
  ٢٨٢  قند پارسي

مناقب علوي خطّي ةفي نسخمعر  

ب مرتّ را ييها نهيو سف ها بياض در مجالس و محافل، يشعرخوان يصاحبان ذوق برا
ز ين يمناقب علو .نمودند مي جمع در آن کردند و اشعار نغز شاعران برجسته را مي

خ شده يستن ١٢٠٤ش در سال يست سال پياست که دو ها اضيب گونه نياز ا يا نمونه
  :ن صورت استيا  به آغاز کتاب .صفحه است ٦١٥ شامل کتاب نيا .است

  ميبسم اهللا الرمحن الرح
  …هذالدعاء المناجات

منقول است از موالنا روم  )ع(يدر مناجات حضرت عل”: آمده يت عربرپس از عبا
گفت اگر  )ع(نيرالمومنيدر حق ام ييد که چه فرمايپرس يروم الدين جالل .قدس اهللا سره

  .نْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُاَراد شيئاً اَمره إِذَا اَنما إِ يپرس يم …از
 ن الرحيمه إِلَّا هو عالم الْغيبِ والشهادة هو الرحٰمهو اللَّه الَّذي لَا إِل يپرس ياز علمش م
 يذات سبحان است باق …البصري لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع يپرس مي و اگر از ذاتش

و  ١…ت و لقبيل حسب و نسب و کنيرا در فضا يعال يچون و از صفاتش عليب
  …والسالم ةه الصلويپنجتن پاک و دوازده امام عل …خالفت

  :نوشته شده است نيت چهارده معصومعده در حمد و نين قصياول .١
ــاول ا ــام ي ــه ن ــه ين نام ــدا  ب ــام آن خ   کـرد نـازل از سـما    ن همه اسماء پاکانيک  ن
  ت و نـام جـدا  يـ ک را کرامـت کن يکرد هر   ت پـاک شـان  اوجود آورد ذ يصحرا  به چون

ــه انب   فرو آل او را ساخت از قـدر و شـ   يمصطف ــر جملـ ــفخـ ــريـ ــن اوليا و بهتـ   ايـ
ــر آل     کرد که را ييخدا آن شکر کنم يم يميسل چون ــر به ــا در مه ــان م ــيج ــايس   ن عب
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٨٣

  اقتـدا  را مـا  شان ستيا دو عالم چون بر در  شـتن يفضـل خو   به ن امامان کنيحشر ما با ا
ه، زت، معجيکرده است که نام، کن يسعشاعر  و ت استيب ١٣٣ يده داراين قصيا

در را … و حاکمان معاصر ياسام و ايشانهر امام و قاتل  ليمولد، مدفن و فضا ،شهادت
  .کرده است ز ذکريرا نآنها  مدهآ ليکه در تورات و انج ييها اسم يحت. بگنجاندن اشعار يا

اسم شعرا را در  عموماً ،گردآورنده اگرچه امده استينده اسم شاعر يدر آغاز قص
ده از ين قصيزنم که ا مي حدس» الخ …يميچون سل«ت ياز ب يسد ولينو مي ابتدا

شود و  مي دهيد ن اثريدر هم شاعر نيگر ايد ةدين قصين که چنديا يبرا ،است يميسل
  :ت دارديب ٩٦ر يز يمثنو .است يکيز ين راشعاسبک 

  هر بشـر و هـر موجـود را    خالق  حد حضـرت معبـود را   يحمد ب
ـ  يخـدا  يم و باقيدا  و ذوالجـالل  يوم و حيقادر و ق   مـالل  يب

معجزه رام  و موضوع آن گردد مي ر آغازيتنامه با مطلع زيعنوان وال به يا منظومه
  :استجهود له ير و واقعه مسلمان شدن قبيکردن ش

ـ   بـه  بشـد  ير مـرد يپ  يزلــ يلــم   ياز روزهــا  يروز   ينـزد عل
ــد يآن قب ــلمان ش ــه مس ــه هم   ١مـان شـد  يکفر بشکست اهل ا  ل

شود شاعر احساس  مي ر شروعيمطلع ز بان يرزا محمد حسيده از مين قصيدوم .۲
  :ديسرا مي يبا احساس تعل نيد و چندار رختتب

  ٢ان و مهـان هـ از ک ستيچکس نيه  ن جهـان يکه خوشه چ يميچون سل
  مــدح ذات علـــي بـــه خـــتم آورد   کــه ســليمي ســخن بــه نظــم آورد

  :ن استيريار شير بسيبا مطلع ز يا دهيقص
  گـون دريـا   فروشد لشکر انجم در اين سيماب  سحر کز جانب مشرق برآمـد رويـت بيضـا   

داد يکند و رو مي مدح را آغاز ،کار برده  به زيگر يبرا يتيب بيبس از تشپشاعر 
  :رساند مي انيپا  بهه يات دعائيوار سروده بر اب يت را مثنويوال

ــ   مـــومن اطهـــار يشـــاه يياگـــر مـــوال ــان عل ــمن دار يرا هم يمخالف ــه دش   ٣ش
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  ٢٨٤  قند پارسي

ــه ورد    مادح کـه هسـت روز و شـبم    يميمنم سل ــدحت شــــ ــا و مــــ   …ثنــــ
ــبــه حــب شــاه وال  د مغفــــرت دارميــــارم و امگــــگنــــاه    ١ت ز حضــرت جبــاري

  :گريد يا دهيقص
  ٢و آل او را دوست دار و مدح خوان يمصطف  ا زبان مدح خـوان يباشد در دهان گوتا که 

  ٣جان با آن امام انس و جان  به تيهست انس  شـد در ازل  يمونس مدح عل يميچون سل
سلم  يگاه .ت نوشته شده استيک بار در بيفقط  يميده اسم سليدر آغاز قص

