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 معاون سر محقق دوکتور شفيقه يارقين

 

 

 توصیفي فشرده از نسخه هاي خطي

 مثنوي مولوي معنوي
 

آن ستتي  اتاب بترين  رومي يکي از -موالنا جالل الدين بلخي

ن عشق الهتي استت کته از معرفت انساني و يکي از آن شوريده گا

آغاز نوباوه گي خويش جوار معنوب  وجود بي امتاب خويش را بتته 

بر  امروزگاران خويش وانموده،  در انگام پخته گي معنوب خويش 

خامان زمان نقل سخن پخته و شيرين ختويش را اديته کترده و در 

انگام سوخته گي خويش نور معرفت و ايمان،  شتتور عشتق و جنتون 

به روح و قلب عاشقان بخشيده است.  او از سيماااب جاودان را  

نادر و ماندگار در ادبيات، از خورشيد ااب بي غروب و بي زوال 

کهکشان معرفت انساني و از قهرمانان تکرار ناشدني داستان عشق 

يرا  و شوريدگي است. موالنا يکي بود و يگانته خوااتد مانتدي ز

زاد، و ميدانيم کته  مادر دار در آن آبستني خويش امين يکي را

ار زاده يي پديده يي است يگانه و ناانگون با ديگران. پت  او 

يگانه بي امتاب دار است که انديشه ب او، سخن او، جوار وجتود 

او، عشق او و تماميت روح و جسم او ويژه ختود اوستت. مگتر او 

خود را و چگونه گتي خميتره ب وجتود ختود را دريتن شتعر ختود 

 نشناسانده است:

نه ز خاکم،   اگر مست خرابم، نه چو تو مست شرابم من

 نه ز آبم، نه ازين اال  زمانم

حتتت ر   نه زبويم، نه زرنگم ، نه ز نامم، نه ز ننگم

 از تير خدنگم، که خداييست کمانم

ما که از خاک و آبيم، ما که از رنگ و بوييم، ما کته از 

استت و نام و ننگيم، اال اين زمانيم، و او، اال امه زمانه ا

اال ايچ زماني نيست. موالنا اگر چه در صتورت رره اب استت از 

 خورشيد، اما از روب عشق فزونتر از عالم است:

ز روب عشق از عتالم    به صورت  کمترم از نيم رره

 فزونم

« چو غالم آفتابم، ام از آفتاب گتويم» او غالم خورشيد است 

راه با آفتتاب او در خورشيد حل شده و چون رره اب از آفتاب ام

به قتدم چتتو » جهان را مينوردد و خرابه اا را روشني ميبخشد: 

او که از جنسي ديگر است، سفر او « آفتابم، به خرابه اا بتابم

 نيز سفرب ديگر است:

وال جترم سترهر و متاه « سفرب فتاد دل را به واليت معاني» 

» نيز در حسرت چنين سفرب از نداشتن چنين سفرب سخن ميگوينتد: 

 «که سرهر و ماه گويند که چنين سفر ندارند

چرا سخن مولوب در پي اين امه سالها و ستده اتا از رونتق 

نيفتاده و انوز ام چون زمان حيات او و حتي بيشتر از آن زمان 
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در خلوت دل مشتاقان غلغله اب افکنده است؟ به ايتن چترا ختود 

 مولوب جواب گفته است. زيرا کتته ايتن ستخن از او نيستت، ستخن

 ديگرب است: 

کتته ازيتتن   مشنو اين سخن از من و نه از خاطر روشن   

 ظاار و باطن نه پ يرم نه ستانم

آنچه استاد ازل گفت بگو، » را ميگويد؟: « کي» پ  او سخن 

 او سخن استاد ازل را ميگويد اما چگونه؟« ميگويم

پنهتتتتان از او    چو رسول آفتابم به طريق ترجماني

 ويمبررسم به شما جواب گ

او سخن خدا را به زبان مي آورد، او ترجمان کتالم خداستت، 

از اين رو سخن او کهنه گي نتدارد و د رجهتان، زمتان و مکتان 

 نميگنجد، بلکه از آن فراتر ميرود:

واراتتتد از   اين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

 حد جهان بي حد و اندازه شود

و تمامتا  ترجمته سخن مولوب امه سخن حق است و اما مثنوب ا

کالم خداست و از اين رو ست که پيرمرشدب چون جامي آن را قترآن 

 در زبان فارسي ميداند:

نيست پيغمبتر، ولتي    من چه گويم وصف آن عاليجناب

 دارد کتاب

مثتتتتتتنوب    است قتتتتترآن در زبتتتتتان پهلوب 

 متتتتولتتتوب معتتتتنوب

 ن حرف کهن:مثنوب آب زنده گي است، روحيست تازه در ت

روح نو بتين در   آب حيوان خوان، مخوان اين را سخن

 دل حرف کهن

از اين روست که سخن موالنا بته ويتژه مثنتوب او از زمتان 

سرايش تا اين زمان تازه گي خويش را حفت  کترده و امچنتان آب 

حيات را در رگ جان آدميان جارب ميستازد، انستانهاب عاشتق از 

ب ميگيرند و آيينه قلب خويش را با اين کالم حياتبخش غ اب معنو

اين آب ميشويند و از زنگ غبار ميرااننتد، از ايتن روستت کتته 

مثنوب دست به دست ميگردد، بار بار تکثير ميشود، بار بار شرح 

و تفسير ميشود و مثنوب خواني در ميان مردمان فارسي زبان يتتا 

 فارسي دان چون عنعنه يي ملي تداوم مييابد.

و متاورا  النهتر قتديم يتا افغانستتان و  مردمان خراسان

اوزبيکستان کنوني از سده ااب بسيارب بدينسو بتا مولتوب جتالل 

بي  الدين بلخي و مثنوب او آشتنايند. آنتان در حلقته اتاب اد

مثنتتوب ختتواني ميکردنتتد و در ايتتن حلقتته بتته تفستتير مثنتتوب 

ميررداختند، نسخ خطي مثنوب را تصتحي  ميکردنتد و نستخه اتاب 

نق  را با شرح و تفسير، توضي  و تحرير دگرباره پديد تازه و م

شش سال قبل و در  -مي آوردند. اين عنعنه در افغانستان تا پنج

اوزبيکستان تا نيم قرن قبل ادامه داشت،  ولي با انقالب اسالمي 

در افغانستان و تسلط شوروب بر اوزبيکستتان از رونتق افتتاد، 

طي مثنوب معنوب کتامال  بتته اما جاب خوشبختي است که نسخه ااب خ

نابودب کشانيده نشده و در اکثر کتابخانه ااب معتبتر جمهتورب 

اوزبيکستان به ويژه کتابخانه انستتيتوت شرقشناستي ابوريحتان 

اوزبيکستان نستخه « بيروني وابسته به "فرانگستان اکادمي علوم
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ااب متعددب از آن نگهدارب شده است و ميشود. ما دريتن نوشتته 

مرورب ميکنيم بر چند نسخه خطي مثنوب مولوب جالل الدين مختصر، 

رومي و درپايان نوشته، فهرست کامل آن نسخه اا را بتته  –بلخي 

 دست ميدايم.

در گنجينه نسخه ااب خطي انستيتوت شرقشناسي به نام       

ابوريحان بيروني در شهر تاشکند در حدود شصت نسخه خطي مثنتوب 

ين نسخه اا کامل اند، تعدادب شتامل نگهدارب ميشود. تعدادب از

چند دفتر از شش دفتر مثنويست، تعدادب ازين نستخه اتا قتدامت 

بيشتر دارند و تعدادب بته ستده اتاب پيشتين مربتوو ميشتوند، 

تعدادب از اين نسخه اا داراب شرح و تفستير و معنتي و فهرستت 

عناوين بوده، تعدادب فاقد اين اا اند، تعدادب از ايتن نستخه 

حيث زيبايي و پختته گتي ختط، مرغوبيتت کاغت ، نفاستت،  اا از

ند  مينياتوراا و تزيينات و ت ايبات خويش از ارزش و بهايي بل

برخوردارند و تعدادب ستاده و بتدون ارگونته تتزيين و تت ايب 

ميباشند. افزون بر نکات ياد شده در باال، برخي ازين نسخه اتتا 

نسخه ااب خطي نيز از ديدگااي ديگر قابل توجه اند، يعني چنان 

در اين گنجينه يافت ميشود کته گزيتده اتايي انتد از حکايتات 

 مثنوب يا موضوعات مثنوب.

