بيتى از جامى

 ز دريا  شهادت چون نهنك البر ارد سرتيمم واجب آمد نوح را در وقت طوفانش

 :همچنين است شرح تركى بيت حافظ. شود ديده مى( ب/40الف تا /41از )مجموعه نيز در قسمت سوم 

 گل آدم بسرشتند و بپيمانه زدند  دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند

شرح بيتى منسوب به موالنا و بعضـى اشـعار فارسـى و    . ديده مى شود( ب -الف /40)نيز در قسمت پنجم مجموعه 

 .اين مجموعه جا  گرفته استعربى نيز در قسمتها  مختلف 

 

 11/1199[شرح بيت منسوب به موالنا ]   -314

 شارح ناشناس

ب تـا  /141از . )ق 1،  .م س  7/19×0/46، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت      

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )، جلد مقوا .س  44( الف/141

 :آغاز

 شاهى اندر پاسبانى يافتم دانى كه چيست ماهى اندر خاك دانى يافتم دانى كه چيست

 (ب/141... )بدان ا  درويش كه ماه در خاكدان صفت روح لطيف است

 (الف/ 141)و درّها معانى را در صدفهاء صورت بقدر قابليت هر كسى بدو رساند ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 16: 1گولپينارلى 

 

 3/5355شرح بيت موالنا  - 312

 شارح ناشناس

روكـش  )، جلـد مقـوا   (ب/46ب تا /9از . )ق 1، .م س  7/14×0/41رقاع، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  پارچه

 :آغاز

 رويان بستان خداست عكس مه  ان خياالتى كه دام اولياست 

 ــــــــــــــــــــ

 490:  1گولپينارلى 

 

 

 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

170 

 

  9439(1مجلد )شرح پند عطّار   -  348

 [گذشت 110ياد او در شماره  ] . (ه  1134. ف )اسماعيل حقى بروسوى 

 (ا  روكش پارچه)، جلد مقوا .س49، .ق 491،.م س  0/11×0/40( 0/47×0/9)قطع نستعليق،بدون نام كاتب،محل و تاريخ كتابت،

 (ب/4... )حمد بى حد آن خدا  پاكرا:   آغاز

 (ب/491)عمر  و اونك مفعول اولى و غنيمت ثانيسى هر اكاظر فدر ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1گولپينارلى 
 

 9433(9مجلد )همان اثر  - 341

 همان شارح 

، .س 49، .ق 161، .م س  7/11×0/40( 0/47×0/9)، قطـع  .ه  4110نستعليق، حاج محمد افنـد  بخـارائى، بروسـه،    

 (ا  رچهروكش پا)جلد مقوا 

 (الف/4... )سى جزا در ظرفدر چون رود و نيايد جمله   :آغاز

 الفقير تاريخ منطوم للشارح...   :انجام

 ويرد  حقى مشامينه بو شرح  حمدهلل كه شيخ عطّارك

 (الف/161)اولد  اهل دله تحفه بو شرح  برالف قد گلوب دد  تاريخ

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1گولپينارلى 

 

 9431شرح پند عطّار -  349

 . (ه  1183. ف )عبدالرحمن عبدى پاشا 

. نويس دوران خود بود و اثرش را بنام سلطان محمدخان ابن السلطان ابـراهيم نوشـته اسـت    عبدالرحمن عبد  وقايع

 .رجوع كنيد 99-90:  1و عثمانلى مؤلفلر   160:  1برا  شرح حال و آثارش به سجل عثمانى 

، اوراق .س 49، .ق 91، .م س  0/16×0/41( 9/40×1/0)بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      نسخ، سيد حاج علـى،  

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )مجدول، باال  بعضى ابيات خط قرمز كشيده شده، جلد مقوا 

 (ب/4...)همتا اثنيه تعظيم آرا وادعيه ترجى نما اول خدا  بى... بسم   :آغاز

 السونكه بو نصيحتلر  چوق اوقيه شول كمسنك روحنه.. .   :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 111:  1گولپينارلى 
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 3154شرح تحفه شاهدى - 343

 (حافظ)ناديده احمد 

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

، مـتن و  .س 14، .ق 404، .م س  1/14×41( 41×7)، قطع .ه  4470رجب  11تعليق، خط شارح، بدون محل كتابت، 

 .دار لبه( مطالّ)دار  لغات بشنگرف، جلد عثمانى، ترنج

 (ب/4...)سزاوار نعمك( كرما)العطا احسانا و توفيقا و كريما  الدعايا واسع يا سامع... بسم   :آغاز

 (الف/417)شاهديه هر كم ايلرسه دعاايده محشر ده شفاعت مصطفا :     انجام

متـوفى بـه سـال    )از خلفا  نقشبند  « صالح عفيف»ر شرح بعمل آمده از توضيحات و تصحيحاتى كه د:    توضيح

 (100-101: 1عثمانلى مؤلفلر  . نك)باشد  مى.( ه  4109متوفى به سال )و يا صالح عفيف .( ه  4117

بـه  .( ه  4410متوفى بسال )به عربى شرح كرده و احمد سالمى .( ه  4691متوفى بسال )تحفه شاهد  را عبدالقادر بغداد  

 .همين زبان ترجمه كرده است

 ــــــــــــــــــــ

 447:  1گولپينارلى 

 

 3152همان اثر  -  345

 .در آغاز نسخه كه از سو  كاتبى جاهل استنساخ شده مطالبى در خصوص عروض جا  گرفته است

، اوراق مجدول مطـالّ،  .س 49، .ق 417، .م س  11×41( 7/47×9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا ، عطف و ميشن روكش پارچه)جلد مقوا 

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/417)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 447:  1گولپينارلى 

 

 1/3152شرح تحفه شاهدى  - 344

 . (ه  1184-1858)ابراهيم بن سليمان االزهرى 

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

شـرح  . بر تحفه شاهد  نوشـته اسـت  ( كوچك و بزرگ)مؤلف دو شرح ( 10:  4)العارفين آمده  بقراريكه در هدايت

 .باشد حاضر به زبان عربى مى

 10:  4العارفين  هدايت:   بنگريد
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، (ب/479ب تـا  /4از . )ق 479، .م س  7/14×0/40( 0/41×0/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار، مجدول دار، لبه د ميشن ترنججل

 (ب/4... )العبدالفقير اصطفى الذين الحمدهلل و كفى و سالم عباده...بسم:   آغاز

 (ب/479... )الوهاب المك اللّه الكتاب بعون تم... هذا آخرالتلخيص واالختصار... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 441:  1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 5/44خسرو دهلوىشرح جامى بر بيت  - 342

 .(ه  424ـ  411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

 :اثر شرح بيت زير است

 ز دريا  شهادت چون نهنك ال برآرد سرتيمم فرض كرد نوح را در عين طوفانش

عطـف  )،جلـد مقـوا   (الـف /01ب تـا  /  77از )، .م س0/16×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .ا  ، روكش پارچه(ميشن

 (ب/ 77...)پناهم از ديو رانده بنام خدا  بخشاينده مهربان آغاز كردم ايزد تعالى از ما و از شما خشنود باد مى:   آغاز

 (الف/01)ندهى را رم خاموشكه مرغ رام مرغ غم او بحيله شد با ما رام:  انجام

 

 9494(1مجلد )ديوان حافظ  شرح - 341

 .(ه  222. ف )الدين مصطفى بن شعبان سرورى  مصلح

 [گذشت 170ياد او در شماره  ]

  14×41( 7/41×0/0)، قطـع  .ه  977االول  الدين االستروفچه، بدون محل كتابـت، غـره جمـاد     تعليق، واهى ابن تاج

 (مرمت شده)دار  اوراق مجدول، جلد ميشن، لبه ، باال  ابيات حافظ خط قرمز كشيده شده،.س 14، .ق 106، .م س

 (ب/4... )المنون الذكر عن ريب الحمدهلل حفظ...بسم   :آغاز

 (الف/106)المعين  عين حرفى شرحنه گلنوب اندن شروعه تصميم و بو وجهله تتميم نيت اولمنشدر واللّه...    :انجام

هجر  استنساخ شـده و فـيلم آن    971قرار دارد كه در ( rO.70 0016)ترين نسخه اين اثر در بادليان  كهن:   توضيح

 .موجود است ( 4661ش )در دانشگاه 

 .به بعد رجوع كنيد 111: 9/4برا  شارح و تراجم ديوان خافظ به ذريعه 

 ــــــــــــــــــــ

 117:  1گولپينارلى 
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  9492(9مجلد )شرح ديوان حافظ  -  344

 همان شارح 

، .س 49، .ق 116، .م س  9/10×0/47( 49×44)، قطـع  .ه  901محمـود المغلـو ، بـدون محـل كتابـت،      نستعليق، نعمة بن 

 .دار دار، لبه ا ، نرتج باال  ابيات فارسى خط قرمز كشيده شده، جلد ميشن قهوه

 (ب/4... )اليقين العلم و ينبوع الدين الجراء عين الذ  عين عيان الحمدهلل...بسم:   آغاز

 (ب/116)فقير  دعاء خيرله ياد و روح محتاجنى صدقه ثواب ايله غنى و شاد ايده لر  بو...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1گولپينارلى 

 

 4212شرح ديوان حافظ  - 342

 همان شارح 

  41×0/11( 41×14)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)البروسو ، بدون محـل و تـاريخ كتابـت     نسخ پخته، حسن بن مصطفى

 .، باال  ابيات حافظ خط قرمز كشيده شده، جلد ميشن جديد.س 11دار و آهارزده،  نقش ته. ق 019، .م س

 (ب/4... )المنون الذ  حفظ الذكر عن تحريف ريب الحمدهلل( بخش اول):   آغاز

 (الف/110... )الدين الذ  عين اعيان الحمدهلل( بخش دوم):   آغاز

المعـين   گلنوب اندن شروعه تصميم و بووجهله تتميم نيت اولمنشدر واللّـه عين حرفى شرحنه ( ...بخش اول):  انجام

 (الف/110)التكالن  و به نستعين و عليه

 (بخش دوم):   انجام

 (ب/019)بهر چه در نظرآيد ز اندك و بسيار   ز رو  مرحمت و لطف خويش بگذارد

 فاتحه بوكتابك كاتبينكيم دعادن يادايدرسه   خيره ياز سون شرّنى آنوك كراما كاتبين

 ــــــــــــــــــــ

 199:  1گولپينارلى 

 

 9491شرح ديوان حافظ - 328

 همان شارح 

، بـاال   .ق 444، .م س  0/16×1/41( 40×7/7)، قطـع  .(ه  41قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .ابيات خط قرمز كشيده شده، جلد ميشن

 (ب/4...)المنون الذكر عن تحريف ريب الذ  حافظ الحمدهلل...بسم:   آغاز
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 :انجام

 (الف/444)گوزياشى سيالب گلد  طوفان بال كتد    سيالب سرشك آمد و طوفان بالرفت

 .نسخه ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 01:  1گولپينارلى 

 

  1343شرح ديوان حافظ - 321

 . (ه  1955.  ف)زاده  وهبى محمّد اشعرى

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

السطور، بـاال    ، مختلف.م س  1/14×0/41( مختلف)تعليق خام و آشفته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )ابيات خط قرمز كشيده شده، جلد مقوا 

الذ  اسس بنيان سعادة االرواح انسانية بمشاهدة انوار جماله اللطيـف علـى العشـق المجبـة     الحمد هلل ... بسم:   آغاز

 (ب/4... )االلهيه

 (ب/97(...)تنم ببخشايد على)بيزار نفرت يا مصدريه چه كونه نه دورلو دشمن من بر...:  انجام

 .نسخه از آخر ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 440:  1گولپينارلى 

 

 9253(ع)شرح ديوان على بن ابيطالب  - 329

 . (ه  282حد .  مقت )الدين ميبدى  حسين بن معين

يكى از علما  نامى قرن نهم ايران بوده كه شاه اسـماعيل در  ( معروف به قاضى ميبد )الدين ميبد   حسين بن معين

تأليف او شرحى است كه بـر ديـوان   معروفترين . بواسطه اختالف عقيده دينى كه با او داشت و  را كشت 969سال 

بپايـان   096معروفسـت و آن را در صـفر   « شرح ديوان حضـرت اميـر  »السالم نوشته كه به  امام على بن ابيطالب عليه

نـام  « فـواتح »شـده و   و  ديباچه مفصلى بمذاق صوفيه بر آن نوشته كه گاهى بصورت جداگانه نوشته. رسانده است

 (10-107: 4نفيسى )يافته است

معتقد است كه ديوان شعر  ( تا ترجمه عبدالمحمد آيتى، تهران، بى)« تاريخ ادبيات زبان عربى»ناءالفاخور  مؤلف ح

 (117ص )دهند سراسر منحول و مجعول است  كه به حضرت على بن ابيطالب نسبت مى

 به بعد 1100:  0، منزو  100:  41ذريعه :   بنگريد

و . )س 49، .ق 471، .م س  1/40×9( 46×0)نستعليق، سيد عبدالقادر بن موسى، بدون محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    
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 (مرمت شده)بندها ميشن  دار، عطف و گوشه ، جلد ترنج(16اكثرا

 (ب/4... )سپاس سعادة اساس و شكر عبادة اناس معبود  را كه...بسم:   آغاز

 (الف/471)ميفرمايد كه گوهر را زود بشكن و صاليه كرده بياور و باو دهند و پادشاه ...:   انجام

هجر  استنساخ شده  096مضبوط است كه در ( 141ش )ترين نسخه اين شرح در كتابخانه مجلس  كهن:    توضيح

 .(اين شرح  اخيرا از سو  دفتر نشر ميراث مكتوب، چاپ و منتشر شده است)است  

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 3/9184شرح رباعى ابوسعيد ابوالخير -  323

 جاويد

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

گويد كـه ايـن شـرح را در     شارح بدون اينكه نامى از خود ببرد مى. نسخه حاو  شرح رباعى حورائيه ابوسعيد است

 .هجر  در هرات فراهم آورده است 779

 160( پور تصحيح مهد )االنس  نفحات:   بنگريد

، جلـد ميشـن نـرم،    (ب/70ب تـا  /09از . )ق 7، .م س  49×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار، مجدول لبه

 (ب/09... )قياس سزاوار حضرتيست كه ذات او از صفت امكان شكر و سپاس و حمد بى...بسم:   آغاز

 :انجام

 دار باد نگهجهان آفرينت   جهانت بكام فلك يار باد

 (ب/70)دار تو  خداوند كيتى نگه  بكام تو بادا همه كار تو

 .رجوع كنيد 4410-4411: 1/4برا  شرحها  مختلف اين رباعى به منزو    : توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1گولپينارلى 

 

 9/1112الخير شرح رباعى ابوسعيد ابى - 325

 . ( ه 424-482)بن محمودالشّاشى   عبيداللّه

احرار و يكى ا زبزرگترين مشايخ نقشبنديه در قرن نهم بـود و در بـاره او كرامـات بسـيار       شارح معروف به عبيداللّه

از سو  يكى از اصحابش بنام موالنـا محمـد   « الصديقين العارفين و تذكره سلسله»كتابى در مناقب و  بنام ...اند آورده

 (101:  4نفيسى ... )قاضى نوشته شده است
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گويد بدليل اين كه شرحها  ديگران او را قانع نكرده بود به شرح اين رباعى دست  بن محمود در ديباچه مى  بيداللّهع

 :رباعى ابوسعيد چنين است. زده است

 رضوان ز تعجب كف خود در كف زد   حورا بنظاره نگارم صف زد

 ابدال ز بيم چنگ در مصحف زد  آن خال سيه بر آن رخان مطرف زد

 4111: 1( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  101:  4( مؤلفين)، مشار 441:  7ذريعه :   يدبنگر

الـف تـا   /44از . )ق 0، .م س  1/47×0/44( 0/44×1/0)نسخ پخته، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .، مجدول(بانقش گل و بوته)دار،  ، جلد مقوا، ترنج.س 40، (الف/40

 (الف/44... )الحكم والمواهب و موصل الطالبين الى المطالب فياض الحمدهلل...بسم  : آغاز

البته او را سرور  پيدا شود زيرا كه از خواص محبت آنسـت كـه محـب را هـيچ لـذت بهتـر از مالقـات        ...:   انجام

 (الف/40)اعلم بالصواب   محبوب نباشد واللّه

باشد برا  اولين بار از سو  ژوكوفسـكى   كتاب كه شرحى صوفيانه بر يك رباعى منسوب به ابوسعيد مى :   توضيح

 .در ايران انتشار داد« اسرار التوحيد»چاپ شد و سپس بهمنيار آن را همراه با 

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

 5/9285شرح رباعى ابوسعيد ابوالخير -  324

 [گذشت 04ياد او در شماره ] .(ه  431ـ141)قاسم انوار 

، (ب/490الـف تـا   /409از . )ق 46، .م س  0/40×49( 1/41×1/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش ابر )، جلد مقوا .س 47

 (الف/409)همان   :   آغاز

 (ب/490)همان    :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 17: 1گولپينارلى 

 

 1/4133الغوثيّه شرح رساله -  322

 الصديقى القادرى... شاه

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

( 0/40×9/7)، قطـع  .ه  4410الـدين صـديقى الهانسـو ، بـدون محـل كتابـت،        ، غـالم (شـرح )و تعليـق  ( متن)ثلث 

 (فرسوده)مجدول مطالّ، جلد مقوا ، اوراق .س 47، (ب/11ب تا /4از . )ق 11، .م س  0/11×0/41
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... انسانيه مظهر صفاة جالل و جمـال ويسـت   حمد بيحد و ثنا  بيعد مرحضرت معبود  را كه حقيقت...بسم:   آغاز

 (ب/4)

االمجـاد برحمتـك    الصـلوة بحـق محمـد و آلـه     ساجد و مسجود جز يكى نـه پنـد ارنـد اللهـم ارزقناهـذه     ...:   انجام

 (ب/11)الرحمين  ياارحم

 ــــــــــــــــــــ

 107: 1گولپينارلى 

 

 1/9125الغوثيه شرح رساله - 321

 شارح ناشناس 

الـف تـا   / 17از . )ق 17، .م س  40×44، قطـع  .ه  4110المولو ، بـدون محـل كتابـت،     تعليق، عثمان الملقب بخاكى

 .شده ، جلد ميشن مرمت(الف/01

 (الف/17... )نمايند سند و در واليت مبالغه مىر ايضا اكثر درويشان چون بمقام قبوليت مى:   آغاز

 :انجام

 اين كتاب ناياب ناقص ماند يا رب  فقير گفت واقع است درين مذاكره

 (الف/01...)اين كتاب در حجابها  بشر  ماندگانرا دور دارد و اهل اين اسرار را ميسر باد

 004متـوفى بـه سـال    )آن را بـه عبـدالقادر گيالنـى    ا  باشد كه تأليف «الغوثيه رساله»اين اثر شايد ترجمه :   توضيح

خود رساله كه به زبـان عربـى اسـت در كتابخانـه     . دهند نسبت مى( هجر  010متوفى بسال )و يا ابن عربى ( هجر 

 .مضبوط است 7/1414تحت شماره ( قونيه)موزه موالنا 

 ــــــــــــــــــ

 171: 1گولپينارلى 

 

 14/9522[االسالم شرح روضه ]  - 324

 شارح ناشناس

گولپينـارلى معتقـد اسـت كـه ايـن اثـر       . ميالد  بنام محمدبيگ متصرف قيصريه نوشته شده است 4960اثر در سال 

جامى است؛ در صورتى كه در منابع به اثر  بدين عنوان كه از جـامى باشـد اشـاره نشـده     « االسالم روضه»شرحى بر

 .است

دار،  ، ابيات بشنگرف، جلد ميشن تـرنج (ب/04ب تا / 09از . )ق 1، .م س  0/16×41بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .مجدول

 (ب/09... )تعالى يه حمد و ثنا و رسولنه صلواة شريفه دنصكره  اللّه:   آغاز
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 (ب/04)قاريلرده حسن و زينت ويرمك ايچوندر ...:   انجام

 ــــــــــــــــــ

 101:  1گولپينارلى 

 

 3/1181[به موالنا شرح شعر منسوب ]   -322

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ] . (ه  228. ف )شيخ بالى 

 :در اين نسخه غزل منسوب به موالنا با مطلع

 در ميان دانه خشخاش سندان يافتم  يافتم( پاالن)دوش وقت صبحدم در چرخ پايان 

 .به عربى مورد شرح قرار گرفته است

، (ب/400ب تـا  / 400از . )ق 1، .م س  40×11/46( 7/9×0/0)تاريخ كتابت، قطـع  نستعليق، بدون نام كاتب، محل و 

 (بندها ميشن عطف و گوشه)جلد مقوا 

 (الف/400... )االشياء دوش و هو اختفاءالحق بوجودات:   آغاز

 (ب/400)فى بياننا لطول المطلوب ... السالكين و اليلزم علينا و هذاالسلوك يقع اقل قليل من...:   انجام

 ــــــــــــــــــ

 47:  1گولپينارلى 

 

 1211شرح طوفان معرفت  - 588

 . (ه  1911. ف )حنيف ابراهيم 

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

است كه با الهام از مثنو  مولو  فـراهم آمـده و در   ( هجر  4114متوفى بسال )اثر نشأت سليمان « طوفان معرفت»

هجـر  اثـرش را    4167شارح در رجب (. 101-104: 1عثمانلى مؤلفلر  )وف بيان شده است آن رموز و اركان تص

 .به انجام رسانيده است

، جلـد مقـوا   .س 47، .ق 411، .م س  0/11×0/41( 47×0/9)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .، عطف ميشن(روكش ابر )

 (ب/4...) اللّه ش پايه قلب عارف باهلل لوحشزيبا شكوه گردش عر  اللّه بارك...:   آغاز

 :انجام

 (الف/411)اتحاد يار با ياران خوش است  مطلعم هم مقطعم از مثنويست

 ــــــــــــــــــ

 100: 4گولپينارلى 
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 4/9545شرح غزل صائب - 581

 . (ه  1954. ف )عمر فائق 

در )« مقاالت صـدقيه »و « العتيق فى بحرالعميق نظام»چون از و  آثار  ...  عمر فائق از خواجگان ديوان همايون بود 

 (467-460: 1عثمانلى مؤلفلر  . )باشد كه هر دو به تركى است موجود مى( مناقب مرشدش نجارزاده شيخ صدقى

، (الـف /99ب تـا  / 01از . )ق 40، .م س  1/11×41( 0/47×1/9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .ول، جلد ميشن مجدولاوراق مجد

 :آغاز

 (ب/01)رباب كن ( و)رمز آشنا  نغمه نا    يا رب ز سرّ ناله عشق فيضياب كن

 (الف/99)الترجمه لسنة الف و ماتين اربعه ثلثون  تمت... بعضى حلل و قصور اوالن مواضعنى... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 100:  1گولپينارلى 

 

 3448[موالناشرح غزل  ]  - 589

 .(ه  1341. ف )احمد عونى قونوق 

احمد عونى قونوق آهنگساز و دانشمند ترك پس از اتمام تحصيالت خود در مكتب حقـوق شـاهانه، وارد خـدمات    

بنـد  »و « كشـيده  دل»آور عصر خود علـم موسـيقى را فراگرفـت و مقامـاتى چـون       و  نزد آهنگسازان نام. دولتى شد

 .نى قونوق عالوه بر موسيقى در تصوف و عرفان نيز دست داشتاحمد عو. را ساخت« حصار

 (101: 7ميدان الروس )

، .ق 0، .م س  0/10×40( 0/47×0/44)، قطـع  .ه  4111االول  ربيـع  41رقاع، خطّ شارح، بدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،     

 .السطور، بدون جلد مختلف

 (ب/4)داد جاروبى بدستم آن نگار ... بسم:   آغاز

ترجمه او شئى كه سويليورسك و آنى شرح ايديورسك؛ ا  سـنى نيچـون سـنده بـر نشـان ظـاهراولميور       ...   :انجام

 (الف/0)

بيتى متعلق به عطّار است، در صورتى كه از آن موالنا است و در  47عونى تصور كرده است كه اين غزل  :   توضيح

 .ديوان كبير جا  دارد

 ــــــــــــــــــ

 410:  1گولپينارلى 
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 9/1234[شرح غزل موالنا ]   -  583

 شارح ناشناس

، .س 14،  (ب/ 44. )، يك ق.م س  0/16×40( 1/41×1/7)، قطع .ه  904تعليق، ولى بن اسكندر، بدون محل كتابت، 

 .جلد مقوا، عطف ميشن

 (الف/44... )عليها فان فرو خواند...:   آغاز

 (ب/44)برانگيزان غبارگفت ازين دريا    داد جاروئى بدستم ان نگار

 :انجام

 در دم دم دم دم دم نزنى  ا  دم تو ز دم زن كه دمى دم نزنى

 (ب/44)آيد دم آندم كه دگر دم نزنى  دم زن تو ز دم دمى كه دم اندر دم 

 ــــــــــــــــــ

 146: 4گولپينارلى 

 

 5/4133[الغيب شرح قسمتى از فتوح ]  -  585

 شارح ناشناس

اسـت كـه نسـب از حضـرت امـام علـى       .( ه  004-176)الـدين ابومحمـد گيالنـى     يكى از آثار محـى « الغيب فتوح»

باشـد و از سـو     و  مؤسـس طريقـه قـادر  نيـز مـى     . آيـد  برد و از بزرگان عرفا  ايران بحساب مى السالم مى عليه

الـدهلو    المحدّث لبخار ا اين شرح احتماالً از آن شيخ عبدالحق. به و  داده شده است« غوث اعظم»مريدانش لقب 

 .اثر تأليف كرده است 416باشد كه گويند .( ه  900-4601)

از . )ق0، .م س 0/11×0/41( 0/40×9/7)الدين صديقى الهانسـو ، بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        تعليق، غالم

 (فرسوده)، جلد مقوا .س47، (ب/00الف تا /09

الغيـب   در كتـاب مسـتطاب فتـوح   ... العاشـقين  رت سيدالسـادات امـام  امـا بعـد بدانكـه حضـ    ...الحمدهلل...بسم:   آغاز

 (الف/09... )اند فرموده

المـؤمن   المـؤمن مـراه   الجمال در آيه جميل يحبّ  اللّه ان  اللّه االبواب در حقيقت گشايد و جمال و انكاه مفتح...:   انجام

 (ب/00)رو  نمايد 

 ــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 
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 9459[شرح قصائد عرفى ]  -584

 زاده عبدى همت

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

 .است« انداخته»نسخه حاو  شرح سه نعت عرفى شيراز  با رديف 

، بـاال  ابيـات خـط قرمـز     .س 49، .ق 04، .م س  1/16×41( 7/41×0/0)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .مجدول دار، كشيده شده، جلد ميشن لبه

 :آغاز

 (ب/4)اولسون ديرايسك فيض الهى سانح   اچسون ديرايسك باب عطايى فاتح

 :انجام

 (الف/04)زاده  شرح ايلد  چون نعتكى همت   سندن صله نقد شفاعت استر

 ــــــــــــــــــ

 110:  1گولپينارلى 

 

 9119شرح قصائد عرفى - 582

 .(ه  1188. ف )عدنى رجب دده 

و  در مقدمـه اثـر خـود    . نشاطى و آغازاده محمد دده تلمذ كرده مقيم مولويخانه بلگراد بـوده اسـت  عدنى كه پيش 

با خود داشته باشد؛ بدين جهت به شرح قصـيده عرفـى   « برگ سبز »آورده كه بهنگام ورود به درگاه موالنا خواسته 

بـرا   . تقديم كـرده اسـت  ( جر ه 4696متوفى بسال )در نعت حضرت على دست زده و آن را به عبدالحليم چلبى 

 .رجوع كنيد( 411: 4)سرگذشت عدنى به عثمانلى مؤلفلر  

، ابيـات  .س 47، .ق 14، .م س  0/49×0/41( 1/41×47)تعليق پخته، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .دار عرفى بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

 :آغاز

 (ب/4)ايت چمن حمد خدا در  رنكين نغمات ا  كلك نواساز ندن سويلمز اولدك

 (الف/14)اهل سخن شاد اولمق دگل سخن بله شاد اولور ديمكدر تمت ...:   انجام

و شـرحهايى كـه   « مفتـاح النكـات  »و « منيـر »شرحها  متعدد  بر اشعار عرفى نوشته شده از جمله شرح :   توضيح

 .دست زده است فلوگل به ضبط اين شروح در فهرست خود. اند زبان تركى فراهم آمده به

 ــــــــــــــــــ

 117:  1گولپينارلى 
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 1/9282شرح كتاب هيئت   -581

 . (ه  212. ف )الدين محمد بن كمال بن محمد الرى  مصلح

زبان فارسى و تـاز    او در همه علوم زمان خود دست داشته و به... الدين الر  از بزرگان علما  قرن دهم بود مصلح

پايـان رسـانيد    الدين دوانى را به تأليف استاد خود جالل« شرح رساله زوراء»كرده از آن جمله در فنون مختلف تأليف 

بـه فارسـى و حاشـيه بـر شـرح ميبـد  بـر        « شـرح رسـاله هيـأت مـالّ علـى قوشـچى      »و ديگر از مؤلفات اوسـت  

 (100:  4نفيسى ... )اثيرالدين ابهر ، « الحكمه هدايه»

.(  ه 079متـوفى بسـال   )على بن محمـد قوشـچى   ( يا عالءالدين)الدين  ليف موالنا زينتأ« رساله در هيئت»اثر شرح ناقص 

است كه در دربار الغ بيـگ بـود و آثـار زيـاد  درخصـوص      ( از علما  قرن نهم ايران)معروف به مال على قوشچى 

 .حكمت و رياضى دارد

 160: 1 ؛ ريحانه140:  4( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  194:  41ذريعه :   بنگريد

، جلـد  .س 41، (الف/401ب تا /1از . )ق 401، .م س  1/40×46( 44×0)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (روكش كاغذ )مقوا 

 (ب/1...  )اند كه اين كتاب اشارتست بانكه اين كتاب يعنى حاضر در ذهن و بعضى توهم كرده...بسم:   آغاز

 (الف/401)بود چه مكّه شرقى است و جهة ظل غربى و قبله در خالف جهة ظل ...:   انجام

شـرح  . خواجه نصير طوسى ضبط كرده اسـت « الهيئه النصيريه فى التذكره»گولپينارلى اثر را به عنوان شرح :    توضيح

 .هجر  بنام نصيرالدين محمد همايون شاه تأليف شده است 977الر  كه افزودگيهائى بر متن دارد در سال 

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1گولپينارلى 
 

 9/9191شرح كلمه شهادت  - 584

 شارح ناشناس

 .، جلد معمولى(ب/1. )، يك ق.م س  47×44بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 :آغاز

 (ب/1)  كه زد بر اوج قدم ال اله االاللّه   زهى لوا و علم ال اله االاللّه

 :انجام

 (ب/1)  در ان حريم حرم ال اله االاللّه كند محرم دلم طواف بتبريز مى
 ــــــــــــــــــ

 407: 1گولپينارلى 

 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

183 

 

 2/1199[«كنت كنزا مخفيا»شرح  ]   -582

 شارح ناشناس

الـدين   اين رساله از آغاز نـاقص اسـت و در پايـان از نجـم    . است« كنت كنزا مخفيا»ا  منثور در شرح حديث  رساله

شايد اثر از آن سيد احمد كاشانى معروف به خواجگى احمد، يكى از . )كند صحبت مى( هجر  040مقتول به سال )

 .(هجر  درگذشته است 919هجر  باشد كه در سال  46و اوايل قرن  9بزرگان نقشبند  در اواخر قرن 

( ب/160الـف تـا   /161از . )ق 0، .م س  47×44، قطـع  .(ه  46قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار لبه( بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا .س 44

... االيجادالعالم واآلدم سؤال حق تعالى كه مخفى بود ازكه مخفـى بـود   تعالى كنت كنزا مخفيا قبل  اللّه باب قال:   آغاز

 (الف/161)

 :انجام

 (ب/160)ام  درّ معنى را بحكمة سفته  ام من سؤالش را جوابى گفته
 ــــــــــــــــــ

 19: 1گولپينارلى 

 

 (بخش صدقى حسينى دده) 1233شرح گلستان -  518

 .(ه  1884يا  1888. ف )شمعى   اللّه مصطفى شمع

 [گذشت 117ياد او در شماره  ]

روكـش  )، جلد مقوا .س 14، .ق 01، .م س 0/40×41( 0/40×7/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  پارچه

 :آغاز

 (ب/4... )كيمك الندن و كيمك ديلندن كلور يعنى قادر اولور          كه برآيد( زبان)از دست و زبانى 

حضرتلرندن مرحمـت    اللّه مرحمته ا  بو كتابه نظر ايدن كمسه يعنى بو كتابى اوقويجى  اللّه ياناظرا فيه سئل...:   انجام

 (الف/01)طلب ايله و استغفر لكاتبه 

تأليف هـانر  ماسـه، ترجمـه    « تحقيق در باره سعد »برا  شروح گلستان به . نسخه از ابتدا ناقص است :   توضيح

 .رجوع كنيد( به بعد 101ص ) 4101غالمحسين يوسفى و محمد حسن مهدو  اردبيلى، تهران، 

على بن سـيد استنسـاخ    هجر  توسط 4666ا  از اين اثر كه در سال  ها  خطى، نسخه به گزارش دفتر هشتم نسخه

 .مضبوط است( 171ش ( )گراد لنين)شده در كتابخانه شچدرين 

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1گولپينارلى 
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 1814همان اثر  - 511

، .س 16، .ق 400، .م س  14×0/41( 0/40×1/46)، قطـع  .ه  4600الحجـه   ذ  1رقاع، بدون نام كاتـب، آغريبـوز ،   

 (مرمت شده)ار، جلد ميشن د كاغذ آهارزده و ته نقش

 (ب/4... )و كنج متاعنى كنج دنيا اوزره اختيار ايدوب...:   آغاز

 (ب/400)بو جمله دن صكرا انك صاحبى ايچون مغفرت طلب ايله ...   :انجام

 .ا  اصالحات در آن انجام يافته است نسخه از ابتدا ناقص است و پاره :  توضيح

 ــــــــــــــــــ

 07:  1گولپينارلى 

 

 5291همان اثر  - 519

، باال  متن خـط  .س 47، .ق 406، .م س 1/40×0/40( 1/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .قرمز كشيده شده است

 (ب/4... )نظيره كه گلستان جهان صنعى پايان اول صانع بى سپاس بى:   آغاز

 :انجام

 (ب/406... )و قدرتسزلقآچلق   با كرسنكى قوت پرهيز نماند

 .اوراقى چند از انجام ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 101:  1گولپينارلى 

 

 1813شرح گلستان -  513

 . (ه  231. ف )يعقوب بن سيد على 

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

گزارشـى اسـت بـه    . نام خود را نهاده است را برداشته و در آغاز و انجام آن« شرح منير »نويسد كه شارح  چلبى مى

. ها را به تركى ترجمه كـرده اسـت   دانسته و بسيار  از واژه نگارنده زبان تركى خوب مى. عربى با متن فارسى آميخته

 (1191: 0منزو  )

ه ، آهارزد.ق 471، .م س  7/14×1/41( 7/41×0/0)، قطع .ه  961تعليق، شكر بن على، بدون محل كتابت، غره رجب 

 .دار، باال  متن خط قرمز كشيده شده، بدون جلد نقش و ته

 (الف/0)نصيب ازين بابى  الجرم بى تو در خلق من زنى همه وقت...   :  آغاز
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العـالمين   والحمـدهلل رب ... الحـروف  الخطيـر لمؤلـف هـذه    الناظرين ان يـدعوا يكـرمهم   فالمرجو من   :انجام

 (الف/471)

 .گذار  اوراق از هشت آغاز گشته است هفت ورق از آغاز ناقص است و شماره :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 09:  1گولپينارلى 

 

 1/5433شرح گلشن راز -  515

 . (ه  455پس از . ف )احمد بن موسى رشتى استادى 

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

 . نوشته است. ه  011شارح بقرار  كه درمتن شرح نيز آورده اثر را در سال 

بـه بعـد؛ منـزو ،     4110: 1/4؛ منـزو   (46-9ص )؛ گلشن راز تصحيح جواد نـوربخش  4610مشار . ف :   بنگريد

 4017:  1( ها  پاكستان نسخه)

، جلـد  (الـف /00ب تـا  /4از . )ق 00 ،.م س  49×47( 40×1/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش كاغد )مقوا

 (ب/4... )اند را سه اعتبار كرده  بر وفق سؤاالت اوالً ببايد دانست كه اللّه... تيمنا و تبركا بذكره...بسم:   آغاز

 :انجام

 (الف/00)كه ختم كار ما با خير كردان  بختم انبيا و ختم قرآن

سـال  )كه بمناسبت نخسـتين كنگـره ايرانشناسـى    « ها  خطى نسخه»احمد گلچين معانى در جلد چهارم :    توضيح

در زمينه . كند اند از اين شرح نيز ياد مى فراهم آورده ضمن اشاره به شروحى كه به گلشن راز نوشته شده.( ش 4111

در اسـتانبول بطبـع   . م 4971ه در سـال  دارد كـ « شرح گلشن راز»شروح گلشن راز، گولپينارلى نيز اثر  تحت عنوان 

 .به بعد رجوع كنيد 100:  41و ذريعه  711:  1چنين به نفيسى  برا  شروح گلشن راز هم. رسيده است

 ــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 

 

 5113-5158[شرح مثنوى ]  - 514

 .( ه  1341. ف )احمد عونى قونوق 

 [گذشت 161ياد او در شماره  ]

 .دفتر است 11دفتر مثنو  در  0امل شرح ش

السـطور، جلـد    ، مختلـف .ص 4010، .م س 0/17×10( مختلف)، قطع .ه  4100رقاع، خطّ شارح، بدون محل كتابت، 
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 ( عطف ميشن)ا   پارچه

 (1ص ...)مقدمه حق تعالى حضرتلرينه حمد و ثنا و كائناتك سرور  اوالن جناب پيغمبره صلواة...بسم(: دفتر اول)آغاز

 (:دفتر سى و چهار)آغاز 

 ( 4110ص )تا كند صدر جهان زينجا گذر   نگر هيچ مگشا لب نشين و مى

 ( 106ص )ارسالن د ارلمامق ايچين يورو، چابوق، چابوق ...(:     دفتر اول)انجام 

جلد  اولما  يدنجى... بو مقصد له بر اثر يازيشدن گوزل بر نتيجه ده چيقمش اولور...(:     دفتر سى و چهار)انجام 

 (4010ص )ديغنه قطعا قناعت گتيريرلر 

 ــــــــــــــــــ

  110-111:  1گولپينارلى 

 

 4123شرح مثنوى -  512

 . (ه  1392. ف )اسعد محمد دده 

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

السـطور، مـتن    مختلـف ، .ق 07، .م س  4/10×1/40( مختلـف )رقاع، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار بندها ميشن، لبه عطف و گوشه( روكش ابر )بشنگرف، جلد مقوا 

 ...بسم:آغاز

 كند از جداييها حكايت مى كند بشنو اين نى چون شكايت مى   

 (ب/4... )بسرّه اال على بحر رملدن  اوالً معلوم اوله كه مثنو  معنو  جناب موالنا قدسنااللّه

 (الف/07... )اليه مبهم اولسون كس گبى و گرك معين اولسونگرك مشار...:   انجام

 ــــــــــــــــــ

 170:  1گولپينارلى 

 

 4129همان اثر  -  511

السطور،  ، مختلف.ق 471، .م س  1/19×0/16( مختلف)رقاع، خطّ شارح، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .عطف ميشن( ا  پارچه روكش)جلدمقوا 

 ...بسم   :آغاز

 كند از جداييها حكايت مى كند بشنو اين نى چون شكايت مى  

 (ب/4... )اوالً معلوم اوله كه مثنو  شريف بحر رملندر

 (الف/471... )شول طائفه مراد در كه كندوسنه مقتصراوالن ربى طانيد  و كندو ربنك غير  نه... :   انجام
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 . شرح ناتمام است :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 170:  1گولپينارلى 

 

 9829([دفاتر اول، دوم و سوم)شرح مثنوى  ] -   514

 . (ه  1851. ف )اسماعيل رسوخى انقروى 

 .برند نام مى« حضرت شارح»دانند و از او با عنوان  ترين شرح در ميان آثار شارحان ترك مى شرح رسوخى را موفق

 (مقدمه) 4عصمت ستارزاده ج ؛ شرح كبير انقرو  ترجمه 119:  4ريحانه :   بنگريد

، سـرعنوانها و بعضـى از   .س10، .ق100، .م س14×41( 40×1/46)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (لبه افتاده)دار  آيات بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4... )الكاف والنون باسم من اوجداالشياء من عدم و عدمه بمعنى:   آغاز

 ( ب/100...)حقيقت وجود اگر لسان حقيقى اوزره يعنى...:   انجام

 .ضبط گرديده است« فاتح االبيات»نسخه ناقص است و تحت عنوان  :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 410:  1گولپينارلى 

 

 9823([ دفتر دوم)شرح مثنوى  ]  - 512

 همان شارح

، اوراق .س17، .ق107، .م س0/19×0/49( 11×0/41)، قطــع .ه  4616نســخ، محمدالمــدرس، بــدون محــل كتابــت، 

 .دار، گوشه بنددار دار، لبه ، ترنج(مزين به نقش گل وبوته)مجدول، الجورد ، جلد مقوا 

 ( ب/4... )المعانى الحمدهلل فاتح ابيات...بسم:   آغاز

  (ب/107... )اين چنين فرمود موالنا  ما...زيرا منكر كرامت اوليا اولنلره كالم سويملك...:   انجام

 .ضبط گرديده است« فاتح االبيات»اين نسخه نيز تحت عنوان  :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 410:  1گولپينارلى 

 

 9825([دفتر چهارم)شرح مثنوى  ]  - 598

 همان شارح

 (روكش ميشن)، جلد مقوا.س 10، .ق 161، .م س  0/10×0/49( 0/11×41)تعليق،بدون نام كاتب،محل وتاريخ كتابت، قطع
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 (ب/4... )المثنو  الجلدالرابع من الذ  جعل الحمدهلل...بسم:   آغاز

 (ب/161)سى تمام اولد   مبارك قدر گيجه... عليه وسلمك بيك اوتوزبش  اللّه هجرت نبويه نك صلى:   انجام

 ــــــــــــــــــ

 417:  1گولپينارلى 

 

 9822(دفتر هفتم)شرح مثنوى  -  591

 همان شارح 

، .س 17، .ق 107، .م س  0/11×40( 1/47×1/9)، قطـع  .ه  4111القيصرو ، بدون محل كتابـت،   الضيائى عالمتعليق، محمد 

 .دار، گوشه بنددار دار، لبه سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

 (الف/7... )الحمدهلل الذ  جعل المثنو  المعنو  االلهى... بسم:   آغاز

 :انجام

 (الف/107)بصردن  بونى مغدور ايده بو بى     اميدم بو دور اهل هنر دن   

( 070ش )همـين فهرسـت    الـدين بـه   در خصوص عدم انتساب دفتر هفتم مثنو  به موالنا جـالل  :   توضيح

 .رجوع كنيد

 ــــــــــــــــــ

 410:  1گولپينارلى 

 

 9821همان اثر  - 599

، سـرعنوانها  .س 19، .ق 170، .م س  1/11×1/47( 1/47×7/46)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار لبه( ا  روكش پارچه)بشنگرف، جلد مقوا 

 (ب/4)همان :   آغاز

 ( الف/170)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــ

 419:  1گولپينارلى 

 

 9824همان اثر -  593

، اوراق مجـدول  .س 10، .ق 101، .م س  1/11×40( 1/49×1/46)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار و سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، لبه

 (ب/4)همان :   آغاز
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 ( الف/101)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــ

 417:  1گولپينارلى 

 

 9824(دفتر اول)شرح مثنوى  -  595

 . (ه  1888حد .  ف )مصطفى شمعى   اللّه شمع

 [گذشت 117ياد او در شماره  ]

مقيم بود به تشويق حسن آغا، سلحدار آغاسى ( در استانبول)مصطفى بن محمد شمعى بهنگامى كه در تكيه شيخ وفا 

 .سلطان مراد سوم به اين شرح دست زد

، .س 19، .ق 104، .م س  0/19×0/49( 0/40×7/44)، قطـع  .ه  907االول  نسخ پخته، بدون نام كاتب و محل كتابـت، ربيـع  

 (مرمت شده)دار، گوشه بنددار  دار، لبه اوراق مجدول و سرعنوانها و ابيات مثنو  بشنگرف، جلد مقوا، ترنج

 (الف/4... )هزاران جواهر حمد و ثنا اول پادشاه سرير عز و كبريا:   آغاز

 (ب/106)بوالسن سرور و بشاشته وصول ... تا كه انك معاونتى ايله صواب و مقصود كله آسوده حال...:   انجام

 990)مضـبوط اسـت كـه در حيـات مؤلـف      ( اسـتانبول )ترين نسخه اين شرح در كتابخانه كمانكش  كهن:   توضيح

 .استنساخ شده است( هجر 

 ــــــــــــــــــ

 419:  1گولپينارلى 

 

 9815همان اثر - 594

، .س 11، .ق 101، .م س  0/16×11( 11×0/40)، قطـع  .ه  4600االماسى، بدون محل كتابـت،   بن حمزه  نسخ، عبداللّه

 .دار دار، لبه ترنج سرعنوانها بشنگرف، جلدميشن

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/101)هر دم روحانى سرور و بشاشته وصول بوالسين ... :   انجام

 ــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 2581(دفاتر اول و دوم)شرح مثنوى  -  592

 همان شارح 

، اوراق .س 19، .ق 110، .م س 10×40( 0/14×1/9)عليق پخته، خـّط شـارح، بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        ت

 .دار، مجدول دار، لبه مجدول، آيات و احاديث بشنگرف، جلد ميشن، ترنج
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 (ب/4)همان    (:دفتر اول)آغاز 

 (ب/101... )على نبيه البشير والنذير القدير، والصلوة بعد اداء ما وجب من حمداللّه... بسم   (:دفتر دوم)آغاز

بشاشـته  ... البال اولوب اير شوب آسوده حال و مرفه تا كه انك معاونتى ايله صواب و مقصودكه...   (:دفتر اول)انجام 

 (الف/101)وصول بوالسن 

 (:دفتر دوم)انجام 

 (ب/110...)الجنة من مسلم كافر سخى ارجى الى  تا نسوزد مرترا نار سقر
 ــــــــــــــــــ

 4:  1گولپينارلى 

 

 2881همان اثر - 591

، اوراق مجـدول،  .س 19، .ق 111، .م س 7/17×40( 11×0/9)تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار، مجدول، با نقش گل و بوته ، لبه(ضربى)دار  مطالّ، آيات و احاديث بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4... )التكالن هزاران جواهر حمد و ثنا اول پادشاه سرير عز و كبريا و به ثقتى و عليه...بسم   (:دفتر اول)آغاز 

 (الف/179...)عز و جل  اللّه تم شرح الجلداالول بعنايت... انك معاونتى ايله صواب و مقصود...    (:دفتر دوم)آغاز 

 (ب/104... )القدير بعد اداء ما وجب من حمدللّه... بسم   (:دفتر اول)انجام 

 (ب/111... )الجنه من مسلم كافر سخى ارجى الى   (:دفتر دوم)انجام 

 ــــــــــــــــــ

 161:  1گولپينارلى 

 

  3241(دفتر دوم)شرح مثنوى   -594

 همان شارح 

، جلـد  .س 19، .ق 116، .م س 19×40( 0/14×46)، قطع . ه 4611و نسخ، محمد بن عثمان، قسطنطنيه، ( 07تا ورق )تعليق 

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه عثمانى ترنج

 (ب/4... )القدير، والصلوة على نبيه  و به بعد اداء ماوجب من حمداللّه...بسم:   آغاز

رتقصيرك خطى ايلـه  شارحى شمعى پ... سى چونكه معجزه و كرامت كوره و تسليمى زياده اولور اوچنجى...:   انجام

 ...تمام اولد 

 ــــــــــــــــــ

 401:  1گولپينارلى 
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 9818(دفتر سوم)شرح مثنوى  - 592

 همان شارح 

، .س11، .ق107، .م س0/16×11( 11×0/40)، قطـع  .ه  4600االماسـى، بـدون محـل كتابـت،      بن حمزه  نسخ، عبداللّه

 .دار دار، لبه سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4...)پايان حمد و ثناء فراوان و شكر و سپاس بى...بسم:   آغاز

 (ب/107)لر فاتحه  ياد ايدوب فاتحه اوقيه... رجا اولنور كه بونك شارحنى و كاتبنى وكتابته سبب اوالنى...:   انجام

 ــــــــــــــــــ

 414:  1گولپينارلى 

 

 9811(دفتر چهارم)شرح مثنوى  - 538

 همان شارح 

ــام كاتــب و محــل كتابــت،   ــه، بــدون ن ، .س 19، .ق 116، .م س 0/16×1/16( 10×0/40)، قطــع .ه 4606نســخ پخت

 .دار دار، لبه سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4... )آميز و شكرها  متكاثره خلوص آويز حمدها  متوافره صدق:  آغاز

 (ب/116)لر  دعا ايله يادايدوب روحنى بر فاتحه ايله شاد ايليه... نجلد رابعك شرحى لسان تركى ايله شارحى اوال... :  انجام

 ــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 

 9819(دفتر پنجم)شرح مثنوى  -  531

 همان شارح 

ــه ، .ق146، .م س 0/16×1/16( 10×0/40)، قطــع .ه  4606االماســى، بــدون محــل كتابــت،  بــن حمــزه  نســخ، عبداللّ

 .دار دار،لبه ابشنگرف،جلدميشن،ترنج،سرعنوانه.س11

 ( ب/4... )حمدها  بى گران و ثناها  بى پايان حق سبحانه و تعالى حضرتنه اولسون كه... بسم:   آغاز

 ( الف/146)فاروق لفظيله ترياق فاروقه اشارت واردر ...:   انجام

 ــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 

 9814همان اثر -  539

 .شده دار مرمت ،جلد لبه.س 19، .ق 111، .م س 0/19×0/49( 7/40×7/44)محل و تاريخ كتابت، قطع بدون نام كاتب،تعليق،
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 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/111)همان ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 

 9813(دفتر ششم)شرح مثنوى  - 533

 همان شارح 

، .س11، .ق174، .م س0/16×11( 11×0/40)، قطـع  .ه  4601االماسـى، بـدون محـل كتابـت،      حمزهبن   نسخ، عبداللّه

 .دار دار، لبه سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

 :   آغاز

 (ب/4)بصفات الجالل واالكرام   الحمد قبل كل كالم هلل...بسم

 (الف/174)يد  ييلده تمام اولد   و مثنو  شريفك لسان تركى اوالن شرحى عنايت الهى ايله... :   انجام

 ــــــــــــــــــ

 411:  1گولپينارلى 

 

 9812همان اثر   -535

، قطـع  .ه  4661، بـدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،      (به بعد تغيير يافته اسـت  107خط و تعداد سطور از ورق )نسخ پخته 

 .دار دار، لبه ابيات بشنگرف، جلد ميشن، ترنجالسطور، اوراق مجدول،  ، مختلف.ق 106، .م س 0/10×0/47( 1/47×7/9)

 (ب/4...)السجود ديد  اولد  و برگيجه هذه ليله...:   آغاز

 (الف/106)و مثنو  شريفك لسان تركى ايله اوالن شرحى عنايت الهيله يد  ييلده تمام اولد  ...:   انجام

 .نسخه از ابتدا ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 410:  1گولپينارلى 

 

 9828(دفتر سوم)شرح مثنوى  -  534

 ( .ه  1994. ف )عبدالعلى بحرالعلوم 

او همه مثنو  را بـه  . باشد كه از عرفا و علما  هندوستان بود نام كامل شارح عبدالعلى لكنهو  محمد بحرالعلوم مى

 .هجر  در لكهنو طبع شده است 4191فارسى شرح كرده و اين شرح در سال 

، .س 11، .ق 491، .م س 14×40( 11×0/9)، قطـع  .ه  4176محـرم   41تعليق، مـال اسـماعيل، بـدون محـل كتابـت،      
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 .سرعنوانها بشنگرف، جلد الكى، مطالّ

 (ب/4...)امر فرمودند بآوردن سيوم دفتر  الدين بيار ا  ضياءالحق حسام  قوله... بسم:   آغاز

 ...تعالى  نازل شد اين آيه اتمام شد اين كتاب بحمداللّه اين منجر سو  عداوة كل است پس...:   انجام

 ــــــــــــــــــ

 411: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 48( دفاتر دوم، چهارم و ششم)شرح مثنوى  -   532

 .( ه  1994. ف )عبدالعلى بحرالعلوم 

ــتانبول،     ــاراو ، اس ــارف بخ ــه، ع ــق پخت ــاد  1تعلي ــر  جم ــع .ه  4101االخ ، .م س1/11×1/16( 1/11×1/46)، قط

داروآهارزده، اوراق مجدول، سرعنوانها و آيات و احاديث بشنگرف، جلد الكى مزين، در دو رو  جلد ابيـات   نقش ته

 . فارسى نوشته شده است

 ...معنو  بسم آغاز دفتر دويم از مثنو (:  دفتر دوم)آغاز 

 (ب/4... )وجه تأخير افتادن در تصنيف مثنو   مدتى اين مثنو  تأخير شد       قوله    

الحال تمام شد دفتر دويـم در مـاه    اعلم بحقيقه  ظهور اسماء و استعداد اعيان است ميرسد واللّه... (:  دفتر دوم)انجام 

 (ب/471)بخاراو   4101االول سنه  ربيع

 ...آغاز دفتر چهارم از مثنو  معنو  بسم(:  رمدفتر چها)آغاز 

 مثنو  پويان كشنده ناپديد        قوله   

 (ب/470)ظاهر انست كه مراد از كشنده ذات حق است   

 4101بلكه در آن دل كه پاك و مصفى باشـد بلكـه خيـال نقـش در دل ايشـان بـود سـنه        ... (:   دفتر چهارم)انجام 

 (ب/191)

 ...آغاز دفتر ششم از مثنو  معنو  بسم(:   دفتر ششم)آغاز 

 (ب/100...)در قاموس مذكور است كى يطوف حوله من لم يطفقوله          

 (الف/161)باز ان سؤال وسايل بر آن جواب قانع نكشته تمت تمام شد كار من نظام شد ... (:   دفتر ششم)انجام 

 

  (مايشگاهن) 41(دفتر پنجم)شرح مثنوى  -  531

 همان شارح 

، .س 10داروآهـارزده،   نقـش  تـه . ق 411، .م س 11×0/14( 1/11×1/46)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

بـر دو رو   )سرفصلها و آيات و احاديث بشنگرف، جلد الكى، مجدول، مزين به نقـش گـل و بوتـه     اوراق مجدول،

 (جلد ابياتى به فارسى نوشته شده است
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قوله طالب آغاز سفر پنجم است سفر بكسـر سـين و سـكون فاسـت     ... آغاز دفتر پنجم از مثنو  معنو  بسم:   آغاز

 (ب/1... )بمعنى دفتر

 (الف/411) 4101عنه تأثير نكرد و ان ايلجى اين كرامت ديده رفت سنه   اللّه برو رضى... :   انجام

 

 9842شرح مثنوى   -  534

 .  (ه  222. ف )بان سرورى الدين مصطفى بن شع مصلح

 [گذشت 170ياد او در شماره  ]

، جلـد ميشـن،   .س 17، .ق 146، .م س 1/10×0/41( 0/49×9)تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .بندها مرمت شده دار، مجدول، عطف و گوشه لبه

 (ب/4)... حمد خدا  را كه رسانيد بفاتحه خاتمه كتاب مثنو ... بسم:   آغاز

 (الف/146)غيرت خود را يعنى ضرر مرسان انكس را ... :   انجام

 910مضبوط اسـت كـه در سـال     4111تحت شماره ( استانبول)سرا  شرح در توپقاپى نسخه اين ترين كهن :  توضيح

 .تبريز  استنساخ شده است  اللّه هجر  توسط فضل

 ــــــــــــــــــــ

 414: 1گولپينارلى 

 

  9852(دفتر اول)مثنوى شرح    -532

 همان شارح 

، جلـد مقـوا   .س 10، .ق 411، .م س 1/19×16( 10×0/40)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .شده مرمت( بندها ميشن گوشه)

 (ب/4... )خدا  را كه( ان)نهايت ا   غايت و ثنا  بى حمد بى:   آغاز

مثنو  و سخنانى كه متعلق بزبان فارسى وكتاب مثنو  بخدمت مولو  بود و تحقيق هلل الحمد جلد اول از ...:   انجام

 (الف/411... )طعن طاعنان از اينجا تمام شد واين شارح

 .نسخه از سو  نايى درويش محمد وقف درگاه شده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 447: 1گولپينارلى 

 

 

 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

195 

 

 

 9853همان اثر -  558

، جلد ميشـن  .س 10، .ق 101، .م س 19×0/40( 0/49×44)ون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع شبه نستعليق، بد

 (فرسوده)دار  بنددار، لبه ا  تيره، مجدول، گوشه قهوه

 (ب/4)همان :   آغاز

و اين شارح حقير درين جلد حكايتها كه آورد و با سرخ اشارت كرد چهار صد و ده حكايـت اسـت  تـم    ...:   انجام

 (ب/101)االخر لسنه تسع و اربعين تسعمائه هجرة هالليه  الوهاب فى ربيع يف الكتاب بعونتأل

در قيد كتابت آمده است كه نسخه بيسـت سـال پـيش از وفـات     . است  اللّه قيد تملك به نام على بن لطف:   توضيح

 .نوشته شده استگولپينارلى معتقد است كه اين نسخه از سو  خود شارح . شارح استنساخ شده است

 ــــــــــــــــــ

 441: 1گولپينارلى 

 

 9848(دفتر دوم)شرح مثنوى   - 551

 همان شارح 

، .م س 0/19×16( 10×40)، قطـع  .ه  4644بدون محـل كتابـت، شـوال    ( ملقب به دانشمند دده)درويش مصطفى الحميد  

 .شده دار، مرمت لبه( عطف ميشن)، جلد مقوا .س 10، .ق 417

 (ب/4... )حد خدايى را كه بحكم اليشبهه شئى هيچ چيز او را نظير و ثانى نيست حمد بى:   آغاز

 (الف/417... )چون منكر منصف معجزات و كرامات بيند ترك انكار كند...:   انجام

ت، گر  داشـ  هجر  تكيه در مقام چلبى 4616تا  4666نسخه از سو  بستان چلبى كه در فاصله سالها   :   توضيح

 :تاريخ وفات بستان چلبى را چنين آورده است« الحرمين مرآه»يوسف نابى در (. الف/417)وقف شده است 

 چون كرد سفر ز خاكدان دنيا  بستان چلبى سالله موالنا

 .(ه  4447)يك سرو شكسته شد ز بستان خدا  نابى پى تاريخ سروشان گفتند

 ــــــــــــــــــ

 447: 1گولپينارلى 

 

 9855همان اثر -  559

، .س 10، (ب/100ب تـا  /4از . )ق 100، .م س 0/16×0/41( 40×46)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار، مجدول جلد ترنج

 (ب/4)همان :   آغاز
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 (ب/100)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــ

 441: 1گولپينارلى 

 

 9842همان اثر -  553

 .ق 111، .م س 1/10×0/40( 1/49×1/46)نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق، بدون نسخ و

 (الف/4... )اين را جواب آنست كهكار بختست و آن هم نادرست:     آغاز

 قوم ديگر را يقين در ازياد... :   انجام

   ( ب/111)اعلم بالرشاد   زين عجب واللّه  مرهونست به اوّل مصرع اخير

 .ناقص است( يك بيت)و انتها ( ورق 47)اوراقى از ابتدا  :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 411: 1گولپينارلى 

 

 9854(دفتر سوم)شرح مثنوى  -  555

 همان شارح 

، جلـد  .س 11، .ق 110، .م س 10×0/40( 47×0/9)، قطـع  .ه  4641نستعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، شـعبان  

 .مجدولدار،  ا ، ترنج ميشن قهوه

 :آغاز

 (الف/4... )اطراف معده بر شرر   تند گرد معده هر بشر بر مى

 :انجام

 (الف/100)باقى بهانه است و دغل كين علت آمد وان دغا    بخش بى بدل و  لذت علم و عمل ا  روح

 .جهالت كاتب اشتباهات فراوانى را در اين نسخه سبب شده است. بيت و يك مصراع از آغاز ناقص است 449 :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 441: 1گولپينارلى 

 

 9841همان اثر  -  554

، .س 0، .ق 171، .م س 0/10×40( 1/16×1/9)، قطـع  .(ه  44قـرن  . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   

 (شده مرمت)دار  دار، لبه ميشن، ترنججلد 

 چون بيامد پيش گفتش كيستى:   آغاز
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 (ب/4... )ان غالم را گفت تو كيستى 

 باقى بهانه است و دغل كين علت آمد و ان دغا:   انجام

 (الف/171)الوهاب  الملك اللّه تمت بعون... االبواب اللهم يا مفتح

اشعار  از شاهد ، غزالـى، بابـا فغـانى،    . دفتر سوم را در احتوا نداردنسخه ناقص است و نيمى بيشتر از  :   توضيح

 .ب جا  گرفته است/179الف تا /171يمين در اوراق  لسانى، نثار  و ابن

 ــــــــــــــــــ

 411: 1گولپينارلى 

 

 9841همان اثر -  552

عطـف  )، جلـد مقـوا   .س 10، .ق 469، .م س 0/19×16( 10×40)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 (شده مرمت)دار  ، لبه(ميشن

 (ب/4... )حمد و سپاس حكيمى را كه حكمتها  او جنود غيب است...بسم:   آغاز

 (ب/469)الطاف وهابست پس دامن طلب الجرم گوشش و اسباب بدرقه ملك...:   انجام

 .هار بيت از آخر ناقص استچ(. الف/464)نسخه از سو  درويش محمد نايى رقف شده است  :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 440: 1گولپينارلى 

 

 9843همان اثر  -551

دار  ، جلـد تـرنج  .س 19، .ق 110، .م س 0/10×40( 1/11×1/41)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار، مجدول ، لبه(مزين به گل وبوته)

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/110) 1610اره برابر نسخه شم:   انجام

 ــــــــــــــــــ

 449: 1گولپينارلى 

 

  9852(دفتر چهارم)شرح مثنوى  - 554

 همان شارح 

، جلـد ميشـن،   .س 19، .ق 491، .م س 17×0/40( 1/14×4/46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (شده مرمت)دار، مجدول  دار، لبه ترنج
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 (ب/4... )قلوب اوليائه بانوارالعرفانالذ  نور  الحمدهلل:   آغاز

 (الف/491... )اعلم بالوفاق  ختم كن واللّه...:   انجام

 .(ه  4601)قيد تملك بنام حاجى بايرام از نسب موالنا در نسخه موجود است :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 441: 1گولپينارلى 

 

 

 

  9851(دفتر پنجم)شرح مثنوى  -   552

 همان شارح 

، نخستين .س 11، .ق 107، .م س 0/16×0/40( 7/16×1/46)، قطع .ه  990يق، حيدر بن سنان، بدون محل كتابت، تعل

 .دار، مجدول دار، لبه دو ورق مجدول مطالّ، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4... )الذ  جعل العارفين عالمين ببعض رموزاته الحمدهلل:   آغاز

... التمام كـه شـرح تمـام شـد از كتـاب مثنـو        از ان كزند نكرد الحمدهلل علىان ترياق فاروقى او قند بود ...:   انجام

 (ب/107)

 ــــــــــــــــــ

 440: 1گولپينارلى 

 

 9844همان اثر -   548

 0/10×0/47( 0/14×7/46)، قطـع  .ه  4617اآلخـر   جمـاد   46نسخ، درويش محمد بن مصطفى، بدون محل كتابت، 

 .دار، مجدول دار، لبه جدول، جلد ترنج، اوراق م.س 16، .ق 110، .م س

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/110)الكتاب  چهار صد و چهل حكايت است تم تنميق شرح...:   انجام

 .ابياتى از فردوسى، سعد  و حافظ در حاشيه جا  گرفته است :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 411: 1گولپينارلى 

 

 9845همان اثر -  541

 .دار ، جلد مقوا، لبه.ق 144، .م س 0/14×40( 0/40×0/41)نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع نسخ خام، بدون 
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 (ب/4... ) االاللّه التوب انست از كسى كه كويد الاله قابل...:   آغاز

قـد  ... و آن حكايت كه اين شارح فقير آورد و با سـرخ اشـارت كـرد چهارصـد و چهـل حكايـت اسـت       ...:   انجام

 ...المعنو  المثنو  الجلدالخامس من تحرير شرح الفراغ وقع

 .اند اين نسخه ناقص بحالت مسوده است و در بسيار  از اوراق كلمات پاك شده: توضيح

 ــــــــــــــــــ

 416: 1گولپينارلى 

 

 9811(دفتر پنجم)شرح مثنوى   -    549

 شارح ناشناس

، جلـد  .س 10، .ق 171، .م س 19×1/49( 0/14×0/41)، قطـع  .(ه  44قرن . ظ)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار مقوا، لبه

بدانيد و بشناسيد كه شريعت همچو شمعيست بيلكوز و فهم ايلكوز كم شريعت بـر عظـيم و پـر نـور     ...بسم:   آغاز

 (ب/4... )شمع گبى در

اللهـم ارز قنـاتم    ايريشـه سـن   سـعادته ... پس سعى و همت ايدوب بر خاصيت و استعداد حاصل ايـدوب ...:   انجام

 (ب/171) 40الجلدالخامس بعونه تعالى فى رمضان يوم 

 ــــــــــــــــــ

 410:  1گولپينارلى 

 

 9854(دفتر ششم)شرح مثنوى  -   543

 .(ه  222. ف )الدين مصطفى بن شعبان سرورى  مصلح

ب تـا  /4از .)ق 16، .م س 0/10×47( 1/49×1/46)، قطـع  .ه  906تعليق پخته، بدون نام كاتب و محل كتابت، رجـب  

 .دار، مجدول ، لبه(مزين به گل و بوته)دار  ا  ترنج ، اوراق مجدول بشنگرف، جلد قهوه.س 11، (الف/416

 (ب/4) 1600برابر نسخه شماره :   آغاز

 :انجام

 (الف/416)از خاكدر روضه مصطفى مرا مأو  كن     (برآرم)روز  كه چو الله سر برآورم 
 ــــــــــــــــــ

 440: 1گولپينارلى 
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 9844همان اثر -  545

. س 10، .ق 111، .م س 0/16×0/41( 40×0/0)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت  

 (اند به جز اوراقى كه بعدا اضافه شده)

 (الف/4)همان :   آغاز

 (الف/111)همان :   انجام

 .ورق از انجام بعدا نوشته شده و به نسخه اضافه گرديده است 41يك ورق از آغاز و  :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 414: 1گولپينارلى 

 

 5415شرح مستزاد موالنا -  544

 الحسينى ابراهيم بن حيدر بن احمدالصفوى

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

 14×4/46( 0/41×9/1)، قطـع  .ه  4411صـفر   40الحاج محمد، بـدون محـل كتابـت،     تعليق پخته، درويش محمد بن

 (با كاغذ ابر  پوشيده شده)، بدون جلد .س 14، .ق 40، .م س

 (ب/4... )حمد بيحد خداوند ذوالجاللى را كه جمال مطلق او در مرايا  ذرات وجود هويدا كرده...بسم:   آغاز

 (ب/40)معارله بل حسن كل مليحة   فكل مليح حسنها من جمالها   :انجام

 :نسخه حاو  مستزاد  با مطلع :   توضيح

 دل بردو نهان شد  هر لحظه بشكل ان بت عيار برآمد»

 «گه پير و جوان شد  هر دم بلباسى دگر ان يار برآمد

آخر اين مستزاد تخلص مولـو  نيـز بصـورت    در بيت . است كه در هيچكدام از نسخ معتبر ديوان موالنا جا  ندارد

 .شود آمده كه در هيچكدام از اشعار و  ديده نمى« رومى»

 ــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 

 

 3/9484شرح معمّاى مير حسين  - 542

 شارح ناشناس

ه بر معما  ميـر  از ميان شروحى ك. رساله مورد توصيف به توضيح اسماء حسنى از طريق شعر و معمّا پرداخته است

تـوان بـه    ملقب به مير حسين معمـائى نوشـته شـده مـى    .( ه  961. ف )حسين بن محمدالحسينى نيشابور  )حسين 

شروح موالنا سرور ، موالنا نظام قاضى، حسين بن عبدالشكور رومى و محمد بن على نونـداكى اشـاره كـرد كـه از     
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نام شـارحان ديگـر رسـاله ميـر حسـين      ( 091: 4)الظنون  شفك. قضات ماوراءالنهر بوده و در فنون شعر تبحّر داشت

 .معمائى را آورده است

از . )ق 14، .م س 0/14×0/40( 1/41×0)، قطـع  .ه  4600تعليق، احمد بن حاجى بكراالرمو ، بـدون محـل كتابـت،    

 (مرمت شده)، جلد جديد .س 40، (الف/07الف تا /07

 ...بسم:   آغاز

 (الف/07)زدن بايد زبان دارد نكاه  دم  اله نيست حد خامه از نام

 (الف/07... )الصبور بظهور پيوسته...:   انجام

 ــــــــــــــــــ

 160: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 9/153شرح منظوم دو بيت نخست مثنوى  - 541

 . (ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

( ب/14ب تـا  /14از . )ق 14، .م س 0/47×9/46( 1/46×9/0)كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      نسخ، بدون نـام  

 .بند دار، با گوشه دار، لبه ترنج( ضربى)مجدول، جلد ميشن، مجدول،  السطور، اوراق دار و آهارزده، مختلف نقش ته

 (ب/14... )يا من ال ربّ غيره و ال اله سواه:   آغاز

 :انجام

 (الف/14)بلكه خود را محو ساز  او شو    دل و يك سرشو  بار  از جان يك

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 193[بيت مثنوى 14شرح منظوم  ]   - 544

 .(ه  1914. ف )عبدالرحمن خالص سرمست طالبانى 

هجـر  در   4106كند كـه در بهـار سـال     بيتى نوشته يادآور  مى 09خالص طالبانى در مقدمه منثور  كه بر اين اثر 

با اشعار  از ( ب/10الف تا /40از ورق )قسمت دوم اثر (. ب/1)مجلس دوستان به تأليف اين شرح دست زده است 

آغـاز و انجـام ايـن قسـمت     . يابد خاتمه مى... شود و به اشعار  از مغربى، حافظ، قاسم انوار، ديوان مؤلف شروع مى

 :چنين است

 :آغاز

 (الف/40)ل هر قطره پنهان بود دريا  تو در د ايكه در هر ذرّه تابان بود سيما  تو

 :انجام

 (ب/ 10)در پيش عطا  رحمتت كاهى نيست  هر چند گناه من چو كوه قاف است
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خـالى و   19-17اوراق . )ق 17، .م س 1/11×0/41( 9/40×0/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

عطـف  )يات و احاديـث بشـنگرف، اوراق مجـدول، جلـد مقـوا      ، آ.س 44دار و آهارزده،،  نقش ته( سفيد مانده است

 .ا  ، روكش پارچه(ميشن

 (:      مقدمه)آغاز 

 عشق را ميباختى با خويشتن  ياربا خود در ازل بى ما و من

 (الف/4... )الفحول فى ادراك جالله و قدسه الذ  آله عقول الحمدهلل...بسم (:     متن)آغاز 

 :انجام

 (الف/40)استجب ياذ  الغناء والعطا   اين دعابى ريا خواند هميشه 
 

 1152[شرح نخستين داستان مثنوى ]   -  542

 سيد احمد ابن السيد رسول البرزنجى

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

. ق 416، .م س 1/11×1/49( 4/14×1/41)، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     (سرعنوانهابه نسخ)تعليق، 

، باال  ابيات و احاديث خط قرمز كشيده شده است، جلد مقـوا،  (49و حتى  40بعضا . )س 47دار و آهارزده،  نقش ته

 .بندها چرمى ، عطف و گوشه(ا  روكش پارچه)

 (ب/1... )و به ثقتى و اعتماد ...بسم:   آغاز

 :  انجام

 نوش مى پس به بانك  نى دمى مى    بشنو از نى يك بيك اسرار نى      

 (ب/411)ا  عجيبى شد قبول خـاص و عـام     هر غريبى  شد   سزا    احترام     

 

 .نسخه حاو  تقريظاتى است كه از سو  افراد مختلف نوشته شده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــ

 410: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 1/153شرح نعت قاسم انوار  -    528

 (محتمالً جامى)شارح ناشناس 

 :باشد كه مطلع آن چنين است رساله حاو  شرح نعت قاسم انوار مى

 ا  مظهر جمال تو مرآت كائناتو  جنبش صفا  تو از مقتضا  ذات

از .)ق 41، .م س 0/47×9/46( 1/46×9/0)، قطـع  .(ه  9قـرن  . ظ)نسخ جلى، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   
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 .بند دار، با گوشه دار، لبه ترنج( ضربى)دار و آهارزده، اوراق مجدول، جلد ميشن، مجدول  نقش ، ته(الف/40تا ب /0

 (ب/0... )توان كرد مرآت كاينات بدو وجه اعتبار مى:   آغاز

حمد و آلـه اجمعـين   على م  و صلى اللّه... الصالحات خير عندربك فامسكوا والباقيات  اللّه الكالم الى اذا بلغ... :   انجام

 (الف/40)

ب نيز قيد شده نسخه بنام سلطان بايزيد بن محمد فاتح فراهم آمـده و مهـر سـلطان    /1بقراريكه در ورق  :   توضيح

الخطـاطين شـيخ    گولپينارلى معتقد است كه خط اين نسخه نفـيس بـه قلـم قبلـه    . شود سليمان قانونى در آن ديده مى

 .زياد  داردشباهت .( ه  910. ف )  حمداللّه

 

 5/9112شرح هجده بيت مثنوى   -  521

 . (ه  429. ف )عمر روشنى بردعى 

 [گذشت 107ياد او در شماره  ]

 .، جلد مقوا(ب/40ب تا /0از . )ق 46، .م س 17×0/40نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 ...بسم:   آغاز

 (ب/0)كند  شكايت مىاز جداييها  كند بشنو اين نى چون حكايت مى

 (ب/40)سى يوقدر والسالم  سوز مختصر گر كدر تطويل كالم ايلمنك فائده... :   انجام

 ــــــــــــــــــ

 104:  1گولپينارلى 
 

 9/5883همان اثر   -   529

 .معمولى، جلد (ب/19ب تا /14از . )ق 9، .م س  0/14×40( 40×1/46)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 ...بسم:   آغاز

      ( ب/14)كند از جداييها شكايت مى كند بشنو از نى چون حكايت مى

 (ب/19)همان ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 400:  1گولپينارلى 

 

 4/1114[شرح يك بيت از گلشن راز ] -   523

 برقى 

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]
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قيد كرده و عالوه نموده است كه ايـن شـرح   « بنده تراب اقدام اهل خدا برقى واله و شيدا»شارح اسم خود را بشكل 

.(  ه 916. ف )گولپينارلى اعتقـاد دارد شـارح همـان برقـى چلبـى      (. الف/469)را بدرخواست يكى از دوستان نوشته است 

 :ن رساله شرح بيتاي. رفته است( 41: 4)باشد كه ذكرش در سجل عثمانى  مى

 كه مادر را پدر شد باز مادر  باصل خويش يكره نيك بنگر

 .را متضمن است

از . )ق 1، .م س  41×1/9( 9/46×0/0)، قطـع  .ه  4610( صـفر )نسخ، محمود بن ذوالفقار، بدون محل كتابـت، سـفر   

 .دار ، جلد ميشن مجدول، لبه.س 40، (الف/444ب تا /460

 (ب/460)...يان فراوان مر خداونديرا باد از پشت پدر انبيا كه آدم خاكيستپا حمد بى... بسم:   آغاز

 (الف/444)دار بحق حبيب خدا و آله االمجاد و قدم ما را از راهى استقامت لغزيدن نگاه... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 

 

  94/1199[شرح يك رباعى ]  -  525

 شارح ناشناس

الـف تـا   /160از . )ق 1، .م س  1/16×0/41، قطـع  .(ه  46قرن .ظ)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت  تعليق پخته،

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا .س 44، (ب/169

 ...بسم:   آغاز

 (الف/160... )مرپاكانرا جنب زيارت كردم د  بر سر گور ذله غارت كردم

 (ب/169)ود چيز  نديد   وهلل اعلم بالصواب ورنه سايه خودبخ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

 2/9134[شعر ]   -524

 . (ه  112-218)الدين فريدون  جالل

 [گذشت 400ياد او در شماره  ]

قرمـز  جلـد  ( الـف /160ب تـا  /160از . )ق 1، .م س  47×0/9نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار، مجدول دار، لبه ترنج

 :آغاز

 (ب/160)تا قرين جان و عشقى يا قرين خويشتن چشم عبرت برگشا بنگر يكى در خويشتن
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 :انجام

 (الف/160)چند گويى فاعالتن فاعالتن فاعلن عارفا رو قول كم گو بعد ازين فعال باش

 ــــــــــــــــــــ

 144: 1گولپينارلى 

 

 1/1133[اله حروفى در آلنجق قتل فضل شعر بمناسبت ]   -522

 گوينده ناشناس

، (الـف /4.)ق 4، .م س  1/40×0/41( 1/41×0/9)، قطـع  .(ه  46قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (در داخل محفظه)بندها مرمت شده  دار، مجدول، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40

 :آغاز

 يا خود عرفا تست ز فيض حق مطلق بود كوه آلنجقالرحمه  عين جبل

 :انجام

 واناالحق  ناطق شده بر سرّ انااللّه  هر سنك و كلوخش زره انطقنااللّه

 ــــــــــــــــــــ

 07:  1گولپينارلى 

 

  9/1139شمسيه  - 521

 مؤلف ناشناس

بجهت اينكه مؤلـف بـه   . است« كند »از آن شخصى بنام دهد كه  در اين رساله كالم ابوبكر تأويل شده و گولپينارلى احتمال مى

، 4610-4641هـا    رسد كه در زمان يكـى از سـه سـلطان احمـد كـه بـه ترتيـب در دوره        مدح سلطان احمد پرداخته بنظر مى

 .است.( ه  049)اغلب شواهد از شمس مغربى . زيسته است اند مى هجر  سلطنت كرده 4440-4411، 4461-4460

ب تـا  /00از . )ق 11، .م س  0/10×0/40( 0/40×7/9)نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        نسخ خـام، بـدون  

 .دار، مجدول ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)، اوراق مجدول، مطالّ، جلد كاغذ  (ب/440

 (ب/00)...الحبل والضالل الحق من الذ  خلقناللمعرفة والكمال و خلّصنا بايقان الحمدهلل...بسم:   آغاز

 :انجام

 باتمام آمد اين نسخه كه پيش عارفان خوبست چو تاريخش ز هجرت صاد و فارا بگذشت

 (ب/440)تمت هذاالرساله 

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1گولپينارلى 
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 1143الفتوة شواهدالنبوّه لتقوية يقين اهل  -  524

 . (ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

وسـلم و   آلـه  و عليه اهلل باشد شواهد  بر نبوت حضرت محمد صلى مى« االنس نفحات»اين اثر كه در حقيقت جلد اول 

در هفت ركن از مطالبى چون . سير  است بروش عرفانى كه در آن يك مقدمه، هفت ركن و يك خاتمه وجود دارد

والدت تا بعثت، از بعثت تا هجرت و از هجرت تا وفـات   شواهد و داليلى سخن به ميان آمده كه پيش از والدت، از

 .شير نوائى فراهم آورده است جامى اثر را بدرخواست على. اند پيامبر اسالم ظاهر شده

مشـار  . ف ... ؛ 449-440: 1به بعد؛ صـفا   790:  1( مؤلفين)به بعد، مشار  1199:  0و  4101:  1/4منزو  :   بنگريد

 797: 1؛ برگل 110: 41به بعد؛ ذريعه  4760:  1؛ فهرستواره 4617

، .م س  10×0/40( 0/40×0/46)، قطـع  .ه  940شوال  1تعليق پخته، محمود بن احمد استرآباد ، بدون محل كتابت، 

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد ترنج.س 47، .ق 110

 (ب/4)...الذ  ارسل رسالً مبشرين و منذرين  الحمدهلل:   آغاز

و تفاصيل عقوبات اعدا از ان بيشتر است كه بتقرير زبان و تحرير بنان استيفا  ان تـوان نمـود بـرين قـدر     ...:   انجام

 (ب/110)اعلم بالصواب   رود واللّه اقتصا مى

 ، ثنايى، حليمى .(ه  910متوفى بسال )اند ترجمه المعى  اثر چندين بار به زبان تركى ترجمه شده، از آن جمله: توضيح

هجـر  استنسـاخ شـده     077باشـد و در سـال    دهد كه در كتابخانه ملى تهران موجود مى ا  مى ر از نسخهمنزو  خب

هجر  استنساخ شده و فـيلمش   000كه در ( 4/1167)اين نسخه همراه با نسخه موجود در كتابخانه اياصوفيه . است

 .دباشن ها  اين اثر مى ترين نسخه موجود است از كهن( 90)در دانشگاه تهران 

 ــــــــــــــــــــ

 799:  1؛ برگل 416:  4گولپينارلى 

 

 1141همان اثر -    522

، .س 49، .ق 401، .م س  14×0/41( 1/41×1/9)، قطـع  .ه  900االخـر   ربيـع  10نسخ، ابن يوسف كاتب قزوينى، دمشق، 

 (لبه افتاده)دار، مجدول  جلد ميشن، ترنج

 (الف/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/401)المأل المآبى ونعم كه حسن خود  باز كشتش تو باشدر ان بي

 ــــــــــــــــــــ

 449: 4گولپينارلى 
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 1149همان اثر - 518

، .س 40، .ق 100، .م س  16×41( 0/41×0)، قطـع  .(ه  46اوايل قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بنددار و مجدول دار، گوشه دار، لبه اوراق مجدول بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4)همان:   آغاز

 (الف/100)همان :   انجام

من كالم حضرت موالنـا عالءالـدين افنـد  در تـاريخ قتـل ابـراهيم       »با توجه باينكه در ورق اول عبارت :   توضيح

كـه  ( 911)= « الجحـيم عجـب   النعيم على جنات»جا  گرفته و نيز عبارت  «911دفن كردند در قبر يهود ... پاشاالوزير

 .شود كه نسخه در زمان قريب به حيات جامى استنساخ شده است باز در همان ورق ضبط شده معلوم مى

 ــــــــــــــــــــ

 449: 4گولپينارلى 

 

 1145همان اثر -  511

 .، جلد معمولى.س 11، .ق 404، .م س  10×40( 47×40)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (الف/4)همان:   آغاز

 (الف/404)همان:   انجام

كه در اين نسخه و نسخه پيش از اين قيـد گرديـده اسـتنباط    .( ه  911)با توجه به تاريخ قتل ابراهيم پاشا :   توضيح

 .شود كه يكى از اين دو نسخه از رو  ديگر  استنساخ شده است مى

 ــــــــــــــــــــ

 416: 4گولپينارلى 

 

 1324(العجم صحاح)= صحاح عجميه  - 519

 . (ه  292-241/  249)محمد بن مير على بركلى حنفى 

از دانشـمندان نـامى قـرن دهـم خـاك      ( ضبط شده« بركو  محمد»نامش در فهرست گولپينارلى بصورت )مؤلف كه 

آثار زيـاد  دارد  . نفى بوده از ترس كشتار صفويه بآن سرزمين رفته استعثمانى و اصالً ايرانى بوده و ظاهرا چون ح

، «جـالء القلـوب  »، «ايقاظ النـائمين »، (در علم نحو)« اظهاراالسرار»ابن كمال پاشا، « الوقايه تعليقه بر اصالح»: از جمله

 (190: 4سى نفي()لغت عربى ـ فارسى)« صحاح العجم»يا « صحاح عجميه»(... در صرف)« المبتد  كفايه»

 44: 40؛ ذريعه 4990:  1منزو  :   بنگريد

دار، زير كلمات  آهارزده و ته نقش. ق 91، .م س  14×41( 40×0/7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 .فارسى، معادلها  تركى با نسخ نازك نوشته شده است، جلد جديد

 (ب/1)...باراتالهمنااللغات والع الذ  الحمدهلل...بسم:   آغاز

 (ب/91)الصفتين مرارا االنحصار فى و مرّ سبب... :   انجام

در توصـيف  . جوهر  نوشته شـده اسـت  « صحاح»منزو  اثر را فرهنگ فارسى به تركى دانسته كه بروش :   توضيح

سـت و  آورده است كه اثر فرهنگ فارسـى بـه عربـى ا   ( مثالً نسخه موجود در كتابخانه ملك)ها  آن  بعضى از نسخه

 .زيرنويس تركى دارد

 ــــــــــــــــــــ

 416: 1گولپينارلى 

 

 9414االكبر طب - 513

 . (ه  1114بعد از . ف )محمد اكبر عرف محمد ارزانى 

مير محمد ارزانى بن ميرحاجى مقيم معروف به شاه ارزانى يا ميرمحمد اكبر است كـه از صـوفيان قـادر  هنـد و از     

 (106:  0/4صفا ...  )زيسته است ده و در عهد اورنگ زيب مىپزشكان مشهور آن ديار بو

االسـباب و   شـرح »ابوحامد محمد فرزند علـى سـمرقند  و   « االسباب والعالمات»اين اثر ترجمه و گزارشى است از 

... كتـاب بيسـت و هشـت فصـل دارد    . نفيس بن عوض كرمانى كه با دخل و تصرف صورت گرفته اسـت « العالمات

گيـر   الـدين محمـد عـالم    آورده كه اثـرش را در عصـر ابـوالمظفر محـى    ( الف/1)مؤلف در ديباچه ( 000:  4منزو  )

الـدين   اين شخص يكى از سالطين مغول هندوستان بوده و همان محـى . فراهم آورده است.( ه  4441)الغاز   پادشاه

 .گير است اورنگ عالم

؛ ذريعـه  104-106: 0/4؛ صـفا  (ضبط شـده « طب اكبر »عنوان بشكل )  4600مشار . ؛ ف 000: 4منزو  :   بنگريد

 (طب اكبر ) 491؛ كتابشناسى نسخ خطى پزشكى ايران 414:  40

  14×0/16( 1/11×0/41)، قطـع  .ه  4110الثـانى   جمـاد   0نسخ پخته، محمد حسن الجويمى، بـدون محـل كتابـت،    

 .، جلد معمولى مشكى.س 19، .ق 100، .م س

 (ب/4)...كالمى كه مشام ناطقه دانش آئين را كه آئينه ادراك محسوسات و معقوالت استترين  صحيح...بسم:   آغاز

در اين خاتمه اشعار بدان رفته تا هر دوا  مركبه معلمـه و لغـت مصـطلحه و فوايـد ضـرور كـه در ايـن        ...    :انجام

 (الف/111) ريش را بفاتحه ياد آورند و اين درويش دل... مختصر ثبت شده

تأليف سيد « مجمع الجوامع»الف اثر  ديگر بنام /100الف تا /111رسد و از  ب بپايان مى/111تن اثر در م :   توضيح

 .محمد حسين خان  قرار دارد

 ــــــــــــــــــــ

 71: 1گولپينارلى 
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 1/9422طربخانه  -   515

 يار احمد بن حسين رشيدى تبريزى

در ده فصـل جمـع   « طربخانـه »رباعيات عمر خيام را در كتابى بنـام    007يار احمد از ادبا  قرن نهم بوده و در سال 

.   ا  به نثر بر آن نوشته و حكاياتى را كه درباره عمر خيام رواج داشته اسـت در آن كتـاب آورده اسـت    كرده و مقدمه

 (107: 4نفيسى )

 4696مشار . ؛ ف 041: 0( مؤلفين)؛ مشار (تهران)طربخانه به تصحيح همائى   :بنگريد

 11، .م س  10×41، قطـع  .(ه  46قرن . ظ)، بدون تاريخ كتابت (از توابع استرآباد)تعليق پخته، بدون نام كاتب، دهك 

 .هابند ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )، آيات بشنگرف، جلد مقوا .س 47، .ق

 (ب/4)... حمد بيحد حكيمى را كه برابطه فراشان ثالثى و رباعى مواليد و عناصر:   آغاز

 :انجام

 (ب/11)زيرا كه يكى را دو نگفتم هرگز نوميد نيم ز بارگاه كرمت

شمسى از سو  عبدالباقى گولپينارلى به زبان تركى ترجمه و منتشر شـده اسـت؛    4111طربخانه در سال  :   توضيح

 .هجر  استنساخ شده است 096نسخه اساس اين طبع در سال 

ضـبط كـرده   « مجموعه طربخانه و رباعيـات باباافضـل  »: ه را با عنواننسخه از انتها ناقص است و مجتبى مينو  نسخ

همايى در تصحيح طربخانه، نسخه قونيه را بعنوان نسخه بدل مـورد اسـتفاده   (. 07طربخانه، ص : همايى. نك. )است

 .قرار داده است

 ــــــــــــــــــــ

 (111ش  فيلم در دانشگاه) 07؛  طربخانه تصحيح همايى ص 49: 1گولپينارلى 

 

 1/1114التحقيق طريق  -   514

 . (ه  494-591)مجدالدين ابوالمجد مجدود بن آدم سنائى غزنوى 

برخى از صـاحبان تـراجم   ...سنائى شاعر عاليمقدار و عارف بلند مقام قرن ششم و از استادان مسلم شعر فارسى است

ترديد يكـى از بزرگتـرين شـاعران زبـان      سنائى بى...اند سنائى را شاگرد و پيرو شيخ ابويوسف يعقوب همدانى دانسته

فارسى و از جمله گويندگانى است كه در تغيير سبك شعر فارسى و ايجاد تنوع و تجدد در آن مؤثر بـوده و آثـار او   

 ( به بعد 001:  1صفا ... )منشأ تحوالت شگرف در سخن گويندگان بعد از و  شده است

 .بيتى در تصوف است 011اثر يك مثنو  

  400: 40؛ ذريعه (التحقيق طريق -با عنوان زاد السالكين ) 074مشار . ؛ ف 1010:  1منزو  :   بنگريد

، .س 40، (الـف /14ب تـا  /4از . )ق 14، .م س  1/11×0/40( 1/47×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)اوراق مجدول و سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا 
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 :آغاز

 :انجام( ب/4)همتاست بى( و)شبه ( و)مثل  آنكه بى  ابتدا  سخن بنام خداست

 (الف/14)رونقش دم بدم زيادت باد  ختم اين نظم بر سعادت باد

به عنـوان   010ب سال /16سنائى است؛ ولى در ورق  از آن( ب/ 14ب و /41)اثر بر اساس ضبط نسخه  :   توضيح

. آور  كرده است محتمالً شخصى بعدا اين رساله را جمع. تاريخ نظم قيد شده كه سه سال بعد از وفات سنائى است

بپذيريم تاريخى كه در باال قيـد شـده قابـل    .( ه  010-110)اگر ضبط اته را در خصوص تاريخ تولد و وفات سنائى 

 .نيز همين تاريخ را دارد( 4116ش )نسخه موجود در كتابخانه ديوان هند . بود قبول خواهد

بارها ... « التسليم»؛ « ذكرالقلب»، «صفت عشق»، «الراو  والمرو  مذهب»، «زادالسالك»اثر با عناوين مختلف از جمله 

 .چاپ شده است

 ــــــــــــــــــــ

 17: 1گولپينارلى 

 

 1/9211حكيم ظفرنامه بوزرجمهر   - 512

 . (ه  594-318(  )ابن سينا)  ابوعلى حسين بن عبداللّه

فيلسـوف و طبيـب و نويسـنده و وزيـر     ( ابـن سـينا  )  الحق شيخ الرئيس شرف الملك ابوعلى حسين بن عبداللّه حجه

سـينا و  آثار ابن ... مشهور ايرانى و خاتم حكما  مشرق و از جمله حكما  اسالم و يكى از اجله علما  عالم است 

 ...شود كتاب و رساله و نامه بالغ مى 1166آنچه بدو منسوب گرديده است بحدود 

 497 - 490سينا ص  ؛ يحيى مهدو ؛ مصنفات ابن4114سرگذشت و تأليفات و آثار ابن سينا، تهران ـ :    بنگريد

ميان آمده و بعدا بدستور نوح ا  است كه از پاسخ بزرگمهر به پرسشها  انوشيروان، بزبان پهلو  به  اثر حاضر رساله

اته ضمن اشاره به اينكـه  (. 4416: 1الظنون  كشف)سينا به فارسى برگردانده شده است  بن منصور سامانى از سو  ابن

كتاب در خصوص مكالمات ميـان بزرگمهـر و انوشـيروان در بـاب مصـالح عمـومى و كشـوردار  بـوده اسـت بـه           

توجه نمـوده و عـالوه كـرده    ( نسخه وين، نسخه شفر، نسخه بودلين)د دارد ها  اين اثر وجو اختالفاتى كه در نسخه

 (100-104ص )شود  است كه در نسخه موجود در اينديانا افيس در مكالمه بجا  انوشيروان نام ارسطو ديده مى

 ؛(چـاپ شـده اسـت   « نامـه  پيـروز  »چاپ دوم در تهران بـا عنـوان   ) 4699مشار . ؛ ف140-161:  4صفا :   بنگريد

 499:  40؛ ذريعه 101-104ص ( 4111)تأليف يحيى مهدو  / سينا ها  مصنفات ابن فهرست نسخه

، جلـد  .س 40، (ب/99الـف تـا   /97از . )ق 1، .م س  11×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار ، لبه(باعطف مرمت شده)ميشن، مجدول 

 (الف/97)...نوشيروان هيچ علمى عزيزتر از علم حكمت نبود اند كه در روزگار آورده... بسم:   آغاز

 (ب/99)الرساله گفت عفو كردن چون قادر بود تم... :   انجام
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در « الـرئيس ابـن سـينا    ظفرنامه شـيخ » از سو  غالمحسين صديقى تحت عنوان  4116اين كتاب در سال :   توضيح

 .تهران چاپ شده است

 ــــــــــــــــــــ

 16: 1 گولپينارلى

 

 1/1198عرش نامه الهى - 511

 . (ه  485. ـ مقت  159يا  158)حروفى استرآبادى   اللّه فضل

كه ببهانـه كفـر و الحـاد كشـته شـد و      .( ه  700)استرآباد  بنيانگذار طريقت حروفيه ( حروفى)نعيمى   اللّه شيخ فضل

از . كـرد  پيكرش را به ريسمان بسته، در نخجوان گرداندند، در علوم غريبه دست داشت و در شعر نعيمى تخلص مى

 061گويند كه پيكـرش در سـال   ... ،«نامه محبت»، «نامه عرش»، «جاودان صغير»، «جاودان كبير»، «نومنامه»: آثار اوست

 . هجر  بدستور تيمور از خاك بر آورده شد و سوزانيده شد

 (700-701: 1نفيسى )

 (نصيحى استرآباد   اللّه بشكل فضل) 00-04: 1بعد؛ صفا  به 4109: 0معين     :بنگريد

، .س 40، (الـف /77الـف تـا   /1از . )ق 70، .م س  41×46( 1/44×7/0)، قطع .ه  4674تعليق، عمر بن حسن، اسكندريه، 

 .دار جلد مقوا، لبه

 :آغاز

 ( الف/1)آدم خاكيست ا  ديو رجيم  الرحيم الرحمن اللّه ء بسم بى

 :انجام

 (الف/77)از منت برعاشقان حق سالم  تا بود آوازه عرش و كالم

قرار گرفتـه كـه مطلـع آن      اللّه بيتى فضل 40عربى شعر « نامه الهى عرش»در نسخه مورد توصيف پيش از  :   توضيح

 :چنين است

 (ب/4)الخيام  الطرف فى ظل قاصرات  قدرأت عينا  فى دارالسالم
 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

 19/1221نامه عشق  -   514

 .(ه  241يا  291-414)ابراهيم شاهدى مغالوى 

 [گذشت 07ياد او در شماره  ]

، جلد مقوا، (الف/  10ب تا /11از . )ق 1، .م س  40×0/41، قطع .ه  4176نسخ، عثمان المولو ، بدون محل كتابت، 
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 .عطف ميشن

 ...بسم:   آغاز

 :انجام( ب/11)ناگهان از جمال خويش نمود  عشق در حبّ اهل معنى بود

 (الف/10)او مقلد بود محقق نيست هر كه او صدق هم مصدق نيست

 .بيت است  91ا  در  اثر منظومه:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 119: 4گولپينارلى 

 

 1341(االماميه على طريق مذهب)الفقه  العطائيه فى   -  512

 مؤلف ناشناس

الدين واله مشهد  كه در عهد سلطان حسـين بـايقرا    دهد كه اين اثر از سو  جمال احتمال مى( 111و  0:  4)نفيسى 

 . زيست فراهم آمده است مى

 .، جلد مقوا، عطف ميشن.ق 71نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 (ب/4)... ليناالصلوة فى جميع االحوالالذ  اوجب ع الحمدللّه الرحيم و به ثقتى الرحمن اللّه بسم:   آغاز

پا از جاده شرع بيرون ننهند و از حق تجاور نكنند هذا آخر ما كتبناه فى هذة الرسـالة مـن مسـائل اقسـام     ... :   انجام

 (ب/71)و سلم تسليما كثيرا... الشرع عبادات

 ــــــــــــــــــــ

 414: 4گولپينارلى 

 

 4/9238الهدايت علم  -548

 شناسمؤلف نا

 .اين رساله در ارتباط با كالم، بدعتها و محرّمات است و محتمالً در قر ن هفتم هجر  فراهم گشته است

 (ب/  410ب تا /90از . )ق 19، .م س  40×1/46بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 ...موجب ثبات بر ايمان رعايت شريعت است... العالمين الحمدهلل رب...بسم:   آغاز

 (ب/410)...الهدايت المسماة بعلم هذا آخر مايقوم به ختم رسالتى... :   نجاما

 ــــــــــــــــــــ

 90: 1گولپينارلى 
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  9429نامه على  - 541

 مؤلف ناشناس 

هجر  نوشته شده و  101شود در عهد سالجقه و سال  مؤلف اين اثر نامعلوم است ولى بقراريكه از قراين آشكار مى

( ها  قونيـه  ا  از نسخ مهم فارسى در كتابخانه در پاره)احمد آتش . الدين على بن طاهر تقديم گرديده است شرفبه 

 :آورده است كه اين اثر از سه نقطه نظر اهميت دارد

تـر   قرن كهـن  1حدود .( ه  070. ف )الدين  تأليف محمد بن حسام« نامه خاوران»نخستين داستان دينى است و از ( 4

( 1. السالم را توصيف كرده و مناقب آن حضرت را جمـع آور  كـرده اسـت    شخصيت حضرت على عليه( 1. است

 .السالم را بصورت يك قهرمان معرفى نموده است حضرت على عليه

قسمت موجـود بـه دو بخـش تقسـيم شـده؛ در      . نسخه ضمن اين كه منحصر بفرد است از قسمت آغاز ناقص است

اثر بر وزن شاهنامه است و مؤلف هـر از  . دوم جنگ صفين  شرح داده شده استبخش اول جنگ جمل و در بخش 

 .شود و آن را برتر از شاهكار فردوسى ميداند گاهى به مقايسه اثرش با شاهنامه فردوسى متوسل مى

يادآور  بايد كرد كه اين اثر بهيچوجه جنبـه داسـتانى و اسـاطير  نـدارد و حـاو  روايـاتى از امـام جعفـر صـادق          

 .السالم و ديگران است كه همه با تاريخ مطابقت دارند ليهع

، .م س  0/11×40( 0/47×44)نسخ سلجوقى، محمد بن محمود بن مسعودالتستر ، بدون محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار، مجدول ، اوراق مجدول، جلد ميشن ترنج.س 49، .ق 190

 :آغاز

 (ب/4)اربنزد صغار و بنزد كب  اگر جند هست اين سخن اشكار

 :انجام

 (ب/190)شفيعش بود مصطفا مرتضا  باشد كى روز قضا( اميد)بر اوميد 

 ــــــــــــــــــــ

 (111فيلم در دانشگاه ش )، 1660:  1،  منزو  110:  1گولپينارلى 

 

 9/9842الفيوض عين  - 549

 . (ه  1824. ف )ابراهيم جورى دده 

 [گذشت 401ياد او در شماره  ]

. بيـت تركـى شـرح شـده اسـت      0بيت از جزيره مثنو  يوسف سينه چاك است  كه در آن هر بيت با  100اثر شرح 

 .نويسد كه اين اثر را به دستور معنو  موالنا فراهم آورده است شارح مى

 .س 14، (ب/  76ب تا /44از . )ق 06، .م س 1/49××44( 41×0/0)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 :آغاز

 :انجام( ب/44)پاكوجه شرح انتخاب سينه چاك    د ا  عاشقان زين نظمبشنوي

 (ب/76)اعلم بالصواب  وحى حق واللّه اين نه نجمست و نه رملست و نه خواب

 .هجر  در استانبول چاپ شده است 4109در سال « حل تحقيقات»همراه با « الفيوض عين» :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 406:  1گولپينارلى 
 

 1/9522الزمان والمكان االمكان فى معرفه غايه - 543

 . (ه  424پس از . ف )الدين محمود بن خداداداالشنوى  تاج

الدين محمـد بـن عبـدالملك ديلمـى و سـاكن       و مريد شمس( قرن نهم هجر )مؤلف از مشايخ معروف عصر خود 

االمكـان فـى    غايه»و  جز كتاب مورد توصيف كه در بعضى منابع بصورت . هرات بوده و درآن شهر درگذشته است

و  شـعر نيـز   . كنـد  مبانى تصوف صـحبت مـى  نيز دارد كه از « نامه تاج»شود، اثر  ديگر بنام  ناميده مى« المكان درايه

 ( 706:  1؛  104:  4نفيسى . )سروده است مى

فصل اول در خصوص توحيد، فصل دوم در خصوص بيان مكان، فصـل سـوم در بيـان    : فصل است 1اين كتاب در 

اب در فهرسـت  عنوان اين كت. دهد مورد بحث قرار مى« فيكون كن»امكنه و فصل آخر مسأله زمان را از نقطه نظر آيه 

 .ضبط گرديده است« البيان االمكان فى درايه غايه»بصورت ( 4976: 46/1)مجلس 

الـدين، تصـحيح    ؛ مجموعه آثار فارسـى تـاج  011: 1/4؛ منزو  470الشيعه  ؛ معجم مؤلفى4414مشار . ف :   بنگريد

؛ (ضبط كـرده اسـت  « المكان ى درايهاالمكان ف غايه»ذريعه عنوان را بشكل ) 9:  40؛ ذريعه (4100تهران، )مايل هرو  

 971: 1( ها  پاكستان نسخه)منزو  

، جلـد ميشـن نـرم،    (الف/  11ب تا /4از . )ق 11، .م س  0/16×41نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول لبه

خيـر   ( ا )و جاللـه بـه بنـده     تعليمك و تفهيمك جون بادشاه عـالم جـل    اللّه بدان احسن... الحمدهلل...بسم:   آغاز

 (ب/4)...خواهد

و الحـول وال قـوة اال   ... و از آفات نفسانى و نزوعات شيطانى مكدر نگاه دارد بلطفـه و كرمـه و رحمتـه   ... :   انجام

 (الف/11)العلى والعظيم باهلل

 ــــــــــــــــــــ

 104:  1گولپينارلى 
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 4812[غزل منسوب به موالنا ] -  545

 :مطلع غزل با

 تا نقش زمين بود و زمان بود على بود  تا صورت پيوند جهان بود على بود

 .شود آغاز مى

، سرعنوانها بشنگرف، .س 16، .م س  14×41( 40×9)، قطع .ه  4160تعليق، سيد حسين حسيب، بدون محل كتابت، 

 .جلد جديد

 ...المثنو  الجزؤاالول من:   آغاز

 (ب/4)كند بشنو اين نى چون حكايت مى

 :انجام

 (ب/49)مراد من و مقصود على بود   اين يك دو سه بيتى كه بگفتم بحقيقتواللّه

 ــــــــــــــــــــ

 170:  1گولپينارلى 

 

  1/1522غزليات فرشته   -544

 .(ه  1814ـ پس از 228)محمدقاسم هندوشاه استرآبادى 

و  در . دفتر تاريخ هندوستان را در احتـوا دارد  41دارد كه در نيز « نورسنامه»يا « گلشن ابراهيمى»فرشته اثر  به نام 

 .عنفوان جوانى همراه با پدرش به هندوستان رفت و در دكن سكنى گزيد

 (1191: 0: االعالم قاموس)

 .غزل است 19نسخه حاو  

 .، جلد معمولى.س 41، (الف/7ب تا /4از . )ق 7نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 :آغاز

 (ب/4)شرمنده ساخت آهو  چشمت غزاله را ا  داغ بر دل از غم خال تو الله را

 :انجام

 (الف/7)گردهد عمر عزيزت يارئى  يابى از لعلش فرشته كام دل

احتمال داده كه اين اثر ممكـن اسـت از آن محمـد قاسـم     ( 1191: 0)اينكه گولپينارلى به استناد قاموس االعالم با :  توضيح

در ( 1/4679ش )باشد در نسخه ديگر كـه در كتابخانـه مخطوطـات منطقـه     .( ه  4640پس از  - 906)باد  هندوشاه استرآ

 .قونيه موجود است و عنوان كتاب فرشته را دارد نام مؤلف صراحتا عبداللطيف بن عبدالعزيز قيد شده است

 ــــــــــــــــــــ

 401: 4گولپينارلى 
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 5/1224غزلى از موالنا -  542

 .(ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

/  169. )، يـك ق .م س  0/47×41( 0/41×0/7)، قطـع  .ه  091االول  تعليق پخته، رضائى، بـدون محـل كتابـت، ربيـع    

 .دار، مجدول ، جلد ترنج.س 41، (الف

 :آغاز

 (الف/169)درد اين جهان باشد گمان مبر كه مرا  بروز مرگ چو تابوت من روان باشد

 ــــــــــــــــــــ

 46: 1گولپينارلى 

 

 9/1224فتوتنامه -  541

 مؤلف ناشناس

( ب/160ب تا /400از . )ق 14، .م س  0/47×41( 0/41×0/7)تعليق خام، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول ، جلد ترنج.س 41

 (ب/400)... بدانكه اين رساله در بيان شريعت و طريقت و حقيقت واحكام و اركان... بسم:   آغاز

الزمــان بــاطن صــاحب ذوالفقــار معنــى پيــر ســرّ ميــر تكبيــر آوريــم آمــين   ظهــور و خــروج صــاحب... :   انجااام

 (ب/160)العالمين رب

 ــــــــــــــــــــ

 9: 1گولپينارلى 

 

 1482آثارالصمديهالمرشديه فى  فردوس   -  544

 . (ه  194پس از . ف )محمود بن عثمان 

محمود بن عثمان از مؤلفان و نويسندگان قرن هشتم هجـر  و از صـوفيان مرشـديه و از پيـروان شـيخ مرشـدالدين       

فـردوس  »اطالعات محمود بن عثمان در كتـاب  . ابواسحق كازرونى صوفى معروف قرن چهارم و پنجم هجر  است

مبتنى است بر كتاب ديگر  تأليف خطيب امام ابوبكر محمد بن عبدالكريم از پيشروان « ر الصمديهالمرشديه فى اسرا

 هجر  درگذشت  061فرقه مرشديه كه در حدود سال 

 (4100:  1/1صفا )

نيـز  « سـيرت نامـه شـيخ ابواسـحق كـازرونى     »باشد كه بـه   مى« المرشديه فى اسرارالصمديه فردوس»عنوان اين كتاب 

هجـر  از سـو  محمـود بـن عثمـان بـه        710و توسط ابوبكر محمد بن عبدالكريم تأليف و در سـال  مشهور است 
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 (. 4117: 0معين . )فارسى برگردانده شده است

-4100:  1/1به بعـد؛ صـفا    400: 1؛ گنجينه سخن (4111)تصحيح ايرج افشار، تهران ... المرشديه فردوس:   بنگريد

آمـده  « االنوارالقدسـيه  المرشـديه فـى   فـردوس »عنوان در ذريعه بشكل ) 400: 40؛ ذريعه 1119:  1؛ فهرستواره 4100

 .(است

، قطـع  .(ه  9و يـا اوايـل قـرن     0محتمالً اواخـر قـرن   )نسخ سلجوقى، موسى بن ادريس، بدون محل و تاريخ كتابت 

شـنگرف، جلـد   ، آيـات و اعـراب و عنـاوين ب   .س 11، (الف 479ب تا /4از . )ق 479، .م س  10×47( 0/49×0/44)

 .بند، مجدول دار، با گوشه دار، لبه مقوا، ترنج

 (ب/4)...المرشد ابا اسحق ابراهيم بن شهريارالكازرونى من بين الخاليق الذ  اختارالشيخ الحمدهلل:   آغاز

شـد ايـن   و امثال اين حكايت كمينه رابسيار استماع افتاده از هر كس كه اكر ذكران ياذ كرده شود بتطويل ك...:   انجام

 (الف/479)التوفقيق  قدر نموذه شد وباهلل

الزم بيادآوريست كه اين اثر ترجمه آزاد از متن عربى است و محمـود بـن عثمـان پـس از ايـن تـأليف،        :   توضيح

فـردوس المرشـديه فـى    »ايـن اثـر را اشـتباها    « المكنـون  ايضـاح ». ترتيـب داد « انوارالمرشـديه »تلخيصى از آن را بنام

؛ در صورتى كـه اثـر پـس از وفـات     (407: 1)ذكر كرده و مؤلف آن را ابواسحق كازرونى دانسته است « آثارالصمديه

 .تأليف گرديده است( هجر  110)كازرونى 

 ــــــــــــــــــــ

 (مقدمه فريتز ماير) 41ص : المرشديه فى اسرارالصمديه ؛ فردوس491: 4گولپينارلى 

 

  9821فرهنگ مثنوى   -  542

 بيزوى  عبداللطيف بن عبداللّه

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

. فراهم آورده اسـت ... ،«اصطالحات كاشانى»، «صراح»، «قاموس»فرهنگ معتبر از جمله  11مؤلف اثر را با مراجعه با 

معتقـد  ( 010: 4)نفيسـى  . جا  گرفته است« تصنيف شيخ عبدالطيف كجراتى»الف در باال  ورق عبارت /4در ورق 

 .عباسى است كه از اديبان معروف هند در قرن يازدهم بوده است  است كه اين شخص همان عبدالطيف بن عبداللّه

صـفا مؤلـف را صـاحب    ) 100: 1صـفا  ( «المثنـو   المعنو  مـن حقـايق   لطائف»باعنوان ) 4119مشار . ف :   بنگريد

 .(نگاشته است« المثنو  مرآه»ا  بنام  داند كه بر آن مقدمه مثنو  مى« نسخه ناسخه»

  1/11×0/41( 7/40×0/7)تعليق پخته، شيخ نصيب ابن شـيخ طيفـور انصـار ، بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع         

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد ميشن ترنج.س 49، (ب/140ب تا /4از .  )ق 140،.م س

الفـاظ عجيبـه عجميـه مثنـو  مولـو       اين فرهنگـى اسـت مشـتمل بـر حـل لغـات غريبـه عربيـه و         ... بسم:   آغاز

 (ب/4)...معنو 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

218 

 

 (ب/140)يخنى بمعنى ذخيره است تمت تمام شد بعون بار  تعالى ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 407: 1گولپينارلى 

 

  13/9134[فرهنگ مثنوى ]  - 528

 مؤلف ناشناس

 .ادامه دارد« ر»اوايل حرف فرهنگ مورد توصيف همه لغات و تعابير مثنو  را حاو  نيست و تا 

، جلـد ميشـن   (ب/  111ب تـا  /119از . )ق 41، .م س  47×0/9نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول دار، لبه قرمز، ترنج

 (ب/119)...د ر لغت آشكارا كردن چيز ... بسم:   آغاز

 (ب/111)ريبت بى آرامى... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 141: 1گولپينارلى 

 

 18/9211[االرواح در آغاز فطرت فصل دهم از كتاب نزهه ]  -  521

 .(ه  114 - 211)الدين حسين بن عالم حسينى هروى  امير ركن

 [گذشت 10ياد او در شماره  ]

، جلـد  .س 40، (ب/409ب تـا  /410از . )ق 41، .م س  11×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (عطف مرمت شده)ميشن مجدول 

 (ب/410)... در فصل ربيع خواستند كه ربع مسكون را از خزانه كن فيكون عشرتى فرمايند:   آغاز

 :انجام

 (ب/409)ندارد چاره بيچاره درويش  بغير از عذر تسليم اندرين راه

  ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 

 

 3/9422[فوائد ]  -   529

 حاجى بكتاش ولىمنسوب به 

حاو  سـخنهايى از خواجـه عبدالـه انصـار  و مطـالبى از      )« فوائد»اين قسمت مربوط به بخش پايانى كتاب فارسى 

دهنـد و نسـخه منقحـى از     است كه به غلط به حاجى بكتاش ولى نسبت مى( سلطان ولد« ابتدا نامه»و « رساله غوثيه»
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 .مضبوط است( 00 ش)آن در كتابخانه دانشگاه استانبول 

در : ا  چند از خواجه عبدالـه انصـار  در كتابخانـه مـوزه موالنـا، فصـلنامه آشـنا        رساله: پور، اصغر دلبر :   بنگريد

 به بعد 07: 1جستجو  ميراث مشترك فرهنگى 

، عطـف و  (روكـش ابـر   )، جلـد مقـوا   (ب/00ب تـا  /07از . )ق 1تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت،    

 .بندها ميشن هگوش

روز  درويشان از رو  استفاده از حضرت حاجى بكتاش ولى قدس سره التماس كردنـد كـه در حـق نمـاز     :   آغاز

 (ب/07... )نافله كه از سر تقليد باشد

 و اين راه هيجى و نيستيست:   انجام

 (ب/00)ما درونرا بنگريم و حال را    ما زبانرا ننگريم و قال را

 16: 1گولپينارلى 

 

