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 *ست؟یعلم الدفاتر ک یبحرالجواهر ف یواقع ۀسندینو 

  
 الحکماییعمادالدین شیخ

 دانشگاه تهران یشناسباستان ۀسسؤپژوهشگر م

 چکیده

ترین تألیف در حوزۀ علم حساب و سیاق و دفترداری دانست. این توان معروفرا می بحرالجواهر فی علم الّدفاتر کتاب

بار به چاپ سنگی رسیده  نوزده نویسی در ایران،قمری تا پایان دورۀ رواج سیاق١٢٧١چاپش در سال  نخستینکتاب از 

ست سخه١و پرتیراژترین کتاب در نوع خود بوده ا سخۀ خطی از این کتاب . عالوه بر ن نیز در های چاپی، حدود چهل ن

 در موضوع خود دارد.  بحرالجواهر. این همه، نشان از اهمیت و مقبولیت ٢های ایران و جهان موجود استخانهکتاب

لوامع االشراق وجود شباهت بسیار ساختار و متن این کتاب با تألیف دیگری از همین دوره با نام  

دربارۀ نویسندۀ واقعی کتاب طرح ی اساسی ش، اثر محمدامین خویی، پرسفی الحساب و السیاق

های موجود از هر دو کتاب، دو متن، بررسی نسخه کند. در این مقاله بر آنیم تا با معرفی و تطبیق هرمی

و همچنین بازشناسی شخصیت نویسندگان، بتوانیم به پاسخ این پرسش نزدیک شویم که کدام یک از 

در تألیف از آن کیست؟ بنابراین در ابتدا به معرفی ست، و فضل تقدم این دو کتاب، اصیل و کدام جعلی

 نشینیم.کتاب و آشنایی با هر دو مؤلف پرداخته، و سپس به داوری میان هر دو اثر می

 

 بحرالجواهرکتاب نخست، 

 بحرالجواهر فی علم الحساب و السیاق،، بحرالجواهرهای های مختلف به صورتنام کتاب در نسخه

                                                 
 (آلمان) انجام گرفته است.    ماربورگ پسیلیدر دانشگاه ف ۱۳۹۲در سال  Gerda Henkel ادیبن تیپژوهش با حما نیا *

 ق. پیوست مقاله است.١٣١٦نمایۀ کامل نسخ چاپ سنگی کتاب تا سال  ١

) با www.aghabozorg.ir(ی شده است)؛ نیز بجویید در سایت آقا بزرگ نسخه معرف ٣٦( ٧٣ـ  ٧٠قاسملو:  ٢

 ه)(با فاصلبحر الجواهرفاصله) و  (بی بحرالجواهرجوی و وجست
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توصــیف کرده را بااهمیت و مبتکرانه  آمده اســت. آقابزرگ تهرانی، کتاب فاترفی علم الد بحرالجواهر و
های شــمارۀ های خطی کتاب (در مقایســه با نســخهاســت. وی یک جا متن چاپ ســنگی را از نســخه

 خطی ۀنسخداند و در جای دیگر از یک تر میکتابخانۀ آستان قدس رضوی) مفّصل ٥٤٣٢و  ١٢٦٤٩
. ٣تها اشاره نکرده اسگفته است. اما وی طبیعًا به جزییات این تفاوت تر از چاپ سنگی سخنمفصل

در ادامه برخی از اما  ،های مختلف خطی و چاپی هدف این مقاله نیستاگرچه موضـوع تطبیق نسـخه
ــان خواهیم داد. مقدمتًا یادآور میتفاوت ــوم که دیباچۀ نســخههای محتوایی را نیز نش های خطی نیز ش

  تر، کوتاه و ساده و دیباچۀ جدیدتر، ادیبانه و مفّصل است. باچۀ کهنمتفاوت است. دی
  

  شکل نخست دیباچه
... معروض رای »لوالک لما خلقت االفالک«بسـمله. پس از حمد یزدان پاک و درود بر روان مصداق 

ر بود، خواهشــمند تدوین اولوااللباب و االبصــار می ــّ دارد که چون دوســتی که تخّلف از امرش متعس
واعد حســاب و توابع آیین و قوانین ســیاق دفتر شــد ... لهذا شــروع به تألیف این اوراق که مســّمی به ق

باشـد، اقّل الّسادات و الطّالب ابن محّمدامین الشاهشاهانی الحسینی می بحرالجواهر فی علم الّدفاتر
ین از خطا و عیب االصفهانی، عبدالوّهاب ـــ غفر ذنوبهما و ستر عیوبهما ـــ کرده، مستدعی اغماض ع

  .)815300ثبت شمارۀ ق کتابخانۀ مّلی، ١٢٦٧تاریخ (نسخه به ...»آن نمایند 
  
  شکل دوم دیباچه 

ر داران دفتر هستی را قلم بطالن بش، سـررشـتهید اعداد ثنایش که در توحیی را سـتایخداگانهیبسـمله. 
جمع اعداد نعمایش خیالی محال اوراق خیال اســت، و مهندســان دیوان گیتی را به طرح انامل اوهام 

ی اسپهر بلند از بحر قدرتش سحابی است برانگیخته، و بحور آفرینش از سحاب حکمتش قطره .است
فرو ریخته. درک سـیاق معرفتش را عقل مسـتخرج قرین کسـر اصّم یافته و به تضعیف تفکر جز به نقد 

  تحّیرش قسمتی نبود ... 

                                                 
 یلشاهشانن ایرزا عبدالوهاب بن محمدأمید میللس یاق الفارسین حساب السیقوان علم الدفاتر و یف یفارس حرالجواهرب« ٣

لکل  کل شط انهار و یکل بحر علی شطوط ف و ،ساحل ن ویب علی بحرمرتّ  ١٢٩٧و  ١٢٧١ ۀطبع بطهران سن ینیالحس
)؛ ٣٣و  ٣٢: ٣(طهرانی، ج  »فنه یهو کتاب مبتکر ف قطرات و ۀسحائب لکل سحاب ۀالرشح یف جداول و و ۀنهر رشح

د یمنه عند الس ۀتوجد نسخ و ١٣١٦و  ١٢٨٧ و ١٢٧٣) طبع ٣٢: ٣( یالمذکور ف ،علم الدفاتر یبحر الجواهر ف ۀرسال«
  ). ١٢٧: ١١(طهرانی، ج» سماال ب ویرتر لکنه بذلك التّ یها اختالف کثیف اکبر من المطبوع. و ،ن الشهشهانی بطهرانیحس



  
  
  
  
  

    563 ست؟يعلم الدفاتر ك يبحرالجواهر ف يواقع ةسندينو
  

 
 

 و ابســد حواعبود ... چندین مرتبه فرمایش بلیغ نمود که در قتی که بحر موّدت را گوهری چون دوســ
و دفتر دیوان مبتدیان را شرحی مرقوم آید، لهذا دو روزی در این باب اقدام،  اقیس نیوانق میرقو ت آن عوابت

را در دو  وعمجم نذا اینام نهادم. و انا العبد الجانی عبدالوهاب ... ل بحر الجواهرو پس از اتمـام آن را 
  ٤.مترداخپ رحش ندیب لاحس کر و یحب

  سان است: تقریبا یکهای خطی در نسخهاما انجامۀ هر دو شکل کتاب، 
ســیاق اســت که اکنون و ســایر چیزها را عدد و دانه نویســند. این مجمل از قواعد اهل  :نمونۀ نخســت

باشد. و صلی الله علی محمد و مصـطلح و متعارف اسـت. و تصرفات را در آن معانی مدخلیت تمام 
  آله  الطاهرین. 
و سـایر چیزها را عدد و دانه نویسند. این است مجمل از قواعد دفتر اهل سیاق و اکنون  :نمونۀ دوم

د. و صلی الله علی محمد و ین معانی باشمصـطلح و متعارف اسـت و تصرفات را مدخلیت تمام در ا
  آله.  

