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نایسبان تخرها داهاشا نسایّام ّا
باتک

خ
مام یسبالس انا رااظّد

نها
خ
نقر

جنگمهامومغارتگعممهاممچندمم نجعمبهمسعقتمومضیاعم

تاریخم راصعم طنلم درم افغانستانم سلطنتیم کتابخاوهمهامم

سلطنتیم حّمدظاهعم کتابخاوۀم حالم اینم بام شدهماست،1م

گذشتهم شاهانم وم ا عام شاهیم کتابخاوهمهامم ادا ۀم شاهم

رومم بعم شاهانم آنم کتابخاوهمهامم ُ هعم وم بندهماستم

کتابخاوهمهامم تداومم شاه،م یم حّمدظاهعم
ّ
خط نسخهمهامم

بهم قدیمم شاهم کتابخاوهمهامم اوتقالم تم
ّ
سن وم گذشتهم شاهیم

شاهمجدیدمرامنشانم یمدهد.م

کتابخاوۀم دربابم 600-601(م )1397:م فنفلزاییم وکیلیم

ارگم 1308م اغتشاشاتم دورانم درم کابلم یمونیسدم ارگم

یمکتابخاوۀمآنمغارتمشدمومتنهامبخشیمازم
ّ
شاهیمومآثارمخط

ی،مباقیم اودموم
ّ
ذخایعمطال،مآثارمارزشمندمومکتابمهاممخط

همانم 1310،م سالم درم کابلم ادبیم اوجمنم تأسیسم ازم بردم

اهدام اوجمنم اینم بهم ویزم ارگم باقیم اودۀم یم
ّ
تردادمنسخمخط

شد.مدرماینمز ان،مارگمکابلمفاقدمکتابخاوهمبندمومهعمآنمچهم

وزارتم کتابخاوۀم بهم دستم یمآ دم بهم غارتمشدهم آثارم ازم

ازم او،م بهمونشتۀم دادهم یمشد.م اوتقالم ادبیم اوجمنم وم  رارفم

سالم1319مارگمشاهیمبهمطنرمگستعدهمشعوعمبهمخعیدارمم

بهم م
ً
دا
ّ
غارتمشدهم جد آثارم ازم تردادمم وم کعدم یم

ّ
خط آثارم

کهگدام،م ونر حّمدم حافظم ازم اوم بعگشت.م کتابخاوهم

آ ع2مکتابخاوۀمشاهیم اعتمادمم سع نشیمحضنرمومهمایننم

دمومحفاظتم
ّ
بهمعننانمکساویمکهمدرمجمعمآورم،متأسیسم جد

بهمویکیم 1350:م30(م )وکیلی،م کتابخاوۀمسلطنتیمکنشیدودم ازم

یادمکعدهماست.

بهم )1390:م376(مدرمخاطعاتمخنیشم خلیلمهللامخلیلیم

راتمومقطراتمخنشننیسیمدرمیکیمازم
ّ
کشفمواگهاویم عق

ا یعم دورۀم ازم کهم اشارهم یمکندم شاهیم ارگم اتاقمهامم

ۀ 
ّ
عبدالّعحمنمخانمباقیم اودهمبند.مهمچنینمدرمسالنا ۀممجل

کابل3م عبنطمبهمسالم1311متظنیعممازمدومصفحۀم تناظعم

قمبهمکتابخاوۀمشاهیم
ّ
میکمقعآنمخطیم ترل

ِ
 ذّهبموم عّصع

مبخشیم
ً
آ دهماست.ماینمدومشاهدمنشانم یمدهدمکهماحتماال

ازمآثارمکتابخاوۀمسلطنتیمازماثعماغتشاشاتمسالم1308شم

 حفنظم اودهمومبردهامتردادممازمآثارمغارتمشدهمدرمسالم

هعمصنرت،م بهم شدهماست.م ومخعیدارمم شناساییم 1319م

یم
ّ
خط آثارم پیشاویم بعم گذشتهم شاهانم وم ا عام ُ هعهامم

تام شاهیم کتابخاوهمهامم تداومم شاْهم کتابخاوۀم حّمدظاهعم

ختممسلطنتموممرامنشانم یمدهد.م

شا لم شاهم دورۀم حّمدظاهعم درم سلطنتیم مکتابخاوۀم

خظنصیم کتابخاوۀم وم شاهی4م دارالتحعیعم کتابخاوۀم دوم

ی،مقطراتمخنشننیسیم
ّ
 حّمدظاهعمشاهمبندهماستمکهمنسخمخط

وم ینیاتنرهاییمازمهنع ندانمقدیم،مفع انمهاموماسنادمتاریخیم

بام کتابخاوۀم حّمدظاهعمشاهم ُ هعم بندهماست.م آنم حفنظم درم

وم اینم هعم شناختهم یمشند.م حضنر«م »کتابخاوهم عبارتم

انعص نهامظدی

یمافغانستان
ّ
رئیسمپیشینمآرشیفم ل

»تاریخم عننانم تحتم وگاروده،م پایانموا ۀم بخشمهامم ازم یکیم اینم قالهم *م
درم نسخمخطیم فهعستموگارمم شینهمهامم تحلیلم وم بعرسیم وم فهعستموگارمم

افغانستانم راصع«مبهمراهنماییمخاوممدکتعمفعیبامافکارمموم شاورۀمآقاممدکتعم

عارفمونشاهیم یمباشد.م

خاوهمجنگیمهاممفعزودانمتیمنرشاه،مجنگمهاممافغانموماوگلیس،ممتحّنالتماخیعم 1.م

دورۀمشاهما انمهللامتاماوایلمدورۀم حّمدوادرشاه،مکندتاهامومواآرا یمهاممسیاسیم

دهۀم70موم80مومجنگمهاممدهۀم90م یالدم.

2.م سئنلمکتابخاوه.م
3.مدرمدومبعگمپیشمازمصفحاتماصلیمسالنا ه.

پیشمازمسالم1352م»دارالتحعیعمشاهی«موم»وزارتمدربارمسلطنتی«معهدهمدارم 4.م

وظایفیم اوندمتنصیمم القاتمهامومتحعیعم کاتیب،م عاسالت،مپیاممها،ماحکامموم

لعم یمساختند.مبام
ّ
فعا ینمبندودمومازمچگنوگیمتطبیقما نر،مز ا دارموقتمرام ط

1352،م سالم درم وصاممجمهنرمم استقعارم وم آ دنم حّمدداودمخانم کارم رومم

دارالتحعیعمشاهیمبهمدفتعمریاستمجمهنرممتبدیلمشدمومتمامما نرماوتصا ی،م

سیاستمگزارمم وم بعوا همریزمم خد ات،م حافصت،م تشعیفات،م دیپلماتیک،م

وهادم دوم 2021،م سالم آگنستم تام اهم گعفت.م عهدهم بعم رام جمهنرمم ریاستم

»ریاستمعمن یمادارۀما نرمریاستمجمهنرم«موم»ریاستمعمن یمدفتعم قامم

عالیمج.ا.ا.«ما نرم عبنطمبهمریاستمجمهنرممرامعهدهمدارمبندود.
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ومم ظعوفم کتابخاوۀم درم کهم افعادمم ازم میادداشتمهاییم

