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سن یاهرهم
خ
هخیشالن سهطن ۀ

عیشدارۀی2143ییکتابخانۀیمرکزییمّنشگاهیتهرّنی
ا
نسخۀیخط

مجدویهیّیی حاویی کتابی ّمخی ّست.ی المشیخه  بهی یموسومی

برخعی وی ّجاّزتی وی حلمثی یلدایی ماممّشتیهایی ّزی

تای 845ی سالیهایی میانی مری کهی ّستی ممگری ماممّشتیهایی

مری نوشتهیویگرمآورییشلهیّست.یمللیزمنیمهرهای 1022ی

یمورمیبررسعیقرّرینگرفتهیّستیوی
ً ا
نسخهیویمتخیآنیهایمستقل

تنهایمریموینسخۀییاسعیویحروفعیّمخیّثریّرزشدنل،یکهی

وی منصوری طباطبامعی ملدالی آقایی مّنشدنلی موستی بهیهداتی

شارتعی سۀیپژوهشعیمیرّثیماتوبیمنتشریشله،1ّی طیمؤسا توسا

مخیماممّشتیکوتاهی زیآنیهایشلهیّست.یمرّی مختصریبهیبرخعّی

ئۀیگزّرشعیجزئعیویبازخوّنعیمتخیمهرها،ی برآنیمیتایضدخیّّر

یمامآورییکنیم. بیبریّمخیبررسعیّر
ا
فوّملیمترت

***
یلوهیبریمهری»کتابخانۀیمرکزییمّنشگاهی]تهرّن[ی1328«،ی

پنجیّثریّصیلیمهریمریبرگیهاییّمخینسخهیمملهیمعیشومیکهی

بهیترت بیبلّنیهایّشارهیمعیشوم:ی

یکم

مری المشیخهی برگی آخرمخی باالیی ی وی 84ی پامیخیصفلۀی مری

ثریُمهریِگرمیمشابهیمملهیمعیشوم.یقطریمّیرۀی صفلۀی381،یموّی

آنیهای هدرّهی ماممّشتعی وی ّستی 2/8سیمی مهرهای ّمخی

قعیبهیینوّنیمهریمادایتیبری مملهیندعیشوم.یّمخیمهرهایمریّو

وی کدرنگی مهری موی هری ّزی بخشعی شلهیّست.ی زمهی نسخهی

متخی معیتوّنی مهر،ی ّثری موی هری تلفیقی بای ّمای ّست،ی ناقصی

کاملعیبلمخیسجعیبهیمستیآورم:

ق
ا

ّدخــل یابــلی ّدخلــقی »مّیــعی

ّســلاق« ملداــِلی بــخی ســادکی

ی

زیصاحبینسخهیوینامیممگریمنسوبیخیخانلّنی بایشناختعیکهّی

قیبهیسادکیّدلمخی
ا
مخیمهریمتعل ستیکهّی حداومعیمّرمم،یروشخّی

ملدالیبخینجمیّدلمخیملدالیبخینظامیّدلمخیّسلاقیحداومعی

رزشدنلی مخیمجدویۀّی لیویپلملآورّی وا یزمییمایسادکیّدلمخّی

ویبومهیّست.ی قیبهیخومّی
ا
بتلّیمتعل مخیکتابیمرّی ّی

ً
ّستیویطبیعتا

آخری صفلۀی مملهیمعیشوم.ی نسخهی جایی موی مری ّوی مهری ّثری

یننشرخن یحکاایس
خ
نعااد ید

ن پژوهشگریمؤسسۀیباستانیشناسعیمّنشگاهیتهّر
Emad_hokamaii@yahoo.com

کتابخانۀی 2143ی شدارۀی مستنوشتی نسخهیبرگرمّنی السالکین،ی کنز  المشیخه؛  1.ن

)منصور(ی بهبهانعی طباطبامعی ملدالی س الی مۀی
ا
مقل بای تهرّن،ی مّنشگاهی مرکزیی

)تهرّن:یمیرّثیماتوبیویکتابخانۀیمرکزییمّنشگاهیتهرّن،ی1395(.ی

مهیویتصلیحیس الیملدالیطباطبامعیبهبهانعی
ا
المشیخه؛ کنز السالکین،ییبایمقل ی

)منصور(ی)تهرّن:یمیرّثیماتوب،ی1399(.