بار فهرســت کامل بندی کامل کتاب نیامده اســت. نخســتینهای نســخ خطی، بخشدر فهرســت
. برای ٥آورده است فروغســتانیاد ایرج افشـار در ضـمایم تصـحیح ارزشــمند محتویات کتاب را  زنده

 و شمارۀ صفحات بحرالجواهرندرجات کتاب اشراف بر محتویات و امکان مقایسه با متن دوم، نمایۀ م
. به گمان نگارنده، آوریممی )815300(شمارۀ ثبت  ق کتابخانۀ ملی١٢۶٧را بر اسـاس نسـخۀ موّرخ 

   ترین نسخۀ معتبر موجود در ایران است.این نسخه قدیم
 

  )٢(دیباچه 
  )٥ـ٣(فهرست مطالب

  بحر اّول: در علم حساب و توابع آن؛ در سه شط 
  )٦: در قواعد حسابیه؛ در چهار نهر (شـــط اّول 						

 )٦( جدولو چهار  رشحه: در حساب صحاح؛ در یک نهر اّول 																		
   سحاب: در معرفت تحریر ارقام صحاح؛ در سه رشحه
  )٧: در ارقام هندسه (١ سحاب

                                                 
  کتابخانۀ مجلس ٥٥٩٢، و نسخۀ 815300به شمارۀ ثبت  کتابخانۀ ملی ق ١٢۶٧نسخۀ . ٤ 
 ١٢٧٠را بر اساس نسخۀ مورخ  بحرالجواهرقلعه نیز فهرسـت مندرجات  صـفری آق؛ ٣٠٣تا  ٣٠٠: فروغ اصـفهانی. ٥ 

  ).۵٠ـ ۵٣قلعه: اند (صفری آقکتابخانۀ مجلس در مقالۀ خویش آورده
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  )٨: در ارقام نقد (٢ سحاب
  )١١: در ارقام جنس در دو گونه من و خروار(٣ سحاب
  )١٢: در جمع و تضعیف (١ جدول
  )١٥: در تفریق (٢ جدول
  )١٧: در ضرب یا برآورد(٣ جدول
  )٢٠: در قسمت (٤ جدول

  جدولو چهار  رشحه: در حساب کسور؛ در یک نهر دویم 																		
  جوهرو یک  سحاب: در معرفت تحریر ارقام کسور؛ در سه رشحه
  )٢٧( قطره: در ارقام هندسه؛ در سه ١ سحاب

  )٢٧: در ارقام کسر (١ قطرۀ 																																																						
  )٢٨: در مخرج کسور (٢ قطرۀ 																																																						
  )٣٠آن ( : در کیفّیت ترقیم ارقام٣ قطرۀ 																																																						

  )٢١: در ارقام کسور نقدی (٢ سحاب
  )٣٣: در ارقام کسور جنس (٣ سحاب
  ]جدول) [در چهار ٣٥: در معرفت رفیع و تجنیس و تحویل (جوهر

  )٣٥: در جمع و تضعیف (١ جدول 																																																						
  )٣٧: در تفریق (٢ جدول 																																																						

  )٣٨: در ضرب کسور(٣ جدول 																																																						
  قاعده در برآورد چادر و نظایر آن          

  ) ٣٩: در قسمت در هشت قسم(٤ جدول 																																																						
  )٤٤: در تبدیل (ابتیاع و تسعیر و صرف و مبادله) (ر سیمنه 																		
: در استخراج مجهوالت(اربعۀ متناسبه، تعاکس، جبر، مقابله، خطائین) نهر چهارم 																			

)٤٩(  
  )٥٣( نهرو دو  قطره: در مساحت؛ منشرح به یک شـــط دویم 						

  )٥٦مساحت و مبادی آن (: در تعریف و موضوع قطره 																		
  )٥٣] (جدول: در مساحت سطوح  [در دو ١ نهر 																		

  )٥٦االضالع( ۀ، در مساحت سطوح مستقیم١ جدول    



  
  
  
  
  

    565 ست؟يعلم الدفاتر ك يبحرالجواهر ف يواقع ةسندينو
  

 
 

  )٥٨، در مساحت بقیۀ سطوح(٢ جدول    
  )٦٠: در مساحت اجسام (٢ نهر 																		

  )٦٠: در اجرای قنوات(شـــط سیم 						
  

  ؛ در دو شط لم سیاق و قوانین دفتردر عبحر دویم: 
   نهر: در کلمات معروفه؛ در دو اول شط
  )٦٢های مشهوره نزد اهل تحریر بر ترتیب تهّجی(: در معانی الفاظ مصطلحه و صیغه١ نهر

  در اسامی ارباب صنایع و مکاسب و مشاغل؛ در دو جدول : ٢نهر 
  : در اسامی مکاسب مالیاتی١ جدول
  ٦باشند: در اسامی سایر مکاسب که معاف و مسّلم از مالیات می٢ جدول

   رشحه: در قواعد و آداب مصطلحۀ مشهوره؛ در چهار شط دویم
  )٧١( قطره: در قرینه و اسامی منشعبه از آن؛ در چهار ١ رشحۀ
  )٧١: در قرینه و آداب آن (١ قطرۀ
  )٧٤: در اّتصاالت (٢ قطرۀ
  )٧٦[گوشوار و حشو و ضلع] و غیرها (: در آداب بدن و گوش و ٣ قطرۀ
  )٧٨: در بعضی قواعد متفّرقه (جایزه، تعداد، میزان، راّده) (٤ قطرۀ
   قطره: در آداب دفتر اوارجه؛ در چهار ٢ رشحۀ
  )٨١: در شعب اوارجه و فهرست و آداب آن(١قطرۀ 
  )٨٣: در آداب مفرده (٢ قطرۀ
  )٨٣ذلک و آداب آن (: در من٣ قطرۀ
   قاعدهو یک  حبابذلک؛ در سه اعمال بعد از من: در ٤ قطرۀ
  )٨٥: در اعمال تحت الباقی (١ حباب
  )٨٦: در اعمال تحت الفاضل (٢ حباب
  )٨٨: در اعمال تحت الباقی بما فیه الّزیاده (٣ حباب
  )٨٩: در جزو دادن باقی و فاضل (قاعده

                                                 
  کتابخانۀ ملی وجود ندارد.  ١٢۶٧. نهر دوم از شط اول و دو جدول زیرمجموعۀ آن در نسخۀ مورخ ٦ 
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   قطره: در آداب دفتر توجیه؛ در دو ٣ رشحۀ
  )١٠٣: در فهرست این دفتر و شعب توجیهات (١ قطرۀ
  )١١٩: در نوشتن بروات (٢ قطرۀ
   قطره: در طرح محاسبات و معرفت نوشتن خّط سیاق؛ در دو ٤ رشحۀ
  )١٢٤: در طرح محاسبات(مجمل، مفصل، حقیقت، تتنقیح، ...) (١ قطرۀ
  )١٢٧: در معرفت نوشتن خّط سیاق (٢ قطرۀ

  )١٣٠: در مضافات القاب (ساحل
  

  بحرالجواهردر بارۀ مؤلف 
های نسخ، نام نویسندۀ کتاب به شکل کامل، های خطی و چاپی کتاب و به تبع آن در فهرستدر نسخه

  یا ذکر بخشی از نام ذیل آمده است:
 ســّید/ میرزا عبدالوّهاب بن محّمدامین حســنی حســینی شهشهانی، ادات و الّطالباقل السـّ 

