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  حديث موالنا روم و مثنوي او در مجالس
  سخنان عرفاي هند و

. بيشتر است بوده از ديرباز ارتباط تفکيک ناپذيري ميان عرفاي هندي و ايراني برقرار 
غني و قديمي  فرهنگ هند, در اين کشور بابه  عرفايِ هندي که بعد از ورود مسلمانان

هند مهاجرت کردند. اينها  آن دوره به اند, از مناطقِ مختلف خراسان فعاليت داشته
در خراسان داشتند و از طريق ديد و بازديد  يمرشدها, دوستان و وابستگان ديگر

در هند و  دني و ناگسستني ميان پيروان آنهامان يک نوعِ رابطة ها تتا مد وابستگان,
  کرد. ادامه پيدا ايران

 عارف و شاعرِ ،م) ۱۲۷۳-۱۲۰۷ه/ ۶۷۲-۶۰۴الدين بلخي رومي ( موالنا جالل
که سلسلة عرفاني او در  . درحاليه بودخود در هند شناخته شد حيات زمان در ،نامدار
او, سلسلة عرفاني او را در هند معرفي نکرد و  و يا مريد  نشد و خليفه رايج هند

  .گزارشي داده نشده استدر هند همچنين دربارة عارفي يا خانقاهي از سلسلة موالنا 
هندي طنين انداز  عرفايِ در مجالس و سخنانموالنا  مثنوي و غزليات اين وجود با

سخنان و نگارشات خود دربارة  ،هندي از هر سلسلة عرفاني در مجالس شد. عرفايِ
گفتند و براي تأييد و تصديق نظرهاي عرفاني خود از مثنوي  موالنا روم سخن مي

پيروان خود  از ميان تعداد زيادي آثارش را درآن موالنا و  آوردند و در اثرِ شواهدي مي
  شناساندند.

را در آثار خود بودند و آن الوجود  وحدت معتقد به اي از عرفاي هندي که عده
و نظرهاي خود را   اند, از توضيحات موالنا در اين زمينه استفاده نموده بررسي کرده

  اند. تصديق رسانده به



  يِ هندحديث موالنا روم و مثنويِ او در مجالس و سخنان عرفا  ١٦١

و از مشاهير که يکي از عرفاي معروف و معتبر  ها باعث افتخار است براي ما هندي
هم  که م)، ١٢٠٥-١٣٢٣ ه/ ٦٠٢-٧٢٤(الدين بوعلي قلندر  نام شيخ شرف به ١مجاذيبِ اوليا

 گستردة هاي دوران مسافرتدر پت مرجع خاصّ و عام است,  آرامگاهش در پاني اکنون
قونيه  انجام داد, به علما و مشايخ فيض از محضرِ اسالم که براي کسبِِ خود در جهان

آنها ديد. بوعلي قلندر  ، را در خانقاههم رسيد و موالنا روم و مرشدش شمس تبريزي
 وي نگاشته است. را نامه, سرگذشت مختصر خود نام حکمت به خود در يکي از رسايلِ

  نويسد: مي
ي برهم زده, راه غربت, دستي کرد, هنگامة درس و فتٰو اي چيره چون جذبه”

الدين تبريزي و  کسي درنيافت, پيش گرفتم. در اثناي سفر شيخ شمس که چنان
من عنايت کردند  خود به الدين رومي را مالزمت کردم, جبه و دستارِ موالنا جالل

پت  و کتابي چند دادند. همه را درنظر ايشان در آب انداختم و متوجه مقام پاني
  .٢“آنجا رسيدم گشتم, چهاردم محرم به

ميالدي فوت کرد و موالنا روم در سال  ۱۳۲۳اه قلندر در سالِ بوعلي ش
حق شد, يعني هردو معاصر يکديگراند و مالقات اينها با  واصل به يالديم ۱۲۷۳

  يکديگر خارج از امکان نيست.
جاي گذاشته است. يکي  زبان فارسي به بوعلي شاه قلندر چند اثر منظوم و منثور به

در بحر  »گل و بلبل«. است است که از پاکستان چاپ شده» گل و بلبل«از آنها مثنوي 
(فاعالتن, فاعالتن, فاعلن) سروده شده و چند بيت  مثنوي معنويرمل مسدس مقصورِ 

مثنوي که بوعلي قلندر در هنگام سرودن اين مثنوي ,  است زير آن ترجمان اين حقيقت
  را درنظر داشته و از آن پيروي کرده است: معنوي