بازمابعی آنیبرّیی ّزی عیویّستفامهی
ا
نگارنلهیموضوعیمهریمیانعینسخهیهاییخط 2.ن

مطرحیکرمهیّست.یرک.ی تبریز  سفینۀ  یپ شیتریمربارۀینسخۀی ّر ّفتامگعی میزّنی

ش نیّدلادامع،ی»مهرهاییسفینۀیتبریز«،ینامۀ بهارستان،یسالیششم،یش11یوی

12،یص173ـ178.ی

Scanned by CamScanner
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مکی ملایاتی ّثباتی وی مهری زمنی برّیی یامیی ماانعی نسخه،ی

ییلوهیبری
ً
عیّست.یّمایصاحبانینسخهیهایمعدوال

ا
نسخۀیخط

صفلۀینخستیویپامانینسخه،یمریصفلۀیمیانعیویمایماعیّزی

صفلاتیّنتخابعیخوم،یبهیینوّنیرمزیکتابخانه،یّثریمهریخومی

تعیکهیهنوزیمریکتابخانهیهایریامتی
ا
یباقعیمعیگذّشتهیّنل،2یسن ّر

معیشوم.یبعیترمملیصفلۀی84یهدانیصفلۀیّنتخابعیّست.ی

مخیبرگیمملهیمعیشوم.یصفلۀی بهیویژهیآنیکهیمهریممگریینیزیمرّی

موجومیّدبتهیمریحالیحاضریصفلۀیمیانعینسخهین ست،یّمای

بهیمالملیزیریمعیتوّنلیمریترت بیصفلاتیکتابیتغییرّتعی

ّمخیصفله،یصفلۀیمیانعینسخۀی قعی ّو مّمهیباشلیویمری رخی

المشیخهیباشل.یی

شدارهیگذّرییهایی ّزی بخشعی شلنی برملهی بهی هی توجا بای

پ ش ِخیبرخعیّزیبرگیهاییّمخینسخه،یمعیتوّنیحامیکرمیکهی

برشی افعی صلا مرحلهی مکی مری نسخهی کاغذی ّصلعی ّنلّزۀی

شدارۀی بری یلوهی شلهیّست.ی کوچکیتری کدعی وی خورمهی

صفلاتیکتابیکهیقلمدعین ست،ینویعیشدارهیگذّرییممگری

هعینشلهیّست.ی مریکتابیمملهیمعیشومیکهیتایکنونیبلّنیتوجا

قعینویعی ّمخیشدارهیگذّریینهیشدارۀیصفلهیویبرگ،یکهیمریّو

زییلمی ستیوّی شدارهیگذّرییمطادبیویماممّشتیهاییکتابّی

4یمریص10یشروعیمعیشومیویتای16یمریص54ی)تای57(،ی24ی

مریص233یویسپسیتاییلمی45یمریص325ی)ویتارّرییلمی

مری 19ی یلمی ّزی می
ا
مجل آنی ّزی پسی ّمای معیمابل.ی ّمّمهی 33(ی

مّمهیمعیمابل.ی ص346یشروعیمعیشومیویتای23یمریص353ّی

مایمریییخیحال،ی فتامگعیهامعینیزیمملهیمعیشوم.ّی مخیمیانّی مرّی

ّزیص58یتایص232یخبرییّزیّمخیشدارهیهاین ست.ی

 مالحظه ش صفحه رساله ش

3 01  
5 06  
6 10  
7 11  
8 15  
01 18  
00 20  
01 24  
02 26  
 .یک رساله شماره  ندارد  
04 41  
05 43  
 .رباعیات شماره ندارد  
08 235  
11 238  
10 241  
12 242  
13 122  
14 128  
   
18 130  
21 132  
20 135  
21 138  
 .شماره دو یادداشت بی  
22 142  
 .شماره سه یادداشت بی ـدو  
 است. دهآماشتباه دو بار  به 152 22
23 156  
24 162  
25 164  

 مالحظه ش صفحه رساله ش

3 01  
5 06  
6 10  
7 11  
8 15  
01 18  
00 20  
01 24  
02 26  
 .یک رساله شماره  ندارد  
04 41  
05 43  
 .رباعیات شماره ندارد  
08 235  
11 238  
10 241  
12 242  
13 122  
14 128  
   
18 130  
21 132  
20 135  
21 138  
 .شماره دو یادداشت بی  
22 142  
 .شماره سه یادداشت بی ـدو  
 است. دهآماشتباه دو بار  به 152 22
23 156  
24 162  
25 164  
 است. آمدهاشتباه دو بار  به 63 167 25
26 167  
27 168  
28 170  
31 176  
30 186  
 .شماره بی ۀچند رسال  
32 208  
34 214  
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یضربیمهریویبهیویژهیمهرهایی
ا
تیمریملل

