ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﻪ ﮐﻮﺳﺘﯿ ﯿﺎن

١

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮی

٢

ﻣﺎﺗﻨﺎداران اﯾﺮوان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺧﻄﯽ ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ارﻣﻨــﯽ و
زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .آﺛﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ
)ﺣــﺪود  ۴۵۰ﻧﺴــﺨﻪ( و اﺳــﻨﺎد ﺗــﺎرﯾﺨﯽ )ﺣــﺪود ۲۰۰۰
ﻓﺮﻣﺎن ،اﺳﻨﺎد ﺷﺮﻋﯽ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه( در ﻣﺎﺗﻨﺎداران ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄــﯽ ﻓﺎرﺳــﯽ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﺮدآوری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻓـﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺦ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۲۰۱ﻧﺴﺨﻪ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﻨﯽ اﭼﻤﯿﺎدزﯾﻦ )ﻧﺰدﯾﮏ
اﯾﺮوان( در دﻫﮥ  ۱۸۸۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۰۳ﻣﯿﻼدی،
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻨﻪ ﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯿﺎن
روﺣﺎﻧﯽ ارﻣﻨﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﭼﯿﮏ وارﺗﺎﭘﺖ دادﯾــﺎن
 ۳۰ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰود ﮐﻪ آنﻫﺎ را از روﺳﺘﺎﻫﺎی ارﻣﻨﯽﻧﺸﯿﻦ ﻗﺮهﺑﺎغ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮانﮔﺮد آورده
ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ دﯾﮕــﺮی از دﺳﺖﻧﻮﺷــﺘﻪﻫﺎ ﭘــﺲ از ﻧﺴﻞﮐﺸــﯽ ارﻣﻨﯿــﺎن در ﺳــﺎل  ۱۹۱۵از ﻣﻨــﺎﻃﻖ
ارﻣﻨﯽﻧﺸﯿﻦ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﻨﯽ اﭼﻤﯿﺎدزﯾﻦ آورده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ  ۳۵ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد.
 .١ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺎﺗﻨﺎدارانkkostikyan@yahoo.com ،

 .٢ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ mohammad.bagheri2006@gmail.com

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران
)اﯾﺮوان ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن(

