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مقدمۀ رئیس دانشگاه
حفظ میراث ملیی وییفیة تیک تیک ماسیت و نسیخههای خطیی یییی از جنبیههای آن و
از ارزشمندترین گنجینیههایی اسیت کیه از گذشیتههای دور بیه دسیت میا رسییده و بایید
آن را بییه آینییدگان منتقییل نمییاییز .ییییی از مهزتییرین راههییای حفییظ میییراث گذشییتگان
دسییتکز دانسییتن نییان و نشییان آنهاسییت .در زمینییة نسییخههای خطییی فهرسییت علمییی
آنهییا نخسییتین راه در اییین زمینییه بهشییمار میییرود .فهرستنویسییی نسییخههای خطییی
سییابقة کهنییی دارد و نیازمنیید آشیینایی گسییترده بییا علییون اسیی می اسییت .دانشییمندان
مشهوری همچیون محمید بین اسیحا بین نیدیز صیاح
خلیفییه (کاتیی

چلبییی) صییاح

الفهرسیت؛ مصیطفی حیاجی

کشییف الونییون؛ شیییخ آقییا بییزرن تهرانییی صییاح

الذریعییه الییی تصییانیف الشیییعه در اییین زمینییه آاییار ارزشییمندی از خییود بییه یادگییار
گذاشییتهاند .در دوران نییوین نیییز افییرادی همچییون احمیید و علینقییی منییزوی محمیید
تقی دانشپژوه و دیگران در این راه بسیار کوشیدهاند.
دانشگاه بیوعلی سیینا ایین افتخیار را دارد کیه از معیدود دانشیگاههای اییران اسیت کیه
دارای گنجینییة نسییخههای خطییی اسییت .در اییین گنجینییه  445جلیید نسییخة خطییی بییا
بیییش از هییزار عنییوان و هزچنییین  550نسییخة چییاپ سیینگی و  90جلیید چییاپ سییربی
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نفیییس وجییود دارد .اییین جلیید شییامل فهرسییت تمییان نسییخههای خطییی موجییود در
گنجینییة دانشییگاه اسییت .نسییخههای خطییی دانشییگاه در موضییوعاف مختلییف علییون
اسیی می بییهویژه پزشیییی ادبیییاف الهیییاف فقییه کیی ن فلسییفه و موضییوعاف دیگییر
است .عمدة ایین نسیخهها هدییة آقیای میارچییان و کسیان دیگیر اسیت .بخشیی نییز بیا
بودجیة دانشیگاه در سیالیان اخیییر خرییداری شیده اسیت .دانشییگاه بیوعلی سیینا در نوییر
دارد برای حفیظ ایین مییراث ارزشیمند نسیخههای خطیی را در محیل جدیید کتابخانیه
مرکزی و با امیاناف درخور ساماندهی کند.
مایییة بسییی خییو وقتی اسییت کییه آقییای دکتییر عبییار زارعییی مهییرورز بییا اییین کییار
سترن عی وه بیر ادامیة سینت فهرستنویسیی در جهیان اسی ن باعی

شناسیاندن ایین

میراث ملی به پژوهشگران و جامعة علمی شدهاند.
دکتر منصور غ می
رئیس دانشگاه بوعلی سینا
مهر ماه 1396

سرآغاز (مقدمة فهرستنگار)
سپار بسیار ایزد آفریدگا ِر دانایی را که این کمترین را توانا به انجان این کار ساخت؛ و درود
بیپایان بر روح بزرن پیشینیانِ بزرنِ فهرستنویسی هزچون شیخ آقا بزرن تهرانی و
فرزندانش علی نقی و احمد منزوی و استادانز محمد تقی دانشپژوه و ایرج افشار که بس
رنجها در این راه ناهموار کشیدند و ناسپاسیها دیدند.
این کار امره و توشهای از زندگانی من در دانشگاه بوعلی سینا و ادای دَینِ برای میراث این
مرز و بون و آیندگان است .در سختی و طاقتفرسایی این فهرست همین بس که سالیانی چند
از بهترین دوران پژوهشی خود را صرف آن کردهان.
ییی از دشواری های کار تنها بودن نگارنده در انجان تمان امور از ارزیابی و خرید
نسخه های خطی گرفته تا سرپرستی گنجینه و پیگیری روند اداری فهرستنویسی و ...بوده
است .البته ویایف آموزشی و پژوهشی دیگر هز مزید بر علت بوده است .در آغاز کار
نسخهها درون کارتن بود و میان مشخصی نداشتند .بنابر این دانشگاه میانی در دانشیدة
علون به مساحت  102متر برای آنها معین کرد .بنا بر نیاز محل گنجینه قفسهها و
ویترینهایی در محل قرار داده شد .چون دفتر ابت نسخهها فاقد هر گونه ارز

علمی و

حقوقی بود نگارنده برای ماندگاری و حفظ این میراث کهن به شمارهگذاری دوباره بر
اسار قطع و اندازه و ذکر دقیق ویژگیهای نسخهها در دفتر ابت جدید پرداخت .البته همین
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اقدان برای نسخههای چاپ سنگی نیز در دفتر جداگانه انجان گردید .پیشتر شمارة نسخهها هیچ
نوز و اسار درستی نداشت و لزون این کار احسار می شد .گرچه تغییر در شمارة ردیف
نسخهها کار فهرستنویسی را به تعویق میانداخت اما هزچنان که پیشتر گفته شد برای
ماندگاری نسخهها و انتقال آن به آیندگان امری بس ضروری بود.
این کتاب شامل فهرست توصیفی  445نسخة خطی موجود در گنجینة نسخههای خطی
است ( 74جلد قطع الف= رحلی؛  63جلد قطع ب= وزیری بزرن؛  129جلد قطع ج= عموماً
وزیری متوسط و کوچک؛  179جلد قطع د= عموماً ربعی یا بیاضی) .رو

کار در این فهرست

بر مبنای توضیحاف کامل کتابشناسی ذکر جزییاف دقیق نسخهشناسی و شناساییِ تا حد
ممین نسخههایی است که آغاز و انجان یا بخشهای دیگر آنها افتاده است .در واقع ویژگی
مهز این فهرست در بخش کتاب شناسی توجه به جزییاف و ذکر مطالبی است که در
فهرست های دیگر نیامده یا به اشتباه آمده است .در نسخههایی که مجموعة دو تا چند رساله و
کتاب هستند همة آنها جداگانه توضیح داده شدهاند .در نسخههای جُنگ اشعار و جز آنها
نیز هر شعر یا عنوان به تفییک صفحاف توضیح داده شده است .در بخش نسخهشناسی در
نسخههایی که تاریخ کتابت آنها ذکر نشده نگارنده محدودة تشخیص زمانی را به جای یک
سده و دو سده به ربع سده کاهش داده است .چنین روشی ع وه بر شناخت جنبههای
گوناگون نسخه جسارف بسیار میطلبد و نگارنده مسئولیت آن را میپذیرد .در مورد
نسخههایی که محل کتابت آنها ذکر نشده است نگارنده با توجه به قراینی مانند محل
زندگانی نویسنده محل کتابت را تشخیص داده و آن را درون دو ق ب [ ] قرار داده است.
نگارنده دربارة تشخیص کاغذ نسخهها دقت بسیار صرف کرده و انواع کاغذها را تا حد امیان
از هز تمیز داده است .به عنوان مثال همان گونه که میدانیز کاغذهای فرنگی به صدها نوع
تقسیز می شوند؛ بنابر این در مواضعی که امیان داشته تفاوف آنها را با ذکر نوع آن مانند
روسی انگلیسی ایتالیایی ذکر کرده است .ضمناً نگارنده با توجه به درک و استنباط از مطال
نسخه نتیجهگیری خود را آورده است؛ که در بسیاری از موارد با مطال
متفاوف تواند بود.

فهرستهای دیگر

سرآغاز 5

در پایان فهرست هر نسخه فهرست منابع آمده است .برای جلوگیری از تطویل ک ن
نشانة گزیدة منابع آمده که البته در آغاز کتاب مهزترین نشانههای گزیده از نان کتابها و

فهرستهای مورد استفاده آمده است؛ مانند :کشف= کشف الونون ذریعه= الذریعه الی
تصانیف الشیعه  ...اسار ترتی

منابع مورد استفاده بر قدیز بودن و عان بودن آنهاست .یعنی

اگر در یک نسخه کشف الونون الذریعه فهرست مشترک منزوی و فهرستگان نسخههای
خطی ایران مورد استفاده بوده به ترتی ِ قدمت آنها چنین آمده است :کشف ذریعه منزوی
فنخا و ...البته ذکر منابع به معنای تبعیت کامل از آنها نبوده و نگارنده نوراف خود را دربارة
کتاب نویسنده یا نسخهشناسی آورده است .دو بخش کتابشناسی و نسخهشناسی کام ً به
صورف علمی از هز جدا شدهاند .برای تشخیص سادة این دو بخش بخش کتابشناسی با
فونت  14و بخش نسخهشناسی با فونت  12و حاشیة بیشتر صفحهآرایی شده است.
در پایان کتاب نمایههای ضروری شامل الفبایی نان کتابها (با ذکر نان نویسندگان در ذیل
هر کتاب و رساله) الفبایی نان نویسندگان و شارحان و مترجمان نمایة موضوعی نان کاتبان و
محل کتابت با جزییاف کامل آمده است .ضمناً در پایان کتاب  131تصویر از نسخهها با ذکر
نان و شمارة آن ها برگزیده شده است تا خواننده بتواند درک بهتری از ویژگیهای نسخهها
داشته باشد .ترتی

تصاویر بر اسار همان ترتی

نسخههای خطی است تا خواننده در کمترین

زمان ممین بدانها دسترسی یابد ( :نک تصاویر برگزیده) .منابع و مآخذ مورد استفاده در این
فهرست نیز در پایان آمده است .برخی از کتابها و سایتهای مذکور در فهرست که پیوسته
مورد استفاده قرار گرفتهاند در پایان بخشهای نسخهشناسی ذکر نشدهاند؛ مانند سامانة
( www.muslimphilosophy.com/ip/hijri.htmتقویز تطبیقی آن ین هجری قمری و
می دی) و کتاب تقویز تطبیقی هزار و پانصد سالة هجری قمری و می دی.
پیش از این فهرست تفصیلیِ نگارنده برای فهرست نسخههای خطی دانشگاه دو بار
کوشش شده و البته هر کدان به صورف ناقص به انجان رسیده است:
الف -فهرست نسخه های خطی کتابخانة دانشگاه بوعلی سینا احمد اشیوری .ایشان این
فهرست را در سفری چند روزه به همدان در سال  1364انجان داد .این فهرست بیشتر
سیاههای است که شامل نان  341نسخه و نان نویسنده می شود و البته در بسیاری از مواضع
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اشتباهاف فاحش در آن وارد شده است .ضمناً شمارههایی که نویسنده به نسخهها داده است
قابل ردیابی نیست؛ زیرا شمارههایی است که نگارنده به نسخهها داده و شمارة واقعی آنها
نیست .در تأیید همین مطل

ایشان در مقدمة فهرست میگوید« :در این سفر کوتاه با

شتاب زدگی به جهت وقت محدود و شرایط نامطلوب نسختی چند مورد بررسی اجمالی قرار
گرفت و دفتر حاضر فراهز آمد؛ البته به امید این که سفری دیگر داشته باشز و کار را از حی
بررسی نسخههایی که ندیدهان یا تیمیل معلوماف نسخههایی که دیدهان انجان دهز» (اشیوری
 .)5 :1384بنابر این خودِ نگارنده بر ناقص بودن کار تصریح کرده است.
ب« -فهرست توصیفی نسخههای خطّی کتابخانة مرکزی دانشگاه بوعلی سینا (همدان)
اار پرویز اذکائی (سپیتمان) که دو بار به چاپ رسانده است :یک بار به صورف کتاب ()1387
و بار دیگر در دفتر سون مجلة اورا عتیق .البته هر دو مورد دارای یک محتواست و تفاوتی با
ییدیگر ندارند .این اار فقط شامل فهرست توصیفی  183نسخه خطی از مجموعه این
کتابخانه است که با تأکید بر جزئیاف علمی نسخهها نوشته شده است .این فهرست بخشی
از قرارداد پژوهشی پرویز اذکایی با دانشگاه بوعلی سینا بود که مطابق آن قرار بود همة 365
نسخة موجود تا آن زمان را فهرست نمایند؛ اما تا پایان خرداد  1372تعداد  183نسخه را
فهرست کردند و به هر حال کار ناتمان ماند .در نهایت دانشگاه قرارداد پژوهشی را فسخ
نمود .این فهرست جدا از مزایا ایراداتی دارد؛ که در ذیل به برخی از آن ها اشاره میشود:
 .1بینومی در بیان بخش نسخهشناسی نسخهها -در تمان فهرستها یک الگوی معمول چه
در بخش کتابشناسی و چه در بخش نسخهشناسی رایج است .اما در این فهرست چنین
نومی رایج نبوده است .در بسیاری از موارد مطال

مربوط به نسخهشناسی در بخش

کتاب شناسی آمده و بالعیس .ضمناً در بیان همین بخشها نیز نویسنده الگوی اابتی را در نور
نداشته است .هزچنین برخی از ویژگیهای نسخهشناسی هزچون یادداشتها مهرها و جز
آنها در موارد گوناگون از نورشان دور مانده است.
 .2بیترتیبی در شمارة نسخهها -در زمان تنویز فهرست نسخهها در درون کارتنهای
مقوایی بوده که مفهرر به ترتی
نسخهها شمارهگذاری کرده است.

آنها را از

 1به بعد و بدون توجه به قطع و اندازة
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 .3عدن شناسایی یا تشخیص اشتباه برخی از نسخههایی که آغاز و انجان آنها افتاده است.
 .4عدن ذکر بسیاری از منابع مربوط به کتابشناسی یا ارجاع معدود به منابع و مآخذ
کتابشناسی و فهرستنویسی.
اکنون با یاری پروردگار پس از سالیان این فهرست در برابر دیدگان پژوهشگران و
خوانندگان ق رار دارد؛ طبعاً هر گونه اشتباه متوجه نگارنده خواهد بود .بنا بر این از خوانندگان
تقاضا دارن نگارنده را از ذکر نیاف آموزنده بهرهمند سازند.
الزن است از تمان کسانی که در چاپ این اار کوشیده و نگارنده را یاری کردهاند
سپاسگزاری کنز :معاون محترن پژوهشی پیشین جناب دکتر حسن ختنلو؛ معاون محترن
پژوهشی دکتر غ ن حسین مجذوبی؛ رئیس کتابخانه دکتر حمید رضا دزفولیان؛ مدیر ادارة
انتشاراف دانشگاه آقای محمد جواد یداللهیفر و دیگر عزیزانی که در این راه به نحوی کمیی
کردهاند .هزچنین سپار ویژهای دارن از همسر و فرزندانز که با بردباری خود نگارنده را به
انجان این کار تشویق نمودند.
ع .ز .مهرورز
تابستان 1396

گزیدۀ نشانههای اختصاری منابع و مآخذ
اع ن ی االع ن (قامور التراجز)
اع ن معین ی فرهنگ فارسی (اع ن)
تقویز تطبیقی ی تقویز تطبیقی هزار و پانصد سالة هجری قمری و می دی
چاپی سازمان مدارک ی فهرسیت کتی

چیاپ سینگی موجیود در کتابخانیة سیازمان میدارک

فرهنگیانق ب اس می
چییاپی گیینج بخش ی فهرسییت کتابهییای فارسییی چییاپ سیینگی و کمیییاب کتابخانییة گیینج
بخش
دانشگاه ی فهرست نسخههای خطی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

دایرة المعارف  -فهرست نسخه های خطی مرکز دایرة المعارف بزرن اس می
دسییتنییویس بوعلی ی فهرسییت کتییابهییای چییاپ سیینگی کتابخانییة مرکییزی و مرکییز اسییناد
دانشگاه بوعلی سینا
ذریعه ی الذریعه الی تصانیف الشیعه
ذیل کشف ی ایضاح المینون فی الذّیل علی کشف الوّنون

سپهسییاالر  -فهرسییت نسییخه هییای خطییی کتابخانییه ی مدرسییهی عییالی شییهید مطهییری
(سپهساالر)
عربی مشار ی فهرست کتابهای چاپی عربی

فنخا  -فهرستگان نسخههای خطی ایران
فهرستواره ی فهرستوارة کتابهای فارسی
کتابخانههای ترکیه ی فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانههای ترکیه
کتابشناسی پزشیی ی کتابشناسی نسخ خطی پزشیی ایران
کشف ی کشف الوّنون عن اسامی الیت

و الفنون

گنجینییة کردسییتان  -فهرسییت نسییخههای خطییی و کهیین کتابخانییةادارة میییراث فرهنگییی
کردستان
مجلس ی فهرست [نسخههای خطی] کتابخانة مجلس شورای ملی (اس می)

مخطوطاف الط ّ ی فهرر مخطوطاف الط ّ االس می ...فی میتباف ترکیا
مرعشییی ی فهرسییت نسخهه ییای خطییی کتابخ ییانة عم ییومی حض ییرف آیییت اهلل العومییی
مرعشی نجفی
مستند مشاهیر ی فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان
مشار ی فهرست کتابهای چاپی فارسی
مشترک پاکستان ی فهرست مشترک نسخههای خطی فارسی پاکستان
معجز المطبوعاف ی معجز المطبوعاف العربیّه و المعرّبه

ملک  -فهرست نسخههای خطی کتابخانه و موزة ملی ملک
ملّی ی فهرست نسخههای خطی کتابخانة ملّی (جمهوری اس می) ایران
منزوی ی فهرست نسخههای خطی فارسی
مؤلفین مشار ی مؤلفین کت

چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون

نشریه ی نسخههای خطی (نشریة کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)
هدیة العارفین ی هدیة العارفین (اسماء المؤمنین و آاار المصنّفین)
Brockelmann- Geschichte der Arabischen Litteratur
Flugel- Die arabischen, persischen, turkischen Handschriften der k.
u. k. Hofbibliothek zu Wien
Rieu- Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum
Sezgin- Geschichte des Arabischen Schrifttums
Storey- Persian literature, a bio-bibliographical survey
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(فارسی)

آ -مثنوی معنوی
سرودة ج لالدین محمد مولوی (.)1274 -1207 /672 -604
این نسخه شامل دفترهای ییز تا سوّن است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (همانند چاپی) :بشنو از نی چون حیایت میکند
انجام (دفتر سون) :گر تو خواهی باقیِ این گفت و گو

ای اخی در دفتر چارن بجو

نسخ اواخر سدة 10؛ سرسخنها شنگرف؛ با نشانههای «صح»؛ فهرست دفترهای
ششگانه در برن  4پ13 -ر؛ رسالة کوچیی دربارة تقارن نوروز با ایان سعد و
نحس و تأایر آن بر حوادث طبیعی (برن 3ر)؛ یادداشت خرید با سجع مهر
«عبدالس ن  »1144در  22شوال  1153مطابق سنة  23جلور محمد شاهی در
صومة دارالخ فة شاه جهانآباد به معرفت خواجه رحمتاهلل بابری (؟)؛ فهرست
برگهشمار دفاتر ششگانة نسخه مهر عباداهلل خان  1129و سجع مهر «کاربغایت»؟
و دو مهر ناخوانا و دو یادداشت کوچک دیگر (4ر و 14ر)؛ تمامی یادداشتها به
خط نستعلیق هندی است .چهار برن سفید مانده در آغاز و انجان نسخه؛ نسخه
مدتی در هوای مرطوب هندوستان نگهداری میشده است؛ به همین علت آاار
موریانه خوردگی و رطوبت در آن دیده میشود که در آغاز و انجان آن بیشتر
است؛ هر سطر شامل دو بیت؛ نان کات
 27ر 32 × 17 /5

و تاریخ کتابت ذکر نشده است.
 132ن 42 × 26

کاغذ احتما ًال سمرقندی نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید رحلی بزرن

(فارسی)

 2آ -مثنوی معنوی

از ج لالدین محمد مولوی (رک  1آ) .این نسخه شامل دفترهای چهارن تا ششز است (نک
تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .الوعن الرابع الی احسن المراتع و اجلّ المنافع ...بسمله.
ای ضییاء الحییق حسییانالیییدین توی که گذشت از مه به نورف مثنوی
انجام :قصه کوته کن که رفتز در حجاب

هین خَمُش و اهلل اعلز بالصّواب
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نسخ اواخر سدة 10؛ سرسخنها شگرف؛ برگهشمار مجزا برای هر جلد؛ نسخه
و تاریخ کتیابت ذکیر

موریانه خورده است؛ هر سطر شیامل دو بیت؛ نان کات
نشده است.
 27ر 31 /5 × 17 /5

 127ن 42 /5 × 26

کاغذ احتما ًال سمرقندی نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید رحلی بزرن

(عربی)

 3آ -تقویم االبدان فی تدبیر االنسان

نگاشتة یحیی بن عیسی بن حوله (ن )1100 /493برای المقتدی بأمر اهلل عباسی در ط
مختصر با بیان امراض و نحوة معالجة آنها به اختصار و مجدول .نگارنده بیماریها را به 44
نوع تقسیز کرده و هر بیماری را در  12خانه به اختصار شرح داده است .ترجمة فارسی این
کتاب به خامة محمود اشرف فرزند شمسالدین محمد طبی

در عهد شاه سلیمان صفوی در

این گنجینه موجود است (رک  55آ خطی  115ب چاپ سنگی) .این کتاب در 1868 /1285
به چاپ رسیده است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (7پ) :بسمله .الحمداهلل الذی خلق فسوی و قدر فهوی و امراض و شفا.
انجام :و فساء طریقهز علیه و اهلل تعالی بعین علی العلز ...و هو حسبنا و نعز الوکیل.
نسخ صاح

میرزا فرزند حییز محمد اسماعیل خان مشهور به حییز آغا میرزا

ساکن شاهجهان آباد (دهلی) در  4جمادیاالول [از سدة  ]13به دستور محمد
سعید؛ جداول و عنوانها شنگرف.
ر گوناگون 33 /5 × 19

 56ن 41 × 26 /5

کاغذ هندی نخودی نازک
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید رحلی بزرن
منابع :فنخا  /66 -65 :9مخطوطاف الط  /353 31 :مرعشی /387 195 :1کتابهای چاپی
فارسی طبی.263 -262 :
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(فارسی)

 4آ -قرابادین
نگاشتة طبیبی هندی به ترتی

الفبایی در چندین مقاله نوع نیته فصل باب و خاتمه که آن

را در نیمة دون سدة  19 /13نگاشته است .در آن تاریخهای مختلفی از سالهای 1800 /1215
تا  1849 /1265آورده است؛ بنابر این میتوان گفت که تألیف کتاب در اوایل نیمة دون سدة
 19 /13بوده است .هزچنین در آن نان بسیاری از مآخذ و معاصران خود را آورده است؛ مانند
اختیاراف بدیعی قرابادین حسینی ببرعلی میرزا (میرزا مغل) ترویج االرواح قرابادین قادری،
تحفة المؤمنین محمد مؤمن تنیابنی شفاء االسقان ریاض عالمگیری بحر الجواهر محمد بن
یوسف طبی

هروی جامع الجوامع محمد شاهی مخزن االدویة محمد حسین عقیلی علوی و

جز آنها .در آن از مجرباف خود با جملة فقیر گوید (509پ) و تألیفاتش را یاد کرده است:
رسالة حمیاف که نیز از «مؤلف نحیف است» (312ر)؛ یا در توضیح برخی از ادویه اضافه
کرده که دربارة آن قب ً مطلبی نوشته است (335ر و صفحاف متعدد).
او شاگرد حییز محمد مهدی خان بن اصلحالدین زینالعابدین خان (معروف به حییز میر
نواب بوده (302ر 303ر  332پ 354ر) که او نیز به نوبة خود شاگرد سید هاشز شیرازی
معروف به حییز معتمدالملوک سید علوی خان بوده است (526ر).
کتاب مقدمة مفصلی به زبان عربی دارد (1پ16 -پ) که در آن پس از ستایش خداوند از
ائمة شیعه به نییی یاد کرده؛ بنابراین مؤلف بر مذه

امامیه بوده است (ایضاً 69ر) .پس از آن

به متن کتاب پرداخته که آن هز تا پایان مقالة یازدهز به عربی است (63ر) .از آن به بعد در
بین جم ف فارسی گاه جم ف عربی را نیز آورده است که عیناً از مآخذ خود نقل کرده
است .بنابر این نگارنده متعهد به نقل مطال

به یک زبان نبوده است.

این نسخه ناتمان است و تا مطبوخ هلیله بخشی از فصل اانی از جملة اانیة مقالة اانیه -فی
المیاه المطبوخه -را داراست .شایید نسخة قرابادین کتابخیانة ملی (ف  )243بخشی از همین
کتاب باشد.
آغاز (مقدمه) :بسمله .نهللک یا اهلل یا من دلّ ذاته علی ذاته و استغنی بذاته فی صفاته.
آغاز (متن) :هذه مقیدمیه لیتیاب القرابیادین و هیو معیرّب اکرابیادین (سفیید مانیده) و
فصلنیا بفصلین.
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انجام (افتاده) :مطبوخ هلیله که اسهال صفرا کند به نسخة ق نسی ...آلو سیاه سی عدد
عناب خراسانی  30عدد به سیستان کفی گل بنفشه...
نستعلیق هندی نیمة دون سدة 13؛ نان ادویه و عنوانها و کلماتی مانند «صفت آن»
«اخ ط آن» «ایض ًا» «ص» شنگرف است .تصحیحاتی با نشانة ص در کرانة
صفحاف آمده است .چند برن آغازین مقدمة عربی شرح شده است .استشهاد و
ی میر سراج علی منص دار فرزند میر نجابت علی بر ازدواج لطفالنساء بیگز
گواه ِ
صاح

منص دار در تاریخ  16جمادیاالول  1312با

با میر حسن علی صاح

مهریه و صدا معین با تاریخ ابت  22شعبان  1312و مُهرهای میر سید علی
 1307میر امیر علی  1307و حسن علی [منص دار] (برن الحاقی دهز) .بر عطفِ
جلد نان کتاب قرابادین تألیف حییز علی رذافی (؟) نوشته شده است 61 .برن
الحاقی بیاض در آغاز و انجان نسخه صحافی شده که برخی از آنها موریانه
خورده است .صفحهشمار با مرک

سبز در پایین تمان صفحاف آمده است.

 22ر 29 × 16

 612ن42 × 27 /5

کاغذ فرنگی و هندی نخودی
جلد گالینگور پیازی عطف و گوشهها تیماج قهوهای رحلی بزرن (صحافی هند)
منابع :فنخا  /116-81 :25ملی /572 -571 :5کتابشناسی پزشیی.230 :

(فارسی)

 5آ -ذخیره خوارزمشاهی

تألیف سید زینالدین شرفالدین ابوابراهیز اسماعیل بن حسن بن محمد بن احمد حسینی
جرجانی ( 531 -434یا  1136 -1042 /535یا  )1140که در سال  1110 /504به دربار
قط الدین محمد خوارزنشاه فرزند انوشتگین ( )1128 -1097 /522 -491پیوست و در همان
سال این کتاب پزشیی را به نان وی نگاشت .او پس از نگار

کتاب دیگر

االغراض

الطبیه به مرو نزد سلطان سنجر ( )1157 -1117 /552 -511آخرین پادشاه از سلسلة
سلجوقیان بزرن رفت و چند سال بازماندة زندگانی خود را در آنجا گذراند .او ع وه بر
پزشیی در ادبیاف فارسی و عربی و حدی
حدی

هز دست داشت .او ط

را از ابن ابیالصاد

را از ابوالقاسز قشیری -نگارندة الرسالة القشیریه -و سمعانی فرا گرفت.

و
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این کتاب در  10جلد (کتاب) -و هر کتاب شامل گفتارها و جزوها و بابها -است؛ که
کتاب دهز را بعداً بدان افزود .فهرست تمان  10کتاب در مقدمه ذکر شده است .گویند مؤلف

خود آن را به عربی هز ترجمه کرده بوده است .بعدها آن را با نان االغراض الطبیه و خفی
ع یی (رک 47آ  84د) گزیده کرد .این کتاب به فارسی روان است و واژههای عربیِ اندکی
دارد .موضوعاف مجلداف آن بدین قرار است :شناختن خلطها شناختن حالتهای تن نگاه
داشتن تن استخراج مرض حمیاف (انواع ت ها) ع ج اندانها از سر تا پای ع ج آمارها
و ریشها پاکیزگی تن انواع سمون و زهرها قرابادین و داروها (تتمة ذخیره) .بخشی از این
کتاب به دست ابوالفضل محمد بن ادریس دفتری به سال  1574 /982به ترکی و تمان آن به
عبری و اردو ترجمه شده است .کت

فی الصناعة الطبیه زبدة الط

دیگر او عبارتند از :یادگار ط

ملوکی التذکرة االشرفیه

کتاب المنبه کتاب فی التحلیل و کتاب فی القیار.

این نسخه -شامل اندکی از کتاب پنجز و بیشترِ کتاب ششز -از کهنترین نسخههای خطی
ذخیره است که به گفتة اصغر مهدوی چند پارة دیگر از همین نسخه نزد ایشان نگهداری
میشده است .مطابق فهرست فنخا گویا نسخة اصل کتاب پنجز آن در کتابخانة نورعثمانی
ترکیه کتابت  471نگهداری میشود .بخشی از این کتاب یک بار به کوشش محمد تقی
دانشپژوه و ایرج افشار و بار دیگر به کوشش ج ل مصطفوی و محمد حسین اعتمادی
تصحیح و چاپ شده است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :گفتار نخستین اندر استفراغ یعنی پرداختن تن از خلطها[ی] فزونی و این گفتار پنج
جزو است.
انجام ( افتاده) :باب سیزدهز از جزو دون از گفتار بیستز اندر تدبیر بیرون آوردن بچه مرده و
اسقاط بچة زنی که سال او اندک باشد و ترسند که از دردِ زادن ه ک شود ...و عصارة برن
حنول حقنه کردن و ...حشز ماهی 84( ...پ).
نسخ کهن اواخر سدة  6یا اوایل سدة 7؛ فهرست کتاب با جدول مذه
بوته و شنگرف تزیین شده که آسی

و گل و

فراوان دیده است .بابها مشیی گفتارها

زرینِ حلکاری شده عنوانها شنگرف و به خط ال

درشتتر از متن است .سجع

مُهر «محمد بن علیاکبر ...؟» در برن  60ر؛ بخشی از فهرست کتاب در برن  1ر
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 3 2و  93ر؛ برنهایی از نسخه وصالی شده و تمان لبههای آن آب خورده است.
برخی از جم تی که کزرنگ شده بازنویسی شده است .برنهای نسخه پس و
پیش صحافی شده است .نان کات

و تاریخ کتابت ندارد .روی هز رفته نسخهای

ارزشمند و گرانبهاست.
 40ر 34 × 26

 95ن 38 × 30

کاغذ خانبالغ نخودی
جلد گالینگور قهوهای عطف تیماج قهوهای جدید سلطانی
منابع :کشف  /825 –824 :1ذریعه  /10 :10منزوی  /543 –538 :1فنخا-51 :16
 /73مخطوطاف الط  /179 :مشار  /1599 :2مؤلفین مشار /582 -581 :1
کتابشناسی پزشیی /131 –130 :مرعشی  /333 :1اع ن معین (ذیل اسماعیل
جرجانی) /کتابنامة علون ایران /259 :تاریخ دولتهای اس می /320 –319 :2
Rieu,V.2,PP.466- 467.

(فارسی)

 6آ -ذخیره خوارزمشاهی

نگاشتة سید اسماعیل جرجانی (رک  5آ) .این نسخه شامل متن کامل کتاب است (نک تصاویر
برگزیده).
آغاز (همان ند چاپی) :بسمله .و به اقتی .الحمدهلل ...چون تقدیر ایزد خالق چنان بود که
جمعکنندة این کتاب...
انجام :و بعضی گفتهاند که یک سنگش افتیمون و ده یک خریق.
نسخ محمد شفیع استرآبادی در روز سهشنبه  8رج

1088؛ عنوانها شنگرف؛

یادداشت علی بن (؟) در روز چهارشنبه  22محرن  1258در کمال افسردگی (345
پ)؛ یادداشت تملّک با مهر عبدالوهاب بن محمد علی بن سید میرزا طبی محمد
علی متطب فرزند محمد رحیز؛ یادداشت خریداری نسخه توسط میر محمد باقر
(برن ع)؛ صورف اااث [جهیزیة] توران نوشته مدادی جدید بر روی کاغذ روسی
بدرقه که مجزاست.
 27ر 28 × 16

 566ن 38 × 24

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای ضربی ترنجی مقوایی عطف و پیرامون تیماج سبز رحلی.
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 7آ -الحاوی لعلز التداوی (الجامع الحاصر لصناعه الطب)

(عربی)

تألیف ابوبیر محمد بن زکریا رازی ( 291 -251یا  311یا  903 -865 /320یا  923یا )932
طبی

و فیلسوف مشهور؛ او در سی سالگی به بغداد رفت و در جوانی به سیمیا و کیمیا اشتغال

ورزید و پس از ناراحتی چشز به سب

بخار عقاقیر به ط

روی آورد و آن را از علی بن ربن

طبری فرا گرفت و در آن مشهور گشت .جز آن به موسیقی و شعر هز ع قه داشت .او سپس
به ریاست بیمارستان ری و بیمارستان بغداد رسید .بیماران را ابتدا شاگردانِ شاگردان و سپس
شاگردان درمان میکردند و چنانچه از معالجه درمیماندند به او رجوع میکردند .گویند به
قدری شاگرد داشت که مجبور میشدند صدای او را برای آنها تیرار کنند .به گفتة ابن ندیز
در الفهرست او نسبت به تهیدستان بسیار کریز و بخشنده بود .به هر حال دربارة زندگی و
مرن او روایتهای مختلفی آوردهاند .رازی از پرکارترین نویسندگان تمدن اس می بوده است؛
ابن ندیز  113کتاب مفصل و  28اار مختصر و  2منوومه به او نسبت داده است .بیرونی و ابن
ابیاصیبعه و دیگران به تفاوف آنها را حتی بیش از  230شماره دانستهاند.
هیچ نسخة کاملی از حاوی وجود ندارد و به طور کامل هز چاپ نشده است .نسخههای آن
هز به صورف پراکنده در کتابخانههای مختلف جهان مانند اسیوریال اسپانیا بریتیش
میوزیون مونیخ پتروگراد برلین ترکیه ملک و غیره وجود دارد و شاید بتوان کاملترین اجزاء
را در کتابخانههای ترکیه یافت .در ضمن ترجمة التین با نان رازیس 1که در قرون میانه
صورف گرفته با نسخههای بازماندة عربی آن از نور موضوع و ترتی

هماهنگی ندارد .این

ناهماهنگی از آنجا ناشی شده که پس از مرن رازی حاوی توسط شاگردانش از یادداشتها و
کاغذهای تیمیلنشدة او گردآوری شده؛ از اینها گذشته به دلیل حجیز بودن آن غال

نُسّاخ

از نوشتنش وحشت داشتند .به گونهای که حتی علی بن عبار که حدود نیز سده پس از مرن
رازی شروع به تحریر کرد نوشته است [که] در روزگار وی فقط دو نسخة کامل از کتاب
الحاوی موجود بوده است ...آاار رازی به واسطة شرح مشاهداف و جریان امورِ مط

از آاار

مؤلفان دیگر بسیار ممتاز است و بر آنها برتری دارد .این را ابن ابیاصیبعه در طبقاف االطبا نیز
تأیید کرده است.
Rhazes

1
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برخی کت

وی بخصوص رسالهای دربارة آبله و سرخک و رسالة سنگ صفرا به التین

ترجمه شده و در مدارر اروپا تا سدة  16 /10تدریس میشده است.
نجزآبادی اجزای دوازدهگانة حاوی را از روی آاار بیرونی و ابن ندیز و دیگران آورده
(ص )9و ع وه بر آن  271اار او را ذکر کرده است .ع وه بر حاوی برخی دیگر از کت
رازی مانند برءالساعه الجدری و الحصبه منافع االغذیه و دفع مضارها و جز آنها به چاپ
رسیده است.
اجزای کتاب حاوی در  12قسز بوده است:
 -1فی ع ج المرضی و االمراض
 -2فی حفظ الصحه
 -3فی الرئبه و الجبر و الجراحاف
 -4فی قوی ادویه و االغذیه ...
 -5فی االدویه المرکبه
 -6فی صناعة الط
 -7فی صیدلة الط

...

 -8فی االبدان
 -9فی االوزان و المیائیل
 -10فی التشریح و منافع االعضاء
 -11فی االسباب الطبیعیه من صناعه الط
 -12فی المدخل الی صناعه الط

در  2مقاله

اما نسخة حاضر در  8بخش است:
 -1فی السیته و الفالج و الحذر و الرعشه ...
 -2فی العطش و ما یسیّنه و یهیّجه...
 -3فی الیرقان
 -4فی القولنج و ای ور و اوجاع البطن المشبهه ...
 -5من القرابادین الیبیر ...
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 -6فی العرو و الدوالی...
 -7قوانین الحقن...
 -8فی اشیر للبول البهه...
کتاب الحاوی به سالهای  1374و  1382در حیدرآباد دکن به چاپ سربی رسیده است (نک
عیسهای یرگزیده).
آغاز :بسمله .فی السکتة و الفالج و الحذر و الرعشه و عسر الحس و یط نه و االخت ج و
جمل امر علل الحس و الحرکه.
انجام :و اطرح الخرقه فیه و حرکه حتی یصیر مر مما و الزمه الجرح فانه عجی  .تز الجزو
من کتاب الحاوی و الحمدهلل وحده...
نسخ معمولی ابوالحسن بن حاجی حسین طبرسی فهننجی در محرن  1096که آن
را به دستور میرزا عابد بن مهدی یاهراً از روی نسخهای منقول از اصل به خط
دستور االطبا امیر محمد رضا محفوظ در کتابخانة شیخ صفیالدین اردبیلی کتابت
کرده است .عنوانها و نان پزشیان و جز آنها شنگرف؛ روی اسامی و آغاز
جم ف نیز خط شنگرف کشیده است .تصحیحاف اندک با نشانههای صح در
حواشی برخی صفحاف آمده؛ یادداشت خرید کتاب به مبلغ پنج تومان تبریزی و
یادداشت تملک با سجع مهر «ال اله اال اهلل عبده [ ]...بن محمد الموسوی» و نان
پاک شدة کتاب ( 1ر)؛ نشانههای اندک آبخوردگی بر لبة کتاب دیده میشود.
 35ر 26 × 16 /5

 353ن 37 × 24 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور عطف و گوشهها تیماج قهوهای رحلی
منابع :ط

اس می /88 -79 :نجزآبادی /43 -1 :کشف /628 :1ذریعه-235 :6

 /236االع ن  /365 -364 :6فنخا  /541 :12مخطوطاف الط /114 -113 :
دانشگاه  /803 :4پزشیی /41 :ملک /251 :مرعشی /282 -281 :11کتابشناسی
پزشیی /101 :عربی مشار /301 :مؤلفین مشار.487 -485 :5
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(فارسی)

 8آ -عالمآرای عباسی

نگاشتة اسیندر بیگ منشی ترکمان ( )1634 -1560 /1043 -968منشی شاه عبار ییز
( )1629 -1588 /1038 -996در تاریخ صفویه تا پایان سرگذشت شاه عبار ییز در یک
مقدمه و دوازده مقاله و یک خاتمه روی هز در سه جلد؛ که این نسخه شامل جلد دون و سون
آن است .یک بار به کوشش ایرج افشار و چند بار پیش از آن چاپ شده است (نک عیسهای
یرگزیده).
آغاز (جلد دون) :بسمله .عنوان صحیفة سلطنت و عالزآرایی پادشاهان کامیار و دیباچة
دیوان خ فت.
آغاز ( جلد سون) :بسمله .بعد از حمد و سپار خالق آسمان و زمین و ستایش و نیایش
دادار جهانآفرین.
انجام :بر من چه جور بود که آن بیوفا نیرد.
نستعلیق خو

محمد ابراهیز فرزند میرزا ابوالحسن در آخر جمادیاالول 1109

در نیشابور به دستور نواب شاهقلی کامیار نوادة مرتضیقلی خان قورچی سابق
قاجار که «به جهت وصول پیشیش ریشسفیدا ِن اهل بیاف -حس االمراالعلی-
وارد بلدة نیشابور شده بودند و [در] حالت تحریر که بیست ماه بود در بلدة
مذکور سینی داشتند» (ترقیمه) .با دو سر لوح زیبای میت

شیراز و جداول

شنگرف و کبود در تمان صفحاف؛ عنوانها شنگرف؛ یادداشت قرائت کتاب در 21
جمادیاالول  1341و عنوان کتاب و تاریخ والدف و جلور و دفن و ...شاهان
صفوی و تعداد صفحاف کتاب (برن ع) .روایتی دربارة شاه اسماعیل ییز صفوی
در آغاز جلد سون (ص)727؛ سجع مهر »محمد حسن طباطبایی  »1273در ترقیمه.
 18ر 28 × 15 /5

 467ن 37 × 24 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد سوخت با ترنج و سرترنج و لچیی و حاشیه رحلی
منابع :ذریعه  /206 :15فنخا  /390 -380 :22منزوی /4355 :6فنخا -380 :22
 /390مشترک پاکستان .172 -170 :10
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(فارسی)

 9آ -نفایس الفنون فی عرایس العیون

اار شمسالدین محمد بن محمود آملی حنفی (ن پس از )1349 -50 /750؛ گویند او در هر
دانش تألیفی داشت و چون خواست آنها را گرد آورد بالغ بر صد و بیست علز شد که از
آنها این دایرة المعارف موضوعی را پدید آورد .وی آن را در  736تا  1335 /742تا  1342به
نان شیخ ابوالسحا فرزند محمود شاه اینجو فرمانروای اصفهان و شیراز (-1319 /758 -719
 )1357در دو بخش نگاشت -1 :در علون اواخر در چهار مقاله و هشتاد و پنج علز  -2در
علون اوایل در پنج مقاله و هفتاد و پنج علز.
این کتاب حجیز چند بار به چاپ رسیده است.
آغاز (همانند چاپی) :حمد و انا و شیر بیانتها حضرف پادشاهی را که افیار ازکیا و انوار
عق در بیداری عومت و معرفت کبریای او.
انجام :آن چیز که آن کلمه بر وی افتد ضمیر آن کس باشد؛ و اهلل اعلز بالصّواب.
نستعلیق اوایل سدة ( 11برنهای نونویس به تاریخ )1258؛ عنوان و نشان
شنگرف؛ با اندکی نشانههای صح حدیثی قدسی دربارة والیت علی (ع) و
یادداشت تملک با مُهر عبدالیریز قاجار هر دو در ذیقعده  1288و یک یادداشت
پاک شدة دیگر در برن  2ر؛ یادداشت تملک سلیمان قلی در  1323در ترقیمه؛
برخی برنها ی نسخه از جمله ترقیمه نونویس هستند .چند برن از آغاز و انجان
نسخه متن و حاشیه شده است.
 25ر 26-25 × 13 /2

 411ن 36 × 22

کاغذ فرنگی آهار مهره و ترمة سپاهانی نخودی
جلد تیماج الکی ضربی مقوایی درون ابر و باد فرنگی رحلی
منابع :کشف  /1966 :2ذریعه  /241 :24منزوی  /691 :1فنخا /575 -566 :33
مرعشی  /330 :11مشار  /3292 :2مؤلفین مشار .790 -789 :5

 10آ -ذخیره خوارزمشاهی

(فارسی)

نگاشتة سید اسماعیل جرجانی (رک  5آ) .شامل کتاب پنجز و ششز.
آغاز :بسمله .و ما توفیقی اال باهلل .کتاب پنجز از ذخیرة خوارزنشاهی اندر شناختن و انواع و
اسباب و ع ماف و ع ج آن.
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انجام (افتاده) :سخت سوزان گردد سب

آن که جذبة جگر به دل...

نسخ سدة  11و نستعلیق همان عهد (از برن  211تا پایان نسخه) .با یک سرلوح
زرین میت

هراف و جداول شنگرف؛ یادداشتهای طبی و یادداشت دربارة اوزان

(برن بدرقه) .انجان نسخه افتاده و برخی برنها وصالی شده است.
 21ر 27 /5 × 16

 240ن 35 /5 × 23 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای رحلی

(فارسی)

 11آ -مجالس المؤمنین

از قاضی نوراهلل فرزند شرفالدین بن جمالالدین نوراهلل شوشتری (-1549 /1019 -956
 )1610از ساداف مرعشی که به دعوف حییز ابوالفتح در زمان اکبرشاه (-1556 /1014 -964
 -)1605از سلسلة تیموری هند که به امپراتوری مغول گورکانی یا بابری هز معروف است-
به الهور رفت و مدتی در آنجا بر کرسی قضاوف تییه زد .به گفتة مؤلف ریحانة االدب (ج4
ص )436به سب

نوشتن همین کتاب و احقا الحق از سوی جهانگیر شاه (/1037 -1014

 )1628 -1556معزول شد و زیر شینجه وفاف یافت؛ که البته این امر با روحیة تسامح هندیان
سازگار نیست.
او آاار بسیاری در علون دینی و الهی دارد که نان آنها در برن  7ر همین نسخه آمده است.

از آن جمله است :احقا الحق مصائ

النواص

صوارن محرقه دیوان قصاید نهایة االقدام

تحفة العقول کشف العوار نور العین حواشی بر کتبی چند و رساالف گوناگون دیگر .مجالس
المؤمنین مشهورترین اار اوست که از سال  1574 /982به نگار
در یک فاتحه و دوازده مجلس به قرار زیر است:
فاتحه -در تحقیق تعریف مطلق شیعه و شیعة امامیة اانیعشریه.
مجلس اول -در ذکر بعضی از اماکن و مواطن شیعه

آن دست یازید .این کتاب
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مجلس دویز -در بیان طایفة چند که به تشیع مشهور و در سلک اهل ایمان مذکورند.
مجلس سیّز -در ذکر اکابر شیعه از اصحاب کران حضرف سید امان...
مجلس چهارن -در ذکر اکابر دین و افاضل مؤمنین از زمرة تابعین...
مجلس پنجز -در ذکر بعضی از اکابر متیلمین و افاضل مفّسرین و محداین و...
مجلس ششز -در ذکر جمی از صوفیة صافی...
مجلس هفتز -در ذکر مشاهیر حیمای اس ن و متیلمان
مجلس هشتز -در ذکر س طین نامدار و س طین کامیار از فرقة ناجیة اولی االبصار
مجلس نهز -د ر ذکر امرای نامدار و سپهساالران روزگار و شهسواران مضمار کارزار
مجلس دهز -در ذکر وزرای عوان و کاتبان کران
مجلس یازدهز -در ذکر شعرای عرب که سند ارباب ادبند.
مجلس دوازدهز -در ذکر شعرای عجز
این کتاب چند بار چاپ شده و نسخههای بسیار از آن در دسترر است (نک عیسهای
یرگزیده).
آغاز (نسخه) :هو اهلل العلی العویز .نقل عبارف جناب ...موالنا سید محمد صاح
آغاز (متن) :بسمله .نفحاف دلگشای حمد و رشحاف جانفزای انا که از مهل
انجام :و طبع لطیف نایران را از مطالعة آن م لت نیفزاید
نسخ و نستعلیق کاتبان متعدد در ش

دوشنبه  22شوال  1273مطابق 1857

می دی به دستور مقیزالدوله راجه نواب علی خان بهادر قیان جُنگ؛ بنا بر
یادداشت برن  10ر همین شخص آغاز کتاب تا اوایل برن بعد (حدود  2صفحه)
را خود کتابت کرده و علت تفاوف خطوط کتاب تقسیز آن بین کاتبان متعدد و
تعجیل در اتمان آن بوده است .با یک سرلوح کشمیری مذهّ

با زمینة زر در آغاز

و جداول و کمند الجورد و شنگرف در تمان برنها؛ با حواشی و عنوانهای صح؛
فهرست عنوانهای کتاب و آاار دیگر مؤلف با یک مقدمة کوتاه (1پ7 -ر) کتابت
رسول علی فرزند محمد علی در  30شوال  1273که اصل آن نوشتة مولی محمد
صاح

فرزند سید دلدار علی صاح

بر نسخهای از این کتاب است؛ و احتماالً
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این نسخه را از روی آن استنساخ کردهاند .تمان برنها متن و حاشیه شده و
موریانه خورده است.
 633ن 34 × 24

 23ر 23 /5 × 12
کاغذ کشمیری جدید

جلد گالینگور قهوهای عطف و گوشهها تیماج تریاکی جدید رحلی
منابع :ذریعه  /371 -370 :19منزوی 822 :2 /1؛  /1839 : 2/2فنخا /93 -79 :28
ملی  /525 :2مؤلفین مشار  /658 -655 :6مرعشی /398 :1استانلی لینپول و
دیگران :تاریخ دولتهای اس می و خاندانهای حیومتگر ترجمة صاد سجادی
تهران نشر تاریخ ایران /541 -536 :2 1370
Rieu: V.1, PP.337a-338a.

(فارسی)

 12آ -مجموعه
شامل یک کتاب پزشیی و یک کتاب دینی:
 -1تذکرة االدویه ناصری یا داروسازی ( 1پ119 -پ)
نگاشتة میرزا علینقی (نصرف) قوچانی حفظالملک قوچانی تهرانی طبی

(ح  -1253ح/1325

 )1907 -1837که پ س از طی مراحل تحصیل در زادگاه خود به تهران آمد و در مدرسة
دارالفنون زیر نور استادانی چون تولوزان فرانسوی ( )1897 -1820یوهان لوییس شلیمر
فلمنیی ( )1880 -1819 /1297-1234علیرضا دکتر (ن  )1877 /1294به تحصیل ط
پرداخت و سپس با پایان تحصی تش همان جا به طبابت پرداخت و از  1873 /1290در
مریضخانة دولتی هز به کار مشغول گشت.
بسیاری از کتابهای او -دستنویس مؤلف یا بیاض آنها -در این گنجینه نگهداری
میشود .برخی از این نسخهها مُهر عزیز نصرف نوة او و فرزند دکتر سرهنگ عزیزاهلل خان
نصرف را داراست (نک عیسهای یرگزیده).
این کتاب در داروسازی به رو

غربی در چهار جلد و چندین فصل و مقاله است؛ اما

نسخة حاضر شامل کتابهای اول تا سون آن است (جلد چهارن؛ رک  65ج)
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آغاز (ج :)1مقدمة کتاب داروسازی .بسمله .الحمدهلل ...و بعد داروسازی علمی است که
گفتگو میکند در آن از طرز ساختن جوهریاف محض استعمال آنها.
انجام (ج :)3کربناف دو پتار میده  1گندن فندل (؟) آب  24ل مخلوط کنند و هر ساعت
یک قاشق بخورند.
 -2دساتیر ( 120ر126 -پ)
نگاشتة فیروز فرزند م

کاور شیروانی بهیکیش فارسی .نامههایی است آسمانی -دینی

ساختگی به تقلید از اوستا با متن و تفسیر که احتماالً در عهد اکبرشاه پادشاه مغولی هند
( )1605 -1556 /1014 -963توسط پیروان فرقة آذرکیوان جعل شده است .روزگاری
واژههای آن را مأخوذ از پارسی کهن میدانستند و برخی از آنها از سال  1652 /1062توسط

محمد حسین بن خلف تبریزی مؤلف برهان قاطع و میر ذوالفقار علی مؤلف احتمالی دبستان
المذاه

به کار رفته و سپس حتی به زبان فارسی راه یافت.

این کتاب دارای  16نامه است :نخستین آنها نامة شت مهاباد و آخرینشان نامة شت پنجز
ساسان .مترجز نگار

آن را به ساسان پنجز در سال نهز از قتل خسروپرویز نسبت داده و

میگوید که آن تا زمان اکبرشاه نزد دانشمندان و عرفا پنهان بوده تا آن که نهایتاً م کاور در
 1778 /1192که برای رفع اخت ف پارسیان دربارة یک ماه یزدگردی به اصفهان رفته بود
بدان دست یافت .سپس فرزند

فیروز آن را به فارسی ترجمه کرده و هزچنین با کمک

مستر ویلیان ارسیین 1به انگلیسی هز ترجمه کرده است .م فیروز در ترجمة فارسی لغاف
نامأنور را نیز به فارسی گزار

کرده و آن را در  7اسفند  1185یزدگردی به پایان رسانده

است .مترجز میگوید که پیش از او امین الملک نامی به ترجمة فارسی آن مشغول بوده اما به
دلیل مرن آن را ناتمان گذارده است .این کتاب دو بار در هندوستان به چاپ رسیده است.
نسخة حاضر شامل اوایل دساتیر تا آغاز نامة شت وخشور هوشنگ است.
آغاز ( افتاده) :وشامید مهر خوان آورید و از سرو

امشان که دون خرد است.

انجام (افتاده) :پییراینیدة فرهنیگ هوشنیگ کیییفر و پادا ِ کیار یافت .نامییة صییدور
وخشیور هوشنگ.
W.Erskin

1
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شیسته نستعلیق محمود اصفهانی االصل در شوال (ج )2و  6ذیقعدة ( 1297ج)3
به دستور آقا میرزا ابراهیز مستشار و رییس مجلس و امین نومیة ادارة نومیة
تهران؛ عنوانها شنگرف؛ نقاشی وسایل داروسازی در حاشیة برن  2و 3؛ آغاز و
انجان

 2افتاده و برن اول نسخه وصالی شده است.

 23ر 26 × 14

 127ن 35 × 22

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج تریاکی رحلی
منابع (  :)1سیفاهلل نجزآبادی امیرکبیر و دارالفنون /217 -216 214 :فنخا :8
 /801مجلس  /127 :19 /124 -123 :17کتابشناسی پزشیی.118 :
(

 :)2فنخا  /554 -553 :14اع ن معین (ذیل دساتیر) /منزوی /1944 :3

دانشگاه  /4142 :15مجلس 201 :7؛  /444 :12مشار  /1413 :1مقدمة لغتنامة
دهخدا (گفتار پورداوود دربارة دساتیر) /مرعشی .181 -180 :1

(فارسی)

 13آ -اسباب التدویه

از یوهان شلمیر فلمنیی معلز دارالفنون به روزگار ناصرالدین شاه (-1847 /1313 -1264
 )1895ترجمة زینالعابدین بن شیراهلل قاجار قوانلو خبوشانی حییزباشی که از شاگردان او
در دارالفنون بوده است در مفرداف و مرکباف ادویه و تدبیراف مستعمله در حالت غیرطبیعی
در امراض و قرابادین جدید و قدیز در هزار مطل

(در این نسخه  998مطل

اما با این

وجود نسخه کامل است) .فهرست مفرداف و مرکباف ادویه از آب تا یدور فرن به ترتی
الفبایی در آغاز کتاب؛ ع وه بر آن فهرست حاالف غیرطبیعیه و امراض مذکوره و ادویهای که
نافع و مثمرند در امراض مذکوره در پایان کتاب ( 223پ 258 -پ) آمده است .این کتاب
هزچنین به نانهای تحفة ناصری و ادویهها و نسخهها در فهرستها آمده است و گویا ترجمة
دیگری هز از آن -احتماالً از تقی فرزند حاجی شاه محمد بیگ بروجردی -وجود دارد .در
برخی نسخهها در کنار نان فارسی ادویه و مرکباف نان فرانسة آنها هز به خط التین ذکر
شده ولی در این نسخه چنین نیست (نک عیسهای یرگزیده).
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آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد در حالتی که به واسطة قواعد علون طب ّیه اجسان را منقسز
نماییز به معدنیاف و نباتاف و حیواناف
انجام :و بخصوص در اوقاف خ ء معده آنها را استعمال نینند بل در حین غذا یا در واخر
و ادویة یدیه را میل نمایند .تمت الیتاب.
ال

محمد کایز کرمانشاهانی در  1297به دستور حییز آقا میرزا اسماعیل

شمساالطبا حافظ الصحة کرمانشاهان؛ عنوانها مشیی درشتتر از متن دو
یادداشت طبی در برن  1ر و یادداشت در آداب مرک

ساختن در برن 258پ؛

مُهر کتابخانة رهنمون کرمانشاه در چند جای نسخه دیده میشود؛  8برن سفید
مانده است؛ نسخه مقداری از عطف کنده شده است.
 24ر 26 × 13 /6

 260ن 35 /5 × 21

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای مقوایی رحلی
منابع :منزوی  /493 471 :1فنخا  /218 :3ملی  /75 -74 :3کتابشناسی پزشیی:
 /56 -55 18مؤلفین مشار .266 :3

(فارسی)

 14آ -یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر

تألیف ابومنصور عبدالملک بن محمد اعالبی نیشابوری ( )1037 -961 /429 -350در بیان
سرگذشت و احوال شاعران عرب زبان؛ در چهار قسز که هر کدان را نیز بر بابها و فصلها

بخش کرده است.
در مصر در دو جلد به سال  1946 /1366و دو جلد تتمة آن مربوط به شاعران ایران در
تهران به سال 1353

به چاپ رسیده است.

آغاز :بسمله .و به اقتی .الحمدهلل خیر ما بدء به الی ن و ختز ...اما بعد فأن محاسن االدب.
انجام :البس یثابا و کن حمارا
نسخ خو

فأنمییا تیییرن الثیییاب

روز سهشنبه  11جمادیاالول 1281؛ عنوان و نشان شنگرف؛ فهرست

مجدول کتاب ( 467پ 469 -ر)؛ سجع مهر محسن با تاریخ ( 1260برن ع)؛
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یادداشت تملک علی بن اصغر بن ابراهیز در جمادیاالول  469( 1296پ) .چند
برن بیاض در آغاز و بین قسزهای کتاب وجود دارد.
 31ر 25 × 11

 473ن 35 × 21/5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

جلد تیماج قهوهای ترنجی مجدول ضربی مقوایی رحلی
منابع :فنخا  /889 -886 :34ادبیاف /525 :ملک  /809 :1دانشگاه  /1657 :10ملی
137 -135 :8؛  /121 :9نشریه .425 :3

(فارسی)

 15آ -پاتولوژی

متن از مسیو کریزل فرانسوی ترجمة مشترک میرزا [علی]رضای دکتر علیآبادی (سید رضا
صدیقالحیمای تبریزی؟) و میرزا نصرف طبی

قوچانی (رک 12آ) در آسی شناسی یا احوال

بدن انسان در حالت بیماری .احتماالً تمان یا بخشی از قسمتهای کتاب را میرزا [علی]رضای
دکتر ترجمه و تقریر کرده و شاگرد

میرزا نصرف طبی

آنها را مینوشته است .چون طبق

نوشتة او به علت مرن میرزا رضا دکتر در  1877 /1294کتاب ناقص ماند و مقداری از
اجزای آن را میرزا نصرف به تنهایی گرد آورد (ترقیمة نسخة  55ج).
جز ترجمة میرزا رضا دکتر و میرزا نصرف طبی

چند ترجمة دیگر از آن در دست است:

 .1علیرضا که به سال  1318انجان داده

 .2سیدحسن بن ابوالحسن تنیابنی با عنوان علز االمراض
 .3ترجمة دکتر میرزا محمدرضا استاد دارالفنون دوباره با عنوان علز االمراض
 .4ترجمة دکتر میرزا علی خان بن میرزا زینالعابدین همدانی
چند نسخه از مجلداف دهگانة کتاب (کتابهای اول تا هفتز) به خط میرزا نصرف طبی
قوچانی و احتماالً کاتبی دیگر در این کتابخانه موجود است که در جای خود از آنها یاد

خواهد شد .نسخة حاضر شامل کتاب اول پاتولوژی است .بخشی از این کتاب به نان امراض
عصبانی و پاتولوژی عصبی (جواهر الحیمة ناصری) به ترجمة علی خان فرزند زینالعابدین
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همدانی (رئیساالطبا) به سال  1862 /1279و  1879 /1297در تهران به چاپ سنگی رسیده
است (نک عیسهای یرگزیده).
آغاز :بسمله .بدان که پا اوفلوژی (کذا) علمی است که در او گفتگو میشود از احوال بدن
انسان از حیثیت مرض.
انجام :بایید در ع ج این امیراض که بخیار به خیودی خود جذب شود .این است انتیهاء
جلد اول...
قوچانی] در روز جمعه  5ذیحجة 1293؛

نستعلیق تحریری [میرزا نصرف طبی

عنوانها شنگرف روی عنوانها خط شنگرف کشیده است؛ با برخی حواشی که
متأسفانه بیشتر آنها در صحافی همان ایان از بین رفته است .مُهر دکتر عزف
نصرف (نوة مترجز -کات ) در چند جای نسخة و یک یادداشت پاک شده در
انتهای نسخه دیده میشود؛ جلد از عطف کنده شده است.
 315ن 34 × 21 /3

 19ر 20 /5 × 9 /5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج سبز مقوایی ضربی رحلی

منابع :ذریعه  /117 :4منزوی  /485 :1فنخا  /373 -368 :6مجلس 108 -107 :11؛
 /277 275 :19مشیار  /334 :1کتابشناسی پزشیی /43 -42 :گنجینة کردستان:
/37 -36
http://www.cgie.org.ir/fa/library/650

(فهرست نسخههای خطی مرکز دایرةاالمعارف بزرن اس می)
پاتولوژی-عصبی-جواهر-الحیمهhttp://www.lib.ir/book/47532127/-

/ناصری
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 16آ -مجمل التاریخ پادشاهان عجم (مجالس الملوک)
گویا از محمد بن محمود بن حبی

(فارسی)

مفیدی مستوفی یزدی بافقی (زنده در  )1680 /1091که در

روزگار شاهعبار دون صفوی ( )1667-1642 /1077 -1052نگاشته است .در بیشتر
فهرستها نان نگارنده ذکر نشده است .تاریخ کوتاه جهان و ایران از پادشاهی کیومرث تا
( 1641 /1051در این نسخه) در  70مجمل  57حرف و  4دفعه .رقزهای هندسی به سیا
نوشته شده است .این تاریخ شامل نان سلسله نان شاهان محل حیومت مدف حیومت زمان
انقراض دانشمندان هر عصر و مطال

دیگر است .کاتبان در حین استنساخ بر اصل آن مطالبی

افزوده و آن را تا عهد پادشاهان خود آورده و بدین سب
نان دیگری بر کتاب نهادهاند .بدینسب

نان نگارندة اصلی را حذف کرده و

در فهرستهای کتابخانهها به نانهای گوناگون سیا

التواریخ تاریخ مجدول تاریخ سنواتی خالصة التواریخ تاریخ پادشاهان عجز و تقویز
التواریخ آمده است .تقویز التواریخ از حاجی خلیفه یا کات

چلبی -صاح

کتاب معروف

کشفالونون -که به فارسی هز ترجمه شده مطالبی شبیه به این کتاب دارد .در آن متن تاریخ
در جدولها به فارسی بوده و مقدمه و ضمایز به ترکی است .شیوة کهنی است از طبقاف
س طینی که مستشرقانی چون استانلی لینپول زامباور و دیگران دربارة سلسلههای اس می
به ترجمة عبار اقبال محمد جواد مشیور صاد

نگاشتهاند و چند جلد از اینگونه کت

سجادی و دیگران به فارسی برگردانده شده است.
این نسخه گویا شبیه نسخة مجلس به شمارة  5698است .چون تمان خصوصیاف مذکور در
فهرست مجلس با این نسخه مطابق است.
نسخهای از آن به نان تاریخ پادشاهان عجز که تا پایان روزگار فتحعلی شاه را شامل است به
سال  1262به چاپ سنگی رسیده است.
آغاز :مجم ً لتاریخ پادشاهان عجز که در ملک ایران سلطنت کردهاند .حرف اول احوال
پادشاهان که قبل از یهور اس ن پادشاهی کردهاند.
انجام :یونتئیل  1051نواب همایون بعزن یور
دارالمؤمنین کاشان مریض و در ش
نمیود .اناهلل و انا الیه راجعون.

قندهار از اصفهان بیرون آمده در

چهارشنبیه  18شهر صفر به عالیز جیاودانی انتقیال
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نستعلیق سدة  13از روی نسخهای به کتابت محمد حسن بن مرتضی قلی اشرفی
مازندانی در  28شعبان  1078برای مرتضی قلی خان بیگ؛ عنوانها به خط سیا
که با شنگرف بر روی آنها به نستعلیق هز تیرار شده است .بر روی تمان برنها
نان کتاب ذکر شده و برگه شار دارد .نسخه اورا شده و اندکی پوسیده است.
ر گوناگون

 38ن 35 /5 × )21 /5( 17

کاغذ فرنگی نخودی
جلد مخمل آبی رنگ رفته ضربی مقوایی درون ابر و باد رحلی کوچک
منابع :کشف  /469 :1ذریعه 216 :7؛  /368 :19ترجمة استوری  /618 :2فنخا :28
 /73دانشگاه  /1653 :10ملی  /43-42 :1مجلس 155 -153 :17؛  /422 :19منزوی
 /4378 -4302 4247 -4246 4112 -4107 :6مشار /681 :1
Rieu,V.1, pp.137-138.

 17آ -مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم (کتاب عبادات)

(عربی)

تألیف زینالدین بن علی بن احمد شهید اانی ( )1558 -1505 /966 -911که شرحی است بر
شرایع االس ن جعفر بن حسن محققحلی (ن .)1277 /676شارح آن را در  1556 /964به پایان
رسانده و در آن عباداف را به صورف مختصر و معام ف را به صورف گسترده شرح کرده
است.
فقهای شیعه بر شرایع شروح بسیار نگاشتهاند که صاح

ذریعه اسامی آنها را ذکر کرده و

میگوید که نزدیک به صد شرح از آنها بدون عنوان است .نسخههای خطی این کتاب بسیارند
و چندین بار نیز چاپ شده است.
آغاز :الحمدهلل الذّی اوضح مسالک االفهان الی تنقیح شرایعاالس ن و شرح صدورٌ من
اخبارهز من االنان.
انجام :و هو کل مائه .بخ ف الثلثمائه و واحده علی القول االخر لمشهود.
ال

معرب زیبای اواسط سدة 13؛ جای عنوانها خالی مانده است فقط از برن

 /41تا  48پ عنوانها قوله شنگرف است و روی جم ف متن اصلی خط
شنگرف کشیده شده است .در بعضی مواضع از  4برن آغاز نسخه جوهر کمرنگ
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است .حساب بستانیاریها و بدهیها به خط سیا در داخل جلد .نان کات

و

تاریخ کتابت ذکر نشده است.
 27ر 22 /5 × 11

 61ن 34 /5 × 21 /5

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج سرخ مقوایی رحلی
منابع :ذریعه 109 -106 :6؛ 50 -47 :13؛  /378 :20فنخا /390 -336 :29
مرعشی  / 6 -5 :3کتابخانههای رشت و همدان /1170 -1169 :مؤلفین مشار :3
.261 -253

 18آ -جوامع االسکندرانیین (جوامع الکتب الستة عشر فی الطب)

(عربی)

متن از جالینور (210 -131ن)؛ این کتاب در  16جلد است و در سدة  6ن چندین پزشک-
انقی ئور استفانور جسیور و مارینور -آن را تصحیح و تنقیح کردند .توسط حنین بن
اسحا ( )877-766 /264 -149و شاگرد

حبیش بن حسن اعسز در دوران نهضت ترجمه

از یونانی به عربی ترجمه شده است .ولی به دلیل تشابه اسمی در بیشتر نسخهها نان حبیش به
حنین تحریف شده است .بنابر این به غلط تمان آنها را ترجمة حنین میدانند .پیشتر نیز
اهرون پزشک این کتابها را به سریانی ترجمه کرده بود.
تاریخچة ترجمة کت

جالینور بدین قرار است :گویند پس از آتش سوزی کتابخانة

اسیندریه در زمان عمر بن خطاب ( 1)644 -634 /24 -13بخشی از کتابهای بازمانده در
فلسفه و ک ن مسیحی را که با آموزههای اس می منافاف داشتند از بین بردند؛ ولی گفتههای
پزشیی جالینور را گروهی از دانشمندان و حیمای اسیندریه به رو

گزیده و پرسش و

پاسخ گردآورده و در چندین جلد نگاشتند که بعدها پزشیان اس می هز از آن رو

پیروی

کردند .بعدها بر کتابهای جالینور شروح و تفاسیری نوشتند تا فهز آنها برای شاگردان
آسان باشد .چهار پزشک عمدهای که آاار جالینور را گردآوری کردند عبارتند از :استفان
اسیندرانی ژوزئور (جاسیور) انتیی ور و مارینور (ف دیور).

 -1برخی از مورخان معاصر نسبت به این واقعه تردید کرده و اسناد آن را ضعیف دانستهاند.
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ترتی

کتاب جوامع بدین قرار است:
 .1جوامع کتاب الفر الط

در یک مقاله

 .2جوامع کتاب الصناعه الطبیه در یک مقاله
 .3جوامع کتاب النبض الصغیر الی طوارن در یک مقاله
 .4جوامع کتاب الی اغلوقن (فی اسز الطبیعیه و شفاء االمراض) در دو مقاله
 .5جوامع کتاب اسطقساف در یک مقاله
 .6جوامع کتاب المزاج در سه مقاله
 .7جوامع کتاب القوی الطبیعیه در سه مقاله
 .8جوامع کتاب التشریح در پنج مقاله
 .9جوامع کتاب العلل و االمراض در سه مقاله
 .10جوامع کتاب تعرف علل االعضاء الباطنه در شش مقاله
 .11جوامع کتاب النبض الیبیر در شانزده مقاله
 .12جوامع کتاب البحران در سه مقاله
 .13جوامع کتاب ایان البحران در سه مقاله
 .14جوامع کتاب اصناف الحمیاف در دو مقاله
 .15جوامع کتاب حیله البرء در چهارده مقاله
 .16جوامع کتاب تدبیر االصحاء در شش مقاله
نسخهای کهن از اکثر مجلداف آن به تاریخ  571در کتابخانة فاتح و نسخههای متعددی هز
از جلدهای مختلف آن در کتابخانة مرکزی و مجلس موجود است .نسخة حاضر شامل
کتابهای اول تا چهارن و هفتز و هشتز است (نک عیسهای یرگزیده).
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...شرح الباب االول من کتاب جالینور فی فر الط
فی الط

ان الط

انجام :والشع

قال سورانور

معرفه امور الصحّیه
االول التی یأتی الیبد و الطحال و االمعاد و تمت جوامع االسیندراینین
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نستعلیق هندی در ( 1840؟) می دی؛ با سر لوح مذه

و زرین در آغاز؛ عنوانها

ارغوانی؛ یادداشت برن عنوان پاک شده و تاریخ ترقیمه هز پاره شده است .نان
کات

ذکر نشده است.

 18ر 24 × 12 /5

 187ن 33 /5 × 20 /8

کاغذ فرنگی کاهی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید رحلی
منابع :فهرست ابن ندیز /519 -515 :فنخا  /934 :10فهرر مخطوطاف دارالیت
الواهریه (الط
الط

و الصیدله) /32 -30 :ط

اس می براون /59 :فهرر مخطوطاف

اس می /175 -170 :کتابشناسی پزشیی.94 -.91 :

(عربی)

 19آ -بحار االنوار الجامعه لِدُرَر االخبار

تألیف م محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی ( )1699 -1627 /1110 -1037محدث
و فقیه اواخر عهد صفوی در احیان و فقه شیعه.
نسخة حاضر جزء دون از جلد هیجدهز (کتاب الص ه) را داراست که به سال -4 /1311
 1893در تهران به چاپ رسیده و پس از آن نیز بارها به همراه مجلداف دیگر چاپ شده است
(نک عیسهای یرگزیده) .مجلسی جز این کتاب کت

و رساالف بسیاری نگاشته است (رک

مؤلفین مشار.)42 -23 :2
از بحار نسخ بسیاری وجود دارد اما نسخة کهنی از آن که شاگردان مجلسی نوشته و از نور
او گذرانیدهاند جزو کتیابهای اهدایی مشـکوة در کتیابخیانة مرکیزی دانشیگاه تهران
نگهیداری میشود.
آغاز :بسمله .هذا جزو من المجلد الثامن عشر من کتاب بحاراالنوار ...فی ابواب القنوف و
التشهد و التسلیز.
انجام :یطلع علیها او علی بعضها و سیأتی فی االخبار نبذ منها و اهلل الموفق للخیر و الصّواب.
نسخ نزدیک به ممتاز احمد نیریزی در نیمة اول سدة ( 12چهار برن آغازین و
برن پایانی نونویس است؛ برن پایانی را محمد تقی کمال در جمادیاالول 1343
بدان الحا کرده است)؛ با سرلوح میت

شیراز در آغاز و جدول زر و الجورد و
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شنگرف و عنابی در تمان صفحاف؛ عنوانها به خط ال

شنگرف؛ نشانها

شنگرف؛ آیاف و احادی

معرب و مشیول؛ تصحیحاتی به خط نسخ و نستعلیق

تحریری با نشانههای

ص صح فیل ط در حاشیة برنها آمده و چند برن

پایانی وصالی شده است.
ن 33 /5 × 22

 25ر 25 /7 × 13
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره

جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید رحلی
منابع :ذریعه  /24 :3فنخا  /700 -600 :5دانشگاه 1174 -1143 :5؛ -1175 :6
 /1176کتابخیانة عمومی اصفهان /192 -184 :عربی مشیار /116 -113 :مؤلفین
مشیار.42 -23 :

(عربی)

 20آ -بحار االنوار
از محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (رک  19آ).

این نسخه شامل جزیی از جلد چهاردهز (فی السماء و العالز و حدواها و  )...و سون (فی
[العدل و المشه و اراده و] القیامه و الجنه و النار) است (نک عیسهای یرگزیده).
آغاز :بسمله .هذا جزء من کتاب السّماء و العالز ...و قال ای طبرسی فی قوله تعالی
انجام :وصف الخمر فقال بیضاء لذه للشار بین الفیها غول و الهز عنها ینزفون
خط ال

معرب ممتاز احمد نیریزی (؟) در سدة 12؛ سه برن پایان جلد

چهاردهز و برن آغاز و  6برن پایان جلد سون ال معمولی در جمادیاالول و
جمادیاالخری 1338؛ با یک سرلوح مذّه زرین در آغاز و جداول زر و الجورد
و مشیی در تمان صفحاف؛ عنوان و نشانه شنگرف (نشانهای جلد سون کمتر
است)؛ با حواشی و نشانههای صح صحه در کنار صفحاف؛ سطر اول کتاب
نونویس است .نان کات
 25ر 26 × 13

چند برن نونویس ذکر نشده است.
150ن 33 /5 × 21 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره برنهای نونویس فرنگی خط دار
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید رحلی
منبع :ذریعه .22 -21 18 :3
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(فارسی)

 21آ -مجموعه
شامل  2رساله در منشآف و دستور نامهنگاری:
 -1باغ دلآرا ( 1پ13 -ر)

نگاشتة شنیرناته -پَندِءف -متخلص به نادر و خو نویس منشی کاپتان تامسن صاح
بهادر -شامل  43نامه که آن را به خواهش دوست خود شنیرعطاءاهلل «با همة پریشانی حوار
از گرد

اسفار متواتره» در  1824 /1239در بنارر نگاشته و به مناسبت تاریخ اتمان به

حروف ابجد باغ دلآرا نان نهاد .در آن از کتاب تحفة نادر در منشآف و دستور نامهنگاری نان
برده و بخشی از دیباچة آن را آورده است .او از لغاف هندی هز بسیار استفاده برده است.
وقایع بهرتپور در تاریخ حوادث و رویدادها تا  1806 /1221و وصف فصل باران در وصف
ادبی فصل باران (برساف) هز از اوست؛ که هر دو ضمن مجموعهای در دانشگاه پنجاب
نگهداری میشود.
آغاز :هوالعزیز .بسمله .بعد از گزار

حَمدِ خدا و انای برگزیدگان بارگاه و آالیش خامة

خان رقز مینگارد که این مختصری است.
انجام :چو شد باغ دلآرا نان نامیش

بیود تارییخ تیز بیاغ دلآرا

 -2باغ ارم (14پ 25 -پ)
از همو نگاشتة  1827 -8 /1244در  2فصل -1 :ریحانزار نثر  -2سرو و شمشاد نوز .در
سب

نگار

آن می گوید« :چون این خارِ س ِر دیوا ِر نادانی ...گاه [و] بیگاه به حس

ضرورف از نثر و نوز می نگاشت گاهی به منع انفعال قلّت استعداد و قصور شعور آن را با
خود نمیگذاشت و گاه به تحریض دل سادهلوح بوالهور که در اقلیز باطن هر دو شورشی
برپا میکند سواد

برمیداشت؛ چنانچه پیش از این جزوی چند از پریشانگوییهای خود

جمع کرده .در این روزها ...دیگر مسوّداف خود را که ...از یاد رفته بود به تحریک عزیزی گرد
آورد موسون به باغ ارن ساخت و تاریخ اتمامش نیز از همین حروف برآورد».
این جز دو کتاب موسون به باغ ارن مذکور در ذریعه ( )10 :3است .به گفتة سید حسن
عبار پژوهشگر هندی نسخهای از این دو رساله در دانشگاه تاگور نگهداری میشود.
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آغاز :هوالعزیز .بسمله .بعد از ترطی

دماغ بیان منبشر روایح محامد خالق الی ن و شادابی

سروِ آزادِ قلز به آبیاری مدایح برگزیدگان.
انجام (افتاده) :چشمک زنی بر چه دلخواهتر است
نستعلیق هندی ششاکردا

پندف در بهادون دویز  1879مطابق  17مارچ 1843

[ 1259 /قمری] ( )1؛ با جداول شنگرف در
موریانه خورده و انجان

ای عییسیِ بیاران به صفییا میآییی
1؛ عنوان و نشان شنگرف؛ نسخه

 2افتاده است.

 25 -23ر 24 /5 × 15

 25ن 34 × 23

کاغذ هندی نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای رحلی
منابع :فنخا  /582 580 :5مشترک پاکستان  /375 :5فرهنگ سخنوران /585 :تذکرة
شعرای کشمیر .1579 :4

(فارسی)

 22آ -مجربات اکبری

از محمد اکبر فرزند میر حاج محمد مقیز معروف به شاه ارزانی مرید خاندان قادریه (ن/1134
1722؛ معاصر اورنگ زی

پادشاه مغولی هند  .)1707 -1658 /1118 -1069او این نسخهها

را در نتیجة تجربیاف شخصی خود و دیگران و برای سهولت دسترسی بدانها با عنوانهای
فایده در یک مقدمه و چند باب و فصل نگاشت .خود در سب

تألیف آن میگوید :ترکیبی

چند که از اهل تجربه اصغا شده بر قطعاف قرطار نمینگاشت؛ و این همه مشتّت افتاده بود
و استخراج آن عند الحاجت م ل و ک ل میافزود .بنا بر علیه به خاطر میرسید که هر کدان
را که [دربارة] مرضِ مخصوص است یک جا منوز سازد .برخ ف نور احسان اوغلی مؤلف

فهرر مخطوطاف الط

االس می ...فی میتباف ترکیا این کتاب ترجمة [آزاد] شرح االسباب

و الع ماف نفیس بن عوض کرمانی [و محمد بن علی سمرقندی] نیست؛ بلیه کتاب دیگرِ

مؤلف -ط

اکبری -ترجمة آن است.

آاار دیگر مؤلف عبارتند از :حدود االمراض مفّرح القلوب (شرح قانونچه) میزان الط
ط

اکبری و قرابادین قادری که همگی چاپ شدهاند .چهار نسخة خطی از دو کتاب اخیر
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النبی (للسیوطی) و تعاریف االمراض

در این کتابخانه موجود است .دو کتاب تلخیص ط

را هز در مقدمة قرابادین جزو تألیفاف خود ذکر کرده است.
این کتاب چند بار در لیهنو و بمبئی به طریقة سنگی چاپ شده است.
آغاز :یا فتاح .بسمله .الحمدهلل الذی هدانا الی صراط المستقیز ...اما بعد احقر العباد
محمداکبر بن حاجی میر محمدمقیز معروض میدارد
انجام :تدبیر اسلحه که رنگ بگیرد زیرة ماکیان در روغن بند انجیر بمالد و اهلل اعلز
بالصواب .تمان شد...
نستعلیق هندی تقی مجلسی برقاوی (؟) در  11رمضان 1236؛ عنوان و نشان
شنگرف؛ نسخههای پزشیی به خط نستعلیق تحریری در دو برن پایانی؛ نان آقا
شیخ محمد باقر در برن استقبال؛ یک مُهر ناخوانا -احتماالً از آن ییی از شاهان
محلی هند -در برن 2ر؛ برن آغاز وصالی شده و نسخه را موریانه خورده است.
 18ر 27 /8 × 14

ن34 × 21 /5

کاغذ استانبولی (؟) نخودی
جلد مقوا با روکش گالینگور مشیی عطف و گوشهها پارچة سبز رحلی
منابع :ذیل کشف /431 :ذریعه  /4 :20منزوی  /594 558 :1فنخا /121 -120 :28
مؤلفین مشار  /647 -646 :1مرعشی  /344 :19کتابشناسی پزشیی192 102 :
 /290 276 257 234مخطوطاف الط /140 :
Rieu, V.2, P.P.478-480.

(فارسی)

 23آ -مجموعه
شامل سه رساله در طلسماف و تعویذاف و پزشیی:
[ -1راهنمای طلسمات و تعویذات ،و دعاهای عامیانه] (2پ 85 -ر)

از ناشنار .این رساله فهرستگون و راهنمایی است از کتابهای گوناگون در طلسماف و
تعویذاف و دعاهای عامیانه .نگارنده در آن سخنان عجی

و دور از عقلی گفته است .مث ً در
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صفحة  153مینویسد[ :سورة ویل للمطففین را] به جهت بستن کار تجارف و دکان -که
[صاح

آن] معطل بماند -بن ویسند بر سنگ و در دکان و محل تجارف کسی اندازند یا پنهان

کنند؛ آن دکان و تجارف معطل بماند و کار او پررونق گردد .احتما ًال کات

این رساالف خود

به دعانویسی و طبابت عامیانه اشتغال داشته است .او این رساله را برای رفع نیازها و سهولت
دسترسی به کت

ادعیه و طلسماف نگاشته .کات

سواد چندانی نداشته و این امر از غلطهای

ام یی کتاب پیداست .در آن نان این کتابها میرر آمده است:

تعویذاف سلیمانی (گنجینة تعویذاف) منهاج العارفین خواص اآلیاف اعجاز عیسوی تعبیر
خواب مجمع الدعواف ختوماف هزار و یک نان اهلل مطیع النور جناف الخلود گنجینة اسرار
کنز الحسینی انوار جفر کبیر کتاب بیاض سبز دراز بیاض قرمز کوچک جُنگ کوچک بیاض
قرمز بزرن
آغاز :فهرست .در کتاب تعویذاف سلیمانی .حاجت برآمدن بخواند .بعد از نماز صبح 1500
مرتبه بخواند به حاجت خود خاهد (کذا) برسد.
انجام :جهت رفع ت  .ییی بنویسد بر بازو بندد و ییی بشورد بخورد.
[ -2مقدمه] نوزده باب (93ر93 -پ)
از محمد بن زکریای طبی
است .مؤلف آن را از روی کت
مؤلف برای جل

نگاشتة  1540 /947و او جز محمد بن زکریای رازی معروف
متعددی که نان آنها را به تحریر کشیده نگاشته است .شاید

خوانندگان نان محمد بن زکریا را برگزیده است .فهرست چند باب آن از

این قرار است :باب او
باب اول -در باب سر و ع ماف و ع جاف آن
باب دویز -در باب گو

و ع ماف و ع جاف آن

باب سیز -در باب خون بینی و اسباب و ع ماف آن
باب هیجدهز -در باب دفع مارگزیده و ع ج سز آن
باب نوزدهز -در باب اشیاء کشنده و شیستهبندی و خوردن چوب چینی
نان این رساله در فهرستهای گوناگون مورد دسترر یافت نشد.
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آغاز :بسمله .حمد و سپار و شیر بیقیار که نتیجة االصداف عز و بهاء و تحفهاالشراف
م ء اعلی تواند بود نثار محافل قدر واقف االسراری است.
انجام (موجود) :با این اصول در میان عجز شهرف یافته و باهلل توفیق.
 -3ذخیره خوارزمشاهی (94ر139 -ر)
از ناشنار و نویسندة آن جز جرجانی است؛ شاید شهابالدین طبی

ساوجی (زنده در سدة

 .)15 /9امتزاج و اخت طی است از نوشتههای پزشیی یونانیان و مسلمانان هزچون اف طون
بقراط ارسطو جالینور محمد بن زکریای رازی حسین بن اسحا بغدادی میرزا محمد
زمانی و محمد مؤمن [تنیابنی دیلمی] در چند باب که هشت باب آن در این نسخه موجود
است .احتماالً در سدة  12یا  13ه 18 /-یا  19ن .تألیف شده؛ چه جدیدترین کتاب مذکور در
آن -تحفة حییز مؤمن -نگاشتة نیمة دون سدة  17 /11است (رک
آن فشرده است .ترتی

 .)44باب اول تا ششز

بابهای آن بدین قرار است:

باب اول تا سون -در آفرینش انسان
باب چهارن -در معرفت نبض در پنج فصل
باب پنجز -در یهور شدن بیماری و ممّر و ع مت آن
باب ششز -در دفع صفر و سودا در چند منفعت
باب هفتز -نان علتها در اندان عصبانی و ع مت و ع ج او
باب ؟ -در [علج اعضای سر و صورف]
پس از بابها مؤلف نان بیماریها و طریقة ع ج آنها را از کت
ط

خ صه الحیمه الصغیره و

سلیمانی استخراج و به صورف مجدول تنویز کرده است.
آغاز :هذا کتاب ذخیرة خوارزنشاهی ...بسمله .الحمدهلل ...اما بعد چنین میگویند اطباء

یونان ...در آفرینش انسان و معالجاف از سر تا پا
انجام :دوایی جهت ترک تریاک در خالصة الحکمه صفحة  10است.
نستعلیق تحریری اواخر سدة 13؛ با جداول سرخ و آبی و مشیی؛ بیشتر مطال در
جدول آمده است؛ عنوانها مشیی و سرخ؛ نشانها شنگرف؛ در حاشیه شمارة
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صفحاف ارجاعی و نان کتابها و عنوانها آمده است؛ نسخه اورا شده و نان
کات و تاریخ کتابت ذکر نشده است.
 7برن نسخه بیاض مانده است.
 139ن 34 /3 × 21

ر گوناگون 26 × 14
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج حنایی ضربی مقوایی رحلی

(فارسی)

 24آ -تحفة المؤمنین (تحفه حکیم مؤمن -تحفه سلیمانی)

تألیف میر محمد مؤمن فرزند میر محمد زمان حسینی تنیابنی دیلمی (زنده در سدة )17 /11
در ادویة مفرده و مرکبه و معجونها و درمان بیماریها و جز آنها که آن را به نان شاه سلیمان
صفوی ( )1693 -1666 /1105 -1077در دو بخش -به ترتی

ذیل -نگاشت:

الف .تشخیصاف در  5تشخیص:
 .1در بیان سب

اخت فِ اقوال اطبا در مهیّت و قوه و قدر بشریت ادویه...

 .2در ذکر صفاف و افعال ادویه...
 .3در بیان مهیّت و کیفیت و خواص ادویة مفرده و اغذیة مفرده و مرکبه( ...این قسمت
به ترتی

حروف الفبا و مفصلترین قسمت کتاب است).

 .4در مداوای سمون (در  5فصل).
 .5در بیان اوزان و آنچه به او متعلق است (در  3فصل).
1

ب .دستوراف در  2قسز:

 .1در بیان اعمالی که متعلق است به ادویة مفرده مثل شستن و سوختن ادویه و
تحمیص( ...در  5طریق و چندین فصل و نهج).
 .2در بیان اعمالی که متعلق است به ادویة مرکبه و ذکر معاجین و ذکر هر یک از
مرکباف (در  24باب و فصول متعدد).

 .1مؤلف این بخش را به  3قسز تقسیز کرده و قسز سون را در معالجاف نامیده است؛ اما این عنوان باب  24از قسز دون
است.
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او در این کتاب کوشیده است مطال

معتبر پزشیی پیشین را که نامشان در دیباچه

کت

آمده است یکجا گرد آورد .به اعتقاد او کت

قرابادین ناقص بوده و احتیاجاف عطاران و

پزشیان را برآورده نمیکردهاند؛ بنابر این به نگار
المؤمنین پیش از ورود پزشیی نوین از کت
ییی از خصوصیاف بیشت ِر کت

این کتاب همت گماشته است .تحفة

مرجع پزشیان بوده است.

کهن آن است که در یک موضوع واحد نیستند؛ یعنی مؤلف

در داخل موضوع کلیِ کتاب موضوعاف جزیی دیگری هز میگنجانید .تحفة المؤمنین هز از
این قاعدة کلی مستثنی نیست  .گرچه موضوع آن در ط

و ادویه است اما در آن دربارة کیمیا

اوزان و مقادیر خطوط و جز اینها هز سخن رفته است .بنابر این در برخی نسخهها فقط
بخشهای فرعیِ اخیر استنساخ شده و این امر فهرستنویسان را در شناسایی آنها به اشتباه
انداخته است .مث ً در ذریعه و فهرست منزوی آنها قسمتی از تحفة المؤمنین در کیمیا یا
دستوراف جامع پنداشته شده است 1.نمیونهای هز از اینگیونه نسیخهها در این کتیابخانه
موجود است (رک  24 /2ج).
نسخههای خطی این کتاب بسیار بوده و چند بار به چاپ رسیده است .محمود نجزآبادی بر
متن چاپی آن پیشگفتاری نگاشته است .نسخة حاضر فقط شامل بخش اول (تشخیصاف)
است.
آغاز (همان ند چاپی)... :بسمله .و به اقتی .سبحانک اللهز یا قدور و یا طبی

النفور ...اما

بعد بر نایران حقایقرر میشوف میدارد.

انجام (تشخیصاف) :یویی ن اوری اسز ترکی ایل است .ییرکوکی زر است .قد تمت.
خط ال

معمولی قاسز حسینی در  5جمادیاالول  1271به خواهش حاجی

عبدالحسین عطار؛ با جداول و کمند سرخ و الجورد؛ عنوانها و نان ادویهها با
جوهر سرخ نوشته شده است؛ با نشانههای ص؛ یادداشتهای طبی در برن 3ر
4ر و 7ر؛ چند یادداشت تولد در برن 5ر بدین قرار:
 .1تولید (نان شخص پاک شیده) در  3سیاعت از روز چهیارشنبیه  26ذیقعیدة
 1296گذشته
 .2رک :ذریعه 473 :3؛ 152 :8؛ منزوی616 :1؛ نسخهها.67 :2
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 .2تولد میرزا عبدالحسین در  5ساعت از ش

چهارشنبه  11شعبان  1299گذشته

 .3تولد (نان شخص پاک شده) در فجر غرة ربیعاالول 1302
 .4تولد میرزا محمد علی در  4ساعت از ش
 .5تولد زهرا خانز در ش

 28ذیحجة  1304گذشته

 3ذیقعدة 1307

ب  15رج
 .6تولد (نان شخص پاک شده) در نیز ساعت به غرو ِ

 1311مانده

 .7تولد میرزاعبداهلل در دو ساعت به غروب  26شوال  1314مانده
320ن 31 /5 × 21 /5

 23ر 25 × 14

کاغذ فرنگی نخودی و شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای ضربی مقوایی رحلی؛ درون :کاغذ فرنگی سبز پستهای
منابع :ذیل کشف  /260 :1ذریعه  /403 -402 :3فنخا  /398 -379 :7نشریه :3
 /307 -306مشار  /798 :1مؤلفین مشار  /166 -165 :5نجزآبادی/221 -218 :
حقو  /48 :منزوی  /493 -491 :1مخطوطاف الط  /352 -350 :کتابنامة علون
ایران /356 -355 :کتابشناسی پزشیی /53 -51 :گنجینة کردستان/20 :
Brockelmann, SII, P.P. 592, 865

(فارسی)

 25آ -مجموعه
شامل یک کتاب و یک رساله در پزشیی:
 -1خالصة التجارب (1پ445 -ر)

تألیف امیر سید سراجالدین بهاءالدوله حسن فرزند میر قوانالدین شاه قاسز فیضبخش فرزند
میر شمسالدین محمد نوربخش رازی طرشتی (ن )1520 /926در پزشیی که آن را به سال
 1501 /907در طرشت -از دهاف ری -در  28باب نگاشته که فهرست آنها جداگانه در دو
برن اول نسخه آمده است.
از بررسی اجمالی نسخه مشخص میشود که برخی از تجربیاف وی مبتنی بر معالجاف
استاد

موال عطاءاهلل طبی

کردستانی و استاد دیگر  -که نان او را یاد نیرده -و استاد

علیالدین محمد هندی جراح ساکن هراف و حییز خلیل است .هزچنین در توضیح درمان
بیماریها ی مختلف حیایاتی هز آورده است .او سفرهای متعددی هز به هراف ری همدان
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استرآباد و ساوه کرده است .گویا او نهایت ًا در هند اقامت گزیده است .او آاار دیگری هز دارد
که از جملة آنها ییی هدیة الخبر در شرح چهل حدی

است که آن را با دیدگاه عارفانة

خاص خود نگاشته است .بهاءالدین ترشتی رازی آن را با نان تراکی

منقول شرح کرده است.

خالصة التجارب و بیشتر آاار وی میرر در هندوستان چاپ شده است (نک عیسهای
یرگزیده).
آغاز :بسمله .رب یّسر .حمد ب احصا حییمی را که به کمال حیمت و وفور عنایت و
قدرف ماهیت اشرف انسانی
انجام :عصاره چیزها خواه بر آفتاب بود چنانچه گفته شد و خواه بر آتش چنانچه در رب
فواکه مقرر است .واهلل اعلز بالصواب.
 -2رساله در بیان ادویة ستّة کثیر المنفعه (445پ454 -ر)
از ناشنار که در کت

متداولة قدما کمتر است و در آن از پادزهرها چوب چینی چای قهوه

تنباکو و فواید مومیایی سخن رفته است؛ از جمله دربارة تنباکو آورده است که به زبان هندی
بجر بهنک گویند و آن در زمان پادشاهی ج لالدین محمد اکبر از سلسلة تیموری هند
( ) 1605 -1555 /1014 -963از دیار فرنگ وارد هند شد .سپس ارتیاب کشیدن دخان آن به
صورف خشک یا تر شعار مطلوب گشته است.
آغاز :بسمله .و به نستعین ربّ یسر و تمز بالخیر .الحمدهلل الذی ابدع العناصر و االجزاء و
اَوجَد االمزجه و االعضاء ...اما بعد در بیان ادویة ستّة کثیر المنفعه
انجام :هیچ منفعتی دل به این ابت ی دخانی آخرالزمانی ببندد مبت ی اس می چیز هایلة
ناگهانی نگردد.
ال

معمولی احمد نامی در اوایل سدة 12؛ جای سرلوح خالی مانده است؛ با

جدول و کمند زرد و الجورد و مشیی؛ عنوان و نشان شنگرف؛ عنوانها در حاشیه
هز با جوهر مشیی و درشت نوشته شده است؛ با نشانههای ص صح ن منه؛
یادداشت ورود میرزا محمد تقی و آقا حسن کاشی فرزند آقا طال
عبار -خباز سرکار سردار -در ش

 15رج

و استاد علی

سال ...با سجع مهر پاک شده در

برن 1ر؛ یادداشتی به خط عبری در برن اول الحاقی (یادداشت تملک دکتر
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نصرفاهلل شریف)؛ چند برن آغاز و انجان نسخه وصالی شده است؛ تاریخ کتابت
ذکر نشده است.
 21ر 23 × 13 /5

 458ن 34 × 23

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور مشیی رگهای عطف و گوشهها تیماج سبز رحلی
منابع :ذریعه  /218 :7منزوی  /528 -527 :1فنخا 979 :7؛  /839 -834 :13مجلس
 /30 :19کتابخانههای مشهد /744 :مشار  /1277 :1نجزآبادی /329 -328 :نشریه
 /311 133 :3مییروفیلزها  /79 :1کتابشناسی پزشیی /113 -112 :مرعشی :17
 /138مخطوطاف الط  /383 -382 :ملک .227 :2

(فارسی)

 26آ -شاهنامه

از حییز ابوالقاسز فردوسیطوسی (ن 411یا  1020 /416یا  )1025شاعر بزرن ملی ایران.
انجان این نسخه برابر است با سطر  3047از صفحة  189و سطر  3197از صفحة  199جلد
نهز شاهنامه تصحیح رستز علییف چاپ مسیو .1970
آغاز (همانند چاپی) :به نان خداوند جان و خرد
انجام :جهان آفرین پشت و یار تو باد

کزین برتر اندیشه برنگذرد
سر اختر اندر کنار تو باد

نستعلیق اواخر سدة 13؛ عنوانها شنگرف؛ جای خالی برای برخی سرعنوانها و
مجالس؛ یادداشت و امضای اقبالپور در حضور آقای جمشیدی در  30بهمن
 1323خورشیدی و تاریخ وفاف محمد قلی بن محمد تقی (؟) در  22ذیحجة
( 908؟) و یادداشت خرید کتاب در  12بهمن  1336خورشیدی در برن پایانی؛ 3
برن نخست وصالی شده و برن نخست الحاقی است .ترسیز رستز نشسته با مداد
ی برن  100ر؛ انجان نسخه نانوشته مانده است .نان کات
در جای خال ِ
کتابت ذکر نشده است.
 27ر 26 /5 -23 /5 × 15

430ن 33 /3 × 26

و تاریخ
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کاغذ فرنگی نخودی
جلد گالینگور عطف و گوشهها تیماج قهوهای سوختة جدید رحلی
منابع :کشف  /1026 :2ذریعه  /20 -16 :13فنخا .754 -736 :18

(فارسی)

 27آ -خالصة التجارب
تألیف بهاءالدوله حسن فرزند شاه قاسز نوربخش رازی طرشتی (رک  25 /1آ).
آغاز (افتاده برابر با سطر  13از برن  237پ نسخة

 25 /1آ) ...:اینها آنچه قوی افتد و

متمین و کهنه گردد ع ج آن مشیل گردد.
نستعلیق نیمة اول سدة 13؛ عنوانها شنگرف؛ با حواشی و نشانههای صح؛ آغاز و
انجان افتاده؛ نان کات

و تاریخ کتابت ذکر نشده است.

 25ر 27 × 13

 259ن 33 /5 × 21

کاغذ فرنگی کبود و سبز روشن
جلد تیماج کبود با جدول ضربی مقوایی رحلی

(فارسی -عربی)

 28آ -مجموعه
شامل یک کتاب و یک رساله:

(فارسی)

 -1عمل صالح (قرابادین صالحی) (3پ178 -ر)

تألیف صالح بن محمد بن محمد صالح قائنی هروی باختری قندهاری حنفی (نیمة دون سدة
 )18 /12در داروشناسی که آن را به سال  1767 /1181در یک مقدمه (در اوزان احرا
اغسال تحمیص تدمیر تشویه و تیلیس ادویه) و  28باب و هر باب در چند فصل به
ترتی

حروف الفبا نگاشت و بدین مناسبت در شعری ماده تاریخ آن را سرود:

کهنیه پزشیی لبی

پییرخرد آن طبیی

گفتش این نسخه را علت تاریخ چیست

آن که مرا چون پدر در همه جا ناصح است
گفت شفای بدان با عمل صالح است ()1181
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کتاب دیگر او تحفة الصالحین در مفرداف ادویه است که در مقدمة کتاب حاضر وعده کرده

ادویة محموده را در آن بیان کند .کتاب تحفه -که فهرستنویسان اشتباهاً آن را همین قرابادین
صالحی پنداشتهاند -و یاهر ًا به سال  1179یا  1765 /1199یا  1784تألیف گردیده نخست بار
به اهتمان سید رضی حییزباشی نوان در تهران ( )1867 /1284چاپ سنگی شده است.
آغاز :بسمله .شایستة عمل صالح که پسندیدة اصحاب ص ح باشد.
انجام :هر روز نیز مثقال آن را با نیز مثقال شیر طبرزد بیاشامند همان عمل کند.
 -2میزان المقادیر فی تبیان التقادیر (178ر 187 -پ)

(عربی)

از آقا رضیالدین محمد بن حسن قزوینی (ن )1685 /1096شاگرد مجلسی دون و م خلیل
قزوینی و حرعاملی و معاصر شیخ بهایی در اوان کودکی در شرح اوزان و مقادیر و
مسافتهای فقهی؛ در چند تفضیل و تتمیز و یک اختتان .وی آن را در  1644 /1056به نان
اعتمادالدوله نگاشت .لسان الخواص هز ازوست .آغاز و انجان آن در این نسخه با نسخههای
دیگر متفاوف است .گویا به سال  1898 /1316به چاپ سنگی رسیده است.
آغاز :الط ب راجی ًا منها شیئاً من الثواب فانه غیر مقصود علی من اکثر العمل ...و سمیتها

بمیزان المقادیر فی تبیان التقادیر
انجام :فی زمان الذی فیه االراء متخالفه و الحق محجوب و القائز بالحق مستور
نستعلیق معمولی محمد حسن هزارجریبی در ذیقعدة  1265برای آقا میرزا بزرن
[حییز] ( )1؛ عنوان و نشان شنگرف ( )1؛ تاریخ تولد (نان شخص پاک شده)
در فجر ییشنبه  2صفر  1280در برن پایانی؛ رسالة دون چلیپا نوشته شده است.
چهار برن در آغاز و انجان سفید مانده است .نان کات

و تاریخ کتابت در رسالة

دون ذکر نشده است.
 27ر 25 /5 × 14 /7

 189ن 33 /5 × 22

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی با ترنج و سرترنج و جدول ضربی رحلی
منابع :ذریعیه 62 :17؛  /325 -324 :23منیزوی  /581 489 :1فنخیا 1000 :22؛
 /700 -698 :32نجیزآبادی /217 :مشار  /2348 :2مؤلفیین مشار  /529 :3مرعشیی
.236 :3
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(فارسی)

 29آ -گلستان

اار بلند آوازة مشرفالدین مصلح بن عبداهلل سعدی شیرازی (ن بین  691تا  1291 /695تا
 )1295که آن را در  1258 /656در  80باب نگاشت (نک عیسهای یرگزیده).
نستعلیق خو

1255؛ عنوان و نشان شنگرف؛ بعضی برنهای نسخه وصالی شده

است .مُهر حسین موسوی در تعلیقه؛ نان کات
 10ر 24 × 13 /5

ذکر نشده است.

 165ن 32 /4 × 21

کاغذ فرنگی ضخیز نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای جدید مقوایی رحلی
منابع :ذریعه  /221 -220 :18فنخا .94 -71 :27

 30آ -مجموعه

(فارسی)

شامل دو کتاب پزشیی
 -1قرابادین قادری (1پ126 -ر)
نگار

محمد اکبر فرزند میر حاج محمد مقیز مشهور به شاه ارزانی (رک 22آ) .او این کتاب

را به سال  1126یا  1714 /1130یا  )1717به نان شیخ عبدالقادر گی نی (-1078 /561 -470
 )1166در یک مقدمه و  23باب و یک خاتمه و در هر باب به ترتی

الفبایی نان داروها

نگاشت .نسخههای خطی آن مخصوصاً در کتابخانههای هند فراوان است و چندین بار هز
به چاپ رسیده است.
آغاز :بسمله .انایی که شایستة جناب مستطاب حضرف الهی تعالی است ...اما بعد بر رای
حذافت پیرای طالبان حرف تحقیق و حییمان ذی تدقیق محتج

نماند

انجام :در علل مزمنه بعد از تنقیة کامله اار کلی دارد و هز به امراض سرد نفع دارد و هز به
علل حاره نافع است.
 -2عالج االسقام و دفاع اآلالم بعون اهلل الملک العالم (129پ276 -ر) (فارسی)
تألیف موال محمد علی فرزند محمد رضا تونی خراسانی (زنده در اواسط سدة  /12نیمة اول
سدة  )18در درمان انواع بیماریها و ب ها که به گفتة مؤلف با عمل بدانها احتیاجی به
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پزشک نخواهد بود .در آن از روایاف شیعی و تعویذاف و طلسماف استفادة فراوان کرده و
غالب ًا نان کت

مورد استفاده را هز ذکر کرده است .در یک مقدمه و  24باب و یک خاتمه و هر

باب در چند فصل .مؤلف در آغاز کتاب فهرست بابها را مفص ً آورده است (نک عیسهای
یرگزیده).
کت

دیگر مؤلف عبارتند از :کفایة المعبدین (در ادعیة هفتهها و زیاراف جمعه و جز آنها) که

آن را پیش از این کتاب نگاشته و النهایه فی شرح الهدایة النحویه که در آن از وفاف میر
محمد حسین خاتونآبادی در سال  1151یاد کرده است .بنابر این وفاف مؤلف پس از این
تاریخ است .فهرست برخی از بابهای کتاب بدین قرار است:
مقدمه -در بیان اواب آزار بیماری و اواب عیادف و دیدن او
باب اول -در بیان بعضی ادعیه که در وقت عیادف بیمار باید خواند
باب شانزدهز -در بیان بعضی از ادعیه و ادویه برای ع ج درد و آزار هر عضو
باب بیست و چهارن -در ذکر بعضی از فضایل زراعت کردن و درخت کاشتن و کیفیت و
آداب آنها
خاتمه -در ذکر بعضی از تجارب حیما در معرفت احوال بیماران
آغاز :بسمله .و بعد تراب اقدان علماء ربانی ابن المرحون محمد رضا التونی محمد علی به
عرض برادران ایمانی ...میرساند.
انجام :و اگر به زیر آب رود بمیرد آیاف این است ...فض ً من اهلل رضواناً
نستعلیق تحریری زینالعابدین بن عبداهلل خوانساری ساکن دولتآباد در روز
سهشنبه  14رج

(  )1و روز جمعه  15ربیعالثانی 1268؛ عنوان و نشان

شنگرف؛ با حواشی بسیار به خط عبری با جوهر آبی که متأخر است و حواشی
دیگر به فارسی که همزمان با کتابت نسخه و با نشانهای صح است؛ یادداشت
دکتر رحیز طبی

شهربانی بروجرد در  1334 /2 /2در تعلیقة

در برن ع؛ روایاف و آیاف عربی به خط ال
که جزو متن کتاب است -در اواخر

1؛ یادداشت طبی

مُعرب؛ نوشتهها و الواح طلسماف-

2؛ دو برن وسط دو کتاب سفید مانده و

برنهای آغاز و انجان نسخه وصالی شده است.
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 276ن 32 × 20 /5

 33ر )1 ( 23 × 13
کاغذ فرنگی نخودی

جلد تیماج جگری مقوایی جدید رحلی
منابع :ذریعه 309 :15؛ 63 -62 :17؛ 98 :18؛  /402 :24منزوی  /581 :1فنخا :25
114 -112؛  /804 -802 :22مشار  /2527 :2مرعشی  /196 :16کتابشناسی
پزشیی /234 205 :کتابهای چاپی فارسی طبی.615 -614 :
Storey, V2/ 2,p.270.

(عربی -فارسی)

 31آ[ -تفسیر قرآن]

تفسیری است ناشناخته بر قرآن شامل نیمی از جزء دون تا اوایل جزء پانزدهز (از آیة 135
سورة بقره تا اواسط آیة  24سورة کهف).
آغاز (افتاده) ...:نیز پسر خداست و نصاری اعتقاد آن که عیسی پسر خداست قولوا بگویید
ای اهل ایمان در جواب یهود و نصاری که شما را به ملت خود میخوانند.
انجام (افتاده) :اگر به جهت ما نفی آن فعل نتواند کرد ( )...نهی نسبت به حضرف رسالت
نهی تنزیهی است نه فرضی و اذکر ربک و یاد مشیّت...
نسخ سدة 12؛ آیاف به خط ال

و درشتتر از متن؛ با حواشی و نشانههای صح

ص؛ نسخه آب خورده است و چند برن آن وصالی شده است؛ آغاز و انجان
افتاده؛ نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.

 28ر 26 × 14 /5
کاغذ سپاهانی نخودی
جلد گالینگور قهوهای عطف تیماج سرخ رحلی

 271ن 31 /5 × 20

فهرست تفصیلی نسخههای خطی دانشگاه بوعلیسینا 53

(فارسی)

 32آ -شاهنامه
از حییز ابوالقاسز فردوسی (رک  26آ).

شامل بخشی از پادشاهی هرمز پسر انوشیروان تا پادشاهی شیرویه است؛ مطابق با صفحة  61تا
 120از جلد چهارن شاهنامة عمادالیتاب (نک عیسهای یرگزیده).
آغاز (موجود) :چو خاقان ز ما زینهاری شود

از آن برتری سوی خواری شود

انجام (موجود) :چنین گفت شیرین کاین بد کنش...
سدة 12؛ با یک سرلوح و هفت مجلس نقاشی میت

نستعلیق خو

شیراز؛ با

جداول زر و الجورد و مشیی و سرعنوانهای مستطیلی؛ عنوانها شنگرف؛ بعضی
سرعنوانها نانوشته مانده است؛ هر سطر در دو بیت .نان کتاب در سرلوح به
اشتباه شرفنامة اسیندری ذکر شده است؛ شاید بدین دلیل که کسی از صاح
نسخه طل

نسخهای از شرفنامه کرده و چون او نسخهای از آن نداشته شاهنامه

را بدو داده و فقط نان آن را به شرفنامه تبدیل کرده است! در صحافی متأخر
صفحة آخر نسخه به یک کاغذ چسبیده شده است .نوشتهها کزرنگ شده و در
برخی از صفحاف ابیاف دوبارهنویسی شده است .انجان افتاده؛ نان کات

و تاریخ

کتابت ندارد.
 21ر 23 × 14

 92ن 32 × 20 /5

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد گالینگور عطف و گوشهها تیماج قهوهای رحلی کوچک

 33آ -تحفة المؤمنین

(فارسی)

تألیف میر محمد مؤمن تنیابنی دیلمی (رک  24آ).
این نسخه از اوایل تشخیص سونِ بخش اول تا اواخر باب دهز و اوایل باب هفدهز از قسز
دون (دستوراف) را دارد.
آغاز (افتاده) :اذان الشاه و اذان الغزال لطیفی است و گویند لسان الحمل است و بلسیی را
اذان الغزال نامند
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انجام (افتاده) :به دستوری که گذشت گرن کرده ببندند؛ چون سرد شود تبدیل کنند.
نستعلیق تحریری نیمة دون سدة 13؛ عنوان و نشان و اسامی داروها شنگرف است؛
با اندکی حواشی؛ برن اول وصالی شده است؛ یادداشت کرب یی علی خان الری
دی ریبانی (؟) به تاریخ  10فروردین  1321با مداد در برن 232ر؛ دو برن از
اواخر نسخه به اشتباه در آغاز آن صحافی شده است .آغاز و انجان افتاده و نان
کات

و تاریخ کتابت ندارد.
 279ن 32 /5 × 21 /5

 24ر 24 × 14 /5
کاغذ فرنگی کبود
جلد گالینگور قهوهای رحلی

 34آ -طب اکبری (تشریح ،...طب االکبر)

(فارسی)

تألیف شاه محمد اکبر فرزند میر حاج محمد مقیز شاه ارزانی (رک  22آ) که آن را پس از
فتوحاف اورنگ زی

مغولی به سال  1700 /1112در ایالت دکن نگاشت .این کتاب در واقع

ترجمة آزاد شرح عربی برهانالدین نفیس بن عوض کرمانی بر االسباب و الع ماف
نجی الدین ابوحامد محمد بن علی سمرقندی (رک  26ب) است .شارح آن را برای الغبیگ
فرزند شاهرخ تیموری ( )1450 -1446 /853 -850نگاشت .مترجز در تیمیل آن از کتابهای
دیگری -هزچون الحاوی قانون موجز القانون ذخیرة خوارزنشاهی کفایة منصوری و جز
اینها -سود جسته است .رو

او چنین بوده که ابتدا اعضای بدن از سر تا پا را تشریح و نان

آنها را ذکر کرده سپس ع مت دردها و چگونگی درمان بیماریها را به اختصار بیان کرده
است .کتاب شامل  28باب و هر باب در چند فصل و قسز و نوع -و یک خاتمه است .این
کتاب چند بار در هند و ایران به چاپ رسیده است.
آغاز :بسمله .صحیح ترین ک می که مشان ناطقة دانش آیین را که آئینة ادراک محسوساف و
معقوالف است
انجام :تا هر دوایی ...بخواهند از این خاتمه نشان مواضع او دریابند و این درویش را به
فاتحة خیر یاد دارند.
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نستعلیق تحریری نیمة دون سدة 12؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی اندک به
خط عبری در برخی از صفحاف؛ حاشیهای منقول از تحفة سلیمانی در برن 172
پ و 173ر؛ یادداشت تملک داود یحیی و یهودا به تاریخ  5آبان  1323که آن را
ی حاشیة
از م ابراهیز [یهودی] به ارث بردهاند (274ر)؛ احتما ًال توضیحاف عبر ِ
کتاب از همین م ابراهیز است .تاریخ کتابت و یادداشت عبری ترقیمه پاک شده
است .سجع مهر «عبده اسحق بن سلیمان »1211در برن 171ر 247ر؛ فهرست
مطال

کتاب در  3برن نخست کتاب؛ برن اول پاره شده و به احتمال زیاد

نونویس دکتر حسانالدین خرمی فارغالتحصیل دانشگاه پاریس و چشز پزشک
بیمارستانهای نوامی فرانسه است (وی این نونویس را بر روی قبض پزشیی
خود به نشانی چهارراه عزیزخان نگاشته است) 5 .برن نخستین فرسوده است؛
نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.

 23ر 22 /5 × 14 /7

 294ن 30 /5 × 20 /5

کاغذ کشمیری نخودی آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای جدید رحلی
منابع :ذریعه  /141 :15منزوی  /559 -558 :1فنخا /59 -58 :22نجزآبادی/521 :
مرعشی  /284 :3دانشگاه  /633 :8مجلس  /301 :2پزشیی /318 :کتابشناسی
پزشیی /192 :مشار  /2248 :2مؤلفین مشار /646 :1
Rieu, V.2,pp. 478-479/ Storey, V.2/ 2, pp.268-270.

 35آ -مصباح المتهّجد و سالح المتعبد (الکبیر)

(فارسی)

تألیف شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی ( -)1068 -995 /460 -385نگارندة استبصار
تهذی

االحیان رجال و جز اینها -که آن را دربارة عبادفهای تیراری و غیرتیراری سال

اعمال روزها و دعاهای گزیده با فصول مقدماتی در سه قسز نگاشته است:
 .1آنچه مربوط به ابدان میشود هزچون نماز و روزه
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 .2آنچه اختصاص به اموال دارد هزچون زکاف و حقو واج
 .3آنچه راجع به این دو باشد هزچون حج و جهاد
مؤلف تقسیزبندی دیگری هز از عباداف در دو قسز کرده است:
 .1مفروض یعنی آنچه که مبتنی بر شرع است.
 .2مسنون یعنی آنچه که مبتنی بر شرع نیست.
شامل احیان طهارف نمازهای مستح

اعمال روزها و ماهها مناسک حج زیاراف امامان

برخی احیان جهاد زکاف و جز اینهاست .مؤلف خود آن را با نان مختصر المصباح (مصباح
الصغیر) خ صه کرد .هزچنین از جملة کسانی که آن را خ صه کرده ع مة حلی است
(منهاج الص ح) .مؤلفان بسیاری هز از آن اقتبار کردهاند که نان آنها در ذریعه دیده میشود.
شیخ عبار قمی نگارندة مفاتیح الجنان آن را به فارسی ترجمه کرد .این کتاب به چاپ رسیده
است (نک عیسهای یرگزیده).
آغاز :بسمله .الحمدهلل ولی الحمد و مستحقه  ...و بعد سألتز ایدکز اهلل ان اجمع عباداف
السنه ما یتیرّر منها و الیتیرّر
انجام :و اکثر من قولک یا ذا الج ل و االکران و صلی اهلل...
ال

معرب و مشیول ممتاز اوایل سدة 11؛ با سرلوح میت

شیراز که نیمی از آن

از بین رفته است؛ و جداول زر و مشیی و کمند شنگرف؛ عنوانها شنگرف و
درشتتر از متن؛ با حواشی و نشانههای صح ص که برخی از آنها در داخل

جداول زرین و مشیی کوچک قرار گرفته است .دعایی منقول از کفعمی و منهج
 ...و ابیاف عربی با ترجمة فارسی به شنگرف دربارة ترر از سلطان و تاریخ
خرید نسخه با مهر محمد علی در برن 1ر؛ یادداشت تولد محمود بن عبدالمؤمن
[شریف] در ش

جمعه  18جمادیالثانی 1015؟ و شمسالدین محمد بن

عبدالمؤمن در جمادیالثانی 1052؛ و یادداشت تملک شسالدین محمد بن
عبدالمؤمن و محمد قاسز بن محمد حسن با مُهر در  1113و یک یادداشت پاک
شده در ترقیمه؛ برن آغاز و انجان نسخه وصالی شده و نان کات
 21ر 22 × 12
کاغذ ترمة سپاهانی شیری

 312ن 32 /5 × 21

ندارد.
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جلد تیماج حنایی ضربی مقوایی رحلی (مربوط به اواخر عهد قاجار)
منابع :ذریعه 176 -175 :8؛  /118 :21فنخا  /818 -806 :29دانشگاه /18 :8
مرعشی /279 :1عربی مشار /854 :مؤلفین مشار /406 -402 :5
Brockelmann, GI, p.512;SI,p.707.

(فارسی)

 36آ -طب اکبری
تألیف شاه محمد اکبر فرزند میر حاج محمد مقیز شاه ارزانی (رک  34آ).

نستعلیق تحریری آخر شوال 1275؛ عنوان و نشان شنگرف؛ نان عنوانها در حاشیة
صفحاف هز آمده است؛ با برخی حواشی با نشانههای منه صح؛ اشعار پراکندة
فارسی و ترکی در برن 1ر؛ یادداشت عربی منقول از کتاب مفاتیح الجنان در برن
1پ؛ فهرست مطال
نان کات

کتاب در برن  3و 4؛ دو برن پایانی کتاب سفید مانده است؛

ندارد.

 25ر 21 /5 × 13

 530ن 32 /5 × 23

کاغذ ترمة فرنگی آهار مهره
جلد تیماج یشمی با ترنج و سرترنج ضربی عطف گوشهها و ترنجها تیماج سرخ
مقوایی رحلی

 37آ -مجمع الجوامع و ذخائر التراکیب (قرابادین کبیر -قرابادینات)

(فارسی)

تألیف نواب میر محمد حسین فرزند حییز محمد هادی خان عقیلی علوی خراسانی شیرازی
(زنده در سدة  12و 18 /13و ) 19از اطبای سند که ع وه بر ط

در حیمت و نجون و ادب

دست داشت .مؤلف این قرابادین را شامل کلیاف و مرکباف و ترکیباف دارویی در یک مقدمه
و  28کتاب -به عدد حروف تهجی و در هر کتابی چند باب و در هر بابی چند فصل -و
[یک] خاتمه نگاشت .خود در سب

تألیف کتاب میگوید[« :نگارنده] چند جزوی از فن سون

در امراض رأر نوشته بود که اتفاقاً اجزای چند متفر از مسوّداف خال والد ...محمد هاشز
المخاط

به حییز معتمدالملوک سید علوی خان بن حییز محمد هادی ...به ترتی

حروف

تهجی به دست آمد؛ و از آن معلون گردید که شروع به جمع و تألیف قرابادین نموده بودند
[که] ...به اتمان نرسیده بود .جناب ...مرشد حقیقی حبی اهلل ...امر نمودند که به همین نسق این
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را جمع کن و به اتمان رسان( ».مقدمه  1پ) سپس میگوید که از روی این کتاب و جامع
الجوامع -تألیف شخص اخیرالذکر -و تجربیاف مرشد
 1771شروع به نگار

حبی اهلل و کت

دیگر در /1185

آن کردن ( 1پ).

این کتاب و کتاب دیگر مؤلف به نان مخزن االدویه به همراه تحفة حییز مؤمن از دیلمی
از کت

معتبر و مرجع پزشیان بوده است؛ که فقط با ورود و ترجمة کت

پزشیی اروپایی

مراجعیه به آنها کز شید .تعیدد چیاپ این سیه کتیاب گیواه بر این امیر است (نک
عیسهای یرگزیده).
از دیگر آاار مؤلف خالصة الحیمه (تذکرة اولی النهی) و دستور شفایی است.
آغاز :بسمله و به نستعین .الحمدهلل الیذی تتحیّیر دون ادراک کنیه ذاتیه المقدسییه العقییول
و االوهان
انجام :تنقیة تمان بدن از اخ ط فاسده از فصد مسهل قی و غیرها چه در ابتدا و چه در بین
استعمال نمایند تا منقطع گردند و ...نشوند .العلز عنداهلل .تز.
نستعلیق تحریری ریز اواخر سدة 12؛ عنوان و نشان شنگرف؛ اشعار فارسی در
برن 1ر (الحاقی)؛ نسخههای پزشیی در برن 1پ 2ر و 4پ و 5ر (الحاقی)؛
یادداشت خرید عبدالیریز بن میرزا محمد رضا طبی

با مهری به تاریخ  1265در

برن 5ر؛  5برن نخستین و یک برن پایانی کاغذ فرنگی الحاقی است؛ چند برن
از آغاز و انجان نسخه الحاقی است .نسخه برگهشمار دارد؛ نان کات

و تاریخ

کتابت ندارد.
 46ر 25 × 14

 444ن 32 × 24 /5

کاغذ کشمیری نخودی
جلد تیماج مشیی مقوایی رنگ رفته رحلی
منابع :ذریعه 63 :17؛ 226 :7؛  /161 :8منزوی  /596 534 529 :1فنخا -114 :25
 /115مشار  /2899 -2898 :2مؤلفین مشار  /913 -912 :2نجزآبادی618 -615 :
 /704 -702کتابهای چاپی فارسی طبی /618 -615 :کتابشناسی پزشیی.263 :
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«اخ

پزشیی در خالصة الحیمه» مهدی پاساالر و دیگران اخ

پزشیی دورة 4

و تاریخ

( 4مهر  )1390ص .30 -22

(فارسی)

 38آ -تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین

ترجمه و شرحی است مزجی بر نهج الب غه -گردآورندة سخنان امان علی (ع) از محمد بن
حسین شریف الرضی ( -)1015 -969 /406 -359از م فتحاهلل فرزند م شیراهلل شریف
کاشانی ((11588 -1523 /997 -930در کشمیر) شاگرد فخرالدین علی بن حسن زواری مفّسر
قرآن که آن را در  26شعبان  1549 /955به پایان رسانید .خود در مقدمه در سب

تألیف آن

میگوید :چون آن کتاب (نهج الب غه) به واسطة کثرف استعاراف و تشبیهاف و غرای

لغاف

طالبان طریق نجاف از استفادة آن محرون بودند [ ...همت به] کشف معض ف و رفع مشی ف
آن نمود؛ بر طریقی که شارحان آن مثل ابن میثز و غیره حل نمودهاند ...و بعضی از روایاف و
حیایاتی که مناس

مقان بود در آن درج نمود .او در این ترجمه هزچنان که خود گفته است

توجه زیادی به شرح ابن میثز بحرانی دارد .او در جاهای مختلف کتاب اشعاری از خود یا
متقدمین آورده است .این کتاب چهار بار چاپ سنگی شده است.
دیگر آاار او عبارتند از :خالصة المنهج (رک  64آ) منهج الصادقین فی الزان المخالفین -هر
دو به فارسی -و زبدة التفاسیر به عربی
آغاز :بسمله .تیمناً بذکره العزیز الیریز .الحمدهلل الذی هیدانا لهذا و ما کنیا لنهتدی لوال ان
هدانا اهلل
انجام ( افتاده) :زیرا که آن باع

است در تحریز ما احل اهلل که آن اشتراک دو زنست یا

بیشتر در حبالة یک مرد...
نستعلیق نیمة اول سدة 11؛ جم ف عربی به خط ال

ی معرب و درشتتر
معمول ِ

از متن و به شنگرف است؛ اما از برن 327ر تا پایان نسخه جم ف عربی با جوهر
مشیی و نشانهای شنگرف نوشته شده است .یادداشتها و مهرهایی در برن 4

 -1مرن او را در سال  988نیز ذکر کرده اند اما ماده تاریخ وفاف او -م ذ الفقها به حساب ابجد برابر است با .997
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بدین مضمون :یادداشت تملک و اشعاری از علی محمد بن محمد علی شریف
اصفهانی به تاریخ ربیعالثانی  1327و  12صفر  1329با مُهر او و یادداشت
ج لالدین شریف در روز شنبه  2ریبعالثانی 1332؛ یادداشت تملک با مُهر محمد
خبیر بن سلطان حیدر حسینی؛ مُهر ابوطال

بن احمد حسینی؛ و سجع مُهر محمد

باقر بن محمد تقی موسوی با توضیحی متأخر که صاح

آن مُهر حجتاالس ن

سید محمد باقر شفتی سپاهانی [نگارندة مشهور مطالع االنوار و جز آنها در
گذشتة ]1844 /1260؛ هزچنین یادداشت دربارة قیمت نان در اصفهان« :نان پنجاه
سیر ده پول خداوند ترحز فرماید؛ سابق [در] زمان یلالسلطان نان در اصفهان
پنجاه [سیر] شش پول بود»؛ و چند یادداشت دیگر .بر لبة کتاب نان کتاب با تاریخ
 1322و  6جمادیالثانی  1326نگاشته شده است .چند برن از آغاز و انجان نسخه
وصالی شده و چهار برن در پایان نسخه سفید مانده است.
انجان نسخه افتاده است؛ نان کات
 27ر 23 × 12 /5

و تاریخ کتابت ندارد.
 366ن 32 × 18 /5

کاغذ سپاهانی شیری
جلد تیماج قهوهای عطف و گوشهها تیماج عنابی مقوایی درون ابر و باد فرنگی
رحلی
منابع :ذریعه 447 :4؛  /143 :14فنخا  /323 -319 :9مشار  /957 :1مؤلفین مشار :4
 /772 -771ملی  /212 -211 :4مرعشی  /43 -42 :7الهیاف /35 :ملک /166 :2
سپه  /130 16 :2سپهساالر  /514 :3دانشگاه  /1917 :10ترجمة استوری -162 :1
Rieu, V.1, PP.18-19 /169

(فارسی)

 39آ -خالصة التجارب:
تألیف بهاءالدوله حسن فرزند شاه قاسز نوربخش رازی طرشتی (رک 25 /1آ).

آغاز (فهرست) :بسمله .و به نستعین رب یسر و تمز بالخیر .باب اول در بیان آنچه دانستن
آن موقوف علیه حفظ صحت.
آغاز (افتاده برابر با سطر  20از برن 17ر نسخة

 25 /1آ) :قری

بود به زمان حرکت

معتدل و بدان که در احسار حرکت انقباض جهت ...در اکثر احوال این ادراک ممین نباشد.
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نستعلیق تحریری نیمة اول سدة 12؛ عنوانها شنگرف؛ با حواشی اندک که بیشتر
آنها به خط عبری است از جمله در برن  177پ 178ر .نان چند ادویه در برن
ع؛ سجع مهر «الاله االاهلل الملک الحق المبین عسگر  »1140در برن 119ر؛ سه
برن آغاز و سه برن انجان وصالی شده است؛ نسخه اندکی آب خورده است .چند
برن از آغاز و برن ترقیمه افتاده است .نان کات
 23ر 22 /5 × 12

و تاریخ کتابت ندارد.

 305ن 32 × 20 /5

کاغذ کشمیری نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای با ترنج ضربی گل و بته و گوشه و جدول منگنهای عطف
تیماج سرخ مقوایی رحلی

(فارسی)

 40آ -الفاظ ادویه

تألیف نورالدین عینالملک محمد فرزند عبداهلل حییز شیرازی از ایرانیان مقیز هند که آن را
در ( 1069 /1038به حروف ابجد :الفاظ ادویه) به نان ابوالموفر شهابالدین محمد بن تغلق
شاهجهان پادشاه دهلی ( )1657 -1627 /1068 -1037از س طین مغولی هند نگاشت.
ترتی

نگار

آن بدین قرار است:

مقدمه در چهار فایده:
فایدة اول -در بیان ع ماف تصحیح اعراب
فایدة دون -در بیان ع ماف زبان هر دیار
فایدة سون -در تحقیق طبایع و درجاف و ع ماف آن
فایدة چهارن -در بیان مختار و شربت و مصلح و بدل دوا و ع ماف آن
نتیجه -در ذکر الفاظ دوا به ترتی

اب

(حروف الفبا) و بییان ع ماف آن (فرهنگ

الفبایی ادویه)
خاتمه -در بیان ادویة ستة کثیر المنفعه که در کت

قدما کمتر است.
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خود در مقدمه میگوید کوشیده است نانهای ادویة مفرده را از کت

طبی به زبانهای

مختلف گرد آورده سپس آنها را به وحدف معانی سنجیده و الفاظ متفارقه را به معانی متنوعه
التیان داده انموذجی مفید تألیف نماید .این کتاب سه بار در هند چاپ سنگی شده است.
آغاز :بسمله .هواهلل احید اهلل الصمید کیه پاییة حقییقت بیچونش از داییرة درییافت و
احیاطة شناخت
انجام :اوفق آن که هیچ مشبعی دل به این ابت ء خالی آخر الزمان نبندد و مبت ء چنین غایلة
ناگهانی نگردد بفضله تمان شد.
نستعلیق تحریری هندی نیمة اول سدة 13؛ عنوانها و نان ادویه و نشانهاشنگرف؛
عنوانها در حاشیه هز نوشته شده است؛ یادداشت خرید کتاب به دستور حضرف
مولوی جمال از متروکة مرحون اکبر جُنگ بهادر به قیمت  6 /5روپیه در 17
رج

 1257و تعداد ابیاف کتاب ( )5016در برن ع؛ سجع مهر محمد یحیی

خان [فرزند] اکبر بهادر جُنگ سند با تاریخ  1234و محمد بن عبدالوهاب با
تاریخ  1253در برن 1پ؛ نسخه اندکی موریانه خورده است؛ نان کات

و تاریخ

کتابت ندارد.
 21ر 19 × 11 /5

 89ن 31 /5 × 19 /7

کاغذ فرنگی کاهی
جلد مقوا عطف گالینگور مشیی رحلی کوچک
منابع :ذریعه  /292 :2منزوی  /476 :1فنخا  /715 -713 :4ملک  /34 :2مشار :1
 /315مؤلفین مشار  /573 :5نجزآبادی /82 :کتابشناسی پزشیی /25 :لین پول و
دیگران :تاریخ دولتهای اس می541 537 :2...

 41آ -روضة الصفا فی سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفا

(فارسی)

تألیف محمد بن خواندشاه بن محمود معروف به میرخواند ( )1497-1433 /903 -837در
تاریخ عمومی از آفرینش تا زمان حیاف نویسنده .مؤلف که منسوب به ساداف بود چندی را
در بخارا گذراند؛ پدر

سید برهانالدین خواندشاه که مردی پرهیزگار و متعبد و اهل دانش

بود به بلخ رفت و همانجا درگذشت .خود بیشتر ایامش را در هراف نزد میر علیشیر نوایی
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( ) 1440-1500 /906 -844گذراند و این کتاب را هز به او اهدا کرد .طبق نوشتة خواندمیر

(ح )1535-1475 /942-880در حبی

السیر پسر بزرگش -خواندمیر -در سن  16سالگی

پس از  13ماه بیماری در هراف درگذشت .نویسنده آن را با استفاده از نوشتههای مورخان
پیشین هزچون طبری مسعودی یعقوبی دینوری ابن اایر خواجه رشیدالدین جوینی و
مشاهداف خود در یک مقدمه و هفت قسز و یک خاتمه به ترتی

ذیل نگاشت:

مقدمه -در علز تاریخ
قسز اول -در آفرینش و تاریخ پیامبران و پادشاهان عجز و احوال حیمای یونان
قسز دون -در احوال پیامبر اس ن و چهار خلیفة نخستین
قسز سون -در تاریخ دوازده امان و خلفای اموی و عباسی
قسز چهارن -در تاریخ دودمانهای شهریاران همروزگار خلفای عباسی
قسز پنجز -در تاریخ چنگیزخان و جانشینان او
قسز ششز -در احوال تیمور و بازماندگان او تا مرن ابوسعید ()1469 /873
قسز هفتز -در احوال سلطان حسین بایقرا و فرزندان او تا سال 1523 /929
خاتمه -در حیایاف متفرقه و جغرافیا و موجوداف ربع مسیون و عجای

مخلوقاف

(این قسمت را خوندمیر پس از  1501 /907الحا کرده و به پایان رسانده است).
میرخواند در نگار

آن را با کتاب حبی

تمان کتاب توفیق نیافت و قسز هفتز ناتمان ماند که فرزند

خوندمیر

السیّر ادامه داد .رضاقلی خان هدایت (ن )1871 /1288هز ذیل آن را با

نان روضة الصفای ناصری تا زمان قاجاریه (عهد ناصرالدین شاه) نگاشت .تمان یا بخشی از
روضة الصفا به زبانهای ترکی عثمانی ترکی آسیای میانه اویغوری فرانسه آلمانی انگلیسی
التین و روسی ترجمه شده و توسط عبار زریاب خویی تلخیص شده است .نسخههای این
کتاب بسیار است و چندین بار هز چاپ شده است .نسخة حاضر شامل قسز اول کتاب است.
آغاز (افتاده) :عدین االستطاعه مشمول عواطف بیکرانة او گشته و رخصت انصراف یافته
به کُنج محنت خانه مراجعت کردن
انجام (همانند چاپی) :از فیض ربان مأمول است و حسن قبول فیاض مقرب السلطانی مسئول
علی ما یشاء قدیر و به اجابت؛ والس ن علی من اتبع الهدی.

64

گنجینه همدان

نستعلیق سید محمد بن سید آقا میرحسینی در رمضان ]10[ 69؛ عنوان و نشان
شنگرف؛ با برخی حواشی و نشانههای صح ن؛ یادداشت تملک ابوالقاسزفر نزد
حاجی محمد در برن 144ر؛ روایت دربارة عدن تزویج بیوه زنان در عهد داود
پیامبر به نقل از تفسیر صافی به خط شیخ محمد بن حاجی م محمد دماوندی
در  11شوال 158( 1316ر)؛ سجع مهر آقا محمد ولی (191پ)؛ یادداشت اسداهلل
فرزند حاجی حیدرعلی دربارة پایان مطالعة کتاب در  23صفر 236( 1299ر)؛
یادداشتهای برن آخر بدین قرار است :یادداشت کرب یی م ابراهیز خطی

در

قرائت و تملک کتاب در 1320؛ یادداشت دربارة [تاریخ ازدواج؟] با یک بانو در
 12رج

1191؛ یادداشت دربارة شاه سلطان حسین صفوی؛ یادداشت دربارة

توقف دو شبة شیخ محمد علی و آخوند موال محمد روضهخوان و کرب یی ابراهیز
[خطی ] در جایی؛ ابیاتی به فارسی و ترکی با ذکر تاریخ اول محرن .1218
 19ر 21 /5 × 15

 462ن 31 × 23 /3

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای رحلی
منابع :کشف  /927 -926 :1ذریعه  /297 -296 :11منزوی  /4153 :6فنخا :17
 /202 -160ترجمة استوری  /544 -521 :2کتابخانههای ترکیه/457 :
Rieu, V.1,PP. 87-88.

(فارسی)

 42آ -روضة الصفا فی سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفاء
تألیف میرخوند (رک پیشین)

این نسخه شامل قسز دون کتاب -در احوال پیامبر اس ن و خلفای راشدین -است (نک
عیسهای یرگزیده).
آغاز :بسمله .عنوان صحیفة مراداف و فهرست مجموعة سعاداف ن بن ی از حیایاف ناقدان
سیرعوان سلف مبتنی بر روایاف ناق ن خبر
انجام  :هیچ شک نیست که در اوقاف کروبیّان عر

و مقیمان فر

را واج

بود که دست

بر آمین برآورند .آمین.
نستعلیق قاسز گنجه فرزند آخوند م محمد به دستور میرزا عبداهلل در ( 1222از
برن  391تا پایان کتاب) و نستعلیق عالی نیمة اول سدة ( 13از آغاز تا برن )390؛
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عنوانها ال و نستعلیق شنگرف؛ آیاف قرآنی به خط ال معرب؛ با چند نشانة
صح؛ عنوان کتاب در برن ع؛ سجع مهر عبداهلل با تاریخ  1215همان که کتاب به
دستور وی کتابت شده است در ترقیمه؛  5برن نخستین وصالی شده و اوایل
نسخه آب خورده است.
 19ر 21 × 12

 472ن 30 /5 × 19 /7

کاغذ فرنگی نخودی ضخیز و فرنگی شیری آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای رحلی

(فارسی)

 43آ -خالصة التجارب
تألیف بهاءالدوله حسن فرزند شاه قاسز نوربخش رازی طرشتی (رک 25 /1آ).
ال

معمولی عبداهلل بن حاج تقی بروجردی در رمضان  1266به خواهش مخدون

جناب م محمد کریز؛ عنوان و نشان شنگرف؛ نان کتاب و یادداشت امانت کتاب
با مُهر حسن الحسینی در برن ع؛ برن ع وصالی شده است.
 23ر 24 × 14 /5

 303ن 30 /4 × 20 /6

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج لیمویی ضربی مقوایی رحلی

 44آ -آتشکده آذر
تألیف لطفعلی بیگ فرزند آقاخان بیگدلی شاملو متخلص به آذر ادی

(فارسی)
و شاعر (-1134

 .)1721-1781 /1195او در اصفهان چشز به جهان گشود و به هنگان استی ی محمود افغان بر
اصفهان با خانوادة خود به قز مهاجرف کرد؛ سپس به دستگاه نادر شاه افشار (/1149-1160
 ) 1747 -1736داخل شد و نزد او به استیفا پرداخت .او با دانشمندان هزروزگار خود
هزنشینی داشت.
آتشیده تذکرهای است معروف در شرح حال  842سرایندة شعر پارسی در ایران و هند و
جاهای دیگر با نمونهای ممتاز از اشعار آنان .نگارنده تألیف کتاب را از سال 1760 /1174
آغاز کرد و آن را در دو مجمر -نخست دربارة شاعران فصیح قدیز مشتمل بر یک شعله و
سه اخگر و یک فروغ؛ دون دربارة شاعران معاصر و اشعار خود در دو پرتو -به ترتی
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جغرافیایی به نان کریز خان زند ( )1779 -1750 /1193 -1163در سال ( 1779 /1193ظ) به
پایان رسانید .او ع وه بر این دیوان ی مشتمل بر غزلیاف قصاید مثنویاف رباعیاف و
ترجیعبند دارد که به گفتة سید عبداللطیف شوشتری در تحفة العالم حدود  10هزار بیت است.
آقا بزرن طهرانی دو اار دیگر او را به نانهای دفتر نه آسمان در احوال شاعران معاصر
نویسنده و منوومة یوسف و زلیخا در  12هزار بیت برشمرده است.
آتشیده چند بار چاپ شده و حسن ساداف ناصری هز آن را تصحیح کرده است.
آغاز :بسمله .در طوف حرن دیدن دی مغبچه میگفت
این خانه به این خوبی آتشیده بایستیی
فروغ آتشیدة دل و زبانة اخگر زبان سپار بیقیار قدیمی است.
انجام :بگشاد خدا به رویت این درخو

با
آن در که خییدا گشییود بسیتن نتییوان

نستعلیق تحریری به وقت عصر سهشنبه از ماههای سال 1222؛ عنوان و نشان
شنگرف؛ هر سطر در دو بیت؛ یادداشت تولد فرزندان خانوادة مالک نسخه
جعفرقلی و جز آنها در آغاز و انجان نسخه :آقا بگز دختر مرجان در روز شنبه یا
جمعه  5ربیعالثانی سال؟ ان خانز دختر جعفرقلی بگ در  15شوال 1247
سعادفقلی خان در ش

سهشنبه  24ذیقعدة  1248نجفقلی در اول ش

رمضان

 1245حسن در  15محرن ( 1241نان شخص پاک شده) در  11ذیقعدة 1257؛
یادداشت ورود مادر زن در ش
عروسی رضاقلی خان در ش

چهارشنبه  14جمادیاالول  1273و تاریخ

پنجشنبه از جمادیاالول  1273تاریخ مسافرف آقا

محمد اسماعیل به تهران در ش

 7ربیعاالول 1266؛ مهرها و سجع مهرهای

فتحعلی مهدیقلی جعفرقلی یا امان حسن یا محمد در آغاز و انجان نسخه .نان
کات

ذکر نشده است.

 25ر 22 × 15

230ن 30 /3 × 21

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای رحلی
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منابع :ذریعه 4 :1؛ 3 :9 /1؛  /226 :8فنخا  /24 -14 :1تاریخ تذکرههای فارسی :1
 /17 -2مشار  /9 -8 :1مؤلفین مشار  /128 -127 :5مرعشی /206 -205 :7
منزوی /3756 :5
Rieu, V.1, P.375.

(عربی)

 45آ -مجموعه
شامل سه کتاب پزشیی به شرح ذیل:
 -1الغنی و المنی -کناش قمری -الغنا فی الط

(1پ 48 -پ)

تألیف ابومنصور حسن بن نوح قمری (زنده در سدة  )10 /4استاد بوعلی سینا (ن )1036 /428
و طبی

امیر منصور اول (976 -961 /365 -350؛ او در این کتاب از نوشتههای پزشیان

اس می و یونانی و تجارب خود استفاده کرده و مطال

را به طور فشرده در سه مقاله بیان

کرده است:
مقالة اول -فی االمراض الحاداه من الفو الی القدن در  120باب
مقالة دون -فی العلل الواهره در  43باب
مقالة سون -فی الحمیاف در  27باب
کتابهای علل العلل و التنویر فی الصط حاف الطبیه هز از اوست .نسخهای کهن از آن با
تاریخ  664در کتابخانة ایاصوفیا نگهداری میشود.
آغاز :بسمله .قال ابومنصور الحسن بن نوح القمری انی لز ازل فی صبای
انجام (ناتمان) :و الشراب الطی

و دواء المسلک و رب التفاح و السفر جلی و ید لک...

 -2شرح القانون (49پ104 -پ)
شرحی است جامع و مزجی و کامل بر قانون ابن سینا از صدرالدین علی گی نی (زنده در
سدة  )17 /11از دانشمندان مهاجر به هندوستان که همانجا نیز درگذشت .او با میرفندرسیی
(ن  )1639 /1049هز دیداری داشته است .این نسخه شامل مقالة اول تا چهارن در شرح فن
اولِ کتاب چهارن قانون است (شرح کتاب چهارن ابن سینا در  7فن است) .این کتاب در
حاشیة شرح آملی در لینهو به سال  1851 -1848 /1268 -1265به چاپ رسیده است.
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آغاز :بسمله .و به نستعین .الیتیاب الرابع من القانیون فی االمیراض التی التختیص بعضیو
دون عضو
انجام (ناتمان) :فی تحلییل الرطوبیاف التیی هی من القسییز الثییانی و فی افنائیها کمیا اذا
افنت الشعله.
 -3شرح القانون -شرح نفیسی /تشریح (105ر172 -ر)
شرح معروفی است از ع ءالدین علی بن ابیالحزن القرشی شافعی معروف به ابن النفیس
(ن )1288 /687از مشهورترین پزشیان زمان خود که به قولی پس از ابن سینا مانند او نیامده
و حتی گفتهاند که در درمان بیماریها برتر از او بوده است .استاد

در ط

دخوار (ن  )1290 /689بود .اصل او از سرزمین َقر ِ ماوراءالنهر و تولد

مهذّبالدین
در دمشق بوده

است .از او تألیفاف بسیار در ط

و فلسفه و منطق به جا مانده است .هزچون کتاب حاضر در

 20جلد فاضل بن ناطق (به رو

حی بن یقوان ابن طفیل) موجز القانون و بغیة الطالبین و

حجة المتطببین.
نسخة حاضر شامل شرح اوایل کتاب چهارن قانون است .نسخهای کهن از این کتاب با تاریخ
 748در کتابخانة دانشگاه استانبول ترکیه نگهداری میشود.
آغاز :بسمله .قال ...القرشی ...ان نشرع فی شرح الیتاب الرابع من کت
ک منا السالف فی شرح الیت

القانون ...علی نسق

الماضیه.

