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  هاي خطّي آثار موالنا معرفي نسخه
  در كتابخانة دانشگاه مركزي بنارس

  ∗سيد حسن عباس

ها در گوشه و كنار  اين نسخه. هاي خطّي آگاه هستيم ما همه از اهميت و فوايد نسخه
هاي دولتي، نيمة  ها و موزه در كتابخانه. كشور وسيع و پهناوِر هندوستان موجود هستند

هاي  هاي شخصي كشورمان اين نسخه ها و در ذخيره مدارس و دانشگاهدولتي، آرشيوها، 
ها  دربارة وضع و كيفيت آن. شوند داري مي هاي اردو، فارسي و عربي نگه زبان خطّي به
ها را مطلوب دانست،  توان آن توان گفت كه بسيار خوب است، باز هم مي اگر نمي

شوند و دولت  ي و ايالتي اداره ميهاي مركز هاي مالي دولت كمك  باها نبرخي از اي
. گيرد اي خاص درنظر مي هاي خطّي و چاپي بودجه داشت نسخه براي خريداري و نگه

هاي  ها و در ذخيره ها، خانقاه هاي نيمة دولتي، مدرسه هاي خطّي كه در كتابخانه اما نسخه
ستند  نابودشدن همعرض بسيار نامطلوب و بسي در ها نشخصي موجود هستند، وضع آ

گونه  فهرست اين. ها بكند داشت آن كس نيست كه فكري براي حفظ و نگه و هيچ
كار  هستند كه عالقه بهها هم آماده و چاپ نشده است و كمتر كساني  نسخه

نويسي دارند و افرادي نيز وجود دارند كه اين كار را يك كار معمولي و  فهرست
  .كنند اهميت تلقّي مي بي

 National Manuscript)ست كه اخيراً ادارة مخطوطاِت ملّي اما جاي خوشبختي ا

Mission)هاي  نويسي نسخه اي در كار فهرست  با كمك مالي دولت مركزي، نهضت تازه
توان اين كار را در راِه احياء و  ميها،  خطّي در هند را آغازكرده و با همه كمي و كاستي
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كرد و اقدامات ادارة مزبور را قابل هاي خطّي اين كشور، كار مثبتي تلقّي  حفظ نسخه
  .داد ستايش قرار

* 
 در آسيا (Residential)هاي بزرگ رهايشي  دانشگاه هندوي بنارس كه يكي از دانشگاه

 ۱۹۱۶در سال . شود، در شهر بنارس، شهر مقدس هندوان واقع است محسوب مي
راي شخصيت مهم وي دا. گذار شده است توسط پانديت مدن موهن مالويه بنيان ميالدي

رود كه در راه ارتقاء سطح علمي و  شمار مي و در رديف راد مردان كشور بهو بزرگ 
نهاده و تمامي  معنوي جوامع مختلف كشور خود، اين مركز عظيم علم و دانش را بنا

عمر در توسعه و گسترش دادن آن دامن سعي و جهد را از دست نداد و باالخره امروز 
ي بنارس كه نه فقط در هند بلكه در سراسر جهان، شهرت فراوان اين دانشگاه هندو

كسب كرده است و دانشجويان از سراسر كشور و دنياي براي كسب علم و دانش و هنر 
  .شوند شهر بنارس سرازير مي در هر شعبة علوم و فنون به

* 
 است، نام سياجي راو گائيكواد نامگذاري شده كتابخانة مركزي دانشگاه كه نام آن به

  .صورت زير در تابلوي كتابخانه ثبت است به
اين . كنند كتابخانة مركزي، ياد مي آساني و سهولت، مردم آن را فقط بهخاطر  اما به

كتابخانه، طبق آمار جديد كه از طرف كتابخانة مذكور منتشر شده است، داراي 
  :هاي خطّي در مراكز زير تحت نظارت دانشگاه است نسخه