  سپاهانی شاهشهانی) اصفهانی/ (شاهشاهانی/
متأسـفانه جسـتجو در منابع تاریخی و رجالی دورۀ قاجار، نتوانســت اطالعی از نویسنده به دست 

اند، نامی از او در سلسلۀ سادات این خاندان دهد. محققانی نیز که به تاریخ خاندان شهشهانی پرداخته
گاهی ما از او، همان اسـت که مشـار به نقل از سـیدحسـین٧اندنیاورده شهشهانی نوشته است:  . تنها آ

زیسته، و متولی موقوفۀ اصفهانک ـــ که وی از علما و سـادات شهشهان بوده و در محلۀ شهشهان می«
. دیگر پژوهندگان معاصر نیز تنها به استناد همین متن و ٨»وقف بقعۀ شـهشـهان اسـت ـــ بوده اسـت

   ٩.اندمین مطالب را تکرار کردهدان دانسته و هاو را ادیب و ریاضی بحرالجواهر،های متعدد کتاب چاپ
ای مستقل و با ذکر احتمال به او منسوب ای در هندسه نیز به عنوان رساله، نوشتهفهرست الهیاتدر 

. اما این نوشـته، همان مطلب کوتاهی اســت که در انتهای برخی از نسخ خطی و چاپ ١٠شـده اسـت

                                                 
، ١٣۵٧نیمۀ دوم تیر  ، وحید، شاه عالءالدین ،شاه عالیی، مصطفی؛ ١٢٠، ص...)ها و تاریخ اصفهان(سلسلههمایی،  ٧

وقف، میراث  ، موســوی، ســید کمال ، »شــهشــهانی، فقیهی واقف، ناقدی ژرف نگر«؛ ٣٧تا  ٣٢صــص ، ٢٣۶شــمارۀ 
  :٢٠و  ١٩ـ شماره  ١٣٧۶پاییز و زمستان ، جاویدان

  ٢٥ص، ٤مشار، ج ٨
  ١۴٠ص ،، انوشه۴٢۵ص ،مهدوی  ٩
  ).٣٣١: ١است (حجتی، ج بحرالجواهرق. نسخۀ شمارۀ یک ١٢٨٩. مورخ ۵۶٨از مجموعۀ  ٢نسخۀ شمارۀ  ١٠
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(از جمله در چاپ  قاعده در هندسه، و یا فایدۀ هندسیه فایده در هندسـه،با عنوان  بحرالجواهرسـنگی 
شود. اگر این مطلب بدون مقدمه و خاتمه را از مجلس) دیده می ٦٥٤٥ق و نسخۀ خطی ١٢٨٧سـال 

ای بر متن کتاب و از نوع قواعد و فواید که باید تکملهای مســتقل، بلخود او بـدانیم، آن را نـه رســاله
  مذکور در متن شمرد. 
کم یک بار نام خود را در متن ، شهشهانی دستبحرالجواهرشده در متن کتاب  در نمونۀ اسناد ارائه

 دهد که او و برادرانش، مبلغ صدآورده است. این سند نشان میل و بذر تیو  مستمری(ذیل نمونه سـند 
  ١١.اندکردهتومان نقد و هشتاد خروار غله دریافت می

  
  حیات مؤلف و سال تألیف کتاب

نوشــته  »ق١٢٥٣زنده در «ولد و درگذشــت نویســنده ســاکت اســت. اما ذیل نام او، مشــار در بارۀ تاریخ ت
این تاریخ نیز برگرفته از رونوشت سندی از قرن نهم است که در مجموعۀ شهشهانی وجود داشته و  ١٢.اسـت

ین به اشود. ژان اوبن در پانویس یکی از مقاالت خود، به نقل از او، نام عبدالوهاب نیز در حاشیۀ آن دیده می
های نسخ خطی و در بیشتر منابع و فهرست ١٣سـند و سـخنان منقول از حسـین شهشهانی اشاره کرده است.

  چاپ سنگی نیز تنها همین تاریخ در بارۀ زمان حیات نویسنده تکرار شده است. 
های خطی کتاب امـا راه دیگری که برای ردیابی تاریخ حیات او در اختیار داریم، بررســی نســخه

تواند ما را به تاریخ تألیف کتاب نیز نزدیک کند. از میان حـال میاســت. این کـار درعین واهربحرالج
  اند: های متعدد کتاب، موارد ذیل قابل توجهنسخه

ــخه .١ ــگاه تهران، نس ــت کتابخانۀ مرکزی دانش خ به تاری بحرالجواهر فی علم الدفاترای از در فهرس
د، نشان داد که این نسخه تاریخ کتابت ندارد، و اما بررسی مجد ١٤ق شـناسانده شده است.١٠٦٨

  هستند.  ١٢٦٩و  ١٢٦٧های ذکرشده در متن کتاب مورخ اسناد و برات
نگار تاریخ را به ). فهرســت٧٧۶٣-۵(شــمارۀ  ق دارد١١٥٩ای به تاریخ کتـابخانۀ ملی نســخه .٢

ــناد نمونۀ متن کتاب مورخ ١٢٥٩ بنابراین اســت.  ١٢٦٨و  ١٢٦٦ق اصــالح کرده اســت. اما اس
 تواند درست باشد.نمی ١٢٥٩و  ١١٥٩کدام از دو تاریخ هیچ

                                                 
  مجلس ٦٥٤٥نسخه  ١٦٢برگ  ١١
  ٢٥: ٤مشار، ج ١٢ 
  ٢٢١اوبن، ص  ١٣ 
  ٤١٠١تا  ٤٠٩٩: ١٥جپژوه، فهرست مرکزی، دانش ١٤ 
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ق انجامۀ نسخۀ اساسش را ١٢٧٠کتابخانۀ مجلس، کاتب در سال  ٢١٢٤در انجامۀ نسخۀ شمارۀ  .٣
حّرره ابن محمدامین شـاهشـاهانی الحسینی االصفهانی، مؤلف « با این عبارت نقل کرده اسـت:

ــ غفرالله له و لوالدی ۀهذه الورق ــ فی عاشر شهر رجب المرجب من شهور خمسـ و خمسین و  ۀه ـ
ها و اسـناد ذکر شده در متن این کتاب . اما برات»النبویه ... ۀق] من الهجر١٢٥٥مأتین بعد الف[

  دهند. را نشان می ١٢٧٠و  ١٢٦٦های نیز تاریخ
   ١٥ق است.١٢٥٨ق کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، به تاریخ ٢١٠١نسخۀ شمارۀ  .٤
اما در انجامه،  ١٦ق است١٢٥٨کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  ٩٨٦٧تاریخ کتابت نسخۀ شمارۀ  .٥

لک بعون الم بحرالجواهر ۀتّمت الّرسال: «به عنوان تاریخ تألیف کتاب ذکر شده است ١٢٥٤سال 
و  ۀالقـادر علی ید مؤّلفها فی یوم اإلثنین ثالث و عشــرین من الشــعبان المعظم من شــهور اربع

النبویه. و تّمت الکتابت فی یوم الجمعه عاشـر شهر شعبان  ۀن و مأتین بعد الف من الهجرخمسـی
  ».١٢٥٨ ۀمن شهور ثمان و خمسین و مأتین بعد الف. سن

ــمارۀ ثبت ١٢۶٧ای مورخ نســخهچنان که گذشــت، کتابخانۀ ملی  .۶ ) دارد که متن 815300ق (ش
دیباچۀ آن با بقیۀ نسـخ متفاوت اسـت. و مقدمۀ متفاوت، شاید نشانی از زنده بودن مؤلف در این 

  زمان داشته باشد. 
 در کتابخانۀ مجلس مجمع البحرینیا  حساب و سیاقکه با نام  بحرالجواهراز  ایبه استناد نسخه .٧

