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نقشبندیهکتاب تأثیرگذار در پیدایش طریقت خواجگان

افکامل جان رحیم

چکیده

قمري در بخارا از سوي ابوابراهیم اسماعیل پنج که در اوایل قرن  »التعرفشرح«کتاب 

بن محمد بن عبداهللا المستملی البخاري تألیف شده است یکی از منابع مهم در تصوف 

نسخۀ خطی از این اثر حفظ شده  31تا زمان ما .رود شمار میبه اسالمی دیگرو علوم 

هاي کشورهاي  ها و موزه ها در کتابخانه نسخه از آن 20دست ما رسیده است که به و

ولی تا کنون .شود نسخۀ آن در مراکز نسخ خطی ازبکستان نگهداري می 11دیگر و 

طور گسترده  اندازة کافی و به ن اثر بهمانند خود ای »التعرفشرح«هاي خطی  نسخه

در کشورهاي  »التعرفشرح«هاي خطی  از جمله اگر در بارة نسخه.تحقیق نشده است

هاي خطی این اثر در ازبکستان اصالً  دیگر تنها اطالعات کلی در دست است، نسخه

.شکل توصیفی معرفی هم نشده استبه تحقیق و

شده در جهت گردآوري هاي انجام ج تالشنتایبه در این مقاله سعی شده است

در کشورهاي دیگر و تحقیق  »التعرفشرح«هاي خطی  اطالعات موجود در بارة نسخه

هاي  هاي خطی این اثر در ازبکستان و همچنین ویژگی اولیه و معرفی توصیفی نسخه

 عنوان منبعیبه کنندة نقش و اهمیت آنکه تعیین »التعرفشرح«هاي خطی  اصلی نسخه

.مهم در تصوف و علوم اسالمی دیگر است اشاره شود

علوم  فرهنگستانی، رونیب حانیاسی ابورشن شرق یقاتیو تحق یارشد مؤسسۀ علم یکارمند علم

kom_rah@mail.ru:لیمیا.ازبکستان يجمهور
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.شرح التعرف، مستملی، تصوف، منبع، نسخۀ خطی، ربع :هاکلیدواژه

ابراهیم اسماعیل بن ابو اثر 1»شرح التعرف لمذهب التصوف«که کتاب با وجود این

عنوان شرحی بر به )ق 434سال به درگذشته(محمد بن عبداهللا المستملی البخاري 

اسحاق محمد بن ابراهیم بن تألیف ابوبکر بن ابی 2»التعرف لمذهب اهل التصوف«اب کت

اثر مستقل نمایان شده عنوان یکبه در واقع ،یعقوب بخاري کالبادي نگاشته شده است

است، بلکه  »التعرف«تر از کتاب که چند برابر بزرگ ،که نه تنها از لحاظ حجم بزرگش

.یق شده در خود نیز از کتاب مورد شرح ممتاز استاز لحاظ موضوعات مطرح و تحق

اثري جامع در تصوف بوده و در آن تاریخ، تعریف، اصطالحات و  »التعرفشرح«

هاي نخستین  هاي نظري تصوف و همچنین زندگی و فعالیت صوفیان معروف دوره پایه

.طور گسترده بیان شده است اسالم به

نظریه یا دکترین به دهیبلکه در نظامنه تنها در معرفی تصوف  »شرح التعرف«

صورت پراکنده بیان شده بود نیز نقش به هاي مؤلفان مختلف تصوف که در کتاب

سیستم خاص سلوك را متشکل از  »التعرفشرح«مستملی نویسندة .مهمی داشته است

و»هاي تصوف درجه«،»ارادت«مراحل  پیشنهاد کرد که در آن ارادت نقطۀ »معرفت«،

هاي  درجهبه و معرفت نقطۀ پایان سلوك بوده و در این میان راه طوالنی موسومآغاز 

هاي تصوف عبارتند از  در سیستم پیشنهادي مستملی درجه.تصوف طی خواهد شد

معتقد است که سالک باید  »التعرفشرح«نویسندة .علم، وجد، حال، و مقام:مراحل

ان است چهارده مقام زیر را طی هدف نهایی خود که معرفت و عرفبه براي رسیدن

توبه، زهد، فقر، تقوي، توکل، رضا، ذکر، انس، قرب، اتصال، تجرید، تفرید، فنا و :کند

 4تا  2صوفی قرون  134مستملی در کتابش اطالعاتی در بارة زندگی و فعالیت .بقا

.صوفی آسیاي مرکزي آورده است 14قمري از جمله 

از.اي بر کتب و آثار تصوف پس از خود داشت هتأثیر قابل مالحظ »شرح التعرف«

فصل الخطابي عطار، االولیاةتذکر،المحجوبکشف،رسالۀ قشیریهجمله نویسندگان 

.شود ذکر می»شرح التعرف«از این پس به اختصار به صورت .1

.شود ذکر می»التعرف«از این پس به اختصار به صورت .2
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عنوان به »التعرفشرح«در تألیف کتب خود از  هالمحبنسایمواالنسنفحاتپارسا، 

.اند طور گسترده استفاده کرده منبع و مرجع اساسی یا مهمی به

و تکمیل )نقشبندیه(گیري طریقت تصوفی خواجگانبر شکل »التعرفشرح«ر تأثی

گذاران سلسلۀ خواجگان پنج از یازده از جمله پایه.هاي نظري آن نیز محسوس بود پایه

انجمن، یادکرد و دروطن، خلوتدردم، سفردررشحۀ این طریقت یعنی هوش

.اند بیان شده است تنظیم کرده »عرفالتشرح«هایی که در  یادداشت را بر اساس آموزه

گیري اصول دیگر این طریقت مانند پیروي سخت از همچنین این اثر مستملی در شکل

کسب و کار و اشتغال و غیره نیز به شریعت و سنت، اجتناب از ترك دنیا و گرایش

ویژه در به نقشبندیه،براي پیروان طریقت خواجگان »التعرفشرح«.بسیار مؤثر بود

مجددیه یکی از کتب اصلی براي آشنایی با هاي آن با نام نقشبندیه یکی از شاخه

.1رفتشمار میبه تصوف

هاي مختلف تاریخ نسخه  که در دوره »التعرفشرح«هاي خطی گوناگون  نسخه

دهد که این اثر از زمان  برداري و کتابت و تا دوران ما حفظ شده است از آن نشان می

عنوان یکی از منابع مهم و به یالدي توسط محافل علمی و تصوفیم 20تألیف تا قرن 

 معتبر در تصوف و علوم اسالمی دیگر شناخته شده و طی قرون متمادي عالقه و توجه

شناسان خارجی تا کنون در کشورهاي مختلف گزارش منبعبه .آن کاهش نیافته استبه

ها و  ها در کتابخانه ه و آنکشف و شناسایی شد»التعرفشرح«نسخۀ خطی از 20جهان 

آن بر کتب تصوف گیري دکترین تصوف، تأثیر براي آشنایی کامل با جایگاه شرح التعرف در شکل.1

