
 115-91، ص1398، بهار و تابستان 1، شمارۀ 17، دورۀ تاریخ علم

 

 

 متن آموزشی کهن دانش استیفافلک عالء تبریزی و سه 

 نفیسه ایرانی
 دانشگاه خوارزمی، آموختۀ دکتری ادبیات فارسیدانش

 زبان و ادب فارسیپژوهشگر فرهنگستان 
nafis4iran@yahoo.com 

(21/11/6139، پذیرش: 12/10/6139)دریافت:    
 چکیده
ندگان از نویس ه بن علی بن محمد تبریزی مشهور به فلک عالء تبریزیعبداللّ

در  اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی سه متن آموزشی
 لطایف شرفی، السعادةقانونهای صناعت ترسل و استیفا تألیف کرده که با نام

ترین اند. یکی از مهمهای خطی معرفی شدهدر فهرست نسخه نامهسعادتو 
ترین متون آموزشی ها در شمار کهناهمیت این سه اثر قرار گرفتن آن دالیل

چاپ چ هیاند و متأسفانه استیفای زبان فارسی است که تاکنون شناخته شده
ها منتشر نشده است. در این پژوهش کوشش شده است، از آن علمی و انتقادی

الی آثار او، به ئۀ شرح مستندی از احوال فلک عالء تبریزی، از البهضمن ارا
وه امتیاز و اهمیتشان در دانش استیفا پرداخته شود. همچنین تحلیل و بررسی وج

هر سه متن در تصحیح هر یک از  با مقایسۀ این سه اثر به ضرورت مراجعه به
های لغوی پیرامون اصطالحات مندرج در این آثار ها و همچنین در پژوهشآن

 شده است. پرداخته

یف ، لطاالسعادةقانون ،یفلک عالء تبریز ،نامهسعادتاستیفا،  ها:واژهکلید
 .شرفی
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 مقدمه
رن هفتم نویسندۀ اواخر ق، ه بن علی بن محمد تبریزی مشهور به فلک عالء تبریزیعبداللّ

 و ةالسعادقانون ،نامهسعادتهای نام اب درسنامۀ آموزشیسه  و اوایل قرن هشتم هجری،
 نظام 2و استیفا 1. این آثار در دو بخش مستقل با موضوع ترسلداردلطایف شرفی 

، ؛ هموپ1برگ  ،نامهسعادت، ها را در دو قِسم )تبریزیاند و مؤلف به این که آنیافته
 سامان داده، اشاره کرده است. 3( یا دو طَرف418، صلطایف شرفی

های خطی در مورد این سه متن آمده نسخه گریخته در فهرست و عالوه بر آنچه جسته
، 16، ج؛ آقابزرگ تهرانی85، صپژوه؛ دانش2698-2697، ص4، جاست )منزوی

قلعه در مقالۀ (، علی صفری آق287و  284ص) فروغستان(، ایرج افشار در 314ص
و مقالۀ  (38-37، ص1392« )اسالمی ۀدر دوربررسی کتابشناسانۀ آثار استیفا »
( 17-14ص، 1386) «منشآت خاقانیو  الفنوننفائسو ارتباط آن با  لطایف شرفی»

                                              
 دارد. -های حکومتیویژه نامهبه-نگاری های نامه. این بخش اختصاص به شیوه1
کمال گرفتن، و یا حق چیزی  و استیفا مصدری عربی از باب استفعال، و در لغت به معنی حق یا مال خود را تمام .2

 ،انورینکـ :  و نیز 764، ص؛ ابو جعفر احمد بیهقی311، صمصادر اللغةرهنگ فنکـ : را کامل ادا کردن است )
و کیفیت  اموال دیوان خرج و است که مستوفیان با آن دخل قوانینی در اصطالح، دانش استیفا معرفت«(. استیفا»ذیل 

را مطابق آن قوانین  ( و اسناد و دفاتر مالی و آماری مملکت303ص ،کردند )آملیو کمیت محاسبات آن را معلوم می
ت دولتی ترین تشکیالترین و مهمشد که یکی از بزرگنوشتند. این عمل در محلی به نام دیوان استیفا انجام میمی

گفتند. شغل مستوفی و دیوان استیفا تا پایان دورۀ قاجار در ایران کاربرد داشت و بود و به متصدی آن مستوفی می
( بعد از انقالب مشروطه و انقراض سلسلۀ قاجار ترتیبات دیوان استیفا با 224، صدبرخی محققان برآنند )آل داوو

های ولیتؤتر این باشد که بگوییم دگردیسی یافت و وظایف و مسورود تمدن جدید به ایران از میان رفت. شاید دقیق
ی با نام وزارت محاسبات و رسد در دورۀ قاجار مدتی تشکیالتبه نظر می آن در تشکیالت جدید اداری ادغام شد.

، الملکحسین افضل)غالم التواریخ افضلپرداختند. برای نمونه در وزارت مالیه به محاسبات و امور مالی کشور می
 هجری قمری آمده است:  1314( ضمن وقایع سال 81-80ص

وزارت  خدمتان حضور همایونی... به منصباآلخر... سلطان علی خان امین بقایا از پیشدر ربیع
اآلخرۀ این سال... میرزا محاسبات و بقایا منصوب گردید و به دفتر آمد.... در نیمۀ آخر جمادی

عبدالوهاب خان نظام الملک از وزارت لشگر معاف شده و به رتبۀ او افزوده، به وزارت مالیه و 
یه و مالریاست دفتر کشور منصوب و برقرار گشت و میرزا حسین وزیر دفتر از خدمت وزارت 

 ریاست مستوفیان دفتر کشور معاف گردید.
خرج کشور زیر نظر دیوان محاسبات کل کشور و وزارت امور  و امروزه نیز رسیدگی به امور مالی و محاسبات دخل

شد تا حد اقتصاد و دارایی است و قواعد و قوانینی که پیش از دورۀ قاجار در ادارۀ امور مالی کشور به کار گرفته می
 سیاری متروک شده است.ب
 آغاز شده است.« طرف دوم: در صناعت استیفا»با  السعادةقانون. 3
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اند. نگارنده نیز در رسالۀ دکتری خود با مطالبی درمعرفی هر یک از این آثار نوشته
بررسی لغات و اصطالحات دیوانی در متون آموزش استیفای دورۀ مغول و »عنوان 

 1(«هرسالۀ فلکیو  السعادةقانون، نامهسعادت، لطایف شرفیتیموری )با تأکید بر: 
 آثار پرداخته که مقالۀ حاضر مستخرج از آن است. اختصاصاً به بررسی این

 فلک عالء تبریزی و سه اثر او در دانش استیفا
از احوال و آثار این مؤلف اطالع کمی در دست است که آن نیز منحصر به مقدمه و 

( طبق عبارت 418ص) لطایف شرفیست. نام وی در واشدۀ های شناختهکتابانجامۀ 
 رفیلطایف شه بن علی بن محمد تبریزی و طبق عبارت مؤلف در متن کاتب، عبداللّ

یاد « تبریزی 2ه بن علی تعریفاً بفلک عالءعبداللّ»پ( 1برگ ) نامهسعادتجا( و )همان
 نیز مشخص شده است. با توجه به این دو عبارت محل تولد و یا محل سکونت مؤلف

 تبریز بوده است.شود که می

ک از وشتن هر یتوان دریافت زمان تقریبی ناین آثار می ۀدماطالع دیگری که از مق
آغاز ( به جاهمان) نامهسعادتمؤلف در مقدمۀ برای نمونه  است. های مذکورکتاب

  :استبوده، اشاره کرده قمری  706سال نگارش این کتاب، که 

 ه بن علی تعریفاً محرر این اوراق، داعی دولت و پروردۀ نعمت مخصوص، عبداللّ
کند که در شهور سنۀ ست و شأنه چنین عرض می هاللّ بفلک عالء تبریزی اصلح

شرقاً و  صاحب دیوان الممالک ،آصف زمان ،هاللی، مخدوم جهان ةسبعمائ
غربا، ناظم مصالح العالم بُعداً و قربا، وزیرالدولتین، مشیرالسعادتین، سعدالدنیا 

تاج الحق و الدین، علی  ... محمد ابن الصاحب االعظم السعید،و الدین
خواه، کاتب این کلمات را اشارت فرمود در فن ترسل و الساوجی بندۀ سعادت

باید جهت مدد خاطر شریف و ذهن لطیف صناعت استیفا مجموعی می
الدین امیر حاجی  و ةالدولزادۀ جهان صاحب معظم دستور مکرّم... شرفمخدوم

.... 