انجام (ناتمان) :ویلزن ذلک ازدیادها القانون الثانی لئن المر الحار تقیض تقلیل.
ال تحریری (  )1و نستعلیق تحریری ریز ( 2و  )3اواسط سدة 13؛ عنوانها
در  1ال درشت و در  2و  3نستعلیق شنگرف؛ در  2روی جم ف متن
اصلی خط شنگرف کشیده شده؛ نشانه شنگرف (در
افتادگی دارد .نان کات
 25ر 21 × 11 /5

)3؛ بین برن  127و 128

و تاریخ کتابت ندارد.
 172ن 31 × 21

 28ر 21 × 12 /5
کاغذ فرنگی نخودی و شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی مقوایی رنگ رفته رحلی
منابع :کشف  /1313 -1311 1210 :2ذریعه 389 :13؛  /62 -61 :16فنخا :20
304-302 293 -284؛  /470 -467 :23مرعشی  /183 -182 :10آستان قدر :3
 /288مییروفیلزها  /357 :1کتابشناسی پزشیی/173 -172 271 211 189 :
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پزشیی /197 -196 :الهیاف مشهد  /634 -633 :2مخطوطاف الط 95 68 :
 /317 -316مصنفاف ابن سینا /194 :عربی مشار.557 :

(فارسی)

 46آ -زاد المعاد

از م محمد باقر مجلسی (رک  19آ) شامل منتخبی از اعمال سال و فضایل ایان و لیالی شریفه
و اعمال آنها [و جز آنها که] اکثر آنها را در کتاب بحار االنوار [و تحفة الزایر] ایراد کرده
است .مؤلف آن را در  1695 /1107به نان شاه سلطان حسین صفوی نگاشته است .این کتاب
در  14باب و یک خاتمه -و هر باب در چند فصل -است که  10باب نخستین شامل فضایل
و دعاهای ماههای قمری است (نک عیسهای یرگزیده).
بابهای دیگر هز از این قرار است:
باب  -11در اعمال هر ماه و زیاراف مختلفه
باب  -12در بیان نمازهای واج

که مخصوص روزی و ماهی نیست

باب  -13در بیان آداب و احیان امواف
باب  -14در مجملی از احیان زکاف و خمس و اعتیاف
خاتمه -در بیان کفاراف
بر این کتاب حواشی بسیار نوشتهاند و بارها به چاپ رسیده است.
آغاز :زاد المعاد .بسمله .الحمدهلل الذی جعل العباده وسیله لنیل السعاده فی اآلخره
انجام :در حال حیاف و بعد از وفاف این شیسته را به دعای رحمت و مغفرف یاد کند.
ال

ممتاز اواسط سدة 13؛ عنوانها ال

معمولی شنگرف؛ ترجمة فارسی برخی از

ادعیة عربی به خط نستعلیق تحریری در زیر آنها؛ با چند نشانه صح و یک نسخه
بدل؛ برن آخر افتاده است که آن را مالک متأخر نسخه در حاشیة برن پایانی
نگاشه است؛ با  5برن سفید در آغاز و انجان نسخه نان کات

و تاریخ کتابت

ندارد.
 15ر 21 × 11 /5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی مقوایی رحلی اندکی فرسوده

 318ن 31 × 19
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منابع :ذریعه  /11 :12فنخا  /513 -457 :17مشار  /1819 -1817 :2مرعشی/41 :1
ملی  /123 -122 :12گنجینة کردستان.40 -39 :

(فارسی)

 47آ -االغراض الطبیه و المباحث العالئیه
تألیف اسماعیل بن حسن جرجانی (رک  5آ) در ط
آن را به پیشنهاد وزیر مجدالدین ابو محمد صاح

در  4جلد و  44گفتار و  425باب که

بن محمد بخاری از ذخیرة خوارزنشاهی

گزیده و به آتسز بن محمد خوارزنشاه ( )1156 -1127 /551 -521پیشیش نموده است .خود
در مقدمة کتاب در توصیف آن میگوید« :به حجز کوچک است و به معنی بزرن؛ و به
صورف مختصر است و به کثرف فواید ...دعوی خادن این است [که] امروز در علز ط
مختصری بدین کمالی موجود نیست؛ و درستی این دعوی به مطالعه معلون گردد و به مقایسه
یاهر شود» (مقدمه) .به هر حال این کتاب از کت
در فهارر ترتی

پزشیی مهز و سودمند بوده است.

و بخشهای کتاب به تفاوف ذکر شده است .نگارنده فهرست زیر را بر

اسار این نسخه آورده است:
جلد اول -اندر یاد کردن حد ط

[و تشریح بدن و علت بیماریها] (در  15گفتار و

 3جزو و  154باب)
جلد دون -اندر تدبیر حفظ الصحه و ادویة مفرده و قرابادین (در  3گفتار و  3بخش و

 36باب)
جلد سون -اندر دماغ و چشز و گو

و بینی و دهان و حنجره و حلق و دن زدن و

دل و معده (در  9گفتار و  9جزو و  116باب)
جلد چهارن -اندر درد[های] شیز و پیچیدن ناف (در  17گفتار و  2قسز و  19باب)
دو نسخة کهن از آن با تاریخ  543و  599در کتابخانههای ایاصوفیا و خراجچی اوغلو
ترکیه نگهداری می شود که فیلز هر دو در دانشگاه تهران موجود است .نسخهای خطی از آن
با تاریخ  789به صورف عیسی توسط بنیاد فرهنگ ایران (پژوهشگاه علون انسانی و مطالعاف
فرهنگی فعلی) به سال  1345چاپ شده است.
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آغاز :بسمله .اما بعد حمداهلل و سبحانه  ...بباید دانست که هر به مجلس پادشاهی وسیلتی
خواهد جست.
انجام  :به عسل قوان داده معجون کنند و چهل روز به ناشتا بخورند؛ شربت یک مثقال سجح
ضعیف را .تز الیتاب...
نسخ و نستعلیق تحریری حاجی اسماعیل در ذیحجة 1221؛ عنوانها شنگرف؛
فهرست مطال

کتاب از برن  1پ تا 8پ؛ صورف طل ها و بدهیهای جنسی

در برن استقبال و بدرقه و درون جلد با تاریخهای  1275و 1278؛ سجع مهر
کات

در برن 1پ 8پ؛ هزچنین سجع مهر یا مسیح با تاریخ  1256و ای مسیح

در ترقیمه.
 289ن 30 /5 × 22

 24ر 23 × 14
کاغذ فرنگی کبود و شیری

جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج و جدول ضربی مقوایی رحلی
منابع :کشف  /130 :1ذریعه  /252 -251 :2منزوی  /474 -473 :1فنخا -552 :4
 /556کتابنامة علون ایران /257 :کتابشناسی پزشیی /23 :مرعشی /81 :4
سپهساالر  /175 -172 :3مخطوطاف الط  /178 :مییروفیلزها .15 -14 :1

(فارسی)

 48آ -اختیارات بدیعی

از زینالعابدین علی بن حسین بن علی انصاری شیرازی مشهور به حاجی زینالعطار (-730
 )1403 -1329 /806در داروشناسی و داروسازی که آن را به سال  1368 /770برای ملیه
عصمت بدیعالجمال -از زنان امیر مبارزالدین محمد بن موفر -در دو مقالة  -1 :ادویة مفرده به
ترتی

حروف الفباء و  -2ادویة مرکبه در سیزده باب هزچون المفرحاف المعاجین

الجوارشاف االطریف ف و جز آنها نگاشت.
نس

او به خواجه عبداهلل انصاری میرسد .پدر

جمالالدین حسین (ن)1315 /715

کیمیاگری اصفهانی بود .او سپس در دربار شاه شجاع (سلطنت در  )786 -760مقیز شد و
مدف  16سال ملتزن او بود .فرزند

سرگذشت او را نگاشته است.
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جز این کتاب او سه کتاب و رسالة پزشیی دیگر نیز دارد :مفتاح الخزائن (در سه مقاله

نگاشتة  1365 /767که سپس با تغییراتی اختیاراف بدیعی را از آن ساخت) تحفة الملوک
رسالة در صفاف مردان و زنان.
این کتاب بسیار شبیه فرهنگهای دارویی امروز است و در آن ضمن بح
دارویی ادویه عقاید پزشیان پیشین را نیز آورده است .محمد قاسز ملق

از خواص
به هندوشاه

استرآبادی و مشهور به فرشته -نگارندة تاریخ فرشته -دستور االطباء یا اختیاراف قاسمی را در
 1606 /1015با نور بدان نگاشت؛ که از روی آن نیز مخزن االدویه به سال  1771 /1185تألیف
شد .از آن نسخههای بسیاری در دست است؛ از آن جمله نسخیهای از گزییدة آن در کتابخانة
مغیسای ترکیه موجیود است .در سیال  1887 /1305در گانپیور هنید بیه چیاپ رسییده است
(نک عیسهای یرگزیده).
آغاز  :بسمله[ .ابتداء حمد بی حد و عد و سپار بی]قییار مبدعی را که آاار ...از اشجار
سِمَت وضوح...
انجام  :و اما اعصاب و اورده و شرایین و رباطاف و غشاها از این عجیبتر است حقاً از حقا.
نسخ تحریری اوایل سدة 12؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی و نشانههای منه
؛ یادداشت خریداری نسخه با سجع مهر محمد معین بن محمد رضی  1277به
تاریخ  10صفر 1281؛ و چند بیت شعر پراکنده در برن 1ر؛ نسخههای دارویی و
مطال

دیگر در برن  1و  2و صفحاف دیگر؛ یادداشت دربارة بار

باران در

چهارشنبهسوری و حلول نوروز در پنجشنبه و نیز ورود حاجی صحبتاهلل (؟) به
قریه به تاریخ  25جمادیاالول  1167در برن 63ر؛ یادداشت دربارة مطالعة کتاب
(که به اشتباه آن را تحفة حییز مؤمن پنداشته) به تاریخ  11بهمن  1316با جوهر
آبی در برن  69ر؛ یادداشت دربارة بار
اور 1167؛ و نیز بار
یادداشت دربارة بار

تگرن به قدر گردکان در ش

سهشنبه 4

باران در روز دوشنبه  24رمضان  1167در برن 170ر؛
برف در روز  12فروردین از شآمت قدن نحس برادر زاوَی

(زادة) نادرشاه به تاریخ ای نییل 1163؛ و نیز دربارة معصیت خلق و خوردن مال
مردن با تاریخ جمعه  20محرن  1185در برن 281ر؛ یادگاری سید محمد حاج
سید جواد با جوهر آبی در برن  281پ؛ یادداشت [دربارة فرو ] گردکان به
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علی [فرزند] حاجیاحم ِد مرحون خو ِد ولد احمد محمد زمان [فرزند] غ ن علی
احمد ببه علی [فرزند] کرب یی اسماعیل مرحون و کایز محمد در برن  312پ؛
یادداشت دربارة پشت سرگذاشتن چند بیماری با تاریخ  27رمضان موافق فروردین
ماه ج لی و یادداشت به تاریخ  9صفر پاررییل  1283در انبارلوی دیارجان در
برن 315پ؛ اشعاری از فردوسی و جز آنها در برن پایانی ()316؛ نسخه آب
خورده است و بسیاری از برنها هز وصالی شده است .نان کات

و تاریخ کتابت

ذکر نشده است.
 19ر 21 × 13

 316ن 30 × 20

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج لیمویی ضربی مقوایی رحلی کوچک
منابع :کشف  /34 :1ذریعه 368 :1؛  /150 :8منزوی  /469 -465 :1فنخا -433 :2
 /448مشار  /132 :1پزشیی /8 :مخطوطاف الط  /197 -195 :ملی/163 -162 :1
کتابنامة علون ایران /288 -287 :کتابشناسی پزشیی/122 11 -10 :
Rieu, V.2, PP. 469-470.

 49آ -تحفة المؤمنین

(فارسی)

تألیف میر محمد مؤمن تنیابنی دیلمی (رک  24آ).
این نسخه تا اواخر فصل چهارن از باب اولِ قسز اانی (دستوراف) را دارد.
انجام (افتاده) :بهمن سرخ و سفید و ...نوذری لسان الوصافه از هر یک...
نسخ احمد بن ابوالفتح اصفهانی شریف در  1224در شیراز برای آقا محمد حسن
صیرفی؛ عنوانها شنگرف؛ با حواشی به خط شنگرف؛ نان کتاب  1در برن ع
به اشتباه گنج اللغاف (کذا) شیخ فریدالدین عطار ذکر شده است؛ یک رباعی به
خط بنفش از حمید زنجانی به تاریخ  27آبان  1314در صفحة 341؛ یادگاری
فرجاهلل به تاریخ  17محرن  1330در ص 352؛ یادداشتی گویا از آقا محمد حسن
صیرفی که نسخه برای او نوشته شده است بدین مضمون :از اول ءارر (؟)
اصلش هست تا آخر که نسخة حییز تمان شود .اینجا زهق ندارد [ولی] تحفة
حییز زهق دارد .همان است خیلی خیلی خوب بقیه از روی نسخة حییز
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انشاءاهلل باید رفتار شود ...در ص 732 -731؛ یک بیت شعر از کسی که نان خود
را با اعداد ابجدی نوشته به تاریخ  12شوال  1273در ص 722؛ یادداشت دربارة
گرفتن عر نمک به خط احمد تبریزی در ص 728؛ سجع مُهر همین شخص «یا
احمد  »1259در ص 724؛ دو بیت شعر [گویا از حمید زنجانی] به خط بنفش در
برن پایانی؛ انجان افتاده و چهار برن از آغاز و انجان وصالی شده است.
 24ر 22 × 11 /3
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

 404ن 30 × 20

جلد تیماج قهوهای مقوایی جدید رحلی کوچک

(فارسی)

 50آ -مجموعه
شامل دو کتاب پزشیی از یک نویسنده:
 -1مجمع الحکمتین و جامع الطبین ( 1پ 304 -ر)

تألیف محمد بن عبدالصبور خویی تبریزی پزشک مخصوص عبار میرزا ولیعهد (-1202
 )1833 -1787 /1249و محمد شاه ( )1847 -1834 /1264 -1250و ناصرالدینشاه (-1264
 .)1896 -1847 /1314میگویند چون همیشه با قبل منقل حرکت میکرد و عشق زیادی به
قلیان داشت به حییز قبلی معروف شد .پزشیی را در اصفهان آموخت و از پزشیی اروپایی
هز اط ع داشت؛ ع وه بر آن در ادبیاف و شعر هز دست داشت .هزچنان که در مقدمة کتاب
به مناسبت اشعاری از خود ذکر کرده است .جلیل خان ناصرالحیما (ن )1931 /1350و میرزا
رضا خان ارفعالممالک صبوری فرزندان اویند.
در کلیاف پزشیی در «فنون حیمت علیه یعنی در معالجاف طبیه ...جامع حیمت ایرانی و
انگلیزی» یعنی براسار پزشیی قدیز و نوین در یک مقدمه و قوانین عدیده (قانون) و خاتمه
و عنوانهای فرعی دیگر هزچون فقره مطل
و نهایتاً در عهد فرزند

مبح ؛ که آن را به دستور عبار میرزا1نگاشت

محمد شاه به پایان رساند (نک عیسهای یرگزیده) .دربارة خود

میگوید « :گاهی با حیمای ایران و گاهی با فرنگیان موایبت کرده ...بعد از فراغت از تحصیل

 -1در فهرست کتابخانة ملی ( )146 :4به اشتباه به دستور ناصرالدین شاه ذکر شده است.
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اوقاتی [در] صفحة آذربایجان مقر سلطنت ...ولیعهد مغفور (عبار میرزا) بود» .طبق 6
فرمایشی که از قول عبار میرزا آورده قرار بوده که:
 -1آن را چنان ساده بنویسد که همگان بفهمند و به طریق سنگی چاپ شود اما به علت
مرن نابهنگان ولیعهد این خواسته به انجان نرسید .
 -2ابتدا در آن به توضیح بیماری بپردازد سپس طبق پزشیی انگلیسی و پزشیی
اس می رو

درمان رابن ویسد.

 -3از نوشتن مطال

زاید خودداری ورزد.

 -4از ادوییة مسیتعملة اطبای هند و سند و چیین و ختیا و ایغیور نییز به هییچ وجه
مرقون نشود.
 -5بیشتر به نسخههای پزشیان انگلیسی بپردازد.
 -6تجربیاف شخصی را هز در آن بگنجاند.
در آن آورده است که چون در آن اوقاف ( )1833 /1249ناخوشی وبا و طاعون در ب د
آذربایجان عان بود عبار میرزا به سمت فارر و خراسان رفت که نویسنده نیز در این سفر
م زن او بود .در پایان همین سفر ولیعهد از جهان درگذشت (3ر).

کتابهای دیگر او عبارتند از :انوار ناصریه در سه جلد .1 :تشریح البشر و توضیح الصدر
( 61آ)  .2جواهر الحیمه  .3اصول الطبیعیه -تعلیزنامه یا رسالة آبلهکوبی (تلقیحیه؟) که
ترجمهای است از رسالة ادوارد جِزِ فلوستر دُرّ مینون قرابادین خ صة عباسی (تلخیص
کتاب سنگ ج در لغت ترکی اار میرزا مهدی خان) قوانین الع ج ( 61آ) دیوان .از آن میان
انوار ناصریه و تعلیزنامه چاپ شده است.
آغاز :بسمله .الحمد للحییز المطلق الذی خلق االنسان من علق ...اما بعد ...چون علز
حیمت و فن طبابت اشرف علون است.
انجام :و سایر تدابیر آنها را به نحوی که در بزرگان گفتهایز معمول دارند .تمت الیتاب.
 -2فهرست دفتر قرابادین فرنگی و ایرانی -تقسیم االدویه (306پ327 -پ)
از همو در فهرست دواهای فرنگی و ایرانی .این نسخه از نسخههای دیگر موجود در
کتابخانههای سپهساالر و مجلس کاملتر است.
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آغاز :مقئیاف یعنی دواهایی که قی میآورند 190 26 25 24؛ مسه ف یعنی دواهایی که
شیز را میرانند.
انجام :گزیدن کل

تریا 54 31؛ قرص  6مثرودیطور طاردهوان داروی  .5تمت

نستعلیق محمد کایز بن محمد متخلص به نایز به دستور حییز میرزا محمود
حییز فرزند وصال در روز پنجشنبه  25شوال 1272؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با
برخی حواشی و نشانههای صح که برخی از آنها جدیدتر است .با دو
صفحهشمار -ییی مشیی و دیگری شنگرف؛ بر باالی برنها؛ روی جلد عنوان
کتابخانة احمدی و نان کتاب دیده میشود .گویا نسخه قب ً از آنِ دکتر حسانالدین
خرّمی بوده است .برنهای  305و  314سفید مانده است.
 25ر 21 × 10 /5

 418ن 29 /3 × 20 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره (با نقش کاغذ و تاریخ 1841ن) 1257 /
جلد گالینگور کِرِمیف رحلی کوچک
منابع :ذریعه 229 :2؛ 875 :9 /3؛  /27 :20منزوی  /595 -594 579 510 :1فنخا
 /248 -247 :28مرعشی  /167 :16ملی  /146 :4مؤلفین مشار /567 -566 :5
کتابشناسی پزشیی.257 229 121 95 79 76 74 29 22 :

(فارسی)

 51آ -هفت اقلیم

تألیف امین احمد فرزند خواجه میرزا احمد رازی (زنده در سدة  10و  16 /11و  .)17پدر
خواجه میرزا احمد و عمویش محمد شریف در عهد شاه طهماس
 )1576 -1523مصدر کارهای بزرن بودند :پدر

صفوی (/984 -930

ک نتر شهر ری و عمویش وزیر اصفهان.

امین احمد رازی به همراه دو پسرعمویش خواجه غیاثالدین محمد و شاپور در عهد اکبر
شاه مغولی ( )1605 -1555 /1014 -963به هندوستان مهاجرف کرد و در آنجا به نگار
این کتاب همت گماشت .شاپور در آنجا تجارف و شاعری پیشه کرد و غیاثالدین محمد
اعتمادالدولة جهانگیر شاه ( )1627 -1605 /137 -1014شد و دختر

هز به همسری

جهانگیر شاه درآمد و ملیة هندوستان گردید .فرزندان ایشان در هندوستان به مقاماف عالی
رسیدند و مدفها دوان آوردند.
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این کتاب تذکرهای است تاریخی و جغرافیایی در  7اقلیز که در هر اقلیز پس از ذکر
شهرها امیران و س طین و دانشمندان و مشایخ و شاعران آنجا را با آاار و اشعارشان به
رو

گزیده و گاهی مفصّل ذکر کرده است (روی هز شامل قری

 1560تن) .نگار
سب

 30هزار بیت و شرح حال

کتاب  6سال (از  996تا  /1002از  1582تا  )1893طول کشید .مؤلف در

تألیف آن میگوید :چون همیشه اوقاف را در تحقیق احوال ابرار و اِخبار اخبار مصروف

میداشت  ...بنابر وفور خواهش خود و اشارة بعضی از دوستان خاطر بدان قرار گرفت که
تذکرهای جمع سازد از نوز و نثر تا زمان حال (1ر) .در ماده تاریخ آن هز سروده است:
این نسخه که هست همچو فردور نیو

تا میو نشیوی در او بن شییافی میو

گیر از تو کسییی سیییؤال تارییخ کنیید

(تصنیف امین احمد رازی) گو ()1002

نسخههای متعددی از آن در کتابخانهها وجود دارد و به طرز مغلوطی به کوشش جواد
فاضل در سه جلد در سال  1340به چاپ رسیده است.
آغاز (همانند چاپی) :بسمله.
خیدا هر کجیا گنیجی آرد پدیید

به نیان خیدا سیازد آن را کلیید.

انجام  :هر چه خواسته او را نگاه دارد نتوانسته چون تیری که از کمان جهد به میان اصلی
میرود .و العهده علی الراوی .تمت الیتاب...
نستعلیق محمد تقی فرزند کرب یی آقاخان در روز شنبه  13شعبان 1264؛ عنوان و
نشان شنگرف؛ دو برن در آغاز و پایان نسخه سفید است.
 21ر 21 × 12

 396ن 29 /8 × 20

کاغذ فرنگی شیری
جلد مقوایی با روکش پارچه و ضربِ اکلیل عطف تیماج مشیی رحلی کوچک
فرسوده
منابع :کشف  /2044 :2ذریعه  / 52 :4فنخا  /779 -774 :34تاریخ تذکرههای
فارسی  /414 -410 :2مشار  /3403 :2مؤلفین مشار  /684 -683 :1سپهساالر :2
 /484ادبیاف/521 :
Rieu, V.1, PP.335-336.
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(فارسی)

 52آ -مخزن االدویه و تذکرة اولی النهی

تألیف حییز محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازی (رک  37آ) در ادویة مفرده و مرکبه.
نگارنده خود میگوید که این کتاب را پس از مجمع الجوامع و ذخائر التراکی  -یعنی پس از
 -1771 /1185و به دستور همان پیرو مرشد حقیقی حبی اهلل نگاشته است؛ در یک مقدمه و
دو مقاله و ابواب و فصول متعدد که در ضمن آنها به ترتی

حروف الفبا ادویة مفرده را ذکر

کرده است:
مقدمه -در بیان اموری چند که اط ع بر آنها پیش از شروع در مطلوب ضروری است در
 14فصل
مقالة اول -در ادویة مفرده که تذکره نامند
مقالة دون -در ادویة مرکبه که قرابادین خوانند
خاتمه (که گویا همان مقالة دون باشد چون نویسنده جای مقالة اول و دون را مشخص
نیرده است ) -در بیان تعداد ادویة مذکوره به اسامی و لغاف مختلفه مسمّی به فرهنگ در 28
باب و فصول متعدد.
او هزچنین نان برخی از کتابهایی را که از آنها سود جسته در مقدمه ذکر کرده است.
این کتاب بارها و گاهی با مجمعالجوامع به چاپ رسیده است .اخیراً به مناسبت کنگرة
پزشیی نسخة چاپ کلیته ( )1844 /1260در تهران به چاپ رسید .نسخة حاضر شامل باب
دوازدهز تا پایان کتاب است.
آغاز :بسمله ....باب دوازدهز در بیان ادویه[ای] که حرف اول آنها سین مهمله است .فصل
السین مع االلف ساج.
انجام  :یی ن اودی :اسز ترکی ایل است فقط .باید دانست این نسخه ...نسبت به دیگر کت
متداولة این فن گوی سبقت از میدان جامعیت و محتاج الیه طبی

ربوده.

ل نیمة سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ یادداشت خریداری
ی اوای ِ
نستعلیق هند ِ
کتاب توسط دکتر صفاءالحق به تاریخ شعبان  1331در همدان با این مضمون :از
طمعکنندگان معذرف میخواهز که چون به کار آنها نمیآید چشز طمع از این
[کتاب] بپوشند؛ و در ذیل آن یادداشت سید میر صالح ژاندارن به تاریخ  19صفر
سال (؟) دربارة شرفیابی به حضور صفاءالحق با جوهر آبی در برن 1ر؛ با
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حواشی اندک که برخی از آنها با جوهر سبز (احتما ًال به خط صفاءالحق مالک
نسخه) است .تا برن  60صفحه شمار دارد .نسخه موریانه خورده است؛ اوایل و
اواخر نسخه هز وصالی شده است .نان کات
 21ر 24 × 13

و تاریخ کتابت ذکر نشده است.
 353ن 29 × 20

کاغذ کشمیری جدید آهار مهره
جلد گلینگور قهوهای رحلی کوچک
منبع :فنخا .748-747 :28

(عربی)

 53آ -صحاح اللغه (تاج اللغه و صحاح العربیه)

تألیف امان ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری فارابی (ن )1002 /393دانشمند ایرانی که
دانشهای گوناگون را از دائیا

ابراهیز فارابی و سیرافی و فارسی کس

کوچک و حجاز رفت و در آنجا به کس

کرد؛ سپس به عرا

علز واژهشناسی (لغت) پرداخت .آنگاه به خراسان

بازگشت و در نیشابور سینی گزید و در علز واژگان و نگار

و خط سرآمد همگان شد.

آوردهاند که در نیشابور اختراعی کرد و آن را میان مردن به نمایش گذاشت؛ اما همان اختراع
سب

مرگش شد .او در مقدمة این فرهنگ چهار جلدیِ عربی به عربی میگوید؛ واژههای

عربی را چنان نوشته که به نور خود

صحیح باشد لذا آن را صحاح نامید .گویند که او کتاب

را به پایان نرسانده درگذشت؛ سپس شاگرد

ابراهیز بن صالح ورا آن را به انجان رساند .با

آن که عربی زبان مادری او نبود نخستین کسی است که واژگان عربی را به ترتی
الفبای آخرِ مرت

حروف

نمود.

نویسندگان پیشین این کتاب را ستوده و بسیاری بر آن حاشیه و تیمله نوشتهاند؛ هزچون:
ابومحمد عبداهلل بن بری رضیالدین حسن بن محمد صغانی ابوالقاسز فضل بن محمد بصری
و دیگران .برخی نیز آن را مختصر کردهاند هزچون :امان محمد بن ابیبیر بن عبدالقادر
رازی -به نان مختارالصحاح -و محمد العیشی (ن .)1607 /1016موال محمد بن مصطفی وانی
معروف به وان قولی (ن )1591 /1000هز آن را به ترکی برگرداند که این ترجمه در سال

 1728 /1141به چاپ رسید .کتابهای دیگر جوهری عبارتند از :کتاب فی العروض و مقدمه
فی النحو.
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این نسخه ناقص است و از چند جا افتادگی دارد .آن چه از بابهای آن باقی مانده بدین
قرار است :یک برن از اوایل باب اء یک برن از اواخر باب ف و تمان بابهای ث ج ح
خ د برن پایانی باب ذ ر (نک تصاویر برگزیده).
نگارنده نسخههای فراوان این کتاب را از سدههای هفتز تا نهز /سیزدهز تا پانزدهز دیده
است .این کتاب چند بار چاپ شده است.
آغاز (افتاده) ...:اهل الشان و احد هز نؤتی فأما قول اآلخر ...فصل الواو الوقت معروف و
المیقاف الوقت المضروب المفعل و الموضع.
انجام (موجود) :فجیین مذاکره و السیرُ القلیل و ایء یسیر ای هیّز...
نسخ کهن بعضاً معرب و مشیول به تاریخ  17و  19رج

( 675از برن  25تا

پایان نسخه) و  13ربیعاالول ( 739تا برن )24؛ با چند نوع خط نسخ گوناگون؛
واژهها در حاشیه به شنگرف نوشته شده و نشانهای داخل متن هز شنگرف است.
با برخی حواشی کهن و نشانههای صح ص؛ سجع مُهر کهن العبد المذن
نوانالدین و کلمة «وقف» و جملة «وقف اوالد ذکور است» در چند جای نسخه؛
لبههای نسخه آب خورده و آسی

دیده و برنهای پایانی هز وصالی شده است.

در صحافی جدید برنها جابه جا صحافی شده است .آغاز و انجان افتاده و نان
کات

ندارد.

 25ر 22 × 12
کاغذ سمرقندی نخودی

 181ن 28 /5 × 19

جلد گالینگور قهوهای رحلی کوچک
منابع :کشف  /1073 -1071 :2االع ن  /310 -309 :1فنخا  /433 -414 :21معجز
المطبوعاف  /724 -723 :1عربی مشار /585 :مؤلفین مشار  /584 -583 :1مرعشی
 /24 -23 :2دانشگاه /2754 :7
Brockelmann, SI, PP. 196-197.

 54آ -صحاح اللغه

(عربی)

از اسماعیل بن حماد جوهری (رک پیشین).
ایین نسیخیه شیامل بخشهیای پراکنییدهای از بیابهیای أ ب غ ف
برگزیده).

است (نک تصاویر
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آغاز (افتاده) :جاء ...:و المجنا بالضز الرر قال ابوقیس بر (؟) االسلت و المجناء اسز قراع
انجام (موجود) :و تصغیر سطیلق و طلق السلز علی ما لز بسز فاعله اذا رجیعت الییه نفسیه
و سین...
نسخ مُعرب سدة 8؛ با چند نوع خط نسخ گوناگون؛ عنوانها در حاشیه و نشانها
در متن به شنگرف نوشته شده است .با حواشی نشانههای ص صح؛ سجع مهر
العبد المذن

نوانالدین و جملة «وقف اوالد ذکور» در برن 63ر  82پ (رک

پیشین)؛ نسخه آب خورده و برخی برنهای آن وصالی شده و پس و پیش
صحافی شده است .آغاز و انجان و میانههای نسخه افتاده است.
 24و  25ر 23 × 12 /5

 101ن 28 /5 × 19

کاغذ سمرقندی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید

(فارسی)

 55آ -تقویم االبدان
کتابی است مختصر در باب تدبیر امراض و معرفت اسباب و اعراض به رو
شمسالدین محمد اشرف فرزند شمسالدین محمد طبی

تقویز؛ ترجمة

که آن را از روی متن عربیِ آن-

نگاشتة شرفالدین ابوعلی یحیی بن عیسی بن علی بن جزلة بغدادی (ن -)1100 /493به
دستور شاه سلیمان صفوی ( )1693 -1666 /1105 -1077ترجمه کرده است .خود گوید:
«ترتی

داده ان این کتاب را بر صورف تقویز و بر حاشیة آن ذکر کردهان قسمت مرضها را و

فایدة چند را (2ر) که در خانههای دوازدهگانه مذکور میشود ...و از برای هر مرضی دوازده
خانه ترتی

دادهان ».در آنها نان سب

ع مت معالجة شاهانه درویشانه و عا ِن مرض و مانند

اینها مشخص شده است .به عبارف دیگر مجموع بیماریها را در  44نوع یا طبقه دستهبندی
کرده که هر نوع در یک صفحة مجدولِ  8شعبهای آمده است؛ روی هز  352بیماری را شامل
میگردد .این رو

گزیدهنویسی در ط

از زمانهای کهن معمول بوده است.

ترجمة کهنتر این کتاب به دست سپهساالر علی بن عبداهلل در سال  1249 /647انجان گرفته
است .ترجمة ناشنار د یگری هز از آن وجود دارد .گویا شرحی بر آن نگاشتة حبی اهلل فرزند
نورالدین محمد طبسی تونی در کتابخانة وزیریِ یزد موجود است .متن اصلیِ عربی را هز
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عبدالحلیز بن عبداهلل قوهلوی مختصر کرده است .این کتاب در سال  1858 /1275و پس از آن
به چاپ رسیده است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .و به اقتی .سپار بیقیار حییز درمان آفرینی را سزاست که به اقصای
حیمت بالغه استخراج تقویز ابدان بشریت فرمود.
انجام :خدای تعالی است و بس یاری دهندة بندگان را در علز و عمل و نگارنده است (کذا)
و هو حس بن ااهلل و نعز الوکیل و صل اهلل ...تمت الیتاب.
نستعلیق ابوالحسن فرزند علی خان (الشهید فی سبیلاهلل) در  24شوال 1246؛ هر
صفحه با جدول  11ستونی و  10بندی و کمند که در فاصلة بین جدول و کمند
مطال

کتاب نوشته شده است؛ عنوان و نشان و برخی جم ف به شنگرف نوشته

شده است .با حواشی و نشانههای صح؛ سجع مهر کات

در ترقیمه؛ مهر اسماعیل

و امین یاهری؟ در برن 3ر؛  4برن از آغاز و انجان نسخه سفید مانده و فرسوده
است.
هر صفحه  10بند 27 × 17 /5

 56ن 30 × 22

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج ضربی منگنهای الیی رحلی کوچک
منبع :فنخا .68 -67 :9

(فارسی)

 56آ -مجموعه
شامل یک کتاب و یک رسالة پزشیی:
 -1منهاج الصناعه -ریحان الملوک (1پ72 -پ)
تألیف ابوطال

شریف فرزند محمد علی حسینی اصفهانی (ن )1801 /1216متولیِ آستان

قدررضوی .او این کتاب را در انواع بیماریهای بدن از سر تا پا و بیماریهای عمومی و
معالجاف آنها برای شاهرخ افشار -نوة نادر و حاکز خراسان (-)1796 -1748 /1210 -1161
در یک مقدمه و  20باب و یک خاتمه و فصول و انواع متعدد نگاشت .او این کتاب را پس از

مصباح الع ج نگاشت که گویا نسخة آن موجود نیست .دو کتاب دیگر از او به نانهای مغنی
الطبی

و جامع التجارب در دانشگاه تهران و کتابخانة آیتاهلل مرعشی موجود است.
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نسخهای از منهاج الصناعه در کتابخانة آیتاهلل مرعشی وجود دارد.
آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل ...اما بعد چنین گوید کل

آستان رضوی و حاج

درگاه مرتضوی ...مختصری در معالجاف نوشتز.
انجام :چه آید ز دستِ اطبا چو آید قضا که شغل طبی

است رفع مرض نه اجل

 -2رساله در خواص چوب چینی و قهوه و چای (74پ83 -پ)
تألیف شیاه قاضی محمد فرزنید کاشفالدین محمد اردکانی یزدی خراسیانی از شاگردان
شیخ بهایی ( )1622 -1546 /1031 -953که مدتی هز شیخاالسی ن اصفهان بود .پدر

از

دانشمنیدان پزشیی و ریاضی بود .او سپس هززمان با موج مهیاجرف دانشمندان پس از مرن

شاه عبار و شیخ بهیایی به هند رفت و چند سیالی در شهر گلینده مقیز شد و کتاب آیاف
االحیان یا تفسیر قط شاهی را به نان حاکز آنجیا سلطان محمد قط شاه (/1035 -1020
 )1625 -1611نگاشت .پس از بازگشت این رسیاله را برای شیاه عبیار دون صفیوی
( )1667 -1642 /1077 -1052نگاشت.
مؤلف در مقدمه آن را به سه باب تقسیز کرده اما به یک بابِ  14فصلی آن را ختز کرده
است .تا فصل دوازدهز مربوط به چوب چینی و فصل سیزدهز و چهاردهز در خواص قهوه و
چای است .در آن از رسالة چوب چینی تألیف حییز عمادالدین محمود طبی

(رک 49ب)

دانشمند سدة دهز /شانزدهز بسیار نان برده است.
آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل ...بعد چون توجه خاطر آفتاب مآار اشرف اقدر کل
آستان ...شاه عبار الصفوی الحسینی...
انجام  :منافع و مضارِ باقی ادویه که به تجربه و قیار برای فقیر یاهر شده در کتاب
علی حده بیان خواهز کرد تا شیعیانِ امیرالمؤمنین [از] آن منتفع شوند.
نستعلیق میرزا ابوطال

ی حوار و تنگیِ معیشت» در
«در حال پریشانی و پراکندگ ِ

ی برخی واژهها و
دوشنبهای از صفر 1249؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با معان ِ
نشانههای صح در

1؛ چند یادداشت در برن 1ر بدین مضمون :یادداشت تولد

عبدالقهار در روز ییشنبه غرة جمادیاالول  1252و نور جهان در ش

شنبه 21

جمادیالثانی  1252به خط و مُهر محمد مهدی با حسابهای نجومی (که تنها
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میتوان گفت که این دو فرزند از دو زن او به فاصلة  50روز زاده شدهاند) .یک
روایت و چهار بیت شعر عربی در وصف علی (ع) .دو یادداشت دیگر در برن
72پ و 73ر دربارة طریق ساختن ح

نشاط و نسخهای در درمان مریضی چشز

نوشته شده است .یادداشت خلیل شهابی -عضو گمرکاف و رئیس بجنورد -در
هدیة کتاب به دکتر نصیری به تاریخ  9مرداد  1309با جوهر آبی در برن پایانی.
جلد از عطف کنده شده است.
 23ر 22 × 12 /5

 83ن 30 /5 × 21

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج سبز ضربی مقوایی رحلی کوچک
منابع :ذریعه 301 :4؛  /310 -309 :5فنخا  /238 -237 :32تاریخ دولتهای
اس می  /535 :2اع ن معین /منزوی  /598 :1دانشگاه  /4217 -4216 :15پزشیی:
 /154مرعشی 171 :4؛  /186 :16کتابشناسی پزشیی.288 272 81 :

(فارسی)

 57آ -ذخیره خوارزمشاهی
تألیف سید اسماعیل جرجانی (رک  5آ).

این نسخه شامل اواخر باب دون از مقالة هشتزِ کتاب ششز تا پایان باب سی و چهارن از مقالة
دونِ کتاب دهز است.
آغاز ( موجود) :اسباب که یاد کرده آمده است اندر پیش افاده باشد .ع ج آنجا که ع مت
خون یاهر بود...
انجام :و میل او صبر است و بعضی گفتهاند که سنگش افتیمون و ده یک خریق .تز .تز .تز.
نسخ نیمة اول سدة 12؛ با جداول الجورد؛ عنوان و نشان شنگرف؛ عنوانها در
حاشیه هز نوشته شده است .برنشمار کهن از شمارة  352تا  711بر باالی
صفحاف که نشان میدهد این نسخه جلد دون کتاب بوده است .یادداشت تملک

م حسین و یک یادداشت طبی و نان کتاب که به اشتباه جواهرنامة سلیمانی
ن آغاز و انجان نسخه
آورده و دو جدول تعویذاف در دو برن پایانی؛ چهار بر ِ
سفید است .ترقیمة کتاب کنده شده و جای آن وصالی شده است.
 21ر 19 /5 × 11 /5

 366ن 30 /5 × 20 /7
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کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج حنایی الیی رحلی کوچک

(فارسی)

 58آ -تحفة المؤمنین
تألیف میر محمد مؤمن تنیابنی دیلمی (رک  24آ).

آغاز (برن اول افتاده) :والد این ذرة بیمقدار میر محمد زمان تنیابنی دیلمی -طاباهلل اراه-
با وجود حدر صای

و ذهن ااق ...

نسخ احمد فرزند ابوالفتح شریف اصفهانی در ربیعاالول  1224در دارالعلز شیراز
(307ر)؛ 1عنوان ه شنگرف؛ حروف الفبای بخش قرابادین و برخی عنوانها در
حاشیه به شنگرف نوشته شده است .برخی حواشی و نشانههای صح ن له دارد.
یادداشت تولد ابوالحسن علی ملق

به شیراهلل خان فرزند محمد رفیع خان در

چهار ساعت و نیز گذشته از ش

جمعه  26شوال  1247در برن 1ر؛ مُه ِر نان

دکتر علی مستشفی پزشک رسمی بیمارستان بروسة پاریس طبی

امراض

داخلی ...رئیس بخش وابسته به دانشیدة پزشیی در برنهای 28پ 16پ
 288پ؛ گویا یک یادداشت در ترقیمه با تیغ بریده شده و دو برن نخستین هز
وصالی شده است.
 446ن 29 /8 × 20

 24ر 22 /5 × 11 /5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج کبود ضربی مقوایی رحلی کوچک

 59آ -حدائق الحقائق فی کشف اسرار الدقائق (بحرالدرّر -احسن القصص)

(فارسی)

تفسیری است عرفانی بر سورة یوسف از مولی معینالدین محمد بن شرفالدین محمد مسیین
فراهی هروی معروف به مولی معین مسیین فراهی و واعظ هروی (ن 907یا  1501 /909یا
 )1503برادر قاضی نوانالدین محمد (ن  )1494 /900که این کتاب را به درخواست جمعی از
دوستان ربّانی که مایلِ مطالعة قصص قرآنی بودند نگاشت .او در این کتاب نخست ترجمة آیه
 -1نسخة دیگر تحفه (

 49آ) را نیز همین کات

در همین سال نگاشته است.
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و سپس تفسیر آن را آورده و ابیاتی از خود و دیگران بر آنها افزوده است .گویا جزیی از
تفسیر بزرگی باشد که پیشتر بخشِ سورة فاتحه و بقرة آن نگاشته است؛ چنان که خود این
بخش را دفتری از دفاتر دریا مقاطرِ کتاب خوانده است (3ر).
او پس از مرن برادر

به اجبار در هراف به قضاوف نشست و پس از یک سال از آن شغل

کنارهگیری کرد و در مسجد جامع هراف به وعظ مشغول شد .او بسیار اهل زهد و ورع و
پرهیزگاری بود و در بیشتر خطوط مهارف داشت .طبق گفتة خوندمیر او بر منابر اشراف را
فحاشی و شتز میکرد؛ حتی به گفتة حییز شاه قزوینی او دیوانه شده بود .پس از مرگش او
را در کنار گور خواجه عبداهلل انصاری دفن کردند.
کتابهای دیگر او عبارتند از :قصص موسی (که در آن برخی از عباراف همین کتاب را نقل

کرده و در  1852 /1272به نان اعجاز موسوی چاپ سنگی شده است) الواضحه فی تفسیر
الفاتحه معارج النبوه فی مدارج الفتوه (چند بار چاپ شده است) روضة الواعظین دیوان.
این کتاب پیشتر با نان احسن القصص در ایران و هند چاپ شد و در چاپ تهران به اشتباه از
معینالدین جوینی دانسته شده است .سپس در سال  1347به کوشش جعفر شهیدی با نان
حدائق الحقائق به چاپ رسید .
آغاز :بسمله .الحمدهلل الذی جعل الملوک بمعصیته و جعل العبد بطاعه ملوکا .سپار و
ستایش معبودی را سزاست جل اسمه...
انجام :ختز قصه مؤمن بدین آیت فرماید که لمثل هذا فلیعمل العالمون.
نستعلیق سید محمد جعفر بن محمد طاهر حسینی در روز سهشنبه  15رج
1256؛ عنوان و نشان شنگرف؛ آیاف قرآنی به خط نسخ است .با نشانههای صح؛
مقداری اار آب خوردگی بر روی نسخه دیده میشود .برن اول و دون نسخه
وصالی شده و عطف جلد فرسوده است.
 19ر 20 × 11 /5

250ن 30 /5 × 21

کاغذ فرنگی شیری
جلد مقوایی عطف و گوشهها تیماج مشیی رحلی کوچک
منابع :کشف  /1724 -1723 :2ذریعه 37 :3؛ 345 :4؛ 286 -285 :6؛ 1078 :9 /3؛
 /108 :17فنخا  /746 -742 :5مشار  /118 :1مؤلفین مشار  /261 :6ترجمة
استوری 255 144 -141 :1؛  /733 :2ملک  /49 :2سپهساالر /293 -292 :4
دانشگاه  /436 :3مرعشی 161 :8؛  /250 :16منزوی .44 2 :1
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(فارسی)

 60آ -اختیارات بدیعی
تألیف حاجی زینالعطار علی بن حسین شیرازی (رک  48آ).
این نسخه تا اوایل فصل نون از باب سین را دارد.

آغاز (افتاده) :با صموغ یا لحیایا بود که جملة وی مستعمل بود اگر اکثار مستعمل از اورا
نباف بود هزچون ساج...
انجام (افتاده) :و دار شیشعان نیز هز گفته شد؛ در دال سنبوف کمونست و گفته شده...
نستعلیق اواسط سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با نشانههای صح؛ تا اواسط
نسخه اار آب دیده میشود؛ آغاز و انجان افتاده؛ نان کات
 15ر 17 /5 × 10 /5

و تاریخ کتابت ندارد.

 206ن 29 /7 × 20 /5

کاغذ فرنگی نخودی
جلد تیماج مشیی ضربی ترنجی لوال دار رحلی کوچک

 61آ -مجموعه

(فارسی)

شامل دو کتاب پزشیی از یک نویسنده:
 -1تشریح االنسان و توضیح االبدان ( 3پ 214 -ر)
از محمد بن عبدالصبور خویی تبریزی (رک  50آ) در تشریح در قسز و  5فن و چندین جمله
و باب و فصل؛ به گفتة مؤلف ترجمهای است از کتاب چول کلوکیه در تشریح تفصیلی که آن
را در سال  1854 /1271به انجان رساند .در مقدمه هزچنین نان برخی نویسندگان مآخذ دیگر
خود را که اصل آنها به زبانهای فرانسه و انگلیسی بوده و او از ترجمههای ترکی و عربیِ
آنها سود جسته ذکر کرده است :سبتیه ( 3ج) سمرتج مییل ( 3ج) مورو بیشاف ( 7ج)
بوییه ( 4ج) مرزلن ( 2ج) ایبولیت بایل ( 2ج).
مؤلف خود نیز عم ً به تشریح بدن انسان میپرداخته است :در حین تحریر این کتاب ...چند
جثه از اجسان امواف [را] به طریق شرعی تشریح نمودیز (4ر).
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احتما ًال این کتاب همان است که با نان تشریح البشر و توضیح الصدر به عنوان جزو او ِل
انوار ناصریه به سال  -1855 /1272یعنی یک سال پس از نگار

کتاب -چاپ شده است

(نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .سبحان ذی الملک و الملیوف ...اما بعد ...این کتاب ما که از جملة امتیازاف
عصریه است و از استحساناف حصریه...
انجام :سوراخهای آنها که در طرف بیرو و بشره است برای دفع کردن اخ ط مفتوح گشاده
است.
 -2قوانین العالج (215ر 328 -پ)
از همو در درمان بیماریها به شیوة فرنگی در  6جزء و چند مبح

و فقره و فصل .در

فهرستهای موجود نشان ی از این کتاب دیده نشد .مقدمة آن در این نسخه دیده نمیشود (در
فهرست مطال

از مقدمه ذکر شده است).

آغاز  :تمهید .باید دانست که موضوع این کتاب ما علز ط

انسانی است و ط

عبارف

است از شناختن امراضی که عارض بدن میشوند.
انجام :پس مسحو از ده گندن تا بیست گندن و منقوع از دو درن تا درن در شش و قیه آب.
واهلل الشافی الرب غیره و الخیراً االّ خیره .ن.
ال

و نسخ خو

[احتما ًال ]1271؛ دارای  56لوحه تصویر چاپ سنگی از

اعضای بدن انسان ( )1؛ عنوان و نشان شنگرف؛ فهرست مطال ِ دفت ِر

 2در

پایان نسخه ( 328پ334 -ر)؛ تاریخ  20محرن  1325در برن 3ر؛ یادداشت دیگر
بدین مضمون :گوسفند در تاریخ  11شهر ربیعالثانی  1272به تحفه به شاه (؟) داده
ی مدادی در آغاز و انجان نسخه؛ نان کات
شد (برن پایانی)؛  3نقاش ِ

و تاریخ

کتابت ذکر نشده است.
 23ر 20 /5 × 12و 21 /5

 336ن 29 /5 × 21

کاغذ فرنگی شیری و نخودی آهار مهره
جلد تیمیاج مشییی ضربی منگنیهای با ترنج و سرترنج و لچییی مقوایی
رحلی کوچک
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منابع :مرعشی :16
(هزچنین رک

 /167 -166مشار  /391 :1کتابشناسی پزشیی/74 :

 50آ).

(فارسی)

 62آ -دُرّه نادره

تألیف میرزا محمد مهدی خان فرزند محمد نصیر استرآبادی نوری منشی نادر شاه در تاریخ
پادشاهی نادر شاه ( )1747 -1735 /1160 -1148تا یک سال پس از مرگش ()1748 -1162
به نثری دشوار و مسجّع به شیوة تاریخ وصاف در یک مقدمه و چهل فقره و یک خاتمه.
نگارنده دست کز از سال  1733 /1146منشی نادر شاه بوده و در سال  1747 /1160به همراه
مصطفی خان شاملو به سفارفِ او نزد محمود اول سلطان عثمانی (-1730 /1168 -1143
 ) 1754رفت .پس از کشته شدن نادر به تبریز آمد و اندکی بعد در همانجا درگذشت (/1162
.)1748
این کتاب چند بار در ایران و هند به چاپ سنگی رسیده؛ و نهایتاً توسط جعفر شهیدی هز
تصحیح و چاپ شده است (نک تصاویر برگزیده).
کتابهای دیگر او عبارتند از :جهانگشای نادری که به زبانهای انگلیسی و فرانسه هز
ترجمه شده است؛ انشاء الدّرر (منشآف) یواهر الطبیعه و مبانی اللغه (مقدمة سنگ خ).
آغاز ( تقریب ًا مانند چاپی) :بسمله .دیباج دیباجة کتاب کُتّاب فصاحت قرین مخطّط و مدّیح
از مدیح و آفرین جهان آفرینی است که...
انجام (افتاده) :سخت شد به حدی که آبگینة فلک گویا پر از آب کینه...
نستعلیق اوایل نیمة دون سدة ( 13پس از )1262؛ آیاف قرآنی و احادی

و روایاف

عربی به خط نسخ درشتتر از متن که روی برخی از آنها خط شنگرف کشیده
شده است .برخی از واژههای دشوار به خط شنگرف ریز در میان سطور معنی
شده است .با چند نشانة ص؛ سجع مهر «صراط علی حق تمسّیه؟  »1262در
برن آغاز؛ انجان افتاده؛ نان کات
 9ر 19 × 10 /5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

و تاریخ کتابت ندارد.
 262ن 29 /5 × 20 /3
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جلد روغنی با زمینة مشیی و ترنج و سرترنج و جدول زرین و سبز و شنگرف
مقوایی رحلی کوچک
منابع :ذریعه  /112 -111 :8منزوی  /4321 4309 :6تاریخ دولتهای اس می :2
 /385مشار  /1405 -1404 :1مؤلفین مشار  /449 -447 :6مشترک پاکستان :5
324؛ /178 -175 :10
Rieu, V.1, PP. 192-193, 195.

 63آ -نهایة الطلب فی شرح المکتسب فی زراعة الذهب
(عربی)
در کیمیا متن از شیخ ابیالقاسز محمد بن احمد سیماوی عراقی صاح

االقالیز السبعه .این

کتاب شرحی است بر آن که توسط شیخ ایدمر بن علی جندکی(1زنده در سدة  )14 /8در سال
 750یا  1349 /862یا  1458نگاشته شده است.
دارای یک مقدمه و چند مقاله و یک خاتمه است .شارح میگوید که صاح
خود را فا

میتس

نان

نساخته بود؛ اما در یهر نسخه دیدن که از آنِ ابوالقاسز عراقی است .او هزچنین

میگوید که پس از دنبالهگیری در علز و کس

اجتهاد و کوشش در آن و درک محضر بزرگان

در اقطار و اکناف عالز -از حدود عرا و رون و مغرب و مصر تا اطراف یمن و حجاز و شان-
توانستز مشی تز را در علون اوایل (حیمت الهی و فلسفه) حل نمایز .مدف  17سال بیهوده
میگشتز تا آن که این کتاب را یافتز .چون آن را بسی صواب و کامل یافتز شرحش کردن.

مؤلف در المصباح فی علز المفتاح و نتایج الفیر هز به شرح المیتس

اشاره کرده است.

شرحی دیگر از آن به فارسی در  1889 -90 /1307در بمبئی چاپ شده است .در این چاپ

متن میتس

از جابر بن حیان (ن )777 -8 /161شاگرد امان جعفر صاد دانسته شده است.

مؤلف ع وه بر کت

مذکور در دیباچه از دو کتاب دیگر خود -بغیة الجنیه فی قانون طل

االکسیر و الشمس المنیر فی تحقیق االکسیر -نان برده است.

1

جندک قصبهای است در دو فرسخی مشهد (مرآف البلدان).
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آغاز  :بسمله و به نستعین .الحمدهلل الذی تعالی عن العلل و المعلوماف و تقدّر عن لوازن
االجسان و المتحیّزاف
انجام :فافهز ما اشرنا الیک و اشیر اهلل تعالی علی نعمه تین من الفائزین ...تز التوحید.
انجام (نسخه) :قادحه محرقه کما تتوّلد النار بین الحجرین بالقدح.
نسخ روز جمعه  29رمضان 1122؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی و نشانههای

منه ص صحه صح و نقل قولهایی از کتاب موازین [الصغیر] و بلینار؛ رساله
در تدفین و تقطیر به فارسی در برن  205پ 206 -پ؛ چند یادداشت دیگر
دربارة متن کتاب به احتمال زیاد از محمد تقی بن محمد بن حسین شریف در
پایان کتاب؛ یادداشت تملک با مهر همو در  1285و یادداشت هدیة کتاب توسط
همو به آقا میرزای طالقانی و چند یادداشت دیگر در برن ع؛ جلد کرن خورده و
در ترقییمه نوشیته که نامش را در جلید اول (؟) ذکیر

آفت زده اسیت .کات
کیرده است.

 207ن 30 × 18

 25ر 21 × 10 /8
کاغذ سپاهانی نخودی

جلد تیماج الکی مقوایی عطف و گوشهها و درون تیماج قهوهای وزیری بلند
منابع :کشف  /1811 :2ذریعه 157 -156 :22؛  /401 :24فنخا /901 -896 :33
مرعشی  /372 :2عربی مشار /898 :اع ن معین  /415 :5معجز المطبوعاف العربیه:
.665 :1

 64آ -خالصة المنهج الصادقین
تألیف م فتحاهلل فرزند م

(فارسی)

شیراهلل شریف کاشانی (رک  38آ) .خ صهای است از نگاشتة

دیگرِ مؤلف در تفسیرِ شیعیِ قرآن به نان منهج الصادقین فی الزان المخالفین نگاشتة /982
 1574در  5جلد که آن را برای عوان نگاشته و بسیاری از اخبار و قصص آن را حذف کرده و
در بیان شأن نزول آیاف طریق اختصار را پیموده است .او منهج الصادقین در اواخر عمر آن را

مختصر گرداند و از همان مختصر تفسیر دیگری با نان زبدة التفاسیر ساخت .او در خالصة
منهج از اُبی بن کع

بن قیس بن عبید بن زبید معروف به اُبی بن کع

از اصحاب پیامبر و از
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کاتبان وحی بسیار روایت کرده است .نسخههای متعدد از آن وجود دارد و چند بار نیز چاپ
شده است.
آغاز :بسمله .حمیدی چیون کلمیاف ربیانی بیغیایت شیایستة لطییفی است که محض
لطف ابدی...
انجام (موجود) :در عق

هر نمازی دو آیه از آخر سورة برائت خواندی؛ قوله تع :و لقد

جائیز رسول من ربیز الی قوله :و هو رب العر

العویز.

نسخ اوایل سدة  3( 13برن آغازین و  10برن پایانی نونویس مربوط به اواخر
سدة )13؛ آیاف قرآنی به خط نسخ درشتتر و شنگرف و معرب و مشیول؛ روی
اسامی و اع ن و آغاز روایتها ی عربی خط شنگرف کشیده شده است .نشانههای
صح در برخی صفحاف دیده میشود؛ سجع مهر رضاقلی در 118پ 138ر
171ر؛ مه ِر ناخوانای دیگر در  264و 265ر؛ اوایل و اواخر نسخه وصالی شده و
نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.
 344ن 29 /5 × 19 /5

 22ر 22 /5 × 13
کاغذ فرنگی نخودی و شیری

جلد تیمیاج سبیز با ترنیج و سرترنیج و لچییی و جیدول ضیربی مقیوایی
رحلی کوچک
منابع :ذریعه  /234 -233 :7منزوی  /45 :1ذیل کشف  /437 :1هدیة العارفین :1
 /815منزوی  /45 :1فنخا  /996 -973 :13مرعشی  /522 :29ملی  /339 :4مشار
( /1283 :1هزچنین رک  38آ) .اُبی بن کع

وییی شیعه (دانشنامة مجازی اهل

بیت):
ابی بن کع  http://fa.wikishia.net/view/؛
خالصة منهجhttp://aghabozorg.ir/search.aspx/

 65آ -شرایع االسالم

(عربی)
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از دانشمند و فقیه به نان شیعی شیخ نجزالدین ابوالقاسز جعفر بن شمسالدین بن یحیی بن
حسن بن سعید هذلی مشهور به محقق حلی ( )1278 -1205 /676 -602دایی و استاد ع مة
حلی و بسیاری دیگر از علمای شیعه نویر ابن علقمی و ابن طاور.
این کتاب با نومی منطقی شامل تمامی اصول و فروع فقه شیعی است و از متون اصلی
تدریس فقه به شمار میرفته و فقها بدان اعتماد کامل داشته و شروح و حواشی بسیاری بر آن
نگاشته اند .برخی از نسخ کهن آن در ذریعه معرفی شده است .برخی دیگر از کت

وی عبارتند

از :معارج االصول النافع مختصر الشرایع المعتبر فی شرح المختصر نیت النهایه و جز آنها.
هزچنین دوباره به فارسی ترجمه شده است .یک بار به نان جامع الرضوی ترجمة م
عبدالغنی بن ابیطال

کشمیری که سه بار در هندوستان به چاپ رسیده و دیگر توسط

ابوالقاسز بن احمد یزدی در سال  1925 -6 /1343برای شاهزاده محمد ولی میرزا حاکز یزد؛
ترجمة اخیر به کوشش محمد تقی دانشپژوه در  4جلد به چاپ رسیده است .متن اصلی نیز
بارها چاپ شده است.
آغاز (همانند چاپی) :هو الفتاح العلیز .بسمله .اللهز ان احمدک حمداً یقل فی انتباره حمد
کل حامد.
انجام :و ان یجعلنا من خلصاء شیعتهز الداخلین فی شفاعتهز انه ولی ذلک .تز الیتاب...
نسخ محمد صالح فرزند محمد قاسز مازندرانی در  24جمادیاالول  1120از روی
نسخهای به تاریخ  17ذیقعدة 967؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی بسیار با
نشانههای ح ه -ع ل صحاح و ...؛ یادداشت دربارة مقایسة وزن رطل با اوزان
دیگر و یادداشتهای پراکندة دیگر در برن ع؛ غزل در مدح پیامبراس ن و اشعار
دیگر در برن پایانی؛ برن آغازین و پایانی وصالی شده و گوشههای نسخه
موریانه خورده و آب خورده است.
 21ر 18 × 12

 276ن 29 /3 × 19 /5

کاغذ فرنگی نخودی
جلد تیماج زرشیی با ترنج و سرترنج و منگنة ضربی مقوایی رحلی کوچک
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منابع :ذریعه 109 -106 :6؛  /50-47 :13فنخا  /899 -831 :18مقدمیة چاپ
دانشپیژوه /اع ن معیین  /117 :2عربیی مشیار /994 537 :مؤلفین مشیار :2
.309 -306

(فارسی)

 66آ[ -ترجمه شرح مشکاة المصابیح]
گویا ترجمة سید مرتضی واعظ برهانپوری در سدة  10و  16 /11و .17

حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی (ن  )1122 /516کتاب مصابیح السّنه را در احادی
نگاشت و در آن  4719حدی

از صحیح بخاری و صحیح مسلز و جز آنها گرد آورد که به

جهت اختصار اسانید آنها را حذف کرد .چند تن از علمای اهل سنّت بر آن شرح نوشتند که
نان آنها در کشف الونون ( )1702 -1698 /2آمده است .از آن میان ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل
عمری تبریزی (ن سدة  )14 /8در مشکاة المصابیح (تألیف روز جمعه آخر رمضان )1336 /737
آن را تیمییل کرد و نان راوی و مصیدر روایت را هیز ذکیر کرد و هر باب را بر  3فصیل
تقسییز نمود:
اول -آنچه در صحیح بخاری و مسلز آمده
دون -آنچه که در صحاح دیگر آمده
سون -آنچه که میتوان در آن باره از آن استفاده کرد.
چندین نفر نیز بر مشکاة المصابیح شرح یا حاشیه نوشتهاند؛ از آن جمله است :تألیف نورالدین

علی بن سلطان محمدهروی معروف به قاری (ن  )1605 /1014در چهار جلد به نان المرقاه
تألیف ائمة سبعه به نان انوار المشیاه حاشیة ع مه سید شریف تألیف عبدالعزیز بن محمد بن
عبدالعزیز ابهری (ن حدود  )1489 /895به نان منهاج المشیاه.
متأسفانه دانستیه نشد که نان شرح چیست اما احتما ًال مترجز آن سیید مرتضی واعظ
برهانپوری است.
آغاز (موجود) :بسمله .کتاب اآلداب طیبی گفته ادب اسمی است که واقع میشود بر هر
ریاضت محموده که مشقت می کشد در وی انسان در کس
وی متضمن ...جمع کردن و خواندن کسی را به چیزی است.

فضیلتی از فضایل و اصل ترکی
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انجام :و حدی

سابق که ان اهلل تجاوز عن امتی الخطاء و النسیان نیز مناس

است

برای اعتذار از آنچه واقع شده باشد از خطا و سهو و نسیان و ختز اهلل ...تمان شد.
نستعلیق هندی  5ذیحجة 1119؛ با جداول سرخ و الجورد و زرد و مشیی؛
جم ف عربی و احادی

(از متن اصلی) به خط شنگرف و مُعرب و مشیول

ی دیگر خط شنگرف کشیده شده است .با
است؛ بر روی برخی جم ف عرب ِ
حواشی نشانههای ص؛ نیمة دون نسخه را آفت زده و برخی برنها از عطف جدا
شده و دو برن آخر ناشیانه وصالی شده است .نان کات
 25ر 24 × 15

ذکر نشده است.

 353ن 29 × 20

کاغذ هندی نخودی
جلد مقوا عطف پارچة پیازی رحلی کوچک
منابع :کشف  /1702 -1698 :2ذیل کشف  /490 -489 :2مرعشی 233 115 :3؛
261 :5؛ .175 :6

(فارسی)

 67آ -گلستان
اار سعدی شیرازی (رک  29آ تصاویر برگزیده).
نستعلیق خو

محمد شریف فرزند عالیجاه تیمور خان مافی در روز دوشنبه 10

جمادیاالخر  1236برای فرزند

قلیچ خان؛ عنوان (حیایت قطعه بیت) و

نشانها شنگرف؛ دعا در باالی برن 1ر و حاشیة برن  57و 58ر؛ برخی واژههای
از قلز افتادة مربوط به متن و توضیحاف در حاشیة صفحاف متعدد نوشته شده
است .چند بیت شعر پراکنده از بیبی و مولوی و جز آنها در برن آغاز و یک
حیایت در پایان نسخه.
 10ر 20 × 11 /5
کاغذ فرنگی شیری

 77ن 29 /5 × 20 /5

جلد تیماج قهوهای ضربی الیی وزیری بزرن

 68آ -دفتر جبر و مقابله اعلی و مکانیک

(فرانسه)
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تقریراف آقای پروفسور لتورمی  Letourmyدر علون هندسة تحلیلی (2ر54 -پ) میانیک
( 54پ82 -ر) و جبر و لگاریتز (82پ138 -پ) که به دست میرزا نوانالدین فرزند محمد
ابراهیز کاشانی (مهندرالممالک غفاری  )1914 -1844 /1333 -1260به هنگان تحصی ف
مقدماتی در مدرسة بندر دیپ فرانسه به فرانسه در سال  1861 -2 /1278 -9نگاشته شده
است (نک تصاویر برگزیده).
او در  1859 /1275به هنگان امپراتوری ناپلئون سون جزو شاگردان اعزامی دولت ایران به
فرانسه رفت و سه سال مقدماف را در مدرسة بندر دیپ و علون متوسطه را در مدرسة
سنلویی و دورة پایانی را در مدرسة پلیتینیک و مدرسة معدن پاریس گذراند .در سال /1284
 1868به ایران بازگشت و در دربار ناصرالدین شاه و موفرالدین شاه صاح

مقاماف متعدد از

جمله وزارف فواید عامه معادن عضویت دارالشورای کبری و غیره گردید .او کتابهایی به
فرانسه و فارسی نگاشته است؛ از جمله دو مجلد در جبر و مقابلة اعلی (شامل مثلثاف و
هندسة تحلیلی) که در آن از تقریراف استادانش در فرانسه سود جسته است .او را بزرنترین
دانشمند ریاضی و مهندسی عهد ناصری میدانند.
آغاز :بسمله .توکلت علی الحی الذی الیموف ...هذا کتاب ژئومتری دسیر -پیییو (کذا)
ترجمه به فرانسه
…Notions de deseriptive. No.1: La Jeometrie descriptive
خط تحریری التین در  15ژانویه 1278 /1862؛ عنوانها تحریری درشت؛ با
صفحه شمار بر باالی برنها؛ نقاشی ابزارآالف میانییی و رسزهای هندسی در
صفحاف متعدد دیده میشود .از برن  88تا پایان وارونه نوشته شده و برخی از
برنها نیز بریده شده است.
 33ر 25 /5 × 15

 139ن 29 /5 × 19

کاغذ فرنگی خط دار
جلد مقوا ( یک رو) با روکش ابر و باد عطف گالینگور سبز رحلی کوچک
فرسوده
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منابع :المآار و اآلاار /198 128 :خاطراف و اسناد محمد علی غفاری  :2پیوست
« /384 -382بزرنترین دانشمند ریاضی عصر ناصری» مرتضی مدرسی
چهاردهی ارمغان ر  26ص  /110 -107مؤلفین مشار .615 -614 :6

 69آ -فوائد االفضلیه
نگاشتة علی افضل فرزند محمد امین قاطع طبی

(فارسی)
قزوینی (زنده در سدة  )17 /11که آن را در

یک مقدمه و  36فایده (منفعت) و یک خاتمه به نان شاه عبار دون صفوی (/1077 -1052
 )1667 -1642به پایان رساند .تاریخ اتمان آن به حساب ابجد فوائد االفضلیه است (/1058
 .)1648نگارنده خود را از خاندان فضلاهلل طبی

تبریزی پزشک دربار امیرتیمور گورکان

دانسته است.
در آن از کتابهای قانون پورسینا ذخیرة خوارزنشاهیِ گرگانی کامل الصناعة علی بن عبار
اهوازی و جز آنها سود جسته و نامشان را در دیباچة کتاب آورده است.
نسخههایی از آن در کتابخانة دانشگاه مجلس و آیتاهلل مرعشی موجود است.
کتاب دیگر او منافع افضلیه (رک  12د) است که در آن از کتابهای دیگر

جوار

افضلی و مفید نان برده است.

آغاز :هو الشافی امراض قلوب سقیز .بسمله.
حمد انیا خالق ارواح را
انجام :نرنجی از این نذر پیمان من

صیانع این عیالز اشباح را
که حق تلخ باشد چنین جان من

نستعلیق تحریری امین بن محمد طاهر حییز در دوشنبهای از ذیحجة 1149؛
عنوان و نشان شنگرف؛ عنوانهای کلی در حاشیه نوشته شده است .حواشی و
نشانه های صح دارد .چند برن از آغاز و انجان نسخه وصالی شده و آب خورده
است.
 22 -24ر 21 /5 × 13
کاغذ فرنگی نخودی و شیری

 578ن 29 /5 × 19

به نان
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جلد تیماج مشییی با ترنج و منگنیة ضربی عطف با تیمیاج مشییی دیگر
وزیری بزرن
منابع :ذریعه  /325 :16منزوی  /604 -603 577 -576 :1فنخا /353 -352 :24
کتابشناسی پزشیی /222 :دانشگاه  /2254 -2253 :11مرعشی 5 :10؛ .229 :11

(فارسی)

 70آ -خالصة منهج الصادقین
نگاشتة م فتحاهلل فرزند شیراهلل کاشانی (رک  64آ)
این نسخه جلد دون آن و از سورة مریز تا پایان سورة نار را در بر دارد.
آغاز (سورة مریز) :بسمله .سورة مریز و هی ستون آیه .از اُبی بن کع

روایت است که

رسول خدا صل فرمود که هر که سورة مریز بخواند.
انجام :حییز سنایی درین باب گفته است:
اول و آخر قرآن ز چه با آمد وسین
نستعلیق خو

یعنی اندر دو جهان رهبر تو قرآن بس.

اواخر سدة 11؛ با جداول الجورد و سرخ و مشیی؛ آیاف ال

معرب

درشتتر از متن که روی آنها خط شنگرف کشیده است .یادداشت تولیت با سجع
مهر «عبدالوهاب  »1185بدین مضمون« :حس

الوصیت قبلهگاهی ابویان در تولیت

حقیر است .مرقومة فی سنة  1205هجری» (برن ع) .تصحیحاف و نان احزاب و
رکوعاف و نشانهها در حاشیه آمده است .برگهشمار از  652تا  1210بر باالی
صفحاف نوشته شده است .با پنج برن بدرقه و استقبال فرنگی شیری؛ نسخه
موریانهخورده و برن آغاز و چند برن پایانی آبخورده و وصالی شده است.
 21ر 27/5 × 20

 558ن 34/5 × 28

کاغذ کشمیری شیری
جلد مقوا با روکش ابروباد فرنگی عطف و گوشهها پارچة سرخ رحلی

 71آ -پنج گنج

(فارسی)
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سرودة حییز نوامی گنجوی که در سالهای  572تا 1176 /597تا  1182آن را به پایان
رسانده است .شامل:
 -1خسرو و شیرین ( 1پ 83 -ر)
 -2لیلی و مجنون ( 83پ 132 -ر)
 -3هفت پیکر -بهراننامه ( 258( -132پ 296 -ر)
 -4اسکندر نامه در دو بخش شرفنامه و اقبالنامه ( 132ر 258 -ر)
آغاز (خسرو و شیرین) :بسمله.
اول میا آخر میا ییک دن اسیت

به اجر دولتش که دو عالز کز است
آغاز (خسرو و شیرین چاپی):
خیداونیییدا درِ توفیییق بگشییای
انجام :از آن میی که جییان دارویِ هو

نوییامی را ره تحقییق بنمییای
باد

میرا شیربتِ شیاه را نو

بیاد

نستعلیق تحریری محمد فرزند ملک محمد اسیانی در روز دوشنبه  11ربیعاالول
1249؛ جای سرلوحها و مجالس نقاشی خالی مانده است .گل و بوته در آغاز و
نقش گل و بوتة سیاه قلز «در یون سهشنبه  2شهر ربیعاالول به خط حقیر محمد
کایز ولد آقا محمد سعید تاجر همدانی به جهت یادگار این نقش کشیده است.
 211( »1291پ) و دیگری گویا از همو ( 224پ) .با جدول مشیی و کمند آبی؛
میان ابیاف جداول شنگرف؛ هر سطر در دو بیت .عنوانها شنگرف؛ سجع مهر
«کتابخانة خصوصی هادی ایزدی» در آغاز؛ یادگار حبی اهلل خان پسر مشهدی
غ نرضا در ش

دوشنبه از قور  1334با مهر و امضای او (بدرقه).

 24ر 21/5 × 14

 296ن 30 × 21

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد ساغری مشیی مقوایی رحلی کوچک
منابع :ذریعه 264 :7؛  /1207 :9منزوی  /2685 :4فنخا  /445 -443 :6مشار :1
.1289 -1288

 72آ -حمله حیدری

(فارسی)
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سرودة میرزا محمد رفیع خان فرزند محمد مشهدی شاهجهانآبادی هندی (ن -2 /1123 -4
 )1711که آن را از روی معارج النبوة فی مدارج الفتوه از معینالدین مسیین هروی نگاشت.
در سرگذشت پیامبر و جانشینان وی تا پایان کار عثمان در  28هزار بیت .چند منوومه از
کسان دیگر بدین نان وجود دارد.
آغاز :بسمله .به نان خداوند بسیار بخش

خرد بخشِ دین بخشِ دینار بخش

ای جرن بخش و خطیا

مین رو سییاهش به هیر دو سیرا

انجام :بیامرز

نستعلیق تحریری  1244؛ هر سطر در دو بیت؛ با جداول و کمند سرخ و الجورد؛
عنوانها شنگرف؛ سجع مهر هادی ایزدی در آغاز و «یا امان حسین» در ترقیمه.
اواخر نسخه اندکی آب خورده و چند برن آن هز وصالی شده است.
 287ن 30 × 22

 24ر 23 × 15/5
کاغذ انگلیسی شیری آهار مهره

جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج و منگنة ضربی مقوایی رحلی کوچک
منبع :منزوی  /2775 :4فنخا .457 -448 :13

 73آ -قرآن
نسخ و ال

(عربی)
اواخر سدة 12؛ سورهها و نشانههای آیاف و وقف و جزء و حزب

شنگرف؛ روایاف فارسی از پیامبر اکرن 0ص) و خواص آیاف در حواشی نسخه
دیده میشود که ییی از آنها در ربیعاالول  1296به فرمودة م محمد متولی
نوشته شده است .سجع مهر «یا امان رضا» ( 171ر)؛ نسخه اورا شده و اندکی
آب خورده است .چند برن آغازین و پایانی نسخه وصالی شده است.
 15ر 25/5 × 13

 280ن 31 × 20

کاغذ بخارایی نخودی
جلد تیماج قهوهای با جدول و کمند ضربی مقوایی رحلی کوچک فرسوده

 74آ -صحاح اللغه

(عربی)
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از اسماعیل بن حماد جوهری (رک  53آ).
این نسخه شامل بخشی از فصل «المیز» است.
آغاز (افتاده) :و میزان متبرص و تریص و المبرن من الثیاب المفتول الغزل طاقین و منه سمی
المبرن و هو جنس من الثیاب .قال ابوعبید...
انجام (افتاده) :ای مرقع و بردن الثوب اخلق و استرقع فهو متردن و المتردن...
نسخ مُعرب اوایل سدة 7؛ عنوانها در حاشیه و نشانها در متن به شنگرف نوشته
شده است .عنوان فصلها درشت تر از متن و به به رنگ مشیی نوشته است .آغاز
و انجان افتاده است .دو نسخة دیگر از صحاح ( 53و  54آ) با چند خط معرب در
این کتابخانه وجود دارد؛ اما ویژگیهای این نسخه شباهتی با آنها ندارد.
 24و  25ر 23 × 12 /5

 101ن 28 /5 × 19

کاغذ سمرقندی نخودی
بیجلد

 1ب -تحفة السعدیه

(عربی)

شرح مفصل و مشهور بر قانون ابن سینا از قط الدین محمود بن مسعود بن مصلح شیرازی
( )1310 -1245 /710 -643از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسی (-1200 /672 -597
 )1274و شیخ صدرالدین محمد بن اسحا قونیوی و ج لالدین محمد مولوی .او در ط
فلسفه و حدی

و

و نجون و هیأف دست داشت و از همیاران خواجه نصیرالدین طوسی در

رصدخانة مراغه بود .او از سال  1283 /682با نان عضدالدوله محمد بن تاجالدوله علی ساوی
شروع به نگار
برخی از کت

این کتاب نمود.

دیگر او عبارتند از :درة التاج لعزة الدیباج ،شرح حکمت االشراق ،نهایة

االدراک ،تحفة الشاهیه ،طباشیر الحکمه و جز آنها.
این نسخه از فن سون تا پایان کتاب را در بر دارد و یقیناً جلد دون آن است:
فن سون -در بیماریهای اعضای بدن از سر تا پا در  33مبح
فن چهارن -در بیماریهایی که تمان بدن را فرا میگیرد در  5باب و فصول متعدد
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فن پنجز -در ادویه و مرکباف (قرابادین) در  5مقاله
نسخهای از این کتاب به خط شارح با تاریخ  1307 /707موجود است .چند نسخة کهن
دیگر ز آن با تاریخهای  1325 /725 1323 /723 1317 /717و  1342 /743در کتابخانة
شهید علی ترکیه و ملک نگهداری میشود.
آغاز :بسمله .و به اقتی و علیه توکلی .الحمدهلل ...الفن الثال

من کتاب التحفه...

انجام :فاذا تأملت فی التریا االکبر الذی نقلناه من الشیخ فی هذا الیتاب تصدقت ما قلناه.
نسخ نیمة دون سدة ( 11تا برن  )134و نسخ محمد حسن فرزند حاج محمد باقر
نرسوبادی در روز  11جمادیالثانی ( 1313از بزرن  135تا پایان کتاب)؛ عنوان و
نشان شنگرف؛ از برن  495تا پایان کتاب عنوانها در حاشیة جان

عطف نسخه

هز آمده است .با حواشی اندک و نشانههای صح؛ در برن 1ر نان دکتر
غ نحسین حافظالصحة یزدی -دورة ط
 21ر 20 /3 × 10 /7

حییز عبدالحسین؟ دیده میشود.
 607ن 29 /2 × 18

کاغذ سپاهانی آهار مهره و روسی نخودی
جلد میشن سرخ با ترنج و جدول و کمند اکلیل مقوایی وزیری
منابع :فنخا  /299 -293 :20مرعشیی  /10 :3ملک  /121 -118 :1دانشگاه :4
 /726مخطوطیاف الط  /70 -69 :مهیدوی /194 :مؤلفین مشیار  /91 -89 :6ملی
.394 :10

(عربی -فارسی)

 2ب -مجموعه
 -1تهذیب االحکام ( 1پ 226 -پ)

(عربی)

تألیف ابوجعفر محمد بن حسن معروف به شیخ طوسی ( )1068 -995 /460 -385در
حدی

و فقه و از کت

اربعة شیعی که در واقع شرحی است بر المقنعة شیخ مفید (ن /413

 )1022در  393باب و  13590روایت.
نسخة حاضر کت

سون تا ششز -صیان حج مزار و جهاد -را در بر دارد.

آغاز :بسمله .کتاب الصیان باب فرض الصیان .قال اهلل :یا ایها الذین آمنوا کت

علییز الصیان.
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انجام  :التهجرونه و التؤذونه حتی یترکه .تز کتاب الجهاد و االمر بالمعروف ...و یتلوه کتاب
الدیون و باهلل التوفیق.
 -2مباحثة النفس -تذکرة الواعظین -مجادلة النفس ( 225پ 228 -پ)

(فارسی)

تألیف محمد طاهر فرزند محمد حسین شیرازی قمی (ن  )1687 /1098شیخاالس ن و امان
جمعة قز که در مسئلة رد تصوف مناقشاتی با محمد تقی مجلسی اول (ن  )1660 /1070داشته
و هزچنین برخی از کت

خود را هز به نان شاه صفی شاه عبار دون و شاه سلیمان صفوی

(روی هز از  1037تا  1627 /1105تا  )1694نگاشته است.
این رسالة کزحجز در پند و موعوه و گفتگو با نفس است و جز موعظة النفس یا ترجمة
تنبه الراقدینِ اوست و به همراه  5رسالة دیگر او به کوشش ج لالدین محدث ارموی در
 1339چاپ شده است .برخی دیگر از رساالف او که همگی به فارسی هستند عبارتند از:
تحفة االخیار (در امامت علی و بدگویی از صوفیان) الردّ علی الصوفیه تحفة عباسی (در ک ن
شیعی) تحفة شاهی (در قرائت قرآن) اانیعشریه (در امامت) معالجة النفس (در عرفان)
عطیة ربانی و هدیة سلیمانی (گزار

قصیدة المیه و ااباف امامت علی) جامع صفوی (در

اصول دین) شرح خطبة شقشقیه شرح قصة دیک الجن رسالة الزکوة و دیوان شعر.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد چون اهلل قادر محمد طاهر دید که اکثر اهل زمان قافلهگاه
زمان رحل اقامت انداختهاند.
انجام :خرابیهای خویش را معمور ساز و عمر گذشته باز نمیگردد و خود را زیاده از این
در ورطة؟ ه کت مپندار .والس ن علی من اتبع الهدی .تمت...
[ -3رساله در علم حدیث] (229ر229 -پ)

(فارسی)

تألیف میر محمد صالح فرزند عبدالواسع حسینی خاتونآبادی (حدود -1648 /1116 -1058
 )1704داماد مجلسی دون .این یک برن بازماندهای از یک رسالة اوست که این قسمتش
مربوط به علز حدی

و انواع آن است.
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برخی دیگر از رساالف و کت

مؤلف عبارتند از :تقویز شرعی تقویز المؤمنین آداب

السنیّه روادع النفور انوار مشرقه حدائق المقربین.
آغاز ...:و ضعیف آن است که درو شرط صحیح و شرط موجود نباشد و حدی

ضعیف را

باید که به لفظ جزن نینند.
انجام :در زمان آن حضرف مصاحبت نموده باشد به شرط اس ن او را صحابی خوانند .باقی
واهلل اعلز .من افاداف شیخ محمد خاتونآبادی علیه الرحمه
نسخ تحریری بهاءالدین محمد بن نوانالدین محمد قرشی ساوی در روز دوشنبه 5
جمادیالثانی  1062و  21ربیعاالول و پنجشنبه  12جمادیالثانی  )1 ( 1064و
نستعلیق تحریری موسی به سبک چلیپا در جمادیاالول  1211برای فرزند
محمد کایز ( )2؛ در
نشانههای صح

 1عنوان و نشان شنگرف و حواشی و تصحیحاف با

است .در برن  1چند یادداشت به این شرح وجود دارد :چند

بیت شعر به خط محمد حسین طالقانی در ربیعااالول  1118یادداشت تملک
محمد کایز بن معصون میرزا طالقانی روایت منقول از کتاب اانیعشریه و
کشیول بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی) سجع مهر بسمله .نادعلی؟ .1102
در برن  226ب و 227ر سجع مهر محمد کایز بن موسی -فرزند کات ِ رسالة
 2دیده میشود .نسخه آبخورده و فرسوده است و بسیاری از برنهای آن
ناشیانه وصالی شده است.
 23ر )1 ( 20 × 12

 229ن 29 /5 × 18

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره (  )1و فرنگی کهن
جلد تیماج قهوهای درون تیماج عنابی با ترنج ضربی الیی وزیری
منابع :ذریعه 417 :3؛ 642 :9 /2 504 :4؛ 208 -206 :10؛  /40 -19منزوی :1
273 82؛ 972 933 928 910 :2 /1؛ /1799 1687 1676 1616 1515 :2 /2
فنخا  /751 -748 :27مرعشی 255 :1؛  /131 :2ملی  /188 :12عربی مشار/228 :
مؤلفین مشار /588 -587 :3
Sezgin, V.1, P.550.

 3ب -ذخیره خوارزمشاهی

(فارسی)
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تألیف سید اسماعیل جرجانی (رک  5آ).
این نسخیه مغشیو

و درهز است و مجمیوعاً بخشهایی پراکنیده از کتیاب قرابیادین

مفیرداف (115ر141 -پ) و گفتیارهای  5 3 2و  6از کتیاب هفتیز را در بردارد (نک
تصاویر برگزیده).
آغاز (قرابادین) :بسمله و به نستعین .کتاب قرابادین از کتاب ذخیرة خوارزنشاهی .بباید
دانست که نخست که به جمع ذخیرة خوارزنشاهی مشغول گشته آمد.
آغاز باب هشتز از گفتار دون از کتاب هفتز ( 87ر) :اندر غدد و مسامیز و االید و انواع آن و
ع ج آن و غدد از جملة آمارهای سرد است و مادة آن بلغمی باشد.
آغاز (مفیرداف) افتاده) :است که معیده را زییان دارد .چون ح

که او را با مقیل به کار

بایید داشت.
انجام باب  29کتیاب قرابیادین :و در آن حیال یا در آن موضیع آن دارو حاضیر نبیاشد
لین داروی...
نسخ سدة ( 9برنهای  44 15و  45نستعلیق سدة )12؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با
حواشی و تصحیحاف و نشانههای ص صح؛ فهرست مطال ِ گفتار اول و دونِ
کتاب قرابادین به طور جداگانه در آغاز و انجان نسخه آمده است؛ روایت شیعی
دربارة پیشگویی شهادف امان حسین از سوی جبرییل و پیامبر و مراای دربارة آن
در برنهای  1و 2؛ اشعاری در مدح طبابت و نسخههای یک طبی و طل درمان
از او در برن  183ر؛ در همین صفحه نان شاه شجاع آمده و یادداشت دیگر پاک
شده است .سجع مهرهای ناخوانا در برن  23پ 62ر؛ سجع مهر دوست علی
 1121در برن 95پ؛ لبههای تمان برنها با کاغذ فرنگی وصالی شده است .نان
کات و تاریخ کتابت ندارد.
 20ر 19 × 14

 184ن 27 /5 × 19 /5

کاغذ سپاهانی
جلد گالینگور قهوهای وزیری بزرن

 4ب -شرح القانون

(عربی)
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تألیف امان فخرالدین ابوعبداهلل محمد بن عمر بن حسن رازی ()1210 -1150 /606 -544
مفسر و حییز بزرن و از نواب ِغ علون معقول و منقول و علون اوایل .او پس از طی زندگانی در
خوارزن و ماوراءالنهر و خراسان نهایتاً در هراف درگذشت .برخی از کت

او در زمان حیاتش

تدریس میشد .شرح او بر کلیاف قانون از کهنترین و مهزترین شروح است و ابوالفرج
یعقوب بن اسحا طبی

کرکی (ن )1286 /685نیز در شرح خود از رو

او پیروی کرده

است .فخر رازی بیشتر به عنوان یک حییز الهی شناخته شده است.
این نسخه شامل شرح کتاب اول قانون -فی االمور الیلیه فی علز الط  -است.
آغاز :بسمله .و به اقتی .قال الشیخ الرئیس الحمدهلل رب العالمین.
انجام  :هذا القدر من ک منا المختصر فی االصول الییه لصناعه الط

کافیا و لَناخُذُ فی االدویه

المفرده .ان شاءاهلل تعالی.
نسخ تحریری محمد امین بن علی سبزواری در  20شعبان  1123برای برادر
میرزا محمد؛ عنوانها درشتتر از متن و شنگرف که در حاشیه هز تیرار شده
است .روی متن اصلی خط مشیی کشیده شده است .حواشی بسیار با امضا و
نشانههای آملی قرشی ع مه منه ع صح دارد .در دو برن آغاز نسخه اشعار
متعدد و دو روایت عربی همگی به خط نسخ و شیسته نستعلیق محمد علی
متخلص به قتیل با تاریخهای  1261و  1262نوشته شده است .در برن ترقیمه و
 3ر نیز سجع مهر و یادداشت تملک همو دیده میشود .یادداشتهای تملک
مرتضی فرزند محمد علی با تاریخ  1289و عبدالوهاب بن عبدالحسین مجتهد در
 1227و دکتر غ محصین حافظالصحة قزوینی در برن  3ر.
 316ن 29 × 18

 25ر 22 /5 × 10 /5
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره

جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری
منابع :االع ن  /203 :7فنخا  /284 -283 :20دانشگاه  /781 :4مهدوی/193 :
مرعشی  /123 -122 :12کشف /1312 :2
Brockelmann, V.1, P.666; S.1, P.920.
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(فارسی)

 5ب -تحفة المؤمنین
تألیف میر محمد مؤمن تنیابنیدیلمی (رک  24آ).
نسخ خو

[محمد بن حسین علی موسوی حسینی] با سجع مهر همو با تاریخ

 1235در ترقیمه و آغاز نسخه؛ عنوانها شنگرف؛ مهر نوشتة «کتابخانة احمدی
شیراز  »1326در برن  1ر؛ بر روی برن اول جوهر آبی و شنگرف ریخته شده و
ترقیمة نسخه هز پاک شده است .بر باالی صفحاف صفحه شمار کهن دارد.
 299ن 28 /5 × 18 /5

 26ر 19 × 10 /2
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

جلد گالینگور آلبالویی عطف و گوشهها تیماج تریاکی وزیری

(فارسی)

 6ب -ذخیره خوارزمشاهی
تألیف سید اسماعیل جرجانی (رک  5آ).
این نسخه جلدهای پنجز و ششز را در بردارد (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (کتاب پنجز) :گفتار اول اندر آن که ت

چیست و چند نوع است و چگونه پدید آید و

چگونه گسارد.
انجام :کتاب ششز (افتاده) :آب انار تر

و شیرین پیماییز و بیاالیند و ...باز آید و چندانک...

نسخ سدة  8و  ( 9دو برن آغازین و دو برن پایانی از کتاب پنجز نسخ جدید
کتابت 1222؛ برن  185به خط نستعلیق تحریری سدة )11؛ در کتاب پنجز عنوان
و نشان شنگرف و در کتاب ششز عنوانها به خط ال

درشت مشیی و شنگرف

است .با حواشی و نشانههای صح که برخی از آنها در صحافی از بین رفته است.
فهرست مطال

هر دو جلد در آغاز آنها آمده است .نان کتاب و تاریخ تولد

خواجه ...تقی و دیگری (هر دو نان پاک شده) در  975و یک نسخة طبی در برن
74ر ذکر شده است .چند برن از مواضع مختلف جلد ششز افتاده است که
جاهای افتاده با یک یا دو کاغذ فرنگی مشخص شده؛ چند برن از نسخه هز
وصالی شده است .ییی دو برن پایانی جلد ششز افتاده و البته نان کات
ندارد.

را هز
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 203ن 29 × 18 /6

 23ر ( 23 × 15 /5کتاب پنجز)
 21ر ( 23 × 13کتاب ششز)

کاغذ سمرقندی نخودی (برنهای نونویس و جدید سپاهانی و فرنگی)
جلد تیماج مشیی با ترنج و سرترنج اکلیلی و جداول ضربی مقوایی وزیری

(عربی)

 7ب -المغنی فی تدبیراالمراض و معرفه العلل و االعراض

تألیف امینالدوله ابوالحسن سعید بن هبةاهلل بن حسن بغدادی معروف به عشّاب (/495 -436
 )1102 -1044طبی

بیمارستان عضدی که آن را در  83باب برای مقتدی خلیفة عباسی

( ) 1094 -1074 /487 -467نگاشت .او هر بیماری را طبق جدول سه گانة مرض سب
عَرَض به گونة مختصر توضیح داده بدین سب

کات

چلبی آن را با نان السباب و الع ماف

آورده است (نک تصاویر برگزیده) .او کتابهای دیگری هز در ط

از جملة آنهاست :الحدود و الفرو

و فلسفه و منطق نگاشت؛

الرساله فی الفلسفه خلق االنسان زبده فی علز الط

التلخییص النوامی خواص مأکیوالف و مشروباف (این آخری به فارسی هز ترجمیه شده
است).
آغاز  :بسمله[ .ان اولی ما نطق به اللسان و ابت برهانه فی الجنان و] الحمدهلل المدّبر االزمان...
و بعد فالرغبه الی اهلل تعالی فی ادامیه اییان من خَصَّیهُ من خلقیه بتدبییر االمز و محیبه العلیون
و الحیمه
انجام :و ع ج من سقی ال بن ج القی و شرب طبیخ التین و استغفراهلل العومی من الزیاده و
النقصان و هو حبّی و به التوفیق و علیه التی ن .تز الیتاب...
نسخ محمد بن علی بن امیر احمد حرار در اوایل سدة  -12از روی نسخة مورخ 3
جمادیالثانی  -862برای موال عمادالدین یحیی بن محمد بن حسن بن امیر
المؤمنی؛ با جداول شنگرف؛ عنوانها به خط ال

و به رنگ زرد و مشیی و

شنگرف (درون رنگ مشیی مواد ریز معدنی درخشان وجود دارد) فهرست
مطال

کتاب در برن  1تا 5؛ سپس نان کتاب و یادداشت شیخ نادعلی طبی  -با

سجع مهر نادعلی موهر العجای

 -1230دربارة خریداری نسخه به قیمت 15

روپیه از حاج عبدالمجید در  15ذیحجة  1232در شهر بمبئی؛ و دو یادداشت سیاه
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شده و نامفهون دیگر در برن 6ر؛ یادداشتی طبی در برن 166ر؛ شهادفنامة محمد
بن علی بن اسماعیل بن محمد بن؟ دربارة ورود به اس ن به تاریخ جمادیاالول
1141؛ یک شعر و یادداشت عرفانی در برن 167ر پشت آن یادداشتی دربارة
کتاب .مقداری از لبههای کتاب مو

خورده است.
 167ن 28 × 19

 22ر (حدوداً) 20 × 14
کاغذ فرنگی نخودی کهن
جلد تیماج قهوهای مقوایی جدید وزیری

منابع :کشف  /77 :1االع ن  /157 -156 :3دارالیت

الواهریه /296 -294 :سپه :3

 /180دانشگاه  /498 -4083 :15مخطوطاف الط /28 -26 :
Brockelmann, V.1, PP.485-486; SI, P 888.

 8ب -الغنی و المنی (الغنا فی الط )

(عربی)

تألیف ابومنصور حسن بن نوح قمری (رک  45 /1آ).
نستعلیق و نسخ خو

علیاکبر بن ذوالفقار معلّمی در روز دوشنبه 23

جمادیاالول ( 1180سیچقان ییل)؛ با نشانهای شنگرف؛ عنوانها در حاشیه نوشته
شده است .با برخی حواشی فارسی و عربی در اوایل نسخه؛ یادگاری احمد خان و
در برن 2ر؛ برن  2وصالی

یادداشت تملک محمد (نان پاک شده) و نان کات
شده و دو قسمت از نسخه را موریانه خورده است.
 21ر 21 × 13

 184ن 29 × 20

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج یشمی با جداول ضربی مقوایی وزیری

 9ب -نزهة القلوب

(فارسی)

تألیف حمداهلل بن ابیبیر بن نصر بن حمد مستوفی قزوینی ( )1350 -1281 /750 -680در
جغرافیا .او به همراه برادر  -زینالدین محمد  -در خدمت رشیدالدین فضل همدانی (حدود
 )1318 -1247 /718 -645وزیر غازان خان و الجایتو بود و در سال  1311 /711به
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مستوفی گری قزوین و زنجان و ابهر و طارمین منصوب گردید .او از آغاز جوانی به صحبت
دانشمندان و مخصوصاً رشیدالدین شتافت و اوقاف فراغت خود را صرف تألیف نمود و

ع وه بر کتاب حاضر تاریخ گزیده را در تاریخ عمومی و به ویژه دوران مغول نگاشت .نزهة
القلوب در یک فاتحه و سه مقاله نگاشته شده است:
فاتحه در یک مقدمه و یک دیباچه
مقدمه -در ذکر ترتی

ابداع اف ک و نجون و عناصر و...

دیباچه -در ذکر ربع مسیون و شرح طول و عرض و صفت اقالیز...
مقالة اول -در ذکر تیوین موالید ا اة معادن و نباف و حیوان (در چند جنس و شیل و
مرتبه و نوع)
مقالة دون -در ذکر انسان [و گونهها و آفرینش آن] (در چهار نور)
مقالة سون -در صفت بلدان و والیاف و بقاع (در چهار قسز و یک مطلع و مقصد و 20
باب و  5فصل و دو خاتمه)؛ مهمترین بخش کتاب همین مقاله است.
او در نگار

آن از چهار کتاب :صور االقالیز تألیف ابوزید احمد بن سهل بلخی التبیان

تألیف احمد بن ابی عبداهلل (و شاید کتاب البلدان از همو) المسالک و الممالک ابوقاسز
عبیداهلل بن خرداد به خراسانی جهاننامه و دانستههای شخصی خود سود برد و آن را به سال
 1340 /740به پایان رسانید.
متن کامل کتاب به همراه ترجمة انگلیسی توسط گای لسترنج در لیدن به سال  1915و
بخشهایی از آن به اهتمان استفالسون در لندن به سال  1928و شارل ِشفِر در پاریس به سال
 1898و سپس محمد دبیر سیاقی در تهران به سال  1336چاپ شده است.
آغاز ( مانند چاپی)[ :بسمله ].چون واه

مواه

بی علّت علّت کلمته که مبدع مخترعاف

و مخترع مبدعاف است.
انجام :رضای حق خدا جوید از آن کس

بر این نییو سخن کردن سخن بس

ختز سخن و دعا را بر این کلماف اختصار رفته :یا علّه العلل ...یا ذیالج ل و االکران بحرمه
محمد  .تز الیتاب.
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نسخ اواسط سدة ( 13در برن نونویس پایانی تاریخ محو شدة 1270؟ دیده
میشود) .با چند نشانة صح؛ عنوان و نشان شنگرف؛ یادداشت خرید کتاب در
تاریخ  19شوال  18 /1349اسفند  1309از م علی کتابفرو

در برن استقبال؛

یادداشتهایی در برن  1بدین مضمون :نان کتاب و ابیاتی از عرفی و قدسی (با
تاریخ  29ذیحجة  )1339و ابیاف ترکی امیر علیشیر نوایی و مهرهای تملک
معینالرعایا  1296و اسداهلل  1295و یادداشتی با تاریخ  1335و یادداشتی به خط
عبری با مرک

بنفش به تاریخ  .1330یادداشتها و اشعار دیگری در برنهای 11

تا  23با مرک

مشیی و بنفش دیده میشود .تمان این یادداشتها در جاهای خالی

مانده برای رس ِز اشیال هندسی نوشته شدهاند .اشعار قدسی در برن  167پ برن
پایانی و پشت جلد هز نوشته شده است .یادداشت :از این قرار توما ِن زمان
مصنف [معادل] شصت هزار درن است در برن  167ر .یادداشتی با امضای میر
خزر علی دربارة نسخه در برن نارنجیِ بدرقه .برنهای  1تا  148 24 7تا 154
 211تا  219و هزچنین برن پایانی نونویس و مربوط به نیمة دون سدة  13هستند.
چند برن از اوایل نسخه وصالی شده و نان کات

هز ذکر نشده است.

 22ر 20 /5 × 11 /2

 247ن 28 /5 × 19 /5

کاغذ فرنگی نخودی
جلد تیماج قهوهای با جدول و ترنج ضربی مقوایی وزیری
منابع :کشف  /1945 :2ذریعه 1033 :9؛  /121 -120 :24منزوی 3986 :6؛ :1
 /690 -689فنخا  /316 -308 :33دانشگاه  /671 :2مرعشی  /283 -282 :11مشار
 /3266 -3265 :2مؤلفین مشار /958 -957 :2
Rieu, V.1, PP. 80-81, 418-419.

 10ب -شرایع االسالم
تألیف محقق حلّی (رک  65آ).
این نسخه از کتاب النیاح تا دیاف را در بردارد.
آغاز :بسمله .کتاب النیاح و اقسامه الثه .القسز االول فی النیاح الدایز
انجام (افتاده) :و ان کانت خطاءً دون اقلته و مع عجزه عن الدیّه فعاقلته...

(عربی)
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نستعلیق اواسط سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی بسیار که با نشانههای
ص صح منه مشخص شده است نشانههای بلغ هز دارد .سه برن پایانی نسخه
اشعار و روایاتی است دربارة نیاح و رضاع و صورف عقد اجاره الحج و بخشی از
رسالة شیخ بهایی در اوزان و مقادیر .نسخه فرسوده شده و لبههای آن آب خورده
و برخی برنها ی آن ناشیانه وصالی شده و انجان آن افتاده است .نان کات

و

تاریخ کتابت ندارد.
 254ن 28 /5 × 20 /5

 14ر 17 /7 × 9 /3
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد مقوا عطف تیماج جگری وزیری

(فارسی)

 11ب -دیوان

سرودة محمد علی بن فیض علی شاه عبدالحسین تونی طبسی سپاهانی (ن  )1212از صوفیان
نعمتاللهی متخلص به نور (در دیوان اول) و نورعلی شاه (دیوان دون) و دیوانه .او در عهد
کریز خان زند ( )1779 -1750 /1193 -1163به همراه پدر
معصونعلی شاه شد .پس از مرن پدر طریق تصوف را به مردن آموز
طعنش میزدند .بدینسب

به اصفهان آمد و مرید
داد اما واعوان بر منابر

پس از مدتی مجبور گشت شهر را ترک کرده به شهر دیگر برود.

سرانجان به کرکوک و موصل رفت و در موصل مسمون و به قتل رسید
آغاز :بسمله .ای نان خوشت جوهر شمشیرها
انجام (نانوشته) :خو

درآ ای آفتاب بیمثل .صحن دل...

شیسته نستعلیق 1279؛  2برن در آغاز و  31برن در انجان سفید است .انجان
نانوشته مانده و نان کات

ذکر نشده است.

 19ر ( 21 × 11حدوداً)

 125ن 28 /5 × 18

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای مقوایی ضربی ترنجی وزیری
منابع :ذریعه  /1231 :9منزوی 1016 :2؛  /2588 -2587 :3مشار  /1590 :1مؤلفین
مشار  /440 -438 :4مرعشی .124 :20
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(فارسی)

 12ب -ترجمه قطبشاهی
ترجمهای است از االربعین شیخ بهایی (رک

) به دست شاگرد

ابوالمعالی شمسالدین

محمد بن علی بن احمد بن نعمتاهلل بن خاتون عاملی (ن پس از  )1645 /1055تقریباً به
رو

تحتاللفوی به اضافة نیاتی چند برای سلطان محمد قط شاه (ن  )1625 /1035که

حدود  1618 /1028آن را به پایان رساند.
ی مهاجر به حیدرآباد است که بعدها چند نفر دیگر از
ابن خاتون از دانشمندانِ ایران ِ
دوستانش را نیز به دنبال خود بدانجا کشاند از جمله روزبهان بن عماد اصفهانی نویسندة
خرقة علما .آنان در دربار قط شاهی با توجه به محیط شیعی دربار و شهر هزچنان کتبی
شیعی نگاشتند.
هزچنان که از نان کتا ب پیداست شامل شرح چهل حدی
بینش و نمایش و بح

هر کدان در یک آغاز و چند

و یک انجان است (نک تصاویر برگزیده) .شرحها ی چهل حدیثی از

موضوعاف مورد توجه علمای دینی بوده و نمونههای جدید آن نیز امروزه وجود دارد .شرح
ارشاد و توضیح االخ

قط شاهی (شرح اخ

ناصری خواجة طوسی) از دیگر آاار این

مترجز است.
آغاز :ای از تو حدی

معرفت را تبیین ...بهتر حدیثی که مجلسآرایان یقین را سرلوح کتاب

بیان مزیّن به جواهر حقایق آن تواند بود.
انجام :در آنچه خبر میدهند از آن اسرار عالز قدوسی و ملیوتی واهلل وکیل علی نقول...

برحمتک یا ارحز الراحمین .تمت الیتاب.
نستعلیق ممتاز نیمة دون سدة 11؛ آیاف و احادی

نسخ ممتاز؛ با دو سرلوح زر و

الجورد و شنگرف و نارنجی سبک هراف در آغاز فهرست و آغاز متن؛ چهار
صفحه با ط اندازی دندانهموشی میان سطور و گل و بوته در حاشیه و تمان
صفحاف با جداول زر و الجورد و مشیی تزیین شده است .عنوانها و آیاف و
خطوط روی جم ف عربی شنگرف است .با تصحیحاف و نشانههای صح در
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حواشی نسخه .یادداشت خریداری نسخه به مبلغ صد ریال کهنه در برن استقبال؛
سجع مهر عبدُ ُه محمد الرضوی  1212و کتابخانة شخصی میر ابراهیز امجد 1335
در آغاز و انجان نسخه و سجع مهر ناخوانای زینالعابدین؟ در انجان نسخه .تاریخ
کتابت بریده شده و وصالی شده است.
 15ر 21 × 10

 403ن 29 × 17

کاغذ دولتآبادی نخودی آهار مهره
جلد تیماج مشیی مقوایی با جدول و کمند ضربی زرین وزیری
منابع :ذریعه 77 :4؛ « /156 :7بررسی تاریخی خرقة علما کتابی از عهد صفوی»
عبار زارعیمهرورز میراث جاویدان 1376

 /10مرعشی  /204 :4منزوی :2

 /1587مؤلفین مشار  /610 -609 :5ملی /148 :3ملک  /140 :2دانشگاه /1216 :5
حقو .55

(فارسی)

 13ب -نگارستان

تألیف قاضی احمد بن محمد بن نجزالدین عبدالغفار جعفری قزوینی (-1495 /975 -900
 )1567در «سوانح و قضایای [تاریخی که] اکثر آن وقایع منسوب به س طین ایان [است]؛ با
فراید فوایدی که ...مناسبتی به سیا سخن داشته باشد» (3پ) .او نگار
برای شاه تهماس

آن را در 1552 /959

صفوی با این ماده تاریخ به پایان رساند:

پیی تارییخ و نامیش فییر کیردن

خرد گفتا که هست این نیته جامع

چه در واقع نگارستان چنین است

از آن آمید نگارسـتان واقیع ()959

کتاب مجموعة  330حیایت و لطیفة تاریخی به ترتی

خاندانهای حاکز -از تاریخ

پیامبراس ن و خلفای راشدین و امامان شیعه گرفته تا حیان آ قویونلو -است .او در تألیف آن

از بیش از  25کتاب -هزچون تاریخ طبری تاریخ یمینی مروج الذه

مسعودی تاریخ

وصاف مجمع النوادر عروضی سمرقندی تاریخ مرآة الجنان یمنی دیوانهای شعرا و غیر هز-
بهره برده است (برن .)4
مؤلف در ذیحجة  /920ژانویه -فوریة  1515در تهران زاده شد و به سال  1567 -8 /975به
هنگان بازگشت از سفر حج در دایبول سند در گذشت .بنابر این او قصد داشت همانند
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بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران آن عهد در هند مسین گزیند .او از اخ ف مفتی
شافعی عبدالغفار نگارندة الحاوی الصغیر (ن  )1266 /665است.
این کتاب را ییی از هزدورههای مؤلف به نان شیخ محمد بن محمد معروف به آلتی

پارما (ن  )1623 -4 /1033برای سلطان سلیز اول (ن  )1566 /974با نان نزهة الجنان و نادرة
الزمان به ترکی ترجمه کرده است.
نسخههای بسیاری از آن در کتابخانههای جهان وجود دارد؛ دستنوشتة مؤلف هز در
کتابخانة بودلیان نگهداری میشود .این کتاب یک بار در  1829 /1245و بار دیگر به کوشش و
ذیل مدرسی گی نی در  1340به چاپ رسیده است.
کتاب دیگر او نسخ جهانآرا در تاریخ عمومی است.
آغاز :ای طرازندة بهارستان وی نگارندة نگارستان.
انجام :از آن آمد نگارستان واقع .به غایت رسید و به نهایت انجامید ...بعون الملک الوهاب.
نستعلیق خو

حاجی علی اکبر در نیمة اول سدة  12برای آصف جا ِه سیادف

پناه ...امیر سلطان محمد ؛ عنوان و نشان شنگرف و جم ف عربی به خط نسخ
است .در برن استقبال یک یادداشت پاک شده و یادداشت دیگر :عیسی خان
خ  1271و در برن بدرقه نیز یادداشت
خواهرزادة حضر[ف] حسانالدوله و تاری ِ
تولد پاک شدة محمد صاد در رج

 1235و سه فرزند دیگر در  1236نوشته

شده است.
 224ن 28 /5 × 16 /7

 18ر 19 × 8 /7
ی کهن آهار مهره
ی شیر ِ
کاغذ فرنگ ِ

جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج مقوایی وزیری
منابع :ذریعه 247 -246 :3؛  /309 -308 24فنخا  /740 -734 :33دانشگاه :8
282؛  /1627 :10حقو

 / 221ادبیاف  /513ملی /344 :3ترجمة استوری :2

/590 -583
Rieu, V.1, p.106; V.3, p.885.

 14ب -شفائیه

(فارسی)
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متن از یوهان شلمیر فلمنیی (رک  13آ) که در دو مقاله در پاتولوژی (آسی شناسی) به سال
 1858 -1857 /1274نگاشته است .ترجمه از میرزا عبدالیریز بن حاج م اسماعیل یزدی
طهرانی که گویا هزچون تقی بن محمد هاشز انصاری کاشانی مترجز چند کتاب دیگر او از
شاگردانش بوده است.
چندین کتاب دیگر مؤلف به فارسی ترجمه شده و در تهران به چاپ رسیده و از کت

دیگر

او نسخههایی در کتابخانههای ایران موجود است :ج ء العیون در چشز پزشیی (چاپی

 ) 1300زینة االبدان در بیماریهای پوستی (چاپی  ) 1279قواعد االمراض یا کلیاف ط
فرنگی (چاپی  ) 1292سر الحیمه در تشریح لغاف طبی (چاپی  ) 1291اسباب التدویه
تحفة ناصری و مفتاح الخواص.
این نسخه جلد دون شفائیه را شامل است.
آغاز :در امراض آالف تغذیه .بدان که چون در تشریح آالف تغذیه را منقسز به پنج قسز

نمودهایز امراض او را نیز به پنج قسز منقسز نماییز.
انجام :چون در فقراف مخصوصه بخود بتفصیل بیان شدند مجدداً در اینجا تفصیلی الزن
ندارد .تمان شد...
نستعلیق معمولی عبدالعلی فرزند حاج میرزا محمد حسین نائینی اصفهانی در روز
سهشنبه  8محرن  1294در طهران؛ تا برن  28عنوان و نشان شنگرف پس از آن
عنوانها مشیی است .با نشانههای صح؛ با یک استقبال و دو برن بدرقه؛ یک
یادداشت پاک شده در ترقیمه.
 17ر 18 /5 × 10

200ن 28 /5 × 19

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره و نخودی
جلد تیماج لجوردی با جدول ضربی مقوایی رحلی کوچک
منابع :منزوی  /555 :1دانشگاه  /4087 :15مشار  /2142 :2مؤلفین مشار /438 :3
نشریه  /22 :3نجزآبادی /488 -487 :کتابنامة علون ایران/303 -302 :
کتابشناسی پزشیی.185 :

 15ب -کشکول

(فارسی)

فهرست تفصیلی نسخههای خطی دانشگاه بوعلیسینا 117

نگاشتة شیخ بهایی بهاءالدین محمد بن حسین عاملی ( )1621 -1546 /1030 -953دانشمند و
فقیه معروف و از ملتزمان رکاب شاه عبار اول صفوی ( )1629 -1586 /1038 -996در پنج
بخش به عربی و فارسی .در دیباچه آورده است که در جوانی المخ ه (به معنی توبرة
درویشان) را نگاشته و چون پس از آن به مطال
گرد آورده است .مطال

تازهتری دست یافته آنها را در این کتاب

آن کشیولی است؛ یعنی بر نوز و سیا مشخص نیست و خود

میگوید که هزچون رشتة پراکندة دانههای مروارید در هز آمیخته است .نسخههای فراوانی از
آن در دسترر است و بارها در ایران و مصر چاپ شده است .معلون نشد این ترجمه از
کیست .شیخ محمد باقر ساعدی خراسانی مجدداً ترجمة آن را در سال 1395

در دو جلد به

چاپ رسانیده است.
این نسخه مقداری از بخش اول کتاب را داراست (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :ترجمة فارسی کشیول شیخ بهایی علیه الرحمه .بسمله .الحمدهلل ...و بعد زمانی که از
تألیف کتاب موسون به مخ ه فراغت حاصل شد کتابی که از بهترین روایاف .
انجام (نانوشته) :مبادا جان من بیجان لیلی
نستعلیق خو

الهیی من شیون قربیان لییلی

اواسط سدة 13؛ عنوانها شنگرف؛ برن آغاز نونویس است و

باالی آن یادداشتی پاک شده است .دو برن پایانی وصالی شده؛ انجان نانوشته
مانده است .نان کات

وتاریخ کتابت ذکر نشده است.

 16ر 21 × 11

 122ن 28 /4 × 16 /5

کاغذ ترمة شیری فرنگی
جلد پارچهای گلدار مقوایی عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری بلند
منابع :ذریعه  /78 -77 :18فنخا « /409 -403 :26خرقة علما کتابی از عهد
صفوی» وقف میراث جاویدان تألیف نگارنده ر 3

 )1374( 2ص-110

 /117عربی مشار /774 :مؤلفین مشار  /432 -421 :5منزوی  /679 250 :1مقدمة
کشیول چاپی.

 16ب -القانون فی الطب

(عربی)
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مشهورترین و مهزترین کتاب طبی شیخالرئیس ابوعلی حسین بن عبداهلل سینا (/428 -370
 )1037 -980است .او قسمت اول کتاب را در جریان (حدود  )1012 /43و قسمتی را در
روی (حدود  )1014 -405و بقیه را در همدان ( بین  405و  1014 /414و  )1023تصنیف
کرده است و بنا به گفته ابوعبید عبدالواحد جوزجانی شیخ این کتاب را به شاگردان تدریس
میفرموده است.
قانون شامل  5کتاب است که هر کدان از آنها به چندین فن و تعلیز و جمله و فصل تقسیز
شده است .نسخة حاضر شامل کتاب اول و دون قانون است (نک تصاویر برگزیده).
کتاب اول -فیاالمور الیلیه من علزالط  -در  4فن که  3فن اول هر کدان در چند
تعلیز و فن چهارن در  31فصل است.
کتاب دون -فیاالدویه المفرده الموضیوعه علی حیروف المعجز -در  2جمله به ترتی
زیر است:
الجمله االولی -فی القوانین الطبیعیه و هی تشتمل علی سته مقاالف
الجمله الثانیه -فی بیان االدویه المفرده و هی تشتمل علی عده الواح و علی قاعده
بر قانون شروح و حواشی بسیار نوشتهاند و چند بار هز به زبانهای زندة دنیا ترجمه شده
است .هژار شرفیندی آن را به فارسی ترجمه کرده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...و بعد فقد التمس منی بعض خلص اخوانی و من یلزمنی اسافه بما
یسمح به و سعی ان اصنف فی الط

کتاباً.

آغاز نسخه  :الفصل االول من التعلیز االول من الفن االول ...اقول ان الط

علز یعرف منه

احوال بدن االنسان من جهه مایصح و یزول عنها لیحفظ الصحه حاصله.
انجام  :و کان فی طبعه تحمیر ماوفلور .تز الیتاب الثانی من القانون...
نسخ اواخر سدة 10؛ عنوان و نشان شنگرف؛ برخی عنوانها در حاشیه آمده و
نشانههای صح دارد .سه یادداشت محمد مهدی الحسینی الموسوی در برن 3ر
دیده میشود که دو تای آن پاک شده و ییی از آنها به تاریخ ( 35 /7 /20خ؟)
است .فهرست کتاب اول قانون در آغاز نسخه آمده و  4برن آغازین وصالی شده
است .نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.
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 256ن 27 × 15 /5

 35ر 19 /5 × 9 /2
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج عنابی ضربی مقوایی وزیری بلند

منابع :کشف  /1313 -1311 :2ذریعه  /197 -189 :17فنخا /779 -759 :24
مهدوی.197 -189 :

(عربی)

 17ب -شرح فصوص الحکم

شرح کمالالدین عبدالرزا بن جمالالدین احمد بن ابیالغنائز کاشانی (ن  730یا 1330 /735
یا  )1334-5بر فصوص الحیز محیالدین محمد ابن عربی در تصوف و عرفان با عنوانهای
«ص-

» که در جمادیاالول  /730فوریه و مارر  1330آن را به نان شمسالدین محمد بن

مصلح تبریزی به انجان رساند .شرحها ی بسیار دیگری بر این کتاب نوشتهاند .این شرح
دستکز دو بار در  1309و  1891 /1321و  1903در مصر به چاپ رسیده است.
آغاز (افتاده) :و هی علون االرواح و منها ما یتعلق بها و الیقتضی اتقانها و سدادها کعلون
النفور الجزئیة المدرکه.
انجام :یدّل علی ان الواج

علی العاقل ان یعبد الهاً واحد ًا موصوفا بهذه القدرة و هذه الحکمة

و ان ال یعید االواان هی جماواف ال شعور لها و ال ادراک.
نستعلیق تحریری شوال  1251به خواهش محمد قاسز خان فرزند فتحعلی خان
ملکالشعرا [صبا] از روی نسخهای به تاریخ روز جمعه  15رمضان 859؛ روی
جم ف متن اصلی خط شنگرف کشیده است .دعا به تاریخ ش

 27صفر 1323

(برن بدرقه)؛ نان کات ذکر نشده است..
 121ن 27 /5 × 19 /5
 27ر 21 /5 × 10 /5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج سرخ ضربی مقوایی وزیری بزرن
منابع :ذریعه  /382 :13فنخا  /230 -229 :20ملک عربی /304 :مجلس -417 :2
 /419مرعشی  /309 :3معجز المطبوعاف /1486 :عربی مشار .556

 18ب -الحاوی لعلم التداوی (الجامع الحاصر لصناعه الطب)

(عربی)
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تألیف ابوبیر محمد بن زکریا رازی (رک  7آ؛ تصاویر برگزیده).
آغاز (افتاده) :بعد السقییه بالصنیدلین و الفوفک و شییاف ما میثا و اسفیذاج الرصاص و
الطین األرمنی.
انجام (افتاده) :عشر درهماً افیون فرمون مید عشرون درهماً سنبک.
نسخ و ال

کهن نیمة اول سدة 8؛ عنوان مقالهها به خط ال

درشت؛ عنوانها

شنگرف؛ نسخه آبخورده و اندکی پوسیده است.
 29ر 18 /5 × 13

 96ن 27 × 19

کاغذ سمرقندی نخودی آهار مهره
جلد تیماج الجوردی با جدول ضربی مقوایی وزیری (از اوایل سدة )14

(فارسی)

 19ب -هفت اورنگ (سبعه)

ی نورالدین عبدالرحمان فرزند احمد جامی (ن  ،)1493 /898شامل هفت
منوومههای عرفان ِ

مثنوی ،که در این نسخه فقط شش تای آن آمده و فاقد خردنامة اسیندری است :لیلی و
مجنون ،یوسف و زلیخا ،سلسلة الذهب سبحة االبرار ،س مان و ابسال ،تحفة االبرار .بارها به
چاپ رسیده است.
آغاز (لیلی و مجنون) :ای خیاک تو تیاج سیربلنییدان

مجینیون تو عقل هوشیمنیدان

انجام (سلسلة الذهب):
بهیر آن دفتییری ز نیو سییازن

و اسیبیابیی دگیر بپییردازن

ور نمییاییید عمیر اوار شییر؟

ختیز اهلل لی الّا هیو خیییر

نستعلیق روز پنجشنبه از جمادیاالول ( 1245
روی نسخهای به تاریخ ( 886ترقیمة

 )1و ( 1243

 )2که گویا از

 )3استنساخ شده است .هر سطر در دو

بیت؛ با  22مجلس تصویر و  6سرلوح گل و بوتهای .گویا در صحافی برخی
برنها جا به جا شده است؛ به همین دلیل مثنوی سلسلة الذهب در دو جا آمده
است (دفتر نخست 163 :پ 189 -پ؛ دفتر دون 70 :پ 78 -ر) .با جداول اکلیل
و الجورد و شنگرف.
 25ر 19 /5 × 11
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

 189ن 27 × 17
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جلد تیماج تریاکی سوخته مقوایی وزیری (از اوایل سدة )14
منابع :ذریعه  /339 :19ریحانة االدب  /388 :1فنخا  /785 -779 :34مرعشی :30
 /151ملک  /849 :4نشرییه  /111 :5دانشگاه  /2723 -2721 :12مجلس :21
.342 -340

(عربی -فارسی)

 20ب -کنز اللغات (کنز اللغه)

نگاشتة محمد پسر عبدالخالق پسر معروف در فرهنگ تازی به فارسی در حدود -6 /870
 1465برای سلطان کارکیا محمد پسر کارکیا ناصر حاکز گی ن و ولیعهد او سلطان میرزا
علی ( )1478 /883در حدود  25هزار بیت .نگارنده در دیباچة آن را کنز اللغاف نامیده اما
کات
حدی

چلبی آن را کنز اللغه آورده و به همین نان مشهور گشته است .او واژههای قرآن و
را به ترتی

حرفهای الفباء آخر ریشه در  28باب مرت

کرده و هرباب را به چند

فصل بخش نموده است .هزچنین نان برخی از مآخذ خود را آورده است؛ مانند صحاح
جوهری مجمل ابن فارر دستور نطنزی المصادر اختیاراف بدیعی لغاف القرآن و شرح
نصاب .خود در مقدمه گوید « :بدان که در این کتاب به قدر الوسع آنچه مسموع و معلون
گشته از ارباب لغاف مصادر و غیر مصادر آورده شده است» .این کتاب چند بار به چاپ
رسیده است از جمله در  1865 /1282در تهران و 1883 /1300و 1898 /1316و /1322
 1904در تبریز.
آغاز :بسمله .و به اقتی و علیه توکلی .ابتداء هر سخن آن خوبتر در هر مقان کو بود با
حمد معبود خدای پاکنان.
انجام :و او فعل مضارع است مشتق از ولی .یایی جمع یوء یوء است .واهلل اعلز بالصواب.
نسخ ع ءالدین محمد بن حسین فخرالدین بن ع ءالدین افرایی در عصر دوشنبه
 19شعبان  1021از روی نسخة موال حسن علی شهاب در قریة باالبنی در اصفهبد
ک تة مازندران .عنوان و نشان شنگرف یادداشت تملک با سجع مهر «محمود بن
علی نقی الحسنی الحسینی الطباطبایی» در اواخر  1252و یادداشت تملک دیگر با
سجع مهر ناخوانا (برن ع و ترقیمه) .چند برن پایانی وصالی شده است.
 22ر 17 /5 × 13

 331ن 25 /5 × 20
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کاغذ سپاهانی نخودی
جلد گلینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید وزیری
منابع :کشف  /1518 :2فنخا  /838 -822 :26مجالس المؤمنین شوشتری/411 :
ذریعه  /164 :18منزوی 2016 :3؛  /2016 :5دانشگاه 438 :2؛  /1576 :10نشریه :1
 /191ملی 481 :2؛  /79 :5فرهنگنامههای عربی به فارسی /168 :مرعشی /157 :2
مشار .2687 :2

(عربی)

 21ب -المغنی فی شرح الموجز

شرح مختصری از سدیدالدین محمد فرزند مسعود کازرونی (سدة  )14 /8بر کتاب مشهور
موجز القانون تألیف ع ءالدین ابوالحسن علی بن ابیالحزن دمشقی مشهور به ابن نفیس

قریشی (ن  )1288 /687است که آن نیز گزیدهای است از القانون فی الط

پورسینا (ن /428

 .)1037نسخة حاضر شامل بخشی از فن اول و دون است .این کتاب بارها به چاپ رسیده
است از جمله کهنترین آن به سال  1828- 9 /1244در کلیته.
آغاز :بسمله .ربّ تمز بالخیر والس مه .قال رحز اهلل الفن الثانی یشتمل علی جملتین؛ الجملة
االولی فی احیان االدویه و االغذیة المفرده.
انجام :لجمیع الحیواناف و البرّ بما امین .واهلل ولیّ التوفیق ...تز شرح الفن االول للموجز و
یتلوه شرح الفن الثانی بعون اهلل و حسن توفیقه.
نسخ و ال

 900تا  902عنوان و نشان شنگرف حواشی بسیار با نشانههای «صح

ل» در حاشیه که برخی از آنها منقول از شرح قط الدین شیرازی بر قانون است
(از جمله رک  61پ)؛ ابیاف پراکنده از جامی ( 62ر) یادداشت در تشریح (192
ر) شرح احوال ابن زهر به نقل از المطرب ( 275پ) و یادداشت طبی دیگر (276
پ) .نسخه آب خورده و برن  216وصالی شده است.
 27ر 20 /5 × 12

 276ن 26 /5 × 18

کاغذ سمرقندی آهار مهره
جلد گلینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید وزیری
منابع :ذریعه  /296 :21مجلس  /255 :1دانشگاه  /2791 :7مرعشی /95 -94 :14
ملک  /703 -701 :1عربی مشار.878 :
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(فارسی)

 22ب -ترجمه بحاراالنوار (ج)13

متن از م محمد باقر مجلسی (رک  19آ) در احوال امان زمان (عج) و کیفیت و علت غیبت و
ع یز یهور و جز آنها با عنوان الغیبه در  34باب و  21هزار بیت نگاشتة  .1667 /1078این
جلد را ییی از دانشمندان شیعی مقیز هند در سدة  12هجری برای پادشاه بیگز همسر
سلطاننصیرالدین حیدر به فارسی ترجمه کرد .این نسخه همان ترجمة هندی است .مترجز در
برخی جاها مطالبی را از خود بدان افزوده که آنها را با عنوان مترجز گوید شروع کرده است.
در ایران نیز محمد حسن فرزند محمد ولی ارومی آن را به امر محمد شاه قاجار ترجمه کرد
که این ترجمة اخیر چندین بار به چاپ رسیده است.
آغاز (افتاده) :در آن کیسه بنابر زعز تو هزار درهز است و این خ ف گمان دارد؛ و به
درستی که تو رسانیدی؛ امانت بود و سر
انجام ( افتاده) :در موک

وا نیردی.

و جاه و ج ل خود بر اسبی سوار باشد و تو که امان منقرض

الطاعتی بر خری سوار باشی؛ پس...
نستعلیق هندی اواخر سدة 12؛ عنوان کتابها و «مصنف گوید» و «مترجز گوید» و
خطهای روی آغا ِز جم ف شنگرف است .برخی نشانههای صح در حواشی دارد.
نسخه بسیار فرسوده و موریانه خورده است و نان کات

و تاریخ کتابت ندارد .آغاز

و انجان آن افتاده و فقط اوایل باب بیستز تا اواخر باب سیان را در بردارد.
 15ر 8 /5

× 17 /5

 287ن 26 × 17

کاغذ هندی پنبهای شیری
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری
منابع :ذریعه  /21 :3مرعشی  /372 :13مشار ..853 :1

 23ب -ارشاد االذهان الی احکام االیمان

(عربی)

تألیف شیخ جمالالدین ابیمنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی منسوب به حله در عرا
معروف به ع مه حلی (648ف  .)1326 -1250 /726او این کتاب فقهی را به درخواست
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فخرالدین محمد نگاشت و در آن  1500مسأله فقهی را به رو

شیعی بیان نمود.

تاریخ اتمان آن  1277 /676یا  1296-7 /696است (نک تصاویر برگزیده) .علمای شیعه بر آن
شروح و حواشی و تعلیقاف بسیاری نگاشتهاند که برخی از آنها را آقا بزرن تهرانی نقل کرده
است
آغاز :بسمله .الحمدهلل المنفرده بالقدن و الدوّان المتنزه عن مشابهتهِ االعراض االجسان.
انجام  :و من اراد التوسط بما افدناه فی التحریر او تذکره الفقها او قواعد االحیان او عن ذلک.
واهلل ...امین.
نسخ معمولی م قاسز علی [مدرر] فرزند مرحون سعداهلل در  15جمادیاالخر
 982در اردبیل؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی بسیار و نشانههای ص صح
منه منه رحمة اهلل نان برخی کتابها را هز در پایان آن ذکر کردهاند :هزچون
قواعد االحیان شرایع االس ن المختصر مصادر اللغه و جز آنها .چند یادداشت
از کات

و فرزندان و نوها

به ترتی

قاسز المدرر دربارة فوف فرزند
نسخه را برای او نوشته است در ش

زیر در برن 1ر نوشته شده است .یادداشت
محمد زمان صاح

کتاب که احتماالً این

چهارشنبه  6ذیحجة  999در قریة کوره

دول اردبیل؛ یادداشت دیگر او با دو مهر پاک شده؛ یادداشت دیگر -گویا از همو-
با مرک

شنگرف دربارة تعمیر بنای خانة بغدادی به دست استاد یعقوب بنا در 3

رمضان 986؛ یادداشت دربارة اوقاف نمازهای روزانه؛ و سرانجان یادداشت تملک
با مهر نوة کات

( )...فرزند بدیعالزمان بن م قاسز مدرر اردبیلی در آخر شهر

شوال  1046که نشان میدهد این کتاب وقف اوالد ذکور خانوادة م قاسز مدرر
بوده است؛ و اشعار فارسی و عربی .سجع مهر ناخوانای شیخ ...در برن 147ر و
150ر؛ دو برن نخست وصالی شده و لبههای تمان نسخه اندکی آب خورده است.
 17ر 14 /7 × 9 /5

190ن 25 × 18 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری
منابع :ذریعه  /512 -510 :1ذیل کشف  /58 :1االع ن  /244 :2عربی مشار/714 :
معجزالمطبوعاف عربیه  /241 -240 :1مرعشی .153 :3
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(عربی)

 24ب[ -شرح اللمعة الدمشقیه]

شرحی از ناشنار بر اللمعة الدمشقیه تألیف شیخ شمسالدین ابیعبداهلل محمد بن شیخ
جمالالدین میی بن شمسالدین محمد بن حامد عاملی معروف به شهید اول (-734مقتول در

 .)1332-1384 /786گویند مؤلف آن را در ایان زندان در  7روز نگاشته و کتابی جز مختصر
نافع نزد او نبوده است .شروح و حواشی بسیاری بر آن نگاشتهاند که نان آنها در ذریعه آمده
است؛ این نسخه هز ییی از آنهاست.
خود لمعه چند بار و بیشتر از آن شرح مهز آن -یعنی الروضة البهیه -بارها در تهران و تبریز
و قز به چاپ رسیده است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی خیر خلقه محمد  ...ارکان و ارکانه
اربعه .فی المیاه و النور فی المطلق و المضاف.
انجام :و لنادر فنفا فیها ایضاً و هدال (؟) سبحا الثانی بن عیفان جداد (؟) الحمدهلل رب
العالمین و الصلوه ...تمت الیتاب.
نستعلیق تحریری خلیفه [محمد] حسن در روز شنبه  15ذیحجه 1241؛ روی
جم ف متن اصلی خط مشیی و شنگرف کشیده است .حواشی و نشانههای ص
صح دارد .احادی

ی عربی و فارسی دربارة ط
و روایاف مذهبی و فقه ِ

نماز

زکاف فاطمه (ر) و جز آنها در برن 1ر؛ دو سجع مهر توکل علیاهلل عبده
محمد حسن کات

نسخه و تاریخ تولد فرزندان او :ذکریا در روز ییشنبه 10

ربیعاالول  1237و ابوالقاسز در ش
ش

جمعه  15محرن  1204و محمد در اواخر

پنجشنبه  10ذیقعدة  1244مطابق  10آذرماه قدیز؛ و یادداشت ط

محرن (سال؟) در برن 1پ؛ یادداشت دربارة ترتی

در 23

نماز مرحون مشهدی اسداهلل و

محمد حسن و محمد علی و دعا و طلسماف جهت دفع دل درد در برن ترقیمه.
 24 -21ر 19 /5 -18 × 9

 194ن 26 × 17

کاغذ فرنگی کبود و نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری
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منابع :ذریعه 352 :18؛  /50-48 :14فنخا  /624 -622 :20عربی مشار 496ی 498
 /770مرعشی /58-57 :3
شهید_اولhttp://fa.wikishia.net/view/

(فارسی)

 25ب -اختیارات بدیعی
تألیف حاجی زینالعطار علی شیرازی (رک 48؛ تصاویر برگزیده).

آغاز (افتاده) :از حیمتی ربانی خالی نباشد و هر چیز را چنانچه منفعتی وجودی هست
مضرتی مزاجی هست.
نستعلیق زیبای اوایل سدة 11؛ با جداول زرین و الجورد و مشیی در تمان
صفحاف؛ برن آغازین که احتماالً مزیّن به سرلوح بوده افتاده است .نان ادویه و
نشانها شنگرف و بابها هز به خط ال

مشیی درشت نوشته شده است .در

اوایل نسخه اندکی نشانهای ص صح دارد .فهرست مطال

کتاب به صورف

مجدول و چلیپای زیبا در پایان نسخه (302پ309 -پ) آمده است .دو برن
آغازین وصالی شده و از اواسط نسخه بدین سو اندکی موریانه خورده است .نان
کات

و تاریخ کتابت ذکر نشده است.

 19ر 18 × 10 /5

 309ن 26 /1 × 17

کاغذ سپاهانی نخودی اع
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری

 26ب -شرح االسباب و العالمات
شرح مزجی و تحقیقی برهانالدین نفیس بن عوض کرمانی طبی

(عربی)
بر اسباب و الع ماف -ییی

از اجزای خمسة نجیبة نجی الدین محمد بن علی بن عمر سمرقندی مقتول در هراف (/619
 -)1221 -2که در آن تمان بیماریهای جزیی را با شرح اسباب و ع ماف آنها به رو
گزیده از روی کت

طبی پیشین نقل کرده است .شهرف این کتاب بیشتر به سب

شرح آن

است .شارح آن را در اواخر صفر  1424 /827در سمرقند به پایان رساند و به الغبیگ فرزند
شاهرخ تیموری ( )1449 -1446 /853 -850اهدا کرد .پیشتر از او عزالدین ابراهیز بن محمد
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بن طرخان مشهور به ابن سویدی (ن  )1291 /690آن را شرح کرده بود که البته شرح او
شهرف چندانی ندارد .کتاب حاضر به دست احمد بن محمد حسینی تنیابنی کاشی
حییزباشی فتح علی شاه قاجار به فارسی و به دست مترجمی مجهول به ترکی ترجمه شده
است .نسخههای متعددی از آن وجود دارد که کهنترین آنها در کتابخانة ایاصوفیا و طرخان
والدة ترکیه نگهداری میشود .موجز القانون یا شرح نفیسی از همین شارح است.
الحقیقه

آغاز :الحمدهلل ...والصلوه و الس ن االتمان علی من تداوی االرواح لط

آغازنسخه (افتاده) :و نفذف فی االعضاء اال أنها لز تغیر جزء عضو من االعضاء
انجام :ماینقع فی ضماء الفتق فأنها یشد العضو و ینشف الرطوباف .تز الیتاب..
نستعلیق تحریری محمد مازندرانی متخلص به امانی در  9رج

1043؛ عنوانها

در حاشیه به شنگرف نوشته شده و روی جم ف متن اصلی هز خط شنگرف
کشیده است .برخی تصحیحاف با نشانة صح دارد .دو مهر ناخوانا در آغاز نسخه و
ک پاک شده و مهر امیر محمد ؟ در پایان نسخه و نان ادویه در
یک یادداشت تمل ِ
برن بدرقه آمده است .برن آغاز افتاده است.
 25ر 17 /3 × 7

 276ن 25 /5 × 13

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی بلند
منابع :کشف  /77 :1ذریعه 12 :2؛  /82 :13ملی /265 :8منزوی /501 488 :1
مخطوطاف الط  /373 -369 :مرعشی  /237 -236 :3الهیاف مشهد/665 :2
دانشگاه  /770 :4عربی مشار /539 :کتابشناسی پزشیی/171 -170 :
Brockelmann, V.1, P.491; S.1, P.895.

 27ب -الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التأویل

(عربی)

نگاشتة جاراهلل ابوالقاسز محمود بن عمر بن محمد بن عمر زمخشری خوارزمی معتزلی (-467
 )1144 -1075 /538در تفسیر قرآن .کشاف تفسیری مزجی و متوسط بر حس

تأوی ف

معتزلی و واجد فوائد ادبی و لغوی بسیار است .زمخشری آن را در مدرسه علّامة میه نگاشته
و در روز دوشنبه  23ربیعالثانی  /528فوریة  1134به پایان رساند.
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بر آن شروح و تعلیقاف و حواشی بسیار نگاشتهاند و نسخههای بسیار از آن بازمانده و چند
بار چاپ شده است .نسخة حاضر شامل بخشی از سورة مریز تا بخشی از سورة یاسین است
(نک تصاویر برگزیده).
آغاز (افتاده) :وعده االستغفار فأن قلت کیف جازله أن یستغفر للیافر و إن بعده ذلک.
انجام (افتاده) :و مطلع الشمس من مغربها فان قلت لز جعلت الشمس غیر مدرکه...
نسخ کهن معرب و مشیول اوایل سدة 7؛ عنوانهای فأن قلت و برخی نشانها
شنگرف؛ آیاف به خط نسخ درشتتر و مشیی؛ در هامش نسخه کات

توضیحاتی

به خط نسخ ریز و به رنگ تریاکی (قهوهای سوخته) منقول از الفائق ایضاح
المغرب السّامی تاج االسامی از خود زمخشری و یادداشتهای دیگر منقول از
حسن بن علی طوسی واحدی نیشابوری میدانی نیشابوری و راغ

اصفهانی و

معانی لغاف به فارسی آورده است.
آغاز و انجان نسخه افتاده است.
 21 -22ر 17 /8 × 12

 277ن 24 /5 × 17 /3

کاغذ سمرقندی نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید وزیری
منابع :کشف  /1484 -1475 :2فنخا  /204 -175 :26مرعشی  /14 :2ملی /455 :8
ملک  /588 :1دانشگاه  /2776 2679 :7معجز المطبوعاف العربیه /976 -973 :1
االع ن /55 :8
Brockelmann, S1, pp.507-508.

(فارسی)

 28ب -عالج االسقام و دفاع اآلالم
نگاشتة محمد علی بن محمد رضا تونی خراسانی (رک  30/2آ).
این نسخه در شمار نسخههای باارز
ال

این کتاب است (نک تصاویر برگزیده).

معمولی محمد علی فرزند محمد کایز موسوی در روز پنجشنبه  18ربیعالثانی

 1235؛ جای سرلوح خالی مانده است .با جدول و کمند زر و الجورد و شنگرف؛
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عنوان و نشان شنگرف؛ برنهای  105تا  112وارونه صحافی شده و در جای خود
نیامده است« .مربعاف سحریه» در برنهای استقبال و بدرقه آمده است.
 189ن 26 × 17/5

 21ر 18 × 10
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج و لچیی گل و بوتهای و جدول ضربی
وزیری
منبع( :بانک اط عاف کت

و نسخ خطی)

http://www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=170336

(عربی)

 29ب -المطّول فی شرح التلخیص

تألیف شیخ سعدالدین مسعود بن عمر بن عبداهلل تفتازانی هروی شافعی خراسانی (ن /792
 .)1389ج لالدین محمد بن عبدالرحمن قزوینی معروف به خطی

دمشق (/739 -666

 )1338 -1266مفتاح العلون در علز معانی و بیان و بدیع تألیف سراجالدین ابییعقوب
یوسف بن ابیبیر بن محمد بن علی سیاکی خوارزمی ( )1228 -1160 /626 -555را
تلخیص کرد و بر یک مقدمه و سه فن و چند باب نهاد و آن را تلخیص المفتاح نامید .بر
تلخیص المفتاح هز چندین شرح نوشتند که ییی از آنها کتاب حاضر است .شارح آن را به
نان معزالدین ابوالحسین محمد کرف از سال  1341 /742در جرجانیة خوارزن آغاز کرد و به
سال  1347 /748در هراف به پایان رساند .این شرح معروف به مطّول است .او سپس در /756

 1355شرح دیگری از شرح نخست برگرفت که این شرح معروف به مختصر است .بر مطّول
هز چندین حاشیه نگاشته شده است مانند حاشیة سید شریف جرجانی و محقق فناری و جز
آنها .بر برخی از این حواشی هز حواشی دیگر نگاشتهاند که تمان آنها را کات

چلبی در

کشف الونون آورده است .هر سه کتاب مفتاحالعلون و تلخیصالمفتاح و مطّول بارها چپ
شدهاند.
آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل الذی الهمنا حقایق المعانی و دقائق البیان.
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جمَعه من الفواید و نومه من الفراید مع تورع البال و تشت
انجام :هذا آخر ما اردنا َ
االحوال ...و اهلل اعلز الصّواب.
نسخ ربیع فرزند محمد صاد

در روز سهشنبه  6ربیعالثانی 1109؛ بر روی

جم ف متن اصلی خط شنگرف یا سیاه کشیده و برخی عنوانها هز در حاشیه به

شنگرف نوشته شده است .حواشی فراوان منقول از مفتاح [العلون سیاکی] کشف
الونون کات چلبی سید [شریف جرجانی] قط ع مه حلی؛ با نشانههای صح
ص منه عل؛ بنابر یادداشت علیاکبر فراهانی در  1308در پایان کتاب حواشی
بخش بدیع نگاشتة علی بن ابیالقاسز بن عیسی بن حسن حسینی فراهانی است.
یادداشت عربی دربارة مسأله امانیه اجداد و شعری با ماده تاریخ  792و مُهر محمد
علی حسینی در برن آغاز؛ و یادداشت فراهانی و سید مجتبی موسوی طارمی
زنجانی دربارة مطالعة کتاب رسائل و میاس و مطّول با هزدرسش میرزا محمد
حسین محمدی تبریزی در  36 /8 /29خ در پایان کتاب .دو برن در پایان نسخه
فرنگی و نانوشته است.
 21ر 16 /5 × 10

 202ن 25 × 19

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد گالینگور عطف و گوشهها تیماج تریاکی وزیری
منابع :کشف  /479 -473 :1ملی 84 :8؛  /66 -65 :12مرعشی  /179 :2عربی
مشار /859 215 :معجز مطبوعاف العربیه 1034 638 -637 :1؛ .1509 :2

 30ب -مشکاة المصابیح
تألیف ولیالدین /ولیاهلل ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل خطی

(عربی)
عمری تبریزی (رک  66آ).

این کتاب چند بار در پترزبورن و قازان و بمبئی و دهلی و کلیته چاپ شده و کتاب دیگر
مؤلف به نان االکمال فی اسماء الرجال در هیامش چاپ کلیته ( )1901 /1319آمده است.
مشکاة به انگلیسی هز ترجیمه شده و در  1809 /1224در کلییته چیاپ شیده است (نک
تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .رب یسر و تمز بالخیر .الحمدهلل نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باهلل من
شرور انفسنا و من سیئاف اعمالنا.
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نستعلیق هندی پس از 1069؛ با یک سرلوح کشمیری و جداول زر و الجورد و
شنگرف و مشیی؛ عنوان و نشان شنگرف؛ در هامش نسخه توضیحاف فقهی و
لغوی بسیار از روی کت

و اقوال مختلف -هزچون جمال المحداین مصابیح

[السنه] نهایه ابن حجر سید قاضی و جز آنها -با نشانههای منه ص ط؛
فهرست مطال

کتاب در 2پ تا 5ر؛ سجع مهرهای اقل رسول اهلل زینالدین

خواجه 1119 ...و غ ن در برن 1ر؛ سجع مهر پادشاه ابوالوفر سید احمد
محیالدین محمد اورنگ زی

بهادر عالمگیر  1069از پرآوازهترین پادشاهان

مغولی هند ( )1706 -1658 /1118 -1069در برن 236پ؛ بر روی مُهر کاغذی
از جنس پوست آهو قرار دارند؛ با برنشمار کهن بر باالی برنها؛ نسخه مجدداً
در هند صحافی شده و درون جلد نان صحاف آمده است :محمد عبداللطیف خان
صحاف 1317؛  10برن بیاض فرنگی نخودی در آغاز و انجان نسخه؛ نان کات

و

تاریخ کتابت ذکر نشده است.
 506ن 27 × 17

 17ر 16 /5 × 9 /5
کاغذ کشمیری نخودی

ن ضربی لوالدار درون ابر و باد فرنگی
جلد تیماج عنابی با جدول برنجیِ زری ِ
وزیری
منابع :معجزالمطبوعاف  /628 -627 :1تاریخ دولتهای اس می 538 -537 :2
541؛ (هزچنین رک

 66آ).

(عربی)

 31ب -مجموعه
شامل یک کتاب و یک رسالة پزشیی:
 -1تحفة السعدیه (1ر417 -پ)

تألیف قط الدین محمود بن مسعود بن مصلح شیرازی (رک  1ب؛ تصاویر برگزیده).
نسخة حاضر از اوایل فن سون تا پایان کتاب را در بر دارد.
آغاز :مبح

امراض الثدی؛ القول فی تعریف الل بن  .قد تحقق ان کثره الل بن و قلته

وجوده کیفیته.
[ -2رسالة فی الطب] ( 418ر 423 -پ)
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از ناشنار؛ در درمان بیماریها که از اواخر باب چهارن تا اواخر باب چهاردهز را داراست و
هر باب آن به چند نوع و فصل تقسیز شده است.
آغاز ( موجود) :تنقیته فلینبغی لن یجعل ما ترید اخراجه منه یجری بسهولته .فصل من کان
فضعیف البدن و کان القی سهیل علیه.
انجام (ناتمان) :کما قد یبتدی فی الرابع فی بعض من به حمی معها اعیاء فان...
نسخ تحریری اواخر سدة ( 11برخی از برنها و برنهای پایانی نسخ محمد
ابراهیز یزدی در  1شعبان )1246؛ عنوان و نشان شنگرف؛ حواشی با نشانههای
منه صح ص ط ظ دارد .نسخة طبی منقول از میرزا محمد رضا اصفهانی طبی
ابراهیز خان کرامی داماد فتحعلی شاه ()424؛ چند برن از آغاز و انجان نسخه
نونویس و وصالی شده است .دارای دو برن استقبال و بدرقه.
 425ن 26 × 15 /5

 23 -21ر 18 × 9 /5
کاغذ سپاهانی اع و فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج الکی مقوایی وزیری بلند

منابع :ذریعه 424 :3؛  /206 :14کتابشناسی پزشیی.47 :

 32ب -القاموس المحیط و قابوس الوسیط...
تألیف ادی

(فارسی)

ایرانی مجدالدین ابوطاهر محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیز شیرازی

فیروزآبادی ()1414 -1329 /817 -729؛ او این فرهنگ عربی به عربی را در چهار جزء و در
جوار میه نگاشت و جز آن کت

دیگری هز در تاریخ و فقه و حدی

و رجال دارد .برخی بر

آن حاشیه و تعلیق و شرح نگاشته و برخی اغ ط آن را معرفی کرده و برخی آن را تلخیص
کردهاند .شیخ احمد بن مرکز هز آن را با نان بابور به ترکی ترجمه کرده است .این کتاب
بارها در ایران و مصر و هند و عثمانی به چاپ رسیده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل منطق البغاء باللغی فی البوادی و مودع اللسان السن اللسن الهوادی.
انجام :و فتحه للعرب و المشر

و سلز تسلیما کثیراً کثیرا و حسبنا اهلل و نعز الوکیل.

نسخ عصر جمعه  13ربیعالثانی 1030؛ با یک سرلوح میت هراف در آغاز و
جدول زر و الجورد و شنگرف و کمند الجورد در تمان صفحاف؛ عنوان فصلها و
لغاف به خط نسخ مشیی درشتتر از متن و حروف و مشتقاف و اسامی خاص به
شنگرف است .عنوان کتاب و نان نویسنده در برن 1ر و لبة کتاب نوشته شده
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است .گوشههای پایین برنهای آغازین آن وصالی و نیمی از برن  1و  2نونویس
است و دو برن بدرقه و استقبال دارد.
 666ن 26 /5 × 17 /5

 25ر 18 × 11
کاغذ کشمیری نخودی آهار مهره

جلد تیماج مشیی با جدول زرین درون تیماج سرخ وزیری
منابع :کشف  /1310 -1306 :2االع ن  /19 :8فنخا  /735 -715 :24معجز
المطبوعاف العربیه  /1471 -1469 :2عربی مشار.695 :

(فارسی)

 33ب -مخزن اسرار اطبا
نگاشتة محمد مهدی فرزند محمد جعفر بن حسن طبی

در پزشیی؛ که آن را در دو جلد و

در چهار فن و چند مقاله و مقصد و باب و فصل به سال  1758-9 /1172به پایان رساند.
اسباب و ع ماف و ادویه به ترتی

الفبایی در مقالههای آن آمده است .معدن تجربیاف یا معدن

التجارب هز از اوست .نسخیهای دیگر از آن در کتیابخانة آصفییة هنید نگهیداری میشیود
(نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .محامد متیااره مر خالقی را که از کمال بدایع مخلوقاف انسان را لبار و لقد
کرّمنا بنی آدن پوشانید.