١١٣

١١۴

ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺎﺗﻨﺎداران در ﺳﺎل  ۱۹۵۹ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﻬﻦ ﻣﺴﺮوپ ﻣﺎﺷﺘﻮﺗﺲ«،
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷــﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪﻫﺎی ﻧﺴــﺦ ﺧﻄـﯽ ﻣﻮﺟــﻮد در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣ ﯿﺎﺳﻨ ﯿﮑﯿﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﮥ زﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻻزارف ١در ﻣﺴـﮑﻮ و داﻧﺸــﮕﺎه دوﻟﺘـﯽ ا ﯾـﺮوان
ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺑــﺎ ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎی اﻫــﺪاﯾﯽ ﻫ .ﻫﺎزار ﯾ ـﺎن ،و .ﺳــﺎﻻﺗ ﯿﺎن ،آ .آﯾﻮاز ﯾ ـﺎن ،و .ﺳــﺎﻣﻮﺋﻠﯿﺎن ،ﻫ .ادﮔﺎرﯾ ـﺎن،
آ.ﻫﻮﻫﺎﻧﺴﯿﺎن و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤـﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ از  ۴۴۶ﻧﺴــﺨﻪ در  ۱۹۵۸ﻣـﯿ ﻼدی ﺑــﻪ
 ۲۲۱۴ﻧﺴﺨﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺷﺪ.
ً
اﺧ ﯿﺮا م .ﻣﯿﻨﺎﺳﯿﺎن ﺑﯿﺶ از  ۴۰۰ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺮﺑﯽ را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ اﻫﺪا ﮐـﺮد و ﺑــﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﺷﺮﻗﯽ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻣﻞ  ۲۷۱۵ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۴۵۰ﻧﺴــﺨﮥ آن ﺑــﻪ زﺑــﺎن
ً
ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﺮﺑـﯽ ﯾـﺎ ﺗﺮﮐـﯽ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر
آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﯾ ﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
ً
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺒﻼ در ﺗﻤﻠﮏ ارﻣﻨﯿﺎﻧﯽ از ﺗﺒﺮ ﯾـﺰ ،اﺻــﻔﻬﺎن ،اﯾـﺮوان ،ﺳــﻠﻤﺎس،
ﻣﺮﻧﺪ ،ﺧﻮی ،ﻣﺮاﻏﻪ ،درﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻮ ،ﺷ ﯿﺮوان ،آﺳﺘﺮاﺧﺎن ،ﺗﻔﻠﯿﺲ و ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﻮد .ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻋﻼﻗـﮥ ﺻــﺎﺣﺒﺎن آنﻫــﺎ ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺣ ﮑﺎﯾ ﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺗﺴﺎﺗﻮر ﭘﺴﺮ ﻣﯿ ﻨﺎس ،ﭘﺰﺷﮏ ارﻣﻨﯽ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی اﻫﻞ ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن،
ﻣﺤﺘﻮ ﯾﺎت ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ )ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  (۱۱۴۹را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨــﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۴۷۲ﺗﺎ ۱۴۷۵م ) ۸۷۷ﺗﺎ  ۸۸۰ق( روﻧﻮ ﯾﺴـﯽ ﺷــﺪه ،در ﺳــﺎل ۱۷۴۷م
ً
)۱۱۶۱ق( در ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ ﺻﺤﺎف ارﻣﻨﯽ ﻣﺠﺪدا ﺻﺤﺎﻓﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻧﻮﺷــﺘﻪای
ارﻣﻨﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﻓﯽ اﺛﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﻮد ﺗﺴﺎﺗﻮر ﭘﺴﺮ ﻣﯿﻨﺎس ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠــﺎم ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮی از ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮدی ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻦ ﮐ ﺘﺎﺑﺖ اﯾﺮاﻧـﯽ در وﺟــﻮد ﮐﺎﺗﺒــﺎﻧﯽ ارﻣﻨـﯽ ﺗﺒــﺎر ﻣﺜــﻞ ﻣﯿـﺮزا
ﯾﺰداﻧﺒﺨﺶ ﺑﻦ ﻣﯿﺮزا ﻃﺎﻃﻮس ،ﮐﺎﺗﺐ درۀ ﻧﺎدره )ﺷــﻤﺎرۀ  ،(۲۲دﯾـ ﺪه ﻣﯽﺷــﻮد ﮐـﻪ در ۱۸۱۹م در اﻫــﺮ
روﻧﻮ ﯾﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣ ﯿﺮزا ﯾﺰداﻧﺒﺨﺶ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎم ارﻣﻨﯽ آﺳﺘﻮاﺳﺎﺗﻮر ،ﭘﺴﺮ ﻣﯿـﺮزا ﻃــﺎﻃﻮس،
ﮐ ﺎﺗﺒﯽ از اواﯾﻞ ﻗﺮن  ۱۹ﻣﯿ ﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻀﺎ و ﻣﻬﺮش ﺑﺮ اﺳﻨﺎد دﯾﻮان ﻣﺘﻌﺪدی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﺗﺐ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺮﺳﺴ ﻮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻠ ﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺎر ﯾﺦ ﻗﺮه ﺑﺎغ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺎﻓﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﮥ ﺧﻮدش در آﻏﺎز اﺛﺮ ﺑﻮد ٢.او ﯾﮏ ارﻣﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ُﻫ ْﻮ ِﺳـﭗ ﻣﺘﻮﻟــﺪ
 .١اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۱۵م ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﯾﻮاﮐﯿﻢ ،ﻧﻮۀ ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﺎزار )ﻻزار( اﻫﻞ ﺟﻠﻔﺎ ی اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺄﺳ ﯿﺲ ﺷﺪ.
 .٢اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰م در اﯾﺮوان ﺑﻪ ارﻣﻨﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران )اﯾ ﺮوان ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن(

