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Summary: 

As it is known, various studies have been conducted in different languages in the east and 

in the west on Mawlana, Mawlawi order and Mawlana’s Works since Mawlana’s time to the 

present. Turkish studies that were conducted in this field during the Ottoman Empire constitute 

a sizeable bulk both in quantity and quality. These Works enabled Mawlana’s ideas to be better 

understood on the one hand and formed a school in classical Turkish literature as Mathnawi 

annotators and Mathnawi translations and annotations on the other. Thus, they made a 

significant contribution to the establishment and development of annotation and translation 

tradition in the Turkish Literature and at the same time helped Mawlana, Mawlawi order and 

Mathnawi culture reach today.  

Some of these Works which were conducted on Mawlana’s Mathnawi in the Ottoman 

period are in manuscript form and others are in print form. Many of these works that were 

printed in Turkish in the Arabic script are still in that form and have not been translated into 

Turkish in Latin script.  

In this study, information will be given about the states of Turkish works in Arabic script 

that were written on Mawlana’s Mathnawi from the 14th century to the 1950s. At the same 

time, authors, translators or annotators will be identified. Information will be provided about 

the copies of manuscripts and the libraries where they belong to as well as the state of 

publication of the printed works.  

In this paper, studies on Mathnawi will be presented under the following titles according 

to the date of writing and their themes: 

Mathnawi’s translations and annotations in Turkish in Arabic script, 

Translations and annotations of Selections from Mathnawi, 

Works on the parables in Mathnawi, 

Annotations of the first eighteen couplets of Mathnawi, 



Some other studies conducted on Mathnawi,  

Information will be given in the conclusion section about the numerical distribution of 

these studies on Mathnawi.  
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 چکیده:

ها و آثار موالنا در ت موالنا تا به امروز، در مورد موالنا، مولویگری، مولویدانیم از زمان حیاهمانطور که می 

شرق و در غرب و در بسیاری از جاهای دنیای به سیک علمی و دانشی در زبانهای مختلف آثاری زیادی تألیف شده و 

 تحقیقاتی انجام شده است.

، یعنی از دوران عثمانی تا سال های 7056ها از قرن چهاردهم میالدی تا سال  در این تحقیقات تحت عنوان 

آغازین جمهوری آثار مختلفی در رابطه با مثنوی موالنا با حروف قدیم تألیف و منتشر شده است و برای شناساندن آن 

وی انجام شده زیاد بودن و گوناگون بودن آن قابل وقف است. هایی انجام شده است. تحقیقاتی که در بابطه با مثنفعالیت

هایشان باتوجه به موضوع آن ها، در پنج قسمت در پایین تقدیم شده و با عناوین آثار در رابطه با مثنوی و تاریخ تألیف

 گذاری شده است.بندی و شماره توجه به این عناوین ترکیب

 ترجمه و شروح مثنوی با حروف ترکی قدیم. (7

 شرح و ترجمۀ منتحباتی که از مثنوی انجام شده است. (2

 های مثنوی است.آثاری که در رابطه با حکایت (7

 شروح اولین هجده بیت مثنوی  (4

 تحقیقات دیگری که در مورد مثنوی انجام شده است. (5

بت شده ثتحقیقاتی که در رابطه با مثنوی انجام شده تحت عنوانی موضوع در پنج سرتیتری که در باال اشاره شد 

 باشد جاهایاست.  جمعا هفتاد و هفتاد تا اثر در حال نسخه خطی است یا چاپ شده است. آثاری که در حال نسخه خطی می

آنها نشان داده شده است و آن هایی که منتشر شده ضعیت چاپ آنها مشخص شده است. عالوه بر این فهرست الفبایی مؤلف 

 و آثار داده شده است.

 مولوی، مثنوی مولوی، آثار مولوی، دورۀ عثمانی :کلید واژه ها

 

 مقدمه:



، شرح و ترجمه شش جلد مثنوی و یا شرح و یا ترجمه چند جلد قدیمی ترکی ح مثنوی با حروفوو شر ها ترجمه

 باشد.آن می اولآن و اکثر جلد 

 

 ( تحقیقاتی که در رابطه با مثنوی انجام شده است: 1

 ( شرح مثنوی:1.1

به صورت  7511/085عود بن سعد الله بن لطف الله بن ابراهیم الحسینی القیصری در سال ابوالساز طرف 

. در استمثنوی  اولکامل جلد  رباتوجه به اطالعاتی که در دست داریم اولین ترجمه منثو است. ترجمه و شرح نوشته شده

ست. سیّد شیخ ابراهیم الحسینی القیصری ثبت شده اعود بن سعد الله بن لطف الله بن السمؤلف به صورت ابوال کتابناماین 

با خط نسخ استنساخ شده در کتابخانه سلیمانه  7586/008دست محمد بن محمود بن محمد در سال ه که ب کتابنسخه این 

 .باشدموجود می 7407شماره  ،سزردر قسمت استانبول 

 ( شرح مثنوی:1. 2

به صورت شرح و ترجمه  شانزده میالدی( در اواخر قرن میالدی7576-7066-7شمع الله ) یاز طرف شمع 

 صورت کامل به ترکیه تألیف شده است. باتوجه به اطالعاتی که در دست داریم اولین شرح و ترجمه شش جلد مثنوی ب

هر جلدش در  2617، 2617، 2600،2616، 2608 هاختصاص: شمارقسمت ، یقونیهدر کتابخانه موزه موالنا است.

