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  های تاریخ علم در ایران و اولویت ها ضرورت

ر جنبۀ علمی ران عالوه  رانــی و ژوهش تاریخ علم در ا اش از لحاظ توجــه بــه هویــت ا

ر تمدن اسالمی (بازۀ زمانی سده س رانیان در  اوردهای علمی ا  یــازدهمهــای ســوم تــا دس

ای  ــران، هنــد، آســ ای صغیر، ا انیا، شمال آفریقا، آس هجری و پهنۀ جغرافیایی جنوب اس

  مرکزی و غرب چین) مهم است.

شار کتاب شریاتی در حوزۀ تاریخ علم نویدبخش جبران کمان ه است. کاریها و  های گذش

ن اولویت رهیز از دوبارهدر عین حال، توجه به کیفیت، در نظر داش   ری هم الزم است.کاها و 

شگاه تهران که به زودی  ــرای ساله می ۲۵ژوهشکدۀ تاریخ علم دا شود، مرکز مهمــی 

ها در حوزۀ تاریخ علم اســت. جــا دارد کــه بــا محوریــت ایــن مرکــز و هماهنگی فعالیت

رای  رنامه  همکاری مراکزی که فعالیتی در تاریخ علم دارند، کارهای در دست انجام یا در 

ت رسد. انجام ث ژوهشگران این حوزه  وۀ مناسب به اطالع  این دادگان (پایگاه  شود و به ش

ژوهشــگران تواند به ها) میداده شــر شــدۀ  ی از کارهای انجام شده و آثــار من تدریج فهرس

رهیز شودهای مرتبط فراهم آورد تا هم از دوبارهداخلی و خارجی و پایان نامه و هم   کاری 

سیه از آنهای تازرای کار ر فارسی، به انگل هم  ها بهره گرفته شود. اگر این دادگان عالوه 

ژوهشگران خارجی می توانند از آن بهره بگیرند  و کارهای بدیع و مفیــد انجــام  عرضه شود 

ران بازتاب بیرونی هم خواهد داشت.    شده در ا

ون بــا آوردن یک کار مفید دیگر تهیۀ فرهنگ توصیفی اصطالحات تاریخ علــوم گونــاگ

ر پایۀ اصطالحهای فرنگی آنمعادل  
ً
های علمی فارسی و عربی هاست. چنین فرهنگی الزاما



 

  

٢ 

اری از این اصطالح س را  رگرفته از عربی است. چنین کاری خواهد بود، ز ها در فارسی 

ژوهشــگران  باید با حمایت رسمی و کافی، فارغ از کاغــذ بــازی و بــه دســت گروهــی از 

ه نۀ کار جدی در حوزۀ تاریخ علم صورت بگیرد. های  رش ش   مختلف علمی و دارای پ

رانی است که  شمندان ا رجمۀ فارسی چند متن مهم عربی از آثار دا اولویت دیگر تهیۀ 

رجمه شدهها به زبانرخی از آن رجمه های موجود از سویی های فرنگی (یا روسی)  اند. این 

ســهیل مــی کنــد. هاست و اشانۀ اهمیت این متن رجمه به فارســی را  ز سوی دیگر کار 

د کاشانی و الحساب مفتاحهایی از  بخش ابوریحان بیرونی به فارسی  قانون مسعودیجمش

ه راس رجمۀ کامل و و ها در دست نداریم. در ای از از این متنرجمه شده است، ولی هنوز 

رجمه شود.های دیگر، غیر از ریاضیات و نجوم، هم باید آثحوزه اسایی و    ار مهم ش

ر در  شگاه دیگر این که باید دورۀ دکتری تاریخ علم هرچه زود ژوهشکدۀ تاریخ علم دا

ه را گذراندهتهران  اسی ارشد این رش رای ادامۀ تحصیل راه بیفتد تا کسانی که دورۀ کارش اند 

ــرک وطــن کــه  از مشــکالت و عواقــب ایــن  د.  ــران نباشــ ــرک ا ر از  بگــذریم، نــاگز

ش شگاهآموختگانی که می دا رش و حمایت مالی بگیرند توانند از دا های خارج از کشور پذ

ند که متأسفانه نمی ست.توان به بازگشت آننیروهای جوان و کارآمدی هس   ها دل 

ی رساله رس س و سر رای تدر  در درست است که 
ً
ران (و اساسا های تاریخ علم در ا

ادان کاف انــد و ی نداریم، اما به مدد امکاناتی که رسانه های مجازی فــراهم آوردهجهان) اس

رای همکاری دعوت کنــیم. می تجربیاتی که هم اکنون داریم  ادان خارجی هم  توانیم از اس

خصــوص کشــورهای توانیم از کشــورهای دیگــر، بــهاگر این کار تحقق یابد، همچنین می

ان و کشو هم ان و تاجیکس س شجوی دورۀ دکتری بگیریم. رهای عربیزبان افغا   زبان دا

ش ــرای تــدوین باید در تألیف کتابهای درسی مدارس از دا آموختگــان تــاریخ علــم 

رخی  بخش فاده کرد. کمبودها و خطاهایی که در  های مربوط به تاریخ هر موضوع درسی اس

انی وجود دارد مؤید این ضرورت است. جا دارد که شــگاه کتابهای درسی دبیرس هــا در دا

هدرس زشکی و تاریخ دیگر رش ها جدی گرفتــه شــود. هایی چون تاریخ ریاضیات، تاریخ 

لۀ کسانی است که در تاریخ ها و عرضۀ آنالزمۀ این کار اجباری کردن این درس ها به وس

د. باید این تلقی باطل را کنار گذاشت که تاریخ علم  ژوهش جدی کرده باش علم تحصیل و 

ۀ علمــی رکیبی از علم مقدماتی و اطالعات تاریخی به شمار میرا  اد هــر رشــ آورد. اســ

رای این منظور باشد.تواند با خواندن کتاب نمی ه مدرس خوبی    های عمومی تاریخ آن رش

 سردبیر
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پژوهش تاریخ علوم دورۀ اسالمی در دانشگاه 

 ١آمریکایی بیروت
  ٢جورج صلیبا
  ٣ترجمۀ افسانه منفرد

  مقدمه
های  آمریکایی بیروت در زمان های سه چهرۀ برجستۀ دانشگاه هدف این مقاله مستند کردن فعالیت

مختلف، از نخستین روزهای تأسیس دانشگاه آمریکایی بیروت/ کالج پروتستان سوری در اوایل دهۀ 
های داخلی لبنان در اواخــر ســدۀ  است که آخرین آنان زیر فشار جنگ ١٩٧٠تا اواخر دهۀ  ١٩٢٠

کرد. این سه تن، هر یک بــه شــیوۀ  بیستم میالدی، باید دانشگاه آمریکایی بیروت و لبنان را ترک می
گاهی، گام های مشخصی  خود، به اهمیت علوم دورۀ اسالمی آگاه بودند و برای به ثمر رساندن این آ

 -١٨٨١( ٥م)، منصور جــرداق١٨٩٥ -١٨١٨( ٤برداشتند. سه چهرۀ مورد نظر کورنلیوس وان دایک
چون وان دایک تمام کوشش  م) بودند. کسانی٢٠٠٩ -١٩١٢( ٦م) و ادوارد استوارت کندی١٩٦٤

خود را به کار بردند تا پژوهش در علوم دورۀ اسالمی نه تنها به عنوان یک رشتۀ علمــی زنــده، بلکــه 
همچنین در مقام ابزاری برای مبارزه با تحمیل استعماری برتری غرب بر دانشجویان بومی دانشگاه 

گرایانه در پــیش گرفــت؛ بــه عربــی  آمریکایی بیروت تلقی شود. وان دایک موضعی به اصطالح بوم
های کسانی چون  های درسی عربی برای اهداف خود نگاشت. کوشش تدریس کرد و نوشت و کتاب

زیســتند، دومــین  های میان دو جنگ جهــانی می کردند و در سال جرداق که از وان دایک پیروی می
ن افراد باید به انگلیسی تدریس مرحلۀ ایجاد حوزۀ علوم در جهان اسالم را پدید آورد. در این دوره ای

                                                    
1. “AUB’s Role in the Promotion of the Arabic/ Islamic Sciences and their History”, One Hundred and Fifty, ed. 

Nadia Maria El-Cheikh, Lina Choueiri and Bilal Orfali, American University of Beirut (AUB), 2016, pp. 213- 224. 
٢ .George Saliba  ،استاد و مدیر مرکز فاروق جبر برای علم و فلسفۀ اسالمی در دانشگاه آمریکایی بیروتgsaliba@aub.edu.lb 
  مؤلف، مترجم و پژوهشگر آزاد .٣

4. Cornelius Van Dyck 
5. Mansur Jurdaq 
6. Edward Stewart Kennedy 



 

  

۴ 

پرداختنــد.  داد به نگارش آثار علمــی بــه زبــان عربــی می کردند، اما در هر فرصتی که دست می می
های کسانی چون کندی ســنت فرهنگــی علــم در  سرانجام در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم، تالش

چارچوب دانشــگاهی تــاریخ جهان اسالم را به عنوان رشتۀ علمی مستقلی تثبیت کرد که اکنون در 
 شود. علم در نظر گرفته می

  
  دانشگاه آمریکایی بیروت

های این سه پژوهشگر نقطۀ مقابل تاریخ اندیشه در سدۀ نوزدهم میالدی  گذشته از این، کوشش
های آنــان و  شود، با علم به تحرک سیاسی و اجتماعی ناشی از فعالیت و در شرق مدیترانه تلقی می

نقش بزرگتر دانشگاه آمریکایی بیروت، به عنوان نهادی گذاشتند که به چنین مردانی در تأثیری که بر 
کادمیک آن دانشگاه موقعیتی داد تا به فعالیت بپردازند، علیرغم مشکالت زیادی که گاه  چارچوب آ

 شدند، چنانکه در مناقشه بر سر نظرات دارویــن در افراد درگیر در یک نهاد آموزشی با آن مواجه می
  به وضوح دیده شد. ١٨٩٠های نخست دهۀ  دانشگاه آمریکایی بیروت در سال

  اساس وان دای گاهدید
جهان عرب چه به عنوان موضوع تولیــد  دانشگاه آمریکایی بیروت مدتی طوالنی به علوم در اسالم/

ز ها پــیش ا پرداخت. در واقع، این امــر بــه مــدت فرهنگ و چه به عنوان موضوعی برای مطالعه می
گردد، یعنی هنگامی که برخی میسیونرهای پروتستان به فکر توسعه و تبدیل یکی از  تأسیس آن برمی

 ١مؤسسات آموزشی خود به دانشگاه بودند. برای نمونــه، در قضــیۀ تبــدیل مؤسســۀ آموزشــی عبیــه
در میــان مبلغــان مســیحی  .م۱۸۶۶بــه کــالج پروتســتان ســوری در  )۱۸۴۰ دهۀدر (تأسیس شده 

                                                    
1. Abeih Seminary 
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م) ۱۸۹۵ -۱۸۱۸( ١ای به نام کورنلیوس وان آلن وان دایک آمریکایی بیروت چهرۀ برجستهدانشگاه 
التحصــیل جــوانی از کــالج معتبــر پزشــکی  حضور داشت. او در بیست و دو سالگی نــه تنهــا فارغ

های تبشیری بود، بلکه در عین حال  جفرسون در فیالدلفیا بود که صاحب شوقی پرشور برای فعالیت
ها دربــارۀ وی،  انگیز و شوق به کارش بود. در بیشتر نوشــته مند از بینشی شگفت ی، بهرهانسان واالی

 به وان دایک در معرض بارانی از ستایش
ً
ها بــه  سزا قرار گرفته است. در یکی از این نوشته های کامال

زدهم پیروی از جرجی زیدان ادعا شده است که وان دایک بانی نوزایی علمی در بالد شام در سدۀ نو
چنــین دوســت وی در تمــام دوران  میالدی بوده است. زیدان نه تنها دانشجوی وان دایک، بلکه هم

ادامه  الهاللاش بود؛ رفاقتی که حتی پس از انتقال زیدان به مصر و بنیان نهادن مجلۀ معروف  زندگی
ای ترجمۀ آن در که ادوارد، پسر وان دایک، خاطرات پدرش را به زیدان سپرد و وی را بر یافت، چنان

یــا نــوزایی ادبــی اخیــر در  ۱۸۵۱تا ســال  ۱۸۳۹خاطرات دکتر وان دایک از سال «با عنوان  الهالل
  معتمد دانست.» بیروت و لبنان
آیــد کــه وان  آمیز خالی از اغراق نبود، زیرا از منابعی مستقل چنین بر می های ستایش این نوشته

م یادگیری زبــان عربــی را آغــاز کــرد، حتــی ۱۸۴۰ دایک اندکی پس از رسیدن به بیروت در آوریل
هنگامی که به مدت چهل روز در قرنطینه بود. او در آنجا نخست دویست لغــت از زبــان عربــی را 

المقدس به منظور دستیابی به  آموخت و بالفاصله پس از ترخیص از قرنطینه و اقامتی کوتاه در بیت
به بیروت بازگشــت تــا مطالعــات عربــی خــود را در هایشان،  نیازهای پزشکی میسیونرها و خانواده

ترین ادیبان عرب همچون شیخ یوسف االسیر ادامه دهد. او در تحصیل زبان عربی  محضر برجسته
نگاری کــاملی دربــارۀ هنــر بســیار  که پس از چند سال توانست تک بسیار پیگیر و جدی بود، چنان

  پیچیدۀ عروض عربی تدوین کند.
الب توجه است، گام بعدی وی است که همــراه بــا معلــم زبــان عربــی و در این هنگام آنچه ج

رس بستانی مؤسسۀ آموزشی عبیه را در دهۀ 
ُ

م بنیان نهاد. در آن هنگام ؟]۱۸۶۰[ ۱۸۴۰دوستش، ُبط
هایی آموزشی که پذیرفته بودند، بایــد انجــام  بود که دریافت کارهای بسیاری برای انجام مسئولیت

یانی داشت که تنها عربی، آن هم  الت را حل میشد. او باید این مشک می عربی  البدکرد: او دانشجو
کردند در حالی که  دانستند. به این افراد باید انواع علوم گوناگون را تدریس می را می ،عامیانۀ آن دوره

ین«های درسی به زبان عربی  کتاب یان می» نو توانســتند  وجود نداشــت. حتــی اگــر ایــن دانشــجو
که خود او بعدها این کــار را کــرد، خــود ایــن  می به عربی کالسیک را بخوانند، چنانهای عل کتاب
 همچون نســخه ها به سختی پیدا می کتاب

ً
های خطــی نایــاب  شدند. این کتب در آن زمان احتماال

                                                    
1. Cornelius Van Alan Van Dyck 
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شد. میخاییل مشقه، دوست و سپس  متعلق به اندک بازگانان شاخص و ثروتمند دست به دست می
م) و تشــکیل دوبــارۀ آن تحــت نــام ۱۸۵۲ -۱۸۴۷» (ن سوری علوم و هنرهــاانجم«همکار وی در 

) در ۱۸۸۲(تأسیس » فرهنگستان علوم شرقی«م) و نیز در ۱۸۶۹ -۱۸۵۸» (انجمن علمی سوری«
کرد تا  نویسد که وان دایک باید بر آنها غلبه می هایی می سنجی از دشواری شرح حالش بسیار با نکته

یــد کــه او از  پزشکی، ریاضیات و نجوم در هر زبانی بیابد. مشــقه میهای مقدماتی  بتواند کتاب گو
فرصت دیدار عمویش که برای تأمین نیازهای پزشکی دخترش از مصر به دیرالقمر آمده بود، استفاده 

ای کــه منتظــر  کرد و از او خواست با خود تعدادی کتاب بیاورد. عمویش هم پــذیرفت کــه در دوره
  او نجوم بیاموزد.بهبودی دخترش بود، به 

که ایــن  ،های اروپایی را های وان دایک محدود بود. کسی باید زبان در چنین شرایطی، انتخاب
یان شد،  متون علمی به آنها نوشته می یان باید بر دو مانع  میبه دانشجو آموخت. بدین ترتیب دانشجو

ها. گزینــۀ دوم آن بــود کــه  زبان) آموختن علوم به آن ۲) تسلط بر زبان خارجی، و ۱کردند:  غلبه می
یی به زبان ساده و به عربی نوشته شود و برای تدریس علوم از زبان خودشان  برای آنان متون علمی نو
استفاده شود. وان دایک به مسئولیت خود گزینۀ دوم را اختیار کرد و تا آنجا پیش رفت که همــراه بــا 

های جبر، جغرافیــا،  ای از کتاب مجموعه همکارانش، نخست بطرس بستانی و بعدها کسان دیگر،
شناسی، هندسه، مثلثات کروی ... و مانند اینها تألیف کرد. البته بخش عمــدۀ ایــن تألیفــات  ستاره

 با مشارکت بستانی نوشته، به گمان 
ً
جدید نوشتۀ خود وان دایک بود. کتابی در علم حساب که ظاهرا

  به نام خودش چاپ و منتشر کند. من تألیف خود اوست و بستانی را واداشت آن را
بنابراین بر اساس تصادف محض و لزوم انجام وظایف میسیونری خود که در آن زمان آمــوزش 

شد و ربط اندکی به نجات روحشان داشت، وان دایک درگیر  علوم به دانشجویان جوان را شامل می
صۀ علــوم جــدی تولیــداتی ها بود در عر های علمی به زبان عربی شد؛ زبانی که مدت نوشتن کتاب

نداشت. وان دایک در نظر داشت به جای اصطالحات جدید علمی، اصطالحات کهن عربی را احیا 
  کند، و این آشکارا بر خالف گرایش مترجمان معاصرش در مصر سدۀ نوزدهم بود.

شد نخست به متــون کالســیک عربــی  داد هر وقت و در هرجا که می وان دایک ترجیح می
تــر در ایــن زبــان کــاربرد داشــت  اصطالحات علمی و فنی تخصصی را کــه پیشرجوع کند و 

به متون کالسیک جانی تازه » با یک تیر دو نشان«خواست  استخراج کند. با این کار، می بزند: 
یانش بهره گیرد و از سوی دیگر در نتیجۀ  ببخشد و از اصطالحات آنها برای تدریس به دانشجو

یگر با میراث علمی خود پیوند برقرار کنند. او تنها وقتــی در زنــده این روند، دانشجویان بار د
بارۀ اصطالحات قدیم برای توضیح مفاهیم جدید شکســت می خــورد خــود را مجــاز  کردن دو

دانست اصطالحات جدیدی وضع کند. وان دایک از انتشارات بوالق در مصر برای در پیش  می
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نجام کار دشوار احیای زبان عربــی کالســیک گرفتن راه آسان وضع اصطالحات تازه به جای ا
  مند بود. گله

ای از روش او و تبعات مفهومی آن، دو کتابی را که دربارۀ نجوم نوشته است در  برای دادن نمونه
) کــه وان دایــک وقتــی پــذیرفت در کــالج ۱۸۷۴( اصول علــم الهیئــةآوریم: یکی با عنوان  نظر می

آمــوزان و  ه بود؛ و دومی که با هدف تدریس بــرای دانشپروتستان سوری، نجوم تدریس کند، نوشت
 با قصد تدریس در دبیرستان تألیف کرده بود. در هر دو کتــاب، وی اصــطالح 

ً
را » هیئــت«احتماال

برای ارجاع به نجوم به کار برد، برای زنده کردن دوبارۀ این اصطالح کــه در یونــانی و سانســکریت 
شناسی علمی و برای تمــایز بــا  م به طور خاص به مفهوم ستارهمعادلی ندارد، و در بغداد در سدۀ نه

رفت. وان دایک بــا اســتفاده از اصــطالح  های باستان با آن پیوسته بود به کار می تنجیم که در زمان
 هماهنگ با  کرد می چنین اندیشۀ علمی سدۀ نهم در بغداد را که احساس می هم» هیئت«

ً
تواند کامال

ا از مباحث تنجیم باشد، احیا کرد. او همین راه را هنگامی که به تصحیح مفاهیم نوین نجومی و ره
هـ) پرداخت دنبال کرد. نتیجۀ کــار زنــده کــردن ۹رازی (سدۀ  في الجدري والحصبةو شرح رسالۀ 

واژگان این رساله و عرضۀ آنها برای استفاده در نظام آموزشی سدۀ نوزدهم در کالج پروتستان سوری 
  ربارۀ دانش جدید از این دو بیماری نیز به متن افزود.بود. او پیوستی د

برای وان دایک فرهنگ علمی در جهان عربی/ اسالمی به هیچ وجه از بین نرفته بود. بر عکس، 
های نوین به کــار رود و در نتیجــه وســیلۀ انتقــال  به نظر او این سنت آشکارا مهیا بود تا برای هدف

  های درس در جهان عرب در سدۀ نوزدهم باشد. ای در کالس مفاهیم جدید و نوسازی
این امر سخنان پیشین مرا که مرحلۀ نخست مواجهۀ دانشگاه آمریکایی بیروت با علم در جهان 

کنــد.  عرب/ اسالمی بیشتر در راستای تولید علم بود تا مطالعه و اشاعۀ صرف تاریخ آن، تأییــد می
شد. با در نظر داشتن این ویژگــی متمــایز، وان فعالیت اخیر بعدتر و پس از جنگ جهانی دوم آغاز 

 ١م) و جــان ورتابــت۱۹۰۶چــون اســعد شــدودی، بســتانی ( م) و معاصــران او هم۱۸۹۵دایک (د 
) همگــی بیشــتر بــه تولیــد علمــی در جهــان عربــی/ ۱۹۶۴) و در پی آنان منصور جرداق (۱۹۰۸(

کتاب به زبان عربی دربارۀ همان اسالمی پرداختند تا مطالعۀ تاریخ آن. وان دایک به نوشتن چندین 
موضوعات علمی ادامه داد و حتی پیگیرانه کوشید تا علم به زبان عربی در دســترس تمــام ســطوح 

نامید (بر اساس » النقش في الحجر«ها که آنها را  ای از کتاب دانشجویان قرار گیرد. او در مجموعه
بــرای هــر یــک از موضــوعات ») رالعلم في الصغر، کالنقش في الحج«المثل مشهور عربی  ضرب

یســندۀ معاصــرش، شــدودی،  نگــاری شناخته شدۀ علمی در مدارس دورۀ خــود تک ای نوشــت. نو

                                                    
1. John Wortabet 
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م تألیف کرد که تمام علوم طبیعی زمان خود را شــامل بــود و آن را بــه درســتی ۱۸۷۳شاهکاری در 
  نامید. العروس البدیعة في العلم الطبیعة

های علمــی بــه عربــی و  وتستان سوری هم به نوشتن کتابوان دایک پس از پیوستن به کالج پر
 ١ُرز تدریس به زبان عربی ادامه داد که موجب به راه افتادن بحث داغی در آن زمان شد. به نوشتۀ پن

 ۱۸۸۲التحصــیلی  اش در جشــن فارغ برای سخنرانی ٢اگر اخراج مفتضحانۀ پروفسور ادوین لویس
تدریس در کالج پروتســتان ســوری و شــاید هــم در دانشــگاه  های داروین نبود، زبان دربارۀ اندیشه

 هم آمریکایی بیروت در سال
ً
رز بــین دو  مانــد. در اینجــا پــن چنان عربی باقی می های بعد، احتماال

کند که گویی ایــن دو رابطــۀ علــت و معلــولی دارنــد. او  کند و چنین القا می واقعه ارتباط برقرار می
که جرداق نیز بعدها بیان کرد آخرین  کند که چنان یس را مطرح مینخست مسئلۀ سخنرانی ادوین لو

ضربه را فرود آورده بود و منتهی به برکناری لویس از کالج پروتستان سوری شد. موضوع بعدی تغییر 
رز برکناری لویس منجــر بــه اســتعفای وان  زبان تدریس کالج از عربی به انگلیسی بود. به گفتۀ پن

رز  وی و اخراج دانشجویانی شد که به برکناری لویس اعتراض کرده بودند. پندایک در همبستگی با 
ای که بتوانند به عربی تدریس  یافتن استادان شایسته» استعفای گروهی«گوید در مواجهه با این  می

کنند و جایگزین آن استادان شوند، به آسانی ممکن نشد. در نتیجه زبان آموزش ناگزیر به انگلیسی 
چون این دو واقعه پی در پی رخ داده بود، یعنی اخراج لویس و تصمیم برای تغییر زبان، تغییر یا فت. 

  کرد. این روایت پوشش مناسبی برای یک تصمیم اداری فراهم می
های ظریف بیشتری داشت؛ روایتی که بنا به نیــت  رز تفاوت در واقع، داستان با روایت سادۀ پن

اداری بود. دربارۀ سخنرانی معــروف ادویــن لــویس در جشــن رز برای توجیه این تصمیم بخش  پن
اند. این سخنرانی در همان سال در مجلۀ  و پیامدهای آن بسیار نوشته ۱۸۸۲التحصیلی در سال  فارغ

ظاهر بسیار مالیم بود. در واقع  چاپ شد و لحنش به» معرفت، علم و حکمت«با عنوان  المقتطف
ین، با وجود زمینهلویس آن سخنرانی را با شک کردن در  های علمی آن به پایان برده بود،  نظریۀ دارو

توانست اعتبار علمی آن را به طور قطعی تأیید کند. به سخن خود وی (بــه  زیرا به گفتۀ خودش نمی
  ):المقتطفنقل از 

دربارۀ مناسب بودن این نظریه برای توضیح وقایع و کفایت آن برای نشان دادن علت 
تــوانیم داوری  خواهیم به یــاری ایــن نظریــه درک کنــیم، نمی می هایی که همۀ پدیده

اش  قطعی کنیم، زیرا بسیار چیزهاست که پیش از رسیدن به دیدگاهی قطعی دربــاره
  باید مورد تحقیق، آزمایش و مداقه قرار دهیم.

                                                    
1. Penrose 
2. Edwin Lewis 
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برای تغییر زبان آموزش، گزارش جرداق که نقل شد، شواهد غیــر قابــل انکــاری بــا اســتفاده از 
ها قبل گرفته شده بود. من  کند که تصمیم تغییر زبان سال گانی کالج پروتستان سوری عرضه میبای

 -۱۸۸۰توانم این واقعیت را تأیید کنم زیرا در بروشور کالج پروتستان سوری مربوط به سال  خود می
  چنین آمده است: ۱۸۸۱

جز برای  ، زبان تدریس، انگلیسی خواهد بود۱۸۸۱در بخش پزشکی، پس از پاییز 
کنندگان برای پذیرش از  اند و درخواست کسانی که بر اساس مقررات قدیم وارد شده

این پس باید معلومات کافی در زبان انگلیسی داشته باشند تا بتوانند تحصیالت خود 
  را در رشتۀ پزشکی ادامه دهند.

  گوید: ورد و میآ تری در گزارش خود می جرداق برای این تغییر در زبان تدریس، مراجع قدیم
تغییر در زمان تدریس به خودی خود دلیل واقعی اعتراض نبود. زیرا اگر چنــین بــود 

در  ۱۸۷۸داد، چــون در بروشــور کــالج در ســال  اعتراض چند سال زودتــر رخ مــی
های این قسمت (بخش  خوانیم که: اخطار! زبان تدریس در تمام بخش می ۵صفحۀ 

  نگلیسی خواهد بود.علمی) عالوه بر فرانسوی و عربی، ا
ای بــرای  نتوانسته است مدرسان شایسته ۱۸۸۲رز که بخش اداری پس از سال  بنابراین، نظر پن

دهــد، دروغ آشــکاری اســت. بــه  های کالج نشــان می که گزارش تدریس به زبان عربی بیابد، چنان
سیاست را در بیش احتمال زیاد، بخش اداری تمایلی به ادامۀ تدریس به عربی نداشت و این تغییر 

تنها روند مذکور را تسریع کرده بود،  ۱۸۸۲از یک جا نشان داده بود. برکناری لویس در اواخر سال 
تر در جلسات اداری کالج که  گوید که این تصمیم پیش اما علت وقوع آن نبود. جرداق در ادامه می

هــا هــیچ  یــن گزارشها حفظ شده است، گرفتــه شــده بــود و او در ا نویس صورت جلسات آن پیش
اعتراضی به این تصمیم از سوی هیچ مقامی در هیأت علمی، از جمله وان دایــک و چهــار حــامی 

شود که چنین تصمیماتی را مسئوالن اداری کالج بدون توجــه  دیگر او ندیده بود. جرداق یادآور می
که این تصمیمات را گرفتند. یعنی وان دایک و همکارانش در موقعیتی نبودند  به نظر هیأت علمی می

 پیامد رفتار ناپسندی بود کــه منجــر بــه اخــراج لــویس در 
ً
نقض کنند. اما استعفای وان دایک قطعا

  دسامبر آن سال شد.
و مرگ همکارش شــدودی در  ۱۸۹۵با جدایی وان دایک از کالج پروتستان سوری و مرگ او در 

ذاشــت و تنهــا در اثــر توجــه منصــور ، آن دورۀ طالیی تولید علم به زبان عربی رو به زوال گ۱۹۰۶
های وان دایک را گرفتــه بــود،  جرداق که در مقام استاد نجوم و مدیر رصدخانۀ ملی، یکی از سمت

  اندکی احیا شد.



 

  

١٠ 

  نقش جرداق در مقام آموزگار و مؤلف در حوزۀ نجوم در جهان عرب
یــروت بــا درجــۀ ، شش سال پس از مرگ وان دایک، از دانشــگاه آمریکــایی ب۱۹۰۱جرداق در سال 

التحصیل  کارشناسی ارشد در همان ریاضیات فارغ ۱۹۰۷کارشناسی در ریاضیات و سپس در سال 
 او مطالعۀ نجوم را در پــاییز 

ً
فرهنگنامــۀ آغــاز کــرد و چنــان کــه خــود در مقدمــۀ  ۱۹۰۰شد. ظاهرا

 با آن  اش می نجومی
ً
 و عمال

ً
ید، با انتصابش به عنوان دستیار در رصدخانه، رسما مشــغول شــد. گو

تحصیالت و نیز تدریس او به انگلیسی، زبان تدریس در آن زمان، بود. او به نوبــۀ خــود، کــار وان 
اثر در فهرستی کــه بــر  ۹های درسی ریاضی مقدماتی به عربی را پی گرفت.  دایک در نوشتن کتاب

م و مقــاالت های او در نجوم و علــو صفحۀ پشتی فرهنگنامۀ او ذکر شده است، عالوه بر دیگر کتاب
و دیگر مجالت چاپ کرده همه به عربــی اســت و برخــی از آنهــا نظیــر دو  المقتطفچندی که در 

 ده عنوان) برای دانش
ً
های  آموزان دبیرستانی مطــابق برنامــه مجموعۀ متون در علم حساب (مجموعا

  درسی انگلیسی یا فرانسوی مدارس لبنان تدوین شده است.
در دانشگاه آمریکایی بیروت، هرگاه به اصطالحی نجومی یا جرداق ضمن تدریس به انگلیسی 

کرد. ســرانجام وی  برداری می خورد که ریشۀ عربی داشت، یادداشت ای به انگلیسی بر می نام ستاره
، تــألیف ســال القاموس الفلکــیها را در فرهنگنامۀ نجومی معروف عربی خود به نام  این یادداشت

این فرهنگنامه مرجعی مهم و اساسی برای همۀ منتشر شد، تدوی ۱۹۵۰که در  ۱۹۴۷ ن و چاپ کرد. 
کسانی است که بخواهند در اصطالحات عربی متون نجومی کنکــاش کننــد. از ایــن لحــاظ، اثــر 

ورتابت و کسان دیگری از نسل قبلی دانست  ،جرداق را باید ادامۀ کار وان دایک، شدودی، حورانی
علــم «ن اسالفش نجوم نوین را بــا اصــطالح عربــی کهــن، نوشتند. او مانند ای که همه به عربی می

  خواند. می» هیئت
کیــد  گاهانه بــر فرهنــگ عربــی خــود تأ جرداق که لبنانی بود، گامی فراتر از وان دایک رفت و آ
در مواقعی که جرداق باید از مقاماتی نظیر کامیــل شــمعون یــا شــارل مالــک در بازدیــد از  داشت. 

تــوان بــه آســانی از  داد کــه می میلی این کــار را انجــام مــی ارا با بیکرد، آشک رصدخانه پذیرایی می
]. امــا ۱دهد، دریافت [بنگرید به تصویر  تصویری که او را همراه مقامات در این بازدیدها نشان می

که او کار خود را بر روی فرهنگنامه فعالیتی در جهت احیای فرهنگ بومی و افتخار بــدان  تر آن مهم
  شود: ر بند قابل توجهی در مقدمۀ فرهنگنامه یادآور میدانست. او د می

دلیل مهم و اصلی برای پذیرش کار فرهنگنامه و مطالعۀ پیگیرانه و انتشار آن، نیاز به 
َبُتنا)، تقدیر از تمدنمان و اعتقاد به کشورمان و موقعیت آن  سربلندی عربیت ما (ُعرو

تواند به وضع کنــونی  ی نمیدر مسیر تمدن، فرهنگ، علم و معرفت است. هیچ ملت
ای بهتر داشته باشد، اگر با تاریخ خود  خود ببالد، اعتماد به نفس کامل و امید به آینده
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از طریق این پیوند و نه از هیچ راه دیگــری، هــر ملــت  پیوند محکمی نداشته باشد. 
ا تواند در جوانان خود این احساس را پدید آورد که آنان به ملتی قابــل احتــرام بــ می

توانــد احســاس شــکوه و کرامــت را در  تاریخی باشکوه تعلق دارند. تنها این امر می
  ملتی پدید آورد و دستیابی به مکانی شاخص در میان ملل متمدن را تضمین کند.

البته همکار لبنانی او، شدودی، دست کم به ظاهر، چنین دیدگاهی نداشت. اما اصرار در نوشتن 
ید به درخواست اولین رئیس دانشگاه آمریکایی بیــروت بــود می میبه زبان عربی که خود  توانــد  گو

های وان دایک دربارۀ لزوم استفاده  ای از پایبندی او و مسئوالن اداری اولیۀ دانشگاه، به اندیشه نشانه
  از عربی به عنوان زبان آموزش تلقی شود.

اه  ایی بیروتدورۀ پس از جرداق و ورود ادوارد استوارت کندی به دانش   آمری
مصادف شد با وقایع مهم دیگری کــه دانشــگاه آمریکــایی  ۱۹۵۰بازنشستگی جرداق در اوایل دهۀ 

، دولت اســرائیل ۱۹۴۸بیروت و منطقه را تکان داد. جنگ جهانی دوم تازه پایان یافته بود و در سال 
لمــی دانشــگاه تشکیل شده و فاجعۀ نکبت پدید آمده بود، و چند تن از اعضای برجســتۀ هیــأت ع

، وقــت و تــوان خــود را ١ترین آنها، کنستانتین ُزَریک تحت تأثیر این وقایع قرار گرفته بودند. برجسته
صــرف واکنشــی در قبــال وقــایع کــرد. لبنــان تــازه 
استقالل خود را به دست آورده بود و رؤیای ایجاد 

ــر می ــتقلی را در س ــی مس ــام آموزش ــد؛  نظ پروران
 از میــر

ً
اث قیمومــت فرانســه و هرچند هنوز کــامال

نفوذ مبلغان مذهبی آمریکایی خــارج نشــده بــود. 
المللی ســر  آمریکا به عنوان یک ابرقدرت مهم بین

برآورده و وارد دورۀ جنــگ ســرد شــده بــود. ســال 
تاب جمال عبدالناصر  و شاهد انقالب پرتب ۱۹۵۲

  در مصر بود که آرایش تمام منطقه را دگرگون کرد.
، دانشگاه ۱۹۵۱در میان این رخدادها، در سال 

آمریکایی بیروت ادوارد استوارت کندی را به سمت 
برای انجام این کار،  ٢دانشیار ریاضی منصوب کرد.

بخش اداری دانشگاه آمریکایی بیروت ناخودآگــاه 

                                                    
1. C. Zurayk 

 -۱۸۵)، ص ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹( ۹(بارسلون)، شمارۀ  سهیلشناسی کاملش در نشریۀ  آخرین یادنامه برای او، شامل زندگینامه و کتاب .٢
  چاپ شد. ۲۱۴

 )٢٠٠٩ -١٩١٢دی (ادوارد استوارت کن
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ینی از فعالیت در حوزۀ علوم در جهان اسالم و  کشورهای عربی آماده کرد. صحنه را برای مرحلۀ نو
یان  نامیدند و در میان حلقۀ بزرگ می ١»تد«اش او را  کندی (که خانواده و دوستان صمیمی تر دانشجو

دی [مطابق کنیۀ یعقوب بن اسحاق کندی، دانشــمند مســلمان ســدۀ و همکاران و دوستدارانش ِکنْ 
التحصیل  رشتۀ مهندسی برق فارغ شد) پیش از آمدن به دانشگاه آمریکایی بیروت در هـ] نامیده می۳

شده بود و چهار سال در دبیرستان البرز تهران به عنوان دبیر ریاضی تدریس کــرده بــود. او در آنجــا 
اش ادامه یافت، آغاز کرده بود.  فارسی آموخته و دلبستگی به فرهنگ اسالمی را که در سراسر زندگی

دانشگاه آمریکایی بیروت به آمریکا برگشت تا  در فاصلۀ زمانی بین تدریس در تهران و انتصابش در
اش به علوم دورۀ اسالمی بار دیگر زنده  دکترای ریاضی بگیرد. طی این اقامت در آمریکا دلباختگی

نگار پیشرو علــم در ایــاالت  ، که آن هنگام تاریخ٢رج سارتنها در هاروارد با ج ان سالشد و در هم
اش نه در هاروارد بلکه  د دریافت که حامی و سرمشق واقعیمتحده بود، دیدار کرد. کندی بسیار زو

یگــه ۹۰در دانشگاه براون واقع در  نگــار علــم  ، تاریخ٣ئروبا کیلومتری جنوب هاروارد است: اتــو نو
تر او بــود، و بــه وی یــاری کــرد تــا بــه مطالعــۀ  تری که نه تنها راهنمای مناســب تر و شایسته باهوش

چنین دوستی مغتنم نزدیکی را که تــا زمــان مــرگ  بازگردد، بلکه همریاضیات و نجوم دورۀ اسالمی 
  ادامه یافت، آغاز کرد. ۲۰۰۹و مرگ کندی در  ۱۹۹۰خود در 

شــد کــه دوســتان  آشــنا» کــالج زنــان بیــروت«در بیروت، کندی با معلمی به نام مری هلن در 
های نمونۀ آسمانی کــه  اجنامیدند. آن دو سرانجام در یکی از آن ازدو می» عایشه«اش او را  صمیمی

پیمان و همراه شدند. در شرایطی که کندی آن چنان خود را وقف کــارش  تا پایان عمر دوام آورد هم
ای از ســوی خــدا  کرد، مری هلن همچون فرستاده کرد که روز تولد فرزندانش را نیز فراموش می می

یسندۀ همکا فضای کاری کندی و امور خانواده را سامان می ر شوهرش و بــه نظــر مــن، آینــۀ داد، نو
نگار برجستۀ علم در آینده شد. به باور من، کندی بــدون  نمای شخصیت کندی به عنوان تاریخ تمام

  هایش را به انجام رساند. توانست پژوهش اش، مری هلن، نمی همراه سراسر زندگی
از یــک ســو، رو شــد.  کندی در هیأت علمی دانشگاه آمریکایی بیروت با برخوردی دوگانه روبه

آمد و  کسانی بودند که این استاد دانشگاه آمریکایی بیروت را که با دوچرخه به محوطۀ دانشگاه می
پذیرفتنــد. ایــن تصــویر در  کرد، چندان با مهربانی نمی گاهی کودکانش را سوار همان دوچرخه می

تاد؛ کسانی که اف توان گفت پویایی ذهنی کافی نداشتند، جا نمی کم می ذهن سطحی آنان که دست
قیمــت  هــای گران دوز و بســتن کراوات وقت و پول خود را صرف پوشیدن کت و شــلوارهای دســت

کسفورد یا کمبریج خریده بودند، پز  های اسپرتی که از فروشگاه کردند. آنان با پوشیدن کت می های آ
                                                    

1. Ted 
2. George Sarton 
3. Otto Neugebauer 



 

 

١٣ 

ار
ش ت
وه
پژ

 خی
ور 
 د
وم
عل

 ۀ
الم
اس

 ی
مر
ه آ
گا
ش
دان

ر 
د

ی
کا
ی
ی

یب 
ت
رو

 

کایی بیروت تثبیت دادند تا به خیال خود موقعیتشان را در مقام اعضای هیأت علمی دانشگاه آمری می
 بسیاری از آنها با دیدن کندی به

ً
  افتادند. های فکری خود می تلخی یاد کاستی کنند. ظاهرا

خوشبختانه و از سوی دیگر، کسانی در میان استادان بودند که در عشق ساری او بــه علــوم دورۀ 
کنــدی بــه اسالمی شریک بودند؛ کسانی از گروه ریاضی نظیر وصفی حجاب که پنج سال پــس از 

درگذشت و دانشگاه آمریکایی بیــروت هنــوز بــه یــاد وی بــه  ۲۰۰۴بخش ریاضی پیوسته بود و در 
دهد. کندی همراه با  های ریاضی و فلسفه بورس پژوهشی وصفی حجاب می دانشجویان عرب رشته

 منابع و مطالعات«ای از سلسله انتشارات  حجاب کار خود را در مقام ویراستار همکار در مجموعه
دانشکدۀ علوم و فنون پــی گرفــت. » مطالعات شرقی«زیر مجموعۀ انتشارات » در تاریخ علوم دقیق

دانم، در این زیر مجموعه دو کتاب چاپ شد. یکی دربارۀ گذر ســیارات در احکــام  تا جایی که می
ام n] و دیگری دربارۀ استخراج ریشۀ تمهید المستقر لتحقیق معنی الممرنجوم از ابوریحان بیرونی [

]. کندی الحساب مفتاحق) [۸۳۲گانی در رسالۀ حساب جمشید کاشانی (د  در عددنویسی شصت
برقرار کــرد کــه دو ســال  ١چنین دوستی نزدیکی با کسانی چون مری حنانیه رگیه در گروه ریاضی هم

در  النهارهای مبــدأ ای دربــارۀ نصــف ها بعد کندی همراه او مقاله پس از او به گروه پیوسته بود. سال
نجوم دورۀ اسالمی منتشر کرد. جمیل علی حدود سه سال پس از کندی وارد گروه ریاضی مدرســۀ 
عالی مهندسی دانشگاه آمریکایی بیروت شد و در همکاری با کندی، ســرانجام ترجمــۀ انگلیســی 

این اثر در صدمین سالگرد تأسیس دانشگاه آمریکایی بیروت  تحدید نهایات األماکن را منتشر کرد. 
  ٢بعد کتاب دیگری حاوی شرح مبسوط این اثر نوشت.  اپ شد. کندی چند سالچ

بین کسان دیگری در هیأت علمی دانشگاه آمریکایی بیروت که کندی آنان را به مطالعــۀ تــاریخ 
العمر  توان گفت به دام انداخت، چرا که آنان دانشجویان مادام علوم دورۀ اسالمی تشویق کرد و می

نام بــرد کــه او را  ٣توان از فرانس بروین ای آن شدند، می نگاران حرفه ۀ خود تاریخاین رشته و به نوب
شناسی بود که  ، استاد زمین٤خواندیم؛ هلندی معروف قبلی تئودور راون می» هلندی معروف دیگر«

کرد و به  به دانشگاه آمریکایی بیروت آمد. او همیشه در رشتۀ خود مطالعه می ۱۹۵۰در اواخر دهۀ 
داد. من دانشجوی هر دوی این پژوهشگرها بودم، هرچند رشتۀ آنها  ی تن به وسوسۀ کسی نمیآسان

 به علوم دورۀ اسالمی مربوط نمی
ً
بــه گــروه فیزیــک دانشــگاه  ۱۹۵۸شد. فرانس بروین در  مستقیما

های کالج  آمریکایی بیروت پیوست و به زودی استاد درس نجوم شد که وان دایک در نخستین سال

                                                    
1. Mary Hanania Regier 

) در دانشگاه آمریکایی بیروت منتشر شد. ترجمۀ ۱۹۷۳) و شرح انگلیسی آن از کندی (۱۹۶۷ترجمۀ انگلیسی این اثر از جمیل علی ( .٢
  در تهران انتشار یافت. م ۱۳۵۲فارسی این اثر نیز توسط احمد آرام در سال 

3. Frans Bruin 
4. Theodor Raven 
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تر از آن وان دایک  ان سوری به راه انداخته بود. بروین به مدیریت رصدخانۀ لی هم که پیشپروتست
و فرانس بروین در اواخــر  ۱۹۵۰بود رسید. بین دورۀ جرداق در مقام مدیر رصدخانه در اوایل دهۀ 

چند سالی مدیریت رصدخانه را بر عهده داشت که به نظــر مــن بــرای  ١، اوون گینگریچ۱۹۵۰دهۀ 
ازی گنبد و نصب برخی تصاویر اجرام نجومی بر دیوارها باید از وی قدردانی کرد. کندی در آن بازس

یان را گرد آورده بود تا سمیناری جدی در باب نجوم دورۀ اسالمی تشکیل  هنگام گروهی از دانشجو
 ٣شگاه ییلآموختۀ دان ، که دانش٢ها نام برد: دیوید کینگ توان از این دهد. در میان اعضای سمینار می

تی کــه بعــدها از گــروه مطالعــات شــرقی  آی ، مهندس شیمی از دانشگاه ام٤بود؛ جان لیوینگستون
دانشگاه پرینستون دکترا گرفت و سپس در دانشگاه هاروارد دانشجوی دورۀ پسادکتری شد و در اوایل 

ت؛ و خودم که در دانشگاه آمریکایی بیروت پیوس» زنجیرۀ تمدن«برای تدریس به برنامۀ  ۱۹۷۰سال 
آموختۀ دانشگاه برکلی بودم. یک کار مهم دیگر گینگریچ آن بود که در مقام اســتاد مهمــان در  دانش
ام که آن زمان تمام  بی پیکر آی های غول ، به کندی و اعضای سمینار کمک کرد تا از رایانه۱۹۷۰سال 

اســتفاده کننــد. همــین یک ضلع سالن کالج را پر کرده بود، بــرای پــژوهش در حــوزۀ تــاریخ علــم 
های پژوهشی ما را  ترین دستاوردی بود که به خاطرش مدیون گینگریچ بودیم. این تجربه روش مهم

های عظیم بعدها چنان کوچــک شــدند کــه  ویژه از آن رو که این رایانه برای همیشه دگرگون کرد، به
  گرفتند. روی زانو یا حتی در کف دست جا می

 نمی ۱۹۷۰ هرچند بروین در اوایل دهۀ
ً
توانست  استادتمام فیزیک شده بود، مانند گینگریچ اصال

عربی حرف بزند. با وجود این، او از کار کندی الهام گرفت و همزمان دو طرح پژوهشی مهم را آغاز 
هایی  های میانه با ساختن نمونه کرد. اولی تالش برای بازسازی رصدهای نجومی دورۀ باستان و سده

، توانســتم ۲۰۱۳باستانی و نصب آنها در پشت بام ساختمان فیزیک بود. در بهــار همانند ابزارهای 
ای هم  شماری از این ابزارها را که هنوز، یعنی چهل سال بعد، آنجا بودند پیدا کنم. بروین رصدخانه

نامید. طرح دیگر او به کار گرفتن شماری » رصدخانۀ عربی«در خانۀ خودش در کفور ساخت و آن را 
های نجومی  ای از متن زبان بود که برای آنها کمک مالی برقرار کرد تا برایش گزیده شجویان عرباز دان

سپس آن متون ترجمه شده را پس از افزودن شرح خود بر آنها، تکثیر و  کهن را به عربی ترجمه کنند. 
و  ۱۹۶۰ های دهۀ نگاران علوم دورۀ اسالمی در سال بین اعضای جامعۀ کوچک و در حال رشد تاریخ

نامیدند (بازی با تشابه  می های بیرونی خبرنامهکرد. این اوراِق هرازگاه را  توزیع می ۱۹۷۰اوایل دهۀ 
  لفظی بروین و بیرونی) و ما همه مشتاقانه منتظر شمارۀ بعدی آن بودیم.

                                                    
1. Owen Giengerich 
2. David King 
3. Yale 
4. John Livingston 
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پژوهشگرانی که کندی مستقیم یا غیر مستقیم جذب کرد تا در تالشــی گســترده بــرای مطالعــۀ 
کردند. با کمک آنان و  یخ علوم دورۀ اسالمی دستیارش شوند، همه با رضایت همکاری میجدی تار

ناپذیر تد و مری هلن، مطالعۀ تاریخ علوم دورۀ اسالمی در دانشگاه آمریکایی  کار گروهی خستگی
بیروت رسمیت یافت، هرچند نه تا آن حد که منجر به تأسیس بخش و یا حتی درســی اختصاصــی 

 غیر رسمی و داوطلبانه و بر اساس  ۱۹۷۰که در سال  شود. سمیناری
ً
» تصــادف«برگزار شد، کامال

مند در آن سال  محض بود و وقتی ممکن شد که ترکیب درستی از هیأت علمی و دانشجویان عالقه
  خاص در دانشگاه آمریکایی بیروت گرد آمدند.