  (اختصاصى گولپينارلى) 112فوائد  -523

 گردآورنده ناشناس

كشف »، «تيسير»، «مدارك»نسخه حاو  سخنان حاجى بكتاش ولى است كه گردآورنده، آنها را از بعضى كتابها چون 

كـه  و  معتقـد اسـت   . آور  كـرده اسـت   جمع... « الغوثيه رساله»، «عين المعانى»، «تأويالت»، «بحرالحقايق»، «االسرار

در كتاب از اين نوع اشتباهها به وفور ديـده  . رفت حاجى بكتاش ولى معاصر احمد يسو  بوده و خليفه او بشمار مى

شـود بـه حـاجى بكتـاش      سلطان ولد ديده مى« ابتدانامه»در وسعيد ابوالخير و سرعنوانهايى كه مثالً سخنان اب. شود مى

 .ولى نسبت داده شده است

، .ق 10، .م س  1/16×0/41( مختلــف)، قطــع .ه  4100گولپينــارلى، بــدون محــل كتابــت،    تعليــق، عبــدالباقى  

روكـش  )السطور، اسامى خاص بشنگرف، باال  آيات و احاديث خط قرمز كشـيده شـده اسـت، جلـد مقـوا       مختلف

 (ا  پارچه

 الرحيم          قفل طلسمات كنوز عطيم الرحمن اللّه بسم:          آغاز

العزيـز از   سره  اللّه الولى قدس حاجى بكتاش... االنوارالغيبيّه سايرالملكوت االطوارالقلبيه معدن ما بعد صاحبا... الحمدهلل

 (الف/4... )بهر سالكان دين

 منتها  اين راه هيچ نيست... :   انجام

 (ب/10)كم شدن كم شو وصال اينست و بس تو مباش اصال كمال اينست و بس
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 (نمايشگاه) 11فيه مافيه   -525

 . (ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

الواصـلين موالنـا از سـو  پسـرش      العارفين و برهان مافيه اثر  است كه در آن مجالس تقريرات و مشافهات لسان فيه

 . سلطان ولد جمع آور  شده است

 144: 40؛ ذريعه 4160مشار . ف :   بنگريد

  1/19×14( 14×0/40)، قطـع  .ه  010رمضـان   49القيرشهر ، بـدون محـل كتابـت،     نسخ، احمد بن يوسف المولو 

عطـف و  )، بـاال  آيـات خـط قرمـز كشـيده شـده اسـت، جلـد مقـوا          .س 40دار و آهارزده،  نقش ته. ق 416، .م س

 (بندها ميشن گوشه

 (ب/4)...ماء من زاراالمراءعليه و سلم شرالعل  اللّه النبى صلى قال... بسم:   آغاز

 (الف/416)العلم اال قليالً جمله صفات حق درين ظل ما ننمايد بعضى نمايد كه ما اوتيتم من... :   انجام

كـه توسـط   ( 11-0ص )مافيه بـه مقدمـه ترجمـه آن بـه زبـان تركـى        ها  خطى فيه برا  اطالع از نسخه :   توضيح

 . جوع كنيدعبدالباقى گولپينارلى به عمل آمده است ر

 

 9182همان اثر -   524

  11×40( 7/40×1/47)، قطـع  .(ه  9و يا اوايل قـرن   0قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (فرسوده)دار  ، جلد لبه.س 14، (ب/460ب تا /4از . )ق 460،.م س

 (ب/4)همان:   آغاز

 (ب/460)اعلم  يشان نيستند واللّهكه رهبر جز ا... و همه انبيا برا ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 (11فيلم در دانشگاه  ش )؛ 4167: 4/1: ؛ منزو 476: 1گولپينارلى 

 

 1/9111همان اثر -  522

ب تـا  /1از .  )ق 460، .م س  10×47( 0/47×0/44)نسخ سلجوقى، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 (فرسوده)دار، مجدول  دار، لبه ا ، ترنج واحاديث بشنگرف، جلد ميشن قهوه، آيات .س 47، (ب/467

 (ب/1)همان:   آغاز

اعلم بالصواب و اليه المرجع و المأب والحمـدهلل وحـده والصـلوة      كن باهلل تا ترا كمال حاصل شود واللّه... :   انجام

 (ب/467)على من ال نبى بعده

القضاة در حـق ايتـام چلبـى عالءالـدين قـرار       نامه موالنا خطاب به قاضى (پشت ورق اول)در اين نسخه  :   توضيح
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 .هجر  خريدار  شده است 960شود؛ بر اساس اين قيد نسخه در سال  الف ديده مى/1قيد تملك در . دارد

 ــــــــــــــــــــ

 471: 1گولپينارلى 

 

 9118همان اثر -  521

ب تـا  /4از .  )ق 417، .م س  11×0/40( 1/47×0/41)كتابـت، قطـع   نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ  

 .، فرسوده(روكش چرمى)، جلد مقوا .س 40، (ب/417

 (ب/4)همان:   آغاز

 (ب/417)...فردا امّا ازين رو  خطر است كه ايشان جون در آيند و نفسها ... :   انجام

ه و از سـو  محمـود بـن محمـد مـدرس      المولو  وقـف شـد   اين نسخه ناقص از طرف درويش يوسف :   توضيح

 .مدرسه موالنا تصحيح گرديده است

 

 (نمايشگاه) 9/12همان اثر -  524

ب تــا /40از . )ق 10، .م س  0/10×40( 11×41)نسـخ ســلجوقى، بـدون نــام كاتـب، محــل و تـاريخ كتابــت، قطـع      

 (ميشنا  و عطف  روكش پارچه)السطور، سرفصلها بشنگرف، جلد مقوا  ، مختلف(الف/01

 (ب/40)...السلم شرالعلماء من زاراالمراء النبى عليه يقينى باهلل يقينى قال... بسم:   آغاز

 (الف/01)اعلم  در ميان اين جمادات برا  مصلحتى هستى واللّه... :   انجام

 

 18/9844همان اثر - 522

، (الـف /100ب تـا  /119از . )ق 0، .م س  0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه ، جلد ترنج.س 47

 (ب/119)...النبى صلعم خيراالمراء من زار العلماء مافيه قال و بعد فهذه مختصر و ملتقط من فيه.. بسم:   آغاز

 (الف/100) العلم اال قليالً بس جمله صفات حق درين خال ننمايد و ما او تيتم من... :   انجام

 410: 1گولپينارلى 

 

 4831االدب قانون  -   488

 . (ه  292. ف )الدين ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسى  شرف

از و  مؤلفات چند  به فارسى و تاز  باقى مانده كـه  . مؤلف از دانشمندان اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجر  بود

 (110 :4: نفيسى... )،(به تاز )« الطب كفايه»، (به فارسى)« الطب بيان»، (فارسىبه )« التعبير كامل»: اند از آن جمله
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( بيـت  0در )غزلى از موالنا ( ب/  110)ادامه دارد و در پايان آن « ظ»اثر لغت عربى به فارسى است و تا آخر حرف 

 :بمطلع

 شكر ترش نبود ان شكر ترش خونست  سه روز شد كه نكارين من دكركونست

 .داردقرار 

. ق 110، .م س  10×0/49( 0/16×1/41)، قطـع  .ه  001نسخ سلجوقى، حسين بن احمدالمعروف باالرزنجانى، قونيه، 

 .دار ، ترنج(روكش ابر )، جلد مقوا .س 14، (الف/110ب تا /4از )

 (ب/4)...سباس خذايى راكه قادر بر كمالست قديم و توانا... بسم:   آغاز

 ...االدب بحمدهلل تعالى قانون( ؟)لظامن الكتاب ا تم... :   انجام

 (الف/110)العالمين الراحمين و الحمدهلل رب آمين برحمتك يا ارحم

 ــــــــــــــــــــ

 109: 1گولپينارلى 

 

 (بخش فريد اوغور) 1122قرابادين -   481

 . (ه  223. ف )مظفر بن محمدالحسينى شفايى 

ئى از پزشكان روزگار شاه عباس اول بوده و عالوه بر اين كتاب، آثـار  مظفر بن محمدالحسينى معروف به حكيم شفا

نسخه بـر اسـاس حـروف ابجـد مرتـب شـده و       . نيز دارد« كليات»و =( الشفاء خالصه)« خالصه شفائى»ديگر  بنام 

نيـز  هـا   ا  كوچك به فارسى در خصوص مقياس در انجام نسخه رساله. اند اسامى بابها و داروها بشنگرف نوشته شده

 (ب/467ب تا /460)وجود دارد 

 111؛ نسخ خطى پزشكى ايران، 04:  47؛ ذريعه 16الشيعه  ؛ معجم مؤلفى006:  4منزو  :   بنگريد

ب تــا /4از .  )ق 460، .م س  0/10×40( 16×44)، قطـع  .ه  4691نسـخ، بـدون نــام كاتـب و محـل كتابــت، محـرم      

 (فرسوده)، جلد ميشن، مجدول .س 47، (الف/460

 (ب/4)...الحكمة من نور معرفته و علمه الذ  خلق الحمدهلل... بسم:   آغاز

هر يك سى مثقال عسل صاف بقـدر احتيـاج بطريـق متعـارف معجـون سـازند بعـد از چهـل روز تـوان          ... :   انجام

 (الف/460)داد

 ــــــــــــــــــــ

 119: 1گولپينارلى 
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 1142االنبياء قصص -  489

 بن منصور نيشابورى ابواسحق ابراهيم

خالف كتاب اسحق بن ابراهيم بن منصور بن خلف نيشابور  است كه ظـاهرا آن   ترين تاريخ در باب انبياء بى قديمى

نسخه هـايى از ايـن كتـاب در    . را در نيمه دوم قرن پنجم هجر  تأليف كرد و حكايت آن از آدم تا خاتم امتداد دارد

 (111-114اته، )بريتانيا، لندن، بودلين و ديوان هند موجود است ها  برلن، وين، كتابخانه  كتابخانه

عبارت كتاب و بكار رفتن كلمات وافر عربى در آنها در عين حال كهنگى قسمتى از تركيبات و كلمـات مـا را بـر آن    

ه عامـه و  دارد كه تصور تصرفاتى در اين كتاب بكنيم و اين امر نسبت به يك كتاب دينى كه مورد عالقه و استفاد مى

 (010:  4صفا)رسد  دستخوش تطاول نسّاخ مختلف بوده است مستبعد بنظر نمى

 711: 1؛ برگل 917: 0( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  110: 4؛فهرستواره 4109تهران، ( االنبياء بر قصص)مقدمه حبيب يغمائى  :بنگريد

، .س 49، (ب/109ب تـا  /4از . )ق 109، .م س  10×0/40( 0/49×41)، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     نسخ، بدون نام كاتب

 .دار جلد ميشن، لبه

 (ب/4)...الخالئق اجمعين الرحمن الرحيم الحمدهلل الحميد المجيد المبدئ المعيد رب  اللّه بسم:   آغاز

 (ب/109)كنيزكى داشت چند بيت شعر بگفت... :   انجام

اخذ كـرده  « قرآن قصص»از ابن عباس در ذكر .( ه  410ال بس متوفى)كلبى  را از روايت اثرش مؤلف مطالب :   توضيح

و نافـذ  ( 101:  4)ها  خطى بلوشـه   باهتمام حبيب يغمائى و با توسل به نسخه 4116در سال « االنبياء قصص». است

 .رجوع كنيد 711-711: 1: برا  نسخ خطى، چاپى و تراجم آن به برگل.پاشا چاپ و منتشر شده است

 ــــــــــــــــــــ

 (01فيلم در دانشگاه  ش )  411: 4گولپينارلى 

 

 5/1224[قصيده ]  -  483

 . (ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

ب تا /169از .  )ق 1، .م س  0/47×41( 0/41×0/7)، قطع .ه  091االول  تعليق پخته، رضائى، بدون محل كتابت، ربيع

 .دار، مجدول ، جلد ترنج.س 41، (ب/146

 :آغاز

 :انجام( ب/169)اپرواز كن بروضه ايوان كبريا ا  مرغ روح بر پر ازين دام پر بل

 (ب/146)اورا كه گويدم ز دل پاك يك دعا يارب هزار نور بجانش رسان بنقد

 ــــــــــــــــــــ

 46: 1گولپينارلى 
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 15/9844[قصيده ]  -   485

 . (ه  494-591)مجدود بن آدم سنائى غزنوى مجدالدين ابوالمجد 

 [گذشت 170ياد او در شماره  ]

، (الـف /170الف تا /171از . )ق 1، .م س  0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .شده دار، مجدول مرمت دار، لبه ، جلد ترنج.س 47

 :آغاز

 (الف/171)كوان شيرين كارطرب ا  ني  طلب ا  عاشقان خوش رفتار

 :انجام

 (الف/170)هر دم از همنشين ناهموار  آب را بين كه چون همى نالد

 ــــــــــــــــــــ

 419: 1گولپينارلى 

 4/9524[قصيده ] -  484

 . (ه  232. ف )محمود بن عثمان المعى برسوى 

و  در زبـان  . ديوان سلطنت را بر عهده داشـت مؤلف از بزرگان شاعران خاك عثمانى بود كه منصب حافظ دفتر در 

از )سرود و كتابهايى چند بفارسى تأليف كرده و بسـيار  ازكتابهـا  مهـم فارسـى را      تركى و فارسى شعر را نيكو مى

و  در شعر بسـبك جـامى بسـيار معتقـد بـوده و از او پيـرو        . را به تركى ترجمه كرده است( جمله كتابها  جامى

.    او همچون جـامى پيـرو طريقـت نقشـبند  بـوده اسـت      . لقب داده بودند« جامى دوم»ت او را ميكرده و بهمين جه

 (196-109: 4نفيسى )

 :ا  كه جامى بر امير خسرو دهلو  نوشته بود سروده هجر  در اقتفا  نظيره 910بيتى را در سال  90شاعر اين قصيده 

 (ب/401)هوا  خسرو  اندر سرست سائلى را كش      اين جواب گفتنت ماند بجامى كشته مست

 4109-4100:  1صفا :   بنگريد

، (ب/401ب تـا /410از .)ق0، .م س1/47×46( 41×7/0)، قطـع  .ه  974تعليق پخته، بدون نام كاتب و محـل كتابـت،   

 .دار،مجدول دار، لبه ، جلدترنج.س47

 :آغاز

 (ب/410)ردسرست از گرانى حاصلش بار دل و د سرورانرا تاج پر گوهر كه زيب و زيورست

 :انجام

 (ب/401)تا رهم از ظلمت ان ساعت كه روز محشرست                 ياربم باروشنايى آشنايى كن مرا

 ــــــــــــــــــــ

 106: 1گولپينارلى 
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  9/1114[قصيده ]  -   482

 گوينده ناشناس

كنـد كـه ايـن     ب ثابت مى/17در ورق  دهند؛ در صورتى كه بيت مندرج بعضى اين قصيده را به شيخ عطّار نسبت مى

 :قصيده نه از آن شيخ عطّار، كه متعلق به يك عطّار ديگر  است كه از همدان بوده است

 كى همى افتى از سر ديوار  انت اعمى عصا  تو همدان

، (الـف /10ب تـا  /14از .)ق40، .م س1/11×0/40( 1/47×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 (عطف ميشن)، جلد مقوا، .س40

 :آغاز

 (ب/14)ديوار( و)متجلى است از در   چشم بگشا كه جلوه ديدار

 :انجام

 (الف/10)در سلوك از فريدالدين عطّار  بند( و)اينقدر بس بود نصايح 

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 4/1224([ع)قصيده در حق حضرت على ]   -  481

 گوينده ناشناس

، .س 41، (ب/141ب تـا  /144از . )ق 1، .م س  0/47×41( 0/41×0/7)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار، مجدول جلد ترنج

 :آغاز

 (ب/144)كه هر دقايق مشكل كه هست بگشايد         محيط بحر معانى كسيست در عالم

 :انجام

 (ب/141)نظر  يافت خوش براسايد هرانك او      چو مرتضاست همان شه كه حق نما شده است

 ــــــــــــــــــــ

 46: 1گولپينارلى 

 

 2/1133قصيده شريف  -  484

 گوينده ناشناس

. ق 1، .م س  1/40×0/41( 1/41×0/9)، قطع .(ه  46يا  9قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

داخـل محفظـه   )بندها مرمت شده  دار، مجدول، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، (الف/407الف تا /400از )
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 (قرار دارد

 كه در مجلس كاركيا رضا كيا از پير تاج تولى استفسار رفت اين قصيده مشتمل است بر مسئله وجود:   آغاز

 (الف/407)عزيز من بجه نوعست حد و رسم وجود  بعرف اهل شهود( و)باصطالح حكيم 

 :انجام

 (الف/407)الجود ز فضل خالق معبود و واهب ذ  ترا شريف عجب بخششيست در ره فيض

هجـر    019هجر  امارت گيالن را بر عهده داشت و در سـال   799كاركيا رضا كيا بن على كيا در سال  :   توضيح

 (161-161دول اسالميه، ص . نك)درگذشته است 

 ــــــــــــــــــــ

 06: 1گولپينارلى 

 

 4/1133قصيده فارسى  -  482

 گوينده ناشناس

 .اثر احتماالً متعلق به مير شريف است. حروفيه است پرسشهايى كه در اين قصيده مطرح شده در خصوص عقايد

. ق 0، .م س  1/40×0/41( 1/41×0/9)، قطع .(ه  46يا  9قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

داخـل محفظـه   )بندها مرمت شـده   دار، مجدول، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، (الف/400ب تا /401از )

 (داردقرار 

 :آغاز

 (ب/401)سؤالهاست مرا بر طريق استفسار ز اهل مدرسه و خانقاه جمله ديار

 :انجام

 (الف/400)گان خدمتكار شمارم از صد بنده اگر چه نيستم اندر شمار هيج كسى

 ــــــــــــــــــــ

 09: 1گولپينارلى 

 

 9452االحرار االسرار و حجه قصيده لجه   -  418

 . (ه  424-411)عبدالرحمن بن احمد جامى نورالدين 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

 .ق 7، .م س  7/40×0/41( 7/41×1/0)رقاع خام، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

  ... بسم:آغاز

 (ب/4)رخنهادان كش بديوار حصار دين دراست  كنگر ايوان شه كز كاخ كيوان برتر است
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 :انجام

 (ب/7)زانكه سال دولت تاريخ او فرخ فراست نويسم دور نيست ر فرخسال تاريخش اگ

 ــــــــــــــــــــ

 119:  1گولپينارلى 

 

 9/4144[قطعاتى از مثنوى ]   -  411

 . (ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

، (ب /11الـف تـا   /49از . )ق 1، .م س  11×0/40( 0/49×9/41) نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع

 .، اوراق مجدول، بدون جلد و در حالتى پراكنده.س 47

 :آغاز

 (الف/49)شب برو ور تو بخسبى شب روذ  ذ جهد كن تا صد كمان كردذ نو

 :انجام

 (ب/11)هم مجوسى كشت و هم زردشت شذ  هرك را اتش پناه و پشت شذ

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 142قلندرنامه   -  419

 . (ه  541-322)بن محمد انصارى هروى   االسالم ابواسماعيل عبداللّه شيخ

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

 .جلد، بدون .ق 41، .م س  16×0/40( 41×0/0)تعليق، عبدالباقى گولپينارلى، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (الف/1)...سپاس و ستايش مر خداوند  را كه آفريدگار زمين و زمانست... بسم:   آغاز

 و اكر نه درمانى بحسرت تمام و رنج مادام و بال  ناكاه... :   انجام

 (الف/41)و حسن توفيقه  اللّه تمام شد رساله قلندرنامه بعون      

 

  3/9514قواعد فارسى   -  413

 مؤلف ناشناس

ب تـا  /16از . )ق 0، .م س  1/40×0/44( 41×0/0)شبيه تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      نسخ 

 .، اوراق مجدول، جلد ميشن نرم قرمز، مجدول.س 49، (ب/17
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 (ب/16)...حمد و سپاس خداوند  را سزاست كه:   آغاز

(... ؟)مكـر و كـرار نـاك ورمنـد     بر دراند ارارانه مـى شود باتارا حروفيكه بال تفهيم با لفاظ معنى حاصل مى... :   انجام

 (ب/17)

 ــــــــــــــــــــ

 166: 1گولپينارلى 

 

 5/9282قواعد معما   -  415

 . (ه  411-424)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

، (الـف /101ب تا /176از . )ق 41، .م س  7/11×40، قطع .(ه  9قرن . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بندها مرمت شده دار، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40

 باسمه سبحانه:   آغاز

 (ب/176)بود بيدا جو اسما از معما  بنام انك ذات او ز اسما

 :انجام

 (الف/101)از مكر رقيب ديو سيرت جه خلل در شكل پر  جو بينم او را بيدا

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

 9114كاشف االسرار و مطلع االنوار  - 414

 (شيخ)فاضل حسن 

.( ه   961. ف )از اصحاب شـيخ ابـراهيم گلشـنى    .( ه  4641. ف )نفيسى نام مؤلف را بصورت حسن چلبى ظريفى 

اثر گزارشى اسـت از برخـى از   (. 0: 4. )هجر  تأليف كرده است 901قيد كرده و عالوه نموده كه اين اثر را پيش از 

نام سلطان در ديباچه نسـخه موجـود   . ابيات دفتر اول مثنو  معنو  كه بنام سلطان سليمان عثمانى تدوين شده است

 .آمده است( 1/101)در مجلس 

 111:  47؛ ذريعه 4141: 1/4منزو  :   بنگريد

  0/41×0/0( 9×0)، قطـع  .ه  4611بـدون محـل كتابـت،    زاده االيدوسى،  تعليق، محمد بن مصطفى مشهور به صوالق

 (بندها ميشن عطف و گوشه)، آيات و احاديث بشنگرف، جلد مقوا .س 40، .ق 400، .م س

 (ب/4)... الذ  انعم علينا و هدانا لالسالم و جعلنا من امة حبيبه محمد الحمدهلل:   آغاز

االبيـات االّ امتثـاالً    االنـوار نهـاديم و ماشـرحت هـذه     رار و مطلـع االس از اين سبب نام اين رساله را كاشف... :   انجام
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 (ب/400)... تعالى و امّا بنعمة ربك فحدث  المراللّه

 ــــــــــــــــــــ

 119: 1گولپينارلى 

 

 4141(المولوى زبدة المثنوى و خالصه)= كتاب المستطاب المنتخب المثنوى المولوى المعنوى   -  412

 . (ه  1149. ف )الهورى عبدالحكيم 

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

دانسته « مردم ديده»ا  بنام  فرهنگ سخنوران نام شاعر را بصورت حكيم بيگ خان ضبط كرده و او را صاحب تذكره

 . است

ا شـده  السـالم بطـرز  دلنشـين اد    بيتى كه در وزن مثنو  است واليت و خالفت حضرت على عليه 4006در اين اثر 

 .است

 نما خلق را هاد  شد  و ره  ا  على مرتضى  اللّه بارك

 ...كز وجود اوست فيض هر دلى  ختم كردم نامه بر نام على

  0/49×1/41( 7/41×4/0)، قطـع  .ه  4471االول  ربيـع  41و محل كتابـت،  ( به خط گوينده. ظ)تعليق، بدون نام كاتب 

 .لد الكى مرمت شده، سرعنوانها بشنگرف، ج.س 41، .ق 76، .م س

 (ب/4)مبتدادان در همه كار ا  حكيم الرحمن  الرحيم   اللّه قول بسم  :     آغاز

 (الف/01)  بر محمد گويم و آلش سالمتا قبول آيد دعا  من تمام  :     انجام

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 

 

 5/9238كتاب جيب -  411

 مؤلف ناشناس

 .خصوص احكام شرعى و غيرشرعى البسه و آداب آنا  است در  رساله

 (الف/90ب تا /  00از . )ق 11، .م س  40×1/46بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/00)...بعد از تزيين مفارق شهرياران... بسم:   آغاز

 (الف/90)اعلم  و حرارت سنجاب و قاقم و حواصل كم است واللّه...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 90: 1گولپينارلى  
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 5/9114[كتاب حديث ] -  414

 مؤلف ناشناس

، .م س  0/11×40، قطع .(ه  7پس از قرن . ظ)، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت (ترجمه)و نسخ ( احاديث)ثلث 

 .روكش كاغذ ( بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا .س 47، (ب/97الف تا /07از . )ق 14

 (الف/07)...سفر كنيد تا تن شويد و غنيمت يابيذ(  ا)سافروا تصحوا و تغتنمو:   آغاز

سـه كلمـه آخـر پـاك شـده      ... )اند بقضا رضا داذن بندگى است و خشنوذ  حق طلب كردن خـذمت  گفته...:   انجام

 (ب/97)(است

 .اوراقى از ابتدا و انتها افتاده است :   توضيح

 401: 1گولپينارلى 

 

  4/9423[دانستن لغت فارسىكتاب  ] -  412

 مؤلف ناشناس

 .اثر لغت فارسى به تركى است

، جلـد  (ب/469ب تـا  /04از . )ق 19، .م س  7/47×1/41( مختلف)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .عطف ميشن( روكش كاغذ )مقوا 

 (ب/04)...كه  اللّه شكر دخى منت... شكر و سپاس خدايرا كه... بسم:   آغاز

 (ب/469)خشنود باشد راضى اوله... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى 

 

    1191[كتاب در حكمت ] -  498

 مؤلف ناشناس

ب تـا  /467از )، نسـخ  (ب/460الـف تـا   /99از )، نسـتعليق  (الـف /90الف تـا  /9از )، نسخ (ب/0از اول تا )نستعليق 

، .م س  0/40×1/41، قطع .ه  961، محرم (مان قره)، بدون نام كاتب، اركلى (آخر الف تا/400از )و نستعليق ( ب/407

 .دار دار، لبه ، آيات و احاديث بقرمز، جلد ترنج.ق 401

 (ب/4...)عد و غايت حضرت جالل ان خذايرا كى حد و نهايت و مدح بى حمد بى... بسم:  آغاز

 (ب/491)التوفيق والعصمه يل تفكر كند وباهللتواند بود كى بمدد توفيق و در رويت دال... :  انجام

 ــــــــــــــــــــ

 17: 1گولپينارلى 
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  12/9844كتاب در علم فراست و حقيقت آن -   491

 مؤلف ناشناس 

، (الـف /109ب تا /106از . )ق 46، .م س  0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه ترنج، جلد .س 47

 (ب/106)...بعد از حمد موجد  كه انسانرا از سائر مواليد برگزيد... بسم:   آغاز

 (الف/109)و دريافت اين علم عزيز شريف دانايانرا ارزانى باذ بحق محمد وآله... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 419: 1گولپينارلى 

 

  1/9515كتاب عروض - 499

 مؤلف ناشناس

، .س 44، (ب/7ب تـا  /4از . )ق 7، .م س  0/40×7/46( مختلـف )تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .، عطف ميشن(روكش كاغذ )سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا 

سـتون   ه بـى الدارين كه عروض از رو  لغت ستون خيمه همچنان كه خيمـ  فى  اللّه و بعد اعلم اسعدك... بسم:   آغاز

 (ب/4)...كردد مستقيم نمى

 (ب/7)العروض خوانى اين باشد مفتعلن مفتعلن فاعلن تم كتاب اگر بتخفيف مى... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 166: 1گولپينارلى 

 

 3/1193الوجود كشاف -  493

 مثالى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

 .اثر منثور و در حق حروفيه است

، .س 47، (ب/419ب تـا  /417از . )ق 11، .م س 0/41×1/9( 7/46×7/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار، مجدول جلد ميشن لبه

الـرحيم ايـن    الـرحمن  اللّـه  الكتاب سبع آيات احديهن بسـم  عليه و سلم فاتحه  اللّه صلى  اللّه و قال رسول... بسم:   آغاز

 (ب/417)...اينجا حديث شريفرا در

  الكالم تمت الرسالة الكشاف الوجود بعون اللّه الهد  كه در حساب جمل بيان كرديم والسالم على من اتبع... :   انجام
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 (4611)الدين تم سنه  غ ل ب  العالمين و مالك يوم رب( كذا)

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى  

 

 9/1244العارفين كشف -    495

 ناشناسمؤلف 

مثنـو   )« هما  و همايون»باشد كه صاحب آثار  چون .( ه  974متوفى بسال )شايد مؤلف اين اثر همان قره فضلى 

 (109: 1عثمانلى مؤلفلر ، )است « گل و بلبل»و « نخلستان»، (هزار بيت به طرز خسرو و شيرين 0در 

 101ب تـا  /111از . )ق 414، .م س  1/47×0/44( 41×1/0)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد ترنج.س401، (الف/

 ...بسم:   آغاز

 (ب/111)انوار جودست فايض بنام آنكه فياض وجودستوجودش 

 :انجام

 (الف/101)ساز نامش نامه نامى ز صاحب  ازين نامه برآر از لطف كامش

 ــــــــــــــــــــ

 170: 4گولپينارلى 

 

 4/9191القلوب كشف - 494

 .(ه  421. ف )يحيى شروانى 

... و  از بزرگان طريقت خلوتى بوده و در باكو مسجد و مدرسه و خانقاه داشته و خلفا  معـروف او موالنـا يوسـف مخـدوم،    

 (701: 1نفيسى ...   )«شرح گلشن راز»و « شفاءاالسرار»، «اسرارالطالبين»ازو مؤلفات چند مانده است مانند . اند بوده

هجـر    001-041هجر  بنام سلطان خليل كه از شروانيان بوده و در فاصله سالها   016مؤلف اثر خود را در سال 

معرفـت عقـل، معرفـت دل، معرفـت روح و     : بـاب  1كتاب مـورد توصـيف از   . كرده فراهم آورده است حكومت مى

 .معرفت نفس تشكيل شده است

 .، جلد معمولى(ب/40ب تا /7از . )ق 41، .م س  47×44( مختلف)تاريخ كتابت، قطع تعليق، بدون نام كاتب، محل و 

 (ب/7)...حد و قياس مرآن پادشاهى راكه سپاس و ستايش بى...بسم:   آغاز

 (ب/40)...عليه و سلم چنين خبر مى  اللّه محمد مصطفى صلى... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1گولپينارلى 
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 12/1199االسالم هكفاي-  492

 گوينده ناشناس

باب و بشكل مثنو  است از مسـايلى چـون ايمـان، اسـالم، احسـان، طهـارت،        19در اين اثر منظوم كه در 

هجـر  فـراهم    799نام مؤلف معلوم نيست ولى در پايان رساله آمده كه اثر در . صحبت شده است... غسل،

 .آمده است

الف تا /101از . )ق 0، .م س  16×0/41( مختلف)، قطع .(ه  46قرن . ظ)تابت تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ ك

 .دار لبه( بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا .س 44، (ب/  109

    :آغاز

 (الف/101)دين مارا( و)انك جان داد و عقل      حد خدا  يكتا را حمد بى

 (ب/109)خير و صواببنما راه صدق و  االبواب همه را يا مفتح  :     انجام

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 

 

 2/4133المتوكلين اليقين فى طريق كفاية اهل -  491

 . (ه  214-444)الدين الشهير بالمتقى  نورالدين على بن حسام

 .مؤلف از مشايخ صوفيه هندوستان بوده و رسايل بسيار بفارسى و عربى در تصوف نوشته است

از . )ق 9، .م س  0/41×0/41( 0/40×9/7)، قطـع  .ه  4410لدين صديقى الهانسو ، بدون محل كتابـت،  ا تعليق، غالم

 (فرسوده)، اوراق مجدول، جلد مقوا .س 47، (الف/04الف تا /70

 (الف/70)..على بن حسام  اما بعد ميگويد احقرالعباداللّه...العالمين الحمدهلل رب... بسم:   آغاز

 (الف/04)توكل حاصل شود كار دنيا و آخرت و  تمام شودو چون ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 109: 1گولپينارلى 

 

 3/9144[كاله نامه ]   -  494

 مؤلف ناشناس

 .ضبط شده اثر ارتباطى با موالنا ندارد« العزيز نامه موالنا قدس سره كاله»با اينكه در نسخه عبارت 

، اوراق (الـف /110ب تـا  /111از . )ق 1، .م س  0/16×1/41تـاريخ كتابـت، قطـع    تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و    

 .دار دار، لبه مجدول، مطالّ، جلد ميشن ترنج

 (ب/111)اول كاله آمده است موسى پيغمبر را بعد از ان مدت بمدت رسيد به حضرت موالنا :آغاز
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 (الف/110)...اين قدر كوتاه شد نقل من از كتب معتبر است... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 116: 1گولپينارلى 

 

 2/9112همان اثر  - 492

 .، جلد مقوا(الف/40. )ق 4، .م س  17×0/40نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (الف/40)همان:   آغاز

 (ب/40)...المعتبره الكتب اينقدر كوتاه شد نقل من:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى 

 

 9442كليات  -   438

 .(ه  224يا  221 - 282يا  284) بن مشرف سعدى شيرازى  الدين ابومحمد عبداللّه مصلح

 [گذشت 04ياد او در شماره  ]

... المراثـى، ملمعـات،   قسمت از جمله رساالت، گلستان، بوستان، قصايد عربى، قصايد فارسى، كتاب 47نسخه شامل 

 .باشد مى

 به بعد 4004:  1منزو  :   بنگريد

، .ق 409، .م س  0/17×1/40( 11×41)، قطـع  .ه  4619تعليق، معبود بن محمدالشبستر ، بدون محل كتابت، ذيقعده 

 .شده بندها مرمت دار، عطف و گوشه ، اوراق مجدول و سرعنوانها بشنگرف، جلد ترنج.س 17

 (ب/4...)شكر و سپاس معبوديرا جلّت قدرته كه:   آغاز

 (الف/409)الكليات الكتاب النار تمت وقنا ربنا عذاب... :   انجام

ترين نسخ كليات سعد  در كتابخانه سـلطنتى كابـل موجـود هسـتند كـه بترتيـب در        دو نسخه از قديمى:   توضيح

 .اند هجر  استنساخ شده 740و  746سالها  

 ــــــــــــــــــــ

 107: 1گولپينارلى 

 

 9482اثر همان -  431

گلستان، بوستان، قصايد عربى، قصـايد فارسـى، مرثيـات،    ... اين نسخه شامل ديباچه، تقرير ديباچه، مجالس پنجگانه،

 .باشد مى... ملمعات،



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

235 

 

. س 10( الـف /400ب تـا  /4از . )ق 400، .م س  7/10×0/40( 49×9)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .بند دار، باگوشه دار، لبه ا ، ترنج ، جلد ميشن قهوه(ول و صفحات مربوط به فهرستبه استثنا  دو ورق ا)

 (ب/  4)همان (:     ديباچه)آغاز 

 (:بوستان)انجام 

  (الف/400)خدايا ز عفوم مكن نااميد بضاعت نياوردم اال اميد

 .قيد تملك بنام محمد صدرالدين چلبى در ورق اول مضبوط است :   توضيح 

 ــــــــــــــــــــ

 167: 1گولپينارلى 

 

 9412كليله و دمنه -  439

 بن محمّد  ابوالمعالى نصيرالدين نصراللّه

برزويه طبيب كه بدستور انوشيروان به هندوستان رفته بود كتاب كليله و دمنه را با خود بـه ايـران آورد و دسـتور داد    

ترجمـه  . ن ترجمه بعدا توسط ابن مقفع بـه عربـى برگردانـده شـد    اي. بزبان پهلو ، زبان متداول آن روز ترجمه شود

. متأسفانه اطالع كافى از سرگذشت و  در دست نيسـت . حاضر از آن ابوالمعالى است كه نثر مرسل را بنيان گذاشت

بمقـام وزارت رسـيد، ولـى    .( ه  001-000)گويند در زمان خسرو شاه بن بهرامشاه، آخرين پادشاه خانـدان غزنـو    

 .   نپائيد كه مورد قهر سلطان قرار گرفت و فرمان قتلش صادر شددير

 به بعد؛ 109: 4؛ فهرستواره 4104-4106مشار . ؛ ف 119به بعد؛  110اته :   بنگريد

، . ق 170، .م س  7/11×0/40( 49×41)، قطـع  .ه  741الحجـه   كتابـت، ذ   محل الحاج، بدون بن سلجوقى، ابراهيم نسخ

 .، عطف ميشن(ابر  كشرو)، جلدمقوا .س 49

 (ب/4)...زيرا كه نادان جز بعاجل عذاب از معاصى باز نباشد...:   آغاز

العـالمين و   المحـوّل بـه الحمـدهلل رب    القـادر عليـه   از جام عدل و رافت سيراب كرداناد بمنه و رحمته انـه ... :   انجام

 (ب/491)...صلواته

كليله و دمنه به زبانها  مختلف بـه تـاريخ ادبيـات زبـان عربـى،      برا  تراجم . اوراقى از آغاز ناقص است:   توضيح

 .رجوع كنيد( 119ص )تاليف حناالفاخور  

 ــــــــــــــــــــ

 147: 1گولپينارلى 
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 3/1134كنزالرموز  - 433

 . (ه  114-211)الدين حسين بن عالم حسينى هروى  امير ركن

 [گذشت 10ياد او در شماره  ]

بيت در سير وسلوك است و در آن به توجيه مطالبى چـون عشـق، اسـالم، نفـس،      966مثنو  در حدود « كنزالرموز»

 . پرداخته شده است... عقل، خوف، رضا

. ؛ ف (74-47ص ) 4174مثنويها  عرفانى اميرحسين هرو ، تصـحيح و توضـيح محمـد ترابـى، تهـران،      :   بنگريد

تدوين مايل / ؛ شرح حال و آثار امير حسين غور  هرو  114الشيعه  جم مؤلفى؛ مع060االنس   ؛ نفحات4100مشار 

؛ منزو  190ها  خطى كتابخانه دانشكده ادبيات، ص  فهرست نسخه: پژوه ؛ محمدتقى دانش400:  40هرو ؛ ذريعه 

 409-407؛ تذكره دولتشاه 701-704:  1؛ صفا 1606:  1

ب تـا  /10از . )ق 11، .م س  16×1/41( 1/41×7/0)ريخ كتابـت، قطـع   ، بـدون محـل و تـا    تعليق، محمود بن عبداللّه

 (با نقش گل و بوته)دار، مجدول  دار، لبه ، جلد ترنج(الف/70

 :آغاز

 (ب/10)بلبل جان را نوا  ديگرست  باز طبعم را هوا  ديگرست

 :انجام

 ( الف/70)مصلحت نامد شكستم خامه را طول و عرضى خواستم اين نامه را

 اعلم بالصواب تمت  واللّهتمام شد 

مضـبوط  ( 4401)در كتابخانه مجلـس شـورا  اسـالمى ايـران     « كنزالرموز»ها   ترين نسخه يكى از قديمى:   توضيح

كنزالرموز همـراه  . هجر  يعنى حدود يكصد سال پس از درگذشت شاعر استنساخ شده است 011است كه در سال 

 .در تهران چاپ شده است 4174د ترابى در سال به تصحيح محم« نامه سى»و «زادالمسافرين»با 

 01: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 45كنوزالحقائق فى رموزالدقائق -  435

 .(ه  458. مقت )الدين حسين بن حسن خوارزمى كبروى  كمال

 [گذشت 410ياد او در شماره  ]

شـرح مثنـو    ( همين فهرسـت توصـيف شـده   كه در )« جواهراالسرار و زواهراالنوار»اين اثر همانند اثر ديگر مؤلف 

 .معنو  است

 471:  40؛  ذريعه 414مولويه پس از موالنا ص : عبدالباقى، گولپينارلى: بنگريد

، اوراق مجـدول و  .س14، .م س  1/19×40( 1/40×1/46)نسخ پخته، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار، مزين به نقش گل و بوته نجسرعنوانها و آيات بشنگرف، جلد ميشن، مجدول، تر
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 (ب/4)...العارفين خزاين جواهر اسراره الذ  جعل قلوب الحمدهلل:   آغاز

 :انجام

 (الف/414)هر دم هزار شاهد زيبا برآورم همچون حسين از تتق عالم خيال

 

 1242كيمياى سعادت-  434

 .(ه  484-548)ابوحامد محمد بن محمد غزالى 

محمد بن محمد غزالى طوسى بزرگترين متكلم اشعر  و از ائمه مشهور شافعى در دوره خـود  االسالم ابوحامد  حجه

تأليفات غزالى در مسايل مختلف دينى و عرفانى بسيار بوده و به هفتاد كتاب بالغ شـده اسـت كـه غالـب     . بوده است

االنـام مـن رسـائل     فضـائل )از آثار مهم فارسى غزالى يكـى مجموعـه مكاتيـب پارسـى اوسـت      . آنها در دست است

 .«الملوك نصيحت»و « كيميا  سعادت»و دو ديگر ( االسالم حجه

شـمارند و   المعارف اسالمى ـ عرفـانى مـى    يكى از امهات نثر پارسى است كه دانشوران آن را دايره« كيميا  سعادت»

عبـادات،  )چهـار ركـن    كتاب از. خود بشكل چكيده و خالصه فراهم آورده است« الدين احياء علوم»مؤلف، آن را از 

و « المنقـد »غزالـى ايـن اثـر را پـيش از ديگـر آثـارش چـون        . تشـكيل يافتـه اسـت   ( معامالت، مهلكات و منجيـات 

 . نوشته است« المستصفى»

تهـران،  )بكوشش حسين خديوجم ( مقدمه)به بعد؛ كيميا  سعادت  916و  100: 1؛ صفا 4191مشار . ف :   بنگريد

 ( 4111تهران، )نامه  غزالى: الدين همائى ل؛ جال164: 40؛ ذريعه (4104

، .ق 119، .م س  0/11×40( 0/40×44)، قطـع  .ه  716القعـده   نسخ، محمد بن على االقسرايى، بدون محل كتابت، ذ 

 .دار دار، لبه ، جلد ترنج.س 16

... تان و ريك بيابانرب سهل و يسر شكر و سپاس فراوان بعدد ستاره آسمان و قطره باران و برك درخ...بسم:   آغاز

 (ب/1)

والصــلوة علــى خيــر خلقــه ... و منفعــت آن بــديگر  رســد و ايــن مايــه غفلــت و نامســلمانى باشــد ... :   انجااام

 (الف/119)االنبياء والمرسلين  و على آله اجمعين السالم والتحيه و على محمدالمصطفى عليه

ا  از آن به روايت همائى در  تلخيص كرده كه نسخه را« كيميا  سعادت»بابا افضل در قرن هفتم هجر   :   توضيح

 . كتابخانه مجلس مضبوط است

 071قـرار دارد كـه در سـال     add) 10610)در كتابخانه موزه بريتانيا « كيميا  سعادت»ها   ترين نسخه يكى از كهن

 . باشد موجود مى( 10ش )فيلم اين نسخه در دانشگاه تهران . هجر  استنساخ شده است

 ــــــــــــــــــــ

  177:  4گولپينارلى 
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  (نمايشگاه) 4/182[گزيده كلمات موالنا ] -   432

 گردآورنده ناشناس

، جلـد  (الف/446ب تا /467از . )ق 1، .م س  0/10×40( 11×41)، قطع .ه  701نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)مقوا 

 (ب/467)اندرون نور عنايت باشد از نه كفتن چه غمكين شودان را كه در :   آغاز

 (الف/460)ذلّ من ليس ظالم يعضدهو ضلّ من ليس عالم يرشده   :     انجام

 

 1/9414گلستان - 431

 .(ه  224يا  221 - 282يا  284) بن مشرف سعدى شيرازى  الدين ابومحمد عبداللّه مصلح

 [گذشت 04ياد او در شماره  ]

 116:  40به بعد؛ ذريعه  1061:  0؛ منزو  4141-4144مشار . ف    :بنگريد

ب /  1از . )ق 409، .م س  0/40×40( 46×7/1)، قطـع  .ه  900تعليق، خليل بن محمدالطوسيو ، بدون محل كتابت، 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )، جلد مقوا .س 44، (ب/404تا 

 (ب/1)...همنت خدايرا عزوجل ك... بسم:   آغاز

 (الف/404)واطلب لنفسك من خير تريد به... :   انجام

در اين نسخه، گلستان با شروح سرور  و شمعى مقابله شده و تصحيحات الزم در حواشى قيد گرديـده   :   توضيح

 .است

 ــــــــــــــــــــ

 141: 1گولپينارلى 

 

 5258همان اثر -  434

، .س 41، .ق 440، .م س  1/40×41( 1/41×9)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)ريخ كتابـت  تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تـا 

 .جلد مقوا

 (ب/4)همان:   آغاز

 :انجام

 (الف/440)(بس...)بر رسوالن پيام باشد  گر نيايد بگوش رغبت كس

 141: 1گولپينارلى 
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 9491همان اثر  - 432

  0/40×0/46( 0/41×0)، قطـع  .ه  4110االول  ربيـع تعليق، شيخ سعيد محمد همدم چلبى، بدون محـل كتابـت، غـره    

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش كاغذ )السطور، جلد مقوا  ، مختلف(متن. )ق 71، .م س

 (ب/4)همان:   آغاز

 (الف/71)همان:   انجام

سـتان  ا  از لغـات گل  در چهار ورق اين بخش توضيح پـاره . ورق نخست نسخه ارتباطى با متن ندارد 11 :   توضيح

ورق آخـر   40. ورق خالى است و پس از آن فهرست جا  گرفته كه با مركب قرمز نوشته شده اسـت  41جا  دارد، 

 .شود از سعيد محمد همدم چلبى است توضيحاتى كه در اوراق اوليه و در حواشى ديده مى. خالى گذارده شده است

 ــــــــــــــــــــ

 114: 1گولپينارلى 

 

 4483همان اثر  - 458

، .س 41، .ق 461، .م س  0/10×0/47( 9/40×4/46)العاده پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع   تعليق فوق

 (فرسوده)دار، ضخيم، اوراق مجدول، جلد الكى، مزين به نقوش، مجدول  نقش كاغذ آهارزده و ته

 (ب/4)همان:   آغاز

 (الف/461)نماند تا طبع ملول ايشان از دولت قبول محروم:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 177: 1گولپينارلى 

 

 2422همان اثر -  451

 .ا  ، جلد ميشن قهوه.ق 410، .م س  1/40×1/44( 0/46×7)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/1)همان :   آغاز

 :انجام

 بر رسوالن پيام شد پس  كو نماند بكوش رغبت كن

.... 

 من بعد ذلك غفرانا لكاتبه خير تريدبه و اطلب لنفسك من

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 
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 2422همان اثر  - 459

دار،  نقـش  آهـارزده و تـه  . ق 414، .م س  1/49×1/40( 7/46×4/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، جلد ميشن.س 44

 (ب/1)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/414)بر رسوالن سالم باشد بس  رغبت كنكو نماند بكوش 

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

  5899[همراه با ترجمه تركى: گلستان ]  - 453

 مترجم ناشناس 

، .س 9+9، .ق 141، .م س  1/49×1/41( 41×7/7)، قطع .(ه  41قرن . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار ، لبه(ا  روكش پارچه)جلد مقوا 

 ...منت خدا  را عز و جل كه طاعتش... بسم:   آغاز

 (ب/4...)منت خدايه دركه اول عزيز در جليل دركه اول خدايه اطاعت

 :انجام

 بر رسوالن پيام باشد و بس  گر نيايد بگوش رغبت كن

...... 

 من بعد ذلك غفرانا لكاتبه و اطلب لنفسك من خيرتريد بها

ترجمه كه به احتمال زياد از سو  سـعيد  . ترجمه تركى با خطى ظريف در زير هر سطر نوشته شده است :   توضيح

 . ب ادامه دارد و قطعه آخر ارتباطى با گلستان ندارد/400محمد همدم چلبى بعمل آمده تا پايان 

 ــــــــــــــــــــ

 479: 1گولپينارلى 

 

 1/9143گلشن اسرار -  455

 . (ه  241يا  291-414)مغالوى ابراهيم شاهدى 

 [گذشت 07ياد او در شماره  ]

ب تـا  /4از . )ق 01، .م س  40×0/9( 1/41×7/0)، قطع .ه  4690االول  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، جماد 

 .دار، با نقش گل و بوته در وسط ا  تيره، لبه ، جلد قهوه.س 49، (الف/01
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 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)ز غايت اشكارا كشت پنهان  و رحمان بنام ان خدا  رب

 :انجام

 (الف/01)نمودم شمه با عاشقانش نبد ممكن چو تفصيل و بنايش

را خوانده بود در سال «گلشن توحيد»مؤلف در سبب تأليف آورده كه اين اثر را به درخواست جوانى كه  :   توضيح

الـدين چلبـى    و هماننـد حسـام  « مريـد عشـق  »و  اين جـوان را  . سال داشت نوشته است 70هجر  هنگاميكه  904

گذشت خود، ويژگيهـا  مـراد و   مؤلف دراين اثر عالوه بر سر. خواند كه تدوين مثنو  مولو  را سبب شده است مى

 .مرشد خود يعنى ديوانه محمد چلبى را نيز بقلم كشيده است

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى 

 

 9149همان اثر  -   454

ب تا /4از . )ق 90، .م س  0/14×1/40( 1/40×0)، قطع .(ه  41قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )، اوراق مجدول بشنگرف، سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا .س 47( ب/90

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/90)همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 34گلشن اسرار  - 452

 ( .ه  1351. ف )سيد عبدالقادر بلخى 

 [سرگذشت مؤلف بدست نيامداطالعى از ] 

يـك بيـت در هـر    . )س 49، .ق 10، .م س  14×1/41( 1/40×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، كاغذ آهارزده، سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا(سطر

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)است بنام ان  خداوند  جهان استكه جزاو نيست هرچه هست آن      

 (ب/10)   دل مصيقل كشت از نور خداشد   خالص   از   كارها   باريا :     انجام

 .نسخه از پايان ناقص است:   توضيح
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 (اختصاصى گولپينارلى) 131همان اثر  - 451

يك بيت در . )س 49آهارزده، . ق 40، .م س  11×41( 0/47×1/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، بدون جلد(هر سطر

 (ب/4)همان:   آغاز

 :انجام

 (ب/40)آنكه از هو شد ظهور ذات يزدان  تعيّن هو بود كه ذاتش بى

 

 139الحكم، كنوزالعارفين گلشن اسرار، ينابيع -  454

 .(ه  1351. ف )سيد عبدالقادر بلخى 

 .، بدون جلد.ق 10تعليق، عبدالباقى گولپينارلى، بدون محل و تاريخ كتابت، 

 (الف/1)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/19)همه از مردمان باشى قريبم زتو خواهم هر آن چه من بخواهم

 .استنساخ شده است( بصورت خالصه)نسخه از رو  نسخه خطّ مؤلف :   توضيح

 

 9141گلشن توحيد - 452

 . (ه  241يا  291-414)ابراهيم شاهدى مغالوى 

 [گذشت 07ياد او در شماره  ]

بـه پايـان رسـانيده كـه حـاو       ( هجر  916يا )هجر   917فصل در سال  0را در « گلشن توحيد»منظومه شاهد  

 (.100: 4: نفيسى. )دهد الدين تشكيل مى بيت آن را اشعار مثنو  موالنا جالل 066بيت است و بيش از  1616

قـت شـرح منظـوم قسـتمتهايى از     اثر در حقي. گويند كه يوسف سينه چاك او را به تدوين اين اثر ترغيب كرده است

 .مثنو  است كه در آن برا  هر بيت مثنو  پنج بيت شعر سروده شده است

و  4017:  1( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  110: 4فهرست كتابخانه دانشكده الهيات معارف اسالمى مشهد :   بنگريد

7/4  :110 

، .ق 417، .م س 14×40( 40×46)، قطـع  .ه  991خـر  اال تعليق، حسن بن محمود بن شاهد ، بدون محل كتابت، ربيع

 .دار ، مرمت شده، لبه(روكش كاغذ )، جلد ميشن .س 41

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)حد سپاس نهايت منت و بى   قياسبى حمد اليحصى ثنا  بى
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 :انجام

 (الف/417)كن نصيب ما وصالت ا  خدا  حق روح پاك فخر انبيا

( 146ش )در كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسالمى مشـهد  ( بخط مؤلف)كتاب ترين نسخه اين  كهن:   توضيح

 .مضبوط است

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1: گولپينارلى

 

 1154همان اثر- 448

ــه    ــن عطاءاللّ ــوب ب ــش يعق ــق، دروي ــد   تعلي ــت،    افن ــل كتاب ــدون مح ــانى، ب ــع .ه  4600القرم ( 0/41×7/0)، قط

 .دار ، جلد ميشن قرمز، لبه.س 40، (ب/99ب تا /4از . )ق 99، .م س0/49×0/41

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/99) همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 417: 1: گولپينارلى

 

 9/4532همان اثر  - 441

 106از ص . )ص 0، .م س0/40×0/46، قطـع  .ه  4410رجـب   40المولو ، بدون محل كتابت،  تعليق، درويش قدسى

 (مرمت شده)دار  ، لبه(ضربى)دار  ترنج ، جلد(107تا ص 

 (106ص )همان :   آغاز

 (107ص )همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1: گولپينارلى

 

 1/5234همان اثر -   449

ب تـا  /4از . )ق 417، .م س 0/49×40( 0/40×9)، قطـع  .ه  4101الثـانى   ربيـع  16، بدون محـل كتابـت،    اللّه...تعليق، 

 .، اوراق مجدول، بدون جلد.س 40، (الف/417

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/417)نهصد چل سال بود تاريخ آن ختم كردش انزمان( و)خود نوشت 
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 .ضبط شده است« مفردات مثنو »عنوان نسخه بصورت  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1: گولپينارلى

 

 3/9828همان اثر  -  443

الــف تــا /49از . )ق 441، .م س 40×41( 0/41×0/9)، قطــع .ه  4100المولــو ، بــدون محــل كتابــت،  اننســخ، عثمــ

 (روكش ابر  و عطف ميشن)، جلد مقوا .س 47، (الف/411

 (الف/49)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/411)چشمهاش از نور عرفان روشنست  شاهديكه ناظم اين گلشن است

 ــــــــــــــــــــ

 404: 1: لىگولپينار

 

 9148همان اثر -  445

 .دار ، جلد الكى، ترنج.س 40، .ق 411، .م س 0/40×41( 41×7)، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع ...تعليق، شعبان

 (ب/4)همان:   آغاز

 :انجام

 چشمهاش از نور عرفان روشنست شاهد  كه ناظم اين گلشن است

 (ب/411)چهارشنبه تماماين كتابت عصر   كشت از فضل خدا  ال ينام

 ــــــــــــــــــــ

 104: 1: گولپينارلى

 

 1/9112همان اثر -   444

، جلـد  (الـف /467ب تـا  /4از . )ق 467، .م س9/49×41( مختلف)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)بندها ميشن  دار، عطف و گوشه ترنج

 (ب/4)همان:   آغاز

 (الف/467)1404بر با نسخه شماره برا:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1: گولپينارلى
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 9/1135گلشن راز - 442

 . (ه  198-241)سعدالدين محمود بن عبدالكريم شبسترى 

 [گذشت  11ياد او در شماره  ]

بهاءالـدين ملتـانى،   هجر  امير حسين عرفانى فرزند امير حسين بن عالم حسينى هرو  و خليفه شـيخ   747در سال 

فرستد و او بدستور پير خـود بهاءالـدين يعقـوب تبريـز       پرسش عرفانى در هفده بيت نزد شبستر  به تبريز مى 47

 .رساند سرايد و سپس بر آنها افزوده، تعداد  را به نهصد بيت مى چند بيتى در پاسخ او مى

؛ ذريعـه  111الشـيعه   ؛ معجم مؤلفى4140مشار . ف  ؛774-701:  1؛ صفا 000:  0؛ معين 1671:  1منزو  :   بنگريد

 ( 1010تهران، )تصحيح جواد نوربخش « گلشن راز»؛ 411:  4؛ برگل 110: 40

. ق 10، .م س 10×0/47( 1/40×44)، قطـع  .ه  071تعليق، سيد محمد بن سيد شاه بخار ، بدون محل كتابت، شعبان 

 .دار ا ، لبه ، جلد ميشن قهوه، اوراق مجدول مطالّ.س 40، (ب/401ب تا /417از )

 :     آغاز

 (ب/417)چراغ دل بنور جان برافروخت  بنام آنك جانرا فكرت آموخت 

 (ب/401)الهى  عاقبت  محمود  گردان بنام  خويش  كردم   ختم   پايان :     انجام

و  در . غرب معرفى شـد به (hTulohT)توسط دكتر تولوچ  . م 4014گلشن راز برا  اولين بار در سال :   توضيح

در سـال  . از اين كتاب بحث بميان آورد و چهار سال بعد به ترجمه قسمتى از آن دست زد "moifuS"اثر خود بنام 

ترجمـه ديگـر  از   . بود كه هامر پورگشتال اثر را به آلمانى ترجمه كرد و به چاپ آن در بوداپست موفق شـد  4010

در تركيه از سو  عبدالباقى گولپينارلى ترجمه . م 4911گلشن راز در سال . در لندن بعمل آمد 4006اين اثر در سال 

گلشن راز اثر  است كه شروح متعدد  بزبانها  مختلف بر آن . ويرايش دوم آن بطبع رسيد. م 4900شد و در سال 

و  711: 1فيسـى ن 100: 41نوشته شده به ذريعه « گلشن راز»برا  اطالع از تراجم و شروحى كه بر . نوشته شده است

 .تأليف احمد گلچين معانى رجوع كنيد« گلشن راز و شروح مختلف آن»

 01: 1: گولپينارلى

 

 4551همان اثر - 441

ب تـا  /4از . )ق 17، .م س 4/47×1/44( 1/41×7)، قطـع  .(ه  9قـرن  .ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول لبه، اوراق مجدول مطالّ، جلد ميشن سياه، (الف/17

 (ب/4)جراغ دل ز نور جان برافروخت  بنام آنك جانرا فكرت آموخت  :     آغاز

 (الف/17)همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 119: 1: گولپينارلى
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 9/1481همان اثر -  444

از . )ق 17، .م س 0/10×0/40( 49×9/46)، قطع .(ه  9قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد مقوا، ترنج(الف/10الف تا /1

 (الف/1)همان:   آغاز

 (الف/10)همان:   انجام

 

 (نمايشگاه) 3/131همان اثر -  442

از . )ق 16، .م س 0/11×1/40، قطع .ه  940االخر  جماد  47تعليق پخته، حسن الغياث جوهر ، بدون محل كتابت، 

 .بند دار، باگوشه دار،لبه ،  اوراق مجدول، جلد ميشن ترنج.س 10دار و آهارزده،  نقش ته(ب/110ب تا /409

 ( ب/409) 1/4711برابر نسخه :   آغاز

 (ب/110)همان:   انجام

 

 3/1114همان اثر  - 428

، (الـف /17ب تـا  /44از . )ق 17، .م س 41×1/9( 9/46×0/0)، قطـع .ه  4610محمود بن ذوالفقار، بدون محل كتابت، 

 .دار ، سرعنوانها الجورد، جلد ميشن، لبه.س 40

 (ب/44)همان :   آغاز

 (الف/17)همان:   انجام

ورق )شود  ديده مى 4619و بتاريخ « المولو  سر بوّاب آستان موالنا درويش مصطفى»قيد تملك بصورت  :   توضيح

 .مجموعه قرار گرفته است( مقصد اقصى نسفى)قيد كتابت در پايان رساله چهارم (. ب مجموعه/ 44

 ــــــــــــــــــــ

 16: 1: گولپينارلى

 

 9/5433همان اثر  -421

ب تـا  /00از . )ق 10، .م س 49×47( 40×1/0)، قطـع  .ه  4619تعليق، عجـم خواجـه، بـدون محـل كتابـت، محـرم       

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )، جلد مقوا (الف/446

 (ب/00)همان :   آغاز

 (الف/446)همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1: گولپينارلى
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 3/9844همان اثر -  429

( الـف /407الف تـا  /410از . )ق 11، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه ، جلد ترنج.س 47

 (الف/410) 0114برابر نسخه :   آغاز

 (الف/407)همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1: گولپينارلى

 

 2/1231همان اثر - 423

، (ب/11ب تــا  /4از . )ق 11، .م س 0/11×0/40( 40×1/9)بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع       

 .السطور، جلد مقوا مختلف

 (ب/4) 1/1011برابر نسخه :   آغاز

 (ب/11)غرض زين جمله تا آنكو كند يادعزيز  گويدم رحمت برو باد :     انجام

 ــــــــــــــــــــ

 169: 4: گولپينارلى

 

 5/9134همان اثر -  425

 .دار، مجدول دار، لبه ،جلد ترنج(الف/406ب تا/411از. )ق 49،.م س 47×0/9نستعليق،بدون نام كاتب،محل و تاريخ كتابت،قطع 

 (ب/411)همان :   آغاز

 :انجام

 ( الف/406)چه شايد گفت ازو چه جا  رازست  حديث زلف ياران بس درازست

 ــــــــــــــــــــ

 146: 1: گولپينارلى

 

 15/9112همان اثر - 424

، جلـد  (ب/417الـف تـا   /414از . )ق 17، .م س 9/49×41نسخ و تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (شده مرمت)بندها ميشن  گوشهدار، عطف و  ترنج

 ــــــــــــــــــــ

 106: 1: گولپينارلى
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 3/1115همان اثر -  422

، جلد .س 40، (ب/01ب تا /10از . )ق 10، .م س 1/40×41( 0/41×9/7)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)دار  بندها ميشن، ترنج عطف و گوشه

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1: ينارلىگولپ

 

 9/9145گلشن عبّاد -  421

 درويش عثمان

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

 .فراهم آمده و در حيات مؤلف استنساخ شده است 4600در سال . اثر حاو  هفت عقبه سلوك است

از . )ق 01، .م س 14×47( 0/40×41)، قطـع  .ه  4601القعـده   االيلبصانى، بدون محل كتابـت، ذ   نسخ، محمّد هالكى

 .دار، مجدول دار، لبه ، سرعنوانها بشنگرف، جلد ترنج.س 49، (ب/446ب تا /07

 ...بسم:   آغاز

 (ب/07)او بنهد بر زبان همچو شكر قند حمد  حمد خدا را كه او هست خداوند حمد

 :انجام

 (ب/446)شده تاريخ او الف و خمسون و خمس مى  گر ز تو تاريخ اين خواهى عيان همچو شمس

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 9/158گل و نوروز  - 424

 . (ه  123-242)الدين ابوالعطا محمود بن على كرمانى  كمال

الدين ابوالعطا محمود بن على بن محمود مسترشد  كرمانى متخلص به خواجو يكى از بزرگترين شعرا  غزل  كمال

خواجو در نظم و نثر فارسى قدرت بسيار داشته و در نثـر  ... معاريف گويندگان قرن هشتم بودسرا  ايران و يكى از 

 (166: 4نفيسى ...   )دوازده رساله از او مانده است

؛ ديـوان اشـعار خواجـو  كرمـانى، تصـحيح احمـد سـهيلى        1601:  14االعـالم   ؛ قـاموس 111:  49ذريعـه  : بنگريد

 (تا تهران، بى)خوانسار  

، (ب/409الف تـا  /410از .)ق 01، .م س 11×0/11( 0/16×0/41)قطع . ه  710بدون نام كاتب و محل كتابت، تعليق، 

 .دار ، لبه(ضربى)دار  ا ، مجدول، ترنج دار و آهارزده، جلد ميشن قهوه نقش ته( دو بيت در هر سطر. )س 10

 (ب/410)رويان افالك  عذار افروز مه بنام نقش بند صفحه خاك  :     آغاز
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 (ب/409)به پيروز  ورق را درشكستم بنوروز  چو نقش نامه بستم  :     انجام

 

 5/1481[حال نامه=   ]گوى و چوگان  -  422

 . (ه  443-121حد )محمود عارفى هروى 

. از شاعران نامى قرن نهم، از معاصران شاهرخ و از مداحان خواجه پير احمـد اسـت  ( معروف به سلمان ثانى)مؤلف 

 40بيتست و آن را در  066دارد كه بشكل مثنو  بوده و ( يا حالنامه)« گو  چوگان»ز ديوان اشعار اثر  بنام گذشته ا

 ( 161:  4نفيسى . )روز سروده است

؛ معجـم  4110مشـار  . ؛ ف 114؛ تذكره دولتشاه 491النفايس  ؛ مجالس491،107:  1؛ صفا 1694:  1منزو  :   بنگريد

 101:   40؛ ذريعه 171الشيعه  مؤلفى

از .)ق 40، .م س 0/10×0/40( 49×9/46)، قطـع  .(ه  9قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد مقوا، ترنج(الف/71ب تا /09

 : آغاز

 (ب/09)از  صـانع   ذوالجـالل  كويم     زان پيش كه حسب حال كويم 

 :    انجام

 (الف/71)بر دست ملك دعا  شه باد   تا هست  فلك  بقا  شه  باد  

 ــــــــــــــــــــ

 491: 4: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 1111همان اثر -  418

. س 44دار و آهـارزده،   نقـش  تـه . ق 10، .م س 1/40×41( 0/44×0)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .بند دار، باگوشه دار، لبه ، اوراق مجدول مطالّ، جلد ميشن، مجدول، ترنج(يك بيت در هر سطر)

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/10)در دست ملك دعا  شه باد  تا هست فلك بقا  شه باد

 

 9235التواريخ لب  - 411

 . (ه  229-444)يحيى بن عبداللطيف حسينى قزوينى 

ار صفويه بوده و چون از پيشوايان اهل سنت قزوين بـود مـورد خشـم شـاه طهماسـب اول قـرار       مؤلف از رجال درب

 901نيز دارد كـه در سـال   « مختصرالتواريخ»و  عالوه بر اين اثر، كتابى ديگر بنام . گرفت و در اصفهان محبوس شد
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تـدوين كـرده    910در سـال   است كـه « التواريخ لب»تر  بنام شاه طهماسب فراهم آورده و ان در حقيقت شكل مفصل

 (101: 4: نفيسى...    )است

 . هجر  قيد گرديده است 906و  910الظنون تاريخ اتمام كتاب و سال درگذشت مؤلف به ترتيب  در كشف

 400: 40به بعد؛ ذريعه  041:  ؛ فهرستواره149الشيعه  معجم مؤلفى:      بنگريد

، .س 40، .ق 91، .م س 0/11×0/47( 7/40×1/44)، قطع .ه  906لثانى ا ربيع 11تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )اوراق مجدول، جلد مقوا 

 (ب/4...)حمد و سپاس خدا  راست كه سالطين جهان بر استانه عظمتش كمينه بندگانند:   آغاز

 :انجام

 (الف/91)تر ز عيار ام تو زر را شكرفحروف ن هوا  مهر تو تن را مفيدتر ز غذا

هجر  بخط  900مضبوط است كه در سال ( 0110ش )ترين نسخ اين اثر در دانشگاه تهران  يكى از كهن :   توضيح

الـدين طهرانـى در تهـران     شمسى با ويرايش سـيد جمـال   4141كتاب در سال . ميرك بن حسين استنساخ شده است

 . چاپ گرديده است

 ــــــــــــــــــــ

 464: 1: گولپينارلى

 

 

 42السير الحوال سيدالبشر لبّ   -419

 عالئى بن محبّى الشيرازى الشريف

الحسينى  اللّه بن فضل  الدين عطاءاللّه تأليف جمال« النبويه واآلل واالصحاب االحباب فى سيره روضه»اثر تلخيص كتاب 

هجر  بنام امير عليشـير نـوائى فـراهم آمـده و در آن      966است كه در سال .( ه  910متوفى بسال )دشتكى شيراز  

: كتاب در سه مقصـد اسـت  . وسلم توصيف شده است آله و عليه اهلل سير نبو ، غزوات و سرگذشتنامه رسول خدا صلى

و حضـرت علـى   ( باب كه باب دوم آن ديـده نشـد   1در )وسلم، سه خليفه نخستين  آله و عليه اهلل حضرت محمد صلى

 .دوازده امام با فهرست الفبائى ياران عمده پيامبر السالم و عليه

 190:  1الظنون  ؛ كشف101: به بعد؛ اته 046و  796:  1برگل :   بنگريد

، جلـد مقـوا   .ق  190، .م س 14×40( 40×7/46)، قطع .ه  4664االخر  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، جماد 

 .، عطف ميشن(روكش ابر )

الجمـال ضـياء     الكمـال لتكـون بشـروق    الرساله من مشـرق  الذ  اشرق  شمس الرحيم الحمدللّه الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (ب/4)...الجهل لظلم

و اتفاق ختم كتاب كه در بيـان   4664اآلخر سنه  تمام شد تلخيصى كه مخزن آمال و امانيست در ماه جماذ :   انجام
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 .الهد و على آله واصحابه نجوم سماء ... وفات آنحضرت بود

 ــــــــــــــــــــ

 11: 4: گولپينارلى

 

 5/115همان اثر -  413

 .، جلد معمولى(ب/141ب تا /419از . )ق 401، .م س 11×40تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/419)همان :   آغاز

و انـت  ... گشـتگى راه وصـول بمقصـد خـود نمـا و همـه را از آفـات        ء اخطار را از گم و مسافران بواد ... :   انجام

 (ب/141)االحسان  قديم

 .است شده ضبط« احوال سيدالبشر السير فى لب»صورت  درنسخه عنوان به: توضيح

 ـــــــــــــــــــ

 10: 4: گولپينارلى

 

 9822ب مثنوىلب لباب معنوى انتخاب انتخا  -  415

 . (ه  218يا  282. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [گذشت 40ياد او در شماره  ]

و هر عين در چندين نهـر  )كاشفى ابتدا مثنو  را گزين كرده و لباب معنو  خوانده، سپس انتخابى از آن در سه عين 

 : معنو  خوانده استهجر  انجام داده و آن را لب لباب  070بسال ( و هر نهر در چند رشحه

 .مطلع انوار طريقت: مخزن اسرار حقيقت، عين سوم: جامع اطوار شريعت، عين دوم: عين اول

 114: 7/4( ها  پاكستان نسخه: )؛ منزو 196: 40؛ ذريعه 4111مشار . ؛ ف 010-011:  1صفا :   بنگريد

ب تـا  /4از . )ق 116، .م س 16×41/0( 40×0/0)، قطـع  .ه  4640الحجه  ذ  0تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار، مجدول دار، لبه ، اوراق مجدول، جلد ميشن قرمز، ترنج(ب/116

 (ب/4)...حمد  كه عيون اعيان عوالم قدس... بسم:   آغاز

 :انجام

 (ب/116)العالمين فيض ده آمين رب  عشق بازانرا از اين ماء معين

 ـــــــــــــــــــ

 406 :1: گولپينارلى
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 9188همان اثر  - 414

. ق 109، .م س 0/41×1/9( 7/46×0/0)، قطع .ه  4610االول  المولو ، بدون محل كتابت، ربيع تعليق، درويش يوسف

 .، اوراق مجدول، جلد ميشن نرم.س47، (ب/109ب تا /4از )

 (ب/4)همان:   آغاز

 (ب/109)همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 406: 1: گولپينارلى

 

 1223همان اثر -  412

، .ق 171، .م س 1/16×41( 1/40×7/46)، قطع .(ه  41و يا  44قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .، جلد مقوا.س 40

 (ب/4)همان:   آغاز

 (الف/171)همان :   انجام

.( ه  4679)ا  كه از طرف شيخ محمد افند  داير به مطالعه اين نسخه نوشـته شـده    نامه با توجه به اجازه :   توضيح

مفـتعلن  »بيتـى بـر وزن    10الـف قطعـه   /171در . ماند كه نسخه پيش از اين تاريخ اسنتنساخ گرديده است شكى نمى

 .از مؤلف جا  گرفته است« مفتعلن فاعالت

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1: گولپينارلى

 

 4541همان اثر -   411

ب تا /4از . )ق 111، .م س 1/40×1/46( 0/41×0/0)، قطع .ه  4166االول  ربيع 0تعليق، درويش محمدالقنو ، حلب، 

 .دار، مجدول ، لبه(با نقش گل وبوته)دار  ، اوراق مجدول بشنگرف، جلد ترنج.س 49، (ب/111

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/111)ان هم:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1: گولپينارلى

 

 2/9134همان اثر - 414

جلـد  ( ب/ 161ب تـا  /407از .)ق 10، .م س 47×0/9( مختلف)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 .دار، مجدول دار، لبه ميشن قرمز، ترنج

 :آغاز

 (ب/407)من چگويم چون تو ميدانى نهان  ا  كمينه بخششت ملك جهان

 :انجام

 (ب/161)كردند ازو (مى)رنگها يكرنك   هست فم رنك خو  اللّه صبغه

 ــــــــــــــــــــ

 146: 1: گولپينارلى

 

 19/9844التفريد التوحيد فى غرائب لطائف -  412

 مؤلف ناشناس 

، .س 47، (ب/174الف تـا  /100از . )ق 1، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه جلد ترنج

 (ب/100)... اما بعد بدانكه اين كتابيست در امور الهيات... بسم:   آغاز

بحق محمد و شرح در اسرار سلوك آورديم مستوفى مطالعه كند حق سبحانه و تعالى توفيق رفيق كرداند ... :   انجام

 . 099التاريخ  الرساله فى آله تم

 .ولى باشد  اللّه تواند يكى از رسائل شاه نعمت گولپينارلى معتقد است كه اين اثر مى :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1: گولپينارلى

 

 9859لغات مثنوى -  448

 مؤلف ناشناس 

 . دهد نسخه توضيحاتى در خصوص لغات عربى مثنو  مى

 .س 41، .ق 11، .م س 47×1/41( 0/44×0)، قطع .ه  911نسخ پخته، محمد بن يحيى بن مؤمن، بدون محل كتابت، 

 (ب/4)... اين كلمه چند است از لغتها  مثنو  و بيّنات معنو  كه:   آغاز

 و ويژه ز  نشان كى پادشاه...:   انجام

 دعا كندكين خط بخواند و بر من  دار تو ايمان ان كسى يا رب نگاه

 ــــــــــــــــــــ

 444: 1: گولپينارلى
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 9851لغات مثنوى  - 441

 مؤلف ناشناس

( 0/44×1/7)، قطع .(ه  46قرن . ظ)، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، (ثلث)واحاديث آخر نسخه ( ابيات)نسخ 

 .دار دار، لبه ا ، ترنج ، جلد ميشن قهوه.س 46، .ق 09، .م س1/47×41

 (ب/4)( همان... )بسم :  آغاز

 ( .ب/09)  اللّه تمت بعو ن. العصر روزگار و نماز ديگر... :   انجام

 .جا  گرفته است... در حواشى به خط تعليق ايضاحاتى از سرور ، كمال پاشازاده، :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 446: 1: گولپينارلى

 

 9858لغات مثنوى - 449

 مؤلف ناشناس

 .س 47، .ق 14، .م س7/49×0/41( 41×7)نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق، بدون 

 (ب/1)همان :   آغاز

 :انجام

 الرأس گفت صدر رسل سران باشاز آن كه اذن من  چون وحى سير كند از غيب گوش

 (ب/14)زانك االذنان من رأس ا  مثاب      مستمع او قائل او بى احتجاب

 ــــــــــــــــــــ

 446: 1: گولپينارلى

 

  5/1133[لغتچه فارسى ] -   443

 مؤلف ناشناس

 .شود و تا آخر الفبا ادامه دارد فرهنگ كوچك فارسى است كه از حرف ل آغاز مى

، .س 40، (الـف /401ب تـا  /40از . )ق 1، .م س 1/40×0/41( 1/41×0/9)تعليق پخته، بدون نام كاتب و محل كتابت،  قطع 

 (داخل محفظه قرار دارد)بندها مرمت شده  دار، مجدول، عطف و گوشه دار، لبه جلد ترنج

 (ب/406)... باب االلف آ و   آنست آ و  آوردست... بسم:   آغاز

 ( .الف/401)نيان نيستم نمان مانند لولب ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 09: 1: گولپينارلى
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  1113لغت حليمى -  445

 . (ه  223. ف )حليمى بن ابويوسف   اللّه لطف

نويسان معروف عثمانى است كه در استانبول به آمـوزش شـاهزادگان عثمـانى اشـتغال داشـت و از او       مؤلف از لغت

بـنظم و نثـر در   « بحرالغرائب»كه تركى بفارسيست و ( يا فرهنگ حليمى)« القاسميه كتاب»تأليفات چنديست از جمله 

و  در . «نثارالملـك شـرح بحرالغرائـب   »ا  از آنسـت و   خالصه« قاسميه»لغت فارسى و عروض و قافيه و بديع كه 

 (100: 4نفيسى ...)كرد شعر حليمى تخلص مى

 110:  الظنون ؛ كشف407الشيعه  ؛ معجم مؤلفى441:  1صفا :   بنگريد

، .ق 410، .م س1/16×0/41( 0/40×1/46)، قطـع  .ه  901شـوال   1تعليق مايل به سياق، مصطفى، بدون محل كتابت، 

 .، عطف ميشن(روكش ابر )، جلد ميشن .س 14

 (ب/4)... االلف آسا اسنمك باب:   آغاز

 ( .الف/410)اعلم   يوزيدن كز نمك واللّه...:   انجام

 .ورق اول ناقص است 1 :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1: گولپينارلى

 

  3142[لغت عربى به فارسى ]   -444

 مؤلف ناشناس

 .باشد و اوراقى چند از آغاز نسخه ناقص است عربى به فارسى مىاثر لغت 

، .س 9، .ق 94، .م س1/16×0/41( 0/40×1/46)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلد مقوا 

 (الف/4)اعلم بالصواب   ب آورده شد مطلوب بسهولت حاصل آيد واللّهو پارسى هر باب بفصلى در آخر ان با... :   آغاز

 ( .الف/94)ناجى خالص يابنده و شتابنده ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 411: 1: گولپينارلى

 

 3128[لغت عربى به فارسى ] -  442

 مؤلف ناشناس 

( 47×46)، قطـع  .ه  070قسـطنطنيه، دهـم شـعبان    ، بـدون نـام كاتـب،    (معادلهـا  فارسـى  )و تعليـق  ( ها لغت)نسخ 

 .، فرسوده و بيدخورده(بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا .ق 401، .م س0/14×40
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 (الف/4... )اسود ميان دل سود اسود سخت سياه...:   آغاز

 (.الف/401)يهود  يكى مرد جهود يهوديه يكى زن جهود ...:   انجام

نوشته « االدب تاليف محمود الزمخشر  مقدمه»قص است و در ورق اول با مداد عبارت اوراقى از آغاز نا :   توضيح

 .شده است

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1: گولپينارلى

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 11[لغت فارسى به تركى ]  - 441

 مؤلف ناشناس 

، .ق 10، .م س 4/47×41( 0/41×9/7)قطـع   ،.ه  070القعده  تعليق شبيه سياق، بدون نام كاتب و محل كتابت، غرّه ذ 

 .، بدون جلد.س 7

 خاموش شود               تن زند                    پاسخ دهد...  :             آغاز

 اپسم اوال                         م                         جواب ويره          

 پدرت                     پدرم        پدرش                       :        انجام

 اعلم  واللّه  آتاسى                               آتاك                     آتم          

 . اوراقى چند از آغاز نسخه ناقص است:   توضيح

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 19[لغت فارسى به تركى ] -  444

 مؤلف ناشناس 

ماند كـه اثـر بعـد از     ها  كمال پاشازاده و حليمى صحبت شده شكى باقى نمى نامه نسخه از لغتبا توجه به اينكه در 

 .اين دو كتاب تأليف گرديده است

 .السطور، بدون جلد ، مختلف.ق 10، .م س 40×44( 1/44×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (الف/4...)رتركش كه آنوكله كمره و بالچق داشيرل...:   آغاز

 (.ب/10)سيستان بر مملكتدور ...:   انجام

 .اوراقى چند از آغاز نسخه ناقص است:   توضيح

 

 3/9282[لغت فارسى به عربى ] -   442

 مؤلف ناشناس

 467الـف تـا   /44از . )ق 97، .م س 40×44( 1/41×40)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   
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 (بشكل جنگ)دار، مجدول  يم، جلد ترنجآهارزده و ضخ( الف/

 (الف/44...)الحمدهلل على سوابغ االية المتسابقة افواجا... بسم:   آغاز

 (الف/467)و اين قدر درين باب كفايتست باقى از خويشتن استنباط كنند والسّالم ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1: گولپينارلى

 

 1/3123[فارسىلغت منثور عربى به  ]  - 428

 مؤلف ناشناس 

ب تـا  /4از . )ق 19، .م س 1/14×41( 41×0)، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        (مشكول)نسخ خام 

 .، بدون جلد(ب/19

 (ب/4... )مثال  حمد و ثنا بر مبدع بى...بسم :   آغاز

 (الف/19)يوم و ليل روز و شب ابتدا و انتها اول و آخر ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1: گولپينارلى

 

 3124 اللّه لغت نعمه  - 421

 . (ه  222. ف )زاده رومى  بن احمد بن مبارك روشنى  اللّه نعمه

و  ايـن  . شغل كتابدار  داشت و در همان هنگام درگذشته اسـت ( در استانبول)مؤلف مدتى در كتابخانه زاويه امير بخار  

هجـر  تـأليف كـرده و بطوريكـه خـود در مقدمـه آورده، آن را بـا         917در سال ( ى به تركى استكه فرهنگ فارس)اثر را 

هـا  جامـد و    اسـم ( 1قواعـد زبـان در     ( 1مصادر  ( 4. قسمت تنظيم كرده است 1نامه فارسى و در  استفاده از چند لغت

 (191-191:  0/4صفا . )ضبط كرده است( 4900بند )« الفرس فى لغه  اللّه نعمه»حاجى خليفه عنوان را بصورت . مشتق

 197: 1العارفين  ؛ هدايت071: 1؛ سجل عثمانى 94: 4؛ عثمانلى مؤلفلر  1611-1616:  1منزو  :   بنگريد

ب تـا  /4از . )ق 499، .م س 1/41×1/9( 1/41×7)، قطع .(ه  46قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .ديده، جلد ميشن دول مطالّ، رطوبت، اوراق مج.س 14، (ب/ 499

 (ب/4)...همتايرا كه قياس و شكر باسپاس ان مالك بى حمد بى...بسم :   آغاز

 (.ب/499)يويو يويمل قوشى يويه آرزومند يهه مثله يهره مثله ...:   انجام

 .استنساخ شده(هج 906)مضبوط است كه درحيات مؤلف (0/9)ها  اين اثردردارالكتب قاهره  ترين نسخه ازكهن: توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1: گولپينارلى
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 3122همان اثر -   429

، .س 49، .ق 401، .م س 0/16×0/41( 40×1/46)، قطع .(ه  46قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (با عطف ميشن)سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا 

 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 419: 1: گولپينارلى

 

 1229همان اثر  - 423

، .س 40، .ق 414، .م س0/47×1/41( 1/41×0)المولو ، بدون محل و تـاريخ كتابـت، قطـع     نستعليق، بوستان بن عبدالحليم

 .بند دار، با گوشه دار، لبه جلد ترنج

خداييست كه باعتبار غيب هويت و التعينش مطلـق از   قياس وجود حد و اليق سپاس بى سزا  ثنا  بى...بسم:   آغاز

 (ب/4...)حصر

با آن وجود مطلق يكانه متحد شود تا ز خود بشنود نه از من و تو ليس فى الدار غيرنـا ديّـار خـتم ختامـه     ...:   انجام

 (.ب/414)الرساله  مسك تمت

 ــــــــــــــــــــ

 1: 1: گولپينارلى

 

 1111همان اثر  - 425

بندها  ، جلد عطف و گوشه.س 47، .ق 461، .م س 0/40×1/41( 0/41×0)ام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع بدون ن

 .ميشن

 (الف/4)همان :   آغاز

 (الف/1)همان :   انجام

الـف نيـز   /467ب تـا  / 460الـدين محمـد جـا  دارد و در اوراق     اجازت تدريس به قطـب  461در ورق :   توضيح

صورت گرفته و دو غزل فارسى شـاعر  بنـام قطبـى    ( شاعر قرن دهم)كه توسط ناطقى تخميسى از يك غزل حافظ 

 .قرار گرفته است( از شعرا  قرن دهم)

 ــــــــــــــــــــ

 49: 1: گولپينارلى
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 (نمايشگاه) 159اللمعات لمحات فى شرح - 424

 .(ه  419. ف )يار على شيرازى 

. باشـد  مى.( ه  000متوفى بسال )فخرالدين ابراهيم بن شهريار عراقى  است كه يكى از آثار عرفانى« لمعات»اثر شرح 

آمده كه يار على شـيراز  اثـر  ديگـر    ( 4001: 1)« عثمانلى مؤلفلر »در .هجر  است 9و  0شارح از عارفان قرون 

از پيروان طريقـت  نيز دارد كه از سو  عبدالمجيد سيواسى، « المبدأ والمعاصى و المعاد المقاصد الناجيه فى كتاب»بنام 

 .هجر  فراهم آورده است 041يار على اين اثر را در سال . خلوتيه به تركى برگردانده شده است

  111الشيعه  ؛ معجم مولفى4111:  1/4منزو  :   بنگريد

. ق 401، .م س 0/47×1/46( 0/41×7/0)، قطـع  .ه  000رمضان  11القمى، بدون محل كتابت،  تعليق، محمد بن حسن

 .دار دار، لبه ، ترنج(ضربى)، اوراق مجدول، جلد ميشن، مجدول .س 47دار و آهارزده،  شته نق

 (ب/1...)قياس وجود مقدس خدايراست كه باعتبار هويت حد و اليق سباس بى سزا  ثنا  بى:   آغاز

 (الف/401)الدار غيرنا ديّار   تا زخود بشنود نه از من و توليس فى  :     انجام

 اللمعات لمحات فى شرحالكتاب ال تمت

. در چهـار سـطر درج شـده اسـت    ( هجـر   071)ب تاريخ درگذشت خواجه نصير طوسى /400در ورق :   توضيح

سال پس از درگذشت شارح استنساخ شده  1در كتابخانه روضاتى اصفهان قرار دارد كه « لمحات»ترين نسخه  قديمى

 .است

 

 9829لمحات لمعات بحرالمثنوى -  422

 علمى دده

 [اطالعى از سرگذشت شارح بدست نيامد ]

 .اثر شرح جزيره مثنو  است كه توصيفش پيش از اين گذشت

، .س 47، .ق 417، .م س 0/40×44( 0/41×0/0)، قطـع  .ه  4619االول  ربيـع  14تعليق، ابوبكر بن عثمان، بدون محل كتابت، 

 .اوراق مجدول، ابيات مثنو  در داخل جداول قرمز

 (ب/4)...زواله كه حد وثنا  اليعداول حى بى حمد بى... بسم:   آغاز

المكنـى بلمحـات لمعـات     المثنـو  ة المسمى بشرح جزير... توفيق حقه رفيق اولور آلت حقه سعى ايتمك...:   انجام

 (.الف/417)بحرالمعنو  

 ــــــــــــــــــــ

 401:  1: گولپينارلى
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 9823همان اثر  - 421

، جلـد مقـوا   .س 47، .م س 0/47×1/44( 41×0)، قطـع  .(ه  41قـرن  . ظ)و تاريخ كتابت  نسخ، بدون نام كاتب، محل

 .دار ، عطف ميشن، لبه(ا  روكش پارچه)

 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 401:  1: گولپينارلى

 

 1/9112لمعات - 424

 . (ه  244-218)فخرالدين ابراهيم بن شهريار عراقى 

و  در عنفوان جوانى به . از بزرگترين شعرا  غزلسرا  ايران و يكى از عرفا  بزرگ اين سرزمين استعراقى يكى 

هندوستان رفت و سپس در قونيه رحل اقامت افكند و تحت ارشاد شيخ معروف صـوفى يعنـى صـدرالدين قونـو      

خـود الهـام   « لمعـات »بـرا   ابن عربى « الحكم فصوص»درآمد و از دروس آن شيخ در باب .( ه  071سال  متوفى به)

 (477اته  )گرفت 

كه كتابى معروف و از امهات مؤلفات در تصوف است و انشا  عاشقانه بسيار )« لمعات»گويند عراقى پس از تدوين 

 (401: 4نفيسى .   )آن را پيش صدرالدين قونو  برده و از و  اجازت انتشار گرفته است( لطيفى دارد

السـوانح فـى   »رود و مؤلف در تهيـه آن بـه    ترتيب يافته است از مراتب عشق سخن مىلمعه  10در اين كتاب كه از 

 .احمد غزالى نيز توجه داشته است« العشق معانى

( مقدمه نفيسى)؛ كليات عراقى 401-404؛ تذكره دولتشاه 4490-4490:  1؛ صفا 4110-4111: 1/4منزو  :   بنگريد

 4016: 1( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو ، 111:  40؛ ذريعه 4110تهران 

ب تــا /401از . )ق 14، .م س 9/49×41( مختلــف)، قطــع .ه  4611تعليــق، درويــش ابــراهيم، بــدون محــل كتابــت، 

 (مرمت شده)بندها ميشن  دار، عطف و گوشه ، سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا ترنج(الف/161

 (ب/401)... ألمنه نوراالذ  نوّر وجه حبيبه بتجليات الجمال فتأل الحمدهلل:   آغاز

 :انجام

 (الف/161)من و تو رفته و خدا مانده   كى بود ما ز ما جدا مانده

 ــــــــــــــــــــ

 109: 1: گولپينارلى
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 4/9844همان اثر -  422

، .س 47، (ب/400ب تـا  /400از . )ق 10، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (شده مرمت)دار، مجدول  دار، لبه جلد ترنج

 (ب/400)همان :   آغاز

 (ب/400)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1: گولپينارلى

 

 (گولپينارلى اختصاصى) 9/188لوح محفوظ، جبرواختيار، قضاوقدر - 288

 مؤلف ناشناس 

 .، جلد مقوا.س 40، (ب/7ب تا /0از . )ق 1، .م س 14×0/41( 0/40×46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/0)... اما بعد درويشان درخواست كردند كه در بيان لوح محفوظ... العاليمن الحمدهلل رب... بسم:   آغاز

  ايد كرده آيد واللّـه  و در جبر و اختيار بحثى زيادت ازين نكنم و نتوانستم كرد باشد كه درين رساله كه مى...:   انجام

 ( .ب/7)علم بالصواب 

 

 9441ليلى و مجنون - 281

 .(ه  291. ف )هاتفى جامى   عبداللّه

 [گذشت 411ياد او در شماره  ]

، .س 40، .ق 00، .م س 1/14×0/41( 40×1/0)، قطـع  .ه  4100محرم تعليق، حاج عارف بخاراو  زاده، بدون محل كتابت، 

 (ا  قرار دارد در محفظه)بدون جلد 

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)توقيع قبول روزيش باد  اين نامه كه خامه كرد بنياد

 :انجام

 (الف/00)احسنت احسنت تم بالخير  كردند ندا ازين كهن دير

ادب /411ش )، دارالكتـب قـاهره   .(rO 1140ش )بترتيـب در مـوزه بريتانيـا    ها  اين اثر  ترين نسخه كهن:   توضيح

هجـر    090و  090، 091مضبوط هستند كـه بترتيـب در سـالها     ( 4/44606ش )تهران ( سابق)و سلطنتى ( فارسى

 .اند استنساخ شده

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1: گولپينارلى
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 9444همان اثر - 289

، جلـد ميشـن   .س 40، .ق 00، .م س 7/49×41( 7/41×7)اتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    تعليق پخته، بدون نام ك

 (شده بندها مرمت عطف و گوشه)

 همان:   آغاز

 :انجام

 (ب/00)با تيغ زبان كنم مسخر  معموره نظم را سراسر

 .بيت از پايان نسخه ناقص است 14 :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1: گولپينارلى
 

 9442ليلى و مجنون  -283

 .( ه  215-438حد )الدين الياس بن يوسف نظامى گنجوى  جمال

 [گذشت 77ياد او در شماره  ]

آهارزده و .ق 01، .م س 0/11×0/40( 1/47×1/41)، قطع .(ه  9قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (فرسوده)ميشن، مجدول مينياتور بسيار زيبا، جلد  0، حاو  .س 40دار،  نقش ته

 :آغاز

 (ب/4)بى نام تو نامه كى كنم باز  ا  نام تو بهترين سرآغاز

 :انجام

 (ب/01)هلل ا  نظامى  المنه شد قصه بغايت تمامى

ها  تركيه بمناسـبت بزرگداشـت نهمـين     ها  خطى آثار حكيم نظامى گنجو  در كتابخانه فهرست نسخه:   توضيح

پور تهيـه شـده كـه طـى آن      توسط اصغر دلبر ( آنكارا)فرهنگى جمهور  اسالمى ايران سده تولد شاعر، در رايزنى 

 .اند نسخه معرفى گرديده 499

 ــــــــــــــــــــ

 111:  1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 41مثنوى -  285

 .(ه  219 - 285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

. ق 110، .م س 7/19×1/11، قطـع  .ه  077القونو  الولد ، بـدون محـل كتابـت، رجـب       محمّد بن عبداللّهنسخ سلجوقى، 
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، (الهند  ترصيع يافتـه اسـت    در آغاز هر جلد تذهيبى وجود دارد كه از سو  مخلص بن عبداللّه)آهارزده ابريشمى، 

ضربى مزين بـه  )دار،  د ميشن، مجدول، ترنج، جل(و به قلم ثلث)، اوراق مجدول، سرعنوانها بشنگرف .ن 1، .س  19

 .بند دار، با گوشه ، لبه(نقش گل و بوته

... الدين فـى كشـف اسرارالوصـول واليقـين     المثنو  و هو اصول اصول اصول هذا كتاب(:     ديباچه)آغاز دفتر اول 

 (ب/0)

 (الف/7)الوكيل  و نعم  و حسبنااللّه... و هذا دعاء اليردّ...(:     ديباچه)انجام دفتر اول 

 (:متن)آغاز دفتر اول 

 (ب/0)كند  از جداييها حكايت مى كند بشنو اين نى چون شكايت مى

 (:متن)دفتر اول  انجام

 (ب/01)اعلم بالصواب  صبر كن واللّه  صبر آرد آرزو را نه شتاب

 (ب/ 00... )بيان بعضى از حكمت تأخير اين مجلد... هو بسم   (:ديباچه)آغاز دفتر دوم 

 (الف/07)يحبهم تمامست يحبونه كدامست ...    (:ديباچه)انجام دفتر دوم 

 (:متن)آغازدفتر دوم 

 ( ب/07)مهلتى بايست تا خون شير شد   مدتى اين مثنو  تأخير شد

 (:متن)انجام دفتر دوم 

 ( الف/97)الكالم  ناقصان سرمد  تم  قوم ديكر نابذيرا ترش و خام

 (ب/466... )يقو  بها ارواح المريدين  الحكم جنوداللّه...بسم  (: ديباچه)آغازدفتر سوم 

 ( الف/469)سميع عليم   اللّه الذين يبدلونه ان فمن بدّله بعد ما سمعه فانمّا اثمه على...   (:ديباچه)انجام دفتر سوم 

 (:متن)آغاز دفتر سوم 

 (الف/469)اين سوم دفتر كه سنت شد سه بار   الدين بيار ا  ضياءالحق حسام

 (:متن)انجام دفتر سوم 

 (ب/400)ا  اخى در دفتر چارم بجو  كر تو خواهى باقى اين كفت و كو

 (الف/401... )المرابع و احل المنافع الرابع الى احسن الظعن... بسم   (:ديباچه)آغاز دفتر چهارم 

 ( الف/401)العالمين  و المرسلين يا رب االنبياء على محمد و على جميع  اللّه و صلى...   (:ديباچه)انجام دفتر چهارم 

 (:متن)آغاز دفتر چهارم 

 (ب/401)كه كذشت از مه بنورت مثنو   الدين تو  ا  ضياءالحق حسام

 (:متن)انجام دفتر چهارم 

 (ب/167)اين جنين آينه تا توانى مجو   آينه نبود منافق باشد او
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 (ب/144... )ت از دفترها  مثنو اين مجلد پنجم اس... بسم   (:ديباچه)آغاز دفتر پنجم 

 (ب/ 144)و سلم تسليما... فمن كان يرجو لقاءربه  اللّه الوصول الى حقيقه...    (:ديباچه)انجام دفتر پنجم 

 (:متن)آغاز دفتر پنجم 

 (ب/141)طالب آغاز سفر پنجمست  الدين كه نور انجمست شه حسام

 (:متن)انجام دفتر پنجم 

 (ب/100)كه بذ آن ترياق فارو قيش قند  زندزان نشد فاروق را زهر  ك

 (ب/ 100... )مجلد ششم از دفترها  مثنو ... بسم   (:ديباچه)آغاز دفتر ششم 

 (الف/176)العالمين  ماحجب به المحجوبين آمين يا رب...    (:ديباچه)انجام دفتر ششم 

 (:متن)آغاز دفتر ششم 

 (ب/176)جوشد بقسم سادسى  ميل مى  الدين بسى ا  حيات دل حسام

 (:متن)انجام دفتر ششم 

 (ب/110)ست زانك از دل جانب دل روزنه ست در دل من آن سخن زان ميمنه

آيد كه مستنسخ نسخه را از نسخه اصل استنساخ كرده و آن را در چنـد نشسـت و در    از قيد كتابت بر مى:   توضيح

ا  اسـت كـه از رو     اين نسخه تنهـا نسـخه  . است حضرت موالنا خواندهالدين چلبى و سلطان ولد به  حضور حسام

و نشـانى از آن بـاقى   )شـده و خـود موالنـا اصـالحاتى در آن داده     الدين چلبى نوشـته  مسوده مثنو  كه توسط حسام

تـه  ا  ديگر را بعنوان نسـخه اصـل گرف   پروفسور نيكلسون در ترجمه مثنو  ابتدا نسخه. فراهم گرديده است( نمانده

يابد و ترجمه خود را بر اساس آن انجـام   بود؛ بعدا با توجه به يادآور  پروفسور ريتر به نسخه موصوف دسترسى مى

شد، نيكلسـون نتوانسـت    چون اصالحاتى كه در نسخه با قلم قرمز صورت گرفته در عكسبردار  معلوم نمى. دهد مى

 :آن اصالحات را مورد توجه قرار بدهد؛ مثالً بيت زير

 جمله خلقان مست مست خويش را له شاهان پست پست خويش راجم

 :پس از اصالح به شكل

 جمله خلقان مرده مرده خودند  جمله شاهان بنده بنده خودند

 .شود در آمده بود كه در ترجمه نيكلسون به همان صورت اول ديده مى

ن نسخه را بعنوان نسخه اصل بكار برده گولپينارلى در ترجمه مثنو  كه از سو  وزارت فرهنگ تركيه منتشر شده، اي

 .است

اقدام كرده و آن را به همان شكل و در همان اندازه ( از طريق عكسبردار )وزارت فرهنگ تركيه به چاپ اين نسخه 

 .ميالد  منتشر ساخته است 4991در سال 
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 (نمايشگاه) 1541همان اثر -  284

. ق 164، .م س 11×10( 7/11×40)، قطـع  .ه  741ابـت،  نسخ سلجوقى، علـى بـن محموداالقليـد ، بـدون محـل كت     

 (ضربى)دار  ، اوراق مجدول بشنگرف، جلد ترنج(دو بيت در هر سطر. )س 11دار،  نقش آهارزده و ته

 (الف/1)و ( ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/164)زانك از دل جانب دل روزنست  در دل من اين سخن زان ميمنست

نسخه با تتمه ولديه و بـا  . سال پس از درگذشت موالنا و ظرف سه ماه استنساخ شده است 11اين نسخه  :   توضيح

 :بيت

 (ب/164) بكذر از استاره و چرخ چو نيل رو بسو  اصل خود همچون خليل

 .پس از اين بيت با خطى خام به سه بيت ديگر از تتمه ولديه جا  داده شده است. رسد به پايان مى

 

 (نمايشگاه) 1111همان اثر -  282

دو . )س 10دار،  نقش آهارزده و ته. ق 140، .ه  711رمضان  10، بدون محل كتابت،  نسخ سلجوقى، عثمان بن عبداللّه

بنـد   دار، بـا گوشـه   ، اوراق مجدول بشنگرف، سرعنوانها بشنگرف و نسخ جلى، جلد مجدول، تـرنج (بيت در هر سطر

 .الدين اوكتا  ساخته شده است ر  توسط نجمهج 4190، اين جلد در سال (ضربى)

 همان:   آغاز

 و حسن توفيقه  اللّه المعنويات بعون المثنويات تم... اللهم اغفر لمن طالع منه:   انجام

در تصحيحات اشاره به نسـخه قـديم و   . ا  به امضا  عالئى شيراز  وجود دارد ب حاشيه/406در ورق  :   توضيح

ا  اسـت   باشد و مقصود از نسخه ناظم كه بدان نيز اشاره رفته، نسـخه  مى 04سخه شماره نسخه اصل شده كه همان ن

« معـارف »سطر به قسـمتى از   40الف طى /1در ورق . كه سلطان ولد با تمسك به دستنويس مثنو  فراهم آوره است

سيد محبى الشـيراز    المولو  جهت استفاده سيد عالئى بن نسخه از سو  عثمان. العلما جا  داده شده است سلطان

 .و پس از و  برا  استفاده ديگران وقف كتابخانه درگاه موالنا گرديده است

 

 (نمايشگاه) 1113همان اثر -  281

، .م س 1/00×0/10( 4/19×16)، قطـع  .ه  771المولو ، بدون محـل كتابـت، رجـب     نسخ سلجوقى، حسن بن عثمان

، (ا  روكش پارچـه )مجدول، سرعنوانها مذهّب، جلد ميشن، مجدول ، اوراق (دو بيت در هر سطر. )س 19، .ق 490

 .دار دار، لبه مجدول، ترنج

 (ب/0 -الف /4)همان :   آغاز

 (ب/490) 04برابر نسخه :   انجام
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الدين امير ساتى وزير سلجوقى نوشته شده از نقطـه نظـر خـط و تـذهيب يـك       اين نسخه كه برا  شرف:   توضيح

ا  قـرار   درنسخه عالوه بر تتمه ولديـه رسـاله  . الف تتمه سلطان ولد قرار دارد/491در ورق . آيد شاهكار بحساب مى

سـپس  . شود شروع مى« ...عنه فرمود كه اكر مارا نه اين علمها  اللّه الولد رضى موالنا بهاءالدين... بسم»دارد كه باعبارت 

« ...رد دوستى مخلص كه در سرو  وفايى بـود درخواست ك... بسم»: ا  در صفات خدا جا  دارد كه با عبارت رساله

« الطـاهرين  العالمين والصلوة السالم على سـيدنا و آلـه   او را او كرد و الحمدهلل رب... زيرا كه ولى»شروع و به عبارت 

 .شود ب عبارتى به تعليق شكسته در خصوص وفات امير تيمور ديده مى/490در ورق . شود ختم مى

 

 (شگاهنماي) 43همان اثر -  284

گـردد كـه خطـاط     شـود و معلـوم مـى    به بعد عوض مى 77قلم از صفحه )القومى  نسخ سلجوقى، حسن بن احمد بن

، .م س 0/11×1/16( 1/11×9/11)، قطـع  .ه  701، بدون محـل كتابـت،   (دار شده است ديگر  انجام استنساخ را عهده

دار  دار، لبه ق مجدول بشنگرف، جلد ميشن، ترنج، اورا(دو بيت در هر سطر. )س 11دار،  نقش آهارزده و ته. ص 110

 (مرمت شده)

 ...بسم(:     دفتر اول)آغاز 

 (1ص )كند  از جداييها حكايت مى كند بشنو از نى چون شكايت مى

 (:دفتر اول)انجام 

 (09ص )اعلم بالصواب   صبر كن واللّه  صبر آرد آرزو را نى شتاب

ديباچه دفتر سوم . جا  گرفته است 440، ديباچه دفتر دوم و متن اين دفتر تا صفحه 74-76در صفحات  :   توضيح

پـس از وقـف   . تتمه قرار دارد 490در پايان صفحه . ادامه دارد 490و متن اين دفتر تا صفحه  440-440در صفحات 

تـا صـفحه   )و متن ايـن دفتـر   ( 166-499صفحات )جا  گرفته ديباچه دفتر چهارم  490-497ايكه در صفحات  نامه

جـا  گرفتـه    116تـا   107و متن اين دفتـر در صـفحات    100-100ديباچه دفتر پنجم در صفحات . قرار دارد( 101

. قـرار دارد  110-110و متن اين دفتر در صـفحات   111-111نامه ديباچه دفتر ششم در صفحات  پس از وقف. است

 . مطابقت دارد 04ه شماره توضيحاتى كه در نسخه داده شده با نسخ

 

 همان اثر -  282

( 40×0/41)، قطـع  .ه  707شـوال   1حسن بن حسين مولو ، بدون محل كتابت، (  ها به ثلث ديباچه)نسخ سلجوقى، 

 (جديد)، جلد ميشن سياه (و به ثلث)، سرعنوانها بشنگرف (دو بيت در هر سطر. )س 10، .م س 0/11×7/47

  04برابر نسخه :   آغاز

  04برابر نسخه :   جامان
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 (نمايشگاه) 45همان اثر -   218

 .ص 011، .م س 1/01×1/16( 0/10×1/40)، قطـع  .ه  794االخـر   ربيـع  11البايزيـد ، بـدون محـل كتابـت،      نسخ پخته، خاكى

، اوراق مجـدول مطـالّ،   (ها مختلف اسـت  تعداد سطر و رنگ قلم در مقدمه)، (دو بيت در هر سطر. )س 19آهارزده، 

 (ضربى، نقش گل و بوته)دار،  سرعنوانهابه قلم ثلث و مذهّب، جلد ميشن، مجدول، ترنج

  04برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 (01ص )اعلم بالصواب   صبر كن واللّه  صبر آرد ارزو را نه شتاب

ن دفتـر در  و مـتن ايـ   00-01ديباچه دفتر دوم در صـفحات  . قرار دارد 1-4ديباچه دفتر اول در صفحات :   توضيح

تـا   401و متن اين دفتر در صفحات  401-404ديباچه دفتر سوم در صفحات . جا  گرفته است 409تا  00صفحات 

ديباچـه  . جـا  دارد  111تـا   100و متن آن در صـفحات   101-101ديباچه دفتر چهارم در صفحات . قرار دارد 101

ديباچه دفتـر ششـم در   . قرار گرفته است 119تا  117و متن اين دفتر در صفحات  110-111دفتر پنجم در صفحات 

 .جا  دارد 011تا   111و متن آن در صفحات  111-114صفحات 

 .ها  اين نسخه از سو  كاتب فراهم آمده است تذهيب

 

 9884همان اثر  -211

مجلد دوم درج قيد كتابت در پايان )، .ه  064، بدون نام كاتب و محل كتابت، (فقط جلد سوم به نسخ پخته)نستعليق 

ا ،  ، جلـد ميشـن قهـوه   (سطر 47فقط جلد سوم . )س 19، .ق 109، .م س 0/17×47( 0/11×0/44)، قطع (شده است

 (مرمت شده)دار، مجدول  ، لبه(با نقش گل و بوته)دار  ترنج

 (ب/70)...الدين المثنو  و هو اصول اصول اصول هذا كتاب... بسم(:     ديباچه)آغاز دفتر اول 

 (:متن)دفتر اول آغاز 

 (الف/70)كند از جداييها شكايت مى كند بشنو از نى چون حكايت مى

 (:دفتر اول)انجام 

 اعلم بالصواب  صبر كن واللّه  صبر آرد ارزو رانى شتاب

بوشــان صــامع قــدس را خلعــت  معنويســت و كهنــه( كــذا)تمــام شــد دفتــر اول مثنــو  در فلــك ســلوك خرشــيد 

 (الف/406...)زيبا

 (:تر دومدف)آغاز 

 (ب/409)دمهلتى بايست تا خون شير شد  مدتى اين مثنو  تأخير ش

 (:دفتر دوم)انجام 
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 ناقصان سرمد  تم الكالم  قوم ديگر نابذيرا ترش وخام

 كه اين غمكين كند از دل دعائى  رأيى بيامزرد خدا  اين نيك

االول سنه احـد  و ثمـا    ن توفيقه فى غره ربيعو حس  اللّه تمام شد مجلد ثانى از دفترها  مثنو  و بينات معنو  بعون

 (ب/111)نمايه 

 (:دفتر سوم)آغاز 

 (الف/119)اين سيوم دفتر كه سنت شد سه بار   الدين بيار ا  ضياءالحق حسام

 (:دفتر سوم)انجام 

 (الف/111)ا  اخى در فتر چارم بجو  گر تو خواهى باقى اين گفت و گو

 (:دفتر چهارم)آغاز 

 (ب/110)كه گذشت از مه بنورت مثنو   الدين تويى ساما  ضياءالحق ح

 (:دفتر چهارم)انجام 

 (ب/190)اعلم بالصواب   فهم كن واللّه  عرس حى و حرح ا  ذولباب

 (:دفتر پنجم)آغاز 

 (الف/161)طالب آغاز سفر پنجم است   الدين كه نور انجم است شه حسام

 (:دفتر پنجم)انجام 

 (ب/106)كى بدان ترياق فاروقيش قند  زان نشد فاروق را زهر  كزند

 (:دفتر ششم)آغاز 

 (ب/194)سادسى ( بسو )جوسد بقسم  ميل مى الدين بسى ا  حيات دل حسام

 (:دفتر ششم)انجام 

 حد و گران تا شو  دريا  بى   آب جانرا ريز اندر بحر جان

 (ب/001)آله اجمعين الطيبين الطاهرين العالين والصلوة على محمد و  الكالم بعون الملك العالم والحمدهلل رب تم

شود و پيش از آن به اشعار شاعرانى چون كمـال خجنـد ،    ب آغاز مى/70در اين نسخه، مثنو  از ورق  :   توضيح

الدين عمر نسفى و سيد شريف و نيز به ادعيه و بويژه بـه منتخبـاتى از    عراقى، سعد ، عطّار، بعضى از مصنفات نجم

جـا  داده شـده   ( 019مانند وبـا  سـمرقند در سـال    )ادثى كه طى سالها  مختلف اتفاق افتاده ديوان كبير و نيز حو

السالم وجود دارد كه بـه نـام دعـا  اسـتفتاح مشـهور       در اين قسمت همچنين دعائى از امام جعفر صادق عليه. است

 .است

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1: گولپينارلى
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 4212همان اثر -219

، .م س 10×0/47( 11×40)، قطـع  .ه  019، مصطفى بن مسعود، بدون محل كتابـت، شـعبان   (ها به ثلث ديباچه)تعليق 

 .، عطف ميشن(روكش كاغذ )، جلد مقوا .س 17، .ص 179

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/179) 04برابر نسخه :   انجام

( بيـت  106)واقصى در دفتـر دوم  نسخه ن. اند گذار  شده اوراق در دفاتر ششگانه بصورت انفراد  شماره :   توضيح

در پايـان  (. فقط كسى بعدا با خطى ديگر ديباچه را در ورق اول نگاشـته اسـت  )دارد و دفتر پنجم فاقد ديباچه است 

  وصيت حضـرت خداونـدگار اعظـم قدسـنااللّه    : اين نسخه وصيت موالنا به خط نسخ و بشرح زير كتابت يافته است

فـى قيـد   ( كـذا )اخوانى اخوانى احفظوا منّى هذه الوصيّه ال تكونو »: شان يافت شدالمعظم بدستخط مبارك اشرف بسرّه

 ... اللّه وصيت حضرتش در وقت رحلت  اوصيكم بتقو « دولة و فضيلة و لكن كونوا فى قيد ان يفتح قلوبكم

 ــــــــــــــــــــ

 194: 1: گولپينارلى

 

 9882همان اثر - 213

ب /4از . )ق 106، .م س 0/10×71/4( 0/16×1/41)، قطع .ه  016بدون محل كتابت،  تعليق، احمد بن احمدالمولو ،

دار، مجدول، كمى فرسـوده   ، سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، ترنج.ن 1، (دو بيت در هر سطر. )س 10، (ب/ 106تا 

 .ديده و رطوبت

 (ب/1) 04برابر نسخه :   آغاز

 (ب/106)همان :   انجام

 .هاست آغاز و انجام هر كدام از دفاتر همانند ساير نسخه :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 71: 1: گولپينارلى

 

 4412همان اثر - 215

، مختلف السطور، .ق 101، .م س 40×0/9( 0/41×0/7)، قطع .ه  011االخر  جماد  11تعليق، بدون نام كاتب، شيراز، 

 .بند دار، با گوشه سرعنوانها بشنگرف، جلد ترنج

 (پس از ديباچه... )بسم:   آغاز

 (الف/1)كند  و ز جداييها حكايت مى  كند بشنو اين نى چون شكايت مى

 :انجام
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 (ب/101)خواب ( و)نان و آب و جامه و دارو   ماهيانرا نقد شد از عين آب

 .نسخه از آغاز ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 42اثر همان - 214

 .ا  مذهّب وجود دارد كه در آن تعداد ابيات آن دفتر درج گرديده است در آغاز هر دفتر صفحه

دار و  نقـش  تـه . ق 190، .م س 0/11×1/40( 0/47×0/46)، قطـع  .ه  010تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، محرم 

 .بند دار، با گوشه ، مجدول، لبه(ضربى)دار  ن، ترنجآهارزده، اوراق مجدول مطالّ، سرعنوانها بشنگرف، جلد ميش

 (الف/1) 1660برابر نسخه :   آغاز

 الطاهرين الطيبين و عترته الوهاب والصلوة على نبيه محمد و آله الملك الكتاب بعون تم... :   انجام

 

 (نمايشگاه) 41همان اثر -  212

دو بيـت در  . )س 10، .ص 000، .م س 9/11×1/47( 1/47×41)، قطـع  .ه  097نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

ضـربى بـانقش گـل و    )دار  ، كاغذ آهارزده، اوراق مجدول، سرعنوانها به نسخ جلى و بشنگرف، جلد تـرنج (هر سطر

 (حاو  نيم ترنج)دار  ، لبه(بوته

 :آغاز

 كند از جداييها شكايت مى كند بشنو اين نى چون حكايت مى

 اند از نفيرم مرد و زن ناليده  اند ببريدهكز نيستان تا مرا 

 :انجام

 اعلم بالصواب  هين خمش واللّه قصه كوته كن كه رفتم در حجاب

 

 9898همان اثر - 211

( 4/11×1/40)، قطـع  .(ه  9و يـا اوايـل قـرن     0اواخر قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

بـا  )دار  ، اوراق مجدول و سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشـن، تـرنج  .ن 1، .س 10 آهارزده،. ق 100، .م س 0/16×0/11

 .، قسمت داخلى هر دو طرف مذهّب به سبك سلجوقى(نقش گل و بوته

 :آغاز

 (ب/1)كنذ  از جداييها حكايت مى  كنذ بشنو اين نى جون شكايت مى
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 :انجام

 ( ب/100)زانك از دل جانب دل روزنه است   در دل من آن سخن زان ميمنه است

اشـتباهاتى در  . ها مطـالّ و مجـدول اسـت    ها  معلوم بوده، نوشته اوراق محتو  اين ديباچه حاو  ديباچه:   توضيح

 .شود گذار  صفحات ديده مى شماره

 ــــــــــــــــــــ

 16دانشگاه ش ، فيلم در (شايد همين نسخه باشد) 1401:  1؛ منزو  00: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 25همان اثر -  214

، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   (قلم دفتر هفتم متفاوت با شش دفتر اول و به تعليق خام است)تعليق پخته، 

، (دو بيـت در هـر سـطر   . )س 49دار و آهارزده،  نقش ته. ص 710، .م س 0/10×40( 0/40×41)، قطع .(ه  9قرن . ظ)

 .بند ، با گوشه(ترنج نيم)دار  دار، لبه مطالّ بشنگرف و آبى، جلد ميشن، مجدول، ترنج اوراق مجدول

 (:دفتر اول)آغاز 

 (:دفتر ششم)انجام ( 0ص )كند  از جداييها حكايت مى كند بشنو از نى چون حكايت مى

 (710ص )اعلم بالصواب   هين خمش واللّه قصه كوته كن كه رفتم در حجاب

 ...بسم     (:دفتر هفتم)آغاز 

       (  701ص )دولتت پاينده فقرت بر مزيد  الدين سعيد ا  ضياءالحق حسام

 (:دفتر هفتم)انجام 

 (061ص )الوكيل نعم ا  وكيل          مدعااينست  ا ...   خود وكيل 

 .دهند نسخه حاو  دفتر هفتم مثنو  نيز است كه بعضى به غلط به موالنا نسبت مى:   توضيح

 

 4554همان اثر  - 212

آهـارزده،  . ق 160، .م س 1/16×0/41( 9/40×7/9)، قطـع  .(ه  9قـرن  . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت

 .دار ، لبه(ا  روكش پارچه)، اوراق مجدول و سرعنوانها مذهّب، جلد مقوا .س 11

 (ب/1)كند  از جداييها شكايت مى كند بشنو از نى جون حكايت مى  :     آغاز

 :انجام

 (ب/160)حد و كران  تا شو  دريا  بى   آب جو را ريز اندر بحر جان

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1: گولپينارلى
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 (نمايشگاه) 28همان اثر  -298

. ص 000، .م س 1/14×0/17( 1/14×0/49)، قطـع  .(ه  9قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

دار، مذهّب  ، اوراق مجدول بشنگرف، جلد ميشن، مجدول، ترنج(دو بيت در هر سطر. )س 10ده، دار و آهارز نقش ته

 (مذهّب)بند  دار، با گوشه ، لبه(با نقش گل و بوته)

 :آغاز

 كند از جداييها حكايت مى كند بشنو اين نى چون شكايت مى

     ( 1ص )اند  در نفيرم مرد و زن ناليده  اند كز نيستان تا مرا ببريده

 (000ص ) 1616برابر نسخه :   انجام 

 .مطابقت داده شده است( 04شماره )دهد كه نسخه مورد توصيف با نسخه اصل  قرائن نشان مى:   توضيح

 

 2584همان اثر -  291

دار  نقـش  آهارزده و تـه . ق 111، .م س 7/11×0/11( 0/11×1/40)، قطع .ه  940نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (شده مرمت)دار  ، لبه(ضربى)دار  ، جلد ميشن سياه، ترنج.س 19ضخيم، 

 (ب/4)... المعنو  المثنو  هذا كتاب:   آغاز

 (الف/111) 07برابر نسخه :   انجام

وقـف الحـاجى مصـطفى    : )شـود  ب ديـده مـى  /4قيد وقفيه بـه ثلـث در   . نسخه حاو  ديباچه اول است :   توضيح

 ( .خانه سالنيك مولو 

 ــــــــــــــــــــ

 1: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 44همان اثر  - 299

، .ه  909القونو ، بدون محـل كتابـت، اواخـر شـعبان      ، مولو  بالى دده بن على(ديباچه مشكول و با نسخ جلى)نسخ پخته 

، اوراق مجـدول  (دو بيـت در هـر سـطر   . )س 10دار و آهارزده،  نقش ته. ق 109، .م س 1/11×14( 1/11×0/41)قطع 

 (فرسوده)دار،  ، لبه(ضربى با نقش گل و بوته)دار  بشنگرف، جلد مجدول، ترنج

 (ب/1) 06برابر نسخه :   آغاز

 (الف/109) 06برابر نسخه :   انجام

 :سطر  كاتب به شرح زير جا  گرفته است پس از انجام، نوشته ده

و كتـب  ... الملك القادر القـو   الفراغ من تسويد هذالمثنو  المعنو  المولو  على قايله الرحمة والرضوان من انتهض

 :شود و پس از آن بيت زير ديده مى... عند المرقدالكريم والمشهد العظيم
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 كاتبكه خواند فاتحه در حق   خدا او را دهد عالى مراتب

مطابقت داه شـده و تصـحيحاتى بـه عمـل     ( 04شماره )به احتمال قريب به يقين اين نسخه با نسخه اصل :   توضيح

 .آمده است

 

 9891همان اثر -  293

 ، .س 17، .ق 109، .م س 10×47( 4/14×7/41)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت  

 .شده بندها مرمت دار، عطف و گوشه ، لبه(ضربى)دار  ا  تيره، ترنج قهوه، جلد ميشن .ن1

 (الف/1) 04برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 زانك از دل جانب دل روزنه است  در دل من اين سخن زان ميمنه است

 (الف/101)آيد برون  بسته شد ديگر نمى  هست باقى شرح اين ليكن درون

ا  صـحيح آن را   ورق اول ناقص بوده، گويا كسى در حوالى قرن دهم هجـر  بـا مراجعـه بـه نسـخه      0 :   توضيح

 (.ورق به تعليق است 0خط اين )تكميل و به نسخه عالوه كرده است 

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1: گولپينارلى

 

 9818همان اثر - 295

، .م س0/16×0/40( 1/47×0/46)، قطـع  .ه  4660كتابـت،  المولو  بن عثمـان، بـدون محـل     نستعليق، درويش عهد 

 .دار ، لبه(عطف ميشن)، اوراق مجدول بشنگرف، جلد مقوا .ن1، .س11، .ق119

 :آغاز

 (الف/4)چون كند او خويش را از و  نهان   ن چون گريزد اين زمين از آسما

 :انجام

 (ب/14)ت زانكه از دل جانب دل روزنه اس  در دل من آن سخن زان ميمنه است

 .درج شده است« ابتدانامه»الف بخشى از اواسط /119الف تا /144در اوراق . از ابتدا اوراقى ناقص است:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 77: 1: گولپينارلى
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 2588همان اثر - 294

، .ق 111، .م س 1/49×41 (7/40×0)، قطع .ه  4644القعده  ذ  49، بدون محل كتابت، ...الهداد الدين ابن تعليق، جمال

 .، مرمت شده(روكش كاغذ )، سرعنوانها مذهّب، اوراق مجدول، جلد مقوا (در حاشيه. )س 17و ( در متن. )س 14

 (ب/4) 04برابر نسخه :   آغاز

 (الف/141) 04برابر نسخه :   انجام

در كتيبـه فراغـت ايـن    . شود الف آغاز مى/140اثر عالوه بر شش دفتر، دفتر هفتم را نيز در بر دارد كه از  :   توضيح

الحاج ابوبكر آغـا   هجر  در شهر الرنده توسط محمد صالح بن 4499دفتر آمده است كه اين بخش نسخه در شعبان 

 .استنساخ شده است

 ــــــــــــــــــــ

 140: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 21همان اثر -  292

يـك بيـت در   . )س 47، .ص 011، .م س 1/40×7/0( 0/46×9/0)، قطع .ه  4647نسخ پخته، كريم بن ابراهيم، شيراز، 

ها مـذهّب و بسـيار    ، اوراق مجدول، مطالّ، بشنگرف و الجورد، اوراق حاو  ديباچه(در حاشيه. )س 11و ( هر سطر

 (فرسوده)بند  دار، با گوشه لبه دار، نفيس، جلد ميشن مجدول، ترنج

 :آغاز

 كند وز جداييها شكايت مى كند بشنو از نى چون حكايت مى

 اند از نفيرم مرد و زن ناليده  اند كز نيستان تا مرا ببريده

 :انجام

 ستزانكه از دل جانب دل روزنست در دل من ان سخن زان ميمنه

ندارد، ولى از لحـاظ تـذهيب   ( 04شماره )نسخه موصوف از نقطه نظر متن تطابقى چندان با نسخه اصل  :   توضيح

 .آيد يك شاهكار بحساب مى

 

 9831همان اثر - 291

و ( در مـتن . )س 41، .ق 011، .م س 1/41×1/0( 41×7/0)، قطع .ه  4616، بدون محل كتابت،  اللّه تعليق پخته، حبيب

 .دار دار، لبه ، ترنج(ا  روكش پارچه)لد مقوا ، ج(در حاشيه. )س 10

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/011) 0160برابر نسخه :   انجام

 :شود به شرح زير ديده مى( در ورق نخست)قيد تملك بصورت يك بيت  :   توضيح
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 زاده يعقوب ابن موال اهدايت از لطف دان( شمس)ضيا خواهر چو شمسه 

 .باچه نداردهيچكدام از دفاتر ششگانه دي

 ــــــــــــــــــــ

 460: 1: گولپينارلى

 

 9811همان اثر -  294

يك بيـت د ر  . )س 10، .ق 160، .م س 4/49×9( 4/40×0/0)، قطع .ه  4610تعليق پخته، جور ، بدون محل كتابت، 

داخـل محفظـه قـرار    در )شده  دار، مجدول، مطالّ، مرمت ، ورق اول مذهّب، اوراق مجدول مطالّ، جلد ترنج(هر سطر

 (دارد

 (الف/4) 0110برابر نسخه :   آغاز

 (الف/160) 1616برابر نسخه :  انجام

 ــــــــــــــــــــ

 70: 1: گولپينارلى

 

 4531همان اثر -  292

، .م س 0/16×41( 7/47×9)، قطـع  .ه  4610القعـده   المولو ، بدون محل كتابت، غره ذ  نسخ، درويش محمد كوجك

 (روكش كاغذ )سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا ، .ق 100

 (الف/4) 04برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 (ب/100)ست  زانك از دل جانب دل روزنه ست در دل من ان سخن را ميمنه

 ــــــــــــــــــــ

 116: 1: گولپينارلى

 

 9819همان اثر -   238

( 0/47×9/9)، قطـع  .ه  4614االول  كتابـت، ربيـع  االمام بمسجد حـاجى رمضـان، بـدون محـل      تعليق، مرتضى خليفه

 (مرمت شده)بند  دار، با گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.ق 101، .م س 1/14×1/40

 (الف/1)همان :   آغاز

 (الف/101) 0949برابر نسخه :   انجام

قيـد كتابـت در   . از مسجد حاجى رمضان كه در محله كوركچى قونيه قرار داشت، اثر  باقى نمانده است :   توضيح
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 .ضبط شده است( الف/101)ورق 

 ــــــــــــــــــــ

 79: 1: گولپينارلى

 

 9813همان اثر -  231

، .ق 164، .م س 0/16×0/41( 1/40×44)، قطـع  .ه  4611، (قلعه ماغوسه)مانى، قبرس  تعليق، شيخ رمضان بن حسين قره

 .بند دار، مطالّ، مجدول، با گوشه ، اوراق مجدول بشنگرف، جلد ترنج.ن 1، .س 10

 (الف/1)كند  بشنو از نى چون شكايت مى:   آغاز

 :انجام

 است زانك از دل جانب دل روزنه  در دل من اين سخن زان ميمنه است

...... 