ﻫﺎدروت ،روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻗﺮهﺑﺎغ ﺑﻮد .در ﺳﻦ  ۹-۸ﺳﺎﻟﮕﯽ راﻫﺰﻧﺎن ا ﯾﺮاﻧﯽ او را رﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮدﻧﺪ.
او ﭘﺲ از ﮔﺮو ﯾﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه درآﻣﺪ و ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ و ﻋﺮﺑﯽ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﮐ ﺎﺗﺐ
دﯾﻮان اﻣﯿﺮﺧﺎن ﺳﺮدار ،ﻋﻤﻮی وﻟﯿ ﻌﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺷــﺪ .ﭘــﺲ از ﺟﻨــﮓ دوم اﯾـﺮان و روس در
ﺳﺎلﻫﺎی ۱۸۲۸-۱۸۲۶م )۱۲۴۴-۱۲۴۲ق( ،ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﻗﺮهﺑﺎغ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﺮ اﺳﻘﻒ
ﺑﺎﻏﺪاﺳﺎرﺣﺴﻦ ﺟﻼﻟﯿﺎن دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧــﺪ .ﻣﯿـﺮزا ﯾﻮﺳــﻒ در ﺳــﺎل ۱۸۵۳م ﻋــﺎزم
ُ
داﻏﺴﺘﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮ ﯾﮕﻮری ارﺑﻠﯿﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪۀ ﮐﻞ ارﺗﺶ داﻏﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در
آﻣﺪ .در ﺳﺎل ۱۸۵۶م در آﻧﺠﺎ و ﯾﺮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی از درﺑﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ )ﺗﺎرﯾﺦ درﺑﻨﺪ( )ﺷﻤﺎرۀ  (۲۳۹را ﺑـﺮای
ﻫﺎ ﮐﻮب ﻻزارﯾﺎﻧﺘﺲ ﮐﻪ اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ در داﻏﺴــﺘﺎن ﺑــﻮد ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ درﺑﻨــﺪ ﻧﺎﻣــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ
وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎری از دورۀ ﺷﺎﻫﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺳﭙﺎه اﻋﺮاب و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم در داﻏﺴﺘﺎن ﺗــﺎ ﺳــﺎل
 ۱۶۰۴ﻣﯿ ﻼدی ﺑﻮد.

١١۵

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺎﺗﻨﺎداران

ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﻨﺎداران ،ﮐﻼ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ،داﻧﺶ و
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﺪود  ۳۰ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎریاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺪ اول ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﺎﻣﮥ ﺣﮑـﯿﻢ
زﺟﺎﺟﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف ،ﻇﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ،ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﻟﯿﺴﯽ ،ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻣ ﯿﺮ ،ﺷﺮف ﻧﺎﻣﮥ ﺷﺮف ﺧﺎن ﺑﺪﻟﯿﺴﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻟﻢآرای ﻋﺒﺎﺳـﯽ اﺳـﮑﻨﺪر
ﺑﯿﮓ ﺗﺮﮐﻤﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎدرﺷﺎه اﺛﺮ ﻣﯿﺮزا ﻣﻬﺪی ﺧﺎن اﺳﺘﺮآﺑﺎدی و ﺗﺎرﯾﺦ دﻧﺎﺑﻠﮥ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق دﻧﺒﻠﯽ.

