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  خطِّ نگارندة آنها بعضي نسخ خطّي به
  در کتابخانة رضا رامپور

  ∗شريف حسين قاسمي

اتّراپرادش يکي از رامپور در ايالت  آباد معروف به يکتابخانة رضا واقع در مصطٰف
, هايي است که در آن هزارها نسخة خطّي و چاپي عربي ترين کتابخانه بزرگترين و غني

اين کتابخانه سابقة . شود ي و سانسکريت نگهداري ميهند, اردو, ترکي, پشتو, فارسي
نوابان رامپور در احداث و نظم و ادارة اين کتابخانه نقش . بيش از دويست ساله دارد

: متوٰفي(اهللا خان بهادر  نام نواب فيض يکي از نوابان رامپور به. اند اساسي را بازي کرده
ر دورة حکومت نواب محمد سعيد خان د. نهاد  اين کتابخانه را بنا)م ١٧٩٤/ه ١٢٠٨

 باين نوا. کرد  گسترش پيداهاين کتابخان) م ١٨٥٤-١٨٤٠/ه ١٢٥٦-١٢٧١(بهادر 
سپس . داد خرج ههاي زيادي را ب آوري نسخ خطّي نادر و پرارزش تالش رامپور در جمع

 حکومت م ١٨٦٤/ه ١٢٨١ تا ١٨٥٤/ه ١٢٧١نواب محمد يوسف علي خان بهادر از 
 اديب و هم ادب دوست و مربي و دوستدار شعرا و ادبا و علما ,و خودش شاعرا. کرد

در زمان حکومت او .  در توسعة کتابخانه همت گماشتچنين هميو. بوده است
بعد از درگذشت نواب يوسف . خرج رسيد ها به  روپيه براي خريداري کتاب١٢،٢٥٨

گرفت و از سال  دست هبنواب کلِب علي خان بهادر زمام حکومت را , علي خان
 شاعر و اديب و ادب دوست نيزاو . م حکومت کرد ١٨٨٨/ه ١٣٠٤تا  م ١٨٦٤/ه ١٢٨١

, دوران حکومت اين نواب تعداد زيادي علما. دارد بوده و در غناي کتابخانه سهمي بسزا
ند دانان از نقاِط مختلف ه نقّاشان و موسيقي, گويان داستان, اطبا, خوشنويسان, ادبا, شعرا

                                                   
  .دهلي, بازنشستة فارسي دانشگاه دهلياستاد   ∗
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حقيقت نسخ نادر و  در
نفيس موجود در کتابخانة 

قدري است  رضا رامپور به
يقين در کمتر  لب بهکه غا

 .شود مي کتابخانة هند پيدا

اي را براي کتابخانه  نواب کلِب علي خان ساختمان دو طبقه. رامپور کشيده شدند به
که  قبل از اين. گذاشت) ه ١٣٠٣ (»کتبخانة علوم دينيه«نهاد و نام تاريخي آن را  بنا

نواب . کرد نواب کلِب علي خان فوت, ساختمان جديد نقل مکان داده شود کتابخانه به
م تا  ١٨٨٩/ه ١٣٠٦ و سپس نواب حامد علي خان بهادر که از مشتاق علي خان بهادر

 مانند نياکان خود در ,کردم حکومت  ١٩٣٠/ه ١٣٤٨
ها مساعي  آوري کتاب توسعة کتابخانه و جمع

در دورة حکومت نواب . دادند خرج هي را بغبلي
 در ساختمان جديدي هتابخانحامد علي خان ک

هزينة  بهم منتقل شد که  ١٨٩٢/ه ١٣١٠در سال 
اين . آسمان کشيده بود چهل هزار روپيه سر به

اسم سر نواب رضا علي خان بهادر  کتابخانه به
. پرور نواب حامد علي خان موسوم است فرزند علم

  .کرد  کتابخانه را فراهميها نواب رضا علي خان يک سوم کتاب
 الغني امه نجمعلّ, حافظ احمد علي خان, )ه ١٣٤٦ :م(الملک حکيم اجمل خان  مسيح

موالنا مان و سپس  چيپ. اف.يج, اخبارالصناديد و اوده تاريخخان رامپوري مؤلّف 
امتياز علي خان عرشي از جمله مديران اين کتابخانه بودند و هرگونه زحماتي را براي 

نتيجه هزارها نسخة خطّي و چاپي حاال در اين  غناي اين کتابخانه تحمل کردند و در
  .اند وطکتابخانه مضب