:گیري اصول آن نکو همچنین نقش آن در پیدایش طریقت خواجگان نقشبندیه و شکل

Раҳимов Комилжон Раҳматович. Мустамлий Бухорийнинг «Шарҳ ат-Таъарруф» 

асари ҳамда унинг XI–XV асрлар Мовароуннаҳр ва Хуросон тасаввуф манбаларига 

таъсири // Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги 

Шарқшунослик институти. – Тошкент, 2017. Б. 51-52, 81-84, 131-144, 148-151. 

وف خراسان و ماوراءالنهر شرح التعرف مستملی بخاري و تأثیر آن بر منابع تص.افجان رحیمکامل

شناسی  مؤسسۀ شرق.پایان نامۀ دکتري رشتۀ تاریخ ،)به زبان ازبکی(میالدي  15-11قرون 

،84-52،81-51صص .2017تاشکند،  -.ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري ازبکستان

131-144،148-151.
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هاي کشورهاي پاکستان، ترکیه، ایران، روسیه، آلمان، فرانسه، مصر و هند نگهداري  موزه

کردیم که در مراکز کتب و نسخ خطی ازبکستان نیز عالوه بر آن، ما مشخص.شود می

شود که امروز در جهان کالً از این معلوم می.نسخۀ خطی از این اثر موجود است 11

.موجود است»التعرفشرح«نسخۀ 31

هاي خطی اثر مزبور باید بگوییم که مستملی کتاب نسخهبه پیش از پرداختن

جلد یک برابر با یک چهار قسمت که هربه را که حجم بزرگی دارد»التعرفشرح«

در زبان »ربع«واژة.نامیده است»ربع«ها را  یک از این قسمت کرده و هراست تقسیم

را داشته و مراد نویسنده از کاربرد این واژه هم این بود که اثر »یک چهارم«معنی  عربی

چهارم آن نام دارد یککه ربع هاي آن یک از قسمت مذکور در چهارقسمت بوده و هر

ترتیب موضوعات و محتویات کتاب »التعرفشرح«هاي خطی در همۀ نسخه.است

ها از جمله  ها و باب ربعبه اثر تقسیم آنهاي مختلف این  یکسان است، ولی در نسخه

همین دلیل است که به .هاي چهارگانۀ آن متفاوت است ها در ربع تعداد و عناوین باب

هاي  بر اساس مقایسۀ نسخه»التعرفشرح«محمد روشن محقق ایرانی ناشر چاپ تهران

هاي  کثر نسخهرا که با اچهار ربعبه بندي آنخطی مختلف این اثرگزینۀ مشترك تقسیم

وهشت باب براي خطی اثر مذکور سازگاري دارد تهیه و اثر را در چهار جلد و شصت

»التعرفشرح«هاي  ها و باب ما در بررسی ترکیب و ترتیب ربع.1چاپ آماده کرده است

هاي خطی مختلف آن، گزینۀ مشترك این اثر را که توسط محمد روشن تهیه  در نسخه

.دهیم مل قرار میشده است مبنی و مالك ع

طور کامل و  در کشورهاي خارجی هنوز به»التعرفشرح«هاي خطی نسخه

هاي خطی این اثر در  از جمله اوالً هنوز همۀ نسخه.سیستماتیک تحقیق نشده است

هاي خطی  شکل توصیفی معرفی نشده است، ثانیاً برخی نسخهبه کشورهاي خارجی

هاي مختلف توصیف شده است، ثالثاً  ندازها شناسان مختلف بهاین اثر توسط منبع

جا ذکر نشده ها در یک در بارة آن یاطالعات هاي خطی یا هر مشخصات همۀ این نسخه

به تصحیح  ،التعرف لمذهب التصوف شرحالمستملی البخاري، ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد :نک.1

از این پس (1366-1363اساطیر، :تهران ،5و  4، 3، 2، 1هاي ربع ،ربع 5در  ،محمد روشن

).شود ذکر می»شرح التعرف«اختصار به صورت به
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شناسان هاي توصیفی و مقاالت منبع این امر، با استفاده از فهرستبه ما با توجه.است

رست چاپ رسیده است فهبه هاي مختلف در کشورهاي مختلف خارجی که در دوره

در کشورهاي مختلف را »التعرفشرح«نسخۀ خطی 9توصیفی کامل و متحدالشکل 

.تهیه کردیم

هاي  اندازه هاي تحقیقاتی خود اطالعاتی به ها و مقاله منبع شناسان خارجی در کتاب

که در مراکز کتب »التعرفشرح«نسخۀ خطی 20نسخۀ خطی زیر از  9مختلف در بارة 

:اند شود آورده تان، ترکیه، ایران و روسیه نگهداري میو نسخ خطی کشورهاي پاکس

.Nشمارة (هاي موزة ملی پاکستان در شهر کراچی  نسخه:نسخۀ خطی در پاکستان.1

M. 1959. -302/890شمارة (و کتابخانۀ گنجبخش  1)ق 473، کتابت سال207

؛2)ق 9، کتابت قرن 290

بایزید دوم در شهر اماسیا  هاي کتابخانۀ سلطان نسخه:نسخۀ خطی در ترکیه.2

شمارة (، کتابخانۀ یوسف آقا در شهر کنیه 3)ق 567، کتابت سال 720شمارة (

شمارة سوم، .دانش ،سامانی ةترین نسخ زبان پارسی دورقدیمیحبیبی، عبدالحی، یکی از :نک.1