 (ب/176)نگويد من دهان بستم ز گفت  مى  همچو اشتر ناطقه اينجا بخفت

 .قيد تملك به نام شيخ رمضان در ورق نخست مضبوط است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 06: 1: گولپينارلى

 

 9812همان اثر -  239

، .ن 1. س 10، .ق 101، .م س 16×0/41( 47×1/44)، قطع .ه  4611، بدون محل كتابت، ...تعليق، درويش يوسف بن

 .دار، مجدول دار، لبه سرعنوانها بشنگرف، جلد ترنج

 (الف/1) 04برابر نسخه :   آغاز

 (ب/101)اعلم بالصواب   ختم شد واللّه... :   انجام

 .ها  معروف است نسخه حاو  ديباچه :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1: گولپينارلى

 (نمايشگاه) 29همان اثر  - 233

دو . )س 11، .ق 169، .م س 1/40×7/0( 0/46×0/0)، قطـع  .ه  4671شـوال   10حـل كتابـت،   تعليق، جور ، بدون م

 (نيم ترنج)بند  دار، با گوشه دار، لبه ها مذهّب، جلد مجدول، ترنج ، اوراق مجدول، مطالّ، ديباچه(بيت در هر سطر

 (ب/4) 04برابر نسخه :   آغاز

 (ب/169) 1616برابر نسخه :   انجام
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 :بيت تتمه ولديه با

 (الف/169) تا شو  دريا  بيحد و كران  آب جانرا ريز اندر بحر جان

 .رسد به انجام مى

بيت در اهميـت كتابـت    0ورق نخست برا  فهرست اختصاص يافته و پس از آن شعر  به تركى در  49:   توضيح

 .درج شده است

 ــــــــــــــــــــ

 

 1141همان اثر  - 235

، .م س 14×41( 40×1/0)، قطـع  .ه  4601الغفار ، بـدون محـل كتابـت،     ، محمد حسين(هامش)و نسخ ( متن)تعليق 

 .، اوراق مجدول، مطالّ، جلد ميشن با نقش گل و بوته، مجدول، مطالّ.س 10، .ق 166

 (الف/1) 1660برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 (الف/110)اعلم بالصواب   هين خمش واللّه قصه كوته كن كه رفت اندر حجاب

 ــــــــــــــــــــ

 411: 1: گولپينارلى

 

 9815همان اثر  - 234

، .ق 169، .م س 40×9( 4/40×4/7)، قطـع  .ه  4607نسخ، محمد باقر بن محمد رضا، بدون محل كتابت، غره محـرم  

 (فرسوده)دار  ، لبه(مزين به گل و بوته)دار  ، اوراق مجدول و سرعنوانها بشنگرف، جلد ترنج(در وسط 11. )س 10

 (ب/4) 1660برابر نسخه شماره :   آغاز

 :انجام

 زانكه از دل جانب دل روزنه است  در دل من اين سخن چون ميمنه است

... 

 (الف/160)مى نگويد من دهان بستم زگفت  همچو اشتر ناطقه اينجا بخفت

الـف  / 169 -ب / 160تتمـه ولديـه در اوراق   . مضبوط است( الف/ 169)قيد كتابت در پايان دفتر ششم  :   توضيح

 :جا  دارد و پايان آن چنين است

 تا شو  دريا  بيحد و گران   آب جانرا ريز اندر بحر جان

 اعلم بالصواب  هين خمش واللّه  قصه كوته كن كه رفتم در حجاب

 تمت الجلد السادس
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 گنج رحمت پيشوا  اتقيا   مود موالنا  ماهمچنين فر

 ــــــــــــــــــــ

 06: 1: گولپينارلى

 

 1144همان اثر -  232

( 40×7/0)، قطـع  .ه  4694القره حصـار ، بـدون محـل كتابـت، جمـاد  االخـر        المولو  تعليق پخته، درويش رجب

اوراق مجدول مطالّ، جلـد ميشـن قرمـز،     الف مذهّب زرنگار،/ 1ب و / 4، اوراق .س 10، .ق 100،.م س 1/16×1/41

 .بند افتاده، مجدول، با گوشه دار، لبه ترنج

 (ب/1) 1660برابر نسخه :   آغاز

 (ب/100) 0949برابر نسخه :   انجام

 .نسخه حاو  توضيحاتى است كه با قلم متن در حاشيه نوشته شده است:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 417: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 23همان اثر -  231

( 0/40×1/9)، قطـع  .ه  4691ربيـع االول    10تعليق، عبدالرؤف ابن عبدالغفور االحمـدآباد ، بـدون محـل كتابـت،     

در )ها مـذهّب   ، اوراق مجدول، سرعنوانها بشنگرف، لوحه(دو بيت در هر سطر. )س 11، .ص 011، .م س 7/14×41

 .دار ، لبه(ضربى با نقش گل وبوته)دار،  ترنج ، جلد ميشن سياه، مجدول،(آغاز هر دفتر

 (1ص ) 1660برابر نسخه (:     ديباچه و متن)آغاز 

 :انجام

 (011ص)كردشش باشد هميشه زان نوا  بام كردونرا ازو آيد نوا

 

 (نمايشگاه) 24همان اثر  - 234

، .ص 017، . م س 0/49×0/41( 1/40×0/0)، قطـع  .ه  4100نسخ، حسين بن جعفر تبريز ، بدون محل كتابت، صفر 

 .دار اوراق مجدول، سرعنوانها مذهّب نفيس، جلد مجدول مطالّ، لبه

 (7ص ) 04برابر نسخه (:     دفتر اول)آغاز 

 (770ص ) 1646برابر نسخه (:     دفتر ششم )انجام 

 (:     7دفتر )انجام 

 (017ص )ما عنان اختياربا تو داديم ا  قديم گردگار   اللّه حسبى



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

279 

 

در تعريـف و تمجيـد   ( نـويس  وقايع)زاده عطائى  پس از پايان دفاتر ششگانه شعر  در هفت بيت از شانى:   توضيح

 .مثنو  قرار گرفته و طى آن انتساب دفتر هفتم به موالنا تصريح گشته است

ـ       الف كه مجدول به طال و شنگرف و الجورد مى/4در ورق  دانجا باشد مهر سـعيد همـدم چلبـى از جـائى كنـده و ب

نسخه متعلق به همدم چلبى بود و پس از درگذشت و  از سـو  پسـرش مطصـفى چلبـى در     . چسبانده شده است

 : ا  منسوب به جامى به شرح زير قطعه 0و  0در صفحات . هجر  به درگاه اهدا شده است 4190سال 

ف كتب كثيرالمعنـو  لـيس   صن( 0ص )المثنو  و هو يقول  الرسول فى يديه لحضرت مال جامى اننى ابصرت فى نوم
 .درج شده است( 0ص )المثنو   فيها كاالكتاب

 

 (نمايشگاه) 22همان اثر  - 232

( 40×0/41)، قطـع  .ه  4176شـوال   40، حسين بن جعفر تبريز ، بدون محل كتابت، (ها به نسخ ديباچه)تعليق پخته 

دار  سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن مجدول، ترنج، اوراق مجدول، (دو بيت در هر سطر.  )س 19، .م س 1/11×0/40

 .دار ، لبه(با نقش گل وبوته)

 (4ص )... المثنو   هذا كتاب...بسم(:     ديباچه)آغاز دفتر اول 

 (0ص ) 04برابر نسخه (:     متن)آغاز دفتر اول 

 (094ص )همان (:     دفتر ششم)انجام 

 (011ص )همان (:     دفتر هفتم)انجام 

 

 9814همان اثر -  258

، قطـع  (هجر  استنساخ شده اسـت  4100الحجه  دفتر اول در ذ )، .ه  4177نسخ، حليم بخار ، بدون محل كتابت، 

السطور، اوراق مجـدول، مطـاّل، جلـد مـذهّب معمـولى بـا رنگهـا          ، مختلف.ق 910، .م س 1/14×41( 4/40×7/9)

 .مختلف

 (4ص )... بشنو از نى:   آغاز

 (911ص )... در دل من:   انجام

 .در دو صفحه آخر اشعار  از خود كاتب قرار دارد :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1: گولپينارلى

 

 4251-4254همان اثر -  251

، .ق 194، .م س 16×0/41( 1/40×7/9)، قطـع  .ه  4161زاده، بدون محل كتابت،  نسخ پخته، حاج محمد ثابت چنچن
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 .مجدول دار، ، جلد ميشن، ترنج.س 49

 (الف/4) 1660برابر نسخه :   آغاز

 (ب/194) 1646برابر نسخه :   انجام

مجلد اول شامل سه دفتر نخست و مجلد دوم حاو  سه دفتـر  : نسخه حاو  شش دفتر در دو مجلد است:   توضيح

 .آخر است

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1: گولپينارلى

 

 2438همان اثر  -    259

( 1/47×0/44)الشهير بسبنر  البروسى، بدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       محمد بن السيد عبداللّهنسخ پخته، سيد 

 .بند دار، مجدول، با گوشه دار، لبه دار، جلد ميشن قرمز، ترنج آهارزده و ته نقش. ق  110، .م س 1/11×0/41

 (ب/4) 1641برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 (الف/101)خداوند و نكهبان دعاكا    البه كرد  در نماز و در دعا

 .قيد كتابت در پايان دفتر پنجم مضبوط است. شود هاست و تصحيحاتى در حواشى ديده مى نسخه فاقد ديباچه :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 04: 1: گولپينارلى

 

 9881همان اثر  -  253

دار،  ، جلد ترنج.س 14، .ق 161، .م س 0/10×1/40( 1/16×1/41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول لبه

 (الف/1)كو عدوّ جان تست از ديرگاه:  آغاز

 (الف/161) 1660برابر نسخه :  انجام

قيـد مقابلـه در پايـان    . باشد بهنگام تجليد اوراق پراكنده و نظم بهم ريخته است و نسخه قابل استفاده نمى :   توضيح

هجـر    097المرجب  رجب 46هد كه نسخه از سو  على بن خليل مشهور به چيل چلبى در تاريخ د نسخه نشان مى

 .ا  ديگر مقابله شده است با نسخه

 ــــــــــــــــــــ

 71: 1: گولپينارلى
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 9882همان اثر -  255

بن حمـزه، بـدون     لّهبه بعد تعليق، عبدال( ب/ 10)، از دفتر دوم (ب قلم عوض شده است/11الف تا /47از )نستعليق 

دار، مجدول، بـا نقـش    ، جلد ترنج.ن 1، .س 10، .ق 109، .م س  10×47( 14×41)، قطع .ه  911محل كتابت، رجب 

 (در داخل محفظه قرار دارد)گل و بوته 

 (ب/1) 1461برابر نسخه :   آغاز

 (ب/109)همان :   انجام

قيد كتابـت در  . ها  معلوم است نسخه حاو  ديباچه. استبر باال  اغلب ابيات معانى تركى نوشته شده  :   توضيح

 .هجر  مورد مقابله قرار گرفته است 900پايان دفتر اول نوشته شده و در پايان آمده است كه نسخه در سال 

 ــــــــــــــــــــ

 70: 1: گولپينارلى

 

 9899همان اثر  -  254

، جلـد  .س 1، .س 10، .ق 101، .م س 16×1/41( 40×4/44)قطـع  النابلسى، بدون محل و تاريخ كتابت،  تعليق، كاتب

 .دار مقوا، لبه

 (ب/4) 1660برابر نسخه :   آغاز

 (ب/101) 0160برابر نسخه :   انجام

 .در نسخه ضبط شده، تاريخ استنساخ بايد پيش از اين تاريخ باشد( 4611سال )بجهت اينكه قيد تملك  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 07: 1: گولپينارلى

 

 9839همان اثر  -  252

، جلـد مقـوا   .ق 069، .م س 0/10×0/49( 1/11×40)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .دار ، لبه(روكش كاغد )

 (الف/4)خشك ما بحرست چون دريا تويى     گوش ما هوش است جون گويا تويى (:دفتر اول)آغاز 

 (ب/00)تا ز نرتع نلعب افتى درجهى     گريز  همجو يوسف زاندهى مى:(دفتر ششم)انجام 

 .گذار  شده است هر كدام از دفاتر جداگانه صفحه :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 90: 1: گولپينارلى
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 (نمايشگاه) 42همان اثر   - 251

، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     (چلبـى سـعيد محمـد همـدم    . ظ)، بدون نام كاتب (در دفاتر مختلف)نسخ و تعليق 

دار  ، لبه(« يااللّه»با نقش )دار، مذهّب  دار و آهارزده، جلد ميشن، ترنج نقش ته. ق 091، .م س  1/11×4/41( 7/47×1/0)

 .بند ، با گوشه(فرسوده)

 (4ص )... الدين المعنو  و هو اصول اصول اصول المثنو  هذا كتاب(:     ديباچه)آغاز 

 (4ص ) 04برابر نسخه     (: متن)آغاز 

به ويژه نسـخه شـماره   )ها  مثنو   شود كه در هيچكدام از نسخه تعداد زياد  بيت در اين نسخه ديده مى:   توضيح

 .موجود نيست( 04

 

 (نمايشگاه) 1985همان اثر  -   254

تـه نقـش دار و    .ق 171، .م س  9/10×0/41( 47×46)تعليق پخته، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

دار، بـا   دار، لبـه  ، اوراق مجدول، مطالّ، جلد ميشن، تـرنج (در هامش. )ن 10، (يك بيت در هر سطر. )س 47آهارزده، 

 .بند گوشه

... الـدين  هذا كتاب مثنو  معنو  و هو اصول اصـول اصـول  ... خطبه دفتر اول مثنو  حضرت مولو ... بسم:   آغاز

 (ب/4)

 :انجام

 زانكه از دل جانب دل روزنست  زان ميمنست در دل من اين سخن

 (ب/171)آيد برون  بسته شد ديكر نمى  هست باقى شرح اين ليكن درون

 

 9884( دفتر اول)مثنوى    -  252

، .ق 00، .م س  0/16×0/41( 1/41×1/0)، قطع .ه  900نستعليق، عالئى محبّى الشيراز  الشريف، بدون محل كتابت، 

 .الف مذهّب، جلد مطالّ، مزيّن به نقش گل و بوته/1ب و / 1، اوراق .ن 1، .س 14

 (ب/1) 04برابر نسخه (:     ديباچه)آغاز 

 (ب/1) 04برابر نسخه (:     متن)آغاز 

 (الف/1)... البريه و هذ ادعاء اليرد فانّه دعاءالصناف(:     ديباچه)انجام 

 (ب/00) 04برابر نسخه (:     متن)انجام 

نيز در اين نسـخه وجـود دارد كـه نشـان     ( سطر 47در )، ديباچه ديگر  (الف/1)ر ديباچه معلوم عالوه ب :   توضيح

تـا   711دهد عالئى بن محبّى الشيراز  الشريف آن را از رو  دستخط امير واجد چلبى، فرزند سلطان ولد كـه از   مى
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الدين چلبى كه بعد  را از دستخط حسام؛ خود او نيز اين ديباچه .(ه  711)بر مقام چلبى تكيه داشته نوشته است  706

الـدين نوشـته، ولـى     ها معتقدند اين ديباچه را رأسا حسام با اينكه بعضى. از موالنا در مقام او نشسته بود نوشته است

بهر حال موالنا بعدا ديباچـه  . بعيد است او كه اين همه وابسته به موالنا بوده است به اين چنين كار  دست زده باشد

 .الدين بوده است نويسد كه آن هم بخط حسام را مىمعلوم 

 ــــــــــــــــــــ

 71: 1: گولپينارلى

 

 1/9832همان اثر  -   248

، .س 49( ب/ 07ب تـا  /1از . )ق 00، .م س  14×0/44، قطـع  .(ه  46قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )سرعنوانها به ثلث، جلد مقوا 

 ...پس از ديباچه:   آغاز

 (ب/1) 1660برابر نسخه 

 (ب/07)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 460: 1: گولپينارلى

 

 3249همان اثر  -  241

، اوراق مجـدول و  .س 14، .ق 461، .م س  17×0/47( 1/40×9/46)بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 (بندها مرمت شده عطف و گوشه)دار  سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، لبه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/461)همان :   انجام

هجر  بنـام محمـود دده بـن احمـد دده در ورق      4496وقفيه يازده سطر  با خط نسخ و بتاريخ رمضان  :   توضيح

 .اند در بسيار  از اوراق اختالفات نسخ در حواشى ضبط شده. اول جا  دارد

 ــــــــــــــــــــ

 401: 1: گولپينارلى

 

 9812([ دفاتر اول و دوم)مثنوى  ]  -  249

 . دار ، جلد ميشن، لبه.ق490، .م س 11×0/41( 47×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/1)... بشنو از نى:   آغاز
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 (ب/490)... قوم ديگر:   انجام

 . ها معروف و معلوم است حاو  ديباچه:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

  01: 1گولپينارلى 

 

 9892همان اثر   -  243

، جلـد  .س49، .ق140، .م س 0/11×7/40( 40×1/44)نسخ و نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 . ميشن

 :آغاز

 (ب/4)از جداييها حكايت ميكند  بشنو اين نى چون شكايت ميكند

 :انجام

 (ب/4140)برّيد راه  باريد و مى اشك مى  كرد عزم باز كشتن سو  شاه

توضيحاتى از انقرو ، سرور  و ظريفى با تعليقى پخته در حواشى آمده است كـه  . دفتر دوم ناقص است:   توضيح

 . بايد باشد.( ه  4607متوفى بسال )به نظر گولپينارلى اين توضيحات از آن صبوحى احمد دده 

 ــــــــــــــــــــ

  94: 1گولپينارلى 

 

 9893( دفاتر اول و چهارم)مثنوى  -  245

( 7/40×1/41)، قطـع  .(ه  9و يـا اوايـل قـرن     0اواخر قرن . ظ)سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت نسخ 

 (مرمت شده )، اوراق مجدول، جلد ميشن، بدون شيرازه .ن 1، .س 49، .ق 110، .م س  0/11×0/40

 :آغاز

 (ب/4)كند  از جداييها شكايت مى كند بشنو اين نى جون حكايت مى

 :انجام

 (الف/110)اين چنين آيينه تا توانى مجو   ه نبود منافق باشد اوآين

ناقص بوده بعدا با نستعليق خامى نوشـته و بـر نسـخه افـزوده شـده      ( ب/7ب تا /4)ورق از دفتر اول  7 :   توضيح

 .است

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1: گولپينارلى
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 (نمايشگاه) 44( دفتر دوم)مثنوى   -   244

  0/11×11( 1/11×4/41)، قطـع  .ه  049القعـده   الحامى، بـدون محـل كتابـت، اواخـر ذ      الحسين محمد بننسخ خام، 

روكـش  )، اوراق مجدول بشنگرف، جلد مقـوا  (يك بيت در هر سطر. )س 10دار و آهارزده،  نقش ته. ص 404، .م س

 (كاغذ  و عطف ميشن

 . نسخه ناقص است :   توضيح

 

 9892همان اثر  -   242

دار،  ، جلـد تـرنج  .س 40، .ق 410، .م س 40×0/41( 0/41×9)، قطـع  .ه  949ق، بدون نام كاتب و محل كتابـت،  تعلي

 .دار، مجدول لبه

 ...ديباچه:   آغاز

 (ب/4)مهلتى بايست تا خون شير شد   مدتى اين مثنو  تأخير شد

 الكالم ناقصان سرمد  تم... :   انجام

 (الف/410)تسع عشرو تسعمائه الخالق فى تاريخ  االوراق بعون تمت

 .زن حقى دده وقف شده است نسخه از سو  نى :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 91: 1: گولپينارلى

 

 3243همان اثر  -  241

اوراق مجــدول و . س 14، .ق 90، .م س  17×1/40( 1/40×9/46)بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع 

 (بندها مرمت شده عطف و گوشه)دار  لبه سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن،

 (ب/4الف و /4)همان (:     متن)و ( ديباچه)آغاز 

 (الف/4)يحبهم تمام است يحبونه كدام است ... (:     ديباچه)انجام 

 (ب/90)الكالم  قوم ديگر ناپذيرا ترش و خامناقصان سرمد  تم(:     متن)انجام 

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1: گولپينارلى

 

 9838( دفاتر دوم و سوم)مثنوى  -  244

، اوراق مجدول .ن 1. س 11، .ق 410، .م س49×41( 40×44)، قطع .ه  907روم،  المولو ، ارض تعليق، درويش بيرام
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 .ا  و سرعنوانها بشنگرف، جلد پارچه

 :آغاز

 (الف/4)وز زبد صافى بدم در جو  تو    از كبد فارغ بدم با رو  تو

 :انجام

 (ب/410)ا  اخى در دفتر چارم بجو  باقى اين گفت و گو( خواهى)خاهى گر تو 

 .دفتر اول ناقص است:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 91: 1: گولپينارلى

 9245( دفتر سوم)مثنوى   -   242

 ، اوراق.س 14، .ق 411، .م س  17×1/40( 1/40×7/46)، قطـع  .ه  911رمضـان   0بدون نام كاتب و محـل كتابـت،   

 (بندها مرمت شده عطف و گوشه)دار  مجدول و سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، لبه

 (الف/4)... المريدين يقو  بها ارواح  الحكم جنوداللّه(:     ديباچه)آغاز 

 (الف/1) 04برابر نسخه (:      متن)آغاز 

 (الف/1) 04برابر نسخه (:     ديباچه)انجام 

 (ب/411) 04برابر نسخه (:     متن)انجام 

اآلخـر   جماد  0پس از قيد فراغت شش بيت تركى در خصوص وفات موالنا جا  گرفته كه بغلط بجا   :   توضيح

 .اآلخر قيد گرديده است جماد  40

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 49( دفاتر سوم و چهارم)مثنوى  - 228

توانـد   ايـن تـاريخ نمـى   ( )؟. )ه  016شـعبان   47محمدالشبر ، بدون محـل كتابـت،   نسخ خام، محمود بن احمد بن 

آغاز كرده است؛ به احتمال قريب بـه يقـين تـاريخ كتابـت      001رجب  40صحيح باشد، زيرا موالنا دفتر سوم را روز 

 716وائـل رمضـان   المولـو  در ا  االقسـرايى  الحـافظ  دفتر چهارم از سو  برهان بـن اميـر حـاج   .( بوده باشد 716بايد 

، جلــد (يــك بيــت در هرســطر. )س47آهــارزده، . ق406، .م س11×40( 1/40×0/46)، قطــع (اســت شــده استنســاخ

 (ميشن روكش كاغد  و عطف)مقوا

 (:دفتر سوم)آغاز 

 (ب/4)اين سوم دفتر كه سنت شد سه بار  الدين بيار ا  ضياءالحق حسام
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 (:دفتر چهارم)آغاز 

 (الف/401)كه كذشت از مه بنورت مثنو  يىالدين تو ا  ضياءالحق حسام

 (: دفتر سوم)انجام 

 (الف/406)ا  اخى در دفتر چارم بجو گر تو خواهى باقى اين گفت و گو

 (:دفتر چهارم)انجام 

 اين چنين آيينه تا توانى مجو آينه نبود منافق باشد او

 .ورق بدان افزوده و به اتمام آن كوشيده است 41آغاز دفتر سوم ناقص بود، بعدا كسى  :   توضيح

 

 9894همان اثر  -  221

  0/10×0/49( 0/16×0/40)، قطـع  .ه  706نسخ سلجوقى، حاجى بكى بن محمدالسيواسى، بدون محل كتابت، شعبان 

 .دار، شيرازه پراكنده ، لبه(هبانقش گل بوت)دار  ، جلد ميشن، سياه، ترنج.س 47، .ق 116، .م س

 ...يقو  بها  الحكم جنوداللّه... بسم:   آغاز

 (ب/0)اين سيوم دفتر كه سنت شد سه بار  الدين بيار ا  ضياءالحق حسام

 :انجام

 (ب/116)زند  كند او توبه و پير خردبانك لو ردّوا لعادوا مى مى

 ــــــــــــــــــــ

 09: 1: گولپينارلى

 

 مكرر 9894اثر  همان -  229

آهـارزده،  . ق 461، .م س  10×0/40( 1/47×9/44)، قطـع  .ه  000الصباغ، بدون محل كتابـت،   تعليق، يوسف بن على

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا .ن 1، .س 17

 بدون ديباچه( ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/461)كه نماند از تف آتش اشك او   خشك شد از تاب آتش مشك او

 .بخشهايى از نسخه ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 96: 1: گولپينارلى
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 9891همان اثر  -  223

، .ق 167، .م س  1/40×0/41( 1/41×1/7)، قطـع  .(ه  46و يا  9قرن . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (بندها ميشن گوشه عطف و)، جلد مقوا .س 40

 (ب/4) 1610برابر نسخه :   آغاز

 (الف/167)اينچنين آينه تا توانى مجو ... :   انجام

 .شود قيد مقابله در پايان نسخه ديده مى :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 91: 1: گولپينارلى

 

 9811همان اثر   -225

 .دار ، جلد ميشن، لبه.ق 111، .م س  11×0/41( 47×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/1)مكرر  1610برابر نسخه :   آغاز

 (الف/111)( اين چنين آيينه را هرگز مجو)اينچنين آيينه تا تانى مجو :   انجام

 .باشد مى 1640ها  معروف و معلوم است و در حقيقت جلد دوم نسخه شماره  نسخه حاو  ديباچه :   توضيح

 

 9831همان اثر  - 224

، سرعنوانها بشـنگرف، جلـد   .س 11، .ق 166، .م س  14×0/41( 40×41)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار مقوا، لبه

 (الف/1)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/166)خشم كردان مه ز ناشكر  او  بس شناسايى بكردانيذ رو

اند حاو  ديباچه بوده، از سو  مولويخانه آقسـرا    نوشته و اضافه شده نسخه كه بعضى از اوراق آن بعدا :   توضيح

 .وقف شده است

 ــــــــــــــــــــ

 90: 1: گولپينارلى

 

 9244( دفتر چهارم)مثنوى  -  222

، اوراق مجـدول  .س 14، .ق 99، .م س  7/17×7/47( 7/40×7/46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، در حالتى فرسوده(بندها مرمت شده عطف و گوشه)دار  سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن، لبهو 
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 (ب/4)...المرابع الرابع الى احسن لظن   (:ديباچه)آغاز 

 (:متن)آغاز 

 (الف/1)كه گذشت از مه بنورت مثنو  الدين تو  ا  ضياءالحق حسام

 (الف/1)العالمين آمين يا رب...و خير رازق للعابدين الزارعين...   (:ديباچه)انجام 

 (ب/99) 01برابر نسخه    (:متن)انجام 

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1: گولپينارلى

 

 9834همان اثر  -   221

 469، .م س  11×0/41( 0/47×41)، قطـع  .(ه  9اوايل قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (فرسوده)، جلد مقوا .س 49، .ق

 :آغاز

 (الف/4)ان قمر را نور خواند اين را نگر  شمس را قرآن ضيا خواند ا  پسر

 :انجام

 (الف/469)اين چنين آيينه تا تانى مجو   آينه نبود منافق باشد او

 .بيت نخست ناقص است 40ديباچه و  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 467: 1: گولپينارلى

 

 9832همان اثر  -  224

ه  760و  097القعده، بين سـالها    ذ  47، بدون محل كتابت، سه شنبه (سلطان ولد)سلجوقى، بهاءالدين محمد نسخ 

 (بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا .س 47آهارزده، . ق 416، .م س  0/11×1/40( 49×41)، قطع .

 (ب/1) 1660برابر نسخه :   آغاز

 (الف/416) 04برابر نسخه :   انجام

نخسـتين  . ضبط شده است« هذالكتاب مالكه محمد بن محمود بن طغرلشاه المولو »قيد تملك بصورت   :  توضيح

اين مرقـاة رابـع اسـت از مراقـى مثنـو  و      )ا  كه بر اين دفتر نوشته شده بود نيز در اين نسخه موجود است  ديباچه

 ...(كيف را مصعديست نبو  كيفيت سرقدم بى

تحت شـماره  ( سليمانيه)ا  است كه دفتر ششم آن در كتابخانه حضرت خالد  اين نسخه، چهارمين  دفتر نسخه
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 .شود نگهدار  مى 401

 ــــــــــــــــــــ

 461: 1: گولپينارلى

 

 9834( دفاتر چهارم، پنجم و ششم)مثنوى   -222

اوراق مجـدول،  ، .س 10، .ق 194، .م س  10×1/40( 0/49×4/9)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 (مرمت شده)بند  دار، با گوشه ا  ترنج جلد ميشن قهوه

 (ب/1)... الدين تويى ا  ضياءالحق حسام:   آغاز

 :انجام

 حد و گران تا شو  دريا  بى  آب جانرا ريز اندر بحر جان

 (ب/194)بيشتر از مرگ بپايان رسيد   شكر كه اين نامه بعنوان رسيد

 .بيت آخر متعلق به كاتب است

 .هجر  از سو  سقازاده حاجى سليمان وقف بارگاه شده است 4619نسخه در سال  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 461: 1: گولپينارلى

 

 9894همان اثر -  218

. س 40و ( در مـتن . )س 11، .ق 116، .م س  1/40×0/41( 4/40×9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (فرسوده)دار، مجدول  ، اوراق مجدول و سرعنوانها بشنگرف، جلد ترنج(در حاشيه)

 ...الرابع الظعن:   آغاز

 (ب/4)همان 

 :     انجام

 (الف/116)اعلم بالصواب   ختم كن واللّه شرح اين كوته كن و رخ زين بتاب 

 . دفتر پنجم فاقد ديباچه است. ستديباچه دفتر چهارم به نسخ و ديباچه دفتر ششم به تعليق ا :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 91: 1: گولپينارلى

 

 4423( دفتر پنجم)مثنوى  - 211

، جلد ميشن .س 40، .ق 441، .م س  47×0/44( 41×1/9)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 .دار، مجدول دار، لبه ا  ترنج قهوه

 (ب/4) 04برابر نسخه :   آغاز

 (ب/441) 04برابر نسخه :   انجام

دهد كه كاتبى ديگر در امر كتابـت بـه    نشان مى( ب/460الف تا /94مثالً از )ا  از اوراق  تغيير قلم در پاره :   توضيح

هجر  در حضور سـلطان ولـد و    077اين نسخه با نسخه موجود در موزه كه در سال . كرده است مستنسخ كمك مى

 .مقابله شده مقايسه گرديده و اصالحات الزم بعمل آمده استالدين چلبى  حسام

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1: گولپينارلى

 

 3242همان اثر  -  219

، جلـد ميشـن،   .س 14، .ق 441، .م س0/10×7/40( 9/40×0/46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 (بندها مرمت شده عطف و گوشه)دار  لبه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/441)همان :   انجام

 .اين نسخه فاقد ديباچه است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 407: 1: گولپينارلى

 

 9814( دفاتر پنجم و ششم)مثنوى  -  213

 .دار ، جلد ميشن، لبه.ق 414، .م س  11×0/41( 47×0/0)، قطع .ه  4100تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (ب/1)همان :   آغاز

 :انجام

 (ب/414)زانكه از دل جانب دل روزنه است  ان سخن زان ميمنه است( دل من)در دلمن 

 .ها  معلوم است باشد و حاو  ديباچه مى 1647و  1640اين نسخه در حقيقت جلد سوم دو نسخه  :   توضيح

 11/5294آفاق و انفس -1

 .(ه  435 - 131)ولى   اللّه شاه نعمت

اللهى يكـى از بزرگتـرين عرفـا      ولى، مؤسس سلسله نعمت  اللّه معروف به شاه نعمت  بن عبداللّه  اللّه نورالدين نعمت

. در نظم و نثر آثار و  به قدر  است كه از طاقت مردم ديگر خارجست. ايران و معروفترين متصوّف قرن هشتم بود
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 (407 :4نفيسى ... )اند ها  چند نوشته در مناقب او كتاب

  اللّـه  به بعد؛ زندگى و آثار جناب شاه نعمت 001؛  از سعد  تا جامى 111-110:  1؛  صفا 016:  0( مؤلفين)مشار:   بنگريد

تحقيـق در  : ؛ حميـد فـرزام  4111:  1( هـا  پاكسـتان   نسخه)؛ منزو  4117: ولى كرمانى، تأليف دكتر جواد نوربخش، تهران

؛ ترجمـه احـوال   (، تهـران 4140چـاپ  ) 10-1: 1الحقـايق   ؛ طريق4171ولى، تهران   اللّه تاحوال و نقد آثار و افكار شاه نعم

 .4140: 9؛ ذريعه 161-164: 1؛ ريحانه 104الشيعه  ؛ معجم مؤلفى4110، تهران (مقدمه ژان اوبن)ولى   اللّه شاه نعمت

 .، جلد مقوا(ب/19. )ق4، .م س 7/19×0/46تعليق خام و آشفته، بدون نام كاتب، تاريخ و محل كتابت، قطع 

 :آغاز

 همتا بود يكى در ذات خود يكتا  بى   در دو عالم چون يكى دارنده اشيا بود

 :انجام

 ترا امروز پند و مونس فردا شود   يادگار  اللّه ياد گير اين نكتها  نعمه

 .بيتى است در بيان معرفت و نفس انسانى 11اثر قصيده :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 109:  1گولپينارلى 

 

 13/9844همان اثر -9

دار،  ، جلـد تـرنج  (الـف /171. )ق4، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، تاريخ و محل كتابت، قطـع  

 (بندها مرمت شده عطف و گوشه)دار، مجدول  لبه

 همان:  آغاز

 همان : انجام

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1: گولپينارلى

 

 3241( دفتر ششم)مثنوى  -  215

دار  ، جلد ميشـن، لبـه  .س 14، .ق 410، .م س  17×4/40( 9/40×9/46)، قطع .ه  911بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (بندها مرمت شده عطف و گوشه)
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 (ب/4)... مجلد ششم در دفترها  مثنو  و بيّنات معنو :   آغاز

 (ب/410) 0949برابر نسخه :   انجام

 :بيتى از سلطان ولد ضبط گرديده كه با بيت 10الف و ب قطعه /410در  :   توضيح

 شد خمش كفتش ولد كا  زنده دم  مدتى زين مثنو  جون والدم

 :شروع و با بيت

 حد و كران تا شو  دريا  بى  آب جان را ريز اندر بحر جان

 .يابد خاتمه مى

 ــــــــــــــــــــ

 407: 1: گولپينارلى

 

 گوينده ناشناس 9833( دفتر هفتم)مثنوى  -  214

بايد كه در هفـت   ا  از مثنو  دست مى به نسخه( هجر  4614متوفى بسال )اسماعيل رسوخى انقرو  شارح مثنو  

. كند كه اين دفتـر از آن موالناسـت   و  ضمن شرح اين نسخه اعتقاد پيدا مى. هجر  كتابت يافته بود 041دفتر و در 

را هم متعلق به موالنـا دانسـته و متـذكر    « القلوب مرغوب»و « مقاالت»آثار ديگر  چون  رسوخى عالوه بر اين اشتباه

بـا  ( 97: 1)گولپينارلى در . اند شده است كه موالنا بيست و پنج عنوان كتاب داشته است كه از طرف تيمور ضبط شده

هـا  مهـم    ا  از نسخه فهرست پاره»يز در آتش ن. تواند از ان موالنا باشد كند كه اين اثر نمى اشاره به داليلى ثابت مى

دهد كه اصالً تبريز  بوده و در قونيه بدنيا آمده  دفتر هفتم را به كاتب نسخه نسبت مى« ها  قونيه فارسى در كتابخانه

 .است

 1411:  1منزو  :   بنگريد

 14×19( 1/11×0/11)قطـع  ، .ه  041الحجـه   ذ  1، بدون محل كتابت، (المنشى منوچهرالتاجر )التبريز   نسخ، بديع

 (با روكش ابر )، جلد مقوا .ن 1، .س 10، .ق 10، .م س

 (ب/4)...مجلد هفتم از جمله دفاتر مثنو  و طوامير معنو  كه خزينه ازهار امانى:  آغاز

 دولتت پاينده فقرت بر مزيد الدين سعيد ا  ضياءالحق حسام

 :انجام

 (الف/10)با تو داريم ا  قديم گردگار   ما عنان اختيار  اللّه حسبى

 ــــــــــــــــــــ

 90: 1: گولپينارلى
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 2854همان اثر  -  212

، اوراق .س 17، .ق 49، .م س  11×7/41( 0/40×7/9)تعليق پخته، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 .مجدول و ورق نخست مذهّب، بدون جلد

 .قد ديباچه استاين نسخه ناقص و فا :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 169: 1: گولپينارلى

 

 9/9449مثنويات  -  211

 الدين خواجه مير غياث

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

الدين معروف به غياث يا غياث استرآباد  از شعرا  قرن دهم هجر  باشد كه بقـول   اين اثر شايد از آن موالنا غياث

 .گفت زبان بوده و اقسام مختلف شعر را نيكو مى مرد  شيرين( 4:011)نفيسى 

، .س 41، (الـف /94ب تـا  /01از . )ق 19، .م س  11×40( 0/47×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .جلد ميشن

 (ب/01) اله استشمع ره سالكان راه است اين نامه كه بخشش  :     آغاز

 :انجام

 (الف/94)شعله در زد در نيستان قلم  غياثى در قلماين چه آتش بود 

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1: گولپينارلى

 

 3/1224[ مثنويهاى منتخب ] -  214

 . (ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

 .اند از دو اثر او گرفته شدهاين مثنويها منسوب به عطّار هستند و بصورت ناقص 

ب /477از . )ق 14، .م س  0/47×41( 0/41×0/7)، قطـع  .ه  091االول  تعليق پخته، رضايى، بدون محل كتابت، ربيـع 

 .دار، مجدول ، جلد ترنج.س 41، (الف/167تا 

 :آغاز

 (ب/477)كه سرّ  بازگو ز اسرار با ما   بيامد پيش حيدر مرد دانا
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 :انجام

 (الف/167)وز هزاران گنج برخوردار باش   عطّار باشالزم درد دل 

 ــــــــــــــــــــ

 9: 1: گولپينارلى

 (اختصاصى گولپينارلى) 12[ مجازات ] -  212

 . (ه  1831. ف )فصيحى 

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

و اوصـاف معشـوق نظيـر گيسـو،     شاعر منسوب به ادبيات ديوانى در ارتباط با وجود  164نسخه حاو  مضامينى از 

زلف، پيشانى، ابرو، نگاه، مژگان، گوش و بناگوش، عارض و رخسار، خط و خال، حسن، عشق، غمزه و ناز، عجز و 

مؤلف شايد همان فصيح دده باشد كـه از شـعرا  معـروف ادبيـات     . است... نياز، افتادگى و خاكسار ، سوز و گداز،

و  كـه اشـعار  بـه سـه زبـان      . گذرانيد مى( به ويژه با قلم تعليق)ر كتابت آمد و روزگارش را د ديوانى بحساب مى

 .نيز دارد« مناظره گل و مل»، «مناظره روز و شب»سروده عالوه بر ديوان اشعار آثار  چون  فارسى، عربى و تركى مى

 1)السطور  ، مختلف.ق 07، .م س  9/11×1/41( 1/16×0/44)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

ضربى بـا نقـش   )دار،  ، اوراق و فاصله ميان مصراعها مجدول بشنگرف، جلد ميشن، مجدول، ترنج(ستون در هر سطر

 (گل و بوته

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)كه اين ديباچه رازمشرف شد بحمد پادشاهى   بحمداللّه

 :انجام

 (ب/07)آيد نمى بسعى فكر مرا در نظر  زمان هجر كشيد آنقدر كه روز وصال

 .نسخه از پايان ناقص است:   توضيح

 

 (نمايشگاه) 5/12مجالس سبعه  - 248

 . (ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

مطلب اصلى در هـر فصـل   . شود ا  عربى شروع مى مجالس سبعه اثر  است مسجع كه فصلها  هفتگانه آن با خطبه

 .گردد شود و سپس به شرح آن حديث پرداخته مى حديثى آغاز مىبا ذكر 

 (4100تهران، )سبحانى، . مجالس سبعه تصحيح توفيق ه :   بنگريد

، (الـف /467ب تـا  /09از . )ق 49، .م س  0/10×40( 11×41)، قطـع  .ه  701نسخ، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 (ا  و عطف ميشن پارچهروكش )السطور، سرفصلها بشنگرف، جلد مقوا  مختلف
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 (ب/09)... العالم صانع  اللّه الى... بسم:   آغاز

وار ميرود سو  دريا  وحدت كه انى ذاهب الى ربّى عليـه تـوكلى و هـو حسـبى      جان مؤمنست كه سيل... :   انجام

 اعلم  واللّه

 .فته استاين نسخه را اساس گر( 4900قونيه، )گولپينارلى در ترجمه تركى مجالس سبعه  :توضيح

 

 9/9238البحرين  مجمع -  241

 . (ه  1822-1895)محمد داراشكوه قادرى 

و  عالقه شـديد  بـه ادب   . بود( معروفترين پادشاه مغول هنديا گوركانى)داراشكوه بزرگترين چهار پسر شاه جهان 

« سراالسـرار »، «االوليـا  سـكينه »، «سفينه اوليا»: از تأليفات اوست. و دانش و مخصوصا ارادتى نسبت به تصوف داشت

 (پاورقى=  170: اته.)«نما رساله حق»(. ياسر اكبر)

 .است در اين اثر از موالنا، بهاءالدين نقشبند، جامى و مشايخ هند صحبت شده

 4104مشار . ف :   بنگريد

 (ب/00ب تا /1از . )ق 49، .م س  40×1/46بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 هوالواحد االحدالقادرالموجود... بسم:   آغاز

 (ب/16)بهر نامى كه خوانى سر برآرد  بنام انكه او نامى ندارد

البحرين يافتـه شـد تمـت     نهايتى او داده است الحمدهلل والمنه كه توفيق اتمام رساله مجمع و اين اشاره بى... :   انجام

 (ب/00)تمام شد كار من نظام شد 

 .از سو  سيد محمدرضا جاللى نائينى در تهران چاپ شده است 4110 در سال« مجمع البحرين»:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 90: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 132مجموعه    -249

 گردآورنده ناشناس 

 :اثر از دو قسمت ترتيب يافته است

صـائب جـا  داده شـده     ا  مسجّع، به اشعار  از شاعران قرن يازدهم هجر  چون تجلى، كلـيم و  پس از مقدمه( 4

 (ب/11تا ورق )است 

بـه شـكل   )ا  ديگـر و اشـعار     و پس از آن باز مقدمـه ( الف/01تا ورق )ا  مسجّع، مطالبى منثور  پس از مقدمه( 1

 .قرار گرفته است( غزل، منفرد، رباعى

. ق 91، .م س  1/11×41( 40×0/7)، قطــع .ه  4600رمضــان  11نســتعليق پختــه، محمــد شــفيع همــدانى، اصــفهان، 
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 .، اوراق مجدول، جلد ميشن مجدول(در قسمت منثور) 41-47و ( در قسمت منظوم. )س 46دار و آهارزده،  نقش ته

 ...هو بسم:   آغاز

 باين نمك غزلى در سفينه ما نيست  هوا  حرف تو در لوح سينه مانيست

 (ب/4.)..خوبان را بسواد خط و خال زينت داده سپاس صانعى را سزاست كه بياض چهره

 :انجام

 (ب/91)اين مصرع بلند ز ما يادكار ماند   آهم چو سرو در چمن روزكار ماند

كاتب آورده است كه نسخه را جهت برادر خود محمد حسين سكه كن ضـرابخانه قلعـه مباركـه ايـروان     :    توضيح

 .فراهم آورده است

 

  (نمايشگاه) 135مجموعه  - 243

 گردآورنده ناشناس 

اشعار  از خاقانى، انور ، معزّ ، رودكى، نـوائى، سـلمان، سـعد ، هـاتف، يغمـا، فردوسـى، حـافظ،        نسخه حاو  

 .باشد مى... خيام،

، اوراق مجـدول مطـالّ،   .م س  0/49×41( 1/41×0)، قطـع  .ه  4101تعليق پخته، محمد مكر ، بدون محـل كتابـت،   

 .دار تذهيب زرنگار در هامش، جلد ميشن مجدول، ترنج

 ...سمب:   آغاز

 (ب/4)دم تسليم سر عشر و سر زانو دبستانش        مراد دل پير تعليمست و من طفل زباندانش

 ...الفرمايش العالم فى شهر صفرالخير بموجب حسب الملك تمت رباعيات عمرالخيام بعون:   انجام

 

  (نمايشگاه) 1132مجموعه  -  245

 گردآورنده ناشناس

بحور تنظيم يافته به اشعار  از شـاعران مختلـف چـون حـافظ، سـلمان، كـاتبى،        در اين نسخه كه بر اساس قوافى و

 .اند جا  داده شده است بر ديگر شاعران سروده( يا شبه نظيره)كه به صورت نظيره ... جامى، ظريفى، نياز ، خواجو،

، .س 41، .ق 460، .م س  7/14×41( 1/41×9/0)تعليق، جمال بن حسن زجاجى، بدون محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .اوراق مجدول، سرعنوانها بشنگرف

 :آغاز

 (ب/4)در چشم من جون توتيا ا  دردمندانرا شفا  كرد  ز راه توسنت گرد آورد باد صبا

 :انجام

 (الف/460)از ديده خود قطع نظر خواهم كرد   كرديده من نظر كند بر دكر 
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 4532[ مجموعه اشعار ] -  244

 . (ه  1323. ف )ك احمد رمزى آق يور: گردآورنده

شـاعران  »برا  اطالع از سرگذشتنامه و  به . بوده است( استانبول)احمد رمز  آخرين شيخ زاويه مولويه در اسكدار 

اغلـب اشـعار موجـود در ايـن اثـر،      . رجوع شود(  4116-4117ص )االمين محمود كمال  اثر ابن« ترك در قرن اخير

 .باشد حافظ و صائب مى تضمين و يا تشطير اشعار شاعران نامى چون

روكـش  )، جلـد مقـوا   (ص 01. )ق 14، .م س( 40×41)نسخ، خط گردآورنده، بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 (ا  پارچه

 ...بسم:   آغاز

 (الف/4)كبك و طاوس و پرستو تيهو   بلبل و قمر  و لكلك بوبو

 (ب/14)عالمات اهل نفاقست اينبدارد ترا حق از ايشان امين  :انجام

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1: گولپينارلى

 

  4812[ مجموعه اشعار ] -  242

 گردآورنده ناشناس 

 :بخش به شرح زير تشكيل شده است 9نسخه حاو  اشعار  از موالنا، شمس و عطّار است و از 

كه بـه  )انفس رساله آفاق و ( 1( دهند كه به شمس نسبت مى)القلوب  مثنو  مرغوب( 1هجده بيت نخستين مثنو  (4

( 0( دهنـد  كـه بـه موالنـا نسـبت مـى     )نامه  عشق( 0( كه منسوب به موالنا است)نامه  تراش( 1( دهند موالنا نسبت مى

السالم كـه بـه    غزلى در حق حضرت على عليه( 9در بيان انسان كامل ( 0هفت طور ( 7الطير عطّار  منتخباتى از منطق

 :شود مىدهند و با مطلع زير آغاز  موالنا نسبت مى

 تا نقش زمين بود و زمان بود على بود  تا صورت پيوند جهان بود على بود

، سـرعنوانها  .س 16، .ق 49، .م س  14×41( 40×9)، قطـع  .ه  4160تعليق، سيد حسين حسيب، بدون محل كتابـت،  

 .بشنگرف، جلد جديد

 ...المثنو  الجزؤاالول من:   آغاز

 (ب/4...)ميكندبشنو اين نى چون حكايت 

 :انجام

 (الف/49)مراد من و مقصود على بود  واللّه   اين يك دو سه بيتى كه بگفتم بحقيقت
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 9152[ مجموعه اشعار ] - 241

 گردآورنده ناشناس  

 . باشد نسخه حاو  قطعاتى از موالنا و سلطان ولد و نيز اشعار تركى سلطان ولد مى

، .م س  1/41×0/9( 0/46×0/7)، قطع .(ه  0محتمالً اواخر قرن )تاريخ كتابت نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و 

 .دار، مجدول السطور، نسخه به صورت جنگ است، جلد ترنج آهارزده، مختلف. ق 411

 :آغاز

 (الف/4)عشق را با تو كار خواهد بود   ار ترا بخت يار خواهد بود

 :انجام

 (ب/411)و هم زردشت شد هم مجوسى كشت   هر كرا آتش پناه و پشت شد

 ــــــــــــــــــــ

 116: 1: گولپينارلى

 

 9219[ مجموعه اشعار ] - 244

  گردآورنده ناشناس
 . باشد مى... نسخه حاو  اشعار  از عراقى، اوحد ، سعد ، كمال اصفهانى، امير خسرو دهلو ، سلمان ساوجى، 

، مختلـف  .ق 491، .م س 0/11×0/46( 1/41×1/7)قطع  ،.ه  079رجب  41تعليق پخته، صبور ، بدون محل كتابت، 

 (فرسوده)السطور، اوراق مجدول مطالّ، جلد مقوا 

شـود كـه پـس از تـاريخ      با توجه باينكه اشعار  از عرفى نيز در اين مجموعه جـا  گرفتـه، معلـوم مـى     :   توضيح

 .استنساخ در نسخه دست برده شده است

 ــــــــــــــــــــ

 11 :1گولپينارلى 

 

 9215مجموعه اشعار  -  242

 گردآورنده ناشناس  

 . است...نسخه حاو  اشعار  از عراقى، ابن يمين، حافظ، اهلى، جامى،

، اوراق مجــدول .س 40، .ق440، .م س 1/11×41( 4/40×9)، قطــع .ه  974الحــالى، اصــفهان،  تعليــق پختــه، حســن

 .، مجدول(با نقش گل)دار بشنگرف و الجورد، جلد ترنج

 :آغاز

 (ب/4)اسما  تو از رو  عيان عين مسما  ا  ذات تو بنموده رخ از پرده اسما
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 :انجام

 (الف/440)عيب جنين از شعرا پاك  مجموعه بى  بى عيب جو بد جمله رقم زد پى تاريخ

 

 11/5294آفاق و انفس -1

 .(ه  435 - 131)ولى   اللّه شاه نعمت

اللهى يكـى از بزرگتـرين عرفـا      ولى، مؤسس سلسله نعمت  اللّه به شاه نعمت معروف  بن عبداللّه  اللّه نورالدين نعمت

. در نظم و نثر آثار و  به قدر  است كه از طاقت مردم ديگر خارجست. ايران و معروفترين متصوّف قرن هشتم بود

 (407: 4نفيسى ... )اند ها  چند نوشته در مناقب او كتاب

به بعد؛ زندگى و آثـار جنـاب شـاه     001؛  از سعد  تا جامى 111-110:  1صفا ؛  016:  0( مؤلفين)مشار:   بنگريد

؛ حميـد  4111:  1( هـا  پاكسـتان   نسـخه )؛ منـزو   4117: ولى كرمانى، تأليف دكتر جواد نوربخش، تهران  اللّه نعمت

، 4140چـاپ  ) 10-1: 1الحقـايق   ؛ طريـق 4171ولى، تهران   اللّه تحقيق در احوال و نقد آثار و افكار شاه نعمت: فرزام

-164: 1؛ ريحانه 104الشيعه  ؛ معجم مؤلفى4110، تهران (مقدمه ژان اوبن)ولى   اللّه ؛ ترجمه احوال شاه نعمت(تهران

 .4140: 9؛ ذريعه 161

 .، جلد مقوا(ب/19. )ق4، .م س 7/19×0/46تعليق خام و آشفته، بدون نام كاتب، تاريخ و محل كتابت، قطع 

 :آغاز

 همتا بود يكى در ذات خود يكتا  بى   عالم چون يكى دارنده اشيا بوددر دو 

 :انجام

 ترا امروز پند و مونس فردا شود   يادگار  اللّه ياد گير اين نكتها  نعمه

 .بيتى است در بيان معرفت و نفس انسانى 11اثر قصيده :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 109:  1گولپينارلى 

 

 13/9844اثرهمان  -9

دار،  ، جلـد تـرنج  (الـف /171. )ق4، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، تاريخ و محل كتابت، قطـع  

 (بندها مرمت شده عطف و گوشه)دار، مجدول  لبه
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 همان:  آغاز

 همان : انجام

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1: گولپينارلى

 

  9212مجموعه اشعار  -  228

 گردآورنده ناشناس 

 . است...نسخه حاو  اشعار  از صائب، محتشم كاشانى، عرفى، وحشى، انور ، خاقانى،

 0/17×1/40، قطـع  .ه  4619جمـاد  االولـى    0تعليق، درويش حسين بن موالنا نياز اردوباد ، بدون محـل كتابـت،   

 .دار، منقش، مجدول السطور، جلد ترنج ، مختلف.ق 161، .م س

 (ب/4)... كه اجزا  وجود انسانرا ر و سپاس صانعى راشك:   آغاز

 :انجام

 (ب/161)زبان  شريكند اما شريك   كه بيند و بالى در آخر زمان

 ــــــــــــــــــــ

 17: 1: گولپينارلى

 

  9421[ مجموعه اشعار ]  -221

 گردآورنده ناشناس 

 . است...نسخه حاو  اشعار  از وحيد ،نظار ، بساطى،

، .س 11، .ق 17، .م س  0/49×7/46( 0/40×0)، قطـع  .(ه  44و يا  46قرن . ظ)كاتب، محل و تاريخ كتابت  بدون نام

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )اوراق مجدول، مطالّ، ورق اول مذهّب، جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/4)وعد از صفا  حيرت جنات عدن كرد    ا  در هوا  عمرت ذرات كون كرد  

 :انجام

 (ب/17)باد  دميد  بارپا از و  خبر پرسيد مى  چون سست قاصد را محل كز دوست پيغام آورد

 ــــــــــــــــــــ

 47: 1: گولپينارلى
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  1/5294[ مجموعه اشعار ]   -229

 گردآورنده ناشناس

 . است... نسخه حاو  اشعار  از موالنا، قاسم انوار، شاهد ، حافظ،

 .، جلد معمولى(ب/0ب تا /4از . )ق 0، .م س(7/19×0/46)نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق، بدون 

 ــــــــــــــــــــ

 107: 1: گولپينارلى

 

  9428[ مجموعه اشعار ]  -223

 گردآورنده ناشناس 

، سـرعنوانها  .س 40، .ق 171، .م س  1/49×0/46( 4/41×1/7)تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، مطالّ، لبه مذهّب نفيس، جلد ترنج

 :آغاز

 (الف/4)پى دل بردن خسرو چه فسونست مجرب            سخنى كز لبت آيد كه مبادا شنود كس

 :انجام

 (الف/171)شايد اگر از اين ستم سر بجنون نهد كسى        رفت فغانى و همان سنك رقيبش از پيست

الف به يك رباعى از شاه طهماسـب صـفو  جـا  داده    /109اوراقى چند از آغاز ناقص است و در ورق  :   توضيح

 . شده است

 ــــــــــــــــــــ

 7: 1: گولپينارلى

 

  1/9814[ مجموعه اشعار ] -  225

 گردآورنده ناشناس  

متعلق به سلطان ولد، يك شعر متعلـق بـه   شعر  0شعر است كه يك شعر متعلق به محمد شيرين،  466نسخه حاو  

 .باشند شعر متعلق به اولو عارف چلبى و بقيه اشعار منتسب به موالنا مى 1كمال فارسى، 

السطور، جلـد ميشـن    ، مختلف.ق 110، .م س 49×0/41( 0/41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول نرم قرمز، لبه

 :آغاز

 (ب/1)و  كه بتلخئ فقر گنج روانى مرا   هنگام درد راحت جانى مرا ا  كه به
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 :انجام

 (ب/17)رسد  ا  درد درمانرا بگو منال  رومى مى       ا  عاشقان ا  عاشقان درد شما ما را دوا

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1: گولپينارلى

 

 2/9211[ مجموعه اشعار ]  -224

 گردآورنده ناشناس  

 . است...نسخه حاو  اشعار  از صائب، امير خسرو دهلو ، نظير ، فرصت،

، .س 40، (الـف  /  410الـف تـا   /466از . )ق 17، .م س 11×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (شده عطف مرمت)جلد ميشن مجدول 

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1: گولپينارلى

 

  5414 [مجموعه اشعار ] -  222

 ردآورنده ناشناسگ

 . باشد و قطعات عربى از شاعران عرب مى... نسخه حاو  اشعار  از سعد ، موالنا، ناصر خسرو، عطّار

، مختلف السطور، جلـد ميشـن   .ق411، .م س 0/40×0/44نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (بصورت جنگ)دار،  دار، لبه ، ترنج(فرسوده)

 السالم فى:   آغاز

 (ب/4)الرقاب ما درّالسحاب          و ما ذلت لطاعته  اللّه سالم          

 :انجام

 (ب/411)اعلم   كه فردا بدرو  واللّه  بكار امروز تخم نيكنامى

 ــــــــــــــــــــ

 116: 1: گولپينارلى

 

 1/9545[مجموعه اشعار در خصوص موالنا و مولويه ]  - 221

 ناشناسگردآورنده 

 . است... نسخه حاو  اشعار فارسى و تركى متعلق و منسوب به موالنا، سلطان ولد، ديوانه محمد چلبى،

، اوراق (ب/10ب تـا  /4از . )ق 10، .م س1/11×41( 0/47×1/9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   
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 .مجدول، مطالّ، جلد ميشن مجدول

 :آغاز

 (ب/4)مزان دمكه رخش ديدم شوريده و حيرانم  هانبانمن بنده سلطانم سلطان ج

 (ب/10)... تعالى و حمايته بمحمد و آله  اللّه و تحفظوه فى صرف... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 100:  1گولپينارلى 

 

  1314مجموعه خانى فى عبرالمعانى  -  224

 مؤلف ناشناس

اسم الغ قتلغ معظم بهرام خان قيد شده ( الف/1 -ب /4)باينكه در مقدمه با توجه . كند كتاب از فقه حنفى صحبت مى

 .هجر  تأليف شده است 0و  1رسد كه اين اثر در فاصله قرنها   بنظر مى

 .دار ، جلد مقوا، لبه.س 49، .ق 401، .م س  0/14×40( 0/46×9)، قطع .ه  4100تعليق، عمر خواجه بن يحيى، استانبول، 

 (ب/4)... آباد اسالم الرحيم حمد و سپاس مر پادشاهى را كه دارالملك دولت الرحمن اللّه بسم:   آغاز

 (ب/401)الكتاب  خدا  تعالى او را از شبهات دنيا و از سختى جان كندن و از سختى قيامت نگاه دارد تمت... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 407: 4: گولپينارلى

 

  1/9238[ مجموعه رساالت ]  -222

 گردآورنده ناشناس

دهند و رساالت ديگر  چون اسـتخاره   السالم نسبت مى ا  كه به حضرت امام جعفر صادق عليه در اين نسخه فالنامه

 .گرد آمده است... الدين يحيى، شاه شرف

 (الف/19ب تا /4از . )ق 19، .م س 40×1/46بدون نام كاتب، محل وتاريخ كتابت، قطع 

 ــــــــــــــــــــ

 90: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 12( فارسى به تركى)مجموعه  -  188

 گردآورنده ناشناس 

الدين محقق ترمذ ،  سيد برهان« معارف»شمس تبريز ، « مقاالت»العلما،  سلطان« معارف»در اين نسخه قسمتهايى از 

ولد جا  گرفتـه   از اشعارتركى سلطان تخباتىسلطان ولد، باالخره من« ابتدانامه»و « معارف»و مثنو  موالنا، « فيه ما فيه»
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 .است

( 4/14×0/0)، قطـع  .س 11دار و آهـارزده،   نقـش  تـه . ق 411نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت،  

 .دار ، اوراق مجدول، آيات و احاديث بشنگرف، جلد ميشن لبه1/17×0/9

 (الف/4)... ر خوشى و راحت برسانهر جزؤ مرا بانعامى بشه  اللّه گفتم ا ...بسم:   آغاز

 (ب/416)الذ  جهانى ورد  ستّى  سنى... :   انجام

 

  1184مختارنامه  -  181

 . (ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

، دو .س 40، .ق 146، .م س  0/14×41( 0/40×9)، قطـع  .(ه  9قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول ورق اول مذهّب است، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4)... قياس خداوند  را كه اشراق آفتات الوهيت در هر ذره حمد و سپاس بى:   آغاز

 :انجام

ــد    ــكين آي ــن مس ــاك م ــه بخ ــس ك ــاك                     ا  ب ــه بخ ــين خفت ــويى چن ــن ت ــه اي ــد ك ( ب/146)گوين

 ــــــــــــــــــــ

 41: 1: گولپينارلى

 

  2/9844مختصر در شرح خطبه لمعات شيخ عراقى  - 189

 شارح ناشناس

، (ب/ 400الـف تـا   / 407از . )ق 1، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه ، جلد ترنج.س 47

 (الف/407)... سپاس خدايرا كه روشن كردانيد ذات و حقيقت دوست خود راكه:   آغاز

 (ب/400)او بوده باشد حقيقت هستى كه سبب وجود عالم و آدم شده ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1: گولپينارلى

 

  1/9282مختصر فى حساب الضرب القسمانى ناذى  -  183

 ناذى 

 [رگذشت مؤلف بدست نيامداطالعى از س ]
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آهارزده ( ب/7ب تا /4از . )ق 7، .م س 40×44( 1/41×0)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (بشكل جنگ)دار، مجدول  ضخيم، جلد ترنج

 (الف/4)... و به نستعين بدانك مراتب حساب سه جنس است آحادست و عشرات و ميات...بسم:   آغاز

 (ب/7)باقى را از خويشتن قياس كنذ و بيرون آورذ والسلم ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1: گولپينارلى

 

 9/1255[ الرموز مخزن ] -  185

 . (ه  494پس از . ف )بن حسن نافجى   نصراللّه

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

از بيت منـدرج در  . كند از اعتقادات حروفيه صحبت مىبيت است  1610اين رساله منظوم كه بشكل مثنو  و حاو  

 الف/71

 (ازكاف و زها و ضاء ا  جان  تاريخ تماميش تو بر خوان)
 .هجر  به انجام رسانيده است 010آيد كه مؤلف اثرش را در  بر مى

، جلد مقـوا،  .س 47، (الف/71ب تا /41از . )ق 01، .م س  40×46تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار دار، لبه ترنج

 :آغاز

 (ب/41)سلطان سرير عشق باز   ا  والى ملك سرفراز 

 :انجام

 (الف/71)بادا صلوات ذوالجاللش  بر روح محمد  و آلش

 ــــــــــــــــــــ

 110: 4: گولپينارلى

 

  5/9844الصفاء  مرآه -  184

 .(ه  184-241)امير خسرو دهلوى 

 [گذشت 404شماره ياد او در  ]

 .170:  16؛ ذريعه 706-774:  1صفا :   بنگريد

، .س 47، (الـف /400ب تا /407از . )ق 1، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه جلد ترنج
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 :آغاز

 (ب/407)سبق و مسكنت گنج است و بستانش سوادالوجه  دلم طفلست و پير عشق استاد سخن دانش

قسمت پايانى اين قصيده كه نظيره بر يكى از قصايد خاقانى است و در حاشيه نوشـته شـده بـود بهنگـام     :   توضيح

 .تجليد قطع شده است

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1: گولپينارلى

 

 1182المعاد  المبدأ الى مرصادالعباد من -  182

 . (ه  245. ف )بن محمد   ابوبكر عبداللّهالدين  نجم

الدين دايه از شاگردان نجم الدين كبر  و از عرفا  بـزرگ   بن محمد معروف به نجم  الدين ابوبكر عبداللّه نجم

فصل است كه در غره رجب  16باب و  0در « مرصادالعباد»معروفترين كتاب او همين . ايران در قرن هفتم بود

در )« بحرالحقايق و المعـانى »توان به  از ديگر آثار او مى. ه انجام آن توفيق يافته استهجر  در سيواس ب 016

 ...اشاره كرد( به فارسى)« رساله عشق و عقل»و ( تفسير

در سير و سلوك عرفانى و اخالق است و بنام سـلطان عالءالـدين كيقبـاد فرمـانروا  سـلجوقى      « مرصادالعباد»

 (414-416: 4نفيسى .)استآسيا  صغير تدوين شده 

منتشـر   9-7ش  47در نقد  كه بر چاپ رياحى نوشته و در نشريه راهنما  كتـاب سـال   )ضياءالدين سجاد  

را به عنوان بهترين چاپها  اين اثر معرفـى كـرده   « مرصادالعباد»الدوله از  العرفا و چاپ نجم چاپ شمس( كرده

 .اند افظ آن را ديده و از آن استفاده كردهدر اهميت اين كتاب اين بس كه موالنا و ح. است

الشيعه،  ، معجم مؤلفى4100؛ مرصادالعباد تصحيح محمد امين رياحى، تهران 4114-4116مشار . ف :   بنگريد

 4940:  1( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  160: 16؛ ذريعه 4490-4409:  1/1؛ صفا 407ص 

، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   (گر نوشته شده استب به بعد با قلمى دي/ 479ورق آخر از  0)نسخ 

بندها ميشن  ، جلد مقوا، عطف و گوشه.س 14، .ق 401، .م س 16×1/44( 0/40×7)، قطع .(ه  7اواخر قرن . ظ)

 .دار قرمز، لبه

 (الف/4)... الهد  التقى واعوانى على اما بعد اعلموا اخوانى فى:   آغاز

 (ب/401)... دانيده تا از نظر محرمانصاحب معنى كر... :   انجام

 001مضبوط است كه در رمضان ( 001ش )ترين نسخه مرصادالعباد در كتابخانه شهر بورسا  قديمى:   توضيح

استنسـاخ   097موجود است كه در سال ( 071ش )ا  ديگر از آن در كتابخانه مجلس  نسخه. كتابت يافته است

الدبن كبر  منتشر شد و  در تهران اشتباها بنام نجم« مرصادالبعاد»از ا   هجر  گزيده 4164در سال . شده است

مرصـادالعباد از سـو  حامـد آلگـار بـه      . شمسى چاپ گرديد 4141هجر  و  4141سپس همه آن در سالها  
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 .انگليسى ترجمه شده است

 ــــــــــــــــــــ

 (160فيلم در دانشگاه ش ) 446مرصادالعباد ص : ؛ رياحى4101: 1/4: ؛ منزو 40: 1: گولپينارلى

 

 1118همان اثر  -  181

، .س 14، .ق 401، .م س 10×0/40( 0/40×0/41)، قطـع  .(ه  0قـرن  . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلد مقوا 

 (ب/4)... عد پادشاهى را كه حد و مدح و ثناء بى حمد بى...بسم:   آغاز

 :انجام

 (ب/401)اين حامى بيضه مسلمانيرا  دار اندر كنف عاطفت خويشت

 .الف جا  گرفته است/401غزلى از شيخ عطّار در ورق  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 .440ص (مرصادالعباد)؛ رياحى(169فيلم در دانشگاه ش ) 4101: 1/4: منزو  497: 17: گولپينارلى

 

  3/9112القلوب  مرغوب - 184

 مؤلف ناشناس

را كه از مطالبى چـون مراتـب توبـه، ذات، صـفت،     ( بوزن مفاعيلن مفاعيلن فعولن)بيتى  410ها اين اثر منظوم  بعضى

لـيكن در چـاپ   . انـد  نسـبت داده .( ه  010. مقـت   - 001)كند بـه شـمس تبريـز      صحبت مى...نماز، ترك، تجريد

دهد كـه اثـر    هجر  قيد شده است و اين نشان مى 707تأليف آن به صورت هندوستان آن بيتى وجود دارد كه تاريخ 

 :سال پس از شهادت شمس فراهم آمده است 441

 حساب حاسبان تاريخ وقت است  ز هجرت هفتصد و پنجاه و هفت است

تهـران،   الـدين محمـد مشـهور بمولـو ،     رساله در تحقيق احوال و زندگى موالنا جالل: الزمان فروزانفر بديع :بنگريد

 . 141: 4؛ نفيسى 191:  49؛ ذريعه 010-010: 0( مؤلفين)؛ مشار 94، ص 4104

، جلـد  (ب/411ب تـا  /449از . )ق 0، .م س 9/49×41( مختلـف )تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (شده مرمت)دار  بندها ميشن، ترنج مقوا، عطف و گوشه

 (ب/449)... المحققين وب از گفتار شيخ المشايخ قطبالقل اين كتاب مرغوب...بسم:   آغاز

 :انجام

 (ب/411)كه نام اين مثل خود داشت مرغوب   تمام اين مختصر منظوم شد خوب... 

ا   دهد رسـاله  بخش سوم آن را تشكيل مى« القلوب مرغوب»ا  كه  ب مجموعه/410ب تا /411در اوراق  :   توضيح
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. اسـت ( توصيف شده در اين فهرست) 0/1400قرار گرفته كه شبيه نسخه شماره « رساله آفاق»به خط نسخ با عنوان 

الـدين   نويسد كه مؤلف ايـن اثـر شـمس    مى( 4067: 1بخش  ها  گنج و نسخه 169:  7/4ها  پاكستان  نسخه)منزو  

رشـد  است و عالوه ميكند كه او را نبايد با شمس تبريـز  م ( شاعر  از قرن هشتم هجر )تبريز متخلص به شمس 

 .الدين درآميخت موالنا جالل

 ــــــــــــــــــــ

 107: 1: گولپينارلى

 

 4/9824همان اثر  -  182

، جلد (الف/91ب تا /07از . )ق 0، .م س 0/1600×40( 0/40×1/9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، فرسوده(روكش ميشن)مقوا 

 :آغاز

 (ب/07)عطا كو كرد برما عقل و دين را   العالمين را بگويم حمد رب

 (الف/91)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 400  :1: گولپينارلى

 

 9/9495االدب  مرقاه -  118

 . (ه  521. ف )حسين بن ابراهيم احمدى   الزمان ابوعبداللّه بديع

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

 1/1011و  4/1011هـا    قيد كتابت در شماره. قطعه تركيب يافته است 06اثر لغت منظوم عربى به فارسى است و از 

خوانـده و سـال درگذشـت او را    ( ا  كريمه)مؤلف را مال احمد كرميانى ( 1610: 1)منزو  . مجموعه مضبوط است

 .هجر  ضبط كرده است 040

 19، .م س  17×0/47( 0/49×0/41)، قطـع  .ه  010نسخ پخته، احمد بن حاجى محموداالقسرايى، بدون محل كتابت، 

 .شده، فرسوده دار ضربى، لبه كنده ، اوراق مجدول، جلد ترنج.س 41، (الف/441ب تا /71از . )ق

 (ب/71)... السماء بنورالنجوم الذ  زين الحمدهلل...بسم:   آغاز

 :انجام

 (الف/441)كرد  و درّ  نيابى تو بدين زيب و بها          گوشها بر احمد  نه كه چو ديده گوشها

 ــــــــــــــــــــ

 (116فيلم در دانشگاه ش )  1610: 1: ؛ منزو 110: 1: گولپينارلى
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 3/115الخطاب  مستطاب فى انتخاب فصل  - 111

 گردآورنده عالئى بن محبّى الشيرازى الشريف

عـروف بـه   كه در باب مخاصرات و سلوك و تصوف است ابوالفتح محمد بن محمد حافظى م« الخطاب فصل»مؤلف 

باشد كه از بزرگان عرفا  قرن هشتم ايران و از مشايخ نامى طريقه نقشـبند    مى.( ه  011. ف )خواجه محمد پارسا 

 .است بوده

 (116: 4: نفيسى)

السـطور،   ، مختلـف (ب/410الف تا /467از . )ق 11، .م س 11×40تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .جلد معمولى

 (الف/467... )الحمد هلل الذ  رفع حجب السراير و جالّ ابصار البصاير فظهر ماكان محجوب :  آغاز

الخطاب نام نهاده شد اميد كه مطبوع طباع سليمه واذهان مسـتقيمه   اين منتخب مستطاب فى انتخاب فصل... :   انجام

 (ب/410)باد بالنّون والصاد 

مؤلف ضـمن استشـهاد   . قيد شده است« االصول الفصول لنيل اصول»در نخستين ورق، عنوان كتاب بشكل  :   توضيح

 .السالم اشاره كرده است از مثنو  مولو ، به فضايل صحابه و اهل بيت عليهم

 ــــــــــــــــــــ

 10: 4: گولپينارلى

 

 4/9844مشارب االوذاق  -  119

 .( ه  142-113)الدين حسينى همدانى  على بن شهاب

و  رساالت متعـدد  در اخـالق   . رسد السالم مى العابدين عليه على ثانى معروف است به امام زيننسب مؤلف كه به 

، «واردات غيبيّـه »، «اربعـين »، «التـايبين  مـرآه »، «الملـوك  ذخيـره »: و سلوك و عرفان تأليف كرده كه از آن جمله اسـت 

. اسـت .( ه  011. ف )ميميـه ابـن فـارض    ( هصوفيان)در شرح فارسى قصيده « االوذاق مشارق»كتاب ... ،«سيرالطالبين»

 (490: 4: نفيسى)

تا  416ص )بيت تشكيل شده است  14ا  دارد كه از  قصيده.( م 4907چاپ بيروت سال )ابن فارض در ديوان خود 

گويد بجهت اينكه قصيده شيخ مشحون  و  در مقدمه مى. بيت آن پرداخته است 11ولى همدانى فقط به شرح ( 411

رد انكـار محجوبـان جاحـد و    »ات بوده و در ان مدام از ميخانه و كاس و ساقى صحبت شده لذا به جهـت  از استعار

شارح پيش از آغاز شرح، مقدمه مفصلى در بيـان حقيقـت   . به تأليف اين اثر پرداخته است« ردع اصرار طاعنان جاهد

 .محبت دارد

، ( الـف /  140الف تـا  /497از . )ق 16، .م س 0/47×0/9 (0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (شده مرمت)دار، مجدول  دار، لبه ، جلد ترنج.س 47
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 (الف/497)... حمد اعم و ثنا  اتم حضرت ودود  را كه صفا  مودت و وفاء محبت را تاج و طوق...بسم:   آغاز

 (الف/140)الهد   والسالم على من اتبع... آسمانيان از نكال او نوحه گيرند... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 417: 1: گولپينارلى

 

 3144[ المصادر ] -  113

 . (ه  542. ف )حسين بن احمد زوزنى   ابوعبداللّه

 (00: 4: نفيسى...)ع نوشته استمؤلف از ادبا  معروف زبان عربى در عصر خود بوده و شرح معروفى بر معلقات سب

باشد شـرح   مى( مصدرها  ثالثى مجرد و مصدرها  ثالثى مزيد)فارسى در دو بخش  -در اين اثر كه فرهنگ عربى 

 . لغو  هر كدام از مصادر به فارسى داده شده است

نوشـته منـزو    « ىها  عربى بفارسـ  فرهنگنامه»؛ (4116)؛ كتاب المصادر بكوشش تقى بينش 149:  4صفا :   بنگريد

 90: 14؛ ذريعه (نامه دهخدا مندرج در مقدمه لغت)

، .ق 410، .م س0/47×41( 41×9)، قطـع  .(ه  0و يا  7قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .، مجدول(مزين به نقوش هندسى)دار  ، جلد ميشن ترنج.س 47

 (ب/4)...المتسابقة افواجا اآلئه سوابغالحمدهلل على ...بسم:   آغاز

 (الف/411)العالمين  المرجع والمأب والحمدهلل رب اعلم بالصواب واليه  االكبينان و اوهم آمدن واللّه... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 411: 1: گولپينارلى
 

 3/1192نامه  مصيبت - 115

 . (ه  214-458)ى فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابور

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

. عطّار در اين مثنو  از سعى و تـالش سـالكى سـخن ميرانـد كـه بـرا  وصـول بـه حـق بـه هـر در  سـر ميزنـد             

 .توصيف كرد« بيانى فصيح از هيجان، درد، جستجو و سرانجام معرفت بحق»توان بصورت  را مى« نامه مصيبت»

 (4101تهران )نامه تصحيح نورانى وصال،  ؛ مصيبت497:  49عه؛ ذري4110مشار . ف :   بنگريد

. ق 406،.م س 1/11×9/40( 40×44)، قطـع  .ه  094المراغى، بدون محـل كتابـت، رجـب     نسخ سلجوقى، ابراهيم بن عوض

 .دار، آراسته به گل و بوته، مجدول ، سرعنوانها بشنگرف، جلد لبه.س 10، (ب/114ب تا /471از )

 :آغاز

 (ب/471)كو خالفت داد مشتى خاك را  از جان پاك ان پاك راحمد پاك 
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 :انجام

 (ب/114)كه هيج ( انكار )دست من كير  وان كار    توانى كرد جندين بيج بيج مى

 .ها  موجود در جهان است ترين نسخه اين نسخه يكى از كهن:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 (141فيلم در دانشگاه ش )، (شماره و تاريخ كتابت در منزو  بانسخه مطابقت ندارد) 1167: 1: ؛ منزو 04: 1: گولپينارلى

 

 (نمايشگاه) 3/21همان اثر  - 114

، .م س14×11( 0/10×1/40)، قطـع  .ه  091محـرم   10المراغى، بدون محل كتابـت،   نسخ سلجوقى، ابراهيم بن عوض

دار و كمـى آهـارزده، جلـد مقـوا      ، كاغذ ته نقش(طريك بيت در هر س. )س  10، (ب/111الف تا /477از . )ق 407

 (روكش كاغذ  و عطف ميشن)

 :آغاز

 كو خالفت داد مشتى خاك را حمد پاك از جان پاكان پاك را

 :انجام

 دست من كير  و انكار  كه هيج  توانى كرذ جندين بيج بيج مى

 9/1222همان اثر  - 112

 41، .م س 0/11×41( 0/49×0/44)، قطع .ه  019القعده  كتابت، ذ نسخ، حاجى محمد بن خطيب احمد، بدون محل 

 (بصورت جنگ)، جلد ميشن .س 10، (ب/466ب تا /00از . )ق

 (ب/00) 1/4719برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 (ب/466)چشم بذ يا كور شد يا دور كشت   جمله عالم از او بر نور كشت

 . نسخه ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 7: 1: گولپينارلى

 

 1185همان اثر   -111

، .س 40، .ق 149، .م س 47×41( 0/41×0/7)، قطـع  .ه  097تعليق، حسين بن محمد، بدون محـل كتابـت، رمضـان    

 .دار ، عطف ميشن، لبه(روكش ابر )جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/4)كو خالفت داد مشت خاك را حمد پاك از جان پاك ان پاك را
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 :انجام

 (الف/149)دست من كير  و انكار  كه هيچ   توانى كر ز چندين بيخ بيخ مى

 ــــــــــــــــــــ

 41: 1: گولپينارلى

 

 1113مظهرالعجائب  -  114

 عطّار تونى

عطّار تونى از شعرا  قرن نهم بوده و ظاهرا فريدالدين محمد بن ابراهيم نام داشته و در نيشابور متولد شده و بهمين 

و  هر چند مهارتى در شعر نداشت چندين مثنو  سروده كه همه آنها را به . بسته است ار عطّار را بخود مىجهت آث

، «بيسـرنامه »، «بلبل نامـه »، «اشترنامه»، «االحاديث ترجمه»: آثار و  بدين قرار است. اند نام عطّار نيشابور  منتشر كرده

 (116:  4نفيسى ...)«وصلتنامه»، «نامه حالج»، «مظهرالعجائب»، «نامه خياط»، «جواهرالذات»

 166: 49؛ ذريعه 7/4:041پاكستان  ها  ؛ منزو  نسخه4101مشار . ف   :بنگريد

، اوراق .س 47، .ق 190، .م س11×7/40(1/47×0/46)، قطع .ه  4100نسخ، حاج محسن خواجه، بدون محل كتابت، 

 .دار ، لبه(يشنبندها م عطف و گوشه)مجدول، سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا 

 :آغاز

 (ب/4)زانكه او هست آشكارا و نهان  آفرين جان آفرين بر جان جان

 :انجام

 (الف/190)غير از اين معنى نگويم در جهان  ختم اينم بد نباشد در جهان

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1: گولپينارلى

 

 1119همان اثر  - 112

، جلـد  (16و بعضـا  . )س 49، .ق 176، .م س 0/49×4/41( 0/41×0/7)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار، مجدول ترنج

 ( ب/4)همان :   آغاز

 (ب/176)همان :   انجام

 (ب/176. )آمده است« الغالب العجائب فى شأن اسداللّه مظهرالذات»عنوان در قيد كتابت بشكل  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 16: 1: گولپينارلى
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 (نمايشگاه) 14معارف  -  198

 . (ه  119-299(  )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

 [گذشت 1ياد او در شماره  ]

دار  نقش ته. ق 400، .م س 10×16( 1/14×4/41)، قطع .ه  707المولو ، بدون محل كتابت،  نسخ، خضر بن عبدالرزاق

 .، مرمت شده(روكش كاغذ )، جلد مقوا .س 41و كمى آهارزده، 

 ...انبيا واوليا كه هر يكى بمعجزه و كراماتى مخصوص و مشهور...بسم:   آغاز

 هر جند كى شاخها همه جنبانند          جنبيدن هر شاخ ز اصلى دگر است          :  انجام

 اعلم و احكم  واللّه   

 

 9158همان اثر  -  191

 166، .م س 7/49×1/41( 0/40×46)، قطـع  .ه  076تعليق، على بن محمدالعراقى، بدون محـل كتابـت، بيسـتم صـفر     

مرمـت  )بنـدها ميشـن    دار، عطـف و گوشـه   ، لبه(روكش كاغذ )، آيات و احاديث بشنگرف، جلد مقوا .س 41، .ص

 (شده

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/166)همان :   انجام

نوشته شـده و بـدين وسـيله نسـخه تكميـل      ( 1414كاتب نسخه )بعدا توسط محمد حسين  497صفحه  :   توضيح

 .گرديده است

 ــــــــــــــــــــ

 141:  1گولپينارلى 

 

 1241همان اثر  - 199

، .س 47، .ق 419، .م س7/40×1/46( 41×7)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   

 .بندها مرمت شده ، عطف و گوشه(با نقش گل و اژدرها)دار  ترنججلد 

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/419)جنبيدن هر شاخ زاصلى ديگرست ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1: گولپينارلى
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 9159همان اثر  - 193

 47، .ق 417، .م س  49×44( 1/41×0/0)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار دار، لبه ، اوراق مجدول، ورق اول مذهّب منقش، جلد ميشن آلبالوئى، ترنج.س

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/417)المرجع والمأب  اعلم بالصواب واليه  دايم در ديدار و تماشا باشد واللّه...:   انجام

 .فصل از آخر كتاب ناقص است 41 :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 140: 1: گولپينارلى

 

 9153همان اثر  -  195

، اوراق .س 47، .ق 01، .م س 1/49×0/46( 0/41×4/0)، قطـع  .ه  4610تعليق پختـه، درويـش عبـدالمولو ، قونيـه،     

 قسمت بيرونى جلد سـياه و قسـمت درونـى آن   )دار، مجدول،  دار، لبه مجدول، آيات و احاديث بشنگرف، جلد ترنج

 (قرمز

 (الف/4)...انبيا و اوليا هر يكى:   آغاز

 :انجام

 (ب/01)عيش تو باشد چو جنت پايدار   ور تو جزو جنتى ا  نامدار

 .ها مطابقت ندارد از آخر ناقص است و فصل آخر با ديگر نسخه :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 140: 1: گولپينارلى

 

 9/9198همان اثر  - 194

 47×0/46( 0/41×1/0)، قطـع  .ه  4140زاده، بـدون محـل كتابـت، غـرّه رجـب       د مشهور به نظيفتعليق، احمد حام

 .بندها منقش ا ، گوشه ، اوراق مجدول، جلد پارچه.س 11، (ب/404ب تا / 09از . )ق 441،.م س

 (ب/09)همان :   آغاز

 (ب/404) 4004برابرنسخه :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1: گولپينارلى

 9151همان اثر  - 192

، اوراق .س 49، .ق 410، .م س 11×0/40( 0/40×7/9)، قطـع  .ه  4109تعليق، محمد حسـين، بـدون محـل كتابـت،     



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

316 

 

 .دار ، لبه(روكش كاغذ )بشنگرف، جلد ميشن قرمز « بيت»و « فصل»مجدول، مطالّ، كلمات 

 (ب/4) 1416برابر نسخه :   آغاز

 (ب/410) 1414برابر نسخه :   انجام

استنساخ شده، زيرا در هر دو نسخه بـه اشـعار مغربـى جـا  داده شـده       1416اين نسخه از رو  نسخه  :   توضيح

 . است

 ــــــــــــــــــــ

 140: 1: گولپينارلى

 

 4594همان اثر  -  191

، جلـد  .ق 419، .م س 7/11×0/40( 0/47×9/46)، قطع .ه  4106الثانى  نسخ، احمد رمز ، بدون محل كتابت، جماد 

 .، فرسوده(ا  روكش پارچه)مقوا 

 (الف/4)همان :   آغاز

 (الف/419)همان :   انجام

 .آمده است« نامه معارف»عنوان در نسخه بصورت  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 149: 1: گولپينارلى

 

 1/9134همان اثر  -  194

السـطور، جلـد    ، مختلـف .ق 467، .م س 47×0/9( مختلـف )نستعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .بند دار، با گوشه دار، لبه ترنج

 (ب/1)همان :   آغاز

 (ب/467) 4004برابر نسخه :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 169: 1:  گولپينارلى

 

 9132همان اثر  -  192

 1/11×0/40( 1/47×44)، قطع ...(راالخ جماد ... بيست و)نسخ، واجد بن محمدالقونو ، بدون محل و تاريخ كتابت 

، عطـف و  (روكـش كاغـذ   )، آيات و احاديث بشـنگرف، نسـخه رطوبـت ديـده اسـت، جلـد مقـوا        .ق 419، .م س

 .دار بندها ميشن، لبه گوشه
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 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/419)گويى كه من امت محمّدم  سماع اگر هست خود اينست آخر تو مى... :   انجام

 .است( فرزند بهاءالدين محمد)ماالً همان واجد چلبى كاتب احت :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 141: 1:  گولپينارلى

 

 1/9198معارف  -  138

 . (ه  294. ف (  )سلطان العلماء)بهاءالدين ولد 

 [گذشت 119ياد او در شماره  ]

خطيبـى بلخـى معـروف بـه     مجموعه تقريرات، مجـالس و مـواعظ محمـد بـن حسـين      « المعارف كتاب»يا « معارف»

. الدين است كه در آن حقايق دين و عرفان با بيانى شيوا مورد بحث قرارگرفته است پدر موالنا جالل( بهاءالدين ولد)

كه بصورت مسوده بوده از سو  عالئى كه اهل ايران و در مزار موالنا مثنو  خـوان  ( به جز جزء اول)كتاب معارف 

يكى از جهات اهميت اين كتـاب توجـه بـيش از حـد مؤلـف      . م و ترتيب يافته استدر قونيه تنظي 900بود در سال 

 .باشد نسبت به قرآن كريم و شرح اسرار آن نامه آسمانى مى

تهـران  ( مجموعـه سـخنان و مـواعظ سـلطان ولـد     )المعـارف   كتاب: الزمان فروزانفر ؛ بديع4104مشار . ف    :بنگريد

ص ) 4900الـدين، اسـتانبول،    موالنا جـالل :  ؛ گولپينارلى701-701: 0( لفينمؤ)به بعد؛ مشار  4649:  1؛ صفا 4111

 4141:  1االعالم  ؛  قاموس407:  14؛ ذريعه 414: 4؛ نفيسى (11-10

ــه نظيــف  ( 0/41×1/0)، قطــع .ه  4140زاده، بــدون محــل كتابــت، اواخــر شــعبان   تعليــق، احمــد حامــد مشــهور ب

 .ا  راق مجدول، جلد پارچه، او.س 11آهارزده، .ق 07، .م س47×0/46

 (ب/4)... اللّه اهدنا الصراط المستقيم گفتم ا ... بسم:   آغاز

 (ب/07)المرجع والمأب  اعلم بالصواب واليه  ادبرا دهند واللّه و محرومى بى... :   انجام

 .قاهره مضبوط استاستنساخ شده، در دارالكتب  910ترين نسخه اين اثر كه در سال  كهن« الذريعه»بروايت :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

منزو  به توصيف سه نسخه موجود در قونيه پرداخته كه فـيلم هـر   ) 4191-4191:  1/4، منزو  400: 1: گولپينارلى

 (موجود است 14، 16، 140ها   تحت شماره:سه در دانشگاه تهران

 

 (نمايشگاه) 1/12(دفتر اول)معارف  -  131

/  40الـف تـا   /4از . )ق 40، .م س 0/10×40( 11×41)كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    نسخ سلجوقى، بدون نام 

 (ا ، عطف ميشن روكش پارچه)السطور، سرفصلها بشنگرف، جلد مقوا  ، مختلف(الف
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 (ب/ 4)...است  اللّه دليل انست كه مكوّن فعل  اللّه بسم... يقينى باهلل يقينى... بسم:   آغاز

 (الف/40)خويش را حاصل كنى آتش وان مزه ترا پراكنده نكند جنانك ابراهيم و موسى عليهماالسلم  هر كاه تو مزه: انجام

 

 9111همان اثر -  139

، .س 41، .ق 400، .م س 10×0/47( 7/40×4/46)، قطـع  .(ه  9قـرن  . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول دار، لبه بشنگرف، جلد ميشن قرمز، ترنجدو ورق اول مجدول مطالّ و بقيه اوراق مجدول 

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/400)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 401: 1: گولپينارلى

 

 9113همان اثر  -  133

معـارف، مجموعـه مـواعظ و سـخنان     »الزمان فروزانفر تحت عنـوان   اين نسخه جزء اول اثر  است كه از سو  بديع

 (.شمسى 4111)است  فراهم آمده« ...العلماء سلطان

، .س 40، .ق 461، .م س16×41( 1/40×0)، قطـع  .(ه  9قـرن  . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، با نقش گل و بوته ا  تيره، ترنج اوراق مجدول و نخستين ورق مذهّب، جلد قهوه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/461) همان:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 (16فيلم در دانشگاه ش )؛ 477: 1: گولپينارلى

 

 9112همان اثر   - 135

 0/49×1/41( 40×1/0)، قطـع  .(ه  46و يا اوايـل قـرن    9اواخر قرن . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .ا  بشنگرف، جلد ميشن نرم قهوه، اوراق مجدول .س 41آهارزده و ته نقش دار ضخيم، . ق 00، .م س

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/00)اعلم   كن خاك را چه خبر واللّه الصدر نظر مى و در روح و راحت اصحاب مشروح... :   انجام

 .اوراقى از انتها  نسخه افتاده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1: گولپينارلى
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 9114همان اثر   - 134

، .س 41، .ق 400، .م س 9/47×7/41( 0/41×9/7)، قطع .(ه  46قرن . ظ)نام كاتب، محل و تاريخ كتابت نسخ، بدون 

 .مجدول. دار دار، لبه ا ، ترنج جلد ميشن قهوه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/400)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 479: 1: گولپينارلى

 

 4/4532همان اثر   -132

تـا   110از . )ص 10، .م س 0/40×0/46، قطع .ه  4410رجب  40المولو ، بدون محل كتابت،  قدسىتعليق، درويش 

174) 

 (110ص )همان :   آغاز

 (1674ص )همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 117: 1: گولپينارلى

 

 9115( دفاتر اول و دوم)معارف  - 131

رقـم آخـر سـال    . )ه  71المولو ، بدون محل كتابـت، شـعبان ؟  الالرند   نسخ سلجوقى، محمد بن اسحق بن ابراهيم

، آيات و احاديث بشنگرف، جلـد  .س 47، .ق 167، .م س  7/11×0/40( 0/40×1/41)، قطع (كتابت حذف شده است

 .مقوا

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/167)اعلم بالصواب   و همه وسوسها از توست واز توانايى است امّا عاجز را جه وسوسه باشذ واللّه... :   انجام

( 497تـا   406)فصل  10الزمان  الزمان مطابق است، ولى در چاپ بديع صفحه اول اين نسخه با چاپ بديع :   توضيح

 .المولو  وقف درگاه شده است هجر  از سو  حسام خليفه 971نسخه در سال . ناقص است

 ــــــــــــــــــــ

 470: 1: گولپينارلى

 

 9112( چهارم دفتر)معارف  - 134



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

320 

 

، .م س 0/11×0/40( 0/16×41)، قطـع  .(ه  0اواخـر قـرن   . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت  

 (روكش ابر )، جلد مقوا (47و  49)السطور  آهارزده، ضخيم،  مختلف. ق 466

 (الف/4)... الحيرة بال غاية و ير  فى زمان عالما من طرب و صدق و عشق و فى زمان عالما من... :   آغاز

 (ب/466)(.... كذا)االول سنه سبع و ستمائه  ملك نفلح تكن باز كردد نه ينعان تكن اين خواب در ماه ربيع... :   انجام

ا  از كلمات از شكل محاوره متابعت شـده و بـا    در پاره. اوراقى چند از ابتدا و انتها  نسخه ناقص است :   توضيح

نسخه مورد توصيف از سو  فرد  با نسخه ديگـر   (. ب/10)د كنيت، خوريت، داريت نوشته شده است، مانن« ت»

شـود   در اين نسخه مالحظاتى درخصوص دهريه و اباحتيه نيز ديـده مـى  . مقابله شده و تصحيحاتى بعمل آمده است

 (ب/91)شمارند انتقاد شده است  و از افراد  كه فلسفه را مهم مى( ب/11)

 ــــــــــــــــــــ

 406: 1: گولپينارلى

 

 9/9114معارف  - 132

 .(ه  836. ف )الدين محقق ترمذى  سيد برهان

سـلطان  )هجر  در قيصريه درگذشته تربيـت شـده بهاءالـدين ولـد      010الدين محقق ترمذ  كه در سال  سيد برهان

 . العلما، تربيت و ارشاد موالنارا بمدت نه سال بر عهده گرفت و  پس از مرگ سلطان. بود( العلما

 19-10ص ( چاپ سوم)الدين  اللموالنا ج: ؛ عبدالباقى گولپينارلى710: 1؛ نفيسى 4471-4476: 1صفا   :بنگريد

 0/11×40( 40×4/9)، قطـع  .ه  007محـرم   0المولو ، بدون محل كتابت،  نسخ سلجوقى، ارغون بن ايدمر بن عبداللّه

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )، جلد مقوا .س 47، (ب/01ب تا /40از . )ق 17،.م س

 (ب/40)...مالى ذكرته فى مالىتعالى من ذكرنى فى   اللّه يقول...بسم:   آغاز

الجتـة   الجحيم واصـحاب  الناس فى ثلثة اصحاب هر جيز  كه بوذ ياباطل جو از باطل جستى بحق رسيذ ... :   انجام

 (ب/01)اعلم بالصواب   االعراف واللّه واصحاب

از ( همـين فهرسـت   4/1440نسـخه  )وسلم و سـوره فـتح    آله و عليه اهلل اثر همراه با تفسير سوره محمد صلى:   توضيح

 .فروزانفر در اين طبع از همين نسخه استفاده كرده است. هجر  چاپ شده است 4106الزمان فروزانفر در سال  سو  بديع

 ــــــــــــــــــــ

مجموعـه مـواعظ و   : ، معارف(10فيلم در دانشگاه شماره ) 4191: 1/4: ؛ منزو 400: 14: ، ذريعه401: 1: گولپينارلى

وسلم تصحيح بديع الزمان فروانفر،  آله و عليه اهلل الدين محقق ترمذ  بهمراه تفسير سوره محمد صلى د برهانكلمات سي

 (مقدمه) 4119تهران 
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 (نمايشگاه) 2/12همان اثر   -158

، (ب/401ب تـا  /446از . )ق 00، .م س 0/10×40( 11×41)، قطـع  .ه  701نسخ، بدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،     

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)مقوا مختلف، جلد 

 (ب/446)... همه كافران همين كفتند كه مرا مال و حسب و نسب و جمال و قد و قامت زيبا... بسم:   آغاز

 (ب/401)اعلم   هست شد مست شد سخن كوتاه شد واللّه... :   انجام

الـف مجلسـى از   /410ت؛ مثالً در ورق در اين نسخه به جز معارف، به آثار  ديگر نيز جا  داده شده اس :   توضيح

 .گولپينارلى در ترجمه معارف به زبان تركى از اين نسخه استفاده كرده است. العلما جا  گرفته است معارف سلطان

 

 11/4133معارف راز  - 151

 . (ه  1895. ف )ابوالمعالى محمد 

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

.( ه  004-174)الدين شيخ عبدالقادر جيالنـى   باشد كه در ذكر مناقب محى مى« ارف رازمع»نسخه مورد توصيف بخش اول 

: و  بنيانگذار فرقه قادر  بوده، آثار زياد  در فقه و تصـوف نوشـته اسـت، از جملـه    . از عرفا  مشهور ايران است

 ...«الغيب فتوح»، «الحق طريق»، «بشائرالخيرات»

 0/11×0/41( 0/40×9/7)قطـع  . ه  4410الحجـه   ذ  11الهانسـو ، بـدون محـل كتابـت،     الدين صديقى  تعليق، غالم

 (فرسوده)، جلد مقوا .س 47، (الف/411ب تا /411از . )ق 16، .م س

 الدين ابومحمد عبدالقادر جيالنى رساله بندگيحضرت پير دستگير بير محى... بسم:   آغاز

 (ب/411)ارد ثانى كاندر كرم و فضل ند  يا رب بكماالت شه جيالنى

االعظـم قطـب    الخالق نمودند تمام شد رساله مبارك حضرت غـوث  بعد از ان چهل سال دعوت خلق الى... :   انجام

 (الف/411)ربانى 

 ــــــــــــــــــــ

 106:  1گولپينارلى 

 

 3145الفكريه  االبيات السحريه فى المعشرات  -159

 [معالقروى ]بهاءالدين معلقروى 

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

معتقد است كه بهاءالدين معلقرو  بهنگام تـدريس  « عثمانلى مؤلفلر »صاحب . فارسى است -اثر لغت منظوم عربى 

المنـاظم   تـاج »به تنطيم اين لغت دست زده است و عالوه ميكند كـه و  آثـار ديگـر  چـون     .( ه  017)در آياسلوق 

 .نيز دارد« والمحمديه
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، .م س 10×40( 0/41×9)، قطع .ه  014االول  ، محمد بن على بن عبدالرحمن، بدون محل كتابت، ربيع(مشكول)نسخ 

 (مرمت شده)دار  ، جلد ميشن، ترنج.ق 00

 (ب/4)... الموزون العقل و الطبع الحمدهلل واهب...بسم:   آغاز

 (ب/00)المعالقرو   ناظمهو اغفر لمن تملى و تيلو و حقها               و دعا ل... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 411: 1گولپينارلى 

 

 1/9484رساله معما - 153

 . (ه  285. ف )حسين بن محمد حسينى نيشابورى 

و  . ترين شاعر معماگو  قـرن نهـم بـود    حسين بن محمد حسينى نيشابور  معروف به مير حسين معمايى معروف

و رسـاله ديگـر  بنـام    ( همين اثـر )ا  بنام عليشير  اند رساله از آن جمله. است چندين رساله در فن معما تأليف كرده

 . اند محمد مؤمن ميرزا؛ رساله اولى را افراد  چون جامى، شفيعى، و سيفى بخار  شرح كرده

 (191-191: 4: نفيسى)

لى و تزئينى است و در هـر  نيز اشتهار دارد در چهار بخش تسهيلى، تحصيلى، تكمي« دستور معما»اين اثر كه با عنوان 

 .دستور  چند معما به نظم كشيده شده است

 176: 14؛ 400:  0؛ ذريعه 10: 1؛ ريحانه 190الشيعه  ؛ معجم مؤلفى171النفائس   ؛ مجالس1400:  1منزو  :   بنگريد

ب /  4از . )ق 00، .م س  0/14×0/40( 1/41×0)، قطـع  .ه  4600تعليق، احمد بن حاجى بكراالرمو ، بدون محل كتابـت،  

 (مرمت شده)، جلد جديد .س 40، (الف/00تا 

 

 بسم:   آغاز

 (ب/4)معما  جهانرا داد ترتيب    بنام آنكه از تأليف و تركيب

 :انجام

 (الف/00)كه باشد برو نيز ختم كالم   بياراست اول از ان نام يار

 ــــــــــــــــــــ

 160: 1گولپينارلى 

 

 1/9498همان اثر  - 155

ب / 4از . )ق 01، .م س 4/40×7/46( 41×0/0)، قطـع  .ه  4614تعليق، ابراهيم بن عمر بن على، بدون محل كتابـت، رجـب   

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )، جلد مقوا .س 40، (ب/01تا 
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 :آغاز

 (ب/4)معما  جهانرا داد ترتيب  بنام آنكه از تأليف وتركيب

 :انجام

 (ب/01)كه باشد برو نيز ختم كالم   م ياربيار است اوّل از ان نا

 .ضبط شده است« معميات»صورت  در نسخه عنوان به:  توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 149: 1گولپينارلى 

 

  5/9495معياراالدب  - 154

 . (ه  521. ف )حسين بن ابراهيم احمدى   الزمان ابوعبداللّه بديع

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

 .ا  در ارتباط با نحو عربى است قصيدهاثر 

. ق 1، .م س 17×0/47( 0/9×0/41)، قطـع  .ه  010نسخ پخته، احمد بن حاجى محموداالقسرايى، بدون محل كتابت، 

 .شده، بيدخورده دار ضربى، لبه كنده ، جلد ترنج.س 41، (ب/411ب تا / 411از )

 :آغاز

 (ب/411)سزد عز و جالل و كبريا مى انك او را  گران بر نعمت و فضل خدا بعد حمد بى

 :انجام

 (ب/411)ياد دار و با دعا  خير يادآور مرا  گر تمنى كرده فضل اين قواعد راز من

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 

 

 1249االعجاز فى شرح گلشن راز  مفاتيح - 152

 . (ه  219. ف )الدين محمد بن يحيى بن على الهيجى  شمس

« نوريـه »شارح كه متخلص به اسير  است از بزرگان مشايخ طريقه نوربخشيه بوده، در شيراز خانقـاهى مجلـل بنـام    

.(... ه  077)از معروفترين و رايجترين شـروح گلشـن راز اسـت    « االعجاز مفاتيح»كتاب . داشت و آثار  معتبر در تصوف دارد

 (149 :4: نفيسى. )نيز از آن اوست« اسرارالشهود»منظومه 

مشـار  . ؛ ف 164:  14به بعد؛ ذريعـه   1041: 0به بعد و  4164:  1/4؛ منزو  470؛ اته 014-019:  1صفا :   بنگريد

