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ــي  ــتیباني و حمایت مرکز پژوهش در مردادماه 1390 ش با پش

ــخه هاي خطي  ــایي نس ــفري براي شناس ــراث مکتوب س می

کتابخانه هاي استانبول داشتیم. از آنجا که عمدۀ کتابخانه هاي 

ــلیمانیه منتقل شده است، بررسي هاي  آن شهر به کتابخانۀ س

ــه و زیرمجموعه هایش  ــان کتابخان ــه مجموعه هاي هم ما ب

ــتنویس هاي فارسي براي  ــایي دس ــد. چون شناس منحصر ش

ــندۀ این  ــي هاي نویس ــتري دارد، بررس ــان اهمیت بیش ایرانی

ــد و تصمیم بر آن  ــطرها روي این دستنویس ها متمرکز ش س

ــد تا به جاي پراکنده کاري، نسخه هاي فارسي یک کتابخانه  ش

ــود. در فرصت دوهفته اي که باقي بود، فهرستي از  فهرست ش

نسخه هاي فارسي کتابخانۀ ایاصوفیا تا شمارۀ 2000 و اندکي 

از نسخه هاي پس از آن فراهم آمد. خرسند بودم از اینکه چنین 

ــتي فراهم آمد، اما پس از بازگشت خبردار شدم که همۀ  فهرس

ــط آقاي سید محمدتقي  ــخه هاي فارسي آن کتابخانه توس نس

ــده که اندکي بعد هم با مشخصات  حسیني فهرست نویسی ش

زیر به چاپ رسید:

فهرست دستنویس هاي فارسي کتابخانۀ ایاصوفیا )استانبول(، 

ــناد مجلس شوراي اسالمي،  تهران، کتابخانه موزه و مرکز اس

1390 ش.

ــفر با فرصت زماني کوتاه  ــیني کار خود را در چند س آقاي حس

ــخصي ایشان بوده  ــانده و همۀ این ها به هزینۀ ش به انجام رس

ــایان ستایش بسیار است.  ــت؛ از همین روي، کار ایشان ش اس

ــتي هایي دیده  ــت دیگر در آن کاس با این حال، مانند هر فهرس

ــود. بنابراین در نوشتۀ کنوني برخي کاستي هاي آن را از  مي ش

روي فهرستي که تهیه کرده بودیم، یادآور خواهیم شد و ضمنًا 

برخي از نسخه هاي فارسي ایاصوفیا را که از دید ایشان پنهان 

ــت ها تکمله اي بر کار  مانده معرفي خواهیم کرد تا این یادداش

ایشان باشد. نوشتۀ کنوني به هیچ روي نشانگر کم ارزش بودن 

کار ایشان نخواهد بود؛ چنان که در فهرست ایشان نیز مواردي 

هست که از چشم نویسندۀ این سطور به دور مانده بود.

ــتي ها یا نادرستي هاي  ــت به یادکرد کاس در دنباله، نخس

ــي جداگانه به  ــپس در بخش ــم پرداخت و س ــت خواهی فهرس

شناسایي نسخه هایي خواهیم پرداخت که از دید ایشان به دور 

ــت ها و شناسایي نسخه ها با توجه به  مانده است. همۀ یادداش

علیصفریآققلعه*

تکملهواستدراکاتیبر

فهرستدستنویسهایفارسیکتابخانۀایاصوفیا

* نسخه شناس و پژوهشگر متون ادبی، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب.
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شمارۀ نسخه ها در کتابخانۀ ایاصوفیا است.

بخشنخست:یادداشتهایيبرمندرجاتفهرست

ــت ایاصوفیا )ص  34.رموزالمقرئینوکنوزالّطالبین.در فهرس

ــده در  ــاطبیه« ثبت ش ــرح قصیدۀ ش 18( نام اثر به صورت »ش

ــي آن »رموزالمقرئین و  ــه در دیباجۀ کتاب به نام اصل حالي ک

ــر ترجمۀ منظوم  ــت. این اث ــده اس ــن« تصریح ش کنوزالّطالبی

ــت که در آغاز، سند روایت  ــاطبیه از سراینده اي ناشناس اس ش

ــانده است. مترجم مي نویسد که قرائت ها  کتاب را به مؤلف رس

را نزد کریم الدین بن احمد خوانده و او نزد سراج الدین قرمي و او 

نزد شیخ ابواسحق ابراهیم حبر جعبري و او بر منتجب تکریتي 

ــخاوي و او بر ابوالقاسم محمد شاطبي  و او بر علي بن محمد س

خوانده است.

57.کشـفاالمانيفـيسـبعالمثاني.از محمد بن عبدهلل بن 

ــت ایاصوفیا )ص 18( نام اثر به صورت »حرز  المحمود. در فهرس

ــده در حالي که در  ــبعة« درج ش ــي في قواعد القراء الس االمان

ــف االماني في سبع المثاني«  دیباجۀ کتاب به نام اصلي آن »کش

ــت.مؤلف این اثر گویا همان است که سه اثر  تصریح شده اس

دیگر با نام الکفایة )در نحو( و شرحقصیدۀبرده و طیبالحبیب 

ــدي بر قصیدۀ برده( از وي در فهرس��توارۀ ــرح جن )منتخب ش

ــا، ج 11، ص 1060( شناسانده شده است.  دستنویس��هايایران )دن

ــت )نک: فهرس��ت ــته اس وي طیبالحبی��ب را در 818 ق نگاش

کت��بخطيکتابخان��ۀآیت هللجلیل��ي، ص 256(. اثري با همین عنوان 

کشفاالمانيفيس��بعالمثاني از محمودبن یوسف بن ابي بکر 

ــت که به زبان عربي بوده و با متن ما یکي  ــي موجود اس طوس

نیست )نک: دنا، ج 8، ص 618(.

85.ترجمانالقرآن.در فهرست ایاصوفیا )ص 23( از منقاري زاده 

ــته شده که قطعي نیست.  یحیي افندي )999–1053ق( دانس

این اثر همان است که به میر سید شریف جرجاني نیز منسوب 

شده و به نام همو توسط دکتر محمد دبیرسیاقي به چاپ رسیده 

است.

ــا )ص 33( با نام »ترجمه  ــت ایاصوفی 468.مجموعه.در فهرس

ــي که مطلوب ــده در حال ــانده ش اربعین حدیث« جامي شناس

ــخصات  ــت. مش ــده اس کّلطالب وطواط نیز در آن کتابت ش

ــه تصحیح  ــت که بدین گون ــت اس ــي نیز نادرس نسخه شناس

مي شود:»ثلث و نسخ بي کا، بي تا ]حدود سدۀ دهم[، ثلث زّرین 

ــخ کتابتي مشکول در ترجمه ها  تکحیل شده در احادیث و نس

ــتین اثر[ و رقاع درشت در متن و نستعلیق در ترجمه  ]در نخس

ــطربندي هنري راسته،  ]در دومین اثر[، در 30 گ، 7 س با مس

داراي یک سرلوح کتیبه اي در آغاز نخستین اثر.

469.مجموعه.رونویسي از اسماءرسولهلل )ص 98پ( به زبان 

ــن زکریانیز در مجموعه  ــین احمدبن فارس ب عربي از ابو الحس

موجود است که بدان اشاره نشده است.

ــت. نام کاتب  1181.مناسـکحـج.از عبدالرحمن جامي اس

نسخه در فهرست ایاصوفیا )ص 43( به صورت »عبدهلل حمزة بن 

ــت. انجامه نیز ناقص نقل شده  ــده اس احمد الجامي« ضبط ش

ــخه همان  ــان که این نکتۀ مهم مغفول مانده که کاتب نس چن

مؤلف و آن هم شخصي چون عبدالرحمن جامي است:

ــذه االوراق و جمعها ضحوة یوم  ــن تألیف ه ــع الفراغ م وق

ــرین من شعبان المنتظم في شهور  الخمیس الثاني و العش

ــبعین و ثمانمایة بمدینة  الّسالم بغداد وقت  ــنة سبع و س س

ــر عبدالرحمن بن احمد  ــت  الحرام و انا الفقی التوّجه الي بی

الجامي وفقه هلل سبحانه لما یحّبه و یرضاه.

ــخه که گویا به خط جامي و تألیف هموست به خط  لذا این نس

کاتبي دیگر شناسانده شده است.

1625.منظومـۀفقهيدرمبحثمیراث.از احمدبن زکریابن 

ــت ایاصوفیا )ص 47( با نام »منظومه  یحیي الحسیني. در فهرس

ــه منظومه در مبحث میراث  ــده در حالي ک در فرائض« ثبت ش

ــت ایاصوفیا شناخته نشده، اما از  ــت.1 نویسندۀ اثر در فهرس اس

ــخه دانسته مي شود که کاتب نسخه یعني »احمدبن  انجامۀ نس

ــیني« ناظم منظومه است. مؤلف، شعري  زکریابن یحیي الحس

ــان مي دهد تخلص  ــک صفحه در پایان اثر آورده که نش در ی

ــعر: »من که دارم  ــت. آغاز و انجام ش ــمي« بوده اس وي »هاش

ــال خود تا کي نگویم آخر  ــتم | ح صدهزاران درد و مرهم نیس

ــتاخي آمد هاشمي |  ــتم ... لطف عامش موجب گس ابکم نیس

ورنه حد این همه افسانه دانم نیستم.«

ــمس  1653.گزیـدۀدیـوانشـمس.گزیده اي از دیوان ش

ــت  ــت، اما در فهرس ــن بلخي و همگي به نظم اس جالل الدی

ــین بلخي  ــا )ص 49( به نام بهاءالدین ولد محمدبن حس ایاصوفی

البکري شناسانده است.

1. این اثر جز متن مندرج در نسخۀ 1623 همین کتابخانه است.



93 
ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

ــن قونوي  ــن از صدرالدی 1657.ترجمـۀمفتاحالغیـب.مت

ــلطان محمدبن  ــي هلل المتکي ]![ به فرمان س ــه از وال و ترجم

ــارت شده  ــت که در دیباجۀ مترجم بدین موارد اش مرادخان اس

است. در فهرست ایاصوفیا )ص 50( به نام »اصطالحات صوفیه« 

از مؤلفي ناشناخته درج شده است.

