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در ماتناداران  یفارس یعلم یخط یها نسخه

  روان، ارمنستان) ی(ا
  ١انییستوکنه یستیرک

  ٢یمحمدباقرترجمۀ 

ی ها کتابی ها نهیگنج نیتر بزرگی از کماتناداران ایروان ی
نسخه به ارمنــی و  ۲۰۰۰۰خطی، محل نگهداری حدود 

های خطی  های دیگر است. آثار فارسی شامل نسخه زبان
 ۲۰۰۰نســخه) و اســناد تــاریخی (حــدود  ۴۵۰(حــدود 

ها و غیره) در ماتناداران به صورت  فرمان، اسناد شرعی، نامه
 های خطــی فارســی در شود. نسخه نگهداری می جداگانه

های به خط عربی ثبت شــده اســت. ایــن  مجموعۀ نسخه
 از طریق کمجموعۀ نسخ خطی فارسی، عربی و تر

ً
ی عمدتا

گردآوری و همچنین اهدا توسط افراد و مؤسســات فــراهم 
نسخه،  ۲۰۱ل از کشده است. هستۀ اصلی بخش نسخ متش

 کز دینی اچمیادزین (نزدیکتابخانۀ مرکمجموعۀ موجود در 
میالدی،  ۱۹۰۳میالدی بود. در سال  ۱۸۸۰دهۀ  درایروان) 

یک وارتاپت دادیــان چای به نام خا روحانی ارمنی برجسته
گرد آورده  باغ و آذربایجان ایران نشین قره ها را از روستاهای ارمنی ه آنکنسخه به این مجموعه افزود  ۳۰

از منــاطق  ۱۹۱۵کشــی ارمنیــان در ســال  ها پــس از نسل نوشــته بود. بخش عمدۀ دیگــری از دست
  نسخه به خط عربی بود. ۳۵ها  ه بین آنکز دینی اچمیادزین آورده شد کنشین ویران شده به مر ارمنی

                                                    
  kkostikyan@yahoo.comکارشناس نسخ خطی فارسی کتابخانۀ ماتناداران،  .١
 mohammad.bagheri2006@gmail.comسردبیر مجلۀ میراث علمی  .٢
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، »سروپ ماشتوتسمهن ک یخط های نسخه ۀمؤسس« به عنوان ۱۹۵۹با افتتاح ماتناداران در سال 
 ۀتابخانــکموجــود در  ینســخ خطــ های مجموعــهبا افزوده شــدن  یشرق یخط های نسخه مجموعۀ

روان یــا یو و دانشــگاه دولتــکدر مســ ١الزارف یشرق های زبان ۀان، مؤسسیکیاسنیم یدولت یعموم
  تر شد. یغن

ان، یــادگار . ان، هیســاموئل ان، و.یــوازیآ ان، آ.یســاالت ان، و.یــ. هازار ه ییاهــدا های نســخهبــا 
بــه  یالدیمــ ۱۹۵۸نســخه در  ۴۴۶مجموعــه از  یمــکو  یفیکت یره موجب تقویان و غیآ.هوهانس

  شد. ۲۰۰۶نسخه در سال  ۲۲۱۴
 م. میاخ

ً
ن یــرد و بــه اکــرا سخاوتمندانه اهدا  یبه خط عرب یخط ۀنسخ ۴۰۰ش از یان بیناسیرا

آن بــه زبــان  ۀنســخ ۴۵۰ه کشود  ینسخه م ۲۷۱۵نون شامل کا یشرق ینسخ خط مجموعۀب یترت
 ک هایی نسخه ییو شناسا یان دارد با بررسکاست. البته ام یفارس

ً
بــه شــمار  یکــا تریــ یعربــه قبال

  شتر شود. ین تعداد بی، ااند آمده
 در تمل یفارس های نسخه ۀبخش عمد

ً
روان، ســلماس، یــز، اصــفهان، ایــاز تبر یانیارمن کقبال

ن ای از یبود. صفحات پترزبورگ سنس و یروان، آستراخان، تفلیو، شک، مراغه، دربند، بایمرند، خو
خ و یبــه تــار هــا آنصــاحبان  ۀه از عالقــکــاست  یبه ارمن یحاتیو توض ها یادداشتشامل  ها نسخه