  . ١٧ده بوده استق زن١٢٨٧میرزا عبدالوهاب ظاهرًا تا سال ، ثبت شده است
قمری  ١٢٨٧بودن عبدالوهاب شهشهانی تا سال توان به زندههای یادشده، دست کم میبر اساس نسخه

ها از زبان مؤلف به عنوان ســال در این نســخه ١٢٥٨، و ١٢٥٥، ١٢٥٤های حکم کرد. اما چون ســال
  کرد. توان نسبت به سال دقیق تألیف کتاب اطمینان حاصلتألیف یاد شده است، نمی

  
  دومکتاب 

تألیف محمدامین بن محمدکاظم خویی مشهور  ، لوامع االشراق فی علم الحساب و السیاقکتاب دوم
 ٣١٥٣ الله مرعشی قم، به شمارۀشده از این کتاب در کتابخانۀ آیتبه میرزا باباست. تنها نسخۀ شناخته

                                                 
  ٢١٠١، ٨جهمان، . ١٥ 
  ٤٩٧، ١٧ج. همان، ١٦ 
  .١۵۴تا  ١۴٢رسولی، صص ؛ ٢٦٦٩، ص ٤ج  ،منزوی؛ ١٠٩٣، ص ٣، بخش ١٠حایری، ج . ١٧ 
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  چنین است: ١٨خانهشود. تلخیص اطالعات موجود در فهرست این کتابداری مینگه
ل در علم حسـاب و شـناختن سـ« دفترداری، که به درخواست جمعی از  یاق و دانستن چگونگیمفصـّ

اشراق و  دارای چندك قطعه. یدو لمعه و ف شـده و مشـتمل است بر یتأل ق ١٢٦١ مخادم به سـال
  . ... اءینور و شعله و ض

ا یده و گوهم شدر صحافی درح شده است. برگها یه تصحیست، در حاشین نوشته نیق، عناوینستعل
  »نسخه ناتمام باشد.

  
  آغاز و انجام متن کتاب به شرح ذیل است:

ی بال عدد و المحیط الّصمد الفرد اّلذی  یا من التعّد نعماؤه و التحصـینحمدك  :آغاز آالؤه المحصـّ
ان ســید االمکان و محیط مرکز االمن و االم ۀ(لم یلد و لم یولد). و نصــلی علی خیر خلقک قطب دائر

مقدار و بندۀ یاالنس و الجـان محمـد خیر من نطق بـالوحی و الفرقـان و آلـه الطیبین الطاهرین. ذرۀ ب
خـاکســار ابن مرحوم محمدکاظم خویی، محمدامین، الشــهیر میرزا بابا معروض رای اولوااللباب و 

حســاب و  دارد که حســب الخواهش جمعی از مخادیم کرام تدوین بعضــی از قواعد علماالبصــار می
ن باشــد نموده و در ایســیاق و قوانین دفتر را که از اختراع و تالیفات عالمان علوم ریاضــی و ســیاقی می

به  ئیل شروعاواخر ثلث اول سـال هزار و دویسـت و شصت و یک هجری نبوی مطابق سنۀ ترکیۀ ئیالن
کرده و با عدم القضاء است  لوامع االشـراق فی علم الحسـاب و السیاقتحریر این اوراق که مسـمی به 

ثلـث اول او را تمـام گردانیـده، مســتدعی آن که اغماض عینی از خطا و عیب او نمایند. و او را مبتنی 
  ساختم بر دو لمعه و یک قطعه ...

ــند. این مجمل از قواعد اهل دفتر که اکنون مصــطلح و : انجام ــایر چیزها را عدد و دانه نویس و س
  ن معانی باشد.یا ت تمام دریلمتعارف است و تصّرفات را مدخ

هایی از کتاب نیز گم شده است. جای عناوینی جایی اوراق کتاب در صــحافی، برگهعالوه بر جاب
ار توان ساختکه قرار بوده اسـت بعدًا به رنگ سـرخ نوشـته شود هم نانوشته مانده است. با این حال می

و نیز مراجعه به متن کتاب، بازسازی  ٨٣متن را بر اسـاس فهرسـت صفحۀ نخست، و ادامۀ آن در برگ 
توان افتادگی و ایم. از این طریق نیز می. شــمارۀ اوراق موجود بر نســخه را در برابر هر عنوان آورده١٩کرد

                                                 
  ٣٨٦ـ  ٣٨٤: ٨مرعشی، ج  ١٨ 
های نمایۀ کتاب همچنان های بخشگذاریبا توجه به آشــفتگی نســخه و مشــخصــات ذکر شــده، احتمال خطا در نام ١٩ 

  وجود دارد.



  
  
  
  
  

570  فيروز باقرزادهنامة دكتر ن، جش فرّ فيروز 
 

 
 

عه دو لمعه و شش اشراق و یک قط بنا بر اشـارۀ دیباچه، کتاب بهپراکندگی اوراق متن را ردیابی کرد. 
  تقسیم شده است:

  اشراق: ٢٠دوو توابع آن منشرق بر لم حساب لمعۀ اول، در ع
  )٨۴( شش نور، در بیان معرفت علم حساب، دارای اصول و اصطالحات آن، منور بر اشراق اول

  ب)٨۴( هشت ضیاء ویک شعله ، در حساب صحاح، منشعل به ١نــــور 
  است. سه شعاع، در ارقام و او منشعع بر شعله

  )٨۵( ، در ارقام هندسه١شعاع 
  در ارقام نقد  ،٢شعاع 
  ب)٨۶( در ارقام جنس ،٣شعاع 
  ب)٨٧( در جمع و تضعیف و بعضی قواعد متفرقه ،١ضیاء 
  در تفریق ،٢ضیاء 
  ب)٨٩( در ضرب ،٣ضیاء 
  ب)٩٢( بندی و برآوردش نیز گوینددر قسمت که آن را بنیجه ،۴ضیاء 
  ٢١در تحویل ،۵ضیاء 
  است: دو مرتبه ، در صعود و نزول و او را ٦ ضیاء
  ، در صعود١ مرتبۀ
  در نزول ،٢مرتبۀ 

  در حساب سلسلۀ جمع و تفریق، ٧ضیاء 
  در حساب سلسلۀ ضرب و تقسیم، ٨ضیاء 

  است:  مرتبه دودر حساب کسور دارای ، ٢نــــور 
  است: ضیاء چهارو  یک شعلهدر حساب کسور عام منشعل به ، ١مرتبۀ
   عکسو  شعاع، در معرفت کسر و کیفیت وضع و اصطالحات آن، منشعع بر چهار شعله

  در ارقام کسور و اصطالحات و مخرج کسور ،١شعاع 
  در طریقۀ ارقام هندسی ،٢شعاع 
  در طریقۀ ارقام نقدی ،٣شعاع 

                                                 
  جا نوشته شده است. ها در لمعه اول و دوم جابهرسد تعداد اشراق. اصل: سه. به نظر می٢٠ 
  شعله، عکس تکرار شده است. ١، مرتبۀ ٢. عنوان تحویل ذیل نور ٢١ 
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  در طریقۀ ارقام جنسی ،۴شعاع 
  در معرفت رفع و تجنیس و تحویل عکس،