ای که  رسید. برخی به عرصه می ها نفر دانشجویان کندی تا حدی متفاوت بودند و تعدادشان به ده
یش نبودند و با او   دانشجو

ً
انتظار نداشتند برایشان جذاب باشد کشیده شده بودند. دستۀ دیگر رسما

بردند.  کرد، بهره می های خصوصی او که به هر فرد مشتاقی عرضه می درسی نداشتند؛ ولی از راهنمایی
انشجویش بودند. گروه نخست از طریق درس ها) د کسانی هم بودند که دورادور (از طریق همایش

معمول کندی دربارۀ تاریخ ریاضیات به حوزۀ تاریخ علوم دورۀ اسالمی وارد شده بودند. من این درس 
با او گذراندم. شیوۀ کارش  ۱۹۷۰ام در  نامه را در بازگشت به دانشگاه آمریکایی بیروت و کار روی پایان

های درســی برگزیننــد و اگــر اثــر منســجمی پدیــد  ای مقالهکمک به دانشجویان بود تا موضوعی بر
 در  آوردند، ترتیبی می می

ً
داد تــا آن مقــاالت مشــترکا

مجالت تخصصی تاریخ علوم دورۀ اســالمی چــاپ 
شود. آخرین باری که من ایــن مقــاالت بــا امضــای 

فرزندان  ١شد. مشترک را شمردم، بیشتر از بیست تا می
یــد ک ینــگ، جــان فکری کنــدی، کســانی چــون دیو

ینگستون و خود من، پژوهش در تاریخ علوم دورۀ  لیو
ای دنبال کردیم و ما نیز دانشجویان  اسالمی را حرفه

خود را به همین کار واداشتیم. بین دانشجویان کینگ و 
 تعداد این نوه

ً
های فکری کندی  دانشجویان من، طبعا

بیشتر شد و از جملۀ اینان سرپرست پیشین دانشگاه 
ل بود. آمریکایی

ّ
  بیروت دکتر احمد دال

برای تکمیل این بررسی کوتاه از نقــش دانشــگاه 

                                                    
  های مشترک کندی، همکاران و شاگردانش در کتاب زیر گرد آمده است: ای از مقاله مجموعه .١

Kennedy, E. S., Colleagues and Former Students, Studies in the Islamic Exact Science, American University of 
Beirut, 1983. 
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آمریکایی بیروت در اشاعۀ علوم دورۀ اسالمی به عنوان یک رشتۀ علمی و موضوعی امــروزی بــرای 
حلقــۀ «ای که آن را  مطالعه، باید به عرصۀ دیگری که تحت تأثیر کندی پدید آمد، اشاره کنم. حوزه

کرد، دلیل خوبی برای تد و  امم. نه تنها مایکل، پسر کندی، که در بارسلون زندگی مین می» بارسلون
مری هلن بود که به بارسلون سفر کنند، بلکه بخش زبان عربی دانشگاه بارسلون به ریاســت خــوان 

های گونــاگون از کنــدی و  پــس از بازنشســتگی کنــدی در فرصــت ٢و سپس خولیو سامســو ١ورنت
های زمانی مختلف به بارسلون بروند. در آنجا بار دیگر عشق مسری  در بازه کرد همسرش دعوت می

 از میان دانشجویان سامسو 
ً
 جدیدی، عمدتا

ً
کندی به علوم دورۀ اسالمی منجر به وسوسۀ گروه کامال

نامیدم و ثابت شــد کــه  می» ناوگان اسپانیایی«شد که من گاه به شوخی آنها را بر اساس تعدادشان 
تر از ناوگان اصلی اسپانیا توانستند نفوذ خود را گسترش دهنــد. همــۀ آنــان پــژوهش در  بسیار موفق

  ای دنبال کردند و این کار تا امروز ادامه دارد. تاریخ علوم دورۀ اسالمی را به طور حرفه
های داخلی، اقامت  ، یعنی بالفاصله پس از ترک لبنان در دورۀ جنگ۱۹۷۰کندی در اواخر دهۀ 

در دانشگاه حلب داشت. در آن مؤسسه او همراه با مری هلن  ٣ؤسسۀ تاریخ علوم عربیکوتاهی در م
شد. اما البته نه با  ، هرازگاه منتشر می۲۰۱۳که تا اوت  کمک کرد ٤تاریخ علوم عربیبه تأسیس مجلۀ 

اکنون که این سطور را می همان شور و حرارتی که تد و مری هلن آن را اداره می یسم، یع کردند.  نی نو
، این مجله همراه با تمام میراث فرهنگی سوریه در خطر از بــین رفــتن اســت و تنهــا ۲۰۱۳در اوت 

 ای ممکن است آن را به شکلی در آینده احیا کند و ایمانم را به من بازگرداند. معجزه

  
  )م۱۹۹۸/ ۱۳۷۷، اش (پرینستون اتاق کار کندی در خانه

                                                    
1. Juan Vernet 
2. Julio Samsó 
3. Institute for the History of Arabic Science 
4. Journal for the History of Arabic Science 
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 کندی از حلب به فرانکفورت سفر کــرد و در
نگار برجســتۀ تــاریخ علــوم  آنجا مهمان دو تاریخ

ید کینگ بود. در  دورۀ اسالمی، فواد سزگین و دیو
فرانکفورت تد و مری هلن ترتیبی دادند تــا ثمــرۀ 
ــژوهش  کــار دراز مــدت و عاشــقانۀ آنهــا، اوج پ

های بســیار، بــه  شورمندانۀ ایشان در طــول ســال
ای از  شکل کتاب منتشر شود. این اثــر مجموعــه

هایی است که در آثار نجــومی  م شهرها و محلنا
فارسی و عربی دورۀ اسالمی آمده اســت، همــراه 

ــن مکان ــایی ای ــرض جغرافی ــول و ع ــا ط ــا؛  ب ه
همتا در جغرافیای ریاضی. تکمیــل  شاهکاری بی

ها طــول کشــید و اکنــون بــه  ایــن پــژوهش ســال
صــورت کتــاب، ســاخته شــده از کاغــذ واقعــی 

توان آن را به جای اشکال مختلــف الکترونیکــی از  شده است که می(امیدوارم بدون اسید) عرضه 
پذیرند، به کــار  دی) که همگی آسیب های سخت و سرانجام لوح فشرده (سی فالپی گرفته تا دیسک

 از بــین  دانند تمام این رســانه کنند می برد. همۀ کسانی که در عصر الکترونیک زندگی می
ً
ها کــامال

های خطی آنها از هزاران سال پیش  های با کاغذ بدون اسید که نسخه برفتنی هستند، بر خالف کتا
هــا و ابزارهــای خوانــدن آنهــا،  اند و در آینده نیز باقی خواهند بــود، در حــالی کــه فالپی باقی مانده

 متغیر و مجازی را پر می های پسماند گورستان
ً
  کنند. های جهانی وسیعا

ران بازنشستگی را در پرینستون بگذرانند؛ نزدیک اولین ها به ایالت متحده بازگشتند تا دو کندی
یگه باوئر که استاد من هم بود و نه تنها همۀ امکانات را به کندی عرضه کرد، بلکه  استاد کندی، اتو نو

به هر دوی ما این فرصت را داد که با هم روی دو اثر کار کنیم: یکی ابزار جالبی در نجوم ریاضی که 
را برایش ساخت؛ و دومی ویراســت و ترجمــۀ مشــترکی از تــاریخ » وسیجفت ط«کندی اصطالح 

بتانی، منجم سدۀ چهارم هجری، که پس از مــرگ کنــدی در  في دالیل القرانات والکسوفاتکتاب 
  ).۱۴۸ -۱۳، ص ۲۰۱۰ -۲۰۰۹، ۹(بارسلون) چاپ شد (شمارۀ  سهیلمجلۀ 

  خاتمه
دانشــگاه آمریکــایی بیــروت، امیــدوارم  در مرور مراحل مختلف اشاعۀ علوم دورۀ اسالمی از سوی

 پدید آوردن همه چیز از هیچ بود به وســیلۀ ســه ذهــن بســیار 
ً
روشن کرده باشم که آن مراحل تقریبا

نهایت بخشنده: در مرحلۀ نخست کورنلیوس وان دایــک و در مرحلــۀ بعــدی  توانمند و سه روح بی
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اندازه  اق. نفوذ دو نفر نخست در واقع بیادوارد استوارد کندی و سرانجام در فاصلۀ میان آن دو جرد
ویژه وقتی تأثیر آنان را در زندگی بسیاری دیگر، همچون دوایر حاصل از برخورد سنگ بر  است و به

  یابد. کسانی که ایثارگری آنان را لمس کرده بودند. بینیم که چگونه گسترش می سطح آب، می
کید می های علمــی  ر سطور پیشین را بر اساس کتابکنم که نخستین مرحلۀ یاد شده د دوباره تأ

اند، باید مرحلۀ تولیــد  گوناگونی که نخستین پیشگامان در دانشگاه آمریکایی بیروت به عربی نوشته
آن افراد به طریقی توان، انگیزه و تداوم فکری خود را به دریای  فرهنگ علمی در جهان عربی نامید. 

م یافته بود، مدیونند. در نگاهی دوباره به گذشته به آسانی بیکران شور و توانی که در وان دایک تجس
زیادی برای احیای اصطالحات کهن علمی در زبان   العاده یابیم که در آن مرحله کوشش فوق در می

عربی به کار رفت تا این اصطالحات در علوم نوین عربی و به سود مدارس امروزی در تمام جهــان 
  گسترۀ این تأثیرات را دریافت؟ توان عرب رواج یابد. چگونه می

 متفاوت از نظر ماهیت فکری بود که آغاز آن را می مرحلۀ دوم، مرحله
ً
توان اواخر جنگ  ای کامال

ای که با حضور کنــدی، همکــاران، دانشــجویان او و شــاگردان  ویژه در دوره به ؛جهانی دوم دانست
یانش امواج و پژواک تــوان گســترۀ  افت. در اینجا نیز نمیهای این حرکت تداوم و گسترش ی دانشجو

  نفوذ را دریافت.
توان مرحلۀ تولید مواد و  مرحلۀ دوم تفاوت آشکاری با مرحلۀ اول دارد. مرحلۀ نخست را به راستی می

های کالسیک آن و آمیختن تدریجی آنها با مفاهیم علوم نوین  مراجع علوم دورۀ اسالمی و احیای گنجینه
های درسی دبیرستانی و دانشگاهی سدۀ بیستم میالدی و پــس از  الش به کتابغربی نامید. حاصل این ت

ویژه نجوم اسالمی بود، پس از آن کــه  آن راه یافت. مرحلۀ دوم شاهد احیای تاریخ علوم دورۀ اسالمی، به
 بعد از دورۀ کارلو آلفونسو نالینو

ً
  ٢) در نیمۀ اول سدۀ بیستم متوقف شده بود.۱۹۳۸ - ۱۸۷۲( ١ظاهرا
هایش را دربارۀ تاریخ نجوم دورۀ اسالم در دانشگاه فؤاد اول  لینو همچون وان دایک، سخنرانینا

 در  که بعدها دانشگاه قاهره خوانده شد، به عربی ایراد می
ً
افتتاح  ۱۹۰۸کرد. دانشگاه فؤاد اول رسما

. ایــن سلســله های نالینو در آن پیش از تبدیل آن به دانشگاه قاهره انجــام شــده بــود شد و سخنرانی
کــه اکنــون اثــری  الفلک، تاریخه عندالعرب في القرون الوسطی علمگفتارها در کتابی مرجع به نام 

در رم چاپ شد. تا آن زمان کتابی با این اهمیت و  ۱۹۱۱شود، گردآوری و در  کالسیک محسوب می
  ٣جامعیت نوشته نشده بود.

                                                    
1. Carlo Alfonso Nallino 

بتانی را فراهم کرده بود که در  زیج صابیی یعنی های دورۀ اسالم ترین متن نالینو پیش از آن، تصحیح، ترجمه و شرح التینی یکی از مهم .٢
  ای عالی از انتشار متون علمی است. در سه جلد در رم چاپ شد و نمونه ۱۸۹۹سال 

منتشر  ۱۳۴۹های اسالمی تهران، در  به همت احمد آرام در کانون نشر و پژوهش تاریخ نجوم اسالمیترجمۀ فارسی این کتاب با عنوان   .٣
  شد. م
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دومین مرحلۀ دورۀ جدید را کندی درست پس از جنگ جهانی دوم از جایی که نــالینو در نیمــۀ 
اول قرن بیستم رها کرده بود، آغاز کرد. کندی همانند نالینو پی برد کــه تــاریخ علــوم دورۀ اســالمی 
 و قاطعانه باور داشت که تــاریخ نبایــد بــر

ً
 بخشی اساسی از تاریخ فرهنگ اسالمی است. او عمیقا

بنا شــود، بلکــه بایــد مبتنــی بــر  -که بود و هنوز هست  چنان -اساس شایعات و روایات ساختگی 
های سراســر جهــان  پژوهش در منابع دست اول در علوم دورۀ اسالمی باشد که به وفور در کتابخانه

وجود دارد. کندی، به پیروی از نالینو کوشید تا تصحیح یا چاپ عکســی نســخ خطــی اصــلی (در 
دیــد کــه  که تصحیح عملی نبود) همراه بــا ترجمــه و شــرح آنهــا را فــراهم کنــد. وقتــی می مواردی

های فارسی و عربی چندان نیست تا تصحیحی انتقادی آماده کند، بــه همکــار یــا  تسلطش بر زبان
تحدیــد نهایــات کرد؛ همان کاری کــه بــا جمیــل علــی در مــورد کتــاب  دانشجوی خود اعتماد می

این سطح کار علمی مورد نظر کندی و نــوع مطالعــۀ جــدی در تــاریخ نجــوم  بیرونی کرد. األماکن
ای که کندی عضو هیأت علمــی آن بــود، بــه  دورۀ اسالمی بود که دانشگاه آمریکایی بیروت در دوره

  آن مشهور شد.
آنکه به تحول بنیادینی کــه کنــدی در حــوزۀ نجــوم دورۀ  توانم به پایان ببرم، بی این خاتمه را نمی

ی در سراسر جهان موجب شد و داستان شگفتی که این تأثیر را ممکن ساخت، اشــاره کــنم. اسالم
ای بنیادی در سر داشت.  به دانشگاه آمریکایی بیروت پیوست، نقشه ۱۹۵۰وقتی کندی در اوایل دهۀ 

چــون  خواست تاریخ علوم دورۀ اسالمی را مطالعه کنــد، نــه اینکــه هم که پیشتر آمد، می وی، چنان
آن را تولید کند، زیرا به اهمیت آن به عنوان یک رشتۀ علمی و به نقــش فرهنگــی ایــن رشــتۀ  گذشته

 از فرهنگنامۀ جرداق نقل شد باور داشت. نخســتین درس
ً
گفتــار نــالینو در  علمی به صورتی که قبال

  دانشگاه فؤاد اول نیز به درستی به همین مسئله، یعنی چرایی مطالعۀ تاریخ علم، اختصاص داشت.
گونه تاریخی بنویسد که بتواند از آن برخی نتایج دربارۀ علوم  خواست آن کندی همانند نالینو می

های علمی دیگر نظیر علم یونانی، هندی یا حتی غربی  دورۀ اسالمی و ویژگی آن را در مقایسه با سنت
اساس متونی  خواست که آن نتایج بر اساس حقایق عینی باشد؛ بر استخراج کند. اما در عین حال می

  گفتند. اش می از خود میراث علمی دورۀ اسالمی و نه آنچه مردم شاعرانه یا عوامانه درباره
کرد که اگر منجمانی که در جهان اسالم فعال بودند، توانستند به  کندی سپس چنین استدالل می

ی های نجــوم نتایج نجومی جدیدی دست یابند که موجب شد علم هیئت اسالمی از دیگــر ســنت
بود که آنها خود انجام داده بودند، و  متمایز باشد، پس آن نتایج باید بر اساس رصدهای جدیدی می

یسندگان   بدیع بودند، نو
ً
آن رصدها را باید بتوان در آثار برجامانده از آنان یافت. اگر این نتایج واقعا

گاهانه به گزارش کتاب دادنــد، یعنــی بایــد  ع میهایشان به عنوان چیزی تــازه ارجــا های نجوم باید آ
هــا  ای کــه ایــن خالقیت گذارند. همچنــین بــرای تثبیــت دوره ای نو قدم می دانستند که در زمینه می



 

  

٢٠ 

ــون نجــومی  صــورت می گرفــت الزم بــود از مت
ای کــه در زمــانی طــوالنی در جغرافیــای  عمــده

وسیع تمدن اسالمی پدید آمــده بــود، نمــوداری 
ترین مکان  شد. کندی معتقد بود منطقی رسم می

برای ثبت چنین رصدهای بدیعی، متون نجومی 
هاست. بهترین ترجمــۀ لغــت  »زیج«معروف به 

اســت و » کتابچــۀ نجــومی«زیج در ایــن مــورد 
ریشۀ  ١کرد. کندی هم خود آن را چنین ترجمه می

ای  مبهم است، اما به ظــاهر از واژه» زیج«لغت 
در فارسی باستان یا سانسکریت به معنی چیــزی 

ها شــبیه  ای از رشــته به ریسمان یا مجموعهشبیه 
تار و پود گرفته شده است. مجموعۀ تارهای فرش 
بســیار شــبیه جــدولی اســت کــه ســطرها و 

هایش با اعداد پر شده باشد. هــر صــفحۀ  ستون
   ٢زیج هم چنین شکلی دارد.

هایی  یجهای خطی ز های نسخه آوری میکروفیلم برای تهیۀ این نمودار کلی، کندی آغاز به جمع
ها را در کتابخانۀ یاِفت دانشگاه آمریکایی بیروت به  کرد که به آنها دسترسی داشت. او آن میکروفیلم

ید کینگ هم نسخه امانت گذاشت، و یادم می ای داد. کندی با مقایسۀ ساختار آن  آید که به من و دیو
بر اساس رصدهای خود، بلکه متون، به زودی پی برد که بیشتر نویسندگان در واقع نتایج خود را نه 

توان بر اساس وابستگی به  اند و در نتیجه این متون را می تر تدوین کرده بیشتر با اقتباس از منابع قبل
های نجومی فراهم آورد کــه در  بندی کرد. او پژوهشی دربارۀ محتوای تمام آن کتابچه منبعشان دسته

های گفته شده را کــه منبــع مشــترکی  هایی از گروه او در این اثر نمونه ٣آن را چاپ کرد. ۱۹۵۶سال 
برای نمونه نسب در حدود ده زیج به اثر ابوالوفا بوزجانی (د  او  ٤رسید. ق) می۳۸۷داشتند تهیه کرد. 

داد، و دیگری دربارۀ منــابع  دو نمودار دیگر تهیه کرد: یکی بسامد و خاستگاه متون زیج را نشان می
 ها بود.درونی آن ی و ارتباطمتون نجوم

                                                    
1. astronomical handbook 

  . م۴۴ -۲۸، ص ۱۳۹۶، ۲۲ ج، دانشنامۀ جهان اسالم، »زیج«برای درک بهتر مطلب و توصیف کندی از زیج، بنگرید به مدخل  .٢
  در تهران منتشر شده است. م ۱۳۷۴در سال  های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیجترجمۀ فارسی این اثر با عنوان  .٣
 شد. هم خوانده می والوفامجسطی ابکه  زیج واضح .٤
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 های مبتنی بر زیج ابوالوفا بوزجانی زیج
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یست ساله بین ســال آخرین نمودار که دوره مــیالدی را در بــر  ۱۵۰۰تــا  ۳۰۰های  ای هزار و دو
انداز جامعی از  شد، چشم النهرین، ایران و هند را شامل می های نجومی یونان، بین گرفت و سنت می

  دهد. را نشان میتمام تاریخ نجوم در بستر فرهنگی آن 

 
  ها منابع متون نجومی و ارتباط درونی آن

 آماری، به او اجازه داد تا ویژگی
ً
های تمــام حــوزۀ آثــار نجــومی در  این پژوهش با ماهیت تقریبا

تواند دریابــد نتــایج نــوین منجمــی مثــل  تمدن اسالمی را تعیین کند و با این زمینه اندیشید که می
دیگران قرار گرفت، چه وقت حاصل شد و تا چه حد انتشار یافت. همۀ  ابوالوفا بوزجانی که سرمشق

  های پراکنده بود. ها بر اساس خود متون و نه روایت گیری این نتیجه
زیج، بسته به این  ۱۵۰ها، به خوبی دریافت که مجموعۀ او شامل حدود  کندی با داشتن این داده

. او همیشه در جستجوی اطالعات بیشتری بود و که چگونه آنها را بشمریم، به هیچ وجه کامل نبود
ها، کشفی تصادفی کرد که نجــوم دورۀ اســالمی را در  تر کردن داده با همین پافشاری و پیگیری دقیق

 تغییر داد.
ً
  سطح جهانی اساسا
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باوئر و  ، کندی در راه دانشگاه براون برای رفتن به نزد استادش، نویگه۱۹۵۷ -۱۹۵۶های  در سال
کسفورد توقف کرد تا به نسخۀ یک زیج دیگــر کــه پیشگذراندن د تــر  ورۀ مطالعاتی یک ساله، در آ

زیــج انگیز  شد، نگاهی بیندازد. آن زیج نام کنجکاوی ندیده بود و در کتابخانۀ بادلیان نگهداری می
ق) نوشته بود که موقــت ۷۷۷بر خود داشت. این زیج را منجمی دمشقی به نام ابن شاطر (د  جدید

نامیده شدن این زیج کنجکــاوی کنــدی را » جدید«نگهداری وقت) در مسجد اموی بود.  (مسئول
برای امکان دستیابی به گزارش رصدهای جدید و در نتیجه شاهدی بر خالقیت و نوآوری مسلمانان 

 متأخر در علوم 
ً
یعنی زمانی که همۀ مورخان  -حدود اواسط سدۀ هشتم هجری  -در آن دورۀ نسبتا

  ه بودند که علوم در تمدن اسالمی مرده و دفن شده بود، تحریک کرد.علمی پذیرفت
ابن شاطر بود، کتابدار به اشتباه اثر  زیج جدیدای از  وقتی در سالن مطالعۀ بادلیان منتظر نسخه

نام داشت. کندی اشــتباه  النهایة السؤل في تصحیح األصولدیگری از ابن شاطر را برایش آورد، که 
خواست ببیند، درخواست کرد. وقتی منتظر کتاب مورد  ت و مؤدبانه زیجی را که میکتابدار را دریاف

... پرداخت و پی برد که آن کتاب دربردارندۀ مطالبی است که او هرگــز  النهایةنظرش بود، به تورق 
تر ندیده بود. وقت زیادی برای مطالعۀ آن نداشت، پس میکروفیلمی از آن هم سفارش داد و آن  پیش
باوئر نشان داد، او بالفاصله  ابن شاطر را به نویگه النهایۀخود به دانشگاه براون برد. وقتی نسخۀ  را با

پی برد که در آن ارتباطی بین مدل ریاضی مورد استفادۀ ابن شاطر برای توضیح حرکت ماه و آنچــه 
باوئر روی اثر  هسال پس از ابن شاطر به کار برده بود، وجود دارد. در آن هنگام نویگ ۱۵۰کوپرنیک 

کرد که در آن متــون نجــومی از دورۀ بــابلی تــا زمــان  کار می ١تاریخ نجوم ریاضی کهنمشهورش، 
  کرد. کوپرنیک را تجزیه و تحلیل می

ای مقــدماتی دربــارۀ ایــن  باوئر با تشخیص اهمیت این یافته، به کندی پیشنهاد کرد نوشته نویگه
ویژه که نسبتی مستقیم بین محتوای آن و  گاه شوند، بهنسخۀ خطی چاپ کند تا دیگران از اهمیتش آ

های ریاضــی انجــام داده بــود، وجــود  آنچه کوپرنیک در سدۀ شانزدهم میالدی با استفاده از روش
تر در دنیای اسالم ابداع شده بود. در نتیجۀ این پیشــنهاد  هایی که حدود دو سده پیش داشت؛ روش

یان کندی، مرد جوانی به نــام  ٢یسیسانشریۀ  ۱۹۵۷ای در شمارۀ سال  مقاله به قلم یکی از دانشجو
پرنیکی پیش از کوپرنیک«ویکتور رابرتس، با عنوان   ٣»فرضیۀ خورشید و ماه ابن شاطر، یک مدل کو

  به چاپ رسید. 
  این مقالۀ پنج صفحه

ً
ای خیلی زود نظرها را به ابن شاطر که تا آن زمان برای مورخان علم کامال

 همه بیرونی را بــه ســبب کارهــای ادوارد زاخــائو در ســدۀ نــوزدهم  ناشناخته بود،
ً
جلب کرد. تقریبا

                                                    
1. History of Ancient Mathematical Astronomy (HAMA) 
2. Isis 
3. “The Solar and Lunar Theory of Ibn ash-Shāṭir: A Pre-Copernican Copernican Model” 
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بیرونــی و بتــانی را بــه ســبب اثــری از نــالینو از همــان دوره  آثــار الباقیــۀو  ماللهندمیالدی بر روی 
ت بود و می

ِّ
در  شناختند. اما کسی تا آن زمان چیزی دربارۀ ابن شاطر نشنیده بود. از آنجا که او ُمَوق

رفت که به موضوعات نجومی چنان مهمی بپردازد کــه  مسجد مسئولیتی مذهبی داشت، انتظار نمی
  اند از او تقلید کند. کسانی مانند کوپرنیک، که برخی او را پدر نجوم نوین دانسته

ها حول محور  ها و کتاب ، سیلی از مقاله۱۹۵۷در سال  ایسیساز زمان چاپ آن مقالۀ کوتاه در 
تأثیر علوم دورۀ اسالمی بر نوزایی در اروپا پدید آمده است. این تغییر بنیادی در درک ما از نقش جهانی 
علوم دورۀ اسالمی و کارایی و نفوذ آن در بیرون از مرزهای فرهنگ اسالمی، تاریخ علوم دورۀ اسالمی 

  توجه باشد. توانست به آن بی نگار علم واقعی نمی ای تبدیل کرد که هیچ تاریخ هرا به موضوع مطالع
باوئر برای این یافته داشتند  در تحلیل نهایی، بدون کشف تصادفی کندی و اشتیاقی که او و نویگه

 عضو برجستۀ آن بود، آثاری همچــون  نویگه» مکتب«و بدون پیگیری اعضای 
ً
باوئر که کندی قطعا

اثر احمد دالل  ٢اسالم، علم و چالش تاریخ و ١علوم دورۀ اسالمی و پیدایش اروپاا عنوان کتاب من ب
 آمد. و حکایت همچنان باقی است. هرگز پدید نمی

 
جرداق با فینه (کاله سنتی لبنانی)، در مقام مدیر رصدخانۀ لی دانشگاه آمریکایی بیروت در 

کوشد  س جمهور لبنان، کامیل شمعون که میهمراهی با گروهی از مقامات لبنان، از جمله رئی
بخت خود را با تلسکوپ بیازماید، و چارلز مالک که عالوه بر انتصاب نهایی به مقام استاد 
ممتاز دانشگاه آمریکایی بیروت، چند مقام وزارتی در دولت لبنان بر عهده داشت. در اینجا او 

  کوشند سرگرمش کنند. یعکس آنان م یا به کوشد این مقامات را سرگرم کند، یم

                                                    
1. Islamic Science and the Making of the European Renaissance (2007, repr. 2011) 
2. Islam, Science, and the Challenges of History (2010) 
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 ١نارصی عهد در ایران به ورود نجوم جدید
  ٢کارمن پرز گونسالس
  ٣ترجمۀ حمید بهلول

  مقدمه
ق) ۴۴۲پس از  -۳۶۲ق)، ابوریحان بیرونی (۳۷۶-۲۹۱ایران با منجمانی چون عبدالرحمان صوفی (

ای طوالنی در نجوم دارد. سه دهانۀ ماه را به نام این سه  ق) سابقه۶۵۳-۵۷۹و نصیرالدین طوسی (
که نامی هم داشته است، مانند رصدخانۀ مراغه  های به اند. ایران رصدخانه شخصیت برجسته خوانده

ق تأسیس شد و نصیرالدین طوسی اولین رئیس آن بود و رصدخانۀ سمرقند. صوفی یکی از ۶۵۷در 
صور الکواکــب ها  ترین آن ترین منجمان عصر خود بود. از او چندین اثر برجای مانده که مهم مهم

ند؛ ک های فلکی عرضه می است. او در این رساله شرح کاملی از دو شیوۀ قدیمی تصور صورت الثابتة
بطلمیوس آمده است و دیگری بر پایۀ سنت  مجسطیبندی علمی یونانی که در  یکی بر مبنای دسته

ها پرداخت. اثر او  عامیانۀ عربی. صوفی نتیجۀ رصدهای خود را وارد این دو سنت کرد و به اصالح آن
هر هایی حاوی مختصات سماوی ستارگان  های فلکی همراه با جدول شامل تصاویر تک تک صورت

ها از آن تهیه شد، به اثری مرجع  های فراوانی که در طول سده صورت فلکی است. این کتاب با نسخه
های فلکی به همــان ترتیــب عرضــه شــده در  بندی کتاب صوفی به صورت تبدیل شده است. فصل

بطلمیوس است. سیصد سال پس از درگذشت صوفی، رصدخانۀ مراغه تأسیس شــد کــه  مجسطی
ۀ اوج دیگری در نجوم اسالمی بود. این رصدخانه کتابخانۀ بزرگــی حــاوی حــدود دهندۀ نقط نشان

های جغرافیایی و سماوی،  نظیر متعددی از جمله کره چهارصد هزار جلد کتاب داشت و ابزارهای بی
  های زمین در آن وجود داشت. های اقلیم الحلقی بزرگ و نقشه ذات

                                                    
  ای است از  این مقاله ترجمه .١

“On the Transfer of Technology and Knowledge in Iran during the Naseri Period 1848-1896” 
  که در کتاب زیر منتشر شده است:

Orchiston, W., Sule, A., and Vahla, M.N. (eds.), 2018. The Growth and Development of Astronomy and 
Astrophysics in India and the Asia-Pacific Region. Proceedings of the 9th International Conference on Oriental 
Astronomy. Mumbai, Tata Institute of Fundamental Research. pp. 217-232. 

٢. Carmen Pérez González  پژوهشگر پیشین تاریخ علم و فناوری دانشگاه ووپرتال آلمانfotodialog.im.alter@gmail.com  
 bohlulh@gmail.com، میراث علمی، مدیر داخلی پیشین مؤسسۀ ماکس پالنک (برلین) پژوهشگر تاریخ علم .٣
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ه ساخته شد. چندین منجم مهم آن عصر که سال پس از رصدخانۀ مراغ ۱۶۰رصدخانۀ سمرقند 
-۷۹۵بیــگ ( ق) بود دوشادوش الغ۸۳۲-۷۹۰الدین جمشید کاشانی (ح  شان غیاث ترین برجسته

کردند. افول رصــدخانۀ ســمرقند، دورۀ طــوالنی رکــود  ق)، رئیس رصدخانه، در آنجا کار می۸۵۳
بلغــان مســیحی بــرای معرفــی های نجومی را در پی داشت تا زمان اولین تالش (ناموفق) م فعالیت

  نجوم جدید به ایران که در دورۀ صفویه صورت گرفت. 

  . ورود نجوم جدید غربی به ایران٢
  سه عامل ورود نجوم جدید (غربی) به ایران را میسر کرد:

 ق)؛۱۰۵۹فناوری: ورود تلسکوپ (حدود  .۱
 ها؛ ترجمۀ کتاب .۲
 آموزش: دارالفنون و دانشجویان ایرانی که برای تحصیل علوم جدید به اروپا رفتند.  .۳

وپ به ایران ١- ٢   ورود تلس
یــابی  م و راه۱۶۰۸یک رویداد مهم اوایل قرن هفدهم میالدی اختراع تلســکوپ در هلنــد در ســال 

  ها و فرانسوی سریع آن طی سفرهای هلندی
ً
ها  به آسیا بود. آن یسوعیانها و مبلغان مسیحی خصوصا

ای دیپلماتیک به شاهان کشورهای میزبانشان تقــدیم  در این سفرها اغلب تلسکوپ را به رسم هدیه
یابی تلسکوپ به سراسر آسیا، از ژاپن، چین، کــره، ســیام  کردند. کمپانی هند شرقی هلند در راه می

ورهای مختلــف آســیا مهــم (تایلند) تا هند، نقش مهمی ایفا کرد. تاریخچۀ ورود تلسکوپ به کشــ
پی را شروع کنند.  دهد که منجمان می است زیرا در هر مورد زمانی را نشان می   توانستند نجوم تلسکو

طبق اسناد تاریخی دو دهه پس از اختراع تلسکوپ در هلند، تلسکوپ به بسیاری از کشورهای 
و امپراتوری عثمــانی، ایــن آسیایی رسید.با وجود انتقال سریع تلسکوپ به چین، هند دورۀ مغوالن 

کم ها نشان ندادند. تلسکوپ نماد مح صنعتی واکنشی مشابه اروپایی-ها به این ابداع علمی فرهنگ
  شمرد:  سه عامل را برای درک اهمیت آن الزم می ١فو برجستۀ انقالب علمی بود و ها

ه در اول، تلسکوپ ابزار نمادین انقالب علمی جدید و ابزار مشاهدۀ تجربی بود ک«
  انقالب علمی قرن هفدهم نقش بزرگی داشت. 

 هفــدهم قــرن در را کــار نجــوم تلســکوپ -تــر اســت که در عمل از همه مهم -دوم
 اکتشــافی و فعــال پژوهشــی بــه تحــرک کم علمــی از را نجــوم: میالدی دگرگون کرد

  که کرد تبدیل
ً
 یــک تلســکوپ معنــا، ایــن بــه. بــود جدیــد کشــفیات به دنبــال دائما

                                                    
1. Toby Huff 
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 »حمــل قابل آزمایشگاه« یک حال، عین در و...  تازه اختراع شده »کشف دستگاه«
  .کرد استفاده آسمان کاوش برای و برد جهان از ای نقطه هر به شد آن را می که بود

  ».عامل سوم این که تلسکوپ را باید یک ابزار دقیق در نظر گرفت
اه را با تلسکوپ رصــد کننــد و کم از نظر فنی، منجمان آسیایی هم قادر بودند م بنابراین، دست

  های تلسکوپی تهیه کنند.  نقشه
 آن اما تاریخچۀ آشنایی ایرانیان با اند، اشاره کرده ایران به تلسکوپ مسیر ورود مبلغان مسیحی به

   است. مانده ابهام باقی ای از در هاله همچنان
وارد شد یــا در  کم یک تلسکوپ به ایران ق دست۱۰۷۰م/۱۶۶۰بر اساس اسناد موجود در دهۀ 

 رافائل دومان
ً
  تلسکوپی در ایران ساخت.  ١ایران ساخته شد. ظاهرا

ح  -۱۰۶۷، میــرزا عبداللــه اصــفهانی معــروف بــه افنــدی (٢به نوشــتۀ عبــاس اقبــال آشــتیانی
ق تــألیف شــده ۱۱۰۶کــه در ســال  ریاض العلماءق) در جلد اول از قسم ثانی کتاب نفیس ۱۱۳۴

  نویسد:  است، می
چنین آورده که در زمان ما  نوادرالعلوم واألدبدصالح قزوینی در کتاب مولی محم«

در اصــفهان مــردی فرنگــی فاضــل مهنــدس ذوفنــون هســت کــه در فــن ریاضــی 
الخصوص عدیل و سهیم ندارد و آلتی ساخته است و از استادان فرنگ فراگرفته  علی

د دیــده شــوند و ان که چون از آن آلت نظر کنی در شب بسیار ستارگان که دیده نشده
الخصوص در حوالی بعضی از سیارات ستارۀ چند بنماید و ماه به هیأتی عجیب  علی

هــا و شهرهاســت و  ها و جنگل نموده شود و ایشان دعوی کنند که در میان ماه زمین
شمار در او پیدا بود  خوشۀ پروین چنان بزرگ نماید که به وصف نیاید و ستارگان بی

. الغرض عجباز هم به مسافت دور جد
ً
ها به آن آلت در آسمان دیده شود و هیأت  ا

بی است همچو نی هندی که از آن نیزه سازند بــه طــول دو ذرع  آن آلت بر مثال انبو
 و از نی نیزه غلیظ

ً
اند و در دو طرف آن دو شیشۀ  تر، از مقوای کاغذی ساخته تخمینا

هاست در  هیأت آن نصب کرده. سّر آن صنعت در آن دو شیشه و ٣مدور همچو عینک

                                                    
وی ایران در سال ۵۰ از بیش بود که پیرو فرقۀ کاپوسن کلیسای کاتولیک فرانسوی کشیش Raphael du Mans دومان رافائل .١  زندگی کرد. 

  م .شد به خاک سپرده همانجا و درگذشت اصفهان سالگی در ۸۳) در ق۱۱۰۷ رمضان ۸( م۱۶۹۶ آوریل اول در
  . ۳۶- ۳۳، ص ۱۳۲۵، ۱۰، شمارۀ ۲سال ، یادگار، مجلۀ »اولین دوربین نجومی در ایران«عباس اقبال آشتیانی،  .٢
 قدیم آشنایی ایرانیان با عینک به پیش از دورۀ تیموری بازمی .٣

ً
(از  صوراألقالیمیا  هفت کشورترین اشاره به آن در رسالۀ  گردد. احتماال

رند چیزها بزرگتر ماند و چون در پیش چشم دا و در فرنگ سنگی هست سفید که به طلق می«آمده است: ق) ۷۴۸مؤلفی ناشناس در 
به » (نماید بیند و از بهر کسی که باصرۀ او ضعیف باشد و خط باریک خواند بسیار سازند به سبب آن که اشیا و خطوط بزرگتر می می

  م ).۹۶ص، ۱۳۵۳تصحیح منوچهر ستوده، تهران 
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تدویر و تقعیر و مثل این چون چشم بر یک شیشه نهند و از درون نی بنگرند این اثر 
  ». بر آن دو شیشه مواجه هم مترتب گردد و بس عجیب است

  دهد:  ادامه می ریاض العلماءاین نخستین توصیف شناخته شدۀ تلسکوپ در منابع ایرانی است. مؤلف 
ت مولی محمدصالح آورده چیزی تازه نیست چه آن اآلن بین اما آنچه در باب این آل«

ایم و آن در  اقوام فرنگی شایع است و ما آن را مکرر در قســطنطنیه و اصــفهان دیــده
حقیقت یک نوع آلتی است که به دورنما معروف است و ما در خواص دیگری غیر از 

  ». ایم ها که او نقل کرده است، دیده آن
کم تــا  وی، مولی محمدصالح قزوینی، روشن نیست، امــا او بایــد دســتتاریخ تولد و وفات را

توحیــد ق و ترجمــۀ ۱۰۷۳را در ســال  صحیفۀ ســجادیهق زنده بوده باشد زیرا ترجمۀ ۱۰۸۰حدود 
را  نوادر العلوم واألدبق به پایان برده است. در همین حدود هم باید کتاب ۱۰۸۰را در سال  مفضل

ق) ۱۱۰۶-۱۰۷۷ق) و شاه سلیمان (۱۰۷۷-۱۰۵۲شاه عباس دوم (نوشته باشد. او از علمای عهد 
سال پس از آن است که تلسکوپ در اروپا برای اولین بــار بــرای رصــد  ۶۰تا  ۵۰بوده و این حدود 

  اجرام سماوی به کار گرفته شد. 
 مــولی های نوشــته در یادشــده »لیرفائ« نوشته است،اش]  [در ادامۀ مقاله که عباس اقبال چنان

 م۱۶۹۶ تــا م۱۶۴۶ سال از که باشد کشیش فرانسوی دومان باید همان رافائل قزوینی محمدصالح
  ١ق)۱۰۷۱م (۱۶۶۰ای دربــارۀ وضــعیت ایــران در  رســاله و بــود اصفهان رئیس مبلغان کاپوسن در

یی چهاردهم] تقدیم کرد باتیست ژان نوشت و آن را به در ایران مترجم  دومان. کولبر [وزیر اقتصاد لو
 مسئولیت بیشتِر مکاتبات اصفهان در خود اقامت طول در دربار شاه عباس دوم و شاه سلیمان بود و

  دوره این چون .داشت عهده بر را خارجی دو شاه و کشورهای میان این
ً
 ای است دوره با مطابق کامال

 نجــوم و بــا فرانســوی چــون راهبــان کاپوســن و ساکن اصفهان بــود قزوینی صالح محمد مولی که
قزوینی همان رافائــل  نوادر العلوم واالدبیادشده در  رافائل به احتمال زیاد بودند، آشنا نورشناسی

  دومان است. 
بینان)  بارها به اسطرالب و کاربردش و نقش منجمان (طالع...» وضعیت ایران «دومان در رسالۀ 

  دربار اشاره کرده است:
دهد. این منجمان با  انش حقوق میشاه هر ساله بیش از بیست هزار تومان به منجم«

هایشان همیشه در کنار شاه هستند تا زمان سعد را برای امور مختلــف بــه  اسطرالب

                                                    
١. “L'Estat de la Perse en 1660” به » وضع ایران در زمان شاه عباس ثانی«نوان ای با ع بخشی از این رساله را عباس آگاهی در مقاله

  م ) منتشر کرده است.۱۷۰- ۱۵۱ص ،۱۳۵۳ ،۳، ش(سال نهم های تاریخی بررسیفارسی برگردانده و در مجلۀ 
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یند چه زمانی برای نشستن، برخاستن، رفــتن، خــوردن،   بگو
ً
شاه اطالع دهند؛ مثال

 خــود را در 
ً
خوابیدن، پوشیدن این یا آن رنگ مناسب اســت. در نتیجــه شــاه کــامال

  ». گذارد جمان میاختیار من
 فهرســت  در اثر دومان چندین بند به کتاب

ً
های موجود در کتابخانۀ دربار اختصاص دارد. مــثال

  های نجوم، نورشناسی و ریاضی است:  زیر که مشتمل بر مهمترین کتاب
َکــربطلمیوس،  مجسطیاینجا ترجمۀ عربی «

ُ
منالئــوس و تئودوســیوس، نظریــات  ا

هایی  بیگ، همۀ آثار اقلیدس، پاره انند زیج میرزا الغمختلف دربارۀ حرکت سیارات م
از آثار ارشمیدس و آپولونیوس و دیگر مؤلفان قــدیم را در اختیــار دارنــد؛ همچنــین 

هــای دیگــری در زمینــۀ حســاب، جبــر، منــاظر و مرایــا و  هیــثم و کتاب ابن المناظر
  ». جرثقیل

کند  در ادامه دومان وضعیت پیشرفت ریاضیات و به طور کلی علم در ایران را با اروپا مقایسه می
  گوید:  و می

ین یافته بیشتر عمومی است و در حــد عــالی ماننــد غــرب « ریاضیاتی که اینجا تکو
گویند که  دانند و می های ریاضی را فرع بر احکام نجوم می نیست. اینجا همۀ بخش

  ».اند فایده دون احکام نجوم بیعلوم ریاضی ب
ها در اصفهان که در حــوالی قلعــۀ تبــرک بــوده در حملــۀ  های کتابخانۀ کاپوسن متأسفانه کتاب

های  دانیم دومان به کدام کتاب رو نمی ها به اصفهان در سدۀ دوازدهم هجری پراکنده شد، ازاین افغان
  نجوم و نورشناسی دسترسی داشته است. 

کم  نکتۀ مهم دیگر در مقالۀ عباس اقبال این اســت کــه منجمــان ایرانــی مقــیم اصــفهان دســت
  تلسکوپی را در قسطنطنیه دیده بودند. 

بــوده اســت کــه  یسوعیدومین راه ممکن برای ورود تلسکوپ به ایران از طریق مبلغان مذهبی 
مکتوبی برای تأیید این فرضیه  ها در اصفهان مستقر شده بودند. اما تاکنون هیچ سند پیش از کاپوسن

تواند از طریق کمپانی هند  پیدا نشده است. سومین مسیر ممکن برای رسیدن تلسکوپ به ایران می
  شرقی هلند باشد. 

 همین قدر مــی
ً
ق یــا پــس از آن خــودش ۱۰۶۰م/۱۶۵۰دانیم کــه رافائــل دومــان در دهــۀ  فعال

به او تلسکوپی داده اســت. پــس فنــاوری تلسکوپی ساخته یا یکی از مسافران خارجی در اصفهان 
توانست در ایــران موجــود  الزم برای رصد با تلسکوپ تنها چهار دهه بعد از اختراع آن در هلند می

ای از  باشد. اما هیچ مدرکی پیدا نشده است که نشان بدهد نجوم ایرانی در طول دو قرن بعــد بهــره
  تلسکوپ برده باشد. 
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های مذهبی چشمگیری نسبت به ورود نجوم جدید به ایران  باید یادآوری کنیم که مخالفت
 به خاطر نقش محوری

ً
اش در اثبات حرکت زمین به دور خورشید وجود داشته است.  مخصوصا

ها به واسطۀ مخالفت منجمان جدید با احکام نجوم تشدید هم شد. علما احکام نجوم  این تنش
 دانســتند. شــد، می ها تــدریس می ر مدرسهرا به عنوان جزئی بنیادی از نجوم بطلمیوسی که د

   ١ها و نتایج این کشمکش را بررسی کرده است. کامران ارجمند ریشه

  ها ترجمۀ کتاب ٢- ٢
دربارۀ  ٢ای از کریستوفرو بوری م) سیاح ایتالیایی رساله۱۶۵۲- ۱۵۸۶م پیترو دالواله (۱۶۲۴پیش از سال 

ها، بسیاری از ایرانیان، به دلیل روابــط  رن با هجوم غربینظام تیکو براهه را به فارسی ترجمه کرده بود. مقا
 به بمبئی، کلکتــه 

ً
دیرینۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان هند و ایران، در عهد صفوی به هند، خصوصا

َوْدهْ 
َ
مهاجرت کردند. ابوالفتح محمد سلطان که برخی معتقدند آخرین پادشاه صفوی  ٣و شهرهای استان ا

معــراج م در لکهنو مستقر شد و میرزا ابوطالب حسینی رســالۀ ۱۷۹۰و در میانۀ دهۀ بود به سند گریخت 
خود را به او اهدا کرد. چنان که محمدرضا الله انصاری (دانشگاه اسالمی علیگره، هند) توضیح  التوحید

کتاب  ای از یافت. نسخه فارسی به راحتی به ایران راه می- های دانشمندان هندی به هندی داده است نوشته
در کتابخانۀ غرب همدان موجود است و رسالۀ دیگری دربــارۀ نجــوم و  ٤ای در اثبات هیئت جدید رساله

م تــألیف شــده اســت در ۱۸۵۱کــه در  ٥رساله در حکمت جدیــد و آفــرینش ســتارگانعلم جدید به نام 
  شود.  کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می

م منتشر ۱۸۱۸در  ترجمۀ هیئتارۀ نجوم جدید را میرزا مسعود با عنوان ای درب اولین ترجمۀ فارسی از رساله
دان بود و این ترجمه را بــه عنــوان بخشــی از  کرد. مسعود مقامی درباری داشت و بیش از آنکه منجم باشد زبان

مبلــغ مســیحی آمریکــایی در  ٧جیمز لیمن مریــک ٦اش در دربار فتحعلی شاه به انجام رساند. وظایف رسمی
  ق کتابی در زمینۀ نجوم جدید ترجمه کرد. ۱۲۵۰- ۱۲۴۹م/۱۸۳۵- ۱۸۳۴های  ایران هم در سال

                                                    
ظهور مدرنیتۀ علمی در ایران، مناقشات پیرامون احکام نجوم و اخترشناسی جدید در اواسط سدۀ سیزدهم «کامران ارجمند،  .١

  م. ۶۸- ۴۸، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ ۱، سال میراث علمی، ترجمۀ افسانه منفرد، »هجری/نوزدهم میالدی
٢. Christoforo Borri )۱۵۸۳ - ۱۶۳۲ (مها در ویتنام به تبلیغ مسیحیت مشغول بود.  دان ایتالیایی که سال یمنجم و ریاضم  
٣. Awadh بر آن حکمرانی  ای شیعه مذهب در سدۀ دوازدهم و سیزدهم هجری ود که سلسلهآباد ب مرکز این منطقه در شمال هند شهر فیض

  مکردند.  می
، ۱۳۶۳آبان -، مرداد۲، شمارۀ ۲(سال  معارفدر مجلۀ و تعلیقات  همراه با مقدمهاین رساله را حسین معصومی همدانی متن ویراستۀ  .٤

  م. است  منتشر کرده )۱۸۶-۱۱۷ص 
یراستۀ پورجوادی و وسل ،ایران در علمی ابزار و صنعت و علم تاریخاین رساله به تصحیح نگار نادری در کتاب  .٥ ، ص ۱۳۸۲، تهران و

  ممنتشر شده است.   ۵۷-۷۶
، میراث علمی، یوئیچی ایساهایا، ترجمۀ پویان رضوانی، »ها در برابر نجوم جدید در ایران و ژاپن جاذبۀ تجدد: واکنش«بنگرید به مقالۀ  .٦

  دربارۀ میرزا مسعود). م ۸۲- ۸۱(به ویژه ص  ۹۰- ۷۲، ص ۱۳۹۲، پاییز و زمستان ۴شمارۀ پیاپی 
٧. James Lyman Merrick )۱۸۰۳- ۱۸۶۶های اسالمی آمد. م ایی که برای تبلیغ مسیحیت به سرزمینم) اولین آمریک  
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گــردم کــه در ســدۀ  های نجــومی غربــی برمی ها و رساله در بخش بعد، به موضوع ترجمۀ کتاب
هــا  های ترجمه شده به طــور تصــاعدی رو بــه فزونــی گذاشــت. ایــن نوزدهم/سیزدهم شمار کتاب

  دادند.  های درسی اولین نسل دانشجویان نجوم در ایران را تشکیل می کتاب

  آموزش: دارالفنون و ورود نجوم جدید به ایران در دورۀ قاجار ٣- ٢
  ١ز دانش دل پیر برنا بود    توانا بود هر که دانا بود 

رالدین شاه نجوم جدید تا اواسط قرن سیزدهم یعنی تا یک دهه پس از ورود عکاسی در دورۀ ناص
دورۀ حکومت ناصرالدین شاه برای ورود کلیۀ علوم جدید بسیار مهم بود.  قاجار به ایران راه نیافت. 
امیرکبیر دارالفنون را بنیان گذاشت که اولــین مؤسســۀ آمــوزش عــالی غیــر مــذهبی در ایــران بــود. 

اریخ و جغرافیــا، شد شامل علوم نظامی و پزشکی، علوم طبیعی، ت هایی که در آنجا عرضه می رشته
های خارجی و ترجمه، صنعت (چاپ، عکاسی و تلگراف) و هنر (نقاشــی، موســیقی، تئــاتر)  زبان

این مؤسسه زیر نظر یکی از شاهزادگان قاجار به نام بهرام میرزا (   ق) بنا شد. ۱۲۹۹-۱۲۲۰بود. 
ر آمــوختگی بــرای تکمیــل تحصــیالت بــه اروپــا ســف برترین محصالن دارالفنون پــس از دانش

ها پس از چند سالی زندگی در خارج از کشور به ایران باز گشتند. صدها غربی  کردند و بیشتر آن می
  هم با تحصیالت دانشگاهی برای معلمی در دارالفنون به ایران آمدند. 

های زیادی برای ورود علوم جدیــد انجــام شــد، امــا پــذیرش آن در ایــران  در دورۀ قاجار تالش
دالیل زیادی برای این موضوع وجود دارد، از جمله مقاومت جامعۀ علمــی  نخست بسیار کند بود.

