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Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of 
the Hungarian Academy of Sciences. Benedek PÉRI, 
with Mojdeh MOHAMMADI and Miklós SÁRKÖZY. 
Budapest: MTAK, Library of the Hungarian  
Academy of Sciences; Leiden: Brill, 2018.

آکام یمعلومم جارستانمبامبیشمازم200مسالمقژ تمیکیمازم

کهم اروپاستم اتهامیۀم مرم پدوهشیم وم علدیم  راکزم عتبرم

ازم وم تخصصان،م پدوهشگرانم ازم زیاممم تعژامم هدهمروزحم

سراسرمجهان،مازمآنمبازمیژم یمکننژ.ممرم یانمبخشمهاممعلدیم

ومتخصصیماینم رکز،مبخشمشرقمشناسیمآکام یمعلوممیکیم

ازم راکزم هممتهقیقاتیممرماینمحوزحماستمکهمعالوحمبرم نابعم

گوناگونمبهمزبانمهامم ختلف،ممربرمارنژۀم170منسخۀمخطیم

مانشدنژانموم توسطم آنهام ازم بزرگیم فارسیماستمکهمبخشم

شرقمشناسانم عروفیمهدچونمآر ینیوسموا برممومالکسانژرم

کگلمگرمآورمموماهژامشژحماست.م

فهرستمنسخهمهاممخطیمفارسیمکتابخانۀمآکام یمعلومم

 جارستانمبهمتازگی،مپسمازمسهمسالمفعالیتممرمقالبمپروژۀم

کتابخانۀم وم علومم جارستانم آکام یم کتابخانۀم  شترکم یانم

تخصصیموزارتما ورمخارجۀمجدهورمماسال یمایران،متوسطم

انتشاراتمبریلممرمسالم2018مبهمچاپمرسیژحماست.ممرماینم

 قالهمبهم عرفیماینمفهرستم یمپرمازیم.م

هلف.خپیشینۀخمتمساخطخی فخسنمخیا

شرقی،م بخشم مرم خطیم وم چاپیم روزافزونم نابعم رشژم بام

تالشمهاممگوناگونیمتوسطمافرامم ختلفیمهدچونمآر ینیوسم

وا برم،مالکسانژرمکگل،میوژفمشو ومممومایوامیر یاشممرم

جهتمفهرستمنویسیم جدوعهمانجاممپذیرفت،ما امهیچمکژامم

تعژامم افزایشم بهم توجهم بام ت،م
ّ
عل هدینم بهم نشژنژ.م  نتشرم

نسخهمهاممخطیمفارسی،مکتابخانۀمشرقیممرمسالم2015مطرحم

جژیژممرامبهم نظورمفراهممکرمنمفهرستمآنالین،مبامهدکارمم

اینم ا ورمخارجهمتعریفمکرم.م کتابخانۀمتخصصیموزارتم

طرحمکهمبرنژۀمجایزحمحدایتم الیمانجدنمنسخهمهاممخطیم

اسال یمشژ،ممرمسالم2017مبهماتداممرسیژ.منتیجۀمآنمایجاممیکم

پایگاحممامۀمآنالینمقابلمجستموجومبوممکهممرمآنماطالعاتم

کتابمشناختیمومتوصیفیممقیقیمبراممتدا یمنسخهمهاممخطیم

اینم است.م شژحم ارائهم شرقیم مرم جدوعۀم فارسیم وجومم

فهرستمآنالین،مکهمازمطریقمصفهۀمخانگیمکتابخانهمنیزمقابلم

م نتشرمشژ.م
ً
مسترسیماست،مشالومۀمفهرستیماستمکهمبعژا

ب. سهت،خسحاخهخزخسهلاهتخمتمساخ

 جدوعۀمشرقیمآکام یمعلومم جارستان،مهدانگونهمکهماشارحم

فهرستمنویسیمشژحم فارسیم خطیم نسخۀم 170م شا لم رفت،م

استمکهممرم155مجلژمصهافیمشژحمانژ.مغالبمکتابمهامماینم

خسژرهخسحمدی

کتابژارمارشژمکتابخانۀمتخصصیموزارتما ورمخارجه
mojdeh.mohammadi21@gmail.com

متمساخم مخلعفخمهتسفخ

خیهت
ا
خیاهالهطاخزخسمیوخهن

 یهرسفخیطخ خسنهتسرهف
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ـممایران،م  جدوعهممرمچهارم رکزمفرهنگیم همممنیاممفارسیمزبانم