  هجري کتابخانه را وقف کرد١٣٧١بايد يادآور شد که نواب رضا علي خان در سال 
 اسم کتابخانه را به, پاس خدمات او د و دولت هند بهنمودولت هند واگذار  و توليت آن را به

نامه  گذاري کرد و براي حفظ و پيشرفت کتابخانه در وقف نام» کتابخانة رضا رامپور«وي 
 نفر ديگر که زيرنظر ١٣ل از يکي از فرزندان نوابان رامپور و اي متشکّ ههيئت مدير

رياست استانداِر  امروز هم هيئت مديره به. درنظر گرفته شد, شوند دولت هند انتخاب مي
  .پردازد يکند و کلية مخارج را دولت مرکزي هند م اتّراپرادش از اين کتابخانه نظارت مي

قدري است که   به موجود در کتابخانة رضا رامپورحقيقت نسخ نادر و نفيس در
مؤلّف باري علّامه شبلي نعماني . دشو مي يقين در کمتر کتابخانة هند پيدا  بهغالب
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از اين  ,هاي معروف و عظيم در جهان اسالمي را ديده بود  که قبالً کتابخانهشعرالعجم
  :بخانه اظهار نظر کرداو سپس در يادداشت خود دربارة اين کتا. کتابخانه ديدن کرد

مي البزرگ اسهاي  از کتابخانه, روم و مصر و ديگر کشورها  بهدر سفرهاي خود”
را که در کتابخانة رضا رامپور مشاهده ليکن نفايس و ذخايري , ديدن کردم

  .“ها دست نيافتم آن  بهديگرهاي  يک از کتابخانه در هيچ, کردم
 يتصوير و نقّاشصدها , فرد  بهدر و منحصردر اين کتابخانه عالوه بر نسخ نفيس و نا

. دانشمندان وجود دارد, امرا و بزرگان و نمونة خطوط علما, و تابلوي زيبا از پادشاهان
ي ها حکومت  بههاي مختلف هي دورها هاي از سکّ مجموعه, عالوه بر خطوط و تصاوير

  .شود  ميمسلمانان در سراسر جهان هم در اين کتابخانه نگهداري
بسيار , شود  ميخطّي از نظر زيبايي و دلکشي که در اين کتابخانه نگهدارينسخ 

ي معروف و بزرگ ها ي شخصيتها  داراي مهرها و يادداشتها نسخه. ارزش است با
شاه از فرمانروايان هند جنوبي  براهيم عادلاشاه و  مهرهاي عبداهللا قطب. هم کم نيستند

ي ها گونه نسخه کاري شايستة ذکر در معرفي اينمتأسفانه . اند در بعضي نسخ خطّي ثبت
  .خطّي تاکنون انجام نشده است

خطّ کوفي است که   بهقرآني بر پوست, ترين نسخه موجود در اين کتابخانه قديم
امام   به حکيم منسوبقرآنهمچنين دو نسخة ديگر از .  است)ع(حضرت علي  بهمنسوب

و ) ه ٦٢٩: متوٰفي( ياقوت المستعصمي خطِّ  بهاي  و نسخه)ع(امام رضاو  )ع(جعفر صادق
 ابِن علي محمد بن علي بن مقله بيضاوي بغدادي در اين کتابخانه وجود خطِّ  بهاي نسخه
  .دارد

رسالة غراميه در , که معلوم است چنان, ترين نسخة فارسي اين کتابخانه قديمي
ذخيرة . است) ه ٥١٧: متوٰفي(الي برادر امام محمد غزالي سلوک از تأليفات احمد غزّ

 سال بعد از وفات ٣٤يعني حدود ( هجري ٥٩٩خوارزمشاهي کتابت شده در سال 
خط   به سعديبوستان, مناجات خواجه عبداهللا انصاري, صد پند لقمان, )مصنّف

ترجمة تفسير , کتابخانة شاهان اوده بود  بهخوشنويس مشهور مير علي سلطاني که متعلّق
يي از عبدالرحيم خان ها خواجه عبداهللا انصاري با يادداشترسالة , طبري جلد اول

خطّ   بهزيب و هم يادداشتي جهانگير پادشاه تيموري و مهر عالمگير اورنگ, خانان خان
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ترين نسخة فارسي اين  قديمي
, که معلوم است چنان, کتابخانه