،الخط بخشی از شرح تعرفرسم، متینی، جالل؛ 133-141صص  ،1953فوریه  –1331بهمن 

-18صص .شمارة اول ،1355بهار  ،مجلۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

؛32-3صص  1363اساطیر، :تهران ،1ربع  ،شرح التعرف،گفتار مصحح پیش،روشن، محمد؛ 1

صص  ،1363اساطیر، :تهران ،3ربع  ،ح التعرف لمذهبشر،یادداشت مصحح،روشن، محمد

اساطیر، :تهران ،5ربع  ،شرح التعرف،ها ها و نسخه بدل شرح نسخه،روشن، محمد؛ 918-924

شمارة  ،گزارش میراث ،شرح التعرف لمذهب التصوف،یوسفی، سهیال؛ 2224-2127صص  ،1363

.158-161صص  ،1391اسفندماه  -پنجم و ششم، آذر 

مرکز تحقیقات فارسی  ،بخش فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانۀ گنج ،تسبیحی، محمدحسین:کن.2

شرح تعرف لمذهب  ،تسبیحی، محمدحسین؛ 271، ص1350راوالپندي،  ،2جلد  ،ایران و پاکستان

، صص 220و  219ةشمار ،1356آبان ،مجلۀ وحید ،المدعینفضیحۀالتصوف یا نورالمریدین و 

مرکز تحقیقات ، 3ج  ،هاي خطی فارسی پاکستانفهرست مشترك نسخه،منزوي، احمد؛ 92-97

ص1365،آباداسالم ،فارسی ایران و پاکستان صص  ،یادداشت مصحح ،روشن، محمد؛ 1354،

.2224-2127صص ،ها ها و نسخه بدل شرح نسخه ،روشن، محمد؛ 919-920

ها و نسخه  شرح نسخه،روشن، محمد؛15-14صص  ،گفتار مصحح پیش،روشن، محمد:نک.3

.2224-2127صص  ،ها بدل
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، 604شمارة (علی پاشا در شهر استانبول ، کتابخانۀ قلچ1)ق 616، کتابت سال 5467

، 780شمارة (و کتابخانۀ خراجچی اوغلو در شهر بورسه  2)ق 714کتابت سال 

؛3)ق10-9کتابت قرن 

و4)ق 667، کتابت سال 137شمارة (کتابخانۀ مجلس ایران :نسخۀ خطی در ایران.3

؛5)ق 715، کتابت سال 1731شمارة (کتابخانۀ ملی ایران 

نسخۀ کتابخانۀ علمی لوباچوسکی دانشگاه فدرال قازان :نسخۀ خطی در روسیه.4

.6)ق 13بدون شماره، کتابت قرن (

که در کشورهاي دیگر »التعرفشرح«نسخۀ خطی9از  8بینیم  طوري که میهمان

از جمله، .اند ق کتابت شده 10-4شوند قدیمی بوده و در قرون  نگهداري می

ق  473هاي خطی نسخۀ موزة ملی پاکستان است که در سال  ترین این نسخهقدیمی

عالوه بر آن .سال از وفات مؤلف استنساخ گردیده است 39گذشت  تنها بعد ازیعنی 

و قلچ علی پاشا )ق 616سال (، یوسف آقا )ق 567سال (هاي سلطان بایزید دوم  سخهن

:ترجمه از ترکی ،چند کتاب خطی مهم فارسی در قونیه:نشریات ترکیه،آتش، احمد:نک.1

، 36شماره  ،بریززبان و ادب فارسی، مجلۀ دانشکدة ادبیات دانشگاه ت ،عبدالرسول خیام پور

روشن، ؛ 18-17صص  ،گفتار مصحح پیش،روشن، محمد؛ 483-506، صص 1344زمستان 

.2224-2127ها، صص  ها و نسخه بدل محمد، شرح نسخه

ها و نسخه  روشن، محمد، شرح نسخه؛17-16صص  ،گفتار مصحح پیش،روشن، محمد:نک.2

.2224-2127ها، صص  بدل

ها و نسخه  روشن، محمد، شرح نسخه؛19-18صص  ار مصحح،گفت روشن، محمد، پیش:نک.3

.2224-2127ها، صص  بدل

موسسۀ فرهنگی انتشارات :تهران، 2هاي خطی فارسی، ج منزوي، احمد، فهرست نسخه:نک.4

ص1348اي،منطقه هاي کتابخانۀ مرکزي فهرست میکروفیلمپژوه، محمدتقی،  دانش؛ 1224،

 گفتار مصحح، روشن، محمد، پیش؛ 130ص ،1348، دانشگاه تهران، ، تهران1، ج دانشگاه تهران

.2224-2127ها، صص  ها و نسخه بدل روشن، محمد، شرح نسخه؛20ص

تا  1001ةکتب فارسی از شمار:ملی ایران ۀفهرست نسخ خطی کتابخان،انوار، سید عبداهللا:نک.5

روشن، محمد، ؛ 504، ص1394تهران، سازمان اسناد ملی ایران، .چاپ سوم ،)3جلد (1500

.2224-2127ها، صص  ها و نسخه بدل روشن، محمد، شرح نسخه؛20-19ص گفتار مصحح، پیش
обрании Научной Персоязычные рукописи по суфизму в с Арсланова. Алсу:نک.6

2014. Эхо веков.  –Гасырларавазы //  библиотеки им. Н. И. Лобачевского К(П)ФУ

№1/2. – С. 49-55.
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.روند شمار میبه»التعرفشرح«هاي قدیمی در ترکیه نیز از نسخه)ق 714سال (