گویی متمرکز بود. علیقلــی  بومی نسبت به نجوم جدید چون نجوم سنتی ایران بر تهیۀ تقویم و پیش
ق) شاهزادۀ قاجاری که رئیس دارالفنون و اولــین وزیــر علــوم ۱۲۹۸-۱۲۳۴میرزا اعتضادالسلطنه (
 فلک السعادةهای مذهبی ایفا کرد. کتاب او به نام  در مبارزه با چنین مخالفتایران بود، نقش مهمی 

  ای تند علیه علوم سنتی بود.  ق منتشر شد، حمله۱۲۷۷که در 
ها در  چندین مسافر اروپایی در خاطرات خود به دارالفنون، احکامیان دربار و به اهمیت نقش آن

م) که ۱۸۹۱-۱۸۱۸( ٢تریشی، دکتر یاکوب ادوارد پوالکاند. پزشک ا دربار و فراتر از آن اشاره کرده
ایران: کشور و اش به نام  پزشک مخصوص ناصرالدین شاه و معلم پزشکی دارالفنون بود، در سفرنامه

  چند صفحه دربارۀ احکام نجوم در دربار نوشته است:  مردمانش
روپــای همان اعتباری کــه احکــام نجــوم دارد، ایمــان نیــز همچنــان دارد، ماننــد ا«

کند و ساعات سعد و نحس را برای کاری  های میانه. منجم طالع را استخراج می سده

                                                    
  فردوسی بر سردر دارالفنون نقش بسته است.  شاهنامۀاین بیت از  .١

2. Jakob Eduard Polack 
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ای که شاه باید از شهر خارج یــا بــه شــهر  کند همچنین ساعت و دقیقه مشخص می
کنند که البته یکی  وارد شود ... منجمان پس از توافق، روزهای مختلفی را تعیین می

های  نجمان از زیج منجم معروف مراغــه و جــدولروزها باید صحیح باشد. م  از آن
ها، خورشید گرفتگی و ماه  منجم ایتالیایی، کاسینی، برای تعیین نوروز و ابتدای فصل

  ). ۲۸۸-۲۸۷، ص ۱۸۶۵(پوالک، » کنند گرفتگی استفاده می
نکتۀ مهم دیگر سفرهای شاه و محصالن برتر دارالفنون به اروپاست و همچنین تــأثیر همزمــان 

  گوید:  در این باره می ١ی اروپایی که متصدی تدریس در دارالفنون بودند. عطاییعلما
داِر  ها بود. در فرهنگی که سنت ریشه سن کم محصالن به شکل دیگری به ضرر آن«

های خــانوادگِی دولتمــرداِن ارشــد وجــود داشــت، از  حکمرانی بر اساس وابســتگی
شریک شدن در قدرت با نخبگــان  های اروپایی برای التحصیالن جوان مدرسه فارغ

شــد. نخبگــان حــاکم، از جملــه شــاهان قاجــار، از اســتخدام  تر استقبال نمی مسن
کردند تا ایرانیان جــوان  مشاوران و متخصصان خارجی احساس راحتی بیشتری می

یان ایرانی بازگشته شاید به  استفاده ماندن مهارت تحصیل کردۀ اروپا. بی های دانشجو
ناپذیر به  یگری نیز بوده باشد که در جامعۀ ایران قرن نوزدهم اجتنابواسطۀ عوامل د

تواند این حقیقت باشد که دستیابی صرف به  رسد. یکی از چنین موانعی می نظر می
کند. به عنوان مثال، برای اینکه میرزا  ها را تضمین نمی فنون و علوم جدید کاربرد آن

  »داشت. ای در کشور وجود می رصدخانهتوانست به نجوم بپردازد، باید  محمود می
هــایی بــه کــار  هایی این بود که این دانشــجویان اغلــب در حوزه نتیجۀ محتوم چنین محدودیت

ها نداشت. مانع دیگر در این منطقۀ خاْص فرهنگــی بــود.  شدند که ربطی به تخصص آن گرفته می
ها سال بود در  قاجار بودند که دههای سرشناس و رجال  التحصیالن جوان از خانواده بسیاری از فارغ

کردند. با این که مشــاغل فنــی در اروپــا آبرومنــد بــه شــمار  های لشکری و اداری خدمت می حرفه
شد. بنابراین بسیاری از  آمد، اما چنین کارهایی برای طبقۀ فرهیخته در ایران مناسب قلمداد نمی می

یان با وجود مهارت هایی مــرتبط بــا  و لشــکری را بــه حرفــهشان، مشاغل کشوری  های فنی دانشجو
  ). ۱۹۹۲دادند (عطایی،  ها و تخصصشان ترجیح می آموخته

 زیر نظــر  با تأسیس دارالفنون علوم جدید به یکباره وارد کشوری شد که مدارس سنتی
ً
اش تماما

بدون پیشــینۀ الزم بــرای بحــث دربــارۀ ایــن تحــول شــرایط   آشنا با علوم قدیم بود. 
ً
روحانیاِن صرفا

                                                    
)، The Sending of Iranian Students to Europe, 1811-1906» (ق۱۳۲۳-۱۲۲۵اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا، «ف. عطایی،  .١

  . ۱۹۲، ص ۱۹۹۲رسالۀ دکتری، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی (آمریکا)، 
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دشواری به خصوص در مورد نجوم پدید آمد. نجوم سنتی ایران بیشتر برای محاســبۀ تقــویم قمــری 
منــد  رفت. از این رو، در مورد ماه منجمان سنتی بــه جنبــۀ زمــانی و نــه فضــایی آن عالقه به کار می

برداری از سطح مــاه برایشــان اهمیتــی نداشــت. یکــی از ســؤاالت  تر، نقشه بودند. به عبارت دقیق
 ا

ً
صلی این مقاله این است که چگونه این امر پس از تأسیس دارالفنون تغییر کــرد، البتــه اگــر واقعــا

  تغییر کرده باشد. 

  . منجمان ایران در عهد ناصری٣

  الدوله، منجم دربار و معلم دارالفنون عبدالغفار نجم ١- ٣
ق) در اصفهان متولــد شــد. پــدرش آخونــد مــال ۱۳۲۶-۱۲۵۹الدوله ( حاج میرزا عبدالغفار نجم

الدوله در خانۀ پدرش در محیطی مملو از علم و  دان نامداری بود. نجم محمد اصفهانی ریاضی علی
 ریاضیات و نجوم بزرگ شد . اعتضادالسلطنه که متوجــه قابلیت

ً
هــای علمــی مــال  دانش مخصوصا

اش [از اصفهان] به تهــران نقــل مکــان کنــد. در  شده بود، از او دعوت کرد تا با خانوادهمحمد  علی
ــۀ  تهــران بــه واســطۀ دانــش علمــی و تجرب
ــورد  ــیار م ــون بس ــوفقش در ادارۀ دارالفن م

الدولــه محصــل  احترام بود. ســرانجام نجم
دارالفنون شد و انگلیسی، فرانسوی و علوم 
 جدیــد اروپــایی را از معلمــان اروپــایی

اش افزایش یافت و  فراگرفت. دانش ریاضی
  با نجوم تکمیل شد. 

ــــدرس  ــــالگی م ــــت و دو س در بیس
ریاضیات دارالفنون شد. او به تدریج متوجه 

ـــود کتاب ـــۀ  کمب ـــی در هم ـــای آموزش ه
آموزشــی در دارالفنــون شــد.  های رشــته

السلطنه اصــرار داشــت کــه چنــین اعتضاد
هایی باید به زبان فارسی تألیف شود  کتاب

ــه  بــه خواســت او، نجم و ــه شــروع ب الدول
هــای درســی کــرد؛ هــم در  نگــارش کتاب

کــرد و  موضوعاتی که خــودش تــدریس می
های مــرتبط ماننــد جغرافیــا،  هــم در رشــته

الدوله، منجم دربار ناصرالدین : عبدالغفار نجم۱تصویر 
 ق (کتابخانۀ کاخ گلستان)۱۳۰۷شاه، حدود 
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کشی، آمارگیری و فناوری. بــه ایــن ترتیــب او تــا بیســت و نــه  برداری، مکانیک، نقاشی، نقشه نقشه
  سالگی حدود بیست کتاب تألیف کرده بود. 

یم مرتبط کردن تاریخ هجرت پیامبر های نجم یکی از نوآوری و تقــویم  (ص)الدوله در تألیف تقو
یم شمسی جدیــد تعیــین  شمسی بود. او تاریخ هجرت پیامبر از مکه به مدینه را به عنوان مبنای تقو

 شــود. او در کرد که تا آن زمان به نام تقویم جاللی و امروزه به تقویم هجــری شمســی شــناخته می
جاللــی، تــاریخ  ۸۰۸حاشیۀ مطلبی دربارۀ سی و نهمین سالگرد حکومت ناصرالدین شاه در سال 

چنــان کــه در تقــویم ســال ». هجــری شمســی ۱۲۵۶سال «... هجری شمسی را ذکر کرده است: 
  الدوله بوده است:  کند کار در زمینۀ تقویم شغل خانوادگی خاندان نجم ق اشاره می۱۲۹۱

سال قبل هر کس در اصفهان یا تهران فنون ریاضی و نجوم ایرانی  در این عصر از هفتاد«
اش در خانوادۀ مرحوم والد  و فرنگی و فنون غریبه آموخته باشد، منشأ و مولد سرچشمه

  ١».واسطه یا باواسطه بوده و از این محل کسب نموده، بی
یالدی بــود. او در الدوله تطبیق تقویم هجری قمری با تقــویم مــ یکی از کارهای عبدالغفار نجم

بــرای تبــدیل   های ســاده هایی با دســتور ق) خود جدول۱۳۲۱(چاپ سنگی، تهران،  رسالۀ تطبیقیۀ
  ها آورده است.  تقویم

الدوله شد. در بازگشت از سفری  مند بود، یکی از شاگردان نجم هناصرالدین شاه که به نجوم عالق
الدوله آورد و از او خواست تا آن را  ی برای نجمبه اروپا، کتاب جدیدی دربارۀ نجوم به زبان فرانسو

 از روی همین کتاب کــه  ترجمه کند. نجم
ً
داد.  نــام داشــت، بــه شــاه درس مــی آســمانالدوله مرتبا

متأسفانه ترجمۀ او هیچگاه منتشر نشد، فقط چند نســخۀ معــدود از آن بــرای بــرادرش فخرالدولــه 
  م اصفهان، فرستاده شد. ش)، حاک۱۲۹۶-۱۲۲۹السلطان ( ش) و ظل۱۲۶۱-۱۳۳۳(

های نجومی در زمینۀ نجوم  ، ترجمه و تألیف کتاب الدوله عالوه بر کار در زمینۀ تقویم عبدالغفار نجم
کرد. او یکی از معدود ایرانیانی بود که عبور زهــره [از مقابــل خورشــید] در ســال  رصدی هم فعالیت می

اد کــه ژنــرال اشــتایبنیتزکی از هیئــت اعزامــی این رصد در زمانی رخ د ٢م) را رصد کرد.۱۸۷۴ق (۱۲۹۱
  نویسد:  خود دربارۀ این رویداد می بدایة النجومالدوله در کتاب  روسیه در تهران حضور داشت. نجم

بــاز زهــره از روی آفتــاب گذشــت و در هــر جــا رؤیــت شــد  ۱۲۹۱شوال سال  ۲۸در «
دنــد و در روی بــام مأمورین فرستادند. از جمله در طهران چند نفــر مــنجم از بــرلن آم

                                                    
و  »محمود خان قمی«های مربوط به محمود خان قمی در ادامۀ مقاله برگرفته از دو مقالۀ  این نقل قول و نقل قول بعدی و نقل قول .١

 ۱۹۲) و ۵۵-۵۳، ص ۱، شمارۀ ۸۸(شهریور  ۱۸۹پیاپی  های ، شمارهنجومنوشتۀ فریبا پایروند ثابت در مجلۀ  »الدوله عبدالغفار نجم«
  م) است. ۵۵- ۵۴، ص ۴، شمارۀ ۱۳۸۸(دی 

ف کتابخانۀ ملی ایران). متن این رساله ۱۹۶در این باره نوشت (نسخۀ خطی شمارۀ  تعریف ستارۀ زهرهای هم با عنوان  الدوله رساله نجم .٢
  توسط مرکز نجوم شهرری منتشر شد. م ۀ زهره در عصر قاجارگذر سیاربه تصحیح زهره مرادی با عنوان  ۱۳۹۱در سال 
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ســاالر اســبابی نصــب نمــوده بودنــد و حقیــر در خــدمت مرحــوم  فرنگی بــاغ سپه کاله
اعتضادالسلطنه و مرحوم پدرم عبور زهره از روی قرص آفتاب را مشاهده نمودم و از روی 
این عبور اختالف منظر و فاصلۀ آفتاب را به دقت مشخص نمودند و تقریب عمل سابق 

   ١».رفع شد
هایی به منظور رصد عبور [زهره  ها با بودجۀ دولتی گسیل هیئت فعالیت علمی مهم آلمانیاولین 

ها به چین، جزایری در اقیانوس هند، جزایری در  م بود. این هیئت۱۸۷۴از مقابل خورشید] در سال 
زالندنو، موریس (اقیانوس هند)، اصفهان و األقصر (مصر) اعزام شدند. هیئت اعزامی به اصفهان 

برای عکاسی و متشکل از چهار نفر بود: عکاس گوستاو تئودور فریچ، منجم ارنست ِبِکر و دو صر  
ً
فا

دان آلمانی) و هوگو بوخوالد. این گروه بــا قطــار از  های فرانتس شتولتز (جغرافی عکاس دیگر به نام
ت جنــوب طریق کشورهای بالتیک به تساریتسین (ولگاگراد کنونی) و از آنجا با کشتی بخار به سم

استر به تهران رفتند.  ۴۸ولگا و آستاراخان و از طریق دریای خزر به رشت و سپس با کاروانی دارای 
دانشمندان پس از مالقات با شاه، سفر خود را به اصفهان ادامه دادند و در باغی بیرون شهر ســاکن 

شــود  کوچکی دیده میها گروه  شدند و ابزارهایشان را نزدیک همانجا برپا کردند. در یکی از عکس
اند. این پدیده باید  شان جمع شده های هیئت آلمانی و افراد محلی که برای سر در آوردن از فعالیت

  ها بوده باشد. عۀ آن سال برای آنترین واق جالب
هــایی از اعضــای  عکس از این گروه است. بجــز عکس ۱۲حاوی  ٢مجموعۀ آزیتا و المار زایبل

رسد جلد کتاب، شاید  نجمان محلی، چهار عکس هم هست که به نظر میگروه با ابزارهایشان و م
منتشــر  ٣روزنامــۀ مصــورهای این گروه که در  دربارۀ گروه اعزامی، باشد. توضیح زیِر یکی از عکس

کنــد. ارنســت هــولتزر  شده هویت چهار عضو یادشدۀ گروه به عالوۀ هولتزر را برای مــا نمایــان می
  عکاس خارجی فعال درایران بود که در اصفهان اقامت گزیده بود. 

                                                    
١.  

ً
 آن ها اشاره می هایی هستند که در ادامۀ مقاله به آن الدوله از منجمان برلینی همان منظور نجماحتماال

ً
پی برای رصد  ها شود. ظاهرا تلسکو

  م زهره را مشاهده کنند.در تهران نصب کردند و خود به اصفهان رفتند تا از آنجا گذر مقامات ایرانی 
2. Elmar Seibel 
3. Illustrierte Zeitung 
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  مجموعۀ آزیتا و المار زایبل)از : محل رصد عبور زهره توسط هیئت اعزامی آلمان در اصفهان (۲تصویر 

های سخاوتمندانه و مؤثر مقامات محلی بــا اعضــای  دربارۀ همکاری ١علمی اوِورسدر گزارش 
  ها آمده است:  گروه اعزامی و اهداف آن

اســتقبال کردنــد و از هــیچ حمــایتی دریــغ « اعلی حضرت شاه از گروه اعزامی 
نکردند از جمله تأمین محافظ به نام سرهنگ مرتضی گلی که بایــد گــروه را تــا 

کرد و بعد دوباره گروه  ای پذیرایی می و در آنجا به نحو شایستهاصفهان همراهی 
نهایت از شاه و سرهنگ به دلیل تعصب و لطفی که  گرداند. بی را به تهران بازمی

 »خودشان و مقامات اصفهان برای موفقیت گروه اعزامی داشتند، سپاسگزارم.
هــای گــروه اعزامــی  د، عکسکن ای به منجمان محلی نمی ) اشاره۱۸۹۸اگرچه گزارش اوِورس (

شامل تصویری از مهتر منجمان اصفهان است. بنابراین مهم است بدانیم چگونه منجمان محلی از 
ترین پدیدۀ نجومی رخ داده در عهد ناصری که به کمک فناوری  نظیر برای رصد مهم این فرصت بی

معــدودی بــه برخــی از  انــد. در گــزارش یادشــده، اشــارات توانست انجام شود، بهره برده غربی می
  ابزارهای استفاده شده در اصفهان شده است: 

                                                    
١. Arthur Auwers  )۱۸۳۸ - ۱۹۱۵ (م ۱۸۷۴هایی بود که برای رصد گذر زهره در سال  آرتور اوِورس، منجم برجستۀ آلمانی، مدیر گروهم

در او  .و گذر دوم را در پونتا آِرناس شیلی رصد کردم به نقاط مختلف جهان اعزام شدند. خود او هم گذر اول را در االقصر مصر ۱۸۸۲و 
م، ۱۸۸۲و  ۱۸۷۴گذر زهره ای شش جلدی با عنوان  را در مجموعهرصدها های مختلف و نتایج  های گروه م کلیۀ گزارش۱۸۹۸سال 

  . مدر برلین منتشر کرد آلمانی ]منجمان[ گزارش رصدهای
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در مقابل وعدۀ انجام مشــاهدات مــنظم «
هواشناختی در اصفهان و نیز به پاس قدردانی 

طول سفر از خدماتی که برای گروه اعزامی در 
و دوران اقامت در اصفهان انجام داده بودنــد، 

ماسنج بــه آقــای هــولتزر یک فشارسنج و دو د
  ».تقدیم شد

حتی اگر هم این واقعه برای منجمان آلمانی 
و محلی بسیار جالب بوده، واقعیت این است 
 به منظور عکاسی بود، 

ً
که این سفر که منحصرا

  بی
ً
در لحظۀ  نتیجه ماند چون در آن روز و دقیقا

 
ً
عبور زهره [از مقابل خورشید] آســمان کــامال
پوشیده از ابر شد. بــه صــورتی کــه در همــان 
گزارش گفته شده است این مایۀ دلسردی تمام 
گروه شد که همۀ وسایل عکاسی مورد نیاز برای 
ثبت عبور زهره از مقابل خورشید را با بیشترین 

 ۲۴ها فقط توانستند  دقت فراهم آورده بودند. آن
یــت شیشه عکــس بگیرنــد کــه هیچکــدام کیف

  ).۱۸۹۸مطلوبی نداشت (اوِورس، 

  
یر  ق (از ۱۲۹۰: اعضای هیئت آلمانی رصد گذر زهره در اصفهان در ۴تصو

  مجموعۀ آزیتا و المار زایبل)

: تلسکوپ آلمانی در اصفهان، آمادۀ رصد ۳تصویر 
 گذر زهره (از مجموعۀ آزیتا و المار زایبل)
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  ق (از مجموعۀ آزیتا و المار زایبل)۱۲۹۰: مهتر منجمان اصفهان در ۵تصویر 

اســت  قــانون ناصــریای فارسی دربارۀ نجوم جدیــد بــه نــام  الدوله رساله ترین کتاب نجم مهم
) که آن را به خواست علی قلی میرزا وزیر آموزش تألیف کرده است. این کتاب تصــاویر ۶ تصویر(

  جالبی دربارۀ موضوعات مختلف نجوم جدید دارد. 
ــۀ مــاه (فصل چهارم این رساله توصیف کاملی از حرکت مــاه، قطــ

ّ
یرر ظــاهری، اهل )، ۶ تصــو

دهد.  گرفتگی، خورشیدگرفتگی و اختفاء سیارات پشت ماه به دست می های ماه، ماه مدارها، دهانه
 مطلع بــوده 

ً
از این کتاب پیداست که مؤلف از آثار منجمان انگلیسی و فرانسوی معاصر خود کامال

  ور این است که:کند نتیجۀ مهم رسالۀ مذک اظهار می ١است. چنان که مطهور
متفکران شرقی از علم غربی رویگردان نبودند و به فراگیری آن واکنش مثبت نشان «

های خود را از یاد ببرند و این از آثار نوشته شده در آن روزگار  دادند بدون آنکه سنت
یــدا اســت: ( (بــه فارســی) از  رســاله در احــوال ملــک فرنــگ و هندوســتان) ۱هو

رساله در ) ۲ق)، (۱۲۰۴م/۱۷۹۰(د  ٢حسینی اصفهانیمحمدحسین بن عبدالعظیم 
از ابــوالخیر بــن مولــوی  مجموعــۀ شمســی) ۳از ابوطالب حســینی، ( هیئت جدید

  ». ای ناشناخته از نویسنده مفتاح األفالک) ۴الدین، ( غیاث
ام. فصل ششم  شود، بررسی کرده ای از این کتاب را که در کتابخانۀ مجلس نگهداری می نسخه

های زمین، به عالوۀ جدولی  ها با آتشفشان های ماه و شباهت فیزیکی آن شامل بخشی دربارۀ دهانه
 خود نجم

ً
ت. نکتۀ ها را رصد کرده اس الدوله آن حاوی ارتفاع و نام دوازده دهانۀ ماه است که احتماال

های ماه را آن  جالب دیگر، تصویری عمومی از یک دهانۀ ماه است که شرح مفصلی از شکل دهانه
  شود، به همراه دارد.  چنان که با تلسکوپ دیده می

                                                    
1. Mathur, M. N., 1985, “Qanun-i Nasiri. A Persian treatise on modern astronomy”, Studies in History of Medicine 

& Science, IX, 153-159.  
دارد که توسط آقای علی دهگاهی تصحیح و منتشر شده و در پایگاه » هیئت جدید انگریزی«این فرد رسالۀ دیگری نیز به نام  .٢

  م ).www.ical.irده است (رسانی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی قابل مشاه اطالع
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  الدوله عبدالغفار نجم قانون ناصریاز کتاب  دو صفحه: ۶تصویر 

تألیف، تصحیح متون ادبی، ق پس از پنجاه سال تحقیق، تدریس، ترجمه، ۱۳۲۶الدوله در  نجم
های درسی ریاضی، هندسه و نجوم کروی،  بحث دربارۀ مسائل فنی، نجومی و اقتصادی، تهیۀ کتاب

 نجوم از دنیا رفت.
ً
  ١توسعۀ علوم فیزیکی، مخصوصا

، دانشجوی نجوم در پاریس و بروکسل ٢- ٣   محمود خان قم
  تصویرق، ۱۳۳۸-۱۲۵۰دومین چهرۀ مهم مرتبط با ورود علوم جدید به ایران میرزا محمود خان قمی (

یم ناصری) است. او پس از دو سال تحصیل در دارالفنون ۷ خود را کامل کرد که بسیار مورد توجه  تقو
وه تحت نظر دانشجوی ایرانی دیگر به اروپا فرستاده شد. این گر ۳۹ق همراه با ۱۲۷۴قرار گرفت. در 

امیر ناظم گروسی، سفیر ایران در انگلستان و فرانسه، بود. قمی به تحصیل نجوم در پاریس گمارده 
کرد و تحــت راهنمــایی رئــیس  تکنیک و سوربن شرکت می های مدرسۀ عالی پلی شد. او در کالس

شــجوی خواند. قمی تنها دان م) درس می۱۸۷۷-۱۸۱۱لووریه ( ژوزف ژان رصدخانۀ پاریس، اوربن
آموختگان ایرانی علوم جدید به شمار  توان یکی از نخستین دانش ها بود و او را می نجوم در گروه ایرانی

  التحصیلی در پاریس، برای تحصیالت بیشتر به بلژیک رفت.  آورد. پنج سال بعد، پس از فارغ

                                                    
میراث نوشتۀ امیر سادات موسوی، » الدوله از پیشگامام ورود علوم جدید به ایران میرزا عبدالغفار نجم«برای اطالع بیشتر بنگرید به مقالۀ  .١

  . م۱۱۷- ۹۵، ص ۱۳۹۴، پاییز و زمستان ۸، شمارۀ پیاپی علمی
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در طول قرن نوزدهم، تالش برای یافتن 
های جدید حوزۀ پژوهشی پرطرفداری  سیارک

م گروهی از ۱۸۶۰شود که در  بود. گفته می
منجمان در رصدخانۀ پاریس که قمی هم در 

 ۶۱میانشان بوده سیارکی را کشف کردند و آن را 
نامیدند. اما تا کنون هیچ سندی در  ١َدِنیی
دخانۀ پاریس دربارۀ این کشف به دست رص

از رصدخانۀ پاریس  ٢نیامده است و جیمز لوکو
دانیم لووریه  تنها دانشجویی که می«گوید که  می

ّیو در تمام زندگی
َ
نام  ٣اش داشته است ایَمبل گ

نشان  ٤ها سیارک  فرهنگ ناماشَمدل در ». دارد
داده است که در واقع این سیارک را منجم آماتور 

در پاریس  ٥انی فرانسوی هرمان گولدشمیتآلم
کشف کرده است و او هیچگاه در استخدام 
رصدخانۀ پاریس نبوده است. ارزیابی 
یان ایرانی در دورۀ اقامتشان در اروپا در  دانشجو

شد و بیشتر  منتشر می دولت عالیۀ ایران
بود.  ٦ها به قلم سرپرست گروه کوروآزیه گزارش

  ه محمود خان قمی اختصاص داشت، از جمله: ها ب چند تا از این گزارش
میرزا محمود منجم از متعلمین دولتی و در رصدخانۀ پاریس مشغول علم مزبور و «

اهتمام و مراقبت کلی در تکمیل این علم دارد. جوان قابل و با استعداد و باغیرتست و 
نجوم کرده  معلمین او نهایت خشنودی و رضایت را از او دارند و ترقیات زیاد در علم

های مخصــوص بــرای  است. این اوقات به واسطۀ تکمیل و اتمام کار خــود اســباب
  ». رصد کردن الزم دارد و در رصدخانۀ فرانسه چنانچه باید برای او مهیا نبود

ای است که محمود خان ناصرالملک، وزیر مختار ایران در لندن، به  جزئیات قابل توجه توصیه

                                                    
1. 61 Danaë 
2. James Lequeux 
3. Aimable Gaillot 
4. L.D. Schmadel, Dictionary of Minor Planet Names, Berlin, Springer, 2007. 
5. Hermann Goldschmidt 
6. Courvoisier 

: محمود خان قمی منجم دربار ناصرالدین ۷تصویر 

 (کتابخانۀ کاخ گلستان)ق ۱۲۸۶شاه در حدود 
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اعتنایی را در خود پرورش دهد چون او چندین  متذکر شده است که بی قمی کرده است. او به قمی
سال در اروپا بوده است و اگر نگرش مناسبی نداشته باشد به زودی به خاطر شرایط موجود در ایران 
از غصه دق خواهد کرد. در ادامه در همین بخش خواهیم دید که چقدر سخنان ایــن وزیــر مختــار 

  بوده است.  ایرانی حکیمانه و بدشگون
 تعجبی هم ندارد که ببینیم قمی علی رغم تحصیالت در رشتۀ نجوم، مانند بســیاری از 

ً
احتماال

یان برتر ایرانی آن دوره، دیپلمات شد و به محض بازگشــت بــه ایــران لقــب خــان و درجــۀ  دانشجو
ت اخــراج شود ناصرالدین شاه او را از این سم سرهنگی گرفت و معاون ادارۀ تلگراف شد. گفته می

 لقب مشیر الوزرا به او اعطا شد و میرزا حسین خان سپهساالر او را به عنوان کــاردار و 
ً
کرد اما بعدا

رابــوزان خــدمت کــرد. در دورۀ تصــدی تکنسول به بغداد فرستاد. او مدتی نیز به عنوان کنســول در 
ط بــا اختالفــات سعدالدوله بر وزارت تجارت، او لقب مشاور الملک گرفت و ریاست دادگاه مــرتب

  ق درگذشت. ۱۳۳۸دار شد. پس از خدمت در این سمت، بازنشسته شد و در  تجاری را عهده
ای که بر مسند ادارۀ تلگراف بــود، بیهــوده کوشــید تــا شــاه را بــرای ســاخت یــک  قمی در دوره

العماره  رصدخانۀ سلطنتی متقاعد کند. او ابزارهای رصدی و تلسکوپ خود را به باالی برج شــمس
های  ای همراهی کند. قمی به شاه دربارۀ شــگفتی برد تا ناصرالدین شاه او را چند دقیقه در تهران می

گفت و همیشه در تالش بود تا شاه را به بنای رصدخانه راضی کند. در یکی  نهفته در آسمان شب می
  ها قمی به شاه گفت:  از آن شب

دانید که این چاکر  ارشان برقرار. میمد قبلۀ عالم به سالمت باشند و دوام حکومت عدالت«
ها در دیار فرنگ و  جان نثار، در ظل توجهات شاه بلنداختر و مواهب دولت علیۀ ایران، سال

ام. در ابنیۀ بزرگ علمــی فــرانس و  تکنیک به تلمذ و تحصیل نجوم پرداخته در مدرسۀ پلی
دانم که جبران این  رض میام. اینک بر خود ف بلژیک به کار و رصد با اسباب مدرنه پرداخته

دانند که در بالد فرنگ این روزها چنین بناهایی برای رصد و تتبع  الطاف کنم. قبلۀ عالم می
سازند و آن را مایۀ فخــر و جــاه خــود و مملکتشــان  در احوال ثوابت و سیارات بسیار می

دولت علیه مبلغی در گذارند. جان نثار تقاضا دارم از خزانۀ  دانند و نام شاهان را بر آن می می
ای در نزدیکی دارالخالفۀ تهــران بنــا کــنم و  اختیار این چاکر قرار دهید تا با آن رصدخانه

ادوات و اسباب جدیدۀ رصد را به ایران آورم و جمعی را برای کار در آن تربیت کنم تا با نام 
در رصــدخانۀ میمون اثر سلطنت شما مزین شود و ما نیز به کار تحقیق پردازیم و از کار 

سلطنتی ناصری به خود ببالیم و جمع رعیت نیز از فضل و فر شاه و توجهشــان بــه علــوم 
جدیده دعاگوی سلطنت مبارک اثر گردند. شایستۀ شأن و منزلت قدر قدرت ما نیست که 

  ».م از بالد دیگر باشددر بالد او از ابزار و وسایل تحقیق چیزی ک
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  الدین شاه پاسخ داد:  ناصر
اید و دماغتان هــوای  الملک، شما هنوز جوانید و خام و تازه از فرنگ برگشتهمشاور«

توان اســراف  گوییم که در تدبیر مملکت نمی بالد اجنبی دارد. فی الحال به شما می
روا داشت جوان. در کل ممالک محروسه کرور کرور خرج زمین و زمان و چــاکران 

ایم و هر روز جز لعنتی از  انه کردههای دول بیگ دربار و جماعت رعیت و سفارتخانه
ایم. همین مانده است که به هوا بپردازیم، نه! مــا را نیــازی بــه اســباب  کسی نشنیده

 بار 
ً
شما نیز عجالتا فرنگی تفرج آسمان نیست. بدانید که نباید پول را خرج هوا کرد. 

سولی آن دیار و بنه جمع کنید تا بار دیگر عازم بغداد شوید. شما را بار دیگر به سرقن
  ». کنیم. در این کار بکوشید نه در کار هوا مأمور می

اش به رصــدخانۀ ســلطنتی آن  در اولین سفرنامۀ ناصرالدین شاه شرح دیدارش از لندن و عالقه
 به خاطر استفادۀ نجومی

ً
  اش:  شهر آمده است، اما نه لزوما

من خواستم به رصــدخانه هایشان وداع کرده رفتند  ها و زن بعد رفتیم پایین. ولیعهد«
بروم. رفتم به میدان مدرسۀ بحریه. کشتی جنگی بزرگی با تمام اسباب وسط میدان 

قدر پانصد شــاگرد  بود برای تعلیم اطفال بحری که در آنجا مشق عمل یدی کنند. به
بحری هم صف کشیده بودند. ایستادیم، قدری مشق کردند بعد سوار کالسکه شده 

های ســنگی دارد [و]  اند. پلــه انه [که] روی تپۀ بلندی ساختهرفتیم برای برج رصدخ
گرداننــد  اند که آن برج را با اســباب می های بزرگ توی برج مانندی قرار داده دوربین

باشــی معروفــی دارد کــه  کنــد. منجم و به هر طرف که بخواهند دوربین حرکــت می
بی بــه شــهر لنــدن و انداز بســیار خــ چندین دفعه با بالون به هوا رفته است. چشم و

    ١»اطراف رودخانۀ تایمز داشت.
کند و نیز به ِسر جورج  ناصرالدین شاه در اینجا به رصدخانۀ سلطنتی واقع در گرینویچ اشاره می

م صاحب این القاب بــود. در ۱۸۸۱تا  ۱۸۳۵مدیر و منجم رصدخانۀ سلطنتی، که از  ٢بیدل ِایری،
پش در یونان و روسیه استفاده کرده  ادامۀ سفرنامه گفته می شود که شاه چگونه چندین بار از تلسکو

  است؛ البته نه برای رصد اجرام سماوی بلکه برای دیدن آثار و مناظر دوردست. 
صرالدین، وقتی هنوز ولیعهد بود و در تبریز اقامت داشت، تلسکوپی داشت مظفرالدین میرزا، پسر نا

  اند.  کند و درباریان شاه را احاطه کرده بینیم که او دارد از درون تلسکوپ نگاه می ). در تصویر می۸ تصویر(

                                                    
  . ۱۰۵-۱۰۴، ص ۱۳۶۲ اصفهان ، با مقدمۀ عبدالله مستوفی، انتشارات مشعل، چاپ دوم،سفرنامۀ ناصرالدین شاه به فرنگ .١

2. George Biddell Airy (1801-1892) 
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  ق (کتابخانۀ کاخ گلستان)۱۳۰۷: مظفرالدین میرزا با تلسکوپی در تبریز، حدود ۸تصویر 

  نتیجه - ۴
های محمود خان قمی به منظور ترغیب شاه، او هیچگاه نتوانســت رصــدخانۀ  علی رغم همۀ تالش

  اش صرف انجام اموری به کلی دور از نجوم شد.  سلطنتی را بسازد و زندگی
  برخالف سیام است و این ثابت می

ً
کند که گاهی تنها خواست یک نفر، یعنی  مورد ایران کامال

-۱۸۰۴وشت ورود علوم جدید به کشــوری را رقــم بزنــد. شــاه رامــای چهــارم (تواند سرن شاه، می
شود پدر علم سیام بود و به نجــوم رصــدی بســیار  شناخته می ١م) که در غرب شاه ُمنگکوت۱۸۶۸

م ۱۸۶۸اوت  ۱۸بینی خورشیدگرفتگی کامــل  توان به پیش مند بود. از میان دستاوردهایش می هعالق
های باورهــای  ه برای پشتیبانی از نجوم جدید در سیام و نشان دادن ضعفاشاره کرد. او از این واقع

  نجوم سنتی بهره برد. 
تر از ایران  تر و سریع همچنین پذیرفتن نجوم جدید در عثمانی، به لطف سلطان عثمانی، راحت

م سلطان عبدالعزیز رصدخانۀ امپراتــوری را تأســیس کــرد. ایــن رصــدخانه پــیش از ۱۸۶۸بود. در 
  های دیگری دایر بوده است.  که درمکان نهائیش در کندیللی مستقر شود، در مکان م۱۹۱۱

 تلسکوپ در ابتدا دوربین و بازیچه
ً
شد و نتوانست در خاک ایران  ای دیپلماتیک فرض می ظاهرا

                                                    
1. King Mongkut 
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به جایگاه ابزاری علمی برسد. باســوادترین مــنجم ایرانــی، محمــود خــان قمــی، بــه جــای آن کــه 
اش  اش را در راه خدمت به شاهی گذراند که عالقه شود، دیپلمات شد و زندگیای  دانشمندی حرفه

اعتنایی شاه به  اش در زمین بود. بی بیش از آن که به مسائل آسمانی باشد به استمرار خاطرۀ پادشاهی
ای جدید در تهران به ورود نجــوم جدیــد در سراســر دورۀ طــوالنی  ویژه در مورد ساخت رصدخانه

رسد که پسرش، مظفرالدین شاه، بیشتر آمــادۀ  سیب رساند. اما خوشبختانه به نظر میداریش آ زمام
  پذیرفتن نجوم جدید بود.
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 ،ای از محمد کَشنوی در رساله های وفقی مربع

 ١ریاضیدان آفریقایی
. واتکینز   ٢جان ج

  ٣نهاد صمد فرخترجمۀ 

) و محــل ٤، از قوم فولبهتعلق قومی (فوالنی بیانگربن محمد فوالنی َکشنوی نام کامل محمد 
شَنه) است.

َ
(در  بودکاتسینا در شمال نیجریۀ امروزی اهل او  ٥تولد او (ک

پرشکل با دایرۀ  قوم فوالنی عشایر گله تو دار و  مشخص شده است). 
فریقائی بودند که به اسالم رو آوردند. آاز زمرۀ نخستین اقوام 

و  احکــام نجــومعالوه بر ریاضیات، به نجوم، کشنوی محمد 
 .تپرداخ میعرفان نیز 
های با مرتبۀ فرد کار می کرد. مرتبۀ  روی مربع کشنوی محمد
nیک مربع  n´ همان ،nش هــای ها یا ســتون ، یعنی تعداد ردیف

توان عددی را که در مرکز مربع  فرد باشد، می یعددمعلوم و  nاست. اگر 
نامیده  (وفق مربع) که عدد ثابت وفقی ها و قطرها را، ها، ستون گیرد، و مجموع اعداد ردیف قرار می

 سادهشود، با  می
ً
دستورها و با اتکا با استفاده از این  کشنوی ای محاسبه کرد. محمد دستورهای نسبتا

رســالۀ او ای از  وفقــی بامرتبــۀ فــرد ابــداع کــرد. تکــههای  مربع برای ساختی های به نبوغش، روش
  :دهد نشان میرا  اخالقیات حاکم بر کارش

تسلیم نشوید! تسلیم جهالت است. تسلیم مغایر قوانین این هنر (ریاضیات) است. کسانی 
توانند از درد و رنج رهروان این علم شریف تصوری  که با هنر جنگ و کشتار آشنایند، نمی

 توان به وصال امید داشت. داشته باشند. مثل یک عاشق، بدون استقامت بی پایان نمی

                                                    
در سال  کهاست نسخۀ هلندی آن . ترجمۀ حاضر از ۲۰۰۴انتشارات دانشگاه پرینستون، ، از Across the Boardکتاب چهارم  فصل .١

  است.  منتشر شده"ریاضیات صفحۀ شطرنج" ا نام ب ۲۰۰۸
2.  John J. Watkins 
3.  samad1331@kpnmail.nl 
4 . Fulbe 

  اند. را به صورت محمد بن محمد فالنی کشنائی (کشناوی) نیز نوشته. در منابع نام او ٥
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او به یافتن راه جدیــدی دانیم که  میتفاق نظر وجود ندارد، اما ا کشنوی در بارۀ سال تولد محمد
. نبوغ چندجانبۀ او به عنوان ورزید اهتمام میو تکمیل پنج ستون اسالم  های وفقی برای ساخت مربع

کرد. او یکی از نخستین اعضــای قــوم  نصیبشبین زندگی پرباری اخترمنجم، ریاضیدان، عارف و 
نفــوذ فریقــا آدر غرب  ،بودند چوپان و بازرگانعشایر که ها  اسالم گروید. فوالنی بود، که به فوالنی

 خصــلتبودند. آنهــا هــم اســالم و هــم  هم جو بسیار مستقل و رقابت. داشتندسیاسی و اقتصادی 
ی رقابت  ای در نیجریۀ امروزی به دست آورند. های تازه به کار گرفتند تا سرزمینشان را جو

 اش بخش بزرگی از زندگی خود را در خاورمیانه گذراند تا بتواند اعتقادات مذهبیمحمد به دلیل 
ش به اسالم بود که این گفته به جا آورد. هم به دلیل گرویدن ش رابه عنوان یک مسلمان مؤمن وظایف

ها و  رت خدا در نامی کار کنید. حروف در پناه خدایند. قداو ثبت شده است: "در خفا و تنهای به نام
بــی اید. پس نبایــد  م بگذارید، به خلوت او راه یافتهو اگر شما به مخزن اسرار او گا در اسرار اوست

یر  این گفتۀ محمــد آشــکارا نخســتین ســتون "ابا اسرار او را بپراکنید.حم عملــی اســالم را بــه تصــو
ۀ ایــن ، که به موجب آن هر چه از جانب خدا به شما الهام شود، مادام که دیگــری شایســت١کشد می

 کشــنوی چــرا محمــد توان دریافــت گفته میاین از الهام نباشد، بین خدا و شما باقی خواهد ماند. 
یق می مستقل کار می پس از تکمیل  کشنوی کرد. محمد کرد و شاگردانش را هم به کار مستقل تشو

، که هنوز در مصــر ق۱۱۴۴پنجمین ستون عملی اسالم، که سفر حج است، به مصر رفت. در سال 
کــه  به زبان عربــی نوشــت ۱۱ای در بارۀ روش ساختن مربعات وفقی تا مرتبۀ  قامت داشت، رسالها

علم  يبهجةاآلفاق وایضاح اللبس واالغالق ف نام این رساله .محفوظ مانده و به دست ما رسیده است
 SOAS مرکز مطالعات آســیایی و آفریقــایی ۶۵۴۹۶است (نسخة خطی شمارۀ  الحروف واالوفاق

  ، در قاهره درگذشت.بازگشت به کاتسینا، پیش از ق۱۱۵۴در سال  کشنویمحمد  .)لندن
یس کار روی مسئلۀ "گشــت محمد کشنوی  دست کم یک نسل پیش از آن که اویلر در سو

کرد. کاتسینا در آن  زندگی می شهر کاتسینا کامل اسب روی صفحۀ شطرنج" را عرضه کند، در
بی راه بازرگانی مهمی  که از صحرا تا شمال آفریقا کشیده  بودزمان آبادترین شهر در بخش جنو

  شده بود. 
آفریقا به حساب در کتاب ارزشمند خود در بارۀ ریاضیات در آفریقا، به نام  ٢کالودیا زاسالفسکی

هــای وفقــی را  روی مربع ٣)، کار محمــد کشــنوی۱۹۹۹( اعداد و الگوها در فرهنگ آفریقا، آید می
هــای وفقــی بــر پایــۀ  مربع که به روش محمد کشنوی برای ســاخت تشریح کرده است. پیش از آن

                                                    
 مترجمدر متن "ستون اسالم" آمده است. منظور فروع دین، و نخستین آنها نماز است.  .١

2. Claudia Zaslavsky 
  مده است).اش اطالعات مختصری هست (نسبت وی در آنجا فالنی آ ، دربارۀ کشنوی و رساله۱۰۹، ص ۱۲ میراث علمیدر  .٣
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 -مربع وفقی ساده از مرتبۀ فرد  ردازم، روش محمد کشنوی برای ساختحرکت اسب در شطرنج بپ
3های یعنی مربع 3´ ،5 7و  ´5  کنم. را بیان می ´7

 های وفق مرتبۀ فرد مربع
ای بود. او فرض کرد  های وفقی با مرتبۀ فرد بر پایۀ شیوۀ تازه روش محمد کشنوی برای ساختن مربع

شود. در شکل  که مربع در پایین و در سمت چپ خود (برای خواننده در سمت راست آن) تکرار می
3زیر روش ساخت مربع وفقی    شود: طبق روش محمد کشنوی دیده می ´3

                  
                  
              ١    

            ٢      
          ٣        
        ١      ١    

٢      ٢    ۴        
    ٣    ۵  ٣        
      ۶  ١          

٢    ۴              
  ۵  ٧  ٣            
۶  ٨  ١              

٩  ٢  ۴              
٧  ۵  ٣              
۶  ٨  ١              

3 : ساخت مربع وفقی۱شکل    به روش محمد کشنوی´3

کار را با عدد یک در زیر خانۀ مرکزی شروع کنید. سپس به صورت قطری یک خانه بــه ســمت 
است. به همین ترتیب ادامه دهید. در هر سومین حرکت، به جای  ۲راست و پایین بروید. این خانۀ 

 –شــوید  زیرا در آنجا با یک خانۀ پرشده مواجه مــی –آن که یک خانه به سمت راست و پایین بروید 
  ).۱دی دو خانه به پایین بروید. این کار را ادامه دهید تا مربع تکمیل شود (شکل عمو

3در مربع  ۹تا  ۱این ترتیب اعداد صحیح از  ، مربع وفقی نام دارد، زیرا مجموع اعــداد در ´3
مربع وفقــی جمع متفاوت با مجموع یکسان! این  ۸است.  ۱۵هر ردیف و ستون و قطر اصلی برابر 
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پشتی  هزار سال پیش الک ۴گویند که بیش از  ها می خاص بسیار مشهور و بسیار کهن است. افسانه
از رود زرد واقع در چین بیرون خزید که این مربع بر پشتش حک شده بود. در زبان چینــی بــه زرد 

3گویند. از این رو مربع وفقی  می» لو«  نیز مشهور است. ١به مربع لوشو ´3

5با استفاده از روش محمد کشنوی مربع وفقی  -۱مسئلۀ  7و  ´5 بسازید. مجموع اعداد  ´7
5هر ردیف، ستون و قطر اصلی در مربع  7و در مربع  ۶۵برابر ´5  است. ۱۷۵برابر  ´7

درک این که چرا این روش جواب 
دهد، چندان دشوار نیست: از آنجا که  می

برسیم، عدد ای  پرشدههر موقع به خانۀ 
بعدی را در ستون دیگری، غیر از ستونی 
که خانۀ پرشده در آن قرار دارد، 

ها  گذاریم، اعداد به تساوی در ستون می
شوند. این نکته در مورد  توزیع می

ها هم صادق است؛ البته نه به  ردیف
همان وضوح، زیرا در صورت برخورد با 

خانۀ پرشده، دو خانه به پایین یک 
طرها هم درست از کار در ویم. قر می
 ۱آیند، زیرا محمد کشنوی جای عدد  می

را با دقت تمام چنان انتخاب کرده است 
 عدد میانی (

ً
3برای مربع  ۵که اوال 3´ ،

5برای مربع  ۱۳ برای مربع  ۲۵، ´5
7 ...) درست در مرکز مربع قرار  ،´7

 اعداد واقع بر قطرهای  می
ً
گیرد و ثانیا

جهت نسبت اصلی، هر اندازه که در یک 
ان یابند، به هم به عدد میانی افزایش می

نیز همین روش را کشف کرد و  ٢میالدی باشه ۱۶یابند. در اوایل قرن  اندازه در جهت دیگر کاهش می
  از سیام (تایلند کنونی) به فرانسه برده شد. ٣لوِبرش کمابیش مشابهی توسط د ال رو

                                                    
1. Lo-Shu 
2. Bachet 
3. De la Loubere 

مرکز مطالعات  ۶۵۴۹۶شمارۀ پ نسخۀ ۲۱تصویر برگ 
مربع وفقی حاصل از دوران  ۸که  SOASآسیایی و آفریقایی

 دهد.لوشو را نشان می و انعکاس مربع 
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 ١ساخت مربع وفق با استفاده از حرکت اسب
شناخت: استفاده از حرکت اسب  می های وفقی محمد کشنوی روش دیگری هم برای ساختن مربع

ای در این روش نه  باال توضیح دادیم، اما حرکت پایهدر شطرنج. اساس این روش همان است که در 
ای، بلکه حرکت اسب است. ساختن مربع را از گوشۀ سمت راست  حرکت قطری یک خانه یک

 ۵و  ۴، ۳، ۲های  کنیم و در یک جهت مطابق حرکت اسب به خانه ی، شروع م۱باال، به عنوان خانۀ 
رویم (باز هم فرض این است که مربع در پایین و این بار در سمت چپ خود تکرار شده است).  می

رسیم. در این جا محمد کشنوی اسب را دو خانه به سمت چپ  می ۱ی به خانۀ در حرکت بعد
کند تا  است. از این خانه باز حرکت اسب را در همان جهت تکرار می ۶دهد. این خانۀ  حرکت می

گیرد و ساخت مربع به همین  قرار می ۱۰باز دوخانه در سمت چپ  ۱۱برسد. خانۀ  ۱۰به خانۀ 
ک مزیت این روش آن است که مجموع اعداد در تمام قطرها، و نه فقط در دو یابد. ی ترتیب ادامه می

  قطر اصلی آن، یکسان است.
کند، که در آن به جای دو  محمد کشنوی گونۀ دیگری از این روش را هم معرفی می -۲مسئلۀ 

وش خانه به چپ درصورت رسیدن به یک خانۀ پر، باید سه خانه به باال رفت. با استفاده از این ر
7یک مربع    قطر این مربع یکسان است. ۱۴بسازید. توجه کنید که مجموع اعداد هر  ´7

 ،به همراه یکی از دانشجویانم، باری بالوف و بدون اطالع از کار محمد کشنوی ۱۹۶۶سال در 
سب، بلکه های وفقی کشف کردیم. در روش ما نه فقط از حرکت ا روش مشابهی برای ساخت مربع

شد. تنها فرق آن با روش  برگشت به خانۀ شروع) استفاده می ها و از دورگشت اسب (طی تمام خانه
رسیدیم، به جای آن که در مسیری مستقیم به  ین بود که وقتی به یک خانۀ پر میمحمد کشنوی ا

تفاده الی از همان حرکت اسب اسراست، چپ، باال یا پایین برویم، برای رفتن به یک خانۀ خ
7کردیم. یک مثال از روش ما برای ساخت مربع وفقی  می در شکل زیر آمده است. برای  ´7

ه برای ما چنانکنویس، طبیعی است که کارش را از خانۀ باال سمت راست شروع کند،  مؤلف عربی
، با یک ۷بعدی از خانۀ طبیعی بود از خانۀ باال سمت چپ شروع کنیم. توجه کنید که ما در حرکت 

(خانۀ  شویم. از این رو در این خانه اسب ما حرکتی به باال و سمت راست  ) مواجه می۱خانۀ پر 
  و چند خانۀ دیگر. ۱۴). همچنین است در خانۀ ۸کند (خانۀ  می

                                                    
 .۷۲ - ۵۲، ص ۹و شمارۀ  ۵۲ - ۴۴، ص ۴، شمارۀ میراث علمینیز بنگرید به . ١



 

  