  در جمع و تضعیف ،١ضیاء 
  در تفریق ،٢یاء ض

  )١٣٧( قسم است ۵در ضرب و آن  ،٣ضیاء 
  قسم است. ٣در قسمت و آن  ،۴ضیاء 
  ب)١٣٨( است پنج ضیاء ویک شعله در حساب کسور اعشاریه و او منشعل بر  ،٢مرتبۀ 
  ، در معرفت تحریر ارقام کسور اعشاریه و مخارج آنشعله
  )١٣٩( ، در تحویل کسور عام به سوی کسور اعشاریه١ ضیاء
  در جمع کسور اعشاریه  ،٢ضیاء 
  ب)١٣٩( در تفریق کسور اعشاریه ،٣ضیاء 
  در ضرب کسور اعشاریه ،۴ضیاء 
  در قسمت کسور اعشاریه ،۵ضیاء 

  )١۴٠( چهار ضیاء ویک شعله ، در استنباط اعمال ناشی از کسور ....  منشعل به ٣نــــور 
  ٢٢در برآورد چادر شعله،
  )١۴١اطعه (و بیان قسمت متق، ١ضیاء 
  ب )١۴١( در بیان قسمت متداخله، ٢ضیاء 
  )١۴٣( در خالصۀ اربابی، ٣ضیاء 
  ب)١۴٣( در تقسیم غنیمت فی ما بین لشکر، ۴ضیاء 
  )١٠٧شود طریقۀ ابتیاع و تسعیر و صرف و مبادله و نظایر آن (، در تبدیل و در او نموده می۴ور نــ
  ب)١٠٩( است. شعاع ٢٣شش در بیان معرفت لوگارثم و قواعد اعمال آن و او منشعع بر ،۵ور نـ

  ب)١١٠( برای دریافت لوگارثم عددی صحیح که تحت هزار باشد ]،١[شعاع 
  ب)١١٠( برای دریافت لوگارثم عددی صحیح که باالی هزار باشد]، ٢[شعاع 
  )١١١( برای دریافت عددی از لوگارثم مفروض ،٣شعاع 

                                                 
  ذیل ضرب از جدول سوم آمده است. بحرالجواهر. این عنوان در ٢٢ 
شعاع  ۴رسد باید ب، به فهرست اضافه شده است، به نظر می ٨٣ناد دوعنوانی که در حاشیۀ برگ . اصل: چهار. به است٢٣ 

  یافت. شعاع تغییر می ۶به 
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  ، برای دریافت لوگارثم عدد لشکر۴شعاع 
  ، عمل ضرب به حساب لوگارثم۵شعاع 
  ب)١١٢، عمل نزول به حساب لوگارثم(۶شعاع 

  )٩٧است( دو ضیاءدر استخراج مجهوالت و آن نیز ، ۶نــــور 
  به طریقۀ اربعۀ متناسبه ،١ضیاء       
  به طریق خطائین ،٢ضیاء 

  )٩٨است( ار نورچهدر مساحت و او منّور به  اشراق دوم،
  در بیان معرفت مساحت، و ادای اصول و اصطالحات آن ، ١نور     

ــاحت ،٢نور  ــطوح متعلقه به آنها و قاعدۀ مس ــتقیم) و س ــل و مس  در بیان خطوط (منحنی و وص
  ب)٩٩(

  ب)١٠٠( در بیان مساحت جسم و قاعدۀ مساحت سطح و جسم آن ،٣نور 
  )١٠٢( وجهقنوات. در دو  ٢٤در اجرای ،۴نور 

  
  )١٠٢( است ٢٥ها، منشرق به سه اشراقلمعۀ دوم، در علم سیاق و و آداب دفاتر و توابع آن

و  یک شعلهدر بیان معرفت علم سیاق و آداب اصول و اصطالحات آن و او منشعل به  ،١اشـراق 
  است. هشت ضیاء

  در بیان معرفت ترقیم خط سیاق ،١شعلۀ     
  )١۴۵( رد و قرینه در مّدات]در قرینه، [در دو قسم: قرینه در ف ،١ضیاء 
  )١۴٨( در اتصاالت ،٢ضیاء 
  ب)١۴٨( در بدن و گوش و حشو و غیره و آداب هر یک ،٣ضیاء 
  در اقسام میزان ،۴ضیاء 
  )١۵٢( در راّده عن الحشو ،۵ضیاء 
  در سهو العقد میزان ،۶ضیاء 
  ب)١۵٢( در جایزه  ،٧ضیاء 

                                                 
  ها به صورت اجزاء قنات نوشته شده است.. در بیشتر نسخه٢٤ 
رستی اشراق نوشته لمعۀ دوم به جای اشراق، به دو نور تقسیم شده، ولی در متن به د ٨٣. اصل: سه نور. در فهرست ص ٢٥ 

  ها در لمعه اول و دوم جابجا شده است.  بنابراین در اینجا عدد دو را به سه تغییر دادیم. شده است. نیز تعداد اشراق
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  در تعداد ،٨ضیاء 
  ب)١۵٢( است دو شعلهدر بیان جمع و خرج و او منشعل بر  ،٢اشراق 
  در آداب جمع   ،١شعلۀ     
  )١۵۴( است عکسو  سه شعاعدر آداب خرج و او منشعل بر ، ٢شعلۀ 
  ب)١۵٣( در اعمال تحت الباقی ،١شعاع 
  ب)١۵۵( در اعمال تحت الفاضل ،٢شعاع 
  در اعمال بعد الباقی ،٣شعاع 
  بما فیه الزیاده ، ۴شعاع 
  )۶٧( در بیان جزو دادن باقی و فاضل عکس،
  است: دو نور، در  آداب دفاتر و او منور ٣اشراق 
  در آداب دفتر اوارجه ،١نور         
  است چهار ذّرهدر آداب دفتر توجیه بر  ،٢نور         
  در نوشتن بروات ،١ذرۀ           

  ب)٨٩( قسم] ٧در طرح محاسبات، [در  ،٢ذرۀ 
  های مشهوره اهل تحریر و در معانی و الفاظ مصطلحه و صیغه ،٣ذرۀ 

  ب)١۵٧( دفاتر  
  ب)١۵٩( در مضافات القاب ،۴ذرۀ 

  [در نسخه موجود نیست].قطعه، 
  

  لوامع االشراقسال حیات نویسندۀ و تاریخ تألیف کتاب 
ر شده ذک میرزا بابا مشهور بهمحمدامین بن محمدکاظم خویی نام نویسـنده در دیباچۀ کوتاه کتاب، 

اسـت. در فهرسـت کتابخانه نیز توضیحی در معرفی او نیامده است. نویسندۀ کتاب را به دلیل اشتراک 
خص توان با شنام مشهور، نام پدر، تخصص او در امر سیاق و استیفا و نیز یکی بودن دورۀ زندگی، می

ق یکی دانست. ١٢٢٩در سال  هیه روسلچی بیرازی ایخان شرزا ابوالحسنیم سفرنامۀیاد شـده در متن 
 نویسد:  ویژه، میرزا بابا مستوفی میوی در بارۀ میرزا محمدکاظم و چهار فرزندش و به

ك در مرتبۀ یمکان هر ، مســتوفی ســرکار شــاه جنتمحمدکاظمرزا یپناه م... الحق اوالد مرحمت
و کماالت و محاسن صوری و  دهیده و اخالق پسـندیع اوصـاف حمیر ندارند و به جمیل و نظیخود عد
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اعالست،  وانید مستوفیکه اکبر اوالد اوست و  رزا بابایمچه باشند. چنانراسـته مییمعنوی آراسـته و پ
رزا محمدعلی که در سرکار یست. و بعد میاق، ثانی به جهت او متصـور نیداری و علم سـدر سـررشـته

ران، منشی باالستقالل و نادر عصر است. و بعد یعهد دولت االسلطنه و ولیبیواالتبار نّواب اشـرف نا
ع صفات حسنه آراسته است. ین که به جمیار قزویر شاهزاده، صاحب اختیرزا محمدحسین وزین میهم