قمنسخۀم نردم شاهدهم
ّ
ازمترل بندود،منشاویمواضحم مخد تم

ازم اکنننمبخشیم بهمکتابخاوۀمسلطنتیمعظعمومماست.مهمم

یموگهدارمم
ّ
یمکتابخاوۀمسلطنتیمدرمآرشیفم ل

ّ
نسخهمهاممخط

بهمهمعاهم فهعستموگاران،م یادداشتمهامم بعرسیم وم  یممشندم

فهعستم خطنطاتمافغانستانمازمسعژمدولنژیهمدوبنرکنمموم

 قاالتیمازمنسخهمشناسانمآنمروزگارمدرمتنصیفمنسخهمهامم

کتابخاوۀم درم فهعستمونیسیم سابقۀم ازم سلطنتی،م کتابخاوۀم

 حّمدظاهعمشاه،مآخعینمشاهمافغانستان،مآگاهیم یمدهد.م

نایسبان تخرها داهاشا مام یسبادرانسایّام ّا اظّد

یموماسنادمتاریخیمازمکتابخاوۀمسلطنتیم
ّ
هزارانمنسخۀمخط

یم نتقلمشدهماست.منسخهمهامماینم جمنعهم
ّ
بهمآرشیفم ل

م تضّمنمُ هعهامومیادداشتمهاممفعاواویماستمکهمازم
ً
اکثعا

اینم جملۀم ازم بعخنردارود.م فعهنگیم وم تاریخیم ارزشم

وم کتبم ضبطم وم ثبتم بهم کهم یادداشتمها،م حتنیاتیم

فهعستمونیسیمنسخهمهامدرمکتابخاوۀمحضنرماشارهمدارود،م

درماینمپژوهشم نردمتنّجهمقعارمگعفتهماست.مم

درم 2191م حفنظم ثبتم شمارۀم بهم مهردل خان  دیوان 

ویزم وم حضنرم کتابخاوۀم ی،م تضّمنم هعم
ّ
آرشیفم ل

یادداشتمهاییمدرمصفحاتمبدرقهمبهمشعحمزیعماست:م

م کلیاتمقلمیماشرارمسعدارم هعدلمخانمدرمیکظدمومبیستمـ

آنم دومم وم اّولم صفحۀم ابعیشمی،م رقمم کاغذم زرم ورقم سهم

شموم
ّ
 جدولموم ینیاتنرمومباقیمصفحاتمداراممجداولم نق

ودارد.م اسمم حّعرم وم تحعیعم اتمامم تاریخم است.م م
ّ

 طال

شم
ّ
وقایۀم نق درم شده،م ونشتهم شنگعفم بهم آنم عناوینم

روغنیمکارمکشمیع.م

م تحتمومبع5م2209مفهعستمکتبمدارالتحعیعمشاهی.ـ

م لمعلیمهللامداخلمـ
ّ
درمفهعستمکتبخاوۀماعلیمحضعتمالمتنک

شد،مفی1334.مخلیلی.م

ازمسهمیادداشتمباالمچندموکتهماستخعاجم یمشند:م

ا1 رام. نسخهم بنده،م کتابخاوهم ظعوفم درم کهم شخظیم

بهمطنرمخالصهمتنصیفموماینمتنصیفمرامبعمروممیکیم

اوتهاممنسخهموگاشتهماست.معننانم ازمصفحاتمسفیدم

وم صفحاتم تزییناتم اوراق،م تردادم ف،م
ّ
کتاب،م ؤل

وم تزییناتمجلدم کاتب،م وامم وم کتابتم تاریخم عناوین،م

ونعمجلدمعناصعممازمفهعستمونیسیمنسخهماستمکهم

بندهماست.م بعخنردارم بیشمتعمم اهّمیّتم ازم اوم وصعم درم

صم
ّ
یادداشتم شخ اینم ونیسندۀم وم وگارشم تاریخم

ا نرم درم کهم استم ازمکساویم زیادم احتمالم بهم ویست.م

بندهماود.م کتابخاوهمدخیلم

ا2 وم. داشتهماستم فهعستیم شاهیم دارالتحعیعم کتابخاوۀم

آنمدرجمشدهماست.م نسخۀم ذکنرمذیلمشمارۀم2209م

مشمارۀم سلسلمفهعستماست.م
ً
شمارۀم ذکنرماحتماال

اینم ویست.م صم
ّ
همم شخ یادداشتم اینم ونیسندۀم

فهعستم درم گزارشمشدهم نسخم تردادم بام شمارهمها،م

خلیلیم یادداشتمهامم وم دوبنرکنمم ازم چاپمشدهم

کهم استم اینم احتمالم یکم دارد.م تفاوتم بسیارم

کتابمهاممچاپیمومخطیمدرمیکمدفتِعمثبتمیامفهعسِتم

واحد،مدرجم یمشدهماست.

ا3 نشانم. وم استم خلیلیم خلیلمهللام ازم سنمم یادداشتم

کهم ز اویم درم یرنیم 1334،م سالم درم اوم کهم  یمدهدم

بهمعننانم شاورمعالیم طبنعاتیم حّمدظاهعمشاهم قّعرم

کتابخاوهم یم
ّ
خط نسخم کعدنم فهعستم بهم شدهمبند،م

فهعستمهامم ازم یکیم بنابعاین،م بندهماست.م  ظعوفم

کتبخاوۀماعلیمحضعتم حّمدظاهعمشاهمدرمسالم1334م

شدهماست. وگاشتهم

ا4 اینمیادداشتمهامبهمروشنیمتنصیفمومفهعستننیسیمنسخم.

خطیمدرمکتابخاوۀمسلطنتیمرامبهماثباتم یمرساود.معالوهم

بعماین،معبدالحیمحبیبیمدرمشمارۀمیازدهممسالم1324م

یم
ّ
ۀمآریانا،م قالهماممتحتمعننانم»ازمنسخهمهاممخط

ّ
 جل

یمبنامم
ّ
افغانستان«مبهمنشعمرساویدهماست.ماوممدومنسخۀمخط

کشف الکشاف، بهمشمارۀم2251،مومالعجائب الغربی، 

بهمشمارۀم2513،مازمکتابخاوۀمدارالتحعیعمشاهیمرام رّعفیم

درم نسخهم جامم شمارهمهام اینم کعدهماست.م تنصیفم وم

فهعستمرامنشانم یمدهدمومبیاوگعماینماستمکهمپیشمازم

یمکتابخاوۀمسلطنتیمفهعستم
ّ
سالم1324منسخهمهاممخط

ماینمکهمآنمدستخطمهاییمکهمازمشمارۀم
ً
شدهماست.م ضافا

العم یمدهد،م
ّ
اط دارالتحعیعشاهیم فهعستم درم نسخهم .Numberومعه،مشماره،م 5.م
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

بهم خلیلیم اقدامم ازم قبلم سالم دهم بهم اقلم عبنطم
ّ
حد

فهعستمونیسیم خطنطاتمسلطنتیماست.م

بهمشمارۀم جا ی،م دینانم نسخۀم اوجا ۀم صفحۀم درم همچنینم

دولتم کتابخاوۀم ی،م هعم
ّ
آرشیفم ل درم 989م حفنظم ثبتم

ا یعم کتابخاوۀم ازم پاکمشدهمامم وم هعم افغانستانم خدادادم

پایانم درم همچنینم چشمم یمخنرد.م بهم خانم عبدالعحمنم

بام خلیلیم خلیلمهللام م
ّ
بهمخط یادداشتیم جلد،م داخلم نسخه،م

هللام علیم لم
ّ
المتنک اعلیحضعتم کتبخاوۀم »درم عبارت:م

 حّمدظاهعمشاهمایّدهمهللامترالیمداخلمفهعستمشد.مفی1334م

خلیلی«مخناودهم یمشند.ماینمنسخهم تضّمنمععضمدیدهامم

قمنسخهمبهمکتابخاوۀمشاهانمگنرکاویمرام
ّ
فعاوانماستمکهمترل

ویزمنشانم یمدهد.م

نسخۀمدیوان حاذق بهمشمارۀمثبتم3447مومکتابتم1042م

ویزم مهنرمبهم هعمکتابخاوۀمحضنرمومیادداشتیماستمکهمشمارۀم

نسخهمرامدرمفهعستمکتبمدارالتحعیعمشاهیمنشانم یمدهد:م

م 1930مفهعستمکتبمدارالتحعیعمشاهی.مومبعم17مخظنصی.مـ

درمنسخۀمشرح حدیقۀ سنایی بهمشمارۀمثبتم2580،م

سعاجم کتابخاوۀم اشکیمشکلم خدوش،م هعم یکم هعم

وم هعم خان،م وظعهللام سعدارم کتابخاوۀم والدین،م هعم هم
ّ
المل

آخع،م صفحۀم درم دیدهم یمشند.م شاهم کتابخاوۀم حّمدظاهعم

یادداشتمهاممزیعمبهمخعیدمنسخۀم ذکنرمومفهعستمونیسیم

آنماشارهمدارد:م

م بعاممکتابخاوۀمحضنرمهماینویمنشاویمشد.مـ

م ومبعم2024مفهعستمکتبخاوۀمدارالتحعیعمشاهی.مش19مومبعمـ

خظنصیم20.م

کهم نسخهمامم بعم شاهم ازم حّمدظاهعم قبلم شاهم دوم  هعهامم

شده،م گعفتهم وصعم درم حضنرم کتابخاوۀم بعامم خعیدم جهتم

مدرمجعیانماغتشاشاتم
ً
 یمرساودمکهمنسخۀم ذکنرماحتماال

1307-1308مازمکتابخاوۀمشاهیمخارجمگعدیدهماست.م

وم جمشیدم نسخۀم بهم دیگعم عبنطم تنّجهم قابلم  نردم

خنرشید،مکتابتمسنۀم973قمبامشمارۀمثبتم2252ماست،مکهم

 تضّمنمیادداشتمهاممععضمکتابخاوهمهاممشاهانمگنرکاویم

ومتنصیفمکا لیمازمنسخهماست.ماینمنسخهم مهنرمبهم هعم

اوم وامم است.م شاهم خظنصیم حّمدظاهعم کتابمدارم

 حّمدرحیممبندهماستمومسنۀم ندرجمدرم هعمنشانم یمدهدم

حضنرم خظنصیم کتابدارم بهمعننانم 1322م سالم ازم اوم کهم

شاهاوه،مدرمدربارم ظعوفمبندهماست.م

کهم تضّمنم استم نسخهمهاییم بعخیم زیعم  ناردم

یادداشتمهاممفهعستموگاران6مکتابخاوۀم حّمدظاهعمشاهموم

میادداشتمهاممخلیلممهللامخلیلیمدرمسالمهامم1334م
ً
خظنصا

وم1335م یمباشد:

م
ً
کتابخاوه،م ثال اعضامم ازم یکیم م

ّ
دستخط بهم استم یادداشتمهام مکنم اینم 6.م

کتابمدار،متحنیلمدارمیامآ عمکتابخاوهمباشد؛ما امچننمبهمفهعستمونیسیمنسخهم

یمیادداشتمهاممفهعستموگارانمآ دهماست.
ّ
اشارهمدارد،مزیعمعننانمکل

 هایادداشت مهرها ثبت ۀشمار تاریخ کتابت عنوان �سخه ش.

  ۹۸۹ ــ دیوان جامی  ۱
 دولت خداداد ۀکتابخان

 امیر عبدالرحمن خان ۀکتابخان

  ۀدر کتبخان
ّ
اه ظاهر شدهللا محمّ ل علیاعلیحضرت المتوک

 خلیلی .۱۳۳۴ فیده هللا تعالی داخل فهرست شد. ایّ 

   ۳۴۴۷ ــ دیوان حاذق  ۲
ــرت ظاهر ۀکتـابخان  اعلیحض

 شاه

  فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی ۱۹۳۰

 خصوصی ۱۷نمبر 

۳ 
امیرخســـرو  ۀخمســـ

 دهلوی 
 ــ   ۹۷۳ ــ

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

   خلیلی .۱۳۳۴شد. 