ــو  ــوي فرم ــر مول ــنيدي مگ   کـردي اثـر   بود, مي سنگ گر مي  د نش
ــاخته ــا برسـ   صـيد نزديــک و تــو دور انداختــه   اي کمـــان و تيرهـ

                                                   
  .۱۳۵, شيخ عبدالحق محدث دهلوي, چاپ ديوبند, هند, ص اخباراالخيار  .١
القدس من  ثمرات؛ ۸۹ م, ص ۱۹۹۴د غوثي شطّاري, خدابخش الئبريري, پتنا, , محمگلزار ابرار  .٢

, ميرزا لعل بيگ لعلي بدخشي, تصحيح دکتر سيد کمال حاج سيد جوادي, تهران, االنس شجرات
  .۹۰۸ش, ص ه  ۱۳۷۶ايران, 
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ــر  ــدازتر او دورتـ ــه دور انـ ــين گــنج  هرکـ   ســت او مهجــورتر وز چن
در خود زندگي موالنا در هند بويژه در حوزة  مثنوي معنويتوان گفت که  پس مي

در خارج  براي اولين باررا  مثنوي معنويندي و يک عارف ه ه بودعرفاني شناخته شد
  .بکار برد هاي عرفاني خود و براي اظهار انديشه قرار داد از قونيه مورد استفاده

رمضان  ۱۸(وفات بعد از رحلت بوعلي قلندر, شيخ نصيرالدين چراغِ دهلي
هي اٰل خليفة ارشد عارف معروف سلسلة چشتي محبوبِ )،م ۱۳۵۶سپتامبر  ۱۴ه/ ۷۵۷

استفاده کرد.  مثنوي معنوياز  م)، ۱۲۳۶-۱۳۲۵ه/ ۶۳۴-۷۲۵( الدين اوليا واجه نظامخ
مجموعة سخنان اوست. چراغِ دهلي در يکي از مجالس وعظ خود در  خيرالمجالس

اهميت قناعت و صبر, از اين  و »سؤال مکن از مردمان چيزي«اثناي گفتگو دربارة اينکه 
  تصديق رساند: نظر خود را بهاستمداد جست و  مثنوي معنويابيات 

  گر همي خواهي ز کس چيزي مخـواه   گفـــت پيغمبـــر کـــه جنّـــت از الـــه
ــرا   ــر ت ــس م ــامنم پ ــواهي, ض   ١جنّـــت المـــاوي و ديـــدارِ خـــدا     ور نخ

از عرفا و  بعضيزيادي دارد.  الوجود موضوعي است که اهميت در عرفان وحدت
اند و از نظر  جاي گذاشته را به بهايي دانشمندان در تصديق و تأييد آن آثار گران

مفصّل  به طور اند. موالنا روم دربارة اين مسئله العربي در اين زمينه حمايت کرده ابن
الوجود آثاري  هندي که دربارة وحدت تأييد نموده است. عرفايِ را آن اظهار نظر کرده و

 از مثنوي مطالبي ,داده اند اند و يا ضمن گفتگو دربارة آن توضيحاتي آورده در نگارش به
  اند. نقل و اقتباس نموده را معنوي

م) خليفة شيخ محمد مودود الري قادري  ۱۵۵۰/ه ۹۵۷ پتي (م: اهللا پاني شيخ امان
و در ضمن توضيحات خود, ابياتي از  مختلف بررسي الوجود را در آثارِ بود. او وحدت
در اين ضمن عالوه بر خود نقل کرده است. او  نظرِِ را براي تصديقِِمثنوي معنوي 
  .٢ديگر موالنا هم استمداد جسته است , از آثارِِمثنوي معنوي

                                                   
  .۱۶۳ص م,  ۱۹۵۹, حميد قلندر, تصحيح خليق احمد نظامي, دانشگاه اسالمي عليگره, خيرالمجالس  .١
٢.  A History of Sufism in Indiaاس رضوي, (جد اطهر عب۷۸م, ص  ۱۹۹۲), ۲ , سي.  
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الوجود  هند, وحدت اوضاع مذهبي بايد عرض شود که عرفايي هم بودند که نظر به
ِد ملقّب به اعتراض قرار را موردد محمنواز گيسودراز  شيخ بنده دادند. يکي از آنها سي