 ند.ک یت میاکران حیفرهنگ ا
 
ً
اصفهان،  یاهل جلفا یالدیم هفدهمقرن  یارمن کناس، پزشیاز تساتور پسر م یادداشتیمثال

نــد. ک ید میی) را تأ۱۱۴۹ ۀشمار ۀ(نسخ یانجرجل یاسماعسید اثر  ذخیرۀ خوارزمشاهیات یمحتو
م ۱۷۴۷شــده، در ســال  یســیونورق)  ۸۸۰تا  ۸۷۷م (۱۴۷۵تا  ۱۴۷۲ های ساله در کن نسخه یا
 صحاف یصحاف ارمن کیاصفهان به دست  یق) در جلفا۱۱۶۱(

ً
 یا نوشــتهشــده اســت.  یمجددا

افتــه اســت. یور انجــام کناس مذیاد بود تساتور پسر میاثر به  یه صحافکاز آن است  یکحا یارمن
رزا یــتبــار مثــل م یارمنــ یاتبــانکدر وجــود  یرانــیتابت اکن فه ب یارمن یاز توجه فرد یگرید ۀنمون

م در اهــر ۱۸۱۹ه در کــشــود  یده میــد ،)۲۲ ۀ(شــمار اتب درۀ نادرهکرزا طاطوس، یزدانبخش بن می
رزا طــاطوس، یــآستواساتور، پسر م ینام ارمن یزدانبخش معادل فارسیرزا یشده است. م یسیرونو

  شود. یده مید یوان متعددیامضا و مهرش بر اسناد د هکبود  یالدیم ۱۹ل قرن یاز اوا یاتبک
با  باغ قرهخ ین مؤلف تاریه همچنکاتب بلکه نه تنها کوف است سوسف نرسیرزا یگر، میاتب دک

پ متولــد ِســْو با نام ُه  یارمن کیاو  ٢خودش در آغاز اثر بود. ۀنامیهمراه با زندگ تاریخ صافیعنوان 

                                                    
  س شد.یاصفهان تأس یخواجه قازار (الزار) اهل جلفا ۀم، نویواکی ۀلیم به وس ۱۸۱۵ن مؤسسه در سال یا .١
  منتشر شد. یسیو انگل یروان به ارمنیم در ا ۲۰۰۰ن اثر در سال یا .٢
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ران بردند. یاو را ربودند و به ا یرانیراهزنان ا یسالگ ۹-۸بود. در سن  باغ قرهدر  ییهادروت، روستا
اتب کرا فراگرفت. سپس  یو عرب یک، تریدن به اسالم به خدمت شاه درآمد و فارسیاو پس از گرو

ران و روس در یــرزا شــد. پــس از جنــگ دوم ایعهد قاجار عباس میول یرخان سردار، عمویوان امید
برگشت و سر اسقف  باغ قرهوسف به زادگاهش یرزا یق)، م۱۲۴۴-۱۲۴۲م (۱۸۲۸-۱۸۲۶ های سال

م عــازم ۱۸۵۳وســف در ســال یرزا یــت برگردانــد. میحیان دوباره او را به مســیباغداسارحسن جالل
  یگوریداغستان شد و به عنوان مترجم به خدمت گر

ُ
در  یل ارتش داغستان شمالک ، فرماندۀیانیربلا

 ی) را بــرا۲۳۹ ۀخ دربند) (شماری(تار دربند نامهاز  یدیراست جدیم در آنجا و۱۸۵۶آمد. در سال 
شــامل  دربنــد نامــهن یــرد. اکــدر داغســتان بــود فــراهم  هیروسارتش ه افسر کانتس یوب الزارکها

سپاه اعراب و گسترش اسالم در داغستان تــا ســال  های جنگ، یشاهان ساسان ۀاز دور ینگار عیوقا
  بود. یالدیم ۱۶۰۴

  
  ماتنادارانکتابخانۀ 

 تصوکموجود در ماتناداران،  یفارس یخط های نسخه  مجموعۀ
ً
از فرهنگ، دانش و  یر جامعیال