انجام :عارض میشود زیر شبیه به ضفدع ضلع بالتحریک کژ شدن در خلقت.
نستعلیق ریز هندی در اواخر سدة 12؛ عنوان و نشان شنگرف؛ نسخههای طبی به
خط جدیدتر در  2برن پایانی نسخه آمده است .نان معدن التجارب در برن آغاز
آمده که کتاب دیگری از همین نویسنده است .برخی عنوانها به شنگرف و
تصحیحاف با نشانههای صح در حواشی نسخه آمده است .تمان برنها متن و
حاشیه شده و نسخه موریانه خورده است.
 25ر 16 × 10
کاغذ هندی نخودی
جلد تیماج عنابی مقوایی وزیری
منبع :منزوی  /598 596 :1فنخا .755 -754 :28

 375ن 25 × 16
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(فارسی -عربی)

 34ب -مجموعه
شامل دو کتاب در پزشیی:

(فارسی)

 -1تشریح االبدان ( 1پ 38 -ر)

نگاشتة ع ءالدین منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیار شیرازی (زنده در نیمة دون
سدة  )14 /8در تشریح بدن انسان همراه با ترسیز که آن را به نان ضیاءالحق پیر محمد بهادر
خان پسر جهانگیر پسر تیمور حاکز فارر ( )1407 -1402 /809 -805در یک مقدمه و پنج
مقاله و یک خاتمه به ترتی

ذیل به پایان رساند:

 .1در ذکر عوان
 .2در ذکر عص
 .3در ذکر عضل
 .4در اورده
 .5در شرایین
خاتمه در ذکر اعضای مرکبه و زایمان
آغاز :بسمله .شیر و سپار پادشاهی را رسد و حمد و انای بی قیار خالقی را سزد که در
خلقت انسان دقایق حیمتش بیپایان است و حقایق قدرتش برون از حد و بیان.
انجام :مندرج است در تحت حیمت بالغه و  ...یحیز ما یرید بمشیته .تمت الیتاب بعون
اهلل الملک الوهاب.
 -2شرح الموجز القانون (موجز فی الطب) ( 40پ 199 -ر)

(عربی)

شرح برهانالدین نفیس بن عوض کرمانی (ن  )1449 /853بر الموجز فی الطّ

ابن نفیس

قریشی (رک  21ب) که در  1ذیحجة  1437 -8 /841گویا بر اسار حاشیههایی که در کرمان
بر آن نوشته بود در سمرقند به پایان رساند.
آغاز :بسمله .و به نستعین .قال الشیخ االمان ...الترتی

وضع کل شئ فی مرتبته.

انجام :بِأسز التّریا و المعدنیاف و ما یستخرج من اجزاء الحیواناف بأسز فادزهر.
 )1و نستعلیق تحریری روز جمعه  21ربیعاالول 1261

ال

اواسط سدة ( 13

(

)2؛ چهار نقاشی از اندان بدن (

)1؛ عنوان و نشان شنگرف؛ برن  25پ

 26پ  27ر و از  38پ تا  40ر بیاض است .یادداشت مسعود یوسفی در  7تیر
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 1337و حسن یوسفی در  13تیر  1339با جوهر آبی و دو یادداشت دیگر با مداد
(برن ع).
 19ر 19 × 10

 199ن 25/8 × 17

کاغذ روسی شیری آهار مهره
جلد ساغری مشیی ترنجی ضربی منگنهای وزیری (اندکی فرسوده)
منابع :ذریعه 184 :4؛  /96 -95 :14منزوی  /508 :1فنخا  /841 -834 :20دانشگاه
739 :4؛  /1291 :9ملک  /151 :2نشریه 377 :3؛  11و  /125 :12مجلس /227 :19
عربی مشار .568 -567

(ترکی)

 35ب -دیوان

سرودة نوانالدین امیر علی شیر نوایی جغتایی هروی فرزند کیچینه (-1440 /906 -844
 )1500وزیر سلطان حسین بایقرا که در سرودههای فارسی فانی و در سرودههای ترکی نوایی
تخلص کرده است.
نسخة حاضر شامل کلیاف سرودههای ترکی است در چهار بخش:
غرائ

الصغر نوادر الشباب بدایع الوسط فوائد الیبر (نک تصاویر برگزیده).

آغاز (دیباچه) :تا رسالت برجی مننیک مینر اختری و نبوف دُرجی منیک امین گوهری.
آغاز (دیوان) :بسمله .غرائ

دین:

اشرقت من عیس شمس الیار انوار الهدا
یار عیسین میدا کور دی

جامدین چقنی صدا

انجام (افتاده) :منع ای سان بارچه اهل اس ن قدح
کافرینیین اگر قیلمیا سیان آشیان قدح
نستعلیق اواخر سدة 10؛ عنوان و نشان در مقدمه شنگرف است .عنوانها در متن
مشیی و شنگرف هر سطر در سه مصرع چلیپا و چند خط عمودی؛ اشعار تحت
عناوین غرای

دین نوادر دین بدایع دین و فواید دین آمده است 22 .سجع مهر

در  294ر از جمله «فوض امری الی اهلل محمد صاد » «ابوالقاسز سید محمد
 »1052و...؛ چند یادداشت مالی و خرید در برن  1و 2؛ چند برن آغازین و
پایانی وصالی شده است 7 .برن پایانی نسخه بیاض فرنگی است.
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 13ر ( 19 × 14/5به صورف چلیپا و سه ستونی)

 327ن 25 × 18

کاغذ بخارایی نخودی
جلد تیماج حنایی با جدول ضربی مقوایی وزیری
منابع :ذریعه  /804 :9فنخا  /628 -620 :15دایرة المعارف  /113 :1مجلس
 /238 :17سپهساالر .463 :4

(عربی)

 36ب -الحاوی فی علم التداوی
تألیف نجزالدین محمود بن ضیاءالدین الیار شیرازی در پزشیی (رک  18ب).

آغاز :بسمله .الحمدهلل الواحد الماجد السبوح خالق الجن و األنس رب المالئکة و الروح؛
الذی یهر منه بدائع الموجوداف.
انجام :من درجة الرابعه فهو فی درجة الثالثه و اهلل اعلز بالصواب و الیه المرجع و المآب.
نسخ تحریری اواسط سدة 11؛ نسخ تحریری اسماعیل طباطبایی بیدگلی در 14
جمادیاالول ( 1279فهرست و برخی از بخشهای نسخه و ده برن پایانی)؛ عنوان
و نشان شنگرف؛ حواشی با نشانههای صح در بخش کهن نسخه؛ یادداشت طبی در
برن ع؛ سه برن در آغاز و یک برن در پایان نسخه بیاض است.
 23ر 16 × 7/5

 275ن 25 × 13/5

کاغذ سپاهانی آهار مهره (بخش کهن) و فرنگی آهار مهره (بخش نو نوشت)
جلد تیماج حنایی مقوایی ربعی بلند

 37ب -القانون فی الطب

(عربی)

تألیف پورسینا (رک  16ب)
این نسخه شامل کتاب چهارن قانون است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .و هوالفتاح العلیز .ک مه فی الحمیاف ...تشتعل فی القل

و ینبت منه بتوسط

الروح و الدن فی الشرایین و العرو .
انجام :و الدهن الفاتر وضیع علییه من بعید و باخره مرهیز باسلییقون .تز الیتیاب الزینیه
من القانون.
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نسخ احمد بن علی بن احمد حریری شرقی شافعی قادری در دهة اول شعبان
899؛ عنوانها به خط ال

معرب و مشیول و رنگ مشیی و شنگرف و درشتتر

از متن نوشته شده است .برخی حواشی و تصحیحاف با نشانة صح دارد که بیشتر
آنها در صحافی قدیز بر

خورده است .صفت چند داروی طبی و یادداشت

عبدالقادر بن احمد بن رحیز انصاری و یادداشت نامفهون دیگر در برن آغاز و
نسخة دارویی در پایان نسخه نگاشتة اوایل سدة 10؛ بیشتر برنهای نسخه وصالی
شده است.
 27 -25ر 20 × 13

 186ن 24 /5 × 16

کاغذ سمرقندی نخودی روشن
جلد میشن مشیی مقوایی وزیری کوچک

(عربی)

 38ب -شرایع االسالم
نگاشتة محقق حلّی (رک  65آ) .

نسخ اوایل سدة  8( 12برن نخست و  6برن پایان و برنهای  175تا  184در
 1258کتابت شده است)؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی بسیار و نشانههای
صح ص ه منه عنه رحمة اهلل به خط نسخ و نستعلیق؛ در حاشیة برخی صفحاف
یا بین سطور کلماف عربی به فارسی ترجمه شده است .نان کات

و تاریخ کتابت

اصلی ذکر نشده است.
 19ر 16 /5 × 9 /5

 287ن 25 × 19 /5

کاغذ سپاهانی نخودی ( 24برن فرنگی)
جلد تیماج عنابی با ترنج و سرترنج و جدول ضربی مقوایی عطف پارچهای
وزیری درون ابر و باد

 39ب -قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام

(عربی)

تألیف ع مه حلی (رک  23ب) در فروع فقه و از کتابهای مشهور شیعی امامی؛ او این کتاب
را به درخواست پسر

فخرالمحققین و در دهة پنجز زندگانی خود (در  692یا 1292 /693
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یا  )1293 -4به پایان رساند .در آن  660مسأله فقهی بیان نمود .شروح و تعلیقاف و حواشی
بسیار بر آن نوشتهاند از آن جمله :جامع المقاصد کشف اللثان مفتاح الیرامه .این کت

چند

بار به چاپ رسیده است.
نسخة حاضر بخشی از کتاب طهارف تا پایان کتاب وصایا را در بردارد.
آغاز (افتاده) :المشیل محارمه من وراء الثیاب و لو فقد المسلز و ذاف الرحز امرف جنبیه
الیافر بأن یغتسل.
انجام :قبل الدفع انعزل و لوقال ادفع الیه بعد موتی لز ینعزل .تز...
ال

علی بن نوانالدین حافظ عبدالعویمی در روز دوشنبه  25ذیقعدة 977؛

عنوانها شنگرف؛ در بسیاری جاها عنوان نانوشته مانده است؛ با نشانههای صح؛
حواشی به خط نستعلیق با ع مت علره در صفحاف نخستین کتاب؛ بقیة حواشی
به خط نسخ است .تمان برنهای نسخه رطوبت دارد و برخی قسمتها را موریانه
خورده و جلد از عطف جدا شده است .چند برن از آغاز نسخه افتاده است.
برنشمار و رکابه ندارد.
 15ر 15 × 9 /5

 298ن 25 × 16 /5

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج جگری ضربی زرکوب مقوایی وزیری
منبع :ذریعه  /177 -176 :17فنخا .468 -424 :25

 40ب -الفصول االیالقیه (االسباب و العالمات)

(عربی)

گزیدهای است از بخش کلیاف کتاب قانون پورسینا توسط شرفالدین ابوعبداهلل محمد بن
یوسف ای قی (ن  .)1141 /536سدید الدین محمود بن علی بن محمود حمصی تاج رازی نیز
در  9جمادیاالول  15 /581اگوست  1185شرحی بر همین الفصول االی قیه نگاشته است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل باری النعز و منشی االشیاء من بعد العدن.
انجام (افتاده) :و یمزح العص کل لیلة بدهن الزیت حد یقین نوره مغسولة بالسوله لخلط.
نسخ تحریری نیمة دون سدة ( 10نستعلیق تحریری همان عهد از برن  163تا
)175؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با برخی تصحیحاف با نشانة صح؛ سجع مهر«یا
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شیخ» در برن  178پ و  179ر و ترقیمه؛ یادداشت تملک محمد مؤمن بن ولیاهلل
حسینی گنابادی قاینی (برن ع و استقبال) و محمد باقر رشتی مشهور به بغدادی به
تاریخ  1( 1229ر) .برن آغاز و  6برن پایانی نونویس است .چند برن آغازین و
پایانی وصالی شده است.
 27 -25ر 18 × 13/5

 181ن 25 × 18/5

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج جگری با ترنج و سرترنج ضربی مقوایی وزیری (درون ساغری
مشیی)
منابع :ذریعه 509 :2؛  /222 :4فنخا  /225 -223 :3مخطوطاف الط /145 -144 :
کتابشناسی پزشیی /220 :نشریه .121 :12 -11
ج

 41ب -مصباح السالکین لنهج الب غه

(فارسی)

شرحی است بر نهج الب غه از کمالالدین میثز بن علی بن میثز بحرانی (ن-1299 /699
 ) 1300ادی

و ک میِ شیعی امامی در یک مقدمه و  3قاعده و چند قسز و مبح

(نک

تصاویر برگزیده) .وی مدتی در عرا بود و سپس به زادگاهش بحرین بازگشت و در همان جا
درگذشت .سالیانی چند عطاملک جوینی صاح دیوان ( )1283 -1226 /681 -623مؤلف
کتاب مشهور تاریخ جهانگشای جوینی را خدمت کرد و این کتاب را به اشارة او نگاشت .پس
از چندی این شرح ضخیز و چند جلدی را با نان مصباح السالیین مختصر کرد .تاریخ فراغت
از آن را خود در پایان کتاب آخر شوال  )1283 /681ذکر کرده است .ع مه حلّی و نوانالدین
علی بن حسن گی نی -با نان انوار الفصاحه -هز شرح کبیر او را خ صه کردهاند .شرح

زندگانی بحرانی در جلد سون کشیول شیخ بهایی و نامة دانشوران و رسالة السالفة البهیه فی
الترجمة المیثمیه از شیخ سلیمان بحرانی به تفصیل آمده است .شرح کبیر او در  5جلد بزرن در
 1859 -1858 /1276در ایران چاپ شده است.
کتابهای دیگر

عبارتند از :شرح المئه کلمه القواعد فی علز الی ن الدّر المنثور رساله

فی االمامه رساله فی العلز رساله فی آداب البح

تجرید الب غه یا اصول الب غه (فی المعانی

و البیان) استقساء النور فی امامة االئمه االانی عشر و جز آنها.
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آغاز :بسمله .و الحول و القوّه اال باهلل ...بسمله .سبحان من حسرف ابصار البصائر عن کنه
معرفته و َقصُرف السن ال ُبلَغا عن اداء مدحته.
انجام  :و یسعدنا فی الدّارین بمّنه و لطفه و فرغ من اختصاره ...فی آخر شوال سنه احدی و
امانین و ستّمائه.
نسخ و ال

قاسز علی فرزند محمد تقی خوانساری در ساعت سون از ش

ذیقعدة ( 1081یا 1087؟)؛ عنوانها به خط ال

9

درشت شنگرف؛ با حواشی و

نشانههای ص صحه ل خل سید ره؛ نشانة بلغ در برن ترقیمه دیده میشود.
جم ف متن اصلی به خط ال

درشتتر از متن نوشته شده و بسیاری از جم ف

اعرابگذاری شده است .در باالی برنهای اوایل نسخه جم ف دعایی نوشته
شده است .عنوان کتاب و نان و نشان نویسنده و شارح و کات

در برن 1پ و 2ر؛

یادداشت تملک با مُهر محمود طباطبایی به تاریخ  1256و فخرالدّرر در ترقیمه هز
دیده میشود .یادداشت تملک م صاد اصفهانی در پایان کتاب؛ نسخة مصحح و
پاکیزهای است.
 17و  21ر ( 16 × 9تقریباً)

 354ن 24 /5 × 17 /2

کاغذ دولتآبادی نخودی روشن (به جز چند برن الوان) آهار مهره
جلد تیماج الکی با ترنج و سرترنج قهوهای درون تیماج زیتونی مقوایی وزیری
(عطف فرسوده)
منابع :کشف  /1992 -1991 :2ذریعه 352 :3؛ 77 :8؛ 149 :14؛  /110 :21االع ن
 /294 -293 :8معجز المطبوعاف العربیه /1822 :2مؤلفین مشار  /477 :6عربی
مشار /852 :مرعشی /387 :4
Brockelmann, S1, p.713 .

 42ب -سته ضروریه
از حییز قط الدین آدن مشهور به قط

(فارسی)
آدن (زنده در سدة  )16 /10در پزشیی که آن را در

یک مقدمه و شش فن و یک خاتمه و هرکدان در چند باب و فصل برای سلطان حسین بایقرا
( )1505 -1470 /911 -875نگاشت .اما این نسخه با آن که علیالواهر افتادگی ندارد فقط
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شامل مقدمه و دو فن از آن است .این کتاب جز ستة ضروریه حییز ولی بن حییز علی
متطب

گی نی عمادالدین محمود بن سراج الدین مسعود شیرازی حییز یوسف بن محمد بن

یوسف طبی

هروی است.
ذیل است:

بخشهای کتاب به ترتی
مقدمه در دو فصل:

فصل اول -در بیان شرف علز ط
فصل دون -در تعریف علز ط

و فضیلت او بر علون دیگر...
و طبیعت

فن اول -در بیان قواعد کلیة علز ط
فن دون -در ط

در دو قِسز و چهار باب و چند فصل

و تشریح اعضا در دو قسز و چند فصل و چند باب؟

هزچنان که پیشتر گفته شد بقیة بخشهای کتاب ادامة فنها نیست بلیه «در بیان ادویة مفرده»
و درمان بیماریهاست.
آخرین بخش کتیاب «باب چهیارن -در وصیاییای حیمیا [دربارة طبابت] است (نک تصاویر
برگزیده).
آغاز :بسمله .حمد و سپار بی قیار مر صانعی را که به قدرف کامله و حیمت شامله
اجسان متباین الطبایع را با ییدیگر التیان و به امتزاج مزاج داد.
انجام :از برای سهو و قصد در سایر صفتها موج

ات ف مال است و در صفت ط

جان ...تمت الیتاب...
نسخ و ال

آمیختة معرب نییی محمد بن شیراهلل خزاری در ش

 5شعبان 993

در بلخ؛ عنوانها شنگرف؛ برخی تصحیحاف با نشانة صح و توضیحاف از سدة
 17 /11در حاشیه آمده است .یادداشت تملک و مهر علی اصفهانی در  1043در
برن عنوان؛ ع وه بر آن اشعاری نگاشتة سدة  17 /11در برن عنوان و بدرقه
آمده است.
 19ر 19 × 12

 314ن 24/5 × 18

کاغذ بخارایی نخودی
جلد تیماج قهوه ای سوخته با ترنج و سرترنج و جدول و منگنة ضربی مقوایی
وزیری

ضرر
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منابع :فنخا  /957 :17آستان قدر  /273 -271 :19نشریه 333 :3؛ .176 :7

 43ب -الصافی فی شرح الکافی
نگاشتة م

(فارسی)

خلیل بن غازی قزوینی ( )1679 -1591 /1089 -1001شاگرد شیخ بهایی و

میرداماد و هزدرر خلیفه سلطان .این کتاب شرح مفصلی است در  12جلد بر کتاب 30
جزویِ الیافی نگاشتة ثقةاالسالم محمد بن یعقوب اسحا کلینی رازی که پس از نوشتن
بخشی از شرح عربی خود -به نان الشافی فی شرح الیافی -از سال  1652 /1064در محلة
دیلیمیة قزوین آن را ترجمه کرد و در  1673 /1084به پایان رساند و به شاه عبار دون صفوی
هدیه کرد .او متن روایتها را به عربی با عنوان «اصل» آورد و سپس به فارسی با عنوان «شرح»
آن را تفسیر کرد .در شرح به ویژگیهای لغوی و اِعراب واژهها نیز پرداخت.
مولی محمد باقر بن غازی (ن )1641 /1103برادر شارح بر آن حاشیهای نگاشت.
نسخة حاضر شامل شرح کتاب سون -حجت -است که مؤلف آن را در روز جمعه 23
جمادیاالول  1067به پایان رساند (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (افتاده) ...:الرجل فیلّمه علیه حمران از قال یا طاقی کلّمه فیلّمه...
شرح :طاقی محمد بن نعمان احوال است؛ چون در طا المحامل که موضعی است در کوفه
صرّاف بوده.
انجام  :مراد این است که اگر قیمت آن به دنیا رسیده باشد چنانچه بیان شد در حدی
بیست و ییز این باب .بحمداهلل تعالی تمان شد شرح کتاب حجت...
نسخ و نستعلیق محمد شریف بن محمد رحیز بیاف در روز پنجشنبه غرة ذیقعدة
1111؛ عنوانها شنگرف؛ در حواشی برخی تصحیحاف و نشانههای صح دارد؛
یادداشت و مهر پاک شده و مهر دیگر از محمد صاد در ترقیمه دیده میشود.
آغاز نسخه افتاده است .از لحاظ قدمت از نسخههای باارز

این کتاب به شمار

میرود.
 24ر 17 × 12 /5

 386ن 25 × 18 /5

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج عنابی با ترنج و سرترنج و جدول ضربی مقوایی وزیری
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منابع :ذریعه 6-5 :13؛  /5-4 :15دانشگاه  /1396 -1387 :5مرعشی /265 :5
گنجینة کردستان /25 :مشار  /2205 -2204 :2مؤلفین مشار .32 -31 :3

 44ب -شرح القانون (تشریح)

(عربی)

شرح ابن نفیس قرشی (رک  45 /3آ) بر قانون ابن سینا؛ شامل مختصری از کتاب اول (کلیاف)
و شرح کتاب سون در یک مقدمه و چند بح

و مبح

و فصل است .عنوانهای این شرح

قال اقول است.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .قال الشیخ االمان االوحد ...بن ابی الحزن القرشی ...فان قصدنا اآلن
ایراد ما تیسر لنا من المباح

علی ک ن الشیخ الرئیس.

انجام  :فذلک انّما هو باراده من الیعتریه سهو و الیعجزه امر و هو الخالق تعالی و الحمدهلل...
و صلوته علی سیدنا محمد و آله و عترته اجمعین.
نسخ تحریری محمد مؤمن فرزند عنایتاهلل در ربیعاالول  1079برای استفادة
خود ؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با اندکی حواشی و نشانههای صح ص؛ چند
برن از آغاز و انجان وصالی شده است؛ برن اول نونویس است .با دو برن کاغذ
فرنگی استقبال و بدرقه؛ لبههای نسخه نشانههای آفت زدگی دارد.
 21ر 17 × 6 /6
کاغذ سپاهانی نخودی اع

 221ن 24 /8 × 13
آهار مهره

جلد تیماج الکی مجدول زرین مقوایی درون ابر و باد فرنگی ربعی بلند
منابع :کشف  /1312 -1311 :2مهدوی /194 -190 :مجلس /46 -45 20 :19
کتابشناسی پزشیی.172 75 73 :

 45ب -القوانین المحکمه

(عربی)

میرزا ابوالقاسز بن محمد حسن گی نی قمی ( )1816 -1737 /1231 -1150این کتاب را در
اصول فقه در یک مقدمه و چند باب و یک خاتمه نگاشته و در قز در پایان ربیعالثانی /1205
 1790به انجان رسانده است .او در جلد اول به مباح

الفاظ تعریف علز اصول مجمل و
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مبین و در جلد دون به اصول عقلی -شامل برائت تخییر اشتغال استصحاب اخبار اجتهاد و
تقلید -پرداخته است.

حواشی متعددی بر آن نوشتهاند که از آن جمله حاشیة خود مؤلف است .رساالف الغناء و
القضاء و الشهاداف نیز از همین مؤلف است.
آغاز :بسمله .و به اقتی .الحمدهلل الذی هدانا علی اصول الفروع و فروع االصول
انجام :و موازنه بعضها مع بعض و التزان الراجح و ترک المرجوح ...و نفعنا بها و جمیع
المؤمنین انه ولی الخیراف و غافر الخطیئاف و صلی اهلل علی محمد ...
نستعلیق 1257؛ با جدول و کمند و عنوان و نشان شنگرف؛ برخی عنوانها در
حاشیه هز نوشته شده است .با حواشی بسیار منقول از طارمی سید علی اعلیاهلل
مقامه منهقدر سرّه العزیز منهره و نشانههای صح؛ چند یادداشت دربارة علز و
مطال

حیمی و دو بیتی دربارة آاار ابن سینا و یادداشت تملک با مهر ناخوانا به

تاریخ  25جمادیالثانی  1292همگی در برن آغاز؛ همان مهر ناخوانا در ترقیمه
ی عربی دربارة نحو زبان
هز نقش شده است .در برن بدرقه یادداشت چهار سطر ِ
عربی و یادداشت «محل قوانین آقا سید علی قزوینی -اعلی اهلل مقامه پنجز
جمادیالثانی ( »1312برن بدرقه) .نان کات
 27ر 18 /5 × 9

ذکر نشده است.
 296ن 25 /2 × 15

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج و جدول ضیربی مقوایی درون ابر و باد
ربعی بلند
منابع :ذریعه 179 -174 :6؛ 60 :16؛  /203 -202 :17ملی  /79 :8حقو /416 :
دانشگاه  /196 :8الهیاف /631 :طور  /205 :2سپه .603 :1

 46ب -دیوان صائب تبریزی
سرودة محمد علی بن میرزا عبدالرحیز اصفهانی تبریزی متخلص به صائ

(فارسی)
( 1077 -1016یا

 1666 -1607 /1081یا  )1670از اعقاب شمسالدین محمد شیرین مغربی تبریزی که پس از
تحصیل و کس

فنون شاعری از حییز رکنای کاشانی و حییز شفایی مورد ع قة شاه عبار
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دون ( )1670 -1642 /1077 -1052قرار گرفت و او را ملق

به ملک الشعرا ساخت ..در

 1626 -1625 /1036به عزن سفر هند از اصفهان خارج شد و تا  1632 /1042در کابل و دکن
و کشمیر و برهانپور زیست .سالیانی بعد به اتفا پدر

به تبریز بازگشت؛ سپس به اصفهان

رفت و در دربار صفوی به احتران زیست .مجموعة آاار او نزدیک  120000بیت بیشتر در
غزل و گاه قصیده و مثنوی و خطبهها و نوشتههای دیوانی است .او دیوانی هز به ترکی دارد و
از مشهورترین شاعران سبک هندی به شمار میرود.
دیوان او اخیراً در  6جلد توسط محمد قهرمان تصحیح و چاپ شده است.
آغاز :بسمله .اگر نه بسز اهلل بودی تاج عنوانها

نگشتی تا قیامت نوخط شیرازه دیوانها

انجام :پسیییتییِ نطییق مییشییود معلییون

چون برآییی بیه بیان خیامیوشیی .تیز.

نستعلیق نیمة دون سدة 12؛ با برخی تصحیحاف و حواشی مربوط به متن؛
یادداشت هدیة عبدالرحمن اندرالی در رمضان  1342و چند جدول در برن 1ر و
اشعاری در برن 2ر آمده است .اشعار و رباعی از 347ر تا 348پ؛ فهرست
کتابهای میرزا به تاریخ  23رج

1333؛ با جوهر بنفش در برن 351ر؛  5برن

در پایان نسخه سفید مانده است .نان کات
 19ر 19 × 8 /5

و تاریخ کتابت ندارد.
 353ن 26 × 16

کاغذ کشمیری نخودی
جلد میشن مشیی با عطف سرخ مقوایی فرسوده وزیری
منابع :ذریعه  /570 -569 :9منزوی  /1877 :3فنخا  /476 -464 :15مجلس :3
 /254ملی 29 :1؛  /399 :3نشریه 276 -274 :4؛  /796 :7اع ن معین.962-961 :

 47ب[ -شرح کتاب فی الفقه]

(عربی)

از ناشنار شامل شرح بخشی از الباب الثانی فی فساد من جهة الربا است .احتماالً نویسنده
کتابی به نان الروضه ...در فقه نگاشته چون شارح در حاشیه بارها بدان استناد کرده است.
این نسخه بخشی کوچک از کتاب است و معرّف نان نویسنده و کتاب نیست (نک تصاویر
برگزیده).
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آغاز (افتاده) :و نحوه و الشز فی الشک و نحوه و اللمس فی الثیاب و نحوها فان کیفیاتها
المقصد بهذه الطر یعرف و المشهورُ انها التعتبرو.
انجام (افتاده) :نقل القاضی الرویانی و صاح

التتمه وجه ًا انه یعتبر علی قول اشتراطِ الرؤیه

الذو فی الخل...
نسخ کهن مُعرب و مشیول اوایل سدة 8؛ عنوانها درشتتر از متن؛ حواشی منقول
از الروضه و نشانة صح در حاشیة برخی صفحاف دیده میشود .دو صفحه از
مطال

پاک شده و تمان نسخه آب خورده است .آغاز و انجان افتاده است.

 25ر 18 × 12

 8ن 26 /5 × 19 /5

کاغذ سمرقندی
بیجلد

(عربی)

 48ب -خزانة الفتاوی فی الفروع

تألیف یحیی بن محمد بن ابوبیر حنفی (ن  )1128 /522در فروع فقه حنفی .آن چنان که در
مقدمة کتاب آمده است در واقع گزیدهای است از کتاب دیگر

با نان مجمع الفتاوی که به

خواهش دوستان و شاگردان به آن دست یازیده و در چند کتاب و هر کدان در چند فصل از
«کتاب الطهاراف» تا «کتاب الفوائد فی الحدی » مرت

کرده است .او نان برخی از اسانید خود

را در مقدمه آورده است.
آغاز :بسمله .احمدُ اهلل حمد ًا بعدد ما أیهر من معدن ااالنسان یواقیت و دُرراً.
انجام :و قد یسطمته سمط الیفایه و ال إدری لسان ًا قد یبدی ألدنی حسنته اقصی النهایه .قد
وفق إلتمان...الی رحمة الباری.
نستعلیق تحریری اواسط سدة 13؛ عنوانها به خط ال

مشیی که درون آنها

شنگرف آورده و درشتتر از متن است .نشانهها شنگرف؛ حواشی با نشانههای
نسخه و صح دارد .یادداشت ترکی دربارة پهلوانی به تاریخ ( 1263برن  1ر)؛
یادداشت هدیة نسخه توسط آقا سید محمد با تاریخ ( 1283برن بیاض دون)؛
یادداشت تملک و سجع مهر «الس می؟» در  25جمادیالثانی ( 1292برن ع)؛
همین سجع مهر در پایان نسخه نیز آمده است .مطالبی در بیان نماز توبه «میتوب
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صد و چهاردهز به فضایلمآب موال بدرالدین» منقول از عمدة األخیار شرح
هدایه اندکی به فارسی و بیشتر به عربی ( 215ر 216 -پ) .چهار برن در آغاز
نسخه بیاض مانده است.
 21ر 18/5 × 8/5

 223ن 25/3 × 15

کاغذ استانبولی آهار مهره
جلد روغنی زمینه مشیی با ترنج ط یی عطف تیماج سرخ رنگ رفته وزیری
کوچک
منبع :کشف 703 :1؛  / :2فنخا ( 656 :13در فنخا به اشتباه آن را به احمد بن
محمد حنفی نسبت داده است).

(فارسی)

 49ب -مجموعه

شامل چهار رساله در پزشیی و کیمیایی نگاشتة حییز عمادالدین محمود بن سراجالدین
مسعود بن عمادالدین محمود شیرازی پزشک شاه اسماعیل و شاه تهماس :
او در مقدمة کتاب قرابادین آورده است که از کودکی به مطالعة کت

دارویی زیر نور پدر و

کیمیاگران پرداخته و حدود  20سال به طبابت اشتغال داشته است .او مدتی در مشهد زیسته و
سمیّه (کتاب السمون) را برای حاکز آنجا -مرتضیقلی خان -نگاشت (101پ)؛ سفری هز به
شروان کرده است (131پ) .بسیاری از مطال

چهار رسالها

را از مجرباف خود نقل کرده

است .او جز عمادالدین محمود دهدار است که مطرود شاه تهماس

بود .چندین کتاب و

رسالة دیگر از او بازمانده است.
 -1کتاب المرکبات -ادویه (1پ100 -ر)
پس از ذکر فهرست ادویه فواید آنها را با ذکر صفاف و شییوة معالجه در چندین باب بیان
کرده است.
آغاز :فهرست ادویة مرکبة مشهوره که در ابواب امراض متفر نوشته شده و در این مقان به
طریق حروف ابجد ذکر میشود ...باب اول در ذکر ادویة که در حمیاف به کار آید.
انجام :صفت تریا فارو و مشرور به طوک که در این باب نفع دهد مذکور شد.
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 -2کتاب السموم -سمیّه (101پ119 -پ)
چنان که گفته شد آن را به اشارة حاکز مشهد -مرتضیقلی خان -در بیان ادویة دافع سمون
نگاشته است (نک تصاویر برگزیده) .در آن از کتابهای پیشینیان هزچون جالینور
دیسقوریدر زکریای رازی مجوسی علی بن ر بن طبری سید شریف جرجانی بغدادی
صاح

منهاج و جز آنها یاد کرده و نان قاضی عبدالرحمن -قاضیِ عسیر شاه اسماعیل

صفوی -را هز ذکر کرده است (108ر).
آغاز  :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل ...و بعد بدان که حاکز مشهد مقدر ...اشاره کرد که در
باب سمون آنچه معلون و مفهون است در معرض عرض آورد.
انجام :و مجربی را دیدن که چندین ملک (؟) گزیده را بدین افسون ع ج کرده .این است...
تمت الرساله.
 -3کتاب االفیونیه (120پ148 -ر)
در یک مقدمة  15بابی و اصل و خاتمه در بیان فواید افیون و طریقة معالجه با آن .در ضمن
بابها مسائل و نیاف و مجرّباف خود را هز بیان کرده است.
آغاز  :بسمله .و به االستعانه .الحمدهلل المحمود فی کل ضاله و ...بعد معلون باشد که طبقاف
نار در زمان ما اکثر دو صنفند.
انجام  :و بر عاقل یاهر است و بر غیر اگر هزار سال بیان کنند در هیچ کدان مهارف حاصل
نمیکند .واهلل الموفق و المعین .تمت الرساله.
 -4قلع اآلثار عن الوان االثواب و غیرها (148پ)
در بردن اار لیة چربی و رنگ و بو از جامه و پوشاک و جز آنها در  53باب (در ذریعه 49
باب و در فهرست منزوی  59باب ذکر شده است) .در آن از رسالة یعقوب اسحق کندی و
تذکرة حمیدة ابن سوندی و فصول حمیدة او و خواص االشیاء تألیف سید شریف و کتاب
ف حت رومیه و سخنان ابن هیثز و طبری و زکریای رازی و فخرالدین رازی و ابن عربی و
هرمس و غالقی یاد کرده و در این باب از هر کتاب جمع کرده و ترتی
این رساله جمع کرده است.

و تهذی

داده و در
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آغاز :شیر حق را که آب رحمت او

محو آاار جرن و عصیان کرد

 ...اما بعد چنین گوید ...محمود بن مسعود طبی

که در باب قلع آاار بسیار فض ی کبار

رسالهها و مقالهها تصنیف کردهاند.
انجام :و به گوگرد دود کنند سفید شود.
انجام نسخه (افتاده) :بر او نییک بمیالد و بگییذارد کیه خشیک شیود؛ بعید از آن باب
وصیله شود (؟)
نستعلیق تحریری محمد کایز شریف طبی
ش

 28رج

در روز پنجشنبه  28جمادیاالول و

 1051در شیراز (  1و 2و )3؛ کات

که خود طبی

بوده در

پایان رسالة اول نوشته است که بعد از این به تألیف کتاب مشتمل علی االسباب و
الع ماف المجربة المتداوله فی زماننا مشغول خواهد شد .عنوان و نشان شنگرف؛
برخی عنوانها در حاشیه نوشته شدهاند .دارای حواشی بسیار و نشانههای صح در
 1و 2؛ یادداشت تولد عبداهلل در غروب پنجشنبه ( 23ماه؟)  1246و ربابه بیگز
در  2ذیحجة  1278و نسخههای دارویی و جز آنها در برن 1ر؛ یادداشت دربارة
کمال و اعمال با مرک

سبز در برن 1پ؛ اسامی ادویه در برن 100پ؛ روایتی

دربارة مدف امامت و نان امامان شیعه و قات ن آنها منقول از خواجه نصیرالدین
طوسی و یک مهر ناخوانا در برن پایانی .بر باالی تمامی برنها برگهشمار کهن
نوشته شده است .از رسالة چهارن فقط برن اول بازمانده است.
 29ر 18 × 8 /7

 148ن 25 × 14

کاغذ سپاهانی نخودی و پیازی
جلد تیماج تریاکی سوخته مجدول ضربی مقوایی جدید ربعی بلند
منابع :ذریعه  /166 :17دانشگاه  /3286 :13منزوی /709 579 461 446 :1
کتابشناسی پزشیی« /235 :پژوهشی تاریخی دربارة خاندان مهاجر دهدار» عبار
زارعی مهرورز علیرضا علی صوفی فصلنامة مطالعاف فرهنگی دورة 1

2

ص /94 -63
Rieu, V.2, p. 474.
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(عربی)

 50ب -تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان

تلخیصی است از بخش سونِ مفتاح العلونِ سراجالدین سیاکی از مشهورترین کتابها در علز
بیان به خامة قاضی ج لالدین محمد بن عبدالرحمن خطی

قزوینی (رک  29ب).

آغاز (افتاده) :االخذ و االنتخاب و مدّوا اعنا المسخ علی ذلک الیتاب و کنت اضرب عن
هذا الخطی .
انجام (افتاده) :بین ادعییه و وصیایا و مواعظ و تحمیداف و غیر ذلک ممیا وقیع موقعیه و
اصاب مخره.
نسخ تحریری معرب و مشیول اوایل سدة 11؛ روی جم ف متنِ مشروح خط
شنگرف کشیده است .با حواشی و معانی واژهها به فارسی منقول از کتابهای
تاج عصان شرح مصباح مطّول مفتاح و ...و نشانههای صح منه .چند برن از
آغاز و انجان وصالی شده و یک برن از آغاز و چند برن از انجان افتاده است و
نان کات و تاریخ کتابت ندارد.
 18ر 16 /7 × 7 /4

 226ن 24 /5 × 15 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای وزیری
منبع :فنخا .170 -163 :9

 51ب -ریاض السالکین فی شرح صحیفة العابدین

(عربی)

شرح سید صدرالدین علی بن نوانالدین احمد حسینی حسنی دشتیی شیرازی معروف به سید
علی خان مدنی ( -1052ذیقعدة  -1642 /1120ژانویة  )1709بر صحیفة سجادیة امان
زینالعابدین امان چهارن شیعیان است .وی در  1655 -6 /1066به حیدرآباد هند مهاجرف
کرد و نگار

این کتاب را در  54روضه به عدد دعاهای صحیفه به سال  1683 /1094در

برهان پور آغاز کرد و قصد داشت آن را به حاکز آنجا اهدا کند اما در سفر به ایران نهایتاً به
نان شاه سلطان حسین صفوی به پایان رساند ( .)1694 -5 /1106او جز این کتاب آاار دیگری
هزچون الفوائد البهیه فی شرح فوائد الصمدیه انوار الربیع فی انواع البدیع و غیره دارد.
ایین نسخیه جلید دون آن و از اواسییط روضة  28تیا پاییان کتیاب را داراست (نک
تصاویر برگزیده).
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آغاز :بسمله .الحمدهلل الذی فاز باالمان من تفرغ الیه و حاز منتهی االمانی من اقبل بیله علیه.
انجام :و هو یهدی السبیل؛ علیه توکلت و هو علی کلّ شیء وکیل .والحمدهلل رب العالمین.
نسخ متوسط ریز محمد علی فرزند منوچهر غ ن (در یک جا محمد نبی) اص نی
از ذیقعدة 6( 1118پ) تا ذیحجة  1119از روی نسخة دستنویس مؤلف
(کات در پایان برخی روضه ها نان خود و تاریخ کتابت را نوشته است) .عنوان و
نشان شنگرف؛ ادعیه معرب و مشیول و شنگرف؛ با تصحیحاف و نشانههای ظ
ل ص صح؛ عنوان کتاب در برن آغاز آمده است.
 25ر 17 × 11

 296ن 23 /5 × 17 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای جدید وزیری
منبع :فنخا .312 -303 :17

(عربی)

 52ب -کامل الصناعة الطبیه (الکناش الملکی)

تألیف ابوالحسن علی بن عبار مجوسی اهوازی (ن  )994 /384پزشک مشهور دربار
عضدالدولة دیلمی ( ) 983 -949 /372 -338در پزشیی نوری و عملی در دو جزء و هر
کدان در ده مقاله .این کتاب بسیار مشهور بوده و پیش از نگار

قانون تدریس میشده است.

چنید بار در دورة رنسانس به التین ترجمه شده و نخست در الییدن هلند و ونییز ایتیالیا
چیاپ شد.
این نسخه ناقص است و از «المقالة التاسعة من الجزء الثانی »...تا پایان مقالة نهز کتاب را
داراست .فهرست کتاب در آغاز آمده است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .و به نستعین المقالة التاسعة من الجزء الثانی من کتاب...الباب األول فی تقسیز
العمل بالید.
انجام :البسییط علی ما ذکرنیا علی االنفراد ان شیاء اهلل تعیالی .تمیت المقـالـة التاسـعة من
الجزو الثانی.
نسخ نیمه معرب اوایل سدة ( 9برن  )28 -13 3-1و اوایل سدة 13؛ عنوان و
نشان شنگرف؛ یادداشت طبی ترکی ( 1ر)؛ یادداشت خرید نسخه توسط محمد
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باقر جهرمی شیرازی در مشهد الغری در ایان ابت ی طاعون به مبلغ «چهار
شامی» (ترقیمه).
 62ن 24/5 × 17

 21ر 20 -19 × 11/5

کاغذ سمرغندی نخودی و فرنگی نخودی روشن
جلد گلینگور قهوهای جدید وزیری
منابع :کشف  /1380 :2االع ن  /297 :4کتابشناسی پزشیی /236 :مرعشی :2
584؛  /20 :11آستان قدر  /461 :19وزیری /109 :عربی مشار.724 :

(عربی)

 53ب[ -تفسیر القرآن]

بخشی از تفسیر قرآن از سورة مجادله تا اوایل سورة بروج؛ با عنوانهای «قال قلت فأن قلت
و قری و عن».
آغاز :سورة المجادلة مدنیة و هی اثنتان و عشرون آیة .قد سمع اهلل قالت عائشة -رضی اهلل
عنها -الحمدهلل الذی وسع سمعه.
انجام (ناتمان) :و نفسه سالم ًا هلل أی خالصاً له و معناه مع إلی انه سلم اهلل نفسه کما سلم الماتع
إلی الرجل.
نسخ تحریری نیمه معرب اوایل سدة 12؛ عنوان سورهها و عنوانهای «قال فأن
قلت »...و نشان شنگرف؛ نان کات
 24 -17ر 22 × 13/5

و تاریخ کتابت ندارد.
 47ن 25 × 17

کاغذ فرنگی نخودی و شیری
بی جلد

 54ب -شرح الکافیه

(عربی)

شرح مزجی و دقیق و تحقیقیِ نجزاالئمه رضیالدین حسن بن محمد حسینی استرآبادی
(ن )1287 /686با عنوانهای قوله -قوله بر کافیة عثمان بن عمر معروف به ابن حاج

(ن/646

 .1248بنا به دو قول مختلف به سال  1286 /683در نجف یا اندکی پیش از مرن آن را به
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پایان رساند .سید شریف جرجانی بر شرح او حاشیهای نگاشته است .این شرح بارها چاپ
شده است.
شروح و حواشی بسیارِ دیگری بر کافیه هست که نان بسیاری از آنها را کات

چلبی در

کشف الونون ذکر کرده است.
شرح الشافیه و شرح قصائد سبع ابن ابیالحدید هز از اوست.
آغاز :الحمدهلل الذی جلت آالوه عن أن تحاط بعدّ و تعالت کبریاؤه عن أن تشتمل بجدّ.
انجام (افتاده) :اضرب زیداً او عمراً او الفر بینهما ان االباحه فیها الجمع بین الفصلین...
نسخ و نستعلیق تحریری اوایل سدة 12؛ جم ف متن مشروح و خطوط روی
برخی کلماف به شنگرف است .برخی تصحیحاف با نشانههای صح و عنوانهای
فرعی و حواشی منقول از کشاف االیضاح خالصة البیان در حاشیه نوشته شده
است .رسالة شرح الترضی دربارة دعاهای مختلف که به ادعای نویسنده در
کتابها ی دیگر مذکور نیست با آغاز :الحمدهلل الذی جعل نوع االنسان افضل
االنواع در حاشیة برنهای  63پ 69 -ر به صورف چلیپا نوشته شده است.
برخی برنها وصیالی شیده و انجان نسخه افتیاده است .نان کیات

و تارییخ

کتابت ندارد.
 24ر 18 × 11

 319ن 24 /5 × 19

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج قهوهای با جدول ضربی الیی جدا از عطف و کوچکتر از کتاب
()22 × 17
منابع :کشف  /1376 -1370 :2ذریعه  /32 -29 :14فنخا  /515 -504 :20مرعشی
 /54 :5مؤلفین مشار  /391 -390 :5عربی مشار.560 :

 55ب -المیامر

(عربی)

تألیف فخرالدین محمد بن علی بن ابینصر نیشابوری اسفراینی (ن حدود  )1359 /760در
پزشیی در  33میمر و چندین مقاله و نوع .این نسخه در میمر اول و میمر  32افتادگی دارد و
میمر  33را نیز در بر ندارد (نک تصاویر برگزیده).
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آغاز (افتاده) :زیت منقی خمسة و عشرون درهماً یطبخ بثلثة ارطال ماء حتی یبقی ثلثه.
انجام (افتاده) :اجزاء سواء بالشراب أو بماء العسل و ربّما ؟ استعمال الملح و الخل علی
موضع العضه .واهلل اعلز بالصواب.
نسخ معرب نیمة نخست سدة 10؛ برنهای 322 -316 99 93 -91 8 7
نونویس اواخر سدة  13است .ضمن ًا ع وه بر برنهای مذکر به نور میرسد که
از آغاز تا برن  90کتابت نیمة دون سدة  11باشد .عنوانها و گاه نشانها شنگرف

یا مشیی درشتتر از متن؛ با حواشی منقول از الحاوی األسباب و الع ماف شرح
األسباب [و الع ماف] اختیاراف بدیعی خالصة التجارب و جز آنها .نسخه
نزدیده آبخورده و اندکی موریانه خورده و وصالی شده است.
 21ر 14 × 11

 322ن 25 × 18/5

کاغذ سمرقندی نخودی
جلد تیماج جگری مقوایی وزیری
منابع :کشف  /194 :2هدیة العارفین  /162 :2ذیل کشف  /610 :2فنخا -652 :32
 /653پزشیی  /99 -95 :1نشریه  /385 :3ملک .759 :1

 56ب -شرح الموجز القانون

(عربی)

شرح برهانالدین نفیس بن عوض کرمانی (رک  34/2ب) بر موجز القانون قرشی (رک 4/1
ج؛ تصاویر برگزیده).
آغاز (افتاده) :منها حصلت فی الجنوب تسمی النقطة اإلعتدال الخریفی النتقال الزمان من
الصیف ألی الخریف.
انجام (افتاده) :و قال بلغنی ان قوموا ؟ اقتصروا علیها و ..؟ فماتوا فی اآلخر .تمت.
نستعلیق تحریری رستز فرزند ملکشاه تفرشی در  17شعبان 992؛ عنوانها به
رنگ شنگرف و عمدت ًا مشیی و برخی توضیحاف و تصحیحاف در حاشیه آمده
است .نشانها شنگرف؛ برن استقبال و بدرقه به رنگ کبود الحاقی است؛ یادداشتی
از روضهخوانی به نان ابوالقاسز ؟ بن علی ک هدوز شبیهخوان دربارة تنگدستی
مالی به تاریخ  1287در بدرقه .برخی برنها وصالی شده است.
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 318ن 24/5 × 18

 24ر 17 × 11/5
کاغذ سپاهانی نخودی

جلد تیماج قهوهای ضربی مقوایی وزیری

(فارسی)

 57ب -اصول الفصول فی حصول الوصول

دایرة المعارفی عرفانی تألیف رضا قلی خان فرزند محمد قلی خان هدایت (/1288 -1215
 )1871 -1800پدر مهدی قلی هدایت و جد صاد هدایت در عرفان .خود میگوید :از
جان

صاحبی بزرگوار مأمور شد که در بیان بعضی امور حقه که به ییدیگر متعلق و متناسبند

از اخبار و آاار و احادی

حضرف نبوی و ائمة مرتضوی -علیهز الس ن -و علمای کبار و

حیمای بزرگوار و ارباب بینش و اصحاب دانش به شرح رشحی پردازد و آن مطال
معارف را [بر] اصلی و فصلی مرت

سازد ...فیالحقیقه این فقیر در میانه ناقل و کات

و

خواهد

بود نه قایل و صاح  .نویسنده شرح زندگانی خود را در مجمع الفصحا (ج 2ص )581آورده
است .او صاح

آاار دیگری هزچون تتمة روضة الصفای ناصری در تاریخ ریاض العارفین

درعرفان و جز آنهاست.
این نسخه بسیار ارزشمند است و ارز

چاپ دارد .نسخهای دیگر از آن در کتابخانة مجلس

نگهداری میشود .در کتابخانة آیتاهلل مرعشی رسالهای با نان اصول فصول التوضیح در
تصوف از ناشنار وجود دارد که آن هز شاید بخشی از همین کتاب باشد .دوست گرامی
محمد ابراهیز ایرجپور بخشی از این کتاب را به عنوان رسالة دکترای خود در رشتة ادبیاف
فارسی تصحیح کرده و مقالهای دربارة آن چاپ کرده است.
آغاز :بسمله .و به نستعین الحمدهلل...
اول و آخیر به یییی نیان بیه

عشق سرآغاز و سرانجان به

انجام :و این معنی از براهین متواتراف گشت؛ چه بسیار از مردن ایران و بر زیادف اهل
انگلستان که این سخن از وی اصغا نموده بودند ما را القا نمودند.
نستعلیق تحریری مؤلف در نیمة دون سدة 13؛ نانها و عنوانهای شعر نوز
ایضاً ...و نشانها به شنگرف و آیاف و روایاف و احادی

عربی به خط نسخ
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درشتتر از متن نوشته شده است .با اندکی تصحیحاف و نشانههای منه؛ یادداشتی
عربی دربارة کتاب به خط مؤلف در برن ع نوشته شده .نسخه اورا شده است.
 260ن 24 /5 × 18

ر گوناگون 18 × 13 /5
کاغذ فرنگی شیری

جلد تیماج سرخ با ترنج و سرترنج و لچیی یشمی و جدول ضربی مقوایی
وزیری
منابع :ذریعه 200 :2؛  /1292 :9منزوی  /1043 :2مجلس /90 :6مرعشی /290 :11
مؤلفین مشار  .216 -213 :3محمد رضا ایرجپور و دیگران «اصول الفصول

دانشنامهای گمنان در تحقیقاف عرفانی» ،زبان و ادب فارسی (نشریة دانشیدة
ادبیاف و علون انسانی دانشگاه تبریز) ر ( 51بهار و تابستان )1387

مسلسل

 204ص .18 -1

(فارسی)

 58ب -مجموعه دیوان
شامل سه دیوان فارسی:
 -1دیوان (1ر23-پ)
از ناشنار شاید از میرزا حسن خاور کرمانشاهی (رک

 2همین نسخه؛ تصاویر برگزیده)؛

شامل قصایدی در وصف ناصرالدین شاه (.)1895 -1848 /1313 -1264
آغاز (افتاده):
دی به خلوف با دلی پر داد و چشمی اشک بار
بودن اندر بحر غز پیوسته کُنجی سوگوار
چشییز بر در دوختییز آییا کسیی آییید ز در
گو

در ره داشتز و آیا کسی آرد گدار؟

انجام (افتاده) :هزچشمی اگر با تو کند خصز سیه رو

جبریییل کجا هزنفس اهرمنیی

کلک تو به کف هست ییی بین دو پییر را

از دیدن او جان عدو در محنتی

در بزن تو نامه ای...
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 -2دیوان میرزا حسن خاور کرمانشاهی (24ر95 -ر)
شاعر متخلص به خاور در سدة  19 /13میزیسته و گویا نان پدر

ابوالحسن بوده است.

مطابق اط عاف اندک مذکور در حدیقة الشعرا در سالیان آغازین زندگی به ک هدوزى روزگار
میگذرانید؛ اما در سالیان پایانی عمر دست از کس
مىکرد .برخی از اشعار

کشید و از رمل جفر و طلسماف زندگى

در حدیقة الشعرا آمده است .این دیوان شامل غزلیاف مثنویاف

مخمساف و برخی حیایاف به شعر است .در غزل پیرو حافظ بوده؛ مث ً در پایان این غزل
آورده است:
فا

بنیدة پییر مغانز ز دل و جیان خیاور

میگویز و از هر دو جهان آزادن

نسخة دیگری ازین دیوان رؤیت نشده و به نور میرسد نسخة اصلی و به خط مؤلف باشد.
آغاز :بسمله .گاه گریان و گاه خندانیز

گاه مست و گاه غزل خوانیز

و گیاه بیماریز

گییاه درد و گیاه درمییانییز

گه طیی

انجام (افتاده) :خاورا گیر طیال

بس مین یک دن ز خدمت غافلی

اهییل دلیی

گر کنی افتادگی مانند خاک سربلندی...

برتیری یابیی در این دییر مغاک
 -3دیوان فروغی بسطامی (96ر206 -پ)

میرزا عبار فرزند موسی فرزند حسن علی بیگ فروغی بسطامی فروغی (/1274 -1213
 )1857 -1798از شعرای نامی اواسط سدة سیزدهز /نوزدهز شاعر موحد عارف مسلک که
نمونة اندیشه و سلیقة او در غزل معروفش در آغاز دیوان به مطلع (کی رفتهای ز دل که تمنا
کنز تو را) آشیار است .به ترتی

در دوران سه تن از پادشاهان قاجار با غزلهای ناب خویش

محیط ادبی آن روزگار را عطرافشان میکرد .فروغی در آغاز مسیین تخلص مینمود؛ سپس با
نزدییی به امیرزاده فروغالدوله به فروغی متخلص گردید .دیوان وی شامل قصاید غزلیاف
مثنویاف رباعیاف است و در غزلسرایی پیرو شعرای متقدن از جمله سعدی و حافظ بوده
است .گویند فروغی بسطامی حدود بیست هزار بیت شعر داشته است؛ اما آنچه از او برجا
مانده و در زمان خود

به پیوست دیوان قاآنی به چاپ رسید در حدود پنجهزار بیت است.

آغاز :بسمله .کی رفته ز دل که تمنا کنز تو را
کیی بیوده ای نهفتییه که پیدا کنیز تیو را
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انجام (افتاده) :واقف از حال دل مرغ چمن دانی کی است
من که بر سر خویش خوب دانة خالی دارن
نستعلیق خو

احمد نوری در  26رمضان ( 1279پایان غزلیاف برن 84پ

)2؛ برخی اشعار تصحیحاف و نقاشیهای ابتدایی در حواشی به رنگ مشیی و
آبی با خطی دیگر [به خط روحاهلل کیهدایی؟]؛ یادداشت و امضای روحاهلل
کیهدایی؟ در تولد فرزندانش به هنگان حضور محمد حسن خان در منزلش :تولد
عیناهلل؟ در ش

 11محرن 1292؛ انیس؟ در ش

افسر در «سه ساعت از ش

چهارشنبه  27رج

1296؛

چهارشنبه گذشته»  29دی  1286خ؛ صغرا در روز

جمعه  21صفر  1299خ؛ عبار در  5ساعت و ده دقیقه از ش » جمعه  22ذیقعدة
گذشته حبی اهلل در دو ساعت از ش سهشنبه  29ربیعاالول  1286گذشته
(برن163پ 164پ 165ر)؛ مهر اسماعیل بن محمد حسین در 53ر؛ صورف
حساب طل ها و بدهیها به تاریخ  15رج

 1324با مداد (186پ)؛ یادداشت

همین روحاهلل دربارة شروع به کار غ می با مداد به تاریخ  1دی 95( 1308ر)؛
آغاز و انجان نسخه افتاده اطراف آن آبخورده و اوراقش فرسوده است.
 10ر 15 × 9 /5

 206ن 21 /3 × 16

کاغذ روسی شیری
بی جلد وزیری
منابع (

 :)2حدیقة الشعراء  /533 -532 :1فرهنگ سخنوران /300 :مجلس :3

.228 -226
(

 :)3ذریعه  /827 :9فنخا  /669 -668 :15فرهنگ سخنوران /445 :ملک :2

325؛  /103 :8دانشگاه  /2685 :12گلستان  /875 -873 :2مشار.749 :

 59ب[ -اسناد و برگهای گوناگون]

(فارسی -عبری)

 9برن اسناد خریداری شده از آقای رهبر و  78برن اسناد مالی نامهها نسخههای دارویی
طلسماف برنهای پراکندة جدا شده از نسخههای دیگر و تیههای کوچک کاغذ مربوط به
سدههای  11تا  .14برخی از آنها ازین قرار است:
الف) اسناد آقای رهبر
 -1صورف معاملة شرعی سه دانگ از شش دانگ زمین واقع در چستق؟ میان آقا حسین
فرزند امربگ مزدقینهای با محمد مهدی فرزند میرزا طاهر در  21ذیحجة  1276با مهر شهود
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 -2صورف معاملة شرعی شرف سلطان خانز زیبا سلطان خانز عصمت بیگز و خدیجه
سلطان خانز دختران آقا سید محمد در مصالحه و گذشت از ال

ارایة حاجی رستز در 20

شوال  1297با نوشته و مهر شهود.
 -3قرارداد سرمایهگذاری شراکتی  40تومان بین قربان علی نمدمال فرزند کرب یی شعبان و
ابوالقاسز فرزند ملک میرزا در  23جمادیاالول  /1278با مهر شهود.
 -4اجارة باغ در مجیدآباد توسط کرب یی تراب دباغ به مبلغ ساالنه  8تومان به تاریخ 9
شعبان  1289با مهر شهود.
 -5مصالحه نامه میان عبار فرزند خدادادو برادر
سل

علی اکبر و جعفر فرزند یعقوب دربارة

ادعای اجارة باغ آقا حسین با دریافت  3تومان در  10شعبان  /1293با مهر شهود.

 -6نامه به آقا هاشز دربارة «نوشتجاف آقا ابوالحسن[ ...در] تفصیل عمل مشارالیه در باب
نصیرالدوله» در  13ربیعاالول .1300
 -7ط

نامة کرب یی رستز فرزند مشهدی کریز و خانمه خانز فرزند استاد اهلل مراد با

وکالت کسانی از طرفین در ذیقعدة  1313با مهر شهود.
 -8وساطت ییی از اجزای حیومت [همدان] دربارة اسداهلل شاگرد برار و حسین دباغ که به
جرن مالی اندک دستگیر شده اند.
 -9فرمان کامران میرزا نای السلطنه فرزند سون ناصرالدین شاه به محمد حسن خان حاکز
همدان دربارة محافوت از دباغخانه که واگذار به جهانگیر خان آجوانباشی است؛ در ربیع
االول  1299با سجع «مهر عبد سریر کامران میرزا نای السلطنه امیرکبیر »1294
ب) برخی اسناد مهم که از البهالی نسخهها جدا شده است:
 -1دعوف به مجلس عقد فرزند در منزل آقا حسین .مطالبی فلسفی و نحوی به عربی در
پشت برن.
 -2درخواست گذشت از دو قطعه براف از جان

وراة میرزا ابراهیز و احمد کازرونی.

 -3نامه با سربرن محمد کریز زندی به شیراللهی؟ در عدن پذیر
 220ریال.

اجاره اتا به مبلغ
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 -4گزار

[ص حالدین عثمان هاشز] دربارة احمد البدوی محمد الطی

معلز ادبیاف

عربی و فرزندانش.
 -5صورف سرمایة حق نور فرزند م

رحیز و ابراهیز فرزند حیز نورینه؟ [یهودیان

ساکن همدان] به فارسی و عبری.
 -6اجازة ادامة طبابت حییز نوری یهودی [در همدان] با مهر محمد محسن -سنة »1235
در پشت آن.
 -7نامه با سجع مهر احمد رفعت در  17ربیع االول سال؟ به ترکی.
 -8درخواست صاد ص تی توتونفرو

اصفهانی از رییس برزن بخش  3شهرداری

اصفهان برای بازدید منزل مسیونی به دلیل نشت آب از منزل مجاور متعلق به میرزا
کایز شماعی به زیرزمین در  12فروردین .1333
 -9نامة رضا حسینی برومند به آقای آزاد در پشت کارف ویزیت برای دیدار در منزل
پسر آقا سید مهدی و پرسش دربارة محل م قاف
 -10نامة محمد کانونی کارمند شرکت نفت کرمانشاه به آقای برنا در پشت کارف
ویزیت مبنی بر دعوف او به کرمانشاه به تاریخ  4شهریور .1342
 -11کارف سهمیة قند و شیر ادارة قند و شیر شهرستان همدان مربوط به سال  1336و
 1337خ.
 -12گواهی گوهر سلطان مبنی بر دریافت  70تومان از معصومه خانز به وعدة یک ماه
به تاریخ  25ذیقعده تا اول محرن سال؟؛ و گواهی معصومه خانز مبنی بر دریافت 50
تومان از آن مبلغ.
 -13نامه دربارة ارسال قبالهنامچة میرزا ابوالقاسز خان به همراه کتاب تجربة االمصار
(سند پوسیده و اواخر آن ناخواناست).
 -14نامة سید محمد سید حسینی؟ به حاجی سید عبدالصمد صاح
ارسال اق ن تجاری از بمبئی به دزفول به تاریخ  13شعبان .1331
 -15دو نامة دوستانه و...

تاجر دزفولی دربارة
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ج)  24برگ بازمانده از نسخههای خطی دیگر شامل:
  7برن در مضامین دینی و ادعیه یک برن شعر (گویا بازماندة یوسف و زلیخای جامی) برگی دیگر در پزشیی -مربوط به اواخر سدة  -17 /11است. یک برن بر روی پوست آهو و با عنوانها و جدول و کمند و خطوط زرین بین سطرها و بهخط ال

ممتاز و مربوط به اواخر سدة .17 /11

 بخشی از یک [کتاب فی الفقه] در  8برنآغاز :کتاب الطهارة و هی لغة النظافة و شرعاً استعمال یهور مشروط بالنیة و الطهور.
 بخشی از شرافتنامة حضرف معصومه علیها س ن در دو برن ربعی چاپ سنگی سیداحمد و سید محمود اخوان کتابچی
 للقرائه درر  19از پطرر بستانی ( )1883 -1819منشی دائرةالمعارف و محیط المحیطص  91 86 85و  92از کتاب چاپی نامعلون
 یک برن از کتاب پزشیی اواسط سدة 13 دو برن کاغذ سپاهانی نخودی مربوط به سدة  11که گویا برن استقبال یک نسخه رحلیکوچک بوده و اشعار و یادداشتهایی در سدة  13و  14بر روی آن نوشته شده است.
د) نسخههای دارویی طلسماف برنهای پراکندة جدا شده از نسخههای دیگر و تیههای
کوچک کاغذ
 118برن سند و بازماندة نسخههای دیگر
کاغذ عمدت ًا فرنگی و روسی شیری و نخودی و چند مورد سپاهانی
بیجلد

 60ب -المُغرِب فی ترتیب المُعرب -مٌغرب اللغه

(عربی)

در لغت نگاشتة امان ابوالفتح ناصر بن عبدالسید ابیالمیارن بن علی خوارزمی مطرزی لغوی و
فقیه حنفی که گرایش به اعتزال داشت؛ متولد جرجانیة خوارزن که در همان جا نیز وفاف
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یافت ( .)1213 -1143 /610 -538او در  1204 -5 /601وارد بغداد شد .او هر حرف را در
یک باب آورده و حروف پس از آن را اسار ترتی

الفبایی قرار داد (نک تصاویر برگزیده).

آغاز (افتاده) :باب الیرن.مع الواو االواب الرجاع التّواب من اب اذا رجع اوز جند من فرغانه
االوزه من بناف الماء القصیره.
انجام :فاقلنی عترتی و استر عورتی و آمن روعتی برحمتک یا رحیز و بفضلک یا کریز.
نسخ و ال

احمد بن ع ءالدین ایحونیوهی؟ در سلخ شعبان  774در محلة میدان

کوتاهیه؛ از برن  113کاغد جدیدتر به نور میرسد اما تاریخ کتابت آن درست
است .نان واژه ها در حاشیه نیز آمده است .نسخه اندکی آب خورده و آغاز آن و
یک روی جلد افتاده است .یادداشت تملک ناصر ولد در  1234در ترقیمه .کاغذ
این نسخه از موارد معدودِ کهن است که نقش کاغذ دارد.
 19ر 20 × 12/5

 165ن 27 × 20

کاغذ خانبالغ نخودی و نخودی روشن
جلد تیماج مشیی ترنجی مقوایی وزیری
منابع :کشف  /1748 -1747 :2اع ن زرکلی  /311 :8فنخا .612 -610 :30

 61ب -شیراز نامه

(فارسی)

نگاشتة ابوالعبار احمد زرکوب فرزند فخرالدین احمد بن ابوالخیر شیرازی قزوینی (ن /789
 ) 1387در تاریخ و جغرافیای شیراز و بزرگان آن در یک مقدمه در جغرافیای فارر مشتمل
بر سه فصل و دو اصل:
 -1حیمرانیان از خانیدان بوییه سلجوقییان سلغرییان مغیوالن محمیود شاه مسعیود
شیاه ابواسحا
 -2سرگذشت شیوخ و امامان و ساداف و پیران شیراز.
بهمن کریمی آن را درسال  1310در تهران به چاپ رسانده است.
این نسخه فقط از «شرح تجدداف امور ملک سلییمان از مبادی انتقال سلطنت به دودمان
کیریز سلغیری» تا حملة ملک نصیرف به ملک افراسیاب را در بر دارد .آن چنیان که کات

در
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ترقیمه آورده است این نسخیه در پنج جلید بوده و این نسخه جلید دون آن است (نک
تصاویر برگزیده).
آغاز (افتاده) :و آب و خاک سراچة روزگار را رشک نگارخانة انیلیون کرد.
انجام :خیر و اصابت و یمن و برکت در یعن و اقامت و سِلز و حرب رفیق و همنشین
گردد .لمؤلفه :و ال یتبعهز یشین ان شاءاهلل تعالی وحده.
نستعلیق خو

در ش

پنجشنبه  26ذیقعده 1221؛ جدول مشیی و شنگرف؛

آیاف و روایاف و اشعار عربی به خط ال

که روی آنها خط شنگرف کشیده

است .عنوانها شنگرف؛ معنی و شرح واژههای دشوار با استفاده از کت

دیگر با

نشانة «کرن ن منه» در حاشیه به رنگ شنگرف آمده است .یادداشت دربارة بروزِ
سختی و قحطی به واسطة حضور بیگانگان در خاک ایران و گرانی اجنار و مرن
روزانه چند نفر در تهران به تاریخ 1321 /10 /1
در حالت دلتنگی در ش

( 73پ)؛ یادداشت یادگاری

سهشنبهای از ماه شعبانی؛ یادداشت و شعری با امضای

آزاد همدانی با جوهر آبی در ش

دوشنبه  19خرداد  113( 1320ر)؛ یادداشت

علی محمد به تاریخ  20ربیعاالول  1338برابر با  21قور  1298و یادداشتهای
پراکندة دیگر (113پ)؛ یادداشت پاک شده به تاریخ صفر  112( 1272پ)؛
ی )113؛ سجع مهر ناخوانا ( 10ر)؛ یادداشت
جدول «اعضاء بروج» (برن الحاق ِ
تملک با امضای آزاد همدانی ( 1ر)؛ نسخه به شدف فرسوده و آبخورده است.
 18ر 20/5 ×10

 113ن 29 ×18

کاغذ انگلیسی شیری آهار مهره
جلد تیماج تریاکی با ترنج و سرترنج ضربی وزیری بلند
منابع :ذریعه  /267 :14منزوی  /4344 :6فنخا  /304 -302 :21مشار .2189 :2

 62ب -انوار سهیلی

(فارسی)

نگاشتة کمالالدین م حسین بن علی واعظ کاشفی سبزواری بیهقی (ن  )1504 -5 /910برای
نوانالدین احمد شیخز سهیلی جغتایی (ن  )1512 /918از امیران سلطان حسین بایقرا (-875
 .)1505 -1470 /911این کتاب تحریری دیگر از کلیله و دمنه است در  14باب و بارها به
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چاپ رسیده است .گرایشهای مذهبی کاشفی همواره مورد سؤال بوده است؛ حتی در عصر
خود  .اما به اعتقاد اکثر مورخین بر خ ف تبلیغاف وسیعی که در دوران صفویه برای شیعه
نشان دادن او انجان میگرفت شیعه نبودهاست .آاار زیادی از او بر جای ماندهاست که گواهی

بر گستردگی دانش و اط عاف اوست؛ مانند اخ
االنشا مواه

محسنی جواهر التفسیر مخزن

عالیه روضة الشهدا و سبعة کاشفیه.

آغاز (افتاده) :باطن و یاهر است .چنانچه فرمودهاند
دانی که ش

و روز که مجموع بود

آن گوشه نشینی که به مجمع نرود

انجام (افتاده) :طبعی خسیس که بار مذلت گشتز به خدا.
نستعلیق نیمة اول سدة 13؛ نسخه به دست دو نفر کتابت شده است؛ از برن 201
تا پایان نسخه به خط دیگری است .جدول سبز از برن  106تا 200؛ جای
عنوانها خالی مانده است .سجع مهر «عبده لطف علی» ( 68ر) و «حیدر علی
خان 70( »1236 -ر)؛ سجع مهر ناخوانا ( 70ر  90ر) سجع مهر «محمد» (92
ر)؛ یادگاری علی اکبر محمدی با خودکار آبی در 1335 /8 /29

( 145ر).

نسخه اندکی آب خورده و آغاز و انجان آن افتاده است.
 15ر 20 /5 × 10

 234ن 28 × 18

کاغذ انگلیسی شیری آهار مهره
جلد تیماج تریاکی ضربی مقوایی وزیری بزرن
منابع :کشف  /1507 :2ذریعه  /430 :2منزوی 1:42؛  /3523 :5فهرستواره /281 :1
مشار .389 -386 :1

 63ب -روضة الصفا

(فارسی)

نگاشتة میرخوند (رک  41آ).
این نسخه جلد چهارن آن از «ذکر حیومت عبداهلل بن طاهر ذوالیمینین» تا «ذکر ساهر
ملکزاده پیرمحمد بن ملک غیاثالدین به حضرف صاح قرانی -انار اهلل برهانه» از ملوک
آلکرف و حوادث سدة ( 14 /8نک تصاویر برگزیده).
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آغاز :بسمله .فهرست نسخة سعادف ابدی و دیباچة مجموعة کراماف سرمدی انای کریمی
است.
انجام :من همچو خار و خاک تو چون آفتابِ باد گلها و اللهها هز ار تربیت کنی.
نستعلیق نیمة سدة 10؛ عنوانها شنگرف؛ در چند موضع در حاشیه با نشانة «صح»
تصحسح شده است .یادداشت تملکهای علی بن محمد و میرزا علی (برن ع)؛
ذکر نان کتاب و تعداد اورا آن بدین مضمون در پایان نسخه توسط ییی از
مالیان« :سیصد و بیست و نه ور است؛ هر کس طمع کند ازو در آورد یا بدزدد
به لعنت خدا و بنیرسول گرفتار [آید]» .نان داروهای گیاهی و دستوراف طبی
(برن ع)؛ چند برن از آغاز و انجان نسخه وصالی شده است .سجع مهر «غ نِ
حیدر -جعفر» ( 199ر).
 23ر 17 /5 × 8
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره

 329ن 25 × 13 /5

جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج و جدول و منگنة ضربی مقوایی ربعی
بلند.

(فارسی)

 1ج -شرایط جراحی (طب شاهرخی)
در جراحی و جز آنها تألیف ابوزینکحّال در  10مقاله و هر مقاله در چند شرط:

مقالة  -1در شنیاختن علیز جیراحی و استیخیوانهای سیر و فک و اوروده و عضیله در
 15شرط.
مقالة  -2در شناختن رنهای بدن و فصد و رن زدن و حجامت در  26شرط
مقالة  ...-3در بیان ادویه ترکی

ط ها و ضمادها و( ...تعداد شرطها معلون نیست).

مقالة  ...-4در طریق شاف کردن و طبع و کیفیت هر چیز و  ...در  11شرط
مقالة  -5در ساختن اسباب و ع ماف به طریق کلی از هر مرضی در  86شرط
مقالة  -6در شناختن امراض بدن و شیوة جراحی آنها در  31شرط
مقالة  -7در شناختن نبض در  9شرط
مقالة  -8در شناختن تربیت هر ع جی در  95شرط
مقالة ... -9؟ در  23شرط (این مقاله در نسخه وجود ندارد).
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مقالة  -10در شناختن و ع ج گزیدن حیواناف و حشراف
در معجز االطبا از زینالدین ابوالشیر ایوب نابلسی کحّال ( )730 -640و ابن الزین محمد
قاهری حنفیزاده در  748یاد شده و آن دو باید جز نگارندة این کتاب باشند (دانشپژوه).
احتماالً این کتاب از عربی به فارسی گردانیده شده ولی نان مترجز معلون نیست .نویسنده در
آن از اطبای یونانی -هزچون بقراط و جالینور -قانون پورسینا و سید دروخیزه؟ (76ر) یاد
کرده است.
این نسخه اوایل شرط چهارن از مقالة اول تا اواخر مقالة اول از شرط دهز را داراست ولی
در بین آن افتادگی دارد .نسخههای دیگری از آن در دانشگاه تهران گوهرشاد و کتابخانة
آیتاهلل گلپایگانی وجود دارد.
آغاز ( افتاده) :مرضی که درین فصل پیدا شود و در فصل دیگر پیدا نشود و اگر شود کمتر؛
اما فصل بهار بهترین فصلها باشد.
انجام (افتاده) :و تدارک جرحت به مرهزهایی چون مرهز رسل پس به مرهز کافور ع ج
باید کرد .اما ع ج رحز...
نستعلیق درشت نیمة اول سدة 13؛ نسخه به دست دو نفر کتابت شده است.
عنوانها شنگرف و اندکی کوچکتر از متن؛ نشانها شنگرف و مشیی؛ با
تصحیحاف و نشانههای صح؛ در حواشی برخی صفحاف توضیحاتی به فرانسه با
مداد دیده میشود .چند برن نسخه مخصوصاً آغاز و انجان وصالی شده و آب
خورده است .آغاز و انجان و میانههای آن افتاده است .نان کات

و تاریخ کتابت

ندارد.
 15ر 17 × 9

 126ن 24 × 15

کاغذ فرنگی نخودی
جلد تیماج سبز ضربی مقوایی وزیری کوچک
منابع :منیزوی  /552 :1نشیرییه  /335 :3پزشییی /396 248 :کتیابشنیاسی
پزشییی.170 :
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(فارسی)

 2ج -اختیارات بدیعی
نگاشتة زینالعطار علی بن حسین شیرازی (رک  48آ).

آغاز (افتاده) :آبله بزند و گاه باشد که روز دیگر یا شبانه آبله بزند و بعد از آن آب زرد
بسیار از آن روانه شود.
انجام ... :وی قابض  ...و ور و ...مساوه بود و ...بر ریشهای ...خواهد شد.
نستعلیق خو

نیمة نخست سدة 10؛ عنوان ادویه شنگرف؛ نیمی از مطال

در

حاشیه نوشته شده است .برخی از برنها نیزسوخته و کمی آب خورده است .آغاز
و انجان نسخه افتاده است.
 21ر 17 × 11

 133ن 24 × 17

کاغذ دولتآبادی نخودی
جلد ساغری مشیی ضربی مقوایی وزیری

(عربی)

 3ج -مجموعه
شامل دو کتاب در شرح عقاید اهل سنت:
 -1شرح عقائد النسفیه (1پ97 -پ)

شرح مزجی سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی هروی خراسانی ( 791 -722یا /797
 1387 -1322یا  )1393-4بر عقاید اار مختصر مشهور مفتیالثقلین شیخ نجزالدین ابوحفص
عمر بن محمد نسفی حنفی سمرقندی ( )1142 -1067 /537 -461در اعتقاداف اهل سنت.
تفتازانی آن را در شعبان  1365 -6 /768به انجان رساند .او در این شرح کوتاه کمتر به ادلّه و
تفصیل و بیشتر به توصیف پرداخته است .در آن میگوید :و ِانَّ المختصر ...یشتمل ...علی غرر
الفرائد و دُرَرَ الفوائد فی ضمن فصول هی للدین قواعد و اصول و ااناء نصوصٍ هی للیقین
جواهر و فصوص مع غایة من التنقیح و التهذی

و نهایهٍ من حسن التنویز و الترتی .

چند تن از علما هزچون مصلحالدین مصطفی قسط نی (ن  )1494 -5 /901رمضان بن
محمد افندی ابن غرر حنفی (ن  )1524 -5 /932و مولی احمد بن موسی خیالی (ن پس از
 )1454 -5 /860و دیگران آن را شرح کردهاند.
آغاز :بسمله .الحمدهلل المتوحد بج ل ذاته و کمال صفاته.
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انجام :و ایهیار اآلایار اللغوتیه ال فی مطلق الشرف و الیمیال ف

دالله علی افضلییه

الم ئییه .تمت...
 -2حاشیة علی شرح عقائد النسفیه (98پ173 -ر)
تألیف مولی احمد بن موسی خیالی بر شرح پیشین معروف به حاشیة خیالی در نهایت
ایجاز .بر این حاشیه نیز مولیابن ابیشریف قدسی و مولی الیفوی حاشیه نگاشتهاند.
شرح تفتازانی به همراه چند حاشیة آن از جمله همین حاشیه بارها در استانبول و قاهره و
بیروف چاپ شدهاند.
آغاز :بسمله .قال الشیخ النحریر -عامَلَ ُه اهلل بلطفه الخطیر -بعد ما یتمّن بالتسمیه الحمدهلل
اقول فی تعقی

التسمیه بالتحمید.

انجام :و ان اتفضیل بییداهلل یؤتی من یشیاء و اهلل ذوالفضیل العویز .تمت الیتاب بعون
الملک الوهاب.
نستعلیق ترکی م حبی

قلی بن عبدالرحیز بالی اندجانی در ربیعاالول  1316در

بخارا ( )2؛ در آغاز هر دو رساله جای سرلوح وجود دارد .دارای جداول زر و
الجورد؛ عنوان و نشان و قوله شنگرف؛ برخی عنوانها در حاشیه آمده است .با

حواشی منقول از مولوی عبدالرحمن (منه نع) حاشیة المطالع شرح الشرح
مواقف عنه و جز آنها.
یادداشت تملک م

یار محمد بن حاج امان محمد  -معروف به حاج آنّه بای

طایفهدار -در برن 1ر؛ و م اهلل قلی بن خالد قلی حاجی در برن 98ر؛ 173ر.
بین برنها برنهای کوچکتر شامل شیرح صحیافی شیده است .دو برن بدرقه
در پایان دارد.
 15ر 16 × 7 /5

 175ن 24 /5 × 14 /5

کاغذ بخارایی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای
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منابع :کشف  /1149 -1145 :2فنخا  /141 -136 :20معجز مطبوعاف العربیه :1
1024؛  /1854 :2دانشگاه  /478 :17مرعشی  /187 :3عربی مشار /555 :اع ن
معین (ذیل تفتازانی)

(فارسی)

 4ج -مجموعه
شامل دو کتاب در پزشیی:
 -1ترجمه موجز القانون
متن از ابن نفیس قرشی (رک  45 /3آ) ترجمه از ناشنار .جز ترجمة قط
نان ترجمة سهیلیه است .در دو فن -1 :ط

محمد طبی

با

نوری و عملی در  4مقاله و چند باب  -2در ذکر

ادویة مفرده و مرکبه در  2مقاله و چند باب.
چندین شرح و حاشیه بر موجز نگاشتهاند .از جمله :شرح جمالالدین محمد بن محمد
اقسرایی به نان حل الموجز؛ شرح نفیس بن عوض کرمانی به نان شرح نفیسی که از بهترین
شروح موجز بوده و چاپ شده است؛ شرح ابواسحق ابراهیز بن محمد حییز سویدی طبی
که آن را مصطفی بن شعبان سروری (ن  )1464 -5 /869به ترکی ترجمه کرده است؛ شرح
شیخ شهاب محمد ایجی بلبلی؛ شرح سدیدالدین کازرونی به نان شرح سدیدی یا شرح مغنی؛
شرح محمود بن احمد امشاطی حنفی (رئیساالطبا) در دو جلد؛ حاشیة محمد شریف
خاتونآبادی به فارسی.
آغاز (افتاده)[ :مقالة] چهارن -در امراضی که بر یاهر بدن حادث میشود و معالجاف آن
مشتمل است بر هفت باب.
انجام (افتاده) :و اگیر خواهنید که رنگ روی سیرخ شود گوشیت بره و شییر بز و پییاز و
امثال آن.
 -2تحفه سلطانی (هامش 58پ64 -ر)
از ناشنار درباه در پنج فصل:
 -1در بیان وصیت حیما و اطبای یونان و اطبای اس ن.
 -2در ذکر مقدمهای که معرفت آن در این علز ناگریز باشد.
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 -3در صفت ادویههای مفرده و روغنها و غذاهای زیاد کنندة قوة باه در  3حرف.
 -4در اغذیه و اشربة مرکبة زیاد کنندة باه.
 -5در صفت مرکباتی که در این باب نافع بود.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد بدان که این کتاب که موسون است به تحفة سلطانی مشتمل
است بر دو فصل (کذا).
انجام  :انفحه زبل از هر یک پنج درن سعد کوفی زنجبیل از هر یک پنج درن قرنفل و
مصطیی .تتمه.
نستعلیق تحریری اوایل سدة 11؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی منقول از

کتابهای :شرح قانونچة چغمینی شرح نهجالب غة ابن میثز بحرانی کامل الصناعة
شیخ جعفر کامل بحرانی و تحفة المؤمنین محمد مؤمن تنیابنی؛ طریقة اجرای
صیغة نیاح با تاریخ 30( 1239پ 31ر)؛ مُه ِر خدا کرن ایزدی؟ با تاریخ 1221
(95ر 123پ 24ر)؛ آغاز و انجان افتاده و چند برن از آغاز و انجان آن وصالی
شده است .نسخه آب خورده است.
 15ر 17 × 9

 174ن 24 × 14 /5

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید وزیری
منابع (  :)1کشف  /1900 -1899 :2ذریعه 96 -95 :14؛  /250 :23االع ن :5
 /78مخطوطاف الط  /106 -99 :منزوی.499 :1

(فارسی)

 5ج -دیوان

سرودة مسعود سعد سلمان ( 425تا  515 -440یا  1033 /525تا  1048یا  1121تا .)1130
غ ن رضا رشید یاسمی دیوان او را به سال  1318چاپ کرده و محمد قزوینی در حواشی
چهار مقاله و بدیعالزمان فروزانفر در سخن و سخنوران به تفصیل دربارة او یاد کردهاند.
نسخة حاضر در مقایسه با نسخة رشیید یاسمی که در حدود شانزده هزار بیت است
گزییدهتر است.
آغاز :بسمله .دو

در روی گنبد خضرا

مانده بودی دو چشز من عمدا
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انجام :میرک

جیاه زیر رانش بیاد

نستعلیق خو

جان دشمن فدای جانش باد

 15جمادیاالول 1050؛ سرلوح میت

شیراز در آغاز؛ دو صفحة

نخست با زر حلکاری شده است .با جداول زر و الجورد؛ اشعار پراکنده در برن
پایانی.
 276ن 24 × 13

 17 -16ر 18 × 7/5 -6
کاغذ دولتآبادی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای جدید ربعی بزرن

منابع :دیوان مسعود سعد سلمان تصحیح رشید یاسمی :مقدمه /ذریعه -1036 :9
 /1037فنخا  /842 -837 :15مجلس  /306 -304 :3ملی/499 :5

(عربی)

 6ج -شرح موجز القانون
تألیف حییز برهانالدین نفیس بن عوض کرمانی (رک  34 /2ب)

آغاز (افتاده) :و علی المعالج فانّ استنباط التجربییاف الحقیقه مثل تشخیص مرض عرض
لزید مع سبیه...
انجام  :قال و بلغنی ان قوالً اقتصروا علیها وحدها فحاتوا فی آخر الدن واهلل اعلز.
نستعلیق و نسخ تحریری نیمة اول سدة 13؛ عنوانها مشیی و درشت در متن و
ن شروح خط شنگرف کشیده است .با
حاشیه نوشته شده است .روی جم ف مت ِ
حواشی و تصحیحاف و نشانههای صح منهر؛ روایاف دینی عربی در برن  138پ
و 139ر؛ در حواشی برخی برنها اشعار فارسی نوشته شده است .چند برن از
اوایل آن وصالی شده است .نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.

 29و  30ر 19 × 7 /3

 365ن 25 × 13

کاغذ فرنگی نخودی (اواخر نسخه آهار مهره)
جلد نیماج مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای رنگ رفته ربعی بلند
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(فارسی)

 7ج -سلسلة الذهب

ششمین مثنوی از هفت اورنگ یا سبه سرودة نورالدین عبدالرحمان جامی (رک  19ب) در
سه دفتر .این نسخه شامل دفتر سون (1پ154 -ر)؛ و دون (155پ206 -ر) است (نک تصاویر
برگزیده).
بارها به همراه کلیاف چاپ شده است.
آغاز :حمد ایزد نه کار توست ای دل
انجام :بیز به این حرف این خجسته ک ن

هرچه کار تو با توست ای دل
ختز شد و السّ ن و االکران

نستعلیق زیبای اوایل سدة 10؛ با دو جای خالی سرلوح و جدول زر و شنگرف و
مشیی بین مصرعها و دَو ِر صفحاف؛ عنوانهای شنگرف در داخل سرعنوانهای
مجدول آمده است .بنابر یادداشت حاج سید عبدالرحمن بابا شیخعلی در /12 /7
 ) ( 35در درون جلد کتاب از سوی [ییی از] شاهان قاجاری به عزیزخان
سردار کل اهدا شده سپس نوادها

محمد حسین خان سردار میری آن را به م

محمد حسن قزلجی داده [فرزند او] م محمد صاد قزلجی هز آن را به کات
این یادداشت هدیه کرده و او نیز آن را به نصرف میرزا سرهنگ بخشیده است .در
پایین آن یادداشت هدیة نصرف میرزا سرهنگ به دیگری است .روی هر دو
یادداشت خط کشیدهاند .اشعاری به خط نستعلیق تحریری در برن 1ر 154پ
155ر که گویا همگی به خط و سجع مه ِر محمد محسن حسینی در  1304است.
نسخه آب خورده و اورا شده و چند برن آن هز وصالی شده؛ با این حال
نسخهای ارزشمند است.
 16ر 16 /8 × 6 /7

 206ن 25 × 13

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج جگری با ترنجها و لچیی ضربی مقوایی ربعی بلند
منابع :ذریعه  /216 :12منزوی  /2915 :4فنخا  /334 -325 :18مشار .2015 :2

 8ج -ارشاد االذهان الی احکام االیمان

(عربی)

تألیف ع مه حلّی حسن بن یوسف بن مطّهر (رک  23ب).
نستعلیق شیخا (ادامة نان نوشته نشده) حیدرآبادی در  15ربیعاالول 947؛ عنوانها
شنگرف؛ روی برخی از کلماف خط مشیی کشیده و در حواشی و بین سطور
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تصحیحاف با نشانههای صح ص منه عل آمده است .نمونة عقد اجاره برای
قضای نماز مرده و دلیل تنقیح (به عربی) فهرست کتاب یادداشت تملک م
محمد گی نی و محمد بن شیخ زینالعابدین نجفی در 1158؛ و محمد علی بن
حاج حسین یزدی و سجع مهر محمد بن عبدالصاد در برن 1ر؛ سجع مهر
محمد حسین و ...رسول در برن 1پ و هُدیت المهدی  1246در برن 2ر؛
یادداشتهای برن ترقیمه نیز از این قرار است :آیاتی از قرآن با سجع مهر محمد
علی یادداشتی دربارة العشره [فی الیون] و سجع مهر ناخوانای دیگر .برن آغاز و
انجان وصالی شده است.
 19ر 16 /5 × 7

 173ن 25 /3 × 13

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج تریاکی با حاشیة قهوهای روشن منگنهای مقوایی درون ابر و باد
ربعی بلند

 9ج -الفوائد الضیائیه فی شرح الکافیه

(عربی)

از بهترین شرحها بر کافیة جمالالدین ابیعمرو عثمان بن عمر معروف به ابن حاج

مالیی

تألیف نورالدین عبدالرحمن جامی (رک  19ب) .او این شرح را برای مبتدیان و به خاطر
پسر

ضیاءالدین یوسف نگاشته و در  1491 -2 /897به پایان رسانده است .از 1847 /1265

به بعد بارها به صورف چاپ سنگی و سربی در ایران و دیگر کشورها به چاپ رسیده است.
آغاز :بسمله .الحمد لولّیه و الصّلوه علی نبیه و علی آله و اصحابه المتأدبین بآدابه.
انجام :و اذا انضیز او انیسیر بحیذف لخواصییت خییرا و اصابتی خیرا و اختز لی بالخییر.
تمت الیتاب...
نستعلیق تحریری غ نعلی در  10رمضان  1068در مدرسة معصومه (ر) [قز]؛
عنوانها با خط شنگرف در حاشیه نوشته شده است .دارای نشانههای شنگرف و
حواشی منقول از غفور رحمةاهلل شرح عصانالربیع (عص) و نشانههای صح مورخ
حدود 1241؛ یادداشت انتقال کتاب از واله به فرزند محمد رضا (؟) در  1245با
سجع مهر همو؛ یادداشت تملک با سجع مهر بیضوی محمد صالح بن یداهلل
الحسینی در 1243؛ سه یادداشتِ شروع قرائت کتاب با تاریخ  1241و
یادداشتهای دیگر همگی در برن 1ر؛ سجع مهر بیضوی و مربع محمد صالح بن
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یداهلل الحسینی در برن 1پ و ترقیمه هز تیرار شده است .هزچنین روایتی دربارة
نماز در ترقیمه نوشته شده است .اوایل نسخه وصالی شده است.
 18ر 15 /7 × 5 /5

 222ن 24 /5 × 12 /5

کاغذ سپاهانی الوان آهار مهره
جلد تیماج حنایی درون تیماج دودی مقوایی ربعی بلند
منابع :کشف  /1372 :2معجزالمطبوعاف العربیه  /672 :1عربی مشار/682 -681 :
مؤلفین مشار  /808 -798 :3دانشگاه  /196 :8ملی 360 :8؛  /49 :12مرعشی :1
.109

(فارسی)

 10ج -ذخیره خوارزمشاهی
نگاشتة سید اسماعیل جرجانی (رک  5آ).

این نسخه شامل کتابهای نخست تا کتاب پنجز -تا باب چهارن از گفتار ششز -است (نک
تصاویر برگزیده).
انجام (افتاده) :و طعان خوردن ..و بر تن او پدید نمیآید ..حال نسیانی دهد تا ییی آن که طعان
زیاده از گفتار نیاید.
ال

زیبای روز سهشنبه  3شوال ( 1042پایان کتاب چهارن)؛ عنوانها ال

مشیی

و نستعلیق شنگرف درشتتر از متن؛ با حواشی منقول از کنز؛ برنهای -131
 132و  155بیاض مانده است .یادداشت تملک و سجع مهر ابوتراب بن عبدالرزا
نوری کردوی شمیرانی (برن ع)؛ یادداشتهای طبی و دربارة کتاب بر برخی
برنهای بیاض نسخه نوشته شده است.
 45 -42ر 21 × 8
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره

 204ن 24 × 12

جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی بلند

 11ج -حل مشکالت االشارات

(عربی)

شرح خواجه نصیرالدین طوسی ( )1273 -1999 /672 -597بر کتاب کوچک و مشیلِ
منطقی -حیمیِ االشاراف و التنبیهاف تألیف ابن سینا (نک تصاویر برگزیده) .وی آن را به
خواهش دوستان و در اواسط صفر  1264 -5 /664به پایان رساند .در آن به اعتراضاف فخر
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رازی پاسخ داد .ع وه بر او و فخر رازی کسان دیگری هزچون قط الدین رازی شیخ
بدرالدین یمانی ابن کمال پاشا سراجالدین ارموی بر آن شرح و حاشیه نگاشتهاند.
این کتاب دو بار با محاکماف قط

رازی و شرح فخر رازی چاپ شده است .نسخههای

متعدد از آن وجود دارد از جمله نسخهای از سدة هفتز در کتابخانة ملی ایران.
آغاز :بسمله .الحمدهلل الّذی وفقنا الفتتاح المقال بتحمیده و هدانا الی تصدیر الی ن بتمجیده.
انجام :و اهلل ولی السداد و الرشاد منه المبداء و الیه المعاد .تز.
نستعلیق تحریری اوایل سدة 13؛ نسخه دارای سه سرلوح زیبای میت

شیراز بوده

که متأسفانه سرلوح آغازین بریده شده و فقط دوتای آن باقی مانده است (برن
78پ 153پ) .با جدول و کمند زر و الجورد و مشیی؛ عنوانها و قال قوله
زرین؛ دارای حواشی به خط شیسته نستعلیق تحریری و نشانههای صح ص؛
ف کتاب با دو سجع مهر پاک شده توسط میرزا محمد جعفر بر عمون
یادداشت وق ِ
ی او .نان کتاب و ذکر تعمیر جلد
طلبهها جهت قرائت با شرط تولیت خود و وص ِ
و شیرازه در برن  1ر؛ سه سجع مهر پاک شده در ترقیمه نقش شده است .جای
سرلوح آغاز کتاب با کاغذ نخودی وصالی شده و جلد و لبههای نسخه هز مو
خورده است.
 23ر 17 /5 × 7 /7

 235ن 25 × 13 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج جگری با ترنج و سرترنج زرین عطف و گوشهها تیماج مشیی
مقوایی ربعی بلند
منابع :کشف  /95 -94 :1ذریعه  /75 :7معجز المطبوعاف العربیه -1250 :2
 /1252ملی  /143 :9دانشگاه 256 :3؛  /132 :8عربی مشار.58 :

 12ج -شرح االلفیه

(عربی)

شرح بدرالدین ابوعبداهلل محمد بن جمالالدین محمد عبداهلل بن مالک طایی مشهور به ابن
نایز (ن  )1287 /686بر الفیة پدر

ابوعبداهلل جمالالدین محمد بن عبداهلل بن مالک شافعی

(ن  )1361 /762در صرف و نحو (نک تصاویر برگزیده) .شارح این شرح را که از نخستین و
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ییی از شروح متعدد کتابِ درسیِ الفیه است در  1277 /676به پایان رساند .بر این شرح چند
بار حاشیه نوشتهاند.
آغاز :بسمله .قال الشیخ اإلمان العالز الیامل بدرالدین ...اما بعد حمداهلل سبحانه بماله من
المحامد علی ما اسبق من نعمة البوادی و العوائد.
انجام (افتاده) :اذا جرف علی غیر من هی له امتنع ان ترفع ضمیراً مستتراً بخ ف العقل.
نسخ و ال

تحریری سدة  11و 12؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی منقول از

شواهد و نشانههای صح .چند یادداشت در ط
بدین مضمون :ط

زین

و صدا و مهر در برن عنوان

زن ابراهیز ورمزیاری توسط ابراهیز به وکالت آخوند

م حسین در روز سهشنبه  6صفر 1249؛ شرط محمد فرزند استاد میرزا همدانی
ساکن سلطانآباد «که از حال التحریر که هفدهز ماه صفر است  ..تا یک ماه
ه لی دیگر هر گاه [همسر
حسین توکی ً له او را ط

نرگس خانز دختر نجف] برنگردد آخوند م
بدهد»؛ مشخصاف صدا زن محمد جعفر گرگین

بیگ :ط  5مثقال؟ نقره  40مثقال؟ دستی رخت خواب عمل قلز کار رخت
زنانه  2دست من سرمن..؟ فر

اتا  1دست؛ «به تاریخ  17ربیعاالول [سال؟]

وکیل نمود توبه خانز ولد کرب محمد لرهکرودی؟ جناب آخوند [م حسین] را
که مهر او را صلح کرد به یک رأر االغ و هر حقی دیگر را که او داشت[ .ضمناً]
اسبابهایی که از زوج دیگر او برده بود به بعض اجنار که االغ و اجنار را اخذ
نمودهه بود به زوج خود -اعنی کرب یی قلی ولد صفر ساکن سلطانآباد بدهد؛
مشروط بر این که او را رها و ط
 20 -17ر 17 × 7/5

بدهد ».برخی برنها وصالی شده است.
 207ن 24 × 6/5

کاغذ بخارایی و فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی با ترنج و سرترنج ضربی رنگین مقوایی وزیری کوچک
منابع :کشف  /155 -151 :1مجلس  /184 :2سپهساالر  /335 :2نوربخش /179 :1
دایرة المعارف  /143 :1گنجینة کردستان.34 :
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 13ج -تسهیل الدواء لتحصیل الشفا
نگاشتة عبدالمطل

(فارسی)

بن غیاثالدین محمد اردوبادی (زنده در سدة  )19 /13در پزشیی آمیخته

با افسون و وردها در یک مقدمه و هشت باب (برخی منقسیز به چند فصل) و یک خاتمه .او
در مقدمه آورده است که آن را برای استفادة مردن نوشت تا به عنوانفریبان و کتابهای
بی اسار مراجعه نینند .در آن عوذاف رقیاف ادویة مجربة مفرده و مطال

نافع برای هر درد

را به نقل از ائمه و بزرگان دیگر نقل کرده است .او نان مآخذ و منابع مورد استفاده را در اکثر

جاها ذکر کرده است؛ مانند :ط
کاشفی میارن االخ

االئمه اسرار قاسمی کفایة الطالب بحر المنافع حرز االمان

مهج الدعواف ابن حرز زبدة الداعی خواص ابن زهره بلد االمین

کفعمی حیوة الحیوان دمیری و جز آنها.

او دو کتاب دیگر به نانهای مجمع الدعواف (تسهیل الدعاء و تیسیر الدعاء) و دعوف محمدی
دارد که هر دو به چاپ رسیدهاند.
آغاز :بسز اهلل الذی الیضرّ مع اسمه سزّ ...اما بعد چنین گوید ...که این ذرهُ بیمقدار از نسخ
بسیار و امینة متعددة متفرقه انتخاب نموده.

انجام (افتاده) :بأذن اهلل عزّوجل ایضاً بنویسد و بر ران راست او...
نسخ خو

نیمة دون سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ آیاف و احادی

معرب و

مشیول؛ با تصحیحاف اندک و نشانههای صح در حواشی برنها؛ یادداشت تملک
محمد اسماعیل [بن] صاد با تاریخ  13[ 26 /3 /5شمسی] (ن بدرقه)؛ اشعار
عربی و فارسی (1ر)؛ یادداشت دربارة ختز نادعلی و نان ادویه (119ر)؛ اشعار
نجومی فارسی و نسخههای طبی افسون مانند (120ر 123ر)؛ جداول مختلف در
متن کتاب آمده است؛ انجان نسخه افتاده است.
 20ر 17 × 8 /8

 124ن 25 × 15 /3

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای ضربی منگنهای عطف تیماج مشیی الیی ربعی
منابع :ذریعه  /182 :4مرعشی  /73 -72 :8نشریه  /307 :3کتابشناسی پزشیی:
 /69مشار  /1900 -1899 :2مؤلفین مشار .10 :4
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 14ج -منهاج البیان فی ما یستعمله االنسان
تألیف ابوعلی یحیی بن عیسی بن جزله طبی
طوسی طبی

(عربی)
بغدادی (ن  )1098 -9 /493شاگرد نصیر

که در  1072 -3 /466از آیین مسیحی به اس ن گروید و در نزد المقتدی خلیفة

عباسی تقرّب یافت .او این کتاب را پس از تقویز االبدان (رک  3آ  55آ) خود نگاشت و در
آن نان ادویة مفرده و مرکبه و غذاها و شرابها را به ترتی

حروف الفبا مرت

ساخت (نک

تصاویر برگزیده) .عبداهلل بن احمد مالقی یا ابن بیطار (ن  )1248 -9 /646حاشیهای -با نان
االبانه و االع ن فی المنهاج من الخلل و االوهان -بر آن نگاشت .هزچنین در سال 1532 /939
به التین ترجمه شد.

از کتابهای دیگر او میتوان االشاره فی تلخیص العباره الرد علی النصاری و رسالة فضائل
الط

را نان برد.

آغاز  :بسمله .و ربّ یسّر .الحمدهلل الّذی یهرف بدایع مصنوعاته و بهرف غرای

مبتدعاته.

انجام (افتاده) :ینبوف قیل انه الخرنوب النبطی و من الینبوف نوع شجرته.
نسخ اواخر سدة 10؛ نان ادویه شنگرف؛ در حواشی تصحیحاف و نشانههای صح
دارد .نان کتاب در برن استقبال آمده است .در برن 1ر یادداشت تملکها و سجع
مهرهای افراد ذیل هست :محمد امان حسینی طبی

تنیابنی محمد علی بن

زینالعابدین در  1198محمد باقر سبزواری محمد نصیر جرجانی محمد بن ...؟
و یک سجع مهر ناخوانای دیگر .نسخه آب خورده و اورا شده و چند برن از
پایان آن افتاده است .نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.

 24ر 18 × 7

 243ن 24 /5 × 12 /5

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج مشیی با ترنج و عنوان یا قاضی الحاجاف و جدول ضربی عطف و
گوشهها تیماج قهوهای مقوایی ربعی بلند
منابع :کشف  /1872 -1871 :2ذریعه  /158 :23االع ن  /203 -202 :9ملک :1
 /751سپهساالر  /678 -676 :5آستان قدر  /573 -571 :19نشریه .342 :4
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(عربی)

 15ج -المنصوری (طب -الکناش -کفایه منصوری)

ابوبیر محمد بن زکریا رازی (رک  7آ) آن را حدود سالهای  290تا  903 /296تا  909در 10
مقاله و بابها و فصول متعدد برای امیر ابوصالح منصور بن اسحق بن احمد بن اسد سامانی
حاکز ری نگاشت و در آن تمان مطال

طبی از زمان جالینور تا دوران خود را گرد آورد.

ع وه بر آن که چند بار چاپ شده بارها به زبانهای اروپایی ترجمه شده و قدیزترین چاپِ
ترجمة آن در  1487در می ن ایتالیا بوده است .این کتاب به همراه حاوی نزدیک به پانصد
سال پس از رازی ییی از بهترین و مهمترین کت

تحصیلی و آموزشی بوده است.

از آن نسخههای متعددی در کتابخانههای جهان وجود دارد که از جملة کهنترین آنها دو
نسخه کتابت سدة  5و  624در کتابخانة فیضاهلل افندی و ایاصوفیای ترکیه است (نک تصاویر
برگزیده).
آغاز :بسمله .و به توفیق التمییز .الحمدهلل ...قال محمید بن زکیریا انی جامیع ل مییر
منصیور بن اسحق.
انجام :جمییع المقیاالف من صیدر هیذا الیتیاب و لتیمل کتیابنیا فی هذا الموضیع واهلل
محمیود .تز...
ال

روز پنجشنبه غرة ذیحجه 1092؛ مُهر ابوالقاسز موسوی که شاید کات

نسخه باشد در ترقیمه آمده است .عنوان و نشان شنگرف و مشیی؛ با نشانههای
صح؛ یادداشتها ی طبی و یادداشت تملک با مُهر علی بن شیخ احمد بن
زینالدین و قیمت کتاب ( 12ریال) در برن عنوان آمده است .دعاهایی برای رفع
بیماریها و یک سجع مهر ناخوانا (1پ)؛ یادداشتهای طبی در پایان نسخه آمده
است.
 16ر 17 /5 × 9 /5

250ن 24 × 17 /3

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج مشیی با ترنج و لچیی ضربی مقوایی وزیری
منابع :کشف  /1862 :2ذریعه  /48 :23نجزآبادی /57 -43 :عربی مشار/920 :
مخطوطاف الط  /118 :کتابشناسی پزشیی.196 -195 :
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(فارسی)

 16ج -مثنوی معنوی
سرودة ج لالدین محمد مولوی (رک  1آ؛ تصاویر برگزیده).
نستعلیق ممتاز اوایل سدة 10؛ با سه سرلوح میت

هراف که ییی از آنها (برن

 ) 64ناقص و بخشی از آن کنده شده است .گویا آغاز نسخه نیز سرلوح داشته که
آن نیز کنده شده است .برنهای  320و ( 321آغاز دفتر ششز) نونویس سدة 13؛
با جداول زر و مشیی و شنگرف .جم ف عنوان به شنگرف نوشته است .اطراف
تمامی برن ها با مهارف و با کاغذ فرنگی شیری آهار مهره متن و حاشیه شده و
برخی برنها وصالی شده است .نشانة آبخوردگی روی برخی از برنها دیده
میشود .متن کتاب در دو ستون و از سه سو چلیپاست جز سوی عطف.
 21ر (متن)  17 × 8و چلیپا در میان جدول و کمند

 396ن 14

× 23/5
کاغذ دولتآبادی نخودی آهار مهره
جلد تیماج لیمویی ضربی ترنجی مقوایی ربعی بلند

(فارسی)

 17ج -کیمیای سعادت

ترجمه و تلخیص ابوحامد امان محمد بن محمد غزالی طوسی ( )1111 -1057 /505 -450از
اار مشهور

احیاء علون الدین در فلسفة عملی و اخ

که در یک مقدمه با چهار عنوان:

خود خدا گیتی رستاخیز و چهار رکن :عباداف معام ف مهلیاف منجیاف نگاشته است.
چند بار به ترکی ترجمه شده و بارها از جمله به کوشش حسین خدیوجز چاپ شده است.
آغاز :شییر و سپیار فراوان بیه عیدد ستیارة آسمان و قطیرة باران و بیرن درختییان و
رییگ بیابان...
انجام (افتاده) :و ایشان دست بشستند پس پیش من نهادند تا من نیز بشویز .ییی گفت وی
را آب مریز که وی از ایشان نیست.
نستعلیق زیبای عبداهلل کات
میت

(157ر) در اواسط سدة 10؛ دارای سه سرلوح زیبای

هراف در آغاز و برنهای 51پ  158پ و جدول زر و الجورد و سیلو و
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مشیی تا برن ( 159ضمن ًا جداول برنهای  93تا  106آسی
گل و بوتة مذهّ

دیده است)؛ نقش

در برن 118پ؛ عنوانها شنگرف؛ با حواشی اندک منقول از

تفسیر م حسین و نشانههای صح منه در اوایل نسخه؛ اشعاری از سید محمد
صدیق هراتی در برن 19؛ سجع مهر فتحعلی بن محمد؟ در برن 157پ و
خواجه حافظ بیگ در 366ر؛ اواخر رکن چهارن افتاده است .در صحافی جدید
لبههای کتاب بر

خورده است .نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.
 508ن 23 × 15

 17ر 17 /5 × 8 /5
کاغذ کشمیری نخودی

جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری کوچک
منابع :کشف  /1534 -1533 :2ذریعه  /201 :18منیزوی  /1667 :2مشار :2
.2704 -2703

(فارسی)

 18ج -خالصه شفایی

تألیف میر موفر فرزند محمد حسینی شفایی اصفهانی کاشانی (ن  )1554 -5 /963پزشک و
شاعر دوران شاه تهماست صفوی )1576 -1524 /984 -930( 1در دو کتاب اول (1پ-
131پ) در سه مطل  :حفظ صحه ع ج مرض به طور کلی ادویة مفرده؛ کتاب دون (132
ر 381 -پ) در سه فن :امراض مختصه امراض غیرمختصه ادویة مرکبه .هر کدان از آنها را
نیز بر بابها مقاالف و فصول گوناگون تقسیز کرده است .بنا به گفتة مؤلف این کتاب
گزیدهای است از دانستنیهای پزشییِ موجود در کت
و مصنفاف حیمای قدما و اطبای متأخرین ...باع

قدیز« :کثرف اشتیا به مطالعة مؤلفاف

تسوید این مجله و ترتی

از جهت تذکرة نفس خود خ صة تصانیف اعایز حیما را در هر باب از مباح
و انتجاب نمود و در این کتاب جمع کرد» (2ر) .او نگار

این مقاله شد .و
طبی انتخاب

این کتاب را یقیناً پیش از -9 /936

( 1528تاریخ کتابت نسخة حاضر) به پایان رسانده است.
از دیگر آاار او :قرابادین ( 73 /1ج و  )...آبستنی و باه ( 23 /4ج) و بیست باب است.
 -1اط عاتی که در ذریعه ( )530 :9 /2 229 :7 188 :3به نقل از ریاض العلما دربارة او آمده از لحاظ تاریخی غلط
است .چه زمان زندگی او را در عصر شاه عبار و وفاتش را در  1627 /1037ذکر کرده است .اما این اط عاف را در جای
دیگر ( )61 :17نقض کرده و تاریخ وفاف او را  1555 /963آورده که همین تاریخ اخیر به احتمال قوی درست است.
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آغاز :بسمله .و به اقتی .حمد بینهایت و انای بیغایت حییمی را که حیمت کاملة او
کیفیت مزاج را از امتزاج جواهر عنایت مختلفه اآلاار احداث نمود.
انجام :و روغن بادان بدان ممزوج سازند و قدری از آن در دهن طفل ریزند .واهلل اعلز الصواب.
تز الیتاب.
نسخ روز پنجشنبه  5محرن 936؛ عنوانها و نان ادویه شنگرف است .برخی
تصحیحاف و نشانههای صح به خط نستعلیق تحریری سدة  13دارد .در برن  1ر
یادداشت سید مهدی کاشانی؟ دربارة خرید کتاب به مبلغ شش قرو

ناصرالدین

شاهی به تاریخ غرة ذیقعدة 1265؛ در برن ترقیمه یادداشت تملک حسین بن
محمد (خط خورده) و محمد حسین بن موالنا و قاعدة بیان لوح حیاف و مماف
با دو جدول؛ و در برن بدرقه نیز نسخههای باهی و دو رباعی نوشته شده است.
برخی برنهای نسخه وصالی شده است .این نسخه طبق اط عاف نگارنده
کهنترین نسخة خ صة شفایی است.
 19ر 17 × 11 /5

 382ن 22 /5 × 15 /5

کاغذ سپاهانی نخودی و گردویی آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری کوچک
منابع :ذریعه 188 :3؛ 229 :7؛ 529 :9؛  /61 :17منزوی /530 -529 460 :1
کتابشناسی پزشیی.180 115 :1

(فارسی)

 19ج -تحفة المؤمنین
از سید محمد مؤمن تنیابنی دیلمی (رک  24آ).
آغاز :بسمله .و به نستعین .سبیحانک اللهز یا قدور و یا طبیی

النفیور.

انجام :مانند ریسمان بر اشجار و غیر آن گذارند طیوری که بر آن نشینند پایبست گردند.
نستعلیق تحریری ملک محمد فرزند نصراهلل در روز پنجشنبه  21جمادیاالول
1117؛ عنوان و نشان شنگرف؛ چند یادداشت تولد که نانهای آنها پاک شده به
تاریخهای  1166 1164 1159و  1170در برن ماقبل آخر؛ یک یادداشت طبی در
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برن آخر و  4مُهر پاک شده در برن ترقیمه؛ برن اول نونویس است .دو برن از
آغاز و چند برن از انجان نسخه وصالی شده است.
 302ن 23 × 17

 26ر 17 × 11 /7
کاغذ ترمة سپاهانی نخودی

جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید وزیری

(فارسی)

 20ج -دیوان

سرودة ابوعبداهلل محمد بن عبدالملک برهانی امیر معزّی نیشابوری یا سمرقندی (ن  518یا
 1124 /520یا  1126و به گفتة قزوینی  )1147 -8 /542شاعر دربار ملکشاه سلجوقی و
ملکالشعرای سلطانسنجر .پدر او عبدالملک سمرقندی شاعر دربار الپارس ن بود و خود
توسط علی بن فرامرز سلجوقی -حاکز یزد ( -)1056 -1051 /448 -443به دربار ملکشاه
راه یافت و به تدریج محترن و محتشز شد .الپارس ن خواهر

را به ازدواج او درآورد .مرن

او به تصادف در شیارگاه سلطان سنجر روی داد؛ بدینگونه که سنجر تیری انداخت که بر
سینة او نشست که همان زخز تیر پس از مدتی سب
شعر

ه کش شد.

در منتها درجة سادگی و روانی و شیرینی و مخصوص ًا در اوصاف طبیعت و غزلسرایی

و مدح و مرایه بسیار عالی است .دیوان او مشتمل بر حدود  15هزار بیت که مخصوصاً در
باب تاریخ آن روزگار سودمند است به تصحیح عبار اقبال به چاپ رسیده است.
نسخههای خطی بسیاری از آن بازمانده است.
آغاز :بسمله .ستاره سجده برد طلعت منیر ترا
انجام :خو

زمانه بوسیه دهد پایة سرییر تیرا

و خوب و شاد خوارکش و نغز و غمگسار
ابا گنج و تخت و بخت ابا عز و جای و جاه

نستعلیق اواخر سدة 13؛ یادداشت هدیة کتاب از دکتر عزیزاهلل یوسفی به دکتر
حسانالدین خرمی در  6خرداد  1347و یادداشت خرید محمد جواد بهشتی
اردکانی از ج ل اسماعیل کتابفرو

در تهران به مبلغ  150قران در /12 /12

15؟ و مُهر فرج اهلل یوسفی در برن ع؛ کلمة هو بر روی برخی صفحاف؛ حساب
اق ن به سیا در برن 135 -131؛ نان کات

و تاریخ کتابت ذکر نشده است.
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 165ن 23 × 15 /5

 19ر 15 × 8 /3
کاغذ فرنگی مقوایی شیری

جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری جدید
منابع :مجمع الفصحا  /570 :1ذریعه  /1070 -1069 :9منزوی /2539 -2535 :3
فنخا  /1051 -1040 :14مشار  /1504 -1503 :1مؤلفین مشار /586 -585 :5
فرهنگ سخنوران/552 :

Rieu, V.2, pp.552-3 .

 21ج -شرح قصیدة البرده (الکواکب الدرّیه فی مدح خیر البریه)

(عربی)

شرحی از ناشنار بر قصیدة مشهور شرفالدین محمد بن سعید بوصیری (ن)1293 -4 /694
در ستایش پیامبر اس ن .شارح توضیحاف خود را با عنوانهای :صرف نحو لغت حاصل
جوهر و نیاف آورده است .در قسمت صرف و نحو به توصیف صرفی و نحوی؛ در قسمت
لغت به ترجمه و معنی واژهها از عربی به عربی؛ در قسمت جوهر به معنی واژهها از عربی به
فارسی؛ در قسمت حاصل به ترجمه و توضیح بیت به عربی؛ و در قسمت نیاف به
توصیحاف گوناگون ب غی و جز آنها پرداخته است .نسخهای از شرح فارسی این قصیده
نگاشتة بهاءالدین محمد الهیجی در کتابخانة مرعشی نگهداری میشود که به گمان نگارنده
ترجمة همین نسخة حاضر است .نویسندگان بسیاری این قصیده را به فارسی و عربی و ترکی
شرح کردهاند که بسیاری از آنها در کشف الونون و ذریعه معرفی شده است .از آن میان شرح
ابن حجر و محمد جنون به چاپ رسیده است.
آغاز :بسمله .اَمِن تذ ّکرِ جیرانٍ بذی سلز ...التصریف الذکر بالضّز او الذکر بالیسر و هی
صیغه المبالغه االول بالجنان الثانی باللّسان
انجام :واالنه ل و االنسجان الم

ئز للسحاب و العین لی ئز .الخاتمه الفاتحه واهلل اعلز

بالصواب و الیه المرجع و المآب.
نسخ روز جمعه  26شوال  880هنگان رسیدن گندن در بیرجالیه از سواد نهروان؛ با
جداول زر و الجورد در تمان صفحاف؛ در متن و کرانة صفحاف  2تا  3گونه
ترجمة فارسیِ منوون قصاید را آورده است که شاید ییی از آنها سرودة
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کمالالدین اصفهانی باشد .قصیدهها شنگرف معرب و مشیول؛ ترجمههای فارسی
قصیدهها به فارسی (شنگرف و مشیی) در متن و کرانة صفحاف؛ تصحیحاتی با
نشانة ظ در کرانة صفحاف دیده میشود.
یادداشت تملک سید حسین بن سید علی بن سید اسداهلل حسینی در روز
پنجشنبه از شوال  1290و یادداشت وقف به تاریخ جمادلاالول  1330در برن 1
ر؛ مُهر عبدالیریز الحسینی و دو یادداشت که ییی از آنها پاک شده در برن 1
پ؛ سجع مهر ناخوانای «السلطان نصرف الدنیا و الدین ...ابوالفتح محمود شاه بن
 ...احمد شاه ...اسحق شاه السلطان المخلّد ...افاض علی العالز یده و احسانه
آمین ».و سجع مُهر ناخوانای دیگر و جملة «عرض شده فی ماه جمادیاالولی
 »890و  1203در برن پایانی که نشان میدهد نسخه در کتابخانة شاهی به ابت
ن آغاز نونویس است.
رسیده است .بر ِ
 21ر 17 × 9

 97ن 22 /7 × 13 /5

کاغذ بغدادی نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی بلند
منابع :کشف  /1336 -1331 :2ذریعه  /7-6 :14فنخا  /368 -350 :20مرعشی :20
 /136معجز المطبوعاف العربیه .717 83 :1

 22ج -دیوان
سرودة صائ

(فارسی)
تبریزی (رک  46ب)

آغاز :به یک پیمانة می کرد ساقی حل مشیلها
انجام :تا ندهی خویش را تمان به علمی

بعضی از آن را چنان که هست نیابی

نستعلیق تحریری سدة 13؛ اشعار در متن و حاشیه نوشته شده است .مُهر نجف و
چند یادداشت متفرقه در برن پایان؛ نسخه برگهشمار دارد؛ برنهای  306و 307
جدولکشی شده و چند برن از آغاز نسخه افتاده است.
 15ر 15 /5 × 9

 312ن 22 /2 × 14

کاغذ استانبولی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید ربعی بزرن
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(فارسی)

 23ج -مجموعه
شامل  8رسالة پزشیی و یک رساله در اوزان:
 -1خرقه ( 8پ 39 -پ)

نگاشتة مرتضیقلی بن حسن شاملو فرمانروای خراسان و وزیر اردبیل در  1678 /1089و
محبوب شاه سلیمان صفوی ( )1694 -1666 /1105 -1077در بیماریهای تناسلی و قوة باه
در سی بخیه با اصط حاف خیاطان در برخی از نسخهها نگارندة آن را محمد بن محمد
مؤمن تنیابنی دانستهاند که آن را برای اماناهلل خان نوشته است .نویسندة ذریعه میگوید که
مرتضیقلی آن را دزدیده و به خود بسته است .چند بار به همراه زاد المسافرین محمد مهدی
طبی

به نان شاملو چاپ شده است.

آغاز :بسمله .و به نستعین .سبحان اهلل رنگآمیزی بساط و سپار حییمی که خرقة معرفت
را بر قامت صحیح مزاجان درست اعتقاد بریده.
انجام :و دست که برو زنند مثل طبل صدا کند این قسز معالجهپذیر است.
 -2مقداریه (میزان المقادیر) (30پ 54 -پ)
نگاشتة سید محمد مؤمن بن علی حسینی استرآبادی در دکن برای سلطان محمد قط شاه
( ) 1612 -1581 /1020 -989در یک مقدمه :در بیان مجملی از مقصود و فصل :در بیان
دوازده مقدار مشهور و خاتمه در سه فایده .در آن از کت

طبی و فقهی سود جسته است.

آغاز  :بسمله .و به نستعین .بعد از حمد و سپار افزون از حد و مقدار صلواف و س ن
بیرون از عدد و شمار چنین گوید راقز این حروف عبد مأمور...
انجام :مقصود از آن واج

است که در بزرگی و کوچیی میانه باشد چنان که وج

مردن بر این وجه است .واهلل اعلز بالصواب.
[ -3دستورات طبی] ( 64پ 71 -ر)

بیشتر
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شامل دستور آشامیدن بیخ چینی و فاد زهر ( 64پ 68 -پ) تألیف حییز محمد حسین؛ و
نسخه هایی برای درمان ت

لرز صفرا یرقان استسقاء اسهال کرن شیز آبله درد گو

درد

دندان و جز آنها ( 70ر71 -ر).
آغاز :دستور آشامیدن بیخ چینی این است که بیخ چینیِ خوب بی کرة تازه که مطلقاً متأکل و
کرن خورده و صمغدار نباشد.
 -4آبستنی و باه ( 72پ 89 -پ)
میر موفر بن محمد حسینی شفایی (رک  18ج) آن را در یک مقدمه و سه مقاله به نان
اعتمادالدوله قاضی جهان نگاشته است.
آغاز :بسمله .حمد بیحد خالقی را که خلقت انسان کامل را به حیمت بالغه از تودة خاک
آفرید و سر مفاخرف او به ذُروة سماک رسانید.
 -5فصل فی المعالجات العجیبه و عیوب النساء ( 90ر 91 -پ)
از ناشنار؛ هر دو رساله بخشی از رساالف دیگر هستند .معالجاف عجیبه با عنوانهای منها ما
ذکر شروع شده و در آن از ابوالحسین بن علی طوسی پورسینا و ابوالفرج طبی

یاد شده

است .در عیوب النساء به وصف برخی از بیماریهای زنان پرداخته است.
آغاز  :فصل فی المعالجاف العجیبه .شخصی از خواب بیدار شد و گمان برد که مار به گلوی
او رفته و از خوف بیمار شد.
انجام( :عیوب النساء) :حامله گردد به امر خدا علت ششز آن است حیض او بسته شده...
 -6عین الحیات ( 92پ112 -پ)
احتماالً تألیف حییز محمد هاشز فرزند محمد طاهر تهرانی طبی

نگارندة مفتاح الخزائن و

مصباح الدفائن در خواص بیخ چینی و قهوه و چای در سه باب و هر کدان در فصول متعدد
که آن را به نان شاه سلیمان صفوی ساخته است .در آن از رسالة چوب چینی حییز عمادالدین
محمود شیرازی (رک  49ب) و کمالالدین شیرازی سود جسته است .این نویسنده و هزچنین
پیش از او میرزا قاضی فرزند حییز کاشفالدین این رساله را احتما ًال از روی رسالة حییز
عمادالدین محمود شیرازی نگاشته و به خود بستهاند.
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آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد این رساله مشتمل بر سه باب [است] .فصل اول :حیمای
سابق اط ع بر منافع این بیخ نداشتهاند.
انجام (نانوشته) :قلی اگر وی را نرن کوبییده و به عسیل با دوشیاب ضیز کننید و بر
موضیعی که کژدن...
 -7منتخب ترجمه برء الساعه (115پ 131 -پ)
ترجمه از ناشنار .ابوبیر محمد بن زکریا بن یحیی رازی این رساله را دربارة معالجة سریع
بیماریها به نان ابوالقاسز عبداهلل بن ابوعلی محمد وزیر منصور سامانی در سالهای  312و
 924 /313و  925نگاشته و احتماالً آخرین کتاب اوست .چند ترجمة فارسی از آن در دست
است .ترجمة مشهورتر به نان تحفة شاهی از آن میرزا سید احمد بن محمد حسین تنیابنی
حییزباشی فتحعلی شاه است که از خود  6باب بر آن افزوده است.
نسخههای متعددی از آن در کتابخانههای جهان نگهداری میشود .متنهای عربی و فارسی
آن چنید بیار چیاپ شیده و هزچنین به زبیانهای فرانسه و سیانسیریت هز ترجیمه و چاپ
شده است.
آغاز :بسمله .این رساله منتخبی است از مجموعة برء الساعه طبی

فاضل ...در معالجاف

بعضی اسقان و آالن بر نهج اختصار.
انجام :و زنان را که خون به افراط آید هز به خوردن و هز به شیاف کردن نافع بود ...و گل
ارمنی و گل نار و لحیهالتیس؟ تمت الرساله.
[ -8دستورات طبی] ( 132ر 135 -پ)
شامل نقل قولها و مجرباف کات

است :نسخة ح

جدوار علوی خان بخور تریا الزکان به

جهت منع نزوالف (منقول از میرزا محمد سعید قمی حییزباشی) تریا برء الساعه (منقول از
م

یهیرالدین عماداالس نِ فارسی شاگرد ابیبرکاف که مرموز نوشته) تریا المعده (از

مجرباف کات

نسخه) تریا اربعه تریا امانیه و ...دستور آشامیدن مایعاف هزچون شربت

ورد میرّر کسوف دینار (از تألیف بختیشوع) آب کدو و جز آنهاست.
آغاز :افیون زعفران و جدوار .افیون را باید که صاف نمود.
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انجام :آب او را ش

گذاشیتیه روز دیگر از بییست مثقیال تا سی مثقیال آن را با خمس

شییر بنوشند.
 -9حمیات ( 139پ 167 -ر)
تألیف محمد باقر بن محمد حسین طبی

(غ ن مینون؟) در معالجة اقسان حمیاف (ت ها) و

بیان متعلقاف آن که آن را در یک مقدمة  8فصلی و سه باب در فصول متعدد و یک خاتمه به
نان شاه سلیمان صفوی نگاشته است .خود در مقدمه آورده که از اهل بیت علز ط

است ...و

اکثر تجارب و دستورالعمل معالجاف ایشان به این کمینه رسیده است ( 139پ140 -ر) .شرح
الرضا) هز از اوست.

ذهبیه (ط

آغاز :سپار بلند اسار و ستایش بی آالیش شایستة درگاه کبریایی است ...اما بعد چنین
گوید حقیر بیبضاعت محمد باقر.
انجام :با روغن بن فشه و بادان چرب کنند و با گ ب خمیر کنند و ح

کنند و خوراکی دو

نخود میل نمایند .والس ن
نستعلیق حسین بن علی محمد رشتی متطب

در روز سهشنبه از ماه شعبان 1229

و ) 4 ( 1230؛ از مشخصاف نسخه چنین پیداست که کات

طبیبی اهل مطالعه و

تجربه بوده و آن را برای استفادة شخصی خود نگاشته است .عنوانها و نان ادویه
به خط نسخ تحریری و درشتتر از متن که روی آنها خط شنگرف کشیده است.
بسیاری از مطال

متن در کرانة صفحاف نوشته شده و در برخی از صفحاف

حواشی منقول از شیخ عبدالرحمن حییز میرزا اسماعیل شمیسا طبی
شاه میرزا احمد حییزباشی (استاد کات

فتحعلی

نسخه) حییز عبدالعلی کرمانی

پورسینا مرتضی پاوری فرنگی تحفة المؤمنین مسالک شیخ بهایی و مجرباف
کات

دیده میشود.

یادداشتهای نسخه به قرار ذیل است :روایت ک می (60پ) در بیان اوزان
معمول اطبا ()59؛ نسخههای طبی خواص ادویه روایاف مختلف منقول از علی
(ع) حارث اقفی و ارسطو اشعار و جز آنها (1ر8 -ر) دعا برای رفع حاجاف

منقول از میرزا محمد اخباری شیخ احمد احسایی و روایتی از حیوة الحیوانِ
دُمیری و جز آنها (72ر) نسخههای باهی ( 89پ) معالجة خشییدن دست
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منقول از کتاب سیّر (90ر) نسخههای طبی (56پ58 -ر 92ر  113پ115 -ر
135پ 139ر  )167و یک مُهر ناخوانا (23پ).
هزچنین در دو برن جدا از نسخه روایتی از کافی و نسخههای طبی نوشته شده
است .برگهشمار در باالی برنهای نسخه دارد .در چند جای نسخه چند برن
سفید مانده است.
 167ن 22 × 16 /5

 20ر 15 × 8 /6
کاغذ فرنگی کبود
جلد گالینگور قهوهای مقوایی وزیری

منابع :ذریعه 188 84 :3؛ 150 -149 :7؛  /325 :23منزوی 438 414 400 :1
 /557 525 497 -496 460مجلس /146 :10مرعشی  /266 :11دانشگاه :12
 /2514مشار  /1258 474 -473 :1مؤلفین مشار  /159 :6نجزآبادی158 -152 :
 /613 317 316نشریه  /310 245 :3کتابشناسی پزشیی135 112 111 :
 /177کتابنامة علون ایران.277 -276 :

(فارسی)

 24ج -مجموعه
 -1خالصة الترکیه (1پ26 -ر)

نگاشتة محمد بهبهانی در دستور ترکی در یک مقدمه و چند فصل و خاتمه .مؤلف میگوید
عبداهلل میرزا قاجار -حاکز خمسه (زنجان) -و وزیر

میرزا تقی زکی فرزند زکی تقی «امر

فرمودند که قواعد کلی و ضوابط اصلی این زبان را با قدری از لغاف و اصط حاف ایشان
تحریر نماید که از آن استنباط الفاظ فرموده از کلیاف به جزئیاف پی برده باشند .فلهذا حقیر...
با وجود کثرف اشتغال و تشتّت احوال در نهایت استعجال با آن که تتبّع چندانی در این لغت
نداشت امتثا ًال المرهز همت بر انجاح این مطل

گماشت و پس از تحریر آن را به حاجی

م محمد باقر معلز اهدا نمود تا به نور تحقیق و تدقیق م حوه فرموده عیوب آن را به
اص ح آورد» (3ر7 -پ).
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آغاز  :بسمله .الحمدهلل الذی من آیاف قدرته اخت ف االلسن و االلوان ...اما بعد بر ارباب
کیاست و ذکیا و اصحیاب فراست و صفیا مخفی و محجوب نیست که اوصیاف سخن
بیپایان است.
انجام (نانوشته) :توخ به ضز تا و خای معجمة ساکنه سیر ضد گرسنه؛ توخلو به اضیافة
الن و قاف سیری.
 -2تحفة المؤمنین (27پ87 -پ)
نگاشتة محمد مؤمن تنیابنی دیلمی (رک  24آ).
این نسخه شامل تشخیص چهارن و پنجز و قسز اول دستوراف است.
آغاز :بسمله .تشخیص رابع از کتاب موسون به تحفة المؤمنین در مداوای سمون و آن
مشتمل بر پنج فصل.
انجام (اواخر عقد سیّز) :در هر صد و پنجاه مثقال شیر هفت مثقال و نیز ززنفار (کذا) هر
روز اضافه نموده بر هز...
نستعلیق تحریری اواسط سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ چند بیت شعر در برن
عنوان؛ یادداشتهای طلسماف (15ر)؛ حیایت و شعر طبی دربارة قوة باه به نقل
از کتاب ط

یوسفی (همان جامع الفوائد یوسف بن محمد طبی

نگاشتة )917

در برن  27ر؛ برن  14سفید مانده و انجان نسخه نانوشته است.
 13ر )2 ( 13 /3 × 9 /5

 87ن 22 × 17

کاغذ فرنگی کبود
جلد گالینگور قهوهای وزیری کوچک
منبع :فنخا .848 :13

 25ج -النزهة المبهّجة فی تشحیذ األذهان و تعدیل األمزجه
تألیف شیخ داود بن عمر طبی

(عربی)

ضریر انطاکی (ن  8یا  9یا  )1005زادة انطاکیه که سپس به

قاهره رفت و در آخرین سال زندگیش در میه اقامت گزید .رییس پزشیان عصر خود و حافظ
قرآن و ادی

بود .منطق و ریاضیاف و طبیعیاف و یونانی را نزد استاد  -محمد شریف -در
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زادگاهش فرا گرفت و در آنها متبحر شد .گویند شخصی از او دربارة حقیقت نفس انسان
پرسید؛ او رسالة بزرگی در این باب در جوابش نگاشت .انطاکی این کتاب را در یک مقدمه
هشت باب و یک خاتمه در پزشیی با آموزههای فلسفی برای امیر اللوی مصری نگاشت .در
هامش تذکرة اولی األلباب در بوال مصر به چاپ رسیده است .برخی کت

دیگر نویسنده

عبارتند از :تزیین األسوا در ادبیاف ( مختصر اشوا العشا ) غایة المران فی تحریر المنطق و
الی ن نزهة األذهان فی إص ح األبدان ألفیه فی ط

و...

آغاز :بسمله .و صلی اهلل ...سبحان من سجدف له جباه األجران صغره و أمتزجت بحکمة
اإلنتاج األخ ط خاضعه.

انجام (افتاده) :فی یون آخر مطلقاً فعدط الرابع منذر بالسابع فأن یهر.
نسخ تحریری نیمة دون سدة 12؛ عنوانها شنگرف درشتتر از متن؛ برن پایانی
( ) 101الحاقی از کتاب پزشیی دیگری است و از اجزای کتاب به شمار نمیرود.
برخی واژهها در حاشیه تصحیح شده است .دو یادداشت تملک کتاب در  1246و
 28محرن  1247در برن ع .یادداشت فارسی در پزشیی ( 25ر).
 24ر 15/5 × 10/5

 101ن 22/5 × 16/5

کاغذ فرنگی نخودی ضخیز
جلد گالینگور قهوهای جدید وزیری
منابع :کشف  /1946 :2مخطوطاف الط  /230 :کتابشناسی پزشیی/293 :
مجلس  /103 -101 :19عربی مشار.176 :

 26ج[ -درسنامه پزشکی]

(فارسی)

احتماالً تحریراف ییی از شاگردان مدرسة پزشیی دارالفنون در اواخر سدة  19 /13و شاید از
نگاشتههای دکتر محمد کرمانشاهی یا میرزا علیرضای دکتر در بیان بیماریها و خواص
داروهای شیمیایی نوین باشد.
آغاز (افتاده) :در جوف او .و برن آن را مستعمل دارند و چون شخص یک مثقال آن را
بخورد ضعف و اغماء از برای او رخ دهد.
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انجام (افتاده) :ع وه بر این تداوع جوهر کنهکنه نیز به کار دارند .اگر چه حمی عفونی

باشد زیرا که به طریق نوبه آید .بلغ مبالغة اانیه.
نستعلیق تحریری اواخر سدة [ 13در تهران]؛ عنوان و نشان مشیی؛ صفحة  240تا
 244بیاض مانده و بر صفحة  245دربارة نسخه آمده است« :هفتاد و دو ور است
که ییصد و چهل صفحه است» .برن  75تا  84و دو برن جدای دیگر در واقع
تیرار مطال

نخست نسخه است که از نسخهای دیگر بدان الحا

کردهاند.

عنوانها در این نسخة الحاقی شنگرف است.
 17ر 16 × 9

 84ن 23 × 16

کاغذ روسی نمرة  7شیری
جلد گالینگور قهوهای جدید وزیری کوچک

(فارسی)

 27ج -األدویة المفرده

گزیدهای است از کتابهای قرابادین و ادویة فارسی و عربی در خواص ادویه و رو
استعمال آنها گردآوردة تاجالدین حسن بن یونس بلغاری (ن پس از  . /617او در برن 1ر
آورده است« :یقول اضعف خلق اهلل و احوجهز الی رحمه اهلل1( »...ر) .در آن نان بسیاری از
پزشیان و کتابهای مورد استفاده ذکر شده است (5ر و جاهای دیگر) .گردآورنده بخشهای
مختلف را از کتابهای قرابادین و ادویه بدون توجه به آنها گزیده و به صورف مخلوط با
هز آورده است .به احتمال قوی او بخشهای فارسی را از نگاشتههای حییز عمادالدین
محمود بن مسعود شیرازی (رک  49ب) -شامل قرابادین ادویه مفرح یاقوتی -و بخشهای
عربی را از کتابهای قرابادین و دیگر کتابهای طبی عربی برگرفته است .در برخی مواضع
جملة «حقیر گوید» آمده است که البته گویندة آن عمادالدین محمود شیرازی است نه حسن
بن یونس بلغاری .بخشهای کتاب به ترتی

ذیل است:

المعاجین (7ر) جوارشاف (39ر) حمیاف ( 44پ) اطریق ف ( 52پ) مفرحاف ( 55ر)
ایارجاف ( 58پ) اقراص ( 65ر) سفوفاف ( 83پ) اشربه ( 98ر) لعوقاف ( 134پ)
مطبوخاف ( 142پ 158 /ر) نقوعاف ( 157ر) و حبوباف ( 165پ).
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یک نسخة قرابیادین در کتابخیانة ملی نگهیداری میشیود که شیاید نسخیهای از همیین

کتاب باشد.
آغاز ( افتاده) :و حاد ضربه واحده و ینفصل بها الرأر و الحدب و الجند و ما اضط

معها

نقد الضربه و حرص دن کبیر...
انجام :یؤخذ منه جزوی رب الور جزو یدقان (؟) و نعمتیان نجی

الشیربه منه مثقال .تز

باب الحبوب.
نستعلیق معمولی روز ییشنبه آخر صفر 983؛ نان ادویه و عنوانها شنگرف؛ برخی
اشعار میرزا رفیعای واعظ قزوینی و میرزا مهدی نهاوندی در حاشیة برنهای 165
پ  166ر  177ر  178پ نوشته شده است .سجع مهر پاک شده در برن  66ر؛
نسخه را موریانه خورده و آاار نز در لبههای آن دیده میشود .چند برن آن وصالی
شده و آغاز آن افتاده است .نان کات

ندارد.
 184ن 24 × 13 /3

 23ر 16 /5 × 9
کاغذ سپاهانی نخودی

جلد تیماج تریاکی با ترنج و سرترنج و جدول ضربی عطف و گوشهها تیماج
قهوهای الیی ربعی
منابع :منزوی  /709 609 579 473 469 :1دانشگاه  /591 :16نشریه /187 :5
ملی/304 :10
http://www. rch.ac.ir/article/Details/7151

(دانشنامة جهان اس ن -مدخل حسن بن یونس بلخاری)

(فارسی)

 28ج -تذکرة االولیاء (مقامات العارفین ،صد مقام)

نگاشتة شیخ فریدالدین محمد بن ابراهیز مشهور به عطار کدکنی نیشابوری (حدود /618 -540
 )1221 -1145شاعر و عارف مشهور ایرانی که گویند  29سال از عمر

را در نیشابور

زیسته است .در آن با تحریری روان سرگذشت  96تن از اولیا و مشایخ صوفیه را با ذکر مناق
و میارن و مواعظ و سخنان آنها آورده است .این کتاب بارها به چاپ رسیده است.
آغاز (همان ند چاپی) :بسمله .الحمدهلل الجواد بافضل انواع النعماء المنان
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انجام  :تا مگر از جهت تبرک ختز کتاب ذکر کردیز .والحمدهلل علی االتمان و ...سحبه العوان.
نستعلیق هندی ابوسعید احتماالً در  21ذیقعدة 1041؛ با یک سرلوح بیتزیین و
جداول مشیی و شنگرف؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با نشانههای صح؛ آیاف و
احادی

به خط نسخ معرب و مشیول؛ یادداشت هدیة میر شاه احمد حپو از

خاندان سهروردان به شهباز کاغذی در  21ذیقعدة  1043در ترقیمه؛ یادداشتهای
متفرقه در برن ع و برن الحاقیِ آغاز کتاب؛ نسخه برگهشمار دارد .برخی
برنهای نسخه وصالی شده و ااراف مو خوردگی و آفتزدگی تا حدودی در
آن هویداست .دو برن الحاقی در آغاز نسخه است.
 19ر 16 × 7 /5

 295ن 23 /5 × 14 /5

کاغذ کشمیری نخودی
جلد تیماج تریاکی مقوایی با ترنج و سرترنج ضربی ربعی بلند
منابع :فنخا  /820 -815 :7ملک  /663 :4مجلس .192 :21

(عربی)

 29ج -الخصال

نگاشتة شیخ صدو ابیجعفر محمد بن علی بن موسی بن بابویة قمی (ن  )991 /381در 2
جزء و بابهای متعدد؛ شامل احادیثی که در اخ

پسندیده و زشت وارد شده است .مؤلف

در مقدمه میگوید که پیشینیان در رشتههای گوناگون دانش کتابها نگاشتند ولی از نگاشتن
کتابی در اینباره غافل ماندند؛ حال آن که در آن منافع بسیار است.
این کتاب چند بار چاپ شده و به فارسی هز ترجمه شده است.
آغاز (همان ند چاپی) :بسمله .الحمدهلل الّذی توحّد بالوحدانیه و تفرّد بااللهیّه
انجام (افتاده) :و کان یفضل علی الحسن بن صالح قال ال حدانا مسفرعن عطیه عن جابر...
نسخ سدة 10؛ عنوانها شنگرف؛ چند حاشیه منقول از صحاح جوهری حقائق
التنزیل حیدر علی ارومی؟ و محمد تقی در برنهای نسخه نوشته شده است.
تصحیحاف با نشانههای صح ص دارد .نان کات

و مؤلف و اشعاری دربارة آن با

تاریخ  8جمادیاالول  1342در برن ع؛ یک دعا و روایت دیگر و جملة 100
استغفراهلل در  5رج
است.

در برن پایانی .برن آغاز نونویس و انجان نسخه افتاده
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هزچنین آغاز و انجان وصالی شده و برنهای پایانی نسخه آب خورده است .نان
کات

و تاریخ کتابت ندارد.
350ن 23 /5 × 13

 19ر 18 /3 × 7
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره

جلد تیماج قهوه ای با ترنج و سرترنج و لچیی و جدول و منگنة ضربی مقوایی
ربعی بلند
منابع :ذریعه  /162 :7دانشگاه  /1290 :5مرعشی  /106 :1عربی مشار/332 -331 :
مؤلفین مشار  /614 -612 :5معجز مطبوعاف العربیه .44 -43 :1

(عربی)

 30ج -الحصن الحصین من کالم سید المرسلین

تألیف شمسالدین محمد بن محمد عمری دمشقی شیرازی شافعی معروف به ابن جزری -به
مناسبت جزیرة ابن عمر ( )1430 -1350 /833 -751از حافوان حدی

و عالز قرآن که به

مصر و رون شرقی سفر کرد و سپس با تیمورلنگ به هند و ماوراءالنهر رفت و نهایت ًا عهدهدار
قضاوف شیراز شد و همانجا درگذشت.
او در این کتاب دعاها و اوراد و اذکار مستخرج از احادی

معتبر نبوی را گرد آورد و آن را در

 22ذیحجة  1486 /791در دمشق به پایان رساند .او بعدها در شیراز به سال 7-1426 /831
آن را با نان مفتاح الحصن مختصر کرد .چندین نفر نیز بر آن شرح نوشتهاند و مختصر آن به
دست عبداهلل بن عبدالرحمن حسینی واعظ به فارسی ترجمه شد.
نگارنده جز این کت

عدیدة دیگری نیز دارد هزچون :فضائل القرآن ملخص تاریخ

االس ن الهدایه فی علز الروایه و جز آنها .کتاب حاضر دوبار در مصر چاپ شده است.
آغاز :بسمله .اللهز صلّ علی سید الخلق محمد و علی آله و صَحبه ...قال الفقیر الضعیف.
انجام :مع جمیع ما یجوز لی روایته و کذا اجزف اهل عصری .و الحمدهلل اوالً و آخراً ...و
صَحبه و س مه .تمت.
در پایان نسخة حاضر طریق دعوف الحصن الحصین با ترجمة فارسی (177ر179 -ر) و
متن عربی الدعاء الحیدری (180ر189 -ر) با توضیح فارسی در قرائت آن با ذکر اسناد از
ابوعلی محمد صفوی -عارف مسلیی که به هند مهاجرف کرد -آمده است.
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نسخ معرب و مشیول محمد حبی

در روز دوشنبه  22ربیعاالول  1251در

می پور [هند] به خواهش حافظ محمد ( ...پاک شده)؛ پایان دعاء الحیدری در 5
ربیعاالول 1266؛ با جدول و کمند سرخ و مشیی؛ عنوانها شنگرف؛ دارای
حواشی با نشانههای منه؛ با فهرست مطال

کتاب (7پ13 -ر) که در درون

جدولهای شنگرف نوشته شده و  39بیت در مدح پیامبر با عنوان« :بعد ختز دالیل
الخیراف این ابیاف [را] بخواند» که به صورف چلیپا در برن  14نوشته شده است.
یک سجع مهر سیاه شده در برن 15ر؛ متن کتاب برنشمار کهن دارد .هفت برن
در آغاز نسخه سفید است .نسخه موریانه خورده و جلد آن فرسوده است.
 11ر 15 × 7 /3

 189ن 24 × 13

کاغذ کشمیری نخود آهار مهره
جلد تیماج عنابی ضربی با لوالی فرسوده ربعی بلند
منابع :کشف  /670 -669 :1االع ن  /275 -274 :7معجز مطبوعاف العربیه :1
 /63 -62مرعشی .25 -24 :1

(عربی)

 31ج -الصحیفة السجادیه

دعاهای امان زینالعابدین علی بن حسین (ع) امان چهارن شیعیان است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (همانند چاپی) :بسمله .حدانا السید االجل نجزالدین بهاء الشرف...
نسخ ممتاز اوخر سدة 11؛ دارای یک سرلوح متوسط اواخر میت

هراف در آغاز

نسخه با جدول و کمند زر و مشییِ حلکاری شده؛ متن گردویی افشان غبار؛
سرعنوانها در درون جدول زرین؛ عنوانها زرین؛ یادداشت خریداری کتاب در ماه
شوال  1316به دست شیخ اسماعیل (3ر)؛ در کرانة برنها؛ تصحیحاتی به رنگ
شنگرف و اندکی مشیی با نشانههای صح دارد .عنوانهای فارسی دعاها بر باالی
برنها به خط نستعلیق معمولی نوشته شده است 5 .برن استقبال و بدرقه دارد .دو
برن آغاز وصالی و متن و حاشیه شده و تمان برنها بیش از حد آهار شده است.
نان کات

و تاریخ کتابت ندارد .نسخة بسیار پاکیزهای است.

