
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علوم و فناوری دورۀ اسالمدوفصلنامـۀ تاریـ 

  ١٣٩٧ ستانتابو  بهار، لواشمـارۀ ، مهفتسال 

  ١٣شمارۀ پیاپی: 
  

ژوهشی   صاحب امتیاز:      میراث مکتوبمرکز 
ول:    ر مس رانی  مد   اکبر ا

  محمد باقری سردبیر:   

ار   راس   پویان رضوانی  :و

ر داخلی:    ب کریمیان  مد   زی
  محمود خانی  اجرای جلد:  

  
ی و امور چاپ:

ّ
ر فن ن شاملو مد   فرد حس

اران علم   هم
س کرامتی  *حنیف قلندری  *پویان رضوانی  *حمید بهلول  *حسن امینی    امیرمحمد گمینی * یو

س مهدوی  *فر  شمامه محمدی  روان فهم خوب سجاد نیک* یو

  مشاوران علم
ز اذکائی    توفیق حیدرزاده * یوسف ثبوتی *رو

راهیم ذاکر   زدی حمیدرضا گیاهی *حسن طارمی  * محمدا

ن معصومی *مهدی محقق  ن نصر * محمدجواد ناطق *همدانی  حس دحس    س

رگرن  * )آذربایجانجمهوری (علی بابایف  روملن  *(کانادا) جان لنارت  سه)احمد جبار  *(کانادا) گلن وان    (فرا

ه)سرگی دمیدوف  سه)رشدی راشد  * (روس س)ژاک سزیانو  * )آلمان(راموال سارما  سری * (کانادا)جمیل رجب  * (فرا   (سو

د ظل * (امریکا)جورج صلیبا   ان)ریچارد لورچ  *(هند) رادا چاران گوپتا  * (هند)الرحمان  حکیم س   (انگلس

تر هوخندایک   * )سوریه(مصطفی موالدی    (ژاپن)میچیو یانو * (هلند) یان پ

شت جلد ر  ن صدری افشار در  زنده: تصو   ۱۳۹۵، اردیبهشت گنبد سلطانیهیاد غالمحس

شگاه و ابوریحان، ساختمان فروردین، شمارۀ    ١٦، شمارۀ چهارم، طبقۀ ١١٨٢شانی مجله: تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین خیابان دا

ی کد    ٦٦٤٠٦٢٥٨دورنگار:        ٦٦٤٩٠٦١٢تلفن:    ١٣١٥٦-٩٣٥١٩: س
  چاپ: نقره آبی

www.mirasmaktoob.ir 
miraselmi@mirasmaktoob.ir   /  miraselmi90@gmail.com 

 تومان ۲۰٫۰۰۰بها: 

اندارد بین   المللی شمارۀ اس

۳۶۶۹-۲۳۲۲ 



 

 

   
  فهرست

  رسسخن  ۱  

  
  ۶  های برشی های پیرشفت یا رکوِد علمی جامعه جستجو در علت  

  غالمحسین صدری افشار  
دن برشی   نان در تاریخ علوم و    ۱۴  جایگاه مسل

  فؤاد سزگین، ترجمۀ محمد باهر  
  ۲۹  های ترکیبیات ریشه  

  محمد مهدی کاوه یزدی، ترجمۀ بیگز ن. ل.  
  ۵۷  خط کنونی فارسی در گذر زمان  

  عبدالحسین مصحفی  
دن اسالمی اتیبیترک     ۶۷  در 

  نهاد برگرن، ترجمۀ صمد فرخ ج ل.  
ای خورشیدی ترازوج     ۸۳  گزارش بررسی کارکرد نوروز

  محمد باقری  
  ۸۹  بادهای دورۀ اسالمی آس  

  حمیدرضا نفیسی ۀترجم، جی د. سائر بصمه  
  ۱۰۵  از حسن بن زاهد کرمانی» در صفت آالت تقطیر و کیفیت آن«  

  رحیم علی کاوسی  

  
. آل، جی. هایی از ریاضیات دورۀ اسالمی گوشهدومین ویرایش   ۱۲۳  

  )۲۰۱۶برگرن (
  زمانیجفری ا. اوکس، ترجمۀ مریم     

 الحساب مفتاحتصحیح، ترجمه و رشح مقالۀ پنجم معرفی و نقد   ۱۳۰  
  به کوشش محمدرضا عرشیغیاث الدین جمشید کاشانی 

  پویان رضوانی  
، نوشتۀ محمد صالح بن حبیب الله طباطبایی الحساب زبدة  ۱۳۴  

  به کوشش محمد مهدی کاوه یزدی یزدی
  حنیف قلندری  

  
  ۱۳۸  حاج محمد کریم خان کرمانی حلقۀ کریمی  

  محمدرضا عرشی  
   

  
  

  

  

 مقاله

 معرفی کتاب

 

 رساله



 

 

١ 

ل 
سا

ن، 
را
 ای
 و
الم
اس

ی 
لم
 ع
ث
یرا
م

فت
ه

م
رۀ
 ش
،

 
ول
ا

 
ی 
یاپ
(پ

13،( 
ن 
تا
س
تاب

و 
ر 
ها
ب

۱۳
۹۷

 

  

  

  

  

  
  اد سزگینؤصدری افشار و فغالمحسین 

ان در بهار س ند. دو چهرۀ نام ۱۳۹۷ و تا ای تاریخ علم به جمع بازماندگان کاروان پیوس آش

ه شد ها آندر بارۀ  ترنت نوش و خواهــد  ه اســتمطالب زیادی اینجا و آنجا، از جمله در ای

رداشت شد. از این رو می سم. ام از آنها را اینجاها و خاطرات شخصیخواهم    بنو

ا شدم.  ۱۳۵۷های خیابانی سال با صدری افشار در بحبوحۀ انقالب، طی کشاکش آش

دآباد (جمالزاده) شمالی بود و خانۀ  زنهاور (آزادی) و جمش زدیک تقاطع خیابان آ خانۀ او 

شــریۀ  ر داخلــی  م که او همان صدری افشار مــد س ما هم در همان حوالی بود. بعدها دا

ش ایی با دا شر می آش شگاه آزاد من ز شهریاری سردبیرش بــود. بــا  است که دا رو کرد و 

ری یافــت و در چــارچوب  شــ ره و عمق ب ی و همکاری ما گس فراز و فرود انقالب، دوس

شریۀ  شار  ار می با او همکاری می هدهدتهیه و ان س آموختم. کسانی بودنــد  کردم و از او 

رداختن به مطالب علمی و فرهنگی ــز از  که  اســی نــوعی گر رالتهــاب س را در آن فضای 

قیم با مسائل روز جامعه میمواج ــرای القــای  هۀ مس ند و دیگرانی هم آن را پوششی  س دا

س از سه  شریههدهد کردند. با این حال  ر خاصی قلمداد میطرز فک ر بود.  ای موفق و مؤ

شار مجلۀ    متوقف شد. هدهدسال و چند ماه ان

شار  همصدری افشار  هــای مفیــد در ســطح کشــور  به توزیــع کتــاب هدهدزمان با ان

رینۀ درونی شد به کاری که گویا دغدغۀ د اش بــود رداخت و چون ادامۀ این کارها مقدور 

وه ــر پایــۀ شــ هــای نــوین همت گماشت: تدوین فرهنــگ زبــان فارســی کــه روزآمــد و 

سی باشد. در آغاز با تهیۀ نمونه فرهنگ نظــران ایــن امــر کار از همــۀ صــاحب های اولیۀنو

نظیر پی گرفت. با این کــار عــزم کــوی  و کار را طی چند دهه، با همتی کمراهنمایی گرفت 
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ش می "آرزو انگیز عیار"ی را دیــدار را، جــان  -خواهد ز عاشــق کرد که "هر روز صبری ب

ش می ش چیزی پ است که خواهد ز عاشق". حاصل کار او و دو تن همکار وفادار و کوشا

ش مهمان گذاشت!"  شود یمامروز به قول خود او "   پ

ار کوشــا و رهگشــا بــود. از  س ند و در این راه  ار پای س رویج علم  صدری افشار به 

شر کتاب ران حمایت و آنها را راهنمایی میکانوقلمان و تازه های مفیــد زیــادی کرد و بانی 

شاراتی هم از مشاوره ژوهشی و ان رخوردار می و یاری بی شد. مراکز  شدند. کار  دریغ او 

ردن این کــار، بــه روی فرهنگ فارسی وقت و توان و دقت زیادی می ش  طلبید. او ضمن پ

نیمــه  واژگان ریاضی ۱۳۶۳کرد. در سال  خواند و به دیگران معرفی می میطور منظم کتاب 

شر کرد.کاره   ام را در نبود من با یاری دو همکارش کامل و من

رجمۀ فارسی ســفرنامۀ گملــین (ا ش هم غافل نبود.  را رجمه و و ســفر بــه شــمال ز 

ران رجمــه را چنــان نارســا و اصــالا رد.  ش بــه اوســ ــرا رای و شر ایلیا (رشت)  ح ) را 

رجمه رجمــه۱۳۹۳اش کرد (سال  شدنی دید که خود دوباره  ن ).  شــ او هــم هــر  هــای پ

  شد. چند گاه دوباره چاپ می

رجم ر هر دو سال یک  Popular Scienceۀ دورۀ کامل کتاب رای  ش که از چند دهه پ

شر میبار و ش تازۀ آن در آمریکا من رفت. حاصل کــار را  را اری کار را پذ راس شد، سرو

شارات علمی و فرهنگی در  ــش  ۱۴جلد (در  ۱۴شرکت ان ۀ علمی) با عنــوان کلــی "دا رش

رای همه" شر کرد (از سال  روز  رجمه۱۳۸۳من ر مهم و ماندگار جرج ســارتون  ).  اش از ا

ر تاریخ علم به نام    از کارهای ارزندۀ اوست.مقدمه 

شریۀ  شــر شــود، میراث علمی وقتی قرار شد  ژوهشی میــراث مکتــوب من در مؤسسۀ 

ه  شه هر کاری را که از او خواس و شد یماعالم آمادگی کرد و هم لیت و در با احساس مس

هاد و پیگیری داد یمزمان مقرر انجام  ش ر این، خود کارهای مفیدی را پ (از  کرد یم. عالوه 

ز اذکائی را که در شمارۀ  رو چــاپ شــد). چنــد تــا از  میراث علمــی ۱۱جمله مصاحبه با 

رجمه، معرفی کتاب ...) میراث علمی شریۀ  یها سرمقاله ۀ اوست و چندین مطلب ( نوش

شار منظم چاپ شده است. دغدغهمیراث علمی  از او در ، یکی میراث علمیاش در مورد ان

  از عامالن پیگیری این کار بود.

رجمۀ فارسی مقالهرای ا شار جلد دوم  شــمندان دورۀ اســالمی در  ن های مربوط بــه دا
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شوران ن  ۳۰که جلــد اولــش  ١زندگینامۀ علمی دا اری حســ راســ ر (بــه سرو شــ ســال پ

شر شده بود، عزمش را جــزم کــرد و حاصــل کــار نمونــۀ خــوبی از معصومی هم دانی) من

سل جدید تاریخ همکاری ده ر آنها از  ش نگاران علم آموزش دیــدۀ ها مترجم جوان شد که ب

هاین    .اند رش

روری نبود و به کسی هم باج  . داد ینمــصدری افشار اهل چاپلوسی و زدوبند و مرید 

نر عاری است" را "بــه نــیم جــو" "قبای اطلس آن کس که از ه گذاشت وبه همه احترام می

اســد. خرید. اهل سفر بــود و مــی نمی ش خواســت ســرزمین مــادری و مــردم آن را بهتــر 

اری از این سفرها با سفر و آسان خوش س جوگر بود.  یاری گیر و در عین حال دقیق و جس

ش محمد احدی امکان ر شد. در سفرهای جمعی، دوست جوا اش اطالعات و پویــایی پذ

ای از دفترهــای  و در مقدمــۀ گزیــده ســرود یمراهنما و الهام بخش همسفران بود. شعر هم 

  چاپ شد، نوشت: ۱۳۹۳شعرش که در سال 

شۀ جوان  ر ضــربه ۲۵-۲۰ی است "... [این شعرها] محصول اند هــای  ساله که در ز

د و در لحظهان جز به مرگ نمیو  زد یمشکست، فقر و تنهایی دست و پا  ش های بیــداری  د

ر سرگرمی ش ها سرانجام او را نجــات دادنــد و بــه راه  اش خواندن کتاب بود. همین کتابب

زرگ و تاریخ ملت ــش و  آوردند. او با خواندن سرگذشت زنان و مردان  ها دریافــت کــه دا

شور سان به سوی بآگاهی تنها چراغ راه زندگی است و با کار و تالش دا ش انه، ا هروزی پ

رده می ایی باید چشمان خود را بگشاییم و  رای دیدن روش زنیم ... مــن رود.  ها را به کنار 

سان، ش، به صلح و آزادی عشق می امروز به ا طانی ورزم و نظام سرمایه به دا داری را آن ش

رود ..." می نوایی است و باید روزی از میان    دانم که مایۀ جنگ، فقر و ب

رین بلنددر سوگ  ش خود، محمود عبادیان، شعر کوتاهی سرود که اینک دوست د اند

ت به خود اوست: س   بیانگر احساس ما 

  گفتی که: "دوست مرد، دریغا!"

ی اما،   گفتم: "نمرده دوس

ی به جاست،    تا دوس

ان به مهر از او یاد    ،کنند یمتا دوس

  ما!" یها قلبزنده ست با حضورش در 

                                                   
1. Dictionary of Scientific Biography 
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ین بار در سال فؤاد  اد هلندی ۱۳۷۴سزگین را نخس تــر هوخنــدایک دیدم. اس ام یان پ

رد تا از مؤسسۀ تاریخ علوم عربی س آن -مرابا خود به فرانکفورت  اسالمی که سزگین رئــ

ین دیدار با او چندان دلگرم ک م نمیبود دیدن کنم. نخس م  ننده نبود. چون دکترا نداش س توا

ژۀاز آپارتمان  باید پنهان میاقامت مهمانان مؤسسه  های و
ً
فاده کنم. ضمنا کردم که در آن  اس

ه و منصــف  رجســ سفر با دیوید کینگ هم دیدار خواهم کرد (سزگین با او که متخصــص 

شگاه فرانکفورت بود به شدت دشمنی داشت).   تاریخ ریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی در دا

ــرای کــار روی فرصت سه ماهه ۱۳۸۴ های بعد اوضاع بهتر شد. در سال در نوبت ای 

ســی زیج جامع ام (تصحیح متن عربی رسالۀ دکتری رجمه و شــرح انگل ار گیالنی و  کوش

رای من فرصت مغتنمی  ار جدی و خشک، ولی  س آن) در اختیارم گذاشت. محیط مؤسسه 

یاق مرا به کارم درک می ت کنــد کرد و دوست داشت که با من فارسی صحببود. سزگین اش

ر رجیح می(در سفرش به ا ه  داد به فارسی سخن ان هم  ــر ایــن خواســ رانی کند و اصرار 

انه شده بود. در پایان آن دوره یک بار دعوتم شد یمساز گاهی مشکل !). رفتارش با من دوس

ورانی نهار بخوریم. آنجا بود که فهمیدم  سالی است گیاهخوار شده است.  ۲۰کرد تا در رس

هــا  سال همچنــان صــبح ۸۰و در سن باالی اش خیلی خوب بود که بازده کاری جالب این

ر از همه در مؤسسه حاضر ب ر از همه خارج میزود ر شد. روزهای تعطیل  ود و عصرها د

) صــورت ۱۳۸۸عــدها (در ســال رفــت. ب تی در ایام بیمــاری ســر کــار مــیآخر هفته و ح

ه راس شر شد.-م عربیام در همان مؤسسۀ تاریخ علور رساله و   اسالمی من

ۀ ف رجس خصوص جلدهای به ١تاریخ نگارشهای عربیاد سزگین ؤکار درخشان و 

سخهکه به ۷تا  ۴ ب مربوط به گزارش  زشکی، ریاضی، نجوم رت های خطی عربی در 

رای هر تاریخ ار کارآمد بود و هست. همۀ این کتابها و احکام نجوم بود  س نگار علم 

لمــانی تاریخ ادبیات عربمربوط به  ۱۷و  ۱۶های را که تا جلد د همســر آ  اشهم رســ

رجمۀ فارسی جلدهای ٢کرد خانم اورسوال سزگین حروفچینی می ر بــه  ۴تا  ۱.  این ا

شر شده است. ران من سه در ا   همت احمدرضا رحیمی ر

                                                   
1. Geschichte der arabischen Schrifttums  

ژوهشی در تاریخخابو مکتابی به آلمانی با عنوان  ۱۹۷۱. خانم اورسوال سزگین در سال ٢ نگاری عصر  نف، 

شر کرده است: امویان   من
Abū Miḥnaf: Ein Beitrag zur Historiographie der umaiyadischen Zeit, E.J. Brill, 1971. 
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شان دهــد  سزگین کتابچه بود  ده  شر کرد که در آن کوش رکی من سی و  ای به انگل

ر د ف کلمب آمریکا را کشف کرده بودند. مایل بود این ا س ش از کر رک پ ریانوردان 

شد. رجمه شود، ولی این کار انجام    به فارسی هم 

ش در مؤسسه تند و سختگیرانه بود و با اغلب ؤرفتار ف ا ردس اد سزگین با همکاران و ز

مخالفــت و اهمیــت هم در موارد زیادی با او  ها آنژوهشگران تاریخ علم درگیری داشت. 

شــر شــدۀهایی که او از متن کردند. مجموعه کارش را انکار می نایــاب و کمیــاب  هــای من

ترنت وجــود نداشــت،  گردآوری و چاپ می کرد، در زمانی که امکانات امروزی به یاری ای

ار مغتنم بود. س ژوهشگران تاریخ علم    رای 

ران رای در ۱۳۸۴در بهمن  زۀ جهانی کتاب سال به ا . در میانۀ کار ناگهان آمدیافت جا

رف زه منصرف شده است و میبنای ناسازگاری گذاشت و گفت که از پذ خواهد  تن این جا

 
ً
  فورا

ً
رگردد. این کار طبعا خره غائله با همکاری کرد. باأل وضع نامساعدی ایجاد می به آلمان 

ان حل شد.   و پادرمیانی دوس

شریۀ در شما ان میراث علمی رۀ چهارم  ت نــود ســالگی ۱۳۹۲(پاییز و زمس ) به مناس

س -سزگین گزارشی از مؤسسۀ تاریخ علوم عربی شگاه فرانکفورت که او تأســ اسالمی دا

ر داخلی  ین مد س مهدوی، نخس ر عهده داشت (به قلم یو ش را  کرد و تا اواخر عمر ریاس

ی کلی از ان) آمده که شامل فهمیراث علمیشریۀ  شارات این مؤسسه اســت. ســزگین رس

رکناری از  شعبه س از  س کرد و  انبول (پارک گلخانه) تأس ای از موزۀ مؤسسه را هم در اس

) قصد داشت کتاب انبول منتقل کنــد، های آنجا را به شع ریاست مؤسسه (فرانکفورت بۀ اس

ه س رگردان اما    ده شد. های کتاب در فرودگاه توقیف و به مؤسسه 

رکیه در سال  س  ۱۳۹۱دولت  میدانی در آنکارا را به افتخار سزگین به نام وی خواند و 

ش رو را "ســال فــ ۲۰۱۹میالدی)، ســال  ۲۰۱۸( ۱۳۹۷از درگذشت سزگین در بهار  اد ؤپــ

شسزگین" نا زرگداشــت ســزگین و خــدمات  مید و قرار است در این سال هما هــایی در 

  رگزار شود.اش در این کشور فرهنگی

  یاد هر دوی این خدمتگزاران علم و فرهنگ گرامی باد.
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 های برشی های پیرشفت یا رکوِد علمی جامعه جست و جو در علت
  ١ای برای بحث مقاله

   غالمحسین صدری افشار

نیست، بلکه تنها تالشی است برای های قطعی و مسلم گیریچه در این گفتار آمده است، نتیجهآن
کنــد دریــابیم چــرا شک بسیار ضروری است و کمک می بحث در این باره. چنین بحثی بی گشودِن 

  دستاورِد علمی ما در صد سال گذشته چنین ناچیز بوده است.
یم من صالح تــرین افــراد، بــرای ترین فرد، یا حتی در شمار صــالحهم چنین باید بگو

ام. از این رو انتظار موریتی یافتهأنیستم و تنها بر حسب تصادف چنین مگشودن این بحث 
ن چه را گفته می شود، بررسی کنند و به بوتۀ نقد کشند، تا بلکه نتیجۀ دلخواه دارم دیگران آ

  حاصل شود.
  کنیم بیشتر از این قبیل است:هایی که از خود میپرسش

هنگامش، در شش تا چهار هزار ســال پــیش، چه شد که تمدن مصر پس از آن درخشِش زود  -
ها در نجوم، ریاضیات، پزشکی و معماری از رفتار باز ماند و پیشگامِی خود را از پس از آن پیشرفت

سال پیش آن چنان درخشیدند و سپس خاموش  ۲۰۰۰تا  ۲۵۰۰دست داد؟ چه شد که یونانیان در 
نگــی و کشــورداری و آن قلمــرو وســیع، هــاِی درخشــان جشدند؟ چه شد که رومیان با آن توانایی

  گیری داشته باشند؟نتوانستند دستاورد علمی چشم
  درخشش فرهنگی اسکندرانی چگونه پدید آمد؟ -
  درخشش علمِی ناگهانی جهان اسالم چرا پس از کمابیش چهار سده خاموشی گرفت؟ -
  گرفتند؟ نما در چین کاربرد واقعی خود را نیافت و دیگران از آن بهرهچرا قطب -
  چرا نیروی بخار پس از آن که در چین و مصر شناخته شد، کاربرد واقعی نیافت؟ -
  ها از آن بهره نگرفتند؟چرا ایرانیان، با این که از صنعت چاپ آگاه بودند، تا سده -

                                                    
  .۱۳۷۹، دی ماه ۸، شمارۀ مردمدانش و . برگرفته از نشریۀ ١
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چرا اسپانیا و پرتغال، پس از آن که جهان را میان خود تقسیم کرده بودند، به کشورهای فقیر و  -
  دوم تنزل یافتند؟درجۀ 

تواند برای آیندۀ ها و یافتن پاسخشان میها وجود دارد که توجه به آنبسیاری از این گونه پرسش
  ها است.کشورمان سودمند باشد و کاِر تاریخ علم پاسخ دادن به آن

رو یعنــی، جامعــه بــا مشــکلی روبــهنخستین عامل پیشرفت علم، درک و احساس نیاز اســت. 
گوی یک نیاز همگانی نباشــد، واهد راه حلی پیدا کند. اگر کشف یا اختراعی پاسخخشود و می می

  کند.شود یا کاربرد دیگری پیدا میبه زودی فراموش می
های میالدی، نیروی بخار در مصر شناخته شده بود، کاهنان از آن هنگامی که در نخستین سده

گشــودن خودکــاِر دِرمعبــد بــه کــار ر را بــرای کردند، یعنی نیروی بخابرای فریفتن مردم استفاده می
بردند. در چین حتی قایق بخار هم ساخته شده بود، ولی با توجه به گران و حجیم بودِن سوخت و  می

  فراوانی و ارزانی نیروی کاری، به زودی به فراموشی سپرده شد.
دریــانوردی  شناختند، ولی از آن جا کــه اهــلنمایی آن را مینما و خاصیت جهتچینیان قطب

نبودند، آن را جز برای امور دینی به کار نگرفتند. در حالی که دریانوردان مسلمان به یارِی آن سراسر 
  اقیانوس هند را زیر سلطۀ خود گرفته بودند.

های نما به اروپا راه یافت، همچنین بر اثر نهضت ترجمه، دادههنگامی که در سدۀ سیزدهم قطب
نگاری اروپاییان بهتر شد، دریانوردان از مدیترانه فراتر رفتند و اندک نقشهاخترشناسی، جغرافیایی و 

  های بعدی را فراهم کردند.های باختری آفریقا رو نهادند و بستر پیشرفتاندک به کرانه
های بهتری ساخته شد، صید بیشتری میسر شد، صید بیشتر برای نمونه، با بهبود دریانوردی، کشتی

شــد مــدت زیــادی نگــه داشــت. در ی را در جاهای دورتر پیش آورد. ماهی را نمیلزوم بازار بیشتر
ســود کــردن مــاهی را یافتنــد و جست و جوی راه حلی، در سدۀ چهاردهم، هلنــدیان، شــیوۀ نمــک

هــای های بیشتری نگه دارند. تاجران ماهی ثروتمندتر شدند و باز کشــتیتوانستند آن را برای مدت
ها به سراغ بازارهای تازه رفتنــد و بــه زودی امپراتــوری هلندی با این کشتی بهتری ساختند و تاجران

  هلند در خاور دور و در آمریکا به وجود آمد.
همین رویداد کوچک در یک کشور کوچِک تازه استقالل یافته، موجب اختراع میکروســکوپ، 

اســپینوزا،  هــایی چــونپیدایش کسر اعشاری و در عین حال پیشرفت هنر نقاشی شد و شخصــیت
  استوین و رامبراند را به عرصه رساند.

های ُرم برای بسط و ادامۀ قدرت و نفوذشان آزادسازی اورشلیم و مدفن عیسای مسیح وقتی پاپ
های صلیبی کردند و به کشورهای اسالمی لشکر کشیدند، صلیبیان اروپایی در شرق را بهانۀ جنگ

هــای صــنعتی و فنــی تــازه یافتنــد و آنــان کــه ری پدیــدهتری رو به رو شدند و بسیابا تمدن پیشرفته



 

  

٨ 

تر و دارای زندگی بهتری هستند که ، مردم فرهیخته»کافران«هوشمندتر بودند، دیدند این به قول آنان 
جهان مسیحی قادر به شکستشان نیست. پس در صدد برآمدند تا با دانش و فرهنگشان آشنا شوند و 

  همین نهضت ترجمه را رونق بخشید.
ســال  ۲۰۰های ایران و روس در حــدود همین رویداد برای ما ایرانیان پیش آمد. وقتی در جنگ

پیش شکست خوردیم، برخی فرهیختگان ما علت را دریافتند و در صدد کسب دانش و صنعت نوپا 
  برآمدند، بی آن که در این راه توفیقی حاصل کنند.

نیک به فضا پرتاب شد، آمریکا از خواب نــاز اما در نیمۀ همین سدۀ بیستم، وقتی ماهوارۀ اسپوت
های علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتمــاعی خــود پرید و با سرعتی باور نکردنی به نوسازی سیاست

یب رساند و نهضــت ترجمــۀ  مک کارتیسم را کنار گذاشت، الیحۀ قانون مدنی را به تصو پرداخت. 
  آثار روسی را آغاز کرد.

  اب شد؟اما اسپوتنیک چگونه و چرا پرت
، هنگامی که شوروی تازه یک سال پیش از یک جنگ ویرانگر و هولناک رها شده ۱۹۴۶در سال 

ها معلول جنگی بود، هنوز اقتصاد دوران صلح راه نیفتاده بود لیونیبود، سراسر کشور ویران و پر از م
بــه  که دولت شوروی حقوق کارکنان علمی را دو برابر کــرد، صــدها جاســوس علمــی و صــنعتی را

گاهی های علمی استخدام خود درآورد، نهضت ترجمه در مقیاسی عظیم به راه افتاد، مرکز اسناد و آ
  سال راه کیهان را گشود. ۱۰ایجاد شد و در مدت 

تــرین هواپیماهــا را و پیشــرفته انگیزترین ناوهای کیهــانیاما چرا همین کشوری که این شگفت
دست بود؟ چــرا در حــالی کــه یا حتی بیل این قدر خامساخت، در ساختن اتومبیل، تلویزیون  می

نیروی کار، سرمایه و مواد خام الزم را داشت، مردم مجبور بودند برای تهیۀ مسکن یــا حتــی چــرخ 
  ها انتظار بکشند؟خیاطی مدت

که متکی به نیاز مــردم  کنداز سلطۀ مرجع قدرت حکایت می این از یک رشد ناهماهنگ ناشی
  شود.جایی متوقف می نیست و ناگزیر در

تواند پیشرفت علمی، و نه تنها پیشرفت فنی، نیازمند یک خواست جمعی است. تمایل فردی می
هــای بــارز آن رسان پیشرفت علم باشد، ولی به تنهایی کافی نیست، نمونــهگر یا یاریآغازگر، آسان

  عجل بودند.های مراغه و سمرقند است که خوش درخشیدند ولی دولت مستایجاد رصدخانه
هجری، سپاهیان اسالم به ایران ریختند و  ۲۶دانیم که در نیمۀ سدۀ هفتم میالدی، یعنی از سال می

های پی در پــی روی داد، تــا ها و سرکوبساختار و سکون جامعه را زیر و رو کردند. از آن پس قیام
  جایش نشاندند.صد سال بعد سپاهیان ایرانی خلیفۀ اموی را کشتند و خلیفۀ عباسی را بر 

های اسالمی کسانی چون جابر زمینچه شد که با وجود این جنگ و شکست و شورش، در سر
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، فرغانی، رازی، بوزجانی، اهوازی، ماهــانی، بیرونــی، ابــن یبن حیان، کندی، خوارزمی، بنوموس
هراوی، سینا، ثابت بن قره، بتانی، حنین بن اسحاق، فارابی، مسعودی، طبری، ابن یونس، کوشیار، ز

  کرجی، ابن هیثم، خیام، خازنی، غزالی، دینوری، صوفی، ابن بنا، مجریطی و ابن رشد پیدا شدند؟
انگیز مهاجمان مغول در قلمرو شرق مسلمان، کسانی چون چه شد که با وجود کشتار و ویرانی هول

همدانی و  الدین فارسی، رشیدالدینالدین شیرازی، دبیران قزوینی، کمالوسی، قطبطنصیرالدین 
های علمی و فلسفی را بــه میــان کشــیدند؟ و ترین موضوعها تن دیگر درخشیدند و برخی بغرنجده

  چگونه این هر دو درخشش دیر یا زود خاموش شد؟
در توجیه اولی گفته شده است ظهور اسالم مرجع قدرت را در هم شکست، ساختار طبقاتی را 

استعدادی داشت فرصت داد تــا درس بخوانــد، یــا بــه عنــوان فرو ریخت و به هر کس که امکان و 
زیارت، زادگاهش را ترک گوید و با زبان مشترکی که در نیمی از دنیای قدیم رواج یافته بود با دیگران 

گاهی بپردازد.   به مبادلۀ آ
رها در غرب با شامیان، قبطیان، یونانیان، سیسیلیان، بربو مسلمانان در شرق با هندیان و چینیان، 

های فراوانی به وســیلۀ ســریانیان، صــابیان، ایرانیــان، یهودیــان و و بسیاری دیگر آشنا شدند. کتاب
  های دیگر را در اختیار مسلمانان گذاشت.هندیان به عربی ترجمه شد و دانش و فرهنگ ملت

ر شد که دانشمندان مسلمان در مکه با یکدیگر آشنا شوند و تحت تأثیفریضۀ دینی حج موجب می
  آن میل به جهانگردی پیدا کنند.

لــه، کانون
ُ

یط
ُ

به، قاهره، دمشــق، قیــروان، فــاس، مــراکش، ط
ُ

رط
ُ
های علمی گوناگون در بغداد، ق

رناطه، موصل، شیراز، اصفهان، ری، نیشــابور، 
َ

وس، هــرات، مــرو، ســمرقند و غزنــه طــاشبیلیه، غ
  دند.خوانهای اسالمی به سوی خود میدانشجویان را از سراسر سرزمین

های مختلف، از سوی دیگر، این پراکندگی و گستردگی مرکزهای علمی، تحت سلطۀ حکومت
داد تا جای مناسب را برای کار خود بیایند و اگر احساس خطر کردنــد، بــه به دانشمندان امکان می

همان گونه که ابــن ســینا از خــوارزم بــه ســوی ری و  -مرکز دیگری در قلمرو حکومت دیگر بروند 
  ن و اصفهان گریخت و فخر رازی از ری به هرات رفت.همدا

اما علت شکوفایی علم در دورۀ اولیۀ تسلط ایلخانان مغول، فقــدان تعصــب در فرمانروایــان و 
یژگیکنجکاوی سیری های جــوان اســت. در عــین حــال های کودکان و ملتناپذیر آنان بود که از و

  ش خود را اعمال کرد.فروریختن مرجع قدرت و ساختار طبقاتی هم باز نق
وری روم هــم، چنــین تعلم در چین متکی و وابسته به مرجع قدرت بود، در ایران باستان و امپرا

  خصلتی داشت، به همین دلیل نتوانست رشدی همگون و پیوسته داشته باشد و پیشرفت کند.
های دیگر مبارزۀ مرجع قدرت با علم از سدۀ سوم هجری در بغداد آغاز شد و اندک اندک به جا
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کشید. دانشمندان و اندیشمندان نخست به ایران، مصر و اندلس رو نهادند و کوشیدند علم را در آن 
  جاها گسترش دهند، اما خلیفه در هر جا که توانست چوب تکفیر را بلند کرد.

جست. او اگر شگفت نیست که محمود غزنوی انگشت به در کرده بود و گرِد جهان قرمطی می
خواست تا سخن گرفت، از آنان مین بر شکوه دربارش دانشمندانی را هم به خدمت میبرای افزود

یش، هم چنان که از شاعران می خواست تا لشکرکشی و تاراج و به مراد او گویند نه بر پایۀ علم خو
  های رستم را.کشتار او را بستایند، نه پهلوانی

خواست کسی را بکشد که گفته ود میکند، چگونه محمنقل می چهار مقالهنظامی عروضی در 
  ها شش ماه شب و شش ماه روز است.هایی است که در آنبود در سمت شمال سرزمین

کوشیدند با تــألیف هایی مانند اخوان الصفا میاما، هنوز دانش یک فعالیت جمعی بود و گروه
هــای کننــد و جامعــه ها در میان مــردم، دانــش را تــرویجهایی در مقدمات دانش و انتشار آنرساله

  کردند.شیعی، زیدی و اسماعیلی از دانش حمایت می
با افزایش ثروت و مکنت و پیدایش طبقۀ اشراف، طولی نکشید که دانش از دو سو مورد حملــه 

از سوی اشراف و هم از سوی متکلمان و صوفیان، گره اول به دلیل احســاس خطــر  هم قرار گرفت،
یندرا و آزاد فکری بودند. آنان نمیبرای موقعیتشان مخالف چون و چ   خواستند کسانی بگو

  کشتی -نعمِت منعـم چراسـت کشتی     دریا -محنِت مفلـس چراسـت دریا 
  یا 

  ازو پرسم که این چون است و آن چون    اگـر دسـتم رسـد بر چـرخ گـردون
  ای آغشــته در خـونیکـی را لقـمــه    دهـی صد گونـه نعمتیکـی را می

  ."قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد"پذیرفتند که باید مییبلکه م
هــا پــیش، شمردند و مقدمۀ کفر. ســدهاما متکلمان و صوفیان چون و چرا را رخنه در ایمان می

نشین شد، حلــوای دانــش یونــانی را را جام شوکران نوشاندند و دیوجانس کلبی خمره طوقتی سقرا
  اش را هم بخوانند.کردند، تا فاتحهآماده می

کشتند، نفس دانــش هنگامی هم که حسین ابن منصور حالج، عین القضات و سهروردی را می
  گرفتند.را می

هــا پــس از حــالج رونــق و دانش ایرانــی مــدت طها پس از سقرانگویید که دانش یونانی مدت
مــرگ آن در بســتر زمــان میرد. پیــدایش و داشت. علم نه یک باره پدید آمد و به ویژه نه یک باره می

خواجه نصیر و خواجه رشیدالدین و دیگران با آمدن مغول دانشــمند نشــدند؛ آنــان فراهم می شود. 
جانشینان بیرونی، ابن سینا و خیام و وارثان آنــان بودنــد، کــه در آن هنگــام بســتر مناســب را بــرای 

  شکوفایی استعدادشان یافتند.
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را سوزاندند و گالیله را به توبه واداشتند. پس چرا دانش ممکن است گفته شود در اروپا هم برونو 
دانشــگاه  ۳۰گیر شده بود؛ نزدیک همچنان پیش رفت؟ پاسخ این است که در زمان آنان دانش همه

هــای جزمــی را بــه چــالش به وجود آمده بود؛ نیروهای رقیب وجود داشتند؛ اصالح دینی اندیشــه
  ن وضع در میهن خودمان چند حکایت را یادآور شد:توان برای نشان دادکشیده بود. ولی می

خواند ایستاده بود. دید ای که در آن درس میاند، روزی بر دِر مدرسهدر شرح حال انوری نوشته
گذرد. از مردم پرسید: او کیســت؟ گفتنــد معــزی مردی با اسب و غالم و مالزم و کبکبه و دبدبه می

خــوریم و در اینجا برای کســب دانــش دود چــراغ مــی الشعراست. انوری با شگفتی گفت: ماملک
ای دروغی چند که گــه گــاه بــه هــم کشیم و کسی را پروای ما نیست؛ حال آن که او برگرسنگی می

بافد، به چنین مقامی رسیده است؟ از آن پس انوری هم راه معزی را در پیش گرفت و با سرودن  می
، بــه دربــار ســنجر راه یافــت و "ت خدایگان باشددل و دس   شدباگر دل و دست بحِر کان "قصیدۀ 

استعداد درخشان خود را صرف گفتن دروغ به این و آن و تلکه کردن آنان کرد، بــی آن کــه گــه گــاه 
  تأسف خود را پنهان سازد:

  زمن نخواست کس آن را و آن نهفته بماند    بسا سخن که مرا بود و آن نگفته بماند
ای در نجوم تألیف کرده بود و آن را بــه نــزد اند، که او رسالهتهباز در شرح حال عبید زاکانی نوش

فرمانروایان مظفری شیراز برد. دربانان به او گفتند که شاه حوصلۀ این چیزها را ندارد، اگر شــعری، 
  ای، چیزی بلدی، بنویس و به خدمتش ببر، که بتوانی به جایی برسی!لطیفه

قمی، از معاصران ناصرالدین شاه، کــه در پــاریس در داستان سوم مربوط است به میرزا محمود 
یا موفق به کشف ستاره ای هم شد. او وقتی به میهنش باز گشت، رشتۀ اخترشناسی تحصیل کرد و گو

  خانۀ قم شد.یس تلگرافئر
فتــاده بــود، ماننــد محمــود غزنــوی محمدرضا پهلوی هــم، کــه در اواخــر بــادی بــه دمــاغش ا

دست داشته باشد و برای این منظور از پروفسور جوان،  دانشمند هم دِم خواست برای شیکی چند  می
نظران در زمینۀ انفورماتیک دعوت کرد از پیشگامان در زمینۀ لیزر گازی و پروفسور رضا، از صاحب

تا به ایران بیایند و برایشان درهای باغ سبزی نشان داد. پروفسور جوان از همان ابتدا چون محیط را 
ندید، راهش را کشید و رفت. ولی پروفسور رضا مدتی خود را بیهوده به امیــد اصــالح  مناسب کار

دانشگاه تهران درگیر کرد، تا سرانجام او هم به همان نتیجه رسید. شکســت آن دو و ماننــد آنــان در 
  خواست، نه دانشمند.ایران قطعی بود. چون فضای فکری در سیطرۀ مرجع قدرت بود و او نوکر می

خواهد کسی را در رأس سازمان انرژی اتمی بگمارد، به سراغ داری فرانسه وقتی میور سرمایهکش اما
رود، ولو این که او عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست باشد؛ یعنی ترین شخص موجود میصالح

  ژولیو کوری.
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یرشان روی اســکناس هــای فرانســوی اســت، پیــر و مــادام در ضمن، کسانی که هم اکنون تصو
  .هستندها هم عضو حزب سوسیالیست بودند، ، پدر و مادر همسِر ژولیو کوری که آنکوری

در آنجا وقتی روزنامۀ ارگان حزب کمونیست به علت کاهش خواننده در معــرض ورشکســتگی 
نباید گذاشت این روزنامــه تعطیــل "نویسد (صلیب) می الکرواراستی گیرد، روزنامۀ دستقرار می

کند تا ایرادهایمان را بفهمیم و در کمک کند. چون این روزنامه به ما کمک می شود. دولت باید به آن
  ."صدد رفعشان برآییم

هــا، های پیشرفت دانش وجود کثرت فکری در جامعه است؛ وجود دینترین علتیکی از مهم
شــود و بــه شــکوفایی ها میکنش فکرها و تجربههای متفاوت موجب برهمها و گروهها، قوممسلک

  کند.اندیشه و رشد علم کمک می
ریزد و محکوم به خشــک شــدن یــا صدایی برکۀ آرامی است که هیچ آبی در آن نمیجامعۀ تک
  گندیدن است.

گرفتند؛ برای مســافرت در دورۀ حکومت رضا شاه، برای داشتن رادیو باید از شهربانی پروانه می
هایی گرفتند، از جملۀ پرسشکس را که میاز شهری به شهر دیگر هم گرفتن پروانه اجباری بود. هر 

  ای؟کردند این بود که به کدام کشورها سفر کردهکه از او می
توان های روشن دیگر از تأثیر این کثرت و تنوع را از فرهنگ اسکندرانی تا به امروز میاما نمونه

  دنبال کرد.
اد و ستد مصریان، لمیوس در مصر، این کشور محل رفت و آمد و دطبا استقرار حکومت ب

یونانیان، یهودیان، آرامیان، فنیقیان و دیگران شد، که هر کدام میراث فکری خود را با دیگــران 
  کردند.مبادله می

در تمدن اسالمی بار دیگر شاهد یک چنین آمیزش و داد و ستدی بودیم. اصالح دینی در اروپا 
ع و بسیار طوالنی سبب شد. شــکوفایی های قومی را در مقیاسی وسیآمیختگی و جا به جایی گروه

  علمی آلمان، انگلیس و آمریکا محصول همین پدیده بود.
های شانزدهم، هفدهم و حتی هجدهم از های پروتستان که در سدهاز میان خانواده«

اند. در قدر برخاستهرد و تبعید شدند، دانشوران و عالمان عالیطکشورهای کاتولیک 
ی تعجب نیست، چون مردمی که سختی غربت را بر ذلت این مطلب به هیچ روی جا

عبودیت اخالقی ترجیح دادند، از حیث وجدان و حمیت از مردم معمولی عصر خود 
  )۴۲، ص ۱۳۷۶، ترجمۀ احمد بیرشک، سرگذشت علمن، (جورج سارت »اند.برتر و واالتر بوده

شخصیتی مانند مالصدرا صدایی پدید آورد و وقتی در ایران صفوی مرجع قدرت یک فضای تک
یســد: را به روستایی در حوالی قم تبعید کردند، فرار مغزها آغاز شد. در همان روزها مورخی می نو



 

 

١٣ 

ت
عل

ر 
 د
جو

و 
ت 
س
ج

ها
یپ ی

ت
رشف

 ای 
لم
 ع
وِد
رک

 ی
عه
ام
ج

ها
 ی

رش 
ب

ی
 

اکثر ممالک از اهل فضل و علم مخلو گشته و از اهل جهل مملو شده و جــز قلیلــی از فضــال در «
  )۱۳۴۳تشارات حافظ، ، انآرا تاریخ جهانقاضی احمد غفاری قزوینی، ( »تمام ممالک نمانده.

یب رساند، برای آن بود روزی که دکتر علی اکبر سیاسی، قانون استقالل دانشگاه را به تصو
ا ین مرجع قدرت پا گرفــت، که دیگر مرجع قدرت نتواند مانع بحث و تحقیق شود. ولی وقتی 

همــان  کــه هنــوز اســت در بــهبندی وزارت علوم، این استقالل را از میان برد و هنــوز  با سرهم
  چرخد. پاشنه می

هایمان ها و ژرفای پاسخما با جسارت پرسش«گوید: کارل ساگان اخترشناس معاصر آمریکایی می
  ، روی جلد)۱۳۵۹، دی ۸، سال دوم، شمارۀ هدهدماهنامۀ ( »ایم.به دنیای خویش اعتبار بخشیده

سش کند و در جســت و آری، دانشمند باید بتواند، حق و امکان داشته باشد دربارۀ همه چیز پر
گاهی است. بی شک در این راه کشوری  جوی پاسخ آن باشد. این مستلزم مبادلۀ آزادانۀ اندیشه و آ

گــاهموفق است که بیشترین آگاهی شــدن  ها را با بهترین سازوکار در اختیار کاربران بگــذارد و از آ
  ن نترسد.أالشمردم، مانند شاهان عظیم

ها و بسیار سودمندی برای ترویج دانش هستند، ولی جای بحث هایهای همگانی وسیلهرسانه
  ها.های علمی است، نه رسانهپرسش علمی دانشگاه و همایش

تا وقتی که جایگاه بحث و تحقیق و ارزش و اهمیت آن برای جامعه شــناخته نشــود، دم زدن از 
  دانش و تحقیق، آب در هاون کوفتن است.

ط مساعد است؛ به ویژه در جهان امروز که پژوهش علمی به پیشرفت دانش، نیازمند وجود شرای
یک رشتۀ نظــری ماننــد تــاریخ [پژوهش در] سازمان، تجهیز و گروه پژوهشگر نیازمند است، حتی 

هایی مانند داروسازی های شخصی میسر نیست، چه رسد به رشتهدانش هم به وسیلۀ فرد و با امکان
، پیشرفت علمی، جز ســازمان دادن چنــد پــژوهش مجــزا و یا مهندسی مواد یا کشاورزی. به عالوه

های مستقل دربارۀ این یا آن موضوع خاص است؛ بلکه به وجود آمدن فضایی است که در آن ذهن
یا، نیازها و پرسش ها باشند؛ دانش را به آن[دادن] های اساسی را دریابند و در پی پاسخ مستعد و پو

های مختلــف مشارکت و همکاری گروهی از دانشوران رشته فعالیتی اجتماعی بشناسند که مستلزم
های مختلف بــرای پیشــبرد رشــتۀ خــود بهــره است و آماده باشند تا از دستاوردهای علمی در رشته

  چه تا اینجا گفته شد، چنین است:گیرند. گزیدۀ آن
 . در فضــای۳قــدرت ســازگار نیســت. . با ســیطرۀ مرجــع ۲. پیشرفت علمی تابع نیاز است. ۱

. نیازمند حمایــت اجتمــاعی و ۵. نیازمند جامعۀ متحرک و پویاست. ۴کند. صدایی رشد نمی تک
. نیازمند داد و ستد مستمر است، یعنی به همکاری و مبادلۀ مســتمر ۶آزادی بحث و تحقیق است. 

گاهی   ها نیازمند است.آ
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دن برشی نان در تاریخ علوم و    ١جایگاه مسل

   فؤاد سزگین
  ٢ترجمۀ محمد باهر

 ١٣٩٧پژوهشگر برجستۀ ترک روز شنبه نهم تیرماه ) م۲۰۱۸ـ  ۱۹۲۴( ٣فؤاد سزگین اشاره:
ترین پژوهشگران حوزۀ  کوش وی یکی از سخت .سالگی درگذشت ٩٤خورشیدی در سن 

ـ از  های عربی تاریخ نگارشویژه  مطالعات اسالمی و تاریخ علوم اسالمی بود و آثار او ـ به
آثار سزگین با وجود اعتبار و اهمیتی که دارند،  های این حوزه به شمار می ترین پژوهش مهم رود. 

های خود سخت اصرار دارد  ت او در نوشتهخالی از نوعی نگاه جانبدارانه نیست و باید گف
جلوه دهد و این در حالی است که شمار » عربی«دانشمندان دورۀ اسالمی و دستاوردهای ایشان را 

کرد  اند و ادب پژوهش اقتضا می ترین دانشمندان ایرانی قابل توجهی از این دانشمندان، از برجسته
م ده گرفته نمیچنین نادی این نقش ایران و دانشمندان ایرانی در تمدن اسالمی

ّ
 شد و به اصول مسل

تواند  شد. این روحیه و گرایش را خواننده می بندی نشان داده می تحقیق و پژوهش بیش از این پای
خوبی مالحظه کند، و با وجودی که بسیاری از دانشمندانی که از آنان  جای این مقاله نیز به در جای

اند، به هیچ رو از ایران  برد، ایرانی سازندگان تمدن اسالمی نام میبه عنوان سرآمدان علم و دانش و 
  و ایرانی سخنی به میان نیامده است.

مندان تاریخ علم  این مقاله به مناسبت درگذشت این پژوهشگر فقید ترجمه و به پیشگاه عالقه 
ـ بهکه در این مق ییها پانوشتشود.  تقدیم می   دۀ مترجم است.افزوجز پانوشت نخست ـ  اله آمده 

اسالمی فرانکفورت به  – تواند به مقالۀ "مؤسسۀ تاریخ علوم عربی  مند می خوانندۀ عالقه
، شمارۀ ٢، سال میراث علمی اسالم و ایرانمناسبت نود سالگی فؤاد سزگین" از یونس مهدوی در 

  مراجعه کند. ١٩٩-١٨٩، ص ١٣٩٢)، پاییز و زمستان ٤(شمارۀ پیاپی  ٢

                                                    
یۀ سخنرانی فؤاد سزگین در اتحادیۀ کشورهای عربی در متن . ١ ق/  ۱۴۲۶(ذوالحجۀ  ۷، ش تراثیاتکه در مجلۀ  ۲۰۰۵تاریخ شانزدهم ژانو

یه   به چاپ رسیده است. ۲۲ـ  ۹م)، ص  ۲۰۰۶ژانو
  m.baher1491@gmail.com. مدیر تولید مرکز پژوهشی میراث مکتوب ٢

3. Fuat Sezgin 
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هایی که  هفتهدر نخستین 
تازه وارد دبستان شده بودم، از 

مم شنیدم که می
ّ
گفت:  معل

دانشمندان مسلمان بر این 
باور بودند که زمین همواره 

های گاو حمل  بر روی شاخ
شود. چند سال بعد، در  می

های همان دورۀ دبستان  کتاب
با نهضت جدید اروپا با 

اش  همان تعبیر اروپایی
 (رنسانس) آشنا» نوزایی«

شدم. نوزایی پدیدۀ خیزش علمی در اروپا از سدۀ دوازهم میالدی و در ادامۀ علوم یونانی به شمار 
که بیداری جوامع اروپایی را در پی داشت، بی آنکه در این میان برای عربان و مسلمانان در  رود یم

رخی از تاریخ میراث بشری نقشی پذیرفته شده باشد، و تنها گهگاه به نقش آنان در ترجمۀ ب
   های یونانی به عربی و از عربی به التینی اشاره شده است. کتاب

ام که این تعریف از نوزایی چیرگی داشت و سرنوشت، مرا با مؤسسۀ  من در محیطی بالیده
 ١های شرقی دانشگاه استانبول که از سوی خاورشناس بزرگ آلمانی هلموت ریتر مطالعات زبان

ام نزد ریتر و پس از آنکه گمان برد  آشنا کرد. در آغاز دوران شاگردیشد،  اداره میم) ۱۹۷۱ - ۱۸۹۲(
ویژه ریاضیات توجه کنم؛ زیرا  که من انسان ناموفقی نیستم، به من گفت که باید به علوم طبیعی به

دانان اروپا نیست، و از  ترین ریاضی دانان بزرگی دارند که جایگاه آنان فروتر از بزرگ عربان ریاضی
  زده کرد. هیثم و بیرونی را نام برد و این مرا شگفت یونس، ابن ن خوارزمی، ابنمیان آنا

در راه بازگشت به خانه، و در بستر خواب این سخن همۀ فکر و اندیشۀ مرا به خود مشغول داشت، و 
آنکه چندان  این در حالی بود که تا آن روز در مدرسه هیچ چیزی در این باره نیاموخته بودم. شب را بی

  بخوابم در انتظار فرا رسیدن صبح سپری کردم تا نزد استادم بروم و سؤاالت خود را از او بپرسم.
م روی داد، و از آن زمان تاکنون کار من پژوهش دربارۀ تاریخ علوم عربی ۱۹۴۳این جریان در سال 

ند. در و اسالمی و بررسی این امر است که این علوم به طور کلی در تاریخ علم چه جایگاهی دار
مند ساخت و توفیق نگارش  های خود بهره تالش برای رسیدن به این هدف، خداوند مرا از نعمت

                                                    
1. Hellmut Ritter 



 

  

١۶ 

» مؤسسۀ علوم عربی و اسالمی«و همچنین تأسیس  های عربی تاریخ نگارشدوازده جلد کتاب دربارۀ 
هزار و  ایم بیش از در دانشگاه فرانکفورت را نصیبم کرد. من و همکارانم در این مؤسسه توانسته

ای با نزدیک به هشتصد ابزار علمی راه اندازی کنیم که بیشتر آنها را  دویست جلد کتاب منتشر، و موزه
  ایم. های التینی آنها آمده است، بازسازی کرده های عربی و فارسی یا در ترجمه مطابق با آنچه در کتاب

و مسلمانان در تاریخ علوم نشان  در ادامۀ سخنم خواهم کوشید دیدگاه خود را دربارۀ جایگاه عربان
دانم اشاره کنم آنچه من دربارۀ تولیدات و دستاوردهای عربان و مسلمانان  دهم. در آغاز الزم می

پندارم، و بیشتر آن  خودم می خواهم گفت، بخش اندکی از آن را از اکتشافات و دستاوردهای شخصی
هستم که از اوایل سدۀ نوزدهم میالدی با پژوهانی  نگاران علوم طبیعی از عربی مرهون تاریخرا 

  اند جایگاه عربان و مسلمانان را در این عرصه نشان دهند. شکیبایی و عالقه کوشیده
لمان و  پیشگامان این تاریخ نگاران در فرانسه و پس از آن ـ در ربع پایانی سدۀ نوزدهم ـ در آ

، فرزندش )م۱۸۳۲ـ  ۱۷۷۷( ١ن ژاک سدیوتوان به ژا اند که از میان آنها می هلند و... سر برآورده
اشاره کرد  )م۱۸۶۷ـ  ۱۷۹۵( ٣و همکاران آن دو، ژوزف رنو )م۱۸۷۵ـ ۱۸۰۸(  ٢لویی آملی سدیو

  اند. شناسی و جغرافیا نزد عربان پرداخته هایی از دانش اختر که به بررسی تنها گوشه
به میدان گذاشت و او کسی پا  )م۱۸۶۴ـ ۱۸۲۶( ٤پس از این افراد، جوان آلمانی فرانتس وپکه

، دانشمند جامع االطراف و پرآوازه، او را برای )م۱۸۵۹ـ ۱۷۶۹( ٥بود که الکساندر فون هومبولت
شاگردی نزد دانشمندان یادشده فرستاد. این جوان آلمانی روزگار درازی زندگی نکرد، اما خوشبختانه 

هستند  ییها پژوهش ها آنه بیشتر بیش از چهل پژوهش در زمینۀ ریاضیات از خود بر جای نهاد ک
نگاران علوم  های او برای تاریخ نیاز بدانیم. نتایج پژوهش توانیم خود را از آنها بی که تا امروز هم نمی
پژوه او نیز بیشتر  ها و دستاوردهای استادان عربی که یافته  انگیز است، همچنان در روزگار ما حیرت

کادمی [علوم] فرانسه را تحت ، )م۱۷۹۹ـ ۱۷۲۵( ٦تأثیر قرار داده بود. برای مثال مونتوکال اعضای آ
نگار فرانسوی ریاضیات، بر این باور بود که آشنایی عربان با جبر از معادالت درجۀ دوم فراتر  تاریخ

از عمر خّیام و ترجمۀ آن به زبان فرانسوی به  الجبر والمقابلةرود، و در این میان انتشار کتاب  نمی
داد که عربان و مسلمانان نه تنها با  ب شگفتی زیادی شد؛ چرا که این اثر نشان میقلم وپکه موج

های دقیق آنها را نیز در کتابی مستقل در  معادالت جبری درجۀ سوم آشنایند، بلکه قواعد و راه حل
  اند. سدۀ پنجم هجری نگاشته

                                                    
1. Jean Jacques Emanuel Sedillot  
2. Louis Pierre Eugene Amelie Sedillot  
3. Joseph Toussaint Reinaud 
4. Franz Woepke 
5. Alexander Von Humboldt 
6. Jean Étienne Montucla 
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 ١ز آیلهارد ویدماندر اینجا چندان مجال پرداختن به این موضوع نیست، ولی ناگزیر باید ا
، فیزیکدان آلمانی، یاد کنم که نیمی از عمر خود را صرف پژوهش دربارۀ فیزیک، )م۱۹۲۸ـ ۱۸۵۲(

خود را در بیش از  یها پژوهشو به طور کلی علوم طبیعی نزد عربان و مسلمانان کرد، و نتیجۀ 
  دویست مقاله به چاپ رساند.

ایتالیایی یاد کنم که  )م۱۹۳۸ -۱۸۷۲( ٢ینویهمچنین باید در نهایت از کارلو آلفونسو نال
م به زبان عربی دربارۀ دانش ۱۹۱۰شناسند که در سال  هایی می نیمصریان او را از طریق سخنرا

های دیگر  کرد. در این باره و همچنین دربارۀ موضوعات و زمینه اخترشناسی نزد عربان ایراد می
  سخت مرهون خدمات اوییم.

های پیشین اروپاییان که سنگ بنای تاریخ  دانش و فضل گروه زیادی از نسلمن در این میان با 
گاه آشنا شدم که وظیفه و مسئولیت خود را دربارۀ ارائۀ  اند آن علوم عربی و اسالمی را گذاشته

برم و در این  ای ناچیز و اندک از این بنای مورد انتظار آغاز کردم. من نام ایشان را به نیکی می نمونه
کنم. این اصل در  پیروی می» آن که مردم را سپاس نگوید، خدای را سپاسگزار نیست«از اصِل  میان

  رنگ شده است. رفته کم شده، ولی رفته جهان اسالم پابرجا بوده و بدان عمل می
در پی ظهور مسلمانان در صحنۀ تاریخ و گشایش مراکز فرهنگی در سوریه و مصر ـ پس از آنکه 

نخستین درهای میراث یونانی در همان دو دهۀ اّول سپس روم شرقی خارج شدند ـ  از زیر نفوذ روم و
هایی را به  این رویداد به روی مسلمانان گشوده شد، و در واقع در دهۀ سوم بود که مسلمانان ناوگان

دست آوردند تا بتوانند جزیرۀ قبرس و رودس را به اشغال خود درآورند و به سواحل جزیرۀ سیسیل 
انگیزترین رویدادهای تاریخی است و آن را تنها چنین  برند. این مسئله یکی از شگفتیورش 

ان شده یابی کرد که بگوییم مسلمانان با هموطنان جدید خود، اعم از آنانی که مسلم توان ریشه می
 انسانی داشتهبودند و یا نشده بودند ـ 

ً
  اند. رفتاری کامال

ه است دربارۀ اصل مسامحه و آزادگی که مسلمانان در برابر توانیم چندان که شایست در اینجا نمی
بند بودند سخن گوییم و از این اصل به عنوان یکی از عناصر  هموطنان اهل ذّمۀ خود بدان پای

  گرفت، یاد کنیم. رفته شکل می سازندۀ تمدن جدیدی که با تالش مسلمانان رفته
به زبان عربی در همان سدۀ نخست هجری های یونانی، سریانی و فارسی  ترجمۀ برخی از کتاب

های فرهنگی پیشین بودند، هرچند  ها شهروندانی منتسب به محیط آغاز شد، و مترجمان این کتاب
که خواستاری و ترغیب به ترجمه در میان خلیفگان اموی و حاکمان آنان شکل گرفت. مسلمانان با 

ۀ دوم هجری آشنا شدند و آن را به دور از اندیشۀ کروی بودن زمین در اواخر سدۀ نخست و اوایل سد

                                                    
1. Eilhard Wiedemann 
2. Carlo Alfonso Nallino 
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ای شتابان  در همین سده تمایل به خواندن و نوشتن و انتشار به گونه ١هرگونه احتیاط دینی پذیرفتند.
 بر این باورم شمار کسانی که در جامعۀ اسالمی در آن زمان 

ً
گسترش یافت، تا جایی که من شخصا

  ایسه با دیگر جوامع جهان نبود. توانایی خواندن و نوشتن داشتند، قابل مق
ترشناسان را از هند به بغداد در میانۀ سدۀ دوم هجری منصور، خلیفۀ عباسی، شماری از اخ

که آنان با خود از هند  سندهند کبیردرنگ به کار ترجمۀ کتاب اخترشناسی  خواند و آنان را بیفرا
کار، برخی از مسلمانان منتسب به  آورده بودند از زبان سانسکریت به عربی گمارد. متصدیان این

رفتند، و با این ترجمه، پرداختن به دانش اخترشناسی محض در  آخرین مکتب ساسانی به شمار می
آغاز شد، و مسلمانان با این کتاب عدد صفر را که یونانیان در اعداد خود نداشتند،  اسالمجهان 

  شناختند و با اصول مثلثات پیشرفته آشنا شدند.
زاویه را از همین کتاب گرفتند. این واژه به همین صورت در اصطالح » جیب«ن واژۀ مسلمانا

که به » سینوس«اشتباه به واژۀ  رفت، ولی پس از آن در ترجمه از عربی به التینی به هندیان به کار می
  معنی گریبان و یقۀ لباس [معنای واژۀ عربی جیب] است، تغییر یافت.

رفت؛ کتاب پیچیده و فشردۀ  انگیز پیش می با سرعتی شگفتاندوزی و فراگیری آن  دانش
اقلیدس پیش از پایان سدۀ دوم هجری به زبان عربی  اصول الهندسۀبطلمیوس، و کتاب  مجسطی

نگذشته بود که مسلمانان خود توانایی شرح و بحث و  ها آنترجمه شد، و تنها چند سالی از ترجمۀ 
  .گفت و گو دربارۀ آن را به دست آوردند

سدۀ دوم هجری، یکی از گاه که به یاد آوریم دولتمردی از حکومت عّباسی در اواخر  آن
توانیم سرعت  فرستد تا دربارۀ ادیان هندی به تحقیق و پژوهش بپردازد، می را به هند میدانشمندان 

  ورزی علمی را نزد مسلمانان تصور کنیم. پیشرفت اندیشه
اندیشۀ بیگانۀ  آن را مرحلۀ پختگی دستیابی و به کارگیری توان نیمۀ دوم سدۀ دوم هجری ـ که می

ترین مثال  رود. مهم ها آغاز مرحلۀ نوآوری به شمار می دانست ـ در برخی از زمینهیونانی و غیر آن 
برای این سخن ظهور دانشمندی همچون جابر بن حّیان است که دانش شیمی (کیمیا) را به عنوان 

های  ریزی کرد. این دانش صرف نظر از برخی افزونه کّمی ماده پایه دانشی مبتنی بر خواص کیفی و
  در شرایطی دیگر وارد مرحلۀ جدید خود در اروپا شد.، پس از گذشت نزدیک به نهصد سال اندک

هایی دانش خود را  ز از رسالهیابیم که او در آغا های این دانشمند درمی با مطالعۀ بیشتر کتاب
ز علمی پیرامون شرق دریای مدیترانه پدید آمده بود، و این نه تنها در مورد که در مراک استگرفته فرا

                                                    
گاهی داشتند و قاعدتًا این موضوع برای اخترشناسان دورۀ اسالمی هم تازگی نداشته است. ایرانیان و یونانیان باستان از کروی بودن زمی .١ ن آ

های بعــدتر  های دینی به شمار آید، چرخش زمین به دور خود و قرار نگرفتنش در مرکز عــالم بــود کــه در ســده توانست مغایر آموزه آنچه می
 کردند. هرابومحمود خجندی و ابوریحان بیرونی تلویحًا به آن اشا
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رفته پیشرفت  سرعت دانش آموخت و رفته های علمی بود. او به مواد شیمیایی، بلکه در بیشتر زمینه
انگیزترین  کرد و به یک فیلسوف طبیعت تبدیل شد و با آثارش به عنوان یکی از شگفت

  علوم به خود دیده است، در برابر ما نمایان شد.هایی که تاریخ  شخصیت
پایانی به انسان بخشیده و عقل  جابر بن حّیان بر این باور بود که خداوند بزرگ توان عقلی بی

تواند  دان می تواند رازهای پنهان همۀ موجودات را آشکار کند. او معتقد بود که شیمی بشری می
ها و  بینیم وی چنین دیدگاه انگیز آنکه می آورد و شگفتسنگ، گیاه، حیوان و حتی انسان را پدید 

هایی را در آن زمان و چه زودهنگام نوشته است، و اگر دانشمندان مهندسی ژنتیک امروزه او  اندیشه
  نامیدند. می» پیروان جابر«شناختند، خود را  را می

هفتصد آوای حیوانی آور آنکه جابر بن حّیان کوشید نظامی عرضه کند که  از دیگر نکات شگفت
خواست زبان جدیدی پدید  و طبیعی دیگر را در بر داشته باشد، و این بدان معنی است که او می

تعریف کرد. او بر » هبه فعلیت درآوردن چیزهای بالقّو «آورد. جابر نخستین کسی است که فیزیک را 
ت ریاضی، بر پایۀ این باور بود که تأثیر همۀ ذرات بر یکدیگر در طبیعت بر اساس محاسبا

ها را بیابد. جابر این  معینی است و وظیفۀ دانشمند علوم طبیعی این است که این نسبت یها نسبت
گوید نظرات  نامید. یکی از خاورشناسان می» گیری] علم المیزان [=دانش اندازه«نظام طبیعی را 

از این دانشمند  جابر بن حّیان دربارۀ ذره در سطح نظرات سدۀ بیستم است. من سخن گفتن
  دانم تا بتوانم از دیگران نیز سخن گویم. بلندمرتبه را به همین مقدار بسنده می

های علوم نقلی همچون فقه، حدیث، تاریخ، لغت و نحو در نیمۀ دوم سدۀ  تحولی را که در زمینه
  نامید.» مرحلۀ نوآوری«توان  سوم روی داد، تنها می

کنم. حجم این کتاب، ساختار آن و  سیبویه یاد می کتاببرای اینکه وارد جزئیات نشوم، از 
کند. این کتاب بیانگر تحولی زبانی است  زده می ها و فلسفۀ لغوی آن ما را بسیار شگفت بینی باریک

 کوتاهی به آن رسیده است. آیا پژوهشگران معاصر 
ً
که علم نحو در جهان اسالم طی مدت نسبتا

  پیش از این کتاب و یا پس از آن ـ اثری همانند آن بیابند؟ها ـ  توانند در سایر تمدن عرب می
مجاز برای مثال، گفتنی است در نیمۀ اول سدۀ دوم هجری، ابوعبیدة َمعمر بن المثّنی در کتاب 

به نخستین اصول نحو معنوی پرداخته و این مسئله پس از آنکه در کتاب عبدالقاهر جرجانی  القرآن
 
ّ
اکی در سدۀ ششم هجری دستخوش تحول شد، علم جدیدی به در سدۀ پنجم هجری و کتاب سک

  یابیم. یی پیش از سدۀ نوزدهم میالدی نمیهای اروپا وجود آورد که نظیر آن را در زبان
ییم، چندان دشوار نخواهد بود که بدر این میان، اگر بخواهیم از سدۀ سوم هجری سخن  گو

ای  شده در آن روزگار باشیم. در پاره شناختهگر مرحلۀ نوآوری در تمامی علوم  در این سده نظاره
  از علوم این نوآوری در اوایل سده و در برخی دیگر در اواسط آن روی داده است.
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ق) و گاه با ۲۱۸های نوظهور با عنایت و توجه و ترغیب مأمون خلیفۀ عّباسی (د  بسیاری از پدیده
برای حمایت از » بیت الحکمه«آفرینی شخصی او مرتبط بوده است. وی انجمنی به نام  نقش
های پیشین را  یونانی و ویرایش ترجمه یها کتابها بنیاد نهاد و مدیریت امور مربوط به ترجمۀ  دانش
دار شد. او در تاریخ اخترشناسی نخستین کسی بود که دو رصدخانه تأسیس کرد تا با به  عهده

 نخستین کارگیری ابزارهای بزرگ و رصدهای مستمر نتایج رصدی دقیقی ب
ً
ه دست آید. او شخصا

ه را اجرا کرد، و گروهی از اخترشناسان را برای استخراج 
ّ
محاسبۀ طول جغرافیایی میان بغداد و مک

  طول خط استوا بر اساس محاسبۀ طول کمان یک درجه به کار گرفت.
م هایی که بارها در شمال عراق و سوریه انجا گیری اخترشناسان این کار را بر اساس اندازه

 علمی و برای نسل
ً
های  دادند، به پایان رساندند و روش آنان در این کار روشی دقیق و کامال

یابیم که آنها  آینده الگو و نمونه بود. اگر بخواهیم نتایج آنان را به مقیاس متر تبدیل کنیم، درمی
زار ه شده در روزگار ما رسیدند؛ یعنی طول خط استوا را در حدود چهل به مسافت شناخته

  کیلومتر محاسبه کردند.
دانیم که در این زمینه از سدۀ شانزدهم میالدی در فرانسه و دیگر کشورها اقداماتی صورت  می

ای را اعالم  اند، نتیجه گونه اقدامات را انجام داده شود کسانی که این گرفته است، ولی گفته می
 ازست، یا اینکه به نتایجی بسیار دورتر گیری مأمونی ا دانستند همان نتیجۀ اندازه کردند که نمی می

  رسیدند. نتایج حقیقی می
مأمون برای اطمینان از درستی این نتیجه، یک بار از برخی اخترشناسان خواست در سفر خود 
به روم شرقی این نتیجه را در محلی مرتفع در سواحل آناتولی، در جنوب دریای مدیترانه به هنگام 

ای است که بیرونی  مثلثات امتحان کنند. شیوۀ این اخترشناسان همان شیوهغروب خورشید از راه 
نیز آن را در اوایل سدۀ پنجم هجری در شمال هند آزمود. اما این شیوه به نادرست به اخترشناسان 

  شود. ایتالیایی در سدۀ شانزدهم میالدی نسبت داده می
ن است که وی شمار زیادی از نقش حقیقی این خلیفۀ دانشمند در تاریخ میراث بشری ای

 طبیعی بود که این 
ً
دانشمندان را برای تهیۀ نقشۀ جهان و کتاب جغرافیا به کار گرفت، و کامال

، و به نقشۀ جغرافیایی بطلمیوس از سدۀ دوم میالدی م)۱۳۰ـ  ۷۰( ١دانشمندان به نقشۀ مارینوس
نگاران جغرافیا این نقشه را  تاریخاستناد کنند. در واقع مأمون نقشۀ جهان را ترسیم کرد. اگرچه 

شناختند، ولی شکل و نوع و اهمیت آن ناشناخته بود؛ زیرا اثری از آن وجود نداشت. من به  می
سرای پیدا کنم. سخن گفتن از  لطف خدا توانستم آن را حدود بیست سال پیش در موزۀ توپقاپی

                                                    
١ .Marinusیونان باستاندان  کش و ریاضی دان، نقشه ، جغرافی.  
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 جغرافیا سخنی دراز دامن خواهد ب
ِ

ود، و از همین رو، تنها به گفتن این اهمیت این نقشه در تاریخ
هایی ـ  داناِن مأمون نقشۀ جهان را از وضعیت قرار گرفتن اقیانوس کنم که جغرافی نکته بسنده می

ها آنها را دربرگرفته باشند، درآوردند و آن را چنین تصحیح  ای از قاره ـ که مجموعه  ها مانند دریاچه
آنان همچنین هایی ه ها به شکل جزیره کردند که قاره ستند که گرداگرد آنها را آب احاطه کرده است. 

