
 
 
 
 
 

 فروغستان: كتابى در سياق
  

 ايرج افشار

  

سياق و سياقت روشى است از ثبت محاسبات ديوانى و تجارى كه قروو  

عرار  شصت سال پيش يگانه وسيله مت ر متمادى در ايوا  متداول بود و تا پنجاه

خواسرت كار بازرگانا  و منشيا  و متوسال  و مستوفيا  و هو كسى بود كره مرى

 ر فود و دفتو و دستك به ثبت در آورد.ارقامى را د

اين روش ثبت محاسربات  در امرور اسرتي اى مملورت و  ردور فروامين 

خاص تيول و سيورغال و مستموى و  ووك و سجالت محضروى و هرو گونره 

تابچه كها و دستوها و معامالت ملوى و داد و ستد سوداگوا  و بازرگانا  و بياض

گى اى مشخص در سواسو قلموو فوهنت و طويقهبقّاال  و كاسبا  رواج كامل داش

و مصرو ايوا  و هند و ماوراءالنهو و بالد عثمرانى و اييانرات ترا يردودى از قلمرو

 بود.مى

ها قيد امهاند و آ  را در لغت نرا معموالت از ريشه عوبى دانسته «سياق»كلمه 

 اند.كوده

و يافته از كلمه يوى از فضال به تازگى گ ته كه اين كلمه  ورتى است تغيي

                                                 

 . 45-41   ص 2و  1  شماره 2آينه ميواث  سال. 
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اوستايى به معنى شرماره. او بره ايتمرال گ تره اسرت شرايد در  sagha «ساياگ»

تل ظ شده و  «ساياق»روزگار اشوانى و ساسانى به زبا  توكى راه يافته و به شول 

در قلموو تمد  ايوانى  «ساياگ»كند كه اين نتيجه را از استنباطات خود عوضه مى

 «سرياق»مى به مناسبت شباهت آوايى كلمره برا ل رظ رواج داشته و در دوره اسال

به اين  ورت و شول اخيو به تل ظ درآمده است. ارقام و  (به معنى روش)عوبى 

هراى خىرى ديرده نويسى از دوره سلجوقى به بعد در نسخهعاليمى كه در سياق

شصت سرال  ر هاست كه تا پنجاهشود  با كمى پس و پيشى و دگوگونى هما مى

مل بوده و در اوراق و اسناد و مناشيو مترخخو ديرده شردنى اسرت كره پيش مستع

 عبارت است از اشوال كوتاه و رمزگونه شده ثبت عدد به يوو   نه رقم.

ه براست كره  (تعليق مانند)گونه خىوط و ارقام در هم پيچيده ظاهوات همين

ارا نهربوده و به طور متوازى و در هما  م هوم آرقوم و خىوط ديوانى مشتهو مى

 اند.گ ته «رقوم سياقى»

كلمرره سررياق و سررياقت يررا بوخررى مصررىلحات سررياق را در تعرردادى از 

ين ام. فهوست اين مآخذ به نظم تاريخى چنرهاى تا سال هزارم هجوى ديدهنوشته

 است:

 . ق. ه 377ال هوست ابن نديم بغدادى / سال  ر1

 . ق. ه 444تا  437س ونامه نا و خسوو / سال  ر2

 . ق. ه 584الدين ابوالوجاء قمى / سال ريخ الوزراء نجمتا ر3

الدين محمّد بن علرى راونردى / السّوور نجم آيةالصّدور و  راحة ر4

 . ق. ه 603تا  599سال 

المضا  الى بدايع االزما  يميدالدين ايمد بن يامرد كومرانى / سرال  ر5
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 . ق. ه 612تا  603

 . ق. ه 618يدود  لباب االلباب سديد الدّين عوفى / ر6

 . ق. ه 658تاريخ جهانگشاى عىاملك جوينى / سال  ر7

 . ق. ه 661الدين نسائى / سال منظومه كارنامه اوقا  تاج ر8

.  ه 683الدّين محمّد  ايب ديوا  / پيش از سال السّياق شمسشمس ر9

 ق.

