
  ٥٨  قند پارسي

  

  كتابخانة مسجد جامع اچلپور
  ∗شريف حسين قاسمي

) راشتراايالت مها( در بخش امراوتي (Vidarbh)ب رد كه حاال در منطقة وِِ،شهر اچلپور
 ،بهكتي نروان ،ها در كتاب ديني جين. اد شاهيان بوده استواقع است، دارالسلطنت عم

همين اسم نيز،  راشتراكوتا هاي دورة  در كتيبه.استنوشته شده » اچلپور«اسم اين شهر 
شود كه ايل  گفته مي. اچلپور اشاره شده است  هم به،ها پرانحتّي در  .آمده است

را  ميالدي بنا نهاد و اسمش ١٠٥٠ اين شهر را در سال ،»دودمان چالوكيه راجاي«
 قبل از خانوادة شاهي چالوكيه، زيرا. آيد نظر نمي  درست بهمطلب،اين . نهاد» ايلچپور«

 گمانم بر اين است .بود» اچلپور«م اين شهر در دورة حكومت خانوادة راشتراكوتا، اس
هاي سانسكريت بنابر كثرت استعمال در پراكرت پس و پيش  كه حروف در ميانة اسم

بنابراين . مثالً وارانسي كه واژة سانسكريت است، در زبان پراكرت وانارسي شد. شود مي
شده باشد و » الچپور«، در پراكرت استة سانسكريت كه واژ» اچلپور«امكان دارد كه 

طور   همين حاضر نيز اين واژه،حالدر  .رديدگزبانزد عام و خاصّ » ايلچپور«سپس 
  .شود نوشته مي

 / ه١٠٦٨-١١١٨(زيب عالمگير  اورنگشاه  كه تاريخ دورة سلطنت اللباب منتخبدر 
  .١تآمده اسهم » ايرجپور«ها،  است و در بعضي تذكره) م ١٦٥٨-١٧٠٧

                                                   
  .استاد فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
نگارش  بههجري  ١٠٢٢-١٠١٤تأليف محمد غوثي ماندوي كه در سال ) تذكرة عرفاي هند (رگلزار ابرادر   .1

 .آمده است» ايلچپور«و » پور ايرج«واژه ، هردو هآمددر

 



  كتابخانة مسجد جامع اچلپور  ٥٩

  

امكان دارد كه .  استاندار صوبة برار بود،زيب  در عهد سلطنت اورنگ،ايرج خان
 ولي اين تغيير .ناميده باشد» پور ايرج«را كه قسمتي از برار بود، » اچلپور «،ايرج خان

 اين شهر ،زبانزد شد چنانچه تقريباً تا سي سال قبل» ايلچپور«پاييد و ن ي دير،اسم
  .سوم و معروف بوده استهمين اسم مو به

 چنين ،»پور ايرج« دربارة وجه تسمية تاريخ امجديخطيب سيد امجد حسين در 
. و راج كمك كرد و او را حاكم دكن ساختيشك دهد كه منوچهر بن ايرج به نظر مي

 ،اين توجيه. ١دنامي» پور ايرج« براي خوشنودي منوچهر اين شهر را ،شو راجيبنابراين ك
  .رسد نمينظر  منطقي به
  /ه٧٢٥-٧٥٢(ادالملك مشير سرتيز تركمان كه داماد سلطان محمد تغلق عم
اين . كرد  بنام ١٣٤٧/ه ٧٤٨ را در سال ٢ربود، مسجد جامع اچلپو) م ١٣٢٥-١٣٥١

اي  كتيبه.  معماري استه نمونة قابل توج، با يازده رواق،ساختمان بزرگ سنگي
عالمگير است، روي سر دروازة ورودي مسجد زيب  دورة اورنگ  كه متعلّق به،فارسي به

 ،در جنوب مسجد. مسجد وجود داردحياط حوضي وسيع در فضاي . نصب است
فضاي مسجد  بههاي مسكوني خطيب مسجد قرار دارند كه درهاي ورودي آنها  خانه
اند كه نسخ خطّي و چاپي   چند قفسه گذاشته شده،گوشة اين مسجد در. شوند مي باز
فارسي و  نسخه خطّي پانزده نسخة خطّي عربي، نود و پنج . شود ظ ميآنها حف در

 خطيب ،امجد حسين. زبان اردو در اين كتابخانه وجود دارند به خطّي ةنسخدوازده 
 بعضي آثار را ي، و.كند ، اين كتابخانه را اداره ميتاريخ امجديمصنّف و مسجد نامبرده 