  .در نقشۀ آسیا اصالحات مهّمی انجام دادند و طول دریای مدیترانه را ده درجه کاهش دادند
ها محدود نماند، و همۀ  مرحلۀ نوآوری که در سدۀ سوم هجری آغاز شده بود، تنها به برخی زمینه

نگاران علوم بر این باورند که دوران زّرین علوم اسالمی  که برخی از تاریخ گرفت، تا جایی ها را دربر  زمینه
 تا اواخر سدۀ پنجم هجری ادامه یافت، و در سده

ً
 از میان رفت. تقریبا

ً
  های ششم و هفتم هجری کامال

های هفتم، هشتم و نهم هجری نیز بدون وقفه استمرار  البته به نظر من مرحلۀ نوآوری در سده
کاهشی قابل مالحظه ادامه داشت، تا اینکه در اواخر سدۀ دهم ر سدۀ دهم هجری نیز با یافت، و د

/ شانزدهم میالدی جایگاه خود را در خاستگاه های ویژۀ خود از دست داد، تا در محیطی  هجری 
  رفته وارد آن شده بود، استمرار یابد. دیگر که از پنج سده پیش رفته

  م و در این زمینه چند مثال ذکر کنم:من باید به مرحلۀ نوآوری بازگرد
دربارۀ علم جبر گفتنی است نخستین کتاب در زمینۀ جبر و مقابله در روزگار خالفت مأمون؛ 

 در همان روزگار پدید آمد.   یعنی در ربع نخست سدۀ
ً
سوم هجری نوشته شد، و سه کتاب نیز تقریبا

خته شده بود، ولی شناخت آنان به معادالت حساب جبر نزد بابلیان، یونانیان، هندیان و چینیان شنا
شد. برتری عربان و مسلمانان در این مرحله از آن روست که آنان به جبر  درجۀ اول و دوم محدود می

  نگریستند. ای مستقل از حساب چهار عمل اصلی می به عنوان زمینه
ه محمد بن عیسی] ماهانی یک قضیۀ فیز

ّ
یکی را به معادلۀ نزدیک به پنجاه سال بعد [ابوعبدالل

  درجۀ سوم تحویل کرد، ولی نتوانست آن را حل کند.
گیری از مقاطع مخروطی،  با گذشت حدود پنجاه سال دیگر، ابوجعفر خازن توانست با بهره

های بسیاری را برای حل معادالت  درنگ تالش معادلۀ جبری درجۀ سوم را حل کند. این اقدام بی
م در نیمۀ دوم سدۀ پنجم دو کتاب در زمینۀ حل معادالت درجۀ درجۀ سوم در پی داشت تا سرانجا

  سوم، به عنوان زمینۀ جدیدی در ریاضیات، به نگارش درآمد.
دانان عرب در این دوره به معادالت درجۀ چهارم  این سخن بدان معنی نیست که ریاضی

ای در نورشناسی  طرح مسئلهآنها یعنی ترین  شده توان به شناخته اره میاند؛ چرا که در این ب نپرداخته
  هیثم و حل آن با معادلۀ درجۀ چهارم در ربع نخست سدۀ پنجم هجری اشاره کرد. از سوی ابن

هیثم در سدۀ ششم هجری از طریق ترجمۀ کتاب او  افزون بر آنچه گفته شد اینکه معادلۀ ابن
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که منظور از آن حسن بن  ١»نالهاز«دربارۀ نورشناسی به اروپا منتقل شد، و از سدۀ هفتم با نام قضیۀ 
های متمادی در پی حل این قضیه بودند، تا اینکه در  طی سده رت یافت. دانشمندانهیثم است شه

  دانان نامدار حل شد. سدۀ نوزدهم میالدی این قضیه به دست یکی از ریاضی
مینه حاصل رسانم که پیشرفتی که در این ز سخن خود را دربارۀ جبر با ذکر این نکته به پایان می

در سه دهۀ نخست ] الحساب مفتاح[به گفتۀ خود او در الدین کاشانی  شد بدانجا انجامید که غیاث
که بعدها سدۀ نهم هجری توانست هفتاد نوع معادلۀ درجۀ چهارم را در کتاب مستقلی حل کند، 

  .ها شصت و پنج نوع است معلوم شد که تعداد درست این معادله
گویم: اصول نخستین مثلثات از هند  کنم و می ن به علم مثلثات دنبال میبحث خود را با پرداخت

  تحوالت چشمگیری بود.شاهد و پس از آن از یونان وارد جهان اسالم شد، و در این محیط جدید 
در اواخر سدۀ چهارم هجری سه تن از دانشمندان هر یک به صورت جداگانه اعالم کردند که 

اند. این سه تن عبارت بودند  ها] را به دست آورده =قضیۀ سینوسمحاسبۀ مثلث کروی [شکل مغنی
خجندی. شاگرد این دانشمندان، یعنی  ٢از: ابوالوفاء بوزجانی، ابونصر بن عراق، و ابوجعفر

های  ابوریحان بیرونی، توانست مسائل مثلثات کروی را در استخراج طول کمان یک درجه و مسافت
  کند.طوالنی بر روی کرۀ زمین حل 

حلهای آن باید گفت که  ای مستقل و راه دربارۀ عرضۀ مثلثات مسطح و کروی به عنوان شاخه
تمام آنها به دست نصیرالدین طوسی در نیمۀ دوم سدۀ هفتم هجری تحقق پیدا کرد. این افتخار 

ست زی آلمانی که در نیمۀ دوم سدۀ پانزدهم میالدی می )م۱۴۷۶ـ۱۴۳۶( ٣اشتباه به رگیومونتانوس به
نگار ریاضیات، در سال  ، تاریخ)م۱۹۰۸-۱۸۵۳( ٤شد، تا اینکه آنتوان براونمول نسبت داده می

م به این مسئله پی برد که در این میان فضل تقدم از آِن نصیرالدین طوسی است، و این پس از ۱۸۹۷
ارجۀ که از سوی وزیر امور خ ٥م از طریق ترجمۀ فرانسوی کتاب طوسی۱۸۹۱آن بود که او در سال 

  انجام شده بود، با این کتاب آشنا شد. ٦تبار حکومت عثمانی یونانی

                                                    
1. Alhazani problema 

رسد در متن عربــی  است، و به نظر می» ابومحمود«دان یادشده و استاِد ابوریحان بیرونی بنا بر آنچه در منابع آمده  کنیۀ خجندی، ریاضی .٢
دان برجستۀ سدۀ چهارم هجری، در هم آمیختــه شــده اســت. دربــارۀ ابومحمــود  خازن خراسانی، دیگر ریاضیاین کنیه با کنیۀ ابوجعفر 

 ،نامــه خجندی؛ نیــز ۲۱۳ـــ۲۱۰ ، ص۱۳۹۳، ۱۵جلــد ، دانشنامۀ جهان اســالمق) بنگرید به:  ۳۹۰ـ  ۳۳۰حامد بن خضر خجندی (ح 
ه

ّ
 . ۱۳۹۱ آینۀ میراث ۲۶ مارۀزاده، ضمیمۀ شاف، ترجمۀ باقر مظفر زاده و نعمان ن. نعمت خورشید ف. عبدالل

3. Regiomontanus (Johannes Mühller Von Königsberg)  
4. Anton Edler Von Braunmühl 

در اســتانبول ۱۸۹۱است که ترجمۀ فرانسوی آن همراه با متن اصلی در ســال  کشف القناع عن أسرار شکل القطاع. منظور از کتاب طوسی ٥
بارن کارا دو وو، ترجمۀ ابوالقاســم » رسالۀ چهار ضلعی«بازچاپ شد. دربارۀ این کتاب بنگرید به: م ۱۸۹۴(قسطنطنیه) چاپ و در سال 

در زنــدگی، روزگــار، فلســفه و  ییها پژوهش( اد بشراست، غالمحسین مصاحب، در »کشف القناع یا اولین کتاب در مثلثات«قربانی؛ و: 
یرایش حسین معصومی همدانی و محمدجواد انواری، تهران، میراث مکتوب،   .۱۳۹۱تاریخ علم خواجه نصیرالدین طوسی)، گزینش و و

 ) است.م۱۹۰۶ـ  Alexander Pacha Caratheodory )۱۸۳۳ ثمانی الکساندر کاراتئودوری پاشا. نام این وزیر ع٦



 

 

٢٣ 

یجا
اه
گ

 
ار
ر ت
 د
ان
ن
سل
م

 خی
رش 
ن ب
د

و 
م 
لو
ع

ی
 

براونمول نتوانست توضیح دهد که چگونه کتاب نصیرالدین به دست رگیومونتانوس رسیده است؛ 
-۱۴۰۳( ١چرا که این کتاب به التینی ترجمه نشده بود، و من بر این باورم که کاردینال بساریون

گاهی گس )م۱۴۷۶ ها،  ای از میراث اسالمی داشت ـ پس از فتح استانبول به دست عثمانی تردهـ که آ
های بسیار دیگر از این شهر به اروپا ُبرد. او پس از ترک استانبول، بسیار  این کتاب را همراه با کتاب

  را به یونانیان نسبت دهد. ها اکتشافکوشید تا تمدن اسالمی را پوشیده نگاه دارد و همۀ 
  گویم: ای پیرامون حساب انتگرال می ضیات نیز نکتهدربارۀ ریا

محاسبۀ سطح سهمی در سدۀ سوم هجری در جهان اسالم آغاز شد، و مسلمانان در آن 
گاهی نداشتند. تحول و پیشرفت پیاپی در سدۀ  زمان از کارهای ارشمیدس در این زمینه هیچ آ

سطح و حجم اشکال هندسی الدین کاشانی به ثمر نشست و او توانست  نهم هجری نزد غیاث
  راحتی محاسبه کند. را به

های گوناگون دربارۀ چرخش یا سکون زمین  در دانش اخترشناسی نیز بدون پرداختن به نظریه
  کنم: و... به دو نمونۀ برتر رصدهای مسلمانان و محاسبات نجومی آنان اشاره می

مسئلۀ میل محور زمین و اینکه آیا دقت دانشمندان مسلمان در رصد بدانجا رسید که آنان دربارۀ 
ثابت است یا متغیر اندیشیدند، و برای بررسی این مسئله امیر فخرالدوله در پاسخ به درخواست 
خجندی اخترشناس در شهر ری (نزدیک تهران کنونی) بنای خاصی ساخت و در آن ابزاری قرار داد 

تا با کمک آن وضعیت خورشید در ای به قطر نزدیک به چهل متر  که عبارت بود از ُسدس دایره
گیری شود. این اقدام او،  های مختلف نه تنها بر حسب درجه و دقیقه بلکه با دقت ثانیه اندازه زمان

پس از رصدهای درازمدتی که چندین سال به طول انجامید وی را به این نتیجه رساند که میل زمین 
  یابد. به طور مستمر کاهش می

با ثابت  ها یونانیشود.  بیان کنم به محاسبۀ اوج خورشید مربوط می خواهم مثال دومی که می
ترین فاصله نسبت  دانستن نقطۀ اوج بر این اعتقاد بودند که خورشید و زمین دارای دورترین و نزدیک

به یکدیگر در مدار ساالنه هستند. در جهان اسالم این مسئله دانشمندان را به خود مشغول داشت که 
ها پرداختند. بیرونی آن را  در طی سدهکند، و به محاسبۀ حرکت ساالنه  یمدار تغییر منقطۀ اوج در 

های ساالنۀ گردش رخ  بر اساس حساب دیفرانسیل، با در نظر گرفتن افزایش و کاهشی که در ربع
ای که این دانشمندان در سدۀ پنجم هجری بدان رسیدند این بود که  داد، محاسبه کرد. نتیجه می

کند؛ یعنی نیم ثانیه بیشتر از  ثانیه [کمان] حرکت می ۰۹/۱۲ج خورشید هر ساله به میزان نقطۀ او
ین که عبارت است از    ثانیه [کمان]. ۴۶/۱۱محاسبۀ دانش اخترشناسی نو

                                                    
1. Cardinal Johannes/John Basil/Basilius Bessarion 
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این  و با جغرافیای انسانی آغاز می روم به سراغ جغرافیا می کنم: این دانش و پیشرفت در 
شود ـ تحت تأثیر یونان نبوده است.  ربی [اسالمی] دانسته میگونه که از میراث ع زمینه ـ آن

جغرافیای انسانی در سدۀ چهارم هجری در جهان اسالم در چنان سطحی قرار داشت که نظیر 
از این سطح عالی عبارت است از  آن را در اروپا تا سدۀ نوزدهم میالدی شاهد نیستیم. منظور 

از اینجا ب حاصل عملکرد جغرافی پرداخت و مواد  رفت و به مشاهدۀ عینی می ه آنجا میدانی که 
گیری از منابع، به  نشست و با بهره آورد. سپس در خانۀ خود می ۀ مورد نیازش را گرد می ویژ

  زد. تألیف و نگارش دست می
گاه که دستنویس کتاب  آن )م۱۸۹۳ـ  ۱۸۱۳( ١همین امر موجب شده است که آ. اشپرنگر

] را در هند پیدا کرد، به این نتیجه احسن التقاسیم فی معرفة األقالیم[ مقدسی (سدۀ چهارم هجری )
  دان شناخته شده است. ترین جغرافی برسد که او بزرگ

های  آنان کتاب که دلیل واقعی اینکه اروپاییان دیرتر با جغرافیای انسانی آشنا شدند این است
  میالدی، ترجمه کردند. عربی جغرافیا را با تأخیر، یعنی در سدۀ شانزدهم و هفدهم

دربارۀ جغرافیای ریاضی گفتنی است که عربان و مسلمانان برخی از اصول اولیه را از یونان گرفتند، 
توان گفت که بیرونی در ربع نخست سدۀ پنجم هجری  ولی آن را متحول کردند، چنان که با تأکید می

ست که همکاران او در غرب اسالمی ریزی کرد. این در حالی ا آن را به عنوان دانشی مستقل پایه
کردند و  اختالف طول و عرض جغرافیایی میان اقیانوس اطلس و بغداد را برحسب درجه محاسبه می

ای دست یافتند که تنها دو درجه با محاسبۀ  آزمودند، تا اینکه در مورد طول دریای مدیترانه به نتیجه می
یح اختالف طول و عرض جغرافیایی میان غزنه و گیری و تصح واقعی اختالف داشت. بیرونی اندازه

گیری از اصول مثلثات کروی انجام  کارگیری شیوۀ جدیدی در استخراج طول و بهره بغداد را بر پایۀ به
شناسد. او در این کار که دو سال به طول  داد و کاری کرد که تاریخ میراث بشری همانندی برای آن نمی

ر کیلومتر را شهر به شهر و وجب به وجب در رفت و آمد بود و انجامید مسافتی بیش از پنج هزا
  کرد.  ای که به همراه داشت ثبت می خورشید را رصد، و نتایج حاصل از آن را بر نیمکره

به  ن دو سال بدان رسید تنها اندکی ونتایجی که بیرونی در مورد اندازۀ طول جغرافیایی در ای
ضعیت واقعی اختالف داشت که تصحیح آن نیز تا اواخر سدۀ میزان چند دقیقه و نه چند درجه با و

های عربی پیش از بیرونی با  پذیر نشد. اروپاییان از طریق کتاب نوزدهم و سدۀ بیستم امکان
ها گرفتند و از آنها صدها  های طول و عرض را از آن کتاب جغرافیای ریاضی آشنا شدند و جدول

  ها تطبیق دهند. را با نقشهجدول تهیه کردند، ولی نتوانستند آن 

                                                    
یس اشپرنگر، خاورشناس اتریشی، ١   . Sprenger Aloys. آلو
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بیش از  های سطح زمین، داوری تاریخ علوم در مورد اقدام عربان و مسلمانان در زمینۀ نقشه
ها با ظلم و نادیده گرفته شدن همراه بوده، و به هنگام بررسی مسائل پیچیدۀ تاریخ  دیگر زمینه

است. من پانزده سال از عمر  ها، محیط فرهنگی اسالمی به هیچ رو مورد توجه قرار نگرفته نقشه
و   برداری در جهان اسالم صرف کرده خود را به پژوهش پیرامون تاریخ جغرافیای ریاضی و نقشه

من یقین پیدا کردم  میالدی در سه جلد به چاپ رسانده ۲۰۰۰های خود را در سال  نتایج پژوهش ام. 
ت آنها وارد اروپا شده است. رفته و در مراحل مختلِف پیشرف های جهان اسالم رفته که نقشه

های آسیا، آفریقا، دریای هند، سیبری، دریای مدیترانه، دریای سیاه و جنوب اروپا که تا پایان  نقشه
 کههایی است  شناسیم تنها تقلید و ترکیب درست و نادرست نقشه سدۀ هجدهم میالدی در اروپا می

داران اروپایی هنگامی که به تصحیح بر گاه از طریق جهان اسالم به اروپا رسیده است. نقشه
هایی که در سدۀ هجدهم و نوزدهم به دستشان رسیده بود، پرداختند آنها را چنان نزدیک به  نقشه

  کردند. واقعیت یافتند که تصورش را هم نمی
گیری  های برتر اندازه های استخراج طول و عرض جغرافیایی و روش عربان و مسلمانان راه

ای که پیش از پایان سدۀ پانزدهم میالدی توانستند نقشۀ  را ابداع کردند، به گونه های دریایی مسافت
 بدون اختالف با نقشه

ً
  های امروزی ترسیم کنند. آفریقا و اقیانوس هند را به طور صحیح و تقریبا

طوالنی همچون  یها مسافت یها یریگ اندازهگیری عربان و مسلمانان آنان را به  اندازه یها روش
 ناچیز نسبت به مسا

ً
فت میان ساحل آفریقا و سوماترا بر روی خط استوا با اختالفی تقریبا

طوالنی  یها مسافتهای امروزی قادر ساخت. در این میان باید اشاره کنم که محاسبۀ  گیری اندازه
خط استوا بر روی سطح دریا در روزگار کنونی از نیمۀ نخست سدۀ بیستم آغاز شده و پیش از آن 

  امکانی وجود نداشته است. چنین
افزون بر این، دریانوردان عرب و مسلمان در اقیانوس هند از سدۀ سوم یا چهارم هجری تحول 

بینیم یعقوبی،  نماهای پیشرفته و برتر ایجاد کردند. جای شگفتی نیست که می ای را در قطب گسترده
ه در ساحل دجله ساخته شده های بخاری که در  نویسد که کشتی دان، می نگار و جغرافی تاریخ

ّ
ُبل

ُ
ا

گادیر در مراکش به سوی چین حمل می کردند.  بودند کاالهای بازرگانی را از بندر ماسه در جنوب آ
نیست، بلکه در این  )م۱۵۲۴ـ ۱۴۶۹( ١گاما وها پیش از واسکو د شده سده این تنها مسیر شناخته

ایل سدۀ پانزدهم میالدی به دست های عربی روشن و آشکاری وجود دارد که از او میان نقشه
  ها افتاد و آنان را به فکر دریانوردی به سوی هند انداخت. پرتغالی

کردند که از طریق  ها در آن روزگار انکار نمی در اینجا باید بر این نکته تصریح کنم که پرتغالی

                                                    
١ .Vasco da Gama ،جهانگرد پرتغالی. 
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کردند که به  اند.همچنین پنهان نمی های عربی به هند رسیده آشنایی کامل و با تکیه بر نقشه
نماهای گوناگونی دست یافتند که نزد دریانوردان عرب بوده  انگیز و قطب های جالب و شگفت نقشه

گویند  نماها نیز به پرتغال بازگشتند. بنابر این تصور کسانی که می ها و قطب است، و با همین نقشه
های کاملی را ترسیم کردند که   نقشهها کسانی بودند که  گاما کاشف راه هند بود و پرتغالی وواسکو د

گاما منتشر شد، تصوری نادرست و پنداری باطل در میان مردم در سدۀ  وپس از بازگشت واسکو د
  رود. نوزدهم و بیستم به شمار می

شمندان را در محیط فرهنگی های دانش و دان ها مختصری از ویژگی پس از ذکر این نمونه
  ها عبارت است از: این ویژگیترین  کنم. مهم بیان می اسالمی

وضوح روشی که بیانگر قانون تحول و پیشرفت در زمینۀ علوم است؛ عادت داشتن به پنهان  
 دقیق؛ شکل

ً
گیری اخالقیاتی مبتنی بر انصاف و  نکردن منابع و حتی استشهاد به آنها به طور کامال

واژگان  سازی و گسترش ی؛ غنین ابزاری عملمند از تجربیات به عنوا گیری نظام نقدپذیری؛ بهره
اصطالحی؛ رعایت اصل هماهنگی میان علم و عمل، و رصد فلکی در طول سالیانی دراز از طریق 

  هایی که در دورۀ اسالمی ساخته شد. رصدخانه
  .ها مورد توجه فراوان قرار گرفت هها و اصول به هنگام تأسیس دانشگا این ویژگی

یونان فرا گرفتند، ولی آن را دگرگون ها به ویژه  دیگر سرزمینز دانشمندان عرب و مسلمان دانش را ا
ساختند، و در چندین علم بسیار درخشیدند و اصول و قواعد برخی از علومی را وضع کردند که 

ریزی کرده بودند. این علوم که در آن روزگار مرحلۀ رشد خود را  پیشینیان اروپایی ایشان آنها را پایه
  ها و ابزارهای علمی از طریق اسپانیا به غرب راه یافت. رفته از طریق کتاب کرد، رفته سپری می

گیری  های ما در نیمۀ دوم سدۀ دهم میالدی آغاز شد، و با مرحلۀ شکل این جریان بنا بر آگاهی
رسد که مرحلۀ نوآوری در اروپا در اوایل سدۀ شانزدهم  پانصد سال ادامه یافت. چنین به نظر می

دار شد. در  د و پس از گذشت نزدیک به یک قرن اروپا نقش رهبری در علوم را عهدهمیالدی آغاز ش
  سدۀ هفدهم میالدی بود که در اروپاییان حس برتری بر مسلمانان شکل گرفت.

اند، این  برخی از کسانی که دستاوردهای محیط فرهنگِی عربی اسالمی را شنیده یا خوانده
های  و رکود آشکار این فرهنگ چیست، و این پرسش به گونه کشند که دالیل افول پرسش را پیش می

شود، از جمله اینکه اگر مسلمانان به این میزان پیشرفت در علوم رسیدند، پس  مختلف مطرح می
  ماندگی در میان آنان هستیم؟ چرا امروزه شاهد چنین عقب

ه، و در همان میالدی همایشی در شهر بوردوی فرانس ۱۹۵۶برای بررسی این مسئله در سال 
نگاران علم  سال نشستی علمی در فرانکفورت برگزار شد و شماری از خاورشناسان و یکی از تاریخ

  به بحث و بررسی در این باره پرداختند.
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های محتلف علمی نکات جالب و رویکردهای جذابی را پیش  برخی از نمایندگان بخش
کاری کوشیدند علت  و محافظهکشیدند و هر یک در زمینۀ تخصص خود با کمال احتیاط 

های مطرح شده  گویی را از نظر خود بیان کنند. تنوع دالیل و ضد و نقیض» انحطاط«و » فروپاشی«
ویژه خوانندۀ غیر متخصص ـ بسیار آشفته به نظر آید و نتواند پاسخ  ممکن است برای خواننده ـ به

یز برخی جریانها و نهادهایی را نشانه زنیها ن ای به شمار رود. بسیاری از این گمانه کننده قانع
  شد. گرفتند که به خود دین اسالم مربوط می می

بیش از پنجاه سال از عمر خود به تاریخ علوم عربی اسالمی اشتغال  من به عنوان کسی که
بخش بدان بدهم. من  ام پاسخی اطمینان ام، ولی نتوانسته ام بارها این سؤال را از خودم پرسیده داشته

دانم که توانستم چند سال گذشته را به تألیف فهرستی توصیفی از  های الهی می این را از نعمت
نیز » درآمدی بر تاریخ علوم عربی و اسالمی«ای با عنوان  و اسالمی بپردازم و کتابچهابزارهای عربی 

  بدان بیفزایم و در آن دالیل این رکود را بررسی کنم.
این دالیل و بررسی این مسئله نیازمند فرصت بسیار بیشتری است و  تالش برای شرح 

که به ...» درآمد «وم و پایانی توانم آن را در اینجا مطرح کنم. این موضوع در بخش س نمی
همراه چهار جلد دیگر فهرست ابزارها به زبان آلمانی منتشر شده، آمده است. ترجمۀ فرانسوی 

ه به نا هم» درآمد...«تازگی چاپ شده و ترجمۀ عربی جلد نخست  این اثر نیز به
ّ
زودی  شاءالل

  به پایان خواهد رسید.
ماندگی و یا عامل  را عامل این عقبویم این است که نباید دین اسالم توانم بگ آنچه در اینجا می

پایان یافتن دورۀ شکوفایی علمی به وجود آمده در محیط فرهنگی عربی اسالمی دانست. من بر این 
رفته مسیر خود را پیدا کرد و راه خود را در شرایطی  باورم که پس از آنکه فرآیند تحول و پیشرفت رفته

تواند در یک محیط فرهنگی مانع جریان علوم شود. پس از آنکه فرآیند  د، دین نمیمناسب پیمو
فراگیری علوم عربی و اسالمی آغاز شد، مسیحیت نه تنها نتوانست مانع این حرکت شود، بلکه 

رفتند که این علوم را فراگرفتند و آنها را از  ترین کسانی به شمار می کشیشان و راهبان خود از مهم
  ه التینی ترجمه کردند.عربی ب

هنگامی که مسلمانان در دهۀ دوم هجری به سرزمینهای روم شرقی در سوریه پا نهادند، خود را 
هجری قمری به  ۹۲چون در سال  نهادن تمدنی جدید معرفی کردند، وبه عنوان داوطلبان بنیان 

ختن تمدن جدید را آغاز کردند ای را رقم زدند که دیگران به همراه آنان سا اسپانیا رسیدند آغاز مرحله
   و سرانجام خود زمام امور را به دست گرفتند.

ای  در برابر این واقعیت تاریخی، دلیلی برای اینکه عربان و مسلمانان در درون خود عقده
های مشترک و  احساس کنند وجود ندارد، و باید احساس کنند که تمدن اروپایی تمدنی است با پایه
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ن عربی اسالمی، و شایسته است مسلمانان با بیشترین شتاب و توان از آن بهره نه بیگانه از تمد
کردند. آنان  های فرهنگی چنین رفتار می که در آغاز تاریخ خود در برابر دیگر محیط گیرند، همچنان

ای نزدیک در شناخت جایگاه جهانی خود در تاریخ علوم به قدرت و اعتماد به نفس الزم  در آینده
  رسید.خواهند 

  

فهرست توصیفی صفحۀ عنوان ترجمۀ فرانسوی 
  ، تألیف فؤاد سزگینابزارهای عربی و اسالمی

 



 

 

٢٩ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

تم
هف

رۀ 
 ش
،

ل 
او

ی 
یاپ
(پ

13،( 
ن 
ستا
تاب

و 
ر 
ها
ب

۱۳
۹۷

 

  ١اتیبیترک یها شهیر

ز    ٢نورمن لینستید بی
  ٣ترجمۀ محمد مهدی کاوه یزدی

یده    چ
بی اند. اما دالیل توجه چندانی نکرده ترکیبیات تاریخ ریاضیات به مورخان خاستگاه  مطالعۀ برای خو

های مهمــی  همپــای رشــته که است ریاضیات فرعی های شاخه یکی از زیرا دارد، وجود این مبحث
 به و نیست مربوط موضوع اخیر تاریخ به مقاله این. است نیافته توسعه هندسه و جبر حساب، چون
معــین  شــاخۀ یــک بــه خــود به مختص قضایای و تعاریف با پردازد، پیش از آنکه آن می های ریشه

  ما، بحث مورد دورۀ که است معنی بدان این. تبدیل شود ریاضیات
ً
م ۱۶۵۰ ســال پایــان تــا حدودا

  .است ق)۱۰۶۰(

  شمارش 
هــای مختلــف تــداوم  ها و فرهنگ رسد در دوران یک معمای خیلی مشهور وجود دارد که به نظر می

  تواند برای برای معرفی مسائل ترکیبیات به کار رود.  یافته و می
  ه:کند ک یک ترانۀ کودکانۀ مشهور نقل می

  ،رفتمخیابان سنت ایوز  بهوقتی 
  مردی را با هفت زن دیدم،

  هر زن هفت کیسه در دست داشت،
  درون هر کیسه هفت گربه بود،

  و هر گربه هفت بچه گربه داشت. 
  بودند؟ هم چند تا رفتند، روی خیابان سنت ایوز می بهها که  ها و زن ها، کیسه ها، گربه بچه گربه

                                                    
 کوتاه شده از: یاست اندک یا مقاله ترجمه نیا .١

Biggs, N. L.: The Roots of Combinatorics, Historia Mathematica, vol. 6, 1979, pp. 109- 136. 
2 . Norman Linstead Biggs (1941- …). 

  .mahkavyzd@yahoo.com کارشناس ارشد تاریخ علم (ریاضیات)، .٣
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کســفورد قول فرهنگ نقلهای وزینی نظیر  این معما را در کتاب هــای معاصــر  و در کتاب ١های آ
گــردد. در حــال  م برمی۱۷۳۰کم به سال  دست ، قدمت آنتوان یافت. طبق اولین مأخذ کودکان می

 این معما نوعی 
ً
شود؛ زیرا راوی در حال رفتن به خیابــان ســنت  تعبیر می »سِرکاری«حاضر معموال

 دیگران در جهت مخالف او در حال حرکت بوده
ً
اســت (اگــر » هیچ«اند و پاسخ  ایوز بوده و قاعدتا

ان گمان کرد که چارچوب پیچیدۀ تو است). اما می» یک«سؤال در مورد خود راوی هم باشد، پاسخ 
باشد. شاید شعر، تقلید طنزآمیزی از یک نوع تمرین رسمی و تری بوده  له ابتدا برای هدف جدیمسئ

اثر لئوناردوی پیزایی  آباکی لیبربی معنی حساب بوده باشد. این فرض با مسئلۀ بسیار مشابهی که در 
فیبوناچی این  مسئلۀشود.  ، تقویت میاست م آمده۱۲۰۲) تألیف م۱۲۵۰ح -۱۱۷۵(فیبوناچی، ح

. هر یک از آنها هفت قاطر دارد، هــر قــاطر هفــت کیســه حمــل روند هفت پیرزن به رم می«است: 
وجود دارد؛  نان قرص هر کردن تکه کند، درون هر کیسه هفت قرص نان هست؛ هفت کارد برای می

 مسئلۀانکار امکان ارتباط میان » برای هر کارد هفت غالف وجود دارد. تعداد کل اشیاء چند تاست؟
چندین قرن  آباکی لیبرهای  ست، به ویژه آنکه معلوم شده که نسخهفیبوناچی و ترانۀ کودکانه دشوار ا

مشابهی در کتــابی چــاپ  مسئلۀمورد استفادۀ گستردۀ عموم مردم بوده است. این ارتباط با توجه به 
رســد صــورت  می نظــر شــود. بــه شده در حدود اوایل قرن شانزدهم میالدی، به شدت تقویت می

اشیاء نامتجانس با هم و تکرار عدد هفت، عامل ماندگاری آن تصنعی مسئله، از جمله جمع کردن 
  شده باشد.

 قابل را آن که اینجا داستان فقط یک موضوع جالب بود. چیزی تا 
ً
 که است این سازد، می توجه حقیقتا

  این
ً
خطی  ترین نســخ . یکــی از قــدیماســتاز فیبوناچی مطرح شده  تر پیش سال ۳۰۰۰ مسئله احتماال

این پاپیروس  ۷۹ مسئلۀپیش از میالد است.  ۱۶۵۰نوشته شده در حدود  ٢پاپیروس ریندریاضی موجود، 
است و کاتب در کنار عددها کلمــاتی بــه خــط هیروگلیــف  ۷های عدد  ای از توان در رابطه با جمع رشته

  نوشته که ترجمۀ تقریبی آن چنین است: 

  مجموع کل  های گندم ٣تحکا  ها گندم  ها موش  ها گربه  ها خانه

۷  ۴۹  ۳۴۳  ۲۴۰۱  ۱۶۸۰۷  ۱۹۶۰۷  

چندین سال الینحل مانــده بــود تــا  ۷۹ مسئلۀم یافته شد و تفسیر ۱۸۵۸در سال  پاپیروس ریند
فیبوناچی شد و تعبیــر زیــر را  مسئلۀمتوجه شباهت آن با  م)۱۸۹۵-۱۸۵۰( ٤زمانی که لئون رودت

                                                    
1. Oxford Dictionary of Quotations (1953), p. 366.  
2. Rhind papyrus  

 برابر با hekat. حکات (٣
ً
  لیتر بوده است. ۸۹/۴): واحد حجم، تقریبا

4. Léon Rodet   
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هفت خانه وجود دارد که هر کدام دارای هفت گربه است. هر گربــه هفــت مــوش را «پیشنهاد کرد: 
تواند هفــت حکــات  خورند که هر کدام می ها هفت خوشۀ گندم را می خورد. هر کدام از موش می

  » گندم تولید کند.
وی طــی بــه نحــ مســئلهتوانیم ثابت کنیم که تفسیر رودت صحیح است یا اینکه ایــن  هرگز نمی

ها به فیبوناچی رسیده و سپس به ترانۀ کودکانه امروزی تبدیل شده است. امــا وجــود ایــن نــوع  قرن
های اولیه بدیهی فرض  مسائل مشابه معنای خاصی دارد. اول اینکه قوانین اساسی شمارش از تمدن

انــدگاری آنهــا معنی باعــث م های به ظاهر بی وسیلۀ مثال شده است. به عالوه، کاربرد این قوانین به
های ترکیبیات، در مرحلۀ آغازین آن کــه در  های مشابهی در مورد دیگر جنبه گیری شده است. نتیجه

  آید نیز ممکن است.  های بعدی می بخش

شت. ٢   و ترکیب  ١جای
 با عنوان کلی  ها و زیرمجموعه مطالعۀ ترتیب

ً
 جایگشتهای یک مجموعۀ مفروض از اشیاء معموال

شود. بدیهی است که در مورد این اصــطالحات مشــکل وجــود دارد. امــروزه،  میو ترکیب شناخته 
از آنها  عمومیاند، اما چنین دقتی در استفادۀ  و ترکیب، معانی دقیق ریاضی یافته جایگشتهای  واژه
شود. این مشکل در مطالعات تاریخی، با توجه به این واقعیت که مترجمان آثار باستانی به  نمی دیده

از اصطالحات مبهم و تصادفی به جای اصطالحات دقیق ریاضی گرایش داشتند، دوچندان  استفاده
یک  سروکار دارد، شاید به هیچ  و ترکیب  جایگشتشود. بنابراین باید در نظر داشت که اثری که با  می

  نپردازد، یا با یکی از آنها یا با هردو موضوع سروکار داشته باشد.
نماد است که هر یــک از آنهــا  rهایی از  های این موضوع، شمارش رشته ترین جنبه یکی از ساده

های با تکرار  ریاضی اینها ترکیب  نماد باشند. در اصطالح nای شامل  توانند عضوی از مجموعه می
دند. استفاده نماد موجو nای از موقعیت به مجموعه rای از  هستند، یا به زبان ساده، توابعی از مجموعه

طور که  هایی وجود دارد. همان از چنین رشته rnدهد که تعداد  از دستور ضرب در شمارش نشان می
  شود. های باستانی یافت می های تمدن هایی از کاربرد این قاعده در نوشته رود، نمونه انتظار می

(کتاب تغییرات)، آمــده باشــد. بــه نظــر  ٢چینگ -ایشاید اولین مثال در کتاب مشهور چینی، 
رسد که این کتاب تلفیقی از موضوعات مختلف باشد که برخی از آنها مربوط به قرن هفتم قبل  می

یی وضع آب و هوا و سایر  از میالد است. مبدأ و ریشۀ آن، گفته ها و عقاید عامۀ مردم در مورد پیشگو
مند برای تحقیق، پیشگویی  ای نظام از آنجا به مجموعههای اساسی زندگی روستایی بوده که  ویژگی

                                                    
١ .permutation ترجمه شده است.» ترتیب«های فارسی  که در بعضی کتاب 

2. I Ching 
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 همه چیز تبدیل شده است. در مورد کتاب 
ً
بســیاری نــامعتبر مطالــب  چینــگ -ایو توضیح تقریبا

های اخیر در غرب پیروانی یافته است. اما در این باره باید به نظر معتبر ژوزف  نوشته شده و در سال
 -ایشــرح و تفســیرهای ســاختگی کتــاب «که معتقد است: تکیه کنیم م) ۱۹۹۵-۱۹۰۰( ١نیدهام
  ».ای بر علم چینی در طی یک دورۀ بسیار طوالنی داشته است اثر بازدارنده چینگ

هایی  دو هم در رشته  ین) است. ابر اساس نماد یانگ (ــ) و یین (ــ ــ چینگ -ایاسلوب کتاب 

3=اند. هشت ( شده با هم ترکیب  ٣تایی و شش ٢تایی سه
2 خطی و شصــت و چهــار  ) رشــتۀ ســه8

( )=6
2 را بــرای  rnهای باستان در توصیف آنهــا دســتور  خطی وجود دارد که چینی رشتۀ شش 64

جدای از این، تنها ارتباط کتاب  های با تکرار یافته ترکیب یبیات مربوط به با تاریخ ترک چینگ -ایاند. 
مندی بــرای  ها دستور روش مهم است که آیا چینی مسئلهها است. این  یتای کردن شش مرتب مسئلۀ
ای ترکیبیاتی که ریاضیدانان امروزی مطالعــه  مسئلهتایی، مشابه با  کردن شصت و چهار شش مرتب

ترین  دن، که در قــدیمیکر رسد، که روش معمول مرتب در واقع به نظر نمی اند یا نه. داشته کنند، می
ها در آن دیــده  های متن عرضه شده است، چنین مضمونی داشته باشد، هر چند برخی تقارن نسخه

ست. وجود دارد که بسیار آشنا جایگشت دیگری از قرن یازدهم میالدی در مورد مسئلۀشود. اما  می
 متناظر با مرتب کردن اعداد قبلی، دقیق نشانۀ صفر باشد، آنگاه ترتیبو یین  ۱اگر یانگ نشانۀ عدد 

ً
ا

صــورت  ایــن ها را به تایی ها شش در مبنای دو است. هیچ مدرکی دال بر اینکه چینی ۶۳از صفر تا 
توان ادعا کرد که آنها دســتگاه دودویــی را، قبــل از  عددی تفسیر کرده باشند، وجود ندارد، پس نمی

امــا وقتــی خــود م) و دیگران کشف شود، ۱۷۱۶-۱۶۴۶(٤اینکه توسط الیبنیتز به کار بــرده باشــند. 
گاهی یافت، به اشتباه تصــور کــرد کــه ترتیب تایی الیبنیتز در بارۀ شش بنــدی دودویــی یکــی از  ها آ

افتخــار  بر این اساس او شده است. استفاده می چینگ -ایدر  قبل خیلی زمانی مواردی بوده که از
  باستان دانست.های  پیشگامی در کشف حساب دودویی را از آن چینی

اما چنان  شواهد دیگری از عالقۀ چینی های باستان به محاسبات ترکیبیاتی وجود دارد. 
این باره الزم است. که نیدهام می ید تحقیقات بیشتری در  از قاعــدۀ  نیــدهام نمونــه گو ای 

از یک راهب قرن هشتم میالدی عرضه می مبهم ترکیب با تکرار را   
ً
ارتباط نسبتا این   کند، اما 

 در رابطه با تعداد حاالت ممکن د مسئله است.
ً
شبیه  ر یک بازی تختۀ خاص است که ظاهرا

این بازی هر یک از  ٥به بازی گو در  تواند توسط یک مهرۀ  مکان درون شبکه می ۳۶۱است. 

                                                    
1. Noel Joseph Terence Montgomery Needham   
2. trigram 
3. hexagram 
4. Gottfried Wilhelm Leibniz 

  .نام دارد) Igo) و در ژاپن ایگو (Weiqi)، نوعی بازی روی تخته است که در چین وی چی (Go game. بازی گو (٥
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با  داد کل حاالت برابر  361سفید یا مشکی اشغال شود یا خالی بماند، بنابراین تع
  است. 3

ها در ایــن زمینــه باشــد در ادامــۀ  های وفقی که شاید مشهورترین سهم چینی موضوع مربع
  گیرد.  مقاله مورد بحث قرار می

های باستان را نیز در  در هر بحثی از دوران باستان پیرامون محاسبات ترکیبیاتی باید سهم یونانی
نظر گرفت. اما نتایج ارزیابی در این مورد به میزان قابل توجهی منفی است. در کل متون یونانی که 

ترین آنهــا  بدر حال حاضر وجود دارد، مطالب بسیار کمی در رابطه با ترکیبیات وجود دارد و جالــ
پلوتارک آمده که به ایــن قــرار اســت:  ١اخالقیاتترین آنها هم هست. نقل قولی در کتاب  اسرارآمیز

کــه فقــط از ده گــزارۀ ســاده  ٣های مرکــب گوید که: تعداد گزاره ) میم ق۲۰۷-۲۸۰(٢خروسیپوس«
نکــه در م) بــا نشــان دادن ای  ق۱۲۰-۱۹۰( ٤توان ساخت بیش از یک میلیون است. (هیپارخوس می

گــزارۀ مرکــب وجــود دارد، ایــن  ۳۱۰٬۹۵۲گزارۀ مرکب و در حالت منفــی  ۱۰۳٬۰۴۹حالت مثبت 
کید کرده که تعداد هجاهایی که حروف الفبا با  ق ۴(سدۀ ٦گزنوکراتس ٥کند). مطلب را رد می م) تأ

   .»است ۱٬۰۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰سازند برابر با  هم می

های عددی یا پی بردن به اینکــه  یان نشده، تفسیر جواببه طور دقیق ب مسئلهاز آنجا که شرایط  
چه اصولی از دانش ترکیبیات برای یافتن آنها الزم است، مشکل اســت. در قــرن نــوزدهم مــیالدی 

لت ساده تشــکیل داد، حا nتوان با استفاده از  های مرکبی که می ها بار دیگر به تعداد گزاره دان منطق

د که پاسخ گرفتن و نتیجه  مند شدند هعالق
n

2
ای کــه خروســیپوس مطالعــه کــرده  مسئلهاست. اگر  2

باشد، پس او راست گفته و هیپارخوس غلط، زیــرا  مسئلهاست، همین 
10

2
خیلــی بزرگتــر از یــک  2

  میلیون است.

                                                    
1. Plutarch's Morals 
2. Chrysippus 

) اصطالحی منطقی است و آن عبارتی است که چیزی propositionو به انگلیسی  πρότασιςپیشگذارده (به یونانی گزاره یا . ٣
 در استنت را در بارۀ چیزی ایجاب یا سلب می

ً
(کالنتر، سید عمار و قوام  رود اج به عنوان مقدمه به کار میکند و معموال

 وهشهای فلسفیپژوهشی پژۀ دو فصلنام، »پیشگذارده و تناقض: تعریف پیشگذارده در آثار منطقی ارسطو«صفری، مهدی، 
 ). ۳۲۸، ص ۱۹، شمارۀ ۱۳۹۵، سال دهم، پاییز و زمستان ]دانشگاه تبریز[

4. Hipparchus of Nicea 

ید توسط م۱۹۹۴ سال در که دارد شهرت »پلوتارک مسئلۀ« به شده عنوان مسئلۀ .٥  از تازه ) کهDavid Hough( هوف دیو

 عدد دهمین ۱۰۳٬۰۴۹ عدد که کرد مشاهده وی. شد حل بود، شده التحصیل فارغ آمریکا واشنگتن جرج دانشگاه

 از ای دنباله پرانتزگذاری های راه تعداد با برابر که است )Small Schröder Numbers( شرودر کوچک اعداد رشتۀ
  .است حرف یازده

6. Xenocrates of Chalcedon 
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دهــد کــه یونانیــان بــه ایــن  توجه دیگر دربارۀ چنین محاسباتی نشــان می نبود هرگونه مأخذ قابل
ود، اند که شیوۀ عددنویسی نامطلوب، آنها را عقب نگه داشته ب اند. گفته ای نداشته عالقه ها موضوع

بــه همــان ای که محاسبات عــددی در آن  آنها در نظریۀ اعداد (حوزه اما این نظر با سهم قابل توجه
اندازه مهم است) منافات دارد. دلیل واقعی شاید در عمق طبیعت فلسفه و فرهنگ یونان نهفته باشد 

 یک تصادف تاریخی باشد. 
ً
  یا ممکن است صرفا

 در یونان روی کار آمدند، به پیروی از اسالفشان مسائل ترکیبیات را نادیده 
ً
 کسانی که بعدا

ً
ظاهرا

دهد او قواعــد پیــداکردن  م) عبارتی وجود دارد که نشان می۶(سدۀ ١وسهای بوئتی گرفتند. در نوشته
های ریاضی  دانسته است. ولی این قاعده در نوشته را می شئ nهای دوتایی بدون تکرار  تعداد ترکیب

آید همان اعداد مثلثی است، کــه  بوئتیوس پیدا نشده، هر چند اعدادی که از دستور او به دست می
  ۀ آنها بحث کرده است. وی به تفصیل دربار

 مطلبی مرتبط با ترکیبیات در آثار یونانی و التینی وجــود نــدارد، بایــد در جــای 
ً
با توجه به آنکه تقریبا

ها ممکن است ادعایی داشته باشند، اما مدارک  دیگری به دنبال منبع اصلی دانش ترکیبیات بگردیم. چینی
  اند. ها، بوده زمین، یعنی هندی دیگری از مشرقدهد که محرک اصلی، مردماِن بخش  موجود نشان می

 جایگشتمشتاق مطالعۀ سؤاالت مربوط به های بسیار دور،  ها از زمان هندیرسد که  به نظر می
آمده که شاید مربوط به قرن ششم  ٢ای پزشکی از سوشروتا اند. یک نمونۀ آن در رساله بوده  و ترکیب

ریخ قطعی آن دشوار است. در فصل شصت و سوم ترجمۀ پیش از میالد باشد، هر چند که تعیین تا
یم که می ها مواجه می انگلیسی آن با بحثی راجع به انواع مختلف مزه توان با ترکیب شــش مــزۀ  شو

اصلی: شیرینی، ترشی، شوری، تندی، تلخی و گسی ایجاد کرد. فهرست منظمــی از ترکیــب آنهــا 
ی، بیســت ترکیــب ســه تــایی، پــانزده ترکیــب چنین است: شش ترکیب تکی، پانزده ترکیب دو تــای

از ( ٣چهارتایی، شش ترکیب پنج تایی و یکی هم ترکیبی از هر شش مزه. مثال دیگر در اثری جاینی
های فلسفی مانند حواس مختلف  سدۀ دوم پیش از میالد) آمده که در آن بحث راجع به ترکیب مقوله

دان، زنان و خواجگان است. نمونــۀ دیگــری در و نیز تعداد حاالت انتخاب افرادی از گروهی از مر

                                                    
1. Boethius 
2  . Sushruta 

 فراهم را هدفش یناج آیین. است میالد از پیش ششم قرن در هند در گرفته نشأت مذاهب از یکی) Jainism( یناج . آیین٣
 طریق از پاکسازی این آیین این اعتقادات اساس بر که کند می معرفی رستگاری و روحانی پاکسازی سمت به مسیری کردن

 زبان در لغتی از »یناج« کلمۀ واقع در. است دستیابی قابل) جاندار هرگونه آزار از پرهیز( اهیمسا سنت پایه بر زندگی
 است بدنی حواس و شهوات نفسانیات، علیه درونی جنگی به اشاره این. است »کردن فتح« معنی به که آید می سانسکریت

 همراه به یناج آیین. رساند می رستگاری یا روح پاکسازی و چیز، همه دانستن به را آنها داشتند اعتقاد یناج آیین راهبان که
   .هستند باستان هند زندۀ مذاهب تنها بودایی آئین و هندوئیسم
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تــوان از  های عروضی آمــده، کــه می (سدۀ دوم پیش از میالد) در رابطه با قالب ١های پینگاال نوشته
). مــدرکی پردازیم تعداد معینی از هجاهای بلند و کوتاه ساخت (در بخش بعدی به این مطلب می

ای غیر از فهرســت کــردن مســتقیِم  وجود ندارد حاکی از این که در این دوره نتایج حاصل به وسیله
 مفــاهیم اما حاالِت ممکن به دست آمده باشد، 

ً
و ترکیــب نــزد دانشــوران هنــدی  جایگشــتظاهرا

  شناخته شده بود.
کیبیات، بدون نیاز بــه های عددی برای مسائل تر رسد پیدایش دستورهای یافتن پاسخ به نظر می

، بــرای rnتدریج رخ داده است. عالوه بر دستور ۀ موارد، در یک دورۀ طوالنی و بهکردن هم فهرست
  های با تکرار (که در باال بحث شد)، دو فرمول اساسی دیگر نیز وجود دارد: یافتن تعداد ترکیب

تا از  rشیء است، وقتی که هر بار  nب با نام ترکیب) از های بدون تکرار (اغل اولی: تعداد ترکیب
  شود: آنها استفاده شود، که با دستور زیر یافته می

( ) n(n )(n )...(n r )n
r r(r )(r ) ...

- - - +
=

- - ´ ´ ´
1 2 1

1 2 2 1
  

 nعضوی از یک مجموعۀ شامل  rهای  به اصطالح امروزین، این عدد برابر با تعداد زیرمجموعه
  شیء است.

  کند، به صورت زیر: شیء را عرضه می nهای یک مجموعه شامل  جایگشتدستور دوم تعداد 

n! n(n )(n )...= - - ´ ´1 2 2 1  
  این عدد برابر با تعداد تناظرهای یک به یک از یک مجموعه به روی خودش است. فهرست تهیه 

  زیر است: شده به وسیلۀ سوشروتا (که در باال ذکر شد) مقدار تجربی نتایج

( ) ´ ´
= =

´ ´
6 5 46

20
3 3 2 1

 , ( ) ´
= =

´
6 56

15
2 2 1

 , ( ) = =
66

6
1 1

  

هــا را  ها در قــرن ششــم مــیالدی دســتور تعــداد ترکیب دالیلی وجود دارد که باور کنــیم هنــدی
م) است کــه شــامل ۵۸۷-۵۰۵( ٣از وراهمهر (براهمهر) ٢هت سمهیتابردانستند. شاهد، کتاب  می

(کــه  ٤فرهنگ مردم هندوستان در آن زمان است. در فصل عطرها دربارۀ های جالب بسیاری دیدگاه
توان  با تعداد عطرهایی که می برایم به انگلیسی ترجمه کرده است) محاسباتی ۱۸۷۵آن را در  ٥ِکرن

                                                    
1. Pingala 
2  . Brihat Samhita 
3  .  Vārāhamihira 

بدان زرتشتی است که در سدۀ اول میالدی از سیستان به هند رفتند و مغ برهمن یا  دربارۀ وراهمهر می گویند که از نژاد مو
  شدند. م خوانده می شاک دیپیپرست و به هندی  های آفتاب سیستانی

4. Chapter LXXVII: Preparing of Perfumes  
5. J. K. H. Kern  
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های مختلف ساخت، آمده  با استفاده از چهار ماده از شانزده مادۀ در دسترس و ترکیب آنها با نسبت
کردن آنها  راه برای مخلوط ۹۶است که زمانی که چهار ماده انتخاب شوند، در این متن آمده  است.

های مجاز ترکیب عناصر مبهم است و متن هم ممکن  وجود دارد. از آنجا که قوانین مربوط به نسبت
تر ایــن اســت کــه  است تحریف شده باشد، روشن نیست که این عدد چه معنایی دارد؟ بسیار مهم

هــای انتخــاب چهــار عنصــر از شــانزده  در کتاب وجود دارد که تعداد روشای ساده و صریح  گزاره
راهمهر این رسد که و بعید به نظر می ١کند و این عدد صحیح است. اعالم می ۱۸۲۰عنصر را برابر با 

ها به دست آورده باشد، زیرا نتیجه بدون هیچ توضیحی عرضه  کردن همۀ حالت پاسخ را با فهرست
دهیم که پاسخ با استفادۀ مستقیم  والنی نیاز به توضیح دارد. پس احتمال میشده و فهرستی چنین ط

  از دستور به دست آمده باشد. 
کننــد.  م) وضعیت علوم هنــدی را در آن دوران بهتــر روشــن می۶۲۸(حدود  ٢های برهماگوپتا نوشته

است.  یسی ترجمه نشده هایی از کتاب او، که بیشتر مربوط به ترکیبیات است، هنوز به انگل متأسفانه بخش
 جای خوشوقتی است که ترجمۀ قابل اعتمادی از قسمت

ً
های مربوط به ترکیبیات در رسالۀ  در مقابل، واقعا

م است و ۱۱۵۰در حدود م) ۶۸۰ - ۶۰۰( ٣را داریم که نوشتۀ بزرگترین ریاضیدان هندی بهاسکارا لیالوتی
انگلیسی ترجمه کرده است. در این رساله دو  م آن را به۱۸۱۷در سال ) ۱۸۳۷- ۱۷۶۵( ٤بروکاچ. تی. کول

  بخش چهارم) چنین است:  ۱۱۴بسیار مهم وجود دارد: اولین آن (شمارۀ  مسئلۀ
مثال: در یک ساختمان بزرگ و زیبا که معمار ماهری بــرای ســلطان ســاخته اســت، 

یا هــر توان یکی یا دو تا یا سه تا ...  هشت پنجره وجود دارد، به من بگو به چند طریق می
  ها را باز کرد؟  هشت تا از پنجره

تعداد حاالت حاصل از ترکیب شش مزۀ مختلف  مثال دوم: ای ریاضیدان بگو،
شیرینی، تندی، گسی، ترشی، شوری و تلخی که با استفاده از یکی یا دو تا ... و یــا 

  ست؟شود، چند تا تا از آنها حاصل میهر شش 
  شرح مثال اول: 

                                                    
د، ابتدا تعداد کرترکیب  ۴و  ۳، ۲، ۱های  توان آنها را با نسبت مادۀ موجود که می ۱۶ماده از  ۴برای تولید عطر از براهمهر . ١

=( ۲۴ها را برابر با  حاالت ترکیب نسبت ´ ´ ´24 4 3 2 ست، ها ، که تعداد نسبت۴دست آورده و سپس در عدد  ) به1
محاسبه کرده و  ۱۸۲۰ماده را برابر با عدد  ۱۶ماده از بین  ۴است. در نهایت تعداد انتخاب  یافتهرا  ۹۶ده و عدد کرضرب 

د برابر کرتولید  ۴و  ۳، ۲، ۱های  مادۀ موجود به نسبت ۱۶ماده از  ۴توان از  که تعداد کل عطرهایی که می است نتیجه گرفته

174¢با  720 )´ ´24 4   .است) 1820
2. Brahmagupta 
3. Bhaskara I 
4. Henry Thomas Colebrook 



 

 

٣٧ 

یر
شه
ها
 ی

رک
ت
یبی

ت
ا

 

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  

۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  

ها را باز  توان یک، دو، سه و ... و هشت تا از پنجره هایی که می پاسخ: تعداد راه
  ١کرد، برابر است با

۱  ۸  ۲۸  ۵۶  ۷۰  ۵۶  ۲۸  ۸  

۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  

(مجموع  ۲۵۵های کاخ هشت ضلعی  و تعداد حاالت باز و بسته کردن کل پنجره
  است. سطر باالیی) 

  شرح مثال دوم:

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  

۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  

 گانه برابر است با های شش های مختلف حاصل از ترکیب مزه پاسخ: تعداد طعم
  :(مجموع سطر باالیی) ۶۳

۱  ۶  ۱۵  ۲۰  ۱۵  ۶  

۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  

 ٢ها آشنا بوده است. این شواهد، دلیلی منطقی بر این است که بهاسکارا با دستور تعداد ترکیب

                                                    
 سطر در آن زیر عدد بر را اول سطر اعداد ترتیب به جدول چپ سمت از سپس با شروع کند. می. بهاسکارا برای حل مسئله جدولی رسم ١

به  .دهد می ادامه آخر تا را کار این و کند می تقسیم آن زیر عدد بر و ضرب اول سطر بعدی عدد در را قسمت خارج و کند می تقسیم دوم
 بازکردن حاالت تعداد با برابر ۸ عدد این. شود می ۸ قسمت خارج کنیم، می تقسیم دوم سطر در ۱ عدد بر را اول سطر ۸ عنوان مثال عدد

 را آن. شود می ۵۶ کند، می ضرب اول سطر ۷ عدد در را ۸ عددیعنی آمده،  دست به قسمِت پیشتر خارج. است تکی صورت به ها پنجره
  .هاست پنجره از تا دو بازکردن حاالت تعداد با برابر ۲۸. شود می ۲۸ قسمت خارج کند، می تقسیم دوم، سطر در آن زیر در ،۲ عدد بر

  خوانیم: م) می۱۸۲۸م) چاپ کلکته (۱۵۸۷فارسی لیالوتی (توسط فیضی، . در ترجمۀ ٢
در بیان پیدا کردن عدد از اختالط اجناس مختلفه: هرگاه خواهند که اجناس مختلفه را جمع کنند تا صور مختلفه از اجتماع آنها پیدا «

یسند و فوق آن همین اجناس را از یکی تا آخر برعکس ترتیب  شود، طریق عملش چنان است که آن همه اجناس را تا یکی به ترتیب بنو
قسمت صور مختلفۀ این جنس باشد.  اول نیز نویسند. بعد از آن رقم اول سطر اول را بر رقم محاذی او از سطر ثانی قسمت کنند. خارج

دوم قسمت کنند. خارج  ضرب را بر رقمی که محاذی اوست از سطر قسمت را در رقم دوم از سطر اول ضرب کرده، حاصل باز این خارج
و همچنین قسمت را در جنس سوم ضرب کرده، بر آنچه تحت اوست قسمت کنند.  قسمت، صور مختلفۀ این جنس باشد. و این خارج

آنچه در زیر هر جنس آمد، همه را جمع کنند. مجموع صور مختلفۀ این جنس باشد. و این خارج قسمت را در جنس سوم ضرب کرده، 
ت قسمت کنند. و همچنین آنچه در زیر هر جنس آمد، همه را جمع کنند. مجموع صور مختلفۀ اجناس باشد. مثًال بر آنچه تحت اوس

و ملوحت و حرافت. اگر بخواهیم بدانیم که صور مختلفه که از اجتماع  حموضتانواع طعوم شش است: حالوت و مرارت و عفوصت و 
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حل کوتاه  های سوشروتا مرتبط است و راه بینیم دومین مثال بهاسکارا با ترکیب مزه جالب است که می
  عرضه شده در اینجا را با فهرست طوالنی سوشروتا مقایسه کنید. 

ها مشاهده  جایگشترا برای  !nفصل سیزده) دستور  ۲۶۷(شمارۀ  لیالوتیدر بخش دیگری از 
ضرب جمالت تصاعدی حسابی که از یک آغاز شود و یک واحد یک واحد افزایش  حاصل«کنیم:  می

یکی از  .»تعداد حاالت مختلف شکلی با عناصر معین است یابد، پیدا و تا عدد مفروضی ادامه
  چنین است: )۲۶۹ها (شمارۀ  مثال

اش  گانه دههای  مثال: حاالت مختلف شکل خدای سامبو که با تعویض محتویات دست
طناب، تله، مار، دمبک، جمجمه، نیزۀ سه سر، گلوله، خنجر، تیر و کمان چند تاست؟ 

  چند تاست؟  رز، چرخ، نیلوفر آبی و صدف حلزونحاالت مختلف خدای هاری با گ
ست. به همان روشی که در باال نشان داده شد، تعداد ها ده تا اد مکانشرح: تعد

است. همچنین تعداد تغییرات شکل  ۳٬۶۲۸٬۸۰۰ا تغییرات شکل خدای هاری برابر ب
  ١است. ۲۴خدای ویشنو برابر با 
کار بسیار دشواری است. در بسیاری از موارد تعیین تاریخ دقیق یا جداکردن مطالعۀ متون هند باستان 

متن اصلی از تفسیرها و حواشی بعدی امکان ندارد. بعضی از مورخان امروزی هند در مورد پیشگامی 
اند. اما با توجه به مدارک  کرده آمیزی اغراق ن باستان در توسعۀ بخشی از ریاضیات عالی ادعاهایهندوا

 آغازگر ترکیبیات بوده موجود معلوم می
ً
رسد این مفاهیم بخش  اند. به نظر می شود که هندوان واقعا

  شرفت کرده است.ناپذیری از فرهنگ آنها بوده و الجرم با توسعۀ فرهنگ آنها، ریاضیات هم پی جدایی
هایی از هند توسط مسلمانان (در قرن هفتم میالدی) دستاوردهای ریاضیدانان  پس از فتح بخش

مند شدند و  ههندی توسط مسلمانان به غرب راه یافت. مسلمانان خودشان به علم و هنر عالق
ی از ند. در بسیارها را با میراث یونانیان باستان در هم بیامیز خوشبختانه توانستند خرد شرقی هندی

                                                    →  
یسیم  این   بدین صورت: ها با یکدیگر حاصل شود چند است، پس بنو
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قسمت کردیم، خارج قسمت  ۲را بر  ۳۰شد.  ۳۰ضرب کردیم،  ۵شش را بر یکی قسمت کردیم، خارج قسمت همان شش شد. شش را در 
را  ۶۰شد.  ۶۰را در سه ضرب کردیم،  ۲۰آمد.  ۲۰را بر سه قسمت کردیم، خارج قسمت  ۶۰شد،  ۶۰ضرب کردیم،  ۴را در  ۱۵شد.  ۱۵

را بر پنج قسمت کردیم، خارج قسمت شش آمد.  ۳۰شد.  ۳۰ضرب کردیم،  ۲شد. پانزده را در  ۱۵بر چهار قسمت کردیم، خارج قسمت 
ضرب کردیم، همان شش شد. بر شش قسمت کردیم، خارج قسمت یک آمد. مجموع شصت و سه شد. پس از اجتماع شش  ۱را در  ۶

  »هذا القیاس.جنس، شصت و سه صورت محتمل است و علی 
  های قبلی را در ترجمۀ فارسی نیاورده است. م فیضی مثال

 . این مثال هم در ترجمۀ فارسی نیامده است. م١
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شرقی   ای دارند، اما در ریاضیات ترکیبی سهم ملل اهمیت قابل مقایسه های ریاضیات دو منبع زمینه
  بسیار چشمگیرتر است.

دانشوران مسلمان گردآورندۀ ِصرف دانش عهد باستان نبودند. آنها کارهای بدیع پرشماری در 
های بعدی به آثار آنها در  حوزۀ علوم عرضه کردند که بعضی از آنها در عرصۀ ترکیبیات بود. در بخش

 ای خواهیم پرداخت. با توجه به اصول سادۀ ترکیب، ظا های وفقی و قضیۀ دوجمله زمینۀ مربع
ً
هرا

های مشابهی به کار بردند. مثال  ها گرفتند و به روش های سادۀ ترکیبیات را از هندی مسلمانان اصل
جالبی در اثری از خلیل بن احمد فراهیدی هست که رشدی راشد آن را توضیح داده است. خلیل بن 

دهد  یگیری هجاها را بررسی کرده و محاسباتش نشان م های ممکن حروف در شکل جایگشتاحمد 
 دانسته است. ها را می ها و ترکیب جایگشتکه او دستورهای اساسی برای پیداکردن تعداد 

(ششم هجری) به بعد، محاسبات مربوط به دستور ترکیب های بدون  از قرن دوازدهم میالدی 
 ١های متفاوت ظاهر شد. دانشور یهودی رّبی ابراهیم بن عزرا های مختلف و در زمینه تکرار در زبان

 قاعدۀ کلی  بارۀ مقارنه) درق۵۶۲-۴۸۲/ م۱۰۸۹-۱۱۶۷(
ً
های ممکن سیارات بحث کرده و ظاهرا

و ترکیب در ادبیات  جایگشتشواهدی مبنی بر عالقه به   ٢را بدون ذکر صریح آن به کار برده است.
 م) این دستور را با الفاظ بیان کرده است.۱۳۴۴-۱۲۸۸( ٣کهن یهودی وجود دارد. ِلوی بن گرشن

 اولین توصیف و فرمول با عالئم امروزی و به طور خیلی کلی در کتاب احت
ً
 اصول ریاضیاتماال
شود  م) آمده است. اما در طول این دوره داستان با این واقعیت پیچیده می۱۶۴۳- ۱۵۸۰(٤هریگون

شوند. روش  ای ظاهر می که اعداد حاصل از فرمول، در زمینۀ دیگری به عنوان ضرایب بسط دوجمله
  ی هم برای محاسبۀ آنها با استفاده از فرمول بازگشتی دیگر

( ) ( ) ( )n n n
r r r

- -= +-
1 1
1

  

به این  چهارمشود. در بخش  می» مثلث حسابی«وجود دارد که منجر به آرایۀ معروف 
  پردازیم.  ها می موضوع

  های وفق . مربع٣

در یک آرایۀ مربع  n2، ...، ۳، ۲، ۱دادن آرایشی از اعداد  ) برای نشانnاصطالح مربع وفقی (از مرتبۀ 

                                                    
1. Rabbi Abraham ben Ezra   

برهان درستی این  ،نوع قران اشاره کرده و نصیرالدین طوسی در شرح فارسی آن ۱۲۰به امکان  ثمره. بطلمیوس در کلمۀ پنجاه و دوم کتاب ٢
ق) که در زمینۀ ۹۳۰الدین بن بدرالدین اناری (تألیف  ییمح جامع القراناتاین مطلب همچنین در آغاز رسالۀ  عدد را آورده است.

  سماعیل صفوی فراهم شده آمده است (بنگرید به دو افزودۀ پایان مقاله).احکام نجوم برای شاه ا
3. Levi ben Gerson 
4. Pierre Hérigone  
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و هر قطر اصلی آن درست برابر با که مجموع هر سطر، هر ستون شود به طوری استفاده می n×nشکل 
n(n )+2

1

2
  است.  

از چین باستان بود که نمایشی از  ١نمودار لوشوشک نخستین مثال ثبت شده از یک مربع وفقی،  بی
  مربع وفقی زیر بود:

۲  ۹  ۴  

۷  ۵  ۳  

۶  ۱  ۸  

گردد؛ اما اولین مرجع مطمئن  ای تاریخ چین بر می های اسرارآمیزی به دوران افسانه چنین نوشته
نه سالن کاخ برای لوشو، به عنوان مربع وفقی، مربوط به قرن اول میالدی است. این نمودار در رابطه با 

شده است. کمی  ای مینگ تانگ است که گفته شده در آنجا مراسم مذهبی مختلفی انجام می افسانه
   منتسب کرده است. چینگ -یییک منبع نمودار لوشو را به  ،بعدتر

اند، گاهی گفته  های غیرواقعی آثار اولیۀ چینی را پذیرفته چون برخی از دانشوران غربی تاریخ
اگرچه چنین ادعایی بیش  سال قبل از میالد رخ داده است. ۲۰۰۰بع وفقی لوشو در مر کشف شود می

بینانه است، ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که تردید کنیم که لوشو، به عنوان یک مربع  از حد خوش
 وفقی، نزد دانشمندان چ

ً
 چند قرن پیش از آن شناخته شده بود. ینی در قرن اول میالدی و احتماال

تر از  های وفقی توسط تمدن دیگری پیش اید گفت که هیچ مدرکی دال بر ادعای کشف مربعهمچنین ب
  ها وجود ندارد. چینی

ای  مسئلهترین محاسبات هم برای اکثر مردم  ای که حتی ساده عجیب نیست که مربع لوشو در دوره
از آغاز با اشیاء های وفقی  ای روبرو شده باشد. پس مربع العاده انگیز بود، با شگفتی فوق حیرت

ها تالشی  خود چینی قرن چند طی رسد که در اند. به نظر می جادویی و اسرارآمیز مرتبط دانسته شده
 های بزر برای ساختن مربع

ً
وجود آن را یک پدیدۀ عرفانی و نه یک  گتر از لوشو نکردند؛ چون احتماال

 به چین برمی ها می موضوع صرف برای کنجکاوی انسان
ً
گردیم، اما از نظر تاریخی  دانستند. بعدا

  یم.رو های اسالمی می مسیرمان به سوی غرب است و به سرزمین
یافته  های اسالمی راه معلوم نیست چگونه و در چه زمانی مفهوم مربع وفقی از چین به سرزمین

شود که جابر بن حیان (قرن دوم هجری) مربع لوشو را به فرهنگ اسالمی  است، اما گاهی گفته می
اند و در این راه  های وفقی داشته معرفی کرده است. قدر مسلم این که مسلمانان عالقۀ زیادی به مربع

                                                    
1. Lo shu  
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ر از مربع لوشوی ساده های وفقی بزرگت های شناخته شدۀ مربع اند. نخستین نمونه های مهمی کرده کار
 -الصفا  المعارفی تدوین شده توسط گروهی از محققان مسلمان به نام اخوان دائرة اثردر مقالۀ دوم 

نخستین بار با ترجمۀ  امروزین شود. دانشوران یافت می -(قرن چهارم هجری)  الصفا  اخوان رسائل
هایی از  در آن اثر مربع ٢د.م) از این مطلب آگاه شدن۱۹۰۳-۱۸۲۱(١فردریش هاینریش دیتریسی

نیز وجود دارد.  ۹و  ۸، ۷های  های از مرتبه عرضه و اعالم شده است که مربع ۶و  ۵، ۴، ۳های  مرتبه
هایی از همۀ  م در قاهره منتشر شد که در آن مربع۱۹۲۸در سال  الصفا اخوان رسائلتر  نسخۀ کامل

 ابتدایی است و نشانی از یک قاعدۀ کلی ها ن آمده است. روش ساخت این مربع ۹تا  ۳های  مرتبه
ً
سبتا

  در آنها وجود ندارد. 
های وفقی نوشته شد و دستورهای ساخت  در طی چند قرن بعد، چندین اثر در مورد مربع

َرشی ابوالعبهایی، از هر مرتبۀ دلخواه، ابداع شد. در اثری از  مربع
ُ
اس احمد بن علی بن یوسف ق

های وفقی از  هایی برای ساخت مربع فوت کرده، قاعدهق ۶۲۲م/ ۱۲۲۵، که در سال بونی
نوشته حاکی از  های زوج و فرد با استفاده از یک روش مرزی ساده وجود دارد. ظاهر دست مرتبه

در ایران ابداع  ها های توصیف شده نبوده و شاید این روش آن است که خود بونی کاشف روش
 
ً
 ٣دوره باقی مانده، ولی هنوز منتشر نشده است.یک نسخۀ خطی فارسی از این شده باشد. ظاهرا

بیزانسی از کتابچۀ  - اثری از دوران یونانی م) با۱۹۹۱-۱۹۱۲(٥مان را کا ٤این نسخۀ خطی
موسکوپولس  نوشتۀ م نوشته شده، مرتبط دانسته است. دست۱۳۱۵که حدود سال  ،٦موسکوپولس

  این در
ً
های  های وفقی و رساله به عنوان رابط بین کارهای اولیه در زمینۀ مربع موضوع، معموال

های  شود. در آن کتابچه دستورهای کلی برای ساخت مربع بعدی تألیف شده در اروپا تلقی می
  پذیر هستند، عرضه شده است.  بخش ۴هایی که بر  وفقی از مرتبۀ فرد و برای همۀ آن دسته از مرتبه

 مشخص نیست،  ل نظریۀ مربعاگرچه جزئیات تکام
ً
های وفقی در خاورمیانه و خاور نزدیک کامال

                                                    
1. Friedrich Heinrich Dieterici  
2. Die  Propadeutik  der  Araber (1865)  
3. Cammann (1960), p. 119. 

  اشاره آن اش به در مقاله کامان که دستنویسی. ٤
ً
در مجموعۀ گارت  ۱۰۵۷نسخۀ خطی فارسی به شمارۀ  کرده، احتماال

)Garrett م کتابت شده است. نسخۀ دیگری از این رساله به شمارۀ ۱۲۱۲) در کتابخانۀ دانشگاه پرینستون است که درAdd. 

,Swetzم کتابت شده است (۱۲۱۱در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا موجود است که در سال  7713  p.  182, no. 43 نسخۀ موزۀ .(
 و مجرد وفق ذکر در: اول باب :است شرح بدین ها باب اوینعن. است خاتمه یک و باب پنج مقدمه، یک شامل بریتانیا
 اعداد؛ اوضاع غرایب و نوادر از شطری ذکر در: سوم باب است؛ مناسب آنچه و تام وفق ذکر در: دوم باب آن؛ وضع شرایط

 در. مدور و مثلث اشکال در وفق اعداد وضع در: پنجم باب بود؛ آن عداد در آنچ و القاب و اسامی وضع در: چهارم باب
 . م)Rieu, vol. II, p. 487( شود می دیده قمری ۶۰۸ رجب شنبه روز تاریخ آخر برگ

5  . Schuyler Van Rensselaer Cammann  
6. Manuel Moschopoulos 



 

  

۴٢ 

های از هر مرتبۀ مفروضی شناخته شده  های ساخت مربع انداز کلی آن روشن است. روش ولی چشم
 در رسالۀ ریاضی اصلی در این زمینه حل شده بود. در بعضی موارد ( مسئلۀبود و بنابراین 

ً
بونی) به مثال

 رسالۀ شد، اما در بعضی دیگر ( ت داده میبهای رازآلود نس ژگیها، وی مربع
ً
پولسمثال ) آنها را موسکو

 به عنوان اشیاء جالب ریاضی در نظر می
ً
  گرفتند. صرفا

م) به زبان فرانسه ترجمه شد، ۱۹۰۴-۱۸۴۳(١به وسیلۀ تانری موسکوپولسنوشتۀ  وقتی دست
 موسکوپولسزد که  اطالعات کمی در مورد تاریخچۀ این موضوع در دست بود. بنابراین تانری حدس

 اطالعاتش را از متنی از یونان باستان گرفته  که به زبان یونانی می
ً
. اکنون قریب به استنوشته، احتماال

های  ند. با این وجود برخی بر این فرض ناپذیرفتنی، که تمدناتفاق مدارک اشاره به منبع دیگری دار
ورزند. یک مورد عجیب و غریب اصطالح  اند، اصرار می شناخته های وفقی را می کهن غربی مربع

یسنده  ق۷۰-۱۳۵(٢است. تئون ازمیری» مربع جادویی تئون«  ٣بود که ژ. دوپوییتبار  ای یونانی م) نو
ای از اعداد با نظم  ، آرایه٤جایی در این ترجمه زبان فرانسه ترجمه کرد. م به ۱۸۹۲آثار او را در سال 

  طبیعی به صورت زیر آمده است: 

۷  ۴  ۱  

۸  ۵  ۲  

۹  ۶  ۳  

مقدمه بر تاریخ ای به وجود آورد. در کتاب تأثیرگذار و معتبر [ این مربع آشکارا غیر وفقی، افسانه
» های وفقی (به استثنای سنت چینی) در مورد مربع اولین اشارات را« ] سارتن ادعا شده که تئون علم

داشته است. نیدهام پذیرفته که تئون در مورد یک مربع وفقی بحث کرده است. عجیب است که چنین 
آورند. اگر یونانیان  قدر با اهمیت و تاریخی به حساب  نویسندگان دانشمندی یک نمونۀ نادرست را این

توان تصور کرد که تنها یک اشاره به آن وجود  ی وفقی داشتند، نمیها یا اخالف آنها شناختی از مربع
های وفقی چنان ماندگارند که محال  داشته باشد. البته برخی از آثار یونانی مفقود شده است، اما مربع

  است به طور کامل محو شده باشند.
آنها در این زمینه ها مشغول چه کاری بودند؟ لوشو حاکی از شروع زودهنگام  در همین دوران چینی

 آنها باید مربع
ً
هایی از درجات باالتر طی این دوره ساخته باشند. در این مورد مدارک غیر  است و قاعدتا

                                                    
1. Paul Tannery  
2. Theon of Smyrna  
3. Jean Dupuis   
4. Dupuis (1892), p. 167.  
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-۱۲۳۸(١هوی یانگ  را ۳ز مرتبۀ باالتر از هایی ا مستقیم است. اولین اثر شناخته شدۀ چینی، شامل مربع
در جای دیگری در حال در آن زمان دیدیم، موضوع  که  چنان م نوشته است که۱۲۷۵) در سال م۱۲۹۸

کننده است، اما دو مقالۀ علمی از کامان  توسعه بود. متأسفانه گزارش نیدهام از این مدرک مهم گمراه
 یوکه یانگ ه ۱۰تا  ۳های  همۀ مرتبههای از  مان مطالعات دقیقی روی مربع روشنگر موضوع است. کا

  دست یابد.مهمی توانسته است به چند نتیجۀ تاریخی  روعرضه کرد، انجام داد و از این 
هایی را که  گوید که او تنها مربع در اینجا دو نکتۀ اصلی وجود دارد: اول اینکه خود یانگ هوی می

های ساخت آن  حاکی از فقدان درک روش کشف شده بود گزارش کرده و این که توضیحاتشتر  پیش
ید این امر است. دوم  مربع ها از نوعی هستند که در جاهای دیگر  آنکه: تعدادی از مربعهاست، مؤ

  به صورت زیر آورده است: ۹اند. به ویژه او یک مربع خیلی جالب از مرتبۀ  دیده نشده

۱۱  ۷۴  ۲۹  ۱۸  ۸۱  ۳۶  ۱۳  ۷۶  ۳۱  

۵۶  ۳۸  ۲۰  ۶۳  ۴۵  ۲۷  ۵۸  ۴۰  ۲۲  

۴۷  ۲  ۶۵  ۵۴  ۹  ۷۲  ۴۹  ۴  ۶۷  

۱۶  ۷۹  ۳۴  ۱۴  ۷۷  ۳۲  ۱۲  ۷۵  ۳۰  

۶۱  ۴۳  ۲۵  ۵۹  ۴۱  ۲۳  ۵۷  ۳۹  ۲۱  

۵۲  ۷  ۷۰  ۵۰  ۵  ۶۸  ۴۸  ۳  ۶۶  

۱۵  ۷۸  ۳۳  ۱۰  ۷۳  ۲۸  ۱۷  ۸۰  ۳۵  

۶۰  ۴۲  ۲۴  ۵۵  ۳۷  ۱۹  ۶۲  ۴۴  ۲۶  

۵۱  ۶  ۶۹  ۴۶  ۱  ۶۴  ۵۳  ۸  ۷۱  

3´ ربع لوشوی بزرگ متشکل از یک مربعاین یک نوع م 3´های  از مربع 3 است که همۀ آنها  3
,L(i ام مربع لوشو به صورت  jام و ستون   iاند. اگر عدد سطر  بر اساس الگوی لوشو ساخته شده j) 

کنند)، آنگاه اعداد مربع بزرگ لوشو با  ، مقادیر صفر تا دو را اختیار می jو  iنمایش داده شود (که در آن 
  شوند: رابطۀ زیر توصیف می

{ }G( a b, c d) L(a,c) L(b,d) , (a,b,c,d , , )+ + = + - =3 3 9 1 0 1 2  
های وفقی پیشرفت  ها در مطالعۀ مربع م چینی۱۲۷۵ای پیش از  تصور کلی این است که در دوره

نوشت، موضوع دیگر منسوخ شده بود.  کرده بودند و این موضوع وقتی که یانگ هوی رسالۀ خود را می
                                                    

1  . Yang Hui  



 

  

۴۴ 

ان تقدم داشته باشند، اما هنوز های وفقِی از مراتب باالتر بر مسلمان ها در ساخت مربع پس شاید چینی
  هیچ مدرک محکمی برای این موضوع وجود ندارد. 