هنژ،ما پراتورممعثدانیمومآسیامم رکزممممـمتولیژمشژحمانژ.ممرم

 یانماینمآثار،مموماثرموجومممارممکهمبهمزبانمفارسیمنیستنژ:م

مخزن االسرار ازمحیژرمتیلبهم)اواخرمقرنم8متاماوایلمقرنم9ق/ماواخرم

قرنم14متاماوایلمقرنم15م(مبهمترکیم رسومممرمآسیامم رکزمم)جغتایی(م

ومترجمة العشقمازمسلیدانمنشاطمافنژمم)1148-1222ق/م1807-

1735م(مبهمترکیمعثدانی.م

متامآنجامکهمبهم هتوام ربوطم یمشوم،مکتابمهامبهم وضوعمهامم

اصلیمزیرمتقسیممشژحمانژ:م ذهب،متاریخ،مزنژگیمنا ه،مفلسفه،م

پزشکی،مستارحمشناسی،مهنرمومصنایعممستی،مزبانشناسیموم

امبیات.ممرم یانم تونم ذهبی،مبهمغیرمازمموم تن،میکیممربارۀم

مربارۀم باقیم تونیم مربارۀم سیهیت،م میگرمم وم هنژوئیسمم

جنبهمهاممگوناگونماسالممهستنژ.ممرمحوزۀمتاریخمنیزمچهارم

 تنممربارۀمتاریخمعدو یمومیکمجلژم رتبطمبامتاریخما پراتورمم

عثدانیماستموم ابقیممربارۀمتاریخمسلسلهمهاممگوناگونممرم

ایران،متاریخمهنژمومتاریخمآسیامم رکزمماست.مهدچنینمیکم

سنژمفر ان،مبامنشانمشیروخورشیژ،ممرم یانمکتابمهام وجومم

است.مآثارم نظوممنیزم شتدلمبرم25مکتابمروایی،م13مکتابم

غناییموم12ماثرمصوفیانهماست.ممرمبینماینمآثارمچنژمُجنگمنیزم

وجومممارم.

تاریخنژ.م مارامم کتابم نسخۀم عرفیمشژح،م73م ازم170م

قژیممترینمنسخۀم وجومممرمفهرستمنسخهماممازمکلیله و دمنۀ 

خمشوالم719ق.م تأخرترینمنسخهم نصرهللام نشی است،م ورَّ

کشمیر،م واقعیات  عنوانم بام کشدیر،م تاریخم مربارۀم اثرمم نیزم

)1102-1179ق/م کشدیرمم میژحم رمم اعظمم نگاشتۀم هدژم

1691-1766م(ماست.م

وم استم شژحم تنظیمم بهمصورتم وضوعیم فهرستم اینم

 ژخلمهاممرمهرم وضوعمبرماساسمنظممتاریخیمومبرمطبقم

زنژگیمنا ۀم ولفم رتبمشژحمانژموممرم وارمممکهممرم جدوعهم

ازم تنیم شابهمبیشمازمیکمنسخهموجوممماشته،منسخهمهامبرم

نسخهمهامم سپسم وم شژحم کتابتشانم رتبم تاریخم اساسم

بیمتاریخمبرماساسمتخدینمتاریخمکتابتشانمآ ژحمانژ.ماطالعاتم

هرم ژخلمشا لم وارممزیرماست:م

خ1 نامموماطالعاتماولیۀمزنژگیمنا هم.