 فهرست کتب ۲۴۴۳ ربنم

 ۲۲۵۳ ق۹۷۳ جمشید و خورشید ۴
ــور  ــی حض ــوص کتابدار خص

 ۱۳۲۲ ،رحیمدمحمّ  ،شاهانه

های عرض گورکانی و توصــیف دقیق �سخه یادداشـت

 شود. میخوانده

 ــ  ۹۹۱ ــ سعدی  گلستان ۵

ــرت  ۀدر کتـابخان  اعلیحض
ّ
 رظاهدهللا محمّ ل علیالمتوک

ــتان ایّ  ــاه افغا�س ــاه پادش ــت ش ده هللا تعالی داخل فهرس

   خلیلی .<ناخوانا>رمضان  ۱۴ <ناخوانا> افزود <ناخواها>

 ــ ــ ق۱۲۲۹ دیوان پیرمحمد کاکر ۶
  ۵۷نمبر خصوصی 

 دارالتحر�ر شاهی ۀخانفهرست کتب ۲۰۲۷نمبر  

 ــ ۲۳۷۵ ق۹۸۷ یوسف و زلیخا ۷

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

 دارالتحر�ر ۀاز فهرست کتبخان ۱۹۸۳نمبر  <ناخوانا> آمده

   خلیلی .۱۳۳۴ .شاهی

 

 ــ ۲۳۷۱ ق۹۰۷   هفت اورنگ ۸

ــخـ ــریفـ ۀاین �س ) مولینا هفتورنگ( هفت اورنگ ۀش

 
ّ
ــت. متوف که  ۸۹۸ی نورالدین عبدالرحمن جامی هرو�س

 
ّ
نی نه سال بعد از یع ،۹۰۷ابوطاهر کاتب در سـال  بخط

ــوم دفتر نگارش یافته. جزء اوّ  ،وفات جامی ل و دوم و س

است که کاتب در  الذهب ةسـلسـلل و دوم و سـوم اوّ 

ــهو آن ــرلوح �س  خردنـامه... و و االحرار ةتحفـرا  س

نگاشـته. جزء چهارم سـالمان و ا�ســالست. جزء پنجم 

 الذهب ةسلسل وه�ساست که در سرلوح  االحرار ةتحف

یلی لو جزء هفتم  اال�رار ةسبح. جزء ششم نگاشته شده

ــم و مجنون ــش ــکندری  ۀخردنام، جزء ش ــد. می اس باش

   خلیلی

ــکندری  ۀخردناممکرر اینکه در  آخر که نام  ۀصــفح اس

ــت و چار  خردنامهکاتب در آن نقش گردیده از خود  اس

جامیســت. خلیلی.  ییوســف و زلیخان از آورق ماقبل 

 فهرست.  ۲۲۱۰

 ۴۴فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی.  ۲۲۱۷ ۀشمار ــ ۲۳۱۳ ــ تاریخ سند ۹

 ۴۵۲۵فهرست  ــ  ۲۲۰۷ ق۹۴۰ نفحات اال�س ۱۰

 ــ  ۱۰۶۹ ق۱۰۰۵   مثنوی معنوی ۱۱
 ۳نمبر فهرست 

 ۲۵۶۰فهرست سلجوقی مرحوم 

 ــ   ۲۲۸۳ ــ قرآن شریف  ۱۲

 نمبر خصوصی الف. 

 ۲۲۷۸نمبر دارالتحر�ر شاهی 

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
علی  لشخصی اعلیحضرت المتوک

   خلیلی .۱۳۳۴ ۀسن ،هللا داخل شد
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

 هایادداشت مهرها ثبت ۀشمار تاریخ کتابت عنوان �سخه ش.

  ۹۸۹ ــ دیوان جامی  ۱
 دولت خداداد ۀکتابخان

 امیر عبدالرحمن خان ۀکتابخان

  ۀدر کتبخان
ّ
اه ظاهر شدهللا محمّ ل علیاعلیحضرت المتوک

 خلیلی .۱۳۳۴ فیده هللا تعالی داخل فهرست شد. ایّ 

   ۳۴۴۷ ــ دیوان حاذق  ۲
ــرت ظاهر ۀکتـابخان  اعلیحض

 شاه

  فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی ۱۹۳۰

 خصوصی ۱۷نمبر 

۳ 
امیرخســـرو  ۀخمســـ

 دهلوی 
 ــ   ۹۷۳ ــ

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

   خلیلی .۱۳۳۴شد. 

 فهرست کتب ۲۴۴۳ ربنم

 ۲۲۵۳ ق۹۷۳ جمشید و خورشید ۴
ــور  ــی حض ــوص کتابدار خص

 ۱۳۲۲ ،رحیمدمحمّ  ،شاهانه

های عرض گورکانی و توصــیف دقیق �سخه یادداشـت

 شود. میخوانده

 ــ  ۹۹۱ ــ سعدی  گلستان ۵

ــرت  ۀدر کتـابخان  اعلیحض
ّ
 رظاهدهللا محمّ ل علیالمتوک

ــتان ایّ  ــاه افغا�س ــاه پادش ــت ش ده هللا تعالی داخل فهرس

   خلیلی .<ناخوانا>رمضان  ۱۴ <ناخوانا> افزود <ناخواها>

 ــ ــ ق۱۲۲۹ دیوان پیرمحمد کاکر ۶
  ۵۷نمبر خصوصی 

 دارالتحر�ر شاهی ۀخانفهرست کتب ۲۰۲۷نمبر  

 ــ ۲۳۷۵ ق۹۸۷ یوسف و زلیخا ۷

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

 دارالتحر�ر ۀاز فهرست کتبخان ۱۹۸۳نمبر  <ناخوانا> آمده

   خلیلی .۱۳۳۴ .شاهی

 

 ــ ۲۳۷۱ ق۹۰۷   هفت اورنگ ۸

ــخـ ــریفـ ۀاین �س ) مولینا هفتورنگ( هفت اورنگ ۀش

 
ّ
ــت. متوف که  ۸۹۸ی نورالدین عبدالرحمن جامی هرو�س

 
ّ
نی نه سال بعد از یع ،۹۰۷ابوطاهر کاتب در سـال  بخط

ــوم دفتر نگارش یافته. جزء اوّ  ،وفات جامی ل و دوم و س

است که کاتب در  الذهب ةسـلسـلل و دوم و سـوم اوّ 

ــهو آن ــرلوح �س  خردنـامه... و و االحرار ةتحفـرا  س

نگاشـته. جزء چهارم سـالمان و ا�ســالست. جزء پنجم 

 الذهب ةسلسل وه�ساست که در سرلوح  االحرار ةتحف

یلی لو جزء هفتم  اال�رار ةسبح. جزء ششم نگاشته شده

ــم و مجنون ــش ــکندری  ۀخردنام، جزء ش ــد. می اس باش

   خلیلی

ــکندری  ۀخردناممکرر اینکه در  آخر که نام  ۀصــفح اس

ــت و چار  خردنامهکاتب در آن نقش گردیده از خود  اس

جامیســت. خلیلی.  ییوســف و زلیخان از آورق ماقبل 

 فهرست.  ۲۲۱۰

 ۴۴فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی.  ۲۲۱۷ ۀشمار ــ ۲۳۱۳ ــ تاریخ سند ۹

 ۴۵۲۵فهرست  ــ  ۲۲۰۷ ق۹۴۰ نفحات اال�س ۱۰

 ــ  ۱۰۶۹ ق۱۰۰۵   مثنوی معنوی ۱۱
 ۳نمبر فهرست 

 ۲۵۶۰فهرست سلجوقی مرحوم 

 ــ   ۲۲۸۳ ــ قرآن شریف  ۱۲

 نمبر خصوصی الف. 

 ۲۲۷۸نمبر دارالتحر�ر شاهی 

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
علی  لشخصی اعلیحضرت المتوک

   خلیلی .۱۳۳۴ ۀسن ،هللا داخل شد

 هایادداشت مهرها ثبت ۀشمار تاریخ کتابت عنوان �سخه ش.

  ۹۸۹ ــ دیوان جامی  ۱
 دولت خداداد ۀکتابخان

 امیر عبدالرحمن خان ۀکتابخان

  ۀدر کتبخان
ّ
اه ظاهر شدهللا محمّ ل علیاعلیحضرت المتوک

 خلیلی .۱۳۳۴ فیده هللا تعالی داخل فهرست شد. ایّ 

   ۳۴۴۷ ــ دیوان حاذق  ۲
ــرت ظاهر ۀکتـابخان  اعلیحض

 شاه

  فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی ۱۹۳۰

 خصوصی ۱۷نمبر 

۳ 
امیرخســـرو  ۀخمســـ

 دهلوی 
 ــ   ۹۷۳ ــ

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

   خلیلی .۱۳۳۴شد. 

 فهرست کتب ۲۴۴۳ ربنم

 ۲۲۵۳ ق۹۷۳ جمشید و خورشید ۴
ــور  ــی حض ــوص کتابدار خص

 ۱۳۲۲ ،رحیمدمحمّ  ،شاهانه

های عرض گورکانی و توصــیف دقیق �سخه یادداشـت

 شود. میخوانده

 ــ  ۹۹۱ ــ سعدی  گلستان ۵

ــرت  ۀدر کتـابخان  اعلیحض
ّ
 رظاهدهللا محمّ ل علیالمتوک

ــتان ایّ  ــاه افغا�س ــاه پادش ــت ش ده هللا تعالی داخل فهرس

   خلیلی .<ناخوانا>رمضان  ۱۴ <ناخوانا> افزود <ناخواها>

 ــ ــ ق۱۲۲۹ دیوان پیرمحمد کاکر ۶
  ۵۷نمبر خصوصی 

 دارالتحر�ر شاهی ۀخانفهرست کتب ۲۰۲۷نمبر  

 ــ ۲۳۷۵ ق۹۸۷ یوسف و زلیخا ۷

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

 دارالتحر�ر ۀاز فهرست کتبخان ۱۹۸۳نمبر  <ناخوانا> آمده

   خلیلی .۱۳۳۴ .شاهی

 

 ــ ۲۳۷۱ ق۹۰۷   هفت اورنگ ۸

ــخـ ــریفـ ۀاین �س ) مولینا هفتورنگ( هفت اورنگ ۀش

 
ّ
ــت. متوف که  ۸۹۸ی نورالدین عبدالرحمن جامی هرو�س

 
ّ
نی نه سال بعد از یع ،۹۰۷ابوطاهر کاتب در سـال  بخط

ــوم دفتر نگارش یافته. جزء اوّ  ،وفات جامی ل و دوم و س

است که کاتب در  الذهب ةسـلسـلل و دوم و سـوم اوّ 

ــهو آن ــرلوح �س  خردنـامه... و و االحرار ةتحفـرا  س

نگاشـته. جزء چهارم سـالمان و ا�ســالست. جزء پنجم 

 الذهب ةسلسل وه�ساست که در سرلوح  االحرار ةتحف

یلی لو جزء هفتم  اال�رار ةسبح. جزء ششم نگاشته شده

ــم و مجنون ــش ــکندری  ۀخردنام، جزء ش ــد. می اس باش

   خلیلی

ــکندری  ۀخردناممکرر اینکه در  آخر که نام  ۀصــفح اس

ــت و چار  خردنامهکاتب در آن نقش گردیده از خود  اس

جامیســت. خلیلی.  ییوســف و زلیخان از آورق ماقبل 

 فهرست.  ۲۲۱۰

 ۴۴فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی.  ۲۲۱۷ ۀشمار ــ ۲۳۱۳ ــ تاریخ سند ۹

 ۴۵۲۵فهرست  ــ  ۲۲۰۷ ق۹۴۰ نفحات اال�س ۱۰

 ــ  ۱۰۶۹ ق۱۰۰۵   مثنوی معنوی ۱۱
 ۳نمبر فهرست 

 ۲۵۶۰فهرست سلجوقی مرحوم 

 ــ   ۲۲۸۳ ــ قرآن شریف  ۱۲

 نمبر خصوصی الف. 