4101-4100 

الـف بـه   /479از . )س 49، .ق 101، .ه  006شوال  0، بدون نام كاتب و محل كتابت، (بعد تعليق ب به/479از )نسخ 
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 .دار لبه، جلد مقوا، عطف ميشن، (40بعد 

 (ب/4)... باسمك االعظم الشامل فيضه المقدس لكل موجود المنور... بسم:   آغاز

و ... و چبستر موضعى است در هشت فرسنكى شهر تبريز و مـدفن و مولـد ايشـان هـم انجاسـت قـدس      ...:   انجام

 (ب/141)افى كرمه االعجاز فى شرح گلشن راز حمدا يوا فى نعمه و يك المسمى بمفاتيح فقناالتمام هذاالكتاب

هجـر    001مضـبوط اسـت كـه در    ( 104ش )ترين نسخه اين اثر در مسجد جامع گوهرشاد مشهد  كهن:   توضيح

معتقد است كه اين شرح يكـى از  ( 00، ص 4171گزارش سفرها  علمى، تهران )مهد  محقق . استنساخ شده است

الدين شيراز ، مـال محسـن فـيض و حـاج مـال      بهترين شرحها  گلشن راز است كه مورد استفاده و استشهاد صدر

 .هجر  در تهران چاپ شده است 4101اثر در سال . هاد  شيراز  بوده است

 ــــــــــــــــــــ

 174: 4گولپينارلى 

 

  2/9191مفتاح االسرار  -  151

 مؤلف ناشناس

 .، جلد معمولى(ب/19تا  ب/49از . )ق 44، .م س 47×44تعليق، بدون نام كاتب، و محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/49)... االول ليس الوليته ابتداء الحمدهلل:   آغاز

 (ب/19)... در حضور خود حاضر بيند واگر شخص...:   انجام

 .اوراقى از پايان افتاده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 400: 1گولپينارلى 

 

 2515[مفتاح بدايع ] - 154

 .(ه  259. ف )محمد وحيدى تبريزى 

 [گذشت 411ياد او در شماره  ]

اش  بخواهش برادرزاده« صنايع»نويسد كه اثر را در باب  مؤلف در ديباچه مى. رساله در خصوص صنايع شعر  است

الظنون ضمن اشاره به عنوان اين كتـاب،   كشف. الدين فراهم آورده و همه شواهد آن را از اشعار خود داده است سيف

 (4706: 1)داند  مىآن را فرهنگ فارسى 

ضـبط كـرده   « الشـعر  مفتاح البـدايع فـى صـنايع   »منزو  عنوان را بشكل ) 1470: 1؛منزو  116:  14ذريعه :   بنگريد

 ( است

، جلـد مقـوا   .س 49، .ق 19، .م س 1/14×10( 1/11×1/41)، قطـع  .ه  4140رقاع، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    
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 (ا  روكش پارچه)

 :آغاز

 ليك فهميدن به از كفتن بود در سفتن بود شعر كفتن كر چه

 عروض موالنا وحيد تبريز  

 (ب/4... )بسم

 (الف/10)و هر كسى كه علم قافيه اين مقدار بداند او را كفايت كند ...:   انجام

 .ضبط شده است« عروض»عنوان رساله در نسخه بشكل  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 0: 1گولپينارلى 

 1/9514ثر همان ا - 152

، .س 49، (ب/41ب تـا  /4از . )ق 41، .م س  1/40×0/44( 41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .اوراق مجدول بشنگرف، جلد ميشن نرم، قرمز، مجدول

 (ب/4)... شكر و سپاس خداوند متكلم را كه انسانرا تشريف نطق بخشيد...بسم:   آغاز

و اين تاريخ هشتصد و بيست باشد چون مختصر برا  فهم مبتد  بود عبارترا سهل گـرفتيم و شـواهد را   ... :   انجام

 (ب/41)بسيار بياورديم و هر مبتد  كه اين قدر صنايع بداند ويرا بس باشد 

 ــــــــــــــــــــ

 190: 1گولپينارلى 

 

 1132[النجات مفتاح ] - 148

 .(ه  432-558)والحسن نامقى جامى الدين ابونصر احمد بن اب شهاب

آفرين و از صوفيان نظرور  است كه در صـف نخسـتين از    شيخ احمد جام معروف به ژنده پيل از صاحبدالن همت

پـس از ابوسـعيد ابـوالخير و    ... انـد  آن كسان جا  گرفته است كه با شايستگى تمام بر مسند ارشاد عارفانه تكيـه زده 

قـدر صـوفيانه ايشـان     هـا و عقايـد گـران    ن پير جام بوده كه دنباله مكتب فكـر  و انديشـه  انصار  اي  خواجه عبداللّه

 («التائبين انس»مقدمه دكتر على فاضل بر كتاب ... )گشت

توحيد، سنت و جماعت، توبه، تسليم و رضـا، امـر و نهـى، كسـب حـالل و راه      )مؤلف اين كتاب را در هفت فصل 

 .الدين كه دست از فساد كشيده بود نگاشت   بجهت توبه پسرش نجمهجر 011در سال ( صديقان و ابداالن

/ تأليف سديدالدين محمد غزنو  به اهتمـام حشـمت مؤيـد   / ؛ مقامات ژنده پيل 716: 1و  460:  4نفيسى :   بنگريد

جـام   آثار و سخنان شيخ: پژوه ؛ محمدتقى دانش101:  14، ذريعه 110: 4؛ ريحانه 410: 1؛ گنجينه سخن 4110تهران 

 .به بعد 116، ص 47و  40جلدها  ( نشريه فرهنگ ايران زمين)
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روكـش  )، جلـد مقـوا   .ق  111، .م س 1/47×0/44( 0/44×4/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار ، لبه(چرمى

 (ب/4)... و اليزال ذات مقدس او موصوف بود بصفات كبريا... :   آغاز

 (ب/111).. قدار  كسى نگويد كه كيست و جيست اما از صورتاز بى م... :   انجام

نسخه با تصـحيح علـى فاضـل     0با مقابله  4171در سال « النجات مفتاح»ويرايش دوم . نسخه ناقص است:   توضيح

 .بطبع رسيده است

 ــــــــــــــــــــ

مشخصـات  (  )011و  161دانشـگاه ش  فـيلم در  ) 4160: 1/4؛ منـزو   (عنوان ذكر نشـده اسـت  ) 00:  1گولپينارلى 

 (.ا  كه از سو  منزو  توصيف شده با اين نسخه مطابقت ندارد نسخه

 

 9419مفردات  - 141

 . (ه  1812-255)الدين محمد معصوم بن سيد صفائى حسينى ترمذى  سيد نظام

  در فنـون مختلـف دارد   نويسان و شاعران معروف زمان خود بوده، آثار مير محمد معصوم متخلص به نامى از تاريخ

 .باب است 10اثر مورد توصيف در ... ، «تاريخ معصومى»، «تاريخ سند»: از آن جمله

 107: 0؛ مشار 061:  4منزو     :بنگريد

، .س 41، .ق 449، .م س 1/10×0/41( 40×0/0)تعليق شكسته، محمد مراد بيگ، بدون محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .شده دها مرمتبن دار، عطف و گوشه جلد ترنج

 (ب/4)... باسمه سبحانه و تعالى فهرست طب نامى باب اول در عالج امراض سر(:     فهرست)آغاز 

 (:متن)آغاز 

 (ب/ 46)بهم حشمت شاه گدا ( برابر)هست برا             حمد خداوند كو كس بدر كبريا... بسم

 (ب/9)درد عالج اسهال آوردن ... (:     فهرست)انجام 

 (الف/449)... خلط خام بود باتمام رسيد... (:     متن)انجام 

 ــــــــــــــــــــ

 76: 1گولپينارلى 

 

 4534مقاالت  - 149

 .(ه  234. ف )الدين محقق ترمذى  سيد برهان

 [گذشت 719ياد او در شماره  ]

 71-00. (: م 4909چاپ )العارفين  ؛ مناقب4471-4476:  1/1صفا   :بنگريد



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

327 

 

، .س 47، .ق 411، .م س 11×49( 0/11×41)، قطع .ه  4114الحجه  ابراهيم ادهم، بدون محل كتابت، ذ  تعليق، درويش

 .، عطف ميشن(روكش ابر )آيات و احاديث بشنگرف، جلد مقوا 

همه كافران همين ميكفتند كه مارا مال و حسب و نسب و جمال و قد و قامـت زيبـا از محمـد بيشـتر     ...بسم:   آغاز

 (ب/4)... است

 (الف/411)هست شد مست شد سخن كوتاه شد ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 
 

 9155مقاالت  - 143

 . (ه  254پس از  - 449)الدين محمد تبريزى  شمس

الدين محمد بن على بن ملك داد تبريز  از اكابر مشايخ صوفيه و از پيشروان بزرگ اين قـوم در قـرن ششـم     شمس

علـت آنكـه مولـو  از راه     الدين محمد رومـى داشـت و بـه    است كه بسبب تأثير عظيمى كه در جالل( هفتم هجر )

خود را بنام او موسوم ساخته، شهرتى بسيار در ادب فارسى حاصـل  « ديوان كبير»ورزيد  ارادت خاصى كه به و  مى

 (4471: 1/1صفا ... )نموده است

 4119ببعد؛ مقاالت شمس تبريز  بتصحيح و مقدمه احمد خوشنويس، تهران ـ  041: 1مناقب العارفين :   بنگريد

حاو  تقريرات شمس در مجالس و سؤال و جوابهايى است كه ميان او و موالنا يا مريدان و منكـران رد و  « مقاالت»

ننمـوده   الدين خود تـأليف  از گسيختگى و بريدگى عبارات و مطالب پيداست كه اين كتاب را شمس. بدل شده است

 . است

شـود كـه    معلـوم مـى  « بركته  اللّه الاخلى... المعشوقين من مقاالت سلطان»باتوجه به قيد . كتاب حاو  سه بخش است

 . هايى كه در حيات شمس نوشته شده استنساخ گرديده است نسخه در حيات شمس و يا اينكه از رو  نسخه

 4109؛ مقاالت شمس تبريز  تصحيح محمد على موحد، تهـران  107:  14؛ ذريعه 4470-4471:  1/1صفا   :بنگريد

 (.مقدمه)

 79، .م س 0/10×0/40( 1/14×1/41)، قطـع  .(ه  7قـرن  . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت    

دار، مجـدول، لبـه    ه شده است، جلد ترنج، باال  بعضى از آيات و كلمات خط قرمز كشيد.س 11آهارزده صخيم، .ق

 .افتاده

 (الف/4)... در دل باشد خالف آن ظاهر كردن من عرف نفسه(:          بخش اول)آغاز 

 (ب/10)... اگر از جسم بگذر  و به جان برسى... من مقاالت سلطان المعشوقين...بسم(:     بخش دوم)آغاز 

 (ب/10)... همه خرقه كامل تبريز  پير محمد را پرسيدند(:     بخش سوم)آغاز 

 (ب/11)كه زرست  زير زر خالص بيرون كرد گفت واللّه... (:     بخش اول)انجام 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

328 

 

 (ب/17)اعلم   و راه نمودن ذوق دگر دارد و انك باخواص ميگويد ذوق دگر واللّه...(:     بخش دوم)انجام 

 (ب/79)...ت كه انچاغلب انبيا نفاق كردند نفاق آنس...(:     بخش سوم)انجام 

شـكى نيسـت كـه آغـازين     . بهم خورده است( كه صفحاتى از انجامش افتاده)ترتيب اوراق در اين نسخه :   توضيح

ا  از اوراق ديـده   در حاشيه پـاره ( باعالمت صح)تصحيح . شود بخش نسخه، بخش دوم است كه با بسمله شروع مى

 .شود مى

هـا    ها  مقاالت شمس تبريـز  دركتابخانـه   نسخه»ها  تركيه به مقاله  خانهبرا  اطالع از نسخ خطى اين اثر در كتاب

( 00-09ص   1: 4درجسـتجو  ميـراث مشـترك فرهنگـى     : مندرج در نشـريه آشـنا  )پور  نوشته اصغر دلبر « تركيه

 .كنيد رجوع

 ــــــــــــــــــــ

 (14فيلم در دانشگاه ش ) 11: ؛ محمدعلى موحد147: 1گولپينارلى 

 

 1/12همان اثر  - 145

، جلـد  (ب/477ب تا /400از . )ق 11، .م س 0/10×40( 11×41)، قطع .ه  701نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)مقوا 

كفتم آدمى بايد در همه عمر يكبار زله كند باقى همه عمر ... الفقرا من بعض اسرار حضرت موالناسلطان...بسم:   آغاز

 (ب/400)... مستغفر آن باشد

 (ب/477)... بدانك در سينه من صد مثقال... :   انجام

 .است« مقامات»ا  از  نسخه ناقص و حاو  خالصه :   توضيح

 

 9154همان اثر  - 144

، جلـد  .س 11، .ق 494، .م س 0/10×47( 0/16×1/44)، قطـع  .(ه 0قـرن  . ظ)نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت  بدون 

 (مرمت شده)دار  دار، مجدول، لبه ا  ترنج ميشن قهوه

 (ب/4)...الدين التبريز  المعشوقين موالنا شمس من مقاالت سلطان...بسم(:          بخش اول)آغاز 

 (ب/10)...محمد را پرسيدند كه خرقه كامل تبريز پير (:     بخش دوم)آغاز 

 (ب/94)...همت ان دگر ناشايسته از غيرت(:     بخش سوم)آغاز 

 (ب/411)...واشوقا الى لقاء اخوانى(:     بخش چهارم)آغاز 

 (الف/17)اعلم   گويد دگر واللّه و راه نمودن ذوق دگر دارد وانك با خواص مى...(:     بخش اول)انجام 

 (ب/96)بهر سه مشغول همان حديث واعظ است ...(:     بخش دوم)ام انج
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 (الف/414)پس من بروم فردا بحمام گفت اين را باخود ببر ...(:     بخش سوم)انجام 

 (ب/494)گويند  كنم مرا چنين مى گفت از بهر انك در صوت ظاهر نماز وقتى كامل مى...(:     بخش چهارم)انجام 

 ــــــــــــــــــــ

 (19فيلم در دانشگاه ش )؛ 4160: 1/4: ؛ منزو 04؛ محمدعلى موحد 149: 1گولپينارلى 

 

  (اختصاصى گولپينارلى) 114مقاالت غيبيه و كلمات عينيه   - 142

 مؤلف ناشناس

 ...«الغوثيـه  رسـاله »، «كشف االسرار»كند از منابع متعدد چون  مؤلف با تأليف اين كتاب كه از احمد يسو  صحبت مى

دهنـد،   اين كتاب را به حـاجى بكتـاش ولـى نسـبت مـى     ( منزو ، ذريعه)با اينكه بعضى از منابع . استفاده كرده است

 .ارتباط آن با حاجى بكتاش ولى مشكوك است

 4160: 1/4منزو  :   بنگريد

، .ق 11، .م س 1/16×1/41( مختلـف )، قطـع  .ه  4101صـفر   9تعليق، عبـدالباقى گولپينـارلى، بـدون محـل كتابـت،      

 ( .ا  روكش پارچه)جلد مقوا . السطور، باال  آيات و احاديث خط قرمز كشيده شده است مختلف

 الرحيم                    جامع فحوا  كالم قديم الرحمن اللّه بسم:                  آغاز

 (الف/4...)حاجى بكتاش الخراسانى...هذه مقاالت غيبيه و كلمات عينيه صدرت من حضرت

 مونسه  من آنس بالوحدة كان اللّه...:   جامان

 انوز افسر فقر سرفرازم كردان  يا رب ز دو كون بى نيازم كرد

 (الف/11)انزان ره كه نه سو  تست بازم كردان  در راه طلب محرم رازم كرد

 

 3/9285العارفين  مقامات  - 141

 .(ه  431-141)قاسم انوار 

 [گذشت 04ياد او در شماره  ]

، .س 47، (ب/400ب تـا  /400از . )ق 1، .م س 0/40×49( 1/41×1/0)بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    نسخ، 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلد مقوا 

 :آغاز

 :انجام( ب/400)الذ  لم يلد و لم يولد  حمد بر حضرت غنىّ ابد

 (ب/400)بر روان صحابه امجد  صلوات خدا  بر احمد

 :   توضيح

صد مقـام در اصـطالح   »با عنوان « مقامات العارفين»( 4117تهران، )در چاپ كليات قاسم انوار بوسيله سعيد نفيسى  
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 .آمده است« رساله عدد مقامات»يا « صوفيه

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 3129االدب  مقدمه  -144

 . (ه  434-521)ارزمى ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشرى خو        ّ جارالل ه

الكشـاف عـن   »تفسـير  بنـام   . مؤلف مفسر، فقيه و محدث و اديب معروف قرن ششم بود و مذهب حنفـى داشـت  

.( ه  004-011)باب كه بنـام اتسـز پسـر خوارزمشـاه      0فرهنگ عربى ـ فارسى است در  « االدب مقدمه». دارد« التنزيل حقايق

 .فارسى ارزش بسيار دارد تأليف شده و از لحاظ اشتمال بر لغات كهن

؛ صفا 1614:  1؛ منزو  4111از انتشارات دانشگاه تهران، ( مجلد 1در )االدب  مقدمه: سيد محمد كاظم امام:  بنگريد

 10: 11، ذريعه 111-111: 1

، احمـد بـن محمدالمـدعو بجـالل الخجنـد  البرهمـانى، بـدون محـل كتابـت،          (معادلها  فارسى بـه تعليـق  )نسخ  

، سرعنوانها و كلمات بشنگرف، جلد ميشن .س 0، .ق 140، .م س 1/17×0/40( 16×46)، قطع .ه  701ين آخرالجماد

 .دار ، لبه(روكش كاغذ )

 ...باب فعل يفعل اهناه الطعام          يهنئه ويهنوه...     بسم:   آغاز

 (ب/4)كوارد او را  گواريد او را خوردنى               مى               

 ليس زيد ذاهبا          هات كذا...:             انجام

 (ب/147)نيست زيد رونده          بيار فالن چيز را               

 ــــــــــــــــــــ

 417: 1گولپينارلى 

 

 3121همان اثر  -  142

، .م س0/10×0/47( 16×41)قطع ، .(ه  9و يا اوايل قرن  0اواخر قرن . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد ميشن قرمز، ترنج.س 44، .ق 466

 (ب/4)... الطعام بكواريد برو  طعام الالم غالبا هناه باب فعل يفعل فعالًالمتعد  و فعوالً فى...بسم:   آغاز

 (فال/466)و منّه  االفعال بحمداللّه ليس زيد ذاهبا هات كذا تمت...:   انجام

 .بنام درويش يوسف البروسو  موجود است 4669قيد وقف بتاريخ :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1گولپينارلى 
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 5/1114مقصد اقصى  -  128

 .(ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

 .سير و سلوك استاثر در خصوص عرفان، معرفت ذات و صفات بار ، مبدأ و معاد و 

 1090: 1( مؤلفين)؛ مشار 4909: 1( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  4141: 1/4؛ منزو  446: 11ذريعه :   بنگريد

ب تـا  /17از . )ق 04، .م س 41×1/9( 9/46×0/0)، قطـع  .ه  4610تعليق، محمود بن ذوالفقار، بـدون محـل كتابـت،    

 .دار، مجدول لبه ، سرعنوانها بشنگرف، جلد ميشن،.س 40، (الف/467

از   اللّـه  الفقرا عزيز بن محمدالنسفى كه چون درويشان كثـرهم  الضعفا و خادم اما بعد چنين گويد اضعف...بسم:   آغاز

 (ب/17)...بايد در معرفت ذات خدا  تعالى اين بيچاره درخواست كردند كه مى

  و اينست خالص آدمى سـخن كوتـه شـد واللّـه    رسان اينست كار آدمى  توانى راحت مى و بقدر ان كه مى...:   انجام

 (الف/467)اعلم بالصواب 

در اين نسـخه كـه از سـو     .( ه  4619سال )المولو   قيد تملك سر بوّاب آستان موالنا، درويش مصطفى :   توضيح

 .شود سر طريق محمد على وقف شده است ديده مى

هجـر    0و يـا   7مضبوط است كه محتمالً در قرن ( 1/909)ها  اين اثر در كتابخانه بريتانيا  ترين نسخه يكى از كهن

 .استنساخ شده است

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 

 

 9/1199همان اثر  -  121

، .س 44، (ب/409الف تا /71از . )ق90، .م س 1/16×0/41( مختلف)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ، لبه(ها ميشنبند عطف و گوشه)جلد مقوا 

اما بعد چنين گويد اضعف ضعفا و خادم الفقرا عزيز بن محمد نسفى صـوفى كـه جماعـت درويشـان     ...بسم:   آغاز

 (الف/ 71)... كردند كه( درخواست)تعالى ازين بيچاره درخاست   كثر هم اللّه

 كار آدمى و كمال آدمى در اين است خالص و نجات آدمى... :   انجام

 (ب/409)الوهاب  الكتاب بعون الملك تمت  اعلم  سخن كوتاه شد واللّهمصراع 

 ــــــــــــــــــــ

 17: 1گولپينارلى 
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 3/1192همان اثر  -  129

، (ب/401ب تـا  /90از . )ق 00، .م س 0/14×0/40( 0/41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)جلد مقوا 

 (ب/90)...اما بعد چنين گويد اضعف ضعفا وخادم فقرا عزيز بن محمدالنسفى كه جماعتى درويشان...بسم:   آغاز

 (ب/401)اكبر تمام كتاب مقصداالقصى   و در اين است خالص و نجات آدمى سخن كوتاه شد اللّه...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 17: 1گولپينارلى 

 

 2/9438ات مقطع -  123

 . (ه  122. ف )الدين فريومدى  فخرالدين محمود بن امير يمين

الدين فريومد  معروف به ابن يمين بيشتر بخاطر مقطعات كوچكش شهرت دارد كـه   فخرالدين محمود بن امير يمين

ت رفـت و  بـه غـار   711صفر  41گويند ديوان او در فتنه ... در مسايل اخالقى با كمال سادگى و روانى سروده است

 (161-164:  4نفيسى . )پس از آن اشعار  را كه سروده بود بار ديگر تدوين كرد

؛ ديوان اشعار 4101مشار . به بعد؛ ف  010( تركى)المعارف اسالم  دايره: به بعد؛ احمد آتش 904: 1/1صفا   :بنگريد

 ( .4111)راد، تهران  ابن يمين فريومد  تصحيح حسينعلى باستانى

الـف  /94از . )ق 416، .م س 0/40×41، قطـع  .ه  017بهاءالدين الكاتب القمى، بدون محل كتابت، غره رمضان تعليق، 

 .دار، مجدول، لبه افتاده ا ، ترنج ، جلد ميشن قهوه.س 41، (الف/146تا 

 (ب/94)بنام خدائى كه هستى ازوستزبردستى وزيردستى از اوست :     آغاز

 :انجام

 (الف/146)بچه دانند خالئق كه عفو  و غفور   م و جهولگر نبخشى گنه كه ظلومي

 ــــــــــــــــــــ

 111:  1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 5/131همان اثر  -  125

از . )ق 40، .م س 0/11×1/40، قطـع  .ه  940االخر  جماد  47الغياث جوهر ، بدون محل كتابت،  تعليق پخته، حسن

 .بند دار، با گوشه دار، لبه ، اوراق مجدول، جلد ميشن، ترنج.س 10آهارزده، دار و  نقش ته(الف/111ب تا /110

 :آغاز

 (ب/110)وچه عجب كر درو هنر باشد   در حقير  مرد غره ش
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 :انجام

 (الف/111)غرض دعا  ويم نيست داعى خويشم      خدا  هست كواهم كه اندرين حالت

 

 9281همان اثر  -  124

، اوراق .س 41، .ق 79، .م س 0/40×46( 0/44×4/0)، قطـع  .(ه  9قـرن  . ظ )تـاريخ كتابـت   بدون نام كاتب، محل و 

 ( .مرمت شده)بند و مجدول  دار، با گوشه دار، لبه مجدول الجورد ، جلد ترنج

 :آغاز

 (ب/4) بتف آتش سودا چه زنى ديك هوس  پنج روز  كه درين توده خاكست وطن

 :انجام

 (الف/70)و آورد درميان كرم لطف بى كران   دادمن بنده رابمجلس خاص اختصاص 

ابياتى از مثنـو  مولـو  جـا     ( الف/79ب تا /70)باشد و در چهار ورق آخر  قطعه مى 109نسخه شامل :   توضيح

 .گرفته است

 ــــــــــــــــــــ

 19: 1گولپينارلى 

 

 1228مكتوبات  -  122

 .(ه  494. ـ مقت  529)بن محمد ميانجى همدانى   ابوالمعالى عبداللّه

 [گذشت 414ياد او در شماره  ]

، اوراق مجـدول  .س 47، .ق 101، .م س 16×40( 1/40×41)نسخ خام، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار، مجدول دار، لبه بشنگرف، جلد ميشن، ترنج

بود كه در شرايط و اركان نمـاز   ا در خاطر مىخدا  تعالى عاقبت محمود بدهاد ما را و آن برادر اعز ر... بسم:   آغاز

 (ب/4)...چند مكتوب بنويسم

 (ب/101)ارجو كه آنچه مقصود بود در طى حروف و كلمات بازيابى و اگر موفقى جز چنين نبود والسالم ... :   انجام

جـا   ( ذكـر دربـاره  )الـدين سجاسـى    ا  از ركـن  است و پـيش از آنهـا رسـاله    مكتوب 444نسخه حاو  :   توضيح

هـا    نامـه ». اسـت  الدين سجاسى همان شخصى است كه شمس تبريـز  از خلفـا  او بـوده    گويند ركن. است گرفته

در تهـران  ( 1ويـرايش  ) 4101در دو مجلد از سو  عفيف عسيران و علينقى منزو  در سـال  « القضات همدانى عين

 .است شده نامه پرداخته 410نسخه خطى و درج  0چاپ شده و طى آن به توصيف 

 ــــــــــــــــــــ

 4: 1گولپينارلى 
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 1/4144همان اثر  -  121

/  40ب تـا  /4از . )ق 40، .م س 11×0/40( 0/49×9/41)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .، بدون جلد و در حالتى پراكنده.س 16آهارزده ضخيم، ( ب 

 (ب/4)...   من اينجا اوليترم ا  عزيز فيه خيرا كثيرا لقد كان فى قصصهم عبرة نوشته  اللّه و يجعل... :   آغاز

 (ب/40)...اين خبر كه ستفترق امتى على نيف و سبعون فرقه اول ترا معنى اين خبر ببايد دانست كه...:   انجام

 .آخر ناقص استآغاز مكتوب نخست و انجام مكتوب . مكتوب است 49حاو  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 101: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 3/12مكتوبات   - 124

 . (ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

خود نوشته هايى است كه موالنا به برخى از اعاظم و اكابر و محبان و عاشقان و اولياء و ياران  حاو  نامه« مكتوبات»

 .هايى دست زده است و طى آن به توصيه

 4107مشار . ؛ ف (4101تهران، )الدين مقدمه ولد چلبى ايزبوداق  مكتوبات موالنا جالل:   بنگريد

، (الــف/09ب تــا /01از . )ق 10، .م س 0/10×40( 11×41)نسـخ، بــدون نــام كاتــب، محــل و تـاريخ كتابــت، قطــع   

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)جلد مقوا السطور، سرفصلها بشنگرف،  مختلف

 (ب/01)...بندهر بار  تعالى چون خواهد كه عنايت و لطف ونصرت و دولت و سعادت را ب...بسم:   آغاز

 تر باد و بر محبان شما  آمين يا رب العالمين هر روز امداد و توفيق بر شما افزون...:   انجام

 

 

 9119همان اثر  -  122

، (روكش چرمى)، جلد مقوا .س 14، .ق 440، .م س 11×41( 1/40×0/7)ل و تاريخ كتابت، قطع بدون نام كاتب، مح

 .مجدول، مطالّ

و مكاتبات همايون و مراسـالت ميمـون   ( معالى)و تم بالخير اين رسايل عالى و وسايل معال ...رب يسر بسم:   آغاز

را بـر  ( عقـل )و لطف و نصـرت و دولـت و سـعادت    االبواب بار  تعالى چون خواهد عنايت  مفتح  اللّه( ب/4... )كه

 (الف/1...)گان خويش مقيم و پيوسته كرداند بنده

 پرور  در بسيط جهان گسترانيده (دين)و بساط عدل و كرم و وين ...:   انجام

 اين تخم بكار تا توانى  برويد( كاشتى)هر تخم كه كاشتن 
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 (الف/440)تمت تمام شد

 ــــــــــــــــــــ

 470: 1گولپينارلى 

 

 1241( مجلد اول)مكتوبات  - 118

 . (ه  1824-1888)الربانى  محمد معصوم ابن االمام

معروف به مجدد الـف ثـانى اسـت كـه     .( ه  4611متوفى بسال )مؤلف فرزند احمد فاروقى بن ابدال احدالسرهند  

 .همانند پدرش معارض وحدت وجود و معتقد به وحدت شهود بوده است

 .ق 160، .م س 0/10×0/40( 10×0/46)، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق

 (ب/4... )العلى االعلى والصلوات والسالم على رسوله محمد الحمدهلل...بسم:   آغاز

اول اختتام يافت جلـد  ... سبحانه باشد والسالم على من اتبع الهد   اللّه اين علوم بطريق كشف و بتلقى من...:   انجام

 (الف/160)االقطاب حضرت محمد معصوم قدس سره  من مكتوبات قدس آيات قطب

 ــــــــــــــــــــ

 176: 4گولپينارلى 

 

 3/1133[ مكتوبات ]  - 111

 مير شريف

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

. گذشـت ( همين فهرسـت توصيف شده در )« الواقع بيان»مؤلف شايد همان مير شريف شيراز  است كه شرحش در 

مكتوب است كـه   40نسخه شامل . ياد كرده است« مكتوبات شريف»نيز از اثر  با عنوان ( 406:  11)صاحب ذريعه 

 .به علما و امرا نوشته شده است

 11،.م س 1/40×0/41( 1/41×0/9)، قطـع  .(ه  46و يـا   9قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

در داخـل  )شـده   بنـدها مرمـت   دار، مجدول، عطف و گوشـه  دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، (الف/406ب تا /419از . )ق

 (محفظه

 (ب/419)...تا شمس جاللى و قمر جاللى از آسمان كمالى... بسم:   آغاز

 (الف/406)مبنى بر قصه جند كه بعضى از آن بمشافهه بعرض خواهد رسيد والسالم ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1گولپينارلى 
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  9/9211[ مكتوبات فارسى ]  - 119

 نويسنده ناشناس

 .نامه است و انجام نامه آخر ناقص است 10نسخه حاو  

، جلد ميشن .س 40، (ب/10ب تا /10از . )ق 40، .م س 11×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .شده مجدول با عطف مرمت

 (ب/10)...هر چند ديده رمد رسيده دورافتادگان راحله نياز...بسم:   آغاز

 (ب/10)... و اگر احيانا در تحقق اين مدعا و تيقن اين مبتنا ارتيابى...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 19: 1گولپينارلى 

 

 18/1133[مكتوبات فارسى ]  -113

 نويسنده ناشناس

. ق 1، .م س 1/40×0/41( 1/41×0/9)، قطع .(ه  46و يا  9قرن . ظ)حل و تاريخ كتابت تعليق پخته، بدون نام كاتب،م

 (در داخل محفظه)شده  بندها مرمت دار، مجدول، عطف وگوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، (الف/411ب تا / 411از )

 :آغاز

 (ب/411)چون صفحه صحيفه راحت رسان رسيد           راحت بسى بجان و دل ناتوان رسيد

خـاطر اصـحاب حضورسـت محـول اسـت      ( مـالل )باقى احوال جند كه تقرير آن با سرها موجب كـالل  ...:   انجام

 (الف/411)بمعروض كردانيدن 

 ــــــــــــــــــــ

 04:  1گولپينارلى 

 

  1/1133[مكتوبات فارسى ]-  115

 نويسنده ناشناس

 1، .م س 1/40×1/41( 1/41×0/9)، قطـع  .(ه  46و يـا   9قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

در داخـل  )شـده   بنـدها مرمـت   دار، مجدول، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، (الف/410ب تا / 411از . )ق

 (محفظه

 :آغاز

 (ب/410)معاد دهيم( و)اگر ترا خبر ازمبدأ   بجز حقيقت آدم چه دانى ا  صوفى

العصـمة   المقال اين مسئول باشـد تقريـر كـرده آيـد وباللّـه      ت جنان ديده شد كه آنچه خالصهمصلح...:   انجام
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 (ب/410) والتوفيق

 ــــــــــــــــــــ

 06:  1گولپينارلى 

 

 4/1[ مكتوب فارسى خطاب به امير سيد احمد ]  - 114

 نويسنده ناشناس 193

از . )ق 1، .م س 1/40×0/41( 1/41×0/9)، قطـع  .(ه  46و يـا   9قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (در داخل محفظه)شده  بندها مرمت دار، مجدول، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، (الف/419ب تا / 410

 (ب/410)...هميشه تا دل عشاق صاحب اصول:   آغاز

 (الف/419)صفر  1وجود شريف ان برادر حقيقى را از مكروهات خاطر مصون و محفوظ دارد ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 06:  1گولپينارلى 

 

 2/1133[مكتوب ناقص ]  -  112

 نويسنده ناشناس

. ق 4، .م س 1/40×0/41 (1/41×0/9)، قطـع  .(ه  46و يـا   9قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (در داخل محفظه)شده  بندها مرمت دار، مجدول، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، (ب/  419)

 ...هر صبح تا بر طارم اعال ازين قصر نيلكون:   آغاز

 بعد از رفع دعا و ختم اعالم حضرة حقايق مأبى عارف ايابى ميكردد...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 06:  1گولپينارلى 

 

 3/4558مناجات   -111

 . ( ه 541-322)بن محمد انصارى هروى   االسالم ابواسماعيل عبداللّه شيخ

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

در : نشـريه آشـنا  )انصـار  در كتابخانـه مـوزه موالنـا       ا  چنـد از خواجـه عبداللّـه    رساله: پور اصغر دلبر :   بنگريد

 (ببعد 01ص  1: 4مشترك فرهنگى جستجو  ميراث 

/  79ب تـا  /07از . )ق 41، .م س 1/47×0/46( 7/44×0/0)، قطع .ه  4167تعليق پخته، عبدالرحمن ناجم، قسطنطنيه، 

 .، جلد جديد(الف
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 قطعه...بسم:   آغاز

 (ب/07...)ا  كه دردت بيدالنرا بو  درمان آمده

 (الف/79)انصار    ار  بد  را نيكى كن بقول عبداللّهنيكى را نيك خر خوار  بد  را بد سكس...:   انجام

 .چاپ شده است« مناجات»هجر  در بمبئى تحت عنوان  4164اين رساله در سال  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 

 

 1/9499منازل انشا -  114

 . (ه  229. ف )الدين  بن خواجه شمس  الدين عبداللّه شهاب

. ترين نويسندگان دوره تيمور  و مقرب دربار سلطان بايقرا بـود  مرواريد و يكى از معروف  معروف به عبداللّهمؤلف 

كتـاب  . نواخـت  نوشـت و قـانون نيكـو مـى     و  مخصوصا در انشا  ديوانى شهرت داشت و خط را بسيار خوب مى

.   آموختنـد  نويسـى را از آن مـى   نامـه  از آثار اوست كه سابقا در دبستان، كودكان خطـوط مختلـف و  « ترسّل»معروف 

 (109: 4: نفيسى)

، تذهيب (ب/466ب تا /4از . )ق 466، .م س 1/49×0/44( 41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

عطـف و  )دار، مـذهّب، مطـالّ،    دار، لبـه  شود، اوراق مجدول، مطـالّ، جلـد تـرنج    ديده مى( ب/4)نفيسى در ورق اول 

 (شده بندها مرمت گوشه

 (ب/4)وصور  بسته اجسام ا  كرده بكلك صنع تركيب بشرزانشاء تو نقش  :     آغاز

 (ب/466)با  تيغ  جفا بكش  مرا  بسمل  كنالقصه  بيا  فكر من بيدل كن  :     انجام

ا  به اين كتاب نكرده ولى از  الظنون اشاره با اينكه كشف. اوراقى چند از آغاز و وسط نسخه ناقص است :   توضيح

آمده كـه مؤلـف منشـى سـلطان     ( 1469: 0)االعالم  در قاموس. است« االحباب مونس»كتاب ديگر مؤلف، نام برده كه 

در ده . نيـز از آن اوسـت  « ناتمام خسـرو شـيرين  تاريخ منظوم و »، «تاريخ شاه»حسين بايقرا بوده و آثار  ديگر چون 

 .هايى از قطعات مختلف جا  گرفته است ورق آخر  كه به قلم نسخ نوشته شده نمونه

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 

 

 9412مناظراالنشاء  - 112

 .(ه  442. مقت )عمادالدين محمود بن شيخ محمد گيالنى 

و  مؤلـف  . رفـت  ن بود يكى از مشاهير نويسندگان و ادبا  قـرن نهـم بشـمار مـى    مؤلف كه معروف به خواجه جها

. از آنهاست« قواعداالنشاء»و ( معروف به منشات خواجه جهان)« االنشاء رياض»آثار  چند در صنعت انشاء است كه 
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و نيز از سو  همين دستور قتل ا 000با اينكه محمد شاه او را به لقب خواجه جهان مفتخر ساخته بود، ليكن در سال 

 (109:  4: نفيسى)حكمران صادر شده بود 

 0اقسام و اركـان انشـاء در   ( 1منظر و  1تقسيم كالم به (4: فصل است در ماهيت انشاء و سپس دو مقاله 0كتاب در 

 .منظر

اوراق  ،.م س 11، .ق 91، .م س 0/14×41( 0/40×0)، قطـع  .ه  4674الحجه  نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، ذ 

 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه مجدول بشنگرف، جلد ترنج

 (ب/4)...ءاالنشاء ببسط نورالوجود يا مبد :   آغاز

 (ب/91)و در عربى بحرف صاد مينويسند...:   انجام

قرار دارد كـه مـذهّب اسـت و     417ا  از اين كتاب در كتابخانه مركز  دانشگاه تهران تحت شماره  نسخه:   توضيح

 .كتابت يافته است 906ر سال د

 ــــــــــــــــــــ

 141: 1گولپينارلى 

 

 1/3141الجواهر مناظم - 148

 . (ه  1859بعد از . ف )مصطفى خاكى 

اثر حاضر لغـت منظـوم عربـى و فارسـى بـه      . اقامت گزيد( استانبول)مؤلف كه اهل تيره بوده بعدا در محله اسكدار 

آورده است كه مؤلـف بـه غيـر از ايـن اثـر كتـابى ديگـر بـه نـام          ( 400: 1)« مؤلفلر عثمانلى »صاحب . تركى است

شاعر طـى بيتـى اشـاره ميكنـد كـه      . باشد نير داشته كه آن هم لغت منظوم فارسى و عربى به تركى مى« الجواهر ناظم»

 :فراهم آورده است 4611اثرش را در سال 

 تمام ايلدكد  بيك قرق ايكيده   صورر لرسه سندن اگر خاكيا

. ق 16، .م س 1/40×0/41( 0/41×0/7)، قطـع  .ه  4411االول  ربيـع  0، بدون نام كاتب و محل كتابت، (مشكول)نسخ 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش كاغذ )، سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا (الف/16ب تا /4از )

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)للب والّذكابالنطق والدراية و ا  الناس مكرّما الحمدهلل جعل

 :انجام

 (الف/16)دعا ايله ناظم ايجون ا  اوغول  فعولن فعولن فعولن فعول

 ــــــــــــــــــــ

 411: 1: گولپينارلى
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 9154العارفين  مناقب - 141

 . (ه  121. ف )الدين احمد افالكى  شمس

هجر  به اتمام آن  701و در .( ه 740)رد الدين احمد افالكى اين اثر منثور را بدستور اولو عارف چلبى آغاز ك شمس

شد و به سبب آشـنائى بـا علـم نجـوم بـا       و  بجهت انتساب به اولو عارف چلبى با نام عارفى خوانده مى. موفق شد

( استاد بازنشسته دانشگاه اسـتانبول )متن اين اثر از سو  پرفسور دكتر تحسين يازيجى . تخلص افالكى اشتهار داشت

آورده است كه افالكى ابتدا مناقب را بصـورت مختصـر   ( در مقدمه)مصحح . و منتشر شده استدر دو جلد تصحيح 

العارفين به مقدمـه   برا  تراجم مناقب. و سپس به شكل مفصل فراهم آورده است( الكاشفين العارفين و مراتب مناقب)

 (.10-11: 4)رجوع شود ( در همان اثر)تحسين يازيجى 

العلمـاء، محقـق ترمـذ ، موالنـا، شـمس       نوشته شده و طى آن به ترتيب حـاالت سـلطان   العارفين در ده فصل مناقب

الدين چلبى، بهاء ولد، چلبى اميـر عـارف، چلبـى اميـر عابـد توصـيف گشـته و         الدين زركوب، حسام تبريز ، صالح

( جز سه غزل تركـى )ر  اثر ديگ« العارفين مناقب»از افالكى جز . باالخره اسماء اوالد و اخالف آنان قيد گرديده است

مقـاالت شـمس   »، «معـارف سـلطان ولـد   »، «ابتدانامه»، «رساله سپهساالر»و  در تدوين اين اثر از . باقى نمانده است

موالنا و نيز توضيحاتى كه موالنا شخصا در حاشيه بعضى كتابها نوشـته  « ديوان كبير»، و «مثنو »، «مافيه فيه»، «تبريز 

 .نامه موالنا قرار گرفته است شجره 116و در ورق . شود ب تمام مى/119ورق  متن در. استفاده كرده است

: 1/1؛ صـفا  107:  4( مـؤلفين )؛ مشـار  (الكاشفين العارفين و مراتب با عنوان مناقب) 4066-4199مشار . ف    :بنگريد

 119: 11؛ ذريعه 4101-4100

، .س 47، .ق 116، .م س 7/10×0/47( 0/49×41)، قطـع  .ه  009االولـى   جمـاد   41تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار دار، لبه دو ورق اول مذهّب، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4)...الذ  نور قلوب اوليائه بانوارالمعانى الحمد هلل...بسم:   آغاز

  الحـق والـدين محمـد را قدسـنااللّه     الدين محقق ترمذ  تلقين كـرد حضـرت موالنـا جـالل     و سيد برهان...:    انجام

 (ب/119)العالين  العزيز آمين يا رب بسرّهم

اين نسخه كه اوراقى چند از آن . الف بنام محمد پاشا مضبوط است/4در .( ه  090الحجة  ذ )قيد تملك  :   توضيح

 .گر مطابقت داده شده واغالط و نواقص در حاشيه درج گرديده استها  دي ناقص است بانسخه

 ــــــــــــــــــــ

 (مقدمه تركى) 11: 4العارفين،  مناقب: ؛ تحسين يازيجى114: 1گولپينارلى 

 

 9152همان اثر  -   149

ب تا /4از . )ق 146، .م س 0/10×40( 16×7/46)، قطع .(ه  46قرن . ظ)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

بنـدها   دار، عطـف و گوشـه   ، تـرنج (روكش چرمـى )ب مجدول بشنگرف، جلد مقوا /19، اوراق تا .س 10، (ب/ 146
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 .مرمت شده

 (ب/4)همان :   آغاز

 (ب/146)... العارفين والحمدهلل الباقين سرّالسابقين وايّد عمرالعاشقين  اللّه قدس...:   انجام

 .ديگر مقابله شده و تصحيحاتى در آن بعمل آمده استا   نسخه با نسخه:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 

 

 9148همان اثر   -143

، .س 10، .ق 100، .م س 10×40( 1/40×0/0)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت   

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )اوراق مجدول بشنگرف، بعضى اوراق وصالى شده، جلد مقوا 

 (ب/4)...حاصل كشت و بدين واسطه:   آغاز

 (ب/100)ور ترا چشمى ببين مثنو    گر ترا گوشيست بشنو...:   انجام

 . است ا  ديگر مطابقت داده شده نسخه موصوف با نسخه. ورق از آخر ناقص است 0يك ورق از اول و  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 

 

 9141همان اثر  - 145

، .س 17، .ق 407، .م س 16×41( 0/47×9)، قطـع  .ه  4606اآلخـر   البسـنو ، قونيـه، جمـاد     تعليق، درويش احمدالمولو 

 (در حالتى نامطلوب)بندها ميشن،  ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلد مقوا 

 (ب/4) 1410برابر نسخه :   آغاز

 (الف/404) 1410برابر نسخه :   انجام

ا  از اوراق احاديـث   درج گرديـده و در پـاره  ... در حاشيه بعضـى از اوراق اشـعار  از مولـو ، سـنائى،    :   توضيح

شـده جـا  دارد و درپايـان     كبيـر نوشـته   ا  كـه بـر ديـوان    در ورق اول مقدمـه . متناسب با موضوع قرار گرفته اسـت 

گرديـده   رود كه اين نسـخه از دسـتخط افالكـى استنسـاخ     اد مىاحتمال زي. شرح ديباچه مثنو  درج شده است نسخه

 .است

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1گولپينارلى 
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 1194الصادقين الطالبين و مسالك مناهج - 144

 سيد محمد بخارى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

با خطى متفـاوت درج شـده   « شرح تجريد»ب مطالبى در فضيلت كلمه توحيد و فصلى از /400ب تا /407در اوراق 

بـا توجـه بـه    . ضبط كرده و اطالعاتى از مؤلف نـداده اسـت  « الطالبين مناهج»عنوان را بصورت « الظنون كشف». است

باحتمال زياد و  در اواخر قرن .( ه  710)شواهد  كه مؤلف از موالنا و سعد  دارد و نيز با عنايت به تاريخ كتابت 

نيز نام مؤلف را نداده و آورده اسـت كـه كتـاب مركـب از يـك      « ذريعه». زيسته است هجر  مى 0 و يا اوايل قرن 7

 .مقدمه و ده باب است

، .س 16، .ق 400، .م س 49×0/41( 0/41×1/7)، قطـع  .ه  710نسخ پخته، بدون نام كاتب و محـل كتابـت، رمضـان    

 (مرمت شده)دار، مجدول  جلد مقوا، ترنج

... د درويشى از جمله برادران در دين مسلمانى و طالبى از جمله راغبان در معرفـة كمـال انسـانى   اما بع...بسم   :آغاز

 (ب/4)

 :انجام

 (ب/400)بيرون ز دو كون در جهانى دگرند   منگر تو بدين دريشان كايشان...

 ــــــــــــــــــــ

فـيلم در دانشـگاه ش   ) 4110:  1/4؛ منزو  (قيد كرده است 491تعداد اوراق را ) 147:  11؛ ذريعه 10: 1گولپينارلى 

144.) 

 

 1132همان اثر  -  142

، .ق 417، .م س 11×40( 0/47×7/0)، قطع .ه  4109تعليق، حاجى محمد حسين خوارزمى، بدون محل كتابت، صفر 

، دار ، لبـه (بنـدها ميشـن قرمـز    عطف و گوشـه )، ورق اول مذهّب و دو ورق نخست مجدول مطالّ، جلد مقوا .س 49

 (داخل محفظه)

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/417)همان :   انجام

 .آمده است« الصادقين الطالبين و مسالك مناهج»عنوان نسخه بصورت :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 07: 1گولپينارلى 
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 9214منتخبات ديوان مثنوى   -141

 ناصر على

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

كـه ذكـرش در   )« مجدد الف ثـانى »منسوب به خواجه معصوم و احمد فاروقى سرهند  ملقب به خليفه و  خود را 

شـود   الـف در دومـين ورق نسـخه ديـده مـى     /101كه رقـم   با توجه به اين(. الف/ 0)ميداند ( همين فهرست گذشت

 .باحتمال قريب به يقين نسخه مورد توصيف همه اشعار شاعر را در احتوا ندارد

( 1/40×1/9)، قطـع  .ه  4417پخته، حاج محمد امين بـن الحـاج محمـد يوسـف اسـالمبولى، بنـدر سـورت،        تعليق 

 .، اوراق مجدول، جلد ميشن نرم، مجدول.ق 09، .م س 1/11×0/41

 (:ديوان)آغاز 

 (ب/4)اچو تار سبحه كم كرديد اين ره زير منزلها   محبت جاده دارد نهان در خلوت دله

 (:مثنوى)آغاز 

 (ب/01)زار استخوان ريز  شرر در پنبه  ره داد  بجان ريزالهى ذ

 (:ديوان)انجام 

 (ب/04)در آينه كه ديده باشى   جز عكس تو جلوه بر نتابد

 (:مثنوى)انجام 

 (ب/09)چراغان ميكند گلبانك منصور  كه عشقم در رك و پى ميزند شور

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 3/1194[مثنوىمنتخبات  ]  -144

 گردآورنده ناشناس

، جلـد  (ب/107ب تـا  /71از . )ق 140، .م س 40×0/46( 41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)مقوا 

 (ب/71)ان خدايى كه فرستاد انبيانى بحاجت بل بفضل كبريا  :     آغاز

 :انجام

 (ب/107)جز دل اسپيد همچون برف نيست  رف نيستدفتر صوفى سواد ح

 .اوراقى چند از آخر ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 
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 1/9191بسره جواب عزالدين آملى  قدسنااللّه الدين من سؤاالت جالل  - 142

هـا  اقـدم و    خورد در هيچكـدام از نسـخه   نمىنظم مندرج در اين نسخه عالوه بر اينكه از نقطه نظر سبك به موالنا 

درگذشـت  ( مازندران)هجر  در شهرستان سار   961عزالدين آملى كه در سال . شود اصح ديوان كبير نيز ديده نمى

 (16: 4ريحانه . )نيز دارد« حسينيه»ا  با عنوان  رساله« البالغه شرح نهج»عالوه بر 

توانـد   قيد كرده، اين شخص نمـى ( 190:  4)كه نفيسى ( هجر  971سال )ه البالغ با توجه به تاريخ انجام ترجمه نهج

 .باشد« ريحانه»عزالدين معرفى شده در 

 .، جلد معمولى(ب/1ب تا /4از . )ق 1، .م س 47×44تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 :آغاز

( ب/4)دانى يـافتم دانـى كـه چيسـت      بحر اندر سرمه     دانى يافتم دانى كه چيست كوه اندر پنبه

 :انجام

 (ب/1)دهان دانم كه چيست  زبان و بى اين كالم از بى    سيد عزت جواب شعر موالنا جالل

 ــــــــــــــــــــ

 407: 1گولپينارلى 

 

 13/5294همان اثر   -  128

، جلـد  (الـف /11ب تـا  /11از . )ق 1، .م س 7/19×0/46تعليق خام، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .معمولى

 (ب/11)همان :   آغاز

 (الف/11)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 109: 1گولپينارلى 

 

 1/1192الطير منطق   -121

 . (ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

كنند و پس از طى مراحل  تالش مى( سيمرغ)  عرفانى است كه در آن مرغان برا  يافتن پادشاه خود الطير مثنو منطق

عليشـير نـوائى بـه    . ها  مختلف تعـداد ابيـات متفـاوت اسـت     در نسخه. رسند دشوار فقط سى مرغ به جايگاه او مى

الطير عطّار در عليشـير   بيشتر از تأثير منطق برا  اطالع.  خود را فراهم آورده است« الطير لسان»استقبال اين اثر رفته و 

تقديم ( 4170نيشابور، )پور تهيه و به كنگره عطّار  كه توسط اصغر دلبر « ردّ پا  عطّار در ديار تركان»نوائى به مقاله 
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 .شده است رجوع كنيد

 .به بعد 491: 7/4( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  79:  11ذريعه :   بنگريد

، .م س 1/11×9/40( 40×44)، قطـع  .ه  094رجـب   41المراغى، بدون محل كتابت،  ابراهيم بن عوضنسخ سلجوقى، 

 .دار، آراسته به گل و بوته، مجدول ، سرعنوانها بشنگرف، جلد لبه.س 10، .ق 464

 :آغاز

 (الف/4)... كبش او قربان شده در كو  يار  پور اسمعيل رابين سوكوار

 :انجام

 (الف/464)بيش چشم ما ميار( را)شوخ ما با   ذارشوخى و بى شرمى مادر ك

 .نسخه از سو  محمد بن سليمان وقف تربه جالليه شده است و اوراقى چند از آغاز آن افتاده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 (141فيلم در دانشگاه ش )؛ 1117: 1: ، منزو 19: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 1/21همان اثر  -  129

 14×11( 0/10×1/40)، قطـع  .ه  091شـوال   40المراغى، بدون محل كتابـت،   نسخ سلجوقى، ابراهيم بن عوض

، عطـف  (روكـش كاغـذ   )، جلد مقـوا  (يك بيت در هر سطر)س  10، (الف/461الف تا /4از . )ق 461، .م س

 .ميشن

 ...بسم:   آغاز

 (الف/4)آنكه جان بخشيد و ايمان خاك را   آفرين جان آفرين پاك را

 :انجام

 (ب/461)شوخ مارا بيش چشم ما ميار شوخى و بى شرمى ما در كذار

 .نه ورق اول بعدا نوشته شده و به نسخه عالوه گرديده است:   توضيح

 

 1/1222همان اثر  -   123

، .ق 00، .م س 0/11×41( 0/49×0/44)، قطع .ه  019القعده  نسخ، حاجى محمد بن خطيب احمد، بدن محل كتابت، ذ 

 (بصورت جنگ)، جلد ميشن، مجدول .س 10

 :آغاز

 (ب/4)انك جان بخشيد و ايمان خاك را  آفرين جان آفرين پاك را
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 :انجام

 (ب/00)شوخ ما را پيش چشم ما ميار   شرمى ما دركذار شوخى بى

 ــــــــــــــــــــ

 7: 1گولپينارلى 

 

 5/9425همان اثر  -  125

، جلـد  (ب/410ب تـا  /09از . )ق 17، .م س 49×0/41، قطع .ه  004القعده  كتابت، ذ  تعليق، بدون نام كاتب و محل

 .دار بندها ميشن، لبه ، عطف و گوشه(روكش ابر )مقوا 

 :آغاز

 :انجام( ب/09)از ان سلطان برحق سر بسطام  سؤالى كرد ازين شيوه يكى خام

 (ب/410)آموز كزو كشتند جمله شفقت كه اين مادر بدين دو بجه امروز

 . ضبط شده است« الطيور مقامات»عنوان بصورت  :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 41: 1گولپينارلى 

 

 1/1135همان اثر  - 124

 410، .م س 10×0/47( 1/40×44)، قطـع  .ه  017تعليق، سيد محمد بن سيد شاه بخار ، بدون محل كتابـت، شـعبان   

 .دار ا ، لبه ب، جلد ميشن قهوه، اوراق مجدول مطالّ، ورق اول مذهّ.س 40، .ق

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 شوخى ما پيش چشم ما ميار ر در گذا( ما)شوخى و بيشرمى 

 (الف/410)از جوانمرد  نيايى در صفات   قايم مطلق تويى اما بذات

 .اوراقى چند از وسط نسخه افتاده است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 01: 1گولپينارلى 

 

 4199همان اثر   - 122

، .ق 166، .م س 1/47×41( 44×0/7)، قطـع .ه  001رجب  41، بدون محل كتابت،  تعليق پخته، حاج خضر بن عبداللّه

 .دار، مجدول مطالّ، عطف تعميرشده ، سرعنوانها بشنگرف، جلد ترنج.س 44
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 :آغاز

 (الف/4)دم مزن جون در عبارت نايدت  ان مگو جون در اشارت نايدت

 :امانج

 (ب/166)شوخيى ما پيش چشم ما ميار  شوخى و بى شرميى ما دركذار

 .اوراقى چند از آغاز نسخه ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 

 1/1224همان اثر  -  121

، .س 41، .ق 400، .م س 0/47×41( 0/41×0/7)، قطـع  .ه  091االول  تعليق پخته، رضايى، بدون محـل كتابـت، ربيـع   

 .دار، مجدول جلد ترنج

 (ب/4) 4/4090برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 (الف/400)شوخ مارا پيش چشم ما ميار   شوخى و بيشرمى ما درگذار

 ــــــــــــــــــــ

 0: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 42همان اثر  - 124

 494، .م س 7/47×1/44( 1/46×1/0)، قطـع  .(ه  9يا و  0قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

دار،  ، تـرنج (عطف ميشـن )، اوراق مجدول مطالّ، جلد مقوا (يك بيت در هر سطر. )س 41دار و آهارزده،  ته نقش. ق

 .دار، مزين به نقش گل و بوته لبه

 (ب/4) 4/94برابر نسخه :   آغاز

 : انجام

 (الف/494)پيش چشم ما ميارشوخى ما   شوخى و بى شرمى ما در گذار    

 (الف/494)الوهاب  الملك الكتاب بعون تم

 

 1131همان اثر  - 122

، .س 44، .ق 416، .م س 14×41( 0/40×0/9)، قطـع  .ه  911االول  تعليق، قاسم بن عبدالغنى، بدون محل كتابت، ربيع

 .دار، مجدول دار، لبه جلد سياه، ترنج

 (ب/4)همان :   آغاز
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 :انجام

 (ب/416)( نيايى در صفات)از جوانمرد  بپا  در صواب   لق تويى اما بذاتقايم مط

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1گولپينارلى 

 

 1/4532همان اثر    -488

 1از ص . )ص 107، .م س 0/40×0/46، قطـع  .ه  4410رجب  40المولو ، بدون محل كتابت،  تعليق، درويش قدسى

 (مرمت شده)دار  لبه، (ضربى)دار  ، جلد ترنج(100تا ص

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 

 

 1188همان اثر  -  481

، دو ورق اول .س 44، .ق 110، .م س 1/40×9( 0/46×0/0)، قطـع  .ه  4100تعليق، بدون نام كاتب و محـل كتابـت،   

 (شده عطف مرمت)بند  دار، با گوشه دار، لبه مجدول مطالّ، بقيه بشنگرف، جلد ترنج

 (ب/4) 4/4090برابر نسخه :   ازآغ

 :انجام

 (الف/110)شوخ ما با پيش چشم ما ميار   شوخى و بيشرمى ما درگذار

 ــــــــــــــــــــ

 44: 1گولپينارلى 

 

 1222همان اثر  -  489

، .س 41، .ق 460، .م س 47×46( 7/44×1/0)، قطـع  .ه  4199تعليق، سعيد محمد همدم چلبى، بدون محـل كتابـت،   

 .اوراق مجدول مطالّ، سرعنوانهابه الجورد و يا شنگرف، جلد مقوا، عطف ميشن

 (ب/4) 4717برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 (ب/460)شوخى ما پيش چشم ما ميار   شرمى ما دركذار شوخى و بى

 ــــــــــــــــــــ

 46: 1گولپينارلى 
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 1221همان اثر  -  483

، جلد .س 40، .ق 409، .م س 1/16×1/41( 0/41×0/0)محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق پخته، حاج سيد عمر، بدون 

 .مقوا

 (ب/4)همان :   آغاز

 :انجام

 (الف/409)گر تو مرد  هم بخيرش ياد كن  گفت عطّار از همه مردان سخن

 ــــــــــــــــــــ

 0: 1گولپينارلى 

 

 1134همان اثر  -  485

دار،  ، جلـد تـرنج  .س 41، .ق 477، .م س 1/41×0/9( 44×0/0)خ كتابـت، قطـع   تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاري 

 .دار، مجدول لبه

 :آغاز

 (ب/4)انك جان بخشيد مشتى خاكرا  آفرين جان آفرين پاكرا

 :انجام

 (الف/477)اعلم بالصواب  شد تمام واللّه  العرش اين كتاب باثنا  خالق

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 

 

 3/1481[منتخبات. منطق الطير ]  -484

 گردآورنده سيد على همدانى

 [اطالعى از سرگذشت گردآورنده بدست نيامد ]

از . )ق 11، .م س 0/10×0/40( 49×9/46)، قطع .(ه  9قرن . ظ)نسخ سلجوقى، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول دار، لبه ، جلد مقوا، ترنج(الف/09الف تا /10

 :آغاز

 (الف/10)كو خالفت داد مشت خاك را   حمد باك از جان باك ان باك را

 (الف/09) 4099برابر نسخه :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 494: 4گولپينارلى 
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  (نمايشگاه) 3/188من عرف نفسه  -  482

 مؤلف ناشناس 

دار و  ته نقـش (ب 0ب تا /7از . )ق 1، .م س 14×0/41( 0/40×46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .س 40آهارزده، 

اما بعدا  طالب حقيقت كه من عرف نفسه فقدعرف ربه كه پروردگار عـالم تـرا از چهـار عناصـر در     ... بسم:   آغاز

 (ب/7)... وجود آورده است كه

 (ب/0)اعلم بالصواب   و زبده انسان كامل وجه حقست واللّه... :   انجام

 

 1328[من فقه فارسى ترجمه طحاوى ]  -  481

 مترجم ناشناس 

او از مـذهب شـافعى بـه    . از قريه طحا، يكى از قراء مصر اسـت .( ه  114 - 119)الطحاو   ابوجعفر احمد بن سلمه

كتب بسيار  در فقه حنفى تـأليف كـرده و در تـاريخ    . مذهب حنفى بازگشت و رياست حنفيان مصر را بدست آورد

و «  اللّـه  شرح مشكل احاديث رسول»، «المحاضر والسجالت»، «بيان السّنه»، «االعالم»زركلى در . ى استنيز او را تأليف

 (477: 11نامه  لغت.)را به و  نسبت داده است« القرآن احكام»

 17-10:  1ريحانه :   بنگريد

، .س 47، .ق 174، .م س 10×0/47( 16×0/41)، قطـع  .ه  071االخـر   نسخ، ابوبكر عمراالعلمى، مشكبهر، سـلخ ربيـع  

 .دار، مجدول دار، لبه جلد ترنج

 (الف/4)... الطهاره فصل فريضه آبدست باب... التوفيق والتسديد اسأل  واللّه:   آغاز

 (الف/174)(؟)او دراهمى مدا ... مهر مثل درست باشد افزونى باطل آن بهر انك ما...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 410: 4گولپينارلى 

 

 9242الصفويه  المناقب السنيّه فى المواهب  -484

 .(ه  142پس از . ف )االردبيلى  توكلى بن اسمعيل بن حاجى

البزّاز از نويسندگان معروف قرن هشتم بود و در حلقـه مريـدان صـدرالدين موسـى بـن شـيخ        مؤلف معروف به ابن

نيـز  « الصـفا  صـفوه »و « الصـفوه  صفوه»و با عناوين هجر  فراهم آمده  709اثر كه در . الدين اردبيلى قرار داشت صفى

موضـوع كتـاب در ارتبـاط بـا سرگذشـت      . است و هر باب به فصلهايى تقسيم شده است اشتهار دارد در دوازده باب

اوسـت و درحـق طـرز زنـدگى مـردم اواخرقـرن هفـتم واوايـل قـرن           اردبيلى، كرامات، خلفـا، و مريـدان   الدين صفى

 .دهد مى ا  طالعات ارزندههجر  آذربايجان ا هشتم
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 119:  11؛ ذريعه 1140: 1؛ فهرستواره 4191-4191: 1/1؛ صفا 4671مشار . ؛ ف 191:  1نامه  لغت :بنگريد

، .م س 0/19×49( 0/14×1/41)، قطـع  .ه  4610شوال  11اكبر، اردبيل،  الحافظ على  العاده پخته، ابن عبداللّه نسخ فوق

 ،.ق 191

 (الف/4)... الملة الناسخة المخصوص بمراد اسرار التنزيل الداليل فى با نسخ...:   آغاز

 (191)بعد  من رأهبمغفرتى و جزيل ثوابى تمت  ليدعوااللّه  :     انجام

 .سطر از آغاز ناقص است 0حدود  :   توضيح

 .شده است هجر  استنساخ 709مضبوط است كه در ( 4011ش )ترين نسخه اين اثر در ديوان هند  كهن

 ــــــــــــــــــــ

 00: 1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 15( آيينهاى مولوى)= مولوى آيينلرى  -  482

 مؤلف ناشناس  

سازان و اشعار  است كه تحت عنوان مقامات مختلف از قبيل راسـت، سـوز دالرا، پنجگـاه،     نسخه حاو  نام آهنگ

 .اند ضبط شده... بياتى، حجاز، نهاوند، دوگاه، چارگاه، صبا، عشاق،

دار وآهــارزده،  نقــش تــه. ق01، .م س 9/16×41( 0/41×7)رقــاع، بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع  

 .سرعنوانهاوترنّمات بشنگرف، جلد ميشن مجدول

درو چنـگ  در مقام راست  آيين شريف دو يك بسته نايى عثمان دده افند   هى يار ايـن خانـه كـه پيوسـته     :   آغاز

 چغانه است 

 

 9/9438العشاق  مونس -  418

 (. ه  441. ـ مقت  452)الدين يحيى بن حبش سهروردى  شهاب

 [گذشت 100ياد او در شماره  ]

از لحاظ ادبـى از شـاهكارها  نثـر سـهرورد  اسـت و هماننـد       ( «العشق رساله فى حقيقه»يا )« العشاق رساله مونس»

جامى از عشق به لسان خاص عرفـانى سـخن   « اللمعات اشعه»عراقى و « لمعات»قضاة، ال عين« لوايح»غزالى، « سوانح»

مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ... )پردازد السالم مى گويد و در دوازده فصل به تفسير داستان حضرت يوسف عليه مى

1 :04-01) 

 .101: 11؛ ذريعه 900-900و   160-197:  1؛ صفا 4011مشار . ف :   بنگريد

، (ب/ 04ب تـا  /10از . )ق 41، .م س 0/40×41( 0/41×0/7)، قطع .ه  010االول  ربيع 14، بدون نام كاتب، قم، تعليق

 .شده، مجدول دار، لبه كنده ، جلد ترنج.س 40
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 (ب/10...)القصص قوله تعالى سخن نقص عليك احسن... بسم:   آغاز

 :انجام

 (ب/04)لعل كردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن            سالها بايد كه تا يك سنك اصلى زافتاب

در اشتوتگارت  "hTeiuFeOuvOfehT"توسط اشپيس تحت عنوان  4911رساله مورد توصيف در سال :    توضيح

و نشـريه معـارف اسـالمى    ( 79-01ص  7ش )چاپ شده و دكتر بيانى و دكتر نصر بترتيب آن را در مجله پيـام نـو   

 .اند چاپ كرده( 10-40ص  7شماره )

 ــــــــــــــــــــ

 111: 1گولپينارلى 

 

 3/9495االدب  ميزان  -411

 . (ه  521. ف )حسين بن ابراهيم احمدى   الزمان ابوعبداللّه بديع

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

 .ا  در ارتباط با صرف عربى است اثر حاو  قصيده

. ق 9، .م س 17×0/47( 0/49×0/41)، قطع .ه  010بت، نسخ پخته، احمد بن حاجى محموداالقسرايى، بدون محل كتا

 .شده، بيدخورده دار، ضربى، لبه كنده ، جلد ترنج.س 41، (ب/414ب تا /441از )

 :آغاز

 (ب/441)آنك جمله اوست هركز نيست چيز  زو جدا             گران بر نعمت و فضل خدا بعد حمد بى

 :انجام

 (ب/414)لالنسان اال ماسعى  عى كن كه ليس   از ادب به نيست چيز  از پى كسب ادبس

 ــــــــــــــــــــ

فـيلم در دانشـگاه ش   ( )منزو  اسم مؤلف را احمد كرميانى ضبط كرده است)؛ 1679: 1: ؛ منزو 110: 1گولپينارلى 

116) 

 

  2/9238ناز و نياز     - 419

 مؤلف ناشناس

كرد و در  هجر  حكمرانى مى 770وركان نوشته شده است كه در اين اثر منثور بنام ابوالمظفر منصور حسين بهادر گ

توانـد از آن قضـائى هـرو  شـاعر      دهد كه اين رساله مى احتمال مى( 0417:  4)نفيسى . هجر  درگذشته است 701

 .هجر  باشد كه اثر  منثور به همين عنوان دارد 46-9قرن 

 ( ب/410ب تا /414از )ق  0، .م س 40×1/46ع ، قط.ه  917الحجه  بدون نام كاتب و محل كتابت، اول ذ 
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 : آغاز

 (ب/414)ا   عاشق  ناز  ارجمندان          معشوق  نياز  مستنمندان  

 مجنون انرا بنامه شد امال كرد... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 90: 1گولپينارلى 

 

 5923نام حق   -413

 .(ه  183پس از . ف )الدين بخارى مولوى  شرف

عنـوان اثـر در فهرسـت ريـو     . مؤلف مذهب حنفى داشت و تحصيالت خود را در خراسان بـه اتمـام رسـانيده بـود    

هجر  تدوين شده عمده  761االولى  اين اثر كه در اواسط جماد . قيد گرديده است« صالة و مقدمه صلوة»بصورت 

بـر آن  « مجمع العصـمت »و «  الصلوة مقدمهشرح »كند و شروح متعدد ، مانند  احكام نماز و غسل و روزه را بيان مى

 (.494اته، ص )نوشته شده است 

 .گذشت( در همين فهرست)شايد مؤلف همان سيد محمد بخار  باشد كه شرح حالش پيش از اين 

، اوراق مجـدول،  .س 44، .ق 44، .م س 0/49×0/41( 9/41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .نگرف، جلد مقواسرعنوانها بش

 :آغاز

 (ب/4)نام حق بر زبان همى رانم          كه بجان و دلش همى خوانم 

 :        انجام

 رحمت   حق  نثـار  خواننده          هم نويسنده  هم  رساننده  

 (ب/44)هر كه خواند دعا طمع دارم          زانكه من بنده گنه كارم          

 ــــــــــــــــــــ

 496: 1ولپينارلى گ

 

 11/9211[ نامه ]  - 415

 . (ه  431-141)قاسم انوار 

 [گذشت 04ياد او در شماره  ]

، جلـد  .س 40، (الـف /404ب تـا  /409از . )ق 1، .م س 11×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .شده ميشن مجدول با عطف مرمت

 (ب/409)... عنايت ازلى و سعادت ابد  اعنى قبول قلوب جوانمردان:   آغاز
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 (الف/404)حق تعالى توفيق كناد در محو و اثبات والسالم ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 14: 1گولپينارلى 

 

 2/1133[نامه ]   -414

 نويسنده ناشناس

. ق 4، .م س 40×0/41( 1/41×0/9)، قطـع  .(ه  46و يا  9قرن . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

داخـل محفظـه   )شـده   بندها مرمت دار، مجدول، عطف و گوشه دار، لبه ، جلد ترنج.س 40، (ب/419الف تا / 419از )

 (قرار دارد

 (الف/419)... هر صبح تا بر طارم اعال ازين قصر نيلكون:   آغاز

 (ب/ 419)م حضرة حقايق مأبى معارف ايابى ميكرد بعد از رفع دعا و فتح اعال... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 06: 1گولپينارلى 

 

 4/1133[نامه خطاب به امير سيد احمد ]  - 412

 نويسنده ناشناس

، .س 40، (الـف /419ب تا /  410از . )ق 1، .م س 40×0/41( 1/41×0/9)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (داخل محفظه)شده  بندها مرمت دار، مجدول، عطف و گوشه لبهدار،  جلد ترنج

 (ب/410)... هميشه تا دل عشاق صاحب اصول:   آغاز

 (الف/ 419)صفر  1وجود شريف ان برادر حقيقى را از مكروهات خاطر مصون و محفوظ دارد ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 06: 1گولپينارلى 

 

 5/9211نان و حلوا   - 411

 . (ه  1831يا  1838-243)بهاءالدين محمد بن حسين عاملى 

معروف به شيخ بهائى دانشمند بنام عهد شاه عباس بـزرگ تأليفـاتى   ( منسوب به جبل عامل)محمد بن حسين عاملى 

 ...سروده و  به فارسى و عربى شعر نيز مى. شود كتاب و رساله بالغ مى 00بفارسى و عربى دارد كه مجموع آنها به 

 (190:  44نامه  لغت)

 .بيت است 160كند و در  اثر كه در وزن مثنو  موالنا و به شكل ملمع است، از سوانح سفر حجاز مؤلف صحبت مى
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؛ سـعيد  16:  11به بعد؛ ذريعـه   106به بعد و  4619:  0/1؛ صفا 4001-4001مشار . ؛ ف 1101: 1منزو     :بنگريد

 .0404: 0( مؤلفين)؛ مشار 4140تهران  احوال و اشعار فارسى شيخ بهائى،: نفيسى

، جلـد  .س 40، (الـف /06ب تـا  / 10از . )ق 41، .م س 11×0/41تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .شده ميشن مجدول با عطف مرمت

 (ب/10)... الخاليق محمد و آله اما بعد حمدا هلل على افضاله والصلوة والسلم على اشرف:   آغاز

 : انجام

 (الف/ 06)يا بهائى اتخذ قلبا سواه          فهوما معبود االّ ماهواه 

 .هجر  در استانبول چاپ شده است 4101و  4100ا  منثور در سالها   با ديباچه« نان و حلوا»:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 19: 1گولپينارلى 

 

 1/5894همان اثر    -414

 .س 40، .ق 41، .م س 49×0/41( 0/41×0/7)و تاريخ كتابت، قطع تعليق، بدون نام كاتب، محل 

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)القويم  النهج ايهاالساهى عن  العهدالقديم ايهاالالهى عن

 (ب/ 41)همان :  انجام

 ــــــــــــــــــــ

 404: 1گولپينارلى 

 

 3121نثارالملك  - 412

 .(ه  229. ف )بن ابويوسف حليمى   اللّه لطف

 [گذشت 001ياد او در شماره  ]

يكى ديگر از آثار مؤلف در لغت و عروض و قافيه است كه بنام بايزيد بن سلطان محمود « بحرالغرائب»اين اثر شرح 

تركيـب  . نيـز نوشـته اسـت   « القاسـميه »به انجام آن توفيق يافته است؛ و  شرحى بـر آن بنـام    071نوشته و در سال 

 .هجر  فراهم آمده است 071اين اثر را در سال  دهد كه نشان مى« نثارالملك»

 ( قيد شده است« نثارالملوك»عنوان ) 1610:  1؛ منزو  441:  1صفا :   بنگريد

( 0/41×0/7)، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   (ها  تركى معادل)و تعليق ( لغات)، نسخ (ديباچه)تعليق، 

 .دار، مجدول دار، ترنج قرمز، لبه، جلد ميشن .س 41، .ق 97، .م س 47×0/41

 (ب/4)... الملك والجهات را كه السّر والخفيات و مالك حد و قياس مر عالم حمد و سپاس بى... بسم:   آغاز
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 :انجام

 (الف/97)وين شنيد انجه بود شرط كالم  ان رساند انجه بود شرط پيام
 ــــــــــــــــــــ

 419: 1گولپينارلى 

 

 1/9825نخل تجلى    -498

 . (ه  1188. ف )عدنى رجب دده 

 [گذشت 160ياد او در شماره  ]

 .اثر شرح ابياتى برگزيده از مثنو  است

ب تـا  /4از . )ق 71، .م س 16×0/41( 0/0×0/0)، قطـع  .ه  4697تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، اواخر شعبان 

 .، جلد ميشن قرمز، مجدول.س 40، (الف/71

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)االرواحه حمد بى عدد          موجداالشباحه شكر اليعد مبدع                  

 اگر بوفاضحه          روح  موالنايه  گوندر  فاتحه ديرسن دفع اوله:          انجام

 (الف/ 71)گرد چادر كرد  و عشق زنان      هم فارغ آردندت زنان    درد مى                 

 ــــــــــــــــــــ

 401:  1گولپينارلى 

 

 1225االرواح  نزهه   -491

 . (ه  114-211)الدين حسين بن عالم حسينى هروى  امير ركن

 [گذشت 10ياد او در شماره  ]

هجـر    744انصـار  در سـال     نامه خواجه عبداللّـه  كه به نظم و نثر و به سبك مناجات( باب 10در )« االرواح نزهه»

 .العاده برخوردار است شده در تصوف از اعتبار و شهرتى فوقتأليف 

بـه بعـد؛    1014:  0بـه بعـد و    4101: 1/4؛ منزو  4101-4104و  701-704:  1/1؛ صفا 4070مشار . ف :   بنگريد

 411-414: 4؛ عثمانلى مؤلفلر   001:  46/1؛ مجلس 1600: 1( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  444:  11ذريعه 

ـ  ، .س 40، .ق 90، .م س 49×0/46( 0/44×0/0)، قطـع  .ه  990القعـده   دون نـام كاتـب و محـل كتابـت، ذ     تعليق، ب

 .دار سرفصلها بشنگرف، جلد مقوا، لبه

 :آغاز

 سخن راهم بنامش كردم آغاز  بتوفيقش چو روشن ديدم آواز
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 (ب/4... )كه هست او را سپاس و منّت اولى  بگو ا  مرغ زيرك حمد مولى

 :انجام

 (الف/ 90)بنور كوكب در  درآويز زجاجه بشكن و زينت فرو ريز

 . نسخه فاقد ديباچه است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 0: 1گولپينارلى 

 

 1224همان اثر    -499

، سرعنوانها بشـنگرف،  .س 41، .ق 01، .م س 0/16×0/41( 40×9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، فرسوده جلد لبه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/ 01)ايم او  نظم ما هيچ نه...:   انجام

 .چهار فصل از آخر ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 0: 1گولپينارلى 

 

 (اختصاصى گولپينارلى) 42همان اثر   - 493

 .غزل است 46اين نسخه كه با مداد نوشته شده، حاو  

دار و آهـارزده،   نقش ته.ق 416، .م س 1/16×41( 1/41×0/0)نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق پخته، بدون 

 .دار ، لبه(ضربى با نقش گل و بوته) دار ، اوراق مجدول بشنگرف، جلد ترنج.س 47

 (ب/1)همان :   آغاز

 (ب/416) تعالى  انشاءاللّهدهد  االّ قليال از حال ايشان خبر مى  اللّه الناس و اليذكرون و يراون... :انجام

 

 1/3141الصبيان  نصاب   -495

 . (ه  258.ف )ابونصر بدرالدين محمود فراهى سجزى 

الدين حرب پادشاه سيستان كه با پادشاهان غـور   و  از بزرگان دانشمندان اين زمان بوده و در دربار بهرامشاه بن تاج

الملك  كه در آن معانى كلمات عربى را بنظم آورده بفرمان نظامرا « الصبيان نصاب»زيست و كتاب  پيوستگى داشته مى

 (96: 4نفيسى ...   )حسن وزير بهرامشاه بپايان رسانيد

نخستين كتاب لغت منظوم عربى به فارسى است كه طى قرون متماد  از آغاز قرن هفتم تا آغاز قرن « الصبيان نصاب»
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ها  عربى بـه مبتـديان مـورد اسـتفاده قـرار       ه برا  آموختن واژهچهاردهم در مدارس علوم دينى ايران و هند و تركي

ايـن كتـاب   . رسـيده اسـت   066بيت بود كه با گذشت زمان شماره ابيات آن بـه حـدود    166كتاب شامل . گرفت مى

بر آن نگاشته شـده  ( از جمله شرح سيد شريف جرجانى)شهرت زياد  بدست آورده و تقليدها و شرحها  متعدد  

تـأليف  « البتيـان  نسـيب »و « الصـبيان  نصيب»(. رجوع كنيد 4997-4991: 1اطالع از اين شروح به منزو   برا . )است

مؤلـف  . هستند« الصبيان نصاب»الدين احمد از تقليدها   بن شمس  تأليف شكراللّه« االدب زهره»الدين خوئى و  حسام

 .است شاعر استفاده كرده 06در تهيه كتاب از آثار بيش از 

الصـبيان از   ؛ كتـاب نصـاب  400: 11؛ ذريعـه  161-161: 1؛ ريحانه 100-101:  1/4؛ صفا 4006مشار . ف    :بنگريد

 .هجر  4161، تهران 1انتشارات مجمع علمى اسالمى، ويرايش 

 .، جلد معمولى.س 44، (ب/10ب تا /4از . )ق 10، .م س 7/40×41( 41×9)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 :آغاز

 (ب/4)جنين گويد ابونصر فراهى          حسد حافده و حفد حاسده 

 :       انجام

 (ب/10)ناس انس و اناس آدميان          پدر  و  مادر  آدم  و  حوا   

 ــــــــــــــــــــ

 449: 1گولپينارلى 

 

 1/3149همان اثر   -494

، (الـف /14ب تـا  /4از . )ق 14، .م س 49×41كتابـت، قطـع   ، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ    (اكثرا مشكول)تعليق 

 .سرعنوانها بشنگرف، جلد معمولى

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/ 14)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 414: 1گولپينارلى 

 

 9/3123همان اثر   -492

 .، بدون جلد.س 44، (ب/10الف تا /16از .)ق 47، .م س 1/14×41(41×0)نسخ، بدون نام كاتب،محل وتاريخ كتابت، قطع 

 .اوراقى چند از انتها ناقص است :   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1گولپينارلى 
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 9/1828همان اثر    -  491

دار، جلـد   ، آهارزده و ته نقش(ب/ 10ب تا / 10از . )ق 14، .م س 14×41بدون نام كاتب، محل وتاريخ كتابت، قطع 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(ا  روكش پارچه)مقوا 

 (ب/10)...العالمين الحمدهلل رب.. بسم:   آغاز

 (ب/ 10)ثعلبان روبه نرتعال بيا تمام شد ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 90: 1گولپينارلى 

 

 3143همان اثر  - 494

، جلـد مقـوا   .س 40، .ق 47، .م س 1/49×41( 0/41×0)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .بندها ميشن عطف و گوشه( روكش كاغذ )

 :آغاز

 (ب/4)كتاب من بخوان گر علم خواهى   چنين گويد ابونصر فراهى

 :انجام

 (الف/ 47)نامه چون ختم شد بنام خدا  جمله را باد يا رب اين توفيق

 ــــــــــــــــــــ

 414: 1گولپينارلى 

 

 1181[نصايح و پند ]  -492

 . (ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى منسوب به 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

جـا  دارد و  « ملحقـات »بيتى است كه در طبـع سـعيد نفيسـى در بخـش      491اثر منسوب به عطّار و بشكل قصيده 

 . باشد بيت مى 411حاو  

 .س 40، .ق 0، .م س 1/40×0/41( 0/41×0/7)قطع نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 : آغاز

 (ب/4)چشم بگشا كه جلوه ديدار          متجلّى است از در و ديوار 

 :انجام

 (الف/ 0)در سلوك از فريدالدين عطّار    بند( و)اينقدر بس بود نصايح 
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 .اطالعى در بعضى از ابيات نخستين مصراع را پس از مصراع دوم آورده است كاتب بجهت بى :توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 41: 1گولپينارلى 

 

 1/4558[ نصايح و مناجات ]   -438

 .(ه   541-322)هروى  محمدانصارى بن  االسالم ابواسماعيل عبداللّه شيخ

 [گذشت 19ياد او در شماره  ]

نصايح و »الملك، سفير ايران در استانبول تحت عنوان  اثر  قرار دارد كه توسط معين 47تا  1در صفحات اين رساله 

ربـاعى   14هجـر  بطبـع رسـيده و در پايـان آن بـه       4164در رجب « مناجات شيخ بزرگوار خواجه عبداله انصار 

 .ابوسعيد ابوالخير نيز جا  داده شده است

ب تــا /4از . )ق 11، .م س 1/47×0/46( 7/44×0/0)، قطــع .ه  4167ســطنطنيه، تعليــق پختــه، عبــدالرحمن نــاجم، ق

 .، جلد جديد(الف/11

 (ب/4)...ا  درويش بدانكه دنيا جهان غرور است... بسم:   آغاز

 :انجام

 (الف/ 11)در خود نگر و فضولى آغاز مكن   سرّ همه بندگان خدا ميداند

 ــــــــــــــــــــ

 117: 1گولپينارلى 

 

 9/4558همان اثر   -431

 .المك قرار دارد طبع معين 10تا  40اين رساله در صفحات 

/  07ب تـا  /11از . )ق 10، .م س 1/47×0/46( 7/44×0/0)، قطع .ه  4167تعليق پخته، عبدالرحمن ناجم، قسطنطنيه، 

 .، جلد جديد(ب

 (ب/11)...بدانكه اول چيزها خداست عز و جل... بسم:   آغاز

 : انجام

 (ب/07)خرقه و ژنده با دل پراكنده               جل ديبا بود بسك افكنده .. . 

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 

 

 1252[نامه نصيحت ]   -439
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 همان مؤلف 

 .رسوخى اسماعيل دده جا  گرفته است قرار دارد« التائيه مقاصدالعليه فى شرح»ا  كه در آن  اين رساله در نسخه

 . 401:  11ذريعه . نك

، (الف/119الف تا /110از . )ق 1، .م س 16×41( 40×0/0)، قطع .ه  4160تعليق، درويش محمدالمولو ، قسطنطنيه، 

 .، جلد مقوا.س 14

... الملـك در رعايـت دلهـا كـوش     يـا نظـام  ... المك فرمايد خواجه عبدالـه انصـار    در نصيحت خواجه نظام:   آغاز

 (الف/110)

 119)از نادان دامن دركـش  . ود را از حال خود غافل مساز سعادت دنيا و آخرت در صحبت دانا شناسخ...:   انجام

 (الف/

 ــــــــــــــــــــ

فصلنامه آشـنا،  )ا  چند از خواجه عبداله انصار  در كتابخانه موزه موالنا  رساله: پور ؛ اصغر دلبر 111: 4گولپينارلى 

 (06-00ص  1: 4در جستجو  ميراث مشترك فرهنگى، 

 

 14/9521همان اثر   -433

، .س 49، (الـف /140ب تا /141از . )ق 1، .م س 0/16×0/41( 40×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .بندها ميشن ، عطف و گوشه(روكش ابر )جلد مقوا 

 (ب/141)... المك حضرت خواجه عبداله انصار  قدس سره فرمايد در نصيحت خواجه نظام:   آغاز

 (الف/ 140)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 100: 1گولپينارلى 

 

 14/9844[ نظيره بر شعر سنائى ]   -435

 . (ه  132. ف )الدين بن مير حسين اوحدى مراغى  ركن

گوينـد او  . قرن هفتم و هشتم هجـر  و از عارفـان مشـهور عهـد خـويش اسـت      اوحد  مراغى از شاعران معروف 

قصائد اوحد  همگى در وعـظ  . تخلص اوحد  را بجهت ارادت معنو  كه به اوحدالدين كرمانى داشت گزيده بود

 (به بعد 014:  1/1صفا ... )و تحقيق و ذكر حقايق اخالقى و عرفانى است

؛ مشـار  444:  9؛ ذريعـه  (تـا  بـى )و منتخب آثـار اوحـد  اصـفهانى، مشـهد     خالصه احوال :  محمود فرخ:   بنگريد

 761:  4( مؤلفين)

، .س 47، (الـف /106ب تـا  /170از . )ق 0، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 (مرمت شده)دار، مجدول  دار، لبه جلد ترنج

 :آغاز

 (ب/170)توان شد زوصل برخوردار چون سر پيوند ما ندارد يار

 :انجام

 (الف/ 106)تو ببخش ا  مهيمن غفار  اوحد  گر جنانك سهو  كرد

 ــــــــــــــــــــ

 419: 1گولپينارلى 

 

 12/5239[نعت و مديحه ]   -434

 . (ه  291. ف )الدين استرآبادى  نظام

زيسـت و از نـاموران اسـترآباد     كه تا اوايل قرن دهم مى الدين استرآباد  از معاريف شاعران قرن نهم بوده موالنا نظام

قصـايد و  . الدين معمائى شهرت يافـت  در جوانى به كسب دانش و سرودن معما آغاز كرد و بدين جهت به نطام. بود

السـالمامتياز    السالم و امام حسـن عليـه   بيت در مدح ائمه اطهار، بويژه حضرت على عليه 1666ترجيعات او شامل 

 (141: 4: نفيسى)نيز از اين شاعر است « بلقيس و سليمان»مثنو  . اردخاص د

: 1صـفا  )السـالم توجـه كـرد     و  پيرو مذهب تشيع بود و پس از پرداختن به معميات به ذكر مناقب اهل بيت عليهم

101 ) 

د الكـى  ، جلـ (حاشـيه )ب /10ب تـا  /4از . )ق 10، .م س 1/10×1/41بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .، مذهّب(بانقش گل و بوته)دار،  ، ترنج(فرسوده)

 :آغاز

 (ب/4)از باد دم تيغ نهيبت ز مرافق   چون برگ خزان ديده فتد دست اعاد 

 :انجام

 (ب/ 10)الخيال اين نكته غرّا  مسمى شد بمعراج  شد خيالم را درين انديشه زين معنى(  )عروج 

 ــــــــــــــــــــ

 141: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 192االنس  نفحات   -432

 . (ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

در ( بـه زبـان هـرو    )عبدالـه انصـار    « الصوفيه طبقات»تهذيب و تكميل كتاب « القدس االنس من حضرات نفحات»
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ناگفته نمانـد كـه   . هجر  بنام عليشير نوائى بپايان رسانده است 011احوال مشايخ عرفانست كه جامى آن را در سال 

 .بر آن نهاده است« الفتوه المحبه من سمائم نسائم»نوائى خود نفحات را به تركى جغتائى برگردانده و عنوان 

؛ 4091مشـار  . تـا؛ ف   بـى : تهـران ( مقدمـه )پور  القدس تصحيح مهد  توحيد  االنس من حضرات نفحات:   بنگريد

 .117:  14يعه ذر

دار و آهـارزده،   نقش ته. ق 101، .م س 4/10×0/41( 0/47×9)، قطع .ه  906تعليق پخته، مصطفى، بدون محل كتابت، 

 .بند دار، با گوشه دار، لبه ،  اوراق مجدول، اسامى اشخاص بشنگرف، جلد ميشن مجدول، ترنج.س 16

 (ب/9)... الكريم جمال وجههالذ  جعل مرائى قلوب اوليائه مجالى  الحمدهلل:   آغاز

 :انجام

 كرام      كزو  نفحات انست ايد بمشام اين نسخه مقتبس زانفاس     

 (ب/ 101)تمام درهشتصدوهشتادوسوم كشتاز هجرت خير بشر و فخر انام             

در « االنـس  نفحـات »ها   ترين نسخه يكى از كهن( 460، ص 41كتابدار ، دفتر )بگزارش محمود عابد   :   توضيح

( سال اتمام تأليف كتاب)هجر   001مضبوط است كه در سال ( 441مجموعه حكمت، ش )كتابخانه دانشگاه تهران 

 .شود استنساخ شده است و در آن حواشى متعدد بخط مؤلف ديده مى

كـه بـه   ( 4140Cش )باشـد   ها  قديمى اين اثر در كتابخانه بنياد خاورشناسى لنينگراد موجود مى سخهيكى ديگر از ن

هجـر  بدسـت ابوالوجـد بـاخرز  در هـرات       097الثانى  در جماد ( 01ص )ها  خطى  گزارش دفتر هشتم نسخه

هـا  خطـى كتابخانـه     نسخه)بگزارش منزو  ( همراه با شواهدالنّبوه)سومين نسخه كهن اين اثر . استنساخ شده است

 .هجر  استنساخ شده است 000بخش مضبوط است كه در سال  در كتابخانه گنج( 1404:  1بخش  گنج

 

 1483همان اثر   -431

 49، .ق 140، .م س 0/19×1/40( 1/40×1/9)، قطـع  .ه  4666صـفر،   19نسخ، حسين بن محمود، بدون محل كتابت، 

 .يبايى در ورق اول جا  دارد، جلد معمولى، اوراق مجدول مطالّ، تذهيب ز.م س

 (الف/4)همان :   آغاز

 :انجام

 اين نسخه مقتبس ز انفاس كرام      كز و  نفحات انست آيد بمشام     

 (ب/ 140)تمام از هجرت خير بشر و فخر انام      درهشتصدوهشتاد و سيم كشت      

 ــــــــــــــــــــ

هـا  نفحـات در ايـن كتـاب      نسخ خطى، تراجم، تلخيصـات و تحشـيه  )ادبيات فارسى : ، استور 407: 4گولپينارلى 

 (909-910: معرفى شده است، ص
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 1248الفصوص  نقدالنّصوص فى شرح نقش   -434

 .(ه  424ـ  411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

دو بـه زبـان عربـى بـوده و      است كـه هـر  .( ه  010متوفى بسال )ابن عربى « الحكم فصوص»گزيده « الفصوص نقش»

هجر  شرحى در حد متوسط يعنـى ميـان اجمـال و     001تلخيص از سو  خود مؤلف انجام يافته و جامى در سال 

هجـر  و   077ا  از اين اثر در كتابخانه ملى ايران موجود است كه گويـا در سـال    نسخه. تفصيل بر آن نگاشته است

يادآوريست كه ادوارد براون  الزم به(. 4100: 1/4: منزو )شده است  بدست عبدالرحمان فرزند احمد جامى استنساخ

آن را ( 1:110شناسـى   در سبك)الشعراء بهار  صدرالدين قونيو  دانسته و ملك« نصوص»اين كتاب را شرح جامى بر 

را از  ا  كه بر اين كتاب نوشته آورده است كـه مطالـب آن   جامى در ديباچه. الفصوص مؤلف ناميده است همان شرح

، سعيدالدين فرغانى و صدرالدين قونيو  و ديگـران  «الحكم فصوص»سخنان شيخ مؤيدالدين جند ، نخستين شارح 

شرح بـر ايـن اثـر ابـن      446آمده است كه بيش از ( تأليف عثمان يحيى)در كتابشناسى ابن عربى . فراهم آورده است

صدرالدين قونيو ، شرح مؤيدالدين جنـد ، شـرح   « لوكالف»ها عبارتند از  عربى نوشته شده است كه معروفترين آن

« نقدالنصـوص ». الدين بن تركه، شرح خوارزمى و باآلخره شرحى كه جامى بر آن نگاشته اسـت  كاشانى، شرح صائن

به زبـان تركـى برگردانـده    « الكتاب الحجاب عن وجه كشف»: تحت عنوان.( ه  4667. ف )توسط يحيى نوعى افند  

 .مترجم آن در كتابخانه كوپرولى مضبوط استشده كه نسخه بخط 

؛ ديوان كامل جامى باهتمام هاشـم  .ه  4190؛ نقدالنصوص، تصحيح ويليام چيتيك؛ تهران؛ 4090مشار . ف :   بنگريد

 106: 11؛ ذريعه (بى تا: تهران)رضى 

، جلـد  .س 40، .ق 416، .م س 1/16×41( 41×0/7)، قطـع  .ه  919االخـر   تعليق، بدون نام كاتب، قسطنطنيه، جماد 

 .دار، مجدول دار، لبه ترنج

 (ب/4)...الحكم الهمم قابلة لنقش فصوص الذ  جعل صفائح قلوب ذو  الحمدهلل...بسم:   آغاز

 : انجام

 از بــزم  صـفا   بشـادكامى          يك جام حواله كن بجامى 

 (ب/416)زان جام مدام مست و واله          دارش  بحــمد    و    آله 

 ــــــــــــــــــــ

 109: 4گولپينارلى 

 

 9482نگارستان    -432

 .(ه  198پس از . ف )الدين احمد رومى  جالل

 [گذشت 471ياد او در شماره  ]
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نظيره بر بهارستان جامى نبوده، كه نطيره بـر گلسـتان سـعد     ( 111: 4)« عثمانلى مؤلفلر »نگارستان برخالف ضبط 

بنا به گزارش صـفا، بلوشـه نگارسـتان كمـال پاشـازاده را      . مورد بحث قرار گرفته است« عمانيهالن شقايق»است كه در 

 .آن را اثر  مصنوع شمرده است( 470)تقليد  بد از گلستان دانسته و اته 

 .191: 0/4؛ صفا 410-417: 0؛ ريحانه 400:  41آنابريتانيكا    :بنگريد

، .س 40، .ق 199، .م س 1/40×0/46( 1/44×7)، قطـع  .ه  910الحجـه   تعليق، بدون نـام كاتـب و محـل كتابـت، ذ     

همتايى را عزّ و جـل كـه نـه در     منتها خدا  بى منتها  بى...بسم:   آغاز( عطف ميشن)سرفصلها بشنگرف، جلد مقوا 

 (ب/4)...تشييد بنا  حكمش عجل است

 :انجام

 آنكه حق را بخرقه يافت كه بود كبود سود نه زهد را ز دلق

 ــــــــــــــــــــ

 161: 1گولپينارلى 
 

 9411نگارستان   - 458

 ( .ه  134بعد از . ف )الدين آوى جوينى  معين

سـعد  اسـت و در   « گلسـتان »كه يكى از نخستين تقليدها  « نگارستان»و  به جز . مؤلف از عرفا  قرن هشتم بود

دارد كه در شرح سوره يوسـف و داسـتان يوسـف و    « القصص احسن»رسانيده، كتابى ديگر بنام هجر  به انجام  710

 (401: 4: نفيسى.)زليخاست

 167:  11ذريعه . نك

، جلـد  .س 47، .ق 101، .م س 1/11×0/41( 9/40×9/0)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار، مجدول، مطالّ ترنج

 (ب/4)...ستايش خدايى را كه ازليتش از سمت بدايت منزه استحمد و :   آغاز

 :انجام

 (ب/101)حساب كرد غلط هر كه غير اين پنداشت   دريغ نير ندارد كمال بخشايش          

خواست نشـان بدهـد كـه نسـخه بدسـت       قيد كتابت در نسخه حذف شده است؛ شايد صاحب نسخه مى :   توضيح

 .هجر  در اين جا نوشته شده است 4600اريخ بعدا ت. مؤلف نوشته شده است

 ــــــــــــــــــــ

 (149فيلم در دانشگاه ش )، 1010:  0، منزو  140: 1گولپينارلى 
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 1/1193( نومنامه صاحب تأويل جل ذكره)=  نومنامه صائل ج ه   -451

 .(ه  485. مقت  - 159يا  158)حروفى استرآبادى  اللّه فضل

 [گذشت 177 ياد او در شماره ]

در احتـوا دارد و از  ( 790تـا   700در سـال  )اله حروفى را  اين رساله كه به لهجه گرگانى نوشته شده شرح حال فضل

 .كند رؤياها  او صحبت مى

، جلـد ميشـن،   .س 40، .ق 14، .م س 0/41×1/9( 7/46×7/0)تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار، مجدول لبه

( حضـرت رسـالت  )فرمايد كـه لـوالك لمـا خلقـت االفـالك و چـون        مى( حضرت عزت)در حديث قدسى  : آغاز

 (ب/4)...برخيزم(  اللّه)فرمايد كه من محمّدم از طرف دست راست آة  مى

شك و تردد تمت بعـون فضـل خـدا     جمع حاالت او بينا شو كه اين همه درو اليح و ظاهر و تابانست بى... :   انجام

 (الف/14)

 ــــــــــــــــــــ

 11: 1گولپينارلى 

 

 1/9844واردات غيبيه    -459

 ( .ه  142-113)الدين حسينى همدانى  على بن شهاب

 [گذشت 741ياد او در شماره  ]

 . است ضبط گرديده« واردات»قيد شده، بعدا تصحيح و « الهمدانى مناجات سيد على»با اينكه در آغاز كتاب عنوان 

 47، (ب/490ب تـا  /409از . )ق 0، .م س 0/47×0/9( 0/44×0/0)نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق، بدون 

 (شده مرمت)دار، مجدول  دار، لبه ، جلد ترنج.س

 رب اشرح لى صدر  و يسرلى امر  و حلل عقده من لسانى يفقهوا قولى :   آغاز

 (ب/409... )ا  مرهم جراحت هر دلريشى

 (ب/490)...افعال ما سياه مكردان يااكرم المسئولين( كذا)ما بشومى قبائيح  رو  اميد...:  انجام

 ــــــــــــــــــــ

 410: 1گولپينارلى 

 

 3/9514القوافى  وافى بقواعد علم   -453

 . (ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]
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نـام بـرده كـه    « رساله در فن قافيه»يا « رساله قوافى»ا  بنام  از رساله( 100:  4)« نتاريخ نظم و نثر در ايرا»نفيسى در 

ضـبط كـرده   « القافيـه  الوافيه فـى علـم  »عنوان را بشكل ( 49:  10)ذريعه . باحتمال قريب به يقين اين رساله بايد باشد

 .است

ضـبط كـرده و آورده اسـت كـه     « علم القافيـه الوافيه فى  الرساله»منزو  عنوان را بشكل ) 1471:  1منزو  :   بنگريد

 .(كه در حيات مؤلف استنساخ شده است( ا/ 16/071)سرا  استانبول قرار دارد  ترين نسخه آن در توپقاپى قديمى

/  10ب تـا  /11از . )ق 0، .م س 1/40×0/44( 41×0/0)، قطـع  .ه  4110، بدون محل كتابـت،   تعليق، احمد بن عبداللّه

 .مجدول بشنگرف، جلد ميشن نرم قرمز، مجدول ، اوراق.س 49، (ب

 (ب/11)...انجمن فصاحت بدان تكلم كنند ترين كالمى كه قافيه سنجان پس از تيمن بموزون...بسم:   آغاز

 (ب/10)(؟)زان رو  سعد رابح امحس كار و كرد ... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 166: 1گولپينارلى 

 

 9/1259نامه  وصلت  - 455

 .(ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشابورى منسوب به 

 [گذشت 16ياد او در شماره  ]

شرح احوال و نقد )الزمان فروزانفر  بعضى از پژوهشگران متأخر چون بديع. نامه از آثار منسوب به عطّار است وصلت

ضمن بر شمردن ده اثـر محقـق عطّـار،    ( 70-70، ص 4119-16تحليل آثار شيخ فريدالدين عطّار نيشابور ، تهران  

( 41-7، ص 44المعارف اسالم جـزو   دايره)اند؛ در صورتى كه پروفسور ريتر  نامه را جزو منحوالت قيد كرده وصلت

 .اين اثر را جزو محققات عطّار ذكر كرده است

 .441:  4؛ نفيسى 466:  10ذريعه :   بنگريد

 .دار ، جلد مقوا، لبه.س 44، (ب/461ب تا /17از . )ق 77تاريخ كتابت، تعليق، بدون نام كاتب، محل و 

 الرحيم و به نستعين الرحمن اله بسم:   آغاز

 (ب/17)خالق هفت و شش و پنج و چهار   ابتدا اول بنام كردگار

 :انجام

 (ب/461) حد و غايت جز تو كيست چون تويى بى ا  خدا  بى نهايت جز تو كيست

 ــــــــــــــــــــ

 111: 4گولپينارلى 

 

 2/1528نامه  وصيت - 454
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 همان مؤلف منسوب به 

 .شمارد نامه را از منحوالت عطّار مى وصيت( 41-7ص   44المعارف اسالم جزو  در دايره)پروفسور ريتر 

 467:  10ذريعه    :بنگريد

 .، جلد مقوا(الف/419ب تا /440از . )ق 11، .م س 0/47×41نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 :آغاز

 (ب/440)انك ايمان داد مشت خاك را   حد ان خدا  پاك را حمد بى

 :انجام

 (الف/419)در دو عالم راحتش بخشد خدا    هر كه ارد اين وصيتها بجا 

 ــــــــــــــــــــ

 470: 4گولپينارلى 

 

 5882االعمى هدايه  -452

 . (ه  1849. ف ) حسين خباز كشميرى

( نظـم و نثـر  )بـاب   40حسين خباز كشمير  شاگرد شيخ حمزه كشمير  بوده و اثـرش را در خصـوص عرفـان در    

چـون در  . نشست به خباز شـهرت يافـت   و  بجهت اينكه بر دكان دوست خود كه نانوا بوده مى. فراهم آورده است

 .است بوده نقشبند  كه مؤلف پيرو طريقتنيست  آيد شكى مى ميان كتاب از بهاءالدين نقشبندصحبت به

 1441: 1و  4474: 1ها  پاكستان  ؛ منزو  كتابخانه101كتابدار  دفتر نهم ص :   بنگريد

دار،  ، جلد الكى، ترنج.س 41، .ق 106، .م س 0/16×41( 41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .عطف ميشن

 (ب/4... )ذ  خلق السموات واالرض و جعل الظلمات و النورالحمدهلل ال... بسم:   آغاز

المـؤمنين   والجمـع ( لوالديـه )اللهم اغفرلى و لوالى ديه ...حضرت مخدوم شيخ همره كشمير  بدعا  خير... :   انجام

 (الف/106... )والمؤمنات
 ــــــــــــــــــــ

 471: 1گولپينارلى 

 

 3/4144الطالبين  هدايه  - 451

 .(ه  418پس از . ف )القاسم  مصلى ابى امير سيد

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

هجر  به اتمامش توفيق يافته، ناقص است و در آن ابياتى از مثنو  در  046آغاز و انجام رساله كه مؤلف در ذيقعده 
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 .خصوص عشق، طلب، روح، عقل، نفس گرد آمده است

 11، (ب/16الـف تـا   /11از . )ق 7، .م س 11×0/46و تاريخ كتابـت، قطـع    الكرو ، بدون محل تعليق، احمد بن سرج

 (در حالتى پراكنده)، بدون جلد .س

 (الف/11)... واالفكار طايرة فى اطوار دقايقه طيور االفهام واالنظار( العقول)القول  حقايقه ابصار ذو ... :   آغاز

 (ب/16)زنكى شب جمله را كردن زدست ...:   انجام

 101: 1رلى گولپينا

 

 1/1181الطالبين  السالكين و تحفه هديه - 454

 . (ه  121-114)بهاءالدين محمد بخارى نقشبندى 

اثر در ارتباط با سلوك طريقـت  . مؤلف عارف و صوفى معروف قرن هشتم هجر  و مؤسس طريقت نقشبند  است

لطان مـراد تـأليف كـرده اسـت     هجـر  بنـام سـ    996شود كـه و  ايـن كتـاب را در سـال      گفته مى. نقشبنديه است

 (1611: 1الظنون  كشف)

  40×1/46( 7/9×0/0)، قطـع  .ه  4664االول  االدرنه و ، بدون محل كتابت، ربيع بن عبد  بن على  نستعليق، عطاءاللّه

 (بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا (ب/419ب تا /4از . )ق 419، .م س

 (ب/4)... ن لمشاهدة جمالهاالنسا الذ  خلق الحمدهلل...بسم:   آغاز

 :انجام

 (ب/419)گانست  كمينه خوشه چين خواجه  بهاءالدين كه او از بندگانست

 ــــــــــــــــــــ

 40: 1گولپينارلى 

 

 9111همان اثر   -452

، سـرعنوانها و  .س 40، .ق 411، .م س 4/16×41( 41×0/0)نسخ پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .جلد ميشن. آيات مطالّ، صفحه اول مذهّب، اوراق مجدول

 (الف/4)همان :   آغاز

 (ب/411)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 110: 1گولپينارلى 
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 1/9915هزليات   -448

 ( .ه  1828بعد از . ف )طرزى افشار 

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ]

 100فرهنگ سخنوران ؛ 10-17: 1ريحانه :   بنگريد

 .س 47، (الف/46ب تا /4از . )ق 46، .م س 1/16×0/44( 0/40×7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/4)... قرمساق شعارا ديوث دثارا:   آغاز

 (الف/46)تو ميدانى كه از سك كمترت هم ميتوان گفتن ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 1:190گولپينارلى 

 

 3/9191[هفت غزل فارسى ]  -441

 . (ه  292. ف )ياووز سلطان سليم  

ا  است كه خالفت را به عثمانيـان   دوازدهمين پادشاه آل عثمان و نخستين خليفه( ملقب به ياووز)سلطان سليم اول 

. صاحب بوداو ذكاوت جدش سلطان محمد فاتح و علم و فرهنگ پدرش سلطان بايزيد دوم را يكجا . منتقل ساخت

 .تأليف ادائى به زبان فارسى است« شهنامه سليمان»هايى نوشته شده كه برخى چون «نامه سليم»در وصف اين سلطان 

آغازين بيت اين نسخه، بيت دوم و انجامين بيت آن صد و چهل و ششمين بيت نسخه چـاپى ديـوان سـلطان سـليم     

تور آلمان از سو  پل هورن فراهم آمده و بعنـوان هديـه بـه    بدستور ويلهلم، امپرا. م 4961است كه در سال ( ياووز)

هـا  خطـى ديـوان فارسـى سـلطان سـليم در        بـرا  اطـالع از نسـخه   . سلطان عبدالحميد ثانى اهـدا گرديـده اسـت   

: نشريه آشنا، در جستجو  ميراث مشـترك فرهنگـى  )پور در همين خصوص  ها  تركيه به مقاله اصغر دلبر  كتابخانه

 .يدرجوع كن( 1: 4

 .، جلد معمولى(ب/0الف تا /0از . )ق 1، .م س 47×44تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (الف/0)سايه از علمت نه فلك وااليى   ا  برافراشته ذاتت علم بااليى:     آغاز

 : انجام

 (ب/0)هنوزم گوهر و ياقوت از دامان نشد آخر  سليم از ديده چندين لعل ايثار رهش كردم

 ــــــــــــــــــــ

 407: 1گولپينارلى 

 

 

 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                 کتابخانه موزه موالنا

 

371 

 

 19/9112هفت وادى    -449

 . (ه  448پس از . ف )خليلى 

 [گذشت 91ياد او در شماره  ]

 .است كه پيش از اين در همين فهرست معرفى شده است« العشاق تحفه»اين رساله اثر مستقلى نبوده، جزئى از 

دار،  ، جلـد تـرنج  (ب/440الـف تـا   /441از . )ق 1، .م س 9/49×41كتابت، قطع نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ 

 (شده مرمت)بندها ميشن  عطف و گوشه

 ــــــــــــــــــــ

 106: 1گولپينارلى 

 

 (نمايشگاه) 3/158همايون ( و)هماى   -443

 . (ه  123-242)الدين ابوالعطا محمود بن على كرمانى  كمال

 [گذشت 000ياد او در شماره  ]

نظامى جهت « اسكندرنامه»خواجوست كه در بحر متقارب و برابر با « پنج گنج»نخستين مثنو  از « هما  و همايون»

 .هجر  به اتمام آن توفيق يافته است 711الدين محمد شروع كرده و در سال  سلطان ابوسعيد و خواجه غياث

ــت،      ــل كتاب ــب و مح ــام كات ــدون ن ــق، ب ــع .ه  710تعلي ــا /49از . )ق 10، .م س11×0/11( 0/16×0/41)، قط ب ت

 .دار ، لبه(ضربى)دار  ا ، مجدول، ترنج ، جلد ميشن قهوه(دو بيت در هر سطر. )س 10دار و آهارزده،  نقش ته(ب/111

 :آغاز

 (ب/496)كه از هستيش هست شد هر چه هست   بنام  خداوند  باال و پست     

 :     انجام

 (ب/111)سخن را نيايد نهايت بديد      قلم در  شكستم  جو  اينجا  رسيد  

مضبوط است كه در حيات شاعر ( 0906ش )ها  اين اثر در كتابخانه ملك تهران  ترين نسخه يكى از كهن:   توضيح

 .استنساخ شده است( هجر  706سال )

 

 1/1112-14/1112الحقايق  رساله از زبده 14  -445

 . (ه  188پيش از . ف )حمد نسفى عزيز بن م

 [گذشت 71ياد او در شماره  ]

 .اند توصيف شده( 4010نسخه شماره )همانهايى هستند كه در همين فهرست ( به استثنا  رساله هفتم)اين رساالت 

، ، سرعنوانها بشـنگرف .س 47، .ق 01، .م س 16×1/41( 41×9/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ، ترنج(عطف ميشن)جلد مقوا 
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 (ب/14)... در آداب ذكر گفتن و در عروج اهل تصوف رساله جمع كنيد... :   آغاز

 (ب/11)و واليت كه قمر است ...:   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 10: 1گولپينارلى 

 

 9848الشروح  يتيم  -444

 .(ه  1138. ف )حسن طالبى 

اسرار دده . است كه پس از درگذشت مرشدش بجا  و  نشست( شيخ سالنيك)دده حسن طالبى از مريدان وحد  

در دسـت داشـته كـه    « مفصّالت مثنـو  »اش از طالبى صحبت كرده و خاطر نشان ساخته كه و  اثر  بنام  در تذكره

 .توا داردشايد اثر مورد نظر اسرار دده همين كتاب است كه شرح سومين دفتر مثنو  را در اح. ناتمام مانده است

، .س 17، .ق 100، .م س 0/10×1/40( 0/14×46)، قطـع  .ه  4467االول  ربيـع  11تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابـت،  

 (روكش ابر )سرعنوانها بشنگرف، جلد مقوا 

 (ب/4...)عليه و سلم  اللّه و بعد جناب حضرت رسالت پناهك صل...العالمين الحمدهلل رب...بسم:   آغاز

سى جلد رابع مثنـو    بقيه... انى حضرت كتاب مستطاب مثنو  معنوينك دردنجى جلد شريفنده طلب ايله...:   انجام

 (ب/101)كريمده ايراد بيورلمشدر 
 ــــــــــــــــــــ

 410:  1گولپينارلى 

 

 2/1255[يك قطعه ]   -442

 شريف

 [اطالعى از سرگذشت شاعر بدست نيامد ]

تعليـق،  .بيت از  سيد اسحاق يكى از خلفا  فضـل نيـز جـا  داده شـده اسـت      0از شريف،به ا   در اين اثر عالوه بر قطعه

 .دار دار، لبه ، جلد مقوا، ترنج.س 47، (الف/411. )ق 4، .م س 40×46( مختلف)بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 :آغاز

 (الف/411)حلقه از راستى در گوش كن ا  مقلد حال مردان گوش كن

 :انجام

 (الف/411)ور كسى گويد يقين دان باطل است  حاصل است صورت فكر  مگو بى

 ــــــــــــــــــــ

 116: 4گولپينارلى 
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 9428يوسف و زليخا   - 441

 . (ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت 00ياد او در شماره  ]

هجر  از سرودن آن فراغـت يافتـه    009است كه شاعر در جامى « هفت اورنگ»پنجمين مثنو  از « يوسف و زليخا»

 4000و در ( ويـن ) 4011اين اثر به زبانها  مختلف از جمله آلمانى و انگليسى ترجمه شده كه به ترتيـب در  . است

 .اند چاپ شده( لندن)