  دهد. یران به دست میتوب مردم اکخ میتار
م یکــح همایون نامۀ، مانند جلد اول اند نگاری وقایعو  یخینسخه شامل مطالب تار ۳۰حدود 

، پنج جلد یسین بدلیم الدیکح هشت بهشت، یشام نیالد نظام ظفرنامۀ، تاریخ وصاف، یزجاج
ندر کاســ یعباســ یآرا عالمتاریخ ، یسیشرف خان بدل شرف نامۀر، یخواندم حبیب السیرنخست 

  .یعبدالرزاق دنبل تاریخ دنابلۀو  یاسترآبادخان  یرزا مهدیاثر م تاریخ نادرشاهمان، کگ تریب
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ــ ــوز های نســخهن یب ــاداران در ح  ۀموجــود در ماتن
م. ینــکاد یــازده نســخه یــد از یخصوص با، به یکپزش

 ذکــ اند یخوارزمشاهذخیرۀ عالوه بر  ها نیا
ً
ر کــه قــبال

 آن به نام  ۀاز خالص ای نسخهشد: 
ُ

 خ
ّ
 ۀ(شمار ی عالییف

 اختیــارات بــدیعیاز   ه۱۱م / ۱۷از قرن  ای نسخه)، ۱۳
دستور از  هایی نسخه)، ۳۰ ۀن العطار (شماریز یحاج

،   ه۱۳م/۱۹مربوط به قرن  یگناباد یسلطان عل العالج
) و ۱۱۴۶ ۀ(شــمار یمظفر شفائ قرابادین)، ۲۸ ۀ(شمار

)، چهار ۹۷ ۀ(شمار ینیقزو یافضل یعل منافع افضلیۀ
 های شــماره( یابنکــتن مدمح المؤمنین ةتحفنسخه از 

شامل آثــار  ای مجموعه) و ۲۱۷۱و  ۱۸۹۳، ۴۶۴، ۱۹
بن  یو محمد مهد یوسفیوسف بن محمد مشهور به ی

  ).۲۱۶۶ ۀ(شمار ینقیعل
ــوم از  ــبرگز های نمونــهدو آلب و  یســیخوشنو ۀدی

ان (بــه یــاتلکآرمــن تو ۀلیه به وسکاتور ینیم های نقاشی
مجموعه را  یآثار هنر ترین جالب اند شده) منتشر ٢و فرانسه یان (به روسیکربیسه امی) و رئ١یسیانگل

  م.یپرداز ینم ها آننجا به یو در ا اند کردهبه خوانندگان عرضه 
نــون که اک ایم کردهه یته یفارس ۀنسخ ۴۵۰از  ین مجموعه فهرستیا یار بر روکسال  ۱۰ یدر پ

، یک(پزشــ یگونــاگون علمــ هــای حوزهف آثار عمده در یحاضر شامل توص ۀنشر است. مقال ۀآماد
  م) است.ینجوم و تقو، جانورشناسیات، یاضیر
خ ی، بــه تــاریانجــرجل یاســماعســید ، اثر ۱، جلد یخوارزمشاه ۀریذخ: ۱۱۴۹ ۀشمار ۀنسخ ·

بــن عبداللــه  الــدین کمالاتب نصرالله بــن کق،  ۱۱۶۱ یخ صحافیق، تار ۸۷۹-۸۷۷تابت ک
نخست   ۀ. صفحیو فارس یفراوان به ارمن های یادداشتو  یحواش یبرگ، دارا ۳۷۰، ینیحس

 یکدر نسخه حا یکادداشت تملینخست اثر است.  مقالۀپنج  یاست. نسخه حاو دهیب دیآس
 ان است.یاز تعلق آن به هاروتون هازار

 ر،یبرگ، شامل موارد ز ۱۰۵خ، ی، بدون تاریشامل متون فارس ای مجموعه: ۲۱۳ ۀشمار  ۀنسخ ·

