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  ♦گنج حبيب ةتابخانک
  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري خان محمد صادق ترجمه

ادگار کمال علم و فضل موالنا يگره است که يدر شهر عل يکوچک يگنج روستا بيحب
ن روستا يدر هم يو. ار جنگ مرحوم استيصدر  نواب ين خان شروانحٰمالر بيحب

ت يو اردو اهم ي، عربياب فارسينا خطّي يها س کرد که از نظر نسخهيتأس يا کتابخانه
ن ين سبب در ايهم به ن کتابخانه منتشر نشده است وياز ا يتا اکنون فهرست. دارد ياديز

مهم موجود در آن را  خطّي يها از نسخه يکنم که کتابخانه و بعض يمقاله تالش م
  .کنم معرفي

ه و قار  شبه يخطّ يها نسخه يآور جمع به ار جنگيصدر  نوابعالقه و شوق وافر 
توت يگره انستيافت که در عليدر يتوان از درخواست ياز تلف شدن آنها را م يريجلوگ
در رساله معارف  يکه از و يا از مقاله. چاپ شده است) م ۱۹۱۹مارس سال  ۱۲(گزت 

» شد يآور گنج چگونه جمع بيحب کتابخانة«با عنوان ) م ۱۹۳۱اکتبر سال (گر  شهر اعظم
ون يکتب، مد يآور جمع ي بهاق ويد که عالقه و اشتيآ ين برمينچاپ شده است، چ

کتاب  يآور جمع ي بهم است که موجب شد او از بچگيحنام عبدالر ي بهفروش کتاب
اردو  يها وانيد به آورد، سپس يرو يکتب درس يآور جمع ي بهدر ابتدا و. بپردازد
م  ۱۸۸۵در سال . شد يورکتاب گردآ ۱۵۰ا ي ۱۰۰م حدود   ۱۸۸۳تا سال . مند شد عالقه

                                                      
؛ اينجا ٩٣- ١١٨ ، ص١، شمارة ٢ م، ج ١٩٦١ ژانويه، دانشگاه اسالمي عليگره، فکر و نظرفصلنامة   ♦

.خالصة آن مقاله ارائه شده است
  .دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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د يابوز يقاض رساله مساحتدر آگره ابتدا . شهر آگره رفت به ليادامه تحص يبرا يو
دانشگاه آگره را در سال  يواقعات بابرکرد و سپس نسخه نادر  يداريرا خر يمربوس
باعث  يين آشنايمالقات کرد و ا يامه شبلدر همان دوران با علّ. دست آورد به م ۱۸۸۷

  .شد يو يها دگاهيگسترش د
 وي از دهلي. هايي را خريد خان کتاب الدين دهلي رفت و از مولوي سليم وي سپس به

 موالنا شبلي باعث آشنايي وي با فروشندگان. دست آورد مختلفي را نيز بهخطّاطي هاي  نمونه
  .پر شد خطّي يها از نسخه ياتاق و يزود شد و به لکهنوشهر  خطّي يها نسخه
 يه و کشورهاياز مصر، سور يامه شبلو علّ يعل محمدد يق موالنا سيتشو ي بهو
 را يابينادر و نا يها نسخه ين ويعالوه بر ا. دست آورد يي بهها ز نسخهين يياروپا

سه  ي بهزن وهيرا از ب يامام راز هيمباحث مشرقمثال  يطور متفرقه حاصل کرد؛ برا به
 يو. دست آورد ي بهگريرا از زن د يدسع گلستانکرد و نسخه مصور  يداريه خريروپ

افراد  يشخص يها از کتابخانه يبعض. کرد يداريخر يمهم يها ز نسخهيدرآباد نياز ح
دست  به را يابينا خطّي يها ز نسخهيدر سفر حج ن يو. ديرس يدست و به زيل نيفام

  .ه کردنديهد يو به را ييها ز کتابيل نياز دوستان و افراد فام يبعض. آورد
مهم بود و از  خطّي يها نسخه يآور شتر در صدد جمعيار جنگ بيصدر  ابنو

ن يا يها تعداد کتاب م  ۱۹۳۲در اکتبر سال . کرد يز ميپره يمعمول يها د کتابيخر
 يدر ماه م. نادر بودند يخطّ يها عدد از آنها نسخه ۱۰۶۲عدد بود که  ۴۱۷۳کتابخانه 

شتر يب يليها خ ر حال حاضر تعداد کتابد. ديعدد رس ۶۰۹۰ به ن تعداديا م ۱۹۴۴سال 
  .در آن موجود است يشده و هزاران نسخه خطّ

 يا سرقتيک نسخه نامشروع ي يحتّ يو کتابخانةموالنا اذعان کرده است که در 
ن ين کتابخانه وجود دارند که موالنا آنها را تحت ايدر ا يمختلف يها کتاب. وجود ندارد

  :ن مرتّب کرده استيعناو
هر، دهنده هنر ماوراءالنّ کتاب مطلّا وجود دارد که نشان ۹۹ن قسمت يدر ا: اتيالذهب .۱

  .ر و هندوستان هستنديه، کشميران، ترکيعرب، ا
رعماد و يسان بزرگ مثالً مينو قلم خوش به کتاب ۱۵ن قسمت يدر ا: اتيالخطاط .۲

  .کاتب وجود دارد يرعليم
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سط بزرگان مثالً آصف شده تو نوشته ينسخه خطّ ۳۵ن عنوان يتحت ا: اتيالخط .۳
  .ره وجود دارديوغ يخ عبدالحق دهلويخان، ش

 .ميقد ينمونه از جلدساز ۱۶: المجلدات .۴
شوند؛  يم ين قسمت نگهدارين و وزرا در ايسالط به مربوط يها کتاب: اتيالسلطان .۵

  .شاه م عادليابراه کتابخانة يح بخاريصحمثالً 
و چوگان  يگو. افتينه پادشاهان راه کتابخا به دو کتاب که همراه غنائم: اتيالفتوح .۶

 ريعالمگ کتابخانة به کاتب است و پس از فتح گولکنده يرعليخط م به که يا عارفملّ
  .افتيشاه راه 

  .آنها درج شده است ير رويعنوان کتاب که محل تحر ۹۶: اتيالمقام .۷
  .کتاب که مهر دارند ۲۶۳: اتيالختم .۸
  .بودند تعلّقم يل ويافراد فام به کتاب که ۱۶: اتياالقارب .۹

  .اند ر کردهيآنها را تحر نوابکتاب که استادان  ۲۴: اتياالستاذ .۱۰
  ).اتيبجز خطاط(کتاب که از نظر خط نادر هستند  ۴۱: اتيالحسن .۱۱
  .نوع کاغذ نشان داده شده است ۱۱ن قسمت يدر ا: اتيالقرطاس .۱۲
ن وجود ا قبل از آيقرن نهم  به تعلّقم يميکتاب قد ۲۳ن عنوان يتحت ا: قاتيالعت .۱۳