شاعر مرد  حتماً. ح استيه صحواژ يميدر مقطع سل يول يسلم يسد و گاهينو يم
  .است شده کار برده به زين» موالنا«ش لفظ يبرا ييجا که بود يفاضل

ن يخودش را حس ييجادر ن است که يمحمد حس رزايم از اي ديگر دهين قصيدوم
 .د گفته استيابن شه

  ٤شـه آخـر زمـان    يزند فال ظهورت ا يم  دين ابن شهيحس يعنين ين غالم کمتريا
ن يشه در اياندهاي  ن جلوهياز بارزتر يکي .ر فقط دو قصيده وجود دارداز اين شاع

 ۱۵۰ ةديت کرام است آغاز قصياهلب عظمت ن اسالم ويد  به ام شاعرتاعتقاد ها  دهيقص
  :ن استيچن يتيب

  و مـــــــن بـــــــر آســـــــتان    …  همداسـتان  يال مهوشـ يـ بودم با خ دوش
  انيـ ع ن اوين بر جبـ يضب چغ يگاه از رو  ز دور ين کرم بر من نگـه کـرد  يگاه از ع

  اننگه نگه را بهر قتلم ساخته همچون سـ   زيز کــرده بــر ســتيــروان را تبــغ ايــگــاه ت
ــردنم    ــه در گ ــف را انداخت ــد زل ــه کمن   گاه بار کاکلش بـود از قفـا در قصـد جـان      گ

  :اعتبار حروف ابجد است به ات آنيت دارد و تعداد ابيب ۳۰گر يد ةديقص
  باشـــد  يا علـــيـــ افضـــل االول  باشــــد ياز الــــف مــــدعا علــــ

ــا  ب بــرات نجــات دان تــو يقــين    ــ بهـــر مـ ــزا علـ ــد يدر جـ   باشـ
ــوال ــه ت تـ ــيآل  بـ ــنيسـ ــرا پ  ن کـ ــا تـ ــيتـ ــوا علـ ــد يشـ   ٥باشـ
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٨٥

ــود  ــم ب ــه ق قاس ــار ب ــو ج ن ــ  انن ــر قضــا علــ   يقاض   ١دشــبا يه
 .شاعر بعدي عاصي است

سير  نويس از شعراي عهد فرخ اهللا خوش عاصي، ميرزا محمد تقي ولد آقا لطف .۳
ده يک قصيفقط  يصاز عا. پادشاه است تا عهد عالمگير ثاني در قيد حيات بوده

عاطفانه  يتاه است ولکوار يده بسيقص. است ن نسخه نقل شدهيدر ا يتيب ۲۲
 يسنج نکته. نالد مي يدل مضطرب است که از مهجور از صحبت. ديگو مي سخن

 :دا استيرافت رندانه در شعرش هوظو 
ــر نمــ   يدانـد عاشـق پـرور    يکـ  ناز پرورد جفـا  ــد زيــآ يب   يان دلبــريــن دلرباي

  يخـط مشـتر   …ن محفليآرم در يبر نم  دارم نهـان در چـاه دل   يوسفيزان يعز يا
ـ نجف طالع کند گـر   يروم سو يم  مرا خضر ره است هادنيمست شوقم دل طپ   ٢ياوري

 الرحمه عليه يته وسلم من کالم نعمياهللا عل ينامه جناب شاه مردان صل تيده واليقص .۴
 :تيب ۱۴۰ يدارا

  االرض و آواز عـالم بـاال   يـي حيف يد کينو  يالموت ييحيجهان بر سر شده ز آثار لطف 
 يدارا الرحمه عليه يمن کالم سلم السالم عليهده معجزه حضرت شاه مردان يقص .۵

  :تيب ۱۵۸
ــه  هاست بر نـام خـدا   کشايد مشکل…چون ــا بــر کشــا اول ب ــام او زبــان را برکش   ن

  :الرحمه عليهاث يمن کالم کمال ابن غ الرحمه عليهمردان  نامه شاه تيده واليقص .۶
  هــا نــده امثــاليدهــد در آ کيــســتاند  هد  ستانم راست گفت يرا م يکيد يگو يآنکه م

  بيت ۱۰۵ يدارا. نيکالم مسک السالم عليه يمردان عل ت جناب شاهالمدح في .۷
  همتا مثل است و بي سپاس آن پادشاهي را که بي

  اـه رتـام و فطـهمه اوه زـاجـر آن عـز کنه فک
  :گريده ديقص

  ٣داشت مي نهيچون ک يشاه عل ابکه   داشـت  مـي  ضغـ ان معلم بکده يقص
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  ٢٨٦  قند پارسي

  الرحمه عليه يفرق .۸
ـ ا ينوک خامه کنم ابتدا هب   ١زد داوريـــا يقـــادر و دانـــا يبنــا   تـر فن دي

  الموالس ةه الصلويالمدح حضرات عل يف) مسدس( .۹
ــا   خــدانــام  بــه کــنم مــي ابتــدا ــه دلکشـ ــزا ينامـ   روح افـ

  ايآمــدم در جهــان بــر اشــ     ان خوف و رجـا يکز عدم در م
ــکل ــرا يمش ــدا يدارم از ب ــ  خ ــي ــا يا عل ــکل مــرا بگش   مش

  :٢ةه الصلويالمنقبت جناب شاه مردان عل يف) مثلث( .۱۰
ــاه اول   يا ــر الــه و شهنش   يمجتب يمعل …ينفس مصطف يا  ايــمظه

  ٣کلم گشامش يول يعل يا مرتضي
  ةهم الصلويالمدح حضرات عل يف .۱۱

  الــــورا يبعــــد خــــدا نعــــت نبــــ  نـــام خـــدا بـــه حمـــد و ثنـــا هســـت
ــ ــه خ يزوج علـــ ــايفاطمـــ ــل  رالنســـ ــ يصـ ــ يعلـ ــطفيسـ   يدنا المصـ