يسرين برن محمّرد برن علرى  ئيةاالمور العالفى ئيةاالوامو العال ر10

 . ق. ه 684 وى روغدى / سال جع

(/ 723-642مجمع اآلداب فى معجم االلقاب كمال الدّين ابن ال وطى ) ر11

 قو  ه تم.

 . ق. ه 701(/ سال 709متوفى )ال خوى ابن طقىقى  ر12

واجره عالءالدّين عبداهلل بن على تبويزى مشهور بره خ ةقانو  السّعاد ر13

 . ق. ه 700عبداهلل فلوى يا فلك عالء/ يدود سال 

 نامه عبداهلل فلوىسعادت ر14

خواجه رشيدالدّين فضل اهلل همدانى  الوقفّية الرشيدّية ر15

 . ق. ه 710يدود سال  /

 . ق. ه 723االخبار محمود بن محمّد آقسوايى/  ةمسامو ر16

 725 نسائم االسحار من لىائم االخبو نا والدّين منشى كومانى / سرال ر17

 . ق. ه

 . ق. ه 730يخ گزيده يمداللّه قزوينى / سال تار ر18

 . ق. ه 740القلوب هما  مستوفى / يدود سال  نزهة ر19
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 الدّين محمّد بن محمود آملرىن ايس ال نو  فى عوايس العيو  شمس ر20

 . ق. ه 753( / پيش از 753متوفى در )

ى دستور الواتب فى تعيين المواتب محمّد بن هندوشاه نخجوانى/ كمر ر21

 . ق. ه 757پس از 

 . ق. ه 762رساله فلويه عبداهلل بن محمد بن كيا مازندرانى / يدود  ر22

 . ق. ه 782الدين ايمد وزيو / سال بياض تاج ر23

 . ق. ه 820الدين جمشيد كاشانى / يدود م تاح الحساب غياث ر24

منصور بن محمّد بن محمّد بن علرى شريوازى / سرال  قةالسّياشمس ر25

 . ق. ه 824

 . ق. ه 842رساله توكى عبدى بن محمود بن عبدالجبار / پس از  ر26

 . ق. ه 845تاريخ يزد جع و بن محمّد بن يسن جع وى / يدود  ر27

 . ق. ه 880مىلع سعدين و مجمع بحوين عبدالوزاق سموقندى / سال  ر28

 .. ق ه 883الدين ياجى بن نظام عقيلى / آثار الوزراء سيف ر29

 . ق. ه 911هاى قاضى ميويسين بن معين الدّين ميبدى / پيش از نامه ر30

 . ق. ه 892الشعواء دولتشاه سموقندى /  ةتذكو ر31

 . ق. ه 915دستور الوزراء خواندميو/ سال  ر32

 يبيب السّيو همو ر33

 . ق. ه 926سواد الخطّ منسوب به مجنو  رفيقى / پس از  ر34

 . ق. ه 936والدين محمّد بابو / سال ى ظهيبابونامه ر35

  951الدين ابواسحق محمّد عاشقى كومرانى / سرال رساله سياق غياث ر36

 . ق. ه
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 . ق. ه 960اى از شاعوى با تخلّص يسابى / يدود قصيده ر37

فرن )با توجه به منقوالت اين متو  كامالت روشن است كه  ناعت سرياقت 

ملوترى و محاسربات ديروانى از قروو  اوالى در امرور اسرتي اى م (نويسرىسياق

 واند و فن اسرتي ا اسالمى موسوم بوده و مىلعا  بو آ  اسلوب موتبتى واال داشته

 بوده است.سياقت الزم و ملزوم به يوديگو مى

ا ىاليات خاص سياق را بعضى از شاعوا  هم در ابيات خرويش آورده 

ر دضامين داللت دارد كره سرياق اند. همين مپودازى كودهو بواساس آنها مضمو 

 زندگى عمومى و فوهنگى مقام شاخصى داشته است.