  .قرن پنجم است به تعلّقن نسخه ميتر يميقد. دارد
  .نامه مختلف وجود دارد ۱۶ن قسمت شرح يدر ا: الخطوط .۱۴
ف هستند؛ مثالً شده با نسخه مصنّ ا مقابلهيف خط مصنّ به نسخه که ۳۸: اتيفالمصنّ .۱۵

ف خط مصنّ به که يحافظ سخاو االکباد احيارتو  يريامام قش االجوبه و االسوله
  .اند شدهکتابت 

ز کار استفاده از ياست و ن نوابکننده ذوق و کثرت مطالعه  انين فهرست بيا
 يها از نسخه ين فهرست بعضيه ايار جنگ عالوه بر تهيصدر . کند يکتابخانه را آسان م

 يوان عرفيد يو. اوست يدهنده فکر واال کرده است که نشان معرفيز يمهم را ن خطّي
 يوان طالب آمليو د) دارد ينهاوند ياز عبدالباق يا مقدمهکه  قاسم سراجا محمدمرتبه (

در شماره  يو. کرده است معرفي م ۱۹۲۲را در رساله معارف ماه نوامبر و دسامبر سال 
و در شماره  يث دهلوخ عبدالحق محديش خطّين مجله، نسخه يهم م ۱۹۲۲اکتبر سال 
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ن ياالم شده توسط روح ح مسلم نوشتهيصح خطّيک نسخه ي م  ۱۹۲۹ه سال يفور
ن نسخه نام برده ياز ا مآثراالکرامدر  يامه آزاد بلگرامعلّ. کرده است معرفيرا  يبلگرام
 يح بخارياز صح خطّي يا نسخه معرفي به م ۱۹۳۰در روزنامه معارف سال  يو. است

ري بيجاپوشاه  م عادليابراه کتابخانة به ن نسخهيا. خود پرداخته است کتابخانةموجود در 
  :ادداشت در آن وجود داردين يبود و ا تعلّقم) ق ۱۰۳۷(

 ثينالمحد خط نسخ عرب در آخر کتاب حضرت شيخ جلد اول صحيح بخاري به«
اه و ترنج سرخ و جدول طال نوبسته بابت ياست، جلد س يگازرون الدين فيعف

 ميدر جمع کتابخانه معموره عالم پناه ابراهيب به آباد معروفمحمدفتح شهر 
  »١ق ۱۰۲۸شعبان  ۹شاه خلد ملکه شده  عادل

از  يگره منتقل شد و بخشيدانشگاه عل به م ۱۹۶۰دسامبر سال  ۵ن کتابخانه در يا
 يفارس خطّي يها از نسخه ين مقاله بعضيدر ا. افتيآن اختصاص  به آزاد کتابخانة

  :ميکن يم معرفين کتابخانه را يموجود در ا
. شود يالف شروع م ۳۴ل پاره، نسخه از ورق او ۳۳ ورق، ۳۰۴: )۴۸/۵( کليات سنايي

 يينسخه اشعار سنا. ن نسخه براساس موضوع اشعار و نوع شعر مرتب شده استيا
ب يترت. ب را داردين ترتيز هميه نيو نسخه دانشگاه عثمان) ۹۲۷شماره (ا آفس ياند
  :ن صورت استيا به ن نسخهيا

مه: لقسم او؛ييقلم سنا به وانيد مقد  
  ؛جالله ن جلّيالعالم د ربيدر توح: م دومقس

  ؛صلوات اهللا و سالمه يمصطٰف محمدغمبر يدر نعت پ: قسم سوم
  ؛اندر موعظه و زهد و حکمت: قسم چهارم
  ؛يات و مراثيدر مدح: قسم پنجم
  ؛اتيدر غزل: قسم ششم
  ؛اتيو الهزل يالمقطعات و المراث يف: قسم هفتم
  ؛اتيرباع: قسم هشتم

                                                      
.تحرير است ق ۱۰۰۸، سال ۲۷۲، ص مقاالت شروانيدر   .١
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 ير العباد اليکه آن را کنوزالرموز خوانند و س يراتب حال انساندر م: قسم نهم
  ؛ز خواننديالمعاد ن
الزهد و الموعظه و  يآباد ف ييبلخ نوشته بود و سنا به در کارنامه که: قسم دهم

  .السلوک و العشق
ن سه نسخه عالوه يا. وجود ندارند يچاپ يها وانين نسخه در دياز اشعار ا ياريبس

ات شامل يصفحه اول کل ۳۳. اب استيار کميشوند که بس  يز ميها ن ل نامهشام مقدمهبر 
در آگره نقل  ق ۱۰۱۲ن نسخه در سال يا. ن مطالب بود که اکنون مفقود شده استيهم

  :ن استيمه آن چنيشده است و ترق
من کالم  هيقالحدةيقو حد) ييسنا نامه عقل يمثنو(آباد  ييتمام شد سنا«

ا، ابوالمجد، ياالول مفخرالعلما، قطب ،عراالشّ خاتم ،الفاضل ميالحک ،سيالرئ خيالش
 اً و مسلماًيحه حامداً و مصليروح روحه و نور ضر ييد بن آدم السناومجد

  .»آگره ةشنبه وقت ظهر مقام دارالخالف روز سه ١ق ۱۰۱۲ ةسن شوالخ شهر يتار به
ه يدانشگاه عثمان ا آفس ويخ و مقام کتابت در نسخه انديمه با حذف تارين ترقيهم
  .ز وجود داردين

شامل متن ) ق ۶۹۲ يمتوف( يرازيش يات سعدين کليا: )۴۸/۹( کليات سعدي شيرازي
م، يات قديم، غزليع، خواتيبات، بدايمتن شامل ط ياجزا. ه هر دو استيو حاش
عات، المجلس و ي، ملمعات، ترجيات، مراثيات، فرديه، مقطعات، رباعيصاحب
  .شود يت ميحکا
وان، رساله يگانه، رساله صاحب د باچه، مجالس پنجيد: ن اجزا استيه شامل ايحاش

صفحه . دي، گلستان، بوستان، قصاالدين الملوک، رساله شمس حتيعقل و عشق، نص
سطر  ۱۹ورق و هر صفحه در متن   ۵۰۴ن نسخه يا. اول و آخر نسخه مفقود است

  :ن آمده استيچن ۴۷۲ه در صفح. ق نوشته شده است  ۸۱۴ن نسخه در سال يا. دارد

                                                      
  .آمده است ق ۱۰۱۲ذيقعده سال  ۷ب  ۲۵۱، در ورق ۱۰۰۱۲در اصل نسخه   .١
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والغفران بعون اهللا الملک  ةمحالر هيعل يسعد الدين خ مصلحيوان شيتمام شد د«
الکاتب  ير جمال اسکافيد العبد االصغر الفقي ين عليالعالم ان و الحمدهللا ربيالد
  .»ق ۸۱۴ ةالحرام السن ن محرميخ اربعا عشريتار يف
  :ز در همان جا نوشته شده استين عبارت نيا
 در هشتصد و چهارده از هجرت خيرالبشر اين کتاب تحرير يافت و حاال نهصد و«