١١۶

ﺑ ـﯿﻦ ﻧﺴــﺨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟــﻮد در ﻣﺎﺗﻨــﺎداران در ﺣــﻮزۀ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾ ﺪ از ﯾـﺎزده ﻧﺴــﺨﻪ ﯾـﺎد ﮐﻨـ ﯿﻢ.
ً
اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻗــﺒﻼ ذﮐـﺮ
ُ ّ
ﺷﺪ :ﻧﺴﺨﻪای از ﺧﻼﺻﮥ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻔﯽ ﻋﻼﯾﯽ )ﺷﻤﺎرۀ
 ،(۱۳ﻧﺴﺨﻪای از ﻗﺮن ۱۷م ۱۱ /ﻫ از اﺧﺘﯿــﺎرات ﺑــﺪﯾﻌﯽ
ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر )ﺷﻤﺎرۀ  ،(۳۰ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺘﻮر
اﻟﻌﻼج ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ۱۹م۱۳/ﻫ ،
)ﺷﻤﺎرۀ  ،(۲۸ﻗﺮاﺑﺎدﯾﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺷﻔﺎﺋﯽ )ﺷــﻤﺎرۀ  (۱۱۴۶و
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﻀﻠﯿﮥ ﻋﻠﯽ اﻓﻀﻠﯽ ﻗﺰو ﯾﻨﯽ )ﺷﻤﺎرۀ  ،(۹۷ﭼﻬﺎر
ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻨﮑـﺎﺑﻨﯽ )ﺷــﻤﺎرهﻫﺎی
 ۱۸۹۳ ،۴۶۴ ،۱۹و  (۲۱۷۱و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ آﺛــﺎر
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﻦ
ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ )ﺷﻤﺎرۀ .(۲۱۶۶
دو آﻟﺒــﻮم از ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰ ﯾــﺪۀ ﺧﻮﺷﻨﻮ ﯾﺴــﯽ و
ﺻﻔﺤﻪ ای از ﻧﺴﺨﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ۴۹۳
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻣ ﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳ ﯿﻠﮥ آرﻣــﻦ ﺗﻮﮐﺎﺗﻠﯿـﺎن )ﺑــﻪ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (١و رﺋﯿﺴﻪ اﻣﯿﺮﺑﮑﯿﺎن )ﺑﻪ روﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ (٢ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮداز ﯾﻢ.
در ﭘﯽ  ۱۰ﺳﺎل ﮐﺎر ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از  ۴۵۰ﻧﺴﺨﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨــﻮن
آﻣﺎدۀ ﻧﺸﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ آﺛﺎر ﻋﻤﺪه در ﺣﻮزهﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤـﯽ )ﭘﺰﺷـﮑﯽ،
ر ﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﺠﻮم و ﺗﻘﻮ ﯾﻢ( اﺳﺖ.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۱۴۹ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ ،ﺟﻠﺪ  ،۱اﺛﺮ ﺳــﯿﺪ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟـﺎﻧﯽ ،ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ
ﮐﺘﺎﺑﺖ  ۸۷۹-۸۷۷ق ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺤﺎﻓﯽ  ۱۱۶۱ق ،ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺑــﻦ ﮐﻤﺎلاﻟــﺪﯾﻦ ﺑــﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ۳۷۰ ،ﺑﺮگ ،دارای ﺣﻮاﺷﯽ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ارﻣﻨﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ .ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ
آﺳﯿﺐ دﯾ ﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺎوی ﭘﻨﺞ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮ اﺳﺖ .ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻤﻠﮑﯽ در ﻧﺴﺨﻪ ﺣﺎﮐﯽ
از ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﻫﺎروﺗﻮن ﻫﺎزارﯾﺎن اﺳﺖ.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۱۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ  ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۱۰۵ ،ﺑﺮگ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ،
 .١ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺞﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ در اﯾﺮوان )ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎﺗﻨﺎداران( ،ﭘﺎرﯾﺲ.۲۰۱۳ ،
 .٢ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﺷﻨﻮ ﯾﺴﯽ و ﻣ ﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺷﺮق )ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺎﺗﻨﺎداران( ،اﯾﺮوان.۲۰۱۲ ،
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.۴

·
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·

·
·

ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران )اﯾ ﺮوان ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن(