، 1362و نسخه اتاب  1258،  10195از نظر قدامت، نسخه ااب   

ات  859ات ،  850ات ،  844به سال ااب « حميد سليمان»  310، 1600

ااب بعتد از  ات ميرسد و ساير نسخه اا به سده 900ات  و  888، 

آن يعني سده ااب يازدام، دوازدام و سيزدام ات ق متعلق استت. 

 )تفصيل نسخه ااب فوق ال کر در پايان مقاله ضميمه است(

در ميان نسخه ااب متعدد مثنوب برخي از نستخه اتاب خطتي  

ير  داراب شرح، تفسير، معني، فهرست و ديباچه ميباشد کته در ز

 ظرب مي افگنيم: ن -ب کامل انداکه نسخه ا -به تعدادب از آنها

يکي از نسخه ااب بيش بهاب مثنوب نسخه ييست که با شتماره  

( نگهدارب ميشود. اين نسخه نه فقط از نظتر کامتل بتودن، 205)

ني  درست و قابل اعتماد بتودن، بلکته از نقطته نظتر انترب يع

صيف  زيبايي خط و ت ايب نيز قابل ياد کترد جداگانته استت. تو

اتت .ق در بختارا  227از اين قرار است: بته ستال عمومي نسخه 

ستانتيمتر  5/28*5/18برگ بته ابعتاد  387کتابت گرديده، داراب 

حه  است، خط آن نستعليق بسيار زيباست، ار دفتتر داراب ستر لو

ميباشد، سرلوحه اا با آب طال الجورد و رنتگ اتتاب متنتوب و بتتا 

تتر) صتفحه مينياتورااب نفي  تزيين شده، صفحات آغازين اتر دف

اول و دوم( داراب دو ستون و ستاير صتفحات داراب چهتار ستتون 

است. ستون اا با جداول طاليي از يکديگر جتدا شتده، اتر صتفحه 

داراب حاشيه بوده و حاشيه اا نيز با جتداول طاليتي از متتن و 

شتتش  -کنار صفحه جدا گرديده است، صفحات اول و دوم داراب شتش 

سطر( ميباشد، متن  19بيت)ار ستون  38بيت و ساير صفحات داراب 

در وسط صفحه با خط درشت سياه نوشته شتده و در سته طترف متتن 

يعني حاشيه اا شرح مثنوب جاب دارد که با امان خط متتن، امتا 

بسيار ريز نوشته شده است. عنوان حکايات در داخل متن اتا بتتا 

رنگ سرخ و در داخل چوکات نوشته شده است. نکات قابتل توضتي ، 

سير يا معني در داخل متن به رنگ سرخ شماره گ ارب گرديده و تف



 5 

در حاشيه نيز با رنگ سرخ آن شماره مشخص شده است. اما متتن و 

حاشيه با رنگ سياه تحرير گرديده است. در آغاز اتر دفتتر بتته 

تعداد حکايات ار دفتر با خطوو طاليي افقي و عمودب جتدول کشتتي 

لوم است، عنوان حکايات در آن شده، اما بنا بر داليلي که نا مع

 جدول اا تحرير نگرديده است.  

مترآت » برگ است که به  22نسخه داراب ديباچه يي به حجم  

مستمي گرديتده و نويستندن آن عبتداللطيف بتن عبتد  « المثنوب

 العباسي ميباشد. او در ديباچه به موارد زير اشاره ميکند:

در مدت ستي و پتنج ات  1024نسخه بار اول در کابل به سال  

( نسخه خطي مثنتوب پت  از 60سال کار و زحمت و با مقابله با )

ات  1025جرح و تعديل و تصحي  کتابت شده است. بار دوم در سال 

نسخه خطي ديگر مقابله شده و بار سوم در  5-4در شهر پشاور با 

نسخه خطي مثنوب مقابله شتده و پت   25ات در براانرور با  1030

نظر مطالعه تعتدادب مثنتوب ختوان و مثنتوب دان و از آنکه از 

عالم و فاضل گ شته، اين نسخه آخرب به کتابت سررده شده استت. 

بتته » عبد اللطيف در باب صحت و کامل بودن نسخه چنين ميگويد: 

حسب کميت و کيفيت و صحت اگر در کتابخانه ااب اکابر و اعتاظم 

قطيت  و افزونتي عالم بجويند،  اگر چه به حسن خط و ت ايب و ت

ثمن و قدم به تحرير تفوق داشته باشد و اغلب آنست که نسخه يي 

به اين صفات کمال معنوب يافت نشود. کمترين معتقد اين کتاب و 

صاحب اين لباب به قتدر مقتدور و ستياقت طاقتتت تتبت  و تفحتتص 

نموده، اکثر جااا که حضرت مولوب عليه الرحمه به طريق اقتباس 

ريمه کرده اند، آن آيت را از مصحف مجيتده و و اشاره به آيه ک

فرقان حميده بر آورده با قيد سوره و سراره که متفحصان شأن و 

نزول در پيدا نمودن آن ترديد نکشند و اگر سهوب و خطتايي بته 

مرور ايام از کتاب واق  شود، به آن رجوب نمايند و در تصتحي  

د نموده و بته آن لف  و اعراب قرآني در نمانند به حواشي ايرا

تصري  آيه نموده مبينه نشده و ترجمه و تفسير و مفهتوم آيتات 

معجز سمات قرآني را به نظم در آورده اند، رجتوب بته تفاستتير 

حقايق پ ير نموده موافق قصته آيتات را پيتدا کترده نوشتته و 

يا  امچنين احاديث حضرت رسالت پنااي )ب( و اقوال اوليا و ازک

نوب مطابق آن واق  شده و في الحقيقتتت ابيات قدسي به ابيات مث

ترجمه و مفهتوم آن استت، تحقيتق کترده بته تحريتر آورده.... 

و تصتحي    -که در اصل بيشتر آن عربي است -ديباچه ااب فارسيه

آن به منزله ستة  ضروريه صحت وجود مثنتوب، از غايتت اغتالق و 

 تحريف کتاب عفت انتساب کمال سقم داشت و در چندين نسخه ديتده

شد صحي  و درست به نظر در نيامد و عنوان داستانها و حکايتات 

و عبارات باشارات آن ام مأنوس االستعمال نيست و اکثتر غلتط و 

سقيم بود، درست نموده، لغتات عربيته غريبته و الفتاي عجيبتة 

عه  عجيمه و اصطالحات آن که جام  السنه مختلفته و اقتوال متنو

مستعدان مطالعه ايتن کتتاب  است و ايراد آن اليق به شأن و حال

است... از قاموس و صراح و کنز اللغه و نهايه جتزرب و فرانتتگ 

ااب معتبره فارسيه و سماب و ثقات قدسيه مشخص نموده، اتر جتتا 

ضرور ديد م  فوايد و عوايد ديگر قيد کرده، اختالف نسخ کته در 

ابيات ظاار گشت، ارکدام را به حسب سالمت کالم و تناسب الفاي و 
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زالت معني و توافق  طرز و اصطالح مثنوب اولي و انسب فهميتد، ج

اختيار نمود، مسلم و مقرر داشت و آنچه سستت و از روب تحريتتف 

کاتبان يافت، ترک نموده، بعضي ابيتات مشتکله فارستي کته بته 

اعتقاد اين اقل العباد معاني خالي از خطايي نبود و محتاج به 

نش فاتر و دريافت ناقص خود تشري  و توضي  ميدانست، در خور دا

در ار دفتر بر حاشيه ب امان بيت تشري  داد، و ابيات عربي را 

ام آنچه ضرورب ميدانست و خالي از اغالق لف  نبود، ترجمه نوشت 

و در تحت حواشي لف  لطايف المعنوب که واردات و تحقيقات طبتت  

ناقص در اين رره حقير به آن جسم گشته، قيتد نمتوده، در زيتر 

که کنايه از لطايف اللغتات باشتد ... « لطا» حقيق لغت عالمت ت

 «مرقوم گردانيد.

