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 ۲۷/۰۲/۲۰۱۶ رشید عبدالخالق پروفیسور
 

 ۀبار در
 اکنون که کابل پوهنتون ۀشد قاچاق های نسخه از یکی

 .است رسیده پاکستان به
ظرایف وسفینه لطایف مجموعه

 
 

 یادداشت:
  

دهه قبل و یا بیشتراز آن دریکی از سیمنارها دربنارس هندوستان مجله را یکی ازدوستان برایم داد 

است درباره یک نسخه قاچاق شده از کتابخانه پوهنتون کابل ، من با عالقه وگفت که درینجا مقاله  

مندی مجله را ورق زدم و درآن مقاله ای یکی ازنویسندگان  زبان اردو ازپاکستان بنام عارف 

نوشاهی را دیدم و خواندم ، چون نسخه را من خودم درکتابخانه پوهنتون کابل سالها قبل که  جناب 

انه پوهنتون بود دیده بودم . آنروزها یادم آمد وکنون که دردیارهندوستان این مقاله را ستوده آمر کتابخ

خواندم وازسرنوشت این نسخه نادرآگاه شدم نهایت مایوس گردیدم ، وقتی به اطاق برگشتم ، چون 

ه نویسنده مقاله اش را با دقت ولطف وافسوس نوشته بود با خود تصمیم گرفتم تا آنرا هرچه زودتر ب

دری ترجمه نمایم . به عجله این کار را به پایان رساندم و درآن زمان به سایت های آریایی وکابل 

 نات و تل افغان وغیره فرستادم . که همه این دوستان آنرا به نشررساند. که سپاسگذ ار شان استم . 

دریکی  خو شبختانه درین روزها دریکی از سایت دوباره خواندم که نسخه یادشده در مشهد

ازمعتبرترین کتابخانه های ایران دیده شده و دوستان نیز موضوع ازطریق چنیل های مربوط تعقیب 

نموده و دریافتند که نسخه مذکور همان  نسخه  لطایف وسفینه ظرایف است که ازپاکستان به آنجا 

آغشته افغان  رسیده است. من به همۀ آنانی که دریافته اند این نسخه یکی از مواریث ملت  درخون
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است  سالم وشادباش می فرستم و همان مقاله را یکبار دیگر خدمت دوستان عالقه مند این نسخه  به 

 نشر می سپارم . 

 با احترام 

  دهلی جدید  2016فبروری  28  -رشید 

 
 )پاکستان(   دکتورعارف نوشاهی  نویسنده :

 هند –دهلی جدید  –عل نهرو ترجمه : پروفیسور عبدالخالق رشید استاد پوهنتون جواهرل

  

  

 یاداشتی ازبرگردان،  

 دوستان وخوانندکان عزیز وفرهنگ دوستان ارجمند ! 
  

طوریکهه ممهه مها میهدانی  یه  بخههش اعجه  ا فنهینههم فرمنوه  مها درطهوی  نههد دمهه اخیهر بدسهت به  فرمنه  تههری  
شهمار  بهه االهطفر فرمنه     پهاوی واهارتوبیوانه پرور تری  قشر ا هامعه مابغارت رفته اسهتهمم ما  بهای  

دوستا  فرمن  افغان  درسراسر هها  بخاطرامداف وااراض معی  شا  نی  دست بکارشهدند تادرمرفوشهه وانهار 
دنیا آثاراارت شده افغانستا  را تشهخی  اهرده ودرنتیههه وقته  اوکهار اشهور بهه دالهت عهاد  آ  برمیوهردد آنهرا 

دمنههدو ولهه  متاسهههانه اههه ایهه  رونههد تههاانو  درممهها  دالههت اولهه  خههود قههراردارد مسههترد ودراختیههار مفههت افغهها  قرار
واارما  درباب وعده ما  اه داده بودند تا منو  انها  نوردیده استو ما میدانی  اه ی  بخهش بسهیار مهه  ایه  آثهار 

وههود  وخالوالآ نسخ خط  اه دل سپ تری  بخهش بهرا  اشهورما  ممسهایه مها میباشهند دریه  اشهورمااانو  نیه 
درافغانستا  تا انو  نتوانسهته انهد اهه  دارنده دولت افغانستا  وهامعه ههان ه و ارت فرمن  ودیورمراهع مربوط 

برنامه معی  را بخاطربدست آورد  ای  آثار  یردست بویرندو فر ه ی   ما  مقامات افغان  شمار  ا نامه ما را 
ر نوشتند تا آثار  اه ایشا  به آ  دسترسه  دارنهد دراختیهار به ادرس ما  شمار  ا دولت مردا   و  نالیرهللا باب

دولت افغانستا  قراردمنده اما به نجربنده ایه  راه دهی در مینهه نبهوده وایه  اهار توسهط نامهه مها  سیاسه  بهه نتیههه 
ممکهه  اسههت اههه دولههت ا تهه  دی دسههت بکارشههده و دسههت  نی نمهه  رسههدو  یههرا فهها  برداشههت  دریهه  راسههتا  مههان  

ن  را موجهههف سههها ند اهههه در مینهههه الهههادب تدالهههیی وتهربهههه بهههوده باشهههندو دولهههت افغانسهههتا  درشهههمار  انهههدراارا
ا اشورما  ممسایه اشخاال  بنا  ما مسووال  فرمنو  با مالارف ا  ویا یاد فماشته اند وله  متاسههانه اهه ایشها  

معههروف درهره بههی   نی بههه اسههاس روابههط  نههی  و نهها  درمم وپسههت مهها ههها بهاشههده انههد وثمههره اارشهها  بههه فهتههه
به نجر بنده یک  ا اارما  اه ای  دوستا  باید انها  میداد ممی  بود اه ایشا  باید به سراغ  نی بمشامده نم  رسده 