  .»نود هشت سال هجرت است که يک صد و هشتاد چهار سال است که نوشته يافته
نوشته است که  م  ۱۳۶۹ار جنگ مرحوم در سال يصدر نوابگر کتاب يدر طرف د

  .سال قدمت دارد ۵۵۵ن نسخه يا
، ديباچة منثورشامل ) ق ۷۷۳سال  يمتوف(ات عماد ين کليا: )۴۸/۱۲( کليات عماد فقيه

نامه،  قتينامه، طر نامه، محبت ، صفانامه، صحبت١ک بدون عنواني، يپنج مثنو
صفحه دارد و  ۵۹۶ات است و يات، مسمطات و رباعي، غزليد، مقطعات، مراثيقصا

ود شده ک ورق از آخر آن مفقيک ورق از اول و ي. سطر است ۲۵هر صفحه شامل 
درباره آن  يحاتيپس از اتمام هر بخش توض. ستيص نسال کتابت مشخّ. است

توان  يوه امال و انشا مياز ش. سال کتابت ذکر نشده است يبخش داده شده است؛ ول
صورت مجزا نوشته شده  به ن نسخه دال و ذاليدر ا. ن نسخه را حدس زديقدمت ا

دوبار  ١٧٠شده است؛ مثالً در ص  شود که بعداً اضافه يده ميد ياست و عبارات
  :ن آمده استيچن
  .»ةيف نوبت اضعف عباداهللا حيدر بن حممد احلسين يف سنه مثان و مثانني و مثان مائ«

افت يتوان در ينجا مياز ا. خ درج شده استين عبارت همراه با تاريهم ٣٠٠در ص 
د ملک ينام باز ي بهصخش. آماده شده است ق ٨٨٨قبل از سال مدتها ن نسخه يکه ا

ه است؛ مثالً کرد ين نسخه اضافاتيه ايدر حاش ق ٩٢٩و  ٩٢٧ يها ن ساليخسرو ب
ن و يسنه سبع و عشر شوال ٢٣٢و در صفحه  ق ٩٢٧نام و سال  ١٧٢در صفحه 

کننده و  فقط نام اضافه ٤٣٦، و ٣٧٣، ٢٦٣در صفحات . نوشته شده است) ةئما(تسع 
  .آمده است ق ٩٢٩خ يتار ٥٦١در صفحه 

                                                      
.۳۶۳: ۳و فهرست آصفيه ) ۵۱۰: ۳ي نة مجلس شوراي ملّفهرست کتابخا(شايد نامش دهنامه است   .١
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  :ن آمده استين مورد نام صاحب کتاب چنيدر چند
ن ابن يدر حسيد حيو الغفران س ةمحالزمان عبده المذنب المحتاج الر ين عواريا«
وله اسالم الد الملک موتمنةعمد نوابن خان مرحوم اوالد جناب يحس محمدر يم

  .»يخان مشهد
چشم  به ن نسخهيا يز رويگر نين پدر و فرزند مهر افراد ديعالوه بر مهر ا

  .١خورد يم
 االلباب لبابدر  ياز شاعران قرن ششم که نام و: )۴۸/۲۴( طبسي الدين ديوان شمس

 الدين يشاگرد رض يو. آمده است) ق ۶۸۴ف يتأل( آثارالبالدو ) ق  ۶۱۸ف يتأل(
از اشعار  ياشعار و آثارالبالد مؤلّفده يعق به بود و يو معاصر خاقان يشابورين

و  ۶۲۴ها آن را سال  يبعض. اختالف است يدر سال وفات و. بود بهتر يخاقان
فوت کرده بود و  االلباب لبابقبل از اتمام کتاب  يو. اند نوشته ق ۶۲۶ها  يبعض
شمس در اصناف . ز محتمل استين ق ۶۱۸در حدود سال  ين وفات ويبنابرا

از  يد و بعضين نسخه فقط شامل قصايا يکرده است؛ ول ييآزما مختلف طبع
. سطر است ۲۳ يورق دارد و هر صفحه حاو ۳۴ن نسخه يا. است يات ويرباع

قبل از  يعنيذکر شده است؛ ) ق  ۷۲۱( ةئن و سبع مايو عشر يسال کتابت احد
  .ف بگذرد، کتابت شده استآنکه صد سال از وفات مصنّ

ب   ۳۳در ورق . دارد يخوردگ خط نسخ نوشته شده است و کرم به ن نسخهيا
ب فقط ده  ۳۴شود و تا  يشروع م يالف رباع ۳۴ ورقشده است و از  د تمامياقص
نام کاتب . ز دارديمه نين صفحه است که ترقين آخريدرج شده است و ا يرباع

 ييک شمسه طاليدر آغاز در . شود يخوانده م يالنيفقط لفظ الج. محو شده است

                                                      
ف موجود است که ده سال اي از ديوان عماد با امضاي مصنّ سپهساالر نسخه ةدر کتابخانة مدرس  .١

نسخه ديگر اين کليات ). ۶۴۳، ص ۲فهرست کتابخانه ج (ف کتابت شده است قبل از فوت مصنّ
نگار  فهرست ةعقيد که بدون تاريخ است؛ ولي بهدر کتابخانة مجلس شوراي اسالمي وجود دارد 

بيت و در نسخه  ۵۰۰۰در نسخه مدرسه تقريباً ). ۳۵۹، ص ۳ فهرست ج(ف است خط مصنّ به
اين نسخه . گيرد بيت وجود دارد؛ ولي نسخه حبيب گنج ابيات بيشتري را دربرمي ۶۵۰۰مجلس 

.خير ياد شده استدعاي  همين دليل از وي به ف مرتب شده و بهپس از وفات مصنّ
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ع مختلف ه نسخه در مواقيدر حاش. نوشته شده است يطبس الدين وان شمسيد
ز نوشته شده يالف سنه ن يخ احديک صفحه تاريدر . صورت گرفته است ياضافات
ز بوده يان نيشاه قطب يها بخش کتابخانه نتين نسخه عالوه بر قدمت، زيا. است
و محمد ) ق  ۹۸۸- ۱۰۲۰(، محمد قلي )ق  ۹۵۷- ۹۸۸(شاه  قطبم يمهر ابراه. است
م يصفحه مهر ابراه يباال. تسرورق موجود اس يرو )ق  ۱۰۲۰- ۱۰۳۵(شاه  قطب

  :شود يخوانده م يسخت قطب است که عبارت آن به
ــب    شهي که نقش نگين ساخت مهر آل مقيم ــرم قط ــپهر ک ــود س ــراه  ب ــاه اب   ميش

شاه وجود دارد که نقش آن  قطب يقل محمد به تعلّقک مهر بزرگ ميپس از آن 
  :ن استيچن

ـ شـاه جهـان آفر  از حکم پاد  ن شـده ير نگيز به ملک جهان مرا که   ده شـده ي
  .مهر سوم خوانا نيست. شاه نوشته شده است در ميان اين دو مهر العبد محمد قلي قطب