1663.)اثـرسـوممجموعـه(. انتخابالّسـواداالعظم. از 

ــت که در فهرست ایاصوفیا  محمدبن محمد حافظ بخارایي اس

ــش[ آورده شده  ــانۀ پرس )ص 52( به صورت »انتخاب ؟« ]با نش

است. نسخه اي دیگر از این اثر در مجموعۀ 228 کتابخانۀ سنا 

به خط مؤلف موجود است )نک: فهرستسنا، ج 1، ص 112(.

ــت  ــه در فهرس ــي ک ــش تفلیس 1727.کاملالتّعبیـر.از حبی

ــناخته  ایاصوفیا )ص 63( با نام »تعبیرنامۀ کبیر« از مترجمي ناش

معرفي شده است.

ــا )ص 67ـ   ــت ایاصوفی ــام مؤلف در فهرس 1749و1750.ن

ــده که گویا  ــنجاني« ضبط ش 68( به صورت »محمدبن عماد س

»محمدبن عماد السجستاني« درست باشد.

1764.کتـابالحکمـةفياالدعیـهوالموعظه. از محمدبن 

ــت از »محمدبن علي  ــه نادرس ــوس الخواري که ب ــي الّنام عل

ــته شده است. خود مؤلف در دیباجه یاد کرده که  هروي« دانس

ــت. از این نویسنده  ــتگاهش خوار و زادگاهش فریومد اس خاس

ــت. از جمله تحفۀ جاللیه که بخشی  ــت اس آثار دیگری در دس

ــش  ــتان )پیاپی 13ـ  14، ص 13ـ22( به کوش ــۀ بهارس از آن در نام

قنبرعلی رودگر چاپ شده است.

2 از ناشناس که 
1793.استفاضةالمراداتباسماءهللتعالي.

ــم عبدالکریم بن هوازن  ــیني به نادرست از »ابوالقاس آقاي حس

القشیري« دانسته اند. اثري جعلي و متأخر مي نماید. در دیباجۀ 

کتاب آمده است: 

ــلطان سعید سلطان محمود غازي ... در کّرت ثاني که  ... س

ــابور نمود از علما و ایمۀ آنجا التماس کرد که  ــخیر نیش تس

ــلطان فرمود تا  هزارویک نام باري تعالي جمع نمایند ... س

ــم قشیري و قاضي  ــتند از آن جمله ابوالقاس علما جمع گش

ــي و قاضي صاعد و ابونصر صابوني و خواجه  محمد ناصح

ــور هروي و  ــر نحوي و ابومنص ــهل صعلوکي و ابوجعف س

سلمان خطایي و ابوالفضل سرخسي و ابوعبدهلل شیرازي و 

ابواسحق جمشید و دیگر علما ... این ضعیف از جمع ایشان 

و از جمع هاي دیگر هزار و یک نام عظام که اعرف و اشهر 

بود التقاد ]ظ: التقاط[ نمود ... 

این مقدمه شبیه است به مقدمۀ ترجمۀتفسیرطبريومقدمۀ 

ــي از گردآوري  ــا هم چنین حکایت قدیمش��اهنامهکه در آنج

دانشمندان براي نگارش آن آثار درج شده است. گفتني آن که 

ــود چنان  ــابه این مقدمه ها در جاهاي دیگر نیز دیده مي ش مش

که در اس��کندرنامهعبدالکافي بن ابي البرکات )ص 206 ]چ 2[( در 

ــتان، به دعاي کنج العرش که حاوي سي نام بزرگ  ضمن داس

خداوند بود اشارت شده و دربارۀ آن آمده است: 

... و این سي نام است از نام هاي خداي تعالي در کنج عرش 

ــت ... و به روزگار سلطان محمود بن سبکتگین-  نهاده اس

ــعید  ــیخ ابوس ــت اوفتاد و ش رحمه هلل- این نام ها به دس

خرگوشي را بخواند تا آن را نسخت کرد و هزار دینار مغربي 

بدو داد و این نام ها را در زر گرفت و بر بازو بست.

ــت  1814.رسـالةفياالدعیةوالکلماتالعزایم.در فهرس

ــن از خواجه محمدبن  ــت: اصل مت ــا )ص 85( آمده اس ایاصوفی

ــت که توسط مترجمي ناشناخته  محمدعلي حکیم ترمذي اس

ترجمه شده است. این عبارت نادرست است، چرا که در دیباجۀ 

نسخه آمده است:

ــه در کتابخانۀ خواجه  ــت ک ــا بعد بدانک این کتابي س ... ام

محمدعلي حکیم ترمذي قّدس سّره یافته اند... و در اّول آن 

ــته و فرموده است که:  کتاب کیفیت حال خود را چنین نوش

ــبب رسیدن این کتاب به دست من آن بود که ... ]خضر  س

ــي نزدم آمد و[ گفت که من برادرت خضرم و من به اذن  نب

هلل تعالي به نزد تو آمده ام و کتابي آورده ام که به آن کتاب 

عمل کني هر آنچه مقصود و مطلوب تست به تو برسد... و 

من آن را به پارسي نقل کردم... 

ــد-  ــد- که گمان مي رود باش بنابراین اگر مقدمه جعلي نباش

ــته مي شود که خواجه محمدعلي حکیم  آن گاه از دیباجه دانس

ترمذي مترجم فارسي اثر است، نه مؤلف آن.

1913.گلـزاردمسـازدرشـرحگلشـنراز.از شهاب الدین 

ــاءهلل القریمي که  ــن ابي المواهب عط ــید احمدب ابوالعباس س

ــبت وي در فهرست ایاصوفیا )ص 110( به صورت »قویمي«  نس

ــده که  و در جاي دیگر )ص 111( به صورت »القدیمي« ضبط ش

هر دو نادرست است.

2. این نام از پشت نسخه گرفته شده و احتمااًل نام اثر نیست.
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1915.مجموعه است و جز لمحات یارعلي تبریزي، اثري به 

ــنده اي ناشناس  زبان تازي بي نام دربارۀ وجود و امکان از نویس

در پایان نسخه هست.

ــالء الکرماني که در  1916.انعـکاساشـعةاللمعـات. از ع

ــت ایاصوفیا )ص 114( به نام »شرح لمعات« موسوم شده  فهرس

در حالي که به قرینۀ عبارت مقدمه »...تسمیه به انعکاس اشعة 

ــت که در صدر آوردیم. این اثر پس  اللمعات یافته ...« همان اس

از اشعةاللمعات عبدالرحمن جامي نگاشته شده است.

2005.ماالبّددین.از ابوسعید عبدالباقي بن علي بن عبدالحق 

ــي از اعقاب خواجه عبدهلل انصاري که  ملقب به فرید الکازرون

ــتادش محمد بن محمد بن احمد بن محمد الموفق االذکاني  اس

ــفراین به سال 770ق دیده و تصحیح  االسفرایني اثر را در اس

کرده است. در فهرست ایاصوفیا )ص 421( نام استاد به نادرست 

به جاي نام مؤلف ضبط شده است. نام اثر نیز به صورت »رسالة 

ــانده شده ولي در متن دو جا با نام »ما البّد  في التصّوف« شناس

ــًا در عقاید و فقه  ــویم. موضوع اثر عمدت دین« رویاروي مي ش

است و نه تصوف.

3287.گرشاسبنامه.از اسدي طوسي، در فهرست ایاصوفیا 

ــت به عنوان نسخه اي از شاهنامهفردوسي  )ص 367( به نادرس

ــخه در چاپ یغمایي استفاده  ــده است. از این نس شناسانده ش

ــگاه تهران از روي همین نسخه  ــده است. فیلم 399 دانش نش

است )نک: فیلمها، ج 1، ص 171(.

ــن  از عمرب لبابااللبـابفـيفضایلاالصحـاب. .3343

ــدۀ ششم( که به  ــي بن ابي عبدهلل الخطیبي الدهلقي )س عیس

ــن هبةهلل العراقي در ارمیه  ــال 543 ق از ابوالمظفر منصورب س

سماع خبر داشته است. نام اثر به تصریح مؤلف همان است که 

در صدر یادداشت آوردیم، ولي در فهرست ایاصوفیا )ص 371( به 

ــانده شده است. در آغاز کتاب دربارۀ  نام »فضائل الخلفاء« شناس

ــده است.  ــالمي آگاهي هایي درج ش برخي فرقه هاي دورۀ اس

ــت که چهار باب نخستین دربارۀ سه خلیفۀ  اثر در پنج باب اس

نخست و امام علي)ع( و باب پنجم دربارۀ صحابۀ اربعه است.

3355.انبیانامـه)/مثنويعیاني(.همان انبیانامۀ ابراهیم بن 

ــه در فهرس��توارۀ  ــت ک ــي( اس ــیبویه ثان ــي )س ــن عیان حس

ــخۀ دیگر آن  ــا، ج 2، ص 176( دو نس دس��تنویسهايای��ران )دن

شناسانده شده است. دو مینیاتوري که در صفحات 784 و 786 

ــت ایاصوفیا به عنوان نگاره هاي »فرهادنامه« شناسانده  فهرس

ــت. یکي مربوط به قصۀ به  ــخه اس ــده مربوط به همین نس ش

ــري مرتبط با حکایت  ــکي افتادن یونس )گ 127ر( و دیگ خش

ــت.  ــرت پیامبر)ص( و ابوبکر از مکه به مدینه )گ 237پ( اس هج

ــبک نگاره هاي مشهد نزدیکي بسیار دارد  سبک نگاره ها با س

و شاید نسخه براي ابراهیم میرزاي صفوي کتابت شده باشد.