  هاي خطّي در مراكز مختلف هكلكسيون نسخ
   نسخه۷۲۲۷  دانشگاه مركزي 
 نهوبهارت كَالَ ب(Bharat Kala Bhawan)  ۵۰۲۰  "  

  "  ۲۱۸  (.Facultry of S.V.D.V). وي.دي.وي.دانشكدة اس
  "  ۷۵  (Ranvir Sanskrit Pathshala)شاال  رنوير سانسكريت پات

ودانشكدة آرويدا ي(Faculty of Aryudeda)  ۱۶  "  
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  الخطّ كسيون براساس رسمكل
   نسخه۱۴۰  )فارسي رسم خط(اردو 
  "  ۵۴۵  بنگالي
  "  ۲  تبتي 

  "  ۳۳۴۰  ديوناگري
  "  ۷۹  عربي

  "  ۱۲  (Grantha)گرنتها 
  "  ۴  تيلگو

  "  ۲۱۶۰  (Sharda)شاردا 
  "  ۹۳۷  فارسي
  "  ۸  (Nevari)نواري 

 و (Bhoj Patra)پاتر   در بهوج۱۲ نسخه روي كاغذ، ۷۱۹۶ (Material)از نظر مواد 
  (Palm leaf = Tada Patra) نسخه بر تار پاترا ۱۹

 ۵۱۲هاي با تصوير نيز كتابخانة مركزي غني است و  ازنظر نسخه: هاي مصور نسخه
  .نسخة مصور در اين كتابخانه موجود هستند

 بهاگوت سپتَم اسكنداترين نسخة خطّي،   در اين كتابخانه، قديمي:ترين نسخه قديمي
(Bhagwat Saptam Skandha)م۱۳۷۵سانسكريت است كه داراي تاريخ   به  /

  .باشد  هجري مي۷۷۷
هاي خطّي اين كتابخانه نيز چاپ گرديده است كه شرح   چند فهرست نسخه:ها فهرست

 :قرار زير است آن به
 ). م۱۹۹۲: م(نوشتة پروفسور حكم چند نَير : نوادر بنارس )۱(

 گروه اردو، دانشگاه هندوي بنارس م چنْد نَير استاد و رئيسپروفسور حكَ
هاي خطّي اردو، فارسي  نويس نسخه عنواِن باال در دو قسمت فهرست دست به

چاپ رسانيده بود كه   م به۱۹۶۶سال در ) يگرلع (اردو ادبو عربي را در مجلّة 
غيره  مصنّف، نام كاتب، تاريخ كتابت و/مرتّب/ها، مؤلّف شامل نام نسخه

  .باشد مي
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در آن موقع (استاد گروه فارسي )  م۱۹۳۰-۱۹۸۹(مِرتْ لعل عشرت پروفسور اَ )۲(
 م، ايشان ۱۹۷۳گروه عربي، فارسي و اردو جداگانه نبود و پس از جداشدن در 

هاي خطّي كتابخانه را با  فهرست نسخه) منتقل شده بودندگروه فارسي  به
 :مشخّصات زير انتشار داد

Dr. Amrit Lal Ishrat: A Descriptive Catalogue of the Persian 
Manuscripts in the Banaras Hindu 
University Library, 172 pages, Rajesh 
Printing Work, Varanasi. 

 م كار ۱۹۶۵شود كه در ماه ژوئن  سال انتشار ندارد، اما از ديباچه معلوم مي
  .پايان رسيده بود نويسي به فهرست

و آريوويدا هاي خطّي سانسكريت  نسخهعالوه بر اين دو جلد فهرست زير از 
(Aryuveda)نيز انتشار يافته است .  