درآباد يه از حيمت شصت روپيق به ق  ۱۳۴۶الحجه سال  يذ ۶ن نسخه در يا
  .شد يداريخر

شاگرد موالنا  يقهستان الدين ميبن مق يخواجه آصف: )۴۸/۲۵( ديوان خواجه آصفي
داشت  يهاتفملّا  ي بهعالقه خاص يو. بود ييرنوايش يرعليدربار م به وابستهو  يجام

در سال  يو. ن باره سخن گفته شده استيدر ا) ۴۵ص ( خانهيتذکره مو در 
  ).يواله داغستان(فوت کرد  ق  ۹۲۸

گره يعلاسالمي دانشگاه  کتابخانةدر . شود يافت مي يوان وياز د يمختلف يها نسخه
و جدول  يرانيخط ا به ن نسخهيا. موجود است يوان وياز د يدعدمت يها ز نسخهين

کار الجورد  ييل طالدو صفحه او. ز مطال استيطور نالس نيآن مطال و مذهب و ب
  :آن نوشته شده است ير روياست و عبارت ز

خدابنده دام ملکهم  محمدسلطان  به ملقب يصفو محمدمبارک سلطان  کتابخانة«
  .»لداريل ترکان تحوير اسمعيفق يقمر ۹۴۵و حشمتهم در 

  .وجود دارد يسرگور اوسل يسيانگل ين کتاب امضايا يرو
  .دست آمده است از لکهنو به خطّياين نسخة ): ۴۸/۳۰( کليات طالب آملي

  :ن صورت استيا به ب آنيدارد و ترت يادين نسخه قدمت زيا: )۴۸/۴۵( کليات عرفي
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  .صفحه ۱۵  :يعبدالباق ةباچيد •
  .صفحه ۱۲  :هينفسرساله  •
  .صفحه ۵۸  :االبکار مجمع يمثنو •
  .صفحه ۲۸  :نيريفرهاد و ش يمثنو •
  .صفحه ۶۲  :ديقصا •
  .کي  :بند بيترک •
  .کي  :بند عيترج •
  .۳۲  :قطعات •
  .کي  :نامه يساق •
  .۵۱۹  :اتيغزل •
  ).ناقص هستند يبعض( ۲۳۲  :اتيرباع •
شرح  ز است که در آن عالوه برين ينهاوند يباچه عبدالباقين نسخه شامل ديا

ز سخن يوان نين ديو جمع و تدو يشعر فارس يخ اجماليدر مورد تار يعرف يزندگ
. باچه نام برده استين دياز ا يميمآثر رحدر اثر مشهور خود  مؤلّف. گفته است

نام  يميمآثر رحاز  يتذکره عرفل يباچه در ذين دين است که در اينکته جالب ا
 يا من خود نسخه. اند ا بعداً اضافه شدهه ن ناميبرده شده است و پرواضح است که ا

 ذيل يميمآثر رحباچه در آن آمده و نام ين ديام که ا را مطالعه کرده يات عرفياز کل
 يمل يمجلس شورا کتابخانةن نسخه در يا. آورده شده است ينامه عرف يزندگ
 ن دو نسخه متفاوت است ويب ايترت يموجود است؛ ول ۱۰۲۶شماره  به تهران

ن نسخه يکاتب ا. ب خود سراجا استيک ترتيتوان گفت که کدام  ينم نيقي به
آن را کتابت کرده  ق ۱۰۷۰است که در سال  يرازيوسف شي يبن حاج يمحب عل

  :ن استيمه کتاب چنيترق. است
»وم الجمعه يخ يغفراهللا ذنوبه من تار يرازيش يعرفملّا وان يکتاب د يت فتم

ن ير کمترير الحقيکتبه الفق) ق  ۱۰۰۷(لف ن ايسبع ةالحرام سن هشتم شهر محرم
  .»ق اهللا الملک المنانيتوفي برازيوسف شي يبن حاج يخالئق محب عل
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اندازه . در سه بخش است يضيات فين نسخه کليا: )۲۱، ۴۸/۲۰۱۹( ديوان فيضي
. سطر دارد ۱۷است و هر صفحه  ييق، جدول طاليک، خط نستعليکوچک، قلم بار

ن نسخه نه سال قبل از يا يعنيدرج شده است؛  ق ۹۹۵ان آن سال کتابت يدر پا
  .مرتب شده است يضيوفات ف

 يروزکوهيف يسبزوار ير آقا ملک شاهيام به تعلّقوان مين ديا: )۴۸/۴۲( ديوان شاهي
نوشته شده و کاتب آن فتع  ١خط خوش و خوانا به ق است که ۸۵۷سال  يمتوف

است و سه  تعلّقاوده م يشاه انةکتابخ به ن نسخهيا. سال کتابت ندارد. چند است
عبارت . شاه يدر و امجد عليح الدينريوله بهادر، نصالد آصف نوابمهر دارد؛ مهر 

  :ولهالد مهر آصف
  »ولهالد خان بهادر هزبر جنگ آصف يٰيحي«

  :دريح الدينرينقش مهر نص
  »ن چون نقش بسم اهللايبهر کتاب مز  مان جاهيسل ةست مهر کتبخان خوش«

  :شاه يقش مهر امجد علن
  »جنـاب  يشاه زمـان عـال   يخاتم امجد عل  ناسخ هر مهر شد چون شد مزين بر کتاب«

 اين نسخه شامل سه بخش از غزليات سعدي يعني خواتيم،: )٤٩/٩( غزليات سعدي
سطر و  ٢١متن کتاب . عنوان کتاب و جدول مطال است. بات استيع و طيبدا

مه يترق. د استيو کاتب احمد بن ابوسع ق ٧٧٥ت سال کتاب. سطر دارد ١٦ه يحاش
  :ن استيآن چن

ت الکتاب اخلواتيم حبمدهللا و حسن توفيقه و صلي اهللا علي خري خلقه حممد و آله متّ«
  .»٧٧٥امجعني و سلم تسليماً 

  :ن نوشته شده استيتر از آن نام کاتب با حروف درشت چن نييپا يکم

                                                      
 يليسپهساالر تهران وجود دارد که سه عدد از آنها خ ةدر مدرسي ر شاهيوان اميچهار نسخه از د  .١

يست وليس نينف يليخ ۱۲۰۹، نسخه شماره يهرو ير عليم خطِّ به ۱۲۰۸نسخه شماره . است مهم 
نوشته شده است،  ير عليصراحت نام م جلد به يل و رواست و در صفحه او ير عليم خطِّ ظاهراً به

ن نسخه يد اينگار شا فهرست ةديعق به. کتابت شده است ق ۹۸۳در سال  ۱۲۱۰شماره  نسخه سوم به
  .ر عماد باشديم خطِّ به
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  .»ديمشقه العبد احمد بن ابوسع«
 يي، جدول طاليل و االخر، با خط جلاالو ن نسخه ناقصيا: )٤٩/١٣١( ان جماليديو