 شود:ابياتى چند به طور مثال نقل مى

 اشعارت «يشو»كوده توجيع 

 ...« توقين» يت ديگوا   «بارز»

 ور قلم در جها  كشد قهوش

 «توقين»ك... را دهد  «بارز»

 (انورى ابيوردى)        

 وا  همه چو دُرراى و ديگتو چو  ميانه

 و ديگوا  همه چو شمار «فذلوى»تو چو  

 (قىوا  تبويزى)        

 اى آمده از خلد به خوبى مددت

 آمد اندر عددت «فذلك»بس زود 

 نگومجها  مى «فذلك»چندا  كه 

 است «يشو»همه عشوت است و باقى  «بارز»

 (عبيد زاكانى)        



 284 17-16/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 «من ذلك»دين و دنيا ازو دو 

 اب را مالكرقبه او رق

  (اىاويدى مواغه)    

 تا توانى منما مشق سياق

 كه در او نيست نشا  اش اق
 

*** 

  

م. اى است بو گوفته از كلمات عوبرى آ  ارقراارقام در خط سياق  رمزگونه

ر ديعنى نام يووفى هو يك از ارقام و اعداد به  ورتى تلخيص شرده درآمرده و 

ننردى ه ادوارد بواو  متذكو شده است. هماثبت و ضبط به كار رفته است. چنا  ك

ار كردارد با هزوارش پهلوى. شايد سبب اين كه كلمات عوبى را درين طويقه بره 

برى كره عو ر اند  از لحاظ مهجور و نام هوم بود  آ  ال اظ برو عامره مرودمبوده

انرد كره منشريا  و بوده است. يعنى هما  كارى را انجرام دادهمى ر انددانستهنمى

اند خواستهاند و نمىضونويسا  معموالت نسبت به اسامى جغوافيايى عملى كودهمح

 از كلمات متداول عامه است اده كنند.

غييو تهايشا  بو جاى مانده  نه قونى كه نمونه ر در ارقام سياقى  طى هشت

يى طور كه خط فارسى به تدريج راه روشنى و زيبرابسيار روى نداده است. هما 

 ديده است  خىوط سياقى هم از پيچيدگى تعليرق واره خرود كمرى برهرا در نور 

جانب پيواسرتگى و آراسرتگى گواييرده اسرت. ناگ تره نگرذريم كره ميرا  ارقرام 

 هايى وجود دارد.نويسى ايوانيا  و عثمانيا  و هنديا  ت اوتسياق

ترروين متررو  آموزشررى سررياق بازمانررده از دوره ايلخانررا  اسررت قررديمى
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. از دوره (السرياقشرمس ر  رايبيه ر فلويره ر ةقانو  السّعاد ر نامهسعادت)

هايى بو جاى مانده است. در قوو  دوازدهم و سيزدهم  هم در تيموريا  نيز نمونه

 ايوا  و هم در هند  تعداد زيادى كتاب در فن آموزش سياق تخليف شده است.

وشرته نويسى و طويقه محاسبه آ  و اسلوب دفاتوى كه ارقرام بردا  نسياق

هايى كره داشرت  فنرى برود كره يابى به رموز و پيچيدگىشد و باالخوه دستمى

 «چم و خرم»بايست به اسلوب آموخت. مستوفيا  و لشوونويسا  بودند كه به مى

شردند  بره آ  وقو  كامل داشتند. يتى در آ  دفاتو  منشختقلّبات و تصوفاتى مى

 گ تند.ىم «درازنويسا »همين ماليظه به طعنه آنا  را 

 
 اى از فروغستان نسخه سپهساالرصفحه
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نويسرى از آ  ا ىالح ديگوى بود كه گاهى م هروم سرياق «نويسىسياهه»