. او از دهلي بود خليفة شيخ نصيرالدين چراغِ دهلي ،م) ۱۴۲۲-۱۳۲۱ه/ ۷۲۱-۸۲۵(
سيادت و علم و واليت,  جامع بود ميان”دکن رفت و در گلبرگه اقامت کرد. وي  به
و  او را ميان مشايخ چشت مشربي خاص ني رفيع و رتبتي منيع و کالم عالي داشت.اش

١“حقيقت طريقي مخصوص بود اسرارِِ در بيان.  
عربي, عطّار و  و ابن کرد اعتراض »وجود وحدت« به ات خودگيسودراز در مکتوب

وجود را داد و نظرهاي آنها د خود قرار انتقادات موالنا روم را هدف ربارة وحدت
  اسالم خواند. فريب و دشمني با
 ،سلسلة چشتي ، عارف بزرگم) ۱۶۴۸/ه ۱۰۵۸ آبادي (م: اهللا اله شيخ محب

اهللا  د دارد. محبوالوج ثاري دربارة توضيح وحدت. او آاعتقاد داشت الوجود وحدت به
شيخ عالءالدوله سمناني  يگرينواز گيسودراز و د عارف يکي بنده در مکتوبات خود دو

الوجود خوانده و مدعي بود  م) را مخالف وحدت ۱۳۳۶-۱۲۶۱ه/ ۷۳۶-۶۵۹( نقشبندي
قي برسند, پيرو شيخ کمال معنوي حقي توانند به که تنها علما, زاهدان و صوفياني که نمي

  .٢عالءالدوله سمناني هستند
شيخ حسين بدخشي که خليفه شيخ حسين خوارزمي بود و در دورة حکومت 

زيست و همانجا فوت  بيشتر در آگره مي م) ۱۵۵۶-۱۶۰۵ه/ ۹۶۳-۱۰۱۴(شهنشاه اکبر 
روش  بعد از هر نماز فجر به و نهاد خيلي ارج مي مثنوي معنوي کرد و دفن شد, به

هم در حضور  مثنوي معنويلة کبرويه, عالوه بر کتاب مصباح تأليف شيخ رشيد, سلس
  .٣کرد ورزيد و وجد مي خواندند. شيخ حسين بدخشي حال مي او مي

مير قادري از جمله عرفاي نامدار دورة شاهجهان  نابوالمعاني مريد ميا نميا
 د او داراشکوهعه بود. شاهجهان و خلف ارشد و ولي م) ۱۶۲۸-۱۶۵۸ه/ ۱۰۶۸-۱۰۳۷(

                                                   
   اخباراالخيار  .١
  .۱۴۱, ص ۲ب, رضوي, ج  ۳۲, برگ آبادي مکتوبات شيخ محب اهللا اله  .٢
  .۶۸ص  ,شه  ۱۳۸۰, ملّا عبدالقادر بدايوني, تهران, ايران, التّواريخ منتخب  .٣
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مير  نميا ،هردو فيض کردند. داراشکوه با مير رسيدند و کسبِ نخدمت ميا به در الهور
ابوالمعالي روابط نزديکي داشته است. ابوالمعالي شاعر هم بود و شعر اخالقي  نو ميا
نويسد که ابوالمعالي در حدود بيست و يک بيت  مي االولياسکينةسرود. داراشکوه در  مي

نقل  االولياسکينةآن را در  وي داراشکوه داد و را شرح کرد و آن را به عنويمثنوي م
ناهج منهج مالمت و از آفات مالمت سالمت, واقف ”ابوالمعالي را  نکرد. داراشکوه, ميا

خوانده است. ابوالمعالي در مقدمة مختصر بر  ١“اسرار ضماير, مطلع بر مکنونات سراير
  :ست کهاين شرح ابيات مثنوي گفته ا

که تفصيل و مولوي دست برد و اطّالع يافت  مثنوي معنويبعضي ابيات  چون به”
گري نموده بود, مضمحل و  منصة ظهور جلوه بيان آنها که انشراح متقدمين به

تنقيح پيوسته, خالف  ناياب گشته و آن چه از انشراح متأخّرين ترقيم يافت و به
عضي ابيات مثنوي که از بيان شرح اصطالح صوفيه برآمد, بنابراين دقيقة ب

  “.مهر بود, در افتتاح و انشراح آنها سعي بليغ ما الکالم بسر رفت متأخّرين سر به
  :مثنوي معنويابوالمعالي اين بيت از 

  ست, روزش ديـر شـد   روزي که بي و آن  هرکــه جــز مــاهي ز آبــش ســير شــد 
  را چنان شرح کرده است:

حکم:  الت دريا ازو مسلوب است, پس بهچون ماهي همه وقت در درياست و ح
»ßøt wΥuρ Ü>t� ø%r& Ïµø‹s9Î) ôÏΒ È≅ö7 ym Ï‰ƒÍ‘uθ ø9$#«ماهي کنايه از غافل است که هم آغوشِ شاه است و  ٢

  فرمايد: مي محةالر که مولوي عليه آگاه, چنان بس بي
ــر گــوش و چشــمش آبِ جــو  مــي  جــــو مــــاهي انــــدر آب جــــو و آب” ــد ب   زن

بحر حقايق و حق پيوسته و سيراب از  وجود ماهي عاشقي است از خود رسته و به
مراد  مطلب و بي است و بيروزي  روزي است يعني آزاد و بي که بي معارف الهي گشته و آن

  .٣“است, روزش دير شد و عمر جاوداني يافت
                                                   

کرده است: و خالصه چنين توصيف  مثنوي معنويحال خود را در يک بيت از  خود داراشکوه شرح  .١
  .۷, مقدمه, ص االولياسکينة“, من چگويم؟ يک رگم هشيار نيست/ذکر آن ياري که او را يار نيست”
  .۱۶), آيه ۵۰سورة ق (  .٢
  .۳۲۲م, ص  ۱۹۶۵, داراشکوه, مؤسسة مطبوعات علمي, تهران, االولياسکينة  .٣
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ف قرن معروعارف  ،م) ۱۸۱۰ه/ ۱۲۲۵ پتي مجددي نقشبندي (م: قاضي ثناءاهللا پاني
، م) ۱۷۸۱ه/ ۱۱۹۵(م:  جانان هجدهم ميالدي و خليفة عارف و شاعر معروف مظهر جان

  در شرح و توضيح اين بيت موالنا روم:
  ام همچو سبزه بارهـا روئيـده    ام هفصد و هفتاد قالب ديـده 

گويد. قاضي ثناءاهللا در توضيح  مفصّل سخن مي ارشادالطالبيندر اثر معروف خود 
اند, از قرآن  اند, ظالل صفات هم غيرمتناهي فات حق تعالي غيرمتناهيکه چون ص اين

$« کند که: حکيم اين آيت را نقل مي tΒ óΟ ä.y‰ΨÏã ß‰xÿΖ tƒ ( $ tΒ uρ y‰ΖÏã «!$# 5−$t/«يعني هرچه نزد  ،١
  گويد: شماست فاني است, و هرچه نزد خداست باقي, و سپس مي

تفصيل سير کند, ابداآلباد  پس اگر در واليت صغري و مراتب ظالل کسي به”
منقطع نشود, ليکن هرکس در مراتب ظالل هرقدر که در حق او مقدار است, 

مرتبه ثانيه و ثالثه و  کند و نيز ظلّ را ظلّي باشد و آن را ظلّي ديگر در سير مي
اصل خود  باشد, صوفي در مرتبه ترقّي عروج کرده, به ي ماشاءاهللا مياربعه ال

شود.  شود و از آن ترقّي کرده در اصل آن فاني مي ني ميرسد و در آن فا مي
وجود  بيند و به رسد, خود را در آن فاني و مستهلک مي هر ظلّ که مي بههمچنين 

  نمايد, همين است معاني بيت موالناي رومي که گفته است: آن باقي مي
ــده ــاد قالــب دي   “٢ام همچو سـبزه بارهـا روئيـده     ام هفصــد و هفت

محدث  ،عالم معروف ديني ،م) ۱۷۶۲-۱۷۰۲ه/ ۱۱۷۶-۱۱۱۴ دهلوي (اهللا شاه ولي
 در زمينه ييبها آثارِ گران تاليف و دانشمند شهير قرن هجدهم ميالدي, عالوه برنامدار 

نام  , ملفوظات پدر خود شاه عبدالرحيم را هم بهالبالغهاهللا  حجةمعارف اسالمي مثل 
. او در ضمن مباحث مختلف عرفاني و ديني, آورده استدرنگارش  به» العارفين انفاس«

 وي براي اثبات اين امرکند.  را براي تأييد نظرِ پدر خود, نقل مي مثنوي معنويابياتي از 
وصفي بشناسيم, اين  او را با چشم خود ببينيم و توانيم خدا را در اين جهان با که نمي