در)ق10-9قرن (در پاکستان و خراجچی اوغلو )ق 9قرن (بخش  هاي گنج نسخه

هاي خطی در میان نسخه.اند بت شدهبرداري و کتاهاي بعدي نسخه ترکیه در دوره

در روسیه از لحاظ زمان )ق 13قرن (در کشورهاي دیگر، نسخۀ قازان »التعرفشرح«

.رود شمار میبه کتابت آخرین نسخه

ولی .هاي خطی اطالعی در دست نیست یک از این نسخه در بارة محل کتابت هیچ

که محمد ابن علی ابن زیاد ابن )ق 567کتابت سال (نام کاتب نسخۀ سلطان بایزید دوم 

 با نظر.دهد که وي از شهر قدیمی ساوة ایران بوده است ملکان الساوي است نشان می

.زد که احتماالً نسخۀ مزبور در شهر ساوة ایران کتاب شده استتوان حدس این میبه

ود نام محمبه توسط کاتبی)ق 667سال (عالوه بر آن، کتابت شدن نسخۀ مجلس ایران 

دهد که در مورد کتابت شدن آن در کشور روم  بن حبش بن یوسف رومی هم اجازه می

.یا ترکیۀ کنونی سخن برانیم

هاي  در کشورهاي خارجی، نسخه»التعرفشرح«هاي خطی در میان نسخه

هاي نسبتاً  اوغلو در ترکیه و قازان در روسیه نسخهبخش در پاکستان، خراجچی گنج

هاي چهار ربع هاي کتاب یعنی همۀ باب ها کلیۀ قسمت یک از آنکامل بوده و در هر

سوم نسخۀ مجلس ایران حاوي بخش عمدة ربع.1جاي گرفته است»التعرفشرح«

هاي  باب(هاي اول  ، نسخۀ سلطان بایزید دوم حاوي تمامی ربع2)42الی  20هاي  باب(

نسخ خطی فارسی کتابخانۀ محمدحسین، فهرست تسبیحی، :بخش نک در بارة نسخۀ گنج.1

لمریدین تعرف لمذهب التصوف یا نورا محمدحسین، شرحتسبیحی، ؛ 271ص.2بخش، جلد  گنج

روشن، محمد، ؛ 920-919صص روشن، محمد، یادداشت مصحح، ؛ 97-92ص ،المدعینفضیحۀو

روشن، :اوغلو نک؛ در بارة نسخۀ خراجچی2224-2127صص ها، ها و نسخه بدل شرح نسخه

صص ها، ها و نسخه بدل روشن، محمد، شرح نسخه؛ 19-18صص  گفتار مصحح، محمد، پیش

Персоязычные рукописи по  Арсланова. Алсу:ۀ قازان نک؛ در بارة نسخ2127-2224

.3С. 5 –. суфизму в собрании Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского К(П)ФУ

فهرست پژوه، محمدتقی،  دانش؛ 1224ص ،2هاي خطی فارسی، ج منزوي، احمد، فهرست نسخه.2

ها و  روشن، محمد، شرح نسخه؛ 130ص،1ج،هاي کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهرانمیکروفیلم

.2224-2127ها، صص  نسخه بدل
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دوم)8الی  هاي  باب(اولمامی ربعآقا حاوي ت، نسخۀ یوسف1)19الی  9هاي  باب(و

و نسخۀ کتابخانۀ ملی ایران  2)16الی  9هاي  باب(دومو بخش بزرگ ربع)8الی  1

3)35الی  19هاي  باب(سوم باب ربع 17دوم و ربع)18باب (باب حاوي یک

کتاب ربع 2تا  1ها  یک از آن هستند که در هر»التعرفشرح«هاي ناقص نسخه

الی  1هاي  باب(ربعنسخۀ قلیج علی پاشاه که تنها یک.ربعی جاي گرفته استچهار

و نسخۀ موزة ملی پاکستان که دربرگیرندة  4را در برگرفته است»التعرفشرح«)8

 40سوم و آخرین صفحۀ باب در ربع 19دوم، نصف اول باب ربع 18نصف دوم باب 

.روند شمار میبه هاي این اثر ترین نسخه ناقص 5سوم استربع

اند که در کتابخانۀ قصر فرید شهر کوت متهن  شناسان گزارش دادهه بر آن منبععالو

،6نسخهنسخه، در کتابخانۀ مسعود جهاندیر شهر سردارپور پاکستان دوپاکستان دو

هایی مانند کتابخانۀ دولتی برلین آلمان، کتابخانۀ ملی  یک از کتابخانه همچنین در هر

اشا، جاراهللا و رضاپاشاي استانبول ترکیه، کتابخانۀ قاهرة هاي شهیدعلی پ فرانسه، کتابخانه

ولی اطالعات موجود .نسخه از این اثر موجود استمصر و کتابخانۀ حیدرآباد هند یک

کنندگان از جمله تهیه.هاي خطی که در دست است بسیار کم است در بارة این نسخه

شناسانی چون کارل نبعهاي خطی فارسی در کتابخانۀ ملی فرانسه و م فهرست نسخه

ها،  ها و نسخه بدل روشن، محمد، شرح نسخه؛15-14ص گفتار مصحح، روشن، محمد، پیش.1

.2224-2127صص 

روشن، محمد، شرح ؛ 500ص ،چند کتاب خطی مهم فارسی در قونیه:نشریات ترکیه.آتش، احمد.2

.2224-2127ها، صص  بدل ها و نسخه نسخه

1500تا  1001ةکتب فارسی از شمار:ملی ایران ۀفهرست نسخ خطی کتابخان،انوار، سید عبداهللا.3

ها و  وشن، محمد، شرح نسخهر؛20-19ص گفتار مصحح، روشن، محمد، پیش؛ 504ص.)3جلد (

.2224-2127ها، صص  نسخه بدل

.2224-2127ها، صص  ها و نسخه بدل روشن، محمد، شرح نسخه.4

؛14ص گفتار مصحح، روشن، محمد، پیش؛ 3ص،رسم الخط بخشی از شرح تعرف،متینی، جالل.5

ها، صص  لها و نسخه بد روشن، محمد، شرح نسخه؛ 919صروشن، محمد، یادداشت مصحح، 

2127-2224.