 شد.خواسته مى

 بواى آ  كه همگا  به آسانى و روانى بتوانند برو محاسربات دسرت داشرته

ل باشند  ا ول ثبت دفاتو محاسباتى از اوايل مشرووطيت بره ارقرام هنردى تبردي

 ت يافت. ور

 اى كه الزم است بدا  توجه كود  اين است كه ا ىالح سياق هم برونوته

شرد و هرم بره اسرلوب ثبرت محاسربات و خود ارقام نمادين و رمزى اطالق مى

ه بندى مىالب كره در آ  گونربندى موارد به يوو  و دفعه و طويقه ستو تقسيم

 شد.تبويب و تقسيم رعايت مى

توفيا  استي ا  توسّل و انشاء و كار دبيروا  و مسر نويسى از لوازم علمسياق

را علرم  «نويسىسياق»بودند  دانانى كه عالم بو علم يساب مىبود. ظاهوات رياضى

اند. به نويسى از يساب دانى قائل بودهتوى بواى سياقدانستند و موتبت پستنمى

 ر طبروىكه در متو  يساب قديم ماننرد شرعارنامه  (شايد)همين ماليظه است 

ميرزا  الحسراب  ر م تراح الحسراب كاشرى ر لُبّ الحساب ر م تاح المعامالت

نويسى تخصريص الحساب شيخ بهايى  فصلى به طويقه سياق صةخال ر قوشچى

تساب ان «عامه»الدين جمشيد كاشى در م تاح الحساب آ  را به نيافته است. غياث

 داده است.

يعنرى رسريد  بره  ر تحرول نويسى و گذرانرد  دورهدرباره گذشته سياق

هراى عبرداهلل تو از همه نوشتهمنابعى چند هست كه مشووح ر روزگار عددنويسى

نويسرى را بره مستوفى در كتاب ممتاز شوح زندگانى من است. او در آنجا سرياق

ياد كوده اسرت. جرز آ  دكترو محمرد  «درازنويسى»آميز متجدّدين ا ىالح طعنه
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وانين ماليه در ممالك خارجره و ايروا   ضرمن مصدق در كتاب ا ول قواعد و ق

انواع دفاتو موسروم  «تهيه و تصويب كتابچه دستورالعمل قبل از مشووطيت»فصل 

آ  عهد را معوفى كوده است. همچنين بايد به كتاب دمرورنى فوانسروى مستشرار 

 مالى ايوا  نگاه كود.

 منرابع سياق فنى است كه دانستن آ  بواى بورسى و بازشناسى مقردارى از

هراى ها  كتابچرههاى ملوى  اوراق محاسباتى  بنيچهتاريخى دست اول مانند قباله

هرا  هرا  برواتها  قرب ها  بيجكدستورالعمل و جمع و خوج   ووك  وق نامه

 ها و اسناد ديگو ازين دست ضوورت دارد.تمسك

ه گذرد كه كتابى موبوط به اين فن به چاپ نوسيدچو  ه تاد سال پيش مى

اپ است و متنى كه بووشنى و آسانى گوه كارها را بگشايد در دست نيست  به چ

رسانيد  يوى از متو  آموزشى اين فرن فوامروش شرده  الزم دانسرته شرد. پرس 

تو و در ضمن سبتو  مناهاى موجود يوى را كه جامعدر دد بوآمدم از ميا  متن

 تاكنو  چاپ نشده مانده است بوگزينم و به چاپ بوسانم.

با توجه به اين كه كتاب مشرهور بحرو الجرواهو فرى علرم الردفاتو ترخليف 

عبدالوهاب شهشهانى چندين بار در دوره رواج كارآمردى سرياق نويسرى چراپ 

ز اانرده توا  يافرت  و مترو  بازماش را اينجا و آنجا مىشده است و نسخه چاپى

ها م يد است. نره عهد ايلخانى و تيمورى بيشتو بواى تحقيق در مدارك آ  دورا 

هراى مهرم در رشرته مخخذ روزگار قاجار. پس كتاب فووغستا  را كه از نگرارش

 زيدم.دارتو و بسيىتو از كتب ديگو است  بوگسياق و مبايث موبوط بدا  و دامنه

ا ر هانى  يورى از مسرتوفيا  الدين محمد مهردى فووغستا  تخليف فووغ

السلىنه و قائم مقام فواهرانى فاضل و شاعوى اديب  در روزگار عباس ميوزا نايب
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است. و او قسمتى از دورا  پادشاهى نا والدين شاه را نيرز درك كرود و بنرا بره 