 ای  سرمایه به  پاوی رفته ما میشدند تاآنرا به مرنور اه میسرمیشد اشف وبدست میاوردندو 
  

تها پااسهتا  رسهیده واانهو    مها  معتبهر پومنتهو  اابهی بهه  سها  درمقاله اه میخوانید شما میبینیهد اهه یکه  ا نسهخه
دردسترس ا  قرار دارده ما امیدواری  اه آقایا  سهرا  اشهورما اهه دراشهورما  پااسهتا همند وایهرا  درد اننهد 
اه ایشا  تنها درباره مسایی خش  سیاس  مسوولیت ندارنهد ایشها  در مینهه فرمنوه  نیه  بایهد خهود رادربرابرمفهت 

فرمنههه  هوابهههده فکراننهههدو  یرااهههه اشهههورما  ممسهههایه مههها اولترا ممهههه درراه سهههقوط وسهههکوت فرمنوههه  مههها و
 بوده اند واستندو   درتفش

 دوستا  ارهمند ! 
  

نویسنده مدتر   با  اردو اه درپااستا  ومند  هره ا  شهناخته شهده اسهت   ترهمه مقاله هناب دااترعارف نوشام 
درخدمت شماست امیدوار  اه مانند شما مسووال  امهور نیه  ایه   شا  دری  باره است ه ای ومانی مدیو  اطفر دقیق 

  ند سطر را بخوانند ودرپ  با فشت آ  به پومنتو  اابی اه مال  ای  نسخه ب  ممتا بود فردندو
 رشید  وسالم 

------------------------------- 
 آغازمقاله :  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 14تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

درباره مهموعه لطایف وسهینه جرایف نوشته ما  دونویسنده معاالر مندوستا  بهه  هاب رسهیده اسهتو یکه  ا آنهها 
پروفیسور دااتر نهیرادمد آمرشعبه فارس  پومنتو  عفیور است اهه دربهاب ادبیهات فارسه  دورقبهی ا مغهی مطالعهه 

 خاال  داردو
 قرارداده است :  ایشا  درباره ای  اتاب تدقیقات  یریری  را درمنجرعا 

}مرتبههههه دااتههههر اههههف  دسههههی    مقالههههه د  نههههد شههههاعر عهههههد فیههههرو  شههههاه تغفههههق د بههههه شههههموی د نهههههرردم  د – ۱
 {  ۲۵۸ -  ۲۲۱الهدات  ۱۹۶۶  المور  هوالهقار

ای  مقاله ا  دااترالادب مبن  برآ  بیهاض بهوده اهه نسهخه آ  دربهریتش مهو ی  موههود اسهته نسهخه نهاق  بهوده  
نها  آ  نه نا  مولف درآ  به نجرم  رسد ونه م  نا  اتابو ا ینرو مقاله نوار فاکهی درمرهها نها  بنابرنبود آاا وا

آنرا بیاض نوشته وای  قیاس رانیه  رداهرده اسهت اهه نها  ایه  بیهاض د دستورشهعراد باشهدو و تتبهع پروفیسهور دهافج 
 مدمود خا  شیروان  به مما  فونه تایید ارده استو 

دریه    دااترنهیرادمهد بامنهدرهات د لطهایف وسههینه جرایهفد دهرف بهه دهرف مطابقهت داشهتهتما   مندرهات مقاله 
مقاله بااستهاده ا یه  بیهاض هاهر اهف   ههار شهاعر دور فیرو شهاه تغفهق ماننهد همهای الهدی  اسهتا  ه الیهاس مهرو و 

 و سدالسادات سیداهی ودمید قفندر بعمی آمده وا متباق  مندرهات بیاض الرف نجر فردیده است
  
2- Avery old source of Hafiz’s Ghazals, Indo Iranica , Cultural, sep, 1966 PP. 35- 

 و 47
ای  مقاله دااترنهیرادمد الهادب نی بربنیهاد ممهی  نسهخه لنهد  نوشهته شهده اسهت اهه درآ  نی نهه ا نها  بیهاض هاهر  

تعهی  فردیهده اسهتهودر مقالهه مطفهع اه ی مها  در  شهده بعمی آمده است ونه م  ا مرتب آ هالبته  ما  ترتیهب آ  
 دربیاض وشمار  ا ابیات آ  نوشته شده استو 

  
ا لههها  دههافج براسههاس لطههایف وسهههینه جرایههف ا سههیف ههها  مههرو  مهه  عالههردافج بههه امتمهها  پروفیسههور  – 3 

 و ۲۰۰    ۱۹۹۱  نهیرادمدخا ه خانه فرمن  همهور  اسفم  ایرا ه دمف  هدیده
( ا ی دافج شیرا   ا مهموعه لطایف لند  نقی فردیده وا نسخه فااولتهه ۱۲۶اب به شموی ی  قالیده ) دری  ات

ادبیات پومنتو  اابی نی استهاده شده است اه عکس آ  ن د مالدیح فاکی موهود بوده استو ا آنهایکه نسخه اابهی 
نا  مرتهب آنهرا نوشهته وبربنیهاد اسهناد ا نسخه اول  مکمفتربود ا ینرو پروفیسور نهیرادمدالادب نا  االف  بیاض و

وشوامد موهود درمت  تهاریخ ترتیهب وتهدوی  آنهرا نیه  معهی  اهرده اسهته بهه قهوی ایشها  ترتیهب وتهدوی  آ  درسهای 
 ۲-۱۴۰۱مطهههابق    مههههر  ۸۰۴مهههیفد  آاههها  وتاسهههای  ۱۳۶۲ – ۱۳۶۱  مطهههابق  مههههر  ۷۶۳ -۷۶۲  مههها 