 ۲۲۷۸نمبر دارالتحر�ر شاهی 

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
علی  لشخصی اعلیحضرت المتوک

   خلیلی .۱۳۳۴ ۀسن ،هللا داخل شد

۱۳ 
ـــایـد موالنـا نظـام  قص

  استرآبادی
   ۳۸۲۸ ق۹۷۴

ــرهللا خان، ۀکتـابخـان  امیر نص

 عبدالرحمن خان

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

 خلیلی  .۱۳۳۵شد. 

 ــ ۱۸۷۷ ق۱۰۴۹   لمخلوقاتاعجایب  ۱۴

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل د هللال علیاعلیحضرت المتوک

   شد. خلیلی

 ۲۵۰۶ نمبر دارالتحر�ر

 ۷۸نمبر خصوصی 

 ۱۵۸�ر  ۲۳۴۱دارالتحر�ر شاهی  ۀنمبر کتابخان ــ ۲۱۵۲ ــ چند �رگ از قرآن شریف ۱۵

 ــ ۲۱۳۲ ق۹۰۲ قرآن ۱۶
ــت کتبخان   ۀدر فهرس

ّ
ــاه دهللا محمّ ل علیالمتوک ظاهر ش

   خلیلی .۱۳۳۵ثور  فیده هللا تعالی داخل شد. ایّ 

  ۲۵۸۰ ق۱۰۳۸ سنایی ۀشرح حدیق ۱۷

ــکی مخــدوش،  مهر مهر اش

ــراج  ۀکتابخان  الدینوالملة س

مهر هللا خــان، امـیـر حــبیــب

ــرهللا خان،  ۀکتـابخـان مهر نص

 حضور ۀکتابخان

 �شانی شد.�رای کتابخانه حضور همایونی 

 ۱۹فهرسـت کتبخانه دارالتحر�ر شاهی . ش  ۲۰۲۴نمبر 

 ۲۰نمبر خصوصی 

 ــ ۲۳۱۷ ــ بهارستان جامی  ۱۸
ــت کتبخان   ۀدر فهرس

ّ
ــاه دهللا محمّ ل علیالمتوک ظاهر ش

   خلیلی .۱۳۳۴ ةسنفی هللا تعالی داخل شد. دهایّ 

۱۹ 
شاه  دظاهرمسافرت محمّ 

 به اروپا
 ــ ۳۴۸۱ ق۱۳۲۹

 
ّ
 ر و امتنان�شک

های اخالقی جناب فاضل دا�شمند حافظ از مساعدت

کفیل و دیگر منسوبین محترم » کهگدای«د خان نورمحمّ 

ام بدانجا اکثری مواد و دارالتحر�ر شاهی که حین مراجعه

دسترسم گذاشته و ه های طرف ضرورتم را بفهرست

اند، همچنان از �سهیالت معنوی فراهم نموده

 ۀو �رجم تهیهقسمت  های اخالقی آقایانی که درمعاونت

د قلبا اناین کتاب با من ا�راز داشتهه آثار عربی مربوط ب

 »گلچین«سعید  میر ،تشکر و ممنونم. با احترامم

 ۳۷۸۷ ــ تاریخ افغانیه  ٢٠

  ،حضور ۀمهر کتابخان

عبدالحی حبیبی د قندهار  مهر

 افغا�ستان  

شاهزاده  عنوان کاتب دخط فیض محمّ ه ی بگزارش

 ۀخبا چهار �س مذکور کتاب ۀمقابلباب هللا خان درحبیب

 
ّ
 شود. میدیده ی و یک کتاب چاپیخط

 ۲۱۶۰ ــ تفسیر چار جلد �راجم   ٢١
دارالتحر�ر  ۀمهر کتابخان

 ۱۳۳۸ ، شاهی
 فهرست  ۵۱۳۲

 فهرست  ۵۳۴۲ ۀشمار ــ ۹۰۲ ــ جامع االصول  ٢٢

٢٣ 
 ۀ�رجم( علم خانه دا�ش

 به �شتو)  کلیه و دمنه
 مهرهای کمرنگ و ناخوانا ۲۱ ــ

 فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی ۱۹۸۱نمبر 

 ۶۲نمبر خصوصی 

و   دامضای نورمحمّ ی  بههمچنین یادداشت �سیار کمرنگ

 
ً
 به احتماال

ّ
 حافظ نورمحمّ  خط

ُ
عنوان و  ۀهگدای دربارد ک

 ؤم
ّ
 شود. میدیدهف کتاب ل
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دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

 هایادداشت مهرها ثبت ۀشمار تاریخ کتابت عنوان �سخه ش.

  ۹۸۹ ــ دیوان جامی  ۱
 دولت خداداد ۀکتابخان

 امیر عبدالرحمن خان ۀکتابخان

  ۀدر کتبخان
ّ
اه ظاهر شدهللا محمّ ل علیاعلیحضرت المتوک

 خلیلی .۱۳۳۴ فیده هللا تعالی داخل فهرست شد. ایّ 

   ۳۴۴۷ ــ دیوان حاذق  ۲
ــرت ظاهر ۀکتـابخان  اعلیحض

 شاه

  فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی ۱۹۳۰

 خصوصی ۱۷نمبر 

۳ 
امیرخســـرو  ۀخمســـ

 دهلوی 
 ــ   ۹۷۳ ــ

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

   خلیلی .۱۳۳۴شد. 

 فهرست کتب ۲۴۴۳ ربنم

 ۲۲۵۳ ق۹۷۳ جمشید و خورشید ۴
ــور  ــی حض ــوص کتابدار خص

 ۱۳۲۲ ،رحیمدمحمّ  ،شاهانه

های عرض گورکانی و توصــیف دقیق �سخه یادداشـت

 شود. میخوانده

 ــ  ۹۹۱ ــ سعدی  گلستان ۵

ــرت  ۀدر کتـابخان  اعلیحض
ّ
 رظاهدهللا محمّ ل علیالمتوک

ــتان ایّ  ــاه افغا�س ــاه پادش ــت ش ده هللا تعالی داخل فهرس

   خلیلی .<ناخوانا>رمضان  ۱۴ <ناخوانا> افزود <ناخواها>

 ــ ــ ق۱۲۲۹ دیوان پیرمحمد کاکر ۶
  ۵۷نمبر خصوصی 

 دارالتحر�ر شاهی ۀخانفهرست کتب ۲۰۲۷نمبر  

 ــ ۲۳۷۵ ق۹۸۷ یوسف و زلیخا ۷

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

 دارالتحر�ر ۀاز فهرست کتبخان ۱۹۸۳نمبر  <ناخوانا> آمده

   خلیلی .۱۳۳۴ .شاهی

 

 ــ ۲۳۷۱ ق۹۰۷   هفت اورنگ ۸

ــخـ ــریفـ ۀاین �س ) مولینا هفتورنگ( هفت اورنگ ۀش

 
ّ
ــت. متوف که  ۸۹۸ی نورالدین عبدالرحمن جامی هرو�س

 
ّ
نی نه سال بعد از یع ،۹۰۷ابوطاهر کاتب در سـال  بخط

ــوم دفتر نگارش یافته. جزء اوّ  ،وفات جامی ل و دوم و س

است که کاتب در  الذهب ةسـلسـلل و دوم و سـوم اوّ 

ــهو آن ــرلوح �س  خردنـامه... و و االحرار ةتحفـرا  س

نگاشـته. جزء چهارم سـالمان و ا�ســالست. جزء پنجم 

 الذهب ةسلسل وه�ساست که در سرلوح  االحرار ةتحف

یلی لو جزء هفتم  اال�رار ةسبح. جزء ششم نگاشته شده

ــم و مجنون ــش ــکندری  ۀخردنام، جزء ش ــد. می اس باش

   خلیلی

ــکندری  ۀخردناممکرر اینکه در  آخر که نام  ۀصــفح اس

ــت و چار  خردنامهکاتب در آن نقش گردیده از خود  اس

جامیســت. خلیلی.  ییوســف و زلیخان از آورق ماقبل 

 فهرست.  ۲۲۱۰

 ۴۴فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی.  ۲۲۱۷ ۀشمار ــ ۲۳۱۳ ــ تاریخ سند ۹

 ۴۵۲۵فهرست  ــ  ۲۲۰۷ ق۹۴۰ نفحات اال�س ۱۰

 ــ  ۱۰۶۹ ق۱۰۰۵   مثنوی معنوی ۱۱
 ۳نمبر فهرست 

 ۲۵۶۰فهرست سلجوقی مرحوم 

 ــ   ۲۲۸۳ ــ قرآن شریف  ۱۲

 نمبر خصوصی الف. 

 ۲۲۷۸نمبر دارالتحر�ر شاهی 

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
علی  لشخصی اعلیحضرت المتوک

   خلیلی .۱۳۳۴ ۀسن ،هللا داخل شد

۱۳ 
ـــایـد موالنـا نظـام  قص

  استرآبادی
   ۳۸۲۸ ق۹۷۴

ــرهللا خان، ۀکتـابخـان  امیر نص

 عبدالرحمن خان

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل هللا دل علیاعلیحضرت المتوک

 خلیلی  .۱۳۳۵شد. 