و باتوجه  شروع شده شرح دادن آن 7588/001آن قبل از سال  مجلد یک تبهجداگانه ثبت شده و باتوجه به کجای مشخص و 

به نام مراد سوم  یکم تا پنجماین کتاب جلدازتوان فهمید. می 7066/7660-7جلد ششم تمام شدن آن در سال  هبه دیباچ

د از وفات مراد سوم جلد ششم به نام محمد سوم بع که یکی از سالطین عثمانی است، شرح شده است.( 7505-7540)

 باشد: نویس آن اینها میهای دستشده است. بعضی از نسخه ( شرح7067آرالیک  22و  7500مائیس  20)

)جلد  786264 -786265 ،(م)جلد یک 78267، 7504-7517شماره دیک احمد پاشا، گ کتاب خانه ون،فیآ

 . )جلد هفتم( 78276 و )جلد ششم( 78260 ،نجم()جلد پ 78261 ،)جلد سوم( 78260 ،دوم(

 .7/060و  7/505-0 هعمومی شمار، بایزید آماسیا، کتابخانه

 .7071 هشمارنان اتوکن، عدکتابخانه مجموعه ه ملّی، آنکارا، کتابخان

 .مجلد یک 110 ه، کتباخانه استان، شماربالیکسیر

  7/707 هو اورهان شمار 7772-7777 هبی، شمارنهیبورسا، کتابخانه آثار قدیمی ا 

 . 4471 هشمارسلیمیه،  رنه، کتابخانهادی

 ،یزیدباکتابخانه دولتی؛ 507 هشهرداری، شمارقسمت ، استانبولشهر کالن شهرداری آتاترک کتابخانه  ،استانبول

؛ 275، 272 هشمار ،کمانکشقسمت یم آقا، لکتابخانه حاجی س ؛7127 هشمار ،، ولی الدین افندی7704و  7707 هشمار

. اسمیخان 267-260دارالمثنوی شماره  ،215 - 211قاضی زاده محمد و شهزاده محمد شماره  ، قسمتسلیمانیه کتابخانه

-886ه شمار ، قوغوشالر،یپکتابخانه موزه توپکا ؛510-510و  516-515 هپاشا شمار ظناف ،217-215سلطان شماره 

و  7481و  TYو کتابخانه مرکزی دانشگاه استانبول  7077 هسوم شمار و احمد 447-445 هروان شمار ، کوشک810

TY 2607  وTY 2254. 

 . 7042-7044، 7202( و جلد پنجم) 2874 ه. شماری، کتابخانه عمومونواستامق

ا قو کتابخانه یوسف آ 0667-0467و  7057و  2614-2611کتابخانه موزه موالنا، اختصاص شماره  ،قونیه

 . 866شماره  رقونیه، و مجموعه کتابخانه استان بوردو یمنطقهکتابخانه آثار دست نویس، 076 هشمار



 .7054، 7270 هکوتاهیه، کتابخانه وحید پاشا، شمار

 ( خزینة االبرار:1. 3

ترجمه و شرح داده شده است. ترجمه  هفدهم میالدیاوایل قرن در ( هفدهم میالدیاز طرف پیر محمد افندی )قرن 

مؤلف در مقدمه همین جلد سوم اشاره کرده .شده استدیده  این کتابسومجلد  باشد. فقطنوی به زبان ترکی میو شرح مث

جلد چهارم آن را در سال  و ترجهشرح ، محمدپیر  .جلد سوم کرده استبه تالیف جلد دوم شروع اتمام بعد از است که 

از  ای نسخه 710در استانبول کتابخانه سلیمانیه شماره  .باشدفارسی می کتاب،تمام کرده است. مقدمه این  7071/7620

 .وجود داردچهارم، یک نسخه از جلد 406ایی، کوشک روان، شماره قجلد سوم موجود است. کتابخانه موزه توپ

 (  شرح مثنوی شریف:1. 4

به میالدی 7026-7021 های( در سالمیالدی7077هـ.ق/7647)وفات از طرف رسوخی اسماعیل انقروی 

این  . اسمنیز جلد هفتم منسوب به موالنااستشرح شش جلد مثنوی و کتابصورت شرح و ترجمه نوشته شده است و این 

 «بیاتفاتح اال»شود اگرچه شناخته می «شرح مثنوی»باشد که بیشتر با نام می« المعارف ة اللطایف و معمرةمجموع» کتاب

یت ب هجده«بیاتفاتح اال»های مثنوی اشاره شد شود. همانطوریکه در شرحدیگری نشان داده می کتابدر بعضی جاها یک 

 باشد.آغازین مثنوی و قسمت اول شرح مثنوی شریف می

بیت آغازین مثنوی را شرح  هجدهد که نآرزو کرده بوخودش دوستان  کتاببیان می کند کهشارح در مقدمه این  

یت ب هجدهتوضیح کرده است. زیرا بعد از شرح  شرح و« فاتح االبیات»غازین را به نام آبیت  کند. خودش نیز اینهجده

های شارح بیت بر این، یابد. عالوهبیت مثنوی ادامه می 70به بعد با شرح  48 هدر صفح «بیاتفاتح اال»آغازین با نام 

فاتح »نام نهاده است. بعد از« یاتاآلامع ج»است و  بندی، ترجمه و شرح کردهرا جمع هاو آیه ادیثحاعربی مثنوی و 

شده معروف «شرح مثنوی»با نام که  آوری کردهرا شرح داده و در یک جا جمع کتاب، بقیه «یاتاآلجامع »و  «بیاتاال

استفاده و ابن هروی  ضابن عربی و ابن فارآثار داد از مثنوی را شرح می قرویاست. هنگامیکه رسوخی اسماعیل ان

 .کرده است

 یزبانبه تصوف را و آداب  قاعده سوی دیگرو از  استشرح داده را افکار موالنا از یک سو ، این کتابدر او  

 است.بیان کرده ساده 

 جواهر بواهر مثنوی( 1. 5

-7646/ 7025-7077( در سال های 7584-7006اریعبدالله )صی که به عنوان ترجمه و شرح از طرف کتاب

جلد نخست مثنوی است. این اثر به صورتپنج جلدی نوشته شده به ترکی منثور ترجه و شرح آورده شده است قلم به  7675

-7817در استانبول در سال های و تقدیم شده  ،به سلطان مراد چهارماز سالطین دولت عثمانی کتاب. این است

پنج جلدی چاپ  بزرگ و در یک ستون بزرگ و بلند به صورتدرقطع در چاپخانه تصویر افکار  7816/7288-7281

 شده است. 