 ،بعضي از اين نسخ خطّي.  افزوده استهنخود كتابت كرده است و بر غناي اين كتابخا
اي كه در مسجد جامع وجود داشت،  جمله آثار نادر هستند كه استادان و طلّاب حوزه از

  .اند كرده از آنها استفاده مي
 /ه ٧٥٠ در سال )ناظم برار( تاريخي آمده است كه صفدر خان سيستاني منابع در

 ،)م ١٣٤٧-١٣٥٨/ه ٧٤٨-٧٥٩ گنگوه حسن (در عهد بنيانگذار سلطنت بهمنيم،  ١٣٤٩

                                                   
 .٢٥، ص تاريخ امجدي  .1

 .همين اسم ذكر شده است اند، بنابراين در اين گزارش، اين شهر به چند سال قبل اين شهر را اچلپور ناميده  .2
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امالكي نوشتة اين منابع، صفدر خان  به .ر مسجد جامع ايلچپور احداث كردداي  مدرسه
.  بود)سكّة آنجا( از آن سي هزار هونساليانه  وقف نمود كه درآمد  مدرسهبراي ادارة

ه در  كيساختماِن. رسيد  تا يكصد و پنج هزار روپيه مي،مخارج ساليانة اين مدرسه
موالنا محمد . دارد، خوابگاه استادان و دانشجويان مدرسه بود نزديكي مسجد جامع قرار

  .١ت بوده اساين مدرسه معاون ،ي سندي رئيس و موالنا محمد يحٰي،ابراهيم سندي
 يگروِه. شاهي اين مدرسه را رونق زيادي بخشيد اد وزير حكومت عم،تغال خان

 و تا سي و دو سال ندايلچپور منتقل شد  به،ضاي اوقات  سند بهيمحدثين و علمااز 
 محمد طاهر سندي ،ن جملهآ از. ٢ددنرا انجام دامدرسه كارهاي درس و تدريس 

 محمد طيب ،)م ١٥٧٣/ه ٩٨١(، محمد قاسم سندي )م ١٥٩٥/ه ١٠٠٤: م(محدث 
، موالنا )م ١٥٧٠/ه ٩٧٨(، محمد مبارك سندي )م ١٥٥٧/ه ٩٩٥ :م(سندي محدث 

 كه هستندآثار متعددي صاحب اينها . ٣دقابِل ذكر هستن) ١٠١٠/١٦١٠: م(اسحاق سندي 
 تأليف موالنا ،ةمشكونسخة خطّي . ٤ه استدمآدررشتة نگارش  به» اچلپور«در خود 

 شرح ،عالوه بر اين.  در كتابخانة مسجد جامع اچلپور مضبوط است،طيب سندي
ي جنداهللا فرزند شيخ قاسم سندي هم يخ عيٰساالوليا حضرت ش  تأليف مسيحالمعاني عين

 از راِه گجرات وارِد اچلپور شده ،اين محدثين و علما. شود در اين كتابخانه نگهداري مي
 سركهيج، :انندم( بعضي آثار علمي كه در مراكز علمي گجرات رو ايناز  ؛بودند

برخي از اين  .قل گرديداچلپور منت  وجود داشتند، همراه اينها به)احمدآباد، بروچ و دولقه
 تأليف مولوي حصن حصين ،ابوبكر بن محمد بروچي. باشند  زينت اين كتابخانه ميآثار

 ؛ اكنون محمود گجراتي ترجمه كرده بوددرخواست الدين محمد الجزري را به شمس
  .شود  در اين كتابخانه نگهداري مي،نسخة خطّي اين ترجمه

  :قرار زير است  به،انهفهرست اجمالي نسخ خطّي اين كتابخ
                                                   

 .٩٣، محمد عبدالجبار ملكاپوري، ص )قسمت اول(تذكرة سالطين دكن  ـ الوطن محبوب  .1

 ).بخشچاپ كتابخانة خدا (٤٢٧، ص )ترجمة اردو (گلزار ابرار  .2

تفصيل  اهللا راشد احوال اين علما به از سيد محمد مطيع) اولياي سندي برهانپور (برهانپور كي سندهي اوليادر   .3
 .داده شده است

  .٦، ص برهانپور كي سندهي علما .4
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  )زبان عربي به (تفسير
شاه محمد ابراهيم بن : عبداهللا بن عمر البيضاوي، كاتب:  مصنّف؛تفسير البيضاوي  .١