ن ظاهر یۀ احوال اهالی قزویرفتاری او آثار رضامندی و خوشنودی از ناصكیو از مراتب دانشـمندی و ن
رزا محمدحسن، یباشد و بعد مشـان مییاعتقاد و التفات با ااسـت، و شـاهزادۀ اعظم را کمال اعتماد و 

شان است، و در امر یز با ایران که وزارت سـپاه نظام و سرباز نیعهد امسـتوفی سـرکار نواب اشـرف ولی
  ٢٦دارند.خود منتهای استقالل را می

 لوامع فتوضیح سفرنامه البته در باب مستوفیان مشهور خاندان آشتیانی است. و نسبِت خویی مؤل
ــناد متن کتاب در ابتدا کمی ایجاد تردید می ــتیانی در یکی از اس ــبختانه نام میرزا بابا آش کند، اما خوش

توانیم نویسنده ـ که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت ـ آمده است و بر این اساس می بحرالجواهر
ن آشتیانی [ثّم خویی] بدانیم. همچنی را بدون تردید میرزابابا فرزند محمدکاظم مستوفی لوامع االشـراق

ق) و اطالعات موجود در این سفرنامه، عجالتًا ١٢٦١با توجه به تاریخ تألیف یادشـده در مقدمۀ کتاب(
  ق گواهی داد. ١٢٦١تا  ١٢٢٩های توان به زنده بودن مؤلف میان سالمی

  
  ها و اختالفات متنشباهت
تاب بندی کلی دو کمتن نیز پیداست، ساختار و فصلکه در نگاه نخسـت به فهرسـت محتویات  چنان

ک و ی لمعه، کتاب به دو لوامع االشــراقاند. یعنی در یکســان اســت و تنها نام فصــول و ابواب متفاوت
یز بندی مطالب نتقسـیم شده است. جزییات تقسیم سـاحلو یک  بحربه دو  بحرالجواهر، و در قطعه
شــعله و ضیاء و را به  لمعهو دیگری هر  جدول و قطره، رشـحه ورا به  بحرگونه اسـت. یکی همین
  تقسیم کرده است.  شعاع

 تر ومفصل لوامع االشــراقشـود که متن با مقایسـۀ نمایۀ کامل محتویات هر دو کتاب، روشـن می
  اند.است. این موارد در فهرست با خط تیره مشخص شده بحرالجواهرتر از کامل

بخش کتاب دانسته شده، ولی نسخۀ موجود، فاقد این بخش است  ، آخرینقطعه، لوامعدر دیباچۀ  
(به جای  به عنوان آخرین بخش کتاب بحرالجواهرچه در دانیم موضـوع آن چه بوده است. اما آنو نمی

                                                 
  ٨ و ٧ایلچی شیرازی: . ٢٦ 
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 ذرۀیعنی مضافات القاب است که ذیل  لوامعقطعه و معادل ساحل) آورده شده، آخرین بخش بازماندۀ 
  چهارم از آخرین شعاع کتاب آمده است. 

هم بخش کوچکی دارد کـه در لوامع نیســـت. یعنی  بحرالجواهرهـای لوامع، متن در برابر افزونی
اسـامی ارباب صـنایع و مکاسب و مشاغل (نهر دوم از شط اول، و دو جدول زیرمجموعۀ آن). اما این 

 بحرالجواهرد پس از این تاریخ به کتاب رسموجود نیسـت و به نظر می ١٢٦٧بخش افزوده در نسـخۀ 
  افزوده شده است.

ان ای است که بتوبدیهی اسـت که شـباهت ساختاری و همسانی عبارات متن کتاب، بیش از اندازه
ارق توان سآن را به اتفاق نسبت داد. پس تردیدی در وقوع یک سرقت علمی نخواهد بود. اما چگونه می

  را شناخت؟ 
ر اساس جا و باسـت. تا این هألیف نخسـتین پرسـش تعیین کننده در این بارپس موضـوع تقدم در ت

قمری ثبت شــده  ١٢٦١ها با تاریخ پیش از ســال که در فهرســت بحرالجواهرهای معرفی شــدۀ نســخه
نده، کنتوان به همین یک دلیل قانعاسـت، فضل تقدم در تألیف از آن عبدالوهاب شهشهانی است و می

بدانیم که البته چند فصل تخصصی به کتاب افزوده است. اما اعالن تاریخ دقیق خویی را سارق کتاب 
آید. یعنی اگر او کتاب دیگری را به نام خود کرده باشد، صادقانه به نظر می لوامعتألیف از سوی مؤلف 

 ،دلیلی ندارد که تاریخ تألیفش را در مقدمه ذکر کند. اما عکس ان موضوع منطقی خواهد بود اگر سارق
ــخه با تاریخی کهن ــال تألیف را در متن کتابش ذکر نکند، اما تالش کند تا با ارائۀ چند نس ــبهۀ تس ر ش

  سرقت را از بین ببرد. 
، دیدیم که چند تاریخ بحرالجواهرهای خطی از ســوی دیگر، چنان که گذشــت در بازبینی نســخه

 ،ان سال تالیف یا کتابت ذکر شدهها به عنو) که در نسخهلوامع االشـراقق (تألیف ١٢٦١پیش از سـال 
یش که تاریخی پ بحرالجواهرهای اند. این موضوع، اطمینان ما را نسبت به درستی دیگر نسخهنادرست

  ق دارند، سلب کند. ١٢٦١از 
  

  داوری در بارۀ دو کتاب
ما برای  گیریتواند در تصــمیمبندی و توجه به موارد ذیل میگفتـه، بـازبینی، جمععالوه بر موارد پیش

  قضاوت در بارۀ این دو کتاب مؤثر باشد:
ه ک بحرالجواهرهایی از با توجه به وجود نســخه نمـایی.تـاریخ تـألیف و تالش بر کهنـه ١

رســد تالشــی صــورت گرفته اســت تا تاریخ تألیف این تاریخی غیرواقعی دارند، به نظر می
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تر از دیگر تألیفات مهم این هن) و حتی ک١٢٦١( االشراقلوامعتر از زمان تألیف کتاب، کهنه
  ) نشان داده شود. ١٢٥٨( فروغستان) و ١٢٥٥( قوانین السیاقدوره مانند 

ــص در تـألیف.  ٢ دادن تألیف کتابی برجســته و اثرگذار در حوزۀ فقه به نســبتنقش تخص
قدر شــخصــی مســتوفی چون میرزا بابا که نشــانی هم از طی مدارج فقهی او نداریم، همان

و در که از حضور ا »اقل الّطالبی« به بحرالجواهردادن کتاب پذیرش است که نسبتغیرقابل
 واهربحرالجسند موجود در متن  و حتی به استناد دو دسـتگاه دیوانی خبری در دست نیست.

توان اطمینان یافت که او هیچ گاه وارد کار که مربوط به خود او و بقعۀ شـهشـهان اســت، می
نکته نیز قابل یادآوری اســت که حتی در گذشــته نیز چنین ذهنیتی این دیوانی نشــده اســت. 

مقدمۀ یکی از کتب ســیاق، که در  وجود داشــته اســت. چنان بحرالجواهرنســبت به مؤلف 
 . ٢٧به میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله (نشاط اصفهانی) نسبت داده شده است بحرالجواهر

د، شومقایسـۀ محتویات این دو اثر دیده میکه در  چنان. االشـراقلوامعتر بودن متن کامل ٣
تر است و میرزا عبدالوهاب به دلیل دشواری یا هر تر و تخصـصی، کاملاالشـراقلوامعمتن 

ــفحه از کتاب)، و مباحث مربوط  ٥٠(حدود  دلیل دیگر، از آوردن مباحثی چون لگاریتم ص
رف نظر کرده است. به خالصـۀ اربابی و تقسـیم غنیمت میان لشـکر و ... در کار خویش ص

 اگرچه این مباحث کامال مرتبط با هدف تألیف بوده است. 