 ــ ۱۸۷۷ ق۱۰۴۹   لمخلوقاتاعجایب  ۱۴

  ۀدر فهرسـت کتبخان
ّ
اخل د هللال علیاعلیحضرت المتوک

   شد. خلیلی

 ۲۵۰۶ نمبر دارالتحر�ر

 ۷۸نمبر خصوصی 

 ۱۵۸�ر  ۲۳۴۱دارالتحر�ر شاهی  ۀنمبر کتابخان ــ ۲۱۵۲ ــ چند �رگ از قرآن شریف ۱۵

 ــ ۲۱۳۲ ق۹۰۲ قرآن ۱۶
ــت کتبخان   ۀدر فهرس

ّ
ــاه دهللا محمّ ل علیالمتوک ظاهر ش

   خلیلی .۱۳۳۵ثور  فیده هللا تعالی داخل شد. ایّ 

  ۲۵۸۰ ق۱۰۳۸ سنایی ۀشرح حدیق ۱۷

ــکی مخــدوش،  مهر مهر اش

ــراج  ۀکتابخان  الدینوالملة س

مهر هللا خــان، امـیـر حــبیــب

ــرهللا خان،  ۀکتـابخـان مهر نص

 حضور ۀکتابخان

 �شانی شد.�رای کتابخانه حضور همایونی 

 ۱۹فهرسـت کتبخانه دارالتحر�ر شاهی . ش  ۲۰۲۴نمبر 

 ۲۰نمبر خصوصی 

 ــ ۲۳۱۷ ــ بهارستان جامی  ۱۸
ــت کتبخان   ۀدر فهرس

ّ
ــاه دهللا محمّ ل علیالمتوک ظاهر ش

   خلیلی .۱۳۳۴ ةسنفی هللا تعالی داخل شد. دهایّ 

۱۹ 
شاه  دظاهرمسافرت محمّ 

 به اروپا
 ــ ۳۴۸۱ ق۱۳۲۹

 
ّ
 ر و امتنان�شک

های اخالقی جناب فاضل دا�شمند حافظ از مساعدت

کفیل و دیگر منسوبین محترم » کهگدای«د خان نورمحمّ 

ام بدانجا اکثری مواد و دارالتحر�ر شاهی که حین مراجعه

دسترسم گذاشته و ه های طرف ضرورتم را بفهرست

اند، همچنان از �سهیالت معنوی فراهم نموده

 ۀو �رجم تهیهقسمت  های اخالقی آقایانی که درمعاونت

د قلبا اناین کتاب با من ا�راز داشتهه آثار عربی مربوط ب

 »گلچین«سعید  میر ،تشکر و ممنونم. با احترامم

 ۳۷۸۷ ــ تاریخ افغانیه  ٢٠

  ،حضور ۀمهر کتابخان

عبدالحی حبیبی د قندهار  مهر

 افغا�ستان  

شاهزاده  عنوان کاتب دخط فیض محمّ ه ی بگزارش

 ۀخبا چهار �س مذکور کتاب ۀمقابلباب هللا خان درحبیب

 
ّ
 شود. میدیده ی و یک کتاب چاپیخط

 ۲۱۶۰ ــ تفسیر چار جلد �راجم   ٢١
دارالتحر�ر  ۀمهر کتابخان

 ۱۳۳۸ ، شاهی
 فهرست  ۵۱۳۲

 فهرست  ۵۳۴۲ ۀشمار ــ ۹۰۲ ــ جامع االصول  ٢٢

٢٣ 
 ۀ�رجم( علم خانه دا�ش

 به �شتو)  کلیه و دمنه
 مهرهای کمرنگ و ناخوانا ۲۱ ــ

 فهرست کتب دارالتحر�ر شاهی ۱۹۸۱نمبر 

 ۶۲نمبر خصوصی 

و   دامضای نورمحمّ ی  بههمچنین یادداشت �سیار کمرنگ

 
ً
 به احتماال

ّ
 حافظ نورمحمّ  خط

ُ
عنوان و  ۀهگدای دربارد ک

 ؤم
ّ
 شود. میدیدهف کتاب ل
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دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

دژادرل ژیهادری رن ی7ارانسایّام ا ننیلاهللااننینب،ّا

ّنایسبا

کهم شاهیم دارالتحعیعم وم خظنصیم کتابخاوۀم فهعستم ازم

تنّسطمخلیلمهللامخلیلی8مومفهعستموگارانمکتابخاوۀمسلطنتیم

جامم بعم اثعمم شدهماست،م تهیهم شاهم دورۀم حّمدظاهعم

دربابم خندم خلیلیم پنهانم اودهماست.م یام وم وماودهماستم

چگنوگیمفهعستیمکهمازمکتابخاوۀمسلطنتیمتهیهمکعدهمبندهم

ومسعونشتمآنمچنینمگفتهماست:م

ازماعلیمحضعتمخناستممکهم نماینمنسخم خطنطمکتابخاوۀم

اعلیمحضعتمرامفهعستمکنم.مچهمبگنیممکهمچهمنسخهمهام

بند.مبعاممسهمصدمکتابمفهعستمکعدم،ماینمآقاممهمایننم

اعتمادممهممدرمآوجامتحنیلدارماینمکتابخاوهمبند،ماومهممبام

 نمکارم یمکعد،مومبسیارم ینیاتنریستمزبعدستمبند]...[.م

هشتظدم حدودم درم شایدم دادم،م تعتیبم کهم نم فهعستیم

صفحهمرسیدهمبند.مچننمآنموقتم اشینمفنتنکاپیموبندمکهم

 نماینمرامفتنکاپیم یمکعدم،مکسیمهممپیدامنشدمکهمبعامم نم

استنساخمکند،مخندم نمیکمنسخهماستنساخمکعدهمومآوردمم

کتابخاوۀم بهم رام نسخهم یکم وم گذاشتمم خندم کتابخاوۀم درم

سلطنتیم اودم.مازمآنمنسخهمکهمخندم نمداشتم،موظفمآنمرام

استنساخمکعدممومبهم»تاراچند«مهندممکهمرایزنمسفارتمهندم

بندمدرمایعانمومکتابمهامونشتهمبند،مازم نمعبدالعئنفمبیننام

بهم وم گعفتم داشت،م آشناییم وم دوستیم اوم بام وم خناستم

دستشمداد،ماومگفتهمبندمطبعم یمکنممبهمواممخندمخلیلی،ما ام

رفتمکهمرفت.مدیگعمودانستممطبعمکعدهمیاموکعدهمومتامکجام

کشید،مومچننمکتابخاوۀم عامضبطمکعدودمومکتابمهامم عام

غارتمومندود،مومآثارموماوراقم عامازمبینمبعدود،مآنمفهعستم

ویزمازم یانمبعداشتند.مومبایدمهممبع یمداشتند،مزیعامکهم رام

چننمنسخم خطنطمکتابخاوۀمسلطنتیمرامدزدممکعدهمبندود،م

سپاهیانمفعهنگمسنزمروسیه،مومازمرومماینمفهعستمرسنام

رام حنم یمکعدودم فهعستم بایدم جهتم اینم ازم  یمشدود،م

 یمبعدودمبامخند؛موم نمیقینمدارممکهمآنمکتابمهاممکتابخاوۀم

سلطنتی،مآنمنسخهمهاممعالیمومبیموصیعمازم یانمرفتهماود.مچهم

بگنیممکهمچهموبندمکهمدرمآوجاموبند،مفع انمهامبند]...[.میکم

العمآوردودمکهمعماراتمتحتاویمقظعمبعجم
ّ
روزممآ دودموماط

تع یممکنند،مومیکمکاوشیمکعدهماودم شمالیمرام یمخناهندم

برضیم آنم درم وم شدهماستم پیدام کالویم صندوقم یکم

ونشتهمهاست.میکمصدومهشتادمیامدوصدمومهشتادمدرم یانم

بزرگمتعینم م
ّ
بهمخط یافتند،م کاغذمم لنحهمهامم صندوقم آنم

ونشتهم هعاتم درم کهم خطم حسنم استادانم وم ونیسندگانم

شدهمبند.ماینمدرموقتما یعمعبدالعحمنمخانمدرماینجامجمعم

شدهمبند.مآنمرامهممدرمکتابخاوهمآوردود،مالبتهمچندمداوۀماینمهام

درمراهمبهمدستمحافظمونر حّمد9موماینمهامضایعمشد،میرنیم

آنمهامگعفتندمومبقیهمرامآوردودمدرمکتابخاوهم اودودمومازم یانم

رفت]...[.مرهزوانمخائنم دویّتمسنزمهعچهمآثارمتاریخیم

رام برضیم زدود،م وم بعدودم وم بعداشتندم بندم افغانستانم درم

سنختندمومبرضیمراموگاهمکعدود،متامیکمروزمدیگعمافتخاراتم

 سکن]...[محسابمکنند.محاالمکهم نمیادم یمکنم،ماشکمازم

اینم بند،م افغانستانم تاریخم سع ایۀم اینم چشممم یمریزد،م

افتخاراتم سع ایۀم اینم بند،م افغانستانم سع ایۀم عدمم

افغانستانمبند.م)خلیلی،م1390:م372-376(م

ویز،م ومم دستننیسم وم نشدم چاپم خلیلیم فهعستم اگعچهم

یم نجندم
ّ
بهمگفتۀمخندش،مازم یانمرفت،ما امنسخهمهاممخط

درمکتابخاوۀمسلطنتیمدرمسالم1964متنّسطمسعژمدولنژیهم

فعانسنم،م اوظارممشناسم وم شعقمشناسم دوبنرکنم،م

ظاتم
ّ
فهعستمونیسیمومدرمقاهعهمبهمنشعمرسید.10مماوم شخ

یمهعمدومکتابخاوۀمخظنصیمومدارالتحعیعم
ّ
نسخهمهاممخط

آوردهماست،مکهمدرم جمنعم رامدرمفهعستمخنیشم شاهیم

ف،م
ّ
نسخه،م ؤل عننانم احتنام یمکند.م رام 277م خطنط11م

روزگارموم،مونعمخط،متردادمسطنر،مونعمکاغذ،مواممکاتب،م

7. Serge de Laugier de Beaurecueil (1917-2005). 
8.مخلیلمهللامخلیلی،مپسعم حّمدحسینمخان،م ستنفیمالممالکمدربارما یعحبیبمهللام

خانمبند،مهمنمکهمبهمحکمما یعما انمهللامخانمدرمپنجممشربانم1337ق/م1919مم

یماو،مبهما ِعمشاهما انمهللامخانم
ّ
بهمدارمآویختهمشدموما نالماو،مازمجملهمکتابخاوۀمخط