گر بعضی مفاهیم اصلی  ها ابداع ادعای دیگری نیز باید در نظر گرفته شود. دیدیم که هندی
 به مربع

ً
هایی با  های وفقی عالقمند بودند. به عالوه گفته شده که در هند مربع ترکیبیات و احتماال

ها از  شوند، اما امکان اینکه هندی ار موجود است. برخی از این ادعاها به راحتی رد میقدمت بسی
گانیتا خیلی قبل در مورد این موضوع کار کرده باشند، وجود دارد. بحثی در این باره در کتاب 

 م) وجود دارد، اما این مربوط به زمان خیلی متأخری است و۱۳۵۶( ٢از نارایانا پاندیتا ١کائومودی
   .داشته باشد اولویت مسئلۀ بر تواند تأثیری نمی

به یک زبان غربی های وفقی  اولین اثر شناخته شده در مورد مربع موسکوپولسنوشتۀ  چون دست
 

ً
در انتشار موضوع در اروپای غربی مؤثر بوده است. اما منابع دیگری هم باید وجود است، احتماال

 اروپاییان دیدگاه می
ً
به  های وفقی به عنوان اشیایی رمزآلود مسلمانان را نسبت به مربع داشت، زیرا ظاهرا

آنها را به عنوان اشیاء ریاضی در نظر گرفته است. شاید  موسکوپولسارث بردند، در حالی که 
های وفقی از  م) باشد که مربع۱۵۳۵- ۱۴۸۶(٣ترین عالم علوم غریبه، هنری کورنلیوس اگریپا معروف

زحل، مشتری، مریخ، - » ها سیاره« با خواص احکام نجومیرا  ۹و  ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳های  مرتبه
ارزش است.  مرتبط دانسته است. بسیاری از مطالبی که نوشته، لغو و بی - ، عطارد و ماههرهزخورشید، 

کنند با مطالعۀ  در قرن بیستم نیز ادامه یافته است. هنوز افرادی فکر می ٤ناک متأسفانه این نوع عرفان شبهه
  اند.  ، هرم بزرگ، و خیلی چیزهای دیگر را یافته٥بنای استون هنج» معنای«های وفقی کلید  عمرب

مهمی چندان های وفقی اتفاق  در سیر مطالعۀ ریاضی مربع موسکوپولسبعد از زمان بونی و 
شماری  های منفرد بی های ساخت متفاوت فراوانی پیشنهاد شده و مربع رخ نداده است. روش

مربع مرتبۀ چهار را  ۸۸۰)، همۀ م۱۶۷۵-۱۶۰۵( ٦ست. ریاضیدان فرانسوی، فرنیکلتشریح شده ا
 در همان زمان (۱۶۹۳در سال (

ً
به دست آورد، و تقریبا - ۱۶۴۲(٧م) هم وطنش، دو ال لوبر۱۶۹۱م) 

(نام قدیم تایلند) آموخته بود، بیان کرد. ۱۷۲۹ م)، روش سادۀ ساخت آنها را، که از مردم سیام 
  بود که مبدأ این روش را بشناسیم.جالب خواهد 

                                                    
1. Ganita- Kaumudi  
2. Narayana Pandita  
3. Henry Cornelius Agrippa 

  پیروانش و گرفته سرچشمه یهودی متون شود که از . به این نوع عرفان قّباله یا کاباله گفته می٤
ً
 برای یهودی متون از معموال

 و تورات نظیر یهودی متون مخفی معنی فهم برای کاباال دستورهای. کنند می استفاده عرفانی مسائل تفسیر و توصیف
 م .کند می بیان را یهودی عبادت مخفی معنی و رود می کار به تلمود نظیر ها رّبی نوشتارهای

5. Stonehenge 
6. B. Frenicle 
7. Simon de la Loubère 
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های شاخۀ مهمی از ترکیبیات امروزی  های وفقی در این است که آنها اولین نمونه اهمیت مربع
 های شرط بین دهند. اثر متقابل نظر) را تشکیل می های مورد های دارای ویژگی جایگشت(مطالعۀ 

در این زمینه  .هاست آزمایش طراحی در کاربرد تحقیق، با برای مفیدی زمینۀ هندسی مفاهیم و عددی
  های التینی است.  مفهوم قدیمی دیگری وجود دارد که باید در اینجا ذکر شود و آن مربع

  ای به صورت زیر است:  آرایه ١یک مربع التینی

D  C  B  A  
A  D  C  B  
B  A  D  C  
C  B  A  D  

های تکی از این نوع بــه  مربعشود.  بار در هر ستون ظاهر می بار در هر سطر و یک هر حرف یک
 نظیر ٢های متعامد راحتی ساخته می شوند، اما پیداکردن جفت

Ds   Cg   Bb   Aa   

Cb   Da   As   Bg   

Ba   Ab   Dg   Cs   

Ag   Bs   Ca   Db   

شده وجود دارد که با حروف رومی و   خیلی مشکل است. در اینجا دو مربع التین در هم ادغام
بار  ، ... فقط یکAa،Ab،Agیونانی نشان داده شده و هر یک از شانزده جفت مرتب شدۀ 

شاید قدیمی در هر سطر و ستون ظاهر می های  کردن کارت ، ردیفمسئلهترین شکل این  شود. 
ستون شامل یک آس، یک  که هر سطر و هر  طوری  گانۀ بازی ورق در یک مربع باشد به شانزده

طور همزمان شامل یک دل، یک خاج، یک خشت، و یک پیک  و یک سرباز و به بی شاه، یک بی
های ریاضــی و  ســرگرمیم) در کتــاب ۱۷۱۸- ۱۶۴۰(٣توســط اوزانــام مســئلهاشد. این شکل ب

  عنوان و یک راه حل (مغشوش) برایش عرضه شده است. ٤فیزیک
م) به روشــنی ۱۷۸۳-۱۷۰۷(٥م توسط اویلر۱۷۸۱های التینی متعامد در سال  کلی مربع مسئلۀ

های  تعامد در ساخت برخی از انواع مربعهای التین م هایی از مربع . او متوجه شد که جفتبیان شد
                                                    

1. Latin square  
2. Orthogonal pairs 
3. Jacques Ozanam  
4. Récréations mathématiques et physiques 
5. Leonhard Euler  
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اما از کشف ناممکن  هایی را برای مرتبه وفقی مفیدند، و توانست چنین جفت های خاصی پیدا کند. 
را در قالــب یــک ســؤال در مــورد  مسئلهشگفت زده شد. در این مورد خاص او  ۶×  ۶بودن جفت 

مختلف بیان کرده مبنــی بــر آنکــه هنگ  ۶درجۀ مختلف و از  ۶افسر با  ۳۶چگونگی ردیف کردن 
که هر سطر و هر ستون مربع شامل یک افسر از هر  طوری افسران باید در یک مربع مرتب شوند به

کلی هــیچ  طور درجه و از هر یک از شش هنگ باشد. اویلر حدس زد که این غیرممکن است و به
K(یعنی به صورت  ۴به سنج  ۲های التینی متعامد از مرتبۀ همنهشت با  جفتی از مربع +4 وجود ) 2

حدس او در حالت خاص فوق تأیید شده است، اما در حالت کلی نادرست است.    ندارد. 

  ١. مثلث حسابی۴
شوند، در بخش دوم  تا از آنها انتخاب می rشیء که هربار  nهای  سیر تکاملی دستور پیداکردن تعداد ترکیب

)بررسی شد. اعداد ترکیبی  )n
r شوند ای نیز ظاهر می به شکلی متفاوت به عنوان ضرایب بسط دوجمله:  

( ) ( ) ( )n n n n n r r nn n n(a b) a a b a b ... a b ... br
- - -+ = + + + + + +1 2 2

1 2
  

ای و اعداد ترکیبی  هنگامی که این بسط با عالئم امروزی نوشته شود، رابطۀ بین ضرایب دوجمله

aعامل  nشود. در ضرب  کامآلً روشن می b+ ما یک جمله به صورتn r ra b-  با انتخابr  تــا از
nو bجمعوند  r- وند تا از جمعa آوریم؛ بنابراین تعداد چنین جمالتی مساوی با تعداد  به دست می

  شیء است.  nشیء از یک مجموعه شامل  rهای انتخاب  راه
nیازا ای به بسط دوجمله = nو 2 = 3  

ً
چندان قدیمی است که تشخیص تاریخ ابداع آن احتماال

n موردناممکن است.  = هنــدیان بــه روش  ٢صراحت آمده اســت. های براهماگوپتا به در نوشته 3
بر مبنای بسط  nهای محاسبه را برای مقادیر کوچک  ام عالقمند بودند و روش nهای  استخراج ریشه

nتفاضل n(a b) a+ ای مواجه  ب بسط دوجمله. آنها باید در مسیر کارشان با ضرایندابداع کرد -
دان معروف قرن پنجم هجری تأیید  ای از عمر خیام، شاعر و ریاضی گیری با گفته شده باشند. این نتیجه

ایست مبتنی بر اندک استقرائی، و آن شناسایی  و هندیان را در استخراج جذر و کعب طریقه«شود:  می
ضرب بعضی در بعضــی  و نیز حاصل –تا نه] یعنی مربع یک و دو و سه [...  –گانه  مربعات اعداد نه

ها و منجر  ضرب دو در سه و امثال آن. و ما را کتابی است در براهین درستی این راه یعنی حاصل –است 
یعنی استخراج مال مال و مال کعب و  –ایم  ها افزون کرده شدن آنها به مطلوب، و ما انواع این طریقه

واین براهین [که به آنها اشاره شد]  –ایم، واین اضافات تازه است  کعب کعب و غیره را بر آنها افزوده

                                                    
 پردازد. م های آن) می در ترجمۀ این مقاله حذف شده، زیرا به ترکیبیات امروزی (و نه ریشه» ها ها و سرگرمی بازی«و » افرازها«دو بخش  .١

2. Colebrook (1817), p. 279.  
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 ١.»] استاصول[ اسطقساتهای مربوط به علم حساب در کتاب  براهینی عددی و مبتنی بر قسمت
 محتویــات آن  ٢.کند که اکنون موجود نیست عمرخیام در اینجا به اثری از خودش اشاره می

ً
طبیعتــا

ای بــا  بسیار گمانه زنی شده است. به ویژه آنکه آیا آن اثر حاوی دستور یافتن ضرایب بسط دوجمله
  بریم:  بوده است یا خیر؟ این نامی است که ما برای آرایۀ زیر به کار می» مثلث حسابی«استفاده از 

۱  
۱         ۱  

۱           ۲           ۱  
۱           ۳           ۳           ۱  

۱           ۴           ۶           ۴            ۱  
۱          ۵            ۱۰           ۱۰           ۵            ۱  

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .   .  

د، چنان که آن عدد مجموع دو عــدد کنــاری در ســطر بــاالی این آرایه با قراردادن هر عدد جدی
شود (فضاهای خالی صفر در نظر گرفته می شوند). ایــن دســتور معــادل  ، ساخته میباشدخودش 

  است با فرمول:

                                                    
 .۱۷۱- ۱۷۰، ص ۱۳۳۹ن، ، تهراحکیم عمر خیام به عنوان عالم جبر. ترجمۀ فارسی برگرفته از: غالمحسین مصاحب، ١
کتابخانۀ لیدن ذکر شده،  ۱۹۹از عمر خیام باشد که نامش در فهرست آغاز نسخۀ شمارۀ  مشکالت الحساب. شاید منظور کتاب نایافتۀ ٢

). غالمحسین مصاحب در ۳۳۴- ۳۳۳، ص ۱۳۶۵، دانان دورۀ اسالمیزندگینامۀ ریاضیولی در نسخه موجود نیست (ابوالقاسم قربانی، 
) به وجود نسخۀ این اثر در مونیخ اشاره کرده است. استاد ابوالقاسم قربانی ۱۳۲، ص ۱۳۳۹( حکیم عمر خیام به عنوان عالم جبرکتاب 

) در کتابخانۀ مرکزی مونیخ به EI1هم به استناد نوشتۀ مینورسکی در مقالۀ عمر خیام در ویرایش نخست دائرةالمعارف اسالم (
یس ۶۲ ، صنامه کاشانیی نسخۀ رسالۀ حساب عمر خیام رفته ولی آن را نیافته است (ابوالقاسم قربانی، جستجو ). محمد ۴، پانو

ریاضیدانان و بر همین اساس در کتابخانۀ مونیخ جستجو کرده ولی به نتیجه نرسیده است. در کتاب  ۱۳۸۰باقری در آذر ماه سال 
) اثر Mathematiciens, Astronomers, and other Scholars of Islamic Civilization( منجمان دورۀ اسالمی و آثار آنها

مرکز نسخ خطی باکو شامل همین اثر باشد که  ۱۴/۵۵۴۵)، احتمال داده شده که نسخۀ شمارۀ ۱۶۹، ص ۲۰۰۳روزنفلد و احسان اغلو (
یر نسخۀ مذکور توسط محمد باقری، معلوم شد ربطی به رسالۀ ، ۱۳۹۷خیام ندارد. سرانجام در مرداد ماه  حساب پس از بررسی تصو

کادمی علوم بایرن آلمان) گره این  حسابپویان رضوانی در جستجوی نسخۀ رسالۀ  عمر خیام در مونیخ توانست به کمک بنو وان دالن (آ

ق) در  ۱۳(کتابت سدۀ  ۴۴۰ی قفطی به شمارۀ الحکما یختارای از  به نسخه EI1معما را بگشاید. از قرار معلوم، اشارۀ مینورسکی در 
). حسابالمشکالت ای به  پ) به مدخل خیام پرداخته است (بدون هیچ اشاره ۹۵کتابخانۀ مونیخ است که در آن صفحه (گ 

یا مبنای ارجاع او فهرست سوتر از  EI1خود در  »عمر خیام«مینورسکی در مقالۀ  شمارۀ نسخه و نام کتابخانه را نیاورده است. گو
های خطی  ) بوده است که در آن به فهرست نسخه۱۱۳، ص ۱۹۰۰(الیپزیگ،  دورۀ اسالمی (عرب) و آثار آنها و منجمان ریاضیدانان

  داده است. مونیخ ارجاع ۴۴۰کند) و نسخۀ شمارۀ  را ذکر می ۱۹۹لیدن (که نسخۀ شمارۀ 
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اما باید  که وقتی اعداد به عنوان عدد ترکیبی در نظر گرفته شوند، یک اثبات مستقیم ترکیبیاتی دارد.
 ب

ً
باستان عهد ای و اعداد ترکیبی برای دانشوران  ماهیت ضرایب بسط دوجمله ه یاد داشت که احتماال

  آشکار نبوده است. 

، پیچیده است یک از دو روش ممکن به وجود آمده تشخیص اینکه مثلث حسابی از طریق کدام
نخستین ادعایی که باید بررسی کنیم و همین امر باعث شده که تاریخ آن تا حال حاضر مبهم بماند. 

قبــل از  ۲۰۰در حــدود  ١از سینگ است مبنی بر آنکه مثلث حسابی توسط دانشور هندی، پینگــاال
موضوعاتی در بارۀ وزن اشعار (علم عروض) یا  ٣چاندا سوتراپینگاال در  ٢میالد، کشف شده است.

 از  ٤است. بررسی کردههای دلخواه را  کردن هجاهای بلند و کوتاه برای تولید ریتم های ترکیب راه
ً
مثال

آید: یکی با تمام هجاهای کوتاه، سه تا با یک هجای بلند  سه هجا، هشت ریتم مختلف به دست می
و دو هجای کوتاه، سه تا با دو هجای بلند و یک هجای کوتاه، و یکی با سه هجای بلند. به احتمال 

ده و دیگران آن را با فهرست کردن حاالت مختلف ســاده زیاد پینگاال این نتیجه را به دست آورده بو
ای از انــدرزهای رمــزی و کوتــاه  همانند بیشتر آثار هندِی آن دوران، مجموعه چاندا سوترااند.  کرده

است. با توجه به این اثر، عجوالنه خواهد بود که بگوییم پینگاال از مثلــث حســابی اطــالع داشــته 
 مفسر بعدی او

ً
که چگونگی نحوۀ ساخت مثلث حسابی و م) ۱۰(سدۀ  ٥هاالیودها ،است. اما ظاهرا

 مسئلهدانسته، مطالب او را تثبیت کرده است؛ پس  استفاده از آن در مسائل مربوط به ترکیبیات را می
تاریخ تفسیر هاالیودها چه زمانی است؟ اگر همچون نیدهام معتقد باشیم که متعلق بــه  این است: 

آن تفسیر نسبت به هر منبع شناخته شده در جاهای دیگر، که به مثلث پس  قرن دهم میالدی است،
(مثلث حسابی) بــوده و در  Meru Prastāraتر است. نام هندی این روش  حسابی اشاره دارد، مقدم

تردیدها و مســائل پیرامــون  ٦آثار نارایانا پاندیتا به عنوان روشی برای حل مسائل ترکیبی آمده است.
 نیاز به تحقیقات دقیق مثلث حسابی و زمان

ً
  تری دارد.  استفاده از آن در هند ظاهرا

نصــیرالدین طوســی (تــألیف  جوامع الحســاب بالتخــت والتــرابمثلث حسابی در رسالۀ 
طوسی از مثلث حسابی به عنوان ابزاری برای  ٧ق) آمده و روش ساخت آن بیان شده است.۶۶۳

                                                    
1. Pingala  
2. Singh (1936b), p. 623. 
3. Chandah- Sutra 
4. Sastri (1874); 

 .۳۱۲، ص ۱۳۸۵، ترجمۀ غالمحسین صدری افشار، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کاکل طاووسیوسف، جورج گورگیس، 

5. Halayudha 
6. Singh (1936b), p. 622.  
7. Ahmedev and Rosenfeld (1963).  

 .۲۷۰- ۲۶۸، ص۱۳۸۶، ۱۱، جلد دانشنامۀ جهان اسالمدر » جوامع الحساب بالتخت والتراب«نیز بنگرید به مقالۀ 
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  ها استفاده کرده و آن را چنان توضیح داده که نوآوری است نه یک روش قدیمی.  استخراج ریشه
دان مســلمان دیگــری کــه  دهد مثلث حسابی بر ابوبکر کرجی، ریاضی های اخیر نشان می یافته

 عرضهزیسته، نیز معلوم بوده است. اثری که کرجی در آن این روش را  چندین سال قبل از خیام می
و در اثری  ١اما در رسالۀ دیگری از همان نویسنده، به آن مطالب اشاره شده ،، اکنون مفقود شدهکرده

. بحث بیشتر در مورد اثر کرجــی در ٢دان قرن ششم هجری آمده است ل بن یحیی، ریاضیاز سمؤا
  ٣ای از رشدی راشد آمده است. نوشته

 در های بعــد  ن مسلمان سدهنااد مثلث حسابی در چند اثر ریاضی
ً
نیــز وجــود دارد، مخصوصــا

زیسته است. در تمــام ایــن مــوارد،  ق می۸۳۰الدین جمشید کاشانی که در حدود  های غیاث نوشته
ها  ای، به عنوان بخشی از روش یافتن ریشه اعداد درون آرایۀ مثلث حسابی در فرمول بسط دوجمله

داد ترکیبی هم هستند، اما هیچ به کار رفته است. باید توجه داشت که اعداد درون مثلث حسابی، اع
  توان یافت.  دانان دورۀ اسالمی نمی اشارۀ صریحی به این امر در آثار ریاضی

هــا در ایــن  که باید به داستان مثلث حسابی اضافه شود و آن سهم چینی هستنکتۀ دیگری هم 
م آمــده، ۱۳۰۳در تــاریخ  ٤زمینه است. نیدهام مثلث حسابی را به صورتی که در اثر چو شیه چیــه

  در اینجا هم از مثلث حسابی به عنوان یک دانش باستانی صحبت می  ٥آورده است.
ً
شــود، و قطعــا

ها ممکن است دانــش خــود را از  چینی ٦ های آن در آثار قبلی چینی موجود باشد. باید برخی نشانه
تــی نخســتین یا ح هندیان یا مسلمانان گرفته باشند یا ممکن است آن را به طور مستقل کشف کرده

  باشند.  کاشفان آن بوده
همانند سایر موضوعات ترکیبیات، ریاضیدانان قرون وسطی در اروپــا مســیر مســلمانان را 
دنبال کردند. مثلث حسابی در آثار اروپایی تا سدۀ شانزدهم میالدی وجود ندارد، و زمان ظهور 

 ٨حســابم) و در کتــاب ۱۵۲۷( ٧از آپیانوس حسابوقتی است که در صفحۀ عنوان رسالۀ  آن
در سراســر اروپــای غربــی  هــا، بــه ویــژه آخــری را است. ایــن کتاب آمدهم) ۱۵۴۴( ٩اشتیفل

از این زمان به بعد مثلث حسابی در بین ریاضــیدانان  . پس میشناختند می توان فرض کرد که 
اعداد مثلث حسابی در استخراج ریشه اما  ،رفت یها به کار م اروپایی مطلبی شناخته شده بود. 

 
ً
 باید بیان شده باشد. مثال

ً
یحا ، تلو

ً
 ١٠اصول ریاضیاتشناخت تعبیر ترکیبیاتی آنها اگر نه صریحا

                                                    
1. Abarova (1976).  
2. Rosenfeld (1975).  
3. Rashed (1972, 1974a, b). 
4. Chu Shih-Chieh 
5. Needham (1959), p. 135.  
6. Needham (1959), p. 137.  
7. Petrus Apianus  
8. Arithmetica Integra  
9. Michael Stifel  
10. Cursus Mathematicus (1634)  
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ها و نیز فرمولی برای  ای شامل مثلث حسابی به عنوان ابزاری در نظریۀ بسط دوجمله ١هریگون
  اعداد ترکیبی است. 

م منتشر شد. او به اثر هریگون اشاره ۱۶۵۴کتاب مشهور پاسکال در مورد مثلث حسابی در سال 
کند. به دلیل وجود همــین کتــاب، مثلــث  کند، اما از هیچ نویسندۀ دیگر قبل از خودش یاد نمی می

شناخته شده، هرچند که چندین قرن پیش از او در مورد آن  »مثلث پاسکال«حسابی اغلب به عنوان 
حث شده است. در کتاب پاسکال چیزهای مهم و مفید زیادی وجود دارد، اما با بررسی دقیق، بــه ب

رسد که تعداد کمی از آنها از اکتشافات خودش باشد. مهمترین مشخصۀ کتاب، وضــوح و  نظر می
 روشن می

ً
کند که اعداد درون مثلث حسابی، چه به عنوان ضرایب  روشنی آن است. پاسکال کامال

ویژه در   ای و چه به عنوان اعداد ترکیبی، مهمند. او از آنها در مسائل مربوط به قمار، به جمله بسط دو
، که طی مکاتباتش بــا فرمــا بــه دســت آورده بــود، بســیار ٢»امتیازها«مشهور و معروف  مسئلۀحل 

  کند. استفاده می
 با پاسکال به پایان می بحث ریشه

ً
در فن رسد. این مبحث با انتشار رسالۀ  های ترکیبیات، قاعدتا

م) جوان ادامه یافت که حاوی مقاالتی در زمینۀ فلسفه و منطق بود. ۱۷۱۶-۱۶۴۶(٤الیبنیتز ٣ترکیب
  شود. ای از دانش پذیرفته می به عنوان شاخه ٥از این زمان است که فن ترکیبیات

                                                    
1. Pierre Hérigone (1580- 1643)  

 شود می شود، بدین صورت است که فرض نیز گفته می» تقسیم سهام مسئلۀ«) که به آن problem of pointsامتیازها ( مسئلۀ. ٢
) دالیلی بنابر( بازی از مقطعی در. پردازند می امتیاز کسب به شانسی بازی یک جایزۀ برد برای یکسان مهارت با بازیکن دو

 مطرح الؤس این و شوند می منصرف بازی ادامۀ از برسد، جایزه برد برای نصاب حد به آنها امتیازات که این از قبل بازیکنان
 به جایزه که شد می هادنپیش ابتدا در کنند؟ تقسیم منصفانه طور به خود بین را بازی جایزۀ باید چگونه بازیکنان که شود می

  .توسط پاسکال و فرما حل شد مسئلهگردد تا اینکه  تقسیم بازیکن دو امتیازات میزان با متناسب طور
3. Dissertatio de Arte Combinatoria ("Dissertation on the Art of Combinations", 1666, Leipzig) 
4  Gottfried Wilhelm (von) Leibniz 
5. combinatorial art 
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  یفلاشت حسابصفحۀ اول کتاب       آپیانوس حسابصفحۀ اول کتاب 

  
ل سمؤا الباهر في الجبرکتاب نسخۀ خطی ای از  صفحه
  که مثلث حسابی کرجی را در آن نقل کرده است. مغربی
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  آمده است:الدین بن بدرالدین اناری  محیی جامع القراناتدر آغاز رسالۀ  :۲افزودۀ شمارۀ 
بودن دو کوکب است یا بیشتر در تحت جرم یکدیگر در برجی قران عبارت از «

و مبدأ اتصال آنگاه بود که بعد هر یک از دیگری نصف جرمین باشد. و  واحد. 
قران شش نوع باشد: ثنائی و ثالثی و رباعی و خماسی و سداسی و سباعی، 

شود. ثنایی از جملۀ یکصد و بیست قران مذکور  جمله یکصد و بیست قران می
. و معظم ۱و سباعی  ۷و سداسی  ۲۱و خماسی  ۳۵و رباعی  ۳۵و ثالثی  ۲۱

  »احکام عالم بر آن است...
(جلد  دنانسخه در  ۲۴از این اثر  شود  ). چنان که دیده می۵۷۹-۵۷۸، ص ۳ذکر شده است 

a)ها با ضرایب بسط  اعداد قران b)+    تطابق دارد. 7

  
بنگریــد بــه مقالــۀ رســول جعفریــان بــا عنــوان  جامع القرانــاتبرای اطالع بیشتر دربارۀ رسالۀ 

ــــر آمــــدن پرتغالی« ــــماعیل صــــفوی خب ــــنجم شــــاه اس ــــه هرمــــز از ســــوی م » هــــا ب
)https://www.khabaronline.ir/detail/780999/weblog/jafarian  ۱۱مــــــــــورخ 

  ).۱۳۹۷خرداد 

 پ)۱۱۹کتابخانۀ وزیری یزد (گ  ۳/۳۵۶۶محیی الدین اناری در نسخۀ شمارۀ  القراناتجامع آغاز رسالۀ 
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  ط کنونی فارسی در گذر زمانخ

  ١بدالحسین مصحفع

 های نگارش غازگاه و شیوهآ
ای از الفبایی اســت کــه  و این الفباء شاخه ،الفبای کنونی زبان فارسی برگرفته از الفبای زبان عربی

ای از ســرزمین خــاوری  اند که باریکــه ها بازرگان پیشگانی بوده اند. فینیقی برده ها به کار می فینیقی
های دیگر و بیش از همه جا به کشــورهای  دریای مدیترانه را قلمرو خودساخته و از آنجا به سرزمین

اند. در  کرده ها داد و ستد می و آمد داشته و با مردمان آن سرزمینهمسایه و به بندرهای مدیترانه رفت 
های دیگر از  ها رواج یافته و الفباهای زبان ها و داد و ستدها، الفبای کاربردی فینیقی این آمد و رفت

  اند. عبری و یونانی از آن ریشه گرفته ،جمله عربی
خط متداول آن زمان، به نام خط  ق)،٣٢٠–٢٩٥در صدر اسالم تا زمان خالفت مقتدر عباسی (

رفت. ابن مقله، وزیر مقتدر،  های عربی و برای نگارش متن قرآن به کار می کوفی، برای نگارش متن
های " محقق، ریحان، ثلث، نســخ،  خط کوفی را هنرمندانه بیاراست و شش نگارش تازۀ خط به نام

یسان جایگزین آن کرد. هنرورانی از خط توقیع، رقاع" را های زمــانی  زبان فارسی هم، در فاصــله نو
بخشــیدند و هــایی نــو  های نگــارش خــط را آرایش کوتاه مدت یا بلند مدت از یکدیگر، این شــیوه

  روی کار آوردند.تری  های تازه نگارش

  
  

                                                    
، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ ۱، سال میراث علمیاز جعفر ربانی در » شکوه ریاضت«مرحوم عبدالحسین مصحفی بنگرید به مقالۀ  دربارۀ .١

  . ۱۷۴-۱۷۰، ص ۱۳۹۱

 «... نمونۀ خط کوفی در مسجد جامع گنبد سنگان (خواف). بخشی از آیات سورۀ مبارکۀ فتح: 
ً

 ِصَراط
َ

َیْهِدَیك ا َو
یًزا ،ُمْسَتِقیًما ُه َنْصًرا َعِز

َّ
 الل

َ
َیْنُصَرك وِب  ،َو

ُ
ل

ُ
 ِفي ق

َ
ِکیَنة  السَّ

َ
ْنَزل

َ
ِذي أ

َّ
 ».... ُهَو ال
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های درســی بــرای  های جدید و آماده ساختن کتاب گذاران مدرسه در راستای هماهنگی با بنیان
 کلید نگارشای به نام  فرهنگ)، جزوهنام پیشین وزارت ها، به سفارش وزارت معارف ( =  این مدرسه

) چاپ شــده کــه در آن، افــزون بــر ١٢٩٧(= مهر  ١٣٣٧محرم  در وتألیف مجدالدین فراهم آمده 
های دیگر نگارش خط فارسی، همراه با نام نوآوران هر شیوه، به  ی ابن مقله، شیوهسینو خطهای  شیوه

  ترتیب زیر نموده شده است:
ی خان شاملو)، قل یمرتضسته (ک)، شیزیی تبررزاعلیمق (ینستعل )،یق (خواجه تاج سلمانیتعل

  ).یزیرزا رضا تبریر (می)، تحرییل طغرای(اسماع )، طغرایاظم اصفهانکرزا یق (میستۀ تعلکش

  
  نمونۀ خط نستعلیق. شعر سایه، خوشنویسی اکبر ساعتچی

های نگارش خط، سطرهایی نمونه را هم در یک صفحه  از هر یک از شیوه کلید نگارشنگارندۀ جزوۀ 
و برای » دستور المشق«استادان آن شیوه نیز نام برده است. او جزوه را  آوران نامبا زیبایی چشمگیر نوشته و از 

رده و ) یاد نکها حرفی و مربوط به سینو خطو دستورهای  ها قاعده( الخط رسمتعلیم خط معرفی کرده و از 
  رود. کار می سرعت به ها آنیی دانسته که در نوشتن ها گونههای شکسته و تحریر را  شیوه

های نگارش خط فارسی نسخ، ثلــث، نســتعلیق و تحریــر، بیشــترین کــاربرد را در کــار  از شیوه
ار ها را کتابت و انجام دهندۀ این ک بندی آن همراه با صفحه ها کتاب؛ نوشتن متن اند داشته» کتابت«

های مذهبی با  های مسجدها و مکان های دعا، و کتیبه اند. کتابت قرآن، کتاب نامیده می» کاتب«را 
گرفته است. کسانی هم کتابت با خط نســتعلیق و در چنــد  خط ثلث و بیشتر با خط نسخ انجام می
 اخگرلۀ به نام اند؛ و از جمله، چند دهه پیش از این در مج مورد کتابت قرآن را با این خط پیگیر بوده

  شد.  این کار دنبال می
ار آمدن ک یچنین است. رو رفته و هنوز هم یار مکر به یها خط تحر ش از همۀ خطیتابت، بکدر 
ردن کــتابت را به دنبال داشته و برآورده کاز به سرعت عمل یهای چاپ با سرعت روزافزون، ن ماشین

ر را ســرعت یــه عمــل تحرکــده یــانجام ییارهاکود آمدن ابزارهــا و ســازیاز به اختراع و به پدین نیا
ر، بــا یــهای تحر ســاخته شــده، بــا ماشــین از پیش یهــای ســرب چینی بــا حرف اند: حروف بخشیده
پــرداز و  افزارهــای واژه ار بــردن نرمکــســازند، بــا بــه  یها را ســطر بــه ســطر م ه حرفکهایی  دستگاه

  دهند. یبندی را هم انجام م ه صفحهک یافزارهای نرم
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هــا و  ها، و در نوشــتن فرمان ها، و در نوشتن متن سندها و قبالــه نگاری سته در نامهکهای ش خط
  اند. رفته ار میکقراردادها به 

 یک ۀهای درهم نوشته شد جلوه و دربردارندۀ واژه خوش یم نموداریترس نگارش خط طغرا وۀیش
وۀ نگارش، ین شین ایاربرد آغازکده بوده است. یهای راست و خم ای از خط جمله همراه با مجموعه

ان بوده است و با گذشت یمهر پادشاهان و فرمانروا یرو یسته برایشا یم نوشته و نقش و نگاریترس
نگاری را امروزه خط فانتزی (=هنری تفننی)  اند. این گونه خط برده ار میکگران هم آن را به یزمان د

های سازنده دارند. هنرمنــد معاصــر محمــد  بتها رقا نویسان هنرمند در نگارش آن نامند و خط می
ش ینواز به نما چشم ینقاش یتابلو یک) قرآن را چنان ماهرانه به گونۀ کوچکهای (نه  سوره یاحصائ

  نمود. یانگیز م ننده شگفتیب یه براکگذاشت  یم

  تابتکار ک یابزارها
یسند، آنچه با آن خط یا نگاره در کتابت دست ای را رسم  کم به این ابزارها نیاز بوده است: آنچه با آن بنو

یسند یا بنگارند، آنچه نوشته یا نگاره را بنمایاند. نخستین آن اش،  ها، از هر گونه کنند، آنچه بر آن بنو
های  های دیگر قلم فلزی و گونه یها سرقلمقلم (=خامه =کلک) بوده و هست. پیش از به بازار آمدن 

ای به اندازه و به کلفتی مورد نیاز را از  دادند؛ قطعه های نیی انجام می اروپایی، کاتبان ما نوشتن را با قلم
تراشیدند و فاق (=شکافی نازک) را در  تراش ناودانی می کردند، یک سر آن را با چاقوی قلم نی جدا می

اره را به کار میکردند. برای ترسیم  آن باز می
ّ

ای بود که در  بردند. قلم رسم میله خط، قلم رسم و سط
شد و نواری چندال تا شده بین دو لبۀ دو شاخه جای داشت  ای فنری کوتاه وصل می انتها به دو شاخه

که با باال یا پایین بردن آن، گشادی یا تنگی دو لبه و از این راه پهنای خطی که بایستی رسم شود میزان 
  نامند. می »راپید«رود و قلم را هم  شد. امروزه یک پیچ به جای آن نوار تا شده به کار می می

 کــیجــا و از کست در یرفت. معلوم ن یار مک به  کش خط یشتر برایه پکبود  یاصطالح ١سطاره
نوشته و تلفظ  ٢ش را ستارهک اند و خط د را هم انداختهیل شده و تشدیتبد» ت«به حرف » ط«حرف 

ش ک ه ستاره به مفهوم خطکشده  یادآوری، نیفرهنگ معها، از جمله در  ه در فرهنگکاند. با آن کرده
ش کــ اصطالح خــط یآن را به جا یاضیهای ر از مؤلفان کتاب یغلط است، سرشناسان یامال یک
ن یاربردترکــون و پراند گونــاگ نوشته اند. آنچه بر آن می ار بردهکر مدرج) به یش غک (= خط یدسیاقل
به دو هــزار ســال قبــل در  یکاغذ نزدکاغذ بوده است. کو پس از آن  یچرم یها چرم و طومارها آن
اغــذ ســاخت کترین  افته است. مرغوبیگر راه ید یشورهاکن اختراع و ساخته شده و از آنجا به یچ

                                                    
1. sattareh 
2. setareh 
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دار نبــوده اســت.  اغذها خــطکا نامرغوب از یگونۀ مرغوب  اند. هیچ نامیده می» غیخان بال«ن را یچ
اتبان ابزاری به نــام کد، ید آیاز هر سو منظم پد یاغذ در سطرهاکصفحۀ  یه متن نوشتۀ روکآن یبرا
ر«

َ
هایی  ه در فاصــلهکــم بــوده کفشرده و مح یای از مقوا اند. مسطر صفحه برده ار میکرا به » َمسط

 ده را دیم و تابیضخ یرده و رشتۀ نخک یمرتب آن را سوراخ م
ً
های  ده از ســوراخیشــکر وضع کــامال

گذاشته و  یمسطر م ید را رویاغذ سفکاند و هر بار صفحۀ  داشته گذرانده و ثابت می یهم م یروبرو
اغذ به صــورت مــنظم شــیاردار کوه، صفحۀ ین شیاند. با ا غلتانده آن می یرا با فشار رو کغلت یک

تــاب ک یاتبان متناظر با قطــع انتخــابکست. گرفته ا یارها انجام میآن ش یار نوشتن روکشده و  یم
  اند. آماده در دسترس داشته ی، ...) مسطرهای، رحلی، خشتیری، وزیبی(ج

اربرد را دارنــد. کن یاند و هنوز با هم ا ها بوده ساز نوشته ن ابزار نمایانیارآمدترکب و جوهر کمر
ب از کاند. مر نوشته ها را با جوهر قرمز می از مطلب یا بعضیها  ب و گاه عنوانکها را با مر متن کاتبان

آمده  یهایی مانند قرمزدانه به دست م ا از حشرهیاهان (از جمله روناس) یا از گیدوده و جوهر قرمز 
 یها، با نقش و نگارها ه به آنیهد یا برایمردان هنردوست،  هم به سفارش دولت یهای است. کتاب

  اند.  آمده رنگارنگ و زراندود فراهم می

  تابتکار ک ارزندگ
در  ییۀ آدمــما دســتن یبالقوه ارزشمندتر ،تابکف یدۀ تألی، پدیخ فرهنگ بشریدر هر زمان از تار

ار از قوه بــه فعــل ک ترین راه تابت اساسیکار کها بوده و هزارها سال،  وند تمدنیشرفت و پی، پییبرپا
مانده و در  یاشته مکن یتابت، بذرکار ک آن به شمار آمده است. اثر مؤلف بدون گذر از راه درآوردن

نۀ رشد و یببرد و زم یابد، به ارزش آن پیبه آن دست  یسکه کرفته است مگر آن یگذر زمان بر باد م
  آن را فراهم سازد. یبارور

یر نداشته است؛ بیشترین مردمان کار کتابت، با همه ارزشمندی آن، به عنوان یک پیشه رونق چشمگ
برداری از یــک  نســخه بــاراند. در هــر  دانسته و با کتاب و کتابت سروکار نداشته خواندن و نوشتن را نمی

گیر بوده است. افزودن بر قرآن  کتاب هم بایستی باری دیگر کتابت کامل آن انجام گیرد و کار بسیار وقت
هــای علمــی کــه همــواره  های درسی حوزه ای مذهبی و کتابه های آموزشی مربوط به آن، کتاب و جزوه

پرورانــی در رأس  هــایی کوتــاه مــدت هــم کــه دانــش دوســتان و ادب اند، در دوره طرف توجه عموم بوده
اند، تألیف کتاب و کار کتابت از رونق خــوب برخــوردار  کرده حکومت بوده و ترویج علم را حمایت می

پیشگان  های علمی دایر و برای دانش ه دستگاه حکومتی و در جوار حوزههایی هم وابسته ب بوده و کتابخانه
شد. به امانت گرفتن کتــاب  هایی جدید فراهم می و طلبه و اهل فضل امکان آشنایی و دسترسی به کتاب

  ویژه بین طلبه رواج داشت. برداری از آن، به برای نسخه
انوار هایش  از تألیف یکیبر  یوستیدر په، یهان اواخر دورۀ صفوی، از فقیریالله جزا د نعمتیس
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د خود در دوران تحصیلش در حوزۀ یشد یشت و تنگدستیمع یدربارۀ سخت یخواندن یشرح هینعمان
 ١ۀ نشر دانشگاهیدر نشر یامران فانکوا از آن به قلم یای ش ه ترجمهکراز را به نگارش درآورده یش یعلم

روزه و فقــط در از مبرمش به امانت چنــدیمورد ن یتاب درسکسد: ینو یم یریچاپ شده است. جزا
ها در پرتــو نــور  د روغن چراغ را هم نداشت. شبیخر ییگرفت. توانا یها در دسترسش قرار م شب

آن  یســیگذشــت رونو یه بــر او مکهایی  پروا از رنج و تعب اط مدرسه و بییای از ح ماه و در گوشه
  ه موقع مسترد بدارد.تاب را انجام داد و سرانجام توانست آن را بک

  ستیکیوان درون تاریه آب چشمۀ حک    سته مدارکش و دل شیندیار بسته مک ز

  اتبانکهای  نوشته دست
انــد.  های مختلف فــراهم آمده های دور و نزدیک در زمان خطی بر جای مانده از گذشته های کتاب
های زمانی و محیطی، فضــای کــار و  ها هم تحت تأثیر وابستگی های کاتبان این کتاب نوشته دست

انــد؛  هایی پدیــد آمده های نوشــتاری، بــا ناهمســانی های رفتاری و اخــتالف ســلیقه زندگی، تفاوت
های  هایی دیگر تمرین رود و پیشرفت در خواندن نمونه خوبی پیش می ها به هایی از آن هخواندن نمون

هــا در  هایی از آن کنــد. در نمونــه مقدماتی را ایجــاب می
ها امساک شده و آرایش  های زیر و زبر حرف نوشتن نقطه

یسی دســتور  های خط هایی دیگر، قاعده و پیرایش نمونه نو
هایی از  داده است. نگارش نمونهالشعاع قرار  زبان را تحت

های دیگــر در  های عربی است و نمونــه متن ۀها به شیو آن
  اند. نزدیک به خط نستعلیق نگاشته شده ۀگذشت

مرکز انتشار نسخ خطی وابسته به بنیاد دایرةالمعــارف 
ی و چــاپ افســت و بــردار عکسای  اســالمی، بــه شــیوه

در قالب  هایی را های خطی نایاب کتاب سازی کتاب شبیه
هــا فــراهم آورده و بــا چــاپ  رونوشت برابر با اصــل از آن
ای جامع را هــم بــه هرکــدام  مرغوب منتشر کرده و مقدمه

های ارزشمند را برای خوانندگان  افزوده است که راهنمایی
  ها در بردارد. آن

                                                    
، »زندگی طلبگی در قرن یازدهم: سید نعمت اللــه جزایــری: «کرد است که مرکز نشر دانشگاهی آن را منتشر می نشر دانشمنظور نشریۀ  .١

  ع  . ـ م۱۳- ۳)، ص ۱۳۶۳، شمارۀ اول، (آذر و دی ۵سال کامران فانی، 
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  دین شیرازیانال نوشتۀ علی بن یوسف منشی، چاپ عکسی با مقدمۀ جمال لب الحسابچند سطر از رسالۀ 

ق) و ٤٦٦تألیف شــهمردان رازی ( روضة المنجمین
تــألیف علــی بــن یوســف (ســدۀ ششــم  لب الحســاب

اند.  هــای بازســازی شــده کتابایــن ۀ جملــهجــری) از 
تصویر چند سطر از هر یک از این دو کتــاب، همچنــین 

 ١اســطرالب در شــرح بیســت بــابتصویر چند سطر از 
ایــن پیوســت ق)، بــه ٨٨٩تألیف عبدالعلی بیرجندی (

های  نوشــته هایی از دست شوند و نمونه نوشتار نموده می
  دهند. کاتبان را نشان می

تنهــا در راســتای تــرویج و پیشــرفت  نــهها  کاتبان کتاب
ظرافــت و  ،فرهنــگ عمــومی بلکــه در جهــت شایســتگی

اند.  تهمؤثر داشسهم [نیز] و زبان فارسی کنونی خط اعتالی 
  ارزش کارشان را بشناسیم و پاس بداریم.
  یکی را قلمزن کند روزگار    کار یکی تیغ داند زدن روزِ 

  
  ، چاپ عکسی با مقدمۀ جلیل اخوان زنجانیروضة المنجمینچند سطر از نسخۀ خطی 

                                                    
 صورت چاپ شدۀ این اثر را نیافتیم و در مقاله نیامده است. م ع .١
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  چاپ سنگ  ۀکتاب در دور
 .بازار کتاب بوده استاین دوره سرآغاز رونق بسیار خوب کار کتابت و دستاوردش رونق چشمگیر 

کاتب برای کتابت هر تعداد از یک کتاب بایستی به همان تعداد آن را رونویسی کنــد و  ،پیش از آن
شد؛  دسترسی به هر تعداد از آن که الزم بود فراهم می ،بار رونویسی متن آن کتاب اکنون با تنها یک

 پیشتر، ناشر برای دستیابی 
ً
بار کتابت آن را  ستیببایستی دستمزد نسخه از یک کتاب  ستیببه  مثال

پرداخــت و هــر  بار کتابــت را می دستمزد تنها یک ،گیری از فن چاپ سنگی با بهره ،بپردازد و اکنون
  . یافت تعداد دلخواه از آن کتاب را در دسترس می

 اه دار کردن پارچه ها، سندها، قلم کاری برای نقش چاپ سنگی برگرفته از فرایند مهر کردن نامه
  رفته است. ای است که در چین قدیم برای تولید اسکناس به کار می پردازه ...و 

ویــژه نوشــته و وارون  ۀدر چاپ سنگی، هر صفحه از متن کتاب مورد عمل را با مرکــب از گونــ 
دادنــد تــا مــتن نوشــته  ویژه گذاشته و فشــار می ۀای از سنگ از گون صفحه ۀصیقلی شد سطحروی 

کردند. جاهــای  خوبی روی سنگ جا بیفتد و ثابت بماند. آنگاه روی سنگ را آغشته به تیزاب می به
ب کــســنگ مر یســپس هــر بــار روماندنــد.  هــا برجســته مــی شد و نوشــته خالی از مرکب گود می

 یســنگ رو یدادنــد. نوشــتۀ رو یر مگذاردنــد و فشــا یآن م ید رویاغذ سفکمالیدند و صفحۀ  می
گیر  ه وقــتکــگرفت  یانجام م یدست ،اغذکشد. در آغاز، گذاشتن و برداشتن  یاغذ ثبت مکصفحۀ 

  سرعت انجام دهند. ن و بهیار را با ماشکن یه توانستند اکنگذشت  یریبود. د
 :مرحله . در نخستینهایی از پیشرفت را پشت سر گذاشته است اپ سنگی تا به امروز مرحلهچ

ها روی  ها و نگاره های سنگی شدند. انتقال نوشته جانشین صفحه »کلیشه«های سربی به نام  صفحه
تر  کامــل ۀگرفته و اکنون هم متداول است. مرحل برداری انجام می عکس ۀها به روش ویژ این کلیشه

فِست است که چاپ  ۀشیو ،چاپ سنگی
ُ
کاسی، از متن رود؛ به روش ع امروزه در همه جا به کار میا

که جانشین سنگ و کلیشه  ،»زینک«فلزی حساس به نام  ۀگیرند و آن را روی ورق نوشته یا نگار فیلم می
ای  گانه چند ینوردها ۀبا واسط ،یک رنگ یا چند رنگ هم، سازند. عمل چاپ منتقل می ،شده است
 ای است. ای یا لوله ورقه گیرد. کاغذ برای چاپ هم اند انجام می ها جای گرفته ها روی آن که زینک

 های سربی الفبا  کتاب در روبرویی با حرف
های جدید در پی داشت. در  روی آوری روزافزون همگانی را به شناخت دانش ،عصر نوزایی در اروپا

های زمانی کوتاه  ها را در فاصله ها و نوآوری هایی احساس شد که تازه دستیابی به نشریه[لزوم] جامعه 
در گام  ؛شود راه می در دو مرحله روبه ،همانند کتاب ،برساند. یک نشریه ها واستاران آنگاهی خبه آ

یعنی از هر  ،شده تکثیر شوند تهای کتاب ام دیگر صفحهگدر  اش کتابت شود و ، هر صفحهنخست
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برداری شود. یوهان گوتنبرگ آلمانی در سروکاری که با چاپ  ها به تعداد معین نسخه صفحه یک از آن
را با هم و با  گام دو هرسنگی داشت به طرح دستگاهی اندیشید که بدون نیاز به کتابت بتواند عمل 

ا به های الفب ها و حرف یک از نشانههر از کتاب الزم دانست  یازین یبسرعت بیشتر برآورده سازد. برای 
ها را از تراش چوب سخت به دست آورد که  ای سخت ساخته شوند. نخست آن ثابت و از ماده ۀگون

سرب مذاب و از هر کدام به تعداد مورد نیاز به دست  یریگ قالبها را از راه  س آنپ. سفتادنیسودمند 
مودی معکوس از ن ،های زیر همسطر ها در کنار هم و در آورد که به کار آمدند. جفت کردن این حرف

بت  ،شده یبند رده ۀهای برگزید حرف ۀسنگ آماده شده برای چاپ را داشت و کافی بود باالی بست به نو
 مرکب مالیده شود و گذاشت و برداشت کاغذ انجام گیرد.

هایی را در پیشبرد کــار بــه همــراه داشــت.  گوتنبرگ و یارانش ایستایی ۀهای گاه ناپیوست همکاری
ای  هجــری) چاپخانــه ٨٦١مــیالدی (=  ١٤٥٦تنهایی دنبال کنــد. در  گوتنبرگ بهتر دانست کار را به

انجیــل را [از] ای  خــود را راه انــداخت و بــا کــار روی آن نســخه ۀسازگار بــا طــرح پیشــتر ســنجید
ساخت. در آلمان استقبالی بیرون از انتظار از نوع چاپ این کتاب به چینی و چاپ و منتشر  حروف

داران به  چاپخانه ،اروپا هم ۀتنها در این کشور بلکه در کشورهای دیگر قار عمل آمد و افزون بر آن نه
ها هــم بــه جــایی  های کاتبان کتاب های سربی روی آوردند. اعتراض های با حرف تأسیس چاپخانه
هایی  های گذشته در چین و در ســرزمین بت به تعطیل کشانده شد. با آنکه در سدهنرسید و کار کتا

ق) در مصــر، ٦٧٩مــیالدی (=  ١٣٠٠ق) در تبریز و در ٦٧٣میالدی (=  ١٢٩٤از جمله در  ،دیگر
رفتــه اســت، یوهــان  های ثابت جدا از هم (تراشیده از چوب) بــه کــار مــی با حرف یا باسمهچاپ 

قــدر  دی گراننچه باشد، ارزشــمهای سربی شناخته شده است. هر حرف گوتنبرگ، مخترع چاپ با
 توان نادیده انگاشت.  اختراع او را در پیشرفت دانش و فرهنگ بشری نمی

اروپا یکی پس از دیگری به کار افتــاد امــا در  ۀکشورهای قار ۀهای سربی اگرچه در هم حرفچاپ با 
تــاریخ هــای  دوره کتاب ۀبه باور ویل دورانــت نگارنــد از قسطنطنیه (استانبول) فراتر نرفت. ،جهت شرق

 اند. ساخته و کتابت را رها نمی هدانست خوشنویسی را یک هنر می) ها ویژه ایرانی به( ها مسلمان ،تمدن
آمــد و  رواجبا روی کار آمدن صفویان و با  ،های سربی در اروپا فراگیری صنعت چاپ با حرف

در این دوره تنهــا در یــک مــورد بــه وجــود  ،بوده است. با این همهها به ایران همزمان  رفت اروپایی
های سربی آن هم در کلیسای ارمنیان در جلفای اصفهان اشــاره شــده اســت. در  با حرف ۀچاپخان

های شیخ بهــایی و  نگاشته ،های عالمه مجلسی تألیف بوهدوم همین دوره تعداد ان ۀحالی که در نیم
 اند. افزای کار کتابت بوده بخش و ارزش رونق ،آموختگان آنان دانش
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 های اروپایی  برخورد با دانش
های جدید رایج در اروپا را در زمــان پادشــاهان صــفوی  سرآغاز آشنایی دانشمندان ایرانی با دانش

یا  ،هایشان یا به نمایندگی دولت )ها فرنگی = ها جافرن(ها  کسانی از اروپایی ،اند. در آن دوران دانسته
فارســی را  انــد و آمده یمهایی دیگر بــه ایــران  ها و هدف و یا به عنوان ،های مذهبی در لوای میسیون

خواهــان  ،اند های جدید آگــاهی داشــته کسانی از آنان به یک یا چند زمینه از دانش ،اند فهمیده می
انــد و بــر  گذارده ان مییهای خود را با آنان در م دانستنی اند، برقراری ارتباط با دانشمندان ایران بوده

گاه مییا های دانستنی  ریاضیات : ۀدر زمین شهای نمونه اند. شده شان آ
به نمایندگی پادشاه اسپانیا به ایران  »پدر سیمون«کشیشی به نام  ،هجری قمری ۹۹۰در سال  -

به دستور شــاه خدابنــده بــه پســرش حمــزه میــرزا ریاضــی و نجــوم  ه،دانست میفارسی  ،آمده
 است.آموخته  می

از مشاوران نزدیک شــاه  ها سالبرادران شرلی که به نمایندگی پادشاه انگلستان به ایران آمده و  -
التحصــیل  هــا فارغ یکی از همراهــان آن .اند اند، گروهی از اهل فن را همراه داشته عباس بوده

کسفورد و متخصص در ساختن تــوپ بــوده و مــ مور بــه آمــوزش ســاخت تــوپ و أدانشگاه آ
 شود. سپاه ایران می ۀاندازی هنگ توپخان راه

در زمان شاه سلیمان صفوی مردی فرنگی بــه اصــفهان آمــده کــه  ،ءریاض العلما ۀبنابر نوشت -
دیل و ســهیم نداشــته و ابزارهــای فنــی از جملــه یــک عن ریاضی فمهندس ذوفنون بوده و در 

 اند. رفته ش میاو نزد رهایابزا ۀتلسکوپ همراه داشته است و دانشمندان ایرانی برای مشاهد
 هــایی تألیف ریاضــیات ۀدر زمینــ ان،صــفوی ۀریاضیدان سرشناس دور ،مال محمد باقر یزدی -

بــوده و محمــد  دان یاضیر ه او همک، اش نوه. هاست آنترین  معروف ابحسعیون الداشته که 
 الحساب ونیعبر  حدر شراست باقر نام داشته و معاصر شاه سلیمان و شاه حسین صفوی بوده 

 برد. در فن حساب نام می )ها فرهنگی (= ها های افرنج در چند جا از قاعده

هایی از  ایرانی ،ها با ایرانیان وآمدهای اروپایی ها و رفت هایی در دست نیست که در ارتباط نشانه
های آنان باشند.  و فهم دانستنی کموزند و پیگیر درایب ها را ن اروپاییآ اهل علم الزم دیده باشند زبان

 یافته و نسبت به بیگانگان دید از باال به پایین داشته است. ملت ایران هنوز خود را سرفراز می
ر آغاز ایستایی رونــد علــم در ایــران بــه شــمار سهای پایانی فرمانروایی پادشاهان صفوی  سال

و به  ،های پس از آن گذشت نچه در سالآ ،های نادرشاه لشکرکشی ،ها به ایران آید. هجوم افغان می
 هــا مردمــانی برتــر نمــوده شــدند. دیدها را دگرگون ساخت. اروپایی ،های ایران و روس ویژه جنگ

زادگــانی  ها تنها راهکار پیشرفت کشور شناخته شد. درباری دستیابی و فراگیری فن و دانش اروپایی
کوشش خود را در  ۀنخبگانشان هم ،. در برگشتاعزام شدند ،بیشتر به فرانسه ،برای تحصیل به اروپا
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و  درا پیشــه ســاختن یآبگسترش دانش و فرهنگ کشور به کاربردند. کسانی از آنــان هــم فرنگــی مــ
یکــی از  ۀنمونــ ،یکی بود یکی نبودزاده در اثر مشهورش  نگی شدن دانستند. جمالپیشرفت را در فر

 اینان را به قلم طنز به تصویر کشانده است.

 در کنار چاپ سنگ  تکتاب
بود و اندیشمندانی از  هشدار ت حاکم بر ایران یکأهای ایران و روس برای هی زای جنگ پایان اندوه

های علمی فرهنگــی  مین تواناییأدولتمردان را بر آن داشت تا در راستای تضمین استقالل کشور و ت
 ریزی کنند. را پی یهای جامعه برنامه

های جدیــد  و با ابزارها و شیوه ،و دانش روز فنآشنا ساختن جوانان را با  ،ها ریزی در این برنامه
ی را هم شایان ها ردن و به کار انداختن چاپخانهیندهای دیگر پذیرفتند و وارد کامقدم بر فر ،جنگی

ای بــا  چاپخانــه هــد،میــرزا ولیع به پیشنهاد عباس ،علی شاهتحاهمیت دانستند. در زمان پادشاهی ف
 ،نامــه فتحیــک جــزوه بــه نــام  چاپ و در تبریز به کار افتاد. مگر [شد] ربی خریداریی سها حرف

در استانبول  ،شاه هم در راه سفر به اروپا گیری دیگری از این چاپخانه به عمل نیامد. ناصرالدین بهره
افتد در  بدون آنکه به کارم خرید و به تهران فرستاد. این چاپخانه هرا  یهای سرب حرفی با  ا خانهچاپ

چینــی  کــارگرانی بــا ســواد و وارد بــه حروفبه دهی نگهداری شد؛  بدون بهره ،ای از یک انبار گوشه
 افتند و زیر بار آن نرفتند.ی یش میخون أچینی را دون ش کار حروف هم اتبانک دسترسی نبود.

 ندازی شد.ا نخستین ماشین چاپ سنگی هم به پیشنهاد عباس میرزا از مسکو وارد و در تهران راه
بی  سازگاری ،این ماشین کار با ها هم  در بسیاری از شهرستان ،نشان داد و پس از آن با کار کتابتخو

گیری  بهره سده، های چاپ سنگی روی آوردند. در مدت زمانی بیش از یک کسانی به تأسیس ماشین
ها بود. در این  های آن فرآورده ۀهای گوناگون از جمل در زمینه هایی کتاب ها رواج داشت و از این ماشین

دیگر از  ۀو در هر مرحل کاتب اقدام کردند. در این مورد در انتخاب هم نآناشرهایی به چاپ قر، دوره
 )تیــراژ(= گانتوان گفت که شمار نمی ،های دیگر اند. در مورد کتاب برده الزم را به کار می دقت ،کار

  ها هم چندان جالب توجه نبوده است. اباند افزون بر آن که صحافی کت چشمگیر داشته
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دن اسالمی   ١ترکیبیات در 

  ٢جان لنارت برگرن
  ٣نهادترجمۀ صمد فرخ

مختلف اشیاء سروکار داشــتند.  ٤های ها و جایگشت های کهن با شمارش ترکیب  شماری از فرهنگ
هــای بلنــد و کوتــاه شــعر  در هند باســتان، تعــداد بحرهــای عروضــی ممکــن متشــکل از ســیالب

 شــش نــوع عطــر) را محاســبه  nاز میان  چیز kهای ممکن  سانسکریت، و تعداد ترکیب
ً
چیز (مثال

ی" ممکــن در یــک دســتگاه  ها هکردند. دو قرن پیش از میالد در یونان هیپارخوس تعــداد "رابطــ می
 رسیده بود. ۱۰۳٥’۰۴۹منطقی را محاسبه کرده و به نتیجۀ 

شود. برای مثال جــابر بــن حیــان،  میعالیق مشابهی دیده   میی تمدن اسال ها هدر نخستین سد
ی  ها ههــای ممکــن درجــ وفه در عراق امروزی، تعداد ترکیبشیمیدان سدۀ دوم هجری، از اهالی ک

چهارگانۀ فلسفۀ طبیعی کهن (گرما، سرما، تری و خشکی) را شــمارش کــرده های  هفت تایی مزاج
بــرای ایجــاد یــک ملــودی را  ٦ی ممکن تنظیم ســه پــرده ها هبود. همچنین مؤلفان موسیقی نظری را

  محاسبه کرده بودند.
ی قضیۀ منالئوس، چنان کــه  ها هراه برای تغییر ترتیب جمل ۳۶ثابت بن قره در قرن سوم هجری 

خواست همۀ  میهمچنان معتبر باقی بماند، کشف کرد (ثابت به عنوان یک ریاضیدان ماهر نقضیه 
۳۶  

ً
بــرای ایــن کــار وجــود  یبه اختصار اثبات کرد که راه دیگــرراه مختلف را مشخص کند؛ ضمنا

                                                 
در   Number Theory and Combinatorics in the Islamic Worldافزوده با عنوان  دومین قسمتای است از  این مقاله ترجمه  .١

توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شده  ۲۰۱۶که در سال  Episodes in the Mathematics of Medieval Islamویرایش دوم کتاب 
 چاپ شد. میراث علمی ۱۲ترجمۀ قسمت اول (نظریۀ اعداد در تمدن اسالمی) در شمارۀ  است.

٢. John Lennart Berggren ) استاد بازنشستۀ تاریخ علم دانشگاه سایمون فریزر کاناداSimon Fraser ،(berggren@sfu.ca  
3. samad1331@kpnmail.nl 

٤ .permutation ترجمه شده است. م» ترتیب«ها به  که در برخی کتاب  
تا حدود یک ربع قرن پیش از این هیچ کس به درستی   ای این یکی از چند نتیجه  .٥ است که پلوتارک به هیپارخوس نسبت داده است. 

ید ۱۹۹۴دانست این عدد مبین چیست. در سال  نمی "عددDavid Houghهاو ( دیو " است. اعداد شرودردهم  ) اعالم کرد که این همان 
ی ممکن برای پرانتزگذاری چند عامل ضربند. مثًال  ها شوند، مبین تعداد راه دان چنین نامیده می شرودر، که به افتخار ای. شرودر منطق

,aضرب سه عامل  حاصلپرانتزگذاری   b,  c ))  به سه طریق ممکن است: 
ً
)). a))(b)(c))) و ((c)(b)(a((، ))c))(b)(a)دقیقا

  توان پرانتزگذاری کرد. حاصلضرب چهار عامل را به یازده طریق می
6. tone 
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ی ممکن ها مند همۀ حالتسامان  ای هندارد). اندکی بیشتر از یک قرن بعد، ابوریحان بیرونی به گون
  های کروی قابل حل را برشمرد. ثمثل

کلی برای حل انواع مختلــف مســائل ترکیبیــاتی وجــود   ای هبا وجود این دستاوردها، هنوز قاعد
نداشت. اولین بار در اوایل قرن هفتم هجری در مــراکش (مغــرب) و انــدلس مؤلفــانی بــا عرضــۀ 

شکل قواعدی کلی شدند که ریاضی، موفق به حل مجموعۀ وسیعی از مسائل ترکیبیاتی به   ای هنظری
  کرد. میی تابع شرایط معینی را عرضه ها و جایگشت ها تعداد ترکیب

  حرف nحرف متفاوت در ی الفبای  kشمارش کلمات مرکب از 
حرفــی  kابن بنا، در راه حل او برای محاســبۀ تعــداد کلمــات  رفع الحجابدر کتاب  ١اعداد مثلثی

شود. منظور ابن بنا  میحرفی وجود داشته باشند، ظاهر  nتوانند در یک الفبای  می(بدون تکرار)، که 
از حروف متفــاوت اســت و قصــد او نیــز محاســبۀ تعــداد   ای هاز "کلمه" در این مسئله، هر مجموع

حــرف اســت (توجــه  nحرف از میان الفبــایی بــا  kشامل   ای هی ممکن برای انتخاب مجموع ها هرا
عضو، نه به دلیل ترتیب متفاوت اعضایشان، بلکه از آن  kمجموعۀ متفاوت دارای داشته باشید که دو 

 شوند). میرو که اعضای متفاوتی دارند، متفاوت محسوب 
  کند که به زبان امروزی چنین است: میاو کار را با عرضۀ قاعدۀ کلی شروع 

هایی را که  حرفی، تعداد ترکیب nحرفی در یک الفبای  kبرای پیداکردن تعداد کلمات 
kمقدم بر ترکیب مطلوبند (یعنی تعداد کلمات  حرفــی) را در عــددی مقــدم بــر  1-

ست ی مورد جستجوها ش از آن برابر با تعداد ترکیبا ه، که فاصلn) تعداد حروف الفبا (
n(یعنی  k- را کــه بــا تعــداد ضرب آن بخش  کنیم و از این حاصل ضرب می ،٢)1+
  داریم. میامین بخش را)، بر- kشود (یعنی  میهای مورد نظر تعیین ترکیب

kابن بنا برای اثبات قاعدۀ فوق با  = گوید که تعداد کلمات دوحرفی کــه  میکند و  میشروع  2
nتا  ۱حرفی ساخت، برابر مجموع اعداد از  nتوان در یک الفبای  می است. او برای ایــن گفتــه  1-

n(nداند مجموع گفته شــده برابــر بــا میگذارد که خواننده  میآورد و فرض را بر این  میدلیلی ن )-1

2
 

 پردازد. میاست. سپس به اثبات قاعدۀ گفته شده برای حاالت بعدی 
 در مورد کلمات سه حرفی استدالل ابن بنا 

ً
}، a, b, c{ این است که هر مجموعۀ سه حرفی، مثال

nشامل سه جفت متمایز دو حرفی است. حال ترکیب هر یک از این سه جفت با حرف سوم ( -2 

                                                 
 .۶۶-۶۴، ص ۱۲شمارۀ  ،میراث علمیدر مورد اعداد مثلثی بنگرید به مقالۀ "نظریۀ اعداد در تمدن اسالمی" از مؤلف همین مقاله در    .١
nفاصلۀ  مثالرای ب  .٢ - n است، فاصلۀ ۲برابر  nاز  1 شود و با  شروع می nاست، و به همین قیاس. بنابراین شمارش از  ۳برابر  nاز  2-

  شمرده باشیم. kشود که تا  سیر نزولی زمانی متوقف می
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امکان) همین تعداد کلمات سه حرفی ایجاد خواهد کرد. پس در واقع تعداد کلمات دو حرفــی در 

n(n حرفی یعنی nیک الفبای  )-1

2
nدر   شــود. نتیجــه همــان فرمــول  مــیتقسیم  ۳ضرب و بر  2-

,C(nمرسوم  n(n، [یا3( )(n )- -1 2

6
  است. ]

حرفــی  nهای چهار حرفی در یــک الفبــای شود که تعداد ترکیب میبا استدالل مشابهی معلوم 
,C(n فرمول آشنای )4 } 

ً
,aاست، زیرا هر ترکیب چهار حرفی، مثال  b,  c,  d ،{توانــد از یــک  می

} 
ً
به آن، ساخته شود.  b-در مثال حاضر  -} و افزودن حرف چهارم a, c, dترکیب سه حرفی، مثال

nحرفی در  nپس تعداد کلمات سه حرفی در یک الفبای  شــود، کــه  مــیتقسیم  ۴ضرب و بر  3-
,C(nنتیجه همان    است. 4(

کنــد  میکند که خواننده روش کلی را دریافته است و آن را چنان بازگو  میابن بنا در اینجا حس 
 از دو حرفی تاکه دیگر نیازی به محاسبۀ تعداد ترکیب

ً
k های پیشین، مثال حرفی، برای محاسبۀ  1-

  حرفی نباشد: kهای ترکیب
هــای  شده باشد و بخــواهیم تعــداد ترکیــب عنصر] داده n[شامل   ای هاگر مجموع

 
ً
ضرب  ه کنیم، حاصلعنصر] را محاسب kممکن از تعداد معینی از عناصر آن [مثال

]، بــه عنــوان nاصر مجموعــه [نزولی با شروع از تعداد عن  ای هاعداد صحیح دنبال
ی این دنباله را برابــر بــا تعــداد  ها هکنیم و تعداد جمل میبزرگترین جمله، محاسبه 

ـــب  ـــر ترکی ـــیعناص ـــریم  م n,(n[گی ), (n ),..., (n k )- - - +1 2 ـــال ]1 . ح
کنیم.  میتا تعداد عناصر ترکیب را محاسبه  ۱ضرب اعداد صحیح متوالی از  حاصل

کنیم. وقتــی  میضرب را از هر دو حذف  دو حاصل های مشترک در این آنگاه عامل
ی باقیمانده در رشتۀ اول را در هم ها های رشتۀ دوم حذف شدند، عامل همۀ عامل

  های مورد نظر است. ضرب، تعداد ترکیب کنیم. حاصل میضرب 
تعــداد حــروف  ۲۸کنــد ( مــیتایی را حــل  ۲۸  ای ههای پنج تایی از مجموع ابن بنا مثال ترکیب

´عربی است) و به جواب  الفبای ´ ´ ´5 24 13 9   ١رسد، که درست است. می 7

  حرف ١٠روش ابن منعم برای محاسبۀ تعداد کلمات عربی با حداکثر 
 اهل 

ً
یکی از دانشمندان مسلمان که سهم بسزائی در ترکیبیات دارد، احمد بن منعم است، که اصال

 در 
ً
 ٢ق درگذشت.۶۲۵ /م۱۲۲۸داشت و در سال مراکش فعالیت اندلس بود، اما بعدا

                                                 
´بنا گرچه جواب حاصل از قاعدۀ ابن   .١ ´ ´28 27 26 تعداد هرچه کمتری عامل  دهد شاگرد ترجیح میکرد  ، شاید او احساس میاست 5

  داشته باشد. ۲۰بزرگتر از 
 ) کار او در نظریۀ اعداد بیان شده است.۶۷-۶۵، ص ۱۲شمارۀ  میراث علمیدر مقالۀ "نظریۀ اعداد در تمدن اسالمی" (. ٢
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خود مسئلۀ محاسبۀ تمام کلمات ممکن حداکثر  فقه الحسابابن منعم در فصل یازدهم رسالۀ 
ای بــرای  حرف دارد و قواعــد بســیار ویــژه ۲۸ حرفی در زبان عربی را آورده است. الفبای عربی ۱۰

 حرف  qانواع کلمات ممکن دارد (همچنان که در زبان انگلیسی به دنبال حرف 
ً
آید). ابن  می uحتما

 ۱۰گوید که قواعد ترکیب حروف در زبان عربی، تعداد حروف الفبا و همچنین محدودیت  میمنعم 
ف ما ه و "هدحرف برای کلمات مورد نظر، موضوعاتی جزئی و وابسته به زبانند، و [در اساس] مسئل

ینــی را هــای مع بتوان تعداد کلمات را محاسبه کــرد" و اگــر او فــرض... شرح روشی است که با آن 
  اند، "فقط برای تشریح روش مورد نظر است." گذاشته که مختص زبان عربی

 ارتباط کمی با مســئلۀ اصــلی دارد: محاســبۀ  میشروع   ای هاو کار خود را با مسئل
ً
کند که ظاهرا

  رنگ مختلف. nهای ابریشمی به  رنگ مختلف از نخ pی ساختن منگوله با  ها هاتعداد ر
، و pهــای منگولــه، یعنــی  هــایش بــا تعــداد رنــگ ســازد کــه ســتون برای این کار جــدولی مــی

p ، متناظرند. روشن است کــهnهای به کار رفته در منگوله، یعنی  یش با تعداد رنگها سطر n³  و
pگر ا n= ی قطــری جــدول مبــین ایــن  ها هدر خانــ ۱، آنگاه فقط یک منگوله ممکن اســت. عــدد

  ).۱حالت است (شکل 

 جدول مجموع
 رنگ ۱۰ ۱ ۱

 رنگ ۹ ۱ ۹ ۱۰
 رنگ ۸ ۱ ۸ ۳۶ ۴۵

 رنگ ۷ ۱ ۷ ۲۸ ۸۴ ۱۲۰
 رنگ ۶ ۱ ۶ ۲۱ ۵۶ ۱۲۶ ۲۱۰
 رنگ ۵ ۱ ۵ ۱۵ ۳۵ ۷۰ ۱۲۶ ۲۵۲
 رنگ ۴ ۱ ۴ ۱۰ ۲۰ ۳۵ ۵۶ ۸۴ ۲۱۰
 رنگ ۳ ۱ ۳ ۶ ۱۰ ۱۵ ۲۱ ۲۸ ۳۶ ۱۲۰
 رنگ ۲ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۴۵
 رنگ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۰
  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم همه

  ۱شکل 

در منتهی علیه چپ هر سطر، از  ۱های هر سطر، با شروع از  سطرها از پایین به باال و خانه
(اول، دوم، الی  شود. در آخرین سطر رنگ نخ میچپ به راست شمرده  های موجود آمده است 

است و آن را سطر  ۱یش  ها هآخر). پس شمارش سطرها را از سطر باالی آن (سطری که تمام خان
(خ ۱۱کنیم. این ردیف  نامیم) شروع می اول می ). سطر ۱۰و مجموع آنها یعنی  ۱تا  ۱۰انه دارد 

تیب تا آخر. در استدالل زیر ) و به همین تر۴۵و مجموع آنها یعنی  ۹تا  ۲، ۱خانه دارد ( ۱۰دوم 
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، در سطر ۲شروع کنیم، در سطر دوم از  ۱ها را در سطر اول از  تر آن است که شمارش خانه ساده
 و به همین ترتیب تا آخر.  ۳سوم از 

ً
، عدد نوشته شده در nسطر  بنابراین در هر سطر معین، مثال

 pتوان با  میرنگ متفاوت است، که  n بههای جدید  تعداد منگوله بزرگتر است) n(که از  p خانۀ
p رنگ به جای  رنگ ساخت. 1-

ه رنگ داشته باشد، با اضافای فقط یک  معنایند که اگر قرار باشد منگوله"ها در سطر اول به این ۱"
در خانۀ منتهی علیه  ۱۰توان یک منگولۀ دیگر ساخت. عدد  شدن یک نخ به رنگ دیگر، فقط می

 ۱۰توان  میهای مختلف فقط  نخ ابریشمی به رنگ ۱۰راست این سطر هم به این معناست که با 
  منگولۀ تکرنگ ساخت.