  ٤يا علياً ياً وليناد عل
  :٥ةه الصلويالمناجات حضرت عل يف .۱۲

  منبع سـخا ن و آ يآن شافع معاص  ين مصطفيد کونيحق س به اربي
  .٦بت صاحب ذوالفقار من کالم شاه قاسم انوار قدس سرهقنالم يف .۱۳

ــاً کب  ياال ا ــاه ملکـــ ــشهنشـــ   ٧رايـ مومنـان را ام  ييالحق تو يعل  راًيـــ
  :) ه ۱۱۵۱: م( من کالم ثابت ةه الصلويت پناه عليدر مدح شاه وال .۱۴

  ٨بنـــده کـــن مـــرا …آخـــر کـــم از  ز نگه زنـده کـن مـرا    يعل يمرتض ]اي[
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٨٧

  ۵ت يب ١يتان يالمناجات کالم ف يف .۱۵
  العبا نين و گل حسن چون گل بود زيگل حس  رالنسـا يگل فاطمـه خ  يگل محمد گل عل

  :رياز جالل اس ةه الصلويالمدح جناب خاتون جنت عل يف .۱۶
ــود اند  ــر شـ ــل گـ ــايتحمـ ــه فرسـ ــد  شـ ــارا ياز ش چکـ ــون خـ ــه دل خـ   ٢شـ

  :]فطرتي[ قطرتي من کالم ةه الصلويالمنقبت جناب شاه مردان عل يف .۱۷
ــدان  ــا معتقـ ــوئيمـ ــا  يم تـ ــد مـ   ٣سـت تامـل مـدد مـا    يشاه نجـف چ ا ي  معتقـ

  :قدس اهللا سره يزيمن کالم شمس تبر ةه الصلويلحق علباامام  المنقبت في .۱۸
ــ ــام مب ــيآن ام ــدا ين ول   ٤اخآفتــاب وجــود اهــل ســ  خ

  :من کالم موالنا روم قدس اهللا سره السالم عليهحضرت شاه  المنقبت في .۱۹
ــد از غ ــآم ــورت پي ــب ص ـ و شد پدکه از ا  داي   ٥د نـور خـدا  ي

)  ه  ۷۹۲: م(راز يمن کالم خواجه حافظ ش ةه الصلويالغالب عل  اسداهللا المنقبت في .۲۰
  :قدس اهللا سره

  ٦يمرتض يعل يعنيد برج ارتضا يخورش  آن گلبن باغ وفـا آن سـرو بسـتان صـفا    
٦   :الرحمه عليه يمن کالم کشف ةه الصلوياسداهللا الغالب علامام  المنقبت في .۲۱

ـ داراز ازل    ٧يمرتضـ  يده جـان خاکپـا  يد يايتتو  يمرتضــ يم در دل مـا هـوا  ي
  :من کالم ابن حسن ةالصلوه يجاه عليشاه عال المنقبت في .۲۲

  ٨که هستم از دل و از جان محب آل عبـا   و مـدح و ثنـا   يرا شـاعر مـ است  مسلم
٨   :الرحمه عليهر ياز شاه بر يترجمه عرب .۲۳
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  ٢٨٨  قند پارسي

  ١ايـ لينچنان کندر عرب خوانند اکنـون ا کا  ت الولـد يـ نام من در کله و در کعبه شد ب
  :الرحمه عليه يکالم احمد جام المدح في .۲۴

  ٢رضا ي، موسيا علي ينور چشم مرتض  رضـا  ي، موسـ يا علي يز نور مصطف يا
٢   :قدس سره الدينديخ فريمن کالم ش ةالصلوه يجناب شاه ذوالفقار عل المنقبت في .۲۵

ــت رو  ايــــش جمــــع انبيدر پــــ يرد شــــد ــود اس ــاس ــه تي ــ ب ــش اوليپ   ٣اي
  :الرحمه عليهوالسالم کالم محتشم  ةالصلوه يحضرات عل المنقبت في .۲۶

ــم کبر ــم زد قلــ ــر رقــ ــاول دفتــ   ٤غ زبـانم گرفـت جـوهر حمـد و ثنـا     يت  ايــ
  :قدس اهللا سره ياز شاه نعمت اهللا ول )ع(يجناب موالنا عل المنقبت في .۲۷

ـ     ٥يفمحرم راز رسول و ابن عـم مصـط    يمرتضـ  ينور چشم عالمش خـوانم عل
  :راز قدس اهللا سرهيمن کالم حافظ ش ةالصلوه يده جناب حضرات عليقص .۲۸

  تامه مثل است و بي پس از حمد خداوندي که بي
  ٦اـان و دل انشــم از جـبر کنـمـت پيغـا و نعـثن

اگرچه عنوان  (قدس اهللا سره  ) ه ۶۲۷: م( عطار الدينديخ فريکالم ش …دهيقص .۲۹
  ).است يدر قالب مثنو يده نوشته وليقص

ــد پــ ب ــش حيمان   ٧که سر باز کـو ز اسـرار کـارا     نــا …دري
 يسلم من کالم سلمو آله  ه ويعل اهللا يلده معجزه حضرت رسالت پناه صيقص .۳۰

  )يقالب مثنو( …راهللافغ
ــود را    حــد حضــرت معبـــود را  يحمــد ب  ــر موج ــر و ه ــر بش ــالق ه   خ

ــادر و ق ــق ــي ــالل يوم و ح ــدا  و ذوالج ــاقي ــدا يم و ب ــ يخ ــالل يب   ٨م

                                                   
 ۸۳ص   .١

 ۸۳ص   .٢

 ۸۴ص   .٣

 ۸۶ص   .٤

 .۸۸سه بند، ص   .٥

 .۸۹ص   .٦
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٨٩

  :السالم عليه …منقبت جناب يف .۳۱
  ١يمصـطف  يعنين يد کونينعت س يگو  خـالق ارض و سـما   يدل از بعد ثنـا  يا