 نامهسعادتپس از را  لطایف شرفی( نیز به این که 418ص) لطایف شرفیدر دیباچۀ 
 ده است: ورده و آکراز آن نوشته اشاره  گیریرهها بو ب

                                              
های از ایشان بابت راهنماییانجام شده است و در اینجا منش دکتر محمد شادرویاین رساله به راهنمایی . 1

 .کنمشان در مراحل تحقیق صمیمانه سپاسگزاری میارزنده
 عالء. -: لطایف شرفی. 2
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 -نهأش هاللّ اصلح- ه بن علی، تعریفاً بفلک تبریزیمحرر این اوراق، عبداللّ
 جهت مدد نامهسعادتگوید کی این لطایفست کی مؤلف ضعیف این از می

زاده ... در فن ترسل و صناعت استیفا التقاط ف مخدومخاطر شریف و ذهن لطی
 .لطایف شرفیرود موسوم به می

ر جا که دنوشته است. و از آن نامهسعادترا پس از  لطایف شرفیبر این مؤلف،  بنا
 آید کهاست این نتیجه به دست می آمده مریق 723تاریخ کتابت  لطایف شرفیانجامۀ 
طایف ل ۀمقدمالبته در همان تاریخ نوشته شده است.  پیش از این لطایف شرفی قطعاً
که نگارش  اشاره شده استبه این مطلب نیز  پ(1برگ ) نامهسعادتو  (418ص) شرفی

ست. صورت گرفته ا «سعد الدنیا و الدین محمد بن علی ساوجی»یا اشارۀ  ها، به دستورآن
ای از بخش عمده ،که در متون تاریخی آمده استچنان ،خواجه سعدالدین ساوجی
ق( به امور 717-703 کـ :ق( و اولجایتو )ح703-694 کـ :سلطنت غازان خان )ح

ه اللّمهم مملکت اشتغال داشت و در زمان حکومت اولجایتو به او و رشیدالدین فضل
، اقبال آشتیانی؛ 607-604، صمستوفیهمدانی به اشتراک وزارت داده شد )

های بر اثر دسیسهوهی از نزدیکان او (. سعدالدین محمد ساوجی و گر318ص
 ندق به امر اولجایتو به قتل رسید711شوال  10در  ه همدانیاللّرشیدالدین فضل

بر این فلک عالء تبریزی به احتمال بسیار  . بنا(320، صاقبال؛ 608، صمستوفی)
« لتینوزیر الدو»را که در مقدمۀ آن با احترام از سعدالدین ساوجی به عنوان  لطایف شرفی

-706های بین سالدر نتیجه ، کند، در ایام وزارت او و پیش از تاریخ قتلشیاد می
 به پایان رسانده است.  ق711

مطلبی آمده است که ظاهراً بر مبنای آن برخی  نامهسعادتدر انجامۀ عالوه بر این، 
( چنین 287ص ،ایرج افشار )پیوست دوم فروغستان(ه نکـ : قان )برای نمونمحق

را آغاز کرده  السعادةقانون، نگارش نامهسعادتلف پس از ؤاند که مبرداشت کرده
 جا آمده است: است. در آن

تمام شد آنچه مطلوب بود از فنّ ترسل و صناعت استیفا، امید است کی هر 
شود و آن را ملکه کند، به فواید بسیار و مایۀ تمام  مبتدی کی بر این جمله واقف

از این فّن مستظهر شود و بهره گیرد. بعد از معرفت این کتاب و ورزیدن قواعد 
کی در استیفا مشتمل است بر اصول  السعادةقانونو ملکه کردن آن در کتاب 

 کلی و صور معظمات محاسبات کی در بیشتر کتب از این فّن آن اصول و صور
 جا فایده گیرد.مثبت شده مفقود است شروع کند و به تدریج از آن
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و ملکه  نامهسعادتبر این مؤلف به مبتدی پیشنهاد داده است که پس از مطالعۀ  بنا
ردازد. بپ السعادةقانونهای آموزشی آن به مطالعه و تمرین قواعد استیفا در کردن مهارت

تر آن کتاب را نوشته یا بعد خواهد نوشت شکه پیای به اینهرچند مؤلف هیچ اشاره
کی در استیفا مشتمل است بر اصول کلی و »نکرده است، اما از بعضی از عبارات مانند 

آید چنین برمی السعادةقانونو اشارۀ مختصر او به مندرجات « صور معظمات محاسبات
نوشته  نامهسعادتتر از که در آن هنگام، آن کتاب وجود داشته و به عبارتی پیش

 است.شده 

ذیل  ،پ30برگ ) نامهسعادتعالوه بر این مطالب، مؤلف در جای دیگری از 
ه، اشاره جا نوشتای که مطلبی را اختصاصاً در آنه، به گونالسعادةقانون( به «ارقام»مدخل 

 کرده است:

هر حساب کی مفروغ شود و تمام گردد محرر باید کی ورق را به رقم هندی بر 
باالی ورق به جانب چپ رقم زند و عالمت آن نویسد و مجموع عدد اوراق را 
بر ورق صدر حساب بر باالی میان ورق، هم به رقم هندی، رقم زند و نشان کند؛ 

شرح آن  السعادةونقانچه در این رقمِ اوراق مصالح بسیار است، چنانک در 
 داده شد و نوشته آمد.

 سعادةالقانونبر این هرچند ورق مربوط به این مطلب از نسخۀ مورد استفادۀ ما از  بنا
 نامهسعادتتر از پیش السعادةقانوناینکه  افتاده است صراحتاً بهبرلین(  2556)نسخۀ 

 اثر چنین است: ترتیب تألیف این سهدرنتیجه  ونوشته شده، اشاره شده است 

 (ق706)نگارش پیش از سال  السعادةقانون( 1

 (ق706)نگارش سال  نامهسعادت( 2

  (ق711تا  706های )نگارش بین سال لطایف شرفی( 3

همان تاریخ  ،شده در بارۀ روزگار زندگی مؤلفترین تاریخ مستند یافتبر این کهن بنا
 السعادةونقان، البته پیش از این تاریخ نیز زمانی به نگارش شده است تر یادپیشق 706

شده  تنها نسخۀ شناخته دردانیم. پرداخته که تاریخ دقیق آغاز و پایان نگارش آن را نمی
 ،434-418صکتابخانۀ مجلس،  14590)نسخۀ سفینۀ تبریز در که  لطایف شرفیاز 

در انجامۀ آن، تاریخ کتابت  که با توجه به این ،( مندرج است1381چاپ عکسی 
یاد شده است، « طاب ثراه»ق ثبت شده و در مقدمه از مؤلف با عبارت دعایی 723
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ق 723تا  706های بین سالدر نتیجه توان دریافت که مؤلف پیش از این تاریخ و می
درگذشته است. به این اعتبار باید وی را از نویسندگان اواخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ 

 تم هجری به شمار آورد. هش

آمده  لطایف شرفیو  نامهسعادتهایی که در مقدمۀ نامههمچنین با توجه به تقدیم
و  «سعد الدنیا و الدین محمد بن علی ساوجی»شود که وی مالزم نیز چنین برداشت می

 .بوده است« و الدین االمیر حاجی محمد بن محمد السّاوی ةالدولشرف»

یافت نشد، اما با توجه به نام آن این  السعادةقانونالیه هدیاطالع مستندی از م
م تقدی« سعد الدنیا و الدین محمد بن علی ساوجی»احتمال وجود دارد که آن را نیز به 

 باشد.و یا به اشاره و فرمودۀ او نوشته کرده 

ضمن اصطالح زیادت از استادی ر( 47برگ ) نامهسعادتفلک عالء تبریزی در 
یاد کرده است که اطالع دیگری از او  «(طاب ثراه) عمادالدین منشی»فاضل با نام 

نداریم. ممکن است این عمادالدین همان عمادالدین کاتب اسفراینی از دبیران محمد 
 1.او را در فضل و کمال و منزلت ستوده است( 130ص)خوارزمشاه باشد که عوفی 

در همان دوره و منطقۀ جغرافیایی فلک عالء تبریزی، نویسندۀ که کرد اینبایستۀ یاد
کرده که صاحب ق( زندگی می 724ه بن علی بن محمد )زنده تا با نام عبداللّ نیز دیگری 
ماالً اثر و احتزبدةالتواریخ و تاریخ اولجایتو ، الجواهر و نفایس االطایبعرایسسه اثر 

ش ایَو در نام خود و نام پدر و نی. ااستدیة فی مسائل العددیة الرسالة الرشیدیگری با نام 
صفری ) نیستنداین دو نفر یکی باید توجه داشت که همسان با فلک عالء است، اما 

ها در تبریز سکونت داشته (. نویسندۀ این آثار هر چند مدت16، ص1386 ،قلعهآق
افشار در مقدمۀ همین و همچنین ایرج  348و  119، ص1345 ،قاشانی)نکـ :  است

ه بن علی بن محمد القاشانی ها خود را ابوالقاسم عبداللّدر مقدمۀ کتاب 2اثر، ص سیزده(

                                              
 (:130، ص. محمد عوفی، درمورد عمادالدين اسفـراينی از دبيــران محـمد خـوارزمشاه آورده است )عوفی1

ای كه به درجـه یعمادالدین دبیر، که از افراد عهد و امجاد دهر بود. در كمــال فضـل و بزرگ
[ كه ماالتیآن نتــوان بـود و در رفعت و منزلت و علّو منصب به مکاتبی ]ظ. مکانتی یا ك یورا