چنانچه گفته آمد، دبياچةعبداللطيف بسيار مبسوو استت و   

در آن نه فقط طرز کار خود را شرح ميداد، بلکه در باره مولوب 

تر ر -جالل الدين بلخي يل تقستيم مثنتوب بتر شتش دف ومتي و دل

ر رد ادعاب عده يي که خطتاب قافيته را جداگانه سخن ميگويد، د

بر مولوب نسبت داده اند، با استناد بتر امتان قافيته و علتتم 

 قافيه داليل استوار مي آورد و چنين نتيجه ميگيرد:

در ايچ جاب، قافيه بي قاعدن مجوزه اال اين فن به »      

نظر در نيامد و رره يي از جاده فصاحت و بالغت و تناسب الفتاي 

بته قتول او، « مقرره شعرب تخلف و انحراف ظاار نگشت. و قواعد

اگر خطايي ديده شده باشد، يا غلط راقم است، يا تحريف کاتب و 

 يا نافهميده گي قارب.

از کاراتتاب مهتتم ديگتتر ايتتن شتتارح مثنتتوب يعنتتي       

عبداللطيف در تدوين مثنوب به استناد دييباچة خود او، اينهتا 

 را ميتوان رکر کرد:

ااب او در ح .1 دود دو ازار بيت مثنوب را از نسخه 

خطي متعدد دريافته و بر نسخه خويش افزوده است. يعني اين 

 نسخه دو ازار بيت بيشتر دارد.

او تعداد ابيات ار حکايت را در فهرستت عنتاوين  .2

حکايت و تعداد ابيات ار دفتر مثنوب را بر پشت کتل کتتاب 

 تحرير نموده است.

ترتيب نموده کته بته  بر ار دفتر فهرست جداگانه .3

قول او تا زمان او ايچک  اين کار را به فرجام نرستانيده 

 بود.

ديباچه ااب عربي را به نثر فارسي ترجمته کترده  .4

 است.

ار دفتر مثنوب را جدا جدا مجلتد کترده و داليتل  .5

 خويش را چنين مختصر کرده است:

  مولوب نيز مثنوب خويش را در شش دفتر تنظيم

 کرده است.

 ت شش تن ميتوانتد از مثنتوب بهتره در يک وق

 ياب گرديده و آن را مطالعه کند.

  در يک وقت شش کاتب ميتواند از روب ار دفتر

نسخه بردارد و در اندک مدت يتتک نستخه کامتل کتابتت 

 گردد.
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  اگر کسي براب مطالعه دفتترب را بته امانتت

ببرد و آن دفتر بنا بر حوادثي و عواملي ضاي  گتردد 

 ير دفتراا به سالمت ماند.يا زيان پ يرد، سا

  انتقال آن آسان گردد و قارب در ستفر امتان

با ختود  دفتر را که مورد نياز و طرف مطالعه اوست، 

 ببرد نه امه دفتر اا را که حجم و وزني بسيار دارد.

از مثنوب ابياتي را انتخاب و در نستخه عليحتتده  .6

متتدون و مرتتتب ستتاخته استتت تتا اگتتر ختتاطر کستتي از طتتول 

که مانند زلف معشوق است و افزوني عمتر »ب مثنوب داستانها

راحت اختصار طلب نمايد، ازين ابيات انتختاب بتراب » دراز

 خويش نسخه بردارد.

تاريخ اتمام ديباچته مثنتوب را شتاعرب نتامعلوم         

 چنين يافته است:
فرق نياز داشته     عبدالطيف خادم ارباب معرفت

 در پاب ار ضعيف

شتترحي عجتتب     م از کمال شوقبر مثنوب عارف رو

 نوشته و ديباچه شريف

گفتتتتتتتت:     منهي عقل سال تمامي آن به صدق

 «انصرام يافته ديباچه  لطيف»

بايد گفت که درين نسخه شرح ابيات، معاني لغات، و        

تفسير آيات و احاديث گااي چنان مفصل است که در حاشتيه امتان 

شرح مثنوب را در ورقتي  صفحه جا نشده و کاتب مجبور گرديده تا

« نه به انتدازه و کتل صتفحه» جداگانه به قط  و اندازه  متن 

 بنويسد و امراه با امان ورق بدوزد.

را از جملته  نستخه « 205» بدينگونه ميتوان نستخه        

به  ااب زيبا، درست، مکمل، بتا ارزش و داراب مزايتاب بستيار 

داا از روب آن، حساب آورد. به سبب امين مزايتتا بتوده کته بعت

» نسخه ااب متعدد ديگر رو نوي  شده اند که از جملته در بختش 

انستيتوت شرقشناسي ابوريحتان بيرونتي در نستخة « حميد سليمان

ديگر، يکي کامل و يکي شامل دفتتر اتاب چهتارم، پتنجم و ششتتم 

وجود نيست( نستخه کامتل داراب آن فعال  م 3-1موجود است ) دفتر 

( ميباشتد. اتر 811نا مکمل داراب شمارن ) ( و نسخه2771شماره )

دو نسخه از زيب و زينت، سرلوحه و جدول عارب اند، ار چند کته 

( با مهر يکي از شااان متاورا  النهتر يعنتي 2771نسخة اولي )

 محمد عمر خان بن نار بوته خان مزين ميباشد.  

( 2225يکي ديگر از نسخه ااب با ارزش مثنوب نسخة )        

ن نسخه نيز داراب شرح مبسوو بوده و شارح آن شخصي بته است. اي

ستال پتيش از شترح عبتد  60نام ايوب است که شرح خود را حدود 

اللطيف به رشته تحرير در آورده و تاريخ تحرير آن را به حساب 

 1090« = طرفه شرح مثنوب جان فزا» جمل از ين مصرب يافته است: 

 ست:ات نسخه داراب تفصيالتي به شرح زير ا

ات .ق توسط محمد صتديق بتراب ميترزا محمتد  1221در       

 443ربي  خان کتابت شده، خط آن نستتعليق روشتن بتوده، داراب 

س. م. ميباشد به استثناب صفحة اول و دوم  37*24برگ به ابعاد 
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سطر  19ار دفتر، امه صفحات داراب چهار ستون و ار ستون دارای 

ستتون و تزيينتات  2تر داراب ميباشد. صفحات اول و دوم  ار دف

بسيار نفي  و زيباست.  عناوين حکايات بر متن طاليتي بتا رنتتگ 

سفيد نوشته شده، فاصله ميان دو ستتون نيتز بتا رنتگ طاليتي و 

گلهاب رنگارنگ مينياتورب پر گرديده است. متتن در وستط صتفحه 

قرار داشته، در سه طرف متن، حاشيه موجود است. حاشيه را خطوو 

يي از متن و کنار صفحه جدا ميسازد. حاشيه داراب شترح درشت طال

مبسوو نکات و ابيات قابل شرح مثنوب ميباشد، که با امتان ختتط 

نستعليق، اما به شکل خيلي ريز تحرير گرديده است. دليل آن را 

بل  در مفصل بودن شرح مثنوب ميتوان جستجو کردي زيرا نکتات قا

ن به تفصيل شرح شده است شرح متن مثنوب در حاشية امان برگ چنا

که با وجود خيلي ريز بتودن ختتط، گتااي در حاشتيه تمتام شتده 

نتوانسته و کاتب ناگزير صفحة ديگر به اندازن متن بريده و در 

آن بقيه شرح مربوو به امتان متتن و امتان صتفحه را نوشتته و 

 امراه با آن صفحات دوخته است.