هاي خطّي سانسكريت در كتابخانة گائيكواد، كتابخانة بهارت  فهرست نسخه )۳(
 .١كَال باون و كتابخانة مهاودياله دانشگاه هندوي بنارس

هاي خطّي آريوويدا دانشگاه هندوي بنارس، گردآورنده دكتر  فهرست نسخه )۴(
 .٢ م۱۹۸۴شرما، . وي.ما شنكر تريپاتي، تصحيح پروفسور پيرا

هاي  دهد كه نسخه كه از آماري كه قبالً داده شده، نشان مي در اين كتابخانه، همچنان
هاي خطّي فارسي هستند با وجود اين در عربي و  خطّي عربي و اردو كمتر از نسخه

ت كه فعالً از ذكر آن صَرف هاي معتبر و قابل توجه موجود اس همچنين در اردو نسخه
  .شود نظر مي

هاي خطّي فارسي بايد توجه داشت كه در هر كتابخانه چند  دربارة گنجينة نسخه
ازنظر ها يا  مترجم بودن آن/مؤلّف/خطّ مصنّف نسخة خوب ازنظر هنر خوشنويسي يا به

حصر هاي مهم ادبي و تاريخي و من كاتب و تاريخ و يا داراي مهر و امضاي شخصيت
گونه نسخه وجود  طور در اين كتابخانه نيز اين همان. شود  مياها، پيد فرد بودن نسخه به

                                                   
1. Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Gaekwad Library, Bharat Kala Bhawan 

Library and Sanskrit Mahavidyalay Library, Banaras Hindu University. 
2. A Descriptive Catalogue of Manunscripts on Aryuveda in the Banaras Hindu University, 

compiled by Dr. Rama Shankar Tripathi, edited by Prof. P.V. Sharam, 1984. 
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ها را  گونه نسخه برخي از اين. كنند دارند و اهميت اين گنجينة خطّي را دو چندان مي
جمله راقم سطور معرفي نموده است و بعداً نيز معرفي  محقّقان و پژوهشگران از آن

  .خواهند شد
* 

بهاءالدين  العلما محمد بن حسين خطيبي معروف به الدين محمد بن سلطان موالنا جالل
/ ه ۶۷۲اآلخر   جمادي۵يكشنبه :  م در بلخ و وفات۱۲۰۷/ ه۶۰۴االول   ربيع۶: والدت(

خاطر سرودن  هاي مهم ادبي و عرفاني است كه به يكي از شخصيت) م در قونيه ۱۲۷۳
 هزار بيت دارد، در ادبيات جهاني شهرت فراوان نصيب او ۲۶ كه بيش از معنوي مثنوي

او مانند شاعران . ناميده شده است» هست قرآن در زبان پهلوي« او مثنويشده است و 
قاره نيز محبوبيت و مقبوليت بيش از حد كسب كرده و ابياتي از  ديگر ايراني در شبه

 همواره در سخنان و نوشتار خود  را مردم حرزجان كرده،ديوان شمس و معنوي مثنوي
ها و   سبب شده كه شرحمثنويهمين مقبوليت و محبوبيت . آورند طور مثال مي به

جا انجام شود و صدها كتاب در شرح و ترجمة منثور و  هاي محلّي اين زبان ها به ترجمه
ورت ص زيور طبع آراسته گرديده و بيشتر به ها به وجود آمده كه برخي از آن منظوم به

  .شود داري مي ها نگه هاي خطّي در كتابخانه نسخه
در كتابخانة مركزي دانشگاه هندوي بنارس در ذخيرة الله ِسري رام نيز چند نسخه 

  :شود جا مختصراً معرفي مي  تبريزي موجود است كه اينديوان شمساز 
  ۵۲۷شمارة پياپي  .۱

 برگ، ۱۵۲ستعليق در خطّ ن  است كه بهمثنوي، دفتر اول مثنوي معنوينسخة اين 
نسخه از هر لحاظ خوب .  سطري، عناوين سرخ و محشّي است۱۶هر برگ 

روي صفحة اول و . شود جاي آثار كرم خوردگي نيز ديده مي است البتّه جاي
مانده است و خود عبارت مهر شان باقي بوده كه االن فقط عالمتآخر، دو مهر 