 11ر 14 /5 × 8 /7
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره

 138ن 23 /5 × 14 /5
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جلد روغنی اع

با زمینة مشیی و گل و بوتة زرین درون الکی با حاشیة گل و

بوتة زرین ربعی

(فارسی)

 32ج -دزد و قاضی (بشیر قاضی)

داستان فارسی که گویا ترجمه ای است از روی نسخة عربی آن که احتماالً در روزگار هارون
الرشید ( )813 -792 /198 -176نگاشته شده است .تحریرهای آن در نسخهها متفاوف است.
چند بار در بمبئی و تهران به چاپ سنگی رسیده است.
آغاز :اما راویان اخبار و ناق ن آاار و محداان روزگار چنین روایت کردهاند که در شهر
بغداد قاضیی بود و به انواع علز آراسته.
انجام :از این جهت شر او را از خود دور کردن به سب

یک هزار دینار.

نستعلیق تحریری اواخر سدة 13؛ عباراف عربی به خط ال

نوشته شده است.

برن های نسخه اورا شده است.
 14 -10ر 15 × 9

 13ن 23 × 15

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی رنگ رفته با ترنج ضربی درون ابر و باد فرنگی وزیری
منابع :ذریعه  /148 :8منزوی  /3714 -3713 :5مشار /1412 :دانشگاه /3415 :13
دایرة المعارف  /105 -103 :1نشریه .3 :9

(عربی)

 33ج -القانون فی الطب
نگاشتة پورسینا (رک  16ب).
این نسخه کتاب اول -فی االمور الیلیه من علز الط  -در چهار فن را در بردارد.
انجام :المختصر فی االصول الیلیّه لصناعهِ الط

کافیاً و لنأخذ فی تصنیف کتابنا فی االدویه

فی االدویه المفرده.
نسخ معمولی اواسط سدة 10؛ با جدول و کمند زر و مشیی؛ عنوانها شنگرف؛ با
حواشی منقول از ع مه جوهری کامل الصناعه پورسینا (بیشتر در اوایل و
میانههای نسخه) و تصحیحاف با نشانههای صح ص

ه .در کنارة برخی

ی متن به فارسی ترجمه شده است .یادداشت تملک و سجع
صفحاف واژههای عرب ِ
مهر ابوالقاسز محمد الفاتحی 1014 ...و دو سجع مهر و یک یادداشت تملک پاک
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شده و نان کتاب در برن  1ر؛ یادداشت تولد؟ پاک شده در یهر شنبه  18ذیقعدة
( 1026برن پایانی)؛ برن آغاز وصالی شده و نان کات
 16ر 13 /8 × 5 /5

و تاریخ کتابت ندارد.

 403ن 23 × 14 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای روشن کناره ها تریاکی عطف سرخ درون یشمی با ترنج و
سرترنج ضربی مقوایی ربعی بزرن

(عربی)

 34ج -القانون فی الطب
نگاشتة پورسینا (رک  16ب).
تمان کتاب اول و فن اول تا سون از کتاب سون را داراست.

انجام  :الحشایش المحلله المعروفه کالزوفا و اکلیل الملک و البابونج و نحو ذلک .والحمدهلل
رب العالمین و یتلوه الفن الرابع فی احوال االذن.
نسخ اواخر سدة ( 10کتاب اول) و اواخر سدة ( 9کتاب سون)؛ عنوانها شنگرف؛
دارای حواشی و تصحیحاف با نشانههای صح منه آملی در کتاب اول؛
ی عربی و فارسی سجع مُهر پاک شدة  ...محمدرسول اهلل ...و
یادداشتها ی طب ِ
سجع مهر پاک شدة دیگر و تاریخ تولد و وفاف پورسینا از قول صاح
بغدادی با سجع مهر هشتگو
(1ر)؛ سجع مهر چهارگو

منهاج و

«یاد همواره در تمنای تو باشد؛ مصطفی صفی»

ابوتراب در برن 1پ و 101ر و ترقیمه؛ شعری از

ق حسن ساوجی در برن 101ر؛ یادداشت وفاف پاک شدة ابن
جامی به خط نستعلی ِ
عز موالنا نورالدین احمد در روز شنبه  18محرن  901و شخص دیگر در روز
پنجشنبه سلخ محرن  900با سجع مهر گرد و آراستة توکلّی علی خالقی« :با لطف و
کرن میطلبد عون و شفاعت /حمزه بن حسن از تو ایا ختز رسالت» (104ر)؛
یادداشتهای پراکنده در برن بدرقه؛ کلمة وقف به صورف کشیده بر روی متن
بسیاری از صفحاف نوشته شده است .لبههای نیمة دون نسخه نز دیده است .نان
کات

و تاریخ کتابت ندارد.

 32ر ( 16 × 9کتاب اول)
 25ر ( 15 /5 × 10کتاب سون)

 177ن 23 × 14 /5
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کاغذ سپاهانی و دولتآبادی نخودی
جلد تیماج قهوهای با جدول و منگنة ضربی مقوایی درون ابر و باد ربعی

(عربی)

 35ج -عقاید االیمان

نگاشتة م حبی اهلل بن علی مدد شریف ساوجی کاشانی ( )1921 -1844 /1340 -1262که
در شعر سالک و حبی

تخلّص میکرد و گویند در  18سالگی به درجة اجتهاد رسید؛ در شرح

دعای عدیله -در عقاید شیعی -در  5مطل  .در مقدمه می گوید که آن را بعد از شرح عربیِ
خود نگاشته است (2ر).
دو بار در تهران چاپ شده است .او کتابهای بسیاری در احیان و ادبیاف و شعر دینی-
اخ قی و جز آنها نگاشت که بیشتر آنها در زمان حیاتش به چاپ رسید .
آغاز :بسمله .و ال اله الّا هو العزییز الحیییز .محیامد قدوسیّیت حضرف مهیمن بیعدییلی
را زیبنده است.
انجام  :کافر یا به حلت شک و ارتباب و تزلزل و اضطراب از دنیا بیرون میرود ...انک انت
الوهاب .تز الیتاب.
نسخ تحریری علی اکبر خلیفه فرزند محمد یوسف بن محمد حسین بن محمد
صالح کاشانی در دهة اول محرن  1309از روی خط مؤلف به تاریخ شعبان
( 1300احتما ًال کات

از شاگردان مؤلف بوده است) .عنوان و نشان ارغوانی؛

روی متن دعاهای عربی خط ارغوانی سرخ و مشیی کشیده است .بر روی تمان
صفحاف موضو ِع آن صفحه نوشته شده است .برخی تصحیحاف با نشانة صح
دارد .صفحهشمار بر باالی برنها و ادعیه و طلسماف در برن استقبال و بدرقه
با مداد نوشته شده است.
 17ر 15 × 10 /3

 283ن 22 /3 × 18

کاغذ روسی نخودی ماف
جلد تیماج قهوهای مقوایی خشتی
منابع :ذریعه 271 96 :7؛ 419 :9؛ 282 :15؛  /215 :18منزوی /1860 :3
دانشگاه  /3267 :13مشار  /2321 :2مؤلفین مشار .490 -487 :2

فهرست تفصیلی نسخههای خطی دانشگاه بوعلیسینا 201

(عربی)

 36ج -شرح القانون (تشریح)
شرح ابن نفیس قرشی (رک  45 /3آ)؛ تا بخشی از کتاب دون.
آغاز :بسمله .قال موالنا ...فأن قصدنا اآلن ایراد ما تیسر لنا من المباح

علی ک ن الشیخ

الرئیس ...فی التشریح.
انجام :و ال یعزه امر و هو الخالق تعالی و هلل الحمد و المنه و صلی اهلل علی سیدنا و آله.
نسخ و ال اوایل سدة 13؛ عنوانها شنگرف؛ انجان نانوشته مانده است.
 277ن 22/5 × 16
 18ر 14/5 × 8
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی با ترنجها و لچییهای ضربی مقوایی وزیری

(فارسی)

 37ج -تحفة المجربات

نگاشتة طبیبی هندی (زنده در سدة  10و  16 /11و  )17است چون نگارنده معادل نان اکثر
بیماریها و ادویه را به هندی نیز آورده است .در آن از کتابهای طبی پیشین سود جسته اما
نان آنها را یاد نیرده است .در آن درمان بیماریها و باه و معجونها و روغنها و ع ج اسبان
و ادویه و طلسماف و تماشا و افسون و جز آنها را در  90باب و فصول متعدد آورده است.
در بسیاری از جاها برای درمان بیماریها از افسون و سحر و طلسماف استفاده کرده است؛
بنابر این می توان گفت کتابی است در ط

عامیانه .در آن نان سلطان ناصرالدین آمده است

(203ر)؛ گویا منوور ناصرالدین همایون بابری ( )1556 -1529 /963 -937باشد.
نسخة کتابخانة ملک در  80و نسخة کتابخانة مرعشی در  84باب است .گرچه نان و تعداد
بابها و فصول نسخة حاضر با آنها متفاوف است اما مطالبش بسیار شبیه به آنهاست :باب
 49نسخة حاضر -در ع ج سرسان و مالیخولیا -...مطابق باب  1و  2نسخة ملک و نیز باب
 -87در ع ج بعض ی اسبان و دانستن عی

و سعد و نحس [آنها] -مطابق باب  77نسخة

مرعشی است .گویا تحریرهای متفاوتی از این کتاب موجود است.
یک برن از فهرست و یک برن از آغاز متن نسخة حاضر افتاده و در واقع از فصل دون از
باب اول شروع میشود .انجان آن نیز فقط تا فصل  13از باب  90را داراست (طبق فهرست
این باب دارای  74فصل است).
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آغاز فهرست (افتاده) ...:در عی ج جیگر .فصیل سییون در عی ج غلیوله و خشیت که در
شییز شود.
آغاز متن (افتاده) :طبعش نرن ...آید و هر علتی که در مردن پدید آید اصل آن از معده است.
انجام (افتاده) :ریسمان بیندازد و بیاویزد و این مایه خواهد شد و این را کز گویند به عده
چون خواهد...
نستعلیق تحریری هندی اوایل سدة 12؛ عنوان بابها و فصلها و نان آنها به
شنگرف نوشته شده است .فهرست مطال

با نان اشتباه جامع الط

در آغاز نسخه آمده است .عنوان کتاب

با خودکار آبی در آغاز آمده است .برخی تصحیحاف در

کرانة برنها دارد .اشعاری در حاشیة برن 37ر؛ دو سجع مهر پاک شده در برن
130ر؛ آغاز و انجان نسخه افتاده است و نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.

 18و  19ر 19 × 9 /5

 233ن 22 /5 × 15

کاغذ بخارایی نخودی
جلد تیماج قهوهای رنگ رفته با ترنج و سرترنج و جدول ضربی مقوایی ربعی
بزرن
منابع :منزوی  /490 :1مرعشی 321 :11؛  /113 :17کتابشناسی پزشیی/50 :
تاریخ دولتهای اس می و خاندانهای حیومتگر .541 :2

 38ج -کفایه مجاهدیه (کفایه /طب منصوری)

(فارسی)

نگاشتة ع ءالدین منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیار شیرازی در پزشیی
درحدود  1378 /780برای شاه شجاع موفری -ممدوح حافظ -در دو فن؛ فن نخست در ط
نوری و عملی که آن را به چهار قسز تقسیز کرده؛ فن دون در ادویة مفرده و مرکبه.
این نسخه پس از نسخة  882کتابخانة ملی و  893کتابخانة مرعشی در شمار نسخههای کهن
کتاب به شمار میرود.
آغاز :و بیان قوف هر یک باب چهارن در معاجین باب پنجز در اشربه و مربیاف.
انجام :و اگر فلفل و زنجبیل و سقمونیا با عسل بر ذکر مالند همین عمل کند .و اهلل اعلز
بحقائق االمور.
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نستعلیق غرة رمضان 952؛ عنوان و نشان شنگرف؛ یک برن از آغاز و برنهای
 88و  89افتاده است .لبههای کتاب آاار سوختگی و آبخوردگی دارد .عنوان
ی جدیدِ استقبال توسط موسی طبی
کتاب در برن الحاق ِ

بن ع مه تنیابنی-

نگارندة الحملة الحسینیة الپزشییه و غیره -در محرن  .1336با برخی توضیحاف در
حواشی؛ یادداشتهای دارویی و مقادیر و اوزان در برن بدرقه .برنهایی از نسخه
وصالی شده است.
 19ر 17/5 × 9
 211ن 22/5 × 13/5
کاغذ سمرقندی نازک نخودی
جلد ساغری مشیی با جدول ضربی مقوایی ربعی بزرن
منابع :فنخا  /504 -495 :26پزشیی  /323-321 :1ملی  /867 :6مرعشی .452 :28

 39ج -تاریخ یمینی (تاریخ عتبی ،معجز الکتاب و محرز اآلداب)

(عربی)

تألیف ابوالنصر محمد بن عبدالجبار عتبی در سدة چهارن و اوائل سدة پنجز /دهز و یازدهز در
شرح زندگانی و احوال سلطان محممود غزنوی ( ) با نثری بسیار منشیانه و متیلف .خاندان
مؤلف از ری بودند اما خود

در خراسان بزرن شد و در دبیری و وزارف به مقان نیابت

قابور وشمگیر رسید و به سال  1036 /427در گذشت.
چند بار در سدههای گذشته به فارسی ترجمه شده است :از جمله به گفتة صاح

ذریعه (:4

 )116میرزا اقةاالس ن -کشته در تبریز به سال  )1912 /1330نیز آن را به امر امیر نوان
گروسی به فارسی ترجمه کرده است .هزچنین ترجمة مولوی محمد فضل امان خیرآبادی و
محمد کرامت علی فرزند حیاف علی دهلوی و عبدالیریز اهری به دستور بهران میرزا فرزند
عبار میرزا نای السلطنه .البته ترجمة آن در ایران و نزد مورخان از متن عربی آن مشهورتر
بوده و بارها به چاپ رسیده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل الواهر بآیاته الباطن بذاته القری

برحمته البعید بعزته.

انجام :و انصاره و ما یتصل بها من اخبار والة األطراف فی جواره مما جمعه ابونصر ...فی
قریـة می ن.
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نستعلیق تحریری معرب محمد علی در صفر  1270در قریة می ن؛ با تصحیحاتی
با نشانة «ح ن» در حاشیه .دو برن در پایان نسخه بیاض مانده است.
 12ر × 15 × 8/5

 196ن 22 × 15/5

کاغذ فرنگی شیری
جلد تیماج مشیی رنگرفته ضربی منگنهای مقوایی وزیری
منابع :ذریعه  /1116 :4منزوی 4221 :6؛  /4296مجلس  /213 :11ملک /95 :2
ملی 257 :5؛  /217 :10دانشگاه .538 -536 :2

(فارسی)

 40ج -ریاض المعصومین فی مدح النبی و ائمة الدین

نگاشتة حاج شیخ محمد امین شریعتمدار (زنده در سدة  13و 19 /14و  )20که خود بر
مذه

شیعة امامیه بوده است در بیان میارن اخ

و رفع تفرقة بین مذاه

و شئوناف اهل بیت به منوور اتحاد اس ن

اس می در یک مقدمه و پنج مبح

و چند فصل .مؤلف در واقع در

پیروی و ادامة افیار شیخالرییس قاجار در اتحاد اس ن و اندیشههای سید جمالالدین اسدآبادی
و سلطان عبدالحمید دون گان برداشته است .او دربارة انگیزة نگار

کتاب میگوید« :از اوایل

عمر ...به سیاحت اغلبی از ب د دولت علّیة ایران نایل و چند سالی بخصوصه در دارالخ فة
طهران ...به توقف نایل گشته و به صحبت اغلبی از علما و فض و واعوین فایز میشدن و
گاهی ذکر عداوف و بغض گروه سُنیه ...میکردند ...ناچار [قصد کردن] ...محض خدمت به
عالز انسانیت و بیان حقیقت مواد مقتضیة اتحاد اس میت و حصول اط عِ فِر مسلمین بر
نیاف ییدیگر مختصری از میارن اخ

و مناق

و شئوناف اهل بیت را که در مدوّناف کت

علمای شافعیه -رضیاهلل عنهز -مذکور است جمع آورن؛ بلیه حتیالمقدور جمعی از تولید
عداوف بین االنان بگریزند و به تحصیل موّدف مابین فِر

اس ن بیاویزند» (ص  .)4-2در

مقدمه هزچنین نان کتبی را که از آنها سود جسته آورده است (ص .)5در کتاب از آیاف
احادی

و روایاف عربی و اشعار استفاده کرده است .مطال

اتحاد اس ن شیخالرییس قاجار از مطال

آن جنبة ک می دارد و بر خ ف

سیاسی عاری است (نک تصاویر برگزیده).

آغاز :یا من الحول و القوة اال به علیک توکلت .بسمله .حمد و انای الیحصی مر
پروردگاری راست که روضة حقیقت بشری را به خضارف ...آراسته.
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انجام :و نزول حضرف عیسی عق ً و نق ً قری

التحقق است .واهلل اعلز .ابتنا اهلل و جمیع

المؤمنین و المسلمین علی صراط المستقیز ...و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین.
در فهرستهای موجود نامی از کتاب و نگارندة آن دیده نشد.
نستعلیق عبدالمجید در روز پنجشنبه از صفر ( 1322در زمان حیاف نگارنده) برای
سید حسین نایزالتجار از روی نسخة ششز کتاب به تاریخ سلخ شوال 1310؛
آیاف و احادی

و روایاف عربی و عنوانهای مبح

فصل کرامت تنبیه شعر و

جز آنها به خط نسخ شنگرف درشتتر از متن نوشته شده است .هزچنین خطوط
روی آیاف و احادی

و روایاف و نشانها شنگرف است .در کرانة صفحاف

تعلیقاف مؤلف با نشانههای منه با استناد به کت

گوناگون آمده است .نان کتاب و

مؤلف در آغاز نسخه با خط نستعلیق درشت نوشته شده است .بر باالی تمان
صفحاف صفحهشمار به رنگ شنگرف نوشته شده است.
 15ر 16 × 8 /2

 177ن 22 /2 × 14 /5

کاغذ فرنگی شیری و نخودی آهار مهره
جلد تیماج حنایی با جدول ضربی مقوایی ربعی

(فارسی)

 41ج -امالصبیان فی امراض الصبیان

متن از دکتر یوهان شلمیر فلمنیی (رک  12آ) در بیماریهای کودکان در  7باب و هر باب در
چند فصل و فقره و قسز؛ ترجمة زینالعابدین خبوشانی حییزباشی شاگرد دارالفنون و
دوست صمیمی میرزا نصرف طبی

قوچانی (نک تصاویر برگزیده) .فهرست بابهای آن به

قرار ذیل است:
باب اول -در بیان عمل طبیعی اطفال؛  6فصل
باب دون -در بیان حفظ صحت اطفال؛  3فصل
باب سون -در بیان امراضی که عارض اطفال میشود؛  4فصل
باب چهارن -در آاار رویه که در حین وضع حمل بر جنین توانند وارد گردند؛  4فصل
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باب پنجز -در امراض اطفال از روی تولد الی بن ف اسنان اولیه؛  20فصل
باب ششز -در امراض اطفال از بن ف اولی اسنان تابن ف اانوی او؛  9فصل
باب هفتز -در امراض مخصوص اطفال مابین بنت اانی اسنان و حدود سن بلوغ؛  2فصل.
دو نسخه از آن در کتابخانة گوهرشاد و مجلس موجود است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد این نسخة شریفه که مبتنی بر ع ج اطفال است.
انجام :استحمان و رماء فاتر و اجتناب از اغذیة حیوانیه باع

ع ج شود .تمان شد.

نستعلیق تحریری مترجز در 1293؛ یادداشتی دربارة حار و یابس بودن نار از میرزا
نصرف [طبی

قوچانی] در برن  1ر؛ فهرست مجدول امراض در آغاز کتاب آمده

است .صفحه شمار بر باالی صفحاف نوشته شده است .دو برن پایانی سفید مانده
است.
 18ر 17 /5 × 9 /5

 94ن 22 × 16

کاغذ فرنگی نخودی و شیری آهار مهره
جلد تیماج سرخ کمرنگ ضربی مقوایی ربعی بزرن
منابع :مجلس 287 :2؛  /132 :19منزوی  /477 :1کتابشناسی پزشیی.27 -26 :

 42ج[ -جُنگ اشعار فرانسه]

(فرانسه)

گزیدهای است از اشعار فرانسوی از شاعران کشورهای گوناگون که خانز اُلگا دوزاسری
 Olga de zasserzezفراهز آورده است .در آن اشعار وییتور هوگو تئوفیل گوتیه ژول
شانسپی ژوزف گوتیه هنری و .لونگفلو دُوارو پییرازو ادوارد ابرون سِک خودِ گردآورنده
و دیگران آمده است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز:
?Poesie volande des voix interieures de victor Hogo. A quoi jesonge
خط تحریری زیبای التین گردآورنده در اکتبر 1911؛ تمان اشعار شمارهگذاری
شده است .یادداشت گردآورنده در پایان متن (46ر) با جوهر آبی آمده است21 .
برن از نسخه سفید مانده است.
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 23و  24ر 17 /5 × 11

 71ن 22 × 16 /5

کاغذ فرنگی خطدار نخودی
جلد مقوای یشمی عطف گالینگور مشیی ربعی پهن

(فارسی)

 43ج -جالء العیون
متن از دکتر یوهان شلمیر فلمنیی (رک  13آ) ترجمة میرزا نصرف طبی

قوچانی (رک  12آ)

در چشز پزشیی در سه جمله:
 -1در بیان امراض آالف و نسوج حافوة عین در  2جزء و  49فقره و چند قسز و
مطل
 -2در بیان امراض مقله
 -3در بیان امراض مزاجی عین
در برخی فهرستها نگارندة آن را به اشتباه دکتر پوالک نمساوی دانستهاند .احتماالً نسخه
کتابخانة مرعشی نیز مانند نسخیة حاضر به خط متیرجز باشد .در  1855 -6 /1273در تهران
به چاپ رسیده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد چون عالی جاه حییز پوالک نمساوی که معلز نخستین ط
و جراحی در مدرسة مبارکة دارالفنون بوده ...لهذا این چاکر ...حییز شلمیر فلمنیی بر خود
الزن دانست که...
انجام :این بود تفصییلی از علز کحیالی طبی که از برکت خداونید بر بنیدگان او مفیید
افتید .تمان شد...
نستعلیق تحریری مترجز با سجع مهر او در آغاز و انجان نسخه در روز جمعه 29
رمضان [ 1287در تهران]؛ با جدولها و سرعنوانهای مشیی؛ دارای  18برن
ی چشز در پایان نسخه؛  10برن نسخه سفید مانده است .نان
تصاویر رنگی چاپ ِ
امراض و ادویة کتاب در دو فهرست جداگانه در آغاز آمده است.
 19ر 18 × 10 /5
کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره

 108ن 21 /5 × 16

208

گنجینه همدان

جلد تیماج الجوردی با ترنج ضربی مقوایی ربعی پهن
منابع :منزوی  /516 :1مرعشی  /27 -26 :15نجزآبادی /282 -281 :مشار/1045 :
نشریه  /309 :3کتابشناسی پزشیی. 87 -86 :

 44ج -زاد المسافرین
نگاشتة م

(فارسی)

محمد مهدی فرزند علینقی شریف طبی

که آن را به خواهش میرزا محمد

اسماعیل « پس از روزگار فتنة افغان و با پریشانی حال و شیستگی بال و ضعف بدن و اسیری
در وطن در داراالخوان اصفهان در ایان شدف و اوقاف محنت در ازمنة افتنان و اوان انق بِ
دوران» (نسخة  25د ن 132ر) در  10صفر  6 /1141اوف  1728در دو مطل

به انجان

رسانید:
 -1در تدبییر مسافرین و قوانیین حفظ صحة ایشان و در تدابییر امیوری که مسیافران را غالبیاً
اتفا میافتد.
 -2در معالجة صنفی چند از بعضی امراض که بدون مراجعت به طبی

معالجه توان نمود.

از این کتیاب نسخیههای متعدد در کتابخیانههای اییران موجیود است و دو بار نییز به چیاپ
رسیده است.
آغاز (همان ند چاپی) :بسمله .سپاسی افزون از خواهش بیماران به شفا و ستایش متجاوز از
شو دردمندان به لقا.
انجام :از قرار نسخة میرزا محمد طبی

دن االخوین مازوی سبز یک دانگ ص یه نموده

بپاشند .تمت.
نسخ نیمة دون سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ عنوانها در حاشیه نوشته شده
است؛ با حواشی طبی به نقل از عمادالدین محمود و جالینور و منه عفی اهلل عنه؛
دو یادداشت وقوع عقد در  9ربیعاالول  1300با مهر حشمتاهلل بن محمد علی در
درون جلد؛ یادداشتهای طبی از برن  1ر تا  4ر؛ فهرست مطال

در برن 4پ و

 5ر؛ یادداشت تولد محمد علی در حدود ساعت  9 /5روز چهارشنبه  12ربیعالثانی
 1249و محمد رضا در دو ساعت از ش

گذشته در  20شوال  1251و طلسماف
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در برن  81پ؛ یادداشتهای ی در جفر و طلسماف و ط
روی جلد جدا شده است .نان کات

در دو برن پایانی؛ یک

و تاریخ کتابت ذکر نشده است.
 88ن 22 /5 × 17

 18ر 15 /5 × 8 /3
کاغذ فرنگی نخودی
جلد مقوایی ضربی وزیری فرسوده

منابع :ذریعه  /10 :12منزوی  /546 :1مرعشی  /53 :5مشار  /1817 :2مؤلفین مشار
 /415 :6کتابشناسی پزشیی.161:

(فارسی)

 45ج -جراحی و کحّالی (ایلغارات)

نگاشتة محمد باقر بن عمادالدین محمود بن سراجالدین مسعود طبی  .پدر او عمادالدین
محمود طبی ِ شاه اسماعیل و شاه تهماس

بود؛ این شغل از پدر به پسر منتقل شد و فرزند

نیز در دربیار شیاه عبار اول به طبیابت اشیتغال یافت و کتیاب حاضر را برای او در دو
مقیاله نگاشت:
مقالة اول -در ادویه چشز  5فصل
مقالة دون -مرهز و ادویة قروح  5فصل
دو نسخة دیگر از آن در مشهد موجود است.
آغاز :بسمله .حمد و اانی (کذا) شایستة جناب قادر بیچون و مبدّع امر کن فییون را سزد
که انوار اولی االبصار در مشاهدة جمالش خیره است.
انجام  :و باقی والس ن یادگاری مانده که نویسندگان و خوانندگان و شنوندگان را م لی
نرسد .تمت الیتاب.
نستعلیق تحریری میرزا خداداد در روز دوشنبه از رج

1257؛ عنوانها و نان

ادویه شنگرف است .برخی نسخههای چشزپزشیی در کرانة برنها و برن ماقبل
آخر آمده است .یادداشت دربارة طل
ملک محمد در  7رج

 15قروشی ز ِن میرزا خداداد جراحباشی از

و سپردة یک تومانی ز ِن میرزا مهرعلی کحّال در 28

ربیعالثانی و نسخههای طبی در برن 1؛ نسخههای طبی ایض ًا در برن پایانی آمده
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است .دو بیت شعر در ترقیمه آمده که ییی از آنها از آنِ علی اکبر مشّا فوج
محمد کریز خان سرتیپ است.
ر گوناگون 18 -17 × 13 -12

 63ن 22 /5 × 18 /5

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج حنایی با ترنج و جداول ضربی خشتی الیی
منابع :منزوی  /584 :1نشریه  /16 :3کتابشناسی پزشیی.243 149 :

(فارسی -عربی)

 46ج -مجموعه
شامل چهار رساله در فلسفه و منطق:

(عربی)

 -1الآللی المستخرجة من الکلمات المحزونه
منتخبی است از الیلماف المحزونه تألیف محمد بن مرتضی مشهور به م

محسن فیض

کاشانی (ن  )1680 /1091در دیباچه آورده است که آن را از «کلماف مینونه» بیرون کشیده تا
سود آن عانتر شود .در واقع چهل کلمه است به نوز و نثر عربی و فارسی.
آغاز :بسمله .یا من تجلی لعباده بجماله و ج له و اراهز نفسه فی صنایعه و فعاله.
 -2رساله در جعل ( 33پ 35 -پ)
این رساله ترجمة فارسی از رسالهای عربی است از م

(فارسی)
محمد صاد اردستانی (ن /1134

 ) 1722در معنی جعل و ایجاد از فلسفة الهی .در آن آمده است که مجعول از هر جهت تحت
سلطة جاعل قرار دارد نه جزء آن تواند بود و نه مقابل آن؛ هزچنین طبیعت را در هستی نیاز
به فرد است .گویا در دو مفتاح تنویز شده و این نسخه شامل مفتاح دون است .متن عربی آن
در کتابخانة مجلس موجود است.
آغاز :مفتاح دویز در بیان دلیلی است از عالز ربانی و عارف حقانی موالنا محمد صاد
اردستانی ...در ااباف مبدأ و معاد.
انجام :به وجود خویش موجی دارد حسن پندارد که این کشاکش با اوست.
 -3شرح هدایة الحکمه -شرح الهدایة االثیریه ( 37ر 60 -پ)

(عربی)

تفسیر صدرالدین محمد فرزند ابراهیز شیرازی مشهور به م صدرا (-1571 /1050 -979
 )1640بر هدایة الحیمه -تألیف اایرالدین مفضّل بن عمر ابهری (ن  .)1262 /660هدایه دارای
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بخش های منطق طبیعی و الهی است؛ نسخة حاضر شامل فن سون از قسز سون (بخش الهی)
است.
آغاز :الفن الثال

فی الم ئیة بلسان الشرع و هی العقول المجردة بلسان المحکمة و االنوار

القاهره.
انجام :البد من جوهر یابس لیسحفظ فیه التصور ...و لیین هذا آخر مایتسر لنا فی شرح هذا
الیتاب .نستعین بملهز الخیر وا لصواب.
(فارسی)

 -4کبری ( 61پ 76 -ر)

نگاشتة شرفالدین علی بن محمد حسینی مشهور به میر سید شریف جرجانی (/816 -740
 )1413 -1339شاگرد قط الدین رازی و محقق دوانی از جمله کتابهای مشهور در منطق
که جزء جامع المقدماف بارها به چاپ رسیده و از کتابهای درسی حوزه های علمیه نیز
شمرده می شود .پسر مؤلف شمسالدین محمد گرگانی آن را به عربی ترجمه کرد.
آغاز :بسمله .بدان که آدمی را قوتی است دراکه که منقش میگردد در وی صور اشیا.
انجام :لین شجر است پس الحجر باشد؛ لین حجر است پس الشجر باشد .تمت.
نستعلیق صفر ( 1257
(

 1تا  )3و نسخ محمد علی فرزند محمد رضی در 1281

)4؛ روی کلمههای قال و نانها خط مشیی 0

 )1و عنوانها شنگرف (

)4؛ سجع مهر فرجاهلل حسینی در برن عنوان؛ برخی برنها وصالی شده است.
 19 18 13ر 15/5 × 10/5

 76ن 21/5 × 17/3

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج حنایی ضربی الیی وزیری
منابع :کشف  /642 :2ذریعه 164 :11؛ 259 :17 /173 :14؛  /262 -256 :18منزوی
776 :2؛  /1504فنخا  /980 -970 :20الهیاف  /735 :1مجلس 70 -69 :2؛ :5
360؛ 87 :6؛  /701 :9/2دانشگاه  /3593 :14معجز المطبوعاف  /291 :نشریه :5
587؛  /723 :12 -11مؤلفین مشار  /387 :4مشار .2600 :2

212

گنجینه همدان

 47ج[ -جُنگ اشعار]
گردآوردة علی فرزند طیفور بسیطامی (
(

(فارسی)
 )1و محمد صیاد فرزند محمید تقی شییرازی

.)18 -2

 -1مناجاتنامه ( 1ر 21 -پ)
سرودة خواجه ابواسماعیل عبداهلل انصاری هروی (ن  )1088 /481به نثر مسجع در ستایش
خداوند به نثر دلیش که بارها چاپ شده است .در فهرستها نان دقیقی بر آن ننهادهاند.
آغاز :ای نان تو آرایش عنوان ک ن.
 -2نان و حلوا ( 21پ 28 -پ)
مثنوی انتقادی شیخ بهایی (رک  15ب) در  408بیت که در آن سوانح سفر حجاز را نیز آورده
است .چندین نفر از سبک او پیروی کرده اند .بارها در ایران و هند و مصر و عثمانی به چاپ
رسیده است.
آغاز :بسمله .ایها ال هی عن العهد القدیز.
 -3شیر و شکر ( 28پ 31 -ر)
از شیخ بهایی.
آغاز :ای مرکییز دایییرة امیییان
[ -4مثنوی] ( 31ر 35 -پ)
سرودة میرزا نصیر خراسانی
آغاز :شبی با نوجوانان گفت پیری.
 -5رباعیات ( 35پ 42 -ر)
از حییز عمر خیان نیشابوری
آغاز :ای خواجه ییی کان روا کن ما را.
 -6دوبیتیها ( 42ر 47 -ر)
سرودة بابا طاهر عریان
آغاز :دال تا زار بی تو دلبرستز.

ای زبدة عالز کون و میان.
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 -7ترجیعبند ( 47ر 52 -پ)
سرودة احمد هاتف اصفهانی.
.

آغاز :ای فدای تو هز دل و هز جان
 -8رباعیات ( 52پ 55 -پ)
سرودة شیخ ابوسعید ابوالخیر.

آغاز :بدان ایدک اهلل تعالی فی الدارین که رباعیاف ...گوگرد احمر است.
 -9رباعیات ( 55پ 57 -پ)
سرودة عبدالرحمان جامی (رک  19ب).
آغاز :ای گشته ز غایت پیدایی.
 -10رباعیات ( 57پ 63 -ر)
حافظ شیرازی
.

آغاز :جز نقش تو در نور نیامد ما را
[ -11شعر منسوب به بوعلی سینا] ( 63پ)
آغاز :غذای روح بود بادة رحیق الحق
 -12غزل ( 63پ 64 -ر)
سرودة میر سید علی مشتا اصفهانی.
آغاز :صبح شد ساقی بشو ز آیینة ش

رنگ خواب

 -13غزل ( 64ر)
از ازل.
آغاز :سال ها قد تو را خامة تقدیر کشید
 -14غزل ( 64ر)
سرودة میرزا محمد شفیع وصال شیرازی.
آغاز :از چه دل از مَی کنز ز طعز رحیقش.
 -15غزلیات ( 64پ 66 -پ)
از مغربی.
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آغاز :منز ز یار نگارین خود جدا مانده.
 -16غزلیات ( 66پ 73 -ر)
از سعدی شیرازی.
دامن به قیامتت نگیرن.

آغاز :گر من ز محبتت بمیرن

 -17حکایت اجماع علمای عصر بر فتوای قتل جناب میرزا ابوالقاسم سکوت [شیرازی] ( 73پ-
 77پ).
آغاز :جناب شمسالموحدین ...که سرحلقة خاموشان بوده و مقصد خرقهپوشان.
 -18قصاید ( 78ر 84 -ر)
سرودة میرزا حبی اهلل قاآنی شیرازی (حدود  1270 -1222تا  1854 -1807 /72تا  )56که آن
را برای محمد شاه قاجار سرود .با نان پریشان و گلستان به چاپ رسیده است.
آغاز :دوشینه که این نیلی صدف گشت از کواک
نستعلیق علی فرزند طیفور بسطامی (
[شیرازی] (

پر دّرر

 )1و محمد صاد فرزند محمد تقی

 )18 -2در پنجشنبه  7رمضان 1287؛ عنوان و نشان شنگرف؛ هر

سطر در سه ستون؛ فهرست برخی عنوانها (برن ع)؛ سجع مهر کات

در برن

عنوان و ترقیمه؛ یک برن بیاض در بدرقه.
 85ن 21 × 16/5

 16ر 15/5 × 12/5
کاغذ روسی شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای روشن ضربی الیی وزیری
منابع (

 :)1ذریعه 306 :9/1؛  /240 :22مجلس  /93 :6دانشگاه /1691 :10

گلپایگانی/250 :
http://dl.nlai.ir/UI/f3aa8b08-3e7a-4ecf-b6e720a7897dfed0/Catalogue.aspx

(سازمان اسناد و کتابخانة جمهوری اس می ایران)
(

 2و /319 :19 :)...منزوی  /3268 -3262 :4مرعشی  /353 -352 :2مشار :2

.3244 -3243
(

 :)18ذریعه  /197 :3ملی  /655 :5مجلس  /682 -678 /10 -2دایرة المعارف

 /39 :1فارسی مشار .928 :1
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 48ج -شرح تهذیب المنطق
شرحی است بر تهذی

(فارسی)

المنطق تفتازانی ( 29ب) که با مقایسة این نسخه با شروح نسبتاً زیاد

آن ناشناخته ماند (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .و معنی لغوی شیر عین معنی اصط حی حمد است به شرط تعمیز در نعمت
نسبت به واسطة غیر واصله.
انجام :واصل شود به مطلوب صد به طریق حق و اما المقاصد الشرعیه نفی آن چه مذکور
است دو اامن از رؤر (؟) امانیه به مقاصد.
شیسته نستعلیق خو

پاشا خان کاکاوند در رمضان 1297؛ روی جم ف متن اصلی خط

مشیی کشیده است .اشعار عربی با جوهر آبی در برن بدرقه آمده است.
 11ر 15/5 × 11 /5

 93ن 21 × 17

کاغذ روسی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی ضربی الیی وزیری

(فارسی)

 49ج -مجموعه
شامل دیوان گزیدة اشعار و سه رسالة صوفیانه:
 -1دیوان ( 1ر340 -ر)
سرودة نورالدین شاه نعمت اهلل ولی فرزند میرعبداهلل ( 22 -730رج
آوریل )1431از س لة امان محمد باقر (ع) زادة حل

و پرور

یافتة عرا

-1329 /834
که در  24سالگی

به میه رفت و  7سال آنجا ماند و مرید عبداهلل یافعی (ن )1366 -7 /768شد .سپس به
سمرقند هراف و یزد رفت و در هر شهر مریدانی یافت .نهایت ًا به ماهان در  8فرسنگی کرمان
رفت و  25سال پایان زندگانیش را آنجا گذراند .شاهرخ تیموری و احمد شاه بهمنی حاکز
دکن ( )1435 -1422 /838 -825از او پذیرایی شایانی به عمل آوردند .سلسلة صوفیة
نعمت اللّهی به او منسوب است .همچنین پانصد رسالة عرفانی و صوفیانه را به او نسبت
دادهاند که مبالغهآمیز مینماید .عطاءاهلل فرزند احمد شاه بهمنی ()1458 -1434 /862 -838
مناق

او را به رشتة تحریر کشیده است .دیوان او بارها به چاپ رسیده است.
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آغاز :بسمله .الحمدهلل الذی عین عین االعیان...
خو

بگو ای یار بسز اهلل بگو

انجام :ل

دلبر خو

است بوسیدن

هر چه میجویی ز بسز اهلل بجو
خو

بود گر به ذو دریابی

 -2رساله در سلوک (341ر352 -پ)
از همو؛ این رساله را عبدالحسین ذوالریاستین (مونس) در مجموعه رسائل شاه نعمتاهلل
کرمانی به چاپ رسانده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل الذی علی صفاته العلی ...به عدد نفور الخ یق یعنی راه طالبان و
سبیل سالیان
 -3تحقیق در بیان تاج [درویشان] (352پ353 -ر)
از همو؛ گویا همان تاج نامه است که در جزو رسائل او چاپ شده است.
آغاز :ای درویش معلون فرما که این تاج که درویشان در سر دارند.
 -4رساله در بیان فقر حقیقی (352پ356 -پ)
از همو؛
آغاز :بسمله .قال رسولاهلل (ص) الشریعه اقوالی و الطریقة افعالی ...و علما هر ییی در این
باب سخنی گفتهاند.
[ -5گزیده اشعار] (357پ364 -پ)
سرودة م هادی سبزواری ( )1872 -1797 /1289 -1212که چندین بار در دیوانش با نان
دیوان اسرار به چاپ رسیده است.
آغاز :اال یا ایّها الورقی اری تثوی اطلعی عنها

کاندر عالز قدسی تو را باشد نشیمنها

انجام :که به اسرار ده تو آن کردار

کیه بیود آن مطیابق گفتییار

نستعلیق تحریری رمضان )1 ( 1294؛ عنوان و نشان شنگرف (در اوایل
تمان شمارههای  2و  3و .)4
 14ر 15 /5 × 9 /6
کاغذ روسی نخودی و شیری
جلد تیماج یشمی ضربی مقوایی وزیری

 364ن 21 /5 × 16 /7

1و
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منابع (  :)1ذریعه  /1216 -1215 :9منزوی 25 :1؛ 1329 :2؛ /2583 -2582 :3
فنخا  /409 -402 :15مشار  /1537 :1فرهنگ سخنوران/612 :
Rieu,V.2, pp.634-5.

(  :)3مشار .1685 -1684 :2
(

 :)5منزوی /2224 :3مشار .1500 :1

 50ج -خمسه ناصری
نگاشتة میرزا نصرف طبی

(فارسی)
قوچانی (رک  12آ)؛ خ صهای است از کتابهای پزشیی پیشین

نگارنده که او تصنیف ترجمه یا اقتبار کرده است در یک مقدمه و  5فقره و چند فصل:
 -1علز انساج و تشییل جنین  2فصل
 -2علز انساج و آالف (تشریح)  8فصل
 -3علز آالف و اعضا (فیزیولوژی)  6فصل
 -4علز امراض و طبابت (پاتولوژی)  13فصل که به گفتة خود ترجمه از کتاب سون
پاتولوژی نوشتة دکتر دیوالفواست (ص.)588
 -5علز ادویه و قرابادین (استعمال ادویه)
او این کتاب را در اواخر پادشاهی ناصرالدین شاه و به نان او نگاشت اما در عصر موفرالدین
شاه و در سال  1898 /1316به پایان رساند .نگارنده نسخة حاضر را از روی مسوّده خود
(  88د) پاکنویس کرده و در آن اص حاف و اضافاتی هز آورده است (نک تصاویر
برگزیده).
در مقدمه در انگیزة نگار
ط

آن میگوید :بر آن شد که نسخهای از ماحصل تحصی ف خود از

جدید ...به یادگار گذارد (ص .)11در وصف آن نیز میگوید :این نسخة شریف موج

شفای تن و مورث راحت بدن اصحاب را مسرّف دهد و مرضی را صحت؛ هز خواص را به
کار آید هز عوان را (ص .)4در آغاز نسخة مسوّده هز آورده است :این کتاب نتیجة علون
پانصد سالة اهل فرنگستان ...و علون شش هزار سالة طبابت است [و] ...نسخ تمان کت
قدیز را ...نموده است (شبیه سخن اخیر را در چند جای نسخة حاضر هز آورده است).

[طبی]
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در مقدمه قسمتی از زندگانی خود و نان استادانش را آورده و سپس درآمدی بر مطال

کتاب

نگاشته است.
آغاز :هو اهلل تعالی .بسمله .حمد بیپایان و انای فراوان سزاوار حییمی است...
آغاز مقدمه  :بر ارباب علون و اصحاب هنر پوشیده و پنهان نیست که علز و عمل و صنعت
و هنر را اندازه نخواهد بود.

انجام :به اندک مدتی آن قروح اص حپذیرند و شفا حاصل نمایند .تمان شد...
نستعلیق تحریری مؤلف در روز پنجشنبه  12جمادیالثانی [ 1316در تهران]؛ با
مهر او در آغاز و انجان نسخه؛ عنوان و نشان مشیی است .فهرست مجدول مطال
کتاب در آغاز آمده است .مؤلف در چند جای نسخه یادداشتهایی دربارة خود و
کتاب آورده است.
 340ن 22 × 14

 12 -16ر 18 -17 × 8
کاغذ فرنگی نخودی و شیری

جلد تیماج حنایی با جدول ضربی مقوایی ربعی درون ابر و باد

(فارسی)

 55 -51ج -پاتولوژی

متن از مسیوکریزل فرانسوی؛ ترجمة میرزا رضا دکتر علیآبادی و میرزا نصرف طبی

قوچانی

(رک  15آ) در اصول علز و عمل پزشیی نوین در  7کتاب بدینترتی :
 51ج -کتاب اول و دون -ترجمة میرزا نصرف
 52ج -کتاب سون و چهارن -ترجمة میرزا نصرف
 53ج -کتاب دون تا پنجز (کتاب پنجز ناتمان است) -ترجمة میرزا رضا دکتر علیآبادی
 54ج -کتاب ششز و هفتز -ترجمة میرزا رضا دکتر علیآبادی
 55ج -کتاب ششز و هفتز -ترجمة میرزا نصرف طبی
هزچنان که پیشتر نیز اشاره شد (رک  15آ) این ترجمة همزمان به دلیل مرن نابهنگان میرزا
رضا دکتر ( )1877 /1294ناتمان ماند (ترقیمة  55ج) .گویا بعدها خود میرزا نصرف نوشتهها را
با هز گرد آورد .بنابراین برخی مطال

آن چند بار تیرار شده است .گویا از میان  10جلد
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اصلی کتاب همین  7کتاب ترجمه شده باشد .ترجمة مجلداف  6 3 2 1و  7تیراری است.
یعنی هر کدان مستق ً آن را ترجمه کرده است .اما در برخی جاها ترجمة میرزا رضا دکتر دقیقاً
است.

همانند ترجمة میرزا نصرف طبی

آغاز  51ج -بسمله .پاف الوژی علمی است که در او گفتگو میشود از احوال بدن انسان از
حیثیت مرض.
انجام :تعفن رطوبت را برده و تغییر آلت دهد .والس ن.
آغاز  52ج -بسمله .آالف مختلفه که خون در آنها دَوَران دارد مانند شرایین.
انجام  :و باید در ع ج این امراض کوشید که بخار به خودی خود جذب شود .تمان شد...
آغاز  53ج -بسمله .و به نستعین .نوع دویز از ده نوع امراض از کتاب پاتولوژی در امراض
حاصله از تغییر دن است.
انجام (مانند انجان  52ج) :باید در ع ج این امراض کوشیید که بخیار به خودی خود
جیذب شود.
آغاز  54ج -بسمله .و به نستعین .جلد دویز پاتولوژی موسیو کریزل .مقالة سادسه در
امراض حاصله از سمون .امراض سمیّه عبارتند از:
انجام  :در حالت غیر آن به واسطة جرح مثقوب شود .تفصیل احترا رحز انشاءاهلل در
کتاب پایانی ذکر میشود.
آغاز 55ج -بسمله .امراض سمی مرضهایی هستند که منتج شوند به واسطة دخول اشیاء
سمی در بدن از هر یک از مجاری طبیعی و غیرطبیعی.
انجام ( ناتمان) :و بعضی مقرحاف و محمراف در روی شیز عروض مرن را به تأخیر
اندازند .در جراحت سادة معده...
 51ج -نستعلیق تحریری میرزا نصرف قوچانی (مترجز) در شعبان [ 1286در
تهران] با مهر او در آغاز و انجان نسخه؛ عنوانها شنگرف؛ معادل فرانسوی نان
برخی از بیماریها و ادویه را به خط تحریری التین در حاشیه یا متن آورده است.
فهرست مجدول مطال

در آغاز نسخه آمده است 5 .برن در آغاز و انجان نسخه

سفید مانده است .باالی برنها صفحهشمار دارد.
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 218ن 21 × 15

ر گوناگون 15 /5 × 8 /5
کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج سبز با جدول ضربی مقوایی ربعی

 52ج -نستعلیق تحریری میرزا نصرف قوچانی (مترجز) در ش

 16ربیعاالول

[ 1293در تهران]؛ (بقیة توصیف همانند پیشین) با  2برن بدرقه و استقبال.
 222ن 21 /5 × 16

 18و  19ر 16 /5 × 9 /5
کاغذ و جلد همانند پیشین

 53ج -شیسته نستعلیق زیبای تحریری [احتما ًال میرزا رضا دکتر علیآبادی
(مترجز)] در روز چهارشنبه  10صفر [ 1295در تهران] (پایان کتاب سون)؛ عنوان
و نشان شنگرف (تا ص )309و پس از آن مشیی است .برخی عنوانها در حاشیه
آمده است .فهرست مطال

جداگانه در آغاز مجلداف کتاب آمده است .یادداشت

(گویا از مترجز) دربارة امانت ندادن کتابهایش با تاریخ جمادیالثانی  1302در
آغاز نسخه .جلد از عطف کنده شده است 21 .برن در آغاز و انجان و میان نسخه
سفید مانده است .باالی برنها صفحهشمار دارد.
 15و  17ر 16 /5 × 8 /5

 307ن 21 /5 × 17

کاغذ و جلد همانند پیشین
 54ج -شیسته نستعلیق زیبای تحریری [احتما ًال میرزا رضا دکتر علیآبادی
(مترجز)] در رمضان [ 1296در تهران]؛ عنوانها مشیی و درشتتر از متن است.
برخی از عنوانها در حاشیه آمده است .فهرست مطال

در آغاز مجلداف کتاب

جداگانه آمده است .یادداشت (گویا از مترجز) دربارة امانت ندادن کتابهایش با
تاریخ ربیعاالول  15 .1301برن از آغاز مجلداف کتاب جداگانه آمده است15 .
برن از آغاز و انجان نسخه سفید مانده است .باالی برنها صفحهشمار دارد.
 188ن 20 × 15 /5
 17ر 15 × 9 /2
کاغذ فرنگی کبود با ع مت و تاریخ 1876
جلد همانند پیشین (بدون جدول ضربی)
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 55ج -نستعلیق تحریری میرزا نصرف قوچانی (مترجز) در روز چهارشنبه 5
ذیقعدة [ 1296در تهران] با مهر او در ترقیمه؛ عنوانها شنگرف و مشیی؛ معادل
فرانسوی برخی از بیماریها و ادویه را به خط تحریری التین در حاشیه یا متن
آورده است .یادداشت مترجز در ترقیمه دربارة فوف دکتر رضا (استاد و همیار
در ترجمة کتاب) در  1294و نیز گردآوری جزوههای این کتاب و اتمان بعضی
اعمال آن در ش چهارشنبه پنجز شهر ذیقعدهالحران  .1296یادداشت دیگر او:
قری

 9سال مرحون دکتر( ...پاک شده) معطل کرد و آخر هز به انجان نرسید.

یادداشتی دیگر از او بر روی کاغذ بریدة کوچک :یون شنبه به تاریخ نوزدهز شهر
جمادیالثانی تا بیست و پنجز کتاب باید تمان شود .فهرست مجدول مطال کتاب
در آغاز نسخه آمده است .باالی برنها صفحهشمار دارد 10 .برن از آغاز و انجان
و میانة نسخه سفید مانده است.
 18ر 17 /5 × 9 /5
کاغذ و جلد همانند

 267ن 21 /5 × 16
 51و  52ج

منبع :فنخا .373 -368 :6

(فارسی)

 56ج -مجموعه
شامل سه کتاب پزشیی از اواخر عهد قاجار:
 -1تذکرة االدویه ناصری (270 -1ر)
نگاشتة میرزا نصرف طبی

قوچانی (رک  12آ).

آغاز :همانند شماره  12آ.
انجام :جهت معطر کردن منزل این استوانهها را در روی عود سوز گرمی میمالند بوی
مطبوع خوبی استشمان میشود .تمت .والس ن.
 -2زینة االبدان ( 271ر314 -ر)
نگاشتة حییز شلیمر فلمنیی (رک  13آ) در انواع امراض و ع ماف و تشخیصاف و معالجاف
امراض جلدیه و ترجمة شاگرد او محمد تقی فرزند محمد هاشز انصاری کاشانی در یک
مقدمه و دو مقاله:
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مقدمه -در بیان تعریف عمومی و اقسان امراض جلدیه
مقالة اولی -در بیان امراض جلدیة طبیه
مقالة دویز -در بیان امراض جلدیة جراحیه
نسخهای دیگر از آن در کتابخانة ملی تبریز نگهداری میشود.
آغاز  :بسمله .الحمد لِولیه و الصلوه و الس ن علی نبیه ...اما بعد این رسالهای است مشتمل بر
انواع امراض.
انجام  :و ناخن در مابقی حیاف به قانون صحت و طبیعی از روی جلد سالز روییده به هیچ
وجه میل به فرو نشستن نمینمود .تز.
 -3زبدة الحکمة ناصری (315ر376 -ر)
نگاشتة دکتر ادوارد یاکوب پوالک نمساوی (مشهور به اتریشی) معلز دارالفنون و پزشک
مخصوص ناصرالدین شاه؛ ترجمه و تحریر از شاگرد

حییزالملک میرزا علینقی فرزند

محمد اسماعیل جدید االس ن در یک مقدمه و دو جمله و هر جمله در چند فصل و فقره و
بیان:
مقدمه -در تعریف ع ج و اقسان آن
جملة اول -در تدابیر ستّة ضروریة قوة نار (الیتریسیته)
جملة دون -در خواص ادویه و استعمال آن
مترجز آن را به نان اعتمادالدوله معتمدالسلطنه صدراعوز به سال  1854-5 /1272ترجمه کرد
و در همان سال هز چاپ سنگی شد .چند اار دیگر دکتر پوالک به دست شاگردانش ترجمه و
به چاپ رسید .کتاب دیگری به همین نان در امراض گنه گنه در این گنجینه موجود است
(رک  18ج سنگی).
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد این رسالهای است و جیزه صورف تحریری است از
تقریراف استاد میرّن و حییز معوّز دکتر پوالک نمساوی ...اما مقدمه در تعریف...
انجام  :کنه کنه را مخلوط نموده به کار برند و در ضیق النفس عصبانی استعمال این دوا مفید
است .تمتالیتاب.
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نستعلیق (تا ص )30و نسخ تحریری میرزا حسین طبی

در سلخ شعبان 1304

(ص  213و [ )278در تهران] با سجع مهر او در ترقیمهها؛ یادداشت تملک همو
در برن 314ر؛ عنوانها شنگرف؛ با حواشی مربوط به متن و برخی نشانههای
صح؛ فهرست مطال

کتاب اول و دون در آغاز آنها آمده است .صفحهشمار هر

سه کتاب به رنگ شنگرف و از شمارة  1شروع میشود.
 376ن 22 × 17 /5

 19و  20ر 16 /5 × 11
کاغذ روسی نخودی

جلد تیماج عنابی با ترنج و سرترنج و جدول و منگنة ضربی وزیری
منابع :ذریعه  /25 :12دانشگاه  /173 :8مشار  /1826 -1825 :2مؤلفین مشار :2
 /178منزوی  /548 507 :1نجزآبادی /443 -442 :نشریه  /283 :5مرعشی :10
 /295 -294کتابشناسی پزشیی /165 163 :کتابنامة علون ایران.249 -248 :

(فارسی و عربی)

 57ج -مجموعه
شامل شش رساله در علون گوناگون:
 -1زاد المسافرین ( 1پ 138 -ر)
نگاشتة محمد مهدی بن علینقی شریف (رک  44ج)
[ -2دستورات طبی] ( 139ر 149 -پ)

از ناشنار؛ در آن ع وه بر دستیوراف طبی مطالبی دربارة قییافهشنیاسی و دعیا و جیز آنها
آمده است.
آغاز  :هواهلل تعالی .در احادی

معتبره وارد است هر که چهل چهارشنبه بیتعطیل زمان سر

بتراشد ...به دولت میرسد.
انجام (افتاده) :از هر یک دو درن کوفتیه و پنجشنبیه در وقت حاجت بر بُن دنیدان برییزند.
به جهت...
 -3دیباچه کلیات سعدی /رسائل نثر ( 150پ 196 -پ)
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علی بن احمد بن ابیبیر مشهور به بیستون یک بار در  1324 /726و بار دیگر در -3 /734
 1332برای پنج کتاب غزل سعدی فهرست ساخت و سپس دیباچهای بر کلیاف او نگاشت
(150پ152 -پ).
رسائل نثر هز در چهار بخش است :الف -سه رساله از خود شیخ (نصیحة الملوک عقل و
عشق در نصیحت سلطان انییانو)؛ ب -سه رساله که دیگران در احوال شیخ نگاشتهاند یا
تقریراف ا اه (سؤال شمسالدین صاح دیوان از شیخ م قاف شیخ با اباقاخان رسالة
شمسالدین تازیگوی) که اینها به صورف تفییک نشده با هز در نسخة حاضر آمده است
(178پ196 -پ)؛ ج -پنج مجلس وعظ منسوب به شیخ ( 158ر 178 -پ)؛ د -تقریر دیباچه
( 152پ 158 -ر) که به گفتة محمد علی فروغی بیهیچ تردید از شیخ سعدی نیست .چون
این دیباچه در نسخههای کهن نیست و فقط در نسخههای سدة دهز به بعد آمده است.
تمان اینها در کلیاف سعدی چاپ فروغی (ص  )931 -871آمده است.
آغاز (دیباچه) :بسمله .شییر و سپیار معبیودی را جلّت قدرتیه که آفریننیدة مخلوقیاف
عالز است.
انجام (تقریراف ا اه) :خرما و بهای خرما به بقاالن بخشید و هیچ باز نستد .تمت.
 4و [ -5ادعیه و طلسمات] ( 200پ 227 -ر؛  230پ 238 -ر)
آغاز :بسمله .دعای حاجت به جهت ادای دین و جمعیت احوال .نقل است که روزی مرد
اعرابی خدمت حضرف رسول اهلل -صلیاهلل علیه و آله -آمده عرض کرد...
انجام :و بهترین روغن کشمیر را به توسط اشخاص کیمیاگر میتوان تحصیل نمود.
[ -6رسالة فی کیمیا] ( 238پ 249 -پ)
کات

(عربی)

در ترقیمه آورده است که آن را از روی خط نویسنده -آقاحسین جنّی -نگاشتة /1200

 1784 -5نقل کرده است .نویسنده در آغاز آورده است که طلبة علون دینی در مدرسة فیضیة
قز بوده و سپس به واسطة الهاماف درسش را ترک کرده است.
آغاز  :بسمله .ایها الطال
منحصرا لِوالدی.

للحقیقه و السالک فی سبیل الطریقه ...اعلز انی کنت ولداً عزیزاً
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[ -7رساله در کیمیا] ( 250ر 255 -ر)
شاید از همان آقا حسین جنّی باشد.
آغاز :در ابوف و قوان شنجرف .زرینخ کبریت سیز ابیض سیز زرد کاف کبود آنها را
کوبیده ساییده مخلوط نمایند.

انجام :بعد با دستمال پاکی گل را پاک کرده و عمل بدین قسز تمان میشود.
شیسته نستعلیق تحریری و نسخ ابوالحسن قری

گرگانی در  14ذیقعدة 1313

(  )1و جمادیاالول  )3 ( 1314و روز چهارشنبه  7جمادیالثانی 1339
( )6؛ عنوانها به خط نسخ مشیول و درشتتر از متن در کنار صفحاف آمده
است .ادعیه و روایاف به خط نسخ معرب و مشیول نوشته شده است .یادداشت
حسن بن عبدالرضا شیرازی در روز دوشنبه  24بهمن  1339بر آغاز کتاب ادعیه
(300پ)؛ دستوراف طبی در برنهای 197ر 198پ 238ر؛ نان قرصهای فرنگی
ساخت کارخانة بایر در 228ر آمده است.
 9ر ( 16 /5 × 11 /2 )1

 255ن 22 /3 × 17 /5

کاغذ روسی نخودی
جلد تیماج سرخ با جدول ضربی مقوایی وزیری کوچک
منابع :کلیاف سعدی چاپ فروغی چ  1363 4امیرکبیر ص  926 870و دیگر
صفحاف /منزوی .1861 :3

 58ج -قرابادین قادری

(فارسی)

نگاشتة حییز محمد اکبر بن میرحاج محمد مقیز معروف به شاه ارزانی (رک 30 /1آ).
نسخة حاضر تا اوایل باب چهاردهز -در ادویه و امعا و قولنج و اسهال -یعنی بیش از نیمی از
نسخه را داراست.
انجام (افتاده) :نوع دیگر مغرص و وجع و قولنج مراری را تسیین دهد .صفت آن :تخز...
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نستعلیق هندی تحریری نیمة اول سدة [ 13در برهانپور]؛ عنوان و نشان شنگرف؛
با برخی حواشی منقول از کتاب تذکرة حال (244پ) و تصحیحاف؛ نسخهها و
معاجین در چهار برن آغازین کتاب آمده است .یادداشت تملک حاجی گوهر علی
متخلص به عاقل ییدل مایل در  1228بدین مضمون که به اتفا جناب شیخ
محمد یوسف نجزالدین -مدّیلّه -به دارالسرور برهانپور آمده و این کتاب را با سه
جلد ذخیرة خوارزنشاهی خریده است؛ ایض ًا عنوان کتاب (1ر) .نسخهای باهی در
برن بدرقه آمده است .برگهشمار کهن بر باالی برنها دارد .بخشی از نسخه را
موریانه خورده و انجان آن افتاده است.
280ن 12 /7 × 15 /8

 13ر 14 × 8 /3
کاغذ فرنگی (ایتالیایی) شیری

جلد تیماج سرخ با جدول ضربی مقوایی وزیری کوچک

 59ج -مختصر حفظ الص ّحه ناصری
گزیدة میرزا نصرف طبی

(فارسی)

قوچانی (رک  12آ) از روی نسخة مفصلی که خود آن را از فرانسه

ترجمه کرده بوده است با افزودههای بسیار از خود

(نک تصاویر برگزیده) .مؤلف این

رساله را در سنین کهولت به سال  1889-90 /1307گویا برای هدیه به ناصرالدین شاه از
روی متن مترجَز خود گزیده است :مدتی بود که بندة جانی نصرف قوچانی در خیال آن بود
که در این اواخر عمر تحفهای از خود به یادگار گذارد .مؤلف پس از مقدمهای در حفظ صحت
عمومی و شهر به اجزای بدن پرداخته است .به عبارف دیگر موضوع آن پیشگیری از
بیماریهای گوناگون است .متن کامل آن که مترجز از روی کتابی فرانسوی -نگار

پس از

 -1873ترجمه کرده در این دانشگاه (  97د) و کتابخانة مجلس نگهداری میشود .مترجز
در آن نسخه نان پزشیان اسامی بیماریهای سالیانة تهران گزار

وضع مدرسة دارالفنون و

نان برخی از کتابهای مترجز پزشیی از  40سال پیش تا عصر خود را نگاشته است که البته
مورد اخیر نیمه کاره مانده است .متأسفانه این توصیفاف اخیر در نسخة  97د نیامده؛ چون تا
صفحة  96نسخه افتاده و انجان آن نیز ناتمان مانده است.
آغاز :بسمله .حمد بیحد و ستایش بیعدد حییمی را سزاست که ابدان شریفه را به تشریف
صحت آراسته است.
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انجام :بهترین اسباب س متی خلق در معاشرف عمون خلقاهلل همین است و بس.
نسخ درشت معمولی مؤلف در ش

جمعه  11جمادیاالول [ 1307در تهران] با

مهر او در آغاز و انجان نسخه؛ ضمن ًا مؤلف به خط شیسته نستعلیق تحریری در
برخی صفحاف حاشیه نگاشته است .مهر برجستة شیر و خورشید در برخی
صفحاف دیده میشود .تمامی صفحاف صفحهشمار دارد .نسخه دارای چهار برن
استقبال و بدرقه است .یادداشت مؤلف بر باالی صفحة عنوان« :صحت عامه در
اروف عامه است و اروف عامه در صحت و س متی سلطان در هر دو» .یادداشت
یادگاری مؤلف برای فرزند

میرزا عزیزاهلل خان (دکتر عزف نصرف) در روز

دوشنبه غرة رمضان 1323؛ مهر قرمز دکتر عزف نصرف در چندین جای نسخه
آمده است.
 11ر 13 /3 × 7 /7

 45ن 22 /2 × 13 /5

کاغذ فرنگی سبز آهار مهرة ضخیز
جلد تیماج سرخ با جدول ضربی مقوایی درون ابر و باد ربعی
منابع :منزوی  /522-3 :1مجلس  /216 :1کتابشناسی پزشیی.100 :

 60ج -مجربات
نگاشتة محمد کایز طبی

(فارسی)
تبریزی (زنده در سدة  )18 /12در ط

 27باب و یک خاتمه .او ع وه بر ط
کت

در یک مقدمة  13مطلبی و

در شاعری هز دست داشت .او این مجرباف را از

حیمای متقدمین آزموده و استخراج نموده بر سمت تحریر کشیده است (1ر).

آاار دیگری که از او بازمانده است عبارتند از :حافظ الصحیه خیر التجیارب مجمـوعة
العلون و ط منوون.
این نسخه تا پاین باب  21را داراست .نسخههای دیگری از آن در کتابخانة دانشگاه تهران
موجود است.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل ...این مختصری است مجرّب در علز ط ...

انجام :و عوز و سرعت و امت ء نبض بود و به این بتر قشوده نباشد.
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نستعلیق تحریری اواسط سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ نان فرزند محسن بن
علی کامگانی و مهر او در برن 1پ و 2ر آمده است .یادداشتهای طبی در برن
ع و دو برن پایانی نسخه آمده است .نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.

 17 -19ر 16-15 × 10

 49ن 21 × 15

کاغذ روسی کبود
جلد گالینگور قهوهای ربعی
منابع :ذریعه ج 9ص /900منزوی  /686 593 532 519 :1نشریه /342 :3
کتابشناسی پزشیی.256 :

(فارسی)

 61ج -مجموعه اکبر (مجموعة الکالم)

نگاشتة میرعلیاکبر بن میرگدا علی بن میرسید باباحسینی سراچهای در یک مقدمه و  23باب
در بیان بیماریها و درمان آنها .مؤلف آن را در  10جمادیالثانی  1625 /1036به پایان رساند.
او نان کتابهای مورد استفادة خود را ذکر نیرده است.
آغاز :بسمله[ .و به] نستعین .بعد از حمد و انا و ستایش کریز الیزل و الیزال معبود
ذوالج ل و درود سیّد االنان...

انجام :اگر از آن بزرنتر باشد بیز ه ک شود و این مجرّب است .تمان شد.
نستعلیق تحریری اواسط سدة 13؛ عنوانها و نان بیماریها شنگرف؛ در برنهای
پایانی اندکی حواشی دارد .اشعاری در برن عنوان 79ر آمده است .نسخههای طبی
در برن 76؛ یادداشت دربارة دانستن فرزند دختر یا پسر و نسخههای طبی در برن
78ر؛ تاریخ تولد زین

در  13رمضان 78( 1253پ)؛ یادگاری با سجع مهر محمود

(77پ)؛ سجع مهرهای عبده عبدالباقی حسینی و یا علی (1پ 2ر) .نان کات
تاریخ کتابت ذکر نشده است.
 18-16ر 16 × 9 /5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

 79ن 21 × 15

جلد گالینگور قهوهای ربعی
منابع :ذریعه 141 :15؛  /102 :20نشریه  /362 :3کتابشناسی پزشیی.259 :

و
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(فارسی)

 62ج -زاد المسافرین
نگاشتة محمد مهدی بن علینقی شریفکاشانی (رک  44ج)

شیسته نستعلیق تحریری بینقطة نیمة دون سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ برخی
عنوانها در حاشیه آمده است .یادداشت تملک موسی بن محمد مهدی طبی

با

مهر موسی  1263و شعری در مدح علی (ع) در دارالسطنة هراف با تاریخ 1273و
اشعار و نسخهای طبی در برن 1ر؛ اشعار در حواشی  5برن آغازین نسخه آمده
است .نسخههای طبی در حواشی برنهای میانی و اواخر نسخه آمده که چند تای
آنها از مجرباف سرکار لطفعلی خان سوادکوهی است .برخی از این
یادداشتهای طبی تاریخ  1275را داراست .ع وه بر آنها طلسماف و احوال
جالینور در برن پایانی آمده است .نان کات
 14ر 15 × 10

و تاریخ کتابت ندارد.
 96ن 22 /5 × 15

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی مقوایی ربعی

(فارسی)

 63ج -زاد المسافرین
رک پیشین.

نسخ میرزا یحیی شیرازی در  17صفر 1278؛ عنوانها شنگرف که بیشتر آنها در
کرانة صفحاف نوشته شده است .یادداشت اشتباه محمد حسین شعاعالملک
شیرازی [فرزند ابوالحسن] دربارة کتاب« :این نسخه تاکنون به طبع نرسیده و شاید
منحصر به فرد بوده باشد» در روز چهارشنبه  11ذیقعدة  1354با مهر او؛ همین
مهر دو بار دیگر در پایان نسخه نقش شده است .شعاع عنوان کتاب و تعداد اورا
و جز آنها را نیز نگاشته و به شمارة  1008جزو کتابهای خود ابت گردانده
است (1ر) .همین شعاع دیوان اشعاری دارد که فقط بخشی از آن چاپ شده و
بیشتر آن هجویاف و هزلیاف است و چند نسخه از آن به خط خود

در کتابخانة

مرکزی دانشگاه تهران -جزو اهداییهای علیاصغر حیمت -موجود است.
معجون -به خط محمد ابراهیز موسوی برای عالیجاه علی اکبر خان در شوال
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 -1279و قانون قطع بواسیر و دو معجون دیگر پایان نسخه نوشته شده است3 .
برن استقبال دارد .بیشتر برنهای سفید پایانی نسخه از ته با تیغ بریده شده است.
 92ن 22 × 16

 16-17ر 15 × 9 /5
کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره

جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی
منابع :منزوی .2380 :3

(عربی)

 64ج -منیة اللبیب فی شرح التهذیب

شرح استداللی سید ضیاءالدین عبداهلل بن محمد بن علی بن اعرج حسینی حلی (سدة )14 /8

بر تهذی

االصول الی علز الوصول ع مه حلّی که آن را در یهر چهارشنبه  15رج

/740

 1339به پایان رساند (نک تصاویر برگزیده) .خود او خواهرزادة ع مه حلّی بود و برادر
بزرگش نیز شرح دیگری بر تهذی

نگاشت .این کتاب به چاپ سنگی رسیده است.

آغاز  :بسمله .و به اقتی .اللهز انی احمدک حمداً الیقدر حصره و الیحصر قدره.
انجام  :ال انقطاع و ال انقضاء و الحمدهلل وحده و صلی .تز الیتاب...
نسخ تحریری محمد بن [حسن بن] زینالدین حسین بن علی بن احمد [در سدة
 ]12از روی نسخهای با تاریخ  12ربیعاالخر 1000؛ کات از نوادگان شهید اانی
بوده است .مهر کات

بر برن عنوان و 103ر نقش شده است .عنوانها شنگرف و

درشتتر از متن؛ نشانها شنگرف؛ با حواشی بسیار و نشانههای منه ص شرح
المختصر؛ رسالة سؤال و جواب در باب اجماع نگاشتة زینالدین [حسین] بن علی
(پدر کات نسخه) در تاریخ  941در دو برن پایانی نسخه (178پ179 -پ)؛ یک
فایده و افسون جهت بواسیر (178ر)؛ یادداشتی عربی دربارة تنزالف الوجود و
معارجه از م محسن فیضکاشانی (103ر)؛ وقف محمد بن حسن (کات
بر اوالد ذکور و ساداف و نیز عنوان کتاب در برن آغاز آمده است.
 23ر 15 × 10 /5
کاغذ فرنگی نخودی کهن

 180ن 21 × 15 /5

جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی
منابع :ذریعه  /168 :13مرعشی  /231 :1عربی مشار.931 :

نسخه؟)
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(فارسی)

 65ج -تذکرة االدویة ناصری (داروسازی)
کتابی است در داروسازی جدید نگاشتة میرزا نصرف طبی

(رک  12آ) که در آن

اصط حاف التین استفاده کرده و معموالً به خط تحریری التین نیز نوشته است .جلد دون آن
در ادویة قلیایی و حیوانی جلد سون در حموضاف و قلیائیاف و ام ح و جلد سون در نسخ
معموله است:
نسخة حاضر شامل کتاب دون تا چهارن است .دو نسخه با نان داروسازی در کتابخانة مجلس
موجود است که طبق فهرست آنجا ترجمهای از فرانسه توسط ییی از شاگردان دارالفنون
بوده که به احتمال قوی نسخههای دیگری از کتاب حاضر است.
آغاز (کتاب دون) :بسمله .قلیائیاف که آنها در اصط ح شیمی الیئید نیز نامند اجسامی

هستند که مأخوذند از جوهریاف نباتی.
آغاز (کتاب سون) :بسمله( .اسیدهای گوگردی) جوهر گوگرد متعارفی و اسید سولفر در
ط

معمول است.
آغاز (کتاب چهارن) :بسمله .در تیزن واپوزن -در جوشاندة منسوب به زی من عشبه 375

گرن آب  24هزار گرن پس از  24ساعت مجاورف...
انجام :جهت معطر کردن منزل این استوانهها را در روی عود سوز گرمی میمالند بوی
مطبوع خوبی استشمان شود .تمان شد...
نستعلیق تحریری مؤلف در  3رج

( 1286کتاب دون) و  25محرن و  19صفر

( 1288کتاب سون و چهارن) در مدرسة دارالفنون [تهران] با مهر همو در آغاز و
انجان نسخه؛ نان داروها به شنگرف است .حواشی اندک مربوط به متن در کرانة
برخی صفحاف نوشته شده است .نویسنده در ترقیمة کتاب چهارن نان عالیجاه
استادی آقای میرزا کایز طبیعی را نوشته است .همچنین در پایان ترقیمة کتاب
اول نوشته است :در مدرسة مبارکة دارالفنون در ایان امتحان دولتی در عین
اغتشا

حوار و پریشانیِ اسباب .اللّهز اجعل عاقبت امورنا خیر ًا (ص.)135

 16-19ر 17 /5 × 9 /5

 216ن 21 /5 × 16

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای عطف و گوشهها تیماج قهوهای
منابع :مجلس 124 -123 :17؛  /127 :19کتابشناسی پزشیی.118 :
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(عربی)

 66ج -حاشیة تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرسالة الشمسیه

در منطق؛ متن از نجزالدین عمر بن علی کاتبی قزوینی (ن )1292 -3 /693شاگرد خواجه
نصیرالدین طوسی در یک مقدمه و سه مقاله و یک خاتمه که آن را برای خواجه شمسالدین
محمد نگاشت و بدین سب

شمسیه نامید.

بر این کتاب چندین شرح نوشتهاند .از جملة آنها همین شرح قط الدین محمد بن محمد
بویهی قط

رازی (ن )1363-4 /766شاگرد ع مه حلی و محمد بن میی است که آن را در

اواخر جمادیاالخر  1328 /729برای خواجه غیاثالدین محمد بن رشیدالدین وزیرِ سلطان
محمد خدابنده نگاشت .میر سید شریف جرجانی (ن )1413 /816در  1352 /753حاشیهای بر
آن نگاشت که به حاشیة کوچک معروف است .بر این حاشیه حواشی و تعلیقاف بسیار
نوشتهاند که اسامی آنها در کشف الونون ( )38-34 :2آمده است.
آغاز (تحریرالقواعد) :بسمله و به نستعین .انّ ابهی درر تنوز ب بن ان البیان.
آغاز (حاشیه) :هذا کتاب میر .بسمله .قوله و رتبته علی مقدمه و ال

مقاالف و خاتمه.

انجام (تحریرالقواعد) :هذا آخر ما اوردنا ایراده فی هذه االورا  ...واهلل االجمعین.
نستعلیق تحریری مرتضی بن میرعلی خلخالی شاهرودی کلوری موسوی در روز
پنجشنبه  18صفر ( 1276پایان هامش 91ر) و سهشنبه  29رمضان  1276در مدرسة
حاجی م صالح قزوین؛ عنوان و نشان شنگرف؛ رسالهای دیگر در هامش نسخه
به صورف بتهجقه ای و ترنج و کاج نوشته شده است .حواشی با مداد در برن
110پ و 111ر دیده میشود .مهر آقا سید مرتضی موسوی اردبیلیخلخالی -پدر
کات  -در برن عنوان و پایان؛ ترقیمه با اشیال هندسی جدولبندی شده است.
 17ر 13 × 6 /8

 114ن 21 /3 × 17 /5

کاغذ فرنگی نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای جدید وزیری
منابع :ذریعه 388 :3؛  /337 :13عربی مشار ص .165 -164
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 67ج -تعلیقات علی الحاشیات التهذیبیه

بر تهذی

(عربی)

المنطق -در منطق و ک ن -تألیف سعدالدین تفتیازانی (ن )1388 /792حواشیی و

تعلییقاف بسییار نوشیتهاند؛ که حاشییة م عبداهلل بن حسین یزدی (ن )1573 /981از آن جمله
است .نسیخة حیاضر حاشییه و تعلیقیاف مولی محسین بن محمید طاهر نحیوی قزوینی
(زنده در سدة  )18 /12بر این حاشییه است .وی آن را در ماههای شیعبان و رمضان /1132
 1718به خواهش برخی از دوسیتان نگاشیته و در قزوین با پریشیان حیالی به پایان رسیانده
است (2ر ترقیمه).
زینة المسالک (شرح الفیة ابن مالک) و عوامل هز ازوست .محمد تقی حسینی نجفی نیز بر
حاشیة یزدی تعلیقاتی نگاشته است.

حاشیة یزدی به همراه شرح مردآبادی بر تهذی
شروح دیگر تهذی

در هند چاپ شده است .برای اط ع از

رک کشف ج 1ص .517-515

آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدلل الذی خلق فَسوّی و الّذی قَدَر فَهدی و...
انجام :و عده لمن یرید الوصول الی مقاصد هذا العلز ...و الحول و الوقوه اال باهلل العلی
العویز .تمت.
نسخ حبی اهلل بن م قربان اشیوری در ذیقعدة  1275در مدرسة حاجی م صالح
قزوین؛ عنوانهای قوله و نشانها شنگرف است .تصحیحاف با نشانة صح دارد.
عنوان کتاب و یادداشت دیگر که بردار کات

با شنگرف است (1ر) .یادداشتهایی

ی پایان نسخه آمده است.
در ک ن و فقه در دو برن الحاق ِ
 23ر 14 /5 × 7 /5

 84ن 22 × 16

کاغذ فرنگی نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی
منابع :ذریعه 58 :6؛ 95 :12؛  /162 :13مرعشی  /188 :11عربی مشار.545 :
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 68ج -تحفة العالم
سفرنامهای است از سید میر عبداللطیف فرزند سید ابوطال

(فارسی)
بن نورالدین بن نعمتاهلل جزایری

تستری (شوشتری) زادة  9ذیحجة  1758 /1172در تاریخ شوشتر و خوزستان و هند و تذکرة
علما و عرفا و شعرای معاصر که آن را برای پسرعمویش میرعالز بهادر سیدابوالقاسز فرزند
سید رضیالدین بن نورالدین -حاکز نوان حیدرآباد -نگاشتة و به مناسبت لق

او آن را تحفة

العالز نامیده است .سفرنامه مانند است از عتباف تا هند که در  1801 /1216در حیدرآباد به
انجان رسانده و سپس ذیل آن را موسون به ذیل التحفه به خواهش دوستش آقا احمد بن
محمد علی بهبهانی در همان سال و  1804 /1219به اکراه به پایان رسانده است .مؤلف در آغاز
جوانی به قصد سیر و سیاحت از زادگاه خود برآمده و شهرهایی از ایران را گشته تا در سال
 7-1786 /1202به هند رسیده و این کتاب را در حیدرآباد به رشتة تألیف کشیده و سپس در
 1801 /1216به بمبئی و از آنجا به پونه کوچیده است .ابوطال

خان که او را در 1803 /1218

در بمبئی دیده است در سفرنامة معروف خویش مسیر طالبی میگوید که میرعبداللطیف قصد
داشت به ایران بازگردد اما با دقت در ذیل التحفه درمییابیز که او در  1804 /1219به
حیدرآباد بازگشته است؛ و پس از آن دیگر خبری از او در دست نداریز.
احمد کسروی این کتاب را به چهار بخش تقسیز کرده است:
 -1افسانههایی که شوشتریان دربارة شهر خود داشتهاند و مؤلف آنها را گرد آورده و
با اندک پیرایشی یاد کرده.
 -2چگونگی شهر و محلهها و مسجدها و دیگر بن یادهای بزرن آنجا
 -3حوادث شوشتر و خوزستان از سال  932تا 1753 -1524 /1167
 -4پارهای از اشعار مؤلف و دیگران
وی در مقالة «هز دزد و هز دروغباف» با دالیلی ااباف کرده که او بیشتر مطال

خود را از

تحفة العالز = تذکرة شوشتر عموی خود -سید عبداهلل نوة سیدنعمتاهلل جزایری شوشتری
معروف -دزدیده است .آنگاه دروغهای نگارنده را برشمرده است.
در آن همچنین از تاریخ هندوستان و اقداماف انگلیسیها در آنجا برتری انگلیسیها و
نیوهش فرانسویان و قضیة وهابیها در کرب سخن رانده است .این کتاب چند بار در بمبئی
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و ایران با فهرست مطال

و تقریظ امیر سید علی تستری به چاپ رسیده است (نک تصاویر

برگزیده).
آغاز (همان ند چاپی) :بسمله .به نستعین .دلیش صغیری که عندلی

دستان سرای خامة

نغمهپردازی و روانپرور ک می...
انجام  :و اعایز و ارکان و تمامی عوماء سرداران بعضی تا جهاز و بعضی تا ل

آب استقبال

کردند .تمت...
نسخ م محمد مهدی [فرزند] آقا بابا شاه میرزایی در روز ییشنبه  9شعبان 1273
برای بهمن میرزا بهاءالدوله؛ عنوان و نشان شنگرف؛ جای سرلوح خالی مانده
است .با جدول و کمند الجورد و شنگرف؛ یادداشت ورود به کتابخانه و سجع مهر
بهمن میرزا بهاءالدوله در برن الحاقی آغاز نسخه؛ مهر داخل سرلوح و ترقیمه با
تیغ پاک شده است.
 30ر 15 × 8 /6

 262ن 21 × 14 /2

کاغذ فرنگی آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی
منابع :ذریعه  /452 -451 :3تاریخ تذکرههای فارسی  /568 -565 :2چهل مقالة
کسروی گردآوری یحیی ذکاء  /228 -223 1335دانشگاه ج2105 :3؛ /847 :8
مجلس  /36 :10سپهساالر  /370 -369 :3ملی  /429 :2ملک  /111 :2حقو -42 :
 /43مرعشی  /14-13 :2منزوی  /4000 3995 -3994 :6مشار  /804 :1مؤلفین
مشار /932 -931 :3
Rieu, V.1, pp.383-384.

 69ج -شافی االوجاع و االمراض (تقویم االبدان)
نگار

حبی اهلل بن نورالدین محمد بن حبی اهلل متطب

(فارسی)
تونی طبسی (زنده در سدة )16 /10

که آن را در  1542 /949برای محمد خان در دو جزء نگاشت .جزء ییز در دو مقاله:
 -1در بیماریهای اندانها
 -2بیماریهایی که از اندان به خصوص نیست.
جزء دون قرابادین الفبایی است .هر دو جزء در جدولهایی است به سبک تقویز االبدان ابن
جزله و تقویز الصحة ابن بط ن که در دو بخش تقسیز شده :اول صفحة سمت راست که
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دارای  8عمود است؛ دون صفحة سمت چپ که دارای یک عمود است با این عنوانها :اسز
مزاج س مت و خوف سب

ع مت استفراغ ع جملوک و س طین ع ج فقرا و مساکین

ع ج اعز.
آغاز :بسمله .مراسز حمد صحیح و لوازن شیر صریح حییمی را شاید که به محض کلمة
کامله و کمال قدرف شامله.
انجام :رقز کردن در بحر تاریخ آن

به امداد توفیق حق شد نصی

شیسته نستعلیق تحریری  1277؛ بسیاری از مطال

به صورف چلیپا نوشته شده

است .عنوانها درشتتر از متن؛ صفحاف سمت راست نسخه مجدول است.
جدولها ی اوایل نسخه با شنگرف و بقیه مشیی کشیده شده است .فهرست
در آغاز اجزاء آمده است ( .)121 -120 8-3دستورالعمل معالجة وبا و

مطال

نسخهای دیگر در برن آغاز؛ نسخههای دیگ ِر دو برن پایانی نسخه بدین قرار
است :نسخة اطفال برای میرزا حسین قزوینی شاگرد میرزا بزرن اصفهانی نسخة
میرزا علی حییزباشی و دکتر تولوزان در باب مالیخولیا نسخة معجون به جهت
قوة باه حس

الفرمایش جناب آقا میرزا ابوالقاسز بروجردی نسخة جناب میرزا

سید خلیل نیّر الحیما نسخة مفرح مبارک جوار
ر گوناگون 17 × 14-13

جالینوسی.
 163ن 20 /7 × 16 /5

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی
منابع :ذریعه /395 :4منزوی  /555 :1مرعشی 630 :2؛  /86 :14کتابشناسی
پزشیی /169 :دانشگاه  /2732 :7سپهساالر  :5ص  /129نشریه .340 :4

(فارسی)

 70ج -مجموعه
شامل سه رساله به تفصیل ذیل:
 -1شفاء المریض -ط

شهابی (92-1پ)

سرودة شهابالدین بن عبدالیریز قوان ناگوری متخلص به شهاب (زنده در سدة  8و 14 /9
و )15در ط

منوون در یک مقدمه و  160باب؛ در پایان آن مباح

دامپزشیی آورده است .او

آن را در  10شوال  1388 /790و احتماالً از روی مجرباف هندیان سروده و به پایان رساند.
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نسخة حاضر  159باب را داراست.
به توحیید پروردگار جهیان

آغاز :بسمله .نخستین کنز نوک خامه روان

ز ما بر علی صاح

انجام :هیزاران درود هیزاران هییزار

ذوالفقار

[ -2اجوبه المسائل] 93( 1ر140 -پ)
از ناشناسی شیعی که در آن قصص پیامبران ائمة شیعه و جز آنها را با استناد به آیاف و
رواییاف به صیورف سؤال و جوال آورده است .وی احتیماالً در اواخیر عهد صفوی
میزیستیه است.
آغاز  :بسمله .انای نامتناهی مرحضرف کریمی را که دولت وصالش مطلوب هشیاران با
جاهست و سعادف جمالش محبوب بیداران سحرگاه.
انجام  :و از دولت و صحّت پادشاهی دنیا گذشته و سریر سلطنت ابدی یافته .واهلل ولّی
التوفیق و المعین.
 -3اصول دین (141پ159 -ر)
بر مسلمانان

ی واج
نگاشتة حسین بن محمد حائری کرب یی که در آن اصول اعتقادی و دین ِ

را در یک مقدمه و پنج اصل و یک خاتمه به التمار جمعی از اهل ایمان آورده است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...و بعد ...این رسالهای است مختصر در بیان اصول دین اس ن بر
سبیل اجمال که بر کافة مسلمین میلّفین الزن است.
انجام :از او سوال میکنز که کمال لطف بفرماید تا عمل را کامل کنیز.
نستعلیق تحریری  13جمادیاالول  )3 ( 1247و نستعلیق میرزا سمیع ولد میرزا
بدیع در روز سهشنبه  3جمادیاالول  )2 ( 1255و روز ییشنبه 3رج
( )1؛ عنوانها و نان بابها در
به خط نسخ تحریری است .در آغاز

1268

 1و  2شنگرف است .آیاف و روایاف در

2

 2سرلوح مشیی ابتدایی کشیده شده است

(93ر).
 14-16ر 16 × 10

 159ن 21 × 17 /5

کاغذ فرنگی نخودی و کبود
 -1نوعی از تألیف است كه در آن انواع استفتاآت یا سواالت را گرد آورده و بدانها جواب میدهند (ذریعه )213 :5
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جلد تیماج قهوهای مقوایی جدید خشتی
منابع :ذریعه 555 :9؛  /224 :19منزوی  /554 :1دانشگاه  /2006 :11ملی -390 :5
 /391مرعشی  /326 :5نشریه  /326 :3کتابشناسی پزشیی.185 :

(فارسی)

 71ج -دیوان حافظ

سرودة شمسالدین محمد حافظ شیرازی شاعر بزرن ایرانی (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (چاپی) :بسمله .اال یا ایها الساقی ادرکاساً و ناولها39( ...ر)
آغاز نسخه :شاهی که پناه ملک و دین است

در خیورد هیزار آفیرییین اسیت

انجام :در بیگنهی چنین مرا می سوزند

ای وای به من اگر کسی داشتمی

نستعلیق خو

نیمة دون سدة 13؛ با سرعنوانهای مذّه

(زر و الجورد و

شنگرف و سبز و سیلو) و اسلیمی (زر و ارغوان و سیلو) و خوشة زرین بر گوشة
باالی تمان صفحاف؛ شعری از همانالدین تبریزی در وصف تبریز و یادداشت و
شعر دیگر از یاور توپخانه به عیس آن .این یاور توپخانه بنابر یادداشتهای
برن پایانی از همراهان میرزا علی خان امینالدوله بوده که برای برای جشن
انتخاب ولیعهد (محمد علی میرزا) در  8ربیعاالول  1314به تبریز آمده بود .ضمن ًا
امینالدوله در همان زمان به پیشیاری آذربایجان انتخاب شده بود (287ر).
یادداشتهای دیگر برن پایانی بدین ترتی

است :تاریخ تولد محمد علی در

جمادیاالول 1275؛ تولد علی بن محمد در  12ذیقعدة 1313؛ تاریخ قتل
ناصرالدین شاه در یهر جمعه  17ذیقعدة 1313؛ تاریخ وفاف میرزاحسین خان
سپهساالر صدراعوز در  1299در مشهد؛ تاریخ جلور موفرالدین شاه در 27
ذیحجة  .1313همچنین نان العبد العاصی محمد بن علی یاور توپخانة مبارکه
طهران  1299در سرعنوان برن  168پ 179پ و نان جناب سرکار میرزا علی
خان توپچی در سرعنوان  236پ نوشته شده است .بیش از نیمی از نسخه
صفحهشمار دارد .برخی برنها وصالی شده و ترتی
 12ر 16 /5 × 9 /5
کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره

غزلها هز منوز نیست.
 311ن 21 /5 × 14
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جلد تیماج مشیی جدید مقوایی ربعی
منبع :فنخا .177 -138 :15

 72ج -مجموعه
شامل چهار بخش به ترتی

(فارسی)
ذیل است:

[ -1المنتخب فی التعبیر] (1ر3 -پ)
در تعبیر خواب؛ شاید بخشی از کامل التعبیر ابوالفضل جیش بن ابراهیز تفلیسی باشد .برن
اول آن در ادعیه است.
آغاز (افتاده) :رود و بخور را در آتش افیند چون دود درآید بگوید...
انجام :و اگر بر زبر خانه سرخی بود نزدیک شیر دلیل باد و مه باشد .واهلل اعلز بالصّواب.
 -2ترجمه منافع الحیوان (4پ72 -پ)
متن عربی آن احتماالً نگاشتة ابوسعید عبیداهلل بن بختیشوع (ن )1059 /450است .این نسخه را
عبدالهادی بن محمود راعی به فرمان شاهرخ تیموری ( )1446 -1403 /850 -807در چهار
مقالة زیر ترجمه کرد:
 -1در خواص و منافع مردن
 -2اندر طبایع و خواص چهار پایان و بهایز
 -3اندر خواص و منافع مرغان بزرن و کوچک
 -4اندر خواص حشراف هوایی و زمینی و آبی
در آن از کتاب عیسی بن علی جالینور کتاب ف جه (؟) نان برده است.
این کتاب پیشتر نیز در عهد غازان خان به دست زینالدین محمد بن حسین موصلی حنفی
ترجمه شده است .منافع الحیوان عربی دیگری تألیف عیسی بن حیز مسیحی طبی

دمشقی

در  838 -9 /225وجود دارد .ضمناً در سه کتابخانة ترکیه و دانشگاه تهران و کتابخانة ملی نیز
 5نسخه از منافع الحیوان مجهولالمؤلف نگهداری میشود.
آغاز  :صلواف و درودِ خدای تعالی بر همة پیغمبران باد ...اما بعد بدان که در روزگار پادشاه
جهانگیر کشورگشای...
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دهند با نمک و کافور و معصفر

انجام  :اگر کسی را بیماری د بود او را حیض خرگو
از آن د خ ص شود .واهلل اعلز بالصواب.
 -3کتاب در تراکیب و معاجین (73پ94 -پ)

از ناشنار؛ در آن از مولی شمسالدین بن ه ل اردبیلی خواجه علی حییز بغدادی حییز
سلیمان خاتز بیگ اعتمادالدوله ع ءالدین معزّی کاشغری جالینور و دیگران نان برده است.
آغاز  :پوست خشخا

ده مثقال بزرالنج سفید خشخا

انجام :هر که پیه خرگو

سفید خولنجان سعد...

بخورد فربه شود چنانیه باید .تمت الیتاب.

[ -4المنتخب فی کیمیا] ( 94پ 95 -پ)
از ناشنار؛ در آن از یعقوب اسحا کندی و عمرخیان یاد شده است .عنوانهای آن :کتاب
خواهز (؟) حل کردن مروارید طلق شی ؛ باب  -25در آمیختن سیاهی و مرک  .در واقع
بخشی از باب  24و  25کتابی در کیمیاست.
آغاز  :بباید گرفت از درخت فرسانا و آن درختی است که در کنار آب ارر بسیار روید.

انجام (افتاده) :پس به پارة کربار سخت بپاالیند چیزی باشد به غایت برا و نییو.
آخر یعقوب اسحق کندی میگوید سی عدد ما روی...
نستعلیق تحریری ربیعاالول و  10ربیعاالخر  2 ( 1163و)3؛ عنوانها شنگرف؛ با
تصحیحاف و نشانههای ع صحه ( )2؛ آغاز
کات

 1و انجان

 4افتاده و نان

ذکر نشده است.

 15ر 16 × 8 /5

 95ن 21 /5 × 14 /5

کاغذ فرنگی نخودی
جلد تیماج ارغوانی ضربی مقوایی ربعی جدید
منابع (

 :)2ذیل کشف  /559 :2ذریعه  /310-309 :22مخطوطاف الط /459 :

دانشگاه .510 :16

 73ج -مجموعه
شامل  2کتاب در پزشیی:
 -1قرابادین (10-1پ)

(فارسی)
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نگاشتة موفر فرزند محمد حسینی شفایی کاشانی (رک  18ج)؛ پس از یک مقدمة مختصر
ادویة مفرده و مرکبه و رو

استفاده از آنها را به ترتی

الفبایی ذکر کرده است .کشیش و

مسیونر کارملیت آنجلو دو سنت جورف تولوزی آن را به التین ترجمه کرد و در  1681در
پاریس به چاپ رساند.
نسخههای بسیاری از آن در کتابخانههای ایران و جهان وجود دارد .به سال 1883-4 /1302
در دهلی به چاپ رسیده است.
نسخة حاضر فقط تا اوایل حرف ف (باب التاء) را داراست.
آغاز  :بسمله .و به نستعین و منک العون .الحمدهلل الحییز العلیز ...اما بعد پوشیده نماند که
فقیر ...در مدف مدید...
انجام (افتاده) :و زنبور گزیده را در سرکه دهند و در سرکه حل کرده...
 -2راحة االنسان (14پ58 -ر)
ابوطاهر ابراهیز بن محمد غزنوی قزوینی (زنده در سدة  )14 /8آن را به نان سلطان محمد
خدابنده ( )1316 -1304 /716 -703نگاشت .کات

چلبی مینویسد که کتاب را برای مأمون

عباسی نگاشته؛ آغاز نسخة مرعشی نیز آن را گواهی میدهد اما شاید اوایل آن ترجمه از متن
عربی متعلق به عهد مأمون باشد .چه نان پزشیان یونانی در اوایل آن به کراف ذکر شده اما
پس از آن نسخههای پزشیی آمیخته به طلسماف و ادعیه آمده است که قطعاً متعلق به
سدههای متأخر است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...چنین آوردهاند که روزی پادشاهی به سلطان محمد خدابنده رسید
جمعی از علما و حیمای خود را طلبیده فرمود...
انجام :با زاج سفید مخلوط هز نموده در بدن بمالد عر آید.
نستعلیق تحریری سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ بسیاری از عنوانها در کرانة
صفحاف آمده است .آیاف و روایاف و جم ف عربی به خط نسخ تحریری معرب
و مشیول نوشته شده است .مابین

 1و  2طلسماف نوشته شده است (11ر-

12پ) .ضمن ًا جداول و اعداد طلسماف در

 2هز آمده است .یادداشتی از

ناشنار در عهد حیومت ...نصرالسلطنه ولی خان تنیابنی در شوال 14( 1307ر).
انجان

 1ناتمان مانده و نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.
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 58ن 21 /5 × 16

ر گوناگون 16 /5 × 9
کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج ارغوانی مقوایی ربعی جدید
منابع (

 :)1ذریعه  /61 :17منزوی  /581 -580 :1نجزآبادی/614 -613 :

دانشگاه /70 :مشار  /2527 :2نشریه  /320 :3کتابشناسی پزشیی/233 -232 :
Rieu, V.2, pp. 433-4.

(

 :)2ذریعه  /55 :10کشف  /830 :1منزوی  /543 :1الهیاف مشهد /317 :2

کتابشناسی پزشیی.132 :

(فارسی)

 74ج -مجموعه
شامل  4کتاب پزشیی:
 -1ترجمه تذکرة الکحالین ( 1پ 60 -ر)

در چشز پزشیی؛ متن عربی آن نگاشتة شرفالدین علی بن عیسی کحال ترسا (ن پس از /400
 )1008 -9است؛ ترجمه از ناشنار .ترجمههای متعدد مجهولالمترجز از آن وجود دارد؛ ولی
این ترجمه با شمارههای  70 69و  256 /2موجود در کتابخانة پزشیی دانشگاه تهران همانند
است .این ترجمه همانند اصل عربی در  3گفتار است:
[ -1اندر یاد کردن اندازة چشز و ترکی

و تشریح عض ف آن و طبقاتش] در  21باب

( 2ر 7 -ب) .
 -2اندر یاد کردن بیماریهای چشز آنچه پیداست از آن و سب ها و ع متها در 73
باب ( 8ر48 -ر).
 -3اندر تذکرة بیماریهای چشز آنچه پیداست و سب ها و ع متهای آن در 27
باب ( 48ر 60 -ر).
علی بن عیسی کحال در مقدمة کتاب آورده است :آن را در پاسخ به پرسشهای ییی از
دوستان نگاشتز؛ سپس گوید «پزشیان اسیندرانی بیماریهای چشز را گفته ولی ع جش را
نگفتهاند .بنای این تألیف را چنان ساختز که از کتابهای پیشین کحالی مستغنی شوی .این
کتاب را از کت

پیشینیان جمع کردن و از پیش خود هیچ چیز اندر آن نگفتز مگر چیزهایی که
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استادان زمانه را دیدن که اندر آن به کار داشتند ...پس نگاه کردن اندر کت
کتابها؛ هر چه نییوتر بود برگزیدن ...جالینور نیز ...از کت
سرافیون و از کت

جالینور و دیگر

دیسقوریدور و کت

پسر

فولس و دیگران بیرون آورده است[ ...اما پس از انتخاب آن کتابها] اصل

و دستور این کتاب خود ساختز» (1ر2 -پ).
متین عربیی آن با ترجیمة التیین به کوشیش ک .آ .هیل در  1845در درسیدن به چیاپ
رسییده است.
آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل ...این کتیابی است که علی بن عییسی کحیال تصنییف
کرده است.
انجام  :و طبع هر یک جدا جدا بگفتز تا آسان بود بر کسی که طل

این علز کند .واهلل

الشافی .تمان شد.
 -2خالصه شفایی ( 60پ 80 -ر)
نگاشتة موفر بن محمد حسینی شفایی (رک  18ج).
انجام ( :تسیین وجع اال به مخدراف از واجباف باشد بعد از آن معالجیه شیده واقعیه در
امعیاء .واهلل اعلز.
 -3کنز الکحالین ( 81پ 120 -پ)
نگاشتة محمد بن محمود بن محمد عرب کحال شیرازی در چشز پزشیی در  250فصل
برای ابوالفتح بایسنغر بهادر؛ خود در مقدمه آورده است که نیاکانش در علز حیمت عین و
غیره مهارف تمان داشته و پادشاهان زمان از علز آنان استفاده کردهاند .سپس میگوید که این
کتاب را جهت تیمیل کتابخانة شاهی نگاشته و به پادشاه تقدیز نموده است .او نان کتابهای
مورد استفادة خود را نیز بدین ترتی

ذکر کرده است :کلیاف شیخ بوعلی اسباب و ع ماف

سمرقندی و شرح آن تذکرة الیحالین علی بن عیسی کحال مفتاح الشفای قرشی نور العیون
اه می منهاج البیان [ابن جزلة بغدادی] اختیاراف بدیعی [زینالدین عطار] کنا
قرابادین نجیبی تذکرة ابن سویدی و دیگر کت

منصوری

متداوله.

آغاز :بسمله .سپار بیقیار بصیری را که دیدة بصیرف اولیاالبصار در ادراک الوان
مصنوعاف و اشیال انواع مخلوقاف...
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انجام (ناتمان) :و آن گیاهی است گل سفیدی که میل به سرخی دارد.
 -4ترجمه شرح اسباب و عالمات ( 121پ 232 -پ)
ترجمهای است از شرح نفیس بن عوض کرمانی (رک  26ب) از ناشنار؛ و آن جز ترجمة

حییز شاه ارزانی -موسون به ط

اکبری (رک  34آ) -و عبار بن محمد کایز (آقا کوچک)

است .ترجمة دیگری از آن با نان مجرباف شفا در کتابخانة پزشیی دانشگاه تهران وجود دارد.
کتاب به مقاالف متعدد تقسیز شده اما این نسخیه فقط تا اواییل باب  -91در بیان نقصان
بیاه -را داراست.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .و الحمدهلل رب العالمین و این باب مشتمل است بر مقاالف .مقالة
اول در صداع و صداع وجع و المی است در اعضای سر.
انجام (نانوشته) :و همچنین هر صنف از اصناف شخصی است که نسبتش به آن صنف.
نستعلیق معمولی میرزا محمد تقی موسوی طبی
رمضان  1275با مهر همو (در ترقیمة
مانده و عنوان و نشان در

در پنجشنبه  12و روز جمعه 20

 1و )2؛ جای عنوانها در

 1و  2خالی

 3و  4شنگرف است .عنوانها در

 3در حاشیه

هز آمده است .با حواشی و نشانههای منه صح؛ برن پایانی (ن  )234قسمتی از
یک رسالة فلسفی است .انجان  3و  4ناتمان مانده است.
 17و  19ر 14 /5 × 8

 234ن 21 /5 × 16

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج کبود ضربی مقوایی ربعی
منابع (  :)1مخطوطاف الط  /261 -259 :معجز المطبوعاف العربیه /1356 :2
نشریه  /307 :3منزوی ( /495 -494 :1

 :)3فنخا .820 -819 :26
Brockelmann, SI, p. 884.

(  :)4مخطوطاف الط  /373 :نشیرییه  /342 335 307 :3کتیابشنیاسی
پزشییی.60 :

 75ج[ -مجموعه در کیمیا]

(فارسی -عربی)

مجموعه ای است در کیمیا برگرفته از کتابها و رساالف و اقوال گوناگون و تجربیاف کات
در  23جزء( .شمارههایی که با ع مت * مشخص شده به عربی است).
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 -1از سیماب میر محسن (1پ)
 -2قول میرغالم محمد (3ر)
 -3قول مال یحیی (3پ)
 -4تکلیس و اثبات نمک (4ر)
 -5تفصیل احجارات (5ر)
[ -6اسامی ادویه و آالت مستعمل در کیمیا] (6پ28 -ر)
 -7طریق استخراج طالع (28پ)
[ -8رساله فی کیمیا ] (29ر39 -ر)
از ناشنیار به عربیی مغلوط که در آن از ابوبییر بن محمید رازی و ذوالنیون مصیری نیان
بیرده است.
آغاز  :بسمله .و اما اسمه العلیز من ابهز علیه امر فی کشف سرّ من اسرار اهلل تعالی.
انجام :ولیین ذلک آخر االک ن فی هذا الفصل الشریف
[ -9رساله در کیمیا] (39ر42 -پ) نگاشتة شمسالمعارف
 -10رساله در بیان تیزابها که اکسیر شود و جز آنها ( 43ر 52 -ر)
 -11رسالة موزون جنة الوصال ( 52پ 58 -پ) سرودة نورعلی [شاه] درویش (رک  11ب).
آغاز :چون قناعت کنز الینفد بود

قانعین را دولت سرمد بود

انجام :گر بفهمی معنی ماء الحیاف

متحد بودن حیاتت با مماف

 -12رساله در اصول صناعت ( 59ر73 -پ)
برگرفته از تحفة المؤمنین نگاشتة میر محمد مؤمن تنیابنی دیلمی است (رک  24آ)
[ -13پراکندههای کیمیایی] ( 74ر 75 -ر)
[ -14رساله فی االجساد ] ( 75پ 87 -پ)
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد اعلز ان االجساد سبعه :هی الذه
 -15رساله در حل مواد ( 88پ 90 -پ)

و الفضه...
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[ -16پراکندههای کیمیایی] ( 91ر 97 -پ)
به نثر و نوز منقول از علی (ع) سید نعمت اهلل [جزایریشوشتری؟] و سرودههایی از قمری
حییز؟ مولوی حسامی ابن اسماعیل و شمستبریزی
 -17رساله در علم سیمیا ( 98ر106 -پ)
از ناشنار فقط آمده که از کتاب صحیح قلمی شد.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد بدان که این نسخهای است از اسرار علز الهی.
[ -18پراکندههای کیمیایی] ( 107ر113 -پ)
شامل طریق استخراج مواد تقطیر قاعدة طلق اکسیر سیماب شعر و تیلیس است.
[ -19رساله العشره] ( 114پ 126 -ر)
از ناشنار در  10باب.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...هذا الیتاب فیه ابواب العشره لبعض الحیماء الواصلین.
[ -20پراکندههای کیمیایی] (126پ127 -پ)
بخشی از آن از روی خط میرزاابراهیز فاضل نوشته شده است.
 -21رساله در صفت اکسیر مرغ زرین (128ر129 -پ)
 -22ذخیرة االسکندریه (130پ166 -پ)
از ناشنار؛ در آن آمده است که معتصز عباسی پس از فتح عموریه دانست که در آنجا میانی
است که آنتیوخور شاگرد؟ اسیندر مقدونی ساخته و در آن آالف انبیا و آاارشان را نگهداری
میکردهاند .سپس میگوید که این رساله در آنجا یافته شده است .این رساله به  10باب تقسیز
شده و با نان ذخیرة اسیندری به فارسی هز ترجمه شده است.
آغاز  :بسمله .کان االمیر المعتصز باهلل بعد ان فتح عموریه و قد سمع ان بها دیراً قدیماً.
[ -23پراکندههای کیمیایی] (167ر171 -پ)

به نثر و نوز شامل سیماب جیوه تیلیس مغنیسیا و آهن و سرب و مرقیشیا و شیشه طریقة
عقد زنبق جهت راه شمش .در آن از حاجی شاه هز نقل کرده (170پ) و تجربة امیر
سید علی در عقد زنبق را هز آورده است (171ر).
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نسخ و نستعلیق محمد کایز بن محمد علی بن محمد یوسف بن محمد علی در
روز شنبه  7جمادیاالول 166( 1233پ)؛ بر روی نان ادویه و آالف کیمیایی خط
شنگرف کشیده است (6پ28 -ر)؛ حواشی بسیار -منقول از ساروج الحیمه
صراطالمستقیز فی االمامه از شیخ یونس عاملی -و نشانههای صح ص منه ن
ل علی النّبی  1211در برن آغاز و انجان
و جز آنها دارد .سجع مهر اللهز ص ّ
نسخه نقش شده است .بسیاری از صفحاف به صورف چلیپا نقش شده است.
 171ن 21 × 15

ر گوناگون
کاغذ فرنگی نخودی و کبود آهار مهره
جلد تیماج سبز غلیظ ضربی مقوایی ربعی
منابع (  :)22ذریعه /13 :12منزوی .621 :1

(عربی)

 76ج -شرح االسباب و العالمات
نگاشتة برهانالدین نفیس بن عوض کرمانی (رک  26ب  74 /4ج)

آغاز (افتاده) :علیها بالذّاف ...عن االحترا فی الشّمس و غیرها کالنّار...
نسخ تحریری ابوطال

بن حاج حسین طبی

در جمادی الثانی 1123؛ عنوانها در

حاشیه آمده و روی جم ف متن اصلی خط شنگرف کشیده است .با نشانههای
صح؛ یادداشت دربارة صداع (1ر)؛ آغاز افتاده است.
 17ر 15 × 7 /8

 520ن 21 × 15 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج عنابی ضربی مقوایی ربعی

 77ج -کفایه مجاهدیه (منصوری)

(فارسی)

نگاشتة منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیار شیرازی (رک  34 /1ب  38ج).
آغاز (افتاده) :الجین و االنیس الّا لیعبیدون و حصیول این کمیال و صیدور این افعییال
بیوجود صحت...
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نسخ تحریری نیمة اول سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ یادداشت حساب ستاره
یادداشت تملک م ملک محمد بن م عبار علی با مهر همو در  1253و یک
یادداشت طلسماف در برن پایانی آمده است .برن آغاز آن افتاده و اندکی هز آب
خورده است .نان کات

و تاریخ کتابت ندارد.

 19ر (اکثراً) 16 × 10 /5

 154ن 20 /5 × 15

کاغذ فرنگی کبود (دو رنگ) آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای رگهای مقوایی ربعی

(فارسی)

 78ج -قرابادین
نگاشتة موفر بن محمد حسینی شفایی (رک  73 /1ج).
انجام :هر صباح یک ح

بخورند بیشک بیست نوبت جماع تواند کرد؛ به توفیق ایزد

تعالی .تمت رساله (کذا).
نستعلیق تحریری میرزا آقا بزرن اول فرزند آقا جلیل بن میرزا جواد طبی

در 22

صفر 1238؛ با جداول شنگرف در تمان صفحاف؛ عنوانها شنگرف؛ حواشی منقول
از تحفة المؤمنین برهان قاطع مجرباف حاجی اسماعیل طبی

و نشانههای منه

صح در بسیاری از صفحاف آمده است .نسخههای پزشیی در برن 1ر و برن
پایانی نوشتی ه شده است .مهر یادداشت با مهر جواد در رج

( 1255ترقیمه و

برن آغاز).
 139ن 21 × 16

 15ر 15 /5 × 7 /8
کاغذ فرنگی شیری
جلد تیماج پیازی ضربی مقوایی ربعی

 79ج -زبدة الحکمة ناصری

(فارسی)

نگاشتة دکتر پوالک نمساوی ترجمة حییزالملک علینقی بن محمد اسماعیل (رک  56 /3ج).
نیمی از آن نسخ تحریری جمادیالثانی ( 1306از ن  49تا پایان) و نیمی چاپ
سنگی با نستعلیق خو

به کوشش آقا محمد اسماعیل پیشخدمتباشی در 1272
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(از آغاز تا ن  48پ)؛ عنوانها و صفحهشمار بر باالی صفحاف آمده است .اهدای
کتاب با امضای احمد طاهری به گریگور چاپاریان در  26شهریور ( 1338آغاز
چاپ سنگی).
 20ر 14 × 8 /5

 115ن ( 21 × 17به انضمان چاپ سنگی)

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد مقوا با روکش مشمع آبی ربعی
منبع :مشار .1826 -1825 :2

(فارسی)

 80ج -تحفة المؤمنین

نگاشتة سید محمد مؤمن تنیابنی دیلمی (رک  24آ) .شامل بخشی از دستوراف جامع است.
آغاز ( افتاده) :باشد و سوء الهضز و درد قولنج و عسرالبول و مرضهای بلغمی و بادهای
غلیظ و از برای صحت بدن از علل بسیار بعید است.
نستعلیق تحریری اواسط سدة 13؛ عنوانها و نان ادویه شنگرف است؛ با حواشی
(مجرباف) با نشانههای صح؛ لبه های نسخه آب خورده و آغاز و انجان آن افتاده
است.
 17ر 15 × 10 /5

 38ن 21 × 15

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای مقوایی ربعی

 81ج -بیت االحزان

(فارسی -عربی)

نگاشتة عبد الخالق بن عبدالرحیز یزدی مشهدی (ن  )1852 /1268در مصائ

خامس آل عبا

در یک مقدمه چهل مجلس و یک خاتمه .فقط مقدمه به فارسی است و متن کتاب به عربی

است .مؤلف این کتاب را پس از مصائ

المعصومین و برای فارسیزبانان نگاشت .ضمناً

بخشی از آن توسط مترجمی ناشنار به فارسی ترجمه شده و به نسخه الحا شده است
( -150ر 205 -پ) .این کتاب برای نخستین بار در سال  1858 -9 /1275در تبریز به صورف
سنگی به چاپ رسیده است.
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آغاز :بسمله .الحمدهلل الذی اعوز ب یاء االنبیا و المرسلین و احسن رزایاء االوصیاء
المیرمین...و بعد چنین گوید بندة عاصی امیدوار به کرن خداوند.
انجام :التفجع کحلت فنورک العیون عمامة و اصز رزقاً فی کل.
انجام (ترجمه) :بعد از تو از فرزند ال حسین است .ایشان پاک و معصومند و این حجت پر
می کند دنیا از عدل و داد.
نسخ و نستعلیق تحریری نیمة دون سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ انجان ناتمان
مانده است .داخل متن کتاب نسخة دیگری به عربی در شرح کتاب دیگری وجود
دارد.
 15و  23ر  20515 × 10ن 21 /5 × 15 /5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای جدید وزیری
منابع :ذریعه  /185 :3ریحانة االدب  /389 :6فنخا  /314 -313 :6مشار /838 :1
مرعشی /631 -629 :30
http://www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=179873.

 82ج -مهیّج االحزان و موقد النیران

(فارسی)

نگاشتة م محمد حسن فرزند محمد علی یزدی (زنده در سدة  /13اوایل سدة  )19و
شاگرد سید محمد مجاهد دربارة قیان عاشورا که آن را در یک مقدمه و چهارده
مجلس در پنجشنبه  24ربیعاالول  1237به پایان رساند (ترقیمه) .این کتاب بارها به
چاپ رسیده است.
آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل المتفرد بالقدن و البقاء ...اما بعد چنین ّگوید...
چون توسل به ائمة طاهرین که عروة الوثقای الهی...
انجام :یا رب کن غوااً له و مؤیداً و اززل به جور المحاندا قمع.
نستعلیق تحریری نیمة اول سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ جم ف عربی به خط
ال

معرب؛ شعری در مدح امان حسین (ع) در پشت برن ترقیمه آمده است.

 25ر  14215 × 9ن 21 /5 × 14
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کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای ترنجی ضربی مقوایی وزیری کوچک
منابع :ذریعه  /299 :23فنخا  /648 -645 :32نشریه 453 :3؛  /101 :5گلپایگانی:
 /186مشار /3197 :2
http://www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=154201.

 83ج -مجموعه
شامل پنج رسالة فارسی به ترتی

(فارسی)
ذیل:

 -1مدخل منظوم (1پ11 -ر)
از عبدالجبار خجندی در ستارهشناسی که آن را برای جمالالدین ابوالمحامد محمد بن
نورالدین احمد در جمادیالثانی  /616مه  1228سروده است .پیشتر آن را از خواجه
نصیرالدین طوسی میدانستند و گاه به فخرالدین مبارکشاه غوری بخاری هز نسبت دادهاند.
این کتاب به اشتباه با نان خواجهنصیر طوسی چاپ شده و نسخههای آن بسیار است.
آغاز :بسمله .مرد دانا سخن بنا نیند
انجام (نانوشته) :کس نداند شناخت در دو سرای

تا به نان حق ابتدا نیند
هیچ کس علز غی

غیر خدای

[ -2اختیارات ایام] (12پ19 -پ)
از ناشنار؛ در آن ابتدا سالهای ترکی و سپس احیان نوروزنامه فی ایان سبعه احیان خسوف
در بروج اانیعشر و اختیاراف که به برجها مخصوصند را آورده است.
آغاز ( نانوشته) :و سپهساالران را رنج رسد و چون هوا خو

گردد و جُنگ و آشوب

برخیزد...
انجام :بنده خریدن رن زدن و شطرنج باختن و کارهای نهانی کردن .واهلل اعلز بالصواب.
[ -3جدول اختیارات القمر] (20ر65 -پ)
از ناشنار در نجون؛ در آن احیان حوادث را در اوضاع مختلف قمر در جداول و ترسیماف
مختلف به دست داده است .نسخههای بسیاری از این دست وجود دارد.
آغاز  :جدول االختیاراف علی کون القمر فی البروج .دیدار ملوک نوبریدن و پوشیدن.
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انجام :و صاح

آن قسز از کواک  .. .در جن

آن قسز مرقون است به سیاهی آن هز .واهلل

اعلز بالصواب.
 -4نان و حلوا ( 67پ 77 -ر)
سرودة شیخ بهایی (رک  15ب  47 /6ج).
فهو ما معبوده الّا هواه

انجام :یا بهایی اتّخذ قلباً سواه
 -5مرشد العوام ( 77پ 92 -پ)

رسالة علمیه نگاشتة میرزا ابوالقاسز گی نی قمی (رک  45ب) است .نسخة حاضر شامل بخش
صون در سه باب و چند مطل

و فایده است.

آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمیدهلل ...اما بعد ...در فضییلت اواب روزه و حییمت در
تیلییف آن.
انجام :و کفاره واج

نمیشود بلیه باید به نذر خود غسل کند .واهلل العالز باحیامه.

نستعلیق تحریری محمد قاسز در  19جمادیاالول  1243جمادیالثانیِ همان سال
(  2و  )4و شعبان )5 ( 1247؛ با جداول شنگرف در تمان صفحاف؛ عنوان و
نشان شنگرف؛ رسالة دون دارای احیان نجومی است .یادداشت اهدای کتاب با مُهر
ناخوانا به فرزند -م لطفاهلل -در ذیقعدة  8( 1269ر)؛ یادداشت در بیان کیفیاف
بانگ گو نمودن (حاشیة ن)4؛ اسامی سالهای ترکی و چهار بیت از حافظ و
دیگری (11پ  12ر) در احیان هاله و قور و قزح و شعری در سختیهای
پیامبران (18پ  19ر)؛ اشعار دربارة ماههای قمری از قول لقمان حییز (66ر)؛
اختیاراف اکراد از سال فرر (66پ  67ر)؛ اشعار در مدح علی (ع) (67پ)؛
اشعاری دربارة دنیا و جز آنها (92پ  93ر 94پ) .اوایل نسخه وصالی شده
است.
 19ر ( ( 16 × 10 )4حدوداً)

 94ن 21 × 15 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد میشن مشیی مقوایی عطف تیماج مشیی ربعی
منابع (  :)1منزوی  /349 -347 :1ذریعه  /290 :19نشریه 313 :5؛ حقو -186 :
 /187دانشگاه  /719 :8مرعشی  /242 :2مشار .2969 :2
(  :)5ذریعه .307 :20
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(فارسی)

 84ج -زبدة الحکمة ناصری

نگاشتة دکتر پوالک نمساوی ترجمة حییزالملک علی نقی بن محمد اسماعیل (رک  56/3ج؛
تصاویر برگزیده).
نیمی از آن نستعلیق تحریری آقا زینالعابدین قوچانی طبی

[شاگرد دارالفنون و

هزدرر میرزا نصرف طبی ] در ( 1301ن  49تا پایان) و نیمی چاپ سنگی
( 1272عین ًا همانند

 79ج)؛ با حواشی میرزا نصرف طبی

یادداشت و مُهر همو در ترقیمة نسخه با تاریخ ش
خط جناب آقا شیخ زینالعابدین طبی

در کرانة صفحاف؛

 14صفر  1316بدین مضمون:

و حییز قوچانی است که آن هز مثل بنده

آمد تهران و گرفتار شد .یاد وطن نمیکنند این پسران ناخلف؛ حق هز دارند زیرا
که سواد اعوز را کسی نمیگذارد برود دهنشین شود.
دِه مرو دِه مرد را احمق کند
فهرست مطال

مرد حق را کافر مطلق کند

کتاب در  3برن نخست آمده است.

بر باالی نسخه صفحهشمار دارد.
 16ر 15 /5 × 8

 121ن ( 21 × 15 /7به انضمان چاپ سنگی)

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج خیالی مقوایی ربعی

(فارسی)

 85ج[ -عالمات و عالجات]
کتابی است در ع جاف بیماریها و ادویة مناس

برای درمان آنها از پزشیی

ناشناخته احتماالً از سدة  .19 /13عنوانهای نسخه تا برن  85به عربی و پس از آن
به فارسی است .گویا آغاز آن افتاده و برخی از عنوانهای آن بدین قرار است:
 فی ع ماف من خبر؟ االصلیه فی ع مات امزجة االصلیه فی ع ماف امزجة العارضیه -فی اقسان النفس البسیط المرک

مع استدالالته
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 فی اجنار البول من اللون مع استدالالته -فی امور التی یج

مراعاتها قبل االستفراغ...

آغاز :فی ع ماف من خبر ؟ االصلیه و هی عشرة .طمس است و او چنان بود که
شخص معتدل المزاج در وقت م مسه از هر کیفیتی که منفعل شود.
انجام :با روغن زیتون یا روغن گل سرخ و پانزده عدد فلفل بمالند و در رویانیدن
ابرو و غیره عدیل ندارد.
شیسته نستعلیق نیمة دون سدة 13؛ عنوانها نیمی ال

و نیمی شیسته نستعلیق و

به خط سرخ؛ سجع مهر «یا محمد» در آغاز و انجان نسخه 7 .برن بیاض در پایان
نسخه که یک نسخة دارویی در برن بیاض پایانی نوشته شده است.
 15ر ×  12114 /5ن 20 /5 × 15
کاغذ فرنگی نخودی نازک
جلد مقوا عطف و لبه تیماج الکی فرسوده وزیری

 86ج -شرح بیست باب

(فارسی)

شرحی است از م نوانالدین عبدالعلی فرزند محمد بیرجندی (ن  )1527 -8 /934بر
کتاب بیست باب نگاشتة خواجه نصیرالدین طوسی (ن  )1273 -4 /672در شناخت
اصطرالب و تقویز .گویند دیباچة این شرح از منشآف عبدالواسع نوامی است .شارح
آن را به نان ناصرالدین وزیر در جمادیاآلخر  /889ژوئیة  1484به پایان رساند.
آغاز :بسمله .وبه نستعین .فاتحة الیتاب در هر باب و خاتمة مقال در همه حال
سپار و ستایش حییمی را سزد که درجاف آفتاب عزف و کبریا .
انجام :در معرفت قواعد فن اسطرالب به سعی بنده ...بیرجندی در جمادیاآلخر
 889که راز تاریخ آن سر باز میگوید.
نستعلیق تحریری محمد مقصود فرزند حسن ارشی در روز سهشنبه  6ذیقعده
1076؛ عنوان و نشان شنگرف؛ یادداشت امانت کتاب توسط احمد بن محمد منجز
از عبداهلل بن آغا در  15صفر  1238و یادداشت تملک عبداهلل بن محمد رضا بن
محمد باقر مازندرانی نجفی و عنوان کتاب با تاریخ ( 1320برن ع)؛ توضیحاف و
تصحیحاف با نشانة «منه» در حاشیة صفحاف آمده است.
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 104ن 20 /5 × 15 /5

 15ر 14 × 8 /5
کاغذ فرنگی کهن نخودی
جلد تیماج عنابی ضربی مقوایی وزیری کوچک

منابع :ذریعه  /130 :13منزوی  /314 -312 :1فنخا  /220 -210 :19مجلس :10
1893؛  /273 105 :19دانشگاه  /933 :9ملی .271 :5

(عربی)

 87ج -مجموعه
شامل دو رساله در اصول فقه و رجال:
 -1معالم االصول (2پ51 -پ)

از ابومنصور جمالالدین شیخ حسن بن شهید اانی زینالدین (ن  )1602 -3 /1011در یک
مقدمه و چند مقصد و مطل

و بح

و اصل و یک خاتمه .این کتاب که مشهورترین اار

اوست مقدمة اصولی استداللی است که مؤلف بر کتاب خود -معالزالدین و م ذ المجتهدین-
نوشته اما تدریجاً از اصل جدا شده و ییی از کتابهای درسی حوزههای علمی شد؛ و
دانشمندان بر آن شرحها و حاشیههای فراوان نوشتند .این کتاب مقدمهای در فضیلت علز و
اصول و فصولی در مباح

علز اصول دارد .چند بار هز چاپ شده است.

آغاز :کتاب المعالز من مصنفاف الشیخ حسن بن شیخ الشهید رحمهما اهلل .بسمله .الحمدهلل
المتعالی فی عزّ ج له عن مطارح االفهان ف یحیط بینهه العارفون.
انجام  :و ذلک کاف فی الترجیح فی ن الشیخ عندی هو الحق .تز الیتاب بعون الملک
الوهاب.
 -2الوجیزه فی الرجال (52پ 66 -ر)
از محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ( )1110 -1037رسالة مختصری است در علز رجال به
ترتی

حروف؛ و فقط نان اشخاصی که حاالف آنها نزد مؤلف واضح بوده یا شهرف داشتهاند

گردآوری شده است.
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این نسخه اسانید را ندارد و در پایان آن آمده است که مؤلف آن را بین راه خراسان به اصفهان
در رج

 /1086سپتامبر  1675نگاشته است .شیخ محمود بروجردی آن را به همراه وجیزة

شیخ بهایی در  1894 /1312در طهران به چاپ سنگی رسانده است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل الذی رفع منازل الرجال علی معارج الیمال علی قدر روایاتهز عن
النبی الیریز.
انجام  :فی ایان معدوداف ...فی شهر رج

المرج

من شهور سنة ست و امانین بعد االلف

من الهجره النبویه صلی اهلل علیه و آله.
نستعلیق تحریری محمد حسین فرزند عبدالعلی یزدی در روز چهارشنبه غرة
جمادیاالول  )2 ( 1256و  2ذیقعدة )1 ( 1261؛ عنوان و نشان شنگرف؛ در
رسالة اول حواشی منقول از مؤلف سلطان رحمهاهلل محمد صالح و نشانههای
صح ص منه نوشته شده است .چند یادداشت متفرقه در برن ع آمده است.
 24 -23ر 14 /7 × 9

 66ن 21 × 15 /5

کاغذ ترمة فرنگی شیری
جلد تیماج مشیی با ترنج و سرترنج ضربی عطف تیماج قهوهای مقوایی ربعی
فرسوده
منابع (  :)1ذریعه 210 -204 :6؛  /198 :21مرعشی  270 :2عربی مشار/865 :
دانشگاه .1722 :3
(  :)2فنخا  /293 -284 :34دانشگاه 676 :2؛  /620 :8عربی مشار /984 :مؤلفین
مشار  /42 23 :2مرعشی 83 :1؛  /33 :2مجلس  /331 :19ملک .493 :6

 88ج[ -قرابادین]

(فارسی)

گویا شامل سه رساله در ادویة مفرده از نویسندهای ناشنار است .رسالة نخست در  5برن
نخستین نسخه آمده؛ رسالة دون متن کتاب و رسالة سون در هامش.
آغاز (افتاده) :و ردع شده و هر چه را مزاج اانوی طبیعی باشد مرک

القوی نامند.

انجام :اورمی اسز ترکی ایل است .پیر کوکی اسز ترکی جزر است که به فارسی زردک
نامند .قد تز بحمد اهلل تعالی.
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نسخ و ال

اواسط سدة 13؛ عنوانها شنگرف؛ رسالة هامش به خط نستعلیق

تحریری است.نسخه آبخورده است.
 117ن 21× 6 /5

 18ر 13 /5 × 8 /5
کاغذ روسی نمرة 7

جلد تیماج قهوهای الیی عطف پارچة آبی وزیری کوچک

 89ج -الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه

(عربی)

شرح مشهور زینالدین علی بن احمد عاملی مشهور به شهید اانی (-1505 /966 -911
 )1558بر اللمعة الدمشقیة شمسالدین ابوعبداهلل محمد بن شیخ جمالالدین میی عاملی شهید
(ن  .)1384 /786شارح آن را در سال  1553 /960به پایان رسانده است .نسخههای بسیار از آن
در دسترر است.
آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل الذی شرح صدورنا بلمعة من شرایع االس ن؛ کافیة فی
بیان الخطاب و نور قلوبنا.
انجام :یحلف المنکر الصالة عدن ما یدعیه اآلخر من الزیاده .تز الجزء االول من الروضة
البهیه...
نسخ تحریری نیمة دون سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف و مشیی؛ برخی
تصحیحاف و یادداشتها در حاشیة نسخه آمده است .فهرست برخی مطال
به خط نسخ و ال

کتاب

و برخی اشعار و یادداشت یادگاری حسین فراهانی در 1320

(برن پایانی).
 22ر 14 × 8

 227ن 21 × 14 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج زرد و جدول و منگنة ضربی مقوایی
وزیری کوچک
منابع :ذریعه 90 :6؛  /292 -290 :11فنخا  /136 -46 :17مدرسة رضوی قز/48 :
عربی مشار.497 -496 :
http://www.aghabozorg.ir/showbookdetail.aspx?bookid=157607.
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(فارسی)

 90ج -منتخب الصرف

نگاشتة محمد تقی خان در  60درر و  6باب؛ گویا مؤلف از پیشخدمتها یا فرزندان آنها در
دربار موفرالدین شاه بوده و آن را در مدف  17روز -از  12تا  29ربیعاالول  6 /1324تا  23مه
 -1906برای مبتدیان نگاشته است .خود در دیباچه نوشته که پیش از این کتاب معت ف و
مفتاح الصرف را هز نوشته است .بخش صحاح تا پایان معت ف را از روی تقریراف معلمش
آقاشیخ عبدالجواد نقل کرده است .مؤلف با شیوة درست نگار

آشنا نبوده و لذا متن کتاب

غلطهای دستوری و ام یی فراوان دارد .نگارنده نشانی از نسخه در فهارر دیگر نیافت (نک
تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .چنین گوید این بندة درگاه محمد تقی خان که در حین تحصیل صرف و نحوِ
عربی به خاطر گذشت...

انجام :چنان که در باب سیّز زئر یزیر ذکر شد .تز المعت ف.
نستعلیق تحریری مؤلف در  29ربیعاالول  1324با مهر همو در آغاز و انجان
نسخه؛ با یک سرلوح ابتدایی آبرنگی در آغاز؛ عنوانها آبی؛ یک حاشیه با نشانة منه
در صفحة 37؛ متن صفحهشمار دارد .در درون جلد و ترقیمه مؤلف نان خود و
یادداشتی دربارة کتاب به فرانسه نوشته است .مهر التین تقی خان در آغاز؛ یک
برن آغازین و ده برن پایانی بیاض است.
 12ر 18 × 12 /5

 55ن 21 /5 × 16 /5

کاغذ فرنگی خطدار
جلد تیماج سرخ مقوایی ربعی

 91ج -مقتل الحسین (ع)

(فارسی)

نگاشتة ناشناسی از دورة قاجاری در هفت مجلس در ذکر مصیبت امان سون شیعیان و
حیایتها و اشعاری در آن باره.
آغاز :دییدن بر باالی من ایستیاده در نهایت غض
ما قبلها...

گفت :مالک! یا جمیال انقطع یدین طال
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انجام :وای بر او! پس این است زیانکاری بزرن که ع جی از برای او متصور نیست .لعنت
اهلل علیه ...تمت الیتاب.
نستعلیق تحریری ربیعاالول 1249؛ جای عنوانها خالی مانده است .برن آغاز پاره
شده و برخی صفحاف متن افتاده است .نان ادویه در برن بدرقه آمده است.
 16ر 14 /5 × 8

 105ن 21 × 15 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج تریاکی با ترنج و لچیی و منگنه و جدول ضربی درون پارچهای
الیی وزیری کوچک.

 92ج[ -حکایات داستانی مذهبی]

(فارسی)

از ناشنار (گویا زنده در سدة  )12در بیان روایاف پیامبر و امامان شیعه و در دفاع از عقیدة
شیعی به سبک غالی؛ و حیایاتی دربارة آنان و داستانهایی دربارة زهد و پارسایی به شیوة
وعظ و خطابه .در آن عمدتاً از مصابیح القلوب کشف الغمه و راحة االرواح نقل کرده است.
جز جوامع الحیایاف سدیدالدین محمد عوفی بخاری (سدة  )14 /7است.
برخی عنوانهای حیایتهای کتاب از این قرار است:
 [حیایت هبوط آدن] حیایت ابراهیز حیایت فرعون حیایت مرد صالح در عهد سلیمان (ع) حیایت حضرف سلیمان (ع) حیایت حضرف پیغمبر و عبدالمسیح حیایت معراج رفتن پیغمبر حیایت خواب دیدن کافران پیغمبر را حیایت پیغمبر با پادشاه خراسان شارح شاه حیایت خلفای بنی عبار (دو بار ) -حیایت دزد و حضرف علی (ع)
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 حیایت علی (ع) به صفین حیایت مرد عابد به زمان حضرف موسی (ع) حیایت سلمان فارسی و درویش حیایت عروسی رفتن حضرف فاطمه (ر) [حیایتی از حضرف فاطمه (ر)] حیایت بوسه کردن پیغمبر حضرف فاطمه را حیایت فرمایش حضرف امیرالمؤمنین با سلمان مسأله پرسیدن یهودی از عمر حیایت مهمانی کردن حضرف امیرالمؤمنین حضرف رسول را حیایت درشت سخن گفتن جوان یهودی با ابوبیر حیایت جمع شدن مخالفان بر خ ف قول امیرالمؤمنین حیایت مهمانی کردن ابوبیر پیغمبر را...آغاز (افتاده)... :قصور ذاف دو فرزند دلبند اوست؛ حسن و حسین ع .آدن گفت :ایشان چه
کسانند؟ جبرئیل گفت :ای آدن! ایشان از نسل تواند؛ به واسطة وجود ایشان بودی هرگز نه عالز
آفریدی و نه آدن و نه بهشت آفریدی و نه آسمان و نه زمین و نه فرشته .جملة آفرینش را
سب

وجود ریف ایشان است و مقصود آفرینش تو ایهار ذاف قدسی آیاف ایشان است .ای

آدن یاد گیر نانهای ایشان را که تو را روزی به کار آید.
انجام :ما را از این شدف فرجی و از این محنت مخرجی به ارزانی دار .در حال تمامی آن
سنگ از آن مخرج بشیست و مدخل غار همچون اول بیسینگ ماند؛ و ایشان بییرون آمدند.
تا بدانی که...
نسخ اواسط سدة 13؛ عنوان «حیایت» و خط روی چند واژة اول پس از آن
شنگرف؛ عنوان برخی حیایاف به رنگ الجورد در حاشیه آمده است .یادداشت
« آن چه آفرین خانز گرو گذاشته چهار عدد چادر نماز پنج زرع و نیز مخمل
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یک زرع پنجایی» (54ر)؛ یادداشت موسی الرضا [خانجانی] با مداد دربارة برف و
باران و طوفان در  8بهمن 46( 1325ر)؛ مهر محمد؟ در 57ر؛ آغاز و انجان نسخه
افتاده است.
 154ن 20 /5 × 16 /5

 15ر 16 × 10
کاغذ فرنگی کبود و نخودی
جلد گالینگور مشیی مقوایی وزیری

(فارسی)

 93ج -دیوان

سرودة افضلالدین ابراهیز (بدیل) فرزند نجی الدین علی نجار خاقانی شروانی (ن /595
)1199؛ شامل قصاید غزلیاف مثنویاف مقطعاف و رباعیاف
داود بن علوی شادیآبادی آن را شرح کرده است.
دیوان او بارها به چاپ رسیده است
آغاز (افتاده) :خصز سگدل ز حسد نالد چون جبهة ماه
نیور بیصیرف دهید دعیدع غیوا شنیونید؟
انجام (افتاده) :چون در زمانه چیز ندارد خرد حسود
کان را که چیز نیست خرد هیچ چیز نیست
 ...حیییاف مشییو غییره کییآسیمییان
سییاف پیشیهای است که او را تمییز نیست
نستعلیق خو

نیمة دون سدة 11؛ با جداول زر و الجورد مشیی برخی برنهای

نسخه وصالی شده برخی برنها آبخورده و آغاز و انجان آن افتاده است.
 20ر 20 × 10

 313ن 25 × 15 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
بیجلد وزیری
منابع :فنخا  /231 -219 :15سپهساالر  /590 466 -463 :2مجلس 271 :8؛ :22
 /51ملی 131 :1؛ 277 :2؛ 13 :4؛  /217 -215 :6ادبیاف /253 :فهرستوارة مشکوة
 /303 :1نوربخش .99 :2
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(فارسی)

 94ج -روضة الشهدا

نگاشتة م حسین بن علی واعظ کاشفی (رک  62ب)؛ در سرگذشت پیشوایان شیعی از حمزة
بن عبدالمطل

تا حسین بن علی (ع) و خاتمه «در ذکر اوالد سبطین (علیهز الس ن) و سلسلة

بعضی از ایشان» امان حسین (ع)؛ در ده باب در آن از اشعار شاعران مشهور بهره جسته است.
از کهنترین کتابهای سوگواری است که گویا واژة روضهخوانی هز برگرفته از نان آن است.
او در مقدمه آورده است که آن را به درخواست ییی از بزرگان هراف و به دلیل آن که متنی
جامع برای ذکر مصائ

امان حسین(ع) و واقعة کرب وجود نداشته ضرورف دیده که در این

باره قلز زند و کوشیده حتی اشعار عربی را ترجمه کند .هدف اصلی نویسنده پرداختن به
مصائ

امان حسین(ع) است اما داستان انبیاء و ستزهای قریش به پیامبر(ص) را مقدمة بح

اصلی قرار داده و به اجمال به زندگی دوازده امان نیز پرداخته است.
آغاز و انجان این نسخه افتاده است(نک تصاویر برگزیده)  .در هند و ایران بارها به چاپ
رسیده و آخرین بار به کوشش محمد روشن تصحیح و به چاپ رسیده است.
آغاز (چاپی) :ای شربت تو دوای دل ما

آشوب ب ی تو عطای دل ما

آغاز (افتاده)... :دستش از کار فرو ماند .شاهزاده تیغی بر گردنش زد که سر

پنجاه قدن دور

افتاد؛ پس حمله کرده سپاه دشمن از ضرب تیغ آن حضرف هراسان شده به یک بار
دررمیدند.
انجام :و شجریان جماعتی بزرن بودهاند .چون محمد اعلز و حسن زرینکمر و ابومحمد
مانید؟ هز از نسل محمد شجریند و بنوسیر و بنومرویز هز ازین قبیلهاند؛ ابوالحسن شهید...
نستعلیق اوایل سدة  12با جدول شنگرف و الجورد عنوان و نشان شنگرف؛
برنهای نسخه در صحافی جدید مربوط به دورة قاجار جابه جا شدهاند .برخی
برنها وصالی شده اندکی کپک زده و موریانه و آبخورده است.
 17ر 16 × 9

 155ن 21 × 15

کاغذ کشمیری نخودی و الوان آهار مهره
جلد تیماج قهوهای با جدول و منگنة ضربی الیی ربعی بزرن
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منابع :روضة الشهداء موالنا کمالالدین حسین واعظ کاشفی بیهقی تصحیح و
تحشیة محمد روشن تهران :صدای معاصر و نشر شبگیر  /1391ذریعه /294 :11
منزوی  /4476 -4473 :6فنخا  /158 -147 :17نشریه /83 -81 :2
روضة_الشهداء_(کتاب)http://fa.wikishia.net/view/

(عربی)

 95ج -ظرائف الطرائف

نگاشتة محمد شریف بن عبدالمحمد همدانی متخلص به صهبا در  1858 /1274منتخبی
است از نوشتههای نغزِ بزرگان نوز و نثر عربی همچون علی بن ابیطال

(ع) ابوالع ی

معری رشیدالدین وطواط و دیگران در چند باب:
باب اول -فی المیاتی

و االخوانیاف

باب الثانی -فی الفاظ الس ن و صدر المیاتباف و المنثوراف...
نگارنده نشانی از این نسخه در فهارر دیگر نیافت.
آغاز( :برنهای نسخه به هز چسبیده و قابل تور و خواندن نیست).
انجام :و یقیض یتبقض فیضه آلیة طبعه و ملیح تتملح فتلک الحیوة الطیبه.
شیسته نستعلیق خو ِ [گویا مؤلف] در ذیقعدة  1274در همدان؛ عنوان و نشان
شنگرف نسخه بسیار فرسوده و کپکزده است؛ به گونهای که نیمی از اورا آن به
هز چسبیده و قابل تور نیست.
 10ر 17 × 8/5

؟ ن 26/5 × 15

کاغذ فرنگی شیری
جلد تیماج تریاکی مقوایی وزیری فرسوده

 96ج -مجموعه
شامل دو کتاب در صرف و نحو:
 -1الفیه (حاجبیه ،الخالصه) (69 -1ر)

(عربی)
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نگاشتة جمالالدین ابیعبداهلل محمد بن عبداهلل بن مالک طایی جیانی مشهور به ابن مالک
نحوی (ن  )1361 /762که چون آن را در هزار بیت سرود به الفیه مشهور گشت.
آغاز (افتاده) :ک منا لفظ مفیید کاستیقز.
 -2شرح انموزج فی النحو ( 127 -70پ)
شرح جمالالدین محمد بن عبدالغنی اردبیلی (ن  )1249 /647بر انموزج جاراهلل ابوالقاسز
محمود بن عمر زمخشری (ن  .)1192 /588علی بن عبداهلل مصری نیز آن را شرح کرده است.
آغاز :الحمدهلل الذی جعل العربیه مفتاح البیان.
انجام (افتاده) :ضز الراء و سیون الهاء مستهز به و منیر ًا لتعجبه.
نسخ و نستعلیق تحریری نیمة نخست سدة ( 13
از

 )1و اواخر سدة ( 13بخشی

)2؛ تاریخ تولد سلطان خانز در روز دوشنبه  2ذیقعدة  1313و طل ها و

جز آنها ( 69پ) .یک روی جلد کنده شده و لبههای کتاب مو
 14ر ( 15 × 8/5 -6/5

)1

ر گوناگون ( 16 -15 × 9

خورده است.

 127ن 21 × 16
)2

کاغذ فرنگی الوان
جلد ساغری مشیی وزیری کوچک فرسوده
منبع :کشف  /185 151 :1فنخا  /133 -116 :19گنجینة کردستان.34 :

(عربی)

 97ج -الهیات شفا

نگاشتة ابوعلی حسین بن عبداهلل سینا (رک  16ب) در حیمت عملی و نوری در دو جلد
الهیاف و طبیعیاف .بخش الهیاف در ده مقاله و هر کدان در چند فصل است .آغاز نسخة حاضر
افتاده و از اواخر فصل دون تا پایان فصل هشتز از مقالة األولی را در بر دارد:
فصل الثال  -فی منفعة هذا العلز و مرتبته و اسمه (فی ابطال القول بالتعلیماف و المثل)
فصل الرابع -فی ما ینعیز فی الفلسفة االولی مجم ً
فصل الخامس -فی الداللة علی الموجود و الشئ و اقسامها
فصل السادر -فی القول فی الواج
فصل السابع -فی التوحید الواج

و الممین
جل الشأنه
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فصل الثامن -فی البیان الحق و الصد و الیذب عن أول األقاویل
بر الهیاف شفا شروح و حواشی زیادی نگاشتهاند .علی بن محمد بن اسداهلل امامی عریضی
سپاهانی (ن  )1717 /1130مترجز اشاراف شفا را به فارسی ترجمه کرد .شفا بارها به چاپ
رسیده است .این نسخه از لحاظ نگار

در مقایسه با متن چاپی اشتباهاف زیاد دارد.