رح يک بيت به شارح مثنوب يعني ايوب، در انگام ش         

شروحي که قبال  توستط شتارحان ديگتر انجتام يافتته استت، نظتر 

ميافکند و بعد نظر خويش را در آن باره ابراز ميدارد. او نته 

فقط ابيات را شرح مينمايد، بلکه واژه ااب دشوار عربي، فارسي 

و ترکي را معني ميکند، آيه اا را از قرآن مجيتد برگرفتته در 

قيد سوره و سراره ارائه ميدارد، آيه اتتا حاشيه بطور مکمل با 

و حديث اا را معني و تفسير نموده، از مناقب العارفين، نفحات 

االن  و کتب ديگر حکاياتي در بارن شخصيت معنوب و فضايل راتتتي 

 مولوب بر ميگزيند. به گونه ب مثال ضمن شرح بيت ريل:

صد درستتي در شکستت  خضر اگر در بحر کشتي را شکست    

 است خضر

» اين روايت را درباره کرامات مولوب نقتل ميکنتد:       

روزب حضرت موالنا در ميان موعظتت، حکايتت خضتر و موستي)ب( را 

تقرير ميکرد و مفخر االسرار شم  التدين عطتار در گوشتة مستجد 

نشسته بودند به حضور تمام. شخصي را ديد بته صتورت عجيبته در 

يتد و ميگفتت: راستت گوشة ديگر نشستته، اتر بتار ستر ميجنبان

ميگويي. گويا تو ثالث ما بوده اب. آن درويش چون اين کلمه را 

بشنود، دانست که وب حضرت خضر)ب( است. دست در دامن زد تتا از 

او استعانت طلبد. خضر )ب( فرمود که: ما امته استتمداد از او 

ميطلبيم و تمام ابدال و اوتتاد و افتراد و اقطتاب را ستلطان 

گير و از او طلب کن ار چه ميطلبي. شم  التدين اوست. دامن او 

ضر  عطار گفت: چون به دستبوسي حضرت موالنا رسيدم، فرمود که: خ

و عزيزان ديگر از عاشقان ماستتت. در حتال ستر نهتادم و مريتتد 

 «شدم.

درين جا بي مناسبت نخوااد بود اگتر قستتمتي از شترح      

. او در مورد مفصل ايوب در مورد نخستين بيت مثنوب را بياوريم

سه صفحه که با حروف خيلتي ريتز و  -امين يک بيت به اندازن دو

در صفحات کامال  پر کتابت شده است، شرح نوشته است و متتن  زيتر 

خطتاب عامستت و در خطتاب  -بشتنو« پارچة کوتااي از آن استت: 

بر  اشارتيست لطيف به تقديم علم اليقين که ثمرن شتنيدن استت 
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يعت بر طريقت و حقيقت، چنانچته در حتديث عين اليقين و سبق  شر

کريم وارد شتده کته: الشتريعه اقتوالي و الطريقته افعتالي و 

الحقيقه احوالي و المعرفه اسرارب. و موالنا عبد الرحمن جتامي 

قدس سره السامي در شرح بيتين نوشته که: ني را با واصالن کامل 

قي شتده، و کامالن مکمل که از خود و خلق فاني گشته و به حق با

چنانکه نتي از ختود تهتي » و يا:« مناسبتي تمام است ... والخ

شده است و ار چه به وب مضافست از نغمات و الحان في الحقيقته 

صادر از صاحب وب استت نته از وب، امچنتين ايتن طايفته عليته 

بالکليه از وجود خود خالي شده اند و ار چه بر ايشتان منستوب 

از حق سبحانه و تعالي است که  -فاز افعال و اخالق و اوصا -است

در ايشان ظاار شده است و ايشتتان را جتز مرتبتة مظهريته بتتيش 

 نيست:

من نيم جتز    کيست آنک  که گويد دمبدم        

 موج درياب قدم

نيستتتتت از   از وجود خود چو ني گشتم تهي         

 غير خدايم آگهي

شتتد لبتتاس   فاني از خويشم من و باقي به حق         

 استي ام يکباره شق

آن    آرميدم با حق و از خود رميد         

 « دام بيرون که حق در من دميد ... والخ

نسخه م کور داراب جلد چرمي بوده، تتاکنون ختوب نگهتدارب 

 شده است.

( 204يکي ديگر از نسخه ااب ارزشمند مثنوب نسخة )         

، شرح و فهرست است. ارزش نسخه در قط  بزرگ نسخه و خوانا بودن

ااب آن ميباشد. از آنجائيکه نسخه داراب جلد چرمي بوده، خيلي 

خوب نگهدارب شده است. نسخه به فرمايش يکتي از امتراب سلستله 

 347اتت . در  1143بابريان در اند به نام سيد جعفرعلي خان در 

« کشتور داس»سانتي متر در دالي بته قلتم 5/36*5/22برگ با قط  

ت. نستخه داراب مقدمته، شترح ابيتات، معتاني تحرير گرديده اس

لغات، شرح بعضي اصطالحات صوفيه، ترجمه آيتات و احاديتث، رکتر 

مة  حکايات و روايات در باب مولتوب و مثنتوب ميباشتد. از خات

دفتر سوم بر مي آيد که فرمايش دانده تا آن زمان کاتتب نستخه 

کتابت را تمويل و تأمين مينموده، زيرا کاتب استدعا ميکند تا 

سه دفتر باقيمانده نيز به او سررده شود. اين استدعا پ يرفته 

شده است، چونکه تمام ار شش دفتر با امتان شتتيوه و امتان ختتط 

اا  کتابت گرديده است. اين نسخه نيتز داراب جتداول و فهرستت 

بوده، تمامي فهرست عناوين ار شش دفتر در آغاز نسخه بتا قيتتد 

شده است. ار صتفحه متتن داراب  صفحه ااب مربوو ترتيب و دوخته

( سطر، يعني ار صفحه حد اکثتر 23چهار ستون و ار ستون داراب )

( بيت مثنوب ميباشد. ديباچه ااب مثنتوب امتراه بتا 46داراب )

ترجمه ااب فارسي آن در آغاز ار دفتر گنجانيده شده استت.گرچه 

شرح مثنوب در حاشيه با خط ريزتر از خط متن ميباشد، امتا نته 

( در خوانتدن 2225( و )205در ريز است که مانند نسخه اتاب )آنق

آن دچار اشکال شد. در نسخه، مهر کتابخانتة واليتت زرافشتان و 

 مهر کتابخانه مرکز معارف بخارا نيز موجود است.
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در ميان نسخه ااب داراب شرح مثنوب، به دو نستخه         

يم که قابتتل داراب شرح و کامال  متفاوت با ديگر نسخه اا برخورد

ياد کرد  جداگانه است. ايتن دو نستخه بتا آنکته در ستال اتتاب 

متفاوت کتابت شده و داراب شماره ااب جداگانه ميباشتند، امتا 

شباات خط و شباات شيون نگارش ما را به اين نتيجه ميکشاند که 

مصنف و خطاو ار دو نسخه شايد يک نفر بوده باشد. اين دو نسخه 

( مشخص گرديده، مال خزينة حميد 2340( و )3702که با شماره ااب)

 سليمان انستيتوت شرقشناسي ابوريحان بيروني است.