.۲

ﺧﻔﯽ ﻋﻼﯾﯽ :ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ  .ﺑﺨﺶ
اول ﺷﺎﻣﻞ ﻃــﺐ ﻧﻈــﺮی در دو ﻣﻘﺎﻟــﻪ درﺑــﺎرۀ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﺸــﺨﯿﺺ .ﺑﺨــﺶ دوم در ﻫﻔــﺖ
ﻣﻘﺎﻟــﻪ درﺑــﺎرۀ ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﺗﺠﺮﺑــﯽ و ﺷــﺎﻣﻞ
اﻧﺪرزﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﮑﺎن درﺑــﺎرۀ ﺑ ﯿﻤــﺎریﻫــﺎی
ﻣﻮﺿﻌﯽ ،ﺗﺐ ،ﺳﺮﺧﺠﻪ ،ﺗﻮﻣﻮر و ﻏﯿﺮه.
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن دارای ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺰﺷﮑﯽ.
آﻏﺎز» :ﻣﻌﺠﻮن ﮐﻤﻮﻧﯽ زﯾﺮه ﺻﺪ درم ،زﻧﺠﺒﯿﻞ
ﺑﯿﺴــﺖ درم ،ﻓﻠﻔــﻞ ده درم ،ﻧــﺎﻧﺨﻮاه ﺑﯿﺴــﺖ
درم ،«...ﭘﺎﯾﺎن» :آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﺑــﻪ
ﮐﻤﯽ ﺑﺎز آرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻋﺎدت اﻓﯿﻮن ﺑﺎز
اﯾﺴﺘﻨﺪ«.
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎرۀ ۱۷۴۶
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ذﺧﯿﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯽ ﺳــﯿﺪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ.
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺛﺮی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ،درﺑﺎرۀ درﻣــﺎن وﺑــﺎ و ﺗــﺐ .آﻏــﺎز» :ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻐﯿﯿ ـﺮ
ﻫﻮاﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ آب اﻧﺪر آﺑﺪان دﯾﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﺖ او ﺑﮕﺮدد ،«...ﭘﺎﯾﺎن» :و ﺗﻦ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮم ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺑﺪن او ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ :۳۰اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ )ﺟﻠﺪ  (۱اﺛﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦ
اﻟﻌﻄﺎر ،ﺑﻪ ﺗﺎر ﯾﺦ  ۱۰۶۵ق ۳۹۴ ،ﺑﺮگ .ﻣﺆﻟﻒ در  ۸۰۶ق در ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺧﺘﯿﺎرات ﺑــﺪﯾﻌﯽ را در
ﺳﺎل  ۷۷۰ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﮥ ﺣﺎوی ﻣﻬﺮ اﺣﻤﺪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﺳــﺖ .اﯾـ ﻦ ﺟﻠــﺪ ﺣــﺎوی
ﺗﻮﺻﯿ ﻒ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿ ﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ از اﻟﻒ ﺗﺎ پ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  : ۱۱۴۶ﻗﺮاﺑﺎدﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﻔﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۱۷۲ ،ﺑﺮگ.
رﺳﺎﻟﻪ دارای ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﺆﻟﻒ آن اﻫﻞ ﮐ ﺎﺷﺎن ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۹۶۳ق درﮔﺬﺷﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۹۷ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﻀﻠﯿﻪ اﺛﺮ ﻋﻠـﯽ اﻓﻀــﻞ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪاﻣﯿﻦ ﻗــﺎﻃﻊ ﻗﺰو ﯾﻨـﯽ ،ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ
۱۲۸۰ق ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ۱۲۶ ،ﺑﺮگ .رﺳﺎﻟﻪ در  ۱۰۵۱ق ﺗــﺄﻟﯿﻒ ﺷــﺪه و
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر )ﻓﺎﺗﺤﻪ( ،ﺳﯽ ﺑﺎب )ﻣﻨﻔﻌﺖ( و ﭘﺴﮕﻔﺘﺎر )ﺧﺎﺗﻤﻪ( اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۹ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۱۱۲۸-۱۱۲۷ق ۴۲۰ ،ﺑﺮگ .آﻏﺎز ﻧﺴﺨﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد و دارای ﻣﻬﺮ »ﻋﺒﺪه ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮ« اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۴۶۴ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۱۵۲ق ۲۳۸ ،ﺑﺮگ.
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ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۸۹۳ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۱۸۲ق .ﮐﺘﺎﺑﺖ راﺟﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻦ در ﮐﺮﻣــﺎن،
 ۴۰۸ﺑﺮگ ،ﺣﺎوی ﻣﻬﺮ »اﻟﺮاﺟﯽ ]ﺑ[ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ «.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۱۷۱ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۳۷۲ ،ﺑﺮگ ،دارای ﺣﻮاﺷـﯽ و ﺗﻮﺿـ ﯿﺤﺎت درﺑــﺎرۀ