اي  در صفحة اول در گوشه. اند هقابل خواندن نيست، زيرا عبارت را محو ساخت
شود، اين   كه اصالً ناخواناست، فقط چيزي كه خوانده ميشود عبارتي ديده مي

  :است
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  …»مالكه ذره خان ولد فريد خان«
عبارت ترقيمه هم هست اما بيشتر عبارت آن را كسي محو ساخته است و فقط 

  :زير خواناست
  ي شدظهر بتاريخ بيست و هشتم شهر شعبان سپر«… 

  ).۱۵۲: گ(من توفيق اهللا عز اسمه 
  كنـد   ها شـكايت مـي      و از جدايي    كند  حكايت مي  چون بشنو از ني   :آغاز

* 
ــتاب    :پايان ــي شـ ــبر آرد آرزورانـ   صبر كـن و اهللا اعلـم بالـصواب          صـ

. اين نسخة هندي است و قديمي هم است. ها جدا جداست خطّ متن و حاشيه
 . سم۱۳*۹اندازه 

 ۵۲۸شمارة  .۲
خط و زيباست و از ديدن آن معلوم   بسيار خوشمثنوي معنوينسخة اين 
نما،  خط نستعليق ريز و خوش تمام نسخه به. شود كه نسخة ايراني است مي

زر، عناوين سرخ و شامل دفترهاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم  مجدول به
نام . برخي صفحات را موريانه خورده است. االول هم است البتّه ناقص. است

  :شود، آغازش چنين است جايي كه نسخه شروع مي. كاتب را ندارد
  چون درين غالب شـدن ديـد او فـساد      عقل ازين غالب شدن كي گشت شـاد    

* 
  يا جميل الستر خواند آسـمان       ز راز و ناز او گويد زبان      چون    :پايان

  . سم۵/۱۶*۱۰اندازه .  سطر دارد۱۶ برگ و متن هر صفحه ۵۸اين دفتر داراي 
  : بعد از ديباچة نثري، آغاز:دفتر سوم

ــسام ــياءالحق ح ــار اي ض ــدين بي   اين سوم دفتر كه سنّت شد سه بـار          ال
* 

ــو    وگـو   گر تو خواهي باقي اين گفت      :پايان ــارم بج ــر چ ــي در دفت   اي اخ
  . برگ۸۱
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  : آغاز پس از ديباچه:دفتر چهارم
  مثنـوي ت از مه بنورت     كه گذش   ييالدين تو   اي ضياءالحق حسام  

* 
  …صورت خويش مصطٰفي به  نمودن جبرييل خود را به:پايان
  كه صورت تست اي خليـل    كه چنان   رييـل ش جب ت پـي  گفـ    مـي  يٰفمصط
  . برگ۶۶اآلخر،  ناقص

  : آغاز:دفتر پنجم
ــنجم اســت   الدين كه نور انجم است      شه حسام  ــفر پ ــاز س ــب آغ   طال
ــي ــساءالحاي ض ــدي امق ح ــ  ن رادال ــتاوســ ــفادان صــ   ادتا را اوســ

* 
  كه بد آن ترياق فـاروقيش قنـد         زان نشد فاروق را زهـري گزنـد       
  الـسالم  وي فاروق دوران و   تا ش   هان بجو ترياق فاروق اي غالم     

  :بر بيت آخر خط كشيده شده است و پس از آن عبارت زير آمده است
  »متّت ٰهذا الد اخلامس من املثنوي    «
دست  از اين قدامت نسخه به. ي درج است هجر۱۰۶۹سپس تاريخ مقابله 

تاريخ موجود  شود و در جاي ديگر هيچ جا اين تاريخ ديده مي فقط همين. آيد مي
  . برگ۸۱. نيست

  :قرار زير است  پس از ديباچة منثور، آغاز به:دفتر ششم
  قسم سادسـي    جوشد به   ل مي مي  الدين بـسي    اي حيات دل حسام   