خ2 عنوانماثرم.

خ3 بهمهدراحم. نسخهم جزئیاتم هتوامم شرحم وم اثرم شرحم

اطالعاتمبیشترمتاریخموم هلمکتابتمومناممکاتب،ماگرممرم

مسترسمبومحمباشژ.م

خ4 شرحمفیزیکیمنسخهم.

خ5 اطالعاتم ربوطمبهماصالتموم الکانمقبلی.

خ6  تونم هققانهممربارۀم تنم.

پژیژآوران،م عنوانمها،م ندایۀمم مارامم هدچنینم فهرستم اینم

کاتبان،م الکان،متاریخمنسخهمها،م هلمها،مشدارۀمنسخهمها،موم

نظمم مارامم کهم را،م نسخهمهام بازیابیم کهم استم  جدوعهمهام

 وضوعیمهستنژ،مازمراحمهامم ختلفما کانمپذیرم یمسازم.

طمخطاخههیخبمج رۀخسنمخیاخ

بررسیم قابلم چنژم نظرم ازم فهرستم مرم برجستهم ندونهمهامم

استمکهمبهمتفکیکمبهمآنهام یمپرمازیم:م

م لاخههیخسصختخ 1.خ

مرمفهرستمبرخیمنسخهمهامم صّورم عّرفیمشژحماست.مموم

نسخۀمبیمتاریخمازمشاهنامۀ فرموسیماست.منسخۀمقژیممتر،مکهم

مارامم16م ینیاتورم نهممکتابتمشژحماست،م ممرمقرنم
ً
احتداال

است.منسخۀمجژیژترمنیزممارامم33منقاشیماستمکهمبهمنظرم

 یمرسژممرماواخرمقرنم12-ماوایلمقرنم13قمبهمتصویرممرآ ژحم

باشنژ.منسخۀمسوممخدسۀمنظا یماستمکهمماراممجلژمالکیم

نقاشیم زیباییماستمکهمچهارم پرکارمومخطم آراسته،م بسیارم

ممرماواخرمقرنم12قمبهمتصویرمکشیژحمشژحم
ً
کوچکمآن،ماحتداال

است.منسخۀم صورممیگرمانوار سهیلی استمکهممارامم41م

قژیممترینم است.م گوناگونم کیفیتمهامم بام کوچکم نقاشیم

نقاشیمهامنیزم تعلقمبهم نظو ۀممحمود و ایازماستمکهمتنهامسهم

قطعهممرمآنموجومممارم.م ابقیمنقاشیمهاممرمنسخمبیمتاریخمقرارم

ممرمقرنمهفژهمم
ً
مارنژمکه،مبرماساسمسبکمنقاشیمها،ماحتداال

 یالمممخلقمشژحمانژم.

لعهنفخههیخبمج را 2.خ

فهرستم مرم خطاطیم ز ینۀم مرم برجستهم ندونهمهامم ازم یکیم

 وجوممنسخۀمکلیات  هدژبنمیوسفماهلیمشیرازمماستمکهم

توسطمعبژالراجیمهژایتمشیرازممکتابتمشژحماست.منسخۀم

 فصلیمبهمخطمنستعلیقماستمکهم تنمآنمباممقتمزیامممتنظیمم

شژحمومماراممخطیمزیبامومعنوانمهاییمبامتزییناتمباشکوحماستم
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کهمندونهماممازمهنرمکتابمآراییممرممورۀمصفوممبهمشدارم یمروم.