شتامل  2340و نستخة  شامل دفتر دوم و سوم 3702نسخة       

دفتر ااب بعدب است. کاتب نسخه اولي مال بابا بن مال محمد صال   

ات .کتابت شده است، امتا در نستخة 1247تاشکندب بوده، در سال 

دوم نام کاتب معلوم نيست، اما مصنف  اثر شخصي به نام ميترزا 

ات 1138ات . و سال کتابت 1100عابد بيگ معرفي شده و سال تصنيف 

مود گرديده است. ويژه گي نسخه ااب نامبرده درين است که . وان

در نسخه اا متن کامل مثنوب وجود نتدارد، بلکته از آغتاز تتا 

انجام مثنوب برخي از ابيات يا مصرب ااب قابل شرح و توضي  به 

ترتيب و تسلسل  متن مثنوب گزيده شده و پ  از تحرير مصرب يتا 

و به ادامة امتان مصترب  بيت، شرح و توصيف آن نيز در امان جا

يا بيت آورده ميشود. يعني اينکه در نسخه ااب ياد شتده تکيتته 

بر ارائه متن نيست و کاتب قصتتد ارائته متتن کامتل مثنتوب را 

ندارد، بلکه مقصود او ارائه شرح و توضي  ابيات و نکات قابتتل 

بحث مثنوب ميباشد. از امين رو متن و شترح از امتديگر تفکيتتک 

کته در  -و نظيتر آنهتا 2225، 204، 205نسخه ااب نشده و مانند 

امتل و شترح در حاشتيه کمتن به طور  -صفحات قبلي معرفي گرديد

بطور منتخب تحرير نگرديده است. براب جداسازب ابيات  مثنوب از 

شرح  ابيات، کدام عالمت مفارقه يا جدول يا تغيير خط يا تغييتتر 

ه دوام امتديگر در رنگ وجود ندارد. تمامي ابيات و شرح آنها ب

يک سطر بطور افقي نگاشته شده، ولتي در شتروب اتر بيتت کلمتتة 

ويرگول با خط سرخ بيتت را « ،»و در پايان ار بيت عالمة« قوله»

 از شرح جدا ميکند.

درين نسخه اا نه فقط شرح ابيتات مثنتوب وجتود           

دارد، بلکه به ادامة شرح يک بيت، خالصة حکايت  مربوو به امتان 

بيت نيز جا به جا داده ميشود. در نسخه، ايچ نوب زيب و زينت، 

جدول و سرلوحه موجود نيستت. ختط آن گرچته زيبتا نيستت، امتا 

 خواناست.

افزودن بر نسخه ااب داراب متتن کامتل و شترح و          

ترجمه و تفسير، نسخه اتاب منتختب يتا گزينته اتاب حکايتات و 

ود دارد که قابل يتادکرد  موضوعات مثنوب نيز درين کتابخانه وج

 جداگانه ميباشد.

کته « حميد ستليمان»يکي از نسخه ااب خطي گنجينة         

( در انستتيتوت شرقشناستي ابوريحتان بيرونتي 4000بتا شتمارن )

نگهدارب ميشود، گزينه يي است از حکايتات مثنتوب مولتوب جتالل 

 رومي. از آنجائيکه درآغاز و انجام نسخه افتتاده -الدين بلخي

گي ديده ميشود و تعدادب از برگ ااب گزينه م کور به ويتژه در 

آغاز نسخه موجود نيست، نميتوان مدون يا کاتب نستخه، امچنتان 
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سال و جاب کتابت آن را معلوم کرد. به گمان غالب متدون نستخة 

"گزينة حکايات مثنتوب" مقصتود ختويش را در مقدمته يتي الاقتل 

ات و شتيوه کتار ختويش را فشرده، بيان کرده و طرز گزينش حکاي

باز گفته باشد، اما بنا برگم شدن و ضاي  شدن برگ ااب آغازين 

و فرجامين  نسخه، دانستن آن مقدور نيست. بته گمتان متا، اتدف 

مدون  اين گزينه، تشويق عامه مردم به خوانش مثنوب بوده باشد، 

زيرا متن کامل مثنوب از يک سو ام داراب حجم بسيار ميباشتد و 

ات پيچيده فلستفي، تصتوفي، دينتي، کتاربرد واژه گتان و ام نک

عبارات عربي، اشارات به آيه اا و احاديث و امثال اينهتا درک 

مثنوب را براب عموم مردم دشوار ميگردانتد، امتا حکايتات بتا 

آنکه متضمن امه نکته ااب مهم و دريافت ااب مولوب است، بنابر 

حتن روايتتي آن، امته ساده تر بودن  درک قصه اا و جالب بودن  ل

کرب  جه از مکتتب ف گان به خوانش مثنوب جلتب گرديتده، در نتي

 موالنا درس ااب الزم را ميگيرند.

به ار حال، نسخه فوق ال کر در قط  خورد با ختط          

ستتون و  2نسخ  نه چندان زيبا کتابت شده است. ار صتفحه دارای 

صتفحه دارای  سطر است، که به اين حستاب، اتر 15ار ستون دارای

بيت  مثنوب ميباشد. حکايات  گزيده شده عنوان ندارد، فقتط در 15

کي « حکايت»وسط دو ستون با کلمه  از متن جدا ميشود. حکايات ي

بعد از ديگر با امان روشي که گفتيم، نوشته شده و در آن اتيچ 

تبصره يي، شرحي، ت کرب موجود نيست. نسخة م کور خوب نگهتدارب 

 ر کهنه گي و فرسوده گي در آن ديده ميشود.نشده است و آثا

( 977از گزينه ااب مطالب مثنتوب يکتي اتم نستخه  )       

خزينة حميد ستليمان استت کته اکنتون در انستتتيتوت شرقشناستي 

ابوريحان بيروني  شهر تاشکند نگهدارب ميشود. اين نسخه نه فقط 

 به خاطر گزينش ابيات مثنوب بر استاس موضتوب، داراب ااميتت و

ارزش ويژه ميباشد، بلکه از نظر قدامت نيز به پنجصد سال قبتتل 

از امروز تعلق دارد که شايد يکي از قديمي تتترين گزينته اتاب 

 مثنوب بر مبناب موضوب بوده باشد.

در مقدمة اين نسخه، به دليتل و مقصتد گتتزينش  ابيتات      

مثنوب برميخوريم. گزينندن ابيات  مثنوب، شخصتتي استت بته استتم 

ش محمد بن دوست محمد بخارب که در مورد تدوين گزينة خويش دروي

من  چنين حکايت ميکند: حضرت خواجه عبيد هللا احترار امتواره از 

انتخاب ابيتاتي از مثنتوب را طلتب مينمودنتد، امتا بنتا بتر 

مشغوليت ااب ديگر نتوانسته بودم به آن کار برردازم. در ستال 

 احرار امراه با حضترت ات ق . خواب ديدم که خواجه عبيد هللا 909

مولوب جالل الدين نزد من آمدند و مجموعة منتخب را طلب کردند. 

من جواب دادم که انوز آماده نيست. خواجته دستت ختود را دراز 

کرده،  از سينة من مسودن مجموعه يي را بيرون کشتيدند کته در 

به  آن، ابيات مثنوب انتخاب گرديده بود. خواجه، آن مسوده را 

ولوب دادند. جناب موالنتا نگتااي بته آن افکنتده، تبستم دست م

کردند و چنين فرمودند: ار که ازين انتخاب، بابي بعد از نماز 

بامداد و بابي بعد از نمتاز عصتر بخوانتد، بتي شتبهه در روز 

قيامت در بهشت برين در کنار من خوااد بود و انتواب استرار و 

ديد. وقتي از ختواب حقايق و معارف  الهي بر وب مکشوف خوااد گر
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برخاستم، فورا  دست به قلم بردم و اين گزينه را چنتان کته در 

خواب  خويش ديده بودم، به روب  کاغ  آوردم تا طالبان  علم ازين 

 انتخاب  مثنوب  بخوانند و از فيوض معنوب آن بهره گيرند.