۵٠ 

۳۴  ۱۱  ۳۷  ۲۱  ۴۷  ۲۴  ۱  

۳۸  ۱۵  ۴۸  ۲۵  ۲  ۳۵  ۱۲  

۴۹  ۲۶  ۳  ۲۹  ۱۳  ۳۹  ۱۶  

۴  ۳۰  ۱۴  ۴۰  ۱۷  ۴۳  ۲۷  

۸  ۴۱  ۱۸  ۴۴  ۲۸  ۵  ۳۱  

۱۹  ۴۵  ۲۲  ۶  ۳۲  ۹  ۴۲  

۲۳  ۷  ۳۳  ۱۰  ۳۶  ۲۰  ۴۶  

7 : مربع وفقی۳شکل    با حرکت دورگشت اسب´7

 میاین روش را به تصادف پیدا کردیم و توانستیم ثابت کنیم که 
ً
های  تواند برای ساخت مربع کال

nوفقی  n´  به کار رود و اگرn  بخش پذیر نباشد، به نتیجه خواهد رسید. اگر  ۵یا  ۳، ۲بهn  ۲به 
، اما مجموع اعداد قطرهای دادباشد، باز هم این روش جواب خواهد  ۵بخش پذیر نباشد اما به  ۳و 

وفقی است. در بخش بعد به  اصلی با هم برابر نیستند. یعنی در این حالت، نتیجۀ کار یک مربع نیمه
  ام. اختهاین نوع مربع پرد

13با استفاده از دورگشت اسب یک مربع  -۳مسئلۀ    بسازید. ´13

 وفق  های نیمه مربع
8ساخت مربع وفقی  هایی بوده که برای ساخت  به روش دورگشت اسب، مقصد نهایی کوشش ´8

اند. در شکل زیر یک مربع  های وفقی شده است. بسیاری کسان هم به آن خیلی نزدیک شده مربع
8 بینید که اویلر ساخته و بسیار به مربع وفقی نزدیک شده است؛ به این معنا که جمع  را می ´8

ت. اما این مربع به تمام معنا وفقی نیست، زیرا مجموع اس ۲۶۰ها برابر  ها و ستون اعداد تمام ردیف
 نامند. در مربع زیر، وفقی می هایی را نیمه اعداد دو قطر اصلی آن با هم برابر نیستند. چنین مربع

 بسته نیست، بلکه باز است (با حرکت اسب از خانۀ 
ً
 ۶۴عالوه بر آنچه ذکر شد، حرکت اسب تماما

ن البته نقطۀ ضعف بسیار کوچکی است و مربع اویلر از چندان نقاط توان رفت). ای نمی ۱به خانۀ 
 توجه کنید که هر یک  راحتی جبران می قوتی برخوردار است که دو ضعف گفته شده را به

ً
کنند. مثال

4مربع  ۴از چهار ربع ( وفقی است و دیگر این که مجموع  ) مربع اویلر خود یک مربع نیمه´4
2داد هر ربع اع 4های  در هر یک از مربع ´2   است. ۱۳۰برابر با  ´4
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۱۸  ۶۳  ۱۶  ۳۳  ۵۰  ۳۱  ۴۸  ۱  

۳۵  ۱۴  ۱۹  ۶۲  ۳  ۴۶  ۵۱  ۳۰  

۶۴  ۱۷  ۳۴  ۱۵  ۳۲  ۴۹  ۲  ۴۷  

۱۳  ۳۶  ۶۱  ۲۰  ۴۵  ۴  ۲۹  ۵۲  

۶۰  ۲۱  ۴۰  ۹  ۵۶  ۲۵  ۴۴  ۵  

۳۷  ۱۲  ۵۷  ۲۴  ۴۱  ۸  ۵۳  ۲۸  

۲۲  ۵۹  ۱۰  ۳۹  ۲۶  ۵۵  ۶  ۴۳  

۱۱  ۳۸  ۲۳  ۵۸  ۷  ۴۲  ۲۷  ۵۴  

8وفقی  : مربع نیمه۴شکل    اویلر با حرکت دورگشت اسب ´8

8وفقی  در زیر دو جدول نیمه با حرکت دورگشت اسب  ٢و ونزلیدس ١شود که ینیش دیده می ´8
تر مطرح کردیم:  اند. توجه کنید که حرکت اسب در هر دو مربع بر پایۀ روشی است که پیش ساخته

4این که در هر ربع  8مربع  ´4 حرکتی را بگنجانیم (برای روشنی، این چهار ۴چهار چرخۀ  ´8
  اند). های مختلف مشخص شده بندی چرخه در ربع پایین سمت چپ دو مربع زیر، با سایه

۳۵  ۲۶  ۳۷  ۱۴  ۶۳  ۲۴  ۱۱  ۵۰    ۷  ۲۲  ۹  ۵۸  ۱۹  ۴۴  ۵۵  ۴۶  

۳۸  ۱۵  ۳۴  ۲۵  ۱۲  ۵۱  ۶۲  ۲۳    ۱۰  ۵۹  ۶  ۲۱  ۵۶  ۴۷  ۱۸  ۴۳  

۲۷  ۳۶  ۱۳  ۴۰  ۲۱  ۶۴  ۴۹  ۱۰    ۲۳  ۸  ۵۷  ۱۲  ۴۱  ۲۰  ۴۵  ۵۴  

۱۶  ۳۹  ۲۸  ۳۳  ۵۲  ۹  ۲۲  ۶۱    ۶۰  ۱۱  ۲۴  ۵  ۴۸  ۵۳  ۴۲  ۱۷  

۲۹  ۵۴  ۴۱  ۲۰  ۱  ۶۰  ۷  ۴۸    ۲۵  ۳۴  ۶۱  ۴۰  ۱۳  ۳۲  ۳  ۵۲  

۴۲  ۱۷  ۳۲  ۵۳  ۸  ۴۵  ۴  ۵۹    ۶۲  ۳۷  ۲۸  ۳۳  ۴  ۴۹  ۱۶  ۳۱  

۵۵  ۳۰  ۱۹  ۴۴  ۵۷  ۲  ۴۷  ۶    ۳۵  ۲۶  ۳۹  ۶۴  ۲۹  ۱۴  ۵۱  ۲  

۱۸  ۴۳  ۵۶  ۳۱  ۴۶  ۵  ۵۸  ۳    ۳۸  ۶۳  ۳۶  ۲۷  ۵۰  ۱  ۳۰  ۱۵  

8وفقی  های نیمه : مربع۵شکل    ینیش (چپ) و ونزلیدس (راست) ´8

8وفقی  ینیش توانست مربع نیمه را با دو دور حرکت دورگشت اسب هم بسازد، که هر یک  ´8
ایم که  پوشاند. در شکل زیر نشان داده های صفحۀ شطرنج را می از این دو دور، درست نیمی از خانه

کند و سپس  پر می ۳۲تا  ۱ها را با یک دور حرکت دورگشتی اسب با اعداد  او چگونه نیمی از خانه

                                                    
1. Jaenisch 
2. Wenzelides 



 

  

۵٢ 

 مستقل دیگری با اعداد 
ً
ترین  در پایین ۱بینید، خانۀ  . چنان که می۶۴تا  ۳۳نیم دیگر را با دور کامال

 ١هم موردی از یک موفقیت ناتمام! در باالترین ردیف: باز ۶۴ردیف و خانۀ 

۳۴  ۶۱  ۶۴  ۱۳  ۳۶  ۱۷  ۲۰  ۱۵  

۶۳  ۱۲  ۳۵  ۶۰  ۲۱  ۱۴  ۳۷  ۱۸  

۵۶  ۳۳  ۶۲  ۵  ۴۴  ۱۹  ۱۶  ۲۵  

۱۱  ۴  ۵۵  ۲۲  ۵۹  ۲۶  ۴۵  ۳۸  

۵۴  ۵۷  ۱۰  ۴۳  ۶  ۳۹  ۲۴  ۲۷  

۹  ۳۲  ۳  ۵۸  ۲۳  ۴۶  ۴۹  ۴۰  

۲  ۵۳  ۳۰  ۷  ۴۲  ۵۱  ۲۸  ۴۷  

۳۱  ۸  ۱  ۵۲  ۲۹  ۴۸  ۴۱  ۵۰  

8: مربع وفقی ۶شکل    ینیش با دو بار حرکت دورگشت اسب ´8

8توان با حرکت دورگشت اسب مربع وفقی  پس این سؤال بزرگ همچنان باقی است: آیا می 8´ 
دانیم که ضلع هر مربع وفقی که با حرکت دورگشت اسب ساخته شود، باید مضربی از  ساخت؟ می

12باشد. بنابراین همین سؤال در مورد مربع وفقی  ۴ های  آید. جالب این که مربع هم پیش می ´12
16وفقی  16´ ،20 20´ ،24 24´ ،32 32´ ،48 64و  ´48 با حرکت دورگشت اسب  ´64

16اند. در شکل زیر یک مربع وفقی  ساخته شده   شود. دیده می ´16

   

                                                    
  رفت. پس چرخۀ حرکت اسب بسته نیست (باز است). ۱توان به خانۀ  نمی ۶۴بینید که از خانۀ  می .١
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۲۵  ۸۸  ۳۹  ۲۳۰  ۲۱  ۸۶  ۳۷  ۲۳۸  ۷۷  ۱۷۲  ۲۱۹  ۱۸۸  ۷۵  ۱۷۰  ۲۱۷  ۱۸۴  

۴۰  ۲۳۱  ۲۴  ۸۷  ۳۸  ۲۲۹  ۲۰  ۸۵  ۲۲۰  ۱۸۹  ۷۶  ۱۷۱  ۲۱۸  ۱۸۵  ۷۴  ۱۶۹  

۸۹  ۲۶  ۲۳۷  ۴۲  ۸۳  ۲۲  ۲۲۷  ۳۶  ۱۷۳  ۷۸  ۱۸۷  ۲۲۲  ۱۶۷  ۶۸  ۱۸۳  ۲۱۶  

۲۳۲  ۴۱  ۹۰  ۲۳  ۲۳۸  ۳۵  ۸۴  ۱۹  ۱۹۰  ۲۲۱  ۱۷۴  ۶۷  ۱۸۶  ۲۱۵  ۱۶۸  ۷۳  

۲۷  ۹۲  ۴۳  ۲۳۶  ۳۱  ۸۲  ۳۳  ۲۲۶  ۷۹  ۱۷۶  ۲۲۳  ۱۷۸  ۶۹  ۱۶۶  ۲۱۳  ۱۸۲  

۴۴  ۲۳۳  ۳۰  ۹۱  ۳۴  ۲۳۹  ۱۸  ۸۱  ۲۲۴  ۱۹۱  ۶۶  ۱۷۵  ۲۱۴  ۱۷۹  ۷۲  ۱۶۵  

۹۳  ۲۸  ۲۳۵  ۴۶  ۹۵  ۳۲  ۲۲۵  ۴۸  ۱۶۱  ۸۰  ۱۷۷  ۲۱۰  ۱۶۳  ۷۰  ۱۸۱  ۲۱۲  

۲۳۴  ۴۵  ۹۴  ۲۹  ۲۴۰  ۴۷  ۹۶  ۱۷  ۱۹۲  ۲۰۹  ۱۶۲  ۶۵  ۱۸۰  ۲۱۱  ۱۶۴  ۷۱  

۱۰۳  ۱۳۲  ۲۴۳  ۱۴۸  ۹۷  ۱۳۰  ۲۴۱  ۱۶۰  ۴۹  ۱۲۸  ۱۵  ۲۰۸  ۶۱  ۱۲۶  ۱۳  ۲۰۲  

۲۴۴  ۱۴۹  ۱۰۲  ۱۳۱  ۲۴۲  ۱۴۵  ۱۱۲  ۱۲۹  ۱۶  ۱۹۳  ۶۴  ۱۲۷  ۱۴  ۲۰۳  ۶۰  ۱۲۵  

۱۳۳  ۱۰۴  ۱۴۷  ۲۴۶  ۱۴۳  ۹۸  ۱۵۹  ۲۵۶  ۱۱۳  ۵۰  ۲۰۷  ۲  ۱۲۳  ۶۲  ۲۰۱  ۱۲  

۱۵۰  ۲۴۵  ۱۳۴  ۱۰۱  ۱۴۶  ۲۵۵  ۱۴۴  ۱۱۱  ۱۹۴  ۱  ۱۱۴  ۶۳  ۲۰۴  ۱۱  ۱۲۴  ۵۹  

۱۰۵  ۱۳۶  ۲۴۷  ۱۵۴  ۹۹  ۱۴۲  ۲۵۳  ۱۵۸  ۵۱  ۱۱۶  ۳  ۲۰۶  ۵۵  ۱۲۲  ۹  ۲۰۰  

۲۴۸  ۱۵۱  ۱۰۰  ۱۳۵  ۲۵۴  ۱۵۵  ۱۱۰  ۱۴۱  ۴  ۱۹۵  ۵۴  ۱۱۵  ۱۰  ۲۰۵  ۵۸  ۱۲۱  

۱۳۷  ۱۰۶  ۱۵۳  ۲۵۰  ۱۳۹  ۱۰۸  ۱۵۷  ۲۵۳  ۱۱۷  ۵۲  ۱۹۷  ۶  ۱۱۹  ۵۶  ۱۹۹  ۸  

۱۵۲  ۲۴۹  ۱۳۸  ۱۰۷  ۱۵۶  ۲۵۱  ۱۴۰  ۱۰۹  ۱۹۶  ۵  ۱۱۸  ۵۳  ۱۹۸  ۷  ۱۲۰  ۵۷  

16: مربع وفقی ۷شکل    با حرکت دورگشت اسب ´16

ای از کامپیوترهای پرسرعت، که با برنامۀ جی.سی.  شبکه ١اما بنا به اطالع گونتر استرتنبرینک
های  با آزمودن تمام وضعیت ۲۰۰۳کردند، روز پنجم اوت سال  روی مسئلۀ باال کار می ٢اکینیمیر

توان  ممکن به این نتیجه رسیدند که چنین امکانی وجود ندارد، یعنی با حرکت دورگشت اسب نمی
8مربع وفقی    زیر بخوانید: نشانیرا می توانید در  محاسبهاین  جزئیاتساخت.  ´8

http://magictour.free.fr 

                                                    
1. Guenter Stertenbrink 
2. J. C. Meyrignac 



 

  

۵۴ 

  های وفق با حرکت شاه و رخ ساخت مربع
8مربع وفقی  ١گرشی ۱۹۲۱در سال  رنج ساخت. زیر را با حرکت دورگشت شاه بر صفحۀ شط ´8

اند. گرشی در گام بعد  در ربع اول صفحه ایجاد کرده ۸تا  ۱نخست به الگویی توجه کنید که اعداد 
را  ۳۲تا  ۱۷کند. سپس اعداد  پر می ۱۶تا  ۹قرینۀ وارون این الگو را در ربع دوم مربع با اعداد 

دهد و در پایان  فحه قرار میون، در نیمۀ پایینی ص، با ترتیب وار۱۶تا  ۱ای اعداد  همچون تصویر آینه
ا ت ۱ای نیمۀ چپ در راست و نیمۀ راست در چپ، از اعداد  را همچون تصویر آینه ۶۴تا  ۳۳اعداد 

  سازد. و باز هم با ترتیب وارون می ۳۲

۴  ۳  ۲  ۱  ۶۴  ۶۳  ۶۲  ۶۱  

۵  ۵۷  ۷  ۸  ۵۷  ۵۸  ۱۱  ۶۰  

۵۳  ۶  ۵۵  ۵۶  ۹  ۱۰  ۵۹  ۱۲  

۵۲  ۵۱  ۵۰  ۴۹  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  

۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

۴۴  ۲۷  ۴۲  ۴۱  ۲۴  ۲۳  ۳۸  ۲۱  

۲۸  ۴۳  ۲۶  ۲۵  ۴۰  ۳۹  ۲۲  ۳۷  

۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  

8: مربع وفقی ۸شکل    گرشی با حرکت دورگشت شاه ´8

8وفقی  مربع نیمه یک - ۴مسئلۀ  را در مستطیل  ۸تا  ۱که نخست اعداد  چنانبسازید،  ´8
2 در مربع گرشی  ۵۷را به جای عدد  ۶گوشۀ راست باال بگذارید. به عبارت دیگر عدد ´4

  به روش گرشی عمل کنید. ی دیگرها بگذارید. برای پر کردن خانه
8توانست مربع وفقی  ٢استنلی رابینوویچ ۱۹۸۵در سال  این مربع با حرکت دورگشت رخ بسازد.  ´8

شود: یک حرکت دورگشت رخ واقعی! به این معنا که رخ در هر حرکت فقط یک خانه  در شکل زیر دیده می
 حرکت از خانۀ  جابجا نمی

ً
یک حرکت مجاز برای رخ است. توجه کنید که الگوی  ۵به خانۀ  ۴شود. مثال

 به صورت تصویر آینه ۸تا  ۱اعداد 
ً
شود: از چپ به راست، اما انتقال  میتکرار  ۱۶تا  ۹ای در اعداد  تقریبا

ای افقی  تصویر آینه ۳۲تا  ۱۷یافته به پایین. بقیۀ این روش همانند روش گرشی است، به این معنا که اعداد 
  با ترتیب وارونند. ۳۲تا  ۱تصویر عمودی اعداد  ۶۴تا  ۳۳با ترتیب وارونند و اعداد  ۱۶تا  ۱اعداد 

                                                    
1. Gershi  
2. Stanley Rabinowitz 
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۴  ۳  ۲  ۱  ۶۴  ۶۳  ۶۲  ۶۱  

۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  

۴۵  ۴۶  ۴۷  ۱۷  ۴۸  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

۵  ۶  ۷  ۵۷  ۸  ۵۸  ۵۹  ۶۰  

۲۸  ۲۷  ۲۶  ۴۰  ۲۵  ۳۹  ۳۸  ۳۷  

۵۲  ۵۱  ۵۰  ۱۶  ۴۹  ۱۵  ۱۴  ۱۳  

۴۴  ۴۳  ۴۲  ۴۱  ۲۴  ۲۳  ۲۲  ۲۱  

۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  

8: مربع وفقی ۹شکل    رابینوویچ با حرکت دورگشت رخ ´8

 ها پاسخ
  اند. دو مربع وفقی زیر پاسخهای مسئله -۱پاسخ مسئلۀ 

۳  ۲۰  ۷  ۲۴  ۱۱  

۱۶  ۸  ۲۵  ۱۲  ۴  

۹  ۲۱  ۱۳  ۵  ۱۷  

۲۲  ۱۴  ۱  ۱۸  ۱۰  

۱۵  ۲  ۱۹  ۶  ۲۳  

  

۴  ۳۵  ۱۰  ۴۱  ۱۶  ۴۷  ۲۲  

۲۹  ۱۱  ۴۲  ۱۷  ۴۸  ۲۳  ۵  

۱۲  ۳۶  ۱۸  ۴۹  ۲۴  ۶  ۳۰  

۳۷  ۱۹  ۴۳  ۲۵  ۷  ۳۱  ۱۳  

۲۰  ۴۴  ۲۶  ۱  ۳۲  ۱۴  ۳۸  

۴۵  ۲۷  ۲  ۳۳  ۸  ۳۹  ۲۱  

۲۸  ۳  ۳۴  ۹  ۴۰  ۱۵  ۴۶  

5 های وفقی مربع :۱۰ شکل 7 و ´5   محمد کشنوی ´7



 

  

۵۶ 

  

7مربع وفقی  - ۲پاسخ مسئلۀ  با حرکت دورگشت اسب به روش محمد کشنوی در شکل  ´7
  شود. زیر دیده می

۱  ۲۶  ۴۴  ۲۰  ۳۸  ۱۴  ۳۲  

۱۷  ۴۲  ۱۱  ۲۹  ۵  ۲۳  ۴۸  

۳۳  ۲  ۲۷  ۴۵  ۲۱  ۳۹  ۸  

۴۹  ۱۸  ۳۶  ۱۲  ۳۰  ۶  ۲۴  

۹  ۳۴  ۳  ۲۸  ۴۶  ۱۵  ۴۰  

۲۵  ۴۳  ۱۹  ۳۷  ۱۳  ۳۱  ۷  

۴۱  ۱۰  ۳۵  ۴  ۲۲  ۴۷  ۱۶  

7مربع وفقی  :۱۱شکل    محمد کشنوی با حرکت اسب ´7
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13حرکت دورگشت اسب و مربع وفقی  - ۳پاسخ مسئلۀ    شود: حاصل از آن در شکل زیر دیده می ´13

۶۸  ۱۳۵  ۳۳  ۱۰۰  ۱۶۷  ۶۵  ۱۱۹  ۱۷  ۸۴  ۱۵۱  ۴۹  ۱۱۶  ۱  

۳۴  ۱۰۱  ۱۶۸  ۵۳  ۱۲۰  ۱۸  ۸۵  ۱۵۲  ۵۰  ۱۱۷  ۲  ۶۹  ۱۳۶  

۱۶۹  ۵۴  ۱۲۱  ۱۹  ۸۶  ۱۵۳  ۵۱  ۱۰۵  ۳  ۷۰  ۱۳۷  ۳۵  ۱۰۲  

۱۲۲  ۲۰  ۸۷  ۱۵۴  ۵۲  ۱۰۶  ۴  ۷۱  ۱۳۸  ۳۶  ۱۰۳  ۱۵۷  ۵۵  

۸۸  ۱۵۵  ۴۰  ۱۰۷  ۵  ۷۲  ۱۳۹  ۳۷  ۱۰۴  ۱۵۸  ۵۶  ۱۲۳  ۲۱  

۴۱  ۱۰۸  ۶  ۷۳  ۱۴۰  ۳۸  ۹۲  ۱۵۹  ۵۷  ۱۲۴  ۲۲  ۸۹  ۱۵۶  

۷  ۷۴  ۱۴۱  ۳۹  ۹۳  ۱۶۰  ۵۸  ۱۲۵  ۲۳  ۹۰  ۱۴۴  ۴۲  ۱۰۹  

۱۴۲  ۲۷  ۹۴  ۱۶۱  ۵۹  ۱۲۶  ۲۴  ۹۱  ۱۴۵  ۴۳  ۱۱۰  ۸  ۷۵  

۹۵  ۱۶۲  ۶۰  ۱۲۷  ۲۵  ۷۹  ۱۴۶  ۴۴  ۱۱۱  ۹  ۷۶  ۱۴۳  ۲۸  

۶۱  ۱۲۸  ۲۶  ۸۰  ۱۴۷  ۴۵  ۱۱۲  ۱۰  ۷۷  ۱۳۱  ۲۹  ۹۶  ۱۶۳  

۱۴  ۸۱  ۱۴۸  ۴۶  ۱۱۳  ۱۱  ۷۸  ۱۳۲  ۳۰  ۹۷  ۱۶۴  ۶۲  ۱۲۹  

۱۴۹  ۴۷  ۱۱۴  ۱۲  ۶۶  ۱۳۳  ۳۱  ۹۸  ۱۶۵  ۶۳  ۱۳۰  ۱۵  ۸۲  

۱۱۵  ۱۳  ۶۷  ۱۳۴  ۳۲  ۹۹  ۱۶۶  ۶۴  ۱۱۸  ۱۶  ۸۳  ۱۵۰  ۴۸  

13یک مربع وفقی  :۱۲شکل    با حرکت دورگشت اسب ´13

8وفقی  حرکت دورگشت شاه و مربع نیمه - ۴پاسخ مسئلۀ    شود: حاصل از آن در شکل زیر دیده می ´8

۴  ۳  ۲  ۱  ۶۴  ۶۳  ۶۲  ۶۱  

۵  ۶  ۷  ۸  ۵۷  ۵۸  ۵۹  ۶۰  

۵۳  ۵۴  ۵۵  ۵۶  ۹  ۱۰  ۱۱  ۱۲  

۵۲  ۵۱  ۵۰  ۴۹  ۱۶  ۱۵  ۱۴  ۱۳  

۴۵  ۴۶  ۴۷  ۴۸  ۱۷  ۱۸  ۱۹  ۲۰  

۴۴  ۴۳  ۴۲  ۴۱  ۲۴  ۲۳  ۲۲  ۲۱  

۲۸  ۲۷  ۲۶  ۲۵  ۴۰  ۳۹  ۳۸  ۳۷  

۲۹  ۳۰  ۳۱  ۳۲  ۳۳  ۳۴  ۳۵  ۳۶  

8وفقی  یک مربع نیمه :۱۳شکل    با حرکت دورگشت اسب´8
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آنانیای شیراکی ریاضیدان و منجم ارمنی 

١سدۀ اول هجری

  رابرت هـ. هیوسن
  ٢بخش نوروزی ترجمۀ مهدی

جرج سارتن به نام آنانیای شیراکی (اهل ناحیۀ شیراک ارمنستان)،  مقدمه بر تاریخ علمدر هیچ جای 
سارتن از چند دانشمند ارمنــی یــاد  خوریم. ریاضیدان و اخترشناس ارمنی سدۀ اول هجری، برنمی

شان نام  های میانه د سدهکرده ولی این آنانیای شیراکی است که نزد ارمنیان به عنوان بزرگترین دانشمن
اطالعــی عمــومی  کننــد. ایــن بی یاد می» پدر علوم دقیق در ارمنستان«او به عنوان شود. از  برده می

های غربــی در دســترس  عجیب نیست، زیرا تا همین اواخر فقط رسالۀ جغرافیای او به یکی از زبان
 به نویسندۀ ارمنی دیگری، یعنی موسی خورنی

ً
شد.  نسبت داده می ٣بود و آن هم تا سه قرن اشتباها

م منتشر نشده بود و تا امروز هم آنانیا در غرب ناشناخته است. ۱۹۳۹آثار آنانیا تا سال هیچ یک از 
هــای علمــی او و معرفــی آثــارش و  هدف مقالۀ حاضر عرضۀ زندگینامۀ مختصر و برخی از دیــدگاه

شک شایستۀ مطالعۀ بیشتری است: آثــارش مســتلزم  مراجع قابل دسترس در این زمینه است. او بی
ســنجی بیشــتر و ادعاهــای مطــرح شــده در ارمنســتان شــوروی (ســابق) دربــارۀ  لتبررســی و اصا

تر است. تعداد اندکی از آثار آنانیا در غرب منتشــر شــده و  دستاوردهای او نیازمند جستجوی دقیق
چند اثری هم که در روسیه و ارمنستان انتشار یافته شمارگان معدود و توزیع نامناسبی داشته است. 

، نامه خودزیست، منازل سفر، جغرافیاام  در دسترس نیست و از این رو من تنها توانسته بیشتر آثار او
 بررسی کنم. امــا  های حرکت ماه جدولو  هایی پیرامون کریسمس و عید پاک بحث

ً
آنانیا را شخصا

های روسی و ارمنی دسترسی داشتم کــه امکــان ایــن  خوشبختانه به منابع ثانوی ارزشمندی به زبان
  مقدماتی را فراهم کردند.  مطالعۀ

1. Robert H. Hewsen, “Science in Seventh-Century Armenia: Ananias of Širak”, Isis, vol. 59, no. 1 (spring 1968), 
pp. 32-45.

 های ارمنی سپاسگزاریم. صحیح نام های ایشان در مورد صورت از مهندس روبرت واهانیان برای راهنمایی
m.norouzibakhsh@gmail.comپژوهشگر آزاد، . ٢
م خطا از او دانسته را هم به تاریخ ارمنستانزیست و کتاب  موسی خورنی در سدۀ پنجم میالدی (سدۀ دوم پیش از هجرت) می .٣   اند. 
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های ادبیات ارمنی در قرن نوزدهم مطرح شد و تعدادی از  ت در بررسینام آنانیای شیراکی نخس
میالدی در دانشگاه سن پترزبورگ منتشر شد. در  ۱۸۷۷آثار شناخته شدۀ او به زبان اصلی در سال 

، خبرنامۀ رسمی کلیسای ارمنی منتشر شد. به دنبال آن سه آراراتبرخی آثار دیگر او در  ۱۸۹۶سال 
) و ۱۸۹۶( دربــارۀ کریســمسنی تر او یع اثر کوتاه

 نامۀ خودزیســت) و ۱۸۹۶( دربــارۀ عیــد پــاک
) او به زبان انگلیسی انتشار یافت. ترجمۀ ۱۸۹۷(

ها و  مســئلهروســی اثــر دیگــری از آنانیــا بــه نــام 
ــا جواب ــال  ه ــوم  ۱۹۱۸در س ــتان عل در فرهنگس

 روسیه منتشر شد.
هیچ یک از این آثار توزیع وسیع نشده و حتی 

تنها در چند سال اخیر [پیشین] وروی در اتحاد ش
آنانیای شیراکی شهرت عمومی یافته است. ا. گ. 

پژوهشگران برجستۀ  ٢س. ت. یرمیانو  ١آبراهامیان
آثار آنانیای شیراکی در ارمنستان شوروی هستند. 
آبراهامیان اندکی پیش از آغاز جنگ جهانی اخیر به 

اکی انتشار برخی از متون منتشر نشدۀ آنانیای شیر
برای دانشگاه دولتی ایروان پرداخت. هم او بود که 
بسیاری از آثار متعلق بــه آنانیــای شــیراکی را کــه 

خطا منسوب  تر به عنوان اثر مؤلفی گمنام یا به پیش
به مؤلفی دیگر به ما رسیده بــود، شناســایی کــرد. 

ــال  ــان در س ــاله ۱۹۳۹آبراهامی ــی از رس های  یک
دو ســال بعــد  حســاب آنانیــا را منتشــر کــرد. وی

و در ســال  کیهان نگــاری و گاهشــماریتوانست 
مجموعۀ کامل آثار شناخته شدۀ دیگر آنانیا  ۱۹۴۴

سال بعد آبراهامیان متن دیگری  ۱۸را منتشر کند. 
را با ترجمۀ روسی آن منتشر کرد. سورن یرمیان ده سال  های حرکت ماه جدولمتعلق به آنانیا با عنوان 

ی آنانیا کرده است و اکنون تصحیح دقیقی از این اثر را برای چاپ جغرافیا اخیر خود را صرف بررسی

                                                    
1. A. G. Abrahamean 
2. S. T. Eremean 

در ماتناداران ( کتابخانۀ  تندیس آنانیای شیراکی
 ملی ارمنستان، ایروان)



 

  

۶٠ 

اند آنانیــا را از  کند. این دو دانشــمند توانســته توسط فرهنگستان علوم جمهوری ارمنستان فراهم می
ارمنی مانده و در خارج از اتحاد  - گمنامی کامل برهانند ولی تالش آنها پشت حصارهای زبان روسی

 غیر قابل دسترس است. اما نتایج پژوهششوروی تق
ً
های آنها در غــرب بازتــاب داشــته اســت.  ریبا

) و ۱۹۵۱چکیدۀ گزارش زندگی و کار آنانیا به زبان فرانسه در اثری پیرامون تاریخ ادبیــات ارمنــی (
) منتشر شده اســت. ۱۹۶۲نامۀ نامداران کلیسای ارمنی ( ای از زندگی همچنین در آمریکا در گزیده

 بهتــرین نقطــۀ آغــاز  ۱۹۶۴نامۀ او در سال  زیستخود
ً
به زبان فرانسه منتشر شد و این اثر احتمــاال

  پژوهشی در مورد نقش او در تاریخ علم است.
ای برای مــا بــه جــا گذاشــته  نامه آنانیای شیراکی تنها مؤلف باستانی ارمنی است که خودزیست

آید که بین  ن بعد از او چنین برمیاشارات مؤلفانگفته ولی از است. او در مورد تاریخ تولدش چیزی 
او در روستای آنانیا در ناحیۀ شیراک استان آرارات به دنیا  ۶۰۰و  ۵۹۸های  سال میالدی بوده است. 

 او از وراث شاهزادگان شیراک و ثروتمند بــوده اســت زیــرا 
ً
آمد و پسر هوانس شیراکی بود. احتماال

یا می  تصور می هزینۀ تحصیالت طوالنیتوانست  چنانکه خواهیم دید گو
ً
شود  اش را بپردازد. عموما

 بعد 
ً
که مانند بسیاری از نویسندگان باستانی ارمنی، طلبۀ کلیسای ارمنی بوده و در این صورت ظاهرا

  از اتمام تحصیالت خود در اواخر عمر چنین شده است.
 در آن زمان بسیار م

ً
حقر هم بود تحصیل کرد. در آنانیا در مدارس محلی استان خود که احتماال

یسندگان مختلف ارمنی را مطالعه کرد، اما آرزو داشت که دانشمندی واقعی  آنجا متون دینی و آثار نو
برای رسیدن به این هدف، نیاز به آموختن جامع مفاهیم ریاضی، که از آن به عنوان  مادر تمام «شود. 

، در آن زمان در ارمنستان کسی نبود که بتواند اش نامه یاد می کند، حس کرد. بر پایۀ خودزیست» علوم
ریاضیات تدریس کند و کتابی هم در این موضوع در دسترسش نبود. پس بر آن شد که در سرزمین 
یونانیان (امپراتوری بیزانس) تحصیل کند. از کشور خارج شد و نخست به تئودوسیوپولیس (ارزروم 

به نام الیازار به او توصیه کرد به نزد ریاضیدانی به نام کنونی در شرق ترکیه) رفت. در آنجا دانشمندی 
کریستوساتور برود که در ملطیۀ ارمنستان درس داده بود. آنانیا نزد کریستوتاتور رفت و شش ماه زیر 

  نظر او تحصیل کرد، اما به زودی فهمید که معلمش دانش الزم برای رفع نیازهای او را ندارد. 
د که چند دوستش که تازه از پایتخت برگشته بودند به او پیشنهاد کردنــد آنانیا عازم قسطنطنیه بو

برود که در میان شاهان شناخته شده بود و به  وخیکوسیتکه به نزد معلم مشهوری در ترابوزان به نام 
وخیکــوس را کــه در یزبان و ادبیات ارمنی تسلط داشت. آنانیا به سوی ترابوزان شتافت و در آنجــا ت

تدریس می کرد یافت. استاد آنانیا را به عنوان شاگرد جدید خود پذیرفت و  ١یوجنیوسصومعۀ سن 

                                                    
  در ترابوزان کنونی» مسجد جامع جدید«در محل  .١
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او تعلیم دید. در این مدت دانش کاملی از ریاضیات و مقــدمات  رظنجوان ارمنی هشت سال زیر 
ای غنی یافت و در آنجا آثار مقــدس و  کتابخانه تیوخیکوسعلوم دیگر کسب کرد. آنانیا در مدرسۀ 

هایی در پزشکی و گاهشماری  ود نویسندگان ادبیات یونانی و نیز آثار علمی و تاریخی، کتابکفرآل
گوید که عالقۀ زیادی به معلمش پیدا کرد که با او ماننــد فرزنــد خــود رفتــار  مطالعه کرد. آنانیا می

  کرد، تا آنجا که دانشجویان دیگر به او حسادت ورزیدند. می
اختصــاص دارد. او از یونانیــان  تیوخیکوسه به سرگذشت نام دست کم یک سوم از خودزیست

میالدی متولد شد. وقتی بخشی از ارمنستان جزو بیزانس بــود  ۵۶۰ترابوزان بود که در حدود سال 
م) در ارتش بیزانس خدمت کرد و در آنجا زبان و ادبیات ارمنی را فرا گرفت. در حملۀ ۶۳۶تا  ۳۸۷(

زخمی شد و پس از بهبودی، ارتش را ترک کرد تا نذری را کــه در م) ۶۰۷/ ۶۰۶ایرانیان به انطاکیه (
زمان بیماری جهت وقف باقی زندگی خود برای یافتن خــرد کــرده بــود، بــه جــا آورد. یــک مــاه در 

م) که در ۶۱۰اورشلیم، سه سال در اسکندریه و یک سال در رم ماند و سپس به قسطنطنیه رفت (ح 
ضمن  تیوخیکوسری آتنی که نامش را نبرده است ادامه داد. آنجا تحصیل خود را زیر نظر پژوهشگ

های بــزرگ  تحصیل در پایتخت بیزانس بسیار مشهور شد، چنان که خود پادشاه و دیگر شخصــیت
بازگشت به ترابوزان را برگزید و  تیوخیکوسجا بماند و تدریس کند. اما  شهر، از او خواستند که همان

  م). پس از مــرگ اســتاد آتنــی۶۱۵د (ح ای خصوصی دایر کر در آنجا مدرسه
ً
 اش امپراتــور شخصــا

 - ۶۲۸را دعوت کرد که به قسطنطنیه برگردد اما او نپذیرفت. اندکی پس از این اتفاق (ح  تیوخیکوس
آموزش دید که به عقیدۀ او از سوی خداوند برای گسترش دانــش  تیوخیکوسم) آنانیا زیر نظر ۶۲۰

  در ارمنستان فرستاده شده بود.
بازگشــت و در آنجــا مدرســۀ خــود را نیا پس از تکمیل تحصیالتش در ترابوزان به ارمنســتان آنا

 اولین مدرسه برای تدریس علوم چهارگانه (حساب، هندسه، موسیقی و نجوم) أت
ً
سیس کرد که ظاهرا

میلی آنــان گلــه داشــت و  در کشور بود. نخست دانشجویان به سویش شتافتند اما او از تنبلی و بی
کردند و به تعلیم شاگردان خود  از مقدمات بیاموزند ترک تحصیل میپیش از آنکه چیزی فراتر  اینکه

زدند. اما از پا ننشست و همۀ شاگردانی را که به نزدش  پرداختند و به شهرت استادشان آسیب می می
  پذیرفت. آمدند می می

های گاهشــماری،  زمینــههای خــود را در  آنانیا با پول حاصل از تدریس توانست هزینۀ پژوهش
تنها ها، شهرت او نه  جغرافیا تأمین کند. در طی سال –دانیم  چنان که اکنون می –ریاضیات، نجوم و 

میالدی که دیگر سنی از او گذشــته  ۶۶۷های خارجی نیز پیچید. در  در ارمنستان بلکه در سرزمین
به صــومعۀ دریــای مقــدس در  بود، جاثلیق [رهبر مذهبی] کلیسای جامع ارمنستان دعوتش کرد تا
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های متغیــر و ثابــت کلیســای ارمنســتان بپــردازد.  برود و در آنجا به تهیۀ تقویم دائمی جشن ١دوین
 
ً
یم را که به دست مــا رســیده  اش بود که رساله در همین دورۀ اخیر زندگی احتماال هایی پیرامون تقو

با ماه قمری و سال شمسی به  است نوشت. او دو سال روی مسئلۀ حل ناهمخوانی هفتۀ هفت روزی
های برگزیده برای عید پاک و جشن ظهور بسیار  شدت کار کرد. در پایان این دوره دریافت که تاریخ

تر از روش پذیرفتــه شــدۀ  اند و اینکه روش به کار رفته در کلیسای ارمنی بســیار دقیــق به هم وابسته
  م بود.۳۲۵در  ٢کلیسای عمومی در شورای نیقیه

ساله است. این چرخه را نخســت  ۵۳۲ئمی ابداع شده توسط آنانیا بر پایۀ یک چرخۀ تقویم دا
کوئیتین م عرضه کرد که از سوی کلیسای اسکندریه به عنوان معیار تشخیص ۴۵۷در  ٣ویکتوریوس آ

ســاله  ۵۳۲شد. چرخــۀ  های متغیر پذیرفته شد و هر سال به کلیساهای دیگر ارسال می زمان جشن
سال روزهای مــاه را بــه روز یکســانی از هفتــه بــر  ۲۸ۀ خورشیدی (که در هر ترکیبی است از چرخ

گرداند) که این دو  سال ماه نو را به روز یکسانی از ماه برمی ۱۹گرداند) و چرخۀ قمری (که در هر  می
یم جدیــد نیســت و  ۵۳۲هر  سال بر هم منطبق شوند. با تقویمی بر اساس این چرخه نیازی به تقو

  شود.  ها تعیین می تغیر برای همۀ زمانزمان هر جشن م
اندیشی بود که از آثار پیشینیان بهره گرفت و خــود نیــز مطالــب  آنانیای شیراکی پژوهشگر ژرف

بدیعی عرضه کرد. او بر این باور بود که جهان کروی است و وقتی در یک ســمت آن روز باشــد در 
کرد  دۀ کروی (کرۀ خاکی) توصیف میسوی دیگرش شب است. او زمین را مانند یک تخم مرغ با زر

ای خشک (آسمان) احاطه شده است. همچنین به این نظریــه  ای از سفیده (جّو) و پوسته که با الیه
های کم نور است و با نظر فیلسوفان پیشین هم موافق  ای چگال با ستاره پایبند بود که راه شیری توده

تاباند. رسالۀ جغرافیای او کــه مبتنــی بــر  ا بازمیبود که ماه جرم کدری است که تنها نور خورشید ر
  نوشتۀ پاپوس اسکندرانی بود، آخرین کار بر اساس دانش جغرافیایی باستانی پیش از نوزایی بود.

جنگیــد. ایــن واقعیــت کــه او  اندیشــی آن می اند که آنانیا دشمن کلیسا بود و علیــه تاریک گفته
یسندۀ رساله ی اصلی کلیسا بود و اینکه خود جاثلیق از او خواسته ها های بسیاری پیرامون جشن نو

یمی برای کلیسا فراهم کند خالف چنین نظری است. اما او بی شک دانشمند مستقلی بود  بود که تقو
شناسی و نه تعصبات آن  و گرچه تفکراتش بیشتر مرتبط با تعبیرات پذیرفته شدۀ کلیسا دربارۀ کیهان

  گرایی) نزدیک شد. در به اندیشۀ ثنویت (دوگانهبود، بعدتر خواهیم دید که او چق
ید خداوند جهان کامل را در شش روز آفریده و  آنانیا با این تفسیر رایج از سفر آفرینش که می گو

                                                    
  این مقر بعدها به اچمیادزین منتقل شد. .١
  در محل این شهر باستانی واقع در شمال غربی آسیای صغیر، اکنون روستایی به نام ایزنیک قرار دارد. .٢

3. Victorius of Aquitaine 
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از این طریق به طور غیر مستقیم چهار عنصر اصلی آتش، باد، آب و خاک را که مواد اصلی جهان را 
گفت که گرچه ماده دارای منشــأ  ود. آنانیا در عوض میدهند خلق کرده است، مخالف ب تشکیل می

  غیر مادی، منطقی، محرک بی
ً
عناصــر و  حرکت و علت نامعلول (یعنی خــدا) اســت کــه مســتقیما

حرکت در  ریزی کرده است، این محرک بی ده و تکامل طبیعی آنها را برنامههایشان را خلق کر ویژگی
ز نظر آنانیا هر یک از چهار عنصر کیفیت ویژۀ خود و کند. ا دخالت نمی» روند طبیعی تکامل اشیا«

شان در نظــر گرفتــه  در عین حال وزن و چگالی خاص خود را دارند که باید به عنوان مشخصۀ ذاتی
اتحاد عناصر به چندین طریق عامل پیدایش، وجود، رشد، کاهش و فساد اجسام و پدیده های  شود. 

  دهد. دخالت خدا رخ میطبیعی است که بر اساس نظریۀ آنانیا بی 
شوند، اما آنانیا  گفتند که عناصر چهارگانه در سراسر جهان با فضا و ماده ظاهر می گرایان می ذره

کرد. زمان معیاری برای حرکت و نه یــک ویژگــی  تمایز بین فضا و ماده را به جهان ماورا محدود می
محدودند. عناصــر چهارگانــه بــه ماده است. پس تغییرات طبیعی در زمان نامحدود، ولی در مکان 

کند،  ها در اثر تماس تغییر می اند. کیفیت صورت ناقص به وجود آمدند اما در معرض تغییر و ترقی
 هوای مرطوب ممکن اس

ً
کنــد کــه کــل  ها را قــادر می ت خشک شود. ترکیب طبیعی عناصر آنمثال

شود که خــود موجــب  اهم میهای جدید فر ای را شکل دهند و از این طریق امکان ترکیب یکپارچه
ش

َ
  شوند. کال و تغییرات جدیدی در طبیعت میا

دیــدگاهی کــه در آن تغییــر، حاصــل انــدرکنش عناصــر اســت و  -ای قــدیمی اســت این آمــوزه
هــای آلــی و غیرآلــی هــر دو حاصــل ترکیــب عناصــر  کنــد. جهان های جدیــدی ایجــاد می ویژگی

شود. بــه گفتــۀ آنانیــا،  جب تشکیل و دوام جهان میاند. تغییرات بسیار گوناگون عناصر مو چهارگانه
ها هستند. وحدت مادی جهان باعث تغییر و  علیت و وابستگی متقابل طبیعت، جزئی از این دیدگاه

ید: شود. آنانیا می پیشرفت مداوم می   گو
مورد پیدایش و تالشی مــاده یا در یا پیشرفت] در مورد خون یا تنفس این امر [تغییر 

زیرا پیدایش ماده آغاز تالشی آن و تالشی آن آغاز پیدایش ماده است  کند، صدق می
  و حاصل این تناقض بی ضرر، جهان ابدی است.

آنانیا دیدگاه فیلسوفان پیش از خود را قبول داشت که در فرایند به وجود آمدن جهان آلی و توسعۀ 
دهندۀ کاهش  جسد نشان کند. بدین ترتیب تالشی لی را ترکیب آتش و رطوبت ایفا میآن نقش اص

  مقدار آتشی است که در خود دارد.
کــرد، ولــی  هــای مختلــف تقســیم می آنانیا مانند ستاره شناسان پیش از خود، کیهان را به فلک

های آســمانی  برخالف آنها، تقسیمش را بر پایۀ نقش هر فلک در فرایند ایجاد جهان و نه مدار جرم
(اتر) است که منشأ تمام نور و گرماست. بعدی » اثیر«رین فلک، داد. در توصیف آنانیا باالت قرار می
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» فلــک دهانــه«کند. فلک سوم یا  است که گرمای سوزان فرود آمده از اتر را خنثی می» فلک سرد«
تــرین فلــک  شــود. در نهایــت داخلی شامل ماه و پنج سیاره می» فلک زیبا«شامل خورشید است. 

گفت خورشید نور و گرمایش را از اثیر در  ّوی است. آنانیا میهای ج شامل رعد، برق و دیگر پدیده
کند. این گرما و نور پیش از ورود به زمین، با ســرما و  گانۀ جهان دریافت می ترین الیۀ هفت بیرونی

کند. از این  شود و به کمک آب موجود در زمین خاک را احیا می های دیگر مخلوط می رطوبت الیه
  شوند. با هم متحد و موجب تکامل زمین میطریق، عناصر چهارگانه 

تابد، شــک  آنانیا به نظر بعضی از فیلسوفان مبنی بر اینکه ماه آینۀ زمین است و دریاهای آن می
هــا  های سطح آن اســت و ایــن ناهمواری های روی ماه به خاطر ناهمواری گفت که لکه کرد. او می

های مختلف ماه را به این امــر  کنند. او حالت ر خورشید را بازتاب دهند، جذب میبیش از آنکه نو
شود که ایــن  نسبت داد که حرکت ثابت خورشید و ماه باعث تغییر وضعیت آن ها نسبت به هم می

گردد. آنانیا بسیار مجذوب مطالعه پیرامون ماه  منجر به تغییر تماس بین نور خورشید و سطح ماه می
هــا (خســوف و  تأثیر ماه اســت. او بــا رصــد گرفت شد و به درستی دریافت که جزر و مد ناشی از

شان از زمین است کــه  کسوف) به این اعتقاد رسید که خورشید بزرگتر از ماه است و تفاوت فاصله
  دهد. ها را به یک اندازه نشان می آن

ها را  گیرد. این باعث شد که گرفت چیز بر اساس قانون ضرورت صورت میآنانیا بر آن بود که همه 
ینی، حرکات ماه را مطالعه، و مدار حرکت ماه را بر اساس تغییرات ظاهرش تعیین کند. او تنها ب پیش

تواند ایــن قــوانین طبیعــی را  گفت انسان می دانست. او می عدول از قوانین طبیعت را فراطبیعی می
نه کند. خدا خالق ماده و حرکت است ولی  بشناسد زیرا خداوند در روند طبیعی اشیا دخالت نمی

گیرند. او نظریۀ ارسطو دربارۀ روح و  ها و تغییراتی که در نتیجۀ فرایندهای طبیعی شکل می عامل پدیده
مین) در فضا، بر آن بود نظریۀ بطلمیوس دربارۀ ساختار جهان را پذیرفت. در توضیح وضعیت کره (ز

بین نیروی حاصل از های هوا که آن را احاطه کرده است، تعادل  ثیر سه عامل است: الیهأکه تحت ت
رد ولی حرکت هوا مانع این امر خودی الیۀ هوا و وزن زمین (وزن میل به افتادن زمین دا حرکت خودبه

کند. بنابراین آنانیا پیش از توضیح  اد چرخش جّو که زمین را محصور میشود) و سرعت خیلی زی می
کند. او دیدگاه خود را  تبیین می ثیر دو نیروی متضادأکت اجسام آسمانی را در فضا تحت تجاذبه، حر

 «در مورد شیوۀ پژوهش علمی چنین بیان کرده است: 
ً
غیرممکن است که بتوان به  بدون تحقیق تقریبا

  ».ذات اشیا نفوذ کرد و بدون طبیعت انجام تحقیقات غیر ممکن است
ترش او را مورد بــدگمانی کلیســای ارمنــی قــرار داد و  پس از مرگ آنانیا برخی از نظرات انقالبی

آثارش ممنوع شد. شاید از این روست که برخی از کارهای او شامل رسالۀ جغرافیا بــه عنــوان اثــر 
 مؤلفی ناشناخته به ما رسیده است و بعضی از آثارش هم بعدها به نویسندگان دیگــری نســبت داده
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اکنون هم های اخیر در ایروان (ارمنستان) موجب شده است که چند متن دیگر  شده است. پژوهش
 اثر آنانیا دانسته شود.