 محتاج بودند... یامراء و وزرای اطراف به عنايت و رعايت و
 ثبت کرده است.« کاشانی». ایرج افشار روی جلد کتاب نام مؤلف را 2
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ها هیچ و در این کتاب 1(4، ص1348 همو،؛ 3، ص1345 ،قاشانیمعرفی کرده است )
 .ای به آثار مورد بررسی این پژوهش نکرده استاشاره

 ؟درمورد مالیاتای رسالهو  عالء تبریزی فلک
در های خطی اثر دیگری از فلک عالء تبریزی نیافتیم. نسخه با جستجو در فهرست

( اشاره شده 117، ص)پطروشفسکی، یان و لمبتن نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان
الجایتو نوشته  فرمانرواییای درمورد مالیات در زمان عالء تبریزی رساله فلک است که
میالدی در انتشارات گوتینگن چاپ کرده  1973ل پور در ساد نبیرا محم که آن است
عنوان رسالۀ دکتری خود در پور( بهپور )و نه محمد نبیاما آنچه میرکمال نبی .است

شدۀ فلک عالء تبریزی کرده چیزی جز همان دو اثر شناخته دانشگاه گوتینگن چاپ 
است با عنوان  نامهسعادتو  السعادةقانونواقع تصحیح بخش استیفای  نیست و در  

“Die beiden persischen Leitfäden des Falak Ala-ye Tabrizi über das 

staatliche Rechnungswesen im 14. Jahrhundert”2  
یا « استیفا»را به جای  ”staatliche Rechnungswesen“که به اشتباه، مترجم 

قابله با بدون م متأسفانه این تصحیحه کرده است. ترجم« مالیات»، «حسابداری دولتی»
های بسیاری در آن راه یافته و نیاز به تصحیح مجدد با نسخ دیگر انجام شده و غلط

 های قابل دسترس دارد. ممکن است دلیل عدم انتشار آن نیز همین باشد.توجه به نسخه

 و شبهۀ انتساب آن به فلک عالء تبریزی فلکیه رسالۀ
و مؤلف آن نیز اطالعات اندکی موجود است که آن نیز از مقدمۀ  3یهرسالۀ فلکدر مورد 

آید، اما این مقدمه را مؤلف ننوشته است و یکی از کاتبان، چون به سراغ کتاب برمی
جا نبرای آن ندیده، و از آای که بایستۀ یک اثر ارزنده است کتابت این اثر آمده، مقدمه

                                              
ا به نیز نام خود ر التواریخزبدة)یازده( در  عرایس الجواهر و نفایس االطایب. بنا به گفتۀ ایرج افشار در مقدمۀ 1

 ه بن علی بن محمد القاشانی( آورده است. سم عبداللّهمین صورت )ابوالقا
 میالدی.  14تبریزی در قرن  ءبارۀ استیفا از فلک عال . ترجمه: دو درسنامۀ فارسی در2
ست ولی های بسیاری به آن راه یافته ا. این اثر را نخستین بار والتر هینتس در ویسبادن چاپ کرده و متأسفانه غلط3

توان اغالط راه یافته به متن چاپی در کتابخانۀ مجلس شناسایی شده که می 6541ن اثر به شمارۀ ای دیگر از اینسخه
مجلس  6541اند که در نسخۀ ها حذف شدهرا با آن تصحیح کرد. برای نمونه در چاپ هینتس بسیاری از مثال

هایی ها پس از عبارتحذف موجود است. به احتمال بسیار این موارد را مصحح حذف کرده است چون گاهی این
صورت گرفته است. در چاپ هینتس همچنین اغلب شواهد سیاقی برگردان « شودکه در مثال نموده میچنان»مانند 

های سیاقی صحاح و کسور به صورت عددی نگارش یافته است. مطالبی نیز در چاپ شده و برای نمونه تمام مثال
 «.تأریج»و « جایزه»، «ترقین»وضیحات مربوط به هینتس نیامده و کوتاه شده است مانند ت
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ای کوتاه و درخور، وده است، پس از آوردن مقدمهکه در آن زمان، مؤلف در قید حیات نب
یک متن استیفاست، اندکی به احوال مؤلف آن نیز  رایای مناسب بکه شامل تحمیدیه

تند، که به کتابت این اثر پرداخ هراً پس از وی، کاتبان دیگری نیزاشاره کرده است. ظا
ه در چاپ هینتس این مقدمه که هم در نسخۀ مورد استفادآن مقدمه را بعینه آوردند، چنان

 مجلس. در این مقدمه چنین آمده است: 6541آمده است و هم در نسخه 

ه، پسر محمد بن کیا المازندرانی، نوّر الله تربته، که از ... قدوة االماجد، عبداللّ
صنادید محروسۀ مازندران بود و در عهد خود در تمامی فنون آن اقران النظیر و 

ای در ریز نشو نما یافته بود و اکثر محوطۀ عالم گردیده نسخهدر خطۀ فاخرۀ تب
الدولة و الدین علم حساب نوشت و چون این نسخه در زمان افتخار الوزرا همام 

 ه ثراه که وزیر احدی از کبار خسروان مازندران بوده، تماماللّفلک المعالی سقی 
یر حقیر اعنی فق-نهاده. ناقل این کتاب  رسالۀ فلکیهشده؛ بدان واسطه نام نسخه 

چون به تحریر نسخه میالن نمود، دید که مؤلف رحمه  -ه الغنیالمحتاج الی اللّ
ای چنانچه الیق نسخه باشد ننوشته و بعد از بسمله به مقصود شروع ه دیباچهاللّ

ای کرده؛ الجرم قدم در میدان جسارت نهاد و به توفیق ملک جواد دیباچه
سبب تواریخ کتاب از کتبی که در نظر بود استخراج کرد تا خوانندگان  نوشت و

 و ناظران را حقیقت نسخه محقق شود.

ت. وی درانی نگاشته اسعبدالله بن محمد بن کیای مازنرا  رسالۀ فلکیهبر این،  بنا
« رانصنادید محروسۀ مازند»شدۀ شهر تبریز بود، از بزرگان و به عبارتی از  هرچند بزرگ

الیه آن نام زمان خود بود. وجه تسمیۀ این کتاب نیز از نام مهدیو از علمای صاحب
است که وزیر یکی از خسروان بزرگ « المعالیالدولة و الدّین فلکافتخار الوزرا همام »

ا جن در قید حیات نبوده است و از آنخطۀ مازندران بود. در زمان کتابت نسخه، مؤلف آ
دهد که زمان یاد کرده است، نشان می« در عهد خود»ا عبارت که کاتب، از مؤلف ب

کوتاهی نیز از آن نگذشته است. کاتب این مقدمه، خودش را معرفی نکرده، ولی از 
ای که بر کتاب نوشته و سالمت نسخه از حیث انتقال صحیح اطالعات استیفا مقدمه

 بهره از این دانش نبوده است.آید که بیچنین برمی

 هایی بهدهد شباهتاز مؤلف آن به دست می رسالۀ فلکیهی که کاتب اطالعات
رسالۀ ه است. در اطالعات موجود از فلک عالء تبریزی دارد. نام هر دو مؤلف عبداللّ

آمده که مؤلف تبریزی است، اما در مازندران سکونت داشته و به این دلیل به  فلکیه
د فلک عالء تبریزی و سکونت احتمالی مازندران انتساب داده شده است، اما در مور
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او در مازندران اطالعی در دست نیست، ولی به هر روی، هر دو از نظر مولد تبریزی 
، انداب و استیفا نوشتهای در علم حسهستند. هر دو از مالزمان دربار بودند و رساله

تردید یبآید ها برمیآنمقایسۀ مطالب  ازکه ها نیز تا حدی یکسان است و چنانمطالب آن
به حداقل یکی از سه اثر فلک عالء تبریزی دسترسی داشته و از  رسالۀ فلکیهمؤلف 

و « حشو»، «قرینه»، «باقی» در اصطالحاتمطالب آن استفاده کرده است )برای نمونه 
 (.«بارز»

( ذیل معرفی 283، صپژوه)دانش های کتابخانۀ مرکزیفهرست میکروفیلمدر 
یزی به عنوان اثر دیگری از فلک عالء تبر« رسالۀ فلکیهیا  نامهسعادت» به ،السعادةقانون

( نیز تصریح 2697، ص4، ج)منزوی های فارسیفهرستوارۀ کتاباشاره شده است. در 
 کیای مازندرانی است. به هر روی در هیچ جای رسالۀ فلکیهجز  رسالۀ فلکیهشده که این 

ه چه به عنوان اثری مستقل از مؤلف و چه برسالۀ فلکیه،  سه اثر فلک عالی تبریزی به
بر این ممکن است با توجه به  بنا اشاره نشده است. عنوان نام دیگری از آن رسایل،

تواند می یهرسالۀ فلکرسد که آیا باین سؤال به ذهن  هایی که پیشتر به آن اشاره شدشباهت
 .اثر دیگری از فلک عالء تبریزی باشد یا خیر

الء تقریبی وفات فلک عهای کلیدی برای پاسخ به این سؤال زمان یکی از نکته
در قید حیات نبوده است. اطالع  ق723در وی که پیشتر گفته شد چنان ،تبریزی است