موضوب به شرح ريل  27باب يا  27گزينه م کور داراب        

نه است که ما ن ام ار باب و يک يک بيت آغاز ار باب را بته گو

 مثال و به غرض اختصار مي آوريم:

 باب اول در حمد خداوند )ج(: -

با تتو يتاد اتيچک    اب خدا از فضل تو حاجت روا

 نبود روا

 باب دوم در نعت رسول اکرم)ص(: -

وان ستتتتتتتتتر    بود در انجيل نام مصطفي

 پيغمبران بحر صفا

 بکر صديق )رض(: باب سوم در صفت حضرت ابي -

بتتا چنتتان شتته    چون ابوبکر آيت توفيق شد

 صاحب و صديق شد

 باب چهارم در وصف حضرت عمر )رض(: -

حق و باطل را چو دل   چون عمر شيداب آن معشوق شد

 فاروق شد

 باب پنجم در وصف حضرت عثمان )رض(: -

چتتون خالفتتت        قصه عثمان که بر منبر برفت

 يافت، بشتابيد تفت

 در وصف حضرت علي )کرم هللا وجهه(:باب ششم  -

اب س ستتتتتتتو     راز بگشا، اب علي مرتضي

 القضا  حسن القضا 

 باب افتم در ايمان: -

کتتاين اتتوا   تا اوا تازه ست، ايمان تازه نيست

 جز قفل  آن دروازه نيست

 باب اشتم در طهارت: -

بوب جنتت ختواه    چونکه استنشاق بيني ميکني

 از رب غني

 باب نهم در صلوه: -

عاشقان خود فتي   نج وقت آمد نماز، اب رانمون پ

 صلوه دائمون

 باب دام در زکاه: -

وب صالتت اتم زکاتتت   اب زکاتت کيسه ات را پاسبان

 را شبان

 باب يازدام در صوم: -

ستتتتوب ختتتتوان    لب فرو بند از طعام و از شراب

 آسماني کن شتاب

 باب دوازدام در حج: -

حتتج رب البيتتت    حج زيارت کردن خانه بود

 مردانه بود

طالب دل شو کته   کعبه مردان نه از آب و گل است  

 بيت هللا، دل است
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 باب سيزدام در علم: -

جمله عتالم صتورت و    خاتم ملک سليمانست علم

 جانست علم

 باب چهاردام در توحيد: -

غير ظاار دست و پاب   روح را توحيد هللا خوش تر است

 ديگر است

 باب پانزدام در صدق: -

از نبي برختوان   بود اين سابقوا صدق جان دادن

 رجال صدقوا

 باب شانزدام در عشق: -

وب طبيتتب جملتته   شاد باش، اب عشق خوش سوداب ما

 علت ااب ما

 باب افدام در اخالص: -

تتتا بتتود کتتارت   کار پنهان کن تو از چشمان َخود

 سليم از چشم بد

 باب اجدام در توبه: -

بر تا قيامت باز شد   توبه را از جانب مشرق درب 

 ورب

 باب نوزدام در زاد: -

تا خياالت از درونته   چون خيالي ميشود در زاد تن

 روفتن

 باب بيستم در فقر: -

غيتتر واحتتد اتتر چتته   مثنوب ما دکان وحدت است

 بيني آن بتست

 باب بيست و يکم در جهاد: -

بر بدن زجرب و دادب   اب خنک آنکو جهادب ميکند

 ميکند

 باب بيست و دوم در مراقبت: -

بينتتتي اتتتر دم    ت باشي و بيدار، توگر مراقب

 پاسخ کردار، تو

 باب بيست و سوم در تقوب: -

حق گشايد ار دو دست   چونکه تقوب بست دو دست اوا

 عقل را

 باب بيست و چهارم در رکر: -

اندر آتش ديد و    ارکروا هللا شاه ما دستور داد

 ما را نور داد

 باب بيست و پنجم در استغفار: -

غم به امر خالق   تغفار کنچونکه غم بيني تو اس

 آمد کار کن

 باب بيست و ششم در خلوت: -

زآنکه در خلتوت   قعر َچه بگزيد ار کو عاقل است

 صفاااب دل است

 باب بيست و افتم در تفکر: -
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فکر کن تا فترد   فکر کن تا واراي از فکر َخود 

 گردب از حسد

صتفحه  37( با آنکه کوچک است و بتيش از 977نسخة )        

صتفحه نيتز چهتار صتفحة نخستت آن در برگيتر  37د و ازين ندار

مقدمةگزينندن ابيات مثنوب ميباشد، اما درين صفحات اندک، يتتک 

دنيا مطالب ارزنده و لب لباب موضوعات مثنوب بيرون کشيده شده 

و به ترتيب  موضوعاتي که در باال ت کر داده شد، تدوين و مرتتب 

صفحه داراب دو ستون و ار گرديده است. قط  نسخه کوچک است، ار 

 بيت مثنوب ميباشد. 17سطر يعني ار صفحه داراب  17ستون داراب 

به گونه خالصه ميتوان گفت که خوانندن ايتن نستخه         

با مطالعه امين چند برگ  فشرده ميتواند يتک نظتر کلتي و ديتتد 

عمومي راج  به طريقت، تصوف و عرفان، از جمله راجت  بته ديتتد  

ديشه اتاب عرفتاني او کستب کترده، بته راه اتدايت مولوب و ان

 رانمون گردد.

يکتتي ديگتتر از نستتخه اتتاب قابتتل يتتاد کتترد ايتتن        

(. ايتن نستخه از دو 688کتابخانه، نسخه يي استت بتا شتمارن )

ديدگاه ميتواند مورد توجه باشد: يکي اينکه نسخه م کور مکمتل 

ثنوب تحريتر است، در قط  بزرگ است که در ار صفحه پنجاه بيت م

شده، صفحات آغازين ار دفتر با مينياتور اتاب رنگتي و جتداول 

طاليي تتزيين گرديتده، داراب جلتد چرمتي مستتحکم بتوده، ختوب 

نگهدارب شده است و دوم اينکه نسخه م کور با آنکه شترح مکمتتل 

ابيات مثنوب را ندارد، اما در آغاز  ار دفتر، فهرستت حکايتات 

انيده شده، معناب واژه ااب دشتوار امان دفتر با قيد صفحه گنج

در حاشيه درج گرديده، اصل آيه اايي که در مثنوب فقتط اشتاره 

يی به آن وجود دارد، بطور کامل آورده شده، برخي از ابيات يا 

مصرب ااب مثنوب که تماما  به زبان عربي بتوده، در حاشتيه بتته 

 نثر درب ترجمه گرديده و گااگااي پيرامون يتک نکتته يتا واژه

متن مثنوب، در حاشيه به گونة خيلي مفصل معلومات ارائته شتده 

 است، مثال  درباره اين بيت ااب مولوب:

گرچتته مانتتد در    کار پاکان را قياس از خود مگير

 نوشتن شير و شير

کم کسي ز ابدال    جمله عالم زين سبب گمراه شد 

 حق آگاه شد

ال بته ابتد» مرتب نسخه چنين توضي  ارائه ميتدارد:      

فت ، بدل اا و بعضي از بنده گان خاص خداب تعالي اند، افت تن 

اند و در وجه تسمية اين افت تن با ابدال  رتبت که ارگاه يکتي 

از اينها اراده  مسافرت از موض  نمايد، جيدب را به صورت خود 

به نوعي که اال آن موضت  فقتدان او را در نيابنتد، گ اشتته، 

 « مسافر ميشود .... و الخ

کاتب و مرتب نسخه فوق معلتوم نيستت، امتا در پايتان     

استحکام دوم اين مثنوب » دفتر ششم به اين عباره بر ميخوريم: 

 «معنوب از دست سيد امان هللا خواجه صحاف شهر سبز زينت يافت.