دوم و باالتر، ابن های سطر  اعداد خانه وشن است، اما در مورد" ها در سطر اول ر۱پس معنای "
ز ای با دو رنگ بسازید، به حداقل دو رنگ نخ نیا دهد که اگر بخواهید منگوله منعم توضیح می

" خواهید داشت و با آنها تنها می یای ۱توانید یک منگوله بسازید. عدد  " در ستون دوم سطر دوم گو
 رنگ دیگر، هر توانید دو منگولۀ دو شید، میی با یک رنگ سوم داشته باهمین است. حال اگر نخ

" " در سومین ستون سطر دوم گویای ۲یک با همین نخ سوم و یکی از دو نخ قبلی بسازید. عدد 
توانید سه منگولۀ دیگر، هریک با  با یک رنگ چهارم داشته باشید، میهمین است. حال اگر نخی 

قبل  های سطر دوم تا خانۀ ما روست که خانه بلی بسازید. از اینهمین نخ چهارم و یکی از سه نخ ق
کنید، که تعداد  پر می ۴۵مجموع این اعداد، یعنی  و آخرین خانه را با ۹ ،، ...۳، ۲، ۱آخر را با 

 رنگ نخ ابریشمی است. ۱۰رنگ ممکن از  های دو منگوله
کند  ستدالل میکند. او، مانند مورد پیش، ا ه رنگ را تشریح میهای س ابن منعم سپس تعداد منگوله

ست. با سه نخ به های مختلف نیاز ا که برای داشتن یک منگولۀ سه رنگ دست کم به سه نخ به رنگ
خ به رنگ چهارمی داشته باشید، توان تنها یک منگولۀ سه رنگ ساخت. حال اگر ن های مختلف می رنگ

از سه نخ قبلی، چنان که  منگولۀ سه رنگ دیگر بسازید: هریک با همین نخ چهارم و دو نخ ۳توانید  می
رنگ جدید برابر تعداد کل  های سه سه نخ قبلی شود. پس تعداد منگولهجایگزین یکی از  نخ جدید

  های دورنگ از میان سه رنگ، یعنی مجموع اعداد دو خانۀ اول [سمت چپ] ردیف قبلی است. منگوله
ا اضافه شدن یک نخ به های جدید ب ل خود را از چگونگی ایجاد منگولهابن منعم تحلیل مفص

افزاید: "به همین طریق  کند و سپس می نخ در سطر چهارم تکرار می ۴رنگ  رنگی متفاوت از
توان برای تکمیل سطر پنجم عمل کرد. یعنی همچنان که سطر چهارم از سطر سوم ساخته شد،  می

 شود." میسطر پنجم هم از سطر چهارم ساخته 
رنگ  pنخ، که از میان  nی ساخته شده با  ها هتعداد منگول سپس او قاعدۀ کلی را برای محاسبۀ

p) ندا ه مختلف نخ انتخاب شد n)³ دهد: عدد ستون می، به دست p + n از سطر 1 + 1 ،
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n است. با نمادگذاری امروزی، اگر nدر سطر  pتا  ۱ی  ها همجموع اعداد خان ,pa + +1  عدد خانۀ 1
p + n از سطر 1 +   باشد، در این صورت: 1

n ,p n,p n,p n,na a a a+ + -= + +1 1 1   
 شود:  میکه از اینجا نتیجه 

n,p n,p n ,pa a a- - -= +1 1 1   
را تولید   ای ههای دوجمل است که اعداد مثلث پاسکال برای ضرایب توان  ای هاین همان قاعد

و غیره را  ۱- ۳- ۳- ۱، ۱- ۲- ۱ی آشنای  ها هها از پائین به باال، دنبال کند. با نگاهی به ستون می
 توان دید. می

آموزیم که تعداد  میانگیز نیست، زیرا ما در همان مراحل مقدماتی ریاضی  این خیلی شگفت
 همان  –عنصر مختلف   pاز  ای هشئ مختلف، از میان مجموع nهای ممکن از  ترکیب

ً
یعنی دقیقا

  است. C(p,n)، ای هضریب بسط دوجمل –نهد  میکه ابن منعم پیش   ای همسئل
نویسد: "اگر  میابن منعم بسیاری از مشخصات زیبای این جدول را به روشنی دریافته بود زیرا 

را در آن   ای ههای فوق العاد ی این جدول و هماهنگی شگفت انگیز آن دقت کنید، تقارنها گیبه ویژ
  خواهید دید، که شرح آنها به زمان بسیاری نیاز دارد."

ی ممکن از حروف یک کلمه را پیش ها ابن منعم در مسئلۀ دوم محاسبۀ تعداد جایگشت
برای کلمات یک و دوحرفی  ۲ و ۱های  کشد، که در آن هیچ حرفی تکرار نشده باشد. جواب می

 "در" و "رد"  بدیهی
ً
اند. برای کلمات سه حرفی او به دو ترتیب ممکن کلمات دوحرفی، مثال

 "و"،  میبر
ً
تواند در هر یک از این دو کلمه، در سه جای مختلف قرار  میگردد. یک حرف سوم، مثال

حرف  ۵دهد که با  میمین منطق او نشان کلمۀ مختلف خواهد بود. با بسط ه ۶گیرد. پس این نتیجه 
  کلمه ممکن اند. ۱۲۰غیرتکراری 

 کند: میرا بیان  !nاو سپس قاعدۀ کلی برای محاسبۀ 
داشته باشید که تعداد حروفش معلوم باشد و هیچ یک از حروف تکرار نشود، و   ای هاگر کلم

ضرب کنید، نتیجه را در سه، ی حروف آن کلمه را بدانید، یک را در دو ها بخواهید تعداد جایگشت
و نتیجۀ بعدی را در چهار، و این نتیجه را در پنج، و به همین ترتیب هر نتیجه را در عدد بعد در 

ضرب تعداد اعدادی برسید که برابر تعداد حروف کلمۀ  رشتۀ اعداد صحیح ضرب کنید تا به حاصل
  مورد نظر است.

های یک  ی ممکن حرفها ازد: تعداد جایگشتپرد می ۳پس از آن، ابن منعم به مسئلۀ شمارۀ 
کلمه، در صورتی که یک یا دو یا تعداد بیشتری از آن حروف به تعداد دفعات معینی تکرار شده 
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حرف  n  ای هدهد این است که اگر کلم میکه او بدون استفاده از نمادها به دست   ای هقاعد ١باشند.
 
ً
ار شده باشد، ابتدا باید فرض کنید که هیچ یک از بار تکر kداشته باشد و فقط یک حرف آن مثال

خواهد بود. آنگاه این  !nحروف تکرار نشده است، و بنابراین از قاعدۀ باال استفاده کنید، که نتیجه 
حرف مختلف تشکیل شده است،  kکه از   ای هی ممکن حروف کلمها نتیجه را به تعداد جایگشت

!n ، تقسیم کنید، که!kیعنی به 
k!  آید. میبه دست  

بار  kحرفی فقط یک حرف  nگوید: "فرض کنید در یک کلمۀ  میابن منعم در توضیح این نتیجه 
جایگشت  !kبود،  میتکرار شده باشد. آن گاه به هر یک از جاهای حرف تکراری، اگر که تکراری ن

حرفی را  nی ممکن در یک کلمۀ ها گرفت." سپس او قاعدۀ کلی برای محاسبۀ جایگشت میتعلق 
i) حرف kکه در آن  , ,..., k)= 1 2 mi  دهد. قاعده این است که  میتکرار شده باشند، به دست بار

n! را به حاصلضرب km ! m ! ...m !× ×1 گوید: "اثبات این مثل حالتی است که  میتقسیم کنیم. او  2
  فقط یک حرف تکرار شود."

ی ممکن یک کلمۀ واحد، ها کند: "تعداد صورت میحال ابن منعم مسئلۀ چهارم را چنین طرح 
، بدون در نظر گرفتن ٢ها ها و سکون که در آن تعداد حروف معلوم است، با احتساب مصوت

  ی حروف."ها جایگشت
در حالتی که کلمه فقط از یک حرف [صامت، مثل "و"] تشکیل شده باشد، سه صورت ممکن 

صدا وجود دارد. تنها امکان  است، یعنی َو، ِو، ُو، زیرا در زبان عربی فقط سه مصوت برای هر حرف بی
[و فارسی] است. اما این  از میان سه امکان گفته شده، َو، یک کلمۀ بامعنا در زبان عربی، به معنای 

  ٣واقعی باشند. توانستند کلماتی مینکته برای ابن منعم اهمیت ندارد، زیرا دو صورت دیگر هم 
صورت ممکن  ۱۲گوید که در حالتی که کلمه از دو صامت تشکیل شده باشد،  میابن منعم 

و  ها مصوتاست، زیرا بر سر حرف اول هر یک از سه مصوت گفته شده و بر سر حرف دوم همان 

م میسکون 
َ
دومین  بر سر سکون و ل سر بر فتحه که) عربی در نفی حرف( ̊تواند بیاید. برای مثال، ل

 حرف آمده است.
امکان  ۴امکان دوحرفی گفته شده و  ۱۲در حالتی که کلمه از سه صامت تشکیل شده باشد، 

 
ً
تواند روی  میصورت ممکن است. اما سکون ن ۴۸برای حرف سوم وجود خواهند داشت. پس کال

 س ۴۸هر دو حرف دوم و سوم قرار گیرد. پس سه صورت از این 
ً
ه تایی که تا ممکن نیستند، مشخصا

                                                 
  تکرار شده باشند.که ممکن است حروف مختلف به تعداد دفعات متفاوتی  کنیدتوجه . ١
  تواند با یک حرف ساکن شروع شود. توانند هر دو ساکن باشند و کلمه نمی صدای پشت سر هم نمی توجه کنید که دو حرف بی. ٢

ها) از  صدا (صامت) است و حروف باصدا (مصوت حرف بی nبا   ای هحرفی، کلم nبینیم و خواهیم دید، منظور از یک کلمۀ  میچنان که   .٣
  . ماند کلمهبلکه عاملی در پیکربندی آن  شوند، میحرفی" محسوب ن nاز زمرۀ حروف "کلمۀ 
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 ۴۵بر سر اولین حرف آنها فتحه، ضمه یا کسره آمده است. پس در صورت وجود سه صامت 
  صورت ممکن است.

، را ۴۵در صورتی که چهار صامت داشته باشیم، تمام امکانات برای صورت سه حرفی، یعنی 
ا باز، چون امکان. ام ۱۸۰شود  میکنیم. نتیجه  میامکان برای حرف چهارم ضرب  ۴گیریم و در  می

تواند به دو حرف ساکن ختم شود، باید تعداد امکانات این حالت را از نتیجه کم کرد.  میکلمه ن
شوند،  میی یک کلمۀ دوحرفی است که به ساکن ختم نها تعداد اخیر برابر تعداد ممکن صورت

´ یعنی =3 3  است. ۱۷۱معین چهارحرفی ی ممکن برای یک کلمۀ ها امکان. پس تعداد صورت 9
شود. ابن منعم کارش را به همان روش گفته شده، با  میدر این جاست که قاعدۀ کلی آشکار 

را از تعداد  ۳کند: " میگاه قاعدۀ کلی را بیان  دهد و آن میپنج حرف و سپس با شش حرف ادامه 
های باقیمانده را، با  ی ممکن برای تعداد حرفها کنیم. تعداد صورت میحروف کلمۀ مورد نظر کم 

کنیم. این را به عنوان  میضرب  ۳کنیم. این تعداد را در  می، حساب ها ها و سکون مالحظۀ مصوت
کنیم و تعداد  میرا از تعداد حروف کلمۀ مورد نظر کم  ۱داریم. حال  می"نتیجۀ نخست" نگه 

و سکون، در عدد  ها مصوتهای باقیمانده را، با منظورداشت  ی ممکن برای تعداد حرفها صورت
کنیم. باقیمانده برابر تعداد  میضرب کم  کنیم. نتیجۀ نخست را از این حاصل میضرب  ۴

ها و  های کلمۀ مورد نظر است. در این محاسبه مصوت ی ممکن برای تعداد حرفها صورت
  ی حروف کلمه منظور نشده است."ها ند، اما جایگشتا ه در نظر گرفته شد ها سکون

حرفی  nی ممکن یک کلمۀ ها تعداد صورت W(n)ابن منعم این است که اگر پس قاعدۀ 
  باشد، داریم:

W(n) W(n ) W(n )= - - -4 1 3 3  
n البته این قاعده فقط برای > صادق است و ابن منعم نتیجۀ محاسبه برای اولین سه حالت را  3

)n £ مقدار برای  ۱۰کند. او بحث خود در بارۀ این مسئله را با طرح جدولی با  می) یادآوری 3
صورت برای یک کلمۀ  ۶۲۷,۵۰۷دهد. آخرین مقدار شامل  میحرف خاتمه  ۱۰کلماتی با حداکثر 

 ست.ها ها و سکون حرفی، با احتساب مصوت ۱۰
  دهد: میبه دست  W(n)ابن منعم در پایان بحث در این باره، قاعدۀ دیگری برای محاسبۀ 

W(n) W(n ) W(n )= - + -3 2 3 1   
n که برای =  نیز صادق است. 3

n او پس از عرضۀ جدول پیشگفته برای ,...,= 1  مجزا را به هم  W(n) و 10
ً
دو مسئلۀ ظاهرا

شمارش تعداد منگول میربط  و محاسبۀ تعداد کلمات. برای آن که ارتباط این دو مسئله   ها هدهد: 
هایند. از این قرار الفبای  کند: "فرض کن حروف الفبا همان رنگ میدیده شود، او چنین استدالل 
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رنگ است،  ۲۸رشته نخ از میان  nحرفی متناظر است با انتخاب  nرنگ دارد. یک کلمۀ  ۲۸عربی 
 حرف متناظرش در کلمه تکرار شده است. که در آن هر رنگ به تعداد دفعات

کند: یک  میرا تشریح   ای هالبته، چنان که در ریاضیات مرسوم است، ابن منعم ابتدا نمونۀ ساد
کلمۀ سه حرفی که هیچ یک از حروف آن تکراری نیست؛ نظیر یک منگولۀ سه رنگ که با سه رشته 

را در هم ضرب کنید، که  ۳و  ۱،۲اعداد دهد که در این حالت  می. او توضیح ١نخ ساخته شده است
(تعداد را ۶حاصل آن  توان سه حرف مختلف را در قالب کلمات سه حرفی  مییی که  ها هاست 

که  –ی یک کلمۀ سه حرفی ها افزاید: سپس این حاصل ضرب را در تعداد صورت میمرتب کرد). او 
ن است که با سه حرف یا  هتیجضرب کن. ن –است  ۱۲دیدیم، برابر  ۴چنان که پیشتر در مسئلۀ 

  کلمۀ عربی ساخت. ۷۲توان  میمختلف 
 nصامت نامکرر، قاعدۀ کلی برای محاسبۀ تعداد کلمات  nبا تعمیم این روش اساسی برای 

ایجاد کرد به دست  ها ها و سکون صامت و تغییر ترتیب مصوت nتوان با جایگشت  میحرفی که 
  آید. این تعداد برابر است با: می

  ´!nها) ها و سکون های مصوت داد ترتیب(تع
صامت مورد نظر، به تعداد دفعات معینی تکرار شده  nدر حالتی که بعضی از حروف، در 

ی آن همرنگند، متوسل  ها هی که بعضی از رشتی ها هتوان به همان قاعدۀ مربوط به منگول میباشند، 
با شش رشته نخ که   ای هزند: منگول میپنج رنگ از هشت رشته نخ را مثال   ای هشد. ابن منعم منگول

های این  ی متفاوت و نامکرر دارند. اگر رنگها رنگ ا همرنگند، و دو رشته نخ دیگر کهدو تا دو ت
Ci )iمنگوله را با  ,...,= 1  م:توانیم با جدول زیر نمایش دهی مینشان دهیم، این حالت را  )5

C5  C4  C3  C2  C1  
b b b a a 

و یک  ۱های واحد (در حالت کنونی یک رشته به رنگ  در این جدول مبین رشته نخ aحرف 
مبین یک جفت رشته نخ همرنگ است. حال سؤال این است: چند  b) و حرف ۲رشته به رنگ 
   ها هتواند با تعداد متفاوتی از رشت میها bها و aجایگشت از 

ً
به رنگ مفروض منجر شود. مثال

با یکدیگر تغییری در ظاهر منگوله به بار  ها bبا دیگری، یا تغییر جایگشت  aجابجا کردن یک 
کند، زیرا این جابجایی  میها، وضع را عوض bها با یکی از aنخواهد آورد. اما تغییر یکی از 

تواند به تغییر تعدد دو رنگ در منگوله منجر شود، بی آن که شروط برشمرده برای منگوله را  می
 بر هم زند.

                                                 
 است، زیرا هیچ یک از حروف تکراری نیست. ۳ها نیز  است، زیرا کلمۀ مورد نظر سه حرف دارد. تعداد رنگ ۳  ها تعداد رشته .١
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با استفاده از قاعدۀ گفته شده در مسئلۀ سوم انجام پس در این حالت محاسبۀ تعداد ممکن 

! شود. طبق آن قاعده نتیجه برابر می
( ! !)´

5
2 3

خواهد بود. اگر تناظر بین حروف یک کلمه و  ۱۰یعنی  

ی ممکن در یک کلمۀ هشت ها بینیم که تعداد جایگشت میهای یک منگوله را در نظر بگیریم،  رنگ
  است. ۱۰نج حرف متمایز (سه حرف مکرر و دو حرف نامکرر)، همان حرفی متشکل از پ

کند.  میابن منعم در مسئلۀ هفتم یک کلمۀ نه حرفی متشکل از پنج صامت مختلف را تشریح 
شوند. این  میاز این پنج حرف دو تایشان نامکررند، دوتایشان یک بار و یکی شان دو بار تکرار 

  نمایش دهیم:توانیم با جدول زیر  میحالت را 

f d c b a 
f d c   
f     

  :١شود، به قرار زیر میو در پایین هر ستون حرفی را که به تعداد دفعات معینی تکرار 

f d c b a 
f d c   
f     
f d d a a 

شوند.  میاز پنج صامت است که دوتایشان یک بار تکرار  ٢در این حالت سروکار ما با ترکیبی

! توانند به میاین حروف 
( ! !)´

5
2 2

طریق مختلف مرتب شوند. این پاسخ سؤال مطرح  ۳۰، یعنی به 

 است. ۷شده در مسئلۀ 
گردد. او  می، یعنی تعداد کلمات از دو تا ده حرفی برسئلۀ هشتم ابن منعم به سؤال اصلیدر م

توانند  مید بیشتری از حروف حرفی] را که در آن یک یا تعدا ۱۰تمام حاالت ممکن [برای یک کلمۀ 
  کند: میتکرار شوند، فهرست 

  تاست؛ ۹تکرار یکی از آن که   میحرف متمایز، و حرف ده ۹
حرف متمایز، و حروف نهم و دهمی که تکرار یکبارۀ دو تا از آن هشت حرف یا تکرار دوبارۀ  ۸

  یکی از آن هشت تایند؛
  سه تا از آن هفت حرفند؛ ییا سه بارۀ یک ال، دو ز، و سه حرف دیگر که تکرار یکحرف متمای ۷

                                                 
  . مهم نوشت d ،cو به جای  a ،bتوان به جای  میدر ردیف آخر این جدول   .١
  برد. توانند تکراری هم باشند، به کار می به معنای لیستی از حروف نامرتب، که می دراینجاابن منعم کلمۀ "ترکیب" را   .٢
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حرف متمایز، و چهار حرف دیگر که تکرار یک یا چند تا از آن شش حرفند. اگر دو حرف را  ۶
تواند تکرار یکبارۀ یکی از حروف و سه بارۀ حرف دیگر باشد، یا تکرار دو بارۀ  میتکرار کنند، این 

تواند به صورت  میف تکراری باشند، این فقط یک حرف و تکرار دوبارۀ حرف دیگر. اگر سه حر
توانند تکرار  میتکرار یکبارۀ دو تا [از آن سه تا] و تکرار دوبارۀ سومی باشد. [یا چهار حرف تکراری 

  یکبارۀ چهار حرف از شش حرف باشند.]
باشد، در این کند که اگر فقط پای یک حرف در میان  میاو برای کامل کردن لیست تصریح 

  اند.  ده حرف یکی صورت هر
کند:  میابن منعم در مسئلۀ نهم کارش را با حاالتی که در مسئلۀ هشتم فهرست کرده بود، شروع 

ترکیب ممکن است، که هر  ۹حرف حرف دیگر باشد، برای ده  ۹اگر دهمین حرف تکرار یکی از 
  از آنها دارای ده حرف با یک حرف یک بار تکرارشده است.یک 

و دهمین حرف هر دو تکرار یکی از هشت حرف دیگر باشند، هشت ترکیب  در حالتی که نهمین
ترکیب ممکن  ۲۸ممکن خواهیم داشت، اما اگر این دو حرف تکرار دو حرف مختلف باشند، 

افزاید که برای محاسبۀ این تعداد باید به مسئلۀ  میدهد و  میاست. ابن منعم فقط پاسخ مسئله را 
های مختلف و دو  با شش نخ به رنگ  ای هورد بحث، متناظر با منگولرجوع کرد. حالت م  ها همنگول

جفت نخ همرنگ دیگر، هر جفت به رنگی متفاوت از جفت دیگر و آن شش نخ است. این مسئله، 
" است، پیشتر a, a, a, a, a, a, b, bی ممکن از ترکیب ها که صورت آن "یافتن تعداد جایگشت

! حل شده و پاسخ آن
( ! !)´ =8
6 2

  است. 28

نویسد:  میدارد و به اختصار  میش را از زحمت پرداختن به جزئیات محاسبه معاف ا ه ابن منعم خوانند
 توضیح داده شد، محاسبه کرد." ها توان تعداد انواع ترکیب می"به همین طریق 

ً
  را به روشی که قبال

شود که اگر تمام حروف  میگردد و متذکر  میابن منعم پس از این مقدمات به مسئلۀ اصلی باز 
 حل شده است. در حاالت دیگر او ابتدا مورد کلمات ده حرفی 

ً
یک کلمه متفاوت باشند، مسئله قبال

  کند، سپس نه حرفی،..... تا کلمات دو حرفی. میرا تشریح 
ر شده گیرد که نه حرف آن مختلفند و یکی تکرا میده حرفی را در نظر   ای هدر حالت اول کلم

از ده نخ با نه رنگ مختلف که از میان   ای هگردد: منگول میبر  ها هاست. ابن منعم باز به مسئلۀ منگول
  ند.ا ه رنگ (تعداد حروف الفبای عربی) انتخاب شد ۲۸

  روش محاسبه چنین است:
 یها رشته نخ

ً
  ای همنگول  ها هخواهیم با ده تا از این رشت میرنگ مختلف داریم.  ۲۸ی با مجموعا

به نه رنگ بسازیم. چه تعداد از این منگوله ممکن است؟ این تعداد را محاسبه کنید و به عنوان 
  دارید. نخستین عدد نگه
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ند: نه حرف مختلف و یک حرف که تکرار یکی از نه تای قبلی است. ا ه حال ده حرف داده شد
  این دومین عدد و در این حالت برابر با نه است.

ی یک کلمۀ ده حرفی را، که یکی از حروف آن دو بار تکرار شده است، ها تعداد جایگشت
  محاسبه کنید. این سومین عدد است.

تکمیل شده باشد  ها و سکون ها مصوتی یک کلمۀ ده حرفی را که با ها اکنون تعداد صورت
 متذکر 

ً
ن عدد فقط به تعداد ای  هشود ک میمحاسبه کنید. این چهارمین عدد است (ابن منعم بعدا

کند که آن را برای محاسبات بعدی مربوط به  میحروف موجود در کلمه بستگی دارد و توصیه 
  کلمات با تعداد حروف معین حفظ کنید. "به این ترتیب خسته نخواهید شد").

تواند کلمۀ ده  میضرب این چهار عدد "تعداد کلمات موردنظر است، چنان که کسی ن حاصل
  حرف تکراری دیگری را ادا کند که آن حرف یکی از حروف قبلی نباشد." حرفی با یک

ابن منعم سپس به همین روش به تفصیل به هر دو حالت فرعی کلمات ده حرفی که هشت 
"حاالت دیگر نیز به همین روال  میپردازد و در پایان  میحرفشان متمایز است  گوید که: 

  شوند". میمحاسبه 
"نخستین عدد"، به جدول تعداد ترکیبشاید خواننده متوجه شد ی ها ه باشد که برای پیدا کردن 

p چیز نیاز است، که در حالت مورد بحث pتایی، از میان  nممکن  = n و 28 ,...,= 1 (بر  10
شود). معلوم شده است که ابن منعم، به دلیل  میاساس حدی که ابن منعم برای طول کلمه قایل 

کمبود وقت، این جدول و چند جدول دیگر را حذف کرده است. اما خود او در پسگفتاری بر رساله 
، در زمانی که رساله تکثیر و به شاگردان داده شده بود، جدول می

ً
ی الزم را تدوین ها نویسد که بعدا

  کرده و به رساله افزوده است.
کند. اولین آنها یک کلمۀ ده حرفی  میاش تشریح  ندین مثال را برای خوانندۀ رسالهچابن منعم 

بدون حرف تکراری است. چون حرف تکراری وجود ندارد، حاصلضرب از سه عامل تشکیل 
)C خواهد شد. نخستین عدد , )28 ! ۱۱۰,۱۲۳,۱۳، برابر 10 ، برابر با ۱۰است. دومین عدد 

ها  حرفی با احتساب مصوت ۱۰ی یک عدد ها ست و سومین عدد، که تعداد صورتا ۸۰۰,۶۲۸,۳

/ ست، طبق محاسبه برابر باها و سکون ´ 192 41738   است. 10

  توسط ابن مجدی  ای هشمارش تعداد معادالت چندجمل
ممکن یکی دیگر از مسائل حساب که توجه مؤلفان مسلمان را جلب کرده بود، محاسبۀ تعداد 

یک متغیره و از درجۀ معین بود. این مسئله آشکارا توجه تمام کسانی را که   ای همعادالت چندجمل
از درجۀ معین بیابند، جلب کرده بود.   ای هکوشیدند پاسخ کاملی برای معادالت چندجمل می
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آنها را تا برشمرد و همۀ  ۶خوارزمی، در قرن سوم هجری، معادالت متفاوت حداکثر از درجۀ دو را 
صورت مختلف معادالت  ۲۵حل کرد. عمر خیام نیز در کتاب جبرش، در قرن ششم هجری، 

 را ذکر کرد. ۳حداکثر از درجۀ 
ت ۷۶۰/م۱۳۵۹یاضیدان و منجم مصری، متولد شهاب الدین ابن مجدی [ر

ّ
ق]، که ُمَوِق

ی به نام ق درگذشت. او کتاب ۸۵۱میالدی/ ۱۴۴۷مسجد جامع االزهر در قاهره بود، در سال 
ابن بنا نوشت و در آن کوشید نشان دهد  تلخیص اعمال الحسابدر نقد کتاب حاوی اللباب 

برای این کار ابتدا نشان داد تعداد ممکن  ١نامحدود است.  ای هکه تعداد معادالت چندجمل
توان  میشان عدد صحیح معینی باشد چگونه  را که حداکثر درجه  ای همعادالت چندجمل

 یک   ای هکرد. البته امروزه صورت متعارفی برای معادالت چندجملمحاسبه 
ً
کلی داریم. مثال

ax معادلۀ درجۀ چهارم را به صورت کلی bx cx dx e+ + + + =4 3 2 نویسیم. اما  می 0
باید  ها همۀ ضریب  میدر ریاضیات دورۀ اسال  ای هضرایب در شکل کلی معادالت چندجمل

 آنچه م میمثبت 
ً
x ا به صورتبودند. مثال x x x- - + - =4 3 25 2 8 2 7 نویسیم، در آن  می 0

xزمان باید به صورت  x x x+ = + +4 3 25 2 2 8   شد. نوشته می 7
"حالت"  ابن مجدی تعداد معادالت ممکن تا درجۀ معینی را با شکستن آن معادالت به چندین 

 اگر معادل میمحاسبه 
ً
ی آن وقتی بود که مجموع دو تا از ها پنج جمله داشت، یکی از حالت  ای هکرد. مثال

بود (همان حالتی که در باال آمد). آنچه را که ابن مجدی از حالت باال  میآنها برابر مجموع سه تای دیگر 
)توانیم به صورت  میدر نظر داشت،  , )2 )به عنوان حالتی غیر از  3 , )1 )یا  2 , )1   نشان دهیم. 4

توان با یکی از  میی ممکن را ها با حداکثر پنج جمله، حالت  ای هبرای مثال باال از معادل
)های  زوج , )1 1 ،( , )1 2 ،( , )1 3، ( , )1 4 ،( , )2 )یا  2 , )2   نشان داد. 3

را محاسبه  ۴و  ۳، ۲ابن مجدی ابتدا تعداد حاالت ممکن برای معادالت حداکثر با درجۀ 
یابد. تنها همین سه عدد باید بسیاری از  می ۹۰و  ۲۵، ۶را  ها کند و تعداد حاالت ممکن آن می

[با   ای هبت به این ادعا متقاعد کرده باشد که تعداد معادالت چندجملخوانندگان نوشتۀ او را نس
 یابد. میافزایش درجه شان] به طور نامحدود افزایش 

  ای هجمله داشته باشیم، تعداد معادالت دوجمل nدهد. اگر  میاو سپس قاعدۀ کلی را به دست 

)ممکن به صورت  , )1 n(n برابر با 1 )-1

2
به   ای هخواهد بود. برای پیدا کردن تعداد معادالت سه جمل 

)صورت  , )1 )تعداد مربوط به صورت  2 , )1 nرا در 1  ضرب کنید. 2-

                                                 
از پروفسور ا. جبار برای ارسال متن عربی این بخش از کتاب و نیز از پروفسور م. باقری به خاطر کمکش به من در فهم متن، هنگامی که   .١

  کنم.  در فرودگاه منتظر پرواز با تأخیر از تهران به اصفهان بودیم، تشکر می
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 یخط ۀبریتانیا، نسخ ۀ(موز یا شمارش معادالت چندجمله ۀدربار یابن مجد ۀآغاز نوشت ۀتصویر صفح

  )پ ١٩٤- پ١٩٣، گ Add 7469 ۀ شمار

)ی ها معادالتی که چهار جمله دارند، حالت , )1 )و 3 , )2 را هم دارند. در حالت نخست  2
1´ضرب  حاصل nرا در   ای هسپس تعداد معادالت سه جملرا به یاد بسپرید.  3 ضرب و به  3-

) های حالت ای این تعداد چهارجمله، تقسیم کنید. عددی که قرار شد به یاد بسپرید , )1 است.  3
)حالت  برای , )2 2´ضرب  باز حاصل 2 ا به یاد بسپرید و همچون حالت قبل تعداد معادالت سه ر 2
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nرا در   ای هجمل ، تقسیم کنید. نتیجه تعداد معادالت یدا هضرب و به عددی که به یاد سپرد 3-
)حالت  , )2   است. 2

معادالت دارای چهار جمله قابل کند، اما استدالل او در مورد  میابن مجدی این نتایج را اثبات ن
است. معادالت سه   ای هبسط یافتۀ یک معادلۀ سه جمل  ای هفهم است: هر معادلۀ چهار جمل

)همگی از حالت   ای هجمل , )1   ای هاند. حال با اضافه کردن یک جملۀ چهارم به معادلۀ سه جمل 2
 ند،ا ه که دو جمله با هم جمع شداین جمله به طرفی  ایجاد کرد. اگر  ای هتوان یک چهارجمل می

)اضافه شود، حالت  , )1 )از نوع  ای هشود. پس تعداد معادالت چهارجمل میایجاد  3 , )1 ، برابر 3
دهیم، اال این که طرفی که جمع سه جمله  مینشان  Tاست، که آن را با   ای هتعداد معادالت سه جمل

 ۳را باید به  Tحاصل شده باشد. بنابراین   ای هتواند به سه طریق از یک معادلۀ سه جمل میاست، 
)از حالت   ای هتقسیم کنیم تا تعداد معادالت چهار جمل , )1 به دست آید. استدالل در مورد  3

)معادالت از حالت  , )2 مشابه همانی است که گذشت: این معادالت با اضافه کردن جملۀ چهارم  2
فقط یک گزینه   ای هشوند. برای هر معادلۀ سه جمل میایجاد   ای هبه طرف منفرد معادلۀ سه جمل

2´تواند به  میوجود دارد، اما [هر معادله به عنوان] نتیجه  ر طریق مختلف ایجاد شده یعنی چها 2

(در هر معادله، دو مجموع و دو عامل جمع). پس  T باشد 
4

)از نوع   ای همعادلۀ چهارجمل , )2 2 
  شود. میحاصل 

جملۀ مجزا  ۴تعداد معادالتی باشد که از  E4پس، به طور خالصه، قاعدۀ کلی چنین است: اگر 

Tند، در این صورت: ا ه تشکیل شد TE B= + +4 3 4
ای  تعداد معادالت دوجمله Bکه در آن  

  است.  ای هتعداد معادالت سه جمل Tحاصل از چهار جمله و 
د. اگر یکی از بر میابن مجدی کار را با محاسبۀ تعداد معادالت با حداکثر پنج جمله به پایان 

، سه  ای هتوان تعداد معادالت دوجمل میجمالت وجود نداشته باشد، آنگاه مطابق قواعد پیشگفته 
را محاسبه کرد. معادالت کامل (دارای پنج جمله) بسط یافتۀ معادالت   ای هو چهارجمل  ای هجمل

)از حالت   ای هچهارجمل , )1 )یا  3 , )2 حالت   ای هاند. پس کافی است تعداد معادالت چهارجمل 2
( , )1 nرا در  3 )منتج از حالت   ای هتقسیم کنیم. تعداد معادالت پنج جمل ۴ضرب و به  4- , )2 2 ،

 از همین حالت است.  ای هدوسوم تعداد معادالت چهارجمل

)Qتوان به صورت  میاین قاعده را  , )E B Q( ) Q( , )= + + + + ´1 3 21 1
5 3 4 4 3

2 بیان کرد، که  2
)Qدر آن  , )1 )Qو  3 , )2 )از حالت   ای همبین تعداد معادالت چهارجمل 2 , )1 )و  3 , )2  Q هستند. 2

  است.  ای ههم تعداد کل معادالت چهارجمل 
  است.  ای هکند، اما طریق اثبات آن مانند حالت چهارجمل میابن مجدی این فرمول را ثابت ن
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  ای شمارش معادالت چندجمله ۀدر بار یابن مجد ۀاحمد جبار از نوشت ۀآغاز دستنوشت ۀتصویر صفح
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ای خورشیدی ترازوج بررسیگزارش    کارکرد نوروز

  ١محمد باقری
 

) نوروزنمــای خورشــیدی ۲۶-۲۱، ص ۱۳۹۲(بهار و تابســتان میراث علمی ۀ سوم نشریۀ در شمار
 -  معرفــی شــده اســت. ایــن ابــزار طبیعــیروستای ترازوج در حومۀ خلخال (بر سر راه هشــجین) 

متر بر خط الرأس تپۀ معــروف  ۳تا  ۲چین مخروطی به ارتفاع -  ساز به صورت سه کپۀ سنگ دست
چین ها را شمس الــدین علــی خلخــالی به گوئوخ داغی در شرق روستای ترازوج است. این سنگ

ریاضی و نجومی استادش  هـ) شاگرد شیخ بهاءالدین عاملی (شیخ بهائی) که شارح آثار ۱۱(سدۀ 
 هم بوده در حدود چهار قرن پیش ساخته است. 

بیسنگ روز مانــده بــه  ۱۸ترین آنهاست، محل طلــوع خورشــید در  چین سمت راست که جنو
روز  ۳متری سمت چپ آن، سنگ چین دوم محل برآمدن خورشید در  ۲۵۰نوروز است. در حدود 

متری سمت چپ موضع اخیر، محل  ۱۸ ددر حدو چینخره سومین سنگمانده به نوروز است. باأل
 طلوع خورشید در روز اول فروردین است. 

همۀ اینها از دیدگاه ناظری اســت 
که از پنجرۀ شــرقی مســجد روســتای 
ترازوج کــه بــه نــام شــیخ بهاءالــدین 
(شیخ بهائی) خوانده شده است طلوع 
آفتــــاب را مشــــاهده کنــــد. ایــــن 

ک" خوانده می چین سنگ
َ
د شون ها "َکل

یش هــای ســاکنان منطقــه  کــه در گــو
تالشی) کلک یا کله به معنــی -(ترکی
 چین است.  سنگ

                                                    
  ، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران،اسالم و ایرانمیراث علمی سردبیر نشریۀ  .١

mohammad.bagheri2006@gmail.com, www.mb-kushyar.com 
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 ۱۹۱۹ارتفاع مسجد از ســطح دریــا 

 ۲۲۳۶چــین میــانی متر و ارتفــاع ســنگ
متر باالتر از روستا) است. بنا بــه  ۳۲۰(

 
ً
 اظهار یکی از اهالی، نام این روستا قــبال

نام ترازوج (کــه در  مؤمن آباد بوده است.
ــَرزی تلفــظ میم

َ
شــود)  حل به صورت ت

تواند به خاطر آن باشد که محل طلوع خورشید در اول برج میزان (ترازو) یعنی روز اول شهریور،  می
چین ســوم همان محل طلوع در اول برج حمل (بره) یعنی روز اول فروردین است که از پشت سنگ

روز پایانی  ۱۸طلوع خورشید همانند روز نخست برج میزان  ۱۸دیده می شود. به عبارت دیگر، در 
بــره" د چین برج حوت، طلوع خورشید از پشت سنگ ر منطقــۀ هاست. وجود روستایی به نام "ترازو

گــذاری  هــا در نــام تواند شاهدی بر این گونه استفاده از نــام فارســی بــرج دینور استان کرمانشاه می
ع تقریبا متقارن خورشید از دو سوی قلۀ گذاری طلو ها باشد. به روایت اهل محل علت این نام مکان

 
ً
 مساوی با زاویۀ ارتفاع سنگ ۱۷کوه در طول سال است (زاویۀ ارتفاع قله تقریبا

ً
چــین  درجه، تقریبا

  سوم است).
روزمانده به نوروز بادی می وزد که "وعده ِیلــی"  ۱۸بنا به هواشناسی عامیانۀ ساکنان محلی، در 

نام دارد. بر پایۀ این هواشناسی اگر باد مذکور از شمال بیاید "ِمه ِیلی" یعنی باِد وعده (باد پیشگویی) 
رمیج" خوانده می شود و نشانگر 

َ
یعنی باِد ِمه و حاکی از پرآبی سال آتی است. اگر از جنوب بوزد "گ

 
ً
چین سمت راست همین بــوده  علت انتخاب محل سنگ سالی کم بارش در پیش روست. احتماال

 برگــزاری شود که بــه منظــور تــدارک روز مانده به نوروز هم گفته می ۳اب زمان است. در بارۀ انتخ
  های نوروزی است.  آیین

وضع هــوای چهــار فصــل در این هواشناسی عامیانه وضع هوای چهار روز اول سال نشانۀ 
روز مانده بــه نــوروز)  ۱۰شد. همچنین معتقد بودند که در میانۀ چلۀ کوچک ( سال دانسته می

میبادی به  گی" (کوالک پسر کرد) 
َ
وزد که بسیار سرد است و در آن هنگام  نام "کورد اغالن کول

معنی لک مهاجرت کرده رفته، اگر ببیند روغن زرد آب شده است (که به  پسر ُکرد که در پی لک
ِد  کاهش سرماست) به روستا برمی گی" (کوالک گردد. چند روز مانده به نوروز هم "ِخ

َ
رنبی کول

آیــد و  و معتقد بودند که خضــر می کردند در آن ایام گندم برشته را آرد میوزد.  یخضر نبی) م
  زند.  رویش انگشت می

، ۳ ، شــمارۀمیراث علمیدر نقاط مختلف جهان از جمله در روستای ِده ُبکر مهاباد (بنگرید به 
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ابزارهای طبیعی برای نشان دادن زمان اعتدال بهــاری وجــود دارد کــه ۶۱، ص ۵ و شمارۀ ۲۶ص   (
  های کشاورزی در مناطق روستایی مهم بوده است. از لحاظ تغییر فصل و آغاز فعالیت

های ســاخته شــده بــر  بیعی طلــوع خورشــید همــراه بــا نشــانهدر نوروزنمای ترازوج از پدیدۀ ط
  ایم. مشابه آن را در جایی سراغ نداشتهاز این لحاظ تا کنون الرأس کوه استفاده شده است و  خط

) آمده است، چندین بــار در بازدیــدهای ۳(شمارۀ  میراث علمیچنان که در گزارش مندرج در 
) کوشــیدیم تــا بــه میــزان ۱۳۹۱و اردیبهشــت  ۱۳۹۰، اســفند ۱۳۹۰جمعی از ترازوج (اردیبهشت 

مختلــف از جملــه ابــری بــودن هــوا و نقــص تجهیــزات کارایی آن پی ببریم. اما هر بار بــه دالیــل 
گیری کنــیم. در ایــن مــدت  چین ها را اندازهنتوانسته بودیم مختصات افقی (سمت و ارتفاع) سنگ

هــا بــر پایــۀ مثلثــات کــروی منجــر بــه  چین های موضع این سنگ مطالعۀ نظری برای تحلیل ویژگی
  یافتن رابطۀ زیر شد:

sin (cos sin cos sin sin ) / sind a h h= j× × - j× e  
ارتفاع  hسمت و  aعرض جغرافیایی محل،  φتعداد روزهای مانده به اعتدال بهاری،  dکه در آن 

  εچین مورد نظر (کمان فاصلۀ آن نقطه تا دایرۀ افق) و سنگ
ً
درجــه)  ۵/۲۳میل دایرةالبروج (تقریبا

  است. صورت کسر فوق قدر مطلق سینوس میل خورشید در روز مورد نظر است.
  شود: از دستور باال نتیجه می  ) d=۰آفتاب در روز اول سال (برای لحظۀ طلوع 

sin tan tana h= j× 
هــا  چین برای تحقیق درستی کارکرد سنگ

ــوق در  ــتورهای ف ــا دس ــا ب ــوانی آنه و همخ
و روز اول  ۱۳۹۶اســفند  ۲۷و  ۱۱روزهــای 
در لحظــۀ طلــوع آفتــاب در  ۱۳۹۷فــروردین 

هــوای محل حاضــر شــدیم و بــا اســتفاده از 
افــزار مناسب و ابزار اندازه گیری کارآمد (نرم

Mobile Observatory  نســــخۀV2.01  و
ــنج زاویه ــی  در س ــای مرتض ــراه آق ــن هم تلف

صومی) کــه امکــان تعیــین ســمت و ارتفــاع 
خورشید را در هر زمــان از جملــه در لحظــۀ 
طلوع فراهم می کرد توانستیم در هر سه روز، 

آمــدن از خورشــید را در هنگــام برمختصات 
  الرأس ثبت کنیم. خط
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ها طلوع کرد. تقریب مذکور هم  چین در هر سه روز خورشید با تقریب پذیرفتنی از پشت سنگ
یل  چین عالوه بر امکان خطا در تعیین محل دقیق سنگ ها، به این علت است که هر سال لحظۀ تحو

لحظــۀ طلــوع هــم انــدکی گیرد؛ میل خورشید در  ش ساعت دیرتر از سال قبل صورت میحدود ش
بی کبیسه شدن شود. با  رشید اندکی به سمت راست منتقل میتر) است و محل طلوع خو بیشتر (جنو

هــای  گردد و به ایــن ترتیــب در ســال اله، دوباره محل طلوع به چپ برمیهای چهار س سال در دوره
رصــد فــوق در ارش ســه ها اندکی نوسان دارد. گز چین متوالی محل طلوع خورشید در پشت سنگ

 آید. ادامه می

  ١١/١٢/١٣٩۶روز جمعه 
  حاضران: بهروز عظیمی هشجین، مرتضی صومی و محمد باقری

دقیقه؛  ۱۰و  ۸چین (سمت چپ) ساعت لحظۀ طلوع (ظاهری) خورشید از پشت اولین سنگ
  چین طلوع کرد و مختصات افقی آن چنین بود:خورشید از کنارۀ راست سنگ

= a سمت نسبت به شرق   ۲/۲۲رجه د 
۶/۱۵درجه  = h ارتفاع نسبت به افق  

چین و روز طلوع خورشید، مقادیر فوق در دستور کلــی برای تحقیق رابطۀ بین مختصات سنگ

 ).φ= ۵/۳۷˚مذکور در باال قرار داده شد تا روز مربوط به آن به دست آید (عرض جغرافیایی محل: 

/ / / / / /sin (cos sin cos sin sin ) / sind = × × - ×37 5 22 5 15 6 37 5 15 6 23 5   

/sin d =0 3125  
d =  ۲/۱۸روز  

  مطابقت دارد.روز)  ۱۸(که با مقدار مورد انتظار 
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در این روز آسمان ابری بود ولی به نحوی باورنکردنی در هنگام طلوع خورشید از غلظت ابرها 
کاسته شد چنان که تنها برای چند ثانیه مشاهدۀ خورشید بدون عینک یا فیلتــر مخصــوص هــم بــه 

  ممکن بود. راحتی

شنبه    ٢٧/١٢/١٣٩۶روز ی
حاضران: مرتضی صومی، یاسمن آذرنیور، مهدی نوروزی بخش، بهادر پورحسینی، سینا بخشنده، 

  احسان رمضانی، سمیرا حسین زاده و محمد باقری.
چین دوم (میانی) طلوع کرد و مختصات افقــی آن دقیقه از پشت سنگ ۵۲و  ۷خورشید در ساعت 

  چنین بود:
نسبت به شرقسمت   a =   ۷/۱۴درجه  

۷/۱۶درجه  = h ارتفاع نسبت به افق  
  با جایگذاری در دستور کلی نتیجه می شود:

/ / / / / /sin (cos sin cos sin sin ) / sind = × × - ×37 5 14 7 16 7 37 5 16 7 23 5   

/sin d =0 04475  
d =  ۵۷/۲روز  

  نزدیک است.روز)  ۳(که باز هم به مقدار مورد انتظار 

  ١/١/١٣٩٧روز چهارشنبه 
امدادی، یاسمن آذرنیور، سمیرا حسین زاده، محمد رضا عظیمی، امین یگان خــواه، حاضران: زهرا 

  محمد هادی رجا، سینا بخشنده، مرتضی صومی و محمد باقری.
های رنگین کمان) بــاالی افــق مشــرق دیــده  ای ابر رنگی (با رنگ پیش از طلوع خورشید قطعه

  شد که حاصل شکست نور در ذرات یخ موجود در فضاست. می
چین سوم طلوع کــرد و مختصــات دقیقه از پشت سنگ ۴۸و  ۷ر این روز خورشید در ساعت د

  افقی آن در لحظۀ طلوع چنین بود:
= a سمت نسبت به شرق   ۲/۱۳رجه د 
۹/۱۶درجه  = h ارتفاع نسبت به افق  

d برای این مورد حالت خاص = 0 sin را داریم که برای آن  tan tana h= ×j با مقادیر اندازه گیری  

آید. بدیهی است که در می ۲۳۳۱۳/۰و سمت راست برابر با  ۲۲۸۳۵/۰شده، سمت چپ معادله برابر با 

به علت سرعت بیشتر تغییر میل خورشید در هنگام اعتدالین و با توجه به این که لحظۀ تحویل سال ساعت 
  ساعت پیش از طلوع خورشید)، این تفاوت پذیرفتنی است. ۱۲بود (حدود دقیقۀ عصر روز قبل  ۴۵و  ۷
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جالب توجه این که در روز اول فروردین، رصد طلوع خورشید با حضور عدۀ قابــل تــوجهی از 
های ویژۀ رصد خورشید گرفتگی شاهد طلوع  اهالی روستا انجام شد و عدۀ زیادی توانستند با عینک

اشند (از جمله آقایان سعید رضائی، عبدالحسین پاشائی، عزیز چین سوم بخورشید از پشت سنگ
  پیرامونی، عظیم اسکندرنیا و محمد باستانی).

الدین علی خلخالی با تعیین نقاط مورد نظر بر خــط الــرأس کــوه (از  رود که شمس میاحتمال 
رالب طریق مشاهده از پنجرۀ مسجد در سه روز مورد نظر)، مختصات افقی آنها را به کمــک اســط

د و نقاطی را تعیین کند که توانست به روی خط الرأس برو باشد. با داشتن این مختصات او مییافته 
های سمت و ارتفاع (انخفاض) پنجرۀ مسجد وارون مختصات یافته شــده باشــد. امــا داوری  زاویه

  قطعی در این مورد نیازمند بررسی بیشتر است.
) و ۳(شمارۀ  میراث علمیخورشیدی ترازوج در نشریۀ  در پی انتشار مقالۀ مربوط به نوروزنمای

یزیونی از صدا و سیمای اردبیل، توجه دوستداران  بازتاب رصدهای انجام شده به صورت گزارش تلو
 تاریخی جلب شده است. همچنین بر سر راهی -های گردشگری علمی به این ساختار علمی جاذبه

 شــود (و  هشجین جدا مــی -که از جادۀ خلخال
ً
بــه روســتای سوَســهاب مــی رود)، تــابلوی  نهایتــا

راهنمایی با عنوان "نوروزنمای خورشیدی ترازوج" نصب شده است. جا دارد با توجه به تأیید صحت 
  ریزی و اجرا شود. منظمی برای بازدید از آن برنامه های کارکرد این نوروزنمای بی نظیر، گشت

کنــیم  پیشنهاد می
ــر  ــتفادۀ بهت ــرای اس ب

ـــــــدگان و بازدید کنن
اطالع رسانی مناسب، 
تـــــابلویی حـــــاوی 
چگونگی کارکرد ایــن 
ــراه  ــه هم ــا ب نوروزنم
اطالعـــات تـــاریخی 
مربوط به آن در محل 
مناســـبی بـــر دیـــوار 

  مسجد نصب شود.
خانــۀ  ۱۳۹۰در هشجین (مرکز منطقۀ خورش رســتم) کــه تــرازوج نزدیــک آن اســت در ســال 

از درگذشت بانو مریم میرزاخانی ریاضیدان  ، پس۱۳۹۶ریاضیات تأسیس شده است که در مرداد 
  ).۱۱شمارۀ میراث علمی بلندآوازۀ ایرانی به نام او خوانده شد (بنگرید به سخن سردبیر 
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  ١بادهای دورۀ اسالمی آس

  ٢د. سائر بصمه ج
  ٣ترجمۀ حمیدرضا نفیس

  مقدمه
باز به توان باد پی برده بود جایِی گاه آرام و گاه شدیِد هوا در سطح زمین است، انسان از دیرباد جا به

  خدمت گیرد.تواند آن را در خشکی یا دریا تسخیر کند و بهچگونه میو به فکر افتاد 
نوردیدند اولــین ها را درمیها و دریاشکافتند و رودخانهدارکه امواج آب را میهای بادبانکشتی

شد. انسان به کمک باد از پارو زدن با دست هایی بودند که در آنها از حرکت باد استفاده میدستگاه
خدمت گرفته ها بهبادها آسجایی در مسیرهای آبی آسان شد. سپس در خشکیو جا به نیاز شدبی

شد و برای حرکت سنگ آسیا نیز دیگر به نیروی دست انسان نیازی نبود و تولید آرد گندم به مقــدار 
  زیاد و در زمانی کوتاه به آسانی مقدور شد.

خدمت بگیرد. اصطالح توانست آن را به توان باد به یک منبع انرژی کمکی تبدیل شد که انسان 
که با استفاده از انــرژی جنبشــی  رود به کار میهایی های بادی" نامگذاری برای تمام دستگاه"موتور

 کنند.جایی تودۀ هوا تولید انرژی میحاصله از جا به
جدید انرژی  های بادی زمان ما هستند. آنها منابعترین انواع موتورها یکی از مهمبادامروزه آس

  شوند.پذیرند که از نظر محیط زیستی پاک محسوب میتجدید
ها در شرق را قبول ندارنــد، بــا ایــن ادعــا و بادبخش بزرگی از نویسندگان اروپایی پیدایش آس

ولی ایــن توجیــه ناکــافی و ناشــی از  ٤کنند.استدالل که کشورهای شرق امروزه از آنها استفاده نمی
  است. های شرقی امروزیکاری دولتها و کمبیهمتی

                                                    
  پرهیز از طوالنی شدن بخشی از آن حذف شده است:ترجمۀ مقالۀ زیر که برای   .١
لعربیةطواحین الهواء "د. سائر بصمه جی،   م، ص ٢٠١٧ق / سپتامبر ١٤٣٨حجۀ ، ذی٩٩، شمارۀ ٢٥، سال والتراث الثقافةآفاق "، ا

١٠١ - ٨٣. 
  .saerbasmaji@gmail.comدکترای تاریخ علوم، حلب، سوریه،   .٢
 .hr2nafissi@yahoo.com مکانیک، مهندسی کارشناس .٣

4.  Usher, Abbott Payson, History of Mechanical Inventions, McGraw-Hill Book Company, New York, 1929, p. 
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 ها از دوران باستان، و شناخت دقیــق و تحلیلــی نقــشبادهدف این پژوهش بررسی تاریخ آس

  های شرق و غرب دورۀ اسالمی است.مسلمانان در مهندسی و استفاده از آن در سرزمین

  هانگاه به واژه
باد را در سیستان مشاهده کردند و ادیبان عربی زبان، هایی که از سدۀ چهارم هجری آسدانجغرافی

اند و در اندلس به مجاز آن را رحی الّسحاب به معنی دستاِس ابــر کار نبردهرا به طاحونة الهواءواژه 
 کند. واژه آسیا (باد را تداعی نمینامیدند که واژه آسمی

ّ
) به لحاظ حیالّر ) با واژه دستاس (احونةالط

  است.عربی گرفته شده الطاحونةاز  Tahonaاند. کلمۀ اسپانیایی  عنیکارکردشان هم م
و  الرحــیهای ق) مشتقات و ترکیبات مربوط به واژه۳۹۳لیف جوهری (د أت الصحاحدر کتاب 

  ١اند.کار رفتههای عربی بهاین واژه در اشعار شعرای دوران جاهلیت نیزو  آمده است الطحن
  کند:اجزای دستاس را چنین تعریف می اثیمجرق) در کتاب ۲۷۶ابن قتیبه (د 

هَوة
ُّ
  ریزی که بین دو سنگ آرد شود.ها که از دهانۀ مرکز سنگ گردان میچه از دانه: آنالل

  گیرد.دست میالّرائد: دستۀ سنگ گردان که آرد کننده برای چرخاندن سنگ گردان به
قال: سنگ زیرین و ساکن دستاس.

ِّ
  الث

طب: محوری که سنگ 
ُ

  چرخد.گردان دستاس به ِگرد آن میالق

  
  . دستاس۱شکل 

                                                    
  شرح زیرند:هاي فارسی آنها بهمشتقات و ترکیبات این دو واژه و اشعار عربی آنها در ترجمه آورده نشد ولی واژه. ١

ا، دستگاه خرد کردن و آرد کردن حبوب یا گچ و آهک و مانند آن، یا گرفتن روغن و شیرۀ نبات و جز آن را رحی، طاحونه، لغتنامۀ دهخدا: آسی
 ۴شاعر از سدۀ  ۲۱. این کلمه بر همۀ انواع بادی و آبی و دستی و ستوری اطالق شود. در این لغتنامه اشعاری از ]خوانندمی[آس، آسیاو 

  شود.های آس، آسیاب، آسیا و آسیای باد در آنها دیده میکه از واژهاست قمری یاد شده ۱۱تا 
ا آن آرد می کنند، اگر به قوۀ آب حرکت کند آسیاب و اگر با دست بگردانند فرهنگ عمید: آس، دو سنگ گرد و مسطح که غالت را ب

یند، آسیاهایی را که به قوۀ موتور کار کدستاس و اگر به توسط خر بگردد خرآس می یند، آسیاو و آسیاه هم نند آسیای دودی میگو گو
  گفته شده است.
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  های اولیهیافته
کار گرفتــه های دور بهبادهای اولیه بر پایۀ بادبانی که در دریانوردی و رودخانه پیمایی در گذشتهآس

بود بنا شد. گویا مصریان قدیم اولین گروه از مردمی بودنــد کــه در دریــانوردی خطــر کردنــد؛ شده
هــا های چارگوش قابل برافراشتنی بر تیرکهای بلند ثابتی بود و بادبانا مجهز به تیرکهای آنهکشتی

ها که در ساحل شرقی دریــای سال پیش فنیقی ۴۰۰۰آویخته بود. بنا بر مستندات برجای مانده از 
داعی کردند. البته بادبان ابــها در هر جای ممکن استفاده میکردند نیز از بادبانمدیترانه زندگی می

هــا بــه بود که بــا جهــت بــاد در دریــاای سخت ای مثلثی شکل از جنس پارچهصورت قطعهآنها به
ها سفرهای دریایی تا دهانۀ رود نیل را ممکن کرد، و بدین ترتیب برای فنیقیحرکت شناور کمک می

بــه  ســال پــیش ۲۵۰۰ها تجارت کنند. اولین سفرهای دریایی دور آفریقــا ساخت، تا با مصریمی
حسب روایت هرودوت در تاریخ یاد شده است. شاید وی نیز در آن سفر شرکت داشته است. گمان 

  رود این از اولین انواع استفاده از انرژی باد در عملیات حمل و نقل دریایی بوده است.می
 - ۱۷۹۲ها به استفاده از انرژی باد در خشکی به پادشاه معروف بــابلی حمــورابی (اولین اشاره

هــای است که او در سدۀ هجدهم پیش از میالد آبیاری زمــین گردد. گزارش شدهق م) برمی۱۷۵۰
  اندازی و آغاز کرد.کشاورزی را با استفاده از انرژی باد راه

گردد، گرچه اســتفاده این اشاره به ابتدای هزارۀ دوم پیش از میالد در شهرهای بین النهرین برمی
 زارها در نوشتۀ لوح سیاه بازالتی حمورابی معروف آمــدهکردن کشتاز چرخ بادی به منظور سیراب 

رسد، تنها احتمال دارد آن تجهیزات نظر میآوری آن تجهیزات بعید بهولی آشنایی آنها با فن ١است
های حاشیۀ دجله و فــرات پیــدا شــد بادهای با محور عمودی که بعدها در فالت ایران و شهربا آس

  شبیه بوده باشند.

                                                    
بند دارد که تنها در دو بند از ترجمۀ فارسی آن یادی از ابزار (چرخ) آبیاری شده است، ولی مشخص نیست که از  ۲۸۲قوانین حمورابی  .١

یکی پارس گرفته شد در زیر ببینید.  یا نه. شده استانرژی باد یا آب در آنها استفاده می   دو بند یاد شده را که از سایت و
  گرم نقره به صاحب آن بدهد. ۲۳زار را بدزدد باید ابزار (چرخ) آبیاری کشت کسی: اگر ۲۵۹بند 
  گرم نقره به صاحب آن بدهد. ۱۴زار را بدزدد باید : اگر کسی مخزن آب ابزار (چرخ) آبیاری کشت۲۶۰بند 
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است و کاری شده) در باالی متن قوانین حمورابی کنده۲یک نقش برجستۀ سنگ بازالتی (شکل 
کنــد. ایــن لــوح منصفانه میدهد چگونه ایزد شاماش، حمورابی را امر به تصویب قوانین نشان می

عیالم حمل کرد.  عنوان رمز پیروزی در جنگ با خود از بابل بهرا یکی از پادشاهان عیالم به سنگی
م در شوش کشف شد. در متن این لوح سنگی اولــین اشــاره بــه اســتفاده از ۱۹۰۱این لوح در سال 

  شود.مشاهده می انرژی باد در آبیاری نیز

 دورۀ یونان باستان
های چــرخ بــا محــور افقــی را ید هرون اسکندرانی (سدۀ اول میالدی) اولین کسی باشد که پرهشا

) تا در اثر باد بچرخد و کار مفید انجام دهد. این موضوع را هرون در کتابش ۳طراحی کرد (شکل 
  است. نوشته پنوماتیکا

 زدیپادشاه بابل در برابر شاماش (نشسته)، ا ی. حموراب۲شکل 
 است. ستادهیا ،یباستان ریو مظهر عدالت در اساط دیخورش



 

 

٩٣ 

س
آ

ها
اد
ب

 ی
ور 
د
 ۀ

الم
اس

ی
 

  
های با محور افقی را که هرون فکر پره بادی که هرون اسکندرانی اختراع کرد. شایان توجه است که. چرخ۳شکل 

  کار برد.های مختلف بهها و تولید صداهای با بسامدکنند در دستگاه ساز ارغنون برای دمیدن به لولهواسطۀ هوا کار می  به

  باد کرتآس
گوید:  جا که می هرون اسکندرانی است، آنباِد جزیرۀ یونانی ِکرت منحصر به اشارۀ  آگاهی ما در مورد آس

  شود. دار فعال می پنوماتیکی است که توسط چرخی پره- ای بادی ای یا قطعه صحبت از مجموعه

  های دورۀ اسالمهای شرق سرزمینبادآس
دهــد. بــا باد را نام برده و شرح می ۱۲۵ ٢أسماء الریحق) در کتاب خود به نام ۳۷۰(د  ١ابن خالویه

باد نداشتند. آشنایی آنها در ود اعراب شناختی از آسشمراجعه به شعر عربی دورۀ جاهلیت دیده می
دست آمد. البته روشن است پیش و پس از های اسالمی بهاین مورد بعد ازپیوستن ایران به سرزمین

اسالم، اعراب با دستاس آشنایی داشتند، که در داستان عمر بن خطاب با ابو لؤلؤ پیروز پارســی بــه 
  خوریم.این موضوع برمی

  آسیای عمر بن خطاب - الف 
ق)، ُکشندۀ خلیفه عمر بن ۲۳باد در سدۀ اول هجری به بیان داستان ابو لؤلؤ (د ابتدا برای شرح آس

دهد که این  این داستان نشان میپردازیم. میکرد بادها" معرفی میخطاب، که خود را "سازندۀ آس
  بادها در سرزمین ایران پیش از آن تاریخ وجود داشته است.آس

                                                    
  حلب. متوفایهمدان و . متولد ١
  م. ۱۹۸۷، تحقیق: حاتم صالح الضامن، بغداد، أسماء الریح بن أحمد، الحسن. ابن خالویه، ٢
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در ســخن از  تاریخ امم وملوکیا  تاریخ طبریق) در کتاب ۳۱۰امام محمد بن جریر طبری (د 
نویسد: روزی عمر بن خطاب به گردش بازار رفت و ابو لؤلــؤ غــالم مغیــرة بــن شدن عمر می کشته

  بود با عمر چنین گفتگو کرد: ١شعبه وی را بدید. ابو لؤلؤ که نصرانی
کار مغیرة بن شعبه با من نیکی کــن کــه خراجــی ســنگین بــر  "ابو لؤلؤ: ای امیر مؤمنان در

  عهده دارم.
  عمر: خراج تو چند است؟
  ابو لؤلؤ: هر روز دو درهم.
  عمر: صناعت تو چیست؟

  ابو لؤلؤ: نجارم، نقاش و آهنگر.
گــویی: اگــر ام مــیشــنیدهکنی خراج تو ســنگین نیســت. که می نظر من با این همه کارعمر: به

  .بسازم که به کمک باد گندم را آرد کندانم آسیایی توبخواهم، می
  ابو لؤلؤ: بله، اگر سالم ماندم آسیایی برایت بسازم که مردم مشرق و مغرب از آن سخن کنند.

  .٢اکنون مرا تهدید کرد"این غالم هم"گاه ابو لؤلؤ برفت و عمر گفت: آن
ســاخت، در بــه که وعده داده بود میرا بادی درستی انجام داد، اگر او آسابو لؤلؤ کار خود را به

قــدر کــه بــا تر از آنشد؛ خیلی بیشتری نایل میکارگرفتن انرژی باد به نفع مردم به شهرت گسترده
  کشتن عمر معروف شد. 

گوید "این داستان چنــدان کند و میدونالد هیل مورخ بریتانیایی به صحت این روایت شک می
هم و دهم میالدی / سوم و چهارم هجری بعضــی مورخــان گــرایش های نمعتبر نیست، زیرا در سده

گاهداشتند تا روایاتی سر هم کنند و نشان دهند ایرانی از عرب عالم   تر است". تر و آ
ولی ما به درستی این حکایت باور داریم و با هیل موافق نیستیم. زیرا ابو لؤلؤ اهل شهر نهاونــد 

ســاخت های گونــاگونش مــورد توجــه بــود، و بــهانی و مهارتخاطر کاردایران بود، و در حقیقت به
هایی که در شهرهای ایران فراوان بود آگاهی داشت. حتی در شهر مدینۀ منــوره ها و دستاسدستگاه

َنَع) میاین خاطر او را صنعتبه   نامیدند. گر (الصَّ

  باد سیستانیآس - ب
ان امروزی و بخشی از شرق ایران امروز نواحی سگستان، سجستان یا سیستان؛ جنوب غربی افغانست

ق تصــرف شــد و بــر ۴۲گیرد. این منطقه به فرماندهی عبد الرحمان بن ســمره در ســال را در برمی

                                                    
  دارند که او ایرانی و اهل نهاوند بود. تأکیدها . جمیع روایت ١
  . ۲۰۲۶، ص ۱۳۷۵، ۵، انتشارات اساطیر، چ ۵، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، جتاریخ طبری. محمد بن جریر طبری،  ٢
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ق) جزو خاوران، یکی از هشت اقلیم غیر ۳۹۰دان ابو عبدالله مقدسی (د حسب تقسیمات جغرافی
  . ١عربی شرق دورۀ اسالمی بود

شــکل غیــر معمــول ادامــه بادها بــهخاطر بادهای شدید معروف است؛ وزش منطقۀ سیستان به
روز نامیده شده است)؛ اهالی این سرزمین از این بادهای موسمی با ســاختن  ۱۲۰یابد (که باد  می
نویسد) سون هــدین ). (آدام متز می۴شدند (شکل مند میبادها در برابرشان از انرژی آنها بهره آس

شــود و دو شروع می ٣که: "وزش باد شمالی حوالی نیمۀ ژوئن / اول حزیران دهدگزارش می ٢سیاح
باد هشت پره دارد، و پشت کنند، و هر آسشکلی ویژه برپا بادها را در برابر آن بهدارد، و آسماه ادامه 

ی بــر صورت عمــودها بهکند؛ پرهاند که باد از بین آن دو مانند تیری به درون نفوذ دو دیوارۀ عمودی
چرخاند و این ســنگ محوری که آن نیز عمودی است نصبند، انتهای پایین محور سنگ آسیا را می

متر  ۴۵گیری شده است که به حدود . سرعت باد در سیستان اندازه٤چرخد"روی سنگ دیگری می
   .٥کندرسد و طی چهار ماه در بهار و اوایل تابستان سرعت از این مقدار فروکش میدر ثانیه می

ق)، ۳۰۰دان اصطخری شیرازی (د حــدود باد سیستانی اولین بار در کتاب جغرافیدر بارۀ آس
وزد  جــا بادهــای ســخت مــی.. همیشه در آنگوید: ".یاد شده است. او می مسالک و ممالکنام به

  ٦گردد."کنند تا از آن بادها میها به صنعت نصب میکه آسیاچنان
از  مروج الذهبنام ق) به۳۴۶-۳۴۵لی بن حسین مسعودی (د چنین در کتاب ابو الحسن عهم

از سیســتان  ۳۳۲و  ۳۰۲هــای باد یاد شده است. او چند سال بعد از اصطخری، بین ســالاین آس
یند باد آن جــا دیدار کرد و می نویسد: "دیار سیستان دیار باد و ریگ است و همان شهر است که گو

تــر از آن ها سیراب کند و در همۀ دنیا شهری نیست که بیشاغآسیاها بگرداند و آب از چاه کشد و ب
                                                    

، ترجمۀ دکتر علینقی منزوی، شرکت مؤلفان و مترجمان قالیماأل معرفة يحسن التقاسیم فأ. ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، ١
  . ۱۳۶۱ایران، 

2.  Sven Hedin (1862-1952). 
  از  نوروز. . تقریبًا هشتاد و چهار روز پس ٣
. نیز ۲۰۲، ص ۱۳۶۲ ۱، چ ۲رضا ذکاوتی قراگوزلو، انتشارات امیرکبیر، ج ، ترجمۀ علیتمدن اسالمی در قرن چهارم هجری. آدام متز، ٤

یرهای ایران، سون هدینمنبع اصلی:  "... در دهکدۀ میگون : ۵۱۸و  ۵۱۷، ص ۱۳۵۵، ترجمۀ پرویز رجبی، انتشارات توکا، چاپ اول کو
خانه دارد، ... در وسط ده یک قلعۀ مخروبه قرار دارد و در حاشیۀ  ۸۰حدود )، که در ، خراسان جنوبیمیغان از بخش نهبندان (دهستان

وزد. این دو ماه تمام می شود وخورد. اواسط ژوئن باد شمال شرقی شروع میده یک ردیف آسیای بادی به شکل مخصوصی به چشم می
یند، باد در شب شدیدتر از روز است. در اصل تعداد این اند. می یاها فقط برای این باد ساخته شدهین آسوزد و انهایت منظم می باد بی گو

سیاها که از های این آآمادۀ کار است. ستون ها و دیوار اند فقط سه آسیا از وقتی که پنج آسیاها خراب شده آسیاها هشت تا بوده است، اما
ضالع رود و با تمام قدرتش سه بال از هشت بال کثیر االت که باد مثل پرچ به میان آنها فرو میاند، طوری اس سنگ و خشت ساخته شده

 ها به دیرکی که به شکل شوند. بالت دایره وار نمیها که در جهت باد نیستند، مانع حرک آورد، ولی بقیۀ بال شکل آسیا را به حرکت در می
چرخد و پایین دیرک داخل آسیا، سنگ این دیرک در سوراخ یک قطعه چوب افقی میاند. باالی  عمودی کار گذاشته شده است نشسته

   ...." آورددر میرویین آسیا را روی سنگ زیرین به حرکت 
5.  Shepherd, Dennis G. (1990) Historical Development of the Windmill, p. 6. 