آغاز (افتاده) :و اآلن فلیست تتیحقق حیق التحقییق ما الموضیوع لهیذا العلیز و هل هو ذاف
العلة االولی.
انجام :و هو سلطان العالز و خلیفة اهلل فی االرض.
نستعلیق تحریری محمد تقی بن جمالالدین حسینی استرآبادی در روز ییشنبه 6
رمضان 1070؛ عنوان ها شنگرف در متن و حاشیه؛ حواشی و تعلیقاف با نشانههای
«استاد منه صح ص آف ص ن د» و جز آنها؛ آغاز نسخه افتاده و سراسر آن
آب خورده و کپکزده و یک روی جلد افتاده است.
 24ر 17 × 7/5

 107ن 24/5 × 13

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد ساغری مشیی مقوایی ربعی بلند فرسوده
منابع :ذریعه 110 79 -78 :4؛  /201 :14فنخا  /79 -57 :21دانشگاه -199 :3
 /201ملی 147 :7؛ /391 :10
http://www.muslimphilosophy.com/books/ilhyat.htm
ابن_سیناhttp://fa.wikishia.net/view/

 98ج -کنز اللغات

(فارسی)

نگاشتة محمد فرزند عبدالخالق بن معروف (زنده در سدة  )15 /9در فرهنگ واژههای عربی به
فارسی (رک  20ب).
این نسخه از نسخههای خوب این کتاب به شمار میرود که در تصحیح دوبارة آن میتواند
به کار آید (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .و به نستعین .جواهر کنوز لغاف حمد و ستایش نثار بارگاه حضرف متیلمی
که زبان اصناف آدمیان را کلید گنج خانة سخن گردانید.
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انجام :فعل مضارع است مشتق از ولی با ئیی جمع لؤلؤ است.
نستعلیق خو

محمد باقر بن حاجی محمد خراسانی در ش

ربیعالثانی 959؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با سرلوح میت

پنجشنبه 19

هراف در آغاز و جداول

زر و الجورد؛ یادداشت تملک با سجع مهر «محمد بن محمود؟» ابوالحسن و یک
رباعی نگاشتة یعقوب بروجردی طبی

در ( 1225برن ع)؛ برنهای نخست

وصالی شده و لبههای آن آب خورده است.
 261ن 25 × 19

 24ر 18 × 11
کاغذ بخارایی نخودی

جلد مقوایی عطف ترمهای وزیری فرسوده

 119 -99ج -قرآن کریم

(عربی)

 99ج -نیمة دون از جزء دون (از آیة  203تا آیة  252سورة بقره؛ نک تصاویر برگزیده)).
نسخ و ال

معربِ خو

[علی اصغر فرزند محمود حسینی در ]1309؛ با جداول

اکلیل و مشیی و سرخ و کمند سرخ بین هر سطر دو خط الجورد کشیده است.
یادداشت وقف نسخه به همراه  59مجلد دیگر آن از سوی آقا رضا فرزند
بهرانبگ ِشوِرینی برای مجالس تعزیة همدان [در ( ]1309برن ع) .یادداشت
«تصحیح شد» در پایان؛ از این نسخه تا نسخة شمارة  119ج اجزای قرآن است
که توسط افراد مختلف برای مجالس تعزیه وقف گردیدهاند .هر کدان از
مجموعهها  59جزء بودهاند که البته فقط برخی از اجزاء آنها در این کتابخانه
نگهداری میشوند.
 12ن 22 × 14/5

 9ر 15 × 9
کاغذ روسی نخودی آهار مهره

جلد تیماج مشیی ضربی مقوایی ربعی

 100ج -نیمة نخست از جزء ششز (از آیة  148سورة نسا< تا آیة  31سورة مائده)
نسخ و ال

معرب خو

اواخر سدة سدة 13؛ با سرلوح اکلیل و جداول اکلیل و

مشیی و الجورد و سرخ و کمند اکلیل؛ اکلیل بین سطور ( 2صفحة نخست)؛
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سرسورهها و نشانها شنگرف؛ نشان آیاف اکلیل؛ یادداشت وقف نسخه به همراه
 59مجلد دیگر آن توسط حاجی خدا کرن برای مجالس تعزیه در ( 1301برن
ع)؛ یادگاری کرب یی محسن فرزند حاجی صاد ساعتی در .1356
 9ن 23 × 15

 12ر 15 × 9/5
کاغذ روسی شیری

جلد تیماج حنایی ضربی منگنهای مقوایی ربعی

 101ج -نیمة نخست از از جزء پانزدهز (از آغاز تا آیة  95سورة اسراء)؛ عیناً همانند  99ج.
 12ن 22 × 14/5

 9ر 15 × 9
کاغذ روسی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی ضربی منگنهای مقوایی ربعی

 102ج -نیمة نخست از جزء دهز (از آیة  41سورة انفال تا آیة  31سورة توبه).
نسخ و ال

معربِ خو

اواخر سدة 13؛ با سرلوح میت

شیراز و جداول زر و

الجورد و شنگرف؛ نشان آیاف زر و الجورد؛ یادداشت وقف خلیل فرزند کرب یی
فرجاهلل بر مردن همدان (برن ع).
 9ن 21/5 × 15

 10ر 14 × 8/5
کاغذ روسی شیری

جلد تیماج الجورد با جدول ضربی مقوایی ربعی

 103ج -همانند پیشین
نسخ و ال

معرب خو

1310؛ سرلوح و جداول زر و الجورد و سرخ و کمند

سرخ؛ اکلیل بین سطور (برن ع)؛ یادداشت وقف حاجی محمد تاجر همدانی
فرزند علی محمد دهپیازی به همراه  59نیز جزء دیگر برای مجالس تعزیة همدان
در  1310درو ِن شمسه (برن ع).
 11ر 15 × 8/5

 8ن 22 × 14/5

کاغذ روسی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی با جدول و منگنة ضربی مقوایی ربعی
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 104ج -از پایان جزء هجدهز تا نیمة نخست جزء نوزدهز (از آیة  21سورة فرقان تا آیة 112
سورة شعراء).
نسخ و ال

معرب خو

اواخر سدة 13؛ با جای خالی سرلوح و جدول و

کمند زر و الجورد؛ با سرسوره و نشانة جزء و آیاف زرین؛ یادداشت وقف
حاجی محمد علی و حاج کایز فرزندانِ حاجی حیدر برای مجالس تعزیة
همدان در .1294
 9ن 22 × 14

 12ر 15 × 8
کاغذ روسی نخودی

جلد تیماج حنایی با ترنج و سرترنج و جدول و منگنة ضربی مقوایی ربعی

 105ج -نیمة دون جزء دواردهز (از آیة  47سورة یوسف تا آیة  17سورة رعد).
نسخ و ال

معرب خو

1309؛ با جدول اکلیل و الجورد و سرخ و کمند سرخ؛

نشان جزء و آیاف اک لیل؛ بین هر سطر دو خط الجورد کشیده است .یادداشت
«تصحیح شد» در پایان (رک  99ج).
 13ن 22 × 15

 9ر 15 × 9
کاغذ روسی شیری
جلد تیماج مشیی منگنهای مقوایی ربعی

 106ج -نیمة دون از جزء هشتز (از آغاز تا آیة  87سورة اعراف).
نسخ و ال

معرب متوسط اوایل سدة 14؛ با جدول اکلیل و الجورد؛ عنوان و

نشان شنگرف؛ یادداشت وقف حاجی رضا چیتساز برای مجالس تعزیة همدان به
خط شنگرف چلیپا (برن ع).
 10ر 15 × 9

 10ن 21 × 14

کاغذ روسی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی با جدول ضربی مقوایی ربعی

 107ج -نیمة نخست از جزء نوزدهز (از آیة  21سورة فرقان تا آیة  111سورة شعراء).
همانند  103ج؛  9ن.
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 108ج -نیمة نخست از جزء دوازدهز (از آیة  7تا آیة  83سورة هود).
همانند  99ج؛ با ذکر نان کات

و تاریخ کتابت؛  11ن.

 109ج -نیمة دون از جزء دوازدهز (از آیة  84سورة هود تا آیة  52سورة یوسف).
همانند  106ج.

 110ج -نیمة نخست از جزء بیست و ششز (از آیة  33سورة جاایه تا آیة  17سورة فتح).
همانند  106ج.

 111ج -همانند پیشین.
نسخ و ال

خو

اواخر سدة 13؛ سرسورهها و نشان جزو زر و الجورد و

نارنجی؛ جدول زر و الجورد و شنگرف؛ نشان آیاف زر و الجورد؛ بین هر سطر
دو خط مشیی کشیده است .برنهای استقبال و بدرقه با جدول و خطوط ِ افقیِ
زر و الجورد و مشیی؛ یادداشت وقف از سوی حسانالملک برای مجالس تعزیة
همدان و شورین (برن ع).
 10ر 18 × 9

 12ن 24/5 × 15/5

کاغذ روسی شیری آهار مهره
جلد تیماج جگری روشن با جدول و کمند اکلیل نقرهای مقوایی ربعی بزرن

 112ج -نیمة دون از جزء بیست و هشتز (از سورة جمعه تا پایان سورة مریز).
همانند  99ج
 11ن 22/5 × 15

 113ج -نیمة نخست از جزء بیست و هفتز (از آیة  31سورة ذاریاف تا پایان سورة قمر).
همانند  106ج؛  9ن

 114ج -نیمة دون از جزء چهاردهز (از آیة  48تا پایان سورة نحل).
همانند  99ج؛  11ن

 115ج -بخشی از جزء بیست و نهز ( شامل سورة ملک و نوح).
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همانند  106ج؛  4ن

 116ج -نیمة دون از جزء شانزدهز(سورة طه).
همانند  106ج
 9ن 20/5 × 14 /5

 117ج -بخشی از نیمة نخست از جزء هفتز (از آیة  116سورة مائده تا آیة  35سورة انعان).
ال

خو

اواخر سدة 13؛ سرسورهها به خط شنگرف درو ِن زر؛ با جدول زر

و الجورد و شنگرف؛ یادداشت وقف از سوی حاج محمد حسین تاجر یزدی
فرزند حاجی محمد ابراهیز به همراه  119حزب دیگر برای مجالس تعزیة
همدان (برن ع)؛ یادداشت شیخ محمد باقر متولی آستانة مبارکه دربارة
قرائت قرآن بر سر جنازة همس ِر مشیراالشراف کردستانی در روز جمعه از
ربیعاالول ( 1341برن بدرقه).
 6ن 21 × 14

 11ر 15/5 × 7/5
کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره

جلد تیماج عنابی با جدول و منگنة ضربی مقوایی ربعی

 118ج -نیمة دون از جزء بیست و دون (از آیة  24تا پایان سورة سبا سورة فاطر و آیة 27
سورة یس).
همانند  103ج  9ن

 119ج -نیمة دون ار جزء هجدهز (از آیة  22سورة نور تا آیة  20سورة فرقان).
نسخ و ال

معرب خو

1294؛ با سرلوح و سرسوره و جدول زر و الجورد و

شنگرف؛ کمند زرین؛ یادداشت وقف از سوی حاجی اسداهلل و حاجی محمد باقر
و حاجی محمد صاد تاجر فرزندان آقا عبدالیریز به همراه  59نیز جزو دیگر
برای مجالس تعزیة همدان در شعبان ( 1295برن ع) .یادداشت «تصحیح شد»
(برن بدرقه).
 12ر 15 × 18/5

 10ن 22 × 14
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کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج و جدول و منگنة ضربی مقوایی ربعی

 120ج -جُنگنامه مصیّب (داستان مصیّب)
از ناشنار؛ داستانی شیعی است دربارة مصیّ

(فارسی)
بن قعطاع در طل

خون امان حسین (ع)

آمیخته با اشعار و افسانهها که احتماالً در روزگار فتح علی شاه (-1796 /1249 -1211
 )1833نگاشته شده است .نویسنده کوشیده است قهرمان داستان را با افراد تاریخی مانند
مختار و محمد بن زید و وقایع تاریخی پیوند دهد .نثر آن روان و به سبک داستانهای دورة
صفوی و قاجاری است .در آغاز داستان آمده است« :چون خبر شهادف حضرف امان حسین
(ع) ...به حیّ خزاعه رسید مصیّ

جامه بر تن پاره کرده در دن با هزار سوار نامدار بر مرکبان

سوار شدند ...همه در خدمت مصیّ

جمع شدند ...و [با] مصیّ

تا چهل روز در مراسز

تعزیه داری قییان نمودند[ ...مصیّ ] در این مدف نه نیان خورد و نه آب خورد و نه با کسی
سیخن میگفت و دایز میگیریست 1( »...پ 2 -ر)
نویسنده سرنوشت مصیّ

را به شیوة غالی و افراطی به پایان رسانده است :پس از کشتن چند

هزار تن از کافران «او را در میان گرفتند؛ که ناگاه نعرهای از جگر برکشید و از چشز کفار
غای

شد و او را خدای تعالی به جایی رسانید که به غیر از خدا کسی دیگر خبر نداشت»

( 162ر) .عنوانهای داستان به ترتی

ذیل است:

 رسیدن خبر شهادف امان حسین (ع) به مصیّ -برون رفتن مصی

از بنیخزاعه و طل

خون امان حسین (ع) را از ابوسفیانیان

 -آگاهی یافتن یزید ملعون از سپاه آوردن مصی

بر سر او

 نامه نوشتن مروان در نزد عبید زیاد و لشیر جمع نمودن عبید زیاد نامه نوشتن ابن زیاد و لشیر جمع نمودنِ او و به کوفه فرستادن -جُنگ کردن مصی

با سپاه کافران و نصرف یافتنِ او

 آمدن مختار و استقبیال نمیودن مصییجوییا (؟) شدن

او را و احیوال پرسییدن و مضمیون را
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 -لشیر فرستادن مروان به حیّ بن خزاعیه و مهلت خواسیتن از مصیی

و تاخت

آوردن مروان
 -نامه روانه نمودن یزید به جان

مصی

بن قعطاع خزاعی و او را داللت نمودن که

از حرب برگردد
 -رسیدن نامة یزید ملعون در نزد مصی

و امان خواستن او

 مناجاف نمودن اهل بیت از غایت جفا و ستز نامه نوشتن شاهزاده محمد بن زید بن الحسن در نزد مصیبقیة عنوانها نانوشته مانده است .نگارنده نشانی از این نسخه در فهارر دیگر نیافت (نک
تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .و به نستعین .اما راویان اخبار و ناق ن چنین روایت کردهاند که چون حضرف
امان حسین علیه الس ن را شهید کردند.
انجام :خدایا هر آن کس که این را نوشت

ببخشیا گنییاه و عطیا کن بهشت

نستعلیق تحریری احتما ًال مؤلف در چهارشنبه  14شعبان 1236؛ عنوان و نشان
شنگرف در متن و گاه مشیی که در حاشیه آمده است؛ جای برخی از عنوانها نیز
خالی مانده است .یادداشت یادگاری محمد حسین فرزند کرب یی قاسز تاجر
تهرانی در  1252و محمد ربیع فرزند حاجی حسین تاجر همدانی با سجع مهر
«محمد ربیع» و «عبده علی اصغر» (برن ع)؛ سجع مهر «عبده الراجی حاجی محمد
 68( »1260ر  113ر  114ر)؛ سجع مهر ناخوانا ( 72ر)؛ محمد صاد ( 128پ-
 129ر)؛ «عبده نصراهلل» ( 134پ) .دو برن آغازین وصالی شده است .صفحهشمار
با مداد تا ص  164بر باالی صفحاف.
 17ر 14 /5 × 11

 163ن 21 /5 × 17 /5

کاغذ فرنگی کبود
جلد تیماج سرخ عطف مشیی مقوایی وزیری
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(عربی)

 121ج -الفوائد الحائریه

تألیف محمد باقر فرزند محمد اکمل وحید بهبهانی (حدود  )1790 -1706 /1205 -1118در
اصول فقه در چند فایده .نویسنده پس از سقوط صفویان ( )1722 /1135به نجف رفت .او
حدود  70کتاب و رساله در فقه نگاشت.

این کتاب به دو بخش عتیقه و جدیده تقسیز شده است؛ بخش نخست یا همان الفوائد
الحائریه العتیقه در  36فایده و خاتمه و بخش دون آن با عنوان الفوائد الحائریه الجدیده شامل

 35فایده در اصل ملحقاف بخش قدیمه است .این اار همراه با کتاب الفصول الغرویه فی
االصول الفقهیه از محمد حسین بن عبد الرحیز طهرانی رازی به سال  1853 /1270در ایران
به چاپ رسیده است
این نسخه بخشی از فایدة  21تا  24را داراست:
جحاف المنصوص علیها
الفائده االحدی والعشرون -فی ذکر المر ّ
الفائده الثانیه والعشرون -فی المرجّحاف التی اعتبرها الفقهاء زائداً عما فی النصوص
الفائده الثالثه والعشرون[ -الجمع بین الخبرین المتعارضین]
الفائده الرابعه والعشرون[ -اصاله البرائة]
آغاز (افتاده) :و بما ذکر یهر فساد ما اعترض به بعض االخباریین علی المجتهدین بانهز فی
مقان الترجیح.
انجام (افتاده) :المتعارف فی االخبار ایضاً کک مع ان هذا الجزء وارد فیما تعارض.
نسخ تحریری نیمة نخست سدة 13؛ عنوان و نشان قهوهای و مشیی .آغاز و انجان
نسخه افتاده و در واقع میتوان گفت برنهایی از یک نسخه است.
 20ر 15 /5 × 9

 6ن 22 × 16 /5

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
بیجلد وزیری کوچک
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منابع :ذریعیه  /331 -330 :16ملی 13 :9؛  /117 :14سپیهساالر  /519 :3الهییاف
 /789 729 :1ملیک 183 :6؛  /61 :9مجیلس  /278 202 :7ادبییاف /60 :حقیو
/349 :1
http://tahoor.com/en/Mobile/Article/View/117134.

 122ج -دیوان
سرودة صائ

(فارسی)

تبریزی (رک  46ب؛ تصاویر برگزیده)

آغاز :بسمله .خدایا درپذیر این گریة مستانة ما را

مین نومید از حسن قبول افسانة ما را

انجام :نقابدار کند آفتاب را صائ

اگر برافیند از رخ نقاب درویشی

نستعلیق اواخر سدة 11؛ با جداول شنگرف؛ برنهای آغازین پایان هر غزل با
نقاشی سادة گل آراسته شده است .عنوان کتاب و سجع مهر ناخوانای بزرن که به
نور می رسد نسخه ازآ ِن کتابخانة شاهی بوده است در برن ع .در حاشیة برنهای
35ر تا 70پ اشعار صائ

چند دهه متأخرتر نوشته شده است .اشعاری از کات

در ترقیمه .نسخه موریانهخورده و آبخورده و برنهای آغاز و پایان وصالی شده
است.
 15ر 16 × 7/5

 179ن 22/5 × 14

کاغذ کشمیری شیری
جلد گالینگور سبز عطف و گوشهها تیماج قهوهای وزیری کوچک

(عربی -فارسی)

 123ج -مجموعه

شامل یک کتاب و یک رساله از محمد باقر فرزند محمد طاهر رضوی همدانی (زنده در اواخر
سدة  /13نیمة نخست سدة  .)14کات

آن چنان که در جایی از نسخه آورده نس

خود را به

امان محمد تقی رسانده ( 141پ) و گویا از اهل طریقت بوده و از مردن و شهر همدان د ِل
خوشی نداشته است ( 144پ) .نگارنیده متن کتاب را به هر دو زبان فارسی و عربی نگیاشته
ولی عربیِ آن غال
کرده است.

است .او دسیتی در شعر نییز داشیته و اشعار را با عنوان «لمؤلفه» آغاز
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(عربی -فارسی)

 -1ومضة النور ( 1ر 140 -پ)

در اسرار نبوف و والیت و معرفت الهی و شرح یک آیه و دو حدی ؛ در دوازده تجلی و
گلچین و چند گلگشت و لطیفه و گلزار و غنچه و باغ و میان و متن و بیان و ترجمه و چمن و
مران؛ او تجلی ششز را با نان ائمة شیعه آذین کرده است :جوادیاف باقریاف صادقیاف
مصطفویاف علویاف (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (افتاده) :فأنهن جنة عدن و جنة الفردور و جنة النعیز و جنة المأوی.
انجام :فلیحذرهز و لیصن دینه و ایمانه؛ از قال یا اباهاشز هذا ما حدانی به ابی عن آبائه عن
جعفر بن محمد علیهما الس ن .و هو من أسرارنا ما کتمه إال عن أهله.
(عربی)

 -2احکام اوصاف األشیاء ( 144پ 159 -پ)
در بیان احیان موجوداف و اشیا.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...الیخفی أن األشیا من حی

هی ال تتصف بحیز من األحیان.

انجام :فأنیز النذرون لعلة من الحیق فتییذبوا اهلل فو عرشیه انتیهی؛ اقیول و باهلل التوفییق
و منه العومة.
نستعلیق خو مؤلف در روز شنبه  11صفر )1 ( 1305؛ عنوان و نشان
شنگرف؛ اواخر نسخه اندکی آفت دیده و از صفحهشما ِر اوایل نسخه آشیار
است که  31برن آغاز آن افتاده است 16 .برن بیاض بین دو کتاب و پایان
نسخه.
 13ر 16/5 × 9
کاغذ روسی نخودی

 169ن 21/5 × 16

بی جلد وزیری
منبع (

 :)1فنخا .586 -585 :34

 124ج -زینة األعیاد و فرحة العباد

(عربی)

نگاشتة احمد شیرانی فرزند حسین نجفی در فضیلت روز جمعه و اعمالی که در روز و ش
جمعه از امامان شیعی نقل کرده است .در یک مقدمه و سه روضه و یک خاتمه؛ روضة اانی را
هز در چهار مفتاح آورده است:
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مقدمه -بیان االهبة و االستعداد فی یون الخمیس للجمعه
الروض االول -فی فضل لیلة الجمعة و یومها
الروض الثانی -فیما یختص بلیلة الجمعه
الروض الثال  -فی اعمال یون الجمعه
آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل الذی جمع لنا جوامع الخیراف فی الجمعاف و انزل علینا
فیها عوائز البرکاف فی جمیع االوقاف.
انجام :و قرائة بعض السُور فی فرائض الجمعه فقط و لنا (؟) الجأ محمید بن الحسین
الحسینی الخراسانی.
نسخ جبر بن حسن سعدی در  20صفر 1288؛ عنوان و نشان سرخ؛ نسخه پوسیده
و آبخورده است .دو برن پایانی بیاض است.
 22ر 16 × 9/5

 119ن 21/5 × 15/5

کاغذ روسی شیری
جلد تیماج عنابی با جدول و منگنة ضربی مقوایی ربعی فرسوده
منابع :ذریعه  /91 :12اعیان الشیعه  /603 :2مرعشی .623 :30

(فارسی)

 125ج[ -تفسیر قرآن]

از ناشنار؛ این نسخه از جزء  29تا اواخر جزء  30از سورة کهف تا سورة کافرین را در بر
دارد.
آغاز :بسمله .تبیارک بزرگیی است و پاینیده است و بیا نیییی بسییار است و همیه
چییزها ازوست.
ی دین؛ و نبیند بندگی کنند کسی را که من بندگی میکنز.
انجام :ما اَعبُدکز دینیز وَ لِ َ
نسخ تحریری ربیع در  25شعبان 1225؛ باالی آیاف خط شنگرف کشیده است.
شعری دربارة سجایای حسین (ع) و رذایل یزید (برن ع)؛ روایت دربارة
نشانههای امامت ( 136پ).
ر گوناگون 16 × 11 /5 -10
کاغذ انگلیسی شیری آهار مهره
جلد تیماج کِرِن الیی خشتی

 136ن 21 × 17
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(فارسی)

 126ج -فلکناز

از ناشنار؛ منوومهای است دربارة افسانة فلکناز دختر عزیز مصر و عشق میان او و سَروگل و
شجاعتها و لشیرکشیهای او به سرزمینهای گوناگون .در آن از چین خانبالیغ سیوار و
شهرهای افسانهای مانند فرخآباد یاد شده است .شاه جمشید -حاکز فرخآباد فاروغ شاه ی
دشمن عزیز مهران خورشیدآفرین احتشان و بهران بهمن از دیگر شخصیتهای داستانند .این
نسخه جز سرو گلِ تسیین موجود در دانشگاه تهران (دانشگاه  )4138 :15و سرو گل مذکور
در منزوی (منزوی  )2909 :4است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله.
دَرِ مُلک سییخن را بیاز کردن

حیایت را چنیین آغییاز کیردن

که شاهی بود اندر مصیر آبیاد

دل خلق جهان از عیش [پر بود]

سخاوف پیشه و اهل کرن بود

به درویشیان احسیانش دِرَن بود

انجام :زیاد از خود به مسیینان عطا کن

دلِ پردردِ هر مفیلیس دوا کیین
که نییی غییر نیییی ناورد بار...

به هر مرزی بزن (؟) تخز نییییییو کار
کتییابیی نوشیتیز بیه صید عی ّز و نییاز

به وقت جییوانی به عمییر دراز

روزگیییار

کتییابز فروشنیید به نرخ پیییاز

همییترسیز از گیییییرد

نستعلیق تحریری خانلر فرزند زال افشار در  25شعبان  1276برای فرزند
عبداهلل؛ با جداول شنگرف (از 132ر تا 156ر جدولبندی نشده است) .سجع مهر
محمد تقی ( 19ر) و «محمد حسن» ( 165پ)؛ یادداشت یادگاری علی اکبر
علینیا در ش

شنبه  11شهریور  1334و هوشنگ گنجواناری (؟) در ش

فروردین  30( 1346ر) و امین موفری در ش
اسماعیل در  76( 1332ر) و ش

18

جمعه  16آذر  62( 1340ر) و

شنبه  7فروردین  1333در خانة یداهلل بایندر

( 76پ)؛ یادداشت با خودکار سبز ( 153ر) .نسخه پوسیده و اورا شده است.
 14ر  166 15 × 8/5ن 21 × 16
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کاغذ فرنگی نخودی
جلد ساغری مشیی مقوایی وزیری کوچک فرسوده

(فارسی)

 127ج -مجموعه
 -1طوطینامه ( 1ر 17 -پ)
نگاشتة ضیاءالدین نخشبی؛ یا شاید تحریر عبداهلل فقیر یا محمد قادری باشد.

آغاز (افتاده) :فیر کرد دواف و قلز حاضر ساخت و عریضه به شاه نوشت بدین مضمون که
ای قبلة عالز و عالمیان و ای سرور آدمیان.
انجام :شهر را آیین بستند و هفت شبانه روز عروسی کردند.
 -2دیوان رضی الدین [ارتیمانی؟] ( 19ر 44 -ر)
آغاز (افتاده) :بینشان شوکر ازو خواهی نشان

بیخبر شیوکر ازو خواهی خبر

انجام :صبح آمد و عاشقان در نور زدند

مرغان سحر نواب منصور زدند

از شبنیز گیل فسیرده طغییان (؟) آب

بر آتش خفتیه آب انگیور زدند

 -3داستان معراج پیامبر ( 47ر 77 -ر)
از ناشنار؛
آغاز :بسمله .الحمدهلل...؛ اما بعد میفرماید که چون حق تعالی میخواست که محمد مصطفی
را در پس پردة اعلی برساند و باری راز گوید.
انجام :آن گازر خواست به دست آن داد از پی کار خود به در رفت.
 -4لشکرکشی ابوسفیان به دَور مدینه ( 78ر 98 -پ)
از ناشنار؛
آغاز :بسمله .و به نستعین .لشیر کشیدن ابوسفیان به دور مدینة طیبة پیغمبر.
بیا ساقی از طا نیلوفییری

ییی جییا ِن پر از میِ کواییری

به من ده از آن بادة ارغوان

که گویا شود نطق جاری زبان

انجام :شهِ شیر دل شیی ِر پروردگیار

که دستت مریزاد ای شهسیوار
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چیان خیون ..از دن تیییغ او

سوی

همیرهانیش درآورد رو

[ -5رساله در تعبیر خواب] ( 99ر 116 -پ)
از ناشنار؛
آغاز :در بیان آدابِ آیاف و ادعیه که پیش از خواب باید که خوانده شود.
را در خواب بیند از زنان بهرهمند شود؛ مث ً سنگ مرمر در خواب بیند

انجام :اگر خرگو

نعمت باشد؛ مث ً شیطان لعین را در خواب بیند خلیلِ دین.
ی بسیار؛ یادداشت
نستعلیق تحریری اواخر سدة  13از کاتبی با غلطهای ام ی ِ
یادگاری و طل های مالی ( 18ر)؛ چند یادداشت تملک و اشعار پراکنده در جای
جای نسخه آمده است .چند سجع مهر خوانا و ناخوانا از جمله «کنیز فاطمه
شهرناز» «محمد مهدی» «یا محمد» ( 58ر)؛ «محمد حسین» «طهماس »1286 -
«حسین قلی» ؟ ( 96ر).
ر گوناگون

 116ن 21 × 16

کاغذ روسی شیری
جلد تیماج تریاکی با جدول ضربی ربعی فرسوده
منابع( :
(

 )1منزوی /3731 3729 :5
 )2منزوی .2334 :3

 128ج -مجموعه

(عربی -فارسی)

شامل دو کتاب:
 -1الفرائد البهیة فی شرح الفوائد الصمدیه

(عربی)

شرح محمد تقی نقوی لینهوی بر فوائد الصمدیه از بهاءالدین محمد عاملی (ن )1621 /1031
در علز نحو است.
آغاز (اندکی افتاده) :بسمله .و به نستعین ...الی و التجعلنی ممن بعبدک علی حرف
سبحانک.
انجام :و اجعل ما أوردناه فی هذه الوریقاف خالصاً؟ لوجهک الیریز؛ و الحمدهلل اوالً و آخراً
و یاهراً و باطناً.
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(فارسی)

 -2بیست باب ( 137ر 266 -پ)

نگاشتة نوانالدین عبدالعلی فرزند محمد بن حسین بیرجندی(ن  )1528 /934در نجون و
گاهشماری در  20باب که آن را در  1478 /883به انجان رساند .در باب پانزدهز جشنها و
آداب و رسون ایران باستان را آورده است .این کتاب بارها به چاپ رسیده است.
آغاز :در بیان بعضی از الفاظ مصطلحه که پیش از شروع در شرح محتاجالیه است ...اما بعد
این مختصری است در معرفت تقویز تان مشتمل بر بیست باب.
انجام (افتاده) :حسنه باشد و از برای نو بریدن و پوشیدن باید قمر در برج منقل

و دو

جرین باشد.
نسخ و ال

محمد حسن بن م جمشید ملق

ساوج در ( 1261

به آقا بابا ساکن قریة وسجردِ

)1؛ عنوان و نشان شنگرف؛ حواشی با نشانة «ن منه صح»؛

هفت برن بین دو کتاب بیاض است ()251 241 -239 136 -134؛ برن آغاز و
 168پاره شده است.
 20ر ( 11 × 6

)1

 266ن 21 × 11 /5

کاغذ انگلیسی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی منگنهای الیی ربعی
منابع :ذریعه 386 363 -361 :13؛  /133 :16مرعشی .285 -284 :2

 129ج -مجموعه

(عربی)

شامل دو کتاب در اعتقاداف شیعی -غیبت امان زمان (عج) ااباف وجود و غیبت طوالنی او-
از نور عقلی و نقلی از ابن بابویة قمی مشهور به شیخ صدو (رک  29ج).
 -1کمال الدین و تمام النعمه فی اثبات الغیبه و کشف الحیره ( 1پ 216 -پ)
در غیبت امان زمان (عج) .در  /1301در تهران و دفعاف بعد به چاپ رسیده است .در ذریعه و
سایر فهرستها کمال الدین و اکمال الدین یک کتاب دانسته شده است؛ اما این دو در این
نسخه به توالی در یک جلد صحافی شده است.
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آغاز :بسمله .نص اهلل تبارک و تعالی علی القائز و انه الثانی عشر من األئمة علیهز الس ن؛
الحسین بن احمد بن ادریس قال حدانا.
انجام :کذلک یطیع اهلل علی کل قل

متیبر جبار.

 -2اکمال الدین و اتمام النعمه ( 218پ 273 -پ)
در آن آورده است که به هنگام اقامت امام علی بن موسی الرضا (ع) ،گروهی از شیعیان ازو
خواستند به شبهات دربارة غیبت امام زمان (عج) پاسخ گوید.
آغاز :بسمله .الحمدهلل الواحد الفرد الصمد الحی القادر العلیز الحییز العلی العویز.
انجام (افتاده) :عبداهلل بن جعفر ماف و لز یعق

ذکراً و ال نص علی أحد...

نسخ سید حسین بن سید ابراهیز هروی همدانی در روز چهارشنبه  24ربیعاالول
( 1301

)1؛ عنوانها در حاشیه آمده است .تاریخ وفاف سید هاشز در 28

محرن  1319به نقل از پسر

تقی (برن ع)؛ نسخه آبخورده و فرسوده است.

پنج برن در بین دو کتاب و پایان نسخه بیاض است.
 19ر 15 × 7

 276ن 21 /5 × 14

کاغذ روسی نخودی
جلد میشن مشیی ضربی مقوایی ربعی
منابع :ذریعه 2:283؛  /137 :18سپهساالر  /446 :5دانشگاه .1509 -1507 :5

 1د -حاشیه شرح االشارات و المحاکمات

(عربی)

ف شرح اشارافِ خواجه نصیرالدین محمد بن محمد
حاشیة مفصل و توضیحی بر طبیعیا ِ
طوسی و کتاب محاکماف قط الدین رازی؛ نگاشتة م حبی اهلل باغنوی شیرازی معروف به
میرزا جان (ن  )1586 /994است .این حاشیه به سبک قال -اقول نوشته شده است .در قال
گفتار شارح را آورده و در اقول نور خود را بیان کرده است .میرزا جان حواشی دیگری بر

ااباف الواج

القدیمه و الجدیدة ج لالدین محمد دوانی شرح التجرید و جز آنها دارد.
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آغاز :بسمله .و به نستعین .قال :المحاکز بل ییفی فی ااباته امّا مجرد م حوه تصوراته او
علی...

النور السابق .اقول :الیذه

انجام :هذا آخر ما تیسر لنا فی الطبیعیاف .و الحمدهلل موفق الخیراف.
نستعلیق تحریری نیمة دون سدة 12؛ با حواشی و تصحیحاف و نشانههای منه
صح؛ یادداشت تملک و سجع مهر ابراهیز الحسینی و یادداشت مبنی بر وقف
کتاب توسط مرحون سید مهدی بن سید ابراهیز حسینی قزوینی بر طلبة علون دینی
در 1( 1163ر)؛ نان کتاب در برن آغاز و لبة کتاب آمده است.
 127ن 21 /7 × 13 /5

 20ر 15 /5 × 7 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره ( 7برن پایانی نخودی)
جلد تیماج تریاکی عطف و گوشهها الکی مقوایی ربعی
منابع :کشف  /95 :1ذریعه  /111-110 58 10 :6ملی 361 :8؛  /466 :12دانشگاه
 /335 :16مرعشی  /243 -242 50 :1کتابخانة عمومی اصفهان.253 :

(عربی)

 2د -کشف االسرار عن حکم الطیور و االذهار

نگاشتة عزالدین محمد بن عبدالس ن بن احمد بن غانز واعظ مقدسی (ن .)1279 /678
رسالهای است در اخ

که در آن با عباراتی مسجّع و مقفا پرندگان و گلها و گیاهان مفاهیز

مورد نور خود را بیان کرده است.
این کتاب به سال  1821با ترجمة فرانسوی به کوشش گارسین دوتاسی در پاریس و پس از
آن نیز دو بار در مصر چاپ شده است .کتاب دیگر او القول النفیس فی تفلیس ابلیس است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل البعید فی قربه القری

فی بُعدِهِ المتعالی فی جده.

انجام :فانور جمال الذی من اجل رؤیته

قلوب عشاقه فی حبه انصدعت

شیسته نستعلیق روز جمعه  28جمادیاالخر [نیمة دون سدة ]13؛ عنوان و نشان
شنگرف؛ نان کتاب و شعری عربی در وصف علی (ع) در برن  1ر آمده است.
یک مهر کز رنگ در ترقیمه نقش شده است.
 18ر 15 × 8 /5
کاغذ فرنگی کبود آهار مهره

 22ن 21 /6 × 13 /7
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جلد تیماج قهوهای ضربی الیی ربعی
منابع :کشف  /1486 -1485 :2ذریعه  /16-15 :18معجز المطبوعاف العربیه :1
 /196-197مرعشی  /392 -391 :13دانشگاه .1706 :10

 3د -مجموعه
شامل سه کتاب در اخ

(فارسی -عربی)
و صرف و نحو و یک جُنگ شعر:
(فارسی)

 -1تنبیه الغافلین -وسائل المحبین (1پ32 -پ)

نگاشتة بهاءالدین محمد ابراهیز فرزند محمد سرمدی یا ترمذی (ن سدة  )19 /13در اخ
در یک مقدمه و نه باب و یک خاتمه .روایتها را نخست به عربی آورده سپس به فارسی
برگردانده و گاه شرح کرده است .چندین بار به چاپ رسیده است.
آغاز  :الحمدهلل الذی أمرنا بالعلز و الطاعه و نهی عن الجهل و الض له ...اما بعد چنین گوید...
که عزیزی از برادران دینی
انجام  :چنان چه فرموده که «و أمر بالمعروف و أنه عن المنیر» یعنی بفرمای مردمان را به
نییویی کردن و باز دار از معاصی.
(عربی)

 -2البهجة المرضیه فی شرح االلفیه (33پ64 -پ)

شرح مشهور ج لالدین عبدالرحمن بن ابیبیر سیوطی (ن  )6-1505 /911بر الفیه ابوعبداهلل
جمالالدین محمد بن عبداهلل بن مالک شافعی ( 12ج) در صرف و نحو.
آغاز  :بسمله .احمدک اللهز علی نعمک واالئک ...اما بعد فهذا شرح لطیف مزجته بااللفیة ابن
مالک .بارها به چاپ رسیده است.
انجام (ناتمام)  :اذا اهملت ان ان بدأ ای أیهر ما ناطق أراده معتمداً کقوله و ان ما کانت کران
المعاذ (؟) فلز یأف.
 -3شرح الشافیه (65پ131 -پ)

(فارسی)

شرح محمد هادی فرزند محمد صالح مازندرانی (ن  )1708 /1120بر شافیة فی التصریف اار
مشهور ابی عمر عثمان بن عمر معروف به ابن حاج

مالیی (ن )1248-9 /646؛ در صرف
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که برای نواب حسین علی خان ساخته است .او آاار دیگری همچون انوار الب غه نگاشته
است.
آغاز :بسمله و به نستعین .الحمدهلل...چنین گویدذرة بیمقدار تراب شیعیان ائمة اطهار...
انجام (ناتمام) :بفعیل به فتح فا و کسر عین؛ و نعیل به ضز فا و فتح عین در ک ن فصحا و
بلغا و ابوحیان خود قائل شده.
[ -4جُنگ اشعار] (132پ188 -ر)

(فارسی)

سرودة شاعران گوناگون :احمد هاتف اصفهانی (132ر140 -ر 186ر187 -ر)؛ میرزا احمد
[فرزند مرتضی مرعشی اصفهانی] متخلص به نیازی (140پ156 -ر)؛ آذر کاشی (154پ-
166ر)؛ سعدی شیرازی (166ر185 -پ)؛ انوری (186پ188 -ر) .البته نان انوری بر باالی
اشعار گزیدة او نیامده است.
آن چنان که کات

از هاتف نیازی و آذر کاشی به دفعاف یاد کرده هزعصر او بوده و

شهرف داشتهاند« :عالیجناب رفیع جایگاه ساللة الساداف االعایز احمد میرزا نیازی» (140پ
و مواضع دیگر)؛ عالی شأن معلی میان فصاحت و ب غت زبان آذر» (156ر و مواضع دیگر)؛
یا « عالی شأن فصاحت و ب غت نشان آذر کاشی» (163ر و مواضع دیگر) .در این میان نان
آذر کاشی در میان شاعران دورة افشاری و زندی و قاجاری یافت نشد.
آغاز :از عالیجناب آقا سید احمد هاتف:
گفتیز نگیرن روی تیو گیفتییا بییه قیییامت

گفتز رَوَن از کوی تو گفتا به س مت

انجام :از همت تو یافته اف ک طول و عرض

وز میدف تو ییافتیه اییان پود و تیار

نسخ و نستعلیق اواسط سدة [ 13در تهران]؛ عنوان و نشان شنگرف؛ چند یادداشت
به خط نستعلیق تحریری ناخوانا از «سید محمد تقی فرزند سید احمد » در تهران
و یک یادداشت به فرانسه از همو با تاریخ ( 1242برن عنوان و بدرقه 132ر)؛
چند نمونه از اشعار در حاشیة برنها نوشته شده است .برن بدرقة نسخه در واقع
آغاز دیوان حافظ است؛ با مطلع شعر «اال یا ایها الساقی».
ر گوناگون 15 × 9/5 -8
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

 189ن 21/5 × 14
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جلد تیماج قهوهای ترنجی ضربی جدول و منگنهدار مقوایی ربعی
منابع (

 :)1ذریعه  /444 :4منزوی  /1585 :2مجلس  /237 :35مرعشی /244 :2

نشریه  /217 :1مشار .1431 :1
(  :)2ملی 33 :7؛ 371 :10؛  /632 :11گنجینة کردستان /34 :عربی مشار-13 :
.135
(

 :)3ذریعه  /314 :14الهیاف  /708 :1منزوی 16 :1؛  /2060 :3دانشگاه :2

287 -285؛ 407؛  /320 :9سپهساالر  /352 :2نشریه 430 :3؛ .422 :4

(فارسی)

 4د -مجموعه
شامل یک کتاب و یک رساله در قرابادین و یک رساله در طلسماف:
 -1قرابادین
نگاشتة موفر فرزند محمد حسینی شفایی کاشانی(رک  18ج  73 /1ج).

آغاز :بسمله .نخستین مسهل معروف ایارج روفس است و بزرگان دیگر ایارجاف ساختهاند؛
و ایارج نان نهادهاند .فایدة آن آن است که جمیع امراض بلغمی و سوداوی...
انجام :عسل صاف به قدر احتیاج به طریق معهود معجون سازند سرهی (؟) یک مثقال؛ بعد
از چهل روز استعمال نمایند.
[ -2رساله درباره ادویه] ( 120پ122 -ر)
از ناشنار؛ بخشی از یک رساله یا کتاب قرابادین است.
آغاز :ص .یا این که ضعیف گردد البد آب درقیه بایید کرد که سب

آن دو عضیو مطلوب

زود میرساند.
[ -3رساله در طلسمات] (122ر131 -پ)
از ناشنار؛ بخشی از یک رساله یا کتاب در طلسماف است.
آغاز :فایدة اول در بیان سب

احتیاج به داروی مرک

ایدک اهلل تعالی که اکثر اطبا متفقند و در کت

و کیفیت ترکی

ادویة مرکبه .بدان

ایشان مذکور است.

نستعلیق نزدیک به تعلیق منصور علی حسینی موسوی به فرمایش میرزا محمد
علی خان صاح

کرب یی در روز جمعه  5جمادیالثانی 1007؛ اواسط سدة 13؛
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عنوان و نشان شنگرف؛ یادداشتهای پزشیی «طریق تنقیه دفع سفیدی چشز
نسخة سوزاک دفع بواسیر باطنی نزله و صداع شدید سرمه جهت دفع بیاض
جهت سلسلة البول افسون از کتاب مهج الدعواف معجون زبید الوداد معجون
عشبه مغربی جهت آتشک و استسقاء برای دفع حدّف معجون جهت دفع خون
بواسیر مرهز جهت ناسور روغن از برای سوداییها داروی احمد از برای غبار
درک [نسخه] جهت اسهال دموی معجون چوب چینی جهت بواسیر خونی
کحل جهت دمعه سنون که مجرب حیمای هند است جهت آب یخ کردن کحل
القطن از جالینور جهت ...زبان نسخه حس

جهت قلع بیاض معجون ح

پوکک جهت تنگ نفس و سرفه شیاف سما (1ر11 -ر) دهن الشونیز مسهل
تر

خوب (برن .)132
 132ن 23 × 12/5

 22 -16ر 17/5 × 8/5
کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج عنابی با جدول زرین ربعی

(فارسی)

 5د[ -ترجمه منظوم موجز القانون]

متن از ابن نفیس قرشی (رک  45 /3آ) ترجمه با مقداری جرح و تعدیل از ناشنار؛ که آن را
گویا برای شاه سلیمان صفوی ( )1694 -1666 /1105 -1077سروده است.
[سلیمان که اشخاص انواع جود]

1

ز کتزِ عدن یافت از وی وجود (5ر)

گویا سراینده پیش از راهیابی به دربار شاه و تقدیز کتاب به او زندگی سختی داشته و از آن
روی از روزگار نالیده است:

در سب

شیده اهل فضل و هنر بر کنار

نشیستیه به کنج عنا سوگیوار

متیاع وقیاحت گرفتییه رواج

بود مردمان را به جهل احتیاج ( 3پ)

سرایش کتاب گوید (ن :)6

که هست او در این علز خییرالی ن

ازان شید قبیول خواص و عیوان

درو جمیییع تفصیییلهیا و جمییل

ز کلی و جزییی ز علز و عمیل

 -1مصرع اول خط خورده و در زیر آن ،بعداً مصرع فوق نوشته شده است.
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در آمد به خاطر که در وی دو کیار

کنیز تیا بمیانیید ز من یادگیییار

ییی آن که آرن به لفیظ دری

کیه او را زییارف شیود مشتیری

دون آن کیه در سیلک نویز آورن

مگر سیه که یابید ازان ایین درن

به واسطة بیت اول مذکور شاید نان کتاب خیر الی ن باشد که در این صورف جز خیر الی ن
موجود در کتابخانة مجلس است .این نسخه به دو قسز علمی ( 1پ 58 -پ) و عملی (58
پ )90 -تقسیز شده است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (افتاده) :که از کثرف آورد وحدف برون

نه جز (؟) صنیع دانیای راز درون

انجام (افتاده) :قواعد در اخراج ماده است پنج

بیدان تا توانییی رهیانیدن ز رنیج

ییی آن کیه میوذی میاده بیود

بدن را به کز یا به کیف ای سنید...

نستعلیق تحریری [گویا سراینده] در اواخر سدة 11؛ عنوانها به خط نسخ
درشتتر از متن نوشته شده است .در اوایل نسخه حواشی و تصحیحاف با
نشانههای منه صح دارد .نان محمد صبور در برن 5ر؛ سجع مهر ج ل اطبا تقی
در برن آغاز؛ دارای دو برن استقبال و یک برن بدرقه؛ برخی از صفحاف وصالی
شده است .برن آغازین و چند برن پایانی افتاده است.
 11- 8ر 14 /5 × 7 /5

 90ن 22 × 12

کاغذ سپاهانی شیری آهار مهره
جلد تیماج حنایی رنگ رفته ضربی الیی ربعی
منابع :منزوی  /566 :1کتابشناسی پزشیی.202 :

 6د -دیوان

(عربی)

سرودة مؤیدالدین ابیاسماعیل حسین بن علی بن محمد بن عبدالصمد طغرایی اصفهانی منشی
( )1120 -1063 /513 -455وزیر سلطان مسعود بن محمد سلجوقی حاکز موصل در آداب
و حیز و مدایح و جز آنها (نک تصاویر برگزیده) .پس از شیست سلطان مسعود از برادر

سلطان محمود او نیز از جملة افرادی بود که به اتمان زندقه و الحاد به قتل رسید .قصیدة المیة
العجز او معروف است و آن را چندین نفر شرح کردهاند .دیوان او چاپ شده است.
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آغاز :بسمله .الحمدهلل ...حمد الساکرین العارفین و العاقبة للمتقین و العدو ان االعلی
الوالمین ...و بعد فقد انتهیت الی ما اقترحه الشیخ االمان...
نسخ نیمة اول سدة 13؛ عنوانها و قال و نشانها شنگرف؛ نان کتاب در برن عنوان
آمده است .شعری عربی در پایان آمده است .با حواشی اندک عربی و فارسی
منقول از قامور صحاح منجد محمد جعفر و نشانههای منه صح؛ برنهای
اوایل نسخه پوسیده و وصالی شده است.
 25ر 16 × 7 /7

 70ن 21 /2 × 13 /5

کاغذ فرنگی شیری و زرد
جلد تیماج تریاکی با ترنج و جدول ضربی عطف تیماج قهوهای مقوایی ربعی
منابع :کشف  /798 :1ذریعه /648 :9/2فنخا  /533 -532 :15معجزالمطبوعاف
العربیه  /1241 :2االع ن  /268 -267 :2مرعشی .146 :14

(عربی)

 7د -معانی االخبار

تألیف ابن بابویة قمی مشهور به شیخ صدو (رک  29ج) .فرهنگی است شیعی در بیان
روایاتی که در آنها امامان شیعی معنای چیزی را بیان کردهاند .در آن مطال

گوناگون و

کلماف مختلف مذهبی و شرعی آمده و سپس اخبار آنها با ذکر نان راویان و سلسلة آنها بیان
گردیده است .مث
مطال

در باب کلمة توحید اخبار راجع به توحید و ناق ن آن اخبار و سپس

دیگر آمده است .در دو جزو؛ جزو نخستین  181باب و دومی  245باب و روی هز

 426باب است .درست مانند کتاب الزینة ابوحاتز رازی و در آن از کتابهای ادبی دانشمندانی
مانند ابن االنباری اصمعی ابو عبیده ابو عمر ابوعبید قسز بن س ن ابوبشر لغوی و محمد
بن بحر شیبانی و مطالبی مانند اصل تعلیز صباحی (باب  64و )110تفسیر آیه نور ( )13و دو
خطبة شقشقیه ( )404و بیان ( )13یاد شده است (نک تصاویر برگزیده).
چند بار در ایران به سالهای  1872 /1289و  1893 /1311با علل الشرایع و در /1379
 1959به چاپ سنگی رسید .چند باب آن نیز در پایان مجموعهای چاپ شده است که آغاز آن
کشف الفوائد فی شرح قواعد العقاید ع مه حلی است .ترجمهای فارسی از آن گویا
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کتابت 1292که در فهرست به اشتباه سدة  11آمده در کتابخانة ملک به شمارة  1292موجود
است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...صل اهلل ...ابواب الیتاب الباب الذی من اجله سمینا هذا الیتاب
کتاب معانی االخبار قال الشیخ ابوجعفر محمد ...بن بابویه ...حدانا ابی ...قال سمعت ابا عبداهلل
علیه الس ن یقول انتز افقه النار اذا عرفتز معانی ک منا .
انجام :جارف الی ابی طال

تبشره بمولد النبی ص ...فقال له ابوطال

اصبری لی شیئا اتیک

بمثله اال النبوة و قال الست الثون سنة و کان...
شیسته نستعلیق ممتاز نیمة دون سدة 10؛ جای سرلوح در آغاز خالی مانده است.
با جدول زر و الجورد و مشیی؛ عنوان بابها زر و شنگرف در متن و گاه در
کرانة صفحاف آمده است .روی آیاف و روایاف خط شنگرف کشیده است.
هزچنین برخی تصحیحاف با نشان «صح» در حواشی آمده است .باالی برنها
برگهشمار به رنگ شنگرف نوشته است .سه یادداشت پاک شده در برن ع؛ سه
برن بیاض ایتالیای ی به پایان نسخه الحا شده که بر برن آخر آاار یک یادداشت
کام ً پاک شده دیده میشود.
 15ر 13 /5 × 6

 324ن 21 /5 × 12

کاغذ دولتآبادی الوان آهار مهره
جلد تیماج سبز با ترنج و سرترنج و جدول و منگنه ضربی مقوایی ربعی
منابع :ذریعه  /:2سپهساالر  /600 -598 :5الهیاف  /665 :1دانشگاه /1995 :10
مجلس  /223 :11سنا  /365 -363 :1ملی  /11 :10ملک 695 :1؛  /143 :2مرعشی
322 276 182 :2؛ 314 :24 /86 :4؛ 100 :25؛  /264 :29فیضیه  /262 :1مروی
 /233 :1دایرة المعارف  /317 :1نوربخش .133 :1

 8د -حل مشکالت االشارات

(عربی)

شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر االشاراف و التنبیهاف ابن سینا (رک  11ج) .این نسخه
شامل منطق طبیعیاف و الهیاف است (نک تصاویر برگزیده).
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انجام :و انا ان وقع بمن یقع اهلل کتابی هذا ان یصلح ما یسیر؟ علیه من الخلل و الفیاد؟ و بعد
ان ینور فیه ...الرضا و یبح ...الدنیا و اهلل ...الیه المرجع و المآب...
شیسته نستعلیق خو

نیمة سدة دون 10؛ با جدول زر و الجورد و مشیی؛

عنوانها زرین و برخی نشانها شنگرف است .ترقیمه با رنگ مشیی پوشانده شده
و عدد  109که شاید نشانگر سال کتابت  1009باشد در آن دیده میشود .اما
اسلوب خط با آن تاریخ هزخوانی ندارد .تاریخ  644در کنار ترقیمه آمده که گویا
منوور سال فراغت از تألیف متن باشد یا آن که نسخه از روی نسخة خط مؤلف
استنساخ شده باشد .برخی حواشی و تصحیحاف با نشانة «منه ص و صح» در
حاشیه آمده است .سجع مهر «یا محمد ادرکنی» در برن ع و «یتوکل علی اهلل عبده
ابراهیز» در ترقیمه؛ در برن استقبال عنوان کتیاب و یادداشتهای زییر نوشتیه
شده است:
شعری از میرداماد:
جاهت صدرا گرفته بان از گردون

داده است به فضل تو خراج اف طون

در مسنید تحقیییق نییایید چون تو

یک سییر اگیر بیییان طبیعت بیرون

سه یادداشت دربارة انسانیت به نقل از بقراط نفسانیت و روح به عربی؛ یادداشت
دربارة نان کتاب به تاریخ  1331خ؛ یادداشت تملک «کتابخانة سلطنتی هراف» به
رنگ سرخ .در برن بدرقه نان التینی کتاب با مداد با ذکر عدد  250و نمرة  3آمده
است .چند برن از آغاز و انجان نسخه وصالی شده و برنهای آن اندکی
آبخورده است.
 23ر 14 /5 × 6

 307ن 21 /5 × 11

کاغذ دولتآبادی نخودی آهار مهره
جلد تیماج ترییاکی با ترنیج و سرترنیج سیبز و جیدول و منیگنیة ضیربیی
مقیوایی ربعی

 9د -شرح الشافیه

(عربی)

شرحی است از عبداهلل بن محمد حسینی نقرهکار (ن حدود  )1374 -5 /776بر شافیة ابن
حاج

مالیی (رک  3/3د) ؛ شارح آن را برای امیر جاوی از امرای مصر نگاشته است .ع وه بر

او دیگران نیز بر آن شروح متعدد نوشته اند که از مهزترین آنها شرح فخرالدین احمد بن
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حسن جاربردی تبریزی (ن  )1345 -6 /746و حاشیة سیوطی بر آن است .در حاشیة این
نسخه از جاربردی بسیار نقل شده است.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل الذی ع بحوله و دنا بطوله.
انجام :و غیر حتی فانه ییت

بالیا حم لها علی الی .تز الیتاب.

نستعلیق تحریری نیمة اول سدة  13از روی نسخهای با تاریخ 1065؛ روی جم ف
متن مشروح خط شنگرف و گاه مشیی کشیده است .جداول شنگرف در چهار
صفحة اول و برن 89؛ با حواشی منقول از جاربردی مطوّل شرح المفصل تحریر
احمد دییدوی ابراهیز اف خنی و عصان و نشانههای صح (تا 115ر)؛ یادداشتی
دربارة شروع مباحثة شرح شافیه در منزل م

رضاقلی در  1284با سجع ُمهر

المتوکل علی اهلل عبده حسینقلی و دو یادداشت فی بح

المفقود در بدیع ( 2برن

استقبال)؛ سجع مهرهیای یا امیان زیینالعیابدین  1234محمید اولیه یا رب
لطیف عمیر (1ر  85ر).
 17-18ر 13 × 6

 236ن 21 × 12

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج تریاکی با ترنج و جدول ضربی مقوایی ربعی فرسوده
منابع :کشف .1021 -1020 :2

 10د -مفتاح الخزائن

(فارسی)

نگاشتة زینالدین علی بن حسین انصاری شیرازی ( )1403 -1329 /806 -730در پزشیی
که آن را برای یحیی فرزند امیر مبارزالدین محمید ( )1392 -1358 /795 -760در سیه مقاله:
در ادوییة مفیرده و مرکبییه در ابیدال و اصیی ح آن در مرکبیاف مستعمل نگیاشت (نک
تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .حمید و انیایی که رواییح عطر آن مجیالس خلوفنشینیان عیالز ملییوف را
معطر گرداند.
انجام :به مبالغة تمان بساید و دیگر بار هز بشوید و استعمال کند .واهلل اعلز بحقائق االعمال.
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نسخ اوایل سدة 13؛ گویا آن را از روی نسخة مورخ سهشنبه غرة ربیعاالول 870
کتابت امینالدین محمد سمرقندی (ترقیمه) استنساخ کرده است .کات

قصد داشته

آن را مانند نسخههای سدة نهز بنگارد؛ ازین رو آن را بر ور ضخیز فرنگی
نگاشته تا آن را با کاغذ فرنگی اشتباه نمایند .عنوانها شنگرف؛ یادداشت محمد
داعی و سه بیت ترکی (2ر) یادداشت تملک محمد بن شیخ محمود بن محمد بن
امیرعلی الوندی حییز تبریزی به تاریخ 889؟ و دو یادداشت دیگر ( 248و .)249
 18برن آغازین با جدول شنگرف؛ جلد و برنهای آغازین کرنخورده است.
 249ن 20 × 13

 15ر 12 × 8
کاغذ فرنگی شیری ضخیز دو برن آن کبود است
جلد ساغری مشیی مقوایی ربعی
منبع :فنخا .803 -801 :30

(فارسی)

 11د -تحفة المنجمین

از ناشنار؛ در تطبیق احوال و کردار مولوداف طبق احیان نجون قدیز .این نسخه از مقالة دون
شروع شده و شامل سه فصل است .در پایان آن جدولهای نجومی آمده است .شاید همان
تحفة المنجمینِ موجود در کتابخانة ملک باشد که منزوی دربارة آن میگوید :در دو مقاله-1 :
در طالع تخمین -2 .در طالع تحقیق .مقالة ییز در دوازده فصل و در پایان جدولهای نجومی.
هزچنین این نسخه جز تحفة المنجمینِ موجود در کتابخانة آیتاهلل مرعشی است.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .مقالة دویز در اوضاع مولود پیش از تمامی خلقت مشتمل بر سه
فصل .فصل اول در دانستن آنیه مولود از چه نوعی است.
انجام  :عطارد در جوزا در وجه اول عاقل و آهسته و مبارک پی بود و عالز بود به علون
آسمانی از نجون و ریاضی و خو منور بود و کریزالعهد و صاح

خیراف و نییو دوست.

نسخ و نستعلیق تحریری کل علی بن محمد رضا ح لخوار در روز پنجشنبه غرة
صفر 1177؛ کات

در ترقیمه نوشته است :مطابق  1203بهمنماه قدیز در بلدة طیبة

بار فرو ؛ در سالی که از کعبة معومه معاودف [شد] و به سب

قروض در بلدة
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مزبوره توقف داشته در حالت بی دماغی قلمی گردید .عنوان و نشان شنگرف؛ با
جدول نجومی (171ر197 -پ)؛ برنهای نخستین آب خورده است .نسخة حاضر
مقالة اول را ندارد.
 197ن 20 × 14

 12ر 14 /3 × 9
کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره

جلد تیماج قهوهای با جدول ضربی مقوایی ربعی
منابع :منزوی  /254 :1مرعشی 199 :20؛ مقایسه شود با فنخا .634 -631 :7

(فارسی)

 12د -منافع افضلیه
نگاشتة علی افضل فرزند محمد امین قاطع طبی

(رک  69آ) در خواص ادویه که آن را در

یک فاتحه و  30منفعت و یک خاتمه به سال  1642 /1051به نان برادر

غیاثالدین علی به

پایان رساند .او در دیباچة کتاب نان منابع مورد استفادة خود را -هزچون قانون پورسینا عیون
الشفای هند فصول ای قی مجرباف خود و جز آنها -ذکر کرده است.
نسخههای متعددی از آن در کتابخانههای ایران و جهان وجود دارد .نسخة حاضر از منفعت
هفتز تا اواخر منفعت سیان را در بر دارد.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد چنین گوید ...که این رساله مشتمل است بر بعض امور نافعه
در صناعت ط ...
آغاز نسخه ( افتاده) :هلیلة پرورده و از مفرحاف و معاجین اکثر از آنچه در منویّاف قل
مذکور خواهد گردید انشاءاهلل تعالی مناس

و نافع است.

انجام (افتاده) :و باید که فو االرض بود و متصل باشد به کوکبی.
نستعلیق معمولی نیمة دون سدة 13؛ عنوانها شنگرف؛ نان ادویه و برخی
تصحیحاف در حاشیة نسخه آمده است .یادداشتهایی دربارة نمازهای مستح

در

رضایت خصز طریقة خواندن زیارف عاشورا امانت بودن تفنگ چخماقی کارد
قبصه یک لنگه گوشواره عبا و وجهی که م حسین از خواجه مهدی گرفته مبلغ
پنجاه ریال اصل وجه و مبلغ ده ریال وجه معاملة آن که جمع ًا شصت عدد ریال
محمد شاهی بوده ...در  14ذیحجة مطابق عید نوروز  1252و مبلغ بیست [و]
چهار عدد ریال هز ترکمان داده به ضمانت ملک محمد علی که بیع شرط هز در

294

گنجینه همدان

پیش او ...و بیع شرط م حسین در نزد خواجه مهدی است (1پ)؛ تاریخ تولد
دولت (؟) خانز در بعد از یهر  11ذیقعدة  1297به خط مهدی طباطبایی و
یادداشتی دربارة امراض سودایی (ن بدرقه)؛ آغاز نسخه افتاده و انجان آن پاک
شده و تمان نسخه آب خورده است.
 223ن 19 /5 × 14

 19ر 14 /8 × 9
کاغذ فرنگی نخودی روشن
جلد تیماج لیمویی ضربی مقوایی ربعی

منابع :دانشگاه  /1341 :9حقو  /204 :نشریه  /364 :3مجلس  /302 :2مرعشی :4
 /223کتابشناسی پزشیی.282 -281 :

(فارسی)

 13د -دیباچه بیاض

انشای میرزا مهدی استرآبادی منشی (رک  62آ) بر بیاض شاهزاده امانقلی میرزا و در واقع
جزیی از منشآف (انشاءالدرّر) اوست که بارها به همراه منشآف قائز مقان در تبریز و تهران و
بمبئی به چاپ سنگی رسیده است.
آغاز :بسمله .و به نستعیین .این بییاض دلآرا که نذر (؟) و رنگیین پر و بالیی است که از
جلید نگارین...
انجام :از قول و فعل او تخلّف جایز و روا ندارند .تمت الیتاب.
نستعلیق تحریری عبار فرزند م

کایز در  15محرن 1261؛ عنوان و نشان

شنگرف؛ تاریخ تولد یوسف در یهر تابستا ِن چهارشنبه  13ذیقعدة  1273و جلیل
در یهر چهارشنبه  13شعبان  1276دوازده روز به عید نوروز مانده (16ر)؛ مُهر
رج

و عبار و مه ِر ناخوانای دیگر (1ر ترقیمه)؛ یادداشت تملک حسین بن

کرب یی حسن و تیبیر قربان حضرف اسماعیل (ع) (ترقیمه).
 16ر 15 × 9 /5 -8

 53ن 20 /5 × 15 /5

کاغذ فرنگی شیری و نخودی
جلد گالینگور مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی

فهرست تفصیلی نسخههای خطی دانشگاه بوعلیسینا 295

منابع :ذریعه  /40 :23فنخا  /881 :14دانشگاه  /275 :2منزوی /3565 :5گنجینة
کردستان /22 :مشار .367 :1

(عربی)

 14د -شرح قانونچه

قاضی محمود بن محمد بن عمر چغمینی خوارزمی (ن حدود  )1321 /618خ صهای از قانون
پورسینا (رک  16ب ) در ده مقاله و چندین فصل به هنگان شاگردیِ سید اسماعیل حییز
طبی

گیلی نگاشت و آن را به امیر مرتضی تقدیز کرد؛ که چندین نفر بر آن شرح نوشتهاند.

نسخة حاضر شرح حسین بن محمد بن علی استرآبادی (ن  )1426 -7 /830بر آن است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل الذی ابدع عناصر و االجزاء و اوجد االمزجه و االعضاء.
انجام (ناتمان) :یُعدل کیموسا و یقوی الدن و یُزید...
شنگرف درشتتر از متن و در حاشیه

نسخ 74( 1233ر)؛ عنوانها به خط ال

آمده است .با حواشی منقول از کفایة منصوری علی اس می و نشانههای «منه
صح»؛ یک شعر و معانی برخی از واژههای کتاب در برن  95و  96آمده است.
چهار برن از پایان نسخه بیاض است.
 21و  25ر 15 × 9

 99ن 20/5 ×15/5

کاغذ فرنگی شیری اندکی آهار مهره
جلد تیماج سبز ضربی مقوایی ربعی پهن
منابع :کشف  /1311 :2ذریعه 390 :13؛  /24 :17فنخا  /310 -307 :20مخطوطاف
الط  /186 -184 :دانشگاه 797 :4؛  /711 :8مرعشی /52 :16ملی /157 :9
کتابشناسی پزشیی.276 180 -179 :

(فارسی)

 15د -افضل الجوامع [الطب]
نگاشتة محسن بن علی حسنی حسینی طبی
می گوید چون برای جوینده استخراج مطال
مشیل و وقت گیر است به نگار

مطال

در ادویه و معجونها در  24باب .مؤلف
مربوط به ترکی

ادویهها و معجونها و جز آنها

این کتاب دست یازیده است .وی در تألیف این

کتاب از قانون ابن سینا حاوی رازی ذخیرة گرگانی قرابادین (ترتی

العلل) نجی الدین
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[محمد بن علی بن عمر] سمرقندی رسالة باهیة شیخ داود مصری رسالههای هندی نسخة
موالنا شمسالدین اردبیلی و اقوال نواب سلطان ابراهیز میرزا استفاده کرده است.
در آغاز آن آمده است که این نسخه جلد دون کتاب است؛ نسخه از باب  11شروع شده ولی
بخش اعوز آن و اندکی از آغاز باب  12را ندارد .نگارنده از نان و نشان مؤلف و کتاب در
منابع و فهرستهای موجود ااری نیافت .بابهای آن به ترتی

ذیل است:

باب یازدهز -در ادویة کبد و مراره و طحال و استسقاء ا اه و یرقان و غیره
باب دوازدهز[ -در ادویة معده و قولنج]
باب سیزدهز -در ادویة اسهال
باب چهاردهز -در ادویة کلیه و مثانه
باب پانزدهز -در ادویة مقعده و رحز
باب شانزدهز -در ادویة پستانها [و مقوّی باه]
باب هفدهز -در ادویة نقرر و وجع مفاصل و عر النساء
باب هجدهز -در ادویة حمیّاف
باب نوزدهز -در ادویة جراحاف و قروح و اوران و آنچه متصّل است.
باب بیستز -در ادویة زینت
باب بیست و ییز -در ادویهای که سب

بطیء سییر و سرعت مسیتیی شیود و رفیع

خمار کند.
باب بیست و دون -در ادویة سقطه و ضربه و ادویة تریاقیه که رفع سمون نماید.
باب بیست و سون -در بیان مرهمها و طریق ساختن و خواص هر یک
باب بیست و چهارن -در بیان طریق ساختن سفوف
آغاز  :بسمله .اقول و انا الراجی عفو من ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار محسن بن
علی الحسنی الحسنی الطبی

بان الیت

تفصیل و ترجمه الیتاب افضل الجوامع.

انجام :پنجز کرفس بیخ کَبَر بن اب سفید سفوف کرده یک مثقال تا دو مثقال بن وشند.
نگارنده نشانی از این نسخه در فهرستهای دیگر نیافت.
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نسخ تحریری سدة 10؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی و نشانههای منه؛ چند
روایت از امان صاد (ع -در برن ع؛ چند برن از آغاز نسخه افتاده و گویا انجان
آن نانوشته مانده است .هفت برن پایانی نونویس و به خط نستعلیق تحریری نیمة
دون سدة  13است.
 117ن 19 /5 × 13

ر گوناگون 15 /5 × 9
کاغذ سپاهانی نخودی و فرنگی شیری
جلد تیماج یشمی ضربی مقوایی جدید ربعی

(فارسی)

 16د -سیاحتنامه کاپیتان آتراس به قطب شمال

متن از ژول ورن داستانسرای مشهور داستانهای تخیلی ( -1905 -1828که بسیاری از آاار او
بارها به فارسی ترجمه شده است .وی گویا این داستان را در  - 1277( 1860نگاشته است.
ترجمة فارسی از اعتمادالسلطنه محمد حسن فرزند حاج الدوله علی مقدن مراغهای (ن
 )1895 -6 /1313وزیر انطباعاف ناصرالدین شاه که کتابهای بسیاری به او منسوب است.
اما بنا به گفتة مشار بسیاری از آنها را محمد حسین فروغی و شمسالعلما عبدالرب آبادی و
دیگران نوشته اند و او به نان خود به چاپ رسانده است .از مشهورترین آاار او عبارتند از:
روزنامة خاطراف المآار و اآلاار خلسه و جز آنها.
مضمون داستان دربارة مسافرف قهرمان داستان کاپیتان اترار و همراهان از بندر لیورپولِ
انگلستان به قط

شمال است؛ که مسافران طی آن سفر دچار سختیهای بسیار میشوند و تنها

اترار موفق میشود با حالت جنون و دیوانیگی به لندن بازگیردد .این ترجمیه دو بار در
تهران به سیال  1894 /1312و  1903 /1321به چیاپ سنیگی رسییده و گوییا به تازگی هز
چیاپ شده است.
آغاز  :بسمله .فصل اول شاندون نامی از اهالی لیورپول انگلیس که از عنفوان جوانی تا پایان
زندگانی عمر خود را صرف اندوختن علون بحری و دریانوردی نموده.
انجام :و فهمید ک ه اورار خیابان را نقطة قط
سمت میرود .تز.

خاک تصور کرده و اینست که الینقطع بدان
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نستعلیق تحریری نصراهلل در روز جمعه  17رج

 1308برای عالیجاه آقا میرزا

حبی اهلل [سررشتهدار؛ گویا در تبریز]؛ عنوانها شنگرف؛ یادداشت با مهر حاجی
خان بن والی در حضور آقاحبی اهلل سررشتهدار (صاح
در اتا

اصلی نسخه -و دیگری

گمرک در روز ییشنبه  2ذیحجة 1310؛ و یادداشت دربارة حرکت

موفرالدین شاه در روز ییشنبه  4ذیحجة  1313از تبریز به تهران در برن 1ر؛
یادداشتهایی با امضای هادی هاشمی دربارة مسافرف زمستانیش در  1330و
شیوه از شیوة حیز رانی شاه و یاد از روزگار سخت زمستان گذشته در خانة
پدری ( 32 /9 /30خورشیدی -و همچنین از طاهر هاشمی و مطالبی دربارة
قرائت کتاب ( 27 /11 /1خورشیدی و غیره -و سه نوع مهر محمد امین و مطال
پراکندة دیگر در برنهای آغاز و انجان کتاب؛ نسخه صفحهشمار دارد.
 15ر 15 × 7 /8

 187ن 20 × 13

کاغذ فرنگی شیری
جلد تیماج جگری جدید ربعی
منابع :ذریعه  /269 :12مشار  /2049 :2مؤلفین مشار  /599 -594 :2منزوی:6
 /4025دانشگاه 4100 -4099 :15؛  /258 :16اع ن معین.

 17د -جواهر الکلمات فی العقود و االیقاعات

(عربی)

تألیف مفلح بن حسن بن راشد صیمری (زنده در نیمة دون سدة  -15 /9در فقه معام ف که
آن را در سه مقدمه و دو باب به خواهش دوستان نگاشت.
آغاز  :بسمله .حمدله .وبعد یقول ...فقد التمسمنی بعض االخوان العزة علی الیران لدّی اجمع
لصیغ العقود و االیقاعاف.
انجام  :فی صدورهز و وردهز و یصفح عن ذنوبنا و یتجاوز عن سیئاتنا و له الحمد و المنه
اوالً و آخراً یاهراً و باطناً.
نسخ تحریری عبدالسمیع بهران فرزند ابوالقاسز در روز شنبه  18جمادیالثانی
1072؛ عنوانها شنگرف در چند برن نخست؛ در بقیه صفحاف عنوان ها نانوشته
مانده است .یادداشت خرید نسخه توسط محمد رسول بن عبدالعزیز در شوال
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 1235و یادداشت تملک ناخوانای دیگر (ن -1؛ سؤاالف شاه عبار از بهاءالدین
محمد عاملی و جواب آنها به فارسی (115پ116 -پ.-
 116ن 20 × 13

 15ر 13 × 7
کاغذ سپاهانی آهار مهره
جلد تیماج جگری جدید ربعی

منابع :ذریعه  /279 :5دانشگاه  /2707 -2705 :12ملک  /215 -213 :1مرعشی
.104 :25

 18د -فتحیه (هیأت)
نگاشتة ع ءالدین م

(فارسی)
علی بن محمد قوشیچی (ن  -1474 -5 /879در یک مقیدمه و دو

مقیاله و خاتمه:
مقدمه -در بیان آنچه پیش از شروع این علز دانستنی است در  2قسز
مقالة اول -در بیان احوال اجران علوی در  6باب و چند فصل
مقالة دویز -در بیان هیأف زمین و قسمت آن به اقالیز سبعه ...در  11باب
این کتاب به نان هیأف مشهور است ولی گویا درست همان فتحیة مذکور در کشف الونون (:2
 -1236است .آن را موال سنان الدین یوسف شرح کرده است .بارها در ایران و هند به چاپ
رسیده است.
او ع وه بر هیأف در ادب و ک ن و ریاضی هز دست داشت .پس از پایان تحصی ف در
سمرقند با الغبیگ تیموری در تألیف جدولهای نجومی همیاری کرد .سپس به نزد اوزون
حسنآ قوینلو شتافت و نهایتاً به دربار سلطان محمد دون (فاتح) عثمانی رفت و این کتاب و
تألیفاف دیگر

را در آنجا نگاشت .از اوست :شرح تجریداالک نِ شیخ طوسی میزان

الحساب عنقود الزواهر فی نوز الجواهر و جز آنها که همگی به چاپ رسیدهاند.
آغاز (همانند چاپی :-بسمله .الحمدهلل ...اما بعد این کتاب مشتمل است بر مقدمه و ...
انجام :و اصغر اوابت مرصوده بیست و سه برابر زمین است .تز بالتوفیق.
نستعلیق تحریری  10جمادیاالول 1077؛ عنوان و نشان شنگرف؛ برخی
توضیحاف دربارة متن و تصحیحاف با نشانة صح در حواشی اوایل نسخه آمده
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است .سجع مهر ...قاسز؟ (7پ-؛ در متن اَشیال هندسی به رنگ شنگرف کشیده
شده و در چند موضع جای آنها خالی مانده است.
 17ر 12 × 5 /5

 38ن 20 /2 × 11 /5

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای با جدول ضربی مقوایی ربعی
منابع :کشف  /1236 :2معجزالمطبوعاف  /1531 -1530 :2منزوی /370 163 :1
مرعشی  /55 :1مشار  /3429 -3428 :1مؤلفین مشار 376 -374 :4
Rieu, V.2, pp. 456-457/ Brockelmann, V.2, p. 234; SII, p329.

 19د -مجموعه

(عربی -فارسی)

شامل یک کتاب و یک رساله:
 -1قانونچه (1ر52 -پ)

(عربی)

تألیف محمود بن محمد بن عمر چغمینی خوارزمی (رک  14د -در کلیاف پزشیی و تشریح

و درمان بیماریها که گزیدهای است از قانون پورسینا و آن را مختصر یا زبدة فی الط
نامیدهاند و در  10مقاله است:
[ -1فی االمور الطبیعیه]  5فصل؛
 -2فی التشریح  7فصل؛
 -3فی احوال بدن االنسان و اسبابها و ع ماتها  5فصل و چند قسز؛
 -4فی النبض و التفسره  6فصل؛
 -5فی تدبیر االحصاء و ع ج المرضی علی وجه کلی  10فصل؛
 -6فی االمراض الرأر  13فصل؛
 -7فی االمراض بقیه االعضاء من الصدر الی اسفل  18فصل؛
 -8فی االمراض بقیه االعضاء  10فصل؛
 -9فی العلل الواهره فی یاهر الحد و الحمیاف  8فصل؛
 -10فی قوی االطمعه و االشربه المألوفه  14فصل.

هز
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چندین نفر آن را شرح کردهاند و عبدالوهاب بن یوسف بن احمد مادانی آن را به ترکی ترجمه
کرده و متن آن نیز چند بار به چاپ سنگی رسیده است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...فهذا مختصر مشتمل علی زبده مایج
آغاز نسخه (افتاده) :حاره یا بسته و الهوا و هو حار رط
انجام :و الترمس و الشحز البطخ یذه

استحضاره للطبی .

و الماء و هو بار و رط .

بالحصف .تمان شد.
(فارسی)

 -2معیار الساعات (53ر56 -ر)

رسالهای است مختصر از م محسن فیض کاشانی (رک  46ج -که آن را در  1617 /1026در
دو مقصد و یک خاتمه نگاشته است -1 :در اختیار اوقاف به جهت مهماف از گفتار ائمة
معصومین در  14فصل؛  -2در اختیاراف ساعاف به جهت مهماف از احیان معتبرة اصحاب
نجون در  3فصل؛ خاتمه -در ذکر حدیثی در این باره.
نسخة حاضر شامل اواخر فصل دون و تمان فصل سون از مقصد دون است.
آغاز  :بسمله .دن به دن و نفس به نفس هزاران سپار و ستایش مر خدای را...
آغاز نسخه (افتاده) :با خدا بردن پناه میسزد خاص از عطارد را نور باشد به ماه.
انجام :و حجیامت کن هیر وقت که خواهیی؛ این بیود آنچیه اراده داشیتز که درین کتیاب
ایراد کنز.
نستعلیق معمولی (  )1و خو

(  )2نیمة اول سدة ( 13ترقیمة

 1پاک شده

است)؛ عنوان و نشان شنگرف؛ یادداشتها و تصحیحاف با نشانة صح منه در
حاشیه و متن آمده است .سجع مهر عبار بن محمد حسین 1( 1236ر)؛ برخی
برنها وصالی شده و آغاز هر دو رساله افتاده است.
 12-13ر 15 × 7 /7

 56ن 20 /5 × 14

کاغذ ترمة فرنگی
جلد تیماج سبز ضربی عطف تیماج آبی مقوایی ربعی
منابع (  :)1کشف  /1311 :2ذریعه 20 :17؛  /200 :20مخطوطاف الط -184 :
 /339 187مرعشی  /76 -75 :7عربی مشار  /697کتابهای چاپی فارسی طبی:
 /601 -600کتابشناسی پزشیی.226 :
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(  :)2ذریعه  /280 -279 :21ذیل کشف  /516 :2دانشگاه  /951 :4منزوی :1
 /351مرعشی .136 :19

(فارسی)

 20د -خالصه حلیة المتقین

متن آن از م محمد باقر مجلسی (رک  19آ) است اما دانسته نشد که چه کسی آن را تلخیص

و در آن دخل و تصرف جزیی کرده است .جز تلخیص شیخ عبار قمی از آن با نان مختصر
االبواب فی السنن و اآلداب است .در مقایسه با حلیة المتقین در این نسخه جای بابها تغییر
کرده یا مطال

دو باب در یک باب آمده؛ ضمناً باب اول -دربارة احوال پیامبر -در حلیة

المتقین نیست .در یازده باب بدین ترتی :
 -1در خلقت و خُلق حضرف مصطفی (ص) (5فصل)
 -2آداب پاکیزگی و خو بویی (3فصل)
 -3ناخن گرفتن و بروف چیدن و سر شانه کردن4( ...فصل)
 -4رنگ کردن موی محاسن به سیاهی و زینت انگشتری و6( ...فصل)
 -5لبار پوشیدن و ترتی

مقان و مسین دادن ( 10فصل)

 -6خوردن و آشامیدن 13( ...فصل)
 -7نیاح و متعلقاف آن ( 10فصل)
 -8سفر کردن ( 8فصل)
 -10آداب ادعیه ( 5فصل)
 -11آداب بیماران و ع ج کردن ایشان ( 5فصل)
 -12در نیتههایی که در این کتاب واقع است در هر باب ( 7فصل).
این نسخه تا اوایل فصل چهارن از باب نهز را داراست.
آغاز (افتاده)  :یا از اهانت و ذلّت بود .اگر کسی گوید از جهت اهانت بود دروغگو باشد به
خدای تعالی.
انجام (افتاده) :ابراهیز خلیل اهلل فرمود که بار خدایا کسی که روی خود را به آب چشز تر
کند از ترر تو جزای او...
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نستعلیق نیمة اول سدة 13؛ عنوانها شنگرف (عنوانها به مشیی در حاشیه هز آمده
است) ؛ آیاف و روایاف و احادی

عربی به خط نسخ معرب و مشیول اندکی

درشتتر از متن؛ برخی دعاها و تعقیباف نماز و نسخههای پزشیی در حاشیة
124پ 126ر  103 128و  104پ آمده است .فهرست مطال

کتاب در آغاز

آمده است .لبههای نسخه آب خورده است .بسیاری از برنها پس و پیش صحافی
شده و آغاز و انجان و میانههای آن افتاده است.
 152ن 20 × 15

 15ر 14 /5 × 7 /5
کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره

جلد تیماج الکی با جدول ضربی مقوایی ربعی پهن
منابع :ذریعه  /83 :7منزوی  /1599 :2مرعشی /404 :2مشار  /1279 :1مؤلفین مشار
.675 :3

(عربی)

 21د -المغنی فی شرح الموجز

شرح مختصری از سدیدالدین محمد فرزند مسعود کازرونی بر کتیاب مشهیور موجیز القانون
(رک  21ب).
آغاز (افتاده) :یعلز مما مر فی البح
نور .اقول الط

السابق؛ قال ...نوری و الی جزء عملی و ک هما علز و

و هو علز ینور فی بدن االنسان لحفظ الصحه او تحصیلها ینقسز الی جزئین

نوری و عملی.
انجام :فی قدر خوف جدید او قدر حدید جزء و من جزء (؟) طب اتصف جزء و من...
ال

تحریری نیمة دون سدة 11؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی از قانون و با

نشانههای ص صح؛ یادداشت محمد طاهر 0234پ)؛ برنهای آغازین و انجان
نسخه وصالی شده است.
 16ر 11 × 5/5
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج سرخ ضربی مقوایی ربعی

 461ن 19/5 × 12
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(عربی)

 22د -ارشاد االذهان الی احکام االیمان
تألیف ع مه حلی (رک  23ب).
انجام (افتاده) :العفو عنهما و مع تعدد الجنایاف...

نسخ اوایل سدة  10عنوان و نشان شنگرف با نشانههای «صح عل ه -ر»؛ با
حواشی بسیار به خط های گوناگون؛ فهرست مطال

کتاب در برن 2پ؛ یادداشت

تملک با مهر محمد مؤمن بن عبدالرضا بن عبداهلل حسینی و محمد عسگر حسینی
در برن 3ر؛ یادداشت تملک با مُهر ابوالباقی بن محمد مؤمن بن عبدالرضا بن
عبداهلل حسینی و دو مُهر حسین علی بن طال

(؟) در برن عنوان؛ یادداشت تملک

با مُهر عبداهلل بن محمد مؤمن در برن 2ر؛ یادداشت تملک با مهر محمد حسن بن
شیخ محسن در  1289در برن 3ر؛ چهار یادداشت فقهی در برن 1پ و 2ر؛ سه
یادداشت امانت کتاب در برن 2ر بدین مضمون« :کنز العرفان نزد م نوراهلل آخر به
میر عبدالجلیل عاریه داد؛ ساطه (؟) نزد میر عبدالوکیل به م موسی بخشید»؛ حاشیة
میر فخرالدین نزد م

عنایت اهلل ماند .یادداشتی دربارة قاعدة اوزان در برن 3ر

بدین مضمون« :فایده یازده مثقالِ شرع ده مثقال معهود است .و هر استادی (؟) به
وزن خراسان هفت مثقال و ییی از مثقال شرعی است .و نود و یک مثقال شرعی
یک رطل عراقی ا ست .و یک رطل و نیز عراقی یک رطل مدنی است .و مدنی ربع
صاع است .و صاعی نُه رطل شرعی است و قاعده همین است» .یادداشتی در برن
2پ بدین مضمون« :سلخ دوشنبه جمادیالثانی سنة ست و سبعین بعد الف ()1076
قیمت شد» .یادداشت دربیارة طریقة ختز و شرح آیـة الیرسی از گفتة شییخ
مغیربی در برن پایانی .انجیان نسخیه افتیاده و اطراف آن آب خورده است .نان
کیات

و تاریخ کتیابت ندارد.

 15ر 10 × 5 /2
کاغذ دولتآبادی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای ربعی

330ن 18 /7 × 12 /5
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(عربی)

 23د[ -کتاب فی االدویه]
گرچه در برن عنوان نان آن ط

جالینور و جاماس

حییز ذکر شده است اما به نور

میرسد که آن گزیدهای از آاار جالینور در  49باب دربارة ادویه با افزودههایی از پزشیان
دیگر هزچون محمد بن زکریا رازی [علی بن ربن] طبری بقراط بلنیار اسیندر و دیگران
است .تا آنجا که نگارنده می داند جاماس

حییز کتابی در ادویه ننوشته است .اما باب ششز

نسخه -فی کیفیة االحرا و القلی و الشی -در کیمیاست؛ و ابن ندیز در الفهرست در ذیل
عنوان ف سفهای که در کیمیا سخنرانی کردهاند نان جاماس

را هز آورده است (ص .)634در

نسخه برخی از اسامی ادویهها به فارسی ذکر شده است؛ مانند آزاددخت بادآورد شادروان
سیاوشان و غیره .به هر حال نسخه توسط یک کات

بیسواد کتابت شده و پنج باب نخست

آن افتاده است .برخی از بابهای نسخه از این قرار است:
الباب السادر -فی کیفیه االحرا و القلی و الشیء
الباب السابع -فی کیفیه غسل االدویه الحجریه و غیرها
الباب الثامن -فی استخراج االدهان
الباب الثال

عشر -فی حفظ المراراف عن العفونه

الباب الحادی و العشرون -فی شرح اسامی االدویه المرکبه بالعربیه
الباب الثانی و العشرون -فی البخوراف و الدخن
الباب الثال

و العشرون -فی المعاجین و الجوار

الباب السادر و الثلثون -فی اللعوقاف
الباب السابع و الثلثون -فی االشربه و المطبوخاف
الباب الحادی و االربعون -فی ادویه العین
الباب الرابع و االربعون -فی الدزوراف و االکسیریاف
الباب الثامن و االربعون -فی طرد الحشراف دخان
الباب التاسع و االربعون -فی الخواص ارن
آغاز :هو الفتاح .هذا ط

جالینور و جامار (کذا -حییز .بسمله .الحمدهلل ...اما بعد فیقول

جالینور و جامار (کذا -هذه الرساله نافع المؤمنین و شفاء المریضین.
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انجام :قال ابوعبداهلل بن جبرئیل فی منتخباته من طبایع الحیوان و خواصها و قد جرب هذا...
نستعلیق تحریری نیمة اول سدة 11؛ عنوانها به خط ال ؛ با حواشی و نشانههای
ص صح منه؛ یادداشت تملک عبدالس ن بن شیخ یعقوب بدیطی و یادداشت
تملک ناخوانای دیگر با تاریخ  1152و چند یادداشت متفرقة دیگر در برن ع؛
یادداشت طبی در برن آخر؛ ترقیمه پاره شده و تاریخ کتابت را هز پاک کردهاند.
برنهای آغاز و انجان نسخه وصالی شده است .سه برن نخستین نونویس بر روی
کاغذ استانبولی است.
 225ن 19 × 12 /7

 15ر 14 × 6 /8
کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج سبز سیر جدید ربعی

(فارسی)

 24د -مجموعه
شامل دو کتاب در نجون و تعبیر خواب:
 -1جاماسبنامه ( 1ر 45 -پ)
ترجمة فارسی ناشنار از متن منسوب به جاماس
میرزا عبداهلل افندی صاح

حییز در نجون .این ترجمه جز ترجمة

الریاض (ن  )1717 /1130است.

آغاز :بسمله .حمدی که زبان از بیان آن عاجز آید و سپیاسی که ضیمیر منیییر از تقیرییر
آن فرو ماند.
انجام (افتاده) :مسعود بود و اگر زهره در چهارن طالع بود بهتر باشد .بنای عویز...
 -2تعبیر رؤیا ( 47ر 137 -پ)
در خوابنامه منسوب به ابن سیرین در  59باب.
آغاز :بسمله .حمدله .کتاب التعبییر ...و هر چه معبّیران را به کیار آیید در این کتیاب جمع
کرده است.
انجام :کدخدای خانه بمیرد و اگر ...بیند حال مهتر خانه نییو گردد و روزی حی ل یابید.
و اهلل اعلز.
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نستعلیق تحریری روز سهشنبه  10ربیعاالول ( 1246

 .)2عنوان و نشان و خط و

دایرههای نجومی شنگرف است .یادداشت مورخ ش

جمعه  21جمادیالثانی

 45( 1344ر) .یک برن در آغاز و سه برن بدرقه بیاض است.
 15 -14ر 16 × 8/5

 140ن 22 × 15/5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج تریاکی ضربی ترنجی مقوایی ربعی بزرن
منابع :ذریعه  /20 :20منزوی  /279 :1مشار فارسی.985 :

 25د -زاد المسافرین
نگاشتة محمد مهدی بن علینقی شریف طبی

(فارسی)
(رک  44ج).

این نسخه ع وه بر آنیه چهار سال پس از تألیف کتاب و در زمان زندگانی نویسنده کتابت
شده از لحاظ زیبایی و استواری خط و صحت متن کام ً قابل اطمینان است و میتوان برای
چاپ مجدد و منّقح آن را از نسخههای اسار قرار داد (نک تصاویر برگزیده).
انجام :و مار از دارندة زمرّد و عقرب از دود گوگرد میگریزند .واهلل اعلز...
اندکی پیش تو گفتز غز دل ترسیدن

که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

نسخ ممتاز محمد حسن نیریزی 1در  1145به فرمودة میرزا عبداهلل واقف؛ جای
سرلوح خالی مانده است .جدولکشی ز ِر حلکاری شده و الجورد و کمند زرین در
تمان صفحاف؛ عنوانها معرب شنگرف که برخی از آنها در حاشیه آمده است .یک
دعا دربارة بخشایش گناه (1ر) و نسخههایی در باه و نسخة معجون بر

وح

نشاط (132پ134 -ر)؛ دارای برن استقبال و بدرقه؛ جلد از عطف جدا شده
است.
 14ر 15 /7 × 9 /6

 135ن 21 /8 × 14

کاغذ ترمة سپاهانی آهار مهره
جلد تیماج الکی با ترنج و سرترنج و لچیی و منگنه و جدول ضربیِ زرین ربعی

ال از بستگان نزدیك به احمد نیریزي است؛ اما از احوال او نشانی به دست نیامد.
 -1ا حتما ً
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(عربی)

 26د -موجز القانون

تألیف علی بن ابیالحزن ابن نفیس قرشی (رک  45 /3آ  4 /1ج) در  4فن -1 :در قواعد
جزیی ط

(علمی و عملی -2 -در ادویه و اغذیة مفرده و مرکبه بنابر حروف ابجد در 2

جمله و  2باب  -3در بیماریهای اعضای بدن  -4در بیماریهایی که مختص اعضای بدن
نیست و علل و ع ماف و درمان آنها.
قط

محمد طبی

آن را با نان ترجمة سهیلیه در اوایل قرن دهز /شانزدهز برای امیرنوانالدین

شیخ احمد سهیلی به فارسی ترجمه کرده و ترجمة دیگری از آن در این کتابخانه محفوظ است
( 4 /1ج) .احمد بن کمال پزشک دارالشفای ادرنه هز آن را برای سلیمان پاشا -از وزرای
سلطان سلیمان عثمانی -به ترکی ترجمه کرده است.
موجز چند بار چاپ شده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل الیذی ابدع بقدرتیه جیواهر عومتیه ...قیال ...قید رت

هیذا الیتیاب

علی اربعه فنون.

انجام (افتاده) :و اکلته فماات فهو الیل

و االف .

نسخ اواسط سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با حواشی به خط شیسته نستعلیق در
اوایل نسخه با نشانههای «هی» که برخی از آنها منقول از شرح اشاراف ابن سینا
است .ع ماف «صح» دارد و انجان آن افتاده است.
 14ر 12 /5 × 7

 225ن 21 × 15 /2

کاغذ ترمة فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج مشیی ضربی ترنجی مقوایی ربعی بزرن
منابع( :رک منابع  4 /1ج).

 27د -حاشیة دیوان ابن فارض

(عربی)

حاشیه از حسن برتیوبی که آن را در  8شوال  12 /994سپتیامبر  1586به پایان رسیانیده
(ترقیمه) و شیامل برخی از قصیایید او هزچیون تائییه یائییه خمرییه و جیز آنهیاست
(نک تصاویر برگزیده) .
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متن از اشرفالدین ابوالقاسز عمر بن علی بن مرشد بن فارض حموی معروف به ابن فارض و
ملق

به سلطان العاشقین (-1235 -1180 /632 -576؛ تولد و زندگانی و وفاتش در مصر

بود .او شاعری صوفی بود که در شعر

به فلسفة وحدف وجود اشاره داشت .او مدف

مدیدی در قاهره گوشة عزلت گزید سپس به میه رفت و  15سال در میانی دور از آنجا
مسین گزید و اکثر اشعار

را همانجا سرود .سپس دوباره به قاهره بازگشت و در االزهر به

خطابه مشغول شد و بسیاری از مردمان به جهت حسنسلوک و رفتار و گفتار

به زیارتش

می شتافتند .او عاشق زیبایی مطلق بود .اشعار و قصاید او لطیف و به طریقة فقراء و
اصط حاف آنهاست.
دیوانش را نوادة او علی از گفتة فرزند شاعر -کمالالدین محمد -جمع کرده و مقدمهای هز
در شرح احوال او بر آن نگاشته است .این دیوان و بخشهای مختلف آن -مانند تائیة صغری و
کبری و خمریه هر یک جداگانه بارها شرح و رد شده است؛ از جمله شرح حسن بورینی (ن
 )1624 /1024و عبدالغنی نابلسی که هر دو چاپ شده است.
آغاز :بسمله .رب یسّر و التسعر یا کریز یا رحیز ...قال ...علی سبط الشیخ شرفالدین عمر
بن الفارض ...نورفُ فی نسخ من دیوان شیخنا قدر اهلل سرّه و شرح صَدرَهُ بالنور الیه و سرّه
ت النسّاخ قد جهلوا بعض ک مه و ما عرفوه.
فرأی ُ
انجام :انْ کانَ فراقنا مع الصبح بدا

الاشر بعدَ ذلک صبح ابدا

تز الدیوان بحمداهلل و عونه و حسن توفیقه.
نسخ معرب و مشیول سدة 11؛ کتابآرایی و نوع خط به سبک شمال افریقا و
نواحی شان است .کلمة قال و عنوان و نشان شنگرف؛ نان کتاب و یادداشت تملک
حسین بن عبدالقادر وراقی و محمد بن شیخ عمر ب ط در جمادیالثانی  1175و
محمد علی در ( 1210ع 3 2ر) و ابراهیز بن محمد علی بابیدی در  1210و
محمد علی بن حاج عبداهلل عویله در ( 1227ترقیمه)؛ نسخه فرسوده و تا حدی
اورا است.
 17ر 14 /5 × 9 /5
کاغذ فرنگی کهن ضخیز نخودی

 65ن 21 /3 × 15 /5
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جلد تیماج جگری ترنجی با لچیی ضیربی لوالدار عطیف و اطراف تییماج
قهوهای ربعی
منابع :کشف /767 :1معجزالمطبوعافالعربیه  /201 :1االع ن  /217 -216 :5عربی
مشار /743 705 564 :مؤلفینمشار  /634 -633 :4ذریعه  /27 :9دانشگاه /212 :2
سپهساالر  /466 :4سپه  /552 -550 :2آخوند/125 -124 :
Brockelmann, V.1, p.305; S1, p.462.

(فارسی)

 28د -مجموعه
شامل دو کتاب در نجون:
 -1فتحیه ( 1ر 29 -پ)
نگاشتة ع ءالدین م علی بن محمد قوشچی (رک  18د).
 -2شرح بیست باب در معرفت تقویم ( 30ر 163 -پ)

شرح موال موفر جنابذی (گنابادی) بر رسالة بیست باب در معرفت تقویز نگاشتة موال
نوانالدین عبدالعلی بن محمد بیرجندی (رک  113 /2د)؛ که آن را در  1596 /1005به نان شاه
عبار اول ( )1626 -1589 /1036 -998نوشت .این شرح همانند متن اصلی آن چاپ شده
است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .حمد و انای بی ری

و ریا قدیری را شزاست که کلک صنعت اورا اف ک.

انجام :مصنف ایراد نموده و ما الحا کردیز در معرفت اختیاراف اینجا کافی است.
نسخ تحریری اواسط سدة 13؛ عنوان و نشان و رسون و جداول نجومی و روی متن
اصلی خط شنگرف است .عمدة حواشی نسخه از صاد منجز و چند جا منقول از
«حاشیة شارح» و یک جا میرزا نصیر ( 106پ).
 15ر 14 /5 × 8

 163ن 21 ×14 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای با ترنج و گل بوته ضربی منگنهای مقوایی ربعی
منابع (

 :)2ذریعه 188 :3؛  /131 :13مشار .2107 :2
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 29د -نزهتنامه عالیی

(فارسی)

نگاشتة حییز شهمردان فرزند ابیالخیر دبیر مستوفی رازی (زنده در سدة -11 /5؛
دایرة المعارف کوچیی است در یک مقدمه و دو قسز و یک خاتمه .قسز اول در  5مقاله و
قسز دون در  6مقاله؛ هر مقاله در چند باب و فصل و نوع است.
در خواص جانوران و درختان و روییدنیهای دیگر حفظ درختان و بازداشتن آفتها معرفت
گوهرها و سنگها و کانها ستارهشناسی آخشیج چهارگانه و چهار فصل اقالیز سبعه منطق
حساب روانشناسی و فراست اختیاراف نجون و هیئت بیماریها داروها آفرینش جهان و
غیره .وی آن را با نثری بسیار روان پس از  1084 /477به نان عضدالدین ع ءالدوله
ابوکالیجار گرشاس

حسان فرزند علی بن فرامرز بن ع ءالدوله محمد بن دشمنزیار کوکایی

( )1119 -1095 /513 -488از پادشاهان کاکویة اصفهان نگاشت.
مؤلف در دیباچة کتاب میگوید« :از بهر آسایش و ترجیه االیان چند کتاب ساختز .از آن
جمله ییی کتاب البدیع است در خواص و طبایع و منافع و چند علز دیگر که از کت
برگزیدهان ...و بر آن کتابِ اول زیاده و نقصان کردن چنان که بایست .و ترتی

بسیار

بگردانیدن و از

چند نوع دیگر که در آن کتاب نیست از هر یک در آن جای طرفی آوردن» .اما نگارنده نشانی
از نگاشتة نخستینِ او -یعنی کتاب البدیع -در فهرستهای موجود به دست نیاورد .به جز این
روضة المنجمین در نجون نگاشتة  4-1073 /466هز از اوست .ابوبیر مطهر فرزند محمد
جمالی یزدی کتاب خود فرحنامه (نه آنچنان که به غلط میگویند فرخنامه -را در -5 /580
 1184به تقلید از آن ساخته و زینالعابدین محمد موصلی هز در منافع الحیوان از قسز دون
مقالة سون آن -در علز فراست -سود جسته است.
آغاز  :بسمله .ایزد تعالی از حیز حیمت و قوف قدرف جهان را آفرید چنان که سزد و از
ناچیز نو پدید آورد.
انجام :مخفی نماند که چون کتاب نزهتنامة ع یی بعضی ک ن بیماحصل داشت از آن
انتخاب کرد حمل بر کز دانشی نینند.
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نستعلیق نجفقلی فرزند حسین قزوینی در روز سهشنبه  7شعبان 1226؛ عنوان و
نشان شنگرف؛ با اندکی حواشی نگاشتة محمد حسین لربیگی و نشانههای صح؛
چند یادداشت طبی و سواد یک نامه (ن 1و  )2و یادداشت دربارة دوان درد به
تاریخ ( 1346ترقیمه)؛ دو برن در پایان بیاض مانده؛ نسخه فرسوده و اورا و
مو

خورده است.
 172ن 20 /7 × 15 /3

 13ر 15 × 8
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

جلد تیماج مشیی ضربی الیی درون ابر و باد ربعی بزرن
منابع :کشف  /1948 :2ذریعه  /130 :24دانشگاه  /981 -980 :9مییروفیلزها :1
 /265مجلس  /490 :2منزوی /691 677 -676 664 294 :1
Rieu, V.2, p. 466/ Flugel, V.2, pp.517-8.

 30د -جواهر السنیّه فی االحادیث القدسیه

(عربی)

تألیف محمد بن حسن بن علی بن محمد شیخ حر عاملی (ن  1692-3 /1104مشهد -در
احادی

قدسی منقول از پیامبران از آدن (ع) تا محمد (ص) .او در آغاز کتاب میگوید

نخستین کسی است که احادی

قدسی را در ییجا گرد آورده؛ اما به گفتة صاح

الریاض

سیدخلف حویزی (ن  )1663 -4 /1074پیش از او بدان دست یازیده است .به هر حال
احادی

این کتاب بر دو نوع است:
 -1احادیثی که از طر خاصه نقل شدهاند
 -2احادیثی که از طر عامه نقل شدهاند.

این کتاب به سال  1884 /1302در بمبئی چاپ سنگی شده است .اار دیگر او امل اآلمل است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل الذی اوضح فی ک مه سبیل الهدایه.
انجام :فهی احسن ختان و الحمدهلل وحده و صلی اهلل علی محمد و آله.
نسخ تحریری روز دوشنبه از دهة دون ربیعاالول 1249؛ عنوانها شنگرف که در
برخی مواضع جای آنها خالی مانده است؛ نشانها شنگرف و مشیی؛ حواشی و
تصحیحاف با نشانه های منه صح دارد؛ یک دعا و نان کتاب و یادداشت خرید
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کتاب در اصفهان به تاریخ  1205با سجع مهر افوض امری الی اهلل محمد و نان
کتابهایی که همو با خود به اصفهان آورده است (ن 2-1ر .-لبههای نسخه را
مو

خورده جلد پاره شده است.
 112ن 21 /2 × 15

 21ر 16 × 9 /5
کاغذ فرنگی کبود و شیری آهار مهره
جلد ساغری مشیی مقوایی ربعی

منابع :ذریعه  /271 :5ملی  /397 :8عربی مشار.260 :

(فارسی)

 31د -لطائف اللغات (فرهنگ واژههای مثنوی)

از موالعبداللطیف فرزند عبداهلل کبیر عباسی یزدی گجراتی (ن  )1638-9 /1048در مقدمهای
که بر مثنوی مصحّح خود در  1622-3 /1032نگاشته معلون میشود که این فرهنگ را قبل از
تصحیح مثنوی نوشته است .او و شاگرد

موالابراهیز دهلوی پس از  12سال با استفاده از

کتبی که نان آنها در آغاز کتاب ذکر شده این کتاب را به انجان رساندند.
وی در آن واژههای عربی و فارسی و ترکی و سریانیِ مثنوی را با رموز ع ف ف ر و یا
عف نف فه (فارسی هندی -عه به ترتی
مرت

حروف اول در باب و حرف آخر آنها در فصل

نموده و معانی آنها را بیان کرده و به اشعار بزرگان ادب استشهاد نموده است .این

کتاب در هند -به سال 1877ن -و تهران به چاپ رسیده است .کتابهای دیگر او تصحیح و
شرح مختصر مثنوی به نان لطائف المثنوی (در  )1032و شرح حدیقة سناییغزنوی به نان
مرآف الحدائق یا لطائف الحدائق من نفائس الدقائق (در  )1038است.
آغاز (افتاده) :یعنی میانة فارسی و هنیدی مختلط است .فه و آنچیه مییانة عربی و هنیدی
ملتبس باشد.
انجام :شییر خیدا که بیهوهگویی .تمیان شد ...صید من قیال .آنقیدر بییهیوده گفیتییز که
دیگر شدیز.
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نستعلیق تحریری نیمة دون سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با نشانههای صح؛
یادداشت میر ابراهیز دربارة تعمیر جلد و شیرازة کتاب در ( 1330ترقیمه)؛ یک
برن از آغاز افتاده و اندکی از لبة نسخه خوردگی دارد.
 188ن 21 /3 × 14 /3

 18ر 16 × 9 /5
کاغذ فرنگی شیری
جلد تیماج مشیی ضربی مقوایی وزیری

منابع :ذریعه  /322 -321 :18منزوی1371 :2 /1؛  /1950 :3فنخا /354 -351 :27
مجلس  /99 -98 :3مشار  /2810 -2809 :2مؤلفین مشار /936-935 :3
Rieu, V. 2, pp. 590-1.

(عربی)

 32د -ضوابط االصول

تألیف سید ابراهیز بن محمد باقر موسوی حائری قزوینی (ذیحجة  -1214شوال  /1262مه
 -1800اکتبر  )1846که قواعد اصول فقه را با استدالل و تفصیل در رد و ایراد با عنوانهای
ضابطه -ضابطه به هنگان خواندن کتاب معالز االصول نزد استادانش به صورف پراکنده
یادداشت و شرح کرده و سپس آنها را ضمن یک مقدمه وچند فصل و یک خاتمه در دو جلد
تنویز کرده است -1 :در مباح

الفاظ  -2در اصول عملیه .نسخة حاضر شامل نیمة دون کتاب

است (نک تصاویر برگزیده).
این کتاب دو بار به سالهای  1854 -5 /1271و  1859 /1275به چاپ سنگی رسیده است.
آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل ...و الصلوه علی اشرف خلقه...
آغاز نسخه (افتاده) :فلز الیفهز من امر الشارع بالجبر فی الصلوه الجل...
انجام :و علیه الس ن و حیمه بط ن ما سواه ف تفضل.
نسخ تحریری مؤلف در روز جمعه از جماداالول 1258؛ عنوانها به شنگرف در
حاشیه و متن آمده است .نشانها شنگرف و مشیی؛ حواشی و تصحیحاف با
نشانههای منه منه دانیله صحه ص دارد .سجع مهر مؤلف س ن علی ابراهیز در
66ر 96پ و برنهای دیگر نقش شده است .با برنهای استقبال و بدرقه.
 25ر 15 /5 × 9 /2
کاغذ فرنگی نخودی

 248ن 21 /5 × 15 /5
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جلد ساغری مشیی مقوایی ربعی فرسوده
منابع :ذریعه  /119 :15ملی  /86 :10مرعشی /134 :15دانشگاه  /665 :16عربی
مشار.600 -599 :

(فارسی)

 33د -منهاج المبتدئین
نگاشتة سید محمد ابراهیز [فرزند میرزا محمد تقی؟] حسینی طبی

در  42باب و یک خاتمه

در بیان داروهایی که از برای بیماریهای گوناگون ساخته میشود .او هر باب را به یک بیماری
و داروهای آن و خاتمه را به اوزان و میاییل و مقادیر اختصاص داده و از کتابهای مشهور
پیشینیان سود جسته است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :منهاج ادویة شفا حمد مسب االسبابی است که به ع ماف مختصر و اذا مرضت فهو
یشفین شفای مرضی از اشربة انعان اوست.

آغاز (افتاده) :هر یک بیست درن عود بلسان ده درن زنجبیل تخز کرفس.
نسخ گویا به خط فرزند میرزا محمد تقی طبی

(شاید همان نویسندة کتاب باشد)

در روز چهارشنبه  19جمادیاالول 1247؛ عنوانها به شنگرف در متن و حاشیه
نوشته شده است .با حواشی اندک و نشانههای صح منه؛ در لبههای نسخه آاار
اندک سوختگی پیداست و اوایل آن وصالی شده است .برنهای پایانی در آغاز
نسخه صحافی شده است .برخی جاها به صورف چلیپا نوشته شده است.
 18ر 14 × 8

 187ن 21 × 15

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج سبز با جدول ضربی مقوایی ربعی
منابع :ذریعه  /174 :23منزوی  /605 -604 :1کتابشناسی پزشیی /288 :مرعشی
 /173 :11دانشگاه  /971 -969 :9ملی  /529 :2پزشیی /305 :نشریه .364 :3

 34د -مجموعه
شامل یک دیوان و شرح احوال شاعر؛ نیمة اول آن چاپی است:

(فارسی)
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 -1احوال ابن یمین -غ مرضا رشید یاسمی ( ) 1330 -1895 /1313چاپ سربی کتابخانة
شر ( محمدرمضانی) طهران 1303

148ص.
(فارسی)

 -2دیوان

سرودة امیر فخرالدین محمود بن یمینالدین فریومدی طغرایی خراسانی (ن  8جمادیالثانی
 31 /769ژانویه  )1368مداح طغا تیمورخان؛ بنابر دیباچة خود بر آن میگوید که دیوانش در
جُنگ بین شیخ حسن جودی و وجیهالدین مسعود در  13صفر  21 /753مارر  1352به چنگ
غارتگران افتاده و به ناچار آن را در همان سال دوباره گرد آورده است (نک تصاویر برگزیده).
کنز الحیمه هز از اوست.
قطعاف و رباعیاف فلسفی او را سعید نفیسی به چاپ رسانده و پیش از آن تمان دیوان در
بمبئی به چاپ رسیده است .شلستا و سهرده به سال  1852آن را به آلمانی ترجمه کرده و به
چاپ رسانده و رشید یاسمی هز دربارة او احوال ابن یمین را نگاشته است .این نسخه شامل
رباعیاف و مقطعاف و غزلیاف است که احتماالً رشید یاسمی برای چاپ آماده کرده است.
بود از راه نییاز اهیل زمین را

درخواستن از حق به دعا شیخ حسن را

آغاز :واج

انجام :چه غز از طعنة ایان تو را ابن یمیین

که چو خالق به جهان ییار و نگاری داری

نیمی از نسخه چاپ سربی 1303

چاپ کتابخانة شر و نیمة دون شیسته

نستعلیق تحریری احتما ًال غ ن رضا رشید یاسمی در نیمة اول سدة  14است.
 12ر 15 /5 × 12-10

 87ن ( 21 × 16قسمت دستنویس)

کاغذ روسی شیری
جلد مقوایی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی پهن
منابع :ذریعه  /34 :9دانشگاه  /3527 :14مجلس  /403 83 :8منزوی 1845 :3
 /2211مشار  /1498 123 :1مؤلفین مشار .697 -696 :4

 35د -مجموعه
شامل دو رساله و کتاب طبی:
 -1خرقه (4پ51 -پ)

(فارسی)
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نگاشتة مرتضیقلی خان شاملو (رک  23 /1ج).
 -2رساله در باه (52ر54 -پ)
نگاشتة ابوالموفر هبةاهلل (حبی اهلل) فرزند محمد بن اردشیر که در آغاز آن ادعا کرده از
نوادگان جرجاس

حییز است .آن را بنابر ادعای نگارنده از روی چهارصد و

بن جاماس

چهارده (یا ییصد و چهارده؟) کتاب طبی و فلسفی در هفده باب برای سلطان سنجر سلجوقی
( )1157 -1117 /552 -511نگاشته و افزوده است که این دستورها را خود آزمودن .این رساله
در حجلة العرایس حموی یزدی با نان رساله فی امر الجماع و مایحتاج الیه من المستمتعاف یاد
شده است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد چنین گوید ...که چون سعادف خدمت ...سلطان ...سنجر [
بن ملکشاه] رحمت اهلل علیه بنده را میسر [گشت] (نسخه

 63 /1د).

آغاز نسخه (افتاده) :از پشت سمک بر فراز فلک آورد و عواطف اعزاز ارزانی داشت و
مراسز بندهنوازی مبذول فرمود.
نسخ معمولی  )1 ( 1204و نستعلیق تحریری  15رج

)2 ( 1235؛ عنوانها

شنگرف؛ اندکی تصحیحاف در حواشی نسخه دیده میشود .در

 2روی اسماء

خاص و فصول و روایاف عربی خط مشیی کشیده است .یادداشتهای ذیل در
نسخه نوشته شده است :اشعاری با تاریخ  1210اسامی ماههای رومی و روایتی

عامیانه (1ر2 -ر)؛ دستوراف طبی :شامل معجون ف سفه -منقول از ترجمة الحاوی
به دستور مصطفی خان حاکز حیاری (؟) -مجرباف حییز جواد منقول از امان
رضا (ع (55ر60 -ر) و قاضی بوعلیسینا و حییز صفیالدین گی نی (1پ  2ر
3ر)؛ جدول معرفت بیمار و لوح حیاف و مماف و طلسماف و شعری دربارة قیامت
و نان برخی ادویه ( 60ر 62 -ر) .نسخه از عطف کنده شده و اندکی آب خورده
است .آغاز و انجان

 2افتاده است.

 17ر 14 × 8 /2

 62ن 20 /8 × 15 /5

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای مقوایی ربعی
منابع (  :)2ذریعه  /216 :17منزوی  /478 :1دانشگاه  /726 -725 :8نشریه :3
 /16کتابشناسی پزشیی.32-31 :
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(عربی)

 36د -تنبیهات العلیه علی وظائف الصلوة القلبیه

تألیف شیخ زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی شهید دون (ن  )1559 /966در اسرار
نماز که آن را در ادامة دو کتاب شهید اول محمد بن محمد میی شامی عاملی (ن/786
 -)1384الفیه در واجباف نماز و نفلیه در مستحباف نماز -در روز شنبه  9ذیحجة  951به پایان
رساند.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل مطلع من اختار عباده االبرار علی حقایق خفایاء االسرار.
انجام :و حسبنا [اهلل] و نعز الوکیل.
نسخ تحریری محمد رضا فرزند حاج صاد تریوی در روز سهشنبه سلخ ذیحجة
1229؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با تصحیحاف و نشانههای صح؛ سجع مهر محمد
رضا و محمد کایز  1220در 37ر 38پ؛ یادداشت وقف محمد علی قراجهداغی
در برن ع.
ر گوناگون 15 × 10

 41ن 20 /7 × 15

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج یشمی با ترنج و سرترنج و جدول و منگنة ضربی گوشهها تیماج
قهوهای الیی ربعی
منابع :ذریعه 296 :2؛  /452 :4دانشگاه  /152 :8مرعشی .44 :1

(عربی)

 37د -مجموعه
شامل دو کتاب پزشیی:
 -1علم االمراض ( 1پ 60 -ر)

نگاشتة مسیو کریزل فرانسوی (رک  15آ) و ترجمة احتماالً زینالعابدین حییزباشی (رک 13
آ) در بیان بیماریهای گوناگون در اختصار در  11فصل .از جمله :در اسباب امراض در
امراض جلدی در امراض مجاری تنفسی در امراض چشز و گو

در حمیاف در توجه به

زنان تازهزا .ترجمة خالصة الحیمه و اسباب التدویه هز از همین مترجز است.
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آغاز :فصل اول -در اسباب امراض است .شخص سالز به واسطة نفس و پوست بدن خارج
و پراکنده میکند.
انجام  :خداوند متعال او را به مرض وبا و طاعون و جمیع امراض صع

گرفتار نگرداند.

 -2ام الصبیان فی امراض الصبیان ( 65ر 177 -پ)
نویسنده و مترجز همانند پیشین (رک  41ج).
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...امیا بعید این نسخه از شلیمر فرنگی (کذا) اسیت و مشتمل است بر
هفت باب.
نستعلیق م محمد علی میت دار در  21ذیقعدة  )2 ( 1294و دیگری در روز
چهارشنبه  26جمادیاالول [ )1 ( 1295در تهران]؛ عنوانها مشیی و شنگرف؛
نشانها در

 1شنگرف و در

 2مشیی است .یادداشتهای گوناگو ِن پاک شده

از جمله دربارة تخمین اندازة کتابت بر روی اورا

میتوبه و جز آنها (1ر)؛

نسخههای طبی و ادویه (ن 61 60پ)؛ بین دو کتاب دو برن بیاض مانده و در
آغاز کتاب دون فهرست مطال

آمده است.

 15ر 14 × 10

 177ن 20 × 16 /3

کاغذ فرنگی کبود با نقش کاغذ در مورخ  1876و شیری
جلد تیماج سبز ضربی مقوایی ربعی پهن
منبع (  :)2کتابشناسی پزشیی.208 27 :

 38د -لوایح القمر -اختیارات نجوم /سبعه کاشفی

(فارسی)

نگاشتة کمالالدین حسین بن علی کاشفی بیهقی /سبزواری (ن حدود  1504 - 5 /910در
هراف) در اختیاراف نجون که به نان سلطان مجدالدین محمد در  1473 -4 /878نگاشته و آن

آخرین کتاب از سبعة کاشفی است .شش کتاب پیشین سبعه عبارتند از :مواه

زحل میامن

مشتری سواطع مریخ لوامع الشمس مفاتیح الزهره و مناهج العطارد؛ که نگارنده ااری از آنها
نیافته است.
این کتاب در یک مقدمه و دو مقاله و یک خاتمه است :مقدمه در تعریف اختیاراف در سه
فصل مقالة اول در بیان شرایط کلیة اختیاراف در سه فصل مقالة دو در  153اختیار و جدول
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مفصل خاتمه در بیان اختیاراف متفرقه در بیست فصل .نسخههای بسیاری از این کتاب در
کتابخانهها موجود است.
آغاز  :هذا لوایح قمر .بسمله .الحمدهلل الذی بید حیمته از مه االختیار...
بعد از ادای انای قادر مختار
انجام  :مرات

هر ییی را بحس

مرتبة ایشان ااری یاهر بود و هر چند مرتبه اع ء و اکمل

باشد اار خیر آن در حق وی اتز و اشمل بود.
نسخ اوایل سدة 13؛ عنوانها و جداول شنگرف؛ با نشانههای صح؛ برن آغاز و
چهار برن پایانی وصالی شده است .جلد از نسخه جدا شده و تمان اورا آب
خورده است.
 146ن 20 /8 × 14

 18ر 14 /3 × 7 /5
کاغذ فرنگی نخودی و شیری
جلد تیماج قهوهای مقوایی ربعی

منابع :ذریعه 369 :1؛ 131 :12؛  /375 -374 :18منزوی  /345 -344 307 :1فنخا
 /603 -594 :27دانشگاه .823 :4

(عربی)

 39د -حل الموجز

شرح جمالالدین محمد بن محمد آقسرایی (ن  )1379 -70 /779با عنوانهای قال المؤلف-
اقول بر موجز القانون ابن نفیس (رک  26د) .شارح در مقدمة کتاب ادعا کرده است که نقل
قولها را از کتابهای پیشین برگزیده است.
آغاز :الحمدهلل ...و بعد فان الط

علز شریف الشرف موضوعه و وثاقة دالئله.

آغاز نسخه (افتاده)  :الغذا لِعَوزَه او بسب

آخر کالسده المانعه من وصول المدد من الیبد الی

االعضاء اقبلت الحراره.
انجام (افتاده) :عن االوران الصغار اصط حاً علی ان السمرقندی الیرید بالیبیر ما الیطلق...
نستعلیق تحریری اوایل سدة 11؛ با جدول و کمند الجورد؛ عنوان فصلها و قال
المؤلف اقول شنگرف؛ یادداشتهای منقول از سدیدی کلیاف [القانون] ق نسی و
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نشانههای منه رحمه اهلل منه صح ل و ترجمة برخی کلماف به فارسی و نان ادویه
به شنگرف در حاشیه آمده است .آغاز و انجان نسخه افتاده است.
 251ن 21 /5 × 13 /5

 23ر 15 × 7
کاغذ دولتآبادی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

منابع :کشف  /1900 :2مرعشی  /23 :9کتابشنیاسی پزشییی /110 :مخطوطاف
الط .101 :

(عربی)

 40د -شرح مختصر المنتهی
جمالالدین ابیعمرو عثمان بن عمر معروف به ابن حاج

مالیی (ن  )1248-9 /646کتاب

مشهوری دارد به نان منتهی السؤل و االمل فی علمی االصول و الجدل -در اصول فقه مالیی-
که سپس آن را خ صه کرد؛ و آن مشهور است به مختصر المنتهی یا مختصر ابن حاج .
قاضی عضدالدین عبدالرحمن بن رکنالدین احمد ایجی (ن  )1355 /756آن مختصر را با
س مت بیان شرح کرد و در  26شعبان  /734آوریل  1334به پایان رساند .شارح میگوید چون
این کتاب از امّهاف کت

اصول [اهل سنت] است بر آن شدن که آن را شرح کنز و مشی تش

را حل نمایز .او ابتدا قول ابن حاج

را آورده و سپس با کلمة اقول آن را شرح نموده است.

جز قاضی بسیار کسان دیگر آن را شرح کردهاند؛ هزچون قط الدین شیرازی (ن -11 /710
 )1310امان سیفالدین احمد ابهری میرزا جان حبی اهلل شیرازی (ن  )1586 /994سعدالدین
تفتازانی (ن  )1391 /793شمسالدین آملی مؤلف نفأئس الفنون.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل الذی برء االنان و عمهز باالکران و الدعوه الی دارالس ن و خصّ من
شاء بمزایاء االنعان
انجام  :و اصلح شأننا و اعمالنا و تقلبها مفاوزا و نامن فضله انه المستعان و علیه التی ن و
صلی اهلل علی نبیه المختار.
نستعلیق تحریری سدة  11و نسخ تحریری سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با
حواشی و نشانههای متن منه صح ح؛ این حواشی در برنهای قدیمی بیشتر
است؛ یادداشت از تعلیقاف شیخ بهایی بر شرح عضدی و مهر محمد علی به تاریخ
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 1196در برن ع؛ مهر دیگری از همو در برن پایان؛ چند برن از آغاز وصالی
شده؛ همچنین حدود  90برن از نسخه کهن است و بقیه نسخ نونویس سدة 13
است .برنهای کهن موریانه خورده است .باالی برنها برنشمار با خودکار آبی
نوشته شده است.
 227ن 22 /5 × 12 /5

 22و  27ر ( 16 /5 × 6 /5تقریباً-
کاغذ سپاهانی و فرنگی نخودی
جلد گالینگور قهوهای ربعی بلند

منابع :کشیف  /1857 -1853 :2ذریعییه  /57-56 :14دانشیگاه 1703 :5؛ /223 :8
ملی .2 :8

(عربی)

 41د -مجموعه
شامل یک کتاب و اشعار پراکنده:
 -1معارج القدس فی مدارج معرفة النفس (1ر74 -پ)

نگاشتة امان محمد غزالی طوسی (رک  17ج) در عرفان نوری معرفت نفس؛ با مطالبی هزچون
بیان ااباف النفس بیان قوی الحیوانیه و تقسیمها الی الحرکة و مدرکه و جز آنها.
آغاز  :بسمله .عونک یا لطیف و بک الحول و القوه .الحمدهلل مبدع االرواح و خالق الجسد.
انجام (موجود) :فمن منح الجهال علماً اضاعة و من منع المستوجبین فقد یلز فأن.
 -2اشعار عرفانی (هامش  14پ به بعد)
منتخبی نامرت

از گلشن راز شبستری عروج نامه شیخ آذری فرزند عبدالملک بیهقی

اسفراینی ( )1461 -1382 /866 -784و موال حسن دیلمانی گی نی (نیمة نخست سدة /12
.)18
آغاز :کتاب گلشن راز .بسمله.
به نان آن که جان را فیرف آموخت

چراغ دل ز نور جان برافروخت.

نسخ تحریری سدة 11؛ سه یادداشت وقف :م

محمد تقی سبط حاجی هادی

میانجی برای ط ب مدرسة قزوین با سجع مهر محمد حسن در ذیقعدة 1276؛ و
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وقف م حبی اهلل بن م حسن علی با نوارف متولی امیر محمد صالح حسینی؛
و نهایتی ًا امیر محمید حسینی؛ یادداشت تملک عبیدالبیاقی بن عزییزاهلل طالقانی
( 55پ).
 26ر 16 × 6 /5

 74ن 23 /5 × 12 /5

کاغذ بخارایی نخودی
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید
منابع :ذریعه  /245 242 :9 /1فنخا .148 :30

 42د -مجموعه

(فارسی)

شامل سه کتاب و رسالة پزشیی از سدة :19 /13
 -1زبدة الحکمه (1پ149 -ر)
نگاشتة دکتر پوالک نمساوی ترجمة حییزالملک میرزا علینقی فرزند محمد اسماعیل
جدیداالس ن (رک  56 /3ج)
آغاز  :بسمله و به نستعین .الحمدهلل ...اما مقدمه در تعریف ع ج و انقسان او؛ بدان که علز
ع ج را که به اصط ح یونانیان اراپیا نامند در لغت آنچه را گویند که ع ج کنند.
انجام :و در نوبهها نییو آن است که یک خوراک از سزالفار یا یک خوراک کنهکنه مخلوط
نموده به کار دارند.
 -2دستور العالج (150ر157 -ر)
از میرزا عبدالیریز بن مولی اسماعیل یزدی حییزباشی ساکن تهران و از دانشمندان سدة /13
 19در تریاقاف سمون و در سه باب.
آغاز  :در تریاقاف سمون .بسمله .الحمدهلل ...اما بعد این رسالهای است در بیان سموماف و
تریاقاف آنها و مشتمل است بر سه باب.
انجام :و بهز زنند تا خوب مخلوط شده نگاه دارند .تمان شد...
 -3وجیزة الوافیه من الحمی الخادعه (157پ170 -پ)
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از همو در اسهال که آن را به خواهش دوستان از کت

دیگر برگزیده و به سال 1860 /1277

در سه مقاله و یک خاتمه نگاشته است.
مقالة اول -در بیان اسباب عمومیه و اسباب مهیه و متمّمه
مقالة اانی -در اعراض این مرض در چهار قسز
مقالة اال  -در تدویه و معالجة این مرض
خاتمه -در هیضة غذائیه.
آغاز  :بسمله .حییمی را انا سزا است که برباط حیمت مفصل اسطقسی موالید را محیز و
تدبیر عقول طفولیه طول و عرض قوی را منوز فرموده
انجام :و گفته اند که اقل مقدار خوراکی از تریا کبیر یک طسوج است و اکثر آن یک مثقال
باشد .تمان شد...
نستعلیق تحریری میرزا محمد حسین طبی

رشتی در جمادیالثانی  1303در

دارالخ فة تهران ( )1؛ عنوان و نشان شنگرف؛ عنوانها در حاشیه نوشته شده
( )1؛ عنوان کتاب در برن ع و بخشی از ترقیمة نسخه پاک شده؛ نان برخی
داروها در برن ع و چند کتاب کهن پزشیی در ترقیمه و یادداشتهای پراکندة
دیگر.
 15ر 16 × 7

170ن 22 /3 × 13

کاغذ فرنگی کاهی
جلد گالینگور قهوهای ربعی بلند
منابع :ذریعه .162 :8

 43د -مجموعه

(عربی -فارسی)

در شش رساله:
 -1االثنی عشریه فی الحج (1ر4 -پ)

(عربی)

فهرست تفصیلی نسخههای خطی دانشگاه بوعلیسینا 325

تألیف شیخ بهایی (رک  15ب) در آداب و مناسک حج؛ ییی از اانیعشریههای پنجگانة
اوست .صاح

ذریعه نسخههای کهنی از آن معرفی کرده و در  1891 -2 /1309به چاپ

رسیده است.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل علی اآلله و الصلوه علی اشرف انبیائه.
انجام (افتاده) :التاسع کونها مما یطلو علی کل منهما اسز الحصاه ف تجزی...
 -2معیار الساعات ( 5ر 12 -ر)

(فارسی)

نگاشتة م محسن فیض کاشانی است (رک  19 /2د  46ج).
آغاز (افتاده)  :و هیچ ب یی و غضبی و عذابی نبود مگر آنیه درین روز نازل شد.
انجام  :این بود آنچه اراده داشتز که درین کتاب ایراد کنز ...به انجان آمد.
 -3شرح نادعلی (12پ16 -ر)
شرحی است بر جملة ناد علی ًا موهر العجائ

(فارسی)
از یک حروفی در نیمة دون سدة  .15 /9در آن

به سبک حروفیان از علون غریبه و علز اعداد استفاده کرده و به ب یایی که در سال -4 /868
 1463و  1468 -9 /873رخ داده و منجر به یهور خواهد شد اشاره کرد و در پایان خواص
چهلگانة کلماف ناد علیا را بر شمرده است .نسخة ناقصی از آن در کتابخانة آیتاهلل مرعشی
نگهداری میشود.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل الّذی افاض االرواح الوجود من العدن ...اما بعد این رسالهای است
مشتمل بر بعضی خواص و اسرار این کلماف تاماف...
انجام  :چهلز از برای دفع و میر و طغیان دشمن ده روز هر روز هزار بار بخواند که ایمن
گردد .تمت.
 -4ساعتنامه (16پ24 -ر)

(فارسی)

یا روزنامه منسوب به ابومعشر جعفر بن محمد بلخی (ن  28رمضان  8 /272مارر  )886که
بنابر مقدمه آن را به نان سلطان سعید بهران شاه! نگاشته است .به فرض صحت رسالة حاضر
احتماالً در سدة  15 /9از روی متن عربی ترجمه شده است.
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آغاز :چنین فرمودهاند که سلطان سعید بهرانشاه ...فرمود که از برای من ساعتنامهای اختیار
کن که به فهز نزدیکتر باشد.
انجام :به میان رخوتی که از و مانده باشد بگذارند فیالحال مراجعت نماید.
 -5اختیارات ایام (24پ38 -پ)

(فارسی)

نگاشتة محمد باقر مجلسی (رک  19آ) دربارة سعادف و نحوست ایان در  3فصل -1 :در
اختیاراف ایان ماه  -2در بیان اختیار ایان هفته  -3در بیان امری چند که موج

رفع نحوست

ایان و ساعاف میشود و پراکندههایی در احیان گرفتن آفتاب در ماههای دوازدهگانه و آاار
گرفتن ماه و جز آنها  .در آن از روایاف پیامبر و امامان و گفتارهای علی بن طاور سود جسته
است .این نسخه اختیاراف کوچک اوست .جز این دو کتاب ییی بزرن و دیگری میانه در
اینباره نگاشته است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد ...این رسالهای است در بیان آنچه از احادی

معتبر

اهلبیت...
انجام :و مرد فاجر فاسقی دعوی پادشاهی کند .الی هنا انتهی ما اردنا.
 -6فالنامه قرآن ( 38پ 48 -ر)

(فارسی)

با دیباچه و جداول؛ آیاف قرآنی در حاشیه و تفأل از حروف آنها در جداولِ مجزا آمده است.
شاید شبیه نسخة  6634 /8دانشگاه تهران باشد.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...و بعد این فالنانهای است که از آیاف ک ن مجید استخراج شده.
ال

زیبای نیمة دون سدة 12؛ با جداول اکلیل و الجورد؛ در شمارههای  2و  4و 6

جداول برای سعد و نحس و فالنامه آمده است .عنوان و نشان شنگرف؛ دو
یادداشت در کیمیا در برن آغاز و انجان نوشته شده است .جدول جفر و جدول
غال

و مغلوب منسوب به علی (ع) (48پ49 -پ).

 11ر 16 × 7 /5
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

 49ن 21 /5 × 13
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منابع (  :)1ذریعه  /115 113 :1مرعشی 87 :1؛  /281 :12عربی مشار.18:
(  :)3مرعشی .200 -199 :3
(  :)4منزوی  /306 :1آستان قدر .334 :3
(  :)5ذریعه  /367 :1منزوی  /218 :1مشار  /131 :1مؤلفین مشار .23 :2
(  :)6دانشگاه .321 :16

(عربی)

 44د -حاشیة علی شرح التجرید الجدید

حاشیة حییز شمسالدین محمد بن احمد خفری [شیرازی] (ن  942یا  1535 /957یا )1550
شاگرد صدرالدین دشتیی با عنوانهای قوله -قوله بر بخش الهیافِ شرح م علی قوشچی بر
تجرید الی نِ نصیرالدین طوسی (رک  11ج  18د).
ع وه بر او دیگران نیز بر تجرید الی ن شروح و حواشی و تعلیقاف بسیار نوشتهاند.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...فیقول الفقیر ...هذه تعلیقاف اتفقت منی علی شرح الهیاف التجرید.

انجام (افتاده) :فاذن حقیقة الواج

الوجود الواحد فقط و کیف ییون المهبه...

نستعلیق و شیسته نستعلیق معمولی اوایل سدة 13؛ جای عنوانهای قوله خالی
مانده است .با حواشی منقول از موالنا محمد نعیما دامت افاضاته نع سلمهاهلل
تعالی منه و نشانههای صح ظ؛ رباعیاف خیان و اشعار کمالالدین اسماعیل
اصفهانی و یادداشت تملک با سجع مُهر العبد المذن

محمد علی 1( 1163ر)؛

شعری گویا از کمال اسماعیل به خط محمد رحیز در محرن  1218و اشعار فارسی
و عربی به خط ابوالقاسز بن بنان الحسینی (ن)52؛ وصف میرداماد از تلمذة خانز
الحیما صدری شیرازی به خط حاجی ابوالقاسز حسینی و اشعار عربی و فارسی و
نان الراجی هاشز (51ر)؛ طلسماف در دفع گز

حیواناف (51پ) .متن در اواخر

نسخه به صورف چلیپا هز نوشته شده است .انجان افتاده است.
 17-18ر 16 × 7
کاغذ فرنگی شیری
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

 52ن 22 × 14
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منابع :کشف  /351 -346 :1ذریعه 352 :3؛  /118 -113 :6دانشگاه232 :؛ /245 :8
مرعشی .45 :1

(عربی -فارسی)

 45د -مجموعه
شامل چهار رسالة ناشناخته در فرهنگ عربی -فارسی و دستور زبان فارسی:
[ -1فرهنگ عربی به فارسی] (1ر 20 -پ)

(عربی -فارسی)

این رساله از قسز اول حرف «راء» تا باب «الیاء» را در بردارد.
آغاز (افتاده) :رشیده :راه راست یافتن؛ رط  :تر؛ رَحِز :خویش و زهدان؛ رَحز :رحمت؛
رب :پروردگار...
انجام :چهارن به معنی پوشیدن؛ فلزر چیز خوردنی باشد که در اندرون دستمال کنند و
بیاورند .واهلل اعلز بالصواب.
[ -2فرهنگ گزیده] (21ر 76 -پ)

(عربی -فارسی)

این رساله از باب «الف» تا باب «الیاء» را در بردارد.
آغاز  :بسمله .این فرهنگی است مشتمل بر حل لغاف غریبه و عربیه [و] الفاظ عجیبة عجمیه
که از قامور و صحاح و کنز اللغاف و برهان قاطع و فرهنگ استخراج شده.
انجام :به همین اعتبار یافه و یاوه گویند .ییسری :سراسری و تنها و ناگهان؛ یؤفی:
یاوهگوییای بیهودهگوی .تز الیتاب.
[ -3مطالب پراکنده] (76پ78 -ر)
مطال

پراکندة بینوز و ترتی

(فارسی)

در بیان موضوعاف گوناگون.

آغاز :بسمله .چهار طوفان :یعنی هر چهار طبع مخالف که مایل به سوی نفس اماره [است] و
چهار طوفان در عهد چهار پیغمبر شده بود.
انجام :فرقدان :دو ستارهاند که طلوع و غروب اینها با یکدیگر است .بازافکن گریبان تکین:
دنبال هر دو غالم سنجرند.
[ -4رساله در مترادف و متضاد] (78پ 87 -پ)

(فارسی)
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رساله در بیان واژه های هزخانواده و متضاد.
آغاز :بسمله .حمد و انا مبتدع بی مثال و مخترع بی غرض و علت؛ و درود پیوسته بر سید
انبیا ...اما بعد این لفوی چند است از مفرداف و مرکباف که بر زبانها متداول و در نانهای
فارسی متداول.
انجام :صالح و طالح :نیکمرد و بدمرد؛ ابتدا و انتها :اول و آخر؛ جور و عدل :ستز و بیداد.
نستعلیق تحریری از سهشنبه  7شعبان  1258تا جمادی االول  1259در مدرسة آغا
محمد خواجه در طهران در خدمت میرزا سید موسی سید مرتضی میرزا سید
حسین و دیگران (

 .)4-1عنوان و نشان شنگرف؛ یادداشت کات

دربارة «پوچ

بودن دنیا» و میرزا ابوالقاسز در شرح غربتش در در دارالسلطنة تبریز در 6
ربیعالثانی 20( 1301پ)؛ شعری دربارة شیوة ساختن مرک
تفر

که «در قریة غز

از روی کتاب انشا ..مسوده شد؛ و هزچنین یادداشت او به تاریخ 17

ربیعالثانی  1260دربارة سفر صبیة مرحون میر جعفر به مشهد (برن پایانی) .مرک
مشیی در برخی برنها پخش شده است.
 22ر 15/5 × 6/5

 87ن 15 /5 × 13/5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

(فارسی)

 46د -صرف میر

نگاشتة میر سید شریف جرجانی (رک  46 /4ج) در دستور صرف برای مبتدیان عربی که
بارها در جامع المقدماف چاپ شده است.
آغاز :بسمله .بدان ایدّک اهلل تعالی فی الدارین که کلماف لغت عرب بر سه گونه است :اسز
است و فعل است و حرف.

انجام :فعل ا ایمجرد و به آن باب برده شود؛ همزه و سین در اول در آورند.
نستعلیق نیمة اول سددة 14؛ جدول مشیی در تمان صفحاف؛ روی حرف ر
(سؤال) خط مشیی کشیده است .صفحهشمار بر باالی تمان صفحاف آمده است.
 20ر 18 × 10

 118ن 21 /5 × 14
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کاغذ فرنگی نخودی خطدار
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید
منابع :ذریعه  /41-40 :15منزوی  /2071 :3مشار  /2222 :2مؤلفین مشار :4
 /379ملی .201 :2

(فارسی)

 47د -تذکرة الکحالین (تذکره کحالی)

محمد نبی کازرونی (گویا زنده در سدة  )18 /12با بهرهگیری از کتابهای دیگر هزچون نور
العییون ابوروح جرجیانی کتیابی در چشیز پزشیی در یک مقدمه و دو مقاله و یک خاتمه
گرد آورد:
مقدمه -در تشریح چشز
مقالة اول -اندر رطوباف چشز در  16باب هرکدان بر چند قسز یا فصل
مقالة دون -در بیماری های چشز در  46باب هرکدان بر چند قسز یا فصل؛ که البته 29
باب بیشتر نیست.
در منابع نشانی از آن به دست نیامد.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد چنین گوید احقر عباد اهلل ...محمد نبی کازرونی ،که منتخبی
است از کتب کحاالن صاحب وقوف که به طی تحریر آوردهام.
انجام :آسانتر باشد که معرفت عر های مقصود حاصل شود؛ و هر کس م حوه فرماید این
مستغر بحر خطا و ذنوب را به فاتحه و دعای خیر یاد و شاد فرماید.
نستعلیق تحریری سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف «ترکی

اعضای انسان و

رنهای مذکوره» به شنگرف (برن پایانی)؛ یادداشت تملک با مَداد و ترتی
دوبارة صحافی نسخه از عبداهلل (برن ع)؛ یادداشت های پزشیی در آغاز و انجان
و حاشیه نسخه به رنگ مشیی و آبی آمده است.
 15ر 15 × 8 /5
کاغذ فرنگی کاهویی ضخیز
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

 80ن 22 × 14/5
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(فارسی)

 48د -مضمار دانش (فَرس نامه)

نوانالدین احمد بن م صدرا گی نی شیرازی این کتاب را در اس شناسی به دستور شاه
عبار دون ( )1066 -1642 /1077 -1052به سال  1656 /1067در اصفهان در یک مقدمه و
سه مرحله و یک خاتمه نگاشت:
مقدمه -ذکر آغاز افرینش اس
مرحلة اول -ذکر محامد و ذمایز اس
مرحلة دون -در آداب تربیت اس
مرحلة سون -در معالجاف اس
آغاز :سپار بیقیار خداوند جهان را که ابقل لیل و نهار چندان که خیابان ازل و ابد را
در نوردد از ساحت عزتش نشان نیابد.
آغاز (افتاده) :و قصور توسن سخن به قرارگاه آرمیدگی رسد و در امتثال فرمان الزم االذعان
پادشاه دینپناه.
انجام :به جهت دلدل حضرف جبرییل علیه الس ن آورد .یا شافی کل مریض ...فاهلل خیرٌ

حافواً و هو ارحز الراحمین و صلی اهلل...
نستعلیق سدة 13؛ نشانها شنگرف؛ اشعار پزشیی در دو برن پایانی؛ آغاز نسخه
افتاده است.
 19ر 15 × 8

 50ن 21 /5 × 14 /5

کاغذ فرنگی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی
منابع :ذریعه 134 :21؛  /170 :16منزوی  /454 :1ملک  /755 :4نشریه 95 :3؛ :5
197؛  /232 3 :7دانشگاه  /513 :17مجلس  /331 :14دایرة المعارف /303 :1
آستان قدر  /620 -618 :19کایمینی یزد.8 :2 :
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 49د -موجز اسکندری (طب خانی)
نگاشتة اسیندر بن میر فیض طبی

(فارسی)
(زادة  )1573 /981در پزشیی که آن را در سن 95

سالگی به سال  1665 /1076و پس از شرح قانونچة چغمینی ،به نام نواب محمد علی خان پسر
قاسم خان ،در مقدمات و مرآت تقسیم کرد .در منابع موجود نشانی از این نسخه به دست نیامد.
آغاز :بسمله .حمدقوی اسار و سپار بی قیار حییمی را خاص است که تألیف غری
ترکی

عجی

و

کایناف از داوخانة حیمت بالغه و قدرف کامله.

انجام :با عسل دردها ساکن سازد .کحل حرب چشز؛ انذروف سفید نباف؛ چشمک اسبقول
قیطران .تمت.
نستعلیق تحریری نیمة اول سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ یادداشت «اورا این
کتاب صد و هشتاد است» (کذا؛ برن ع) .ل
 12ر 13 /5 × 7 /5

برن باالی نسخه آب دیده است.
 127ن 24 /5 × 18

کاغذ فرنگی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

(فارسی)

 50د -مجموعه
شامل دو رسالة کیمیایی و یک کتاب طبی:
 -1رساله در علم کیمیا (1ر13 -ر)

از ناشنار در ابواب بسیار که در آن از شاه نعمتاهلل امیرحسین شاه فیروزکوهی شیخ

محمود مغربی و کتاب کنز الغرائ

و موهر العجائ

نگاشتة امیر رکنالدین محمد مغربی یاد

کرده و آمیخته به خرافاف است.
آغاز :بسمله .باب در سیاختن طالیقون  89براده نحیار؛ یک مثیقال برادة آهن ییا پیوالد با
هز بگذارد.
انجام :هرگاه مایه از اصل به قدر ده یک باده را باشد بیعی
 -2شفاء المریض (12ر84 -پ)

خواهد شد.
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نگاشتة شهاب الدین فرزند عبدالیریز قوان ناگوری (رک 70 /1ج).
آغاز :رد نعت حضرف رسالت پناه...
به نعت انیای رسیول خیدا

برانز قلز را به صد و صفا

رود ناخن خوک آمار حلق

انجام (افتاده) :به فرمان روزی ده جمله خلق
 -3رساله منظوم در کیمیا (هامش 72پ84 -پ)

با عنوانها ی له و تصعید عقاب قاعده در تشویه و تصعید نسخة کافور نسخة ساختن افیون
تنقیه مشتری فی بیان تیلیس مرقثیت (؟) قاعده در تیلیس فضه و طلق در بیان غسلها.
آغاز :کنون بشنو مصّعد کردن او

چنان کز وی تو و کار تو نییو

انجام :چه او نقره را ندهد سیاهی

بین تدبیر از آن پس هر چه خواهی

نستعلیق تحریری نیمة اول سدة 13؛ عنوانها در
عنوانها خط مشیی کشیده است .در

 2شنگرف و در

 1روی

 2عنوانها در حاشیه هز آمده است .سجع

مهر غ نِعلی ابراهیز (12ر).
 17ر 16-15 × 8

 84ن 20 /5 × 14

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

 51د -شرح قصیده «باَنت سُعاد»
کع

بن زُهیر بن ابیسلمی مزنی ادی

(عربی)
و شاعر مشهور عرب دورة جاهلیت و بعد از اس ن و

از اصحاب حضرف رسول اکرن (ص) در نخستین سال های هجرف بوده است .قصیدة
معروف بانت سعاد یا المیه را برحس

ارشاد برادر  -بجیر -برای پذیر

دین اس ن و

مدیح حضرف رسول اکرن (ص) که متضمن توبه و عذرخواهی از اعمال ناروای گذشتها
بوده سرود؛ که به قصیدة بانت سعاده مشهور شده است .این قصیده را بعضی از دانشمندان و
ادبای عرب شیرح و تفسییر کرده اند؛ که از آن مییان شیرح ابن هشیان است از بلییغترین
آنها به شمار میرود.
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این قصییده مشتمل بر پنیجاه و هفت بییت است و به دلییل شهرف بسیییار کسان آن را
شیرح کردهاند.
اما شارح این نسخه دانسته نیست و شاید متأخر و مربوط به همان سدة  -18 /12تاریخ
کتابت نسخه -باشد.
آغاز (افتاده) :کانت تقام فی الجاهلیة ممنی و مثلها عکاظ بالظا المسألة ممنوعة الصرف کانت
تقام بناحیة مکة فی کل سنة شهرأ.
انجام :هذا آخر ما لخصته...و یصلح لی ذریتی و أن یفعل ذلک بجمیع اهلی و احبائی بمنه و

کرمه؛ آمین آمین.
نسخ تحریری روز چهارشنبه  16شعبان  1174از کاتبی عرب؛ ابیاف قصیده و
برخی عنوانها شنگرف .آغاز نسخه افتاده است.
 23ن 21 × 15 /5

 21ر 14 × 10
کاغذ فرنگی شیری ضخیز
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

منابع :کشف  /224 :2فنخا  /348 -341 :20معجز المطبوعاف العربیه604 :
 /1562گلستان ادبی /497 -495 :ملک 129 :5؛  /379 :8دانشگاه /3597 :14
نوربخش  /177 :2نشریه  /430 :4مرعشی /203 :3
Brockelmann, GI, 32- 33/ SII, 140, 282, 509, 555.

(فارسی)

 52د -تحفة المؤمنین
نگاشتة سید محمد مؤمن تنیابنی دیلمی (رک  24آ).
آغاز  :تشخیص اول در بیان سب

اخت ف کاقوال اطبا در ماهیت و خواص و قدر شربت

ادویه.
انجام :و عوان را از مطلق مراد فرع است که به فارسی کدو نامند .قد تز.
نستعلیق تحریری روز دوشنبه از رمضان [اوایل سدة ]13؛ عنوان و نشان شنگرف؛
عنوانها ی دیگر هز در حاشیه به شنگرف نوشته شده است .فهرست امراض
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حواشی و ادویهجاف که برخی از آنها در متن آمده در پایان نسخه نوشته شده
است ( 26ر 27 -پ).
 26 -24ر 17 /5 × 10 /5 -9

 32ن 20 /3 × 13 /5

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

(فارسی)

 53د -قرابادین
نگاشتة موفر بن محمد حسینی شفایی (رک  18ج  73 /1ج)

انجام (افتاده) :و در کورة فخاری بگذارند تا پخته شود و بعد از آن ص به نموده به کار...
نستعلیق تحریری اواخر سدة 12؛ در نیمة اول نسخه روی عنوانها خط مشیی
کشیده و در نیمة دیگر عنوانها شنگرف است .تصحیحاف و نشانههای صح در
حواشی آمده است .نان ادویه در برن 1ر؛ اوایل نسخه آب خورده و انجان آن افتاده
است.
 78ن 20 /5 × 12

 19ر 15 × 7
کاغذ فرنگی نخودی کهن
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

(فارسی)

 54د -خرقه
نگاشتة مرتضیقلی خان شاملو (رک  23 /1ج).
انجام :و قوه ا

دو رویة یاهر و باطن آرایش آستین خرقة شهرف باد .به حق محمدو آله.