 چنین است:کتاب اینبعضی نسخه های خطی این 

؛ کتابخانه سلیمانیه، قسمت داماد ابراهیم پاشا 146استانبول: کتابخانه کوپرولو، قسمت فاضل احمد پاشا شماه 

 ت، حال715افندی  ت، حال2700، حاجی محمود افندی 22طاهر  ی، گلیبولول7117، 7104، اسعد افندی 140-147

، 0761؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه استانبول، نسخه های ترکی 200، 212، پرتو پاشا 008میدیه ح، 711 حقمل -افندی

2606 ،2687 ،7486 ،776. 

 .7/7680-2قیصری: کتابخانه راشد افندی، 



 .0078؛ کتابخانه یوسف آقا M 82، 2618-2610قونیه: کتابخانه موزه موالنا، اختصاص 

 .7720 و 7725 ، 188 ، 181 شماره : کتابخانه واحد پاشا،هکوتاهی

 ترجمه مثنوی شریف (1. 6

ترجمه اولین جلد  کتاباین  .است ترجمه شده(7010/7681-11محمددر سال های ) این کتاباز طرف شیخ نظمی

هم معلوم و یافت  «سّر معنوی»و  «هدیة االخوان»های مثنوی به ترکی منظوم )به نظم ترکی( است. در منابع به نام

های مثنوی به ترکی( و فقط محتوی و شامل بیتهای ترکی )بیت وجود نداردیک بیت فارسی هم  کتابین در اشود. می

 جا گرفته است. 2/007پاشا شماره  ُحسنیدر استانبول در کتابخانه سلیمانیه، حسن ی از آنانسخه .است

 مثنوی معنوی (1. 7

 کتابن تاریخ شرح ای اولین جلد شرح مثنوی به نثر ترکی است.شرح داده شدهمحمد علی االمولی توسطاین کتابکه  

 که آن موجود است 2186در شماره  یازمه باغشالراست. کتاب در کتابخانه سلیمانیه در قسمت کامل ثبت نشده ر به طو

 است. نوشته 7007/7767ا خط نستعلیق در سالبشیخ احمد التاجر  را

 شروحیتیم ال( 1. 8

شرحسومین  ،شرح داده شده 7004/7760در سال ( 7776/7171افندی )وفاتش حسن  طالبیی که از طرف کتاب

 سالنیکبه خانقاه مولوی در  7007/7762در سال  خودش بیان شده که کتاباست. در مقدمه  مثنوی به نثر ترکیجلد 

لد ج وری و شمعی و سومینشرح مثنوی سر كه سوخته است، از بین کتاب های همین خانقاه مولوی معرفی و تعیین شده، 

 است. شرح داده شده از طرف خودش به این علت هم جلد سوم مثنوی و هم گم شد قرویاسماعیل آن رسوخیشرح مثنوی 

 موجود است. 2686شماره  موزه موالنا در قونیهبهیک نسخه در کتابخانه  کتاباز این 

 جلدی(( ترجمه منظوم مثنوی )هفت 1. 9

شش جلد ترجمهبه نظم ترکی از  میالدی ترجمه شده، 7172-7176سلیمان در سالهای  نحیفیی که از طرف کتاب 

 و با نظارت سیدعلی جودت وحجلد است. با اضافه کردن جلد هفتم باترجمه آقای فر ششاین ترجمه در اصل  .استمثنوی 

جلد به صورت بزرگ و به  هفت« قبوال»پخانه در مصر و در چا 7852/7208و تصحیح مصطفی َوهبی در سال 

در یک میان و  2و  7ه جلدهای مدآکتاب در سهجلدی به صورت  کتابهفتاین  .صورت یک ستون بلند منتشر شده است

و  0و جلدهای  7+  784و  5+  741در یک میان در صفحه  4و  7و جلدهای  75+  1+ 755و  7+ 770در صفحه 

 است. 7+  08و  7+  717و  7+  781ه در یک میان در صفح 1و  5

مثنوی شریف، ترجمهمنظوم »لو به نام اوغ مل چلبیعاچاپ شده بعدها از طرف  کتاباین از جلدی  صورت چهار 

 به ترکیامروزه منتشر شده است.  7001-7000 های در استانبول و در سال «ناحیفی

 :کتاب های بعضی از نسخهمشخصات 

 Yz.B29شماره ه و )موسسه زبان ترکی( آنکارا بکتابخانه ترک دیل کوروم

شماره  افندی حالت، 7750-7750افندی شماره  دعاس ،7127ایاصوفیه، شماره  –استانبول کتابخانه سلیمانیه 

، دانشگاه استانبول 7247-7244شماره  سیینهخزی سرای امانت اپقپوو کتابخانه موزه تُ  071-078دیه شماره یحم، 782

 .76های خطی ترکی شماره نسخه یکتابخانه مرکز –

 (شش جلدیشروح )( خالصةال1. 11



جلدی  شششرح شرح داده شده،  7255-7207/  7870-7884از طرف آقای مراد محمد در سالهای کتابی که  

 به وجود آمده است. ُمراد محمد در مقدمه اولین جلدموجز مثنوی است به نثر ترکی به صورت کامل و به شکل کوتاه و 

 بیان کرده است که:همینکتاب چنین 

کرده و در  کتاباین شروع به شرح  7870ایلول  75/ 7255 رجب 71روز در شاگردانش به علت درخواست  

تمام کرده و در  شرح جلد پنجم را 7845 آپریل 75 / 7207ربیع اآلخر 78در نیز خاطرنشان کرده مقدمه ششمین جلد 

 .شروع به شرح ششمین جلد کرده است 7845 آپریل 27/  7207ربیع اآلخر  20

 یدانشگاه استانبول، کتابخانه مرکزموجود کتاب در استانبول می توان موارد زیر را برشمرد: های از نسخه

)جلد  772د مراد محمد شماره محم، 268المثنوی و شماره انه و دارکتابخانه سلیم ؛0760-0774های خطی شماره نسخه

نافذ پاشا شماره  پنجم و ششم(،جلد ) 250شماره (  5جلد ) 246شماره ( 5و  4و  7و  7جلدهای ) 777 هشمار (،2-7

522. 