ا
بریّمخیّساس،یمق

میانینسخهیمعیتوّنلیبهیکشفیمیزّنیّفتامگعیویجابهیجامعی

یبهی ّر قینسخه،یبهیویژهیمریمجدویهیها،یکدکیکنلیویمای ّوّر

مریشالی نگارشیمطادبی ترت بی وی وضعیاتیّصیلینسخهی

ّصلعینزممکیتریکنل.ی

دوم

شلهیّست.ی زمهی 84ی هدانیصفلۀی باالیی مری تنهای مومی مهری

ست.یمتخیمریسهی مخیمهریبیضعیشالی1/5یمر2سیمّی ّنلّزۀّی

مهر،ی متخی نوشتخی مری مجی ّر روّلی بهی وی شلهی نوشتهی سطری

یّزیپامیخیبهیباالیخوّنلهیمعیشوم:ی یبارت

فر«
ا
بر/یمطیاةی/یّدظ »ّدصا

معنعیّمخییبارت،ی»صبریوس لۀیظفر«یمایبهیتعبیریحافظی»بری

ّزی مذکوری یربعی یبارتی ّست.ی آمل«ی ظفری نوبتی صبری ّثری

کلداتیقصاریمنسوبیبهییلعیبخیّبعیطادبعیّست.یچنانیکهی

یحاویینامین ست،یّمایّمخیمستیّزیسجعیهای
ً
پیلّست،یرسدا

مشهوری یباّرتی مای وی ذکری قرآن،یحلمث،ی یبارتی ّصلی کهی

ّست،یهد شهیّشارهیّییبهینامیمایدقبیصاحبیمهریمّرم.یبای

هیبهیکلدۀیظفر،یصاحبیمهریمعیتوّنلیملقبیبهیظفرّدلمخی توجا

مخیمهریزمانعیبهیینوّنیمهریمادایاتیبرینسخهیزمهیشلهی باشل.ّی

فعلع،ی 84ی صفلۀی وی بومهی ّصلعی وضعیاتی مری نسخهی کهی

صفلۀیمیانعیکتابیبومهیّست.ی

سوم

مهری ّمخی مملهیمعیشوم.ی 226ی صفلۀی پامیخی مری گرمی مهریی

مری شلهیباشل.ی پاکی بهییدلی شاملی وی ّستی کدرنگی بس اری

ّشارهی مهری ّمخی وجومی بهی یاسعی نسخۀی وی فهرستی

مهریی ّثری رویی نیزی کتابی حاش ۀی ّزی کلداتعی نشلهیّست.ی

معیکنل.ی مشوّرتری ی ّر متخی تشخیصی کاری کهی شلهی نوشتهی

مرّجعهیبهیّصلینسخهینیزیکداعیبهیخوّنلنیمتخینارم.

چخارم

988قی تارمنی بای ممگریی گرمی مهری 342ی صفلۀی مری

مهری زمینۀی مری مّرم.ی خوّنامعی ی
ً
کامل متخی کهی مملهیمعیشومی

تزم ناتیپیچاعینیزیمملهیمعیشوم.یمتخیمهریّزیپامیخیبهیباالی

یّستیّز: یبارت

مخییلعیّدقاری«
ا
»ّدعبل،ییدامّدل

مخیمهریخوّنلهیشلهیویبهییدامّدلمخی مۀیچاپییاسعّی
ا
مریمقل

شاهی معاصری مازنلرّنع،ی ّسترآبامیی قاریی شرمفی یلعی

تهداسبی)930-955ق(ینسبتیمّمهیشلهیّست.یّمایّمخیناتهی

م3یینامیویدقبیّویوی
ا
قابلیذکریّستیکهیکتابیملدالباقریمقل

ملدومی نجمیّدلمخی ی ّر ّوی ی
ا
جل نامی وی مّنستهی ماعی ی ّر پلرشی

مخی زّی مییمریتجوملیویقرّئتّی
ا
ّسترآبامییذکریکرمهیویآثاریمتعل

هیبهیتارمنی988قیمری پلریویپسریمّنستهیشلهیّست.ییبایتوجا

ّنتهایینوشته،یّمخیشخصیباملییدامّدلمخیپلریباشل.
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