از فضالى معتبو ايرن عصرو اسرت و برا »نوشته اعتماد السلىنه در المآثو و اآلثار: 

ديروا  اعلرى غالبرات بره ترخليف رسرايل و نظرم اشرعار روزگرار منصب اسرتي اى 

 «كود.گذرانيد و فووغ تخلّص مىمى

پدر فووغ موسوم به محمد باقو و متخلّص بره بهجرت از مرودم ا ر ها   

بينريم  اديب و شاعو و مستوفى بود و به طورى كه در همين كتاب فووغستا  مى

 تي ا داشت.السلىنه سمت اسدر دستگاه عباس ميوزا نايب

ميوزا محمد باقو به اسرتناد نوشرته هردايت در مجمرع ال صرحا  مسرتوفى 

وزا بيوتات و قورخانه و آتشخانه نواب شاهزاده اعظم و وليعهد معظم عبراس مير

برروده و در دوره محمررد شرراه هررم زنررده بررود. در ايررن دوره مرردح منوچهوخررا  

رت او مواجع ادبى مها غالب (مدايح المعتمديه)معتمدالدوله گوجى را كوده است 

 اند.را در خط نستعليق متذكو شده

قمروى در تبويرز اسرت و چرو  دوره تحصريل را  1223فووغ متولد سال 

در  ويده شرد به كتابدارى نزد قائم مقام بوگز ر بنا به نوشته ديوا  بيگى ر گذرانيد

آنجا با ادبا و شعوا يشو و نشو پيدا كود. چو  پردرش در گذشرت  بره منصرب 

ده شد. قائم مقام و انشا خىبه بوگمار (نگارىنامه)ستي اى خاص و تحويو رسايل ا

 يافت. «يك نوع وزارت علوم»به قول ديوا  بيگى 

فووغ بنا به ذكو هدايت از ملتزمين و مقوّبين فويردو  ميروزا  پسرو ارشرد 

و اى فاضل و شاعو بود السلىنه بود. فويدو  ميوزا خود شاهزادهعباس ميوزا نايب

 «فرووغ فوخرى»كود. به همين ماليظه بود كه فووغ به تخلّص مى «فوخ»در شعو 

اسرتي اى »معنو  شده بود. سمت فووغ در دوره خدمت در دستگاه عبراس ميروزا 
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بود و همين كار را در آغاز دوره محمد شاه نيز ادامه داد. ولرى از ابترداى  «خاص

در آنجا چنا  كه ديوا  بيگرى سلىنت اين پادشاه به مخموريت فارس منتقل شد و 

نوشته است  مداخل خوب كود. بعد از مدتى كه به تهوا  ايضار شد  با دست پو 

كود  خالى از بيامد. ولى چو  به خدمتى مخمور نشد و مواجب به مخارج وفا نمى

ها را تلف كود بسط يد هم نبود بلوه بيشتو به عشوت و لهو ميل داشت  اندوخته

كشيد. تا انقضاى زما  محمدشاه و اوايل سلىنت سلىا  عهد و كارش به عسوت 

آمده يشا  بود. در  دارت ميوزاآقاخا  باز كوكب بختش توقي نمود و در كار پو

 است. 1274بود تا بدرود جها  نمود. ريلتش بعد از سال 

هراى ديگرو يافرت  از جملره فووغ در دورا  خدمت  اسرتي اى مخموريرت

ووده ساى در آ  باره داغ بدا  ناييت اعزام شد. قىعه س وى بواى محاسبه قواجه

آيرد كره است كه در مجمع ال صحا درج است. همچنين از هما  موجرع برو مرى

 س وى در معيت فويدو  ميوزا به گوگا  رفته است.

بره گ تره رضراقلى خرا  )فووغ زمانى كه در دوره اقامرت تهروا  داشرت  

دارى استي ا و سورشرته»در منصب  (تهدايت كه با او دوستى و يشو و نشو داش

پوداخرت. از كود و در مديح شاه و رجال شرعو مرىخدمت مى «معامالت ديوانى

 صرحا اى كه در مدح نا والدين شاه دارد  ابياتى در مجمع الچند قصيده و قىعه

 نقل شده است.