. ۲۴۲م، تجدید چاپ دار صادر، بیروت، ص ۱۹۲۷، لیدن، بریل، مسالک والممالکإسحاق إبراهیم بن محمد، بو أصطخری، . اإل٦
، ترجمۀ محمد بن اسعد بن عبدالله تستری مسالک و ممالکفارسی در سدۀ هفتم هجری: ابو اسحق ابراهیم اصطخری، ترجمه به

  . ۲۵۶، ص ۱۳۷۳ق)، به کوشش ایرج افشار، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تاریخ ۶۹۶(ترجمه در 
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کند کــه از آســیاها در دو کــار جا مسعودی اشاره میدر این ١جا از باد سود برد و خدا داناتر است."
  ها.کنند، یکی باال آوردن آب برای آبیاری و دیگری آسیا کردن دانهاستفاده می

  
بادها از این آس آثار البالد و اخبار العبادق) در کتابش ۶۸۲همچنین زکریا بن محمد قزوینی (د 

ای مرتبه ایستد بهجا نمیآن شور است و ریگستان. باد هرگز در آن کند: "... همۀ زمینصحبت می
آیند و آس کردن آنها همه بر آسیاباد است و بالدی اند که به باد در گردش میکه آسیاها وضع کرده

دارد ریگ را از جایی به جایی. اگر نه آنها حیله است گرمسیر، و نخل بسیار دارد و شدت باد بر می
  . ٢ها پوشیده شود به ریگ"کنند، شهرها و قریه

 الدهر فی عجائب البر و البحر نخبةباد سیستانی در کتاب ل از آسبهترین توصیف فنی مفص
(د  توسط شمس (شکل ۷۲۷الدین محمد دمشقی  ): ۵ق) معروف به شیخ ربوه عرضه شده است 

جا باد را برای "سرزمین سیستان از سوی باختر در پس آنها و اقلیمی پر از باد و شن است. مردمان آن
گردانند و منحرف ها، از جایی به جایی دیگر، بر میجا کردن شنجابهها و به گردش در آوردن آسیا

بردار حضرت سلیمان گردید. که فرمانبردار آنان شده است، چنانسازند تا جایی که باد فرمانمی
کنند، یا ای برپا میوسیلۀ مردم این دیار چنین است که آنها را به سان منارههای بادی بهساختن آسیا

هبر روی 
ّ
های یک دژ، اتاقکی بر روی اتاقکی دیگر ای و یا برجی از برجها یا تپههای کوهای از قلهقل

کند و در چرخد و گندم آرد میگذارند که مینهند. در آن اتاقک باالیی سنگ آسیایی میبنا می

                                                    
  .۲۰۴، ص ۱، ج ۱۳۶۵، ۳، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ مروج الذهبمسعودی، . ١
فارسی توسط مترجم و ادیب قرن . ترجمه به۲۰۱، دار صادر بیروت، (بدون تاریخ)، ص آثار البالد وأخبار العباد. قزوینی، محمد زکریا، ٢

  . ۲۵۹، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۳۷۱، ۱تصحیح دکتر سید محمد شاهمرادی، ج  یازدهم هجری محمد مراد بن عبدالرحمان،

خواف (خراسان)، عکس در سال بادهای ایران موجود در . آس۴شکل 
 بادها گرفته شده است.های باد) آساز نمای شمالی (ورودی ۱۹۷۷
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خ در چرخاند، به طوری که چون آن چرگذارند که باد آن را میداری میاتاقک زیرین چرخ پره
گرداند. مردم سیستان چون بنای آن دو اتاقک پایین بگردد آن سنِگ آسیا را در اتاقک باالی خود می

گذارند، لیکن ساختمان اتاقک را باال آوردند برای اتاقک پایین چهار دریچه همانند دریچۀ بوق می
تنگ آنها به جانب ای که سوی فراخ آنها به جانب هوا و سوی گونهها واژگون است بهاین دریچه

آید یا همانند دمۀ زرگری درون اتاقک است، همانند ناودانی هستند که هوا با نیرو به درون آنها می
هستند که سوی گشاد آن سوی دهان آهنگر و سوی تنگ آن به درون کوره است، تا باد از هر سو که 

هایی که برای آن وا از دریچهتری به درون اتاقک آسیا وارد گردد. چون هبوزد هوا با نیروی بیش
ای همانند منوال (که به شکل چوبی استوانه -ساخته شده است به درون اتاقک آید به ستون یا دیرکی

(آلت  دوک بافندگان ته شود بر آن پیچند) و یا هماننددر دستگاه بافندگی است و هر قدر پارچه باف
خورد. این دیرک شش تا برمی -پیچند ینختابی) که در نخ ریسی با چرخاندنش بر روی آن نخ م

غت نشده به سان روپوش فانوسی هایی از پوست دباها روکشدوازده پره دارد که بر روی آن پره
بی شده است و لیکن این روکش میخ ها گسترده و پهن شده است به های پوستی بر روی آن پرهکو
جلو  شود و آن را بهرد که هوا داخل آن میدار داای روکشی پوستین با لبۀ چینای که هر پرهگونه
راند و پس از آن پرۀ سوم را، تا آن دیرک به کند و به جلو میگاه پرۀ پس از آن را ُپر میراند. آن می

ها را آرد کند. به چنین آسیاهایی در  یا نیز از دوران آن بچرخد و دانهچرخش در آید و سنِگ آس
  که وزش باد زیاد دارند نیاز فراوان است.های کم آب دژهای بلند و سرزمین

هایی دراز برپا ها از جایی به جایی دیگر، چوباما در برگردانیدن بادها برای انتقال دادن رمل
بندند و به طور خمیده جلوی وزش باد میها بردارند و بوریا یا چیزهایی همانند آن بدان چوبمی

ها را با خود از زمین بردارد سو و آن سو وزیدن گیرد و رمل دارند چون باد از شمال یا از ایننگاه می
مانند تا پشت آن بوریا از شن پرشود، از آن جا میکنند و همانها با آن بوریاها برخورد میآن رمل

وسیله با دارند و بدینگیرند و هر جای دیگر که بخواهند برپا میها و بوریاها را برمیپس آن چوب
 بهها و ورود و خروجیبرپا داشتن چوب

ً
هایی روباز در مسیر شکل کانالها و بوریاها باد را (احتماال

های ِگرد شده را به هر کجا که بخواهند، اگر چه به اندازۀ کنند تا آن شنمورد نظرشان) منحرف می
 هایها در کتابخدمت درآوردن باد برای انتقال شنداستان به. ١کوهی باشد اندک اندک ببرد"

  ٢تر از آنها یاد شد نیز آمده است.اصطخری و قزوینی که پیش

                                                    
اسالمی، فرانکفورت،  –، چاپ: م. فرین، تجدید چاپ: مؤسسۀ تاریخ علوم عربی الدهر فی عجائب البر والبحر نخبة، الربوة. شیخ ١

  .۱۸۷- ۲۸۵، ص ۱۳۸۲، ۱ت اساطیر، چ . ترجمه به فارسی از دکتر سید حمید طبیبیان، انتشارا۱۸۷- ۱۸۱م، ص ۱۹۹۴
کند،  موضع به موضع نقل میهای ریگ را از : "و توده۲۵۶جا، ص . در ترجمۀ کتاب اصطخری، همان۲۴۲جا، ص . کتاب اصطخری، همان٢

 باد از ریگ تمامت شهرها و دیهو اگر نه بودی که اهالی آن شهر حیله
ّ

مطموس کردی.". همچنین ها را مدروس و ناپدید و ها ساختندی و اال
 ۱۳۶۶، ۲ق)، ترجمه و توضیح دکتر جعفر شعار، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، تهران، چ ۳۶۷تألیف:  صورة االرضدر سفرنامۀ ابن حوقل (

← 



 

  

٩٨ 

یادآور شده است که سرعت این آسیاها با  مطالع البدورق) در کتابش ۸۱۵در این باره غزولی (د 
شوند. او کنیم تنظیم میمل میها عچه امروزه در چرخابها نظیر آنگشودن و بستن دریچه

(شیخ شرف الدین احگوید:  می گوید) کسی که خود به سیستان و مد بن یوسف القیسی می"... 
اند شان را در مسیر باد شمال ساختههایبادها و دوالبکرمان رفته برای من حکایت کرد که همۀ آس

تر است و چه وزد لیکن در تابستان بیشگردد و این باد در زمستان و تابستان میو به نیروی آن می
ایستند و چون باد بادها در این منطقه از کار میها و آسشود و تمام دوالببسا شبی یا روزی آرام می

باد هست که با ایستادن باد از افتند. و آن شخص گفت دوازده هزار چرخ و آسبه جریان افتاد راه می
افتد لذا رونق و رکود در آن منطقه بستگی به وزش باد شمال دارد. و همان گوینده گفت حرکت می

شود تا سرعت را زیاد یا لنگردار (کم) کنند هایی دارد که بسته و گشوده می شان سوراخهایبادآس
رد شود، چرا که اگر باد خیلی نیرومند باشد آرد را سوخته و سیاه می

ُ
کند و شاید سنگ هم داغ و خ

  .١کنند."این است که احتیاط می

  
 بهباد سیستا. سمت راست، تصویر نقاشی شده از آس۵شکل 

ً
شکل معکوس) که در کتاب شیخ ربوه نی (البته اشتباها

آمده است (نقاشی وسط صحیح است.). سمت چپ تصویر حقیقی به جای مانده  الدهر فی عجایب البر والبحر بةنخ
  .٢باد در اتاقک زیرین است.)های سیستانی در افغانستان امروز (متفاوت با شرح شیخ ربوه و در آن سنگ آسباداز آس

                                                    →  
نتقل کنند که زمین مجاور را فراگیرد مدیگر بی آن جایجا وقتی بخواهند ریگ را از جایی به : "و من شنیدم که مردم آن۱۵۳)، ص ۱۳۴۵: ۱(چ

جا داخل شده و آن را کنند و در پایین آن در برابر باد دری قرار دهند باد از آندر نزدیک ریگ تپه، دیوارهایی از چوب و خار و جز آن تعبیه می
جا، ص انکند". در کتاب قزوینی، همسازد و ریگ را به جایی که منظور ایشان است منتقل میپراند و در باالی آن چون گردبادی میمی

خواهند که ریگ را از جایی به جایی برند از چوب و خار دیواری ِگرد آن ریگ بردارند و از ته آن دری بگشایند تا باد از آن : "و چون می۲۵۹
  آید دورتر از آن موضع مقدار مورد نظر". شود و میدر درآید و ریگ را به باال برد چون گردباد، پس بلند می

  جا. . و در آدام متز، همان۶۲ق، ص ۱۴۱۹، مکتبة الثقافة الدینیة، مطالع البدور فی منازل السرور، الغزولیبن عبدالله البهایی  . عالء الدین علی١
 شرح؛ تصویِر صحیح، تصویر وسط در باالست و ۲۸۷-۲۸۶جا، صفحات . در ترجمۀ دکتر سید حمید طبیبیان از کتاب شیخ ربوه، همان٢

← 
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بادی که دمشقی شــرح داد عرضــه آوری، تحلیل مهندسی مفصلی از آسهیل، مورخ تاریخ فن
 متفاوتنــد. آسگوید این آسکرده است. وی می

ً
بادهــای بادها با انواعی که در اروپا پیدا شد کامال

باشند. با توجه بــه وصــف های عمود بر محور و در صفحۀ قائم میاروپایی دارای محور افقی و پره
های عمودی کــه در صــفحۀ افــق بادهای سیستانی محورهای عمودی با پره)، آس۶مشقی (شکل د

ها و ای برای چرخش پرهچرخند داشتند، آسیاخانه شامل دو اتاقک بود، در اتاقک پایین محفظهمی
های آسیا قرار داشت. محور عمودی از آهن بود و از آن دوازده یا بیست و چهار در اتاقک باال سنگ

شاخه یا بازوی افقی بیرون زده بود، که بین آنها شش یا دوازده پره از پارچۀ ضخیم کشیده شده بود. 
گــاه ایجــاد شــده در ســنگ کــف بنــای طور مناسب تیز شده بــود و در تکیــهانتهای پایینی محور به

های ویــژۀ ها مانند روزنهگفتۀ دمشقی این دریچهچرخید. بهآسیاخانه در اتاقک زیر با استحکام می
که برعکس بودند یعنی شکاف باریک به ســمت داخــل جهــت تیراندازی در یک دژ بودند. جز این

ها درنظر گرفته شده بود. و سوراخی بین دو اتاقک بود که محور از آن افزایش سرعت باد بر روی پره
یــا دوار  باد وارد حفرۀ مدور مرکز ســنگ متحــرکگذشته و پس از عبور از سنگ ساکن و زیرین آس

رده  ١لبۀ حفره تکیه دارد اش که بهباد آویزان است از ناودانیشد. قیفی که باالی مرکز سنگ آسمی
ُ

خ
رده دانه

ُ
شــوند. ظــرِف ن دو ســنگ آرد مــیهــا بــیفرستد و دانــهداخل دهانۀ سنگ دوار میها را بهخ

  تواند ثابت یا آویزان باشد.هاِی غله می دانه

                                                    →  
باد که اتاقک هوا زیر آن قرار دارد و گندم در میان صندوق ریخته و قسمت (اتاقک) باالی آس -۲ندوق گندم، ص - ۱اجزایش چنین است: 

سنگ باالیی  - ۵ریزد. باد میها را (از مرکز سنگ متحرک) روی سنگ زیرین آسپوستی قیف مانند که گندم - ۴آرد،  - ۳شود، آویخته می
 - ۸روزنۀ هوا و هواکش (ورود و خروج هوا)،  - ۷چرخد، وسیلۀ آن میباد بهنگ متحرک آسنمای دیرکی که س -۶چرخد، باد که میآس

  شود تا به چرخش درآیند.پرۀ یکم تا ششم که همانند بادبان کشتی هشتند و باد در آنها داخل می
  آسیاست.متناسب با سرعت سنگ متحرك  ناودانی و آن نیز  متناسب با شدت لرزش هادانه ریزش مقدار .١
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اسالمی در فرانکفورت آلمان بازسازی  -ربوه توصیف کرده بود، در مؤسسۀ تاریخ علوم عربی چه شیخ . آن۶شکل 

این بازسازی در اندازۀ کوچک مطابق شکل سمت راست باالست. اما در شکل سمت چپ، پره ها در اتاقک شد. 
  باال و سنگ آسیا در اتاقک پایین قرار دارد.

کند، زیرا منجر به تالش اضافی برای حمل غله به یاّما هیل طرح گزارش شدۀ شیخ ربوه را رد م
تر برای ساخت شود، گذشته از این، هزینۀ بیشطبقۀ باال و پایین آوردن آرد به طبقۀ پایین می

آورد این است که وقتی سفیران چینی در پله و درها الزم است. دلیل دیگری هم که میها، راهورودی
های های آسیا، مانند طرحم از هرات دیدن کردند، سنگ۱۲۱۴م از سمرقند و در سال ۱۲۱۹سال 

این که محور اصلی از  -با توجه به شرح و شکل -کف مستقر بودند. دلیل سومامروزی در طبقۀ هم
ها یا بازوهای نگهدارندۀ اخهافزاید، و نیز اتصال شآهن است و این به وزن تجهیزات دستگاه می

بادهای ورودی هواست. در آس های. دلیل چهارم دربارۀ دریچهکندها را به محور دشوار می پره
ماندۀ امروزی یک شکاف عمودی سراسری باریک رو به باد غالب وجود دارد که در خراسان از  باقی

سمت شمال غرب و در سیستان از سمت شمال و شمال شرق است، و در پشت بنا در مقابل 
کید میای عریض و سراسری برای خروج بشکاف دهانه کند که باد غالب اد قرار دارد، شیخ ربوه تأ

دهد که چهار دریچۀ باد کند. اما توضیحی نمیدر سیستان از شمال غربی تا شمال شرقی تغییر می
که باد است (همچنین خروج باد از اتاقک با مانع روبروست). دلیل پنجم ایندر کجای بنای آس

های فنی های آسیای میانه دیداری کرده باشد، یا آموزشنای وجود ندارد که دمشقی ازسرزمینشانه
بیند درست شرح دهد. در مجموع به نظر هیل، احتمال دارد دمشقی این چه را میداشته تا آن

  های اشتباه راه یافته باشد.اطالعات را از یک مسافر دریافت کرده و در ثبت آنها برداشت
کید دارد در سیستان ب شد و شیخ ربوه در سفری تر از این نوع طرح اجرا مییشاما فؤاد سزگین تأ
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باد از این نوع دیده است. آس ۷۵منزل حدود  ۴۰۰که به شهرهای سرزمین ایران انجام داد، در طی 
  است. میالدی تا چین رسیده ۱۳و  ۷های باد بین سدهاین نوع آس

ها ستفاده نکردن از انرژی باد، پرهکارگیری یا ا) برای به۸و  ۷های بادهای سیستانی (شکلدر آس
ردیف بودند. این اقدام احتیاطی ضروری بود زیرا اگر های باز و بسته شوندۀ همصورت ِکرِکرهبه

سنگ آسیا و ملحقات آن هم داغ  شدند، وسوختند و سیاه میشد آردها میوزش باد شدید می
های متصل کرکرۀ با لبهشدید دارای  بادهای در معرض خطِر باددیدند. آسشدند و خسارت می می

متحرک بودند تا کرکره در باز و بسته شدن تنظیم شده عمل کند و باد اضافی از بین به رابطی 
شد  ود. این ساز و کار چنان ساخته میشها) به سمت خارج رانده های گشوده شده (در پره شکاف

  که مانع از آشفتگی جریان هوا و خسارت به دستگاه شود.

  
ای عمودی در آسیای سیستانی که در آنها پروانه در باال و سنگ آسیا . پروانۀ استوانه۷شکل 

متر، ارتفاع اتاقک  ۳/۴متر و قطرش  ۵/۵هایش چنین است: ارتفاع جزء دوار در زیر و اندازه
 ۲/۲متر، عرض شکاف که نصف عرض دیوار سمت شمال است  ۵/۶باال از نمای بیرون 

  متر. ۲متر و قطر سنگ آسیا سانتی ۴۳، قطر محور اصلی چوبی متر در جهت باد
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باد دوران دانیم آسرسید، اما می ١باد سیستانی قدیم چه زمانی به اروپای قدیمکه آسدانیم نمی
دیدن کرد  ٢م که وولف از شهر ِنه۱۹۶۳)؛ در سال ۹جدید همچنان در سیستان پا برجاست (شکل 

ساعت به طور متوســط در حــدود  ۲۴باد در کردند. هر آسباد را یافت که همچنان کار میآس ۵۰
  توانند تولید کنند.آرد می ٣تن ۶۰۰روزه بالغ بر  ۱۲۰کرد که در خالل موسم تن آرد تولید می یک

  

                                                    
  م.۷تا  ۴ق م تا سدۀ ۷تا  ۸های یونان و روم باستان سدۀ . تمدن١
کیلومتر مرز  ۸۷ترین شهرستان استان خراسان جنوبی است و هبندان امروزه است که جنوبیهرستان نمرکزی ش بخش. دهستان ِنه از ٢

  مشترک با افغانستان دارد.
٣ 

ً
´ تن صحیح است زیرا: ۶۰۰۰. احتماال ´ =1 50 120 6000   

صورتی های باد در باالست و بهباد سیستان. پیداست که گیرنده. سمت راست: باز سازی طرح فرضی آس۸شکل 
 باد است.که شیخ ربوه وصف کرده بود در زیر نیست. سمت چپ: تصویر از روبرو و تصویر از باالی آن آس

جامانده در نهبندان خراسان جنوبی (از نمای بادهای به. تعدادی از آس۹شکل 
 های باد)خروجی



 

 

١٠٣ 

س
آ

ها
اد
ب

 ی
ور 
د
 ۀ

الم
اس

ی
 

  های دورۀ اسالمبادهای غرب سرزمینآس
هجــری در شــعر ابــو زیــد  ۵دایــر بــود. در ســدۀ  م۱۰ق/۴آسیاهای آبی و بادی در اندلس از سدۀ 

باد یا "رحی السحاب" یاد شده است. او مردی بود که از ناز و از آس ١عبدالرحمان بن مقانا األشبونی
های کشاورزیش در قنداق (در نعمت دربارهای پادشاهان  سیر و زده شد و در بازگشت به سِر زمین

قصیدۀ بلندی سرود که در آن، این مضمون را آورد: اگر عزم  حومۀ اشبونه) که با کم آبی روبرو بود،
  باد باشد تا استمدادی از چشمۀ آب هم نکنی.بازگشت به وطن داری به آسیایی نیازمندی که آس

بادهایی بوده است همچنین در روستای طرکونه (واقع در ساحل دریای مدیترانه در اندلس) آس
از آنها یاد کرده اســت.  االنفس فی تاریخ االندلس فرحةتاب که محمد بن عبدالله کاتب وزیر در ک

از محمد بن عبدالمنعم الحمیری هم آمده است که: "از  الروض المعطار فی خبر األقطاردر کتاب 
کنند و با آرام گــرفتن بادهاست، آنها با وزش باد آرد تولید میکردن آسعجایب در طرکونه ابتدا برپا

  ستند". ایباد از حرکت باز می
ق به درخواست عبدالمؤمن بن ۵۵۵گوید حاج یعیش مهندس در سال میابن صاحب الصالة 

افزایــد علی سلطان موحدین، ملقب به امیرالمؤمنین، شهر الفتح را در جبل طارق بنا کرد. وی مــی
کرد بــر بلنــدترین کــوه ســاخت و در مــدت حاج یعیش مهندس "آسیایی که غالت را با باد آرد می

که وی به مراکش بازگشت به علــت و ساز یاد شده معتمدین از آن دیدن کردند. اّما هنگامی ساخت
  توجهی خراب شد". بی

المن باإلمامة المؤمنین المستضعفین بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم عبدالهادی التازی در کتاب 
های غــرب دورۀ اســالمی باد در سرزمینگوید: این اولین بار است که از برپا کردن آسمی الوارثین

گاهی می کــار هــا در روســتا بــهبادها در شهرها پیدا شدند، در حالی که دســتاسویژه آسیابیم. بهآ
گوید: "هنگامی که کسی امکانــات آرد کــردن در های آن ابن الحاج میشد. در بارۀ علتگرفته می

هنگامی که کسی قادر به خریــد خانه ندارد، و هرگاه کسی قدرت کار با دستاس نداشته باشد و نیز 
تواند این وظیفۀ سنگین را از روی دوش بــرادران کنیز و بنده برای آرد کردن ندارد؛ صاحب آسیا می

  مسلمانش بردارد".
غرب بادهای گوید آسمی الذخیرة فی محاسن أهل الجزیرةق) هم در کتاب ۵۴۲ابن بسام (د 

رسد آنها دریافته بودند که در ســمت ند. به نظر میسرزمین اندلس بیش از مناطق دیگر آن منطقه ا
  تر است. غرب، رو به اقیانوس اطلس، شدت باد بیش

                                                    
  لیسبون پایتخت پرتغال امروزی است. همان. اشبونه یا لشبونه ١
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  بادها در اروپاپیدایش آس
بادهــای دورۀ اســالمی بــه اروپــا بــوده های میانه پل انتقال آسرسد بندر طرکونه در سدهبه نظر می

گردد که در بایگانی نگهــداری م باز می۱۱۰۵بادها در اروپا به سال است. اولین ردپای پیدایش آس
عهــده گرفتــه اســت. هــا بــهبادها که یکی از ادارهای است برای ساخت آسنامهشود، و موافقتمی

م، ۱۲۷۰م، در انگلستان نزدیک سال ۱۱۸۰بادها در فرانسه سال نخستین شواهد روشن پیدایش آس
های بادها به موضوع الهامآس ١اشد. در قشتالهبم می۱۲۷۴م، و در هلند سال ۱۲۳۷در ایتالیا سال 

شاعرانه تبدیل شده است، رئیس کنیسۀ منطقۀ هیتا شعری با این مضمون نوشته است: کسی از آنها 
  های باد، آسیاها به گردش آیند. کند، وجود آنها با وجود مردم است، و با وزشدوری نمی

 -١٥٤٧تألیف میگل د. سروانتس ( ن کیشوتددر مشهورترین داستان ادبیات اروپایی یعنی    
دهد تمدن دورۀ اسالمی بادها آمده است. این داستان به ما نشان میم) ماجرای نبرد او با آس١٦١٦

   .آنها در آن سرزمین فراوان بود بادها را به اسپانیا آورد و در دوران حیات مؤلف تعدادساخت آس

ر آس    بادهاکاربردهای دی
ها و انتقال آب بود. در این موارد برای کاربران روشن بود که کار بادها آرد کردن دانهکاربرد آساولین 
تر است، اّما نکته اساسی جریان متغیر باد بود تر و از نظر هزینه ارزانها آسانها از آسیاببادبا آس

  که منبع اساسی ایجاد حرکت آنهاست
کشــی دیــده شــد، و چهــار ســال پــس از آن در در روغــنکارگیری انرژی باد م به۱۵۸۲در سال 

کــار هــا بــهُبــریم در چوب۱۵۹۲عنوان عامل حرکت در تجهیزات تولید کاغذ و در سال م به۱۵۸۶
  عنوان پایۀ تولید انرژی مطرح شد.باد بهبادها شهرت دارد، آسگرفته شد. در هلند که به کشور آس

                                                    
  م دوام داشت.۱۲۳۰تا  ۱۰۳۷چهارم از شبه جزیرۀ اسپانیا بود و پادشاهی کاستیل از . قشتاله یا کاستیل یک١
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از حسن بن زاهد » در صفت آالت تقط و کيفيت آن«

  یکرمان

  ١ رحيمکاوس عل

  مقدمه
 ۀاول سد ۀاست که در نیم یاسالم ۀاز کیمیاگران دور» یغریب کرمان«، مشهور به »حسن بن زاهد«

ق) از ۷۳۶-۷۱۶ق کــه ابوســعید بهــادر (حــک ۷۲۳در ســال  یزنده بوده اســت. و یهشتم هجر
ایلخانان مغول در ایران بر مسند قدرت بود، به سرزمین هند مهاجرت کــرد و در آنجــا از حمایــت 

ق، دومین پادشاه سلسل
ُ
غل

ُ
مند شد. از این دانشمند مســلمان، شاهیان بهرهتغلق ۀسلطان محمد بن ت

 یکــه در آن بــه مبــان الرمــوزمفتاحبا عنوان  یباب کیمیا به جا مانده است. یک در یسه رسالۀ فارس
 الرمــوزمفتــاحبا عنوان منتخــب  یمختصر دیگر ۀرسال یکیمیا پرداخته شده است. و یو نقل یعقل

نبوده و خود کتاب  الرموزمفتاح ۀنزدیک است، گزید الرموزمفتاحتألیف کرد که گرچه مطالب آن به 
تحریــر  ۀعنوان تألیف دیگر اوست که پس از دو کتاب مذکور بــه رشــت مقالدالکنوزاست.  یمستقل

پرداخته  یمختلف کیمیا، آالت و لوازم مورد نیاز در تجربیات کیمیاگر یها درآمده و به شرح فرآیند
 یهاپژوهش ۀمنسجم و شایست یاین دانشمند مسلمان، برخوردار از ساختار یاست. میراث کیمیای

که تاکنون در این باب منتشر شده است  یهایاطالع از پژوهش یاست (برا یشناسانه و فلسفروش
  ). Reza Kouhkanرحیم، رضا کوهکن و یکاوس یحاضر، ذیل نام عل ۀمقال یشناسبنگرید به کتاب
 یهــاکتــاب ۀفهرســتوار، یاز آثار حسن بن زاهد را ذکر کرده است (منــزو یبرخ یاحمد منزو

ــ ــ۳۹۸۵، ص یفارس ــابزرگ تهران ــةالذدر  ی) و آق ــإ ریع ــیعه یل ــانیف الش ــدخل تص ــل م ، در ذی
  ).۱۲۰-۱۱۹، ص ۲۲ج  و ۳۳۱، ص ۲۱دارد (ج  یبه و یکوتاه ۀاشار» الرموز مفتاح«

در صــفت «با عنوان  مقالدالکنوزحاضر، در واقع فصل دوم از باب چهارم کتاب  ۀموضوع مقال

                                                    
  a.kavousi@ihcs.ac.ir ،یو مطالعات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انسانیاسالم ۀتاریخ علم دور یدکتر ۀآموختدانش .١

حکمت و فلسفه ایران انجام شده است که بدینوسیله از ایشان  یدکتر رضا کوهکن از مؤسسه پژوهش یجناب آقا این پژوهش با کمک
  شود.یم یسپاسگزار
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 ۀاثر مستقل کتابت یافته اســت. وجــود دو نســخ صورت یکاست که به» آالت تقطیر و کیفیت آن
، فراینــد تقطیــر در یمجزا از این اثر بر اهمیت مندرجات آن داللت دارد. در تمــّدن اســالم یخط

و غفار،  ی(بنگرید به: کردوان» عطر و گالب«ویژه صنعت صنایع گوناگون کاربرد گسترده داشته و به
ق) دو ۱۴۰۲، ی(بنگریــد بــه: الشــکر» نفــت تقطیــر و میعــان«ق) و ۱۴۱۸؛ محمد صالح، ۱۳۸۳

کــه  یارفته که اساس آنها فرایند تقطیر بوده است. در فرایند تقطیر، مــادهیصنعت عمده به شمار م
  یباید تقطیر شود در ظرف

َ
قرع که  یماده، به باال ۀشود. جزء بخار شدیع حرارت داده مْر موسوم به ق

بخــار  کــه دارد یگنبــد یاشود. انبیق محفظــهیهدایت مبنام انبیق در آنجا تعبیه شده است  یظرف
کــه قابلــه (گیرنــده) نامیــده  یشکل به ظرف دیگر یخرطوم یاو از طریق لوله ١درون آن مایع شده

  شود.یم یآورشود جمع یم
که انجام آنها مورد نیاز است تــا اکســیر  یدر نظر حسن بن زاهد، تدبیر اکسیر (مجموعۀ مراحل

از آنهاست. ایــن هفــت مرحلــه عبارتنــد از: تطهیــر،  یحاصل شود) هفت مرتبه دارد که تقطیر یک
بیرون راندن رطوبت یا مواد فّرار آن)، تصعید (تبدیل  یتکلیس (گرم کردن ماده در مجاورت هوا برا

 
ّ

، عقد و تشمیع (موم اندود کردن)؛ که هر یــک مستقیم ماده به گاز، بدون مایع شدن)، تقطیر، حل
، حسن بن زاهدفرایند تقطیر در نظر  ۀدربار یاساس ۀاست. نکت تشریح شده مقالدالکنوزجداگانه در 

خاص کیمیا مطرح شده است. بــه عبــارت  یو زبان یتقطیر مورد نظر او در بستر معنای است کهآن 
ذهــن  یروز نیز فرایند تقطیر رونق دارد، چارچوب امروزام یدیگر، با توجه به اینکه در علم و فناور

کــه  الرمــوزمفتــاحتحمیــل شــود. او در کتــاب  حســن بــن زاهــدما (خواننده) نباید بر توضیحات 
را توضیح » مرگ«وقوع  یکه چگونگ یکیمیاست، تقطیر را در بخش ینظر یدربرگیرندۀ اصول و مبان

با عنوان: در بیان نمــودار میرانیــدن) آورده اســت و  الرموزمفتاحدهد (فصل سوم از باب چهارم یم
 یجسِم در حال تقطیر در قرع را به میِت درون قبر تشبیه کرده است که در اثر حــرارِت کــوره، اجــزا

از ارکان چهارگانه (خاک، آب،  یبدن میت از هم گسیخته و هر رکن یجسم تقطیر شونده مانند اجزا
رحــیم و کــوهکن، یشود (بنگرید به: کاوسیم یآورطیر جمعاز دستگاه تق یهوا و آتش) در قسمت

  ). ۹۸-۹۵: ص ۱۳۹۶

  اثر خط یهانسخه
ایران موجود  یهادر کتابخانه در صفت آالت تقطیر و کیفیت آن ۀاز رسال یخط ۀاکنون سه نسخهم

                                                    
گیرد. دانشمندان یشود، انجام میکه با آب خنک م یا مشّبک و در مجاورت سطحیچ ی. امروزه تبدیل بخارات به مایع در یک مسیر مارپ١

بردند. یوسف حسن و هیل از یع کردن بخار بهره میما یف انبیق و پیچیدن پارچه مرطوب به دور آن برااطرا یاز جریان هوا یاسالمدورۀ 
 یشده است. این درپوش در باالیخنک کردن بخار از آن استفاده م یبرا یاسالم ۀکنند که در دورییاد م» یدرپوش مغرب«بنام  یاوسیله

  ).۱۸۶آب، بخار درون انبیق را به مایع تبدیل کند (یوسف حسن و هیل، ص  یماشد تا سریانبیق تعبیه و درون آن آب ریخته م
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از این  یخط ۀاند. یک نسخاست که در پژوهش حاضر هر سه نسخه تهیه شده و به کار گرفته شده
) ۱۷۱و  ۱۷۰(صــفحات  ۱۹/۳۲۸۰ ۀواقع در تهران به شمار» ملک یمل ۀکتابخانه و موز«رساله در 

صــورت ق بــه۱۲۸۳ناشــناس در ســال  یکه به خط شکستۀ نستعلیق و توســط کــاتب ١موجود است
 یدر تصحیح انتقاد» K«. این نسخه با کد استو هاِمش کتابت شده  ی، شامل ستون اصلیدوستون
  رفته است. به کار

ــن رســاله در مجموعــ ۀنســخ ــ«ر) در ۵۱ –پ ۴۸(گ  ۷۱۲۴شــماره  ۀدوم از ای ــ ۀکتابخان  یمل
قرار دارد. در این مجموعــه، مجّربــات و منتخبــات کیمیــا، بــه ســفارش  ٢»ایران یاسالم یجمهور

ق بــه خــط ۱۲۷۷در سال » بن عبدالله یرجبعل«نام به یدست کاتبو به» یعبدالله صّراف اصفهان«
به کار رفتــه » L«نسخ و نستعلیق خوانا فراهم شده است. این نسخه در تصحیح متن رساله، با کد 

  مقاله آمده است. یتصویر نسخه در انتها ٣است.
، یکــرده اســت (درایتــ یفوق را معرف ۀ، دو نسخایران (دنا) یهافهرستواره دستنوشتدر  یدرایت

از این اثر یاد » صنعت آالت تقطیر و کیفیت آن«تحت عنوان  ی). البته درایت۱۹۳ص ، ۷: ج ۱۳۸۹
  .است» در صفت آالت تقطیر و کیفیت آن«کرده اما چنان که گفتیم عنوان صحیح آن 

در  مقالدالکنوزاز کتاب  یکامل ۀدر قالب نسخ در صفت آالت تقطیر و کیفیت آن ۀسومین نسخ
 ۀ، در ســازوارSموجود است. از این نسخه با کد  ۱/۱۵۲ ۀبه شمار یاسالم یمجلس شورا ۀکتابخان

در اولین  یمشخص نیست، اما یادداشت نسخهیاد شده است. نام کاتب و تاریخ کتابت این  یانتقاد
شهادت خط و کاغذ باید در اوان قرن دهم کتاب به«خورد: یکتاب به این صورت به چشم م ۀصفح
ن برآورِد تاریخ درست باشد این نســخه اقــدم نســخ خواهــد بــود. اگر ای» نوشته شده باشد یهجر
یت م نسخهکه اصالت این  یمطلب یسنده یرا تقو  کــه . چنــاناســتکند، همراه داشتن سایر آثار نو

 یکیمیــای ۀتــذکر ۀو نیز تنها نسخ الرموزمفتاحمنتخب  ۀو تنها نسخ الرموزمفتاحاز کتاب  یانسخه
) در ایــن مجموعــه فــراهم آمــده اســت. در ۱۳۹۵حسن بن زاهد (بنگرید به: کوهکن و همکاران، 

هــا ضــبط از رئوس مطالب آن و نام دانشمندان و کتــاب یهایکتاب یادداشت ۀچندین جا در حاشی

                                                    
  »آنتصنیف نموده و تجربه رسیده در صفت آالت تقطیر و کیفیت  یزاهد غریب بعنایت ربان یِمن تصانیف حسن کرمان«. با عنوان: ١
  »تصنیف نموده و بتجربه رسیده در صفت آالت تقطیر و کیفیت آن یبعنایت رّبان یِمن تصانیف حسن زاهد غریب کرمان: «عنوان. با ٢
 چنین است:   یمورد نظر) مطلب ۀش از رسالی(و بالفاصله پ مجموعه. در این ٣

ً
  از حسن بن زاهد نقل شده است که عینا

 ﴿ ۀکریم ۀ؛ فرماید موافق آیعلیه اللهرحمة یِمن تصانیف حسن زاهد غریب کرمان
َ

  َرطٍب  َوال
َ

  یاِبٍس  َوال
َّ

) که ۵۹(انعام/ ﴾ُمبیٍن  ِکتاٍب  في ِإال
نار است  یهوا و یابس یک یماء است و یک ییک] رطب[ هرچه در عالم هست از رطب و یابس بیش نیست. دو رطب است و دو یابس؛

س است که مذکور به همین دو رطب و دو یابس بیش نیست. و نیز علم کیمیا همین دو رطب و دو یاب یتراب. و فنون علم طبیع یو یک
  َتمَّ ِبَعوِن الله.شد؛ و در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. 

، یمده است (کرمانآن صورت یبه هم باً ینقل شده است، چنان که در آنجا تقر الرموزمنتخب مفتاحرسد مطالب مذکور از کتاب یبه نظر م
  پ).۵۵- ر۵۵، گ الرموز منتخب مفتاح
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صورت قرع و «و » صورت قرع و کوره« ۀبه عرض S ۀدر نسخ کهکنیم، با آن شده است. یادآوری می
یرا» منجل   نمانده است. یها باقدر نسخه یشاره شده است، لکن هیچ تصو

ت در مطالب مندرج در نسخه
ّ
دارند  یبا هم خویشاوند Lو  K ۀدهد که دو نسخیها نشان مدق

هــا چنــان برتــری تعلق دارد. از آنجا کــه هــیچ یــک از نســخه یمستقل دیگر ۀبه خانواد S ۀو نسخ
روش «موســوم بــه  ۀقرار گیرد، تصحیح حاضر بــه شــیو» اساس ۀنسخ«متمایزی ندارد که به عنوان 

   .یکسان از هر سه نسخه به انجام رسید یگیرو با بهره» یالتقاط

  تصحيح ۀشيو
یس، ابتدا شمار مربوط به هر پانویس و سپس واژه یا عبــارت برگزیــده آورده شــده اســت و  ۀدر پانو

ا برابر با متن است پــیش از عالمــت : که ضبط آنه یهایسپس عالمت : ثبت شده است. کد نسخه
 یدیگ«مثال گزارش  یشود. برایها همراه با کد آنها آورده مشود و سپس ضبط سایر نسخهیدرج م

KLی: منجل S «ۀدر دو نسخ» یدیگ« ۀبه این معناست که واژ K  وL طــور یکســان ضــبط شــده به
ن واژه، یا یجابه S ۀکه نسخ یحالده شده است. در ین واژه برگزیز همین یمتن اصل یاست که برا

 یمشخص شده است. برا ~امده باشد، با نشـانه ین یادر نسخه یرا دارد. اگر عبارت» یَمنجل« ۀکلم
که در متن آمده اســت، در دو » حرارت« ۀن معناست که واژیبه ا» KL ~ :Sحرارت «مثال گزارش 

ها به بدلاست. در جایی که گزارش نسخهن واژه یفاقد ا S ۀضبط شده است ولی نسخ  Lو  K ۀنسخ
ابتدایی و انتهایی عبارت را آورده و  ۀیک عبارت (بیش از یک واژه) در درون متن مربوط است دو واژ

  انتهایی درج شده است. ۀدرون متن بر روی واژ ۀایم. در این موارد، شمارآورده«...» بین آن دو 
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  )یانتقاد ۀمتن رساله (و سازوار
  ١بسم الله الرحمن الرحیم

  در صفت آالت تقطیر و کیفیت آن
   ٣تقطیر بر دو نوع است: تقطیر به رطوبت و تقطیر به یبوست. ٢بدان أرشدک الله که

ر سازند.  ال آن چیزهاو امث )۱(امالح و زاجات و بواریق است کهآن  ٤تقطیر به یبوست
ّ

را مقط
 آن زجاج باشد یا چین

ِ
ن ُبود یا مسین بود حّدت این چیزها در یسبب آن که اگر سفال ٥؛یباید که قرع

 است کهیک نوع دیگر آن  ٦زود مخلخل کند و بسوزاند و تلف شود. ]را[سفال نفوذ کند و مس 
ر کنند همچون یحیوان یچیزها

ّ
مرغان و  یو پرها ٨و َزهره و دماغ و ابریشم خام یخون و مو ٧را مقط

 مسین باید تا  ١١گوسفندان؛ یهاچهارپایان و شاخ ١٠یهاو ُسم ٩مرغان یهابیضه
ِ

چنین چیزها را قرع
ر شوند و اگر ادوی یو آسان یزودحاجت نباشد و به )۲(و تطیین ١٢به غالف

ّ
 یاندک )۳(عزیز ۀمقط

ر کند باید که قرع کوچ
ّ

 یو قرع ١٣یک مشت ییک وجب و فراخ یدرازک بسازد بهخواهد که مقط
و قرع کوچک را در اندرون او و در  ١٤اندر او نمودهدیگر بسازد از سفال و در کوره بگذارد و رمل 

و  ١٧توان کرد و تطیین حاجت نباشد. یبزرگ توان بست و آتش قو ۀتا دِر کور ١٦گذارد ١٥میان رمل
ر کند باید که قرع مسین بسازد به یحیوان یاگر چیزها

ّ
 ییک دست و فراخ یدرازخواهد که مقط

 چنانچه ١٨صفت،او مالیده باید مخروط یباال ۀیا چهار انگشت و نیم )۴(نیمه. زیر او یک بدست

                                                    
 KL ~ :Sبسمله . ١
 S: + آالت KL. که ٢
 KL ~ :Sبوست یر به یبه رطوبت و تقط تقطیر. ٣
 S  ~Kک نوع ی: Lبوست یر به ی. تقط٤
 S ینیا چینه بود ید که چنان قرع آبگیز مقطر کنند بای: نKL ینی. را مقّطر ... چ٥
 S ~ :KL. سبب ... تلف شود ٦
 KL: چون S. همچون ٧
 KL ~ :Sشم خام ی. و ابر٨
 KLضه یب: Sمرغان  یهاضهی. ب٩

 KL: ُسّم S يها. سم١٠
 KL: شاخ Sگوسفندان  یها. شاخ١١
 Sفه ید تا غلیکوتر آی: مس نKLد تا به غالف ین بای. مس١٢
 Sک مشت کوچک ی ی: بدست و فراخKL. وجب ... مشت ١٣
 S: از سفال بسازد بزرگ و در کوره بندد و رمل اندود کند KL. بسازد ... نموده ١٤
 S ~ :KLان رمل ی. و در م١٥
 S: باشد KL. گذارد ١٦
 S ~ :KL. تا در ... نباشد ١٧
 یده و مخروطیک وجب مالیر او با یز ۀمیاو و چهار انگشت و ن یم باالیک وجب و نی ی: مس را به درازSن ... مخروط صفت ی. مس١٨

KL 
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کند و در  ١پارچه باشد و اگر میسر نشود دوپارچهسر او مقدار یک مشِت بزرگ باشد و یک یفراخ
ر کند ٣را یتلف نشود. و چون پر یا مو ٢یاط کند که ادویهاستحکام وصل آن احت

ّ
 ٤خواهد که مقط

 باید اول از خاشاک و غیر آن به
ّ
و  ٥پاک نموده و نباید سفید باشد، چرا که حرارت او کم شده یکل

 مو
ّ

بعد به ِگل سرشو  )۵(و بعد از آن اشقر. ٦سیاه که در غایت قّوت است یقّوت او ناقص است اال
ا کن

ّ
و از ِگل نیز  ٩پاک شود )۶(تا از اوساخ ٨را با آب گرم و ِگل چند مرتبه بمالد یمو ٧د و اّولمصف

 احتیاط کند تا به
ّ
که آفتاب رویه باشد و  یبر بام بلند یا موضع ١١شود. بعد از آن ١٠از او برطرف یکل

آتش خشک کند و  ١٣و بشوید و به پیش یبستاند قرع بزرگ ١٢گرد و خاک آنجا نباشد، خشک کند.
در قرع نهد و محکم بیاَکَند تا نصف قرع و نصف دیگر  یاندرون او به دستمال پاک بمالد و از آن مو

کوبیده و اندک اندک آب پس اندک آهک و پنبه را با یکدیگر  ١٤مانده. بعده انبیِق قرع نهد. یخال
 یبر آن پیچیده و ریسمان یاارهپریخته تا مثل مرهم شود، وصِل قرع و انبیق به آن گرفته و کرباس

 یقرع که خال ۀنیم چنانچه ١٥در کوره گذارند؛ )۷(تخفیفآن تا محکم شود و بعد از آن به یباال
بّ  ١٧از حرارت یبیرون کوره باشد تا مو ١٦است

ُ
انبیق رسد  ۀآتش در گداز آید و بخار گردد، چون به ق

 ١٩دیگر که آن را قابله گویند، ۀو در شیش ١٨هانبیق قطره قطره چکید ۀتدریج از لولافسرده شود و به
آتش  چنانچهو باید که دو قرع بود و چون در کوره نهد باید که در میان کوره معلق بود  ٢٠جمع گردد.

                                                    
 Sسر نشود دوپاره یک پاره بود البته و اگر مین قرع ی: چنKLپارچه ... دوپارچه کی. ١
ه ید و ادویاید نیزالوجودند تا از وصل قرع منافذ پدیعز یوانیح یزهایغ بجا آرد که چیاط بلی: احکام وصل آن احتKLه یاستحکام ... ادو. ٢

S 
 Sها یا موی: پرها KLرا  یا موی. پر ٣
 KL: خواهند که مقطر کنند S. خواهد که مقطر کند ٤
 ر آیند و از غی: که اول بگزKL. اول ... کم شده ٥

ّ
د که یند و بایره پاک بگزید که از خاشاک و غیبود با یآدم یجدا گرداند و اگر مو ین بکل

 Sد نباشد البته، از آنکه حرارت او کم شده است یسف یمو
 S ~ :KLت قوت است ی. که در غا٦
 KL ~ :S. اول ٧
 Sد ی. مرتبه بمالد : نوبت بمالد و پاک بشو٨
 KL. پاک شود ٩

ّ
 S ی: + بکل

 Sرون رود و پاک یب ی: موKL. او برطرف ١٠
 S: بعده KL. بعد از آن ١١
 KL: در موضع آفتاب رو که از گرد و غبار محافظت کند تا خشک گردد S. بر بام ... نباشد خشک کند ١٢
 Sز بر تپش ی: نKLش ید و به پیو بشو ی. بزرگ١٣
 KLرا در قرع به قدر نصف او کرده  ی: دست بمالد و آن موS. به دستمال ... قرع نهد ١٤
ن مرهم شود و وصل یکوبد تا همچنیزد و میریاندک آب بر سرش مکوبد و اندکیکدگر می: نوره و پنبه را در KL. آهک و پنبه ... گذارند ١٥

 Sک محکم باشد و بر کوره نهد یچد تا نیبرش پ یسمانیچد و ریبرش پ یارد بکرباس پارهیق به آن بگیقرع و انب
 KL: حالت Sاست  ی. خال١٦
 KL ~ :S. حرارت ١٧
 S: مقطر گردد KLده ی. قطره قطره چک١٨
 S ~ :KLند ی. که آن را قابله گو١٩
 KL ~ :S. جمع گردد ٢٠
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 ۀباشد از هم یکه در زیر قرع کند، شعلۀ آتش ِگرد بر ِگرد قرع گردد و تا هر آب و ُدهن که در مو
ر شود و از یک طرف دودکش بگذارد. ١یجوانب به آسان

ّ
و میزان آتش  ٣اول آهسته آتش بگذارد ٢مقط

و ُدهن  ٥منقطع شود یرکن مای ٤که یانبیق تلف نشود مگر وقت ۀبخار از لول است کهاو آن مقدار 
طران گویند.

َ
 ٨و بخار گردد و بر مثال ٧آغاز کرده )۸(بعد از آن ملوحت ٦غلیظ و سیاه گردد و آن را ق

ازین ملوحت به قدر حاجت بگیرد  ١٠تر باید.یو در این وقت آتش قو ٩انبیق بسته شود ۀدر بر قبّ نوشا
حّده یعل یاو قطران در یکدیگر آمیخته نشود و هر یک در شیشه یتا ُدهن صاف ١١جا آردو احتیاط به

یا به پنبه  جمع شود به کفچه ١٤شیشه گیرد، شاید بعد از آنکه ١٣و آب و ُدهن را اگر در یک ١٢بگیرد.
نگیرد و راه نفس او بسته  ١٦انبیق را ۀو حاضر باشد تا ملوحت شعر لول ١٥آب بگیرد. یدهن را از رو

 سیخکیو انبیق م ١٧نگردد؛
ّ

  ١٨زند تا راه نفس نگیرد.یانبیق م ۀباریک داشته باشد و در لول یگیرد اال
 ٢١گالب، و ُدهن را بیند ٢٠رنگآب را هم ١٩و چون تقطیر آخر شده باشد آب و دهن را جدا کند؛

و  ٢٣اندرون او مانند یاقوت و شمس شعاع دهد ٢٢هکچنانو لطافت مایل به سواد؛  یدر غایت سرخ
  ٢٤غایت سبک و سست و متخلخل و سیاه و َپّران.پاره بهیکاو در اندرون قرع مانده باشد  )۹(کلس

                                                    
 یر آب و دهنیثأآتش بگردد ت ۀر قرع شعلیدر ز چنانچهد معلق باشد ید دو قرع باشد چون در کوره بگذارد بای: باS يد که دو ... آسانی. و با١

 KL یباشد از همه جوانب بزود یکه در مو
 S: دودکن باشد KL. دودکش بگذارد ٢
 Sتر کند : آتش آهستهKL. آهسته آتش بگذارد ٣
 S: وقت آنکه KLکه  ي. وقت٤
 S: + و نماند KL. شود ٥
 KLد یایند بی: که آنرا قطران گوSند ی. گردد ... گو٦
 S: بعده ملوحت شعر آغاز کند KL. بعد از آن ملوحت آغاز کرده ٧
 L: به مثال KS. بر مثال ٨
 KLشود ی: مS. شود ٩

 KLد یبایم ی: قوSد یتر باي. قو١٠
 KLاط کند ی: نوشادر بقدر کفاف گرفته شود و احتS. ملوحت ... بجا آرد ١١
 S ~ :KLرد ی. بگ١٢
 KL ~ :Sک ی. ١٣
 S: بعده که KL. بعد از آنکه ١٤
 KLرد ی: برگSرد ی. بگ١٥
 Sق یانب ۀ: در لولKLق را یانب ۀ. لول١٦
 S: بسته شود KL. او بسته نگردد ١٧
 S ~ :KLرد یق ... نگی. و انب١٨
 KLد کرد ی: شود اب و دهن را جدا باS. شده باشد آب و دهن را جدا کند ١٩
 KL: مثل Sرنگ . هم٢٠
 KL ی: دهنSند ی. دهن را ب٢١
 LS چنانچه: K. چنانکه ٢٢
 Kاقوت و شمس شعاع دهنده ی: اندر او باشد LS) شعاع دهد S یاقوت شمسیاقوت و شمس (ی. اندرون او مانند ٢٣
ر به رطوبت از بهر صبغ باشد که او یگر بدانکه تقطیاه و جوهردار باشد. دی: سبک و سست و متخلخل و سSاه و پران ی. در اندرون ... س٢٤

تقطیرا تفص  K (KLج از صبغ جدا شود یبخار گشته و بتدر یرارت آهسته رکن مائد کرد به آن حیر به رطوبت بایل خوانند. البد (+ 



 

  

١١٢ 

   ١صورت قرع و کوره و صفت تقطیر یبوست این است:
 ...  

  ٢وبت:صفت تقطیر رط
که تقطیر به رطوبت از بهر تفصیل ِصبغ باشد از ُدهن، که چون ُدهن را  ٣بدان أرشدک الله

تحلیل یافته و از  یطبخ داده و ِصبغ به قّوت حدت و رطوبت مائ یمنعقد کرده باشد و در رکن مائ
تقطیر به رطوبت باید کرد تا به حرارِت  ٤شده؛ به این سبب ییک یُدهن منفصل گشته و با رکن مائ

رو به ٥بخار گردد یآهسته رکن مائ
ّ

و  شود و قّوت آتش بر صبغ اثر نکند ٦تدریج از ِصبغ مقط
 ٩و سر و ُبن آن ٨یک ذرع، یو فراخ یدرازبسازند از مس به ٧ینسوزاند. و آن چنان باید که دیگ

تا اندرون او خوب نمایان باشد و انبیق او  ١١یو سفید یغایت صافبه ١٠یکسان و قرع آبگینه بسازد
جهت آن دیگ بسازد دوپارچه و در از چوب به یبدستور و در جملۀ تقطیرها اینچنین باید. و سر

 یو وصل انبیق محکم بگیرد و ریسمان ١٢باید که گردن قرع از آن بیرون باشد. یمیان آن سوراخ
 ١٤رب به قدر دو سه سیر در آن ریسمان بسته وس یاو پاره ١٣محکم دراز ِگرد بر ِگرد قرع ببندد

ق بدارد و دیگر ریسمان )۱۰(بیاویزد و در منجل
ّ
منجل بندد  یهاها بر گردن قرع باشد و بر کنارهمعل

بین که از دو پاره است سر منجل بنهد  انبیق و گردن قرع از سپر بیرون باشد و  چنانچهو آن سر چو
قرع در اندرون منجل در میان باشد و آتش  ۀقدر نیمقرع آن مقدار که آن وضع در او باشد به ۀتن

که در اندرون  ١٦و صبغ ١٥آب که در منجل باشد جوش سهل کند چنانچهآهسته در زیر منجل کند 

                                                    
 S ~ :KL. صورت قرع ... است ١
بت ی. صفت تقط٢  K ~ :LSر رطو
 KLگر بدان ی: دSالله رشدکأ. بدان ٣
و  يد در رکن مائل کنند از دهن که چون دهن را منعقد کرده باشی: بجهت صبغ باشد به تفصSن سبب یر به رطوبت از بهر ... به ای. تقط٤

 K  ~Lن سبب یشده با يکی يافته و از دهن منفصل گشته و با رکن مائیل یتحل يو رطوبت مائ يصبغ بقوت حدت
 KL: گشته S. گردد ٥
 L: جدا KS. مقطر ٦
 S ي: منجلKL يگی. د٧
 Sک گز ی يک گز و فراخی ي: درازKLک ذرع ی يو فراخ ي. دراز٨
 KL ~ :S. آن ٩

 KL ي: زجاجSنه بسازد ی. آبگ١٠
 Sد ی: سپKL يدی. سف١١
ک سر از چوب بسازد و ید و ینه بایرها را آبگیتقط ۀق جملیق او و انبید و انبی: هرچه در اندرون او باشد توان دKLرون باشد ی. اندرون ... ب١٢

 Sسر قرع کند  چنانچهک سوراخ کند یان هر دو یخک به دو پاره و میسر م ۀاندازبه
 KLده یچیرد پی) قرع را بگKدراز که گرد (گردن  يسمان محکمی: رS... ببندد  يسمانی. ر١٣
 Sن قرع ی: بر اKL. بسته و ١٤
گ ببندد و سر ید يهاسمان را در گردن قرع بسته و بر کنارهیقرع معلق باشد و ر چنانچهگ یان دیزد و در میاوی: بSزد و ... سهل کند یاوی. ب١٥

قرع در اندرون مرحل باشد و آب مرحل  ۀمیو گردن قرع آن مقدار که آب و آن صبغ در او باشد و بقدر نق یانب چنانچهرا گذاشته  يچوب
 KLکند  يد که جوش سهلیبا

 S: آب و صبغ KL. صبغ ١٦
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 باید که نجوشد تا قّوت صبغ فاسد نشود
ً
بخار گردیده،  ٢یبه آهستگ یو رکن مائ ١قرع است قطعا

 
ّ

دارد یو در قرع نظر م ٤و چون بیند که آب دیگ کم شده باشد، آب گرم در آن ریخته ٣ر گردد.مقط
باشد که آتش را  یباید که هنوز اندک رکن مائ ٥که چون تقطیر نزدیک آن باشد که آخر شود

سرد شود. بعد از آن  ٧روز بگذارد تا نیکوهمچنان یک شبانه ٦نشود. )۱۱(بازگرفته تا ِصبغ مصّعد
آب عذب  یو اندک ٨کند یچین ۀع را از منجل بیرون کند و صبغ از قرع بیرون آرد و در کاسقر

البته که هالک چنین ادویه  ٩آن بریزد و در آفتاب گذارد و از گرد و غبار محفوظ دارد، یباال یصاف
  یرکن مائ یتا اندک ١٠گرد و غبار است؛

ّ
و  یغایت سرخبه ١١از صبغ رفته و خشک شود یبه کل

ک یاند که ظاهر و باطن او گفته ی. و از بهر آن سرخ ذاتیسرخ ذات )۱۲(این است کبریت ١٢،یزرد
برخالف کبریت  ١٣نیست و او خود مطلق صبغ است؛ یصبغ او عارض یعنیذات و صفات است. 

پدید آمده  یآن جوهر از رطوبت مائ ۀکه ماد ١٤ابیض هست یکه در جوف او جوهر یاحمر معدن
د گشته یات نارو یا از بخار ١٥است

ّ
را از کتاب  یو این معن ١٦ممازج شده است و از معدن متول

و تأثیر این جوهر کبریت در بیاض است و دهن احمر که  ١٧معلوم توان کرد. )۱۳(علل معادن
کبریت اصفر که در باب اّول یاد کردیم؛ لیکن  ١٩کبریت است در حمره اثر دارد همچون ١٨صبغ

جهت آنکه از قّوت کبریت اصفر است به ٢٢زیاده ٢١،یکبریت احمر معدن ٢٠قّوت است کهفرق آن 

                                                    
 KLشود یچ نجوشد که فاسد مید که هی: اندرون باS. که در اندرون ... نشود ١
 KL ی: هموارS ی. آهستگ٢
 Sگردد و از صبغ مقطر شود : KLده مقطر گردد ی. گرد٣
م گرم ماند تا آب منجل یک سبو آب در طرف کوره چنان ساخته باشد که دایشود یند که آب منجل کم می: و چون بKLخته ی. و چون ... ر٤

 Sکند در منجل که اگر آب سرد در منجل کند بر قرع افتد و بشکند  یيچون آب منجل گرم شود از آن آب گرم باز جا
 KLک شده باشد که منقطع شود یر نزدی: و نظر کند چون تقطS. و در قرع ... آخر شود ٥
 Sد یایرد تا صبغ مصعد نشود و به فساد نیکجا مانده باشد آتش بازگیبا صبغ  یقدر یی: رکن ماKL. اندک ... نشود ٦
 KLروز ک شبانهی: چون بگذارد Sکو یروز بگذارد تا نک شبانهی. همچنان ٧
 KLخته یر ینی: مرحل برآورده در کاسه چSکند  ینیل ... چ. منج٨
 Sکه گرد و خاک نباشد  ییزد و بر آب نهد جای: برش رKL... دارد  ی. باال٩

 S ~ :KL. البته ... است ١٠
 Sند خشک شده ی: برود و صبغ را بKL. رفته و خشک شود ١١
 S: سرخ و در ورد اوست KLن است ی، ایو زرد ی. سرخ١٢
 S. صبغ است: + هم ظاهر و هم باطن ١٣
 S ~ :KLض هست یاب ی. که در جوف او جوهر١٤
 KLد ی: آS. آمده است ١٥
 KL: شده S. شده است و از معدن متولد گشته ١٦
 KL: شد S. کرد ١٧
 Sت احمر که صبغه ی: دهنKL. دهن احمر که صبغ ١٨
 KL: چون S. همچون ١٩
 LS ~ :K) ... که قوت L یت اصفر (اصفر: احمر معدنی. کبر٢٠
 KL ~ :S ی. معدن٢١
 Sتر ادتی: زKLاده ی. ز٢٢



 

  

١١۴ 

   ٢صورت قرع و منجل و تقطیر به رطوبت این است: ١از شّدت حرارت، او احمر شده است.
...  

که در بیان آوردیم. اکنون در صفت  ٣این بود صفت تقطیر رطوبت و یبوست و صورت آالت آن
 سخن گوییم به

ّ
  ٤.یشاء الله تعالخیر، إن آالت َحل

*   *   *  
  ها (مربوط به متِن تصحیح شده)نوشتیپ
  از کربنات و بورات. یمختلف یهاترکیب ی). بواریق: جمع بورق، به معنا۱(
  ). تطیین: ِگل اندود کردن۲(
  ). عزیز: مقدار کم و ناچیز (از ادویه)۳(
  ). بدست: وجب ۴(
  او غالب باشد. یسفید که سرخ؛ سرخ و ی). اشقر: رنگ سرخ مایل به سپید۵(
  یچرک و آلودگ ی). اوساخ: جمع وسخ، به معنا۶(
  یتخفیف: به آرام). به۷(
  شدن، شوره بستن ی). ملوحت: نمک۸(
  مانده باشد. یکه سوختن ماده بر جا یخاکستر ی). ِکلس: آهک؛ در اینجا به معن۹(
آمده است؛ » اس و ابزار درود«و نیز » یانداختِن چیز یجا« ی). منجل: در لغت به معنا۱۰(

که آب (کثیف و مستعمل) در آن جمع  یجای ی(نجل) است به معنا ۀهمچنین اسم ظرف از ریش
 به معنایم

ً
  آب به کار رفته است. یحاو یرونیگ بید یشود. در اینجا ظاهرا

 شود که ماده جامد بدون تبدیل شدن بهیگفته م ی). ُمصّعد: تصعید شده، تصعید به حالت۱۱(
 به گاز تبدیل شود.

ً
  مایع و مستقیما

  ). کبریت: گوگرد۱۲(
باشد که نام دیگرش کتاب  یراز یاز محمد بن زکریا علل معادن). شاید منظور کتاب ۱۳(

کیمیا باید پس از آموختن  ۀجویند«گوید: یم یالمدخل التعلیمدر آغاز  یاست. راز یمدخل برهان
 یایم تا آنکه معرفت درستنامیده المعادنعللافکند که ما آن را  یمدخل برهاننظر به  یمدخل تعلیم

                                                    
 Sن صفرت یافته و ای: به آن سبب که او حمره KL. به جهت ... شده است ١
 S ~ :KL. صورت قرع ... است ٢
 Sر و صورت آن ی: آالت تقطKLر ... آن ی. تقط٣
ق که آب را (؟) ین طرید پس به ایآیر ارض به آب نمیکتسب آورده در تطهر حل در ماقبل گفته شد. صاحب می: و تدبS ی. اکنون ... تعال٤

ر حل در ی، و تدبKن است و قول حکما که مائه ناره. یر از ایر تا آن زمان که مصّعد شود و مکّسر (؟)؛ و تطهیگیر از او میده و تقطیدم
 Lماقبل گفته شد والله اعلم 
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و  ۵۶: ص ۱۳۶۶(به نقل از: محقق، » دست آوردبه تکوین ارواح و اجساد و احجار و معادن به
باشد،  صنعة الطبیعةاز بلیناس تحت عنوان  ی). احتمال دیگر آن است که مقصود از آن، کتاب۱۴۶

خود، از  یکیمیای ۀتذکراست. از آنجا که حسن بن زاهد در  کتاب العلل چرا که نام دیگر این کتاب،
  همین اثر باشد. علل معادناز  یبلیناس نام برده است، شاید مقصود و  صنعة الطبیعةکتاب 

*  *  *  

  رساله یاز محتوا تحليل
ادن مستقیم بر اساس آنچه در این اثر آمده است، منظور از تقطیر به رطوبت آن است که از حرارت د

آب گرم به نمونه برسد. این روش  یحاو ۀمورد نظر پرهیز شده و حرارت از طریق یک محفظ ۀبه ماد
شود. امروزه نیز در  یبه نمونه رسیده و از سوختن آن جلوگیر یترشود که حرارت مالیمیباعث م

قرار داده  ١آب گرم ۀالزم است، در محفظ یهر واکنش شیمیای یبرا یکه حرارت مالیم یموارد
تا وقت یم آب و  یحاو ینمونه، هم در دیگ بیرون یاست دما یباق یبیرون ۀکه آب در محفظ یشود. 

رود و حرارت بیشتر صرف جوشاندن و یسانتیگراد باالتر نم ۀدرج ۱۰۰نمونه، از  یهم در قرع حاو
افزوده  یبیرون ۀبه محفظ ٢شود. در متن رساله نیز تاکید شده است که مدام آب گرمیتبخیر آب م

شده و  یتا از جوشیدن آن جلوگیر ٣کید شده است که نمونه تحت نظر باشدأگردد. از طرف دیگر ت
قبل از خشک شدن نمونه حرارت قطع شود تا نمونه تصعید نشود. بر اساس توضیحات  ینیز اندک
  ترسیم کرد. ۱از تقطیر به رطوبت، مطابق شکل  ییتوان شمایمتن، م

                                                    
 یشود حمام آب گرم (برایرود. گفته میبه کار م یمیش یهاشگاهی) در آزماBain-Marie یَبن مارنام ز (بهین اکنونهم» حمام آب گرم. «١

اگر یمیک)» Mary the Jewess = Mary the Prophetess = Mary the Hebrewه (یمار«م به مواد) از اختراعات یمال یاعمال گرما
 ).Powell, 1976: 21; Guiley, 2006: 187-188حفظ کرده است (ز کاربرد خود را تحت همان نام یزن معروف است که تاکنون ن

 .است) یاشود چرا که از جنس آبگینه (بلور شیشهیافزایش آب سرد موجب شکستن قرع م است که. در ادامه، تاکید شده ٢
 ن باشد.کید شده است قرع از جنس شیشه (آبگینه یا زجاج) باشد و اندرون آن قابل دیدأ. با توجه به این که ت٣
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 ۀنمونه درون محفظ یشود، قرع حاویدیده م ۲اما در تقطیر به یبوست، مطابق آنچه در شکل 

 به قرع م ۀگیرد و شعلیآب قرار نم
ً
کید کرده است که بخشیآتش مستقیما  یرسد. حسن بن زاهد تأ

نمونه از آتش بیرون  یباال یخال ینمونه است در داخل کوره قرار گرفته و فضا یاز قرع که حاو
حرارت نمونه  ۀباشد. در این نوع تقطیر، در اثر تماس مستقیم آتش با نمونه بدون حضور آب، درج

بت خواهد بود.   باالتر از حالت تقطیر به رطو

  

تقطیر برسد. در  مورد ۀگفتیم که اساس تقطیر به یبوست آن است که حرارت مستقیم به نمون
 هم یموارد

ً
نمونه تلف  ۀکه نمونه بسیار کم و ناچیز است و امکان دارد در اثر حرارت مستقیم، عمال

بت«از  یشمای. ۱شکل   »تقطیر به رطو

 »تقطیر به یبوست«از  ی. شمای۲شکل 
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شود و در عین حال به  یکه نیاز است از سوختن و سیاه شدن قرع جلوگیر یشود، و نیز در مواقع
شن و  یحاو ییک دیگ بیروننباشد، از  یاندود کردِن (غالف و تطیین) قرع هم نیازپوشاندن و ِگل

  شود. یماسه (رمل) استفاده م
 یو آزمایشگاه یاز اعمال تجرب ینویسنده ضمن آنکه در این اثر در حال توصیف و تشریح یک

مطرح کرده بود، غافل نبوده و نشان  الرموزمفتاحویژه در کتاب کیمیا که به ینظر یکیمیاست از مبان
خود استوار ساخته است.  یاصول نظر ۀرا بر پای یتجربیات کیمیایات و یعمل یدهد که او بنایم

بت«توصیف او از  ۀمثال، با مطالع یبرا  یبه زبان شیم -شود که یمشخص م» تقطیر به رطو
است ) یآل ۀاز چند ماد ی(یا مخلوط یآل ۀکه قرار است تقطیر شود یک ماد یااولیه ۀماد - یامروز

 ش یرنگ یاماده که
ّ

 یرنگ) و باقی(ب یده است. هدف از این تقطیر، جدا کردن حالل آلدر آن حل
نسوزد. حسن  یرنگ ۀکه حرارت آن مالیم بوده و ماد یدر ته ظرف است به شرط یرنگ ۀماندن ماد

بخار » یرکن مائ«بن زاهد در توصیف این نوع تقطیر، چنین گفته است که در اثر حرارت مالیم، 
  ماند:یم یشده و صبغ باق

تقطیر به رطوبت از بهر تفصیل ِصبغ باشد از ُدهن، که چون ُدهن را منعقد کرده باشد و در رکن «
تحلیل یافته و از ُدهن منفصل گشته و با رکن  یطبخ داده و ِصبغ به قّوت حدت و رطوبت مائ یمائ
آهسته رکن مائ ییک یمائ بت باید کرد تا به حرارِت  ر گردد و بخا یشده؛ به این سبب تقطیر به رطو
ر شود به

ّ
  ...» تدریج از ِصبغ مقط
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  برگ مشخصات نسخۀ کتابخانۀ مجلس

  
  نسخۀ کتابخانۀ مجلس صفحۀ آغازین



 

  

١٢٢   
  نسخۀ کتابخانۀ مجلس ۵۴و  ۵۳صفحات 



 

 

١٢٣ 

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

تم
هف

رۀ 
 ش
،

ل 
او

ی 
یاپ
(پ

13،( 
ن 
ستا
تاب

و 
ر 
ها
ب

۱۳
۹۷

 

  
، جی. هایی از ریاضیات دورۀ اسالمی گوشهدومین ویرایش 

  ١)، اشپرینگر: نیویورک.۲۰۱۶ال. برگرن (
  ٢جفری ا. اوکس
  ٣ترجمۀ مریم زمان

برگرن تنها معرفی قابل اعتماد به انگلیســی در ایــن زمینــه از  هایی از ریاضیات دورۀ اسالمی گوشه
هایی کــه طــی  منتشر شد. شوربختانه هیاهوی پژوهش ۱۹۸۵زمانی است که اولین ویرایش آن در 

پــذیر بــرای عمــوم  هــایی دســترس یانگیخته است تا کتابسی سال گذشته انجام شده دیگران را برن
یان در این زمینه ب نویسند. من برای نوشتن کتابی [در این زمینه] برنامه داشتم اما مخاطبان یا دانشجو

اکنون نومیدانه در انتهای فهرست کارهایی است که بایــد انجــام دهــم. برگــرن را بــرای برگردانــدن 
هــم  هایی از ریاضیات دورۀ اسالمی گوشهتوجهش از مطالعات تخصصی به انتشار ویرایش جدید 

  باید ستود.
گفتــار بــه همــراه دیگــر مقــدمات،  ار کتاب به خوانندگان عرضه شود. پیشبهتر است نخست ساخت

ق)، ۴۴۲ق)، بیرونی (د پس از ۲۳۲نامۀ چهار دانشمند تراز اول را در بردارد؛ خوارزمی (د پس از  زندگی
ق). فصل دوم تا ششم به ترتیب بــه حســاب، هندســه، جبــر، ۸۳۲ق)، کاشانی (د ۵۲۶خیام (د حدود 

روی می پردازند. فصل هفتم که فصلی نو اســت در مــورد نظریــۀ اعــداد و ترکیبیــات مثلثات و مثلثات ک
ها در پایان هر فصــل آمــده اســت. ورای مــرور  ها و کتابنامه رسد. تمرین است. کتاب با نمایه به پایان می

ساختار جانبه در همۀ موارد شناخته شده در هر زمینه، برگرن خواننده را با زیر و بم محاسبات و کلی همه
های پایان هر فصل نه تنها برای دانشجویان بلکــه  کند. تمرین های برگزیده آشنا می ریاضی متن های مثال

  برای مشارکت فعال تمامی خوانندگان است. به هر حال ریاضیات را باید با انجامش آموخت. 

                                                    
1. Oaks, J. A. (2017). Book review Episodes in the Mathematics of Medieval Islam, J. L. Berggren. Nazariyat, 

Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences 4 (1), pp. 162-165.  
  کنیم. شود و در ادامه به ترجمۀ فارسی ویرایش نخست آن نگاهی می آغاز می ها... گوشهاین نوشتار با ترجمۀ معرفی ویرایش دوم 

  .oaks@uindy.edu. استاد بخش علوم ریاضی دانشگاه ایندیاناپولیس (امریکا) ٢
  .Maryam_Zamani77@yahoo.com. کارشناس ارشد تاریخ علم، مدرس تاریخ ریاضیات در دانشگاه گیالن ٣
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ها  هایی از فصل تنها تغییرات اندکی در بخش
ه اســت. به نسبت نخستین ویــرایش اعمــال شــد

کند تمام فصــل  چه کتاب را دومین ویرایش می آن
ــتم و بخش ــه بیش هف ــده ب ــزوده ش ــای اف ــر  ه ت

گفتـــار توضـــیح  هاســـت. برگـــرن در پیش فصل
ها و مطالعاتی  دهد که عالوه بر مراجعه به متن می

که طی سه دهۀ گذشته منتشر شده است، کاستی 
نخستین ویرایش مربوط بــه ریاضــیات در غــرب 

م با فصل هفتم برطــرف شــده اســت. دنیای اسال
سه بخــش در ایــن ویــرایش بازنویســی اساســی 

اند: بخش دوم فصل اول "فراگیری اســالم از  شده
های آغــازین فصــل ســوم  ، بنــد"دانــش خــارجی

"هندسه در دنیای اسالم" و بخش چهارم از فصل 
  ششم "تسطیح و اسطرالب".

  های تازه چنین است: فهرست بخش
چنــان کــه "حساب کسرهای متعارفی": برگــرن شــیوۀ نوشــتن و محاســبه بــا کســرها را آن ۲-۳

  بردند بررسی کرده است. حسابدانان دورۀ اسالمی در غرب دنیای اسالم به کار می
ق) دو لم ۴۳۲ای در نورشناسی هندسی": این بخش برای حل مسئلۀ ابن هیثم (ح  "مسئله ۳-۷

  شده است.ق) در اندلس نوشته ۴۷۸(د  بن هودمؤتمن التکمیل دارد که در کتاب 
در این کتاب تا همین اواخــر  ١مؤتمن بن هود": برهانش برای قضیۀ سوااز  کتاب التکمیل" ۳-۹

  در منابع عربی ناشناخته بود.
کــه محمــد بــن  مساحی های بسیاری از کتاب "هندسۀ کاربردی مساحی": برگرن مسئله ۳-۱۰

  کند. طبه نوشته بود، بررسی میق) در قر۳۶۶عبدون (د پس از 
ها بــه همــراه برهــان بــرای تعیــین ضــرایب  ": برخی لمسمؤالاِی  "جدول ضرایب دوجمله ۴-۷
naهای بسط  جمله b+( ها را از اثر گمشدۀ کرجی  ق) آن۵۷۱(د حدود  سمؤالشرح داده شده که  (

  (د حدود قرن پنجم هـ) نقل کرده است.