میراث :تهران –.چاپ اول.جلد دوم.هاي خطی فارسی پاکستانفهرست نسخه.نوشاهی، عارف.6

.686-685صص .1396مکتوب، 
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در کتابخانۀ ملی »التعرفشرح«هاي خطی د سزگین تنها از وجود نسخهؤابروکلمان و ف

، کتابخانۀ شهیدعلی پاشا )246به شمارة (، کتابخانۀ دولتی برلین )80به شمارة (فرانسه 

رة به شما(و کتابخانۀ رضاپاشا )1627به شمارة (، کتابخانۀ جاراهللا )1231به شمارة (

هاي  مجتبی مینوي پژوهشگر ایرانی نوشته است که یکی از نسخه.1اند خبر داده)875

در کتابخانۀ قاهره نگهداري  المدعینفضیحۀبا نام نورالمریدین و »التعرفشرح«خطی

.2شمارة این نسخه یا مشخصات دیگر آن اشاره نکرده استبه ولی وي.شود می

نسخۀ خطین تسبیحی نیز که از موجود بودن یکنام محمدحسیبه شناس دیگري منبع

دهد چیزي در بارة شماره  در کتابخانۀ آصفیۀ شهر حیدرآباد هند خبر می»التعرفشرح«

.3و مشخصات دیگر نسخۀ مزبور نگفته است

هاي خطی طوري که در باال ذکر شد ما مشخص کردیم که عالوه بر نسخههمان

ها و مراکز  نسخۀ دیگر این اثر در کتابخانه 11در کشورهاي خارجی »التعرفشرح«

 هاي خطی مزبور تا کنون تحقیق و ولی نسخه.نسخ خطی ازبکستان نیز موجود است

هاي توصیفی نسخ خطی که تا کنون  شکل توصیفی معرفی نشده است و در فهرستبه

که »فهرست نسخ خطی شرقی فرهنگستان علوم ازبکستان«اند از جمله در  چاپ شده

ها  چاپ رسیده است اطالعاتی از این نسخهبه جلد 11در  1987تا  1952هاي  سال در

را براي اولین بار »التعرفشرح«هاي خطی مزبور از این رو نسخه.موجود نیست

.ها تهیه کردیم شناسی آن هاي متن توصیف و اطالعاتی در بارة ویژگی

 4980هاي شمارة  نسخه(نسخه  9در ازبکستان، »التعرفشرح«نسخۀ خطی 11از 

کتابت سال  11001ق، شمارة  1240کتابت سال  10980ق، شمارة  1234کتابت سال 

ق، شمارة  1276کتابت سال  9467ق، شمارة  1252کتابت سال  4979ق، شمارة  1246

1. Catalogue des manuscrits persans de la bibliotheque nationale. Pab. E. Blochet. Tome

premier. N08 1-720. Paris. Imprimerie Nationale. MDCCCV, 1905. P. 52; Brockelmann

C.Geschichte der arabischenLitteratur.ErsterSupplementband. Leiden: E. J. Brill, 1937.

S. 360; Sezgin F.Geschichte des arabischen Schrifttums. Band1. Leiden: E.J.Brill, 1967.

S. 669.

.406ص ،1327سال  ،9شمارة  ،مجلۀ یغما ،کتاب شرح تعرف،مینوي، مجتبی.2

.98ص،فضیحۀالمدعینتعرف لمذهب التصوف یا نورالمریدین و  محمدحسین، شرحتسبیحی، .3
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ق  13کتابت قرن  583ق، شمارة  13کتابت قرن  2703ق، شمارة  13کتابت قرن  4914

در گنجینۀ نسخ خطی مؤسسۀ علمی و تحقیقاتی )ق 13قرن کتابت  11987و شمارة 

شمارة (نسخه  1شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري ازبکستان،  شرق

شمارة (نسخۀ دیگر  1در کتابخانۀ دانشگاه اسالم تاشکند و )ق 1273کتابت سال  189

ПВ-16 ۀ ملی علیشیر در گنجینۀ نسخ خطی و کتب نادر کتابخان)1289کتابت سال

در این »التعرفشرح«هاي خطی از این پس نسخه.شود نوایی ازبکستان نگهداري می

شناسی ابوریحان بیرونی، نسخۀ دانشگاه  هاي مؤسسۀ شرق اختصار نسخهبه مراکز را

.اسالم تاشکند و نسخۀ کتابخانۀ ملی علیشیر نوایی نامیده خواهند شد

 19قمري برابر با قرن  13ي مختلف قرن ها هاي خطی در سال همۀ این نسخه

نسخۀ خطی  3هاي خطی مذکور ذکر شده است که  در نسخه.میالدي کتابت شده است

به شمارة (نسخۀ خطی  1و  1در بخارا)583و  9467، 10980هاي  شمارهبه(ها  از آن

ПВ-16(نام کاتببه عالوه بر آن با توجه.استنساخ و کتابت شده است 2هم در خیوه 

توان گفت که  می 3که عوض محمد ابن قربان محمد است 4979نسخۀ خطی شمارة 

احتمال دارد نسخۀ .احتمال قوي در خوارزم کتابت شده استبه نسخۀ خطی مذکور

در4که نام کاتب آن مال عبدالرحمان سمرقندي است 189شمارة به خطی دیگر

.سمرقند کتابت شده باشد

که در  10980شمارة به»التعرفشرح«هاي خطی جالب است که در یکی از نسخه

شود آمده است که این نسخه در  شناسی ابوریحان بیرونی نگهداري می مؤسسۀ شرق

هاي  بخارا در سالحیدر امیردستور ابوالغازي ابوالمظفر سید امیربه ق 1240سال 

راد شاهمگواهی مورخین، در دورة حکومت امیربه .5کتابت شده است 1800-1826

شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان  مؤسسۀ شرق 10980نسخۀ خطی به شمارة  ،شرح التعرف.1

 ،شرح التعرفپایان نوشت؛  ،)شناسی ازبکستان مؤسسۀ شرق:از این پس(علوم جمهوري ازبکستان 

شرح ب؛  508-الف  508ورق  ،شناسی ازبکستان مؤسسۀ شرق 9467نسخۀ خطی به شمارة 

.ب 641ورق  ،شناسی ازبکستان مؤسسۀ شرق 583نسخۀ خطی به شمارة  ،التعرف

.ب2-الف 2کتابخانۀ ملی علیشیر نوایی ازبکستان، ورق  ПВ- 16شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به.2

.ب399–الف  399شناسی ازبکستان، ورق  مؤسسۀ شرق 4979شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به.3

.ب 390،تاشکند ،دانشگاه اسالم ،189شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به.4

.پایان نگاشت ،شناسی ازبکستان مؤسسۀ شرق 10980شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به.5
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حیدر علم و پسر وي امیر 1حاکم دولت بخارا از سلسلۀ منغت)1800-1785هاي  سال(