 ( ۱ان  الورت فر فته است)ادامه داشته وا آ  به بعد برآ  نجرث  میفد 
  

اهه دربهاره  نویسنده دیور  مندوستان  پروفیسور سیدامیردس  عابد  آمراسبق بخش فارسه  پومنتهو  دمفه  اسهت 
دربهاره ممهی  بیهاض مقالهه تدهت عنهوا  د مهموعهه  بیاض ما  قهدیم  الهادب مطالعهه وعفقمنهد  خااله  اسهته 

-۲۰  الههدات ۵  شهماره ۱۹۸۵   ه فارس  یونیورست  دمفه لطایف وسهینه جرایفدرا درمهفه بیاضه نشریه شعب
 ب اب رسانیده استو ۱
  

پروفیسور عابد  درمقالهه خهود بها اسهتهاده وامه  ا یه  بیهاض نمونهه مها  ا اهف  شهاعرا   هو  قطهرا  تبریه  ه 
ر هه ایشها  امیرمع  ه رشیدالدی  و طواطه امای الدی  اسماعییه خاقهان  ونجهام  فنههو  را اتنخهاب اهرده انهدو اف

نوشته اند اه میکهروفیف  ا نسهخه مها  اابهی ولنهد  دراتابخانهه عفیوهر مسهف  یونیورسهت  موههود اسهته موهر ایشها  
 الرادت نداده است اه ایشا  مکمو  خودرا بربنیاد ادا  نسخه نوشته استو 

  
میشهود بهدو  شهمار   طوریکهه دیهده ممه ای   ههارتدقیق متههاره براسهاس نقطهه نجرمها  هدافانهه ارایهه شهده انهده 

 ا اف  ما  ایرمتداوی اه ا  آ  اخه فردیده است به مدتویات دیور  آ  توهه امتر  الورت فرفته استو 
 و  دردای داکر یک  ا  کخی  تری  ای  نسخه دردسترس ما قرارفرفته است ا ممینرو برا  ما فرالت  خوب  

 ا  ع ی  قراردم و است اه معفومات مهالف  درباب ممی  بیاض درخدمت خوانندف
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نخست ا ممه یادآور  میوردد اه تها انهو  دونسهخه قفمه  مهموعهه لطهایف معفهو  فردیهده اسهته یکه  ممها  نسهخه 
( میباشندو معرف  مکمی آ  درفهرست ۴۴۵)   ( بوده ودارا  الهدات۴۱۱۰  اه ثبت شماره )  برتیش مو ی  است

 (۲بریتش مو ی  هارشده استو )
  

ااولته ادبیات پومنتو  اابی استهپروفیسور عابد  درمقاله یاده شده اش م  فویهد اهه میکهروفیف  نسخه دو ه نسخه ف
مردونسخه درعفیور مسهف  یونیورسهت  موههود اسهتو وپروفیسهورنهیرادمد اهه باامه  ممهی  بیهاض ا لیهات دهافج 

سههای تههفش متههواتر شههایع اههرده درمقدمههه آ  سههخ  هههالب  را یههادآور شههده اسههت اههه بعههد ا  نههدی   ۱۹۹۰رادرسههای 
اوتوانست میکروفیفم  را ا نسخه اابی بدست آورد مم ما  باآ  اه شعبه فارس  عفیورآ  میکروفیف  را آماده  اپ 

بهه ایشها  مدیهه فردیهدو  ارده دری  اثنا دانشمند ایران  مهتبه  مینهو  اهه ا عفیوهر دیهداربعمی میهاورد ممها  نسهخه 
 (و3)
  
بعدتر استادپومنتو  اابی دااتر هاوید به اطفر نهیرادمد رسانید اه اانو  نسخه االهف  ایه  اثهر درفااولتهه ادبیهات  

پومنتو  اابی نی  وهود ندارده وقت  تفش وهستهو  درباب میکروفیف  نسخه اابی در شعبه فارس  عفیورالورت 
خواسته ای  نقهی مه  ا بهی  رفتهه باشهد دربهاره ممها   مثهی نی ب  نتیهه ماند و ا آنها بدست نیامدو افرخدان فرفت آ  

 معروف فارس  بخوب  الادق است اه : د آ  دفتررا فاوخورده فاو راقالاب برد وقالاب درراه مردود 
( وبعهد ا آ  خانهه هنوه  ویرانوهر تمها  هخهایر مخطوطهات آ  اشهور را بربهاد ۱۹۷۸دمفه اردو  روس ) دسهامبر 
ی بیست سای فهشته الدما نسخ خط  افغانستا  به طور ایرقانون  به ممال  ممهوار ارد وبه  پاوی سپردو درطو

واشورما  ارب  انتقای داده شدندو نسخه اابی مهموعه لطایف وسههینه جرایهف نیه  دیوهر دراابهی نمانهد وبهه شهکی 
 ا اشکای به پااستا  رسید اه اانو  دردسترس م  است ) لیک  مفکیت م  نبوده (و

  
اهه ایه  نسهخه   اه ای  نسخه را ا اابی آورده است ایشا  ورق اوی آنرااه برآ  بدو  ش  مهراتابخانهاتابهروش  

مربوط آ  بود ا بی  برده است اما برورق دو  الف آ  مهر د اتابخانه مف  دارالسطفنه د به آسان  خوانهده ومشهامده 
هدات ای  نسخه به مشامده میرسندو  ند به خط انوفس  نیردریک  ا ال  (۱۴۷۸۱ – ۱۴۷۰۱شماره ما  )  میشودو

ب ( یه  مهربیکهو  ماننهد م۲)  مهرسابقه دیور  نی  براوراق مختفف هفهب توههه مینماینهده بهه فونهه مثهای بهرورق
 دیده میشود اه برآ  نوشته شده است : د مهراتابخانه مباراه امیرعبدالردما و د 