  عنوان شاهد آورده است: دو بيت موالنا را به

                                                   
  .۹۶), آيه ۱۶نحل (سورة   .١
  .۳۸م, ص  ۱۸۹۹پتي مجددي نقشبندي, مطبع مجتبايي, دهلي,  , قاضي ثناءاهللا پانيارشادالطالبين  .٢



  ١٦٦  قند پارسي

  

  چفشي بهرِ اسم اي غـالم  تو چه مي  از هـر اسـم و نـام    حق منـزه اسـت  
  عشق آييم خجل باشـيم ازان  چون به  هرچه گوئيم عشـق را شـرح و بيـان   

  کند: را هم نقل مي گلشنِ رازو اين بيت صاحب 
ــل  ــدر ذات باطـ ــه انـ ــود انديشـ   ١محال محض و آن تحصيل حاصل  بـ

کنم که  خدايي را پرستش نمي مجدد الف ثاني در اين ضمن فرموده است که: من
  اي هستم که در دهن نگنجد. در حيطة شهود و يا خيال و وهم آيد, من در تالش لقمه

کردند و  را مطالعه مي مثنوي معنويحتّي غيرمسلمانان هم که عرفان مشرب بودند, 
يکي از  کردند. بابا الل ديال براي اثبات و تأييد نظرهاي خود از آن نقل و اقتباس مي

زيست. او مريد و پيرو چيتنا سوامي  در قرن هفدهم مي مذهب است که هندو عرفاي
شاهزادة  ،داراشکوه با وي ويدانتا بود. پرستيد و معتقد به خداي واحد را مي وي بود.

بابا الل ديال  دوبار باارتباط نزديکي داشت. داراشکوه  ،دانشمند و عرفان مشرب
هر  با و پنداشت لبِ حقيقت و جوياي معرفت ميمالقات کرد. داراشکوه خود را طا

هاي  صوفي با وي اکثر .کرد ارتباط برقرار مي مدعي فضل و هنر و صاحب دعوي
پرداخت. داراشکوه يک مرتبه در باغ جعفر خان  گفتگو مي مسلمان و درويشان هندو به

در مصاف اجيره  در باغ و عمارت پادشاهي سراي نور محل متّصل به بار ديگربهادر و 
سؤاالتي دربارة مذهب و فلسفه و فقر و عرفان هندويي  از او الهور, بابا الل را ديد و

از منشيان او چندربهان برهمن (م:  دو تن ها و پاسخهاي آنها را پرسش پرسيد.
هاي  نام آوردند. اين رساله بهدرنگارش  به ،م) و يادو داس کهتري ۱۶۶۲ه/ ۱۰۷۲

 در منابع مختلف شناخته شده است. گوشتي بابا الل ديالو  مخزن نکات, نادرالنکات
براي تصديق نظر خود از ابيات  ،داراشکوهسواالت  بهگويي بابا الل ديال ضمن پاسخ 

  .٢استمداد جسته است مثنوي معنوي
از طريق رياضت و عبادت خود,  ،ها سرسلسلة سيک ،م) ۱۵۳۹ بابا گرو نانک (م:

گرو «نام  ها به آن رسيده بودند. در کتاب مذهبي سيک به مقامي رسيد که صوفيان گويا به

                                                   
  .۲۹۷ صه,  ۱۳۹۳اهللا دهلوي (اردو ترجمه), مکتبه الفالح, دهلي,  , شاه وليالعارفين انفاس  .١
  چاپ رسانده است. به Journal Asiatiqueاين رساله را پروفسور ماسينيون در مجلّة   .٢



  يِ هندحديث موالنا روم و مثنويِ او در مجالس و سخنان عرفا  ١٦٧

با مثنوي  زيادي مشابهت ،مطالبي وجود دارد که از لحاظ نفس مضمون »گرنت صاحب
مثنوي گرو نانک از نشان دهد  ي وجود ندارد کهنهرصورت قرائ ولي به ،موالنا دارد

  .١است الهام گرفته و يا از آن پيروي کرده معنوي
مثنوي  يد عرض شود که عرفاي سلسلة نقشبنديه بيشتر از ديگران بهدر آخر با

اظهارات درويش محمد بن دوست محمد  توان در اند و علّتش را مي عنايت کرده معنوي
لب بخاري يکي از وابستگان نزديک خواجه عبيداهللا احرار جستجو کرد که در مقدمة 