از جمله  دیگرحیدر از کشورهاي از جمله امیر.و فرهنگ توسعه و شکوفایی یافت

مدارس کشور آورده  استفاده در برايمناسب  ها ترکیه و افغانستان تعداد زیادي از کتاب

دستور رهبر دولت ارتباط به»التعرفشرح«کتابت شدن از این پیدا است که.2است

گذشته از این، پژوهشگر ازبک.هاي فرهنگی در امارت بخارا داشت مستقیمی با جریان

حیدر را مورد شاهمراد پدر امیررویداد از زندگی امیراف یکمسعودخان اسماعیل

»تاریخ حمولی«کتاب وي با استفاده از منابع تاریخی از جمله .دهد توجه قرار می

شاهمراد که پیرو طریقت امامی امیربه نماز جماعت کند که پس از اقامۀ هر مشخص می

شده  خوانده و تفسیر می»التعرفشرح«هایی از مجددیه بود قسمت-تصوفی نقشبندیه

حیدر پسر نویسد که امیر شناس سویسی می شرق»آنکه فون کوگلگن«.3است

حمایت از این طریقت تصوفی به تخت نشست نیزبه پدرش شاهمراد که پس ازامیر

 پیش از کتابت شدن آن»التعرفشرح«دهد که از سویی این همه نشان می.4ادامه داد

حیدر نیز در بخارا از جمله در میان صوفیان این کشور مشهور و معروف دستور امیربه

میالدي  18قمري یا قرن  12یف ازبک بوده و نمایندگان آن در اواخر قرن نام یکی از طوا:منغت.1

در امارت بخارا به قدرت رسیدند و تا اشغال و انحالل این دولت به دست رژیم کمونیستی دولت 

.میالدي حکومت کردند 1920شوروي در سال 

2. Ахмад Дониш. История мангитской династии. Перевод И. А. Наджафовой. 

Душанбе: Дониш. 1967.С.37; Ахмад Дониш, Путешествие из Бухары Петербург. 

Душанбе, 1960.С.42; Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 11-жилд. – Т.: 

«Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2005. Б. 275-276. 

3. Масъудхон Исмоилов. XVIII асрнинг охирларида Бухоро амирлиги маънавий 

ҳаётида Амир Шоҳмуроднинг ўрни // Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Тошкент ислом университетининг илмий-таҳлилий 

ахбороти. Тошкент. 2008 й. №2. Б. 52-53. 

4. Анке фон Кюгельген. Расцвет Накшбандийа-Муджаддидийа в Средней 

Трансоксании с XVIII — до начала XIXвв.: опыт детективного расследования //

Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования): Сб. ст. памяти Фритца 

Майера (1912—1998) / Сост. и отв. редактор А. А. Хисматулин. — СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ, 2001. С. 277, 279. 
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حیدر در راستاي تور امیردسبه»التعرفشرح«و از سوي دیگر کتابت شدن ،بوده است

.مجددیه انجام شده است، حمایت از طریقت تصوفی نقشبندیه

هاي  قدرت رسیده و در سالبه حیدر که پس از پدرشامیر نصراهللا پسر امیر

هاي پدربزرگش و پدرش در حمایت  اي تالش حکومت کرد نیز تا اندازه 1827-1860

آنکه «.1مجددیه را ادامه داد-فی نقشبندیهاز علما و صوفیان از جمله شیوخ طریقت تصو

نصراهللا مایل بود که یکی منابع تاریخی نوشت که حتی امیربه با استناد»فون کوگلگن

این دلیل بود به شاید.2مرشد این طریقت شود)1841-1750(اهللا از خلفاي شیخ لطف

ی ابوریحان شناس که در مؤسسۀ شرق»التعرفشرح«هاي خطی که یکی دیگر از نسخه

نصراهللا در دستور امیربه ق 1276شود در سال  نگهداري می 9467شمارة به بیرونی

بخارا نیز عالقه و توجه این امر گواه بر آن است که امیر.3بخارا کتابت شده است

.مجددیه داشت-طریقت نقشبندیهبه ویژهبه تصوفبه خاصی

نسخۀ آن در خیوه اقل یکو حد در بخارا»التعرفشرح«نسخۀ دیگراقل دوحد

نسخۀ دیگرش هم در خوارزم و سمرقند کتابت شده کتابت شده است و احتماالً دو

علم و فرهنگ و همچنین نفوذ زیاد تصوف در به باشد، که نشانگر توجه زیاد حکما

.است در دورة یادشده ازبکستان کشور

سخۀ آن در مؤسسۀ ن 4در ازبکستان، یعنی »التعرفشرح«خطی هاي هنسخ 6

نسخۀ ، یک4)583و  9467، 4979، 4980هاي  شمارهبه(شناسی ابوریحان بیرونی  شرق

1. Д. Х. Джурабаев. Научные труды светских и религиозных деятелей Бухарского 

эмирата в конце XVIII – начале XIX века // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2013. № 36 (327). История. Вып. 58. С. 99, 101. 

2. Анке фон Кюгельген. Расцвет Накшбандийа-Муджаддидийа в 

СреднейТрансоксании с XVIII — до начала XIXвв.: опыт детективного 

расследования. С. 319-320. 

.پایان نگاشت ،شناسی ازبکستان مؤسسۀ شرق 9467شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به.3

شناسی  مؤسسۀ شرق 583و 4979،9467، 4980هاي هاي خطی به شمارهشرح التعرف، نسخه:نک.4

.ازبکستان
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نسخۀ آن در کتابخانۀ ملی علیشیر و یک 1)189به شمارة (آن در دانشگاه اسالم تاشکند 