عر معروف افغا  بیتاب اهه بهه قفه  پنسهی نوشهته شهده اسهت برشمار  ا اوراق اول  ومابی  نسخه یاداشت ما  ا شا
 –ا  ) پهاره شههده ( بههرا  یه  مهتههه بهه مطالعههه فههرفت   ۱۳۳۶بهر  عقههرب  ۲۱دیهده میشههوند ماننهد: د ایهه  هنهه  در 

 بیتاب د –مورافسوس اه ادا  جال  آ  هن  را بای  تبدیی ارده  یرآ  خیف  بنجیربود 
  

سانت  متر  ۲۷.۲۰ای  مما  نسخه اابی است اه قطع آ   –ورها  ش  نوهاشت ای  ممه شوامد ودالیی ن د م  دی
سطره خط اش نستعفیقه عناوی  شنورف ه اااه دبی  وهفد اش  رم  م   ۲۳ورق درمرالهده  ۴۲۲الخامت آ  

آ  ا  آخربجامر آ  ورق اش ا بی  رفته است اه برآ  معموآل تاریخ اتابت وایره نوشته میباشندو خطهاط    باشندو
خطاط  قر  دم  مهر  رانشها  میدمنهد برشهمار  ا دواشه  آ  اشهعار  فارسه  طهور  در  شهده انهد اهه بعکهآ 

 وانمود میسا ند ه مت  است وفام  م  هدا ا آ و 
  

 اانو  ا هریا  نسخه شناس  وارد هریا  اتابشناس  م  شوی  اه : 
 نا  منالنف واتاب درمقدمه اتاب  نی  آمده است : 

م  فوید بنده خاندا  نبهو  سهیف هها  مهرو ووو ایه  دعها فهو  ده ی  وفقیهر ومسهکی  ومسهتهیر اهه دفقهه د اما بعد 
}ارادت{ مدمدیا  درفوش داشت وااثیه مودت الوفیا  بدوش دارد }وووو { ادوای برسخ  منجهو  ونثرمهههو  میفه  

سهترام  النهار باعهر بهری  شهد اهه م  دراثنا  }ووووو{ ترد ورقه مکتوبه اها نهت لهه  –تما  وشغف  عف  الدوا  است 
ففستان  درمرا ار سخ  باید نهاد اه درآ  ا انوار فوااه دریا دی  ومثمرات بساتی  وددایقوووو وخفهوات وهفهوات 
موهود باشد اه درمرشاخ  ا امتری  درخت او نان  ا هنا  خبردمهد ومهونس هها  وروا  فهرددوووو بهردک  ایه  

 ( ۴ایف وسهینه جرایف ارده آمد وبرالدوی  قس  منقس  فردانیدود )مقدمه نا  ای  مهموعهه مهموعه لط
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موکور مهموعه لطهایف ممها  موکهور عفه  بفاهت ومعهان  والهنایع ادبه  اسهت اهه سهیف هها  مهرو  مثالهها را 
ا اف  شعرا  متقد  ومعاالر فارس  پیش اش ارده استو مدو  اثر نامها  فیرو شاه }تغفق{ وسفطا  مبارد شاه 

یاد ارده وبرا  دوا  سفطنت ایشا  افمات دعاییه نوشته اند اهه براسها س ممهی  فهتههه دااتهر نهیرادمهد بهه  }شرق  {
{ ۶۷مههر  ( آاها ارده }قسه   ۷۹۰ – ۷۵۲ای  نتیهه رسیده است اه نویسنده ااراش را در دور فیرو شاه تغفهق )

{و ومعفهو  اسهت اهه یه   مها  ۸۴سه  (ادامهه داشهته اسهت }ق  مههر  ۸۰۴اه تا دور سفطا  مبارد شاه شهرق  )  
( اهه ۵مهر  ( خهود واکهح مینمایهد ) ۸۲۷دیور نی  دوا  ارده است  یرااه دربیاض آورد  اف  سید نعمت هللا ) 

 درمندوستا  درباره مم وموکور ای  بیاض ا همفه قدیمتری  بیاض ما بوده استو 
  

م  بیهرو  ا بیهاض او دسهتیاب اسهتو فر هه مهدو   درباره  ندف  سیف ها  مرو  معفومات ااف  نه در بیاض ونه
درمقدمه اتاب خود اقتباس  ا  ی  اثر دیور  بنها  د فتهاو  سهفطان  در ههار مههمب مسهفمان  د آورده اسهت )قسه  

 (و ۷۱
دو سهفطا  مندوسهتان  را بها  به مرالورت ای  اثر خود ا همع آثار نایاب است به خاطریکه نویسنده دریه  بیهاض  

ودعایه یادارده اند ا یه  لدهاج در بهاره هها  تردیهد بهاق  نمه  مانهد اهه ایه  نویسهنده ومالهنف مهرو   افمات مددیه
 االالی درآ   ما  درمندوستا  بسرمیبردو 

  
موکوعات اتابه فهرست النایع ادب  ومم نا  شعرا  اه نمونهه مها  ا اهف  آنهها درآ  آورده شهده اسهت اسهما  

عنهوا  د فهرسهت قسهمات والهنعات اهه درمهموعهه لطهایف وسههینه جرایهف ممه شها  رامرتهب اثهر فهورآ بعهد ا  دو
مسطوراست د و د فهرست اسام  شعراد ارایه ارده اسهتو ا اینکهه درنسهخه مهدنجر وکهادت فهرسهت یه  دالهه 
ا النایع فردیده است لها درمت  دربخش ما  اه درآنها اندرا  عناوی  ترتیب شده نا  ما  ا شاعرا  رانوشته انهد 

 ها آنرا تکمیی ارده است و مما  فهرست را برا  اولی  بار درمف  عا  قرارداده استو وا ممان
 فهرست قسمات والنعات : 