الی هایی که در اسناد مثدر دست نیست، اما تاریخ رسالۀ فلکیهدقیقی از زمان تألیف 
 دهد.را نشان می ق842-735های این کتاب درج شده سال

مؤلف نکتۀ بایستۀ یادکرد این است که از فلک عالء تبریزی  شناسیِاز نظر سبک
ب و بندی مطالتردید از اوست شناسانده شده و از حیث ترتیب و بخشسه اثر که بی

بر  ارند. بنادیگر داثر یکسانند و تفاوتی جزئی با یکهر سه  ها غالباًگذاری فصلعنوان
لب بندی مطالیف کند که هم از حیث ترتیب و بخشاست اثر چهارمی تأاین بعید 

ها و هم تا حد بسیاری مندرجات آن. گذاری فصلمتفاوت است و هم از حیث عنوان
در بعضی موارد منطبق با سه اثر فلک عالء  رسالۀ فلکیهعالوه اطالعات مندرج در هب

رش ترقین که در آثار فلک عالء های بنیادی با آن دارد مانند نگانیست و تفاوت
به صورت  (427، صلطایف شرفیهمو، ؛ ر37-پ35، برگ نامهسعادت، )تبریزی

به صورت  (25، ص1952 ؛ نیز همو،پ13برگ ) رسالۀ فلکیهبدون نقطه و در « یب»
خطی مدوّر بر روی مبلغ بارز توصیف شده است، همچنین مؤامره، در سه اثر فلک عالء 
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( 431، صلطایف شرفی؛ ر56، برگ نامهسعادت ؛ر10گ بر، السعادةقانون ، تبریزی)
( نوعی دفتر 58-57،ص1952 ،)مازندرانی رسالۀ فلکیهمکتوب و سندی دیوانی، و در 

، اما اثر دیگری از فلک عالء تبریزی نیست رسالۀ فلکیهبر این،  بنا .تعریف شده است
  مؤلف آن به اثر همشهری خود دسترسی داشته و از مطالب آن استفاده کرده است.

 اهمیت آثار فلک عالء تبریزی در دانش استیفا

ی بوده هایها بر پایۀ برداشتهای اصطالحاتِ دیوانی در فرهنگنگاریبیشتر تعریف
ت که اند. این در حالی اسمتون غیرتخصصی استنتاج کردهنویسان از شواهد که فرهنگ

تواند معنای دقیق آن را روشن نمی -مثالً در متون تاریخی- کاربرد اصطالحی دیوانی
ار رفته کها بهها در آنزشی دیوانی که این واژهکند، اما با توجه به متون تخصصی و آمو

در ادوار مختلف به خوبی توان تعریف دقیق اصطالحات این دانش را است، می
اه ترین رمطمئناستیفا برای آگاهی از مفهوم اصطالحات دانش بر این  بنا دانست.

یفا که ویژه متون آموزشی استبه اند؛عصر نوشتهآن مراجعه به منابعی است که مستوفیان 
 آن ی از کاربردهای دقیقاند، با نمونهتعاریفی که خود آنان برای این اصطالحات آورده

انجام شده، آنچه اصحاب  هایبا توجه به بررسی 1.ها آمده استاصطالحات، در آن
ت های دیگر دقّد نسبت به متنانویژه در آموزش این دانش نوشتهصناعت استیفا به

)صفری  «بررسی کتابشناسانۀ آثار استیفا در دورۀ اسالمی»در مقالۀ پیشتر تری دارد. بیش
مندرجات هشت اثر فارسی در اصطالحات دانش استیفا  (55-34، ص1392 ،قلعهآق

. همچنین باتوجه به آنچه در کتاب )از دورۀ مغول تا قاجاریه( فهرست شده است
اری لغات و نگمنابع تعریف»ذیل نامۀ فارسی دانش استیفا ترین فرهنگکهن

منابع  (20-12، ص1395 ،قلعهایرانی و صفری آقآمده ) «اصطالحات دانش استیفا
  است:تقسیم قابل  زیر گروه عمدۀتخصصی دانش استیفا به چهار 

؛ اسناد و متون تاریخی. 3؛ متون آموزشی استیفا. 2؛ های آموزش استیفافرهنگنامه. 1
 .متون ترسل. 4

ترین متون آموزش فارسی استیفا سه اثر مورد بحث این پژوهش نیز در شمار کهن
هرچند اصطالحات مانند یک فرهنگ این متون، اند. در هستند که تاکنون شناخته شده

                                              
-193ص، 1396 ،)ایرانی نویسیفرهنگدر شمارۀ یازدهم مجلۀ « بارۀ مراعی در»ای با نام بر این اساس مقاله .1

 ،همو) نشریۀ ادب فارسیدر « بررسی و تحلیل اصطالح برات در متون دانش استیفا»ای با عنوان ( و مقاله204
 ( چاپ شده است. 1396
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ی قهای دقینمونهو  هااند، ولی در ضمن آموزش هر اصطالح، تعریف آنلغت نظام نیافته
ترین منابع این متون از مهم از این رو .آمده است نیز هااصطالحات در آن از کاربرد آن

 رجوع بهدر دورۀ مغول هستند و  استیفاهای های لغوی و تعریف دقیق واژهپژوهشدر 
 نشاو آگاهی از چگونگی جزئیات هاات مندرج در آناصطالحیک از در تحلیل هر آنها 

  ضروری است.

 از مستوفیان بوده هاآن ۀاین است که نویسند یکی دیگر از موارد اهمیت این آثار در
ر ب بنا کند.تأیید میکه این مطلب را  رش از نگارش سیاقی بهره گرفتهاثآو در جای جای 

خود مستوفیان از این چون در این متون اصطالحات دانش استیفا همراه با تعریف 
 افزاید.بر اهمیت و اعتبار این متون میها آمده است، دانش کاربردی آن

ن آثار ها از ایویسندگان پس از آنیکی دیگر از موارد اهمیت این آثار تأثیرپذیری ن
فنّ  ،از علمای قرن هشتم هجری ،الدین محمد بن محمود آملیشمساست. برای نمونه 

 ،آملی) اختصاص داردآموزش علم استیفا را که به  الفنوننفائسپانزدهم از مقالۀ اوّل 
یا یکی از دو اثر دیگر فلک عالء تبریزی اقتباس لطایف شرفی از ، (329-303ص

(. این اقتباس گاهی در حّد رونویسی عین 1386 ،قلعهصفری آق)نیز نکـ : کرده است 
الدین محمد آملی کتاب خود را به صورت اثری عبارات بوده است، اما چون شمس

چنددانشی پرداخته، مطالب بخش استیفا را به اختصار مطرح کرده است و ضمناً بخش 
 ،قلعهق)ایرانی و صفری آ استلطایف شرفی فاقد شواهد عملی  الفنوننفائساستیفای 
گارش نیز در ن ه بن محمد بن کیای مازندرانیعبداللّ آمدکه پیشتر چنان .(16، ص1395
 است. استفاده کردهتبریزی عالء از یکی از سه اثر فلک  فلکیه رسالۀ

یکی دیگر از موارد اهمیت این آثار اطالعاتی است که در حوزۀ تاریخ علم حساب 
رای نمونه فلک عالء تبریزی بر خالف ها مندرج است. بن مطالب آنو استیفا ضم

دانان دورۀ اسالمی مانند کاشانی و خوارزمی که صفر را از ارقام بسیاری از ریاضی
(، 269ص ،کرامتی)نکـ : اندگانه یاد کردهدانستند و از ارقام یا حروف و اعداد نهنمی

یاد کرده است  گانهصفر را به عنوان نخستین رقم از ارقام هندی آورده و از ارقام ده
(. البته عالوه بر فلک عالء ر30، برگ نامهسعادت؛ 424، صلطایف شرفی، تبریزی)

کتابخانۀ ملی تبریز نیز صفر را مانند  3447تبریزی نویسندۀ ناشناس دستنویس شمارۀ 
 (.270)کرامتی، صارقام دیگر به حساب آورده است 
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قی که در حساب آن زمان رایج این سه متن مورد بررسی ضمن آموزش ارقام سیادر 
اشاره شده است که بود، آموزش ارقام هندی نیز آمده و به دو نمونه از کاربرد این ارقام 

عد بشمار است و دیگری به عنوان نشانۀ جایزه )عالمت مقابله( صفحه یکی به عنوان
ندی، به ه رقامیکی از دالیل به کاربردن ا. شداز مبلغی که به صورت سیاقی نوشته می

توانست این باشد که تفاوت رقم سیاقی و هندی به خوبی متمایز است عنوان جایزه، می
ر هر که اگشود. در صورتیمیو متمایز و به روشنی یک رقم سیاقی از رقمی دیگر جدا 

ی آمد. این اشتباه حتدو رقم هندی یا سیاقی بود امکان اشتباه و تزاحم ارقام پیش می
شد نیز ممکن بود پیش داد هندی اعداد شمارشی به حرف نوشته میاگر به جای اع

 ، که معادل رقم ثالث در سیاق است(.«»به  «يك»)برای نمونه شباهت  بیاید.