3396.منتخـبجوامعالحکایـات.از محمد عوفي، به قرینۀ 

ــخه/ اثر از نظام الملک ابوالمکارم  ــتایش مؤلف در پایان نس س

ــه مي دانیم عوفي  ــعد الجنیدي ک ــن ابي س ــي محمدب و المعال

ــتیباني او تألیف و به نام همو مصّدر  جوامعالحکای��اترا به پش

ــخه با آغاز جوامعالحکایاتهمسان  ــت. آغاز این نس کرده اس

ــترس  ــي و منابع مورد نیاز در دس ــون مجال کاف ــت و چ نیس

ــخه گزیده اي از  ــه آیا این نس ــي کنم ک ــتم بررس نبود نتوانس

ــي از ترجمۀفرجبعد ــت یا اینکه رونویس جوامعالحکایاتاس

ــخه اي کامل از آن علي الّظاهر  ــت که نس ازش��دتعوفي اس

تاکنون شناسانده نشده است. آغاز اثر با نزهةالعقولفيلطائف

الفصولاثر دیگر عوفي نیز یکسان نیست و با توجه به حجمش 

ــخه در فهرست  ــد. این نس ــي از این اثر باش نمي تواند رونویس

ــام »مجموعه لطایف تاریخي« از مؤلفي  ایاصوفیا )ص 376( با ن

ناشناس معرفي شده است.

3465.بـزمورزم.از عزیزبن اردشیر االسترآبادي )سده های 

ــت ایاصوفیا )ص 383( به عنوان  ــتم و نهم(، آنچه در فهرس هش

ــده بي توجه به افتادگي نسخه بوده و آغاز متن  آغاز متن یاد ش

)بر پایۀ نسخۀ 982 راغب پاشا( چنین است: 

ــأنه و بهر برهانه  ــدگاري را تعالي ش ــزت و عظمت آفری ع

ــت که بني آدم را به جذبات آفتاب عنایت بي علّت  سزاوارس

ذّره وار از خاك برداشت و به فضل و هدایت و کرم  بي نهایت 

بر سائر مخلوقات و مکّونات برگماشت ...

این متن در سال 1928م در استانبول چاپ شده است.

بخشدوم:نسخههايافتادهازفهرست

در این بخش نسخه هایي که از دید آقاي حسیني به دور مانده 

ــویم که چون آقاي حسیني در  ــناخت. نیز یادآور ش خواهیم ش

ــخه را به جاي آغاز  ــخۀ 1718 یادداشت کاتب بر آغاز نس نس

ــخه را نیز نادرست ثبت کرده،  متن یاد کرده و تاریخ کتابت نس

ــده به  ــخه را در میان آثار فهرست نش اطالعات دقیق این نس

صورت کامل درج کردیم. همین طور نسخۀ 3284 را که داراي 
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ــت، اما صرفًا به عنوان تیمورنامه شناسانده شده به  چهار اثر اس

صورت کامل در شمار آثار معرفي نشده یاد کردیم.

1.قرآنمترَجموتفسیر

ــناخته نشد. ترجمۀ تفسیرِي قرآن در متن و  مترجم و مفسرش

تفسیري جداگانه در حاشیه است. متن قرآن تا پایان سورۀ فلق 

ــه صفحه فال  ــت و از انجام افتادگي دارد، اما پس از آن س اس

ــته شده است. آگاهي هاي قرائتي  قرآن به همان خط متن نوش

در حاشیه دارد.

ــطور[: »آغاز مي کنم بنام  آغـازترجمۀقرآن ]در متن، بین الّس

ــتن از  ــداي مهربان بر همۀ بندگان بدادن روزي و نگاه داش خ

ــان در آن جهان به  ــاینده بر مؤمن ــا درین جهان و بخش باله

ــپاس و  ــت جاودان. س ــدن گناهان و درآوردن در بهش آمرزی

ــتایش مر خداي را عّزوجل که آفریدگار و پروردگار و مالک  س

ــت. مهربان بر همه  ــت و صالح آرندۀ کار ایشان اس جهانیانس

ــتن از بالها  بندگان مؤمنان و کافران بدادن روزي و نگاه داش

ــورۀ بقره:[ منم  ــان و دران جهان ... ]آغاز ترجمۀ س درین جه

ــود. این کتاب یعني این  ــت و خواهد ب خداي داناتر بدانچ هس

قرآن فرستادۀ منست بر محمد. نیست شک در وي راه نماینده 

مر پرهیز کنندگان شرك و گناه ...«

آغازتفسیر ]در حاشیه[: »تفسیر استعاذه: علما گفته اند اعوذ از 

ــت اما موافقت فرمان برداري امر خداوند جّل جالله  قرآن نیس

ــتعذ  ــل گفت: فاذا قرأت القرآن فاس ــت که خداوند عّزوج راس

ــیطان الّرجیم یعني فرمان برداري بدین امر آنست  بال لّه من الّش

ــیطان الّرجیم ... بدان که حروف  ــه بگوید اعوذ بال لّه من الّش ک

ــابه است جهة آنکه احتمال کثرت معاني  مقّطعات از قبیل متش

دارد الجرم متشابه باشد، بیشترین سلف برین اند که ایمان آریم 

بدان متشابهات و مشغول نشویم به تأویل آن چنان که خداي 

ــي فرمود: و ما یعلم تأویله ااّل هلل بالوقف یعني تأویل قرآن  تعال

نداند مگر خداي فقط و بعضي گویند در هر کتاب ...«

ــدي زناني دمنده در  ــورۀ فلق[: »... و از ب انجـام ]در ترجمۀ س

ــدبرنده چون  ــاحرات یا مّکارات. و از بدي حس گره ها یعني س

حسد برد.«

انجـام]در فال قرآن[: »... و اگر »ي« برآید یوم تبیض وجوه و 

تسود وجوه بدان این خداوند فال اگر نیکي کني نیک آید و اگر 

بدي کني بد آید.«

ــنگرف،  ــخ در ترجمه به ش به ریحان خوش در آیات و نس

ــه ستوني در متن  ــدۀ نهم[، در 1339ص، دو و س بي تا ]س

ــیه، مختلف الّسطور، متن و حاشیه شده، جلد ضربي  و حاش

ــمله ها  قهوه اي رنگ، فواصل آیات به گل هاي تزئیني، بس

ــده،  ــام خداوند و برخي عبارات در متن به زر تکحیل ش و ن

ــوره ها مذّهب، با یک پشت نسخۀ تزئیني زیبا در آغاز  سرس

ــده  ــورۀ حمد در آن به زر تکحیل ش و یک چهارلوح که س

ــته شده و یک سرلوح کتیبه اي با ترنج بادامي در آغاز  نگاش

سورۀ بقره.

66.جاوداننامۀکبیر

از فضل هلل حروفي استرآبادي.

ــته از  آغـاز: »ابتدا ابتدا ابتدا ابتدا ابتدا ابتداء خلقت از اینجا نبش

ــت که جاي دیگر  ــؤاالت اس ــر که آن ها مبني بر س اوراق دیگ

ــم هلل الّرحمن الّرحیم. و لقد آتیناك سبعًا  ــت ااّل این جا. بس نیس

ــاعت بو و  ــش بار س ــب و روز بو که ش من المثاني که هفت ش

لوالك لما خلقت االفالك بسم هلل الّرحمن الّرحیم ...«

ــراق مشاهده کن و ببین و  انجام: »... این را در دوازده نماز اش

آن شش اینست که ذکر مي رود: حي طي ري مي هي مي آن 

ــود و در ازاي  ــش کلمه کو باعالم مرکبه دوازده کلمه مي ش ش

ــق وجه آدمست و هلل اعلم و  ــراق است و در ازاي ش صلوة اش

احکم. تّمت.«

توضیحـات: این اثر در دفتر چاپي کهن کتابخانه )ص 7( با نام 

»االسئلة المتعلّقة بالقرآن العظیم« شناسانده شده است و آقاي 

ــیني ذیل همین نام بدان پرداخته است. در دفتر کتابخانه  حس

ــبو 66 نومرو کتاب پهلوي  ــخه آمده است: »اش در توصیف نس

ــاني اوزره و نوادردن بر نسخۀ غریبه در«3 که اشاره به زبان  لس

ــت، اما ویژگي هاي لهجۀ گرگاني در آن  ــت اس پهلوي نادرس

ــود. برخي شکل هاي رمزآمیز در میان سطرها دیده  دیده مي ش

ــخه هاي دیگر اثر نک: فهرس��تمت��ونحروفیه، ص 65؛ مي شود )براي نس

فهرستنسخههايخطيفارسي، ج 2/1، ص 1111(.

ــخ کتابتي بي کا، بي تا ]حدود سده های دهم و یازدهم[،  نس

21 س.

87.ترجمۀتفسیرطبري)/تفسیربزرگ(

مؤلف: منسوب به بلعمي.

ــه و افتتح بالحمد  آغـاز:»الحمد هلل الّذي حمد في الکتاب نفس

3. این توضیح در برابر شمارۀ 65 آمده که چنین است: »56. اسباب الّنزول مع کتاب الّناسخ و المنسوخ شیخ ابوالحسن علي بن احمد الواحدي 468 و هبةهلل بن 

سالم المفسر« ولي گمان مي رود که همان االسئلة منظور باشد.
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ــه و جعل الحمد اّول محّل نعمته ... قال ابوجعفر محمدبن  کتاب

جریر الّطبري رحمة هلل علیه طالب علم هذا الّتفسیر الکبیر ثلثة 

ــتن فضل قرآن: و این کتاب تفسیر بزرگست  اصناف ... بدانس

ــي  از روایت محمدبن جریر الّطبري رحمة هلل علیه بزبان فارس

دري راست ...«

ــت که من قرأ  ــورۀ ناس[: »... و حدیثس انجـام]در ترجمۀ س

ــب الّذي انزلنا هلل تعالي کلّها؛ یعني  المعوذتین فکانّما قرأ الکت

ــت که همه کتاب ها  آن کس که بخواند معوذتین را همچنانس

ــل صلّي هلل علیهم خوانده  ــتاده خداي تعالي به رس که فروفرس

باشد.«

ــال آمده با این آغاز و انجام:  توضیحـات: در پایان ابیاتي در ف

ــد خیر و صواب  »چون »ا« آید به فال اندر کتاب | ابتداي کار ش

ــب آید مرادش و  ــو پیام | در عق ــدش نیک ــب آی ... »ي« ز غای

الّسالم.«گویا فیلم 73 دانشگاه )فیلم ها، ج 1، ص 65( از روي همین 

نسخه است چرا که در 652 برگ معرفي شده که برابر با نسخۀ 

ــخه در آنجا از نیمه دوم قرن هشتم  ــت. البته کتابت نس ما اس

دانسته شده که درست نیست و نسخۀ 87 ایاصوفیا قطعًا پیش 

ــدۀ نهم کتابت نشده است )براي معرفي مختصر اثر و نسخه هاي  از س

آن، نک: ادبیاتفارسيبرمبنايتألیفاستوري، ج 1، ص 97 - 101(.