 ٩٥١ قعده  ذي١٤: ، سال كتابت)گجرات(سركهيج : حاجي حسين، مقام كتابت
 .نسخ: ، خطهجري

 )فارسيزبان  به( تفسير
يكم محرم : ا حسين واعظ كاشفي، سال كتابتملّ: ؛ مصنّفاالميرلتحفةجوهرالتفسير  .٢

 .نستعليق:  هجري، خط٨٩٧
دولت محمد : ملّا حسين واعظ كاشفي، كاتب: ؛ مصنّف االميرلتحفةجوهرالتفسير  .٣

 .نستعليق:  هجري، خط١٠٥٤ رمضان ٢٥: بن محمد فتح احمدآبادي، سال كتابت
 ٥:  سال كتابت،ملّا حسين واعظ كاشفي: ؛ مصنّف االميرلتحفةجوهرالتفسير  .٤

 .نستعليق:  جلوس محمد شاهي، خط٨/ هجري١١٣٨االول  جمادي

 فقه
: الدين محمد الخراساني، كاتب شمس: ، مصنّف)مختصرالوقايهشرح  (جامع الرموز .٥

 .نستعليق:  هجري، خط٩٤١الحجة   ذي٨: صدرالدين، سال كتابت
 ٧: ، سال كتابت الهوريفتح محمد: عبيداهللا بن مسعود، كاتب:  مصنّف؛شرح وقايه .٦

 .نسخ:  جلوس عالمگيري، خط٣١/ هجري١٠٩٨الحجة  ذي
مولوي : ابوالبركات عبداهللا بن احمد بن محمود النسفي، كاتب:  مصنّف؛كنزالدقائق .٧

 .نسخ: محمد امان اهللا، خط
 .كنزالدقائق؛ ايضاً .٨

 اذكار و ادعيه
 شريف الحسيني محمد: محمد شفيع بن احمد، كاتب: ؛ مصنّفالكبري لتحفةا .٩

 .نسخ:  هجري، خط١١٩٠ رجب ٢١: القادري، سال كتابت
محمد : امام غزالي، كاتب: ؛ مصنّفالمقصداالقصي في شرح االسماء الحسني .١٠

 ،هجري ١١٩٠ رجب ٢١: ايلچپور، سال كتابت: شريف الحسيني القادري، مقام كتابت
 .نستعليق: خط
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 علم كالم
سيد امجد حسين خطيب و : سالمي، كاتبابوشكور ال: ؛ مصنّفالمتكلّمين ةوقد .١١

:  خط،هجري ١٢٧٤ شوال ١١: ور، سال كتابتايلچپ: غالم دستگير، مقام كتابت
 .نستعليق

 صرف و نحو
محرم : اكي، سال كتابتابويعقوب يوسف السكّ: ؛ مصنّف)نحو (المفتاح تلخيص .١٢

 .نستعليق:  هجري، خط٩٦٣
، هجري ٩٦٣محرم : ، سال كتابت)نامعلوم(؛ مصنّف )صرف و نحو (نالرحٰمصةخال .١٣

 .نستعليق: خط
محمود بن قاضي : عبدالحق خيرآبادي، كاتب: ؛ مصنّف)صرف و نحو (الرساله .١٤

 .نستعليق:  هجري، خط١٠٢١ رجب ١١: مرتضي، سال كتابت
محمد : ابن حاجب، كاتب الدين معروف به شيخ جالل: ؛ مصنّف)صرف (الشافيه .١٥

الثاني   جمادي١٢: ، سال كتابت)مكّة مكرمه(كعبة شريف : منصور، مقام كتابت
 .نستعليق:  هجري، خط١١٥٥

اهللا، سال  بشارت: امام ناصر بن عبداهللا المطرزي، كاتب: ؛ مصنّف)نحو (المصباح .١٦
 .نستعليق:  هجري، خط٨١١: كتابت

 عروض
 ،هجري ١١٦١: الدين، سال كتابت شمس: ؛ مصنّففية في علم القافية الكالةالرسا .١٧

 .يقنستعل: خط

 قصائد
 .نسخ:  ـ از عبدالقادر جيالني، خطقصائد غوثيه .١٨

 حديث
: ، خطمحمد طيب ِسنِْدي: ؛ مصنّفجلد چهارم) اآلداب كتاب( ةمشكو شرح .١٩

 .نستعليق
 .نسخ: ، خط)مترجم نامعلوم (المصابيحةترجمة مشكو .٢٠



  كتابخانة مسجد جامع اچلپور  ٦٣

  