                                                    
  .۲۰۱۳س، یماتناداران)، پار ۀمجموع یها نسخهاز  یا دهیبرگزروان (یدر ا یپارس یها گنجبا عنوان  .١
  .۲۰۱۲روان، یماتناداران)، ا ۀشرق (مجموع اتورینیمو  یسیبا عنوان خوشنو .٢

 ۴۹۳شمارۀ به  تقویمای از نسخۀ  صفحه
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. بخش یانجرجل یاسماعسید : خفی عالیی .۱
 ۀدر دو مقالــه دربــار یاول شامل طــب نظــر

ص. بخــش دوم در هفــت یبهداشت و تشــخ
و شــامل  یتجربــ یکپزشــ ۀمقالــه دربــار

 یهــا یمــاریب ۀان دربــارکبه پزشــ ییاندرزها
 ره.ی، تب، سرخجه، تومور و غیموضع

. یکاربرد پزشک یاهان دارایگ یف برخیتوص .۲
ل یره صد درم، زنجبیز یمونکمعجون « آغاز:

ــانخواه بیب ــل ده درم، ن ــت درم، فلف ــت یس س
بــه  یاریآهسته آهسته از بس: «انی، پا»درم...

ون باز یج از عادت افیباز آرند تا به تدر یمک
 »ستند.یا

ســید  ذخیرۀ خوارزمشاهیبرگرفته از  یمطلب .۳
 .یانجرجل یاسماع

ر ییــتغ یمعنــ« تــب. آغــاز: و درمــان وبــا ۀ، درباریکناشناخته در پزش یبرگرفته از اثر یمطلب .۴
و تن : «انی، پا»عت او بگردد...یر بماند طبیآب اندر آبدان د همچنان کههواست و برگشتن او 

 .»برند میبدن او  کنند و به نفس هوا خنکمار به خانه گرم بپوشانند تا حرارت به ظاهر تن یب
 نیز یجمشهور به حا ین انصاریبن حس ی) اثر عل۱(جلد  اختیارات بدیعی: ۳۰ ۀشمار ۀنسخ ·

را در  اختیارات بــدیعیق در گذشته و  ۸۰۶برگ. مؤلف در  ۳۹۴ق،  ۱۰۶۵خ یالعطار، به تار
 ین جلــد حــاویــاســت. ا ینیمهر احمد الحس یحاو ۀرده است. نسخکف یق تأل ۷۷۰سال 
 از الف تا پ است. ییب الفبایف داروها به ترتیتوص

برگ.  ۱۷۲اثر مظفر بن محمد حسین شفایی، بدون تاریخ،  قرابادین: ۱۱۴۶نسخۀ شمارۀ  ·
 ق درگذشت. ۹۶۳اشان بود و در سال کرساله دارای ترتیب الفبایی است. مؤلف آن اهل 

خ ی، بــه تــارینــیقــاطع قزو نیمحمــدامافضــل بــن  یاثر علــ هع افضلیفمنا: ۹۷ ۀشمار ۀنسخ ·
ف شــده و یق تــأل ۱۰۵۱برگ. رساله در  ۱۲۶تابت عبد الصمد بن محمد حسن، کق، ۱۲۸۰

 باب (منفعت) و پسگفتار (خاتمه) است. یشگفتار (فاتحه)، سیشامل پ
خ ی، به تاریابنکتن ینیبن محمد زمان حس مؤمناثر محمد  المؤمنین ةتحف: ۱۹ ۀشمار ۀنسخ ·

 است.» رکعس یعبده عل« مهر یدارد و دارا یبرگ. آغاز نسخه افتادگ ۴۲۰ق،  ۱۱۲۷-۱۱۲۸
 برگ. ۲۳۸ق،  ۱۱۵۲خ یهمان اثر، به تار: ۴۶۴ ۀشمار ۀنسخ ·

 ۱۷۴۶شمارۀ به  عجایب المخلوقاتتصویری از نسخۀ 
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کتابت راجی بن محمد حســن در کرمــان، ۱۱۸۲: همان اثر، به تاریخ ۱۸۹۳نسخۀ شمارۀ  · ق. 
 ».لله ]نصرا الراجی [ب«برگ، حاوی مهر  ۴۰۸