 «زیادت»نمونۀ دیگر از اطالعات مرتبط با تاریخ علم درمورد کاربرد دو اصطالح 
ی است که در حساب، زمان)« زیادت»جای اصطالح در بعضی متون بهاست.  «فاضل»و 

« زیادت»کار رفته است. کاربرد هر دو اصطالح به« فاضل» (،خرج بیشتر از جمع باشد
شود. در متون تا دورۀ قاجار نیز دیده می 7و  6در متون مختلف از قرن « فاضل»و 

، «الحاق»و  «اضافت»هایی مانند رغم اشاره به ترادف واژهآموزش استیفا علی
سخنی به میان نیامده و « زیادت»و « فاضل»از ترادف  «صدرالحساب»و  «الحسابامّ»

 از میان این متون اند.را به کاربرده «زیادت»و یا  «فاضل»هر یک از منابع یا اصطالح 
ر( بعد از 47برگ) نامهسعادتو همچنین در میان سه اثر فلک عالء تبریزی، تنها در 

و ترجیح اصطالح « فاضل»طالح با ، مطلبی درمورد ترادف آن اص«زیادت»تعریف 
 آمده که جالب توجه است:« فاضل»بر « زیادت»

و  ...باشد« زیادت»قسم سیوم: آنچ خرج بیشتر باشد از جمع. الشک عامل را 
نویسند و استادان دانای عالم به معانی لغت بعضی از کتّاب می« الفاضل»لفظ 

و هنر، نه در کمیّت و  نویسند، چه فضل زیادتی است در علمعرب آن را نمی
باید نوشتن و « الزیاده»مقدار و آن زیادی از قسم کمیّت و مقدار است، پس 

استاد فاضل، عمادالدین منشی، طاب ثراه، در این باب مبالغه کردی و اگر کسی 
 نوشتی آن را نپسندیدی و منع کلی از آن به تقدیم رسانیدی.« الفاضل»

« ذلکمنها و من»و دگردیسی یافتن روش مرسوم  «یهپانردبان»درمورد تاریخ کاربرد 
به این نکته اشاره شده است که مستوفیان برای این  ر(24-پ23برگ ) نامهسعادتدر 

چیده های پیدربیاورند و تکرار و ترکیب های دیوانی سرتر از حسابکه مغوالن راحت
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« منها»نکنند، قواعد را حمل بر تقلب و فساد اهل دیوان « ذلکاتمن»و « منهاآت»در 
 . نامیدند «پایهنردبان»را ساده کردند و « ذلکمن»و 

گیری که نه تنها در ها، ثبت دقیق واحدهای شمارشی و واحدهای اندازهعالوه بر این
قانون ؛ 424، صلطایف شرفی ؛ر30-پ26، نامهسعادت)هر سه متن مورد بررسی 

ز مورد توجه قرار گرفته است )برای آمده در دیگر متون استیفا نی( 3-2، صالسعادة
-124، ص)نامی حدیقةالحساب و (پ11-ر5برگ ، )مازندرانی ۀ فلکیهرسالنمونه 
 1.دهد( اهمیت و لزوم کاربرد دقیق این واحدها نزد مستوفیان را نشان می125

 یختشنااطالعات نسخه
اثر دیگر  دو ازرا مختصرتر  السعادةقانونکه گفته شد فلک عالء تبریزی ابتدا چنان

 طایفلرا با توضیح و تفصیل بیشتر تألیف کرد و در آخر  نامهسعادتپس نوشت، س
های موجود از این سه اثر التقاط کرد. در اینجا اطالعات نسخه نامهسعادترا از  شرفی

 :ایمرا آورده

در کتابخانۀ  4657به شمارۀ  السعادةقانونمیکروفیلمی از نسخۀ  :السعادةقانون
کتابخانۀ برلین  2556شود که تصویری از نسخۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

شروع شده است. پایان این « طرف دوم در صناعت استیفا»است. این دستنویس از 
( قید شده است. در مورد این اثر دو 788) ةثمان و ثمانین و سبعمائ»نسخه تاریخ 
 ح است: احتمال مطر

ری از دیگ یکی اینکه در این نسخه، طرف اول افتاده باشد، و شاید اگر نسخۀ -
پیدا شود طرف اول را نیز داشته باشد، اما دستنویس با بسمله  السعادةقانون

ر ب آغاز شده است، بنا« طرف دوم»شروع شده است و بالفاصله پس از بسمله 
ه باشد. را کتابت کرد« طرف دوم»این ممکن است کاتب به دالیل مختلفی، تنها 

                                              
 شود:پ( نقل می26برگ ) نامهسعادت. برای مثال موارد زیر از 1

...  وقر )به کسرِ واو، خروار گاو و اسب و درازگوش(. عدل )نصف خروار(. حمل )خروار شتر(
م که زیلو و پرده و امثال آن(. نفر )اسفرد )جایی نویسند کی چیزی را مشابه نباشد از اجناس چنان

جنس است از مرد و زن و شتر اطالق توان کرد(. راس )در مواشی و دواب نویسند(... هار )در 
د(. نمروارید خرد کی در سلک باشد نویسند(. سمط )در مروارید میانه کی در سلک باشد نویس

بزرگ چون در سلک  عقد )در مروارید بزرگ کی در سلک باشد نویسند(. حبّه )در مروارید
 .نباشد نویسند(
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از این اثر دست یافته و یا تنها به « طرف دوم»دالیلی از این قبیل که تنها به 
در ترسل را نخواسته « طرف اول»که در استیفا بوده نیاز داشته و « طرف دوم»

 کتابت کند. 

احتمال دیگر این است که مؤلف ابتدا قسم/طرف دوم در صناعت استیفا را  -
ساخته است و از همان آغاز در طرح ذهنی خود  السعادةقانونو موسوم به  نوشته

تصمیم داشته که قسم اول را در ترسل بنویسد. پس در اثر بعدی خود قسم اول 
 نامیده است نامهسعادترا افزوده و مطالب قسم دوم را نیز تکمیل کرده و آن را 

ا مل هر دو قسم ترسل و استیفکه شا نامهسعادترا از  لطایف شرفیبر این  و بنا
که در آن تنها به قسم دوم )دانش استیفا(  السعادةقانوناست التقاط کرده، نه از 

را صرفاً به دانش استیفا  السعادةقانونپرداخته است. با این اعتبار مؤلف 
ای کلی به مندرجات نیز اشاره نامهسعادت. در پایان اختصاص داده است

ظمات ر معوَکی در استیفا مشتمل است بر اصول کلی و صُ»شده  السعادةقانون
جا این گمان از آندر ای به قسمی دیگر نشده است. و هیچ اشاره« محاسبات

ت. اثر آغاز شده اس« طرف دوم»که اثر پس از بسمله با  کردتوان تشکیک می
قسم »یا  و« طرف دوم»اگر تنها به دانش استیفا پرداخته بود نیازی به اشاره به 

 نبود.« دوم

 706« )= ةعمائبسست و » مؤلف به سال تالیف آن نامهسعادتدر آغاز  :نامهسعادت
ته نوشسعد الدنیا و الدین محمد بن علی ساوجی را به درخواست کتاب  اينکهق( و 

 . اوستبرگرفته از لقب  احتماالً نیزنامه سعادت تسمیۀاشاره کرده است و 

 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه نامهسعادتهای متفاوتی از سه میکروفیلم از نسخه
 از:  ندشود که عبارتتهران نگهداری می

 Persan O27ای با نشانۀ : تصویری است از نسخه2862میکروفیلم شمارۀ  -
در کتابخانۀ آکادمی علوم شوروی. نسخۀ بسیار پرغلطی است که ظاهراً کاتب 

بسیاری از لغات و اصالحات آن را نتوانسته  یی با دانش استیفابه دلیل ناآشنا
صحیح بخواند و از این رو اغالط بسیاری به نسخه راه یافته و موجب 

 اعتباری نسخه شده است. این نسخه تاریخ کتابت ندارد. بی



 105/…فلک عالء تبریزی 

کتابخانۀ  5975تصویری است از نسخۀ شمارۀ  :333میکروفیلم شمارۀ ف  -
« ةسنۀ خمس عشر و ثمانمائ»تاریخ کتابت آن در انجامه یوسف آغا در ترکیه. 