يک نسخه ديگر قابل توجه که بته يتاد کتردب کوتتاه       

خزينة حميتد ستليمان  ( مال865مناسب است، نسخه يي با شمارن )

ات . در ماه شعبان کتابت شده و  911ميباشد. اين نسخه در سال 
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بعد توسط شخصي ديگر تصحي  شده استت. کاتتب و مصتح  نتامعلوم 

بوده، اما دوگونه گي خط و تغيير رنگ  متن و جاااب تصحي  شتده 

نشان ميداد که کاتب و مصح  دو شخص متفاوت بوده و در دو زمان 

ابت و تصحي  انجام پ يرفته است. مصح  گااي در کنار متفاوت کت

سطرااب متن و گااي در حاشية صتفحه بته تصتحي  متتن و تکميتل 

 کلمات يا ابيات افتادن مثنوب ميرردازد.

يک نکتة ديگر که درين نسخه قابل ياد کرد است، وجود      

افتاد و اشت بيت الحاقي است که در پايان دفتر ششم آمده است. 

ابيات بر وزن مثنوب مولوب بوده و در آن از بروج و کواکب اين 

، طباي  رات، عناصر چهارگانه، ظاار و باطن، فرض و ستنت، شتتش 

صوفيانه ستخن زده  جهت و امثال آنها با استفاده از اصتطالحات 

 ميشود. ابتداب اين ابيات الحاقي به شرح زير است:

گتتتر طلبکتتتارب    اان و اان، اب طالب فقر و ادب 

 بيا، از خود طلب

جملتته در تستتت    آنچه است اندر زمين و آسمان 

 آشکارا و نهان

وز طبتتتاي ، وز    از بروج و کوکب و رات و صفات 

 عناصر، وز جهات

متتن بگتتويم    ظاار و باطن به تست، اب پاک دين 

 با تو از روب يقين

پتت  "نفختتت    وصله ما در بدن چون جان ماست  

 فيه من" براان ماست....

 آخر آن چنين آمده است:

از براب طالبان    شم  تبريزب بگفتست اين بيان 

 و عاشقان

از بتتراب طالبتتان و     گفته موزون موالنا جالل 

 اال حال

نسخه م کور داراب ايچ گونه زيتب و زينتت نبتوده،        

متن با رنگ سياه و عناوين با رنگ سرخ تحريتر شتده استت. اتتر 

تا صفحه داراب چهار ستون مي باشد، جلد مستحکم نسخه سبب شتده 

 نسخه آسيب و نقصان نر يرد.

بايد گفت که بسيارب از نسخه ااب خطي مثنوب مولتوب       

ر کتابخانه انستيتوت شرقشناستي درومي موجود  -جالل الدين بلخي

ابوريحان بيروني شهر تاشکند، قابتل  يتادکرد و تفصتيل  بيشتتر 

ن نسخه اا بتته  شتمار صتفحات ميباشد، اما تفصيل و شناسايي اي

را نيز خستته  اين نوشته ميافزايد و چه بسا که خوانندن گرامي

گي يا مالل حاصل آيد، ل ا در پايان فقط نسخه اتا را بتا قيتد 

کر  شماره و برختي خصوصتيات الزم آن بته گونتة خيلتي فشترده ر

 ميکنيم:

ات .ق، توستط محمتد  1100(: در 2855نسخة شماره ) -

برگ، بته  107نستعليق روشن،  ،اجه بخاربغني بن حاجي خو

س.  دفتر پنجم و ششم مثنوب، نستخة زيبتا،  36*24ابعاد 

 در آغاز عنوان زيبا و متن در جدول رنگي.

ات .ق،  توستط عبتد   1100(: در 2854نسخة شماره) -

 26*24برگ، به ابعاد  98بن محمد ضيايي، نستعليق روشن، 
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يبا، در آغاز عنوان س. شامل دفتر سوم و چهارم، نسخة ز

 زيبا و متن در جدول رنگي.

ات .ق، توسط فقير  هللا  1111(: در 668نسخة شماره ) -

 س. 16*26برگ، به ابعاد  212بن شيخ يار محمد، نستعليق، 

اتت .ق، توستط کشتور  1134(: در 204نسخة شماره ) -

س.  5/22*5/36بترگ بته ابعتاد  347داس، نستعليق روشتن، 

شامل مقدمه و فهرست کامل براب ار  نسخه کامل و زيبا و

 شش دفتر، متن در جدول رنگي.

برگ  311ات.ق ، نستعليق،  13(: در قرن 688نسخة ) -

س. با مقدمه در ار شش دفتر و فهرست.  72*5/29به ابعاد 

 در آغاز ار دفتر عنوان زيبا.

ات.ق، توستط عبتاد محمتد  13(: در قرن 2225نسخة) -

س.، نستخة  37*24به ابعاد  برگ 443صديق، نستعليق روشن، 

زيبا و مزين به آب و طال و رنگ ااب ديگر. نام حکايتات 

با طال و رنگ سفيد و متن در چهتار رديتف )ستتتون( و در 

 حاشيه شرح مثنوب با رقم ايوب.

برگ بته  387ات.ق، نستعليق،  1227(: در 205نسخة ) -

در آغاز ار دفتر عنوان زيبا و حاشتيه  5/28*5/18ابعاد 

 ثنوب.شرح م

ات.ق، توسط مال محمد صحاف،  1232(: در 1305نسخة ) -

س.، نستخة  5/18*5/10برگ بته ابعتاد  573نستعليق زيبا، 

زيبا و در آغاز ار دفتر عنوان ار يک برگ نسخه با نقش 

از متن و حاشتيه و  يتگل و بوته آرايش داده شده و قسم

در جدول رنگي و متن در دو رديف و جلد صحافي الکتي بتا 

 گ طاليي.رن

ات .ق، توسط محمد سعدب  1102(: به سال 203نسخة ) -

س.،  23*37بترگ بته ابعتاد  298الاوجاني، نستعليق روشن، 

نسخة کامل و مزين و در آغاز ار قسمت عنتوان زيبتا از 

طال و رنگ ااب مختلف و متن در چهتار رديتف و در جتدول 

 رنگي.

ات .ق، توستط ناصتر التدين  850(: در 1258نسخه ) -

س. شامل دفتر اول،  16*24برگ به ابعاد  277جه، نسخ، خوا

 سوم و چهارم.

برگ  308ات .ق، نستعليق،  11(: در قرن 669نسخة ) -

س. درآغاز دفتراتاب اول تتا پتنجم  5/75*5/27به ابعاد 

 عنوان ااب زيبا.

برگ  123ات ق، نستعليق،  12(: در قرن 1903نسخة ) -

 نجم و ششم.س. شامل دفتر چهارم، پ 17*26به ابعاد 

برگ به  431ات .ق، نستعليق،  1043(: در 784نسخة ) -

س. در آغاز ار دفتر عنوان زيبا و متتن در  17*30ابعاد 

 جدول رنگي و نسخة مزين.

ات .ق، توستط محمتد قاستم  1058(: در 2748نسخة ) -

برگ بته ابعتاد  152استادب، نسعتعليق،  یغياث الدين عل
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ستوم. در آغتاز اتر  س. شامل دفتتر اول، دوم و 5/10*28

 دفتر عنوان زيبا و متن در جدول رنگي و در چهار رديف.

ق، توسط محمتد قاستم غيتاث  1058(: در 887نسخة ) -

برگ بته ابعتاد  115استادب، نسعتعليق زيبا،  یالدين عل

س.، شامل دفتر چهارم، پنجم و ششم، نسخه متزين  5/16*28

ال و و متن در جدول رنگي و در آغاز عنتوان زيبتا از طت

 رنگ ااب مختلف.

ات .ق، توسط محمد غنتي بتن 1100(: در 2863نسخة ) -

بترگ بته ابعتاد  92حاجي خواجه بخارب، نستعليق روشتن، 

س. شامل دفتتر اول و دوم. در آغتاز اتر دفتتر  5/24*36

 عنوان زيبا و متن در جدول رنگي و در چهار رديف.