 تودید بار  ع وهی -۱
 نعت پیغامبر عفیه السف   -۲
 الفوات پیغامبر }ومدایح ومناقب ایمه {  -۳
 ادکا  فقه  -۴
 اشعار )قالاید(  -۵
 موشح وردالعه عف  الالدر * -۶
 یعتره -۷
 مدورات  -۸
 ) درفهرست قابی خواند  نیست ومت  نی  وهود ندارد(  -۹

 مشهرات  -۱۰
بدو  عنوا  د ای  النعت  نا  باشد اه واکع وکع ارد  ی ما  رااه مشبه بهه دهروف تههه  توانهد وبهری   -۱۱

 طریق دراتابت آورد ومقالود دروف باشدد اقتباس  ا رساله موالنا عاشق 
----------------------------------------------------------------------------- 

  
 * درنسخه  یرنجر باال  ای  داله اااه  سهید  سپانده شده است اه دلیی اش االبآ اختفف مهمب شده میتواندو 

  
  

 معبر )؟(  -۱۲
 مثفثات  -۱۳
 بدو  عنوا   -۱۴
ایه  ترایهب را نها  ربهط مه   –افر ه ای  النعت قدیم  است وای  رامتقدما  مربع نا  ارده اند مربعات د  – ۱۵

مولف به تهکر  نا  الهاج آورد اه درربط ا الهد نهور بیشهتر تهوا  خوانهد  –دادند اه  هاردر هار خوانده م  شود 
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مره و  اه خواند آاا اند تهوا  ا  –ا باال )به ( فرود وا فرود)به( باال وا راست )به(  پ وا  پ )به ( راست 
 خواندود 

 مخمس  -۱۶
 مسدس  -۱۷
 مرالع – ۱۸
 مفمع ) درمت  ای  نور مهقود است (  ۱۹
 مکفی  – ۲۰
 تهرید  -۲۱
 ردالعه  عف  الالدر  -۲۲
 منقوط وایرمنقوط  -۲۳
 طرر دروف  -۲۴
 (  ۶۱ال   ۲۵کرب االمثای )ا قس   – ۲۵
 ده است ( وووو )درفهرست ای  عناوی  کایع ش-۲۶
 تعریف وتقسی   –۲۷
 مکررات  – ۲۸
 وووو )کایع شده است ( - ۲۹
 لف ونشر -۳۰
 تعهب  – ۳۱
 وووو )کایع شده است ( -۳۲
 شهار  -۳۳
 استعارات  -۳۴
 وووو )کایع شده است ( - ۳۵
 وووو )کایع شده است ( - ۳۶
 مشترد لهج  – ۳۷
 ووو ) کایع شده است( - ۳۸
 درالنعت آنکه  با  دراا  نرسدو – ۳۹
 النعت مناجره  -۴۰
 ) کایع شده است (   ووو-۴۱
   النعت موقوف -۴۲
 النعت استدراد  -۴۳
 ) کایع شده است (   ؟وووو  -۴۴
 النعت تهنیسات  -۴۵
 النعت مقفوب  -۴۶
 ) کایع شده است (  ووو ؟ -۴۷
 معکوس مقفوب  -۴۸
 ددود الشهار  -۴۹
   اوفار ؟ – ۵۰
 هووههی   -۵۱
 دس  المطفع  ۵۲
 دس  التخف  -۵۳
 دس  الطفب  ۵۴
 مدر ممدور  -۵۵
 ایها   -۵۶
 مت ل ی  -۵۷
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 ارسای لمثی  – ۵۸
 ارسای المثفی   -۵۹
 المعکوس  -۶۰
 توهیه سخ   -۶۱
 وکع الش  مهفه  -۶۲
 مطابق وقس   -۶۳
 ایراد لوا    -۶۴
 اوالاف مالطفح -۶۵
 النعت هوالمعنی   -۶۶
 هوالمعنی  برسه معن   -۶۷
 تخییی  -۶۸
 دس التباس  – ۶۹
 هوالوههی   -۷۰
 النعت الهاج مشترد  – ۷۱
 یک  دقیق  ویک  مها     النعت الهاج – ۷۲
 النعت تدمیی واقعه  -۷۳
 توهیه واقعه  -۷۴
 النعت طرفه  -۷۵
 النعت مبالغه  -۷۶
 النعت طباق  – ۷۷
 مراعات النجیر -۷۸
 تهامی العارف  -۷۹
 النعت مستنبط  -۸۰
 النعت مالور -۸۱
 النعت موالی  – ۸۲
 النعت دهف  -۸۳
 می ا  االو ا   -۸۴
 ا لیات  -۸۵
 )مثنویات وا لیات(-۸۶
 مهابات )هوابات(  -۸۷
 تکمینات  -۸۸
 مست ادات  -۸۹
 دساب دروف همی -۹۰
 لوا   – ۹۱
 هست  اعکا  -۹۲
 عف  عروض -۹۳
 عف  موسیق   -۹۴
 مثنویات  -۹۵
 مقطعات )بدو  هارنا  شعرا( -۹۶
 رباعیات )بدو  هارنا  شعرا(  -۹۷
 مهردات )بدو  هارنا  شعرا( -۹۸
   مراث  -۹۹

 معما  -۱۰۰
 لغ ومعما  -۱۰۱
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 فهرست اسامی شعرا : 

مرتههب ومههدون  اههه فهرسههت را امههاده اههرده اسههته دریهه  فهرسههت بجههامر اههدا  ترتیبهه  بههه نجرنمهه  آیههده مهها درمههت  
ه شده توسهط مهدو  درمقابهی نامهها  شهعرا فهرسهت  را بهه ترتیهب دهروف تههه  ترتیهب داده ایه و ایه  وفهرست اماد