 فقه
محمد بن سيد علي بن : ؛ مصنّفتصورالفرائض حلّ مشكالت فرائض كنزالدقائق .٢١

 هجري، ١٢٥٠اآلخر   جمادي٩: همت علي شاه، سال كتابت: ر خواجه نور، كاتبمي
 .نسخ: خط

اهللا الزبيري  الدين محمد صديق حبيب ابوبكر محي: ؛ مصنّفالممات جامع فقه .٢٢
 .نستعليق:  هجري، خط١١٦٢ شوال ٢٦: البرهانپوري، سال كتابت

عبدالعزيز محدث محمد اسحاق محدث سبط : ؛ مصنّفاربعين مسائل رسالة .٢٣
: سيد ابومحمد جايسري، خط:  هجري، كاتب١٢٦٥ محرم ٢٨: دهلوي، سال كتابت

 .نستعليق
اهللا ابن سيد  محمد خليل: الدين سجاوندي، مترجم فارسي ؛ سراج)مترجم (سراجي .٢٤

الثاني  جمادي: اهللا بن سيد محمد معصوم نقشبندي باالپوري، سال كتابت كليم
 .نستعليق: هجري، خط ١٢٣٤

الدين ولد ملّا  غالم محي: الدين گجراتي، كاتب هيشاه وج: ؛ مصنّفبسيط شرح .٢٥
 .نسخ:  هجري، خط١١٦١قعدة   ذي٩: احمد، سال كتابت

نصراهللا بن محمد بن : عبداهللا بن احمد نسفي، شارح: ؛ مصنّفشرح كنزالدقائق .٢٦
 جلوس ٣٦: الكرماني، سال كتابت االزدي المعروف به عبدالخالق بن جمال

 .نستعليق: ، خط)عالمگيري؟(
: ؛ مصنّف محمد ارتضي علي خان فاروقي گوپاموي، سال كتابتفرايض ارتضائيه .٢٧

 .نستعليق:  هجري، خط١٢٦٥ صفر ١١
 .نستعليق: الدين ناگوري، خط كمال: ؛ مصنّف١مجموع خاني في عين المعاني .٢٨
 . ـ ناقص االول و اآلخر، خط نستعليقمسائل فقه .٢٩

 م و عقائداركان اسال
 .نستعليق: شيخ محمد المشهدي، خط: ؛ مصنّفاخبارالمعاد .٣٠

                                                   
 .ي جنداهللاالولياء شيخ عيٰس ، تأليِف مسيحعين المعاني  .1
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سيد محمد بن جعفر المكّي الحسيني از خلفاي نصيرالدين : ؛ مصنّفبحرالمعاني .٣١
 .نستعليق: اودهي، خطچراغ دهلي محمود 

حافظ غالم حليم عرف شاه عبدالعزيز محدث دهلوي، : ؛ مصنّفتحفة اثنا عشريه .٣٢
 .نستعليق:  هجري، خط١٢٦٤ شعبان ٢٤: د حسين خطيب، سال كتابتسيد امج: كاتب

 .نستعليق:  هجري، خط١١١٣: عبدالوهاب، سال كتابت: شرف العلم؛ مصنّف .٣٣
 .نستعليق: ، خط)امام نفسي(ابراهيم بن محمد : ؛ مصنّف)عقيدة حافظيه(عقائِد حافظي  .٣٤
:  محمد علي، سال كتابت:آبادي، كاتب اهللا جهان موالنا كليم: ؛ مصنّف)رقعات (مرقّع .٣٥

 .شكسته:  هجري، خط١١٧٦ رمضان ١٤

 اذكار و ادعيه
 هجري، ١٠٣٢رجب : ن چشتي علوي، سال كتابتعبدالرحٰم: ؛ مصنّفاوراد چشتي .٣٦

 .نستعليق: خط
 بن محمد ١ابوبكر: الدين محمد الجزري، مترجم شمس: ؛ مصنّفحصين حصن .٣٧

 .نسخ: ي، خط هجر١٠٧٠الثاني   ربيع٤: بهروچي، سال كتابت
شيخ عبدالقادر جنيدي ولد شيخ لطيف جنيدي بيجاپوري، : ؛ مصنّفصحيفة ذهبيه .٣٨