 
  ماه نو  تاریخ  روز/ شب  ساعت  کسر  ماه تمام  تاریخ  روز/ شب  ساعت  کسر

  ژانویه  ۱۸  شب  ۱۰  ۱  فوریه  ۲  شب  ۴  ۱

  فوریه  ۱۷  روز  ۱۰  ۱  مارس  ۴  روز  ۴  ۱

  مارس  ۱۸  شب  ۹  ۴  آوریل  ۴  شب  ۳  ۴

  آوریل  ۱۷  روز  ۹  ۴  مه  ۲  روز  ۳  ۴

  مه  ۱۶  شب  ۹  ۲  مه  ۳۱  شب  ۳  ۲

  ژوئن  ۱۵  روز  ۹  ۲  ژوئن  ۳۰  روز  ۳  ۲

  ژوئیه  ۱۴  شب  ۸  ۵  ژوئیه  ۲۹  شب  ۲  ۵

  اوت  ۱۳  روز  ۸  ۵  اوت  ۲۸  روز  ۲  ۵

  ۲۶  شب  ۲  ۳
سپتام

  بر
  ۱۱  شب  ۸  ۳

سپتام
  بر

  اکتبر  ۱۱  روز  ۸  ۳  اکتبر  ۲۶  روز  ۲  ۳

  نوامبر  ۹  شب  ۸  ۱  نوامبر  ۲۴  شب  ۲  ۱

  دسامبر  ۹  روز  ۸  ۱  دسامبر  ۲۴  روز  ۲  ۱

  (هالل و بدر) ماه تغییرات ظاهریجدولی از آنانیای شیراکی برای 

ها که در نویســندگان ارمنــی  هایی از تأثیر یونانی نویسی بود با نشانه کوتاه یسبک آنانیای شیراک



 

  

۶۶ 

یسندگان یک یا دو قرن پیششود، گرچه این تأثیر به اندازۀ  زمان او دیده می تر، محسوس نیست.  نو
هــای مــبهم در نوشــته هــای او وجــود دارد کــه پــر از خطاهــای کاتبــان اســت، ولــی  برخی عبارت

ها منابع نظرات این  های اخیر توانسته است اکثر این موارد را رفع کند. البته مهمترین پرسش پژوهش
آنها روی ســیر بعــدی علــوم اســت. برخــی منــابع  دانشمند ارمنی، توجیه ادعای اصالتشان و تأثیر

  های اخیر روشن کرده است. احتمالی وی را پژوهش
بنــدی علــوم  درک اهمیت تجربه و مشاهده، ارتباط بین اعمال حسی و منطقی و نظریــه، و طبقه

گیری نظریات آنانیا داشت. تــأثیر نظــرات  ثیر مشخصی روی شکلأهمگی ت ١توسط داوید آنهاخت
کــه خــواهیم دیــد، بطلمیــوس و  ط، دموکریت، افالطون، ارسطو، زنون، اپیکــور و چنانتالس، بقرا

شود. این که آنانیا پژوهشگری برجسته بود بــر اســاس  پاپوس اسکندرانی هم در کارهایش دیده می
تر با تقویم و مشکالتش آشنا  آثارش توسط نویسندگان ارمنی بعدی ثابت شده است. ارمنیان پیش

یم از دیدگاه علمی و همچنــین مطالعــات هواشناســی پیشــگام بــود. بودند اما آنا نیا در مطالعۀ تقو
هــای  میالدی از کارهــای او بهــره بردنــد و بخش ۱۳و  ۱۲های  فیلسوفان بعدی به خصوص در سده

هایشان نقل کردند. برای داوری بهتر دربارۀ منابع و تأثیرات بعــدی آثــار  ها را در کتاب عظیمی از آن
هــای پذیرفتــه شــدۀ  ها به یکــی از زبان های او و البته ترجمۀ آن اید منتظر انتشار کامل نوشتهآنانیا ب

های روســی و ارمنــی وجــود دارد. مــن در حــال  المللی باشیم. بیشتر کارهای او اکنون به زبان بین
فهرست کارهای اصــلی آنانیــا کــه در زیــر  ٢سازی ترجمۀ انگلیسی کتاب جغرافیای او هستم. آماده

  دهد. هایی که در هر اثر مطرح شده است، می تری از گسترۀ عالیق او و پرسش آمده، تصویر واضح

  نجوم آثار
فصل است و عنوان کلی ندارد، اما عنــوان فصــل اول آن  ۴۸: این کار شامل هیئت و تقویم -۱

 به دو بخش تقسیم می» ریاضیات برای ادای نذورات«
ً
امل ده شود؛ بخش اول ش است. کتاب طبیعتا

ای از نجوم، هواشناسی و  فصل در مورد هیئت است و توصیفی از ساختار جهان و اطالعات خالصه
هــا  فصل بــاقی مانــده بــه مطالــب گونــاگون در مــورد تقویم ۳۸کند.  جغرافیای فیزیکی عرضه می

ها بعدتر اضافه شده است. فصل اول یا مقدمه بسیار جالب  پردازد و مشخص است که این بخش می
هــا را توضــیح  دین گویــد و فلســفۀ رویکــردش بــه بی است، زیرا در این بخش آنانیا از منابعش می

» ذهن متعالی«کوشد برتری  کند ولی می دین را محکوم می دهد. گرچه او به طور کلی فالسفۀ بی می

                                                    
فیلسوف ارمنی که در سدۀ پنجم میالدی در آتن تحصیل کرد. از زندگی او اطالع چندانی در دست نیست ولی آثارش برای مطالعات  .١

ارسطو را به ارمنی ترجمه کرد و  مقوالتو  ریوسوفرف ایساغوجیشد. او  های میانه ضروری تلقی می های ارمنی سده فلسفی در صومعه
  بر هر دوی آنها شرح نوشت.

  در ویسبادن (آلمان) چاپ شد. ۱۹۹۲این ترجمۀ انگلیسی در سال  .٢
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د. بــه ایــن شــو ها حاصل می را به آنها نشان دهد و اعتقاد دارد که نیل به تعالی در اثر تقابل با پستی
ها) را در تقابل با فیلسوفان خوب (آنهایی که مسیحی نیســتند  ترتیب او فیلسوفان بد (یعنی بی دین

  دهد. ولی وجود یک خدا را به عنوان آفرینندۀ جهان قبول دارند) قرار می
بندی و  فصل در مجموع پژوهش مبسوطی دربارۀ ارتباط بین علم نجوم و معنــا، تقســیم ۴۸این 

ها بر رونــد حــوادث و زنــدگی  ها را محکوم و تأثیر ستاره بین است. آنانیا در این اثر طالع ثبت زمان
کند. او  کند. او در این اثر نظریۀ یونانیان باستان درمورد کرویت زمین را تکمیل می انسان ها را رد می

  داند. میدهد و مانند آریستارخوس خورشید را در مرکز جهان  ها را به دقت شرح می علت گرفت
ســاله تــدوین کــرده  ۵۳۲: این تقویمی دائمی است که آنانیا بر پایۀ چرخــۀ و تقویم ۵۳۲چرخۀ  - ۲

میالدی به عنوان گاهشمار ملی پذیرفتند. اولین  ۵۵۵ژوئیۀ سال  ۱۱است. ارمنیان این چرخه را در تاریخ 
میالدی شروع شــد کــه بــه  ۵۵۲شد، از سال  ژوئیۀ سه سال قبل محاسبه می ۱۱ز سال تاریخ ارمنی که ا

ارمنی است. آنانیا این چرخه  ۱۴۱۴سال  ۱۹۶۵به شمار آمد. پس براساس این تقویم، سال  ۱عنوان سال 
های متغیر و ثابت کلیســای ارمنــی و  های تمام جشن ستون عمودی روزها و تاریخ ۱۹را اختیار کرد و در 

ها را بــر حســب  کرد. در همان تقویم تاریخ های سال را ثبت های بهاری و دیگر مناسبت همچنین اعتدال
  ساله آورد. ۵۳۲هم برای کل چرخۀ  ١مبدأ ارمنی و مبدأ دورۀ دیونوسی

شده توسط منجم یونانی، متون آتنی   گیری از اصول وضع با بهره آنانیا :ت ماههای حرک جدول -۳
تحقیــق کنــد و  اش را انجــام داد تــا دقــت کــار متــون را پیش از میالد) رصدهای شخصی ۵(سدۀ 

ها بــه هــوانس  های متون را برای تطبیق با زمان محلی ماهرانه تنظیم کرد. ایــن مــتن تــا مــدت طرح
شــد. در ســال  ۀ خطی این اثر آمده نسبت داده میم) که نامش در پنج نسخ۷۲۵ -۶۵۰فیلسوف (

قی شود، نویسندۀ حقی ضمن بررسی ششمین نسخه که در صومعۀ ارمنی لبنان نگهداری می ۱۹۵۳
  آن (آنانیا) معلوم شد.

: دو رساله از آنانیا با این نام به جا مانده که هر دو پژوهشی دربارۀ دربارۀ مسیر خورشید -۵و  ۴
  حرکت ظاهری خورشید در آسمان در طول سال است.

  م).۳۷۸ای از یک اثر یونانی تألیف پاول اسکندرانی (شکوفایی ح  : ترجمهای بر نجوم مقدمه -۶

  آثار ریاض
ترین کار در  هایشان که قدیمی مسئلۀ ریاضی و جواب ۲۴ای از  : مجموعهها ها و جواب مسئله - الف۷

 از این لحاظ جالب است که بسیاری از مسئله
ً
هایش از  نوع خود در منابع ارمنی است. این رساله خصوصا

                                                    
دیونوسی  - ۹۹پیش از میالد، سال  ۱۰۰شود. در نتیجه سال  مبدأ این تاریخ سال اول پیش از میالد است که سال صفر محسوب می .١

  م شود. می



 

  

۶٨ 

اب و رسوم است. شش تا ها و آد زندگی واقعی گرفته شده و حاوی اطالعات زیادی دربارۀ تاریخ، نام مکان
 ناتمام تصور می ۲۴از 

ً
شد، اما  مسئله دربارۀ کاخ سلطنتی کامساراکان، پادشاه شیراک است. این کار قبال

  کشف شد. ۱۹۳۵اش در سال  آنانیاست که بقیه کتاب حسابدانیم که بخشی از  اکنون می
ضرب و تقسیم که های جمع، تفریق،  ای کامل و جامع از جدول : مجموعهکتاب حساب -ب۷

است. این  ۰۰۰,۰۰۰,۸۰ترین عدد ذکر شده  ترین کار شناخته شده در نوع خود است. بزرگ قدیمی
ها همراه بود. این مقدمه پیدا شــده ولــی  های نظری جدول ای مربوط به جنبه کار در اصل با مقدمه

 به عنوان کتاب فقط دربارۀ جمع، تفریق و ضرب، و فاقد شرح مربوط به تقسیم است. کل کار ظا
ً
هرا

  درسی برای استفادۀ عملی، یعنی برای آموزش شاگردان آنانیا تدوین شده بود.
یکان، دهگان، صدگان و هزارگان، و هر گروه شامل  گروه می ۴جدول جمع شامل  جدول  ۹شود: 

ل سی و شود. جدول تفریق شام می ۱۸۰و چهل و پنج ترکیب است که مجموع میانگین هر ترکیب 
شود. جدول ضرب هم  ترکیب می ۳۲۴شش گروه است. هر گروه شامل نه ترکیب است که در کل 

ها هرکدام شامل نه  شامل سی و شش گروه و هر گروه شامل چهار جدول است. سه تا از این جدول
ضرب در هر گروه وجود دارد  حاصل ضرب هستند، اما چهارمی شامل ده تاست. سی و هفت حاصل

در ماتنــاداران (کتابخانــۀ ملــی ارمنســتان در  ۱۲۶۷می شود. نسخۀ خطی شمارۀ  ۱۳۳۲ل که در ک
یا بر اساس جدول شامل یک جدول ضرب کامل هم هست که گو ضرب فیثاغورس است ولی  ایروان) 

همچنین شامل  کتاب حساب[؟]. این  ۸۰است نه  ۰۰۰,۰۰۰,۸۰در اینجا بزرگترین حاصل ضرب 
  :که به صورت زیر تنظیم شده است ١است ۶۰۰۰بر عدد  جدول مقادیر معکوس مبتنی

                                                    
 بر عددهای مختلف. ۶۰۰۰یعنی حاصل تقسیم  .١

1 6000 6000´ =  
2 3000 6000´ =  
3 2000 6000´ =  
4 1500 6000´ =  
5 1200 6000´ =  
6 1000 6000´ =  
7 875 6000´ =  
8 750 6000´ =  
9 667 6000´ =  

10 600 6000´ =  

 إلی آخر.
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  آنانیای شیراکی حسابای از  صفحه

(الف و ب) به صورت جداگانه توسط  ۷: این کتاب درسی در بارۀ حساب و شمارۀ حساب -۸
  آنانیا از یک منبع استخراج و به عنوان دو کار مجزا نوشته شده است.

رسد نویسنده اقتباس زیادی از یک اثر مشابه از اپیفانیوس  : به نظر میدربارۀ اوزان و مقادیر -۹
 ترجمه از متن یونانی باشد. اما اگر هم ترجمه باشد البد ۴۰۳ -۳۱۵قبرسی (

ً
م) کرده، یا این عمدتا

ها، این کتاب شامل  یها و سور ها، یهودی بازبینی شده است زیرا عالوه بر اوزان مورد استفادۀ یونانی
دستگاه رایج بین ارمنیان و ایرانیان هم هست. نکتۀ پایانی اینکه لیتر مورد نظر آنانیا لیتر بیزانسی یــا 



 

  

٧٠ 

گرم است. مقدار سایر واحدهایی هم که آنانیا آورده، اعم  ۴/۳۲۶دانیم که مقدارش  پوند است و می
ست. گنجاندن مقادیر یونانی و ایرانی در یک از ایرانی، یونانی، و ارمنی بر حسب گرم معلوم شده ا

  جدول، نتیجۀ طبیعی جغرافیای سیاسی ارمنستان، بین فرمانروایی بیزانس و ایران ساسانی بود.

  آثار جغرافیایی
ای از پاپوس  ای از دانش باستانی جغرافیا بر پایۀ رسالۀ جغرافیای گم شده : خالصهجغرافیا -۱۰

ونانی که گویا آن هم مبتنی بر رسالۀ بطلمیوس بــود. مــتن شــامل م) ریاضیدان ی۳۰۰اسکندرانی (
هایی برای اروپا، لیبی و آسیاست. بخش اخیر بزرگترین بخش اســت،  ای دو بخشی و بخش مقدمه

شامل توضیح کامل و دقیقی از ارمنستان، قفقاز و پادشاهی ایران که بیشتر آنهــا را در منــابع دیگــر 
  یاری از مؤلفان پیشین در این رساله نقل شده است.های بس توان یافت. نوشته نمی

هــای  : فهرستی از شش مسیر متفاوت از دویــن، پایتخــت ارمنســتان، بــه بخشمنازل سفر -۱۱
 ٢و نتاجیک ١ها به مایل، آسپارز مختلف جهان همراه با فاصله تا شهرهای اصلی در هر مسیر. فاصله

آسپارز برابر با یک نتاجیک (یا چهار مایل) است،  ۲۰آسپارز و  ۵داده شده است. یک مایل برابر با 
  بردند مورد اختالف است. ولی طول دقیق این سه مقیاس که ارمنیان به کار می

  آثار گاهشماری
: تحقیق پیرامون اصول گاهشماری مورد استفادۀ یونانیان، رومیان، مصریان، پژوهش تقویم -۱۲

ها و  هــای هفتــه های قفقاز. آنانیا در این اثر همچنین نام ییها و آلبانیا ها، یهودیان، سوری اتیوپیایی
  ٣ها را در سیزده زبان مختلف ذکر کرده است. های مربوط به نام ها را توضیح داده و مکان ماه

های  آوری شده از نوشته ای از وقایع جهان بر پایۀ اطالعات جمع : تاریخچهتاریخ مختصر -۱۳
 منب ،مؤلفان پیشین

ً
ع مورد استفادۀ موسی خورنی بوده است. شاید بررسی این تاریخچه که احتماال

  ای عرضه یا حقایق معلومی را تأیید کند. های تاریخی تازه داده

  سایر کارها
: بحثی دربارۀ تاریخ دقیق برای جشن کریسمس. این کار بــه ویــژه بحثی دربارۀ کریسمس -۱۴

کارپ،  ای از یک سند گم شده است که آنانیا آن را به سن پلی بسیار ارزشمند است زیرا شامل گزیده

                                                    
1. asparez 
2. netajik 

شود)، بنگرید به  (که در منابع دیگر یافت نمی به روایت آنانیا برای اطالع از مطالب مربوط به تقویم ایرانی و عربی در سدۀ اول هجری .٣
(پژوهشگر تاریخ نجوم در رصدخانۀ بیوراکان ارمنستان) که در سال   تاریخ علمدر مجلۀ  ۱۳۸۸مقالۀ زیر از گریگور بروتیان 

  دانشگاه تهران) منتشر شده است:(پژوهشکدۀ تاریخ علم 
Broutian, Grigor, “Persian and Arabic Calendars as Presented by Anania Shirkatsi”, Tarikh-e Elm, no. 8, 2009, pp. 

1-17. 
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  م) نسبت می۱۵۵اسقف ازمیر (د 
ً
دهد که تاریخی برای تولد عیسای مسیح ذکر کرده است. احتماال

های کلیســا و  یافته است. آنانیا در این رساله نظرات کشیش تیوخیکوستابخانۀ آنانیا این اثر را در ک
آورد تا نشان دهد که برگزاری جشن کریسمس و جشــن ظهــور در یــک تــاریخ  کتاب مقدس را می

ها به صورت جداگانه است که در بیــزانس و در غــرب اتفــاق  توسط ارمنیان، معتبرتر از برگزاری آن
اند که  هایی بر تقویم معتبری دانسته های دیگر مربوط به اعیاد کلیسا را شرح سالهافتد. این اثر و ر می

ســاله تــدوین شــده و  ۵۳۲به گفتۀ آنانیا توسط شخص دیگری پیش از خودش و بر اساس چرخــۀ 
های  ها آثاری در مخالفت با نظریه اسکندری را در بر گرفته است. این شرح ۱۳۶۰تا  ۸۲۸های  سال

دربارۀ ماهیت دوگانۀ مسیح است که در شورای کالسدونکاتولیک (و ار پذیرفتــه  ١تودوکس یونانی) 
  م) و شورای کلیسای ارمنیان آن را رد کرده است.۴۵۱شده (
: بحثی طوالنی دربارۀ زمان عید پاک. نویسنده در دفاع از زمان بحثی دربارۀ عید پاک -الف۱۵

 های عرضه شده در دربار داند و بدعت ر انجیل میعید پاک ارامنه، آن را بر پایۀ اطالعات موجود د
  کند. امپراتوری قسطنطنیه را محکوم می

یافتــه  بحثــی دربــارۀ عیــد پــاکای برای رسالۀ  : این متن به عنوان مقدمهنامه خودزیست -ب۱۵
  شده است.

 : به طور عمده مباحثی مذهبی هستند و بر اساس اینهایی دربارۀ پشیمانی و فروتنی موعظه -۱۶
اند آنانیای شــیراکی  رساله و دغدغۀ آنانیا مورد تعیین زمان دقیق اعیاد کلیسای ارمنی است که گفته

  راهب کلیسای ارمنیان بوده است.
: این کار بر اساس کار دیگری در همــین موضــوع اثــر اپیفــانیوس های قیمتی دربارۀ سنگ -۱۷
تر است اما به جنبۀ ارزش دارویی و  گستردهنوشته شده است. کار آنانیا بسیار  ٢دربارۀ گوهرهاقبرسی 

منشأ هر سنگ که اپیفانیوس آورده نپرداخته است. یک ترجمه و چند چکیده از اثــر اپیفــانیوس بــه 
یسد انجــام  زبان ارمنی وجود دارد و ترجمۀ موجود را شاید خود آنانیا پیش از آنکه این اثرش را بنو

  داده باشد.
شیراکی دربارۀ هواشناسی، عالیم آسمانی و حرکــات ســتارگان هــم عالوه بر متون باال، آنانیای 

ید که ادبیات ارمنــی را جمــع اش) می نامه نوشته است. او همچنین (در ابتدای خودزیست آوری  گو
کرده است و شاید ویراستار بسیاری از متون قدیمی ارمنیان که بعدها توسط دیگران تحریف شد، او 

  بوده است.

                                                    
د استفاده در شفاف (کالسدوان) مور نیم شهری باستانی در آسیای صغیر که امروزه محلۀ کادیکوی استانبول است. نام نوعی کوارتز .١

  جواهرسازی از نام این شهر گرفته شده است. م
2. De gemmis 
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١و دستنوشتۀ آن دستوراملنجمینخاستگاه و تاریخچۀ 

  ٣و پترا گ. اشمیدل ٢اوا اُرتمن
  ٤ترجمۀ زینب کریمیان

برگ آن از  ۳۴۶رسالۀ عربی مهمی است که تنها یک نسخه از آن باقی مانده است.  دستورالمنجمین
)، و ۹تــا  ۱های  دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول راجع به نجوم و احکام نجوم (مقاله

 به دلیل ویژگی دوگانــۀ ایــن رســاله ۱۰نگاری است (مقالۀ  بخش دوم آن مربوط به تاریخ
ً
). احتماال

  ندرت مورد مطالعه قرار گرفته است. به المنجمیندستوراست که 

پژوهش پیرامون اصل و خاستگاه
مورد بحث قرار گرفته اســت. بــا وجــود اینکــه تمــام  دستورالمنجمینتا به امروز، اصل و خاستگاه 

رأی هستند، اما هیچ توافقی در تاریخ و مکان آن  پژوهشگران در انتساب این متن به اسماعیلیان هم
را به عنوان یکی از معــدود متــون اصــلی  دستورالمنجمین ٧و قزوینی ٦، بلوشه٥ارد. کازانواوجود ند

یســی شــده از  ایرانیان اسماعیلی در نظر می گیرند. همۀ آنها بر این باورند که این نسخه، مــتن رونو
 به دستور او نوشته شــده اســت. ۵۱۸ایست که در زمان حیات حسن صباح (د  رساله

ً
ق) و احتماال

ی آن را نجــات داده جــوینشده و بعدها  ق نظر آنها، این نسخه در کتابخانۀ الموت نگهداری میطب
در سوریه نگاشته شده است و بــر  دستورالمنجمینکند که  است. بر خالف آنها، زیمرمان گمان می

 هجری ۹میالدی/  ۱۵شناسی، تاریخ تنها نسخۀ به جا مانده از آن را اوایل سدۀ  اساس ضوابط نسخه
  زند. تخمین می

1. “The Provenance and History of the Dastūr al-munajjimīn and its Manuscript”, Science in the City of Fortune, 
Berlin, 2017, pp. 13-33. 

٢. Eva Orthmann  ،دانشگاه گوتینگن آلمان، در شناسی استاد مطالعات ایران eva.orthmann@uni-goettingen.de  
٣. Petra G. Schmidl آلمان ، دستیار پژوهشی پسادکتری تاریخ نجوم در دانشگاه فرانکفورت ،petra.schmidl@ikgf.uni-erlangen.de  
zeinab.karimian@etu.univ-paris-diderot.fr ،میراث علمی، مدیر داخلی نشریۀ پژوهشگر تاریخ علم .٤

5. Casanova, Paul, “Un nouveau manuscrit de la secte des Assassins”, Journal Asiatique, 1922, 11 série, 19, pp.
131- 133. 

6. Blochet, Edgar, “Notes additionnelles”, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 1923, 
41, pp. 384-385. 

  .۱۴۳ - ۱۱۰، ص ۸، جلد ۱۳۴۵، به کوشش ایرج افشار، تهران، یادداشتهای قزوینی"، دستورالمنجمینقزوینی، محمد، " .٧
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 به این دلیل اســت کــه  دستورالمنجمینمشکالت مربوط به تعیین تاریخ و محل نگارش 
ً
عمدتا

تنها نسخۀ به جا مانده از این رساله، ناقص است. صفحۀ اصلی عنوان، و آغاز و انجام آن محفوظ 
 تمام اطالعات مربوط از محتــوای آن و شــواهد نس

ً
شناســی  خهنمانده است. پس الزم است تقریبا

در آثــار اســماعیلیان را بــا  دســتورالمنجمیناستخراج شود. ادامۀ بحث دربارۀ خاستگاه و جایگــاه 
  کنیم. توصیفی از نسخه و تاریخ آن آغاز می

 نسخه و تاریخ آن
  الف) مالکان پیشین

شــود  ) نگهــداری میBNFدر کتابخانۀ ملی فرانســه ( دستورالمنجمینامروزه نسخۀ منحصر به فرد 
)Arabe 5968( نســخۀ  ۸۰۰شامل حدود   تعلق دارد. این مجموعه» مجموعۀ شفر«. این نسخه به

گوست شفر (پاریس،  آوری کرده بــود و پــس از  ) جمع۱۸۹۸ -۱۸۲۰خطی است که شارل ِهنری آ
 اکثر نسخه

ً
های خطی این مجموعه در کشورهای  مرگش به کتابخانۀ ملی فرانسه فروخته شد. ظاهرا

در آنجاها به عنوان متــرجم کــار  ۱۸۵۷تا  ۱۸۴۴اند که شفر از  و استانبول یافته شده شرق مدیترانه
منصوب  ١های شرقی زنده کرد. در همان سال به عنوان مسئول بخش زبان فارسی در مدرسۀ زبان می

 در همان دوران بــود کــه ســلطان عثمــانی، عبدالمجیــد (
ً
 -۱۸۳۹شد و به پاریس برگشت. احتماال

های خطی کتابخانۀ مشهور سرای را انتخاب کند. با این  اجازه داد تا تعدادی از نسخه ) به او۱۸۶۱
های خطی شفر از آن کتابخانه گرفته نشد، و بقیه از جاهای دیگر خریداری شــده  حال، تمام نسخه
دهندۀ عالقۀ او به جغرافیــا و  وضوح نشان کرد به تألیف می یاهایی که شفر ترجمه  بود. اگرچه کتاب

کرد حاکی از چنین تمــایلی نیســت، زیــرا ایــن  آوری می ای که جمع های خطی تاریخ است، نسخه
 ســفرنامۀهای مختلف علــوم تعلــق دارنــد. بــا در نظــر گــرفتن آثــار شــفر دربــارۀ  ها به شاخه نسخه

ـــرو (ت  ـــتق) و ۳۹۴ناصرخس ـــک (د  نظام نامۀ سیاس ـــه ۴۸۵المل ـــان رود ک ـــاید گم ق)، ش
توجه شفر را جلب کرده بوده نه  -اش  یعنی قسمت تاریخی -قالۀ دهم آن به دلیل م دستورالمنجمین

را از کتابخانۀ ســلطان  دستورالمنجمینهای اول تا نهم. معلوم نیست که شفر نسخۀ  به خاطر مقاله
ای داشته است. پس بــرای دنبــال کــردن تــاریخ  به دست آورده است یا نه. اما پیش از آن، تاریخچه

 به کمک مهرها و  ندستورالمنجمینسخۀ 
ً
نیازمند اطالعات بیشتری هستیم. چنین اطالعاتی معموال

ها حاوی اطالعات اضافی  های حواشی نسخه شود. گاهی یادداشت های مالکان فراهم می یادداشت
، صفحۀ عنــوان حــاوی دستورالمنجمینخوانندگان آن است. در مورد  -حداقل  -صاحبان اولیه یا 

هایی از حــداقل  ق، و نشــانه۱۱۸۹خصوص یک تاریخ، یعنی ســال  به اطالعات ارزشمندی است؛

                                                    
1. Ecole des langues orientales vivantes 
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  خورد. شش مالکی که نامشان در توضیحات دستنوشته و مهرها به چشم می
  توضیحات مربوط به قرار زیر است:

ه حّي 
ّ
  من کتب أبي بکر رستم بن أحمد الشروانی الل

  ني علیهما الرحمة البارئالفقیر المحتاج إلی رحمة رّبه القدیر أحمد بن محّمد الوا ثّم 

فــي حسین ... أخرج کتاب ابن الواني إلی المفراة  الفقیر سّید مرتضی بن حسن [بن] لكمىثّم 

  بلدة البورسة في [...]
  ملکة من فضل بن سّید الغوي محّمد بن یوسف (؟) بن الخوزاني الحنبلي

ه في نوبه الفقیر جالل الدین الرملي
ّ
  الحمد الل

  ١سّید جالل الدین
  کنند: ها نام شش نفر را برای ما روشن می این یادداشت

بکر رستم بن احمد شروانی (=شیروانی) - ۱  ابو
 احمد بن محمد وانی -۲
 سید مرتضی بن حسین بن [...] -۳
 فضل بن سید غوی -۴
 محمد بن یوسف بن خوزانی حنبلی -۵
 جالل الدین رملی -۶

  ظر گرفت:توان در ن ترتیب زمانی این اشخاص روشن نیست. اما روابط زیر را می
آورده  -یعنی حکومت عثمانی و غرب  -پیش از مرتضی بن حسین که نسخه را به منطقۀ بورسا 

بکر رستم بن احمــد  بود، احمد بن محمد وانی مالک نسخه بود. بنابراین می توان فرض کرد که ابو
را در  پــیش از انتقــال نســخه، آن -شــود  که ارتباطش با آذربایجان از نسبتش معلوم می -شیروانی 

، کتابــت »وانــی«توان این مسئله را پیش کشید که شاید نسبت غریب  اختیار داشته است. حتی می
  بوده است.» شروانی«نادرست 

بــه  دستورالمنجمینآید که پیش از آنکه  ها بر می با توجه به سه شخص باقی مانده، از یادداشت
ممکن است شخصی بپندارد  دست محمد بن یوسف برسد، در مالکیت فضل بن سید بوده است.

که این فضل بن سید با سید مرتضی، که پیش از این ذکرش گذشت، نسبتی داشته است. اما از آنجا 

                                                    
مطالعۀ «ب یادداشتی از او وجود دارد بدین قرار: ۲۷الدین طهرانی است که در حاشیۀ راست گ  این به احتمال زیاد نوشتۀ سید جالل .١

یۀ  ۱۸کامل شد در پاریس  سید «برای اطالع بیشتر دربارۀ این شخصیت معاصر بنگرید به مقالۀ ». الدین تهرانی سید جالل ۱۹۳۶ژانو
، ص ۱۳۹۳)، بهار و تابستان ۵، سال سوم، شمارۀ اول (پیاپی میراث علمینوشتۀ غالمحسین صدری افشار در ، »الدین طهرانی جالل
  . م۱۴۵ - ۱۳۸
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  است، هیچ گواه مستدلی برای چنین انتسابی موجود نیست.» سید«که تنها وجه مشترک این نام 
ت که دو بار خورد، جالل الدین رملی اس آخرین شخصی که نامش در توضیحات به چشم می

مشخص نیست که آیا نسخه در مالکیت جالل الدین بوده است یــا اینکــه نــام او تنهــا  آمده است. 
بی از یک ترتیب زمانی بو نشان نسبتش بــه  دهندۀ ده است. در هر حال، لقب او نشاندهندۀ چارچو

  است.. شاید پس از سید مرتضی، نسخه در مالکیت او بوده [؟] اصلی غربی [رومی] بوده است
  کنیم: پس ترتیب زمانی زیر را پیشنهاد می

بکر رستم بن احمد شروانی  فضل بن  -سید مرتضی بن حسین  -احمد بن محمد الوانی  -ابو
  جالل الدین رملی. -محمد بن یوسف  -سید 

خورد. عبارت زیــر در یکــی از آنهــا  عالوه بر توضیحات صفحۀ عنوان، دو مهر نیز به چشم می
  نوشته شده است:

  ١چون همی احمدم یا رب مغفور کن.
 به شخصی به نام احمد اشاره دارد که ممکن است همان احمد بن محمد وانی 

ً
این عبارت طبعا

الدین تعلق داشته است. متأسفانه تنها نام  که ذکرش گذشت. مهر دوم به شخصی به نام رکن ٢باشد
  های آن خوانا نیست. او قابل خواندن است و بقیۀ نوشته

هرچند نامی از آخرین مالک در صفحۀ عنوان نیامده است، اما الزم است ذکری هم از او شود. 
شــود کــه  های شخصی به نام محمــود بــن محمــد بــن ســنجر دیــده می ب، یادداشت۲۵۵در برگ 

های  رسد کــه برخــی یادداشــت خورد و به نظر می دستخطش بر روی صفحۀ عنوان هم به چشم می
 کاتب تنها برگی از نسخۀ حواشی به قلم او باشد

ً
است که بــه  دستورالمنجمین. همچنین او احتماال

الف) رونویســی شــده اســت و جــدول ۲۸۶دستخط دیگری به منظور حفظ و بازسازی متن (برگ 
دهد  های او نشان می (نگاه کنید به ادامۀ مقاله). یادداشت ٣فهرست مقالۀ سوم را به آن افزوده است

  ٤معلومات خوبی در ریاضیات و نجوم داشته است.که این محمود بن محمد 
ً
این شخص احتماال

، ۲۲۱های  هایی برای سال الف)، داده۷۹همان کسی است که در جدول حرکت وسط خورشید (گ 
ب متناســب اســت کــه ۲۵۵ها با توضــیحات او در صــفحۀ  افزوده است. این داده ۳۶۱، ...، ۲۴۱

شک یکی از  ست. بدین ترتیب، محمود بن محمد بیق برای آن درج شده ا۷۷۳خوشبختانه تاریخ 
اولین مالکان نسخه بوده است و احتمال دارد که او اولین کسی بوده که ردی از او بر نسخه به جای 

                                                    
  م». چون سمّی احمدم یا رب مرا مغفور کن«باید چنین باشد:  .١
  متر اشاره به حضرت محمد است.  محتمل .٢
  ماین دو مورد خط یک نفر نیست.  .٣
  الف.۱۸۱الف و ۱۶۸نید به یادداشت مفصل او درسمت راست قسمت پایینی صفحۀ عنوان و حواشی صفحات برای نمونه، نگاه ک .٤
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الف) و یادداشت مفصل صفحۀ عنوان به این ۲۸۶مانده است. اگر انتساب برگ بازنویسی شده (گ 
  سخه پیش از سدۀ هشتم هجری ناقص شده باشد.توان نتیجه گرفت که ن دستخط درست باشد، می

  ب) عنوان
عالوه بر اطالعات راجع به نخستین مالکان نسخه، مشخصاتی از عنوان رساله نیز در صفحۀ عنوان 

یابیم. متأسفانه، تنها قسمتی از این مشخصات محفوظ مانده است. کــازانووا ایــن عنــوان را بــه  می
  متقاعدکننده است: صورت زیر بازخوانی کرده که تا حدودی

ه تعالی أمیر یزیج الحاکمکتاب 
ّ
  المؤمنین تألیف أحمد بن عبد ... الحاکمي بأمر الل

  دهد. با این حال شواهدی موجود است که نادرستی این عنوان را نشان می
 
ً
ق در مصــر نگاشــته اســت، ۳۹۰ق) حدود ســال ۳۹۹که ابن یونس (د  حاکمی زیج کبیراوال

کلی از نسخۀ مورد بحث متفاوت است. حتی اگر فرض  در نجوم است که بهای شناخته شده  رساله
ه  کنیم رسالۀ نجومی دیگری این عنوان را داشته، تألیف نسخه نمی

ّ
تواند در زمان حیات حاکم بأمرالل

ق)، ششمین خلیفۀ فاطمی، صورت گرفته باشد؛ چرا که به وقایعی اشاره دارد که پس از ۳۷۵-۴۱۱(
کند که نیمۀ اول  است. عالوه بر آن، مؤلف در پایان مقالۀ ششم، تصریح می یوسته مرگ او به وقوع پ
  ).۱۱ب، سطر ۱۸۸به اتمام رسیده است (صفحۀ  دستورالمنجمین

  تّم النصف األّول من دستورالمنّجمین
نبــوده اســت. عنــوان  کتاب زیــج الحــاکمبوده و  دستورالمنجمینبنابراین عنوان اصلی نسخه، 

 تمام صفحۀ عنوان، شاید بعدها به هنگام یکی از بازسازی امروزی و نیز
ً
های نسخه، افزوده  احتماال

  شده باشد.
  ها ) ترتیب برگج

یــابیم  خورد و پیش از این به آن اشاره شد، درمی از یادداشتی که در انتهای مقالۀ ششم به چشم می
ا اطمینان پــذیرفت کــه ایــن توان ب مقاله بوده است. هرچند نمی ۱۲مشتمل بر  دستورالمنجمینکه 
قسمتی از کتاب کــه بــاقی مانــده، شــامل  ۱۲ بــرگ اســت کــه از  ۳۴۶مقاله به اتمام رسیده باشد. 

رسد. تعدادی از صفحات میــانی  شود و در اواسط مقالۀ دهم به پایان می اواسط مقالۀ اول آغاز می
را دو بخــش پایــانی مقالــۀ اند که در دو مقالۀ سوم و چهارم مشهود اســت زیــ نسخه نیز مفقود شده

هــای دیگــری  همچنین ممکن اســت برگ ١اند. سوم و چهار بخش ابتدایی مقالۀ چهارم باقی نمانده
 فصــل نهــم مقالــۀ چهــارم 

ً
نیز به هنگام بازسازی نسخه در جای نادرستی قرار گرفتــه باشــند. مــثال

                                                    
  خورد، بیایند. ب، که افتادگی به چشم می۶۷ها باید به دنبال برگ  این بخش .١
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  است.  الف) جای گرفته۷۸همان مقاله (برگ  ١ب) پیش از فصل پنجم۷۷ -الف۷۵های  (برگ
تــوان ترتیــب اصــلی  گذاری شده که به کمک همۀ آنهــا می نسخه به سه صورت مختلف شماره

 یکــی از شــماره برگ
ً
یســی هنــدوعربی اســت و بــا  گذاری ها را بازیابی کرد. اوال ها بــه شــیوۀ عددنو

گذاری بــا  این شماره ٢فر باشد.دستخطی اروپایی نوشته شده است که امکان دارد دستخط خود ش
، شماره بر روی صفحۀ عنوان آغاز می ۱عدد 

ً
عربی  -گذاری دیگری به همان اعداد هندی شود. ثانیا

خورد که در هر صفحه ظاهر نشده و مشخص نیست که آیا این  و با دستخط اروپایی نیز به چشم می
گذاری از صفحۀ عنــوان شــروع  شماره گذاری اولیه است یا نه. از آنجا که این همان دستخط شماره

 کار ترمیم و برش  ها به اندازۀ یک واحد کمتر از شماره نشده، شمارۀ برگ
ً
گذاری اولیه است. احتماال

بندی مجدد کل کتاب شده که این بــار از صــفحۀ  نسخه منجر به از بین رفتن اعداد مفقود و صفحه
  عنوان آغاز شده است.

 به کمک سومین شــیوۀ  ها و ارزیابی برگ کار بازسازی ترتیب اصلی برگ
ً
های مفقود شده عمدتا

شــود. در ســمت چــپ بــاالی هــر ده بــرگ عــددی  هــا تســهیل می ترین آن گذاری و قــدیمی شماره
 شــمارۀ ایــن کراســه هایی دسته ها را به کراسه گذاری شده که برگ شماره

ً
ها  بندی کرده است. احتماال

ها مفقود شده که ممکن اســت بــه  برخی موارد این شماره حین کتابت اصلی اضافه شده است. در
هــای مربــوط بــوده باشــند. اولــین ایــن  یا به دلیل مفقود شــدن برگ دلیل عملیات بازسازی و برش

برگ از ابتدای کتاب افتاده شــده اســت. شــمارۀ  ۱۴الف است. پس ۶ها [واژۀ] ثالث در برگ  شماره
هــای مربــوط بــه هــر کراســه در  خــورد. تعــداد برگ یالف به چشــم م۱۶بعدی [واژۀ] رابع در برگ 

  های نجومی دیده می هایی در بخش نظمی های انتهایی کتاب منظم هستند، اما بی بخش
ً
شود (مثال

الــف و ۱۱۲بــرگ اســت). میــان دو بــرگ  ۱۲الف، که یک کراســه شــامل ۲۸الف و ۱۶بین دو برگ 
  ٣.برگ تشکیل شده است ۲۶الف هم سه یا چهار کراسه از ۱۳۸

هایی نیز موجودند که به همان دستخط کاتــب اصــلی  گذاری، رکابه عالوه بر این سه نوع شماره
ها استفاده کرده که برای  الف کاتب از همان جوهر قرمزی برای رکابه۱۸۴است. برای مثال در برگ 

ها در  نشان دادن منبعش در عنوان فرعی انتهای همان صفحه به کار برده است. متأسفانه ایــن رکابــه
 آنها را پیش از جدول صفحات زیادی مفقود شده

ً
ها حذف کرده است. امکان دارد  اند و کاتب عموما

این  ها بریده شده باشند زیرا نسخه به تعدادی از این رکابه وضوح حداقل یک بار برش خورده است. 

                                                    
  مدر واقع پیش از فصل ششم قرار گرفته است.  .١
، که ۵۹۷۲شود (مثًال نسخۀ شمارۀ  های دیگر مجموعۀ شفر هم دیده می اند در نسخه هایی که با این دستخط نوشته شده شمارۀ برگ .٢

  ای است از رسایلی در نجوم، ابزارهای نجومی و احکام نجوم). مجموعه
 ۱۶۸و  ۱۳۸)، ما میان دو صفحۀ ۱۲۸، ص ۱۹۲۲. برخالف کازانوا (۱۶است یا  ۱۵الف عدد ۱۱۲مشخص نیست که شمارۀ باالی برگ  .٣

  یابیم. ترتیبی نمی هیچ نقص یا بی
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ب). ۱۵۶ل برگ های حواشی که قسمتی از آنها بریده شده، مشهود است (برای مثا امر از یادداشت
 رکابه

ً
، در مــواقعی کــه ۱اند. در جــدول  های مفقود هم همــین سرنوشــت را داشــته بنابراین احتماال

توانند برای بازسازی مجدد نسخه مفیــد باشــند، مثــل زمــانی کــه معلــوم  های مفقود شده می رکابه
 کنده شده بود، به آنها اشاره شده است.  می

ً
  شود برگی موقتا

های احیــای نســخه،  توان به نشــانه ها، می بازسازی مجدد ترتیب اصلی برگ همچنین به منظور
پــذیر خواهــد بــود.  شده در جای خود امکان های کنده متوسل شد. این کار به ویژه با قرار دادن برگ

ب) ۷۷الــف تــا ۷۵هــای  جا شده بــوده (برگ مقالۀ چهارم که جابه ۹برای مثال، صفحاتی از فصل 
 به حالت اول 

ً
اند. با تطبیق دادن نتایجی از شواهد ظاهری و فیزیکی نسخه با  برگردانده شدهمشخصا

  کنیم: متنی، رساله را به صورت زیر بازسازی می شواهد درون

  ، نسخۀ پاریسدستورالمنجمین: بازسازی پیشنهادی ترتیب اصلی رسالۀ ۱جدول
ها با تعداد  کراسه

  های موجود برگ
شماری  برگ

  ١شفر(؟)
شماری  برگ

  زسازی شدهبا
مقاله: 
  فصل

  توضیحات

      الف۱    برگ ۰(اول) = 

  الف، صفحۀ عنوان۱برگ     الف۱۱    برگ ۵(دوم) = 

  
 ۷آغاز فصل   الف۲۱  الف۶  برگ ۱۰سوم = 

  مقالۀ اول
  

    ب۱۵

 ۹میانۀ فصل   الف۳۱  الف۱۶  برگ ۱۲چهارم = 
  مقالۀ اول

توضیح مشخصی برای دو 
برگ اضافی موجود 

این کراسه نیست. شاید 
به جای پنج جفت برگ از 

شش جفت برگ تشکیل 
  شده است.

    ب۲۷

 ۱میانۀ فصل   الف۴۱  الف۲۸  برگ ۱۰پنجم = 
  مقالۀ دوم

  

    ب۳۸
 ۳آغاز فصل   الف۵۱  الف۳۸  برگ ۱۰ششم = 

  مقالۀ دوم
یادداشت فارسی در 

 ۹«ب: ۴۷انتهای برگ 
باید (برای  اوراق می

  »های بعدی) جدول

    ب۴۷

                                                    
یا » الف«شود، در نسخه فقط اعداد بدون هیچ حرفی ثبت شده است. بنابراین حروف  شماری شامل صفحات نمی از آنجا که این برگ .١

  ایم.  را خودمان افزوده» ب«
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 ۷میانۀ فصل   الف۶۱  الف۴۸  برگ ۱۰هفتم = 
  مقالۀ دوم

برگ  ۹ها به جای  جدول
برگ  ۱۰اعالم شده، در 

اند. البته دو  تنظیم شده
ر خالی ۵۷پ و ۵۶برگ 

هستند. شاید کاتب به 
آنها را از قلم  اشتباه

  انداخته است.

    ب۵۷

آغاز مقالۀ   الف۷۱  الف۵۸  برگ ۱۰هشتم = 
  سوم

یادداشت فارسی در 
 ۹«پ: ۶۷انتهای برگ 

ماند (برای  اوراق می
، این »های بعدی) جدول
 ادامۀ  جدول

ً
ها احتماال

های جغرافیایی  جدول
ب ۶۷الف تا ۶۵های  برگ

  بوده است.
یادداشت مشابهی در 

ب ۴۷ب و ۲۸های  برگ
  شود. دیده می

    ب۶۷

یادی افتاده است. ابتدای افتادگی، قسمت   های ز
کراسۀ نهم مفقود شده     -  الف۸۱  برگ ۰(نهم) = 

 
ً
است. این کراسه احتماال

برگ بوده که  ۹شامل 
های اعالم شده در  جدول

ب را در خود ۶۷برگ 
  داشته است.

  -  الف۹۱

برگ  ۷(دهم) = 
  (؟)

 ۷۴-۶۸های  برگ      ؟
برگ) که متعلق به ۷(

فصل (یا فصولی) از مقالۀ 
های  چهارم است. فصل

۴ :۱ ،۴ :۲ ،۴ :۳ ،۴ :۴ 
مفقود  ۵: ۴و نیمۀ اول 

هایی  هستند. شاید بخش
-۶۸های  از آنها در برگ

 ۶۸موجود باشد. برگ  ۷۴

    ؟
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اینجا چسبانده شده و 
مکان آن با رکابه تأیید 

  شود. نمی
 ۷۴-۷۰های  ترتیب برگ

ها یا  به کمک رکابه
صحافی نسخه معلوم 

  است.
حاوی نیمۀ دوم  ۷۸برگ     الف۱۰۱  الف۷۸  برگ ۸یازدهم = 

مقالۀ چهارم  ۵فصل 
، برخالف ۷۸است. برگ 

، چسبانده شده ۷۹برگ 
  است.

    ب۸۵

یختگی کلی ابتدای درهم   ر
 ۷میانۀ فصل   الف۱۱۱  الف۸۶  برگ ۱۰دوازدهم = 

  مقالۀ چهارم
های زیر به ترتیب  برگ

مذکور به کراسۀ دوازدهم 
 -۸۷ -۸۶مربوطند: 

۸۸- ۹۰- ۸۹- ۹۲- 
۹۱ - ۹۳- ۹۴- ۹۵  

    ب۹۵

 ۸میانۀ فصل   الف۱۲۱  الف۹۶  برگ ۱۰سیزدهم = 
  مقالۀ چهارم

های زیر به ترتیب  برگ
مذکور به کراسۀ سیزدهم 

 -۹۹ -۹۶مربوطند: 
۱۰۰ - ۱۰۱- ۱۰۴- 
۱۰۵ - ۷۵ - ۷۶- ۷۷- 

۹۷.  
چسبانده شده  ۹۶برگ 

 بین 
ً
است. احتماال

 ۱۰۱ -۹۹های  برگ
های اوساط زهره  جدول

 ۱است (  حذف شده
 ۷۷ - ۷۵های  برگ). برگ

است و   چسبانده شده
با آغاز برگ  ۷۶رکابۀ برگ 

 مطابق است. ۷۷

    ب۹۷

های زیر به ترتیب  برگمیانۀ فصل   الف۱۳۱  الف۹۸  برگ ۹چهاردهم = 
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مقالۀ  ۱۱    ب۱۱۱
  چهارم

به کراسۀ چهاردهم مذکور 
 -۱۰۲ -۹۸مربوطند: 

۱۰۳ - ۱۰۸- ۱۰۹- 
۱۰۶ - ۱۰۷- ۱۱۰- ۱۱۱ .
 ۱۱۱و  ۱۱۰های  برگ

  اند. چسبانده شده

  های زیادی افتاده است. قسمتریختگی کلی، شروع افتادگی،  انتهای درهم
میانۀ فصل   الف۱۴۱  الف۱۱۲  برگ ۸پانزدهم = 

مقالۀ  ۱۳
  چهارم

با  ۱۱۹ -۱۱۲های  برگ
ها  توجه به صحافی، رکابه

  یا محتوا به هم مربوطند. 
    ب۱۱۹

(شانزدهم تا 
 برگ ۱۸هجدهم) = 

 -۱۱۲های  میان برگ    الف ۱۵۱  
ای  هیچ شمارۀ کراسه۱۳۸

موجود نیست. از آنجا که 
ها در  این شماره

های دیگر واضح  قسمت
 برگ

ً
های  هستند، احتماال

شانزدهم، های  اولیۀ کراسه
هفدهم و هجدهم 

 -۱۲۰های  اند. برگ افتاده
۱۲۶ ،۱۲۸ - ۱۳۵  ،۱۳۶ 

با توجه به  ۱۳۷و 
صحافی، رکابه یا محتوا 

اند.  به یکدیگر پیوسته
ناپیوستگی آشکار بین 

الف ۱۳۸ب و ۱۳۷برگ 
  (ناهمخوانی رکابه).

میانۀ فصل   الف۱۸۱  الف۱۳۸  برگ ۱۰نوزدهم = 
مقالۀ  ۱۸

  چهارم

  
    ب۱۴۷

میانۀ فصل   الف۱۹۱  الف۱۴۸  برگ ۱۰بیستم = 
مقالۀ  ۱۸

  چهارم

  

    ب۱۵۷

 ۱۰بیست و یکم = 
  برگ

میانۀ فصل   الف۲۰۱  الف۱۵۸
مقالۀ  ۱۹

  
    ب۱۶۷



 

  

٨٢ 

  چهارم

 ۸بیست و دوم = 
  برگ

 ۶میانۀ فصل   الف۲۱۱  الف۱۶۸
  مقالۀ پنجم

چسبانده  ۱۶۸صفحۀ 
شده است. با توجه به 
محتوا، بخش خاصی 

  است. مفقود نشده

    ب۱۷۵

 ۸بیست و سوم = 
  برگ

 ۶پایان فصل   الف۲۲۱  الف۱۷۶
  مقالۀ پنجم

چسبانده  ۱۷۶صفحۀ 
ب ۱۷۶شده و رکابۀ برگ 

مطابق با آغاز برگ 
الف است. بر اساس ۱۷۷

محتوا، بخش خاصی 
  مفقود نشده است.

    ب۱۸۳

 ۵بیست و چهارم = 
  برگ

 ۱میانۀ فصل   الف۲۳۱  الف۱۸۴
  مقالۀ ششم

  
  ب۲۳۵  

  انتهای بخش اول

آغاز مقالۀ   الف۲۴۱  -  برگ ۹(اول) = 
  هفتم

ابتدای بخش دوم کتاب، 
  صفحۀ عنوان ندارد.