                                                    
قطع   D , E , Fهای گذرند و ضلع مقابل یا امتدادش را در نقطه میABC های مثلت که از رأس AD , BE, CFهای . قضیۀ سوا: خط١

CEAFاگر و فقط اگر داشته باشیم: همرسندکنند،  می BD
FB DC EA× × = 1.  
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در  هفتم هـــ قرنق) که اواخر ۷۲۱ابن بّنا (د  جبر"جبر در مغرب": برخی اصول از کتاب  ۴-۸
  مغرب نوشته شده است.

روش ابن بنا در حل معادالت درجۀ دوم": ابن بّنــا دســتورهایی بــرای حــل معــادالت " ۴-۸-۱
  است.مسائل ساده شده، نه به روش هندسی بلکه به روش مربع، در بستر مسئله عرضه کرده 

ها در آثار ایهایی از نماد گذاری برای چند جمله"نماد گذاری جبری در مغرب": برگرن مثال ۲- ۸- ۴
  هشتم هـ) داده است. قرنق) و احمد قطروانی (د ۸۱۰دو جبردان غرب جهان اسالم، احمد بن قنفوذ (د 

مراکشــی (د "هفتمین تابع مثلثاتی": محاسبه با تابع جیب معکوس در نوشــتۀ ابوالحســن  ۵-۳
  ق) بحث شده است.۶۶۰حدود 

  فصل هفتم: "نظریۀ اعداد و ترکیبیات در دورۀ اسالمی".
های یونانی و تعریف عددهای تام و "نظریۀ اعداد": این فصل با بحث کوتاهی دربارۀ ریشه ۷-۱

  شود.متحاب آغاز می
ا را در مسائل "نمایش عددهای گویا به صورت مجموع مربعات": این بخش روش ابن بنّ  ۷-۱-۱

  کند.سیاله با تجزیۀ عددی به دو مربع عرضه می
"عددهای مصور": برگرن پس از ذکر آثار یونــانی و هنــدی در مــورد عــددهای مصــور،  ۷-۱-۲

روش کلی ابن منعم را برای اثبات قابل نمایش بودن هر عدد مصور با عددهای مثلثی عرضه کــرده 
  .ه استکرد ق) در مغرب کار می۶۲۶است. ابن منعم (د حدود 

5مربع وفقی های وفقی": روش ابوالوفا برای ساخت "مربع ۷-۱-۳   توصیف شده است. ´5
"ترکیبیات": این بخش با یادآوری کوتاهی از آثار هندی، یونانی و اوایل دورۀ اســالمی در  ۷-۲

  شود.ق) آغاز می۲۸۸ای خاص به ثابت بن قره (د این زمینه و اشاره
 حرف الفبا": راه حل ابن بّنا بــرای محاســبۀ nحرف متمایز از  k"شمارش کلمات دارای  ۷-۲-۱
  داده شده است. nچیز از  kهای برداشت حالت تعداد
"شمارش کلمات عربی دارای حداکثر ده حرف، از ابن منعم": ابن منعم روش مشابهی  ۷-۲-۲

  های ممکن مطابق با دستور زبان عربی آورده است.با محاسبۀ تعداد واژه
تر و بیست ای از ابن مجدی": شش نوع معادلۀ درجۀ دوم یا کمد جمله"شمارش معادالت چن ۳- ۲- ۷

دان و اخترشــناس مصــری ابــن شناسیم. ریاضیتر از خوارزمی و خیام میو پنج معادلۀ درجۀ سوم یا کم
  تر و دستورهایی برای حل حالت کلی عرضه کرده است.معادلۀ درجۀ چهارم یا کم ۹۰ق) ۸۵۰مجدی (د 

اضیات در هر بخش جامع و مفید است. او آثار مربوط به هر بحث را در بستر شرح برگرن از ری
چنین در بســیاری دهد. همکند و نکات مبهم را در هر قدم توضیح میوار نقل میاش نمونهتاریخی
های اصلی شده است. کند نماد گذاری امروزی او جایگزین بیان لفظی نوشتهها یادآوری میاز مثال
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  کار در ریاضیات دورۀ اسالمی مناسب است.های امروزی برای آشنایی خوانندگان تازهکاربرد نماد
کتاب محتاج تصحیح است، که مربوط به گزارش برگرن از نماد گذاری جبری  ۲-۸تنها بخش 

های کوتــاه شــدۀ نویسد: "پس از اثر ابن بّنا هر کسی متوجه کاربرد گستردۀ نمادعربی است. او می
 می جبری در مغرب

ً
هــای اســالمی لفظی شد که در شــرق ســرزمین شود، که جایگزین جبر صرفا

ها جــایگزین بیــان لفظــی در جبــر نشــدند؛ بلکــه بــرای نشــان دادن ). نماد۱۴۵معمول بود" (ص 
صورت لفظــی رفتند و محاسبات روی تخت و تراب (لوح غبار) یا هر سطح پاک شدنی به کار می

های روی ها تنها برای بیان نوشتهها در کتابشد. در حقیقت، نمادیها استفاده ملیف کتابأهم در ت
های هندی روی تخت و . این نماد گذاری جبری از محاسبه با رقم١شدتخت و تراب نشان داده می

های لفظی را با نمونۀ متنی لفظی های تخت و تراب و متنتراب ابداع شد. برگرن اختالف بین نماد
  دهد.یتوضیح م ۳۴در صفحۀ 

کند ها استفاده میکند که "چون او بدون اظهار نظر از نمادبرگرن به شرحی از ابن قنفوذ اشاره می
 ۀها نزدیک به دو سد). در واقع نماد۱۴۵رسد کاربردشان سابقه داشته است" (ص محتمل به نظر می

ق) به کار رفتــه بــود. ۶۰۱ابن یاسمین (د  تنقیح األفکار في العلم برسوم الغبارتر هم در کتاب پیش
کم در مغرب رسد نمادها دستها ندارد، به نظر میچون او هم هیچ اظهار نظری در مورد این نماد

دانــد، را نشانۀ تفریق می ال. در نهایت برگرن واژۀ عربی ٢اند پیش از اواخر قرن ششم هـ رایج بوده
 که ریخت کوتاه شدۀ درحالی

ّ
  ).۱۴۶هش است (ص برای کا اال

که مربوط به کسری است به عربــی کــه  دهمخواهم تصحیح نه چندان مهم دیگری پیشنهاد می
) ۳۹برگرن "چهار نهم و پنج برابر یک هشتم از یک نهم و نیمــی از یــک هشــتم از یــک نهــم"(ص 

ترجمه کرده است. "پنج برابر یک هشتم از یک نهم" باید به "پنج هشتم از یــک نهــم" ســاده شــود. 
ها که باید جــدا از عمدتا در نقل قول افزون بر این، در ویرایش دوم چندین اشتباه تایپی وجود دارد؛

، ۱۹۱، ۱۵۲، ۱۳۶، ۱۳۱، ۱۲۵هــای تــری آورده شــوند (صــفحهمتن اصلی با شمارۀ قلــم کوچــک
  ).۲۱۳و  ۲۰۷

                                                    
 تر بنگرید به: . برای اطالع بیش١

Jeffrey A. Oaks, “Algebraic symbolism in medieval Arabic”, Philosophica, (2012), pp. 27-83.  
یرایش در نمادگذاری این. ٢   است: شده عرضه یاسمین ابن کتاب از ت. زمولی و

  .۱۹۹۳الجزایر، ، رسالۀ کارشناسی ارشد تاریخ ریاضیات، مدرسۀ عالی ادبیات و علوم، مؤلفات ابن الیاسمین الریاضیةت. زمولی، 
  چنین درمنبع زیر آمده است:هم

Ahmed Djebbar. L’Algèbre Arabe: Genèse d’un Art (Paris: Vuibert, 2005), p. 92. 
  و منبع زیر:

Oaks, “Algebraic symbolism in medieval Arabic”; Driss Lamrabet, Introduction à l’Histoire des Mathématiques 
Maghrébines, 2nd ed. (Rabat: Driss Lamrabet, 2014), 347 ff. 
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بسیاری از تصاویر ســیاه و ســفید در ویــرایش 
اند، اما برخی نخست در ویرایش جدید رنگی شده

تری دارند، شاید چون از روی نمودارها وضوح کم
اند. البته هنوز به تصویر برداری شده ۱۹۸۵ نسخۀ

اندازۀ کافی واضحند. بسیاری از تصــاویر جدیــد، 
تمبرهای پستی به افتخار دانشمندان دورۀ اســالمی 

  .دهندنشان میرا 
روز ای در بــهدر مجموع، برگــرن کــار شایســته

اســت.  کــرده ۱۹۸۵رسانی و گسترش نسخۀ اولیۀ 
تری از اکنون ماییم که باید نوشتن برای جمع بزرگ

  خوانندگان را هم آغاز کنیم.

  افزودۀ مترجم:
هایی از ریاضــیات دورۀ گوشهنخستین ویرایش 

نســخه و  ۳۰۰۰در  ۱۳۷۳ در سال با ترجمۀ محمد قاسم وحیدی اصل و علیرضا جمالی اسالمی
های ویرایش ل بعد به چاپ دوم رسید. عنوانصفحه در انتشارات فاطمی منتشر شد که در سا ۲۲۰

  نخست به قرار زیرند:

 مقدمه - ۱
 حساب دورۀ اسالمی -۲
 های هندسی در عالم اسالمیترسیم -۳
 جبر در اسالم -۴
 مثلثات در عالم اسالمی -۵
کر در عالم اسالمی -۶

ُ
  علم ا

  ف شود. های این کتاب در بازار موجود نیست و جا دارد که موارد زیر در چاپ بعدی برطراکنون نسخه

یه«به نادرست  Aaboe: نام آبو ۷ص  -   نوشته شده است.» آبو
 Les Mathématiques Arabes: عنوان کتاب یوشکویچ در پانویس کــه بایــد ۸ ص - 

 آمده است. ایرانیک)(غیر  Les Mathematics Arabesد، به صورت باش
ســال مســلمانان و میالدی شمسی  که سال ) تصریح شده است۹گفتار (صدر پیش - 

 سال قمری  و هرقمری است 
ً
شــود و در ســال آغــاز مــی میالدیدر یک سال معموال
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ها به کــار  ی برای تبدیل تاریختاما در ترجمه روش درسرسد.به پایان می میالدی بعد
 
ً
سال از آن  ۶۲۱نرفته است. در سراسر کتاب برای تبدیل سال میالدی به قمری صرفا

 در ص کاسته شده که حاصل سال 
ً
: ســال ۱۵هجری شمسی است نــه قمــری (مــثال

 تفــاوت تــاریخ  هجری). در مورد تبدیل قرن ۱۲۹ ¬میالدی ۷۵۰
ً
ها هــم معمــوال

 در ص  ۶میالدی و هجری 
ً
: ۱۴قرن است که در ترجمه رعایــت نشــده اســت (مــثال

های دهم  هم بهتر بود در کنار سده ۱۵صفحۀ  دوم هجری). در ¬سدۀ نهم میالدی 
 آمد. های چهارم و پنجم هجری هم می و یازدهم میالدی، سده

 آمده است.» هوگندیک«به صورت  ۱۰در صفحۀ  Hogendijk: نام هوخندایک ۱۰ص  - 
 تفرقه ¬: نفاق ۱۱ص  - 
  بود شده متوقف ¬بود  دهیرس یعیطب ستاریا کی: به ۱۲ص  - 
 انیامو ¬ هیام یبن ۀ: خانواد۱۲ ص - 
 ۶۳ یۀبقره آ ۀسور ¬ ۶۳ یۀآ ۲ ۀ: سور۱۴ ص - 
 ها زبان ¬: السنه ۱۴ ص - 
  لوقا بن قسطا ¬بن لوقا  ی: قسط۱۸۰و  ۱۵ ص - 
 )دیینپا یرید ای( دینکش یطول ¬ دیینپا ی: طول۱۵۰و  ۱۵ ص - 
 [واحد طول] ایاستاد ¬ ای: استاد/اسطاد۱۹و  ۱۸ ص - 
 معرفة الجواهر  یف الجماهر ¬معرفت الجواهر  یف ری: الجماه۲۱ ص - 
 - Dictionary of Scientific Biography  یعلمــ ۀنامــ یزنــدگدر شانزده مجلد با نام 

 ۀنام یزندگبه نام  ۲۲ ۀو انتشار است که در صفح یدر حال ترجمه به فارس دانشوران
در ده مجلــد  نامــه¬یزندگ نیگفته شده ا سیترجمه شده و در پانو دانشمندان یعلم

 است.
 .ستین یخبر یسیموجود در متن انگل یرباع ۀاز ترجم ۲۴ ۀصفح در - 

Ah, but my computations, people say,  
Have squared the year to human compass, eh?  
If so, by striking from the calendar  
Unborn to-morrow, and dead yesterday. 

مترجمان شاید بدین دلیل از  را به صورت آزاد ترجمه کرده است،فیتزجرالد رباعیات خیام 
کم بــه حــذف ایــن  بهتر است مترجمان دســتآوردن رباعی مذکور صرفنظر کرده باشند. 

  رباعی (که البته معادل فارسی قطعی ندارد) اشاره کنند.
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 شکوفا شد ¬: رونق یافت ۱۹۱، ۶۷، ۲۴ص  - 
المنــاطق] بــوده اســت در  است که خود کاشانی مختــرع [طبــق آمده ۲۶در صفحۀ  - 

کــه  شد مشخص میبهتر بود به نحوی  که در نسخۀ انگلیسی اثر چنین نیست.حالی
 ١است. افزودۀ مترجماناین 

 تخته و تراب ¬: تخته تراب ۴۵و  ۴۴ص  - 
 جیرا یاسالم یها نیقرن سوم به بعد در سرزم لیبود که از اوا یا وهی[تخته و تراب ش - 

از شن نــرم  دهیپوش یا تخته یرو یا لهیحساب را با نوک م اتیعمل وهیش نید. در اش
 .]دادند یانجام م

 ]ad hoc[در مقابل  یمورد ¬ ژهی: خود و۵۱ ص - 
´: ۵۲ ص -  + ´ +2 21 60 2 60 33 ¬ ´ + ´ +21 60 2 60 33 
 ۀقــو ¬دوم  ۀدر ســطر چهــارم، قــوعدد؛  ¬(جدول): در سطر دوم، مال  ۷۰ ص - 

 ۀقــو ¬چهــارم  ۀسوم؛ در سطر هشتم، قــو ۀقو ¬دوم  ۀچهارم؛ در سطر ششم، قو
 کمی ۀوق ¬دوم؛ در سطر هشتم، قوه پنجم 

 ] [John of Seville یلیاشب یوحنای ¬ یلی: جان سو۷۶ ص - 
 ارث] میتقس علم[ الفرائض علم ¬: علم الفرائد ۸۱و  ۷۸ ص - 
 ]Saidan[ دانیسع ¬ دانی: س۷۹ ص - 
 ]Granada[ غرناطه ¬ قرناطه :۹۷ ص - 
 ] craftsman[ ور شهیپ ¬فن  شهی: پ۱۰۰ ص - 
 عکس] حی[نام مدرسه در سمرقند در توض رداریش ¬ ردری: ش۱۰۴ ص - 
  ییطال نسبت ¬ ییبخش طال: ۱۱۶و  ۱۱۰ ص - 
  قره بن ثابت ¬: ثبات بن قره ۱۲۳ ص - 
 ]Ephemerides) [در مقابل جیز ای(  ی/جدول نجوممیتقو ¬روزنما : ۱۶۶ ص - 
  ٢یفلک بروج/ گانه دوازده بروج ¬منطقة البروج  یها : عالمت۱۸۴ ص - 
  مطالع ¬طلوع  یها : زمان۱۸۴ ص - 
  قبله جهت ¬سمت نماز  ی: به جا۲۰۳ ص - 

                                                    
 .۵۵-۵۳، ص ۱۳۷۴)، آبان ۱۳(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۷، سال نشر ریاضی، »ها هایی از گوشه گوشه«. الهه خیراندیش، ١
 zodiacal signsدر مقابل .٢
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معرفی و نقد تصحیح، ترجمه و رشح مقالۀ پنجم 

  الدین جمشید کاشانی غیاث الحساب مفتاح
  به کوشش محمدرضا عرشی

  ١ پویان رضوان

 موضــوع ریاضــیاتق) در ۸۳۲الدین جمشید کاشــانی (د ترین آثار غیاث، از مهمالحسابمفتاح
وی تألیف این رساله را پیش از سال  ٢شود.نوعی دانشنامۀ ریاضی در زمان او محسوب می است که

ق بــه ۸۳۰ق آغاز کرده و در سوم جمــادی االولــی ۸۲۴
کاشانی این رساله را، شامل مقدمه  ٣پایان رسانده است.

) ق۸۵۳-۷۹۵بیــگ (و پنج مقاله به شرح زیــر، بــه الــغ
  ٤است.تقدیم کرده 

  مقدمه: در تعریف حساب و عدد و اقسام آن؛
شــامل مقالۀ اول: در حساب عــددهای صــحیح، 

  شش باب؛
  دوازده باب؛ شاملمقالۀ دوم: در حساب کسرها، 

 شــاملمقالۀ ســوم: در طریــق حســاب منجمــان، 
  شش باب؛

  مقدمه و نه باب؛ شامل: در مساحت، ٥مقالۀ چهارم
                                                    

  pnrezvani@gmail.comدانشجوی دکتری تاریخ علم،  .١
)، الدین جمشید کاشانی احوال و آثار غیاث( نامه کاشانیابوالقاسم قربانی،: .دربارۀ زندگی و آثار کاشانی نک بیشتربرای اطالعات  .٢

، زندگینامۀ ریاضیدانان دورۀ اسالمی از سدۀ سوم تا سدۀ یازدهم هجری؛ ۳۵-۱، ص ۱۳۶۸تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، 
الدین جمشید  الحساب (مقالۀ پنجم) غیاث مفتاح؛ محمدرضا عرشی، ۳۸۷- ۳۶۵، ص ۱۳۷۵تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، 

  .۷۹-۳۹، ۲۲-۱۱، مقدمه، ص کاشانی
  .۶۸، ص الدین جمشید کاشانی الحساب (مقالۀ پنجم) غیاث مفتاحمحمدرضا عرشی،  .٣
  همان، همانجا .٤
٥) کاشانی  الحساب مفتاحرا در شرح مقالۀ چهارم  االیضاح نهایةرسالۀ ق) ۱۳۰۵- ۱۲۲۴. میرزا محمد علی بیرجندی قائنی اصفهانی 

، سال چهارم، میراث علمیاز محمدرضا عرشی در » میرزا محمد علی قائنی االیضاح نهایةرسالۀ «بنگرید به مقالۀ تألیف کرده است. 
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مقالۀ پنجم: در استخراج مجهوالت به روش جبر و مقابله و خطأین و غیر از ایــن دو بــا قواعــد 
  چهار باب. شاملحسابی، 

  های هر یک به صورت زیر است: ترجمۀ فارسی عناوین این چهار باب و فصل
  ؛باب اول: جبر و مقابله

ســوم: تفریــق  های جبر و مقابله؛ فصــل دوم: جمــع اجنــاس؛ فصــل فصل اول: تعریف اصالح
اجناس؛ فصل چهارم: ضرب اجناس؛ فصل پنجم: تقسیم اجناس؛ فصل ششــم: بــه دســت آوردن 

فصــل هشــتم: حــل ها (مســائل جبریــه)؛  ام آنها؛ فصل هفتم: بیــان معادلــهnجذر اجناس و ریشۀ 
شــوند؛  گانه منجــر می هایی که به معادالت شش گانۀ مشهور؛ فصل نهم: حل معادله معادالت شش

  ایم. : در مسائلی که خودمان استنباط کردهفصل دهم
  باب دوم: به دست آوردن مجهول به روش خطأین؛
  باب سوم: روش مفتوحات، روش تحلیل و ترکیب؛

  ها؛ باب چهارم: مثال
  ها؛ فصل سوم: مسائل هندسی. مثال است؛ فصل دوم: در مورد وصیت ۲۵شامل  اولفصل 
ق در تهران به صورت چاپ سنگی، و ترجمۀ روسی آن به وسیلۀ ۱۳۰۶در سال  الحسابمفتاح

ب. آ. روزنفلد، و. سگال و آ. پ. یوشکیویچ به همراه تصویر نسخۀ خطی مــتن عربــی موجــود در 
هــای زیــادی هرچند پــژوهش م در مسکو چاپ شد.۱۹۵۶کتابخانۀ دانشگاه لیدن (هلند) در سال 

تن عربی آن پیشتر در قاهره و دمشــق تصــحیح و منتشــر شــده اســت، دربارۀ این اثر انجام شده و م
 با استاین اثر مهم تاکنون منتشر نشده  متن کامل ترجمه و شرح فارسی

ً
. بخشی از این فقدان اخیرا

بــه تصــحیح و تحقیــق  الــدین جمشــید کاشــانی،الحساب (مقالۀ پنجم) غیاثمفتاحانتشار کتاب 
یخ ریاضیات دورۀ اسالمی، رفع شده است. این کتاب که در محمدرضا عرشی، کارشناس ارشد تار

به توسط  »شناسی پروفسور شروین عرفانیکاشان«در قالب ششمین شماره از مجموعۀ  ۱۳۹۷پاییز 
 ۱۰۴ای مفصــل (بــا مقدمــه ،انتشارات ارمغان ادب (کاشان) در سیصد نسخه چــاپ شــده اســت

 ۱۵۷صفحه)، ترجمــۀ فارســی ( ۱۵۵های بعدی آن به ترتیب به شرح ( ز شده، و بخشصفحه) آغا
اختصاص یافته است. بخش پایانی  الحسابمفتاحصفحه) مقالۀ پنجم  ۱۴۵صفحه) و متن عربی (

 ۸۷صفحه) و فهرست منــابع ( ۱۰ها در های اشخاص و کتابها (شامل نامکتاب را به ترتیب نمایه
 ابتــدا های متن جموعههرچند در م اند. ) تشکیل دادهمنبع

ً
پژوهی، در ترتیب عرضۀ مطالب، معموال

 شرح آن قرار می
ً
گیرد، در کتاب حاضر این ترتیــب لحــاظ متن تصحیح شده، سپس ترجمه و نهایتا

                                                    →  
 .۱۶۱- ۱۲۹، ص ۱۳۹۴، پاییز و زمستان ۸شمارۀ 
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نشده بلکه ابتدا شرح، سپس ترجمۀ فارسی و در پایان متن عربی آمده ولی دلیل انتخاب این شــیوۀ 
  تدوین ذکر نشده است. 

اب با گزارش مفصلی از ابعاد مختلف زندگی کاشانی، شامل توالی تــاریخی تــألیف مقدمۀ کت
برخی از آثار، مــذهب و محــل تحصــیل و چگــونگی مــرگ وی، آغــاز شــده و بــا مطــالبی دربــارۀ 

بیگ، رصدخانۀ سمرقند و مهاجرت کاشانی الدین اسکندر تیموری، الغ الدین کاشانی، جالل معین
ت. مؤلف پس از آن فهرستی از آثار کاشانی، و نیز آثار منسوب به وی، ذکر به سمرقند ادامه یافته اس

پرداخته است. وی  الحسابمفتاحشناسی های خطی و مباحث نسخهکرده و سپس به معرفی نسخه
انتخاب آن را شرح داده است. او  (روش بینابین) و دلیلدر بخش پایانی مقدمه، روش تصحیح خود 

های اصلی مورد استفادۀ خود در این تصحیح (شــامل پــنج انتخاب نسخهچگونگی  در این بخش
های ملک، مرعشی، فیضیه، سپهساالر و لیدن) را ذکر کرده و به وجود نسخه، محفوظ در کتابخانه

نادر م) و تصحیح ۱۹۶۷دمرداش (منتشر شده در قاهره،  احمد سعید اشتباهات متعدد در تصحیح
  ١م) اشاره کرده است.۱۹۷۷نابلسی (منتشر شده در دمشق، 

با وجود اطالعات مفیدی که در مقدمه عرضه شده است، برخی مسائل مبهم تاریخی، از جمله 
الدین، همچنان بــدون الدین کاشانی و نیز چگونگی مرگ غیاثالدین کاشانی با غیاثنسبت معین

یسنده فقط به ذکر اقوال مختلف دربارۀ این موضوعات بسنده کرده و بــرای  پاسخ گذاشته شده و نو
روشن شدن ابهامات اظهار نظری نکرده است. به عبارت دیگر این گونــه مطالــب تــاریخی کــه در 

، الحســابمفتــاحمقدمه آمده، بیشتر از جنس گردآوری است و نه تحقیق. در شــرح مقالــۀ پــنجم 
ت تا مصحح محترم عالوه بر تعریف اصطالحات ریاضی استفاده شده در متن اصلی، کوشیده اس

های حل آنها را با زبانی ساده و با استفاده از نمادهای ریاضی نوین بیان مسائل مطرح شده و روش
کند. اما متأسفانه، به جز در مواردی معــدود، مشــخص نشــده اســت کــه ایــن مســائل و روش یــا 

های حل آنها تا چه حد حاصل نوآوری کاشانی و تا چه حد تحت تــأثیر و یــا تکــرار مطالــب  روش
بندی های مختلف حل مسائل طبقهیاضیدانان پیش از وی است. این مشکل در مواردی که روشر

اند نیز وجود دارد. با توجه به سادگی تعداد قابل توجهی از مسائل مذکور در رساله و نیز  مطرح شده
های نوشته شده پــیش از زمــان کاشــانی، پــرداختن بــه ایــن نکتــه شدن بعضی از مسائل در رساله

توانست نقش مهمی در بیان جایگاه و اهمیت این اثــر کاشــانی در بــین آثــار مشــابه آن در دورۀ  می
اسالمی ایفا کند. همچنین، اگرچه مصحح محترم از منابع بسیاری برای شرح این اثر استفاده کرده 

دهندۀ تسلط وی بر منابع مرتبط با موضوع رسالۀ مورد تصحیح اســت)، بســیاری از (که خود نشان

                                                    
   .۹۴-۹۲، ص الدین جمشید کاشانی الحساب (مقالۀ پنجم) غیاث مفتاحمحمدرضا عرشی،  .١



 

 

١٣٣ 

رف
مع

 ی
ح
صـ
د ت
قـ
و ن

ی
 ح،

الـ
مق

ح 
رش

و 
ه 
مـ
رج
ت

 ۀ
جم
ـن
پ

 
ح
فتا
م

ب
سـا
ح
ال

یغ 
ث
ا

ـد
ال
 نی

ش
جم
 دی

شان
کا

ی
 

اند. افزون بر این، استفاده از عبارات مــبهم، ماننــد  اطالعاتی که در شرح آمده بدون منبع ذکر شده
 معلوم نیست به چه اشخاص و دورانی اشاره دارد، از » های بسیار دورگذشته«و » پیشینیان«

ً
که دقیقا
  دقت اطالعات مذکور در شرح کاسته است. 

رخی جمالت با ابهام همراهنــد. ایــن مشــکل بــه طــور نیاز از ویرایش نیست و بترجمۀ متن بی
آغاز شده، » اگر«ای با شود، چنانکه در برخی موارد جملهخاص در ترجمۀ جمالت شرطی دیده می

گذاری و نیز طــوالنی بــودن عدم رعایت اصول نقطه ١اما بدون آمدن جواب شرط تمام شده است.
   ٢هایی از ترجمه شده است.دشوارفهمی بخشبرخی جمالت از دیگر عواملی هستند که سبب 

الخط معیــار با وجود دقت بسیاری که در تصحیح متن به کار رفته، برخی نکات مربوط به رسم
 بر اساس رسم

ً
بدون فاصله با واژۀ بعد » واو عطف«الخط نوین عربی عربی رعایت نشده است. مثال

رعایت نکرده است. همچنین وی تفاوتی بین شود، اما مصحح محترم این قاعده را از آن نوشته می
استفاده کرده است. افزون بــر » ی«در نظر نگرفته و برای هر دو حرف از نشانۀ یکسان » ٰى«و » ي«

 به همان صورت این، بهتر بود در مقدمه به این نکته اشاره می
ً
شد که در فرایند تصحیح، افعال دقیقا

ر مواردی که فعل و فاعل از نظر مذکر و مؤنث بودن با هم اند و دمضبوط در نسخ مورد استفاده آمده
 اقدام به اصالح آن نکرده است. در پایان، با نگاهی به منابع پرشمار 

ً
مطابقت ندارند مصحح عمدا

هــای التــین در  های اخیــر بــه زباناستفاده شده در این اثر، کمبود استفاده از مقاالتی را که در سال
ح اند درمی، نوشته شدهالحسابمفتاحویژه زمینۀ آثار کاشانی، به  یابیم. با وجود این، مــتن مصــحَّ

 کــمالحساب مفتاح مقالۀ پنجم
ً
نقــص اســت و ، ترجمۀ فارسی و شرح آن در مجموع کــاری نســبتا

 چنانکه پیشتر گفته شد، انتشار آن برای پژوهشگران این عرصه مغتنم است.

                                                    
کنیم که اگر درجۀ آن یم از یک جنس، جذر بگیریم دقت میاگر بخواه«) آمده است: ۲۷۳مثًال در فصل ششم باب اول (همان، ص  .١

  »کعب کعب. جنس زوج است مانند مال و مال مال و کعب کعب و مال
و اگر تعادل بین «شود: ) آمده است که عینًا در اینجا نقل می۲۷۹ای از این جمالت در ترجمۀ فصل هفتم باب اول (همان، ص نمونه .٢

ورم معادلۀ بین دو جنس متوالی یا ظگانۀ ذکر شده باشد منها مانند نسبت بین اجناس مسائل ششاجناس دیگری باشد و نسبت بین آن
[جنس] برای نظیر خودش، تبدیل به اجناس مسائل ششسه جنس  گانۀ ذکر شده شود، همچنین از مسائل متوالی است و هرگاه هر 

 »گانۀ ذکر شده خواهد شد.شش
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، نوشتۀ محمد صالح بن حبیب اللّه زبدة الحساب

طباطبایی یزدی، به کوشش محمد مهدی کاوه یزدی، نرش 

  ۱۳۹۷مجمع ذخایر اسالمی، 
  ١ حنيف قلندری

ها رنگ و بویی دیگــر بــه خــود  های خطی مربوط به علوم دقیق در این سال تصحیح و چاپ نسخه
 تحصیالت دانشگاهی مرتبط را به پایان رسانده

ً
اند دســت بــه کــار  گرفته است و محققانی که بعضا

 اند. محمد مهدی کاوه یزدی از جملۀ پرکارتریِن افراد این ها شده تصحیح و نشر برخی از این نسخه
نوشتۀ محمد صالح طباطبایی یزدی، یکی از آخرین کارهای اوست کــه  زبدة الحسابگروه است. 

آن را تصحیح کرده و به همراه توضیحات افزوده بــا 
همکاری نشر مجمع ذخایر اســالمی منتشــر کــرده 
اســت. محمــد صــالح طباطبــایی یــزدی از جملــۀ 
علمــای متــأخر دورۀ اســالمی اســت کــه در عصــر 

ته است. بنــا بــر شــرح حــالی کــه زیس صفویان می
مصحح از او در مقدمۀ کتاب آورده، او زادۀ اردکان 
یزد است، مدتی در اصفهان به تحصیل مشغول بوده 

را در  زبــدة الحســابو سپس به هند رفته است. او 
هند نوشته و بعد از آن به ایران بازگشته است. کتاب 

که توان از جملۀ رسائل کوتاه علمی دانست  او را می
هــای متــأخر،  نوشتن آثــاری از ایــن دســت در دوره

ویژه عصد صفوی در ایران و عهد گورکانی در هند  به
توان در زمرۀ  را می زبدة الحسابمعمول بوده است. 

                                                    
یراستار علمی  .١   hanif.ghalandari@ut.ac.ir  مجلۀ تاریخ علمپژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، مدیر داخلی و و
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، بخش بسیار کوتــاهی در زبدة الحساببه حساب آورد. هرچند در باب سوم  ١آثار حسابی محض
، »قاعدۀ اربعۀ متناسبه«ت، اما نویسنده به سه روش های استخراج مجهوالت آمده اس توضیح روش

بارۀ جبر و مقابله هیچ نیاورده اســت. از بسنده کرده است و در» اعدۀ تحلیلق«و » ضابطۀ خطأین«
 در ذکر روش

ً
شــود، ایــن کتــاب  های حسابی اشــاره می این بابت و اینکه به این چند قاعده معموال

های اصلی رساله به اعمــال  حساب آورد. عالوه بر این، بابباید از جملۀ آثار حسابی محض به  را 
اصلی حساِب اعداد و کسرها، یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقســیم و جــذر گــرفتن، اختصــاص 

های آن  است که شامل هفت فصل و یک مقدمه است و فصل» در حساب صحاح«دارند. باب اول 
، »در تفریق«، »در تنصیف عددی«، »ر کردن)در جمع و تضعیف (دو براب«به ترتیب از این قرارند: 

در حساب «باب دوم ». در میزان اعمال مذکوره«و » در استخراج جذر«، »در قسمت«، »در ضرب«
های آن از این قرارند:  است و آن نیز در هفت فصل و یک مقدمه مرتب شده است که فصل» کسور

عیف و تنصیف و جمــع و تفریــق در تض«، »در تجنیس و رفع کسور«، »در معرفت مخارج کسور«
یل کسر از «و » در استخراج جذر کسور«، »در قسمت کسور«، »در ضرب کسور«، »کسور در تحو

های اســتخراج مجهــول اســت و بــاب  باب سوم همان مختصر در روش». مخرجی به مخرج دیگر
شامل برخــی  افتد و آن بیشتر چهارم در بیان قواعدی است که در استخراج مجهوالت به آن نیاز می

های مشهور نظریۀ اعداد مانند مجموع اعداد [طبیعی]، مجموع توان دوِم آنها و مسائلی از این  گزاره
مســئله بــه  ۲۵بارۀ اوزان افزوده شده است و سپس ردست است. در یک فصل کوتاه، مطالبی نیز د

ه شــده اســت. گفتــه اســتفاد های پیش همراه روش حل هر یک آمده است که در آنها از همان روش
 همراه با یک مثال توضیح داده شده است. شاید بتوان 

ً
مطالب هر بخش بسیار کوتاه است و معموال

 در کتاب
ً
شود. هر چند همچون دیگر  های مختصر حساب دیده می گفت این روشی است که عمدتا

ان اســالمی در تر دانشمند توان با کارهای پیشرفته های حسابِی عصر مؤلف، این رساله را نمی رساله
اما با تکیه بر مطالب این کتاب می توان از میزان اشــراف  حوزۀ حساب و جبر و مقابله مقایسه کرد. 

  دست آورد. میراث حساب دورۀ اسالمی اطالع به برمحصالن سدۀ یازدهم هجری 
مطالب این کتاب از حیث ریاضیات بسیار ساده است و زباِن فارسِی آن، خواندنش را برای هر 

کند، از این رو تحقیق دربارۀ آن زمانی ارزشمند اســت کــه محقــق  انندۀ فارسی زبان راحت میخو
مسائل آن را با نمادگذاری ریاضی امروز توضیح دهد و جایگاه رساله را در میان آثار حسابی دیگــر 

                                                    
. بر اساس این ۴۷۰- ۴۵۰، ص۲۰، جدایرةالمعارف بزرگ اسالمی، »حساب«: معصومی همدانی، حسین.   بندی نک . دربارۀ این تقسیم١

ثار حسابی به دو دستۀ  تقسیم اند. منظور از آثار محض آنهایی هستند که تنها  تقسیم شده» آثار دوبخشی«و » حسابی محضآثار «بندی آ
توضیح اعمال حسابی در آنها آمده است و آثار دوبخشی آنهایی هستند که بخشی از جبر و مقابله و حساب مجهوالت نیز عالوه بر 

  توضیح اعمال حسابی به آنها افزوده شده است.
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بــه   ای آورده و مطالب را یــک ای را با شماره ها هر مطلب یا مسئله نوشت روشن کند. مصحح در پی
یک توضیح داده است. هر جا مؤلف به نویسندۀ دیگری اشاره کرده، قــدری دربــارۀ او و اثــری کــه 

 محمد صالح طباطبایی می
ً
توان گفت کــه ایــن  شناخته، سخن گفته است. با این حال نمی احتماال

اند و  شیوۀ شایستۀ شرح این رساله است. در شرح عرضه شده، مطالب جــدا از هــم بررســی شــده
های  بستگی مسائل طرح شده را درک کند. مصحح حتی در برخی موارد روش تواند هم ده نمیخوانن

ها شده باشد، آورده است. بــرای  ای بدان مختلف حل یک مسئله را بدون آنکه در متن اصلی اشاره
مثال در بخش مسائل، چند مسئله آمده است که از جملۀ مسائل معادالت سیاله هستند و آنها را به 

 در کتاب های مختلف می هشیو
ً
های مختلف به آنها اشــاره شــده اســت. امــا  توان حل کرد و مطمئنا

های گفته شده، مانند حساب خطأین یا اربعۀ متناسبه،  مؤلف این کتاب تنها با استفاده از همان روش
 او هیچ

ً
برای حل  گاه از جبر و مقابله آنها را حل کرده است و به شیوۀ دیگری عمل نکرده است، مثال

اما مصحح از روش جبر و مقابله به عنوان یکی از روش های حــل  این مسائل استفاده نکرده است. 
البته در مواضعی مصحح اشاره کرده است که کــدام  برد و مسائل را به آن روش حل می نام می کند. 
 از روش جبر و مقابله استفاده کرده ریاضی

ً
اســت و ایــن  دان دیگر برای حل یک مسألۀ خاص، مثال

 از ریاضی ریاضی
ً
دانان مقدم بر محمد صالح طباطبایی هستند. سؤال اینجاست که چرا  دانان عمدتا

  های جبر و مقابله استفاده نکرده است؟ او از روش
ای محققانه دربارۀ اثر  هایی از این دست بدان نیاز دارند مقدمه شاید بخش دیگری که تصحیح

آن باشد. یک نقطۀ ضعف این کتاب آن است که محقق در سیاهۀ های  تصحیح شده و معرفی نسخه
توان نشان آنها را در مقدمه جســت. ایــن،  های متعددی را آورده است، اما نمی منابع خود نام کتاب

هم به دلیل ارجاعات کم مصحح است، هم آوردن ارجاعات بدون در نظر داشــتن قواعــد ارجــاع. 
برابر نام محمد صالح طباطبایی یزدی توک پانوشت آمده است  برای مثال در همان ابتدای مقدمه در

نام کتابی  نسل نورحال باید خواننده خود بفهمد که ...» نسل نور، «و در پانوشت نوشته شده است: 
نوشتۀ سید محمدکاظم مدرسی است که از اعقاب خاندان محمد صالح است. در ادامه و در ذکر 

 نام هیچ منبع 
ً
دیگری نیامده است و معلوم نیست که این اطالعات مستند به همان شرح حال، تقریبا

گفته هستند [که هستند] یا از منبع دیگری استفاده شده است. در ذکر اطالعات تــاریخی  منبع پیش
خورد. مصحح در یاد کردن از بازگشت محمــد صــالح بــه  نیز حداقل یک ناهماهنگی به چشم می

یونلو رسیده و او به دعــوت یکــی از  ند به گوش یکی از امرای آقنویسد که آوازۀ او در ه ایران می قو
و  تر نوشــته بــود کــه او در دورۀ شــاه صــفی قویونلو به ایران بازگشته است؛ حال آنکه پیش امرای آق

ها پیش از برآمدن صفویان بوده است.  قویونلو دانیم که حکومت آق زیسته است. می جانشینان او می
یزد که از بناهای ســدۀ دهــم هجــری اســت بــه » مدرسۀ مصلی«مصحح در ادامه افزوده است که 
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افتخار محمد صالح ساخته شده است. یا با یک اشتباه تاریخی مواجهیم یا مصحح در میان منابعی 
  گمی شده است.برد دچار سردر که از آنها نام نمی

خــورد. مصــحح  ها نیز به چشــم می نویسی در ادامه و در بخش معرفی نسخه کاستی در مقدمه
های این اثر را معرفی کند و همچنین بر چاپ دیگر این اثر که تنها بــر  تالش کرده است همۀ نسخه

یــد چــرا خــود در آوردن اطالعــات پایۀ یک نســخه فــراهم آمــده اســت، خــرده بگیــرد امــا نمی  گو
تر اینکه چرا در تصحیح از برخــی  ها را آورده است و از آن مهم شناختی عین عبارات فهرست نسخه
مصــحح تنهــا نوشــته اســت » های زبانی نسخه ویژگی«ها استفاده نکرده است. در یاد کردن  نسخه

إن شــاء «اند و شاهدهایش بــرای ایــن امــر عبــاراتی چــون  که عباراتی در نسخه به زبان عربی آمده
ها

ّ
کار بــردن  توان آنهــا را نشــانۀ بــه و چیزهایی از این دست است که نمی» و علی هذا القیاس«، »لل

  زبان عربی دانست.
به هر صورت، هر چند تصحیح و چاپ آثاری از این دست ارزشــمند اســت و شایســته اســت 

تر آن است  ایستههایی آشنا هستند دست به تصحیح و انتشار آنها بزنند؛ اما ش آنهایی که با چنین متن
تر  ای محققانــه اند در آثار خود رویه کار بستن آنچه در این راه فراگرفته که این دست از محققان با به

 تفاوت چندانی میان این آثار و آثار آنهایی که تنها بر شمار چاپ
ّ

هــای مغلــوط  در پیش گیرند، واال
  افزایند، نخواهد بود. های خطی می خود از نسخه
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  حلقۀ کریمیرسالۀ 
  ١محمد رضا عرش

  مقدمه
کرمــانی  حاج محمد کریم خان بن ابراهیم قاجــار

از علمــای دورۀ قاجــار اســت.  ق)۱۲۲۵-۱۲۸۸(
در  را میــرزا نعمــت اللــه رضــویشرح احــوال وی 

در کتــاب و نوۀ او ابوالقاســم،  ة االولیاءتذکرکتاب 
. او خود، شرح حــالش را اند آورده فهرست مشایخ

بــه زبــان عربــی نگاشــته کــه ترجمــۀ آن در کتــاب 
وجود دارد (بنگرید به: ابوالقاسم،  فهرست مشایخ

ــنبه  دروی ). ۹۲ -۷۱ص  ــب پنجش ــرم   ۱۸ش مح
از ایــل قاجــار و از  شق به دنیــا آمــد. اصــل۱۲۲۵

پــدرش ابــراهیم  .ترین علمای عصر خود بود بزرگ
پســر خوانــده و دامــاد فتحعلــی -خان ظهیرالدوله 

حاکم کرمان و سیستان بود و در آبادانی آنجا  -شاه
در کرمــان مدرســۀ  ق۱۲۳۰کوشــید. وی در ســال 

معــروف » مدرســۀ ابراهیمیــه«بزرگی بنا کرد که به 
شــد. او فرزنــدش را در تحصــیل علــم حمایــت و 

یق کرد. محمد کریم خان به هر علمی که می پرداخت، پــس از مــدتی همتــای اســتادان خــود  تشو
حــو و هــایی در زمینــۀ صــرف و ن سالگی کتاب ۱۴و  ۱۳نوشت. در  کتابی می  شد و در آن زمینه می

                                                    
  .arshy1001@ yahoo.comو دبیر ریاضیات  کارشناس ارشد تاریخ علم .١

کرمانی  حاج محمد کریم خان بن ابراهیم قاجار
 ق)۱۲۸۸- ۱۲۲۵(
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سپس به تعلیم علوم ریاضی و علوم غریبه و صــنایع مشــغول شــد. در ســال  منطق  ق۱۲۴۰نوشت. 
-ق) ۱۲۴۱-۱۱۶۶( ١الــدین احســائی پدرش فوت کرد و او با یکی از شاگردان شیخ احمد بن زین

آشنا و سخت شیفتۀ وی شد. پس از مدتی آن شخص کرمان را به قصد کربال  -مؤّسس فرقۀ شیخیه
که به قــول خــودش او را  -حمد کریم خان دوری وی را بر نتافت و به قصد مالقات ویترك کرد. م

سال داشت.  ۱۷به عراق رفت و وی را در کاظمین یافت. او در آن زمان  -تشویق به مقامات کرده بود
ق) از ۱۲۵۹(د  ٢رشــتیبــن قاســم حســینی کــاظم محمــد ســید به سفارش او در کربال به حضور 

و جانشین شیخ احمد احسائی رسید و حدود سه سال از او کسب علم کرد و از  ترین شاگردان بزرگ
سالگی پس از کسب اجازه از شیخ کاظم به ایران بازگشت. استاد  ۲۰وی شد. در شاگردان  بهترین

». روید در حالی که محتاج به احدی از علما نیستید به بالد عجم می«هنگام مشایعت به وی گفت: 
قامت در کرمان دوباره به کربال بازگشت و به خدمت استادش رسید و بیش از دو پس از چهار سال ا

سال نزد وی کسب علم کرد. سپس به مکه مشرف شد. وی مانند دو رهبر قبلی فرقۀ شیخیه مــدعی 
  علم لدّنی، گرفتن الهامات غیبی و مأموریت از طرف پیامبر (ص) و ائمۀ معصومین (ع) بود.

ه درگیری بین جماعت شیخیّ وی جانشینی  بر سرق ۱۲۵۹در سال سید کاظم رشتی پس از مرگ 
شــیرازی (بــاب) گروهی به سید علــی محمــد و این فرقه به چند شاخه منشعب شد. به وجود آمد 

هم به محمد گروهی  وگروهی دیگر شیخیۀ آذربایجان را بنا کردند  .دندکرفرقه بابیه را بنا  ند وپیوست
ید کریم خان از ارکــان اصــول عقایــد (بعد از توحید، نبوت و امامت) » رکن چهارم«ند و او را گرو

 در لفافه مطرح بــود » رکن چهارم«کرمان است و اصل  ۀس شیخیخویش گرفتند. او مؤّس 
ً
را که قبال

شــیخیۀ آذربایجــان وی را انکــار می۱۴۷(اعتمــاد الســلطنه، ص علنی بیان کرد  کردنــد و بــه او  ). 

                                                    
  دانیم. از شرح حال شیخ احمد چندان نمی .1

ً
او بدعتی در مذهب شیعه بنا کرد که فرقۀ شیخیه نامیده  .والدینش سّنی مذهب بودند ظاهرا

ین فرقه ۀقایدش وی را تکفیر کردند. از جملشود. اکثر علما بعد از آشنایی با ع می  ؛معاد جسمانی را قبول ندارند - ۱: هاست این عقاید ا

خ یا مجتهد) و انکار رکن چهارم را کفر شیامامت و رکن چهارم (یعنی مرشد، توحید، نبوت،  :دانند هار چیز میچ رااصول دین  -۲

یند علمشان را مستقیمًا از ائم کنند و می ادعای علم لدّنی می - ۳ ؛دانند می و  کنند میدربارۀ ائمه غلو  - ۴ ؛اند معصومین و خدا گرفته ۀگو

یند نمازگزار در وقت نماز  ند و میبر شیخ و مجتهد (رکن چهارم) را در حّد معصومین باال می -۵ ؛برند آنان را تا حّد خدایی باال می گو
وی را عامل استعمار در  برخیهایی چون کرمانیه، احقاقیه، بابیه و ... منشعب شد.  باید وی را مد نظر داشته باشد و ... از این فرقه شعبه

فایده و یك  ۳۵ه، خطب ۵رساله،  ۱۱۵). او ۳۳۷و ص ۳۳۱-۳۲۷دانند (عطائی اصفهانی، ص راستای فرقه سازی در جهان اسالم می
  ).۴۶۳، ص ابو القاسماست ( وشتهجلد در بیان عقایدش ن ۱۳۱مراسله در 

سلسلۀ اند ولی قبیله و  معتقد است اجدادش از حجاز به گیالن مهاجرت کردهاو رئیس فرقۀ شیخیه است. خود  سید کاظم رشتی دومین. 2

و برای این  بودهش چیز دیگری ا نام واقعیر والدی وستك روسیه و اهل شه وی نامعلوم است. بعضی از صاحب نظران معتقدند اجدادش

جلد  ۱۷۲ده و یك مراسله در یفا ۳خطبه،  ۲رساله،  ۱۶۶او  .)۳۳۵- ۳۳۱ی اصفهانی، ص ئعطابنگرید به: مأموریت داشته است. (کار 
  ).۴۹۹وی رساله شیخ بهایی در اسطرالب را شرح کرده و رساله ای در هیئت دارد (العزاوی، ص   ).۴۶۳، ص ابوالقاسماست ( وشتهن



 

  

١۴٠ 

دادند و معتقد بودند ابــداع رکــن چهــارم از وی نیســت و شــیخیۀ کرمــان را  میهای عجیب  نسبت
 ۀالخالفــ داربه ق وی ۱۲۷۵در سال ). ۹۳القاسم، ص  گفتند (ابو می» حاج کریمخانی«یا » رکنیه«

کتابی در رّد باب نوشت. مردم راجع به وی همواره طرف افراط  اوبه حکم وارد شد و ناصرالدین شاه 
علمای شرع به خاطر فساد عقاید که از عبــارات و تصــانیف او بــه در دارالخالفه،  اند. و تفریط رفته

 جــا، آنزیــارت او را حــرام دانســته از دیــدن وی دوری جســتند. در  ،اند اعتقاد خود استنباط نموده
بــا حضــور بزرگــان آن  ... های علمی، فقهی، اعتقــادی و جلسات مباحثه و سؤال و جواب در زمینه

مله اعتضادالسلطنه علی قلی میرزا، فرهاد میرزا، علی محمد اصفهانی و ... برقرار بــود. عصر از ج
  ١.است نگاشتهیکی از این افراد شرح این مباحثات را 

در قریۀ که بود  کربال عازمق ۱۲۸۸شعبان سال  ۲۲در روز دوشنبه  کریم خان محمد حاج
ی خشــش فرســدر  - » لنگــر« ۀقریــ را در اش در سه منزلی کرمان درگذشت و جنــازه» ودرته«

 ین پا در حرم امام حسینیبعد از حدود یك سال و نیم در رواق پاو  ندبه امانت گذاشت - کرمان
ق) ۱۳۲۴- ۱۲۶۳( ٣.کرمانی دو پسرش حاج محمد خانبه ترتیب بعد از وی  ٢.کردند(ع) دفن 

سپس  کرمان شدند. ۀرئیس مکتب شیخیق) ۱۳۶۰- ۱۲۷۶( ٤.کرمانی العابدین خان و حاج زین
ۀ رئیس مکتب شیخی - فهرست مشایخمؤلف کتاب - العابدین بن کریم  او ابوالقاسم بن زین ۀنو

  .شد کرمان

  آثار:
، ابوالقاســمها را فهرست کرده اســت ( آثار زیادی بر جای مانده که خودش آن محمد کریم خاناز 

 ۱مراســله و  ۹فایــده و  ۲۲رســاله و  ۲۴۶ . فهرست مصنفات و مؤلفات و آثار او بالغ بر)۲۴۳ص
کــه در کتــاب بیــت اســت  ۵۷۶۵۳۴جلــد و  ۲۶۷ درعایــده  ۳۲وارده و  ۳موعظــه و  ۲۱مقالــه و 

                                                    
 منحصر ب ائرة المعارف بزرگ اسالمی. ایندمرکز  ۴۶۱مارۀ خطی ش ۀ، نسخاحوال حاج محمد کریم خان: بنگرید به. 1

ً
فرد از   هنسخۀ ظاهرا

: جعفریان، بنگرید به( فریان این نسخه را تصحیح کرده استول جعدر این جلسات حضور داشته است. رس است کهیك ناشناس 
  ).۱۳۹۶ ، تهران، انتشارات علم،مقاالت و رساالت تاریخیرسول، 

) که نوۀ حاج محمد کریم خان است، ۲۰/۹/۱۳۹۲. به گفتۀ عیسی ضیاء ابراهیمی، دبیر بازنشستۀ فیزیک و شیمی در کرمان (در تاریخ ٢
النهار  م خان سه شاخص ظهر در کرمان ساخته شد: یکی در ضلع شمال میدان ارگ به صورت خط نصفبه دستور حاج محمد کری

ای در شمال آن میدان؛ دومی در مدرسۀ ابراهیمیه زیر برج ساعت و سومی در منزل شخصی آن  حک شده بر سنگ مرمر کف تاقچه
، شاخص دوم مشاهده شد ولی شاخص اول و سوم با وجود مرحوم در روستای لنگر (نزدیک ماهان). در سفر محمد باقری به کرمان

 خان در لنگر یافت نشد. جستجو در میدان ارگ کرمان و خانۀ مسکونی حاج محمد کریم
 ۱۵۲۴درس و  ۱۵۱۱مراسله،  ۵ده، یفا ۱۲وارده،  ۱۱رساله،  ۱۸۰مؤلف او  است.بعد از حاج کریم خان  کرمان ۀ. دومین رئیس فرقۀ شیخی3

  ).۴۶۴، ص ابوالقاسم( جلد است ۲۰۵موعظه در 
جلد  ۱۵۳موعظه در  ۷درس و  ۱۴۲یك مقاله،  ۱۵۱۱مراسله،  ۲ده، یفا ۱۰رساله،  ۱۳۸او مؤلف  است. کرمان ۀ. سومین رئیس فرقۀ شیخی4

  ).۴۶۴، ص ابوالقاسم( جلد است
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 ۲۶۸ فهرست دنــا) در ۴۶۳، ص ابوالقاسم(میرزا نعمت الله رضوی ذکر شده است  تذکرةاالولیاء
  . )۹۵۵-۹۵۰، ص ۱۱اثر از وی آمده است (بنگرید به: درایتی، ج 

است که شده شاخه با توضیحاتی مفید آورده  ۱۵در آثار وی  فهرست مشایخر جای دیگری از د
)، ۱۰)، تفسیر آیات قــرآن (۱۱)، سیر و سلوك (۳۹)، عقاید (اثر ۵۴عبارتند از: حکمیه و فضایل (

)، ۶)، صــوت و نــور و طبیعیــات (۴)، طب (۵)، ادعیه (۳۴)، فقهیه (۲۳)، اصول فقه (۴اخبار (
) و جــواب ۹)، ادب (۸)، علــوم غریبــه (۱۵)، فلســفه و صــناعت و کیمیــا (۱۱ریاضیات (هیئت و 

  ).۳۰۵-۱۶۹ ص ،القاسم ابو: بنگرید به) (۵۴سؤاالت متفرقه (

  آثار مربوط به ریاضیات و هیئت:
 .)ق۱۲۵۲رجب  (تألیفشهرستانی است  ملل و نحلکه شرح مقدمۀ پنجم کتاب (عربی)  استیفاء- ۱
در جواب کسی که محض امتحان سؤاالتی در این مورد پرسیده است. (فارسی)  رسالۀ بّنایی -۲

 ق).۱۲۵۲(رجب 
یم - ۳ مشتمل بر جداولی برای اختیــارات ایــام و منــازل و بــروج و ســاعات (فارسی)  تقو

 .)۱۲۷۱(ذیقعدۀ 
 .)ق۱۲۵۹محرم ، فارسی( حلقۀ کریمی -۴
 ناتمام است. به زبان عربی که رساله در علم حرکات -۵
که در حرکات افالک (عربی)  رساله در جواب حاج خسرو خان در تزییف کتابی از فرنگیان -۶

 ١.)ق۱۲۶۹رجب ( استنوشته 
 .)عربی(ها  های آفتابی و کیفیت نصب و تخطیط آن در مورد ساعت رساله در علم رخائم -۷
 شهر را ذکر کرده است.  ۱۸۰۰که در آن طول و عرض (فارسی)  رساله در طول و عرض بالد -۸
مشتمل بر دســتور نوشــتن اعــداد و  (عربی) وجیزه در علم حساب و کیفیت اعمال حسابیه -۹

قواعد مخترعه یا منتخبه خودش در جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و محاسبۀ کسور و بیان مقــادیر 
 ).ق۱۲۶۳رمضان (معموله در آن زمان 

 .)ق۱۲۶۳شوال (در علم حساب و استخراج مجهوالت عددی (عربی)  لکشف المجهو - ۱۰
  ج اعمال اسطرالب از روی ربع مجیب در دوازده فصل.در قواعد استخرا(عربی)  میزان -۱۱

                                                    
میراث ز کامران ارجمند، ترجمۀ افسانه منفرد، در ا» ظهور مدرنیتۀ علمی در ایران«. برای اطالع بیشتر از محتوای این اثر بنگرید به مقالۀ ١

 .۵۳-۵۲، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ علمی
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  : پزشآثار 
 ق).۱۲۶۴(جمادی االول باب  ۲۰مقدمه و  شاملکه (عربی)  امع العالججو-۱
 .)ق۱۲۶۵رجب  (تألیف خاتمه مقدمه و ده فصل و یک (عربی) شامل حقایق الطب-۲
 .)ق۱۲۶۷ذیقعدۀ  تألیفمقدمه و پنج مقاله  (عربی) شامل حقایق العالج-۳
ابن ســینا  قانوندر شرح مشکالتی از (عربی) العابدین طبیب  ای در جواب میرزا زین رساله -۴

 .)ق۱۲۶۵جمادی الثانی (

  صوت و طبیعیات: آثار مربوط به نور،
البصائر- ۱ مقدمــه و ســه مقالــه و خاتمــه  شــاملدر علم مرایا و منــاظر (عربی)  ضیاء 

 .)ق۱۲۶۸ذیقعدۀ (
 .)ق۱۲۸۷ربیع الثانی (در بیان کیفیت صدور نور از منیر (عربی)  مهدویه -۲
 .ق)۱۲۶۷ذیحجۀ (در مورد حقیقت رنگ قرمز در دو مقاله و خاتمه (عربی)  یاقوت حمراء -۳
 که ناتمام مانده است. بینرساله در علم دور -۴
 ق).۱۲۶۲(رجب در مقدمه و چهار (عربی)  رساله در علم موسیقی -۵
الممالک در مورد خأل و و این کــه آیــا  در جواب سؤال عبدالعلی خان ادیب(عربی) رساله  -۶

که از آسمان سنگ و آهن باریده است یعنی چه؟  تواند بیش از هفت تا باشد و این تعداد سیارات می
 .)ق در مشهد ۱۲۷۹ ذیقعدۀ(

  :حلقۀ کریمموضوع رسالۀ 
 ۀحلق«را   آنای شکل اختراع کرده و  ق یك نوع اسطرالب حلقه۱۲۵۸ ۀاج محمد کریم خان در ذیقعدح

وی این رســاله را در صــفر ق تألیف کرده است. ۱۲۵۹را در محّرم  کریمی ۀحلق ۀنامیده و رسال »کریمی
ای است کــه  محمد کریم خان از اختراع این حلقه ساخت وسیلههدف  ١بازنویسی کرده است.ق ۱۲۶۳

. باشدتر  اش کم تر، و هزینه ساخت آن آسان ،تر کار با آن بسیار راحتو  جایگزین اسطرالب مسطح شود
  است. »مطلب«نیز شامل دو  ۀ آنمقدم و دارد باب ۲۲یك مقدمه و  کریمی ۀحلق ۀرسال

در دو تصنیف )، مشخص شد که در ادامۀ مقاله شده با بررسی هفت نسخه (از ده نسخۀ گزارش
 ۱۲۶۳و  ۱۲۵۹

ّ
های  باب و مطلب اول، مطلب دوم، جداول«های  بخشیت اثر یکی است ولی ق کل

. متفــاوت نگــارش شــده اســت »چهارم، هفتم، هشتم، نهم، چهاردهم، پــانزدهم و بیســت و یکــم

                                                    
معرفی آثار مکتوب از (فرهنگ آثار ایرانی اسالمی این رساله به اجمال توسط نگارنده معرفی شده است. بنگرید به: عرشی، محمد رضا، . 1

  .۱۳۹۰، انتشارات سروش، ۳میعی گیالنی، ج ، به سرپرستی احمد س)روزگار کهن تا عصر حاضر
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  .است ق خالی۱۲۶۳در دو نسخۀ موجود از تصنیف عناوین  همچنین جای
ً
ف یا کاتب  احتماال

ّ
مؤل

   .است نشدهانجام  شنگرف بنویسد که به دالیلی این کارها را با  آنخواسته  می
از حلقۀ کریمی دو نمونه گزارش شده است. یک نمونه که به دستور ضــیاءالملک امــان اللــه خــان و 

آدلر  نمای آسمانموزۀ در سنندج ساخته شده و هم اکنون در  ق۱۲۸۱الدین بن حسن در سال  توسط عالء
توسط محمد باقر بن ابــراهیم خراســانی  ق۱۲۹۳دیگری در سال   ١.شود نگهداری می )آمریکا( شیکاگو

  ٢شود. نگهداری می (مشهد) مجلس) ساخته شده و در موزۀ آستان قدس رضوی ۴۹۲۶(کاتب نسخۀ 

  
  تصویر حلقۀ کریمی موجود در موزۀ آستان قدس رضوی (رو)

                                                    
، در کنفرانس بین المللی »سال پیش ۱۴۰معرفی یک ابزار نجومی ساخت سنندج در «ای با عنوان  محمد باقری این ابزار را در مقاله. ١

است. متن این مقاله در مجموعۀ مقاالت کنفرانس بین المللی   در سنندج معرفی کرده ۱۳۷۹تیر  ۲۱و  ۲۰در » ریاضیات برای همه«
  رسیده است. ) به چاپ ۱۱- ۱، (ص ۱۳۸۳ریاضیات برای همه، دانشگاه کردستان، 

یر حلقۀ کریمی موجود در موزۀ آستان قدس را تهیه کرد و در اختیارم گذاشت. . 2   با تشکر از آقای ایرج صفایی که تصو
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  ۱۲۹۳الجانی والمذنب الفانی محمد باقر بن ابراهیم الخراسانی فی سنه عمل األقل 

  

  تصویر حلقۀ کریمی موجود در موزۀ آستان قدس رضوی (پشت)
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  ٢در شیکاگو (رو) ١نمای آدلر تصویر حلقۀ کریمی موجود در موزۀ آسمان

  
  بسم الله خیر األسماء

  سلمه الله باتمام رسیدحسب الفرمایش سرکار ضیاءالملک امان الله خان والی 
  در شهر سنندج

  ۱۲۸۱حسن بن الداعی عالءالدین 

                                                    
1. Adler Planetarium 

 Beatrice Lumpkinخانم بئاتریس لومپکین(. با سپاس از ٢
ً
سالگی را پشت سر  ۱۰۰) تاریخ نگار ریاضیات مصر باستان (که اخیرا

 کریمی آسمان نمای آدلر. های حلقۀ اشت) به خاطر تهیه و ارسال عکسگذ
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یر حلقۀ کریمی موجود در موزۀ آسمان   نمای آدلر در شیکاگو (پشت) تصو

  
  (رصدخانۀ نیاسر کاشان) توسط ایرج صفایی از جنس برنج کهکریمی  ۀحلق

 .ساخته شده است ١٣٨٩در سال 
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  حلقۀ کریمی رسالۀ ها نسخه
  دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ۲/۶۶۹شمارۀ نسخۀ  - ۱

 نسخ نسخه
ّ

 در روزعبدالحمید نجم الدوله، منجم باشی آستان مقدس رضوی  ای نفیس به خط
 استوا«ها شنگرف و جدول  ق است. عناوین و جدول۱۳۰۶قعدۀ یذ ۲۷ شنبه

ّ
» مطالع بروج به خط

های  کل حلقــه را دارد. در فهرســت نســخهها کمی تفاوت دارد. تصویر کاملی از شــ با دیگر نسخه
را که همان شکل حلقه  ثبت شده و برگ آخر آن » رساله در علم و عمل اسطرالب«دانشکده، با نام 

است. ایــن  حلقه کریمینامیده است در حالی که این دو با هم همان رسالۀ » حلقۀ کریمی«است 
  ).۴۶۸سطری است (فاضل، ص  ۱۷برگ  ۱۴نسخه در 

  (قم)نجفی مرعشی آیت الله کتابخانۀ  ۳/۷۷۹۶شمارۀ نسخۀ  -۲
 ر۵۹- پ۵۶رسالۀ سوم مجموعه (

ّ
 در نســخ عبدالحســین بــن محمــد خراســانی ) به خــط

ین و نشان است. ق۱۳۰۱جمادی االول  ۲۲نوروز  شامل ها  صفحه ،ها شنگرف و الجورد عناو
د اّو  ی اســت.و مشکی و الجورد ینزر رنگ به هایی جدول در کتــاب  ۀمــنا وقــف ،لروی جلــ
دو  آن، جلــد. شــود دیده مــی »محمد بن کریم«ق با مهر بیضوی ۱۳۰۴ربیع الثانی  ۱۹تاریخ 

 مجموعــه است. قرمز ضربی آن زرین با ترسیم آالت اسطرالب و پشت ی آن،رو روغنی و رو
  .)۲۷۲ص  ،۲۴ج اشکوری، (است  ۵/۱۴×۲۱ در اندازۀسطور مختلف  بابرگ  ۵۹ دارای

ی (تهران) کتابخانۀ مجلس ۳/۴۹۲۶شمارۀ نسخۀ  -۳
ّ
  شورای مل

  ) نسخهر۵۹-پ۴۵رسالۀ سوم مجموعه (
ّ

نسخ محمد باقر بن ابــراهیم خراســانی در ای به خط
و هــر  ۱۳آن  بــرگ است. تعداد ها شنگرف عناوین و مقداری از جدول است. ق۱۲۹۲هفتم شوال 

لقــه در ایــن نســخه . تصویر حچندین حاشیه از کاتب دارد نوشته شده است وسطر  ۱۹ صفحه در
 ق۱۲۹۳این ابزار را در سال  کاتب نسخه. )۱۵۲، ص ۱۴؛ ج ۵۱ ص ،۱۷ج حائری، ( وجود ندارد

  شود. ساخته است که اکنون در موزۀ آستان قدس رضوی نگهداری می

  کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی (مشهد) ۱۲۱۴۸شمارۀ نسخۀ  -۴
  نسخه

ّ
 منسخ خوش ای به خط

ّ
تمام «صّنف بدین شکل وجود دارد: است. در انتها صورت خط

و صورت » ۱۲۵۹شد بر دست مصنفش حقیر اثیم کریم بن ابراهیم در غّره شهر محرم الحرام سنة 
 کاتب دیگری وجود ندارد. به

ّ
یس احتمال داده، دست  همین دلیل فهرست خط  نو

ّ
باشد. مؤلف  خط

یر حلقه که در بعضی نسخه ندارد و همچنین چند مورد  ها هست؛ در این نسخه وجود ولی چون تصو
 از مؤلف نیست.

ً
ها  در ضمن کاتب مطالب این نسخه را در یك روی برگ افتادگی دارد؛ پس احتماال

نویس این اثر  همین دلیل فهرست ها به شرح آن پرداخته است. به نوشته و بر روی دیگر در بعضی برگ
آن نخودی  کاغذاست.  ها شنگرف ولها و قسمتی از جد انعنونامیده است. » شرح حلقۀ کریمی«را 
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تیماج  آن نیز جلد دارد. سطر ۱۵ است و هر صفحه ۲/۱۷×۱۱ و اندازۀبرگ  ۲۴در  فرنگی آهار مهره
  .)۷۰ص  ۱۰، جعرفانیان(الدین طهرانی است  واقف آن سید جالل و جگری یك ال

  کتابخانۀ دکتر حسین مفتاح (تهران) ۴/۴۴۴شمارۀ نسخۀ  -۵
به یك خط ) حلقۀ کریمی والمیزان  ،علم الرخائم ،خالصة التقویم(مجموعه چهار رسالۀ  همۀ

ایالت  ۀاین نسخه متعلق به ضیاء شکر تقی دانش رئیس کابین. است محمد کریم خانخود از گویا و 
  ).۲۴۰ص  ،۷، جدانش پژوه و افشار(است فارس بوده 

  (تهران) اسالمیالمعارف بزرگ  دائرةمرکز  ۲/۲۲۱۹شمارۀ نسخۀ  -۶
نستعلیق شکستۀ  

ّ
صــورت خــط  است در انتهــای رســاله خوش رسالۀ دوم مجموعه به خط

تمام شد بر دست حقیر اثیم کریم بن ابراهیم در شــهر «: بدین شکل نوشته شده است فمصنّ 
  ۱۲۶۳صفر المظفر سنة 

ً
 مستغفرا

ً
 مصلیا

ً
 کاتب  »حامدا

ّ
به  رحیم بن ابراهیمسپس صورت خط

ین آن  ۱۲۶۳ سالربیع االولی ه غّر تاریخ  جای عنــاو  یك ماه بعد از تصنیف وجود دارد. 
ً
تقریبا

را ندارد و » تعدیل النهار مدارات سّته فی آفاق«خالی است و جدول میل اّول و ثانی و جدول 
دو بــار آمــده اســت. شــکل » سّتینی معکــوس«ها در آخر نسخه نگارش شده و جدول  جدول

سطری اســت. ایــن نســخه  ۱۶صفحۀ  ۳۹۲مجموعه  حلقه نیز در این نسخه وجود ندارد. این
در انــدازۀ  ها اســت و هــر صــفحه صفحه و شامل یك صفحۀ سفید در قسمت جــدول ۲۲در 
  .)۴۶۳ص  ۱ج منزوی،(ای است  جلد آن چرمی قهوه دارد. سطر ۱۴، ۲۲×۱۲

  مرعشی نجفی (قم) ۀ آیت اللهکتابخان ۲/۹۵۱۷شمارۀ نسخۀ  -۷
   نسخه )پ۵۱-ر۳۲رسالۀ دوم مجموعه (

ّ
سال ال شّو  ۱۵ در نسخ جواد بن صادق یزدیای به خط

آن به  لاّو  ۀصفح و شکل حلقه نیز رسم نشده است. ها نوشته نشده عناوین و جدولاست.  ق۱۲۶۵
در انــدازۀ ، و هــر صــفحۀ آنبــرگ  ۵۱مجموعــه . این استنادرست بعد از صفحۀ هفتم قرار گرفته 

  .)۱۵۴ص، ۲۰جاشکوری، ( ستابدون مقومشکی تیماج  آن جلد ر دارد وسط ۱۵، ۵/۱۰×۱۷

  مجلس  ۱۸۴۱۵نسخۀ شمارۀ  -۸
  کتابت شده است. ق۱۲۹۸االسالم همدانی در سال  به خط علی اکبر صدر

  آستان قدس رضوی ۱۲۱۰۱نسخۀ شمارۀ   -۹
  ).۷۶۱، ص ۴کتابت شده است (درایتی، ج ق۱۲۹۹به خط محمد باقر خراسانی در سال 

  مسجد اعظم قم ۱۱۹۴نسخۀ شمارۀ   - ۱۰
برگ کتابت شده  ۲۰ربیع الثانی در تویسرکان و در  ۲۱به خط نستعلیق حسین همدانی در جمعه 

یر حلقه نیز هست.    است. این رساله، شامل تصو
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  روش تصحیح رساله
  .استفاده شده است نسخه ششاز  حلقۀ کریمیۀ در تصحیح رسال

 ۳/۷۷۹۶ ،»)ر«رضــوی (بــا شناســۀ  آســتان قــدس ۱۲۱۴۸ ی شــمارۀها نســخه انجامۀدر 
 مشــهد فردوسی ۲/۶۶۹ و») م«(با شناسۀ  مجلس ۳/۴۹۲۶، »)ن«نجفی (با شناسۀ  مرعشی

  »)ف«(با شناسۀ 
ّ

تمام شد بر دست مصــّنفش حقیــر اثــیم «است:  چنینمصّنف  صورت خط
  ۱۲۵۹ ۀکریم بن ابراهیم در غّره شهر محّرم الحرام سن

ً
 مصلیا

ً
ی ها نسخه انجامۀدر و ». حامدا

المعــارف بــزرگ  دائــرةعکسی  ۲/۲۲۱۹و  »)ق«نجفی قم (با شناسۀ مرعشی  ۲/۹۵۱۷شمارۀ 
تمام شد بر دست حقیر اثیم کریم بن «ف به شکل صورت خط مصنّ ») د«(با شناسۀ  اسالمی

ر سن
ّ
  ۱۲۶۳ ۀابراهیم در شهر صفر المظف

ً
 مستغفرا

ً
 مصلیا

ً
اســت کــه نشــان  نوشته شده» حامدا

ف این اثر در این سال  دهد می
ّ
 رســاله، مطالــب است. در تصــحیح شدهبازبینی از طرف مؤل

متفاوت  ۱۲۵۹هایی که در تصنیف  ، در متن تصحیح شده قرار گرفت و قسمت۱۲۶۳تصنیف 
تفــاوت  ه شــدآورداز رساله در قالب پیوست  دنگارش شده است بع کــه های دیگــر  قســمتو 

   .گردیدیس قید صورت یك یا چند کلمه بود در پانو به
چه در مــتن تصــحیح شــده  بنابراین آن عمل کردیم.» التقاطی«برای تصحیح به شیوۀ همچنین 

ها درست  آمده گاه فقط در یك نسخه مضبوط بوده و گاه کلمه یا عدد یا عبارتی در هیچ یك از نسخه
  صورت صحیح آوردیم.  ها را در متن اصلی به ها افتادگی داشته که آن ای در تمام نسخه نبوده یا کلمه

یس ذکر شده اســت و  های نسخه در تمام این موارد تفاوت کلمات و همچنین حاشیه ها در پانو
) و اگر کلمه یا عبارتی اضافه بود با عالمــت -اگر کلمه یا عبارتی در یك نسخه کم بود با عالمت (

] آمــده -ل چنگک [) و اضافات به متن، داخ-. توضیحات داخل کمانک ((+) در پانویس قید شد
  شد.در ضمن از ذکر موارد زیر نیز خوداری است و 

ها موارد زیادی است که کلمات نقطه گذاری نشده است یا نقاط   در تمام نسخه»: نقطه«کتابت 
  جا شده است.   یا نقطه جابه وجود دارداضافی 

  صورت جدا نوشته شد. صورت جدا و هم پیوسته نگارش شده که در همۀ موارد به هم به» است«فعل 
مــوارد بــه شــیوۀ  در تمــام ،شده اســت وشتهصورت جدا و هم پیوسته ن هم به »به«حرف اضافۀ 

  .ه شدنوشتجدا امروزی 
هم با رسم الخــط عربــی و هــم بــا رســم الخــط  ،شوند ختم می» ة«کلمات عربی که به حرف 

تمام مــوارد بــا رســم الخــط  که در» معرفة، معرفت«، »قیمة، قیمت«اند، مانند:  فارسی نوشته شده
  فارسی نوشته شد.