( بعرد از 1310يردود )الشرعوا  حديقةوفات فووغ را ديوا  بيگرى در 

 ر و ه تاد و چهار نوشته است. ولى هدايت در مجمرع ال صرحا هزار و دويست

شود در به عبارتى از فووغ ياد كوده است كه معلوم مى ر قموى 1284تخليف سال 

اكنو  نيز در ديوا  اقدس همايو  »نويسد آ  اوقات در ييات بوده است. زيوا مى
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بنرابواين شرايد  «پودازد. الحا ل دبيوى اسرت سرحونگار...به منصب استي ا... مى

سال مذكور هزار و دويست و هشتاد و چهار درست باشد. بنرا بره اسرتنباط ابرن 

 «فرووغ»اى از يوسف يدايق در فهوست مدرسه سپهساالر  بواساس مضامين نامه

 مشوب مذهبى او پيووى از شيخ ايمد ايسايى بوده است.

ات ثار  وفرآبادى در موارم اآلاز نويسندگا  مواجع عصو اخيو  معلم يبيب

 نوشته است. 1289فووغ را در شصت و شش سالگى به سال 

جمع مرا به استنباط از  1293شيخ آقا بزرگ تهوانى در الذريعه يدود سال 

يوسف يدايق شيوازى در فهوست مدرسه سپهسراالر و ال صحاء آورده است. ابن

عو االدب و ايمد گلچين معانى در شهو آشوب در شرنةمدرس تبويزى در ريحا

هدايى اند. علينقى منزوى در فهوست كتابخانه افارسى  متذكو سال وفات او نشده

 زنده بوده است. 1282توجه داده است كه فووغ تا سال  ةمحمد مشوو

  

 مؤلفات فروغ

خا  هردايت آ  را يراد الشباب  كتابى است كه نخست رضاقلى ةتذكو ر1

هراى عوبرى و عجمرى صريدههاى ترازى و پارسرى و قنامه»كوده و نوشته است: 

 «..الشباب كه محتوى بو ياالت اوست  مسىور است.ةنگاشته كه غالبات در تذكو

 اى از آ  در كتابخانره ملرىاى است كه نسرخهالنحور  منظومه ةتقصار ر2

 شود.دارى مىنگاه

هايى هم در ديوا  اشعار  چهار نسخه از ديوا  او شناخته شده و نمونه ر3

 الشعوا نقل شده است. حديقةمجمع ال صحا و 

اب برياض الص ا فى مشاهيو الوجال و النساء  كتابى است در سه باب.  ر4

 ست.ااولش در ايوال كسانى است كه به نام مشهورند. ابتداى آ  به زبا  عوبى 
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 حايف العالم  كتابى اسرت كره جزيرى از آ  براقى و ظراهوات در پرنج  ر5

ووغسرتا  آمرده و نخسرتين برار در مواجرع  حي ه بوده است. نام آ  در مرتن ف

ت كه ( از آ  ياد كوده و گ ته اس1295قبل از )رضاقلى هدايت در مجمع ال صحا 

 بوده است. (سىو) حي ه و بالغ بو دويست هزار بيت  جدر پن

 اجزايى از آ  كه شناسانده شده عبارت است از:

 الف. اوراقى و اطالعاتى از مقدمات  حايف عالم.