وایبمالسلطنه،مم خانم وظعهللام سعدارم کتابخاوۀم ازم بخشیم بهمهمعاهم وم  ظادرهم

م
ّ
ریاستم ستقل 1330م سالم درم خلیلیم داد.م تشکیلم رام کتابخاوۀم رارفم

 طبنعاتمرامعهدهمدارمبندمومدرمسالم1332،مبهمعننانم شاورمعالیمسلطنتیمدرم

دربارم حّمدظاهعمشاهم قّعرمشدمومتامآخعمعمعمازمدوستانمنزدیکم حّمدظاهعم

تیمویزمومایندۀمپارلمانمبندمومدرمسالمهامموخستینمدهۀم50،م
ّ
شاهمباقیم اود.م د

تیمدرمععبستانمسرندممومسپسمدرمععاقم شغنلمبهمکارم
ّ
بهمعننانمسفیعمکبیعم د

بندمومبردمازمهفتمثنر/ماردیبهشتم1357مسفارتمرامتعکمکعد.ممازماومآثارمزیادمم

فیض  غزنویان،م سلطنت  وصیعم کتابمهاییم بهم کهم یمتنانم بعمجامم اودهماستم

قدس،ماحوال و آثار حکیم سنایی،ماز بلخ تا قونیه،میمگان،منی نامه ومعیاری 

از خراسان اشارهمکعد.م

هگداممکهمازمسالم1341مبهمعننانمسع نشیمحضنرم قّعرم
ُ
9.م حافظمونر حّمدمک

شد.مپیشمازماینمویزمازمسالم1308مدرمدارالتحعیعمشاهیمایفامموظیفهم یمکعد.م

یمدرمکتابخاوهمهامم حّمدظاهعمشاه،م نزۀمکابل،م
ّ
دومبنرکنمم1596منسخۀمخط 10.م

 نزۀمهعات،موزارتم طبنعات،موزارتم رارفمومدانشکدۀمادبیّاتمدانشگاهم

کابلمرامتحتماسممهعمکتابخاوهمبهمزبانمفعانسنممفهعستمونیسیمکعدمومدرم420م

بهم رام فهعستم اینم اوم رساوید.م نشعم بهم قاهعهم درم 1964مم سالم درم صفحه،م

 حّمدظاهعمشاهمومسایعمدوستانمافغاویمتقدیممکعدهماست.

یمکتابخاوۀمسلطنتیم حّمدظاهعمشاهمشا لم89منسخۀمععبی،م
ّ
نسخهمهاممخط 11.م

148منسخۀمفارسی،م15منسخۀمپشتنموم45م جمنعهمبندهماستمکهمازمصفحۀمیکم

الیم67مفهعستمرامدرمبعم یمگیعد.



50

جستار

م
صع

ظن همو
 ر

باتک
اخ
ن
 ا

س
بال

س
مام ی

هاشارااظّد
ها دا

ر  تخ
بان

ایس
ّن

ّام ا
نسای

دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

تاریخمکتابت،مکاغذ،مصّحافیموموضریتمنسخهمازمجملۀم

 ۀم
ّ
العاتیماستمکهمذیلمهعمنسخهمآ دهماست.ماومدرم قد

ّ
اط

فهعستمخنیشم یموگارد:مم

هفتمسالمپیشم امبامکمکمشایستۀمدوستمانمآقاممخلیلمهللام

کعدنم درستم بهم شعوعم دفتعم طبنعاتی،م رئیسم خلیلی،م

وم پیشمبینیمنشدهم شعایطم ختلفم ا ام کعدیممم م ستنداتم

ویازمبهمبازگشتمبهمقاهعهم اوعمازماینمشدمکهمازمصدم نردم

افغانستان،م درم اقا تمانم تم
ّ
تمامم د درم کنیم.م آ ادهم بیشتعم

 شغنلمبهمکارمبندیم،مبهمطنرممکهمدرمقظعمدلگشامکتابمهام

رامدستهمدستهمبعامم ام یمآوردود.مالزممبهمذکعماستمکهم ام

تهیهم سندم آنمهام بعامم م
ً
قبال کهم رام نسخۀمخطیم ۳0م حدودم

اینم ازم بعخیم قعآنمها(م )بیشتعم وکعدیمم بعرسیم کعدهمبندیم،م

درم همم بعخیم وم شدهمبندم هدیهم اعلیحضعتم بهم نسخهمهام

ازم استفادهم بام وجندم ام اینم بام بند.م صحافیم ]بخش[م

مآ ادهمشدهمبند،مآنمهامرامدرمفهعستمخندم
ً
 ستنداتیمکهمقبال

)deمBEAURECUEIL, 1964: IX(واردمکعدیم.م

یم
ّ
خط نسخهمهامم رومم بعم بعجامم اودهم یادداشتمهامم

نشانم شد،م اشارهم بدانمهام پیشمتعم کهم سلطنتیم کتابخاوۀم

کتابخاوۀم یم
ّ
خط نسخم فهعستموگارمم خلیلیم کهم  یمدهدم

سلطنتیمرامازمسالم1334ش/م1955ممشعوعمکعدهماست؛موم

 ۀمفهعستمخنیشماذعانم یمکندمکهم
ّ
دوبنرکنممویزمدرم قد

ودم1957م،مکارمبعمرومم اومهفتمسالمپیش،میرنیمدرمحد

قم
ّ
وم نف کعدهم آغازم خلیلیم کمکم بام رام سلطنتیم  جمنعۀم

اوم کند.م فهعستم رام یم
ّ
خط نسخهمهامم یکمسنمم شدهماستم

بزرگداشتم درم شعکتم جهتم 1962مم سپتا بعم درم سپسم

افغانستانم بهم اوظارمم عبدهللام خناجهم سالگعدم وهظد ینم

دعنتمشدمومدرماینمفعصت،مکارمآغازشدهمرامتکمیلمومندم

دانشکدۀم وم کابلم شاه،م نزۀم کتابخاوهمهامم حّمدظاهعم وم

ادبیاتمرامویزمدرمفهعستمداخلمومدرمسالم1964مفهعستم

 جمنعیمششمکتابخاوهمرامبهمنشعمرساوید.مقابلمذکعماستم

وزارتم کتابخاوۀم یم
ّ
خط نسخم فهعستمونیسیم دوبنرکنمم

تماقا تم
ّ
 طبنعات،موزارتم رارفموم نزۀمهعاتمرامدرم د

اّولشمدرمهعاتمتکمیلمومدرمسالم1956م/م1335شمدرم

.)Ibid(قاهعهم نتشعمکعدهمبندم

اسنادم اساسم بعم شدم ذکعم پیشمتعم کهم همانمطنرم اگعچهم

سلطنتی،م کتابخاوۀم یم
ّ
خط نسخهمهامم رومم بعم بعجامم اودهم

خلیلیمحدودمششمیامهفتمسالمپیشمازمدوبنرکنمم)یرنیم

درسالم1334ش/م1955م(مفهعستموگارممکتابخاوۀم حّمدظاهعم

شاهمرامآغازمکعدهمبند،ما اموممدرمخاطعاتشمدرمجاییمکهمازم

کتابخاوۀمسلطنتیمسخنم یمگنید،ممازمفهعستمدوبنرکنمموم

خندم ظعوفم کهم ز اویم درم م
ً
دقیقا او،م آ دوشدهامم

بهم یانم سخنیم بند،م سلطنتیم نسخهمهامم فهعستمونیسیم

ویاوردهماست.مبهمگفتهمخلیلی،ما عوزهمومیمداویممدرمکتابخاوۀم

 حّمدظاهعمشاهمچهمنسخهمهاییموجندمداشتهماست،مدرمحالیم

کهمدوبنرکنممدرمسالم1964متنصیفم277منسخۀمخطیمازم

کتابخاوۀمدارالتحعیعمشاهیمومکتابخاوۀمخظنصیم حّمدظاهعم

شاهمرامبهمنشعمرساودهماست.

یمرامفهعستم
ّ
خلیلیماذعانم یمکندمکهم300منسخۀمخط

احتنام یمکعدهماست.م رام دستننیسم 800مصفحۀم کهم ومنده،م

کتابخاوۀمخظنصیم بهم نسخهمهام عبنطم اینم اینمکهم دربابم

 حّمدظاهعمشاهمبندهماستمومیامکتابخاوۀمدارالتحعیعمشاهیم

ویزماشارهماممومیمکند.مباماینماوصاف،م یمتنانماینمطنرموتیجهم

وصعم ازم دوبنرکنم،م فهعستم وم خلیلیم فهعستم کهم گعفتم

م شابهمیکدیگعم
ً
تردادمنسخهمومویزمعناوینمنسخهمها،متقعیبا

بهمتشعیحمومتنصیفم تفاوتمکهمخلیلیم اینم بام بندهماست.م

بیشمتعممازمنسخهمهامپعداخته،مزیعامکتابخاوهمبهمطنرمکا لمدرم

دوبنرکنم،م بعمخالفم ازمسنییم وم بندهماستم دستعسمومم

نسخهمهام تنصیفم وم تشعیحم جهتم ز اویم  حدودیتم

وداشتهماست.م

بنابعاین،مبعماساسمفهعستمدوبنرکنم،م یمداویممکهمدرم

سالم ازم پیشم تام شاه،م عظعم حّمدظاهعم سلطنتیم کتابخاوۀم

مبیمخبعمم
ً
1964ممچهمنسخهمهاییموجندمداشتهماستمومصعفا

تام 1964م سالمهامم خاللم درم کهم استم نسخهمهاییم ازم  ام

فهعستم درم وم شدهم افزودهم سلطنتیم کتابخاوۀم بهم 1973مم

دوبنرکنممویا دهماست.م

البتهمبایدمیادآورممکعدممدرمسالم1360ش/م1981ممبهم

بهم جمهنرمم ریاستم ارگم ازم یم
ّ
خط نسخۀم 685م تردادم

آرشیفم لیماوتقالمدادهمشدم)ویالبمرحیمی،م1361:م305(موماینم

یمکتابخاوۀم حّمدظاهعمشاهمبندهماست.م
ّ
کتبمهمانمنسخمخط

یمکهمتسلیممدهیم
ّ
 قایسۀم قبنضمهامم نجندمدرمآرشیفم ل

اینمنسخمرامنشانم یمدهدمومویزمدفاتعمجمعمدارممعبدالقدیعم

یمارگم
ّ
بهمنسخمخط ی(مکهم عبنطم

ّ
)کتابدارمآرشیفم ل  شتعمم
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مم امرامازم
ّ
 یمباشدموم قایسهمبامفهعستمدوبنرکنم،متامحد