رسالة غراميه در سلوک از تأليفات 
احمد غزّالي برادر امام محمد غزالي 

 .است) ه ٥١٧: متوٰفي(

خط   بهبا يادداشتي عبدالرحٰمن جامي االنس نفحات, زيب جهان آرا بيگم خواهر اورنگ
شامل ) ه ٩١١: يمتوٰف(سلطاني الدين   از کمالالعشّاق مجالس, شاهزاده محمد داراشکوه

و امير احمد مصور با خطّ بسيار  شاهجهان, يي از جهانگيرها  صفحه با يادداشت٤٨٤
بيش از صد تصوير نسخة مصور ديوان حافظ که در زمان اکبر شاه کتابت شد و , زيبا

ابوالفضل و , تصوير اکبرها  دارد و از جملة آن
 نفر از ١١ اکبر که فيضي و وزراي ديگر درباِر
افزون . باشند  مي,اند نقّاشان بنام آن عصر کشيده
الدين خوافي متخلّص  بر اين تاريخ بابري از زين

که در دورة حکومت خود بابر نوشته » وفا«به
ديوان مخلص , ديوان حکيم با حواشي وي, شد
حواشي ميرزا اسداهللا   باقاطع برهان, قلم وي به

تعداد زيادي . جمله نوادر و نفايس اين گنجينة بزرگ استخان غالب دهلوي از 
قلم خود   به راها شوند که خود مؤلّفين آن  مي در اين کتابخانه نگهداريها نسخه
جا بايد متذکّر  اين. شوند  ميجا اجماالً معرفي گونه نسخ در اين تعدادي از اين. اند نوشته

جلد فهرست نسخ خطّي کتابخانة رضا عات اساسي دربارة اين نسخ از سه الشد که اطّ
شد وگرنه ن  را خود مالحظه کنم ولي ميسرها خواستم اين نسخه  مي.خوذ استأرامپور م

 ها ي خطّي را خود مؤلّفين آنها ي را که براساس آن گفته شده که اين نسخهنقراي
  :کردم  ميحتماً نقل, اند استنساخ کرده

  )م٢٠٣٧شمارة  (النفايس مجمع .١
يکي از نوابغ گيرد که  دربرميرا گوي   شاعر فارسي١٧٣٥زندگي و شعر ره اين تذک

الثّاني   ربيع٢٣سن هفتاد سالگي در   بهمتوٰفي(الدين علي خان آرزو   سراج,هند
  هجري١١٦٤در  شروع و ١١٦٣تأليف آن را در سال )  م١٧٥٦ ژانوية ٢٦/ ه١١٦٩

بوده است و آرزو   شخصي آرزواين نسخة خطّي در کتابخانة. اتمام رسانده است به
 النفايس مجمع.  و اضافه نموده است حکدخط خو  بهدر عبارات اکثر صفحات آن

 .اند ي مختلف مضبوطها تاکنون چاپ نشده است و نسخ خطّي آن در کتابخانه
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  )م٢٠٨٧شمارة (نشتر عشق  .٢
  در هجري١١٩٤سال د در متولّ(آبادي  عظيم» يعاشق«حسين قلي خان متخلّص به

 ١٢٢٤ شاعر فارسي را در سال ١٤٨٠ تأليف اين تذکره مفصّل يعاشق) آباد عظيم
پايان   هجري به١٢٣٣شنبه  شروع و در سيزدهم رجب روز سه) نشتر رگ جان (=

ساکن بلندشهر » مروت«خود مصنّف و مخدوم بخش متخلّص به. استرسانده 
 از محقّقان ايرانيجانفدا اصغر ي آقا. اند اين نسخه را استنساخ نمودهواقع در اتراپرادش (

 .ستا چاپ رسانده بهدر تاجيکستان م  ١٩٨١در سال اين تذکره را مقيم تاجيکستان 

  )٥٩٤٧شمارة  (الکاتبينةتذکر: تذکرة خطّاطان .٣
متوٰفي در (هفت قلمي   بهو مخاطب» راقم«موالنا غالم محمد دهلوي متخلّص به

تأليف , که اکثرشان شاعر هم بودنداين تذکرة خوشنويسان را ) ه ١٢٣٩حدود 
نام تذکرة خوشنويسان   بهتذکرة خطّاطان. خطِّ خود مصنّف است  بهاين نسخه. نمود

فارسي در تصحيح محمد هدايت حسين استاد عربي و   بهدر زندگي مصنّف
 .چاپ رسيده است  به هجري١٢٢٨دانشکدة پرسيدنسي از کلکته در سال 