صفحه است و هر  ۱۴۹نسخه شامل . ع متوسط استي، با تقطيالجورد يشنگرف
ه آن يده حمديسه قص. چند صفحه اول احتماالً مفقود است. سطر دارد ۱۵صفحه 

ده يقص ۳۹ه در مجموع ن نسخيا. شود ياهللا شروع م ده اول با بسميقص. کامل است
، هفت الدينر سماءيده در مدح پيقص ۱۲ه، يده نعتيان پنج قصيدارد که از آن م

ده در مدح يده در مدح بابر و شش قصي، شش قصيده در مدح سکندر لودهيقص
بند عارفانه  بند نعتيه، يک ترجيع اين نسخه همچنين حاوي يک ترجيع. همايون است

ه در ير خود، دو مرثيه در سوگ پيک مرثيکندر، ه در سوگ سلطان سيک مرثيو 
در آخر نسخه . ه در سوگ فرزند خود استيک مرثير خود و يسوگ فرزند پ

  :شود يات تمام مين ابيعارفانه وجود دارد که ناقص است و نسخه با ا يبند بيترک
ــراب ال ــا مســــت شــ ــيمــ   يخـــــراب حـــــال  ةکـــــديدر م  يزالــ

ــ  سـت ين ير مغـان چـو مـا کسـ    يدر د ــوا يمــ ــال خــ ــد الابــ   يره و رنــ
 يجمال به ان آن رامحقّقاز  يبعض. اب استيار کميبس يوان جماليد يها نسخه
  .کنند که اشتباه است يمنسوب م ياردستان

ار مهم است و جدول ير خسرو بسيام ين نسخه مثنويا: )۱۶/ ۵۰( مثنوي نه سپهر
ت و هر م شده اسيتقس يدو قسمت عمود به صفحه. ق دارديو خط نستعل ييطال

ن يالف ا ۵۵بر ورق . ورق دارد ۵۵ن نسخه يا. ت دارديب ۳۸سطر و  ۱۹صفحه 
  :مه نوشته شده استيترق

الوهاب من کالم قائل معنوي امري خسرو دهلوي يف شهر  ت الکتاب بعون امللکمتّ«
  .»ق ۸۸۷ هصفر ختم باخلري و الظفر سن

ف است و مصنّ قصه ناظر و منظور ين مثنويا ينام اصل: )۵۰/۷۸( البحرين مثنوي مجمع
ن است ين و ذوبحريتيذوقاف ين مثنويا. است) ق ۸۳۸ يمتوف( يشابورين يآن کاتب

 ن نسخه در قطع کوچک ويا. شده استده ينام نيالبحر مجمعل ين دليهم به و
 کتابخانة به تعلّقسال کتابت ندارد و م. م نوشته شده استيقد يخط سمرقند به

  :آن وجود دارد يت و مهر سه تن از پادشاهان رواس يشاه ن قطبيسالط
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  :)ق ۹۸۸: م(شاه  م قطبيابراه .۱
ــود ســپهر کــرم قطــب   شهي که نقش نگين ساخت مهر آل مقيم« ــراه ب   »ميشــاه اب

  :)ق ۱۰۲۰: م(شاه  قطب يقل محمد .۲
  »ن شــدهيآفــر از حکــم پادشــاه جهــان  ن شـده ير نگيز به ملک جهان مرا که«
  .شاه نوشته شده است قطب يقل دمحمان آن العبد يدر م

  :)ق ١٠٣٥: م(شاه  قطب محمد .٣
  »صفدر مـرا  ١درين دل است حينقش نگ  سـر مـرا  يمان زحـق گشـته م  يمهر سل«
حسن و  يها نام ي بهگر کاتبيد ياز دو مثنو سيفاالنّ مجالسدر  ييرنوايش يرعليم

ن امر يستند و ااب هيها کم ين مثنويا ينام برده است ول اندام بهرام و گلو  عشق
  .سطر دارد ١٥ورق و هر صفحه  ٤٠ن نسخه يا. کند يشتر مين نسخه را بيت اياهم

ق  ۱۱۹۸ل در سال يم خان خليابراه يس مشهور علينو تذکره: )٥٠/١٦٢( الکالمةصخال
که کرد  يآور جمع يگو را با نمونه کالم آنها در کتاب يشاعر مثنو ۷۸شرح حال 

در  ،٢پور دو نسخه کمياب است و در بانکياين نسخه . ر استمشهو الکالمةصخالنام  به
ک ي) ۳۱۸شماره ( ۱۷۷۵ انايسينديدر لو ک نسخه ي) ۳۹۰/بادلين(دانشگاه آکسفورد 

ناقص است و در آن فقط  يم ولينسخه مورد نظر حج. ن اثر موجود استيانسخه 
ن، يا، مسکحيم، مسيم، کري، کلي، قاسم، کاتبيقدس: ر آمده استيشاعر ز ۱۴نام 
  .يو موالنا نظام يروم ي، مولويح کاشي، مسي، مهرير، مکتبيت، منمنّ

يو اکبر يونياز شاعران مشهور عهد هما يکاه: )۵۰/۲۵۱( قاسم کاهي يامثنوي معم 
در  ين مثنويا يحسن منتشر شده است؛ ول يکوشش دکتر هاد ي بهاست و کالم و
ات در ين معمياز ا يناقصمجموعه . افت نشده بوديحسن  يزمان دکتر هاد

اردو کالج، (کوشش غضنفر صاحب  به وجود داشت که يا جوناگرياختر م کتابخانة
ن يالطرف علت ناقص ي بهچاپ شد؛ ول) ق ۱۹۵۴ يجوال(در رساله اردو ) يکراچ

افت نسخه يپس از در. د کندييانتساب آن را تأ ين نتوانست درستيقي ي بهبودن، و

                                                      
).۱۶۹شاه، ص  ندر محمد قلي قطب(در معارف صفدر حيدر آمده است   .١
.ستيدر نسخه بزرگ حرف دال و ذال ن ۷۰۵و  ۷۰۴، ص ۸ج : فهرست  .٢
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 من. ماند ينم يباق يانتساب آن شک يگنج در درست بيحب کتابخانةکامل آن در 
نوامبر (نتل کالج يرا در مجله اور ين مثنوين دو نسخه متن کامل ايکمک ا به

  :ن استيمه آن چنيگنج کامل است و ترق بينسخه حب. منتشر کردم) ق ۱۹۵۸
»روز چهارشنبه ي بهقاسم کاه يف موالنايمن تصن ياتمام شد نسخه معم 
ر يب عالمگيز جلوس پادشاه اورنگ ۴۶ ةسن شوالست و نهم شهر يبخ يتار به

ف يظر محمددست احقرالعباد  به سوجهت ةدر قصب …ق  ۱۱۱۳مطابق  يغاز
  .»رفتير پذيتحاره صورت تحر ةات متوطن قصبيح محمدولد 

د: )۲۱/۱۹( باغ گلبن ي بهمنتخب مثنوي مسمن منتخب يا ق ١١٠٥سعد در سال  محم
 ين نسخه تعداديا. کامل کردق  ١١٠٦در سال وشحال خان آن را را مرتب و خ