ات .ق.، توستط لطتف هللا بتن  862(: در 11161نسخة ) -

 امير، نسخ، شامل دفتر ششم.سيد 

ات . ق.، توسط ناصر الدين  844(: در 10195نسخة ) -

 برگ. 361بن خواجه ارغون، تعليق، 

اتت .ق.، مقابلته و  1086(: به ستال 10035نسخة ) -

برگ، نسخة زيبا داراب ديباچة  520تصحي  شده، نستعليق، 

 لطيف و لطايف مثنوب، عنوان ار دفتر داراب لوحة طاليي.

بترگ، دو ستر  327(: نستتعليق، داراب 4389)نسخة  -

 لوحه، کاغ  ابريشمي، شامل دفتر چهارم و پنجم.

ات .ق.، توسط حيدر بن حاجي  983(: در 5301نسخة ) -

 برگ. 315حسين، نستعليق، 

 ورق. 248(: نستعليق، 11980نسخة ) -

م.، توسط محمد قاسم بن مال  1055(: در 12276نسخة ) -

برگ، شامل دفتتر  163، داراب محمد جميل کابلي، نستعليق

 ااب چهارم، پنجم و ششم. ار دفتر سرلوحه دارد.

 362ات ، نستتعليق، داراب  1356(: در 12863نسخة ) -

 برگ، شامل دفتر سوم و چهارم.

اتت ق.، توستط ستلطان علتي  902(: در 1673نسخة ) -

شيرازب، نستعليق، شامل ار شش دفتر مثنتوب، اتر دفتتر 

 افتاده است.سرلوحه دارد. ورق اول 

 302اتت.، نستتعليق، داراب  1087(: در 3713نسخة ) -

 برگ .

ات .، توسط محمد قاسم بتن  1058(: در 2749نسخة ) -

برگ، شامل دفتر چهارم  113غياث الدين، نستعليق، داراب 

 و پنجم، سر لوحه دارد.

ات .، توسط مال زااتد بتن  1041(: در 10881نسخة ) -

 برگ. 432موالنا دوست محمد، نستعليق، 

 356ات .، نستعليق، داراب  1081(: در 11294نسخة ) -

 برگ.

ات .، توسط عبد الحميد بن  1027(: در 11591نسخة ) -

 برگ. 44داراب  ،سيد حامد سراندب، نستعليق
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بترگ،  277ات .، نستتعليق،  1009(: در 7137نسخة ) -

 ديباچة عربي دارد.

اتت .، توستط شتم  التدين  1090(: در 7543نسخة ) -

 برگ. 316نستعليق،  محمد،

اتتت .، توستتط عبتتدهللا بتتن  1080(: در 9055نستتخة ) -

برگ، بعضي برگ اا افتاده و بعضي برگ  262محمدب، داراب 

 اا سفيد است.

ات .، توسط محمد فاضل بتن  1076(: در 7319نسخة ) -

 برگ، لوحه دارد. 151مير خاک علي، نستعليق، در 

 برگ. 400ات .، نسخ، داراب  1037(: در 4192نسخة ) -

 298ات .، نستتعليق، داراب  1013(: در 3793نسخة ) -

 برگ.

 404ات .، نستتعليق، داراب  1086(: در 4193نسخة ) -

 برگ.

ات .، توسط محمد غنتي بتن  1100(: در 2853نسخة ) -

برگ، شامل دفترااب اول  92حاجي خواجه بخارب، نستعليق، 

 و دوم، سه سر لوحه دارد.

 همین انیستو:« لیمانحمید س» فهرست نسخه هاي خطي

س.،  22*12برگ بته ابعتاد  421(: داراب 633نسخة ) -

 توسط محمدب شامل ار شش دفتر مثنوب.

برگ به ابعاد  316ات .، نسخ،  900(: در 172نسخة ) -

 س.، نسخة مکمل و داراب مقدمه. 22*13

بتترگ بتته  278اتتت .، داراب  888(: در 1600نستتخة ) -

 مثنوب.س.، شامل ار شش دفتر  21*11ابعاد 

ات .، نسخ، شتامل دفتتر اتاب 900(: در 310نسخة ) -

 س. 17*5/11برگ به ابعاد  180اول تا چهارم. داراب 

برگ بته  215 م . داراب 15-14(: در سده 811نسخة ) -

س. شتامل دفتراتاب چهتارم، پتنجم و ششتم.  17*27ابعاد 

عبدهللا العباستي، اتر دفتتر عبدالطيف بن ه به قلم چديبا

الب بوده، واژه اا و ابيتات عربتي بته داراب فهرست مط

 فارسي ترجمه شده است.

بترگ  300م.، خط ثلث، داراب  1506(: در 865نسخة ) -

 س. نسخه مکمل، ار دفتر ديباچه دارد. 18*24به ابعاد 

اتت .، توستط محمتد اعظتم  1017(: در 3373نسخة ) -

س. شامل دفترااب پتنجم  5/15*26برگ به ابعاد  288داراب 

 و ششم.

فترااب دم.، شامل  18-15(: در سده ااب 735) نسخة -

 اول، دوم، سوم، ششم مثنوب.

بتترگ بتته  418اتتت .، داراب 1032(: در 2771نستتخة ) -

س. نستتخة مکمتتل داراب ديباچتته و شتترح  30*20ابعتتاد 

 عبداللطيف بن عبدهللا العباسي.

اتتت . توستتط محمتتد قاستتم،  1079(: در 789نستتخة ) -

  ، نسخة مکمل و مزين.س. 17*9برگ به ابعاد  488داراب 
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بتن متال  ات .، توسط يولداش 1099(: در 863نسخة ) -

 حاجي حبيبي، شامل ار شش دفتر مثنوب.

حمتد بتن مم.، توستط  17-16(: در قرن 2857نسخة ) -

بترگ، نستخة  18*25برگ به ابعتاد  464حسين بلخي، داراب 

 مکمل.

بترگ بته  231اتت .، داراب  12(: سدن 3354نسخة ) -

 . شامل دفترااب اول، دوم و سوم.س 24*13ابعاد 

ات .، توسط محمد مهدب، نسخة  1125(: در 32نسخة ) -

 و مزين. بامکمل و بسيار زي

بترگ بته  324اتت .، داراب  1147(: در 2014نسخة ) -

 س. شامل ار شش دفتر مثنوب. 21*29ابعاد 

بترگ بته  262اتت .، داراب  1209(: در 3075نسخة ) -

 فتر مثنوب.س. شامل ار شش د 16*24ابعاد 

ات .، توسط محمتد عاقتل،  12(: در قرن 547نسخة ) -

 س. نسخة مکمل. 26*17برگ به ابعاد  398

بترگ بته  311اتت .، داراب  1248(: در 4145نسخة ) -

 س. 5/25*15ابعاد 

برگ بته  129ات . ق، داراب  1248(: در 4294نسخة ) -

 س. داراب دفترااب اول و دوم مثنوب. 19*27ابعاد 

بترگ بته  462اتت .، داراب  1261: در (2428نسخة ) -

 شامل ار شش دفتر مثنوب. 13*22ابعاد 

ات .، توسط مال عصام الدين  1267(: در 1441نسخة ) -

س. شتامل  27*31برگ به ابعتاد  219بن مال مستقيم بخارب، 

 دفتر پنجم و ششم.

صتفحه بته  180ات .، داراب  1278(: در 4786نسخة ) -

 شامل دفتر دوم. 15*25ابعاد 

ات .، توسط شريف خاکستار،  1240(: در 1803نسخة ) -

  6-4س. شامل دفتر ااب  30*24برگ به ابعاد  197داراب 

اتتت .، شتتامل دفتتتر آختتر  1300(: در 4287نستتخة ) -

 مثنوب.

اتت .، توستط خدايستبيرگن  1325(: رر 3528نسخة ) -

س.، شتامل 20*12برگ به ابعاد  144ديوان خوارزمي، داراب 

 دفتر دوم.

 (: داراب دفتر سوم991نسخة ) -

( داراب دفترااب ستوم و چهتارم داراب 4794نسخة ) -

 س.  24*19برگ به ابعاد  115

 (977نسخة ) -

 پايان