 و چسبانده شده ۱۸۹برگ 
ب مطابق ۱۸۹رکابۀ برگ 

الف ۱۹۰با آغاز برگ 
هم  ۱۹۷است. صفحۀ 

چسبانده شده و رکابۀ برگ 
ب مطابق با آغاز برگ ۱۹۷
  الف است.۱۹۸

    الف۱۸۹
    ب۱۹۷

 ۲آغاز فصل   الف۲۵۱  الف۱۹۸  برگ ۱۰دوم = 
  مقالۀ هفتم

  
    ب۲۰۷

 ۲میانۀ فصل   الف۲۶۱  الف۲۰۸  برگ ۱۰سوم = 
  مقالۀ هفتم

  

    ب۲۱۷
 ۱میانۀ فصل   الف۲۷۱  الف۲۱۸  برگ ۱۰چهارم = 

  مقالۀ هشتم
که در یادداشتی در  چنان

انتهای دو جدول نوشته 
شده، ترتیب دو جدول 

ب و ۲۲۶های  برگ
  الف برعکس است.۲۲۷

    ب۲۲۷

   ۴میانۀ فصل   الف۲۸۱  الف۲۲۸  برگ ۱۰پنجم = 
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  مقالۀ هشتم    ب۲۳۷

 ۲پایان فصل   الف۲۹۱  الف۲۳۸  برگ ۹ششم = 
  مقالۀ نهم

  

    ب۲۴۶
 ۵آغاز فصل   الف۳۰۱  الف۲۴۷  برگ ۱۰هفتم = 

  مقالۀ دهم
مقالۀ دهم،  ۶فصل 

آخرین فصل منظم مقالۀ 
در برگ  دهم است که

شود.  ب شروع می۲۴۹
بندی ادامۀ متن  فصل

  نامنظم است.

    ب۲۵۶

      الف۳۱۱  الف۲۵۷  برگ ۱۰هشتم = 
    ب۲۶۶

      الف۳۲۱  الف۲۶۷  برگ ۱۰نهم = 

    ب۲۷۶
      الف۳۳۱  الف۲۷۷  برگ ۱۰دهم = 

    ب۲۸۶

      الف۳۴۱  الف۲۸۷  برگ ۱۰یازدهم = 
    ب۲۹۶

      الف۳۵۱  الف۲۹۷  برگ ۱۰دوازدهم = 
        ب۳۰۶  

      الف۳۶۱  الف۳۰۷  برگ ۱۰سیزدهم = 

    ب۳۱۶
 ۱۰چهاردهم = 

  برگ
      الف۳۸۱  الف۳۱۷

    ب۳۲۶

      الف۳۸۱  الف۳۲۷  برگ ۱۰پانزدهم = 
    الف۳۳۶

      الف۳۹۱  الف۳۳۷  برگ ۱۰شانزدهم = 
    ب۳۴۶

  

های افتادگی معلوم نیســت. بــا  تر اشاره شد، پایان نسخه افتاده است و تعداد برگ که پیش چنان
های  تر از نیمۀ نخست آن است، مقالۀ دهم آن ویژگی منظم دستورالمنجمینهای نیمۀ دوم  اینکه برگ

یس آن هیچگاه به پایان نرسید. تع عجیبی دارد و حاکی از این است که این نسخه یا پیش دادی از نو
هایی به صورت عمودی و مایل در صفحه کتابت شده است.  ها به صورت آشفته و با یادداشت برگ



 

  

٨۴ 

در » دعوت نزاریان«الف که راجع به مسائل مهم ۲۵۶ -الف۲۵۴های  خصوص در برگ این وضع به
و ها  ای از یادداشــت ها به صــورت مجموعــه رسد که این برگ شود. به نظر می مقاله است، دیده می

ها در جــای  ها باشد، نه نسخۀ نهایی یک رساله. همچنین مشخص نیست که آیا این یادداشت نکته
  اند. رسیده، افزوده شده مناسب خود هستند، یا در جایی که مناسب به نظر می

 فصل در آغاز هر مقاله، زیر عنوان صفحۀ اول، تعداد فصل
ً
ها براساس  ها ذکر شده است. عموما

های بیشتری نسبت به  اند. با این حال، مقالۀ دهم زیر فصل شده به دنبال هم آمدههمان ترتیب ذکر 
ها  یابیم که تطبیق آن می» عادی«آنچه در فهرست ذکر شده است دارد. در این فهرست، شش فصل 

ها نیست. عنوان فرعی  مربوط به این فصل» دعوت نزاریان«با ادامۀ متن ساده است. بخش مربوط به 
رسد، به فهرست افزوده شده است. در این عنوان فرعی،  که تا حدی غیر عادی به نظر میهفتمی هم 

ای ذکر شده، اما جزئیات بیشتری نیامــده اســت. بخــش مربــوط بــه  های تاریخی ها و جدول فصل
است. بــه نظــر   های تاریخی در همین عنوان فرعی گنجانده شده طور تمام جدول و همین» دعوت«

های بعدی است که به  ماندۀ مقاله های باقی ای برای گنجاندن بخش بیشتر افزودهرسد این بخش  می
کنیم که مقالۀ دهــم در اصــل مشــتمل بــر شــش  دالیلی درست تنظیم نشده بودند. پس ما فکر می

های  هایی از مقالــه زیرفصِل اعالم شده در صفحۀ عنوان بوده، و اینکه برخالف طرح اولیه، قسمت
یسنده وقتی کرده باشد کــه  یازدهم و دوازدهم در مقالۀ دهم گنجانده شده است. این کار را شاید نو

های  های یازدهم و دوازدهم نخواهد بود؛ یا وقتی کاتب متوجه قسمت متوجه شده قادر به اتمام مقاله
هیچگــاه بــه  دستورالمنجمینناتمام شده و آنها را در کتابت خود گنجانده است. در هر دو حالت، 

  نرسیده است.پایان 
شود. در آنجا هفت  الف) دیده می۵۸نمونۀ تا حدی متفاوت دیگر در صفحۀ اول مقالۀ سوم (گ 

 خط همــان کســی کــه بــرگ  ۱۷یابیم که  عنوان فرعی می
ً
عنوان فرعی دیگر به خط دیگری، احتماال

اننــد ، هم»عــادی«های  در ابتــدای عنــوان فصــل ١را بازنویسی کرده، به آن افزوده شده است. ۲۸۶
شود  ، دیده می»انتها«، مخفف رایج برای واژۀ »هـ«های پنجم و ششم، حرف  جدول فهرست مقاله

نیامــده » غیــر عــادی«های  های فرعی فصــل الف)؛ اما این نشانه باالی عنوان۱۸۳الف و ۱۶۶(گ 
ذاری گ رسانده، نشانه توان تصور کرد که کاتب در حین کتابت، هر فصلی را که به پایان می است. می

زیرفصل نشانۀ از بین رفتن چندین بخش از نسخه است. چنان  ۱۷کرده است. اضافه شدن این  می
های فرعی افزوده شده، به مقالۀ سوم مربوط نیستند و در واقــع متعلــق بــه  شود، عنوان که معلوم می

یکــی از ها را  مقالۀ چهارمند که صفحۀ عنوان آن مفقود شده است. به احتمال زیاد، ایــن زیرفصــل

                                                    
  این دو نوشته به یک خط نیست. م .١



 

 

٨۵ 

ار
و ت

ه 
گا
ست
خا

ی
چ
خ
 ۀ

جم
ملن
ورا
ست
د

 نی
شت
نو
ست
 د
و

 ۀ
آن

 

های اول مقالۀ  صاحبان بعدی نسخه یا یکی از کتابدارهایی تکمیل کرده که نسخه را با افتادگی فصل
های فرعی توجه کرده و  های عنوان چهارم در اختیار داشته است. اما این شخص تنها به ترتیب شماره

با عنــوان فرعــی و که در ابتدای مقالۀ سوم معرفی شده،  ۷متوجه نشده است که عنوان فرعی فصل 
ب و پــس از آن مطابقــت نــدارد. توضــیح ایــن اخــتالف بــه ســادگی ۸۱در بــرگ  ۷محتوای فصل 

مقالۀ سوم یکی نیست و متعلق به مقالۀ چهارم  ۷موجود، با فصل  ۷پذیر است. درواقع فصل  امکان
ی زود مقالــۀ چهــارم خیلــ ۶تــا  ۱مقالۀ سوم و  ۷های  کنیم که فصل است. به همین دلیل تصور می

 جابهه بودشدمفقود 
ً
مقالۀ چهارم متأخرتر است. چرا که تصور  ۹جایی مذکور در فصل  . اما احتماال
مقالۀ چهارم را که ترتیبش از قبل به هم  ۱۷تا  ۷های  دقت نسخه، فصل اینکه صاحب یا کتابدار بی

معنی است که نسخه ریخته بود، در مکان فعلی آن گذاشته باشد دشوار است. با این حال، این بدان 
  بیش از یک بار از هم گسیخته و باز صحافی شده است.

توان پنداشت که نسخۀ کتابخانۀ ملی پاریس  به اتمام نرسیده بوده، آیا می دستورالمنجمیناما اگر 
یس آن، و در واقع مسودۀ متن بوده است؟ و اگر این نسخه، فقط یک پیش اولین پیش نویس اولیه  نو

  ان نتیجه گرفت که رساله به خط مؤلف است؟تو است، آیا می
 به یک پیش

ً
نویس اولیه شباهت دارد. به همین دلیل کــازانوا، بلوشــه و  در نگاه اول، نسخه واقعا

 ١قزوینی معتقدند که نسخه به خط مؤلف است.
و بقیۀ صفحات نظــم و ترتیــب خــوبی  ٢چنین نامنظمند های معدودی از نسخه این اما تنها برگ

 ٣هایی دارند. غلب صفحات با جوهر قرمز و مشکی نوشته شده و حتی در برخی مواقع تزئیندارند. ا
تری از پنج رنگ هستیم که به منظــور متمــایز کــردن  ویژه در مقالۀ دهم، حتی شاهد استفادۀ دقیق به

ایــن روش بــه همــین صــورت در  ٤هایی از آنها استخراج شده است. پنج منبعی به کار رفته که داده
  های تاریخی به کار رفته است. لجدو

 به دقت ترسیم شده در کل نسخه، جدول
ً
هایی  اند. حتی در برخی موارد دســتورالعمل ها عموما

ها به روند کتابــت  این دستورالعمل ٥شود. هایی که باید از آن پس بیایند دیده می برای تعداد جدول
پــس از تکمیــل مــتن اصــلی ترســیم ها  کنند که در آن، چارچوب و شبکۀ جــدول منظمی اشاره می

های نجومی، کاتب ابتدا متن مورنظر را رونویسی کرده  شدند. احتمال دارد که حداقل در بخش می
ها گذاشته باشد تا بعدها آنها را بیفزاید. در مرحلۀ بعد، شــبکۀ  باشد و فضاهایی خالی برای جدول

                                                    
 .۱۴۲ - ۱۳۲، ص ۱۳۴۵قزوینی  .١
  الف و ...۲۵۶الف و ب، ۲۵۵الف، ۲۵۴الف، ۴۰الف، ۳۸الف، ۱۹مخصوصًا صفحات  .٢
  الف.۲۴۴ب، ۲۱۶الف، ۱۹۴ب، ۱۸۹برای نمونه صفحات  .٣
  ر آمده است.۲۶۳توضیحی از این شیوه در صفحۀ  .٤
  به].در محل رکا» ماند ده اوراق می«هایی است نظیر  ب [منظور عبارت۶۷ب و ۴۷ب، ۲۸گ  .٥
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های  الی در بخش نجومی (مقالــههای خ شد. اثبات درستی این مطلب با جدول ها رسم می جدول
  بینیم، خانه ب می۶۶که در جدول صفحۀ  چنان ١پذیر است. اول تا هشتم) امکان

ً
های جدول کامال

تر نوشته  به جای آنکه یک ردیف پایین الجزیرهها نیستند، چرا که عنوان فرعی  منطبق با محتوای آن
های جغرافیایی است، نوشته شده و از طرفی یک شــهر دیگــر هــم  شود، در ردیفی که مختص داده

بندی جــدول  ها افزوده شده است. در مقالۀ دهم، گاهی متن بــر روی طرحــی از شــبکه پایین خانه
ول، یــا خیلــی بــزرگ یــا خیلــی های جد های دیگر، فضای داخل خانه در نمونه ٢نوشته شده است.

اما در مجموع،  ٣کوچکند که این باعث ایجاد فضای خالی یا فضای متراکمی از خطوط شده است.
 چقدر فضا الزم است. ها می طراح جدول

ً
  دانسته که در هر قسمت تقریبا

یابیم که این مطلب برای ایــن صــفحات نیــز  تری به صفحات نامرتب نسخه در می با نگاه دقیق
هایی عمودی  کند. چون به هنگام نوشتن متن اصلی، مؤلف یا کاتب فضاهایی برای افزوده می صدق

نــویس اولیــه  ای" بدون داشتن یک پیش یافته نظمی سازمان چنین "بی ٤یا مایل خالی گذاشته است.
  رسد. بعید به نظر می

لف باشد، یعنی نویس اولیه نباشد، امکان دارد به خط مؤ پیش دستورالمنجمینحتی اگر نسخۀ 
با این حال تصور ما این نیست و فکر مــی کنیم کــه  خود مؤلف نسخۀ خوبی از آن تهیه کرده باشد. 

این نسخۀ خوب را کاتبی فراهم کرده است. دلیل اصلی این فرضــیه وجــود خطاهــای رونویســی، 
ی باشــد البته امکان دارد چنین خطاهایی از سوی مؤلف ٥همچون تکرار یک سطر یا یک واژه است.

یسی می که قسمت اش تهیــه  نــویس اولیــه ای از پیش کرده یا نســخۀ پــاکیزه هایی از منابعش را رونو
تواند از سوی مؤلفی باشد که با مباحثی از نجوم و  کرده است. اما برخی خطاهای نوشتاری نمی می

درجــه  ۳۰از  تــر ویژه در مواردی که عددنویسی ابجد بزرگ احکام نجوم آشنایی دارد. این مطلب به
خطاهای نوشتاری دیگــری  ٦برای موضع سیارات در برجی از دایرةالبروج به کار رفته صادق است.

شــود کتابــت نســخه توســط مؤلــف را نــاممکن  خورد کــه باعــث می نیز در اولین نگاه به چشم می
ی ثبــت اش، اعداد نادرست نویس اولیه آیا ممکن است مؤلفی به هنگام رونویسی از پیش ٧بینگاریم.

  کند؟ به احتمال زیاد خیر!

                                                    
  ب.۶۷الف و ۲۲های  برای مثال بنگرید به برگ .١
  الف.۲۹۳ب تا ۲۹۱های  برای مثال بنگرید به برگ .٢
  الف و ب.۳۰۰ب و ۲۹۳های  مثًال برگ .٣
  ب.۳۱۰الف، ۳۰۹ب، ۳۰۸الف، ۳۰۷ب، ۲۸۵الف، ۲۶۰الف، ۲۵۶ب، ۲۹های  مثًال برگ .٤
  الف.۲۰۹الف، ۱۹۴الف، ۱۹۰های  مثًال برگ .٥
  ر، مکان ماه و مریخ.۳۰۹ص  .٦
 ظاهر شده است. ۳۸، عدد ۱۸، به جای عدد درست ب۷۵مثًال در گ  .٧
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های نامنظم را مجدد مرتب  عالوه بر این، اگر این نسخه را خود مؤلف کتابت کرده بود، قسمت
هــای  کرد. همچنین بــه جــای اینکــه بخش گاه آنها را به صورت درهم و برهم رها نمی کرد و هیچ می

ند، آنها را در جای مناسب خــود قــرار های یازدهم و دوازدهم را در مقالۀ دهم بگنجا تاریخی مقاله
ای کــه در  نویس اولیــه کنیم که نسخه توسط کاتبی تدوین شده که پیش داد. از این رو تصور می می

شــدۀ   های افــزوده دانســته چطــور نوشــته دست داشته، کامل نبوده است. از آنجا که این کاتب نمی
قل کرده، اما متن را به صورتی که در مکان عمودی و مایل را مرتب کند، آنها را به همان صورت منت

  کتابت گنجانده شود، سر و سامان داده است.
یخ و مکان کتابت نسخه   د) تار

رویم. تنها چیزی که با اطمینان راجع به تاریخ نســخه  حال به سراغ تاریخ نسخه و خاستگاه آن می
ی اســت کــه در یکــی از ق کتابت شده است. این تاریخ۷۷۳دانیم این است که نسخه پیش از  می

  الف) آمده است.۲۵۵حواشی (گ 
با توجــه بــه زبــان مــتن و  دستورالمنجمینبهترین روش برای حل مشکالت مربوط به خاستگاه 

دهد کسی این نسخه را کتابت کرده  پذیر است که نشان می برخی خطاهای خاص در کتابت امکان
ه زبان عربی است، اما برخی اصطالحات اش نبوده است. متن اصلی رساله ب که عربی زبان مادری

خورد. به همین  ویژه در بخش تاریخی به چشم می و واژگان به فارسی نوشته شده است که این امر به
یابیم. از آنجا که  ، را می»آزاده«، یعنی »حر«ب ترجمۀ فارسی واژۀ عربی ۲۸۴دلیل در جدول برگ 

ان دستخطی است که بقیۀ متن کتابــت شــده، این ترجمۀ فارسی در خود جدول ظاهر شده و با هم
 یا توسط خود مؤلف، یا کاتب نوشته شــده اســت. ترجمــۀ مشــابه دیگــری در جــدول بــرگ 

ً
مطمئنا

» کر [بزهکار] زفت و بزه«، عبارت »االثیم المجرم«شود که این بار برای توضیح  الف دیده می۲۸۸
  به کار رفته است.

 در برگ  دیده میهای فارسی دیگری نیز بین خطوط  ترجمه
ً
واژۀ  ب، توضیح۲۵۳شود. مثال

کــه » مهتــر«به معنی » ِمس«و » سه بار«یعنی » ِهر«به فارسی چنین آمده است که » هرمس«
ب، سطر آخر). در ۲۵۳(برگ » هرمس«است، نه » تریسمجیستوس«البته این در واقع ترجمۀ 
به ا هم بین خطوط دیده می» کلشاه«همان صفحه ترجمۀ نام  ترجمۀ » ِگل«ین صورت که شود. 

ر، دو نــام ۲۵۹). در صــفحۀ ۲۱اســت (ســطر » ملــک«واژۀ فارســی » شاه«و » طین«فارسی 
ده کــه در ایــن مــورد، هــر دو » ماشیانه«و » ماشی«به صورت » مادیانه«و » مادی« ترجمه شــ

، های بین خطوط را خود مؤلف افزوده، یا کاتب تأیید اینکه این ترجمه ١صورت، ایرانی هستند.
                                                    

، »سه بار«های  در واقع تشخیص اینکه تمام واژگان فارسی بین خطوط به همان دستخط متن اصلی هستند دشوار است. مثًال راجع به واژه .١
تری است و شاید  با حروف نسبتًا دقیق» کلشاه«در حالی که توضیح واژۀ  تردیدهایی وجود دارد،» ماشیانه«و » ماشی«، »مهتر«، »بار

← 
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هایی نشــان  یا یکی از صاحبان بعدی نسخه، دشوار است. با این حال، وجــود چنــین ترجمــه
هــا را ترجمــه  دهد که نسخه، زمانی در جایی از ایران بوده، زیرا کسی که این واژگــان و نام می

  کرده، به احتمال زیاد ایرانی بوده است.
هــای فارســی در ســه صــفحۀ  ماییشواهد دیگری مربوط به خاستگاه ایرانی بودن نسخه از راهن

ماند) به دســت  پ (ده اوراق می۶۷باید) و  پ (نه اوراق می۴۷باید) ،  پ (از اینجا نه اوراق می۲۸
های مورد نیاز برای جداول بعدی هستند. در دو نمونۀ اول  دهندۀ تعداد برگ آید. هر سۀ اینها نشان می
 با جداول پر شده می

ً
ها  پندارد این یادداشت اند. پس ما با کازانوا که می بینیم که نه برگ بعدی واقعا

جا  توسط یکی از صاحبان بعدی نسخه افزوده شده که دریافته تعدادی از صفحات به اشــتباه جابــه
سازی نســخه  ها در حین آماده شده است، موافق نیستیم. تصور ما بیشتر این است که این یادداشت

بینی شده، فراموش یا  هایی که برای ده برگ بعدی پیش ولب، جد۶۷اند. در مورد صفحۀ  نوشته شده
  اند. مفقود شده

استدالل آخر برای تأیید خاستگاه ایرانی نسخه مربوط بــه خطاهــا و غلطهــای امالیــی مــتن اســت. 
اش عربــی نباشــد تــا حــدی  خورد که برای کسی که زبــان مــادری خطاهای تحریری زیادی به چشم می

بــه جــای » جمــادی االول«الــف)، یــا ۱۳۷(گ » العــرض«به جای » رضاال«معمول است. برای مثال 
الف) کتابت شده است. این مسئله نیز مطرح است که شــاید نســخه بــا تقریــر ۵(گ » جمادی االولی«

  تحریر شده باشد. در مجموع، دالیل خوبی برای این فرضیه هست که نسخه در ایران کتابت شده باشد.
  نویس هـ) زمان و مکان پیش

های  ها دربارۀ خطاهای نوشــتاری، ترجمــه دانیم؟ تمام استدالل نویس اصلی چه می ا دربارۀ پیشام
نــویس  بین سطور و راهنماهای نگارشی فارسی تنها برای نسخۀ مزبور معتبر اســت، نــه بــرای پیش

  های نجومی توجه کنیم. ، الزم است به دادهدستورالمنجمینمؤلف. به منظور تعیین محل تألیف 
jهای اول تا هشتم، عرض جغرافیایی  در مقاله = کند که در واقع بیــانگر  نقش مهمی ایفا می °36

تواند مربوط به الموت باشد که عرض جغرافیایی آن در منابع  این عدد می ١نقطۀ میانی اقلیم چهارم است.
j;دورۀ اسالمی  = °36 بتانی  زیج صابی، یکی دستورالمنجمینو منبع اصلی د ٢داده شده است. 21

                                                    →  
  توسط کس دیگری اضافه شده باشد.

1. King, David A., “Bringing Astronomical Instruments Back to Earth – The Geographical Data on Medieval 
Astrolabes (to ca. 1100)”, in Nauta, Lodi and Vanderjagt, Arjo (ed.): Between Demonstration and Imagination. 
Essays in the History of Science and Philosophy Presented to John D. North, 1999, Leiden et al., pp. 32-33. 

  بنگرید به: .٢
Kennedy, E. S. and Kennedy, M. H., Geographical Coordinates of Localities from Islamic Sources, Frankfurt, 
1987, p. 15. 

36; دهد تمام منابع عرض جغرافیایی الموت را که نشان می   اند. آورده21°
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ق) ۳۹۰کوشیار بن لبان (گیالن، شکوفایی ح  زیج جامعق) و دیگری که نقش کمتری دارد، ۳۱۷(رقه، د 
jها  هایی هستند که در آن است که هر دو حاوی جدول =   ١در نظر گرفته شده است. °36

الف) که بــرای ۱۶۳ –الف ۱۶۱های  جدول نجوم کروی است (برگ استدالل بهتر مربوط به پنج
j;عرض جغرافیایی  = °36 یعنی همان رقم مذکور برای الموت، به عالوۀ یک  ٢اند، تنظیم شده 21

از آنجا که الموت به اندازۀ  ٣جدول مطالع برای عرض جغرافیایی بلدةاالقبال که همان الموت است.
  ها قابل توجه است. بغداد یا قاهره اهمیت نداشت، درج آن در این جدول

 - الف ۶۵ای نشده است (گ  ، به نام الموت اشارهدستورالمنجمینهای جغرافیایی  اما در جدول
وه بر عال ٤ها، ممکن است برگ مربوطه مفقود شده باشد. ب). با توجه به ناقص بودن این جدول۶۷

l;الف، با ۶۶جا ذکر شده است (گ  آن، اقلیم باِبل نیز در همین = 80 j;و  00 = °32 ). این 15
مطابق است با منطقۀ جبال و دیلمــان بــه همــراه  ٥حسن محمود کاتبهفت باب اقلیم طبق کتاب 

 قطعی نیستند، اما الموت. اگرچه داده
ً
در الموت  دستورالمنجمیناین فرضیه را که  های نجومی کامال

  سازند. تألیف شده است محتمل می
 ۹نویس مؤلف کمک کنند. در ابتدای فصــل  توانند به یافتن زمان پیش های نجومی هم می داده

الف و ب)، مثالی برای ۷۵یابی حرکات سیارات (گ  مربوط به درون دستورالمنجمینمقالۀ چهارم 
، به منبعی دستورالمنجمیندر این بند  ٦ق آمده است.۵۰۶ذوالقعدۀ  ۳۰به و یکشن ۲۹تاریخ شنبه 

 اشاره می
ً
های کمی پیش از آن به بیرونی و بخش بعدی آن  شود)، اما بخش اشاره نشده (که معموال

کردند  به ابو جعفر خازن منسوب شده است که هر دو نویسنده خیلی زودتر از این تاریخ زندگی می
زنیم کــه  ق در آثار خود ذکر کنند. از این رو حدس می۵۰۶توانستند مثالی از تاریخ  و بنابراین نمی

نوشته و این کتــاب در  دستورالمنجمینمقالۀ چهارم را خود نویسندۀ  ۹این بند کوتاه در آغاز فصل 
  تاریخی نزدیک به سالی که در این مثال آمده، تألیف شده است.

 -الف۲۳۹مقالۀ چهارم (گ  ۹تاریخ ثبت شده در فصل  با یک دستورالمنجمیناما زمان تألیف 
شود سرعت تقدیم [اعتدالین] تغییر  ای که در آن فرض می نظریه -الف) راجع به اقبال و ادبار ۲۴۰

                                                    
و  ۹های  ، فصل۱۳۷۴، ترجمۀ محمد باقری، انتشارات علمی و فرهنگی، پژوهشی در زیجهای دورۀ اسالمیکندی، ادوارد استوارت،  .١

  . ۱۴۶ - ۱۳۱، ص ۱۰
  م. میراث علمیدر همین شمارۀ  مقالۀ زیمرماننیز بنگرید به ترجمۀ  .٢
ینی، عطا ملک،  .٣   .۲۰۰، ص ۱۹۳۷، لیدن، ۳، به کوشش محمد بن عبدالوهاب قزوینی، ج یتاریخ جهانگشاجو
  برگ مفقود شده است. ۹ب، ۶۷تر اشاره شد، پس از برگ  که پیش چنان .٤
، حسن محمود کاتب، دیوان قائمیات؛ نیز بنگرید به: ۲۰۱۷، تصحیح و ترجمه (به انگلیسی) از سید جالل بدخشانی، لندن هفت باب .٥

 . م۳، ص یکصد و شش، پانویس ۱۳۹۰مقدمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 
ثبت شده است (بنگرید به مقدمۀ انگلیسی  ۵۰۶اریخ تألیف کاغذی که در آخرین صفحۀ نسخۀ موجود چسبانده شده، ت ظاهرًا زیر تکه .٦

یس ۱۱، ص ۱۳۹۸، میراث مکتوب، تهران، دستورالمنجمینبدخشانی در چاپ عکسی    ). م۲۴، پانو
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شود. در انتهای همین مقاله، در یادداشتی که در ســطرهای عمــودی نوشــته  محدودتر می -کند  می
یابیم. تشخیص اینکــه آیــا ایــن محاســبه  ق می۵۰۰رای سال شده، مثالی از محاسبۀ اقبال و ادبار ب

است، به سادگی ممکن نیست، هرچنــد بــه خــاطر ارجــاع  دستورالمنجمینمربوط به زمان مؤلف 
ها را از دستاوردهای خود مؤلف دانست و نه یک نقل قول. در  توان این ندادن به منبعی احتمالی می

  ١خواهد بود. رالمنجمیندستوق همان سال تألیف ۵۰۰این صورت، سال 
کنــد زیــرا بــه حســن صــباح بــا  آید، مطابقت می این تاریخ با اطالعاتی که از وقایع متن بر می

ه«آمیز  عبارت ستایش
ّ
دهد کــه  ) و این نشان می۸الف، سطر ۳۴۲اشاره شده است (گ » حفظه الل

 در زمان تألیف 
ً
در قید حیات بوده است. بنابراین متأخرترین تــاریخی کــه  دستورالمنجمیناو قطعا

ق اســت. ۵۱۸در نظر گرفت، تاریخ مرگ حسن صباح، یعنی  دستورالمنجمینتوان برای تألیف  می
ــه  با این حال، باز هم می

ّ
 مستشــار بالل

ً
توان با در نظر گرفتن حکومت خلیفــۀ عباســی کــه احتمــاال

ین زد؛ زیرا در متن به او با کنیــۀ ابوعبــاس اشــاره شــده تری تخم بوده، تاریخ دقیق ق)۵۱۲ -۴۸۷(
ب). دوران حکومت او در همان زمان یک محدودۀ زمانی بــرای تــألیف رســاله بــه ۲۵۵است (گ 
افتــد، چــون بــه وضــوح  دهد. این محدودۀ زمانی با توجه به زندگی نزار کمی به جلو می دست می

ق نوشــته شــده ۴۸۸یان نــزار و مســتعلی در مشخص است که رساله پس از نزاع بر سر جانشینی م
های  تــوان بــا اطمینــان بــین ســال پس محدودۀ زمــانی تــألیف رســاله را می ٢پ).۳۴۳است (ص 

  ق دانست.۵۱۲ق تا ۴۸۸
تــوان ایــن پرســش را  کند. بنابراین می هر دو دادۀ نجومی نیز با این محدودۀ زمانی مطابقت می

حدودی در زمان تغییر سده و در پایان نیمــۀ اول هــزارۀ  تا دستورالمنجمینمطرح کرد که آیا تألیف 
کید قوی بر نجوم (مقالــه ٣اول هجری بوده است؟ های اول تــا هشــتم) و زمــان  چنین ارتباطی با تأ

اش منحصــر  در ویژگــی دوگانــه دستورالمنجمینادواری (مقالۀ نهم) در این رساله همخوانی دارد. 
های احکام نجومی موجود عالم اســت کــه شــاید  ه آن، تاریخها ب ترین متن به فرد است، اما نزدیک

های عالم، توضیحات نجومی با تفســیر  هم بوده باشد. در این تاریخ دستورالمنجمینالگویی برای 
شود. البتــه توضــیحات نجــومی و  خاصی از تاریخ عالم مرتبط است که به ادوار قرانات تقسیم می

های عــالم اســت.  تر از توضیحات موجود در چنین تاریخبسیار فرا دستورالمنجمیناحکام نجومی 
 در کتابچــه مقاله

ً
های نجــومی شــامل  های اول تا هشتم مرتبط است با تمــام مبــاحثی کــه معمــوال

                                                    
)، در حالی که به نظر زیمرمان این یادداشت از ۱۳۵- ۱۳۴، ص ۱۹۲۲کند که این یادداشت را کس دیگری نوشته است ( کازانوا گمان می .١

  ).۱۸۷، ص ۱۹۷۸ف است (مؤل
ای  گیرد. اورتمن در مقاله در زندگینامۀ نزار را به عنوان شاهدی بر مرگ نزار در نظر می» رحمةالله«) عبارت ۱۸۶، ص ۱۹۷۸زیمرمان ( .٢

  کند. در دست انتشار با این تفسیر مخالفت می
 .میراث علمیبنگرید به مقالۀ زیمرمان در همین شمارۀ  .٣
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هــای  دانیم کــه اســماعیلیان ایــران از تاریخ شود. بــا ایــن همــه مــی ها مطرح می جداول، یعنی زیج
بــا  ١اســت. الــدور العطــاردیرین نمونــۀ آن کتــاب کردند کــه بهتــ احکام نجومی عالم استفاده می

حاصــل  دستورالمنجمینای چون  تفصیل گستردۀ هر دو بخش نجومی و تاریخی این کتاب، رساله
هــای احکــام  کوششی است در راه علمی کردن تاریخ دستورالمنجمینشود. بنابراین، به نظر ما  می

رای مقاصــد تبلیغــاتی در المــوت بــه نجومی رایج عالم که در آغاز سدۀ ششم هجــری تــألیف و بــ
های نجــومی  هــای اســماعیلیان نــزاری بــه کــار گرفتــه شــده اســت. در مقالــه منظور پیشبرد آرمان

شــود کــه نشــان  های موجود در منــابع دیــده می ها و مثال ، تمایلی به حذف اثباتدستورالمنجمین
بــا نجــوم  -د یــک متخصــص و نه در حــ -ای را در نظر داشته که تا حدی  دهد مؤلف خواننده می

  آشنایی داشته باشد.

                                                    
  به صورت نسخۀ خطی موجود است. ُارتمن تصحیح این اثر را در دست انجام دارد. این اثر فعالً  .١
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١در کتابخانۀ ملی پاریس دستوراملنجمیندستنوشتۀ 

  ٢ف. و. زیمرمان
  ٣ترجمۀ محمد باقری

ای اســت.  نام پذیرفته شدۀ زیج مهمی نگاشتۀ مؤلف اسماعیلی مذهب ناشــناخته دستورالمنجمین
دانم این اثر به طور  شود. تا جایی که می نسخۀ یکتای این اثر در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می

 پروفسور کندی و پروفسور 
ً
مبسوط مطالعه نشده، اما بارها توجه محققان را جلب کرده است. اخیرا

اند. یک  استفاده کرده» سال عالم«های تاریخی و  ز آن به عنوان منبعی برای پژوهش زایچهپینگری ا
اش راجع بــه آغــاز  اساسیدر پژوهش  ٥بود، دخویه ٤قرن پیش که هنوز این نسخه در مجموعۀ شفر

) از آن بهره گرفت. ۱۸۸۶( ٦یادداشتی پیرامون قرمطیان بحرین و فاطمیانکار اسماعیلیان با عنوان 
آید، ولی اهمیت خود را در مطالعۀ تأثیر احکام نجوم نه تنها  مطالب این اثر اکنون کهنه به شمار می

خصوص در مورد اسماعیلیان حفظ کــرده اســت.  سازی، به نویسی بلکه همچنین بر تاریخ بر تاریخ
یه دربارۀ فرجام بینی سیر  های پیش مربوط به شیوه اسماعیلی و مفاهیم اساسی ٧شناسی توضیح دخو

نیســت.  دستورالمنجمینوجه بیانگر تأثیر عمدۀ  حوادث از اوضاع ستارگان در دورۀ اسالمی به هیچ
اما صرف وجود اثری اسماعیلی دربارۀ دانش ستارگان تأثیر محسوسی بر دیدگاه او راجع بــه نقــش 

  مهم نجوم در حیات و سیاست اسماعیلیان گذاشت.
دارد. بنابراین بایــد در صــورت امکــان از شــواهد درونــی   در آغاز و پایان افتادگینسخۀ خطی 

یه تالشی برای یافتن زمــان و مکــان تــألیف اثــر  اطالعی از زمان و مؤلف اثر به دست آوریم. دخو
 آن را بسیار قدیمی دانست. ایوانف

ً
را در  دســتورالمنجمینبا ارجاع بــه دخویــه،  ٨نکرد، ولی ظاهرا

ش)، که در جلد دوم مجموعۀ  ۱۳۵۶( ۱۹۷۶نشگاه حلب، آوریل المللی تاریخ علوم عربی، دا مقالۀ عرضه شده در نخستین همایش بین .١
  ).۱۹۲ - ۱۸۴های اروپایی) منتشر شده است (ص  های به زبان مقاالت این همایش (مقاله

2. F. W. Zimmermann
  ، ، عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهرانمیراث علمیسردبیر نشریۀ  .٣

mohammad.bagheri2006@gmail.com
4. Ch. Schefer
5. M. J. de Goeje 
6. Mémoire sur les Carmathes du Bahräin et les Fatimides 

  باورهای مربوط به "آخر زمان". م .٧
8. W. Ivanow, Ismaili Literature, A Bibliographical Survey, Tehran, 1963.
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کنــد و زمــان  ) ذکــر می۶۳، شــمارۀ ۳۱، ص ۱۳۴۲(تهــران،  ادبیات اســماعیلیگلیسی) کتاب (ان
  داند، که درست نیست. تألیفش را حدود نیمۀ سدۀ چهارم هجری می

های  ها و چکیــده یادداشــتتری کــرد ( بــرآورد خیلــی درســت ١چهل ســال پــیش از او، بلوشــه
او زمان تألیف را در ۳۹۸-۳۹۱، ص ۱۹۲۳، ۴۱[پاریس]، جلد  های خطی کتابخانۀ ملی نسخه  .(

قرن پنجم هجری و در دورۀ حیات حسن صباح، حاکم الموت و رهبر جنبش اســماعیلی در ایــران 
به کتابخانۀ الموت تعلــق داشــت  دستورالمنجمینقمری دانست. بلوشه معتقد بود که  ۴۸۳پس از 

  ۀ آتش نشد.ق طعم۶۵۴ها در تسخیر الموت به دست مغوالن در  ولی برخالف بقیۀ کتاب
نوشت که پس از درگذشت او، در سال  دستورالمنجمینای دربارۀ  سرانجام عالمه قزوینی مقاله

) ولی من در بیروت به این ۸، جلد های عالمه محمد قزوینی یادداشتدر تهران چاپ شد ( ۱۳۴۵
  مقاله دسترسی ندارم.

 با گزارش بلوشه از نجات این نسخۀ خطی در کتابخانۀ ال
ً
کنم. شــواهد  موت آغاز مــیپس فعال

میالدی) و بسیار دیرتر از  ۱۴۰۰قمری ( ۸۰۰سنجی حاکی از نگارش این نسخه در حوالی  قدمت
دهد که نسخه به خط مؤلف نیست. پس بعید نیست  زمان تألیف آن است. شواهد دیگری نشان می

  ا بدهد.که روزی نسخۀ دیگری پیدا شود و اطالعی دربارۀ زمان، مکان و نام مؤلف به م
توان زمان نگارش را تا حدی از اطمینان استنباط کــرد، زیــرا  در عین حال، از شواهد درونی می

ها، تــاریخ فشــردۀ جهــان را از حضــرت آدم تــا زمــان  مؤلف عالوه بر مطالب رایج موجود در زیج
های متــوالی را ذکــر  خودش آورده است. مؤلف ضمن دنبال کردن سیر تاریخ طبق معمول سلســله

کند و ضمن برشمردن رهبران اسالم بین پیامبر و زمان خودش به تدریج گرایش دینی و سیاســی  یم
آید. در  دهد. پس از پیامبر نام حضرت علی و امامان شیعی تا امام جعفر صادق می خود را نشان می

ن ، هفتمین امــام اســماعیلیا٢ادامه، طبق باور اسماعیلی، اسماعیل بن جعفر و محمد بن اسماعیل
مربوط بــه دوران آغــازین اســماعیلیان و امامــان  -رضا، وفی، تقی  -شود. سه امام غایب  آورده می

ید  بعدی فاطمیان هستند: مهدی، قائم، منصور، معز، عزیز، حکیم، ظاهر و مستنصر. مؤلف می گو
ه«قمری در زمان مستنصر،  ۴۷۰که در سال 

ّ
ه، به دربار مصر آمــد. در ایــن دور» صاحبنا حفظه الل

شدند تا آموزششان را تکمیل  بسیاری از جوانان مشتاق اسماعیلی از بیرون مصر به قاهره فرستاده می
در اینجــا حســن صــباح باشــد کــه » صــاحبنا«و امامشان را زیارت کنند. بعید نیست که منظور از 

ه«دانیم در همان حوالی زمانی به مصر سفر کرد. عبارت دعایی  می
ّ
است که  حاکی از آن» حفظه الل

                                                    
1. E. Blochet 

شناسند و گروهی از آنان به نام قرمطیان، فرزند او محمد بن اسماعیل را امام  اسماعیلیان اسماعیل بن جعفر را به عنوان امام هفتم می .٢
  دانند. م هفتم می
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توان  قمری درگذشت و این تاریخ را می ۵۱۸در زمان نگارش اثر، حسن صباح زنده بود. او در سال 
  دانست. دستورالمنجمیندیرترین تاریخ ممکن برای نگارش 

قمری، چهار سال پس از استقرار حسن صباح در الموت و آغاز بــه  ۴۸۷امام مستنصر در سال 
تر مستنصر به نام ابومنصــور  سلجوقی، درگذشت. برادر بزرگ ترویج آیین اسماعیلی علیه حکومت

نزار جانشین طبیعی او بود، ولــی بــرادرش مســتعلی حکومــت او را نپــذیرفت. ابومنصــور نــزار بــه 
اسکندریه گریخت و یک سال بعد گرفتار و کشته شد. سلسلۀ خلفــای فــاطمی بــا مســتعلی ادامــه 

فاطمیان پذیرفته شد. بسیاری از اسماعیلیان ایران، یافت، گرچه امامت او تنها در محدودۀ کوچک 
هم مستعلی را  دستورالمنجمینسوریه و عراق از فاطمیان بریدند و از آن پس نزاری خوانده شدند. 

ه ابومنصور نــزار  نادیده می
ّ
ــه علیــه«گیرد و سلسلۀ خلفا را با مصطفی لدین الل

ّ
بــه پایــان » رحمةالل

نزار درگذشته بود. پس تاریخ تألیف این اثر  دستورالمنجمیننگارش  برد. به عبارت دیگر در زمان می
  قمری است. ۵۱۸و  ۴۸۸بین 

  گوید: ایوانف دربارۀ ادبیات نزاری این دوره چنین می
 به زبان فارسی بود. شاید بهتر باشد کــه گــرایش نــزاری در «

ً
ادبیات اسماعیلی نزاری ... عمدتا

سال  ۷۰امیم. این مکتب به دنبال دوران سکوتی که حدود بن» مکتب الموت«ادبیات اسماعیلی را 
، رستاخیزی »قیامت کبیر«ای عظیم، اعالم  پس از جدایی طول کشید، آغاز شد. شروع آن با حادثه

 از آن تنها اثر، یا بهتر بگوییم ردپای،  ۵۵۹ها در انتظارش بودند در سال  که سال
ً
قمری بود ... ظاهرا

  ).۱۲۷، ص ادبیات اسماعیلیست (اندکی تا زمان ما باقی ا
خطا نکــرده باشــد، از  دستورالمنجمینکه اگر ایوانف در مورد زمان نگارش  تصور کردتوان  می

خواند بسیار بــه  می» دوران سکوت«مشاهدۀ این سند یگانۀ ادبیات نزاری مربوط به زمانی که آن را 
مکتــب «وجد آمده باشد؛ اثری به زبان عربی، مقدم بر نگــارش آثــار فارســی پرشــماری کــه آن را 

الموت برده شد و سلسلۀ  نامد. در مکتب الموت بر آن بودند که یکی از اخالف نزار به می» الموت
دربــارۀ ایــن نظریــه  دســتورالمنجمینقمری دوباره ظهور کرد. مؤلــف  ۵۵۹راستین امامان در سال 

 در زمان او هنوز موضوع سلسلۀ امامــت مــورد بحــث بــود. از چنــد پســر  چیزی نمی
ً
گوید. ظاهرا

گذشت نزار یا مدت تاریخ در دستورالمنجمینیک امام خوانده نشد. چون مؤلف  منسوب به نزار هیچ
توان فرض کرد که تکلیف جنبش نزاری در اینکه نزار را به عنوان امــام  کند، می خالفتش را ذکر نمی

غایب به طور ابدی پرستش کند یا یکی از اخالفش را به امامت بشناسد، هنوز روشن نبــود. نقــش 
  حســاب میشود و نوعی رهبــر بــه  یاد می» صاحبنا«حسن صباح هم که از او با عنوان 

ً
آمــد، دقیقــا

  مشخص نبود.
ــاریخ قطعــی تــألیف  ــا دانســتن نقــش ســتارگان در  دســتورالمنجمینپــس ت معلــوم نیســت. ب



 

 

٩۵ 

شت
نو
ست
د

 ۀ
جم
ملن
ورا
ست
د

 نی
خان
تاب
 ک
در

 ۀ
مل
 ی

ار
پ
ی
س

 

تــوان تصــور کــرد کــه  شناسی اسماعیلی و نقش احکــام نجــوم در سیاســت اســماعیلی، می فرجام
هایی در مورد حوادث آینده بر اساس اثری نجومی بودند. در عین حال،  اسماعیلیان خواستار سرنخ

سیاست اسماعیلی چنان بود که مراتب عالی دانش در انحصار اقلیت محدودی بــود. مطــابق ایــن 
اما روشن است که مؤلف آن در پی  ، اطالعات صریحی عرضه نمیرالمنجمیندستوسیاست،  کند. 

های گونــاگون ادوار کیهــانی  وقوف به آینده بود. فصل پیش از فصل مربــوط بــه تــاریخ، بــه نظریــه
 رخ می اختصاص دارد، یعنی قران

ً
با توانند مسبب ادوار حوادثی در تــاریخ  دهند و می هایی که متناو

بــه  -فصل با نقل روایتی از نظریۀ قدیمی اقبال و ادبار اعتدالین، از قول بطلمیــوس  بشر شوند. این
رود.  ساله پیش و پس می ۱۲۸۰های  رسد که مطابق آن فلک بروج در دوره به پایان می -گفتۀ مؤلف 

ید که  شد. مؤلف می رفتن نشانۀ حوادث مهم تاریخی فرض می رفتن و پس پیش نقطۀ برگشت بین گو
قمری دورۀ  ۵۱۳سال شمسی، در سال  ۱۳رود و طی  ن نظریه، فلک بروج اکنون به پیش میطبق ای

قمــری  ۵۰۰حــوالی ســال  دستورالمنجمینشود. پس باید نتیجه گرفت که  اش کامل می روی پیش
  تألیف شده است.

با توجه به خود مــتن مــردود اســت. شــواهد  دستورالمنجمیننظر بلوشه در مورد زمان نگارش 
ز تألیف این اثر به دست مؤلفی نزاری در زمان حسن صباح است. اما آیــا محــل زنــدگی و حاکی ا

  نگارش این مؤلف الموت بود؟
های دیگر جدولی بــرای طــول و عــرض جغرافیــایی تعــداد  مانند بسیاری زیج دستورالمنجمین

محدود به های جغرافیایی دارد. این جدول شامل الموت نیست. منطقۀ مورد پوشش  زیادی از مکان
در شرق است. الموت که یک  عدن در جنوب، مدین در غرب، ماردین در شمال و عبادان [آبادان]

خارج از محدودۀ این جدول است که یمن، حجاز، سوریه، جزیره  ١تر از عبادان است، درجه شرقی
  گیرد، ولی شامل مصر یا ایران نیست. و عراق در بر می

اش، محل خود و در واقع تمــام  های جغرافیایی جدولخیلی عجیب است که مؤلف زیجی در 
مرتبط بــا یکــی از جاهــایی  دستورالمنجمینکشور خود را حذف کند. طبیعی است فرض کنیم که 

های نجــومی  اش آمــده اســت. یکــی از مــواردی کــه در جــدول باشــد کــه در جــدول جغرافیــایی
 ۳۶دول جغرافیــایی عــرض درجه اســت. در جــ ۳۶زیاد آمده، عرض جغرافیایی  دستورالمنجمین

ترین جا رقه است  درجه برای حدیثه بر ساحل دجله، رقه و سنجار آمده است. در این میان، محتمل
زیرا این شهر محل سنت درخشانی در نجوم و از مراکز دعوت اسماعیلی بود و عالوه بر اینها یکــی 

  ین شده است.تر ناشناخته بود به مرکز رقه تدو که پیش دستورالمنجمیناز منابع 

                                                    
  تر از آبادان است. م در واقع الموت دو درجه شرقی .١
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نه در الموت، بلکه در رقه که بستر ســنت نجــومی بــود  دستورالمنجمینآید که  پس چنین برمی
 بخشی از عمرش را 

ً
تدوین شده است. مؤلف آن هم اگر نه اهل رقه، دست کم ساکن رقه بود. احتماال

یوند داشتند پس هم در حلب گذراند، زیرا در حلب بود که نخستین نسل نزاریان سوریه که با الموت پ
  ق)، حاکم سلجوقی را به آیین خود درآورند، قدرت گرفتند.۵۰۷ -۴۸۸از آنکه توانستند رضوان (

ها  قمری برای تألیف اثری اسماعیلی دربارۀ نجــوم مناســبتی هــم دارد. آغــاز ســده ۵۰۰تاریخ 
ی در شــمال کند کــه رواج آیــین اســماعیل بخش وقوع تغییرات عمده هم بود. دخویه اشاره می الهام

ها کــه بــا اشــتیاق  هایی است. پیشــگویی آفریقا در پایان سدۀ سوم هجری هم مرتبط با چنین بینش
مقــدس و آثــار  های مقدس و نیمه شد و مقبولیت زیاد داشت بر پایۀ احکام نجوم، کتاب پیگیری می

  شد. های خاصی تفسیر می گرفت و معانی نهفتۀ آنها با شیوه علوم خفیه به وفور صورت می
های ناهمخوان  قمری نقل قول ۵۰۰مربوط به سال » خبر«حاوی  دستورالمنجمینای از  صفحه

 از قرآن و سخنان حضرت علی و امام باقر است. نخستین عبارت قرآنی نقل شده از 
ً
و ناقصی عمدتا

ت که های خداوند برای مؤمنان و عقوبتی اس های ششم (انعام) و هفتم (اعراف) و دربارۀ نشانه سوره
  به کافران خواهد رسید.

این احساس وجود داشت که بازگشتی به قدرت و کسب پیروزی نزدیک است. موفقیــت   
ً
ظاهرا

های  شک گسترش چشمگیر آیین نزاری در ســال رفت. بی قمری انتظار می ۵۰۰ای برای سال  عمده
حســن صــباح در قمــری نماینــدۀ  ۴۹۶های مشابهی همراه بود. تا سال  پیش از آن هم با پیشگویی

در سوریه با جنب و جوشی بــین  ۵۰۰سوریه که حکیم منجم نام داشت خود عالم نجوم بود. سال 
نزاریان همراه بود. قلعۀ افامیه از رقیبان طرفدار مستعلی گرفته شد. اما پیش از پایان آن سال به دست 

ابوطاهر، رهبر داعیان سوری دستگیر و معاونش اب ١تانکرد انطاکی والفتح سرمینی و بســیاری افتاد. 
  پیش از وقوع این بالیا تدوین شده بود. دستورالمنجمینتوان تصور کرد که  دیگر کشته شدند. می

پــردازم.  به عنوان سندی از تاریخ و ادبیات اســماعیلی نمی دستورالمنجمیندر اینجا به اهمیت 
با  دستورالمنجمین. وجه تمایز خواهم آن را به عنوان سندی از دانش اسماعیلی بررسی کنم بیشتر می
ها، جدول رویدادها از حضرت آدم تا نزار است. از دیدگاه اسماعیلیان، تاریخ بشر بخشی  سایر زیج

چرخد و این ادوار،  از یک طرح کیهانی است. یک فرض اساسی این بود که جهان بر مدار ادوار می
گر بتوانید تناظر بین ادوار گذشتۀ جهان و چرخند و در آن انعکاس دارند. ا به موازات تاریخ بشر می

 منطقی است که  توانید پیش آنچه را بر زمین جاری شده بیابید، آینده را هم می
ً
بینی کنید. پس کامال

  توصیف حرکت اجرام آسمانی باید با مرور تاریخ بشر در پرتو بستر کیهانی آن تکمیل شود.