  )١١٥٢شمارة  (مساکن فلسفي .٤
 )ه ١٢٤٨ :م(بريلوي » عاصي«راي منوهر الل فلسفي فرزند منشي سدانند متخلّص به

 .خطِّ خود مؤلّف است  بهاين نسخه. نويسندة معروف قرن سيزدهم هجري است

  )م٢٠٥شمارة  (ميزان الحروف .٥
اين کتاب را ) ه ١٢٧٤زنده در (محمد حسين بن حسن . نامة منظوم است اين لغت
 .خطِّ مصنّف است  به کرد و اين نسخه تصنيف١٢٧٤در سال 

  )٣٩٩٧شمارة  (دالفوايديزوا .٦
 .خطِّ مصنّف است  بهاين نسخه. الدين علي خان آرزو تأليف سراج

  )٥١٣١شمارة  (اللّغات غياث .٧
.  تأليف نمود م١٨٢٦/ه ١٢٤٢الدين عزّت اين فرهنگ معروف را در سال  ملّا غياث
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اهللا  م توسط خليفه نجيب ١٨٣٥/ه ١٢٥١اين نسخه در حيات مؤلّف در سال 
 . هند و ايران چاپ شده استاللّغات غياث .استنساخ شد

  )٦٠٧٢شمارة  (معياراالشعار .٨
اين . در عروض و قافيه تأليف نصيرالدين ابوجعفر محمد بن حسن الطوسي است
تاريخ نسخة مؤلّف است و داراي مهر و دستخط ميرزا حارثي بدخشي مؤلّف 

 .داردرا صفحة اول  روي محمدي

  )٤٦٠٨شمارة  (ميزان االفکار شرح معياراالشعار .٩
است و اين نسخه ) ه ١٢٩٤: م(الدين رامپوري  اثر مفتي محمد سعداهللا بن شيخ نظام

 .بوده است  مياختيار مؤلّف در

  )م٢٦٤٧شمارة  (ديوان آزاد .١٠
, م ١٧٠٤/ه ١١١٦ :متولّد(مير غالم علي آزاد بلگرامي نسباً حسيني و اصالً واسطي 

دانشمند و نويسندة معروف دورة خود ) م ١٧٨٦/ه ١٢٠٠ سالگي ٨٤سن   بهمتوٰفي
تاکنون , ي شعراي فارسي که تأليف نمودها او براي آثار متعددي بويژه تذکره. است

خطِّ مؤلّف   بهاين ديوانش. ميان نويسندگان فارسي در هند دارد جايگاِه خاصّي در
دهد   ميخطِّ مؤلّف دارد که نشان  بهييها اختيارش بوده و يادداشت نيست ولي در

 .او در بعضي ابيات تغييراتي داده است

  )م٣٢٢٩شمارة  (ديوان فاخر مکين دهلوي .١١
که شاه عالم دوم بوده شاعر معروف دورة خود ) م ١٨٠٦/ ١٢٢١: م(فاخر مکين 

در دورة حکومت مردان خان  اجدادش همراه با علي. تيموري را در شعر تربيت کرد
قاسم کاهي شاعر برجستة دورة حکومت همايون و . هند آمدند شاهجهان از ايران به

بوده و از  اين نسخة ديوان در کتابخانة خود شاعر. اکبر از جمله اجداد او بودند
 .نظرش گذشته است
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  )م٣٢٤٠شمارة  (ديوان نصيبي .١٢
زنده در (خان کرمانشاهي بيگ فرزند موٰسي » نصيبي« بهمرزا محمد خان متخلّص

 .خطِّ خود استنساخ کرده است  بهاين نسخة ديوان خود را) ه ١٢٦٠

 )م٥٥٩٦شمارة  (ديواِن غالب .١٣

  )م١٣٣٦شمارة  (انتخاب ديوان غالب .١٤
 شاعر )م ١٨٦٩/ه ١٢٨٥: م(اختيار ميرزا اسداهللا خان غالب  اين هردو نسخه در
. بوده است و هردو داراي اهميت تاريخي هستند  ميالديمعروف قرن نوزدهم

پژوهشگران بعدي در تصحيح و ترتيب آثار غالب و در گزارش احوالش از اين 
 .اند  استفاده کردهها نسخه