آمین .تمان شد.
نسخ تحریری کاتبی باسیواد در وقت نیزچیاشت روز ییشنبه  1ربیعالثانی 1244
(با مُهر پاک شدة کات

در ترقیمه)؛ عنوانها شنگرف؛ روایتی شافعی در برن 1ر

آمده است.
ر گوناگون 16 × 9 /2
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

 31ن 20 /2 × 14 /5
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 55د -اخالق محسنی
نگاشتة م

(فارسی)

حسین کاشفی بیهقی (رک  62ب) برای سلطان حسین بایقرا و به نان پسر

محسن میرزا در اخ

به نثر منشیانه.

نسخههای بسیار از آن در دسترر است و از سال  1828 /1244بارها در لندن بمبئی
تهران و دیگر جاها به چاپ رسیده است.
و تیمیل

آغاز (افتاده)  :سرور عالز -صلی اهلل علیه و آله و سلز -به تتمیز میارن اخ
محاسن اوصاف است.

انجام :سخن نه بر نهج اختصار رفت؛ زان به که طی کنز دگر این نامه را ...اشعة رایاف
آسمان .تمان شد.
نستعلیق تحریری اواسط سدة 13؛ عنوان بابها و نشانها به شنگرف؛ نسخه
صفحه شمار دارد که البته از شمارة  132شروع شده و تا  299ادامه یافته است .در
فهرست بابهای نسخه هز به این صفحاف اشاره شده است .برخی اشعار در برن
1ر آمده است.
 96ن 21 × 14 /5

 17ر 15 × 9
کاغذ فرنگی شیری نازک آهار مهره
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

منابع :ذریعه  /376 :1گلستان ادبی /13 :سپهساالر  /87 :3مجلس 708 :10 /2-3
 /1564دانشگاه 658 :3؛  /4191 :15مشار .138 -137 :1

(فارسی)

 56د -مجموعه
شامل یک کتاب و دو رسالة طبی و یک رسالة فلسفی:
 -1زاد المسافرین (1پ 70 -پ)
نگاشتة م محمد مهدی فرزند علینقی شریفطبی

(رک  44ج).

انجام  :اگر یاهر بعضی از موارد با موضوع کتاب منافاف داشته باشد سببش این است.
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 -2دورهای بحران (71ر72 -پ)
از ناشنار در ط

شامل ایان بحرانی بیماری ع متهای بحران طبیعت بیماری شدف

بحرانها در فصول مختلف بستگی بیماری با سن بیمار ایان خبر دهنده از بحران.
آغاز :بسمله .اندر شناختن دورهای بحران؛ دورهای بحرانهای اصلی اندر روزهایی باشد هر
چند عدد آن مضاعف نشود.
انجام  :و درین روز بحران چشز باید داشت تا روز چهلز روز بحران نیست و بحرانی که در
روز چهلز افتد ضعیف باشد.
 -3رساله در فلسفه اولی و علم الهی و علم طبیعی ( 73ر 103 -ر)
مؤلف آن شناخته نشد؛ اما در برن  94پ از کتاب دیگر خود به نان تنقیح االفیار یاد کرده
است .این رساله تنها شامل بخشی از مقالة دویز کتاب است .بدینترتی :
فن دویز در فلسفة اولی -مشتمل بر دو باب:
باب اول -معرفت امور عامه (در  6فصل)
باب دون -اعراض وجودی و اعتباری (در  4فصل)
فن سیّز در علز الهی -مشتمل بر سه باب:
باب اول -مباح

متعلقه به واج

تعالی و تقدّر (در  10فصل)

باب دویز -مباح

متعلقه به عقول (در  5فصل)

باب سیّز -مباح

متعلقه به نفور (در  7فصل)

فن چهارن در علز طبیعی -مشتمل بر پنج باب:
باب اول -سماع طبیعی (در  5فصل)
باب دویز -سما و علز که عباتست از معرفت اجسان بسطیه و مرکبه و احیان بسایط
علوی و سفلی (در  3فصل)
باب سیّز -کون و فساد که عبارف است از تبدّل صور بر مادة مشترکه
باب چهارن -کیون و فساد که عبیارف است از معرفت اسبیاب آفتاب و علل حادایاف
هوایی و ارضی
باب پنجز -در موالید ال

که آن معدنست و نباف و حیوان
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آغاز  :بسمله .فن دویّز از مقالة دویز فلسفة اولی که آن عبارف است از معرفت امور عامه و
اعراض وجودی و اعتباری
انجام  :و چون بح

قوی مشترکه و مخصوصه در علز نفور یاد کرده شد اینجا به همین

قدر اکتفا کردیز تا به تطویل نینجامد و اهلل اعلز بالصّواب و الیه المرجع و المآب .تز.
[ -4دستورات طبی] (در هامش 1پ70 -پ)
بیماریهایی در آن توضیح داده شده و چگونگی ع ج آنها با گیاهان دارویی گفته شده است.
فهرست برخی از آنها در برن عنوان آمده است.
آغاز :بدان یه طبیعت آن چیز را گویند که بالذّاف مبداء اول باشد مر حرکت و سیون آن چیز
را که این طبیعت در او حاصل بود.
انجام :اخ ط اندر عرو باشد و بول از عرو به مثانه آید و قوان بول داللت کلی دارد و
خوابها نیز داللت کند.
نستعلیق تحریری  28رج

 1259برای میرزا علی اشرف ( )1؛ عنوان و نشان

شنگرف؛ یادداشتهایی در ط

و کیمیا (68ر70 -پ)؛ حدی

البطیخ منسوب به

علی (ع) در برن 72ر؛ یادداشتهایی در کیمیا و طلسماف در برن پایانی؛
یادداشتهایی طبی با خودکار آبی در برن 103؛  27برن آغازین نسخه که احتماالً
رسالة مجزایی بوده افتاده است.
 20ر )1 ( 15 /5 × 7

 104ن 25 /5 × 18

 17ر )3 ( 15 × 9 /5
کاغذ ترمة فرنگی شیری
جلد گالینگور قهوهای جدید

(فارسی)

 57د -پاتولوژی

متن از مسیو کریزل فرانسوی ترجمة دیگر آن با اخت فاف جزیی از میرزا نصرف طبی
قوچانی (رک  15آ  55 -51ج)؛ شامل کتاب اول تا پنجز که البته از برن  127پس و پیش
صحافی شده و مغشو

است.
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آغاز (در برن 195ر افتاده) :که در شهرهای بزرن بیشتر دیده میشود و باید دانست که
اسباب دو قسمند.
انجام (افتاده) :و باید دانست که هیچ وقت زالو را بر روی دل نباید انداخت زیرا که ورن را
زیاد کرده...
نستعلیق تحریری مترجز در سه سبک در اواخر سدة [ 13در تهران]؛ عنوانها نسخ
و درشتتر از متن و روی آنها خط مشیی کشیده است .در حواشی برخی
صفحاف تصحیحاف با نشانة صح آورده است .آغاز و انجان نسخه افتاده است.
220ن 20 × 14 /5

 19ر 16 /5 × 10
کاغذ فرنگی نخودی
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

(فارسی)

 58د -نور العیون

نگاشتة ابوروح محمد [معین] بن منصور بن عبداهلل گرگانی یمانی مشهور به زریندست در
چشز پزشیی که آن را از روی کتاب حنین بن اسحا

با اشاره به برخی کتابهای دیگر به

دستور ملیشاه سلجوقی ( )1092 -1072 /485 -465به سال  1087 /480در  10مقاله و
ابواب مختلف و سؤال و جوابهای بسیار نگاشت (نک تصاویر برگزیده) .از ترتی

مذکور

این مقدار موجود است:
مقالة نخست -در  205سیؤال و جیواب که در این نسیخه فقیط  72سیؤال و جیواب
آمده است.
مقالة دون -در ع ج آب فرود آمدن اندر چشز در  19باب (موجود) و چند امتحان و
اصل و نس .
مقالة دهز -در داروهای مرک

که در چشز به کار برند در  21باب که در این نسخه

چند باب آن به صورف پراکنده موجود است.
دانشپژوه میگوید « :اگر چه به سبک فارسی کهن باید باشد ولی در برخی نسخههای آن
تعبیراف تازه است» .از کتاب نور العیون و جامع الفنون به عربی نگاشتة ابوالرجاء ص حالدین
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بن یوسف کحالحموی (ن  -1296 /696در کشف الونون ( )1983 :2و فهرر مخطوطاف
الط

( )332یاد شده است .نان دو نور العیون دیگر -اولی فارسی تألیف مسعود بخاری و

دومی عربی تألیف نجزالدین عمر بن محمد میی (ن  -)11454 /858نیز در ذیل کشف (:2
 )685آمده است.
آغاز :بسمله .مقالت سیز از کتاب نورالعیون ...در علتهایی که آن را به چشز نتوان دید.
انجام :در نور چشز خویش ببینی جمال او

او نور چشز تُست تو از خویش بیخبر

نستعلیق تحریری اواخر سدة  11که گویا از روی نسخهای با تاریخ  801استنساخ
شده است .عنوانها به خط نسخ و درشتتر از متن نوشته شده است .طریق
آشامیدن بیخ چینی در (92ر93 -پ -و نان ادویه در (93پ 94ر) آمده است.
 17و  19ر 15 /5-14 × 8 /3

 94ن 19 × 12 /5

کاغذ اصفهانی نخودی
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید
منابع :کشف  /1983 :2ذیل کشف  /685 :2مخطوطاف الط  /332 :منزوی :1
 /608 -607نشریه 651 -649 :5؛  /238 :7کتابشناسی /297 -296 :مرعشی :19
.7250

(فارسی -عربی)

 59د -مجموعه
شامل دو کتاب در چشز پزشیی:
[ -1بخش کحالی] ذخیره خوارزمشاهی (1ر29 -پ)
مطابق آن چه در ترقیمه آمده است شهابالدین طبی

(فارسی)
ساوجی (زنده در سدة  )15 /9کتاب

کنز الیحالین از نویسندة ناشنار را در دو گفتار و یک خاتمه مختصر کرده است:
گفتار اول -در تشریح چشز در  5باب و هر کدان در چند فصل
گفتار دون -در بیماریهای چشز و اسباب و ع ماف و معالجاف آن در  7باب و هر
کدان در چند فصل
خاتمه -در دو قسز و سؤال و جوابها
قسز  -1در مسألهای چند متفرقه
قسز  -2در یاد کردن ادویة هر کسی
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اما در واقع بازنویسی است از بخشی از ذخیره خوارزمشاهی سید اسماعیل جرجانی (رک 5
آ) .طبعاً در فهرستها نشانی ازین نویسنده و مختصرِ او و هزچنین کنز الیحالین به دست
نیامد؛ نسخة دیگری مانند همین گزیده به شمارة  139د در همین کتابخانه موجود است.
هزچنین کتابی موسون به کنز الیحالین در  250فصل در کتابخانة لس آنجلس موجود است
که گویا نگاشتة سدة  15 /9است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد چنین گوید بندة مخلص با وجود قلت بضاعت و تعری از
کسوف صناعت مختثری در صناعت کحالی تألیف کردن و در وی هر بیماری که کثیر الوقوع
استو اسباب و ع ماف و معالجاف آن ذکر کردن.
انجام  :آن را از برای پختن بتره به کار دارند؛ مانند تخز مرو و لعاب تخز کتان و لعاب
شنبلیله به شیر زنان؛ و اهلل اعلز بالصواب.
[ -2بخش داروهای چشم] ذخیره خوارزمشاهی (30ر42 -پ) (فارسی -عربی)
شاید از شهابالدین ساوجی (مانند  59/1د) در واقع بخشی از ذخیره خوارزمشاهی از سید
اسماعیل جرجانی (رک  5آ) در بیان داروهای چشز .در آن از ترجمة تقویز االبدان ابن جزله
(رک  3آ) هز یاد کرده است (34ر).
آغاز :شعر زایید؛ باسلیقیون روشیایی شییاف اخضیر ...دیگر زهیرة ه هل ط

کردن

خیون خارپشت.
انجام :بیست و یک نوبت در شیخ (؟) سرخ زرنیخ راه باید کرد؛ هفت نوبت در بخار مصری
غسل کرده؛ قلیه چهار بار زاج ترکی.
ال

تحریری روز دوشنبه  22ذیحجة ( 801

)1؛ برنهای نسخه فرسوده و

آبخورده و لبه های آن مدور شده است .عنوان و نشان مشیی و درشت تر از
متن (

 )1و شنگرف (

 .)2انجان نسخه افتاده است.

 19ر 14 × 9
کاغذ سمرقندی نخودی
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید
منابع (

 :)1نشریه .109 :12-11

 42ن 19 /5 × 13
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(عربی)

 60د[ -شرح کتاب فی النحو]
شرحی از ناشنار بر کتابی ناشناخته در نحو ،به روش «قوله».

آغاز (افتاده) :ما سقط فی بعضهن ...از ارید تعلیز المتعلمین فالطریق أن یقال ...لفواً فما کان
و مقابلة الباء و العین و ال ن.
انجام :علیها ألنها بمعناها فی الغایة و االنتها؛ و اهلل اعلز بالصواب.
نستعلیق خو

محمد تقی فرزند محمد یوسف در  5محرن  1045در بلدة ایلوند

از اعمال بورود؛عنوان «قوله» شنگرف (تا نیمة نسخه)؛ حواشی با نشانههای صح
ص منه شرح مفصل .آغاز نسخه افتاده است.
 15ر 11 /5 × 6 /5

 236ن 20 × 13

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید

 61د -مجموعه

(فارسی)

شامل چهار کتاب و رساله در پزشیی:
[ -1رساله در سموم] (1ر15 -ر)
از ناشنار؛ دربارة انواع سزها و راه دفع آنها
آغاز (افتاده) :و به دستور از چشیدن چیزی که مجهول الخاصیه و غیرمعروف باشد و به
دست گرفتن حیوانی که معلون نباشد هر چندی که آن حقیر نماید.
انجام :بر آن افزاید سی و شش حبة درهمی خواهد بود و آن چهار دانگ و نیز درهز است.
تمت الرساله.
 -2تحفة المؤمنین (16ب47 -ب)
نگاشتة میرمحمد مؤمن تنیابنی دیلمی (رک  24آ) .این نسخه شامل قسز اول از «دستوراف» تا
پایان «خاتمه» (بخش دون) است.

فهرست تفصیلی نسخههای خطی دانشگاه بوعلیسینا 343

آغاز :بسمله .قِسز اول از دستوراف جامع موسون به تحفة المؤمنین در بیان اعمالی که متعلق
است به ادویة مفرده.
انجام :قلز یونانی دون قسز است؛ قسز اول ...قسز دویز...
[ -3رساله در ادویه] (50ر71-پ)
از ناشنار؛ گویا بخشی از یک قرابادین است که مطالبی از سقنقور تا شربت گاوزبان و ع ج
گز

مار دفع و دعاها و بخشی از اختیاراف [بدیعی] را داراست.

آغاز (موجود) :و وی هز در آب و هز در خشک توانید زیست؛ و وی از نر و میاده نیز
متولد شود.
انجام :احوال این نسخه قری

است به نسخة سابقیه و در س ّر میتون به واسطة نفاسیت

آورده .تمت.
[ -4دستورات طبی] (72ر84-پ)
از ناشنار.
آغاز :بسمله .و بنوشند و اگر فایده نیرد فلور و تخز خیار شنبر را زیاد کند.
انجام :روغن را بر خشییِ بدن مالند؛ هرگاه خشیی باشد همان دقیقه برطرف شود.
نستعلیق تحریری  )1 ( 1199و اواسط سدة  1 ( 13و  )3و اواخر سدة 13
( )4؛ عنوانها شنگرف و خط مشیی بر روی برخی کلماف کشیده است.
یادداشتهای پزشیی عبری و یادداشت تملک فارسی و انگلیسی موسی بن
مهیدی (زادة  )1278با سجع مهر همو «مهدی  »1302در حواشی کتاب و بین
رسالههای اول و دون (16 -15ر)؛ یادداشتهای کیمیایی بین رسالههای دون و
سون (.)49 -48
 85ن 20 /5 × 12 /5
 18ر )1 ( 12 /5 × 7
 15ر )3 ( 13 × 6
کاغذ فرنگی نخودی و شیری و استانبولی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

 62د[ -رسالة فی الکحالی]

(عربی)

از ناشنار؛ در چشزپزشیی شامل سه بخش مراهز الیحال اشیاف؛ در بیان بیماریها و
داروهای چشز .البته بخش نخست و سون رساله مفصلتر از بخش دون (8ر9 -پ) است .پس
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از پایان بخش مراهز (5ر) کات

نوشته است« :تمت الیتاب» .شاید بخشی از القانون فی الط

(رک  16ب) پورسینا باشد (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :الباب الخامس عشر فی المراهز .المرهز االبیض المعمول باالسببیدانة النافع من الحر
النار و الحراره.
انجام :و ییحل ال

دسوف کل دست ثلثة امیال و براح یلنها ساعة از یغسل بالماء الحار .و

احمدهلل رب العالمین .تمت.
نسخ تحریری کاتبی عرب در اواسط سدة 9؛ عنوانها شنگرف؛ نسخة پزشیی با
سجع مهر ناخوانا در برن آغازین و پایانی نسخه؛ یادداشت تملک در 1( 935ر)؛
برخی توضیحاف در حواشی نسخه؛ آغاز نسخه افتاده و باالی آن آبخورده و
برخی برنها وصالی شده است.
 23ر 15 /5 × 9

 22ن 20 × 13

کاغذ سمرقندی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

 63د -مجموعه

(فارسی)

شامل سه رساله در باه و پزشیی
 -1رساله در باه ( 1پ 38 -پ)
نگاشتة ابوالموفر هبةاهلل فرزند محمد بن اردشیر (رک  35 /2د)
انجام  :و آنچه گفتیز از کتاب حیما و استادان حاذ گفتیز .واهلل اعلز بالصّواب
 -2رساله در باه (42ر71 -پ)
از ناشنار؛ بسیار شبیه است به رسالة اول همین مجموعه با اخت فاف اندک در شیوة نگار

و جابجایی چند باب با ییدیگر.
آغاز  :بسمله .مؤامره الیتاب بباید دانست که ایزد تعالی و تقدر هر جانوری که بیافرید به
جفت محتاج گردانید.
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انجام  :و اگر میسر نشود سرکة سه ساله و اگر آن هز نباشد کز از سرکة یک سال نباشد در
عمل حیمت تا عمل درست آید .تمان.
 -3قرابادین (72ر99 -پ)
از ناشنار؛ در بیان داروها و شناخت بیماریها در  79باب کوتاه .در آغاز و چند بابِ اول از
جالینور نقل قول کرده است .فهرست مطال  -شامل اندر ذکر گرمابه آب پشت و کمرگاه
پیشی خوردن طعیان داروها و حبیها ذکر شغلز و ترب و سیر درد مفاصیل و ...در دیبیاچه
آمده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بدان که این کتابی است که حیمای سلف اختیار کردهاند برای
مأمون خلیفه و او در خزانه نهاده بود و بدان مداومت مینمود و فواید تمان دیدی.
انجام (ناتمان :-نسیان را زایل کند و اگر هدهد را بیشد هزچنان بر سرطان ...کند نافع بود...

و این کتاب ناتمان ماند تا دانند.
نسخ محمد هاشز فرزند خواجه صالح بن کدخدا صالح شیرازی در ش
پیش از سفیدة صبح در سدة 12؛ کات

دوشنبه

در ترقیمه میگوید از روی نسخهای که

انجان آن افتاده بوده کتابت کرده است .عنوانها شنگرف؛ یادداشت تولد میرزا
نصراهلل در چهارشنبه غرة رمضان  1203با مهر نصراهلل حسینی (14ر) و یادداشت
ورود به شهر بروجرد در پنجشنبه  12شوال  53( 1244ر) و یادداشت تولد ملوک
خانز در  13شعبان 1304؟ با مداد (72ر)؛ چند برن نخستین نسخه وصالی شده و
اندکی پوسیده است .تاریخ کتابت نانوشته مانده است.
 16ر 13 × 7 /5

100ن 20 × 12 /5

کاغذ فرنگی نخودی
جلد گالینگور قهوهای
منابع (

 :)2منزوی .479 :1

 64د -خرقه
نگاشتة مرتضیقلی بن حسن شاملو (رک  23 /1ج).

(فارسی)
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نستعلیق تحرییری سیلخ جمیادی االول 1109؛ عنیوان و نشیان شنگرف؛
یادداشت تولد فرزند نصیراهلل حسیینی و یک نسیخة حروفی با سجع مهر نصیراهلل
به تاریخ ( 1204برن ع) و یادداشت دربیارة دو معجیون اون و ملیی با سجع مهر
نصیراهلل ( 36پ).
 15ر 13 /5 × 7

 36ن 20 × 13

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

(عربی)

 65د -رسالة فی النکاح

تألیف شیخ علی بن احمد منشار بن محمد بن ه ل کرکی (ن  13ربیعاالول  22 /984ژوئن
 1574در اصفهان و مدفون در بارگاه امان رضا ع) شاگرد محقق کرکی و پدر زن شیخ بهایی
(ن  )1546 /1031در  30فصل و یک خاتمه .او در جبل عامل به دنیا آمد و مدتی هز در
عرا

برای کس

علون دینی در نزد محقق کرکی و هند و ایران ایان گذراند .او از نخستین

مهاجران روحانی شیعه از جبل عامل به ایران است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل الذی حرّن السفاح و احلّ النیاح؛ و الصلوة علی محمد و آله ...اما بعد
فیقول الفقیر...شیخ علی عرب ان النیاح فضله عویز.
انجام :اورده بعض الفض و ان یجد عینا فیه الخلل فجعل من ال عی

فیه و علی تحت

الحذر وحده .و الصلواة علی محمد و آله اجمعین.
نستعلیق تحریری اوایل سدة 13؛ یادداشت تولد ابوالقاسز در رج

 1215و دو

یادداشت ادبی (برن ع)؛ یادداشت طلسماف نگاشتة میرزا عبدالغنی در  1242در
مدرسة خراب شاهزاده محمود در نهاوند و دو یادداشت دیگر (برن پایانی)؛ دو
یادداشت عربی و فارسی با ذکر نان محمد حسن (19پ 20ر).
 18ر 16 /5 × 9
کاغذ استانبولی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

 21ن 19 /5 × 13
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منابع :ذریعه  /299 :24اعیان الشیعه  /369 :8فرهانی منفرد مهدی1377 .
مهاجرف علمای شیعه از جبل عامل به ایران مهدی فرهانی منفرد تهران :امیر
کبیر .1377
شیخ_زین_الدین_علی_بن_احمدhttp://wikifeqh.ir/

(عربی)

 66د -مجموعه
این نسخه شامل دو قسمت است :ییی در  13رساله که مجموعة احادی

موسون به اصل

است و دیگری در  9رساله در موضوعاف اعتقادی شیعه.
 -1اصل زید الزّراد (1پ11 -پ)
گردآوری زید الزّراد (سدة ) 8 /2؛ احادی

این اصل بیشتر از امان صاد (ع) و گاهی از جابر

جعفی از امان باقر (ع) روایت شده است.
آغاز :حدانا ابو محمدهارون بن موسی بن احمد تلعیبری ...عن زید الزراد قال سمعت
اباعبداهلل علیه الس ن یقول خیارکز سمحاؤکز.
 -2اصل عباد العصفری (11ر14 -پ)
گردآوری ابوسعید عباد العصفری شامل  19حدی

که با واسطه از ائمة شیعه نقل کرده است.

آغاز :ابو محمد هارون بن موسی ...قال سمعت اباجعفر علیه الس ن یقول کیف انتز یا
اباالمقدان.
 -3اصل الحناط (16ر32 -پ)
گردآوری عاصز بن حمید الحناط کوفی؛ شامل  106روایت که او با واسطه یا ب واسطه از
ائمة شیعه نقل کرده است.
آغاز :حدانی ابوالحسن محمد بن الحسن بن الحسین بن ایوب القمی ...قال سمعت اباعبداهلل
یقول ان رسولاهلل لما انتهی الی البیداء.
 -4اصل زید النرسی (33ر46 -پ)
 52حدی

گردآوری زید النّرسی (سدة  )8 /2که ب واسطه از امان صاد و امان موسی بن

جعفر و باواسطه از امان باقر (ع) نقل کرده است.
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آغاز :حدانا الشیخ ابومحمد هارون بن موسی ...عن ابیعبداهلل علیه الس ن قال سمعته یقول
اذا کان یون الجمعه.
 -5اصل جعفر بن محمد بن شریح حضرمی (46پ65 -ر)
که او با واسطه از حضرف

گردآوری جعفر بن محمد بن شریح حضرمی؛ شامل  123حدی
صاد (ع) و امامان دیگر نقل کرده است.

آغاز :الشیخ ابو محمدهارون بن موسی ...قال ابوجعفر محمد بن علی علیه الس ن من سره اال
ییون بینه و بین اهلل حجاب.
 -6اصل محمد بن مثنی (65ر76 -پ)
گردآوری محمد بن مثنی بن قاسز حضرمی؛ شامل  55حدی

که با واسیطه از امامان شیعه

نقل کرده است.
آغاز :حدانا الشیخ ابو محمد  ...عن ابیعبداهلل علیه الس ن قال قال صلوا الی جان

القبر.

 -7اصل عبدالملک بن حکیم (76پ79 -ر)
گردآوری عبدالملک بن حییز الخثعمی الیوفی؛ شامل  6حدی

که با واسطه از امامان شیعه

روایت کرده است.
آغاز :الشیخ ابو محمدهارون ...قال سمعت اباجعفر علیه الس ن یقول ان سلمیان کیان
ادراکیه العلز االول.
 -8اصل مثنی بن ولید (79ر 81 -پ)
گردآوری مثنی بن ولید الحناط الیوفی؛ شامل  23حدی

که باواسطه و بدون واسطه از امان

باقر و امان صاد (ع) نقل کرده است.
آغاز :الشیخ قال حدانا احمد بن محمد بن سعید ...عن ابیعبداهلل.
 -9اصل خالد السدی ( 81پ 82 -پ)
شامل  8روایت که خ د السدی البزار الیوفی باواسطه یا بدون واسطه از امامان شیعه روایت
کرده است.
آغاز  :و عنه ایده اهلل قال حدانا ابوالعبار ...فی رجل ذبح حمامه من حمان الحرن.
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 -10اصل حسین بن عثمان ( 82پ 86 -پ)
شامل  45حدی

که حسین بن عثمان بن شریک بن عدی عامری کوفی (سدة  )8 /2باواسطه

یا بدون واسطه از امامان شیعه روایت کرده است.
آغاز :الشیخ ایده اهلل ...قال قال ابوجعفر ان ابینور الی رجل یمشی مع ابنه.
 -11اصل عبداهلل بن یحیی ( 86پ 88 -ر)
شامل  13حدی

که عبداهلل بن یحیی کاهلی باواسطه یا بدون واسطه از برخی امامان شیعه

روایت کرده است.
آغاز  :الشیخ ایده اهلل ...قال سمعت أباعبداهلل علیه الس ن یقیول صیلوا فی مسیاجدکز
فاعتنیوا جنائزهز.
 -12اصل سالم بن ابیعمره ( 88ر90 -پ)
شامل  10حدی

که عبداهلل بن جبله (ن )834 /219از س ن بن ابیعمره خراسانیکوفی (سدة

 ) 9 /3باواسطه یا بدون واسطه از برخی امامان شیعه روایت کرده است.
آغاز :الشیخ ایده اهلل ...عن ابیجعفر علیه الس ن قال دخلت علیه فأنشأف الحدی .
 -13اصل علی بن اسباط (90پ 99 -پ)
شامل  32حدی

که علی بن اسباط کوفی باواسطه یا بیواسطه از امامان شیعه نقل کرده است.

نان دیگر آن نوادر علی بن اسباط است.
آغاز :الشیخ ایده اهلل ...عن ابیجعفر علیه الس ن قال لما قبض رسول اهلل.
 -14رسالة الشک و السهو و النسیان فی الصلوه ( 100ر)
تألیف م محسن فیض کاشانی (رک  46ج)
آغاز :بسمله .الحمدهلل علی جزیل نواله و الصلوه علی محمد و آله.
 -15تحریم ذبائح اهل الکتاب ( 100پ104 -پ)
تألیف شیخ بهایی (رک  15ب) در حرمت گوشیت حیوانیاتی که اهل کتاب آنها را سر
بریدهاند .در مقدمه آورده است که شخصی از سوی پادشیاه رون (کذا) نزد شیاه عبار صفوی
آمد و در ضمن گفتیگویی در اینباره سیائل شید؛ بنابر این به دسیتور شیاه این رسیاله
تألییف گردید.
آغاز  :بمسله .الحمدهلل علی جزیل افضاله ...ان الباع

علی تألیف هذه المقاله.
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 -16رسالة فی االحکام (105ر116 -پ)
احتماالً تألیف شیخ بهایی (رک  15ب) که در آن احیان مختلف -از قبیل نماز روزه زکوه
حرص شُیر رضا ب و جز آنها -را از امان جعفرصاد (ع) در  90باب (موجود) نقل کرده
است .این رساله از اواخر باب اول تا باب  30و از باب  85تا  90را داراست.
آغاز (افتاده) :من ان یشغله بغیر ذکراهلل تعالی فانور ایها المؤمن.
انجام (افتاده) :من لَدُن آدن علیه الس ن الی محمد صلی اهلل علیه و آله اال بعد ابت ئه...
[ -17مجموعة االحادیث] (117ر123 -پ)
احتما ًال گردآوری شیخ بهایی (رک  15ب)؛ در این رساله  113حدی

(موجود) از پیامبر

گرامی اس ن آمده و آغاز و انجان آن افتاده است.
آغاز (افتاده) :حصنی فمن دخله امن من عذابی؛ و باسناده قال.
انجام (افتاده) :و باسناده قال قال رسول اهلل (ص) ...علی بن ابیطال

علیه الس ن لما بد...

 -18االعتقادات (125ر134 -ر)
تألیف شیخ بهایی (رک  15ب)؛ در آن در ابواب مختلف آراء شیعه را در ترتی

و اجرای

احیان اس می هز چون اختیار رضا امامت غسل وضو نماز روزه و جز آنها آورده است
تا مخالفین اعتقاداف دروغ را به آنان نسبت نداده و حقیقت را دریابند.
آغاز (افتاده) :برمون بصدقه و لوقان الملک فی کل مرّه لغوض غیر التصدیق.
فلنختز الرساله یذکر تصلین.

انجام :و اذا قد تحققت هذه المطال

[ -19رسالة فی االخالق] (134ر140 -پ)
از ناشنار که در آن روایت هایی از پیامبر اس ن و امامان شیعه در آداب و اخ

اس می

آورده است.
آغاز :فی ذکر افعال ورد الترغی

او الترهی

عنها فمن رغ

فیها.

انجام  :و قال علیه الس ن الصدقه المعتبره آخر الرساله؛ فان االخبار فی ذلک اکثر من ان
تحصی .تز.
 -20اجوبة المسائل (141پ147 -پ)
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سؤاالف ییی از دوستان دربارة عقاید شیعه و امامت و جز آنها از شیخ بهایی و جواب
مختصر اوست.
آغاز :بسمله .بعد عرض العبیودییه و االخی ص لیدی موالنیا ...ان حاجه الداعییه الی
عرض مسائل.
انجام :وفقه اهلل فی یومه لغده قبل ان یخرج االمر من یده.
 -21وجیزه فی علم الدرایه (148پ151 -پ)
تألیف شیخ بهایی (رک  15ب) در یک مقدمه و  6فصل و یک خاتمه؛ در آن قواعد علز درایه
را خ صه کرده و آن را به جای مقدمة کتابش حبل المتین نوشته است .این رساله چند بار با
وجیزة مجلسی به چاپ رسیده است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل علی نعمائه المتواتره و االئه المستفیضه المتیااره.
 -22رسالة جواز سفر فی شهر رمضان (152پ156 -پ)
تألیف شمسالدین ابوعبداهلل محمد بن میی بن محمد بن حامد حلی جزینی دمشقی مشهور
به شهید اول ( )1384 -1333 /786 -734صاح

اللمعة الدمشقیه و کتابهای بسیار دیگر در

جواب سوال امان جماعت دربارة احیان سفر در ماه روزه.
آغاز  :بسمله .بعد حمداهلل علی نعمه الباطنه و الواهره.
انجام :ابوف الحرمه تثبت االباحه اذال واسطه .واهلل تعالی الموفق لیل خیر...
نیمی از آن نسخ معمولی محمد ابراهیز ولد نوروز علی آقاسی کرب یی در روز
ییشنبه  13جمادیاالول ( 1100تا برن 99پ) و نیمی دیگر نسخ و ال
( ) 17؛ کات

1079

در پایان رسالة اول و چهارن آورده است که آن را از روی نسخهای

به خط ابیالحسن محمد بن حسن بن ایوب قمی و منصور بن حسن بن حسین به
تاریخ پنجشنبه  28ذیقعده و ذیحجة  374نگاشته است (11پ 46پ .مقایسه
شود با مرعشی  .)94-89 :2عنوان و نشان شنگرف؛ جای برخی عنوانها خالی
مانده است .روی برخی عنوانها و آغاز روایتها و راویان نیز خط مشیی و
شنگرف کشیده است .روایتهای بسیار منقول از ع مه نجاشی تلعیبری و جز
آن ها و نان عناوین و تصحیحاف با نشانه های ن د خ صح منه منه رحمه اهلل در
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حاشیه آمده است .فهرست نیمی از رسائل کتاب و روایتی از ابن محمد هارون بن
موسی تلعیبری به نقل از ابن علی محمد بن همان بن سهیل و روایت دیگر در
اواب اعمال از ابن بابویه به خط محمد (1ر) .یادداشت قتل میرزا ابراهیز متولی در
روز پنجشنبه  12رج

[1100؟] با سجع مهر محمد علی و نذر محمد حسین

برای  12روز روزه در جمادی االول 99( 1100پ)؛ ابیاتی عربی دربارة اسماء
عوان و روایتی عربی منقول از شیخ بهایی به نقل از ائمه طاهرین دربارة دعای دفع
ب یا (124پ)؛ آدابی جهت حصول مهماف کلی (141ر)؛ سجع مهرهای محمد
ی ولی یداهلل در (17ر 18ر) عبده علی در (131پ) و الوااق باهلل الغنی
نبی و عل ِ
عبده محمد تقی  1090در برن پایانی (156پ) آمده است.
 156ن 18 /5 × 12 /5

 14و  19ر 14 × 7
کاغذ ترمة سپاهانی نخودی
جلد گالینگور قهوهای ربعی جدید
منابع (

 :)13 -1مرعشی 39 :1؛ 94 -89 :2؛  /)21 18 15 ( 195 :3عربی

مشار)22 ( 986 -985 :؛ /ذریعه /174 :3مؤلفین مشار .839 -835 :5

(فارسی)

 67د -حرز االمان من فتن الزمان

از موال صفیالدین علی بن موال کمالالدین حسین بن علی بیهقی کاشفی معاصر شاه تهماس
( )1524-1576 /930-984در اسرار و خواص حروف و آیاف قرآن در  5باب به تعداد 5
معصون و هر باب در  12فصل به عدد امامان شیعه .مؤلف اسامی کتابهای مورد استفادة خود
را ذکر کرده است .وی فرزند همان کمالالدین حسین (ن )1524 /930نگارندة لوایح القمر
(رک  38د) است.
او یک بار از هراف به سمرقند رفت و از خواجه عبیداهلل اجازه گرفت و بازگشت .برخی
کت

دیگر او عبارتنید از :انیس العیارفین در اخ

رشحیاف عین الحییاف در عرفان و

لطائف الطوائف.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل الذی انزل الیتاب مشتم ً علی غرای
و کلماته و محتویاً علی عجای

اآلاار سوره و آیاته.

الخواص حروفه
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انجام :در واقعه بیند و بمشاهدة جمال آن حضرف مشرف شود و دیدار مبارک وی را معاینه
بیند .باذن اهلل تعالی.
نسخ ابوتراب در روز پنجشنبه  3ذیقعدة 1244؛ عنوان و نشان شنگرف؛ بعضی
عنوانها زرد؛ با جدول سرخ در تمان صفحاف؛ یادداشت تملک آقا محمد و تولد
محمد حسین در ش

جمعه از شعبان 2( 1345ر)؛ یادداشتهای طلسماف در

برنهای پایانی نوشته شده است.
 133ن 21 × 13

 20ر 15 × 7 /7
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای ضربی الیی ربعی

منابع :ذریعه 393 -392 :6؛  /616 :9منزوی  /110 98 :1مؤلفین مشار -194 :4
 /195دانشگاه  /103 :1مرعشی .167 -166 :1

 68د -حاشیة الخلیلیه علی عدة االصول

(عربی)

نگاشته مولی خلیل بن غازیقزوینی (تولد و وفاف در قزوین )1678 -1592 /1089 -1001
در اصول و فروع فقه؛ متن اصلی عدة االصول از شیخالطائفه محمد بن حسن طوسی (ن /460
 )1068در دو قسز و تماماً در اصول فقه است .قزوینی دو حاشیه بر عدة االصول دارد که
معروف به حاشیة اول و حاشیة دون هستند و در آنها مسائل بسیاری از اصول و فروع و غیره
و گفتههای شگفت و عجی

آورده است .در نسخههای این دو حاشیه اخت فاف بسیار وارد

شده است .در این میان بیشتر حاشیة اول را ترجیح دادهاند که گفتههای الحاقی را ندارد .به
احتمال قوی محشی آن را در جمادیاآلخر  /1077نوامبر و دسامبر  1667به پایان رسانده
است (ترقیمه).
بر حاشیة الخلیلیه حواشی دیگری نگاشتهاند .از جمله حاشیة فرزند محشی احمد و برادر
محمد باقر و شاگرد

علی اصغر به نان تنقیح المران و مولی احمد طالقانی و نیز و حاشیة

خود مؤلف.
حاشیة الخلیلیه به همراه عدة االصول در ایران و بمبئی به چاپ رسیده است.
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آغاز :بسمله .الحمدهلل ...و الصلوه علی س ّیدنیا و نبیّنیا و عدّتنیا فی شدّتنیا محمید و علی
سیید االوصیاء.
انجام :یقول انّما استدل به علی اصل الحجّیه العلی القطعیه ایضاً .تمت...
ال

عزیزاهلل بن محمد رضا ایجی ساوجب غی در سدة 13؛ عنوانها در حاشیه به

مشیی نوشته شده است؛ با نشانههای منه رحمهاهلل منه ص ه عر و یادداشت
بلغ؛ با حواشی به نقل از کتابهای صحاح اللغة جوهری تلخیص المحصّل محقق

طوسی جوامع الجامع طبرسی دانشنامة شاهی م محمد امین استرآبادی شرح
نهج الب غه ابن ابیالحدید حاشیة موالنا قراباغی بر شرح ج لی للقصائد العضدیه
و حاشیه خفری بر شرح الهیاف تجرید؛ و هزچنین گفتههای ابیعبیده م
عبدالرزا گی نی شیخ صدو و رکنالدین خوارزمی .یادداشت وقف بیگز خانز
بر کتاب با  39کتاب دیگر به تولیت فرزند

میرزا محمد رضی در ذیحجة 1236

در شهر قزوین و یادداشت رضیالدین محمد بن محمد باقر در برن عنوان؛
یادداشت تملک در رمضان  1127و چند دعا در برن آخر؛ مهر کات

و مهر رضا

روابعلی (؟) با تاریخ  1145در ترقیمه دیده میشود .لبههای باال و پایین و مقداری
از عطف نسخه مو

خورده و همچنین نسخه اورا و اندکی آب خورده است.
 129ن 20 /5 × 15

 16ر 13 × 7
کاغذ فرنگی شیری و زرد
جلد تیماج عنابی مقوایی لوالدار ربعی

منابع :ذریعه 465 -464 :4؛ 148 79 -78 :6؛  /227 :15االع ن  /368 :2دانشگاه
 /1669 :5مرعشی  /152 :1عربیمشار /619 :مؤلفین مشار .32 -31 :3

 69د[ -مفرحات و مفردات و مرکبات]

(فارسی)

شاید نگاشتة م احمد حییزباشی (زنده در سدة  )18 /12که جز احمد بن محمد حسینی
تنیابنی کاشی -حییزباشی فتحعلی شاه قاجار (رک  26ب) -است .در مفرحاف و داروهای
فرحبخش پزشیی به ترتی

الفبایی و بیان خواص آنها .نسخه دارای حواشی بسیار از احمد

نامی است؛ که احتماالً نویسندة اصلی کتاب باشد و در چند جا نسخههایی با عنوان مفرح
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احمدی (120ر) مفرح مرتضوی و مفرح عباسی به مناسبت نان عالیجاه عبار قلی خان در
جمادیاالول  /1109اکتبر 119( 1697پ 126ر) به خود نسبت داده است .هزچنین در آن نان
پزشیان پیشین را گاه با ذکر معجونها داروها و ترکیباف آنها آورده است؛ از جمله حییز
شمیسا (1ر) حییز محمد قمر (3ر) حییز محمد حسین (4ر 15ر) ابوالبرکاف (6پ 7ر)
حییز هدایت شیرازی (14ر) میرزا ج ل (میرزا ج ل (14ر) میرزا علی نقی (10پ 14ر)
حییز محمد شیرازی (30ر) حییز عمادالدین محمود (35پ و صفحاف دیگر) حییز
شمسالدین عبداهلل (48ر) حییز سلمان (82پ) شاه ابوالقاسز شیرازی (82پ) حییز
نوانالدین علی (90پ) غیاثالدین علی (91پ) عزالدین مسعود (107 105ر) معینالدین
طبی

(106پ) صدرالدین عطایی تبریزی (107پ) فخرالدین شیرازی (117پ).

آغاز (افتاده) :انو

دارو اعضای رییسه را قوف دهد و خفقان و تفزع را نافع باشد و فرح

آورد و لون را نییو گرداند و بوی دهن و عر خو

کند و اشتهای طعان آورد.

انجام :عسل صاف به قدر احتیاج به طریق معهود معجون سازند؛ شربتی یک مثقال بعد از
چهل روز به کار برند نافع باشد .قد تز هذا الیتاب مرکباف.
نستعلیق اوایل سدة  13از روی نسخهای مورخ به تاریخ جمعه  13شوال 1125؛
عنوان ها شنگرف (متن و حاشیه)؛ حواشی بسیار از م احمد [حیییزباشی] در
بیان خواص داروهیا منقیول از کتابهای پزشییی و معاصران؛ نسخه  8برن
سفید الحاقی دارد و آغاز و انجان آن افتاده است .لبههای پایین نسخه اندکی
آبخورده است.
 16ر 14 /3 × 8

 133ن 20 /5 × 14

کاغذ فرنگی نخودی
جلد تیماج قهوهای الیی درون تیماج سرخ کزرنگ ربعی

 70د -مجموعه
شامل  6رساله در ط

(فارسی -عربی)
سنتی:

 -1رساله در تعریف طب (1ر ،پ)
برگرفته از کتاب نفایس الفنون نگاشتة محمد بن محمود آملی

(فارسی)

356
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(عربی)

 -2المغنی فی شرح الموجز (1پ59 -ر)
شرح سدیدالدین کازرونی بر موجز ابن نفیس است (رک  21ب)
این نسخه تا بخشی از شرح فن دون را داراست.
انجام (افتاده) :عند الحرکه و الجوع و الذی بشرکته من المعده یعرف بتقدن خزرها.

 -3رساله در بیان استخراج مقادیر شربات مرکبات و اوزان(هامش54پ55 -ر) (فارسی)
منتخبی است از کتاب قرابادیناف (مجمعالجوامع و ذخائر الترکی ) نگاشتة میر محمد حسین
بن میر محمد هادی عقیلی علوی خراسانی شیرازی (رک  37آ).
(فارسی)

 -4ترجمه برء الساعه (59پ64 -پ)
تألیف ابوبیر محمد بن زکریا رازی ترجمه از ناشنار (رک  23 /7ج).

آغاز :بسمله .چنین گوید حییز و فیلسوف فاضل محمد بن زکریا رازی تغمده اهلل بغفرانه-
که روزی در خدمت ابوالقاسز...
انجام :عج

نفعی خواهد بخشید مانده ولی تع

را زایل گرداند.

 -5مرهمیه (64پ 82 -پ)
منتخبی است از کتاب قرابادین (رک

(فارسی)
 3همین مجموعه)

آغاز :بسمله .در بیان آنیه مراحز از چه قسز ادویة مرکبند و چگونگی آنها.
انجام :سی مثقال آهک آب ندیده پنج مثقال صابون ...سرشته بر بمالند.
 -6رساله در بیان نجوم و طبیعیات و ادویه و اغذیه 82( ...پ93 -ر)
منتخبی است از کتاب قرابادین (رک

(فارسی)

 3همین مجموعه) در 3فصل.

آغاز :بدان که موالداف الثه که جماد و نباف و حیوان موجوداف این عالز باشد.
انجام :مانند آب گوشت جوژة مرغ و بیضة مرغ و ماهی ریزه و یا متوسط است.
نستعلیق تحریری محمد ابراهیز فرزند حاجی کل علی در روز پنجشنبه 18
ذیحجة  1285در الهیجان (  -4و )3 ( 1269؛ نشانها مشیی و شنگرف؛ با
ع ماف ص صح؛ حواشی فارسی و عربی در

 2و 3؛ چند حدی

در مناق

علی (ع) به تاریخ  23ذیحجة  1295در برن پایانی؛  9برن در پایان نسخه بیاض
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مانده است .برخی از قسمتهای نسخه را موریانه خورده است .تاریخ کتابت در
 2پاک شده است.
 102ن 21 × 13 /3

سطرگوناگون
کاغذ فرنگی نازک و ضخیز نخودی و کبود
جلد تیماج قهوه ای تریاکی ضربی الیی ربعی

(فارسی)

 71د -دیوان

سرودة ابوالفرج بن مسعود رونی نیشابوری الهوری (ن پس از  -1099 /492بنابر قول قزوینی-
یا  -1116 -7 /510شاعر توانمند سدة پنجز از مردن رون -از توابع سیستان یا الهورِ
هندوستان -بود؛ اما صاح

مجمع الفصحا او را از قریة رونه از توابع نیشابور دانسته است.

او از زمان مودود بن مسعود غزنوی شعر میگفت ولی بیشتر اشعار او مربوط به دوران سلطان
ابراهیز غزنوی ( )1098 -1058 /492 -450و پسر و جانشینش ج لالدوله مسعود (-492
 )1115 -1099 /508است .او به همراه مسعود به هند رفت و در آنجا با مسعود سعد (ن
حدود  )1121 /515آشنا شد؛ در همین سفر نیز درگذشت .میگویند سب

حبس مسعود سعد

در حصار نای همو بود .بیشتر قصاید او مدحیاف است.
دیوان او در بمبئی به سال  1903 /1321در هامش دیوان عنصری و در تهران به سال 1304
به کوشش پروفسور چاییین روسی و با حواشی و مقدمة محمد علی ناصح با ابیاتی
حدود  2000بیت به چاپ رسیده است.
آغاز (افتاده) :بیطاعت او عقل بن آمیخته با مغز

بیخدمت و چرخ نبسته است میان را

انجام :دنیییا زن پییر است چیه باشیید گیر تیو

با پییرزنیی انس نگییری دو سیه روز

نستعلیق و شیسته نستعلیق روز ییشنبه  27ذیقعدة 1215؛ عنوان و نشان ندارد؛
یک یادداشت پاک شده در ترقیمه هست .نسخه تا حدی اورا شده و آغاز آن
افتاده است.
 15ر 15 × 7 /7
کاغذ فرنگی نخودی

 74ن 21 × 13 /5
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جلد تیماج مشیی الیی فرسوده ربعی
منابع :ذریعه  /47 :9/1منزوی  /2216 -2214 :3مجلس  /179 -178 :3ملی:2
 /257فرهنگ سخنوران /21 :مشار  /1498 :1مؤلفین مشار 202 -201 :1
Rieu, V. 2, pp.547-8.

(عربی)

 72د -مجموعه
شامل دو رسالة داروشناسی و یک رسالة پزشیی:
 -1قرابادین علی ترتیب العلل (ترتیب االدویه -خمسة نجیبات السمرقندیه) (1ر87 -ر)
تألیف نجی الدین محمد سمرقندی (رک  26ب) در بیان داروها به ترتی
آغاز :بسمله .کتاب القرابادین علی ترتی

بیماریها.

العلل ادویة علل الرأر ح

القوقا من تألیف

محمد زکریا النافع من الصداع و ادوار الرأر
انجام :بعد ان سقلی الذراریج فی الرای

یوماً و لیـلة و یبیدل الرای

و یفعیل ال

مرّآف

فییون کافیاً.
 -2اِبدال األدویه (88پ94 -ر)
از ابوبیر محمد بن زکریای رازی (رک  7آ) در بیان الفبایی داروهایی که به جای داروهای
دیگر و به هنگان نبود آنها مورد استفاده قرار میگیرد .در دیباچه میگوید که این مسأله در
پزشیی بس مهز است و خواستز در آن جداگانه سخن رانز؛ چنان که در دیگر مبح های
پزشیی چنین کردهان .دفترهایی که در این باره ساختهاند خواندن و تاکنون به نامهای برنخوردن
که به رو

صحیح و قانونی نوشته باشند یا نزدیک به آن .و درین باره جز گزیدههای حنین

اسحا از گفتار جالینور دربارة ابدال و جامع ارماسیس و دو جامع قدیز و جدید بولس
ندیدهان؛ مگر این که حنین بهتر از همه نوشته و برای نگار

من سودمندتر باشد چنان که

بیننده بدان گواه است .بنابر این او بارها از جالینور و ابن ماسویه نقل کرده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل المتفرد بج ل هویته و بقائه المتأار بقدن ذاته و کبریائه ...و بعد اذکر
ابدال األدویة التی تورد فی کتاب ادویة المفرده.
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انجام ... :یتوع بدله ضعفه سیبینج؛ یاقوف بدله ضعفه ذه .
 -3برء الساعه (94پ96 -پ)
تألیف ابوبیر محمد بن زکریای رازی (رک  23 /7ج) برای محمد بن ابوالقاسز وزیر؛ چند بار
به فارسی ترجمه شده و گاه مترجمان مباحثی بدان افزوده اند .در آن انواع بیماریها و شیوة
درمان آنها را ذکر کرده و در هر بیماری با لفظ «فی »...آن را شرح داده و سپس درمانش را
بیان کرده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل کما هو اهله و مستحقه ...هذا کتاب الفّه محمد بن زکریا الرازی ...و
هو مثل کتاب السرّ فی الصنعة؛ ألن هذا الیتاب هو دستور الط .
انجام :فیطرح فیه کف من (؟) و یضع فی اطرافه ساعة فانه یسین فی الوقت و او قد اتینا
علی ما قصدنا الیه .فنقول الحول و القوة االباهلل العویز...
نسخ تحریری عبدالیریز خلخالی در ش
آخوند م جعفر (

پنجشنبه  25ذیقعده  1225به دستور

)2؛ عنوانها شنگرف؛ چند یادداشت دارویی (87پ).

 18ر 14 /5 × 7

 96ن 20 × 14

کاغذ فرنگی شیری
جلد مقوای مشیی عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی
منابع( :

 :)1آستان قدر  /419 :19دانشگاه  /363 :1دایرة المعارف بزرن

اس می .33 »1
(

 :)2ذریعه  /64 :1مجلس  /144 :10 /1 /250 :4نجزآبادی100 :

(

 :)3ملک  /137 :5ملی 269 -267 :1؛  /55 :3دانشگاه 715 -713 :4؛ :16

 /657مرعشی  /262 :2ذریعه  /84 :3نجزآبادی /152 :دایرة المعارف .283 :1

 73د -مجموعه
شامل دو حاشیه:
 -1حاشیه مطوّل (1پ163 -ر)

(عربی)
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حاشیة میرسید شریف جرجانی (رک  46 /4ج) با عنوانهای قوله -قوله بر مطوّل سعدالدین
تفتازانی (رک  29ب) .محشی در مقدمه میگوید که به هنگان قرائت مطوّل بر شاگردانش
یادداشتهایی گردآورده و سپس به خواهش آنان آنها را بدین صورف تنویز کرده است .او
در آن انتقاداتی هز بر مطوّل وارد آورده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...فهده الحواشی علی الشرح المشهیور لتلخییص المفتیاح کنت قید
قیدتها علیه مجمله.
انجام (ناتمان) :علی هذا الوجه ان یحیز علیها و تلتفت الی احوالها و الثانیه.
 -2حاشیه معالم االصول (165پ244 -پ)
حاشیة متوسط خلیفه سلطان سید ع ءالدین حسین بن رفیعالدین محمد مرعشی عاملی (ن
 )1654 /1064بر معالز االصول ابومنصیور شییخ حسن عاملی (رک  87ج) .او ع وه بر
توضیح و شرح عباراف کتیاب در برخی مباح

مطال

آن را نقید کرده است .ع وه بر این

حاشییه دیگران نیز حواشی بسییار بر آن نوشتیهاند که نان تمان آنها در ذریعه (-204 :6
 )210آمده است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...و بعد فیقول العبد الغریق فی بحر العصیان المشرف باالنتساب الی...
انی قد کتبت حین مطالعه کتاب معالز الدین.
انجام :فاحتمال التقّیه فی احیدهما دون االخییر یوج

الترجییح فمیا ذکیره ساقط.

نستعلیق تحریری غرة ربیعاالول 1230؛ قوله و نشانها شنگرف ( )2؛ جای
عنوانها در بیشتر جاهای

 1خالی مانده است .با حواشی و نشانههای صح منه؛

یادداشت خرید حاجی عبدالرحیز بن محمد طاهر قزوینی در 1( 1241ر 165ر) با
سجع مهر بسز اهلل الرحمن الرحیز  1231که این سجع مهر بر آغاز و چند جای
دیگر نقش شده است .نسخه اورا شده؛ برن  164بییاض مانده و انجیان
ناتمان است.
 20ر 13 × 4 /3

 245ن 20 /5 × 10 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج کرن با جدول و ترنج و سرترنج ضربی مقوایی ربعی بلند

1
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منابع (  :)1ذریعه  /202 :6ملی  /216 -215 :12آستان قدر  /210 :13مرعشی
118 :1
(  :)2مرعشی  /236 :2ملی  /212 :2ذریعه .206 :6

(فارسی)

 74د -مفتاح الشفاء
از محمد کایز فرزند محمد صائ

خوانساری که آن را به خواهش دوستان در ع ج و

درمان بیماریهایی که در سفر به آن مبت میشوند نگاشته است.
در دو مطل

و هر مطل

در چند فصل:

 -1در تدبیر مسافرین و قوانین حفظ صحّت ایشان و تدبیر اموری چند که مسافر را
غالب ًا اتفا میافتد.
 -2در معالجة صنفی چند از امراض کثییرالوقیوع که بدون حضیور طبیی

توان

معالجیه نمود.
مؤلف می گوید :کتاب مأخوذ است از کت

معتبرة اطباء رح و اساتید و معاصرین ...و آباء و

اجداد خود.
در نسخة مجلس مؤلف آن اشتباهاً محمد حسین فرزند محمد جعفر بهبهانی ذکر شده
است .این جز مفتاح الشفای مولی فیضاهلل تستری شوشتری است که در ذریعه ( )334 :21و
فهرست کتابخانة آیتاهلل مرعشی ( )122 :13معرفی شده است .پنج نسخههایی از آن در
کتابخانههای آیتاهلل مرعشیی گلپیایگانی محمد علی خوانساری مجلس ییلیر ترکییه و
دییگر جاها موجیود است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...چنین گوید گز گشتة دیار سرگردانی و مبت ی به رنج هیچ ندانی
الوااق باهلل ابن محمد صای

محمد کایز خوانساری.

انجام  :این است مختصری از تدبیر مسموماف و دفع هوان و حشراف .واهلل الموفق و
المستعان.
نسخ روز جمعه از ماه شعبان [در نیمة دون سدة ]13؛ عنوان و نشان شنگرف
(عنوانها در حاشیه نوشته شده است) .اندکی حواشی دارد؛ با جدول و کمند اکلیل
و مشیی؛ نان کتاب در برن ع و یادداشتهای طبی در برن آخر.
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 203ن 20 /5 × 12 /5

 19ر 15 × 7 /5
کاغذ فرنگی شیری

جلد روغنی با زمینة مشیی و ترنج ضربی زرین و سبز ربعی
منابع :ذریعه  /334 -333 :21مجلس  /34 -33 :19مخطوطاف الط

/221

کتابشناسی پزشیی.275 :

 75د -تذکرة اولی االلباب و الجامع للعجب العجاب
تألیف شیخ داود بن عمر طبی

(عربی)

انطاکی (رک  25ج) در ط ؛ در  3جلد و یک مقدمه و  4باب

و یک خاتمه :مقدمه -در تعداد دانشها
 -1در کلیاف ط
 -2در قوانین افراد و ترکی
 -3در مفرداف و مرکباف
 -4در بیماریها و شرح آنها
خاتمه -در غرائ
گویا مؤلف در آاار دیگر

ادعا کرده که با داشتن این کتاب نیازی به دیگر کتابهای

پزشیی نیست .گویا او نتوانسته کتاب را به پایان برساند و بنابر این از حرف ط از باب چهارن
تا پایان کتاب را شاگردانش کامل کردند.
این کتاب بارها به چاپ رسیده است .این نسخه فقط جلد نخست آن را در بر دارد.
آغاز (همانند چاپی) :بسمله .سبیحانک مبیدع میواد الیائنیاف ب مثیال سبیق.
انجام (جلد اول) :او بناف معربی اصغر الزهر یلصق بالجراحاف.
نسخ تحریری استانبولی اواخر سدة 12؛ عنوانها و شنگرف و نشانها مشیی؛ با
حواشی بسیار -با جوهر تازهتر -به فارسی (اندکی هز به عربی -بیشتر به نقل از

تحفة المؤمنین (تحفة حییز مؤمن -و چند مورد از عجای

المخلوقاف قزوینی و

نزهة القلوب مستوفی در بسیاری از صفحاف و همچنین بر کاغذ هایی که در ابعاد
مختلف در البهال و کنار صفحاف چسبانده شده است .یادداشتهای طبی در برن
1ر3 -ر؛ عنوان کتاب و یادداشت تملک عبدالیریز بن محمد بن حافظ شروانی با
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دو مهر ناخوانا احتما ًال از همو در برن 3ر؛ یادداشت تملک شیرقلی خالقی با
جوهر آبی در برن پایان؛ مهر محمد رسول با تاریخ  1231در برن 243ر؛ چند
بیت شعر در برن  130ر؛ پنج عریضه و نامه برای عبدالیریز [بن محمد بن حافظ]
افندی دربارة اختصاص مبلغی از زکوه به نویسندگان آنها در برنهای الحاقی
98پ 114ر 180پ 203ر 221پ.
 25ر 16 /3 × 9

 311ن 20 × 14 /5

کاغذ استانبولی
جلد تیماج تریاکی مقوایی عطف و گوشه ها تیماج مشیی ربعی فرسوده
منابع :کشف  /387 -386 :1ذریعه  /29 :4االع ن  /9 :3معجزالمطبوعاف -490 :1
 /491عربی مشار /176 :مرعشی .155 -154 :12

(فارسی)

 76د -جامع الفوائد (فوائد یوسفی)

سرودة حییز یوسف بن محمد بن یوسف هروی (ن  ) 1543 /950در  289رباعی که در هر
کدان نشانه ها درمان و کیفیت درمان بیماریها بیان شده است .نگارنده رباعیها را ،به اشاره
ض خود سروده و
ییی از فض ی نامدار در پنج مقاله در شرح مشی ف رسالة ع ج االمرا ِ
در هر یک نشانه دارو و درمان یک بیماری را یاد کرده و در روز  18رمضان  9 /917دسامبر
 1511به پایان برده است .نخستین رباعی آن ازین قرار است:
ای دیده ز درد سر دلت رنج و عنا

ترک حرکت کن و طل

راحت را

به نوشتة فونان نسخة اصلی به خط مؤلف مورخ  1511 /917موجود است .این کتاب یک
بار در هند به سال  1876 /1293و بارها در ایران از سال  1901 /1318به چاپ رسیده است
 .نسخة حاضر خ صهای از متن است.
آغاز :حمد نامحدود حییمی را که به قانون حیمت و کامل الصناعت رحمت
رافع انواع امراض و دافع اصناف اعراض است.
آغاز (نسخه -افتاده) :گل خطمی  10مثقال؛ سبور گندن  10مثقال؛ گل بنفشه سه مثقال؛
جمله را در دو من آب ریخته...
انجام :دو سه روز آورد در هز آن چراحت را .تمان شد کتاب حییز یوسف.
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نستعلیق خو

مهدی بن محمد شیرازی (صابر) در یهر پنج شنبه  15ذیقعدة

 1270در شیراز؛ رباعی ها با قلز درشت و شرح با قلز ریز نگاشته است .عنوان و
نشان شنگرف .شعر یادگاری کات

در ترقیمه:

بنییویس و به یادگییار بگیذار

که تن مردهاف روان یابیید

خامه آن را که کرد زنده به نان

در جهان عمر جاودان یابد.

 11ر 15 × 7 /5

 29ن 18 × 14

کاغذ فرنگی نخودی
جلد تیماج سرخ الیی ضربی( کوچک تر از کتاب و جدا از آن) ربعی
منابع :کشف  /381 :1ذریعه  /68 :5فونان /74 -73 :منزوی  /717 :1دانشگاه :4
745 -743؛ 189 :5؛ 1441 :9؛  /185 83 :17مجلس  /213 149 :19آستان قدر
 /139 :19الهیاف  /37 :1ملی  /401 :6سپهساالر  /18 -17 :4نشریه -309 45 :3
310؛  /117 :12 -11مرعشی  /402 :26نجزآبادی /547 527 :پزشیی /155 :1
دایرة المعارف بزرن اس می  /323 :1مرکز احیاء  /302 :2کایمینی یزد /6 :2
گلپایگانی « /224 :1معرفی مشاهیر ط

سنتی اس ن و ایران حییز یوسف بن

محمد بن یوسف عروی» صدیقه یوسفی و دیگران ط
3

سنتی اس ن و ایران ر

( 4زمستان  )1391ص  /507 -504مشار.999 :

 77د -صحیفة السجادیه

(عربی -فارسی)

مجموعه ادعیة امان زینالعابدین علی بن حسین (ع (رک  31ج) همراه با ترجمة فارسی
ازناشنار تا اواسط دعای چهل و دون.
نسخ معرب و مشیول مشیی (متن) و نستعلیق هندی شنگرف ریزتر از متن
(ترجمه تا برن 100پ) در نیمة دون سدة 11؛ با یک سرلوح زرین هندی ساده و
ط اندازی بین سطور در دو صفحة نخست؛ عنوانها به خط ال

معمولی شنگرف

یا سفیداب حل کاری شدة درشت در داخل سرعنوانهای زرین آمده است .با
جداول زر و مشیی در تمان صفحاف؛ شمارة ادعیه در حاشیة کنار عنوانها نوشته
شده است .نان بتول محمد مصطفی و حسین اسیندری با جوهر سبز و شعری
دربارة کتاب در برن 1ر آمده است.

فهرست تفصیلی نسخههای خطی دانشگاه بوعلیسینا 365

 11ر 14 × 7
کاغذ کشمیری اع

 169ن 19 /3 × 12 /5
نخودی آهار مهره

جلد مقوایی عطف گالینگور کبود ربعی کوچک

(عربی -فارسی)

 78د -بحر الجواهر (جواهر اللغه)

تألیف محمد بن یوسف هروی (سدة  )16 /10پدرِ سرایندة جامع الفوائد (رک  76د)؛
واژهنامهای است پزشیی که آن را به سال  1518 /924به نان ج لالدوله ملک دینار کرد .در
بسیاری از منابع او و آاار
ط

را با پسر و آاار او خلط کرده اند .نویسنده میگوید چون علز

از علومی است که محتاجالیه آدمی میباشد پس من به مباح

آن پرداختز و بدن انسان

و ادویه و اغذیة مفرده و مرکبه و فوائد مجربه و نیز امراض جسمی و دماغی را دقت کردن و

مجموعهای فراهز آوردن که تاکنون فراهز آورده نشده بود و مستند آن کتابهای قانون
و شروح آن و شفا و منهاج و تقویز و حاوی کبیر و موجز و شروح آن و چندین کتاب دیگر
است .آنچه از طبیبان زمان شنیده بودن به آن مطال

حاصل از مدارک نیز اضافه کردن و این

مجموعه را فرهنگگونه در مسائل طبی به عربی و فارسی فراهز آوردن و درین تحریرنامه
رعایت ترتی

تهجیِ حروف اول و دون نانهای مورد بح

[و گاه زندگی آنان] و اقوال آنها نیز مطال

شد و هزچنین از اسماء حییمان

آمده و آن مطال

گاه به عربی و گاه به فارسی

تحریر گشته است .به عنوان مثال در ترجمة واژه «آطری ل» آن را به فارسی چنین گفته است:
«نباتی ا ست که تخز او مستعمل است و تخز او مانند کرفس بوده وگیاه وی را رجل الطیر و
رجل الغراب و حرز الشیطان خوانند .گرن و خشک است؛ در آخر مرتبة دون در
تداوی برص و بهق و به غایت سودمند است» .هزچنین در ترجمة برخی از واژهها به اقوال
دیگر دانشمندان لغت رجوع کرده است که بر اهمیت کتاب افزوده است .مث ً در ترجمة اولین
واژة کتاب که «آنس» است از سه قول جالینور و مالقی و صاح
او در کنار نانهای ادویه گاه از حیواناف نیز نان برده است.
این کتاب بارها به چاپ رسیده است.

تذکره استفاده کرده است .
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آغاز :بسمله .حمداً لع ن اعطی ذوی االفهان تحقیق دقائق اللغاف العربیه...لما کان علز الط
اش ّد مایحتاج الیه الطالبون.
انجام :و هو آخیر االمیراض الحـادة فأن التجـربة قید شیهدف ان بعید األربعیین قل ما یأتی
بحران دفعة.
نستعلیق تحریری عبداللطیف در روز  8ربیع اآلخر 1063؛ عنوان و نشان شنگرف؛
تصحیحاف واژه ها در حواشی با نشانة صح؛ یادداشت تملک با مهر و ذکر نان
کتاب از دکتر ابوالقاسز ضیاءاالطبای کرمانشاهی (برن ع)؛ اسامی برخی کتابهای
پزشیی و ابت دعوا در صبح دوشنبه  2شوال 18 /دی 1313

(درون جلد)؛

یادداشت تملک و مهر پاک شده (ترقیمه)؛ دو سجع مهر ناخوانا در آغاز و انجان
نسخه.
 201ن 19 /5 × 12 /5

 20ر 13 /5 × 6 /7
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوه ای ضربی الیی ربعی

منابع :ذریعه  /33 :3منزوی  /516 481 :1نجزآبادی /107 :فرهنگهای عربی به
فارسی /197 :مجلس 285 :2؛ 78 -77 :7؛  /472 :10 /1ملی  /383 :10دانشگاه
 /3431 :13مرعشی  /216 :16نشریه  /123 :12 -11مشار « /459 :2معرفی مشاهیر
ط

سنتی اس ن و ایران حییز یوسف بن محمد بن یوسف عروی» صدیقه

یوسفی و دیگران ط

سنتی اس ن و ایران ر 3

( 4زمستان  )1391ص

.507 -504
بحر_الجواهر_معجز_الط _الطبیعی_(کتاب)http://wikifeqh.ir/

 79د -قرابادین

(فارسی)

نگاشتة موفر بن محمد حسینی شفایی (رک  73 /1ج).
انجام (افتاده)  :سی مثقال عسل صاف کرده به قدر ...معهود معجون سازند ...که به غایت
مفید [افتد]( .جاهای نقطهچین پاره شده است).
نسخ تحریری اواخر سدة 11؛ عنوانها و نان ادویه و نشانها شنگرف؛ یادداشتها
و حواشی به خط عبری بر درون جلد و آغاز و حاشیة نسخه نوشته شده است.
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سجع مهر مربع محمد  ...و سجع مهر بیضوی ناخوانای دیگر بر آغاز نسخه نقش
شده است .برن پایانی پاره شده و چند برن از انجان نسخه افتاده است.
 15ر 13 /5 × 6 /2

 158ن 19 × 12 /3

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج تریاکی با ترنج و سرترنج ضربی درون تیماج قهوهای عطف تیماج
الکی مقوایی ربعی

(فارسی)

 80د -اختیارات بدیعی
نگاشتة حاجی زینالعطار علی بن حسین شیرازی (رک  48آ).
نسخة حاضر از اوایل مقالة اول تا آغاز باب دون از مقالة دون را داراست.
آغاز (افتاده) :کنند و با شراب بیاشامند یا بر آب آن نشیند شیز بندد.

نهان مستعمل سودمنید بود اسهال که

انجام (افتاده) :الباب الثانی فی سفوفاف .سفوف ح
از ضعف...

سه نوع نستعلیق معمولی از اواخر سدة  10تا اواخر سدة 11؛ عنوانها و نان ادویه
به خط ال

شنگرف؛ با حواشی اندک به خط نستعلیق جدید در سدة 13؛ سه برن

آغاز فرنگی جدید که بر روی آنها یادداشتهای عبری نوشته شده است .با سجع
مهر عبده ابلیا؟ 15( 1072ر 48ر 67ر -عبده روحاهلل عربشاه 34( 997ر
199ر) و محمود 308( 1230ر) .نسخه آب خورده و اورا شده و آغاز و انجان آن
افتاده است.
 17 -13ر 14 -12 × 8 -7

 329ن 19 × 13 /5

کاغذ سپاهانی و بخارایی (اواخر نسخه آهار مهره-
جلد ساغری مشیی با ترنج و سرترنج ضربی مقوایی ربعی فرسوده

 81د -مجموعه
 -1اختیارات بدیعی (2پ245 -ر)
از حاجی زینالعطار علی بن حسین شیرازی (رک  48آ).
 -2فَرَسنامه (245پ246 -پ)

(فارسی)
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مطالبی دربارة اس ها منقول از نقایس الفنون آملی.
آغاز  :مننقول است که بعد از آدمی هیچ حیوانی بهتر از اس

نیست و بهترین ایشان اسبان

عربی.
نستعلیق خو

روز ییشنبه  17ربیعالثانی 1076؛ فهرر عنوانها در برن 2ر-

 10پ؛ یک برن از آغاز و یک برن از انجان افتاده و چند برن هز وصالی شده
است .نان کات

ذکر نشده است.
 247ن 18 /3 × 12 /3

 17ر 12 × 7
کاغذ سپاهانی نخودی
جلد تیماج پیازی جدید ربعی

(عربی)

 82د -خالصة االقوال فی معرفة الرجال

تألیف ع مه حلّی (رک  23ب) در علز رجال؛ او در آن نان راویان حدی
مواق و غیرمواق گرد آورده و هر یک را به ترتی

حروف مرت

را در دو قسز

ساخته و در  13ربیعالثانی

 13 /693مارر  1294به پایان رسانده است (نک تصاویر برگزیده) .به سال 1893 -4 /1311
به همراه وجیزة شیخ بهایی در تهران به چاپ سنگی و در  1961 /1381به تنهایی در نجف به
چاپ سربی رسیده است.
بر آن شهید اانی زینالعابدین بن علی بن احمد حاشیه نوشته که در این نسخه با رمز ز
نشان داده شده است .همچنین نوة او شیخ ابیجعفر محمد بن حسن زینالدین (ن/1030
 -1621و شیخ سلیمان ماحوزی (ن  )1709 /1121سید سیدماجد بن هاشز بحرانی (ن /1028
 )1619و جز آنها نیز بر آن حاشیه نوشتهاند.
آغاز :بسمله .الحمدهلل مرشید عبیاده الی سبییل السیداد و هادیهز الی طریق النفع فی
المعا

و المعاد.

انجام (افتاده) :انه کان کاتباً لِابیدلف القسز و کان یعقوب من اصحاب
نسخ معرب و مشیول مؤلف یا فرزند  -فخرالدین محمد -در دهة دون یا سونِ
سدة 8؛ عنوانها و نان افراد ال

شنگرف و درشتتر از متن؛ یادداشتهای زیر به

خط فرزند مؤلف و شهید اانی زینالدین بن علی در برن 1ر آمده است :یادداشت
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فخرالدین محمد دربارة اجازة قرائت کتاب از پدر

ع مه حلی بر فرزند

ابوالموفر یحیی در  19ذیحجة 747؛ نان کتاب و مؤلف و نان برخی از افراد خاندان
حلّی (شمسالدین محمد بن میی عمیدالدین عبدالمطل

شیخ فخرالدین

نورالدین علی شمسالدین محمد بن داود ضیاءالدین علی فرزند محمد بن میی-
به خط زینالدین بن علی و روایتی دیگر دربارة مذه

ییی از راویان به خط

همو؛ یادداشتهای فرزند مؤلف منقول از خط سید جمالالدین بن طاور در
کتاب نجاشی و شاگرد

الذه

ابن داود فهرست ابن ندیز رجال شیخ طوسی مروج

ابوالحسن علی بن حسین مسعودی تهذی

االسماء ایضاح صحاح اللغة

اسماعیل بن حماد جوهری و نشانههای صح ص خ ه ز خن ی در حواشی
نسخه ابت شده است .انجان نسخه افتاده اما با وجود این بسیار باارز

و محل

اعتماد است.
 113ن 17 /5 × 13

 19ر 12 × 8
کاغذ سمرقندی نخودی
جلد تیماج مشیی جدید مقوایی ربعی

منابع :ذریعه 84 -82 :6؛  /214 :7ملی  /366 -365 :8مرعشی  /129 :1دانشگاه
 /568 :2مشار عربی /334 :مؤلفین مشار .674 :2

 83د -االقرابادین (قرابادین)

(عربی)

تألیف بدرالدین محمد بن بهران بن محمد ق نسی سمرقندی (زنده در  -1223 /620در 49
باب .این کتاب با دیگر کت

قرابادین متفاوف است به ویژه مؤلف در آن هنگان رسیدن و

نضج ترکیباف و پایان مدف مصرف هر طبقه از داروها را شناسانده ودستور ادهان یا پختن
داروهای مرک

و ابدال ادویه وزن و اندازههای آنها را ذکر کرده است .او همچنین نان منابع

خود مانند قانون حاوی کام

لصناعه کفایة منصوری ذخیرة خوارزنشاهی نسخههای

قوانالدین صاعد شرفالزمان م رستانی و منابع نادری چون ف حت فارسی ف حت رومی
مفتاح الط

ملحقاف ابوعبداهلل بن جبرییل عیسی بن بابیه و یوسف ساحر را ذکر کرده است.
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نسخه هایی از آن در کتابخانه مجلس ملک گوهرشاد و مغنیسای ترکیه موجود است که
کهنترین آنها کتابت  891در مغنیسا نگهداری میشود.
آغاز  :الحمدهلل العلیز الحییز القاهر العزیز ...و بعد فقد دعانی الی ان اجمع هذا المختصر.
آغاز نسخه (افتاده) ک و التمحیص و الغلی و الغسل و التصویل و استخراج االدهان و تفسیر
اسامی االدویه بالیونانیه و شرحها .
انجام :و خواصها قد جرب فصح و یقلل الیسر جدّا .تز.
نستعلیق تحریری اوایل سدة 12؛ عنوانها شنگرف؛ در اواخر نسخه روی برخی
کلماف خط مشیی کشیده است .برخی تصحیحاف و ترجمة لغاف به فارسی در
کرانة صفحاف نوشته شده است .طریق ادهان و معالجه با ادویه در پشت برن
ترقیمه نوشته شده است .طریق ادهان و معالجه با ادویه در پشت برن ترقیمه
نوشته شده است .یک سجع مهر ناخوانا در برن 85ر نقش شده و برن آغاز
نسخه افتاده است.
180ن 18 /5 × 12 /5

 16ر 13 × 7
کاغذ استانبولی نخودی روشن آهار مهره

جلد تیماج سرخ جدید با جداول ضربی مقوایی ربعی
منابع :ذریعه  /60 :17مجلس  /216 199 172 -171 :19نشریه  /338 :3پزشیی:
 /400 289 -287کتابشناسی پزشیی /228:مخطوطاف الط /316 :
Brockelmann, V.1, p.489; S.1, p.893.

 84د -خفی عالیی (خف عالیی -الخفیهالعالئیه)

(فارسی)

گزیدهای است از ذخیرة خوارزنشاهی که آن را سید اسماعیل جرجانی (رک  5آ) در دو بخش:
 -1بخش علمی در تدبیر صحت و شامل  2مقاله و چند باب
 -2بخش عملی در انواع دردها و درمانها و شامل  7مقاله و بابهای گوناگون
برای سپهساالر نصرةالدین (بهاءالدین -محمد ع ءالدوله قزل ارس ن -ولیعهد ارتسز
خوارزنشاه) نگاشت.
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کهنترین نسخههای آن بنابر اط ع نگارنده کتابت  688و  741در ایاصوفیای ترکیه نگهداری
میشوند (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...چون خادن دعاگوی ...از جمع کتاب ذخیرة خوارزنشاهی فارغ شد.
آغاز نسخه (افتاده) :و خصبه ...باب هفدهز اندر بیماریهای زنان باب هیجدهز اندر اوجاع
مفاصل و نقرر
انجام  :لعاب تخز کتان و پیه بط گداخته و شراب شیرین سود دارد .واهلل اعلز بالصواب .تمت.
نسخ تحریری ش

 15ذیقعدة 982؛ عنوانها شنگرف و اندکی درشتتر از متن؛ با

حواشی به خط نستعلیق تحریری اواخر سدة  13که برخی از آنها در صحافی از
میان رفته است .طریق ساختن معجون و سجع مهر ...محمد حسین در دو برن
پایانی نسخه آمده است .نسخه آب خورده و اندکی وصیالی شیده و دو بیرن آغاز
آن افتاده است.
 17ر 12 × 7 /5

 86ن 17 /5 × 11

کاغذ سپاهانی نخودی
جلد گالینگور آبی مقوایی ربعی
منابع :کشف  /716 :1منزوی  /527 -526 :1پزشیی /183 -179 :نشریه 239 :2؛
 /33 :3الهیاف  /153 :1سنا  /11 :1کتابشناسی پزشیی /112 :مرعشی -225 :5
 /226نجزآبادی ص /328مشار  /1274 :1مخطوطاف الط /178 :
Rieu, V.1, pp. 475-6.

 85د -منتخب مقطع تکمیل الصناعه

(فارسی)

نگاشتة امیر سید برهانالدین عطاءاهلل فرزند محمود حسینی عطایی نیشابوری (ن 1513 /919در
طور -در فن شعر و قوافی به عرف شعرای عجز .وی آن را به دستور امیر علیشیر نوایی
( )1501 -1440 /906 -844از کتاب مقطع تیمیل الصناعة خود پس از  1493 -4 /899در
نه حرف گزیده است:
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 -1در تعریف قافیه
 -2در تعداد حروف قافیه
 -3حروفی که بعد از روی است
 -4حرکاف قایفه
 -5انواع روی و اوصاف این انواع
 -6انواع قافیه به اعتبار تقطیع
 -7عیوب ملقبة قافیه
 -8عیوب غیر ملقبة قافیه
 -9حاج

و ردیف

تفسیر آیهالیرسی به روایت شیعه هز از اوست.
آغاز :بسمله .سپار بیقیار صانعی را که تأسیس بدایع مصنوعاف و نوز سلسلة موجوداف
بیدخیلی و شرییی نمود.
انجام  :و چون حال ردیف نسبت به قافیه مشابه حال آن کس بود او را ردیف نان کردند ...انت
الوهاب .تمت.
نسخ تحریری نیمة دون سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ با پنج حاشیة کوچک و
نشانههای منه لمحرّره.
 18ر 15 /2 × 7 /2

 12ن 19 /2 × 13

کاغذ فرنگی شیری
جلد تیماج کرمی فرسوده عطف تیماج قهوهای ربعی
منابع :ذریعه 419 330 :4؛ 727 :9؛  /128 15 -14 :11حقو  /169 :ادبیاف:
 /441دانشگاه  /3467 :13مییروفیلزها  /582 :1منزوی  /2168 2128 :3مرعشی
.230 :3

 86د -گلستان
اار سعدی شیرازی (رک  29آ).

(فارسی)
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نستعلیق هندی معمولی عیسی خان مولتانی در  12ربیعاالول [ 1116در مولتان]؛ با
یک سرلوح معمولی اکلیل و شنگرف در آغاز و جداول شنگرف و الجورد در تمان
صفحاف؛ عنوانها شنگرف؛ بین مصرعها نشان

گذاشته و روایاف و اشعار عربی

به خط نسخ درشت معرب و مشیول است .معانی لغاف و شرح متن بیشتر از
روی کشفاللغاف و شامل و تصحیحاف با نشانهای منه صح در کرانة صفحاف
آمده است .یادداشت محمد بن عبدالرحمن اندرابی در روز شنبه  24رمضان 1343
و صلواف بر پیامبر و اشعار در برن  1و 2ر و اشعار متفرقه در دو برن بدرقه
نوشته شده است .نسخه اورا و برخی برنهای آن وصالی شده است.
 15ر 12 /5 × 7

 127ن 19 /5 × 11 /5

کاغذ کشمیری رنگارنگ
جلد تیماج قهوهای با ترنج و سرترنج و جدول و منگنة ضربی درون تیماج
مشیی مقوایی ربعی

 87د -کامل الصناعة الطبیه

(عربی)

تألیف ابوالحسن علی بن عبار مجوسی اهوازی (رک  52ب).
این نسخه تا حدودی شامل مقالة ششز هفتز و هشتز از جزء دون کتاب است؛ اما در
صحافی متأخر برن ها جابجا شده است.
آغاز (افتاده) :ممزوج و ان کان الیرقان من قبل الطحال ینبغی ان یقصد صد حبه االسلز من
الید الیسری.
انجام(افتاده) :اصل الرازیانج من کل واحد عشرة درهز؛ بذر الیرفس و انیسون و رازیانج من
کل واحدٍ اربعة دراهم اصل.
بخشی ال

تحریری نیمة اول سدة  10و بخشی دیگر نسخ سالکالدین محمد

حموی در عصر دوشنبه  6ربیع االول 87( 1070ر)؛ عنوانها شنگرف؛ آغاز نسخه
افتاده فرسوده و جلد هز از عطف به دو نیز شده است .دو بیت شعر عربی به
خط نستعلیق شیسته و دو بیت فارسی و یادداشت خرید کتاب از موال محمد علی
کتاب فرو

در شعبان  1166با سجع مهر خریدار (87پ88 -ر) .سه برن

فرنگی سفید در آغاز و سه برن در پایان نسخه الحا شده است.

374

گنجینه همدان

 135ن 18 /5 × 12 /5

ر گوناگون 16 /5 × 10 /5
کاغذ سمرقندی و بغدادی نخودی

جلد تیماج مشیی ضربی مقوایی ربعی.سرخ با ترنج و سرترنج و لچیی یشمی
و جدول ضربی مقوایی وزیری

 88د -خمسه ناصری
نگاشتة میرزا نصرف طبی

(فارسی)
قوچانی (رک  12آ  50ج).

نسیخیة حیاضر مسّییودة کتییاب اسیت و بیا نسیخیة پاکنویس اختی فیاتی دارد (نک
تصاویر برگزیده).
آغاز  :مقدمه .بر ارباب علون و اصحاب صنایع پوشیده و پنهان نیست که علز و عمل و
صنعت و هنر را اندازه نخواهد بود.
نستعلیق تحریری مؤلف در روز چهارشنبه  4شوال  1308و چهارشنبه  10رمضان
[ 1315در تهران]؛ عنوان و نشان مشیی؛ یادداشت مؤلف در برن  1دربارة
فصلبند ی کتاب و تعریف آن :اگرچه مسوّده است ولی اشخاص با اط ع
میتوانند از روی آن به خط خو
کت
که ط

نسخههای خوب بردارند ...این کتاب نسخ تمان

قدیز را ...نموده است .خواص قدر این نسخه را میدانند نه عوان؛ خاصه آنان
قدیز و ط

جدید را خواندهاند و دانستهاند .نصرف  .1317بر باالی

برنهای صفحهشمار دارد (پس از صفحة  514صفحهشمار مجدداً از شمارة 1
شروع شده است) .فهرست مطال
ر گوناگون 15 × 8 /7

کتاب در اواخر نسخه است.
 299ن 18 × 11 /4

کاغذ روسی نخودی و شیری
جلد مقوای پیازی عطف پارچة ِکرِن ربعی کوچک

 89د -الصحیفة السجادیه
شامل دعاهای امان زین العابدین علی بن حسین ع (رک  31ج)

(عربی)
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ال

ی محمد بن محمد علی قاسزآبادی در شوال  .1268جای
معرب معمول ِ

عنوانها بیاض مانده و برخی از برنهای آغازین و میانیِ نسخه وصالی شده است.
 10ر 11 /7 × 5 /8

 226ن 18 /5 × 11

کاغذ روسی شیری
جلد تیماج قهوهای ضربی ترنجی مقوایی ربعی فرسوده

 90د -مجموعه

(عربی)

شامل دو کتاب در پزشیی:
 -1شرح موجز القانون (1پ74 -پ)
از ناشنار؛ این نسخه تا بخشی از فن دون را داراست
آغاز :بسمله .قوله الفن االول فی قواعد جزئی الط

اعنی علمیّه و عملیّه بقول کلّی.

 -2شرح فصول البقراطیه (75ر ؟288 -ر)

شرح ناشنار بر الفصول منسوب به بقراط (ن . 460ن) در کلیاف قواعد طبی .خود الفصول
توسط حنین بن اسحا ( )874 -809 /260 -194در  7مقاله از سریانی به عربی ترجمه شده
و به کوشش تیتلر و تصحیح مولوی سلیمان غ ن و عبداهلل مولوی به سال  1832در کلیته
چاپ شده است.
نسخة حاضر تا پایان مقالة ششز را داراست و آغاز آن با انجان شرح موجز القانون (شمارة
قبلی) خلط شده است.
انجام :و استعملوا دواء جالینور و غیره من الع ج کالدواء الدراریج والسفوف المسهل و
غیرهما من المذکوراف التی مرّ سابقاً.
نستعلیق تحریری غرة جمادیالثانی 1113؛ قوله و عنوانها شنگرف؛ بر روی
کلماف متن مشروح خط شنگرف کشیده است .با حواشی به خط ریزتر از متن که
برخی از آنها برگرفته از شرح موجز القانون برهانالدین نفیس بن عوض کرمانی
(رک  34 /2ب) است (  .)1با ع ماف ص صح منه؛ مهر علی محمد با تاریخ
2( 1206ر)؛ برنهای آغاز و پایان نسخه الحاقی است .یادداشت طبی و جدول
اعداد در برن ماقبل آخر؛ برن آغاز نونویس و برن انجان وصالی شده است.
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تصویر دختر ایستاده با تبر زین و کشیولی در دست و گل و بلبل (ن بدرقه)؛ بر
لبة پایین نسخه نان حاشیه بر موجز نوشته شده است.
 289ن 18 /5 × 12 /1

 12ر 12 /5 × 6 /5
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج مشیی ضربی مقوایی ربعی
منابع ( :)2

فنخا 251 -245 :20؛  /841 -834معجزالمطبوعاف ج 2ص /802 22
کتابشناسی پزشیی ص.178

(فارسی)

 91د -مرآت النبات ناصری (معرفت النبات -بوتانیک)
کتابی است در گیاهشناسی جدید که آن را به احتمال قوی دکتر نصرف طبی
(رک 88د) از فرانسه ترجمه کرده است .برخی از مطال

قوچانی

کتاب از روی فهرست مترجز در

آغاز کتاب به قرار زیر است:
مقدماف عمومی در شیل نباتاف به طور عمون در نسج زنبوری نباتاف در وضع ساقها در
خواص عمومی برن در عمل تغذیة نباتاف در بیان ریشهها در حرارف نباتی در ترشحاف
نباتی در آالف بقای نوع در گل یا شیوفه در طبیعت و اجزای گل و ...
تا آنجا که نگارنده میداند در فهرستها نان یا گزارشی از این کتاب ذکر نشده است (نک
تصاویر برگزیده).
آغاز :مرآف النبّاف ناصری .بسمله( .مقدماف عمومی .-شعبة اول -لفظ بوتانیک مأخوذ است
از بوتان که به یونانی گیاه است و گیاهشناسی شعبهای است از تاریخ طبیعی.
انجام :در اغل

موارد ما میتوانیز به بن گل ترجمه نماییز و در آن محلی است که اجزاء

برن با اجزاء گل تداخل میکنند و مشتبه میشوند.
نستعلیق تحریری مترجز در اواخر سدة [ 13در تهران]؛ عنوانها مشیی؛
اصط حاف علمی در حاشیه به خط تحریری التین نوشته شده است .دو بیت
شعر -احتما ًال از مترجز -در برن پایانی:
ماییز آن که دُردکشی بوده کیشمان

کاری نرفته است جز از مَی ز پیشمان
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دایز شیسته خواطر زلف بتیان بود

یک دن نگشت جمیع خییال پریشمان

مُهرِنان دکتر عزف نصرف با جوهر قرمز در چند جای نسخه؛ فهرست مجدول
مطال

در دو برن آغاز؛ صفحهشمار در باالی صفحاف؛  6برن از آغاز و  72برن

از پایان نسخه سفید و نانوشته مانده است.
 19 -15ر 14 × 7 /8

170ن 18 × 11 /5

کاغذ روسی
جلد تیماج خیالی ضربی مقوایی ربعی
منبع :فنخا ( 983 :29همین نسخه را معرفی اجمالی کرده است).

(عربی)

 92د -موجز القانون
تألیف علی بن ابیالحزن ابن نفیس قرشی (رک  4 /1ج  45 /3آ).

آغاز :بسمله .بعد احمداهلل عزیّ و جیلّ و الصـلوة (کیذا ...-فقید رتبیت هیذا الیتیاب علی
اربعیه فنون.
نسخ و نستعلیق اوایل سدة 11؛ عنوانها شنگرف؛ با حواشی بسیار؛ یادداشت وقف
نجف علی فرزند رج علی طی  -به همراه پانزده جلد کتاب دیگر -بر اوالد
ذکور در روز شنبة 1241؟ در قزوین (برن ع)؛ چند برن از آغاز و میانه و پایان
نسخه نونویس است.
 14ر 10 /8 × 4 /3

 260ن 17 /8 × 10 /5

کاغذ دولتآبادی نخودی (برنهای نونویس فرنگی)
جلد تیماج مشیی با ترنج و سرترنج و منگنة ضربی مقوایی ربعی

 93د -تشریح دماغ و نخاع و اعصاب
یا تشریح مادة عصبی احتما ًال نگاشتة شلیمر فلمنیی و ترجمة میرزا نصرف طبی

(فارسی)
قوچانی

(رک  12آ) در  . 1876 /1293مؤلف در آن پس از تشریح اعضای عصبی بدن عمل هر یک از
آنها را نیز با ذکر اصط حاف فرنگی نوشته است (نک تصاویر برگزیده) .نسخهای دیگر از
این کتاب در کتابخانة مجلس نگهداری میشود.

378

گنجینه همدان

آغاز :بسمله .تشریح مادة عصبی به طریق کلیه  nerveaux anatomic de systemeدو
عضوند که اصل و مبدءند.
انجام  :سب

اصلی اعمال صادره از او در نخاع یا بصل او یاپن وارل یا فرا

باصره یا جرن

مخطط است .والس ن
نستعلیق تحریری مترجز در روز چهارشنبه  20محرن [ 1293در تهران]؛ با سجع
مهر او در آغاز و انجان نسخه؛ روی آغاز مطال

خطی مشیی کشیده است .نان

ادویة شیمیایی خارجی را به التین هز نوشته است .فهرست مطال

در آغاز نسخه

آمده است.
 12-15ر 13 /5 × 8

 172ن 17 /7 × 11 /3

کاغذ فرنگی نخودی (برخی برنها آهار مهره-
جلد تیماج خیالی با جدول ضربی مقوایی ربعی
منابع :مجلس  /130 :19کتابشناسی پزشیی.75 :

(فارسی)

 94د -قرابادین
نگاشتة موفر فرزند محمد حسینی شفایی (رک  18ج  73 /1ج).

نسخ تحریری سدة 13؛ با جداول شنگرف و الجورد؛ عنوان و نشان شنگرف؛
عنوانها زنگاری در سه برن اول؛ بین سطور خطکشی شده است .با حواشی در
صفحاف  1تا 7؛ هزچنین از صفحه  242تا پایان نسخه حواشی عمدت ًا شامل
نسخههای دارویی از کاتبی بیسواد .یادداشتها و ابیاف دیگر در دو برن پایانی
آمده است.
 18ر 12 /5 × 6 /5

 266ن 17 /5 × 11

کاغذ فرنگی نخودی
جلد ساغری مشیی درون تیماج قهوهای الیی فرسوده ربعی کوچک

 95د -تذکرة الکحالین
تألیف شرفالدین علی بن عیسی الحال ( 74 /1ج).
این نسخه تا بخشی از باب  71از مقالة دون را در بر دارد (نک تصاویر برگزیده).

(عربی)
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آغاز :بسمله .الحمدهلل ...هذا رسالة یتضمن الی ن فی رسالة علی بن عیسی الیحال جواباً
عمّا سأله بعض اخوانه فی معرفة امراض العین.
نسخ اوایل سدة 10؛ عنوان و نشان شنگرف؛ برخی توضیحاف فارسی دربارة
واژگان در حواشی نسخه؛ این رباعی سرودة نصراهلل طوسی (7ر):
آفریییدگییار تعیییالی بیه صنییع خوییش
چشمت به هفت پرده و سه آب منقسز
صلبیه مشیمه شبییه زجاجی و پس جلید
پس عنیییبییوف و بیییض و عنیی ...
 83ن 18 × 12 /5

 15ر 11 /5 × 7 /5
کاغذ سمرقندی شیری

جلد تیماج تریاکی و الکی ترنجی عطف و گوشهها تیماج قهوهای مقوایی ربعی

(فارسی)

 96د[ -مفرحات و مفردات و مرکبات]
شاید نگاشتة م احمد حییزباشی (رک  69د) .البته ترتی

بخشهای این نسخه با نسخة  69د

تفاوف دارد؛ اما مضمون و سبک نوشته و در بسیاری از موارد نوشتهها همانند است.
برخی از بخشهای نسخه ازین قرار است:
باب الثال

فی الجوارشاف (32پ)

باب الخامس -فی المربیاف
باب چهارن -در بییان دوار و سدر و جنون و عشق و صرع و سیته و کابور و
مالیخولیا و خدر.
آغاز (افتاده)  :و گروه و پشت و دل و دماغ را قوف دهد و نعوظ تمان آورد .صفت اجزاء
قاقله و بهمن سرخ...
انجام (افتاده) :باب چهارن در بیان دوار و سدر و جنون و عشق و صرع و سیته و کابور و
مالیخولیا و خدر .بدان که دوار گرد

سر را گویند.

نستعلیق اوایل سدة 12؛ عنوانها شنگرف و زیر آنها خط مشیی کشیده است.
مهر مهر علی؟ (38پ) «یا محمد ادرکنی» « ...مهر محمد صالح» «محمد رسول
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اهلل  »1067و چند مهر ناخوانای دیگر (39پ)؛ با حواشی دربارة متن کتاب؛ آغاز و
انجان نسخه افتاده است .لبههای باالی نسخه آب دیده و برخی برنهای آن
وصالی شده است.
 104ن 18 /5 × 12

 11ر 12 × 6
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج مشیی ضربی ترنجی الیی ربعی

 97د -حفظ الصحّه ناصری
ترجمة میرزا نصرف طبی

(فارسی)
قوچانی (رک  12آ) از روی متنی فرانسوی نگار

پس از /1290

( 1873رک 59ج) .مؤلف در آن بارها نان نویسندگان فرانسوی هزچون مسیو ژوردانل ونسان
پاستور والن و ...را ذکر کرده و به مواردی هزچون قانون حفظ صحت مردن صوف حفظ
صحت شخصی حرکت ابر و باران و رطوبت فشار هوا هوای تنفس در مواضع
فیزیولوژی اغذیه اسباب آرایش بدن و ...پرداخته است.
آغاز این نسخه تا ص  95افتادگی دارد (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (نسخة مجلس) :بزرنترین خداوندی را کوچکترین بندهان.
آغاز (افتاده) :سیاه میکنند و ماقبل بر این اار روشنایی را در چشز نمودیز و هیذا.
1
انجام (ناتمان) :تزاید سالییانه به واسطة صد ساکن ...در سیوئد 1 /30
2
نستعلیق تحریری مترجز احتما ًال در نخستین سالهای پس از [ 1300در تهران]؛

 53در نروژ.

عنوان و نشان مشیی؛ باالی صفحاف نسخه صفحهشمار دارد؛ تا صفحة  95افتاده
و مترجز تاریخ کتابت را ننوشته است .برخی اصط حاف را به خط التین در
حاشیه هز نوشته است .نسخه اورا شده و اواخر آن آب خورده است.
 19 -17ر 15 /5 × 8 /5

 179ن 19 × 12 /5

کاغذ روسی نخودی
جلد تیماج یشمی با جدول ضربی مقوایی ربعی

 98د -قرابادین
نگاشتة موفر بن محمد حسینی شفایی (رک  73 /1ج)

(فارسی)
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آغاز (افتاده) :بریشند و ش

بمیالند و صباح بیه آب گیرن بشیویند .صیفت آن گل

شیقاییق ده درن...
نستعلیق تحریری اواخر سدة 11؛ عنوانها و نان ادویه به خط نسخ معرب شنگرف
و درشتتر از متن؛ سجع مهر یا شیخ  1256در برن 153ر و ترقیمه نقش شده
است .لبههای باالی نسخه آب خورده برن  152پاره شده آغاز نسخه افتاده و دو
برن پایانی نسخه به خط نستعلیق تحریری نیمة دون سدة 13نوشته شده است.
 176ن 18 × 12 /5

 12ر 12 × 6 /5
کاغذ بخارایی نخودی

جلد تیماج عنابی با جدول ضربی عطف و اطراف تیماج مشیی مقوایی ربعی

(فارسی)

 99د -دساتیر
نگاشتة جعلی فیروز فرزند م کاور بهی کیش فارسی (رک  12/2آ).
این نسخه کامل است.

آغاز  :دساتیر آسمانی به فرزادباد و خشوران وخشور که پیغمبران پارسند .پناهیز به یزدان از
منش و خوی بد و زشت گمراه کننده به راه ناخوب.
انجام  :و روانسار را یوجه دیدن در دریای خردستان و خرد را یونجه دیدن در دریای گوهر
یزدانی .انجان یافت گرامی نامة یزدانی...
هست ایجاز سخن حُسنِ ک ن
نسخ خو

بیاد بر خوانندة ناییز سی ن

نیمة اول سدة 13؛ عنوانها و کلماف بیان و شمارة جم ف شنگرف؛

فرهنگ و معانی لغاف در حاشیه به خط شیسته نستعلیق تحریری نوشته شده
است .یادداشت تملّک با مُهر محمد صاد ( 1214برن بدرقه) و یادداشت این
کتاب باید در کتابخانة اینجان

بماند؛ حسین اقفهای؟ (برن استقبال.-

 19ر 12 /5 × 7

 52ن 19 × 12

کاغذ ترمة شیری فرنگی آهار مهره
جلد تیماج سبز با جدول و منگنة ضربی مقوایی ربعی
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 100د -مشارق انوار الیقین فی حقایق اسرار امیرالمؤمنین
تألیف شیخ حافظ رضیالدین رج

(عربی)

بن محمد برسی حلّی در فضایل امیرالمؤمنین علی (ع)

در فصول بسیار که آن را به سال  1371-2 /773به پایان رساند .او سپس به سال -9 /811
 1408آن را با نان مشار االمان خ صه کرد .ع مه محمد باقر مجلسی و شیخ حر عاملی آن را
به سب

اشتباهاف و خلط و غلّو غیرقابل اعتماد دانستهاند.

م حسن خطی

قاری سبزواری مشهدی آن را با نان مطالع االسرار به دستور شاه سلیمان

صفوی شرح کرده و شیخ تقیالدین بن عبداهلل حلبی (زنده در سدة  )16 /10آن را با نان الدّر
الثمین گزیده کرده است.
مشار انوار ...حداقل  3بار در بمبئی و بیروف به چاپ سنگی و سربی رسیده است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل المنفرده باالزل و األبد و الصلّوه علی اول العدد ...الیقار بهز من
الخلق.
نسخ اواسط سدة 13؛ عنوانها مشیی و شنگرف و درشتتر از متن؛ روی برخی
کلماف مانند قال رَوِی و آغاز فصول خط شنگرف کشیده است .یادداشتهای
عربی دربارة مبتدا و خبر (1ر) و فی معانی االخبار به نقل از حسن البصری (برن
بدرقه-؛ نسخه اورا شده و بسیاری از برنهای آن وصالی شده است.
 19ر 15 × 7 /2

 135ن 19 /3 × 11

کاغذ استانبولی نخودی
جلد تیماج پستهای با جدول و منگنة ضربی مقوایی ربعی
منابع :ذریعه65 :8؛ 65 :14؛ 34 -33 :21؛  /435 :22فنخا  /512 -505 :29ادبیاف:
 /425دانشگاه  /696 :8ملی  /478 :8عربی مشار.845 :

(فارسی)

 101د -اختیارات بدیعی
نگاشته حاجی زینالعطار علی بن حسین شیرازی (رک  48آ).
این نسخه از باب شین تا اوایل باب قاف از مقالة اول را دارد.
آغاز (افتاده) :و معدة ضعیف را بد بود مصلح و کتیرا بود با قند و زعفران.
انجام (افتاده) :نییو بود و در معده نقلی پیدا کند به سب

اندک لزوجی...
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نستعلیق نیمة اول سدة 13؛ عنوانها شنگرف؛ اندکی تصحیحاف و حواشی در
کرانة برنها نوشته شده است .سجع مهر گر ِد ناخوانا در برن 112ر نقش شده
است .نسخه آب خورده و اورا شده و آغاز و انجان آن افتاده است.
 14ر 13 /5 × 7 /5

140ن 19 × 13

کاغذ سپاهانی نخودی
بی جلد

 102د -مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز
شرح شمسالدین محمد بن یحیی نوربخشی گی نی

(فارسی)
مشهور به اسیری الهیجی (-840

 ،)1507 -1437 /912از خلفای سید محمد نوربخش (  )1465 -1393 /869 -795از
عارفان مشهور و مؤسس سلسلة نوربخشیه بر منوومة گلشن راز شیخ محمود شبستری (ن
 )1320 /720در عرفان .شارح آن را به خواهش شاگردان و مریدان در حدود سال /878
 1474به پایان رساند .ضمناً در آن بسیاری از اصط حاف عرفانی را نیز شرح کرد .این شرح
حاوی مباح

قرآنی فلسفی و عرفانی است (نک تصاویر برگزیده) .شروح بسیار بر گلشن

راز نوشتهاند که درین میان این شرح بسیار مشهور است؛ زیرا نسبت ًا ساده بوده و توانسته قصد
نویسنده را بازنماید و بنا بر مشهور شارح چندان از منوور شبستری دور نیفتاده است .او
ضمن استفادة بسیار از واژگان عربی با عباراف و استعاراتی بدون تیلف مقاصد شبستری را
بیان کرده و نیاف آن را برای سالیان راه عرفان با شواهدی مناس

از اشعار عرفانی بازگو

کرده است .این شرح بارها چاپ شده است.
آغاز :بسمله .علیه التوکل و التیمز رب تمز و یسر یا کریز باسماء االعوز
الشامل فیضة المقدر بیل الموجود المنور یلماف العدن بانوار الوجود.
آغاز (افتاده) :که از مزایای تعیناف نموده شدهاند و پیوسته وجود مطلق مشهود او باشد و
یک لحوه از شهود او غافل نشود و اال هنوز در طریقت مشرک باشند.
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انجام :خداوندا عاقبت محمود گردان و نان شیخ بزرگوار نایز موالنا سعدالدین محمود
جبستری بوده؛ و جبستر موضعی است در هشت فرسنگی شهر تبریز و مدفن و مولد ایشان...
همان جاست .الحمدهلل...
نستعلیق خو

نیمة دون سدة 11؛ با جداول الجورد و شنگرف؛ ابیاف متن

منوومه شعرها و نشانها شنگرف؛ نسخه برگهشمار دارد که البته از شمارة 288
شروع شده است .مهر مالییت «دکتر حسین مفتاح» در برن استقبال .آغاز نسخه
افتاده و برنهای آن اندکی موریانهخورده و کپکزده و اورا شده است.
 343ن 18 /5 × 10

 15ر 13 /5 × 6 /5
کاغذ کشمیری نخودی

جلد تیماج عنابی با ترنج و سرترنج سبز ضربی مقوایی ربعی درون ابروباد
منابع :ذریعه 270 :13؛  /301 :21ریحانة االدب  /1:125منزوی -1401 :2 /1
 /1402مرعشی  /370 -368 :1مجلس  /362 :3ملی 455 233 113 :1؛ /117 :3
گلستان -ادبی /689 :نوربخش 35 :1؛  /123 :2احیاء میراث اس می /448 :2
مفاتیح_االعجاز_فی_شرح_گلشن_رازhttp://wiki.ahlolbait.com/

(فارسی)

 103د -مجموعه
شامل دو کتاب در پزشیی و فیزیک:
 -1دوران دم (4پ56 -ر)

نگاشتة حییز تولوزان استاد پزشیی دارالفنون به روزگار ناصرالدین شاه و ترجمة میرزا نصرف
طبی

قوچانی (رک  12آ) در تشریح قل

و عرو و عمل آنها در فصول متعدد و به طریقة

سؤال و جواب .نسخه ای دیگر از آن با نان شریح قل

و عرو

کتابت  1304در کتابخانة ملی

تبریز بدون ذکر نان نگارنده و مترجز در فهرستِ آنجا نگهداری میشود.
آغاز :بسمله .این نسخهای است در تشریح قل

و عمل او و عرو با اقسامش.

فصل -بیان شده است از تشریح فرنگی آن که از برای دن دورانی است.
انجام  :و خون ماهی سرخ است و گلوبولشان بزرن و بیضی است .تمان شد.
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 -2کتاب در بیان الکتریسیته (57پ127 -ر)
تقریراف ییی از استادان رشتة فیزیک در دارالفنون و تحریر میرزا نصرف قوچانی (رک  12آ)
در  9رمضان  16 /1283ژانویه  1867در دوران شاگردی در آنجاست .محرّر مطال
به چند باب و فصل و مطل

کتاب را

وشعبه تقسیز کرده است.

آغاز  :بسمله .حیمای طبیعی علون طبیعی را بر سه قسمت کردهاند :اوالً فیزیک که گفتگو
میشود در او از خواص یاهری و عوارض اجسان.
انجام (ناتمان) :که مطابق شیل شصتز است یک لولة بلور از تیغه ای که وارد بطری میشود.
نستعلیق تحریری مترجز و محرّر در  9رمضان ( 106 2پ) و ش

پنجشنبه 17

رمضان  )1 ( 1283در طهران؛ عنوانها شنگرف؛ روی برخی عنوانها و آغاز
مطال

خط مشیی یا شنگرف کشیده است .با حواشی که با بر

برنها در

صحافی کهن از میان رفته اند .یادداشتی کوتاه به فرانسه با تاریخ 1( 1867ر)؛ با
اشیال وسایل پزشیی و الیتریسیته؛ جای برخی اشیال در

 2خالی مانده است.

 3برن از آغاز و 47برن پایانی نسخه بیاض مانده است.
 13ر 13 /5 × 6 /5

 174ن 18 /7 × 12

کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره
جلد تیماج حنایی با جدول ضربی مقوایی ربعی
منبع (  :)1کتابشناسی پزشیی.75 :

 104د -مکاشفة المواد ناصری
نگاشتة میرزا نصرف طبی

(فارسی)

قوچانی (رک  12آ) در تجزیة شیمیایی که در آن  166جسز و

ماده و ادویة شیمیایی را توضیح داده است .گویا همان است که در فهرست منزوی ( )429 :1با
نان رسالة شیمی معرفی شده است .مؤلف احتما ًال آن را هزچون کتاب الیتریسیته از تقریراف
استاد خود گرد آورده و مدوّن کرده است (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .تجزیة شیمیایی شعبهای است از علز شیمی که گفتگو میکند از طرز تعیین
اجسان مختلفه در مواد متفاوته.
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انجام :و تولید نیل هارر ممیز سیانورها است و تمان سیانورها مصنوعیاند.
نستعلیق تحریری مؤلف در سالهای اول سدة ( 14احتماالً در [ )1307در تهران]؛
عنوان و نشان مشیی؛ برخی اصط حاف فرنگی را به خط التین هز نوشته است.
کتاب در آغاز آمده است .مهر نان دکتر عزف نصرف

فهرست مجدول مطال

فرزند مؤلف بر چند جای نسخه نقش شده است .جای شیلها خالی مانده است.
مؤلف حساب میرزا محمد  -نایر جدید مریضخانه مبارکه -از یون سهشنبه دون
شهر رمضان  1307را در برن  138پ نوشته است.
 16 -14ر 14 × 7 /5

 173ن 18 × 11 /5

کاغذ روسی نخودی و شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای روشن با جدول ضربی مقوایی ربعی

(فارسی)

 105د -جالء العیون
متن از شلیمر فلمنیی ترجمة میرزا نصرف طبی

قوچانی (رک  43ج)

نستعلیق و شیسته نستعلیق خادناالطباء موسی قزوینی (احتما ًال شاگرد یا منشی
مترجز) در  22رج

[ 1294در تهران]؛ عنوانها در حاشیه نوشته شده است .روی

نان ادویه و اسامی فرنگی و آغاز مطال

خط مشیی کشیده است .فهرست مطال

در آغاز (1پ6 -ر) و  21تصویر رنگی از چشز در پایان نسخه آمده است.
یادداشت مترجز دربارة امانت ندادن کتاب :چون بعضی اشخاص چند جلد کتاب
به رسز امانت از مخلص گرفتند و پس ندادند لهذا بر خود مخمّر کردن که بعدها
به احدی یک جلد کتاب ندهز که از دَ ِر منزل بیرون ببرد .اگر چنین امری واقع
شود به لعنت خدا و نفرین رسول (ص) گرفتار شون؛ هر کس هز توقع کند به
شرح ایضاً .فی شهر ربیعاالول 1( 1299ر)؛ و نسخهای جهت رفع غبار و لیه از
همو (97ر).
صفحهشمیار بر باالی صفحیاف دارد .هشت برن از آغیاز و انجیان نسخیه سفیید
مانده است.
 16ر 12 /5 × 6
کاغذ روسی نخودی آهار مهره
جلد تیماج مشیی مقوایی ربعی

 122ن 17 /8 × 11
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(فارسی)

 106د -مجموعه
شامل پنج رساله طبی یک مقتل و اشعار متفرقه:
 -1آتشک (9ر33 -ر)

نگاشتة عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی (رک  49ب) در اقسان ع ج آتشک در دو
باب که بیشت ِر آن را به هنگان ع ج بیماران در مشهد از کت

پیشینیان و مجرباف خود اخذ و

ابت کرده است .اواخر نسخه را نیز به گفتار میر بهاءالدوله نوربخشی در آن باره اختصاص داده
است (28ر33 -ر).
در آن نان م شرف الدین حسن طبی

معاصر خود را آورده و نیز تصریح کرده که بیشتر عمر

خود را صرف م زمت [شاه اسماعیل و شاه تهماس ] نموده است.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل المحمود فی کل فعاله ...اما بعد چون مرضی که معروف
به آتشک است در زمان قدیز نبود.
انجام  :بالسویه کوفته و نپخته به کار دارند ...تمان شد ک ن سید بهاءالدین ...و الس ن.
 -2کتاب االفیونیه (33پ106 -پ126 /ر)
از همو (رک  49ب).
 -3رساله در بیخ چینی (108پ125 -پ)
از همو دربارة گیاه بیخ چینی (چوب چینی -از نور پزشیی و طبیعی در  8فصل .در آن
داستان فالج حرن شاه اسماعیل و نان خواجه میرشمسالدین محمد همدانی را ذکر کرده است.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل علی نعمائه ...اما بعد این رسالهای است مختصر و
مقالهای است معتبر در امور متعلقه به بیخچینی.
 -4عالج االمراض (هامش 9ر70 -ر)
سرودة یوسف بن محمد بن یوسف یوسفی هروی طبی

(ن  )1543 /950در 1508 /914در

 289رباعی در ع ئز و درمان بیماری .این اشعار بخش نخست از کتاب جامع الفوائد اوست؛
بخشی که به نثر است و در این نسخه نیست در  5مقاله نگاشته و در  18رمضان  /917به
پایان رسانده است .او بخش نخست را سه سال پیشتر به پایان رسانده بود.
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تمان کتاب با فواید یوسفی دو بار در ایران به چاپ سنگی رسیده است .نسخة حاضر فاقد
اشعار نخست و  206رباعی را در بر دارد.
آغاز :گیردی متییأار چییو ز سییردی هییوا

زان سان که ازان شود صداعت پیدا

انجام :چون نهصد چهارده ز هجری بگذشت

کرد قلمییی

این نسیخیه دل فری

[ -5مقتل منظوم] (127ر130 -پ)
از ناشنار؛ سرگذشت اهل بیت امان حسین (ع -پس از شهادف آن بزرگوار است.
آغاز :رضا مشو که سیینه شود اسیر ستز

رضا مشو که بیفتد به دلت نامحرن

[ -6اشعار و غزلیات پراکنده] (126پ 131پ141 -ر)
از میان آنها قصییدهای در ذن نسخیه نوشتین طبیبی که نیان او پیاک شیده جیال

است

(137ر138 -پ).
 -7رساله در آتشک (141پ153 -پ)
منقول از قرابادین نگاشتة محمد صالح بن محمد بن محمد صالح هروی قاینی باختری در
بیان حدوث مرض االفرنجیه و البشره الغربیه و معالجاف آن.
آغاز :بسمله .فی بیان حدوث مرض االفرنجیه و البشره الغربیه.
[ -8اشعار درباره گرانی] (155پ157 -ر)
سرودة کات

نسخه مرتضی بن میرزا مسیح طبی

دربارة گرانی سال  1859 -60 /1277و

سرگذشت گرسنگی کشیدن او در آن سال است.
آغاز :اوّل از حمد خیدا سیازن بییان

بعید از پیغمبیر آخر زمیان

[ -9اشعار متفرقه] (157پ161 -پ)
در ذن فلسفه مدح علی حیایتی منتخ
آغاز :تو فلسفه را ز علز دین نشماری

از مثنوی مولوی و جز آنها.
زنهار قدن در طلبش نگذاری

شیسته نستعلیق معمولی مرتضی بن میرزا مسیح طبی

تهرانی در  1287و 1

ربیعالثانی و  9رمضان [ 1288در تهران]؛ عنوان و نشان ارغوان؛ اشعار پراکنده در
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برنهای (1ر7 -ر 107ر108 -پ) و روایتی در منفعت سنا (7ر)؛ دو روایت
دربارة شنگرف و بیماری کوفت (8پ)؛ سه نامه (154ر155 -ر).
 14ر 13 × 5 /5

 162ن 17 /7 × 10 /7

کاغذ روسی نخودی روشن
جلد تیماج لیمویی با جدول ضربی الیی ربعی
منابع (  :)1منزوی  /461 :1مرعشی 261-260 :2؛
(  :)3مرعشی 261 -260 :2؛
(  :)4منزوی  /514 -513 :1کتابشناسی پزشیی /206 201 :نشریه 318 :3؛
 /367 :5مشار 999 :1؛
(  :)7کتابشناسی پزشیی.233:

(فارسی)

 107د -نخبه
از ناشنار؛ در فرهنگ داروها و مواد و شرح آنها در  28باب به ترتی

نویسنده آن را از کتابهای قرابادین گزیده است .نسخهای با نان نخبة الط

حروف الفبا.

در کتابخانة اهدایی

مجتبی مینوی موجود است؛ که البته دانسته نیست همان است یا نه.
آغاز :الحمدهلل الذی خلق المزاج و الصحة و السقز والدا؛ و جعل لیل صحة و مرض دواء...
اما بعد این رسالهای است موسون به نخبه در ذکر بعضی ادویة مفرده ...الباب االول فیما یبتد
بااللف حرف االلف مع االلف :اطری ل به لغت بربری رجل الطیر و شبییه است شیاخ گییاه
او به چنگال مرغ.
انجام :یییرکیوکی :زردک که به عربیی جیزر نامنید .و الحمیدهلل او ًال و آخراً کمیا هیو
اهلیه و مستحقه.
نستعلیق رمضان 1230( 123؟)؛ نان ادویه را در حواشی نوشته و باالی نانهای
دیگر در متن خط کشیده است .اشعار ترکی (1ر و دو برن پایانی) و چند نسخة
دارویی به تاریخ ( 13اوایل سدة  )14آمده است.
 15ر 13 × 6 /3
کاغذ روسی شیری

 145ن 17 × 10 /8
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جلد تیماج جگری ضربی الیی ربعی
منابع :نشریه .679 :6

(فارسی)

 108د -خالصة الطب (اختیارات یوسفی)

از ناشنار؛ در پزشیی .مطابق نسخة دانشگاه تهران به شمارة  4186مؤلف کتاب دیگری با
نان تشریح االبدان نگاشته بوده است.
گویا چند نسخه با این عنوان وجود دارد یا آن که در فصلبندی و تقسیز بخشها با ییدیگر
اخت فاتی دارند .اما میتوان گفت این نسخه از کهنترین نسخههای این کتاب به شمار میرود.
نسخهای دیگر در دانشگاه تهران کتابت سدة  17 /11وجود دارد .ضمناً در برخی از
فهرستها نان دیگر آن را اختیاراف یوسفی دانستهاند.
این نسخه در دو مقاله است:
مقالة اول -در بیان بعضی از علون طبی که لوازن طبی

است از خواص ادویة مسهله و

اطعمه و دانستن مرض در  24باب
مقالة دون -اندر بیان امراض در دو بخش
بخش اول -در بیان علل و امراض از سر تا قدن در  30باب
بخش دون -در حمیاف و ابور و قروح و امراض سطح اعضا در  16باب
آغاز (نسخه دانشگاه تهران) :بسمله  .حمد و سپار و انای بیقیار خالقی را سزد که بامر
کن فییون طبقاف سمواف بوقلمون بیمعونت ستون برافراشته  ...اما بعد چنین گوید موالنای
اعوز کامل رئیس الحیماء و مفخر االطباء و سراج العلماء راسخ العلز و الیقین قدر اهلل
روحه.
آغاز (یک برگ افتاده) :که بعد از معرفت طبی و قواعد و قانون او به علمی و عملی به
طریق متقدمان شروع به تجارب و امتحان به تجربه پیوست؛ ترتی

و تحریر و تقریر یافت.

بنابر آن که طالبان این فنون را مطلوب زودتر و آسانتر حاصل آید.
انجام :و زن حرکت کمتر کند و چیزی گران برنگیرد و طعان غلیظ و چیز تلخ و شور نخورد
و رن نزند و مسهل نخورد؛ تا نطفه علقه شود و به یهور آید .تمت بالخیر و الوفر.
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نستعلیق منصور بن درویش علی قمی در  14شوال 1005؛ عنوانها و نان ادویه
شنگرف؛ یادداشتهای دارویی در حواشی نسخه آمده است .از آغاز نسخه احتماالً
یک یا دو برن افتاده و برنهای آن پوسیده و اورا شده است.
 171ن 17 /5 × 10

 16ر 12 -11 × 5 /3
کاغذ سپاهانی نخودی

جلد تیماج مشیی ضربی مقوایی ربعی؛ درون کاغذ فرنگی نارنجی
منابع :ذریعه  /229 :7منزوی  /531-530 :1فنخا  /920 -918 :13دانشگاه :13
 /3153نشریه 311 :3؛  /325 -323پزشیی 189 :1؛ .435

(عربی)

 109د -المعالجات البقراطیه

تألیف ابوالحسن احمد بن محمد بن یحیی طبری ترنجی (ن حدود  )985 /375در درمان
بیماریها در  10مقاله:
 -1کلیاف ط

و فلسفه  50فصل

 -2بیماریهای پوست سر و چهره  36باب
 -3بیماریهای اعضای داخلی سر  43باب
 -4درمان بیماریهای چشز  54باب
 -5درمان بیماریهای گو

و بینی  34باب

 -6درمان بیماریهای دهان و گلو و گردن  58باب
 -7درمان بیماریهای پوست تن  60باب
 -8درمان بیماریهای سینه و جهاز تنفس و قل

 38باب

 -9درمان بیماریهای شیز  52باب
 -10امراض کبد و طحال و امعا و خواص و آاار آنها  49باب
نسخة حاضر فقط شامل بخش اعوز از مقالة اول است .کهنترین نسخة آن کتابت  635در
کتابخانة فاتح استانبول و گویا کاملترین نسخة آن در کتابخانة مجلس به شمارة 6077
نگهداری میشود.
آغاز (افتاده) :التوالد هو ترتی

فی الجوهر المتحرک القابل للیون و هی حاله...
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انجام :هنا النوان العجی

و مرسل النفس و واه

العقل و ایاه نسل المغفره ...تمت.

نسخ قوانالدین حسین بن محمد مهدی حسنی حسینی ترمذی تبریزی شیرازی در
فرحآباد در روز ییشنبه  19جمادیاالول 1036؛ با مهر کات

در ترقیمه؛ عنوانها

شنگرف؛ تصحیحاف با نشانههای صح و بلغ در حاشیة برنها آمده است .یک فال
در برن پایانی نوشته شده است .آغاز نسخه افتاده است.
 12ر 11 /5 × 5

120ن 17 /7 × 10

کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد مقوایی سبز عطف تیماج قهوهای ربعی
منابع :مخطوطاف اط  /283 -282 :مجلس  /62 :19 /308 :2دانشگاه -2425 :6
 /2428نشریه  /384 -383 :3کتابشناسی پزشیی /268 :ملک/693 :
Sezgin, V.3, p.308/ Brockelmann, v.1, p.237, S.1, p.422.

(عربی -فارسی)

 110د -مجموعه
شامل سه رساله در عقاید اهل سنت:

(عربی -فارسی)

 -1ادعیه و مناجات (1پ24 -پ)
شامل چهار دعا و قصیده و مناجاف اهل سنت:

 .1-1قصیده صلوات -سرودة شرفالدین محمد بن سعید بوصییری صاح

قصییدة

برده (ن )1295 /694
 .1-2مناجات زیری از امان ابو محمد حسین بن مسعود شافیعی و تخمیـس شیخ
معروف حموی
 .1-3دعای حزبالدور (دور اعلی) از شیخ محیالدین محمد بن علی بن عربی با
مقدمة فارسی در مزایای دعا
 .1-4دعای حزب البحر از شیخ ابوالحسن شاذلی (ن )1258 /656؛ در پایان آن شرایط
خواندن این دعا و دعواف و سیزده شرط آن به فارسی بیان شده است.
آغاز :بسمله .ذکیر عن االمیان محمید البوبصری (کذا) صیاح
ذاف یون.

القصییده البردة انّه قلیق
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انجام  :اول فاتحه بخواند و صلواف صد بار بر رسول صلی اهلل علیه و سلز فرستد و شروع به
اعتصان کند.
(عربی)

 -2جواهر االسالم (28پ37 -ر)
از ناشنار؛ در بیان معرفت ایمان و اعمالی که پس از بلوغ بر انسان واج

میشود .غلطهای

بسیار در کتابت آن دیده میشود.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد فهذه نسخه لطیفه فی بیان مایج

علی االنسان.

انجام :فلز یک ینفعهز ایمانهز لما رَأوا باسنا .تمت.
(فارسی)

 -3گزیده کیمیای سعادت (44پ67 -پ)

گزیدهای است از برخی اصلهای رکن اول و دونِ کیمیای سعادف نگاشتة امان محمدغزالی
(رک  17ج) در احیان اهل سنت در چند باب و مسأله از برای مبتدیان تا هر ساعت از
دانشمندان سؤال نینند و بدین قادر و قانع باشند.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل ...اما بعد بدان که این کتاب را امان محمد غزالی.
انجام :موّکل اسیت به جهت عذاب دادن او نعیوذ باهلل من عذاب اهلل.
نسخ خو

معرب و مشیول و نستعلیق )1 ( 1278؛ عنوان و نشان شنگرف؛

برخی تصحییحاف با نشیانههای صح ( )3؛  12برن در بیین رسیاالف بییاض
مانده است.
 15 11 9ر  11 × 5و 12 /5 × 6

70ن 17 /5 × 11

کاغذ فرنگی و روسی نخودی و شیری آهار مهره
جلد مقوا عطف و گوشهها تیماج قهوهای ربعی
منابع (  :)1مرعشی .709 :2

 111د -شرح کافوریه

(فارسی)

شرح منتقدانة فارسی از عبدالملک ساوجی (ح  )1883 /1300بر رسالة عربی الیافوریه از
ملکاالطبا حاجی آقا بابا میرزا محمد تقی شیرازی است؛ که در آن بر خ ف نور پیشینیان
کافور را گرن دانسته بود .شیرازی میگوید که من گفتار پزشیان فرانسوی و هندی را پذیرفتز؛

394

گنجینه همدان

حال آن که ساوجی میگوید که کافور سرد است؛ چنان که پزشیان پیشین گفته و از قرآن و
خبر هز بر میآید این کتاب همراه با منوومة پزشیی او در تهران به سال  1868 /1285به
چاپ رسید.
آغاز :بسمله .احمدک اللهز یا من وعد االبرار باسقاء کار من عین الیافور و اشیرک یا من
از اشعه

فیها مزاجاً لبرده ...و بعد از آنجا که انوار علون علمای متاخرین مقتبس و میتس
اضواء شمور علمای متقدمین است .

انجام  :تصعید با احرا کافور از او باشد دلیل بر آن است که کافور اکثر حرارف از اوست
نه مفرداً و هذا القدر کاف من البیان فی ااباف هذا المطل  .والس ن.
نستعلیق شیستة نیمة دون سدة 13؛ زیر «یقول قولها» خط کشیده و برن های 77
و  78نانویس مانده است .نسخه اورا شده است.
 8و  16ر 13 /5 -12 /5 × 5 /5

 127ن 17 × 10 /5

کاغذ روسی شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای ضربی الیی ربعی
منابع :ذریعه  /244 :17منزوی  /427 421 :1فنخا  /470 :20مجلس 481 :2؛ :7
 /166-168دانشگاه 277 :1؛ .785 -783 :4

 112د -مجموعه

(فارسی)

شامل پنج رسالة سؤال و جواب در عقاید شیخیه:
 -1چهار فصل (1پ8 -پ)
نگاشتة محمد کریز بن ابراهیز قاجار کرمانی در چهار فصل دربارة شیوة رفتار مقلّدان او و
شیخ احمد احسایی و سید کایز رشتی با خدا و پیغمبر و علما و حیان.
این رساله سه بار به چاپ سنگی و سربی رسیده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...و بعد چنیین گویید که این رسیالیهای است از من به سوی یک
یک از کسانی که...

فهرست تفصیلی نسخههای خطی دانشگاه بوعلیسینا 395

 -2سؤال و جواب (9پ25 -ر)
سؤاالتی است دربارة جزئیاف عقاید اس می به شیوة اخباری که محمد طباطبایی نامی آنها را
با کس

اجازه از استاد خود در اواسط صفر  1876 /1293جواب داده است.

آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...و بعد چنین گوید ...که جناب قبلهگاه بعضی الحواج و معتمدین
فرمایش فرمودند که بعضی از اکابر.
 -3سؤال و جواب (28ر131 -پ)
سؤال ییی از اهالی دهاف همدان از آقا رضا مجتهد همدانی دربارة عقاید ییی از تازهواردان
شیخی -گویا آخوند م

زینالعابدین کرمانی -به آنجا که مقلّد محمد کریز خان قاجار

کرمانی است و جواب مفصل او در رد آن طایفه در اواخر ربیعالثانی  .1876 /1293این سؤال
و جواب را محمد باقر نامی گرد آورده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...و بعد چنین گوید بندة خاکسار محمد باقر که در این اوان محنتِ
از سر پرید.

توأمان سؤال و جوابی به نور رسید که هو
 -4سؤال و جواب (133پ161 -ر)

شامل  104سؤال م زینالعابدین کرمانی از آقا محمد رحیز خان و آقا محمد خان و کسی
دیگر دربارة عقاید شیخی در ضمنِ توقف خود به سال  1875 /1292در همدان و جواب
آنهاست.
آغاز :بسمله .سؤاالف آخوند م زینالعابدین کرمانی و جوابهای ایشان به عرض مقدر
عالی میرساند .بندة حقیر ...که از عتباف عالیاف آمدهان به همدان و عازن کرمانز.
 -5رساله در اثبات شیخیه (163پ237 -پ)
این رساله را ییی از پیروان شیخیه در جواب نامة نور چشز میرن اسداهلل خان دربارة سرایت
وجود و فر بین مذه

شیخی با مذه

م صدرا در ذیقعدة  1878 /1295نوشته است.

آغاز  :بسمله .الحمدهلل الذی هدانا الس ن و وفقنا بالوصول الی دالئله بالتمان باقامه الدلیل و
اناره البرهان ...و بعد مشهود رای مهر اعت ی عالی میدارد.
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انجام  :و اگر احیاناً در ب دی متباعده واقع شدند و باید چیزی گفت خواهند گفت...و لعنه
اهلل علی اعدائه اجمعین.
نستعلیق تحریری م علی مؤذن در  26شوال  1 ( 1294و -2و یوسف فرزند
حیدر در روز پنجشنبه  24رج

و  29جمادیالثانی و پنجشنبه  29شعبان 1295

(  3و  4و )5؛ سؤال و جوابها شنگرف؛ نشانها شنگرف و مشیی؛  9برن در
آغاز و انجان و بین رساالف بیاض مانده است.
 15 -14ر 13 × 7-6

 241ن 17 /5 × 11

کاغذ روسی نخودی آهار مهره
جلد تیماج قهوهای ضربی مقوایی ربعی
منابع (  :)1منزوی  /930 :2مشار .1126 :1

(فارسی)

 113د -مجموعه
شامل چهار رساله به شرح ذیل:
 -1فتحیه (1ر13 -پ)
نگاشتة م علی قوشچی (رک  18د)
این نسخه از باب چهارنِ قسمت دون تا پایان رساله را داراست.
آغاز (افتاده) :و تار است در هر افق که مدار هر دو منقل

را قطیع کند .درازترین روزهیا

روزی بود.
 -2بیست باب (14پ)
نگاشتة نوان الدین عبدالعلی بن محمد بیرجندی ( 128/2ج) متأسفانه نسخة حاضر که
کهن ترین نسخة آن هز هست فقط شامل برن اول آن است .این رساله بارها چاپ شده است.
آغاز  :بسمله .اما بعد این مختصری است در معرفت تقویز تان مشتمل بر بیست باب.
 -3دستور معما (15ر19 -ر)
احتماالً رسالة دون از رسائل چهارگانة دستور معمای عبدالرحمان جامی است.
در سه قسز:
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[ ... -1و اعمال تحصیلی حساب تسمیه]
 -2در اجزای لفظ
 -3در اجزای معنی .نگارنده در توضیح هر اسز شعری را به گواه آورده است.
آغاز (افتاده) :چون لفظ نه که در معمایی به اسز بهران مذکور شد و ایضاً چنانیه در اسز
هاشز :در دل نیند به غیر آن مه منزل.
 -4معمیات (19پ22 -پ)
سرودة م

محمد فرزند نصراهلل رضایی شیرازی متخلص به صدر دیوانه (زنده در /928

 )1522دربارة نانها و صفاف خداوند (نک تصاویر برگزیده) .نسخهای دیگر از آن را با کتابت
 1079در کتابخانة دانشسرای عالی گزار
آغاز :تیا منیوّر شید دل از نان اهلل

دادهاند.
بیگمان دل را بود سیمای ماه

انجام (افتاده) :دل در انصافش همه باور نمود

ذکر عی

نستعلیق بینقطة 954؛ عنوان و نشان شنگرف؛ در

خویش گر هر کس شنود
 1چند رسز هندسی به

شنگرف کشیده شده است .حواشی و معنی اشعار و نشانههای صح منه ون به
رنگ مشیی و شنگرف ( )4 3 2؛ دو شعر با تاریخ  6جمادیالثانی 1260
(14ر 18ر-؛ سجع مهر عبده حسن الحسینی (11ر)؛ آغاز

 1و  3و انجان

2و

 4افتاده است.
 19ر 12 /5 × 5 /7
کاغذ سپاهانی نخودی

 22ن 17 /8 × 10 /8

بیجلد
منابع (  :)2منزوی  /247 :1ذریعه  /188 :3مشار  /557 :1مؤلفین مشار .889 :3
(  :)3منزوی 2185 -2184 :3
(  :)4منزوی  /2205 2202 :3نشریه .637 :5

 114د -مجموعه
شامل چهار رسالة کوچک که اولی در منطق به عربی و بقیه در ط
[ -1شرح رساله فی منطق] (1ر4 -پ)

(عربی -فارسی)
و به فارسی است:
(عربی)
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چهار برن از شرح رسالة منطقی است که آغاز و انجان ندارد و مؤلف آن معلون نیست.
آغاز :لجوازان ییون عرضاً مفار و لئن سلمناه ف نز ان ال زن القری ...
(فارسی)

 -2الوجیزه فی بیان الوباء (5ر17 -ر)

ترجمه و شرح مختصری است از ناشنار بر نوشتههای جالینور بقراط رازی ابن سینا
بهاء الدوله و پزشیان دیگر دربارة وبا و اسباب و ع ماف و کیفیت پدید آمدن و معالجة آن.
نگارنده ابتدا متن را از کت

طبی عربی نقل کرده و سپس آن را شرح کرده یا آن که فقط

ترجمة آن را به دست داده است.
آغاز :بسمله .احمده علی نواله مصلیاً علی محمدو آله و بعد ...چنان که عارض میشود میاه
راکده را عفونت.
(فارسی)

 -3ترجمه رساله فرنگان در وبا (17ر20 -ر)
ترجمهای است از ناشنار از رسالهای احتماالً به فرانسه دربارة وبا در سه قسز.
آغاز  :ترجمة رسالة فرنگان در وبا به نور رسیده است از اسقاط کلماف.

(فارسی)

 -4معالجه وبا به طریقه میرزا حسین (20پ22 -ر)
این رساله هز احتماالً از عربی به فارسی ترجمه شده است.
آغاز :بسمله .معالجة وبا به طریق دیگر منسوب به مرحون مغفور میرزا حسین.
انجام :شورة گوگرد داخل شراب کرده.

نستعلیق تحریری اواخر سدة 13؛ روی عنوانها و برخی جم ف و کلماف خط
مشیی کشیده است (در  1روی قال خط شنگرف کشیده است) .تصحیحاف و
نشانههای صح در حاشیه آمده؛ آغاز و انجان  1افتاده است.
 13ر 13 /5 × 7

 24ن 17 × 10 /5

کاغذ فرنگی و روسی نخودی و شیری
بیجلد.

 115د -حرز االمانی و وجه التهانی (الشاطبیه)

(عربی)

قصیدهای است مشهور سرودة ابومحمد قاسز بن فیره بن خلف بن احمد رعینی اندلسی
شاطبی (شاطبة اندلس  -538قاهره  )1194 -1143 /590در  1173بیت که در آن بیشتر فنون
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قرائت را به کار برده است .این قصیده در واقع نوز کتاب التیسیر فی قرآف السبع از ابیعمرو
عثمان بن سعید دانی (ن  )1052 /444است.
بسیاری از دانشمندان بر آن شروح و تعلیقاف و حواشی نوشتهاند که از مشهورترین و بهترین
آنها شرح برهانالدین ابراهیز بن عمر جعبری (ن  )1131 -2 /732به نان کنزالمعانی و شرح
ع ءالدین علی بن عثمان قاری (ن )1398 -9 /801به نان سراج القاری را باید نان برد.
این قصیده دو بار به سالهای  1861 -2 /1278و  1869 /1286در هند و مصر به چاپ
رسیده است؛ که در حاشیة طبع هند دو شرح مذکور و معانی فارسی لغاف نیز آمده است.
آغاز :بسمله .قال شیخ الفقیه ...بدأف ببسز اهلل فی نوز اوالً.
انجام :و تبدی علی اصحابه نفحاتها

بغییر تنیاه زرنبیاً و قرنفی .

نسخ معرب و مشیول سدة 10؛ عنوان بابها و سورهها به خط نسخ معرب و
مشیول مشیی و شنگرف درشت؛ عنوانهای داخل متن و برخی حروف شنگرف
است .دایرة رموز کبیر و متوسط که برای درک متن کتاب مفید است (1ر-؛ برخی
تصحیحاف و نشانههای صح در حواشی نسخه؛ برن آغاز وصالی شده است.
 13ر 12 /5 × 8 /5

 42ن 17 × 13

کاغذ سمرقندی
جلد ساغری مشیی عطف تیماج سرخ مقوایی ربعی
منابع :کشف  /649 -646 520 :1االع ن  /14 :6معجز المطبوعاف العربیه :1
 /1092 -1091مرعشی 14 :4؛  /320 :10حجتی . 302 -294 :1

 116د -تحفه عباسی

(فارسی)

نگاشتة محمد طاهر شیرازی قمی در ک ن شیعی برای شاه عبار دون (/1077 -1052
)1666 -1642؛ در آن از توحید پیامبری امامت معاد گناهان بزرن به رو

پرسش و پاسخ

(اگر پرسند که ...پس بگو که )...با عنوانهای فصل و یک خاتمه -در نمازهای روزانه -سخن
گفته است .آقا بزرن به اشتباه تحفة عباسی مولی محمد طاهر را دو بار ذکر کرده است؛ که
بار نخست بدون ذکر نان نویسنده است.
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آغاز  :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد ای عزیز من بدان و آگاه با

که دنیا محل فراغت و موضع

راحت نیست بلیه مزرعة آخرف است.
انجام :و اگر امان باشد در س ن دون قصد مأمومین میکند و به فیر مأمون باشد .قصد امان...
شیسته نستعلیق تحریری اواخر سدة 13؛ یادداشت در اجرف کتابت این نسخه و
کتاب دعای دیگر؛ ایض ًا «استاد عبار ده شاهی را پس بدهد .ج ل حسینی» (برن
استقبال نخست)؛ دو بیت از حافظ در برن بدرقه؛ با چهار برن استقبال و یک
برن بدرقه؛ انجان نسخه افتاده است.
 13 -1ر 13 × 7 -6

 183ن 17 /5 × 10 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد مقوا عطف تیماج قهوهای ربعی؛ جلد روکش پارچة زری داشته که از بین
رفته است.
منابع :ذریعه  /452 :2منزوی  /911 -910 :2 /1حقو  /43 :1ملک /111 :2
مجلس  /280 :21گلپایگانی /26 :دانشگاه  /321 109 :16نشریه .377 :5

(فارسی)

 117د -مجموعه
شامل دو کتاب در پزشیی:
 -1زبدة الحکمه ناصری ( 9پ 167 -پ)

نگاشتة دکتر ادوارد یاکوب پوالک نمساوی ترجمة علی نقی بن محمد اسماعیل .این ترجمه با
ترجمة میرزا نصرف طبی

متفاوف است (رک  12آ  56/3ج).

آغاز :بسمله .و به نستعین .الحمدهلل ...اما بعد این رسالة وجیزه صورف تحریری است از
تقریراف استاد میرن و حییز معزن دکتر پوالک نمساوی.
انجام :کنه کنه را مخلوط نموده به کار برند و در ضیق النفس عصبانی این دو را مفید است.
 -2رساله در علم تشریح ( 173پ 216 -پ)
از پوالک نمساوی در تشریح در یک مقدمه و پنج مقاله که آن را میرزا محمد حسین
افشار پسر میرزا بزرن تهرانی و معلز دارالفنون به نان ناصرالدین شاه در  1854 /1270آن را
به فارسی ترجمه کرده است.
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آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد این رسالهای است در علز تشریح به عقاید اهل فرنگستان...
اما مقدمه بدان که تشریح عبارف است از قطعه قطعه نمودن اعضا.
انجام :قبیل از خروج جنیین خیارج شده مجیرا را لیین و لغیزنده سازد؛ تا به آسانی طفل
خارج شود.
نسخ و نستعلیق تحریری محمد باقر فرزند محمد علی در  5ربیعالثانی ( 1324
 )1و نستعلیق جمادیاالول ( 1302

[ )2در تهران]؛ فهرست کتاب اول (1ر-

7پ)؛ مهر دکتر اسعدالحیما و نان التین او (برن ع و بیاض آخر نسخه)؛

1

صفحهشمار دارد 6 .برن در آغاز و انجان و بین دو رساله بیاض مانده است.
 17و  16ر 15-12 × 7

 217ن 17/5 × 11

کاغذ روسی شیری نمرة 6
جلد تیماج مشیی مقوایی ربعی فرسوده
منابع (

 :)2مشترک منزوی  /507 :1استوری  /294 : 2نجزآبادی  /247ملی :1

208؛  /575 :5مرکز احیاء میراث اس می /358 :1نشریه .99 :12-11

(فارسی)

 118د[ -ادعیه و طلسمات]

مجموعهای در سه بخش از ناشنار (زنده در نیمة اول سدة  19 /13در تعویذاف و طلسماف
و ادعیة مربوطه؛ که آن را به دستور «محمد قاسز بیگ ولد شریف از طایفة قرالییجلو ساکن
اوغلبک» به سال 72( 1788 /1203پ) به ترتی

زیر نوشته است:

 -1دیونامه و پرینامه (1ر17-پ)
 -2هفتاد و دو دیو (17پ72 -ر) با تعویذاف هر کدان از آنها در  72باب
 -3ادعیه و طلسمات (72پ105 -ر) ،در بابهای گوناگون
آغاز (افتاده) :بنشیند و من خبردار شون؛ چون او را ببینز به حرکت درآیز و بادی در دهان
او زنز تا معدة او را خراب کند.
انجام :بختش گشاده گردد؛ این است« :ح
القادی ...شعر :ندیدن یک دمی من شاد خود را.

السمواف و األرض و النادی و المنادی و
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نستعلیق تحریری 1203؛ زیر اعداد و ادعیه و رقزها خط مشیی کشیده است .آغاز
نسخه افتاده و برنهای آن اورا شده است.
 11ر 11 × 6 /5

 105ن 17 × 11

کاغذ فرنگی شیری
جلد مقوایی عطف و گوشهها پارچة سبز ربعی فرسوده

(عربی)

 119د -قانونچه
تألیف محمود بن محمد بن عمر چغمینی خوارزمی (رک  14د  19د)
این نسخه آخرین فصل از مقالة دهز (فصل  )14را ندارد.

انجام :و السماقی و التفاحی قوتها مثل قوة عصارتهماو اما الحلوا فالعسلی معین علی الهضز و
العجبنی غلیظ متولد لِلسد .والس ن...
نستعلیق خو

طبیب ی ناشنار از برای خود در روز چهارشنبه از ذیحجة 1255؛

ی یادداشتی به تاریخ  23جمادیاالول 1332
عنوانها شنگرف؛ اسداهلل مریانجی ط ِ
با مر ّک

آبی نسخه را به میرزا احمد آقا تقدیز نموده است1( .ر).

 11ر 12 × 5 /5

 62ن 17 × 10 /3

کاغذ استانبولی نخودی
جلد ساغری مشیی مقوایی فرسوده بغلی

 120د -مجموعه

(عربی)

شامل سه کتاب در اصول عقاید شیعی:
 -1مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه (1پ38 -ر)
گفتارهای کوتاهی است منسوب به امان جعفر صاد (ع) در موضوعاف اخ قی و اعتقادی
در صد باب .در نسبت این کتاب به امان صاد (ع) بین علمای شیعی اخت ف است .هزچنان
که به گفتة آقا بزرن سید شریف رضیالدین (ن  ) 1266 /664صحت آن را رد کرده و محمد
باقر مجلسی و محدث حر عاملی آن را قابل اعتماد ندانستهاند؛ در مقابل شیخ نوری -در
خاتمة المستدرک -آن را معتبر دانسته است .مجلسی این کتاب را به شقیق بلخی نسبت داده؛
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در چاپهای متعدد سنگی در سالهای 1883 /1300 1853 /1269و 1959 /1379در ایران
به ابن طاور نسبت داده شده است.
م عبیدالرزا الهییجی آن را در  15جمیادیاالول  26 /1087ژوئیه  1676شیرح کیرده و
دستکیز دو ترجمیه از نورعلیی شیاه و عمیاد الفقیرا مییرزا محسن حیالی اردبییلی از آن
موجیود است.
آغاز  :بسمله .الحمدهلل الذی نوّر قلوب العارفین بذکره و قدر ارواحهز بسرّه و برّه و یهر
اقتدهز بفیره و شرح صدورهز بنوره ...و بعد فهذا الیتاب مصباح الشریعه.
انجام :فاذا حصلت هیذه الخصیال بحقهیا فی نفس فهیو من خاصـة اهلل و عبـادة المقربیین
و اولیائه حقا.
 -2حیاة النفس فی حظیرة القدس (38پ59 -پ)
تألیف شیخ احمد بن زینالدین احسایی (ن )1825 /1241؛ در اصول دین در یک مقدمه و پنج
باب و یک خاتمه و هر باب در چند فصل در اصول دین:
باب اول در اصل اول (توحید) و ذاف وصفاف خداوند در  17فصل
باب دون دراصل دون (عدل)
باب سون دراصل سون (نبوف)
باب چهارن دراصل چهارن (امامت) در یک فصل
باب پنجز در اصل پنجز (معاد) در ده فصل
خاتمه دربارة رجعت
این کتاب دستکز سه ترجمه دارد :ییی از میرزا حسن عویز آبادی (ن حدود /1260
 )1844شاگرد

سید کایز رشتی و محمد بن علی در .1826 /1242

آغاز :بسمله .الحمدهلل ...و بعد فیقول العبد المسیین  ...انه قد التمس منی بعض االخوان
الذین یج

علی طاعتهز اکت

انجام :و الواج

لهز رسالة.