مما  شعرا  اند اه مرتب نمونه ما  اف  ایشا  را در مرقس  آورده استودرمقابی نامها  شعرا درقوسی  ما ا  د 
ا  نها  مها تنهها درفهرسهت انهد اهه   شهدهآ  داده ن قس  د را نی  دواله داده ایه و بهرعکس درمقابهی نامهها  اهه دوالهه 

  ممک  درداله مهقود  نسخه اف  شا  آمده باشندو 
 ( ۸۶آاا  تبری   )

 ( ۸۹ – ۸۶همای الدی  اب  دسا  }مرو  { )
 اب  دکی  ؟ 

 ( ۸۶اب  شرفشاه اب  شرفه )
 (۸۶اب  عطارشیرا   )
 ( ۸۶سفطا  ابوسعید )

 ( ۸۶اثیرالدی  اخسیکت  )
 (۸۶ادتشا  )

 (۸۶شیخ االسف  ادمدها  )
 (۵امیراختیارالدی  معاالر مدمد تغفق )

 (۸۶اب  برما  )
 (۸۷اب  دس  )

 ( ۹۶قطب الدی  اب  سیف )
 ( ۸۶اب  عالا  خواهه بده )
 (  ۹۶- ۸۷-۸۶)  اب  یمی  }فریومد {
 ( ۸۹اب  عف  سنهر  )

 ( ۵سیدالسادات سیداهی )
 (۸۹ادمد ) –امیرادمد 

 ادمد دالار  
 ( ۸۶)  سید اخهش
 ( ۸۶ا مر  )

 سید اشرف 
 ( ۵)  الیاس

 ( ۸۶)  امیرارمان 
 ( ۸۷امی  الدی  دادر )

 انالار  
 (۸۷شیخ ادد الدی  )

 ( ۸۶بختیار )
 ( ۸۶بدرالدی  میدان  )
 (  ۸۹ – ۸۸موالنا بدیع الدی  )

 ( ۵برما  الدی  )
 بومدمد اواض 

 )شاید طغاتیمور(   (۸۶پادشاه طغمور؟ طغتمر؟ )
 پوردس  }اسهراین  { 

 پهفوا  دم ه 
 را  الای  

 ( ۸۶تا  الدی  بدرآباد  ؟ )
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 ( ۸۹تا  الدی  شیرا   )
 تمرا  

 ( ۸۶اسیربدر  ؟ )
 ( ۹۶ -۸۶الپ خا  ؟ )

 خواهه امام  }مرو  { 
 ( ۸۶امی  الدی  شیرا   )

 ( ۹۱ – ۸۷ -۱انور  )
 ( ۸۷ -۸۶ادد  )

 بدر دامغان  
 ( ۸۶بدرالدی  وفامف  )
 موالنا برما  بدما 

 ( ۸۵بسطام  )
 ( ۸۹موالنا بها )
 پورعماد  

 ( ۸۶تاتارخا  اا   )
 ( ۸۵رودان  )

 ( ۸۶تا  الدی  روم  )
 موالنا تراک  
 *   (۸۶موالنا هفی )

 ( ۷۸ -۸۵موالنا  اعج  موالنا هفی الدی  مهاور)
 ( ۸۶هفی شاه ارمان  )
 ( ۵همای الدی  استاه  )

 ( ۷۸همای روم  )
 ( ۷واان  } وفان ؟{ )ه

 (  ۸۶-۸۵ -۵دافج شیرا   )
 دسا  الدی  منیره ؟ 
 ( ۸۷ -۸۵امیردس  سه   )
 ( ۳امیر}دس  { ااش  )

   (۸۶امیردسین  }مرو { )
  

------------------------------------------------ 
 * مطفع ا ی موالنا هفی : 

 درد  ا مهر تودید  اه ندید  مرف  
 وانچ ای  بار اشید  نکشید  مرف 

  
  
  
  
  
 
 
 
  

 موالنا دق فو 
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 هماد تهانیسر  
 (۸۵ -۸ -۵سفطا  الشعرا افالح الشعرا خاقان  ) 

 ( ۸۶شیخ خفیی شیرا   )
 ( ۸۶ -۸۵خوار م  )

 ( ۸۶خواهه دبیر )
 ( ۸۶را  اخفط )
  ا  ااشغر  
 را  الای  

 موالنا سرا  ادمر  
 سعد بخار  

 ( ۸۶سعدکراب )فهرست ( سعد کرب دامغان  )مت ( )
 امیرسعد  

 ( ۸۷-۷- ۲-۱شیخ سعد  شیرا   )
 شیخ سعد 

 سعید المفته والدی  
 ( ۸۷ -۸۶سعید سعد )

 ( ۸۶سفیما  بفغار  )
 ( ۵ -۱خواهه سو ن  )

 ( ۸۶سیف الدی  اسهرنو  )
 ( ۸۶سیف الدی  فراان  )

  (۸۶شیخ شرف الدی  پان  پت  متخف  شرف )
 ( ۵شمای دمستان  )
 ( ۸۶شمس بیهق  )

 (  -۹۶ -۸۶ -۵)  )به مردوشکی (  شمس هام  / شمس داه 
 ( ۸۷شمس درود )
 شمس  قاة 

 ( ۵خواهه شمس طبس  )
 موالنا شمس ایش  

 ( ۸۶شمس  )
 شهاب الابر 
 شیخ االههان  

 ( ۸۶الدرالهکف والدکما )
 کیا سنهر  
 ( ۸۶موالنا طالب  )

 ( ۸۶موالنا سعیدتبری   )
  ( ۸۶ -۵سعیدالدی  مرو * )

 ( ۹۹ -۸۷-۷ -۵-۲سفما  ساوه  )
 دکی  سنای  

 امیرسیف الدی  
 شیخ سیف الدی  سیه  

   سیف مرو  **
 ( ۸۶شرف الدی  شهروه )