  )م١٠٣٢ (ديوان تفته .١٥
منشي ميرزا هشاگرد) م ١٨٧٩/ه ١٢٩٦ :م(وپال تفته فرزند موتي الل سکندرآبادي گَر 

 زبان فارسي شعر  بهفقط, زبان اردو  بهي بوده و عالوه بر يک دو شعرعزيز غالب دهلو
 .بوده است ي ديوانش کمياب است و اين نسخه در کتابخانة تفتهها نسخه. سرود مي

  قصيدة يکتا .١٦
شناخته که » يکتا«اي است از سيد حيدر حسين عرف ميرزکي متخلّص به اين قصيده
يکي احمد علي خان . ص يکتا اطّالع داريمتخلّ  بهما دربارة سه شاعر. نشده است

کرد و مؤلّف   مييکتا در دورة سلطنت شاه عالم دوم تيموري زندگي
دوم احمديار خان يکتا که در سال .  تذکرة شعراي اردو استدستورالفصاحت

م فوت کرد و سومين محمد عاقل يکتا است که از کشمير بود و  ١٧٣٤/ه ١١٤٧
. سر تخلّص خود با او اختالف داشته استبر عصر بوده و  ماحمديار خان يکتا ه با

 .خطِّ خود شاعر است  بهاين قصيده

  )م٣٢١٧شمارة  (ديوان محوي .١٧
 هجري ١٢٩٧خطِّ شاعر آن آغا يوسف علي محوي است که در سال   بهاين ديوان

 .استنساخ شد



  ١٢٦  قند پارسي

  

  )م٣٧٩شمارة  (ديوان کليم .١٨
الشعراي درباِر شاهجهان  ملک) م ١٦٥١/ه ١٠٦١: م(ابوطالب کليم همداني کاشاني 

 .اين نسخة ديوان را در اختيار خود داشته است

  )٣٠٨٤شمارة  (ديوان الفتي .١٩
/ ه ١٠٨٣: م(شاه  عبداهللا قطبالفتي بن حسين ساوجي در درباِر فرمانرواي گولکنده 

 .بوده است اختيار الفتي اين نسخه در. اصفهان برگشت  بهاو بعداً. سربرد به) م ١٦٧٢

  )١٢٠٧شمارة  (ديوان بيدل .٢٠
چند .  شاعر معروف دورة خود است)م ١٧٢٠/ه ١١٣٣متوٰفي (ميرزا عبدالقادر بيدل 

يکي از . اند نسخة خطّي ديوان بيدل و انتخاب آن در کتابخانة رضا رامپور مضبوط
 ٨٤٥اين نسخه .  هجري استنساخ شد١١٣١ در خود زندگي بيدل در سال ها آن

ي اين نسخة ها بيدل در بعضي برگ. بوده است  مييار بيدلاخت برگ دارد و در
 .خطِّ خود نوشته است  بهبعضي ابيات را, ديوانخطّي 

  )٣١٤٢شمارة  (ديوان شهرت .٢١
» شهرت«شيرازي حيدرآبادي متخلّص به) حسين(الممالک شيخ حسن  حکيم

در شهرت .  اين نسخة ديوان را در کتابخانة خود داشته است)م ١٧٣٦/ه ١١٤٩ :م(
شاهزادة . در پزشکي مهارت داشت. هند آمد  بهزيب از شيراز دورة سلطنت اورنگ
 .اعطا کردند» الممالک حاذق خان و حکيم«سير او را القاب  محمد اعظم و فرخ

  )٣٠٤١شمارة  (ديوان احقر .٢٢
خطِّ   بهاين نسخة ديوان را) ه ١١٥٢ي بعد از متوٰف(» احقر«عبداهللا قادري متخلّص به

 .تنساخ کرده استخود اس

  )٣٢٣٧شمارة  (ديوان نثار .٢٣
نصرت اهللا «اهللا بن محمد جعفر بن عبدالمطّلب نجفي اشتري مخاطب به ميرزا لطف

م  ١٧٤٦/ه ١١٥٩جا در  کرد و در همين  ميدر دهلي زندگي» نثار«متخلّص به» خان



  خطِّ نگارندة آنها در کتابخانة رضا رامپور بعضي نسخ خطّي به  ١٢٧

  

. استرو سبک ميرزا جالل اسير يو پاو شاگرد عبداللّطيف تنها . حيات گفت  بهدرود
 .خطِّ مؤلّف است  بهاين نسخه