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت .آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن آن اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۱۶۶ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲۶ ،ﺑﺮگ ،در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ:
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﻮاﯾﺪ اﺛﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﯿﺐ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ۱۰ﻫﺠﺮی ﻣﯽزﯾ ﺴﺖ و
اﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎی دﺷﻮار ﮐﺎر ﭘﯿﺸﯿ ﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻼج اﻻﻣﺮاض ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻮاﯾﺪ اﻻﺧﯿﺎر از ﻫﻤﺎن ﻣﺆﻟﻒ در ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗــﺎر ﯾﺦ ﺗــﺄﻟﯿﻒ  ۹۱۳ق ،ﺷــﺎﻣﻞ اﻧــﺪرزﻫﺎﯾﯽ درﺑــﺎرۀ
ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻀﺮ.
زاد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﻦ ﻋﻠﯽﻧﻘﯽ ﺷﺮﯾﻒ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ و در
ﺳﺎل ۱۱۴۰ق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎوی ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
در ﺳﻔﺮ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در راه ﻋﺎرض ﺷﻮد.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۳۸ﺧﻮاص اﻟﺤﯿﻮان اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲۴ ،ﺑــﺮگ ،ﭘﺎﯾـﺎن آن
اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﻼﺻﻪ ای از رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﯿــﺎت اﻟﺤﯿــﻮان ﮐﻤﺎل اﻟــﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤــﺪ
دﻣﯿﺮی درﺑﺎرۀ ﺧﻮاص ﻃﺒﯽ ﺟﺎﻧﻮران در  ۲۸ﺑﺎب ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و ﺑــﻪ دﺳــﺘﻮر
ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دوم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮگ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﺎوی دﺳﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ و ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۶۷ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺤﺴﺎب ﻓﺎرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﻗﻮﺷــﭽﯽ ) ۸۷۹ق( درﺑــﺎرۀ
ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۴۷ ،ﺑﺮگ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۸۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰۹۲ق ۱۰۵ ،ﺑﺮگ ،ﺑﺮﺧﯽ اوراق آن ﻫﻨﮕﺎم ﺻــﺤﺎﻓﯽ
ﻣﺠﺪد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪه و آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن آن اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ درﺑﺎرۀ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﻫﻠﯽ ﮐﺮدﻧﺸﺎن .آﻏﺎز» :ﺑﯿﺎﺑﺎن رود در
ﻃﻠﺐ ﻣﻮش و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ « ...ﭘﺎﯾﺎن» :ﮐ ﻪ او را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪ .او را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻘﺎر ﺑــﺮ ﺧــﻼف ﺟــﺎﻧﻮران دﯾﮕــﺮ ﮐـﻪ ﺑــﻪ
ﭘﺎیﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ داﻧﺴﺘﯿﻢ و از اﺳﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و اﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب«.
ﺑﺎزﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮ ﻣﺤﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ )و  ۹۸۹ق( ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺑﺎﺑﺮ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺳﻠﺴــﻠﮥ
ﻣﻐﻮﻻن ﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾ ﻦ اﺛﺮ دارای  ۶۱ﺑﺎب اﺳﺖ .آﻏﺎز» :ﺑﺴﻤﻠﻪ :ﻃﺎﯾﺮ ﻓﺮﺧﻨﺪۀ ﺣﯽ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺧﻄﺒـﮥ
ذی ﺑﺎل ﻫﯿﻮن ﺧﻄﺎب ﺧﺎل و ﺧﻂ ﻧﻘﻄﻪام  .«...ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎب» :در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺎﻧﻮران« .ﭘﺎﯾﺎن:
»ﺑﺮﺧﻼف آن ﻏﺮض ﮐﻠﯽ آن ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻃﻌﻤﮥ ﺟﺎﻧﻮر در وﻗﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را
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ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻣﺎﺗﻨﺎداران )اﯾ ﺮوان ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن(