وم 1964م ازم بردم سالمهامم درم اضافهمشدهم نسخهمهامم

نسخهمهامم فقندشدهمازمفهعستمدوبنرکنممآگاهم یمسازد.12م

خلیلیمدرمحدودم50مسالم)ازم1929متام1978م(مدرم شاغلم

نزدیکم دوستانم ازم کعد،م کارم حکن تیم عالیم وم ناصبم

 حّمدظاهعمشاهمبندمومدوستانمقدرتمنِدمبسیارممدرمدستگاهم

حکن تیمومویزمخارجمازمکشنرمداشت.ماومازمسالم1332شم

کتابخاوۀم بهم بند،م قدرتم درم شاهم کهم حّمدظاهعم ز اویم تام

سعدارم کندتامم ازم پسم حتیم وم داشتم دستعسیم سلطنتیم

ازم همم بازم 1352ش،م 1972م/م سالم درم خانم  حّمدداودم

جایگاهمرفیریمبعخنردارمبندمومبهمعننانمسفیعمدرمچندمکشنرم

ععبیمایفامموقشمکعد.مبامتنّجهمبهماینمجایگاهموما کاوات،م

قمنشدهماستماثعم هّمیمچننمفهعستمکتابخاوۀم
ّ
اینمکهماوم نف

سلطنتیمیکمشاهم قتدرمرا،مکهم40مسالمبهمآرا یمدرمافغانستانم

حکن تمکعد،مبهمنشعمبعساود،مدرخنرمتأّ لماست.13م

درمکنارمخلیلمهللامخلیلیمکهمدستعسیمکا لمبهمکتابخاوۀم

وم کتابخاوهم اعتمادمم سئنلم همایننم داشتهماست،م سلطنتیم

همکارمخلیلیمدرمفهعستموگارممبندهماست.ماوم ینیاتنریستم

دام،منسخهمشناسم
َ
هگ

ُ
ومدوستمشاهمویزمبند.محافظمونر حّمدمک

شاهیم دارالتحعیعم رئیسم ِسَمتم درم الیق،م خنشننیسم وم

ویژهمامم صالحیتمهامم وم اختیاراتم حضنر(م )سع نشیم

درم اعتمادمم همایننم وم اوم وکیلی،م بهمونشتۀم وم داشتهماستم

دمومغنامبخشیدنمبهمکتابخاوۀمشاهیموقشمقابلم
ّ
تشکیلم جد

سلطنتیم کتابخاوۀم فهعستم حالم اینم بام داشتهماود.م تنّجهیم

هعگزمبهمنشعمنعسید.م

ما ایاگزیرشاراتکامگاریا ایانیتشدهرشا اظّد

نسخۀم 57م ازم فهعستیم شاه،م عظعم حّمدظاهعم ابتدامم درم

وم کابل،م رارفم کتابخاوهمهامم نزۀم درم یم نجندم
ّ
مخط

یمدارالسلطنۀمکابلمتهیّهمومدرمسالنامۀ کابل بهم
ّ
کتابخاوۀم ل

دفاتعم وم جمهنرمم ریاستم ارگم نسخهمهامم تسلیممدهیم بهم اسنادم عبنطم 12.م

یمومویزمنزدمخاونادۀمکتابمدارمیادشدهم
ّ
جمعمدارمم عبنطمبهمآنمدرمآرشیفم ل

 حفنظماستموموگارودهمدرمز اویمکهمریاستمآرشیفم لیمرامعهدهمدارمبند،م

اسکنمدفاتعم ذکنرمرامتهیهمکعد.م

یمکتابخاوۀمسلطنتیم حّمدظاهعمشاهمبهمهّمتم
ّ
چنانمچهمفهعستمنسخهمهاممخط 13.م

خلیلمهللامخلیلیماقبالمچاپم یمیافت،مبدونمشکم هممتعینمومارزودهمتعینماثعم

ومم حسنبم یمشد.

1929م:مم 1308ش/م 1307-م سالم اغتشاشاتم وم داخلیم جنگم بهم اشارهم 14.م

شنرشمحبیبمهللامکلکاوی،ماسترفامومتبریدمشاهما انمهللامخان،ممحکن تم9م اهۀم

حبیبمهللامکلکاویمومجعیاواتم حّمدوادرمشاه.م

حادمجماهیعمشنروم،مافغانستان،مآلمان،ماوگلستان،مایعان،م
ّ
شا لمکتابخاوهمهاممات 15.م

پاکستان،متعکیه،مسنیدن،مفعانسه،مقاهعه،مواتیکان،موین،مهندمومینگسالوم.

فهعستمافغانستانمازمصفحهم324متام384موم963موم964مرامشا لم یمشند. 16.م

افغانستانم فهعستم خطنطاتم اّولینم اینم رسید.م نشعم

استمکهمدرمساختارمواقریمیکمفهعستمدرمسالم1314مبهم

فهعستم فم
ّ
اعتمادم،م ؤل گنیام سعورم رسیدهماست.م نشعم

قلمیم آثارم غارتم بهم خنیشم اثعم  ۀم
ّ
درم قد  ذکنر،م

اشارهمکعدهم اغتشاش14م دورانم درم افغانستانم کتابخاوهمهامم

ومآرا شیمرامکهمدرمدورۀم حّمدظاهعمشاهمبهموجندمآ دهماستمم

وم دانستهم افغانستانم قلمیم ذخایعم جهتم رّعفیم فعصتیم

سلطنتم حّمدظاهعم سایۀم درم کهم کعدهم وارمم ا ید اظهارم

شدهماست،م ا نرمم ساعدم چنینم جهتم فضام کهم شاه،م

افغانستانم یم
ّ
خط کتابخاوهمهامم ازم بیشمتعمم نسخهمهامم

 رّعفیمشندم)گنیاماعتمادم،م1314:م173(.م

درماینمسالمهامبهمجزمفهعستمفعانسنممدوبنرکنممکهم

درمسالم1964مبهمنشعمرسید،مازمکتابخاوۀممسلطنتیمتامختمم

هیچم 1973م،م سالم درم شاهم شاهیم حّمدظاهعم حکن تم

مدرمدورانمجمهنرم،م
ً
فهعستمکا لیمبهمنشعمنعسیدمومصعفا

ز اویمکهم حّمدظاهعمشاهمدرمتبریدمبهمسعم یمبعد،معبدالحیم

وم تیمنریانم عهدم هنعم بهموامم پژوهشمگستعدهمامم درم حبیبیم

یم عبنطمبهمعهدم
ّ
 تفّععاتمآنمبهم رّعفیم2645منسخۀمخط

104م ازم یانم وم پعداختهماستم کشنر15م 14م م درم تیمنریانم

25م شده،م افغانستانم رّعفیم کتابخاوهمهامم ازم کهم نسخهم

نسخهم عبنطمبهمکتابخاوۀمسلطنتیماستمومبهمونعیمفهعستیم

هنعم ز ینۀم درم سلطنتیم کتابخاوۀم یم
ّ
خط آثارم ازم گزیدهم

تیمنریانماست.16م

تمکابل،مآریانا،مآیینۀ عرفان ومسالنامۀ 
ّ

درماینمدوره،م جال

قالبم درم آثارم خطنطم جهتم رّعفیم کابل  حملمهاییم

تکم قالهمومیامسلسلۀم قاالتمبندودمومآنمهامکهمبهمکتابخاوۀم

یمرامبهم
ّ
سلطنتیمدستعسیمداشتند،مبرضیمازمنسخهمهاممخط

سالم شمارۀم چندم درم حبیبیم عبدالحیم  رّعفیم یمگعفتند.م

ۀمآریانا،مفهعستمگنوهماممازمچندمنسخۀم
ّ
1324م)سالمسنم(م جل

یمکتابخاوۀمسلطنتیمرامبهمنشعمرساود.مهمچنینمادیبانموم
ّ
خط
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شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

اور  ایران  ایعجمافشار،م فهرست مقاالت فارسی  جهتمآگاهیمبنگعیدمبهم 17.م

فهعستم وم ونشاهی،م عارفم ازم فهرستین  کی  مخطوطات  مین  افغانستان 

نشعم بهم جداگاوهم بهمطنرم کهم افغانستانم ازم جالتم کدامم هعم  قاالتم

رسیدهماست.م

دورۀمحکن تم درم آنم یم
ّ
نسخمخط اوتقالم ومسپسم 1973م کندتامم ازم بردم 18.م

ی،مکتابخاوۀمسلطنتیمافغانستانمبهم رناممواقریم
ّ
سنسیالیستیمبهمآرشیفم ل

آنمدیگعموجندمودارد.ما امدرمسالمهامماخیع،ماسنادمتاریخیم نجندمدرمارگم

ریاستمجمهنرممکهمدرمطنلمدهمهامسالماوباشهمشدهمبندمومبهمشکلموا ناسبم

وم تنصیفم ابتداییم بهمصنرتم وم طبقهمبندمم تفکیک،م وگهدارمم یمشد،م

مبهمعظعمشاهم
ً
یمکهماکثعا

ّ
دیجیتالمشد.ماینماسنادمبهمهمعاهم160منسخۀمخط

ساختمانم درم سنم بدینم سالم سهم تم
ّ
ازم د ارتباطم یمگیعد،م خانم ا انمهللام

جداگاوهماممبهمواممآرشیفمارگمریاستمجمهنرمم حفنظماست.مهعمچندمکهم

ازمسعونشتمآنمبردمازمسقنطمکابلمبهمدستمطالبانمدرم15مآگنستم2021م

العمچنداویمدرمدستمویست.
ّ
اط

یم نجندمدرم
ّ
نسخهمشناسانمدیگعممبهم رّعفیمنسخهمهاممخط

حتیم وم کابلم دانشگاهم ی،م
ّ
شخظی،م نزۀم ل کتابخاوهمهامم

تعکیه،م هندوستان،م چننم کشنرهاییم یم
ّ
خط کتابخاوهمهامم

اروپاییم کشنرهامم وم پاکستانم شنروم،م جماهیعم حادم
ّ
ات

فعهنگیم وم علمیم ارتباطم وم آشناییم ازم نشانم کهم پعداختندم

یمآنمکشنرهام
ّ
نسخهمشناسانمافغانستانمبام جمنعهمهاممخط

دارد.مبهمهعمصنرت،متکمموگارممهایی17مکهمدرم رّعفیمنسخم

یمبهمقلمماودیشمندانمآنمدورهمبهمنشعمرسید،ماگعچهمدرم
ّ
خط

 رّعفیم خطنطاتمافغانستانمقابلمستایشماستما امدرمآنم

ز انمویزمروشنمبندمکهمومیمتناودمدرموقشمومکارکعدمفهعست،م

آنمخد تیمرامکهمشایستهماستمبهماوجاممبعساود.م

وماینمچنینمدرمسعاسعماینمدوره،مبعمخالفمآنمچهما یدم

 یمرفتمومباموجندمکنششمهاییمکهمتنّسطمشناختهمشدهمتعینم

گعفت،مم صنرتم ز ینهم اینم درم نسخهمشناسانم وم ادیبانم

فهعستمکا لیمازمکتابخاوۀمسلطنتیمبهمدستمنسخهمشناسانم

ومفهعستموگارانمافغانستانمبهمنشعمنعسید.