  )م٣٨٧شمارة  (ديوان مخلص .٢٤
ي ها از خانوادة کايست) م ١٧٥١/ه ١١٦٤: م(» مخلص«منشي آنند رام متخلّص به

پدرش هردي رام از امراي شهر بوده و وکيل استانداِر پنجاب . الهور بوده است
 شعرا و دانشمندان تعداد زيادي  ميرزا عبدالقادر بيدل است و بادمخلص شاگر. بود

بوده است  اين نسخة ديوانش در کتابخانة او. دورة خود روابط نزديکي داشته است
 .خطِّ مؤلّف دارد  بهييها و يادداشت

  )م٥٥٥١شمارة  (ديوان آرزو .٢٥
در گواليار متولّد شد ) م ١٧٥٦/ه ١١٦٩: م(» آرزو«الدين علي خان متخلّص به سراج

شناسي باعث شهرت   در زمينة زبانآثار زياد او بويژه. سربرد  بهولي بيشتر در دهلي
 خود دربارة رابطة مثمراين آرزو است که در کتاب .  در جهان فارسي استيو

. ين را نشان دادنسالي سانسکريت و فارسي اظهار نظر کرد و تطابق ها نزديکي زبان
 .بوده است اختيار او اين نسخة ديوانش در

  )م٣٤٣شمارة  (ديوان حزين .٢٦
از خانوادة امراي عهِد صفوي از ) م ١٧٦٦/ه ١١٨٠: يمتوٰف(شيخ علي حزين 

اين . حيات گفت  بهجا درود هند آمد و در بنارس سکونت گرفت و همان  بهاصفهان
 باقر شاگرد حزين د هجري گردآورده شد و سپس ميرزا محم١١٥٥ديوان در سال 
 .بوده است  ميختيار حزينا  هجري کتابت کرد و اين نسخه در١١٥٦آن را در سال 

  )١٠٧٩شمارة  (آئينة جهان نما .٢٧
 ١٢٩٠آبادي که در سال  الدين بن حکيم سيد بهاءالدين شاهجهان حکيم سيد سراج

  هجري١٢٦٦اين کتاب در سلوک را در سال , برد  ميسر  بهآباد هجري در شاهجهان
چند .  استنساخ کردخطِّ خود  بهسالنگارش آورد و اين نسخة خطّي را در همين  به

 .اند خطّ او در کتابخانه مضبوط  بهاثر ديگرش هم



  ١٢٨  قند پارسي

  

  )…شمارة(ي للطوسي نخا زيچ ايلکشف حقايق .٢٨
 هجري ٧٣٢الدين حسن بن محمد بن الحسين القمي النيشابوري که در سال  نظام

 هجري خودش ٧٠٩نگارش آورد و اين نسخه را در سال   بهاين کتاب را, زنده بود
 .ه استاستنساخ کرد

  )١٧٤٦شمارة  (جام جهان نما .٢٩
اين کتاب در تاريخ جهان را در ) ه ١٢٢٣: م(شيخ قدرت اهللا صديقي بريلوي 

 هجري کتابت ١١٩٩ هجري تأليف کرد و اين نسخه را در سال ١١٩١-٩٩ي ها سال
 .کرده است

  )١١٥٠شمارة  (االخبار منتخب تنقيح .٣٠
بن راي منّو الل اين » اشکي«ص بهنويسندة اين کتاب راي کندن الل دهلوي متخلّ

او از جمله امراي دورة سلطنت شاه عالم دوم .  خطّي را استنساخ کرده استةنسخ
 .تيموري بوده است

  )م٩١شمارة  (تاريخ در حاالت سفر محمد شاه .٣١
فرزند راجا هردي رام کهتري ) م ١٧٥١/ه ١١٦٤: م(» مخلص«آنند رام متخلّص به

خطِّ خود کتابت کرده است   بهم ١٧٤٥/ه ١١٥٨ در سال  اين تأليف خود رايالهور
 .روهيلکهند داده است  بهو گزارشي دربارة حملة محمد شاه

  )٣٥٢٨شمارة  (دستنبو .٣٢
» غالب«شاعر و نويسندة معروف قرن نوزدهم ميالدي ميرزا اسداهللا متخلّص به

 ميالدي ١٨٥٧گزارشي دربارة اوضاع نامساعد دهلي در سال ) م ١٨٦٩/ه ١٢٨٥ :م(
اين کتاب بويژه دربارة بربادي دهلي و اهِل دهلي در . را در اين اثر خود داده است