·

ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮﺑﻪ «.ﻧﺴﺨﻪ دارای ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻠﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ  :۱۹۲ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﺣﺠﺎر اﺛﺮ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﺨﺎوراﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 ۹۰۷ق ۶۷ ،ﺑﺮگ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﻮاص ﺳﻨﮓﻫﺎﺳــﺖ .ﻣﺆﻟــﻒ در ﻣﻘﺪﻣــﻪ
ﻣﯽﮔﻮ ﯾ ﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﺑﻦ اﺳﺤﺎق در ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﺮوس ﺧــﺎﺗﻮن دﺧﺘــﺮ اﻣﯿـﺮ
ارﺗﻘﯽ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮا ارﺳﻼن ) ۵۶۴ – ۵۴۰ق( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﻋﻨﻮان روی ﺟﻠﺪ »ﺟﻮﻫﺮﻧﺎﻣﻪ« آﻣ ﺪه اﺳﺖ .آﻏﺎز» :ﺑﺴﻤﻠﻪ .ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪای را
ﮐﻪ ﻋﺰ ﯾﺰ و ﺟﺒﺎر اﺳﺖ .ﺷﮑﻨﻨﺪۀ ﮐﺎمﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻬﺎر اﺳﺖ «...ﭘﺎﯾﺎن» :وﻗــﺖ ﮐـﻪ ﺳــﻠﯿﻤﺎن )ع(
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس را ﺑﻨﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ﺳﻮدن و ﺳﻨﺠﯿﺪن ﯾﻮاﻗﯿـﺖ را وﺻــﻠﯽ اﻟﻠــﻪ ﻋﻠـﯽ
ﺳﯿ ﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﺟﻤﻌﯿ ﻦ اﻟﻄﯿﺒﯿﻦ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ«.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۰۲ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺛﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر رو ﯾـﺎﻧﯽ ) و  ۹۲۵ق( ﺑــﻪ ﺗــﺎرﯾﺦ
 ۱۸ ،۱۱۸۷ﺑﺮگ .ﭘﺎﯾ ﺎن رﺳﺎﻟﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽ دارد .آﻏﺎز» :ﺑﺴﻤﻠﻪ .اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻟــﻮﻟﯽ واﻟﺼــﻼة
ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒﯽ اﻻﻣﯽ .اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮی اﺳﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮ ﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ از اﻃﻨﺎب ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺎب و
ﺧﺎﺗﻤﻪ .«...ﭘﺎﯾﺎن» :و ﻃﺮﯾﻘﮥ ﻣﺤﻤﻮدﯾﮥ و ﺧﺎﻟﯽ اﻟﺴﯿﺮ ﮐ ﻪ از ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را
ﻧﺸﺎﯾﺪ «.ﻧﺴﺨﻪ دارای ﻣﻬﺮ »ﯾ ﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ« و »ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺎس« اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۰۸ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب اﺛﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧــﺎن ،ﺑــﺪون ﺗــﺎرﯾﺦ ۳۷ ،ﺑــﺮگ .رﺳــﺎﻟﮥ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯿﺴﺖ در ﺣﺴﺎب و ﺟﺒﺮ .آﻏﺎز» :اﺟﺘﻤﺎع اﺷﯿﺎء ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺪد ﮔﻮ ﯾﻨﺪ
ً
ﻣﺜﻼ در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺪدی از اﺷﺠﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ «.ﺑﺮ ﺑﺮگ ﻧﺨﺴﺖ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ:
»ﮐﺘﺎﺑﭽﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﮑﺎت اﻟﺤﺴﺎب ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺧﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﻬــﺖ ﺷــﺎﮔﺮدان
ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد«.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۹۹۹ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺑﺪون ﺗﺎر ﯾﺦ ۱۷ ،ﺑﺮگ ،ﺑﺎﻻی ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﻮم ﺗــﺎ ﭘﺎﯾـ ﺎن ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه
اﺳﺖ» :ﺷﺎه ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎﺟﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن« .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﺗﻘﻮ ﯾﻤﯽ ﺷــﺎﻣﻞ
اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۲۷۲ق اﺳﺖ .روی ﺟﻠﺪ آن ﯾﺎدداﺷﺘﯽ از ﺗﻌﻠﻖ آنﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻫــﺎروﺗﻮن
ﻫﺎزار ﯾﺎن ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۷۴۶ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت وﻏﺮاﯾﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدات )ﺟﻠﺪ ﯾﮏ( اﺛﺮ زﮐﺮﯾﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ )۶۰۰
–  ۶۸۲ق( ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ۴۳۵ ،ﺑﺮگ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،آدﻣﯿﺎن ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻏﯿــﺮه در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﺤﺎت .در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺑﺮگ دارای رﮐﺎﺑﻪ )ﮐﻠﻤﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﺮگ ﺑﻌﺪی( اﺳﺖ .آﻏﺎزش اﻓﺘﺎدﮔﯽ
ً
دارد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﻋﺮﺑﯽ زﮐﺮﯾﺎی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﺘﻤــﺎﻻ
ﭘﯿﺶ از ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻮم و اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم ،زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ
و ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ،و ﺑﺨﺶ دوم درﺑﺎرۀ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ اول اﺳﺖ .آﻏﺎز» :از