ــبتًا خوش در  ــخ نس ــتعلیق کتابتي خوش در متن و نس نس

ــدۀ نهم[، در 156 گ، 12 س،  آیات، بي کا، بي تا ]حدود س

داراي یک چهارلوح در آغاز سورۀ فاتحه. اندازۀ قلم و شماِر 

ــطرها در صفحات حاوي آیات و ترجمه هاي بین الّسطور  س

با دیگر صفحات یکسان نیست.

194.قرآنمترجم

مترجم: ناشناس.

ــت آغاز کار. الحمدهلل:  ــایندۀ مهربانس آغاز: »بنام خداوند بخش

ــر معبود  ــمار م ــر نعمتهاء بي ش ــتایش مطلق ب ــپاس و س س

ــد و پرورندۀ هجده هزار  ــت4 ]![؛ رّب العالمین: خداون بسراراس

ــمن؛ الرحمن:  ــت و دش ــایندۀ مؤمن و کافر و دوس عالم5 بخش

ــاینده  ــان خاصۀ بر؛ الّرحیم6: مؤمنان در دنیا و آخرة بخش مهرب

ــاب؛  ــت؛ مالک یوم الّدین: خداوندگار روز جزا و حس مهربانس

ــتش؛ و اّیاك  ــوص مي گردانیم بر پرس ــاك نعبد: ترا مخص اّی

نستعین: و از تو یاري مي خواهیم در حوایج و بس ...«

ــم هلل الّرحمن  ــّت آیات: بس ــورة الّناس مکّیة س انجام:» ... س

ــة و الّناس: بگو پناه  ــم. قل اعوذ برّب الّناس ... من الجّن الّرحی

ــاه مردمان، خداي مردمان،  مي گیرم بپروردگار مردمان، پادش

ــدي دیو فریبنده بازپس جهنده نزد ذکر خداي آنکه حدیث  از ب

نهاني مي گوید و مکر مي کند در سینهاء مردم چون از یاد غافل 

مي شوند از پري و شیطان آدمي.«

ــه )ص 14( و  ــر کتابخان ــخه در دفت ــن نس ای توضیحـات: 

ــخه اي از مواهب ــي دیجیتال آنجا به عنوان نس فهرست نویس

علّیه شناسانده شده و آقاي حسیني همان را تکرار کرده است. 

ــت آیه را به سرخي آورده و سپس  ــخه نخس کاتب در آغاز نس

ــي آورد؛ اما در میانۀ  ــه قلم تیره در دنباله اش م ــۀ آن را ب ترجم

ــخه فقط آغاز و انجام آیه را به سرخي نوشته و میانۀ آیه را  نس

به سیاهي مي نویسد.

نسخ کتابتي، بي کا، بي تا ]حدود سدۀ نهم[، در 439 گ، 21 

ــورۀ حمد و  س، مجدول، داراي یک چهارلوح نفیس در س

یک سرلوح کتیبه اي در آغاز سورۀ بقره.

1033.مجموعه

7
1.رسالهايدراسؤلهواجوبۀعلومتفسیروحدیث

از: محمدبن محمد االقسرایي

ــدود حضرت ربوبیت را که ...  آغـاز: »حمد نامحدود و ثناء نامع

اما بعد چنین گوید محّرر این رساله محمدبن محمد االقسرایي 

که چون اشارت امیر معّظم و مخدوم مکرم نفاذ یافت که ...«

ــت و  انجـام ]55 ر[: »... برانک نعمت توفیق اتمام ارزاني داش

ــلم علي محّمد و آله  ــاکرین و الّصلوة و الّس الحمدهلل حمد الّش

اجمعین. الحمدهلل علي الّتمام و للرسول افضل الّسلم کتب في 

ــبت بالخیر و الّظفر سنة ست و عشرین  اوایل رجب في یوم الّس

و ثمانمایة.«

8
2.خاتمهايکهمؤلفتبصرةالمبتديذکرکرده

ــم اّیدك هلل بروح منه  ــدان اي قّرةالعین عال آغـاز]55 پ[: »ب

ــّر  که تو را براي کاري بزرگ آفریده اند و در باطن مقّدس تو س

4. ظ: بسزا راست.                                                                                                 5. از »خداوند« تا این جا با راّده در حاشیه نوشته شده است.

6. گویا »الّرحیم« باید در دنبالۀ »الّرحمن« نوشته مي شد ولي در نسخه چنین نیست.

7. این نام ساختۀ ما است. نام اثر در یادداشت به رسم خزانۀ پشت نسخۀ دستنویس 71 همین کتابخانه به صورت »هذا الکتاب شرح مشکالت القرآن الکریم و 

شرح مشکالت احادیث رسول ربّ العالمین« ضبط شده است.

8. این عنوان در آغاز رساله درج شده است.
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امانت خدا و نور خالفت حق عّز سلطانه به ودیعت نهاده اند ...«

انجام]در 59 ر[: »... او را شو تا تو را مبارك دارند | قول تو چو 

یاسین و تبارك دارند || بر خاك درش چو سر نهي سرداران | 

خاك در تو تاج تارك دارند. و الحمد هلل الواهب الودود و فّیاض 

الجود و مبدأ الّرحمة و الوجود ]ظ: الجود[ و صلّي هلل علي سّیدنا 

محمد و آله اجمعین.«

3.بخشيازشرحرباعيابوسعیدابوالخیر

از: ناشناس

ــیوخ  ــیخ ش ــیخ العارف الکامل ش آغـاز ]در 59 پ[: »قال الّش

ــعیدبن ابوالخیر سالم هلل و رحمته  ــالم و المسلمین ابوس االس

علیه: حورا به نظارۀ نگارم صف زد | رضوان ز تعّجب کف خود 

بر کف زد || آن خال سیه بر آن رخان مطرف زد | ابدال ز بیم 

ــارت است به قدسیان  چنگ در مصحف زد. یعني که حورا اش

الهوتي و قّدوسیان جبروتي ...«

ــون و پیکر موزون  ــر مکن ــن گوه انجـام ]در 59 پ[: »... بدی

کشیده است و هیچ شاهدي از منظرۀ ... ]افتاده[ ...«

4.جواهراالحکامالمصطفویة ]ظ[

از:ابوالحسن علي بن عثمان اوزجندي )ف 575ق(

ــواّله هلل بعصمته و  ــال صاحب الکتاب ت آغـاز ]در 61 پ[: »ق

ــت یاد کرده آمد اندر وي  ــالفه برحمته این کتابي اس خّص اس

ــه حوایج اکثر اهل  ــرع مصطفوي ک طرفي از جواهر احکام ش

ــظ و ضبط او ارتباط تمام دارد  ــواص و عوام به حف روزگار از خ

ــراي ترادف یمن و تضاعف  ــد در تألیف او ب و رعایت نموده ش

ــرف علم: قال هلل  ــن را جزالت الفاظ ... باب اندر یادکرد ش حس

ــدر صلوة )71 پ(  ــم درجات ... باب ان ــن اوتوا العل ــي و الّذی تعال

ــنایي تمام گزاردن فاضل تر است  ... فصل: نماز بامداد به روش

ــین را به روزگار  مگر حاجیان را به مزدلفه به روز نحر نماز پیش

ــت نماز دیگر را جز به وقت  ــتان تأخیر کردن فاضل تر اس تابس

باران و ابر تأخیر کردن فاضل تر است ...«

ــراءة که  ــه قرآن به ق ــند ک ــر پرس انجـام ]در 159ر[: »... اگ

ــراءة عاصم بن ابي البحور الکوفي به  مي خواني؟ خ: گوییم به ق

روایت حفص بن سلیمان البرازق االسدي و این اختیار سمرقند 

ــت فاّما بخاریان و بعضي از مردمان ترکستان  و اهل فرغانه اس

قراءة عاصم خوانند به روایت بکر؛ و حفص و بکر هر دو شاگردان 

عاصم بودند و عاصم بن بهدله ابي البحور شاگرد ابوعبدالرحمن 

ــلمي و پدر زربن حبیش بوده است و ابوعبدالرحمن شاگرد  الّس

ــاگرد عبدهلل بن مسعود و  ــت و زر ش علي بن ابي طالب بوده اس

ایشان از پیغامبر تلّقف کرده بودند وهلل اعلم بالّصواب.«

ــالم علي  انجامه: »... و الحمد هلل رّب العالمین و الّصلوة و الّس

رسوله و آله اجمعین. فرغ من تحریر هذا النسخة الّشریف ]کذا[ 

ــادس عشرین من المحّرم الحرام في بلد قسطمونیة في  في س

یوم االحد سنه خمس و عشرین و ثمانمایة هجریة حّرره الفقیر 

ــریف بن  ــر العبد الّضعیف المحتاج الي رحمة هلل تعالي ش الحقی

محمد بن سیدعلي الهمداني الحسیني.«

توضیحات:براي این اثر، نک: فهرستوارۀهزاروچهارصدسالۀ

ــت دارد.  فقه )ص 52(. دو صفحه در آغاز )ص 60 پ و 61 ر( فهرس

بخش بندي اصلي متن به »باب« و بخش بندي فرعي به فصل 

است.

نسخ کتابتي خوانا، مورخ 825 و 826 ق، در 160 گ.