  :الرحمه عليه يمن کالم فتوح ةالصلوه ين و زمن عليم زماما نامه واليتده يقص .۳۲
  ٢يمرتضـ  يت از عليک واليبشنو از من   ن و عبـا يسـ ايو آل  يمحب مصـطف  يا

  :الرحمه عليه يمن کالم انور ةالصلوه يمردان عل شاهجناب  نامه واليتده يقص .۳۳
  ٣يمرتضـ  يت از عليک واليبشنو از من   يبرادر در دلت گر هست مهر مصطف يا

  :الرحمه عليه يکالم فراق ةالصلوه يعل شاه مردانده جناب يقص .۳۴
  ٤دايناپ گشت ياهيس در بشينه از شام شهر  نـا يسحر چون شاه انجم رخ نمود از قلعه م

٤  در(الرحمه  عليه يمن کالم افچک ةالصلوه يده منقبت جناب شاه مردان عليصق .۳۵
  ):نوشته شده است يچنکفا مقطع

ــ ــالق    يزه ــد خ ــپاس خداون ــايس   ٥همتـا  يو موجود فرد و ب نعع و صايسم  کت
  :است قالب مثنوي ز درين دهين قصيا. الدين رحسامينامه کالم م تيده واليقص .۳۶

ــ  ــدح عل ــه م ــرور اول يب ــس   ٦ان تازه سازم کـنم دل صـفا  زب  اي
  :يکالم شوق .۳۷

ــون در ب ــچ ــي ــال تکلّ ــان ح ــا يم کن   بپ
  

  ٧چون کـن ابتـدا   ينام حضرت ب به اول
  :يعبدالعل .۳۸  

ــب يت دمــيق هــدايــطالــب طر يا ـ حمـد خداونـد کبر   بـه  بگشا زبـان   اي   ٨اي
  :يميمن کالم موالنا سل السالم عليهن يرالمومنينامه ام يتده واليقص .۳۹
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  ٢٩٠  قند پارسي

  ١ايماب گون درين سيفرو شد لشکر انجم در  ضـا يت بيمد روآبر  ر کز جانب مشرقحس
  :يکالم افچک نامه واليتده يقص .۴۰

ــ   يا ــاب معن ــت ارب ــور باطن ــفا يز ن   ٢وشت را گشاهده گوش و  چشم جانت را جال  را ص

  :الرحمه عليهکالم مال مرشد  .۴۱
ـ خوابـه عار    ٣يين ره گذار پاآرم از يتا در نگار گ  ييار پــاهـ م بيت ز نســي

  :الرحمه عليه يبهال کالم موالنا نور .۴۲
ــبا پ ياال ا ــص ــق ي ــاب عش   ٤ا گوش کن فصـل اربـاب عشـق   يب  ک ارب

آذري، طوسي از مشاهير مشايخ و شعراي معروف قرن نهم بروجردي از شاعران  .۴۳
  :الرحمه عليه يآذر يکالم موالنا. معاصر فتح علي شاه

ــام خــدايبــر مــي ســخن يدر ابتــدا   ٥حسـن مطلـع را  ن است يکمال حسن هم  م ن
  :٦د ناصريسو  ) ه ۷۲۵: م( ر خسرويمامن کالم  .۴۴
  ، من کالم مجذوب. است يمجذوب از شاعران قرن نهم هجر .۴۵

ــا ــه مظهرالعجانش ــش هم ــه مظهرالغرا   بي ــارش هم ــک   ٧بي
  :عطار الدينديخ فريش .۴۶

  ٨قنبـر آفتـاب   يرد مـدام از رو يـ گ مـي  نور  ن هسـت يالدار يقنبرش را چون سوادالوجه ف
  :افصح .۴۷

  ٩شـد آفتـاب   يبـانش نمـ  يتکمة چـاک گر   مهر بـوتراب  به زد گر يصبح صادق در نم
  :يآباد ناصر شاه يعل .۴۸
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  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩١

ـ ا بوالحسن ياد توام آرام جان ي   ١ا بـوتراب يا بوالحسن ينام توام ورد زبان   ا بـوتراب ي
  :هاشماز . هاشم، کشمير از موزونان عصر محمد شاه پادشاه است .۴۹

  ايـن خطـاب   گوشـم  دوش وقت صبحدم آمـد بـه  
  ٢وين ز غفلت گشته روز و شب اسير خورد و خـواب 

  :نيمسک .۵۰
ــارت  ز جمـال محمـد اسـت    يا ن جلوهيکون ــت  يآدم اش ــد اس ــال محم  ٣ز کم

  :يالنعت از جام يف .۵۱
  ٤دوسـت  يجـانم ا  بـه  خود يکز هست  دوســـت يدور از رخ تـــو چنـــانم ا 

  :٥بيالنعت از صا يف .۵۲
ــت ا ــر ترب ــلواتطاز س ــد ص ــار محم   ٦پاک پـر انـوار محمـد صـلوات    بر رخ   ه

ــلوات   بر قد و قامت و رفتـار محمـد صـلوات    ــد ص ــوار محم ــاک پران ــر رخ پ   ب
  :نيمسک .۵۳

ــلوات  ــد ص ــدة بيــدار محم   ٧دمبدم بر گل رخسار محمد صـلوات   بــر دل زن
عت موصوف يفهم و رسايي طب يدرست نکهت، محمد بيگ از رؤساي کرمان به .۵۴

  :کالم نکهت. ل رسانيدقت سببي به بوده، نادر شاه او را به
  تـب اسـي غالـلطان اعلـن سـا و ديـرور دنيـس