علی العباد شیره علی نعماته و حمده علی کرن عدله واالئه و الرضا فی کل

حال بقدرة و قضائه فأنه ولی کل خیر و الحمدهلل رب العالمین.
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 -3اسرار الشهاده -سر الحقیقه فی وقعه الطف (59پ81 -ر)
تألیف سید کایز بن قاسز حسینی رشتی (ن  )1843 /1259در بیان شهادف امان حسین (ع) و
یارانش به درخواست عبدالوهاب قزوینی در رمضان  /1257اکتبر 1841
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...و لعنة اهلل علی اعدائهز اجمعین اما بعد فیقول العبد ...ان جناب
مولی االمجد و االعوز ...عبدالوهاب القزوینی
انجام :و بهذا القدر کفایـة ألهـل الدرایـة .و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین و الحمدهلل
رب العالمین.
ال

تحریری احمد فرزند عبار بن علی یزدی در روز شنبه  10ربیعاالول 1266؛

نان کتابها و عنوانها شنگرف؛ فهرست کتاب مصباح الشریعه (1ر)؛ شعری در
مدح پیامبر ( 86ر) با آغاز:
ای به والی تو توالی من

وز خود و اغیار تبرای من

با پنج برن استقبال و بدرقه؛ برنهای آغازین اندکی وصالی شده و لبههای آن
مو خورده است.
 18ر 18 × 13 /5

 88ن 24 /5 × 18

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد مقوا عطف پارچة مشیی ربعی
منابع (

 :)1ذریعه  /110 :21ملی  /435 11 -9 :12الهیاف  /85 :1سپهساالر :1

 /310 -308مرعشی  /243 :2آستان قدر  /524 :13دانشگاه  /453 :16عربی
مشار.852 :
(

 :)2ذریعه 98 :4؛  /122 :7ملک  /103 -101 :5ادبیاف /215 :مجلس -10 :5

 /12دایرة المعارف  /315 295 :1مرعشی  /134 :3نشریه  /121 :2مشار /399 :1
(

 :)3ذریعه  /46 :2ملک  /183 179 :6دایرة المعارف  /17 :1مرکز مطالعاف و

تحقیقاف اس می قز  /304 :1نشریه .925 :12 -12
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(فارسی)

 121د -ضیاء االبصار

نگاشتة محمد حسن (زنده در سدة  )18 /12در چشزپزشیی در  24باب و فصول متعدد .او
در هر باب انواع بیماریها ی چشز را نوشته و سپس برای هر کدان چندین ع ج ذکر کرده
است .در مقدمه میگوید :به خاطر قاصر رسید که رسالهای که مشتمل باشد بر جمیع امراض و
آالن چشز و طریقة حفظ صحت و ع ج امراض آن جمع نماید که سالیان این طریق و
طالبان این فن را از تجسس و م حوة کت
االبصار موسون نمود و مرت

فی الجمله مستغنی نماید و این رساله را ضیاء

ساخت بر فصول و ابوابی چند که در طی آنها ضوابط و قواعد

طریق معالجة امراض عین به وضوح رسد.

در آن از شارح اسباب (شاید منوور برهانالدین نفیس بن عوض کرمانی باشد -کنز
الیحالین و استاد احمد نیّر نان برده و مجرباف خود را نیز با ذکر به اسز مؤلف مشهور است
آورده است .نگارنده در فهرستها و مراجع دیگر نشانی از مؤلف و کتاب نیافت (نک تصاویر
برگزیده).
این نسخه جز ضیاء االبصار -در قوة باه -نگاشتة حییز محمود خان دهلوی است.
آغاز  :بسمله .و به اقتی .الحمدهلل الذی نَوَر عیوننا لِانوار علی آاار قدرته ...اما بعد چون هر
یک از اطبا به قدر وسعت فهز...
ک کییله باشید یک نواف دانیگی باشد خرنیوبه شیامیّیه یک قراط باشد.
انجام :قفیز ده ی ِ

تمت الرساله.
نستعلیق معمولی احتما ًال مؤلف در 1151؛ با سرلوح زرین در آغاز و ط اندازی
نپخته میان سطور در دو صفحة نخست؛ با جدول زر و مشیی و کمندِ شنگرف در
تمان صفحاف؛ عنوان و نشان شنگرف؛ چند توضیح و تصحیح در کرانة صفحاف
آمده است .نیمی از برن پنجز پاره شده است.
 14ر 10 /5 × 4 /3

 194ن 17 /3 × 9 /5

کاغذ سپاهانی شیری و کبود آهار مهره
جلد تیماج مشیی با ترنج و سرترنج و جدول و منگنة ضربی و زرین درون
تیماج عنابی عطف تیماج مشیی جدید مقوایی ربعی
منبع :مشار .2241 -2240 :2
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 122د -لوامع االشراق فی مکارم االخالق (اخالق جاللی)

(فارسی)

نگاشتة ج لالدین محمد بن اسعد دوانی در فلسفة عملی به نان اوزون حسن آ قویونلو
( )1477 -1466 /882 -871و پسر

سلطان جلیل ( )1478 -883در یک مقدمه (مطلع) و

سه المع و چند لمعه و یک خاتمه (مغرب):
المع اول -تهذی

اخ

المع دون -تدبیر منزل
المع سون -سیاست مدن

هزچنان که خود میگوید در واقع این کتاب رونویسی است از کتاب اخ

ناصری

نگاشتة خواجه نصیرالدین طوسی (ن  .)1273 /672اما در برخی جاها از آن مانند آیین
میگساری و گاه مطالبی بدان افزوده مانند بخشی از سر االسرار ارسطو سخنانی از فارابی ابن
سینا سهروردی و غزالی.

این نسخه شامل بخشی از المع اول است.
کتاب اخ

ج لی بارها به چاپ رسیده است .هزچنین ویلیان فرانسیس تامپسون

1

( )1842 -1810آن را به انگلیسی ترجمه کرد و در لندن به سال  1839به چاپ رساند2و متن
فارسی آن نیز در چاپخانة منشی نولکشور 3کلیته به سال  1810 /1225و  1866 /1283و
بعدها بارها در ایران چاپ شد .نسخههای آن در کتابخانههای ایران و جهان بسیار است.
آغاز  :بسمله .مقاصد این کتاب قواعد حیمت عملی است و آن عبارف است از علز به
احوال نفس ناطقه.
آغاز (افتاده) :هیچ قابل زوال طبیعی نیست؛ بیّن است چه بهضروره معلون است که طبع آب
را تغییر نمیتواند کرد.

1

William Francis Thompson
Practical philoshophy of the Muhammadan people
3
Navalkishor
2
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انجام(افتاده) :اگرچه او را هیچ نباشد و از آیاف ...لو کان البن آدن و ...االثاً و ما یمأل جوف...
پر نمیشود کامل ...و کندی....
نستعلیق اوایل سدة 11؛ عنوان و نشان شنگرف؛ عنوان کتاب «مواعظ العرفانیه من
الطال

و المآرب »...به خط زینالعابدین مازندرانی در عطف کتاب و برن 1ر؛

هزچنین فرزند همو نان صحیح کتاب (اخ

ج لی) را در برن 1ر دوباره

نگاشته است .برخی واژههای جامانده و تصحیحاف با نشانة «صح» در حاشیة
نسخه آمده است .آغاز و انجان نسخه افتاده انجان نسخه وصالی شده و برنهای
آن اورا شده و لبههای باالی آن اندکی آب خورده است.
 16ر 11 /5 × 5

 94ن 17 /5 × 10

کاغذ دولتآبادی نخودی
جلد مقوایی فرسوده عطف تیماج الکی ربعی
منابع :ذریعه 373 :1؛  /359 :18منزوی  /1672 :2فنخا  /529 -522 :27ملک :4
 /709الهیاف 119 :1؛  /187 :2ادبیاف /42 33 :مرعشی 62 :3؛ 105 :6؛ 232 :9؛
210 :10؛ 292 :17؛ 20 :19؛ 140 :20؛  /386 :27مجلس 384 :2؛ 671 :3؛ :10 /4
1689؛  /168 :21سنا  /263 :1ملی 549 39 :2؛  /507 :3دانشگاه 3339 :13؛ :14
3851؛ /501 :16
http://en.calameo.com/books/0001070445b1a0aa3a08d.

 123د -زبدة الطب
تألیف سید اسماعیل جرجانی (رک  5آ) در پزشیی عملی؛ به رو

(عربی)
جدولکشیِ

ستارهشناسان پزشیی را در دو قسز -قسز نخست در نه مقاله -نشان داده است و شاید از ابن
بط ن و ابن جزله پیروی کرده باشد:
قسز اول -در نه مقاله:
مقالة نخست -فی النبض
مقالة دون -فی التنفس
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مقالة سون -فی التفسره
مقالة چهارن -فی البراز
مقالة پنجز -فی العر
مقالة ششز -فی النف
مقالة هفتز -فی االسباب واالعراض التی تحدث فی االبدان وتیون اسبابا لحدوث احوال
طبیعیه و غیرطبیعیه
مقالة هشتز -فی البحران
مقالة نهز -فی مقدمه المعرفه در چند باب
سپس دو مقالة دیگر آغاز میشود:
مقالة اول -در تشریح در چند جزء
مقالة دون -حمیاف در تشریح اجزاء دماغ و اعضای آن
قسز اانی در مداوای بیماریها
کتاب سمون
آغاز :بسمله .بعد حمداهلل سبحانه و الثناء علیه ...واعلز ان مبنی الط

و مدار امره علی معرفة

حالت بدن االنسان من الصحة و المرض.
انجام :بشراب ریحانی و شرب منه شیا و امسک فی فیه دهن الورد او دهن البنفسج و کلما
مص المحجمه یج

انیبر ریقه و یمجه.

نستعلیق و ال

ابوالقاسز فرزند محمد موسوی طبی

در دهة اول ربیعاالول

1217؛ سجع مهر کات « -عبده الراجی ابوالقاسز الموسوی  -»1214در ترقیمه و
چند جای دیگر نسخه؛ عنوانها به خط ال

شنگرف و مشیی؛ جدولها شنگرف

و مشیی؛ چند برن پس از ترقیمه نسخههای پزشیی با عنوانهای ذیل آمده است:
« از معالجاف هنود به جهت رفع صرع؛ به جهت صداع؛ التیان جراحت خنجر و
کارد و غیره؛ به جهت رفع ناخوشی مذا

که به هیچ دو ع ج نپذیرد و...

(324پ328 -پ)؛ یادداشت تملک ابوالقاسز ضیاء االطبا با مهر او در ( 1324برن
ن  »1217در آغاز و انجان و چند
ن مِ ِنّی وَ أَنَا مِنْ حُسَیْ ٍ
عنوان) مهر همو و «حُسَیْ ٌ
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جای دیگر نسخه؛ متن مرت

در درون جدولها و گاه به صورف چلیپا نوشته شده

است .باالی نسخه اندکی آبخورده و نسخه از جلد جدا شده است.
ر گوناگون 12 × 8 -7

 328ن 16 /5 × 11 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج عنابی با ترنج و سرترنج و جدول و منگنة ضربی مقوایی ربعی
منابع :ذریعه  /29 :12مخطوطاف الط

االس می /182 :ملی /263 -261 :8

کتابشناسی پزشیی /164 -163 :ملک  /357 :1دانشگاه 2723 :7؛ 607 :8؛ :12
 /2935پزشیی  /239 :1مجلس  /175 :2دایرة المعارف /299 127 :1
Brockelmann G1: 705, S1: 890.

(فارسی)

 124د -دیوان

سرودة نورالدین عبدالرحمن جامی (رک  19ب)؛ او سه بار دیوان خود را گرد آورد :یک بار
در  /884با دیباچهای و سرآغاز همین نسخه؛ بار دون و سون در  /885و  /897با دیباچه و
سرآغازی دیگر (نک تصاویر برگزیده).
نسخههای فراوان از دیوان او از زمان زندگانی شاعر به بعد موجود است .چند بار چاپ
شده و دست کز دو بار جداگانه در ایران به کوشش هاشز رضی و محمد روشن به چاپ
رسیده است.
آغاز :بسیییز اهلل الرحمییین الرحییییز

هست صی ی سیر خیوان کرییز

انجام :چو فیض قدر آمد جای توبییخ

فیض تاریخ

به تشریف قبییول ارزنییده بییادا

نبیاشید گر کنینید

به اربییاب کیییرن فرخنیییده بادا

نستعلیق اوایل 975؛ در پایین ترقیمه این رباعی [عمر خیان] با همان خط متن
کتاب آمده است:
«قومی متشیلند و قومی به یقین

قییون دگیری فتیاده انیدر ره دییین

ناگییاه منییادی برآمید ز کمیین

ای بیخبران راه نه آن است و نه این

و دو شعر دیگر:
ز خود بگسسته وارسته از غیر

به شهر المیان دل بسته از سیر
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و سیی الن ملفوظ است

مییاه سییی روز اسیت

چند برن از آغاز و انجان نسخه وصالی شده و برنهای پایانی اندکی آبخورده
و تا حدودی اورا شده است .با یک برن استقبال فرنگی نخودی.
 349ن 16 × 11

 15ر 11 × 7
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره

جلد ساغری مشیی ضربی مقوایی درون جلد کاغذ تزیینی مخصوص دیوار
ربعی
منابع :ذریعه  /189 -188 :9 /1دیوان جامی تصحیح محمد روشن تهران :نگاه
 /1389از سعدی تا جامی ادوارد براون ترجمة علی اصغر حیمت تهران1339 :
ص  /170 -169منزوی 36 :1؛  /2270 -2264 :3ملی 203 :3؛  /441 :5فنخا :15
 /117 -97ملک  /271 -269 :2سپهساالر 578 :2؛  /481 :4دایرة المعارف 109 :1
 /295مجلس  /253 :8ادبیاف /251 :نوربخش  /33 :2مرعشی  /252 :23مؤلفین
مشار .806 :3

(فارسی)

 125د -جواهرنامه سلطانی (گوهرنامه)

نگاشتة امیر صدرالدین محمّد بن غیاثالدین منصور دشتیی شیرازی (-1424 /903 -827
 )1497در کانیشناسی که آن را برای ازون حسن ( )1477 -1466 /882 -871و پسر
خلیل بهادر خان نوشت .بنابر این نگار

کتاب بایستی پیش از  1478 /883باشد .اما دانش

گوهرشناسی و کانیشناسی از علون اوائل است که حیمای پیشین و دانشمندان ایرانی و
اس می بدان عنایت و توجه خاص داشته و کتابها و رسالههای بسیار در آن باره نگاشتهاند.
این کتاب به یک مقدمه و دو مقاله تقسیز شده است؛ مقالة نخست در  20باب و خاتمه و
مقالة دون در  7باب و هر باب در چند فصل .این کتاب به کوشش منوچهر ستوده در مجلة
فرهنگ ایران زمین به چاپ رسیده است.
آغاز (افتاده) :و نادرة دوران است از شبستان نابود و به بازارگاه وجود آورد .معبودی که
عامة عباد را بسحه هزار دانه تیلیف در گردن انداخته.
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انجام :و از برنج چهل و پنج مثقال و از آهن چهل مثقال و نیز و سه تسو و از قلعی سی و
هفت مثقال و نیز باشد .واهلل اعلز و احیز.
نستعلیق تحریری اوایل سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف؛ سجع مهر «وقف کل
خ یق محمد امیر « »1183یا اباعبداهلل» «یا محمد ادرکنی» و [تملک] دکتر غ ن
حسین حافظالصحه یزدی (ترقیمه)؛یک برن از آغاز نسخه افتاده و لبههای آن
مو خورده است.
 98ن 16 × 11

 11ر10 /5 × 6 /5
کاغذ فرنگی شیری
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

منابع :ذریعه  /283 :5محمّد بن منصور «گوهرنامه» به کوشش منوچهر
ستوده فرهنگ ایران زمین ر  )1335( 4ص  /302 -185منزوی /410 :1
ادبیاف /193 -191 :ملک  /291 :7الهیاف مشهد « /125 :2نگاهی به
جواهرنامهنویسی در دورة اس می با معرفی ااری تازهیاب در کتابخانة مجلس
شورای اس می» یوسف بیگ باباپور کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای
اس می
http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=624
نگاهی-به-جواهرنامه-نویسی-در-دورة-اس می -با-معرفی-ااری-تازه-یاب8:-

در-کتابخانة-مجلس-شورای-اس می-/-یوسف-بیگ-
&Itemid=9&tmpl=component&print=1باباپور
Rieu: 464.

 126د -األربعون حدیثا

(فارسی)

نگاشتة بهاءالدین محمد عاملی مشهور به شیخ بهایی (رک  15ب) در ذکر چهل حدی
عمدتاً نبوی با شرح و بیان آنها.
حیواشی بسییار بر آن نگاشتیهاند و به سال  1857 /1274و پس از آن در ایران به چیاپ
رسیده است.
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آغاز :بسمله .ان احسن حدی

تحلی اللسان بجواهر حقایقه و خیر خبر تجلی االنسان فی

زواهر حدائقه.
انجام :شبیه است با بدان آنها در دنیا به اندازهای که اگر ببینی ایشان را خواهی گفت که
اینها آنند که در دار دنیا بودند.
ال

و نستعلیق خو

اواخر سدة ( 12احادی

ال

و به رنگ شنگرف و

ترجمه ها نستعلیق و به رنگ مشیی؛ با جداول زرین و شنگرف و الجورد و کمند
زرین؛ عنوانها ال

شنگرف؛ نشانها شنگرف؛ با دو برن استقبال و بدرقه.
 80ن 16 × 10

 11ر 11 /5 × 7
کاغذ دولتآبادی شیری آهار مهره
جلد تیماج عنابی مقوایی ربعی

منابع :ذریعه  /425 :1ملک 127 :2؛  /69 :6مجلس 144 :7؛  /304 :10 /1ملی :11
 /72دانشگاه  /751 :8دایرة المعارف .283 :1

(فارسی)

 127د -پاتولوژی

متن از مسیو کریزل فرانسوی (رک  15آ) در پزشیی نوین .دانسته نشد ترجمه از کیست .اما با
ترجمة میرزا رضا دکتر و میرزا نصرف طبی

(رک  12آ) در

 55 -51ج متفاوف است.

این نسخه بخشی از کتاب اول پاتولوژی (حُمیاف) را در بر دارد و در بخش جداگانهای به
اختصار به تشخیص بیماری های گوناگون آالف غذا آالف تغذیه و ...پرداخته است.
آغاز :حمیاف .و او این است که جنس مرض منقسز میشود به ده نوع از قرار ذیل :نوع
اول در حمیاف؛ نوع دویز در امراض که از تغییر دن حاصل میشوند.
انجام :استعمال کنند؛ لین نفع کلی ندارد و از برای اسهال ادویة افیونی خواه از دهان و
خواه اماله به کار برند با سایر قابضاف.
انجام بخش دوم (ناتمام) :پس این مریضه مبت

است به مرض استسقاء تخمدان؛ مضایقه

نیست که کسی گوید که این مریضه نیز حامله باشد؛ اما چون...
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نستعلیق تحریری باقر فرزند محمد علی الموتی در  12ذیحجه [ 1324در تهران]؛
عنوانها و صفحه شمار بر باالی صفحاف آمده است 6 .برن سفید در پایان نسخه؛
برخی برن های نسخه با مداد به صورف نامنوز خطی شده و گویا حاصل کار یک
کودک باشد.
ر گوناگون 12 × 6 /5

 146ن 15 /5 × 10 /5

کاغذ فرنگی کاهی نخودی خطدار
جلد تیماج عنابی ضربی مقوایی ربعی

 128د -مجموعه

(عربی)

شامل سه کتاب در هیئت و حساب:
 -1خالصة الحساب (1پ24 -پ)
تألیف بهاءالدین محمد عاملی یا شیخ بهایی (رک  15ب) در یک مقدمه و ده باب و
یک خاتمه؛ بابها به مقدمهها و فصلها و قواعد و مسألهها تقسیز شده است .در برخی
نسخهها مؤلف آن را به شاه عبار و در برخی نسخههای چاپی به سلطان حسن برادر شاه
عبار پیشیش کرده است و در برخی دیگر مانند همین نسخه نان کسی را ندارد .حاشییهها و
شیرحهای بسیار بر آن نوشتهاند.
آغاز :بسمله .نحمدک یا من الیحیط بجمیع نعمة عدد و ال ینتهی تضاعف قسمة الی أمد.
انجام :باالستناد عن اکثره اهل االیمان فاحفظ وصنی الیک فاهلل حفیظ علیک .تمت الرسالة...
 -2الصحیفة االسطرالبیه (31پ34 -پ)
از همو در اسطرالب و ادواف آن .سید عبداهلل جزایری مطابق گفتها

در تذکرة شوشتر آن

را شرح کرده و کسانی نیز بر آن حاشیه نوشتهاند.
آغاز :بسمله .و به نستعین ارتفعت درجاف جبروتک عن احاطة افهامنا القاصرة و تقدست
دقائق ملیوتک عن عالقة اوهامنا الحاسرة جمیع ما ارقز فی حجرة الخیال.
انجام :فطل المقیار وقت البلوغ الشمس الیها علی صوب القبلة و لین هذا آخر مااردناه فی
هذه االورا .
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 -3قبلة االسالم فی جمیع الدنیا (26پ31 -پ35 /ر40-پ)
تألیف ابن ماجد بحری در  1488 /893در جهاف قبله .از زندگانی نویسنده اط ع چندانی در
دست نیست؛ جز آن که زادة جلفای عمان بوده و دریانوردی در خاندان او موروای بوده و
گروهی او را سازندة قط نما دانستهاند.
آغاز:

فانور الی مکة و کل ارض

انت بها و الطول از العرض

مثاله قبلة ارض طولیییها

کمکة و العرض انقص فلها

انجام :السرطان و سق ب و اقصی و سقالبه و ارمنیه وبحر الشدل الی بحر المغرب طوالعهن
من البروج الحمل .الحمد اللهز وفقنا بحق محمد و آله (31پ).
نسخ تحریری محمد حسن فرزند علینقی شیرازی در روز  19ذیحجة ( 1237
)1؛ عنوان و نشان شنگرف؛ اشیال هندسی در
یادداشت کات

در طل

 1و جداول اعداد در

2؛

دعا از خوانندگان و شیایت از زمانه...« :شما را به خدا

قسز میدهز دعایی به حقز بینید که دل پردردی دارن از دست زمانه .خدایا به
فریاد برر .باهلل» (ترقیمة

24 1پ)« .فائده فی معرفة معل

القمر و طلوعه»

منقول از مجمع البحرین به عربی (هامش 26پ)؛ شرح صفحهای از میزان
العنیبوف از صفابگی به فارسی (هامش 27ر) که گویا بخشی از رسالة

3

باشد که در نسخه جابجا صحافی شده است .یادداشتهای نجومی دیگر در
برنهای دیگر در یک مورد منقول از شرح االشاراف با نشان منه ره؛ برن 25
بیاض مانده و در برن  37تا  40فقط هامش نوشته شده و متن بیاض است .نسخه
اورا شده است.
 40ن 16 × 10

 15ر 8 × 5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد مقوایی عطف پارچة مشیی ربعی
منابع (

 :)1ذریعه 84 :6؛ 224 :7؛  /234 -227 :13منزوی  /195 :1ملی 11ک

 /9ملک  /327 :6گنجینة کردستان /39 -38 :عربی مشار.334:
(  :)2ذریعه  /16 :15مجلس .57 :23 /1
(

 :)3جغرافیدانان علی اکبر والیتی تهران :جیبی/1389 :
http://old.ido.ir/a.aspx?a=1390022802.
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(فارسی)

 129د -لمعات

نگاشتة شیخ فخرالدین ابراهیز فرزند کبیرالدین شهریار عراقی و خواهرزادة شهابالدین
سهروردی (همدان  -609دمشق  8ذیقعدة  24 -1212 /688نوامبر  )1289در عرفان نوری و
بیان مرات

عشق که آن را میان سالهای  669تا  1270 /672تا  1273به گفتة خود در برابر

السوانح فی معانی العشق احمد غزالی در  28لمعه نگاشت .نگارنده به مصر و شان و آناتولی و
حجاز و بارها هند سفر کرد .سبک نگار

لمعاف موجز ساده فصیح و آمیخته با سجع و

اشعار فارسی و عربی و آیاف و احادی

و سخنان عارفان است .او در هر لمعه به انحای

گوناگون ارتباط عاشق و معشو
معشو

را بیان کرده است .مراد وی از عاشق خلق و از

حق است و «حُ ّ» و «عشق» سریان فیض حق و وجود منبسط را در موجوداف بیان

میدارد.
بر آن شرحها و حاشیههای بسیار نگاشتهاند که مشهورترین آنها از عبدالرحمان جامی
است .لمعاف در کلیاف آاار او به کوشش سعید نفیسی در  1335خ به چاپ رسیده است.
دیگر آاار او دیوان غزلیاف و عشا نامه است.
این نسخه از پایان لمعة هفتز تا لمعة هیجدهز و سپس لمعة بیست و هفتز را در بر دارد.
آغاز :الحمدهلل الذی نوّر وجه حبیبه بتجلیاف الجمال فتألأل نورا ...کلمهای چند در مرات
عشق بر سنن سوانح بر وقت ام کرده میشود.
آغاز (افتاده) :پشهای آخر سلیمان کی شود
چون که سلطان نیست سلطان کی شودبوالعج
[دیوان عطار غزلیاف

نی عج

آن است کین مرد گدا

کاری است بس نادر رهی

]339

انجام :کی بیود ما ز میا جدا مانیده

من و تو رفتیه و خدا مانیده

اندر این ره اگر چه آن نینی

دست و پایی بزن زیان نینی

تمت الیتاب...

416

گنجینه همدان

نسخ تحریری [محمد] حسن فرزند علی[نقی شیرازی] در  21رمضان 1241؛
عنوان و نشان شنگرف؛ برن پایانی بیاض مانده است و نسخه اورا شده و آغاز
آن افتاده است .به نور نگارنده این نسخه جزء آغازین نسخة  128د است؛ گواه
این ادعا تشابه خط کات

کاغذ تعداد سطور ابعاد و آرایههای نسخه است؛ که

به دلیل اورا شدن نسخه جداگانه فهرست شده است .برن آغاز که بازماندة
جلد بوده وصالی شده است.
 14ن 16 × 10

 15ر 8 × 5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
بیجلد ربعی

منابع :ذریعه  /342 :18 709 :9 /2فنخا /450 -445 :27
(.دانشنامة حوزوی وییی فقه) لمعافhttp://www.wikifeqh.ir/

(فارسی)

 130د -مفرح الروح و مفتح الفتوح

نگاشتة میرزا فتحاهلل فرزند محمد رضا حسینی مرعشی شوشتری (ن حدود )1876 /1293
مشهور به کیمیایی و فاضل در بیماریهای زنان زایمان و باه که آن را در  1ذیججة /1254
 18نوامبر  1876در چهار مرحله و هر کدان در چند وسیله مقصد مقان مطل

و باب به

پایان رساند:
مرحلة اول -در حل مربوط
مرحلة دون -در اعانت بر حمل در دو وسیله و یک خاتمه:
وسیلة  -1درمان با وردها
وسیلة  -2درمان با داروها
خاتمه -مرکباف و ادویة مناس

در سه مقصد

مرحلة سون -در محافوت جنین و منیع سیقط و سیهولت والدف در  5مقیان:
مقان  -1اسباب و ع ماف اسقاط
 ...مقان  -5محافوت زنان آبستن از سیقط و سیایر آفتها انجان در تسهییل
والدف با دعاها
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مرحلة چهارن -در محافوت اوالد و فواید دیگر در  5مطل :
 -1در بقا و بزرن شدن
 -5 ...در معالجة ناخوشیها و بیماریها در « 8باب»:
باب  -1دفع و رفع صرع و جن و ان الصبیان؛ در  2منهج...
این نسخه شامل مرحلة اول کتاب است.
آغاز :بسمله .فتح مهماف بحمد قاضی الحاجاف و حل المشی ف به صلواف بر سید
کائناف .. .و بعد فتح الباب این مقاله و عمدة اسباب این مختصر رساله آن است که...
انجام :ادویة متعدده برای معالجها

مرقون و مرسون باشد؛ به قرعه یا استخاره عمل نمایند.

واهلل یقول الحق و هو الحییز المطلق.
نسخ معمولی اواسط سدة 13؛ عنوان و نشان شنگرف.
 24ن 13 /5 × 9 /5

 12ر 9 /5 × 5 /5
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره

جلد روغنی با گل و بوته و زمینة اکلیل درون الکی ربعی کوچک
منابع :منزوی  /601 :1نشریه /939 :12 -11
http://www.cgie.org.ir/fa/library/452.

(فارسی)

 131د -مجموعه
شامل یک کتابچة نثر و دو کتابچة نوز در عرفان:
 -1مناجاتنامه (1ر27 -پ)
نگاشتة خواجه عبداهلل انصاری (رک  47ج).

آغاز :هو اهلل .مناجاف خواجه عبداهلل انصاری رحمة اهلل .بسمله .الحمدهلل ...قال شیخ االمان...
ای ز دردف خفته کان را بوی درمان آمده
انجام :پیر انصاری تو میدانی که ایشان کیستند

یاد تو مر عاشقان را مونس و جان آمده
فرقة بیکر و فرّ و زمرهای دل سیادهاند.

 -2رباعیات (27پ31 -ر)
سرودة ابوسعید ابیالخیر ()1048 -968 /440 -357
آغاز :رباعیاف سلطان ابوسعید ابوالخیر...بسمله.
مردان خدا ز خاکدان دگرند

مرغان هوا ز آشیان دگرند

418

گنجینه همدان

انجام :خورشید مرا ز چشز من پنهان کرد این لییة ابیر از کجیا پییدا شید
تمان شد رباعیاف سلطان ابووسعید ابوالخیر.
 -3رباعیات (31ر31 -پ)
سرودة خواجه عبداهلل انصاری (رک  47ج)
آغاز :خاتمه رباعیاف ...خواجه عبداهلل انصاری ...بسمله.
در عشق خودف نیست کن و هستز کن

یا رب ز شراب خویش سرمستز کن
انجام (افتاده) :درویش برو حق عبادف بگذار

شیر کرمش در همه ساعت بگذار

ای آن کیه...
نستعلیق و شیسته نستعلیق خو

جمادیاالول 1304؛ انجان نسخه افتاده است.

10 × 6/5 -5/5 11 -8

 31ن 14 × 11

کاغذ فرنگی شیری و کبود
بیجلد ربعی

 132د -شرح شواهد البهجة المرضیه (فرائد)

(فارسی -عربی)

از میان شروح شواهد الفیه الشواهد الیبری (المقاصد النحویه فی شرح شواهد شروح االلفیه)
و شواهد الصغری (فرائد الق ئد فی مختصر شرح الشواهد) هر دو از محمود بن احمد عینی

( )1451 -1361 /855 – 762شهرهاند .نسخة حاضر ترجمه و شرح فارسی شواهد بهجة
المرضیه عبدالرحمن بن ابیبیر سیوطی ( )1505 -1445 /911 -849به فارسی از نوانالدین
مولی احمد اردبیلی (سدة  )17 /11در نحو است؛ با در نور داشتن شواهد الصغیر (فرائد).
خود دربارة علت نگار

آن در پایان کتاب آورده است« :چون بعضی از طلبه مخصوصاً

از ترکان از فهمیدن شواهد عربی عجز مینمودند  ...لهذا این بیبضاعت ...به این امر قیان
نمود» (91پ).
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد چنین گوید ...که این کلماف چندی است که نوشته میشود
در توضیح ابیاتی که در شرح سیوطی است.
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انجام :و انبت من السبت بمعنی القطع .چنین گوید اقل العباد ..اگر سهوی و غلطی شده
باشد امیدوار است قلز عفو بر او کشیده از سهو خطایی که شده درگذرند.
نستعلیق تحریری شعبان علی کرمانشاهانی در روز جمعه  10شعبان  1253با مهر
او و یادداشت دیگر او در  1255در ترقیمه؛ متن شواهد شنگرف معرب؛ برخی
عنوانها به خط نسخ شنگرف؛ نشانها شنگرف؛ حواشی با نشان لیاتبه منه ره
ص؛ یادداشت وقف آقا اسداهلل امان جمعه سلطانالعلما «به شروط این که بیش از
ده روز نزد کسی نماند جز این که به نور متولی برساند» در جمادیالثانی 1303
(برن ع) و مهر وقف او در چند جای نسخه؛ یادداشت تملک میرزا شعبان علی
(برن ع)؛ با دو برن استقبال؛
 11ر 10 × 6 -5

 91ن 15 × 10 /5

کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج قهوهای جدید ربعی
منابع :کشف  /1066 :2ذریعه  /339 -338 :13منزوی  /2061 :4فنخا -20 :20
 /26ملک 413 :1؛  /161 :5ادبیاف /92 :ملی 124 :5؛  /129 :14دانشگاه 2833 :12
 /مرعشی .224 :7

 133د[ -طالعنامه و ادعیه]

(فارسی)

از یک خوابگزار و دعانویس ناشنار از سدة 19 /13؛ با اشتباهاف و غلطهای ام یی در دو
بخش طالعنامه و ادعیه.
بخش نخست در هفت باب و چند طالع:
باب اول -در طالع مولود مردان (1ر14 -ر) بر اسار طالع هر ماه
باب دون -در طالع مولود زنان (14ر22 -ر) بر اسار طالع هر ماه
باب سون -دیونامة بیماران (22پ34 -ر) بر اسار طالع هر ماه
باب چهارن -پرینامه به گفتار سلیمان پیغامبر(کذا) (34پ43-ر) بر اسار طالع هر ماه
باب پنجز -بیمارنامه به گفتار حضرف [سلیمان پیغامبر] (43پ47 -ر)
باب ششز[ -در بیان] بیماریهای روز (47ر50 -پ)

420

گنجینه همدان

باب هفتز[ -در بیان] بیماریهای ش

(50پ53 -ر)

لوح حیاف و مماف در چند طالع (53ر55 -پ)
بخش ادعیه در چند باب زیر:
باب در دعای محبت که بسیار مجرب [است] (56ر58 -پ)
باب در بیان دعای زبانبند عویز (58پ61 -ر)
ادعیه به جهت عداوف و محبت (61ر64 -ر)
محرّننامه (64ر66 -ر)
در بیان تحویل سال (66ر68 -پ)
بانگ خرور بیوقت و مرغ خانگی (69ر70 -ر)
دفع مضرف دیو و پری (70ر72 -ر)
دفع مضرف محصوالف (72ر73 -ر)
باب در [بیان] ادعیة ت ها (73ر75 -ر)
باب درجهت بادها (75ر78 -پ)
جهت افسون (78پ79 -ر)
[جهت] دفیع درد درد گلیو افسون رشیک گرنیدون دفیع زگییل دفیع چشززخز
(79ر81 -پ)...
آغاز (افتاده) :دلیل کند ...شرکت و نیاح بهرهمند بود و خانة خوف و خطر او برج عقرب
است؛ دلیل کند که خوف او از قِبَل بزرگان بود وخانة سفر علز ادب او برج قور است دلیل
کند که در علز ادب بهرهمند بود.
انجام (افتاده) :به مراد دل برسی خاطرجمع با ؛ این زن را مخواه به غایت بد است؛ در
انبازی صبر کن که فایده است.
نسخ و نستعلیق سدة 13؛ عنوان ها شنگرف؛ آغاز نسخه افتاده و در صحافی جدید
بر خورده است.
 12ر 11 -10 /5 × 6 /5
کاغذ فرنگی شیری
جلد تیماج قهوهای جدید ربعی

 147ن 15 × 10
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(فارسی)

 134د -مجموعه

شامل دو مثنوی عرفانی از شیخ فریدالدین محمد بن ابراهیز عطار نیشابوری (رک  28ج):
 -1پندنامه (نصیحت نامه) (1پ37 -ر)
ییی از مثنویاف اوست؛ در حدود  800بیت شامل نصایح و اندرزهای سودمند و ییی از هفده
کتاب عطار است .این مثنوی بارها به چاپ رسیده است.
آغاز :حمد بی حد آن خدای پاک را

آن که ایمان داد مشتی خاک را

انجام :ور نیارد این وصیت را به جیا

دور مانَد بی شییی او از خیدا

 -2بلبلنامه (39پ60 -ر)
مثنوی در حدود  600بیت که این نیز بارها به چاپ رسیده است.
آغاز :قلز بردار و راز دل عیییان کن
انجام :زهی عطارِ خو

گفتار باشی

سرآغیاز

به نان غی دان کن

ز باغ عمیر برخیوردار باشییی

نستعلیق نیمة نخست سدة 13؛ عنوانها شنگرف؛ شعرهای ترکی در برن ع؛
تصحیحاف واژگانی به فارسی و ترکی در حاشیة برخی صفحاف آمده است.
جدول اعداد اوفا و طلسز پیدا شدن گز شده (39ر).
ر گوناگون 18 × 13 /5

 260ن 24 /5 × 18

کاغذ فرنگی شیری ضخیز
جلد تیماج مشیی عطف و اطراف تیماج قهوهای و سرخ ربعی
منابع (

 :)1ذریعه  /127 :19منزوی  /2661 :4الهیاف  /5 -3 :2ملک /67 :2

دانشگاه .3137 :13
(

 :)2ذریعه  /132 :19منزوی  /2697 :4ملک  /663 :4مجلس  /259 :2مرعشی

 /12 :25نشریه 483 :5؛ .311 :10

 135د -فوائد االغذیه (خالصة الطب)

(فارسی)

از پزشک ناشنار (احتما ًال زنده در سدة ) 18 /12؛ نویسنده در پایان فصل دون از قصد خود
برای ترجمة رسالة حدود [االمراض من الرأر الی القدن] از [محمد بن علی بن] ابومسلز

422

طبی

گنجینه همدان

شیرازی یاد کرده است (10پ) .کتابی با عنوان منافع االغذیه و دفع مضارها از ابوبیر

زکریای رازی وجود دارد که بعید به نور میرسد این نسخه ترجمة آن باشد (نک تصاویر
برگزیده).
به هر حال این نسخه در نوزده فصل است؛ که فصل نوزدهز آن بیش از دو برابر دیگر
فصلهای کتاب است:
 -1در حیایت قوفها و محل هر قوتی از بدن و مزاج و اقسان آن و اجنار مرض و
اسباب و ع ماف آن و اخ ط [آن] (1ر)
 -2در سر که مرک
 -3در چشز که مرک
 -4در گو

است از جلد و گوشت میان جلد و استخوان (8ر)
است از هفت طبقه (10پ)

که سوراخی در استخوان حجری (12پ)

 -5در بینی چون ضروری است (13ر)
 -6در دهن و آنچه در اوست (14ر)
 -7در حلق و آنچه در اوست (14پ)
 -8در سینه و شش (15پ)
 -9در دل که مخلو است از لحمی صل

(16پ)

 -10در معده که مخلو شده از دو غشا (17پ)
 -11در جگر که عضوی رییسی و ضروری است (19ر)
 -12در زهره و سپرز اما زهره (22ر)
 -13در گرده و مثانه گرده از لحمی صل

(23ر)

 -14در روده جرن روده عصبانی (24پ)
[ -15در خصیه و قضی ] که در این نسخه موجود نیست.
 -16در مفاصل و اعراض و کیفیت اص ح آن (32ر)
 -17در اوران و ابور و قروح (32پ)
 -18در حمیاف که حرارف غریبی است (36پ)
 -19در اغذیه و ادویه در دو قسز:

فهرست تفصیلی نسخههای خطی دانشگاه بوعلیسینا 423

قسز اول -در اغذیه ...و ادهان ادویه مراهز و54( ...پ133 -پ) و این فصل
سون کتاب را در برمیگیرد.
قسز دون( -در نسخه نیامده است).
( 19کذا) -در بعضی مسیائل که اسیتعمال ادویه موقوف به علز به آن مسائل است...
در  6قسز:
قسز اول -تعریف دوا و تعریف درجاف کیفیاف ادویه
قسز دون -در بیان طر شناختن طبایع ادویه
قسز سون -در بیان سب

ترکی

ادویه

قسز چهارن -در قانون شناختن درجة کیفیت دوای مرک
قسز پنجز -ذکر ادویة مفرد و مرک
قسز ششز -عمل و شناختن بعضی ادویة مرک

(136پ262 -پ)

آغاز (نسخة مجلس) :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد بدان که آدمی مرک

است از این جسد

محسور و روحی غیرمحسور که حیماء آن را نفس ناطقه میگویند و بدن مرک

است از

آب و خاک و هوا و آتش ...فصل اول در حیایت قوفها و محل هر قوتی از بدن.
آغاز (افتاده) :آن و ع ماف آن و اعمال ضروری در نگه داشتن صحت و ازالة امراض است؛
و درین مختصر خ صة این علز و نوزده فصل مذکور خواهد شد.
انجام :قولنج بلغمی را مفید بود؛ خسک بابونه اکلیلالملک شبت هر یک...
نسخههایی از آن در مجلس نگهداری میشود .یک بار نان دون آن در فهرست کتابخانة

مجلس خالصة الحیمه ذکر شده که احتماالً خالصة الط

صحیحتر باشد .به هر حال این

کتاب جز خالصة الحیمة محمد حسن عقیلی خراسانی (رک  37آ) است.
نستعلیق اوایل سدة 13؛ عنوانها و نان ادویه و اغذیه شنگرف؛ یادداشت آقا میرزا
غ ن حسین حافظالصحة یزدی در برن ع و انجان نسخه؛ چهار برن جدید بیاض
نخودی در آغاز و انجان نسخه؛ آغاز و انجان نسخه افتاده و نیمی از برنهای آن
وصالی شده است.
 13ر 10 /5 × 5 /5

 261ن 14 × 8 /5

424
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کاغذ فرنگی شیری
جلد تیماج سرخ ضربی مقوایی درون ابروباد فرنگی ربعی کوچک
منابع :ذریعه  /326 -325 :16منزوی  /576 :1فنخا  /920 -918 :13مجلس :10
1303؛  /89 -87 :11الهیاف 51 :1؛  /161 :2نشریه 503 :5؛ /819 :12 -11

پزشیی در خالصة الحیمه» مهدی پاساالر و دیگران اخ

«اخ

پزشیی دورة 4

و تاریخ

( 4مهر  )1390ص .30 -22

http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=409
نسخههای-خطی-خریداریشده-و-اهدایی-در-بهار-/1390-سیمین0:-

&Itemid=9&tmpl=component&print=1صیدیه
(سایت کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اس می)

 136د -قرآن کریم
ال

(عربی)

نزدیک به ممتاز اوایل سدة 12؛ سرلوح و تذهی

میت

هراف با زر و

شنگرف و الجورد در دو برن نخستین؛ عنوان سورهها و جزوها و نشانها در متن
و حاشیه شنگرف؛ برخی توضیحاف لغوی در حواشی؛ برنهای  16تا 25
نونویس سدة  13است؛ نسخه آبخورده و برنهای آغاز و انجان وصالی شده
است؛ به همین دلیل برنهای پایانی اندکی پاک شده است.
 299ن 13 × 7 /5
 15ر 9 × 5
کاغذ سپاهانی نخودی نازک آهار مهره
جلد تیماج قهوهای با جدول ضربی لوالدار بغلی کوچک

 137د[ -تفسیر القرآن]
از ناشنار؛ به رو

(عربی)

اهل سنت.

این نسخه از تفسیر آیة  50سورة فصلت (وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنا مِن بَعْدِ ضَراء مَستْهُ لَیَقُولَن هَذَا لِی
ف قُرَ ْیشٍ) را
وَمَا أَظُنُّ الساعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِ ْعتُ إِلَى رَبِّی )...تا آیة نخست از سورة قریش (لِإِیلَا ِ
در بر دارد (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (افتاده) :لیقر ان هذا لی و انا فرجنا عنه بصحة بعد مرض اربعة بعد ضیق قال هذا ای هذا
انجام (افتاده) :حتی ینتوز فهز ب فنا فی رحلیتهز ف مخزی أحد علیهز.
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نسخ کهن سدة  9و  10به سبک آسیای میانه؛ یک شمسة زر و الجورد در آغاز
جزء  45( 27ر)؛ با جداول شنگرف و الجورد؛ آیاف به خط شنگرف؛ برخی
توضیحاف دربارة واژگان یا تفسیر در حواشی آمده است .آغاز و انجان نسخه افتاده
است .نسخه برگهشمار دارد؛ اما فقط از شمارة  444تا  581را در بر دارد؛ یعنی
بخش عمدة نسخه موجود نیست .دو برن نسخه ( 519و  )520به خط نستعلیق از
همان عهد است.
 28 -25ر 17 /5 × 12 /5

 138ن 16 × 12

کاغذ بخارایی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید بیاضی ربعی

 138د[ -جُنگ اشعار مذهبی]

(فارسی)

گزیدة اشعاری است از شاعران ذیل:
اطهر (1ر1 -پ 3ر)؛ شوکت (1پ)؛ صفدر (2پ3 -ر)؛ میرزا تقی صاح دیوان (10ر-
10پ)؛ ترجیعبند مشتا و سعدی (11ر20 -ر 104پ)؛ وصال (21پ22 -پ 62پ)؛ خلیل
(22ر)؛ عریان (23ر23 -پ)؛ ج ل (24ر27 -پ)؛ قاآنی (28ر28 -پ)؛ ترکی (29ر)؛ کریز
(29ر)؛ محرن (30ر)؛ همای شیرازی (30پ 96ر98 -ر)؛ دولت (31ر)؛ میرزا حریف (31ر)؛
سعدی (31ر36 -پ 106ر106 -پ)؛ حافظ (37ر38 -ر)؛ اسرار (38ر38 -پ)؛ سرباز
(39پ 41پ42 -ر 67ر68 -پ)؛ عصمت سلیز (39پ)؛ عرفی (40ر 63ر64 -پ 80ر-
81پ)؛ محتشز تراب بلبل (40ر)؛ مجذوب (40پ)؛ عشرف (40پ41 -ر)؛ صالح (41ر)؛
فقیر (41پ)؛ وحشی (42ر43 -پ)؛ قصاب (43پ)؛ سلمان (43پ44 -ر)؛ خواجو (44ر
45ر)؛ عماد (44ر45 -پ)؛ کاتبی طوسی (44پ)؛ کمال ریاضی نائی (45ر)؛ خیالی (45ر
77ر78 -ر)؛ سلیمان طبی

(45پ)؛ فخری صفی قلی (46ر)؛ خسرو (46پ 48ر)؛ نوامی

(46پ47 -پ)؛ ه لی (47پ)؛ سرو

(49ر62 -ر)؛ خاقانی شوکت (63ر)؛ نصرف (63پ-

64ر)؛ نصرتی (64پ65 -پ)؛ شمس (66ر66-پ 74پ75 -ر76 -ر)؛ هاتف (68پ71 -ر
79ر)؛ قتیل؟ (71ر71 -پ 98ر)؛ [مولوی -دیوان شمس] (72ر74 -پ)؛ مشیاف (75ر-
75پ)؛ خاکی (76ر77 -ر)؛ شفایی (77ر78 -ر)؛ شاه نعمتاهلل ولی (78پ79 -پ)؛ انوری
(80ر)؛ صحبت (82ر84 -پ)؛ کلیز (85ر85 -پ)؛ مولوی -مثنوی (86ر86 -پ)؛ جوهری
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(86پ94 -پ)؛ بابا طاهر (95ر95-پ)؛ وفا (98ر98 -پ)؛ ناصرالدین شاه (98پ99 -ر)؛
فروغی (99پ)؛ یغما (100ر103 -پ 104ر 105پ)؛ زرگر (104ر).
البته به نور میرسد که گردآورندة مجهولِ جُنگ در برخی جاها نان شاعران را ذکر نیرده
است؛ که نگارنده در یک مورد برنهای 72ر74 -پ بدان اشاره کرده است.
آغاز (متن) :نازنین صنمی حوروَشی خو روشی بادهکشی چهره چو گلنار به یک غمزه
و رفتار ربوده دل صد یار فلک محو جمالش همه مشتا وصالش مه و خور بندة خالش...
آغاز (چلیپا) :بییا سیاقی اکنون به وجه حَسَن

بده زان جیانِ زرییین به مین

به میخیانیه بگیذار از نیو قدن

که از فرقت می به جان آمدن

انجام :اول نویر برفیت ز دستیز زمییان عقییل
چه آن را که عقل نیست چه داند صواب را
نستعلیق تحریری ریز اواخر سدة 13؛ هر سطر در دو یا سه بیت به صورف چلیپا
و نامنوز؛ برنهای  4تا  9جُنگ بیاض بوده که سپس بر آنها یادداشتها و
اشعاری به تفصیل ذیل نوشته شده است:
یادداشت مسیح عطایی پیرکوهی دربارة اوضاع اقتصادی ایران پس از ورود
متفقین« :مزنة محصول یی

گندن ...در لیلة  14فروردین یونیتئیل سنه 1361

برابر با سنة [ 1321خورشیدی] از قرار یک من  12قران؛ جو از قرار یک من یک
تومان؛ برنج ..از قرار یک من دو تومان نقد در نقد معامله میشد؛ تا بعد ازین چه
شود ...قرب  20یون گذشت؛ مزنة گندن از قراریک من هجده قران؛ جو از قرار
یک من  15قران؛ برنج رسمی از قرار یک من  3تومان و دو قران » (7پ)؛ و
شرحی ناامیدانه از روزگار و سختی زندگانی خویش از همو (7پ—9ر بخشی با

مداد)؛ یادداشت یادگاری همو با مداد در  12ذیقعده 86( 1357پ)؛ یادداشت
طلسماف «طریقة ختز حضرف عبار [و] طریقة ختز نادعلی (2ر)؛ نوحه سرودة
نصراهلل محزون (4پ 5ر)؛ شهری از درویش بیگ (5پ6 -ر) و احمد بیگ با
جوهر آبی (6پ 9پ).
ر 15 -14 × 8 -7
کاغذ فرنگی نخودی
جلد گالینگور قهوهای جدید بیاضی

 106ن 19 × 12
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(فارسی)

 139د[ -بخش کحالی] ذخیره خوارزمشاهی

گزیدة شهابالدین ساوجی از بخش کحالی ذخیره خوارزنشاهی نگاشتة سید اسماعیل
جرجانی (رک  5آ  59 /1د)
آغاز (افتاده) :چشز به دیده آمده بدین ترتی  :بیان طبقة اول؛ اول غشاه صل

پهن شده و بر

تمامت استخوان چشز متصل گشته.
انجام (افتاده) :دوای دیگر که خشیی را نافع است انزورف و خون سیاهووشان نباف سفید
قند سفید همه را کوفته و بیخته روز سیز...
نسخ و نستعلیق تحریری اواسط سدة 13؛ عنوانها و سرفصلها و ع ماف
شنگرف؛ نسخه آب خورده است.
 17و  18ر (در بیشتر صفحاف)  42 18 /5 × 8 /5ن 23 × 11 /5
کاغذ فرنگی شیری
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

(فارسی)

 140د[ -طالعنامه و طلسمات]
از ناشنار؛ در طلسماف و طالعنامه و ادعیة خرافی.

آغاز :رنگ کردند یا بینند؛ باطل کردن هر سحری .هدهد و کبوتر و خرچنگ و سلخ کردند
یا بینند.
انجام :سلیمان -علیه الس ن -ف رمود که ع وه چه باشد؟ دیو گفت نمک طبرزه و کندر و
نوشدر گاو؟
نسخ و نستعلیق تحریری ریز و درشت اوایل سدة 14؛ دارای  13مجلس نقاشی از
شخصیتهای اساطیری جنها شمشیر و خورشید؛ دارای جداولهای طلسماف و
طالعنامه؛ برخی برنهای کتاب پاک شده و برنهای آن بر اار استفادة زیاد اورا
شده است.
ر گوناگون
کاغذ انگلیسی نخودی و کبود
جلد گالینگور قهوهای جدید بیاضی

 119ن 17 × 11
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 141د[ -کتاب در کیمیا]
منتخبی است از کت
مطال

(فارسی)
و فایده .گردآورندة ناشناختة آن از

و رسائل کیمیایی در چند مطل

قدما و متأخران در این فن سود جسته است.

نان کتابها و نویسندگان مذکور در این نسخه به شرح ذیل است:
کنز االسرار ( 2پ) آقا رضا الهیجانی ( 10پ) حاجی سید محمد عرب ( 8پ  30ر)
حاجی محمد خان ( 58ر) میرعبداهلل ( 11ر  104ر) زاد المسافرین ( 13ر  20پ) شیخ
بهایی ( 15ر) شمس مغربی ( 18پ) بلینار ( 19پ) میرزا جعفر معالج بواسیر ( 19پ)
کتاب المخزون ( 20ر) موالنا صفی و میرزا مقیز ( 21ر) شیخ احمد ( 22ر  61ر  62پ
 )63کتاب مجمل ( 23ر) آقا محمد بیدآبادی ( 23ر  26ر  36پ) آقا محمد جعفر ( 28ر)
درویش عبدی ( 22پ) م محمد امین ( 24ر) علی ( 24ر  62ر) میر ابوالقاسز فندرسیی
( 26پ) شاه نعمتاهلل ( 27ر) میرزا بزرن طبی

( )30تحفه و هدییة مییرزا باقر شیرازی

( 41ر) آقا سید کایز بغدادی ( 55پ) حییز ادی

الجدید المنقی؟ ( 57ر) شیخ حسن

کرمانی ( 57ر) درّ المینون اوحدی ( 69ر) [نهایة الط ] جلدکی ( 69ر) حسین اخ طی
( 76پ) میرزا ابراهیز [شیرازی] ( 78ر  96ر) آقا محمود ( 80پ) حاجی آخوند سیستانی
( 87ر) ارسطاطالیس ( 93پ) کشف االسرار شیخ محمد ( 95ر) حاجی اسمعییل سلطان
( 98پ) حاجی عبدالعویز بروجردی ( 103ر) م

زینالعابدین کشمیری (117ر) سالز

حرّانی ( 118ر) حاجی شیخ عزیز اصفهانی ( 120ر) بوعلی سینا ( 128پ).
آغاز :بسمله .من کتاب کنز االسرار دارتو و سزّالفار و یمسو را مساوی در شیشه بر روی
آتش گذارند و بر صفحة تافته زهره طرح کنند سفید کنند.
انجام  :و هر قسز زر ناقص کز عیار که باو آمیزند به برکت او عیار تمان پیدا نماید و صفاف

این اکسیر از حیّز تقدیر خارج و بیرون است .واهلل الموّفق و المعین.
نستعلیق تحریری سدة 13؛ روی عنوانها خط مشیی کشیده است؛ فهرست ناتمان
مطال

در چهار خط با جوهر آبی (2ر)؛ صورف اسامی رعایای چبتلو و اجنار

آنها با تاریخ ( 1337برن )192-184؛ در برن  62و  63جوهر آبی پاشیده شده؛
برنهای  105تا  111و  137تا  183نانوشته مانده است.
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ر گوناگون 13 × 7 /5

 192ن 17 /3 × 10 /1

کاغذ روسی نخودی
جلد تیماج جگری ضربی منگنهای الیی درون و کنارهها تیماج قهوهای بیاضی

 142د -مجموعه
 -1جنة االمان الواقیه و جنة االیمان الباقیه (2پ61 -پ)

(فارسی -عربی)
(عربی)

تألیف ابراهیز بن علی بن حسن بن محمد بن صالح کفعمی (ن  )1500 /905در دعاها و
اوراد و زیاراف در  40فصل .مؤلف روضاف بیش از بیست کتاب از نوشتههای او در در فقه و
اخ

و ادعیه آورده است .از آن رو به او کفعمی گویند که زادة کفعز از روستاهای جبل

عامل لبنان است .این کتاب را مختصر البلد االمین میتوان دانست .در ریاض العلما و بحاریه
به برخی از متأخران نسبت داده شده و برخی آن را از میرداماد میدانند.
بارها در ایران چاپ شیده است .چنید بیار به فارسیی ترجمیه شیده و نسیخههای ترجمهها
نیز در دست است.
آغاز :بسمله .و به نستعین .اما بعد هذا کتاب محتو علی عوذ و دعواف و تسابیح و زیاراف.
انجام :قد انشد رقبة البال من ربقة االشتغال باتمان هذا الیتاب المستطاب ...علی انهارها
الجاریة بمیاة الرحمة و الغفران.
[ -2جُنگ دعا] (61پ71 -پ)

(فارسی -عربی)

نقل قولهایی است از طریق النجاة ناصر بن ابراهیز حداد عاملی المتهجد شیخ طوسی قول
شیخ کفعمی؛ شرح آیة  37سورة جاایه آیة  246سورة بقره آیة  181سورة آل عمران آیة 77
سورة نساء آیة  27سورة مائده آیة  16سورة رعد آیة  20سورة مزمل؛ دعاء الجلیل للحاجاف
الیبیر و القلیل؛ روایتی از قاضی مجدالدین شیرازی.
آغاز :اللهز طمه بالب ء طماً و غمه بالب ء غماً و قمه باالذی قماً.
 -3حرز ابودجانه کبیر (73پ72-پ)

(عربی)

دعایی است از ابودجانه صحابی پیامبر(ص) از انصار و از قبیله بنی ساعده که در
جُنگهای بدر و احد و دیگر غزواف پیامبر (ص) شرکت داشت.
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آغاز :بسمله .الحمدهلل الذی خلق السمواف و االرض و جعل الولماف و النور.
انجام :من شر کل من یولغ بها و اعیذه من شر ماتنور الیه.
 -4خطبة البیان (89ر74 -ر)
منسوب به علی بن ابیطال

(عربی)
(ع).
المشهورة المنسوبة الی االمان المتحقق فی مشاهدة الذاف و وجود

آغاز :بسمله .و من الخط
المطلق ابوالوقت و الحال.

(عربی)

[ -5بخشی از] مهج الدعوات و منهج العبادات (74پ75 -ر)

تألیف رضیالدین علی بن موسی بن طاوور ( )1266 -1193 /664 -589در ادعیة شیعی که
بارها به چاپ رسیده است.
آغاز :عن ابان بن تغل

عن ابی عبداهلل علییه الصلواة و السی ن قال کان الذی دعا به علی

بن الحسین...
نسخ و ال

معرب خو

فرزند موسی رضا مؤذن صباغ طهرانی در

محمد کات

روز ییشنبه از دهة آخر شعبان  1238به فرمایش میرزا علی محمد طهرانی در
تهران (

)1؛ بخشهای دیگر نسخه به خط نسخ و ال

جای سرلوح خالی مانده است (

و نستعلیق معمولی؛

)1؛ دارای جداول زرین و مشیی؛ عنوان و

نشان شنگرف در حاشیه آیاف روایاف ادعیه عربی و اشعار فارسی در مدح
خداوند (

 1و )5؛ «ضورف فراسخ منازل بین راه از طهران الی خراسان» و

طلسماف ( .)89رسالههای سیون تا پنیجز به صیورف معییور و از آخیر
صحافی شدهاند.
 17ر 13 × 7

 89ن 20 × 11

کاغذ ترمة فرنگی نخودی آهار و مهره
جلد گالینگور تریاکی جدید ربعی بیاضی
منابع (

 :)1ذریعه  /156 :5دانشگاه 91 :1؛ 99 :16؛  /الهیاف /761 735 :1

ملک  /131 :2سپهساالر 22 :1؛  /45 -43 :4نشریه 147 :2؛ 17 :8؛ 187 :12 -11
 795مصباح_الیفعمیhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
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(

 :)2ابودجانهhttp://fa.wikishia.net/view/

(

 :)5ذریعه .200 :7

(فارسی -عربی)

 143د[ -جُنگ نظم و نثر]

متفرقه و گزیدههای کوتاه از اشعار و نوشتههاست (نک

بخش عمدة این نسخه شامل مطال

تصاویر برگزیده) .شاید گردآوردة ابوالقاسز فرزند میرزا سلیمان نامی در  26ذیقعدة 8 /1246
می 55( 1831ر)؛ شامل اشعار زیر:
[ -1اشعار] (1ر) نوامی گنجوی
[ -2بخشی از] سبحة االبرار (2ر ،از 62ر) ،عبدالرحمان جامی
[ -3اشعار] (2پ4 -پ) بقا؟
[ -4بخشی از] فرهاد و شیرین (5پ) از شاعر ناشنار
به مردن کند دل از جان شیرین

آغاز :شنیدستز که چون فرهاد مسیین

[ -5بخشی از] مجنون و لیلی (6ر7 -پ ،)69 ،از شاعر ناشنار اهل حق.
آغاز :کردهای جان به نثار سر احمد ش

گشته یاهر که تو محبوب حبی

غار

اللهی

[ -6مناجات موسی ع] (8ر10 ،ر) ،سرودة پیر یاهو
آغاز :شنیدستز که موسی در مناجاف

ز حق سبحانه میخواست حاجاف

 -7خطبه بیاض اخالق المعانی (8پ10 -ر) ،از کمالالدین حسین اسماعیل اصفهانی
[ -8اشعار حافظ] (12ر) ،که کات

برای منوور خود در آن دخل و تصرف کرده است.

[ -9نمونههای نامهنگاری] (13ر14 ،ر15 -پ66 ،ر67 -ر73 ،ر76 -پ86 ،پ90 -ر)؛
«رقعهای که به محسنای قلندر نوشته»؛ به «مراد سلطان حیدر» (17پ18 -ر)؛ در شیایت به
کسی (57ر57-پ)
[ -10اشعار برگزیده از داستان امیر ارسالن نامدار] (13پ) ،از محمد علی نقی الممالک
قصهگوی ناصرالدین شاه با این شعر مشهور:
عشق آمد و خیمه زد به صحرای دلز

زنجیر جنیون فینید در پای دلز
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گر حال دلز بی تو چنین خواهد بود

پس وای دلز وای دلز وای دلز

[ -11صورت مخارج] خانه وداد آباد در 16( 1827 /1243ر19 ،پ) با سجع مهر «سلیمان
»1219و صورف مخارج دیگر به سیا .
[ -12آغاز] ایلخانی (17ر) در معرفت جواهر نگاشتة خواجه نصیرالدین طوسی؛ البته فقط
آغاز آن را آورده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل .اما بعد بدان که این مختصری است در معرفت جواهر.
[ -13مبایعهنامه یک باغچه] با شرح جزییاف به سیا (18پ)
[ -14طلسمات] (19ر58 ،ر)
[ -15رساله در بیان شک در نماز و اصول و فروع دین] (20ر26 -پ) ،از ناشنار.
آغاز  :بسمله .و به نستعین .اما بعد ...پس بنابر این واج

است بر هر میلف و میلفه که

اصول و فروع و شک و سهو و غیره.
[ -16هزلیات] (26پ27 -پ) ،از ناشنار.
[ -17اشعار متفرقه]28( ،پ29 -ر51 ،پ56 -پ70،ر72 -ر81 ،ر82 -پ93 ،91 ،ر95 -پ)،
فصیحی جرجانی جامی کلیز کاشانی و دیگران
[ -18نوحه قاسم و زهرا] (29ر29-پ) ،از ناشنار.
 -19آیات قرآنی و غیره که در مراسالت ،مناسب مقام نوشته میشود (30پ48 -پ)
آغاز :مناس

مقان معموره که از حوادث ایان خراب شده باشد فلما جاء أمرنا جعلنا عالیها از

ماضیة احوال او یاهر گشته.
 -20مناجات مخمس ( ،)49از ناشنار.
آغاز :یا رب ز نور علز دلز را صفا ببخش از زنگ جهان آیینهان را ج ببخش
[ -21اشعار در مدح علی ع] ،)50( ،از ناشنار.
 -22مخمس (58پ59 -ر) ،از ناشنار.
[ -23دعا ،منقول از صحیح مسلم] (.)60
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[ -24بخشی از] بوسـتان ،سیعدی بخشی از باب اول در عدل و تدبیییر و رأی ()61؛ ایضیاً
از بوستان (69ر).
آغاز :چو بر دشمنی باشد

دسترر

مرنجانش کاو را همین غصه بس

 -25رباعیات (63پ65 -ر)[ ،منسوب به] خیان.
 -26رسم تابین (77ر) در احتران گذاشتن به دیگران
 -27لغتنامه (77پ78 -پ) ،از ناشنار.
آغاز :بسز اهلل االسماء .زیبنده ک می که مستمعان مردی صفا را به کار آید و پسندیده بختی
که مستوفیان بزن وفا را شاید.
 -28حدیث قدسی (79ر80 -پ) ،با ترجمه.
[ -29دستورات طبی] (.)83
[ -30رساله در باه] (84ر86 -ر) ،از ناشنار.
 -31خطبه بیاض نصیر (96ر103 -پ) ،از همدانی؟
آغاز :این نادره مجموعه و اقسان سخن گلهای ک ن را بود افروخته چون گلشن؛ از سواد
او عارض حو دل سوخته از سواد او مشک ختن.
شیسته نستعلیق و نسخ تحریری فتح علی متخلص به صفای ازغندی برخی
جاها به صورف چلیپا در رمضان « 1226در هنگان پریشانی خاطر و پژمردگی
گلین حیاف» (88پ 91پ)؛ یادداشت اتمان بخشی دیگر از نسخه در روز ییشنبه
 7صفر 62( 1255ر)؛ یادداشت تملک ابوالقاسز فرزند میرزا سلیمان در  26ذیقعدة
55( 1246ر) و ذکر نان برادر

محمد شفیع بن میرزا سلیمان در  10شعبان 1246

(69ر) که شاید هر دو کات

برخی از بخشهای نسخه باشند .عنوان و نشان

شنگرف و مشیی؛ طلسماف (10ر 12پ 52ر53 -پ 65پ 90پ91 -ر
92ر)؛ یادداشت از ناشنار برای تمرین خط دربارة تنهایی و غز در  24رمضان
11( 1228ر)؛ چند یادداشت دیگر به همین مضمون در  21رمضان 11( 1292پ)
و م محمد قلی در صفر 50( 1320پ)؛ و حاجی علی نوری و میرزا اسماعیل
خان ترکمان در  5ربیعالثانی 51( 1292ر)؛ یادداشت دیگر با مضمون هجو در 10
رج

28( 1292ر)؛ یادداشت دیگر در  20صفر « 1292به دماغ سوختگی بسیار و
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دل فیار و سینة سوزان» (62پ)؛ یادداشت «وقف [نسخه] به اوالد ذکور» (82ر
84ر 87ر)؛ یادداشت وقف ام ک در )68( 1233؛ یادداشت دربارة پرهیز از
روزهخواری در  1292و روایتی از علی ع (72پ)؛ یادداشت دربارة اواب حمل
نانهای اصحاب کهف و ذکر برخی از نانهای آنان (83ر)؛ صورفحساب و
اماناف به خط سیا

(86ر)؛ مهر  ...حسن الحسینی (100پ)؛ برخی آیاف و

روایاف به فارسی به شنگرف ترجمه شده است (

 .)19از برن  60معیور

صحافی شده است.
 103ن 21 × 10/5

ر گوناگون و چلیپا
کاغذ فرنگی نخودی و کبود
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

(فارسی)

 144د -یادگار
نگاشتة سید اسماعیل گرگانی (رک  5آ) در پزشیی و داروسازی در  5بخش:
 .1در فوائد علمی که اندر ط

به کار آید در  17باب

 .2در ع ج بیماریها از سر تا پا در  30باب
[ .3اندر انواع] ت ها و [ع ج آن و اندر] آبله و حصبه در  2باب
 .4در ع ج ریشها و جراحتها و آمارها در  11باب
 .5در مجری و رتبت و اندر ع ج زهرها در  3باب

او پس از آن که ذخیرة خوارزنشاهی و اغراض الطبیه و المباح

الع ئیه را نگیاشت دو

خ صیة کوچک از آنهیا به نانهای خُفی ع ئی و یادگار را تهییه نمیود .وی با نوشتن این
کتیابها فارسینویسی را در پزشییی که پییش از پور سینیا نییز وجیود داشت بارور و
شییوفیا نمود.
آغاز :بسمله .و به نستعین در فوائد علمی که اندر ط

به کار آید و این هیجده باب است.

انجام :بسیار خوردن نمک سوزانندة خون و ضعیفکنندة بینایی است و کزکنندة شهوف بود.
نستعلیق تحریری نیمة اول سدة 13؛ عناونها به خط نسخ خو

بر باالی برنها

نوشته شده است .عنوان و نشان مشیی و شنگرف؛ یادداشت «صورف منافع
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اجنار مشهود و ...که به خرج ستاد [ارتش؟] بردهاند»؛ صورف حسابهای دیگر
(149ر 150پ 151ر)؛ نسخة پزشیی با مقادیر مثقال داروهای گیاهی (153پ)
همگی با جوهر آبی (152پ)؛ برنهای  144و  145به صورف چلیپا و پایان
نسخه با جوهر آبی بر روی کاغذ فرنگی جدید خطدار رسز نوشته شده است
 .)153 -0146برخی برنها وصالی شده است.
 154ن 21 × 9

 21ر 13/5 × 5
کاغذ فرنگی نخودی آهار و مهره
جلد تیماج کبود جدید ربعی باریک

منابع :ذریعه  /265 :25منزوی  /610 :1ملی  /199 :5دانشگاه / 387 -375 :17
 /2883 -2881 :12نشریه .203 :8

(فارسی -عربی)

 145د[ -کتاب در ادعیه]

گردآوردة محمد مراد نامی با گرایش شیعی که با توجه به مفاد آن بیشتر مناس
روستایی و کشاورزی اوایل عهد قاجار است؛ شامل موارد ذیل:
 [بخشی از] تحفه عباسی (1ر7 -پ) (رک  116د)نگاشتة محمد طاهر شیرازی قمی
 دعای محبت زن و شوهر (8پ9 -پ) [دعا جهت] ع ج آمدن خون از بینی (9پ10 -ر) [دعا] جهت رفع بواسیر (10ر11 -ر)[ -دعا جهت] ح

الشهواف (11ر11 -پ)

 [دعا جهت] استخاره ()12 دعای حاجاف ()14 [دعا] جهت اوالد و اطفال (15ر)17 - [دعا] در مواضع هولناک (16ر) [دعا] جهت زیاده [کردن] شیر زنان و گاو و گوسفند (17ر) -نسخة دل درد ()18

زندگی
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 [دعا جهت] دانستن طالع ()19 دعای زراعت ()20 [دعا] برای دفع نور ()21 دعای دفع آفت ()22 [دعا] جهت سرفة اطفال ()23 [دعا] برای [افزایش] شیر گاو ()24 [دعا جهت] افسون گاو و گوساله [دعا] جهت کید اعدا ()27 اشعار گوناگون ()65 28 دعای مجرب ()29 شرح دعای دلیل ()30 دعا [و طلسز جهت] زاییدن زنان ()74 56 50 31 دعای [نیش] عقرب ()32 دعای آوار کردن مردن ()33 خواص ایان ()34 دعای چلة مرده ()36 دعای صحت ()38 دعای پیدا کردن دزد ()41 افسون محبت ()42 دعای بادهای بدن ()44[ -دعا] جهت ت

گرن ()45

 [دعا] جهت ترسیدن کودکان ()45 [دعا جهت] دفع درد گلو ()46 [دعا جهت] دفع درد زنان ()46[ -دعا جهت] درد قولنج ()48
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 دفع چشز زخز و شر دشمنان ()66 49 [دعا جهت] ذبح قربانی ()51 دعای شفا ()52 دعای [یافتن] مال دزدیده و اشیال آن ()54 -53 دعای چشز درد ()55 [دعا جهت] دفع بادکش ()57 دعای بازوبند ()58 دعای درد پا ()58 -دعای رؤیت ماه اشیال اوفا

اختیاراف ایان و احیان ماه ()63-64 60 -59

 استخراج قول هو اهلل ()61 دعای زراعت و سفر ()70 62 [دعا جهت] دفع بتها ()66 [دعا جهت] دوست شدن مردمان )067 دعای [زیاد شدن] رز ()68 دعای عزف ()69 اشعار دوازده امان ()71 دعای سوسن غساله ()71 دعای زالو ()72 [دعا جهت تسیین] دندان درد ()73 [دعا جهت] گشایش کارها ()75آغاز :آداب اصول دین؛ اگر پرسید اصول چند است بگو پنج .اول توحید؛ یعنی برای اعتقاد
کنی که خدا ییی است و دو نیست .اگر پرسید به چه [دلیل] بگو به دلیل قل هو اهلل احد.
انجام :به جهت رفع نزله و صداع به وسیلة مریض بر سر بندد :بسمله .اللهز رحز اسئلک
اشفنا بحق محمد المصطفی.
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نسخ و نستعلیق و شیسته نستعلیق اواسط سدة 13؛ سجع مهر «المتوکل علی اهلل
عبده محمد مراد» در 5پ و چند برن دیگر نسخه و یک تاریخ ( .)1218تا برن
 33نسخه از یک سو و از برن  34از سوی دیگر نوشته شده است .نسخه فرسوده
شده است.
 75ن 17 × 8

ر گوناگون
کاغذ فرنگی الوان
جلد تیماج تریاکی ضربی منگنهای الیی ربعی

(فارسی)

 146د[ -مقتل منظوم]

ک ن سرایندگان شیعی گوناگون از جمله محتشز میرزا صاد کزازی علی اکبر خان نوری
تاراج بیدل و مجید نان .شامل پیشخوانی و نوحه مرایهخوانی لعنتنامه و جز آنها در سون
امان حسین (ع) .در لعنتنامه به هنگان لعنت بر یزید نان شهرهای ایران را آورده است .در
پایان نسخه ییی از نویسندگان نام مجالسی را که در مراسم میخوانده ،گویا در  12مجلس
فهرست کرده است (114پ).
آغاز :خامو

محتشز که ازین نوز سوزناک

در دییده اشک مستمعان خیون ناب است

خامو

محتشز که ازین نوز گریهخیز

روی زمین ز اشک جگر خون خضاب شد

انجام :شهادف علی اکبر و حیایت کتاب الخ؛ مجلسی که آن جناب آمدند الخ.
شیسته نستعلیق تحریری اواخر سدة  13با یادداشت تملک و سجع مهر «یا مهدی
35( »1283ر 46ر) که شاید ییی از سرایندگان و کاتبان نسخه باشد .با عنوانهای
«و له ایضا» «من ک ن مقتل» «منه» .یادداشت «عالیجاه معلی جایگاه ...عمدة
االعیان محمد یوسف خان مطالعه فرماید» (117پ) .یک شعر در وصف گذر
جوانی به عربی و چند مهر سیاه شده در برن 115پ .بر روی آغازِ اشعا ِر مجالس
شمارههای پس و پیش و نامنوز با مَداد نوشته است .نسخه اندکی آبخورده
است.
ر گوناگون و چلیپا 14 × 8
کاغذ فرنگی نخودی
جلد ساغری مشیی الیی بیاضی

 119ن 17 × 10
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(فارسی)

 147د[ -مقتل منظوم]
از ناشنار؛ شامل چند نوحه در سون امان حسین (ع).
آغاز :زین

چه دید پییری اندر میان و آن

انجام :در حجله زنان جمله حنا بسته عزادار

چون آسمان زخز تن از انجمش فزان
گوینید به قاسیز که مبیارک بود امش

شیسته نستعلیق تحریری اواخر سدة 13؛ با عنوانهای نوحه .نان اکبر یوسف
جمالی در آغاز؛ برنهای آغاز و انجان نسخه افتاده و تمان آن آبخورده کپکزده
و فرسوده است.
ر گوناگون و چلیپا 16 × 10
کاغذ فرنگی کبود

 26ن 18 × 11/5

جلد تیماج تریاکی فرسوده و از یک طرف پاره شده بیاضی

(فارسی)

 148د -بوستان
نگاشتة سعدی شیرازی (رک  143/24د).

این نسخه بخشهایی از باب اول «در رضا» تا اواخر باب نهز «در توبه و راه صواب» را در بر
دارد؛ که پس و پیش به هز دوخته شده است.
آغاز (باب پنجم) :ییی طفل بردارد از رخش بنید

نیاید به صد رستیز اندر کمنید

از غیرف و شرمساری بخفت

شبانگه پرستاری از خیمه گفت

انجام (افتاده) :ش
نستعلیق خو

نیمة دون سدة 10؛ عنوانها شنگرف؛ با اندکی تصحیحاف و

نشانههای منه؛ یادداشت تملک رحمت (8پ) و یادداشت یادگاری با خط درشت
در کرانة برن  30ر عربی؛ مهر ناخوانا (برن 24ر) .نسخه اورا شده است.
 15ر 12 × 6
کاغذ نخودی
بیجلد ربعی
منابع :ذریعه  /155 :3منزوی .2663 :4

 40ن 18 /5 × 10/5
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 149د[ -منظومههای دینی و مذهبی]

(فارسی -ترکی)
پیامبران و امامان:

شامل دو منوومة فارسی و یک منوومة ترکی در مناق

(فارسی)

[ -1خضرنامه] (1ر16-ر)
سرودة شاعر ناشنار از اواخر دورة قاجار در گفتگوی منوون خضر (ع) و جبرییل.
آغاز :چو خورشید جهان تنها چیراغی

چنین شیدا؟ تو عازن بر کجایی

اگر گیز کردهای تو راه خیانییه

که گردیدی درین صحرا روانه

گمیانیز یوسیف کنعیان نژادی

که از میادر پیدر دور اوفتیادی

انجام :چو جبریل امین گفت این سخن را

پر و بالش تمامی سوخت یکجا

و لیـکن گر نمیگشتـم در آن حـال

بُدی تا روز محشـر بیپر و بال
(فارسی)

[ -2مناقب حسن و حسین (ع)] (16پ26 -پ)
سرودة شاعر ناشنار از اواخر دورة قاجار در مناق

امان حسن و امان حسین (ع) که با

افسانه آمیخته است.
آغاز :شییود یییارن گییر معیین اهلل

به نوز آورن قصهای زان دو شاه

ز راوی چنین یاد دارن سیخن

ببردند به میت

حسین و حسن

ییی روز از عیید نوروز بیود

دل میتبییین شییاد فییروز بیود

انجام (افتاده) :چو دید آن سگ طال گزگشته راه

که حیدر بیشت یک هزار

سپاه

بدانست لشییر نییارند تیاب

به شمشییر برنیدة بوتیراب

 ...طییال از هییول جیان

همه کشته خواهند شد از ییان

.......................................

دو فرزنید حییدر برون آوریید
(ترکی)

[ -3منظومه درباره پیامبر (ص)] (27ر42 -پ)
سرودة شاعر ناشنار از اواخر دورة قاجار در وصف پیامبر (ص)
آغاز :ناگهان کوزینیه کورنیدی بیراور
ایر شدی کوردی چادر تیلمیش
انجام :اورار نعره توکر کافرون اول قان

اول ارده ایچنده یاتار صندل عود
عج

نقشیی ایله نازک تیلمیش

بو اوغ ن ر ایله اول شییر یزدان
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روان رکییز بوالری اولیدره سل

مسلمانی قولینی قالدوره سین امیرالمؤمنین...

(ناخوانا)
شیسته نستعلیق تحریری اواخر سدة 13؛ بر باالی اوایل رسالة سون نوشته است:
«هذا کتاب محمد حبی » (27ر) .مهر محمد و سه مهر ناخوانای دیگر (29ر)؛ آغاز
و انجان نسخه افتاده و فرسوده است.
ر گوناگون 13 × 8-7

 42ن 16 /5 × 10

کاغذ انگلیسی نخودی فرسوده
جلد گالینگور قهوهای جدید ربعی

(عربی)

 150د[ -مجموعه فی المنطق]
شامل دو کتاب در منطق:
 -1تهذیب المنطق (1ر44 -پ)

نگاشتة م مصطفی کامرانی .از این نویسنده و کتاب او نشانی در فهرستها به دست نیامد.
آغاز :بسمله .و به اقتی .الحمدهلل الذی هدینا سواء الطریق و جعل لنا توفیق خیر رفیق ...و
بعد فهذا غایة تهذی

الی ن فی تحریر المنطق و الی ن و تقری .

انجام :و طرفیا الشرطییه فی االصل قضیتیان حملیتیان او متصلتیان او منفصلتیان او
مختلفتیان اال انتها.
 -2المختصر فی االصلین (45ر78 -پ)
تألیف تاج سبیی در چند مسأله و پنج کتاب.
آغاز  :بسمله .و به اقتی .الحمدهلل الذی وفقنا للوصول الی معرفة االصول و یسّر لنا سلوک
مناهج بقوة اودعها فی العقول ...و بعد فهذا مختصر فی االصلین و ما معهما.
انجام (ناتمام) :و یسمی الحا الفرد باالغل

مسئلة االصح ان استصحاب العدن االصلی و

العمون و النص و ما دلّ الشرع علی ابوته لوجود.
ال

(برخی جاها معرب) حسن شفاعتی برای م عبدالحمید در مدرسة دولتآباد

در شوال 17( 1368پ) و محمد طاهر حسینی در اواسط سدة ( 14برن ع)در؟؛
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عنوان و نشان شنگرف؛ برخی توضیحاف بر باالی برخی سطور نوشته است« .متن
المعقوالف مع ضز بعض من شرحه الیه» با جوهر آبی (79ر80 -ر) .یادداشت
مرتضی رشیدی فرزند احمد کرمانشاهی مبنی بر مطالعة کتاب در  75( 1348پ)؛
برنهای  22تا  31بیاض مانده است.
 81ن 17 × 10/5

 7ر 12 × 7/5
کاغذ انگلیسی خطدار نخودی
جلد تیماج مشیی زبر مقوایی ربعی

(ترکی)

 151د[ -مقتل]

از مداح ناشنار آذری؛ شامل مداحی و نوحه دربارة امان حسین و اهل بیت و یارانش و
هزچنین مطالبی دربارة پیامبر اس ن و برخی پیامبران بنی اسراییل به نوز و نثر و به رو
غالی .در آن از «م غی

علی [مداح] رحمتاهلل» نان برده است (52ر) .عنوانهای آن به ترتی

زیر است:
عرور دیدی؛ پیش واقعه؛ مجلس واقعه؛ مجلس مشق دعوای علی اکبر؛ واقعة وداع شهرهبانو؛
مجلس نامزدی علی اکبر بن امان حسین ع؛ صورف مجلس تولد ابا عبداهلل الحسین و آمدن
جبرییل و درداییل و جمعی از م یک به جهت تهنیت به خاتز االنبیا؛ روضة مجلس غارف
نمودن کوفیان فاطمه را در کرب ؛ مجلس منتقل شدن اسرا به قتلگاه و مقدمة آن؛ واقعة یون
السبت و قبول شهادف نمودن اباعبداهلل؛ واقعة شهادف علی اکبر؛ روضه فی مقدمة زن نابینا و
شناختن زین

در مجلس یزید؛ جناب امان حسین بیوردی جبرییل؛ مجلس یعقوب...؟؛ واقعة

مقدمة افتادن سیینه؛ واقعة واقعاف ذوالجناح؛ یا غنی پیش واقعه من ک ن م

غی

علی

رحمتا هلل؛ مجلس فی واقعة ابراهیز ذبح حضرف اسماعیل؛ مجلس وفاف ابراهیز بن پیغمبر
ص؛ مجلس رحلت فاطمه علیها الس ن (نک تصاویر برگزیده).
آغاز (2ر) :چهار ر ایله او شیهزاده مغان اولیدی
حسین بقییعیده گیوییا یید کمان اولیدی
انجام (19ر) :و عایتور اوالرا ایتمه منو ب خوف و هرار
کسوب یول اوستنی زوار کوزرلری عبار
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شیسته نستعلیق 19( 1275ر)؛ عنوان و نشان درشتتر از متن و گاه به خط ال ؛
برخی مواضع چلیپا نوشته شده است .نان محمد حسن و احمد حسینی (9پ)؛
یادادشت تملک محمد با خودکار آبی (10ر 15ر)؛ برنهای نسخه در صحافی
پس و پیش شده و بنابر این ترقیمة نسخه در برن  19آمده است .نسخه فرسوده
و چند برن آن پاره شده است.
 61ن 17 /5 × 10

ر گوناگون 13 -12 × 8
کاغذ فرنگی نخودی
جلد تیماج تریاکی الیی بیاضی

(بختیاری -فارسی)

 152د -مجموعه
شامل یک منوومه و یک فرهنگ دو زبانه و یک رساله در تجوید:

(بختیاری)

 -1معراجنامه (1ر3 -ر)

منوومة کوتاهی است از شاعر ناشنار بختیاری در داستان معراج پیامبر و سیر ایشان در
آسمانهای هفتگانه و عر

و گفتگو با خداوند و جبرییل.

آغاز :بسمله .و به نستعین.
کرییز میو کنیز شیرک انیا بسییار تمحیدی

شوآنِ تار از صنیع آفرین روزان اسپیدی

میرود بیحد افزون به روح حضرف محمد

که در یون البنین دارن ازو مو چشز امیدی

انجام :منی سک ایینی اف اف کهی سیری کهی رسنا
بحمداهلل که در اینیدر که آخیر پییر آوییدی
[ -2فرهنگ فارسی و عربی به فارسی] (3پ73 -ر77 ،پ93 -ر)

(فارسی)

از ناشنار؛ در یک جا آورده است ترجمة کتاب مثنوی االطفال به تاریخ 5( »1323ر) و در
جای دیگر «ترجمة شصت کلمه» (13ر) .در واقع گویا کات
میت خانه را برای فرزند نوآموز

واژههای دشوار درور

به صورف پراکنده گردآوری و معنی کرده است.

آغاز :بسمله .بطر سرشیستگی؛ زفت قوی جثه؛ حاذ
یفترون یعنی پناه میبرن به خدا از آن چه افترا زدهاند.

بافطانت و زیرکی؛ استعیذ باهلل مما
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انجام :یله رها و کج و رها کرده شده؛ ییایک ناگاه؛ یلیزن خواننده؛ یَمک نان شهری و
والیتی میباشد.
(فارسی)

 -3تجوید (74ر77 -ر)
از ناشنار؛ در تجوید قرآن

آغاز :بسمله .الحمدهلل ...اما بعد بدان که هر که خواهد قرآن بخواند باید بداند که هر
حروف مخرج دارد باید از مخرج خود بیرون کند.
انجام :غیلوله با غین؛ آخر روز است هنگان پراکنده ساختن شیطان لشیر خود را بد است.
تمان شد.
شیسته نستعلیق خدا رحیز در روز دوشنبه  26جمادیاالول 3( 1324ر) و روز
پنچشنبه  20رمضان 93( 1310ر)؛ عنوانها درشتتر از متن و روی آنها خط
مشیی کشیده است« .اسماء ازواج النبی و چند مَثل (12ر)؛ چند مثل منوون
(20پ21 -پ 58ر65-پ)؛ شعر حافظ (58پ)؛ قبلههای مسلمانان (64ر)؛
یادداشت دعوف «عالیجناب آخوند م

ابراهیز و عالیشأن اهللبخش بگ و

کرب یی حسن علی و کرب یی براف علی و حسین و م محمد و م قربان علی
و کرب یی عبار علی و کرب یی محمد حنفیه» به جشن ازدواج «نورچشمی محمد
آقا» در روز جمعه «با دو مطرب کل جمله مهیاست ولی عیش بی دوست مهیا
نشود» (65پ)؛ یادداشت دربارة واگذاری مبلغ پنج تومان «به سیة خزانة
ناصرالدین شاهی ...متوجه شأن کرب ی نور» از جان

محمد پسر محمد یوسف

ساکن قریة سار سفلی به حیدر علی پسر عرب علی بازپرداخت با ارائة رسید؛ به
تاریخ  20ربیعاآلخر (سال؟) (93پ)
ر گوناگون 14 × 8

 93ن 18 × 11/5

کاغذ فرنگی کبود و نخودی
جلد پارچة ترمة الیی ربعی

 153د[ -مثنوی]

(فارسی)

از شاعر ناشنار؛ شاید نان او عبدالواحد بوده؛ بنابر شعری که در خاتمه آورده است:
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به عرض دوستیان عیی

مر این را میرساند عبد واحد (38ر)

شاهد

شامل اشعار اخ قی و دینی در اصول و فروع دین .سراینده گوید که آن را از متون دینی

گرفته و از خود بر آن نیفزوده است؛ هزچنین خواندن آن را بر شاهنامه و کلیله و دمنه و بهران
و گلندان و لیلی و مجنون برتر دانسته است (38ر):
کیه آن چیه اندرین منوومیه گفتز

ییی را پیش خود اصی ً نگفتیز

کلییله دمنیه و شیهنیامیه خیوانیی

به عقبی نیسیت او را جز زییانی

ز بهیییران و گلینییدان ای بییرادر

چه فیضی میبری در روز محشر

عنوان های آن به ترتی

زیر است :در زکاف مال گوید؛ در زکاف شتر گوید؛ در زکاف ماده

گاو؛ در زکاف گوسفند گوید؛ در زکاف مادیان گوید؛ در زکاف ط و نقره؛ مناجاف؛ در زکاف
اجنار گوید؛ در خمس گوید؛ در مستحقین زکاف گوید؛ در حج گوید؛ در جهاد گوید؛ در امر
معروف گوید؛ در نهی منیر؛ در توّال گوید؛ در تبّرا گوید؛ در مصرف عمر گوید؛ در سلوک با
خلق؛ در سلوک همسایه گوید؛ در عی

پوشیدن؛ در بّر والدین گوید؛ در برآوردن حاجت

مؤمنین؛ در سلوک با عیال؛ در زیارف عتباف؛ در زیارف اهل قبور؛ در تعزیة شهیدان؛ در مبراف
گوید؛ در سخاوف گوید؛ در فضیلت قرآن؛ در فضیلت صلواف؛ در تجهیز امواف؛ در نماز
هدیه؛ در ذکر ش های احیا؛ در سلوک با یتیمان؛ [در] امان؛ صبر کردن در ب ها؛ در مناهی
گوید؛ در غیبت گوید؛ در بهتان گوید؛ در قتل نفس گوید؛ در شرب خمر گوید؛ در عا
والدین؛ در لواطه گوید؛ در مذمت زنا گوید؛ در سودخواران؛ در بخل و حسد گوید؛ در
قماربازی گوید؛ در یلز کردن؛ در ریا گوید؛ خود در فحش گوید؛ در غنا گوید؛ در مذمت
بینماز؛ در سخنچین گوید؛ در وزن کز و زیاد؛ در خواب کردن عالز گوید؛ در خندة قهقهه؛
در توبه گوید؛ مناجاف؛ در خاتمه؛ در شصت مسألة نیبت؛ قصة گفتگوی حضرف امیرمؤمنان
با حضرف خضر؛ نقل خنثی؛ قصة زنبیلباف.
هزچنان که از عنوانها معلون است مطال

پس از «خاتمه» را به کتاب الحا کرده است.

آغاز :دلت را با زبان میکن( ...پاره شده)

ز اکل شرب نفست را نگه دار

ز وقت صبح...
ز فحش و غیبت و نیاگفتنییها

ز کذب و دیدن و نا[دیدنیها]...
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به عمداً باطل آمد نیک دریاب

اگر سر را فرو کردی تو در آب

انجام :چون نور بر عارض آن ماه زدهمچو رهزن آمد و آن راه زد
پیش آمد آن جوان را آن کنیزگفت ای زیبیا جیوان ..تمییز
نستعلیق اواخر سدة 13؛ عنوانها درشتتر از متن .نسخه آبخورده و برنهای
آغازین مو خورده و آغاز و انجان آن افتاده است.
 47ن 18 × 11/5

 12ر 14/5 × 7 /5
کاغذ روسی نخودی
بیجلد ربعی

(ترکی)

 154د[ -مقتل و تعزیه منظوم]

از مداح ناشنار آذری؛ دربارة امان حسین و اهل بیت و یارانش و هزچنین برخی امامان شیعه.
مداح مطال

آن را نامنوز نوشته و معلون است که آن را برای استفاده در مجالس تعزیه نگاشته

است.
آغاز (افتاده و ناخوانا):
عرض قلدی کل کلن اول بوسباکی(؟)

کندی دعوایه یه بودن عبار خشز ایله دلیه

برادران هژبیر کیارزار کربیی کل کل

عزییز حییدر صفیدر گیل باغ وفیا کل کل

انجام (افتاده و ناخوانا):
فدا اولون سنیه ای یادگار شیاه زمیین

تدارک ایله منیه سوعمیو دخییلز من

اگر تاپو طبا سرای عمو یقین اول (؟)

اگر تاپو طبا سرای عمو یقین اول (؟)

نستعلیق تحریری اواخر سدة 13؛ عنوانها به اندازة متن و زیر برخی اشعار خط
کشیده است .نسخه به صورف چلیپا و نامنوز نوشته شده است .نسخه آبخورده
و اورا شده و آغاز و انجان آن افتاده است.
ر گوناگون
کاغذ روسی نخودی
بیجلد بیاضی

 136ن 17 × 11
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(عربی)

 155د -مجموعه
 -1شرح ایساغوجی (1پ35 -ر)

شرح حسانالدین حسن کاتی (ن  )1359 /760بر مختصر اایرالدین مفضل بن عمر ابهری
( )1265 /663بر ایساغوجی در منطق.
اصل کتاب مقدمة فرفوریور یونانی (304 -232ن) بر مقوالف ارسطو بوده است .سپس احمد
سرخسی (ن  ) 899 /286آن را به عربی ترجمه کرد .بعدها اایرالدین ابهری آن را بازسازی کرد
و کاتی با عنوانهای «قال اقول» به خواهش شاگردان و دوستان شرح کرد .این رساله به
چاپ رسیده است.
آغاز  :بسمله .و به نستعین الحمدهلل الواج

وجوده الممتنع نویره الممین سواه و غیره

القادر باختیار شره و خیره ...اما بعد فأن کتاب الشیخ ...اایرالدین ابهری ...لما کان بعض
االخوان متعسراً.
انجام  :انما هو البرهان لیونه مرکباً من المقدماف الیقینیه و لیین هذا آخر کت

من االورا

الیضاح باالیجاب.
 -2شرح التصریف (36ر98 -ر)
تألیف عبدالوهاب بن عمادالدین بن ابراهیز شافعیی زنیجانی ( )1257 /655شامل مختیصر
بیسیاری از مبیاح

علز صرف .بر کتاب تصریف شروح فراوانی نوشته شده است .از

مهزترین آنها شرح م سعدالدین مسعود بن عمر بن عبداهلل هروی خراسانی تفتازانی (-722
 )1390 -1322 /792است .تفتازانی این شرح را در شانزده سالگی نوشت و نخستین کتاب
وی محسوب میشود .هزچنین به عنوان بخشی از جامع المقدماف بارها به چاپ رسیده و از
کتابهای مدرسی در حوزههای علمیه به شمار میرود.
آغاز (افتاده) :و هی الهمزه و الهاء و العین و الحاء و الغین و الخاء؛ النحو سل بئل و منع ینع.
انجام :و الفعل بالیسر للنوع من الفعل تقول هو حسن الطعمة و الجلسة.
نستعلیق و نسخ تحریری اوایل سدة  12از دو کات
نیمة دون سدة ( 13

(

 )1و یهر روز پنجشنبه از

)2؛ چند برن نخستین وصالی شده است .عنوانهای «قال
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اقول» در
ر» (

 2شنگرف؛ دارای حواشی با نشانههای «صح

 1و عنوانها در

)2؛ یادداشت خرید نسخه در روز جمعه 2ربیعاالول ؟  1168با سجع مهر

«رفعنا فی الجنة میان ًا علیا» (برن ع)؛ همین سجع مهر و «الوااق باهلل الغنی عبده
جواد بن محمد علی» و مهر ناخوانای دیگر (35ر)؛ یادداشت دربارة معنای
ایساغوجی (1ر)؛ اشعار بابا فغانی شیرازی و حافظ با تصرفاف (98ر99 -ر) .گویا
کات

رسالة دون اهل کردستان بوده زیرا در شعر مشهور حافظ «اگر آن ترک

شیرازی به دست آرد دل ما را »...دست برده و در آن از کردستان یاد کرده است
(98ر) .وصیت پیامبر به علی ع ()99؛ یادداشت مبنی بر مطالعة نسخه توسط
مرتضی رشیدی فرزند احمد کرمانشاهی (87پ)؛ یادداشت ناخوانا (35پ)؛ بخش
دون نسخه عمدت ًا آبخورده است.
 13ر  11 /5 × 4و )1 ( 12 × 5/5
5ر(7×5

 99ن 14 × 9/5

)2

کاغذ سپاهانی نخودی (

 )1و فرنگی نخودی (

)2

جلد ساغری مشیی ضربی الیی ربعی
منابع :ذریعه  /149 116 :13فنخا .151 -137 :19
جامع المقدماف http://fa.wikishia.net/view/

(فارسی -ترکی)

 156د[ -جنگ]
[ -1جنگ اشعار]

گردآوردة ناشنار در بخش عمدة این جنگ غزلیاف سعدی را نوشته ؛ در عین حال خود نیز
شاعر بوده و در پایان یک شعر تخلص «جنت» گزیده است (44پ) .گویا گردآورنده ییی از
درباریان اواخر عصر قاجار بوده ؛ زیرا در آن برخی درباریان را مدح کرده و به روسیه و
انگلستان و فرانسه هز اشاراتی کرده است .برخی شعرها توأمان فارسی و ترکی است .اشعاری
که نان آنها معلون است به ترتی

زیر هستند:

«در مدح منصور لشیر گفته» (ترکی) (1ر)؛ «قصیدة شیخ خاطی» (2ر)؛ «در مدح اسعد نوان»
(3پ 17ر)؛ «درمدح حاجی قدسوی -سلمه اهلل» (6ر)؛ «به جهت آقای منصور لشیر عرض
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شد» (6پ)؛ ابوالع

(12پ)؛ «شهزاده علی اصغر [امین السلطان]» (34ر)؛ «مخالف گوید»

(34پ)؛ «گفتة خان عاصی در وصف آغا ...ساوجی» (38پ)؛
آغاز ... :به آقای منصور لشیر گفته:
سرورا! طیالیع رخشنیده! قربان قربان!نه اوالً من گفت بخشنده قربان قربان!
انجام :به بیاد رفتییه بیه عشیق فرنیگ ایمیانز

صنزپرست شدن از برای فرنگ

ای چشز تو خجل نرگس شه ی فرنگ

فتنیه از بیز ...پییمای فرنیگ(؟)

[ -2فرهنگ واژهها] (13ر16 -پ؛ 18ر24 -پ)؛
گوییا گردآورندة دفتیر

 1این فرهنگ را برای استیفادة شخصی در مییان دفتیر شعر خود

نوشته است.
آغاز :باب الف -اگلیون کتاب ترسایان است که مراد از انجیل است .اقحوان شیوفة
ریحان و بابونه باشد.
انجام :اه ن نان کوهی است؛ امار جمع میوه؛ اغیور سرحیداف؛ اراب توانگری؛ ااق
سوراخ کننده.
شیسته نستعلیق نیمة دون سدة 13؛ صورفحساب خرید اق ن گیاهی از قبیل
دارچین چای توتون و جز آنها به سیا (37ر) 15 .برن مجدول در دو بخش
نسخه پیش و پس از فرهنگ واژها بیاض مانده است .سراینده پس از آن غزلیاف
سعیدی را از آن سوی دفتیر شروع کرده است .برنهای آغاز و انجان نسخه
پوسیده است.
 96ن 19 /5 × 8/5

ر گوناگون و چلیپا 13 × 5 /5
کاغذ فرنگی الوان
جلد تیماج قهوهای ضربی الیی بیاضی

 157د[ -جنگ اشعار]

(فارسی -عربی)

از گردآورندة ناشنار؛ شامل اشعاری از شاعرانی مانند مولوی سعدی حافظ واصف عرفی
خالقی شاه عبار خاکی جامی مشتا

فتحعلی شاه عرفی محتشز و شمس.
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نی از آن کیفیتی حاصیل نیه حیال

آغاز :علز رسمی سر به سر قیل است [و] قال
طبع را افسردگی بخشد مدان
شیسته نستعلیق خو

مولوی باور ندارد این ک ن

و تحریری نیمة اول سدة 13؛ طلسماف و ادعیه و معما و

نسخة دارویی و شعر (1ر5 -پ 8پ 15پ)؛ یادداشت تولد عطا بگ فرزند
عبار در  28رمضان  1250و محمد صاد در  24جمادیاآلخر 48( 1285پ)؛ و
صد تومانی فرزند کرب یی رضا قلی در غرة شعبان ( 134تاریخ پاک شده 75ر)؛
یادداشت تمرین خط با تاریخ 116( 1236ر)؛ ؛ سجع مهر «عبده محمد هادی
67( »1226پ 72ر).
 120ن 15 × 6/5

ر گوناگون و چلیپا 10/5 × 4 /5
کاغذ فرنگی شیری
جلد ساغری مشیی الیی بیاضی

(فارسی)

 158د[ -جُنگ و متفرقات]

دفتر مخصوص دخل و خرج و متفرقه که گویا در آغاز مورد استفادة یک روضهخوان بوده که
نماز و روزة استیجاری هز انجان میداده است ( 1پ).
[ -1آیاتی از] قرآن ( 4پ 9 -ر) با ارجاع به آنها
 -2الفبای میخی ( 14پ 15 -ر) نگاشتة میرزا آقا
 -3تأثیر موسیقی بر اعصاب ( 17پ 41 -ر)
از ناشنار؛ با ارجاع به نوشتههایی از نویسندگان غربی نگاشته در  18آذر 1339
[ -4یادداشت درباره طبایع انسانی] ( 40پ 41 -ر)؛
[ -5دفتر دخل و خرج یک بازاری] ( 61ر 89 -پ با برنشمار معیور).
نستعلیق تحریری سالهای  1330تا 1341

؛ اجارة دکان آقای عمیدی توسط

مشهدی حسن سلیمانی در  22خرداد  1336به سالی  40تومان ( 16پ)؛ یادداشتی
در لعن یزید ( 10پ)؛ شعر در نیوهش روزگار در ش

 5فروردین 43( 1341

پ 44 -پ).
ر گوناگون

 89ن 14 × 10
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کاغذ فرنگی خطدار
جلد مقوایی ربعی

(فارسی)

 159د[ -جُنگ]

نگاشته و گردآوریِ مییرزا آقیا مییرزالی [همدانی] که گوییا مداح بوده و مختصیر سیوادی
داشته است:
[ -1یادداشتهای متفرقه] ( 1ر 13 -ر)
[ -2بخشی از] دیوان حافظ شیرازی] ( 13پ 14 -پ)
 -3تاریخ مختصر همدان ( 15ر 69 -پ)
با امضای میرزا آقا میرزالی [همدانی] ( 69ر  81ر) از روی کتاب دیگری با نان تاریخ همدان.
نگارنده در مقدمه آورده است« :فقیر چندی بود میل داشتز تاریخ همدان را و مصّ و سرقلعه
را دانسته باشز .تاریخی به نور حقیر نرسیده بود؛ تا این که در سنة  1360هجری [قمری]/
مطابق  1320شمسی محمد حسن که داییِ حقیر است کتاب تاریخ همدان را مشاهده نمود.
برای یادگاری بنده این مختصر را مذکور داشته »...در واقع تاریخ داستانی و افسانههای اکباتان
بوده که انجان آن ناتمان مانده است.
[ -4واژهنامه انگلیسی به فارسی] ( 70ر 76 -ر)87 ،
با الفبای واژههای انگلیسی و مغلوط
 -5الفبای میخی ( 88ر 90 -ر)
[ -6اشعار] ( 78ر 79 -ر 85 ،پ 86 -ر 126 ،ر 131 -پ معکوس)
[ -7دفتر دخل و خرج] ( 111ر 120 -ر)
 -8نظم و نثر در مدح امام زمان ( 132پ 145 -پ معکوس)
نگاشتة همو در  22ذیقعدة  3 /1358ژانویه .1940
نستعلیق تحریری از میرزا آقا میرزالی [همدانی] به صورف مغلوط و درهز در نیمة
دون سدة .14
ر گوناگون
کاغذ خطدار فرنگی
جلد تیماج الیی لوالدار ربعی فرسوده

 151ن 13 /5 × 9
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(عربی)
 160د[ -حاشیة علی حاشیة القدیمه]
گویا از زینالعابدین مسعود حسنی باشد که در ک ن شیعی در  1560 -1559 /967آن را
نگاشت (نک تصاویر برگزیده).
آغاز :بسمله .قال شارح فی الحاشیه اعنی من اتّصف من محبوبه بزیادة الیرن فی الجملة
اقول اراد بالزیادة فی الجملة الزیادة علی بعض ما عداه.
انجام :یجوز أن ییون رغز من وجه أو مطلقاً بالسنة الی القسز .واهلل اعلز بمنه.
نسخ و نستعلیق تحریری زینالعابدین فرزند مسعود حسنی در  .967با حواشی به
نشانههای «ص صح منه رحمة اهلل منه ره»؛ عنوان «قال» شنگرف است .یادداشت
تملک محمد باقر مجلسی در [جمادیاالول 1101؟] و یادداشت خرید در اصفهان
در محرن  1201که نان مالک پاک شده است (برن ع) .لبة باالی نسخه فرسوده
است.
 15ر  145 11 × 5ن 17 × 9 /5
کاغذ سپاهانی نخودی آهار مهره
جلد تیماج تریاکی ترنجی ضربی ربعی بلند

(عربی)

 161د[ -رسالة فی االصول]
از ناشنار در اصول شیعی.

آغاز :بسمله .والحمدهلل ...و بعد فهذه فانومته فی االصول تسه ً للحفظ و ال خیر ان اشرحها
علی التفصیل.

انجام (افتاده) :او غیرها انه انسان عرفنا انه یرید به المعنی المجازی بصحة النس .
شیسته نستعلیق خو
 18 -17ر 16 × 8
کاغذ فرنگی نخودی
بی جلد

اوایل سدة .14
 6ن 19 × 11/7

(عربی)

 162د[ -شرح کتاب فی الکالم]
از ناشنار
آغاز (افتاده) :و لیعلز ان المختار المص؟ هو ان االرادة مع کونها غیر زایدة علی الذاف.
انجام :انه کان واج الوجود بذاته واج الوجود بغیره.
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نسخ تحریری شوال  1067در اصفهان؛ عنوان «قول» شنگرف است .حواشی بسیار
با رقز «شمس عبدالراز

صح»؛ شعر عربی و یادداشت فارسی ( 79پ).

 14ر 12/4 × 4

 79ن 19 × 10

کاغذ و ترمة سپاهانی نخودی
بی جلد

(فارسی)

163د -مجموعه
شامل دو کتاب در رد شیخیه:
 -1ابطال الباطل و احقاق الحق ( 2پ 212 -ر)

نگاشتة [محمد باقر فرزند محمد جعفر شرف طباطبایی همدانی] ( 10ربیعاالول 23 -1239
شعبان  14 /1319نوامبر  5 -1823دسامبر  1901در رد کتابی دربارة شیخیه و کشفیه که آن را
در ییشنبه  2صفر  23 /1288آوریل  1871به پایان رساند .او گوید که «شیخیه و کشفیه که
اتباع شیخ احمد احسایی مرحون و ت مذة او باشند مطال

عجیبه و غریبه در اصول و عقاید

بیان کردهاند؛ که قبل از مرحون شیخ احدی از علمای شیعه ...آنها را بیان نیرده است و
میگویند که این علون از علون باطنه است» ( 46پ).
محمد باقر نخست علومی مانند پزشیی را نزد پدر آموخت و سپس با ص حدید پدر در
مدرسة نیماورد مشغول تحصیل شد .به همین جهت علون مختلف را نیز در آنجا آموخت .در
عید فطر سال  23 /1315فوریه  1898به شیخیهٔ همدان حمله کردند که منجر به کشته شدن
عدهای از اطرافیان او شد؛ در پی این واقعه به همراه خانواده به ری و سپس به روستایی در
کویر به نان «جند » کوچید و تا پایان زندگی در آنجا ماند .جز رساالف و کتابهای مذهبی
مواعظ و درور فراوانی هز ازو به یادگار مانده است.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...چنین گوید این بندة ضعیف ...که در ییی از روزها ییی از برادران
ایمانی نوشتهای نمود به این خاکسار و فرمود که اگر جوابی داری بنویس.
انجام :خداوند آنها را منع از ه کت نخواهد کرد و سل
و لعنة اهلل علی اعدائهز اجمعین ...و آخر تابعٍ له علی ذلک.

اختیار را از آنها نخواهد فرمود...

454

گنجینه همدان

[ -2تصریح] ( 217ر 294 -پ)
نگاشتة همو دربارة سؤالی که از شخصی به نان آقا رضا -سلمه اهلل تعالی -شده و جواب او
دربارة شیخیه و مقلدان محمد کریز خان .نگارنده آن را در اواخر ربیعالثانی  /1293اواخر می
 1876در همدان به پایان رسانده است.
گویا این نسخه توسط ییی از دوستان یا پیروان نگارنده استنساخ شده است .در سایر
فهارر ذکری از آن مشاهده نگردید.
آغاز :بسمله .الحمدهلل ...چنین گوید این بندة خاکسار محمد باقر که در این اوانِ محنت
توأمان سؤال و جوابی به نور رسید که هو
انجام :و زیاده از این موج

از سر پرید.

م ل حال خوانندگان نمیشون.

نستعلیق تحریری محمد ابراهیز فرزند غ ن علی بروجردی در روز دوشنبه 15
صفر [ 1288در همدان] (
همدان] (

 )1و همو در یهر سهشنبه  2شعبان [ 1296در

) 2؛ عنوان و نشان شنگرف؛ یادداشت یادگاری فتح علی بن علی

عسیر خزلی در روز شنبه  7ربیعالثانی ( 1291پشت جلد)؛  6برن بیاض مانده
(شامل برن استقبال و بدرقه و مابین دو رساله).
 15ر ( 11/5 × 5/5
 17ر ( 14 × 6

)1

)2

 295ن 17/5 × 10/5
کاغذ فرنگی شیری
جلد تیماج مشیی ضربی مقوایی ربعی
منابع :محمد_باقر_همدانیhttps://fa.wikipedia.org/wiki/
/معرفی-و-ارائه-آاار-مرحون-آقای-شریف-طباطhttp://www.aghayed.net/

 164د -مجموعه
شامل کتابی در حدی

(عربی)
و سؤال و جواب و شرح کتاب فقهی:

[ -1کتاب فی الحدیث] ( 1ر 88 -پ)
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تألیف حسین بن محمید بن حسین ( 1ر 88 -پ) شیامل گزییدهای از احادی

نبیوی و امان

علی (ع) است.
آغاز (افتاده) :او رفیعاً یسرّوا و ال تعسروا و اذا غض

احدکز فلیجلس.

انجان :کان ینسی أمره الی الوقت الذی حدانا به.
 -2األسئلة و األجوبة و [شرح الکتاب فی الفقه] ( 89ر 185 -پ)
از ناشنار در فقه شیعی .در آغاز سؤال و جواب فقهی و سپس شرح یک کتاب در فقه است.
آغاز (افتاده) :هاتین اآلیتیین الیریمتین و اشیباههما و قطیع سیبحانه فی آخرهمیا بالییفر
بعید االیمان.
انجام (افتاده) :اقول :المشیهور ان حیز کل

و السیتور فی النزح واحید ففی بعض

الرواییاف الضعیفه.
نسخ و ال

معرب اوایل سدة 11؛ با سه کتابت گوناگون (از برن  1تا  89 88تا

پایان نسخه و از  128تا )136؛ عنوانها شنگرف است.
 16 15 12ر 11/5 × 6/5 -5/5

 185ن 19/5 × 13

کاغذ سپاهانی شیری آهار مهره
بی جلد ربعی

(فارسی)

 165د[ -کتاب در خواص حیوانات و ادویه]
از ناشنار در چند بخش:
 فی خواص الحیواناف فی خواص الطیور در باه فی الخضاب فی الصناعافبا نقل قولهایی عمدتاً از پورسینا ارسطو و صاح

الف حه و گاه اف طون.

آغاز (افتاده) :نرسد و آن روغن تالیل را قطع کند و آن را خشک کرده.
انجام (افتاده) :و اگر درهمی از وی در ده رطل آب شور اندازند و بجوشانند خو طعز.
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نستعلیق تحریری اواخر سدة  13عنوانها مشیی با دو تصویر سیاهقلز ( 38ر 39
ر)؛ سجع مهر «یا محمد» ( 81ر) امتحان خط (برن آخر)؛ آغاز و انجان نسخه
افتاده است.
 97ن 18 × 11

 16 -14ر 13/5 -12 × 7/5 -7
کاغذ روسی شیری آهار مهره
بی جلد ربعی

(فارسی)

 166د -قوانین محاکمات حقوقی
برگرفته از قوانین موضوعة دؤل اروپایی و با پذیر
کتاب سون از آن در چند فصل و مبح

قوانین شرعی در برخی موارد .این نسخه

است .اعضای دولت وقت شامل نجف قلی بختیاری

صمصانالسلطنه رییس الوزرا؛ ذکاءالملک [فروغی] وزیر عدلیه؛ حسن واو الوله وزیر امور
خارجه؛ غ ن حسین بختیاری سردار محتشز وزیر جُنگ؛ احمد قوانالسلطنه وزیر داخله؛
حییز الملک وزیر مالیه و ابوالحسن معاضدالسلطنه وزیر پست و تلگراف آن را در  24محرن
 14 /1330ژانویه  1912به تصوی

رساندهاند (نک تصاویر برگزیده).

آغاز :مادة ( )1محاکماف عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آنهاست موافق قوانین
رسیدگی کرده.
انجام :و اگر مدعی علیه به جهتی از جهاف نتواند یا نخواهد شخصاً در محیمه حاضر شود.
شیسته نستعلیق خو

نیمة اول سدة [ 14در تهران]؛ عنوانها مشیی؛

صفحهشمار در باالی نسخه.
 16ر 13 × 8/5 -7/5

 106ن 17 × 10/5

کاغذ فرنگی خطدار
بی جلد ربعی

 170 -167د -قرآن کریم
 167د -نیمة نخست از جزء اول (سورةفاتحه از آغاز تا آیة  74سورة بقره).

(عربی)
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نسخ و ال

معرب خو

محمد ابراهیز ب لی کبودرآهنگی در  14شعبان /1373

فروردین [ 1333در کبودرآهنگ]؛ با جدول اکلیل و سرخ؛ نشان آیهها اکلیل و
مشیی؛ یادداشت دربارة وقف  60نیز جزء قرآن برای مجالس تعزیة قبا تپه از
سوی مشهدی قزبس دختر نور علی ساکن قبا تپه و [همسر ] مشهدی کرن با
تقبل هزینة جلدهای آنها؛ به خط کات

در بهمن ( 1333برن ع)؛ عنوان سورهها

و صفحهشمار بر باالی همة صفحاف.
 14ن 20 × 12/5

 8ر 15 × 9
کاغذ فرنگی خطدار

جلد تیماج تریاکی مجدول مقوایی ربعی

 168د -نیمة دون از جزء دوازدهز (از آیة  47سورة یوسف تا آیة  18سورة رعد).
همانند  167د؛ نسخ و ال

معرب خو

 10ر 14/5 × 9/5

همو در  22رمضان .1373
 12ن 20 × 12/5

 169د -نیمة اول از جزء بیستز (از آیة  46تا پایان سورة عنیبوف؛ سورة رون از آغاز تا آیة 11
سورة لقمان).
همانند  167د؛ نسخ و ال

معرب خو

همو در .1373

 170د -نیمة دون از جزء بیست و ششز (سیورة فتیح حجراف از آغاز تا آیة 38
سورة ).
همانند  167د.

(فارسی)

 171د -زبدة الحکمه ناصری
نگاشتة دکتر ادوارد یاکوب پوالک نمساوی (رک  56/3ج).

هزچنان که در نسخة  56/3ج آمده است ترجمة حییزالملک میرزا علی نقی است .اما از
قراین و مقایسة خط برمیآید که میرزا نصرف طبی

قوچانی (رک  12آ) دستکز اندکی از آن

را ترجمه کرده و این نسخه بخشی از آن ترجمه باشد.
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بخشهای ماندة کتاب از این قرار است :باب سیز -در مخرجاف بلغز :معرقاف محلّ ف
دواهای منعقیداف قابضیاف و مقوییاف مخّدراف ادویهای که در امیراض چشیزپزشیی
[مفیید] است.
آغاز (افتاده) :منضجاف و محلّ ف که اشییاء حلبه را نرن کرده و میاده را رقییق گردانید.
انجام (افتاده) :سولفیاف دو مرفین راج سفیید آب مقطر در یک قاشیق آب سیه قطیره از
این محلول.
شیسته نستعلیق [میرزا نصرف طبی

قوچیانی] در اواخر سیدة [ 13در تهران]؛

عنیوانها مشییی و عمیدت ًا درشیتتر از متین؛ در چنید موضیع خطخیوردگی
دییده میشود.
 17ر 16/5 × 8/5

 40ن 22 × 14

کاغذ فرنگی نخودی
جلد تیماج حنایی عطف قهوهای مقوایی ربعی

 172د[ -جُنگ اشعار]
نسخه ای است باارز

(فارسی)
که توسط دست کز سه شاعر گمنان در سدة یازدهز /هفدهز گردآوری

شده که نان دو تن از آنها در نسخه آمده است :محمد تقی فرزند حبی اهلل اردبیلی مشهور به
اخوان (ص  )254 246و شاه محمد استرآبادی (ص 295؛ تصاویر برگزیده).
شامل اشعاری از انوری (ص  )269 166 155 127 4قیاسی؟ (ص  )7فیضی هندی
(ص  )118 13سید حسن غزنوی (ص  )18مجدالدین بنگر اصفهانی (ص )153 135 20
جمالالدین عبدالرزا اصفهانی (ص  )158 24 26سلمان ساوجی (ص  )80 25میر سخی
(ص  )28کمالالدین اسماعیل اصفهانی (ص  )304 280 168 147 130 -129خاقانی
(ص  )238 217 169 154 136 134 123 125 97 34ولی دشت بیاض (ص 129 43
 )194 143سنایی (ص  )295 276 234 46شمسالدین محمد طبسی (ص  )46امیر
خسرو دهلوی (ص  )283 236 225 131 49جامی (ص  )299 238 51شرفالدین
کاشی (ص  )66حیرتی (ص  )69فصیحی (ص  )72حزنی همدانی (ص ))235 75
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اوحدی کرمانی (ص  )151 77شاه طاهر (ص  )82موالنا نوان (ص  )84لسانی (ص )87
شیخ آذری (ص  )89صدقی (ص  )94ناصری میرسجودی (ص  )100 96نجزالدین دایه
محمود دوری طهرانی سلطان خلیل (ص  )96نوری نیشابوری (ص  )97عمادالدین فقیه
کرمانی (ص  )251 223 142 97فردوسی (ص  )99ج لی (ص  )99دخلی (ص )99
سپهری زواره (ص  )99صبوحی (ص  )99محمد هروی؟ (ص  )116رشیدالدین وطواط
(ص  )221 155 122میرحضوری (ص  )224 218 141 124سلیز ازرقی (ص 126
 )238 187اایر (ص  )232 129شاه شجاع ( )232 129حاتز کاشی (ص  )129اقدسی
مشهدی (ص  )202 166 161 130وقوعی (ص  )130عجزی هرمزی (ص  )131م
محمد حسین (ص  )131محمود بیگ (ص  )131محمد صوفی گی نی (ص 131 101
 )286 228 152 149 141حسانالدین نوربخش (ص  )152 131حسن دهلوی (ص
 )142 131خیان (ص  )131والیی خوانساری (ص  )132حییز رکنی (ص)135 -134
شیخ مغربی (ص  )134عراقی (ص  )134بدرالدین محمد (ص  )136 -135 -134عرفی
شیرازی (ص  )230 185 164 162 143 137رازی گی نی (ص  )236 142خواجوی
کرمانی (ص  )142ختایی (ص  )236 149 143امیر احتشان؟ (ص  )143قطران تبریزی
(ص  )173 154 145وحشی بافقی (ص  158 145 115منتخ

فرهاد و شیرین از  203تا

 )236 226 218 213شیخ افضل (ص  )145فصیحی (ص  )147ابنیمین فریومدی (ص
 )150فیاری؟ (ص  )150قلی بیگ (ص  )155 150غنایی هروی (ص )164 162 151
وقوعی (ص  )151سید شرف (ص  )219 151حیاتی (ص  )152یهیرالدین فاریابی (ص
 )279 153 -152 149 128 2آذری (ص  )153سیفآرا بیگ (ص  )153فرخی (ص
 )154سلطان ابراهیز میرزا (ص  )235 154قاضی نور ص  )154مجدالدین (اقطعالدین)
بیلقانی (ص  )256 154ابوسعید ابوالخیر (ص  )226 155 -154انواری (ص  )154خان
احمد (ص  )297 155رشید کازرونی (ص  )155میر اسماعیل؟ کاشی (ص  )155ولی
همدانی (ص  )155سید علی همدانی (ص  )155مسعود سعد سلمان (ص )297 161 156
اسری؟ (ص  )156طوقی تبریزی (ص  )158طاهر کاشی (ص  )160محمد قاسز سرو
(ص  )161احسنی الهیجی (ص  )161صدرالدین کیا (ص  )161کسری کاشی (ص )161
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عبید خان (ص  )161سید یوسف خان (ص  )162محمد علی (ص  )162میر شمسالدین
(ص  )162رضا (ص  )162طفیلی (ص  )163ابوتراب (ص  )225 163ناصر خسرو (ص
 )163مخلص مشهدی (ص  )163شاه قاسز انوار (ص  )262 163ال ادری (ص )163
خواجه میر (ص  )164شیخ فیضی (ص  )173 164قسمی (ص 224 165 130 116
 )235شیخ محمد بهاری (ص  )166نثاری (ص  )227 167میرزا قاسز کوتاباوی (ص 167
[ )219؟] کرمانی (ص  )167حییز رکنی (ص  )168فاضلی (ص  )169فسونی تبریزی
(ص  )301 199هاشمی ترکستانی (ص  )214رشیی (ص  )216شجاع کاشی (ص )216
وامقی(ص  )217فسفری (ص  )217جافی؟ تبریزی (ص  )218عرشی (ص  )218ملک
قمی (ص  )300 237 218ولی (ص  )318میر محمد کییی (ص  )219شهیدی (ص
 )219رودکی (ص  )223انیسی شاملو (ص  )297 224تشبیهی (ص  )224رضایی کاشی
(ص  )224ضمیری (ص  )297 237 -236 225شریفی ( )226امیر قاضی (ص  )226کاکا
هندی ( ص  )226صلحی (ص  )302 226شعوری (ص  )226خلفی (ص )227 -226
نقی ( ص  )227قاضی نور (ص  )227ربیعی غروری (ص  )232پور فریدون (ص )232
امیر نوح بن منصور سامانی (ص  )233صابی (ص  )232نوامی (ص  )302 232کات ِ
جُنگ؛ از آنجا که این جُنگ را دستکز سه تن نگاشتهاند معلون نیست منوور کدان یک از
آنان است (ص  )257 234اهلی شیرازی (ص  )263 235سعدی (ص  )283 236نوری
(ص  )237علی نقی (ص  )237عصمت (ص  )237میر محمد صاد (ص  )237بایسنقر
شاملو (ص  )237شیانی (ص  )237شاه نعمتاهلل ولی (ص  )238مرشد (ص  )238عثمان
مختاری (ص  )249 245 241شهابالدین صاد

(ص  )246سعید برادرِ مسعود سعد

سلمان (ص  )246ژندهپیل احمد جان (ص  )246شرفالدین چلبی (ص  )252جسمی (ص
 )252وامی (ص  )255ناصر نجدی (ص  )255عماد روزنی (ص  )256شییبی (ص )257
قاضی محمد جعفر بسطامی (ص  )257شبانی (ص  )262مولوی (ص  )299 262عراقی
(ص  )263نوری (ص  )263نوعی (ص  )263بابا طاهر (ص  )265ادی

صابر (ص 266

 )290 271شمس طبسی (ص  )273سوزنی (ص  )274عصابری رازی (ص  )275رشیدی
(ص  )275مجنون عامری (ص  )283انوری جمالی (ص  )285روحانی (ص  )289ضیایی
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(ص  )289عمعق بخاری ( )292روحی (ص  )296طاهری (ص  )302 296هروی (ص
 )296اقدسی (ص  )297 -296سان میرزا (ص  )297خاور؟ مصری (ص  )297امیر
شاهی (ص  )297امیر قدسی (ص  )297عهدی (ص  )297شیخ عضد (ص  )299عارف
(ص  )299بابا فغانی (ص  )299جعفری (ص  )299اایرالدین اخسییتی (ص  )302حضری
(ص  )302غضنفر (ص .)303
نستعلیق تحریری دست کز سه کات :
 .1کات

ناشنار در روز چهارشنبه  15جمادیاالول  1003در امانزاده عبدالعویز

[ری] (ص )234
 .2محمد تقی فرزند حبی اهلل حسینی اردبیلی (اخوان) در  4جمادیاالول 1029
در خدمت یاران میرزا خان (ص )254 246
 .3شاه محمد استرآبادی (ص  -295متأسفانه باقی مطل

در عطف کتاب دوخته

شده و پیدا نیست).دو ِر نان شاعران خط شنگرف کشیده است .اشعار جدیدتر از
رضا کاشی (ص  ) 220فتح علی محمد بیگ و دخل و خرج (ص )186
یادداشت «به موج ِ المأمور المعذور حس
صاح

الفرمودة صاحبی عزیز الوجودی

ماضی مضیع؟ این صفحه [قلمی] شد؛ محمد جواد بسطامی» (ص )264؛

یادداشت یادگاری جدید با خودکار (ن بدرقه).
ر چلیپای گوناگون 17 × 8/5

 193ن 18/5 × 10

کاغذ سپاهانی الوان آهار مهره
جلد مقوا عطف و گوشهها تیماج تریاکی ربعی

 173د -شرح الشافیه (شرح نظام)
شرح حسن بن محمد نیشابوری بر تصریف (رسالة الشافیه) ابن حاج

(عربی)
در علز صرف و خط

به نان قاضی رکنالدین یحیی بن اسماعیل ابوابراهیز.
آغاز :بسمله .احمدک اللهز علی ان وفقتنی لصرف ریعان الشباب فی افتناء العلون.
انجام :آخر الی ن الشارحاصلحه الیه ان کان من اهل الص ح.
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نستعلیق اواخر سدة 13؛ روی جم ف متن اصلی خط شنگرف کشیده است.
حواشی برگرفته از کتابهای صحاح؛ با نشانههای «محمد صح ظ ن» .سجع مهر
«عبده عبدالعویز « »1277یا محمد ادرکنی» در آغاز و انجان نسخه؛ ده برن از
آغاز و انجان نسخه نونویسِ اوایل سدة  14است.
 106ن 17 × 10

 19ر 12/5 × 7
کاغذ فرنگی شیری آهار مهره
جلد تیماج عنابی ضربی الیی ربعی

منبع :ملی  /491 :9مرعشی  /147 :20نشریه 463 425 :5؛ .945 :12-11

(فارسی)

 174د -دیوان

دیوان اشعار حاجی آقا محمد متخلص به «رفیق» .شیخ آقا بزرن نان او را م
سبزیفرو

حسن

(ن  )1797 -8 /1212ضبط ک رده و او را معاصر هاتف اصفهانی و آذر و دیوانش

را در شش هزار بیت دانسته است .شاعر در پایان دیوان در رقز خود آورده است:
زد رفیییق از پیِ تیارییخ رقیز

بیاد آبییادیِ ایین بییاغ مییدان

حاجی آقیا که از حمیاییت او

به دل موری از کسی کز نیست

این نسخه شیامل حدود هزار بیت است .به کوشیش احمید کیرمی به سال  1363چیاپ
شده است.
آغاز :بسمله.
هستز ز کوی آن بت گل پر من جدا
شیسته نستعلیق خو

ناالن چو بلبلی که بود از چمن جدا

اواخر سدة 13؛ صورف دخل و خرج (برن ع)؛ جوهر

آبی؛ با یک برن بدرقه.
 13ر 11 × 7

 82ن 15/5 × 11

کاغذ روسی شیری و نخودی
جلد تیماج قهوهای ضربی الیی ربعی
منابع :ذریعیه  /381 :9/2منزوی  /2336 :3فنخا  /301 -298 :15دانشگاه :12
.2508
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 175د[ -جُنگ مذهبی]
مجموعة احادی

(عربی -فارسی)

روایاف ادعییه و اشیعار در مدح ائمة شیعه و جز آنها که گوییا کسی آن

را برای روضهخوانی نگاشتیه بوده است .نگارنده آن را از منابع گوناگونی گرد آورده که نان

آنها را نیز آورده است :منتهی اآلمال جواهر القرآن من ال یحضر [الفقیه] منهج الصادقین
جنّـة االمان الواقییه و جنـة االیمان الباقیه مصباح کفعمی [عاملی] ل
کنز المصائ

اللباب قط

راوندی

محمد ابراهیز اصفهانی بحار االنوار محمد باقر مجلسی ارشاد القلوب دیلمی

کتاب شیخ احمد شاهرودی المنتخ

طرعی نفس الرحمان مجمع البییان شیخ طبرسی

منهاج البراعه نهج الب غه علی (ع) چاپ مصر توسط محمد عبده ( 229ر) معراج السعاده
[م احمد نراقی].
آغاز :بسمله .در وصایای حضرف امیرالمؤمنین به حضرف امان حسن صلواف اهلل علیه :من
حلز ساد و من تفهز ازداد.
انجام :قال الحسن و اهلل لقد مالت الدنیا باکثر اهلها و ما قبل سبحانه فییف لو فعله.
نسخ و نستعلیق تحریری اواخر سدة  13و اوایل سدة 14؛ فهرست برخی مطال
کتاب در پایان نسخه آمده است .نیمی از نسخه معیور یعنی از آخر به اول
نوشته شده است .برنها صفحهشمار دارد.
ر گوناگون

 306ن 10/5 × 9

کاغذ فرنگی شیری و خطدار
جلد تیماج قهوهای ضربی الیی لوالدار

(فارسی)

 176د -بوستان (سعدینامه)
نگاشتة شیخ اجل مصلحالدین سعدی شیرازی (رک  143/24د؛ تصاویر
برگزیده).
نستعلیق نزدیک به ممتاز نیمة نخست سدة 10؛ با سرلوح میت
تذهی

هراف؛

میان ابیاف و ط اندازی ( 1پ 2 -ر)؛ مجلس بزمی مینیاتور با رقز

بهنار در ترقیمه؛ با جداول زر و الجورد؛ نان کتاب در سرلوح آمده است .با
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سرعنوانها که عنوانها درون آنها به رنگ زر و الجورد و سبز آمده است.
سجع مهر «سرمد فصل نهال بوستان سید محمد بن »...که گویا نسخه برای او
نگاشته شده است در برن ع؛ برن  51 21و  116بزرنتر و تاخورده
است .نان کات

و تاریخ کتابت ندارد .بر روی هز نسخة پاکیزهای است.

 15ر 13 × 7

 127ن 20 × 12/5

کاغذ دولتآبادی نخودی آهار مهره
جلد تیماج تریاکی با جدول ضربی لوالدار مقوایی ربعی

(فارسی)

 177د[ -حکایات منظوم]

مطابق تخلصی که شاعر در پایان ییی از قصاید خود آورده سرودة محمود حسنی است
(15پ):
محمود حسنی متخلص به حقیر است

از نیان کیه تیو معمیار منیسیتی

در پند و اندرز که بنا بر شعر ذیل در اواخر عهد قاجار سروده است:
بگفتا هر ییی زین هر سه کوخیاک

به فر او برییزد چیرخ افی ک

یییی آن کس کیه آرَد طفیل میردن

کند خدمت به او سیاز و ترحیز

دگر آن کس به قول زن کنید گو

که از کید زن ابلیسست خامو

دگر آن کس که خدمت بر َقجَر کرد

نباشد میرد میدان هست نامیرد

هزچنان که پیداست در این اشعار بر قاجاران تاخته است؛ ازین رو میتوان آنها را مربوط به
اواخر عهد قاجار و پس از جنبش تنباکو دانست .زیرا فقط پس از آن جنبش جسارف مردن
علیه قاجاران افزون شد و در نوشتهها و اشعار آنان یاهر گشت.
این نسخه شامل هشت حیایت منوون است و نگارنده بدیل شاعر و نسخة آن را در
فهرستها نیافته است.
آغاز (افتاده) :طرحی اول برای آن بز ریخت زنگی

آورد و بییه گییردنش آوییخیت

گفت هر لحوه که این صدای درای

اوفتید بز بدان که مانده به جیای

انجام (افتاده) :جان من بیا بشنو یک دن این نصیحت را
بیش از این مین کاری که آورد پشیمانی
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چیار و پنیج ایین دنییا با اهلل او نمیارزد
چون به بیز جان کندن حشیمت سلیمانی
نستعلیق گویا سراینده در اوایل سدة 14؛ برخی اشعار در هامش آمده است
(6پ 22پ)؛ برن 13ر بیاض است .آغاز و انجان نسخه افتاده و ناتمان
است .برنهای آغاز نسخه اندکی آبخورده است.
 18-14ر 14/5 × 7

 22ن 18 × 11

کاغذ روسی نخودی
جلد مقوایی عطف پارچه با روکش ابروباد ربعی

(فارسی)

 178د -دیوان
قاآنی شیرازی (48/18ج).