غلطی است، اما برخی صفحات آن افتاده ( کتابت شده است. نسخۀ کم815)= 
ا رشمار برخی صفحات آن نامرتب است. از این رو این نسخه است و صفحه

، دنکایاصوفیه می 4190 نسخۀ تنها در مواردی که کمک به خوانش مطالب
 .کار بردهب توانمی

کتابخانۀ  4190: تصویری است از نسخۀ شمارۀ 426میکروفیلم شمارۀ ف  -
ع و ثلث سنۀ سبشهور »ایاصوفیه در ترکیه. در انجامۀ این نسخه تاریخ کتابت 

است. اختالف بین مندرجات این دستنویس و  آمدهق(  937« )ةو تسعمائ
ن کامالً مار آشدستنویس پیشین بسیار جزئی است با این تفاوت که صفحه

 ها از رویبر این احتمااًل هر دوی این نسخه مرتب است و افتادگی ندارد. بنا
 اند. کتابت شده یک نسخۀ مشترک و مصحح

داری در کتابخانۀ ملی ملک نگه 3697ۀ ای به شمارکه نسخهبایستۀ یادکرد است 
و، به یرحسین جهانبگلهایی از آن را نیز اممعرفی شده و بخش صاحبیهشود که به نام می

فروغ نکـ : ( آورده است )1336)چاپ  تاریخ اجتماعی مغولهمین نام در پایان کتاب 
(. این نسخه از بخش استیفای آن، نسخۀ دیگری از 287-286، صاصفهانی
 نامهسعادتجا( نیز به تطابق این نسخه با )همان فروغستاناست که در  نامهسعادت

اند )برای دانسته السعادةقانونی محققان به اشتباه این نسخه را اشاره شده است، اما بعض
 .(249، صهوشنگ خسروبیگیو  محبوب فریمانیالهه نکـ :  نمونه

کتابخانۀ  14590)نسخۀ سفینۀ تبریز تنها نسخۀ شناخته شده از آن در  :لطایف شرفی
ه در انجامۀ آن تاریخ ( مندرج است ک1381چاپ عکسی  ،434-418ص مجلس، 
ین بلطایف شرفی نگارش پیشتر گفته شد که ق ثبت شده است. چنان723کتابت 

 قمری انجام یافته است. 723تا  706های سال

 سعدالدنیا و الدین محمد»را به درخواست وزیر اعظم  نامهسعادت فلک عالء تبریزی
نوشته است.  «الدوله و الدین االمیر حاجی محمدشرف»و برای فرزند او « ساوی
آن را  است که« الدوله و الدین االمیر حاجی محمدشرف»نیز  لطایف شرفیالیه مهدی

http://tuhistory.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=29637&_au=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87++%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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؛ پ1،برگ نامهسعادت، )تبریزی همین امیرزاده نوشته است« جهت مدد خاطرِ»هم 
 . به احتمال بسیار برگرفته از لقب اوستلطایف شرفی ( و تسمیۀ 418، صلطایف شرفی

دلیل این که چرا نویسنده این دو اثر را که از نظر ساختار یکی است به یک نفر 
 ای ازاحتمال وجود دارد که مؤلف خواسته خالصهپیشکش کرده مشخص نشد، این 

این اثر با شواهد کاربردی دیگری برای او تهیه کند و به هر روی چون نگارش آن به 
اری کرده و یکی را ذگدرخواست پدر و برای فرزند صورت گرفته یکی را به نام پدر نام

 به نام پسر.

 ء تبریزیمقایسۀ سه اثر فلک عال

ا این توضیح ، بنظام یافته استچنین  ر در بخش استیفا، بر سه تعلیممطالب این سه اث
و  رفیش لطایفهای آن با مبنا قرار گرفته و به اختالف نامهسعادتکه در این فهرست 

 :در ادامۀ مطالب اشاره شده است السعادةقانون

  تعلیم اول: در مقدمات

 ؛فصل اوّل: در ارشاد مستفید بر وجه اجمال

یرد خواهد استیفا را فراگها را بر کسی که میفصل مؤلف دانستن این دانشدر این ]
 داند:الزم می

ای که الفاظ عربی مستعمل در این مفردات لغت و صرف و نحو عربی به گونه -
 آید بشناسد.حوزه همراه با ترکیبات و تصرفاتی را که در آن به وجود می

های ورق از د رعایت فاصلهاصول نگارش مکتوبات دیوانی را بداند، مانن -
سمت راست، چپ، باال و پایین و فاصلۀ بین خطوط، یکدستی خط، درست 

که مطابق با اصول باشد هم از نظر اندازۀ مدّ و هم از نظر « مدّها»کشیدن 
کشیدن حرف مناسب مدّ، وضوح و راستی مطالب، چگونگی نگارش تفصیل 

 [بر ضلع ورق.

ی شمسی، بر مبنا]و تاریخ خانی  [هاللی]یخ هجری فصل دوم: در تواریخ. شامل تار
 [؛تاریخ جاللی

 [؛هاسیاق نقدی و جنسی و مانند آن]فصل سوم: در ارقام متداول اهل دیوان 
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  :در سه بحث .فصل چهارم: در ارقام هندی

 بحث اوّل: در صور ارقام؛ -

 بحث دوم: دانستن مراتب اعداد؛ -

 ؛گانه تا الوفسهبحث سیوم: در هر مرتبه از این مراتب  -

و طریق ضبط و اثبات حاصل جمع اعداد و کسور  «عقد»و  «تأریج»فصل پنجم: در 
 ؛گویند« جمع و تکمیل»که آن را 

  ؛«پایهنردبان»و  «ذلکمن»و  «منها»و  «امّهات»و  «صدر حساب»فصل ششم: در بیان 

 ؛و بیان غرض وضع آن «دفعه»و  «حرف»فصل هفتم: در 

 ؛«بارز»و  «حشو»فصل هشتم: در 

 ؛و کیفیات آن «ترقین»فصل نهم: در 

 ؛«فذلک» و «جملتان»و  «الحاقات»و  «اضافات»فصل دهم: در 

  ؛فصل یازدهم: در تصرّفات کی بر جمع اموال وارد و طاری شود

 : شمرددر این فصل مؤلف این تصرفات را برمی]

؛ «وغص»؛ «وابنسج اب»؛ «تعصیر»؛ «تسعیر»؛ «تبدیل»؛ «تصریف»و  «مصارفه»
 «[رارق»؛ «استقرار»؛ «استخراج»؛ «ذوب»؛ «سبک»؛ «عجن»؛ «قطعه»؛ «مبیع»؛ «ابتیاع»

 ؛ر آنوَق اوضاع و کیفیت و صُرُو طُ «زیادت»و  «باقی»فصل دوازدهم: در ذکر 

فصل سیزدهم: در اعتبارات جمع و تصرفات خرج و ضبط بروات و موازنۀ باقی و 
 ؛زیادت و امثال آن

 در اصول مکتوبات دیوانی: دومتعلیم 

 ؛ «مثنّی»و  «ذکر»و  «تعلیق»و  «برات»فصل اول: در 

 ؛ «نامهتسلیم»فصل دوم: در 

 ؛ «مؤامره»فصل سوم: در 
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 .«مفاصات»فصل چهارم: در 

  :در اصول دفاتر :تعلیم سیوم

قانون؛ فصل سوم: دفتر توجیهات؛ فصل دوم: دفتر  1؛روزنامجهفصل اول: دفتر 
فصل  دفتر مفرد؛فصل ششم: دفتر اوارجه؛ فصل پنجم: دفتر خرج مقرر؛ فصل چهارم: 

 دفتر جامع. هفتم: 

 بندی مطالباز نظر ترتیب و بخش
ب با هم بندی مطالهایی از حیث ترتیب قرارگرفتن مباحث و بخشاین سه اثر تفاوت
در  نامهسعادتکه در  - «حرف و دفعه» لطایف شرفیتعلیم اول در دارند، برای نمونه 
در حشو و »آن همراه با اصطالحات فصل ششم آمده و فصل هفتم  -فصل هفتم آمده

با همین ترتیب یک شماره عقب افتاده  لطایف شرفیها در است. مابقی فصل« بارز
در اعتبارات جمع و تصرّف و خرج » لطایف شرفیاست تا فصل یازدهم. فصل یازدهم 

 نامهسعادتنام دارد كه مطابق با فصل سیزدهم « و ضبط بروات و موازنۀ باقی و زیادت
كه فصل پایانی آن نیز هست، همان عنوان فصل  لطایف شرفی،است و فصل دوازدهم 

 یشترببا تفاوتی  بندی این تعلیمفصل السعادةقانونرا دارد. در  نامهسعادتدوازدهم 
 چنین صورت گرفته است: 

فصل اول: در تواریخ، فصل دوم: در ارقام دیوانی، فصل سوم: در ارقام هندی، فصل 
و  «منها»و  «امهات»و  «صدر حساب»، فصل پنجم در «جایزه و تأریج»چهارم در 

، فصل «بارز»و  «حشو»، فصل ششم در «دفعه»و  «حرف»و  «پایهنردبان»و  «ذلکمن»
صل ، ف«فذلک»و  «جملتان»و  «الحاق»و  «اضافت»، فصل هشتم: در «ترقین»هفتم: در 

نهم: در تصرفات کی بر جمع اموال وارد شود، فصل دهم: در اعتبارات جمع و تصرف 
 .«زیادت»و  «باقی»خرج و ضبط بروات، فصل یازدهم: در ذکر 

تر است چون دو دفتر آخر )دف تنظیم شده در شش فصل السعادةقانون سوم،تعلیم در 
 مفرد و دفتر جامع( را در یک فصل آورده است.