  آورده است: لباب مثنوي
شب جمعه بود که فقير  ئةالحجه سنه تسع و تسعما ذي هم در اين اثنا در ماه”

ين نقشبندي را قده در خواب ديد که آمدند  سخواجه بزرگ خواجه بهاءالدسر
اي بيار که حضرت  مولوي که کرده مثنويو گفتند: اي فالني برخيز و انتخاب 

! خواهند ببينند. من گفتم: يا حضرت خواجه اند و مي مولوي هم همراه من آمده
ام.  هيچ ننوشته يةمدت است که من در پي آن بودم که انتخاب بکنم اما تا الي غا

حضرت خواجه دست مبارک خود را دراز کردند و اين انتخاب را از سينة من 
و مسوده را پيش مولوي بردند.  ،برآوردند و فرمودند که اين است انتخاب

که مبارک است, هرکه از حضرت مولوي ديده شاد شدند و تبسم فرموده گفتند 
از نماز عصر خواهد خواند, بعد اين انتخاب بابي بعد از نماز بامداد و بابي 

شک او در روز قيامت همساية من در بهشت برين جاي خواهد يافت و انواعِ  بي
  .٢“اسرار حقايق و معارف الهي بر وي مکشوف خواهد شد

                                                   
  .۳۹۶, رضوي, ص A History of Sufism in Indiaبرای تفصيل رک:   .١
  .۳-۴ مقدمه, صه,  ۱۳۲۲, درويش محمد, مطبع هاشمي, ميرته, لب لباب مثنوي  .٢



  ١٦٨  قند پارسي

  

  منابع
  چاپ ديوبند, هند. , شيخ عبدالحق محدث دهلوي,اخباراالخيار .۱
  م. ۱۸۹۹پتي مجددي نقشبندي, مطبع مجتبايي, دهلي,  , قاضي ثناءاهللا پانيارشادالطالبين .۲
 ه. ۱۳۹۳اهللا دهلوي (اردو ترجمه), مکتبه الفالح, دهلي,  , شاه وليالعارفين انفاس .۳
, ميرزا لعل بيگ لعلي بدخشي, تصحيح دکتر سيد کمال االنس القدس من شجرات ثمرات .۴

  ش.ه  ۱۳۷۶سيد جوادي, تهران, ايران, حاج 
  م. ۱۹۵۹, حميد قلندر, تصحيح خليق احمد نظامي, دانشگاه اسالمي عليگره, خيرالمجالس .۵
  م. ۱۹۶۵, داراشکوه, مؤسسة مطبوعات علمي, تهران, االولياسکينة .۶
 م. ۱۹۹۴, محمد غوثي شطّاري, خدابخش الئبريري, پتنا, گلزار ابرار .۷

  ه. ۱۳۲۲,   ش محمد, مطبع هاشمي, ميرته, درويلب لباب مثنوي .۸
 ش.ه  ۱۳۸۰, ملّا عبدالقادر بدايوني, تهران, ايران, التّواريخ منتخب .۹

۱۰. A History of Sufism in Indiaاس رضوي, (جد اطهر عبم. ۱۹۹۲), ۲ , سي  
  


	01-Title
	02-Matalib
	03-Dibacha
	04-ArzeHal
	05-Arzeyabi
	06-TarikhIjtemai
	07-UrafaVaShuarai
	08-TabadulateFikri
	09-AsarTarikh
	10-TarikhchehePaidaish
	11-ShahnamaDarHind
	12-Futohalsalatin
	13-Hadeds-e-Ainul
	14-HadiseAttar
	15-HadiseSadi
	16-ZikreSa'di
	17-AayaSams
	18-HadiseMolana
	19-AmirKhusro
	20-AhmiateAdabi
	21-Nuskha-e-KhattiDiwaneHafiz
	22-Sharhe
	23-AasareNizami
	24-Naziri
	25-Aasardarnaqd
	26-MirzaAbdulQadirBedil
	27-GhazaliIntiqadi
	28-MuarrafiIjmali
	29-HindeHazin
	30-BehrulIsrar
	31-MukhtasarLatif
	32-AhmiateTarikhi
	33-HadiseDehli
	34-TosifeDarulkhilafa
	35-MqaddemaRiazusShuara
	36-Anjub
	37-FehristeChapkhanehai
	38-BarrasiInteqadi
	39-FehristIvanow
	40-ChehraNavisi
	41-RiwajeShaireFarsi
	42-Darichai
	43-QanuneKhushnawisi
	44-TitleE