 )شش جلدی( ترجمه و شرح مثنوی شریف (1. 11

به لد مثنویج به نثر ترکی اولین ، شرح و ترجمهپاشاعابدینی که به عنوان شرح و ترجمه قلم زده شده از طرف کتاب 

 عنوان شش جلدی است.

 تألیف شده است. 7762-7767/  7884-7885در بین سالهای  کتاباولین جلد  

 تمام شده است. 7880/7760تألیف دیگر جلدها هم در سال  

 اروبسه  جلدهای دوم، سوم و چهارم –چهار بار  7جا )جلد  های مختلف تک تک و یا همه یکدر تاریخ 

 منتشر شده است. هایپنجم و ششم دوبارجلد

 شرح مثنوی شریف (1. 12

دفتری  شششرح ترکی مثنوی  رح داده شده،ش7020-7071 یدر سالهاعونی قنقکتابی کهاز طرف احد  

 موالناست.

جزء و جلد  0 مجزء، جلد پنج 0 مجلد چهار ء،جز 0 ومجزء، جلد س 4 مجزء، جلد دو 5 اولبه علت این که جلد  

 وجود دارد.دفتر جدا  74کل در هستند از این رو جزء  1 مشش

اختصاص شماره  در قسمتنوشته شده است در کتابخانه موزه موالنا  قعهی که از طرف مؤلف با خط رکتاب

 گرفته است. یجا 4146 -4117

 ترجمه مثنوی (1. 13

ترجمه شده است ترجمه کامل مثنوی به نثر ترکی  7071-7046در سالهای  قبودایایزچلب لداز طرف وکتابی که 

 ین اثر رانوک هموالدین اع و شجا است ترجمه کرده 7071-7046 های را در بین سال قاین اثربودایزا یاست. ولد چلب

 .نوشته است 7042 - 7078های در بین سال

بار  ینچندو بعدها  انجام شده ترکیه آموزش ملیاز طرف وزارت  7042-7040در سالهای  کتاباین چاپ اول 

 چاپ و انتشار یافته است.باز 

 مثنوی شریف (1. 14

قلم زده است ترجمه و شرح به نثر ترکی از اولین جلد  7020-7052طرف طاهراُلگون در سالهای کتابی که از  

 دریس درس مثنوی خلق کرده است.طاهر المولوی این کتاب را برای تاست.  مثنوی جلد پنجم ی ازمثنوی تا قسمت

 .هم موجود نیست یشهای تألیف و نوشتن موجود است و در بعضی هادر بعضی از دفاتر مثنوی تاریخ 



به خاطر اینکه جلد اول: چهار دفتر، جلد دوم: دو دفتر، جلد سوم: دو دفتر، جلد چهارم: دو دفتر و جلد پنجم: یک  

در  اختصاص قسمت در کتابخانه موزه موالناهستند که  یازده دفتر کتابهای نوشته این نسخهاست از این رو دفتر شده 

 .اندگرفته یجا 0651-0600های شماره

 

 :مثنویوحگزیده های شر و ترجمه( 2

 شدهصورت گرفته اند اشاره به عنوان منتخب  از مثنوی مولویکه  ییها دهیگز حوها و شردر اینجا به ترجمه 

 است.

 )دو جلدی(مثنوی مرادیه  ( 2. 1

 مصطفی )قرن ننوشته شده که از مثنوی به شکل گزیده به عنوان ترجمه و شرح توسط معین الدین ب کتاب 

منظوم ترکی به ترجمه و انجام شده که براساس معلوماتی که در دست است اولین شرح  7470/870( در پانزدهم میالدی

 .به قلم آورده شده است یجلد دواز جلد یکم مثنوی به شکل منتخب به شکل  کتابمنتخب مثنوی شناخته شده است. 

نام ه مناسبت تقدیم به او، بو ( تألیف شده میالدی 7457 وفاتش) دوم به خواست سلطان مراد از آنجا که این اثر

کنیزک و  –کایت پادشاه ح این کتاب شامل چهار حکایت مثنوی مانند ی داده شده است.دیه و یا مثنوی مراادمثنوی مر

 دیمیق اینه بیگ بخش آثاردر کتابخانه کتابدر استان بورسا این  است. نسخۀ نوشته شدۀزرگر و حکایت بقال و طوطی... 

 است. موجود 7004-7005مسجد جامع شماره قسمت 

از طرف کمال  کتابثبت شده است. این  7666 بهشمارهدر کتابخانه دانشگاه کمبریج  کتاباین یاز دیگر نسخۀ 

 ( چاپ شده است.7082آنکارا  –یه دمثنوی مرابه عنوان ) زیاوو

 مثنوی ۀشرح جزیر (2. 2

شده به زبان ترکی تألیف  7517/010سال ( در 7626-7077فوت)ه باغداوی لمی ددکتاب که از طرف عاین 

که توسط سینه  مولویترجمه و شرح شده است، شامل است از ترجمه و شرح سیصد و شصت و شش بیت از مثنوی 

تابخانه نوشته شده که درک ه باغداوی درمقدمۀ نسخۀلمی ددع. ۀ مثنوینوشته شده استجزیر سنان انتخاب شده با نامچاکیوسف 

کسانی که به زبان فارسی آشنا چنین می گوید:برای  وجود دارد 2602به شماره  اختصاص قونیه قسمتموزه موالنا در 

 به زبان ترکی شرح داده است.آن را از مثنوی نیستند به دلیل ناآگاهی 

 ب شرح مثنویانتخا(2. 3

به   7582/006( در سال 7581/000-8 وفاتافندی ) حاج پیریه عنوان ترجمه و شرح از طرف این کتاب ب 

سخۀمحفوظ نتاریخ تألیف . های منتخب جلد یکم مثنوی استبیت بعضی شرح و ترجمه منثور به زبان ترکیقلم آورده شده و 