 ۀحات دربــاریو توضــ یحواشــ یبرگ، دارا ۳۷۲خ، یهمان اثر، بدون تار: ۲۱۷۱ ۀشمار ۀسخن ·
 دارد. یان آن افتادگیو معالجات. آغاز و پا یکپزش

 ر:برگ، در پایان افتادگی دارد. شامل موارد زی ۱۲۶مجموعه، بدون تاریخ، : ۲۱۶۶نسخۀ شمارۀ  ·
ست و یز یم جریه۱۰ه در قرن ک یوسفیب، مشهور به یوسف بن محمد طبیاثر  جامع الفواید .۱

 نگاشته است.  عالج االمراضن خود به نام یشیار پکدشوار  یها بخشح ین اثر را در توضیا
 ۀدربــار ییق، شــامل انــدرزها ۹۱۳ف یخ تــألی، تــاریکاز همان مؤلف در پزش فواید االخیار .۲

 اهان و جانوران سودمند و مضر.یگ
است و در  تدبیر مسافرینگر رساله یف. نام دیشر ینق یعلبن  یاثر محمد مهد المسافرین زاد .۳

حفظ بهداشت  ۀدربار ییدستورها و ها هیتوص ین رساله حاوینوشته شده است. ا ق۱۱۴۰سال 
 ن است در راه عارض شود.که ممکاست  ییها یماریبدر سفر و درمان 

ان آن یــبــرگ، پا ۱۲۴خ، ی، بدون تاریزیتبر یاثر محمدتق خواص الحیوان: ۳۸ ۀشمار ۀنسخ ·
محمــد  الــدین کمال حیــات الحیــوان یعرب ۀاز رسال ای خالصه ۀن اثر ترجمیدارد. ا یافتادگ

شامل چند فصل است و بــه دســتور  کیهر  ،باب ۲۸جانوران در  یخواص طب ۀدربار یریدم
ر ینماز، روزه، حج و سا ۀدربار ییدستورها یحاو یانیشاه عباس دوم ترجمه شده است. برگ پا

 ف مسلمانان است.یالکت
  ۀق) دربــار ۸۷۹( یبن محمــد قوشــچ یاثر عل یفارس الحساب ةخالص: ۱۶۷ ۀشمار ۀنسخ ·

 برگ. ۴۷خ، یهندسه، بدون تارحساب و 
 یاوراق آن هنگام صــحاف یبرگ، برخ ۱۰۵ق،  ۱۰۹۲خ یمجموعه، به تار: ۱۸۳  ۀشمار ۀنسخ ·

 رند.یمجموعه به قرار ز های بخشدارد.  یان آن افتادگیمجدد جا به جا شده و آغاز و پا
بیابان رود در «از: کردنشان. آغ مطالبی برگرفته از رسالۀ مؤلفی ناشناخته دربارۀ پرندگان و اهلی .۱

را  ه او را به فارسی شاه به مرغان خوانند. اوک: «پایان» ند به تمامی... کطلب موش و مانند آن نیز 
ه بــه کــبگیرد به منقار بــر خــالف جــانوران دیگــر  کبه جهت تفریح بیاموزند و او نیز گنجش

 .»و الله اعلم بالصواب ده است.گیرند. این است آنچه ما دانستیم و از استادان به ما رسی یپا
 ۀسلســل گذار انیبنر بابر، یه وزکق)  ۹۸۹فه (و یخل یعل نیالد نظامبن  یاثر محب عل بازنامه .۲

  ۀم، خطبــیقد یحۀ ر فرخندی: طابسمله«باب است. آغاز:  ۶۱ ین اثر دارایمغوالن هند بود. ا
: انیپا». ت جانورانیدر ترب«ن باب: یعنوان آخر...».  ام نقطهون خطاب خال و خط یبال ه یذ
ه باشد او را کجانور در وقت بشناسد و هر جانور  ۀه مقدار طعمکآن  یلکبرخالف آن غرض «
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  ل است.یو محمد جل یمحمدعلمهر به نام  ینسخه دارا» گوشت فربه.
خ ی، به تاریاثر ابومحمد بن ابوالحسن الخاوراناالحجار  ةشف االسرار فی معرفک: ۱۹۲ ۀنسخ ·