1096.جواهرالفقه

از:محمدبن منصوربن ابي الفضل

آغـاز: »الحمد هلل رّب العالمین و العاقبة للمّتقین و الّصلوة علي 

ــفیع المذنبین محمد و آله الّطاهرین. قال  ــلین و ش سید المرس

الفقیر الّضعیف المحتاج الي رحمة هلل تعالي محمدبن منصوربن 

ــل غفر هلل له و لوالدیه و لجمیع المؤمنین و المؤمنات  ابي الفض

چون بر احوال خلق اطالع افتاد و کم رغبتي ایشان در علم فقه 

ــعي مردم در علمي دیدم  ــت و هرچند نظر کردم س معلوم گش

کي در دنیا و در عقبي مذموم و ملومست چنانک علم منطق و 

ــت نه دیني و نه دنیایي ... چون  نجوم و اندران هیچ فایده نیس

حال برین جمله بود این ضعیف از بهر تذکرۀ ملوك و سالطین 

ــم و ضاعف اقتدارهم کتابي مفید جمع کرد در  اعّز هلل انصاره

مذهب امام اعظم سراج اّمت مبّین شریعت ابوحنیفه رضوان هلل 

علیه و آن را جواهر الفقه نام کرد ...«

ــن ]![ کم تر از نان  ــي گوید یارحم ــئله: اگر کس انجام:»... مس

گوینده کافر شود. این الفاظ ها به کفر مي کشد و خطرناك شود 

ــلمانان خویشتن را نگاه دارند ازین الفاظ تا مفلس  باید کي مس

و بي فایده از دنیا بدر نروند ان شاء هلل تعالي.«

انجامه: »حّرره باباخواجه العارفي في منتصف رمضان المبارك 

ــنة احدي و ثلثین و سبعمایة حـامداً لـلـه و مصلّیًا و مسلمًا  لس

مستغفراً.«

ثلث کتابتي خواناي باباخواجه العارفي، مورخ 731 ق، 302 

گ، 19 س.
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1718.کتابالنّاصريفيترجمةکتابالقادريفيالتّعبیر

ترجمه: سراج الدین عبدالعزیز الیزدي )نگارش 692 ق(

ــپاس نامعدود و  ــاء بي غایت و س ــد بي نهایت و ثن آغـاز:»حم

ــاهي را که وجود جملۀ موجودات از فیض  شکر نامحدود پادش

ــت ... اما بعد بدانک چون بمقتضي قضاء ازلي که در  جود اوس

ــک امیرالمؤمنین ...  ــت ... چنان ــاء عالم خلق و امر ساریس فض

المعتضد بالـله ... در سنه ثمان و تسعین و ثلثمایه از امام سعید 

ــتاد المعّبرین نصربن یعقوب  ــلف قدوةالمفّسرین اس برهان الّس

دینوري تغّمده هلل برحمته التماس فرمود که کتابي مشتمل بر 

اصول و قوانین علم تعبیر ... تصنیف و تألیف سازد. آن بزرگوار 

ــب لغت او بود  ــان خلیفۀ روزگار کتابي عربي که مناس به فرم

بساخت ... مسّمي بالقادري في الّتعبیر ... و در شهور سنه اثنتین 

و تسعین و سّتمایه ملک معّظم شهریار اعظم ... علي خواجه بن 

ــهید المرحوم المغفور ملک االمرا في عصره  الملک الّسعید الّش

ــوم زین الدین علي بن  ــاه بن االمیر المرح ــمس الدین عمرش ش

موسي الیزدي مولداً البلخي محتداً ... ]فرمود[ از لباس فصاحت 

ــاني ...  ــي معّرا گرداني و مالبس عبارت عجم در آن پوش عرب

ــاب القادري  ــري في ترجمة کت ــن تألیف کتاب الّناص و نام ای

ــنه اثنتین و  في الّتعبیر نهاده آمد ... و این تألیف در ربیع اآلخر س

تسعین و سّتمایه بنجاز پیوست ...«

ــامد حکمتي و علمي و  ــت مي آش انجـام: »... آب ها]ي[ بهش

نعمتي بیابد و هلل اعلم بالّصواب ]و الیه[ المرجع و المآب. ]تمـ[

ت الکتاب.«

ــخه فصلي پرداخته که بخشي از  توضیحات:کاتب در آغاز نس

ــت: »... بنابراین  آغاز آن افتاده اما مواضع مهم آن بدین قرار اس

معني در اواسط سنه احدي و سبعمایه امیر معظم ... قدوة حّکام 

ــاهیر آذربایجان ولي االیادي و االلطاف ... به  الّزمان اکرم مش

ــام مصلحتي از مصالح ملک و  ــعد جهت اتم مبارکي و طالع س

ــارق االرض و  ــت بموجب فرمان اعلي الزال نافذا في مش دول

ــۀ یزد نزول فرمود ... در اثناء محاورات  مغاربها بخّطۀ محروس

اهل یزد چنان معلوم فرمود که پیش از این موالنا ملک االفاضل 

ــن عبدالعزیز ... درین  ــراج الملّة و الّدی ــا مفتي العصر س و العلم

ــت ...  والیت کتاب القادري في علم الّتعبیر را ترجمه کرده اس

ــختي گیرد ... فرمود که  ارادت او چنان اقتضا کرد که ازان نس

ــت اضعف عباد هلل  ــي این فصل اس محّرر این اوراق که منش

ــبب استنساخ  الوافي عبدالجلیل بن محمد بن عبدالباقي ... از س

ــرف مطالعه  ــد ... بندگاني که ش و مصدوقۀ حال فصلي نویس

ــام طفولّیت تا زمان  ــد و دانند که این ضعیف اّی ــي فرماین ارزان

ــم عبودیات حضرت جهان پناه مخدوم  کهولت در اقامت مراس

جهانیان صاحب صاحب قران دوران رشیدالّدنیا و الّدین اعّز هلل 

ــت ... هذا الکتاب من مؤلّفات موالنا  ــته اس انصار دولته گذاش

ــز الیزدي ادام هلل معالیه و  ــي الممالک عبدالعزی المعظم ... منش

اضعف معادیه.«

تعلیق کهن عبدالجلیل بن محمد بن عبدالباقي، مورخ 701 

ق، در 316 گ، 24 س، با جدول دوخطي سرخ رنگ.

1725.مجموعه

1.تذییلنفحاتاالنسدرمناقبحضرتجامي

از: عبدالغفور الری

ــد هلل تبارك و تعالي و  آغـاز:»تیّمنًا بذکر الملک االعلي الحم

دنا محمد المصطفي ... لیکن چون این فقیر  ــیّ صلّي هلل علي س

از شجرۀ عمر ثمري گرفته و از ثمرۀ وي بهره اي پذیرفته ...«

ــي از حفظ تعییـن فرمـودنـد  انجـام ]در 39 ر[: » ... و جمعــ

ــه هلل تعالي زیادة االکرام و الحمد علي الّتمام. نظم: جامي  وفق

که بود مائل جّنت مقیم شد | في روضة مکّرمة عرضها الّسماء 

ــت | تاریخه و من دخله  ــته روان بر در بهش || کلک قضا نوش
کان آمنا.«

ــاه ]جزئیات نوشته  2.مناقـبکمالخجندي)از تذکرۀ دولتش

نشد[(

3.خزانیۀشناسبي)منظوم و منثور، ترکي(

4.رسالهدرطریقخواجگان

از: جامي

آغاز]در 46 پ[: »سررشتۀ دولت اي برادر به کف آر | وین عمر 

گرامي به خسارت مگذار ...«

انجام: »... حق سبحانه و تعالي همگنان را از آنچه نشاید نگاه 

دارد و از آنچه نباید در پناه جمله سّر خواص و شّر عوام | گفته 

شد و الّسالم و االکرام. تّمت الّرسالة الّشریفة.«

ــتعلیق نازیبا، بي کا، بي تا ]حدود سدۀ دوازدهم[، در 50  نس

گ، 15 س، با جدول یک خطي سرخ رنگ.

1747.مجموعه

ــا 241 ر ]عربي  ــکویه )از 1 پ ت 1.جاویـدانخرد،از ابن مس

است، لذا فهرست نشد[(.

2.خردنمايجانافروز
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از:ابوالفضل یوسف بن علي المستوفي

ــه علي  ــن و صلوت ــد هلل رّب العالمی آغـاز ]در 242 پ[: »الحم

محمد و آله الّطّیبین الّطاهرین. گوید ابوالفضل یوسف بن علي 

المستوفي که قربت و منادمت مجلس پادشاهان و بزرگان مرد 

خردمند به سخن ...«

ــدار | همان به که نیکي  انجـام:»... نماند همي نیک و بد پای

ــد دفتر خردنماي جان افروز بحمدهلل و  بود یادگار. انجامیده ش

الّصلوة علي نبّیه محمد و آله.«

ــاله یک بار با نام خردنامهبه کوشش  توضیحات:متن این رس

ــد )تهران، 1347ش( و یک بار هم با نام اصلي به  ادیب برومن

ــده  ــش دکتر محمود عابدي )تهران، 1368ش( چاپ ش کوش

است.

ــیاقي  به تعلیق کتابتي احمد الملّقب بابن الّطائي، با تاریخ س

]حدود سدۀ نهم[.

1751.مجموعه

1.جواهراالسراروزواهراالنوار

ــین بن حسن خوارزمي که در فهرست ایاصوفیا )ص 68(  از: حس

شناسانده شده است. اثر دوم داراي مشخصات زیر است که در 

آنجا شناسانده نشده است.

2.فصول ]![

از: ناشناس ]شاید از کمال الدین حسین بن حسن خوارزمي[

آغاز]در 490 پ[ : »ثنا بر حضرت کبریا جّل و عال که در غیب 

ذات خود منّزه از نعوت و صفات است و مقّدس از داللت الفاظ 

ــارت به اصول اهل وصول  ــات ... اما بعد درین فصول اش و لغ

کرده مي شود بعد از طلب توفیق از حضرت مبدع نفوس ...«

انجـام: »... این چند فصل بر موجب التماس بعضي از عزیزان 

ــیخ محیي الدین عربي را طلب کرده  ــته شد که کلمات ش نوش

ــرع نوشته شد  ــبیل ش بودند کلمات بعضي از بزرگان نیز بر س

ــعر سرد خود  ــد دل از ش ... چند گویم دروغ و هرزه و الف | ش

سردم.«

به نستعلیق کتابتي، بي کا، بي تا ]حدود سدۀ دهم[، در 526 

گ، 23 س.