 است. 7582/006 سال ، 20ملحق شماره -افندیحالت قسمت کتابخانهسلیمانیهدراستانبول

 ( شرح مثنوی2. 4

شرح و ، شانزدهمبه قلم آورده شدهقرن ( در7502/7666-07دی بوسنوی )مرگ طرف سوکه ازشرح مثنوی

هرداری شآتاتورک استانبول کتابخانه نسخۀ خطی این کتاب دراست.مثنوی  ششمبه زبان ترکی یک قسمت از جلد ترجمه 

یک  کتاباین  است. جا گرفته 780 شمارهبه  کتابمیکروفیلم این  و 457هشهرداری، شمارقسمت ، استانبولشهر کالن 

 .ی مثنوی شریف استدقسمت از ترجمه سو

 جلد اول جزیره مثنوی( شرحدیباچه 2. 5



شده به زبان تألیف ( 7626-7077فوتش)ه باغداوی لمی ددکه از طرف عشرح دیباچه جلد اول جزیره مثنوی 

 وفات) سنانسینه چاکیوسف دیباچه جلد اول جزیره مثنوی ، شرح به زبان ترکیشرحترکی ترجمه و شرح شده است. این 

ماره ، شجیدرکتابخانه شهرستان جبهآنکارا نسخه خطی این کتاب در . است مثنویۀجزیراست که معروفبه  ( 7540/057

 714-7بوردور شماره هقسمت ونیای نسخه های خطی قکتابخانه منقهدر نسخه ای از آن گرفته است.عالوه بر این  یجا 2

 موجود است.

 بیات مثنویهای ا(  بعضی از شرح2. 6

شده به زبان ترکی ترجمه و شرح شده است. تألیف ( 7626-7077فوت)ه باغداوی لمی ددکتابکه از طرف عاین 

 گرفته است. یجا 5161-7ینل زاده در شماره زحصارنسخه خطی این کتاب در استان مغنیسادرکتابخانه شهرستان آق 

 )شش جلدی(اختیارات مثنوی  (2. 7

، شرح داده شده است 7071/7620در سال  (7041/7651« )هاحمدَددَ  صبوحی»توسط که  اختیارات مثنوی 

ه لمی ددعبرشرح جزیرۀ مثنویبه عنوان نظیره ،. اینکتابات منتخب از شش جلد مثنوی استیشرح منثور به زبان ترکی اب

 2684اختصاص شماره  . نسخه خطی این کتاب در کتابخانه موزه موالنای قونیه قسمتدر شام به قلم درآمده است باغداوی

 جا گرفته است. 2085هااز سومتاششم(، شماره )جلد 2680 ،(دومو  اول)جلدهای 

 حسنی، حسن 7776شماره  سلیمانیهاسعد افندیاستانبول، کتابخانه و در  44، شماره همچنین در کتابخانه آنکارا

 موجود است. 7405TY، دانشگاه استانبول کتابخانهمرکزی، شماره 228پرتو پاشا شماره  ،060شماره  پاشا

 شرح جزیره مثنوی ( 2. 8

به شکل 7028/7678( درسال 002-7584/7654-7044له بوسنوی )توسط عبدال که شرح جزیره مثنوی 

بیت از مثنوی موالنا است، شامل است از ترجمه و شرح سیصد و شصت و شش  منظوم به زبان ترکیترجمه و شرح شده

 نوشته شده است.  مثنویۀبا نام جزیرسنان انتخاب شده که توسط سینه چاکیوسف 

بایزید، قسمت بایزید  کتابخانه و در 528کتابخانه سلیمانیه، نافذپاشا شماره در استانبول خ خطی این کتاب در نس

 موجود است. 0202شماره 

 تحفة البرره (2. 9

، شرح به آوردهبه قلم  هفدهماوایل قرن ( در7647-7077وفات) نقرویاسماعیالرسوخیکه توسط تحفة البرره 

حاج  تدر کتابخانه سلیمانیه قسمدراستانبول  آن نوشته شده . نسخۀاست مولوی منتخب از مثنوی ابیاتزبان ترکی بعضی 

 یافت شده است. 7770، شهید علی پاشا، شماره 700پاشا  ، نافذ170 پاشا شماره حسنی

 شرح مثنوی (2. 11

شرح قسمتی از است، ( شرح شده 7507-017/7070-7640سیواسی ) این کتاب کهتوسط عبدالمجید بن محرم 

عضی ب هم معروف است. الفرسان. این کتاب به عناوین شرح جزیره مثنوی و میادین جلد یکم مثنوی به زبان ترکی است

 این کتابعبارتند از:های از نسخه

 ،2457-2521محمود شماره  حاج،استانبول، کتابخانهسلیمانیه؛ 087کتابخانه ملیآنکارا، قسمت جبه جی، شماره 

قسمت ، 7/7075شماره  ر افندیعاش،721زاده شماره چی، قصیده7701شماره ، شهید علی پاشا 7407پاشا شماره نافذ 

 یدانشگاه استانبول کتابخانه مرکز؛ 7057شماره  افندی، ولی الدین قسمت ،ایزیذکتابخانه ب ؛707شماره  اوغلو تکلیآنتالیا 

 .772نجیب پاشا شماره  ه،کتابخانهتیرازمیر؛700TYشماره 

 تحقیقات ( حل  2. 11



 شرح شده 7041/7651( در سال 7651-7041وفاتشلبی )چجوری ابراهیم طرف از که حّل تحقیقات 

به ی که تابانجام داده شد. ک بند هر یک با پنج بیتسبکترکیببه کهبیت از مثنوی موالنا به زبان ترکی است  است،شرحچهل

ه از نام گذاری شد حّل تحقیقاتعنوانبه و محمد پاشا تقدیم شده صوفی نام ألیف شده، به ت 7041/7651ابجد به سال حساب 

مثنویدر مقدمۀاین کتابوجود دارد که هر بیت با  بیت اول هجدهشرح همچنین عالوه براین، آمده است.  وجودبیت به  475

استانبول در «عین الفیوض»به عنوان کتاب دیگر مؤلف  اهترجمه و شرح داده شده است.اینکتاب همر بیت به زبان ترکیپنج 