ي استعماري داراي اهميت ها اين سال بنابر اولين نهضت آزادي عليه تسلّط انگليس
 دستنبواين نسخة خطّي . کند  مي را بازگوها فراواني است و ظلم و تعدي انگليس

ندرت دستياب   بهدستنبوي خطّي ها چون نسخه. ه استبود اختيار نويسنده در
اردو چند   متن فارسي و ترجمة آن به.اين نسخه بايد مورِد توجه قرار گيرد, است

 .چاپ رسيده است مرتبه به



  خطِّ نگارندة آنها در کتابخانة رضا رامپور بعضي نسخ خطّي به  ١٢٩

  

  )١٦٠٦٨شمارة ( باغستان .٣٣
از ) م ١٧٣٢/ه ١١٤٥: م(اهللا مهندس فرزند احمد معمار  الدين رياضي بن لطف امام

 /ه ١٠٣٧-١٠٦٨(تة مهندسين و معماران دورة شاهجهان پادشاه تيموري خانوادة برجس
محل و مسجد  پدر بزرگش احمد معمار مسئوليت بناي تاج.  است)م ١٦٢٧-١٦٥٨

 تذکرة شعراي فارسي است که در سال باغستان .عهده داشت  بهجامع دهلي را
 .استبوده  اختيار مؤلّف اين نسخة خطّي در. م تأليف شد ١٧٠٦/ه ١١١٨

  )٤٤٤٦شمارة  (٢ج  يتاريخ محمد .٣٤
ميرزا محمد حارثي بدخشي دهلوي در اين کتاب خود که در چند مجلّد وجود 

کتابخانة رضا رامپور . وفياِت افراد برجستة جهان اسالم را ذکر نموده است, دارد
 .خطِّ خود مؤلّف است  بهچاپ رسانده است و اين نسخه  بهچند جلد آن را

  )٤٨٧شمارة  (ينالمؤمن نجات .٣٥
محمد علي بن محمد صادق الحسيني نجفي اين کتاب در فقة اسالمي را در سال 

خطِّ   بهم ١٧٥٠/ه ١١٦٣م تأليف کرد و اين نسخة خطّي را در سال  ١٧٤١/ه ١١٥٤
 .نسخ ايراني کتابت کرد

  )٦٩٨شمارة  (المناهج سراج .٣٦
)  م١٦٣٧/ه ١٠٤٧ يا اوايل م ١٦٣٧/ه ١٠٤٦اواخر : م(موالنا محمد باقر نجم ثاني 

شاهجهان پادشاه تيموري يکي از منصبداران اين فرمانروا بوده در دورة سلطنت 
 در اصول فقة اسالمي تأليف کرد و اين نسخة خطّي را المناهج سراجاو . است

 .در اين کتابخانه مضبوط استوي خطِّ نستعليق  به

  )ق-٤٦١ شمارة رساله در شکيات نماز .٣٧
 ) م١٦٩٨/ه ١١١٠: م( موالنا محمد باقر بن محمد تقي المجلسي االصفهاني اين اثر از

شاعر و نويسندة معروف شيخ علي . تأليف شد) م ١٦٤٨/ه ١٠٥٨در سال که است 
 . اصل کتاب استة اين خالص.خطّي را کتابت کرده استحزين اين نسخة 



  ١٣٠  قند پارسي

  

  )ق  ع٤٦١شمارة  (کاتزرسالة  .٣٨
ر بن محمد تقي المجلسي االصفهاني است که حزين اين اثر ديگر موالنا محمد باق

 .م در خطِّ نستعليق کتابت کرده است ١٧٣٠/ه ١١٤٣آن را در سال خالصة 

  )ق  ع٤٦٦شمارة  (رساله در بيان عقود نکاح .٣٩
خطِّ  بهآن را خالصة تأليف موالنا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي است که حزين 

 .ستنساخ نموده استم ا ١٧٣٠/ه ١١٤٣نستعليق در سال 

  رساله در بيان مقادير .٤٠
خطِّ خود کتابت  م به ١٧٣٠/ه ١١٤٣حزين اين کتاب خود در اصول فقه را در سال 

 .کرده است
رامپور ,  هم در کتابخانة رضايهاي خطّي متعدد ديگر بايد عرض شود که نسخه

 .اند ها بوده ر اختيار آناند و يا د ها کتابت شده خطِّ مؤلّفين آن شوند که يا به نگهداري مي
  