1868.مجموعه

9
1.شرحنودونهنام

از: ناشناس

ــمائه  آغاز:»الحمد هلل الّذي انعم علي اهل االیمان بتعریف اس

و شّرفهم باالذعان و الّتصدیق لجمیع انبائه ... اّما بعد بدان که 

ــناخت نام هلل تعالي و دوستي یاد آن شفا]ي[ دل بیماران و  ش

ــت ... و بعضي از عزیزان التماس  ــایش جان اندوهگنان اس آس

ــرح نود  از گداي فروماندۀ مقّصري کردند مّرًة بعد اخري که ش

ــاني که لغت عربیه نمي دانند  ــي بنویس تا کس و نه نام به فارس

بهره اي از معاني این نام ها]ي[ حسني بیابند ... هلل: اّول نام هاي 

نودونه گانه است این نام مونس جان آرزومندان ...«

ــان و الخذالن و  ــن الّطغی ــلّمنا م انجـام ]در 288پ[: »... س

ــان و اوصلنا آمنین الي الجنان یا  ــا من اهل حقایق االیم اجعلن

ارحم الّراحمین ارحم الّراحمین ارحم الّراحمین. الباعث.«

2.ذکرامامعبدهلل بنمحمد بنادریسشافعي

از: ناشناخته

ــان محّبت و  ــریعت آن بره ــلطان ش آغاز ]در 289ر[: »آن س

حقیقت آن مفتي اسرار ربّاني آن مهدي اطوار ...«

ــافعي چنین فرمود که تذکرۀ  انجام ]موجود[: »... بگفتند که ش

ــد. چون تذکره بیاوردند آن مرد در تذکره نگاه کرد و  او را بیاری

در آنجا نبشته بود که هزار درم ... ]افتادگي نسخه[.«

نسخ و تعلیق کتابتي، بي کا، بي تا ]حدود سدۀ نهم[، در 293 

گ، 25 و 16 س.

2007.کاملالتّعبیر

از:حبیش تفلیسي

ــد و صمد و قادر  ــداي را که واح ــتایش خ ــپاس و س آغاز: »س

ــت ... چنین گوید شیخ  ــت مالک ذوالجالل و حّي فاطر اس اس

ــي که چون از  ــین بن ابراهیم بن محمد الّتفلیس ابوالفضل حس

تصانیف صّحت االبدان بپرداختم نگاه کردم در کتب اهل تعبیر 

ــي ساخته بودند کتاب واضح نیافتم ... تا این کتاب  که به پارس

ــاختم از بهر مطالعت نظر همایون سلطان معظم ... عّز الّدنیا  س

ــام این کتاب  ــعود ... و ن ــالن بن مس و الّدین ابوالفتح قزل ارس

کامل الّتعبیر نهادم.«

ــبب  ــع او بانگ مي کردند دلیل که س ــا در موض انجـام:»... ت

دشمنان مضّرت یابد به قدر آنچه دیده باشد وهلل اعلم بالّصواب 

و الیه المرجع و المآب.«

انجامـه:»تّمت هذا الکتاب الکامل في الّتعبیر و الحمد هلل رّب 

ــالم علي رسوله الّنبي االّمي و علي آل  العالمین و الّصلوة و الّس

9. نام اثر ساختۀ ما بر اساس عبارت مؤلف است. نام مؤلف در متن درج نشده است.
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ــلّم علیه و علي جمیع االنبیاء و المرسلین و  محمد و بارك و س

ــن الطّیبین الّطاهرین.  ــول هلل اجمعی رضي هلل عن اصحاب رس

ــابع و العشرین شهرهلل االصّم  فرغ من تحریر یوم االثنین الّس

ــّتین و سبعمایة علي یدي العبد  ــنة ثمان و س رجب المرّجب س

ــف المحتاج الي رحمةهلل تعالي اضعف عبادهلل حاجي بن  الّضعی

ــّم اغفر لي و  ــن هلل عواقبه. الله ــدهلل الخّباز الکرماني احس عب

لوالدي و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات 

برحمتک یا ارحم الّراحمین و سلّم تسلیمًا دایمًا کثیراً کثیرا.«

تعلیق ریز حاجي بن عبدهلل الخّباز الکرماني، مورخ 768 ق، 

در 165 گ، 25 س.

2008.کاملالتّعبیر

از: حبیش تفلیسي

آغازوانجام:همانند پیشین.

انجامه: »تّمت الکتاب کامل الّتعبیر بعنایة رّب العالمین و صلي هلل 

ــا ارحم الّراحمین  ــّیدنا محمد و آله اجمعین برحمتک ی علي س

ــهر ذي الحّجة عمة میامنها سنة ثمانین و ثمانمایة  في اواخر ش

علي ید اضعف الخالیق المحتاج الي رحمةهلل تعالي منصوربن 

ــه و لمن نظر فیه و  ــیه یي غفرهلل لکاتبه و لقاری ایمنیلک اماس

لجمیع المسلمین آمین یا ربّ العالمین. نگهدار بادا جهان آفرین 

| به هر جا که باشد خداوند این.«
ــخ کتابتي منصوربن ایمنیلک اماسیه یي، مورخ 880 ق،  نس

در 184 گ، 25 س.

2009.کاملالتّعبیر

از:حبیش تفلیسي

آغازوانجام:همانند پیشین.

انجامه: »... از سبب دشمن رنج و بالیي عظیم بدو رسد. تّمت 

ــّوال ختم بالخیر و  ــلخ شهر ش الکتاب بعون الملک الوّهاب س

االقبال سنه اثني و سّتین و تسعمایة.«

نستعلیق کتابتي، بي کا، مورخ 962 ق، در 343 گ، 21س.

2010.کاملالتّعبیر

از: حبیش تفلیسي

ــه عقل کّل در  ــّد و ثناء بي عّد حکیمي را ک آغـاز: »حمد بي ح

ــداء نعت کمال او  ــل در بی ــف جالل او حیران و انبیا و رس وص

ــت از اجزاء  ــد بدان که رؤیاء صالحه جزئیس ــرگردان ... و بع س

ــیاري از انبیا به الهام و رؤیا ملهم شده اند ... بنابرین  نبّوت و بس

این کتاب را تألیف کردم و آن را نام کامل الّتعبیر نهادم زیرا که 

درین علم به پارسي از این کامل تر کتابي هیچ کس نساخته ...«

ــال گوید کي دیدن یخ در خواب  انجـام]موجود[: »... یخ: دانی

غم ... باشد بر قدر انچ دیده بود خاصه کي یخ نه بوقت خویش 

ــن ... بود و اگر یخ از آب  بیند ... خاصه انچ از آب صافي و روش

تیره و تلخ ... ]افتادگي نسخه[.«

ــا« افتادگي دارد و دو  ــخه از پایان در حرف »ی توضیحات: نس

ــتین آن نیز نونویس است که مقدمه اي در آن درج  برگ نخس

شده که آغاز آن با کاملالتعبیر تفلیسي مطابقت ندارد و از میانه 

با آن یکي مي شود اما از برگ سوم بخش اصلي و کهن نسخه 

آغاز مي شود که همان کامل الّتعبیر تفلیسي است.

ــدۀ ششم[، در 325  ثلث کهن ایراني، بي کا، بي تا ]حدود س

گ، 23 س.

2016.شرحاسرارالوحيالمسّميبکشفاالسرار

از: برهان الدین محمد بختیار بخاري

آغاز:»الحمد هلل الّذي اودع االسرار في قلوب عباده الّصالحین 

ــاروا ورثة  ــوا بما علموا فص ــم یعلموا حیث عمل ــم ما ل و علّمه

ــرار الوحي  ــرح کتاب اس الّصالحین ... اما بعد مي گوید مؤلف ش

ــت چون پیغمبر صلّي هلل علیه و  ــّمي بکشف االسرار اس که مس

سلّم در شب معراج رسید از پروردگار خود پرسید آنچه پرسید و 

جواب ازو شنید آنچه شنید و بعضي از موالنا برهان الدین محمد 

بختیار بخاري رحمةهلل علیه روایت کرده است از روایات معتبر 

به اسناد خود کابراً عن کابٍر از امام جعفر صادق و او از پدر خود 

و او از پدر خود محمدباقر و او از پدر علي صغیر10 زین العابدین 

رحمةهلل علیهم اجمعین و آن را در کتاب اسرارالوحي ذکر کرده 

است و وي در علم حدیث بسیار کتب تصنیف کرده است چنان 

ــوراء و غیر  که ریاحین االخبار و یاقوتة الحمراء في فضل العاش

ذلک و این کتاب اسرارالوحي بغایت معتبر است ... اکنون بدان 

ــت آن را به قلم نیر ]ظ:  ــرارالوحي اس که هرچه عبارِة کتاب اس

ستبر[ نبشته آمد و جز آن به قلم باریک تا فرق باشد میان این و 

آن اینست آمدیم در ذکر آن؛ قال علیه الّسلم: الهي اّي االعمال 

ــول صلّي هلل علیه و سلّم در شب  افضل عندك؟ یعني چون رس

ــید اي بارخدایا و اي معبود  ــید پرس معراج بدان مقام اعلي رس

10. یک نفر واژه را تبدیل به »علي اصغر« کرده است.
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من کدام کار از کارهاء مخلوقان بهتر و فاضل تر و برتر نزدیک 

ــيء افضل عندي من الّتوّکل علّي و  تو؟ قال هلل تعالي: لیس ش

الّرضاء بما قسمت لهمیعني فرمود حق تعالي جواب که نیست 

ــن بهتر و فاضل تر از  ــچ کاري از کارهاء بندگان نزدیک م هی

توکل کردن ایشان بر من و خشنود بودن ایشان از من بدانچه 

قسمت کرده ام من براي ایشان ...«

مشخصات: یادداشت نشد.

2341.مجموعه

1.کتابالغیاثیة )/ لطائف غیاثي(

از: فخرالدین رازي

ــت و مدح بي عّد و غایت حضرت  آغـاز: »حمد بي حّد و بي نهای

ــز ذات او را ممکن  ــداي را که واجب الوجودي ج ــالل آن خ ج

ــت ... و نکتها کي در راه دین معاونت کند و در مدت چهل  نیس

ــت درین کتاب فراهم آوردیم ... و آن  ــال گرد کرده شده اس س

ــم نخستین در علم اصول،  ــم مرتب آوردیم. قس را بر چهار قس

ــم دوم در علم فقه، قسم سیم در علم اخالق، قسم چهارم  قس

در دعا و شرایط آن ...«

انجام ]در 52 پ، افتاده. یادداشت نشد[.