 .به نظارت سید نایل محمد چاپ شده سات 7200/ 7852 سال در

 عین الفیوض( 2. 12

ه حاشی»های با نامبه زبان ترکی ترجمه و شرح داده شده است چلبی  مهیاتوسط جوری ابربه  عین الفیوضکه 

یت بوشامل است از ترجمه و شرح سیصد و شصت و شش شناخته شده « شرح انتخاب»و« عین الفیوض -نگزی چهار یار

تاب دیگر ک اینکتاب همراه.ۀ مثنوینوشته شده استجزیر سنان انتخاب شده با ناماز مثنوی موالنا که توسط سینه چاکیوسف 

 است.محمد چاپ شده  به نظارت سید نایل 7200/ 7852-27 سال استانبول دردر« قاتیحّل تحق»به عنوان مؤلف 

 شرح مثنوی ( 2. 13

هفدهم به صورت شرح تألیف شده است مختصری از نیمه دوم قرن درویش محمد دری که از طرف شفاهی کتاب 

است. شفاهی درویش محمود این  انجام داده شده انقرویو اسماعیل  سروریجلد اول ودوم شرح مثنوی موالنا که از طرف

مت قسکتابخانه سلیمانیه استانبول  در .را برایدانش آموزان درس مثنوی به صورت نثر ترکی شرح داده است کتاب

 ای از آن موجود است.نسخه 260درالمثنوی شماره 

 تجلی نخل(  2. 14

و ترجمه به  شرحتألیف شده، 7600/7085( در سال 7766/7088ه )وفاتش رجب َدد عدنیی که از طرف کتاب 

تاب که ک نظم آورده شده است. نسخۀ خطی اینپنج بیت به صورت با بیت  هرمثنوی که از ابیات انتخاب شده  زبان ترکی

اش ابیات مثنوی و حکایتی از در حاشیه جای می گیرد، 2604شماره ربخش اختصاص، د یقونیهدر کتابخانه موزه موالنا

 .به چشم می خوردآن 

 ویروح المثن( 2. 15

به عنوان شرح  7770/7164 (درسال7125-7771/7057-7607) ویکتابی که از طرف اسماعیل حقی بورس

 720در جلد اول و دو جلد است  کتاباین  ، ترجمه و شرح به زبان ترکی قسمتی از جلد اول مثنوی است.تألیف شده است

-7817سال در استانبول در  یروح المثنوبیت است.  156بیت و روی هم رفته تقریباً شرحی از  424بیت و در جلد دوم 

-روح المثنوی -مثنویشرح » با نامگولچ اسماعیل از طرف  کتاب نامبرده. ه استانتشار یافت عامرهمطبعهدر  7281

 .ستانبول به چاپ رسیده استدر ا 2664در سال « ویعیل حقی بورساسما

 شرح ابیات مثنوی(2. 16

 تانبولاسدراز مثنوی است.  ترکیبه زبان بیت چهارشرح کتابی که از طرف محمود امین توقادی به قلم آورده شده، 

 موجود است. 112حسن پاشا به شماره در کتابخانه چوروم در و  7767و 872کتابخانه ملت به شماره 

 جزیره مثنوی(2. 17

شامل است از ترجمه و شرح رح و ترجمه به قلم آورده شده،د پاشا به عنوان شمحم عاصفکتابی که از طرف

ته شده ۀ مثنوینوشجزیر سنان انتخاب شده با نامبیت از مثنوی موالنا که توسط سینه چاکیوسف سیصد و شصت و شش 

 دارد.قرار  461قسمت جبه جی شماره آنکارا این کتاب در کتابخانه ملی .است



 شرح جزیره مثنوی(2. 18

به عنوان  7264-7180-06در سال  (7100-7277/7151-7717اسعد دده ) بغالکه از طرف شیخ  کتابن یا

بیت از مثنوی موالنا که شامل است از ترجمه و شرح به زبان ترکی سیصد و شصت و شش ،ترجمه و شرح تألیف شده

نوی،  کلمه بیت اول مث هجده، ابتدا اینکتاب . درۀ مثنوینوشته شده استجزیر سنان انتخاب شده با نامتوسط سینه چاکیوسف 

محمد آتاالی، تورگوت قارابیگ و محمد از طرف  کتابگرفته است. این  یجاابیات منتخب به کلمه ترجمه و توضیحات 

با حروف ر قونیه د2661در ارزروم و در سال  7000در سال « ب، شرح جزیره مثنویغالشیخ »نام  هبوانلی اوغلو 

 ترکیانتشار یافته است. التین

 مثنویاتیحالروا( 2. 19

ترجمه شده،  محمدامین به عنوان شرح و ترجمه به قلم آورده نوزدهم میالدی توسطدر قرن که  اتیالمثنو حیروا

رجمه و تهجده بیت اول مثنوی، بعد هم ابتدا کتاباین دراست. ازاولین جلد مثنویو شرح به نثر ترکی بعضی ابیات منتخب 

ح شرحواض یلیبه صورت خها گرفته است.در هنگام شرح بعضی از عبارتها و مضمون یجاابیات منتخب توضیحات 

روایح نام  این کتابو به است ( هدیه شده 7807-7827به سلطان عبدالمجید ) کتابکه کتابقید شده شده است.در مقدمه 

 .موجود است 522شماره  بهدر استانبول در کتابخانه سلیمانیه، نافذ پاشا  این کتابای از است. نسخهشده داده المثنویات

 مثنوی شریف ۀترجم(2. 21

 یقسمت ه ترجمه به نظم ترکی از( ترجمه شد7844-7806/ 7206-7768ایری )حسلیمان  با توسطی که کتاب

در  7768/7806در سال  تمام کرده 7760/7888در سالایری حاولین جلد مثنوی است. این ترجمه را که سلیمان 

ر ددر استانبول در همان سال  عالوه بر آن این کتابقطع متوسط منتشر شده است. ۀمحمود بیگ در استانبول در چاپخان