                                                    
1. Tancred of Antioch 
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کنــد. گرچــه  ی در بیان تاریخش رعایــت نمیترتیبی ادوار دستورالمنجمیناما عجیب است که 
کند، اما مطالــب تــاریخی تــا  مؤلف با ذکر سلسلۀ امامان، خود را یک اسماعیلی نزاری معرفی می

 از گاهشماری
ً
های معمول چون تورات (سفر پادشاهان)، یعقــوبی، طبــری،  حضرت محمد عمدتا

اثر ابن قتیبه، مؤلف  معارف  تابکحمزۀ اصفهانی، احمد دینوری، واقدی، محمد بن اسحاق و حتی 
  معروف سنی، برگرفته شده است.

یــد کــه راهــی بــرای حصــول بــه یقــین در  ای هــم الزم اســت. مؤلــف می در اینجا ذکر نکته گو
 منابع مختلف را در مقابل هم ردیف می تاریخ

ً
های آنها را  کند تا ناهمخوانی نگاری نیست. او عمال

قین نیست، ولی روش ما (سبیلنا) این است: یقین از کالم امامان، گوید راهی به ی نشان دهد. او می
شــود:  (اسماعیلی) در پس این گفتــار دیــده می» تعلیم«شود. آموزۀ  یعنی از الهام الهی حاصل می

شک جایی هم برای مطالعۀ  آید. در عین حال، بی دانش به تمامی از امامان یا نایبان آنها به دست می
ین صورت، چرا باید اثری در نجوم تألیف شــود؟ فــرض بــر ایــن اســت کــه علمی هست. در غیر ا

شود،  کنندۀ آن است. آنجا که علم متوقف می کند، بلکه تکمیل لزوم را علم سنتی نفی نمی» تعلیم«
  دهد. های علم معنا و قطعیت می دهد و به یافته پرتو وحی راه را نشان می

شود، ولی از دیدگاه مؤلف رویکــردی مطیعانــه بــه  از این رویکرد که گاهی اقتداری خوانده می
توان انتظار توجه زیادی به کشف علمی و پیشرفت علمی داشت. به همین  شود، نمی دانش تلقی می

خواستار پیشبرد مستقلی در دانش نیست، بلکه بــا نشــان دادن  دستورالمنجمینلحاظ چون مؤلف 
کید می خواهد از منابع گوناگونی مطلب  کند، هم می ناهماهنگی بین عالمان بر ضعف نسبی علم تأ

خواهد وحدتی بین آنها برقرار کنــد. مقالــۀ تــاریخی اثــر کــه  نقل کند و هم به نحوی غیر عادی می
گاهانه  ای از آن را تشکیل می بخش عمده شود کــه  نامیده شده است، موجب می» کلیات«دهد و آ

  مگیری از آثار نجومی پیشین به شمار آید.این اثر بیش از آنکه پژوهشی بدیع باشد، گزیدۀ چش
بی از گردآوری، مجموعۀ جدول های  های مطالع اســت کــه دربرگیرنــدۀ همــۀ جــدول نمونۀ خو

)، مســعودی قــانونمطالع بتانی، از جمله جدولی برای عرض رقه، جدول بیرونــی بــرای غزنــه (از 
ری، و چنــد جــدول دیگــر  جدول ابوالوفا بوزجانی برای اصفهان، جدول ابومحمود خجندی برای

است. نمونۀ دیگر جدولی برای اوج است، شامل مقادیر عرضه شده توسط یحیی بن ابی منصور (ح 
  ق) و بطلمیوس.۴۲۰ق)، بیرونی (ح ۳۵۰ق)، ابن اعلم (ح ۲۹۰ق)، بتانی (ح ۲۲۵

مطالبی از آنها نقل شــده اســت، ابوریحــان بیرونــی،  دستورالمنجمینترین مؤلفانی که در  مهم
 بیش از هر منبع دیگری از  وشیار گیالنی و بتانیک

ً
بیرونی (بنگریــد بــه  قانون مسعودیاند. احتماال

، ۱۳۷۴، تألیف ای. اس. کندی، ترجمۀ محمد بــاقری، تهــران، های دورۀ اسالمی پژوهشی در زیج
) مطــالبی آورده شــده اســت. همــین بــرای تضــمین ۱۵۲ -۱۴۷و  ۴۳، ص ۱۱، فصــل ۵۹شــمارۀ 
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دهــد کــه قضــاوت مؤلــف در مــوارد  تر از همه اینکه نشــان می اثر کافی است و مهمکیفیت علمی 
اثر، به قانون مسعودیای نیست. مطالبی از  علمی تحت تأثیر تعصب فرقه خصــوص در  در سراسر 

بیرونــی هــم مطــالبی  ارشــادو  التفهــیمهای گاهشماری و احکام نجوم، نقل شده اســت. از  بخش
  اقتباس شده است.

، ص ۱۰، فصل ۹و  ۷های  گیرد (بنگرید به: کندی، همان، شماره بعد، کوشیار قرار می در مرحلۀ
). زیج او همه جا به موازات کار بیرونی ولو آنکه مشابه باشند، منبع مطالبی به ۱۴۶-۱۳۹و  ۳-۱۰

) و المدخل في صناعة احکام نجــوم(یا  مجمل األصولخصوص در بخش مثلثات است. از رسالۀ 
  او هم مطالبی گرفته شده است. باسطرالرسالۀ 

) که بــا نــام ۱۳۷ -۱۳۱و  ۴۱، ص ۹، فصل ۵۵جا، شمارۀ  زیج بتانی (بنگرید به: کندی، همان
مؤلف با مبدأ گرفتن رقه، بقیۀ منابع را وابسته به آن می١التاج  

ً
 هر جا  خوانده شده که ظاهرا

ً
داند. غالبا

ید آن است که همچنــان کــه کنــدی متوجــه که مطلبی از کوشیار نقل شده، نام بتانی هم آمد ه و مؤ
  شده، اثر کوشیار تا حد زیادی مبتنی بر زیج بتانی بوده است.

در بخش مربوط به مساحی و حرکت ستارگان، از چندین مؤلف و رسالۀ دیگر هم مطالبی نقــل 
  اند. شده است که برخی از آنان ناشناخته

خصوص درمورد  ) به۴۹ -۴۸، ص ۷۳جا، شمارۀ  از ابوالوفا بوزجانی (بنگرید به: کندی، همان
  مطالع مطالبی اقتباس شده است.

، ۹۶جــا، شــمارۀ  کسان دیگری که نامشان زیاد آمده، سند بن علی (بنگرید بــه: کنــدی، همان
و  ۷های  ، فصــل۳۹و  ۱۶، ۱۵های  جــا، شــماره )، حبش حاسب (بنگرید به: کندی، همان۵۵ص 

جــا، شــمارۀ ت  و جعفــر خــازن (بنگریــد بــه: کنــدی، همان) و اب۱۳۷-۱۱۷، ۳۴، ۳۰-۱۷، ص ۸
آورده شــده،  دســتورالمنجمین) هستند. نــام اثــر خــازن کــه مطــالبی از آن در ۶۰ -۵۹، ص ۲۰۰
  است. العالمین کتاب

ابوالحسین صوفی منبع اقتباس جدول موضع ثوابت است. اثر دیگری از همــین  صورالکواکب
  از منابع مؤلف است. عضدالدولهرسالة في تصحیح طالع مؤلف با عنوان 
 زمــان و مکانشــان بــه مؤلــف  در پایان می

ً
خواهم دو مؤلف ناشــناخته را ذکــر کــنم کــه ظــاهرا

نزدیک بوده است. سه مطلب طوالنی از حاجب لتیری (کذا) نقل شده است: یکی  دستورالمنجمین
بــا جــدولی بــرای رقــه، و  ، دیگری دربارۀ قرانــاتالتسییرات الکبریاز رسالۀ احکام نجوم با عنوان 

                                                    
زیج نام زیج بتانی، خوانده است. » من التاج البتانی«وجود دارد که نویسندۀ مقاله آن را  »من الزیج البتانی«الف، عبارت  ۲۷در برگ  .١

  ماست.  صابی
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درجه. با فــرض  ۴۴تا  ۱۹های مطالع برای هر درجه از عرض جغرافیایی بین  ای از جدول مجموعه
اینکه این حاجب لتیری به علت مشهور نبودن کارش برای ما ناشناخته است، مبتنی بر رقه بــودنش 

یت دستورالمنجمیناین برداشت را که مؤلف    کند. می با رقه مرتبط بوده است، تقو
از این ». للمعموری نقل من خطه«ب آمده است: ۱۰۲مؤلف ناشناختۀ دیگر که نامش در برگ 

های تعیین عرض زهره نقل شده است. اینکه مطالب اخیــر از خــط  ای از جدول معموری مجموعه
است. شــاید معمــوری  دستورالمنجمینخود معموری نقل شده، حاکی از ارتباطی بین او و مؤلف 

  بوده است. دستورالمنجمینمعلمان مؤلف یکی از 
گذشته از بخش تاریخی، اگر بندهای منسوب به مؤلفان دیگر را کنار بگــذاریم، بخــش بســیار 

 باید از خود مؤلف باشــد،  کوچکی می
ً
ماند که نوشتۀ خود مؤلف است. بین این مطالبی که قاعدتا

 –الف ۱۶۱های  جدول اوقات (برگ ای از مطالب مرتبط با عرض جغرافیایی واحدی است. پنج دسته
الف) بــدون انتســاب بــه منبعــی ۵۳الف) بدون انتساب به منبعی، و یک جدول مطالع (برگ ۱۶۳

شود. متأسفانه در کتابت  خوانده می ١»لاىفه االلدى«همگی برای عرض جغرافیایی مکانی است که 
کیلــومتری شــمال رقــه  ۳۵ها گذاشته نشده است. این مکان را بایــد در مــداری کــه از  نسخه نقطه

  باشد. دستورالمنجمینگذرد جستجو کنیم. شاید این محل خاستگاه واقعی  می

  سخن پایانی
های علمی بــرای تعیــین  روشعلم سرگذشت خاص خود را دارد. در زندگی جامعه هم جایی دارد. 

رود. در بعــد کــاربردی دیگــری، از دانــش  زمان در طول روز یا سال، یا یافتن سمت قبله به کار می
شود. البته روشن است که  ستارگان برای روشن کردن حوادث زندگی افراد و وقایع تاریخ استفاده می

د. اما اسماعیلیان در اعتقاد به تأثیر در دورۀ اسالمی، نجوم و احکام نجوم با هم مرز روشنی نداشتن
سند ارزشمندی  دستورالمنجمینستارگان در سرنوشت جوامع بشری از دیگران فراتر رفتند. به نظرم 

گونه از نجوم کاربردی است. برای آن دسته از دانشمندان جدی که کاری به این جنبه  در مطالعۀ این
اش منبــع  به خــاطر مطالــب ارزشــمند تــاریخی یندستورالمنجماز علوم دورۀ اسالمی ندارند هم، 

  گرانبهایی است.
 ناشــناخته، اگــر او را همــان  پی

ً
نوشت: معلوم شده است که معموری نه سوری بود و نــه کــامال

ابوالحسن علی بن زید بیهقــی (د  ق) در ۵۶۵محمد بن احمد معموری، فیلسوف بیهقی بدانیم که 
دانیم که دانشمند معاصرش، عمــر خیــام  نام برده است. میاز او  الحکمة صوانو تتمۀ  تاریخ بیهقی

شاه سلجوقی او را برای مــأموریتی نجــومی  شناخت. ملک او را عالمی برجسته در علوم ریاضی می

                                                    
یسی کرده است. م al-Afyālمؤلف مقاله نام این محل را به صورت  .١   ترانو
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الملک درآمد. پــس از آنکــه اســماعیلیان بــه خــاطر  به اصفهان فرستاد و او در آنجا به خدمت تاج
رد قرار گرفتند، پنهان شد ولی او را یافتنــد و بــه دســت ق مورد پیگ۴۸۵الملک در سال  کشتن نظام

گیری را بــه  گروهی از اوباش در همان سال به اتهام اسماعیلی بودن کشته شد. بیهقی زیرکانه نتیجه
  گذارد. خواننده وامی

سپاسگزارم که مرا متوجه کرد که بلدة االقبــال (نــه بلــدة االفیــال)  ١از همکارم دکتر ج. د. گرنی
ای  نزاری بود، طبیعی است که توجه ویژه دستورالمنجمینموت است. با فرض اینکه مؤلف همان ال

به نظرم پژوهشگران سوریه باید جدول جغرافیایی او را بیشتر بررسی کنند تا  به الموت داشته باشد. 
 در سوریه تدوین شده است بیابند. مقالۀ قزوینی هم که در دستورالمنجمینشواهدی در مورد اینکه 

 مطالعه شود. شنیده
ً
ام که برخی از مطالب مقالۀ من در آنجا  آغاز مقاله به آن اشاره کردم باید دقیقا

  هم آمده است.

                                                    
1. J. D. Gurney 
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معیار حبش حاسب برای رؤیت هالل ماه و 

 ١املنجمینر دستو 
  ٢یوهانس تومان
  ٣ترجمۀ حامد خردپیشه

  مقدمه
اسماعیلیان نبودند. در واقع  ۀجامع عضوفاطمیان مصر  عهد ۀکه هیچکدام از منجمان شناخته شد اند گفته

فاطمیان آثــار نجــومی  ۀمناطق تحت سلط ٤اگر مقدار آثار موجود را مالکی برای ارزیابی در نظر بگیریم
گیری باید احتیاط کرد.  . البته در این نتیجهپدید آوردندکمتری به نسبت مناطق تحت حاکمیت اهل سنت 

 ۱۲۰۰تــا  ۶۵۰هــای  هایی که بیشتر بین سال نوشته در دست پنجم تا هفتم هجری های سدهآثار نجومی 
هــای  نوشــته ها، بعد از این دوره تعداد دست اند. برخالف دیگر انواع نوشته کتابت شده حفظ شده قمری

اند  ای حفظ شده های خطی اسماعیلی در نسخه متونبیشتر  ،دیگر سوی. از شود می ستهشدت کا نجومی به
اند. این دو یافته در کنار هم به این گمان  هکتابت شد چهاردهم هجری در سدۀم و دهسدۀ سیزکه در اواخر 

اند.  هجری موجود بوده های پنجم و ششم طی سدهد که شاید آثار نجومی اسماعیلی بیشتری نزن دامن می
بــین  های آثار اسماعیلی از اند که دیگر نسخه هها به همان دلیلی نابود شد های متأخر این نسخه رونوشت

هــای  های نسخ خطی نجومی رخ داد، روند کتابــت از روی نســخه هاند. مانند آن چه برای دیگر نمون رفته
به پایان راه خود رسید. تعداد اندک آثار نجومی اسماعیلی  سدۀ دوازدهم هجریخطی اسماعیلی هم در 

تعیــین  از ایــن روباشــد. هجری  های پنجم و ششم سدهدر  آثاریچنین  نبودای قطعی بر  تواند نشانه نمی
  است. دشواراهمیت و مقبولیت نجوم در جوامع اسماعیلی آن زمان همچنان 

                                                    
1. “Few things more perfect: Ḥabash al-Ḥāsib’s Criterion for the Visibility of the Lunar Crescent and the Dastūr 

al-munajjimīn”, Science in the City of Fortune: The Dastūr al-munajjimīn and its World, Eds. Eva Orthmann & 
Petra G. Schmidl, Berlin, Eb-Verlag, 2017, pp. 137- 170. 

  johannes.thomann@aoi.uzh.chپژوهشگر و استاد دانشگاه زوریخ (سوئیس)،  .٢
 hamedkheradpishe@gmail.com، تاریخ علم دانشگاه تهران پژوهشکدۀ ارشد کارشناسی دانشجوی .٣
یسندگان آثار نجومی اخذ شده از کتاب روزنفلد و احسان اغلو (بنگرید به فهرست منابع)  این دیدگاه مبتنی بر اطالعات زندگینامه .٤  ای نو

  ) است.۲۲۹ - ۱۴۰(ص 
Rosenfeld Boris A. and İhsanoğlu Ekmeleddin, Mathematicians, astronomers and other scholars of Islamic 

civilization and their works (7th-19th c.), Istanbul, 2003, pp. 140-219. 
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  مسئلۀ رؤیت هالل
یــت هــالل ؤنوع نگرش دانشمندان اسماعیلی به نجوم محاسباتی موضوع ر درکمثال مناسبی برای 

. اســتآغــاز مــاه جدیــد  ۀهای اهل سنت اولین رؤیت هالل ماه نشــان ماه نو است. بر اساس آموزه
برای  اعتباریمعمول است. اما مشهور است که مقامات اسماعیلی هم یت هالل در سنت امامیه ؤر

آغاز ماه جدید قائل نبودند. آنها ترجیح  مالک شرعیهای رؤیت هالل ماه با چشم به عنوان  گزارش
یم می   ١کنند.اعتماد  ثابتهای با طول  ماهدارای های محاسباتی  دادند به تقو

روزه  ۳۰های فرد همیشــه  این است که رمضان مانند تمام ماه گاهشماریویژگی این روش  یک
 ۀ حقیقــیطور میانگین منطبق اســت بــا مقارنــ هماه بهر این است که آغاز  دیگربوده است. ویژگی 

موضــوع دوگــانگی . ایــن دهــد رخ می دو روز زودتر از رؤیت هالل ماه نــو اغلب که خورشید و ماه
 .است بودهو نمایندگان اهل سنت در مورد پایان ماه رمضان  حاکم فاطمیمیان  یمشاجرات

 
ً
 ۀمنبع موثقی برای تشریح نوع محاسبات در عصر فاطمی باقی نمانده است. در کتابخانــ ظاهرا
 (ع) کوتاهی در باب آغاز ماه منسوب به علی بن ابی طالب شامل رسالۀای خطی  نسخه ٢ملی مصر

هــایی غیــر عــادی در محضــر امــام حاضــر  نوشته سه مرد بــا نامتبر اساس این دس ٣محفوظ است.
محاسبات  های یادآور برای واژه ها (در واقع این نام» بده زاج«و » احجز دبور» «زبج هوا«شوند:  می

 اوهــر ســال بــه از هــر مــاه  آغازروز هفتۀ  طرز تعیین ۀدربار را ). آن ها دانش خود٤تقویمی هستند
  کنند. می عرضه

مکــان ســال هجــری در یــک  ۀ. بخش اول: محاســب)۱(شکل  روش آنها شامل سه بخش است
مانده جای آن ســال را در چرخــه نشــان  هشت ساله با تقسیم عدد هر سال به هشت که باقی ۀچرخ

  گیرد. به جای آن قرار می ۸مانده صفر شد عدد  دهد. اگر باقی می
اول) نمودار مرکزی  ۀدرونی (حلق ۀشود. در چرخ روز هفتۀ اول سال محاسبه می ،در بخش دوم

 ۀکنیم تــا عــدد مقــابلش در چرخــ جای عدد محاسبه شده در بخش اول (یک تا هشت) را پیدا می
 نمــودار پــایینجدول طبق ) مشخص شود. این عدد روز هفتۀ اول سال را از مرکز دوم ۀ(حلق بعدی

  دهد.  نشان می

                                                    
1. Daftary Farhad, The Ismāʻīlīs: Their History and Doctrines, Cambridge, 1990, p. 318. 
2. Egyptian National Library and Archives 
3. King, David A, A Survey of Scientific Manuscripts in the Egyptian Library, Winona Lake, 1968, p. 31 and pl. 

XLIV. 
4. Rosenfeld & İhsanoğlu, p. 13. 
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کنیم. عدد  جستجو می کناریرا در یکی از دو جدول  نظرعدد متناظر با ماه مورد  ،در بخش سوم
شــود و  تقسیم مــی ۷بر  حاصلشود.  می افزوده دست آمده از بخش دومه ب ۀدست آمده به نتیج ه ب

مانده صفر بود باید  . اگر باقیاستروز آغاز ماه طبق جدول پایینی  ۀمانده عددی است که شمار باقی
 .گذاشتهفت جایش  هب

 
ً
به خاطر سپرده  آساناعداد  برای این است که توالیاستفاده از الفبای ابجد به جای اعداد  ظاهرا

نیم خــاطر بســپاریم تــا بتــواه را ب (ع)طالب  شود. تنها کافی است نام سه حکیم داستان علی بن ابی
  . در عین حال این شیوهها را با اعداد پر کنیم جداول و نمودارها را رسم و آن

ً
ترفنــدی بــرای  احتماال

 است.  بودهتحت تاثیر قرار دادن مردم 
روزه و  ۳۵۵های قمری شامل پنج سال عادی  هشت تایی سال ۀها را در یک چرخ این روش سال

در ایــن  هاللــی حقیقــی،هــای  دقیق مــاه ۀر با چرخانطباق بهت برایکند.  سه سال کبیسه تدوین می
 ۀدرونی (حلقــ ۀاعداد چرخ ،در نمودار مرکزی پس. رویم سال یک روز به جلو می ۱۲۶نمودار هر 

به همــین دلیــل نمودار مرکزی  ای طرح دایرهجا شوند. شاید  هجاب خانهسال یک  ۱۲۶اول) باید هر 
 ۀهای تاریخی استفاده از ایــن چرخــ تواند به تبیین ریشه می از این نوع بیشتر مطالب. بررسی باشد

  ١.هشت ساله کمک کند

                                                    
یمای فارسی با عنوان  همان منبع، روزنفلد به وجود ترجمه .١ کند که  از نصیرالدین طوسی اشاره می مختصر فی العلم التنجیم ومعرفة التقو

 (ع)دهد. در صفحۀ بعدی این منبع هم از اثر فارسی دیگری منسوب به امام جعفر صادق های هشت ساله توضیحی نمی در باب چرخه

← 

 ز ا ج ب د ه ج ز د ب و د ا ه و ا ز ب ج ه

 ۲ ب رجب  محرم ز ۷

 ۴ د شعبان صفر ب ۲

 ۵ ه رمضان  ۱ربیع  ج ۳

 ۷ ز شّوال ۲ربیع  ه ۵

 ۱ ا القعده ذی  ۱جمادی  و ۶

 ۳ ج الحجه ذی ۲جمادی  ا ۱

وحر نام ماه نام ماه فوحر ارزش

 ف
 ارزش

 
  شنبه جمعه شنبه پنج چهارشنبه شنبه سه دوشنبه یکشنبه

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷  
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  ابونصر عراق
یم محاسبۀ های از روش مشروحیتوصیف  مراللــه فــاطمی در اثــری أالحــاکم ب ۀدر دور اناسماعیلی تقو

خانــدان  یاو یکــی از اعضــا ١اســت. آمده) ق۴۲۷ والید حریاضیدان مشهور ابونصر عراق ( ازجدلی 
گوید بــر اســاس تقــویم  می او نخستان و استاد مورد احترام ابوریحان بیرونی بوده است. یزمشاهخوار

از تقویم محاسباتی جدید  پیشروز  دوشنبه بوده است. این چهارهفتۀ اولین سال هجری  اسماعیلی روز
 است. طور میانگین با تقویم مبتنی بر رؤیت هالل ماه همگامه شود و ب است که با جمعه آغاز می

دهد. روز هفتۀ اول سال با ضــرب عــدد  را شرح می نروش محاسباتی اسماعیلیاسپس ابونصر 
تقسیم  ۷آید. این عدد را بر  دست میه یک ششم ب ۀاضاف یک پنجم به ۀاضاف به ۴های هجری در  سال
  آغاز سال است. ۀهفت روزشمارۀ مانده  کنیم، باقی می

y] ۷به پیمانۀ ٢ ( )]+ 11
30

y ۷= به پیمانۀ 4 ( )´ + +1 1
5 6

  y = شمارۀ روز هفتۀ آغاز سال4

ساله  ۳۰ ۀاین محاسبه یک چرخ پس در .است ام با یازده سی برابریک ششم  ۀیک پنجم به اضاف
 روزپس . شوند فرض میروزه  ۳۰روزه و  ۲۹ یک در میانها  . ماهمنظور شده استکبیسه سال  ۱۱با 

عید  ٣.رود جلوتر میروز  پنجروز و در هر سال کبیسه  چهارهر سال عادی  در ماه رمضان آغاز ۀهفت
  ٤گیرد که آغاز سال بود. هفته قرار می فطر در همان روز

 
ً
را به کار  شیوه) این ق ۴۰۱تقویم اسماعیلی ( تثبیت دوبارۀمرالله مقارن أخلیفه الحاکم ب ظاهرا

را در یکشنبه جشن  و عید فطر شد رمضان با جمعه شروعکه در این سال  است . گزارش شدهگرفت
ســال ضــرب در چهــار  ۴۰۱ اســت بیازمــاییم،گرفتند. اگر این را با روشی که ابونصر تشریح کرده 

یک تقسیم آن بر هفت،  ۀماند یک ششم مساوی است با عددی که باقی ۀاضاف یک پنجم به ۀاضاف به
  خواهد بود:

( )+ + ´ = + + = »51 1 1 1
5 6 5 6 3

4 401 1604 80 66 1751 ۷ + مضرب ۱  

 باید  ق۴۰۱آغاز محرم سال  ،طبق محاسبات جدیداما دهد.  عدد یک یکشنبه را نشان می
ً
قاعدتا

گاهشــماری اســماعیلی و مــذکور بــین اخــتالف  که با دو روز باشد بودهشنبه  سه یعنیروز بعد  دو
 . مطابقت داردگاهشماری محاسباتی جدید 

                                                    →  
  ای از آنچه روزنفلد گفته است پیدا نکردم. ) نشانه۵۰۵های خطی مشهد (الهیات  کند که من در نسخه یاد می

 .١٩٤٨العابدین موسوی، حیدرآباد،  ، تحقیق زینرسائل إلی البیرونینصور بن عراق، ابو نصر م .١
 است. م ۷ماندۀ تقسیم بر  ، باقی۷منظور از به پیمانۀ  .٢
 خطا پنج روز و شش روز آمده است. م در متن اصلی به .۳۵۵) ۷= (به پیمانۀ ۵و در سال کبیسه  ۳۵۴) ۷= (به پیمانۀ ۴زیرا در سال عادی  .٣
 . م۲۶۷) ۷= (به پیمانۀ  ۱ ت وزیرا اول شوال دویست و شصت و هفتمین روز سال اس .٤
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وی منجمــان  ۀ. به گفتــکند نقد می را آن اناز توصیف محاسبات تقویمی اسماعیلی پسابونصر 
با رؤیت هالل ماه در محل خاص رصد  باید دانستند که این روش تقریبی است و نتیجه خوبی می به

ابوعبداللــه  نزدیــک بــه اســماعیلیداعیــان . ابونصــر روایتــی از مباحثــه بــا یکــی از سنجیده شــود
ترس عواقب منفــی ایــن کــار،  از او کند. له تعریف میئپیرامون این مس ق)،۳۸۵(د  خوارزمشاهی

را به سمت  اواالتی طرح و ؤروش سقراط س به پس صراحت رد کند. نظرات داعی را به خواست نمی
متوجــه  - که نام او ذکر نشــده اســت -. در نهایت داعی کردانگیز موضوع هدایت  های چالش جنبه

البته خود ابونصر ب خاتمه می ثبحانتقادی به این موضوع دارد و به  یشود ابونصر نگرش می ه دهد. 
   ١یک مقام باالتر پایان یافت. ۀکند که این موضوع با مداخل طور ضمنی اشاره می

 هرگونــهبا  و مغایر های اسماعیلی در تضاد که دیدگاه به ظاهر حاکی از آن استروایت ابونصر 
 ٢اند. داشته مشابهی نظر هما له ابوریحان بیرونی و ابن سینئ. در همین مسحقیقی استتبیین علمی 

کنده از اعتقادات اهل سنت بیان شده و می این اظهارات بی اما توانســته بــرای در  پروا در محیطی آ
  باشد. بدگمانی بودهامان بودن از هر نوع 

  حمیدالدین کرمان
. حمیدالــدین کرمــانی (ح را هم بایــد دانســتاسماعیلی  داعیان نظراتاظهارات ابونصر،  در برابر

اعصــار بــوده اســت. او در  ۀمتفکران اســماعیلی در همــ پرنفوذترینشک یکی از  بیق) ۳۸۶-۴۱۱
 ۀکند که مبنای آغاز و پایــان مــاه مقارنــ ، پیشنهاد میصوم شهر رمضان يسالة الالزمة فرالکتابش، 

یت هالل ؤو مفهوم ر در مکان جغرافیایی خاص باشد پذیری رؤیت فارغ از ،نجومی ماه و خورشید
 از نظر وی نجوم  تفسیر شود. »یت روحانیؤر« به عنوانماه باید 

ً
نیاز اساسی و مهم  یک پیش صرفا

هــای مســتقل  تحقیقات و یافته او زیرا رفت نمیانتظار  هم . جز ایناستبرای زندگی صحیح دینی 
  ٣دانست. میکننده و خطرناک  گمراه را علمی

  الدین شیرازی ید فؤم
پس از خلیفــه در  مقام دینیو باالترین  کبیر) داعی ق۴۷۰یدالدین شیرازی (د ؤم بعدتر،یک نسل 
 ۴۲در مجلــس  خصوص خود به مجالسرسالۀ در  یآغاز و پایان رمضان شرح مبسوط ۀلئمورد مس

                                                    
 .۱۳ابونصر عراق، ص  .١
نفیسی، سعید، ؛ ۱۰۰-۹۶، ص ۱۳۸۶، ترجمۀ اکبر داناسرشت، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، آثار الباقیهبیرونی، ابوریحان،  .٢

 ۱(متن عربی)، ص  ۱انجمن دوستداران کتاب، ص ، دش ابو عبید عبدالواحد جوزجانیسرگذشت ابن سینا به قلم خود او و شاگر
 .(ترجمۀ فارسی)

 .۷۹، ص ۱۹۸۳، تحقیق م. غالب، بیروت، مجموعةالرسائلکرمانی، حمیدالدین،  .٣
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کنــد. او  دفاع میباشد سی روز داشته  باید از این قانون که رمضان همیشه در آنجا ١.کند می عرضه
مربــوط بــه  مجــادالتکه پیامبر به خــوبی از  گوید کند و می می پرهیزنجومی  گونه استداللهر  از

از روش  گــرفتن کــه بــه جــای آن بــرای روزه کنــد شیرازی پیشنهاد می رؤیت هالل آگاه بوده است.
یم محاسبه هــم ابونصــر عــراق  موضوعی کــه عمل کنند. دقیق است، ای مسیحیان که طبق یک تقو

 است. هپیشتر آورد
کید می روز ۳۰و  ۲۹ هم کهها  ماه بر طول ثابتالدین  فی یدؤم . وی بــا اشــاره بــه کند باشند تأ

ید در ماه شعبان، می ٢النصف ةمفهوم لیل هیچ شبی در  باشدزوج  ی شعبانها که اگر تعداد شب گو
  گیرد. شعبان قرار نمی ۀنیم

  و حبش حاسب دستورالمنجمین
 دریــت هــالل ؤبینــی ر هــای نجــومی پــیش رســد کــه روش به نظر مــی ،پیشینهای  با توجه به مثال

له خیلــی عجیــب اســت کــه کتــاب ئایــن مســ بــا توجــه بــه. اردهای اســماعیلی اهمیتــی نــد آموزه
شامل بخش  - ٣پنجم هجریقرن  پایاناسماعیلی در  ۀنگارش یافته در یک جامع – المنجمیندستور

  استیت هالل ؤبینی ر مفصلی در پیش
ً
یسی شده است.ا که عینا  رؤیت ٤ز زیج حبش حاسب رونو

  ٥اند. پرداختهآن  هها و دیگر متون نجومی ب بود که بسیاری از زیج مسئلۀ رایجیهالل ماه 
. حبش حاسب مــروزی بگوییملف آن ؤدر مورد م اندکیبه این اثر بهتر است  نپیش از پرداخت

تــرین  مبــدع رااو  ٦.داشــتدر بغــداد، دمشــق و ســامرا فعالیــت  قمــری ۲۵۵تا  ۲۱۵های  بین سال
یمالجــدول  ول کمکــی وی موســوم بــهاو جــد اند دانســته ریاضیدان عصــر خــود  پایــۀ اصــلی تقــو

یکــی در اســتانبول و  ،منسوب بــه وی زیجدو نسخه از  ٧های عددی در نجوم محاسباتی شد. روش
  وجود دارد.  ،دیگری در برلین

 رونوشت از نسخ دستورالمنجمینهای حبش حاسب در  نقل قول
ً
، ٨استانبول ۀبا یک استثنا عینا

 ۀدر نســخ فصــل. در واقع دو نمونه از این است بینی رؤیت هالل ماه در پیش یفصل کامل و شامل

                                                    
 .۲۸ - ۲۵، ص ۱۹۷۴، تحقیق م. غالب، بیروت، المجالس المؤیدالدین،  شیرازی، مؤید في .١
 م .داردشعبان که در تمام مذاهب اسالمی عبادت در آن بسیار فضیلت  ۱۵شعبان یا  ۀشب نیم .٢
  .میراث علمیدر همین شمارۀ » و دستنوشتۀ آن دستورالمنجمینخاستگاه و تاریخچۀ «بنگرید به مقالۀ  .٣
  . م۱۵۴گ بر، arabe 5968در کتابخانۀ ملی پاریس به شمارۀ  دستورالمنجمین. نسخۀ خطی ٤
  :به بنگرید .٥

Giahi Yazdi, Hamid-Reza, “Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī on Crescent Visibility and an Analysis with Modem Altitude-
Azimuth Criteria”, Suhayl 3, 2002-3, pp. 231-243. Idem, “Al-Khāzinī's Complex Tables for Determining Lunar 
Crescent Visibility”, Suhayl 9, 2009-10, pp. 149-184. 

6. Rosenfeld & İhsanoğlu, pp. 27-28. 
7. King, David A., In synchrony with the heavens: studies in astronomical timekeeping and instrumentation in 

medieval Islamic civilization, Leiden, 2004-5: Vol. 1, p. 348, pp. 161-163. 
8. Debarnot, Marie-Thérèse; “The Zig of Ḥabash al-Ḥāsib: A Survey of MS Istanbul Yeni Cami 784/2”, in David 

A. King and Georges Saliba (eds.): From Deferent to Equant: a Volume of Studies in the History of Science in 
the Ancient and Medieval Near East in honor of E.S. Kennedy; New York, 1987, pp. 35-69. 
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چنــد موضــوع از بخــش  در آن که پیوست ینوع دیگری درو  اثردر متن  یکی، وجود دارداستانبول 
اســتانبول  ۀنسخ پیوستاز  دستورالمنجمینقول موجود در  نقل ١است. تفصیل آمده بهاصلی دوباره 

 ۀدر نسخ .٢و هم در محتوا تفاوت دارد کالمهم در  ،برلین ۀگرفته شده است. بخش متناظر در نسخ
 ۲۴۶هالل در آخر شعبان سال رؤیت بینی  این مثال پیش .استانبول بخش اصلی با مثال همراه است

  است.ا رهجری در سام
 هــای مــذکور روشبرای درک بهتــر  آن های عددی استانبول مثال ۀهای مهم نسخ یکی از ویژگی

  رسالهمتن اصلی  امااست. 
ً
 .هیچ شرح بیشتری است بیمحاسبات  گامبه  گامشامل توصیف صرفا

شــان  که خیلی از آنها ساده و بعضــی آورد از محاسبات را می گامدر مجموع حبش شصت و چهار 
 پیچیده است. 

ً
 پیشیندر بخش  به شمار آمده زیرا گامماه، تنها یک  دایرةالبروجی طول تصحیح مثال

 برای تعیین زمان دقیقاو بود. زیاد یابی به دقت  حبش دست نظورم ٣به تفصیل شرح داده شده است.
مــاه را  حقیقی ضعمو دوبارهاما  َبَرد ، اوساط (مقادیر میانگین حرکت طولی) را به کار میماه غروب

کنــد و  مرکــزی اکتفــا نمی بــه موضــع حقیقــی زمیناو  ،کند. عالوه بر ایــن در آن لحظه محاسبه می
 .آورد به دست میمکان رصد  موضع ظاهری دربرای تعیین را  یو عرض یاختالف منظر طول

 ســرانجام ،. بعد از چنــد تصــحیحکنیمذکر  او به اختصارروش  باید نکتۀ دیگری را در مورددر اینجا 
 مشخصــۀ حــدیعنــوان ه بــ کنــد، غروب می با ماه ای از دایرةالبروج که همزمان تا نقطه خورشید ۀفاصل

حبش هیچ توضیحی  .شود میمقایسه  هدقیق ۲۹درجه و  ۱۴ مقدار حدیبا  مشخصه. این شود منظور می
 دهد.  نمی حدی برای این مقدار

ً
به برای سامرا محاسبه شده،  حلاین مقدار تجربی است: در مثال  ظاهرا

. حــبش شــود منجر می دقیقه در روز یکشنبه بیست و نهم شعبان ۲۶درجه و  ۱۴برابر با  حدی مشخصۀ
 تــر از شده ولی در انبار و کوفه و مناطق غربی که در آن روز ماه در سامرا و بغداد دیده نمی دهد گزارش می

 بغداد دیده شده است. حبش 
ً
بــود کــه حــاکی از امکــان  را انتخاب کرده مشخصهبیشترین مقدار ظاهرا

بــه قصــد یــت مــاه را ؤر ،بار در تاریخ برای نخستین. بدین ترتیب او های رؤیت شده بود رؤیت در مکان
ای بوده  منطقه ۀکند که سامرا در میان یید میأت امروزی. محاسبۀ تعیین معیار رؤیت هالل انجام داده است

 و نه  دهنه گزارش شماه رؤیت است که در آن 
ً
 آنیــد ؤاز این منطقــه م ای . نقشهه استممکن بودنا کامال

 . به عــالوه)۲تر از سامرا بوده است (شکل  اندکی مطلوب تنهاماه در انبار و کوفه  شرایط رؤیتاست که 
است. ایــن  دادههای سهمگین در بغداد در همان زمان گزارش  ) از بارانق۳۱۰د محمد بن جریر طبری (

  محتمل است. بسیاررصد بستگی بسیار داشته  ۀیت هالل به اوضاع جوی منطقؤامکان رله که ئمس

                                                    
  .پ ۲۲۳-ر ۲۲۱ر، و  ۱۶۵ –پ  ۱۶۳ینی جامع (استانبول) گ  ۲/۷۸۴حبش حاسب، نسخۀ شمارۀ  .١
  پ. ۱۵۱ - پ ۱۵۰برلین گ  ۵۷۵۰حبش حاسب، نسخۀ شمارۀ  .٢
 پ. -ر ۹۲حبش حاسب، نسخۀ استانبول، گ  .٣
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  قمری ۲۴۶رمضان سال هالل ماه  پذیری نمودار رؤیت -۲شکل 

ای از نجوم ریاضی در باالترین  رؤیت هالل نمونه دربارۀحبش  رسالۀبا این وجود این بخش از 
  است. سطح

متنی به این دشواری با این میــزان از  المنجمیندستورلف ؤمماند که چرا  ال باقی میؤساما این 
مؤلــف بــه هــر چیــزی که کند  روشن می او پیچیدگی در محاسبات را انتخاب کرده است. انتخاب

اســاس  . شاید این انتخــاب بــرموجود کار کندکاملترین روش  قناعت نکرده و خواسته است که با
اول تــا هشــتم  های مقالــه مرجــع بوده و منجمانترین معتبریکی از  بود کهابوریحان بیرونی  داوری

بینــی  مفصلی از روش حبش در پــیش شرح قانون مسعودیبیرونی در بوده است.  دستورالمنجمین
تر از  لیــت هــالل کامــؤدر باب ر: «افزاید و در پایان این بخش می ١دکن می عرضههالل ماه  رؤیت

ستایشی  ٢»کنیم. استفاده می آن اتکا و از آنپس به  توان یافت، به ندرت میمحاسبات حبش حاسب 
گنجانــدن دلیل شاید همین، از این برای هیچ یک از پیشینیان ابوریحان وجود نداشته است و  فراتر

  .بوده است دستورالمنجمین نوشتۀ حبش در

  گیری نتیجه
دهد. مــورد  را نشان می ریاضینجوم  بهدانشمندان اسماعیلی  رویکرد گوناگونیهای ذکر شده  مثال

به نجوم محاسباتی است. در مثال داعی خوارزمی  یتوجه بیاز  یکامل ۀالدین شیرازی نمون فی یدؤم
 رویکــردیحمیدالدین کرمانی  ۀوجود دارد. نمون دارانه خویشتنو در نهایت  احتیاط آمیز یبرخورد

                                                    
 .۹۶۲ -۹۵۷، ص ۲، ج م۱۹۵۵/ ق۱۳۷۴، حیدرآباد، القانون المسعودیکتاب بیرونی، ابی الریحان محمد بن محمد،  .١
  ).۹۶۲، ص ۲، ج قانون مسعودی( »و قل ما یکون عمًال في رؤیة الهالل اکمل من عمل حبش، فلذلک نعّول علیه ونقتصر باستعماله« .٢



 

 

١٠٩ 

یمع
 ار

برا
ب 
اس
 ح
ش
حب

 ی
یرؤ

 ت
جم
ملن
ورا
ست
 د
 و
اه
 م
الل
ه

نی
 

دینــی اســت. در نهایــت  اموری در نجوم ریاضیاتاز مختصر  ۀکننده برای استفاد اندیشمندانه و قانع
بینی  پیش یارهای ریاضی ب روش ترین پیشرفته پذیرشبر  شاهدی المنجمیندستورلف کتاب ؤمثال م

یت هالل ماه  ای در مورد  هر تعمیم گسترده باید از دهد که روشنی نشان می . این مثال ها بهاسترؤ
  .تلقی اسماعیلیان از علم، در هر جهتی، پرهیز کرد

  مرالله فاطمأالحاکم ب در زمانتقویم در مصر  کاربرد: پیوست
هــایی  اســتفاده از گاهشــماری اســماعیلی گــاه منجــر بــه برخوردهــا و مقاومــت ،که ذکر شد چنان

عمومی با تردیــدهایی  مقاصدشد. بنابراین میزان دقیق استفاده از این گاهشماری در مصر برای  می
پــی ببــریم، نظام گاهشماری در میــان مــردم  به کاربرد ایناینکه تا حدی همراه است. یک راه برای 

بــا و گــردآوری گونــاگون بــا روز هفتــه از منــابع  هــای ذکــر شــده همــراه تاریخاین است کــه تمــام 
را کــه بــه رؤیــت هــالل های گاهشماری اهــل ســنت  روش چونهای مختلف مقایسه شود.  تقویم

قــرار تواند مبنای مقایســه  ا اطالعات آماری میتنه کرد،بازسازی  با اطمینانتوان  نمیوابسته است 
مناســبی بــرای ایــن  تقریــباســالمی  گاهشــماریمحاســبه شــده بــرای  های امروزی جدول. گیرد

 های هعنــوان مبنــای اصــلی تمــامی مقایســ هب را آناین رو در اینجا دهد. از  دست می هگاهشماری ب
یمی  هط ببومر   .  گیریم به کار میاطالعات تقو

هــا  و کتیبــه شــمار سال دستۀ اول نوشتارهایی از نــوع. اند به کار رفتهدو دسته منابع  کاراین  برای
  شامل آثار زیر است:

 مقریزی از اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفاء -
 ]سعید بن بطریق تاریخای بر  تکمله[یحیی بن سعید انطاکی  ۀنوشت تاریخ ذیل -
 نگار مصری معاصر الحاکم  مصبحی تاریخ اخبار مصر -
 )برای بغداد(ابن جوزی  المنتظم فی تاریخ الملوک واالمم -

به کــار گرفتــه  ١های اسالمی نگاره ۀگنجین گاه آنالینوب های موجود در داده دوم منابع ۀبرای دست
  است. چاپی های نسخهمطابق  ارجاعاتاما  شد.

بغداد شروع کنیم. دلیلی بر این باور  بهمربوط اطالعات ای از  مجموعهبرای شروع بهتر است با 
که آغاز  فرض کردوجود ندارد. می توان  است که گاهشماری اسماعیلی در آنجا نقش مهمی داشته

  .داشته استبستگی هالل  رؤیت بهماه 

                                                    
1. Thesaurus d’Épigraphie Islamique 
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  )ق۴۱۵-۳۸۶(  المنتظمابن جوزی، 

روز) و تعداد  ۰با تقویم رایج منطبق است (اختالف  ها تاریخدهد که بیشتر  نمودار نشان میاین 
(یــک روز  +۱است با تعداد روزهای بــا اخــتالف  مشابهتر) زود(یک روز  -۱های با اختالف  تاریخ

 در تاریخ توزیعتر). این دیر
ً
  .شود بر رؤیت دیده میمبتنی  های معموال

  
  )ق ۳۸۵- ۳۷۰مصر (  مربوط به های تاریخ

 تفاوت با تقویم عادی

 تفاوت با تقویم عادی
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  )ق۴۱۵-۳۸۶قاهره (  مربوط به منابع

هــای  تــاریخدهد. هر دو نمودار بــا  ها را طبق منابع مصری نشان می تاریخدو نمودار فوق توزیع 
تطــابق  معمــول ۀشمار عددهایی که بــا محاســب جلوترزمانی  بازۀدارند. در  معناداری بغداد تفاوت

بــا  هــای شــمار تاریخ. وجه اکثریــت نیســت به هیچاما ، ) بیشترین بسامد را دارد۰ختالف (ادارند 
 به اندازۀ شمار تاریخ) زودتر(یک روز  -۱اختالف 

ً
با تعداد روزهای  است، اما در گروه قبلی ها تقریبا

  . بسیار کمتر است) دیرتر(یک روز  +۱اختالف 
هــای  تــاریخ. اســتتر) در اکثریت زود(یک روز  -۱های با اختالف  تاریخ یبعد بازۀ زمانیدر 

تــر) زود(دو روز  -۲با اختالف  های تاریخ) در جایگاه دوم و ۰(اختالف  معمول ۀمحاسب رمنطبق ب
یم عادی از نظر بسامددر جایگاه سوم    قرار دارند. تفاوت با تقو

یم ۀنمایانگر استفادروشنی  بههر دو دوره  چگونگی توزیع در یــک محاســباتی  جزئی از یک تقو
هالل است. طراحــی  رؤیت تر از پیشیک روز  است که در اکثر مواردرایج  ۀمحاسب تر از روز پیش

یم رایج شبیه این تقویم  . چنین تقویمی امروزه به نــام از آن است ترجلواما یک روز  امروزیبه تقو
 بــینو هنــوز  بــت شــدهثمرالله أدوران الحاکم بپس از  منابع در شود و خوانده می» تقویم فاطمی«

یــازده ســال  در توزیــعاین گاهشماری  ،زمانی زودتر أمبد عالوه بر ٢.رایج است ١طیبیاسماعیلیان 
یم رایج تفاوت دارد. به جای سال ۳۰ در چرخۀروزه  ۳۵۵ ، بیست و ششــمو  هفتمهای  ساله با تقو

                                                    
داودی و سلیمانی تقسیم کنند و خود به دو گروه  اندگانشان اکنون در یمن و هند زندگی میای از اسماعیلیان مستعلوی که بازم زیرشاخه .١

 شناسند. م اند. در هند آنان را با عنوان ُبهره (در زبان گجراتی به معنای تاجر) می شده
2. Blois, F. de, Arabic, Persian and Gujarati manuscripts: The Hamdani collection in the library of the Institute of 

Ismaili Studies, London, 2011, pp. xxiii-xxiv. 

یم عادی  تفاوت با تقو
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ایــن هجــری  ۴۹۸و  ۴۸۷هــای  در ســالاز ایــن رو . اند روزه ۳۵۵ ی هشتم و بیست و هفتمها سال
 بــادو روز ( معنــادار تقویم فاطمی در مقایسه با تقویم رایج دو روز جلوتر بوده است. هیچ افــزایش

از آن است که بتوان  کمترها در آنها خیلی  تاریخ) در این دو سال وجود ندارد اما تعداد -۲اختالف 
  است.  در آنها به کار رفتهله سا ۳۰ در چرخۀروزه  ۳۵۵ سالیازده  توزیعحدس زد کدام یک از دو 

 بیشــترتــر) بســامد زود(یــک روز  -۱گذشته از تفوق دوره های بــا اخــتالف 
ً
از  ینامتقــارن کــال

یم بــا اســتفاده ازتــوان  نمی آن را تر) وجود دارد کهزود(دو روز  -۲های با اختالف  تاریخ هــای  تقــو
هــایی  منجــر بــه تاریخ ذکر شــد لهدر این مقاکه روش ابونصر  امامحاسباتی ذکر شده توضیح داد. 

یم رایج هستند.  شود می شمار باالی روزهای با  از این روکه گاه دو روز و گاه یک روز جلوتر از تقو
یماز  جزئی ۀتر) در منابع مصری احتماال نمایانگر استفادزود(دو روز  -۲اختالف  مبتنی بر این  تقو

هــا  گــروه از ســال دومصــری را در  های ر تاریخزیاین فرضیه، نمودارهای  برای آزمودنروش است. 
و گــروه  بودندروش ابونصر یک روز جلوتر  ی است که طبقهای دهد. گروه اول شامل سال نشان می

  .است تر)زود(دو روز  -۲با اختالف  هایی سال شامل دوم

  
   روز جلوتر یکاختالف با  های سال، ق۴۱۵-۳۸۶قاهره 

 تفاوت با تقویم عادی
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  روز جلوتردو  اختالفهای با  سال، ق۴۱۵-۳۸۶قاهره 

و نــه تر) تنها در گروه دوم زود(دو روز  -۲بسامد باالی روزهای با اختالف ، فوق در نمودارهای
هم بــه کــار تقویم مبتنی بر روش ابونصر  امر مؤید این فرض است کهافتد. این  گروه اول اتفاق می

  از این رواست.  رفته می
ً
یم مختلف بوده است: تقویم  ۳های مصری متعلق به  تاریخ ظاهرا رایج تقو

 نســبت بــهتــر) زود(یــک روز  -۱ی با اخــتالف ا هیک تقویم محاسبرؤیت، اهل سنت براساس  نزد
  امروزی تقویم رایج

ً
یم معروف فاطمی  همان که احتماال مبتنی  ای دیگری هتقویم محاسببود، و تقو

  ابونصر عراق. بر روش
یــک  کــرد کــه تعیــین توان نمی ها همپوشانی جزئی با هم دارند در بیشتر موارد این تقویم چون

اشتباهاتی وجود  ها انواع تاریخدر تمام  ضمن اینکه ،کدام گاهشماری استبر اساس تاریخ خاص 
تر) زود(سه روز  -۳اختالف مقولۀ با های  تاریختوان از طریق تعداد  می را این اشتباهات میزان .دارد

هــای  . نتایج این تحلیــل پیچیــدگی تــاریخی اســتفاده از تقــویمکرد) محاسبه دیرتر(سه روز  +۳و 
 ١دهد. نشان می دوره رادر این  متفاوت

                                                    
متعدد با ذکر روز هفته و تفاوت هر کدام با تاریخ عادی در منابع های مذکور  های فراوان در مورد تاریخ در اصل مقاله، مؤلف داده .١

تا  ۳۷۰ق) و مصر دورۀ متقدم (۴۱۵تا  ۳۸۶های  ق)، مصر (سال۴۱۵تا  ۳۸۶های  ال(متعارف) در سه جدول مبسوط برای بغداد (س
مسّبحی (تحقیق ا. ف سید و  اخبار مصرها عالوه بر منابع ذکر شده در پیوست مقالۀ حاضر کتاب  ق) آورده است. مأخذ این تاریخ۳۸۵

) است. ۱۹۴۲ -۱۹۳۲جلد، قاهره،  ۱۰) (stèles funéraires) و کتاب هـ. هواری دربارۀ سنگ مزارها (۱۹۸۴ -۱۹۷۸دیگران، قاهره، 
ها برای پژوهشگرانی است که بخواهند کار در این زمینه را ادامه دهند. برای پرهیز از طوالنی شدن مقاله،  منظور مؤلف کاربرد این جدول

  ها در ترجمه حذف شد. م آن جدول

 تفاوت با تقویم عادی
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  های ریاضی تردستیيك كتاب ديگر در مورد 

  ١محمدرضا توکل صابری

حــال  .]٢[م ا هرا معرفی کرد ]١[ الغرائبةتحفکتاب  در شعبده بازیمطالب مربوط به  ،پیش از این
شود که به آن  اول آن شامل نوعی شعبده بازی می بابخواهم کتاب دیگری را معرفی کنم که دو  می

  .گویند می ٢ریاضی تردستی
لیف قطب الدین الهیجی فیلسوف، فقیه، متکلم و أنام دارد و ت ]۳[ الحساب فیلطااین کتاب 

ریاضیدان عصر صفویه است. الهیجی شاگرد میرداماد و معاصر شیخ بهایی، فیض کاشانی و باقر 
تاریخ علماء  و فلسفه، کالم، تفسیر قرآن کریم ۀکتابهای مختلفی در زمیناو مجلسی و حر عاملی بود. 