 .نستعليق:  هجري، خط١١٠٧ رجب ٢٧: سال كتابت
 .نسخ: شيخ محمد امين، خط: ؛ مصنّفمفتاح االنوار .٣٩
 ١٢٤٤ صفر ١٤: شاه حسين شطاري قادري، سال كتابت: ؛ مصنّفمكتوب كافي .٤٠

 .نستعليق: هجري، خط
 .نستعليق: آبادي، خط الدين اورنگ شاه نظام: ؛ مصنّفالقلوب منظا .٤١

 اخالق
: محمد حسين، خط: ملّا حسين واعظ كاشفي، كاتب: ؛ مصنّفاخالق محسني .٤٢

 .نستعليق
 .شكسته: نصيرالدين طوسي، خط: ؛ مصنّفاخالق ناصري .٤٣
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  كتابخانة مسجد جامع اچلپور  ٦٥

  

 ١٠:  سال كتابتمحمود،: سعادت جواهر كيمياي سعادت؛ مصنّف) اكسير (اكثير .٤٤
 .نستعليق:  هجري، خط١١٥٢االول  جمادي

، ) ه٧٥١ يا ٧٥٠: م( بدايوني نخشبيمحمد ضياءالدين سيد : ؛ مصنّفنامه طوطي .٤٥
 .نستعليق: خط

، ) م١٢٩٢/ ه٦٩١: م( شيرازي  سعديالدين مصلح مشرفشيخ : ؛ مصنّفگلستان .٤٦
 ١٢٧٢ محرم ٥: بتايلچپور، سال كتا: بهاري الل كايست، مقام كتابت: كاتب

 .نستعليق: هجري، خط
 صفر ٩:  سال كتابت شيرازي، سعديالدين مصلح مشرفشيخ : ؛ مصنّفگلستان .٤٧

 .نستعليق:  هجري، خط١٢٥٠

 سير و قصص
/  ه١٠٥٢: م ( عبدالحق محدث دهلوييخش: ؛ مصنّف في اسراراالبراراخباراالخيار .٤٨

 .نستعليق: ، خط) م١٦٤٢
محمد صادق شهابي : ؛ مصنّف)مناقب غوثيه (يحاالت شيخ عبدالقادر جيالن .٤٩

 .نستعليق:  هجري، خط١٣١٣الثاني   ربيع٢٦: سعدي قادري، سال كتابت
 .نستعليق: ابن محرابي، خط: ؛ مصنّف)نل راني و دماوتي (الهندحجة .٥٠
ومحمد صديقي، مقام باحمد بن ا: خواجه يعقوب، كاتب: ؛ مصنّفالمجالس در .٥١

 .نستعليق:  هجري، خط١٠٥٠الحجة   ذي١٦: دولقه، سال كتابت: كتابت
سيد ميرانجي : العابدين، كاتب سيد زين: ؛ مصنّف)سوانح مهدويان (الناظرين عبرت .٥٢

 .نستعليق:  هجري، خط١٢٤٣ شعبان ٢٣: عرف سيدو ميان، سال كتابت
محمد اميرالدين، سال : ، كاتب)شيخ ابوالحسن كيساني؟: (؛ مصنّفاالنبياء قصص .٥٣

 .نستعليق:  هجري، خط١٢١١قعدة   ذي٢٢: كتابت
 صفر ٢٤: شاه حسين شطاري قادري، سال كتابت: ؛ مصنّفقصّة ابراهيم ادهم .٥٤

 .شكسته: هجري، خط ١٢٤٤
سيد محمود حسين، : شاه حسين شطاري قادري، كاتب: ؛ مصنّفقصّة لقمان حكيم .٥٥

 .شكسته:  هجري، خط١٢٤٤: سال كتابت



  ٦٦  قند پارسي

  

عبداهللا الخطيبي  ي بن ابيعمر بن عيٰس: ف؛ مصنّلب لباب في مناقب صحابه اربعه .٥٦
نسخ: هلقي، خطالد. 