  تـب اسـالـا غـادي مـم هـالـاد عـث ايجـاعـب
  تـب اسـکان را غالـون و مـه کـصوار عرـشهس

  ٨شش جهت را خسرو و هفت آسمان را غالب است
  ۱۶۱، ص يزرايش يسعد شاه مردان المنقبت في .۵۵
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  ٢٩٢  قند پارسي

  ۱۶۶، ص احمد جام .۵۶
  ۱۶۷، ص يفردوس .۵۷
  ۱۶۸، ص زيشمس تبر .۵۸
  ۱۷۰، ص المنقبت في يکالم مولو .۵۹
  ۱۷۳، ص شاه نعمت اهللا .۶۰
  ۱۷۴، ص موالنا روم قدس اهللا سره .۶۱
  ۱۷۵، ص از شاعران قرن دهم ياوج ياز عوج .۶۲
  ۱۷۵، ص از موالنا روم .۶۳
  ۱۷۶، ص يدياز رش .۶۴
  ۱۷۷ يد بسطاميزياز با .۶۵
  رناصريم .۶۶
  ۱۷۸، ص يبابا فغان .۶۷
  ۱۸۰الرحمه، ص  عليه يموالنا کاتب .۶۸
  ۱۸۳الرحمه، ص  عليهم موالنا نصرت کال .۶۹
  ۱۸۴، ص زيشمس تبر .۷۰
  ۱۸۴، ص قدس اهللا سره يا ملتانيزکر الديناز بهاء .۷۱
  ۱۸۵، ص نيرمکامام اال المنقبت في .۷۲
  ۱۸۶، ص يخ سعديش .۷۳
  ۱۸۶، ص بايمن ط .۷۴
  ۱۸۶، ص يد بسطاميزيبا .۷۵
  ۱۸۷، ص الرحمه الدين ع بند کالم ابن حساميترج .۷۶
  ۱۹۸، ص نقبتالم فيالرحمه،  عليهن يميکالم  .۷۷
  ۲۰۰ يکالم مسلم .۷۸
  ۲۰۶، ص يلطف .۷۹
  ۲۱۱، ص يکالم سخ .۸۰
  ۲۱۴، ص خ عطاريش .۸۱



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩٣

  ۲۱۵الرحمه، ص  عليه ييکالم سنا .۸۲
  ۲۲۲، ص ده رعديقص .۸۳
  ۲۲۸، ص يعبدالعل .۸۴
  ۲۳۶، ص يکالم شمس کرمان .۸۵
  ۲۳۹، ص ه الرحمنيکالم خرما کوچک عل .۸۶
  ۲۴۱، ص کالم ابن حسام .۸۷
  ۲۴۶، ص موالنا جالل .۸۸
  ۲۴۷، ص هيمومن بر حاش .۸۹
  ۲۵۰، ص نا رومموال .۹۰
  ۲۵۵، ص ده از ابن حساميقص .۹۱
  ۲۵۹، ص يکالم افچک .۹۲
  حجاز يکالم عل .۹۳
  ۲۶۵، ص جاهيشاه عال المنقبت في .۹۴
  ۲۶۷، ص تالمنقب يف .۹۵
  ۲۶۷، ص يرازيحافظ ش .۹۶
  ۲۶۸، ص ياز نظام .۹۷
  ۲۶۹، ص از عطار .۹۸
  ۲۷۰ر يرزا جالل اسيم .۹۹

  ۲۷۱الرحمه، ص  عليهبابا جابر  .۱۰۰
  ۲۷۱، ص عطار .۱۰۱
  ۲۸۰، ص کالم ناصر .۱۰۲
  ۲۸۰، ص ينيحس .۱۰۳
  ۲۸۱، ص يکالم جام .۱۰۴
  ۲۸۱، ص کالم موالنا روم .۱۰۵
  ۲۸۵، ص از احمد جام .۱۰۶
  ۲۸۷، ص يامام غزال .۱۰۷



  ٢٩٤  قند پارسي

  ۲۹۱، ص يرازيش يسعد .۱۰۸
  ۲۹۵، ص رازيحافظ ش .۱۰۹
  ۲۹۷، ص کمال فارس .۱۱۰
  ۲۹۸، ص عمنقبت حضرت فاطمه يف .۱۱۱
  ۳۰۳، ص منقبت يف .۱۱۲
  ۳۰۶، ص يقاسم کاه .۱۱۳
  ۳۰۸الرحمه، ص  عليه يکالم طوس .۱۱۴
  ۳۱۱، ص يجام .۱۱۵
  ۳۱۳ص  ،]ر حاشيهب[ ،نيرنگ حمزه کوچک .۱۱۶
  ۳۱۶ المنقبت في ۳۱۵النعت  يف ۳۱۵نعت ال يف ۳۱۴ يمعنو يمولو .۱۱۷
  ۳۱۷ يم کرمانيقا .۱۱۸
  ۳۲۰ ار،شاه مد الدين عيبد .۱۱۹
  زيشمس تبر .۱۲۰
  ۳۲۴، ص قدس اهللا سره نخيش يمولو .۱۲۱
ـ مان يصادقان من نور ا يصادقان ا يا ـ ز درمـان  يهم درد را درمان شدم هم ن  افتمي   افتمي
 ۳۲۴، ص يمعنو يمولو .۱۲۲

  ي مکنمن گرـکبي مرـاب کـاب اي آفتـاي آفت
  ام خود يک زمان خاموش شو من عاشق ديرينه

   )خمسه( ۳۲۵، ص رازيش يسعد .۱۲۳
  همي زد منشي اعظم دل برغم عشق ترا   ن عـالم ينبود از ما در يدر آن ساعت که آثار

  ود از عـالم و آدم بـ نشان بر تخته هستي ن  تو بودي در حريم خاص موالنا علـي محـرم  
  زد دم که جان در مکتب عشق تمناي تو مـي 