ها داراي چهار  یک از آن هاي کامل بوده و هر نسخه ПВ-16(2به شمارة (نوایی 

در ازبکستان ناقص بوده و »التعرفشرح«پنج نسخۀ خطی دیگر.ندکامل اثر هستربع

از جمله نسخۀ .کتاب جاي گرفته استاز چهار ربعربعتا دوها یک یک از آن در هر

هاي  ربع 11001و نسخۀ خطی شمارة  3هاي کامل اول و دوم ربع 10980خطی شمارة 

ها حاوي  یک از این نسخه دیگر هرعبارت به یا ،اند را در بر گرفته 4کامل سوم و چهارم

نصف اول و در نسخۀ  10980بوده و در نسخۀ خطی شمارة »التعرفشرح«نصف

 4914ولی نسخۀ خطی شمارة .نصف دوم کتاب جاي گرفته است 11001خطی شمارة 

حاوي تمامی  2703، نسخۀ خطی شمارة 5دوماول و بخشی از ربعحاوي تمامی ربع

حاوي تنها بخشی از  11987و نسخۀ خطی شمارة  6دومربع باباول و تنها یکربع

.هستند 7اولربع

و بررسی مطالب بیان شده در آن، در »التعرفشرح«براي تسهیل در مطالعۀ کتاب

ربعیجلدي از کتاب مفصل پنجناشناس خالصۀ یک اي هق توسط نویسند 710سال 

کننده در این خالصه.ه استنیز تهیه شد»خالصۀ شرح تعرف«نام به»التعرفشرح«

کرده است ترجمۀ عبارات عربی التعرف را تا حد امکان محفوظ داشته و در کتاب سعی

استفاده کند و ضمناً »التعرفشرح«جاهایی که نیازمند توضیح است از متن

تنها نسخۀ خطی این کتاب که .هاي فرعی آن را حذف نماید هاي دراز و بحث حکایت

742شمارة به تابت شده است در کتابخانۀ دانشگاه توبینگن آلمانق ک 713در سال 

Sprenger تصحیح  محقق ایرانی این کتاب توسط احمد علی رجایی.شود نگهداري می

.دانشگاه اسالم تاشکند 189شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به:نک.1

.کتابخانۀ ملی علیشیر نوایی ازبکستانПВ-16شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به:نک.2

.شناسی ازبکستان مؤسسۀ شرق 10980شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به:نک.3

.شناسی ازبکستان مؤسسۀ شرق 11001شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به:نک.4

.شناسی ازبکستان مؤسسۀ شرق 4914شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به:نک.5

.شناسی ازبکستان مؤسسۀ شرق 2703شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به:نک.6

.شناسی ازبکستان قمؤسسۀ شر 11987شمارة  شرح التعرف، نسخۀ خطی به:نک.7
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خالصۀ شرح «از سوي دیگر .1در تهران چاپ شده است 2007و  1970هاي  در سالو 

ترجمۀ توضیحی به کهبل»التعرفشرح«خالصه و گزینۀ مختصربه بیشتر نه»تعرف

نیز »خالصۀ شرح تعرف«زیرا اوالً .فارسی نزدیک استبه کتاب عربی التعرف کالبادي

ترتیب به هاي آن نیز نزدیک باب بوده و ترتیب باب 75جلد و مانند التعرف در یک

در مقدمۀ این کتاب نوشته »خالصۀ شرح تعرف«هاي التعرف است، ثانیاً نویسندة  باب

هاي التعرف تنظیم و ترجمۀ فارسی متن عربی  اب خود را بر اساس باباست که کت

جا توضیحی الزم است از تفسیر مستملی در اقتباس و هر»التعرفشرح«التعرف را از

بخش عمدة ترجمۀ »خالصۀ شرح تعرف«اگرچه .2استفاده کرده است»التعرفشرح«

ه است و بخش کمتر شرح فارسی متن عربی از التعرف که توسط مستملی انجام شد

»التعرفشرح«توان آن را نسخۀ خطی دیگر نمی ،وي بر التعرف را در برگرفته است

با وجود  دیگردر ازبکستان و کشورهاي »التعرفشرح«هاي خطی زیرا نسخه.دانست

هاي خطی بر  ها، کلیۀ این نسخهها و باب ربعبه بندي آنها در تقسیم برخی تفاوت

ها یکسان  بوده و متن اثر نیز در همۀ آندر چهار ربع»شرح تعرفخالصۀ «خالف 

را ترجمۀ توضیحی کتاب التعرف با »خالصۀ شرح تعرف«توان  از این رو می.است

در»خالصۀ شرح تعرف«این دلیل نسخۀ خطی به .دانست»التعرفشرح«استفاده از

.نشمردیم»التعرفشرح«هاي خطی آلمان را از جملۀ نسخه

و همچنین »التعرفشرح«هاي خطی دست آمده در بارة نسخهبه طالعاتا

این نتیجه برسیم که به دهد ما اجازه میبه شده در این موردهاي انجام تحلیل

 کنندة اهمیت این اثرهاي خطی مذکور یکی از عوامل تعیین نسخهدر هاي زیر  ویژگی

تحقیق کامل و به کنندهکمک عنوان منبع مهم در تصوف و علوم اسالمی دیگر وبه

:گستردة آن است

نسخۀ  31.که تا زمان ما حفظ شدند »التعرفشرح«هاي خطی  تعداد نسخه.1

به تصحیح  ،)هجري 713بر اساس نسخۀ منحصر به فرد مورخ (خالصۀ شرح تعرف :نک.1

.1386پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، :تهران ،احمدعلی رجایی

.31ص ،مقدمۀ مؤاف ،خالصۀ شرح تعرف.2
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ق5که حدود هزار سال پیش از این یعنی در اوایل قرن »التعرفشرح«خطی

رشتۀ تحریر درآمده است تا زمان ما حفظ شده است بیانگر آن است که طی به

.این کتاب کاهش نیافته استبه عالقه و توجهقرون متمادي 

هاي خطی که نسخه آن.هاي خطی شرح التعرف هاي کتابت نسخه دوره.2

هاي مختلف و در همۀ  هاي معین بلکه در دوره نه در دوره یا دوره»التعرفشرح«

و  12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5میالدي یعنی در قرون  20قرون از زمان تألیف تا قرن 

برداري و میالدي نسخه 19و  18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11قمري یا قرون  13