. مؤلــف در مقدمــه هاســت سنگو خواص  یشناس یناک ۀن رساله درباریا برگ. ۶۷ق،  ۹۰۷
ر یــرا به دستور عروس خــاتون دختــر ام یشناس یناکابن اسحاق در  یعرب ۀه رسالکد یگو یم

ن اثر شامل سه یرده است. اکترجمه  یق) به فارس ۵۶۴ – ۵۴۰ن قرا ارسالن (یفخرالد یارتق
را  یر و سپاس خداکبسمله. ش: «ده است. آغازآم» جوهرنامه«جلد  یفصل است. عنوان رو

مان (ع) یه ســلکــوقــت : «انیپا» ه قهار است...ک هاست کام ۀنندکز و جبار است. شیه عزک
 یاللــه علــ یرا وصــل تیــواقیدن یرا بنا فرموده بود جهت سودن و سنج المقدس تیبمسجد 

 ».نین الطاهریبین الطیدنا محمد و آله اجمعیس
خ یق) بــه تــار ۹۲۵( و  یانیــرو عبدالقادراثر  مختصر در معرفت تقویم: ۲۰۲ ۀشمار ۀنسخ ·

 ةوالصــال یالــول یبسمله. الحمد الله تعال: «دارد. آغاز یان رساله افتادگیبرگ. پا ۱۸، ۱۱۸۷
از اطناب، مشتمل بر دو باب و  یم خالیاست در معرفت تقو ین مختصری. ایاالم یالنب یعل

را  یارکچ یه از نخست منصرف بود هکر یالس یو خال یۀحمودم  ۀقیو طر: «انیپا». خاتمه...
 است.» عبده عباس« و» یا امام محمد تقی« مهر ینسخه دارا» د.ینشا

 ۀبــرگ. رســال ۳۷خ، یمان خــان، بــدون تــاریاثر سل مختصر علم حساب: ۲۰۸ ۀشمار ۀنسخ ·
ند ینوع باشند عدد گو کیه از کاء متشابه را یاجتماع اش«ست در حساب و جبر. آغاز: یوتاهک

 در 
ً
رگ نخست رساله نوشــته شــده اســت: بر ب.» اند نشاندهاز اشجار  یابان عددینار خکمثال

به جهــت شــاگردان  یمان خان سرهنگ گرجیار سلکه سرکات الحساب کمختصر ن ۀتابچک«
 .»شود یر آن میه تقرکمبار ۀمدرس

ان نوشــته شــده یــسوم تــا پا یها برگ یبرگ، باال ۱۷خ، ی، بدون تارتقویم: ۹۹۹ ۀشمار ۀنسخ ·
شــامل  یمیتقو  ۀن رسالیا». قاجار السلطان بن السلطان بن السلطان نیناصرالدشاه : «است

بــه هــاروتون  هــا آناز تعلق  یادداشتیجلد آن  یق است. رو ۱۲۷۲ال س یبرا یام نجومکاح
 ان چسبانده شده است.یهازار

 ۶۰۰ریای قزوینی (ک) اثر زک(جلد ی الموجوداترایب عجایب المخلوقات وغ: ۱۷۴۶نسخۀ شمارۀ  ·
جانوران، پرندگان، آدمیان، گیاهان و غیــره در  های شکلبرگ، شامل  ۴۳۵ق) بدون تاریخ،  ۶۸۲ –

لمۀ آغازین برگ بعدی) است. آغازش افتادگی کابه (کبیشتر صفحات. در پایین پشت هر برگ دارای ر
 کی زعرب نامۀ عجایب  دارد. این اثر ترجمۀ فارسی

ً
ریای قزوینی به همین نام است. ترجمه احتمــاال

 یشناس نیزمام نجوم، کپیش از قرن دهم هجری انجام شده است. بخش اول اثر مربوط به نجوم و اح
از : «و جانورشناسی، و بخش دوم دربارۀ جغرافیاست. این نسخه تنها شامل بخش اول است. آغاز
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و ابــو : «، پایــان» طفی از الطاف باری جل و علی...م عدل و لکه این حکند کآتش دوزخ اعتراف 
این  کشمردندی و بر لفظ مبار کیانیان روباه طیاره بود و آن را مبارکه در عهد کالریحان گفت شنیدم 