* 
ـ      ميمنه اسـت نابدر دل من آن سخن ز      :پايان   تب دل روزنـه اسـ  زانكه از دل جان

قد وقع الفراغ من حترير املثنوي املعنوي اهلادي ايل صراط الستوي بعون اهللا و حسن 
  .توفيقه و صلّي اهللا علي سيدنا حممد و آل و اصٰحبه امجعني

بر . اشدعبارت حاشيه را محو نموده شده و احتمال است كه در آن نام كاتب ب
  :بيت زير خط كشيده شده است

  ن واهللا اعلـم الرشـاد     م كـ  هف  ادختم كردم لب ببينم اي جو     
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  »نوراهللا مرقده«  :و زير آن عبات
  ۷۱  

  مثنوي معنويتاريخ   
  .نوشته شده است

نسخه ازنظر صحافي و ِجلد هم خوب بود اما االن ِجلدش شكسته و نسخه هم 
 .مرمت دارد احتياج به

 ۵۲۹شمارة  .۳
. خط نسخ و نستعليق است  كه بهمثنوي معنويدفترهاي اول و دوم و سوم 
ها  محشّي، عنوان. شود  ديده ميم ۱۶۸۴/ه ۱۰۹۶نسخه قدمت دارد و تاريخ 

  . سم۲۰*۱۲ برگ، اندازه ۴۶۴. سرخ، كيفيت نسخه بسيار خراب است
  :آغاز.  مولوي، آمده استمثنوي معنويدفتر نخستين در آغاز نسخة فهرست 

  كنـد   ت مـي  كايا شـ  هـ   داييوز ج   كند  بشنو از ني چون حكايت مي     
* 

ــب  :پايان ــ ص ــي ش   صبر كن و اهللا اعلم بالصواب       ابتر آرد آرزو ران
 حضرت مولوي رومي بروز شنبه بتاريخ مثنوي معنويتمت تمام شد دفتر اول «

  .دست سيد كريم بخش به. ] م۱۷۷۶[  ه۱۱۹۰الحرام  سيزدهم محرم
ـ  بم تهنوش   »نويسنده را نيست فردا اميـد       د سـيه بـر سـفيد   ان
ب شروع  ۱۵۵رسد و دفتر دوم از صفحة  پايان مي  به۱۵۴ تا صفحة دفتر اول

خطّ نسخ است و كاتب سيد كريم بخش صفحات  اصل نسخه به. شود مي
تاريخ كتابت . نستعليق كتابت نموده و با نسخه پيوست كرده است شده را به گم

  .باشد  هجري مي۱۰۹۶الثّاني  االول و جمادي  جمادي۱۹اصل نسخه 
  : آغاز پس از ديباچه:دفتر دوم
ـ  دم ـ    تي اي   مهلتي بايست تا خون شير شـد        ر شـد  خيأن مثنـوي ت

* 
  دي تـم الكـالم    ان سـرم  ناقص  قوم ديگر ناپذيرا ترش و خـام        :پايان

  . ه»۱۰۹۶االول  متت هذه الّد الثاين يف التاريخ نوزدهم شهر مجادي«: ترقيمه
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  .شود  دفتر سوم آغاز مي۲۹۱شود و از ص   تمام مي۲۸۹اين دفتر صفحه 
فهرست دفتر «عنوان   در آغاز اين دفتر فهرست مطالب دفتر سوم به:دفتر سوم

شود و اصل   تمام مي۲۹۷صفحه  آمده است و فهرست به» مثنوي معنويسوم 
  :شود نثر، چنين آغاز ميپس از ديباچة . شود  آغاز مي۲۹۸دفتر سوم از ص 
ــ ــسياءالحاي ض ــدي امق ح ــارال   بـار   اين سيوم دفتر كه سنّت شد سه        ن بي

* 
ــ  وگو  گر تو خواهي باقي اين گفت       :پايان ــي رو دفاي اخ ــر چ ــارم بت   وج
بتاريخ نوزدهم شهر … تمام شد دفتر سيوم از كتاب مثنوي معنوي مولوي«