١١٩

١٢٠

آﺗﺶ دوزخ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻋﺪل و ﻟﻄﻔﯽ از اﻟﻄﺎف ﺑﺎری ﺟﻞ و ﻋﻠﯽ ، «...ﭘﺎﯾــﺎن» :و اﺑــﻮ
اﻟﺮﯾﺤﺎن ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن روﺑﺎه ﻃﯿﺎره ﺑﻮد و آن را ﻣﺒﺎرک ﺷﻤﺮدﻧﺪی و ﺑﺮ ﻟﻔﻆ ﻣﺒﺎرک اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﺧﺘﻢ ﮐﺮدم «.ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﻤﻠﮏ» :ﻫﺬا اﻟﮑﺘﺎب ﻣﻠﮏ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﮐﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻻه اﺣﻤــﺪ
ﺳﺮﺟﺎن ﻣﺮﮐﺎوی وﺻﻞ ﻟﯿﺪه ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻦ ا ﻟﺴﯿﻮط ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺮا ﺷﺪ ﻓﯽ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻖ دﯾﺴﻤﺒﺮ «.[۱]۹۴۳
ﯾﺎدداﺷﺖ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮگﻫﺎی رﺳﺎﻟﻪ» :ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﮏ وﻫﻮ ﯾﺤﺘﻮی ﻋﻠــﯽ ﻋﻠــﻢ اﻟﻔﻠـﮏ واﻟﻄﯿــﻮر
واﻻﺷﺠﺎر وﻓﻮاﯾﺪ ﺷﺘﯽ ﻓﯽ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﻤﺎک و اﻟﻮﺣﻮش و اﻟﺠﻦ«» ،ﺑﻮ ﮐﺘﺎب ورﻗﻨﻨﮏ ﻗﺪری
ﺗﻮرد ﯾﻮز اون ﺳﮑﺰ« )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  ۴۱۸اﺳﺖ(.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۲۲۵ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ از ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ،ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ،
 ۱۱۲ﺑﺮگ .آﻏﺎز » :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﯾﺴﺖ در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺎم ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺑﺎب .«...
ﭘﺎﯾﺎن» :ﺑﺎب ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ«.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۴۹۳ﺗﻘﻮﯾﻢ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۱۶۹ق در ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ  ۱۷ﺑــﺮگ.
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺠﻮﻣﯽ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺎ زاﯾﭽﮥ ﺳﺎل ۱۱۷۰ق ﺑﺎ ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از زﯾــﺞ اﻟﻎﺑﯿــﮓ .آﻏــﺎز:
»ﺑﺎﻟﯿﻤﻦ واﻟﺴﻌﺎدة واﻻﻗﺒﺎل ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎل ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻓﺎل ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﺪوم ﻣﺴﺮت ﻟﺰوم ﺑﻬﺎر ﺧــﺮم .«...
ﭘﺎﯾﺎن» :در ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ در آب روان ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ«.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ  :۱۱۹ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۹۹۲ق ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻌﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎﺗﻤﯽ،
در  ۴۰ﺑﺮگ.
 .۱روﺿﮥ رﯾﺎﺿﯽ اﺛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﯾﺎﺿﯽ .دﺳﺘﻮرﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن
)ﯾﺮﻟﯿﻎ ،ﻣﺜﺎل ،ﻣﻨﺸﻮر ،ﺧﻄﺎب و ﻏﯿﺮه( و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ .آﻏﺎز:
ﮐﻪ ﮔﺮدی ﺳﺮاﻓﺮاز در اﻧﺠﻤﻦ«
»دﺑﯿﺮی ﺑﯿﺎﻣﻮز ای ﺟﺎن ﻣﻦ
ﭘﺎﯾﺎن» :وﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﺒﯽ اﻟﻤﺨﺘﺎر واﻻﺧﯿﺎر اﻻﻃﻬﺎر وﺳﻠﻤﻨﺎ ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ«.
 .۲در داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺳﯿﺎق .آﻏﺎز» :ﮐﻠﻤﻪای ﭼﻨــﺪ در ﺑــﺎب ﺣﺴــﺎب ﻫﻨﺪﺳــﻪ و ﺳــﯿﺎق،
ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺳﯿﺎق ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ :آﺣﺎد ،ﻋﺸﺮات ،ﻣﺂت و اﻟﻮف  .«...ﭘﺎﯾﺎن ...» :ﻋﻔــﯽ
ﻋﻨﻬﺎ ۱۰۰۰،... ،۳ ، ۲ ،۱ .ﺣﺴﺎب ﻫﻨﺪﺳﻪ« .دارای ﻣﻬﺮ »ﯾﺎ رﺣﯿﻢ«.
· ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻤﺎرۀ ) ۴۵از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻫﺎﮐﻮپ ﭘﺎﭘﺎزﯾﺎن( :رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺠــﺎت اﺑﻦﺳــﯿﻨﺎ )ﺑــﻪ ﻋﺮﺑــﯽ( اﺳــﺖ.
ﮐﺎﺗﺐ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﻎﮐﺎﻗﻞ رﺷﯿﺪ ﺑﻦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺳﭙﻬﺮی ،ﻣﻔﺘﯽ ﮐﺮﻣــﺎن ،در ﺳــﺎل ۱۰۳۶ق اﺳــﺖ.
ﮐﺎﺗﺐ در ﺳﺎل ۱۰۷۶ق درﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﻨﮓ ﮔﻮر او در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻀﺮ ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ
)ﻣﺠﻠﮥ آﯾﻨﺪه ،ﺷﻤﺎرۀ  ،۹ص .(۶۱۸ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺴﺎب ﮐﻪ اﻓﺰودۀ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ
ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺷﺎﮔﺮد اﺑﻦﺳﯿﻨﺎﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ۱۹۸۰م ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
و در دوﺷﻨﺒﻪ )ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن( زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ص .ﻋﺎﺻﻤﯽ و ﮐﻤﺎل ص .ﻋﯿﻨﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