میالدي توسط  20زمان تألیف تا قرن از دهد که این کتاب  نشان می ،اند کتابت شده

.شده است محافل علمی و تصوفی منبع مهم و معتبري دانسته می

»التعرفشرح«هاي خطی نسخه.هاي خطی شرح التعرف هاي کتابت نسخه محل.3

هاي  دست ما رسیده است نه در کشور یا منطقۀ جداگانه بلکه در محلبه که

این .مختلف یعنی در کشورهاي ایران، ترکیه، آسیاي میانه و غیره کتابت شده است

از قرن یازده تا بیست میالدي در بسیاري از »التعرفشرح«دهد که امر نشان می

وان منبع مهمی در تصوف و علوم اسالمی دیگر مورد عنبه کشورهاي اسالمی

.توجه و اعتبار بوده است

که  آن.اند دستور امراي بخارا کتابت شدهبه که »التعرفشرح«هاي خطی  نسخه.4

شناسی ابوریحان بیرونی  مؤسسۀ شرقکه در »التعرفشرح«نسخۀ خطی ازدو

حیدر و دستور امیربه شوندنگهداري می 9467و  1098هاي  شمارهبه ازبکستان

دهد که از سویی تصوف در  اند نشان می نصراهللا امراي امارت بخارا کتابت شدهامیر

و اوایل قرن  18قمري یا اواخر قرن  13و اوایل قرن  12امارت بخارا در اواخر قرن 

و از سوي دیگر در دورة مذکور کتاب ،میالدي مورد توجه زیاد حاکمان بود 19

هاي مهم نظري براي نمایندگان طریقت تصوفی  یکی از کتاب»عرفالتشرح«

.رفته است شمار میبه مجددیه-نقشبندیه

نسخۀ خطی 31نسخه خطی از  9.هاي خطی شرح التعرف کمال و نقصان نخسه.5

،)پاکستان(بخش  هاي گنج یعنی نسخه ،دست ما رسیده استبه که»التعرفشرح«

، دانشگاه اسالم تاشکند، کتابخانۀ ملی )روسیه(زان ، قا)ترکیه(خراچجی اوغلو 
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و  9467، 4979، 4980هاي  شمارهبه علیشیر نوایی ازبکستان و چهار نسخۀ خطی

شناسی ابوریحان بیرونی ازبکستان کامل و دربرگیرندة کلیۀ  در مؤسسۀ شرق 583

»تعرفالشرح«یک از چهار نسخۀ دیگر عالوه بر آن هر.هستند»التعرفشرح«متن

 نسخههاي سلطان بایزید دوم و یوسف آقا در ترکیه و همچنین دو یعنی نسخه

شناسی ابوریحان بیرونی ازبکستان  در مؤسسۀ شرق 11001و  10980هاي  شمارهبه

ذکر است که برخی از بهالزم .را دربرگرفته است»التعرفشرح«یا نصفربعدو

و برخی »التعرفشرح«نصف اول هاي اول و دوم یعنی ها حاوي ربع این نسخه

»التعرفشرح«هاي سوم و چهارم یا نصف دوم ها حاوي ربع دیگر از این نسخه

 9همه یعنی کامل بودن این.دهند هستند که اجازة بازسازي متن کامل این اثر را می

که چهار نسخۀ دیگر حاوي نصف اول و دوم اثر هستند، اجازة  نسخه و همچنین آن

.دهد را می»التعرفشرح«ده، کامل و همه جانبۀتحقیق گستر

منابع

به زبان فارسی

نسخۀ  ،لمذهب التصوفالتعرف شرح،ابراهیم اسماعیل بن محمد المستملی البخاريابو.1

شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري  مؤسسۀ شرق 4980شمارة به خطی

.ازبکستان

نسخۀ  لمذهب التصوف،التعرف شرح،ملی البخاريابراهیم اسماعیل بن محمد المستابو.2

شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري  مؤسسۀ شرق 10980شمارة به خطی

.ازبکستان

نسخۀ  لمذهب التصوف،التعرف المستملی البخاري، شرحابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.3

نگستان علوم جمهوري شناسی ابوریحان بیرونی فره مؤسسۀ شرق 11001شمارة به خطی

.ازبکستان

نسخۀ  لمذهب التصوف،التعرف المستملی البخاري، شرحابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.4

شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري  مؤسسۀ شرق 4979شمارة به خطی

.ازبکستان
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نسخۀ  ،لمذهب التصوفالتعرف المستملی البخاري، شرحابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.5

شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري  مؤسسۀ شرق 9467شمارة به خطی

.ازبکستان

نسخۀ  لمذهب التصوف،التعرف المستملی البخاري، شرحابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.6

شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري  مؤسسۀ شرق 4914شمارة به خطی

.ازبکستان

نسخۀ  لمذهب التصوف،التعرف المستملی البخاري، شرحیم اسماعیل بن محمد ابراهابو.7

شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري  مؤسسۀ شرق 2703شمارة به خطی

.ازبکستان

نسخۀ  لمذهب التصوف،التعرف المستملی البخاري، شرحابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.8

ی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري شناس مؤسسۀ شرق 583شمارة به خطی

.ازبکستان

نسخۀ  لمذهب التصوف،التعرف المستملی البخاري، شرحابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.9

شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري  مؤسسۀ شرق 11987شمارة به خطی

.ازبکستان

نسخۀ  لمذهب التصوف،التعرف رحالمستملی البخاري، شابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.10

.کتابخانۀ ملی علیشیر نوایی ازبکستانПВ-16شمارة به خطی

نسخۀ  لمذهب التصوف،التعرف المستملی البخاري، شرحابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.11

.دانشگاه اسالم تاشکند 189شمارة به خطی

 لمذهب التصوف،التعرف المستملی البخاري، شرحابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.12

.1366-1363اساطیر، :تهران.5و  4، 3، 2، 1ربعهاي .ربع 5در .تصحیح محمد روشنبه

 لمذهب التصوف،التعرف المستملی البخاري، شرحابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.1/12
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 لمذهب التصوف،التعرف تملی البخاري، شرحالمسابراهیم اسماعیل بن محمد ابو.2/12
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.483-506، صص 1344، زمستان 36
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.1394تهران، سازمان اسناد ملی ایران، .؛ چاپ سوم)3جلد (1500

مرکز تحقیقات  ،بخش فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانۀ گنج،تسبیحی، محمدحسین.15

.1350راوالپندي،  ،2جلد  ،فارسی ایران و پاکستان

 ،المدعینفضیحۀشرح تعرف لمذهب التصوف یا نورالمریدین و  ،تسبیحی، محمدحسین.16

).98تا  92از  -صفحه  7(220و219ةشمار -1356آبان ،مجلۀ وحید

شمارة سوم،  ،دانش ،ترین نسخ زبان پارسی دوره سامانی یکی از قدیمی،حبیبی، عبدالحی.17
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