 .به بعد 1114: 1؛ منزو  4000مشار . ؛ ف 110:   49و  190:  10ذريعه    :بنگريد

، اوراق .س 40، .ق 416، .م س 11×41( 40×7)، قطـع  .ه  900الهرو ، بدون محل كتابـت،   محمد صالحتعليق پخته، 

 .بنددار دار، گوشه مجدول، جلد ميشن، ترنج

 :آغاز

 (الف/4)گلى از روضه جاويد بنما     الهى غنچه اميد بگشا 

 :انجام

 (الف/416)كه هست از هر چه گويى خامشى به  زبانرا گوشمال خامشى ده

و بدسـت فخرالـدين علـى    .( ه  094)ا  از اين مثنو  كه در حيات شـاعر   به نوشته صاحب ذريعه نسخه:   توضيح

ترين نسخه اين اثر، همان است كـه   جامى استنساخ شده در كتابخانه خصوصى مهد  بيانى مضبوط است؛ شايد كهن

هـا    يكى ديگر از نسخه. جر  كتابت يافته استه 077در كتابخانه ملى ايران قرار دارد و به روايت منزو  در سال 

استنسـاخ شـده    090مضبوط است كه در سال .( 4907N.M-4610تحت شماره )كهن اين اثر در موزه ملى كراچى 

 .است

 ــــــــــــــــــــ

 111:  1گولپينارلى 

 

 9442همان اثر    -444

، اوراق .س 40، .ق 419، .م س 7/11×0/41( 0/40×1/0)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 دار، مجدول مجدول، جلد ميشن، ترنج

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/419)همان :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 110:  1گولپينارلى 
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 524االنس نفحات على والذيل االختصار  -442

 .(ه  219. ف )الدين عبدالغفور الرى  بديع

... بـوده  جـامى  شـاگردان  ومشهورترين خود زمان عرفا  و دانشمندان از الر  عبدالغفور( الدين رضى يا) الدين بديع

 ناتمـام  كـه  نوشـته  تاز  زبان نحو در حاجب ابن« كافيه» بر وحواشى شرحها و داشته دست خود زمان علوم در و 

ــده ــت مان ــرين اس ــأليف ومعروفت ــيه او ت ــت حاش ــه ايس ــه ك ــت ب ــياءالدين درخواس ــف ض ــر يوس ــامى پس  ج

 الـدين  نجـم  رسـاله  شـرح » اوست تفامؤل از ديگر و است كتاب آن متمم و ذيل منزله به و نوشته« االنس نفحات» بر

 (100: 4 نفيسى... )«شطار طريقه بيان در كبر 

 4009: 0/1 صفا ؛160: 1 ريحانه:   بنگريد

 ،.س 11 ،.ق 466 ،.م س 1/11×0/41( 1/41×1/0) قطع ،. ه 911 شعبان 41 كتابت، محل بدون عبدالرحيم، تعليق،

 بنددار گوشه (ميشن عطف) مقوا جلد

 نمـوده  بعـد  و... او پـاك  برخواننـده  رحمـت  و... كـه  را خدا  ستايش و سپاس اعتماد  عليه و ثقتى... بسم:   آغاز

 (ب/4) يابد نمى... شايسته را خود چند هر عبدالغفورالالر ... فقير كه آيد مى

 (ب/466) اجمعين آله و محمد على  اللّه صلى و الكالم نختم... :   انجام

 .(است شده ضبط« االنس نفحات كشف» شكل به عنوان) 41 ش دانشگاه، در فيلم:   توضيح

 

 1441محسنى اخالق - 428

 .(ه  218يا  282 .ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [ گذشت( 40 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد] 

. ق 400 ،.م س 1/10×0/40(4/40×0/0) قطـع  ،. ه 4617 كتابت، محل و كاتب نام بدون ،(تعليق به اشعار) پخته نسخ

 (فرسوده) مجدول دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها مجدول، اوراق ،.س 40 ديده، رطوبت

 (ب/4... )نمود مى بهشت آب را او بود يافته پرورش بدان اعرابى كه... :   آغاز

 تخت و تاج از باد برخوردار كه بخت جوان شهنشاه ابوالمحسن... رسيد اطناب حد سر به رساله اين چون... :   انجام

 ...حكمت اسرار بر مشتمل رساله اين انجاميد باختتام و رسيد اتمام به

 محسنى اخالق ز نويس هم تاريخ        شد نوشته تمامى به محسنى اخالق

 (الف/400 و ب/400) 4617 سنه بالخير تم

 .است ناقص هشتم باب از قسمتى و اول باب هفت:   توضيح

 

 5223نبى اخالق  -421

 محمود بن مسعود بن احمد بن عمر بن برهان

 كـه  گفـت  تـوان  مى شده استنساخ هفتم قرن در نسخه اينكه به توجه با.[ نيامد دست به مؤلف سرگذشت از اطالعى]



  

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                  کتابخانه یوسف آغا
 

433 

 

 .است زيسته مى ششم قرن در حتى و هفتم قرن در مؤلف

 .كند مى صحبت( ص)اسالم پيامبر سيره و اخالق از اثر

. م س 1/47×41( 0/41×7/46) قطـع  ،.( ه 7 قـرن  اواسـط  يـا  و اوايل. ظ) كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون پخته نسخ

 (فرسوده) مجدول ترنجدار، ميشن جلد ،.س 41 ديده، رطوبت. ق 119

 (ب/4... )گرذانيد الجماعت و سنت اهل زمره از و... قدرته جلّت را مرحق ستايش و سپاس و حمد... بسم:   آغاز

 (الف/119) الوكيل نعم و حسبنا هو و الموفق و ملهم  واللّه گيرد مى انتفاع و آورد مى بيرون... :   انجام

 نيست موجود اثر اين از ديگر ا  نسخه زياد احتمال به:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 (است شده ضبط« مصطفى مناقب» شكل به عنوان) 10 اسالمى، تحقيقات نشريه: ششن ؛11(: قونيه) آتش

 
 

 5133 الظروف كشف فى الحروف اسرار - 429

 اسـت  شـده  قونيـو   صدرالدين كتابخانه وقف كه نسخه مقدمه از فقط[. نيامد دست به مؤلف سرگذشت از اطالعى]

 .است پرداخته  اسماءاللّه شرح به آن طى و نوشته دراويش بدرخواست را اثرش و  كه آيد برمى

 ،.م س 11×0/41(41×0/7) قطـع  ،. ه700 االول ربيـع  اواسـط  ايذه، الخوارزمى، المقدمى الدين سراج بن حاجى نسخ،

 (ميشن عطف) مقوا جلد ،.س 49 آهارزده،. ق 460

 خالق درگاه متوكالن و صادق درويشان از جمعى بعد اما... االية وضع عن االلسن فكت الذ  الحمدهلل... بسم:   آغاز

 (الف/1 و ب/4... )الهجى حروف اسرار در كرد مى التماس فارسى مجموعه استطاعت بى درويش ازين

 (الف/460) احتو  و ضيعتها التى واردات من  اللّه من القبول رجوالضعيف... :   انجام

 .است شده ضبط« اسماءالحروف شرح» صورت به كتابت قيد در كتاب عنوان:   توضيح

 

 3/5422(العماديه الواح)= عمادى الواح - 423

 .(ه  441. ـ مقت  452)الدين يحيى بن حبش سهروردى  شهاب

 را فقـه  اصـول  و حكمت ابوالفتوح، به مكنى و شهيد و مقتول شيخ و اشراق شيخ به معروف سهرورد  الدين شهاب

 در چـون  و شـد  سـرآمد  فلسـفى  و حكمى علوم در و آموخت درمراغه راز  فخرالدين استاد جيلى، مجدالدين نزد

 را او متعصــبان كــرده اســتفاده زرتشــتى ديــن و ايرانــى حكمــت از و گفتــه قــدما را  خــالف مــوارد از بســيار 

 شـام  و مصـر  فرمانروا  ايوبى الدين صالح دستور به. شمردند مباح را و  خون حلب علما  و كردند متهم الحاد به

 (0:016 معين.)شد خفه زندان در سالگى 10 سن در

 :است لوح 1 دارا  باشد مى حكمت كتب امهات از كه كتاب اين
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 بـا  ارتبـاط  در سوم لوح است؛ آن قوا  و نفس به مربوط دوم لوح است؛ عالم و آسمان و اجسام تناهى در اول لوح

 و قـدر  و قضـا  دربـاره  قرانى آيات از حكمى تأويلى چهارم لوح است؛ آن افعال و صفات و آن اثبات الوجود، واجب

 فارسـى  بـه  را آن خـود  سـپس  و نوشت عربى به ابتدا« النور هياكل» چون را« عماد  الواح» شيخ. است معاد و نفس

 .برگرداند

 1:ريحانـه  بعـد؛  بـه  197: 1صـفا  نصر؛ سيدحسين تصحيح اشراق، شيخ مصنفات مجموعه ؛446: 4 نفيسى:   بنگريد

 (1010: تهران) حبيبى نجفقلى تصحيح اشراق شيخ از رساله سه ؛441: 4 لر  مؤلف عثمانلى ؛106

 تـا  ب/09 از. )ق 01 ،.م س 1/47×1/41 (مختلـف ) قطـع  ،. ه 070 الحجه ذ  0 كتابت، محل و كاتب نام بدون نسخ،

 .مجدول دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به احاديث و آيات السطور، مختلف بيدخورده، ضخيم( ب/441

... مـوجز  سـخت  سـازم  مختصـر   بهـرو   كـه  فرمـود  مرا شد متواتر فالن مكرمات من نزديك چون... بسم:   آغاز

 (ب/09)

 (ب/441) العالمين على بالجوداالعم انك... كن نقل تو رضا  به را ما تو خشم از... :   انجام

 كـه  است مضبوط( 1670 ش  اللّه جار بخش) ملت كتابخانه در« الواح» عربى ها  نسخه ترين كهن از يكى:   توضيح

 (177 ش تهران، دانشگاه در فيلم) است شده استنساخ تبريز در هجر  009 در

 ــــــــــــــــــــ

 را نگهـدار   محـل  و نوشـته  اشـتباهى  را كتابـت  تـاريخ  و نسـخه  شماره نصر ؛ 07 اسالمى، تحقيقات نشريه: ششن

 .است كرده قيد استانبول
 

 1/5541 مثنوى انتخاب - 425

 مؤلف ناشناس 

 ،.س 41 ،(ب/411 تا ب/4 از.)ق 411،.م س 1/40×41( 41×0/0) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 (ميشن عطف) مصنوعى چرم جلد شنگرف، به عنوانها

 (الف 4/6... )آمدست مولود است مخلوق هم و... :   آغاز

 كدام آن است كدام باشد يكى عامدر( و) خاص هزاران صد اندر دل زان:   انجام

 (ب/411)

 .باشد مى ناقص است مثنو  اخالقى و دينى مطالب با ارتباط در كه نسخه انجام و آغاز:   توضيح
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 5/211قدسيه انفاس   -424

 .(ه  499-142)ابوالفتح محمد بن محمد حافظى بخارى 

 قـرن  بـزرگ  عرفـا   از پارسـا  محمد خواجه به معروف بخار  حافظى محمود بن محمد بن محمد ابوالفتح خواجه

( نقشـبنديه  طريقـت  بنيانگـذار )نقشـبند  بهاءالدين خواجه خلفا  از و نقشبند  طريقت نامى مشايخ از و ايران هشتم

 (4:116 نفيسى... )«السالكين وعدة الطالبين انيس» است جمله آن از دارد چند ات مؤلف بوده،

 .بعد به 471: 0 سخن گنجينه ؛ 491: 4 ريحانه بعد؛ به 101: 1 صفا:   بنگريد

 تا الف/161 از. )ق 41 ،.م س1/40×0/9 قطع ،. ه 009 محرم 46 كتابت، محل بدون البرجند ، محمد احمدبن تعليق،

 .فرسوده دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 11 ،(ب/147

 از بعضـى ... نفيسـه  انفاس از چنديست كلمه اين بعد اما... را پادشاهى حضرت... حد بى ثنا  و حمد... بسم:   آغاز

 (الف/161) ...آورد مى قلم در... را قدسيه كلمات آن

 (ب/147)المشركين من انا ما و... البصيرة على  اللّه ادعوالى... :   انجام

 

 5/5نامه بلبل - 422

 .(ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطار نيشابورى 

 [گذشت( 06 شماره) اول جلد در اثر توصيف]

  جلـد  ،.س 41 ،(ب/401 تـا  ب/410 از. )ق 17 ،.م س 0/14×40 قطـع  كتابـت،  تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 (ميشن عطف و ا  پارچه روكش)قوا

 ...بسم:   آغاز

 (ب/410) كن دان غيب بنام سراغازش   كن عيان دل راز و بردار قلم
 (ب/401) گويم تقليد سيم ايمان درم   گويم توحيد از اول سوالش

 

 2/132اثر همان 421

 سرعنوانها ،.س 41 ،(ب/467 تا ب/91 از. )ق 40. م س 0/14×40 قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 (ميشن عطف و ا  پارچه روكش)مقوا جلد مؤلف، نام حاو  لوحه شنگرف، به

 ...بسم:   آغاز

 (ب/91)خاك مركز بر دهد مى دانش كه   پاك صانع خدا  بتوفيق

 :  انجام

 (ب/467) باشى برخوردار خويش زعمر   باشى گفتار خوش عطار زهى
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 349بوستان  424

 .(ه 224 يا 221-282يا  284)بن مشرف سعدى شيرازى   الدين ابومحمد عبداللّه مصلح

 [گذشت( 04 شماره) اول جلد در او ياد]

 ،.س 40 ،.ق 411 ،.م س 16×4/46(90/0/41) قطـع  ،. ه 904 القعـده  ذ  سـلخ  كتابت، محل بدون ، عبداللّه بن فرهاد تعليق،

 (فرسوده) دار لبه بنددار، گوشه( ميشن عطف) مقوا جلد

 ...بسم:   آغاز

 آفرين زبان در سخن حكيم  آفرين جان خداوند بنام

 :  انجام

 نا مكن زعفوم خدايا  اميد اال نياوردم بضاعت

 

 934اثر همان  422

 ميشـن  جلد ،.س 40 ،.ق 441 ،.م س 0/16×4/41 (7/41×0/7) قطع ،. ه 4667 كتابت، محل و كاتب نام بدون تعليق،

 .مجدول ترنجدار،

 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 

 2144اثر همان - 418

 ،.م س 0/16×0/41( 7/41×7/0) قطـع  ،. ه 4619 شـعبان  17 اسـتانبول،  مـانى،  القره نبى الحاج بن بالى درويش تعليق،

 .دار لبه( ميشن عطف و ا  پارچه روكش)مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 40 ،.ق 414

 :  آغاز

 دوست چه دشمن چه يغما خوان برين   اوست عام سفره زمين اديم

 همان:   انجام

 .است ناقص آغاز از ابياتى:   توضيح

 

 14اثر همان - 411

 ،.س 41 ديـده،  رطوبـت . ق 401 ،.م س 1/40×0/46 (0/9×0/0) قطـع  كتابـت،  تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 شده تعمير بنددار گوشه( ميشن عطف)مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها

 101 شماره نسخه با برابر:   آغاز
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 همان:   انجام

 

 3/5پندنامه  -419

 .(ه  214حد  - 458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطار نيشابورى 

 [گذشت (70 شماره) جلد همان در اثر توصيف و( 16 شماره) اول جلد در مؤلف ياد]

 از. )ق 17 ،.م س 40×1/46(0/9×0/0) قطـع  ،. ه 900 كتابت، محل بدون العماد ، عبدالصمد موالنا بن احمد تعليق،

 (شين عطف)مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 9 ،(الف/410 تا الف/96

 ...بسم:   آغاز

 (الف/96)را خاك مشتى داد ايمان آنك   را پاك خدا  آن حد بى حمد

 :  انجام

 (الف/410)خدا  بخشد رحمتش عالم دو در   بجا  وصيتها اين آرد كه هر

 

 1232اثر همان  413

 از.)ق 14 ،.م س 1/49×1/44( 4/40×0/0) قطـع  ،. ه 4411 الحجـه  ذ  كتابـت،  محـل  بـدون  سليمان، حاجى تعليق،

 .مجدول ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها و مجدول اوراق ،.س 40 ،(الف/00 تا ب/00

 (ب/00)همان:   آغاز

 : انجام

 (الف/00)خدا  از او شكى بى ماند دور  بجا  را نصيحت اين نيارد ور

 

4151اثر همان  415

 تـا  الـف /464 از.)ق 11 ،.م س 1/10×0/41 (1/47×7/9) قطـع  ،. ه 4117 كتابـت،  محـل  بـدون  ميرصالح، مالّ تعليق،

 .مجدول دار، لبه ترنجدار،( ميشن عطف) مقوا جلد ،.س 41 ،(الف/411

 (الف/464) همان:   آغاز

 :  انجام

 (الف/411)خوان عطار نامه نصيحت رو  دان بسيار بايدت گرواليى

 .است شده ضبط« وهبى تحفه» بشكل نسخه در عنوان:   توضيح

 

 3/1345اثر همان  -414

 ،.س 41 ،(ب/10 تـا  الـف /11 از. )ق 40 ،.م س 0/14×40( 40×0/9) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .دار لبه ،(ميشن عطف)مقوا جلد
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 :   آغاز

 (الف/11)پسر ا  بردار دوست زان طمع تو  پسر زيانكار  باشد گر دوست

 :   انجام

 (ب/10)حرير پوشانى كه زانش بود به  فقير با گوئى خوب حديث چون

 .است شده داده سطور ميان در كلمات معانى:   توضيح

 

 912اثر همان  -412

 سرعنوانها ،.س 19 آهارزده،. ق 19 ،.م س  9/49×0/44( 1/40×7) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .بنددار گوشه دار، لبه (ميشن عطف)مقوا جلد شنگرف، به

 1/1 شماره نسخه برابر:   آغاز

 1/1 شماره نسخه برابر:   انجام

 

 4452لالعاجم قران تفسير فى التراجم تاج  -411

 .(ه  511. ف )عمادالدين ابوالمظفر طاهربن محمد اسفراينى 

 [گذشت( 06 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد]

 جلـد  ،.س10 ،.ق 117 ،.م س 1/19×14 (11×41) قطـع  ،.  ه 911 بغـداد،  اصفهانى،  اللّه حبيب ،(ثلث به آيات) تعليق

 .دار لبه ترنجدار، ميشن

 و علـيم  و رحـيم  و هـاد   و كافى... زكريا ربك رحمة ذكر كهيعص... بسم آيات تسعون و ثمان مريم سوره:   آغاز

 ...وجل عز خدا  است صادق

 .العالمين رب هلل الحمد و بدع و بالء كل من والعصمة التوفيق ولى تعالى  واللّه... :   انجام

 .شود مى آغاز مريم سوره از و است« التراجم تاج» دوم جلد اثر:   توضيح

 

 2531وصاف تاريخ  -414

 .(ه  112. ف )شيرازى   اللّه بن فضل  الدين عبداللّه شهاب

  اللّـه  فضـل  رشـيدالدين  خواجه مختصان از و مغول دربار مستوفيان از باشد مى«الحضرة وصاف» به مشهور كه مؤلف

 و اسـت « االعصار تزجيه و االمصار تجزيه» شده نوشته بسيار منشيانه تكلفات با كه( جلد 0 در) كتاب ديگر عنوان. بود

 (411: 4 نفيسى.)باشد مى( هجر  741 تا 004از) مغول سلطنت وقايع با ارتباط در

 لقـب  كـه  بـود  همو و آورد فراهم الجايتو با را او آشنايى وسيله بود آگاه ادبيات در  عبداللّه مهارت از كه رشيدالدين

 .نكرد دريغ  عبداللّه از را خود حمايت نيز الدين غياث پسرش الجايتو، از پس. بخشيد بدو« الحضرة وصاف»

 ؛ بعد به 110:  0 منزو  ؛ 100 مشار. بعد؛ف به 99: 1(شناسى سبك) بهار ؛4101-4109: 1/1صفا ؛100: اته:   بنگريد
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 100:  1 ذريعه ؛ بعد به 940:  1 فهرستواره

 مجـدول  اوراق ،.س 11 ،.ق 104 ،.م س  7/19×1/40(49×0/9) قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محـل  كاتب، نام بدون نسخ

 .مجدول دار، لبه( ترنج نيم) ترنجدار ميشن جلد مذهب، سرلوحه 0 مطال،

 ...سازد متاللى صادق صبح فاتحه چون را انفس و آفاق اخالصش انوار كه ستايشى حمدو(:   اول جلد)آغاز

 ...توكلى العالمين رب  اللّه على ثقتى به و... بسم(:   دوم جلد) آغاز

 ...المسنون الحماء من االنسان خلق الذ  الحمدهلل(:   سوم جلد) آغاز

 ...اوهام و خيال مساحت از مصون اصالحش و اوضاع ساحت سپاس هر(:   چهارم جلد) آغاز

 العالمين رب الحمدهلل قدفعل و فيك  اللّه سالت النّى كفيته لوسكت دعاءِ هذا و:   انجام

 استنسـاخ .( ه 744) مؤلف حيات در كه است، مضبوط( 1167) نورعثمانيه كتابخانه در اثر نسخه ترين كهن:   توضيح

 .است شده

 سال در چاپ همان سپس و رسيد بطبع بمبئى در هجر  4109 سال در سنگى چاپ با بار اولين برا  وصاف تاريخ

 .است شده ضبط  عبداللّه بن  اللّه فضل بشكل مؤلف نام چاپ اين در. شد تجديد تهران در 4110
 

 1411الحسنيه حضرات الى السنيه التحفه  -412

 .(ه  222. ف )دشيشى  اللّه محمدبن مصطفى بن شيخ لطف

 بخـش  سـه  در تركى ـ فارسى بزرگ لغت كه اثرش و بود دهم قرن در عثمانى بنام دولتمردان و دانشمندان از مؤلف

 والـى  پاشـا،  حسـن  نام به هجر  994 ـ 909 سالها  فاصله در دارد معروفيت« دشيشه لغت» عنوان به بعضا و است

 و كنـد  مـى  اشـاره  آن يـادگير   لـزوم  و فارسـى  زبـان  اهميـت  بـه  اثـر  ابتـدا   در مؤلـف . اسـت  شـده  تأليف مصر

 .هستند نارسا و ناقص اكثرا كه آمده فراهم متعدد  آثار زبان اين خصوص در كه افزايد مى

 :است زير بخش سه شامل اثر

 فارسى زبان قواعد( 1 مصادر( 1 جامد اسامى( 4

 110: 1 العارفين هدايت:   بنگريد

 آهـارزده، . ق 101 ،.م س 1/10×0/40 (1/16×  0/0) قطـع  ،. ه 4410 شـعبان  9 كتابت، محل و كاتب نام بدون نسخ،

 (.فرسوده) مجدول دار، لبه( ترنج نيم) ترنجدار ميشن جلد ،.س 19

 زبـان ... بـن  محمـد   عباداللّـه  بـوفقير  بعد اما... را آفريدگار  قياس بى ستايش و اساس ستايش سپاس... بسم:   آغاز

 ...اولميان معلومى فارسيدن

 :  انجام

 كرديد جمع آنكه لغات اين  يارب خود فيض تو كن ياور 
 چيده ها غنچه و گلها چند  بهارستان ازين سالك هزانكه
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 1/4542العجائب نصيحه و الملوك تحفة  448

 .(ه  121پيش از . ف )على بن ابى حفص بن فقيه محمود اصفهانى 

 توجـه  با. است سعد  گلستان بشكل ا  سياستنامه نشد ديده ها تذكره در ش مؤلف سرگذشت از اطالعى كه اثر اين

 آن موجـود  نسخه و شود مى صحبت( مغول قوا  سو  از بند در ضبط) هجر  040 سال وقايع از كتاب در اينكه به

ــه در ــا كتابخان ــه( 7001)بريتاني ــال در ك ــر  704 س ــاخ هج ــده استنس ــكى ش ــى ش ــد نم ــه مان ــداقل و  ك  ح

 نثـر  از را مؤلف كه(71 و 4:1) نفيسى تخمين ترتيب بدين. است بوده حيات در هجر  704ـ040 سالها  فاصله در

 .نيست حقيقت به مقرون ميداند هجر  پنجم قرن پردازان

( بعـد  بـه  40:416 زمـين  ايـران  فرهنگ) الملوك تحفه اضافى قسمت: زاده تقى حسين سيد ؛174 مشار. ف:   بنگريد

 (است كرده قيد ندارد وجود لندن نسخه در و است موجود ليدن نسخه در كه را بخشهايى مقاله اين در زاده تقى)

 تـا  ب/4 از.)ق 04 ،.م س 1/11×40 (0/40×44) قطـع  ،.( ه 7 قـرن .  ظ) كتابـت  تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 .ميشن جلد ،.س 40 ،(ب/04

... كتـاب  ايـن  مصـنف  بدانكـه  بعد اما... حمد مستحق كه خدايرا آن حضرت منتها  بى وسپاس شكر... بسم:   آغاز

 (ب/4) ...بيچاره من از عصر ملوالن كى است فرموده چنان

 (ب/04... )حكما از را كس چند بنهادند گور سر بر او زرين تابوت گذشت اندر ذوالقرنين چون: حكاية... :   انجام

 چاپ« الملوك تحفه» عنوان تحت زاده تقى حسن سيد توسط تهران در 4147 سال در بار نخستين برا  اثر:   توضيح

 لـذا  نبود موجود لندن نسخه در داشت جا  مؤلف نام آن در كه نسخه از قسمتى آنكه جهت به فقط گرديد؛ منتشر و

 .شد معرفى« الولف مجهول» بشكل اثر

 ــــــــــــــــــــ

 11(ق) آتش

 

 1231شاهدى تحفه - 441

 .(ه  241يا  291-414)ابراهيم شاهدى مغالوى 

 [گذشت( 07 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد]

 تـا  ب/07 از.)ق 40.م س 40×1/46 (0/9×0/0) قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محل بدون المولو ، سليمان درويش تعليق،

 (ميشن عطف) مقوا جلد شنگرف، به ها سرعنوان ،.س 49 ،(الف 461

 :  آغاز

 :  انجام(ب/07)دانا و بينا و قادر و قدير  توانا وحى خالق بنام

 ......................همام ا  بيل تاريخينى مك تحفه  تمام بيلدك ابجد  حساب چون
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 (الف/461)مصطفى شفاعت محشرده ايده دعا سه ايلر كيم هر يه شاهد 

 5421االوليا تذكرة  449

 .(ه  214ـ حد  458)فريدالدين ابوحامد محمدبن ابوبكر عطار نيشابورى 

 [گذشت( 90 شماره) اول جلد در اثر توصيف]

 ،.ق 470 م؛ س 1/11×1/40(0/40×7/44) قطع ،. ه 740 االول ربيع اواسط كتابت، محل بدون المتصوف، احمد نسخ،

 (ميشن عطف) مصنوعى چرم جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 14

 ...شده مشغول عبادت به و گرفته عزلت بود نشسته گوشه در كه كسى... :   آغاز

 رحمة عليه  اللّه رحمه است اين حال كردم دور خود از انا من و برد  خود به انانيت تو... گفتى الحق توانا... :   انجام

 واسعه

 .است ناقص آغاز از چند اوراقى: توضيح
 

 9/5422قونوى صدرالدين مقاالت ترجمه - 443

 ناصرالدين محدث

 [ گذشت( 01 شماره) اول جلد در قونيو  صدرالدين ياد و نيامد دست به مترجم سرگذشت از اطالعى]

 صـورتيكه  در اسـت،  صـدرالدين « الغيب مفتاح» ترجمه اثر كه آورده( 1:09 شرقيات مجله) ا  مقاله در ارگين عثمان

 .داند مى« على و جلى الحق النحو على االتم التوجه» ترجمه را آن بايرام ميكائيل دكتر پروفسور

 را مبتـد   كه است باطن و ظاهر ذكر بيان در شود مى ديده نيز توصيف مورد نسخه الف/11 ورق در كه طور  به اثر

 است بايسته و مفيد سخت را حق راه سالك و

  تا ب/11 از. )ق 16 ،.م س 1/47×1/41 (0/41×9) قطع ،. ه 071 العقده ذ  44 كتابت، محل و كاتب نام بدون نسخ،

 .مجدول دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به عناوين ،.س( 40 بعضا و) 41 ،(رب 1

 ايـن  بعـد  امـا ... توجهـات  و اصـلى  ذاتـى  ذكر واسطه به را عيان اهل اعيان كه را خدا  سپاس و شكر... بسم:   آغاز

 (ب/11... )ذكر اقسام ايضاح و بحق وجه حقيقت بيان در معجز موجزيست

 (ب/01) المستقيم صراط الى يشاء من يهد  و الحق يقول واهلل... :   انجام

 

  4534تفسير - 445

 مؤلف ناشناس

 ،.س 47 ،.ق 471 ،.م س 10×49(1/14×410) قطع ،.( ه 7 قرن اوايل. ظ) كتابت تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 .مجدول دار، لبه( ضربى) ترنجدار ميشن جلد منقوش، و مزين الف/1 و ب/4 اوراق

 ...خبيثة كشجرة خبيثة كلمة مثل و:   آغاز

 است پليد درخت چون پليد سخن داستان و
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 ...:   انجام

  فرزندان و مال از بدان را ايشان دهيم  بنين و مال من به نمدهم

 رسوله صدق و  اللّه صدق

 ابـراهيم  و مؤمنون سوره دو ميان كه گرفته جا  هايى سوره فقط است ناقص اعظمش قسمت كه نسخه در:   توضيح

: 4) برگـل . اسـت  شـده  توجه آيات نزول سبب به بيشتر تفسير در و شده داده فارسى معنى كلمه هر زير. دارند قرار

 .است كرده استفاده طبر  تفسير فارسى ترجمه از مؤلف كه است معتقد( 466
 

 1/1459فاتحه سوره تفسير - 444

 .(ه  245. ف )فخرالدين على بن حسن زوارى 

 ترجمـه  و تـأليف  در كه ادبست و وفقه حديث و تفسير در هجر  دهم سده بزرگ عالمان از زوار  حسن بن على

 بـه  كـه  بفارسـى  قرآنسـت  تفسـير  در« الخواص ترجمة» او اثر مهمترين ...دارد ا  عمده سهم فارسى به دينى كتابها 

 راز  ابوالفتـوح  تفسير و( فارسى ترجمه) طبر  تفسير مانند تفاسير  از بعد تفسير اين... است مشهور زوار  تفسير

 (4011 :0/1 صفا) است فارسى مشهور و مشروح تفسيرها  جزو

 . 161: 1 شناسى سبك ؛70: 1 ذريعه ؛410: 1 ريحانه ؛4:407 برگل:   بنگريد

( ب/19 تا الف/4 از. )ق 19 ،.م س 0/14×  16 (0/14×  41) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون پخته، تعليق

 (ميشن عطف)مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 11 آهارزده،

 شـأن  در كـه  بركـات  بـا  آيـات  اظهـار  از را آن اكثـر  ولـيكن  كشـوده  عام و خاص برو  آنرا معانى در و... :   آغاز

 (الف/4) ...خاليست... رسول بيت اهل باقى مناقب از و اميرالمؤمنين

 (ب/19) اجمعين عليهم... النبيين خاتم محمد سيدنا... العالمين رب انك واالخره الدنيا شر ادفع اللهم... :   انجام

 كتابخانـه  در فاتحـه  تفسـير  از ا  نسـخه  بـه ( 047 ص) جـامى « نقدالنصـوص » تصحيح در چيتيك ويليام:   توضيح

 .است ناقص آغاز از ورق يك .باشد بايد نسخه اين احتماالً كه كند مى اشاره آغا يوسف

 

 4/298االنس نفحات تكمله - 442

 .(ه  219. ف )الدين عبدالغفور الرى  بديع

 جلد همين در اين از پيش شرحش كه است« االنس نفحات على والذيل االختصار» بخش آخرين حقيقت در« تكمله»

 .است شده پرداخته جامى سرگذشت شرح به آن در و گذشت

 تـا  ب/400 از. )ق 17 م؛ س 14×7/41 41×1/0) قطـع  ،. ه 900 شـوال  0 كتابـت،  محـل  و كاتـب  نـام  بـدون  تعليق،

 (شده مرمت) ترنجدار ميشن جلد ،.س 49 آهارزده، و ضخيم( الف/491

 400... )خالق عليم توفيق به اوراق اين تسويد چون بعد و... محمد على  اللّه صلى و... االعلى تذكرالملك تيمنا:   آغاز

 (رب
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 (ب/491)190 شماره نسخه برابر:   انجام

 

 1443-45[الحساب جامع] - 441

 .(ه  154. ف )عماد السراوى 

 [نيامد مؤلف سرگذشت از اطالعى]

 نـژاد  دكتـر  پرفسور. گذارنيد مى سختى به را زندگى و بود دولت كارمند پدرش مانند نيز او كه آيد برمى اثر مقدمه از

 تـاريخى  اسـناد  و منـابع  ا  پـاره  اسـتناد  به.( م 4900: تاريخ گروه استانبول، دانشگاه) خود دكترا  رساله در گويونچ

 .است درگذشته. م 4111 تابستان در مؤلف كه است كرده عنوان

 آمـده  فـراهم  عالءالدين وزير نام به كه است سياق و حساب علم با ارتباط در نشده ديده آن از ديگر ا  نسخه كه اثر

 عنصـر ،  از اثـر  آغاز در مؤلف اينكه به توجه با. است شده داده طوغان وليد  زكى پروفسور سو  از عنوان. است

 نيـز  فارسـى  ادبيـات  در كـه  شـود  مـى  معلـوم  زده، دسـت  آنـان  از عبـاراتى  نقـل  بـه  و كـرده  يـاد  سـعد   و انور 

 .است داشته دستى

( 1/41×  0/9) قطـع  ،.( ه 9 يـا  0 قـرن . ظ) كتابـت  تـاريخ  و محل كاتب، نام بدون ،(سياق موارد بعضى در و) تعليق

 (ميشن عطف) مقوا جلد شنگرف، به عنوان سر ،.س 41 ،.ق 10 ،.م س 40×  0/41

 اجتنـاب  كتـاب  و مدرسه به توجه از شباب ابتداء... ضعيف بنده يعنى تأليف اين مؤلف گويد چنين بعد اما... :   آغاز

 ...نمودم

 الوهاب الملك  اللّه بعون تمت الرحيم الغفور انت انك عنا واعف اواخطانا نسينا ان تؤاخذنا ال اللهم... :  انجام

 .است داده اختصاص بدان شماره دو كتابخانه و گرفته قرار مجزا جلد دو در اثر:   توضيح

 ــــــــــــــــــــ

 11: ششن

 

 2232الروايات لوامع و الحكايات جوامع - 444

 .(ه  294. ف )نورالدين محمد بن يحيى عوفى بخارائى 

 آورده فـراهم  هندوستان در فارسى زبان به معروفى ات مؤلف و . بود ششم قرن در ايران دانشمندان بزرگان از عوفى

 از كـه  ا  ترجمـه  و( اسـت  ايران شعرا  اشعار و احوال در كتاب ترين قديم كه)« االلباب لباب» است جمله آن از كه

 .است آورده عمل به تنوخى محمد بن على« الشّده بعد فرج»

 هـر  در يافته تشكيل( جهان جغرافيا  و ذميمه اخالق حسنه، اخالق خداشناسى،) فصل چهار از توصيف مورد كتاب

 .است گرفته جا  بسيار  تاريخى ها  حادثه و حكايتها باب

 ،0:06: ذريعـه  بعـد؛  به 160: 4 فهرستواره بعد؛ به 0:1009 منزو  ؛770: 0( ين مؤلف) مشار ؛ 044 مشار. ف:   بنگريد
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 10-1:14( جديد چاپ) اسالم المعارف دائره ؛ 416:  1 ريحانه ؛ 916:  0 (پاكستان ها  نسخه) منزو  ؛119

 14 ،.ق 171 ،.م س 1/11×1/11( 1/10×1/40) قطـع  ،.( ه 9 قـرن . ظ) كتابت تاريخ و محل كاتب، نام بدون نستعليق،

 .دار لبه ترنجدار، ميشن جلد ب،/4 و الف/1 در زيبا بسيار لوحه دو حاو  مطال، عناوين مجدول، اوراق ،.س

 ...اوست پادشاهى حد در هست چه هر عدم رواح نهايت تا وجود صباح بدايت از كه را مبدعى ثنا و حمد:   آغاز

... المغفـور  مصـنفات  من الروايات لوامع و الحكايات جوامع الكتاب تمت حيوانست آب تو ثنا  ميانه درين... :   انجام

 العوفى محمد

 كه است مضبوط پاريس ملى كتابخانه در آن نسخه ترين كهن و شده برگردانده تركى زبان به بارها اثر اين:   توضيح

 .است يافته كتابت 016-010 سالها  جريان در

 ــــــــــــــــــــ

 11( ق) آتش

 

 شماره بىاالنس نفحات بر حاشيه  -442

 .(ه  219. ف )الدين عبدالغفور الرى  بديع

 ،.س 47 ،(الـف /400 تـا  ب/470 از. )ق 41 ،.م س 16×7/47( 0/47×44) قطـع  كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق

 مجدول ترنجدار،( پارچه عطف) ميشن جلد

 :  آغاز

 (ب/470) جاحد وحده من كل اذ   واحد من الواحد وحد من

 (الف/400) االنس نفحات بر عبدالغفور حاشيه من نقل باشند چنين اوليا از بسيار ... :   انجام

 

 5/1824اربعين حديث - 428

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت (406 شماره) جلد همان در اثر توصيف و( 00 شماره) اول جلد در مؤلف ياد]

 مختلف ،(الف/140 تا ب/160 از. )ق 0 ،.م س 1/16×41(1/41×7) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق

 (فرسوده) ترنجدار ميشن جلد مجدول، اوراق السطور،

 فهـم  سـهولت  كه كلمات آن از است كلمه چهل بعد اما... دين مجالس راويان كه حديثى ترين صحيح... بسم:   آغاز

 (ب/160... )آيد مى كرده ترجمه فارسى بنظم را حفظ

 :  انجام

 (الف/140) بوصول رسى اربعين بدين كه  غريب و عجيب حق فضل از نبود
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 2449حكايات 421

 مؤلف ناشناس

... و رجـاء  خـوف،  توكـل،  صبر، چون معين موضوعى از باب هر در و يافته تشكيل داستان 706 و باب 70 از كه اثر

 .دارد شباهت الكهف عمر بن عثمان تأليف« الصالحين حكايات» به ترتيب نظر نقطه از شده صحبت

 0/10×40( 1/16×0/41) قطـع  ،. ه 074 رمضـان  اواخر كتابت، محل بدون الدين، محيى بن محمد الدين شمس تعليق،

 .دار لبه( ميشن عطف و ا  پارچه روكش) مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 10 ،.ق 411 ،.م س

 ...مكن مزاحمت دوست ميان در... بينى فتح گفت ميكنى باكى عتاب جوان ا :   آغاز

 ...ظفر يافتى بوجهل بر يافتى پيغام ار مصطفى با... :   انجام

 والمآب مرجع واليه بالصواب اعلم  واللّه... ظفر يافتى شيطان بر خبر يافتى آشنايى ار مومن با

 و سـوم  و چهـل  باب از داستان هشت چهارم، باب از داستان دو اول، باب سه بفرد منحصر نسخه اين در:   توضيح

 .است ناقص 10-10 ابواب همه
 

 2/1588المطالب الدر- 429

 حسن

 [نيامد دست به مؤلف سرگذشت از اطالعى]

 كـه « خافيه جفر» و« كبير جامع جفر از» كتاب تدوين در كه آورده جفراست علم با ارتباط در كه اثر مقدمه در مؤلف

 .است كرده استفاده شوند مى داده نسبت السالم عليهم صادق جعفر امام و على حضرت به ترتيب به

 تـا  ب/79 از. )ق 11 ،.م س 0/16×1/40 (0/40×0) قطـع  ،. ه4411 الحجـه  ذ  كتابت، محل و كاتب نام بدون تعليق،

 (ميشن عطف) ا  پارچه جلد شنگرف، به مقطعه حروف و ارقام سرعنوانها، ،.س 49 ،(الف/ 466

 (ب/79... )فصل چهار و مقدمه بر است مبتنى رساله اين بعد اما... العالمين رب  الحمداللّه... بسم:   آغاز

 (الف/466) المطالب الدر الرساله تمت... القياس هذا على است احد عربى به كه زيرا... :   انجام

 .است شده گرفته ب/09 ورق از مؤلف نام:   توضيح

 

 4154ايمان معرفت و ايمان صفت بيان در  -423

 مؤلف ناشناس

 .است آمده فراهم كودكان استفاده جهت و اسالمى فقه با ارتباط در و بوده جواب و سؤال بشكل رساله

 41 ،(ب/11 تا ب/0 از. )ق 40 ،.م س 1/10×0/41(1/47×7/9) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 مجدول ترنجدار( ميشن عطف) مقوا جلد ،.س

 احكـام  بيـان  در و... ايمـان  معرفـت  و ايمان صفت بيان در كتاب اين كه الدارين فى  اللّه اسعدك بدان... بسم:   آغاز

 (رب 0... )اسالم
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 (ب/11) الكتاب تم عبدالرحمن زبير طلحه بوعبيده سعيد است سعد عثمان على عمر بوبكر... :   انجام

 
 

 18524زمان دور  -425

 .(م1224-1449)ابراهيم عجزى كندى 

 [نيامد دست به مؤلف سرگذشت از اطالعى]

 قونيـه  در را خـود  تحصـيالت  كـه  است آورده كرده، اهدا آغا يوسف كتابخانه به كه خود تركى ديوان پايان در مؤلف

 از شـد  پيـدا  او تختخـواب  زيـر  پاشـا  مـدحت  نطق اينكه جهت به سپس بود؛ گرديده ملكيه مكتب وارد و داده انجام

ــد اخــراجش مدرســه ــف. كردن ــا مؤل ــى و فارســى زبانهــا  ب ــود آشــنا عرب ــان از و ب ــر  40 مي ــر كــه اث  جــا  ب

 .است رسيده بطبع اثرش 0 فقط گذارده

 .است شده داده نيز آنها ترجمه يك هر زير كه است شاعر( رباعى 104) رباعيات حاو  حاضر اثر

 السطور، مختلف ،.ق 414 ،.م س 1/40×46 (1/41×0) قطع ،.م 4904 كتابت، محل بدون مؤلف، خط خام، تعليق

 (پارچه عطف) مقوا جلد

 :  آغاز

  است ظاهر بهرسو وصفش چنانكه  است قادر كه خدا آن سپاس و حمد

  مبينا االسالم دين تبليغ على  جميعا المرسلين االنبياء جاء قد
 سميعا حكيما  اللّه مآة سر هومن    الكريم  اللّه كتاب و بالوحى

 .است شده كتابخانه وقف مؤلف سو  از نسخه:   توضيح

 

 4152ديوان  -424

 .(ه  1133-1845)ابوالمعالى عبدالقادر بيدل 

 [گذشت( 479 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد]

 سـرعنوانها  ،.س 47 آهـارزده، . ق 116 ،.م س 1/11×1/40( 0/40×0/7) قطـع  ،. ه 4100 قسطنطنيه، بخارائى، تعليق، 

 .دار لبه ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به

 ...او ارادت انگشت سر از است تحريكى موقوف اعيان انفاس تردد كه حمدمبدعى... بسم:   آغاز

 :   انجام

 ماند يار جمال حيران ديد مارا كه هر  است بوده مى هم تأثير قدر اين محبت در

 

 995ديوان  422

 .(ه  129. ف )الدين محمد حافظ شيرازى  شمس
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 [گذشت( 491 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد]

 جلـد  ،.س 40 ،.ق96. م س 7/49×1/41 (0/40×1/9) قطع ،. ه 4600 محرم كتابت، محل بدون نجف، بن على تعليق،

 مجدول ،(فرسوده) دار لبه ترنجدار، ميشن

 :  آغاز

 كشت كه كار عاقبت درود آن كسى هر   باش را خود برو تو بد اگر نيكم اگر من

 :  انجام

 صلوات گويان لطيفه همه شاد   گفتا حافظ كه گفت رخت كه گفتم

 .است ناقص آغاز از نسخه: توضيح

 

 4825اثر همان  -421

 ،.ق 409 ،.م س 0/47×0/44( 7/41×0/0) قطع ،. ه 4111 االول ربيع 41 كتابت، محل بدون ابراهيم، بن حسن نسخ،

 .مجدول دار، لبه( ترنج نيم) ترنجدار ميشن جلد مطال، مجدول اوراق ،.س 47

 :  آغاز

 مشكلها افتاد ولى اول نمود آسان عشق كه  ادركاساوناولها الساقى ايها يا اال

 :  انجام

 جاودانى بنشاط مانى   شادمانى اصل تو وصل ا 
 برانى سرم بر كه حكم هر  نشانى مى چه خو حافظ بر

 برانم خويشتن ز سهلست

 

 1291اثر همان  424

 ،.س 40 ،.ق 400 ،.م س 0/11×41( 0/40×7) قطع كتابت، تاريخ و محل بدون ،(زاده قاف به مشهور) فائضى تعليق،

 (فرسوده) مجدول، دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد

 :   آغاز

 (جهان جان) جهان جان تو طلعت( و ) وين   (جهان ملك) جهان ملك تو صورت ا 

 :   انجام

    14ك پى ريائى تزوير خانه وين          كن طى گذار  سخن ورق حافظ

 

 93اثر همان -422

 ،.ق 491 ،.م س 0/40×1/46( 4/44×1/0) قطع كتابت، تاريخ و محل بدون السالنيكى، موسى بن محمد پخته، تعليق
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 .بنددار گوشه دار، لبه ،(ميشن عطف)مقوا جلد مجدول، اوراق ،.س 40

 0691 شماره نسخه برابر:   آغاز

 باشد حافظ نظرم در آويزه... :   انجام

 

 2421اثر همان - 288

 ،.س 41-40 خورده، بيد و پاره. ق 411،.م س 7/16×41( 40×46) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .فرسوده( ميشن عطف) مقوا جلد

 0691 شماره نسخه برابر:   آغاز

 :انجام

 مغنى دف و چنگ را ساز ده     به آئين خوش نغمه آواز ده 

 

 2444اثر همان - 281

 ،.س( 41 گاهى و) 41 ،.ق 440 ،.م س 0/40×0/46 (0/41×0) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 (ميشن عطف و ا  پارچه روكش)مقوا جلد

 :  آغاز

 بود چنين تقدير كه كرد توان چه گفتا   بود اين نه تدبير و كرد  خطا كه گفتم

 ميگوئى زبانش صد به من دل سوز... :   انجام

 .است ناقص آغاز از نسخه:   توضيح

 

 4821اثر همان -289

 ميشـن  جلـد  ،.س 41 ،.ق 416 ،.م س  0/49×0/41( 7/41×0/0) قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 .مجدول ترنجدار،

 0691 شماره نسخه برابر:   آغاز

 بكردان قضا حكم رضائى نيستت گر... :   انجام

 

 4141ديوان  -283

 .(ه  1181. ف )محمدبن اسحق بخارى 

 [گذشت( 140 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد]

 ،.س 40 خـورده،  بيد. ق 499 ،.م س 1/14×7/41 (7/40×9/7) قطع ،. ه 4404 كتابت، محل و كاتب نام بدون تعليق،

 (فرسوده) مجدول بنددار، گوشه ميشن جلد



  

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                  کتابخانه یوسف آغا
 

449 

 

 :  آغاز

 :  انجامحنا سرم زمغز بست بپا  سودا  هوا سرم بر جنون رنك ريخت بسكه از

 گذاشتن كلفت شيشه بطاق بايد   غم برغم سپنجى سرا  اين در ناگه

 122ديوان -285

 .(ه  1829يا  1821. ف )ميرزا ابوطالب كليم كاشانى 

 سـده  معـروف  شـاعران  از اند خوانده ثانى المعانى خالق را او كه كليم طالبا  به معروف كاشانى كليم ابوطالب ميرزا

 كاشانى به و داشت اقامت كاشان در كه اند گفته و دانسته همدان از نويسان تذكره بيشتر را او اصل. هجريست يازدهم

 (4404-4476: 0/1 صفا) ...شد معروف

 اتمـامش  بـه  خـود  كـه  دارد نيـز « جهان شاه ظفرنامه» عنوان با اثر  بود جهان شاه دربار الشعرا  ملك مدتى كه كليم

 .رسيد انجام به قدسى سو  از و  مرگ از پس و نيافت توفيق

 ريحانه ؛940: 9/1 ذريعه ؛710 مشار .ف ؛4100: تهران( مقدمه) بيضايى، پرتو تصحيح كاشانى، كليم ديوان:   بنگريد

 (همدانى كليم ابوطالب) 716: 4 االعالم قاموس بعد؛ به 91: 1 سخن گنج ؛170: 1

 جلـد  ،.س 41 آهـارزده، . ق 419 ،.م س4/10×40 (47×0/0) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون پخته، تعليق

 .بنددار گوشه( ميشن عطف) مقوا

 ...بسم:   آغاز

 را تقو  بنياد مى يمن از بآب رسانيدم   را ريائى زهد عاقبت بمستى كردم بدل

 :  انجام

 است تلخ دهانم حق حرف گفتن از  مدام كه خوابم در خوشى از هم من

 .است ناقص آغاز از نسخه كه شود مى معلوم( 00 ص) است بيضائى چاپ دوم غزل كه نسخه آغاز به توجه با:   توضيح

 

 4828اول ديوان  -284

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 00 شماره) اول جلد در او ياد]

 ،.س 71 خـورده،  بيـد . ق 71 ،.م س  0/49×7/44( 1/41×7)قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محـل  كاتـب،  نـام  بدون تعليق،

 (فرسوده)دار لبه ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها

 ...الفت و انس انجمن سرايان غزل كه كالمى ترين موزون:   آغاز

 :  انجام

 دان ديده خوش معنى يك من شعر در كجا هر  ءِند برده معانى دزدان گفت مى ساغر 
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 1812ثانى ديوان 282

 همان مؤلف

 جلـد  ،.س 47 ديـده،  رطوبـت . ق 07 ،.م س 0/49×44( 0/41×7) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .ترنجدار ميشن

 ...الكريم المنان حمد املى... بسم:   آغاز

 خواهم آستان آن سك با آشنايى... :   انجام

 است گرفته جا  ابيات شرح نخستين اوراق در:   توضيح

 

 248(اول جلد)كبير ديوان -281

 .(ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت( 19 شماره) اول جلد در او ياد]

 و سـرعنوانها  ،.س11 ،.ق 101 ،.م س 4/11×0/47 (0/49×04/44) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .مجدول ترنجدار،( ميشن عطف و ا  پارچه روكش) مقوا جلد شنگرف، به بيت هر مصراع نخستين

 :  آغاز

 :  انجامحالها نرا روحانيا تو سودا  حلقه در   بالها فزوده عشقت را قدس طائران ا 

 زبيدار  نه آگه و ا  خفته مست تو دميد سپيده چون دوست ا  جوانيت شب

 .است شده كتابخانه وقف( 4911) سال در بيگ توفيق سو  از دوم جلد با همراه نسخه اين:   توضيح

 

 

 241(دوم جلد) كبير ديوان -284

 .(ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 .(ق 107) باال نسخه مطابق مشخصات

 نظير بى ترجيع هفت:   آغاز

 راند مى دشت بسو  چوبان را كله كه بيا   خواهد مى باز شهنشه را جانها باز كه بيا

 :  انجام

 الحوالء نظر فى شبح تثنى ان  اتحدا و بلى الشفع على الفرد غلب

  

 الدين حسينى همدانى شهابعلى بن   2[ الملوك ذخيرة ] -282

 امـام  بـه  نسـبش  كـه ) اسـت  ا  جهانديـده  صـوفى  و روحـانى ( ثـانى  على به معروف) همدانى الدين شهاب بن على

 كشـمير  بـه  مـذهبى  بمنظـور  خـود  مريـدان  از تن 766 رأس در هجر  704 تاريخ به و (. رسد مى( ع)العابدين زين
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 آن از بعـد  اسـت؛  عبـادت  و اعتقـاد  از سـخن  كتـاب  ايـن  فصـل  دو در. نمـود  پيـدا  زيـاد  نفـوذ   آنجا در و تاخت

 قـوانين  اسـت  كتاب قسمت مهمترين كه ششم و پنجم فصلها  در و شده بحث خانواده اعضا  وظايف و حقوق از

 (109 اته... )است شده مطرح كامل دولت يك اصول و اغراض و حكومت

 دوره در كـه  اسـت  مـدنى  سياسـت  و اخـالق  و فلسـفه  در فارسى آثار مهمترين از يكى حقيقت در« الملوك ذخيرة»

 تـأثير  تحـت  اثـر  ايـن  تـدوين  در مؤلـف  گويند. آمد مى شمار به درسى معروف كتابها  جزو هند تيمور  امپراتور 

 در دهگانـه  ابـواب  موضـوع  و اسـت  بـاب  46 دارا  كتـاب . اسـت  بـوده  غزالـى  محمـد  امـام « الـدين  علـوم  احياء»

 .است شده ضبط نسخه مقدمه

 ميرسيد اشعار و آثار و احوال ؛46:14 ذريعه ؛104: 4( ين مؤلف) مشار ؛4190: 1/1 صفا ؛ 490: 4 نفيسى:   بنگريد

 .4900 پاكستان، و ايران فارسى تحقيقات مركز انتشارات از رياض، محمد دكتر تأليف/ همدانى على

 سرعنوانها ،.س 40 ،.ق 119 ،.م س 0/16×0/41( 41×0/0) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 ميشن جلد مطال، مجدول اوراق شنگرف، به

 مجدول ترنجدار،( ا  پارچه عطف)

 ...حكام و ملوك جمعى كه بود مدتى ...العبد يقول بعد اما... كه را ملكى حضرت شمار بى ثنا  و بسيار حمد:   آغاز

 الهد  اتبع من على السالم و وحده الحمدهلل و مجيب قريب انه... :   انجام

 ضـبط « الملـوك  تحفه» صورت به آغا يوسف كتابخانه دفاتر در و آورده« الملوك ذخاير» بشكل را عنوان اته:   توضيح

 كـه  شـده  برگردانـده  تركى زبان به سرور  شعبان بن مصطفى سو  از بار نخستين برا « الملوك ذخيره». است شده

 .است مضبوط 4001 شماره تحت( افند  محمود حاجى قسمت) سليمانيه كتابخانه در آن از ا  نسخه
 

 4/2425رساله -218

 (435ـ131)ولى   اللّه شاه نعمت

 [گذشت( 4 شماره) اول جلد در او ياد]

 ...االرض و السموات نور  اللّه: فرمايد مى كه است( نور سوره) 10 آيه تفسير حاو  رساله

( ب/09 تا الف/00 از. )ق 1 ،.م س 60/1×0/41 (7/40×1/9) قطع كتابت، تاريخ محل و كاتب نام بدون نسخ،

 بنددار گوشه دار، لبه( ميشن عطف) مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 14 آهارزده،

 (الف/00) ...العالمين رب الحمدهلل... سره قدس ولى  اللّه نعمه سيد رساله هذا:   آغاز

 (ب/09) محيط شيىٍ بكل  واللّه مشكات موازنه تن و زجاج موازنه دل... :   انجام

 

 4/2138تصوف رساله -211

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 
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 [گذشت( 00 شماره) اول جلد در او ياد] 

 اسـت  ابـوالخير  ابوسعيد حورائيه رباعى شرح حقيقت در ولى آمده،« تصوف رساله» بشكل عنوان نسخه در كه اين با

 .گذشت اول جلد در رباعى توصيف و او ياد كه

 مختلـف  ،(ب/06 تا ب/10 از. )ق س ،.م س 0/16×0/41( مختلف) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 (ضربى) ترنجدار ميشن جلد السطور،

 اجمعين محمد على والسالم والصالة العالمين رب الحمدهلل:   آغاز

 

 2/2138حساب علم در رساله -219

 ناشناسمؤلف 

 .شود مى داده ياد ضرب عمل آن طى و است فصل 0 حاو  اثر

 جلد ،.س 14 ،(ب ـ الف/11. )ق 4 ،.م س 0/16×0/41 (0/40×0) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 (ضربى) ترنجدار ميشن

 (الف/10... )الوف مات عشرات احاد است چهار حساب انواع بدانكه... بسم:   آغاز

 

 4152فقه در رساله -213

 مؤلف ناشناس

 شـده  داده جـا   مختلـف  ادعيه و احاديث آيات، به آن در و است جواب و سوال صورت به آن اعظم قسمت كه اثر

 .است شده نوشته كودكان خاص

 41 ،(ب/461 تا ب/11 از. )ق 04 ،.م س 1/10×0/41 (1/47×7/9) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .مجدول ترنجدار،( ميشن عطف) مقوا جلد ،.س

 (ب/11...)مسلمه و مسلم كل على فريضة العلم طلب السالم عليه النبى قال... بسم:   آغاز

 (ب/461) بالصواب اعلم  واللّه است مستجاب دعا فريضه هر از بعد... بسم:   انجام

 

 5/224رباعيات شرح رساله -215

 .(ه  424-411)جامى نورالدين عبدالرحمن بن احمد 

 [گذشت( 00 شماره) اول جلد در او ياد]

 تعلـيم  و ذكـر  اصول بيان به آن در و شود مى آغاز نقشبند  طريقت بزرگان از يكى پارسا، محمد از ستايش با كه اثر

 .است حكيمانه ها  رباعى ا  پاره شرح حاو  است گرديده اشاره نقشبند  طريقت

 ،.س 47 ،(ب/74 تـا  الـف /01 از. )ق 0 ،.م س 16×7/47( 0/47×44) قطـع  ،. ه 4176 كتابت، محل و كاتب نام بدون نسخ،

 .مجدول ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها
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 (الف/01... )رسد مى دمادم فيض كه باشد حق نفحات منتظر كه بايد مريد... :   آغاز

 

 :  انجام

 (ب/74) بالخير اختم و ثم بالخير توي فافتح جمله اش خاتمه هم فاتحه هم

 .است ناقص آغاز از چند اوراقى:   توضيح

 

 18/2425الصوفيه اصطالحات فى رساله -214

 .(ه  435-131)ولى   اللّه شاه نعمت

 [گذشت( 4 شماره) اول جلد در او ياد]

( ب/90 تـا  ب/90 از. )ق 1 ،.م س 0/16×0/41 (7/40×1/9) قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محـل  كاتـب،  نـام  بـدون  نسخ،

 بنددار گوشه دار، لبه( ميشن عطف)مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 14 آهارزده،

 (ب/90) ...الخطاب فصل اوتى من على السالم و الصالة و الصواب ملهم الحمدهلل:   آغاز

 (ب/90) ذاتست مقام عنقا اخالق مقام و امكانست عالم قاف... :   انجام

 

 5/2425[الوحده فى رسالة] -212

 .(ه  435-131)ولى   اللّه شاه نعمت

 ( [ب/79 تا ب/70 از. )ق 1]  باال نسخه مطابق مشخصات

 (ب/70... )خداست وجود آن و نيست بيش يكى وجود ميگويند طايفه يك ئند طائفه دو وحدت اهل بدانكه:   آغاز

 (ب/79) بالصواب اعلم  واللّه است حقيقى وجود كه خدا وجود... :   انجام

 

 1/2425[الكامل انسان فى رسالة] -211

 .(ه  435-131)ولى   اللّه شاه نعمت

 ( [ب/00 تا ب/07 از. )ق 1]  باال نسخه مطابق مشخصات

 (ب/07... )الكامله االنسان النوعيه الصورة... بسم:   آغاز

 (ب/00) والسالم تويى مرتبه صاحب... :   انجام

 

 4/2425السلوك مقامات فى رسالة -214

 .(ه  435-131)ولى   اللّه شاه نعمت

 ( [ب ـ الف/79.)ق 4]  باال نسخه مطابق مشخصات

 (الف/79) ...محمد على  اللّه صلى و اصطفى الذين عباده على سالم و هلل الحمد... بسم:   آغاز
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 (ب/79) الهد  اتبع من على والسالم... :   انجام

 
 

 1/2138قطبيت رساله -212

 .(ه  424-411)بن احمد جامى نورالدين عبدالرحمن 

 تـاريخ  و محـل  كاتـب،  نام بدون نسخ، .كند مى صحبت طريقت در قطبيت مقام از نيامده منابع در آن از ذكر  كه اثر

 ترنجدار ميشن جلد السطور، مختلف ،(ب ـ الف/17. )ق 4 ،.م س 0/16×0/41( مختلف) قطع كتابت،

 (الف/17... )اجمعين محمد على الصالة و العالمين رب هلل الحمد... بسم:   آغاز

 

 4/132متوسط معماء رساله -298

 نورالدين عبد الرحمن بن احمد جامى

 401 تا ب/417 از. )ق 10 ،.م س 4/40×1/41 (1/41×7) قطع ،. ه 4411 كتابت، محل بدون عارفى، حسين تعليق،

 (ميشن عطف) مقوا جلد شنگرف، به مجدول اوراق ،.س 41 آهارزده،( الف/

 :  آغاز

 معما از اسما چو پيدا بود  زاسما او ذات آنك بنام
 (ب/417... )معما قواعد بيان در مختصريست اين بعد اما

 خلل چه سيرت ديو رقيب فكر از... :   انجام

 (الف/401) 4411 عارفى حسين... على والسالم... االتمام على الحمدهلل
 

 18528زاهد و رند -291

 .(ه  218. ف )فضولى بغدادى محمد بن سليمان 

. اسـت  آورده فراهم تركى و عربى فارسى، زبان سه به آثار  كه است ترك ادبيات شاعران بزرگترين از يكى فضولى

 پروفسـور  توسـط  4901 سـال  در و  فارسـى  ديـوان . كنند مى قبول ترك شاعر بزرگترين عنوان به را او بعضى حتى

 .است رسيده طبع به اوغلى ماز  حسيبه دكتر

 .شود مى توصيف عرفانى هوايى و حال در زندگى از مؤلف برداشت آن در كه است منثور و منظوم اثر  زاهد و رند

 و حيـات  محـيط،  فضـولى، : خـان  قـره  عبدالقادر ؛ 099-009: 1( تركيه چاپ) اسالم المعارف دايره: كوپريلى فؤاد:   بنگريد

 گـو   پارسـى  تركـان : پور دلبر  اصغر ؛ 4900: استانبول فضولى، كتابشناسى: جوبنور مژگان ؛ 4919:  استانبول او، شخصيت

 101: 44 ذريعه ؛111: 1 ريحانه ؛ 1740 :0 منزو  ؛046-060: 0( ين مؤلف) مشار ؛079-071: 0/1 صفا ؛(اول دفتر)

 السـطور،  مختلـف  ،.ق 19 ،.م س 0/9/40 (1/41×0) قطـع  ،.م 4900 شـوباط  قونيه، كند ، عجز  ابراهيم خام، تعليق

 (ميشن عطف)مقوا جلد آبى، به منثور قسمتها  و شنگرف به منظوم قسمتها 
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 :  آغاز

 نياز هنگام بتو رندان رغبت و   نماز وقت زاهدان سجود تو بر ا 

 فضولى خطا خمخانه رند و ريا صومعه زاهد بعد اما... النبى على صلى اللهم

 ...بينوا 

 :  انجام

 يكسيت دردانه و سنك محيط قعر در  يكيست ديوانه و عاقل فنا كو  در

 يكيست ميخانه و مسجد زميان خيزد  بد  و نيكى اعتبار كه گاه هر

 لنينگـراد  خاورشناسـى  بنياد در اثر اين ها  نسخه ترين كهن از يكى خطى، ها  نسخه هشتم دفتر بگزارش:   توضيح

 .دارد قرار فضولى كليات داخل در و است شده استنساخ هجر  997 در كه شود مى نگهدار (  C1924 شماره)

 

 939االبرار سبحة -299

 .(ه  4224-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 107 شماره) اول جلد در اثر توصيف]

 ،.س 47 آهارزده،. ق 414 ،.م س 0/49×41 (0/41×0/0) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .دار لبه ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها

 ...بسم:   آغاز

 ابشكفتم عاقبت غنچه چو يكچند   خفتم كر بخون كه  هلل المنة

 :  نجام

 الكتاب تم خاتم رقم شد  خطاب اين خاتمه نه مهر

 .است شده برگردانده تركى زبان به شمعى سو  از االبرار سبحه:   توضيح

 

 412سعادتنامه -293

 .(ه  182پس از . ف )بن على بن محمد فلك عالء تبريزى   عبداللّه

 صـنعت  در شـده  ضـبط  نيـز « الملكيـه  رساله» باعنوان منابع از بعضى در كه اثر و بوده هفتم قرن نويسندگان از مؤلف

 (4:1 نفيسى) است شده فراهم ساوجى على الدين تاج ابن سعدالدين نام به هجر  760 سال در كه است انشاء

 :است يافته تشكيل زير بخش سه از اثر آورده مقدمه در هم مؤلف خود كه طور  به

 اسـتيفا  فـن  حـق  در( 1) ،(بـاب  شش و افتتاح يك) ترسل فن حق در( 1) اصطالحات، و تعاريف شامل: مقدمه( 4)

 (تعليم سه)

. ق 90 ،.م س 0/49×0/41( 0/41×1/0) قطــع ،. ه 040 بورســه، صــانع،  عبداللّــه ،(ســياق اوراق از بعضــى در) نســخ
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 (پارچه عطف) ميشن جلد آبى، و شنگرف به سرعنوانها ،.س 40 بيدخورده،

... تبريـز   عـالء  بفلـك  تعرفـا  علـى  بن  عبداللّه اوراق اين محرر بعد اما... سباس و مدح و ثنا و حمد... بسم:   آغاز

 ...كند مى عرض چنين

 العالمين رب الحمدهلل و گذرانند در ...صواب تصويب و فرمايند تأمل اوراق در عنايت بنظر بصيرت اصحاب... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 (111 ش تهران، دانشگاه در فيلم) 0:41( 4901) اسالمى تحقيقات مجله: ششن
 

 5423الذهب سلسلة- 295

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 101 شماره) اول جلد در اثر توصيف]

 سـرعنوانها  ،.ن 1 ،.س 40 ،.ق 440 11×11/47 (40×0/41) قطـع  كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون پخته، تعليق

 .بنددار گوشه دار، لبه( ميشن عطف) مقوا جلد ب،/90 و ب/09 ب،/4 اوراق در نفيس ها  لوحه سر شنگرف، به

 ...بسم:   آغاز

 واالكرام الجالل بصفات   كالم كل قبل الحمد هلل

 :  انجام

 والجود والعلى الحمد هلل مقصود شد ختم نكته همين بر
 

 4/132شجره 294

 مؤلف ناشناس

 از اسـت  قلندريـه  اركـان  و اصـول  بـا  ارتبـاط  در و بـاب  9 در كـه  را اثر اين كتابشناسان و نويسان فهرست از بعضى

 سـاو   الـدين  جمال از عباراتى كتاب متن در كه صورتى در دانند؛ مى .( ه 110.  ف) خرقانى ابوالحسن شيخ ات مؤلف

ــه باتوجــه. اســت گذشــته در هجــر 016 ســال در كــه شــده نقــل ــه اينكــه ب  آســيا  ســالجقه عصــر در قلندري

 .است شده تدوين اوان آن در كتاب كه رسد مى بنظر داشتند گسترش صغير

 91/4 تا ب/04 از. )ق 41 ،.م س 4/40×1/41 (1/41×7) قطع ،. ه 4411 كتابت، محل بدون عرفانى، حسين تعليق،

 (ميشن عطف)مقوا جلد مجدول، ارواق و شنگرف به سرعنوانها ،.س 40 آهارزده،( الف

 (رب 04... )ارادت و توبه بيان در ...رساله اين... آله و محمد رسوله على والصلوة... العالمين رب الحمد... بسم:   آغاز

 (الف 91/4) شد نظام در من كار و شد تمام... :   انجام

 

 4521التصّوف اهل لمذهب التعرف شرح- 292

 .(ه  535. ف )ابوابراهيم اسمعيل بن محمد مستملى بخارى 
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 كالبـاذ   ابواسـحق  بـن  محمد ابوبكر تأليف« التصوف لمذهب التعرف» كتاب بر شارح سو  از كه است شرحى اثر

 نبـو   حـديث  111 قـولى  بـه  يـا  و حـديث  091 آن در و) شـده  نوشـته  چهارم قرن پايان در.(  ه 106.  ف) بخار 

 (.است گردآمده

 (19: 4 نفيسى)

 و ديانات بر مشتمل بپارسى كنم جمع كتابى تا خواستند من از من اصحاب: است گفته خود شرح آغاز در ابوابراهيم

 كردم مؤكد گفتم چه هر... كردم اجابت دريابد، را آن ايشان فهم تا اشارات و رموز و مشاهدات و حقائق و معامالت

 (010: 4 صفا... )السالم عليه مصطفى اخبار از بخبر  يا تعالى خدا  كتاب از بآيتى

 بـر  متعدد شرحها  جهت همين به و (191: 0 معين)« التصوف لماعرف لوالالتعرف» اندكه گفته كتاب اين خصوص در

 .كنيد رجوع( 4:149) الظنون كشف به شروح برا . است شده نگاشته آن

 1) روشـن  محمد تصحيح/ التصوف اهل لمذهب التعرف شرح ؛ 4:041(ين مؤلف) مشار ؛4111: 1/4 منزو :   بنگريد

 . 4101 تهران،( جلد

 در. )س 11 ،.ق 167 ،.م س 0/10×0/47 (مختلـف ) قطع ،.( ه 0 قرن ظ) كتابت تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 (شده مرمت)دار لبه ميشن، جلد ،(49 آخر

 خـود  ببزرگـوار   است متحجب كه خدايرا مرآن سپاس العيون درك عن بكبريائه المتحجب الحمدهلل... بسم:   آغاز

 ...چشمها يافتن در از

 الروح فى قولهم وجدته عنه حبست فلما اياه ذكر  عنه غيبتى فكانت سنه ثلثين  عنداللّه غبت ابوزيد قال... :   انجام

 سـليمان  بـن  قيصـر  بـن  احمـد  سـو   از هجر  040 سال در نسخه كه ميدهد نشان( الف/4) وقف كتيبه:   توضيح

 .است شده كتابخانه وقف كيقباد عالءالدين سلطان دوره مشهور بازرگانان از جهان شاه به معروف

 .است شده ضبط «المدعين فضحية و نورالمريدين» عنوان با( 096: 0 معين) منابع از ا  پاره در اثر

 توفيـق  آن بچـاپ 4119 سال در رجائى على احمد كه شرحى و است موجود نسخ كاملترين كه توصيف مورد نسخه

 در جلـد  1 در آن كامل چاپ اولين. است آمده فراهم هجر  741 سال در كه گرفته صورت ا  خالصه رو  از يافته

 قــرار پاكســتان ملــى مــوزه در اثــر شــده شــناخته نســخه تــرين كهــن. اســت آمــده بعمــل لكنهــو در 4941 ســال

 .است كتاب سوم ربع شامل فقط و شده استنساخ هجر  171 شوال 11 در كه دارد
 

 911بوستان شرح -291

 .(ه  1884حد . ف )احمد سودى بسنوى 

 حـافظ  ديـوان  بر را او شرح معموالً .داشت كامل تسلط عربى و فارسى ادبيات در كه است بوسنى فضال  از سود 

 سـاير  از انتقاد ضمن هم و  خود . دهند مى ترجيح است شده نوشته بدان عثمانى سرزمين در كه ديگر  شروح بر

ــروحى ــه ش ــيش ك ــراهم او از پ ــده ف ــد، آم ــرخ ان ــود ش ــرين را خ ــرح بهت ــوان ش ــافظ دي ــى ح ــد م ــه الزم. دان  ب
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 بيشـتر  را خـود  همّـت  و پرداختـه  كمتر حافظ عرفانى مفاهيم و معانى تشريح به اثر اين در شارح كه است يادآور 

 .است كرده دستور  و لغو  تفسير معطوف

 و حـافظ  ديـوان  بـر  كه هايى شرح بر عالوه و . است يافته شهرت نگاشته فارسى آثار برامهات كه شروحى با شارح

 حاجـب  ابن آن از دو هر كه)« شافيه شرح» و( جلد 1 در)« الكافيه شروح» بنام آثار  نوشته، سعد  بوستان و گلستان

 عمـــر دوســـتش بدرخواســـت را اثـــرش كـــه آورده مقدمـــه در ســـود . اســـت آورده فـــراهم نيـــز( هســـتند

 .است كرده انتقاد (بوستان پيشين شارحان) شمعى و سرور  از و نگاشته( مدينه حرم شيخ) افند 

 (4906: استانبول) آثارش و حيات و سود : حوجا نظيف ؛ 116: 1 ريحانه ؛ 417: 41 ذريعه:   بنگريد

 سـرعنوانها  ،.س 10 ،.ق 106 ،.م س 1/16×0/41( 9/40×7/7) قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محـل  كاتب، نام بدون تعليق،

 .بنددار گوشه( ميشن عطف)مقوا جلد شده، كشيده قرمز خط بوستان متن باال  شنگرف، به

 ابـواب  كـيم  صـبح  بـر  بعـد  اما... رسوله و عبده محمد سيدنا نشهدان و... االنسان خلق الذ  الحمدهلل... بسم:   آغاز

 ...مفتوح سعادت

 مرقده  نوراللّه سعد  شيخ حضرت بوستان الشرح الكتاب تمت:   انجام

 

 1813بوستان شرح -294

 .(ه  1884يا  1888. ف )شمعى   اللّه مصطفى شمع

 [گذشت( 117 شماره) اول جلد در مؤلف ياد]

 ،.س 11 آهـارزده، . ق 101 در ،.م س 0/16×0/41( 7/44×9) قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محـل  كاتـب،  نام بدون تعليق،

 (ضربى) ترنجدار ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها

 ...شمعى البضاعه قليل كمينه بوبنده بعده... ذوالجالل صانع اول عد بى ثنا  و حد بى حمد... بسم:   آغاز

 ايلمه محروم و نوميد رحمتندن و عفو بنى خدا ا ... :   انجام

 

 1134بهارستان شرح  -292

 .(ه  1888حد . ف )شمعى   اللّه مصطفى شمع

 [گذشت( 00 شماره) اول جلد در« بهارستان» توصيف]

 سـرعنوانها  ،.س 49 ،.ق 419 ،.م س 16×0/41 (41×4/0) قطـع  ،. ه 4610 االول ربيـع  نوآبـاد،  ولى، بن عثمان تعليق،

 .فرسوده( ميشن عطف) مقوا جلد شده، كشيده قرمز خط فارسى كلمات باال  شنگرف، به

 ...كه باد مصطفى محمد بر ناميات تحيات و... خدايراكه حد بى حمدوسپاس:   آغاز

 ...اللطيفة النسخة و الشريفه الرساله هذا تحرير من الفراغ وقع قد و... :   انجام

 

 314عطار پند شرح  -238
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 .(ه  1884يا  1888. ف )شمعى   اللّه مصطفى شمع

 [گذشت( 70 شماره) اول جلد در پندنامه توصيف]

 ،.س 47 ،.ق 04 ،.م س 9/49×4/41( 0/40×0) قطـع  ،. ه 4691 االول جمـاد   كتابـت،  محـل  بدون حسين، بن حبيب نسخ

 .فرسوده لبه بنددار، گوشه( ميشن عطف) مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها

 ويـرور  نشـان  نـوروزدن  روز بهاردن كتاب تأليف سبب... كه قيومه قادر شول قياس بى سپاس و شكر... بسم:   آغاز

 ...صفا ياران برگون

 :  انجام

  اويتر قويه او چون كيمسه اول نصحيتلر  بو  بسى او بخواند را نصيحت كين

 

 2151ذرالعقيلى ابى حديث شرح  -231

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 00 شماره) اول جلد در او ياد]

 ابـوذر . است زده دست است( غفار ) عقيلى ابوذر از منقول كه شريفى حديث شرح به كوچك رساله اين در جامى

 ص اسـالم  پيامبر قول از. گرويد اسالم به نفر چهار از پس گويند كه است صحابه كبار از يكى.(  ه 11.  ف) غفار 

 .ابــوذر و مقــداد ســلمان، علــى،: اســت مــن امّــت از تــن چهــار ديــدار مشــتاق بهشــت فرمــود كــه اســت منقــول

 السالم عليه است مريم بن عيسى چون بزهد من امت در ابوذر فرمود كه شود مى نقل ايشان حضرت از باز

 ابوذرغفار :  الهيار  ربذه؛ از مرد  غفار  ابوذر: شريعتى على:   بنگريد

 تا الف/90 از. )ق 1 ،.م س 0/16×0/41 (7/40×1/9) قطع ،. ه 4671 رجب كتابت، محل و كاتب نام بدون نسخ،

 دار، لبه ترنجدار،( ميشن عطف) مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 14 آهارزده،( الف/97

 (الف/90) زمكان مبرّا و حيز ز پاك ا ... مالجامى كلمات از... بسم:   آغاز

 :  انجام

 (الف/97) كرم باران و عفو باب شويند  زقلم باشد جسته كه خطا حرف بر
 

 1842حافظ ديوان شرح -239

 .(ه  1884حد . ف )احمد سودى بسنوى 

  ،.ق 060 ،.م س 0/49×0/41(40×1/0) قطـع  ،. ه 4611 شـعبان  اواخـر  كتابـت،  محـل  بدون سنان، بن اسماعيل حاج تعليق،

 .مجدول دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد شده، كشيده قرمز خط حافظ ادبيات باال  شنگرف، به سرعنوانها ،.س 47

 شـرح  وجهلـه  بـر  حـافظى  ديوان ...برگون كه ايدر ضعيف سود ... العلوم لبيان وفقنى الذ  الحمدهلل... بسم:   آغاز

 ...كه سيز ايليه
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 سورمه كندندن بنى همان... :   انجام

 عزيز تصحيح به دوم جلد از صفحه 416 بانضمام اول جلد شد؛ چاپ 4106 سال در بار نخسيتن برا  اثر:   توضيح

 آن ترجمـه  بـه  ستارزاده عصمت اخيرا. رسيد طبع به( بوالق در) افند  احمد تصحيح به بقيه و( اسكندريه در) افند 

 .است آمده عمل به آن از مكرر  ويرايشها  كه كرده اقدام فارسى به
 

 4513اثر همان  -233

 اوراق ،.س 10 آهـارزده، . ق 091 ،.م س 10×0/49 (1/16×94/44) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 قـرار  ب/4 در زيبـايى  لوحـه  سـر  شـده،  كشـيده  قرمـز  خـط  حافظ ابيات باال  شنگرف، به سرعنوانها مطال، مجدول

 .مجدول دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد دارد،

 ...سنك قطعه بر هزجدن بحر معاويه يزيدبن مصراع بو: وناولها ادركاسا الساقى ايها يا اال:   آغاز

 الحمدهلل كتاب اولد  همام الحمدهلل كتاب اولد  تمام االنام افضل على الصالة و االختتام على الحمدهلل... :   انجام

 

 494(اول جلد) حافظ ديوان شرح  -235

 .(ه  222. ف )مصلح الدين مصطفى بن شعبان سرورى 

 [گذشت( 170 شماره) اول جلد در او ياد]

 ،.م س 1/14×40( 1/40×09) قطع ،. ه 4601 االول ربيع اواخر كتابت، محل بدون آغا، مصطفى بن عالءالدين خام، نسخ

 .دار لبه(ميشن عطف)مقوا جلد شده، كشيده قرمز خط حافظ ابيات باال  شنگرف، به سرعنوانها ،.س 11 ،.ق 410

 ...ايدوب كالم تقرير و مرام تحقيق قدر بلدگى دخى بوفقير:   آغاز

 گلينـوب  شـرحنه  حرفـى  عـين  اولونـوب  شرح مقدار  نصف... زمانده مقدار  آ  اوك... حافظ خواجه... :   انجام

 اولنمشدر... تصميم شروعه آندن

 

  حافظ ديوان شرح -234

 2112(دوم جلد)همان مؤلف 

 ،.س 16 ،.ق 101 ،.م س 14×0/41( 7/41×0/7) قطع.  ه 977 الحجه ذ  1 كتابت، محل بدون جعفر، بن محمد تعليق،

 .مجدول ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها

 ...كه قيل تجربه سه وار شكك اخالصده:   آغاز

 تسعمائه و ستين و سته سنه الشريفه الحجه ذ  شهر من االربعا يوم الرابعه الليله فى التاليف من الفراغ وقع قد... :   انجام

 

 2/2138حورائيه رباعى شرح  - 232

 شارح ناشناس
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 آغـاز « حـورا » كلمـه  بـا  كـه  اسـت  ابوالخير ابوسعيد مشهور رباعى شرح شود مى مستفاد نيز عنوانش از كه بطور  اثر

 .شود مى

 (.ضربى) ترنجدار ميشن جلد ،(ب/01. )ق 4 ،.م س 0/16×0/41( مختلف) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 :  آغاز

 زد كف بر خود كف تعجب ز رضوان    زد صف نگارم بنظاره حورا

 زد مصحف بر چنگ زبيم ابدال  زد مطرب رخان بدان رخان خال آن
 

 1298االبرار سبحه شرح  231

 .(ه  1884يا  1888. ف )شمعى   اللّه مصطفى شمع

 [گذشت( 107 شماره) اول جلد در االبرار سبحه توصيف]

 ،.س 14 ،.ق 499 ،.م س 14×0/41( 1/40×0/9) قطـع  ،. ه 4610 الحجـه  ذ  كتابت، محل بدون حسن، بن محرم تعليق،

 .دار لبه( ميشن عطف)مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها

 روح نـك  مصـطفى  محمـد ... صـلوات  ...صـدهزار ... اولسـون  نظيره بى صانع اول... نهايت بى سپاس... بسم:   آغاز

 اولسون اوزره شريفى

 اولد  ميسر اختتام حسن العصر بعد گونى پنجشنبه... حقير شمعى كه شريفى شرح بو... :  انجام

 

 4154لغات گلستان و نكات شبستان شرح - 234

 حاجى محمد بهرام بن آخوند مالزاده غياث

 نهـم  قرن در كه كنايه و استعاره پر انشايى با است سلوك و اخالق در اثر. نيامد دست به شارح سرگذشت از اطالعى

 و سـنجيها  نكته از مركب اند ناميده نيز« لغات گلستان و نكات شبستان» را آن كه« خيال شبستان». بود معمول هجر 

ــا بــاز  همــه ايــن نظــر بــاد  در ممكنســت كــه لطيــف هــا  جنــاس و ظرائــف و كنايــات  كلمــات ب

 حسـن » صاحب و نهم قرن شاعر نيشابور  فتاحى اثر مؤلف... است مؤلف هنرنمايى نمونه ولى نمايد، جلوه طفالنه

 (116 اته) است« دل و

 467 السير حبيب ؛1171: 0 منزو :   بنگريد

( ب/106 تـا  ب/411 از. )ق 417 ،.م س 1/10×0/41( مختلـف ) قطـع  كتابـت،  تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 :مجدول ترنجدار،( ميشن عطف)مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 14 آهارزده،

 (ب/411... )را افالك جبروت توسن نه كه را ملكى بيحد حمد... بسم:   آغاز

 و باوياء... ستون سه نيز بيت لفظ در و... است مكنون پيكر الف ستون سه كعبه بيت درون در درويش ا ... :   انجام

 (رب 106) است تاء
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 ش افنـد ،  حالت) سليمانيه كتابخانه در آن از ا  نسخه كه شده ترجمه تركى زبان به سرور  سو  از اثر:   توضيح

 .است مضبوط( 714

 4/4983كبرى الدين نجم شيخ كلمات شرح  -232

 مؤلف ناشناس

 او كه كبر  الدين نجم شيخ به معروف و الكبر  طامة به ملقب خوارزمى خيوقى عمر بن احمد ابوالجناب الدين نجم

 و . رسـيد  قتـل  بـه  040 سـال  در مغـول  فتنه در كه بود ايران ششم قرن عارف بزرگترين اند گفته هم تراش ولى را

 (440: 4 نفيسى... )دارد نيز ا  عارفانه رباعيات گذارده، يادگار به كه گرانقدر آثار بر عالوه

 ،(الـف /469 تـا  ب/91 از. )ق 40 ،.م س 0/49×41( 7/41×0/0) قطـع  ،. ه 900 كتابت محل و كاتب نام بدون تعليق،

 .بنددار گوشه دار، لبه( ميشن عطف) مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 14

 شـرح  و ترجمـه  در است چند كلمه بعد اما...  هدانااللّه ان لوال نهتد  ماكنا و لهذا هدانا الذ  الحمدهلل... بسم:   آغاز

 (ب/91... )نوشته شطار طريقه بيان در... كبر  الدين نجم... اصحاب قدوه كه ا  رساله

 علـى  والسـالم  يـافتى  راسـت  كنـى  فهم چون و شود پيدا... نبوت و واليت ثمره و ايمان نور كه كن فهم... :   انجام

 (الف/469) الهد  تابع

 پـيش  يـادش  و نگاشته« االنس نفحات» بر ذيلى كه است الر  عبدالغفور الزمان بديع احتماالً كتاب مؤلف:   توضيح

 .گذشت اين از

 

 918گلستان شرح  - 258

 .(ه  1488. ف )سودى بسنوىاحمد 

 و سـرور  ) پيشـين  شـارحان  اشـتباهات  آن در كـه  ميدانـد  گلسـتان  تركى شروح بهترين از يكى را شرح اين چلبى

 .است شده داده نشان( شمعى

 111: 4 لر  مؤلف عثمانلى ؛19: 41 ذريعه ؛ 1194: 0 منزو :   بنگريد

 ،.س 10 آهـارزده، . ق 161 ،.م س 4/16×1/41( 0/40×0/0) قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محـل  كاتـب،  نـام  بدون تعليق،

 .ترنجدار ميشن جلد شده، كشيده قرمز خط گلستان متن باال  شنگرف، به سرعنوانها

 و د  ايلـه  ذكـر  معنـى   خـدايى  حمـد  ايدوب اقتدا شريفه حديث صوكره ذكرنده بسمله شيخ حضرت... بسم:   آغاز

 ...خدايرا منّت بيورد 

 ايتمسن قاصرلر اوزاننده عربى اشعار كه معلومدر پس... :   انجام

 .است يافته كتابت تاريخ اين از پيش نسخه كه شود مى معلوم.(  ه 4411 شعبان 0) مقابله قيد به توجه با:   توضيح

 شــــوال در كــــه اســــت مضــــبوط( 06 ش) قــــاهره دارالكتــــب در شــــرح ايــــن نســــخه تــــرين كهــــن

 است شده استنساخ هجر  4606
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 4519مثنوى شرح  - 251

 .(ه  222. ف )الدين مصطفى بن شعبان سرورى  مصلح

. ق 100 ،.م س1/16×0/16( مختلـف ) قطـع  ،. ه 4661 الحجـه  ذ  غـره  قسـطنطنيه،  االولونيه، مؤمن بكربن ابى تعليق،

 .بنددار گوشه دار، لبه( ميشن عطف)مقوا جلد شنگرف، به احاديث و آيات سرعنوانها، السطور، مختلف آهارزده،

 مشغول... كه وقتى كهتر سرور  كمتر بنده اين بعد اما... كه آنخدايرا نهايت بى ثنا  و غايت بى حمد... بسم:   آغاز

 ...معنو  مثنو  كتاب مطالعه

 چهارصـد  كـرد  شـرح  يـا  و آورد حكايـت  ايـن  در فقيـر  شارح اين... مثنو  از اول جلد شرح الحمد هلل... :   انجام

 است حكايت

 

 5422(اول دفتر) اثر همان  - 259

 ســرعنوانها ،.س 40 ،.ق 140 ،.م س 7/16×4/40( 40×46) قطــع كتابــت، تــاريخ و محــل كاتــب، نــام بــدون نســخ،

 (شين عطف) مقوا جلد شده، قرمزكشيده خط شده شرح كه مصراعهايى زير شنگرف، به

 همان:   آغاز

 ...برد گوشش نزديك دهانرا پس... :   انجام

 .است ناقص انجام از نسخه:   توضيح

 

 515الغيب مفتاح شرح - 253

 شيخ احمد الهى السماوى النقشبندى

 جرگـه  در و آمد ايران به.(  ه 076.  ف) طوسى موالنا استادش همراه و بوده هجر  نهم قرن بزرگ عارفان از شارح

 و آمد هرات به گذرانيد صغير آسيا  مختلف شهرها  در را خود عمر از مدتى كه آن از پس و . نشست نقشبندان

 فــاتح محمــد ســلطان دســتور بــه و افكنــد اســتانبول در اقامــت رحــل بــاالخره كــرد؛ مالقــات جــامى بــا آنجــا در

 .پرداخت قونو  صدرالدين« الغيب مفتاح» شرح به

 ارتـايالن،  حكمـت  تصـحيح  الهى ديوان ؛461: 4 ريحانه ؛91ـ94.(  ه 4111ـ11 چاپ) لر  مؤلف عثمانلى:   بنگريد

 .40ـ4 ص

 قطـع  ،. ه 006 رمضـان  اردميـت،  شهر كنار در واقع رحمت كوه دامنه در دارالصفا زاويه كاتب، نام بدون خام، تعليق

 .مجدول دار، لبه ميشن جلد السطور، مختلف ،.ق 111 ،.م س 14×0/41( مختلف)

 ...االلهى العلم كليات جميع على محتوٍ شريف كتاب هذا:   آغاز

 ...عاطر خاطر در قاعده اين كه بايد بعد اما... بسم
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 :  انجام

 ......................حال اهل امام صدرالدين شيخ  كمال اهل مرشد عالم قطب

 والسالم الرسول نحو نرسل        والدوام باتصال فالصالة

 

 18542شهنامه   255

 زاده آهى ملك

 نسـخه  در كـه  باشـد  هراتـى  شـاه  محمـود  همان مؤلف رود مى احتمال[ نيامد دست به مؤلف سرگذشت از اطالعى]

 بـود  تيموريان خاندان به منسوب كه و ... است شده واقع اشاره مورد (1691 ش) سليمانيه فاتح كتابخانه در موجود

 بــه كــه ايــن تــا بــوده هــرات در مــدتى كــه آورده اثــر ايــن مقدمــه در مؤلــف. كــرد مــى تخلــص آهــى شــعر در

ــان شـــكايت ــه اطرافيـ ــيا  بـ ــغير آسـ ــاجرت صـ ــر. كـــرد مهـ ــه اثـ ــه كـ ــو  صـــورت بـ ــده ســـروده مثنـ  شـ

 .است گرديده توصيف دوم بايزيد دوره حوادث آن در و دارد تاريخى جنبه

 061: 4 االعالم قاموس ؛ 07: 1 لر  مؤلف عثمانلى:   بنگريد

 مختلـف  ،.ق 01 ،.م س 0/41×1/46 (مختلـف ) قطـع  كتابـت،  تاريخ و محل بدون كند ، عجز  ابراهيم خام، تعليق

 (پارچه عطف) مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها السطور،

 :  آغاز

 آفر جهان خداوندكار  آفرين جان جهاندار بنام

 :  انجام

 تمام را سخن كردم نظم بدين  بانظام شدم نظامى زنظم
 

 1/211الصوفيه طبقات   254

 .(ه 541-322)انصارى هروى شيخ االسالم ابواسماعيل عبدالدين محمد 

 [گذشت( 19 شماره) اول جلد در او ياد]

 ترجمـه  حقيقـت  در شـده  معرفـى « المشـايخ  طبقـات » عنـوان  بـه ( 747: 1 نفيسـى ) منـابع  از ا  پـاره  در كـه  اثر اين

. اسـت  گرفتـه  صـورت  آزاد صـورت  بـه  كـه  باشـد  مى .( ه 141.  ف) نيشابور  سلمى عبدالرحمن« الصوفيه طبقات»

 بـدان « االنـس  نفحـات » عنـوان  و برگردانـده  ادبـى  فارسى به هجر  004 سال در را آن جامى كه بود جهت همين به

 .كرد اطالق

 4171: 1/4 منزو  ؛940-941: 1 صفا:   بنگريد

ــخ، ــدالرحيم نس ــن عب ــى ب ــن يحي ــانى، ب ــدون محمدسياوش ــل ب ــت، مح ــره كتاب ــرم غ ــرام مح ــع ،. ه001 الح  قط

 شـنگرف،  بـه  عنـاوين  ،.س 11 وبيـدخورده،  ديـده  رطوبت( ب/410 تا ب/4از. )ق 410 ،.م س 0/14×1/41(1/40×0)
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 (فرسوده) دار لبه ترنجدار، جلدميشن

 (ب/4) االنصار ... محمد منصور ابى بن  عبداللّه ابواسمعيل... االنام الشيخ قال... حمده حق الحمدهلل:   آغاز

 (ب/410) قبلة الهمنى من سبحان قربة عرفنى من سبحان... تأويله و قلبى اودعه ما تفسير االبحر النكتب... :   انجام

. اسـت  گرفتـه  قـرار  زبانشناسان توجه مورد يافته نگارش هرات شيوه به اينكه جهت به انصار « الصوفيه طبقات»:   توضيح

 .است يافته كتابت هجر  774 در كه است مضبوط( 141 ش)پاشا نظيف كتابخانه در اثر اين ها  نسخه ترين كهن از يكى

 ــــــــــــــــــــ

 (0 ش تهران، دانشگاه در فيلم) 14( ق) آتش

 

 1/2489المتعلمين عدة -  252

 اسد بن عمربن اسد بن على الساوى

 [نيامد دست به مؤلف سرگذشت از اطالعى]

 االسـالم  زيـن  الـدين  مهـذب  تقـديم  را آن كـه  گويـد  مـى  اسـت  عربى زبان دستور با درارتباط كه اثر مقدمه در مؤلف

 كـار  بـدين  را او كـه  كـرده ( نيامـد  دسـت  به هم شخص اين از اطالعى كه) احمدالقزوينى محمدبن حيدربن ابوالفوارس

 .است كرده مى تشويق

 ،.م س 4/10×47( 1/16×44) قطـع  ،.( ه 7 يـا  0 قـرن  ظ) كتابت تاريخ و محل بدون االخالطى، عمر بن حبيب نسخ،

 .دار لبه( ميشن عطف و پارچه روكش)مقوا جلد شنگرف، به عناوين ،.س 47 ابر ،. ق 411

 و دنيـو   اسـباب  از را آدمـى  چنانكى بدان بعد اما... است زمان و زمين آفريننده كه خدايرا آن سپاس... بسم:   آغاز

 .نيست چاره نحو دانستن از را علم داننده و... نيست چاره اخرو 

 اجمعين كلهم فسجدالملئكة... :   انجام

 ــــــــــــــــــــ

 (110 ش تهران، دانشگاه در فيلم) 1671:  1 منزو  ؛14( ق) آتش

 

 1/2441هيأت علم  - 251

 مؤلف ناشناس

 ،.س 14 ،(ب/40 تـا  الـف /4 از.)ق 40 ،.م س 16×41(0/40×0/7) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 (ميشن عطف)مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها

 (الف/4... )كرديم ارتفاع غايت جيب بر را مذكور ضرب حاصل... :   آغاز

 (ب/40)بلد مطالع معرف در نهم باب... :   انجام

 الر  الـدين  مصـلح  كه باشد شرحى همان شايد و( 0و 0 ،4 ابواب) است ناقص نسخه انجام و ميانه آغاز،:   توضيح
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 .است نگاشته (الهيئة علم فى رسالة) قوشچى فارسى رساله بر

 

 9/2489المتأدبين عمدة - 254

 اسدبن عمر بن اسدبن على الساوى

 كـه  اسـت « المتعلمين عده» ادامه حقيقت در نشده، ديده آن از ديگر  نسخه و است با صرف با ارتباط در كه اثر اين

 .شد توصيف اين از پيش

 ،.م س 4/10×47( 1/16×44) قطـع  ،.( ه 7 يـا  0 قرن. ظ) كتابت تاريخ و محل بدون االخالطى، عمر بن حبيب نسخ،

 دار لبه( ميشن عطف و پارچه روكش) مقوا جلد شنگرف، به عناوين ،.س 41 ،(ب/47 تام الف/411 از. )ق 19

... كـردم  تمام را المتعلمين عدة كتاب چون بدانكى بعد اما... على السالم الصالة و العالمين رب الحمد... بسم:   آغاز

 (الف/411)

 الى الباء من الضمة... نهادم المتأدبين عمدة كتاب اين نام و... كرديم ياد قوت قدرت بر را مختصر اين نيز... :   انجام

 (ب/471) وواء االعتدال ماء ساكنان والتقا  الفاءِ

 ــــــــــــــــــــ

 (110 ش تهران، دانشگاه در فيلم) 1671: 1 منزو 
 

 شماره بىالمكان و الزمان معرفت فى االمكان غاية  -252

 .(ه  424پس از . ف )الدين محمودبن خداداد اشنوى  تاج

 [گذشت( 101 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد]

 47 ،(الـف /470 تـا  ب/400 از. )ق14 ،.م س 16×7/47( 0/47×44) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .مجدول ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س

 (ب/400... )الخريته الاول و الوليته الآخر الذ  الحمدهلل... بسم:   آغاز

 470) والـرد   الزيـغ  عـن  عصـنما  و... كرديم نام والمكان الزمان معرفه فى االمكان غاية را مجموعه اين و... :   انجام

 (الف/
 

 9/4443فرشته غزليات - 248

 .(ه 1814ـ پس از 228)هندوشاه استرآبادى محمد قاسم 

 [گذشت( 100 شماره) اول درجلد او ياد]

 جلـد  ،.س 49 ،.ق 9 ،.م س 1/49( 7/41×40) قطـع  ،. ه 4191 اآلخـر  جمـاد   كتابت، محل و كاتب نام بدون تعليق،

 (پارچه عطف) مقوا

 :  آغاز
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 :  انجامرا بال دام صد تو زلف سر افكنده  را دوتا زلف ما دل كمند كرده ا 

 يارئى عزيزت عمر دهد گر  دل كام فرشته لعلش از يابى

 112 االحباب لوصل الخطاب فصل   241

 .(ه  499-142)ابوالفتح محمد بن حافظى بخارى 

 نقشـبند   طريقه نامى مشايخ از و ايران هشتم سده عرفا  بزرگان از پارسا محمد خواجه به معروف ابوالفتح خواجه

 و دانشـمند  بسـيار  مـرد   و است يافته لقب پارسا نقشبند، بهاءالدين از و بوده نقشبند بهاءالدين خواجه خلفا  از و

 (116: 4 نفيسى) داشته دست حديث در مخصوصا و بوده پرهيزگار و پارسا

 و سـلوك  و محاضـرات  بـا  ارتبـاط  در شـده  ضـبط « المحاضـرات  فى الخطاب فصل» عنوان با الظنون كشف در كه اثر

 حـاو   چـون  گويـد  مـى ( 1: 1 تهـران،  خيام، چاپ) كتاب اين از صحبت ضمن« السير حبيب» صاحب. است تصوف

 .اند نديده التفات نظر با را آن شيعه علما  لذا بوده، تشيع عليه سخنانى

 لوصـل  الخطـاب  فصـل  صـورت  بـه  عنوان) 4199: 1/4 منزو  ؛4711(: پاكستان) منزو  ؛111: 40 ذريعه:   بنگريد

 (الصواب و الخطاء بين الفارق االحباب

 7/9047/11( 4/47×1/46) قطع ،. ه 090 اآلخر جماد  سلخ كتابت، محل بدون محمود، شيخ بن  عبداللّه شيخ تعليق،

 .مجدول دار، لبه ميشن جلد مطال، مجدول اوراق شنگرف، به سرعنوانها ،.س 49 ،.ق 106 ،.م س

 بـن  محمـد  بـن  محمد... العبد گويد همى بعد اما آياته و اعالمه به وحدانيته على لخلقه الدال الحمدهلل... بسم:   آغاز

 ...البخار  الحافظى محمود

 كثيرا تسليما... محمد سيدنا على  اللّه صلّى و دار خويش دل دار  دلى اگر... :   انجام

 موجود مصر خديويه كتابخانه در كتاب اين ها  نسخه ترين كهن از يكى:   توضيح

 هجر  971 در كه( 104)آغا سليم كتابخانه در مضبوط نسخه فيلم. است شده استنساخ هجر  071 در كه است

 .شود مى نگهدار ( 100 ش) تهران دانشگاه در يافته كتابت
 

 1/248مافيه فيه - 249

 .(ه  219-285)مد بن محمد مولوى حالدين م جالل

 [گذشت( 191 شماره) اول جلد در اثر توصيف]

 تـا  ب/4 از. )ق 417 ،.م س 1/14×0/41(40×1/46) قطع ،. ه 4167 القعد ذ  1 كتابت، محل بدون رضا، على تعليق،

 عطـف  و پارچـه  روكـش ) مقـوا  جلـد  مجـدول،  اوراق شنگرف، به سرعنوانها و احاديث آيات، ،.س 47 ،(الف/ 417

 .بنددار گوشه( ميشن

 (ب/4... )االمراء زار من شرالعلماء السالم عليه النبى قال ماتوفيقى و يقينى  باللّه يقينى... بسم:   آغاز

 اگر خود را ببينى و بشناسى بدانى كه جز او نيستى همان گلى كه بود :    انجام
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 (الف/417) التوفيق  باللّه و تمت هستى مصلحتى برا  جمادات اين ميان در

 

 4514التعبير كامل - 243

 .(ه  292. ف )بن ابراهيم تفليسى الدين ابوالفضل حبيش  شرف

 نقـل  بـه ) فصـل  40 در را كتـاب  اين و . است بوده هفتم قرن اوايل و ششم قرن اواخر دانشمندان بزرگان از مؤلف

 در كتـاب  رايجترين و نوشته روم سلجوقيان سالطين از.(  ه 000-009) مسعود بن ارسالن قليج برا ( الظنون كشف

 (110: 4 نفيسى.)باشد مى رؤيا تعبير خصوص

 از نقـل  به رويا تعبير در و .است داشته شناسى زبان و طب نجوم، زمينه در مهمى آثار مؤلف كه آورده« االعالم قاموس»

 .است پرداخته... و كرمانى ابراهيم اشعث، بن اسماعيل المغربى، جابر سيرين، بن محمد ، السالم عليه صادق جعفر امام

: نفيسـى  ؛(4101: تهـران ) زاده ركـن  حسـين  محمد تصحيح التعبير كامل ؛ 101: 47 ذريعه ؛4110 مشار. ف:   بنگريد

 .بعد به 01 ص( 4117: تهران) فارسى به عربى ها  فرهنگنامه :منزو  علينقى ؛410: 0 مجلس كتابخانه فهرست

 ،.س 47 ،.ق 499 ،.م س 1/10×0/47 (1/49×41) قطـع  ،.( ه 7 قـرن  ظ) كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 (ميشن عطف) مصنوعى چرم جلد شنگرف، به سرعنوانها

 و رسـد  آفـت  كـارش  در دزديدنـد  را و  انگشتر  خواب در( كه بيند كسى) اگر گويد سيرين بن محمد... :   آغاز

 ...بيند دشوار 

 ...مكد مردم خون كيك كه زيرا رسد مضرت آن از را و  كه باشد... :   انجام

 انجـام  و آغـاز  از توصـيف  مـورد  نسخه. است شده چاپ شاه ناصرالدين عصر در بار نخستين برا  كتاب:   توضيح

 .است ناقص
 

 2/2425االسرار كشف - 245

 .(ه  435-131)ولى   اللّه شاه نعمت

 [گذشت( 4 شماره) اول جلد در او ياد]

( 1) صفت، و احديت( 1) احديت، نظر نقطه از هستى( 4: )است شده تشكيل زير بشرح باب 0 از توصيف مورد اثر

 مطلق شهود( 0) ارواح، عالم( 1) رحمان، احديت

 4147: 1/4 منزو  ؛4796: 1( پاكستان) منزو  ؛41: 40 ذريعه:   بنگريد

 تـا  الـف /06 از. )ق 0 ،.م س 0/16×0/41 (7/40×1/9) قطـع  ،. ه 4671 رجـب  كتابـت،  محل و كاتب نام بدون نسخ،

 .بنددار گوشه دار، لبه( ميشن عطف) مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 14 آهارزده،( الف/07

 و التوحيـد  علـم  بيـان  فى الرسالة هذه بعد امّا... ذاتة تجلى الذ  هلل الحمد... االسرار كشف رساله هذا... بسم:   آغاز

 (الف/06) ...ابواب خمسة على الفتها و االسرار بكشف سميتها
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( 4100) پاشـا  على شهيد بخش سليمانيه، كتابخانه در موجود نسخه از ولى  اللّه نعمت شاه به كتاب انتساب:   توضيح

 .است شده استنساخ هجر  000 در كه شود مى استنباط

 9283كليات  -228

 .(ه  1133 - 1845)ابوالمعالى عبدالقادر بيدل 

 [گذشت( 479 شماره) اول جلد در او ياد] 

 :است زير بخش چهار حاو  نسخه

 تا ب/77 از) ديوان ـ1 ؛(الف/77 تا ب/40 از( )منثور) اعظم محيط ـ1 ؛(الف/40 تا ب/4 از) بند تركيب ـ4

 (ب/170 تا ب/169 از( منثور) نكات ـ1 ؛(الف/169

 4171 مشار. ف ؛11: 1 گولپينارلى:   بنگريد

 اوراق ،.س 40 ،.ق 170 ،.م س 1/17×0/40 (مختلـف ) قطـع  ،. ه 4170 محـرم  مكه، فرانكنى، عبدالحكيم خام، تعليق

 (ميشن بندها گوشه و عطف كاغذ ، روكش) مقوا جلد مجدول،

 (:بند تركيب) آغاز

 يكتا هيجكونه صمد آن بنام

 (ب/4) پيداكن بحرف مكانرا( و) كردكون كه 

 قـرار  ديوان بخش پايان در كه كتابت قيد:   توضيح(ب/170) ناقبولى انديشه اميد گاه وعده در و... (:   نكات) انجام

 :است چنين دارد

 و معظمه مكه در پنج و هفتاد دوصد هزار سنه محرم شهر فى بيدل القادر عبد ميرزا ابوالمعالى ديوان نسخه شد تمام»

 «عينتاب بلد در اخير
 

 5222كليات  -  221

 .(ه  222-223)الدين محمد عرفى شيرازى  جمال

 گوينـدگان  از و يافتـه  شـهرت  روم و هند و ايران در كه هجريست دهم سده در اول مرتبه شاعران از شيراز  عرفى

 (041-799: 0/1 صفا... )است نهاده باز خوب آثار جوانى در مرگ و سن حداثت با و شده شمرده خود عهد بزرگ

 و فرهـاد » ،«نامـه  سـاقى » ،(نظـامى  «االسـرار  مخـزن » بتقليـد ) عرفى مثنو  ،«نفسيه رساله» شامل توصيف مورد نسخه

 .است( رباعيات و غزليات قصايد، شامل)« ديوان» و( نظامى« شيرين و خسرو» بر نظيره)« شيرين

 044: 0( ين مؤلف) مشار ؛ 77: 1 ريحانه ؛147: 4 نفيسى:   بنگريد

 و 40 آهـارزده، . ق 160 ،.م س 7/10×0/41 (0/47×0/0) قطـع  ،. ه 4646 كتابت، محل و كاتب نام بدون پخته، تعليق

 .بنددار گوشه دار، لبه ،(ميشن عطف)مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 16 گاهى

 (ب/4)...تعين شائبه از منزه شايستگى نهايت از كه حمد ... بسم(:   نفسيه رساله) آغاز
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 رسـاله  شـد  تمام نيست عمر مدت شمار در شود مى طى عمر از بناشايستگى كه نفس هر... (:   نفسيه رساله) انجام

 (الف/9) نفسيه

 (:مثنوى) آغاز

 (ب/9) قديم زبحر نخستست موج    الرحيم الرحمن  اللّه بسم

 (:مثنوى) انجام

 (الف/11) چند بود نتوان خود زنى كم   چند بيهوده غم كن فزون ريش

 (:نامه ساقى) آغاز

 (ب/11) بسنج ما دل آرزو  از پس    بسنج را تشنگى ساقى بيا

 (:شيرين و فرهاد) آغاز

 (ب/11)سنگست طور كوه و سنگ من دل    تنگست نور بى دلم خداوندا

 (:شيرين و فرهاد) انجام

 (الف 00)/ريزم عشق نريزم خون من اگر   خيزد  هرزه اين زبان كز را كسى

 (:ديوان:   )آغاز

 را همم ارباب كرد مى كرم اقبال السالم عليه عربى محمد كونين شه مدح در

 (ب/00) را نعم و آرا نشتر نخورد همت 

 (ديوان) انجام

 (ب/160) تو بربستى باز مايه بچه آخر  عرفى دم نزعست همان مستى تو:

 

 4148كليات  229

 (؟.ه  215. ف )وحشى بافقى ( الدين يا كمال)الدين  شمس

 تهماسب پادشاهى با مصادف حياتش دوران. است دهم سده در ايران زبردست شاعران از يكى بافقى وحشى موالنا

 كلياتى و  از. بود.(  ه 990-900) خدابنده محمد شاه و.(  ه 900-901)ثانى اسماعيل شاه ،.( ه 901-916) صفو 

 (777-0/1:704 صفا) است مثنو  و رباعى قطعه، غزل، ترجيع، و تركيب قصيده، شامل و بيت هزار نه از متجاوز كه مانده

 مثنـو  » ،(نظـامى « االسـرار  مخـزن » از تقليد)« خلدبرين» ،«شيرين و فرهاد» مثنو  ترتيب به توصيف مورد نسخه در

 .اند گرفته جا ( رباعيات و قطعات قصايد، شامل)« ديوان» و«منظور و ناظر

 4119: تهران نخعى، حسين تصحيح بافقى وحشى ديوان ؛179: 1 ريحانه ؛111: 4 نفيسى:   بنگريد

 مقـوا  جلـد  ،.س 11 ،.ق 407 ،.م س 1/11×7/40 (0/40×0/7) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون: خام تعليق

 .بنددار گوشه( ميشن عطف)
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 (:شيرين و فرهاد) آغاز

 (ب/4) سوز همه دل وان دلى سينه آن در   افروز آتش ده سينه الهى

 (:شيرين و فرهاد) انجام

 (الف/10)آهنگ يك باشد بنگر  نيكو چو  چنگ ازين نواخيزد صد چه اگر

 (:برين خلد) آغاز

 (الف/10) صفير زد برين خلد از بلبلى   صرير صدا  برآورد خامه

 (:برين خلد) انجام

  (ب/19)الحذر طلبان زر ا  الحذر   زر بالئيست متاعيست زرنه

 (:منظور و ناظر) آغاز

 (ب/19) دستى پيش هستى جمله بر را تو   هستى ديوان سر تو نام زهى

 (:منظور و ناظر) انجام

 (ب/70) يارب ساز مقامش بخاطرها  يارب ساز عامش و خاص قبول

 (:ديوان) آغاز

  (ب/70) طلب جا آن از حرمت بجو  آنجا از عزت  طلب عنقا خلوت بايدت اگر راحت

 (:ديوان) انجام

 (ب/407) دارد گذر  هم خضر كه جاييست  آنجا ديدار تشنه منم نه تنها

 

 92كليات  223

 .(ه  431ـ141)قاسم انوار 

 [گذشت( 04 شماره) اول جلد در او ياد]

 بـه  دارد مقدمه شكل و( ب/1 ـ الف/4) گرفته جا  ورق چهار در كه نخست بخش در. است بخش دو شامل نسخه

... و مؤلـف  نامـه  شـجره  ،(ع)علـى  حضـرت  بـه  منتسب طريقت شيخ 11 نام ذكر موالنا، بيت دو شرح چون موارد 

 مقـــام صـــد غزليـــات، رباعيـــات، قطعـــات، بـــه( ب/160 ــــ الـــف/1) دوم بخـــش در. اســـت شـــده اشـــاره

 .است شده داده جا  انفس و آفاق قصيده تصوف،

 مجـدول،  اوراق ،.س 40 ،.ق 160 ،.م س 0/40×44 (1/41×0/7) قطـع  كتابـت،  تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .ميشن جلد

 ...بايمان كفر از شد نايل ثانى پنج بدين اول پنج آن از و... :   آغاز

 باشد ازو باشد وگر نبود آتش خود مرا   انجام
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 كـرده  چاپ تهران در 4117 سال در نفيسى سعيد را انور قاسم كليات. است ناقص انجام و آغاز از اوراقى:   توضيح

 .است
 

 9/5الرموز كنوز - 225

 مؤلف ناشناس

 است آمده گرد اخالق خصوص در دانشمندان و فالسفه گفتار آن در و شده تشكيل فصل ده از كتاب

 از. )ق 7 ،.م س 1/46/40( 0/9×0/0) قطـع  ،. ه 900 كتابـت،  محـل  بدون العماد ، عبدالصمد موالنا بن احمد تعليق،

 (ميشن عطف) مقوا جلد ،.س 44 ،(الف/00 تا ب/01

 مسـمى  خاتمـه  و فصـل  بـرده  مشتمل است رساله اين بدانكه بعد وآله محمد على السالم و افضاله الحمدهلل:   آغاز

 (ب/01... )الرموز بكنوز شده

 (الف/00) گردد رفيق توفيق  انشاءاللّه پوشيدن شلوار استاده... :   انجام

 

 2212گلستان - 224

 .(ه  222 يا 221ـ  282يا  284)بن مشرف سعدى شيرازى   الدين ابومحمد عبداللّه مصلح

 [گذشت( 04 شماره) اول جلد در او ياد]

 مجـدول  اوراق ،.س 41 ،.ق 411 ،.م س  40×0/44( 41×0/0) قطع ،. ه 4601 كتابت، محل و كاتب نام بدون تعليق،

 .بنددار گوشه دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به

 ...دوست دشمن و طاعتست گنهش... :   آغاز

 المصنف على رحمة  اللّه من سل فيه ناظرا يا... :   انجام

 .است ناقص آغاز از چند اوراقى:   توضيح

 

 2428اثر همان  -222

 روكش)مقوا جلد ،.س 44 ،.ق 401 ،.م س  0/40×1/41( 0/44×0) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .دار لبه( ميشن عطف و پارچه