کسفورد، نشان می ١٢٦٦. نسخۀ مورخ تغییر نام کتاب و دیباچه ٤ دهد که متعلق به دانشگاه آ
، یعنی: لوامع االشــراق فی الحســاب و الســیاقکتاب شــهشــهانی در ابتدا نامی مشــابه 

غییر ت بحرالجواهر فی علم الدفاتر ته است. و سپس بهداش بحرالجواهر فی الحساب و السیاق
دیباچۀ نخست مانند دیباچۀ خویی  که در ابتدا یادآور شدیم، از سوی دیگر چنان یافته است.

ق ١٢٦٧کوتاه، و دارای عباراتی شبیه لوامع است. تغییر دیباچه، نخستین بار در نسخۀ مورخ 
  شود. دیده می

بدیهی است هر نویسنده به تناسب شغل . بحرالجواهردر کتاب  االشراقلوامعنام مؤلف  ٥
ــاهد در کتاب خویش بهره  ــنادی که در اختیار دارد به عنوان نمونه و ش و موقعیت خود از اس

 االشراقلوامعتوان نام مؤلف می بحرالجواهرهای خطی و چاپی گیرد. اما در بیشتر نسخهمی
 در یکی از نمونه اسناد کتاب »، میرزا بابای آشتیانیجاهبندی عالیمطابق جمع«را با عبارت 

                                                 
  .٤ ، کتابخانه مرکزی، ص٢٦٢٦، ش المقاالت التبیانیه فی المقامات السیاقیه. ٢٧
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. وجود این عبارت خود دلیلی قاطع بر مّدعای این مقاله اســت. عالوه بر آن که اندک ٢٨دید
  کند. ابهام مربوط به نسبت خویی و آشتیانی مؤلف را نیز حل می

  
  و ذکر نام میرزا بابا آشتیانی ذیل اصل. کتابخانه مجلس) ٢١٢٤(نسخه  بحرالجواهر ٨٩ص 

  
میرزابابا خویی را اصیل و نسخۀ  االشراقلوامعتوانیم کتاب بر پایۀ مجموعۀ شـواهد یادشـده، اکنون می

ق نســخۀ دانشــگاه ١٢٦٦. به گمان نگارنده، بر پایۀ تاریخ ٢٩را نســخۀ جعلی کتاب بدانیم بحرالجواهر
کسفورد، این سرقت دست   سال پس از تألیف خویی انجام گرفته باشد. کم باید پنج آ

  
  برآیند

دامین تألیف محم فی الحساب و السیاق االشراقلوامعبندی کتاب موسوم به  بازسازی محتویات و فصل
ــهور به میرزا بابا خویی، منجر به کشــف رابطۀ تنگاتن ــهور ب گبن محمدکاظم مش ه این متن با کتاب مش

اثر عبدالوهاب بن محمدامین حسنی حسینی شهشهانی اصفهانی گردید. با ، فی علم الدفاتر بحرالجواهر
اثر اصیل، تألیف  لیف همسـان،أرسـد از میان این دو تتوجه به شـواهد یادشـده در متن مقاله به نظر می

  تواند در این سه موضوع خالصه شود: میرزابابا خویی است. دالیل اصلی این برداشت می

                                                 
شوم که سند مورد استناد، در تنها نسخۀ را نیز اضافه دارد. نیز یادآور می» مقرب الخاقان« ۀها، کلمدر برخی نسخه. ٢٨

  موجود نیست.  لوامع االشراقناقص 
  از کتب پیش از خود بحثی دیگر است که در جای دیگر بدان خواهیم پرداخت.  لوامعموضوع تأثیرپذیری مؤلف . البته ٢٩ 
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ق را به عنوان سال تألیف کتاب یاد کرده است. ١٢٦١تاه خویش، تاریخ ، خویی در دیباچۀ کوالف
نیز  بحرالجواهراز کتاب  ١٢٦١های پیش از تاریخ تألیف را در متن کتاب ندارد و نسخه بحرالجواهراما 

 بحرالجواهرهای رســد تالشــی برای کهنه نمایی نسخهو به نظر می ،اندآشـکارا نادرسـت و سـاختگی
  ت.صورت گرفته اس

هایی از تر اســت. اما شــهشهانی بخشتر و دارای مباحثی تخصــصــی، متن کتاب خویی کاملب
ه برا کتـاب را در اثر خویش نیـاورده و آخرین بخش موجود از کتـاب لوامع (و نه بخش پایانی واقعی) 

  عنوان بخش نهایی کتاب خویش قرار داده است.
ی ان مســتوفیان برجســته و صــاحِب تجربه، تألیف کتابی تخصــصــی در این ســطح، تنها در تواج

طوالنی اسـت. با توجه به شـناختی که از خویی به عنوان مسـتوفی برجستۀ زمان خود در دست داریم، 
دادن کتاب به شهشهانی است که از خاندانی اهل دادن تألیف کتاب به او، باورپذیرتر از نســبتنسـبت

  ای در اصفهان بوده است. علم، و متولی موقوفه
را در دست داشته، در  االشراقلوامعای از کتاب رسـد که میرزا عبدالوهاب، نسخهچنین به نظر می

م و تر کتاب چون لگاریتهای تخصــصــیابتدا نام کتاب و عناوین فصــول و ابواب را تغییر داده، بخش
ر از تکهنهایی با تواریخی دادن قدمت کار خود، نسخهبرخی دیگر را حذف کرده، و سـپس برای نشان

  تألیف خویی ساخته است. 
موارد یادشـده البته حاصـل بررسی و استدالالت بیان شده در متن مقاله است. بدیهی است یافتن 

تواند این نظر را ای دیگر از هر کدام از دو تألیف، میای از مؤلفین و یا کشــف نســخههر اطالع تـازه
  ، اثبات وقوع یک سرقت علمی است.تکمیل یا اصالح کند. تنها نتیجۀ قطعی این مقاله

  
  )الجواهر بحرهای سنگی کتاب پیوست: (چاپ

  ، آستان قدس، ملی)مشار. جیبی (ربع میراهرزا ابیم :باتکق. ١٢٧١چاپ 
  (مشار، ملی)صفحه  ٢٧۵ ،تب: میرزا ابراهیم عربق. کا ١٢٧٢پ چا

  (بیاض، آستانه، دانشگاه اصفهان) ص. رقعی ١٦٧کاتب: عبدالغفار همدانی، ق. ١٢٧٣چاپ 
  )مهدوی ،ملک ،مسجد اعظم ،آستانه ،بیاض(ص.، رقعی  ١٧٥شکسته نستعلیق، ق. ١٢٧٩چاپ 
  )مشار(چا، رقعی بیق. ١٢٨٠چاپ 
  )ملک ،ملی ،مشار(ص. رقعی  ١٧٨نستعلیق،  .کارخانه مشهدی رضاقلی، تهران. ق١٢٨۴چاپ 
  (ملی، مجلس) ص.، جیبی ١٦٧نسخ،  .تفرشیعبدالرسول  اکبربنعلی :کاتبق.  ١٢٨٧چاپ 
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تفرشی،  یعلعباس خط به ق،ی. نستعلیبی، جیرضـاقل مشـهدی کارخانۀ ق. تهران، ١٢٩۶پ چا
  )١٣٥نژاد ص.(صفی ١٦٤

(مجلس، ص.، رقعی ١٧٦چاپخانه اســتاد مشــهدی رضــاقلی، شکسته نستعلیق، ق. ١٢٩٧چاپ 
  ملی)