  ۳۳۲، ص المنقبت فيمستزاد  .۱۲۴
  رازيحافظ ش .۱۲۵
  ۳۳۸، ص شاه نعمت اهللا .۱۲۶
  ۳۳۹، ص بياز صا .۱۲۷



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩٥

  ۳۳۹الرحمه، ص  عليه ييوال .۱۲۸
  ۳۴۹، ص عطار قدس اهللا سره الدين ديخ فريش .۱۲۹
  ۳۵۱، ص ياز غن .۱۳۰
  ۳۵۳، ص کمال فارس .۱۳۱
  ۳۵۶، ص المنقبت في .۱۳۲
  ۳۵۸، ص روم يمولو .۱۳۳
  ۳۵۸، ص هللاشاه نعمت ا .۱۳۴
  ۳۵۹، ص س قرن قدس اهللايوا .۱۳۵
  ۳۶۰، ص ر خسرويام .۱۳۶
  ۳۶۲، ص ريجالل اس .۱۳۷
  ۳۶۵، ص عطار الدين ديخ فريش .۱۳۸
  ۳۶۶ ، صشاه قاسم انوار .۱۳۹
  ۳۶۷، ص منقبت يف .۱۴۰
  ۳۶۸، ص المنقبت في ياز سعد .۱۴۱
  ۳۶۹، ص يموالنا کاتب .۱۴۲
  ۳۷۲، ص يخوارزم يعل .۱۴۳
  ۳۷۴ ، صکم اهللاجز يريبرهمن کشم .۱۴۴
  وسفي .۱۴۵
  يعشرت .۱۴۶
 )۳۷۸تا  ۳۷۵ر سه مورد باال از صفحه ه( المنقبت في .۱۴۷
  ۳۷۹، ص يموالنا حسن کاش .۱۴۸
  ۳۸۰، ص نکهت .۱۴۹
  ۳۸۱، ص  يفطرت .۱۵۰
  ۳۸۲، ص يرمضان .۱۵۱
  ۳۸۲، ص يهفت بند کاش .۱۵۲
  محتشم هفت بند .۱۵۳



  ٢٩٦  قند پارسي

  ۳۹۳، ص يموالنا حسن کاش .۱۵۴
  ۴۰۱، ص منقبت .۱۵۵
  ۴۰۴، ص يموالنا سلم .۱۵۶
  ۴۰۸، ص يکالم آذر .۱۵۷
  ۴۰۱، ص منقبت .۱۵۸
  ۴۰۴، ص يموالنا سلم .۱۵۹
  ۴۰۸، ص يکالم آذر .۱۶۰
  مدح يف م،ضاً مدح اماير ايل اسالج .۱۶۱
  ۴۱۲، تهنک .۱۶۲
  ۴۱۴، ص يجام .۱۶۳
  ۴۲۳، ص ييکالم سنا .۱۶۴
  ۴۲۸، ص ميآفاق و انفس شاه نع .۱۶۵
  ۴۳۱، ص محمد الدينخ بهاءيش .۱۶۶
  ۴۳۲، ص رم خانيب .۱۶۷
  ۴۳۶، ص ريرزا جالل اسيم .۱۶۸
  ۴۳۹ يدانشمند خان متخلص عال .۱۶۹
  ۴۴۳، ص ر ناصرياز م .۱۷۰
  ۴۴۳اث يغ الدين کمال .۱۷۱
  ۴۶۸، ص يد بسطاميزيبا .۱۷۲
  ۴۵۱، ص ضاًيا .۱۷۳
  ۴۵۲، ص يموالنا وحش .۱۷۴
  ۴۵۵، ص الدين تاج .۱۷۵
  ۴۵۷، ص ريجالل اس .۱۷۶
  ۴۵۸ ، صنيمسک .۱۷۷
  ۴۵۸، ص موالنا طغرا .۱۷۸
  ۴۶۸، ص المنقبت يف کالم جالل .۱۷۹



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩٧

  ۴۷۳، ص ميکالم سل .۱۸۰
  ۴۷۶، ص …کالم .۱۸۱
  ۴۸۰، ص يکالم شاه نعمت اهللا ول .۱۸۲
  ۴۸۷، ص منقبت ي، ف۴۸۳، ص نيشمس مسک .۱۸۳
  ۴۸۸ ، صيشحسن کا .۱۸۴
  ۴۹۰ ، صريجالل اس .۱۸۵
  ۴۹۳ ، صالرحمه عليهکلو ت يشان .۱۸۶
  ۴۹۴ ، صيمغرب .۱۸۷
  ۴۹۴ ، ص]؟يغزال [يموالنا غراب .۱۸۸
  ۵۰۱ ،يسعد .۱۸۹
  ۵۰۴ ، صيديموالنا ام .۱۹۰
  }ستيخوانا ن{ ۵۰۵/ين ين ين/يتان يب .۱۹۱
  ۵۰۶ ، صکالم سقا .۱۹۲
  ۵۰۶ ، منقبت، صنعت/يجام .۱۹۳
  ۵۱۸ ، صيقاسم کرمان .۱۹۴
 ۵۲۹ ، صعطار .۱۹۵
  ۵۲۰ يکالم اوج .۱۹۶
  …از مناقب .۱۹۷
   ۵۲۱قمر تصور /رتصوريم يساق .۱۹۸

ـ  يـ نظ يل بيدر فضا ـ  يـ بر همـه عـالم ام    ير آمـد عل   ير آمـد عل
  ۵۲۲ ، صکمال فارس .۱۹۹

ــ ينعــت رســول و منقبــت مرتضــ ـ  يبشنو که هست ابن عم مصـطف   يعل   يعل
  ۵۲۴ ص ) ه ۱۰۸۱: م( ،بئصا .۲۰۰