نسخۀممیگرمبهمخطمشکستهمنستعلیقمازمدیوان حافظ استم

کهمعلیم یرهللامحسنم یرزاممرم7مربیعماالولم1275ممرمناحیهمامم

مرمحو ۀمشهرمقممکتابتمآنمرامبهمپایانمرسانیژحماست.ممومصفهۀم

اولمکتابم زینمبهمطرحمهاممبسیارمظریفمازمگلمهاممرنگیم

استمومصفهۀمعنوانمزیباییمرامبراممبخشمغزلیاتمبهمندایشم

 یمگذارممکهمبامالگوهاممگلممارمنقاشیمشژحمومبامرنگمطالییم

تزیینمشژحماست.م

3.خ ثهتخیمیهبخ

کهم مارمم وجومم فهرستمشژح،م جدوعهمامم آثارم مرم یانم

مخزن االسرار ازمحیژرمتیلبهممو ینم تنمآنماست.مبخشماولم

اینم جدوعهم تنیمناتداممازم ثنوممامماروتیکماستمکهمبرموزنم

 تقاربمسرومحمشژحماست.مناممنویسنژحمومعنوانماثرم شخصم

نیست.مباماینموجوممنامممومشخصیتماصلیم نظو ه،م»الفیه«م

وم»شلفیه«میامآورم ثنوممازرقیمهروممبامعنوانمالفیه و شلفیه 

استمکهممرم نابعمازمآنمیاممشژح،ما امنسخهماممازمآنمتامکنونم

اثرماست،میکیم پیژامنشژحماست.م جدوعۀممیگرمشا لمموم

فرهنگمقافیهمبامعنوانمکنز القوافیمازمعزالژینمسرخسیموم

میگرممشرح مشکالت کتاب گلستانمازممرویشمامریسمابنم

یوسف.مهدچنینمنسخهماممازمزیج یمینی ازم هدژبنمعلیمبنم

کهم مارمم وجومم کتابخانهم اینم مرم الهقایقم ابونصرم  الکمبنم

نسخۀممیگرمآنممرمکتابخانۀم لیمبلغارستانمنگهژارمم یمشوم.م

سایرمآثارمعبارتنژماز:

رسالۀمناشناختۀمفلسفیمازم هدژبنم سعومم سعوممم)م.مبعژمازم

550ق(مومکتابچۀمکوچکیمکتابتمشژحممرماوایلمقرنم11قمکهم

شا لمترجدۀم زا یرمماومماستمکهمبنامبهممرخواستمجهانگیرم

)حکمم1014-1037ق(مپامشاحم غولمنوشتهمشژحماست.مهدچنینم

الزمماستمبهموجوممراهنداییممرمفهرستماشارحمکرممکهممربارۀم

م
ً
چگونگیمتهیۀم امحمتاریخمومر زگشاییمآنماست.م تنمآنماساسا

شا لم امحمتاریخمهاییمازمحوامثمقرنمنوزمهمموم ربوطمبهمتاریخم

شهرمهاممآسیامم رکزم،مبخارا،مخوقنژ،مفرغانه،مومخجنژ،مهدراحم

بامتوصیفمآنهاماست.م

م لاخههیخلعفخیاخرتخزسهفخحیهتخسؤلفخیاهااخشدهخهساخ 4.خ

مرماینمفهرستمسهمنسخهموجومممارممکهممرمز انمحیاتم ؤلفم

کتابتمشژحماست.میکیمازمآنهامنسخهماممبسیارمقژیدیمازمدیوان 

نورالدین عبدالرحمن جامیماستمکهممرم875قمکتابتمشژحم

است.مباموجوممآنکهماینمنسخهمناقصماست،ما اممرم قایسهمبام

نسخممیگرمبهملهاظم هتواییمبسیارمغنیماست.منسخۀممیگرم

عنوانمم بام است،م پزشکیم مربارۀم وضوعاتم رسالهمامم نظومم

مورۀم نویسنژۀم 9ق(م قرنم )اواخرم حلیدیم لطفمهللام ازم مضبوطهم

عثدانی.مازم جدوعۀمآثارمصائبمتبریزممنیزمتنهامیکمنسخهممرم

فهرستموجومممارممکهمکتابیماستمبامخطمومتصاویرممبسیارم

زیباممرممیباچه.ماینمکتابممرمتهرانمبهمسالم1063ق،محژومم21م

سالمپیشمازمفوتم ؤلف،مکتابتمشژحماست.م

جطدههیخم مخ 5.خ

مرم یانم جدوعهمجلژهاممبسیارمزیباییمازم ناطقمگوناگونم

هدچونما پراتورممعثدانی،م اوراءالنهر،مآسیامم رکزم،مهنژموم

اروپاموجومممارممکهمبرخیمازمآنهامرقمممارنژ.مهدچنینمندونهمهامم

بسیارمزیباییمازمجلژهاممالکیممرم یانمنسخهمهامماینم جدوعهم

وجومممارم.

ههدهینندگهفخزخسهلکهفخقبطفخم مخ 6.خ

یکیمازمعللماهدیتمفهرستم جدوعۀمحاضر،میامماشتمهامم

متوسطمافرامممنگاشتهمشژحمکهم
ً
 وجومممرمنسخماستمکهمبعضا

ازم قبلیمنسخهمهامهستنژمومهدگیم اهژاکننژمگانموم الکانم

مانشدنژانمومایرانمشناسانمبرجستۀممورانمخوممبومحمانژ.مبهمطورم

بهمواسطهم کهم کرمم اشارحم وا برمم آر ینیوسم بهم ندونهم یمتوانم

است.م بسیارم عروفم ایرانم مرم ارزشدنژشم سفرنا ۀم

بام خطیم عرفیمشژحم نسخهمهامم مرم یامماشتمهامم وجومم

مستخطمخوممآنمافرام،مکهممرمآنهامبهمنهوۀمتهیهمکتابمیامنکاتم

میگرمماشارحمکرمحمانژ،مازممیگرمنکاتمقابلمتوجهممرم جدوعۀم

حاضرماست.مم

  

انتشارماینمفهرستمکهمبامهدکارمموم شارکتمعلدیممومطرفم

یکم ازم ندونهمامم رسیژ،م سرانجامم بهم وم جارستانیم ایرانیم

هدکارمم ازم وم صژاقیم موم رکزم هدکارمم شترکم یانم

ایرانموم جارستانماستمکهمسببم فرهنگیم یانممومکشورم

هدکارمم اینم است.م شژحم ایرانیم ارزشدنژم آثارم شناسانژنم
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هداننژم اقژا اتم شترک،م ازم سرآغازم جدوعهمامم  یمتوانژم

تصهیحمانتقامم،مانتشارمآثارمومنیزمثبتم شترکم نطقهمامموم

آنهامباشژ.مخوشبختانهمتفاهممنا همهاییم یانمآکام یم جهانیم

علومم جارستانموم راکزمعلدیمومپدوهشیمکشور،مهدچونم

وم اسنامم ساز انم خارجه،م ا ورم وزارتم تخصصیم کتابخانۀم

کتابخانۀم لیموم ؤسسۀمپدوهشیم یراثم کتوبم نعقژمشژحم

مارمموم قرارم کارم مرممستورم نیزم اینمفهرستم ترجدۀم است.م

ا یژواریمممرمآینژحماممنزمیکمشاهژمانتشارمآنمباشیم.م

مرمپایانما یژواریممبامامنتقالمتجربیاتماینمپروژۀم شترکموم

ارائۀمنتایجمآن،ممرمآینژۀمنزمیکمشاهژمهدکارممهاممبیشترمبام

کتابخانهمهاموم ؤسساتمپدوهشیممیگرمکشورها،ممرمعرصۀم

علدیمومفرهنگی،مباشیممومبژینمطریقمضدنمایجاممچارچوبیم

ازمروابطمفرهنگی،مبهممرکم تقابلیمازمتاریخ،متدژنمومفرهنگم

یکژیگرممستمیابیم.م

صفهۀمنخستم نظو هماممکهمآنمرامبهماحتدالمالفیه و شلفیۀمازرقیممانستهمانژ.