و  نامهسعادتمتفاوت از روش آمدن مثال در  السعادةقانونها در روش آوردن مثال
ه برای هایی کمثال نامهسعادتو  شرفی لطایفاست به این صورت که در  شرفی لطایف

                                              
 : روزنامهلطایفو  قانوندر . 1



 109/…فلک عالء تبریزی 

یک از اصطالحات درج شده است ولی  آموزش عملی اصطالحات آمده، در پایان هر
 الی متن قرار نگرفته است. ها آخر کتاب آمده و البهاین مثال السعادةقانوندر 

 از نظر مندرجات
این سه اثر انجام شد، اغلب مطالب مندرج در سه اثر  مندرجات ای که میانطبق بررسی

 عادةالسقانونیکسان است. هرچند  -صناعت استیفا خشدر ب-فلک عالء تبریزی 
 شرفی ایفلطصورت مختصرتری نسبت به دو اثر دیگر دارد، ولی شباهت بیشتری با 

مطالب همراه با  نامهسعادتهای ذکر شده دارد. در در گزینش کلمات و برخی مثال
د؛ تری نسبت به دو اثر دیگر دارجزئیات و توضیح بیشتری آمده است و مطالب افزون

ن دو اثر تر از آسه اثر گاه عبارتی با توضیحی رساتر یا اضافهین ا البته در هر یک از
در مقایسه با دو اثر  السعادةقانونذکر این نکته نیز بایسته است که دیگر آمده است. 

دیگر فلک عالء این تفاوت را دارد که مطالب آن با اختصار بیشتری نسبت به مطالب 
برای  نامهسعادتاز توضیحاتی که در آمده است. بسیاری  شرفی لطایفو  نامهسعادت

 السعادةنقانومطلبی در نیز یاد نشده و به ندرت  السعادةقانونفهم بیشتر مطالب آمده در 
اشاره  های زیربرای نمونه به تفاوتشرفی نیامده است.  لطایفو  نامهسعادتآمده که در 

 شود:می

در بیان » پ(34-ر32برگ ) نامهسعادت( و 425ص) لطایف شرفیفصل ششم از 
ار اختصبه لطایف شرفینام دارد. این فصل در « ذلکصدر حساب و امّهات و منها و من

برگ ) نامهسعادتولی در افتادگی دارد ب دیده و نیز نسخه آسیآمده و در مواردی 
 . استو کامل با تفصیل بیشتری تعریف شده این بخش پ( 32

ه ب لطایف شرفی نسبت بهتأریج مربوط به  لبامط ر(31برگ ) نامهسعادتدر 
ر مورد اینکه دو نوع تأریج )مجرد و مضمر( هست یا اختصار آمده و همچنین مطلبی د

یج را کاتب به اشتباه تأر و در این بخش افتادگی دارد السعادةقانون. خیر، نیامده است
ی به دو لنیامده و لطایف شرفیهیچ مطلبی افزون بر نیز جا نوشته است. در آن« تاریخ»

ج در« مسمّی»، «مضمر»دوم به جای « تأریج»اشاره شده با این تفاوت که تأریج  نوع
 سهو کاتب است.  شده که احتماالً

برگ « )ترقین»در توصیف اصطالح  نامهسعادتفصل نهم از تعلیم اوّل از قسم دومِ 
ه ه است. با توجاختصار آمدبه السعادةقانون و لطایف شرفیدر است که ر( 37-پ35
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ترین دالیل کاربرد آن در دفاتری درمورد ترقین آمد یکی از مهم نامهسعادتبه آنچه در 
اصطالح  .دادرخ میها حک و اصالح روزنامه بوده است که نباید در آنمانند دفتر 

 ه است. آمد نامهسعادتبسیار مختصرتر از  السعادةقانونو  لطایف شرفیدر نیز « مؤامره»

( عالوه بر مطالب 426ص) لطایف شرفیدر « دفعه»و « حرف»در تعریف 
ر د« دفعه»و  «حرف»، به این نکته نیز اشاره شده است که هرچند غالباً نامهسعادت

رود که مدّ حروف آخر میسّر نباشد، ولی کار میبه« ذلکمن»و  «منها»مواردی به جای 
 .رودکار میاند و بهجایز دانسته «ذلکنم»و  «منها»جای در موارد غیر از آن نیز به

( و 424ص) لطایف شرفینیامده، اما در  «عقد»تعریف  السعادةقانوندر 
اختصار آمده است. در این پ( تعریف این اصطالح یکسان و به30برگ ) نامهسعادت

ستیفا اترین اعمال حساب بین اهل ها که یکی از اصلیوسیلۀ انگشتدو اثر نیز به جمع به
 است، اشاره شده.

همراه با تفصیل است با ذکر  «بارز»یا « حشو»هایی که نمونه نامهسعادتدر 
ر د .که در آن دو متن دیگر نیامده است های متعدد آمده استهای نگارش و مثالشیوه

بر اساس مدّ  ،جای ورقبه «بارز»و  «حشو»( محل قرار گرفتن 426ص)لطایف شرفی 
به این  و کنددر اصل مطلب تفاوتی ایجاد نمی البته شده است که باالی آن توصیف

دو دانگ  «بارز»چهاردانگ سمت راست مدّ باالی آن و محل  «حشو»ترتیب محل 
 «حکایت حشو»ترکیب درمورد . همچنین سمت چپ مّد باالی آن توصیف شده است

ر( 36برگ ) نامهسعادتمطلبی نیامده است، اما در  السعادةقانونو  لطایف شرفیدر 
 نیز اشاره شده است.« حکایت حشو»، به «حشو»ضمن تعریف 

اختالفی جزئی دارد ولی در  نامهسعادتبا  لطایف شرفیدر « جایزه»اصطالح 
 بسیار مختصرتر از آن دو آمده است.  السعادةقانون

قود بعد از ن سایر ارقام که»بخشی با عنوان « ارقام»ها، ذیل مدخل عالوه بر این نمونه
آمده است، که ترتیب ارقام یاد شده در این سه « ها از جملۀ ضروریات استدانستن آن

اثر با یکدیگر متفاوت است، ارقامی نیز در هر یک از این سه اثر آمده که در دیگری 
هایی دیده نیامده است، در ارقام مشترک بین سه اثر نیز از حیث اطالعات تفاوت

 شود. می
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( در دو بخشِ کسور و پ30-ر30برگ ) نامهسعادتتعارف اهل دیوان در ارقام م
 آمده است. -هاو البته بدون ذکر معادل عددی آن هاهای سیاقی آنهمراه با نمونه- صحاح

های سیاقی صورتدر تعریف صحاح آمده است )که  نامهسعادتدر این میان آنچه در 
اعداد لطایف شرفی  . درنمایدصحیح نمیاست( گیری واحدهای شمارش و اندازه

به ارقام « در سایر ارقام»صحیح سیاقی ذیل صحاح آمده است و در بخشی با عنوان 
ت آمده صحیح اس لطایف شرفیبر این در این مورد آنچه در  شده است. بنا"جنسی اشاره 

به اشتباه ارقام جنسی ذیل صحاح آمده است که ممکن است سهو  نامهسعادتو در 
 .این بخش را اصالح کرده است لطایف شرفیکه فلک عالء در و یا این شدکاتب با

ایسه مقدر جدول زیر ها را هایی از آنتفاوت این سه اثر بخشبرای نمونه برای نشان دادن 
 کنیم:می

 لطایف شرفی السعادةقانون نامهسعادت
تعلیم سیوم: در اصول دفاتر و 

 آن هفت فصل است.
فصول این ]در اینجا فهرست 
 تعلیم آمده است[

  روزنامجهفصل اول: در دفتر 
[ و آن را دفتر تعلیق نیز 1]

 خوانند
و آن عبارت است از دفتری که  

اموال دیوانی و  مفرداتجملۀ 
اخراجات و سوانح احکام کی 

روز واقع شود در آن دفتر روزبه
با مالحظت ذکر ماه و سال 

 بدان ثبت کنند. 
و سرباالهاء ابواب روز و ماه و 
سال در دفتر روزنامه معهود و 

و استادان متداول نیست 
اند که در این دفتر حّک گفته

 1تعلیم سوم: در دفاتر و آن شش
 فصل است.

 روزنامهاول: در دفتر فصل 
[ و آن عبارت است از دفتری 1]

اموال دیوانی  مقرّراتکه جملۀ 
و اخراجات و سوانح احکام کی 

روز با واقع شود در آن دفتر روزبه
مالحظت ذکر ماه و سال آن 

 ثبت کند.
و اگر سهوی افتد یا چیزی باطل 
شود، رقم ترقین بر آن کشد و 

 یا بهذکر آنک سهو بوده است 
ب فالنی باطل شود، حک سب

نکند بر سر آن ترقین کشد و 
سبب در زیر آن بنویسد و 
سرباالی روز بکشد و اگر در 

تعلیم سوم: در اصول دفاتر و آن 
 هفت فصل است.
 روزنامهفصل اول: در دفتر 

[ و آن دفتر را تعلیق نیز 1]
رت است از خوانند و آن عبا
 اموال مقرّراتدفتری که جملۀ 

دیوانی و اخراجات و سوانح 
احکام کی واقع شود در آن دفتر 

روز با مالحظت ذکر ماه روزبه
 و سال آن ثبت کنند.