ـ م و معرکـه خونخـوار   يسکيب ما ـ ي ـ ش نگهـدار  يلطف خـو  به ما را  يا عل ـ ي   يا عل
 ٥٢٥، ص روم يمولو .٢٠١

ـ   شاه شاهان جهان واهللا يا ـ   يا  يموالنـا عل   ينور چشم عاشقان واهللا موالنـا عل



  ٢٩٨  قند پارسي

  ۵۲۶ ، صزيشمس تبر .۲۰۲
ـ ين سلطان مبيسرور د يا ـ   ينش خسرو مسند يا  ين باهللا موالنا عل   ين بـاهللا موالنـا عل
  ۵۲۷ ، صعباد يمولو .۲۰۳

ــر يا ــدار  و دلب ــدل ــ ام ــا عل ـ  يو  ياهللا موالن   يمونس غمخوار ما اهللا موالنا عل
  ۵۲۸ ، صيطوس الدينرينص .۲۰۴
   ۵۲۹ ، صيروم يمولو .۲۰۵

  يالطاهر يالنب خاک ينورالهد يالضح شمس  يالظـاهر  يفـ  ١اجبدرال ٰيورلصدرا يعل اصلو
  ۵۳۰ ، صکالم مسلم نامه واليت .۲۰۶

ــرديپ  يزلــــ يلــــم  ياز روزهــــا يروز ــد يرمـ ــه بشـ ــ بـ ــزد علـ   ينـ
  ۵۳۳ ، صيموالنا جام .۲۰۷

ــت ين  هــر ذره گــواه  د تــويــتوح بــه يا ــس ــه ک ذرهي ــتوح ب   ت راهيدي
  ۵۳۴ ، صتيحکا .۲۰۸

ــادق ــبگ  يصـ ــم شـ ــتيرا غـ ــت    ر گرفـ ــبحدم دس ــيص ــپ يک ــتي   ر گرف
  ۵۳۵، صعطار  .۲۰۹

  يب او بـــر مـــور راهـــيد آســـيرســ   ياهگــ رمگ يرفــت روز مــي  يعلــ
  خواب نامه ۵۳۷، ص ضاًيا ۵۳۶، ص ضاًيا .۲۱۰
   ۵۳۹، ص يهورظموالنا  .۲۱۱

ــام درو   ــدال نــ ــف ابــ ــيالــ ــ  يشــ ــيســ   يشــــير ينه از داغ مفلســ
  ۵۴۴، ص يجام .۲۱۲

  زبان ده ملک و جن و انس و مرغان است  سبحان است ]و[ ين که حچو يبه نام قادر ب
  ۵۴۷، ص عطار .۲۱۳

  او الغر است يست از شفقت مگر پروارين  پرور است دو مردم يچرخ مردم کش اگر روز
  …ده حضرت شاه و احواليصق .۲۱۴
  ۵۵۶مومن  .۲۱۵

                                                   
 .بدرالدجٰي، صحيح است  .١



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٢٩٩

  ش خــون عبــث يخــو …تــا چنــد   دون عبـث  يايـ هرگز مبـاش در غـم دن  
  ۵۵۷ضاً يا ۵۵۷ضاً يا .۲۱۶
  ۵۵۷ يبهار .۲۱۷

  ا باشديبه زهد و عصمت و دانش مثال انب  ا باشـد يـ د که شاه اوليشا يامامت را کس
  ک گدا باشـد ينه يکن قنبر او را کميل و  د بنده شاهميآن که گو را چه حد يبهار

  تيب ۲۰، ۵۵۹ ، صيکالم بزرگ .۲۱۸
  ۵۶۰ ، صعطار .۲۱۹

ــد؟    يد ــرده بن ــدت ک ــد بن ــب بن   نــدچنــد از هفتــاد و ا  ييچنــد گــو   تعص
  ۵۶۱ ، صيضيف .۲۲۰

ــ  يفـ يحر ــا خــو  نديکـدم نشــ يش يخـو  يکـه ن ــيتوانــد کــه ب   نديش محــرم نش
  ۵۶۵ ، صباقر داماد .۲۲۱

ــ يدلــ   ندينه شاد اسـت گـر شـاد و خـرم نشـ       نديغــم نشــ يکــز غــم عشــق ب
  المنقبت في .۲۲۲

  دل عاشـــقان تـــو در بـــر بلـــرزد      بــر بلــرزد عنعــد مجت چــو يــبــه رو
  :فرد  .۲۲۳

ـ بهـار لـرزد و ر   ميچنانکه گل ز نسـ  ـ    زدي ـ قـرار لـرزد و ر   يز جلوه دل تـو ب   زدي
  ۵۶۹ ا، صطغر .۲۲۴

ــت    ــه از زر نوش ــاب ک ــور آفت ــب ح يطغــرا  انــد همنش ــآن مناق ــت ردي ــد هنوش   ان
  ۵۷۱ ، صروم يمولو .۲۲۵

ـ هر که دل در کـرم رحمـت      دو عالم بتوان گفت که او جان دارد در  زدان داردي
  ۵۷۳ ، صيموالنا حسن کاش .۲۲۶

ـ  يهـر دل کـه دوســت   ــان بخت …را او  ار کــرديـ اخت يعل ــر دو جه ــه ــردي   ار ک
  ۵۷۱ ، صريجالل اس .۲۲۷

ــخ ــال ي ــي ــو در س ــايار چ ــار بگش   دينــه وار بگشــاييمــن آ يرو بــه يدر  دينه ب
  ۵۷۶، ص ديان را خبر کنغمصرع ماه محرم است ف .۲۲۸
  ۹۸ت يزک بيالمقدمه کن يف ۵۷۶ص  .۲۲۹



  ٣٠٠  قند پارسي

ــد  ــفا باشـ ــا صـ ــدق بـ ــرا صـ ــر کـ ــد در  هـ ــطف لـ ــر مصـ ــد يش مهـ   باشـ
  ۵۸۱ ، صمومن .۲۳۰