 تصوف
: خوب محمد چشتي احمدآبادي، سال كتابت: ؛ مصنّف)خوب ترنگ (امواج خوبي .٥٧

 .نستعليق:  جلوس محمد شاهي، خط٩/ هجري١١٣٩رجب 
خان،  عيوض بيگ: شيخ حسين گوالياري، كاتب: ؛ مصنّف)امرت كند (ةبحرالحيا .٥٨

 .شكسته:  هجري، خط١٢٣٩الثاني  يكم ربيع: حيدرآباد، سال كتابت: مقام كتابت
 .نستعليق: عبداهللا انصاري، خط: ؛ مصنّفرساله حضرت عبداهللا انصاري .٥٩
 .نستعليق: آبادي، خط اهللا جهان موالنا كليم: ؛ مصنّفسلسلة قادرية چشتيه .٦٠
، سال محمد شهامت خان: ي نيشاپوري، كاتبفتاحي يحٰي: ؛ مصنّفشبستان نكات .٦١

 .نستعليق:  هجري، خط١١٩٩قعدة   ذي١٨: كتابت
 / هجري١١٤٨ شعبان ٤: ، سال كتابتمولنامع: ؛ مصنّفالمكانيةاالمكان في درايةغا .٦٢

 .نستعليق:  جلوس محمد شاهي، خط١٩
،  هجري١١٠١الحجة  ذي: آبادي، سال تصنيف اهللا جهان موالنا كليم: ؛ مصنّفكشكول .٦٣

 .نستعليق: خط
 محرم ٢٣: محمد شهامت خان، سال كتابت: خوشتر، كاتب: ف؛ مصنّگنج راز .٦٤

 .نستعليق: هجري، خط ١٣٩٥
/ ه ٦٦١-٧٨٢ (ي منيرييحٰيبن احمد الدين  شرفشيخ : ؛ مصنّفالمريدين مونس .٦٥

 .نستعليق: ، خط) م١٢٦٣-١٣٨٠
 .نستعليق: الحسن الحسيني، خط حسين بن عالم بن ابي: ؛ مصنّفاالرواحهةنز .٦٦
 ١٤: الدين راز الهي، سال كتابت برهان: ؛ مصنّفالوجود  وحدتنورالوحدت رساله .٦٧

 .شكسته:  هجري، خط١٢٥٤قعدة  ذي
 ٢٢: محمد رفيع، سال كتابت: الهي، كاتب الدين راز برهان: ؛ مصنّفنامه وصيت .٦٨

 .نستعليق:  هجري، خط١١٢٤االول  ربيع
 .نستعليق: الدين راز الهي، خط برهان: ؛ مصنّفنامه وصيت .٦٩



  كتابخانة مسجد جامع اچلپور  ٦٧

  

 )رقعات (اتمكتوب
محمد فخرالدين بن شيخ : گردآورندهآبادي،  اهللا جهان موالنا كليم: ؛ مصنّفرقعات .٧٠

 .شكسته: آبادي، خط الدين اورنگ نظام
 .شكسته: ابوالفضل علّامي، خط: ؛ مصنّفرقعات ابوالفضل .٧١
 .نستعليق: ابوالفضل علّامي، خط: ؛ مصنّفرقعات ابوالفضل .٧٢
/  ه٨١٧-٨٩٨ (ن جاميوالنا نورالدين عبدالرحٰمم: ؛ مصنّفرقعاِت موالنا جامي .٧٣

 .نستعليق: ، خط) م١٤١٤-١٤٩٢
شاه غالم حسين ايلچپوري، : ؛ مصنّفمكاتيب شاه غالم حسين چشتي ايلچپوري .٧٤

 .نستعليق: خط
-٧٨٢ (ي منيرييحٰياحمد بن الدين  شرفشيخ : ؛ مصنّف)اجوبه (مكتوبات جوابيه .٧٥

 .نستعليق: يم، خطعبدالحك: ، كاتب) م١٢٦٣-١٣٨٠/ه ٦٦١
: ي منيري، كاتبيحٰياحمد بن الدين  شرفشيخ : ؛ مصنّف)اجوبه (مكتوبات جوابيه .٧٦

 .نستعليق: عبدالحكيم، خط
: ي منيري، كاتبالدين يحٰي شرف: ؛ مصنّفالدين يحٰيي منيري مكتوبات شرف .٧٧

 .نستعليق: عبدالحكيم، خط

 آتنشم
 . شكسته:رنگين، خط: ؛ مصنّفانشاء مجمع الثمرات رنگين .٧٨
شيخ عثمان ولد محمد صادق، : اسرائيلي، كاتب اهللا بني نعمت: ؛ مصنّفانشاي نعمتي .٧٩

 .شكسته:  هجري، خط١١٢٩ رمضان ١١: سال كتابت
 هجري، ١٢٠٤االول   ربيع٢٥: ؛ سال كتابت)القوانين جامع (كتاب انشاي خليفه .٨٠

 .شكسته: خط
: اه محمد قنّوجي، خطخليفه ش: ؛ مصنّف)جامع القوانين (كتاب انشاي خليفه .٨١