  .»مام يافتات ه ۱۰۹۶الثّاني روز پنجشنبه  جمادي
 ۵۳۰شمارة  .۴

 از لحاظ مثنوي معنويهاي خوب   اين نسخه نيز يكي از نسخه:اول دفتر
دو صفحة آغازين . خوشنويسي موجود در كتابخانة مركزي دانشگاه بنارس است

هاي رنگين و تمامي نسخه جداول  زرافشان، سرلوح هم زرين، داراي گل و بوته
مير ابوالحسن : كاتب. نستعليق خوب استها سرخ و خطّ آن  عنوان. زرين دارد

 ه ۱۲۰۸الثّاني روز جمعه   ربيع۳: الحسيني رضوي عرف مير كلّن، تاريخ كتابت
  .]م ۱۷۹۳[

  . همان:آغاز و پايان
ياز نتمامي صفحات آن جدا جداست و . وضع ظاهري نسخه بسيار ناگفتني است

  .سم ۳۱*۵/۱۸:  سطر، اندازه۱۲ برگ، ۱۹۹. صحافي جديد دارد به
الدين رومي   حضرت موالنا جاللمثنوي معنويتمت تمام شد دفتر اول « :ترقيمه

هزار و دو صد  يك ه ۱۲۰۸الثّاني روز جمعه  اهللا عليه بتاريخ سيوم شهر ربيعمحةر
يد الضعيف النحيف العبد مير  النّبي صلّي اهللا عليه و آله و سلّم بهةو هشت هجر

فراهللا ذنوبه و ستر عيوبه صورت غير كلّن ابوالحسن الحسيني الرضوي عرف م
  :فرد. تحرير يافت

  »دة گنهگـارم  ن بنـ  كه م   زان  هركه خواند دعاء طمع دارم    
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نواب عبداهللا االحد «نام  اي ملكيت كتاب را به در صفحة آخر نسخه در گوشه
را اند زي رسد كه اين نام را بعداً افزوده نظر مي اما به. نوشته شده است» خان وزير

  .شود خوبي ديده مي عالمت محو ساختن عبارت قبلي به
 ۵۳۱شمارة  .۵

خطّ نستعليق ريز، چهار ستوني، .  استمثنوياين نسخه داراي تمام دفترهاي 
  .عناوين سرخ، نام كاتب و تاريخ كتابت را ندارد

  .همان:  آغاز و پايان:دفتر اول
  :ستپس از پايان دفتر اين بيت نيز ثبت ا.  سطري۲۵ برگ، ۴۴

  واي اتقيـا  ان پيـش  كنج رحم   اين چنين فرمود موالنا ز ما     
  .همان:  آغاز و پايان:دفتر دوم

  . برگ۴۱. جا نيز بيت فوق آمده است اين
  .همان:  آغاز و پايان:دفتر سوم

  . برگ۵۲، »تمت دفتر سيوم من المثنوي«
  .همان:  آغاز:دفتر چهارم

ـ   ن  م كـ  خت  عرش چه و چرخ چه اي ذولباب        :پايان   م بالـصّواب  و اهللا اعل
  .برگ ۴۴. »التّوفيق ختم اهللا تعاٰلي بالخير والظّفر جلد چهارم باتمام رسيد واهللا ولي«

  .همان:  آغاز و پايان:دفتر پنجم
  . برگ۴۸. »تم تمت تمام شد جلد پنجم از مثنوي مولوي موالنا روم«

  .همان:  آغاز و پايان:دفتر ششم
  در بگويم آن دلت آيد بـدرد       درت بــم آن راسـ گـر نگــوي   :پايان
  .اآلخر ناقص

شود كه با اين   آغاز ميمثنويپس از پايان رسيدن نسخة مذكور، نسخة ديگر از 
خط نستعليق، چهار ستوني و هر  نسخة زير بحث هم به. نسخه مجلّد است