توضیحات: از این اثر نسخۀ کهني به شمارۀ 12087 مجلس و 

نسخه اي مورخ 741 ق به شمارۀ 3658 در کتابخانۀ ملي تبریز 

موجود است )نیز نک: دنا، ج 8، ص 1033(.

2.اثريدرطبیعیّاتوعجایبالمخلوقات

از:ناشناس

ــید و ظلمت  آغاز ]موجود، در 53ر[: »... مرکب بود از نور خورش

ابر و آن رنگ زرد است که از کمال سپیدي اندك مایه به جانب 

سیاهي آمدست و بر محیط جرم خورشید ...«

ــتي نهي باد و  ــون رگوي بي نماز بر دنبال کش انجـام: »... و چ

زوبعه در آن نیفتد و اما منفعت زن بي نماز آنست که هرکجا که 

او باشد ذراریح بمیرند و اگر دست به مصروع برد ساکن گردد.«

ــدۀ هشتم[، در 73  تعلیق کتابتي ریز، بي کا، بي تا ]حدود س

گ، 21 س.

2385.ترجمۀاشاراتوتنبیهات

از: ناشناس

آغاز:»سپاس آفریدگار دو جهان را و بخشندۀ عقل و روان را و 

درود نیکان و پیغامبران را ...«

ــاش کني و ضایع گرداني و  انجـام: »... پس اگر این علم را ف

ــال و الحمد هلل رّب  ــي و بینک و کفي بالـله وکی ــي بین هلل تعال

العالمین و الّصلوة و الّسالم علي خیر خلقه محّمد و آله الطّیبین 

الّطاهرین.«

توضیحات: این متن با مشخصات زیر چاپ شده است:

اشاراتوتنبیهات، ترجمۀ ناشناس، تصحیح احسان یارشاطر، 

تهران، انجمن آثار ملي، 1332ش.

نسخ کتابتي، بي کا، بي تا ]حدود سدۀ نهم[، در 257 گ، 17 

س، قطع بیاضي.

2386.مجموعه

1.ترجمۀاشاراتوتنبیهات

از:ناشناس

آغاز:»سپاس آفریدگار دو جهان را و بخشندۀ عقل و روان را و 

درود نیکان و پیغامبران را ...«

ــارات  ــت کتاب اش ــد ترجم ــپري ش انجـام]در 119پ[: »س

ــنبه  ــنده روز پنجش ــع ]و[ فهم این نبیس و تنبیهات به قدر وس

چهاردهم ماه جمادي االّول سنه احدي و ثمانین و سّتمایه.«

2.القوامیةفياسرارالکالمیة

از:ناشناس )به زبان عربی است و لذا بدان نپرداختیم(.

توضیحات:ترجمۀاشاراتوتنبیهات مندرج در این نسخه در 

چاپ یارشاطر استفاده شده است.

نسخ کتابتي ]نخستین اثر[ و ثلث ]در دومین اثر[، بي کا، مورخ 681 

ق ]در پایان نخستین اثر[، در 128 گ، 21 و 18 س.

2387.ترجمۀاشاراتوتنبیهات

از:ناشناس

آغاز: »سپاس آفریدگار دو جهان را و بخشندۀ عقل و روان را و 

درود نیکان و پیغامبران را ...«

ــي و ضایع گرداني  ــر این علم را فاش کن انجـام: »... پس اگ

خداي میان من و تو. تمام شد ترجمت کتاب اشارات و تنبیهات 

ــنه اثنین و سّتین و  ــنبه در غّرۀ جمادي اآلخر س در روز یک ش

ثمانمایه.«

نستعلیق کتابتي، بي کا، مورخ 862 ق، در 167 گ، 15س.

2414مکرر.مجموعه

1.رسالةفيالنّفس ]عربي[

ــل ... و بعد فهذه  ــد هلل الّذي الیخیب من بابه آم آغـاز: »الحم

رسالة حّررتها في الّنفس و جعلتها ثلثة فصول ...«

انجام ]در 17 پ[: »... و اّیاکم من المهتدین انّه هو البّر الّرحیم 
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ــالة. رحمت  ــي هلل علي محمد و آله اجمعین. تّمت الّرس و صلّ

حق باد بر خوانندها | کز کرم بخشند بر کاتب دعا. سنه 899.«

2.جامعالقسمینالّسلطاني

از: حسام بن شمس الدین الخطیب المشتهر بخطابي الجیالني

ــدح نامعدود مر حضرت  ــد نامحدود و م آغـاز]در 19پ[: »حم

ــت ... اما بعد  ــه مطابقۀ علمش بیان واقع اس ــم ودود را ک حکی

ــن مزبور المحتاج الي  ــطور و مقّرر ای چنین گوید محّرر این س

ــمس الدین الخطیب المشتهر  ــام بن ش رحمةهلل المجیب حس

ــت  ــده هلل بغفرانه که این رساله ایس ــي تغّم ــي الجیالن بخطاب

ــم ریاضي و طبیعِي  ــتمل بر فروعي چند از دو قس مختصر مش

ــع و ثمانین و  ــنه ارب ــه عجالةالوقت را در تاریخ س ــت ک حکم

ــلطان ابوالمظّفر بایزید ... تألیف  ثمانمایه هجریه ... ]براي[ س

ــوم  ــاله را موس ــوي بر مقدمه و دو باب و این رس ــرد ... محت ک

گردانید به جامع القسمین الّسلطاني و من هلل االعانة ...«

ــود عرض مي کنند  ــه بضاعت خ انجـام ]در 61 پ[: »... هم

ــول حضرت او تا کدام خواهد بود. ظّل عالي حضرت  آنجا | قب

خدایگاني مخلّد و مستدام باد بالنون و الصاد.«

3.الّرسالةالنّظامیة

از:محمود عمر حکیم

آغاز ]در 62 پ[: »حمدي که محاسبان عالم و عالمان محاسب 

از عّد و حصر آن عاجزند و ثنایي که متفّکران عاقل ... مي گوید 

مخلص ترین دعاگویان محمود عمر حکیم اصلحه هلل شانه که 

ــال ربّاني این مخلص را  ــون فیض فضل الهي و کمال افض چ

ــم ریاضیات بعد تحّمل االعبا ... نصیبي ارزاني داشت ...  از قس

ــعد الجنیدي ... خواسته آمد  ملک ملوك الوزرا محمدبن ابي س

تا به جهت مطالعۀ ]فرزند[ وي کتابي تألیف کرده آید که نوادر 

حساب و غرایب ریاضیات را شامل باشد ... و بر بیست و شش 

باب مرتّب کرده شد و نام وي الّرسالة الّنظامیة اتّفاق افتاد ...«

ــود خّط نص و این مثل خّط  ــمت حاصل ش انجام:» ... از قس

ــن کتابته في  ــم بالحقیقة. و فرغ م ــت وهلل اعلم و احک اه اس

ــنة ثمان و عشرین  ــعبان س ــهرهلل المبارك ش یوم الجمعة ش

ــر لصاحبه و لکاتبه و  ــلم. اللهّم اغف ــة الهجریة و الّس و ثمانمای

لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات برحمتک 

یا ارحم الّراحمین.«

ــر[ و 828 ق ]در پایان  ــتین اث مورخ 899 ق ]در آغاز نخس

رسالۀ سوم[.

2539.شرحایساغوجي

از:ناشناس

ــي اجناس  ــان عل ــذي فّضل نوع االنس ــد هلل الّ آغـاز:»الحم

ــون در حدیث نبوي علیه  ــق الفصیح ... اما بعد چ ــة المنط برتب

ــت که هر امر معتّد به  افضل الّصلوات و اکمل الّتحّیات آمده اس

که ابتداي او باسم هلل ... الجرم مصّنف نیز در ابتداي کتاب بعد 

از تیّمن به بسم هلل گفت: نحمد هلل و معني حمد نیکویي گفتن 

ــخص را بر صفت جمیلۀ او اعّم که آن ... علي توفیقه  است ش

ــت با چیزي  ــت موافق گردانیدن چیزي س ــي توفیق در لغ معن

ــأله هدایة طریقه بالـله تعالي اضافت  دیگر و در عرف ... و نس

کرد مه به جّنت و غیر آن تا معلوم شود ...«

ــي المنطق یعني چون  ــالة ف انجـام: »... ولیکن هذا آخر الّرس

غرض از تألیف این جا به آخر رسید پس مي باید که این موضع 

آخر رساله باشد در منطق ... که چون به آخر رسد قادر باشد بر 

تألیف برهان و استنباط علوم یقینّیه از آن. ختم هلل امرنا بالحّق 

ــن و عصمنا ... و اغابط المبطلین و الحمد هلل اّواًل و آخراً  و الیم

ــرا کتبه الحقیر داودبن  ــوال فاخ و الّصلوة علي خاتم الّنبّیین رس

موالنا ابرهیم خواجه داود االصفهاني.«

ــه داود  ــا ابرهیم خواج ــن موالن ــي داودب ــتعلیق کتابت نس

االصفهاني، بي تا ]حدود سدۀ دهم[، در 38 گ، 17 س.