 در قطع متوسط انتشار یافته است.عالم چاپخانه 

 شرح مثنوی(2. 21

د و سیصترجمه و شرح به نثر ترکی  مد دده شرح داده شده،اسعد محاز طرف بیستم ابتدای قرن درکه  کتاباین 

ظران نشارحان و صاحبازشرح کردن این کتاب حین اسعد محمد دده،در  از اولین جلد مثنوی است. شده بیتمنتخب شصت

رد. در ترجمه احوال مؤلف وجود دا کتاباست. عالوه بر این در ابتدای کرده منابع قدیمی مراجعهو به هند بهره مندشده 

 از آن موجود است. دو نسخه 5107، 5102اختصاص شماره ـ قسمت کتابخانه موزه موالنا 

 منتخبات مثنوی (2. 22

ویست دترجمه و شرح به نثر ترکی  بنالسید احمد آتا ترجمه شده،د شکر این کتاب که از طرف السید الحاج محم

در کتابخانه مرکزی دانشگاه استانبول شماره دو نسخه خطی آن که  کتاببیتمنتخباز اولین جلد مثنوی است.این  و هفتاد

 چاپ شده است. شمسدر استانبول در چاپخانه  7728/7076در سال  موجود است، 7757و  454

 

 :های مثنوی است( آثاری که در رابطه با حکایت3

 مثنوی حکایات (3. 1

ان شرح به قلم آورده شده است، شرح و ترجمه با عنوابراهیم  پانزدهم میالدی توسط مولویی که در قرن کتاب

شماره آقابه  سلیم است. نسخه خطی آن در استانبول کتابخانه سلیمانیه قسمت حاجحکایت مثنوی منظوم  به زبان ترکی هفده 

 .جای دارد 256

 چوپان نامه(3. 2



به قلم گرفته شده است  به عنوان ترجمه (802/7481دده عمر روشنی )از طرف 7415/886 سال ی که درکتاب

خش ب استاز بیست و پنجبیت  هزارکه حدوداً  کتابمثنوی است. این در موسی و شبان )چوپان(  یک ترجمه وسیع از قصه

 707شماره  حاج سلیم آقابهکتابخانه  در وTY 0785شماره به استانبول دانشگاه در کتابخانه مرکزی  است. آمده وجودبه 

 رد.وجود داخطیآن های نسخه

 گلزار معنوی( 3. 3

. گلزار نامیده است« گلزار معنوی»ی هجده بیت اول مثنوی را ترجمه کرده است و آن را کتابابراهیم تنوری 

 شده است.ا منتشر آنکاردر  7018 علی رضا قرا بولوط و رمضان ییلدیزدر سال معنوی ابراهیم تنوری از طرف

 حل مشکالت مثنوی( 3. 4

تألیف شده است، شرح و توضیح بعضی از  هفدهمدر ابتدای قرن رسوخیاسماعیل انقروی که از طرف  کتاباین 

ه های مثنوی را توضیح دادحکایتها و قصههای پنهان که حکمت کتابهای مثنوی به نثر ترکی است. این و حکایتابیات 

اش بیان کرده است که مؤلف در مقدمهگرفته است.  یجا 7012 هشمار بهولی الدین  بایزید قسمت در استانبول در کتابخانه

 را تألیف کرده است. کتاببیت اول مثنوی به خواست و آرزوی دوستان این  هجدهبعد از شرح دادن 

 رواحاالجناح( 3. 5

رح ترکی است که از ش کتابی، هفدهم تألیف شده استدر ابتدای قرن رسوخیاسماعیل انقروی ی که از طرف کتاب

های مختلف تشکیل شده است. نسخه های خطی کتاب که از مثنوی و گلشن راز گرفته شده و از قصه ابیاتبعضی 

رئیس و  7/277الال اسماعیل به شماره ، 2558شماره  در قسمت حاج محمود افندی بهاستانبول در کتابخانه سلیمانیه در

 موجود است. 4/7782شماره الکتاببه 

 شییشرح حکایت مسجد عاشق ک( 3. 6

به عنوان ترجمه و شرح تألیف شده، ترجمه و  مکی محمد افندی که از طرف شرح حکایت مسجد عاشق کیشی

 .وجود دارد 470شماره  بهیف پاشا در قسمت نظکتابخانه سلیمانیه مثنوی است. کتاب درشرح یک حکایت 

 قصه مرد عربی( 3. 7

یک حکایتی است منتشر شده، تألیف و  7888( در سال 7847-7060پاشا ) عابدیناز طرف که مرد عربی ۀقص

 جا گرفته است. «ترجمه و شرح مثنوی شریف»عنوانمؤلف به  کتاببه ترکی منثور که در چهارمین جلد 

 )سه جلدی(گلزار حقیقت ( 3. 8

شرح  ه شده استعنوان شرح به نوشت به 7076-7077در سالهای  اللهرحیمی که از طرف فضل گلزار حقیقت

 هل و دوچگلزار حقیقت. در اولین جلد سه جلدی استبه صورت  کتابحکایتهای منتخب مثنوی به ترکی منثور است. این 

حکایت و در سومین جلد هم بعد از اطالعات مختلف در مورد موالنا و سیدمحقق  کتاببیست و هفت حکایت، در دومین جلد

در  ت استحکای 721شامل کتاب که در مجموع حکایت موجود است. این  پنج پنجاه وشمس تبریزی و پیغمبر  ،یذترم

 شده است. مکتب طبیهچاپدر چاپخانه  7076-7077در سال های استانبول در 

 ترجمه از مثنوی شریف( 3. 9

ه مثنوی ب قسمتی از به عنوان ترجمه تألیف شده، ترجمه خواجه عبدالمجیدکه از طرف  فیشر یترجمه از مثنو

 جای دارد. 2427نسخۀ خطی آن در استانبول در کتابخانه سلیمانیه قسمت یازما باغشالر به شماره  نثر ترکی است.