عناوين سرخ، محشّي، ترقيمه هم دارد اما نسخه چنان .  سطري است۱۹صحفه 
شود هرچه اينجانب  است كه عبارت آن جاي جاي خوانده نميپوسيده و خسته 

  .آورد توانسته است، آن را مي
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 ةتمت الكتاب بعون الملك الوهاب الحمدهللا اوالً و آخراً و ظاهراً و باطناً و الصلٰو
علي سيد بخاليق الورٰي محمد المصطٰفي و علي اصحابه مصابيح السالم  و

الدين احسنوا … رته ازواجه و ذرياته و اهل بيتهالدٰجي و آله و عت الظالم و
و صاحب قاب … نجوم سماءالعلي بعدد الحٰصي و الورٰي… بالحسٰني و عٰلي

باتمام كتابه هذا المثنوي المعنوي الرومي … قوسين او ادٰني بفضلك و كرمك
في سنه الف و اربعين … الحق محمد بن محمد بن حسين البلخي الدين و جالل
  .خواجه عبدالحق… ة من الهجرو سبع
ــ… … …   :آغاز ــانــ   پيش امرش موج در پائين كوش       روشدر خــ

* 
ــ  :پايان ــج ــام گ ــردون را ازو آي   كره شش باشد هميشه زان هوا       واد ن

  .وضع صفحات پاياني نسخه بسيار ناجور است
 ۵۳۲شمارة  .۶

 ۲۴/ م۱۸۲۸يل  آور۱۰خطّ نستعليق، عناوين سرخ، تاريخ كتابت   به:دفتر اول
خوردگي دارد،   سطري، اثر كرم۱۶ ص، ۲۹۲، محشّي،  ه ۱۲۴۴ المبارك رمضان
  . سم۲۷*۵/۱۷: اندازه

  . همان:آغاز و انجام
الرحمه بتاريخ دهم ماه   ملّا روم عليه مولويمثنوي معنويدفتر اول « :ترقيمه
ر مقام  هجري د۱۲۴۴المبارك  رمضان چهارم ماه ]و[ م مطابق بيست ۱۸۲۸اپريل 
 مبنابر مالحظة شيخ غالم غوث صاحب تحرير يافت، تمت تما) كذا(مهمرا 

  .»شد
 .نسخه مجلّد است

 ۵۳۳شمارة  .۷
ندارد، را خطّ نستعليق، نام كاتب و تاريخ كتابت   به استمثنوي دفتر چهارم

 برگ، ۱۴۶. همان است: آغاز و انجام. عناوين سرخ، ظاهراً نسخه خوب است
  . سم۵/۱۸*۵/۱۱:  سطري، اندازه۱۵
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 ديوان شمس تبريزي: ۲۵۱شمارة  .۸
ها تخلّص  الدين تبريزي ساخته و در غزل نام مراد خود شمس آن را بهكه 
 .١آورده است» شمس تبريزي«و » الحق شمس«و » شمس«

. باشد ترتيب الفبايي مي داراي مثنوي و غزليات بهديوان شمس ، اين نسخه از 
 ۲۰۳. ل سرخ، كاغذ هم خوب و محكم استخطّ نستعليق ريز و خوش، جداو به

   هجري۱۲۲۷الحجة   ذي۲۷تاريخ كتابت .  سم۲۷*۱۶: برگ، اندازه
  .، نام كاتب احتماالً محمد ابرار است] م۱۸۱۲[

ــص   الـرحيم  حٰمنهست بسم اهللا الر     :آغاز ــفحم ــ آي ــديات اس   مرار ق
*  

   غـزا  رع از بهـ   كر جمـ  كرد لش   حاكم آن ملك روزي از قـضا     :پايان
پس از آن . شود  غزليات آغاز مي۹۷ ورق آمده و از ورق ۹۶مثنوي مذكور در 