 .نستعليق
: سيد نصيرالدين، سال كتابت: نامعلوم، كاتب: ؛ مصنّفنورالصفاء در علم انشاء .٨٢

 .نستعليق:  هجري، خط١٢٦٣شوال  ٨



  ٦٨  قند پارسي

  

 صرف و نحو
: ، خطهجري ١٢٥٧االول  يكم جمادي: نامعلوم، سال كتابت: ؛ مصنّفكتاب آمدن .٨٣

 .نستعليق

 تذكره
شهامت ملك، سال : شيفته، كاتبخان ي محمد مصطٰفنواب : ؛ مصنّفگلشن بيخار .٨٤

 .نستعليق: ، خطهجري ١٢٦٠الثاني   جمادي٢٠: كتابت

 طب
 .نستعليق: نامعلوم، خط: ؛ مصنّف الجسدةلرسا .٨٥
محمد قاسم : الملك شيرازي، كاتب نورالدين محمد عبداهللا حكيم: ؛ مصنّفقرابادين .٨٦

 .شكسته: ، خطهجري ١٢٨٣ رجب ١١: ِسنْدهي، سال كتابت
سيد غالم : مظفّر بن محمد الحسني الشفائي، كاتب: ؛ مصنّفشفائي قرابادين .٨٧

 .نستعليق: مرتضي ولد سيد علي احمد، خط

 ديوان
خواجه : ، كاتب) ه٧٩٢: م (حافظ شيرازيالدين محمد  شمس: ؛ شاعرديوان حافظ .٨٨

 .نستعليق:  هجري، خط١١٢٦االول   ربيع٢: اپوري، سال كتابتهمير كول
 يا ١١٠٧: م (خواجه محمد اسحق شوكت بخاري: ؛ شاعرديوان شوكت بخاري .٨٩

 .شكسته :، خط) ه١١١١
 .نستعليق: ، خط) ه١٠٨١: م (محمد علي صائب تبريزيميرزا : ؛ شاعرديوان صائب .٩٠
: ، كاتب) ه١٠٧٩: م (ملّا محمد طاهر غني كشميري: ؛ شاعرديوان غني كشميري .٩١

 .نستعليق:  جلوس شاهي، خط٢٥/ هجري١١٥٤  محرم٢٩: اوديت چند، سال كتابت

 مثنوي
، ) م١٢٩٢/ ه٦٩١: م( شيرازي  سعديالدين مصلح مشرفشيخ : ؛ شاعربوستان .٩٢

 .نستعليق: سيد خان ملك مندوري ولد خضر خان، خط: كاتب
: محمد شهامت خان، سال كتابت: مير حسيني سادات، كاتب: ؛ شاعرزادالمسافرين .٩٣

 . نستعليق: هجري، خط١١٩٠ شعبان ٣٠



  كتابخانة مسجد جامع اچلپور  ٦٩

  

سيد : حكيم ابومحمد الياس نظامي گنجوي، كاتب: ؛ شاعر)بحري (سكندرنامه .٩٤
:  هجري، خط١٢٢٩ رمضان ١٦: بدرالدين ولد قاضي سيد نصرالدين، سال كتابت

 .نستعليق
 راي بهادر،: حكيم ابومحمد الياس نظامي گنجوي، كاتب: ؛ شاعر)بحري (سكندرنامه .٩٥

 .نستعليق: خط
رجب : حكيم ابومحمد الياس نظامي گنجوي، سال كتابت: ؛ شاعر)ريب (سكندرنامه .٩٦

 .نستعليق:  هجري، خط٩١٨
: حكيم ابومحمد الياس نظامي گنجوي، سال كتابت: ؛ شاعر)شرفنامه (سكندرنامه .٩٧

 .نستعليق:  هجري، خط٩١٨رجب 
 ،) م١٤١٤-١٤٩٢/ ه٨١٧-٨٩٨ ( ملّا نورالدين عبدالرحٰمن جامي: ؛ شاعرالذهبسلسلة .٩٨

 هجري، ١١٣٢ صفر ١: محمد اشرف ولد محمد حاجي محمد، سال كتابت: كاتب
 .نستعليق: خط

: حكيم ابومحمد الياس نظامي گنجوي، شارح: ؛ شاعر)بري (شرح سكندرنامه .٩٩
 .شكسته: مولوي شيخ محمد دهلوي، خط