 ...طاعتش كه جل عزو را خدا  منت... بسم:   آغاز

 دلست اهل مجمع كه نصره عزه خداوند  اعيان نظر در... :   انجام

 .است شده نوشته مختلف كاتبان قلم با نسخه:   توضيح

 

 5424توحيد گلشن  -221

 .(ه  241يا  291-414)ابراهيم شاهدى مغالوى 
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 [گذشت( 07 شماره) اول جلد در اثر توصيف]

 عطف) مقوا جلد ،.س 40 ،.ق 0/41 ،.م س 14×1/41 (9/41×1/9) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 دار لبه( ميشن

 :  آغاز

 ......................سپاس حد بى و منت نهايت بى   قياس بى ثنا  اليحصى حمد... بسم

 يادگار را عاشقان شد جهان در    اختصار كرد مثنو  مفردات

 :  انجام

 خدا ا  وصالت ما نصيب كن     انبيا فخر پاك روح حق

 .است شده مطالعه القنو  مصطفى درويش سو  از 4466 سال در نسخه:   توضيح

 

 1822 اللّه نعمت لغت - 224

 .(ه  222. ف )زاده رومى  بن احمد بن مبارك روشنى  اللّه نعمت

 [گذشت( 094 شماره) جلداول در اثر توصيف و مؤلف ياد]

 ،.س 14 ،.ق 170 ،.م س 1/16×0/41 (0/40×7/0) قطـع  ،. ه 4647 االول ربيع كتابت، محل و كاتب نام بدون تعليق،

 فرسوده كامالً ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها

 بنـده  ايـن  فـاطر  خـاطر  بـر  ناگـاه  بعـد  و... كه را همتا  بى مالك آن سپاس با شكر و قياس بى حمد... بسم:   آغاز

 ...كه كرد خطور الرومى مبارك بن احمد  اللّه نعمه... بيچاره

: آرزومنديهـه  يويه،... ام كرده اضافت خود بنام را نامش... آوردم مصادر اول ساختم مرتب قسمت سه بر و... :   انجام

 مثله: يهره مثله

 

 1421اثر همان  - 222

 ،.س 11 ،.ق 440 ،.م س 0/14×4/40( 1/47×7/9) قطـع  ،. ه 4414 الحجـه  ذ  47 كتابت، محل و كاتب نام بدون نسخ،

 .ترنجدار ميشن جلد مطال، مجدول اوراق شنگرف، به فارسى كلمات و سرعنوانها

 صوسيزنديسى: تراب ديوار يوكسك: ديرلرترا كمتر و:   آغاز

 همان:   انجام

 .است ناقص آغاز از چند اوراقى:   توضيح
 

 484اثر همان  - 218

 ،.س 14 آهــارزده،. ق 401 ،.م س  0/16×1/41( 40×1/0)قطــع كتابــت، تــاريخ و محــل كاتــب، نــام بــدون تعليــق،

 .بنددار گوشه دار، لبه ،(ميشن عطف) مقوا جلد مجدول، اوراق شنگرف، به فارسى كلمات و سرعنوانها
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 7699 شماره نسخه برابر:   آغاز

 همان:   انجام

 

 1832اثر همان - 211

 ســرعنوانها ،.س 7 ،.ق 116 ،.م س  4/14×0/40( 41×1/0) قطــع كتابــت، تــاريخ و محــل كاتــب، نــام بــدون نســخ،

 (فرسوده) بنددار گوشه دار، لبه مقوا، جلد شنگرف، به

 ...آوردن آب الباء فصل المفتوحه االلف فى االول الباب المصادر فى االول القسم:   آغاز

 همان:   انجام

 

 3/298لوايح  - 219

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 توضـيح  و عرفـان  حقـايق  بيان در است مختصر  رساله باشد مى منثور ديگرش پاره و منظوم آن از قسمتى كه لوايح

 اتحـاف  قوينلـو  قـره  جهانشـاه  به مؤلف سو  از و يافته تشكيل اليحه چهار و تمحيد يك از كه وجود وحدت نظريه

 .است شده

 ذريعـه  بعـد؛  بـه  4106: 1/4 منزو  ؛4110 مشار. ف ؛(تا بى: تهران) رضى هاشم باهتمام جامى، كامل ديوان:   بنگريد

 4001: 1( پاكستان) منزو  ؛147: 40

 ،.س 14 ،(ب/400 تـا  ب/411 از. )ق 41 ،.م س  14×7/41( 0/40×1/9) قطـع  كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 (.شده مرمت) ترنجدار ميشن جلد

... معـارف  بيـان  در بلـوايح  مسـمى  رسـاله  ايـن : تمهيد... محمد على صلى اللهم... والتتميم لتكميل وفقنا رب:   آغاز

 (ب/411)

 (ب/400) بكفن خاكت نطق بكشا  لب... :   انجام

 

 4451مثنوى  - 213

 .(ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 در كه بوده شاعرانى و مولويه تكايا  الهام منبع قرنها كه است الدين جالل اثر مشهورترين مثنو  كه است ذكر شايان

 بسـزا  نقشى نيز ترك ادبيات در دارد، ممتاز جايگاهى فارسى ادب در كه همانگونه مثنو . شدند مى تربيت تكايا اين

 .است شده ترجمه و شرح تركى زبان به بارها و گذاشته جا  بر

 قطـع  ،.( ه 9 قـرن  اوايـل  يـا  و 0 قـرن  اواخـر . ظ) كتابـت  تاريخ و محل كاتب، نام بدون ،(مشكول ها ديباچه) نسخ

 ترنجـدار،  ميشن جلد مجدول، اوارق شنگرف، به سرعنوانها ،.ن 1،.س 14 ،.ق 111 ،.م س 1/14×7/16( 7/11×1/40)

 («المطهرون اال اليمسه» بانقش)دار لبه
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 (الف/1) ...الدين اصول اصول هواصول و المثنو  كتاب هذا... بسم(:   دفتراول) آغاز

 (ب/1) كند مى حكايت ها جدايى از  كند مى شكايت چون نى اين بشنو

 (:اول دفتر) انجام

 (ب/17)بالصواب اعلم  واللّه كن صبر   شتاب نه را آرزو آرد صبر

 (الف/10) دوم مجلد اين تاخير حكمت از بعضى بيان... بسم(:  دوم دفتر) آغاز

 (ب/10)شد شير خون تا بايست مهلتى    شد تأخير مثنو  اين مدتى

 (: دوم دفتر) انجام

 (ب/74) الكالم تم سرمد  ناقصان   خام ترش ناپذيرا ديگر قوم

 (ب/71... )المريدين ارواح بها يقو   جنوداللّه الحكم... بسم(:   سوم دفتر) آغاز

 (ب/71)بار سه شد سنت كه دفتر سوم اين    بيار الدين حسام ضياءالحق ا 

 (: سوم دفتر) انجام

 (ب/440) بجو چارم دفتر در اخى ا   گو و گفت اين يافتى خواهى تو گر

 ...المنافع جل و المرابع حسن الى الرابع الظعن... بسم(:   چهارم دفتر) آغاز

 (الف/447)

 (ب/447) مثنو  بنورت مه از گذشت كه  تويى الدين حسام الحق ضياء ا 

 : چهارم دفتر انجام

 (الف/401)مجو توانى تا آينه چنين اين  او باشد منافق نبود آينه

 (الف/401...)شمعيست همچو شريعت كه باشيد آگاه و بدانيد پس... بسم(:   پنجم دفتر) آغاز

 (الف/401) است پنجم سفر آغاز طالب  انجمست نور كه الدين حسام شه

 (: پنجم دفتر) انجام

 (الف/490)قند فاروقيش ترياق بدان كه  گزند زهر  را فاروق نشد زان

 (الف/497) ...معنو  بينات و مثنو  دفترها  از ششم مجلد... بسم(:   ششم دفتر)آغاز

 (ب/497) سادسى بقسم جوشد مى ميل بسى الدين حسام دل  حيات ا 

 (:   ششم دفتر) انجام

 (الف/114)ست روزنه دل جانب دل از زانك ست ميمنه زان سخن اين من دل در

 در واقـع )موالنـا  مـادر  بارگـاه  وقـف  افنـد   يحيى مدرس طرف از هجر  4607 القعده ذ  اواسط نسخه:   توضيح

 مقابلـه  مثنـو   اصـلى  نسخه با را آن كسى كه دهد مى نشان شود مى ديده آن در كه اشاراتى و عالمات شده؛( مان قره

 .است كرده
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 4442اثر همان  -215

 0/10×10( 4/10×16) قطع ،. ه 911 محرم 46 كتابت، محل بدون محمود، بن احمد بن شاه ابراهيم محمودبن تعليق،

 (ضربى) ترنجدار ميشن جلد ،.س 19 ،.ق 109 ،.م س

 (ب/4) اصول هو و المعنو  بيان و المثنو  كتاب هذا(:   اول دفتر)آغاز

 (ب/1)كند مى حكايت ها جدايى از كند مى شكايت چون نى از بشنو

 (:   ششم دفتر) انجام

 (الف/109)كران و حد بى دريا  شو  تا   جان بحر اندر ريز جانرا آب

 :است چنين پيشين نسخه با نسخه اين اختالف موارد ساير:   توضيح

 :   سوم دفتر انجام

 (الف/4 17)بجو چارم دفتر در اخى ا  تو گفت اين باقى خواهى تو گر 
 :است زير بشرح انجامش بوده، ديباچه فاقد چهارم دفتر ـ

 (ب/400)بالصواب اعلم  واللّه كن فهم  ذولباب ا  چه چرخ و چه عرش
 

 2294اثر همان  214

 ،.س 10 بيـدخورده، . ق 106 ،.م س 1/40×44 (مختلف) قطع ،. ه 911 االول جماد  كتابت، محل بدون الواصلى، تعليق،

 (فرسوده) دار لبه ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها

 (ب/4) 0017 شماره نسخه برابر(:   اول دفتر)آغاز

 (:ششم دفتر)انجام

 (ب/109) بالصواب اعلم  واللّه كن ختم  بتاب زين رخ و كن كوته اين شرح

 :است چنين 0017 شماره نسخه با نسخه اين اختالف موارد ساير:   توضيح

 .است ديباچه فاقد سوم و دوم دفتر ـ

 : چهارم دفتر انجام اا

 (ب/116)بالصواب اعلم  واللّه كن ختم  نفاق بى گوئى است جور آيند

 (ب/116... )مثنو  دفترها  از است پنجم مجلد اين... بسم:   پنجم دفتر آغاز اا

 : پنجم دفتر انجام اا

 (الف/191) غالم ا  دوران فاروق شو  تا  غالم ا  فاروق ترياق بخور هين
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 2238اثر همان  212

 ،.س 49 آهـارزده، . ق 106 ،.م س 1/16×0/44 (0/40×0) قطـع  ،. ه 4617 كتابـت،  محل بدون گلشنى، حسن سيد عليق،ت

 مجدول دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد مجلدات، آغاز در نفيس ها  لوحه سر مطال، سرعنوانها

 (ب/4... )اصول هو و المعنو  المثنو  كتاب هذا... بسم(:   اول دفتر) آغاز

 (ب/4) كند مى حكايت ها جدايى از  كند مى شكايت چون نى از بشنو

 (: ششم دفتر) انجام

 (106) جو ز جستن و آمد رحلت وقت  او گفت هر شتر گويد همى هم

 :است چنين 0017 شماره نسخه با نسخه اين اختالف موارد ساير:   توضيح

 (0017 نسخه برابر بقيه... )المريدين ارواح يقو  االرض فى  جنوداللّه الحكم:   سوم دفتر آغاز اا

 0009 شماره نسخه برابر:   سوم دفتر انجام اا

 0910 شماره نسخه برابر:   چهارم دفتر آغاز اا

 0009 شماره نسخه برابر:   چهارم دفتر انجام اا

 0910 شمار نسخه برابر:   پنجم دفتر انجام اا

 (0017 نسخه برابر بقيه... )از است ششم مجلد اين... بسم:   ششم دفتر آغاز اا

 

 4448االمثال مجمع  -211

 .(ه  1128. ف )وى  الپوزرفچهابراهيم خالص 

« دستورالعجم» باعنوان كه است كتاب همين مانده باقى و  از كه اثر  تنها و بود خود زمان مشهور علما  از مؤلف

 نيز فارسى زبان قواعد به آن در و است تركى ـ فارسى فرهنگ اثر(. 190 :4 لر  مؤلف عثمانلى) است شده ضبط نيز

 است شده توجه

 16:40 ذريعه:   بنگريد

 ،.ق 169 ،.م س 1/17×0/41( 0/40×0/0) قطـع  ،. ه 4411 اآلخـر  ربيع 40 استانبول، مصطفى، بن ابراهيم درويش تعليق، 

 .مجدول دار، لبه ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 19

 ...الممدوده االلف باب... بسم ...كند مى بيان و كشف فرسرا اصطالحات و بيان را عجم دستور رساله اين:   آغاز

 ابـراهيم  خـالص ... يـد  علـى  الكتـاب  تمـت ... الحجـه  ذ  الـف  و مايـه  و اربعين و ثلث... الضروب تمت... :   انجام

 اسالمبول بلده فى 4411 سنه و  پوزرفجه

 اسـتانبول  شـريف  خرقـه  محلـه  در هجـر   4411 سـال  در را اثـرش  مؤلف كه اين به اشاره ضمن كاتب:   توضيح

 .است كرده استنساخ مؤلف دستنويس نسخه از را نسخه كه است آورده رسانيده، اتمام به
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 هجـر   4411 در كـه  اسـت  مضـبوط  (416 شماره) قاهره دارالكتب در كتاب اين ها  نسخه ترين كهن از ديگر يكى

 .است مؤلف خط به محتمالً و يافته كتابت
 

 2/4889اسطرالب معرفت در مختصر - 214

 .(ه  219 - 281)ابوجعفر محمد بن حسن طوسى  نصيرالدين

 مراغـه  در هالكوخان كه هنگامى. است ايران مشاهير از يكى و اسالم علما  بزگان از يكى طوسى نصيرالدين خواجه

 بودند آورده جا هر از مغول سپاهيان كه را كتابهايى تمام و داد ترتيب ا  كتابخانه و ساخت آنجا در ا  رصدخانه بود

 بــه را علمــى موسســه ايــن و كــرد آور  جمــع آنجــا در انــد نوشــته بيشــتر هــزار صــد چهــار از را آنهــا شــماره و

 آنهـا  از برخـى  كه اند كرده ضبط كتاب 406 از بيش مختلف علوم در عربى و فارسى به را او ات مؤلف. سپرد خواجه

 (417: 4 نفيسى) است شهرت نهايت در

 صد» كتاب از خواجه خود تلخيص حقيقت در شده ضبط هم« االسطرالب معرفه فى باب بيست» عنوان با كه اثر اين

 حاشـيه  جملـه  از متعـدد   حواشـى  و شروح و شده چاپ مكررّا باب بيست. است اسطرالب باب در خويش« باب

 .است شده نوشته آن بر حسينى الدين نظام شرح و كرمانى محمود حاشيه اردبيلى، الدين كمال

 199: 1 ؛ريحانه407: 1 ذريعه بعد؛ به 107: 1/4 صفا:   بنگريد

 تا ب/474 از. )ق 40 ،.م س 0/49×0/44 (0/44×1/0) قطع ،. ه 4600 كتابت، محل و كاتب نام بدون تعليق،

 .دار لبه ترنجدار، ميشن جلد مطال، مجدول اوراق ،.س14 ،(ب/400

 مشـتمل  اسـطرالب  معرفت در مختصريست اين... وآله محمد نبيه على والصالة العالمين رب الحمدهلل... بسم:   آغاز

 (الف/474... )است باب بيست بر

 (ب/400) بود غربى شمال شرقى جنوبى ربع نظير و... :   انجام

 تكميـل  فرصت كاتب كه دهد مى نشان مانده باقى كه سفيد  ورق پنج دارد؛ باب 40 توصيف مورد نسخه:   توضيح

 .است نداشته
 

 2258االخبار مرقاه و االدوار مرآه  -212

 .(ه  212. ف )الدين انصارى الرى  الدين محمد بن صالح مصلح

 و بـزرگ  ان مؤلـف  و دانشـمندان  از الر  الـدين  مصـلح  به معروف الر  انصار  الدين صالح بن محمد الدين مصلح

 بـر  ازو ادبـى  و علمـى  مختلـف  فنون در آثار ( تاز  به بيشتر و) تاز  و پارسى به كه است دهم سده مشهور بسيار

 (4001: 0/1 صفا... )است دانشمندان ميان در خود عهد درخشان بسيار ها  چهره از يكى و مانده جا 

 سـليمان  بـن  سـليم  سـلطان  نام به كه است تاريخ در باب ده و مقدمه يك حاو ( الر  تاريخ به مشهور) االدوار مرآه

 تاريخ به و آغاز( السالم عليهم نوح تا آدم از)انبيا تاريخ از كتاب. است شده تقديم پاشا محمد اعظم صدر به و تأليف

 .شود مى ختم( سليم بن سليمان سلطنت پايان تا) عثمانى سالطين
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 سـجل  ؛100: 4 ؛نفيسى091: 1 برگل ؛101: 16 ذريعه ؛001: 4 فهرستواره ؛1497: 0 منزو  ؛0/4:161 صفا:   بنگريد

 160: 1 ريحانه ؛116: 0 قدس آستان فهرست ؛770: 1 فارسى ها  تذكره تاريخ: معانى گلچين احمد ؛191: 1 عثمانى

 اوراق ،.س 10 آهـارزده، . ق 140 ،.م س 16×49 (1/16×1/46) قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .ترنجدار ميشن جلد ب،/0 و ب/4 در نفيس لوحه دو كه شنگرف، به سرعنوانها مطال، مجدول

 ...است سزاوار را قادر  نامعدود ستايش و نامحدود سپاس:   آغاز

 العالمين رب والحمدهلل بود رسيده چهار و بهفتاد حضرت آن سن... :   انجام

 در اثـر  اين نسخه ترين كهن( استانبول ها  كتابخانه در تاريخى خطى ها  نسخه مؤلف) تاور گزارش طبق:   توضيح

 .است مضبوط( 1400) عثمانيه نور

 

 شماره بىالمحققين مرآت -  248

 .(ه  198-214)سعدالدين محمود بن عبدالكريم شبسترى 

 [گذشت( 11 شماره) اول جلد در او ياد]

 صـحبت  ارواح مختلـف  درجـات  و افـالك  از و اسـت  تصـوف  بـا  ارتباط در و باب هفت در منثور كوچك اثر اين

 .كند مى

 4196: 1 صفا ؛901 :1( پاكستان) منزو  ؛101: 16 ذريعه ؛4111 مشار. ف ؛409: 4 نفيسى:   بنگريد

 ،.س 47 ،(ب/400 تا ب/401 از. )ق 1 ،.م س  16×7/47( 0/47×44) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .مجدول ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها

 (ب/401... )ايشان خدمتكاران و ايشان قوتها  و انسانى و حيوانى و نباتى و طبيعى نفس بيان در اول باب:   آغاز

 :  انجام

 (ب/400) حيوانست پس و نبات پس و معدن پس     اركانست چهار بگذر  چو جمله زين
 

 شماره بى(المعاد الى المبدأ من)العباد مرصاد   241

 .(ه  245. ف )محمد  الدين ابوبكر عبداهلل بن نجم

 [گذشت( 760 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد]

 ،.م س 4/10×47( 1/16×44) قطـع  ،.( ه 7 يـا  و قـرن .ظ) كتابت تاريخ و محل بدون االخالطى، عمر بن حبيب نسخ،

 .دار لبه( ميشن عطف پارچه، روكش) مقوا جلد شنگرف، به عناوين ،.س 47 ،(رالف00 تا ب/70 از. )ق 44

 (ب/70... )تعالى  اللّه قال: آن معرفت و نفس تركيب بيان در:   آغاز

 الدين نجم شيخ تصنيف من مرصادالعباد از شد نقل  انشاءاللّه آيد گفته تجلى بيان فصل در رمز اين تمامى... :   انجام

 (الف/00) راز 
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 5181المصادر كتاب[= المصادر] - 249

 .(ه  542. ف )حسين بن احمد زوزنى   ابوعبداللّه

 [گذشت( 741 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد]

 71 ،.م س 1/47×0/41( 0/41×0/9) قطـع  ،. ه 767 ذيقعـده  كتابت، محل بدون طايى، قره رسول محمدبن حاجى نسخ،

 .مجدول دار لبه ترنجدار، ميشن جلد ،.س 41 بيدخورده،. ق

 ...الماضى فى العين بفتح يفعل فعل باب... بسم:   آغاز

 شدن خشك اليبس شدن توحيد الناس(س)الثانى المعتل من و... :   انجام

 .است ديباچه فاقد و بوده مجرد ثالثى قسمت حاو  فقط شده وقف قونو  صدرالدين سو  از كه نسخه:   توضيح

 

 1551اثر همان - 243

 ،.س 40 ،.ق 490 ،.م س 11×40( 0/46/47) قطـع  ،. ه014 اآلخـر  ربيع 1 كتابت، محل بدون المعلم، شمس بن محمد نسخ،

 (فرسوده) ميشن

 عـن ... ترجمتهـا  مصـادر  هذه فان بعد اما...  ابوعبداللّه قاضى قال... المسابقة االية سوابغ على هلل الحمد... بسم:   آغاز

 ...االمثال و االشعار و الحديث شواهد

 آمدن فراهم االكبينان شب شدن تاريك سخت االقسئنان:   انجام

 

 1/5422االيمان مطالع - 245

 ناصرالدين محدث

 [نيامد دست به مؤلف سرگذشت از اطالعى]

 خـود  در نه صورتيكه در( 441: 40 بلتن) است طوسى نصيرالدين آن از اثر اين كه است معتقد اتش احمد پروفسور

 آثـار  و احـوال . نـك ) اسـت  شـده  ديـده  اثـر   چنـين  خواجـه  ات مؤلـف  ميـان  در نـه  و شـده  ذكـر  طوسـى  نام اثر

 (4110 تهــران؛ طوســى، نصــيرالدين يادنامــه ؛(4111 تهــران) رضــو  مــدرس تــأليف /طوســى نصــيرالدين خواجــه

 خواجـه  آن از تواند نمى كه گردد مى معلوم( پرداخته سنت اهل ذهنيت ترسيم به كه) كتاب موضوع به توجه با بعالوه

 .باشد( است بوده شيعه كه)

 14:410 ذريعه:   بنگريد

 تـا  ب/4 از. )ق 11 ،.م س 1/47×1/41 (0/41×9) قطـع  ،. ه 071 رمضـان  14 كتابـت،  محـل  و كاتـب  نام بدون نسخ

 .مجدول دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد ،.س 41 ،(الف/11

 هـو ... اصـل  سه شرح بر مشتمل آمد مى قلم در مقدمات اين... را سبل هاد  و حجب رافع باد سپاس... بسم:   آغاز
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 (ب/4... )االخر باليوم و بالرسول و  باللّه االيمان

 (الف/11)اجمعين آله و... المصطفى محمد خلقه خير على صلواته و... االحسان و بالعدل يأمر  اللّه ان... :   انجام

 سـليمانيه  در آنهـا  تـرين  كهـن  كـه  است موجود تركيه ها  كتابخانه در االيمان مطالع از متعدد  ها  نسخه:   توضيح

 بقيه در نسخه اين جز به. است شده استنساخ هجر  006 در و است مضبوط 91 شماره تحت( افند  حالت بخش)

 .است شده داده نسبت قونيو  صدرالدين و دايه، نجم راز ، فخرالدين چون ديگر انفامؤل به اثر ها نسخه

 

 4842[العجايب مظهر] - 244

 عطار تونى

 [گذشت( 740 شماره) اول جلد در او ياد]

 ،.م س 1/11×4/40( 0/40×7/9) قطـع  ،. ه 4167 شـوال  47 كتابت، محل بدون و ، السّله الحمد  عثمان پخته، نسخ

 (ميشن عطف) مقوا جلد مجدول، اوراق و شنگرف به سرعنوانها ،.س 14 ،.ق 14

 ...بسم:   آغاز

 ندارد ره او مرتضى بكو   ندارد شه دين آنكه روافض

 كار دگر سرار با دارم من كه   اسرار ختم كردم ختم وليكن:  انجام

 فريدالدين شيخ»: است گرفته جا  زير عبارت شده، نوشته ثلث خط با كه( ب/4) لوحه سر در:   توضيح

 «اولنمشدر انتخاب سندن نامه مظهر حضرتلرينين
 

 4114الفتوه مدارج و النبوه معارج - 242

 .(ه  281. ف )الدين محمد فراهى  الدين بن شرف معين

 در آدينـه  هـر  و . بـود  خـود  زمـان  معـروف  وعاظ از و هرات دانشمندان بزرگان از( مالمسكين به معروف) فراهى

 در« القصـص  احسن» و تفسير در« بحرالدرر» جمله از بسيار  ات مؤلف و داده مى حكمت درس هرات بزرگ مسجد

ــه ــف قص ــا و يوس ــته زليخ ــت داش ــعر و . اس ــز ش ــى ني ــت م ــعر ودر گف ــى، ش ــين معين ــين و مع ــكن مع  مس

 (111: 4 نفيسى) كرد مى تخلص

  تحريـر . اسـت  شـده  تشـكيل  خاتمه يك و ركن چهار و مقدمه يك از است ص اكرم رسول تاريخ در كه كتاب اين

 .است شده پرداخته مؤلف خود دست به گويا كه است موجود نيز« النبوه معراج» نام به اثر اين از ا  زيده

 مـدارج  فـى  النبوه معراج» شكل به عنوان) 401: 14 ذريعه بعد؛ به 1011: 0 منزو  ؛4101 مشار. ف ؛06 اته:   بنگريد

 .بعد به 061: 1 و 414: 4 گل بر ؛(آمده« الفتوة

 آيـات  سرعنوانها، ،.س 10 ،.ق 011 ،.م س  1/10×40( 0/47×4/9) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون نسخ،

 .دار لبه ترنجدار، ميشن جلد مطال، مجدول اوراق شنگرف، به احاديث و



  

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                  کتابخانه یوسف آغا
 

482 

 

 ...بود موشح آن( تحرير) تقرير بنقوش فلكى اطباق صحائف كه احمد ... بسم:   آغاز

 :  انجام

 ستار  و غفور و رحيم و كريم هم كه   خطا و سهو ببخش و جفا و جرم بپوش

. اسـت  شـده  استنسـاخ  هجر  090 در كه شود مى نگهدار ( 1067) تاشكند در اثر اين مؤلف خط نسخه:   توضيح

 در فـيلم . اسـت  يافتـه  كتابـت  هجـر   097 در كـه  اسـت  مضبوط (041)تاشكند نوائى موزه در آن كهن نسخه ديگر

 (114/0 ش) تهران دانشگاه
 

 
 

 145راز گلشن شرح فى االعجاز مفاتيح  -241

 .(ه  219. ف )الدين محمد بن يحيى بن على الهيجى  شمس

 [گذشت( 710 شماره) اول جلد در اثر توصيف و مؤلف ياد]

. ق 161 ،.م س 1/16×7/41( 41×0/0) قطـع  ،.( ه 9 قـرن  اواخـر . ظ) كتابـت  تـاريخ  و محـل  كاتـب،  نام بدون نسخ

 پراكنده باشيرازه دار، لبه ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به راز گلشن ابيات ،.س 16 آهارزده،

 :  آغاز

 ...مكانى بهر معبود ا  شانى بهر محمود ا           الوجود نوار با العدم ظلمات المنور...

 :  انجام

 ئيست آشنا گشتن بيگانه خود ز   جدائيست خلقيت ز حق وصال

 .است ناقص آغاز از چند اوراقى:   توضيح

 

 1/5اقصى مقصد - 244

 .(ه  188پيش از . ف )عزيزبن محمد نسفى 

 [گذشت (706 شماره) جلد همان در اثر توصيف و( 71 شماره) اول جلد در مؤلف ياد]

 01 ،.م س 1/4046( 7/9×1/0) قطع ،. ه 900 االول جماد  اواسط كتابت، محل بدون يوسف، بن عبدالرحمن تعليق،

 .ميشن جلد شنگرف، به احاديث و آيات سرعنوانها، ،.س 44 ،(الف/01 تا ب/4 از. )ق

 كـه  كردنـد  درخواسـت  بيچـاره  ايـن  از... جماعـت  كه... گويد مى چنين بعد اما... العالمين رب الحمدهلل...بسم:   آغاز

 (ب/4... )كنيد جمع... خدا افعال و صفات و ذات معرفت در بايد مى

 الحمـدهلل  و توفيقه حسن و  بحمداللّه اقصى مقصد شد تمام اكبر اللّه شد كوتاه سخن آدمى خالص اينست... :   انجام

 (الف/04) العالمين رب

 .است گرديده عالوه و شده نوشته مجددا فرسودگى جهت به نخست ورق شش:   توضيح
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 5425مكاتيب  -242

 .(ه  219. ف )بن محيى شيرازى   الدين عبداللّه قطب

 او مكاتيب از بزرگى مجموعه. است نهم قرن دوم نيمه عرفا  از بوده، محيى قطب يا قطب  عبداللّه به معروف مؤلف

 نـام  بـه  و رسـد  مـى  701 به آنها شماره كامل ها  نسخه در و نوشته مختلف درمسايل خود اصحاب به كه مانده باقى

 (104: 4 نفيسى) معروفست قطب  عبداللّه مكاتيب

 بـا  نامـه  هـر . اند كرده قطب  عبداللّه از مريدان كه مختلف مسايل خصوص در است پرسشهايى جواب حقيقت در اثر

. گـردد  مى ذكر نيز است كرده مطرح را سؤال كه كسى نام و شود مى شروع« ...الى محيى بن قطب عبداللّه من» عبارت

 .كرد اشاره است نوشته سهرورد « االشراق حكمه» بر كه شرحى به توان مى مؤلف اين آثار مشهورترين ميان از

 (4119: تهران) صمدانى عارف و ربانى عالم فارسى مكاتيب ؛4101 مشار. ف ؛410: 11 و 001: 9 ذريعه:   بنگريد

. ق 101 ،.م س 1/11×1/40( 1/40×1/7) قطـع  ،.( ه 9 قـرن . ظ) كتابـت  تـاريخ  بدون استانبول، كاتب، نام بدون نسخ

 ميشـن  جلـد  مطـال،  مجـدول  اوراق ب،/4 در نفيس لوحه سر ثلث، قلم به و شنگرف به سرعنوانها ،.س 40 آهارزده،

 .دار لبه ترنجدار،

 اجمعين عليهم بارك و  اللّه كثرهم الهيين االخوان الى محيى بن قطب  عبداللّه من... بسم:   آغاز

 بركاته و  اللّه رحمه و... على والسالم كرديم بسالم ابتدا چنانچه كنيم سالم به ختم... :   انجام

 

 38/2مثنوى شرح منتخب  - 228

 گزينشگر ناشناس

 .[گذشت اول جلد در آن توصيف كه است مولو  مثنو  بر شمعى شرح از گزيده اثر]

 شـنگرف،  به سرعنوانها ،.س14 ،.ق 411 ،.م س 11×1/40( 49×41) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق

 بنددار گوشه دار، لبه( ميشن عطف) مقوا جلد

 ...شريفلريندن مثنو ... العلما سلطان بعد اما... على والسالم والصلوة العالمين رب هلل الحمد... بسم:   آغاز

 البصر من الرؤيه و القمر و الشمس من النور و الشجر من الثمر... :   انجام

 .است آورده فراهم شارخ خط نسخه اساس بر را اثر كه آورده مقدمه در گزينشگر:   توضيح

 

 2448العليه مواهب  - 221

 .(ه  218يا  282. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [گذشت( 40 شماره) اول جلد در او ياد]

 كـه  اثر اين.است شده تدوين هجر  099-097 سالها  جريان در و است فارسى به كريم قران تفسير« عليه مواهب»

 اثر  ابتدا مؤلف. است گرديده فراهم نوائى عليشير امير بدرخواست بنا شده شناخته معتبر تفسير  عنوان به قديم از
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ــه ــام ب ــواهر» ن ــير ج ــه التفس ــر لتحف ــته« االمي ــود نوش ــه ب ــدا ك ــود بع ــه خ ــيص ب ــت آن تلخ ــر و زد دس ــورد اث  م

 .آورد وجود به را توصيف

 .است گرفته جا  عمران آل سوره از كوچكى قسمت و بقره فاتحه، ها  سوره تفسير نسخه در

 ؛417: 4 برگل بعد؛ به 01: 4 منزو  ؛4010 مشار. ف ؛197 اِته:   بنگريد

 0617: 1( ين مؤلف) مشار بعد؛ به 71: 4( پاكستان) منزو  ؛100: 0 ذريعه

 ســرعنوانها ،.س 19 ،.ق 401 ،.م س 1/10×1/40( 41/14) قطــع كتابــت، تــاريخ و محــل كاتــب، نــام بــدون تعليــق،

 .دار لبه (ميشن عطف و پارچه روكش)مقوا جلد شنگرف، به

 بيـان  يـا  نمـود  اعـالم  يا كرد حكم يا خدا  گواهى  شهداللّه... تمام كالم سر و نمايد رو  حقيقت افق از... :   آغاز

 ...بحق خدا  اوست آنكه انّه فرمود

 فرموده كه آنجا نموده معنى بدين اشارتى سره قدس سنائى حكيم... :   انجام

 بس قران تو رهبر دين ره اندر يعنى     سين و آمد با زجه قران اخر و اول

 الهد  اتبع من على والسالم

 .است ناقص آغاز از چند اوراقى:   توضيح

 هجـر   910 در كـه  اسـت  موجـود  (010) مشـهد  معـارف  و الهيـات  دانشكده كتابخانه در اثر اين از كهن ا  نسخه

 .است شده استنساخ
 

 9/1459اثر همان  - 229

 است( فاطر سوره پايان تا مريم سوره از) كريم قران تفسير حاو  نسخه

( ب/111 تـا  ب/06 از. )ق 490 ،.م س  0/14×16( 1/16×41) قطـع  كتابـت،  تـاريخ  و محـل  كاتب، نام بدون تعليق،

 (ميشن عطف)مقوا جلد مجدول، اوراق از بعضى ،.س 10 ديده، رطوبت

 (رب06... )كهيعص... بسم... مكيه عليهاالسالم مريم سوره:   آغاز

 المرجـع  اليـه  و بالصواب اعلم  واللّه آيد در خواهد كه كدام هر... بخواند فاطر سوره كه هر كه يافته ورود... :   انجام

 (ب/111) والمآب

 

 355القدس حضرات من االنس نفحات  -223

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 010 شماره) اول جلد در اثر توصيف]

 اوراق ،.س 49 ،.ق 110 ،.م س 1/14×41(40×0/7) قطع ،. ه 900 صفر كتابت، محل و كاتب نام بدون تعليق،

 .شده تعمير بنددار، گوشه دار، لبه( ميشن عطف) مقوا جلد مطال، مجدول
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 در... الجـامى  احمـد  بن عبدالرحمن ...شكسته پا  ميگويد بعد اما... اوليائه قلوب مرائى جعل الذ  الحمدهلل:   آغاز

 ...طريق مشايخ احوال سير بيان

 :  انجام

 بمشام آيد انس نفحات و  كز كرام زانفاس مقتبس نسخه اين
 تمام گشت وسيم هشتاد و هشتصد در  انام فخر و بشر خير هجرت از

 شماره اثربى همان   225

 .است گرفته جا  صوفى 11 فقط احوال و سرگذشت آن در كه است انس نفحات از كوچكى قسمت حاو  نسخه

 ،(الـف /116 تـا  الف/169 از. )ق 41 ،.م س 16×7/47 (0/47×44) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .مجدول ترنجدار، ميشن جلد شنگرف، به سرعنوانها ،.س 47

 :  آغاز

 (ال/169) مگزار بخسارت گرامى عمر وين  آر بكف برادر ا  دولت رشته سر

 (الف/116) خمسمايه و ثالثين و ست سنه در و  وفات:   انجام

 

 9/248وادى هفت - 224

 .(ه  215ـ حد 458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطار نيشابورى 

 عشـق،  طلـب، ) واد  هفـت  توصـيف  بـه  شـده  انتخـاب « الطير منطق» از و نيست مستقلى كتاب كه اثر اين در عطار

 .است پرداخته عرفاست ارتياضيه و تعليميه مراحل كه( فنا شك، و حيرت الوحده، علم استغنا، الكثره، علم

 ،.س 40 ،(ب/419 تـا  الـف /417 از. )ق 1 ،.م س 1/14×0/41 (0/47×9) قطع كتابت، تاريخ و محل كاتب، نام بدون تعليق،

 .بنددار گوشه( ميشن عطف و پارچه روكش) مقوا جلد شنگرف، به سرعنوانها مجدول، اوراق

 :  آغاز

 (الف/417) نهان اسرار ز واقف شو  تا   بيان اين دار مى گوش برادر ا 

 :  انجام

 (ب/419) الكالم تم و شد مطلق واصل   تمام شد و رسيد خود  اصل بر چون
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 2244آيين شريف -222

 .(ه  1153 - 1823)عثمان دده 

وارد طريقت مولويه شد و ضـمن آمـوختن انـواع     از آهنگسازان نامدار عثمانى است كه در جوانى( نائى)عثمان دده 

و  مدّتى شيخ مولويخانه غالطـه بـود و بـه تـدريس مثنـو       . فراگير  زبان عربى و فارسى پرداخت مختلف خط، به

روضـة  »از جملـه آثـار او   . كـرد  تخلص مى« عثمان»و « نائى»دده طبع شعر نيز داشت و در شعر نيز  نائى. زد دست مى

مهمتـرين اثـر نـائى دده در ارتبـاط بـا موسـيقى       . اط با پيامبر اسالم است كه به روزگاران مـا رسـيده  در ارتب« االيجاز

 (47:161آنابريتانيكا . )باشد ديگر ازآثاراوست كه فرهنگى منظوم مى يكى« ربط تعبيرات موسيقى». است« معراجيه»

، .س 46زرد كمرنگ اروپـايى،  . ق 06، .م س1/40×0/41( 7/40×44)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار لبه( ا  عطف پارچه)شنگرف، جلد مقوا  سرعنوانها به

هى يار اين خانـه كـه پيوسـته    . آيين شريف قطب العارفين شيخ نائى عثمان دده افند  در مقام راست... بسم:   آغاز

 (الف/4... )درو چنگ چغان است

 (ب/06)ـ يك جان چه شود صد جان منى ـ ايمان منى  در من بدمى من زنده شوم... :  انجام

 

 2123آيين شريف در مقام راست-  221

 همان مؤلف

، سـرلوحه  .س 40آهـارزده،  . ق 17، .م س 1/11×40(0/41×0/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .دار مجدول، لبه( با نقش گل و بوته)مذهب، جلد ميشن سياه ترنجدار 

العارفين شيخ عثمان دده اصولش دو يك هى يار اين خانه كـه پيوسـته درو    آيين شريف در مقام راست قطب  : آغاز

 (ب/4... )چنگ و چغانست ـ هى هى سلطان من

 (الف17/4)حضرت موالنا هو ... سماع صفا و وفا وجد و حاالت ـ مردان خدا بر ما هميشه افسون باد... :   انجام

 

 2243ابتدانامه  -224

 .(ه  119-299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

 [گذشت( 1شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

روكـش ابـر  و   )، جلـد مقـوا   .س 10آهارزده، . ق 09، .ه  910اآلخر  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، جماد 

 (ا  عطف پارچه

 الخسران ن بعدالعيان فهو فىدر بيان آنكه الحق اظهر من الشمس فمن طلب البيا:   آغاز

 (ب/4)مندست و اعمى و ذليل  او زيان هر كه برهستى حق جويد دليل
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 :   انجام

 (الف/09)لب ببندم چو شد تمام كتاب   نه نوازش كنم دكر نه عتاب

 .اند نشدهگذار  اوراق منظور  هنگام تجليد صفحات سفيد  ميان اوراق كتاب گذارده شده كه در شماره:   توضيح

 

 2225اختيارات بديعى  - 222

 .(ه  428-192)الدين على بن حسين انصارى  زين

پدرش حسين انصار  نيز از اطبا  . دنيا آمد هجر  در شيراز به 719الدين على بن حسين انصار  متولد  حاجى زين

از زنـدگانى اوليـه حـاجى    . استبنام بوده است كه از اصفهان به شيراز آمده و فرزندش على در اين شهر متولد شده 

العطار اطالعى در دست نيست؛ مسلما تحت نظر و توجه پدر دانشمندش تربيـت يافتـه و از مكتـب دانشـمندان      زين

 ...شيراز كسب علوم كرده است

 (4174: تصحيح و تحشيه محمدتقى مير، تهران: اختيارات بديعى)

الجمـال يكـى از    خـانم بـديع   هجـر  بـرا  شـاهزاده    776سال اثرش را در ( الدين عطار مشهور به حاج زين)مؤلف 

مقاله اول در ادويه مفرده و مقاله دوم در ادويـه  : كتاب در دو مقاله است. همسران امير مبارزالدين فراهم آورده است

ده هجر  در سه مقاله فراهم آور 707مؤلف است كه در سال « الخزائن مفتاح»مركبه؛ و در حقيقت تلخيصى از كتاب 

 .بود

؛ 100: 4؛ ذريعـه  4:491؛ نفيسـى  170: 1/4؛ صـفا  1:491( يـن  مؤلـف )؛ مشـار 07مشار . ؛ ف4:100منزو  :   بنگريد

 4:177( پاكستان)منزو  

، جلـد  .س 11آهـارزده،  . ق 117، .م س 1/10×0/41( 1/49×1/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار مجدول، لبه( ضربى)ميشن ترنجدار

امـا بعـد بـر اربـاب فطنـت و      ... قياس مبدعى را كه آثار ابداع او امداد حمد بى حد و اعداد سپاس بى... بسم:   آغاز

 (ب/4...)نماند كه( كذا)اصحاب حكمت مخفى و مسطور 

محمـد و آلـه   درين باب نيكوست واهلل اعلم بحقايق االشيا الحمدهلل رب العالمين والسالم على خير خلقه ... :   انجام

 (ب/117)

هجـر  آن را   4400دهـد در سـال    موجود است كه نشـان مـى  ( الف/4در ورق)زاده  قيد تملك بنام سنبل:   توضيح

 .خريدار  كرده است

در كتابخانـه دانشـگاه الهـور    .( ه  010)ا  از اين اثر كه در حيـات مؤلـف استنسـاخ شـده      به گزارش منزو  نسخه

 .مضبوط است

 

 



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                           کتابخانه عمومی )فریدون نافذ اوزلق(

 

508 

 

 2132محسنىاخالق  - 1888

 .(ه  218يا  282. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [گذشت( 40شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

. ق 470، .م س 0/11×0/41( 7/41×0/7)، قطـع  .(ه  44قـرن  . ظ)تعليق پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت  

 (با نقش گل و بوته)، ترنجدار (ميشنا  و عطف  روكش پارچه)، جلد مقوا .س 40آهارزده، 

المرسـلين و مـتمم اخـالق     االطالق عزت كلمته و جلت عظمتـه منشـور دولـت سـلطان     حضرت پادشاه على:   آغاز

 (ب/4...)المحسنين محمدالنبى االمى

 ...شود قطعه تاريخ اتمامش معلوم و مفهوم مى... :   انجام

 (946)نويس زاخالق محسنى تاريخ هم   اخالق محسنى بتمامى نوشته شد
 (ب/470)رب اختم بالخير والحسنى 

 

 2252اشعار فارسى عونى - 1881

 .(م 1234ـ  1411)احمد عونى قونوق 

احمد عونى قونوق، آهنگساز و دانشمند عثمانى است كه پس از اتمام رشديه غالطه وارد مكتب حقوق شاهانه شد و 

و  موســيقى را از ذكــائى دده و . ر  مشــغول خــدمت گرديــدپــس از فراغــت از تحصــيل در مراتــب مختلــف ادا

 .مقام جا  گرفته است 90قطعه در  1760فراهم ساخت كه در آن « خواننده»افند  فراگرفت و اثر  بنام  كرمانى

 .اثر باقى مانده كه سه تا  آنها جنبه دينى دارند 14از عونى 

 .جلد است 10مهمترين اثر مؤلف، شرح و ترجمه مثنو  در 

 (101: 7ميدان الروس )

السـطور،   اروپـايى، مختلـف  . ق 10، .م س 0/11×1/40(49×0/46)رقاع، خط مؤلف، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (بندها ميشن روكش ابر  و عطف و گوشه)جلد مقوا 

 :   آغاز

 (ب/4)در صباح عيد نوروز آمد و فصل بهار عيد امسال مبارك خوبتر آمد ز پار

 :   انجام

 (ب/10)در ظالل رايه آل عبا  ظل كن عونى نابود رامست

 

 9/1199الفاظ مفردات و مركبات - 1889

 مؤلف ناشناس

از . )ق 10، .م س 1/16×1/40( 41×7/0)، قطـع  .(ه  46قـرن  . ظ)تعليق، محمد بن بيرام، بدون محل و تاريخ كتابـت  
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 .دفه راست افتاده( عطف ميشن)، جلد مقوا .س 7، (ب/10ب تا /41

ايـن الفـاظ چندسـت از مفـردات و     ... غرض و علت را مثال و آلت و مخترع بى حمد و ثنا بر مبدع بى... بسم:   آغاز

 (ب/41...)مركبات كه بر زبانها متداول است و در نامها  پارسى مستعمل است

 (ب/10)الوهاب  الملك الكتاب بعون ابتدا و انتها اول و آخر واهلل اعلم بالصواب تمت... :   انجام

 

 2111الهى نامه -  1883

 .(ه  494-531)مجدالدين ابوالمجد مجدود بن آدم سنائى غزنوى

گذشـته از ديـوان   . ترين شاعر تصوف و قانونگـذار ايـن فـن اسـت     سنائى يكى از بزرگترين شاعران ايران و معروف

نامـه   الهـى . باقى مانده است هزار قصيده و غزل و قطعه و رباعيست هفت مثنو  از او 41اشعارش كه شامل نزديك 

نيز مشهور است مهمترين و آخـرين اثـر منظـوم سـنائى     «نامه فخر »و « الطريقه الحقيقه و شريعه حديقه»كه با عناوين 

ا  از اين مثنو  در يكهزار  گزيده« العرفان لطيفه». هجر  بنام بهرامشاه غزنو  به انجام رسانده است010است كه در 

 .بيت نيز در دست است

الحقيقـه   ؛ حديقـه 1:114؛ ريحانـه  (4101تهـران  )بعد؛ ديوان سنائى چـاپ مـدرس رضـو      به 001: 1صفا:   بنگريد

 4119مشار . ؛ ف0:101؛ ذريعه 1:1010؛ منزو  (4119تهران )تصحيح مدرس رضو  

، .س 40، (ب/94ب تـا  /00از . )ق 0، .م س 7/16×9/41(16×0/41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (عطف ميشن)جلد مقوا

 :سره  اللّه نامه حكيم سنائى قدس الهى:   آغاز

 (ب/00)ا  خرد بخش و ا  خرد بخشا    ا  درون پرور برون آرا 

 :   انجام

 (ب/94)تبش او را و تابش از پى جمع  هست شكل رياچو صورت شمع
 

 2241نامه الهى  - 1885

 .(ه  119-299)( سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

، .س 47ابـر ،  . ق 114، .م س 0/11×0/40( 47×1/40)، قطع .ه 711نسخ، محمدبن محمدالمولو ، بدون محل كتابت، 

 (مرمت شده)دار  ترنج، مجدول، لبه دارا  نيم( ضربى)جلد ميشن ترنجدار 

اد كـه موعظـه و نصـيحت را    حق سبحانه و تعالى اساس قرآن مجيد را كه كالم اوست برين ترتيب نه... بسم:   آغاز

 (ب/4... )فرمايد مكرر مى

 :   انجام

 (الف/114)شد سوم دفتر بفضل حق تمامتا رسد ره رو بمنزل والسالم
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در نسخه، قيد وقف به تاريخ رمضان سنه سبع و اربعين و تسـعمائه و بنـام حـاجى مصـطفى بـن حـاجى       :   توضيح

 .شود سليمان ديده مى

 

 9/2124موالنا بعضى فوائد و مناقب -1884

 مؤلف ناشناس

( الـف /44ب تـا  /1از . )ق 0، .م س 7/16×9/41(0/40×41)تعليق، بدون نـام كتابـت، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 (عطف ميشن)السطور، جلد مقوا آهارزده، مختلف

 (ب/1...)لغت عربيه و لغت فارسيه هر دو لغت اهل جنت است چنانكه:   آغاز

 (الف/44)و او را از چنگ قضا رهانيد  دستگير او شد... :   انجام

 

 1845بوستان  -1882

 .(ه  224يا  221ـ  282يا  284) شيرازى سعدى مشرف بن  ابومحمدعبداللّه الدين مصلح

 [گذشت( 04شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

 .س 41 ،.ق 409، .م س 14×1/41(0/40×46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)حكيم سخن در زبان آفرين   بنام خداوند جان آفرين

 :   انجام

 (ب/409)رفيقى كه بر خود نيازرد دوست  بناخن زدشمن بدريد پوست

 .اوراقى چند از پايان ناقص است:  توضيح

 

 5/2244بى سرنامه - 1881

 .(ه  214 - 458)عطارنيشابورى ابوبكر  منسوب به فريدالدين ابوحامد محمدبن

 [گذشت( 70شماره )و توصيف اثر در همان جلد ( 10شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

از . )ق 0، .م س 14×0/41(0/40×1/0)، قطـع  .ه  4174، (آيـدين )محمـد، گوزلحصـار    بـن  تعليق، درويش على اشرف

 (ندها ميشنب روكش ابر ، عطف و گوشه)، جلد مقوا.س 49، (الف/440ب تا /460

 ...بسم:    آغاز

 (ب/460)قادرا پروردگارا جاودان  من بغير تو نبينم در جهان

 :انجام

 (الف/440)اندر اينجا او بقا  كل يافت هر كه او خود را فنا كلى شناخت
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 2421همان اثر  -1884

، اوراق مجـدول  .س 40، .ق 0، .م س 0/49×1/41(40×7/9)تعليق، محمد رفعت، بدون محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .مذهب، بدون جلد

 :رساله سربى سرنامه فريدالدين عطار قدس سره:    آغاز

 (ب/4)قادرا پروردگارا در جهان  من بغير تو نبينم در جهان... بسم

 (الف/0)همان :   انجام

 .ضبط شده است« رساله سربى سرنامه»صورت  عنوان نسخه به:    توضيح

 

 1855همان اثر - 1882

ب تــا /417از . )ق 9، .م س 0/49×1/44( 0/41×1/7)محمــد فيضــى، بــدون محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع  تعليــق، 

 (ا  عطف پارچه)، جلد مقوا .س 47، (الف/410

 :   آغاز

 فارغم از كبر و كين و از هوا  من خدايم من خدايم من خدا

 (ب/417)عاشقان را در جهان شيدا كنم  سر بيسرنامه را پيدا كنم

 :انجام

 (الف/410)آنكه آنجا از بقا كلى نيافت كه او در كل فنا  كل ساخت هر

 .قيد شده است« سربيسرنامه»صورت  عنوان به:    توضيح

 

 3/1199پند نامه  -1818

 .(ه 214-458)فريدالدين ابو حامد محمد بن ابوبكر عطار نيشابورى 

 [گذشت( 70شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

ب تـا  /17از . )ق 11، .م س 1/16×1/40( 1/41×0/0)، قطع .ه  974بدون محل كتابت، شعبان  تعليق، محمد بن بيرام،

 دفه راست افتاده( عطف ميشن)، جلد مقوا .س 49، (الف/76

 ...بسم:    آغاز

 (ب/17)آنكه ايمان داد مشتى خاك را حمد بى حد آن خدا  پاك را

 :انجام

 بخشد خدا  در دو عالم راحتش  هركه آرد اين وصيتها بجا 

 (ب/76)عليه   اللّه تمام شد پندنامه شيخ عطار رحمه
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 2419(همراه با ترجمه تركى)پندنامه عطار  -1811

 مترجم ناشناس

، جلـد مقـوا   .س 41آهارزده، . ق 10، .م س 7/19×0/41( 0/49×0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (عطف ميشن)

 عليه  اللّه عطار رحمههذا كتاب پند شيخ :   آغاز

 (ب/4)آنكه ايمان داد مشتى خاك را حمد بى حد آن خدا  پاك را

 :انجام

 (ب/41)عفو كن جمله گناه ما همه  يا الهى رحم كن بر ما همه

 .ترجمه تركى در ميان سطور جا  گرفته است:   توضيح

 

 1/1824تحفه االحرار  -1819

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 01شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

، سـرلوحه  .س 41آهارزده، . ق 70، .م س 1/40×4/46(1/46×1/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (بندها ميشن عطف و گوشه)ب، جلد مقوا /1ب و /4مذهب در اوراق 

 :   آغاز

 هست بر نعمت خدا  سپاس  قبله همت خدا  شناس

 (ب/4...)گنجينه ايست از گنجها  اسرار گوهر سنج... اما بعد اين

 .مباركا على كل فيه اتفاق افتاد... انتظام اين سبحه در ماه تسبيح و شهر تراويح منتظم در سلك شهور... : انجام

 (ب/70)و الحمدهلل الكريم الجواد و صلوة على محمد و آله خير

 

 2212تحفه حسام - 1813

 حسن بن عبدالمومن خوئىالدين  حسام

ان نيمه دوم قرن هفـتم   الدين خوئى ملقب به مظفر  و متخلص به حسام از مؤلف اثر  است از حسام« تحفه حسام»

نيـز بـاقى مانـده    « الكتـاب  نزهـه »و « قواعدالرسـائل »، «التبيان نصيب الفتيان و نسيب»از و  آثار ديگر  چون . هجر 

 .فارسى به تركى است اثر مورد توصيف فرهنگ منظوم. است

 1/4:100؛ صفا 9:110؛ ذريعه 4907: 1منزو  :    بنگريد

، .س 14، (ب/14الـف تـا   /47از . )ق 40، .م س 16×41(0/47×1/46)، قطـع  .ه  4606نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار لبه( بندها ميشن عطف و گوشه)جلد مقوا
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 ...بسم:   آغاز

 (الف/47)زنده رقيب چون نگهبان حى   اهلل خدا  احد يكى دان

 :   انجام

 جان از غم و انديشه بآرام رسيد  آغاز حكايتم بانجام رسيد

 (ب/14)المنة هلل كه باتمام رسيد اين نامه كه نام صاحبش باقى باد

 

 2424تحفه شاهدى  -1815

 .(ه  241يا  291-414)ابراهيم شاهدى مغالوى 

 [گذشت( 07شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

شـنگرف، جلـد ميشـن     ، اوراق مجدول به.س 41دار،  ته نقش. ق 10، .ه  4411نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .ترنجدار

 ...بسم:    آغاز

 (ب/4)قديم و قادر و بينا و دانا  بنام خالق و حى و توانا

 :انجام

 پناهدر گهكندر چونكه مسند هم   جمله سينه رحمت ايله يا آله

 گر كدر كاتبه شربت بهاسى  تمام اولد  كتابك تمناسى

 تمت الكتاب بعون الملك الوهاب

 

 2442اثر همان  -1814

، .س 41آهـارزده،  . ق 17، .م س 7/49×0/41( 0/40×1/9)، قطـع  .ه  4101نسخ، حافظ عثمان الكسبى، بدون محل كتابـت،  

 (ا  پارچهروكش ابر  و عطف )شنگرف، جلد مقوا  اوراق مجدول به

 ...صا چك و الليل يوزك آيت نور:    آغاز

 (ب/4)قديم و قادر و بينا و دانا  بنام خالق حى و توانا

 :انجام

 (ب/17)ايده محشرده شفاعت محمد مصطفا شاهد  يه هر كيم ايلر سه دعا
 

 2242همان اثر  - 1812

، اوراق مجــدول .س 41و آهــارزده،  دار نقــش تــه. ق 14، .م س 14×40(1/40×4/0)نســخ، ابــوبكر بــن علــى، قطــع 

 (ا  روكش كاغذ  و عطف پارچه)شنگرف، جلد مقوا  به
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 (ب/4) 0090برابر نسخه :   آغاز

 (ب/14)0009برابر نسخه :   انجام

 

 2423همان اثر -  1811

اوراق ، .س 40دار،  نقـش  ته. ق 11، .م س 1/16×0/41( 1/41×1/7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  عطف پارچه)شنگرف، جلد مقوا  مجدول به

 (ب/4) 0090برابر نسخه :   آغاز

 (ب/11) 0009برابر نسخه :   انجام

 

 1133همان اثر - 1814

 .، جلد چرم ضخيم.س 41. ق 10، .م س 0/47×41(0/41×7/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ب/4)0090برابر نسخه :   آغاز

 :   انجام

 نهايه كه الطاف عميمك بى  يه خدايا رحمت ايله شاهد 

 (ب/10)كه خوانند فاتحه بر حق كاتب   خدا رحمت كند آن قار أنرا

 

 1158تحفة العشاق  - 1812

 .(ه  448پس از . ف )خليلى 

 [گذشت( 91شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

از . )ق 10، .م س 0/47×41( 40×7/0)، قطـع  .ه  4661بـدون محـل كتابـت،    تعليق، درويش ابراهيم مولو  بوزنو ، 

 .، جلد چرم ضخيم فرسوده.س 47، (ب/400ب تا /401

 ...بسم:   آغاز

 (ب/401()كذا)گر تو جويا  خدايى با خدا  بشنو ا  جوينده راه خدا

 :   انجام

 بس بود گفتن زارباب خرد چون ندارد اين سخن پايان و حد

 (ب/400...)اهلل عليه خليلى رحمهتمت كتاب 
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 2192تذكرة الشعرا - 1898

 .(ه  288يا  422. ف )دولتشاه بن عالءالدوله بختيشاه الغازى السمرقندى 

دولتشاه مؤلف كتاب بسيار رايجيست بنام تذكره الشعرا و معروف به تذكره دولتشاهى كه در شـرح احـوال شـعرا از    

 (4:101نفيسى ... )به پايان رسانده است 091ته و در سال آغاز شعر فارسى تا زمان خود نوش

؛ 11: 1بعد؛ ذريعـه   به 014: 1؛ صفا (4117: تهران)الشعراء دولتشاه سمرقند  تصحيح محمد عباسى  تذكره:   بنگريد

 400: 1شناسى  ؛ سبك4110: 4( ين مؤلف)مشار

آهـارزده،  . ق 407، .م س 7/16×0/41(40×0)قطـع  ، .(ه  46قـرن  . ظ )تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 .دار ها  مذهب بسيار نفيس، جلد ميشن سياه ترنجدار، لبه ، حاو  سرلوحه.س 10

نمود و تمجيـد  كـه   ( تواند)تحميد  كه شاه باز بلند پرواز انديشه بساحت و فضا  كبرياء آن طيران نتوان :   آغاز

 (ب/4... )سيمرغ قله قاف عقول انسانى

هذا الكتـاب بيـان   ... كتاب را به دعا  پادشاه اسالم ختم كردانيم تمت الكتاب و ربنا محمود و له المكارم... :   امانج

 (ب/407)التاريخ يوم االحد  الشعرا فى كالم الفصحاء البلغاالموسوم بتذكره

 4140صـحح آن در سـال   چندين بار در هندوستان چاپ شده، ولى نخستين مـتن م « الشعرا تذكره»با آنكه :   توضيح

 .هجر  توسط ادوارد براون در هلند بطبع رسيده است

بـرا  تـراجم   . به زبان تركى برگردانده شده اسـت « الشعرا سفينه»تذكره الشعرا از سو  سليمان فهمى با عنوان 

( بعـد  بـه  4070: 1)ها  مختلف به فهرستواره  ها  آن در كتابخانه تذكره الشعرا به زبانها  ديگر و نيز به نسخه

 .رجوع كنيد

 

 السالم عليهترجمه صد كلمه اميرالمومنين على بن ابى طالب   - 1891

 مترجم ناشناس

السالم همراه با دو بيت فارسـى و ترجمـه تركـى آنهـا آورده      در اين اثر جمالت عربى منسوب به حضرت على عليه

 .شده است

، .س 14، (الف/ 00ب تا /19از . )ق 47، .م س 0/47×41(1/40×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (فرسوده)جلد ميشن قرمز 

فهذه مأته كلمة مرويه عن اميرالمـومنين  ... الحمدهلل على الطاف كرمه و اصناف نعمه و التحيه على نبيه... بسم:   آغاز

 (ب/19... )وجهه  اللّه على بن ابيطالب كرم

 (الف/00)كلمه حضرت على كرم الهه وجهه تمام شد صد ... :    انجام
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 1134ترجيع بند - 1899

 .(ه  219 - 285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت( 19شماره )ياد او در جلد اول ]

، .س 49( الـف /79الف تـا  /70از . )ق 1، .م س 0/47×41(0/40×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (فرسوده)مزجلد ميشن قر

 سره العزيز  اللّه بند حضرت سلطان موالنا قدس ترجيع:   آغاز

 (الف/70)پرده از رو  كار بردارم   محرمى كن كه راز بگذارم

 :   انجام

 (الف/79)ننمايد جمال تا تارست  زآينه رنگ گر بزدائى
 

 2249(االمير جواهر التفسير لتحفه)تفسير مواهب عليه  -1893

 .(ه  218يا  282. ف )حسين بن على كاشفىالدين  كمال

 [گذشت( 401شماره )و توصيف اثر در همان جلد ( 40شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

، .س 49آهـارزده،  . ق 011، .م س 11×40(40×46)، قطع .ه  901نسخ، مباركشاه بن محمود شاه، بدون محل كتابت، 

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)الف مجدول مذهب و مطال، جلد مقوا/1ب و /4اوراق 

الدين عالء الدوله سمنانى قدس سره فرود آمـده مـذكور    از مواهب الهى كه بر حضرت شيخ ركن... كهيعص:    آغاز

 (الف/4... )است كه حضرت رسالت را

 .اتمام رسيدرايات دولته على ذو  الدوام منصوبه و آيات حشمته على صحايف االيام مكتوبة ب  اللّه جعل... :    انجام

 

 1844ثواقب عارفين - 1895

 .(ه  215پس از . ف )الدين محمد همدانى  عبدالوهاب بن جالل

تنها معرف او كتاب پر ارزشى ... ان نيمه اول سده دهم هجريست الدين محمد همدانى از مؤلف عبدالوهاب بن جالل

ثواقـب تحريـر جديديسـت از    ...كـرده اسـت  تـاليف   971است كه از او مانده و آن كتاب ثواقب اوست كه به سـال  

« ثواقـب »شيخ احمد عارفى افالكى با تجديد نظر و اصالح كه در بعضى موردها تلخيص شده است « العارفين مناقب»

 .شامل يك مقدمه، نه ذكر و يك فاتحه است

 047: 1نفيسى :   بنگريد

 409، .م س 4/11×410( 0/47×1/0)قطـع   ،.ه 991تعليق، جزبى بن على المورو ، بدون محل كتابت، اواخر رجـب  

 (بندها ميشن روكش ابر ، عطف و گوشه)، جلد مقوا .س 14آهارزده، . ق

 (ب/4...)نيراعظم صمد  كه هزاران هزار شمس و فلك چهارم يكذره از شعات جمال با كمال او نباشد:    آغاز
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علـى سـيدنا محمـد و آلـه و صـحبه اجمعـين         للّـه ا يا قادر يا ستار برحمتك يا ارحم الـراحمين و صـلى  ... :    انجام

 (ب/409)

 .موجود است( 014شماره )نسخه با ارزشى از اين كتاب در كتابخانه ديوان هند :   توضيح

 

 1854جزيره مثنوى - 1894

 .(ه  243. ف )چاك  الدين يوسف سينه سنان

 [گذشت( 419شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

ب تـا  /416از . )ق 44، .م س 0/49×1/44( 0/40×0/7)؟، قطـع  ...القعـده  يضى، بدون محل كتابت، ذ تعليق، محمد ف

 (ا  عطف پارچه)، جلد مقوا .س 14، (ب/406

حمد بالغايه و بيحد و شكر اليحصى و يعد آن خدا  را كه سينه بى كينه كـامالن را بـا شـعه انـوار     ... بسم:    آغاز

 (ب/416... )كماالت ظاهر

 :    انجام

 (ب/406)آب حيوانست خورد  نوش باد اين شنيد  موبمويت گوش باد

 900)ترين نسخه اين اثر كـه در حيـات مؤلـف     كهن( 1:097)گزارش محمد اوندر در كتابشناسى موالنا به:    توضيح

 .مضبوط است( 1/010شماره )استنساخ شده در كتابخانه عمومى چوروم ( هجر 

 

 2222همان اثر  -1892

بندها  عطف و گوشه)شنگرف، جلد مقوا ، اوراق مجدول به.س 41آهارزده، . ق 40، .م س 7/041/16(1/40×7/9)قطع 

 .دار لبه( ميشن

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)فرجه كن در جزيره مثنو    گرشد  عطشان بحر معنو 

 :    انجام

 (ب/40)اعلم بالصواب  وحى حق واللّه اين نه نجمست و نه رملست و نه خواب
 

 1/2244جوهر الذات  -1891

 .(ه  241-458)ابوبكر عطار نيشابورى  منسوب به فريدالدين ابوحامد محمدبن

 [گذشت( 401شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

، جلد .س 49، .ق 11، .م س 14×0/41( 0/40×1/0)، قطع .ه  4174( آيدين)محمد، گوزل حصار بن اشرف تعليق، على

 (بندها ميشن طف و گوشهروكش ابر ، ع)مقوا 
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 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)خدا  آشكارا و نهانست  بنام آنكه نور جسم و جانست

 :   انجام

 (ب/11)كه ختم كار ما با خير كردان   بختم انبيا و ختم قرآن
 

 9/1825حسن ودل  -1894

 .(ه  449. ف )محمد يحيى بن سيبك فتاحى نيشابورى 

شـمار   بود و مرد  دانشمند بـه ( قرن نهم)نيشابور  از بزرگان شعرا  اين زمان  موالنا محمد يحيى بن سيبك فتاحى

تعبيرنامه منظوم، منظومه دستور عشاق، شبستان نكات و : از جمله آثار اوست. رفت و در بيشترِ علوم دست داشت مى

« دل»ن داستان عشق هزار بيت است كه در آ در پنج« دستور عشاق»در حقيقت خالصه « حسن و دل»... گلستان لغات

تصوير كشيده شده است و فتاحى آن را با نثر  مسجع به رشـته تحريـر كشـيده     كه تعريفى بسيار دارد به« حسن»به 

 .است

؛ 1070: 0منـزو   ( 4:199نفيسـى  )؛ (4104:تهران )پور  ؛ حسن و دل تصحيح غالمرضا فرزانه109: 1صفا :   بنگريد

 . 0:1116االعالم  قاموس

( ب/90ب تـا  /06از . )ق 47، .م س 1/40×4/46(7/46×1/0)ن نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      تعليق، بدو

 (بندها ميشن عطف و گوشه)، اوراق مجدول مذهب، جلد مقوا .س 44آهارزده، 

الحمدهلل رب العالمين و الصلوة والسالم على محمد و آله اجمعين چنين گويد مخترع اين حكايـت و مبـدع   :   آغاز

 (ب/06... )روايت اقل عباد البار  فتاحى النيشابور  اين

 (ب/90)الملك المنان   اللّه بوستان بيان و تذكره دوستان زمانست تمت بعون... :   انجام

فيلم نسـخه  . به تركى برگردانده شده است( نثرپرداز ترك قرن دهم)از سو  المعى برسو  « حسن و دل»:   توضيح

 .در كتابخانه دانشگاه تهران موجود است( 1/114)ه دانشگاه استانبول مضبوط اين اثر در كتابخان

 

 5/2422(العالمين فى معرفة رب)حق اليقين   -1892

 .(ه  198-241)سعدالدين محمود بن عبدالكريم شبسترى 

 [گذشت( 11شماره )ياد او در جلد اول ]

 و لطايف عرفانى اثر در هشت باب است به شماره هشت در بهشت و شامل حقايق و دقايق

   ؛ معجم مؤلـف  1:190؛ ريحانه 01: 0( ين مؤلف)؛ مشار(009)مشار. ؛ ف1/4:4419؛ منزو  11: 7ذريعه :   بنگريد

 . 111الشيعه 

، .س 40، (ب/401ب تا /410از . )ق 19، .م س 49×4/9(1/41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 .اوراق مجدول مذهب، بدون جلد

 ...بسم:   آغاز

 (ب/410)هم بنامش كردم آغاز سخن را  بتوفيقش چو روشن ديدم آواز

 (ب/401... )اند اگر آتشى دار  بنما  و اگر نه بسعى ديگران منشين كه برا  تو نرفته... :   انجام

 .است هجر  در تهران چاپ شده 4101برا  نخستين بار در « حق اليقين»:  توضيح

 

 

 2282لحقايقدقايق ا  -1838

 .(ه  198پس از . ف )الدين احمد رومى  جالل

 [گذشت( 471شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

دار و  نقـش  ته. ق 101، .م س 0/40×1/44( 0/41×7/0)، قطع .ه  979اآلخر  تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، ربيع

 (عطف ميشن)، اوراق مجدول، جلد مقوا .س 41آهارزده، 

اين كتاب ائمه ( كذا)الحمدهلل رب العالمين و الصلوة والسالم على محمد و آله اجمعين اما بعد بدانكه متالف :   آغاز

 (ب/4... )تأليف اين كتاب هشتاد فصل در... الدين محمد دين موالنا جالل

 :   انجام

 (ب/101)اليق آن جنت دارالقرار  مردم خود بين نباشد در قرار... 

ش )ترين نسخه اين اثر در كتابخانه عمـومى آنكـارا    كهن( 1:460كتابشناسى موالنا )بگزارش محمد اوندر :   توضيح

 .هجر  استنساخ شده است 000مضبوط است كه در سال ( 1/440

 

 2229ديوان گلشنى - 1831

 .(ه  258-438)ابراهيم بن محمد گلشنى بردعى 

پـس از تاسـيس سلسـله صـفويه     ... در شهر بردع يا بردعه تولد يافتـه  016شيخ ابراهيم بن محمد گلشنى بردعى در 

... ظاهرا بواسطه آنكه سنى متعصب بوده بقاهره رفته بود و در قبة المصطفى بارشـاد طريقـه گلشـنى پرداختـه اسـت     

 (1:761نفيسى )

 .سروده شده است ديوان گلشنى بنام مثنو  معنو  الخفى شامل چهل هزار بيت است كه بر وزن مثنو  موالنا

 100الشيعه    ؛ معجم مؤلف161: 1؛ ريحانه 060: 4الظنون  ؛ كشف1:1061منزو  :   بنگريد

، جلـد  .س 41ــ 40دار،  نقش ته. ق 110، .م س 1/17×40( مختلف)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)مقوا 

 گلشنىديوان حضرت ابراهيم :   آغاز
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 (ب/0)بى اول و آخر  تو پيدا   ا  اول از اول هويدا

 :انجام

 (ب/110)كى بود كهنه صفت كز نو نويست  ذوق جانم زان غذا  معنويست

 :الف به مثنو  گلشنى كه با مطلع/7ب تا /4در اوراق :   توضيح

 چه سود از ذكر و فكرت خواندن اسما  اگر نگشايى از دل عقد دنيا

 .جا  داده شده استشود،  شروع مى

 

 2291ديوان - 1839

 .(ه  149 - 241)امير خسرو دهلوى 

 [گذشت( 404شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

، اوراق .س 47آهـارزده،  . ق 106، .م س 4/11×1/41(1/40×1/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار لبه( بندها ميشن ا ، عطف و گوشه روكش پارچه)شنگرف، جلد مقوا  مجدول به

 (الف/4... )وجوه يومئذ ناضره روسنائى داد بربط سواد و بياض ليلى و نهار را بحكم حكمت مربوط كرد:    آغاز

 :    انجام

 (ب/106)در ديده بنده عين بااليست   باال  تو نقش ديده شد چون نامت

 .نسخه از آغاز و انجام ناقص است:   توضيح

 

 2292ديوان  -1833

 .(ه  1941پس از . ف )الدين بلخى  برهان بن سيد محمد برهان

 [دست نيامد اطالعى از سرگذشت مؤلف به]

، مختلـف السـطور، جلـد    .ق 471، .م س 0/49×0/41( مختلف)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (روكش كاغذ )مقوا 

 ...بسم:    آغاز

 (ب/4)كه بيت چند خوش و دلپسند برخوانم   ير محترم بشنوبگوش هوش توا  م

 :انجام

 (ب/471)دل و جانم فدا  يك ساقى   سه چهار ست و پنج و سه باقى

 .خانقاه مراديه 4107فى سنه 

 .شود ديده مى( افغانى)الدين اسدآباد   در اثر، اشعار  در خصوص ناصرالدين شاه و سيدجمال:   توضيح
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 2239ديوان - 1835

 .(ه  119 - 299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

 [گذشت( 1شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

، .س 14ابـر ،  . ق 110، .م س 4/11×4/40( 14×0/41)، قطـع  .ه  711اآلخر  جماد  47كتابت،  كاتب و محل نام نسخ، بدون

 .ميشن سياه ترنجدار، مجدول

 ...بسم:   آغاز

 ...رار كنوز الهى مفتاح رموز نامتناهى كهآن سفينه نوحى مجموعه روحى اس

 (ب/4)ما را چو تابستان ببر دل گرم تابستان ما   ها تاب تو تابستان ما ا  از ورا  پرده

 :انجام

 ايم و هيچ را هيچ مگو  چون هر چه كه هست اوست مردانه بگو ما هيچ نه

الفضال و المشايخ بهاء الملة والدين المعـروف بولـد   جالل الحق و من كالم ... تمت الديوان من كالم ملك المحققين

 711اآلخر سنه  سابع عشر جماد 

 .در چاپ ديوان سلطان ولد توسط فريدون نافذ اوزلق، اين نسخه اساس گرفته شده است:    توضيح

 4910كـانون اول   717در پشت جلد آمده است كه نسخه از سو  ولد چلبى پـدر فريـدون نافـذ اوزلـق در تـاريخ      

 .ميالد  به پسرش اهدا شده است

 

 1234همان اثر  -1834

، .س 14ابـر ،  . ق 101، .م س 11×40( 0/47×0/44)، قطع .(ه  0قرن . ظ )نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 (بندها ميشن ا ، عطف و گوشه روكش پارچه)جلد مقوا 

 ...الهى مفتاح رموز نامتناهى اين سفينه نوحى و مجموعه روحى اسرار كنوز... بسم:   آغاز

 (ب/4)ما را چو تابستان ببر دل كرم تابستان ما   ا  از ورا  پردها تاب تو تابستان ما

 (الف/101)همان :   انجام

 

 1192(دفتر اول)ديوان  - 1832

 .(ه  119-299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

روكـش  )، جلـد مقـوا   .س 47، .ق 191، .م س 11×14 (مختلف)نسخ، رفعت بيلگه، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  و عطف ميشن پارچه

 ...بسم:    آغاز

 (ب/4)ملك ببخشم بگدا دفع كنم رنج و بال        شاه منم در دو سرا در دو سرا
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 (ب/191)ليك در رو  تو پيداست همه نقش و نشان       ا  ولد همچو كه آيينه ندار  نقشى

و بدون اينكـه نـامى از   ( خط رفعت بيگله)اوزلق ديوان سلطان ولد را براساس همين نسخه فريدون نافذ :    توضيح

رفعت بيگله ضمن مالحظه سه نسخه از ديوان سلطان ولد، اختالف نسـخ را  . كاتب و مصحح بياورد طبع كرده است

 .در زير اوراق اين نسخه قيد كرده است

 

 1131(دفتر دوم)همان اثر  - 1831

 .ق 110 همان مشخصات،

 :آغاز

 (ب/4)همه بيچون و روانيد درين صورت چون   بخدا جان شما نيست برون نيست درون

 :انجام

 (ب/110)تو آن كل سرخى كه ندارد خار     خار نباشد بجهان هيچ گلى بى
 

 2111ديوان  -1834

 .(ه  219. ف )الدين محمد بن يحيى بن على الهيجى  شمس

 [گذشت( 710شماره )ياد او در جلد اول ]

، جلـد مقـوا   .س 41آهـارزده،  . ق 06، .م س 1/40×0/9(0/9×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (عطف ميشن)

 :آغاز

 نازل شده الليل بتعظيم زباال  در شان يكى تازه زگيسو  سياهست

 (الف/4)از بهر اسير  سخنى گو  خدا را   با حق متكلم چو شو  كاه شفاعت

 :جامان

 (ب/06)چرا رسم وارون بعالم نهاد   كشى دوستانرا و دشمن نواز 

 .آغاز و انجام نسخه ناقص است:    توضيح

 

 2133ديوان  -1832

 .(ه  129. ف )الدين محمد حافظ شيرازى  شمس

 [گذشت( 491شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

. ق 110، .م س 1/40×1/44( 0/44×1/0)، قطـع  .ه  4491االخـر   جمـاد   9تعليق، عبداهلل شاطى، بدون محل كتابـت،  

 .دار ، اوراق مجدول، جلد ميشن آلبالوئى ترنجدار، مجدول، لبه.س 41آهارزده، 
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حد و ثنا  بيعد و سپاس بيقياس خداونديرا كه جميع حافظان ارزاق بپروانه دولـت سـلطنت ارادت    حمد بى:    آغاز

 (ب/4... )اوست

 هر حكم كه برسوم برانى  د چه مى فشانىبرحافظ خو

 (ب/110)سهلت زخويشتن برانم 

 

 2249همان اثر  -1858

، جلد مقـوا  .س 11آهارزده، . ق 11، .م س 0/14×1/40( 47×1/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)

 :آغاز

 (ب/4)كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكلها          ناولهااال يا ايها الساقى ادر كاسا و 

 :انجام

 (ب/11)خوشا كسى كه درين راه بى حجاب رود   حجاب راه خود  حافظ از ميان برخيز

 

 2231همان اثر  - 1851

اوراق ، .س 41آهـارزده،  . ق 114، .م س 4/40×41(0/44×7/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار، مجدول شنگرف، جلد ميشن آلبالوئى ترنجدار، لبه مجدول به

 (ب/4)همان :   آغاز

 :  انجام

 (ب/114( )كذا)رو داور  حافظ و حاجيست بنام  در خطه شيراز بنامست و نشان

رو »:  بـدين صـورت آمـده اسـت    ( 1:4696)در چاپ خـانلر   ( مربوط به يك رباعى)مصراع دوم انجام :   توضيح

 .كند كه يقين نيست اين رباعى از حافظ باشد اضافه مى( 1:4110)خانلر  . «اور  حافظ حاجى محمد نامد

 

 2138ديوان - 1859

 .(ه  1841-1812)محمد على صائب تبريزى 

 [گذشت( 140شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

. ق 400، .م س 0/16×1/41( 40×9/0)قطـع   ،.ه  4600و ، بـدون محـل كتابـت،     تعليق، عثمان بـن رضـوان آماسـيه   

 .ا  ، جلد ميشن قهوه.س 49دار و آهارزده،  نقش ته

 :آغاز

 (ب/4)نگشتى تا قيامت نوخط شيرازه ديوانها   بود  تاج عنوانها  اللّه اگر نه مد بسم
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 (ب/400)درين ايام شد ختم سخن در خامه صائب :  انجام

 

 2222ديوانچه اولو عارف چلبى - 1853

 .(ه  112-218)الدين فريدون  جالل

 1/16×40( مختلـف )، قطـع  .ه  4149كانون ثانى  10تعليق، محمد بهاءالدين ولد چلبى المولو ، بدون محل كتابت، 

 (ا  بندها پارچه روكش ابر  و عطف و گوشه)السطور، جلد مقوا  مخطط، مختلف. ق 460، .م س

 ...بسم:   آغاز

 (الف/1)مسكن عاريه بهل مرجع اصل خود بيا   بركشا پنبه زگوش دور كن پرده زديده

 :انجام

 (الف/460)كز دوست برآيى و بدشمن برسى   دنيا مطلب عشوه مخر جاه مجو

در پايان نسخه آمده است كه كاتب آن را ظرف دو روز استناخ كرده و همراه با پسرش با اصـل مطابقـت   :   توضيح

ربـاعى اولوعـارف    06لق هم بخط خود يادآور  كرده است كه به چـاپ  در همين ورق فريدون نافذ اوز. داده است

 .(م 4919)چلبى دست زده است 

 

 1/2211رساله آفاق و انفس - 1855

 .(ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  منسوب به جالل

 [گذشت( 176شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

، .س 11، (الف/06الف تا / 19از . )ق 1، .م س 0/49×41(1/40×1/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)جلد مقوا 

 (الف/19... )معرفت در آفاق و انفس بدانكه عاقل و بالغ را بايد كه بداند و آگاه باشد:   آغاز

 (الف/06)ششم ادراكيست هفتم خونيست و اهلل اعلم بالصواب :   انجام

 

 9/2211همان اثر - 1854

، .س 14، (الـف /417الـف تـا   /411از . )ق 0، .م س 0/49×41(0/41×1/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)جلد مقوا 

 :آغاز

 (الف/411)پايها باشد زمين سر آسمان  مغربم شد گوش مشرق شد دهان

 :انجام

 (الف/417)كه نام اين مثل خود داشت مرغوب  تمام اين مختصر منظوم شد خوب
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 2245رساله التماسات - 1852

 حسام انورى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد]

كمـى  ( ب/49ب تـا  /46از . )ق46، .م س 1/40×1/44(0/41×1/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار لبه( بندها ميشن وشهروكش ابر ، عطف و گ)، جلد مقوا .س 41آهارزده، 

 :آغاز

 از سرعت طبع همچو الماس  كويند كه انور  شب و روز

 (ب/46)بيتى دو رقم زد  بقرطاس   هر چيز كه التماس كرد 

 :انجام

 (ب/49)ظن همه طامع قول وفا  نافعى طمع عازمان مكن
 

 2243رساله در بيان معنى نى - 1851

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 00شماره )ياد او در جلد اول ]

، اوراق مجـدول  .س 44، .ق 9، .م س 1/40×1/44(44×1/7)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 (بندها ميشن روكش ابر ، عطف و گوشه)شنگرف، جلد مقوا  به

 :آغاز

 ايم نهو  دمى بى ما و ما بى و   ايم عشق جزنايى و ما جزنى نه

 (ب/4... )اين سطر چنديست بعضى منثور و بعضى منظوم بقلم صدق نيت

 :انجام

 (ب/9)باقى جاويد باشى والسالم   در بقا  او شو  فانى تمام

 

 3/2211[همان اثر] - 1854

ده آهارز( الف/401الف تا /400از . )ق 0، .م س 0/49×41( 40×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)، جلد مقوا .س 14ضخيم، 

 اسرار هما  اللّه شرح اول مثنو  مولو  لموالنا جامى قدس... بسم:   آغاز

 (الف/400)ايم  و  دمى بى ما و ما بى و  نه ايم عشق جز نايى و ما جز نى نه

 :   انجام
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 (الف/401)باقى جاويد كرد  والسالم   در بقا  او شو  فانى شو 

 

 2242همان اثر  - 1852

، اوراق .س 40كمـى آهـارزده،   . ق 7، .م س 0/40×0/46(46×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  روكش ابر  و عطف پارچه)شنگرف، جلد مقوا  مجدول به

منثور و بعضى منظوم بقلم صدق نيت و اين سطر  چند ست بعضى ..يا من الرب غيره و ال اله سواه... بسم:    آغاز

 (ارب...)و خلوص طوبت مرقوم در بيان معنى نى و حكايت شكايت و  كه

 :انجام

 (ب/7)باقى و جاويد گرد  والسالم         در بقا  او شو  فانى تمام
 

 3/1844عالج( در)رساله  -  1848

 مؤلف ناشناس

( ب/01ب تـا  /74از . )ق 41، .م س 0/16×0/41(7/41×1/0)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .، بدون جلد.س 40آهارزده، 

 (ب/74... )شراب انار ترش مفيد بود... عالج درد معده اگر معده گران بودقى كنند از پس قى:    آغاز

 :انجام

 (ب/01)توقع زواالً اذا قيل تم   المرء اليزال عدوا لماجهل

 

 1/1844تدبيرعلم ( در)رساله  - 1841

 مؤلف ناشناس

( ب/0الـف تـا   /4از . )ق 0، .م س 0/16×0/41(7/41×1/0)، قطـع  .ه 916تعليق، بـدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،      

 .، بدون جلد.س 40آهارزده، 

 (الف/4... )برابر بكوبند و آب بر چكانند و بسرشند و اقراص كنند و خشك كنند پس... :   آغاز

 (ب/0)اعلم بالصواب  د كه بهوش باز آيد در آب سرد اندازند واللّهو چون خواهن... :   انجام

 .نسخه از آغاز ناقص است:   توضيح

 

 2182مقدمات فلسفه و حكمت( در)رساله  - 1849

 مؤلف ناشناس

 .باشد اثر از يك فاتحه، سى مقصد و يك خاتمه تشكيل يافته است و احتماالً از رسائل اخوان الصفا مى
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، جلـد  .س 14دار،  ته نقـش . ق 76، .م س 1/16×0/41(1/40×7/7)م كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق، بدون نا

 .ا  ترنجدار ميشن قهوه

اين رساله كه عبارت از الفاظ و عبارات مخصوصه مذكوره است بر رأ  اصح مشـتمل اسـت بطريـق    ... بسم:   آغاز

 (ب/4... )اشتمال كل بر جزء يا اشتمال دال بر مدلول

 (ب/76)والحقنا بالصالحين ...الّلهم ارنا الحق حقا تعالى  بدرجه يقين رسد ان شاءاللّه... :   انجام

 

 9/2211الدين اصول( فى)رساله  - 1843

 .(ه 119-299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

ب تـا  /00از .)ق 0، .م س 14×7/41( 7/40×1/7)، قطـع  .ه  4171و ، بدون محـل كتابـت،    تعليق، سيداحمد خرسوه

 .دار لبه( عطف ميشن)، جلد مقوا .س 14آهارزده، ( ب/94

 (ب/00... )خواست كرد دوستى مخلصدر...ن و الصلوة على رسولهالحمدهلل حمد الشاكري... بسم:   آغاز

 (ب/94)اعلم بالصواب و اليه مرجع و الماب   زيرا كه ولى عهد او را او كرد واللّه... :   انجام

 

 1894رسائل در سؤال درويشان - 1845

 .(ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت( 71شماره )ياد او در جلد اول ]

 .رساله نسفى است و تاريخ استنساخ در رساله سيزدهم قيد شده است 41نسخه حاو  

، .س 41، .ق 401، .م س 0/47×41( 7/41×1/0)، قطـع  .ه  001يوسف، بدون محـل كتابـت، رمضـان     بن نسخ، عبداهلل

 .ا  ترنجدار جلد ميشن قهوه

اما بعد چنين گويد اضعف الضعفا خادم الفقرا عزيـز بـن محمـد النسـفى كـه      ... الحمدهلل رب العالمين... بسم:   آغاز

 (ب/4... )جماعت درويشان

 (الف/401)پس بيزار  ايشان از خدا نباشد و كفر هيچ يك الزم نيايد تمام شد رساله نوريه ... :   انجام

 

 2151روضة الشهدا  - 1844

 .( ه 218. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [گذشت( 106شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

ــت،       ــل كتاب ــدون مح ــينى، ب ــدالحق حس ــن عب ــد ب ــدالرحمن احم ــق، عب ــاد  46تعلي ــانى  جم ــع .ه  940الث ، قط

 .ن آلبالوئى ترنجدار، مجدول، جلد ميش.س 14آهارزده، . ق 111، .م س 7/11×47(7/44×0/44)

 :باسم سبحانه تعالى:   آغاز
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 آشوب بال  تو عطا  دل ما  ا  شربت درد تو دوا  دل ما

 (ب/4)وز نام حبيب تو صفا  دل ما   از نامه حمد تو شفا  دل ما

... علـى سـيدنا   قدر پسر از چنان پدر آمين يا رب العالمين الحمد لملك الحق المبـين و الصـلوة والسـالم   ... :   انجام

 (ب/111)

 

 2213زادالمسافرين - 1842

 .(ه  114-211)الدين حسين بن عالم حسينى هروى  امير ركن

 [گذشت( 101شماره )و توصيف اثر در همان جلد ( 10شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

( ب/116ب تـا  /160از . )ق 10، .م س 0/16×7/41(1/40×7/9)نسخ، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار لبه( بندها ميشن عطف و گوشه)، جلد مقوا .س 14آهارزده، 

 ...بسم:   آغاز

 آنها كه بديد يا نهفتند  ا  برتر از آن همه كه گفتند

 (ب/160)كس محرم اين سخن نيايد   آنجا كه تويى چو من نيايد

 :انجام

 دارد بدعا  خير يادم  زين گنج كه رايگان كشادم

 (ب/116)تعالى و توفيقه   اللّه كتاب زادالمسافرين بعونتمام شد 

 

 1812سندبادنامه  -1841

 الدين محمد بن على بن كازه دقايقى مرورودى شمس

فقط اشاره كرده كه و  از شاعران قـرن ششـم هجـر  و    ( 4:466)نفيسى . اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد

صـورت داسـتان اسـت و ريشـه      عنوان اثر  است كه بـه «سندباد نامه». تمقيم دربار ملوك خانيه ماوراءالنهر بوده اس

بـه گفتـه   . انـد  خواجه عميد الفوارس قناورز  و ظهير  سمرقند  آن را از اصل عربى بـه فارسـى برگردانـده   . پهلو  دارد

 .  قرابت داردتاليف ظهيرالدين محمد ظهير  سمرقند« سندبادنامه»آغاز اثر حاضر با آغاز ( صاحب كشف الظنون)چلبى 

 0:1711منزو  :   بنگريد

 .، بدون جلد.س 41، .ق 110، .م س 1/47×0/44(41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

از زركــرده و بــا رو  زمــين ســاخته و همــه يــاقوت و زمــرد  ... آنجــا مقــام مكــن چــون بيشــتر رو ... :   آغاااز

 (الف/4...)پرداخته

 (ب/110... )رانش برگرفته و بديه بردندبراد... :   انجام

 .نسخه از آغاز و انجام ناقص است:   توضيح
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 2194شرح ديوان حافظ  -1844

 .(ه  222. ف )الدين مصطفى بن شعبان سرورى  مصلح

 [گذشت( 170شماره )ياد او در جلد اول ]

، جلـد چـرم   .س 14، .ق 119، .م س 4/16×7/41(0/40×0/7)نسخ، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .ا  قهوه

الحمد هلل الذ  حفظ الذكر عن تحريف كما قال انا نحن نزلنا الذكرو انا له لحافظون اما بعد بو سرور  ...بسم:   آغاز

 (ب/4...)شويله تحرير مقال و بيان احوال قيلور كه... شكسته دل و روزگار

 (ب/119)متمكن در يار جهانى فراموش ايتمشدر سواد االعظم حسبنجه كو كلم انده ... :   انجام

 

 1198شرح مثنوى - 1842

 .(ه  1138. ف )حسن طالبى دده 

بجا  و  نشست و بعدا به عنوان شيخ مولويخانه مصر ( شيخ درگاه سالنيك)حسن طالبى پس از مرگ و جد  دده 

 (491: 1كتابشناسى موالنا : محمد اوندر)گماشته شد و باالخره در يكصد سالگى دارفانى را وداع گفت 

آهــارزده، . ق 110، .م س 1/19×1/14( مختلــف)تعليــق شكســته، بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع 

 (ا  روكش پارچه)السطور، جلد مقوا  مختلف

الـدين  موالنا جالل الحق و الملة و... ثم السالم على سيد  و سند  و شيخى... الحمدهلل رب العالمين... بسم:   آغاز

 (الف/4...)و على آبائه و اجداده

 :   انجام

 ا  دنى قلتباره باشى قيودن يوقار   سر زچه بردار و بنگر ا  دنى

 (ب/110...)طود نظر ايله كه جمله عالم

 .نسخه حاو  شرح دفتر سوم مثنو  است و اوراقى چند از پايان آن ناقص است:   توضيح

 

 1112شرح مثنوى  - 1828

 .(ه  222. ف )مصطفى بن شعبان سرورى الدين  مصلح

، اوراق .س 11آهـارزده نـازك،   . ق 141، .م س 4/10×49(11×41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  عطف پارچه)شنگرف، جلد مقوا  مجدول به

بعد اين بنده كمتر سرور   اما... نهايت آن خدا  را كه بطالبان حضرتش راهها نمود غايت و ثنا  بى حمد بى:   آغاز

 (ب/4...)كهتر وقتى كه

و تحقيق طعن طاعنان درينجا تمام شد و اين شرح حقير درين جلد حكايتها كه آورد و با سـرخ اشـارت   ... :   انجام
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 (الف/141)كرد چهارصد و ده حكايت است

بخـش  )سرا   در كتابخانه توپقاپى ترين نسخه اين اثر كهن( 417: 1كتابخانه موالنا )بگزارش محمد اوندر :   توضيح

 .به قلم خود و  كتابت يافته است( هجر  991)قرار دارد كه در حيات شارح ( 4104احمد سوم، ش 

 

 2221شرح مثنوى معنوى مولوى  -1821

 .(ه  222. ف )الدين مصطفى بن شعبان سرورى  مصلح. ظ

بدست نيامد؛ ولـى بـا توجـه بـه سـياق نوشـته بـه        بجهت اينكه اوراقى چند از آغاز ناقص است نام شارح از نسخه 

 .احتمال زياد به يقين از آن سرور  است

 17دار و آهـارزده،   نقش ته. ق 104، .م س 0/19×0/40(1/11×0/44)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول ا  ترنجدار، لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه ، اوراق مجدول به.س

 (ب/4... )آن كند بدان كار نپردازد يعنى آن بنده پس حق تالى شمه از آن حمكت بى پايان... :   آغاز

هلل الحمد تمام شد سرخ مجلد دوم از مثنو  معنو  مولو  و آن حكايات شارح فقيـر آورد دريـن جلـد    ... :   انجام

 .الكتاب ثانى با شرح اشارت كرد سيصد و هشتاد و پنج است تم

 

 2218مستقيمصراط  - 1829

 .(ه  114-211)الدين حسين بن عالم حسينى هروى  امير ركن

 [گذشت( 10شماره )ياد او در جلد اول ]

، (الف/419ب تا /440از . )ق 11، .م س 0/11×1/40( 0/47×1/44)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار بهل( بندها ميشن ا ، عطف و گوشه روكش پارچه)، جلد مقوا .س 14

چنين گويد صاحب ايـن كلمـات و مؤلـف ايـن     ... الحمدهلل فالق الحب والنو  و خالق الحب والنو ... بسم:   آغاز

 (ب/440...)منشآت بنده ضعيف

و بعثنا على القول الثابت فى الحيوة الدنيا و االخره بمحمد و آله الطـاهرين تمـت الكتـاب بعـون الملـك      ... :   انجام

 (الف/419)الوهاب 

 

 2219طرب المجالس - 1823

 همان مؤلف

( ب/160ب تـا  /167از .)، ق.م س 0/11×1/40(0/47×1/44)نسخ، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 .دار لبه( بندها ميشن ا ، عطف و گوشه روكش پارچه)، جلد مقوا .س 14آهارزده نازك، 

كه ذره خـاك كثيـف را از حضـيض مركـز جهـل       ه آن صانعىنوال جالله و عم را جل حمدوثنا مرخدا ... بسم:   آغاز
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 (ب/167...)طبيعت بنظر لطف دائره نقطه عالم كردانيد

دوازدهم هر كجا باشد اين ضعيف را بدعا ياد دارد الحمدهلل رب العالمين و الصلوة والسالم على محمد و ... :   انجام

 (ب/160)الهجريه  سبعمائهبتاريخ دوازدهم جماد  الثانى سنه خمس و ... آله اجمعين

 

 2214عقود الجواهر  -1825

 .(م 1519)احمد داعى كرميانى 

و  كه استاد سلطان مراد دوم بود مدتى بقضـاوت اشـتغال   . اطالعى كامل از سرگذشت احمد داعى در دست نيست

معتقـد اسـت كـه احمـد     آثار زياد  از و  باقى مانده است و صاحب تذكره سهى . داشت و در نظم و نثر استاد بود

 ...داعى در هر علمى تبحر داشت

 (4:06المعارف زبان و ادبيات تركى  دايره)

عطـف و  )، جلـد مقـوا   .س 14، .ق 40، .م س 16×41(40×9)نسخ، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .، فرسوده(بندها ميشن گوشه

 (ب/4... )والصالة علىالصنايع  البدايع و منشى الحمدهلل مبدع... بسم:   آغاز

 (ب/40)و ارجى منه الغفران ... ما هو خير القضا عندك ام الكتاب تمت بعنايت... :   انجام

 

 2219فيه مافيه - 1824

 .(ه  219-289)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت( 191شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

آهـارزده  . ق 00، .م س 14×7/41( 7/40×1/7)، قطـع  .ه  4171و ، بـدون محـل كتابـت،     تعليق، سيد احمد خرسـوه 

 .دار لبه( عطف ميشن)، جلد مقوا .س 14رنگى، 

العلماء من زار االمراء و خيـر االمـراء مـن زار العلمـاء نعـم      ( كذا)عليه و سلم خير   اللّه قال النبى صلى... بسم:   آغاز

 (ب/4...)االمير على باب الفقير و بئس الفقير على باب االمير 

 (الف/00)كن كه نقدكراست و عين كيست و اهلل اعلم  پس بنشين تو تصور مى... :   انجام

فـاتح  )كهن ترين نسـخه ايـن اثـر در كتابخانـه سـليمانيه     ( 1:114كتابشناسى موالنا )بگزارش محمد اوندر :   توضيح

 .ه استبقلم حسن كاشانى كتابت يافت 740مضبوط است كه در سال ( 4/1706شماره از 

 

 2221همان اثر  -1822

روكـش  )، جلـد مقـوا   .س 41، .ق 419، .م س 0/49×1/40(40×9)رقاع، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (ا  و عطف ميشن پارچه
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 (ب/4...)قال النّبى صلى اهلل عليه و سلم شر العلماء من زار االمرا... بسم:   آغاز

 (ب/419)ن ظل ما ننمايد بعضى نمايد كه و مااوتيتم من العلم اال قليالً پس جمله صفات حق دري... :   انجام

 5/1825قصايد - 1821

 مؤلف ناشناس

از . )ق 77، .م س 1/40×4/46( 1/41×9/7)، قطــع .(ه  9قـرن  . ظ)نسـخ، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت        

 (بندها ميشن گوشهعطف و )، جلد مقوا .س 49آهارزده نازك، ( ب/490الف تا /411

 :آغاز

 (الف/411)كبود پوش چو كردون زفرقت اين ماه  وعاع ماه صيامست ا  دل آگاه

 :انجام

 (ب/490)اين خط موهوم كو نور و ظلم را فاضل است  تا بود بر لوح هستى نقطه رخسار گل

شروانى، ميـرك محمـد،    نسخه كه آغاز و انجامش ناقص است از قصايد  در مدح امير تيمور، امير خليل:   توضيح

 .تشكيل يافته است... منوچهر بن شيخ ابراهيم شروانى

 

 2214قصايد پنج گنج  -1824

 .(ه  114-211)الدين حسين بن عالم حسينى هروى  امير ركن

( ب/171ب تـا  /100از . )ق 9، .م س 0/11×1/40(0/47×1/44)نسخ، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار لبه( بندها ميشن ا  و عطف و گوشه روكش پارچه)ا ، جلد مقوا  ، قهوه.س 14آهارزده، 

 :   آغاز

 (ب/100)مجريها  اللّه برانم زورق تحقيق بسم  مرا از عالم توفيق مژده ميرسد اهال

 :  انجام

 (ب/171)نيش پر زهر و نعره زنبور  شهد او را مچش كه در عقب است

 

 2449كامل التعبير - 1822

 (292. ف )الدين ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسى  شرف

. ق 106، .م س 11×1/40( 0/14×0/41)، قطـع  .ه  061االول  نسخ مشكول، بـدون نـام كاتـب و محـل كتابـت، ربيـع      

 .دار فرسوده ، لبه(بندها ميشن عطف و گوشه)، اوراق مجدول، جلد مقوا .س 49آهارزده، 

ن و كتاب دستور ابراهيم كرمانى و كتاب ارشاد مغربـى و كتـاب تعبيـر اسـمعيل     كتاب صوامع محمدبن سيري:   آغاز

 (الف/4... )اشعث

 (ب/106)و صلى آله العالمين على محمد خير مبعوث الى البشر ... :   انجام
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 2248كتاب علم عروض - 1818

 .(ه  282. ف )سيفى بخارايى عروضى 

در بخارا والدت يافت و در جوانى بهـرات رفـت و از مالزمـان     سيفى عروضى بخار  از شاعران نامى قرن نهم بوده

سيفى در زمان خود به تسلط در عروض معروف بوده و در ضـمن مـرد    . عليشير و مقربان دربار سلطان حسين بود

 آثار  چند از او مانـده از آن جملـه  ... رفته و با اين همه مرد  دانشمند بوده جو بشمار مى عجيب و ميخوار و عربده

 (4:191نفيسى ... )رساله در شعر، رساله در عروض، شرح معميات ميرحسين معمائى

 1:170؛ ريحانه 1:416؛ صفا 1:100( ين مؤلف)؛ مشار4441مشار. ؛ ف100: 9؛ ذريعه 1:1401منزو  :   بنگريد

، .س 16، (الـف /11 الـف تـا  /11از . )ق 44، .م س 16×41(7/40×1/9)، قطع .ه  4606نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .فرسوده( بندها ميشن عطف و گوشه)جلد مقوا 

امـا بعـد   ... الحمدهلل الذ  جعل علم العروض ميزان االشعار و الصلوة علـى صـاحب ديـوان الرسـاله    ... بسم:    آغاز

 (الف/11... )بدانكه باعث برين ترتيب و تأليف كتاب آن بود كه

 :    انجام

 بال( و)ارفت در قهر و گفت مرگ گفتمش چيست بى تو چاره م... 
 (الف/11)تقطيعش گفتمش چى فاعالتن ست توچا مفاعلن رفت در قه فاعالت 

ربيـع  )شـود كـه در حيـات مؤلـف      نگهدار  مى.( uO 41/111شماره )ترين نسخه اين اثر در بادليان  كهن:   توضيح

 (4661فيلم در دانشگاه، ش .)استنساخ شده است( هجر  000الثانى 

 

 1/2422[كليات]-  1811

 .(ه  198-241)سعدالدين محمود بن عبدالكريم شبسترى 

، .س 40، (ب/460الف تـا  /4از . )ق 460، .م س 49×4/9(1/41×9/1)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .جلدو پراكنده مذهب، بدون اوراق مجدول

 :   آغاز

 (الف/4)مرده خاكى بيمار بلكه   زر چيست جز اتش فرسوده

 :انجام

 (ب/460)كز آتش و آب جامه بافم  شايد كه زمعجزات الفم
 

 9/2222كليات- 1819

 .(ه  111. ف )زاكانى قزوينى   الدين عبيداللّه نظام

عبيد زاكانى در نظم و نثر فارسى در كمال قدرت بوده، ديوان و  شامل قصـايد و قطعـات تقريبـا حـاو  دو هـزار      
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بيـت اسـت و منظومـه معـروف مـوش و       066سروده است كه شامل  704مثنو  عشاق نامه را در بيتست و بجز آن 

 (4:164نفيسى ... )عبيد در ميان نويسندگان قرن هشتم مقام بسيار رفيعى دارد. گربه نيز از اوست

؛ مشـار  440تـه  ا( 4114:تهـران )عبـاس اقبـال آشـتيانى    ( مقدمه)بعد؛ كليات عبيد زاكانى  به 901: 1/1صفا :   بنگريد

 490  الشيعة  ؛ معجم مؤلف1:4004؛ منزو  1:460؛ ريحانه 1:10( ين مؤلف)

ب تـا  /9از .)ق 01، .م س 1/16×0/41( 0/47×9)، قطـع  .ه  790شـعبان   16تعليق، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 .ترنجدار، مجدول( ا  و عطف ميشن روكش پاچه)، جلد مقوا .س 49، (ب/01

بر خاطر آينه محبـت زدگـان دريـاء    ... بدست مشاطه قدرت شعشعه جمال نازكان خطه عالم و نازنينان كه... :   آغاز

 (ب/9... )كشيدگان محبت مشقت

 (ب/01)الغزليات  عبيد واركسى فارغست در دين كه با كسيش نه صلحى نه ماجرايى نيست تم: انجام

ب جـا   /11وراق عـوض شـده و كتيبـه استنسـاخ در     نسخه از ابتدا ناقص است و در اثنا  تجليد جا  ا:   توضيح

. هجر  در استانبول با مقدمه ميرزا حبيب اصفهانى چاپ شـد  4161كليات عبيد برا  اولين بار در سال . گرفته است

مضبوط است كه در حيـات مؤلـف   ( 4/91)المصريه قاهره  ترين نسخه كليات عبيد در دارالكتب بگزارش منزو  كهن

 .شود نگهدار  مى( 1090ش )فيلم اين نسخه در دانشگاه تهران . تنساخ شده استاس( هجر 710سال )

 

 2215كنزالرموز - 1813

 .(ه  114-211)الدين حسين بن عالم حسينى هروى  امير ركن

( ب/101ب تـا  /114از . )ق 11، .م س 0/11×1/40(0/47×1/44)نسخ، بدون نام كاتب و محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (بندها ميشن ا  عطف و گوشه روكش پارچه)، جلد مقوا .س 14آهارزده، 

 ...بسم:    آغاز

 (ب/114)بلبل جانرا نوايى ديگرست   باز طبعم را هوايى ديگرست

 :  انجام

 (ب/101)امصلحت نامد شكستم خامه را  طول و عرضى خواستم اين نامه ر
 تعالى و حسن توفيقه  اللّه تمام شد كتاب كنزالرموز بعون

 

 2424گلستان - 1815

 .(ه  224يا  221 - 2824يا  284)الدين ابو محمد عبداهلل بن مشرف سعدى شيرازى  مصلح

. ق 416، .م س 1/40×11/44(1/41×4/0)، قطـع  .ه  4690ربيـع الثـانى    11تعليق، بدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،     

 .دار به، اوراق مجدول مذهب، جلد ميشن آلبالوئى ترنجدار، ل.س 41آهارزده نازك، 

 (ب/4...)منت خدا  را عز و جل:   آغاز



 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                           کتابخانه عمومی )فریدون نافذ اوزلق(

 

535 

 

 (ب/416)مراد ما نصيحت بود گفتيم حوالت با خدا كرديم و رفتيم تمت الكتاب بعون الملك الوهاب ... :   انجام
 

 2198همان اثر -  1814

، .س 41دار،  نقــش تــه. ق 90، .م س 0/49×0/41(1/40×9)تعليـق، بــدون نــام كاتـب، محــل و تــاريخ كتابـت، قطــع    

 .، شيرازه افتاده(عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  سرعنوانها به

 (ب/4)همان :   آغاز

 :   انجام

 بر رسوالن پيام باشد و بس  گر نيايد بگوش رغبت كس

 (الف/90)الملك الوهاب واهلل اعلم بالصواب   اللّه تم الكتاب بعون

 

 2112همان اثر - 1812

، اوراق .س 40آهـارزده،  . ق 00، .م س 1/47×1/41(0/41×1/7)كتابـت، قطـع   تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ 

 (دفه راست افتاده)شنگرف، جلد ميشن ترنجدار، مجدول  مجدول به

 (ب/4... )به پسنديدند كارش از آن در گذشت و بمرتبه باالتر از آن متمكن شد... :   آغاز

 :   انجام

 ذلك غفرانا لكاتبهو من بعد   و اطلب لنفسك من خيرٍ تريد بها

 (الف/00)تمت الكتاب حق حمده والصلوة على محمد و آله الطاهرين 

 .اوراقى چند از آغاز ناقص است:   توضيح

 

 1851گلشن توحيد - 1811

 .(ه  241يا  291-414)ابراهيم شاهدى مغالوى 

 [گذشت( 019شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

عطـف  )، جلد مقـوا  .س 14، .ق 01، .م س 0/49×1/44(0/40×0/7)كتابت، قطع نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ 

 (ا  پارچه

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)حد سپاس  نهايت منت و بى بى  قياس حمد ال يحصى ثنا  بى

 :  انجام

 (ب/01)است از نور عرفان روشن( چشمهاش)هايش  چشم ناظم اين گلشن است( كه)شاهد  
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 1859گلشن راز - 1814

 .(ه  198-241)سعدالدين محمد بن عبدالكريم شبسترى 

 [گذشت( 000شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

ب تـا  /00از .)ق 11، .م س 0/49×1/44( 0/41×1/7)تعليق، مصطفى القرمـانى، بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 (ا  عطف پارچه)، جلد مقوا .س 47، (ب/447

 ...بسم:   آغاز

 (ب/00)چراغ دل زنور جان برافروخت  ت آموختبنام آنكه جانرا فكر

 :انجام

 (ب/447)الهى عاقبت محمود گردان   بنام خويش كردم ختم پايان
 

 2422همان اثر - 1812

، جلد مقـوا  .س 44آهارزده، . ق 10، .م س 1/40×1/46(1/0×7/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار لبه( بندها ميشن عطف و گوشه)

 :    آغاز

 (ب/4)چراغ دل بنور جان برافروخت  بنام آنكه جانرا فكرت آموخت

 (ب/10)همان :    انجام

 

 9/2422همان اثر  -1848

، .س 49، (ب/410ب تـا  /460از . )ق 40، .م س 496×4/9(4/40×7/1)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .جلد ب، بدون/460سرلوحه مذهب در ورق 

 (ب/460)همان :   آغاز

 :   انجام

 (ب/410)الهى عاقبت محمود گردان   بنام خويش كردم ختم و پايان
 

 2222گنجنامه الهى سرمدى  -1841

 امير سيد محمد غوثى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد]

، .س 14آهـارزده،   كمـى . ق 447، .م س 0/11×1/40( 0/47×1/44)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار لبه( بندها ميشن ا  و عطف و گوشه روكش پارچه)جلد مقوا 
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افرين بر جان دور انديش كه نزد او سخن را قدرت بدان قدر كه طلـب تحقيـق رفيـق     افرين از جهان... بسم:    آغاز

 (ب/4... )اوست

 ...:   انجام

 اخر حس را چه نشان باشدمحبوس طبيعت رازين دائره بيرون كنكز بحر محيط 

 (الف/447)تمام شد كتاب گنج نامه الهى بتاريخ غره رمضان المبارك سنه ست و سبعمايه الهجرية النبويه 

 

 2222[لغت صالح افندى]  - 1849

 صالح افندى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد]

 .اثر لغت فارسى به تركى است

هـا    ، واژه.س 41، .ق 10، .م س 14×0/40( 0/40×46)، قطـع  .ه  4170نستعليق، خط مؤلف، بـدون محـل كتابـت،    

 (ا  عطف پارچه)فارسى با قلم درشت نوشته شده، جلد مقوا 

 :بسم:   آغاز

 آفرد     آفريننده     آفريده آفريدن     آفريد     مى     

 (ب/4)ياراتمق     ياراتد      يارادور     ياراديجى     يارادلمش      

 يابندگان     يافته     يافتگان:     امانج

 لر     تاپمش     تاپمشلر ياپجى     

 (ب/10)4170تم تاليف و كتبه فى سنه      

 

 9/1182لغت عربى به فارسى  -1843

 مؤلف ناشناس

 .ها  قرآن كريم به فارسى است كتاب حاو  شرح واژه

، اوراق مجـدول  .س 14ابر ، . ق 41، .م س 10×40(0/11×0/40)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار لبه( ا  روكش پارچه)شنگرف، جلد مقوا  به

كوههـا  بلنـد   . فرشتگان كه از آسمان فرود آيند و نيز هفت ستاره معروف الشامحات. السابحات: باب االلف:   آغاز

 (ب/4...)الزاجرات

 (الف/41)و حسن توفيقه  اللّه تمت بعون... خارپشتخاذ مرغ مردارخوار خويد قصيل كشف :   انجام
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 1/1199لغت فارسى به تركى  -1845

 مؤلف ناشناس

، .س 7، (ب/44ب تـا  /4از .)ق 44، .م س 1/16×1/40( 41×7/0)تعليق، محمد بن بيرام، بدون محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 .، دفه راست افتاده(عطف ميشن)جلد مقوا 

بخون اوقى نيكوفهم كن يخشى فهم ايله بياموز اوگرن كاهلى مكن كاهلك ايلمه علم بيـاموز  بدان بيل : فصل:   آغاز

 (ب/4... )علم اوگرن

گذارد هر گون اوروچ طوتر و درست نمـاز قلـور تمـت الكتـاب      دارد و درست نماز مى هر روز روزه مى... :   انجام

 (ب/44)الملك الوهاب   اللّه بعون

 .ر فواصل سطرها نوشته شده استها  تركى د واژه:   توضيح

 

 2421اهلل لغت نعمه - 1844

 .(ه  222. ف )زاده رومى  بن احمد بن مبارك روشنى  اللّه ت نعم

 [گذشت( 094شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

ــت،        ــل كتاب ــدون مح ــى، ب ــراهيم سيواس ــاج اب ــن الح ــين ب ــن حس ــد ب ــخ، محم ــوال  17نس ــع .ه  4406ش ، قط

شـنگرف، جلـد ميشـن سـياه ترنجـدار،       ، اوراق مجدول بـه .س 49آهارزده، . ق 110، .م س 4/11×0/41(1/40×0/7)

 .دار لبه

 (ب/4... )همتايرا كه حمد بى قياس و شكر با سپاس آن مالك بى... بسم:   آغاز

 (ب/110)تعالى   اللّه الكتاب بعون يويه آرزومند يهه مثله يهره مثله تمت... :   انجام

 

 2223همان اثر  -1842

دار و آهـارزده،   نقـش  ته. ق 110، .م س 1/17×40(1/14×0/9)نسخ پخته، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار لبه( ا  با عطف پارچه)،  جلد مقوا .س 10

 (...ب/4)همان :   آغاز

 (الف/110)ن توفيقه و حس  اللّه م يهره قد تمة بعون يويو بويل بويه آرزومند يهيه:   انجام