و سرباالء ابواب روز و ماه و 
سال در دفتر روزنامه معهود و 
متداول نیست و حک روا نبود 

 تا سواد یعتمدعلیه باشد.
حوالتی افتد یا و اگر سهوی 

باطل شود، رقم ترقین بر  مقرر
آن کشد و ذکر آنک سهو بوده 

                                              
فصل ششم به دو دفتر مفرد و جامع اختصاص یافته است که در دیگر آثار السعادة قانون : شش. درالسعادةقانون. 1

 اند.در دو فصل مجزا آمده
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 لطایف شرفی السعادةقانون نامهسعادت
تا سواد، یعتمدعلیه  نشاید کرد

یا باشد. و اگر سهوی افتد 
باطل شود  1حوالت و مقرری

رقم ترقین بر آن کشد و ذکر 
آنک سهو بوده است یا سبب 

زیر آن بطالن آن چه بوده در 
ثبت کند تا اگر با آن معاودت 
افتد با سر آن توان رفت و از 

 حال اوّل خبر داد. 
و در این دفتر سیاقت بسیار 

اگر یک باب دو  معتبر نباشد
نوبت بلک بیشتر مکرر شود 

 و شرح و نقل، ثبت 2کندتفاوتی 
 حال به حسب واقع معتبر است.

یک روز یک دو نوبت یا بیشتر 
 مکرر شود تفاوتی نکند. 

یا به سبب فالنی باطل است 
 در زیر آن ثبت کند  شده
 

اگر یک باب دو  و در این دفتر
و بیشتر مکرر شود  نوبت

و  4[…. ثبت ]نکندتفاوتی 
شرح حال به حسب واقع معتبر 

 است.

 
  

                                              
 .333: مقرای. ضبط متن از 426. 1
 نماید.آمده است و صحیح می« نکند» شرفی لطایفو  السعادةقانونکه در . چنان2
. کاتب جای یک یا دو کلمه را احتماالً به این دلیل که برای او ناخوانا بوده، سفید گذاشته. باتوجه به ضبط 4

 است.« و نقل» نامهسعادت
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 نتیجه
در  سه متن آموزشی تبریزی مشهور به فلک عالء تبریزی ه بن علی بن محمدعبداللّ

مار ها در شل تألیف کرده که بخش استیفای آنصناعت ترسل و استیفا در دورۀ مغو
ترین متون آموزشی فارسی موجود در این حوزه است که تاکنون شناخته شده. این کهن

فنون آن در دورۀ فردی درمورد اصطالحات استیفا و سه اثر حاوی اطالعات منحصربه
ویژه در آموزش داده شده و به هاهای دقیقی از کاربرد آنبا نمونهمغول است که همراه 

با  های بسیارینگاری این اصالحات بایستۀ توجه است. این سه اثر شباهتتعریف
ید این آبه دست می هاآنهایی که از مقایسۀ ترین نتیجهیکی از مهمیکدیگر دارند اما 

که فلک عالء تبریزی متن را سه بار به صورت جداگانه نگاشته است نه ایناست که 
ا صورت مختصرتر فراهم آورد. به عبارتی بیک اثر کّلی بنویسد و سپس آن را دو بار به

توان از هریک از سه متن برای تصحیح بقیۀ متون ها میها و یکسانیتوجه به شباهت
دربارۀ  تریه متن، برداشت و توصیف دقیقکه از مقایسۀ سکمک گرفت. و دیگر آن

 مفاهیم یاد شده در متن به دست آورد.
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 منابع
 . بیروت: دار األضواء.الذریعة إلی تصانیف الشیعةق(. 1403). تهرانی آقابزرگ

ه سرپرستی کاظم ب .دائرةالمعارف بزرگ اسالمی«. استیفا» ش(.1377) .آل داوود، سید علی
 .224-220صمرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.  :تهران. 8موسوی بجنوردی، ج

به تصحیح ابوالحسن  .نفائس الفنون فی عرایس العیون ق(.1389. )الدین محمدشمس ،آملی
 انتشارات اسالمیه. :تهران .شعرانی

پژوهشگاه  :تهران .زادهبه تصحیح هادی عالم .تاج المصادر ش(.1375. )ابوجعفر احمد بیهقی
 مطالعات فرهنگی. علوم انسانی و

 .مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر :تهرانچاپ دهم.  .تاریخ مغولش(. 1392. )اقبال آشتیانی، عباس
 انتشارات سخن. :تهران .فرهنگ بزرگ سخن ش(.1381. )انوری، حسن و همکاران

 نامه فارسی دانش استیفاترین فرهنگکهن ش(.1395. )قلعهایرانی، نفیسه و علی صفری آق
 مؤسسۀ پژوهشی :تهران .(المرشد فی الحساب)تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات 

 میراث مکتوب.
ول مغ ۀبررسی لغات و اصطالحات دیوانی در متون آموزش استیفای دور ش(.1396) .ایرانی، نفیسه

رساله برای  (،فلکیه ۀرسالو  السعادةقانون، نامهسعادت، لطایف شرفی)با تأکید بر:  و تیموری
 دانشگاه خوارزمی.دریافت درجۀ دکتری در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. 

ص ، 11، شنامۀ فرهنگستاننویسی نامۀ فرهنگویژه .«بارۀ مراعی در» ش(.1396) .ــــــــــــــــ
193-204. 
 ادب نشریۀ .«بررسی و تحلیل اصطالح برات در متون دانش استیفا» .ش(1396).ــــــــــــــــ
 .203-185(، ص19)شمارۀ پیاپی:  1، شمارۀ 7سال ، فارسی

ترجمۀ  .نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان ش(.1394. )پطروشفسکی، کارل یان و اسمیت لمبتن
 نشر گستره.  :تهران .یعقوب آژند

کتابخانۀ  4190شمارۀ خطی نسخۀ  .نامهسعادت .(عالء )فلک ه بن علی بن محمدعبداللّ، تبریزی
 ایاصوفیه.
 .434-418ص ، سفینۀ تبریزچاپ عکسی  در .لطایف شرفی ش(.1381) .ــــــــــــــــ

 کتابخانۀ برلین. 2556شمارۀ خطی نسخۀ  .السعادةقانون .ــــــــــــــــ
های کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه فهرست میکروفیلم ش(.1363. )پژوه، محمدتقیدانش

 مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. :تهران .تهران
 «.منشآت خاقانیو  الفنون نفائسو ارتباط آن با  لطایف شرفی» ش(.1386) .قلعه، علیصفری آق

 .17-14ص ، 18و  17، ش گزارش میراث
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 پیام بهارستان .«نۀ آثار استیفاء در دورۀ اسالمیشناسابررسی کتاب» ش(.1392) .ــــــــــــــــ
 .95-11ص ، 1نامۀ مالیه و اقتصاد(، ش یژه)و

- یناسابن ۀکتابخان :تهران سعید نفیسی. به تصحیح .االلباب لباب ش(.1335. )عوفی، محمد
 ی. علم یحاج عل ۀکتابخان

نصوره اتحادیه و سیروس به تصحیح م .افضل التواریخ ش(.1361) .الملکحسین افضلغالم
 نشر تاریخ ایران. :تهران .سعدوندیان

میراث  :تهران .به کوشش ایرج افشار .فروغستان ش(.1378) .فروغ اصفهانی، محمدمهدی
 مکتوب.

شارات انت :تهران .ه جوینیبه تصحیح عزیزاللّ .نویسنده ناشناخته ش(.1377) .فرهنگ مصادر اللغة
 دانشگاه تهران. 

 :نتهرا .، به تصحیح مهین همبلیاولجایتوتاریخ  ش(.1348) .ه بن محمدقاشانی، ابوالقاسم عبداللّ
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

سله سل :تهران .به تصحیح ایرج افشار .الجواهر و نفایس االطایبعرایس ش(.1345) .ــــــــــــــــ
 انتشارات انجمن آثار ملی.

م سرپرستی کاظبه ، تاریخ جامع ایران«. تاریخ تحول حساب در ایران» ش(.1393) .یونس ،کرامتی
 مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی. :تهران .13موسوی بجنوردی، ج
ۀ مؤسس :تهران .تصحیح عبدالحسین نوایی .تاریخ گزیده ش(.1339) .همستوفی قزوینی، حمداللّ

 چاپ و انتشارات امیرکبیر.
صحیح والتر به ت .رسالۀ فلکیه در علم سیاقت (.م1952. )ه بن محمد بن کیامازندرانی، عبداللّ

 .انتشارات هیئت مستشرقین در فرهنگستان ماینس :ویسبادن .هینتس
 .شورای اسالمی مجلسکتابخانۀ  6541شمارۀ  طینسخۀ خ .رسالۀ فلکیه در علم سیاقت .ــــــــــــــــ

 مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی. :تهران .فهرستوارۀ کتابهای فارسی ش(.1382) منزوی، احمد.
كتابخانۀ حوزۀ علمیۀ امام  302نسخۀ خطی شمارۀ  .حدیقةالحساب .الدین خسروشاهقطبنامی، 

 صادق اردكان. 
Nabipour, Mirkamal. 1973. Die beiden persischen Leitfäden des Falak Alā-ye 

Tabrizi über das staatliche Rechnungswesen im 14. Jahrhundert. Gӧttingen. 
 
 