ل علی مواله احمــد کالعبد الفقیر المتو کلمتاب کهذا ال«ک: یادداشت تمل» ردم.کتاب را ختم ک
.» ]۱[۹۴۳لسیوط هدیه مرا شد فی یوم االثنین الموافق دیسمبر اوی وصل لیده هدیه من اکسرجان مر

والطیــور  کهو یحتوی علــی علــم الفلــو کعلم الفل: «رساله یها برگیادداشت دربارۀ موضوع و 
قدری  کرقننتاب وکبو « ،»و الوحوش و الجن کواالشجار وفواید شتی فی مخلوقات الله من االسما

 است).  ۴۱۸های این کتاب  (یعنی تعداد برگ» اون سکز یوز تورد
یم: ۲۲۵نسخۀ شمارۀ  · الدین عبدالعلی بیرجندی، بدون تاریخ،  از نظام مختصر در معرفت تقو

یم تام مشتمل بر بیست باب «برگ. آغاز:  ۱۱۲ ...». اما بعد، این مختصریست در معرفت تقو
 ». رات به کار آیدباب بیستم در معرفت اصولی که در اختیا«پایان: 

بــرگ.  ۱۷ق در الهیجان، شامل ۱۱۶۹لم، به تاریخ ااز عبدالله الع تقویم: ۴۹۳نسخۀ شمارۀ  ·
. آغــاز: بیــگ زیــج الغق با مطــالبی برگرفتــه از ۱۱۷۰تقویم نجومی و احکامی با زایچۀ سال 

...».  بالیمن والسعادة واالقبال تجدید سال فرخنده فال عالم و قدوم مسرت لزوم بهار خــرم«
 ». در عمارت عالی مالحظه فرمایند در آب روان بنگرند«پایان: 

ق به خط محمد حاجی سعدالدین ماتمی، ۹۹۲: مجموعۀ فارسی به تاریخ ۱۱۹نسخۀ شمارۀ  ·
 برگ.  ۴۰در 

های گونــاگون  ای برای کاتبان برای نگارش فرمان اثر موالنا ریاضی. دستورنامه روضۀ ریاضی .۱
 ها. آغاز:  خطاب و غیره) و نامه(یرلیغ، مثال، منشور، 

  »که گردی سرافراز در انجمن      دبیری بیاموز ای جان من «
  ». وصلی الله علی النبی المختار واالخیار االطهار وسلمنا تسلیما«پایان: 

ای چنــد در بــاب حســاب هندســه و ســیاق،  کلمه«در دانستن حساب هندسه و سیاق. آغاز:  .۲
عفــی «... پایان: ...». به است: آحاد، عشرات، مآت و الوف بدانکه هندسه و سیاق چهار مرت

 ». یا رحیم«دارای مهر ». حساب هندسه ۱۰۰۰، ...،۳، ۲، ۱عنها. 
ســینا (بــه عربــی) اســت.  ابن نجــات(از مجموعۀ هاکوپ پاپازیان): رسالۀ  ۴۵نسخۀ شمارۀ  ·

ق اســت. ۱۰۳۶الدین سپهری، مفتی کرمــان، در ســال  کاقل رشید بن صفی کاتب نسخه الغ
ق درگذشته و سنگ گور او در شبستان مسجد خواجه خضر کرمان است ۱۰۷۶کاتب در سال 

). بخش ریاضی آن شامل هندسه و حساب که افزودۀ ابوعبید ۶۱۸، ص۹، شمارۀ آینده(مجلۀ 
م به دست حسین احمد تربیت به فارسی ترجمه ۱۹۸۰سیناست، در سال  جوزجانی شاگرد ابن

  تان) زیر نظر محمد ص. عاصمی و کمال ص. عینی چاپ شده است. و در دوشنبه (تاجیکس