اند. در این کلمــات دو حــرف  ختم شده و جمع بسته شده» ه«کلماتی هستند که به حرف 
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  نوشته شد. (با دو هـ) که با شیوۀ امروزی» ها دایره«جای  به» دایرها«یکی شده است مانند: » ه«
بنــد  ثــابتی در همــزه پای  بــه قاعــدۀ ها در نگارش بعضی کلمات عربی که در مــتن وجــود دارد نسخه

» شی ،شیء« ،»مسایل ،مسائل«  ،»سوال، سؤال« ،»هدایره، دائر« ،»اشیاء ،اشیا«کلماتی مانند: نبودند. 
یوۀ رســم در تمام موارد بــه شــ است.شده نوشته به هر دو صورت » ، اجزایاجزا، جزاءا«و » جزء، جزؤ«

  سهولت، پارگراف بندی و نقطه گذاری شده است. متن تصحیح شده برایالخط امروزی نوشته شد. 
  اند که در اینجا به ارقام تبدیل شد. رساله با حروف ابجد ثبت شدههای  جدولاعداد در 
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ّ
 ه الرحمن الرحیمبسم الل

  ١در اسطرالب حلقۀ كریمرسالۀ 
 
ّ
 الحمدلل

ّ
  ةولعن ٢المخلصین ةورهطد وآله الطاهرین ه علی محّم ه رب العالمین وصلی الل

ّ
ه علی الل

  عدائهم أجمعین.أ
تشویق بعضی از اخوان چند ه ل سن بیثیم کریم بن ابراهیم که در اواأ ۀچنین گوید بند ٣:و بعد

سایر علوم ه و ب ٦از آن اعراض کردم ٥و ٤تی دست دادلگاهی تحصیل علم ریاضی کردم تا مرا مال
که اعمال  ٩شد آلتی ساخته می ٨شد که رسید که اگر می ٧خاطرمه پرداختم تا بعد از مدت مدیدی ب

و در هر حال و هر مکان هر  ،بود بر طالبین تر می کم ١٠نتش[و]آمد و مؤ اسطرالب از آن بر می
نیکو بود و در اغلب اعمال شرعیه  ،تحصیل آن نماید ١٢را ممکن بود که متحمل آن شود و ١١شخص

چون تعیین قبله و ساعات گذشته و مانده از روز و  هم ،آمد کار میه که مرتبط به علم نجوم است ب
چنین مهندسین را در  شب و بین طلوعین و غروبین و تعیین زوال روز و شب و غیر ذلك و هم

  ١٥.آمد کار می هاحان را بو مّس  ١٤از اعمال معین بود ١٣یبسیار
ر بسیار در خیال افتادم و حالتی که خود را بتوانم فارغ از برای این عمل کنم میّس  ،هر حاله ب
پنجاه و  ١٨وهزار و دویست  ۱۲۵۸،١٧ۀ است از سن ١٦ام شهر ذیقعدهشد تا در این اوان که از ایّ  نمی

                                                    
  رساله ... اسطرالب ؛ م: حلقۀ کریمی. - د، ر، ف، ق:  1.
  رهطة المخلصین. - ف: . 2

  و بعد. - د، ق:  3.
  ق: داده. .4
  و. - ف، م:  .5
  ف: نمودم. .6
  ف: خاطر ؛ ن: خواطرم. .7
  که. - ف:  .8
  ف: شود. .9

  ف: مئونتش. .10
  د، ق: شخصی. .11
  و. - ف:  .12
  د، ر، ق: بسیار. .13

  بود. - ن:  14.

  آید. ق: می 15.
  ف، ن: ذی القعده. .16
  .۱۲۵۸ - ؛ ن:  ۱۲۵۸سنۀ  - ف:  .17
  و. - ر، ق، م، ن:  .18
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توفیق الله و ه این امر گردید و به دو سه روزی فرصت اتفاق افتاد و خیال متعلق ب ،هشت هجری
، قلیل الخطوط، کثیر ةن[و]صغیر الحجم، خفیف الوزن، سهل المؤ :ترتیب دادم [ای] ه حلقهدتسدی

را خواهی دید و جمیع اعمال اسطرالب را در آن حلقه قرار دادم مع  ٢شکل آن ١که چنان ،السهولة
ون تر و بد آن کم ٤ةن[و]اسطرالب است و مؤ ٣سهل از اعمالأبسیار بسیار آن و مع ذلك اعمال  ةزیاد

ُعشر یك صفحه از  هم، دوایر آن و خطوط و ٥است تعب تحصیل صنعت و علم آن ممکن
را از مقوا و   توان آن هم نیست و میبسیار  ٨ادوات و آالته نیست و محتاج ب ٧اسطرالب ٦صفحات

اع و غالب صنّ  ٩قدر یك صفحه از اسطرالب بیش نیست هچوب و معادن ساخت و قیمت آن هم ب
ا بر جوهری ثمین و صنعتی متین شد و گویا کسی مر ت،حقیق[در] را خط کشید پس   آن ١٠توانند می
از فضل خداوند جلیل بود و امید از  ١١ام قلیلهسبقت نگرفته باشد و این صنعت عظیم در این ایّ  آن

قلم عنایت اصالح ه باشد ب رفتهلطف حکمای کامل و مهندسان عامل چنان است که اگر سهوی 
 ۀحلق«ه ایشان آید تصرف فرمایند و این حلقه را مسّمی ب ١٢خاطر  هصرفی احسن بفرمایند و اگر ت

ه و چون خواستم که در میان عالم یادگار بماند و این ضعیف را بعضی از اخوان ب ١٣کردم »کریمی
مه و مقّد ه را مرتب گردانیدم ب این رساله را در علم و عمل آن نوشتم و آن، دعای خیر یاد نمایند

   باب. ١٥دو ١٤وبیست 
 
ّ

  ١٦ مه:مقد
  ست و در آن دو مطلب است.ا چه تقدیم آن قبل از شروع واجب در آن

                                                    
  چه. ف: چنان .1
  ف، م، ن: او. .2
  اعمال. - ف:  .3
  ف: مئونة ؛ ن: مؤنت. .4

  است. - ر، ف، م، ن:  5.
  صفحات. - ف:  .6
  بیش ؛ ق: استرالب.ف: +  .7

  ن: آالت و ادوات. 8.
  و محتاج ... نیست. - ف:  .9

  نند. توان ق: می 10.
  ف، م، ن: قلیل. .11

  د، ق: خواطر. 12.
  ف: نمودم. .13

  و. - ر:  14.

  و بیست و دو. - د، ق:  15.
  مقدمه. - د، ق:  .16



 

  

١۵۴ 

  .در بیان القاب این حلقه است ١:مطلب اّول
نامیدیم و  »بمحّد «نام کردیم و سطح محیط بر این حلقه را  »کریمی ۀحلق«را   که تمام آن بدان

نامیدیم و هر یك از چهار سوراخ که بر چهار  »جوف«گفتیم و داخل حلقه را  »سطح«را  عرض آن
و سطح حلقه را چهار قسمت متساوی کردیم از هر دو  ٢نامیدیم »ارتفاع ۀثقب«سمت آن است 

نامیدیم و این  »خطوط ارباع«ها را  آن ،ارتفاع های هجانب و خط بر طول سطح کشیدیم بر روی ثقب
  ۀمنزل هخطوط در حلقه ب

ّ
  خط

ّ
م منطبق یاگر چه دا ،غرب است در اسطرالبمشرق و م عالقه و خط

جزائی چند است گرداگرد حلقه که تمام آن سیصد و اب و بر محّد  ٣و افق نباشند ءمابر وسط الّس 
اجزای «نود جزء باشد، آن اجزاء را  ٥ثقبه تا ثقبه باشد از ٤هشصت قسم متساوی است و بر هر ربع ک

که ابتدا از اّول ربع شده و تا آخر ربع اجزاء رسم نامیدیم و بر یك سطح اجزائی چند باشد » محیط
  .یب استها اجزای َج  آن ،های آن تا شصت استنتَ شده و مُ 

دارد که عبارت از پنجاه و شش قامت » نو«و بر زیر اجزای جیب، اجزائی چند است که نهایت رقم 
 سّتینی معکوس است و بر زیر آن باشد آن

ّ
 سّتینی  ها اجزای ظل

ّ
  .مستوی به همان سیاقها اجزای ظل

ها  و بر ربع قبل از آن در نزد محّدب اجزائی چند باشد که ابتدای آن از آخر ربع شده و انتهای آن
 اقدام معکوس  ،دارد »ر«دویست شده است و رقم  در نزد اول ربع است و منتهی به 

ّ
آن اجزای ظل

 اقدام م چنین در زیر آن نیز به و هم .است
ّ

ها اجزای  ستوی است و بر زیر آنهمین سیاق اجزای ظل
ها  ها رقم بروج و اجزای بروج است آن مساحت است و بر دو ربع دیگر اجزائی چند باشد که بر آن

ها  است. آن کح] [کجـها  ها اجزائی چند باشد که نهایت آن و بر زیر آن .اجزای منطقة البروج است
  .ثانی استها اجزای میل  چنین زیر آن اجزای میل اّول است و هم

  و بر سطح دیگر در هر ربع شانزده جزء رسم شده است و هر جزئی افقی است در آن مدار که به
و در هر ربع سه مدار است مدار اّول  .ازای آن نوشته شده است و آفاق، چهار چهار باال رفته است

قوس هم هست و َجدی و اّول دلو و اّول حوت که [در] حقیقت مدار آخر میزان و آخر عقرب و آخر 
باشند و  چنین مدار اّول حمل و اّول ثور و اّول جوزا و آخر سرطان و آخر اسد و آخر سنبله هم می هم

  خواندیم این است تمامی القاب حلقه.» عالقه«را  آن ٦بر حلقه خیطی باشد که حلقه در آن بگردد و

                                                    
  مطلب اّول. - د، ق:  1.
  ق: نامیدی. 2.
  ق: نباشد ؛ ن: باشد. 3.
  که. - ف:  .4
  باشد. - ف:  .5
  و. - د:  .6



 

 

١۵۵ 

سال
ر

 ۀ
لق
ح
 ۀ

میکر
ی

 

  رسم آن.کیفیت حلقه و این در کیفیت ساختن  ١:مطلب دوم
 که بسیار ثقیل نباشد و یکی آن سن را باید کرد یکی آنجمیع جهات ُح  ۀاین حلقه مالحظ که در بدان

خواه از مقوا  ،ثقلی بر عالقه نیندازد وکه بسیار خفیف نباشد  که بسیار بزرگ و ثخین نباشد و یکی آن
اید به آن را ب  سازی و سطح آن و در نهایت استداره می .یکی از فلزاتاز باشد خواه از چوب و خواه 

محیط و جوف  ۀرا بر پنج قسمت بکنی و چهار دایره بر سطح آن بکشی غیر از دایر پهنا بسازی که آن
را در گرداگرد به چهار قسمت   ها بتوان اجزاء و ارقام رسم نمود. پس محّدب آن که ما بین آن دایره

کشی که عرض  وسط می کنی و در عرض محّدب دایره نیز بر کنی و هر قسمت را به نود قسم می می
گذرانی و هر ده را به طرف  الجمله از دایرۀ وسط می محّدب به دو قسم شود پس هر پنج را فی

بعد از آن از جداول آتیه،  .کنی کنی و بر هر ده رقم می رسانی و هر ربع را به نود قسم می محّدب می
 و میل و منطقه و تعدیلاجزای هر یك از 

ّ
داری و در محل خود ثبت  میالنهار را بر  جیب و ظل

نصب کنی که محکم  [ای] و باید در جوف تخته .کنی و میزان رسم هر جزء اجزای محیط است می
و در رسم اجزاء، یك طرف مسطره بر آن جزء  .جهت رسم دوایر و اجزاء باشد و مرکز را معّین کنی به

طوری که  کنی به د رسم مینهی از اجزای محیط و یك طرف بر مرکز و هر جزء را در محل خو می
 خود رسم 

ّ
خواهی دید و نهایت دقت باید در رسم اجزاء کنی که به هیچ وجه پیش و پس از محل

 هر ربع ثقبه .نشود
ّ

ب در نزد خط
ّ

طوری که با ثقبۀ مقابل یك مو پس و  باید کرد به [ای] و بر محد
کرد تا در هنگام عمل خطا نشود  پس حلقه تمام شد و تا بتوانی دقت در رسم اجزاء باید .پیش نشود

  .تر واقع شود و خطوط را بسیار لطیف و دقیق باید کشید تا اشتباه کم
شود و صورت حلقه هم به جهت تعلیم رسم شد اگر  و صورت جداول این است که نموده می

و هر کس هم بخواهد تغییر در  .چه نهایت دقت در رسم آن نشود چرا که برای نمونه بود، نه عمل
غرض  .کند وضع اجزاء بدهد و در غیر محلی که ما ثبت کردیم و ذکر کردیم رسم کند تفاوتی نمی

  محاذات اجزاء است با اجزای محیط و پس در هر جا که رسم کند تفاوت نکند.

                                                    
  مطلب دوم. - د، ق:  .1



 

 

١۵۶ 

ی
یاپ
 (پ
ول
ۀ ا
ر
 ش
م،
فت
 ه
ال
 س
ن،
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

 
13

ن 
ستا
تاب

و 
ر 
ها
، ب

(
۱۳
۹۷

 

  ١جدول الجیب

  اجزاء محیط  جیب  اجزاء محیط  جیب

۱  
۲  

¢°0 58   
¢°1 54   

۲۱  
۲۲  

¢°20 30   
¢°21 31  

۳  
۴  

¢°2 52   
¢°3 50   

۲۳  
۲۴  

¢°22 33   
¢°23 35   

۵  
۶  

¢°4 47   
¢°5 45   

۲۵  
۲۶  

¢°24 38   
¢°25 40   

۷  
۸  

¢°6 42   
¢°7 40   

۲۷  
۲۸  

¢°26 45   
¢°27 50  

۹  
۱۰  

¢°8 38   
¢°9 36   

۲۹  
۳۰  

٢ ¢°28 55  

¢°30 0  

۱۱  
۱۲  

¢°10 34

¢°11 33   
۳۱  
۳۲  

¢°31 7  
٣ ¢°32 34  

۱۳  
۱۴  

٤ ¢°12 31  
٥ ¢°13 30  

۳۳  
۳۴  

¢°33 22   
¢°34 34   

۱۵  
۱۶  

¢°14 30   
¢°15 28   

۳۵  
۳۶  

¢°35 42   
¢°36 53   

۱۷  
۱۸  

¢°16 28   
¢°17 28   

۳۷  
۳۸  

¢°38 5   
٦ ¢°39 28  

۱۹  
۲۰  

18 28¢°   
19 29¢°   

۳۹  
۴۰  

٧ ¢°40 33  
٨ ¢°41 45  

                                                    
ول رساله در این نسخه وجود ندارد. .١  ق: هیچ کدام از جدا
28°¢د:  .٢ 25.  
42°¢د:  .٣ 26. 
12°¢ف:  .٤ 32. 
13°¢ف:  .٥ 31. 
39°¢د:  .٦ 38. 
40°¢د:  .٧ 13. 

  ١جدول الجیب

  اجزاء محیط  جیب  اجزاء محیط  جیب

۴۱  
۴۲  

¢°43 7  
٩ ¢°44 26  

۵۱  
۵۲  

¢°58 13   
¢°60 5   

۴۳  
۴۴  

¢°45 46

¢°47 10  

۵۳  
۵۴  

¢°62 3   
¢°64 10   

۴۵  
۴۶  

¢°48 36

¢°50 4   

۵۵  
۵۶  

¢°66 25   
¢°69 0   

۴۷  
۴۸  

¢°51 35

¢°53 8   

۵۷  
۵۸  

١٠ ¢°71 49  

¢°75 10   

۴۹  
۵۰  

¢°54 46 
¢°56 27  

۵۹  
۶۰  

١١ ¢°79 30  

¢°90 0   
    

                                                    →  
41°¢د:  .٨ 42. 
42°¢د:  .٩ 26. 

71°¢ف:  .١٠ 13. 
79°¢. د:  ١١ 14. 



 

 

١۵٧ 

سال
ر

 ۀ
لق
ح
 ۀ

میکر
ی

 

  

  ١جدول المیل األول والثاني

    ٢قوس جوزا   عقرب  ثور  میزان  حمل  

  منطقه  میل ثانی  میل اول  میل ثانی  میل اول  میل ثانی  میل اول  منطقه
۰  
۱  

۰;۰  
۲۴;۰  

۰;۰  
۲۶;۰  

۲۹;۰  
٣۵۰;۱۱  

۱۴;۱۲  
۳۶;۱۲  

۱۰;۲۰  
۲۳;۲۰  

۳۶;۲۰  
٤۴۰  

۳۰  
۲۹  

۲  
۳  

۴۸;۰  
۵۲;۱  

۵۲;۰  
۱۸;۱  

٥۱۱;۱۲  
۳۲;۱۲  

۵۷;۱۲  
۱۸;۱۳  

۲۵;۲۰  
۴۷;۲۰  

۵۸;۲۰  
۹;۲۱  

۲۸  
٦۲۷  

۴  
۵  

۳۶;۱ 
۰;۲  

۴۴;۱  
۱۰;۲  

۵۲;۱۲  
۱۲;۱۳  

۳۹;۱۳  
۵۹;۱۳  

۵۸;۲۰  
۹;۲۱  

۱۹;۲۱  
٧۲۹;۲۱  

۲۶  
۲۵  

۶  
۷  

٨۲۳;۲  
۴۷;۲  

۳۶;۲  
۲;۳  

۳۲;۱۳  
٩۵۳;۱۳  

١٠۹;۱۴  
۳۹;۱۴  

۲۰;۲۱  
۳۰;۲۱  

۳۸;۲۱  
۴۷;۲۱  

۲۴  
۲۳  

۸  
۹  

۱۱;۳  
۳۴;۳  

١١۲۷;۳  
۵۳;۳  

۱۱;۱۴  
۳۱;۱۴  

۵۸;۱۴  
۱۷;۱۵  

۴۰;۲۱  
۴۹;۲۱  

۵۶;۲۱  
۳;۲۲  

۲۲  
۲۱  

۱۰  
۱۱  

١٢۵۸;۳  
۲۱;۴  

۱۹;۴  
۴۴;۴  

۵۰;۱۴  
۹;۱۵  

١٣۳۵;۱۵  
۵۴;۱۵  

۵۸;۲۱  
۷;۲۲  

۱۲;۲۲  
۱۹;۲۲  

۲۰  
۱۹  

۱۲  
۱۳  

۴۵;۴  
١٤۵;۵  

۹;۵  
۳۵;۵  

۲۷;۱۵  
۴۱;۱۵  

۱۲;۱۶  
۳۰;۱۶  

۱۵;۲۲  
  ۲۲؛١٥۲۶

۲۶;۲۲  
۳۳;۲۲  

۱۸  
۱۷  

                                                    
 د: جدول میل در این نسخه وجود ندارد. .١
، ۴، اسد=۳، سرطان=۲، جوزا=۱، ثور=۰ها به حروف ابجد آمده است، بدین ترتیب: حمل= ها شمارۀ آن اسم ماهر، ن، م: به جای  .٢

ها قید شده است.  ؛ ر: در مقابل حروف با خطی متفاوت نام ماه۱۱، حوت=۱۰، دلو=۹، جدی=۸، قوس=۷، عقرب=۶، میزان=۵سنبله=
 ه که در اینجا به ارقام شصتگانی تبدیل شده است.مقادیر جیب و میل اول و دوم هم با حروف ابجد ثبت شد

 .۵۰. ر، م، ن: ٣
 .۴۷. ف، م، ن: ٤
 .۵۱م:  .٥
 .۱۷ن:  .٦
 .۲۲ف:  .٧
 .۲;۸د، ر، ن، ف:  .٨
 .۵۵ف:  .٩

 .۱۴;۱۹ف،م:  .١٠
 .۲۷م:  .١١
 .۵۸م:  .١٢
 .۳۴م:  .١٣
 .۵;۸ف، م:  .١٤
 .۲۳ف، م:  .١٥
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  ١جدول المیل األول والثاني

    ٢قوس جوزا   عقرب  ثور  میزان  حمل  
  منطقه  میل ثانی  میل اول  میل ثانی  میل اول  میل ثانی  میل اول  منطقه

۱۴  
۱۵  

۳۲;۵  
۵۵;۵  

۰;۶  
١۲۵;۶  

۳;۱۶  
۲۱;۱۶  

۴۷;۱۶  
۴;۱۷  

۳۰;۲۲  
۳۷;۲۲  

۳۹;۲۳  
۴۵;۲۳  

۱۶  
۱۵  

۱۶  
۱۷  

۱۸;۶  
۴۱;۶  

٢۴۹;۶  
٣۱۴;۷  

۳۹;۱۶  
۵۶;۱۶  

۲۱;۱۷  
۳۷;۱۷  

٤۴۴;۲۲  
۵۰;۲۲  

۵۱;۲۳  
۵۶;۲۲  

۱۴  
۱۳  

۱۸  
۱۹  

۴;۷  
۲۷;۷  

۳۸;۷  
۳;۸  

۱۳;۱۷  
۲۹;۱۷  

۱۳;۱۷  
۸;۱۸  

۵۵;۲۲  
٥۱;۲۳  

۰;۲۳  
۵;۲۳  

۱۲  
۱۱  

۲۰  
۲۱  

۵۰;۷  
۲۲;۸  

٦۲۷;۸  
۵۱;۸  

۴۶;۱۷  
۲;۱۸  

۲۴;۱۸  
۳۹;۱۸  

۵;۲۳  
۱۰;۲۳  

۹;۲۳  
۱۳;۲۳  

۱۰  
۹  

۲۲  
۲۳  

۳۵;۸  
۵۷;۸  

۱۴;۹  
۳۸;۹  

۱۷;۱۸  
۳۳;۱۸  

۵۳;۱۸  
۷;۱۹  

۱۳;۲۳  
۱۷;۲۳  

۱۶;۲۳  
۱۸;۲۳  

۸  
۷  

۲۴  
۲۵  

۱۹;۹  
۴۱;۹  

۱;۱۰  
٧۲۳;۱۰  

۴۷;۱۸  
۲;۱۹  

۲۱;۱۹  
۳۵;۱۹  

۲۰;۲۳  
۲۲;۲۳  

  ۲۳؛۲۱
  ۲۳؛۲۳

۶  
۵  

۲۶  
۲۷  

۳;۱۰  
۲۵;۱۰  

۴۶;۱۰  
۹;۱۱  

۱۷;۱۹  
۳۱;۱۹  

٨۱۸;۱۹  
۰;۲۰  

۲۴;۲۳  
۲۶;۲۳  

۲۵;۲۳  
۲۶;۲۳  

۴  
۳  

۲۸  
۲۹  

۴۷;۱۰  
۸;۱۱  

٩۳۱;۱۱  
۵۳;۱۱  

۴۴;۱۹  
۵۸;۱۹  

۱۳;۲۰  
۲۵;۲۰  

۲۷;۲۳  
۲۸;۲۳  

۲۷;۲۳  
۲۸;۲۳  

۲  
۱  

  ١١منطقه  جدی  سرطان  دلو  اسد  حوت  سنبله  ١٠منطقه
   

                                                    
 .۲۵م:  .١
 .۶;۱۹ن:  .٢
 .۶;۱۴ن:  .٣
 .۵۴ف:  .٤
 .۲۳;۰ف، م:  .٥
  .۲۷م:  .٦
 .۲۳م:  .٧
 .۱۹;۱۷ر:  .٨
 .۳۱م:  .٩

 منطقه. - ف:  .١٠
 منطقه. - ف:  .١١



 

 

١۵٩ 

سال
ر

 ۀ
لق
ح
 ۀ

میکر
ی

 

  ٢البروج بخط األستوا العطم ١جدول

  ٣حوت سنبله   دلو اسد   جدی سرطان   قوس جوزا   عقرب  ثور  میزان حمل   

۱  
۲  

۵۵;۰  
۵۰;۱  

۵۱;۲۸  
۴۹;۲۹  

۵۱;۵۸  
۵۴;۵۹  

۵;۹۱  
۱۱;۹۲  

۱۴;۱۲۳  
۱۶;۱۲۴  

۵۶;۱۵۲  
۳;۱۵۳  

۳  
۴  

۴۵;۲  
۴۰;۳  

۴۶;۳۰  
۴۴;۳۱  

۵۷;۶۰  
۰;۶۲  

۱۶;۹۳  
۲۲;۹۴  

۱۸;۱۲۵  
۲۰;۱۲۶  

۰;۱۵۴  
۵۷;۱۵۴  

۵  
۶  

٤۳۵;۴  
۳۰;۵  

۳۲;۴۲  
۳۳;۴۰  

۳;۶۳  
۶;۶۴  

۲۷;۹۵  
۳۵;۹۶  

۲۲;۱۲۷  
۲۳;۱۲۸  

٥۵۴;۱۵۵  
۵۱;۱۵۶  

۷  
۸  

۲۵;۶  
۳۱;۷  

۳۹;۳۴  
۳۷;۳۵  

۱۰;۶۵  
۱۳;۶۶  

۳۸;۹۷  
۴۳;۹۸  

۲۵;۱۲۹  
۲۶;۱۳۰  

۴۷;۱۵۷  
۴۴;۱۵۸  

۹  
۱۰  

۱۶;۸  
۱۱;۹  

۳۶;۳۶  
۳۵;۳۷  

۱۷;۶۷  
۲۱;۶۸  

۴۸;۹۹  
٦۵۳;۱۰۰  

۲۷;۱۳۱  
۲۸;۱۳۲  

۴۰;۱۵۹  
۳۶;۱۶۰  

۱۱  
۱۲  

۶;۱۰  
۲;۱۱  

۳۴;۳۸  
۳۳;۳۹  

۲۵;۶۹  
۲۹;۷۰  

٧۵۸;۱۰۱  
۳;۱۰۳  

۲۸;۱۳۳  
۲۹;۱۳۴  

۳۳;۱۶۱  
۲۹;۱۶۲  

۱۳  
۱۴  

٨۱۷;۱۱  
۵۳;۱۲  

۳۲;۴۰  
۳۲;۴۱  

۳۴;۷۱  
۳۸;۷۲  

۸;۱۰۴  
۱۳;۱۰۵  

۲۹;۱۳۵  
۲۹;۱۳۶  

۲۴;۱۶۳  
۲۰;۱۶۴  

۱۵  
۱۶  

۱۸;۱۳  
۴۴;۱۴  

۳۱;۴۲  
۳۱;۴۳  

۴۳;۷۳  
۴۷;۷۴  

۱۷;۱۰۶  
۲۲;۱۰۷  

۲۹;۱۳۷  
۲۸;۱۳۸  

٩۱۶;۱۶۵  
۷;۱۶۷  

۱۷  
۱۸  

۴۰;۱۵  
۳۶;۱۶  

۳۱;۴۴  
۳۱;۴۵  

١٠۵۵;۷۵  
۵۷;۷۶  

۲۶;۱۰۸  
۳۱;۱۰۹  

١١۲۸;۱۳۹  
۲۷;۱۴۰  

۳;۱۶۸  
١٢۵۸;۱۶۸  

۱۹  
۲۰  

۳۱;۱۷  
۲۷;۱۸  

۳۲;۴۶  
۳۲;۴۷  

۲;۷۸  
۷;۷۹  

۳۵;۱۱۰  
۳۹;۱۱۱  

۲۶;۱۴۱  

۲۵;۱۴۲  
۵۴;۱۶۹  
۴۹;۱۷۰  

                                                    
  جدول. - د، ر، م، ن:  .١
 د، ف: استوا. .٢
، ۶، میزان=۵، سنبله=۴، اسد=۳، سرطان، ۲، جوزا=۱، ثور=۰ها آمده است، بدین ترتیب: حمل= ها شمارۀ آن د، ر، م، ن: به جای اسم ماه .٣

 .۱۱، حوت=۱۰، دلو=۹، جدی=۸قوس= ،۷عقرب=
 .۴;۱۵ د: .٤
 .۱۵۵;۱۴د:  .٥
 .۱۰۰;۵۷د:  .٦
 .۱۰۱;۱۸د:  .٧
 .۱۱;۵۷د:  .٨
 .۱۶۵;۵۶د:  .٩

 .۷۵;۱۷؛ م:۷۵;۵۲د:  .١٠
 .۱۴۱;۲۹د:  .١١
 .۱۶۸;۱۸د:  .١٢



 

  

١۶٠ 

  ٢البروج بخط األستوا العطم ١جدول

  ٣حوت سنبله   دلو اسد   جدی سرطان   قوس جوزا   عقرب  ثور  میزان حمل   

۲۱  
۲۲  

۳۴;۱۹  
۲۰;۲۰  

۳۳;۴۸  
۳۴;۴۹  

۱۲;۸۰  
۱۷;۸۱  

۴۳;۱۱۲  
۴۷;۱۱۳  

۲۴;۱۴۳  
۲۳;۱۴۴  

۴۴;۱۷۱  
١۳۹;۱۷۲  

۲۳  
۲۴  

۱۶;۲۱  
۱۳;۲۲  

۳۵;۵۰  
۳۷;۵۱  

۲۲;۸۲  
۲۸;۸۳  

۵۰;۱۱۴  
۵۴;۱۱۵  

۲۱;۱۴۵  
۲۰;۱۴۶  

۳۵;۱۷۳  
۳۰;۱۷۴  

۲۵  
۲۶  

۹;۲۳  
٢۶;۲۴  

۳۸;۵۲  
۴۰;۵۳  

۳۳;۸۴  
۳۸;۸۵  

۵۷;۱۱۶  
۰;۱۱۸  

۱۸;۱۴۷  
۱۵;۱۴۸  

۲۵;۱۷۵  
۲۰;۱۷۶  

۲۷  
۲۸  

٣۳;۲۵  
۰;۲۶  

۴۲;۵۴  
۴۴;۵۵  

۴۴;۸۶  
۴۹;۸۷  

۳;۱۱۹  
۷;۱۲۰  

۱۴;۱۴۹  
۱۱;۱۵۰  

۱۵;۱۷۷  
۱۰;۱۷۸  

۲۹  
۳۰  

۵۷;۲۶  
۵۴;۲۷  

۴۶;۵۶  
۴۸;۵۷  

۵۵;۸۸  
۰;۹۰  

۹;۱۲۱  
۱۲;۱۲۱  

۹;۱۵۱  
۶;۱۵۲  

۵;۱۷۹  
۰;۱۸۰  

  
   

                                                    
  .۱۷۲;۲۹د:  .١
 .۲۴;۱۶ن:  .٢
 .۲۵;۸د:  .٣
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ر

 ۀ
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ح
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ی

 

  ٢النهار مدارات الّستة في اآلفاق تعدیل ١جدول
  ٥حوت سنبله  دلو اسد  جدی سرطان  ٤آفاق  سنبله حوت  دلواسد   سرطان جدی  ٣آفاق

۱  
۲  

۲۵;۰  
۵۰;۰  

۳۱;۰  
۴۲;۰  

۱۱;۰  
۲۳;۰  

۳۳  
۳۴  

۲۲;۱۶  
۴۹;۱۶  

۴۷;۱۳  
۱;۱۴  

۲۹;۷  
۳۲;۷  

۳  
۴  

۱۵;۱  
۴۰;۱  

۳;۱  
۲۴;۱  

۳۲;۰  
۴۵;۰  

۳۵  
۳۶  

۴۰;۱۷  
۳۳;۱۸  

۵۲;۱۴  
۲۶;۱۵  

۳;۸  
۳۸;۸  

۵  
۶  

 ۵;۲  
۲۹;۲  

۴۵;۱  
۵;۲  

۵۶;۰  
۸;۱  

۳۷  
۳۸  

٦۶;۱۸  
۵۲;۱۹  

٧۱۴;۱۵  
۳۱;۱۶  

٨۴۴;۸  
۵۲;۸  

۷  
۸  

۵۴;۲  
۱۹;۳  

۲۶;۲  
۴۵;۲  

۲۰;۱  
۳۰;۱  

۳۹  
۴۰  

۴۴;۲۰  
۱۲;۲۱  

۲۵;۱۷  
۳۷;۱۷  

۲۴;۹  
٩۲۶;۹  

۹  
۱۰  

۹;۴  
۳۴;۴  

۲۹;۳  
۵۰;۳  

۵۳;۱  
۵;۲  

۴۱  
۴۲  

۴;۲۲  
۵۹;۲۲  

۳۲;۱۹  
۴;۱۹  

۵۹;۹  
۱۲;۱۰  

۱۱  
۱۲  

۵۸;۴  
۲۴;۵  

۱۲;۴  
۳۱;۴  

۱۸;۲  
۲۷;۲  

۴۳  
۴۴  

۵۱;۲۳  
۴۷;۲۴  

۱;۲۰  
۳۳;۲۰  

۴۶;۱۰  
۵۸;۱۰  

۱۳  
۱۴  

۵۰;۵  
۱۴;۶  

۵۵;۴  
١٠۵۳;۵  

۴۰;۲  
۵۰;۲  

۴۵  
۴۶  

۴۱;۲۵  
۳۹;۲۶  

۳۱;۲۱  
۳۰;۲۲  

۳۳;۱۱  
۴۴;۱۱  

۱۵  
۱۶  

۴۸;۶  
۴;۷  

۳۷;۵  
۵۵;۵  

۳;۳  
۱۲;۳  

۴۷  
۴۸  

۳۴;۲۷  
۱;۲۸  

۱;۲۳  
۳۳;۲۳  

۱۹;۱۲  
۳۰;۱۲  

۱۷  
۱۸  

۲۸;۷  
۱۹;۸  

۱۹;۶  
۵۸;۶  

  ۳؛۲۶
۴۵;۳  

۴۹  
۵۰  

۲۳;۲۹  
۲۳;۳۱  

۵۶;۲۴  
۵۱;۲۵  

۱۸;۱۳  
۴۰;۱۳  

۱۹  
۲۰  

۴۳;۸  
۱۰;۹  

۲۲;۷  
۳۹;۷  

۰;۴  
۹;۴  

۵۱  
۵۲  

۳۲;۳۱  
۵۰;۳۳  

۵۳;۲۶  
۴۶;۲۷  

۱۷;۱۴  
۳۷;۱۴  

۲۱  ۳۴;۹  ۵;۸  ۲۴;۴  ۵۳  ۱۸;۳۵  ۱۷;۲۹  ۲۸;۱۵  

                                                    
  جدول. - ر، م، ن:  .١
 ندارد.د: این جدول در این نسخه وجود  .٢
  آفاق. - ر:  .٣
 آفاق. - ر:  .٤
ها به حروف ابجد آمده است، بدین ترتیب: سرطان=ج، اسد=د، سنبله=ه، جدی=ط، دلو=ی،  ها شمارۀ آن ر، ن، م: به جای اسم ماه .٥

  ها در پنج ستون آخر جا به جا نوشته شده است. های ر، ن جای ماه حوت=یا. در نسخه
 .۱۹;۶ف:  .٦
 .۱۵;۵۴ف:  .٧
  .۴۴ر، ف، ن:  .٨
 .۳۶ن:  .٩

 .۵;۱۳ف، م، ن:  .١٠



 

  

١۶٢ 

  ٢النهار مدارات الّستة في اآلفاق تعدیل ١جدول
  ٥حوت سنبله  دلو اسد  جدی سرطان  ٤آفاق  سنبله حوت  دلواسد   سرطان جدی  ٣آفاق

۲۲  ۰;۱۰  ۲۲;۸  ۳۱;۴  ۵۴  ۱۸;۳۷  ۸;۳۰  ۴۷;۱۵  

۲۳  
۲۴  

۲۴;۱۰  
۱۶;۱۱  

۴۷;۸  
١۲۲;۹  

۴۷;۴  
۵;۵  

۵۵  
۵۶  

۲۴;۳۸  
۴;۴۰  

۴۲;۳۱  
۳۶;۳۲  

۴۰;۱۶  
۵۸;۱۶  

۲۵  
۲۶  

۳۹;۱۱  
۷;۱۲  

۵۱;۹  
۹;۱۰  

۲۱;۵  
۲۸;۵  

۵۷  
۵۸  

۳۹;۴۱  
۵۸;۴۳  

۳۳;۳۴  
۳۱;۳۵  

۵۲;۱۷  
۲۱;۱۸  

۲۷  
۲۸  

۵۶;۱۲  
۲۳;۱۳  

۵۵;۱۰  
٢۱۱;۱۱  

٣۵۶;۵  
۲;۶  

۵۹  
۶۰  

۱۴;۵۶  
۵۶;۴۸  

۵۴;۳۸  
۰;۳۹  

۲۸;۱۹  
۵۶;۱۹  

۲۹  
۳۰  

۴۷;۱۳  
۴۰;۱۴  

۴۸;۱۱  
۱۵;۱۲  

۱۹;۶  
۳۵;۶  

۶۱  
۶۲  

۱۶;۵۱  
۲۳;۵۵  

۱۸;۴۱  
۸;۴۳  

۶;۲۱  
۴۴;۲۱  

۳۱  
۳۲  

۱۴;۱۵  
۳۱;۱۵  

٤۴۳;۱۲  
٥۱۷;۱۲  

۵۴;۶  
۵۸;۶ 

۶۳  
۶۴  

۲۸;۵۸  
۳۱;۶۳  

۹;۴۶  
۶;۴۸  

۱۰;۲۳  
۴۷;۲۳  

  ٦میزان حمل  عقرب ثور  قوس جوزا    حمل میزان  ثور عقرب  جوزا قوس  

  
   

                                                    
 .۵;۲۴ف، م، ن:  .١
  .۱۱;۵۱ن:  .٢
 .۵;۵۰، ن: ۵;۴۶م:  .٣
  .۴۳ر، م، ن:  .٤
 .۱۳;۱۷ف:  .٥
 های این ردیف وجود ندارد. ر، ن، م: نام ماه .٦
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ی

 

  ٣سّتینی معکوس ٢ظل ١جدول
  محیطاجزاء   ٧ظل  اجزاء محیط  ٦ظل  اجزاء محیط  ٥ظل  اجزاء محیط  ٤ظل

۱  ۵۸;۰ ۲۲  ۹;۲۰  ۵۶  ۲;۴۳  ۱۹۰  ۲۸;۷۲  
۲  ۵۵;۱  ۲۳  ۵۹;۲۰  ۵۸  ۲;۴۴  ۲۰۰  ۳۸;۷۳  
۳  ۵۲;۲  ۲۴  ۴۹;۲۱  ۶۰  ۰;۴۵  ۲۱۰  ۳;۷۴  
۴  ٨۴۹;۳  ۲۵  ۳۸;۲۲  ۶۵  ۱۷;۴۷  ۲۲۰  ۴۴;۷۴  
۵  ۴۶;۴  ۲۶  ۲۷;۲۳  ۷۰  ۲۴;۴۹  ۲۳۰  ۲۴;۷۵  
۶  ۴۳;۵  ۲۷  ۱۴;۲۴  ۷۵  ۲۱;۵۱  ۲۴۰  ۳۸;۷۵  
۷  ۴۰;۶  ۲۸  ۱۴;۲۴  ۸۰  ۱۸;۵۳  ۳۰۰  ۴۲;۷۸  
۸  ۳۶;۷  ۲۹  ۴۸;۲۵  ۸۵  ۴۶;۵۴  ۳۶۰  ۳۳;۸۰  
۹  ۳۲;۸  ۳۰  ۳۴;۲۶  ۹۰  ۴۸;۵۶  ۴۲۰  ۵۳;۸۱  

۱۰  ٩۳۰;۹  ۳۲  ۵;۲۸  ۹۵  ۴۳;۵۷  ۴۸۰  ۵۳;۸۲  
۱۱  ١٠۲۴;۱۰  ۳۴  ۳۳;۲۹  ۱۰۰  ۳;۵۹  ۵۴۰  ۴۰;۸۴  
۱۲  ۱۹;۱۱  ۳۶  ۵۸;۳۰  ۱۰۵  ۴۵;۶۰  ۶۰۰  ۵۷;۸۴  
۱۳  ۱۴;۱۲  ۳۸  ۲۱;۳۲  ۱۱۰  ۲۳;۶۱  ۹۰۰  ۱۱;۸۶  
۱۴  ۸;۱۳  ۴۰  ۴۲;۳۳  ۱۱۵  ۲۷;۶۲  ۱۲۰۰  ۸;۸۷  
۱۵  ۳;۱۴  ۴۲  ۰;۳۵  ۱۲۰  ۲۶;۶۳ ۱۵۰۰ ۴۲;۸۷ 
۱۶  ۵۶;۱۴  ۴۴  ۱۵;۳۶  ۱۳۰  ۱۵;۶۵ ۱۸۰۰ ۶;۸۸ 
۱۷  ۵۰;۱۵  ۴۶  ۲۹;۳۷  ۱۴۰  ۱۸;۶۶ ۳۰۰۰ ۵۱;۸۸ 
۱۸  ۴۹;۱۶  ۴۸  ۴۰;۳۸  ۱۵۰  ۱۱;۶۸ ۴۲۰۰ ۱۱;۸۹ 
۱۹  ۳۵;۱۷  ۵۰  ۴۸;۳۹  ۱۶۰  ۲۷;۶۹ ۵۴۰۰ ۲۴;۸۹ 
۲۰  ۲۷;۱۸  ۵۲  ۵۵;۴۰  ۱۷۰  ۳۴;۷۰   
۲۱  ۱۸;۱۹  ۵۴  ۵۹;۴۱  ۱۸۰  ۳۴;۷۱      

 

                                                    
 جدول. -ف، ر، م، ن:  .١
 ظل. - د،  .٢
 د: این جدول دو بار تکرار شده است. .٣
  الظل.ظل؛ م:  - د:  .٤
 م: الظل. .٥
 م: الظل. .٦
  . م: الظل. ٧
  .۳;۲۷م:  .٨
 .۹;۳۲د:  .٩

  .۱۰;۱۴م:  .١٠
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  ظل اقدام معکوس ١جدول
  اجزاء محیط  ٣ظل  اجزاء محیط  ٢ظل

۱  ۸;۸  ۲۰  ۴۲;۷۰  
۲  ۱۷;۱۵  ۲۱  ۴۴;۷۱  

۳  ۱۱;۲۳  ۲۲  ۱۹;۷۲  

۴  ۴۴;۲۹  ٤۲۳  ٥۲۴;۷۳  
۵  ۳۱;۳۵  ٦۲۴  ٧۵۶;۷۵  
۶  ۳۵;۴۰  ٨۲۵  ۲۱;۷۴  
۷  ۵۹;۴۴  ٩۲۶  ١٠۴۵;۷۴  

۸  ۴۸;۴۸  ۲۷  ١١۱۷;۷۵  

۹  ۷;۵۲  ۲۸  ۵۶;۷۵  
۱۰  ۰;۵۵  ۲۹  ۲۵;۷۶  

۱۱  ۳۱;۵۷  ۳۰  ۵۱;۷۶  

۱۲  ۴۴;۵۹  ۳۲  ۳۹;۷۷  
۱۳  ۴۱;۶۱  ۳۴  ۴۲;۷۸  
۱۴  ۲۵;۶۳  ۳۶  ۰;۷۹  

۱۵  ۵۵;۶۴  ۳۸  ١٢۵۳;۷۹  
۱۶  ١٣۲۴;۶۶  ۴۰  ١٤۴;۸۰  

۱۷  ۷;۶۷  ۵۰  ۲;۸۲  
۱۸  ۴۵;۶۸  ۶۰  ۲۱;۸۳  
۱۹  ۴۷;۶۹  ۷۰  ۷;۸۴  

                                                    
  جدول. -ف، ر، م، ن:  .١
 ظل، م: الظل. - د:  .٢
 ظل، م: الظل. - د:  .٣
 .۳۳م:  .٤
 .۷۳;۴۴د:  .٥
 .۳۴م:  .٦
 .۷۳;۲۴د:  .٧
 .۳۵م:  .٨
 .۳۶م:  .٩

 .۷۴;۵۴د:  .١٠
 .۷۵;۲۷د:  .١١
 .۷۹;۱۳د:  .١٢
  .۶۶;۲۵ف:  .١٣
 .۸۱;۴ف:  .١٤

  ظل اقدام معکوس ١جدول
  اجزاء محیط  ٣ظل  اجزاء محیط  ٢ظل

۸۰  ۰;۸۵  ۲۰۰  ۰;۸۸  
۹۰  ۳۶;۸۵  ۴۰۰  ١٥۰;۸۹  

۱۰۰  ۵۹;۸۵      

    

                                                    
 .۸۸;۰. ف، ر، م، ن: ١٥
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  ارتفاع گرفتن از آفتاب و ستارگان در معرفت باب اول: 

 ربع را  كیدست راست گرفته و   پس اگر شعاع آفتاب ظاهر باشد عالقه را به: ١اما ارتفاع آفتاب
ّ

خط
تا نور آفتاب از ثقبــه بــه  ٢را به جانب آفتاب نموده و حلقه را در عالقه بگرداند گرید ۀو ثقب باال کرده

ارتفــاع  ۀهمــان درجــ ط،یمح یگاه نظر کند که عالقه بر کدام جزء افتاده است از اجزا ثقبه افتد. آن
خواهــد از  یارتفــاع کــوکب ایــباشــد  فکنــدهینور ن یول ٣باشد دایآفتاب است. و اگر قرص شمس پ

جا کــه عالقــه  آن ٤.ندیجرم کوکب را بب یوحش ۀاست نظر کند تا از ثقب ی] که به جانب انسیثقبه[ا
 در تزا ۀباشد درج

ً
 فآنا

ً
 غرب یشرق تفاعاست ار دیارتفاع است. پس اگر ارتفاع آنا

ّ
و اگر  یاست و اال

  و آن حال رکود شمس است. ٦تفاوت محسوس نشود ینصف النهار باشد تا مدت ٥كیآفتاب نزد

  ارتفاع است تیو غا لیدر معرفت م ٧دوم: باب
د کــه کــدام جــزء اســت و لیم چون  ۀریــرا از دا  آن ٨جزء مفروض از منطقة البروج خواهد نظر کنــ

افتــاده  لیــم ینهد و نظر کند که بر کدام جزء از اجزا ١٠عالقه بر آن جزء ٩کرده و دایالبروج پمنطقة
. دینما ذرا أخ یثان لیم نیچن اّول است و هم لیمطلق عبارت از م لیباشد. و م لیم ۀاست، همان درج

باشد و  یجنوب لیم ١٢جهت ١١تا آخر حوت است زانیباشد که از اّول م یجنوب ۀمیپس اگر شمس در ن
آخر حوت هم  لیباشد. و م یشمال لیاست که از اّول حمل تا آخر سنبله باشد م یشمال ۀمیاگر در ن
هم  یو اّول دلو چون آخر عقرب و اّول َجد زانیاست و اّول حوت هم چون آخر م زانیاّول م لیچون م

 لیاّول حمل و آخر سنبله و اّول ثور و آخر اسد و اّول جوزا و آخر سرطان م نیچنچون آخر قوس. و هم
 بگ زانیم لیباشد. پس م گرید كیمانند  شانیا

ً
با و  ١٣ردیو عقرب و قوس و حمل و ثور و جوزا را منصو

                                                    
 م، ن: گرفته. .١
 ف: بگردانند. .٢
 باشد. -ن:  .٣
 تمام نسخ: به بیند. .٤
 م، ن: نزد. .٥
 .شود یف: نم .٦
 باب دوم. -ر، م، ن: دوّیم ؛ د، ق:  .٧
 و. - ف، م، ن:  .٨
 و. - ف، ق، م، ن:  .٩

 جزء. - ر:  .١٠
 د، ق: باشد. .١١
 جهت. -د، ق:  .١٢
 .رندیف: بگ .١٣



 

  

١۶۶ 

، ز یجد لیم
ً
کثــر یو دلو و حوت و سرطان و اسد و سنبله را مقلوبا را که شش برج اّول از أقــل بــه أ

از أکثر به أقل. پس عدد درجات شش برج اّول را از اّول ربع ابتــدا کنــد و  یو شش برج ثان درو یم
ب لیشد هرگاه م نیّ مع لیرا از آخر ربع. پس چون م یبشمرد و عدد درجات شش برج ثان باشد  یجنو

. و اگر جزء مفروض در آن بلد یباشد از برا رتفاعا تیتمام حاصل تا نود غا ١دیعرض بلد را بر آن افزا
ارتفاع جزء مفروض  تیغا یتمام باق ٢را از عرض نقصان کند لیتر م باشد و از عرض کم یشمال لیم

 لیباشد تفاضل م ادتیز لیارتفاع باشد. و اگر م تیعرض باشد نود درجه غا یمساو لیباشد. و اگر م
 یارتفاع کوکب تیو اگر غا ٤ارتفاع باشد از جانب شمال. تیغا یباق ٣و عرض را از نود نقصان کند

باشد  نیّ ارتفاع باشد. و اگر بعد مع تینشود، آن غا ادتیز گریتا د ردیلحظه لحظه ارتفاع بگ ٥خواهد
  شود. نیّ ارتفاع آن کوکب مع تیشد معمول دارد، غا انیب لیدر م ٦که چنان

   ٨در معرفت عرض بلد ٧سوم: باب
 لحظه لحظه ارتفاع م نیّ ارتفاع اگر مع تیغا

ّ
ِبها. واال

َ
نشــود، همــان  ادتیــز گــریتا د ردیگ یباشد ف

باشد. تمام مجموع  یجنوب لیاگر م ٩دیآن جزء افزا لیارتفاع را بر م تیارتفاع باشد. پس غا تیغا
که  ١١کند رو نظ ١٠نهد طیمح یارتفاع از اجزا تیو غا لیعرض بلد باشد. و چون عالقه بر مجموع م

کند در هر جا که أخذ  نیچنو هم عرض بلد باشد. یهمان اجزا یچند جزء تا آخر ربع مانده مساو
را عــرض بلــد دانــد. و اگــر  لیارتفاع نود م تیباشد و غا یشمال لیتمام قوس ضرور شود. و اگر م

فــاع ارت تیــاعرض بلد باشــد. و اگــر غ ١٤تمام آن ١٣را از آن کم کند لیم ١٢تر باشد ارتفاع کم تیغا
را بر آن افــزوده نــود از مجمــوع  آن لیم ،یشمال لیو م ١٥نود باشد از جانب شمال سمت الرأساز 

                                                    
 .ندیف: افزا .١
 .کنند یف: م .٢
 ف: کنند. .٣
 شمال سمت الرأس [محمد باقر]. یکلمه): + أ ریم (ز .٤
 م: خواهند. .٥
 ن: چنانچه. .٦
 .ومیباب سوم ؛ ر، ف، ن: سّیم ؛ م: س -د، ق:  .٧
 ق: + بلد. .٨
 .ندیف: افزا .٩

 ف: نهند. .١٠
 ف: کنند. .١١
 از نود. یعنیکلمه): +  ریم (ز .١٢
 ارتفاع کم کند. تیاز غا یعنیکلمه): +  ریم (ز .١٣
 ن: مجموع. .١٤
 د، ق: سمت الرئس. .١٥
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 یو اگــر جنــوب ٢بودن عــرض اســت یهمه در صورت شمال ها نیا ١عرض بلد باشد. و یبکاهد باق
   ٤باشد. یلکن عرض جنوب رند،یگ اقیس نیهم به ٣زین

  كواكبدر معرفت بعد  ٥چهارم: باب
تمام مجموع ُبعد کوکب باشد از جانب جنوب و  دیارتفاع کوکب را گرفته عرض بلد بر آن افزا تیغا

ارتفاع معلوم تمام آن تا نود با عــرض بلــد ُبعــد آن  تیالرأس و غا باشد از سمت یاگر کوکب شمال
 امعرض تمــالرأس و معدل باشد در بالد و صاحب  سمت نیکوکب باشد از معدل النهار و اگر ما ب

  [النهار]. ن کوکب باشد از جانب شمال معدلُبعد آ یارتفاع از عرض بلد کم نموده باق تیغا

  بیهر قوس و قوس هر ج بیدر معرفت ج ٦پنجم: باب
 طیکه خ ٩بعد نظر کند ٨ارتفاع نهند ۀکنند عالقه بر درج نیّ قوس ارتفاع مع بیکه ج ٧خواهند چون

عالقه بر کدام جزء است. از آن جزء تا اّول ربع قوس ارتفاع باشد. پس نظر کند که بر کدام جزء 
 نیو هم چن ١٠باشد. بیآن قوس باشد و آن قوس، قوس آن ج بیهمان ج ب،یج یاست از اجزا

کوکب  ایکه آفتاب  ١٣را خواهد ١٢یقوس بیآن قوس. و اگر ج بیو ج ١١است قوس ارتفاع کوکب
 بر آن

ً
 ١٥عالقه افتد از ریچه در ز آن قوس باشد. آن ١٤اشد، عالقه بر آن جزء نهد که رأسنب عجالة

عالقه افتد  یازا  چه به باشد عالقه بر آن نهد، آن نیّ مع یبیباشد. و چون ج بیهمان ج بیدرجات ج
  باشد. بیقوس آن ج ط،یمح یاز اجزا

                                                    
 و. - م:  .١
 است. -ق:  د، .٢
 .زین - ف:  .٣
 د، ف، ق، م، ن: شود. .٤
 باب چهارم. -د، ق:  .٥
 باب پنجم. -د، ق:  .٦
 د، ق: خواهد. .٧
 م، ن: نهد. .٨
 د، ق: کنند. .٩

 باشد. - م، ن:  .١٠
 د، ر، ق: کواکب. .١١
 ر، ف: قوس. .١٢
 د، ق: + خواهد ؛ ف، م، ن: خواهند. .١٣
 د، ق: رئس. .١٤
 ن: + جانب. .١٥
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  در معرفت ظل هر قوس و قوس هر ظل  ١باب ششم:
پس نظر کند که عالقه بر کدام  ٢.طیمح یباشد، عالقه بر آن جزء نهد از اجزا نیّ هرگاه قوس مع

 آن قوس باشد، ٥اقدام ٤و ینیظل افتاده از ستّ  یاز اجزا ٣جزء
ّ

اگر معکــوس اســت  ٦همان ظل
 مطلــوب در آن  ٩کند که نیّ از آن ربع مع ٨. و قوس رایمستو ٧است یمعکوس و اگر مستو

ّ
ظل

بر هر  ١١پس .را خواهد، عالقه بر آن ظل نهد  باشد و قوس آن نیّ باشد. و هرگاه ظل مع ١٠قوس
ظر که عالقه افتاده، آن مبدأ قوس مطلوب باشد. و هرگاه ارتفاع گرفت، ن طیمح یجزء از اجزا

 شاخص است در آن وقت.از  ١٢کند که عالقه بر کدام جزء
ّ

  ظل افتاده، همان قدر ظل
 معّوج قو و

ّ
 مستو یآن مساو ١٣معلوم شد یسهرگاه ظل

ّ
  ١٥نیتمام ا ١٤یظل

ّ
قوس باشد. و اگر ظل

 معکوس تمام آن قوس باشد. پس هرگاه از ثقبه[ا یمعلوم شد، آن مساو یقوس یمستو
ّ

] که در یظل
 معکوس به عمل آ رند،یاست ارتفاع گ ١٦اظالل یجهت اجزا

ّ
] کــه در ی. و هرگــاه از ثقبــه[ادیــظل

 مستو ١٧رند،یاظالل است ارتفاع گ اولجانب 
ّ

ظهر و عصر  ۀو هرگاه هنگام نافل ١٨.دیبه عمل آ یظل
 غا ،خواهد

ّ
بــر هــر درجــه از  ٢٠کند و بر آن دو قدم افزوده عالقه بر آن نهــد. نیّ مع ١٩ارتفاع تیظل

                                                    
 باب ششم. -د، ق:  .١
 د، ق: + و. .٢
 ن: اجزاء. .٣
 .ایف:  .٤
 د، ق: + و اصابع. .٥
 د، ق: + و. .٦
 است. یمستو -ن:  .٧
 را. -ن:  .٨
 که. -ن:  .٩

 قوس. - ر:  .١٠
 پس. -  ق: ر، د، .١١
 از. - ق:  .١٢
 ف، م: باشد. .١٣
 ن: معکوس تمام. .١٤
 م: آن. .١٥
 م: ظالل. .١٦
 .رندی... ارتفاع گ دیظل معکوس بعمل آ - ر:  .١٧
 .دیمعلوم شد ... به عمل آ یو هرگاه ظل معوج قوس - ق:  .١٨
که در ظل معکوس دو  رایاست نه ظل معکوس، اگر چه عبارت مطلق است. ز یارتفاع، ظل مستو تی): + مراد از ظل غاهیم (در حاش .١٩

 است. محمد باقر. یمراد ظل مستو که نیاست بر ا نهیقر نیکم نمود و ا دیقدم با
یر موجود در مقالۀ  .٢٠ در شاخص ظهر دیواری مسجد جامع اصفهان عالوه بر نشانۀ ظهر، نشانۀ هنگام نافلۀ ظهر نیز وجود دارد (تصو

 .۵۵، ص ۵، شمارۀ میراث علمی اسالم و ایران، »های آفتابی ایران هرست ساعتف«
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ظهر است. و  ۀنافل ٢اب باشد در آن وقت و آن آخر وقتارتفاع آفت ١که افتد همان حد طیمح یاجزا
شود. و چون  نیّ عصر مع ۀارتفاع آفتاب در آخر وقت نافل ۀنهد درج ٤چهار قدم افزوده عالقه ٣نوچ
ارتفاع  دیهرگاه دو قامت افزا ٥ر معلوم شود. وظه لتیو عالقه نهد ارتفاع آخر فض دیقامت افزا كی

ل است چنان زیعصر معلوم شود. و عمل مساحت ن لتیآخر فض
ّ
  که خواهد آمد. از ربع مظل

  در معرفت وتر هر قوس و سهم آن ٦هفتم: باب
آن قوس باشد و تمام ج بیج تمام آن قوس سهم آن  بیهر قوس را چون مضاعف کند وتر [ضعف] 

 نیّ و اگر وتر مع رندیکه مذکور شد بگ طور نیباشد، وتر و سهم به ا نیّ قوس باشد. پس هرگاه قوس مع
و  ردیــباشد تمام آن را قــوس گ نیّ [نصف] قوس مطلوب است و اگر سهم مع بیباشد نصف آن ج

  قوس، قوس مطلوب است. نتمام آ

  النهار لیالنهار و تعد در معرفت قوس ٧هشتم: باب
 استوا هم اما

ّ
 قیو طر شود یم ادیبالد کم و ز رینصف دور است و اما در سا شهیقوس النهار در تحت خط

 م لیتحص
ّ

 عرض بلد را در ظل
ّ

ضرب کند و حاصل  ٨جزء آفتاب منحط لیآن به حساب آن است که ظل
النهار  لیعدالنهار باشد. پس ت لیقوس آن تعد ٩النهار باشد و لیتعد بیرا بر شصت قسمت کند خارج ج

باشــد نصــف  ١١یشــمال ۀمــیاگــر در ن دیفزایباشد و بر نود ب ١٠یجنوب ۀمیرا از نود کم کند اگر آفتاب در ن
النهــار  لیعمــل، تعــد لیجهت تسه النهار باشد. و ما به را مضاعف کرده قوس  آن د؛یالنهار حاصل آ قوس

چنــد قــرار  یجهت عــروض اجزائــ و به میو دلو و حوت را در شصت و چهار عرض رسم کرد یاّول جد
کــرده در بــرج  نیّ و آن خطوط در هر ربع چهار چهار باال رفته اســت. پــس عــرض مطلــوب را معــ میداد

جــا تــا آخــر ربــع  النهــار و از آن قــوسجــا تــا اّول ربــع نصــف  جزء نهــد. از آن ١٢آنمطلوب و عالقه بر 
  .دینما نیّ نحو که ذکر شد مع نیهم و دلو وحوت باشد به یالنهار باشد پس اگر آفتاب در جد لیتعد

                                                    
 ف: مقدار. .١
 وقت. -د، ق:  .٢
 د، ق: + بر. .٣
 د، ق: + وقت. .٤
 و. - ر:  .٥
 باب هفتم. -د، ق:  .٦
 باب هشتم. -د، ق:  .٧
 ق: منحطا. .٨
 و. - ق:  .٩

 .ید، ق: شمال .١٠
ب .١١  .ید، ق: جنو
 آن. -د، ق:  .١٢
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 آن زانیهرگاه آفتاب در م نیچن هم و
ّ

سه برج عکس سه برج اّول  نیکه ا و عقرب و قوس باشد، اال
 یجد یعنیو عقرب و قوس با اواخر آن سه برج  زانیم یعنیسه برج  نیا لیکه اوا یمعن نیابه  ؛است

را از نــود  ارالنه لیشش برج تعد نیها. و در ا آن لیبا اوا ها نیاست و اواخر ا یو دلو و حوت مساو
 لینصف قوس النهار باشد. و در حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و ســنبله تعــد یباق کاهد، یم

است و  ی. و باز اوایل حمل و ثور و جوزا با اواخر سرطان و اسد و سنبله مساودیالنهار را اضافه نما
ها با  آن لیبروج که اوا نآ ل،یجهت تسه است. و به یسه برج آخر مساو لیاواخر سه برج اول با اوا

 ١یدیگر لیها با اوا و آن بروج که اواخر آن می[است] در اّول هر ربع نوشت یمساو گریاواخر بروج د
و اواخر  لیچه در حلقه رسم شده است همان اوا . ولکن آنمیاست در آخر هر ربع رسم کرد یمساو

که خواهــد  ست چنانا لیدرجات بروج باشد محتاج به تعد ریبروج است. پس هرگاه شمس در سا
وقت  باشد. و هرگاه مطالع جزء آفتاب را به لیالل قوس یالنهار را از دور کم کند باق آمد. و چون قوس

 یجزء آفتاب به وقت غروب نقصان کنــد بــاق ریکه خواهد آمد و از مطالع نظ یطور طلوع گرفته به
  شود. اصلح لیالل کند قوس نیباشد. و اگر عکس ا یقیالنهار حق قوس

  هر قوس از منطقه یمستو بیو ج ریدر معرفت دا ٢نهم: باب
ارتفاع وقت را گرفتــه در شصــت ضــرب کنــد و  بیقوس ارتفاع باشد ج یومست بیمقصود ج اگر

باشد. پس اگر  ریباشد و قوس آن دا یمستو بیارتفاع قسمت کند خارج ج تیغا بیحاصل را بر ج
 گرید یقوس بی. و اگر مقصود جیباق ریاست دا یاست و اگر غرب یماض ری[است] دا یارتفاع شرق

کند و درجات آن قوس را ارتفاع وقت فرض کند و  نیّ ارتفاع رأس آن قوس را مع تیغا داز منطقه باش
  .دیکه گذشت عمل نما چنان

  ٤مهیدر معرفت ساعات معوجه و مستق ٣دهم: باب
 یباشد. و اگــر کســر ٧مهیخارج ساعات مستق ٦را بر پانزده قسمت کند ریدا ٥:مهیساعات مستق اما

باشــد. پــس اگــر  قیساعات باشد، که مجموع ساعات و دقا قیدقا ٨را در چهار ضرب کند  باشد آن

                                                    
 .یگرید - د:  .١
 باب نهم. -د، ق:  .٢
 باب دهم. -د، ق:  .٣
 .میر: مستق .٤
 .میر: مستق .٥
 ف، ن: کنند. .٦
 .میر: مستق .٧
 ف: کنند. .٨
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 یبــاق قیباشد ساعات و دقــا یباق ریگذشته از روز باشد و اگر دا قیباشد ساعات و دقا یماض ١ریدا
 یالنهار را بر پانزده قسمت کنند و اگر کســر روز خواهند قوس قی. و اگر مجموع ساعات و دقااشدب

را از  قیتمام روز حاصل شود. و چون آن ساعات و دقــا قیدقاباشد در چهار ضرب کنند ساعات و 
 از ٢االنهــار ر که هرگاه قــوس ناشد؛ چناتمام شب ب قیساعات و دقا یو چهار نقصان کنند باق ستیب

را در پــانزده   باشــد آن نیّ شــب معــ ایحاصل شود. و اگر ساعات روز  لیالل قوس ٣کل دور کم کنند
  حاصل شود. لیالل قوس ایالنهار  ضرب کنند قوس

و اگر  ٧کند ٦میرا بر دوازده تقس لیالل قوس ایالنهار  قوس ٥ساعات معّوجه: ٤یاما معرفت اجزا و
 ایساعات روز  یساعات معّوجه حاصل شود. و اگر اجزا یاجزا ٨باشد در پنج ضرب کند یکسر

از  یباشد. و اگر ربع یگریساعات آن د یاجزا یباق ٩نقصان کند یرا از س  شب معلوم باشد چون آن
از  یساعات معّوجه باشد. و اگر خمس یحاصل اجزا ١٠دیرا بر آن ساعات افزا هیمستو ساعات

که  ١٢نهار بود. و اگر خواهد یۀچه بماند ساعات مستو آن ١١ساعات معّوجه نقصان کند یاجزا
باشد  یو اگر کسر ١٤دکن میالنهار را بر دوازده تقس قوس ١٣را معلوم کند هیباق ای هیماض ۀساعات معّوج

 ١٧را بر آن اجزاء قسمت کند ١٦ریساعات معّوجه حاصل شود. پس دا یتا اجزا .١٥پنج ضرب کنددر 
 باق هیاست، ساعات ماض یماض ریحاصل ساعات معّوجه باشد. پس اگر دا

ّ
تر  . و آسانهیاست و اال

 یپانزده است و مساو شهیساعات معّوجه در تحت خط استوا هم یکه معلوم است که اجزا آن
اوقات  ریباشد. ولکن در سا نیچن زیبالد ن ریدر سا زانیه است و در اول حمل و میساعات مستو

                                                    
 .رهیر، ف، م: دا .١
 را. - ف:  .٢
 کنند. -د، ق:  .٣
 .یاجزا - ف:  .٤
 د، ق: معوج. .٥
 د، ق: قسمت. .٦
 ف: کنند. .٧
 ف: کنند. .٨
 ف: کنند. .٩

 .ندیافزا ف: .١٠
 ف: کنند. .١١
 ف، ق: خواهند. .١٢
 ف، م: کنند. .١٣
 ف: کنند. .١٤
 ف: کنند. .١٥
 ارتفاع. ریدا ری): + غهیر (حاش .١٦
 ف: کنند. .١٧
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النهار است. پس چون  لیبالد به قدر تعد ریالنهار در سا قوس ١و تفاوت نصف شود یمختلف م
بر  ٢و حمل باشد و زانیم نیالنهار را بر شش قسمت کنند و از پانزده بکاهند اگر شمس در ماب لیتعد
ساعات معّوجه در بلد مفروض حاصل شود. و  یباشد اجزا زانیحمل و م نیماب ٣اگر در ندیفزایآن ب

  که گذشت. چون خمس از آن بکاهند ساعات نهار حاصل شود چنان

  در معرفت مطال بروج به خطّ استوا ٤:ازدهمیباب 
عالقه  یکه محاذ ٥کند طیمح یبر آن جزء از منطقه نهد که خواهد پس نظر بر آن جزء از اجزا عالقه

 نیهم به ٦هباشد ک زانیچه باشد مطالع آن برج است تا اول حمل هرگاه شمس از حمل تا م باشد. آن
 .٨دیصد و هشتاد افزا كیبر  دیچه مطالع بر آ تا حمل باشد آن زانیو اگر از م ٧.ردیگ یشد م انیطور که ب

دو جزء، عالقه بر  نیباشد از منطقه ماب یمطالع قوس ٩زء باشد تا اول حمل. و اگر مقصودمطالع آن ج
  را گرفته تفاضل آن دو جزء مطالع آن قوس باشد. كیمطالع هر  ١٠از آن دو جزء گذارد و كیهر 

 ١٢کننــد استوا کم ١١مأخوذ به عرضالنهار را از مطالع  لیو اما مطالع بروج در بلد مفروض: تعد
 ١٨و ١٧حاصل شود. ١٦طالع بروج به عرض بلدباشد؛ م ١٥یاگر جنوب ١٤دیفزایباشد و ب ١٣یاگر شمال

 ١و ردیبگ ٢١ااز بروج و مطالع آن جزء ر ٢٠کند نیّ مع ١٩خواهد موضع آن کوکب را یاگر مطالع کوکب
                                                    

 نصف. - د، ق، ن:  .١
 و. -ن:  .٢
 در. - ف، م، ن:  .٣
 .ازدهمیباب  -د، ق:  .٤
 کند. - ف:  .٥
 که. - ف:  .٦
 .ردیگ یم - ف:  .٧
 .ندیف: افزا .٨
 ف، ق، م، ن: + و. ر، .٩

 و. - ف:  .١٠
 ف: بخط ؛ ن: ارض. .١١
 د، م، ن: کند. .١٢
 .ید، ق: جنوب .١٣
 .ندیفزایف: ب .١٤
 .ید، ق: شمال .١٥
 بروج بعرض بلد ، + آن جزو. - ق:  .١٦
 .دیق: آ .١٧
 و. -د، ق:  .١٨
 را. - د، ر، ق:  .١٩
 ف: کنند. .٢٠
 را. - ف، م، ن:  .٢١
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 استوا. و چون در عرض م که نچنا
ّ

  نیّ عگذشت مطالع آن کوکب باشد به خط
ّ

 عرض را ٢خواهد ظل
 
ّ

آن کوکب باشد؛  لیتعد بیخارج ج ٦دحاصل را بر شصت قسمت کن ٥و ٤ُبعد ضرب کند ٣در ظل
باشد حاصل مطالع آن  ١١یاگر جنوب ١٠دیفزایباشد و ب ٩یاگر شمال ٨بکاهد ٧یرا از مطالع مستو  آن

  ١٣بلد باشد. ضبه عر ١٢کوکب

  در معرفت طال از ارتفاع  ١٤دوازدهم: باب
موضع  یو از محاذ ١٨دکن نیّ را مع ریو ارتفاع گرفته دا ١٧کرد ١٦دیطلب با میتقو ١٥زآفتاب را ا ۀدرج

منطقه، طالع  یجا که رسد هر چه مقابل آن باشد از اجزا بشمرد آن یبر توال طیمح یآفتاب از اجزا
 یبــر تــوال بو از موضــع آفتــا ١٩النهار کم کنــد را از قوس یباق ریباشد دا یباشد. و اگر ارتفاع غرب
  آن از منطقه، طالع باشد. یشود محاذ یبشمرد؛ به هر جا منته

  در معرفت ارتفاع از طال ٢٠:زدهمیس باب
 ۀاز درجــ ٢١ب را در آن طالع دانند مطالع بلــدکوک ایباشد و خواهند ارتفاع آفتاب  نیّ طالع مع چون

                                                    →  
 و. - د، ف، ق:  .١
 .بید، ق: ج .٢
 .بید، ق: ج .٣
 ف، ن: کنند. .٤
 و. - ف، ن:  .٥
 ف: کنند. .٦
 ف: استوا. .٧
 ن: بکاهند. .٨
 .ید، ق: جنوب .٩

 .ندیفزایق: + و ؛ ف، م، ن: ب .١٠
 .ید، ق: شمال .١١
 ن: + باشد. .١٢
 باشد. -ن:  .١٣
 باب دوازدهم. -د، ق:  .١٤
 د، ق: + درجه. .١٥
 .دیبا - ف:  .١٦
 ف: کنند. .١٧
 کند. -ف: کنند ؛ ن:  .١٨
 د، ر، ف، ق: کنند. .١٩
 .زدهمیباب س -د، ق:  .٢٠
 بلد. -د، ق:  .٢١
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اگر  .٢هالنهار از آن نقصان نمود لیو تعد ١کنند نیّ کوکب مع ایتا موضع آفتاب  یطالع بر خالف توال
باشد از اّول طلوع آفتاب تا طلوع  یماض ری، آن دا٤باشد یاگر شمال ٣ندیفزایباشد و ب یآفتاب جنوب

 میرا بر شصت تقســ آن ٦و ٥ارتفاع ضرب کنند تیقوس غا بیرا گرفته در ج ریدا بیآن برج. بعد ج
  ارتفاع وقت باشد و قوس آن ارتفاع است. بیج ،٧کنند

   در معرفت طال سال مستقبل از طال سال ماض ٨چهاردهم: باب
دست آورنــد عالقــه بــر طــالع ســال  معلوم باشد و خواهند طالع سال مستقبل به یطالع سال ماض چون
پس نگاه کنــد کــه بــر  ١٠.و عالقه بر آن نهند ٩بروج هشتاد و هفت گذارند یجا بر توال نهند. از آن یماض

  الرحمه. هیعل نیرالدیاده است. همان طالع سال مستقبل باشد به رصد خواجه نصکدام جزء از منطقه افت

  وتیالب ةیدر معرفت تسو ١١پانزدهم: باب
کند که هر  یرا به شش قسم متساو  کرده و آن نیّ النهار جزء طالع را مع آن، چنان است که قوس و

مقابل آن سابع  ۀشد درج نیّ شود. پس چون طالع بنفسه مع یدو ساعت زمان یقسمت از آن اجزا
سابع دور باشد بر  ۀاز درج یدو ساعت زمان ی] نهد که به قدر اجزایباشد. پس عالقه بر درجه[ا

دو ساعت  یاجزا ۀجا به عد عشر باشد. و از آن یثان رشیشود و نظ نیّ سادس مع ،یتوال الفخ
همان اجزاء  ۀبه عّد  زینجا  عشر باشد. و از آن یحاد رشیجا که رسد خامس باشد و نظ بگذراند آن
 کهجا  همان اجزاء بگذراند آن ۀعاشر. و از طالع به عد رشیجا که رسد رابع باشد و نظ بگذراند آن
و  دیدست آ همان اجزاء بگذراند ثالث به ۀثامن است. باز به عد رشیباشد و نظ یثان ١٢عالقه رفته

  تاسع است. رشینظ

                                                    
 د، ر، ق، م، ن: کند. .١
 نموده. -النهار از آن نقصان نموده ؛ ن:  لیو تعد -د، ق: کند ؛ ر، م:  .٢
 .دیفزایتمام نسخ: ب .٣
 باشد. یاگر شمال دیفزایباشد و ب یاگر آفتاب جنوب - د، ر، ق، م:  .٤
 م، ن: کند.د، ر، ق،  .٥
 و. - م، ن:  .٦
 تمام نسخ: کند. .٧
 باب چهاردهم. -د، ق:  .٨
 د: گذارد. .٩

 د: نهد. .١٠
 باب پانزدهم. -د، ق:  .١١
 عالقه رفته. - ق:  .١٢
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  النهار معرفت قبله و خطّ نصفمت آفتاب و در معرفت س ١باب شانزدهم:
بع بر آن منطبق شود خط ر ٣که یطور باشد حلقه را بر آن خط گذارده به نیّ مع ٢النهار هرگاه خط نصف

 عالقه بر  ٥سخت باال گرفته و ٤ابعد عالقه ر
ّ

منطبق شود. بر هــر جــزء از  گرید كیبگرداند تا دو ظل
 ّولسمت است و همان ربع جهت ســمت اســت، خــواه ا ّی که افتاده باشد همان سم طیمح یاجزا

نهج کــه اعتبــار کــرده خواه از جنوب و شمال به همان  ٨و ٧ردیمشرق و مغرب گ ۀریرا از دا ٦سموت
همان قدر در همان  طیمح یباشد و جهتش معلوم، از اجزا نیّ هرگاه انحراف قبله مع ٩حساب کند. و

  جهت حساب کند
ّ

آن از حلقــه  لینباشــد تحصــ نیّ النهار معــ نصفسمت قبله باشد. و هرگاه خط
بت  نصــف یۀسا دیرس تیبه غا یدارد مگر آن که ارتفاع وقت یصعو

ّ
النهــار  هر شاخص منطبق بر خط

 ١٢و عالقه را سخت باال ١١نهد نیو حلقه را بر زم ١٠ردیارتفاع بگ یلیآن که قبل از زوال به قل ایباشد. 
 عالقه بر عالقه منطبق شود و ملتقا ردیگ

ّ
 و مح یتا ظل

ّ
وضع حلقه را بر  ورا نشان کند.  ١٣رهیدا طیظل

که  اوردیحلقه را بنهد و عالقه ب اقیس ١٥به همان زیبعد به همان ارتفاع بعد از زوال ن ١٤نشان کند نیزم
جنوب باشد. بعد  ۀوسط آن دو نشان نقط ١٧را باز نشان کند. طیظل و مح یملتقا ١٦ظل بر عالقه افتد.