ناتتها

دورانمچهلمسالۀمسلطنتم حّمدظاهعمشاهمبامکندتاممسفیدم

1352ش/م1973ممبهمپایانمرسیدمومدرمجعیانمکندتامبعخیم

قعارمگعفت.م کتابخاوۀمسلطنتیم نردمدستبعدم ازمنسخهمهامم

چندمسالمبردمویز،مدرمز انمحکن تمسنسیالیستیمافغانستانم

)درمسالم1360/م1981(منزدیکمبهمهفتظدمنسخۀماینمکتابخاوهم

کتابخاوۀم بساطم تعتیبم اینم بهم سپعدهمشد.م یم
ّ
آرشیفم ل بهم

سلطنتیمدرمافغانستانمبعاممهمیشهمدرمهممپیچیدهمشد.18

تمکمبندما کاواتم
ّ
 نتشعمنشدنمفهعستمخلیلیموهمبهمعل

آنم حاکمۀم دستگاهم وم فم
ّ
تناواییم الیم ؤل عدمم وم چاپم

روزگارمبنده،مبلکهمدالیلمدیگعمموجندمداردمکهمالزمماستم

درمآنمتأّ لمشند.مدستمبعدهامماحتمالیمتنّسطمافعادمباوفنذم

اشارهم آنم بهم خلیلیم کهم ـمآنمچنانم شاهیم دستگاهم درم

تمقاوعمکنندهماممباشد.مبهمویژهم
ّ
کعدهماستمـمویزمومیمتناودمعل

دهۀم دستمبعدهامم ازم پیشم بسیارم خلیلیم فهعستم اینمکهم

بامفهعستم اوم یمتنانستمهمز انم تألیفمشدهمبند.م 1970م

کتابخاوۀم فهعستم برد،م اودکیم یام وم دوبنرکنمم فعانسنمم

ویزم دوبنرکنمم فهعستم بعساود.مچاپم نشعم بهم رام سلطنتیم

باشد.مم خلیلیم فهعستم چاپم جهتم ومیمتنانستم اوریم

فهعستمدوبنرکنمم شتملمبعمتنصیفم نجزممازمنسخهمهام

ومم شدهمبندم نشعم قاهعهم درم فعانسنمم زبانم بهم کهم استم

تنصیفم کهم فهعستیم بهم درم نطقهم بسیارمم پژوهشگعانم

رام کتابخاوۀمسلطنتیم یم
ّ
ازمنسخهمهاممخط دقیقیم  فّظلموم

بهمزبانمفارسیمارائهمدادهمباشدمویازم بعممداشتند.م

تم
ّ
بعخیمازمنسخهمشناسانمومپژوهشگعان،م هممتعینمعل

بهم بیماعتناییم رام سلطنتیم کتابخاوۀم فهعستم نشدنم چاپم

حکن تم دورۀم درم فارسیم زبانم تاریخیم وم ادبیم  یعاثم

 حّمدظاهعمشاه20مومحذفمآنمچهمسابقۀمتاریخیماینمزبانم

رامدرمافغانستانمبعجستهم یمسازدم یمداوند؛مچعاممکهمتردادم

یم نجندمدرمآنمکتابخاوه،م
ّ
قابلمتنّجهیمازمنسخهمهاممخط

بهمفارسیمبندهماست.م حّمدهاشممخانمصدراعصممدرمسالم

تمامم درم بهمتدریجم پشتنم زبانم تام کعدم فع اویمصادرم 1936م

فارسیم زبانم افغانستانمجایگزینم دفاتعم وم سطنحم کاتبم

شند.مدرمآنمز انمیکیمازموگعاویمها،مرشدمپانمایعاویزممدرم

درم قابلم رام فع اویم چنینم صدراعصمم وم بندم افغانستانم

پانمایعاویزممصادرمکعدم)صیقل،م1394:م241(.مواسینوالیستمهامم

م
ّ
حل بعامم راهم بهتعینم داشتندم اعتقادم روزگارم آنم حاکمم

اودیشۀم تقنیتم افغانستانم اقتظادمم وم سیاسیم  شکالتم

قن یت،م زبان،م اساسم بعم پشتننمهام حادم
ّ
ات وم تفّنقمطلبیم

فعهنگمومدیاوتمواحدماستم)صیقل،م1394:م156(مومیکیمازم

گعفتنم وادیدهم بهمویژهم وم فارسیمستیزمم آنم زیانمبارم وتایجم

یمبعجامم اودهمازمآنمشد.مبهماینمتعتیب،مدرمتمامم
ّ
 یعاثمخط

بهمجزم وم،م خاودانم وم شاهم سلطنتم حّمدظاهعم دورۀم
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دورۀ سوم، سال ششم
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

فهعستمفعانسنممدوبنرکنم،مکهمآنمهممدرمقاهعهمومبهمزبانم

وم فعصتم دیگعمم فهعستم هیچم رسید،م نشعم بهم فعانسنمم

 نقعمنشعمویافت.19مم

تخّظظیم هّمیم اوندم رویدادم کهم استم ذکعم بهم الزمم

یمدرم اهماسدم1346/ماگنستم
ّ
سمینارمبینمالمللیمنسخمخط

شاه،م پیامم حّمدظاهعم بام کابلم دانشگاهم درکتابخاوۀم 1967م

عبدالعئنفم اعصمم حّمدهاشمم ینودوال،م صدرم سخنعاویم

رییسم اعتمادمم تنریالیم وم کلتنرم وم العاتم
ّ
اط وزیعم بیننام

حضنرم بام کهم سمینار،م اینم درم شد.م بعگزارم کابلم دانشگاهم

ومایندگانمیازدهمکشنرم ختلفمومومایندۀمیننسکنمدرمسطحم

چاپم وم تهیهم بهم مم
ّ
جد بهمطنرم شدهمبند،م بعگزارم عالیم

مفهعستمونیسیمآنمدستهم
ً
یمومخظنصا

ّ
فهعستمهاممنسخمخط

ازم جمنعهمهاییمکهمبیمم فقندممآنمهام یمرود،متأکیدمشد.مدرم

آنمروزگار،موهمکمبندمنسخهمشناسموم تخّظصموجندمداشتم

وموهمواآگاهیمازمآنمچهمدرمحنزۀم خطنطاتمومفهعستموگارم،م

فاقم یمافتاد.ما امتنّجهم
ّ
درمسطحمکشنرهامم نطقهمومجهان،مات

نشعم وم تدوینم ز ینۀم درم اوتصارم یمرفتم کهم وم ساعیم

طنالویم وم آرامم حکن تم درم ی،م
ّ
خط نسخم فهعستمهامم

نشعم وم چاپم ا کاواتم کهم دورهمامم درم وم شاهم  حّمدظاهعم

گستعدهمبندمروومامگعدد،مبهموجندمویا د،موماگعموبندمفهعستم

کهم ازم خطنطاتیم ا عوزم دوبنرکنم،م دولنژیهم سعژم

شاهم حفنظم سلطنتیم حّمدظاهعم کتابخاوۀم درم روزگارمم

العیموداشتیم.م
ّ
بند،مهیچماط

نیایع

م المللـیمـ بیـنم »سـمینارم )1346(.م آهنـگ،م حّمدکاظـمم

نسخمخطی«.مآریانا،مش272:م109-116.م

م خطـیمـ نسـخهمهامم »ازم )1324(.م عبدالحـیم حبیبـی،م

افغانستان«.مآریانا،ممش6،م11،م12.م

م ـــــــــــــــم)1398(.مهنـر عهـد تیموریـان و متفّرعات ـ

آن.مکابل:ماوتشاراتمکتبمبیهقی.م

م خلیلـی،مخلیـلمهللام)1390(.میادداشـتهای اسـتاد خلیـل هللا ـ

خلیلـی طـی مکالمـه بـا دختـرش مـاری.مبهمکنشـشم ـارمم

خلیلیمومافضلمواصعم.مویعجینیا:م ارممخلیلی.م

د افغانسـتان کالنـی )1346(.مکابـل:ممدماطالعاتـنماومکلتـنرم ـ

وزارت.مص383-391.م

م گنیـاماعتمادم،م حّمدسـعورم)1314(.م»برضیمازمنسـخهمهاممـ

وایابمقلمیمکابل«.مسالنامۀ کابل.مص188-173.

م صیقـل،ما یـنم)1394(.مافغانسـتان معاصر.مکابل:ماوتشـاراتمـ
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اگعچهمشخصم حّمدظاهعمشاهمبهمترّظبمقن یمومزباویمشهعهموبندمومتظنیعم 19.م

شاهیمآراممومد نکعاتیکمازماومتعسیممشدهماست،ما اماقدا اتیمکهمدرمز انم

سلطنتمومم)درمدورانمصدارتم حّمدهاشممخانمومسعدارم حّمدداود(مصنرتم

کشنرمشد.م درم گستعدهمامم قن یم وم زباویم ترّظباتم افزایشم باعثم گعفت،م

تنسرۀمزبانمپشتنم یمتنانستمبدونمفارسیمستیزممویزمصنرتمگیعد.ممم