شاه و  يامجد عل(ده ون اَيدر آخر کتاب دو مهر از سالط. ده دارديمهر و عرض د
  .ز وجود داردين) دريح الدينرينص

 ي، مطال مذهب، کاغذ دفتيالجورد يين نسخه طاليعنوان ا: )٢١/٧٩( لوايح جامي
کاتب اين اثر محمد محسن هروي است و تاريخ . استزرافشان و حاشيه زرافشان 

ن عبارت نوشته شده يبر لوح کتاب ا. درج شده است ق ١٠٠٣قعده سال يذکتابت 
  :است

 ةداخل کتابخان ق  ١٠٩٦ يانالثّ عي، چهاردهم ربر معزّينده ميگذرا ةبح بايلوا«
  .»شد يسرکار عال

  .وجود دارد» پادشاهر يزاد عالمگ قابل خان خانه«ن عبارت مهر يا يباال
است و مجموعه  ياز شاعران بزرگ فارس يدهلو يموالنا جمال: )٢١/١٣٧( المعانيةأمر

ن نام وجود يا ي بهک مثنويگنج  بيحب کتابخانةدر . اب استيار کميبس ياشعار و
متأسفانه کاتب و سال . است يف جمال دهلويتصن يديچ ترديدارد که بدون ه

سطر دارد و  ١٥ورق و هر صفحه آن  ٢٤ن نسخه يا. تسين نسخه معلوم نيکتابت ا
دهنده حال و  عارفانه دارد که نشان يرنگ ين مثنويا. شعر است ٧٠٠حدود  يحاو
  .مصنّف است يهوا

، کاتب و سال کتابت يع خورد، خوش خط، نسخ خفيتقط: )۲۱/۱۴۵( مکاتيب سنايي
  .۵۲م، اوراق يندارد، طرز خط و کاغذ قد
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ن نسخه است و ينخست هم. افت شده استي ييب سناياز مکاتتاکنون چهار نسخه 
از نسخه  ييها بخش يو. ا در کابل کشف کرده استيسرور گو ينسخه دوم را آقا

ات ينسخه سوم و چهارم در کل. چاپ رساند به انا کابليرا که خوانا بود در رساله آر
ها  ن نامهينسخه، ا ن دويدر ا. وان هند لندن وجود دارديه و ديدانشگاه عثمان ييسنا

 تعلّقم ييب سناينسخه مکات. اند و قبل از منظومات قرار گرفته مقدمهپس از 
ن دو نسخه است، بلکه يها مشابه ا ب نامهيگنج نه فقط از نظر ترت بيحب کتابخانة به

ن يشود که ا يها با هم تشابه دارند و معلوم م ن نسخهيز هر سه ايها ن از نظر اشتباه
گنج  بينسخه حب يورق ابتدا ۳۳. ات بوده استين کليجزء هم ينمجموعه زما

ن مجموعه يا. ها بوده است و نامه مقدمهن اوراق شامل يمفقود است و احتماالً ا
  .ن دو با هم فرق دارديست؛ چرا که اندازه ايات نيب جزء کليمکات
در سال  ٢اتبک يرعليمملّا دست استاد  به ن نسخهيا :١ا عارفيگوي و چوگان ملّ مثنوي

ان بود يشاه قطب کتابخانةن کتاب در آغاز در يا. ق در هرات نوشته شده است  ۹۲۶
. درآمد يموريت کتابخانةت يمالک به ر پادشاهيو پس از فتح گولکنده توسط عالمگ

مت يق به ن نسخهيا ق  ۱۱۹۷در سال . نسخه درج شده است يه رويروپ ۲۰۰۰مبلغ 
. ديه خريروپ ۲۵۰ به وله آن راالد قطب ق ۱۲۶۴ در سال. ه فروخته شديست روپيدو

 يداريه خريروپ ۱۷۰مت يق به گنج بيحب کتابخانة ين نسخه برايا ق  ۱۳۲۱در سال 
  :ن استيمه آن چنيترق. شد

کتبه العبد الفقري املذنب علي احلسيين الکاتب غفراهللا ذنوبه و ستر عيوبه يف اوايل «
  .»ةاهلرا ةمبدين ةع مائست و عشرين و تس هل سناالو شهر ربيع

  :نمونه يوجود دارد؛ برا يمختلف يها ادداشتينسخه  يرو
بابت فتح گولکنده  يرعليا مام کمال استادالکتاب ملّيخط ا به و چوگان يکتابگو«

عدد . ل نموده شديل سهيکم جلوس اقبال تحويو  يه سال سالحج يغره ذ

                                                      
.است يو آن نظم سرآمد و و چوگان ياست صاحب کتاب گو يهرو يعارف: هارستانب  .١
افت، يوفات  يسالگ ۷۰در سن  ق ۹۵۱ست و در سال يز يهر مبابر پادشاه در ماوراءالنّ در عهد يو  .٢

)ر احبابمذکّ. ک.ن(



  گنج کتابخانة حبيب  ٣٢٥

  

  .»و نود و دو اشعاره، چهار صد يمت دو هزار روپيو ق ياوراق سه و س
ار يبس ق ۷۱۲شده در سال کتابت نسخه اين : )۲۱۷، ۲۱/۲۱۶( مثنوي موالنا روم

سال پس  ۴۰ن نسخه يا يعنيفوت کرده است؛  ق ۶۷۲موالنا در سال . ت داردياهم
شمار  ي بهمثنو يها ن نسخهيتر يمينوشته شده است و از قد ياز درگذشت و

ن ير پادشاه قرار داشت و چهار مهر ايعالمگ بخانةکتان نسخه قبالً در يا. ١رود يم
 يوضوح رو به ب پادشاهيز اورنگ محمدکتاب ثبت شده است که نام  يپادشاه رو

  :ن استيمه آن چنيترق. شود يده ميآن د
  .»ةاثين عشر و سبع مائ ةاين سنالثّ بعون اخلالق القوي يف ثاين عشرين شهر ربيع«
از . اند نوشته شده يگريقلم د به ها هيحاش. رار دارده در آخر دفتر سوم قين ترقميا

ن يد که ايآ ين برمين نسخه آورده شده ، چنيمختلف ا يخ کتابت که در سه جايتار
  .بر آن افزوده شده است ق ۸۵۳ها در سال  هيحاش

  :دفتر اول يدر انتها
ــار« ــر ت ــخ اياگ ــو اُ ين داري ــمت   »دين ماننـد خورشـ  يببـ  “رخ احمد”  دي
  )ق ۸۵۳(  
  :دفتر دوم يدر انتها
  »انـدر حسـاب   “يرمز مثنو”هست   خ کتـاب يتو تـار  يخواه يگر هم«
  )ق ۸۵۳(  
  :دفتر سوم يدر انتها
  »يتــو از ذوق الهــ  يفــرو خــوان   ين مکتــوب خــواهيــخ اياگـر تــار «
  )ق ۸۵۳(  