ارتفاع، چرا  تیاست از غا قیبه تحق ربأق نیکه گذشت. و ا  یطور به ١٨کند نیّ قبله و سموت از آن مع
باشد  نیّ ارتفاع بماند و وسط آن معلوم نشود. و اگر سمت مع كیبه  یکه آفتاب در وسط الّسماء مدت

هنگام دو  نی. و در افتدیب رشیکه ظل به نظ یطور ت نهاده بهگذارده و عالقه بر آن سم نیحلقه را بر زم

                                                    
 باب شانزدهم. -د، ق:  .١
 النهار. نصف - د، ق: نصف ؛ ن:  .٢
 م، ن: + دو. .٣
 را. - ق:  .٤
 و. - ف، م:  .٥
 ف، م، ن: السموت. .٦
 .رندیف، م، ن: گ .٧
 و. - ر:  .٨
 و. - ف:  .٩

 .رندیف: بگ .١٠
 ف: نهند. .١١
 .دید: با .١٢
 د: را به او. .١٣
 نشان کند. نیو وضع حلقه را بر زم -ن:  .١٤
 .نیف: بهم .١٥
 ف: + و. .١٦
 و وضع حلقه ... نشان کند. - ف: بکند ؛ د، ق:  .١٧
 ق: کنند. .١٨



 

  

١٧۶ 

 ربع المحاله
ّ

  ١خط
ّ

 د لجنوب و شما ٢بر خط
ّ

. و یقیبر مشرق و مغرب حق گریمنطبق باشد و دو خط
بت یجنوب خال ۀنقط نییاما قبل از زوال تع و محتاج به استخراج سمت از ارتفــاع  ستین یاز صعو

از اســطرالب هــم  نیچنــ اســت و هم لیدشوار است. و غرض از وضع حلقه تســه اریو بس شود یم
اند. آن هم  سموت رسم کرده ٣اند، صفحه قرار داده هرا که به خصوص تیدارد مگر آن چند وال یصعوبت

صعب است.  اریآن بس ٥بالد عمل ریاست و در سا لیاند و محتاج به تعد باال رفته ٤شش شش ایده ده 
  أسهل از اسطرالب است. ٨میکرد ٧که ما در حلقه ذکر رطو نیباز ا ٦و

  صبح و شفق ١٠در ساعات ٩هفدهم: باب
 ١٤ۀدرجــ ١٣جدهیه ١٢آفتاب در ارتفاع ۀدرج ریکنند از نظ نیّ را مع نیطلوع ١١نیخواهند که ساعات ب چون

 قیباشد در چهار ضرب کند حاصل ساعات و دقا یاگر کسر ١٦گرفته بر پانزده قسمت کند و ریدا .١٥یغرب
گرفته بر پانزده قسمت  ٢١ریدا ٢٠یشرق ۀدرج ١٩جدهیه ١٨در ارتفاع ١٧بآفتا ۀباشد. چون از درج نیطلوع نیب

   ١باشد. ٢٤نیالغروب نیب ٢٣قیباشد در چهار ضرب کند حاصل ساعات و دقا ٢٢یکند و اگر کسر
                                                    

 .د، ق: ال محه .١
 .رهیخط ؛ م، ن: دا -د، ق:  .٢
 ف: + و. .٣
 شش شش. ای -د، ق:  .٤
 ف: + به. .٥
 م: او. .٦
 ن: رسم. .٧
 .میف، م: کرده ا .٨
 باب هفدهم. -د، ق:  .٩

 م: ساعت. .١٠
 ق: باشد. .١١
 در ارتفاع، + تا. -د، ق:  .١٢
 د، ق، م، ن: هجده. .١٣
 درجه. - ف:  .١٤
 .ید، ق: + بر خالف توال .١٥
 و. - ف:  .١٦
 ن: + بر. .١٧
 .ی؛ ف: + شرق یتوالد: بر  .١٨
 د، ق: هجده. .١٩
 .یشرق - د، ف، ق:  .٢٠
 .ریدا -ن:  .٢١
 د، ق: کسر. .٢٢
 د، ق: + باشد. .٢٣
 .نیطلوع نین: ب .٢٤
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  آفتاب میدر معرفت تقو .٢:جدهمیه باب
 ٣اســت دیارتفاع در تزا تیآفتاب مطلوب باشد اّول معلوم کند که غا ۀنباشد و درج میدفتر تقو اگر

خر جوزا است و اگر در تناقص و آ یاّول جد انیاست آفتاب م دیدر تناقص. اگر در تزا ایروز به روز 
 تیــغا گــرارتفاع. ا ۀبه واسط ردیارتفاع روز مطلوب را بگ تیپس غا ٥است. گریدر نصف د ٤باشد

ب ٦تر باشد باشد و اگر کم یباشد آفتاب در ربع شمال ادتیبلد زارتفاع از تمام عرض  . یدر ربع جنو
نهــد از  لیآفتاب باشد. بعد عالقه بر آن م لیارتفاع، م تیتمام عرض بلد و غا انیتفاوت م ٨بعد ٧و

 ربع  میاز منطقه، همان تقو ١٠که بر کدام جزء افتاده ٩ندیربع مطلوب و بب
ً
آفتاب باشد. و چون غالبا

  .دینما لیتحص میتقو ١١کرده و نیّ را مع لیاست همان م نیّ مع

  ها در ارتفاع اشخاص مرتفعه چون كوه و برج و قلعه و درخت و امثال آن ١٢نوزدهم: باب
نهد از  ١٣چهل و پنج ۀباشد عالقه بر درج یتا مسقط الحجر آن شخص مستو نیاگر سطح زم پس
کــه از  و پس رود تــا آن شینظر کند و پ نیاز ثقبت ردیگ یچه ارتفاع از کوکب م و چنان طیمح یاجزا
و  ١٦دیــمایشــخص بپ ١٥تحت القدم خود تا مسقط الحجــر آن پس از ١٤.ندیسر شخص را بب نیثقبت

 یآن مقدار ارتفاع آن شخص باشد. و اگر او را ممکن نشود رفــتن تــا پــا د،یبر آن افزا اقامت خود ر
سقط الحجر مساحت که خواهد آمد تا م ۀقاعد به ستادهیجا که ا در همان مودن،یشخص به جهت پ

ارتفاع سر  دینتوان رس ٢مسقط الحجر آن ١. و اگر بهدینما نییرا تع ١٧مساحت کند و قامت شاخص

                                                    →  
 باشد. -د، ق:  .١
 ؛ م: هجدهم. جدهمیباب ه -د، ق:  .٢
 در تزاید است. وماً یکه آفتاب را ارتفاع  دمی. از ارتفاع آفتاب چنان فهممی): + بسم الله الرحمن الرحهید (در حاش .٣
 ف: است. .٤
 ف: باشد. .٥
 ف: بود. .٦
 و. -د، ر، ف، ق، ن:  .٧
 ف: پس. .٨
 .ندید، ر، ف، ق، م: به ب .٩

 ف: + است. .١٠
 و. - ف:  .١١
 باب نوزدهم ؛ ف، م: نونزدهم. -د، ق:  .١٢
 ف، م، ن: پنجم. .١٣
 تمام نسخ: به بیند. .١٤
 آن.- م:  .١٥
 .دیمایف، ق، م: به پ د، ر، .١٦
 ف، ن: شخص. .١٧



 

  

١٧٨ 

ل بگ ستادهیشخص را در هر جا ا
ّ
 یو نظر کند که عالقه بر کدام جزء افتاده از اجــزا ٣ردیاز ربع مظل

و  ٥نقصان کنــد ایکند  ادیبر ظل ز ٤قامت كی ایقدم  كیکند، بعد  یظل. تحت القدم خود را نشان
 مستو شیعالقه بر آن نهد و پ

ّ
 معکوس باشد و ز ایباشد و کم کرده باشد  یرود اگر ظل

ّ
 هکرد ادیظل

 پس با
ّ

را مســاحت  نیالمــوقف نیرفت تا ارتفاع سر آن شخص باز گرفته شود. پس بــ دیباشد، و اال
حاصل ارتفاع شاخص باشــد از  د،یفزایظل ضرب کند و قامت خود را ب یذ یرا در اجزا  و آن ٦کند

موقف اّول  نیو اگر خواهد بداند که ماب ٧ارتفاع توان گرفت. قیطر نیبه هم زیأرض. و در قسم اّول ن
 ارتفاع اّول ضرب کند حاصل مقــدار  نیالموقف نیقدر است، مقدار ب و مسقط الحجر چه

ّ
را در ظل

 ارتفاع ثان نیالموقف نیاگر بمساحت مطلوب است. و 
ّ

موقف  انیضرب کند حاصل ُبعد م یرا در ظل
 معکوس باشد ما ب یثان

ّ
 معکوس تما نیالموقف نیو مسقط الحجر است. و اگر ظل

ّ
 ٨یکی مرا در ظل

  ٩دوم ایاز آن دو ارتفاع ضرب کرده تا ُبعد موقف اّول 
ّ

از مسقط الحجر شخص معلوم شود، چه ظل
 معکوس تمام آن قوس است. یوهر قوس مسا یمستو

ّ
  ظل

  در معرفت قعر چاه ١٠:ستمیب باب
 ایــ یباشد ســنگ طیمح ١٢به كیاز آن قطر که نزد یو از موضع ١١بر قطر چاه بکشد یطیخ ای یچوب

و  ستدیآن قطر بر کنار با یبه ازا ایاز دست رها کند و آن موضع را نشان کند. بعد بر آن قطر  ینیّ ب زیچ
را نشــان  طیخ اینظر و آن چوب  یو ملتقا ١٣ندیبب نیحلقه را در عالقه بگرداند تا آن سنگ را از ثقبت

موقف و نشان  نیدو نشان را در قامت خود ضرب کند و بر مسافت ما ب ١٤آن نیکند. بعد مسافت ما ب
  قسمت کند، حاصل عمق چاه باشد. یثان

                                                    →  
 به.- ف:  .١
 آن. - ف، م، ن:  .٢
 .ردیبگ -ن:  .٣
 اصبع. كی اید، ق: +  .٤
 .دیف: نما .٥
 ظل مفروض. یذ یرا در اجزا  ظل مفروض و آن ید، ق: + به اجزا .٦
 .رندیتوان گرفت، + گ - ف:  .٧
 .یق: همگ .٨
 تمام نسخ: دوّیم. .٩

 .ستمیباب ب -د، ق:  .١٠
 ف: بکشند. .١١
 به. - ف:  .١٢
 .ندید، ر، ق، م: به ب .١٣
 آن. - م، ن:  .١٤
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  رودخانه و امثال آن یو پهنا نیدر معرفت مساحت زم ١:میو  ستیب باب
ق م ستدیا یرودخانه باشد در کنار آن م اگر

ّ
 نیدر عالقه تا از ثقبتــ گرداند یو م ٢دریگ یو حلقه را معل

 نیزمــ ٦جه افتاده است. بعد اگــر خواهــد درکه عالقه بر کدام در ٥ندیو بب ٤ندیرا بب ٣گریآن جانب د
 دیرا که به نظر آ رضو آن موضع از أ کند یو نظر م نهد یعالقه م ۀو بر همان درج ستدیا یم یمسطح

و اگر نخواهد از موضع خــود  .موقف و آن موضع، مساحت عرض رودخانه باشد نینشان کند. ماب
و  ردیرا که مسقط حجر چشم او است اندازه بگ نیچشم خود تا زم شینتواند، اّول از پ ایحرکت کند 

از ظل افتاده است. پس  ءموضع مطلوب را به نظر آورد. پس نظر کند که عالقه بر کدام جز نیاز ثقبت
 ستّ 

ّ
را گرفته باشد از چشم تا مسقط حجرش را شصت قسمت فرض کند. پس از مسقط  ینیاگر ظل

  ۀشصت گان یبه اجزا باشد یحجر تا آن موضع همان مقدار که عالقه بر آن است م
ّ

قامت؛ و اگر ظل
افتاده مقدار مســافت  هست هفت قسمت کند و اگر اصابع است دوازده. و بر هر جا که عالقاقدام ا

 مستو ٧شاخص. و اگر از یهمان است به اجزا
ّ

 مستو ردیگ یو معکوس م یظل
ّ

 ینظر کند اگر بر ظل
 معکوس باشد چهل و نه را بر آن رقــم قســمت  ٨برعالقه باشد همان رقم مساحت است و اگر 

ّ
ظل

  ساحت است.کند خارج م

  افتد ١١كه حاجت بدان التیتعد در بعض ١٠دوم: ٩و ستیب باب
اّول و آخر بروج  ریالنهار غ لیهرگاه که مطلوب تعد یعنیالنهار ١٣لیتعد نییتع ١٢بروج در لیتعد اما

نشان کند. بعــد  طیمح یافق مطلوب گذارد و بر اجزا ١٥بر اّول آن برج در ١٤باشد. پس عالقه اّول،

                                                    
 .کمیو  ستیباب ب -د، ق:  .١
 .ردیق: بگ .٢
 ق: دگر. .٣
 د، ق: به بیند. .٤
 .ندید، ق: به ب .٥
 د: بر. .٦
 از. - ق:  .٧
 ق: بل. .٨
 و. - م:  .٩

 و دوم. ستیباب ب -تمام نسخ: دوّیم ؛ د، ق:  .١٠
 بدان. -د، ق:  .١١
 ر: و. .١٢
 .لیتعد -ن:  .١٣
 اول. -ن:  .١٤
 در. - د:  .١٥



 

  

١٨٠ 

دو نشــان باشــد  ٢آن نیچه مــا بــ . آنطیمح یعالقه نشان کند بر اجزا ١ریبرج نهد و زعالقه بر آخر 
کــه  یاست بعد تفاوت اّول برج را تا موضع مطلوب بر آن اجزاء ضرب کند و بــر ســ لیتعد یاجزا

اّول بــرج  یکه بــه ازا یچه باشد از نشان خارج آن ٣اّول و آخر برج است قسمت کند نیدرجات ماب
بــ ۀالنهار درج لیربع تعد ٥نشان آخر برج. آن موضع تا اّول یبشمرد به سو ٤است باشــد. و  ٦همطلو

 مطلوب باشد، به ای لیم ٧منطقه یا یاجزا لیهرگاه تعد
ّ

عمل کند تا موضع مطلوب  اقیس نیهم  ظل
 دو جزء واقع شود از نیعالقه ب یعنیخواهد  بیج قیدقا لیمعلوم شود. و اگر تعد طیمح یاز اجزا

 منحط ٨واقع شده بر شصت قسمت کند نیبیج نیب طیمح یچه از اجزا آن ب،یج یاجزا
ً
چه  و در آن ا

اســت  نیچنــ معلوم شــود. و هم بیبه تقر بیج قیدقا ٩أقل است ضرب کند، بیعالقه و ج نیماب
  .لیم قیدقا لیتعد ١٠و طیمح یاجزا قیدقا لیتعد

  ١١۱۲۶۳ ۀدر شهر صفر المظفر سن میبن ابراه میکر میأث ریشد بر دست حق تمام
ً
حامدا

 یمصل
ً
  ا

ً
    ١٢.مستغفرا

                                                    
 .ریز - د:  .١
 آن. - ف:  .٢
 د، ف، ق: + منحطًا. .٣
 ن: برجست. .٤
 د: آخر. .٥
 د، ق: مطلوب. .٦
 ر، ف، ن: با. .٧
 کند. - د:  .٨
 طیمح یاز اجزا نیبیمج نیأقل و عالقه بود ضرب در شصت کند و حاصل را در ب بیج نیماب طیمح یچه از اجزا ): + آنهیر (حاش .٩

 .دیقسمت نما
 و. طیمح یاجزا قیدقا لیتعد -د، ق:  .١٠
 .۱۲۵۹ ۀدر غّره شهر محّرم الحرام سن میبن ابراه میکر میأث ریر، ف، ن، م: تمام شد بر دست مصّنفش حق .١١
قد تّم ؛ ف: + و ۱۲۶۳سنه  یاالول عیغّره شهر رب خیبه تار اً یحامدًا مصل میبن ابراه میرح میأث ریکتاب بر دست حق نید: + و نوشته شد ا .١٢

 یعلو هیعل هیرضو ۀعرش درج ۀمقدس ۀآستان یمنجم باشنجم الدوله و دیعبدالحم نیالمنجمو نیأنا أقل المستخرجو یدیاستنساخه ب
؛ هیالتحهاجرها االف السالم و یعل هیهجر ۀناقص ۱۳۰۶ ۀالحرام سن ةالقعد یمن شهر ذ ۲۷الست  ومی یف ةیالتحالسالم ووآبائه آالف 

 یف یالخراسان میمحمد باقر بن ابراه یالجان میأنا العبد األثو یدیب باً یتذهو ماً یترقو راً یتحر ةیمیالکر فةیقد تّم هذه النسخة الشرم: + و
 یمصل ۱۲۹۲سابع شهر شوال المکرم من شهور سنة  یشّر فصانها الله من کل مکروه و جرلن ةیقر

ً
 سائًال من الله إن  ا

ً
 یعل یثبتنیمستغفرا

آله الکرام والسعادة بحق محمد و ریبالخ یل ختمیإن واداء حقوق االخوان و راتیالخ یعل یوفقنیإن والبرائة من اعدائه و ائهیاول ةیوال
بن  نیالله عبد الحس یال یالراج یاالماناآلمال و وداتیبق دیالمق یالفان یالمذنب الجان أنا العبدوالسالم ؛ ن: + کتبه و ائهمیاولالبردة وو

جواد بن  میأث ریکتاب بر دست حق نیم. ق: + و نوشته شد ا ۱۳۰۱ ۀسن زرویالن ومیهو و یاالول یشهر جماد ۲۲في  یمحمد الخراسان
  یزدیصادق ال

ً
 یمصل حامدا

ً
در پانزدهم شهر شوال سن ا  

ً
 تم. ۱۲۶۵ة مستغفرا
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  ]١[تصویر روی حلقه

  
   

                                                    
 د، ر، ق، م، ن: تصویر حلقه وجود ندارد.. ١

یر موجود در نسخۀ  دوسی (مشهد). در مرکز آن دانشگاه فر ۶۶۹تصو
 ».صورت یک سطح حلقه اینست« نوشته شده است:



 

  

١٨٢ 

 ]١[تصویر پشت حلقه

 
 

                                                    
النهار اول سنبله و حوت در این نقشه عالقۀ اندرون مدار دلو و اسد ثبت گردیده اگر در  حلقه): +مخفی نماند اجزاء تعدیل ف (در زیر. ١

جای  النهار سرطان و جدی را به سم که تعدیلر خواهد بود به این قت رون مدار دلو و اسد ثبت شود نیکوتر خواهد شد و در عمل سهلبی
 سنبله و حوت ثبت کنند و سنبله و حوت را در محل سرطان و جدی و دلو و اسد در محل خود باقی است. عبدالحمید منجم عفی عنه.

یر موجود در نسخۀ   دوسی (مشهد). در مرکز آندانشگاه فر ۶۶۹تصو
 ».دیگر سطح حلقه بر این منوال استصورت « نوشته شده است:
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  پیوست

  :مطالب ذیل بدین صورت نوشته شده است ١٢۵٩در تصنیف 

  .در بیان القاب این حلقه است :مطلب اول
نامیدیم و  »بمحّد «نام کردیم و سطح محیط بر این حلقه را  »کریمی ٢ۀحلق« ١را  که تمام آن بدان

نامیدیم و هر یك از چهار سوراخ که بر چهار  »جوف«گفتیم و داخل حلقه را  »سطح«را   عرض آن
و سطح حلقه را چهار قسمت متساوی کردیم از هر دو  ٣نامیدیم »ارتفاع ۀثقب«سمت آن است 

نامیدیم و این  »خطوط ارباع«ها را  آن ،های ارتفاع هجانب و خط بر طول سطح کشیدیم بر روی ثقب
م منطبق یاگر چه دا ،خط عالقه و خط مشرق و مغرب است در اسطرالب ۀزلمن هخطوط در حلقه ب

جزائی چند است گرداگرد حلقه که تمام آن سیصد و اب و بر محّد  ٤و افق نباشند ءمابر وسط الّس 
اجزای «نود جزء باشد، آن اجزاء را  ٦ثقبه تا ثقبه باشد از ٥هشصت قسم متساوی است و بر هر ربع ک

که ابتدا از اّول ربع شده و تا آخر ربع اجزاء رسم بر یك سطح اجزائی چند باشد نامیدیم و » محیط
  .یب استها اجزای َج  آن ،های آن تا شصت استنتَ شده و مُ 

ها اجزای مساحت  آن ٩و ٨دارد »کط«چند است که نهایت رقم  ٧و بر باالی اجزای جیب اجزائی
  شود آن می »ت«رقم ه ها اجزائی است که منتهی ب است و بر باالی آن

ّ
اقدام معکوس  ها اجزای ظل

  ١٠شود و می »ص«ها اجزائی است که منتهی به  است و بر باالی آن
ّ

ینی معکوس  ّست آن اجزای ظل
راست رفته ه که از طرف چپ ب »کج کح«است و در ربع سابق آن اجزائی در باالی جوف منتهی به 

ها  آن ،شود می »کج کح«ی است که منتهی به ها اجزای میل ثانی است و بر باالی آن نیز اجزائ آن
لی ابتدا از راست شده و بر باالی اجزای میل و ؛چنین در ربع سابق بر آن اجزای میل اّول است و هم

ها اجزای  ها بروج و اجزای بروج رسم است آن اّول که در این دو ربع رسم شده قوسی است که بر آن

                                                    
  را. - ف:  .١
  ف: + را. .٢
  ق: نامیدی. ٣.
  ق: نباشد ؛ ن: باشد. .٤
  که. - ف:  .٥
  باشد. - ف:  .٦
  ن: اجزاء. .٧
شود  اند و زیاده بر این هم می ندارد زیرا که حلقۀ اول چنین بود، لهذا چنین فرموده» کط«م (در حاشیه): + مخفی نماند که اختصاص به  .٨

  محمد باقر.  های دیگر است. که در حلقه هر قدر بخواهند چنان
  و. - م، ن:  .٩

  و. - م، ن:  .١٠



 

  

١٨۴ 

تسهیل و  تجه هسه ربع اجزای حجره اعاده شده است ب البروج است و بر باالی اجزای اینمنطقة
دو  ،خواهد که رسم کند ضرری ندارد و بر ربع دیگر دو مثلث رسم شده است و آن دوناگر کسی 

جیب در یك مثلث رسم شده است و بعضی در  یوضوح بعضی اجزا تجه هب است که بربع مجیّ 
طور که  اینه النهار آفاق رسم شده است ب تعدیلدیگر حلقه در هر ربع اجزای مثلث دیگر و بر سطح 

در هر ربع سه قوس است و در هر قوس شانزده افق رسم شده و در یکی تعدیل مدار رأس الجدی و 
 هالسرطان و در یکی تعدیل مدار رأس الدلو و االسد و در یکی تعدیل مدار رأس الحوت و السنبل

تسهیل اعاده شود و اگر  تجه هحجره ب یر سطح اجزاها دو که بر باالی آن و بسا آن ١رسم شده است
 این است تمامی القاب حلقه. ٣.نکند ضرر ندارد ٢کسی رسم

  در كیفیت ساختن حلقه و رسم خطوط بر آن. ٤مطلب دوم:
 ٥که بسیار ثقیل نباشد و یکی یکی آن .سن را باید کردجمیع جهات ُح  ۀکه در این حلقه مالحظ بدان

خواه از  ،که بسیار خفیف نباشد که ثقلی بر عالقه نیندازد خین نباشد و یکی آنکه بسیار بزرگ و ث آن
ه باید ساخته شود و باید رو در نهایت استدا یکی از فلزات ٧ازخواه از چوب و خواه  ٦،مقوا باشد

آن پهنا بسازی که دوایر و ه ب ٨باید را جمیع جهات هم وزن باشد و کلفت و نازك نباشد و سطح آن
ه را ب ب آنپس محّد  .اجزاء را رسم کرد ٩های ها و قوس هدایربر آن ن رسم شود و بتوان آ بر ها قوس

 ه چهار قسمت معتدل باید کرد و هر قسمت را ب
ّ

سه قسمت بشود ه ب بنود قسمت و باید عرض محد
ایره را نودگانه و بعد از آن از جداول آتیه اجزاء هر د یکه در وسط ارقام نوشته شود و از دو طرف اجزا

طور که جوف  اینه جیب را از غیر جدول بکشی بهتر است ب یاگر اجزا و کنی در آن دایره رسم می
ه ی بینما یی و بیرون حلقه را هم با سطح حلقه یکسان مینما کنی و مسطح می حلقه را پر می

نشانی و بر  یو حلقه را در آن م ١٠کنی قدر حلقه خالی میه را ب  گیری و وسط آن طور که تخته می این
کنی و از خارج دایره  شصت قسمت میه را ب  کنی و نصف قطر آن سطح حلقه قوس جیب رسم می

                                                    
  است. - ف:  .١
  رسم. - ف:  .٢
و. .٣   م: + 
  ن: دوّیم. ر، م، .4
  ف: دیگر. .5
  و. ف: + .6
  از. -ر:  .7
  باید. - . ر: .8
  ها. ف: قوس .9

  نمائی. ف: می .١٠
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سر ه که یك سر آن متصل ب طوری هکشی موازی آن خط نصف قطر مقسوم ب هم خطی دیگر می
 ه کنی و از هر نشان ب شصت قسمت میه را هم ب  نصف قطر دیگر شود و آن

ّ
مستقیم  نشان برابر خط

توان  تحقیق میه این طور اقرب به کشی در قوس جیب و همچنین خطوط اظالل و مساحت را ب یم
فرض کنند و از محل تالقی آن  ١طور که یك نصف قطر دایره جوف را شاخصی اینه رسم کرد ب

هفت قسم متساوی ه پس شاخص را ب ،بر آن قائم کنند هلی غیر النهایإشاخص و محیط جوف خطی 
 آ ٢آن،مساوی یك قسمت ه کنند و ب

ّ
غیر متناهی را قسمت کنند پس مسطره بر سر شاخص و  ن خط

  هر یك از قسمت
ّ

اظالل که طرف مسطره باشد  ۀغیر متناهی بگذارند و بر هر جا از دایر های خط
  نشان ۀنشان کنند تا هم

ّ
پس اگر  .همین قسم تقسیم کنند هینی را بستّ  ها تمام شود و همچنین ظل

  ،را ابتدا از طرف اکثراجزای حجره 
ّ

محیط این  یمستوی باشد و بسا باشد که اجزا ظالل کنند ظل
محیط را بر عکس اعاده کنند  یربع را ابتدا از طرف مبدأ اظالل کنند و در باالی همین ربع باز اجزا

  باالی ربعه ب همحیط و هم معکوس بالنسبه ب ةتا اظالل هم مستوی باشد بالنسب
ّ

  .معکوس و اال
صحیح  ٣طور هایم و هرگاه کسی بخواهد که این حلقه را ب تسهیل رسم کرده تجه ها جدولی بو م

قدر ه عظیمی که نصف قطر آن ب ۀصاف تحصیل کند و دایر ٤بزرگ ۀبکشد و کسب او باشد باید تخت
و در  ٦و سایر دوایر را بکشد و تقسیمات را با پرگار بسیار محکم تقسیم کند ٥ذراعی باشد رسم کند

که چون حلقه را در آن گذارند با سطح آن تخته  طوری هجای حلقه را حفر کند ب ٨دایره ٧سط آنو
 
ُ
رجه و پستی و بلندی نداشته باشد و در مرکز فلزی قرار دهد که جای پای پرگار مساوی شود و ف

  .بعد دوایر حلقه را رسم کند ٩.گشاد نشود
ّ

بزرگ و مرکز گذارد و  ۀاره بر هر یك از اقسام حلقبعد سط
کند نه چندان ضعیف و دقیق که  ١٠رسمکوچك  ۀدار بسیار تند خطوط را بر حلق با قلمی فوالدی آب

چشم نیاید و نه چندان درشت که موضع تنگ شود و اعداد هر گونه اجزاء را زیر آن رسم کند و ه ب
یا زیاده اندازه بگذارد و اعداد اعداد جا تنگ شود دو دو یا سه سه یا چهار چهار  ۀاگر از نوشتن هم

                                                    
  م، ن: شاخص. .1
  .از: ر، ف .2
  ن: طوری. 3.
  ر: بزرگی. .4.
  ر: کنند. 5.
  ن: کنند. .6
  ف، م، ن: این. .7

  ن: دایر. .8
  و. ف: + .9

  رسم. -ر:  .10
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  ١،که مشتبه نشود و اگر اعداد ده ده رقم شود طوری هرسم کند ب
ّ

ه اطول کند تا ب ٢پنجم را قدری خط
 ،سهولت شمرده شود و اگر حلقه را از چوب بسازد ولی در وسط چوب قدری سرب حلقه کرده

از فلزی باشد  ٣سباند و اگر حلقهعد حلقه را بر کاغذی رسم کرده روی آن چوب بچبگذارد شاید بُ 
  بهتر و از آن

ّ
نظرش آید و ه وجه احسنی ب ،که صاحب سلیقه مگر آن ٤ف روا نداردچه عرض شد تخل

  .شود یکی هم اکتفا کند شاید و مطلب حاصل میه ب باگر از دو مثلث مجیّ 
قی کند در عرض حلقه که تال ٥یکش و کیفیت رسم مثلث آن است که در یکی از ارباع خطی می

قدر طول آن ه سر أسفل خطی را که بر طول حلقه بر روی ثقبه کشیده شده است و طول آن خط ب
پس زاویه را مرکز قرار داده  .قائمه حاصل شود ۀپس مثلثی متساوی الساقین بر زاوی .خط دیگر باشد

اگر  .٦م کند ونود جزء تقسیه را ب پس آن .قوسی رسم کند بر سر آن دو ضلع که موازی ربع دایره شود
پس  .ن و ظاهر باشدکه خطوط بیّ  قدر آن هتر ب تر یا کم حلقه کوچك باشد ده ده تقسیم کند یا بیش

شصت جزء تقسیم کند و اگر فواصل اجزاء تنگ شود ده ده یا ه طول حلقه باشد ب ٧برضلعی را که 
پس زاویه  .قوس بکشد یاجزاه تر تقسیم کند و از هر قسمت خطی موازی ضلع دیگر ب یا کم ٨زیاده

ب را مرکز قرار داده و از سر هر قسمت ضلع قائم قوسی رسم کند موازی قوس اّول و این ربع مجیّ 
 در یکی رسم می .ب رسم کند بعضی درجات را در آن رسم کنداست و اگر دو ربع مجیّ 

ً
کند ده  مثال

پنج و سی و  ٩زده و بیست وکند پنج و پان و بیست و سی و چهل و پنجاه و هکذا و در یکی رسم می
نقاطی چند در جنب ه از سایر خطوط اجزاء اکتفا ب ١٠پنج و چهل و پنج و پنجاه و پنج و هکذا و

جداول مذکوره این  ها و صورت نقاطی در وسط ربع مابین قوسه شود و همچنین ب ضلعین می
  ١١.است

                                                    
  و. . ف: +1
  قدری. - ن:  2.
  حلقه. - . م، ن: 3

  . م: ندارند.4
  کشد. ر: می ٥.
  و. - . ف، م: 6
  بر. - . ر: 7
  . م: یازده.8
  و. - . م: 9

  و. - . ف: 10
  شود انشاء الله تعالی. این است، + در صفحۀ آتیه نموده می - . ف: ١١
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صورت زیر است) (جدول مطالع در نسخۀ ف به  

 استوا
ّ

  جدول مطالع بخط

    سنبله حوت  اسد دلو  سرطان جدی  جوزا قوس  ثور عقرب  حمل میزان  

۰  
۱  

۰;۰  
۵۵;۰  

۵۴;۲۷  
۵۱;۲۸  

۴۸;۵۷  
۵۱;۵۸  

۰;۹۰  
۵;۹۱  

۱۲;۱۲۲  
۱۴;۱۲۳  

۶;۱۵۲  
۵;۱۵۳  

۳۰  
۲۹  

۲  
۳  

۵۰;۱  
۴۵;۲  

۴۹;۲۹  
۴۶;۳۰  

۵۴;۵۹  
۵۷;۶۰  

۱۱;۹۲  
۱۶;۹۳  

۱۶;۱۲۴  
۱۸;۱۲۵  

۳;۱۵۴  
۰;۱۵۵  

۲۸  
۲۷  

۴  
۵  

۴۰;۳  
۳۵;۴  

۴۴;۳۱  
۴۲;۳۲  

۰;۶۲  
۳;۶۳  

۲۲;۹۴  
۲۷;۹۵  

۲۰;۱۲۶  
۲۲;۱۲۷  

۵۷;۱۵۵  
۵۴;۱۵۶  

۲۶  
۲۵  

۶  
۷  

۳۰;۵  
۲۵;۶  

۴۰;۳۳  
۳۹;۳۴  

۶;۶۴  
۱۰;۶۵  

۳۵;۹۶  
۳۸;۹۷  

۲۳;۱۲۸  
۲۵;۱۲۹  

۵۱;۱۵۷  
۴۷;۱۵۸  

۲۴  
۲۳  

۸  
۹  

۲۱;۷  
۱۶;۸  

۳۷;۳۵  
۳۶;۳۶  

۱۳;۶۶  
۱۷;۶۷  

۴۳;۹۸  
۴۸;۹۸  

۲۶;۱۳۰  
۲۷;۱۳۱  

۴۴;۱۵۹  
۴۰;۱۶۰  

۲۲  
۲۱  

۱۰  
۱۱  

۱۱;۹  
۶;۱۰  

۳۵;۳۷  
۳۴;۳۸  

۲۱;۶۸  
۲۵;۶۹  

۵۳;۱۰۰  
۵۸;۱۰۱  

۲۸;۱۳۲  
۲۸;۱۳۳  

۳۶;۱۶۱  
۳۳;۱۶۲  

۲۰  
۱۹  

۱۲  
۱۳  

۲;۱۱  
۵۷;۱۱  

۳۳;۳۹  
۳۲;۴۰  

۲۹;۷۰  
۳۴;۷۱  

۳;۱۰۳  
۸;۱۰۴  

۲۹;۱۳۴  
۲۹;۱۳۵  

۲۹;۱۶۳  
۲۴;۱۶۴  

۱۸  
۱۷  

۱۴  
۱۵  

۵۳;۱۲  
۵۸;۱۳  

۳۲;۴۱  
۳۱;۴۲  

۳۸;۷۲  
۴۳;۷۳  

۱۳;۱۰۵  
۱۷;۱۰۶  

۲۹;۱۳۶  
۲۹;۱۳۷  

۲۰;۱۶۵  
۱۶;۱۶۷  

۱۶  
۱۵  

۱۶  
۱۷  

۴۴;۱۴  
۴۰;۱۵  

۳۱;۴۳  
۳۱;۴۴  

۴۷;۷۴  
۵۵;۷۵  

۲۲;۱۰۷  
۲۶;۱۰۸  

۲۸;۱۳۸  
۲۸;۱۳۹  

۷;۱۶۷  
۳;۱۶۸  

۱۴  
۱۳  

۱۸  
۱۹  

۳۶;۱۶  
۳۱;۱۷  

۳۱;۴۵  
۳۲;۴۶  

۵۷;۷۶  
۲;۷۸  

۳۱;۱۰۹  
۳۵;۱۱۰  

۲۷;۱۴۰  
۲۶;۱۴۱  

۵۸;۱۶۸  
۵۴;۱۶۹  

۱۲  
۱۱  

۲۰  
۲۱  

۲۷;۱۸  
۲۴;۱۹  

۳۲;۴۷  
۳۳;۴۸  

۷;۷۹  
۱۲;۸۰  

۳۹;۱۱۱  
۴۳;۱۱۲  

۲۵;۱۴۲  
۴۳;۱۴۳  

۴۹;۱۷۰  
۴۴;۱۷۱  

۱۰  
۹  

۲۲  
۲۳  

۲۰;۲۰  
۱۶;۲۱  

۳۴;۴۹  
۳۵;۵۰  

۱۷;۸۱  
۲۲;۸۲  

۴۷;۱۱۳  
۵۰;۱۱۴  

۲۳;۱۴۴  
۲۱;۱۴۵  

۳۹;۱۷۲  
۳۵;۱۷۳  

۸  
۷  

۲۴  
۲۵  

۱۳;۲۲  
۹;۲۳  

۳۷;۵۱  
۳۸;۵۲  

۲۸;۸۳  
۳۳;۸۴  

۵۴;۱۱۵  
۵۷;۱۱۶  

۲۰;۱۴۶  
۱۸;۱۴۷  

۳۰;۱۷۴  
۲۵;۱۷۵  

۶  
۵  
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۲۶  
۲۷  

۶;۲۴  
۳;۲۵  

۴۰;۵۳  
۴۲;۵۴  

۳۸;۸۵  
۴۴;۸۶  

۰;۱۱۸  
۳;۱۱۹  

۱۵;۱۴۸  
۱۴;۱۴۹  

۲۰;۱۷۶  
۲۵;۱۷۷  

۴  
۳  

۲۸  
۲۹  

۰;۲۶  
۵۷;۲۶  

۴۴;۵۵  
۴۶;۵۶  

۴۹;۸۷  
۵۵;۸۸  

۶;۱۲۰  
۹;۱۲۱  

۱۱;۱۵۰  
۹;۱۵۱  

۱۰;۱۷۸  
۵;۱۷۹  
۰;۱۸۰  

۲  
۱  

    میزان  عقرب  قوس  جدی  دلو  حوت  

 

  عد كواكبدر معرفت ب باب چهارم:
عد تمام مجموع بُ  .ن افزایدآ عرض بلد بر تر باشد غایت ارتفاع کوکب را گرفته اگر از تمام عرض بلد کم

و اگر کوکب شمالی باشد و  ١عد باشد از جانب جنوبباشد همان زیادتی بُ  تو اگر زیاد .کوکب باشد
   النهار از جانب شمال. عد آن کوکب باشد از معدلتمام آن تا نود با عرض بلد بُ  ،غایت ارتفاع معلوم

  در معرفت وتر هر قوس و سهم آن باب هفتم:
قوس باشد و تمام جیب تمام آن قوس ســهم آن  آن جیب هر قوس را چون مضاعف کند وتر ضعف

و اگر ســهم  طور که مذکور شد بگیرند اینه سهم ب ٢وتر و ،ن باشدپس هرگاه قوس معیّ  .قوس باشد
را قــوس   آن ٥ن باشــد نصــفو اگر وتــر معــیّ  ٤قوس مطلوب است ،تمام قوس تمام آن ٣ن باشدمعیّ 

  .و آن قوس را مضاعف کند قوس وتر مطلوب است .٦گیرد

  در معرفت قوس النهار و تعدیل النهار باب هشتم:
  اما قوس

ّ
شــود و  استوا همیشه نصف دور است و اما در سایر بالد کم و زیاد می النهار در تحت خط

 ه طریق تحصیل آن ب
ّ

  ٧عرض بلد حساب آن است که ظل
ّ

آفتاب منحط ضرب  ٩جزء ٨میل را در ظل

                                                    
اگر الرأس است نه جنوب معدل زیرا که از معدل در جانب شمال است و  فرمایند جنوب سمت . م (در حاشیه): + مراد از جنوب که می١

  الرأس [محمد باقر]. ر؛ م (زیر کلمه): +یعنی جنوب سمتالرأس در جانب شمال باشد محمد باق کوکب شمالی باشد یعنی از سمت
 و. - . ن:٢
  .از حلقه معین است [محمد باقر] تمام آن جیب است و قوس جیب . م(زیر کلمه): +3
 . ف: باشد.4
 . ف: ضعف.5
  جیب است و قوس جیب از حلقه معین است [محمد باقر]. وترزیرا که نصف  . م (زیر کلمه): +6
  یعنی ظل ستینی معکوس. . ف، م (زیر کلمه): +7
  یعنی ظل ستینی معکوس. . ف، م (زیر کلمه): +8

  جزء. - ن:  9.
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النهار را از نــود کــم  پس تعدیل .النهار باشد دیلالنهار باشد و قوس آن تع حاصل جیب تعدیل ١کند
بی باشد ۀاگر آفتاب در نیم ٢کند النهار  شمالی باشد نصف قوس ۀاگر در نیم ٤و بر نود بیفزاید ٣جنو

النهــار اّول  تعــدیل ،تســهیل عمــل تجه هو ما ب .لنهار باشدا را مضاعف کرده قوس  آن ؛حاصل آید
چنــد قــرار  ٥عروض اجزائی تجه هعرض رسم کردیم و ب َجدی و دلو و حوت را در شصت و چهار

ن کرده در بــرج پس عرض مطلوب را معیّ  .دادیم و آن خطوط در هر ربع چهار چهار باال رفته است
بی و از  جا تا آخر ربع نصف قوس از آن. جزء نهد ٦نآ مطلوب و عالقه بر النهار است در بروج جنو

پس  .النهار است در بروج شمالی تا اّول ربع سابق نصف قوس و .النهار باشد جا تا اول ربع تعدیل آن
  .ن نمایدهمین نحو که ذکر شد معیّ  هاگر آفتاب در جدی و دلو و حوت باشد ب

 آن ،چنین هرگاه آفتاب در میزان و عقرب و قوس باشد و هم
ّ

این سه برج عکس ســه  ٧که اال
میزان و عقرب و قوس با اواخر آن ســه این معنی که اوایل این سه برج یعنی ه ب .ل استبرج اّو 

شش برج  ٨و در این .ها ها با اوایل آن برج یعنی جدی و دلو و حوت مساوی است و اواخر این
زا و سرطان و در حمل و ثور و جو .النهار باشد باقی نصف قوس ،کاهد النهار را از نود می تعدیل

ل حمل و ثور و جوزا با اواخر سرطان و یاواو باز  .٩.النهار را اضافه نماید و اسد و سنبله تعدیل
 تجه هو ب .اسد و سنبله مساوی است و اواخر سه برج اول با اوایل سه برج آخر مساوی است

هر ربع نوشتیم و آن  ١٠لها با اواخر بروج دیگر مساوی است در اّو  آن بروج که اوایل آن ،تسهیل
چه در حلقه  ولکن آن .ر ربع رسم کردیمه ١١ها با اوایل مساوی است در آخر بروج که اواخر آن

پس هرگاه شمس در سایر درجات بروج باشد  .رسم شده است همان اوایل و اواخر بروج است
باقی قوس  ١٣از دور کم کند ١٢راالنهار  و چون قوس .که خواهد آمد تعدیل است چنانه محتاج ب

                                                    
   .ف: کرده 1.
 . ف: کنند.2
 . ن: باشند.3
 بیفزایند.. ف: 4
 . ف: اجزای.5
  آن. - م، ن:  6.
  که. . ف، م، ن: این٧
 . ف، م، ن: آن.8
 . ف: نمایند.9

  در. اول: تمام نسخ. 10

  . ر، م، ن: آخر در.11
  را. - . ر: 12

 . ف: کنند.13
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کــه خواهــد آمــد و از  طــوری هوقت طلوع گرفته به آفتاب را ب ءو هرگاه مطالع جز .اللیل باشد
و اگر عکس  .باشد ٢حقیقی ارالنه باقی قوس ١وقت غروب نقصان کند ه آفتاب ب ءمطالع نظیر جز

  اللیل حاصل شود. قوس ٣این کند

   در معرفت دایر باب نهم:
 قسمت کند

ً
پس  .خارج جیب ترتیب باشد ٤جیب ارتفاع وقت را گرفته بر جیب غایت ارتفاع منحطا

 ضرب کند را در جیب تعدیل شصت بگیرد و آن تمام آن تا
ً
حاصل را در بروج شمالیه  ؛٥النهار منحطا

پس در  .ر استیالدا تمام قوس حاصل فضل ؛٧و در بروج جنوبیه زیاد کند ٦از جیب ترتیب کم کند
حاصل دایر ماضــی  ٩؛ن زیاد کندآ و در ارتفاع غربی بر ٨النهار کم کند ارتفاع شرقی از نصف قوس

در یکی از ارباع حلقه شکلی رسم  ،تسهیل عمل تجه هو ما ب ١٠باقی عکس ماضی است در باشد و
نود قسم کردیم و از یك ضلع آن خطوطی موازی ضــلع  ١١را بر  ت ربع دایره و قوس آنئکردیم بر هی

آن دو ضلع است  ۀزاوی[رأس] که مرکز آن  [ای]قوس کشیدیم و از سر هر خطی دایره ایاجزه دیگر ب
معلوم کنند نظر کنند کــه غایــت ارتفــاع شــمس در آن روز  پس چون خواهند که دایر .رسم نمودیم

ن جزء و بر مرکز آن مثلث ممتد بدارند و ببینند که آن خــط کــه از آخیط عالقه را بر  ؛قدر است چه
پــس ببیننــد کــه  .نشــانی کننــد ١٢جــا نآ بر ؛ن خیط ملتقی شوده آارتفاع وقت خارج شود در کجا ب

جا خارج شود  جا منتهی شود و خطی که از آنبه ککه بر آن نشان گذرد در طرف ضلع باال  [ای]دایره
اجزائی ه ماضی باشد در ارتفاع شرقی و باقی در غربی ب آن دایر .جا منتهی شودبه کقوس  یاجزا  هب

                                                    
 . ف: کنند.١
  محمد باقر. ،النهار افق استواء یعنی قوس . م (زیر کلمه): +2
 . ف، ن: کنند.3
 . ف: کنند.4
 کنند.. ف: 5
 . ف: کنند.6
 . ف: کنند.7
 . ف: کنند.8
 . ف: کنند.9

 و در باقی عکس ماضی است، +پس اگر در ارتفاع شرقی است دایر ماضی است و اگر غربی است دایر باقی ؛ م (در حاشیه): -. ف: 10
در ارتفاع غربی باید کم نمود تا النهار باید افزود و  ئر را در ارتفاع شرقی بر نصف قوسالدا +در باقی عکس ماضی است یعنی فضل

  حاصل دایر باقی شود. محمد باقر.
 . ن: به.11
  .جا- . ف، م، ن: 12
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بر آن افزوده در بروج شمالیه و از آن  ١را النهار پس نصف تعدیل .النهار نود جزء باشد که نصف قوس
که گذشت و بر شش  روز را معلوم کنند چنان النهار آن پس اگر نصف قوس .کاسته در بروج جنوبیه

و چون دایر را بر آن قسمت کنند ساعات زمانی  .دست آید هساعات زمانی نهار ب یتقسیم کنند اجزا
را   عمل آید و اگر باقی قسمتی باشد آنه ستوی بو چون بر پانزده قسمت کنند ساعات م .عمل آیده ب

کــه در یــك  آینده بیاید و بسا آن ٣در بابو تفصیل ساعات  .عمل آیده دقایق ب ٢در چهار ضرب کند
پس بعضی درجــات را  .که درجات تنگ نشود آن تجه هربع حلقه دو شکل ربع دایره کشیده شود ب

مطلوبه در هــر شــکل کــه  ۀو در وقت عمل درجدیگر کشیم  ٤و بعضی دیگر را در شکلی در شکلی
تخمین حساب کنند و این ه ها نباشد ب عینه ب ٥باشد در آن عمل نماید و اگر درجه مطلوبه باشد که

  .حساب تقریبی است

  در معرفت طال سال مستقبل از طال سال ماض باب چهاردهم:
سال  ٦طالع دست آورند مطالع هچون طالع سال ماضی معلوم باشد و خواهند طالع سال مستقبل ب

بی باشد و از آن کاسته آ النهار جزء طالع را بر أرض استوا گرفته تعدیله ماضی را ب ن افزوده اگر جنو
عالقه بر آن  .تر از دور باشد اگر کم ٧هشتاد و هفت درجه بیفزاید ،حصل پس بر ما .اگر شمالی باشد

باشد  ٩و اگر از دور زیاده .رض استوا باشدأافتد آن طالع  که بر کدام جزء از منطقه می ٨نهد و ببیند
درجه افتــاده  ١١که عالقه بر چه برج و چه ١٠قدر دور طرح کرده پس عالقه بر آن فاضل نهد و ببیند هب

طالع را در هر دو قسم گرفته در بروج شمالیه بر  ۀالنهار درج پس تعدیل .رض استوا باشدأطالع  آن
بر هر بــرج و  .چه شود عالقه بر آن نهد آن ،فزوده و در بروج جنوبیه کاستهرض استوا اأطالع مطالع 

  طالع سال مستقبل در آن عرض باشد. ،درجه که عالقه باشد

                                                    
 را. - . ر: 1
  . ف، م، ن: کنند.2
  در باب. - . ر: 3
  و بعضی دیگر را در شکلی. - . ر، ف: 4
 که.-. ن: 5
  طالع. - . ر: 6
 . ف: بیفزایند.7
  . تمام نسخ: به بیند.8

  . م، ن: زیاد.9
  نسخ: به بیند.. تمام 10

 چه. - . ف: 11
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  تسویة البیوت در معرفت باب پانزدهم:
شش قسم متساوی کند کــه هــر ه را ب  ن کرده و آنطالع را معیّ  ءالنهار جز چنان است که قوس ،و آن

پس  .مقابل آن سابع باشد ۀن شد درجپس چون طالع بنفسه معیّ  .دو ساعت زمانی شودقسمت اجزای 
سابع دور  ۀالنهار جزء طالع از درج قدر اجزای دو ساعت زمانی قوس هکه ب نهد [ای]عالقه بر درجه

دو  ۀعّد ه جا نیز ب و از آن .نظیرش ثانی عشر ١سادس باشد و ،محیط بر خالف توالی یباشد از اجزا
بگذراند  ءاجزا ٢همان ۀعّد ه جا نیز ب و از آن .زمانی بگذراند خامس باشد و نظیرش حادی عشر ساعت

دو ساعت  یاجزا ۀعده طالع ب ۀبعد از آن عالقه را از درج .جا که رسد رابع باشد و نظیرش عاشر آن
و نظیــرش جا که رسد ثانی باشد  محیط بگذراند آن یالنهار جزء سابع بر توالی از اجزا زمانی قوس

 .نظیرش تاسع ٤ثالث باشد و ٣جا که رسد همان اجزاء نیز بگذراند آن ۀعده بعد ب .ثامن

م:   در معرفت مساحت زمین و پهنای رودخانه و امثال آن باب بیست و ی
  ٥ایستد اگر رودخانه باشد در کنار آن می

ّ
گرداند در عالقه تا از ثقبتین آن  و می ٦گیرد ق میو حلقه را معل

بعد اگر خواهد در زمین مسطحی  .که عالقه بر کدام درجه افتاده است ٨و ببیند ٧دیگر را ببیندجانب 
نظر آید نشان ه رض را که بأآن موضع از  ١٠کند و نهد و نظر می عالقه می ۀدرج ٩همانر ایستد و ب می
ت و اگر نخواهد از موضع خود حرک .مساحت عرض رودخانه باشد ،مابین موقف و آن موضع .کند

ست اندازه بگیــرد و از ا ل از پیش چشم خود تا زمین را که مسقط الحجر چشم اواّو  ،کند یا نتواند
که عالقه بر کدام جزء افتاده اســت از اجــزای  ١١پس نظر کند. نظر آورده ثقبتین موضع مطلوب را ب

جــزء اجزائی که قامت ناظر یك ه همان مقدار مساحت مابین موقف و آن موضع باشد ب .مساحت
  .باشد

ّ
  ١٢.اقدام معکوس بسنجد که در باالی اجزای مساحت رسم است و اگر کسری باشد با ظل

                                                    
 و. -. ن: 1
 دو ساعت زمانی ... همان. -. ن: 2
 رسد. -. ن: 3
 و. -. ن: 4
 . ف: بایستد.5

 گرداند. . ف: می6

  . تمام نسخ: به بیند.7
 . ر، ف، م: به بیند.8
  . ر: بهمان.9

 و. - . ف: 10
 کند ؛ ن: کرد. - . ف:11
  والسالم. . ر: +12
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  و مآخذ منابع

کتب شیخ اجــل اوحــد مرحــوم شــیخ احمــد فهرست العابدین بن کریم،  ابوالقاسم بن زین. ۱
  تا. ، بیسعادت ۀ، کرمان، چاپخان۱، ج[معروف به فهرست مشایخ] احسایی و سایر مشایخ عظام

 ۱، بــه کوشــش ایــرج افشــار، جچهل سال تاریخ ایــران ،اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان. ۲
  .۱۳۶۳)، تهران، انتشارات اساطیر، آلثاراالمآثر و(

ی مجلس ۀهای خطی کتابخان فهرست نسخهحائری، عبدالحسین، . ۳
ّ
، تهران، ۱۷ج  ،شورای مل

  .۱۳۴۸چاپخانۀ مجلس شورای ملی، 
، زیر ۲۴و  ۲۰، ج مرعشی ۀهای خطی کتابخان فهرست نسخهسید احمد، حسینی اشکوری، . ۴

  .۱۳۷۴و  ۱۳۷۰ مرعشی،  ۀنظر سید محمود مرعشی نجفی، قم، انتشارات کتابخان
کتابخانــۀ مرکــزی  ۀهای خطــی نشــری فهرست نسخهپژوه، محمد تقی و افشار، ایرج،  دانش. ۵

  .۱۳۵۳ی دانشگاه تهران، ، تهران، انتشارات کتابخانۀ مرکز۷ج ، دانشگاه تهران
  .۱۳۸۹، تهران، مجلس، ۱۱و  ۴ج  ،)دنا(های ایران  فهرستوارۀ دستنوشتدرایتی، مصطفی، . ۶

، مشــهد، ۱۰ج  آستان قدس رضوی، ۀ مرکزیفهرست کتب خطی کتابخان، علی غالم، عرفانیان
  .۱۳۶۲، انتشارات کتابخانۀ مرکزی

 ق.۱۴۲۵سالم اآللوسی، بغداد،  ، تحقیق و تقدیمتاریخ علم الفلک فی العراقالعزاوی، عباس، . ۷
  .۱۳۸۷، انتشارات حضرت عباس (ع)، چاپ چهارم، قم، ۲، ج اعترافاتعطائی اصفهانی، . ۸
و معــارف اســالمی الهیــات  ۀدانشــکد ۀهای خطی کتابخانــ نسخهفهرست فاضل، محمود، . ۹

  .۱۳۵۳، مشهد، ۱ج  ،دانشگاه فردوسی مشهد
، ۱ج ، المعارف بــزرگ اســالمی ةدائرمرکز های عکسی  نسخه فهرست، منزوی، احمد. ۱۰
  .۱۳۸۲تهران، 
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  )ششمو  پنجم(سال  ١٢تا  ٩های  فهرست مطالب شماره
  شمارۀ نهم

  1  ................................................................................................................................................    غالمحسین صدری افشار/ سخنسر
  
   مقاله

  6  ..............................................ی، ترجمۀ حمیدرضا نفیسیبَطُّومحمد َا /های ابوحاتم اسفزاری در علم مکانیک (حیل) رساله

  35  .........................................................  ارجمند کامران امیر/ و رویارویی با داروینیسم آیات بیناتمالحظاتی دربارۀ کتاب 

  52  .....  محمد باقری، ترجمۀ ژاک سزیانو/ ساخت مربع وفقی به کمک حرکت اسب شطرنج در ریاضیات دورۀ اسالمی

  73  .............................................................................  محمد باهر، ترجمۀ احمد سلیم سعیدان/ تصحیح و تحقیق میراث اسالمی

  84  .........................فر شمامه محمدی/ سال ایران وضعیت امروزی درختان سرو، اُرس و نوش کهنتوصیف تاریخی و 

  
  نقد کتاب

دیویـد کینـگ، ترجمـۀ    / سید حسـین نصـر   علم در اسالمهای نجومی و ریاضی کتاب  نقد و بررسی فصل
  102  ..............................................................................................................................................................................  امیرمحمد گمینی

  
  های خط نسخه

  113  ................................................ترجمۀ محمد باقری، کریستینه کوستیکیان/ خطی علمی فارسی در ماتنادارانهای  نسخه

  
  مصاحبه

گر: کلـیم حسـین، ترجمـۀ غالمحسـین      مصاحبه/ اسمیت دربارۀ پزشکی دورۀ اسالمی - مصاحبه با امیلی سَوِج
فشار   121  .....................................................................................................................................................................................  صدری ا

  
  ها یادنامه

  136  .......................................................................................................................................بهروز ذبیحیان/ یادی از رضا سرهنگی
  140  ...........................................................................................................................جعفر ربانی/ حسین غیور: استادی در هندسه

  
  رساله

  147  .................................................................................................................محمود شهیدی/ رسالۀ سید مسیح حسینی دربارۀ اعداد متحاب 
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   شمارۀ دهم
  1  ...............................................................................................................................................    / غالمحسین صدری افشارسخنسر

  
   مقاله

، رضا سرهنگی /فی تداخل االشکال المتشابهة والمتوافقةکاری و معما از رسالۀ  بررسی هندسی چند طرح کاشی
  3  ......................................................................................................................................................................نرگس عصارزادگانترجمۀ 

  18  ...............................................................  نرگس یوسفی، ترجمۀ اریک جان هولمیارد/ های کیمیا در دورۀ اسالمی سرچشمه

  24  ..............................................................................................  کوین کارنی، ترجمۀ پویان رضوانی/ پیدایش مفهوم تعدیل زمان

یوسـفی و   ای. اس. کنـدی، ترجمـۀ مرضـیه شـمس    / یل زمانیاضیدانان ایرانی برای محاسبۀ تعددو روش از ر
قری   35  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   محمد با

یان پ، هوخندایک، ترجمـۀ محمـد مهـدی    / تفریق دو سویه در ریاضیات دورۀ اسالمیتعریف نسبت بر پایۀ 
  45  ... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   کاوه یزدی

  66  ...........................................................  محمد مهدی کاوه یزدی و محمدرضا عرشی /قانون سنجریمحتوای رسالۀ بررسی 

  
  نقد کتاب

  107  ...........................................................................................  / حنیف قلندری)2(جلد  نامۀ علمی دانشمندان اسالمی زندگی

  
  های خط نسخه

  111  .....................  ترجمۀ محمد باقریبوریس نوریک، / های شرقی پترزبورگ نوشته مؤسسۀ دستهای فارسی در  نسخه
  

  ها یادنامه

  116  ...............................................................................  غالمحسین صدری افشار، ترجمۀ سامی حمارنه/ سارتن و میراث اسالمی

  134  ..............................................................................................................  آریان موالئیان/ یکصدمین سال تولد حسن صفاری
  

  رساله
  141  .............................................................  پویان رضوانی/ های آفتابی افقی ترجمه و شرح رسالۀ ابن هیثم دربارۀ ساعت

    



 

  

١٩۶ 

  

   یازدهمشمارۀ 
  1  .........................................................................................................................................    محمد باقری/ شرط بالغ: سردبیر سخن
  
  مقاله

  9.........................   امیرمحمد گمینی، ترجمۀ ویلی هارتنر /های میانه شناسی باستان و سده نقش رصد در ستاره
  25  ......................... ................................   راضیه سادات موسوی /پژوهشی در جایگاه ستارۀ ُجدَی در دورۀ اسالمی

  42  .............   آتیال بیر، ترجمۀ حمیدرضا نفیسی /های کنترل خودکار در یونان باستان و دورۀ اسالمی نخستین دستگاه
  58  .. ................................ ................................   محمد مهدی کاوه یزدی /برهان قسطا بن لوقا برای قاعدۀ خطأین

  84  ........................   سعادتمندسادات چارلز برنت، ترجمۀ فاطمه  /های عربی، یونانی و التینی ورود ارقام هندی به زبان
  
  کتاب معرف

  97  ......................... ................................ ................................   افشار  غالمحسین صدری/ اخترشناسی در خاورمیانه
  99  ............ ................................   غالمحسین صدری افشار /نگاهی به دو نشریۀ مرتبط با تاریخ علوم دورۀ اسالمی

  106  .........................   نرگس عصارزادگان /هنر معماری و کاربرد آن در آموزش ریاضیمروری بر کتاب هندسه در 
  
  های خط نسخه

  111  ........................   پویان رضوانیترجمۀ  ،اولریش ربشتاک /دورۀ اسالمی پیوندی کهن در سنت ریاضیات کاربردی
  

  مصاحبه
  121  ........ ................................ ................................ ................................   محمد باقری /مصاحبه با پرویز اذکائی

  
  لهرسا

  131  .................................................................................................................  رضا عرشیمحمد /تلخیص المفتاح کاشانیترجمۀ 
  167  .......................... ................................   محمد باهر و حمید بهلول /منسوب به بقراطعلی حَبَلٍ ترجمۀ فی حَبَلٍ 
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  دوازدهمشمارۀ 
  1  .............................................................................  / شهریار غفاری(جایگاه تاریخ علم در کتابهای درسی) به جای سرسخن

  
  مقاله

ای. اس. کندی، یوسف عید، ترجمۀ  /بوریحان بیرونی آنالمای حبش حاسب برای یافتن جهت قبلهاای از  نامه
  4  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   راضیه سادات موسوی

، ترجمـۀ  گلن وان بـروملن / های حرکت میانگین سیارات در زیج جامع کوشیار های ریاضی در جدول روش
  14  ................................ ................................ ................................ ................................   محمد باقری

  32  ....................   زینب کریمیان، ترجمۀ جوزپینا فریللو/ نگاهی به معماری و معماران ایرانی در منابع دورۀ اسالمی
  43  .......................   فر د باهر، با تکملۀ شمامه محمدیمحّم، ترجمۀ اهللا قاری لطف/ در متون کهن »مرکّب یماه«ب مرکّ

  49  ......... ................................ ................................   زمانیمریم / هایی از عربی و فارسی به سانسکریت ترجمه
  60  ........................... ................................   جان لنارت برگرن، ترجمۀ صمد فرخ نهاد/ نظریۀ اعداد در تمدن اسالمی

از اعداد در دست نائینی، ترجمۀ / ای از محمد باقر یزدی نوشته نوع جدیدی  محمد مهدی علیرضا جعفری 
.   کاوه یزدی ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. . ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. ... ... .74  

  92  .............................. ................................   ژاک سزیانو، ترجمۀ پگاه شهوندی/ های وفقی در تمدن اسالمی مربع
  111  ..........................   رضا کیانی موحد/ رمزگشایی در دورۀ اسالمی و ابتکارات کِندی در این حوزههای  ریشه

ویت فان لنشوت، ادزارد شرپبیر، کن فان وردن، ترجمه و تلخـیص  / های رمزگشایی کندی کاربردی امروزی از روش
  132  ................................................................................................................................................................................  رضا کیانی موحد

  
  کتاب معرف

  139  ............ ................................   غالمحسین صدری افشار/ های فصلنامۀ فرهنگ در زمینۀ تاریخ علم نامه ویژه
  

  لهرسا
  161  .............  ترجمۀ غالمرضا جمشیدنژاد اول/ در رمزگشاییرسالۀ ابویوسف یعقوب فرزند اسحاق کندی به ابوالعبّاس 

 



   



راک ساالنۀ  رانفرم اش   میراث علمی اسالم و ا

  توانند با توجه به شرایط زیر و تکمیل فرم، برای اشتراک اقدام کنند: مندان می عالقه
تومان  ۰۰۰,۴۰(با احتساب دو شماره)  میراث علمی اسالم و ایرانسالۀ دو فصلنامۀ  اشتراک یک -
  هزار تومان). چهل(
  هزینۀ ارسال بر عهدۀ متقاضی است.  -

  شمارۀ حساب برای پرداخت در ایران: 
، به نام مرکز ۵۵۷شناسۀ  -بانک صادرات شعبۀ غرب انقالب ۰۳۰۹۶۷۹۰۷۴۰۰۳حساب سپهر 

  نشر میراث مکتوب
 فرم پر شده و اصل رسید واریز وجه را به نشانی زیر ارسال فرمایید:  -

ً
  لطفا

، طبقــۀ ۱۱۸۲ین خیابان ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، شــمارۀ تهران، خیابان انقالب، ب
  ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹دوم، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، شناسۀ پستی: 

  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۹۰۶۱۲تلفن: 
  ۰۰۹۸-۲۱-۶۶۴۰۶۲۵۸دورنگار: 

  miraselmi@mirasmaktoob.irپست الکترونیکی: 
  http://www.mirasmaktoob.irپایگاه اینترنتی: 

  در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینۀ اشتراک، با مرکز تماس بگیرید.  -
  رونوشت رسید بانکی را تا پایان اشتراک نزد خود نگه دارید.  -
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stones above the hill in the east of the village. The rising of the sun 
behind these stone heaps defines the dates 18 days and 3 days before 
the vernal equinox and the day of the vernal equinox. The latter is the 
first day of Iranian year and the beginning of the Nowruz feast. In 
winter 2018, the functioning of the equinox indicator has been verified 
by regular observations and the report which confirmed the validity of 
its functioning is provided. 

Description of the Distillation Instruments 
and their Function 

Ali Kavousi Rahim 

This is an edition of the chapter on distillation instruments from a 
Persian treatise on alchemy entitled Miqlād al-kunūz (“Key of 
treasures”), composed by Ḥasan ibn Zāhed Kermānī (early 14th 
century). He immigrated to India and was supported by a local ruler 
there. Two main ways of distillation as dry and wet methods are 
described in the treatise. The edition is prepared using three extant 
manuscripts in Iran. 

Karīmī Annular Astrolabe 
M.-R. Arshi 

Muḥammad Karīm Khān Kermānī (1810-1871) was a Shaykhite 
religious  leader  who  was  also  educated  and  had  a  good  command  of  
mathematical sciences. He invented an annulus shaped astrolabe which 
was named as Ḥalqe-ye Karīmī (Karīmī ring) after his name (Karīm). 
Two examples of this instrument are extant in Adler Planetarium 
(Chicago) and the Holy Shrine Museum (Mashhad, Iran). A replica has 
also been made in Kashan (Iran) recently. An edition of Muḥammad 
Karīm Khān’s Persian treatise on this instrument with an introduction 
on his life and works are provided here. 
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Abstracts of Persian Articles  
Pursuit of the Reasons of Rise or Decline of 

Science in the Human Societies 
Gholam-Hossein Sadri-Afshar 

Science needs proper context for development and at the same time 
actual need is a main factor. However, it also needs democracy and 
dynamism in the society. Another factor is the possibility of exchange 
between different traditions. The author describes such factors in 
details and gives concrete examples of the influence of these factors in 
the development of scientific flourishment and examples of scientific 
decline in absence of proper conditions. 

The Current Persian Handwriting over Time 
‘Abdol-Hossein Mos-hafi 

This paper deals with the origins of the present Persian handwriting 
which became popular in Iran after the conquest of the country by 
Arabs around 14 centuries ago. Several styles of Arabic calligraphy and 
those innovated by Iranians are mentioned. The methods applied by the 
scribes and their position in the society are also described. The paper 
ends with an account of the advent of lithoprints and the beginning of 
using printing machines in Iran. 

A Report of the Functioning of the Solar Equinox 
Indicator in Tarazuj Village 

Mohammad Bagheri 

In  the  issue  no.  3  of  Miras-e Elmi (spring  and  summer  2014)  a  stone  
equinox indicator in the Tarazuj village (near Khalkhal in the north-
west of Iran) is introduced. The indicator devised by a disciple of Bahā’ 
al-Dīn ‘Āmilī (1546-1622) is in the form of three conic shaped heaps of 
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1995, when I visited the Institute for the History of Arabic-Islamic 
Science in Frankfurt. I appreciated his devotion to the task and his 
achievements. I went there some more times, and in 2005, he 
offered  me  a  three  month  scholarship  to  work  on  my  PhD  thesis  
(edition of the Arabic text of Kūshyār ibn Labbān’s al-Zīj al-Jāmiʿ 
with English translation and commentary). At the end of that 
period, he invited me to a restaurant for lunch. I understood that he 
was a vegetarian. However, he was a hard-working and productive 
scholar. He later published the revised version of my work in the 
series “Islamic Mathematics and astronomy” (no. 114). He was kind 
and supportive, and liked to talk in Persian with me. His major and 
brilliant work Geschichte der arabischen Scrifttums (GAS) is a very 
useful reference for the historians of science, especially volumes 4, 
5, 6 and 7 relating to medicine, mathematics, astronomy and 
astrology, respectively. The texts of the 17 published volumes of 
this great work have been typed by his knowledgeable wife, Ursulla 
Sezgin. Fuat Sezgin received the Iranian international year-book 
award for this book in 2005. In that trip to Iran, he also visited the 
Written Heritage Research Institute where a gathering in his honor 
was being held. The Persian translations of the volumes 1 to 4 of 
GAS have  been  published  in  Iran  thanks  to  the  efforts  of  Ahmad-
Reza Rahimi Riseh. 

Sezgin published several volumes of collections of rare 
papers which were of immense value in the lack of present day 
Internet facilities. 

A report on the activities of the Institute for the History of 
Arabic-Islamic Science by Younes Mahdavi has been published in 
the issue no. 4 of our journal (autumn 2013-winter 2014), on the 
occasion of Sezgin’s 90th birth anniversary. A general list of the 
publications of the Institute is presented in that report. 

In 2012, a square in Ankara was named after Fuat Sezgin. The 
Turkish government has marked the year 2019 as the Sezgin Year 
in which some gatherings are to be held in honor of the late Prof. 
Fuat Sezgin. 

We miss both of them and we respect their dear memories and 
achievements. 
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Editorial 
Gholam-Hossein Sadri-Afshar and Fuat Sezgin 

In the spring and summer of  2018,  two renowned scholars  in  the 
field of history of science passed away. Much has been and will be 
written about them. I want to say some words here about my 
personal memories from them. 

I knew Sadri-Afshar (d. 17 April 2018) in 1978, on the verge of 
the revolution in Iran. He lived near my house in Tehran. At that 
time, he was the managing editor of the Persian journal Ᾱshnāyī bā 
Dānesh (“Introduction to Science”), published by the Free 
University in Tehran. With the ups and downs of social life in Iran, 
our friendship and cooperation was tightened. I worked with him 
and learned a lot from him in the framework of cooperation with 
him in publishing the scientific-cultural journal Hodhod (lit. 
“hoopoe” a symbol of guidance in Persian literature). At the same 
time he was active in distribution of useful books in Iran. 

Since he did not manage to continue these activities, he started a 
task which was a life-long desire for him: composing an update 
Persian dictionary using modern methods of lexicography. The 
result of his efforts assisted by two colleagues is a unique Persian 
dictionary which is widely accepted, appreciated and used. 

He was also engaged in translating and editing books. He was the 
chief editor of the Persian translation of the book Popular Science, 
which had been published in America several times. His Persian 
translation of George Sarton’s Introduction to the History of Science 
is really a masterpiece. When we decided to publish the journal 
Miras-e Elmi in 2012, he encouraged us and promised to support us 
in our task. He kept his words and assisted us in all manners. He 
has written the editorial notes of some issues and has translated 
some materials for the journal. 

*  *  * 
I met the late Prof. Fuat Sezgin (d. 30 June 2018) for the first time in 
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