سرودة میرزا حبی

این نسخه بخشی اندک از قصاید مناجافها و دو حیایت تاجرزاده و شیخ عبار را در بر
دارد.
آغاز (افتاده) :دو

که سلطان چرخ گشت به مغرب قرین
جان

انجام (افتاده) :بدن مشغول این شیرین حیایت
غرض آن تاجرکزاده به ناچار و

مسجد شیدن از پی تیمییل دیین
نفیا افتیاد او از این والیت
اسیر نفس هر دو( ...ناخوانا)

چون به بیز جان کندن حشیمت سلیمانی
نستعلیق اوایل سدة 14؛ یادداشت «دل من ز غصه خون شد» و تاریخ یون
دوشنبه ربیعالثانی و چهارشنبه (سال؟) .برن آغازین وصالی شده است.
 12ر 13 × 6
کاغذ روسی نخودی
جلد مقوایی ربعی

 26ن 17 × 11/5

نمایهها

نمایة کتابها و رسالهها
آبستنی و باه  23/4ج
میر مظفر بن محمد حسینی شفایی
آتشک  106/1د
عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی
آتشک -رساله در  106/7د
محمد صالح هروی قاینی باختری
آتشکده آذر  44آ
لطفعلی بیگ بن آقاخان بیگدلی شاملو
آیات قرآنی و غیره در مراسالت مناسب مقام
 143/19د
اِبدال االدویه  72/2د
ابوبکر محمد بن زکریا رازی
ابطال الباطل و احقاق الحق  163/1د
محمد باقر شرف طباطبایی همدانی
اثبات شیخیه -رساله در  112/5د
 43/1د
االثنی عشریه فی الحج
 75/14ج
[االجساد_ رساله فی]
 70 /2ج
[اجوبه المسائل]
اجوبة المسائل  66/20د
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)
احسن القصص= حدائق الحقائق فی کشف...
احکام اوصاف األشیاء  123/2ج
محمد باقر بن محمد طاهر رضوی همدانی
االحکام -رسالة فی  66/16د
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)؟
احوال ابن یمین (چاپی)  34/1د
غالمرضا رشید یاسمی
 43/5د
اختیارات ایام
محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی
 83/2ج
[اختیارات ایام]

اختیارات بدیعی  48آ 60 ،آ 25 ،ب 2 ،ج،
 80د 81/1 ،د 101 ،د
زینالعطار علی بن حسین انصاری شیرازی
اختیارات نجوم= لوایح القمر
اختیارات یوسفی= خالصة الطب
اخالق جاللی= لوامع االشراق فی مکارم االخالق
[اخالق -رسالة فی]  66/18د
 55د
اخالق محسنی
کمالالدین حسین کاشفی بیهقی
[ادویه -رساله در]  61/3د
[ادعیه -کتاب در]  145د
محمد مراد
[ادعیه و طلسمات]  57 /4-5ج
[ادعیه و طلسمات]  118د
ادعیه و مناجات  110/1د
[ادویه -رساله در]  4/2د
[االدویه -کتاب فی]  23د
ادویه= کتاب المرکبات
 27ج
األدویة المفرده
تاجالدین حسن بن یونس بلغاری
 126د
األربعون حدیثا
بهاءالدین محمد عاملی ،شیخ بهایی
ارشاد االذهان الی احکام االیمان  23ب،
 8ج 22 ،د
جمالالدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی
[اسامی ادویه و آالت مستعمل در کیمیا]
 75/6ج
اسباب التدویه  13آ
یوهان لوییس شلیمر فلمنکی
االسباب و العالمات= الفصول االیالقیه
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األسئلة و األجوبة و [شرح الکتاب فی الفقه]
 164/2د
 120/3د
اسرار الشهاده
سید کاظم بن قاسم حسینی رشتی
[اسناد و نامههای گوناگون]  59ب
[اشعار]  143/3د
بقا؟
[اشعار]  143/1د
نظامی گنجوی
[اشعار برگزیده از داستان امیر ارسالن نامدار]
 143/10د
محمد علی نقیبالممالک
[اشعار حافظ ،با دخل و تصرف]  143/8د
[اشعار درباره گرانی]  106/8د
مرتضی بن میرزا مسیح طبیب
[اشعار در مدح علی ع]  143/21د
 41/2د
[اشعار عرفانی]
موال حسن دیلمانی گیالنی
 106/9د
[اشعار متفرقه]
 143/17د
[اشعار متفرقه]
فصیحی جرجانی و دیگران
 106/6د
[اشعار و غزلیات پراکنده]
اصل جعفر بن محمد بن شریح حضرمی
 66/5د
جعفر بن محمد بن شریح حضرمی
اصل حسین بن عثمان  66/10د
حسین بن عثمان بن شریک عامری کوفی
اصل الحناط  66/3د
عاصم بن حمید الحناط کوفی
اصل خالد السدی  66/9د
خالد السدی البزار الکوفی

 66/1د

اصل زید الّزراد
زید الزّراد
اصل زید النرسی 66/4د
زید النّرسی
اصل سالم بن ابیعمره  66/12د
عبداهلل بن جبله
اصل عباد العصفری  66/2د
ابوسعید عباد العصفری
اصل عبداهلل بن یحیی  66/11د
عبداهلل بن یحیی کاهلی
 66/7د
اصل عبدالملک بن حکیم
عبدالملک بن حکیم الخثعمی الکوفی
اصل علی بن اسباط  66/13د
علی بن اسباط کوفی
اصل مثنی بن ولید  66/8د
مثنی بن ولید الحناطالکوفی
اصل محمد بن مثنی  66/6د
محمد بن مثنی بن قاسم حضرمی
[االصول -رسالة فی]  161د
اصول دین  70/3ج
حسین بن محمد حائری کربالیی
 75/12ج
اصول صناعت -رساله در
اصول الفصول فی حصول الوصول  57ب
رضا قلی خان هدایت
االعتقادات  66/18د
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)
االغراض الطبیه و المباحث العالئیه  47آ
اسماعیل بن حسن حسینی جرجانی
افضل الجوامع [الطب]  15د
محسن بن علی حسنی حسینی طبیب
االفیونیه -کتاب  49/3ب 106/2 ،د
عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی
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االقرابادین  83د
بدرالدین محمد بن بهرام قالنسی سمرقندی
 129/2ج
اکمال الدین و اتمام النعمه
محمد بن علی بن بابویه (شیخ صدوق)
الفاظ ادویه  40آ
نورالدین محمد بن عبداهلل حکیم شیرازی
الفبای میخی  158/2د
الفیه  96/1ج
جمالالدین محمد طایی (ابن مالک نحوی)
الکتریسیته -کتاب در بیان  103/2د
ترجمه :میرزا نصرت طبیب قوچانی
الهیات شفا  97ج
حسین بن عبداهلل (ابن سینا)
امالصبیان فی امراض الصبیان  41ج 37/2 ،د
متن :یوهان شلمیر فلمنکی
ترجمه زینالعابدین خبوشانی حکیمباشی
انوار سهیلی  62ب
مال حسین بن علی واعظ کاشفی بیهقی
ایلخانی[ -آغاز]  143/12د
خواجه نصیرالدین محمد بن محمد طوسی
ایلغارات= جراحی و کحّالی
باغ ارم  21/2آ
شنکرناته -پَندِءت -متخلص به نادر و
خوشنویس
باغ دلآرا  21/1آ
شنکرناته -پَندِءت -متخلص به نادر و
خوشنویس
باه (رساله در)  35/2د 63/1 ،د
ابوالمظفر هبةاهلل فرزند محمد بن اردشیر
[باه -رساله در]  63/2د
ابوالمظفر هبةاهلل فرزند محمد بن اردشیر

باه (رساله در)  143/30د
بحار االنوار الجامعه لِدُرَر االخبار  19آ 20 ،آ
محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی
بحاراالنوار -ترجمه (ج 22 )13ب
محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی
مترجم ناشناس
بحر الجواهر  78د
حکیم یوسف بن محمد بن یوسف هروی
بحر الدرّر= حدائق الحقائق فی کشف...
برء الساعه  72/3د
ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی رازی
برء الساعه -ترجمه  23/7ج (منتخب)،
 70/3د
متن :ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی رازی
بشیر قاضی= دزد و قاضی
بلبلنامه  134/2د
شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری
بوستان  143/24د (بخشی) 148 ،د 176 ،د
مشرفالدین مصلح سعدی شیرازی
البهجة المرضیه فی شرح االلفیه 3/2د
متن :جمالالدین محمد طایی (ابن مالک)
شرح :جاللالدین عبدالرحمن سیوطی
بیان ادویة ستّة کثیرالمنفعه -رساله در  25/2آ
بیت االحزان  81ج
عبدالخالق بن عبدالرحیم یزدی مشهدی
بیخ چینی -رساله در  106/3د
عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی
بیست باب  128/2ج 113/2 ،د
نظامالدین عبدالعلی فرزند محمد بیرجندی
فقر حقیقی -رساله در بیان  49/4ج
نورالدین شاه نعمت اهلل ولی
پاتولوژی  15آ 55 -50 ،ج 57 ،د
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متن :مسیو کریزل فرانسوی،
ترجمه :میرزا [علی] رضا دکتر علیآبادی
(سید رضا تبریزی؟) /میرزا نصرت قوچانی
پاتولوژی  127د
متن :مسیو کریزل فرانسوی
[پراکندههای کیمیایی]  75/13ج75/16 ،
ج 75/18 ،ج 75/20 ،ج 75 /23 ،ج
پنج گنج  71آ
نظامی گنجوی
پندنامه  134/1د
فریدالدین محمد عطار نیشابوری
تأثیر موسیقی بر اعصاب  158/3د
تاج اللغه و صحاح العربیه= صحاح اللغه
تاریخ عتبی= تاریخ یمینی
تاریخ مختصر همدان  159/3د
میرزا آقا میرزالی [همدانی]
تاریخ یمینی  39ج
ابوالنصر محمد بن عبدالجبار عتبی
تجوید  152/3د
تحریم ذبائح اهل الکتاب  66/15د
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)
تحفه حکیم مؤمن= تحفة المؤمنین
تحفة السعدیه  1ب 31/1 ،ب
قطبالدین محمود بن مسعود شیرازی
تحفه عباسی  116د
محمد طاهر شیرازی قمی
تحفة المنجمین  11د
تحفة المؤمنین  24آ 33 ،آ 49 ،آ 58 ،آ 5 ،ب،
19ج 24/2 ،ج 80 ،ج 52 ،د 61/2 ،د
میر محمد مؤمن حسینی تنکابنی دیلمی
تحفه سلطانی  4/2ج

تحفة العالم  68ج
میر عبداللطیف جزایری تستری (شوشتری)
 37ج
تحفة المجربات
طبیبی هندی
تحقیق در بیان تاج [درویشان]  49/3ج
نورالدین شاه نعمت اهلل ولی
تخمیس  110/1-2د
شیخ معروف حموی
تذکرة االدویه ناصری  12/1آ 56 /1 ،ج،
 65ج
میرزا نصرت طبیب قوچانی
تذکرة اولی االلباب و الجامع للعجب العجاب
 75د
شیخ داود بن عمر طبیب ضریر انطاکی
 28ج
تذکرة االولیاء
فریدالدین محمد عطار کدکنی نیشابوری
تذکره کحالی= تذکرة الکحالین
 47د
تذکرة الکحالین
محمد نبی کازرونی
 95د
تذکرة الکحالین
شرفالدین علی بن عیسی کحال
تذکرة الکحالین -ترجمه  74/1ج
متن :شرفالدین علی بن عیسی کحال ترسا
تذکرة الواعظین= مباحثة النفس
تراکیب و معاجین (کتاب در)  72/3ج
ترجمه برء الساعه= برء الساعه -ترجمه
ترجمه تذکرةالکحالین= تذکرةالکحالین -ترجمه
ترجمه شرح اسباب و عالمات= شرح اسباب و
عالمات -ترجمه
[ترجمه شرح مشکاة المصابیح]= [شرح مشکاة
المصابیح -ترجمه]
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ترجمه صحیفه سجادیه= الصحیفة السجادیه
ترجمه قطبشاهی  12ب
متن :بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)
ترجمه :محمد بن علی ...بن خاتون عاملی
ترجمه منافع الحیوان= منافع الحیوان -ترجمه
[ترجمه منظوم موجز القانون]= [موجز القانون-
ترجمه منظوم]
ترجمه موجز القانون= موجز القانون -ترجمه
ترجیعبند  47/7ج
هاتف اصفهانی
تسهیل الدواء لتحصیل الشفا  13ج
عبدالمطلب بن غیاثالدین محمد اردوبادی
تشریح -رساله در علم  117/2د
متن :ادوارد یاکوب پوالک نمساوی
ترجمه :محمد حسین افشار تهرانی
تشریح= شرح القانون
تشریح= طب اکبری
تشریح االبدان  34/1ب
عالءالدین منصور بن محمد شیرازی
تشریح االنسان و توضیح االبدان  61/1آ
محمد بن عبدالصبور خویی تبریزی
تشریح دماغ و نخاع و اعصاب  93د
متن :شلیمر فلمنکی؟
ترجمه :میرزا نصرت طبیب قوچانی
 163/2د
[تصریح]
محمد باقر فرزند محمد جعفر شرف
طباطبایی همدانی
[تعبیر خواب -رساله در]  127/5ج
تعبیر رؤیا  24/2د
ابن سیرین (منسوب به)
[تعریف طب -رساله در]= نفایس الفنون

 67ج
تعلیقات علی الحاشیات التهذیبیه
مولی محسن بن محمد طاهر نحوی قزوینی
 31آ
[تفسیر قرآن]
 53ب
[تفسیر القرآن]
 125ج
[تفسیر قرآن]
 137د
[تفسیر القرآن]
 75/5ج
تفصیل احجارات
تقسیم االدویه= فهرست دفتر قرابادین فرنگی...
تقویم االبدان= شافی االوجاع و االمراض
تقویم االبدان -ترجمه  55آ
متن :یحیی بن عیسی (ابن جزله بغدادی)
ترجمه :محمد اشرف فرزند محمد طبیب
3آ
تقویم االبدان فی تدبیر االنسان
یحیی بن عیسی بن علی بن جزله بغدادی
تکلیس و اثبات نمک  75/4ج
تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان  50ب
متن :سراجالدین سکاکی
تلخیص :محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی

تنبیهات العلیه علی وظائف الصلوة القلبیه  36د
زینالدین بن علی شامی عاملی ،شهید دوم
تنبیه الغافلین  3/1د
محمد ابراهیم بن محمد سرمدی /ترمذی
 38آ
تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین
مال فتحاهلل فرزند شکراهلل شریف کاشانی
 2 /1ب
تهذیب االحکام
 150/1د
تهذیب المنطق
مال مصطفی کامرانی
[تیزابها -رساله در]  75/10ج
ابوجعفر محمد بن حسن شیخ طوسی
 24/1د
جاماسبنامه
جاماسب حکیم (منسوب به)
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الجامع الحاصر لصناعه الطب= الحاوی لعلم
التداوی
جامع الفوائد  76د
حکیم یوسف بن محمد بن یوسف هروی
 68آ
جبر و مقابله اعلی و مکانیک -دفتر
متن :لِتُورمی
ترجمه :نظامالدین مهندسالممالک غفاری
 83/3ج
[جدول اختیارات القمر]
 45ج
جراحی و کحّالی
محمد باقر بن عمادالدین محمود طبیب
جعل -رساله در  46/2ج
مال محمد صادق اردستانی
جالء العیون  43ج 105 ،د
متن :یوهان لوییس شلیمر فلمنکی
ترجمه :میرزا نصرت طبیب قوچانی
جنّة االمان الواقیه و جنة االیمان الباقیه
 142/1د
ابراهیم بن علی بن حسن بن محمد کفعمی
جنة الوصال  75/11ج
نورعلی [شاه]
[جُنگ]  159د
میرزا آقا میرزالی [همدانی]
 175د
[جُنگ]
 42ج
[جُنگ اشعار فرانسه]
اُلگا دوزاسری (گردآوری)
 47ج
[جّنگ اشعار]
علی فرزند طیفور بسطامی/
محمد صادق شیرازی (گردآوری)
 3/4د
[جُنگ اشعار]
 156د
[جنگ]
 156/1د
[جنگ اشعار]

 157د
[جنگ اشعار]
 172د
[جُنگ اشعار]
محمد تقی اخوان اردبیلی( ،گردآورنده)
شاه محمد استرآبادی (گردآورنده)
 138د
[جُنگ اشعار مذهبی]
شاعران گوناگون
142/2د
[جُنگ دعا]
جُنگنامه مصیّب  120ج
 143د
[جُنگ نظم و نثر]
ابوالقاسم فرزند میرزا سلیمان؟
 158د
[جُنگ و متفرقات]
جواز سفر فی شهر رمضان -رسالة  66/22د
محمد بن مکی حلی دمشقی ،شهید اول
جوامع االسکندرانیین  18آ
متن :جالینوس
ترجمه :حنین بن اسحاق /حبیش بن حسن
جوامع الکتب الستة عشر فی الطب= جوامع
االسکندرانیین
 110/2د
جواهر االسالم
 30د
جواهر السنیّه فی االحادیث القدسیه
محمد بن حسن بن علی شیخ حر عاملی
جواهر الکلمات فی العقود و االیقاعات  17د
مفلح بن حسن بن راشد صیمری
جواهر اللغه= بحر الجواهر
جواهرنامه سلطانی  125د
محمّد بن منصور دشتکی شیرازی
 112/1د
چهار فصل
محمد کریم بن ابراهیم قاجار کرمانی
حاشیة تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرسالة
الشمسیه  66ج
نجمالدین عمر بن علی قزوینی کاتبی
حاشیة الخلیلیه علی عدة االصول  68د
مولی خلیل بن غازی قزوینی
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حاشیة دیوان ابن فارض  27د
متن :سلطان العاشقین اشرفالدین ابوالقاسم
عمر بن علی بن مرشد بن فارض حموی
حاشیه :حسن برتویی
1د
حاشیه شرح االشارات و المحاکمات
متن :نصیرالدین محمد طوسی /قطبالدین
رازی
شرح :میرزا جان حبیباهلل باغنوی شیرازی
 160د
[حاشیة علی حاشیة القدیمه]
زینالعابدین مسعود حسنی؟
حاشیة علی شرح التجرید الجدید  44د
شمسالدین محمد خفری [شیرازی]
 3/2ج
حاشیة علی شرح عقائد النسفیه
شرح :سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی
حاشیه :مولی احمد بن موسی خیالی
حاشیه مطوّل  73/1د
میر سید علی حسینی ،شریف جرجانی
حاشیه معالم االصول  73/2د
سید عالءالدین حسین مرعشی عاملی
 7آ 18 ،ب 36 ،ب
الحاوی لعلم التداوی
ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی رازی
حدائق الحقائق فی کشف اسرار الدقائق  59آ
مولی معینالدین محمد مسکین فراهی
واعظ هروی
 164/1د
[الحدیث -کتاب فی]
حسین بن محمد بن حسین
 143/28د
حدیث قدسی
حرز ابودجانه کبیر  142/3د
ابودجانه کبیر
 67د
حرز االمان من فتن الزمان
صفیالدین علی بن حسین بیهقی کاشفی

 115د
حرز االمانی و وجه التهانی
قاسم بن فیره رعینی اندلسی شاطبی
الحصن الحصین من کالم سید المرسلین  30ج
محمد عمری دمشقی شیرازی (ابن جزری)
حفظ الصحّه ناصری  97د
میرزا نصرت طبیب قوچانی
حفظ الصحّه ناصری= مختصر حفظ الصحّه
ناصری
[حکایات داستانی مذهبی]  92ج
 177د
[حکایات منظوم]
محمود حسنی
حکایت اجماع علمای عصر بر فتوای قتل
جناب میرزا ابوالقاسم سکوت [شیرازی]
 47/17ج
حل مشکالت االشارات  11ج 8 ،د
متن :حسین بن عبداهلل (ابن سینا)
شرح :خواجه نصیرالدین محمد طوسی
 75/15ج
حل مواد (رساله در)
حل الموجز  39د
متن :علی بن ابیالحزم القرشی ابن النفیس
شرح :جمالالدین محمد بن محمد آقسرایی
 72آ
حمله حیدری
محمد رفیع خان فرزند محمد مشهدی
شاهجهانآبادی هندی
 23/9ج
حمیات
محمد باقر بن محمد حسین طبیب (غالم
مکنون؟)
حیاة النفس فی حظیرة القدس  120/2د
شیخ احمد بن زینالدین احسایی
خرقه  23/1ج 35/1 ،د 54 ،د 64 ،د
مرتضی قلی بن حسن شاملو
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 48ب
خزانة الفتاوی فی الفروع
یحیی بن محمد بن ابوبکر حنفی
 29ج
الخصال
محمد بن علی بن موسی بن بابویه (شیخ
صدوق)
 149/1د
[خضرنامه]
خطبة البیان  142/4د
علی بن ابیطالب (منسوب به)
 143/7د
خطبه بیاض اخالق المعانی
کمالالدین حسین اسماعیل اصفهانی
خطبه بیاض نصیر  143/31د
همدانی؟
خف عالیی= خفی عالیی
 84د
خفی عالیی
اسماعیل بن حسن حسینی جرجانی
الخفیة العالییه= خفی عالیی
خالصة االقوال فی معرفة الرجال  82د
جمالالدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی
خالصة التجارب  25/1آ 27 ،آ 39 ،آ 43 ،آ
بهاءالدوله حسن فیضبخش نوربخش
 24/1ج
خالصة الترکیه
محمد بهبهانی
 128/1د
خالصة الحساب
بهاءالدین محمد عاملی ،شیخ بهایی
 20د
خالصه حلیة المتقین
متن :محمد باقر مجلسی اصفهانی
 18ج 74/2 ،ج
خالصه شفایی
میر مظفر بن محمد حسینی شفایی اصفهانی
 108د
خالصة الطب
خالصة الطب= فوائداالغذیه
 64آ 70 ،آ
خالصة المنهج الصادقین

مال فتحاهلل بن مال شکراهلل شریف کاشانی
 50ج 88 ،د
خمسه ناصری
میرزا نصرت طبیب قوچانی
خواص چوب چینی و قهوه و چای -رساله در
 56/2آ
محمد فرزند محمد اردکانی یزدی خراسانی
[خواص حیوانات و ادویه -کتاب در]  165د
داروسازی= تذکرة االدویه ناصری
[داروهای چشم -رساله در]= ذخیره
خوارزمشاهی
داستان مصیّب= جُنگنامه مصیّب
داستان معراج پیامبر  127/3ج
 26ج
[درسنامه پزشکی]
محمد کرمانشاهی /میرزا علیرضای دکتر؟
در نصیحت سلطان انکیانو= رسائل نثر
دُرّة نادره  62آ
میرزا محمد مهدی استرآبادی نوری
 33ج
دزد و قاضی
دساتیر  12/2آ 99 ،د
فیروز فرزند مال کاوس شیروانی بهیکیش
 23/3ج
[دستورات طبی]
حکیم محمد حسین
 23/8ج
[دستورات طبی]
 57 /2ج
[دستورات طبی]
 56/4د
[دستورات طبی]
 61/4د
[دستورات طبی]
 143/29د
[دستورات طبی]
 42/2د
دستور العالج
عبدالکریم بن اسماعیل حکیمباشی یزدی
 113/3د
دستور معما
نورالدین عبدالرحمان فرزند احمد جامی؟
 143/23د
[دعا ،منقول از صحیح مسلم]
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 110/1-4د
دعای حزب البحر
شیخ ابوالحسن شاذلی
دعای حزبالدور  110/1-3د
شیخ محیالدین محمد بن علی بن عربی
 158/5د
[دفتر دخل و خرج یک بازاری]
دورههای بحران  56/1د
دوبیتیها  47/6ج
بابا طاهر عریان
دوران دم  103/1د
متن :حکیم ژوزف تولوزان فرانسوی
ترجمه :میرزا نصرت طبیب قوچانی
دیباچه بیاض  13د
میرزا مهدی منشی استرآبادی
دیباچه کلیات سعدی  57 /3ج
علی بن احمد بن ابیبکر بیستون
 34/2د
دیوان
امیر فخرالدین محمود بن یمینالدین
فریومدی طغرایی خراسانی (ابن یمین)
دیوان  127/2ج
رضیالدین [ارتیمانی]
دیوان  20ج
ابوعبداهلل محمد بن عبدالملک امیر معزّی
برهانی نیشابوری (سمرقندی)
 35ب
دیوان
نظامالدین امیر علیشیر نوایی هروی
 124د
دیوان
نورالدین عبدالرحمان فرزند احمد جامی
دیوان  71ج 159/2،د (چند غزل)
شمسالدین محمد حافظ شیرازی
دیوان  93ج
افضلالدین ابراهیم خاقانی شروانی

 58/1ب 58/2 ،ب،
دیوان
میرزا حسن خاور کرمانشاهی
 174د
دیوان
آقا محمد رفیق (مال حسن سبزیفروش)
دیوان  71د
ابوالفرج بن مسعود رونی نیشابوری
الهوری
دیوان  46ب 22 ،ج 122 ،ج
محمد علی بن عبدالرحیم صائب تبریزی
 58/3ب
دیوان
عباس فرزند موسی فروغی بسطامی
دیوان  5ج
مسعود سعد سلمان
دیوان  11ب
محمد علی تونی طبسی سپاهانی ،نور
6د
دیوان
مؤیدالدین حسین بن علی طغرایی اصفهانی
دیوان  178د
میرزا حبیباهلل قاآنی شیرازی
دیوان  49/1ج
نورالدین شاه نعمت اهلل ولی
ذخیرة االسکندریه  75/22ج
 5آ 6 ،آ 10 ،آ57 ،
ذخیره خوارزمشاهی
آ 3 ،ب 6 ،ب 10 ،ج 59 ،د (بخش
کحالی) 139 ،د (بخش کحالی)
اسماعیل بن حسن حسینی جرجانی
ذخیره خوارزمشاهی [بخش کحالی ،داروهای
چشم]  23/3آ 59/1 ،د 59/2 ،د139 ،
د
شهابالدین طبیب ساوجی؟
[راهنمای طلسمات و تعویذات ،و دعاهای
عامیانه]  23/1آ
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راحة االنسان  73/2ج
ابوطاهر ابراهیم غزنوی قزوینی
 47/8ج 131/2 ،د
رباعیات
ابوسعید ابوالخیر
 131/3د
رباعیات
خواجه عبداهلل انصاری
 47/10ج
رباعیات
حافظ شیرازی
 47/9ج
رباعیات
نورالدین عبدالرحمان فرزند احمد جامی
 47/5ج 143/25 ،د
رباعیات
عمر خیام نیشابوری
 57 /6 -7ج
[رسالة فی کیمیا]
آقا حسین جنّی
رسائل نثر  57/3ج
مشرفالدین مصلح سعدی شیرازی
روزنامه= ساعتنامه
رسم تابین  143/26د
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه  89ج
متن :ابوعبداهلل محمد مکی عاملی
شرح :زینالدین بن علی ،شهید ثانی
 94ج
روضة الشهدا
مال حسین واعظ کاشفی
روضة الصفا فی سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفا
 41آ 42 ،آ 63 ،ب
محمد بن خواندشاه بن محمود میرخواند
ریاض السالکین فی شرح صحیفة العابدین
 51ب
صدرالدین علی حسینی دشتکی شیرازی
ریاض المعصومین فی مدح النبی و ائمة الدین
 40ج

شیخ محمد امین شریعتمدار
ریحان الملوک= منهاج الصناعه
زاد المسافرین  44ج 57 /1 ،ج 62 ،ج63 ،
ج 25 ،د 56/2 ،د
مال محمد مهدی بن علینقی شریف طبیب
زاد المعاد  46آ
محمد باقر بن محمد تقی مجلسی اصفهانی
زبدة الحکمة ناصری  56/3ج 79 ،ج 84 ،ج،
 42/1د 117/1 ،د 171 ،د
متن :ادوارد یاکوب پوالک نمساوی
ترجمه :میرزا علینقی /میرزا نصرت طبیب
قوچانی
زبدة الطب  123د
اسماعیل بن حسن حسینی جرجانی
زینة االبدان  56/2ج
متن :یوهان لوییس شلیمر فلمنکی
ترجمه :محمد تقی انصاری کاشانی
 124ج
زینة األعیاد و فرحة العباد
احمد شکرانی فرزند حسین نجفی
ساعتنامه  /43/4د
ابومعشر جعفر بن محمد بلخی (منسوب به)
 143/2د
سبحة االبرار (بخشی از)
نورالدین عبدالرحمان فرزند احمد جامی
سبعه= هفت اورنگ
سبعه کاشفی= لوایح القمر
 42ب
سته ضروریه
حکیم قطبالدین آدم (قطب آدم)
سر الحقیقه فی وقعه الطف= اسرار الشهاده
7ج
سلسلة الذهب
نورالدین عبدالرحمان فرزند احمد جامی
 49/2ج
سلوک -رساله در
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نورالدین شاه نعمت اهلل ولی
 61/1د
[سموم -کتاب در]
 49/2ب
السموم -کتاب
عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی
سمیّه= السموم
 112/2د
سؤال و جواب
محمد طباطبایی
 112/4د
سؤال و جواب
مال زینالعابدین کرمانی
سؤال و جواب از آقا رضا مجتهد همدانی
 112/3د
محمد باقر
سیاحتنامه کاپیتان آتراس به قطب شمال  16د
متن :ژول ورن
ترجمه :اعتمادالسلطنه محمد حسن
 75/1ج
سیماب
 75/17ج
سیمیا -رساله در
میر محسن
شافی االوجاع و االمراض  69ج
حبیباهلل بن محمد بن حبیباهلل تونی
 26آ 32 ،آ
شاهنامه
ابوالقاسم فردوسی طوسی
1ج
شرایط جراحی
ابوزین کحّال
 65آ 10 ،ب 38 ،ب
شرایع االسالم
نجمالدین ابوالقاسم جعفر ،محقق حلی
شرح اسباب و عالمات -ترجمه  74/4ج
متنِ شرح :برهانالدین نفیس کرمانی
 26ب 76 ،ج
شرح االسباب و العالمات

متن :نجیبالدین محمد بن علی بن عمر
سمرقندی شرح :برهانالدین نفیس کرمانی
 12ج
شرح االلفیه
متن :جمالالدین محمد طایی (ابن مالک)
شرح :ابوعبداهلل محمد طایی (ابن ناظم)
شرح انموزج فی النحو  96/2ج
متن :جاراهلل ابوالقاسم محمود زمخشری
شرح :جمالالدین محمد اردبیلی
 155/1د
شرح ایساغوجی
متن :اثیرالدین ابهری
 28/2د
شرح بیست باب
متن :موال نظامالدین عبدالعلی بیرجندی
شرح :موال مظفر جنابذی (گنابادی)
 86ج
شرح بیست باب
متن :خواجه نصیرالدین محمد طوسی
شرح :نظامالدین عبدالعلی بیرجندی
 155/2د
شرح التصریف
متن :عبدالوهاب بن عمادالدین زنجانی
شرح :سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی
 48ج
شرح تهذیب المنطق
متن :سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی
 114/1د
[شرح رساله فی منطق]
9د
شرح الشافیه
متن :ابی عمر عثمان بن عمر (ابن حاجب)
شرح :عبداهلل بن محمد حسینی نقرهکار
 3/3د
شرح الشافیه
متن :ابی عمر عثمان بن عمر (ابن حاجب)
شرح :محمد هادی مازندرانی
 173د
شرح الشافیه
متن :ابی عمر عثمان بن عمر (ابن حاجب)
شرح :حسن بن محمد نیشابوری
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شرح شواهد البهجة المرضیه  132د
متن :جاللالدین عبدالرحمن سیوطی
شرح :نظامالدین مولی احمد اردبیلی
 3 /1ج
شرح عقائد النسفیه
متن :نجمالدین عمر نسفی حنفی سمرقندی
شرح :سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی
 17ب
شرح فصوص الحکم
متن :محیالدین محمد ابن عربی
شرح :کمالالدین عبدالرزاق کاشانی
 90/2د
شرح فصول البقراطیه
متن :بقراط (منسوب به)
4ب
شرح القانون
متن :حسین بن عبداهلل (بن سینا)
شرح :فخرالدین ابوعبداهلل محمد بن عمر رازی
 45/2آ
شرح القانون
متن :حسین بن عبداهلل (بن سینا)
شرح :صدرالدین علی گیالنی
 45/3آ 44 ،ب 36 ،ج
شرح القانون
متن :حسین بن عبداهلل (بن سینا)
شرح :علی بن ابیالحزم القرشی ابن النفیس
 14د
شرح قانونچه
متن :محمود بن محمد چغمینی خوارزمی
شرح :حسین بن محمد بن علی استرآبادی
 21ج
شرح قصیدة البرده
متن :شرفالدین محمد بن سعید بوصیری
 51د
شرح قصیده «باَنت سُعاد»
متن :کعب بن زُهیر بن ابیسلمی مزنی
 111د
شرح کافوریه
متن :ملکاالطبا آقا بابا محمد تقی شیرازی
شرح :عبدالملک ساوجی
 54ب
شرح الکافیه

متن :جمالالدین عثمان بن عمر (ابن حاجب)

شرح :رضیالدین حسن حسینی استرآبادی
 47ب
[شرح کتاب فی الفقه]
 60د
[شرح کتاب فی النحو]
 24ب
[شرح اللمعة الدمشقیه]
متن :شمسالدین محمد عاملی ،شهید اول
 40د
شرح مختصر المنتهی
جمالالدین عثمان بن عمر (ابن حاجب)
 66آ
[شرح مشکاة المصابیح -ترجمه]
متن :حسین بن مسعود فراء بغوی شافعی
ترجمه :سید مرتضی واعظ برهانپوری
شرح الموجز القانون  34/2ب 56 ،ب 6 ،ج
متن :علی بن ابیالحزم دمشقی ،ابن نفیس
شرح :برهانالدین نفیس بن عوض کرمانی
 90/1د
شرح موجز القانون
 43/3د
شرح نادعلی
شرح نفیسی= شرح القانون
شرح الهدایة االثیریه= شرح هدایة الحکمه
 46/3ج
شرح هدایة الحکمه
متن :اثیرالدین مفضّل بن عمر ابهری
شرح :صدرالدین محمد شیرازی ،مال صدرا
 47/11ج
[شعر منسوب به بوعلی سینا]
حسین بن عبداهلل (بن سینا)
 70 /1ج50 /2 ،
شفاء المریض
شهابالدین بن عبدالکریم قوام ناگوری
 14ب
شفائیه
متن :یوهان لوییس شلیمر فلمنکی
ترجمه :عبدالکریم بن اسماعیل یزدی
[نماز و اصول و فروع دین -رساله در بیان شک
در]  143/15د
الشک و السهو و النسیان فی الصلوه -رسالة
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 66/14د
محمد بن مرتضی فیض کاشانی
شیر و شکر  47/3ج
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)
شیراز نامه  61ب
احمد زرکوب فرزند احمد شیرازی قزوینی
 43ب
الصافی فی شرح الکافی
متن :محمد بن یعقوب اسحاق کلینی رازی
شرح :مال خلیل بن غازی قزوینی
 53آ 54 ،آ 74 ،آ
صحاح اللغه
ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری فارابی
 128/2د
الصحیفة االسطرالبیه
بهاءالدین محمد عاملی ،شیخ بهایی
 31ج 77 ،د 89 ،د
الصحیفة السجادیه
امام زینالعابدین علی بن حسین (ع)
صد مقام= تذکرة االولیاء
 46د
صرف میر
اسماعیل بن حسن حسینی جرجانی
صفت اکسیر مرغ زرین -رساله در  75/21ج
[صورت مخارج] خانه وداد آباد در 1243
 143/11د
 32د
ضوابط االصول
سید ابراهیم بن محمد باقر موسوی حائری
 121د
ضیاء االبصار
محمد حسن
 133د
[طالعنامه و ادعیه]
[طالعنامه و طلسمات]  140د
 31/2ب
الطب -رسالة فی
طب االکبر= طب اکبری
 34آ 36 ،آ
طب اکبری
محمد اکبر فرزند محمد مقیم شاه ارزانی

 158/4د

[طبایع انسانی -یادداشت دربارة]
طب شاهرخی= شرایط جراحی
طب شهابی= شفاء المریض
طب منصوری= کفایه مجاهدیه
 75/7ج
طریق استخراج طالع
 143/14د
[طلسمات]
 4 /3د
[طلسمات -رساله در]
 127/1ج
طوطینامه
ضیاءالدین نخشبی
 95ج
ظرائف الطرائف
محمد شریف همدانی (صهبا)
8آ
عالمآرای عباسی
اسکندر بیگ منشی ترکمان
 41/2د
عروج نامه
شیخ آذری بن عبدالملک بیهقی اسفراینی
 75/19ج
[العشره -رساله]
 35ج
عقاید االیمان
مال حبیباهلل شریف ساوجی کاشانی
عقل و عشق= رسائل نثر
عالج االسقام و دفاع اآلالم  30/2آ 28 ،ب
موال محمد علی فرزند محمد رضا تونی
 106/4د
عالج االمراض
یوسف بن محمد یوسفی هروی طبیب
 85ج
[عالمات و عالجات]
 37/1د
علم االمراض
مسیو کریزل فرانسوی
 2/3ب
[علم حدیث -رساله در]
میر محمد صالح حسینی خاتونآبادی
 28/1آ
عمل صالح
صالح بن محمد قائنی هروی باختری
 23/6ج
عین الحیات
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حکیم محمد هاشم طبیب تهرانی؟
 47/13ج
غزل
ازل
 47/12ج
غزل
مشتاق اصفهانی
 47/14ج
غزل
محمد شفیع وصال شیرازی
 47/16ج
غزلیات
مشرفالدین مصلح سعدی شیرازی
 47/15ج
غزلیات
مغربی
الغنا فی الطب= الغنی و المنی
 45/1آ 8 ،ب
الغنی و المنی
ابومنصور حسن بن نوح قمری
 18د 28/1 ،د 113/1 ،د
فتحیه
عالءالدین مال علی بن محمد قوشچی
 43/6د
فالنامه قرآن
فرائد= شرح شواهد البهجة المرضیه
الفرائد البهیة فی شرح الفوائد الصمدیه
 128/1ج
متن :بهاءالدین محمد عاملی
شرح :محمد تقی نقوی لکنهوی
 81/2د
فَرَسنامه
شمسالدین محمد بن محمود آملی حنفی
 143/4د
فرهاد و شیرین (بخشی از)
 45/1د
[فرهنگ عربی به فارسی]
[فرهنگ فارسی و عربی به فارسی]  152/2د
 45/2د
[فرهنگ گزیده]
 156/2د
[فرهنگ واژهها]
فرهنگ واژههای مثنوی= لطائف اللغات
الفصول االیالقیه  40ب

شرفالدین ابوعبداهلل محمد ایالقی
 59ب -بخش ج
[الفقه -کتاب فی]
[فلسفه اولی و علم الهی و علم طبیعی -رساله]
 56/3د
 126ج
فلکناز
 135د
فوائد االغذیه
 69آ
فوائد االفضلیه
علی افضل فرزند محمد امین قاطع قزوینی
 121ج
الفوائد الحائریه
محمد باقر فرزند محمد اکمل وحید بهبهانی
الفوائد الضیائیه فی شرح الکافیه  9ج
متن :جمالالدین عثمان (ابن حاجب)
شرح :نورالدین عبدالرحمان جامی
فوائد یوسفی= جامع الفوائد
فهرست دفتر قرابادین فرنگی و ایرانی  50/2آ
محمد بن عبدالصبور خویی تبریزی
القاموس المحیط و قابوس الوسیط 32 ...ب
مجدالدین محمد شیرازی فیروزآبادی
قانونچه  19/1د 119 ،د
محمود بن محمد چغمینی خوارزمی
القانون فی الطب  16ب 37 ،ب 33 ،ج 34 ،ج
حسین بن عبداهلل (بن سینا)
 128/3د
قبلة االسالم فی جمیع الدنیا
ابن ماجد بحری
 73آ 99 ،ج 119 -ج
قرآن کریم
(اجزاء قرآن) 136 ،د 158/1 ،د (چند
آیه) 167 ،د 170 -د (اجزاء قرآن)،
قرابادین  73/1ج 78 ،ج 4 ،د 53 ،د 79 ،د،
 94د 98 ،د
مظفر فرزند محمد حسینی شفایی کاشانی
قرابادین  4آ
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[طبیبی هندی]
 88ج
قرابادین
 63/3د
قرابادین
قرابادین= االقرابادین
قرابادینات= مجمعالجوامع و ذخائر الترکیب
قرابادین صالحی= عمل صالح
 72/1د
قرابادین علی ترتیب العلل
نجیبالدین محمد بن علی سمرقندی
 30/1آ 58 ،ج
قرابادین قادری
محمد اکبر فرزند محمد مقیم شاه ارزانی
قرابادین کبیر= مجمعالجوامع و ذخائر التراکیب
 47/18ج
قصاید
میرزا حبیباهلل قاآنی شیرازی
 110/1-1د
قصیدة صلوات
شرفالدین محمد بن سعید بوصیری
قلع اآلثار عن الوان االثواب و غیرها  49/4ب
عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی
 166د
قوانین محاکمات حقوقی
 75/3ج
قول مال یحیی
 75/2ج
قول میرغالم محمد
قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام
 39ب
جمالالدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی
 61/2آ
قوانین العالج
محمد بن عبدالصبور خویی تبریزی
 45ب
القوانین المحکمه
ابوالقاسم بن محمد حسن گیالنی قمی
 52ب 87 ،د
کامل الصناعة الطبیه
ابوالحسن علی بن عباس مجوسی اهوازی
 46/4ج
کبری
اسماعیل بن حسن حسینی جرجانی

الکبیر= مصباح المتهّجد
کتاب عبادات= مسالک االفهام الی تنقیح شرایع
االسالم
[کحالی -بخش]= ذخیره خوارزمشاهی
 62د
[کحالی -رسالة فی]
الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل 27 ...ب
جاراهلل محمود بن عمر زمخشری خوارزمی
کشف االسرار عن حکم الطیور و االذهار  2د
عزالدین محمد بن عبدالسالم واعظ مقدسی
 15ب
کشکول
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)
 38ج 77 ،ج
کفایه مجاهدیه
عالءالدین منصور بن محمد شیرازی
کفایه منصوری= کفایه مجاهدیه
کفایه منصوری= المنصوری
 162د
[الکالم -شرح کتاب فی]
کمال الدین و تمام النعمه فی اثبات الغیبه و
کشف الحیره
 129/1ج
محمد بن علی بن موسی بن بابویه (شیخ
صدوق)
الکناش الملکی= کامل الصناعة الطبیه
الکناش المنصوری= المنصوری
 74/3ج
کنز الکحالین
محمد بن محمود کحال شیرازی
کنز اللغات  20ب 98 ،ج
محمد پسر عبدالخالق پسر معروف
کنز اللغه= کنز اللغات
الکواکب الدرّیه فی مدح خیر البریه= شرح
قصیدة البرده
 75/9ج
[کیمیا -رساله در]
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شمسالمعارف
 75/8ج
[کیمیا -رساله در]
 50/1د
[کیمیا -رساله در]
 50/3د
[کیمیا -رساله منظوم در]
[کیمیا -کتاب در]  141د
 17ج 110/3 ،د (گزیده)
کیمیای سعادت
ابوحامد امام محمد بن محمد غزالی طوسی
 49/5ج
[گزیده اشعار]
مال هادی سبزواری
 29آ 67 ،آ 86 ،د
گلستان
مشرفالدین مصلح سعدی شیرازی
گلشن راز  41/2د
شیخ محمود شبستری
گوهرنامه= جواهرنامه سلطانی
الآللی المستخرجة من الکلمات المحزونه
 46/1ج
محمد بن مرتضی فیض کاشانی
لشکرکشی ابوسفیان به دَور مدینه  127/4ج
لطائف اللغات  31د
عبداللطیف بن عبداهلل عباسی یزدی
لغتنامه  143/27د
 129د
لمعات
فخرالدین ابراهیم فرزند شهریار عراقی
لوامع االشراق فی مکارم االخالق  122د
جاللالدین محمد بن اسعد دوانی
 38د
لوایح القمر
کمالالدین حسین کاشفی بیهقی سبزواری
 2 /2ب
مباحثة النفس
محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی قمی
 143/13د
[مبایعهنامه یک باغچه]
[مترادف و متضاد -رساله در]  45/4د

 47/4ج
[مثنوی]
میرزا نصیر خراسانی
 153د
[مثنوی]
مثنوی معنوی  1آ 2 ،آ 16 ،ج
جاللالدین محمد مولوی
مجادلة النفس= مباحثة النفس
 11آ
مجالس المؤمنین
قاضی نوراهلل شوشتری
مجالس الملوک= مجمل التاریخ پادشاهان عجم
 60ج
مجربات
محمد کاظم طبیب تبریزی
مجربات اکبری  22آ
محمد اکبر فرزند محمد مقیم شاه ارزانی
مجمع الجوامع و ذخائر التراکیب
 37آ 70/3 ،د 70/5 ،د 70/6 ،د
میر محمد حسین عقیلی علوی
مجمع الحکمتین و جامع الطبین  50/1آ
محمد بن عبدالصبور خویی تبریزی
 16آ
مجمل التاریخ پادشاهان عجم
محمد بن محمود مفیدی مستوفی یزدی
مجموعه  12آ 21 ،آ 23 ،آ 25 ،آ 28 ،آ30 ،
آ 45 ،آ 50 ،آ 56 ،آ 61 ،آ 2 ،ب 31 ،ب،
 34ب 49 ،ب 58 ،ب 3 ،ج 4 ،ج 23 ،ج،
 24ج 46 ،ج 49 ،ج 56 ،ج 57 ،ج70 ،
ج 72 ،ج 73 ،ج 74 ،ج 83 ،ج 87 ،ج،
 96ج 123 ،ج 127 ،ج 128 ،ج129 ،
ج 19 ،د 24 ،د 28 ،د 34 ،د 35 ،د37 ،
د 41 ،د 42 ،د 43 ،د 45 ،د 50 ،د 56 ،د،
 59د 61 ،د 63 ،د 66 ،د 70 ،د 72 ،د،
 73د 90 ،د 103 ،د 106 ،د 110 ،د،
 112د 113 ،د 114 ،د 117 ،د 120 ،د،
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 128د 131 ،د 134 ،د 142 ،د 152 ،د،
 155د 163 ،د 164 ،د
 66/17د
[مجموعة االحادیث]
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)؟
مجموعه اکبر  61ج،
 75ج
[مجموعه در کیمیا]
[مجموعه فی المنطق]  150د
مجموعة الکالم= مجموعه اکبر  143/5د
 143/5د
مجنون و لیلی (بخشی از)
 143/22د
مخمس
مختصر حفظ الصحّه ناصری  59ج
میرزا نصرت طبیب قوچانی
 150/2د
المختصر فی االصلین
تاج سبکی
مختصر کنز الحالین= ذخیره خوارزمشاهی
(بخش کحالی)
مخزن االدویه و تذکرة اولی النهی  52آ
محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازی
 33ب
مخزن اسرار اطبا
محمد مهدی فرزند محمد جعفر طبیب
 83/1ج
مدخل منظوم
عبدالجبار خجندی
مرآت النبات ناصری  91د
میرزا نصرت طبیب قوچانی؟
مرهمیه= مجمعالجوامع و ذخائر الترکیب
 83/5ج
مرشد العوام
ابوالقاسم بن محمد حسن گیالنی قمی
المرکبات -کتاب  49/1ب
عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی
مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم  17آ
زینالدین بن علی بن احمد شهید ثانی

مشارق انوار الیقین فی حقایق اسرار
 100د
امیرالمؤمنین
شیخ حافظ رجب بن محمد برسی حلّی
مشکاة المصابیح  30ب
ابوعبداهلل محمد خطیب عمری تبریزی
 35آ
مصباح المتهّجد
شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی
مصباح السالکین لنهج البالغه  41ب
متن :سید شریف رضیالدین
شرح :کمالالدین میثم بن علی بحرانی
مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه  120/1د
امام جعفر صادق (منسوب به)
 48د
مضمار دانش
نظامالدین احمد بن مالصدرا گیالنی
 45/3د
[مطالب پراکنده]
المطّول فی شرح التلخیص  29ب
سعدالدین مسعود تفتازانی هروی خراسانی
معارج القدس فی مدارج معرفة النفس  41/1د
امام محمد غزالی طوسی
 109د
المعالجات البقراطیه
ابوالحسن احمد بن محمد بن یحیی طبری
المعالجات العجیبه و عیوب النساء -فصل فی
 23/5ج
معالجه وبا به طریقه میرزا حسین  114/4د
معالم االصول  87/1ج
جمالالدین حسن بن شهید ثانی زینالدین
معانی االخبار  7د
محمد بن علی بن موسی بن بابویه (شیخ
صدوق)
معجز الکتاب و محرز اآلداب= تاریخ یمینی
معراجنامه  152/1د
معرفت النبات یا بوتانیک= مرآت النبات
ناصری
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 113/4د
معمیات
محمد فرزند نصراهلل رضایی ،صدر دیوانه
 19/2د 43/2 ،د
معیار الساعات
محمد بن مرتضی فیض کاشانی
7ب
المغنی فی تدبیراالمراض
ابوالحسن سعید بن هبهاهلل عشّاب بغدادی
 60ب
المُغرِب فی ترتیب المُعرب
ابوالفتح ناصر خوارزمی مطرزی
مٌغرب اللغه= المُغرِب فی ترتیب المُعرب
المغنی فی شرح الموجز  21ب 21 ،د 70/2 ،د
متن :علی بن ابیالحزم القرشی ابن النفیس
شرح :سدیدالدین محمد کازرونی
مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز  102د
متن :شیخ محمود شبستری
شرح :شمسالدین محمد نوربخشی گیالنی
مفتاح الخزائن  10د
زینالدین علی بن حسین انصاری شیرازی
 74د
مفتاح الشفاء
محمد کاظم فرزند محمد صائب خوانساری
[مفرحات و مفردات و مرکبات]  69د 96 ،د
مال احمد حکیمباشی؟
مفرح الروح و مفتح الفتوح  130د
فتحاهلل فرزند محمد رضا حسینی مرعشی
مقامات العارفین = تذکرة االولیاء
 151د
[مقتل]
مقتل الحسین (ع)  91ج
 106/5د
[مقتل منظوم]
 146د
[مقتل منظوم]
 147د
[مقتل منظوم]
 154د
[مقتل و تعزیه منظوم]
 23/2ج
مقداریه

سید محمد مؤمن حسینی استرآبادی
 104د
مکاشفة المواد ناصری
میرزا نصرت طبیب قوچانی
 110/2-1د
مناجات زیری
امام ابو محمدحسین بن مسعود شافعی
 143/20د
مناجات مخمس
 143/6د
[مناجات موسی ع]
پیر یاهو
 47/1ج 131/1 ،د
مناجاتنامه
خواجه عبداهلل انصاری
 12د
منافع افضلیه
علی افضل فرزند محمد امین قاطع طبیب
 72/2ج
منافع الحیوان -ترجمه
متن :ابوسعید عبیداهلل بن بختیشوع؟
ترجمه :عبدالهادی بن محمود راعی
 149/2د
[مناقب حسن و حسین (ع)]
 72/1ج
[المنتخب فی التعبیر]
منتخب الصرف  90ج
محمد تقی خان
 85د
منتخب مقطع تکمیل الصناعه
عطاءاهلل فرزند محمود عطایی نیشابوری
 72/4ج
[المنتخب فی کیمیا]
 15ج
المنصوری
ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی رازی
 149/3د
[منظومه درباره پیامبر (ص)]
 149د
[منظومههای مذهبی]
منهاج البیان فی ما یستعمله االنسان  14ج
ابوعلی یحیی بن عیسی بن جزله بغدادی
 56/1آ
منهاج الصناعه
ابوطالب شریف فرزند محمد علی اصفهانی
 33د
منهاج المبتدئین
سید محمد ابراهیم حسینیطبیب
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 64ج
منیة اللبیب فی شرح التهذیب
ضیاءالدین عبداهلل بن محمد حسینی حلی
 49د
موجز اسکندری
اسکندر فرزند میرفیض طبیب
موجز فی الطب= موجز القانون
 26د 92 ،د
موجز القانون
علی بن ابیالحزم القرشی ابن النفیس
 4/1ج
موجز القانون -ترجمه
متن :علی بن ابیالحزم القرشی ابن النفیس
5د
[موجز القانون -ترجمه منظوم]
متن :علی بن ابیالحزم القرشی ابن النفیس
 142/5د
مهج الدعوات و منهج العبادات
رضیالدین علی بن موسی بن طاووس
 82ج
مهیّج االحزان و موقد النیران
مال محمد حسن فرزند محمد علی یزدی
 55ب
المیامر
فخرالدین محمد نیشابوری اسفراینی
میزان المقادیر= مقداریه
 28/2آ
میزان المقادیر فی تبیان التقادیر
آقا رضیالدین محمد بن حسن قزوینی
 143/9د
[نامهنگاری -نمونههای]
 47/2ج 83/4 ،ج
نان و حلوا
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)
 107د
نخبه
نزهة القلوب  9ب
حمداهلل بن ابیبکر بن نصر بن حمد
مستوفی قزوینی
 25ج
النزهة المبهّجة فی تشحیذ األذهان...
شیخ داود بن عمر طبیب ضریر انطاکی
نزهتنامه عالیی  29د
شهمردان بن ابیالخیر دبیر مستوفی رازی

نصیحة الملوک= رسائل نثر
نفایس الفنون فی عرایس العیون  9آ 70/1 ،د
شمسالدین محمد بن محمود آملی حنفی
 65د
نکاح -رسالة فی
شیخ علی بن احمد منشار بن محمد کرکی
 13ب
نگارستان
قاضی احمد بن محمد جعفری قزوینی
 143/18د
[نوحه قاسم و زهرا]
 58د
نور العیون
ابوروح محمد [معین] گرگانی یمانی،
زریندست
 23/2آ
نوزده باب [مقدمه]
محمد بن زکریا طبیب (سده )16/10
نهایة الطب فی شرح المکتسب فی زراعة الذهب
 63آ
ابیالقاسم محمد بن احمد سیماوی عراقی
وبا -ترجمه رساله فرنگان در  114/3د
الوجیزه فی بیان الوباء  114/2د
 87/2ج
الوجیزه فی الرجال
محمد باقر مجلسی
 66/21د
وجیزه فی علم الدرایه
بهاءالدین محمد عاملی (شیخ بهایی)
 42/3د
وجیزة الوافیه من الحمی الخادعه
عبدالکریم بن اسماعیل یزدی حکیمباشی
وسائل المحبین= تنبیه الغافلین
 123/1ج
ومضة النور
محمد باقر بن محمد طاهر رضوی همدانی
 143/16د
[هزلیات]
هفت اقلیم  51آ
امین احمد فرزند خواجه میرزا احمد رازی
هفت اورنگ  19ب
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نورالدین عبدالرحمان فرزند احمد جامی
هیأت= فتحیه
 159/1د
[یادداشتهای متفرقه]
یادگار  144د
اسماعیل بن حسن حسینی جرجانی
(گرگانی)
یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر  14آ
ابومنصور عبدالملک بن محمد ثعالبی

نمایة پدیدآورندگان
این نمایه بر اسار نان اشهر پدیدآورندگان
تنویز شده است .نویسنده کوشیده است در
صورتی که نویسندهای به چند نان مشهور
بوده نان اشهر او را َعلَز کرده و نانهای دیگر
را بدان ارجاع دهد .هزچنین دربارة
کتابهایی که شرح حاشیه یا ترجمه و تعلیق
هستند هز نان نویسندة اصلی و هز نان
ی کتاب یا رساله آمده
مترجز شارح یا محش ِ
است .برای جلوگیری از تطویل فهرست از
ذکر نان شاعران مذکور در جُنگها خودداری
شده است.
 57 /6 -7ج
آقا حسین جنّی
آقا محمد رفیق (مال حسن سبزیفروش) 174د
آقسرایی ،جمالالدین محمد بن محمد  39د
آملی حنفی ،شمسالدین محمد بن محمود
 9آ 70/1 ،د 81/2 ،د
ابن اسباط کوفی ،علی  66/13د
ابن بابویه قمی (شیخ صدوق) ،ابیجعفر محمد
بن علی بن موسی  29ج 129 ،ج 7 ،د
 66/12د
ابن جبله ،عبداهلل
ابن جزری ،شمسالدین محمد بن محمد عمری
دمشقی شیرازی  30ج
ابن جزله بغدادی ،شرفالدین ابوعلی یحیی بن
عیسی بن علی  3آ 55 ،آ 14 ،ج
ابن حاجب مالکی ،جمالالدین ابیعمرو عثمان
بن عمر
 54ب 9 ،ج 3/3 ،د 9 ،د 40 ،د 173 ،د
ابن خاتون عاملی ،ابوالمعالی شمسالدین محمد
بن علی بن احمد بن نعمتاهلل  12ب
ابن سیرین (منسوب به)  24/2د

ابن سینا= بوعلی سینا
ابن شریح حضرمی ،جعفر بن محمد  66/5د
ابن عربی ،محیالدین محمد بن علی  17ب،
 110/1-3د
ابن فارض حموی ،سلطان العاشقین اشرفالدین
ابوالقاسم عمر بن علی بن مرشد  27د
ابن قاسم حضرمی ،محمد بن مثنی  66/6د
ابن ماجد بحری  128/3د
ابن مالک نحوی ،جمالالدین ابیعبداهلل محمد
بن عبداهلل طایی جیانی  96/1ج 12 ،ج،
3/2د
ابن ناظم طایی ،ابوعبداهلل محمد بن جمالالدین
 12ج
محمد عبداهلل
ابن النفیس القرشی شافعی ،عالءالدین ابوالحسن
 45/3آ 21 ،ب،
علی بن ابیالحزم
 34/2ب 44 ،ب 56 ،ب 4/1 ،ج 6 ،ج،
 36ج 5 ،د 21 ،د 26 ،د 39 ،د 70/2،د،
 92د
ابن یمین فریومدی ،امیر فخرالدین محمود
 34/2د
طغرایی خراسانی
ابودجانه کبیر  142/3د
ابوزین کحّال  1ج
ابوعبداهلل محمد بن عبداهلل  30ب
ابوسعید ابوالخیر  47/8ج 131/2 ،د
ابوعلی سینا= بوعلی سینا
ابوسعید عبیداهلل بن بختیشوع؟  72/2ج
ابوالقاسم فرزند میرزا سلیمان؟  143د
ابوالمظفر هبةاهلل (حبیباهلل) فرزند محمد بن
اردشیر  35/2د 63/1 ،د 63/2 ،د
ابومعشر بلخی ،جعفر بن محمد (منسوب به)
 /43/4د

 490گنجینه همدان

 46/3ج،

اثیرالدین ابهری ،مفضّل بن عمر
 155/1د
احسایی ،شیخ احمد بن زینالدین  120/2د
اخوان اردبیلی ،محمد تقی فرزند حبیباهلل
 172د
ارتیمانی= رضیالدین [ارتیمانی]
اردبیلی ،جمالالدین محمد  96/2ج
اردبیلی ،نظامالدین مولی احمد  132د
اردستانی ،مال محمد صادق  46/2ج
اردکانی یزدی خراسانی ،شاه قاضی محمد فرزند
کاشفالدین محمد  56/2آ
اردوبادی ،عبدالمطلب بن غیاثالدین محمد
 13ج
ازل  47/13ج
استرآبادی ،حسین بن محمد بن علی  14د
استرآبادی ،شاه محمد  172د
استرآبادی= منشی استرآبادی...
استرآبادی نوری ،میرزا محمد مهدی خان فرزند
محمد نصیر  62آ
اسکندر بیگ ترکمان= ترکمان منشی
اسکندر فرزند میر فیض طبیب  49د
اعتمادالسلطنه مقدم مراغهای ،محمد حسن فرزند
 16د
حاجبالدوله علی
 18آ
اعسم ،حبیش بن حسن
افشار تهرانی ،میرزا محمد حسین پسر میرزا
 117/2د
بزرگ
امام محمد غزالی= غزالی طوسی
امیر علی شیر نوایی ،نظامالدین علیشیر بن
الوس جغتایی هروی  35ب
امیر معزّی برهانی نیشابوری (سمرقندی)،
ابوعبداهلل محمد بن عبدالملک  20ج

امین احمد رازی ،احمد فرزند خواجه میرزا
 19ب
انصاری ،خواجه عبداهلل  47/1ج 131/1 ،د،
 131/3د
انصاری شیرازی (زینالعطار) ،زینالعابدین علی
بن حسین بن علی  48آ 60 ،آ 25 ،ب،
 2ج 10 ،د 80 ،د 81 ،د 101 ،د
انصاری کاشانی ،محمد تقی فرزند محمد هاشم
 56/2ج
ایالقی ،شرفالدین ابوعبداهلل محمد بن یوسف
 40ب
بابا طاهر عریان  47/6ج
باغنوی شیرازی ،میرزا جان حبیباهلل  1د
بحرانی ،کمالالدین میثم بن علی بن میثم 41ب
برسی حلّی ،شیخ حافظ رضیالدین رجب بن
 100د
محمد
البزار الکوفی ،خالد السدی  66/9د
بسطامی ،علی فرزند طیفور  47/1ج
بغوی شافعی ،حسین بن مسعود فراء  66آ
بقا؟  143/3د
بقراط (منسوب به)  90/2د
بلغاری ،تاجالدین حسن بن یونس  27ج
بوصیری ،شرفالدین محمد بن سعید  21ج،
 110/1-1د
بوعلی سینا ،شیخالرییس حسین بن عبداهلل بن
حسن بن علی  45/3آ 4 ،ب 16 ،ب،
 37ب 44 ،ب 11 ،ج 33 ،ج 34 ،ج36 ،
ج 47/11 ،ج 97 ،ج 8 ،د
بهاءالدین عاملی= شیخ بهایی
بهایی= شیخ بهایی
بهبهانی ،محمد  24/1ج
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بهیکیش شیروانی فارسی ،فیروز فرزند مال
کاوس  12/2آ 99 ،د
بیرجندی ،موال نظامالدین عبدالعلی بن محمد
 86ج 28/2 ،د
بیستون ،علی بن احمد بن ابیبکر  57 /3ج
بیگدلی شاملو ،لطفعلی بیگ فرزند آقاخان
 44آ
بیهقی اسفراینی ،شیخ آذری فرزند عبدالملک
 41/2د
بیهقی سبزواری= کاشفی بیهقی سبزواری
بیهقی کاشفی ،موال صفیالدین علی بن موال
کمالالدین حسین بن علی  67د
برتویی ،حسن  27د
پَندِءت (نادر ،خوشنویس) ،شنکرناته  21آ
پوالک نمساوی (اتریشی) ،ادوارد یاکوب
 56/3ج 79 ،ج 84 ،ج 42/1 ،د-2 ،
 117/1د 171 ،د
پیر یاهو  143/6د
تاج سبکی  150/2د
8آ
ترکمان منشی ،اسکندر بیگ
تفتازانی= سعدالدین تفتازانی
تولوزان فرانسوی ،حکیم ژوزف  103/1د
تونی خراسانی ،موال محمد علی فرزند محمد
رضا  30/2آ 28 ،ب
تونی طبسی ،حبیباهلل بن محمد بن حبیباهلل
 69ج
تونی طبسی سپاهانی ( نور) ،محمد علی بن
فیض علی شاه عبدالحسین  11ب
ثعالبی نیشابوری ،ابومنصور عبدالملک بن محمد
 14آ
جالینوس  18آ

جاماسب حکیم  24/1د
جامی ،نورالدین عبدالرحمان فرزند احمد
 19ب 7 ،ج 9 ،ج 47/9 ،ج 113/3 ،د،
 124د 143/2 ،د
جدیداالسالم ،حکیمالملک میرزا علینقی فرزند
محمد اسماعیل  56/3ج 79 ،ج 84 ،ج،
 42/1د 117/1 ،د 171 ،د
جزایری تستری (شوشتری) ،میر عبداللطیف بن
 68ج
سید ابوطالب
جعفر صادق (ع) (منسوب به)  120/1د
جعفری قزوینی ،قاضی احمد بن محمد بن
نجمالدین عبدالغفار  13ب
جاللالدین دوانی= دوانی...
جمالالدین حسن بن شهید ثانی زینالدین
 87/1ج
جنابذی (گنابادی) ،موال مظفر  28/2د
جنّی= آقا حسین جنّی
جوهری فارابی ،ابونصر اسماعیل بن حماد
 53آ 54 ،آ 74 ،آ
چغمینی خوارزمی ،قاضی محمود بن محمد بن
عمر  14د 19/1 ،د 119 ،د
حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد  47/10ج،
 71ج 143/8 ،د 159/2 ،د
حائری کربالیی ،حسین بن محمد  70/3ج
حر عاملی ،محمد بن حسن بن علی بن محمد
شیخ  30د
 177د
حسنی ،محمود
 160د
حسنی؟ ،زینالعابدین مسعود
حسنی حسینی طبیب ،محسن بن علی  15د
حسین بن محمد بن حسین  164/1د
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حسینی استرآبادی ،رضیالدین حسن بن محمد
 54ب
حسینی استرآبادی ،سید محمد مؤمن بن علی
 23/2ج
حسینی اصفهانی ،ابوطالب شریف فرزند محمد
علی  56/1آ
حسینی تنکابنی دیلمی ،میر محمد مؤمن فرزند
میر محمد زمان  24آ 33 ،آ 49 ،آ 58 ،آ،
 5ب 19 ،ج 24/2 ،ج 80 ،ج 52 ،د،
 61/2د
حسینی جرجانی (میر سید شریف گرگانی)،
شرفالدین ابوابراهیم اسماعیل بن حسن
 5آ 6 ،آ 10 ،آ 47 ،آ 57 ،آ 3 ،ب 6 ،ب،
 10ج 46/4 ،ج 46 ،د 59 ،د 84 ،د،
123د 139 ،د 144 ،د
حسینی حلی ،ضیاءالدین عبداهلل بن محمد بن
علی  64ج
حسینی خاتونآبادی ،میر محمد صالح فرزند
عبدالواسع  2/3ب
حسینی رشتی ،سید کاظم بن قاسم  120/3د
حسینی طبیب= حسنی حسینی طبیب
حسینی طبیب ،سید محمد ابراهیم  33د
حسینی عطایی نیشابوری ،امیر سید برهانالدین
عطاءاهلل فرزند محمود  85د
حسینی مرعشی شوشتری ،میرزا فتحاهلل فرزند
محمد رضا 130د
حسینی نقرهکار ،عبداهلل بن محمد  9د
حکیمباشی؟ ،مال احمد  69د 96 ،د
حکیمباشی یزدی ،میرزا عبدالکریم بن مولی
 42/2-3د
اسماعیل

حلی جزینی دمشقی (شهید اول) ،شمسالدین
ابوعبداهلل محمد بن مکی بن محمد  24ب،
 89ج 66/22 ،د
حموی= ابن فارض حموی
الحناط کوفی ،عاصم بن حمید  66/3د
الحناطالکوفی ،مثنی بن ولید  66/8د
حنفی ،یحیی بن محمد بن ابوبکر  48ب
حمداهلل مستوفی= مستوفی قزوینی
حنین بن اسحاق  18آ
خاقانی شروانی ،افضلالدین ابراهیم  93ج
خاور کرمانشاهی ،میرزا حسن  58/1ب،
 58/2ب
خبوشانی حکیمباشی ،زینالعابدین  41ج،
 37/2د
الخثعمی الکوفی ،عبدالملک بن حکیم  66/7د
خجندی ،عبدالجبار  83/1ج
خراسانی ،میرزا نصیر  47/4ج
خطیب قزوینی ،قاضی جاللالدین محمد بن
عبدالرحمن  50ب
خفری [شیرازی] ،شمسالدین محمد بن احمد
 44د
خوارزمی مطرزی ،ابوالفتح ناصر بن عبدالسید
ابیالمکارم بن علی  60ب
خویی تبریزی ،محمد بن عبدالصبور 50آ 61 ،آ
خیالی ،مولی احمد بن موسی  3/2ج
خیام نیشابوری ،عمر  47/5ج 143/25 ،د
دبیر مستوفی رازی  ،شهمردان فرزند ابیالخیر
 29د
دشتکی شیرازی ،امیر صدرالدین محمّد بن
غیاثالدین منصور  125د
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دشتکی شیرازی (علی خان مدنی) ،صدرالدین
 51ب
علی بن احمد حسینی حسنی
دمشقی شیرازی= ابن جزری ،شمسالدین...
دوانی ،جاللالدین محمد بن اسعد  122د
دوزاسری ،اُلگا  42ج
دیلمانی گیالنی ،موال حسن  41/2د
رازی ،ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی
 7آ 18 ،ب 36 ،ب 15 ،ج 23/7 ،ج،
 70/3د 72/2 ،د 72/3 ،د
راعی ،عبدالهادی بن محمود  72/2ج
رشتی ،سید کاظم= حسینی رشتی ،سید کاظم...
رشید یاسمی ،غالمرضا  34/1د
رضایی شیرازی (صدر دیوانه) ،مال محمد فرزند
نصراهلل  113/4د
رضوی همدانی ،محمد باقر فرزند محمد طاهر
 123ج
رضیالدین [ارتیمانی]  127/2ج
رضیالدین علی بن موسی بن طاووس
 142/5د
رعینی اندلسی= شاطبی رعینی اندلسی
رونی نیشابوری الهوری ،ابوالفرج بن مسعود
 71د
زریندست= گرگانی یمانی
زمخشری خوارزمی ،جاراهلل ابوالقاسم محمود بن
 27ب 96/2 ،ج
عمر
زید الزّراد  66/1د
زید النّرسی 66/4د
زینالعابدین= علی بن حسین (ع)
ساوجی ،عبدالملک  111د
سبزواری ،مال هادی  49/5ج

سدیدالدین کازرونی ،محمد فرزند مسعود
 21ب21 ،د70/2 ،د
سرمدی (ترمذی) ،بهاءالدین محمد ابراهیم فرزند
محمد  3/1د
سعدالدین تفتازانی هروی خراسانی ،مسعود بن
عمر بن عبداهلل  29ب 3/1-2 ،ج 48 ،ج
سعدی شیرازی ،مشرفالدین مصلح بن عبداهلل
 29آ 67 ،آ 47/16 ،ج 57/3 ،ج 86 ،د،
 143/24د 148 ،د 176 ،د
سکاکی ،سراجالدین  50ب
سلطان العاشقین حموی= ابن فارض حموی
سمرقندی ،نجیبالدین محمد بن علی بن عمر
 26ب 76 ،ج 72/1 ،د
سید شریف رضیالدین  41ب
سیماوی عراقی ،ابیالقاسم محمد بن احمد
 63آ
سیوطی ،جاللالدین عبدالرحمن بن ابیبکر
3/2د 132 ،د
شاذلی ،شیخ ابوالحسن  110/4-1د
شاطبی رعینی اندلسی ،ابومحمد قاسم بن فیره
 115د
بن خلف بن احمد
شافعی ،امام ابومحمد حسین بن مسعود
 110/2-1د
شافعـی زنـجانی عبدالوهاب بن عمادالدین بن
 155/2د
ابراهیم
شاملو ،مرتضی قلی بن حسن  23/1ج،
 35/1د 54 ،د 64 ،د
شامی عاملی (شهید دوم) ،شیخ زین الدین بن
 17آ 89 ،ج 36 ،د
علی بن احمد
شاه ارزانی ،محمد اکبر فرزند میر حاج محمد
مقیم  22آ 30/1 ،آ 34 ،آ 36 ،آ 58 ،ج
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شاهجهانآبادی= مشهدی شاهجهانآبادی
هندی...
شبستری ،شیخ محمود  41/2د 102 ،د
شرف طباطبایی همدانی ،محمد باقر فرزند محمد
جعفر  163د
شریعتمدار ،شیخ محمد امین  40ج
شریف جرجانی ،میر سید شرفالدین علی بن
محمد حسینی  73/1د
شریف ساوجی کاشانی ،مال حبیباهلل بن علی
مدد  35ج
شریف طبیب ،مال محمد مهدی فرزند علینقی
 44ج57/1 ،ج 62 ،ج 63 ،ج 25 ،د،
 56/2د
شریف کاشانی ،مال فتحاهلل فرزند مال شکراهلل
 38آ 64 ،آ 70 ،آ
شفایی اصفهانی کاشانی ،میر مظفر بن محمد
 18ج 23/4 ،ج 74/2 ،ج
حسینی
شفایی کاشانی ،مظفر فرزند محمد حسینی
 73/1ج78 ،ج 4 ،د53 ،د 79 ،د 94 ،د،
 98د
شکرانی نجفی ،احمد فرزند حسین  124ج
شلیمر فلمنکی ،یوهان لوییس  13آ 14 ،ب،
 41ج 43 ،ج 56/2 ،ج 37/2 ،د93 ،
د 105 ،د
شمسالدین محمد اشرف فرزند شمسالدین
محمد طبیب  55آ
شمسالمعارف  75/9ج
شهاب ناگوری ،شهابالدین بن عبدالکریم قوام
 70/1ج50/2 ،
شهید اول= حلی جزینی دمشقی...
شهید ثانی= شامی عاملی ،شیخ زین الدین...

شیخ بهایی ،بهاءالدین محمد عاملی  12ب،
 15ب 47/2-3 ،ج 83/4 ،ج128/1 ،ج،
 66/18-15د 66/20-21 ،د 126 ،د،
 128/1د 128/2 ،د
شیخالرییس= بوعلی سینا
شیخ صدوق= ابن بابویه قمی
شیخالطائفه طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن
 35آ 75/10 ،ج
طوسی
شیرازی ،عالءالدین منصور بن محمد  38ج،
 77ج
شیرازی ،عمادالدین محمود بن سراجالدین
مسعود  49ب
شیرازی ،محمد صادق فرزند محمد تقی
 47/18-2ج
شیرازی فیروزآبادی ،مجدالدین ابوطاهر محمد
بن یعقوب  32ب
شیرازی قزوینی ،ابوالعباس احمد زرکوب فرزند
فخرالدین احمد  61ب
شیرازی قمی ،محمد طاهر فرزند محمد حسین
 2/2ب 116 ،د
صائب تبریزی ،محمد علی بن میرزا عبدالرحیم
اصفهانی  46ب 22 ،ج 122 ،ج
صائب خوانساری ،محمد کاظم فرزند محمد
 74د
صدر دیوانه= رضایی شیرازی
صدرالمتألهین= مال صدرا شیرازی
صدیقالحکمای تبریزی= علیآبادی ،میرزا
رضای دکتر
صهبای همدانی ،محمد شریف بن عبدالمحمد
 95ج
صیمری ،مفلح بن حسن بن راشد  17د
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ضریر انطاکی ،شیخ داود بن عمر طبیب
 25ج 75 ،د
طباطبایی ،محمد  112/2د
طباطبایی همدانی= شرف طباطبایی همدانی
طبری ترنجی ،ابوالحسن احمد بن محمد بن
یحیی  109د
طبیب تبریزی ،محمد کاظم  60ج
طبیب تهرانی  ،حکیم محمد هاشم فرزند محمد
طاهر  23/6ج
طبیب ساوجی؟ ،شهابالدین  23/3آ 59/1 ،د،
 59/2د 139 ،د
طغرایی منشی اصفهانی ،مؤیدالدین حسین بن
علی  6د
طوسی= شیخالطائفه طوسی
طوسی= نصیرالدین طوسی...
عامری کوفی ،حسین بن عثمان بن شریک بن
عدی  66/10د
عباسی یزدی گجراتی ،موال عبداللطیف فرزند
عبداهلل کبیر  31د
عتبی ،ابوالنصر محمد بن عبدالجبار  39ج
عشّاب بغدادی ،امینالدوله ابوالحسن سعید بن
هبهاهلل بن حسن  7ب
العصفری ،ابوسعید عباد  66/2د
عطار نیشابوری ،شیخ فریدالدین محمد بن
ابراهیم  28ج 134 ،د
عقیلی علوی خراسانی شیرازی ،نواب میر محمد
حسین فرزند حکیم محمد هادی خان
 37آ 52 ،آ 70/3 ،د 70/5 ،د 70/6 ،د
عالءالدین شیرازی ،منصور بن محمد  34/1ب

عالمه حلی ،شیخ جمالالدین ابیمنصور حسن
 23ب 39 ،ب8 ،
بن یوسف بن مطهر
ج22 ،د 82 ،د
عالمه رازی= قطبالدین رازی...
علیآبادی ،میرزا رضای دکتر (سید رضا
صدیقالحکمای تبریزی؟)  15آ 26 ،ج،
 55 -50ج 57 ،د
علی افضل فرزند محمد امین قاطع طبیب  12د
علی بن ابیطالب (ع) (منسوب به)  142/4د
علی بن حسین (ع) ،امام زینالعابدین  31ج،
 77د 89 ،د
علی بن عیسی کحال= کحال ترسا ،شرفالدین
علی بن عیسی
علی خان مدنی= دشتکی شیرازی
عمادالدین شیرازی ،محمود بن مسعود بن
محمود  49ب 106/1-3 ،د
عمر خیام= خیام نیشابوری
غزالی طوسی ،ابوحامد امام محمد بن محمد
 17ج 41/1 ،د 110/3 ،د
غزنوی قزوینی ،ابوطاهر ابراهیم  73/2ج
غفاری کاشانی= مهندسالممالک غفاری...
(غالم مکنون؟) ،محمد باقر بن محمد حسین
طبیب  23/9ج
فخرالدین رازی ،ابوعبداهلل محمد بن عمر بن
حسن  4ب
فخرالدین عراقی ،ابراهیم فرزند کبیرالدین
شهریار  129د
فردوسی طوسی ،ابوالقاسم  26آ 32 ،آ
فروغی بسطامی ،عباس فرزند موسی فرزند
حسن علی بیگ  58/3ب
فصیحی جرجانی  143/17د
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فیضبخش نوربخش رازی طرشتی ،بهاءالدوله
حسن فرزند شاه قاسم  25/1آ 27 ،آ،
 39آ 43 ،آ
فیض کاشانی ،محمد بن مرتضی (مال محسن)
 46/1ج 19/2 ،د 43/2 ،د 66/14 ،د
قاآنی شیرازی ،میرزا حبیباهلل  47/18ج،
 178د
قاجار کرمانی ،محمد کریم بن ابراهیم  112/1د
قاضی نوراهلل شوشتری= نوراهلل شوشتری
قاطع طبیب قزوینی ،علی افضل فرزند محمد
امین  69آ
قائنی هروی باختری قندهاری حنفی ،صالح بن
محمد  28/1آ
قزوینی ،آقا رضیالدین محمد بن حسن  28/2آ
قزوینی ،مولی خلیل بن غازی  43ب 68 ،د
قطب آدم= قطبالدین آدم
قطبالدین آدم (قطب آدم)  42ب
قطبالدین رازی ،محمد بن محمد  1د
قطبالدین شیرازی ،محمود بن مسعود بن مصلح
 1ب 31/1 ،ب
قالنسی سمرقندی ،بدرالدین محمد بن بهرام بن
محمد  83د
قمری ،ابومنصور حسن بن نوح  45/1آ 8 ،ب
قوشچی ،عالءالدین مال علی بن محمد  18د،
 28/1د 113/1 ،د
کاتبی قزوینی ،نجمالدین عمر بن علی  66ج
کازرونی ،محمد نبی  47د
کاشفی بیهقی= واعظ کاشفی بیهقی
کامرانی ،مال مصطفی  150/1د
کاهلی ،عبداهلل بن یحیی  66/11د

کحال ترسا ،شرفالدین علی بن عیسی
 74/1ج 95 ،د
کحال شیرازی ،محمد بن محمود  74/3ج
کرکی ،شیخ علی بن احمد منشار بن محمد بن
هالل  65د
کرمانشاهی ،محمد  26ج
کرمانی ،برهانالدین نفیس بن عوض  26ب،
 34/2ب 56 ،ب 6 ،ج 74/4 ،ج 76 ،ج
کرمانی ،مال زینالعابدین  112/4د
کریزل (موسیو) فرانسوی  15آ 55 -50 ،ج،
 37/1د 57 ،د 127 ،د
کفعمی ،ابراهیم بن علی بن حسن بن محمد بن
 142/1د
صالح
کلینی رازی ،ثقةاالسالم محمد بن یعقوب
اسحاق  43ب
کمالالدین اصفهانی ،حسین اسماعیل  143/7د
کمالالدین کاشانی ،عبدالرزاق بن جمالالدین
احمد بن ابیالغنائم  17ب
گرگانی یمانی (زریندست) ،ابوروح محمد
[معین] بن منصور بن عبداهلل  58د
گیالنی ،صدرالدین علی  45/2آ
گیالنی شیرازی ،نظامالدین احمد بن مالصدرا
 48د
گیالنی قمی ،ابوالقاسم بن محمد حسن
 45ب 83/5 ،ج
لِتُورمی  68آ
مازندرانی ،محمد هادی فرزند محمد صالح
 3 /3د
مجلسی اصفهانی ،مال محمد باقر فرزند محمد
تقی  19آ 20 ،آ 46 ،آ 22 ،ب 87/2 ،ج،
 20د 43/5 ،د
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مجوسی اهوازی ،ابوالحسن علی بن عباس
 52ب 87 ،د
محقق حلی (هذلی)  ،نجمالدین ابوالقاسم جعفر
 65آ 10 ،ب 38 ،ب
بن شمسالدین
محمد پسر عبدالخالق پسر معروف  20ب،
 98ج
محمد باقر  112/3د
محمد باقر بن عمادالدین محمود طبیب  45ج
محمد بن زکریا طبیب (زنده در سده )16/10
 23/2آ
محمد تقی خان  90ج
محمد حسن  121د
حکیم محمد حسین  23/3ج
محمد مراد  145د
محمد مهدی فرزند محمد جعفر بن حسن طبیب
 33ب
محیالدین عربی= ابن عربی
 106/8د
مرتضی بن میرزا مسیح طبیب
مرعشی عاملی ،خلیفه سلطان سیدعالءالدین
حسین بن رفیعالدین محمد  73/2د
مزنی ،کعب بن زُهیر بن ابیسلمی  51د
مستوفی قزوینی ،حمداهلل بن ابیبکر بن نصر بن
حمد  9ب
مسعود سعد سلمان  5ج
مشتاق اصفهانی ،میر سید علی  47/12ج
مشهدی شاهجهانآبادی هندی ،محمد رفیع خان
 72آ
فرزند محمد
معروف حموی (شیخ)  110/2-1د
معینالدین فراهی واعظ هروی ،مولی محمد
مسکین  59آ
 47/15ج
مغربی

مفیدی مستوفی یزدی بافقی ،محمد بن محمود
بن حبیب  16آ
مکی عاملی= حلی جزینی دمشقی..
مال صدرا شیرازی ،صدرالدین محمد فرزند
ابراهیم  46/3ج
مال یحیی  75/3ج
ملکاالطبا شیرازی ،حاجی آقا بابا میرزا محمد
تقی  111د
منشی استرآبادی ،میرزا مهدی  13د
موسوی حائری قزوینی ،سید ابراهیم بن محمد
باقر  32د
مولوی ،جاللالدین محمد  1آ 2 ،آ 16 ،ج
مهندسالممالک غفاری ،نظامالدین فرزند محمد
 68آ
ابراهیم کاشانی
میرزا آقا [همدانی] ،میرزالی  159/3د
میرخواند ،محمد بن خواندشاه بن محمود  41آ،
 42آ 63 ،ب
میر سید شریف گرگانی= حسینی جرجانی
میرغالم محمد  75/2ج
میر محسن  75/17ج
میر محمد مؤمن= حسینی تنکابنی دیلمی ،میر
محمد مؤمن...
نادر= (نادر ،خوشنویس) ،شنکرناته
نحوی قزوینی ،مولی محسن بن محمد طاهر
 67ج
نخشبی ،ضیاءالدین  127/1ج
نسفی حنفی سمرقندی ،نجمالدین ابوحفص عمر
بن محمد  3/1ج
نصرت قوچانی تهرانی طبیب (حفظالملک)،
میرزا علینقی  12/1آ 15 ،آ 43 ،ج،
 55 -50ج 56 /1 ،ج 56/3 ،ج59 ،ج،
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 65ج 79 ،ج 84 ،ج 42/1 ،د 57 ،د88 ،
د 91 ،د 93 ،د 97 ،د 103 ،د 105 -د،
 117/1د 171 ،د
نصیرالدین طوسی ،خواجه محمد بن محمد
 11ج 86 ،ج 1 ،د 8 ،د 143/12 ،د
نظامالدین بیرجندی ،عبدالعلی فرزند محمد
 128/2ج 113/2 ،د
 71آ143/1 ،د
نظامی گنجوی
نعمت اهلل ولی ،نورالدین نعمةاهلل فرزند میرعبداهلل
 49/4-1ج
نقوی لکنهوی ،محمد تقی  128/1ج
نقیبالممالک ،محمد علی  143/10د
نور= تونی طبسی سپاهانی
نوربخش رازی= فیضبخش نوربخش رازی
طرشتی...
نوربخشی گیالنی ،شمسالدین محمد بن یحیی
 102د
نورالدین شیرازی ،حکیم عینالملک محمد
فرزند عبداهلل  40آ
نورعلی [شاه]  75/11ج
نوراهلل شوشتری ،فرزند شرفالدین بن
جمالالدین نوراهلل  11آ
نیشابوری ،حسن بن محمد  173د
نیشابوری اسفراینی ،فخرالدین محمد بن علی بن
ابینصر  55ب
واعظ برهانپوری ،سید مرتضی  66آ
واعظ کاشفی بیهقی ،کمالالدین مال حسین بن
علی  62ب 94،ج 38 ،د 55 ،د
واعظ مقدسی ،عزالدین محمد بن عبدالسالم
2د

وحید بهبهانی ،محمد باقر فرزند محمد اکمل
 121ج
ورن ،ژول  16د
وصال شیرازی ،محمد شفیع  47/14ج
هاتف اصفهانی ،احمد  47/7ج 3/4 ،د
هبةاهلل= ابوالمظفر هبةاهلل
هدایت ،رضا قلی خان فرزند محمد قلی خان
 57ب
هروی ،حکیم یوسف بن محمد بن یوسف 76
د 78 ،د
هروی قاینی باختری ،محمد صالح بن محمد بن
محمد صالح  106/7د
همدانی؟  143/31د
[همدانی] ،میرزا آقا میرزالی  159د
یزدی ،مال محمد حسن فرزند محمد علی  82ج
یزدی طهرانی ،میرزا عبدالکریم بن حاج مال
اسماعیل  14ب
یزدی مشهدی ،عبدالخالق بن عبدالرحیم  81ج
یوسفی هروی طبیب ،یوسف بن محمد بن
یوسف  106/4د

نمایة موضوعی

اسناد و متفرقه

اخالق
 66/19د

االخالق -الرسالة فی
 55د
اخالق محسنی
 3 /1د
تنبیه الغافلین -وسائل المحبین
 110/2د
جواهر االسالم
 143/7د
خطبه بیاض اخالق المعانی
 143/31د
خطبه بیاض نصیر
 20د
حلیة المتقین -خالصه
 35ج
دزد عقاید االیمان
 143/26د
رسم تابین
ریاض المعصومین فی مدح النبی و ائمة الدین
 40ج
کشف االسرار عن حکم الطیور و االذهار  2د
17ج 110/3 ،د (گزیده)
کیمیای سعادت
لوامع االشراق فی مکارم االخالق (اخالق
جاللی)  122د
مباحثة النفس (رسالة الوجیزه فی 2/2 )-ب
 158/4د
[یادداشت دربارة طبایع انسانی]

ادبیات
 62ب
انوار سهیلی
 143د
جُنگ نظم و نثر
 57/3ج
دیباچه کلیات سعدی /رسائل نثر
 95ج
ظرائف الطرائف
 29آ 67 ،آ 86 ،د
گلستان
 152/1د
معراجنامه
 85د
مقطع تکمیل الصناعه -منتخب
 47/1ج 131/1 ،د
مناجاتنامه

 59ب
[اسناد و برگهای گوناگون]
 159/7د
[دفتر دخل و خرج]
 158/5د
[دفتر دخل و خرج یک بازاری]
 159/1د
[یادداشتهای متفرقه]
 159د
[جنگ]
 158د
[جُنگ و متفرقات]
[صورت مخارج] خانه وداد آباد  143/11د
 143/13د
[مبایعهنامه یک باغچه]
 45/3د
مطالب پراکنده

پزشکی
 23/4ج
آبستنی و باه
 106/7د
آتشک -رساله در
 106/1د
آتشک
 13آ
اسباب التدویه
 26ب 76 ،ج
االسباب و العالمات -شرح
اسباب و عالمات (شرح) -ترجمه  74/4ج
 47آ
االغراض الطبیه و المباحث العالئیه
 49/3ب 106/2 ،د
االفیونیه -کتاب
ام الصبیان فی امراض الصبیان  41ج 37/2 ،د
[باه -رساله در]  35/2د 63/1 ،د 63/2 ،د،
 143/30د
 78د
بحر الجواهر (جواهر اللغه)
 72/3د
برء الساعه
 70/4د
برء الساعه -ترجمه
 23/7ج
برء الساعه -منتخب ترجمه
بیان ادویة ستّة کثیر المنفعه -رساله در  25/2آ

500

گنجینه همدان

بیان بعضی امور متعلقه به نجوم و طبیعیات و
ادویه و اغذیه و تأثیرات آنها -رساله در
 70/6د
پاتولوژی  15آ 55 -51 ،ج 57 ،د 127 ،د
تحفه حکیم مؤمن (التحفة)  24آ  33 ،آ49 ،
آ58 ،آ 5 ،ب19 ،ج 24/2 ،ج 80 ،ج،
 52د 62/2 ،د
 1ب 31/1 ،ب
تحفة السعدیه
 4/2ج
تحفه سلطانی
 37ج
تحفة المجربات
تذکرة اولی االلباب و الجامع للعجب العجاب
 75د
 13ج
تسهیلالدواء لتحصیل الشفا
 34/1ب
تشریح االبدان
 61/1آ
تشریح االنسان و توضیح االبدان
 93د
تشریح دماغ و نخاع و اعصاب
 70/1د
تعریف طب -رساله در
3آ
تقویم االبدان فی تدبیر االنسان
 55آ
تقویم االبدان (ترجمه)
 76د
جامع الفوائد (فوائد یوسفی)
جوامع االسکندرانیین (جوامع الکتب الستة عشر
 18آ
فی الطب)
 36ب
الحاوی فی علم التداوی
الحاوی لعلم التداوی (الجامع الحاصر لصناعه
 7آ 18 ،ب
الطب)
الطب الحاوی لعلم التداوی= جامع الکبیر
 97د
حفظ الصحّة ناصری
 39د
حل الموجز
 23/9ج
حمیات
 23/1ج 35/1 ،د 54 ،د 64 ،د
خرقه
خفی عالیی /خف عالیی /الخفیهالعالئیه  84د

 25/1آ 27 ،آ 39 ،آ،

خالصة التجارب
 43آ 108 ،د
 18ج 74/2 ،ج
خالصه شفایی
 50ج 88 ،د
خمسه ناصری
خواص حیوانات و ادویه -کتاب در  165د
 26ج
درسنامه پزشکی
 42/2د
دستور العالج
 23/3ج 23/8 ،ج،
[دستورات طبی]
 57/2ج 56/4 ،د 61/4 ،د 143/29 ،د
 103/1د
دوران دم
 56/2د
دورهای بحران
 5آ 6 ،آ 10 ،آ،
ذخیره خوارزمشاهی
 23/3آ 57 ،آ 3 ،ب 6 ،ب 10 ،ج
 73/2ج
راحة االنسان
 44ج 57/1 ،ج 62 ،ج،
زاد المسافرین
 63ج 25 ،د 56/1 ،د
 56/3ج 79 ،ج،
زبدة الحکمة ناصری
 84ج 42/1 ،د  117/1 ،د  171 ،د
 123د
زبدة الطب
 56/2ج
زینة االبدان
 42ب
سته ضروریه
 61/1د
سموم -رساله در
 49/2ب
السموم (سمیّه) -کتاب
شافی االوجاع و االمراض (تقویم االبدان)
 69ج
1ج
شرایط جراحی (طب شاهرخی)
شفاء المریض (طب شهابی)  70/1ج 50/2 ،د
 14ب
شفائیه
 31/2ب
الطب -رساله فی
 34آ 36 ،آ
طب اکبری
عالج االسقام و دفاع اآلالم 30/2 ...آ 28 ،ب
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 106/4د
عالج االمراض
 85ج
عالمات و عالجات
 37/1د
علم االمراض
 117/2د
علم تشریح -رساله در
الغنی و المنی (الغنا فی الطب)  45/1آ 8 ،ب
 115/3د
فرنگان در وبا (رساله) -ترجمه
فصل فی المعالجات العجیبه و عیوب النساء
 23/5ج
الفصول االیالقیه (االسباب و العالمات)  40ب
 90/2د
فصول البقراطیه -شرح
 135د
فوائد االغذیه (خالصة الطب)
 69آ
فوائد االفضلیه
القانون فی الطب  16ب 37 ،ب 33 ،ج 34 ،ج
القانون (شرح) -شرح نفیسی  45/2آ45/3 ،
آ 4 ،ب 44 ،ب 36 ،ج
 19/1د
قانونچه
 14د
قانونچه -شرح
 61/2آ
قوانین العالج
 111د
کافوریه -شرح
کامل الصناعة الطبیه (الکناش الملکی)
 52ب 87 ،د
 38ج 77 ،ج
کفایه مجاهدیه (منصوری)
 60ج
مجربات
 22آ
مجربات اکبری
 50/1آ
مجمع الحکمتین و جامع الطبین
 61ج
مجموعه اکبر (مجموعه الکالم)
 59ج
مختصر حفظ الصحّه ناصری
 33ب
مخزن اسرار اطبا
 109د
المعالجات البقراطیه
معالجه وبا به طریقه میرزا حسین  115/4د

المغنی فی تدبیراالمراض و معرفه العلل و
االعراض  7ب
المغنی فی شرح الموجز  21ب 21 ،د 70/2 ،د
مفتاح الخزائن  10د
مفتاح الشفاء  74د
 6د 96 ،د
مفرحات و مفردات و مرکبات
 130د
مفرح الروح و مفتح الفتوح
 23/2آ
مقدمه نوزده باب
 72/2ج
منافع الحیوان -ترجمه
المنصوری (طب -الکناش -کفایه منصوری)
 15ج
5د
منظوم موجز القانون -ترجمه
 56/1آ
منهاج الصناعه (ریحان الملوک)
 49د
موجز اسکندری (طب خانی)
4ج
موجز القانون -ترجمه
الموجز القانون -شرح  34/2ب 56 ،ب 6 ،ج،
 90/1د
 26د 92 ،د
موجز القانون
 55ب
المیامر
النزهة المبهجة فی تشحیذ األذهان و تعدیل
 25ج
األمزجه
 115/2د
الوجیزه فی بیان الوباء
 144د
یادگار

تاریخ ایران و جهان
تاریخ یمینی (تاریخ عتبی)  39ج
 159/3د
تاریخ مختصر همدان
حکایت اجماع علمای عصر بر فتوای قتل
جناب میرزا ابوالقاسم سکوت [شیرازی]
47/17ج
 62آ
دُرّه نادره
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روضة الصفا فی سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفا
 4آ 42 ،آ 63 ،ب
 61ب
شیراز نامه
8آ
عالمآرای عباسی
 13ب
نگارستان
مجمل التاریخ پادشاهان عجم (مجالس الملوک)
 16آ

تاریخ علم
نفایس الفنون فی عرایس العیون

9آ

تقویم
 43/5د
اختیارات ایام
 83/2ج
[اختیارات ایام]
بیست باب در معرفت تقویم -شرح
 43/4د
ساعتنامه

مضمار دانش (فرس نامه)
 81/2د
فَرَسنامه

آتشکده آذر  44آ
 51آ
هفت اقلیم
یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر

 28/2د

جانورشناسی

تذکره شعرا

 14آ

تراجم
مجالس المؤمنین

الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون
 27ب
االقاویل فی وجوه التأویل

 11آ

 48د

جغرافیا
قبلة االسالم فی جمیع الدنیا
9ب
نزهة القلوب

 128/3د

چشمپزشکی
 47د

تعبیر رؤیا و فالنامه
127/5ج

تعبیر خواب -رساله در
 24/2د
تعبیر رؤیا
 72/1ج
دیوان المنتخب فی التعبیر
 43/6د
فالنامة قرآن

تفسیر
[تفسیر القرآن]  31آ 53 ،ب 125 ،ج 137 ،د
حدائق الحقائق فی کشف اسرار الدقائق
 59آ
(بحرالدرّر -احسن القصص)
 67د
حرز االمان من فتن الزمان
 64آ 70 ،آ
خالصة المنهج الصادقین

تذکرة الکحالین (تذکره کحالی)
 95د
تذکرة الکحالین
74/1ج
تذکرة الکحالین -ترجمه
 43ج 105 ،د
جالء العیون
 121د
ضیاء االبصار
 62د
الکحالی -رساله فی
کحالی (بخشی از ذخیره خوارزمشاهی)
 59/1د 139 ،د
 74/3ج
کنز الکحالین
 58د
نور العیون
وجیزة الوافیه من الحمی الخادعه  42/3د
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حدیث
 126د
األربعون حدیثا
اصل جعفر بن محمد بن شریح حضرمی
 66/5د
 66/10د
اصل حسین بن عثمان
 66/3د
اصل الحناط
 66/9د
اصل خالد السدی
 66/1د
اصل زید الزّراد
 66/4د
اصل زید النرسی
 66/12د
اصل سالم بن ابیعمره
 66/2د
اصل عباد العصفری
 66/11د
اصل عبداهلل بن یحیی
 66/7د
اصل عبدالملک بن حکیم
 66/13د
اصل علی بن اسباط
 66/8د
اصل مثنی بن ولید
 66/6د
اصل محمد بن مثنی
بحار االنوار الجامعه لِدُرَر االخبار  19آ 20 ،آ
 22ب
بحاراالنوار -ترجمه (ج)13
 38آ
تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین
 30د
جواهر السنیّه فی االحادیث القدسیه
 164/1د
[الحدیث-کتاب فی]
 143/28د
[حدیث قدسی]
 29ج
الخصال
 82د
خالصة االقوال فی معرفة الرجال
 66آ
شرح مشکاة المصابیح -ترجمه
 43ب
الصافی فی شرح الکافی
2/3ب
علم حدیث -رساله در
 12ب
قطبشاهی -ترجمه
 66/17د
مجموعة االحادیث
مشارق انوار الیقین فی حقایق اسرار
 100د
امیرالمؤمنین

 30ب
مشکاة المصابیح
 41ب
مصباح السالکین لنهج البالغه
 120/1د
مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه
7د
معانی االخبار
 66/21د
وجیزه فی علم الدرایه

داروشناسی و گیاهان دارویی
 72/2د
اِبدال األدویه
 48آ 60 ،آ 25 ،ب 2 ،ج،
اختیارات بدیعی
 80د 81/1 ،د 101 ،د
 27ج
األدویة المفرده
 61/3د
ادویه -رساله در
 23د
االدویه -کتاب فی
 15د
افضل الجوامع [الطب]
 83د
االقرابادین (قرابادین)
 40آ
الفاظ ادویه
 106/3د
بیخ چینی -رساله در
12/1آ،
تذکرة االدویه ناصری -داروسازی
 56/1ج 65 ،ج
 72/3ج
تراکیب و معاجین -کتاب در
 45ج
جراحی و کحّالی (ایلغارات)
خواص چوب چینی و قهوه و چای -رساله در
 56/2آ
ذخیره خوارزمشاهی (بخش داروهای چشم)
 59/2د
طریقة استخراج مقادیر شربات مرکبات و
 70/3د
اوزان -رساله در بیان
 28/1آ
عمل صالح (قرابادین صالحی)
 23/6ج
عین الحیات
فهرست دفتر قرابادین فرنگی و ایرانی -تقسیم
 50/2آ
االدویه
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 72/1د
قرابادین علی ترتیب العلل
 73/1ج 78 ،ج 53 ،د،
قرابادین شفایی
 79د 94 ،د 98 ،د
 30/1آ 58 ،ج
قرابادین قادری
 88ج 63/3 ،د
[قرابادین]
4آ
[قرابادین هندی]
مجمع الجوامع و ذخائر التراکیب (قرابادین کبیر)
 37آ
 52آ
مخزن االدویه و تذکرة اولی النهی
مرآت النبات ناصری (معرفت النبات یا
 91د
بوتانیک)
 49/1ب
المرکبات -کتاب /ادویه
 70/5د
مرهمیه
 12د
منافع افضلیه
 14ج
منهاج البیان فی ما یستعمله االنسان
 33د
منهاج المبتدئین
 107د
نخبه

داستانها
 92ج
حکایات داستانی مذهبی
 32ج
دزد و قاضی (بشیر قاضی)
سیاحتنامه کاپیتان آتراس به قطب شمال  16د
127/1ج
طوطینامه

دستور زبان
خالصة الترکیه

 24/1ج

دعاها ،زیارتنامهها و طلسمات
 145د
ادعیه -کتاب در
 57/4-5ج 118 ،د
[ادعیه و طلسمات]
 110/1د
[ادعیه و مناجات]

جنّة االمان الواقیه و جنة االیمان الباقیه
 142/1د
 142/2د
جُنگ دعا
 142/3د
حرز ابودجانه کبیر
الحصن الحصین من کالم سید المرسلین  30ج
 142/4د
خطبة البیان
 143/23د
[دعا ،منقول از صحیح مسلم]
راهنمای طلسمات و تعویذات ،و دعاهای
عامیانه  23/1آ
ریاض السالکین فی شرح صحیفة العابدین
 51ب
 46آ
زاد المعاد (برگزیده زادالمعاد)
 124ج
زینة األعیاد و فرحة العباد
 31ج 89 ،د 77 ،د
الصحیفة السجادیه
 133د
[طالعنامه و ادعیه]
 140د
[طالعنامه و طلسمات]
 143/14د
[طلسمات]
مصباح المتهّجد و سالح المتعبد (الکبیر)  35آ
 143/20د
مناجات مخمس
 143/6د
[مناجات موسی ع]
مهج الدعوات و منهج العبادات (بخشی از)
 142/5د
 43/3د
نادعلی -شرح
 143/18د
[نوحه قاسم و زهرا]

دیوان ،شعر
 159/6د
[اشعار]
 143/3د
[اشعار] بقا؟
 143/8د
[اشعار] حافظ
 143/21د
[اشعار در مدح علی ع]
 41/2د
[اشعار عرفانی]
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 106/9د
[اشعار متفرقه]
 143/17د
[اشعار متفرقه]
 143/1د
[اشعار] نظامی
اشعار مال هادی سبزواری -گزیده  49/5ج
 106/6د
[اشعار و غزلیات پراکنده]
 106/8د
[اشعاری درباره گرانی]
 134/2د
بلبلنامه
 143/24د 148 ،د،
بوستان (سعدینامه)
 176د
 81ج
بیت االحزان
 71آ
پنج گنج (خمسه نظامی)
 134/1د
پندنامه
 47/7ج
ترجیعبند هاتف اصفهانی
 156د
[جنگ]
 138د
[جنگ اشعار مذهبی]
 175د
[جُنگ مذهبی]
 3/4د 156/1 ،د 157 ،د،
[جنگ اشعار]
 172د
 42ج
جنگ اشعار فرانسه
 143/7د
خطبه بیاض اخالق المعانی
دوبیتیهای باباطاهر  47/6ج
 27د
دیوان ابن فارض -حاشیه
دیوان حاج آقا محمد (متخلص به رفیق)  174د
دیوان جامی  124د
دیوان حافظ  71ج 159/1 ،د (بخشی)
 93ج
دیوان خاقانی شروانی
 58/1-2ب
دیوان خاور کرمانشاهی
127/2ج
دیوان رضیالدین [ارتیمانی؟]
دیوان رفیق= دیوان حاج آقا محمد
دیوان رونی نیشابوری الهوری  71د
5ج
دیوان سعد سلمان

دیوان شاه نعمت اهلل ولی  49/1ج
دیوان صائب تبریزی  46ب 22 ،ج 122،ج
دیوان مؤیدالدین عبدالصمد طغرایی اصفهانی
6د
 35ب
دیوان علی شیر نوایی
58/3ب
دیوان فروغی بسطامی
 34/2د
دیوان فریومدی طغرایی خراسانی
 178د
دیوان قاآنی شیرازی
 20ج
دیوان معزی نیشابوری (سمرقندی)
 11ب
دیوان نور علی شاه
رباعیات ابوسعید ابوالخیر  47/8ج 131/2 ،د
 47/10ج
رباعیات جامی
 47/9ج
رباعیات حافظ
انصاری
عبداهلل
خواجه
رباعیات
 131/3د
 47/5ج 143/25 ،د
رباعیات خیام
7ج
سلسلة الذهب
 47/11ج
شعر منسوب به بوعلی سینا
 47/12ج
غزل مشتاق اصفهانی
 47/14ج
غزل وصال شیرازی
 47/13ج
[غزل]
 47/16ج
غزلیات سعدی
 47/15ج
غزلیات مغربی
 47/18ج
قصاید قاآنی
 153د
[مثنوی] عبدالواحد؟
 47/4ج
مثنوی میرزا نصیر خراسانی
 1آ 2 ،آ 16 ،ج
مثنوی معنوی
 143/22د
مخمس
 159/8د
نظم و نثر در مدح امام زمان
 143/16د
[هزلیات]

ریاضیات
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 128/1د
خالصة الحساب
دفتر جبر و مقابله اعلی و مکانیک
 113/3د
دستور معما

 68آ

زندگینامه
احوال ابن یمین -غالمرضا رشید یاسمی
 34/1د
 70/2ج
اجوبة المسائل (قصص االنبیاء)
 28ج
تذکرة االولیاء (مقامات العارفین)

سفرنامه
تحفة العالم

 3/3د
الشافیه -شرح
شواهد البهجة المرضیه -شرح (فرائد)  132د
 155/2د
[صرف -کتاب در]
 46د
صرف میر
الفرائد البهیة فی شرح الفوائد الصمدیه 128/1ج
الفوائد الضیائیه فی شرح الکافیه  9ج
الکافیه -شرح  54ب
منتخب الصرف  90ج
النحو -شرح کتاب فی  60د

عرفان

قصیدة البرده -شرح (الکواکب الدرّیه فی)...
 21ج
 51د
قصیده -شرح «باَنت سُعاد»
مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز  102د

اصول الفصول فی حصول الوصول  57ب
 49/3ج
تحقیق در بیان تاج [درویشان]
 49/2ج
سلوک -رساله در
 17ب
فصوص الحکم -شرح
 49/4ج
فقر حقیقی -رساله در بیان
 129د
لمعات
معارج القدس فی مدارج معرفة النفس  41/1د

 68ج

سنگشناسی

فرهنگها

شرحهای ادبی

 143/12د
ایلخانی
جواهرنامه سلطانی (گوهرنامه)

 125د

صرف
96/1ج
الفیه
 12ج
االلفیه -شرح
96/2ج
انموزج فی النحو -شرح
 3/2د
البهجة المرضیه فی شرح االلفیه
حرز االمانی و وجه التهانی (الشاطبیه)  115د
 9د 173 ،د
الشافیه -شرح (شرح نظام)

 158/2د 159/5 ،د
الفبای میخی
صحاح اللغه (تاج اللغه و صحاح العربیه) 53
آ 54 ،آ 74 ،آ
فرهنگ عربی به فارسی  45/1د
 152/2د
فرهنگ فارسی به فارسی
 45/2د
فرهنگ گزیده
 156/2د
[فرهنگ واژهها]
القاموس المحیط و قابوس الوسیط 32 ...ب
 20ب 98 ،ج
کنز اللغات (کنز اللغه)
لطائف اللغات (فرهنگ واژههای مثنوی)  31د
 143/27د
لغتنامه
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مترادف و متضاد -رساله در
 60ب
مُغرِب
[واژهنامه انگلیسی به فارسی]

 45/4د
 159/4د

فقه و اصول
 43/1د
االثنی عشریه فی الحج
 66/16د
االحکام -رسالة فی
 123/2ج
احکام اوصاف األشیاء
ارشاد االذهان الی احکام االیمان  23ب 8 ،ج،
 22د
األسئلة و األجوبة و [شرح الکتاب فی الفقه]
 164/2د
 161د
االصول -رسالة فی
 70/3ج
اصول دین
 66/15د
تحریم ذبائح اهل الکتاب
تنبیهات العلیه علی وظائف الصلوة القلبیه  36د
2/1ب
تهذیب االحکام
جواز سفر فی شهر رمضان -رسالة  66/22د
جواهر الکلمات فی العقود و االیقاعات  17د
 120/2د
حیاة النفس فی حظیرة القدس
 48ب
خزانة الفتاوی فی الفروع
 68د
حاشیة الخلیلیه علی عدة االصول
 73/5د
حاشیه معالم االصول
الروضة البهینة فی شرح اللمعة الدمشقیه  89ج
 65آ 10 ،ب 38 ،ب
شرایع االسالم
الشک و السهو و النسیان فی الصلوة -رسالة
 66/14د
 32د
ضوابط االصول
 47ب
[الفقه -شرح کتاب فی]
 59ب -بخش ج
[الفقه -کتاب فی]
 121ج
الفوائد الحائریه

قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام
 39ب
 45ب
القوانین المحکمه
 166د
قوانین محاکمات حقوقی
 24ب
اللمعة الدمشقیه -شرح
83/5ج
مرشد العوام
مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم (کتاب
عبادات)  17آ
معالم االصول  87/1ج
 23/2ج
مقداریه (میزان المقادیر)
 40د
المنتهی -شرح مختصر
 64ج
منیة اللبیب فی شرح التهذیب
 28/2آ
میزان المقادیر فی تبیان التقادیر
 65د
النکاح -رسالة فی
 87/2ج
الوجیزه فی الرجال
 123/1ج
ومضة النور

فلسفه
 97ج
الهیات شفا
 46/2ج
جعل -رساله در
 11ج  1 ،د 8 ،د
حل مشکالت االشارات
فلسفة اولی و علم الهی و علم طبیعی -رساله در
 56/3د
الآللی المستخرجة من الکلمات المحزونه
 46/1ج

فیزیک
الکتریسیته -کتاب در بیان

 103/2د
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کتابهای دینی

کیمیا

 12/2آ 99 ،د
دساتیر (جعلی)
 73آ 119 -99 ،ج 136 ،د،
قرآن کریم
 158/1د 170 -167 ،د

االجساد -الرسالة فی  75/14ج
اسامی ادویه و آالت مستعمل در کیمیا  75/6ج
 75/12ج
اصول صناعت -رساله در
 75/5ج
تفصیل احجارات
تکلیس و اثبات نمک  75/4ج
تیزابها که اکسیر شود و جز آنها -رساله در
بیان  75/10ج
جنة الوصال -رسالة موزون 75/11ج
 75/15ج
حل مواد -رساله در
 75/22ج
ذخیرة االسکندریه
 75/1ج
سیماب میرمحسن
 75/17ج
سیمیا -رساله در علم
صفت اکسیر مرغ زرین -رساله در  75/21ج
 75/7ج
طریق استخراج طالع
 75/19ج
العشره -رساله
قلع اآلثار عن الوان االثواب و غیرها  49/4ب
قول مال یحیی  75/3ج
 75/2ج
قول میرغالم محمد
[کیمیایی -پراکندههای]
 75/13 ،16 ،18 ،20 ،23ج
 57/6ج 57/7 ،ج،
[کیمیا -رساله در]
 75/9-8ج 50/1 ،د
 50/3د
کیمیا -رساله منظوم در
 141د
کیمیا -کتاب در
 72/4ج
کیمیا -المنتخب فی
 104د
مکاشفة المواد ناصری
نهایة الطب فی شرح المکتسب فی زراعة الذهب
 63آ

کالم و عقاید
 163/1د
 112/5د
 66/20د

ابطال الباطل و احقاق الحق
اثبات شیخیه -رساله در
اجوبة المسائل (شیخ بهایی)
 66/18د
االعتقادات
 129/2ج
اکمال الدین و اتمام النعمه
التجرید الجدید -حاشیة علی شرح  44د
 116د
تحفه عباسی
 163/2د
تصریح
 112/1د
چهار فصل (کرمانی)
 160د
حاشیة علی حاشیة القدیمه
 3/2ج
حاشیة علی شرح عقائد النسفیه
 112/4د
سؤال و جواب
 112/3د
سؤال و جواب (مجتهد همدانی)
سؤال و جواب (محمد طباطبایی)  112/2د
[شک در نماز و اصول و فروع دین -رساله در
 143/15د
بیان]
 3 /1ج
عقائد النسفیه -شرح
 162د
[الکالم -شرح کتاب فی]
کمال الدین و تمام النعمه فی اثبات الغیبه...
129/1ج
 113/4د
معمیات

کلیات
کشکول

 15ب
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 50ب
تلخیص المفتاح
 73/4د
مطوّل -حاشیه
 29ب
المطّول فی شرح التلخیص

تهذیب المنطق -شرح
46/4ج
کبری
[منطق -شرح رسالة فی]
هدایة الحکمه -شرح

مقتل و تاریخ امامان و پیامبران

منظومهها

اسرار الشهاده -سر الحقیقه فی وقعه الطف
 120/3د
 120ج
جُنگنامه مصیّب (داستان مصیّب)
 72آ
حمله حیدری
 149/1د
[خضرنامه]
داستان مصیّب= جَنگنامه مصیّب
 94ج
روضة الشهدا
لشکرکشی ابوسفیان به دَور مدینه  127/4ج
127/3ج
معراج پیامبر -داستان
 151د
[مقتل]
 91ج
مقتل الحسین (ع)]
 146د
[مقتل منظوم]
 147د
[مقتل منظوم]
 106/5د
[مقتل منظوم]
 154د
[مقتل و تعزیه]
 149/2د
[مناقب حسن و حسین (ع)]
 149/3د
[منظومه درباره پیامبر (ص)]
 82ج
مهیج االحزان و موقد النیران

[اشعار برگزیده از داستان امیر ارسالن نامدار]
 143/10د
 177د
[حکایات منظوم]
 143/2د
سبحة االبرار
 26آ 32 ،آ
شاهنامه
 47 /3ج
شیر و شکر
 143/4د
فرهاد و شیرین
 126ج
فلکناز
 143/5د
مجنون و لیلی
 149د
[منظومههای دینی و مذهبی]
 47/2ج 83/4 ،ج
نان و حلوا
 19ب
هفت اورنگ (سبعه)

معانی و بیان

منطق
 155/1د
ایساغوجی -شرح
تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرسالة
الشمسیه -حاشیة  66ج
 67ج
تعلیقات علی الحاشیات التهذیبیه
 150د
تهذیب المنطق

 48ج
 115/1د
 46/3ج

نامهنگاری
آیات قرآنی و غیره که در مراسالت ،مناسب
 143/19د
مقام نوشته میشود
 21/2آ
باغ ارم
 21/1آ
باغ دل آرا
 13د
دیباچه بیاض
 143/9د
[نمونههای نامهنگاری]

موسیقی
تأایر موسیقی بر اعصاب

 158/3د
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هیئت و نجوم
بیست باب (بیرجندی) 128/2ج 113 /2 ،د
 11د
تحفة المنجمین
 24/1د
جاماسبنامه
 83/3ج
جدول اختیارات القمر
 86ج
شرح بیست باب
 128/2د
الصحیفة االسطرالبیه
 18د 28/1 ،د 113/1 ،د
فتحیه (هیأت)
 38د
لوایح القمر
 83/1ج
مدخل منظوم
 43/2د
معیار الساعات
 29د
نزهتنامه عالیی

نمایة کاتبان
آقا بابا [ساوجی] ،محمد حسن بن مال جمشید
 128/1ج
میرزا آقا بزرگ اول فرزند آقا جلیل بن میرزا
جواد طبیب  78ج
 67د
ابوتراب
ابوالحسن فرزند علی خان (الشهید فی سبیلاهلل)
 55آ
 28ج
ابوسعید
 56آ
میرزا ابوطالب
 76ج
ابوطالب بن حاج حسین طبیب
 25آ
احمد
 58آ
احمد فرزند ابوالفتح شریف اصفهانی
احمد بن عالءالدین= ایحونکوهی؟ ،احمد بن
عالءالدین
اخوان حسینی اردبیلی ،محمد تقی فرزند
 172د
حبیباهلل
 86ج
ارشی ،محمد مقصود فرزند حسن
 172د
استرآبادی ،شاه محمد
6آ
استرآبادی ،محمد شفیع
 71آ
اسکانی ،محمد فرزند ملک محمد
 47آ
اسماعیل
اصالنی ،محمد علی بن منوچهر غالم (محمد
نبی)  51ب
 127د
الموتی ،باقر فرزند محمد علی
 26ب
امانی مازندرانی ،محمد
ایحونکوهی؟ ،احمد بن عالءالدین  60ب
اشرفی مازندانی ،محمد حسن بن مرتضی قلی
 16آ
 67ج
اشکوری ،حبیباهلل بن مال قربان
 12آ
اصفهانی االصل ،محمود

 49آ
اصفهانی شریف ،احمد بن ابوالفتح
افرایی ،عالءالدین محمد بن حسین فخرالدین بن
عالءالدین  20ب
 126ج
افشار ،خانلر فرزند زال
ایجی ساوجبالغی ،عزیزاهلل بن محمد رضا  68د
باالبنی مازندرانی ،موال حسن علی شهاب 20
ب
بالی اندجانی ،مال حبیب قلی فرزند عبدالرحیم
3ج
 43آ
بروجردی ،عبداهلل بن حاج تقی
 47/1ج
بسطامی ،علی فرزند طیفور
بروجردی ،محمد ابراهیم فرزند غالم علی
 163د
 167د
باللی کبودرآهنگی ،محمد ابراهیم
بیات ،محمد شریف بن محمد رحیم  43ب
تاجر همدانی ،محمد کاظم ولد آقا محمد سعید
 71آ
تریوی ،محمد رضا فرزند حاج صادق  36د
 56ب
تفرشی ،رستم بن ملکشاه
حاجی اسماعیل= اسماعیل
حاجی علی اکبر= علی اکبر
7ب
حرار ،محمد بن علی بن امیر احمد
حریری شرقی شافعی قادری ،احمد بن علی بن
احمد  37ب
حسنی ،زینالعابدین فرزند مسعود  160د
حسنی حسینی ترمذی تبریزی شیرازی،
قوامالدین حسین بن محمد مهدی  109د
 56ج
میرزا حسین طبیب
 99ج،
حسینی ،علی اصغر فرزند محمود
 108ج 112 ،ج 114 ،ج
 24آ
حسینی ،قاسم
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حسینی ،سید محمد جعفر بن محمد طاهر  59آ
حسینی ،محمد طاهر  150د
حسینی استرآبادی ،محمد تقی بن جمالالدین
 97ج
حسینی طبیب[ ،محمد ابراهیم] فرزند محمد تقی
 33د
4د
حسینی موسوی ،منصور علی
 69آ
حکیم ،امین بن محمد طاهر
حکیم آغا میرزا ،صاحب میرزا فرزند حکیم
3آ
محمد اسماعیل خان
 11د
حاللخوار ،کلبعلی بن محمد رضا
حلی ،عالمه شیخ جمالالدین ابیمنصور حسن
 82د
بن یوسف بن مطهر
حلی ،فخرالدین محمد فرزند جمالالدین
ابیمنصور حسن بن یوسف بن مطهر  82د
حموی ،سالکالدین محمد  87د
8ج
حیدرآبادی ،شیخا
خبوشانی حکیمباشی ،زینالعابدین  41ج
 45ج
میرزا خداداد
 152د
خدا رحیم
خرازی ،نیکی محمد بن شکراهلل  42ب
خراسانی ،محمد باقر بن حاجی محمد  98ج
 72/2د
خلخالی ،عبدالکریم
 24ب
خلیفه [محمد] حسن
خلیفه کاشانی ،علی اکبر فرزند محمد یوسف بن
 35ج
محمد حسین بن محمد صالح
خوانساری دولتآبادی ،زینالعابدین بن عبداهلل
 30آ
خوانساری ،قاسم علی فرزند محمد تقی 41ب
7آ
دستور االطبا امیر محمد رضا
 42ج
دوزاسری ،اُلگا

دشتکی شیرازی ،سید صدرالدین علی بن
نظامالدین احمد حسینی حسنی ،سید علی
 51ب
خان مدنی
 29ب
ربیع فرزند محمد صادق
 11آ
رسول علی فرزند محمد علی
 23ج
رشتی متطبب ،حسین بن علی محمد
 34/2د
رشید یاسمی ،غالم رضا
رضوی همدانی ،محمد باقر فرزند محمد طاهر
 123ج
4ب
سبزواری ،محمد امین بن علی
 124ج
سعدی ،جبر بن حسن
میرزا سمیع ولد میرزا بدیع  1و  70/2ج
شاه میرزایی ،مال محمد مهدی [فرزند] آقا بابا
 68ج
 49ب
شریف طبیب ،محمد کاظم
 21آ
ششاکرداش پندت
شفاعتی ،حسن  150د
شیرازی ،محمد حسن فرزند علینقی
 128/1د 129 ،د
شیرازی ،محمد هاشم فرزند خواجه صالح بن
کدخدا صالح  63د
[شیرازی] محمد صادق بن محمد تقی  47ج
 63ج
شیرازی ،میرزا یحیی
 76د
(صابر) شیرازی ،مهدی بن محمد
صاحب میرزا فرزند حکیم محمد اسماعیل
خان= حکیم آغا میرزا
صدیقالحکمای تبریزی ،سید رضا؟=
علیآبادی ،میرزا رضا دکتر
 143د
صفای ازغندی ،فتحعلی
صهبا همدانی ،محمد شریف بن عبدالمحمد(؟)
 95ج

نمایه کاتبان 513

طبرسی فهننجی ،ابوالحسن بن حاجی حسین
7آ
طبیب تهرانی ،مرتضی بن میرزا مسیح  106د
 42د
طبیب رشتی ،میرزا محمد حسین
عباس فرزند مال کاظم  13د
عبدالسمیع بهرام فرزند ابوالقاسم  17د
عبدالعظیمی ،علی بن نظامالدین حافظ  39ب
 78د
عبداللطیف
 17ج
عبداهلل کاتب
 40ج
عبدالمجید
علیآبادی ،میرزا رضا دکتر  54 -53ج
 13ب
علی اکبر
9ج
غالم علی
فتحعلی= صفای ازغندی
 89د
قاسمآبادی ،محمد بن محمد علی
 42آ
قاسم گنجه فرزند آخوند مال محمد
قرشی ساوی ،بهاءالدین محمد بن نظامالدین
2ب
محمد
 57/1ج
قریبگرگانی ،ابوالحسن
 105د
قزوینی ،خادماالطبا موسی
 29د
قزوینی ،نجفقلی فرزند حسین
 66د
قمی ،محمد بن حسن بن ایوب
 108د
قمی ،منصور بن درویش علی
 84ج
قوچانی طبیب ،آقا زینالعابدین
قوچانی ،میرزا نصرت طبیب  15آ 171 ،د،
43ج 52 -50 ،ج 55 ،ج 59 ،ج65 ،ج،
 57د 88 ،د 91 ،د 93 ،د 97 ،د103 ،د،
 104د 171 ،د
کاشانی ،میرزا نصرت طبیب= قوچانی ،میرزا
نصرت طبیب
 48ج
کاکاوند ،پاشا خان

کربالیی ،محمد ابراهیم ولد نوروز علی آقاسی
 66د
 132د
کرمانشاهانی ،شعبان علی
 13آ
کرمانشاهانی ،محمد کاظم
 58ب
[کیهدایی؟ ،روحاهلل]
مازندرانی ،محمد صالح فرزند محمد قاسم
 65آ
مازندرانی ،محمد= امانی مازندرانی ،محمد
مافی ،محمد شریف فرزند عالیجاه تیمور خان
 67آ
مجلسی برقاوی ،تقی  22آ
8آ
محمد ابراهیم فرزند میرزا ابوالحسن
محمد ابراهیم فرزند حاجی کلبعلی  70/3د
 117/1د
محمد باقر فرزند محمد علی
محمد بن [حسن بن] زینالدین حسین بن علی
بن احمد  64ج
 90ج
محمد تقی خان
محمد تقی فرزند کربالیی آقاخان  51آ
محمد تقی فرزند محمد یوسف  60د
محمد حبیب  30ج
 121د
محمد حسن
محمد علی  39ج
محمد علی فرزند محمد رضی  46ج
محمد قاسم  83ج
محمد کاظم بن محمد= ناظم
محمد کاظم بن محمد علی بن محمد یوسف بن
 75ج
محمد علی
 145د
محمد مراد
 44ب
محمد مؤمن فرزند عنایتاهلل
[مدرس] اردبیلی ،مال قاسم علی فرزند سعداهلل
 23ب
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مدنی ،سید علی خان= دشتکی شیرازی ،سید
صدرالدین علی بن نظامالدین احمد حسینی
حسنی
8ب
معلمی ،علیاکبر بن ذوالفقار
 37د
مکتبدار ،مال علی
 19ج
ملک محمد فرزند نصراهلل
منصور بن حسن بن حسین  66د
موسوی ،محمد علی فرزند محمد کاظم  28ب
موسوی حائری قزوینی ،سید ابراهیم بن محمد
باقر  32د
[موسوی حسینی ،محمد بن حسین علی]  5ب
موسوی خلخالی شاهرودی کلوری ،مرتضی بن
میرعلی  66ج
موسوی طبیب ،ابوالقاسم فرزند محمد  123د
موسوی طبیب ،میرزا محمد تقی  74ج
موسی  2ب
مولتانی ،عیسی خان  86د
مولی محمد صاحب فرزند سید دلدار علی
 11آ
صاحب
 112/2-1د
مؤذن ،مال علی
مؤذن صباغ طهرانی ،محمد کاتب فرزند موسی
رضا  142د
میرحسینی ،سید محمد بن سید آقا  41آ
ناظم ،محمد کاظم بن محمد  50آ
نائینی اصفهانی ،عبدالعلی فرزند میرزا محمد
حسین 14ب
نرسوبادی ،محمد حسن فرزند حاج محمد باقر
1ب
 16د
نصراهلل
نوری ،احمد  58ب
نیریزی ،احمد  19آ 20 ،آ

 25د
نیریزی ،محمد حسن
هدایت ،رضا قلی خان فرزند محمد قلی خان
 57ب
 28آ
هزارجریبی ،محمد حسن
هروی همدانی ،سید حسین بن سید ابراهیم
 129/1ج
[همدانی] ،میرزا آقا میرزالی  159د
یزدی ،احمد فرزند عباس بن علی  120د
 87ج
یزدی ،محمد حسین فرزند عبدالعلی
یوسف فرزند حیدر  112/5-3د

نمایة محل کتابت
اردبیل  23ب
اصفهان 162د
اصفهبد  20ب
امامزاده عبدالعظیم  172د
ایلوند -قریه  60د
بارفروش  11د
باالبنی -قریة  20ب
3ج
بخارا
[برهانپور]  58ج
بلخ  42ب
بورود  60د
بیرجالیه  21ج
تبریز  16د
تهران  12/1آ 14 ،ب 26 ،ج 43 ،ج 55 -50 ،ج 56 ،ج 59 ،ج 65 ،ج 3 ،د 37 ،د 42/1 ،د 45 ،د،
 57د 88 ،د 91 ،د 93 ،د 97 ،د 103/1 ،د 104 ،د 105 ،د 106 ،د 117 ،د 127 ،د 142 ،د 166 ،د،
 171د
حاجی مال صالح قزوین (مدرسة)  66ج
دولتآباد  30آ
دهلی= شاهجهان آباد
 172د
ری
ساوج  128/1ج
شاهجهان آباد  3آ
شیراز -دارالعلم  49آ 58 ،آ 49 ،ب 76 ،د
طهران= تهران
فرحآباد  109د
قزوین  66ج
قم  9ج
 167د 170 -د
کبودرآهنگ
کتابخانه احمدی  50آ
 68ج
کتابخانه بهمن میرزا بهاءالدوله
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 13آ
7آ

کتابخانه رهنمون کرمانشاه (مَهر)
کتابخانه شیخ صفیالدین اردبیلی
 13آ
کرمانشاه
 20ب
کالته
 70/3د
الهیجان
مازندران  20ب
 45د
مدرسه آغا محمد خواجه
مدرسه دارالفنون  65ج
مدرسه دولتآباد  150د
مدرسه معصومه (س)  9ج
 86د
[مولتان]
میدان کوتاهیه -محلة  60ب
میالپور  30ج
 39ج
میالن -قریة
 21ج
نهروان
8آ
نیشابور
 128/1ج
وسجرد (قریة)
 163د
همدان

تصاویر برگزیده

 1آ -مثنوی معنوی ،برگ استقبال

520

گنجینه همدان

 2آ -مثنوی معنوی ،برگ آغاز

تصاویر برگزیده 521

 3آ -تقویم االبدان فی تدبیر االنسان

522

گنجینه همدان

 5آ -برگی از ذخیره خوارزمشاهی ،کهنترین نسخة موجود در گنجینه

تصاویر برگزیده 523

 6آ -نسخهای دیگر از ذخیره خوارزمشاهی

524

گنجینه همدان

 7آ -الحاوی لعلم التداوی (الجامع الحاصر لصناعه الطب)

تصاویر برگزیده 525

 8آ -عالمآرای عباسی ،اسکندر بیگ منشی ترکمان

526

گنجینه همدان

 11آ -مجالس المؤمنین ،قاضی نوراهلل شوشتری

تصاویر برگزیده 527

 12/1آ -تذکرة االدویه ناصری یا داروسازی ،میرزا نصرت طبیب قوچانی

528

گنجینه همدان

 13آ -اسباب التدویه ،یوهان شلمیر فلمنکی

تصاویر برگزیده 529

 15آ -پاتولوژی ،مسیو کریزل فرانسوی

530

گنجینه همدان

 18آ -جوامع االسکندرانیین

تصاویر برگزیده 531

 19آ -بحار االنوار ،محمد باقر مجلسی ،نسخ نزدیک به ممتاز احمد نیریزی

532

گنجینه همدان

 20آ -بحار االنوار ،محمد باقر مجلسی ،ثلث معرب ممتاز احمد نیریزی (؟)

تصاویر برگزیده 533

 25/1آ -خالصة التجارب ،سراجالدین رازی طرشتی ،یادداشت عبری در برگ الحاقی

534

گنجینه همدان

 29آ -برگی از گلستان سعدی

تصاویر برگزیده 535

 30/2آ -عالج االسقام و دفاع اآلالم ،حاشیة عبری

536

گنجینه همدان

 32آ -شاهنامه؛ که صاحب نسخه عامدانه نام آن را به شرفنامه تغییر داده

تصاویر برگزیده 537

 32آ -یک مجلس از شاهنامه

538

گنجینه همدان

 35آ -مصباح المتهّجد و سالح المتعبد (الکبیر) ،برگ آغاز

تصاویر برگزیده 539

 35آ -برگی از مصباح المتهّجد و سالح المتعبد (الکبیر)

540

گنجینه همدان

 37آ -مجمع الجوامع و ذخائر التراکیب

تصاویر برگزیده 541

 42آ -روضة الصفا فی سیرة االنبیاء و الملوک و الخلفاء

542

گنجینه همدان

 46آ -زاد المعاد

تصاویر برگزیده 543

 48آ -اختیارات بدیعی ،برگ 281ر

544

گنجینه همدان

 50/1آ -مجمع الحکمتین و جامع الطبین

تصاویر برگزیده 545

 53آ -صحاح اللغه

546

گنجینه همدان

 54آ -صحاح اللغه

تصاویر برگزیده 547

 55آ -تقویم االبدان

548

گنجینه همدان

 61/1آ -تشریح االنسان و توضیح االبدان

تصاویر برگزیده 549

 62آ -دُرّة نادره

550

گنجینه همدان

 67آ -گلستان سعدی

تصاویر برگزیده 551

 68آ -دفتر جبر و مقابله اعلی و مکانیک ،تحریر مهندسالممالک غفاری

552

گنجینه همدان

 3ب -ذخیره خوارزمشاهی

تصاویر برگزیده 553

 6ب -ذخیره خوارزمشاهی ،برگ  76ر

554

گنجینه همدان

 7ب -المغنی فی تدبیراالمراض و معرفه العلل و االعراض ،برگ  167ر

تصاویر برگزیده 555

 12ب -ترجمه قطبشاهی

556

گنجینه همدان

 15ب -کشکول شیخ بهایی

تصاویر برگزیده 557

 16ب -القانون فی الطب

558

گنجینه همدان

 18ب -الحاوی لعلم التداوی ،برگ  64ر

تصاویر برگزیده 559

 23ب -ارشاد االذهان الی احکام االیمان

560

گنجینه همدان

 23ب -ارشاد االذهان الی احکام االیمان ،برگ  147ر

تصاویر برگزیده 561

 25ب -اختیارات بدیعی ،فهرست کتاب

562

گنجینه همدان

 27ب -الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون االقاویل فی وجوه التأویل ،برگ  271پ

تصاویر برگزیده 563

 28ب -عالج االسقام و دفاع اآلالم ،انجام کتاب

564

گنجینه همدان

 30ب -مشکاة المصابیح

تصاویر برگزیده 565

 31/1ب -تحفة السعدیه ،آغاز باب ششم

566

گنجینه همدان

 33ب -مخزن اسرار اطبا ،برگ  87پ

تصاویر برگزیده 567

 35ب -دیوان امیر علی شیر نوایی ،برگ  217پ

568

گنجینه همدان

 37ب -القانون فی الطب ،برگ آغاز

تصاویر برگزیده 569

 37ب -القانون فی الطب ،برگ انجام

570

گنجینه همدان

 41ب -مصباح السالکین لنهج البالغه ،برگ عنوان

تصاویر برگزیده 571

 42ب -سته ضروریه

572

گنجینه همدان

 43ب -الصافی فی شرح الکافی ،برگ انجام

تصاویر برگزیده 573

 47ب[ -شرح کتاب فی الفقه]

574

گنجینه همدان

 49/2ب -کتاب السموم

تصاویر برگزیده 575

 51ب -ریاض السالکین فی شرح صحیفة العابدین

576

گنجینه همدان

 52ب -کامل الصناعة الطبیه ،برگ آغاز

تصاویر برگزیده 577

 52ب -کامل الصناعة الطبیه ،برگ ترقیمه

578

گنجینه همدان

 55ب -المیامر

تصاویر برگزیده 579

 56ب -شرح الموجز القانون ،برگ  169پ

580

گنجینه همدان

 57ب -اصول الفصول فی حصول الوصول ،به خط رضا قلی خان هدایت

تصاویر برگزیده 581

 58/1ب -دیوان حسن خاور کرمانشاهی؟

582

گنجینه همدان

 60ب -المُغرِب ،برگ  134پ

تصاویر برگزیده 583

 61ب -شیراز نامه ،برگ  73پ

584

گنجینه همدان

 63ب -روضة الصفا ،جلد چهارم ،برگ  187پ

تصاویر برگزیده 585

 7ج -سلسلة الذهب ،برگ  97پ

586

گنجینه همدان

 10ج -ذخیره خوارزمشاهی

تصاویر برگزیده 587

 10ج -ذخیره خوارزمشاهی ،پایان بخش دوم از کتاب سوم

588

گنجینه همدان

 10ج -ذخیره خوارزمشاهی ،برگ  133پ

تصاویر برگزیده 589

 11ج -حل مشکالت االشارات

590

گنجینه همدان

 12ج -شرح االلفیه ،برگ  139ر

تصاویر برگزیده 591

 14ج -منهاج البیان فی ما یستعمله االنسان

592

گنجینه همدان

 15ج -المنصوری

تصاویر برگزیده 593

 16ج -مثنوی معنوی

594

گنجینه همدان

 31ج -الصحیفة السجادیه ،جلد روغنی

تصاویر برگزیده 595

 31ج -الصحیفة السجادیه ،برگ آغاز

596

گنجینه همدان

 40ج -ریاض المعصومین فی مدح النبی و ائمة الدین

تصاویر برگزیده 597

 41ج -امالصبیان فی امراض الصبیان

598

گنجینه همدان

 42ج[ -جُنگ اشعار فرانسوی]

تصاویر برگزیده 599

 48ج -شرح تهذیب المنطق ،برگ  33پ

600

گنجینه همدان

 50ج -خمسه ناصری

تصاویر برگزیده 601

 59ج -مختصر حفظ الصحّه ناصری

602

گنجینه همدان

 64ج -منیة اللبیب فی شرح التهذیب

تصاویر برگزیده 603

 68ج -تحفة العالم

604

گنجینه همدان

 71ج -دیوان حافظ ،برگ  45پ

تصاویر برگزیده 605

 71ج -دیوان حافظ ،برگ  287ر

606

گنجینه همدان

 84ج -زبدة الحکمة ناصری

تصاویر برگزیده 607

 90ج -منتخب الصرف

608

گنجینه همدان

 94ج -روضة الشهدا ،برگ آغاز

تصاویر برگزیده 609

 98ج -کنز اللغات

610

گنجینه همدان

 99ج -یادداشت وقف قرآن کریم ،از سوی آقا رضا فرزند بهرامبگ شِوِرینی برای مجالس تعزیة همدان
[در  1309ق]

تصاویر برگزیده 611

 120ج -جُنگنامه مصیّب

612

گنجینه همدان

 122ج -دیوان صائب تبریزی ،برگ  2ر

تصاویر برگزیده 613

 123/1ج -ومضة النور ،ص 64

614

گنجینه همدان

 126ج -منظومه فلکناز

تصاویر برگزیده 615

 5د[ -ترجمه منظوم موجز القانون]

616

گنجینه همدان

 6د -دیوان طغرایی اصفهانی

تصاویر برگزیده 617

 7د -معانی االخبار

618

گنجینه همدان

 8د -حل مشکالت االشارات ،برگ  33پ

تصاویر برگزیده 619

 8د -حل مشکالت االشارات ،برگ انجام

620

گنجینه همدان

 10د -مفتاح الخزائن

تصاویر برگزیده 621

 25د -زاد المسافرین ،برگ انجام

622

گنجینه همدان

 27د -حاشیة دیوان ابن فارض

تصاویر برگزیده 623

 28/2د -شرح بیست باب در معرفت تقویم ،برگ  30پ

624

گنجینه همدان

 32د -ضوابط االصول ،برگ آغاز

تصاویر برگزیده 625

 33د -منهاج المبتدئین ،برگ آغاز

626

گنجینه همدان

 34/2د -دیوان طغرایی خراسانی ،برگ انجام

تصاویر برگزیده 627

 58د -نور العیون ،برگ انجام ،با تاریخ کتابت جعلی

628

گنجینه همدان

 62د[ -رسالة فی الکحالی]

تصاویر برگزیده 629

 82د -خالصة االقوال فی معرفة الرجال
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 84د -خفی عالیی ،برگ انجام

تصاویر برگزیده 631

 88د -خمسه ناصری ،به خط میرزا نصرت طبیب
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 91د -مرآت النبات ناصری ،به خط میرزا نصرت طبیب (مترجم)

تصاویر برگزیده 633

 93د -تشریح دماغ و نخاع و اعصاب ،به خط میرزا نصرت طبیب
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 95د -تذکرة الکحالین

تصاویر برگزیده 635

 97د -حفظ الصحّه ناصری ،به خط میرزا نصرت طبیب
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 102د -مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز

تصاویر برگزیده 637

 104د -مکاشفة المواد ناصری ،به خط میرزا نصرت طبیب
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 113/4د -مجموعه ،معمیات ،نستعلیق بینقطه  ،954برگ انجام

تصاویر برگزیده 639

 121د -ضیاء االبصار
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 124د -رباعی خیام در پایان دیوان جامی ،کتابت 975

تصاویر برگزیده 641

 135د -فوائد االغذیه
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 137د[ -تفسیر القرآن]

تصاویر برگزیده 643

 143د[ -جُنگ نظم و نثر] ،برگ  16ر
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 151د[ -مقتل] ،برگ  22پ

تصاویر برگزیده 645

 160د[ -حاشیة علی حاشیة القدیمه]
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 166د -قوانین محاکمات حقوقی ،برگ آغاز

تصاویر برگزیده 647

 172د[ -جُنگ اشعار] ،برگ آغاز
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 176د -بوستان

تصاویر برگزیده 649

 176د -بوستان ،برگ انجام

فهرست گزیدة منابع و مآخذ

آتابای بدری ( .)1355 -1351فهرست کت

خطی کتابخانة کاخ گلستان تهران( :بینا)

 8ج.

آصف فیرف محمد ( .)1368فهرست الفبائی کت

خطی کتابخانة مرکزی آستان قدر

رضوی استدراک و پیوست محمد وفادار مرادی مشهد :آستان قدر رضوی بنیاد
پژوهشهای اس می.
اذکایی (سپیتمان) پرویز (« .)1392فهرست توصیفی نسخههای خطی کتابخانة مرکزی

دانشگاه بوعلی سینا اورا

عتیق (مجموعة مطالعاف متنپژوهی نسخهشناسیو

فهرستنگاری) تهران :کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اس می دفتر سون.

اذکایی (سپیتمان) پرویز ( .)1387فهرست توصیفی نسخههای خطّی کتابخانة مرکزی
دانشگاه بوعلی سینا همدان :مادستان.
ارجح اکرن و دیگران ( .)1371کتابشناسی نسخ خطی پزشیی ایران تهران :کتابخانة ملّی.
استادی رضا ( .)1354فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیة قز قز :چاپخانة
مهر 2ج.

استادی رضا ( .)1370فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مروی طهران (هزار و
پنجاه نسخه) تهران :بینا.
استوری چارلز آمبروز ( .)1361ادبیاف فارسی بر مبنای تألیف استوری ترجمة یو .ا .برگل
ترجمة سیرور ایزدی و دیگران تهران :مؤسسة مطالعاف و تحقیقاف فرهنگی  2ج.

اشیوری سید احمدحسینی ( .)1384فهرست نسخههای خطی کتابخانة دانشگاه بوعلی
(همدان -ایران) قز :مجمع ذخائر اس می.

اشیوری سید احمدحسینی ( .)1372-1365فهرست نسخههای خطی کتابخانة عمومی
حضرف آیتاللّه العومی نجیفی مرعشی زیر نور سید محمود مرعشی قز :کتابخانه
عمومی آیتاللّه مرعشی نجفی  42ج.
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اعتمادالسلطنه محمد حسن (افست از چاپ  .)1888/1306المآار و اآلاار تهران :کتابخانة
سنایی.

افشار ایرج /محمد تقی دانشپژوه و دیگران (زیر نور) ( .)1392-1351فهرست کتابهای
خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدر رضوی تهران :کتابخانة ملی ملک/
کتابخانة تخصصی تاریخ اس ن و ایران  14ج.

افشار ایرج /محمد تقی دانشپژوه (زیر نور) ( .)1362-1340نسخههای خطی (نشریة
کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)  7دفتر ( 12ج).

افشار ایرج /محمد تقی دانشپژوه (زیر نور) ( .)1357-1340نشریة کتابخانة مرکزی
دانشگاه تهران دربارة نسخههای خطی تهران :دانشگاه تهران  12ج.
الیانه سرکیس یوسف ( .)1928/1346معجز المطبوعاف العربیّة و المعرّبه قاهره :مطبعة
سرکیس  2ج.
امین عاملی محسن ( .) 1421اعیان الشیعه بیروف :دارالتعارف للمطبوعاف  11ج.

انوار عبداهلل و دیگران ( .)1395-1343فهرست نسخ خطی کتابخانة ملی جمهوری اس می
ایران تهران :سازمان اسناد و کتابخانة ملی ج ا ا 39 .ج.

انتواری رمضان علی و دیگران ( .)1395فهرست نسخههای خطی کتابخانة مرکز مطالعاف و تحقیقاف
اس می قز :پژوهشگاه علون و فرهنگ اس می.
ایرجپور محمد رضا و دیگران (بهار و تابستان « .)1387اصول الفصول دانشنامهای گمنان

در تحقیقاف عرفانی» زبان و ادب فارسی (نشریة دانشیدة ادبیاف و علون انسانی
دانشگاه تبریز) ر 51

مسلسل  204ص .18 -1

بابانی بغدادی اسماعیل پاشا بن محمد امین بن میرسلیز ( .)1967/78ایضاح المینون فی
الذّیل علی کشف الوّنون عن اسامی الیت
االس میه مخطوطاف دارالیت

و الفنون طهران :الطبعة الثالثه مکتبة

الواهریه  2ج.

براون ادوارد ( .)1339از سعدی تا جامی تاریخ ادبی ایران از نیمة قرن هفتز تا آخر قرن
نهز هجری (عصر استی ی مغول و تاتار) ترجمة علی اصغر حیمت تهران :ابن سینا.

براون ادوارد ( .)1343ط

اس می ترجمة مسعود رج نیا .تهران :بنگاه ترجمه.

بوعلی سینا حسین بن عبداهلل .الهیاف شفا
http://www.muslimphilosophy.com/books/ilhyat.htm
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بیگ باباپور یوسف (بیتا)« .نگاهی به جواهرنامهنویسی در دورة اس می با معرفی ااری
تازهیاب در کتابخانة مجلس شورای اس می» کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اس می
http://www.ical.ir/index.php?option=com_k2&view=item&id=6248:
نگاهی-به-جواهرنامه-نویسی-در-دورة-اس می -با-معرفی-ااری-تازه-یاب-در-کتابخانة-مجلس-
شورای-اس می-/-یوسف-بیگ-باباپور
پاساالر مهدی و دیگران (مهر « .)1390اخ
پزشیی دورة 4

&Itemid=9&tmpl=component&print=1
پزشیی در خالصة الحیمه» اخ و تاریخ

( 4مهر  )1390ص .30 -22

پاشا بغدادی اسماعیل ( .)1967/1387هدیة العارفین (اسماء المؤلفین و آاار المصنّفین)
طهران :الطبعة الثالثه مکتبة االس میه و الجعفری تبریزی  2ج.
تهرانی شیخ آقا بزرن ( .)1978 -1968 /1398 -1387الذریعه الی تصانیف الشیعه تهران:
اس میه  26ج.

جامی نورالدین احمد ( .)1389دیوان جامی تصحیح محمد روشن تهران :نگاه.
حاجی خلیفه (کات

چلبی) مصطفی بن عبداهلل ( .)1943-1941/1362-1360کشف

الوّنون عن اسامی الیت

و الفنون تصحیح و تعلیق حواشیه محمد شرفالدّین /رفعت

بیلگه کلیسی استانبول :مطبعة المعارف  2ج.

حائری عبدالحسین و دیگران ( .)1393-1305فهرست [نسخههای خطی] کتابخانة مجلس
شورای ملی (اس می) تهران :کتابخانة مجلس و مرکز مطالعاف و تحقیقاف اس می 52
ج.

حجتی محمد باقر ( .)1375فهرست موضوعی نسخههای خطی عربی کتابخانههای
جمهوری اس می ایران و تاریخ علون و تراجز دانشمندان اس می تهران :سرو  .بخش
دون (تفسیر).

حجتی محمد باقر ( .)1348 -1344فهرست نسخههای خطی کتابخانه دانشیده الهیاف و
معارف اس می دانشگاه تهران زیر نور محمد تقی دانشپژوه تهران :دانشگاه تهران  2ج.

حسینی اشیوری احمد؛ رضا استادی ( .)1356فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی
حضرف آیة اهلل العومی گلپایگانی قز :خیان  3ج.
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حسینی اشیوری جعفر ( .)1383فهرست نسخههای خطی کتابخانة میرزا محمد کایمینی
یزد قز :مجمع ذخائر اس می.

خلف حمارنه سامی ( .)1969/1389فهرر مخطوطاف دارالیت

الواهریه (الط

و

الصیدله) دمشق :اسماء حمصی.
خیانپور غ نرضا ( .)1340فرهنگ سخنوران تبریز :شرکت سهامی چاپ کتاب آذربایجان.

دانشپژوه محمد تقی /بهاءالدین علمی انواری ( .)1358فهرست کتاب های خطی کتابخانه
مجلس سنا تهران :کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اس می  2ج.

دانشپژوه محمد تقی ( .)1363 -1348فهرست مییروفیلزهای کتابخانة مرکزی دانشگاه
تهران تهران :دانشگاه تهران.

دانشپژوه محمد تقی ( .)1343 1338فهرست نسخههای خطی دانشیدة ادبیاف دانشگاه
تهران تهران :دانشیدة ادبیاف و علون انسانی  2ج.

دانشپژوه محمد تقی ( .)1340فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده حقوق و
علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران تهران :دانشگاه تهران.

دانشپژوه محمد تقی و احمد منزوی (همیاری تا جلد  .)1364-1330( )7فهرست
نسخههای خطی کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تهران :دانشگاه تهران 18
ج.

درایتی مصطفی (به کوشش) ( .)1393-1390فهرستگان نسخههای خطی ایران
(فنخا) تهران :سازمان اسناد و کتابخانة جمهوری اس می ایران  45ج.
دهخدا علی اکبر ( .)1377لغتنامة دهخدا تهران :دانشگاه تهران  16ج.

دیباجی ابراهیز ( .)1349فهرست نسخههای خطی کتابخانة نور بخش(خانقاه نعمتاللهی)
تهران :خانقاه نعمتاللهی  2ج.
دیوانبیگى شیرازی احمد ( .)1364حدیقةالشعراء به کوشش عبدالحسین نوائى تهران:
زرین.
راشدی حسانالدین ( .)1983تذکرة شعرای کشمیر الهور :اقبال آکادمی پاکستان  4ج.

روشن محمد و دیگران ( .)1353فهرست نسخههای خطی کتابخانههای رشت و همدان
زیر نور ایرج افشار تهران :فرهنگ ایران زمین.
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رهآورد حسن ( .)1333فهرست کت

خطی کتابخانة دانشیدة پزشیی دانشگاه تهران تهران:

دانشگاه تهران.

زارعی مهرورز عبار (« .)1376بررسی تاریخی خرقة علما کتابی از عهد صفوی» میراث
جاویدان 1376

.10

زارعی مهرورز عبار و علیرضا علیصوفی (« .)1389پژوهشی تاریخی دربارة خاندان
مهاجر دهدار» فصلنامة مطالعاف فرهنگی دورة 1

 2ص .94 -63

زارعی مهرورز عبار ( .)1380خاطراف و اسناد محمد علی غفاری همراه با اسناد دیوان
عدالت عومی و کتابچة تعدیاف حشمتالدوله تهران :نشر تاریخ ایران ج .3

زارعی مهرورز عبار (آمادة چاپ) .فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانة مرکزی و مرکز
اسناد دانشگاه بوعلی سینا.

زارعی مهرورز عبار ( .)1388گنجینة کردستان فهرست نسخههای خطی و کهن کتابخانة
ادارة میراث فرهنگی کردستان قز :مجمع ذخائر اس می.

زِرِکلی دمشقی خیرالدین ( .)1959-1954االع ن (قامور تراجز الشهر الرجال و النساء)...
[دمشق] :الطبعة الثانیه مطبعة کوستاتسومار و شرکاء  10ج.

سبحانی توفیق ه .)1373( .فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانههای ترکیه (22
کتابخانه) تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
سعد سلمان مسعود ( .)1362دیوان مسعود سعد سلمان تصحیح غ نرضا رشید یاسمی
مقدمة ناصر هیری تهران :گلشایی.
سعدی شیرازی مصلحالدین ( .)1363کلیاف سعدی تصحیح محمد علی فروغی تهران:
امیرکبیر .1363

ششن رمضان و دیگران ( .)1984/1404فهرر مخطوطاف الطّ

االس می ...فی میتباف

ترکیا استانبول.
شوشتری قاضی نوراهلل ( .)1377مجالس المؤمنین تهران :اس میه  2ج.
شیرازی ابن یوسف و دیگران ( .)-1313فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهساالر (شهید
مطهری) تهران :مجلس  10ج.
شیروانی محمد ( .)1358فهرست نسخههای خطی کتابخانه وزیری یزد وابسته به کتابخانة
آستان قدر رضوی تهران :انجمن آاارملی  5ج.
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[طاهری عراقی احمد و دیگران] ( .)1356فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان تهران:
مرکز خدماف کتابداری .1356
طهرانی شیخ آقا بزرن ( .)1978-1968/1398-1387الذریعه الی تصانیف الشّیعه طهران
مکتبة االس میه  26ج.
عاملی (شیخ بهایی) بهاءالدین محمد (بیتا) .کشیول بیروف :مؤسسة االعلمی للمطبوعاف
 3ج.

غ می مقدن برافعلی و دیگران ( .)1393-1388فهرست کت

خطی کتابخانه آستان قدر رضوی

زیر نور محمدرضا فاضل هاشمی و ابوالفضل حافویان مشهد سازمان کتابخانه ها مُوزه ها و
مرکز اسناد آستان قُدر رضوی  28ج.
فرهانی منفرد مهدی ( .)1377مهاجرف علمای شیعه از جبل عامل به ایران تهران :امیر کبیر.

فهرست کت

چاپ سنگی موجود در کتابخانة سازمان مدارک فرهنگی انق ب اس می

( .)1371تهیه و تدوین مدیریت پژوهشهای فرهنگی تهران :سازمان مدارک فرهنگی
انق ب اس می .1371

قرآن کریز
کتاب مقدّر (عهد عتیق و عهد جدید) ترجمة فارسی [تهران] :انجمن کتناب مقدّر ایران
بیتا.
کسروی احمد ( .)1335چهل مقاله گردآوری یحیی ذکاء تهران :طهوری.
گلچین معانی احمد ( .)1363تاریخ تذکرههای فارسی تهران :سنایی  2ج.

لین پل استانلی و دیگران ( .)1370 1363تاریخ دولتهای اس می و خاندانهای
حیومتگر ترجمة صاد سجادی تهران :نشر تاریخ ایران 2ج.
لین پل استانلی ( .)1363طبقاف س طین اس ن ترجمة عبار اقبال آشتیانی تهران :چ 2
دنیایکتاب.
محمّد بن منصور (« .)1335گوهیرنامه»

به کوشش منوچهر ستیوده فرهنگ ایران زمین

ر  4ص 302-185

مدرر تبریزی محمد علی (.)1369ریحانة االدب فی تراجزِ المعروفین بالینیة اَوِ اللّق
کنی و القاب تهران :خیان  8ج.

یا
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مدرسی چهاردهی مرتضی (« .)1336بزرگترین دانشمند ریاضی عصر ناصری میرزا
نوانالدین غفاری مهندرالممالک» ارمغان ر 26

 3ص .110 -106

مشار خانبابا ( .)1344فهرست کتابهای چاپی عربی تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مشار خانبابا ( .)1352فهرست کتابهای چاپی فارسی تهران :چ  2بنگاه ترجمه و نشر
کتاب  2ج .و اع ن.

مشار خانبابا ( .)1344-1340مؤلفین کت

چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون

تهران[ :بنگاه ترجمه و نشرکتاب]  6ج.
معین محمد ( .)1356فرهنگ فارسی (اع ن) تهران :امیرکبیر ج  5و .6
مقصود همدانی جواد ( .)1349فهرست نسخههای خطی کتابخانة عمومی اصفهان تهران:
ادارة کل کتابخانهها.

مقصود همدانی جواد ( .)1356فهرست نسخههای خطی کتابخانة غرب مدرسه آخوندی
همدان همدان :بینا.
منزوی احمد ( .)1997-1982فهرست مشترک نسخههای خطی فارسی پاکستان تجدید نور
و اهتمان عارف نوشاهی اس ن آباد مرکز تحقیقاف فارسی ایران و پاکستان  14ج.
منزوی احمد ( .)1353-1348فهرست نسخههای خطی فارسی تهران :مؤسسة فرهنگی
منطقهای  6ج.

منزوی احمد ( .)1390-1377فهرست نسخه های خطی مرکز دایرة المعارف بزرن اس می
تهران :مرکز دایرة المعارف بزرن اس می  3ج.
منزوی احمد ( .)1378-1374فهرستوارة کتابهای فارسی تهران :انجمن آاار و مفاخر
فرهنگی  3ج.

مهدوی یحیی ( .)1333فهرست نسخههای مصنفاف ابن سینا تهران :دانشگاه تهران.
نجزآبادی محمود ( .)1342فهرست کتابهای چاپی فارسی طبی و فنون وابسته به ط
تهران :دانشگاه تهران.
نجزآبادی محمود ( .)1339مؤلفاف و مصنّفاف رازی تهران :دانشگاه تهران .1339
ندیز محمد بن اسحا

( .)1346الفهرست ترجمة محمد رضا تجدد مازندرانی تهران:

چاپخانة بانک بازرگانی ایران.
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نصر حسین و ویلیان چیتیک ( .)1354کتابشناسی توصیفی منابع تاریخ علون اس می
تهران :انجمن فلسفة ایران.

نوشاهی سید عارف ( 1986و  .)1989فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب
کتابخانة گنج بخش اس ن آباد :مرکز تحقیقاف فارسی ایران و پاکستان 2ج.
واعظ کاشفی بیهقی موالنا کمالالدین حسین ( .)1391روضة الشهداء تصحیح و تحشیة

محمد روشن تهران :صدای معاصر و نشر شبگیر.
والیتی علی اکبر ( .)1389جغرافیدانان تهران :جیبی.
ووستنفلد فردیناند و ادوراد ماهلر ( .)1360تقویز تطبیقی هزار و پانصد سالة هجری قمری
و می دی مقدمه و تجدید نور حییز الدین قریشی .تهران :فرهنگسرای نیاوران.
ه .سبحانی توفیق ( .)1373فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانههای ترکیه تهران :مرکز
نشر دانشگاهی.
یزدی ابوالقاسز بن احمد ( .)1392ترجمة فارسی شرایع االس ن به کوشش محمد تقی
دانشپژوه تهران :دانشگاه تهران  4ج
http://old.ido.ir/a.aspx?a=1390022802.

یزدی مطلق (فاضل) محمود (.)1360فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشیده الهیاف و معارف
اس می مشهد مشهد :دانشگاه فردوسی  3ج.
یوسفی صدیقه و دیگران (زمستان « .)1391معرفی مشاهیر ط

یوسف بن محمد بن یوسف عروی» ط

سنتی اس ن و ایران حییز
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.4

بحر_الجواهر_معجز_الط _الطبیعی_(کتاب)http://wikifeqh.ir/
(دانشنامة جهان اس ن -مدخل حسن بن یونس بلخاری)
مفاتیح_االعجاز_فی_شرح_گلشن_رازhttp://wiki.ahlolbait.com/
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