2592.مجموعه

1.ترجمۀملّخصچغمیني

از:محمدبن عمر انداقاني

آغاز:»الحمد هلل کفآء افضاله و الّصلوة علي محمد و آله. چنین 

ــلمانان محمد بن عمر انداقاني وّفقه هلل  مي گوید دعاگوي مس

ــت  ــعادات دینّیه ... که چون به کّرات و مّرات دوس لتحصیل س

ــر المنّجم ازین ضعیف  ــق ... زین الّدین عم ــص و یار مواف خال

ــاب ملّخص در هیأت از عربي  ــاس کرد که مي باید که کت التم

ــن کتاب االمام  ــي ... چنین گوید مؤلف ای ــي نقل کن به پارس

االجّل االفضل االکمل ملک الحکماء سلطان العلماء محمودبن 

ــن کتاب را در هیأت  ــن عمر الچغمیني جزاه هلل که ای محمدب

ــتم  ــد علما را بعد از من و نگاه داش تصنیف کردم تا تذکره باش

در وي ایجاز ...«

انجام ]در 44 پ[: »... تا باز آنجا رسد و ظاهرترین اوضاع هالل 

است لیکن رؤیت هالل مختلف شود به اختالف مساکن.«
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2.الّرسالةالمعینیة

از: نصیرالدین محمد طوسي

ــپاس و ستایش حضرت ذوالجاللي را که  آغاز ]در 46 پ[: »س

ــوار دقایق حکمت او از هر ذّره اي از ذّرات کاینات عالم تابان  ان

ــرف مجاورت خدمت مجلس  ــواد ش ــت ... تا محّرر این س اس

عالي شهنشاه عالم ... عبدالرحیم بن ابي منصور خلد هلل ملکه و 

ضاعف قدره یافته است ... خدمت پادشه زادۀ جهان ... و اشرف 

ایران ابوالشمس بن عبدالّرحیم ]یافته[ ... به تحریر این مختصر 

ابتدا کرده آمد و آن را الّرسالةالمعينّيةنام نهاده شد ...«

ــبیل اجمال به  ــرح علم هیأت بر س انجام]در 151ر[: »... از ش

ــاله را برین فصل و مقاله ختم کنیم و بالـله  ــید رس تقدیم رس

ــخة علي سبیل  ــوید هذه الّنس الّتوفیق و العصمة. فرغ من تس

االستعجال عبدالمؤمن بن نصرهلل المنشي السمرقندي احسن 

هلل احواله في تاریخ سنة خمس عشر و ثمانمایة.«

3.حّلمشکالتمعینیّه

از:نصیرالدین محمد طوسي

ــت ربّاني حجاب انتظار از پیش  آغـاز ]در 152پ[: »چون عنای

چهرۀ مراد محّرر این سواد برداشت و سعادت خدمت پادشاه زادۀ 

ایران ...«

انجام ]در 166پ[: »... به سوي مغرب و خط بر سمت کشیدیم 

چنانک در شکل ظاهر است. وهلل اعلم بالّصواب و الیه المرجع 

و المآب.«

4.بیستباباسطرالب

از: نصیرالدین محمد طوسي

ــطرالب  ــت در معرفت اس آغاز ]در 168پ[: »این مختصریس

ــت باب. باب اّول: در القاب آالت و خطوط و  ــتمل بر بیس مش

دوایر اسطرالب. آنچه عالقه در وي است حلقه بود ...«

ــد.  ــتباه نیفتد او را درین باب کفایت باش انجـام: »... دران اش

اینست تمامي سخن در معرفت اسطرالب وهلل اعلم بالّصواب.«

نستعلیق کتابتي عبدالمؤمن بن نصرهلل المنشي الّسمرقندي، 

مورخ 815 ق ]در پایان اثر دوم[، 204 گ، 15 س، با جدول 

سه تحریر، با سرلوحۀ کتیبه اي در آغاز هر اثر.

2770.کتابفياسرارالنیّرین

از:ناشناس

ــه عیب ها و  ــت از هم ــپاس آن خداي را کي پاکس آغـاز:»س

ستایش مر او را کي منّزه است از همه نقص ها و درود بر روان 

پاکان و برگزیدگان علي الخصوص بر روان انبیا علیهم الّسالم 

کي بهترین خالیق بوده اند و رحمت بر روان سیف ذي یزن کي 

ــاه یمن بود ]به[ سبب منازعت خصم از ملک بیفتاد هفت  پادش

سال در اطراف ملک عرب سرگردان مي گشت ...«

انجام: »... ازان سنگ خرد کند و در شراب به کسي دهد البته 

عربده کند و اگر آن سنگ بر دنبال خر بندند هرگز بانگ نکند. 

ــنه  ــن توفیقه في اواخر جمیدي اآلخر س تّمت بعون هلل و حس

ــال بر سیصد  ــّتمایه بفّرخي و پیروزي و بهروزي س احد ... و س

ــدگي[ هجرت سّیدالمرسلین و قاید الغّر المحّجلین  ... ]محو ش

محمدبن عبدهلل صلي هلل علیه و علي آله الّطاهرین.«

توضیحات: در طلسمات و علوم غریبه است. عنوان اثر برگرفته 

از این عبارت در پشت  نسخه است: »کتاب اسرارالّنّيرين من 

ــر  ــف فرید الّدهر و وحید العصر االمام المتقّدم سّیدالبش تصانی

ــالم من انبیا الّسالف في زمان دور الّشمس من  »ذوانا« علیه الّس

زمانه الي اّیامنا 3875 سنه.«

ــصد و ... و یک11، در 176  ــي کا، مورخ شش ــث کتابتي ب ثل

گ، 25 س.

3284.مجموعه

1.شهنشاهنامه

از: میرزا قاسم گونابادي

ــت ببرد ]؟[ | بهرجا فتد  ــیر جمال آغاز ]در گ 1ر[: »بصر بي س

ــاني  دیده نزدیک و دور | تویي کرده این جا و آنجا ظهور || نش

ــت و هستي ده و غیر  ــت | تویي هس ــتي در این دیر نیس ز هس

نیست ...«

انجـام ]بي انجامه، گ ص 161ر[: »کتب خانۀ دین و ایمان ما 

ــي مآب |  | از این پنج دارد رواج و بقا || به بازوي این پنج قدس
توان تافتن پنجۀ آفتاب.«

توضیحات: در ستایش شاه اسمعیل صفوي است.

2.تمرنامه

از:هاتفي

ــیه[: »بنام خدایي که فکر و خرد | نیارد  آغاز]گ 1پ، در حاش

که با کنه او پي برد ...«

انجام]در گ166ر[: » ... الهي چو این نقش فّرخ نهاد | به آخر 

ــد کتاب تمرنامۀ موالنا عبدهلل  ــید آخرش خیر باد. تمام ش رس

11. عدد دهگان حذف شده است.
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هاتفي بعون هلل و حسن توفیقه و الّصلوة و الّسالم علي محمد 

ــلیمًا دایمًا ابداً  ــلّم تس خاتم الّنبّین و آله الّطاهرین الّطّیبین و س

کثیراً کثیرا.«

3.ساقينامه

از: حافظ شیرازي

ــر روزگار | من و  ــر فتنه دارد دگ آغـاز ]گ 161 پ متن[: »س

مستي و فتنۀ چشم یار ...«

ــایند باز | در کامراني  انجام ]در165 پ[: »بده تا به رویت گش

و عمر دراز.«

4.ساقينامه

از: باباحیدر کلوج

آغاز: »منه دل بر این کهنه دیر خراب | که بر آب دارد بنا چون 

ــت | که جاي دگر غیر از  ــاب | مکن جا درین کاخ بنیادپس حب

این جاي هست ...«

ــدۀ نهم یا دهم، در 167 گ، 14 سطر  ــتعلیق خوش س نس

ــیه، مجدول، سه ستوني به  ــطر ]9 بیت[ حاش متن و 18 س

ــیه یک اثر[،  ــیه ]متن یک اثر و حاش ــورت متن و حاش ص

ــبک صفوي در  ــبتًا زیبا به س ــک مجلس نبرد نس داراي ی

ــرلوحه به سبک دو صفحه اي شیوۀ صفوي سدۀ  129ر، س

ــتین صفحه افتاده است، جدول میانۀ متن و  دهم که نخس

حاشیه در همۀ صفحات و همچنین سرفصل ها و لچکي ها 

همگي مذّهب است.

3487.مجموعه

داراي دو اثر با دو خط مختلف که یک جا جلد شده اند:

1.موافقالمرافق

از: ابن الجوزي )مورخ 683 ق؛ عربي، که بیرون از گفت وگوي 

ماست(.

2.نسائماالسحارمنلطائماالخبار

از:رشیدالدین وطواط

آغاز]موجود در گ 56 ر[: »... استجماع رسایل نجاة آن جهاني 

ــایر مخلوقات مخصوص گردانید و نوع او را نیز از تفاوتي  از س

فراوان درین حلیت و خاصّیت خالي نگذاشت ... به فّر دولت ... 

ــعید بهادرخان ... خواجۀ عدیم مثل  الّسلطان بن الّسلطان ابوس

ــم کتب خانۀ  ــن صاین وزیر عادل ... و برس ــر نصرةالّدی بي نظی

معمور و اسم ذکر همایون مخدومي این تاریخ بنسایم االسحار 

من لطایم االخبار معنون گردانید ...«

ــابق صبح  ــه، در گ 113ر[: »... وزرا]ي[ س انجـام ]بي انجام

ــفق  ــتور نامور بوده اند و کبرا]ي[ الحق ش آفتاب وجود این دس

ــروب مصون و مأمون باد  ــید بقا]ي[ او کي از افول و غ خورش

ــور دولت  خواهند بود. جهان زو یادگار کس مماناد | جزو منش

کس مخواناد. و یرحم هلل عبداً قال آمینا.«

ــم[، از 56 ر تا  ــدۀ نه ــق کتابتي بي کا، بي تا ]حدود س تعلی

113ر، 15س، از آغاز اندکي در دیباجه افتادگي دارد.

منابع:

ــي بر مبناي تألیف استوري )2 ج(، یو. ا. برگل ترجمۀ  -ادبیات فارس

فارسي یحیي آرین پور و سیروس ایزدي و کریم کشاورز به تحریر 

ــات فرهنگي،  ــۀ مطالعات و تحقیق ــزوی، تهران: مؤسس احمد من

1362ش.

- فهرست کتاب هاي خطي کتابخانۀ مجلس سنا )ج 1(، محمدتقی 

دانش پژوه و بهاءالدین علمی انواری، تهران، 1355ش.

ــتوارۀ دست نوشت هاي ایران )دنا، 12 ج(، مصطفي درایتی،  - فهرس

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي.

ــي،  ــتانبول، محمودبک مطبعه س ــۀ ایاصوفیه، اس ــر کتبخان - دفت

1304ق.

ــی، ترجمۀ توفیق  ــه، عبدالباقی گولپینارل ــت متون حروفی - فهرس
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