  .برخي صفحات افتاده است
  :آغاز غزليات

  سر دو جهان كمن هويدا
ــ  اي ساقي جان پركن آن ساغر پيـشين را       ــاي ــ ان راهوزن دل را ن راه ــر دي   ن راب
*  

  ي اهللاذر ز ما سـو    گفتا بگ   مخويش  ي به مد گفتم بنما   :پايان
ر بوده كه آن را محو در آخر نسخه يك مهر مدو. است«ه» غزليات تا رديف 

 .اند نيز يك سطر را با جوهر مشكي خراب نموده» خاتمه«اند و از  كرده

 تاجينالمحدمرا: ۵۹۴شمارة  .۹
  مراد علي بن سيد عبدالعزيز بخاري: تأليف

 بر نظم و نثر از كتاب فوق در واقع يك مجموعة مناجات است كه مشتمل است
  :گويد جمله موالنا مؤلّف مي شاعران و نثرنگاران مختلف از آن

                                                   
ان و مركز تحقيقات فارسي اير، )١(ها  منظومه، هاي خطّي فارسي پاكستان فهرست مشترك نسخه: احمد منزوي  .1

  .٢٠٧، ص ٧، ج  هجري١٤٠٨ تا ١٤٠٦/ش ه ١٣٦٥ماه  ارديبهشتآباد،  پاكستان، اسالم
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جهت فرزندان و دوستان خود اول تيمناً و تبركاً  براي فالح و نجات خود و به”
 اهللا عليه و علي اوالده و ازواجه و ةاز كالم حضرت اميرالمؤمنين علي صلٰو

هاي   نظم است نوشته و بعد از آن از كتبطور ا كه بهعالد احبابه مناجات يا سامع
 شيخ الطير منطقي و ي حكيم سناحديقة موالنا روم و مثنويمنظومه مثل ) كذا(

 ملّا جامي و از الذهبسلسلة شيخ سعدي شيرازي و بوستانفريدالدين عطّار و 
و از تصانيف اكابر و از نثر اهللا عليهم اجمعين محةغيره بزرگان ر كالم خسرو و

ف بزرگان دين تأليف نموده و اكثر ابيات مشكله را شرح از خود بر تصاني
  .“ها نوشته شد حاشيه

  :قرار زير است شرح آن به. رسالة مزبور مشتمل است بر دو باب
  .در مناجات، مشتمل بر دو فصل: باب اول
  .در مناجات منظومه: فصل اول
  .در مناجات نثر: فصل دوم
قضا و قدر و توكّل و  از آيات قرآني و رضا بهدر تلقين ذكر و فكر : باب دوم

رضا و تسليم و بيان احوال پيري و ترك التفات از دنيا و مافيها و حب جاه و 
 نهاده مرادالمحتاجينمهلكات ديگر و انواع فوايد ديني و دنياوي و نام اين رسالة 

  .شد
خ كتابت را خطّ نستعليق، عناوين سرخ و نام كاتب و تاري در اين رساله كه به

مناسبت   موالنا بهمثنويهايي از هر شش دفتر   برگ است، گزيده۱۸۵ندارد و در 
 نيز مثنوي سلطان ولد و ديوان شمسموضوع آورده شده و همچنين انتخاب از 

اين مجموعة . ها برخي از ابيات را شرح نيز كرده است مؤلّف در حاشيه. دارد
 مثنويجه است و ازنظر انتخاب از مناجات ازنظر موضوع خود بسيار قابل تو

 .توان قرار داد موالنا، بزرگترين مجموعه، مي
طور جملة معترضه بايد عرض كنم كه در اين مجموعه بيتي از  در آخر كالم به

زيب  نيز يك بيت از اورنگ) ۷۱شمارة (در نسخة بياض . شود زيب نيز ديده مي اورنگ
  :گير را ديده بودم كه اين است عالم

  ل بـود  ل غافـ  ات عمـ  از مكاف   ما خوب نكرد   ه بد كرد به   هرك
  