  چـــه غـــم از گـــردش ســـما دارد     بـــر خـــدا داردچشـــم آن کـــس کـــه 
  تيب ۱۰ ،زادمست …کي .۲۳۱

  ابر است موسـم گـل و هنگـام نوبهـار      ل رنــگ خوشــگوارگــار بــاده يــب يســاق
  بند ۱۳ ،۵۸۱ ، صيموالنا حسن کاش .۲۳۲

ـ ورق زر صبحدم ناگـه برآمـد ز     امر خـالق پروردگـار   به مشرق ياز سو  نگـار  ني
ـ ين گنبـد ن يآمد آواز ملک ز  سـار يمن و از يگوش دل را برگشودم از    حصـار  يل

  ف اال ذوالفقاريسال ياال عل يفتال
  تيب ۲۳ ،مستزاد ۵۸۵ص  .۲۳۳

ــدرت داور…   طــارم اختــر  يتــو رخــت روشــن   يا   از قــــــــــــــــــ
  ۵۸۵ص  ،بند ۷مثمن  /ر حاجيم .۲۳۴
  شنکه کرد مدحت ذات تو ختم بر جو ر حاجيدرگهت م …مقطع شها غالم .۲۳۵
  ۵۸۹، ص بند ۷خمسه  ييثنا .۲۳۶

  بــر دل و جــان مـــن رســيد خبـــر     منظر طاق شش منظـر درش از هفت 
ــر  ــه قنبـ ــدح خواجـ ــوان مـ ــو بخـ ــع   تـ   ود حيــــدر صــــفدر جــــمنبــ
ــوثر    ــاقي کــ ــا و ســ ــاه دنيــ ــر    شــ ــي پيغمبــ ــم و وصــ ــن عــ   ابــ

ــت و ت  ــدل اس ــاحب دل ــص ــر غي ــر    دوس ــن و بشـ ــان جـ ــت ورد زبـ   هسـ
ــک   ــالم عليــ ــالســ   نبــــرشــــاه ســــلمان و خواجــــه ق  ا حيــــدريــ

  ۵۹۱، ص يچکفا .۲۳۷
ــالم ــه اسـ ــبازو بـ ــوريـ ــو    ت منـ ــت تــ ــومن ز محبتــ   گرنمــ

 ۱۶ ت، بند دوميب ۱۷ اول بند. مختلف است هر بندات يموجود است، اب بند ۶ .۲۳۸
 ت،يب ۱۶ بند ششم ت،يب ۱۳بند پنجم  ت،يب ۱۴ بند چهارم ت،يب ۱۱ بند سومت، يب
  :هر بند آخرت يب

ــو ــيگ ــه عل ــردان  يم ک ــاه م ــت ش ــ   س ــول شــ ــاد رســ ــر يدامــ   زدانيــ
  :دهيقص يابجدت، يب ۲۹، ۵۹۶، ص حافظ .۲۳۹



  معرفي نسخة خطّي مناقب علوي  ٣٠١

ــ  پــــرور نيــــد يهــــا دل …الــــف ــر   يقاضـ ــاحب منبـ ــرع و صـ   شـ
ــ ي ــن و ياري ــه ک ــش  ب ــافظ بخ   ر در محشــــريدســـتگ  يا علــــيـــ   ح

  ۵۹۷ ، صيسعد .۲۴۰
  ۶۰۱، ص عطار .۲۴۱
  ۴۷ت بي ،۶۰۲ ، ص]يافچک[ يکيافخ .۲۴۲

  دين پـرور  …همايون بخت فرخ فال ملک  که دارد چون علي شاه سوار و سرور صـفدر 
  ۶۰۵، ص زيشمس تبر .۲۴۳

ــ  دريـــد هـــر کـــه در دل مهـــر حنـــدار ــر  يسـ ــود در روز محشـ ــه بـ   ه نامـ
  ۶۰۶، ص زيعز .۲۴۴

ــاد   غ زبـانم چـو ذوالفقـار دوسـر    يـ منم که ت ــان گشـ ــح …دهـ ــفدريـ   در صـ
  ۶۰۹، ص جاديا .۲۴۵

ــدا  ــراغ راه ه ــيچ ــال يت عل ــدر يع ــا  ق ــار وص ــل به ــيگ ــال يت عل ــدر يع   ق
  ۶۱۲، ص بند ۱۵ ،خوديب .۲۴۶

  بدشيز مي يد هل اتيفش حق بگووص  به ور  بـدش يز ير خـدا مـ  يرا شد لقب ش يگر عل
  بند ۸ ،حافظ .۲۴۷

ــادم     ن روز که در خدمت عشق افتـادم آ من از ــارک ب ــد مب ــدم و گفتن ــده گردي   بن
  گـويم و از گفتـه خـود دلشـادم     فاش مي  روي خـود خـط غالمـي دادم   ] بـر [نا باز 

  بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم
  ) ه ۱۲۰۴سنه (

مهم است که در  ياض هاياز ب يکياض ين بيا. درس يان مين جا به پاياض در ايب
زم دکتر ير در آمده است و توسط دوست عزيبه رشته تحر يقمر زدهميل قرن سياوا
اض چه يب يکه مالک اصل ست کهينو معلوم  ديمطالعه به دستم رس يم اصغر برايکل

  .صاحب ذوق و شعر دوست بود يفرد اضين بيبهر حال گردآورنده ا .است يکس
ن مجموعه از يات اياب ن کهياول ا .ت استيز اهمين نظر حايجموعه از چندن ميا

، و ايران بزرگ هند ين که عالوه بر شعرايدوم ا. تشده اس انتخاب يلحاظ موضوع
  .ز در آن نقل شده استير معروف نيغ ياز شعرا يارياشعار بس