 «طاي ه دوم»از  حي ه اول آ  به عنوا   ب. قسمتى

 اى از  حي ه دوم موبوط به ايوال قايم مقام فواهرانى كره چرو ج. نسخه

 ام.عنوا  مآئو المعا وين دارد  جداگانه معوفى كوده

ى در بيا  منثور و منظروم مللرف  يراو (ثالثه)اى از  حي ه سوم د. نسخه

 گو و قصايد عوبى و فارسى.هاى اعياد و ايام عاشورا و مواسم ديخىبه

 اى از  حي ه پنجم.. نسخه ه

يروزا اى در نحو عوبى است كه آ  را به نام فويدو  مفوخ كالم  منظومه ر6

 سووده. (فوزند ارشد نايب السلىنه)متخلص به فوخ 

 نويسى.كتابى است در علم استي ا و سياق 1فووغستا   ر7

بايرد نل قايم مقام. اين كتراب را مآئو المعا وين   حي ه دويم در ايوا ر8

لم شود كه جزيى از كتاب  حايب العاطور استنباط مىكتاب مستقلى دانست. اين

 اوست و بو  حي ه دوم آ  عنوا  خاص مآثو المعا وين گذاشته است.

مهمتوين تخليف فووغ ا  هانى  كتاب فووغسرتا  اوسرت. ايرن كتراب در 

                                                 

 شود.فووغستا  به تصحيح اين جانب به زودى از سوى موكز نشو ميواث موتوب منتشو مى. 1
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مبايثى است مانند شناخت اوقات و اعياد قلموو فن سياق و محاسبات ديوانى  و 

هاى زمانى و موانى و آنچه با علم استي ا و امور خالصجات و ماليات و و مقياس

 شده است.خواج دولتى موتبط مى

ر اش به نام ياجى ميوزا آقاسى مصدّر سراخته و دفووغ كتاب را در خىبه

 از تخليف آ  فارغ شده است. 1258سال 

ها هاى موجود دو گونه است  در يوى از نسخهنسخهبندى كتاب در بخش

 فتو نامآ  را بو سه دفتو تقسيم كوده  ولى در تحويوى اجزاى كتاب را در چهار د

مرده و دفترو آ (يا چهار)بوده است. اگوچه در هو دو تحويو  فقط دفتو اول از سه 

سرلم منچره ظاهو امو اين است كه به تخليف دفاتو ديگو توفيق پيدا نوروده برود. آ

 هاى موجود فقط دفتو اول كتاب وجود دارد.است اينوه در نسخه

 تبويب مندرجات فووغستا  چنين است:

 .(آنچه اكنو  موجود است)دفتو اول  علم سياق و يساب و مسايت 

يص دفتو دوم  در بيا  واليات محووسه و تعيين يدود و ثغور آنها و تشخ

دريغا كه موجود )و يات هو واليت مال و خواجات و جزو جمع واليات و خص

 (نيست

دفتو سوم  در بيا  خالصجات و موقوفرات واليرات و تشرخيص توايرا و 

 (ود نيستدريغا كه موج)مدارس.... به انضمام معاد  و قنوات و انهار و خانات... 

  

 هاى فروغستاننسخه

مورخ پرنجم رمضرا   (بوگ 122اين نسخه به خط نسخ ) ر نسخه آهى ر1

 1335ز آ  مويوم مجيد آهى كه از رجال سياست و قضا برود و در سرال ا 1259

به استنساخ آ  پوداختم. زيوا قصدم بو آ  بود كه در فوهنگ ايوا  زمين به چراپ 
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 بوسانم.

شود  به خط اين نسخه كه در كتابخانه ملى نگاهدارى مى ر نسخه ملى ر2

 است. 1259  و  12نستعليق و مورخ 

اين نسخه به خط شوسته نسرتعليق از آ  مجموعره  ر نسخه سپهساالر ر3

وق ى سپهساالر است و از ييث عبارات و بعضى مىالب اضافى با نسخه اسراس 

 هايى دارد.ت اوت (آهى)

اين نسرخه كره در كتابخانره موكرزى دانشرگاه تهروا   ر نسخه دانشگاه ر4

 شود  پيش از آ  متعلق به مويوم سعيد ن يسى بود.نگاهدارى مى

بره  (تهوا )اين نسخه كه متعلّق به كتابخانه ملى ملك  ر (1نسخه ملك) ر5

شده  خط نستعليق است  همسانى دارد. با نسخه سپهساالر  در آ  ذكو چهار دفتو

 است.

 ست.اين نسخه از آ  هما  كتابخانه و به خطّ نستعليق ا ر (2نسخه ملك )
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