 

 مثنوی: اول ( شروح هجده بیت4



 بیاتفاتح اال( 4. 1

بیت اول  هجدهبه عنوان شرح به قلم آورده شده است شرح  رسوخی اسماعیل انقروی که توسط  اتیفاتح االب

 مثنوی به ترکی منثور است.

 ( کتاب المعارف فی مثنوی شریف4. 2

ه ب معروف به نام کرکوکلو عبدالرحمن  حلیص طالبنانیکه توسط عبدالرحمن کتاب المعارف فی مثنوی شریف

در  7808/7284این کتاب در سال  بیت اول مثنوی به ترکی منثور است. هجدهعنوان شرح به قلم آورده شده است شرح 

 استانبول به چاپ رسیده است.

 ( شرح ابیات اول مثنوی4. 3

اول  بیت بیست و یکبه عنوان شرح به قلم آورده شده است شرح  که توسط آقازاده افندیشرح ابیات اول مثنوی

قرار  070 رهماپرتو پاشا به شدر کتابخانه سلیمانیه، این کتاب که تاریخ تالیفش معلوم نیست،  مثنوی به ترکی منثور است.

 .دارد

 ( شرح هجده بیت اول مثنوی4. 4

بیت اول  هجدهبه عنوان شرح به قلم آورده شده است شرح  توسط عاصم بغدادیشرح هجده بیت اول مثنوی که

آخر دیوان خودش ثبت در 201در استانبول، در کتابخانه ملت قسمت علی امیری به شماره  مثنوی به ترکی منثور است.

 کرده است.

 ( شرح ابیات اول مثنوی4. 5

ترکی از هجده بیت اول جلد یکم مثنوی است که مؤلف و تاریخ  به زبان شرح منثورکه شرح ابیات اول مثنوی

 یافته شده است. 2710 قسمت اختصاص به شمارهتألیفش مشخص نیست. در قونیه، کتابخانه موزه موالنا، 

 ( شرح هجده بیت اول مثنوی4. 6

ترکی از هجده بیت اول جلد یکم مثنوی است که مؤلف و  به زبان شرح منثورمثنوی کهشرح هجده بیت اول 

 گرفته است. یجا 4667 قسمت اختصاص به شمارهتاریخ تألیفش مشخص نیست. در قونیه، کتابخانه موزه موالنا، 

 

 ( تحقیقات دیگری که در مورد مثنوی انجام شده است:5

 ( جامع االیات5. 1

به عنوان شرح به قلم آورده شده است شرح  رسوخی اسماعیل انقروی توسط اوایل قرن هفدهم کهدر جامع االیات

در کتابخانه موزه  در قونیه، .مثنوی استی برخی از اصطالحات سخت، عبارات عربی،آیات و احادیثموجود در ترک

 .گرفته است یجا 7747شماره  موالنا، اختصاصبه

 االشکال   مظهر( 5. 2

 فی بیان لغات االشکالهرظم»شعبان زاده محمد افندی تألیف شده و معروف با نام توسط آقای که االشکال هرظم

انی و معاست که دارای  در مثنوی مولوی نادر فارسی و عربی دوهزارلغتترجمه و توضیح ترکی تقریباً  است«المثنوی

، ایاصوفیه به 2006ه شماره ب علی پاشاکتابخانه سلیمانیه، شهید نسخ خطی این کتابدراستانبول، درمفاهیم مشکلی هستند. 

 .قرار دارند 205شماره  بهچورلولو علی پاشاو  4114شماره 

 مثنوی شریف مع ترجمه منظومۀ ترکی( 5. 3



نوشته ( 7252/7870شاکر محمد افندی )وفات  زادههادارچُ که توسط آقایی ترک ۀمع ترجمه منظوم فیشر یمثنو

عد افندی اس، در کتابخانه ستانبولدر ا این کتاباز  خطی یک نسخه. مثنوی استظوم به زبان ترکی از من ،ترجمه شده است

 .موجود است 0278به شماره  قسمت یازماالر

 ( فهرست مثنوی 5. 4

 مؤلف و تاریخکه  کتابشده است.  آمادهکه بر اساس صفحات و جلدهای مثنوی شش جلدی موالنا فهرست مثنوی 

 .( موجود استb 01- a 54)2711شماره  قونیه، اختصاص بهدر کتابخانه موزه موالنا تألیف آن مشخص نیست

 الحات مثنوی ط( رساله ای در مورد اص5. 5

 خطی ای نسخهاست. ی که مؤلف و تاریخ تألیف آن مشخص نیست، شرح منثور برخی از اصطالحاتمثنوی کتاب

 گرفته است. یجا 72( b754- a04به شماره )محمد مراد  –محمد عارف ه سلیمانیه، کتابخانستانبول دردر ا این کتاباز 

 ( ترجمه مثنوی5. 6

ترجمه ناقص و گم شده  نوان ترجمه نوشته شده است( به ع7820 -7887) حسین عونی بیگ ی که توسطکتاب

 فقط سه جلدش کامل است. کتابمثنوی است. از شش جلد 

 نتیجه:

پنجاه و هفت کتاب یافته و مورد بررسی قرار گرفت. غیر از این آثار نام برده شده، در نتیجۀ این پژوهش 

 دههاکتاب دیگر نیز موجود است.

 د:نشوبندی میبه صورت زیر تقسیمآثاری که در نتیجه این پژوهش بررسی شدند 

 : چهارده جلد کتابمثنوی با حروف ترکی قدیم وحترجمه و شر

 : بیست و دو جلد کتاب ز مثنوی انجام شده استمنتحباتی که ا شرح و ترجمۀ

 های مثنوی است: نه جلد کتابدر رابطه با حکایتآثاری که 

 اولین هجده بیت مثنوی: شش جلد کتابح وشر

 : شش جلد کتابمثنوی انجام شده است در موردتحقیقات دیگری که 

اوایل جمهوری ترکیه انجام داده شده است مثنوی موالنا در دوره های عثمانی و  مطالعاتاین پژوهش که درباره 

 . که قصد تحقیق و بررسی در مورد آثار موالنا دارندباشد کسانی یاریگر امید است اطالعاتی می دهد، 

 