-------------------------------------------------------------- 
 ده استو * درنسخه سعد الدی  مرو  نوشته ش
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 ** ممک  است نا  خود مرتب بیاض ها  سیف مرو  باشد
 (  ۸۷ -۸۶شمس الدی  بخار  )

 ( ۸۶شمس تبری   )
 ( ۲شمس هنید  )

 ( ۸۶)  شمس دبیر
 شمس الدی  مدمد الادب دیوا  

 ( ۸۶شمس شرفشاه )
 ( ۸۶شمس قفندر )
 ( ۸۶شمس مهمب )
 شیخ شهاب 
 شهره افاق 

 ( ۸۹اما  الدرالشریعة )
 ( ۸۶را   )اله  شی

 ( ۸۶کیا نخشب  )
 ( ۸۶جهر ممدان  )
 (  ۸۵ -۷ -۶-۵جهیرفاریاب  )

 ( ۵عبدالرافع مرو  )
 ( ۵عبدالواسع هبف  )

 موالنا عتیق  
 (۵خواهه ا ی الدی  شروان  )

 و 
 (  ۸۷ -۸۴مف  ع ی هللا اعج  خا  /خا   اده ع ی هللا بسطام  دا  فکفه )

 عالا  ای  مف 
 بفبی نامه (  ۹۵ -۸۷ -۱فرید الدی  عطار )

 ( ۸۹خواهه عفوالدی  مندو )
 (۸۹امیرعف  )

  
 ( ۸۹موالنا عف  اابر )
 عماد الدرالشریعة 

 خواهه عمادالدی  ارمان  )قیاس : خواهه عماد فقیه ارمان  (و 
 ( ۸۶عمده قاین  /عمدقاک  بدر )

 ( ۸۶ -۱عمید لویک  )
 ( ۸۶عیس  مرلوه ؟ )

 ( ۸۶عی  المفف  ارمان  )
 ( ۸۶فتح هللا مستوف  )

 ( ۸۶مف  فخرالدی  ارت )
 (  ۸۶ -۸۴مف  الشعرافخرالدی  فخراالههان  )

 ( ۷۸فخرالدی  عربشاه )
 ( ۵فر دق )

 ( ۸۶موالنا عال  )
 ( ۸۶عبدالسف  )

 ( ۸۷ -۷ -۵خواهه عبیدهللا  ااان  )
 ( ۲-۷فخرالدی  عراق  )

 ( ۸۱ -۱۱فو  )ع ی الدی  / ا ی الدی  ع
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 ( ۸۶سید عکد الدی  ی د  )
 ( ۸۶مف  االمرا افاکی عفوالمفةوالدی  )

 عٍف المف  نسه  
 دکی  عف  

 ( ۸۶شیخ عمادالدی  االههان  )
 (  ۸۸ – ۸۷خواهه عماد فقیه )
 ( ۸۶امیرعمرخراسان  )

 عنالر  
 عیش  شوشتر  ؟ 
 مف  ایار الدی  

 ( ۸۶فخرالدی  امیرمیرا  متخف  فخر  )
 فخرالدی  عف  طیب 
 }فخر{ الدی  قباد  

 ( ۹۵ -۱فردوس  )
 فرید ادوی 

 موالنا فرید الدی  دفریدد 
 فکیی تبری   

 ( ۸۶قاک  )
 ( ۹۶ -۸۶قطب الدی  یدی  ب   نو  شیرا   )

 ( ۵مف  الشعرا قطرا  }تبری   { )
 ( ۸۶اری  الدی  ابهر  )

 ( ۹۶ -۸۵امای خهند  )
 ( ۵امای فرقد  )
 هللا  موالنا لطف

 ( ۷۸موالنا مبارد )
 ( ۸۶مهد خاف  )

 ( ۸۷ -۸۶اما  مهد الدی  )
 مهیربیفقان  
 موالنا مدمد 
 مدمد  ی  

 ( ۸۶مدمود اسداق )
 ( ۸۶مدمود قفع }اها: قتفغ؟ { )

 مخف  المف  هفل  
 امیرمرتک  
 (۵مسعود رشید )
 ( ۹۴ – ۸۷ -۸۶)  مسعود اله 

 ( ۸۶مف  مع الدی  دس  / دسی  )
 ( ۵ -۱موالنا مغیر مانسو  )

 ( ۸۶ -۵منو هر  )
 میهنه  شیخ فکی هللا

 و درهواب ا ی ای  سیف ( 86قاس  )
 (۹۶ -۸۶موالنا قطب الدی  فکی هللا سمنان  ؟ )

 قطب المدققی  
 قوام  
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 (  ۹۶ -۸۵ -۵موالنا امای الدی  االههان  )
 ( ۵افکی الشعرا امای الدی  اسماعیی )

 انکر ؟ خیاط 
 ( ۸۶لطه  )

 ( ۸۶خواهه مبارد خواهه شهاب الدی  )
 ( ۸۶مهد تبری   )

 ( ۸۶مهدالدی  ممور )
 ( ۸۶امیرمدمد )

 مدمد خطیب 
 ( ۸۶مف  مدمد ارت )

 مف  مدمود تبری   
 مدمود یمی  

 مخفال  
 ( ۹۶سیدمرتک  شیرا   )
 ( ۵مسعود سعد سفما  )

 ( ۵موالنا مطهر )
 ( ۸۵ -۵امیرالکف  مع   )
 ( ۸۵ -۵منتهب الدی  اثیر )

 درهواب همای الدی  دسا  (  -۸۵)  موس  ففک 
 ( ۸۷ -۸۶همای الدی  متر  )

 ( ۸۶ناالربخار  )
 ( ۸۶ناالرالدی  بهه شیرا   )

 (  ۸۷ -۸۵ن ار  }قهستان  { )
 ( ۶نالیرالدی  ادیب )