 .شكسته:  هجري، خط١٢٥٠ صفر ١٢: شيخ سعدي، سال كتابت: ؛ شاعركريما .١٠٠
 رمضان ٢١: محمد شهامت خان، سال كتابت: فتوحي، كاتب: شاعر؛ كنزاالمور .١٠١

 .نستعليق:  هجري، خط١١٩٩
شيخ عبداللّطيف : موالنا روم، شارح: ؛ شاعرلطائف المعنوي شرح مثنوي مولوي .١٠٢

 .نستعليق: عباسي، خط
: ، كاتب) ه٨١٧-٨٩٨( ن جاميملّا نورالدين عبدالرحٰم: ؛ شاعرمثنوي يوسف زليخا .١٠٣

 .نستعليق:  هجري، خط١٠٢٣ محرم ٢٢: ن چمران اكبرپوري، سال كتابتالدي جمال
: مرزا بيگ عرف مچهو بيگ، خط: همان، كاتب: ؛ شاعرمثنوي يوسف زليخا .١٠٤

 .نستعليق
 .شكسته: ، خط) ه١١٠٠: م (محمد اكرم غنيمت كنجاهي: ؛ شاعرنيرنگ عشق .١٠٥
، ) ه٩٦٣: م(ادي محمد بن سليمان فضولي بغد: ؛ شاعرهفت بند ملّا فضولي بغداي .١٠٦

 .نستعليق: خط



  ٧٠  قند پارسي

  

 قصائد
 ،)م ١٢٩٢/  ه٦٩١: م ( شيرازي سعديالدين مصلح شيخ مشرف: ؛ شاعرقصائد سعدي .١٠٧

 .نستعليق: خط

 رباعيات
اوديت چند، : ، كاتب) ه٥١٧: م( عمر خيام نيشابوري: رباعيات عمر خيام؛ شاعر .١٠٨

 .نستعليق: ، خطهجري ١١٥٦ صفر ١٧: سال كتابت

 )تلغ(فرهنگ 
 ٢٣: فراهي، سال كتابت) مسعود(بدرالدين محمود ابونصر : ؛ شاعرالصبيان ابنص .١٠٩

 .نسخ: ، خطهجري ١١٨٤االول  جمادي

 )اردوزبان  به (مذهب
 .نستعليق: عبدالواجد رامپوري، خط: ؛ مصنّفاحكام االيمان .١١٠
: ، خطهجري ١٢٧٧االول   جمادي٨: نامعلوم، سال كتابت: ؛ مصنّففقة احمدي .١١١

 .نستعليق

 تنع
، هجري ١٠٣٨ شوال ٢٢: نامعلوم، سال كتابت: ؛ مصنّف)پوربيدر زبان ( اسم ندارد .١١٢

 .نستعليق: خط

 مثنوي
مير ضياءالدين عبرت و مير غالم علي : ؛ شاعر) م١٧٩٦/ه ١٢١١: ترجمه (پدماوت .١١٣

 .نستعليق: عشرت، خط
 .نستعليق:  هجري، خط١٢٠٤: الدين وجدي، سال كتابت هيوج: ؛ شاعرپنچهي باچها .١١٤
: ، خطهجري ١١٨٠ محرم ٢٩: ولي ويلوري، سال كتابت: ؛ شاعر الشهداءضةرو .١١٥

 .نستعليق
 شعبان ١٤: غالم رسول سورتي غالمي، سال كتابت: ؛ شاعرقصّة تميم انصاري .١١٦

 .نستعليق:  هجري، خط١٢١٨



  كتابخانة مسجد جامع اچلپور  ٧١

  

: سومجس ولد مادهو رام، سال كتابت: مير حسن، كاتب: ؛ شاعرمثنوي سحرالبيان .١١٧
 .نستعليق:  هجري، خط١٢٢١االول  جمادي ٢

 انداستقصص و 
سيد امجد حسين خطيب، : رجب علي بيگ سرور، كاتب: ؛ مصنّففسانة عجائب .١١٨

 .نستعليق: ، خطهجري ١٢٧٥ شعبان ٢٦: سال كتابت

 بياض
 .نستعليق: ، خط شعراي ديگرعاجز، هوس و: ؛ شاعربياض .١١٩

 )نامه نصاب (فرهنگ
 .ستعليقن: امير خسرو دهلوي، خط: ؛ شاعرخالق باري .١٢٠
: ، خطهجري ١١٢٦ صفر ١٠: ي، سال تصنيفمصطٰف: ؛ شاعرينصاب مصطٰف .١٢١

 .نستعليق
  