وقفيه . دار بكار رفته است نقش ا  و در بقيه اوراق كاغذ سفيد آهارزده و ته ورق نخست كاغذ قهوه 14در :   توضيح

 .بنام مولويخانه سالنيك ضبط شده است
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 3/1825لمعات  -1841

 .(ه  244-218)فخرالدين ابراهيم بن شهريار عراقى 

 [گذشت( 090شماره )اول  ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد]

الـف  /94از .)ق 14، .م س 1/40×4/46( 1/41×0/0)، قطع.ه  014محرم  1كتابت،  محل الدين رستم، بدون تعليق، قطب

 (بندها ميشن عطف و گوشه)، اوراق مجدول، جلد مقوا .س 41آهارزده نازك، ( الف/414تا 

 :   آغاز

 ذات انورم بنگر بمن كه آيينه اوصاف اليزال ز من آشكار شد

 (الف/94...)آيد اما بعد كلمه چند در بيان مراتب عشق بر سنن سوانح بزبان وقت امال كرده مى

 :انجام

 من و تو رفته و خدا مانده  مانده كى بود ما ز ما جدا

 (الف/414... )تم الكتاب اللمعات شيخ فخرالدين عراقى

 

 2212همان اثر - 1844

ب تا /111از . )ق 40، .م س 14×7/41( 7/40×1/7)، قطع .ه  4171محل كتابت،  و ، بدون تعليق، سيد احمد خرسوه

 .دار لبه( عطف ميشن)، جلد مقوا .س 14آهارزده، ( الف/119

 (ب/111)الحمدهلل الذ  نور وجه حبيبه بتجليات الجمال فتألأل نورا و ابصر فيه غايات الكمال ... بسم:   آغاز

 (الف/119)همان :   انجام

 .ب مضبوط است/119قيد كتابت در :   توضيح

 

 2233مثنوى  - 1842

 .(ه  219-285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

، بـدون  .س 40آهـارزده،  . ق 101، .م س 1/47×1/44(44×4/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .جلد

 :    آغاز

 (الف/4)خون ريز شد شير هجر آشفته و  چون زنم دم كاتش دل تيز شد

 :   انجام

 (ب/101)بود ( چه)مرترا خاصيت اندر چى  پس بپرسيدند زان شه كا  سند

 .ها موجود نيست ناقص است و مقدمه( دفتر مثنو  0شامل )اوراقى از آغاز و انجام نسخه :   توضيح
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 1/1182همان اثر - 1828

، .س 10ابر ، . ق 100، .م س 10×40( 11×0/40)، قطع .(ه  9قرن . ظ )نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار ، لبه(ا  روكش پارچه)شنگرف، جلد مقوا  اوراق مجدول به

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)از جداييها شكايت ميكند   بشنو اين نى چون حكايت ميكند

 :   انجام

 ست زانك از دل جانب دل روزنه  ست ان سخن زان ميمنه( كذا)در دلمن 

 (الف/100)على محمد و آله اجمعين   اللّه و حسن توفيقه و صلى  اللّه الكتاب الهاد  الى صراط السو  بعونتم 

 .ورق لغت عربى به فارسى جا  گرفته است 41دفتر مثنو  است و در پايان آن  0نسخه حاو  :   توضيح

 

 2134(دفتر اول)مثنوى   -1821

 همان مؤلف

آهـارزده،  . ق 11، .م س 4/11×47(1/47×4/41)، قطع .ه  016الحجه  ذ  1ى، سمرقند، نسخ، معال بن امير سيد اندكان

 .دار ، مجدول، لبه(با نقش گل و بوته)ا  ترنجدار  شنگرف، جلد ميشن قهوه ، اوراق مجدول به.س 10

 الدين فى كشف اسرار الوصول و اليقين و ما توفيقى االباهلل و هو اصول اصول... بسم:   آغاز

 (ب/4)كند  از جداييها حكايت مى كند از نى چون شكايت مىبشنو 

 (الف/11)سره  صبر كن واهلل اعلم بالصواب تم الدفتر االول من المثنو  المولو  قدس... :   انجام

 

 2144همان اثر  -1829

جلد ميشن ، .س 14كاهى، . ق 461، .م س 0/10×0/40(0/40×7/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار، مجدول آلبالوئى ترنجدار، لبه

 ...الدين و كشف اسرار الوصول هذا كتاب المثنو  و هو اصول اصول... بسم:   آغاز

 4/7469برابر نسخه 

 (الف/461)صبر كن واهلل اعلم باالصواب   صبر آرد آرزو رانى شتاب

 (هجر  4600)موالنا شده است نسخه از سو  يونس افند  خطيب جامع قاسميه وقف درگاه :   توضيح

 

 2141همان اثر  - 1823

، جلد ميشن سياه .س 14، .ق 00، .م س 1/10×1/40(0/49×0/41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (دفه چپ افتاده)ترنجدار 
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 (ب/4)0710برابر نسخه :   آغاز

 (ب/00)همان :   انجام

 

 2132(دفتر دوم)مثنوى   -1825

 مؤلف همان

، .س 10آهـارزده،  . ق 16، .م س 4/11×47( 1/47×4/41)، قطـع  .ه  014اميـر سـيد انـدكانى، سـمرقند،      نسخ، معالبن

 .دار ، مجدول، لبه(با نقش گل و بوته)ا ، ترنجدار  شنگرف، جلد ميشن قهوه اوراق مجدول به

 ...بسم:   آغاز

 (اف/4)مهلتى بايست تا خون شير شد   مدتى اين مثنو  تاخير شد

 :انجام

 (الف/16)ام تا تو جان پرور   كه جان كنده  بدانى درو چون نكو بنگر 
 

 1/2142همان اثر  -1824

، .س 14، .ق 71، .م س 0/10×0/40( 0/40×7/0)، قطـع  (القعـده ؟  ذ  7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت 

 .دار، مجدول جلد ميشن آلبالوئى، ترنجدار، لبه

 (ب/4)ان هم:   آغاز

 :انجام

 (ب/71)ناقصان سرمد  تم الكالم   قوم ديگر ناپذيرا ترش و خام

 2144همان اثر  -1822

، (الـف /90الف تـا  /07از .)ق 11، .م س 1/10×1/40(0/49×0/41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (دفه چپ افتاده)، جلد ميشن سياه ترنجدار .س 14

 (الف/07) 0719ه برابر نسخ:   آغاز

 (الف/90)همان :   انجام

 

 2158(دفتر سوم)مثنوى  - 1821

 همان مؤلف

، .س 10آهارزده زردرنـگ،  . ق 04، .م س 4/11×47( 1/47×4/41)، قطع .ه  014اميرسيداندكانى، سمرقند،  نسخ، معالبن

 .دار ، مجدول، لبه(با نقش گل و بوته)ا  ترنجدار جلد ميشن قهوه

 ...فى االرض يقو  بها ارواح المريدين  الحكم جنوداللّه ...بسم:   آغاز
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 (ب/4)الدين بياراين سيوم دفتر كه شد سنت سه بار  ا  ضياء الحق حسام

 :انجام

 (ب/04)ا  اخى در دفتر چارم بجو   كر تو خواهى باقى اين گفت و گو

 

 9/2142همان اثر  -1824

، جلـد ميشـن   .س 14، .ق 441، .م س 0/10×0/40(0/40×7/0)نسخ، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار، مجدول آلبالوئى ترنجدار، لبه

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/441)همان :   انجام

 

 2142همان اثر  -1822

، (الف/400الف تا /99از . )ق 07، .م س 1/10×1/40(0/49×0/41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (دفه چپ افتاده)جلد ميشن سياه، ترنجدار ، .س 14

 (الف/99( )بدون مقدمه)همان :   آغاز

 (الف/400)همان :   انجام

 

 2151(دفتر چهارم)مثنوى   -1188

 همان مؤلف

، اوراق .س 10آهـارزده،  . ق 11، .م س 4/11×47( 1/47×4/41)، قطع .ه  014اميرسيداندكانى، سمرقند،  نسخ، معالبن

 .دار ، مجدول، لبه(با نقش گل و بوته)ا  ترنجدار ، جلد ميشن قهوهشنگرف مجدول به

 

 ...الظن الرابع الى احسن المرابع و اجل المنافع... بسم:   آغاز

 (ب/4)كه گذشت از مه بنورت مثنو  الدين توئى ا  ضياء الحق حسام

 :   انجام

 (الف/11)هم بعون ايزد يحيى العظام  دفتر چهارم شد اين ساعت تمام
 

 2128همان اثر  -1181

، (ب/111ب تـا  /400از . )، ق.م س 1/10×1/40( 0/49×0/41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (دفه چپ افتاده)جلد ميشن سياه ترنجدار 
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 (ب/400()بدون مقدمه)همان :   آغاز

 (ب/111)اعلم بالصواب   فهم كن واللّه... :   انجام

 

 2159(تر پنجمدف)مثنوى    -1189

 همان مؤلف

، اوراق .س 10آهـارزده،  . ق 10، .م س 4/11×47( 1/47×4/41)، قطع .ه  014اميرسيداندكانى، سمرقند،  نسخ، معالبن

 .دار ، مجدول، لبه(با نقش گل و بوته)ا  ترنجدار شنگرف، جلد ميشن قهوه مجدول به

 ...تبدانيد و آگاه باشيد كه شريعت همچو شمعيس... بسم:   آغاز

 (ب/4)طالب آغاز سفر پنجم است الدين كه نور انجم است شه حسام

 :   انجام

 (ب/10)كه بدان ترياق فاروقيش قند  زان نشد فاروق را زهر  گزند
 ــــــــــــــــــــ

 1:167ششن 

 

 2121همان اثر  -1183

، (ب/196ب تـا  /111از . )ق 07 ،.م س 1/10×1/40(0/49×0/41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (دفه چپ افتاده)، جلد ميشن سياه ترنجدار.س 14

 (ب/111)همان :   آغاز

 :   انجام

 (ب/196)در سبب ورزيدن او مختار بود  گر چه نسيان البد و ناچار بود

 

 2153(دفتر ششم)مثنوى   -1185

 همان مؤلف

آهارزده، . ق 00، .م س 4/11×47(1/47×4/41)، قطع .ه  014 اآلخر جماد  10اميرسيداندكانى، سمرقند،  نسخ، معالبن

 .دار ، مجدول، لبه(با نقش گل و بوته)ا  ترنجدار شنگرف، جلد ميشن قهوه ، اوراق مجدول به.س 10

 ...جلد ششم از دفترها  مثنو  و بينات معنو  كه... بسم:   آغاز

 (ب/4)جوشد بسو  سادسى  ميل مى  الدين بسى ا  حيات دل حسام

 :   انجام

 (الف/00)حد و كران  تا شو  دريا  بى  آب جان را ريز اندر بحر جان
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 .هجر  در ظهريه مضبوط است 901اآلخر  قيد تملك به تاريخ غره ربيع:   توضيح

 

 2129همان اثر  -1184

، (ب/109تـا   ب/194از . )ق 09، .م س( 1/10×1/40(0/49×0/41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (دفه چپ افتاده)، جلد ميشن سياه ترنجدار.س 14

 (ب/194()بدون مقدمه)همان :    آغاز

 :    انجام

 (ب/109)شود پيدا كه چه سانست جان  فعل مردمانمى( و)همچنين از قول 

 .اوراقى چند از پايان ناقص است:   توضيح

 

 2211مجالس سبعه - 1182

 .(ه  219-285)الدين محمدبن محمد مولوى  جالل

 [گذشت( 006شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

، .س 16مخطـط،  . ق 10م، .س 16×0/41( 1/47×0/41)، قطع .ه  4160رقاع، على صدقى مغنسالى، بدون محل كتابت، 

 (روكش كاغذ )جلد مقوا 

 (ب/4...)لةٍ المنزه عن كل صفةالحمدهلل صانع العالم بغير آلة العالم بكل خطرةٍ و قطرةٍ و قالةٍ و حا... بسم:   آغاز

 (ب/10)اعلم تمت   انى ذاهب الى رب عليه توكلت و هو حسبى واللّه... :   انجام

 

 2124مجموعه اشعار فارسى  -1181

 گردآورنده ناشناس

 .در اين مجموعه اشعار برخى از شاعران ايرانى و عرب گرد آمده است

( الـف /91الـف تـا   /70از .)ق 40، .م س 4/16×41(0/40×0/46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .دار ، مجدول، لبه(نيم ترنج)السطور، جلد ميشن آلبالوئى ترنجدار آهارزده، مختلف

 جامى راست:   آغاز

 (الف/70)او عكوس فى مرايا او ظالل   كل ما فى الكون وهم او خيال

 :   انجام

 (الف/91)ندر محيط هستى او هم كه مغرق است ا دارد فراغت از من و مايى و هست و نيست
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 4/2214مرآت الجمال  -1184

 .(ه  292. ف )الدين على بدليسى  الدين ادريس بن حسام كمال

از ... قوينلـو  الدين معروف ترين مورخ قرن نهم خاك عثمانى از منشـيان دربـار سـلطان يعقـوب آق     ادريس بن حسام

هـا  مختلـف    در فنون مختلف دست داشته و به زبان تـاز  و پارسـى در رشـته   دانشمندان مسلط زمان خود بوده و 

و ( يا صـفات الثمانيـه  )« هشت بهشت»؛ « شرح گلشن زار»توان به  از ميان مشهورترين آثار او مى... تاليف كرده است

 (4:101نفيسى )اشاره كرد « نامه سليم»

هر و ماه كه مؤلف آن را بنام سلطان بايزيد بن سلطان محمد داستانى است عرفانى ـ ادبى در مناظره م « الجمال مرآت»

 .آغاز و به روزگار سلطان سليم به پايان رسانده است

 1:100الظنون  ؛ ذيل كشف 1:4060الظنون  ؛ كشف 0:1011منزو   :بنگريد

ب تـا  /411ز ا.)ق 91، .م س 14×7/41( 7/40×1/7)، قطع .ه  4171و ، بدون محل كتابت،  تعليق، سيداحمدالخرسوه

 .دار ، لبه(عطف ميشن)، جلد مقوا.س 14آهارزده، ( ب/111

ا  پيدا ز ذات خود بر ذات خود بـرا   ... على سيدنا و آله و صحبه  اللّه الحمدهلل رب العالمين و صلى... بسم:   آغاز

 (ب/411... )ذات خود باقتضاء وجوب وجود

 (ب/111)ين و الحمدهلل رب العالمين آياته فى مزايا مكونه ابصار المتفكر... :   انجام

 

 2189مرآت الصفا  -1182

 سليمان بن محمد پرزنوى مولوى

« رسـاله سپهسـاالر  »افالكـى و  « العـارفين  مناقـب »مؤلف كه اطالعى از سرگذشتش بدسـت نيامـد، ايـن رسـاله را از     

 .آور  كرده و در آن به ذكر احوال بزرگان مولو  پرداخته است جمع

، جلـد مقـوا   .س 47، .ق 11، .م س 16×1/41(47×1/46)نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        نسخ خام، بدون

 (بندها ميشن روكش ابر ، عطف و گوشه)

وهاج اهل ايمان سـزاوار احديسـت كـه نـوع انسـانرا بـر سـاير         حمد  كه درة التاج قرآنست و سراج... بسم:   آغاز

 (ب/4...)مخلوقات برگزيد

الملـك المقتـدر و الحمـدهلل وحـده و       اللّه به بستان افند  و مصطفا افند  به حمزه افند  تم بعونايشان ... :   انجام

 (الف/11)على سيدنا محمد و آله   اللّه صلى

 

 3/2422مرآت المحققين - 1118

 .(ه  198-241)سعدالدين محمود بن عبدالكريم شبسترى 

 [گذشت( 11شماره )ياد او در جلد اول ]
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 .باب مسايل مربوط به معرفت نفس و خداشناسى را از دريچه فلسفه و عرفان نگريسته استاثر در هفت 

 1:4196؛ صفا 1:4090و  1:901( پاكستان)؛ منزو  060: 9؛ ذريعه1:4171؛ منزو  4111مشار . ف:   بنگريد

، .س 40، (ب/411ا ب ت/417از . )ق 40، .م س 49×4/9(1/41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .اوراق مجدول مذهب، بدون جلد

 (ب/417... )الحمد هلل الذ  هدانا سواء الطريق وهب لنا كشف بعض الحقايق:   آغاز

 (ب/411...)پادشاه را خزينه باشد و رسوالن و سكان و جاسوسان باشند اكنون... :   انجام

هجـر  در تهـران در    4101برا  نخستين بار در سال  «مرأت المحققين»اوراقى چند از پايان ناقص است :   توضيح

هجـر  اسـتناخ    090كـه در  ( 1601)فيلم نسخه مضبوط در اياصـوفيه  . چاپ شده است« عوارف المعارف»ضميمه 

 .موجود است( 469)شده در دانشگاه تهران 

 

 1138[و مسايرة االخيار]مسامرة االخبار  -1111

 .(ه  193پس از .  ف)الدين محمود بن محمد آقسرايى  كريم

ان پارسى نـويس آسـيا  صـغير درقـرن هشـتم هجـر  و از        الدين محمود بن محمد آقسرايى از مؤلف خواجه كريم

از جملـه مآخـذ بسـيار    ... االخبـار  مسامره... منشيانيست كه در امور ديوانى شركت داشت و متقلد اعمال سلطانى بود

ايى در نگارش تـاريخ آنسـت كـه بـرا  بسـيار  از حـوادث مهـم        از لطايف كار كريم آقسر... سودمند فارسى است

 (1/1:4100صفا.)مخصوصا قتل يا مرگ رجال بزرگ ماده تاريخها  مشهور را نقل كرده است

 .كتاب حوادث عهد سلجوقيان را از آغاز تشكيل دولت سلجوقى تا دوران غلبه مغول در احتوا دارد

 1:1710( ين مؤلف)؛ مشار4:000؛ فهرستواره 4117مشار . ف:   بنگريد

، جلد .س 47، .ق 170، .م س 11×7/16( مختلف)، قطع .ه  4100رقاع، محمد رفعت، بدون محل كتابت، غره رجب 

 (ا  و عطف ميشن روكش پارچه)مقوا

 (ب/4... )الحمدهلل الذ  خلق الخلق و اعمالهم و ابداع اقوالهم و نوع صفاتهم... بسم:   آغاز

والصلوة على نبيـه المختـار و   ... ن دولت مبارك چيز  ازين باقى ماند و الحمدهلل على هذه االنعامكه دري... :   انجام

 (170)آله اخيار وسلم تسليما كثيرا 

استنسـاخ كـرده   ( هجـر   710بتـاريخ  )على الكاتب عريف به آقسرايى  كاتب، نسخه را از نسخه محمدبن:   توضيح

و بار ديگـر بـا تصـحيح عثمـان تـوران      .( م 4911)از سو  مؤسسه زبان ترك  در تركيه يكبار« االخبار مسامره». است

 .چاپ شده است( 4911)
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 2184مشكالت مثنوى  -1119

 مؤلف ناشناس

، اوراق مجـدول  .س 40، .ق 16، .م س 47×41(0/41×1/7)تعليق، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 (بندها ميشن گوشهروكش ابر  و عطف و )شنگرف، جلد مقوا  به

اين كلمه چندست از لغتها  مثنو  و بينات معنو  كه مصباح ظالم وهم و شبهت و خياالت شـك و  ... بسم:   آغاز

 (ب/4... )ريب است جمع كرده آمد

 (ب/16)بهر جانب كه رو  آر  درفش كاويان بينى ... :   انجام

 

 3/2244مصيبت نامه  -1113

 .(ه  214-458)وبكر عطار نيشابورى فريدالدين ابوحامد محمد بن اب

 [گذشت( 741شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

ب /96از .)ق 49، .م س 14×0/41( 0/40×1/0)، قطـع  .ه  4174، (آيـدين )محمـد، گوزلحصـار    بـن  اشرف تعليق، على

 (بندها ميشن روكش ابر ، عطف و گوشه)، جلد مقوا.س 49، (ب/460تا

 ...بسم:   آغاز

 (ب/96)كو خالفت داد مشتى خاك را  ان پاك آن پاك راحمد پاك از ج

 :   انجام

 (ب/460)شوخى ما پيش چشم ما ميار  شرمى ما در گذار شوخى و بى

 

 2155همان اثر - 1115

، .س 44آهـارزده نـازك،   . ق 474، .م س 1/17×16( 1/16×7/41)، قطع .ه  4169نسخ، سيد عبدالرحمن، قره حصار، 

 .دار، مجدول ب، جلد ميشن سرخ ترنجدار، لبه/4شنگرف، سرلوحه نفيس در ورق  بهاوراق مجدول 

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/474)همان :   انجام

 

 2125معارف - 1114

 .(ه  294. ف ( )سلطان العلماء)بهاءالدين ولد 

 [گذشت( 716شماره )و توصيف اثر در همان جلد ( 119شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

، جلد .س 49آهارزده نازك، . ق 77، .م س 4/16×41(0/41×4/0)، قطع .ه  900بدون نام كاتب و محل كتابت،  نسخ،

 .دار، مجدول ميشن آلبالوئى ترنجدار، لبه
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سلطان العلماء فـى  ... الحمدهلل رب العالمين و الصلوة على محمدوآله الطاهرين قال الشيخ االمام العالم الكامل:   آغاز

 (ب/4. )..العالمين

رب العـالمين    اللّـه  ادب را دهنـد واهلل اعلـم تمـت بعـون     رغبت را بخدمتكار با ادب دهند و محرومى بـى ... :   انجام

 (ب/77)عنه سنه سته و ثمانين و تسعمائه   اللّه بهاء الملة و الحق والدين رضى... معارف امام الموحدين قرة العيون

 

 2229معارف - 1112

 .(ه  119-299( )سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

شـنگرف، اوراق   ، سـرعنوانها بـه  .س 40دار و آهـارزده،   نقش ته. ق 404تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 .دار الف، جلد ميشن ترنجدار، لبه/4ا  زيبا در  مجدول مطال، سرلوحه

گويند كه حق تعالى  اند علما و محققان مى ودهاوليا و انبيا كه هر يكى بمعجزه و كراماتى مخصوص و مشهور ب... بسم

 (ب/4... )هر يكى از ايشان

 (ب/404)و يك نوع شخص نكويند كه كلموالناس على قدر عقولهم تمت المعارف سلطان ولد قدس سره ... 

نـى  ي)ترين نسـخه ايـن اثـر در كتابخانـه سـليمانيه       كهن( 149: 1كتابشناسى موالنا )بگزارش محمد اوندر :   توضيح

 .هجر  توسط محمد بن محمود توقاد  استناخ شده است 716شود كه در سال  نگهدار  مى( 090جامع، شماره 

 

 5/1199معنى الفاظ تازى  -1111

 مؤلف ناشناس

از .)ق 04، .م س 1/16×1/40(41×7/0)، قطـع  .ه  971االخـر   تعليق، محمد بن بيرام، بدون محل كتابـت، سـلخ ربيـع   

 .، دفه راست افتاده(عطف ميشن)، جلد مقوا.س 7، (الف/414ب تا /74

حد و قياس اين كتابيست مختصر در بيان معانى الفاظ تاز  كـه در   بعد از ستايش و سپاس و درود بى... بسم:   آغاز

 (ب/74... )محاورات و مراسالت پارسى ميان اكابر متداولست

الملـك الوهـاب     اللّـه  اهـا تمـت الكتـاب بعـون    يمـوم دري ... يبوست خشكى يسر آسانى يمن خجسـتكى ... :   انجام

 (الف/414)

 

 1135مناجات  -1114

 .(ه  541-322)االسالم ابواسماعيل عبداهلل بن محمد انصارى هروى  شيخ

 [گذشت( 19شماره )ياد او در جلد اول ]

، (ب/10الــف تــا /10از . )ق 41، .م س 0/47×41(41×4/7)نسـخ، بــدون نــام كاتــب، محــل و تـاريخ كتابــت، قطــع   

 .شنگرف، جلد چرم فرسوده السطور، اوراق مجدول به مختلف
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 (الف/10... )مكانى جا  تو پيداست در ميان جانى و نه جانى و نه در ميان جانى... :   آغاز

 .اوراقى چند از آغاز ناقص است:   توضيح

 

 2218مناجات حضرت موالنا  -1112

 محمد بن حبيب المولوى

 [بدست نيامد اطالعى از سرگذشت مؤلف]

عطـف  )، جلد مقوا .س 47، .ق 40، .م س 1/40×1/41(1/41×1/9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، شيرازه افتاده(ا  پارچه

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)عددآن خداوند  كه شد بى حد و عد  حمد اليحصى و شكر بى

 :   انجام

 (ب/40)ا  قديم كردگاراهلل ما عنان اختياربا تو داريم  حسبى

الف آمده است كه مؤلف به تشويق روحى دده شيخ غالطه بـه گـردآور  ايـن اثـر دسـت زده      /4در ورق :   توضيح

 .است

 

 2244مناقب حضرت خداوندگار  -1198

 .(ه  119. ف )احمد بن مجدالدين فريدون 

 [گذشت( 191شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

. ق 466، .م س 16×0/41(0/41×0/7)، قطـع  .ه  4101المولو  بن حسيب المولو ، بدون محل كتابت، نستعليق، حسن 

 (بندها ميشن روكش ابر ، عطف و گوشه)شنگرف، جلد مقوا  ، اوراق مجدول به.س 49آهارزده، 

عـد صـمد     حدواحد  راجل جالله كه جالل هويت او از تصاوير عقل مبراست  و ثنا  بى حمد بى... بسم:   آغاز

 (ب/4... )راعمت نواله كه

 (الف/99)تعالى تمت   اللّه اوليا دعوت نموده است تم رساله سپه ساالر بعون... :   انجام

 

 1881همان اثر  -1191

عطـف  )، جلـد مقـوا  .س 40، .ق 00، .م س 1/40×9/9(7/41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 (ميشن

 (الف/4... )عاليه از حضرت ايشان خواسته در بيان آن و همم... :   آغاز

 ...رفت اين ضعيف بپا  حركت داد گرفته بود و نمى... :   انجام
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 .اوراقى چند از آغاز و انجام ناقص است:   توضيح

 

 1151(حاوى اشعارى از موالنا)منتخبات  - 1199

 گردآورنده ناشناس

( ب/116الـف تـا   /409از .)ق 14، .م س 0/47×41(41×0/0)قطـع   تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت،     

 ، جلد ميشن فرسوده.س 41دار،  نقش ته

 سره العزيز  اللّه نامه حضرت موالنا قدس عشق:   آغاز

 (الف/409... )ناگهان جمال خويش نمود  عشق در حب اهل مخفى بود

 :انجام

 (ب/116)ن را بگو مردان سالمت ميكنند آن شمع رخشا من عيد قربان را بگو آن فخر رضوانرا بگو

 

 

 1132(حاوى اشعارى از موالنا و سلطان ولد)منتخبات  - 1193

 گرد آورنده ناشناس

، .س 47، (الـف /401ب تا /01از .)ق 04، .م س 0/47×41(مختلف)، قطع .ه  941تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .جلد ميشن فرسوده

 ...بسم:   آغاز

 (ب/01)پايها باشد زمين سر آسمان  گوش مشرق شد دهانمغربم شد 
 

 9/1844منتخب خفى عالئى  -1195

 .(ه  431-535)زين العابدين اسماعيل بن حسن جرجانى المتطبب 

الدين اسمعيل بن حسن جرجانى المتطبب بزرگترين پزشك قرن ششم و كسى است كه بقول بيهقى علم طـب و   زين

از زمان تاليف به بعـد همـواره جـزو اركـان     ... كتاب ذخيره خوارزمشاهى... احياء كرد ساير علوم را با تصانيف خود

 (1:141صفا... )شده است كتب طبى شمرده مى

در حقيقت گزيـده  [ بخش علمى در دو مقاله و بخش عملى در هفت مقاله]خفى عالئى در دو بخش علمى و عملى 

شايان ذكراسـت  . دو بخش علمى و عملى فراهم آمده استاست كه بدست خود مؤلف در « ذخيره خوارزمشاهى»از 

جهت اينكه به اسم سـلطان عالءالـدين تكـش خوارزمشـاه      است و به« الذخيرة فى الطب»كه عنوان اصلى اين كتاب 

 .نوشته شده بدين نام معروف شده است

مشار . ؛ ف010: 4منزو  ؛ 441؛ كتابشناسى نسخ خطى پزشكى ايران (4:411)؛ نفيسى4:011كشف الظنون :   بنگريد
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 4:006(پاكستان)؛ منزو  1:4777؛ قاموس االعالم 46:46؛ ذريعه 160: 1؛ ريحانه 044

ب تـا  /0از .)ق 00، .م س 0/16×0/41( 7/41×7/0)، قطـع  .ه  916الحجه  ذ  1تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .السطور، بدون جلد آهارزده، مختلف( الف/74

امـا بعـد چـون    ... نهايت سراپرده عظمت پادشاهى را كـه  غايت و اعداد سپاس بى امداد حمدوثنا  بى... بسم:   آغاز

 (ب/0... )تعالى گذاردن و دعا  دولت سالطين روزگار  اللّه الزم شكر نعمت

 اعلم بالصواب و اليه مرجع و المآب  حجامت در نقصان ماه خلط بيشتر آيد واللّه... :   انجام

 (الف/74)من منتخب خفى عالئى من كالم سيدالحكيم اسماعيل بن الحسن الجرجانى   هاللّ تمت بعون

صـاحب  . نيز ديـده شـده اسـت   « الخفية العالئيه»و « خف عالئى»ها به شكل  ا  از نسخه عنوان اثر در پاره:   توضيح

 .كشف الظنون معتقد است كه اثر به عالءالدين ايل ارسالن محمد اتحاف شده است

 

 1/2222منشآت  -1194

 شيخ شهاب قلندر

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد]

، .س 49، (الـف /9الف تـا  /4از .)ق 9، .م س 1/16×0/41(0/47×9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .ترنجدار، مجدول( ا ، عطف ميشن روكش پارچه)جلد مقوا 

... سالم فقال من دخـل قطعـوا ذكـره و مـن خـرج منـه قطعـوا رقبتـه        اسلم مجو سنى فقيل له كيف رأيت اال:   آغاز

 (الف/4)

 (الف/9)اند بمحمدٍ و آله الطيبين الطاهرين و تعفواهلل تعالى مماحرره قلمى  و نعمتى نهاده روز  كرده... :   انجام

 

 2235منطق الطير - 1192

 .(ه  214-458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطار نيشابورى 

 [گذشت( 794شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

، .س 47آهارزده، . ق 411، .م س 1/47×44( 1/41×9/0)، قطع .ه  901نسخ مشكول، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار ب جا  گرفته است، جلد ميشن سياه ترنجدار، لبه/4اوراق مجدول مذهب، سرلوحه مذهبى در ورق 

 

 :  آغاز

 (ب/4)آنكه جان بخشيد و ايمان خاك را   پاك راآفرين جان آفرين 

 :انجام

 (الف/411)وز جوانمرد  نيايى در صفات   قائم مطلق تويى اما بذات
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 901تمت الكتاب بعون الملك الوهاب تاريخ سنه 

 

 2411همان اثر  -1191

، جلـد مقـوا   .س 40، .ق 406، .م س 0/40×0/46(0/41×7/7)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .دفه راست افتاده( عطف ميشن)

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)آنك جان بخشيد و ايمان خاك را  آفرين جان آفرين پاك را

 :انجام

 (ب/406)پس بشو  از اشك من ديوان من   پاك كن از آه صحن جان من

 .اوراقى چند از پايان ناقص است:   توضيح

 

 2284نثر الآللى - 1194

 .(ه  424-411)عبدالرحمن بن احمد جامى نورالدين 

 .السالم است كه جامى به نظم كشيده است نثراللئالى همان ترجمه صد كلمه حضرت على عليه

، اوراق .س 47آهـارزده،  . ق 16، .م س 1/16×44(1/41×0/0)، قطع .ه  900نستعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  مجدول به

 كتاب نثر الآللى حضرت شاه اوليا ترجمه موالنا جامى:    آغاز

 (ب/4)الرحمن الرحيمكويد ايمن كردد از وسواس شيطان الرجيم   اللّه هر كسى در كار بسم
 

 :انجام

 ختم كن بر صدق ا  كامل كالم اوليا  ميرسد از صدق مرد اندر مقام اوليا

 (الف/16) 990موالنا جامى عليه الرحمه سنه  تمت الكتاب نثر الآللى حضرت شاه اوليا ترجمه

 

 2211نزهة االرواح  -1192

 .(ه  114. ف )الدين حسين بن عالم حسينى هروى  امير ركن

 [گذشت( 014شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

( الـف /160ب تـا  /414از .)ق 00، .م س 0/11×0/40(1/47×9)نسخ، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار لبه( بندها ميشن ا  و عطف و گوشه روكش پارچه)، جلد مقوا .س 14ارزده، آه

 ...بسم:   آغاز
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 (ب/414)آوازسخن راهم بنامش كردم آغاز    بتوفيقش    چو    روشن   ديدم  

شوال خـتم  از حال ايشان خبر ميدهد محفوظ ماند انشاءاهلل تعالى تمام شد اين نسخه شريف بتاريخ رابع ... :   انجام

 (الف/160)بالخير و االقبال سنه اربع و سبعمائه بالخير والسعاده و الحسنى 

كه در آن بـه استنسـاخ نسـخه در سـال     )هجر  تاليف شده قيد كتابت  744با توجه باينكه كتاب در سال :   توضيح

 .تواند صحيح باشد نمى( اشاره گرديده. ه  761

 

 2229نفحات االنس من حضرت القدس   -1138

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 010شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

. ق 170، .م س 7/10×0/47( 1/47×1/46)نسخ، ابوعبداهلل محمد بن پيراحمـد، بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .دار، مجدول ، جلد ميشن سياه ترنجدار، لبه.س 11آهارزده، 

اما بعد ميگويـد بنـده شكسـته زاويـه     ...  الذ  جعل المرائى قلوب اوليائه مجالى جمال وجهه الكريمالحمدهلل:   آغاز

 (ب...)على  اللّه خمول و كم نامى عبدالرحمن بن احمد جامى ثبته

 :   انجام

 در هشتصد و هشتاد و سيم گشت تمام  از هجرت خير بشرو فخرانام

 (ب/170)تو هم ا  فاضل نكو سيرتزين تمنى تهى مگذارم       گنهكارمهر كه خواند دعا طمع دارمزانكه من بنده 

 (الف/4ورق )نسخه از سو  صاحبش شيخ محمد قيصر  وقف زوايه مولويه در سالنيك شده بود :   توضيح

 

 2298نگارستان - 1131

 .(ه  258. ف )الدين احمد بن سليمان  شمس

 49دار و آهـارزده،   نقش ته. ق 497، .م س 4/16×0/41(1/41×0/0) تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع

 .دار، مجدول شنگرف، جلد ميشن سياه ترنجدار، لبه ، اوراق مجدول به.س

همتا  را عزوجل كه نه در تشييد بنا  حكمتش عجل است و نـه در تنفيـذ    منتها خدا  بى منتها  بى... بسم:    آغاز

 (ب/4... )قضا  حكمش وجل

   :انجام

 (ب/497)تقرير عادت طبيعت شود   بتكرير احوال عادت شود

 .اوراقى چند از پايان ناقص است:   توضيح
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 9/2244وصلت نامه - 1139

 .(ه  241-458)منسوب به فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطار نيشابورى 

 [گذشت( 011شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

ب /10از .)ق 00، .م س 14×0/41( 0/40×1/0)، قطع .ه  4174، (آيدين)گوزلحصار نستعليق، على اشرف بن محمد، 

 (بندها ميشن روكش ابر ، عطف و گوشه)، جلد مقوا .س 49، (الف/96تا 

 :    آغاز

 (ب/11)هفت و شش و پنج و جهار    ابتدا كردم بنام كردكارخالق

 :انجام

 (الف/96)يت جز تو كيست حد و غا چون تويى بى نهايت جز تو كيست ا  خدا  بى
 

 1895يوسف و زليخا - 1133

 .(ه  424-411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 007شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

ا   ، جلد ميشـن قهـوه  .س 41، .ق 407، .م س 49×4/41(7/41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .ترنجدار، مجدول

 :   آغاز

 (ب/4)گلى از رضه جاويد بنما    الهى غنچه اميد بكشا 

 :   انجام

 (ب/407)دل و جام وقف كردم در بهايت  فشاندم گنج و گوهر در بهايت

 .اوراقى چند از پايان ناقص است:   توضيح
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 2/248آداب طريقت-1135

 .(ه  211. ف )عبدالخالق بن عبدالجميل عجدوانى 

و  موسـس اصـلى وبنيـان گـذار     . از مشاهير صوفيه در قرن ششم هجر  اسـت ( كذا)خواجه عبدالخالق غجدوانى 

خواجـه عبـدالخالق   ... ف شده اسـت واقعى سلسله خواجگان است كه بعدها در قرن ششم هجر  به نقشبنديه معرو

 ...خواجه احمد صديق، خواجه عارف ريوگرو  و خواجه اولياء كالن: راسه خليفه به شرح زير بوده است

 (171تاريخ عرفان و عارفان ايرانى، )

ــا /476از .)ق 0، .م س 40×0/46(0/46×9)تعليــق، بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع   ( ب/471ب ت

 .ا  شنگرف، جلد ميشن قهوه ، سرعنوانها به.س 40دار،  نقش ته

اين رساله است در آداب طريقت كه حضرت شيخ الشيوخ سـلطان المشـايخ   ... الحمدهلل رب العالمين... بسم:   آغاز

 (ب/476...)عبدالخالق العجدوانى

 (ب/471)ن الطاهرين يا آله العالمين و يا خيرا الناصرين بحق محمد و آله الطيبي... :   انجام

االنـس   ؛ نفحـات 1/4:491؛ صـفا 1:4140( پاكسـتان )؛ منـزو   1/4:4641؛ منـزو   1:1600االعـالم   قـاموس :   بنگريد

 .ببعد 177( پور تصحيح مهد  توحيد )

 

 1384آداب و احكام الحج -  1134

 .(ه  1111يا  1118ـ1381)محمدباقر بن محمدتقى مجلسى 

 [گذشت( 41ه شمار)ياد مؤلف در جلد اول ]

 (عنوان بصورت آداب الحج ضبط شده است) 40: 4ذريعه :   بنگريد

هـا   ، كشـيده .س 44دار،  نقـش  تـه . ق 464، .م س 0/40×44(41×7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (.بندها ميشن روكش ابر  و گوشه)شنگرف، جلد مقوا به

 (الف/4... )اما بعد چنين گويد ذره حقير... االنعام على االنامبسم الحمدهلل الذ  جعل من فضايل :   آغاز

 (الف/464... )و التقاسنى الجوائر... :   انجام

استنسـاخ  ( هجـر  4694)ترين نسخه اين اثر كه در حيـات مؤلـف    كهن. اوراقى چند از پايان ناقص است:   توضيح

 .شده در كتابخانه آستان قدس رضو  مضبوط است

 

 9/5184گلستان ابيات  -1132

 گردآورنده ناشناس

( ب/417ب تـا  /469از . ) ق 49، .م س 0/14×4/40( مختلـف )نسخ، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 (بندها ميشن عطف و گوشه)السطور، جلد مقوا  دار، مختلف نقش ته
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 :   آغاز

 (ب/469)كز عهده شكرش بدر آيد  از دست و زبان كه برآيد

 :انجام

 (ب/417)الجورد و طالست بر ديوار  ان و نسيج برنا اهلپرني
 

 1/444اصطالحات التصوف -  1131

 مؤلف ناشناس

دار،  نقش ته( ب/04الف تا /07از . )ق 0، .م س 0/40×1/44(0/9×0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ا  عطف پارچه)، جلد مقوا .س 40

 (الف/47... )پادشاهى را كهشكر و سپاس ... بسم:   آغاز

 (ب/04)رب العالمين   و فى ذلك فليتنافس المتنافسون والحمد للّه... تا از ان جمله باشند... :   انجام

 

 19/3888امثله فارسى -  1134

 مؤلف ناشناس

دار،  نقـش  ته( الف/90ب تا /96.)ق 0، .م س 0/14×40(47×41)، قطع .ه  4101تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (روكش ابر  و عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  السطور، كلمات فارسى و سرعنوانها به مختلف

 (ب/96... )اعلم كما ان الصرفيين جعلوا الفعل... بسم:   آغاز

 (الف/90... )و قد مرسبب االنحصار... :   انجام

 .اوراقى چند از پايان ناقص است:   توضيح

 

 3/1421امثلة الفارسيه -  1132

 مؤلف ناشناس

ب تا /47از .)ق 41، .م س 0/11×40( مختلف)تعليق، محمد صالح بن محمد عارف، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (عطف ميشن) شنگرف، جلد مقوا السطور، سرعنوانها به دار، مختلف نقش ته( الف/19

 (ب/47... )كند هيچ نكرد نمى االمثلة المختلفه بلسان الفارسيه كرد كند كردن كنند كرده نكرد:   آغاز

 (الف/19)زهى كرده شد  زهى كرده شديد زهى كرده شدم زهى كرده شديم تمت ... :   انجام
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 5/3214امثلة الفارسيه -  1158

 مؤلف ناشناس

( الـف /00الـف تـا   /01از .)ق 0، .م س 16×0/41( 0/41×0)نسـخ، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع         

 .دار لبه( بندها ميشن گوشه)شنگرف، جلد مقوا  ، سرعنوانها به.س 40دار،  نقش ته

 (الف/01... )هذه االمثلة المختلفه من الفارسى للمصنف رحمة اهلل عليه كرد كند كردن كننده كرده:    آغاز

 (الف/00)اين و اينان و اينها تمت االمثله والخطوط ... :   انجام

 

 4/9292امثله فارسيه -  1151

 ناشناس مؤلف

ــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع   ــا /461از . )ق 1، .م س 4/14×1/40(40×7)نســخ، بــدون ن ( ب/460ب ت

 .دار ، لبه(عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا ها به ، سرعنوانها و حركه.س 41دار،  نقش ته

 (ب/461... )كند كرد ـ كند ـ كردن ـ كننده كرده نكرد هنوز نكرد، نمى:   آغاز

 (ب/461)ايم تمت االمثله الفارسيه ايد چه زهى كننده چه زهى كننده...  : انجام

 

 5/145امثلة المختلفه  - 1159

 مؤلف ناشناس

( ب/94ب تـا /01از .)ق 9، .م س 11×40( مختلـف )، قطـع  .ه  4109نسخ، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت،     

 .ا  قهوه شنگرف، جلد ميشن السطور، سرعنوانها به دار، مختلف نقش ته

 (ب/01)كند  كرد كند كردن كننده كرده، نكرد، هنوز نكرد نمى... :   آغاز

 (ب/94)الفارسيه  االمثله اسماءاالشارات اين و اينان و اينها اين و انان و انهاتمت... :   انجام

 

 3/3824انس اللهفان من كالم عثمان بن عفان  - 1153

 .(ه  143. ف )رشيدالدين محمد بن محمد بلخى 

رشيدالدين محمد بن محمد بلخى كاتب معروف به وطواط بزرگترين اديب ايرانيست كه از خـانواده خوارزمشـاهيان   

و  در نظم و نثر فارسى و عربى مهارت تمـام داشـت و قصـائد و  همـه مصـنوع و مسـجع و       . مند شده است بهره

 (4:91نفيسى ... )اشاره كرد... «دقائق الشعرحدائق السحر فى »توان به  از ميان مهمترين آثارش مى. مرصعست

سه رساله ديگر بـه  . اثر يكى از چهار ساله مؤلف است كه در آن صد كلمه از كلمات عثمان بن عفان گرد آمده است

و « فصل الخطاب من كـالم عمـر بـن الخطـاب    »؛ «مطلوب كل طالب من كلمات على بن ابيطالب»: ترتيب عبارتند از

 .«الصديق من كالم ابى بكر الصديقتحفة الصديق الى »
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السحر ـ مقدمـه    ؛ حدائق1:010؛ صفا (4110تهران )ها  رشيدالدين وطواط به اهتمام قاسم تويسركانى  نامه:   بنگريد

 1:70به بعد؛ ريحانه  1/1:4000و  1:1411؛ منزو  (4160تهران )عباس اقبال آشتيانى 

ـ (ثلث)نسخ  ( الـف /00ب تـا  /01از .)ق 10، .م س 40×41( 0/41×0/7)ت، قطـع  ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتاب

 .شنگرف نوشته شده، بدون جلد ، برخى از جمالت به.س 41ابر ، 

 (ب/01... )چنين كويد محمد بن محمد العمر  الرشيد الكاتب... الكثير بدايعه الكبير صنايعه الحمدهلل... بسم:   آغاز

 (الف/00)انكاه پسندد و راضى شود تمام شد صدكلمه ذ  النورين و كاركردن بطاعت او تا ... :   انجام

 

 3182برهان قاطع - 1155

 .(ه  1829پس از . ف )محمد بن خلف تبريزى 

 [گذشت( 07شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

دار،  نقـش  ته. ق 066، .م س 0/16×0/40( 0/14×1/46)محل و تاريخ كتابت، قطع طرابوزانى، بدون عثمان بن نسخ، حسن

 (در داخل محفظه)دار  شنگرف، جلد ميشن ترنجدار، لبه ها مذهب، جداول رنگى، كلمات به ، سرلوحه.س 11

 :   آغاز

 از نام تو بردند زبانها بتو راه  ا  راه نما بهر زبان در افواه

 ال حول و ال قوة اال باهلل يزدان و كرسطوس و تانكر  واله

مذهب و مجهتد نصارا و كبك نررا نيز گويند كه جفـت كبـك مـاده باشـد و اهلل      و نام مرد  بود صاحب... :   انجام

 اعلم

 

 3324بوستان  -1154

 .(ه  224يا  229ـ282يا  284)شيرازى  سعدى مشرف بن ابومحمدعبداهلل الدين مصلح

 [گذشت( 04شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

. ق 411، .م س 0/11×0/41( 47×0/7)، قطــع .ه  4660تعليـق، داود بــن عبــدالجبار سيواســى، بــدون محــل كتابــت،  

 .دار شنگرف، جلد ميشن لبه ها مذهب، جداول رنگى، سرعنوانها به ، سرلوحه.س 47دار،  نقش ته

 حكيم سخن در زبان آفرين بنام خداوند جان آفرين

 خدايا زعفوم مكن نا اميد  بضاعت نياوردم اال اميد

 

 9195همان اثر   -1152

شـنگرف،   ، سرعنوانها بـه .س 41، .ق 410، .م س 47×46(41×0/7)نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق، بدون 

 (.فرسوده)بنددار  ا  ترنجدار، گوشه جلد ميشن قهوه
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 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 

 1922همان اثر  -1151

، سـرعنوانها  .س 41دار،  نقـش  ته .ق 460، .م س 49×9/41( 1/41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 .شنگرف، بدون جلد به

 :   آغاز

 على ولى شاه دلدل سوار  خصوصا بران شير پروردگار

 :انجام

 قضا حالتى صعب اش آورد پيش پس از چند سال آن نكوهيده كيش

 .نسخه از آغاز و انجام ناقص است:   توضيح

 

 3528بهارستان  - 1154

 .(ه  424ـ411)جامى  نورالدين عبدالرحمن بن احمد

 [گذشت( 00شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

، سـرعنوانها  .س 40دار،  نقش ته. ق 447، .م س 1/49×41(41×7)قطع . ه  900تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار شنگرف، جلد ميشن، لبه به

 ...بسم:   آغاز

 مد آيد به پروازنه از نيرو  ح  چو مرغ امر ذ  بالى ز آغاز

و المسئول من اهلل ذ  الجالل و االكـرام للظفـر بنيـل المـرام و للفـوز       شود نه صد ار هشت برو  فزايى... :   انجام

 900سنه ... بحسن االختتام و الصلوة

 

 1/3219همان اثر  - 1152

( ب/01ب تــا/4از  .)ق 01، .م س 1/16×0/41(1/41×0/0)تعليـق، بــدون نـام كاتــب، محـل و تــاريخ كتابـت، قطــع     

 (بندها ميشن روكش ابر ، گوشه)شنگرف، جلد مقوا  ، سرعنوانها به.س 40دار،  نقش ته

 (ب/4)همان :    آغاز

 (ب/01)همان :    انجام
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 3/441پنجاه باب سلطانى  -1148

 .(ه  459ـ488)الدين حسينى آملى  الدين بن شرف ركن

كه به دربار سلطان حسين بايقرا به هرات رفت و كتابهايى چنـد در  مؤلف از علما  رياضى و منجمان قرن نهم بوده 

در خصـوص معرفـت اسـطرالب و    [ در دو مقالـه و پنجـاه بـاب   ]« پنجاه باب سلطانى»كتاب . رياضيات نوشته است

سيده به انجام ر.( ه  004. ف )هجر  بنام ابوالقاسم بابر شاه  006االول  ربيع 0استخراج تقاويم است و تأليف آن در 

و مقاله دوم در ذكر مسايل و اعمال گذشـته  ( باب 10در )مقاله اول در ذكر مسايل و اعمال آن بر صفايح بالد . است

يكى ديگر از آثار ايـن مؤلـف اسـت كـه در تنقـيح زيـج       « زيج جامع سعيد ». است( باب 41در )بر صحيفه آفاقى 

 (4:174نفيسى . )ايلخانى خواجه نصيرالدين طوسى نوشته است

 ؛1:467؛ صفا4:104( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  1:490؛ ذريعه 106ـ4:119منزو  :   بنگريد

، .س 16، (الـف /414الـف تـا   /07.)ق 10، .م س 10×40(47×9)، قطع .ه  4617تعليق، ابن احمد، بدون محل كتابت، 

 (بندها ميشن روكش ابر  و گوشه)شنگرف، جلد مقوا  سرعنوانها و جداول به

 ...و ربع مجيب و مقطرات بطريقه اختراع...  :  آغاز

 4617بدين قدر اختصار كنيم اگر زيادت ازين خواهند به كتب اين علم رجوع كنند قد تم فرغ سنه ... :   انجام

 .نسخه از آغاز ناقص است:   توضيح

 

 3114پندنامه - 1141

 .( ه 214ـ حد  458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطار نيشابورى 

 [گذشت( 70شماره )و توصيف اثر در همان جلد ( 16شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

، جلد مقـوا  .س 40دار،  نقش ته. ق 11، .م س 0/11×47(0/41×7)، قطع .ه 4476نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار لبه( بندها ميشن روكش ابر  و گوشه)

 :    آغاز

 آنكه ايمان داد مشتى خاك را  حد ان خدا  پاك را حمد بى

 : انجام

 بعد از آن ننويس ديگر والسالم تمت الكتاب اين مبارك نام چون كرد  تمام

 

 3/9249همان اثر  -1149

، .س 41، (ب/70ب تـا  /14از . )ق 10، .م س 9/49×1/41(1/40×4/0)، قطع .ه  4116نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (بندها ميشن گوشه)جلد مقوا

 (ب/14)همان :   آغاز
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 (ب/70)همان :   انجام

 

 1/3213همان اثر  -1143

( الـف /10الـف تـا   /4از .)ق 10، .م س 1/40×0/46(0/44×7)قطـع  . ه  4491نسخ، بدون نام كاتب و محـل كتابـت،   

 .ا  و مرمت شده شنگرف، جلد ميشن قهوه ، سرعنوانها به.س 41دار،  نقش ته

 (الف/4)همان :    آغاز

 :انجام

 (الف/10)كين نصايح را بخواند او بسى   رحمت حق باد بر روح كسى

 

 3312همان اثر  -1145

دار،  نقـش  تـه . ق 10، .م س 49×40(40×0/0)، قطع .ه  4117نسخ، محمد امين بن حمزه زشتو ، بدون محل كتابت، 

 (.بندها ميشن روكش ابر  و گوشه)، جلد مقوا .س 11

 همان:   آغاز

 :   انجام

 رحمت حق باد برو  والسالم بذرفت اين نصيحتها تمامهر كه 

 

 3341همان اثر - 1144

، جلـد  .س 44آباد ، . ق 10، .م س 0/47×0/41( 41×0/7)، قطع .ه  4100نسخ، عثمان بن كمال، بدون محل كتابت، 

 (.روكش ابر  و عطف ميشن)مقوا 

 :آغاز

 مبدع كونين سلطان قديم  ابتدا كردم بنام آن كريم

 4/1071برابر نسخه    :انجام

 

 9/3214همان اثر - 1142

( الـف /10ب تـا  /44از .)ق 10، .م.س 1/40×0916/44×0/41)، قطـع  .ه  4114نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (.بندها ميشن گوشه)شنگرف، جلد مقوا  ها به ، كشيده.س 41دار،  نقش ته

 (ب/44)1770برابر نسخه :   آغاز

 (ب/10)4/1071برابر نسخه :   انجام
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 3/1812همان اثر  -1141

دار،  نقـش  تـه ( الف/71ب تا /14از .)ق 11، .م.س 11×47(40×41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، بدون جلد.س 40

 (ب/14)همان :   آغاز

 :  انجام

 زآنكه بنده كنه كارم تمت الكتاب  ا  كه خواند دعا طمع دارم

 

 1124اثرهمان  - 1144

، سـرلوحه و  .س 41دار،  نقـش  ته. ق 11، .م.س 0/14×41(47×0/7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ا  ترنجدار، لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه جداول مذهب، سرعنوانها به

 همان:   آغاز

 : انجام

 خدا  شكى او از ور نيارد اين نصيحت را بجا             دور ماند بى  

 

 5/142همان اثر  -1142

( ب/01ب تــا /10از .)ق 40، .م س 0/40×0/44(40×0/0)تعليــق، بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع 

 .ا  ترنجدار شنگرف، جلد ميشن قهوه ، سرعنوانها و جداول به.س 47دار،  نقش ته

 (ب/10)همان :   آغاز

 (ب/01)4/1071برابر نسخه :   انجام

 

 4/9384ان اثرهم  -1128

( الـف /411ب تـا  /414از .)ق 41، .م س 0/16×0/41(0/41×00/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (.بيد خورده)دار  ا  لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه ، جداول به.س14دار،  نقش ته

 (ب/  414) 1770برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 (الف/411()؟)عيب و  نبود هيچ كس بى زانكه  بايد نمود عيب كس با او نمى
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 3/5113تجارب شهريارى  -1121

 شهريار بن بهمنيار پارسى

از زندگى او آگـاهى دقيقـى در دسـت نيسـت؛ ولـى از      . شهريار بن بهمنيار از كيمياگران برجسته اسالمى ايران است

كتـاب  . زيسـته اسـت   رن هفتم و هشتم مىاحتمال زياد در ق آيد كه مسلمانى شيعه مذهب بود و به ديباچه اثرش برمى

 (.تاليف سيدرضا آقاپورمقدم/ المعارف شيميدانان جهان  دايره)تجارب شهريار  مركب از بيست باب است 

« سراالسـرار »برا  .  4:1؛ نفيسى 4:770( ها  پاكستان نسخه)؛ منزو  1:110؛ ذريعه 040ـ040: 4: منزو  :   بنگريد

 .رجوع كنيد( 110ص)آباد   محمود نجمراز  به مصفات راز  تاليف 

، (ب/91ب تـا  /71از .)ق 11، .م س 14×0/41(40×0/46)، قطـع  .ه  4110تعليق، بدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،     

 .، بدون جلد.س47

 (ب/71... )چنين گويد مؤلف اين كتاب شهريار بن بهمن... بسم:   آغاز

 (ب/91)وفق برساند واهلل اعلم بالصواب حق سبحانه و تعالى بدرجات و منازل م... :   انجام

كوشش  به 4111تاليف محمد بن زكريا  راز  است كه در سال « سراالسرار»اين كتاب در حقيقت ترجمه :  توضيح

 .چاپ شده است« سراالسرار»و « االسرار»همراه با )پژوه  محمدتقى دانش

 

 2/9223تحفه شاهدى  -1129

 .(ه  241 يا 291ـ414)ابراهيم شاهدى مغالوى 

 [گذشت( 07شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

، .س49، (ب/00ب تـا  /04از .)ق 10، .م س 11×40(40×0)، قطـع  .ه  4147نسخ، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 .شنگرف، بدون جلد سرعنوانها به

 :   آغاز

 (ب/04)قديم قادر و بينا و دانا بنام خالق حى و توانا

 :   انجام

 (ب/00)قالد  سندن شاهد  بو يادگار تمت   حساب اوزره ايت بو مصرعدن شمار بو

 

 1/1812همان اثر - 1123

دار،  نقش ته( الف/16ب تا /4از .)ق 16، .م س 11×47(40×41)، قطع .ه  4119تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .شنگرف، بدون جلد ، ارقام و سرعنوانها به.س9

 ...بسم:   آغاز

 (ب/4)قديم قادر و بينا و دانا ام خالق حى و توانابن
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 :انجام

 (الف/16)ايده محشره شفاعت مصطفى   شاهديه هر كيم ايلرسه دعا

 

 9/451همان اثر  -1125

دار،  نقـش  تـه ( ب/77ب تا /19از .)ق 19، .م س 40×0/46(0/46×0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.بندها ميشن روكش ابر ، گوشه)شنگرف، جلد مقوا  به، سرعنوانها .س 9

 (ب/19)همان :   آغاز

 :   انجام

 (ب/77)بنهاد و سرشت.... طبعى و طبيعى در  خواهد آمد بسرت نخست و  هر چه نبشت

 

 3832همان اثر - 1124

، .س 41دار،  شنقـ  تـه . ق 11، .م س 7/41×0/41(1/41×1/7)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 (.عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا سرعنوانها به

 :   آغاز

 نهايه ادال روحينه رحمت بى  بو محتاج كدايه...

 .نسخه از آغاز و انجام ناقص است:   توضيح

 

 1/3851همان اثر - 1122

دار،  نقـش  تـه ( الف/14ب تا /4از .)ق 14، .م س 7/16×40(0/41×0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .شنگرف، جلد مقوا سرعنوانها و جداول به

 (ب/4... )نورعلى نور... :   آغاز

 :   انجام

 ايده محشرده شفاعت مصطفا  شاهد  يه هر كم ايلرسه دعا

 (الف/14)4166914سنه

 .آغاز و انجام نسخه ناقص است:   توضيح

 

 3922همان اثر - 1121

، سـرعنوانها و  .س 40دار،  نقـش  تـه . ق 11، .م س 40×41(41×7)تاريخ كتابـت، قطـع   نسخ، بدون نام كاتب، محل و 

 .ا  شنگرف، جلد پارچه جداول به
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 :   آغاز

 قديم و قادر و بينا و دانا بنام خالق و حى و توانا

 :انجام

 ايده محشر ده شفاعت مصطفا  شاهدييه هر كيم ايدرسه دعا

 

 9/3213همان اثر  -1124

دار،  نقش ته( الف/01ب تا /10از .)ق 17، .م س 1/40×0/46(41×7)كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع نسخ، بدون نام 

 (.شده مرمت)ا   شنگرف، جلد ميشن قهوه ها به ، سرعنوانها و كشيده.س 41

 ...بسم:   آغاز

 (ب/10)قديم و قادر و بينا و دانا  بنام خالق وحى و توانا

 :انجام

 (الف/01)ايده محشره شفاعت مصطفى  عاشاهد  يه هر كيم ايلرسه د

  

 1/3824تحفه الصديق من كالم ابى بكر الصديق -1122

 .(ه  413. ف )رشيدالدين محمد بن محمد بلخى 

( ب/10الـف تـا   /4از .)ق 10، .م س 40×41(0/41×0/7)، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     (ثلث)نسخ 

 .شنگرف، بدون جلد بهها  ا  از جمله ، پاره.س 41آباد ، 

 (الف/4...)خداشناسان باشد از بهر انك غايت فكرت و نهايت نظرت بنده... :   آغاز

 (ب/10)اين كلمه انست كه هر چه خواهى از خدا  تعالى خواه تمام شد صد كلمه صديق ... :   انجام

 .نسخه از آغاز ناقص است:   توضيح

 

 1/9249تحفه وهبى  -1118

 .(ه  1995. ف )وهبى زاده محمد  سنبل

و  پس از خدمت در مقامات مختلف از سو  سلطان عبدالحميد . زاده محمد وهبى از شاعران ترك زبان است سنبل

. در همين سفر بود كه با ادب ايران آشـنا شـد  . خان زند مالقات كرد اول بعنوان سفير به ايران اعزام گرديد و با كريم

و  اعتقاد داشت كه بدون آشنايى با زبان عربى و فارسى . ليم سوم تقديم كرده بودديوانى دارد كه آن را به سلطان س

و  در زمينه فرهنگ نويسى نيز فعاليت داشت؛ از ميان آثـار  كـه جنبـه    . باشد امكان سرودن شعر تركى موجود نمى

كرد كه لغت منظوم فارسى  اشاره« تحفه وهبى»و [ لغت منظوم عربى ـ تركى ]« نخبه وهبى»توان به  نامه دارند مى لغت

 (.009ـ44:000ميدان الروس )ـ تركى است 
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ا   ، و منظومـه «لطيفـه »ا  خطاب به فرزندش تحت عنوان  زاده مدتى سفير عثمانى در ايران بود و نصحيت نامه سنبل

 .نيز دارد« انگيز شوق»بنام 

 1:4976؛ منزو  0:1767؛ قاموس االعالم 1:161ريحانه :   بنگريد

از .) ق 17، .م س 9/49×1/41(1/40×1/0)، قطـع  .ه  4111زاده مصطفى بن محمد، بـدون محـل كتابـت،     همنسخ، اد

 (.بندها ميشن گوشه)شنگرف، جلد مقوا ، سرعنوانها به.س 41دار،  نقش ته( الف/17ب تا /4

 :آغاز

 (ب/4)آغاز ميكنم بنام خدا  الرحمن الرحيم  پناهم بخدا  از ديو رجيم مى

 :   انجام

 (الف/17)هزاران شكر ايدوب حقه ديدم اتمام تاريخ بحمداهلل بو زيبا تحفه وهبى تمام اولد  . ..

مضبوط است كه در حيات مؤلـف  ( 11ش )ترين نسخه اين اثر در دارالكتب قاهره  گزارش منزو  كهن به:   توضيح

 .استنساخ شده است.( ه  4161)

 

 3388همان اثر - 1111

، سـرعنوانها و  .س 41دار،  نقـش  تـه . ق 17، .م س 40×46(41×0)و تاريخ كتابـت، قطـع    نسخ، بدون نام كاتب، محل

 (.عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا جداول به

 :آغاز

 كه انك نعمتيدر بى غايه  حمد بى حد او كرم فرمايه

 همان:   انجام

 

 1/154همان اثر  -1119

الـف تـا   /4از .)ق 14، .م.س 11×40(40×46) نسخ، محمد بن مصطفى الخادمى، بدون محل و تـاريخ كتابـت، قطـع   

 (.دفه راست افتاده)، جلد مقوا .س 14دار،  نقش ته(الف/14

 (ب/4)همان :   آغاز

 (الف/  14)همان :   انجام

 

 9493تذكره االوليا - 1113

 .(ه  214ـ حد 458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطار نيشابورى 

 [گذشت(90شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

، جلد ميشـن  .س 11آباد ، . ق 101، .م س 0/10×40(49×0/41)، قطع .ه  711نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 
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 (.ضربى)سياه ترنجدار

 ...اما بعد بدانكه جون از قرآن و احاديث گذشتى... الحمد هلل الجواد با فضل انواع النعماء... بسم:   آغاز

 رحمة اهلل علينا ختم انتاج الكتاب  ستجنانك حال من اين... :  انجام

 

 9/3219ترجمه بيان فضايل مكه  -1115

 مترجم ناشناس

يكى از زهاد هشتگانه است كه آثار  ديگر .( ه  446ـ14)تاليف حسن بصر  « رسالة فى فضل مكه»ا  از  اثر ترجمه

رجـع فرقـه حسـينيه از معتزلـه دانسـته      او را م« االديان بيان»صاحب . نيز دارد« كتاب الخالص»و « تفسير قرآن»چون 

داننـد و حبيـب عجمـى پيـر طريقـت داود طـائى مريـد حسـن          مـى ( ع)صوفيه او را مريد اميرالمـومنين علـى  . است

 (49:000لغت نامه ... )بصريست

 4:407؛ ريحانه40:101؛ ذريعه 4:100فهرستواره : برا  حسن بصر  بنگريد

ـ    ( الـف /94ب تـا  /01از .)ق 9، .م.س 1/16×0/41( 0/41×0/0)ت، قطـع  تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتاب

 .دار لبه( بندها ميشن روكش ابر ، گوشه)، جلد مقوا .س 47دار،  نقش ته

... اما بعد ايـن چنـد ورقـى اسـت در بيـان فضـائل مكـه        ... الحمدهلل رب العالمين و الصلوة و السالم... بسم:   آغاز

 (ب/01)

 (الف/94)هزار دينار كه در جاها  ديگر است و اين مكان شريف را غنيمت دانيد و اهلل اعلم بهتر از ... :   انجام
 

 2/9914ترجمه چهارحديث  -1114

 مترجم ناشناس

آبـاد ،  ( الـف /01الـف تـا   /09از .)ق 0، .م س 40×0/41( 41×0/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ا ، ترنجدار، لبه وهشنگرف، جلد ميشن قه سرعنوانها به

 (الف/09... )و بعد از حمد و ثنا حضرت ذوالجالل... الحمدهلل الملهم با الصواب المنزل... بسم:   آغاز

عن نومه الغافلين و ارزق بفضله اتباع الحق و العمل بالشرع المتين آمين يا رب العالمين تمام شد ترجمـه  ... :   انجام

 (الف/01)چهار حديث بتوفيق اهلل 
 

 3/9423الصلوة ترجمه - 1112

 .(ه  1821. ف )محسن بن مرتضى فيض كاشانى 

محمد بن مرتضى از اكابر علما  اماميه در قرن يازدهم هجر  است كه در فن تفسير صاحب ذهن صافى و در علـم  

را بـا شـم    حديث واجد درك وافى بوده و به فيض حق تعالى حكمت را با ايمان و عقل را با نقـل و ذوق شـاعر   

صاحب ريحانه به ذكر عنوان تاليفات (. متن مصحح رساله بكوشش سيدمحمد على صفير... )عرفان جمع نموده است
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 .عنوان قيد كرده است 416... دست زده و( فيض كاشى)فيض كاشانى 

 1:110؛ ريحانه 1:441؛ ذريعه 160مشار . ف :   بنگريد

الـف تـا   /407از .)ق 11، .م س 41/49( 0/41×0/9)، قطـع  .ه  4440نسخ، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت،     

 .ا  شنگرف، جلد ميشن قهوه ها به ، كشيده.س 41دار،  نقش ته( ب/146

 (الف/407... )شكر و سپاس و ستايش كريمى را كه... خاموش به( گويا  تو)هر كه نه گويا بتو ... بسم:   آغاز

 (ب/146)اند و اهلل اعلم با اصواب  اند امرو فرمان تو بجا نياورده كى نكرده اند و بنده شناختهاند و ترا  رفته...:   انجام

 

 9/3112[ترجمه قصيده يائيه  ] - 1111

 (ع)منسوب به حضرت على بن ابيطالب

 :بيت آمده كه مطلعش چنين است 0ا  در  پيش از آغاز، قطعه. اثر شامل ترجمه فارسى قصيده يائيه است

 وگر تشنه بخواند چاه يابد راه خواند راه يابداگر كم

 .س 40، (الف/16ب تا /41از.)ق 7، .م س 40×46(0/46×0)، قطع .ه  4110تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 ...بسم:   آغاز

 (ب/41)فان نطلب سوائى لم تجدنى   ان الموجود فا طلبنى تجدنى

 ر نيايىچرا در حضرت ما د  منم مطلوب ا  طالب كجائى

 اكر شايسته دركاه مايى  بجويى غير ما را هيچ وقتى

 كنى با غير ديكر آشنايى  مرا هركز نخواهى يافتن تو

 :   انجام

 هميشه در امان حق بماند   كسى كه دائم اين سوره را بخواند... 

 بدست آرد امور شهريار   دعايش رد نكردد نزد بار 

 (الف/16)ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل 

 

 1/3858تصريف فارسى - 1114

 مؤلف ناشناس

 .اثر به سه زبان عربى ـ فارسى ـ تركى است

از . )ق 461، .م س 7/40×41(1/41×0/0)بكـر، بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        تعليق، احمد بن نجيب بن ابـى 

مطـال، كلمـات تركـى    هـا مـذهب نفـيس و جـداول      ، محرابيـه و سـرلوحه  .س 40دار،  نقـش  ته( ب/447الف تا /40

 (.بندها ميشن روكش ابر ، گوشه)شنگرف، جلد مقوا  به

 (الف/40.)كرد كند كردن كننده... اعلم ان الصر فيين جعل الفعل و ماشتق منه... بسم:   آغاز
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 (ب/447)نحو پسرك و دخترك و غيرهما و قدمر سبب االنحصار فى الصيغتين مرارا مرارا تمت الرساله:   انجام

 

 5132تفسير-  1112

 مؤلف ناشناس

، سـرعنوانها و  .س 40آبـاد ،  . ق 10، .م س 16×41(0/40×46)نسخ، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .شنگرف، بدون جلد ها به كشيده

 ...توان و توكل با وكن ا  مؤمن... :   آغاز

 ...فيل را فرمان آيدو همه رو  زمين كافر كردد و يك مومن نماند انكاه اسرا... :   انجام

 .آغاز و انجام نسخه ناقص است:   توضيح

 

 43(النجاة زبده)« لوالك لوالك»تفسير حديث قدسى - 1148

 مؤلف ناشناس

اگـر تـو نبـود  آسـمانها     »: فرموده است( ص)اكرم اثر تفسير حديثى است كه خدا  تعالى خطاب به حضرت رسول

 :كه گفته نظامى با اشاره بدين حديث است« .نيافريدمى

 تنش محرم تخت افالك بودسرش صاحب تاج لوالك بود

، سـرعنوانها  .س 40آبـاد ،  . ق 00، .م.س 0/40×46(44×0)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .شنگرف، بدون جلد به

 ...فرمايد كه لوالك لما خلقت االفالك در حديث قدسى ص ع مى... بسم:   آغاز

 .بهشت نتواند رسيد والسالم على من اتبع الهد  تمت رسالة زبدة النجاةدر ... :  انجام

 

 3/294تفسير سورة االنشراح - 1141

 مؤلف ناشناس

آبـاد ،  ( الف/01ب تا /10از .)ق 40، .م س 1/49×7/41(40×0/46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.عطف ميشن)، جلد مقوا.س 40

 (ب/10... )نشرح لك صدرك الم... بسم:   آغاز

 (الف/01)كويد كوكو من ميكويم هوهو يا استاد اين مرغك خدا را ميطلبد مى... :   انجام
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 9/294الضحى تفسير سوره - 1149

 مؤلف ناشناس

( الـف /10ب تـا  /40از .)ق 11، .م س 1/49×7/41(7/40×1/46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .س 40آباد ، 

 (ب/40... )حق سبحانه و تعالى قسم ياد ميكند بدوچيز... والضحى و الليل اذاسجى... بسم:   آغاز

 

 3142تفسير مصنفك  -1143

 .(ه 414ـ483)عالءالدين على بن محمد شاهرودى بسطامى 

 كه اشـاره اسـت بـه   « مصنف خرد»معنى  به)عالءالدين على بن محمد شاهرود  بسطامى هرو  معروف به مصنفك 

از نوادگان فخرالدين راز  است كه در آسيا  صغير اقامت گزيد و در قونيه ( نويسندگى پر ثمرش به روزگار جوانى

، «انوراالحــداق»و  عــالوه بــر شــروح عربــى بــر كتابهــا  درســى، آثــار فارســى چــون  . بســاط تــدريس گســترد

كتاب الشفاء فى تفسير كالم اهلل المنـزل  »آن  كه نام درست« ياالمحمديه»تفسير مصنفك . نيز دارد... ،«السالطين تحفه»

: برگـل . )دستور سلطان محمد خان دوم فراهم آمده اسـت  باشد تفسير  مفصل ولى ناتمام است كه به مى« من السماء

 (419ـ4:410

 11: 1؛ ريحانه 09: 1صفا :   بنگريد

. ق 100، .م س 0/10×0/40(0/44×46)تعليق، محمد بن عبدالرحمن بن محمد، بدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 (.بندها ميشن روكش ابر ، گوشه)، جلد مقوا .س 47آباد ، 

 ...ص و القرآن ذ  الذكر بل الذين كفروافى عزةٍ و شقاق... بسم:   آغاز

 .قال عند كل ختمه دعوه مستجابة و شجرة فى الجنه الحمدهلل رب العالمين... :   انجام

 

 1/3555جام جهان نما - 1145

 .(ه  482ـ152)الدين محمد بن عزالدين تبريزى  شمس

 [گذشت( 410شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

( الــف/9ب تــا /4از .)ق 9، .م س 0/49×0/41( 0/41×7)، قطــع .ه  906تعليــق، بــدون نــام كاتــب و محــل كتابــت، 

 (.ها ميشنبند روكش ابر  و گوشه)شنگرف، جلد مقوا  ، جداول به.س49دار،  نقش ته

 (ب/4... )اما بعد طايفه دوستان... عد سزاء ذاتى كه حد و شكر بى حمد بى:   آغاز

 (الف/9) 906اختصار كنيم كه وقت عزيز است و كار  مهمتر از ين در پيش واهلل يقول الحق سنه ... :  انجام
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 3/241همان اثر  - 1144

( ب/96ب تـا  /70از .)ق 40، .م س 14×40( 0/40×4/44)طـع  ، ق.ه  901تعليق، سليمان بن على، بدون محل كتابت، 

 .ا  ترنجدار ها به قرمز، جلد ميشن قهوه ، كشيده.س 49آباد ، 

 (ب/70... )عد و حساب حد و ثنا  بى التوفيق حمد بى كر و باهلل بنام بخشاينده بخشايش... :   آغاز

 (ب/96)الرساله بمعنى فنا آمده است اشارة الى االخر تمت هذه ... :   انجام

 

 3441جامع عباسى - 1142

 .(ه  1831يا  1838ـ243)بهاءالدين محمد بن حسين عاملى 

 [گذشت( 047شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

است در بيست باب كه مؤلف به فرمان شاه عبـاس آن را بـه اتمـام    ( تا آخر مبحث حج)كتابى در فقه عملى « جامع عباسى»

 .الدين بن حسين قرشى ساوجى پانزده باب ديگر بر آن افزود يكى از شاگردان و  به نام نظام پس از فوت شيخ،. رسانيد

، سرعنوانها بـه  .س 41دار،  نقش ته. ق 0، .م س 0/49×41( 0/41×7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار شنگرف، جلد ميشن ترنجدار، لبه

 ...اما بعد چون توجه خاطر ملكوت ناظر اشرف اقدس... نالحمدهلل رب العالمي... بسم:   آغاز

 بعضى برآنند كه درين وقت كل مبلغى كه وجه اجاره است بوارث او بازدهد تمت الكتاب... :  انجام

هـا  ايـن اثـر در مجموعـه      تـرين نسـخه   يكى از كهـن ( ها  خطى دفتر هفتم نسخه)پژوه  به گزارش دانش  :توضيح

هجر  از سو  محمدبن محمـدطاهر حسـينى    4600قعده  قرار دارد كه در ذ ( تهران) خصوصى دكتر حسين مفتاح

 .پادوانى كتابت يافته است

 

 9934همان اثر - 1141

، سرعنوانها .س 40آباد ، . ق401، .م س 0/40×0/41( 1/41×0/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .به شنگرف، جلد ميشن ترنجدار

 مانه:  آغاز

 اند بمقدار آن بوارث بدهند تمت الكتاب جامع عباسى خير  كه بجا نياورده... بعضى برآنند كه دران وقت كل... : انجام

 

 1/5989جمع مختصر - 1144

 .(ه  259. ف )محمد وحيدى تبريزى 

 [گذشت ( 411شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ] 

دار،  نقش ته( الف/ 17ب تا /4از . )ق 17، .م س0/14×40(40×960)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 .ا  شنگرف، جلد پارچه ها به ، سرعنوانها و كشيده.س 11

 (ب/4... )جمع المختصر نام نهادم... اما بعد بدانكه اين مختصريست... شكر و سپاس بى قياس... بسم:   آغاز

 (الف/17)باالصواب  هر كسى كه علم قافيه اين مقدار بداند او را كافى باشد و اهلل اعلم... :  امانج

 

 9929جواهر التفسير تحفة االمير - 1142

 .(ه  218يا  282. ف )الدين حسين بن على كاشفى  كمال

 [گذشت( 401شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ]

، آغـاز  .س 49آباد ، . ق 111، .م س 0/11×0/40( 0/47×4/41)، قطع .ه  994كتابت،  تعليق، بدون نام كاتب و محل

 (.بيدخورده)دار  شنگرف، جلد ميشن ترنجدار، لبه ها و كشيدها به سوره

 ...از مواهب حضرت الهى... كهيعص... بسم:   آغاز

 اوراق مناسب نمود واهلل اعلمدر تاريخ اتمام آن رباعى انشا كرد و ايراد آن در آخر اين ... :   انجام

 

 9241حقايق - 1128

 مؤلف ناشناس

، .س 40دار،  نقـش  تـه . ق 111، .م س 0/14×4/40( 44/40)، قطـع  .ه  4611تعليق، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 .شنگرف ها به سرعنوانها و كشيده

 ...الدين الدين موالنا جالل اما بعد بدانكه اين تصانيف ائمه... العالمين الحمدهلل رب... بسم:   آغاز

 الكتاب نويسنده  را  ا   خدا   مجيدوراحشر كن با حسين شهيد تمت:   انجام

 

 11/9914حلل مطرز در فن معما و لغز - 1121

 .(ه  444. ف )الدين على بن شمس يزدى  شرف

 [گذشت( 111شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

نسخه مـورد توصـيف   . حله و هر حله در چند طراز نوشته شده استاصل كتاب در چند مجلد و هر مجلد در چند 

 .منتخبى از اثر اصلى است كه به دستور ابراهيم سلطان بن شاهرخ تاليف شده است

ها  خطى كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهـران،   ؛ فهرست نسخه77: 7؛ ذريعه  1401ـ1404: 1منزو  :   بنگريد

 .100؛ اته 141

 .س 40، (ب/411تا / 460از . )ق 16، .م س 40×0/41( 41×0/0)ام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع نسخ، بدون ن

 (ب/460... )و باهلل واالسماءالحسنى كلها هلل دانا  راهنما جل و عال كه زواهر جواهر... بسم:   آغاز
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 9/3555درالفريد فى معرفة مراتب التوحيد  - 1129

 .(ه  482ـ152)تبريزى الدين محمد بن عزالدين  شمس

 [گذشت ( 410شماره )ياد مؤلف در جلد اول ] 

( ب/16ب تــا /9از .)ق 41، .م س 0/49×0/41(0/41×1/7)، قطــع .ه  906، بـدون محــل كتابـت،   ... تعليـق، درويــش 

 .دار لبه( روكش ابر )شنگرف، جلد مقوا  ، سرعنوانها و جداوال به.س 49دار،  نقش ته

 (ب/9... )اما بعد چنين گويد راقم اين مرقوم... ربك رب العزّتسبحان ... بسم:   آغاز

 (ب/16) 906العالمين سنه  يا رب... برخوان و بدان و از سرصدق بكو رب زدنى علما و هذة اخر المقال... :   انجام

 .ضبط كرده است« دررالفريد فى معرفة التوحيد»صورت  عنوان را به( 4419:  1/1)صفا :  توضيح

 

 244المضيئه دره - 1123

 مؤلف ناشناس

، سرعنوانها .س 44آباد ، . ق 419، .م س 40×41(41×9)، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع (مشكول)نسخ 

 .شنگرف، بدون جلد و جداول به

 : آغاز

 خرد  را  در  خدادانى  يقين   داد  بنام  آنك  جان  را  نور  دين   داد  

  : انجام

 درين   هنكامه   جون    نظاركانيم  همــه   بيچــاركانيم  خداونـــدا   

 .اوراقى چند از آغاز ناقص است:   توضيح

 

 3184[العربيه]دستور اللغه  - 1125

 .(ه 522يا  521. ف )الزمان ابوعبداهلل حسين بن ابراهيم احمدى  بديع

هـزار بيتـى يـك     و  در اين اثر هفت. بوده استنطنز  از ادبا  بزرگ زمان خود و شاعر  ذوالبيانين و ذواللسانين 

كتـاب  »متن كتاب كه عنوان اصـليش  . دوره از آنچه برا  دانستن زبان عرب در سده پنجم الزم بوده است گرد آورد

« دستوراللغة»، «الخالص»سه كتاب با اسامى . اند ها به فارسى گزارش شده است به زبان عربى است و واژه« الخالص

 .دهند؛ در صورتى كه دو كتاب اول، يكى بيش نيستند به مؤلف نسبت مى« المرقاه»و 

شاعر  در وصف اين . كتاب و هر كتاب شامل دوازده باب به عدد ماهها  سال است 10كتاب مورد توصيف شامل 

 :اثر چنين گفته

 الحساب النطنز  يوم الخالص كتاب بهخالص كتاب

 . 140: 1ببعد؛ صفا  400: 0؛ ذريعه (قدمهم)نامه  ببعد؛ لغت 4901: 1منزو    :بنگريد
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، جلـد ميشـن   .س 40آباد ، . ق 161، .م س 7/19×0/11(16×47)قطع . ه  001نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار ترنجدار، لبه

در كتابخانـه شخصـى فخرالـدين نصـير  در تهـران مضـبوط بـود كـه         .( ه  170)ترين نسخه اين اثر  كهن  :توضيح

ا  از اين اثر كـه اصـلش در كتابخانـه بريتانيـا      فيلم نسخه. بعدا از ايران خارج شد و نشانى از آن باقى نماند متأسفانه

 .موجود است( 711ش )شود در كتابخانه دانشگاه تهران  نگهدار  مى( 0060111ش )

 

 1/9914دعانامه - 1124

 مؤلف ناشناس

دار،  نقـش  تـه ( ب/0ب تـا  /4از .)ق 0، .م س 40×0/41(44×0/7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (پراكنده)دار  ، جلد ميشن ترنجدار، لبه.س44

 (ب/4... )اول آنكه هر كه در واقعه ا  درمانده باشد:   آغاز

 (ب/0)تمت ... ال اله اال انت ربى و انا عبدك... :   انجام

 

 9/9914دعانامه -  1122

 مؤلف ناشناس

دار،  نقـش  تـه ( ب/40ب تـا  /0از .)ق 44، .م س 40×0/41(44×0/7)كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع نسخ، بدون نام 

 (پراكنده)دار  ، جلد ميشن ترنجدار، لبه.س44

 (ب/0... )اللهم انت الملك بالحق الذ  ال اله انت ربى و اناعبدك:   آغاز

م االعظـم ان تقضـى حـاجتى كـن فيكـون تـم       الهى بحق هذه االسرار و بحق كرمك الخفى و بحـق االسـ  ... :  انجام

 (ب/40)

 

 3/9414دعانامه - 1121

 مؤلف ناشناس

دار،  نقـش  تـه ( الف/11الف تا /16.)ق 11، .م س 40×0/41(41×0/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (پراكنده)دار  ، جلد ميشن ترنجدار، لبه.س 40

 (الف/16... )مى از ثعلب از مبركه ابوعثمانكند از حنظله تمي روايت... بسم:  آغاز

 (الف/11)النبى المختار و اله االبرار  يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار بحق... :   انجام
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 9/9214ديوان - 1124

 .(ه  448حد . ف )احمدبن موسى خيالى بخارى 

اين ديوان ... كه ديوانش در ماوراءالنهر شهرت داشت خيالى يكى از معاصران و شاگردان خواجه عصمت بخار  بود

 (100: 1صفا ...)رسد و از آن در ايران و خارج نسخى موجود است به دو هزار بيت مى

 :شود خيالى صاحب منظومه بسيار معروفى است كه با بيت زير آغاز مى

 خلقى بتو مشغول و تو غايب ز ميانه ا  تير غمت را دل عشاق نشانه

 110: 4؛ ريحانه 166: 4نفيسى  : بنگريد

( الـف /06ب تـا  /11از .)ق 10، .م س 1/14×4/41(1/411×1/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .، سرلوحه و خاتمه مذهب، سرعنوانها و جداول مطال، جلد ميشن.س 40آباد ، 

 :آغاز

 (ب/11)علم كبريا  انتها          نقش دو عالم زده بر ا  حرم عزتت ملكت بى  

 :انجام

 (الف/06)كوشه زلفش بدست من كرافتد يكشبى  از دهانش كام دل بركيرم و خوشدل شوم

( 1077ش )ها  ديـوان خيـالى در كتابخانـه تبريـز      ترين نسخه يكى از كهن( 1111: 1)بگزارش منزو   :توضيحات

 .هجر  استنساخ شده است 001موجود است كه در سال 

 

 9221ديوان - 1122

 خالد

 [اطالعى از سرگذشت مولف به دست نيامد]

موجـود  « شرح قصـيده بـرده  »و  شايد ابوالفضل خالدبن عبداهلل ملقب به ازهر  باشد كه تاليفاتى بسيار از او چون 

 .هجر  درگذشته است 960است و در سال 

روكـش  )، جلـد مقـوا   .س41، .ق 16، .م س 7/40×7/44(41×1/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ميشن

 ...بسم:   آغاز

 ا  حالل مشكلها درمانده پابسته   بود الهى تا بكى مرغ دل اندر دام كاكلها

 :انجام

 اهلل مظهر شاه عبداهلل پيرمابه اتمام رسيد كتاب ديوان موالنا خالد حبيب
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 1/9214ديوان  -1988

 الدين شاه مالك بن امير جمال

 [ز سرگذشت شاعر به دست نيامداطالعى ا]

آبـاد ،  ( الف/11الف تا /4از .)ق 11، .م س 1/14×4/41(41×0/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .ا  ، خاتمه مذهب، سرعنوانها و جداول مطال، جلد سختيان قهوه.س 40

 (الف/  4... )جهان هركز از نازنينان جو  تو:   آغاز

 :  انجام

 (الف/11)ترا من دوست ميدارم دكر هيج    سخن تا چند كويم بيج در بيج     

 

 5919ديوان  -1981

 .(ه  129. ف )الدين محمد حافظ شيرازى  شمس

 [گذشت( 491ش )ياد او در جلد اول ]

، .س 41دار،  نقـش  تـه . ق 469، .م س 0/49×41(0/41×0/0)، قطـع  .ه  4600تعليق، بدون نام كاتـب، محـل كتابـت،    

 (.فرسوده)ها به شنگرف، جلد ميشن  كشيده

 اال يا ايهاالساقى ادر كاسا و ناولهاكه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكلها :  آغاز

 كويان   صــلوات كفتم سخن تو كفت حافظ كفتاشــاد     همـه   لطيفه   :انجام

 4600سنه  تمت

 

 9421همان اثر - 1989

دار، جلـد مقـوا    نقـش  تـه . ق 91، .م س 14×40( 40×46)، قطع .ه  4417االنقرو ، استانبول،  موسى بن اسماعيلتعليق، 

 (روكش ابر  و عطف ميشن)

 قصه هم سر آيد( كذا)گفتا خموش حافظ كين ... :   آغاز

 ام خوانده شود خواهم كه دعا  خير كويند مراهركه كه خط شكسته:   انجام

 .غاز ناقص استنسخه از آ:   توضيح

 

 191همان اثر  -1983

، .س 44آبـاد ،  . ق 107، .م س 11×0/40( 41×41)، قطع .ه  4141چالى، ( روستا )تعليق، محمودبن حاجى احمد، 

 .بنددار دار، گوشه جلد ميشن ترنجدار، لبه

 1141برابر نسخه :   آغاز
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 شام غريبان چونست... در زلف تو بيچاره غريبست دلميارب:   انجام

 .بيت انجام در ديوان حافظ موجود نيست و به احتمال زياد از سو  كاتب عالوه گرديده است:  توضيح

 

 3358همان اثر  -1985

عطـف  )، جلـد مقـوا   .س 47، .ق 07، .م س 16×40(40×46)، قطـع  .ه  4101تعليق، عبدالجليل، بدون محل كتابـت،  

 (ميشن

 1141برابر نسخه :   آغاز

 اند در عفو لذتيست كه در انتقام نيست نصيب نكنند چنانچه بزركان گفته بى... :   انجام

 

 5912همان اثر  -1984

 .، جلد ميشن.س 40دار،  نقش ته. ق 404، .م س 49×9(40×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 شبى بود و گريه سحر  مرا درين ظلمات انكه رهنمائى كردنياز نيم:   آغاز

 بده تا بخور  در آتش كنمدمــاغ  خــرد  تا ابـد  خوش  كنم:   انجام

 

 3153همان اثر - 1982

، جـداول  .س 40دار،  نقش ته. ق 417، .م س 0/49×41(0/41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .شنگرف، جلد ميشن ترنجدار به

 1141برابر نسخه :   آغاز

 شود زباده ما را رك و پ منت نبريم يكجو از حاتم طى تمتچون كرم :   انجام
 

 3115همان اثر - 1981

، سرلوحه .س 40دار،  نقش ته. ق 417، .م س 0/49×41(0/41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار مذهب، جلد ميشن ترنجدار، لبه

 همان:   آغاز

 همان:   انجام

 

 3215همان اثر  -1984

، سـرلوحه  .س 47دار،  نقـش  تـه . ق 407، .م س 0/40×44(41×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (بندها ميشن عطف و گوشه)ا   مذهب، جداول مطال، جلد پارچه
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 1141برابر نسخه :  آغاز

 همان:   انجام

 

 3445همان اثر  -1982

 ، بدون جلد.س 41دار،  نقش ته. ق 440، .م س 49×0/41(0/41×9) تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع

 كفت وصالش بدعا باز توان يافتعمريست كه عمرم همه در كار دعا رفت مى:  آغاز

 فلككه كس نبود كه دستى از اين دغا ببرد باخت كس غايبانه كه باهمه فغان:   انجام

 

 1/9299همان اثر - 1918

، .س 44، (ب/410ب تـا  /4از . )ق 410، .م س 11×0/40(44×0/0)و تاريخ كتابت، قطعتعليق، بدون نام كاتب، محل 

 (بندها ميشن گوشه)جلد مقوا 

 (ب/  4) 1141برابر نسخه :   آغاز

 (ب/  410... )و  در گذار بود و نظر سو  ما نكرد:   انجام

 .نسخه از انجام ناقص است:   توضيح

 

 523همان اثر  -1911

، جـداول مطـال،   .س 40آباد ، . ق 446، .م س 16×0/44(41×0/7)كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطعتعليق، بدون نام 

 .جلد مقوا

 :آغاز

 كه بر نظم توافشاند فلك عقد ثريا را  غزل كفتى و در سفتى بيا و خوش بخوان حافظ

 :انجام

 ام كه پايمال سكانش بر آستان شده هوا  بزم جاللى كهن بس است مرا

 949اثرهمان   -1919

ها  ، سرلوحه.س 41دار،  نقش ته. ق 164، .م س 40×44(0/44×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (بندها ميشن عطف و گوشه)ا   مذهب و جداول مطال، جلد پارچه

 1141برابر نسخه :   آغاز

 : انجام

 گفتم دهنت گفت زهى حب نبات  ت گفتم كه لبت گفت لبم آب حيا  
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 23همان اثر  - 1913

عطـف  )، مقـوا  .س 41دار،  نقـش  تـه . ق 76، .م س 14×40(41×9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (پارچه و روكش ابر 

 چين چه طرف بربندمچو سرو ناز درين باغ نيست محرم راز من از نسيم سخن:   آغاز

 بانى كن   ديــده تاك  ســرو   مىچو آن  ســرو روان   شــد  كاروان ز :   انجام

 .يابد نسخه ناقص است و با بيتى از ساقينامه خاتمه مى  :توضيح

 

 3/9214ديوان  - 1915

 طوسى

و  شايد همان موالنا طوسى از شاعران قرن نهم هجر  است كه منزو  . اطالعى از سرگذشت شاعر به دست نيامد

 .خته استپردا( 1140: 1)به توصيف دو نسخه از ديوانش 

، (ب/491ب تـا  /06از .)ق 440، .م س 1/14×4/41(1/41×1/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .، سرلوحه مذهب، سرعنوانها و جداول مطال، جلد ميشن.س 47آباد ، 

 :آغاز

 (ب/06)كه بصدق تمام صبح دميد     دميد بو  حياتى سحر صبا جو وزيد دم سپيده

 : انجام

 (ب/491)راه   خـــدائيم  محــمد          در بند يــراق   از   چه   باشم در 

 

 3112ديوان -  1914

 .(ه  1181. ف )محمدبن اسحاق بخارى 

 [گذشت( 140شماره )ياد او در جلد اول ]

سـرلوحه  ، .س 40دار،  نقـش  ته. ق 400، .م س 49×0/44(0/41×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (داخل محفظه)دار  مذهب، جداول مطال، جلد ميشن ترنجدار، لبه

 : آغاز

 سودا بپا  بست زمغز سرم حنا  از بسكه ريخت ريك جنون بر سرم هوا  

 تاريخ  نتيجه حيــا و عصــمت تم نقصان نقصان  شد  چو يافت از  بى بى: انجام
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 9194ديوان -  1912

 .(ه  1832يا  1834. ف )محمد طالب آملى 

از شاعران قرن يازدهم هجر  است كه در ديار هند شهرت بسيار يافته و در صـف اول شـاعران   ( طالبا)طالب آملى 

: تهـران )اند ولى نسـخه چـاپى آن    هزار نوشته نويسان از نه هزار تا پانزده ديوان او را تذكره. عهد خود جا  گرفته بود

 .است... و ترجيع بيت از قصيده و تركيب  11900شامل ( 4110

 (بعد به 4600:  0/1صفا )

طالب صاحب سبك شعر  خـاص اسـت كـه پـس از و  فصـحا از پيـرو  آن       : كند كه ادوارد براون از ريو نقل مى

 ...سالگى هفت علم را به خوبى آموخته است و  مدعى بود كه قبل از بيست... اند احتراز جسته

 (11:11نامه  لغت)

 . 4079: 1بعد؛ منزو   به 00: 1سخن  ؛ گنج010: 9/1ذريعه  ؛ 0: 1ريحانه :  بنگريد

، جلـد  .س 49دار،  نقـش  تـه . ق 110، .م س 0/16×0/41(40×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (پراكنده)ميشن ترنجدار 

 : آغاز

 شام تو نسخه منتظران بود بى  كه صبح  خجسته عيدصيام آمد  بخرام ا  خوش  

 : مانجا

 آييــنه  ز طبـــع  روشنــت   تمثالى   خورشيد ز چهــره و ضميــرت خالى  

ا  است كه شاه عباس به آسـتانه شـيخ صـفى وقـف كـرده       ها  اين ديوان، نسخه ترين نسخه ازجمله كهن  :توضيح

 .است

 

 3112ديوان  - 1911

 .(ه  1841ـ1812)محمدعلى صائب تبريزى 

 [گذشت( 140شماره )ياد او در جلد اول ]

، سـرلوحه  .س 47دار،  نقـش  ته. ق 000، .م س 0/10×49(14×0/9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .بنددار دار، گوشه مذهب، جلد ميشن ترنجدار، لبه

 ...بسم:  آغاز

 نكشتى تا قيامت نوخط شيرازه ديوانها اهلل بود  تاج عنوانها اگرنه مد بسم

 چون   بر   آيى   ببـــام   خــاموشى نطـق   ميـشود   معلوم پســتى   :انجام

 تمت كتاب ديوان الصائب

 



 

 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                                    اعالم
 

669 

 

 9222ديوان  -1914

 .(ه  424ـ411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 00شماره )ياد او در جلد اول ]

، جلـد  .س 47دار،  نقـش  تـه . ق 111، .م س 0/16×0/41(41×7)، قطـع  .ه  900نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابـت،  

 .ميشن

 : آغاز

 اعظــم   اســماء   عليــم   حكيم  اهلل   الـرحــمن   الرحيــم بســـم  

 ...از خاك در تو كر چه امروز:   انجام

 .نسخه از انجام ناقص است:  توضيح

 

 3815همان اثر  - 1912

، سـرلوحه  .س 41آبـاد ،  . ق 111، .م س 11×0/40(0/40×0/0)، قطع .ه  994تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار لبه( بندها ميشن گوشه)ديوان دوم مذهب، جداول ملون و مطال، جلد مقوا 

 ...ايست خيرٌ له اين يمتلى شعرا عبارتيست در شأن او واكر نفحه... :   آغاز

 الكتاب تخم پراكندگى دل بود تمت... :   انجام

 .غاز ناقص استنسخه از آ:  توضيح

 

 

 3132همان اثر - 1998

، سـرلوحه  .س 47آبـاد ،  . ق 110، .م س 14×0/41(0/41×0/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 (.مرمت شده)دار  مذهب، جداول مطال، جلد ميشن ترنجدار، لبه

 1090برابر نسخه :   آغاز

 :انجام

 كر شبى در بر نشانم آفتابى بر كنار  با رخ ما اوفتد آن سرو نازم در دوچار

 

 3554همان اثر -  1991

، جلـد  .س 14دار،  نقـش  ته. ق 101، .م س 0/11×0/41( مختلف)، قطع .ه  4611تعليق، عبدالوهاب بن حيدر، آنتپ، 

 .ميشن

 : آغاز
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 هست   صــال    ســرخوان  كــريم  اهلل   الــرحمن   الــرحيم بســم  

 ...آيد كه ثمره شجره آفرينش مىاما بعد نموده 

 يى   گــر زصــداقت   باشدآن صــد آفت  نه  صــداقت  باشد نقطه:   انجام

 

 5/248[باب نوزدهم در مواعظ شيخ عطار  ]ديوان  - 1999

 مؤلف ناشناس

( الـف /  410الف تـا  /  446از . )ق 47، .م س 40×0/46(0/46×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، سرعنوانها بشنگرف، بدون جلد.س 40دار،  نقش ته

 :   آغاز

 (الف/  446)كه دنيا ياد دارد چون تو بسيار   مشو مغرور ملك و كنج و دينار

 (الف/  410)سخن كوتاه شد واهلل اعلم تمت الكتاب ... :   انجام

 

 1/3112رباعيات - 1993

 .(ه  558ـ341)ابوسعيد ابوالخير 

 [گذشت( 119شماره )در جلد اول  ياد او]

، .س 40دار،  نقـش  ته( ب41/ب تا /4از . )ق 41، .م س 40×46(0/46×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.دفه راست افتاده)ها به شنگرف، جلد ميشن  سرسخن

 (ب/  4)روز سد بار بخواند بجهت محبت امرا و سالطين هر ... المحققين رباعيات حضرت قدوه... بسم:   آغاز

 

 1421رسالة االسب - 1995

 مؤلف ناشناس

، جـداول  .س 41دار،  نقـش  تـه . ق 17، .م س 0/14×0/41(41×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .مطال، بدون جلد

 ...رسد اول زرفتار است و لطافت رفتار آنست فايده كه از اسب بمردم مى... :  آغاز

 ...اند كه حضرت رسالت كه دو پا  او و دست راست او سفيد باشد و چنين روايت كرده... :  امانج

 .آغاز و انجام نسخه ناقص است:   توضيح

 

 

 



 

 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                                    اعالم
 

671 

 

 5/5113[رساله اكسير اعظم  ]-  1994

 محمد قمرى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد]

( ب/460ب تـا  /91از .)ق 40، .م س 14×0/41(0/41×0/9)تعليق، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 .، بدون جلد.س 47دار،  نقش ته

 (ب/  91...)ايست در علم اكسير كه بكسر استعمال اهلل كه اين رساله بدانكه ايدك... بسم:  آغاز

 (ب/  460... )غفراهلل لنا و جميع اخوان المؤمنين و المؤمنات مع امجاله واالجداد محررا فى...  :انجام

 

 92/995رساله امثلة المختلفه در لسان فارسى - 1992

 محمد سالم افندى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد]

، .س11، (ب/100ب تا /101از .)ق1، .م س 0/40×41(40×46)، قطع .ه  4411تعليق، سالم ميرزا، بدون محل كتابت، 

 (روكش ابر )مقوا 

 (ب/  101... )محمدسالم افند ... سيدنا و موالنارساله لحضرت ... بسم:   آغاز

 (ب/  100)در يك ساعتى رقم كرده بود در شبى از شبها ... :   انجام

 

 9/124رساله ايمان - 1991

 مؤلف ناشناس

الـف تـا   /449از . )ق 11، .م س 40×0/46( 0/46×0/0)، قطـع  .ه  090شكسته نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابـت،  

 .دار، جلد ميشن نقش ته( ب/414

 (الف/  449... )سؤال اكر ترا برسند كه نور ايمان چيست بكو راست كفتن... :   آغاز

 (ب/  414)مكر شهوت غالب آيد و كار از حد بكذرد بس عاصى كردد نغوذ باهلل منها تم الكتاب ... :   انجام

 .نسخه از آغاز ناقص است:  توضيح

 

 5/3112رساله ايمان و اسالم - 1994

 مؤلف ناشناس

دار،  نقش ته( ب/96ب تا /00از . )ق 10، .م س 40×46(0/41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (دفه راست افتاده)، جلد ميشن .س 40

 (ب/  00... )االسالم و جعلنا من امة سيداالنام الحمداهلل الذ  انعم علينا و هدانا الى... بسم   :آغاز
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 (ب/  96)مكر حصول مراد الهى و تأثير و ايجاد او تعالى شانه و هوالمطلوب ...  :  انجام

 

 11/248[رساله بروج  ]-  1992

 مؤلف ناشناس

( الــف/111ب تــا /114از .)ق 1، .م س 40×0/46(0/46×7)نســخ، بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع 

 .، سرعنوانها به شنگرف، بدون جلد.س 40دار،  نقش ته

 الحمل... البروج االثنى عشر االحكام لكيفية منظر االعلى كون القمر فى:  آغاز

 (ب/  114... )در برج حمل چو نو شوه ماه منير...:  انجام

 .انجام نسخه ناقص است:  توضيح

 

 9/241رساله بيان واليت  -1938

 مؤلف ناشناس

دار،  نقـش  ته( الف/70ب تا /70از .)ق 1، .م س 14×40(0/40×44)، قطع .ه  901نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (ضربى)جلد ميشن ترنجدار 

 (ب/  70... )الدارين كه اجماع  اهلل فى اما بعد بدان ا  عزيز اسعدك... العالمين الحمدهلل رب... بسم:  آغاز

 (الف/  70)تمت . آن شرايع را كه نهاية كار نبى ع م است قبول كند و متابعت نمايد... :  انجام

 

 1/1929رساله تصوف - 1931

 مؤلف ناشناس

 41آبـاد ،  ( ب/10ب تـا  /10از . )ق 41، .م س 1/40×0/44(40×0/46)، قطـع  .ه 741نسخ، بدون نام كاتب، بغـداد،  

 .دار ، جلد ميشن لبه.س

 (ب/  10... )آدمى نيايد... او و انواع علوم در... :   آغاز

 :   انجام

 (ب/  10... )خطى كه بيادگار از من ماند     بر خاطر دوستان دهد ياد مرا   

 .نسخه از آغاز ناقص است:  توضيح

 

 2/441رساله حالجيه - 1939

 .(ه  543پس از . ف ) طبرى  ابوجعفر محمدبن ايوب حاسب

ابوجعفر محمدبن ايوب حاسب طبر  از بزرگان علوم رياضى و نجوم قرن پنجم هجر  و مؤلف كتابهـا  چنـد بـه    
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هجر  تأليف كـرده   101كه به نام ملكشاه سلجوقى در « رساله شش فصل در اسطرالب»فارسى و عربى از آن جمله 

 (1: 4نفيسى .)«استخراجات»يا « رساله استخراج»و « شمار نامه در حساب»و 

( الـف /114ب تـا  /161از .)ق 49، .م س 1/10×40(47×9)، قطـع  .ه  4611تعليق، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 (بندها ميشن روكش ابر  و گوشه)ها به شنگرف، جلد مقوا  ، سرسخن.س 16آباد ، 

 (ب/  161... )لحاسباما بعد چنين گويد محمدبن ايوب ا... الحمدهلل الذ  خلق الخلق و دبراالمور... بسم :   آغاز

 بهمه حال مرك بود واهلل اعلم...واكر نه سعدان نظر داشته باشد      ... :   انجام

 

 4/154بيان بحور [در  ]رساله -   1933

 .(ه  151. ف )صدرالشريعة البخارى 

و بـه فـراهم   الشريعه محمود علم فراگرفـت   از جدش تاج( اصغر)عبيداهلل بن مسعود البخار  ملقب به صدرالشريعه 

تصنيف جد خود را شرحى نيكو نوشت و سپس بـه  « وقايه»كتاب . آوردن نفائس و جمع فوائد او عنايتى وافر داشت

زركلـى نويسـد و  از علمـا     ... نام دارد« تنقيح»او را كتابى است در اصول كه . ناميد« نقايه»اختصار آن پرداخت و 

: 11نامـه   لغـت )«تعديل العلوم والوشاح فى علم المعـانى »: ستحكمت و طبيعت و اصول فقه است و از مصنفات او

409) 

 401:  4نفيسى :   بنگريد

/  00الف تا /  01از . )ق 1، .م س 11×40( 40×7)نسخ، محمدبن مصطفى الخادمى، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (ها ميشنبند روكش ابر  و گوشه)، سرعنوانها به شنگرف، جلد مقوا .س 49دار،  نقش ته( ب

هـذه الرسـاله مشـتمله علـى اصـول      ... البخـار   موالنا صدرالشـريعه ... نهايه والصلوة والسالم حمد بى... بسم:   آغاز

 (الف/  01... )البحور

 (ب/  00)پس اگر تا ونون را نيز حذف كنند تا  بر وزن فعولن شود مقطوف كويند تم ... :   انجام

 

 4/441[واكب رساله در بيان ضعف و قوت ك - 1935

 قاسم بن محمد بن عبداهلل الحسينى

 .باشد نيز مى« المنجمين دليل»مؤلف كه اطالعى از سرگذشتش به دست نيامد صاحب اثر  ديگر به نام 

 160 :47؛ ذريعـه  (ضـبط شـده اسـت   « رساله در بيان قوت و ضعف كواكـب »نسخه به صورت ) 117: 4منزو  :   بنگريد

 (.ضبط گرديده است« قوت و ضعف كواكب»عنوان به شكل )

آبـاد ،  ( الف/164ب تا /471از .)ق16، .م س 1/10×40(0/40×0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (بندها ميشن روكش ابر  و گوشه)، سرعنوانها به شنگرف، جلد مقوا .س 40

 (ب/  471... )النبى االمى اما بعد چنين كويد فقير حقير و الصلوة على الحمدهلل العلى المولى... بسم:   آغاز
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از مدلوالت سعدين است چون در دورديكر همان امر مذموم شود در تحت داللت نخستين درآيد واهلل اعلـم  :  انجام

 (الف/  164)

 

 9/5345رساله در بيان مراتب عشق - 1934

 مؤلف ناشناس

، .س 41، (ب/01ب تـا /11از .)ق 11، .م س 40×0/44(0/9×7)تـاريخ كتابـت، قطـع     تعليق، بدون نام كاتب، محـل و 

 .شنگرف، جلد ميشن ها به سرعنوانها و كشيده

 (ب/  11... )اما بعد كلمه در بيان عشق بود... العالمين الحمدهلل رب... بسم:  آغاز

 (ب / 00... )بحر سريع مطو     ا  صنم دلبر خلق حسن دينده اول عمر:  انجام

 .نسخه از انجام ناقص است:   توضيح

 

 1/5113رساله سر ربانى - 1932

 محمد قمرى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

دار،  نقـش  تـه ( ب/07ب تـا  /4از .)ق 07، .م س 14×0/41(41×0/9)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .ها به رنگ سياه، بدون جلد ، كشيده.س 47

 (ب/  4...)حمد و سپاس خدايرا كه مقدر است ذات او از مدارك اوهام... بسم:   زآغا

 (ب/  07)و برساند ما را بعمل و تمام كامل بحق محمد واله عليهم السالم تمت :  انجام

 

 9/3121رساله طريقت نقشبندى -1931

 ضياءالدين ابوبهاء الشيخ خالدافندى

 [د اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيام] 

دار،  نقش ته( الف/40الف نا /40از .)ق 1، .م س 11×47(40×1/44)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .، جلد ميشن.س 17

 (الف/  40... )تحرير اين چند سطور آنكه بعضى ياران التماس كردند... الحمدهلل الذ  هدانا... بسم:  آغاز

خاتمه چهار بار و در ركعت ثانى سه بار و در ركعت ثالث دو بار و در ركعت رابع يك قرائت آن بعد از ... :   انجام

 (الف/  40)بار تمت 
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 1/5942رساله عروض -1934

 مؤلف ناشناس

دار،  نقـش  ته( ب/1الف تا /4از . )ق 1، .م س 47×9/46(7/46×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .ف، بدون جلد، بحور به شنگر.س 40

 (الف/  4)بدانكه عروض ميزان شعر است و بناء شعر ... اللغه العلم فى االصطالح الشعر فى... بسم:   آغاز

 (ب/  1... )متفاعلن متفاعلن متفاعلن:   انجام

 .نسخه از انجام ناقص است:  توضيح

 

 9/5942رساله عروض - 1932

 .(ه  424ـ411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت ( 160شماره )توصيف اثر در جلد اول ] 

دار،  نقـش  ته( الف/11ب تا /1.)ق 14، .م س 47×9/46(9/46×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .ها به شنگرف، بدون جلد ها و كشيده ، جداول رنگين، سرسخن.س 40

اما بعد بدانكه ارباب صناعت عروض و بناء اصول اوزان شعر ... سپاس وافر قادر  را كه حركت سريع... بسم:  آغاز

 (ب/  1... )را 

 :  انجام

 (الف/  11)هر دم آيم سويت    باشد بينم رويت    فعلن فعلن فعلن تم  

 

 9412رساله عوامل الفرس - 1958

 .(م 1495. ف )محمد چلبى كشفى 

د و همراه با سلطان در جنگها  مصر و ايران شـركت  مؤلف در عصر سلطان سليم اول به عنوان كاتب وارد دربار ش

نيـز دارد كـه در آنهـا بـه     « نامه سليم»كه در خصوص دستور زبان فارسى است دو « عوامل فرس»و  عالوه بر . نمود

 (161: 7ميدان الروس .)شرح غزوات و سرگذشتنامه سلطان سليم پرداخته است

، سرلوحه مطال، .س 41دار،  نقش ته. ق 01، .م س 0/16×41( 41×7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (بندها ميشن عطف و گوشه)ها به شنگرف، جلد مقوا  ها و كشيده سرسخن

 ...انقضا اول خالق كونينه و رازق ثقلينه انتها و محاسن شكر بى ميامن حمد بى:  آغاز

 لهمثالً برا  خدا  يعنى تكر  ايچون قدتم الرسا... :  انجام

 

 



 

 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                                    اعالم
 

676 

 

 9/92رساله فضايل ايام و شهور - 1951

 نظام شاه

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

( الـف /77ب تـا  /14از . )ق 04، .م س 0/16×0/41(0/40×0)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 (عطف ميشن)، جلد مقوا .س 41دار،  نقش ته

 (ب/  14... )اللهم محمد و يغشى فى الخيراتو اقترب منك فاذنيته ... :   آغاز

 (الف/  77)روز هفدهم ماه شعبان كه پيغمر ع م متولد شده بود تمت ... :   انجام

 .نسخه از آغاز ناقص است:  توضيح

 

 9/1942رساله فن طب  -1959

 محمد بن حسين طبيب

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

اثـر را در  ( 197: 40)باشد كه به تعبير صاحب ريحانه « لذت العيش ناصرشاهى»مؤلف و  شايد همان محمد طبيب 

 .المظفر سلطان عبدالقادر شاه خلجى فراهم آورده است ده فصل به نام ابى

، .س 9دار،  نقـش  تـه ( ب/01ب تـا  /10از .)ق 7، .م س 41×0/9(0/7×0/0)رقاع، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .بنددار، مجدول به شنگرف، جلد ميشن ترنجدار، گوشه ها كشيده

 (ب/  10... )اما بعد سبب تحرير اين كتاب آن شد كه فقير و حقير محمدبن حسين... العالمين الحمدهلل رب... بسم :   آغاز

 (ب/  01... )در جراحات نهند زود بصالح آيد و اكر سه روز متصل چنين... :   انجام

 .ناقص است انجام نسخه:  توضيح

 

 9/352رساله فى بيان خواتيم آيات القرآن - 1953

 مؤلف ناشناس

دار،  نقش ته( الف/70ب تا /01از .)ق 10، .م س 0/49×41(40×0/0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (روكش ابر  و عطف ميشن)ها به شنگرف، جلد مقوا  ، عنوان سوره.س 14

 (ب/  01... )اما بعد بدانكه امام الحق...  رب العالمين حمدا دائما لربوبيتهالحمدهلل... بسم:   آغاز

 (الف/70)سوره الناس ست آيات الناس الناس الناس الخناس والناس تمت بعون اهلل و حسن توفيقه ... : انجام
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 3/9289[يوسف و زليخا  ]رساله فى تاريخ اسالم -  1955

 مؤلف ناشناس

( الـف /101ب تـا  /110از .)ق 11، .م س 0/40×0/41(0/41×0/9)، قطـع  .ه 001و محل كتابت،  نسخ، بدون نام كاتب

 .دار ا  ترنجدار، لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه ها به ، سرعنوانها و كشيده.س 41آباد ، 

 (ب/110...)چون زليخا يوسف را بزندان كرد و كسرا برو كماشت گفت... بسم:  آغاز

 (الف/101)اش قبول آمد كه ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهد  تم الكتاب  الجرم توبه... :  انجام

 

 3/1929رسالة فى التصوف-  1954

 .(ه  558ـ341)ابوسعيد ابوالخير 

 [گذشت( 119شماره )ياد او در جلد اول ] 

 (ب/71الـف تـا   /16از .)ق 11، .م س 1/40×7/41(41×0/0)، قطـع  .ه  4401نسخ، بدون نام كاتـب و محـل كتـاب،    