 قاک  نجا  االههان  
 ( ۸۶نجا  خالد )

 ( ۸۶ -۸۵)  خف  دسیددسید نعمت هللا / شاه نعمت هللا ول  مت
 نور  
 مدیه 

 ( ۸۶یوسف سفبین  /سفبن  )
 مهست  

 ( ۸۷ناالرخسرو )
 ( ۸۶شیخ نه  الدی  را   )

 نالیرالدی  عمید بسطام  
 خواهه نالیرالدی  طوس  

 ( ۸۶نجا  )الدی  ( اعر  )
 ( ۸۵ -۵نجام  فنهو  )

 ( 86وهیه الدی  )
 ( ۸۷ -۸۶مما  }تبری   { )

  
تههاره مها  ادبه  ومنهابع تهاریخ  درسهت اهردو امکها   درفهرست یادشده باید امف وانشا  شمار  ا نامها به ام  

  دارد بعک  ا نامها به الورت تکرار  با ام  تهاوت دوباره نوشته شده باشندو 
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ها  الداقیه اه آنها طوریکه نوشته آمدی  درداشیه نسخه مدنجر بامما  قفم  اه مت  تدریریافته است شمار  ا نجم
میچ فونه رابطه بانج  ندارندنوشته شده استو ا اینکه قدامت خط مسف  است افرمدقق  بخوامد برای  نج  ما تدقیق 

الهف دیهوا  شهیخ العهارفی  اودهد ه  ۱۸۳ب تها  ۱۶۲  بدیی خوب  دربهاره شهده میتوانهدو ا ورق  نماید پس ای  نسخه
ب ا دیهههوا   ۲۵۷الهههف تههها  ۱۹۷ا ورق  –نطهههق العشهههاق / ده نامهههه م  ب مثنهههو  اودهههد  ۱۹۱ب تههها ۱۸۳ا ورق 

فخرالدی  عراق  ومثنو  عشق نامهووو درباره نهواق  نسهخه  یرنجهر نیه   ی مها  فهتنه  کهرور  اسهتو عنهوا  
ومم نا  قس  نهه    قس   هار  درادکا  فقه درابتدا  فهرست موهود است ما درمت  )نسخه ( ای  قس  وهود نداردو

 نی مت  نسخه وهود نداردو  ۶۱تا  ۲۵وا الهده 
 درقس  مهت  نی اوراق میا  ترهیع بند 

 برخاد درتوباش  ا  دوستووو 
 وترهیع بند 

 بامغا  باده مغانه خوری ووو 
بیاض لغ ومعما اسهتو درنسهخه   ۱۰۱نسخه یادشدهو ا ی  ببعد درقس  آخر  ۱۴۸ا بی  رفته است یعن  بعدا ورق 

 ر  ای  قس  موهود است اه درآخرای  شعررامیخوانی  : موردنجرما شمار  ا اشعا
 دوش آ  بت  و  سروروا  برسرراه 

 بردست نهاده فرق درخدمتووو 
 اوراق ا ی  بیت ببعد ا بی  رفته استو 

  
افربرسطورفوق ی  نواه تکرار  نمهای  خفالهه آ  را  نهی  پهیش اهش اهرده میتهوانی  اهه قبهی ا ترتیهب مهموعهه  

رایف عفوه براف  شمار  ا شعرا  فارسه  وماخهه ترتیهب اننهده  هو  لبهاب االلبهاب مدمهدعوف  لطایف وسهینه ج
مههر ( مدمهد به  بدرالهدی  7۷۴۱مهر  درپااستا  ( * مونس االدرارف  دقهایق االشهعار) ۶۱۸)تالنیف درددود 

ربرفیرنهده اهف  لطایف ا  قر  پهنه  )فردوسه  ( تهاقر  نهه  مههر  )سهیدنعمت هللا وله  ارمهان ( د–هاهر  است 
شههمار  ا شههاعرا  فمنهها   بهها  فارسهه  اسههتو  ههو  دواویهه  شههمار  ا شههعرا  ایهه  مهموعههه ترتیههب وتههدوی  نشههده 
ا ممی  رو اشعارشا  درااثرتهاره ما وسهینه ما پرافنده اندو لطایف درباره مم و نمونهه مایه  ماخهه نادروبسهامه  

دربهاب   تهدوی  فردیهده اسهت ا ینهرو آن هه روایهت واهف  بشمارمیایدو ا طرف دیور و  لطایف درقر  مشهت  ونهه 
شعرا  ای  دوقر  دری  بیاض به مشامد میرسند ا  درهمع معفومات معتبروقابی مفدجه بشمارمیاینداه ی  نمونه 
خوب  آ  اار دااتر نهیرادمد است اه شمار   یاد  ا اشعار دهافج را ا آ  بیهرو  نهویس وب هاپ رسهانیدو روشه  

اره اشعارشعرا  دیور  ای  دوره نی   نی  اار  ا اتهاق بعید استو ای  اتاب تهاانو   ها پ نوردیهده است اه درب
 است مرد  افر ممت اند ودرباب شاعر  نجر  عمیق داشته باشند میتوانند ا عهده ای  ااربدرآیدو 

  
 حواشی : 

 –ه امتمههها  نهیرادمهههد بههه –ا لهههها  دهههافج براسهههاس مهموعهههه لطهههایف وسههههینه جرایهههف ا سهههیف هههها  مهههرو   -۱
 ۱۱    ر۱۹۹۹  دمف 

 نوشته استو  ۸۶۳ – ۸۶۲  -۷۶۳ -۷۶۲نهیرالادب سهوآ بها  
2- Charies  Rieu. Supplement to the Catalogue of the Persian Mss. In  the British 

Museum, London , 1895 , P. 232 S. No. 374 
 ریو یادآور  ای  نسخه را تدت عنوا  منتخبات ارده استو 
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