شده و سه مهر  صورت محو به لدفتر او ةباچيدخاتمة ب در يز ک مهر اورنگي
  .صورت خوانا وجود دارند به دفتر ششم يدر انتها ن پادشاهيهم

                                                      
بن  يٰيحيبن  يوٰسم خطِّ هب ۴۵ک، شماره يت ببلوتهيخ استيونيم: عبارتند از يمثنو يميقد يها نسخه  .١

د بن محم خطِّ هب ۳۵خ شماره يوني، م)فقط دفتر دوم( يهجر ۷۰۶ شعبان ۴خ يتار يف يالحوالد حمزه
 يعل خطِّ هب) ۵۰۰۲: (ايتانيبر ة، موزق ۷۴۴ه حجيذ ۱۵خ يتار يف يرازيوسف الشيدولتشاه بن  الحاج

العات از دو ن اطّياق   ۸۴۳ لاالو عيرب ۷ ةکلسون، مکتوبي، پروفسور ن۷۱۸خ يتار يف بن محمد
.اند ن نسخه اخذ شدهيل ااو ةصفح
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صادق است که صاحب اثر  محمدن تذکره يا مؤلّف: )۲۲/۴۶( جهاني طبقات شاه
 يتن از بزرگان و عرفا ۱۲۵ز است که شامل تذکره ين نيادقالصّ کلماتنام  ي بهگريد

. استموجود ) ۶۷۱شماره  ۸جلد (پور  ياز آن در بانک يا است و نسخه يشهر دهل
بود که در سال  يريعهد جهانگ ياز شعرا يريوسف کشمي محمد يبرادر و
  .کامل شده بود ق ۱۰۴۶در سال  يجهان ک جزء طبقات شاهي. فوت کرد ق ۱۰۲۳

م شده است و هر طبقه سه باب دارد که در آن شرح حال يده طبقه تقس به ن کتابيا
فهم  يشده است و مطالعه آن براان يب بيترت به ا، علما و فضال و شعرايسادات و اول

  :د استيار مفيسه دهه بس يو علم يادب يزندگ
  ق ۸۰۷تا  ۷۷۰: يموريعهد ت  :اول طبقة

  ۱۰: ، شعرا۱۹: ، علما۲۶: اياول
  

  بعد به ق ۸۰۷: عهد شاهرخ  دوم طبقة
  ۱۰: ، شعرا۳۳: ، علما۳۷: اياول

  

  بعد به ۸۵۰: محمدرزا سلطان يعهد م  :سوم طبقة
  ۱۱: ، شعرا۱۷: علما ،۱۹: اياول

  

  بعد به ق ۸۵۴: ديرزا ابوسعيعهد م  :چهارم طبقة
  ۱۴: ، شعرا۱۵: ، علما۱۵: اياول

  

  ديرزا پسر سلطان ابوسعيخ ميعهد عمر ش  :پنجم طبقة
  ۹: ، شعرا۳۰: ، علما۲۷: اياول

  

  ق  ۹۳۹تا  ۹۰۰: عهد بابر  :ششم طبقة
  ۶: ، شعرا۳۳: ، علما۴۷: اياول

  

  بعد به ق ۹۴۰: ونيماعهد ه  :هفتم طبقة
  ۹: ، شعرا۲۶: ، علما۲۶: ايولا

  

  ق ۹۶۳پس از : عهد اکبر  :هشتم طبقة
  ۱۶۵: ، شعرا۶۴: ، علما۹۰: اياول

  

  ق ۱۰۱۴پس از : ريعهد جهانگ  :نهم طبقة
  ۳۱: ، شعرا۲۵: ، علما۵۵: اياول
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  ق ۱۰۳۸پس از : جهان عهد شاه  :دهم طبقة
  ۲۸: شعرا ۲۶: ، علما۳۷: اياول

  

    ۲۹۳: ، شعرا۲۸۸: ، علما۳۷۹: ايموع اولمج  
چر ين لتريدر پرش ياستور. ن تذکره مهم موجود استيفقط سه نسخه از ا

گنج جدا  بينسخه حب ين تذکره را نام برده است؛ وليسه نسخه ا) ۱۱۷۱- ۷۲ ص(
ق است و ينستعل يخط جل. دارد ورق ۲۷۵ن نسخه در دو قسمت است و يا. است

  :ن استيمه آن چنيترق. سطر دارد ۱۹هر صفحه 
دست احقرالعباد  ي بهفارس يجهان ن کتاب الجواب طبقات شاهيا …الحمدهللا«

 يانالثّ عيخ ربيتار ي بهاهللا خان تونک ميعظ محمدد خلف حافظ يسع محمدبنده 
  .»افتير يصورت تحر يقدس ق ۱۳۴۴

ن عبارت يت، اآن را آماده کرده اس کتابخانةناظم  الدين نيمع يکه مولو يدر فهرست
  :اضافه شده است

 ةحسن توج به است تونک راجپوتانهيعبداهللا مرحوم واقع ر نواب کتابخانةاز «
  .»م محمد سعيد براي اين کتابخانه نقل شدلق مولوي محمودالحسن خان تونکي به

ز موجود ين تذکره در تونک نيک نسخه از ايد که يآ ين برمين عبارت چنياز ا
 کتابخانةنسخه موجود در . درباره آن نداشته است ياطالع ياستور ياست؛ ول

  .دارد يا جداگانه يا صفحه ۲۱گنج فهرست  بيحب
شود و  يده ميز نامين ينيستا ي نيست، العلوم جامعن کتاب يا: )۲۳/۲۶( االنوار حدايق

گر يد يعلم و بعض ۴۰ها شامل نسخه يبعض. از آن موجود است يمختلف يها نسخه
 الدينن اثر امام فخرين کتاب مشهورتريا. نام دارند ينيستهستند که علم  ۶۰شامل 

شاه نوشته  تکش خوارزم الديننام عالء به ق ۵۷۴است که در سال  يزبان فارس به
: م( يل بلگراميامه عبدالجلخط علّ به نيگنج مز بيحب کتابخانةنسخه . شده است

ک يرا در  يراز دينالدر آغاز کتاب شرح حال امام فخر يو. است) ق ١١٣٨
  :ن امضا کرده استيآن چن يصفحه آورده است و در انتها

  »يالواسط ينيل الحسيمالکه عبدالجل«
  .ز داردين يا مقدمهفهرست کتاب . سطر دارد ١٨ورق و هر صفحه  ١٥٩ن نسخه يا
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که در بخارا و اطراف آن  ييرنوايش يرعليپس از م يشعرا ةتذکر: )٥١/١( ر احبابمذکّ
 الدينکتاب بهاء مؤلّف. است سيفاالنّ مجالستکمله  ينوع به ن کتابيا. اند ستهيز يم

خود  يو. ف کرده استين اثر را تأليا ق ٩٧٤است که در سال  يبخار يحسن نثار
  :سدينو يم
ر احباب خش مذکّير احباب بود نام و تارن تذکره از هر باب مذکّيچون ا«

  :خيتار. گشت
ـ چون در   احبــاب کــرد از هــر بــاب ذکــرِ  ن تـذکره زبـان قلـم   ي