 (.بند ميشن گوشه)شنگرف، جلد مقوا  ها به ها و سرسخن دار، كشيده نقش ته

 (الف/16...)شيخ ابوسعيد ابوالخير قدس اهلل وجه العزيز گفت ان استاد بوعلى... بسم:  آغاز

 (ب/71)تمت الرساله... سالمت زهد است در شبهتها و اما زهد... :  انجام

 

 9/1929رسالة فى التصوف - 1952

 .(ه  282ـ455)عمرالخطيب الرازى  دين ابوعبداهلل محمدبنفخرال

فخر راز  از فحول حكما و علما  شافعى است و جامع علوم عقلى و نقلى بوده و در تاريخ و كالم و فقه و اصول 

گويند در حـوزه درس فخـرراز  بـيش از دو    . و تفسير و حكمت و علوم ادبيه و فنون رياضيه وحيد عصر خود بود

تن از فقها و شاگردان برا  اسـتفاده   166حتى در موقع سوار  نيز قريب . نشستند دانشمند برا  استفاده مى هزار تن

 (70:  17نامه  لغت. )رفتند در ركابش مى

 4:441؛ نفيسى 160: 1؛ صفا 491ـ491ريحانه  : بنگريد

دار،  نقـش  تـه ( ب/10ب تا /10از .)ق 41، .م س 1/40×0/44(40×9)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار لبه( بند ميشن گوشه)شنگرف، جلد مقوا  ها و جداول به ، كشيده.س 40

 (ب/10... )اما بدان اسعدك اهلل كه اين رساله... عنايت نهايت و مدح بى حمد بى... بسم:  آغاز

 (ب/  10)تم الرساله ... آن قوت تجلى روح:  انجام
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 9425فرسالة فى التصو - 1951

 ناشناس فمؤل

، سرسخنها .س 41آباد ، . ق 467، .م س 0/11×0/47(40×0/41)، قطع .ه  071نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (.بند ميشن روكش ابر  و گوشه)شنگرف، جلد مقوا  به

 ...و رسول گفت صلى اهلل عليه و سلم كه هيچ چيز  نرسد ببنده مؤمن... :  آغاز

 و صلى اهلل على محمد و اله اجمعين... ما مريدان را نسأل اهلل الكريم التوفيقوصيت ... :  انجام

 .آغاز نسخه ناقص است  :توضيح

 

 5124رسالة فى حل مشكالت و صاف - 1954

 .(ه  1128پس از . ف )محمدمهدى استرآبادى، 

 [گذشت ( 04شماره )ياد او در جلد اول ] 

هـا و   ، سرسـخن .س 46، .ق 177، .م س 0/14×0/40(47×46)، قطـع  .ه  4100تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .شنگرف، بدون جلد ها به كشيده

 ...ديباج ديباجه كتاب فصاحت قرين... بسم:  آغاز

 4100بجاه سيدالمرسلين و رسوله رب العالمين سنه ... المشهور بطايفه شيخ شرف در قصيده اشنو ... : انجام

 

 94/995العمل بالمقنطراترساله فى ربع  - 1952

 شعبان بن حسن القسطمونى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ] 

نـام بـرده   « رسالة فى معدل النهار والعمـل بآلتـه  »اشاره كوتاهى به و  كرده و از ميان آثارش از ( 191:  16)نامه  لغت

 .است

، .س 14، (الـف /101ب تـا  /174از . )ق 1، .م س 0/40×41(40×0)كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع   نام تعليق، بدون

 (.روكش ابر )شنگرف، جلد مقوا  سرعنوانها به

 (ب/179... )هذه رسالة فى الربع العمل بالمقنطرات مرتبة على اربعه... بسم:  آغاز

  اعلمبوديم و ان العلم عنداهلل و اهلل و نه برمدار يوم بود بلكه منحرف باشد چنانك پيش ازين گفته... :  انجام

 

 9/248رسالة فى صفت واجب  -1948

 مؤلف ناشناس

( الـف /16ب تـا  /47از . )ق 11، .م س 40×0/46(44×0/7)تعليـق، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع         
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 .شنگرف، بدون جلد ، جداول به.س 40دار،  نقش ته

 (ب/47... )مسلم و مسلمةقال النبى صلى اهلل عليه و سلم طلب العلم فريضة على كل ... بسم:  آغاز

 (الف/16.... )مخير گردانيد ميان عذاب دنيا و عذاب عقبى ايشان عذاب دنيا اختيار كردند كه هم... :  انجام

 .انجام نسخه ناقص است :توضيح

 

 1/429رسالة فى النحو - 1941

 مؤلف ناشناس

 47دار،  نقـش  ته( ب/49ب تا /44از . )ق 9، .م س 16×41(0/41×9)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.عطف ميشن)، جلد مقوا .س

 (ب/44... )بدان اسعدك اهلل فى الدارين كه كلمات عرب بر سه قسم است... بسم:  آغاز

 (ب/409)و غير ثالثى مجرد از اين شش صيغه نيست تمت الكتاب... :  انجام

 

 9/91رساله معما - 1949

 .(ه  444. ف )الدين على بن شمس يزدى  شرف

 [گذشت( 111شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ] 

( الـف /41ب تـا  /0از .)ق 0، .م س 0/16×0/44( 41×7)، قطـع  .ه  4409نستعليق، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 .دار لبه( روكش ابر  و عطف ميشن)، جلد مقوا .س 49دار،  نقش ته

 (ب/0...)بدانكه ترتيب كرده شد اين رساله بريك مقدمه و.. .الحمدهلل رب العالمين... بسم:  آغاز

 (الف/41) 4409بتمام رسيد اين تسويد روز چهارشنبه در تاريخ ... :  انجام

 

 9/5154همان اثر  -1943

( ب/79الـف تـا   / 09از .)ق 44، .م س 0/14×40(41×0/0)تعليـق، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع         

 .شنگرف، بدون جلد ها به ، سرسخن.س41دار،  نقش ته

 (الف/09)همان :  آغاز

 (ب/79)و ديگر آنكه معنى هر نظمى كه بايد مناسب صاحب آن نام باشد... :  انجام

 

 1/3929رساله معما - 1945

 .(ه  424ـ411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى

دار،  نقـش  تـه ( ب/1ب تـا  /4از .)ق 1، .م س1/14×9/44( مختلـف )نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 
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 .شنگرف، جلد ميشن ترنجدار، مجدول ها به سرسخن

 ...بسم:  آغاز

 (ب/ 4)بدان ا  در معما طالب نام   حمد و تحيت يافتى كام( از)چو بر

 19/248زادالعارفين-  1944

 .(ه  541ـ322)شيخ االسالم ابواسماعيل عبداهلل بن محمد انصارى هروى 

 [گذشت( 19شماره )ياد او در جلد اول ]

يكى از رسائل مشهور خواجه عبداهلل انصار  است كه به نثر  موزون شبيه به نثر مسجع نوشـته شـده   « زادالعارفين»

 .است

 4400:  1/4منزو  :  بنگريد

( ب/141 ب تـا /166از . )ق 40، .م س 40×0/46(0/46×7)، قطـع  .ه  911تعليق، بدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،     

 .شنگرف، جلد مقوا ، سرعنوانها به.س 40دار،  نقش ته

 (ب/166... )عبداهلل انصار ... الحمدهلل على نواله و صلوته على محمد و اله اجمعين چنين كويد... بسم:  آغاز

لى تمـت  بشنود و ياد كيرد و برين كار كند باشد كه حق سبحانه و تعالى برو  رحمت كنـد انشـاءاهلل تعـا   ... :  انجام

 (ب/141) 911الرساله سنه 

 

 251زادالمعاد-  1942

 .(ه  1111يا  1118ـ1831)محمدباقر بن محمد تقى مجلسى 

 [گذشت( 101شماره )و توصيف اثر در همان جلد ( 41)ياد مؤلف در جلد اول ]

، .س 40ار، د نقـش  تـه . ق 494، .م س 0/19×0/49(0/49×0/44)ثلث، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 .دار شنگرف، جلد ميشن سياه ترنجدار، لبه ها به سرعنوانها و كشيده

 اما بعذ بنده خاطى محمد باقر بن محمد عفى اهلل عن جرائمها... الحمدهلل الذ  جعل العبادة وسيله... بسم:  آغاز

 (...ع)هجدهم نوادر كفاراتست از حضرت صادق ...:  انجام

 .انجام نسخه ناقص است :توضيح

 

 1/3813زبدة التجويد - 1941

 محمد بن محمود المدرى الدوستالى

 [اطالعى از سرگذشت مولف به دست نيامد ] 

 .معرفى كرده است( 161: 4)و  شايد همان الشريف محمد بن محمود بن محمد باشد كه برگل 

دار،  نقـش  ته( الف/47ب تا /4از .)ق 47، .م س 47×0/44(41×0)، قطع .ه  4101كتابت،  محل على، بدون تعليق، حاجى
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 (.بندها ميشن گوشه)، جلد مقوا .س 41

 (ب/4...)امابعد چنين گويد بنده ضعيف ابن محمد القاضى محمود... حمد و ثنا و سپاس و ستايش... بسم:  آغاز

 4101اكم من نومة الغافلين و قرائة العظيم سنه بسيار كس از خواننده قرآن است كه قرآن برو لعن كند يقظنا اهلل و اي... :  انجام

 

 1533زيج الغ بيگ - 1944

 .(ه  443. ـ مقت  122)الغ بيگ بن شاهرخ 

تـرين پادشـاهان سلسـله     محمد طراغا  ملقب به الغ بيگ پسر شاهرخ شاه معروف هنـد  نـه تنهـا يكـى از فاضـل     

و  مهمتـرين كـار  كـه در راه    . اند بپادشاهى رسيدهتيموريست بلكه يكى از دانشمندترين كسانى است كه در ايران 

ا  ساخت و همـه علمـا  نجـوم را در آنجـا      در شمال شرقى سمرقند رصدخانه 014دانش كرده اينست كه در سال 

زاده  الدين جمشيد كاشـانى و قاضـى   بيگ معروف است به دستيار  غياث گرد آورد و زيج جديد  كه به نام زيج الغ

 .ترتيب داد... شچى ورومى و مالعلى قو

( هـا  پاكسـتان   نسـخه )؛ منزو  41:01؛ ذريعه 4:006( مولفين)؛ مشار 966:مشار.بعد؛ ف به 161:  4منزو   : بنگريد

 ؛ 4:171

، بـدون  .س 14دار،  نقـش  ته. ق 104، .م س 11×40(0/40×0/41)، قطع .ه  961نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .جلد

 ...فى السمآء بروجا و جعل فيها سراجا و قمرا منيراتبارك الذ  جعل :  آغاز

 تمت الكتاب بعون الملك الوهاب سنه ثلث و تسعمائه.... 171، 104، 111، 470... :  انجام

 101شـماره  ( كاشـان )تـرين نسـخه اثـر در كتابخانـه رضـو        ها  خطى، كهـن  گزارش دفتر هفتم نسخه به : توضيح

فيلم اين نسـخه  . الدين حسين كاشفى بيهقى استنساخ شده است سو  كمال هجر  از 077مضبوط است كه در سال 

« زيـج سـلطانى  »و « زيج گوركـانى »صورت  زيج الغ بيگ كه در منابع مختلف به. قرار دارد( 1001)در دانشگاه تهران 

بـدالعلى  شرحها  مختلفى بر اين اثر نوشته شده از جملـه شـرح ع  . نيز ضبط شده در يك مقدمه و چهار مقاله است

رجـوع  ( 41:169)برا  شروح اين اثـر بـه ذريعـه    . هجر  از تأليف آن فراغت يافته است 091بيرجند  كه در سال 

 .شود

 

 9/9289سبيل السبيل - 1942

 صدرالدين الشنوخى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

الف /44از .)ق 411، .م س 0/40×0/41 (41×0/9)، قطع .ه  000نسخ، حسن بن حسين بن الياس، بدون محل كتابت، 

 .دار ا  ترنجدار، لبه ، جلد ميشن قهوه.س 41آباد ، ( الف/111تا 
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 (الف/44...)و سميته سبيل السبيل... ان اولى ما يصدر به الكالم و اعلى ما يقدر به النظام... بسم:  آغاز

 اين ديدار  تو  بخواب  ممكن  نشد با تو بطرب نشسته يارب منم :  انجام

 (الف/111)و الحمدهلل ... يد على حرره

 191سراج االخبار و منهاج االنوار - 1928

 على بن محمد بن على اصفهانى

 [دست نيامد  اطالعى از سرگذشت مؤلف به] 

دار،  نقش ته( ب/469ب تا /14از .)ق 49، .م س 40×0/46(0/46×7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .شنگرف، بدون جلد سرعنوانها به، .س40

 (ب/14...)اما بعد اين مختصريست در علم تذكير... الحمد هلل رب العالمين و الصلوة و السالم... بسم:  آغاز

 (ب/  469)االبصار  بينيد فاعتبروا يااولى امروز مقام اينست كه مى... :  انجام

 

 9/9423سراج القلوب  -1921

 ابونصر محمد القطان غزنوى

صـورتها    نام ابونصر محمد القطان از نويسندگان و علما  اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم در منابع مختلـف بـه  

او را با عنوان ابونصر محمد قطان غزنـو  آورده و منـزو  نـام و  را بشـكل     ( 4:400)نفيسى . گوناگون آمده است

ذشتگان و آفرينش زمين و آسمان و مسايل مذهبى اين اثر در غرايب احوال گ. ابونصر قطان غزنو  ضبط كرده است

 .اند كرده( ع)و سپس از حضرت على( ص)بوده و بيشتر پاسخ به پرسشهايى است كه جهودان از پيامبر

 . 409:  41؛ ذريعه  910مشار  . ؛ ف 46:111؛ فهرستواره 1:4494منزو  :   بنگريد

( ب/400الـف تـا   /410از .)ق 01، .م س 49×41(0/41×0/9)، قطـع  .ه  4440نسخ، بدون نام كاتب و محـل كتابـت،   

 .ا  شنگرف، جلد ميشن قهوه ، سرعنوانها به.س41دار،  نقش ته

و اين كتاب را سراج القلوب نام ... خواجه ابونصر محمد القطان رحمة اهلل عليه... الحمدهلل العلى العظيم... بسم:  آغاز

 (الف/410.... )كردند

كه فهم بدين جايگاه نرسد و عقل ايشان بـرين راه نبـود قبـول كردنـد واهلل اعلـم بااصـواب       و جماعت را ... :  انجام

 (ب/400)

 .مضبوط است(714ش )در دانشگاه تهران (91)فيلم نسخه موجود در كتابخانه ملى پاريس :  توضيح

 

 5/3813سلسله نقشبنديه  -1929

 مؤلف ناشناس

، .س 41دار،  نقـش  تـه ( الـف /70ب تا /71از .)ق 1، .م س 47×44(41×0)قطع تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 
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 (.بندها ميشن گوشه)اوراق مجدول مطال، جلد مقوا 

 (ب/71... )خداوندا بحق اسم اعظم... بسم:  آغاز

 (الف/70)تمت سلسله طريقه عليه نقشبنديه ... بمحض فضل تو اميدوارم

 9444[شاه و درويش ] -  1923

 .(ه  232يا  232. مقت )اللى استرآبادى جغتائى بدرالدين ه

 [گذشت ( 176شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ] 

، .س41دار،  نقـش  تـه . ق 100، .م س 49×0/9(41×0)، قطـع  .ه  907تعليق، عبداللطيف شيروانى، بدون محل كتابـت،  

 .ا  مجدول شنگرف، جلد ميشن قهوه سرعنوانها به

 ...طرفه كنبد واال چيست اين:  آغاز

 اين دعا را قبول كن يارب تمت بالخير  حشر او با رسول كن يارب

 .ضبط شده است« شاه و گدا»در نسخه عنوان به صورت :  توضيح

 

 5332شرح اسماء الحسنى - 1925

 محمد بن رفيع بن محمد سليم

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

، جلد مقـوا  .س40دار،  نقش ته. ق 00، .م س 11×0/41(0/41×0/7)اريخ كتابت، قطع تعليق، بدون نام كاتب، محل و ت

 (.بندها ميشن گوشه)

 ...حمد بيحدوثنا  بيعد معبوديرا سزدكه بافاضه انوار مكتومات ظلمات عدم... بسم:  آغاز

ليف و تنميق اين رساله فراغ اتفاق از تا... االخر آنچه مقصود االيراد درين رساله بود و بتاريخ نهم شهر ربيع... :  انجام

 افتاد

 

 14/248شرح ايام ثلثين - 1924

 مؤلف ناشناس

 .س 40، (ب/111ب تا /110از .)ق 9، .م س 40×0/46(0/46×7)، قطع .ه  910نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (ب/110... )عليه و سلم شرح ايام ثلثين عن جعفر الصادق رضى اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل... بسم:  آغاز

 (ب/111)بهمه كارها و مهمات مجربست تمت ... : انجام
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 3/3112شرح حزب البحر  -1922

 مؤلف ناشناس

شاهد همان اثر  است كه شيخ االسالم حاجى بهاءالـدين يـزد  در خصـوص ادعيـه و اوراد نوشـته      « حزب البحر»

 .است

دار،  نقش ته( ب/01الف تا /14از .)ق 11، .م س40×46(0/41×0/7)قطع تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 .شنگرف، جلد ميشن آلبالوئى، دفه راست افتاده ها به ، كشيده.س44

 (الف/14...)در شرح نكات حزب البحر از ترجمه شرعيه اللفظ و نكات تحت:  آغاز

 (ب/01)مجرب است تمت و آيه چند از اول يس كه برا  دفع قلت و رجف قلب ... :  انجام

 

 1/9423شرح الحمد  -1921

 عبداللطيف

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

در هفتاد ـ هشتاد سالگى به تاليف اين اثر پرداخته و آن تفسير سوره فاتحه است آميخته  ( 4:19)و  به نوشته منزو  

 .با داستانها و روايتها  شيعى

( الــف/411ب تــا /4از .)ق 411، .م س 49×41(0/41×0/9)، قطــع .ه  4440ت، نســخ، مالميــرزا، بــدون محــل كتابــ

 .ا  شنگرف، جلد ميشن قهوه ها و سرعنوانها به ، كشيده.س 41دار،  نقش ته

 ...بسم:  آغاز

 (ب/4)اهلل  الـرحـمن   الــرحيم هســت  كليــد  در  گنــج   حكــيم        بســم

 (ب/411)المرتضى واوالده المعصومين الطاهرين اجمعين تمت الكتاب وافضل االوصياء على ... :  انجام

 

 5152شرح ديباچه گلستان - 1924

 عبدالرحمن بن حيدر بُختى

 [دست نيامد اطالعى از سرگذشت مؤلف به] 

، مـتن  .س47دار،  نقـش  تـه . ق 10، .م س 0/14×40(0/41×0/0)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .شنگرف، جلد مقوا به اصلى

 ...اما بعد چون اين حقير فقير... انتها و شكر و سپاس حمد و ثناء بى... بسم:  آغاز

 چو بر ديباچه كلرنك سنبل تم الكتاب  بديباچه پريشان شد سوار 

 

 



 

 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                                    اعالم
 

685 

 

 5/441[وسيله=  ]شرح سى فصل   -1922

 .(ه  499پس از . ف )سيد منجم 

 [نيامد اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست ] 

از مؤلفات خواجه نصيرالدين طوسى در معرفت تقويم و قواعد استخراج تقويم ميباشد كه سيد « سى فصل»اثر شرح 

متوفى )و  شايد همان عبدالعلى منجم گورگانى تبريز  . الدين جالل الدوله فراهم آورده است منجم آن را بنام معين

نوشـته  « بر سى فصـل »برا  آگاهى از شروحى كه . رداخته استباشد كه صاحب ذريعه به ضبط آن پ.( ه  4110سال 

الدين نصيرالدين نخسـت ايـن اثـر را بـه عربـى       گفتنى است كه خواجه. بعد رجوع كنيد به 41:144اند به ذريعه  شده

 .هجر  به فارسى برگردانده است 000نوشته و سپس خود در سال 

، .س 16، (ب/407ب تـا  /411از .)ق 11، .م س 1/10×40(47×9)، قطـع  .ه  4611تعليق، بـدون نـام كاتـب، تهـران،     

 (.بندها ميشن روكش ابر ، گوشه)شنگرف، جلد مقوا  سرعنوانها به

 (ب/411...)اما بعد غرض از سواد اين كلمات .... ستون شكر و سپاس حضرت بيچون را كه آسمان بى... بسم:  آغاز

ال دليل دخول و سـعد دليـل راحـت و شـاد  و اهلل اعلـم سـنه       زيرا كه انصراف دليل خروج است و اتص... :  انجام

 (ب/407) 4611
 

 292شرح قصيدة المصرى - 1918

 حسين رقاص

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

ا  كـه در آن   ا  اسـت از نغمـات روح و صـحنه    فارض كـه نغمـه   ابن[ السلوك نظم]اثر شرحى است بر قصيده تائيه 

بـه منـزو    ( تائيـه و ميميـه  )هـا  ابـن فـارض     بـرا  شـروح قصـيده   . شر مجسـم شـده اسـت    مبارزه مستمر خيرو

 .رجوع كنيد 1ـ41:1، و ذريعه 1104ـ0:1179، 4111ـ1/4:4111

عارف و شاعر  اسـت معـروف   [ «سلطان العاشقين»ملقب به ] الحسن معروف به ابن فارض و  ابوحفض عمربن ابى

ديـوان  . دو قصيده تائيه و يائيه او مشهور است. در همانجا در گذشت 011 در قاهره متولد شد و در 070كه در سال 

بر قصيده تائيه او هم شروحى نوشته شده از جمله شرح فارسـى  . اند و قصايد او را ادبا و علما  بسيار  شرح كرده

 (1:110دهخدا )موالنا عبدالرحمن جامى و شرح فرغانى 

، مـتن و  .س 47آبـاد ،  . ق 410، .م س 0/16×0/41(0/44×0/0)بـت، قطـع   تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتا

 (.روكش ابر ، عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  ها به كشيده

 .0:461؛ ريحانه (4104:تهران)تاريخ ادبيات زبان عربى تاليف حناالفاخور  ترجمه عبدالمحمد آيتى :  بنگريد

 ...بسم:  آغاز

 الحب راحة مقلتى سقتنى حميا الحمدهلل رب العالمين
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 ...مظاهر ذات يگانه من اند و باز جمله فرشتكان آسمان و زمين... :  انجام

 .نسخه از آخر ناقص است:   توضيح

 

 9/3112(شرح قصيده يائيه) - 1911

 شارح ناشناس

 .كه هر بيت آن طى سه بيت فارسى شرح شده است« تجدنى»ا  است با رديف  اثر حاو  شرح قصيده يائيه

ــام كاتــب و محــل كتابــت،   ــا /41از .)ق 7، .م س 40×46(0/46×0)، قطــع .ه  4110تعليــق، بــدون ن ( الــف/16ب ت

 (.دفّه راست افتاده است)شنگرف، جلد ميشن  ، سرعنوانها به.س40دار،  نقش ته

 ...بسم:  آغاز

 (ب/41)فان تطلب سوائى لم تجدنى   ان الموجود فاطلبنى تجدنى

 چرا در حضرت ما در نيائى  ىمنم مطلوب ا  طالب كجائ

 اگر شايسته درگاه مائى  مجوئى غيرما را هيچ وقتى

 توكنى با غير ديگر آشنائى   مرا هرگز نخواهى يافتن

 :انجام

 هميشه در امان حق بماند   كسى دائم اين سوره بخواند

 (الف/16)بدست ارد امور شهريار    دعايش رد نگردد نزد بار 

 4110رسول اهلل  ال اله اال اهلل محمد

 

 1/241راز شرح گلشن  -1919

 .(ه  455پس از . ف )احمدبن موسى رشتى استادى 

 [گذشت ( 141شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ] 

هـا   ، كشـيده .س49دار،  نقـش  ته. ق 71، .م س 14×40(0/40×46)، قطع .ه  901تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .ا  ترنجدار ميشن قهوهشنگرف، جلد  به

 ...توحيد حق سبحانه و تعالى بروفق سؤاالت... تيمنا و تبركا بذكره و صلواته... بسم:  آغاز

 901بنام  خويش  كردم  ختم  پايان          الهى  عاقبت   محمود   كردانسنه           : انجام

 

 9/1893شرح نهج طريقت  -1913

 شارح ناشناس

آباد ، ( ب/16ب تا /0از .)ق 10، .م س 0/40×0/41(47×44)، قطع .ه  001نستعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 
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 .، جلد ميشن سياه.س40

 (ب/0... )اما بعد بدانكه اين رساله در ذكر شجره خرقه مشايخ... الحمدهلل رب العالمين... بسم:  آغاز

 (ب/16)تفق الفراغ و قد ا... در انجا باز يابند... :  انجام

 

 14/9144(ع)صدكلمه على  - 1915

 .(ه  413. ف )رشيدالدين محمد بن محمد بلخى 

گـردآور   ( هجـر   1و  1اديـب قـرن   )دست رضى برسد از سو  جاحظ  پيش از آنكه به( ع)كلمات حضرت على

( كلمـه  كلمـه بـه  )فارسى را آورده و سپس ترجمه ( ع)وطواط در اين اثر خود ابتدا اصل كالم حضرت على. شده بود

عنـوان اصـلى   . آن را همراه با شرح عربى و شرح فارسى داده است و در پايان مضمون كالم را به نظم ادا كرده است

و « نثراللئـالى فـى كـالم اميرالمـومنين علـى     »نـام   است كـه بـه  « طالب مطلوب كل طالب من كالم على بن ابى»كتاب 

 .تنيز معروفس« صدكلمه على بن ابيطالب»

 . 1:441؛ ذريعه 1:1141به بعد و  1/1:4000منزو   :  بنگريد

( الـف /417ب تـا  /440از .)ق 46، .م س 40×41(0/41×0/7)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 (.بندها ميشن روكش پارچه و گوشه)ها و جداول مطال، جلد مقوا  ، سرسخن.س47دار،  نقش ته

 (ب/440... )هذه مأته كلمة من كالم اميرالمؤمنين على بن ابى طالب...  رب العالمينالحمدهلل... بسم:  آغاز

 (الف/417)زدن  چشم  و  زشتى  گفتار       راندن شهوت و خطا  زبان :  انجام

چـاپ اخيـر آن   . چـاپ شـده اسـت    4171، 4109ترجمه صد كلمه در تبريز و تهران به ترتيب در سالها  :  توضيح

با تصحيح و تعليق محمـود عابـد  از سـو  بنيـاد     « (ع)مطلوب كل طالب من كالم على بن ابى طالب»تحت عنوان 

 .نهج البالغه چاپ و منتشر شده است

 

 15/248صفات رجال اهلل  -1914

 مؤلف ناشناس

( ب/111الــف تــا 149از .)ق 0، .م س 40×0/46(0/46×7)تعليـق، بــدون نــام كاتـب، محــل و تــاريخ كتابـت، قطــع    

 .شنگرف، بدون جلد ، جداول به.س41دار،  نقش ته

 (الف/149... )در بيان صفات رجال اهلل و آنهايى كه صفات حيوانى و بشر ... بسم:  آغاز

 (ب/111)اند و اهلل اعلم  و عالم ازين طايفه خالى نسيت و مدار اين عالم اين طايفه... : انجام

 

 13/248همان اثر  -1912

ــا /140از .)ق 1، .م س 40×0/46(0/46×7)تعليــق، بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع   ( ب/140ب ت
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 .شنگرف، بدون جلد ، سرعنوانها به.س41دار،  نقش ته

 (ب/140)همان :  آغاز

 (ب/140)همان :  انجام

 

 519طريقت ختم دوازده امام  -1911

 مؤلف ناشناس

، .س 40، (الـف /16ب تا /10از .)ق 0، .م س 0/40×0/41(0/41×0)خ كتابت، قطع رقاع، بدون نام كاتب، محل و تاري

 (.روكش پارچه)جلد مقوا

 (ب/10....)طريقه ختم دوازده امام خواجه نصير بايد كه در دو هفته دست تمسك:  آغاز

 (فال/16)على محمد و آله و عترته اجمعين و سلم تسليما كثيرا كثيرا... والصلوة والسالم:  انجام

 

 18/9914عقايد  -1914

 مؤلف ناشناس

، .س 11آهـارزده،  ( الـف /90الف تا /94از .)ق 0، .م س 40×0/41(41×9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ا  ترنجدار، لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه سرعنوانها به

 (الف/94... )كه خدا  تعالى... پاكاما بعد بدان ا  ... الحمدهلل رب العالمين... بسم:  آغاز

 (الف/90)و حرمت و حشمت از در سرا  هيچكس باز نكردد و كس را يك نفس امان ندهد و اهلل اعلم ... :  انجام

 

 234(كتاب الفقه)علم حال  -1912

 مؤلف ناشناس

. ق 419، .م س 11×40(47×44)، قطـع  .ه  916تعليق، ابوبكر بن خليل بن اسماعيل شمشير ، بـدون محـل كتابـت،    

 .دار ا  ترنجدار، لبه ، ميشن قهوه.س 11آباد ، 

 ...ان بيغامبر كه اين ولى بر دين اوست و دليل باشد بر دوستى اين ولى... :  آغاز

 ...و فرشتگان گويند امين... :  انجام

 .نسخه از آغاز ناقص است:  توضيح

 

 9/1812[غزليات فرشته  -  1948

 .(ه  1814ـ پس از  228)بادى محمدقاسم هندوشاه استرآ

 [گذشت( 100شماره )ياد او در جلد اول ]
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 .س 40، (الف/71ب تا /14از .)ق 11، .م س 11×47(40×41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 ...بسم:  آغاز

 (ب/14)افكنده سرزلف تو صد دام بال را  ا  كرده كمند دل ما زلف دو تارا

 :انجام

 (الف/71)ابو  پيراهن يوسف دهد انديشه ما  غم يعقوب بود بيشه م گفتگو 

 

 4/9914فتاوى - 1941

 مؤلف ناشناس

آبـاد ،  ( ب/00ب تـا  /10از .)ق 41، .م س 40×0/41(41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (.فرسوده)دار  ، جلد ميشن ترنجدار، لبه.س41

 (ب/10... )اما بعد در بيان... ب العالمينالحمدهلل ر... بسم:  آغاز

 (ب/00)كويد چه خواهد بكو كه كفت بسم اهلل و امر اهلل اكبر تمت  مى... :  انجام

 

 9/3824فصل الخطاب من كالم عمر بن الخطاب  -1949

 .(ه  413. ف )رشيدالدين محمد بن محمد بلخى 

( الـف /01ب تـا  /19از . )ق 11، .م س 41/40(0/41×0/7)، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   (ثلث)نسخ 

 .شنگرف، بدون جلد ، بعضى از جمالت به.س 41آباد ، 

 (ب/19... )چنين كويد محمدبن عمر العمر  الرشيد  الكاتب... الحمدهلل على ما افاض علينا... بسم:  آغاز

را موكــدتر دارد بحــق محمــد و الــه  و هــر روز قواعــد ديــن را بمكــان او ممتــدتر و معاقــد شــريعت ... :  انجااام

 (الف/01)الطيبين

 

 14/248فضائل السور  -1943

 مؤلف ناشناس

ــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع   ــا /111از . )ق 0، .م س 40×0/46(0/46×7)نســخ، بــدون ن ( ب/119ب ت

 .شنگرف، بدون جلد ، سرعنوانها به.س40دار،  نقش ته

... كنـد  اما بعد امام جعفر صادق رضـى اهلل عنـه روايـت مـى    ... ن و الصلوة والسالمالحمدهلل رب العالمي... بسم:  آغاز

 (ب/119)

 (ب/119)بار بخواند در امان حق باشد تمت الكتاب .... هر روز بامداد سه بار و شامكاه... :  انجام
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 1/294قصيده  - 1945

 مؤلف ناشناس

آبـاد ،  ( الـف /40ب تا /4از .)ق 40، .م س 1/49×7/41(1/41×46)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ا ، لبه ، جلد ميشن قهوه.س41

 (ب/4... )صدق اهلل و هو اصدق القائلين و هو ارحم الراحمين... بسم:  آغاز

 .نسخه از پايان ناقص است: توضيح

 

 9/5919[قصيده لجة االسرار  -  1944

 .(ه  424ـ411) نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى

 [گذشت( 00شماره )ياد او در جلد اول ] 

 .اميرخسرو دهلو  ساخته و يكى از قصايد مشهور اوست« بحراالبرار»جامى اين قصيده را در استقبال از قصيده 

 . 1697ـ1690: 1منزو  :  بنگريد

 (.الف/17ب تا /19از .)ق 9، .م س 0/40×41(مختلف)رقاع، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 ...بسم:  آغاز

 (ب/19)ها دان كش بديوار حصار دين درست  رخنه     كنكر ايوان شه كز كاخ كيوان برترست

 :انجام

 (الف/17)زانكه سال دولت تاريخ او فرخ فرست    سال تاريخش اگر فرخ نويسم دور نيست

هجـر  استنسـاخ شـده در     900كـه در سـال   ( 16/4049)فيلم نسخه مضبوط در كتابخانه بايزيد اسـتانبول  : توضيح

 .موجود است( 114ش )دانشگاه تهران 

 

 9/1421قواعد فارسيه - 1942

 محمد مراد بن عبدالحليم

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

ب تـا  /46از .)ق 0، .م س 0/11×40(40×7)، قطع .ه  4101تعليق، محمد صالح بن محمد عارف، بدون محل كتابت، 

 (.روكش ابر  و عطف ميشن)ها به رنگ سياه، جلد مقوا  ، كشيده.س17دار،  نقش ته( الف/40

 (ب/46... )حمد و سپاس خدا  را عزوجل كه لغت اهل پارس با لغت عرب در فصاحت... بسم:  آغاز

 (لفا/40)تمت االوراق. باشد ايد و صفت مشبهه مى كاه باشد كه بر اول امر حاضر لفظ نامى... :  انجام
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 1/1421همان اثر - 1941

دار،  نقـش  تـه ( ب/9ب تـا  /4از .)ق 9، .م س 0/11×40(40×7)تعليق، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 (.روكش ابر  و عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  ها به ، كشيده.س17

 (ب/4... )و درود بر رسول كبريا بعد از حمد خدا... الحمدهلل الذ  علمنا قواعد اللغات الفارسيه... بسم:  آغاز

بوندن اشاغيسى ترجمه اولنمد  زيرا قواعد فارسيه يه متعلق دكلدر تمـت هـذه الرسـالة بعـون اهلل تعـالى      ... :  انجام

 (ب/9)

 .كتاب به دو زبان فارسى ـ تركى است:  توضيح

 

 292كتاب التصوف-  1944

 مؤلف ناشناس

 .، جلد مقوا.س 11، .ق 410، .م س 0/11×47(14×46)، قطع .ه  071ت، نسخ، داود بن عبدالعزيز، بدون محل كتاب

 ...ستنبه الكرمانى رحمة اهلل عليه در باديه شد مريد  با و  بود و اين مريد... :  آغاز

 قد وقع الفراغ... يا اميرالمومنين بدان خدا ... :  انجام

 .نسخه از آغاز ناقص است:  توضيح

 

 1388كتاب التصوف - 1942

 مؤلف ناشناس

، جلـد مقـوا   .س 40آبـاد ،  . ق 116، .م س 1/47×41(0/44×9)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 (.بندها ميشن روكش ابر ، گوشه)

 ...صدق اين امت دولت انبيا و رسل... :  آغاز

 : انجام

 هر  چه  كـز  بعد  راست  بنمايد  جــان   بحضــرت  رسـل  ميـاسـايد

 .نسخه از آغاز و انجام ناقص است:  توضيح

 

 9844كشف الحقايق - 1928

 .(ه  188پيش از . ف )عزيز بن محمد نسفى 

 [گذشت ( 71شماره )ياد او در جلد اول ] 

خـواهش جمعـى از دوسـتان يكـدل و      ظاهرا مهمترين تاليف نسفى همين كتاب كشف الحقايق اسـت كـه آن را بـه   

كتاب مشتمل بر يـك مقدمـه،   . داده باشد« جواب كافى»و « بيان شافى»سؤالها  آنان  درويشان كامل تاليف كرده تا به
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و بيان مطـالبى چـون وجـود،    ( ص)محمد ده رساله و يك خاتمه است كه طى آنها به علت پيدايش مذاهب در امت

 .اشارت رفته است... انسان، سلوك، توحيد، معاد

؛ 40:16؛ ذريعـه  (مقدمـه )4109: الحقايق بـه اهتمـام و تعليـق دكتـر احمـد مهـدو  دامغـانى، تهـران         كشف:  بنگريد

 .بعد به 190ص ( 4111)41ج  1ـ4الحقايق نسفى؛ فرهنگ ايران زمين دفترها   كشف: پژوه محمدتقى دانش

، .س 14دار،  نقـش  تـه . ق 467، .م س 7/16×41(0/40×0)، قطـع  .ه  4690تعليق، بدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،     

 (.مجدول مطال)شنگرف، جلد ميشن سياه  سرعنوانها به

 ...سپاس بى قياس ملكى را سزاست كه ملكش بى انباز است و درگاه لطفش... بسم:  آغاز

 حكايت چون است تمت رسالة كشف الحقايق معلوم كنى اين... :  انجام

 

 9314[كليات]-  1921

 .(ه  224يا  221ـ282يا  284)الدين ابومحمد عبداهلل بن مشرف سعدى شيرازى  مصلح

 [گذشت ( 04شماره )ياد او در جلد اول ] 

لـد مقـوا   ، ج.س41، .ق 414، .م س 7/11×1/41(0/41×0/0)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 (.روكش ابر  و عطف ميشن)

 : آغاز

 ...اپروردگار خلق و خداوند كبريا  شكر و سپاس و منت و عزت خداير

 :   انجام

 ور  جهـان  دشمـن است غم نخوريم  ما  دل  دوستــان  بجــان   بخريم

 .نسخه از پايان ناقص است:  توضيح

 

 9158المصاحفكنز اللطايف بمايحتاج اليه تصحيح  - 1929

 .(ه  1938پس از . ف )ابوتراب بن عبدالغفور الهرندى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

 .اثر در ارتباط با قوف سجاوند  و شماره آيات و احزاب و اختالف قراء و جز آن باشد

كنزاللطايف فيمـا يحتـاج اليـه    »منزو  و صاحب ذريعه عنوان را بصورت )؛  40:401؛ ذريعه  4:90منزو   :  بنگريد

 (اند ضبط كرده« فى تصحيح المصاحف

 .، سرلوحه مذهب.س47دار،  نقش ته. ق 411نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، 

 ...اما بعد بدان... شناسسپاس بى قياس از انفاس با استيناس خدا ... بسم:  آغاز

 سورة الناس ست ايات الناس الناس الناس الناس الناس الناس... :  انجام
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 5815كيمياى سعادت-  1923

 .(ه  484ـ548)ابوحامد محمد بن محمد غزالى 

 [گذشت ( 010شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ] 

هـا   ، كشـيده .س14آبـاد ،  . ق 400، .م س 19×14(11×40)نسخ، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 (.عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  به

 ...اما بعد بدانكه آدمى را... شكر فراوان بعدد ستاره آسمان... بسم:  آغاز

 ...ورو  و  سرخ شد و بيش از اين نكفت كه خدا  تعالى... :  انجام

 .نسخه از انجام ناقص است:  توضيح

 

 444گلستان - 1925

 .(ه  224يا  221ـ282يا  284)الدين ابومحمد عبداله بن مشرف سعدى شيرازى  مصلح

، جـداول  .س44آبـاد ،  . ق 414، .م س 40×46(1/46×0/0)، قطـع  .ه  971تعليق، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 .ا  ترنجدار شنگرف، جلد ميشن قهوه به

 ...فتخشم نداشت جگونه مملكت برو  مقرر نشد ك... :  آغاز

 :انجام

 ورت زدست نيايد چو سرو باش آزاده تمت  كرت ز دست برايد چو نخل باش كريم

 .نسخه از آغاز ناقص است:  توضيح
 

 5421همان اثر - 261

، جلد مقوا .س 44دار،  نقش ته. ق 417، .م س 0/40×0/41(41×0)، قطع .ه  901رقاع، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 .دار لبه( بندها ميشن گوشه)

 ...منت خدايرا عزوجل كه طاعتش موجب قربتست... و به نستعين و الصلوة على محمد... بسم:   آغاز

نصحيت بشهد ظرافت براميخته تا طبع ملول نشود و از دولت قبول محروم نماند و الحمدهلل رب العالمين ... :  انجام

 901سنه 

 

 1451همان اثر - 1924

، سرعنوانها .س 41آباد ، . ق 410، .م س 16×0/41(0/41×0/0)، قطع .ه  901محل كتابت، تعليق، بدون نام كاتب و 

 (.عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  به
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 همان:  آغاز

 والحمدهلل رب العالمين و الصلوة والسالم على سيدنا محمد و اله المعصومين تمام شد... :  انجام

 

 3133همان اثر-  1922

آغاز بعضـى  . س44دار،  نقش ته. ق 416، .م س 16×0/41(0/41×1/0)قطع . ه  4604بت، نسخ، محمد، بدون محل كتا

 (.با نقش گل و بوته) شنگرف، جلد ميشن قرمز ترنجدار  از ابيات به

 همان:  آغاز

 همان:  انجام

 

 1898همان اثر  -1921

هـا   ، كشـيده .س 49آبـاد ،   .ق 01، .م س 0/47×41(41×7)، قطـع  .ه  4409تعليق، بدون نام كاتب و محـل كتابـت،   

 (.بندها ميشن گوشه)شنگرف، جلد مقوا  به

 ...و مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت آدميان... :  آغاز

 ســالمى  بس  زشيــخ  بن   فالطونبروح پر صفا  سعد  برخوان تم تحرير:  انجام

 .نسخه از آغاز ناقص است:  توضيح

 

 9914همان اثر  -1924

، .س41دار،  نقـش  تـه . ق 469، .م س 9/47×0/41(0/41×0/0)بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      تعليق، 

 (.بيد خورده)ا  ترنجدار  شنگرف، جلد ميشن قهوه سرعنوانها و جداول ورق نخست به

 ...منت خدايرا جل و عز:  آغاز

 قبول محروم نماند نصيحت بشهد ظرافت براميخته تا طبع ملول ايشان از دولت... :  انجام

 

 9428همان اثر  -1922

، .س 41دار،  نقـش  تـه . ق 97، .م س 0/16×0/41( 40×0/9)تعليق، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 (.روكش ابر  و عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  سرعنوانها به

 همان:  آغاز

 ...نماندچشم بر دشمنان براند كه دوستان را اعتماد ... :  انجام

 .نسخه از پايان ناقص است:  توضيح
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 3434همان اثر -1388

هـا   ، كشـيده .س44دار،  نقش ته. ق 401، .م س 11×0/40(41×0/7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ا  لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه به

 4110برابر نسخه :  آغاز

 :  انجام

 بـر رســوالن  پيـام  باشـد  و  بس  كس  گر   نيــايد  بكـوش  رغبت 

 

 3134همان اثر - 1381

، .س 41دار،  نقـش  تـه . ق 440، .م س 1/14×0/41( 40×0/0)تعليق، حسين بن سالتيلميش، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار ا  ترنجدار، لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه ها و آغاز ابيات به كشيده

 همان:  آغاز

 حكمت همه كس را دندان بترشى كند شود و قاضى را به شيرينى:  انجام

 .حدود يك ورق از پايان نسخه ناقص است:  توضيح

 

 5144همان اثر - 1389

، .س 44دار،  نقـش  تـه . ق 416، .م س 0/49×41(0/41×0/0)نسخ، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 . ا شنگرف، جلد ميشن قهوه سرعنوانها و جداول به

 همان:  آغاز

 :انجام

 وركــريمى  دو  صــد  كــنه   داردكــرمش  عيبــها فرو  پوشد  تمام  شد  

 

 9152گلشن زار-  1383

 .(ه  198ـ241)سعدالدين محمود بن عبدالكريم شبسترى 

 [گذشت( 000شماره )و توصيف اثر در همان جلد ( 11شماره )ياد مؤلف در جلد اول ]

، سـرعنوانها  .س 44دار،  نقـش  تـه . ق 00، .م س 0/47×41(41×9)محل و تاريخ كتابـت، قطـع    نسخ، بدون نام كاتب،

 .شنگرف، بدون جلد به

 ...بسم:   آغاز

 چراغ دل زنور جان برافروخت  بنام آنكه جانرا فكرت آموخت
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 : انجام

 مقامات و احوال( كاندر)كسى كندر   چه جويد از سر زلف و خط و خال

 .انجام ناقص استنسخه از :  توضيح

 

 

 3/984[لباب االخبار فى االحاديث النبويه]-  1385

 .(ه  219پس از . ف )محمد بن محمود 

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد ] 

 .هجر  تدوين شده است 941ـ969باب است كه در فاصله سالها   16اثر در ارتباط با فقه و سنت و در 

 . 170:  40ذريعه  :  بنگريد

( ب/14ب تـا  /490از .)ق 41، .م س 1/16×0/41(0/40×1/0)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .شنگرف، بدون جلد ، سرعنوانها و جداول به.س 11دار،  نقش ته

 (ب/49... )محمد محمود صلى اهلل تعالى اموردينه... حمد بى حد و مدح بى عد ان خدا  جل جالله... بسم:  آغاز

 (ب/14)الى التصحيح غاية االحتياج .... الحمدهلل على االتمام... :  امانج

 

 1/551لغت - 1384

 مؤلف ناشناس

دار،  نقـش  تـه ( ب/9الـف تـا   /4از .)ق 9، .م س 16×41(مختلـف )تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .ا  السطور، جلد ميشن قهوه مختلف

 (الف/4... )زرد چرده چشم پيله مردم چشمكندم كون سياه چرده ... :  آغاز

 (ب/9... )نشناختيم نياموختيم نخوانديم ننوشتيم.... :  انجام

 .باشد اثر فرهنگ فارسى ـ تركى است و آغاز و انجامش ناقص مى:  توضيح

 

 9/123لغت  -1382

 مؤلف ناشناس

( ب/17الـف تـا   /11از .)ق 41، .م س 0/41×0/9( 1/46×7)تعليق، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 .، بدون جلد.س41دار،  نقش ته

 (الف/11... )اولد  دريجه توجه در قپو... :  آغاز

 (ب/17... )و آفتاب كون و ماه آ  شموس و اقمار جمع كونلر يوم روز ليل كيجه ايام و ليالى جمع... :  انجام
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 .آغاز و انجام نسخه ناقص است : توضيح

 

 9/9411حليمىلغت   -1381

 .(ه  299. ف )اهلل بن ابويوسف حليمى  لطف

 [گذشت ( 001شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ] 

دار،  نقـش  تـه ( ب/19ب تـا  /14از .)ق 9، .م س 14×0/40( مختلف)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.روكش ابر  و عطف ميشن)، جلد مقوا .س 47

لطـف اهلل بـن يوسـف    ... كويد ضـعيف شكسـته بـال    و بعد چنين مى... حمد و سپاس بى حد و قياس. ..بسم:  آغاز

 (ب/14... )حليمى

 (ب/19... )زيرا عادات فرس طا  تا اوقمق در پس اصل لغت بو او ملش واولد :  انجام

 .انجام نسخه ناقص است:  توضيح

 

 1392همان اثر  - 1384

، .س 9دار،  نقـش  ته. ق90، .م س 0/14×0/40( 4/41×44)بدون محل و تاريخ كتابت، قطع بن داود،  على بن تعليق، ولى

 (.روكش ابر  و عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  سرعنوانها به

 

 9221لغت فرس - 1382

 مؤلف ناشناس

هـا   ده، سـرعنوانها و كشـي  .س 11دار،  نقـش  تـه . ق 01، .م س 11×41(0/40×7)، قطـع  .ه  4461تعليق، سليمان، شام، 

 .شنگرف، بدون جلد به

 ...الحمدهلل الذ  اعطى كل شئى خلقه ثم صد  و بعد بدان اسعدك اهلل كه بهترين دانشها... بسم:  آغاز

 4461يوهه مرغى باشد كه صورتا بباز ماند ليكن شكار نكند بتركى طوغان و الحمدهلل على التوفيق سنه ... :  انجام

 

 1443لغت نعمت اهلل  - 1318

 .(ه  222. ف )المبارك  احمدبن بن اهلل نعمت

 [گذشت ( 094شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ] 

، سرعنوانهاو .س 14، .ق 110، .م س 16×0/41( 40×0/0)، قطع .ه 4611تعليق، محمودبن محمد، بدون محل كتابت، 

 .ا  ترنجدار، گوشه بنددار شنگرف، جلد ميشن قهوه ها به كشيده

 ...را كه ملكش حمد بيقياس و شكر باسپاس ان مالك بى همتا ...بسم:  آغاز



 

 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                                    اعالم
 

698 

 

 يويه ارزومند يهه مثله بهره مثله تمت الكتاب بعون اهلل الملك المنان...:  انجام

 

 412همان اثر  -1311

، .س47دار،  نقـش  تـه . ق 101، .م س 0/49×0/41(46/0/41)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .شنگرف، جلد ميشن سرعنوانها به

 همان:  آغاز

 همان:  انجام

 

 5/241لمعات  - 1319

 .(ه  244ـ218)فخرالدين ابراهيم بن شهريار عراقى 

 [گذشت ( 090شماره )ياد او و توصيف اثر در جلد اول ] 

دار،  نقـش  تـه ( ب/446تـا   ب/91از.)ق 49، .م س 14×40(0/41×0)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (.ضربى)ا  ترنجدار  ، جلد ميشن قهوه.س40

 (ب/ 91...)الحمدهلل الذ  نوروجه حبيبه بتجليات الجمال:  آغاز

 (ب/446...)و حوار  بعاشق عاشق مذلت از عزت عشق... :  انجام

 .انجام نسخه ناقص است:  توضيح

 

 1/248لوايح  - 1313

 .(ه  424ـ411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 00شماره )ياد او در جلد اول ] 

ا   و  در اين اثـر پـاره  .لوايح يكى از آثار منثور جامى است كه ارزش انشائى دارد و از سى اليحه تشكيل شده است

 .از حقايق عرفانى را تشريح كرده است و در پايان اليحه بمناسبت يك يا چند رباعى آورده است

 . 4110: مشار. ؛ ف147: 40؛ ذريعه  410:  1/4؛ منزو   040:  1صفا :  بنگريد

دار،  نقش ته( الف/ 40الف تا / 4از . )ق 40، .م س 40×0/46(46×7)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .ا  شنگرف، جلد ميشن قهوه ، سرعنوانهابه.س 40

 (الف...)/تجردو اعتبارات با عنايتى كه ازقابليه اين ...:  آغاز

 مرغ  غم  او  بحيله  شد  ما را رامخاموش  كه  مرغ  رام  را  رم  ندهى:   انجام

 (الف/40)الموسومه باللوايح  قدتم تسويد هذاالرساله

مضـبوط اسـت كـه در    ( 0/1167)ها  اين اثر در اياصوفيه  ترين نسخه يكى از كهن. آغاز نسخه ناقص است :توضيح



 

 

 فهرست نسخه های خطی فارسی                                                                                                                    اعالم
 

699 

 

 .باشد موجود مى( 90ش )فيلم آن در دانشگاه تهران . تابت يافته استدر بغداد ك 077شعبان 

 

 9114مثنوى  -1315

 .(ه  219ـ285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

 [گذشت ( 19شماره )ياد او در جلد اول ] 

دار،  نقـش  تـه . ق 101، .م س 0/16×40( 47×0/44)تعليق، حسن بن موسى نيغدو ، بدون محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .دار لبه( ضربى)ا  ترنجدار  شنگرف، جلد ميشن قهوه ، سرعنوانها و جداول به.س 10

 يك كنيزك ديد شه بر شاه راهشد   غالم  ان  كنيزك  جان  شاه:  آغاز

 شرح اين كوته كن و رخ زين بتابختم   شد   واهلل   اعلم   بالصواب:  انجام

 خمش واهلل اعلم بالصواب تم المجلدالسادسهمين  قصه كوته كن كه رفتم در حجاب

 .آغاز نسخه ناقص است:  توضيح

 

 1119همان اثر - 1314

، .س 14دار،  نقـش  تـه . ق 160، .م س 0/10×0/47(0/16×41)تعليق، بدون نام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .ا  شنگرف، جلد ميشن قهوه سرعنوانها به

 اك برسر كن حسد را همچو ماخاك شومردان حق را زير پاخ:    آغاز

 آب جانرا ريز اندر بحر جانتاشو  دريا  بى حد و كران:   انجام

 .نسخه از آغاز ناقص است:  توضيح

 

 5183شرح رساله علم الهيئه  -1312

 .(ه 212. ف )الدين محمد بن كمال بن محمد الرى  مصلح

 [گذشت ( 167شماره )ياد مؤلف در جلد اول ] 

 .س 49، .ق479، .م س 0/16×1/41(41×7/0)كتاب، محل و تاريخ كتابت، قطع تعليق، بدون نام 

 ...و بعد مقيم زاويه خاكسار ...همايون نامه كه مزين بنام واجب االعظام:   آغاز

 كدشته باشد و قبله در خالف جهت ظل بود چه مكه شرقيست و جهت ظل غربى...:   انجام

 

 9124همان اثر  -1311

، سـرلوحه  .س10ابـر ،  . ق 100، .م س 0/47×0/41(0/41×0/9)كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   نسخ، بدون نام 

 .دار ا  لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه مذهب، سرعنوانها و جداول به
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 كند بشنو اين نى چون شكايت مى... هذاكتاب المثنو ···  بسم:   آغاز

 لم بالصواباع چون بنقل حق رسيد اينجا كتابختم كن واهلل:   انجام

 

 9524همان اثر - 1314

، سـرعنوانها  .س 10ابـر ،  . ق 10، .م س 10×0/47(47×44)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .دار لبه( بندها ميشن گوشه)شنگرف، جلد مقوا  به

 ...كند بشنواين نى چون شكايت مى... هذاكتاب المثنو  و هو اصول:  آغاز

 آرد  آرزو  رانـى  شتـابصبــر  كـن  واللـه  اعلـم  بالصــوابصبــر :   انجام

 

 1825همان اثر  -1312

، سـرعنوانها و  .س 41، .ق 404، .م س 14×40(0/40×1/46)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 (بندها ميشن روكش ابر  و گوشه)شنگرف، جلد مقوا  جداول به

 پاداش بدليك از عامه نه  از  خاصـان  خودگفت شه پوشيده حق :   آغاز

 چون خدو انداختى در رو  مننفس   جنبيد  و تبه  شد  خو   من:  انجام

 .آغاز و انجام ناقص است:  توضيح

 

 9242مجموعه اشعار - 1398

 گردآورنده ناشناس

شـنگرف،   دار، سرعنوانها به نقش ته. ق 407، .م س 11×40(16×41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .جلد ميشن

 كوته  نكنـم ز دامنــت  دسـتور  خود  بــزنـى   بـتــيغ   تيــزم:   آغاز

 حافظ از بهر تو آمد سو  اقليم وجودقدمى نه بوداعش كه روان خواهد شد:   انجام

 .عراقى استنسخه حاو  اشعار  از سعد ، جامى، حافظ، عطار، موالنا، فخرالدين :  توضيح

 

 1454مجموعة الرسائل - 1391

 گردآورنده ناشناس

، مختلـف السـطور،   .ق 00، .م س 40×41(مختلـف )ثلث، نسخ و تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 (.عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  ها به سرسخن

 ...اهلل وحده ال شريك لهو به نستعين اشهد ان ال اله اال ...بسم(: هدايت المسلمين):  آغاز
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 از عذاب خدا  تعالى امان يابد والسالم على من اتبع الهد  تمت(:...رساله ايمان و اسالم):  انجام

هدايت المسلمين، كالم اميرالمؤمنين، شش حديث، رساله عقايد، شرح ربـاعى  : نسخه شامل آثار زير است:  توضيح

 .اله نعمت اهلل، رساله ايمان و اسالمابوالخير، رساله سنت خرقه، رساله معرفت، رس

 

 182مجموعه منشئات - 1399

 گردآورنده ناشناس

، .س 46نقـش دار،   تـه . ق 469، .م س 49×0/41(0/1×0/46)تعليق، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .شنگرف، بدون جلد سرعنوانها به

 ...سرمايه جمعيتمقبلى عبور افتد و خطور بر خمر صاحب ولى ...:  آغاز

 ...مختصر بر معنى كويى از جوامع الكلم مستجيب  چه يارا  آن دارد افتاده مور  كه مقام سو  سليمان...:  انجام

 .آغاز و انجام نسخه ناقص است:   توضيح

 

 1/932مجموعه نعوت  -1393

 مؤلف ناشناس

( رب 11رب تــا  0از.)ق 14، .م س 0/16×41(0/41×0/7)نســخ، بــدون نــام كاتــب، محــل و تــاريخ كتابــت، قطــع  

 (.دفه چپ افتاده)شنگرف، جلد ميشن  ، سرعنوانها به.س 41دار،  نقش ته

 (ب/0)بحـكم  مـالك  الملـك  دو  عـالمبرامـد از فلـك مـاه محــرم :   آغاز

 :انجام

 (ب/11)بعد از ادا  حمد و پس ازنعت مصطف بگشازبان مدح در اوصاف پادشا 

 

 3/1893يان مراتب ذاكران و مقامات ذكرمختصر درب  -1395

 الدين طوسى الدين عبدالعزيز بن تاج شمس

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

، (الـف / 01ب تـا  / 16از .)ق41، .م س 0/40×0/41(47×44)نستعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .، جلد ميشن سياه.س40

آيـد مختصريسـت در بيـان مراتـب      اما بعد بدانكه اين رساله كـه در قلـم مـى   ... العالمين الحمد هلل رب...بسم:  آغاز

 (ب/ 16...)ذاكران

 (الف/ 01)اگر پرسند كه شرط خرقه چيست جواب بكو تسليم است و اهلل اعلم بالصواب ... :  انجام
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 12/248مختصر روزنامه - 1394

 تلخيص كننده ناشناس

 4:701؛ قاموس االعالم  191: 4؛ منزو  447، 440، 461: 4صفا :  بنگريد

( ب/116الـف تـا   /111از .)ق7، .م س 40×0/46(0/46×7)، قطـع  .ه  910نستعليق، بدون نام كاتب و محـل كتابـت،   

 .، بدون جلد.س 40دار،  نقش ته

 (الف/111...)روايتاين مختصريست در روزنامه ابو معشر بلخى اكنون چنين ... بسم:  آغاز

حكيم و منجم معروف و نخست از بغداد از اصحاب حديث و مبغض فلسـفه و  .( ه  171)ابو معشر بلخى :  توضيح

منجم مخصـوص خليفـه وقـت عباسـى     ... برده ها  بسيار  در اين باب بكار مى حكمت و علوم عقليه بود و تعصب

 ...ها  اروپا موجود است آنها د ركتابخانه تأليفاتى در نجوم و رياضى دارد كه بسيار  از...بوده

 (470: 0ريحانه )

 

 5319مخزن االسرار  -1392

 .(ه 215ـ438)الدين الياس بن يوسف نظامى گنجوى  جمال

 [گذشت ( 77شماره )ياد او در جلد اول ] 

حكمران ارزنجـان   بنام ملك فخرالدين بهرامشاه. ه  001االسرار نخسيتن مثنو  نظامى است كه در سال  مثنو  مخزن

 .بيت فراهم آورده است 1166در 

، سـرعنوانها و  .س40دار،  نقش ته. ق 71، .م س 7/47×41(0/41×9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.بندها ميشن گوشه)شنگرف، جلد مقوا  ها به كشيده

 ــج  حكـيمبســم اهلل   الــرحمن  الــرحيمهســت   كليــد  در  گن:   آغاز

 دصد با راگر به تيغ شود كشته جون نصير رو مهر على ز جان نجاتى نمى:   انجام

 

 3842مرصاد العباد من المبدأ والمعاد  -1391

 .(ه  245. ف )الدين ابوبكر عبداهلل بن دايه  نجم

 [گذشت ( 760شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ] 

 .، جلد ميشن.س 11آباد ، . ق 104، .م س 40×0/41(41×1/46)تاريخ كتابت، قطع نسخ، بدون نام كاتب، محل و 

 ...اما بعد اعلموا اخوانى فى التقو  و اعوانى... عدد حمد بى حد و ثنا  بى... الحمد هلل رب العالمين...بسم:  آغاز

 را والحمدهلل مسلمانى بيضه داراين حامى(خويشت)اندر كنف عاطفت پيشش...:  انجام
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 9/441الحساب مسائل المتفرقه من خالصه - 1394

 خسروشاه يزدى الدين قطب

است در اين اثـر از حسـاب و   ( 011. ف )اهلل ولى  مؤلف كه از علما  عصر امير تيمور گوركانى و شاگرد شاه نعمت

 .كند صحبت مى( به شيوه پرسش و پاسخ)مساحتهاو مسائل گوناگون رياضى 

 . 111:  7ريعه  ؛ ذ 4:476منزو  :  بنگريد

، .س14، (ب/ 01الف تـا  / 11از )ق  14، .م س 1/10×40(16×41)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (بند ميشن روكش ابر  و گوشه)جلد مقوا 

 (الف/11... )بدان اسعدك اهلل كه عدد بر دونوع است زوج و فرد...بسم:   آغاز

 (ب/01)فكل العمل ...السبعه و زدناعلى الحاصل ثمانيه بلغ اربعه ستينتم ضربنا الثمانيه فى :  انجام

 

 3259مسلك المتقين  -1392

 .(ه  1842پس از . ف )الهيار بخارى نقشبندى  صوفى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

ز مسافرت حج كه در پيش مؤ لف در پايان اثر آورده كه فصل حج را پس ا. اين اثر منظوم در اعتقادات و فروع است

 .دارد خواهد نوشت

 .1166: 1؛ منزو   01: 4( مؤلفين)؛ مشاور  4119مشار . ف :  بنگريد

دار،  نقـش  ته. ق 110، .م س 11×1/41( 0/47×0)، قطع .ه  4111تعليق، ماليار محمد نظر ولد  ، بدون محل كتابت، 

 (.بند ميشن و دفه چپ افتاده گوشه)، جلد مقوا .س49

 ...نور ايمان داد( كذا)حمد بيحد ثنا  بى اعداد بخدائيك ...بسم:  آغاز

 تمت هذه الكتاب بعنوان الملك الوهاب( كذا)ذكر نى بالخير والصواب :  انجام

 

 3911مشكالت بوستان -1338

 مؤلف ناشناس

، جديـد  .س 14دار،  نقش ته. ق 449، .م س 14×40(0/7×0/46)، قطع .ه  4611تعليق، بدون نام كاتب و محل كتابت، 

 (.مرمت شده)

 :  آغاز

 آفــرينحكـيم  سخـن  در  زبـان  آفــرين بنـام   خــداوند   جــان 

 ...معلوم اوله كه با  مفرده

 تم...يارب بنى رحمت عفو و غفرانكدن اميد ايله و محروم قويمه...:  انجام
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 .اثر به دو زبان فارسى و تركى است:   توضيح

 

 5/3824(ع)مطلوب كل طالب الميرالمؤمنين على بن ابيطالب  -1331

 (1143. ف )رشيدالدين محمد بن محمد بلخى 

( ب/441تـا   ب/00از . )ق19، .م س 40×41(0/41×0/7)، قطـع  .ه  900، بدون نام كاتب و محل كتابـت،  (ثلث)نسخ 

 .شنگرف، بدون جلد ، بعضى از جمالت به.س41آباد ، 

چنين گويد محمد بن محمـد بـن عبـدالجليل    ...على الطاف كرمه و اصناف نعمه التوفيق الحمدهللومنه .... بسم:   آغاز

 (ب/00...)العمر  الرشيد  الكاتب وفقه اهلل بما يصلح دينه و دنياه

هر چه خواهد بكويد وانكه دل بدان قول گفته بگمارد تمام شد چهار صد كلمه چهار يار بعون اهلل الملك ... :  انجام

 900وسلم تسليم كثيرا سنه ...يزالعز

 (ب/441)بصالح اورند اهل كرم   كر خطايى رفته باشد از قلم

ا  از اين اثر در كتابخانه ملـى پـاريس    نسخه( ها  خطى، دفتر نهم نسخه)بگزارش محمد تقى دانش پژوه :  توضيح

 .استنساخ شده است. ه  701شوال  41موجود است كه در ( 1/1100ش )

هجر  كتابت يافته و فيلمش در كتابخانه مركـز    714ترين نسخه متعلق به كتابخانه اياصوفيه باشد كه در  كهنشايد 

 .شود نگهدار  مى( 110ش)دانشگاه تهران 

 

 4/294معراجيه  -1339

 مؤلف ناشناس

( ب/4000ا ب تـ /410از . )ق 10، .م س 1/49×7/41(1/47×1/41)نسخ، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطـع  

 .دار ا  لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه ها به السطور، كشيده آباد ، مختلف

 (ب/410...)اما بعد بدانكه معراج حق است...حمد و سپاس مر ملك را سبحانه و تعالى... بسم:  آغاز

 (ب/400)جو  امت تو ضايع نكردد واهلل اعلم  جو  و بهانه غم امت چندين مخور كه ميان چاره...:  انجام

 

 1/5154[رساله معما ] = معميات  - 1333

 .(ه  285. ف )حسين بن محمدحسينى نيشابورى 

 [گذشت ( 711شماره )ياد مؤلف و توصيف اثر در جلد اول ] 

. ق00، .م س 0/14×40(41×0/0)تعليق، موسى بـن محمـد الحسـينى الشـيراز ، مكّـه، بـدون تـاريخ كتابـت، قطـع          

 .، بدون جلد.س 41 دار، نقش ته( ب/00تا ب/4از)

 (ب)/بنام آنكه از تأليف و تركيبمعما   جهان  را  داد  ترتيب ...   بسم:  آغاز
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 (ب/00)بيــاراست   اول   ازان  نام   يــاركه باشد برو نيز ختم كالم :    انجام

هجر  استنساخ مضبوط است كه در اواخر قرن نهم ( 079ش )ترين نسخه اين اثر در كتابخانه مجلس  كهن: توضيح

 .است شده

 

 3/484مقاله در بيان وادى - 1335

 مؤلف ناشناس

( ب/414الـف تـا  /416.)ق 1، .م س 0/14×0/40(40×0/44)تعليق، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 (.عطف به ميشن)شنگرف، جلد مقوا  ، سرعنوانها به.س 17دار،  نقش ته

 (الف/416...)بارتست از معرفتاين مقاله علم لغت كه ع...بسم:  آغاز

 (الف/414...)آن الفاظ را چنانك عجم وضع كردند از برا  معنى مخصوص عرب نيز...:  انجام

 .انجام نسخه ناقص است: توضيح

 

 1/441ملحمه - 1334

 .(ه 292. ف )الدين ابوالفضل حبيش بن ابراهيم متطبب تفليسى  شرف

شـود از   ديـده مـى  « اصـول ملحمـه  »و « ملحمـه دانيـال  »، «المالحم اصول»ها  مختلف با عناوين  ملحمه كه در نسخه

آيد  از نسخه موجود در سپهساالر بر مى. ميان آمده است السالمبه گردآور  سخنان دانيال نبى و امام جعفر صادق عليه

 .كه مؤلف اثر را از يونانى به فارسى برگردانده است

عنـوان بـه شـكل ملهمـه     ) 1:199( مـولفين )؛ مشار 164: 11و  141: 1عه بعد؛ ذري به 100و  110: 4منزو  :  بنگريد

 (دانيال

 16آبـاد ،  ( الف/110ب تا/111از .)ق17، .م س 1/10×40(47×9)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.بندها ميشن روكش ابر  و گوشه)شنگرف، جلد مقوا  ها به ، سرسخن.س

ــه   ...والســالم العــالمين والصــلوه الحمــدهلل رب...بســم:  آغاااز ــر علي ــال پيغمب ــاب را داني ــا بعــد بدانكــه ايــن كت ام

 (ب/111...)السالم

 (الف/110)و مرك جوانان بسيار بود و آبهاءِ چشمها و غله فراوان باشد و نعمت بسيار واهلل اعلم ... :  انجام

هجر  استنساخ شـده و   009بوط است كه در مض( add 1/11000)ا  از اين اثر در كتابخانه بريتانيا نسخه:  توضيح

 .موجود است( 4100ش )فيلمش در دانشگاه تهران 
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 4/9914مناجات - 1332

 مؤلف ناشناس

، .س40آباد ، ( ب/04تا  ب/71از .)ق9، .م س 40×0/41(41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.پراكنده)ا   جلد ميشن قهوه

 (ب/71...)اما بعد دل از جان پرسيد اول اركان چيست و آخر چيست...الحمدهلل رب العالمين...بسم:  آغاز

 (ب/04)از خود گذشتن مرديست مبارز  افتادكيست واهلل اعلم ...:  انجام

 5/9914مناسك الحج - 1331

 مؤلف ناشناس

آبـاد ،  ( الـف /01ب تـا  19از . )ق 0 ،.م س 40×0/41(41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 (.فرسوده)دار  ا  ترنجدار، لبه ، جلد ميشن قهوه.س40

 (ب/19...)اما بعد مختصريست در بيان واجبات حج... العالمين الحمد هلل رب...بسم:  آغاز

 (الف/01)جا الزم كردد روز ديكر هست و يك سنك ديكر انداختن هم واجب شود خاتمه  آن...:  انجام

 

 1/3552منشئات  - 1334

 .(ه  424ـ411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت ( 00شماره )ياد او در جلد اول ] 

ها  جامى خطاب به سالطين و بزرگان و افاضل به مالزمـان سـلطان حسـين بـايقرا و      ايست كه در آن نامه اثر رساله

 .درويشانى چند جا  گرفته است

 . 0:40( ها  پاكستان نسخه)منزو  ؛ 11:10ذريعه :  بنگريد

( الـف /447تـا   ب/4از . )ق 447، .م س 16×41(1/41×1/0)، قطـع  .ه  4601تعليق، بدون نام كاتـب و محـل كتابـت،    

 .بنددار شنگرف، جلد ميشن ترنجدار، گوشه ، سرعنوانها به.س41دار،  نقش ته

علـى عبـده الكتـاب و پـس از ادا  وظـايف درود       بعد از انشاء صحايف ثنا و محمدت اهلل الذ  انـزل ...بسم:  آغاز

 (ب...)/وتحيت

 .مضبوط است( در داخل كليات جامى)خط مؤلف در تاشكند  ترين نسخه اين اثر به كهن:  توضيح

 

 3328منطق الطير  -1332

 .(ه  214ـ458)فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطار نيشابورى 

 [گذشت ( 794شماره )توصيف اثر در جلد اول ] 

هـا   ، آغـاز حكايـت  .س40، .ق411، .م س 47×0/41( مختلـف )، قطـع  .ه  966نسخ، بدون نام كاتب و محل كتابـت،  
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 .شنگرف، جلد ميشن ترنجدار به

 آفــرين جــان   آفــرين پـاك راانكه جــان  بخشـيد و ايمـان  خاك را:  آغاز

 واهلل   اعلـم   بالصـواب چون بتـوفيق  تــو  نـوشتم كـتابختـم    شــد  :  انجام

 

 15/9144فى االداب منظومه-  1358

 الدين منصور ميرغياث

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف به دست نيامد ] 

( الـف /441ب تـا  /444از . )ق 1، .م س 40×41(0/41×0/7)نسخ، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 (.ا  روكش پارچه)شنگرف، جلد مقوا  ، جداول به.س 47دار،  نقش ته

  :  آغاز

 (ب/444)چو بكشـادند ابواب معانى   چنين  كفتـند  ارباب  معــانى

 :انجام

 (الف/441)خطا باشد جز اين در بحث آداب   بيان شد انچه ميبايد درين باب
 

 9812منقوالت - 1351

 گردآورنده ناشناس

، محرابيـه مـذهب،   .س 10، .ق00، .م س 0/10×9/49( مختلـف )نسخ، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .شنگرف، جداول مطال، جلد مقوا سرعنوانها به

 ...اما بعد اين رساله مشتملست بر انكه...والسالم العالمين والصلوه الحمدهلل رب...بسم:  آغاز

 .ازافراد مختلف نقل شده است است و مطالبى دوزبان فارسى ـ عربى اثر به:  توضيح

 

 9/121موعظه - 1359

 مؤلف ناشناس

( الـف /49الـف تـا   /40از . )ق 1، .م س 7/40×7/41( مختلـف )رقاع، بدون نام كاتب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع     

 (.عطف به ميشن)شنگرف، جلد مقوا  السطور، سرعنوانها به دار، مختلف نقش ته

راتب كـه در ميـان كواكـب بحسـن     از حضرت خداوندگار به خواجه جهان نوشته تا جوهر شب چراغ عالى م:  آغاز

 (الف/40...)روز

 .نسخه از پايان ناقص است:  توضيح
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 4/248موعظه - 1353

 مؤلف ناشناس

( ب/141ب تـا  /410از . )ق 09، .م س 040×0/46(46×7)، قطـع  .ه  111تعليق، بـدون نـام كاتـب و محـل كتابـت،      

 .، بدون جلد.س40دار،  نقش ته

 (الف/410...)عزيز  از ابتداءكار احوال فقيررا سؤال كرد...العالمين واتوكل على خالقالحمد هلل رب ...بسم:  آغاز

 (ب/141)910باشد كه حق سبحانه و تعالى بر و  رحمت كند انشاءهلل تعالى تمت الرساله سنه ...:  انجام

 

 9249موعظه  -1355

 گردآورنده ناشناس

از رجـال طريقـت در قـرن سـوم     .( ه  100. ف )واعظ راز   يحيى بن معاذ. ها  معاذ راز  است اثر حاو  مناجات

 .از و  كلمات و مناجاتها  عارفانه بسيار باقى مانده است. هجر  و از معاصرين جنيد بغداد  بود

 . 1791:  0؛ قاموس االعالم  01:  1ريحانه :  بنگريد

، .س47دار،  نقـش  تـه . ق 100، .م س 0/16×40(0/41×0/0)تعليق، بـدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع        

 .ا  شنگرف، جلد ميشن قهوه سرعنوانها و جداول به

 ...گفت الهى هر كه سره در مناجات خود مى يحيى بن معاذ راز  قدس...:  آغاز

 ...و از غم اهل بيت من زار بدند و يك...:  انجام

 .آغاز و انجام نسخه ناقص است : توضيح

 

 5/294(ير بعض اآلياتالحكاية مع تفس)موعظه  - 1354

 مؤلف ناشناس

( الـف /410ب تـا  /01از . )ق 10، .م س 1/49×7/41( مختلـف )، قطـع  .ه  701نسخ، اسفنديار، بـدون محـل كتابـت،    

 .دار ا ، لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه السطور، سرعنوانها به آباد ، مختلف

 (ب/01... )الحمد هلل صانع العالم... بسم:   آغاز

 (الف/410. )اله العالمين يا خيرالناصرين يا ارحم الراحمين يا... :  انجام

 

 9125منهاج الفالح - 1352

 .(ه  1858پس از . ف )على بن محمود البافقى 

كتاب از يك . مؤلف كه اطالعى چندان از سرگذشت و  در دست نيست شاگرد شيخ بهايى و معاصر حرّالعاملى بود

 .و يك خاتمه تشكيل يافته است( آداب الطهارة و الصلوةدر اعمال و ادعيه و )مقدمه، هفت باب 
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 11:476ذريعه :   بنگريد

، سـرعنوانها  .س 41ابـر ،  . ق 146، .م س 49×41( 0/41×9)نسخ، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 (.ا  روكش ابر  و عطف پارچه)شنگرف، جلد مقوا  به

 ...اين كتاب موسوم شد بمنهاج الفالح... ى الطاعات و هديهمالحمد هلل الذ  دل عباده عل... بسم:   آغاز

 ...پا  برهنه مثل بندگان رنك و رويش متغير شده حضرت امام را برجا  خود بنشاند... :   انجام

 .انجام نسخه ناقص است:   توضيح

 

 1/9289نسيم التسنيم - 1351

 صدرالدين الشنوخى

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد]

ب تــا /4از . )ق 461، .م س 0/40×0/41( 0/41×9)، قطــع .ه  000نســخ، حســين بــن اليــاس، بــدون محــل كتابــت، 

 .دار ا ، لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه ، شماره آيات و احاديث به.س 41، (ب/461

 (ب/4... )سميت هذا المجموع نسيم التسنيم... الحمد هلل و به نستعين... بسم:   آغاز

 (ب/461)اهلل  بيرون ز دو كون در مكانى دكرند تمت بعون... :   انجام

 

 9345الملوك نصيحه - 1354

 .(ه  484ـ  548)ابوحامد محمد بن محمد غزالى 

 [گذشت( 010شماره )ياد او در جلد اول ]

تهـذيب  : اثر در حكمـت عملـى و در سـه قسـمت    . هجر  برا  سلطان سنجر نوشت 061غزالى اين اثر را در سال 

 .سياست مدن و تدبير منزل استاخالق، 

در مقدمه ايـن اثـر آثـار غزالـى و نسـخ معتبـر       (. 4147تهران، )الدين همائى  الملوك تصحيح جالل نصيحه:   بنگريد

 . 4001مشار . ؛ ف401: 1؛ ريحانه 911: 1اند؛ صفا  معرفى شده« الملوك نصيحه»

شـنگرف،   ، سـرعنوانها بـه  .س 40، .ق 99، .م س 11×41( 40×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابـت، قطـع   

 (.شيرازه پراكنده)دار  جلد ميشن سياه ترنجدار، لبه

 ...بدان ا  ملك مشرق كه خداوند... الدين قال الشيخ االمام زين... بسم:   آغاز

 ...خلق مشغول شود كه مملكة دو چيزست االحسان و المداراة مع االنسان... :   انجام

ترجمه عربـى آن موسـوم   . اين اثر به زبانها  عربى و تركى برگردانده شده است. جام نسخه ناقص استان:   توضيح

ترجمـه  . باشد كه از سو  ابوالبركات مبارك بن احمـد فـراهم آمـده اسـت     مى« التبرالمسبوك فى نصيحة الملوك»به 
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« السـلوك  نتيجه»ز  تحت عنوان تركى آن يكبار بدست عاشق چلبى و بار دوم بدست عالئى بن محب الشريف شيرا

 .به انجام رسيده است

 

 183(پندنامه)نامه  نصيحت  - 1352

 .(ه  219ـ  285)الدين محمد بن محمد مولوى  جالل

، سـرعنوانها و  .س 44آبـاد ،  . ق 11، .م س 40×41( 0/41×7)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تـاريخ كتابـت، قطـع    

 .شنگرف، بدون جلد جداول به

 ...   :آغاز

 تا نكردد آب رويت آب جو   جز حديث راست با مردم مكو 

 ...قد رعنا  ترا سرو شمشاد اعتدال:   انجام

 .آغاز و انجام نسخه ناقص است:   توضيح

 

 2/9914[نامه نوشروان عادل نصيحت]  - 1348

 گردآورنده ناشناس

، .س 11آبـاد ،  ( ب/09الـف تـا   /00از . )ق 1، .م س 0/41/40(41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 (.شيرازه پراكنده)دار  ا  ترنجدار، لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه سرعنوانها به

 (الف/00... )اما بعد چنين كويند كه نوشروان عادل تاجى داشت كه... بسم:   آغاز

 (ب/09... )سخن زشت جواب مدهيد بر كس لعنت نكنيد... :   انجام

 .انجام نسخه ناقص است:   توضيح

 

 9/3218واقعه كبرى - 1341

 مؤلف ناشناس

. صورت تاريخ واقعه تبريز نيز ديده شـده اسـت   است كه بعضا به« رسالة فى واقعة الكبر  فى تبريز»عنوان اصلى اثر 

ماه در تبريز اتفـاق   همان 17هجر  تا  707القعده  مؤلف در مقدمه آورده كه خود شاهد وقايعى بوده كه از اوايل ذ 

 .الدين بهادر نگاشته است كند كه اثرش را بنام امير شجاع افتاد و عالوه مى

 . 1179: 0؛ منزو  941: 1فهرستواره :   بنگريد

( ب/09ب تـا  /71از . )ق 40، .م س 1/14/×0/41(0/40×0/0)نسخ، بدون نـام كاتـب، محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع       

 .دار شنگرف، جلد ميشن سياه ترنجدار، لبه ا و جداول به، سرعنوانه.س 47دار،  نقش ته

 (ب/71... )اما بعد چون واقعه كبر  و مصيبت عظمى... والصلوة( الغفار)الحمد هلل العزيز القهار ... بسم:   آغاز
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بـالد المسـلمين عـن     سيوم شيخ على ايوب از اران چهارم شيخ على سمونى از موغـان اللهـم احفـظ مـع    ... :   انجام

 (ب/09)اآلفات بحق محمد و آله امين يا رب العالمين تمت 

 

 1/9914[وصيت ارسطاطاليس] - 1349

 مؤلف ناشناس

است كه ترجمه التـين آن  « رسالة الى االسكندر فى السياسة»گويند ارسطو رساالتى به اسكندر نوشته كه يكى از آنها 

باشـد كـه    مـى « االسكندر و رسالته اليه فى التدبيروصيت ارسطوطاليس الى »در برلين چاپ شد؛ و ديگر   4094در 

 .اثر مورد توصيف شايد يكى از اين دو رساله است. نسخه خطى آن در كتابخانه واتيكان مضبوط است

، .س 40آبـاد ،  ( ب/09الف تـا  /00از . )ق 1، .م س 40×0/41(41×0/0)تعليق، بدون نام كاتب، محل و تاريخ كتابت، قطع 

 .ا ، ترنجدار جلد ميشن قهوه

 (الف/00... )اين وصايا  حكيم ربانى مظهر انوار سبحانى ارسطا حكيم... اما بعد حمد هلل تعالى... بسم:   آغاز

 (ب/09)و از و  يار  خواستن و بدو اعتماد كردن كار عقال و حكماست تمت الوصيه ... :   انجام

 

 1/3218نامه همايون- 1343

 رفقاسحق بن م

 [اطالعى از سرگذشت مؤلف بدست نيامد]

( ب/74ب تـا  /4از . )ق 74، .م س 1/14×0/41(0/40×9)تعليق، محمد سند ، بـدون محـل و تـاريخ كتابـت، قطـع      

 .دار ا  ترنجدار، لبه شنگرف، جلد ميشن قهوه ها به ، سرعنوانها و كشيده.س 47دار،  نقش ته

 (ب/4... )اما بعد بدان ا  محبّ علم كه علم كوهر... عبده الكتابالحمد هلل الذ  انزل على ... بسم:   آغاز

 (ب/74)فاغفرلنا و انت كريم و اننا اياك نستعين و اياك نعبد تمت ... :   انجام

 

 3145يوسف و زليخا - 1345

 .(ه  424ـ  411)نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى 

 [گذشت( 007شماره )توصيف اثر در جلد اول ]

، .س 41آبـاد ،  . ق 410، .م س 11×0/40( 47×46)، قطـع  .ه  4167عبدالحى بن مراد، بـدون محـل كتابـت،    تعليق، 

 .دار لبه( روكش ابر  و عطف ميشن)شنگرف، جلد مقوا  جداول به

   ... بسم:   آغاز

 گلى از روضه جاويد بنما         الهى غنچه اميد بكشا          

 ال  خامشــى  ده          كه هست از هرچه كويى خامشى بهزبانــرا  كوشــم   :     انجام
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 نمايه مؤلفان

 

 111، الحسينى ابراهيم بن حيدر بن احمدالصفو 

 166،ابراهيم بن سليمان االزهر 

 119، 00 ،ابراهيم جور  دده

 071، 016، 041، 100، 111، 101، 106، 117، 419 ،19، ابراهيم شاهد  مغالو 

 توكلى بن اسماعيل بن حاجى االردبيلى     ابن بزاز     

 (ابن سينا)  ابوعلى حسين بن عبداللّه     ابن سينا     

 الدين فريومد  فخرالدين محمود بن امير يمين     ابن يمين     

 109، ابواسحق ابراهيم بن منصور نيشابور 

 90، ابوالفيض بن شيخ مبارك فيضى دكنى

 104 ،101، 97، ابوالمعالى عبدالقادر بيدل

 100، 74، بن محمد ميانجى همدانى  ابوالمعالى عبداللّه

 171، ابوالمعالى محمد

 01، ابوالمعالى محمد الهور 

 171، بن محمّد  ابوالمعالى نصيرالدين نصراللّه

 01، ابوبكر عتيق بن محمد سورآباد  هرو 

 16، ابوجعفر نصيرالدين محمد بن حسن طوسى

 016، 014، 170،ىابوحامد محمد بن محمد غزال

 00، الدين عمر بن محمد نسفى ابوحفص نجم

 061، 090، 411، ابوسعيد ابوالخير

 190، 106، حسين بن احمد زوزنى  ابوعبداللّه

 110، (ابن سينا)  ابوعلى حسين بن عبداللّه

 90، الدين عبدالرزاق اصفهانى ابومحمد جمال

 141، ابونصر بدرالدين محمود فراهى سجز 

 041، 140، موسى رشتى استاد احمد بن 
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 110، احمد رمز  آق يورك

  060، 140 ،169احمد عونى قونوق، 

 147، اسعد محمد دده

 490، 479، اسماعيل حقى بروسو 

 140، 70، اسماعيل رسوخى انقرو 

  90، 46،الدين ابوبديل ابراهيم بن ابوالحسن خاقانى شروانى افضل

 410الدين محمد بن حسن مرقى كاشانى،  افضل

 الدين احمد افالكى شمس     افالكى     

 41، امير اسحق

 011، 101، 90امير خسرو دهلو ، 

 006، 010، 010، 011، 014، 141، 170، 101، 401 ،16، الدين حسين بن عالم حسينى هرو  امير ركن

 117، القاسم امير سيد مصلى ابى

 71، ا  اصفهانى ن اوحد  مراغهاوحدالدين بن حسي

 ا  اصفهانى اوحدالدين بن حسين اوحد  مراغه     ا       اوحد  مراغه

 الدين محمد بن حسن مرقى كاشانى افضل             بابا افضل     

 046، 491، بدرالدين هاللى استرآباد  جغتائى

 000، 167 171، 100، 16، حسين بن ابراهيم احمد   الزمان ابوعبداللّه بديع

 117، برقى

 06، بهاءالدين كازرونى

 117، بهاءالدين محمد بخار  نقشبند 

 001، 146، بهاءالدين محمد بن حسين عاملى

 16،بهاءالدين محمد بن خواجه احمد الصادق الطهور  الفاروقى الصديقى النقشبند 

 419، (سلطان العلماء)بهاءالدين محمد 

 001، 016، 011، 046، 060، 101، 414، 99، 10، 1، 1، (سلطان ولد)بهاءالدين محمد 

 49،171 ،بهاءالدين معلقرو 

 (سلطان العلماء)بهاءالدين محمد      (     سلطان العلماء)بهاءالدين ولد 

 ابوالمعالى عبدالقادر بيدل     بيدل     
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 170، 119، الدين محمود بن خداداداالشنو  تاج

 160، االردبيلى حاجىتوكلى بن اسمعيل بن 

 101ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشر  خوارزمى،   جاراللّه

 نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى     جامى     

 161، جاويد

 19جعفر شريف عتيقى، 

 014، 111، 91، الدين احمد رومى جالل

 110، 466الدين فريدون،  جالل

 01، الدين محمد اصفهانى جالل

، 109، 179، 107، 100، 111، 160، 100، 106، 100، 104، 410، 411، 40 ،40بن محمد مولـو ،  الدين محمد جالل

047 ،017 ،010 ،011 ،006 ،010 ،016  

 9، الدين محمود تهانيسر  چشتى جالل

 77، جالل سافرشاه
 160، 11الدين الياس بن يوسف نظامى گنجو ،  جمال

 464، الدين سلمان بن عالءالدين محمد ساوجى جمال

 06، الدين على بن حمزه آذر  طوسى جمال

 416، 461الدين محمد عرفى شيراز ،  جمال

 100، حاجى بكتاش ولى

 الدين محمد حافظ شيراز  شمس     حافظ شيراز      

 461، حزينى

 116، حسن طالبى

 011، 171، حسين بن محمد حسينى نيشابور 

 161، الدين ميبد  حسين بن معين

 110، ير حسين خباز كشم

 406، حميدالدين ابومعين ناصر بن خسرو قباديانى مروز 

 160، حنيف ابراهيم

 الدين ابوبديل ابراهيم بن ابوالحسن خاقانى شروانى افضل     خاقانى شروانى     

 119، 01،خليلى
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 الدين ابوالعطا محمود بن على كرمانى كمال            خواجو     

 هرو  محمدانصار  بن عبداللّه ابواسماعيل االسالم شيخ     انصار       عبداللّه خواجه

 114، الدين خواجه مير غياث

 ابوجعفر نصيرالدين محمد بن حسن طوسى     خواجه نصير طوسى     

 109، 400درويش عثمان، 

 040، 07، دولتشاه بن عالءالدوله بختيشاه سمرقند 

 461، الدين عبداله بن محمد امامى هرو  رضى

 8، القزوينى  اللّه الدين محمد بن فتح رفيع

 461، الدين مسعود لنبانى رفيع

 816، الدين بن مير حسين اوحد  مراغى ركن

 ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشر  خوارزمى  جاراللّه     زمخشر      

 الدين مصطفى بن شعبان سرور  مصلح        سرور      

 011، 001، 016، 017، 016،   100، 22، سعدالدين محمود بن عبدالكريم شبستر 

 بن مشرف سعد  شيراز   الدين ابومحمد عبداللّه مصلح     سعد  شيراز      

 81، سعيد محمد همدم چلبى
 (سلطان ولد)بهاءالدين محمد           سلطان ولد     

 الدين سلمان بن عالءالدين محمد ساوجى جمال     سلمان ساوجى     

 مجدالدين ابوالمجد مجدود بن آدم سنائى غزنو          سنائى غزنو    

 040، 70، الدين يوسف سينه چاك سنان

 ابوبكر عتيق بن محمد سورآباد  هرو      سورآباد      

 الدين يحيى بن حبش سهرورد  شهاب     سهرورد      

 278، الصديقى القادر ... شاه

 قاسم انوار     شاه قاسم انوار     

 104، 106، 100،  1،17،40، ولى  اللّه نعمتشاه 

 835، 538، 867 256، الدين ابوالفضل حبيش بن ابراهيم تفليسى شرف

 874، الدين بخار  مولو  شرف

 26، الدين حسن بن محمد رامى تبريز  شرف

 174، الدين حسين بن احمد تبريز  خالد  شرف
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 875، 565، 184، الدين على بن شمس يزد  شرف

 142، الدين محمد رضا بن محمد مجذوب تبريز  شرف

 831، شريف

 343، الدين احمد افالكى شمس

 565، 562، 175، 78، الدين محمد بن عزّالدين تبريز  شمس

 525، 378،844، الدين محمد بن يحيى بن على الهيجى شمس

 374، الدين محمد تبريز  شمس

 564، 525، 178، الدين محمد حافظ شيراز  شمس

 الدين محمد تبريز  شمس     مس تبريز      ش

 52، شمسى
 محمد بن اسحاق بخار      شوكت بخار      

 377، الدين ابونصر احمد بن ابوالحسن نامقى جامى شهاب

 177، الدين احمد حقير  هرو  شهاب

 341، الدين بن خواجه شمس  الدين عبداللّه شهاب

 877، 136، الدين يحيى بن حبش سهرورد  شهاب

 الدين ابونصر احمد بن ابوالحسن نامقى جامى شهاب     شيخ احمد جام     

 555، 875، 285، 21، بن محمد انصار  هرو   االسالم ابواسماعيل عبداللّه شيخ

 277، شيخ بالى

 بهاءالدين محمد بن حسين عاملى                شيخ بهائى     

 محمود بن عبدالكريم شبستر سعدالدين      شيخ محمود شبستر      

 الدين محمد بن عزالدين تبريز  شمس               شيرين مغربى     

 محمدعلى صائب تبريز                 صائب تبريز      

 171، 47، صادق ركنى نيشابور 

 صدرالدين محمد بن اسحق قونيو       صدرالدين قونيو      

 181، 87، صدرالدين محمد بن اسحق قونيو 

 826، طرز  افشار

 ابوجعفر نصيرالدين محمد بن حسن طوسى       طوسى     
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 174، عبدالباقى گولپينارلى

 287، عبدالحكيم الهور 

 141، عبدالحميد بن عبدالرحمن االنگور 

 144، عبدالرحمن عبد  پاشا

 225، عبدالعلى بحرالعلوم

 253، بيزو   عبداللطيف بن عبداللّه

 بن محمد انصار  هرو   االسالم ابواسماعيل عبداللّه شيخ     ار      انص  عبداللّه

 الدين بن خواجه شمس  الدين عبداللّه شهاب     مرواريد       عبداللّه

 378، 72، هاتفى جامى  عبداللّه

 211، زاده عبد  همت

 275، بن محمودالشّاشى  عبيداللّه

 812، 211، عدنى رجب دده

 الدين ابراهيم بن شهريار عراقىفخر      عراقى     

 الدين محمد عرفى شيراز  جمال     عرفى شيراز      

 827، 537، 837، 363،  168، 173، 188، 183، 156، 151، 184، 188، 188، 134، 34، عزيز بن محمد نسفى

 382، عطّار تونى

 نيشابور فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار      عطّار نيشابور      

 84، بن محمود حسينى  عطاءاللّه

 356، 242، عالئى بن محبّى الشيراز  الشريف

 168، الدين احمد بن محمد سمنانى عالءالدوله ركن

 41، عالءالدين عمر مفتى بخار 

 372، علمى دده

 857، 354، الدين حسينى همدانى على بن شهاب

 887، عمادالدين ابوالمظفر طاهر بن محمد اسفراينى

 117، عمادالدين ابوسعيد نسيمى

 342، عمادالدين محمود بن شيخ محمد گيالنى

 237، 141، عمر روشنى بردعى
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 276، عمر فائق

 111، عمر نفعى

 بن محمد ميانجى همدانى  ابوالمعالى عبداللّه     عين القضاة     

 ابوحامد محمد بن محمد غزالى     غزالى     

 112، غياثى  اللّه الدين نعمه غياث

 288، (شيخ)فاضل حسن 

 827، 583، فخرالدين ابراهيم بن شهريار عراقى

 368، الدين فريومد  فخرالدين محمود بن امير يمين

 32، فخرالدين محمود بن محمد نيشابور 

، 140، 199، 101، 401، 441، 01، 11، 14، 11، 11،18،16،14،فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر عطّار نيشـابور  

110 ،110 ،111 ،061 ،049 ،000 ،074 ،017 

 الدين فصيحى هراتى ميرزا فصيح     فصيحى     

 876، 823 ،حروفى استرآباد   اللّه فضل

 100، 874، 361، 275، 154، 155، 131، 118، 27، قاسم انوار

 834، 247، 187، 115، الدين ابوالعطا محمود بن على كرمانى كمال

 278، 67، بن حسن خوارزمى كبرو الدين حسين  كمال

 001، 014، 047، 060، 064، 111، 191، 470، 10، 6، الدين حسين بن على كاشفى كمال

 48، الدين محتشم كاشانى كمال

 118، الدين مسعود خجند  كمال

 الدين احمد رومى جالل     كمال پاشازاده     

 الدين مسعود خجند  كمال     كمال خجند      

 محمود بن عثمان المعى برسو          المعى     

 828، 811، بن ابويوسف حليمى  اللّه لطف

 277، مثالى

 574، 228، مجدالدين ابوالمجد مجدود بن آدم سنائى غزنو 

 محمد باقر بن محمدتقى مجلسى         مجلسى     

 الدين محتشم كاشانى كمال     محتشم كاشانى     
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 86، محرمى

 283، كبر عرف محمد ارزانىمحمد ا

 067، 000، 407، 7، محمد باقر بن محمد تقى مجلسى

 177، محمد بن ابى سعيد

 542، 858، 117، محمد بن اسحاق بخار 

 11، محمد بن حسين الحكيمى

 43، محمد بن محمد بن محمد

 282، محمد بن مير على بركلى حنفى

 64، محمد بن يحيى

 54، محمد تقى تبريز 

 31، بن خلف التبريز  محمد حسين

 383، محمد داراشكوه قادر 

 الدين محمد بن عزالدين تبريز  شمس     محمد شيرين     

 543، 528، 116، محمد على صائب تبريز 

 818، محمد قاسم هندوشاه استرآباد 

 366، الربانى محمد معصوم ابن االمام

 878، محمد مهد  استرآباد 

 154 ،الشريف محمد مهد  بن على نقى

 568، 76، محمد وحيد  تبريز 

 83، محمود بن احمد الزاهد

 252، محمود بن عثمان

 281، محمود بن عثمان المعى برسو 

 247، محمود عارفى هرو 

 53، مصطفى بن ابراهيم تبريز 

 343، مصطفى خاكى

 871، 886، 887، 167، شمعى  اللّه مصطفى شمع

 821، 827، 584، 534، 517، 868، 837، 273، 38، سعد  شيراز بن مشرف   الدين ابومحمد عبداللّه مصلح
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 231، الدين محمد بن كمال بن محمد الر  مصلح

 213، الدين مصطفى بن شعبان سرور  مصلح

 254، مظفر بن محمدالحسينى شفايى

 823، الدين آو  جوينى معين

 الدين حسين بن على كاشفى كمال     مالحسين كاشفى     

 الدين محمد بن محمد مولو  جالل          مولو      

 حسين بن محمد حسينى نيشابور      ميرحسين معمائى     

 محمد بن خواند شاه بن محمود         ميرخواند     

 127، الدين فصيحى هراتى ميرزا فصيح

 364، 87، مير شريف

 144، ناديده احمد

 353، ناذ 

 168، نامى

 خسرو قباديانى مروز  ابومعين ناصربن حميدالدين     ناصر خسرو قباديانى     

 832، 845، 355، بن محمد  الدين ابوبكر عبداللّه نجم

 بن محمد  الدين ابوبكر عبداللّه نجم      الدين دايه      نجم

 185، الدين كبر  نجم

 عمادالدين ابوسعيد نسيمى     نسيمى     

 358، بن حسن نافجى  نصراللّه

 814، استرآباد الدين  نظام

 136، الدين على بن محمد نظام

 الدين الياس بن يوسف نظامى گنجو  جمال     نظامى گنجو      

 عمر نفعى     نفعى     

، 856، 855، 884، 831، 827، 238، 164 166، 182، 187، 127، 34، 37، نورالدين عبدالرحمن بن احمد جـامى 

881 ،883 ،886 ،866 ،572 ،513 ،554 ،091 ،064 ،040 ،017 ،010 ،011 

 272، الدين الشهير بالمتقى نورالدين على بن حسام

 273، زاده وهبى محمّد اشعر 
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 هاتفى جامى  عبداللّه     هاتفى     

 بدرالدين هاللى استرآباد  جغتائى     هاللى     

 283، يار احمد بن حسين رشيد  تبريز 

 372، يار على شيراز 

 826، مياووز سلطان سلي

 241، يحيى بن عبداللطيف حسينى قزوينى

 271، يحيى شروانى

 215، يعقوب بن سيد على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمايه كاتبان
 

 

 377، (درويش)ابراهيم ادهم 

 278، ابراهيم بن الحاج

 373، 47، ابراهيم بن عمر بن على

 344، 346، 387، 12، 11، ابراهيم بن عوض المراغى
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 337، (درويش)ابراهيم 

 875، اكبر الحافظ على  ابن عبداللّه

 54، ابن مالّ محمد رسول عبدالكاظم التبريز 

 281، ابن يوسف كاتب قزوينى

 814، ابوالوجد باخرز 

 376، ابوبكر بن عثمان

 178، ابوبكر على بن حسين سجستانى

 41، ابوطالب آغامحمد دلمقانى

 123، 177، (درويش)احمدالمولو  

 238، 172، و احمد بن حاجى بكراالرم

 828، الكرو  احمد بن سرج

 145، احمد بن على افند 

 361، احمد بن محمدالمدعو بجالل الخجند  البرهمانى

 67، 71،  احمد بن يعقوب بن سيد احمد بن عبداللّه

  388، زاده احمد حامد مشهور به نظيف

  385، احمد رمز 

 576، احمد عونى قونوق

 178، 173، 48، 45، احمد فقير 

 377، المولو  ارغون بن ايدمر بن عبداللّه

 25، اسحق بن خضر بن محمد الحمو  المولو 

 218، اسعد محمد دده

 4، اسماعيل

 145، بايزيد بن ابراهيم بن خضر

 387، التبريز  بديع

 3، (درويش)بشير المولو  

 55، بوداق بن على عبدالرزاق

 377، المولو  بوستان بن عبدالحليم
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 338، (سلطان ولد) بهاءالدين محمد

 335، (درويش)المولو   بيرام

 316، ...الهداد الدين ابن جمال

 357، جمال بن حسن زجاجى

 322، 327، جور 

 837،  حاج خضر بن عبداللّه

 877، حاج سيد عمر

 378، 225، حاج عارف بخاراو  زاده

 382، حاج محسن خواجه

 348، حاج محمد امين بن الحاج محمد يوسف اسالمبولى

 325، زاده حاج محمد ثابت چنچن

 168، حاجى اسالم بن ابوسعيد بن ابى نصر  طبسى كيلكى

 338، حاجى بكى بن محمدالسيواسى

 381، حاجى محمد بن خطيب احمد

 83، (درويش)حافظ شيراز  

 314،  اللّه حبيب

 172، حزينى

 368، 268، 163، 158، 113، 178،  حسن الغياث جوهر 

 374، حسن بن حسين مولو 

 374، 123، المولو  حسن بن عثمان

 262، حسن بن محمود بن شاهد 

 271، البروسو  حسن بن مصطفى

 358، 353، حسين بن جعفر تبريز 

 71، بن موسى التبريز  الحسينى  حسين بن عبداللّه

 343، حسين بن محمد

 381، حسين بن محمود

 28، حسين بن مصطفى
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 387، (درويش)حسين بن موالنا نياز اردوباد  

 388، 233، (سيد)حسين حسيب 

 325، حليم بخار 

 148، بن حسين بابا  حمداللّه

 237، حيدر بن سنان

 382، المولو  خضر بن عبدالرزاق

 75، خيرالدين الفراصو 

 325، (درويش)القره حصار   المولو  رجب

 381، 287، 251، رضائى

 321، (شيخ)مانى  رمضان بن حسين قره

 872، 328، 373، 86، 81، چلبىسعيد محمد همدم 

 87، سليمانشاه بن يوسف المزيد 

 164، شاه محمود نيشابور 

 226، ...شعبان

 145، مصطفى شمعى  اللّه شمع

 238،  شيخ حمداللّه

 387، صبور 

 44، الدين كاتب صالح

 367، 377، 275، 283،258، 186، 174، 61، 84، عبدالباقى گولپينارلى

 58، الكازرونىعبدالحليم بن بهلول 

 347، 137، 138، 54، عبدالرحمن ناجم

 154، العابدين سمير  عبدالرحيم ابن زين

 127، عبدالرحيم بن محمد

 81، عبدالرحيم سمرقند 

 328، عبدالرؤف ابن عبدالغفور االحمدآباد 

 13، عبدالرؤف القندبار 

 273، (سيد)عبدالقادر بن موسى 
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 58، (سيد)عبدالقدير بلخى 

 223، 222، 227، 167، بن حمزه االماسى  عبداللّه

 57، عبدالمنان بن عبدالغفار

 388، (درويش)عبدالمولو  

 161، عبدالواحد مشهد 

 278، المولو  عثمان الملقب بخاكى

 126، (معروف به شها)عثمان بن باخد 

 378،  عثمان بن عبداللّه

 267، عجم خواجه

 828، و  االدرنه بن عبد  بن على  عطاءاللّه

 241، عالئى محبّى الشيراز  الشريف

 46، على بن طغان الرّومى

 383، على بن محمدالعراقى

 376، على بن محموداالقليد 

 5، (درويش)على كركچى 

 285، 188، 12، عمر بن حسن

 116، عوض محمد ابن مال فاضل

 316، (درويش)المولو  بن عثمان  عهد 

 132، المولو  عيسى بن يواش

 371، 272، 217، 178، 175، 158، 152 ،81، 53، 4،الدين صديقى الهانسو  غالم

 228، تبريز   اللّه فضل

 877، قاسم بن عبدالغنى

 872، 384، 263، 22 ، (درويش)قدسى المولو  

 327، النابلسى كاتب

 316، كريم بن ابراهيم

 171، محمدالبديع ابن احمد ملقب بالصوفى

 243، (درويش)محمدالقنو  
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 216، محمدالمدرس

 817، (درويش)محمدالمولو  

 25، 3، (درويش)محمد انقرو  

 327، محمد باقر بن محمد رضا

 386، الالرند  المولو  محمد بن اسحق بن ابراهيم

 233، (درويش)الحاج محمد  محمد بن

 331، الحامى الحسين محمد بن

 328، (سيد)الشهير بسبنر  البروسى   محمد بن السيد عبداللّه

 877، 265، (سيد)محمد بن سيد شاه بخار  

 372، القونو  الولد   محمّد بن عبداللّه

 227، محمد بن عثمان

 278، محمد بن على االقسرايى

 158، محمد بن محمود القنو  المولو 

 286، محمد بن محمود بن مسعودالتستر 

 226، (درويش)محمد بن مصطفى 

 286، االيدوسى زاده محمد بن مصطفى مشهور به صوالق

 248، محمد بن يحيى بن مؤمن

 282، محمد حسن الجويمى

 388، 382، محمد حسين

 322، الغفار  محمد حسين

 88، محمد حسين بن حاجى محمد خليل يزد 

 36، محمد رفيع

 31، محمد شفيع مقيم الكاتب االصفهانى

 388، محمد شفيع همدانى

 831، الهرو  محمد صالح

 328، ابوبكر آغاالحاج  محمد صالح بن

 3، محمد عارف البخاراو 
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 216، القيصرو  الضيائى محمد عالم

 78، محمد عالم فرغانى

 128، محمد فهمى

 322، (درويش)المولو   محمد كوجك

 351، محمد مراد بيگ

 383، محمد مكر 

 264، االيلبصانى محمّد هالكى

 287، محمود بن احمد استرآباد 

 332، محمود بن احمد بن محمدالشبر 

 362، 268، محمود بن ذوالفقار

 88، 85، 88، محمود بن عيسى

 122، محمود بن محمد المولو 

 322، االمام بمسجد حاجى رمضان مرتضى خليفه

 814، 247، مصطفى

 227، (درويش)مصطفى الحميد  

 18، مصطفى بن الحاجى محمد

 312، مصطفى بن مسعود

 273، معبود بن محمدالشبستر 

 62، عبدالحقمقصود بن 

 228، مال اسماعيل

 252، موسى بن ادريس

 43، موالنا خورشيد ولد قاضى محمود مهرآباد 

 317، القونو  مولو  بالى دده بن على

 25، مولى القونو 

 217، (حافظ)ناديده احمد 

 118، زاده نرگسى

 288، (شيخ)نصيب ابن شيخ طيفور انصار  
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 44، نورالبخار 

 385، واجد بن محمدالقونو 

 271، الدين االستروفچه واهى ابن تاج

 274، 173، 186، 188، 185، 188، 187، 156، 153، 157، 185، 188، 14، ولى بن اسكندر

 162، ولى بن مصاحب

 262، (درويش)القرمانى  افند   يعقوب بن عطاءاللّه

 321، (درويش... )يوسف بن

 338، الصباغ يوسف بن على
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 های اقدم نسخه

 
 

نسخه هایی که به خط مؤلف بوده، یا در حیات مؤلف و یا سالی چند پس از درگذشت مؤلف استنساخ شده 

 :اند 

 : کتابخانه موزه موالنا

بیست سال پس از درگذشا )هجری 237ـ ( سلطان ولد)ابتدانامه، ربابنامه، انتها نامه ـ بهاءالدین محمد

 (مؤلف

 (در حیات مؤلف) هجری 3903محمدبن فتح اهلل قزوینی ـ ابواب الجنان ـ رفیع الدین 

 (حدود بیست سال پس از درگذشت مؤلف)هجری 233ـ ( سلطان ولد)انتها نامه ـ بهاءالدین محمد

 (حدود پانزده سال پس از درگذشت مؤلف)هجری 3901برهان قاطع ـ محمد حسین بن خلف تبریزی ـ 

 (در حیات مؤلف)هجری 112د جامی ـ االحرارـ نورالدین عبدالرحمن بن احم تحف

 (در حیات مؤلف)هجری 227المصطفی ـ بهاءالدین کازرونی ـ  هالعیا فی سیر هوترجمه ذر

 (در حیات مؤلف "محتمال)جامع اآلیات ـ اسماعیل رسوخی انقروی ـ 

 (در حیات مؤلف)هجری  033جزیره مثنوی ـ سنان الدین یوسف سینه چاک ـ 

 (در حیات مؤلف)هجری 191االنوارـ کمال الدین حسین بن حسن خوارزمی کبروی ـ جواهر االسرار و زواهر

 (در حیات مؤلف)هجری  3903ـ ( صاری)جواهر بواهر مثنوی ـ سید عبداهلل 

 (در حیات مؤلف)هجری  237ـ ( سلطان ولد)دیوان ـ بهاءالدین محمد 

 (در حیات مؤلف)هجری  000دیوان ـ حزینی ـ 

 (در حیات مؤلف "محتمال)گولپینارلی ـ دیوان ـ عبدالباقی 

 (در حیات مؤلف)هجری  201دیوان ـ کمال الدین ابواعطا بن علی کرمانی ـ 

 (در حیات مؤلف)هجری  128دیوان ـ نورالدین عبدالرحمن بن احمد جامی ـ 

 (در حیات مؤلف "محتمال)ـ ( سلطان ولد)ربابنامه ـ بهاءالدین محمد 

 (در حیات مؤلف)هجری  201عطا محمود بن علی کرمانی ـ رساله ـ کمال الدین ابوال

هشت سال پس از درگذشت )هجری  022شرح دیوان ـ حافظ ـ مصلح الدین مصطفی بن شعبان سروری ـ 

 (مؤلف
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 (در حیات مؤلف)هجری  3337شرح غزل موالنا ـ احمد عونی قونوق ـ 

 (در حیات مؤلف)هجری  097شرح گلستان ـ یعقوب بن سید علی ـ 

 (در حیات مؤلف)هجری  3387شرح مثنوی ـ احمد عونی قونوق ـ 

 (در حیات مؤلف)هجری  012ـ شمع اهلل مصطفی شمعی ـ ( دفتر اول)شرح مثنوی 

 (در حیات مؤلف "محتمال)ـ شمع اهلل مصطفی شمعی ـ ( دفتر اول و دوم)شرح مثنوی 

 (در حیات مؤلف)هجری  3909ـ اسماعیل رسوخی انقروی ـ  ( دفتر سوم)شرح مثنوی 

یازده سال پس از )هجری 019ـ مصلح الدین مصطفی بن شعبان سروری ـ ( دفتر ششم)شرح مثنوی 

 (درگذشت مؤلف

بیست سال پس )هجری 031ـ نورالدین عبدالرحمن بن احمد جامی ـ  هد النبوه لتقویه یقین اهل الفتوهشوا

 (از درگذشت مولف

بیست و چهار سال پس از )هجری ـ  787بن ابراهیم تفلیسی ـ  قانون االدب ـ شرف الدین ابوالفضل حبیش

 (درگذشت مؤلف

ـ عبدالحکیم ( المثنوی و خالصة المولوی زبده)خب المثنوی المولوی المعنوی کتاب المستطاب و المنت

 (در حیات مؤلف)هجری  3327الهوری ـ 

 (در حیات مؤلف)هجری  3977گلشن عباد ـ درویش عثمان ـ

 (در حیات مؤلف)هجری  201کمال ابوالعطا محمود بن علی کرمانی ـ گل و نوروز ـ 

 (هجده سال پس از درگذشت مؤلف)هجری  019لبّ التواریخ ـ یحی بن عبداللطیف حسینی قزوینی ـ

 (در حیات مؤلف)هجری  087لغت حلیمی ـ لطف اهلل بن ابویوسف حلیمی ـ

 (پنج سال پس از درگذشت مؤلف)هجری  722مثنوی ـ جالل الدین محمد بن محمد مولوی ـ

 (در حیات مؤلف)هجری  173المعشرات السّحریه فی االبیات الفکریه ـ بهاءالدین معلقروی ـ 

در )هجری  119مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز ـ شمس الدین محمد بن یحیی بن علی الهیجی ـ

 (حیات مؤلف

 (سال پس از درگذشت مؤلف پنج)هجری  008نگارستان ـ شمس الدین احمد بن سلیمان ـ 

 (در حیات مؤلف)هجری  201همای و همایون ـ کمال الدین ابوالعطا محمود بن علی کرمانی ـ

 (در حیات مؤلف)هجری  3392یتیم الشروح ـ حسن طالبی ـ

 

 

 :کتابخانه یوسف آغا 
 (سال پس از درگذشت مؤلف 73)االختصار و الذیل علی نفحات االنس 

 (پس از درگذشت مؤلف سال 32)انفاس قدسیه 
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 (در حیات مؤلف)دور زمان 

 (سال پس از درگذشت مؤلف 37)شرح بهارستان 

 (سال پس از درگذشت مؤلف 72( )سودی)شرح دیوان حافظ 

 (سال پس از درگذشت مؤلف 39( )سروری)شرح جلد دوم دیوان حافظ 

 (سال پس از درگذشت مؤلف 39( )شمعی)االبرار  شرح 

 (سال پس از درگذشت مؤلف 37)کلیات عرفی 

 (در حیات مؤلف)مجمع االمثال 

 

 :کتابخانه فریدون نافذاوزلق 
 

 (خط مؤلف)اشعار فارسی عونی 

 (سال پس از درگذشت مؤلف 37)الهی نامه سلطان ولد 

 (سال پس از درگذشت مؤلف 77)دیوان سلطان ولد 

 (در حیات مؤلف)دیوان محمدعلی صائب 

 (هشت سال پس از درگذشت مؤلف)الشهدا  

 (سال پس از درگذشت مؤلف 78)کلیات عبید زاکانی 

 

 :کتابخانه مخطوطات منطقه 

 (در حیات مؤلف)تحفه وهبی 

 (سال پس از درگذشت مؤلف 31)شاه و گدا 

 
 
 

 