  (مشار)علی تفرشیاتب: عباس، ککارخانه مشهدی رضاقلی ،تهرانق. ١٢٩٧چاپ
  ، مهدوی)مشار. رقعی. (ص ١٧٤ق. تهران، ١٢٩٩چاپ 

. زییدالعلماء تاجر کتابفروش تبریم مؤیاحمدآقا بن ابراهتبریز: چـاپخـانـه حاجق. ١٣٠٦چـاپ 
  (ملی).یانابیخ ونخدل هب صلختم یلدعمحمکاتب: ص. رقعی،  ١٦٦نستعلیق، 

 ابن صــفا، به ســلطان الکتاب متخلص محمدرضــا رزایمیحاج کـاتب: ق، ١٣٠٦چـاپ 
بن   لیاســماع محمد اســتاد دی به ،یمحمد زنجان اهتمامبه ،یمحالت یخاقان اللهبیحب رزایمیحاج
  )مشارص. جیبی، ( ٢٠٠اکبر،  یمالعل یحاج

الکتاب کاتب: محمدرضــا ســلطان .ص. جیبی ٢٠٠چا، نســتعلیق، تهران: بیق. ١٣٠۶چـاپ 
ــتان قدس، مســجد  به اهتمام: محمد زنجانی،. محالتیخاقانی الله  بیبن حب صــفا به متخلص (آس

  اعظم، بیاض)
 )مشارص، (١۶٧ق، تهران، جیبی، ١٣١٢چاپ 
  )، مجلس، بیاضمشارص، (١۶٧ق، اصفهان، جیبی، ١٣١۶چاپ 
 (مرکزی تبریز)ص. ١٦٦ .چابی .جابی .تابی

  )بیاض، مرکزی تبریز، مسجد اعظم(ص. جیبی ٢١٤شکسته نستعلیق،  .چابی .تابی
  )۴٧١۶، ش ١٠٨٣ص / ٢شبه قاره ص. ( ٢١٣تا. بمبئی، بی
  

  نامهکتاب
، مرداد ـ ٥٨ ۀ، شمارهای تاریخیبررسییحیی شهیدی،  ۀترجم، ، »قویونلوهااسناد آق ۀنکاتی دربار«، ١٣٥٤، ژان، اوبن

   .شهریور
ش ش، به کو) به روسیهلچییا (رازییخان شرزا ابوالحسنیم سفرنامۀ دلیل السفرا، ،١٣٦٣ ابوالحسن خان،ایلچی شیرازی، 

  .محمد گلبن، دنیای کتاب، تهران
با همکاری عالمه اوحدی، و سید  ،فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،١٣۴٨ حایری، عبدالحسین،

  .مجلس شورای اسالمی ۀابراهیم دیباجی، تهران، کتابخان
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 با، دانشگاه تهران یو معارف اسالم اتیکتابخانه دانشکده اله یخط یهافهرست نسخه  ،١٣۴۴ ،محمدباقر ی،حجت
 .تهران، تهران دانشگاه، پژوهدانش یو نظارت محمدتق قیتحق
  .دایره المعارف تشیع، »شهشهانی«، حسن انوشه

   .چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ۀ، تهران، مؤسسکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانفهرست ، ١٣۵٧پژوه، محمدتقی، دانش
  .٢١ ، شمارۀ١٣٧۶بهار و تابستان  شناخت،، »های سماعیای نفیس دربارۀ مؤنثمعرفی نسخه«، ١٣٧٦رسولی، حّجت، 

  .کتابخانۀ مجلس در ٥٥٩٢ش. نسخۀ ، بحر الجواهر ،بن محّمدامینعبدالوّهاب  شاهشاهانی حسینی اصفهانی،
 ۀدر کتابخان ٨١۵٣٠٠ش.  ۀنسخ ،الّدفاتربحرالجواهر فی علم ،بن محّمدامینعبدالوّهاب  شاهشاهانی حسینی اصفهانی،

   ملی. 
   .٢٣۶ ، شمارۀ ١٣۵٧نیمۀ دوم تیر  ، وحید ، »شاه عالءالدین«، ١٣۵٧ ،مصطفی ،عالییشاه

مالیه و  نامۀ، ویژهپیام بهارستان، »بررسی کتابشناسانۀ تالیفات استیفا در دورۀ اسالمی«، ١٣٩٢قلعه، علی، صفری آق
  .١١ـ  ٩۵: ١٣٩٢آل داوود، تهران، تابستان  اقتصاد، شمارۀ یک، به کوشش سید علی

  .زش خط سیاق، تهران، کتابخانۀ ملیکوششی در آمو، ١٣٨٧نژاد، جواد، صفی
  ، داراالضواء، بیروت.الذریعه الی تصانیف الشیعهطهرانی، آقابزرگ، 

  .، به کوشش ایرج افشار، تهران، مرکز نشر میراث مکتوبفروغستان ،١٣٧٩ فروغ اصفهانی، مهدی بن باقر،
  .، تهرانهای ایرانهای خطی ریاضی در کتابخانهفهرستوارۀ مشترک نسخه، ١٣٨٧ا، فریب ،فرید و پایروند ثابت ،قاسملو

 ،الله العظمی مرعشی نجفیعمومی حضرت آیت ۀهای خطی کتابخانفهرست نسخه ،١٣٨٩ مرعشی نجفی، سید محمود،
  .قم د احمد حسینی اشکوری،و سی

  .ببنگاه ترجمه و نشر کتا فارسی، تهران،های چاپی فهرست کتاب، ١٣٥٢، خانبابا، مشار
شهرداری اصفهان، حی ، تصحیح غالمرضا نصراللهی، سازمان فرهنگی تفریاعالم اصفهان ،١٣٩٢ الدین مهدوی،مصلح

 .اصفهان
  .اسالمیالمعارف بزرگ ۀ، تهران، مرکز دایرهای فارسیکتاب ۀفهرستوار ،١٣٧٨ منزوی، احمد،

 ،١٣٧۶پاییز و زمستان ، وقف، میراث جاویدان ،»نگرشهشهانی، فقیهی واقف، ناقدی ژرف«، ١٣٧۶، کمالسید ،موسوی
  . ٢٠و  ١٩ ۀشمار

به کوشش ماهدخت ، ...) شجرات و و سادات (سلسله تاریخ اصفهان ،١٣٩٠ الدین،شیرازی اصفهانی، جاللهمایی 
  .ی و مطالعات فرهنگی، تهراننوایی، پژوهشگاه علوم انسان
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Farr-e Firouz 

Firouz Bagherzadeh was born on 31 May 1930 in Tehran, Persia. 

He graduated  in  the Major of  literature and English  in 1344 and 

was  recruited  at  the  General  Directorate  of  Fine  Arts  in  1335. 

Then, in 1959, he went to the United States through the Fulbright 

Scholarship and received his Masterʹs Degree in Art History from 

the  University  of  Illinois.  Bagherzadeh  then  studied  in  the 

archeology and history and art of Iran in Paris and then returned 

to  Iran, where he  founded  the  Iranian Centre  for Archaeological 

Research on December 19, 1959. 

Several archaeologists have studied  the management of Dr. 

Bagherzadeh at  the  Iranian Archeological Center and have been 

focusing on his valuable activities. Most of the work done by Dr. 

Bagherzadeh  during  the  presidency  of  the  Iranian  Centre  for 

Archaeological Research is worthwhile. Preventing the exodus of 

ancient objects from Iran, preventing commercial Excavation, and 

the regular holding of archaeological conferences, are some of the 

important actions of Dr. Bagherzadeh.  

Farr‐e  Firouz  includes  scientific  Archaeology  articles  in 

Honor of Firouz Bagherzadeh. 
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