ــار  ــام و ت ــامش ين ــال اتم   »ر احبـاب گشت از آن رو مـذکّ   خ س
ن يهر باب شامل چند. ک خاتمه استيک مقاله، چهار باب و ين تذکره شامل يا

است که شش سال پس از  ر احبابمذکّن نسخه يتر يمين نسخه قديا. فصل است
  :ن استيچنمه آن يترق. ١ف در سمرقند کتابت شده استيتصن

ه و کاتبه و قاريه و من نظر اليه حبرمت حممد صلي اهللا عليه و ؤلّفهم اغفر ملاللّ«
النبويه صد و هشتاد کتبه  ةاحملفوظه مسرقند جر ةآله و سلم مت باخلري ببلد علي

  .»فقري مريک
  .االخر است ناقص ين کتابخانه موجود ولين تذکره در ايگر از ايد يا نسخه

معاصران  به تعلّقو قسمت آخر آن م يکاش ين تذکره اثر تقيا: )۵۱/۲۴( عاراالشةصخال
ن بار آماده شد و بارها ينخست يبرا ق  ۹۹۳است و با نام خاتمه در سال  مؤلّف

مختلف خاتمه با هم فرق  يها ل نسخهين دليهم به د نظر قرار گرفت ويمورد تجد
ز ينسخه مورد بحث ما ن. کردعنوان خالصه آن آماده  به مصنّف چند نسخه. دارند

  :ر استيخالصه خاتمه و شامل شرح حال شاعران ز
 يري، نظيظهور الدين، نوريين ثناي، حسياضيدشت ب ي، وليليم يرزا قليم
 ي، شانالديننور ي، قاضيرازيش يالم، عرفخ عبدالسي، شيضيخ في، شيشابورين

                                                      
 رفت يشمار م ن نسخه بهيتر يمياست که تا آن زمان قد ق  ٩٨٧سال  ق بها متعلّيتانيبر ةنسخه موز  .١

ورق است و هر  ١١٠و شامل  قينستعل خطِّ ن نسخه بهيا). ٨٠٢ص  ،چريريتين ليپرش ياستور(
  .سطر دارد ١٥صفحه 
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، يمشهد ي، فکرباف جامه محمدد ي، سيزيتبر ي، عجزيزيتبر يتکلو، طوف
  ).ناتمام( ينجف ي، سحابيمشهد يشوق

 يه موارديدر حاش. دارد يسطر ۲۴ ،صفحه ۴۷۱اآلخر است و  ن نسخه ناقصيا
  .شود ميمعلوم  مؤلّفجاها خط  ياضافه شده و در بعض

 ةبنده در ماهنام. اب استيکم ياصفهان ين تذکره تقيا: )۵۱/۳۲( العاشقين عرفات
مختلف آن را  يها نسخه) م ۱۹۵۸اکتبر (و اسالمک کلچر ) م ۱۹۵۶ه يژانو(معارف 
پور وجود دارد که فقط شاعران  ينسخه کامل آن در دو جلد در بانک. ام کرده معرفي
 يملّ کتابخانةنسخه . شود ياز آن خارج هستند که اسمشان با ح شروع م يدو حرف

. اغالط است يدارا يشده؛ ول ينگهدار يشاه يها نکه در کتابخانهيتهران با وجود ا
ن نسخه عرفه دوم و سوم از حرف کاف و سه عرفه حروف گاف و الم مفقود يدر ا

درآباد هند و دو نسخه آن در اروپا يه حيآصف کتابخانةها در  قسمت يبعض. هستند
است که فقط شامل  ياز تذکره کامل يگنج جزو بيحب کتابخانةنسخه . وجود دارد

رضا  محمدن شاعر يآخر. ز در آن ناقص استيعرفه ح تا ش است و عرفه ش ن
خط  به ن نسخهيا. است يين شفايحس محمدو قبل از آن خواجه  يالمشهد
 ۱۸ه آن يسطر و حاش ۲۵و متن کتاب است  ورق ۲۸۴م نوشته شده و يق قدينستعل

  .سطر دارد
ر د. از آن نبرده است يز نامين ياب است و استورين تذکره نايا: )۵۱/۲۶( مردم ديده

بنده . ستياز آنها ن يآمده است که اثر ييها نتل کالج نام آن جزء تذکرهيمجله اور
ه ن تذکره در مجلّيا. ام کرده معرفين نسخه را يا) م ۱۹۵۷ژوئن (در مجله معارف 

  .١منتشر شده است يدرپ يصورت پ به اورينتل
را در  سحرال حدائقکتاب ) ق ۵۷۳: م(وطواط  الدينديرش: )۵۱/۳۷( االحرار مونس

ح هر صنعت، اشعار استادان يتوض يف کرد و در آن برايع تأليع بدايموضوع صنا
اواخر قرن  ياز فضال يکي ياصفهان يکالت محمداحمد بن . گذشته را شاهد آورد

                                                      
در ايران  ياسالم يمجلس شورا از کتابخانه، موزه و مرکز اسناد رضا قزوه يح عليتصح ذکره بهن تيا  .١

.ش چاپ شده است  ۱۳۹۰سال 



  ٣٣٠  قند پارسي

  

در موضوع  يميبا انتخاب هزاران شعر از آثار استادان، مجموعه ضخ يهفتم هجر
قرار داد و اسم آن را  السحر حدائقه ع مرتب کرد و آن را تکلميع و بدايصنا

  .گذاشت االحرار مونس
ل آماده شد که دو نسخه ين قبيز از ايگر نيچند مجموعه د يچند سال پس از کالت

پسر بدر  محمد به تعلّقن مجموعه مينخست. ن نوع تاکنون کشف شده استياز ا
ه است و مرتب شد ق ۷۴۱در سال  يسال پس از مجموعه کالت ۳۹است که  يجاجرم
 محمدمجموعه . باب دارد يس ياست و مانند مجموعه کالت االحرار مونسز ينام آن ن

بوده  محمدار يدر اخت يتعجب است که مجموعه کالت يجا. رديگ يشاعر را دربرم ۲۰۰
 محمدکسان است و يابواب هر دو تذکره . کند ياستفاده از آن اقرار نم ي بهو ياست؛ ول
افت شده ين مجموعه يسه نسخه ا. را من و عن نقل کرده است يباچه کالتيعبارات د

  .است
و نام آن  يتاج حالو به معروف محمدبن  يعل به تعلّقن نوع مين مجموعه از ايسوم

. است يب آن مشابه تذکره کالتيباب دارد و ترت يز سين کتاب نيا. است االشعار قيدقا
. اند ز آمدهين يشاعر در تذکره کالت ۴۲ان يشاعر است که از آن م ۵۷ن تذکره شامل يا

  .ن وجود دارديبودل کتابخانةن تذکره در يک نسخه ايفقط 
د و در اندازه يق جديخط نستعل به کتاب. فرد است به منحصر ين نسخه کالتيا

  .صفحه دارد ۱۴۰۷بزرگ نوشته شده است و 
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