 الحساب لطایفاو  های مهمترین کتابیکی از است. قمری بوده  ١٠٩٠وفاتش حدود سال  ونوشته 
قمــری نوشــته  ١٠٣٣نام دارد که آن را پس از ترك اصفهان و بازگشت به زادگاهش الهیجان در سال 

 ای از شعبده بازی از نظر شعبده بازی اهمیت دارد، زیرا به رشته الحساب لطایفاول  باباست. دو 
اول کتاب در مورد چیزهایی است که در دست  بابگویند.  می ٣شود که به آن ذهن گرایی می مربوط

دست است و در اصطالح شعبده  کرد که در کدام توان آنها را پیدا کنند و به روش ریاضی می پنهان می
دوم کتاب در مورد چیزهایی است که در ذهــن دارنــد و در  بابنامند و  می ٤بازی آن را غیب گویی

د.خوانن می ٥وانیاصطالح شعبده بازی آن را ذهن خ
  :٦پردازم می بابل این دو ئدر اینجا به شرح مسا

  .دارند در مورد چيزهايى كه در دست پنهان نگه م :اول باب 
بــرای ســپس در یکی از دستانش پنهــان کنــد. هید چیزی مانند سکه یا انگشتر از کسی بخوا -١

  های مقاله است. نوشت ، اعداد درون قالب [] مربوط به پیpersidex@hotmail.com، مترجممروج علم، پژوهشگر، مؤلف و  .١
2. mathemagic
3. mentalism
4. clairvoyance 
5. mind reading 

یسنده از محمد باقری مصحح  .٦ .مقاله سپاسگزار استل ریاضی این ئبه خاطر تبیین مسا الحساب فیلطانو



١١۵

ست
رد
د ت
ور
 م
در

ر 
يگ
 د
ب
كتا

ك 
ي

ی
ها
یر ی

ض
ا

ی

را در ذهن خود انتخاب کنــد. حــال  ٣و برای دست دیگر عدد  ۴، عدد استدستی که سکه در آن 
بخواهیــد کــه  با عدد دست چپ جمــع کنــد. ســپسحاصل را ضرب و  ٢عدد دست راست را در 

کند. اگر حاصل تقسیم کسری بود، انگشتر در دست راست اوست و اگر عدد  ٢ع را تقسیم بر وجمم
.صحیح بود، انگشتر در دست چپ اوست

 .انجام داد نیز ٣به جای  ١و  ٤به جای  ٢توان با انتخاب  ا میاین بازی ر -٢
و بــرای دســت  ١عــدد برای دستی که انگشتر در آن است  ؛ یعنیاین عکس بازی دوم است -٣

حاال عدد دست حاوی انگشتر را  ٢خالی عدد  بــا عــدد  ضــرب و حاصــل را ٢ دررا انتخاب کنید. 
در دست راست است و اگر فــرد باشــد در  دست خالی جمع کنید. اگر حاصل زوج باشد، انگشتر

 .دست چپ است
دســت  یاز کسی بخواهید که انگشتری را به یکی از انگشتان دست کنــد. ســپس انگشــتها -۴

یید  ۵ ۀکه انگشت شست شمار کنید چنان یراست را از انگشت کوچك شماره گذار شود. به او بگو
د. بــرای هــر انگشــت کــه بــاالی آن تــا را فرض کنــ ۴که برای انگشتی که انگشتر در آن است عدد 

نگشت تر از آن تا ا اضافه کند، و برای هر انگشت که پایین ۴را به عدد  ٣انگشت شست است عدد 
در انگشت انگشتر بود  ١٢فزاید. مجموع را از او بپرسید، اگر مجموع را به آن بی ٢کوچك است عدد 
در انگشت حلقه و اگر  ١۵سطی، اگر در انگشت و ١۴در انگشت سبابه، اگر  ١٣شست است، اگر 

 .در انگشت کوچك است بود ١۶
خواهیم بدانیم کــه در کــدامین انگشــت بد و اشبکسی  ی در یکی از ده انگشتاگر انگشتر -۵
گوییم که از طرف راست خودش برای هر انگشتی که انگشتر در آن است و انگشت  به او می ،است

سپس آنها را با هم جمع کند و ، ندفرض ک ١انگشتان دو دست عدد  ۀو برای بقی ٢حاوی حلقه عدد 
ید. عدد  انگشتی که  هر به ؛را از آن کم کنید و از سمت راست او بشمارید ١٠مجموع اعداد را بگو

 .رسیدید انگشتر در آن است
به شخص بگویید که از انگشت شست تا انگشتی که انگشــتر در آن  .است ۵ ۀمشابه شمار -۶

فزاید. بعد مجموع آن را در هر عددی ، به آن بی٢که می خواهد، مانند  مارد و بعد هر عددیاست بش
ضــرب عــدد  حاصل بعد، ضرب کند. سپس حاصل ضرب را از او بپرسید. ٣که می خواهد، مانند 

عدد ضــرب  است از آن کم کنید. سپس ۶را که  ٣در  ٢و عدد ضرب شده در آن یعنی  دهاضافه ش
 ٣از آن کم کنید تا چیزی نماند و تعداد دفعاتی را که عدد پیاپی است،  ٣شده در آن را، که در اینجا 

 شستد. هر عددی از تعداد دفعات کم کردن به دست آمد، از انگشت یاید بشمار را از آن کم کرده
.بشمارید تا به انگشتی برسید که انگشتر در آن است
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 ۀان برای هــر مجموعــتو این محاسبه را می
ق داد، مانند یبمنظم که ابتدا و انتهایی دارد تط

روزهــای ماههــا،  ۀتعداد روزهای هفته، شــمار
یا گروهی افراد که  شمسی، ۀهای منظوم سیاره

 .کنار هم نشسته باشند
برای یافتن نام چیزی که شخص پنهــان  -٧
گوییم که حرف اول نام آن  به او می است کرده

حرفها را به حساب ابجد  ۀو بقی بیندازدچیز را 
حساب کند و بگوید. سپس حرف دوم را از نام 
آن چیز بیندازد و باقی حروف را به حساب ابجد 
حساب کند و بگوید، و بــه همــین ترتیــب تــا 

ایــن  ۀسپس همــ ،ادامه دهد محرف آخر آن نا
این عــدد را بــر  بعداعداد را با هم جمع کند. 

تقسیم کند (برای مثال،  ١تعداد حروف منهای 
تقسیم کند). سپس از این عدد به  ۴حرف داشت، حاصل جمع اعداد مربوط به نام را بر  ۵اگر آن نام 

به دست آوردیم کم می  وقیك حرف که به روش ف غیر ازترتیب مجموع اعداد مربوط به حروف نام 
 ١.تسف اربوط به یك حرحساب ابجد م درکنیم تا عدد مربوط به هر حرف به دست آید. هر عدد 

 ى كه در ذهن پنهان نگاه م دارندیمورد چيزها در: دوم باب
یید که آن عدد را  -١ اگر کسی به عددی فکر کند و بخواهید آن عدد را پیدا کنید، به شخص بگو

ضرب کنــد. ســپس از ایــن  ۶فزاید. مجموع این دو عدد را در را به آن بی ٣رابر کند، سپس عدد دوب
به شما بگوید. شما عدد بــه دســت آمــده را بــر دوازده نتیجه را را کم کند و  ١٨حاصل ضرب عدد 

 .همان عددی است که شخص در نظر داشته است حاصل تقسیم. دتقسیم کنی
2مثال، اگر او عدد  برای

ا دوبرابر می کنــد تــا آن ر ،را در نظر گرفته استو دو دانگ)  ٢٠( 620
4
4 افزاید تا آن میه را ب ٣عدد بعد شود.  640

ضرب می کند کــه مــی شــود  ۶شود. سپس در  643
اگر آن را بر دوازده تقسیم  گوید. به شما میو  ٢۴۴را کم می کند که می شود  ١٨. از این عدد ٢۶٢

4 شود می ،کنید
2یا  ،1220

 .که او در ذهن خود دارد 620

                                                    
 .میراث علمیدر همین شمارۀ » عددنویسی به شیوۀ ابجد (حساب جمل)«بنگرید به مقالۀ . ١
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در مثال باال آن شخص اگر عدد صحیح را فرض کرده باشد، برای پیدا کردن آن عدد، باید به  -٢
را از آن کم کند و عدد  شکند. هر عددی حاصل شد یك چهارمضرب  ۴او گفت که آن عدد را در 

کنید تا کم  ٣٠تا  ٣٠ما از این عدد، به شما بگوید. شنتیجه را  ضرب کند و ١٠ده را در به دست آم
ن هما ،را از آن عدد کم کردید ٣٠از آن قابل کم کردن نباشد. هر چند بار که  ٣٠دیگر عدد  آنکهتا 

 .است ضوفرمعدد 
به دست آید. یــك  ٢٠ند تا ک ضرب می ۴را فرض کرده باشد، آن را در  ۵مثال اگر او عدد  برای

کند، کــه مــی شــود  ضرب می ١٠شود. سپس در  می ١۵ ،کند باشد از آن کم می ۵را که  شچهارم
 پــسرا از آن کم کنیــد.  ٣٠گوید. شما فقط می توانید پنج بار عدد  این عدد را به شما می او. ١۵٠

 .است ۵عددی که فرض کرده 
توان آن را شــماره گــذاری کــرد یکــی را  ای که ترتیب معینی دارد و می مجموعهاز اگر کسی  -٣

گوییم که  او می به. غیره شمسی، یا روزهای هفته، ماههای سال و ۀانتخاب کند، مثال سیارات منظوم
را در نظر بگیرد تا به آن چیــز برســد و  ٣چه را در ذهن دارد بشمارد و برای هریك عدد  از ابتدا تا آن

را در نظر بگیرد و جمع کند. سپس مجموع ایــن  ٢ود عدد آنها را جمع کند. برای هرچه پس از آن ب
کنیم. هر عددی که  که گفت کم می دیاز عدما دوبرابر تعداد آن مجموعه را  آنگاهدو عدد را بگوید. 

 .شماریم تا به آن چیزی که او در ذهن دارد برسیم به دست آمد از ابتدای مجموعه می
مــاه، عطــارد،  ۀکتاب فقط هفــت ســیار ۀزمان نویسند درشمسی (که  ۀبرای مثال، اگر از منظوم

او زهره را انتخاب کرده بود که سومین سیاره شناختند را میزهره، خورشید، مریخ، مشتری، و زحل   (
گرفته است بشمارد، و به  رتوان پرسید که از اول تا آن چیزی که در نظ برای پیدا کردن آن می ،است

 ۴ ۀ) به اضاف٩(یعنی  ٣در  ضرب ٣. بنابراین در نظر بگیرد را ٢د و برای بقیه عد ٣ازای هریك عدد 
شــود. آن را از  می ١۴است  ٧شمسی که  ۀبرابر تعداد منظوم دو .١٧شود  ) می٨(یعنی  ٢ضرب در 

 .زهره است ۀسیارانتخاب کرده بود که او  ای سیاره پس. ٣شود  می ،کنیم کم می ١٧
است. اگر شخص نام کسی را در ذهــن  اول باب ٧ ۀشمار ۀاین معما حالت دیگری از مسئل -۴

و باقی حروف را به  کندگوییم که حرف اول آن اسم را حذف  داشته باشد که سه حرفی باشد به او می
باقی حروف را به حســاب مجموع و  کندبگوید. سپس حرف دوم را حذف  کندحساب ابجد جمع 

سپس با حرف سوم همین کار را بکنبگویدابجد  کنیم.  تقسیم می ٢د. ما اعداد حاصل را جمع و بر . 
کنیم. هر چه مانــد بــه  سپس اعدادی که را پس از حذف هر حرف به ما گفته بود از این عدد کم می

  .ترتیب حروف نامی است که در ذهن داشته است
د، مجموع دو حــرف بعــدی ندر ذهن داشت. وقتی عین را حذف ک فرض کنید که او نام علی را

 ،کنــد ذف شود. وقتی یاء را ح می ٨٠کند، مجموع دو حرف بعدی شود. وقتی الم را حذف  یم ۴٠
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شود. وقتی بر دو  یم ٢٢٠گوید. مجموع این اعداد  شود و به ما می می ١٠٠مجموع دو حرف دیگر 
 ٧٠م و یاء است کم شود که مربوط به حرف ال ۴٠آید. اگر از این عدد  به دست می ١١٠شود تقسیم 

شود  کم ١١٠که مربوط به عین و یاء است از  ٨٠آید که عدد مربوط به عین است. اگر  دست میبه 
 ١٠کــم شــود  ١١٠که مربوط به عــین و الم اســت از  ١٠٠ماند که مربوط به الم است و اگر  می ٣٠
 .به این ترتیب می توانیم نام علی را پیدا کنیم .ماند و آن مربوط به یاء است می

یید که نصــف آن عــدد را بــه آن  ،د صحیحی در ذهن داشتاگر کسی عد -۵ برای یافتن آن بگو
در  ١. سپس بپرسید که آیا کسری دارد؟ اگر کسری داشت آن را به عدد باالتر گرد کند و عدد فزایدبی

و بپرسید  فزایدبی آنذهن خود نگه دارد (اگر کسری نداشت که هیچ). سپس نصف عدد حاصل را به 
در ذهن خود بــه  را ٢ت؟ اگر عدد کسری بود، آن را به عدد باالتر گرد کند و عدد که آیا کسری داش

یید عدد  ١عدد  را از  ٩ی هربار که عدد کم کند و براحاصل اخیر از پیاپی را  ٩اضافه کند. سپس بگو
اینکــه او بگویــد عــدد بــه را به عددی که شما در ذهن دارید بیفزایید تا  ۴های عدد ،کند آن کم می

ایــد عــددی  را از آن نمی توان کم کرد. حاصل جمع اعدادی که به دست آورده ٩ای است که  ازهاند
 .بود در نظر گرفتهاست که او 

نصف ایــن عــدد را بــه خــودش بار اول که  .کرده است را انتخاب ٧عدد  او مثال: فکر کنید که
را در ذهن خود نگــه  ١عدد  (شما کند گرد می ١١که آن را به آورد  به دست می ۵/١٠کند،  اضافه می

به  اآورد که آن ر به دست می ۵/١۶ وافزاید  کند و به همین عدد می صف میرا ن ١١. بار دوم دارید) می
را از  ٩ تواند می فقط یك باررا به دست آورید). او  ٣ا کنید ت اضافه می ١را به  ٢کند (شما  گرد می ١٧
را به دست آورید که به آن فکر کرده است. (این  ٧ا عدد کنید ت اضافه می ٣را به  ۴شما کم کند.  ١٧

 .)تآمده اس نیز ایوب حاسب طبریمحمد بن  الغرائب ةتحفمسئله در فصل بیستم کتاب 
را در ذهن بــه دو  دبگویید که آن عد :روش دیگری برای تعیین عددی که کسی در ذهن دارد -۶

و هر قسمت را مربع کند. سپس هریك از قسمت ها را دوبار در  تقسیمقسمت مساوی یا نامساوی 
ید که چند شده است. جذر مجموع این دو عدد برابر عددی است  ،هم ضرب کند و مجموع را بگو

 ١د.در ذهن دار شخصکه آن 
 انتخــاباگر سه نفر سه عدد متفاوت در ذهن دارند و بخواهید بدانید که هرکدام چه عددی  -٧

اینجا  آنها بخواهید که سه عدد را باهم جمع کنند و به شما بگویند. شما این عدد را که ند، ازا هکرد
یید که عددی را که در ذهــ عدد اصلی می  ننامیم در خودش ضرب کنید. سپس به یکی از آنها بگو

کند و به دیگری بگویید که عددش را در عددی که یکی کمتر از عدد اصلی است ضرب  ٢ دردارد 

                                                    
a). در اینجا اتحاد ١ b) a b ab+ = + +2 2 2   به کار رفته است. 2
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یید که عددش را در عدد اصلی ضرب کند. ســپس از آنهــا بپرســید کــه  ضرب کند. به نفر سوم بگو
مجموع اعداد چند است. هر عددی به دست آمد از حاصل ضرب عدد اصلی در خودش کم کنید. 

عــدد  ،شماره کمتر از عدد اصلی است تقسیم کنید. خارج قسمت صحیح ٢بر عددی که  نتیجه را
است که عــددش را در  کسیمانده عدد مربوط به  یبود، و باق کسی است که عددش را دوبرابر کرده

اگر مجموع دو عدد این دو نفر را از عدد اصلی کم  ١عددی برابر عدد اصلی منهای  ضرب کرده بود. 
 .عدد کسی به دست می آید که عددش را در عدد اصلی ضرب کرده بود ،کنیم

و  نــامیم میآن را عدد اصــلی  است که ١٢موع سه عدد احمد و محمود و قاسم مجبرای مثال، 
باشد و ما به او گفتیم که آن را  ٨. اگر عدد احمد یدآ به دست می ١۴۴ کنیم و میدر خودش ضرب 

 ارا انتخاب کرده بود گفته باشــیم کــه عــددش ر ٣می شود. اگر به محمود که عدد  ١۶دوبرابر کند، 
بــود  ١ ششود. و اگــر بــه قاســم کــه عــدد می ٣٣ضرب کند،  ١١عدد اصلی یعنی در یکی کمتر از 

می شود. پس مجموع این سه عدد بــه دســت  ١٢، ضرب کن، ١٢گفته باشیم در عدد اصلی، یعنی 
 ٨٣اســت کــم کنــیم،  ١۴۴شود. اگر آن را از حاصل ضرب عدد اصلی در خودش که  می ۶١آمده 

بــه  ٨عــدد  ،اصلی کمتر اســت عدد کمتر از عدد ٢م کنیم که تقسی ١٠این عدد را بر  اگرماند.  می
بــوده اســت کــه آن را  ٨شود که عدد احمــد  است. پس معلوم می ٣مانده عدد  یآید و باق دست می

بوده است که در عددی برابر با یکی کمتر از عدد اصــلی، یعنــی  ٣دوبرابر کرده بود و عدد محمود 
بــه  ١از عــدد اصــلی کــم کنــیم ، را ١١این دو نفر، یعنی  های. اگر مجموع عددبود ده، ضرب کر١١

  .آید که عدد قاسم است دست می
 ).ایوب حاسب طبری آمده استمحمد بن  الغرائب ةتحفاین مسئله هم در فصل بیستم (

  :نوشت پی

موزه و مرکــز  ،، تصحیح جالل متینی، کتابخانهالغرائب ةتحفحاسب طبری،  وبیبن ا محمد - ۱
 .، تهران١٣٩١اسناد مجلس شورای اسالمی، 

 ۀ، سال سوم، شمارمیراث علمی، [معرفی کتاب] »الغرائب ةتحف«محمدرضا توکلی صابری،  -۲
 .۱۸۰-۱۶۲، ص ١٣٩٣یز و زمستان یدوم، پا

 راثیــم یبه کوشــش محمــد بــاقری، مرکــز پژوهشــ ،الحساب فیلطا ،قطب الدین الهیجی -۳
  .تهران ،١٣٨٩مکتوب، 
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 نکاتی در مورد غافقی و دوران زندگی او
  ١روان فهم خوب سجاد نی

گرد هم آمدند تا در قالب یک  (کانادا) گیل در دانشگاه مک پژوهشگرانگروهی از  م٢٠١٠ اوتدر 
کــه در  را بررسی کنندای  ) از مجموعه٧٥٠٨شمارۀ به یک نسخۀ خطی ( ،همایش/پژوهشیکارگاه 

سِلر به دانشگاه مک١٩٢٩سال 
ُ
بود. این نسخه در برگیرندۀ متن کتــاب  کردهگیل اهدا  م ِسر ویلیام ا

مــذکور  همــایشنوشتۀ ابوجعفر احمد بن محمد بن احمد بن سّید غافقی اســت.  األدویة المفردة
ای شامل چاپ عکسی نسخه، ترجمۀ مــتن  بود که قصد نهایی آن انتشار مجموعه طرحیبخشی از 

انتشارات دربارۀ نسخه، محتوای کتاب و اهمیت آن بود. سرانجام  پژوهشیکتاب غافقی و مقاالت 
 ها پیش از ایند. کرم در قالب یک جلد کتاب منتشر ٢٠١٤در سال را ه این مجموعگیل  دانشگاه مک

خبرنامۀ مجمع علمی مصری بــه معرفــی ایــن  م برای نخستین بار در١٩٤١ماکس مایرهف در سال 
  م در رم/پیزا منتشر شده است.۲۰۰۹نسخه پرداخت. متن مصحح کتاب نیز در سال 

ســِلر وجــود در مورد تاریخ کتابت نسخۀ  نگارش این یادداشت اختالف نظری است که انگیزۀ
ُ
ا

بررسی بیشتر جا دارد  ،جا که این تاریخ در تعیین زمان فعالیت علمی غافقی نیز تأثیر دارد دارد. از آن
ِچک یکــی از برجســته مک دانشگاه در شده . در مجلد منتشرشود

َ
شناســان  ترین نسخه گیل، آدام گ

در آن بــه ایــن اخــتالف نظــر اشــاره  و نسخه پرداختهرسی خصوصیات این ای به بر عصر، در مقاله
کــه تــاریخ  ر،۲۸۳، در بــرگ . ترقیمۀ این نسخهاشتباه را گرفته استجانب رأی  نظر منبه  و ٢کرده

  شود. کتابت در آن ذکر شده است در تصویر زیر دیده می

 
                                                    

مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک١   ، میراث علمیگیل (مونترآل)، همکار علمی نشریۀ  . 
sajjad.nikfahmkhubravan2@mail.mcgill.ca 

یة المفردۀ غافقی «بنگرید به مقالۀ  .٢   .میراث علمیدر همین شمارۀ ...» دستنوشتۀ األدو



 

  

١٢۴ 

ِچک عــدد  ولی مایرهوف و خوانم؛ می [قمری] ۵۰۴نیمۀ شعبان سال را تاریخ این ترقیمه من 
َ
گ

ِچک نیز  که اما چناناند.  خوانده [قمری] ۶۵۴سال را 
َ
در زیر ترقیمه با ارقام  ۵۰۴، عدد اشاره کردهگ

  عربی (اروپایی امروزی) روی ناحیۀ ترمیم شدۀ کاغذ نوشته شده است. 

 
که در منابع جدید غربی تاریخ زندگی غافقی  استاین  باه مذکور در خواندن این تاریخدلیل اشت

اند که اثــر کســی کــه  و استدالل کرده ق دانسته۵۶۰زمان مرگ او را حوالی و هجری ششم  سدۀرا 
ق کتابت شده باشــد. پــیش از پــرداختن بــه ۵۰۴در  تواند ق درگذشته است نمی۵۶۰سال حوالی 

پردازیم.  نوشتن تاریخ در این ترقیمه می اطالعاِت در دسترس در بارۀ زندگی غافقی، به بررسی شیوۀ
به شیوۀ تعلیق » س«نوشته شده است که دنبالۀ » أربع خمس مئة«سال کتابت در ترقیمه به صورت 

خمــس «و » أربع« اجزای لفظی اعداد، از جمله میان میان» و« حذفمتصل شده است. » مئة«به 
و فارســی رایــج بــوده اســت. همچنــین  های عربی های نسخه پدیدۀ غریبی نیست و در ترقیمه» مئة

نوشــته  برای نشان دادن رقم صدگان سال، گاهی چسبیده به عدد پیشین و گاهی جدا» مائة «پسوند 
نوشــته » مئــة «به صــورت  ،»الف«نوشته و گاهی بدون » الف«با گاهی این پسوند . شده است می
ر شده در نسخ خطی، مربوط بــه های متنوعی از تایخ کتابت ذک شده است. در جدول زیر نمونه می

  ١ششم و هفتم هجری آورده شده است: های سده

  
۵۰۷  

  
۵۰۹  

 
۵۱۳ 

                                                    
  ها از منبع زیر گرفته شده است: برخی از این مثال .١

J. Karabacek, “Das arabische Tapier. (Eine historisch-antiquarische Untersuchung.) Hiezu Tafel III,” in 
Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer, Zweiter und Dritter Band, Mit 3 
Lichtdrucktafeln und 18 Textbildern (Vienna: K. K. Hof. und Staatsdruckerei, 1887): 93-95. 
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۶۶۵ 

  شود. خوانده می ٥٠٤ها، عدد مذکور در ترقیمه  این نمونه بر پایۀ
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اصیبعه تنها کسی است که شرحی در مــورد غــافقی در کتــاب خــود آورده اســت. او در  ابی ابن
  ١نویسد: می االنباء عیون

ابوجعفر احمد بن محمد بن احمد بن سید غافقی امام فاضل و دانشمند عالم، از «
و خواص جملۀ بزرگان اندلس و داناترین در عصر خویش در زمینۀ تأثیرات و منافع 

ی به خوبی کتاب او در زمینۀ ها بود. کتاب های آن ادویۀ مفرده و اسامی و نشان بهترین
چه دیســقوریدس و  مفرده وجود ندارد و نظیری از نظر معنا برای آن نیست. آن ادویۀ

ترین معنی در کتاب  اند به موجزترین و در عین حال کامل جالینوس در آثارشان آورده
مفرده در  ۀچه متأخرین در زمینۀ ادوی است. عالوه بر مطالب این دو، آن آمدهغافقی 

های آنان که به دســت غــافقی رســید، در  اند و همچنین نوآوری آن تجدید نظر کرده
 ۀچــه بزرگــان در زمینــۀ ادویــ کتاب او ذکر شده است. به این ترتیب کتاب غافقی آن

چه نیاز بــه اصــالح دارد  که برای آناند گرد آورده است و راهنمایی است  مفرده گفته
  ».های غافقی است از کتاب کتاب األدویة المفردةشود.  بدان مراجعه می

نــداده ولــی اطالعــی در مــورد زنــدگی او  را ســتوده صیبعه در این بند غافقی و کتــابشا ابی ابن
 . است

ً
و  ٢کــردههاد به عنوان سال درگذشت غافقی پیشــنرا ق ۵۶۰تاریخ اولین بار ووستنفلد  ظاهرا

. اگرچــه انــد کردهتکــرار آن را  ٤بروکلمــان ،و بــه نقــل از مــایرهوف ٣سپس به نقل از او مــایرهوف،
یــد ) می۶۷-۶۶کنــد، مــایرهوف (ص  ووستنفلد منبعی برای این تاریخ ذکــر نمی ووســتنفلد « :گو

ل کــه ســا نتیجــه این». ق را برای تاریخ مرگ غافقی ذکر کرده کــه بســیار محتمــل اســت۵۶۰سال 
ق از ابتدا چیزی بیش از یک احتمال نبوده است ولی به شکل عجیبی برای نقض تاریخی کــه ۵۶۰

سلر به عنوان سال کتابت آن پیشنهاد شده بود، یعنی 
ُ
ق، به کــار ۵۰۴از همان ابتدای کشف نسخۀ ا

رفته پنجم هجری در نظر گ سدۀدر  باید این تاریخ، دوران فعالیت غافقی رفته است. حال با نظر به 
کید دوباره است که در منابع متقدم هــیچ ذکــری از دوران فعالیــت غــافقی نیامــده  الزم به تأ شود. 

سلر تردیداست و اگر 
ُ
 ووســتنفلد آنچــهتــری از  ، بــه شــاهد محکمکنیم بخواهیم در تاریخ نسخۀ ا

 خصــوص در نوشــتن تــاریخ ســنتی غنــی در یم. تعیین تاریخ فعالیت غافقی بــهنیاز دار آورده است
  های ششم و هفتم هجری جریان داشته حیاتی است. زمینۀ ادویۀ مفرده که در سده

                                                    
  .۱۳٫۵۴م، بند ۲۰۲۰اسمیت، بریل، - جبه کوشش امیلی ساو ،في طبقات األطباء االنباء ونیع ،بعهیاص یاب ابن .١

2. Ferdinand Wüstenfeld, Geschichte der Arabischen Ärzte und Naturforscher (Göttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1840): 98.  

3. Max Meyerhof, “Über die Pharmakologische Botanik des Aḥmad al-Ghāfiqī,” Archiv für Geschichte der 
Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik 13 (1930): 65-74.  

4. Carl Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, Erster Supplementband (Leiden: Brill, 1937): 891. 
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 ١الکواکب البیابانیه - ستارگان بیابانی
  ٢چکونی لپ

  ٣نی ملیحه احسانترجمۀ 

ام، به اثری بــا عنــوان  در دو مقاله که پیشتر منتشر کرده
قرن که در اوایل  ٤کتاب هرمسی دربارۀ ستارگان بیابانی

ن پــادوا
ُ
اهــل توِلــدو  ٥سیزدهم میالدی توسط سالیو ف

از عربی به التینی برگردانده شد و همچنین به  (اسپانیا) 
اصِل عربی آن که نیمــۀ نخســتش در مجموعــۀ نســخ 

پیــدا شــده  ۵۳۹۹خطی چستربیتی دوبلین به شمارۀ 
ام. چنان که در آنجا نشان دادم، ریشــۀ  است، پرداخته

 از طریــق  این متن عربِی منسوب
ً
بــه هــرمس، ظــاهرا

فارسی میانه [دورۀ ساسانی]، به سنتی یونانی مربوط به 
ای در احکام  رسد؛ یعنی نظریه ستارۀ درخشان می ۳۰

سّیارات را به ایــن ســتارگان نســبت » طبایع«نجوم که 
دهد و به این ترتیب آنها را در نظریۀ احکام نجومی  می

  کند. وارد می
 
ً
برگرفته از منبعی فارسی است، ستارگان (ثوابت) بــا عنــوان نامتعــارف  در متن عربی، که ظاهرا

این عنوان ویژه را بعــدها بســیاری از مؤلفــان آثــار اختربینــی و  نامیده شده ٦الکواکب البابانیة اند. 
منسوب به بطلمیوس  ٧کارپوز(ترجمۀ عربی از کتاب یونانی  کتاب الثمرةکار گرفتند:  اخترشناسی به

                                                    
1. Kunitzsch, Paul, “Stelle beibenie - al-kawākib al-biyābāniya. Ein Nachtrag”, Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft 131, 1981, pp. 263–267 
٢.  Paul Kunitzsch  بازنشستۀ دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیانس مونیخاستاد  
 ehsani29@gmail.com، عضو هیئت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسالمی (گروه قرآن). ٣

4. Liber hermetis de-stellis beibeniis 
5. Salio von Padua 
6. al-kawākib al-bābānīya 
7. Καρπός 

 پل کونیچ
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 کتاب التفهــیم)؛ ابوریحان بیرونی، ١ق] آن را شرح کرده است۳۵۱وسف ابن دایه [د که احمد بن ی
ق)؛ ۴۵۳و  ۴۳۲الرجــال (د بــین  ؛ ابــن ابی٣ق)۴۹۳؛ ابواســحاق ابــراهیم زرقــالی (د  ٢ق)۴۲۰(

ق)؛ ابوالقاسم محّمدبن احمد ۵۳۰)؛ ابراهیم بن برحیا (د حدود ق۱۰۰جابربن حّیان (شکوفایی ح 
  .٤)هـ۷/ ۶) ؛ زناتی (ح سدۀ هـ۷ح میانۀ سدۀ عراقِی کیمیاگر (

نیز نوشته  البرباویةو شاید  البیانیة، الَبیابانیة، البیابانیةهای  صورت به البابانیةدر ضمن گویا کلمۀ 
  شده است.

، در آنجا به تبعیت از فارسی نو چنین نامگذاری کرده است. او البیابانیةبیرونی، واضع صورت 
ید:  می بیاباندر مورد  ... وسمّیت بالفارسیة بیابانیة ألّن االهتداء فی الفلوات یکون بهــا  )الثابتة(گو

کنند). سایر مؤلفــان  یابی می شوند چون بر اساس آنها در بیابان جهت به فارسی بیابانی نامیده می(
ر هرصورت از فارسی نو گرفته شده است. د بیابانشرقی و غربی نیز این توجیه را پذیرفتند که کلمۀ 

  در آن زمان من با این توجیه موافق بودم.
 متفاوت دیگری هم دارد که از رهگذر کارهــای و.  البیابانیةبا این همه کلمۀ 

ً
در واقع منشأ کامال

را ترجمــه  نندهشــبُ وردم. هنینگ در کار خود بخش دوم معلوم شد و بعدها به آن برخ ٥ب. هنینگ
شناسی که به زبان پهلوی نوشته شده و مربوط به اواخر دورۀ ساسانی  کرده است. در این کتاِب کیهان

ویابانیگاست، اصطالح 
َ
. واژۀ آمــده اســتسرگردان] بــرای ســتارگان ثابــت -[نا a-wiyābān-īg ا

ویابانیگپهلوی 
َ
پالنِ  در آنجا در برابر واژه ا

َ
کلمــۀ رایــج  άπλανήςس] ای یونانی به کار رفته است: [ا

(در مقابل سّیارات) بوده و سپس از پهلوی به فارسی نو رفته است. این » ستارگان ثابت«یونانی برای 
رود، از رســالۀ  ، که در عربی امروز نیز به کار می»ستارگان ثابت«به معنای  بیابانیاستنباط از کلمۀ 

  از فارسی میانه است.احکام نجوم منسوب به هرمس گرفته شده که خود مأخوذ 
بــه معنــی » ویابــان«) کــه واژۀ پهلــوی ۳، پــانویس ۲۳۲دهــد (ص [هنینگ در مقالۀ خود نشان می

 منفــی شــده اســت و » ویاباننیــدن«های مصــدری  سرگردان یا گمــراه بــا صــورت
َ
و غیــره، بــا پیشــوند ا

ویابان«اخترشناسان ایرانی 
َ
یونــانی بــود، از واژۀ » پالنــسا«به معنی ناسرگردان یا ناگمراه را که ترجمــۀ » ا

تر  نادقیق اختر (که همزمان به معنی ستاره، صورت و برج فلکی بود) برای اشاره به ستارگان ثابت مناسب

                                                    
دایه تألیف و به نام بطلمیوس جعل شده باشد. اما فعًال این نظریه  توسط خود ابن الثمرةکتاب ، شاید )R. Lemayلومی (آر.  نظریۀطبق  .١

 کنم. را تأیید نمی
 »اند... دانستن ستارگان بیابانی که چگونه: «۸۹، ص ۱۳۱۸چاپ همایی، تهران،  .٢
  ؛ بنگرید به:الصفیحةدربارۀ  اش رسالهدر  .٣

J. M. Millas in: Al-Andalus 1 (1933), p. 184 (متن عربی) p. 185 ( یس  ، ترجمۀ آلمانی۱با پانو ). 
 به علم رمل و  اش با عنوان األقوال المرضیه في معرفة األعمال الرملیة؛ صحت انتساب این متن به زناتی، نویسنده در رساله .٤

ً
ای که عمدتا

  تفصیل پژوهشی در مورد او انجام نشده، در حال حاضر نامعلوم است. شهرت دارد و هنوز به بینی خاک
5. W. B. Henning: An Astronomical Chapter of the Bundahishn. In: Journal of the Royal Asiatic Society, 1942, pp. 

229-248. 
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 الستنباط األحکام تحصیل القوانیندر رسالۀ  ق)۴۱۱ - ۳۳۴دانستند. احمد بن عبدالجلیل سجزی ( می
بیابانیات کواکب قدر اول و دوم و سوم و منازل قمر «گوید:  میر) ۲۹، برگ Arab ۵۲۲۴(نسخۀ پاریس، 

  .)]۴۶۹، پانویس ۳۳۵، ص گاهشماری در ایران قدیمزاده،  (تقی» است
عرضه شد. و چنان که دیــدیم، ریشــۀ آن مبتنــی بــر  الکواکب البیابانیةدر اینجا ریشۀ اصطالح 

ن در یــک مــتن شناختی نیست بلکه خوشبختانه ثابت شــده کــه در اصــل، ریشــۀ آ حدسیات لغت
  پهلوی است.

و منجّمــان محــدود نمانــد و  بینــان طالعشناخت این لغت غریــب در جهــان عــرب بــه حــوزۀ 
نویســان نیــز آن را مطــرح کردنــد و پــی گرفتنــد. ایــن لغــت در  شناسان عربی کهــن و فرهنگ لغت

 ن) ضــبط شــده اســت. ب (ذیل ب العرب لسانن) و  ی (ذیل ب قاموسن)،  ی (ذیل ب العروس تاج
ازهــری  اللغــة تهذیبنیــز ذکــر شــده،  العروس تــاجو  العرب لسانها، چنانکه در  مأخذ این فرهنگ

بــه مــن گفــت:  ٣از قــول ابــوهیثم ٢منــذری: «١ق) است. در اینجا گفتــه شــده اســت۹۸۰ -۸۹۵(
. از طریق آنهــا ٤کنند الکواکب البابانیات، کواکبی هستند که ماه و خورشید در کنار آنها توقف نمی

شــود. آنهــا در شــمال آســمان هســتند و بــاد شــمال از آن جانــب  یابی می در خشکی و دریا جهت
و آن بــین  ٧فرقــدانو  ٦جدیسوتر  یابد؛ آن است، کوکبی که زوال نمی ٥قطبوزد. نخستین آنها  می
 در و بعــ العرب لساناین عبارت در ». در آنجاست (؟) ٩بنات النعش صغریقطب است و  ٨(؟)

ً
دا

  نیز آمده است. العروس تاج
را بــه لحــاظ  - ای بیگانه با خاستگاهی در فارســی میانــه واژه - بابانیةشناسان عرب لغت  لغت

دلیل  بــه العرب لســانن؛ در  ی ای عربی (ب دلخواه ریشه شناختی تشخیص ندادند و هر یک به ریشه
ت بیان نشده است. گویــا تــا آنجــا ن) به آن نسبت دادند. معنای آن نیز درس ب امالی مختلف، ب

                                                    
برنِ «: س، ذیل ۴۹۸، ص۱۵: ج۱۹۶۷- ۱۹۶۴قاهره،  ،تهذیب اللغة .١

ْ
خ

َ
  ی، َعن أبیالُمنذر یأ

َ
نه ق

َ
م، أ

َ
َهْیث

ْ
َکَواِکب البابانیات، ِه ال

ْ
: ال

َ
تِ  یال

َّ
 یال

َما ُیْهَتدی بَها فِ  مر، ِإنَّ
َ
 ق

َ
مس َوال

َ
 َتنزل بَها ش

َ
َبْحر، َوِه  یال

ْ
 َیُزول، والَجد یالَبر َوال

َ
طب، ُهَو َکْوَکب ال

ُ
ْنَها، أّولها الق  یشآمّیة، ومهبُّ الشَمال ِم

 
َ
غریوالف طب، َوِفیه َبنات َنعش الصُّ

ُ
 ».ْرقدان، َوُهَو َبْین الق

  بنگرید به منابع زیر و مآخذی که در آنجاها نقل شده: )۳۲۹ رجب ددر مورد شاهد ازهری، منذری ( .٢
C. Brockelmann: Geschichte der arabischen Litteratur. 1. Leiden 1943, 124 und Suppl. 1. Leiden 1937, 189 (Nr. 

6). 
یا  .٣  اند. و منذری سالهای طوالنی با یکدیگر حشر و نشر داشته رازی ابوهیثمگو
 شود. هر دو را شامل می مایل به شمال و جنوبهای  که ستارهاست  ثابت خارج از منطقةالبروجستارگان  منظور .٤
 ستاره نیست.القطب .٥

ً
 ، قطِب شمال و جنوب است و نیز جایی در آسمان اّما قطعا

اصغر است. عبارت بهتر الُجدی الَجدی یا به .٦  ستارۀ آلفای دّب 
  .دّب اصغر است یجفت ستارۀ بتا و گاما دانالفرق .٧
آورده که اشتباه  وسطبه معنای  َبینعنوان شاهدی برای کاربرد  آن را به ) در این مورد توضیح داده ون ی بذیل ( العروس تاجازهری در  .٨

که نگارش درست آن  گنجانده) در حالی ن ی بخوانده (و به همین دلیل ذیل َبیانیات است زیرا او آن تعبیر را بر اثر خطای نگارشی 
  آمده است. ن ب بذیل  العرب لساندر است و از این رو  بابانیات

  های دّب اصغر هستند و آن دو ستاره با نام مستقل که در باال ذکر شد از ستارگان دّب اصغرند. ستاره بنات النعش صغری .٩
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 نه به ستارگان ثابت، بلکه تنها به بخشی از  دریافته
ً
اند که باید به ستارگان ثابت اطالق شود، اّما اساسا

با اینهمه معنا به طور کامل از دســت نرفتــه اّمــا  آن یعنی ستارگان دوِر قطبِی شمالی اشاره کرده اند. 
دهد  ست. گذشته از این، متِن عبارات آشفته است و نشان مینحو کامل و درست هم ضبط نشده ا به

است   نویس به موضوع افالک و اطالعات مربوط به آن اشراف ندارد تا جایی که نتوانسته که فرهنگ
ها و اسامی ستارگان را به درستی شرح و تعریف کند و ارتباط آنها را با یکدیگر نشان دهد. با  پدیده

هــم در  هیثم نقل کرده، اکنون سندی در مورد ورود آن نامگذاری غریب آنشاهدی که ازهری از ابو
نظر  حوزۀ ویژۀ احکام نجوم و اخترشناسی در حدود نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری در دست داریم. بــه

 پذیرفتنی است که کتاب هرمسی دربارۀ ستارگان بیابانی [که در  می
ً
رسد به لحاظ ترتیب زمانی کامال

ذکر شد] همچون برخی کارهای احکام نجومی دیگر در همان اوایل از فارســی  آغاز این یادداشت
خان و دیگــران در اواخــر ســدۀ دوم و  باشد  به عربی ترجمه شده رُّ

َ
(بسنجید با دوروتئوس، عمربن ف

  اوایل سدۀ سوم هجری).
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یادداشتی پیرامون قاعدۀ ثابت بن قره دربارۀ 

 ١اعداد متحاب
  ٣ و یان پ. هوخندای ٢سونیا برنتیس

ویه ترجمۀ داود خجسته   ٤سال

های حقیقی هر یک برابر با دیگــری  علیه را متحاب گویند اگر مجموع مقسوم mو  nدو عدد طبیعی 
ترین نتایج حاصل  یکی از جالب ٥کوچکترند. عدد هایی که از خود علیه باشد؛ یعنی مجموع مقسوم

هـ) ۳شده در سنت ریاضی دورۀ اسالمی، قاعدۀ زیر برای اعداد متحاب است که ثابت بن قره (سدۀ 
  ت کرد.آن را کشف و اثبا

nاگر  np += - +1
1 2 1 nو  2 np + -= - -1 1

2 2 1 nو  2 n np ( )+ + -= × + -1 1 2
3 2 2 2 سه عــدد  1

naباشند، آنگاه دو عدد  ۲اول بزرگتر از  p p=1 1 naو  22 p=2   ٦متحاب هستند. 32
في استخراج األعداد المتحابة بسهولة المسلک مقالة اش را در اثری با عنوان  ثابت بن قره قاعده

طرز یافتن این  ٧وان در واردن بیان و اثبات کرد. اما چگونگی کشف این قاعده را نگفت. إلی ذلک
  ٨های ریاضی امروزی نشان داده است. قاعده را با روش

 دهیم کــه چگونــه ثابــت بــن قــره توانســت در این یادداشت بر پایۀ متن اصلی عربی نشان مــی
 قاعدۀ ثابت به هیچ وجه بدیهی  قاعده

ً
اش را کشف کند. این پرسش به چند دلیل جالب است. اوال

 قاعدۀ فوق نه تنها بــه مقالــه
ً
های  نبود و فراتر از دانش نظریۀ اعداد موجود در یونان باستان بود. ثانیا

ی داشــت گیری فلسف اقلیدس، بلکه همچنین به سنت حسابی متأخر یونان که سمت اصولحساب 

                                                 
1.  “Notes on Thābit ibn Qurra and His Rule for Amicable Numbers”, Historia Mathematica, 16, 1989, pp. 373-378. 

٢. Sonja Brentjes،  ،پژوهشگر بازنشستۀ تاریخ علم از مؤسسۀ ماکس پالنک آلمانbrentjes@mpiwg-berlin.mpg.de  
٣. Jan P. Hogendijkدانشگاه اوترخت هلند، و نجوم  ریاضیات نگار ، تاریخJ.P.Hogendijk@uu.nl  
  salkuyeh@gmail.comعضو هیأت علمی دانشگاه گیالن (گروه ریاضی)،  .٤
 .۵۹ - ۴۷، ص ۱۳۶۳، نشر هما، تهران، نامه فارسیبرای اطالع بیشتر از کار ثابت بن قره دربارۀ اعداد متحاب بنگرید به: ابوالقاسم قربانی،  .٥
 الدین شیرازی و شعر محمدباقر یزدی دربارۀ آن، بنگرید به پیوست در پایان این مقاله. م برای بیان لفظی این قاعده توسط قطب .٦

7. Van der Waerden 
  .۲۹ - ۲۷، ص ۱۳۷۶، ترجمۀ محمد قاسم وحیدی اصل و علیرضا جمالی،انتشارات مبتکران، تهران، تاریخ جبر از خوارزمی تا امی نوتر. ٨



 

  

١٣٢ 

م) ۱۰۰از نیکومــاخوس (ح  ١المدخل إلی علم العــددای از سنت اخیر، کتاب  وابسته است. نمونه
ای از چگونگی پیوند این دو سنت با ریاضیات  است. پس شاید تحلیل کشف ثابت بتواند درک تازه

سوم اینکه تحلیل کشف ثابت می  توانــد موجــب درک بهتــری از ســاختار دورۀ اسالمی پدید آورد. 
  شود. مقالة في استخراج األعداد المتحابة بسهولة المسلک إلی ذلکبرهان ثابت بن قره در 

دهــد و اعــداد تــام،  در مقدمۀ این رساله به اقلیدس، فیثاغورس و نیکوماخوس ارجاع می ثابت
(n)تام است اگر  nعدد  کند. ناقص و زاید را ذکر می ns (n)، ناقص است اگر 0= ns و زاید  0>

(n)است اگر  ns غیــر از  nهای عــدد  علیه مقســوم مجموع نماد رایج برای s0(n)؛ در اینجا 0<
ای برای اعداد تام ذکر کرده بود و اقلیــدس  خودش است. به گفتۀ ثابت بن قره، نیکوماخوس قاعده

گوید برای پر  یک از این دو، نامی از اعداد متحاب نبردند. ثابت می بت کرد. اما هیچاین قاعده را ثا
ای برای یافتن اعداد متحاب همراه با اثبات آن عرضه کند. یک منبع  خواهد قاعده کردن این خأل می

المــدخل فــي م) بــر ۴توجه ثابت بن قره به اعداد متحاب، شرح یامبلیخوس (سدۀ جلب احتمالی 
  گوید: کند و می را ذکر می ۲۸۴و  ۲۲۰است. یامبلیخوس دو عدد متحاب  عددعلم ال

های هرکدام قادرند عدد دیگر را تولید کنند، مطابق آنچه فیثاغورس دربارۀ  علیه مقسوم
یک من «پاسخ داد » دوست چیست؟«دوستی گفته است. زیرا وقتی از او پرسیدند 

  شود. میچنان که در این اعداد [متحاب] دیده » دیگر
 - ۱توان به چهار گروه  قضیه است که آنها را می ۱۰مقالۀ ثابت بن قره دربارۀ اعداد متحاب شامل 

 ۴ -۱های  قضــیه شــامل قاعــده و اثبــات آن اســت. ۱۰قضــیۀ  تقسیم کــرد. ۱۰و  ۹ -۷، ۶- ۵، ۴
nهای  علیه مقسوم دربارۀ مجموعۀ ۳تا  ۱های  اند. قضیه مقدماتی ab=  است وقتیa  وb  عدد اول

1مرتبط با خاصیتی از سری هندسی با نسبت  ۴یا مرکب هستند و قضیۀ 

2
با  ۶و  ۵های  است. قضیه 

  شوند: نمادگذاری امروزی چنین بیان می

naکنیم  فرض می -۵ p=2  کهp  اول است. آنگاهn n(a) p p+s = - + -1
0 2 1   . بنابراین2

npاگر  += -12   کامل است، a، آنگاه 1

npاگر  +< -12   زاید است، a، آنگاه 1

npاگر  +> -12 1 ،a .ناقص است  
  اقلیدس است. اصولمقالۀ نهم  ۳۶این قضیه تعمیم زیبایی از قضیۀ 

naکنیم  فرض می -۶ p p= 1 هســتند. اکنــون  ۲دو عــدد اول متمــایز و غیــر از  p2و  p1که  22

                                                 
  .۱۹۵۸. ترجمۀ ثابت بن قره، چاپ بیروت، ١



 

 

١٣٣ 

ی
شت
دا
اد

یپ ی
ون
رام

 
عد
قا

 ۀ
ار 
رب
 د
ره
 ق
بن

ت 
ثاب

 ۀ
ب
حا
مت

د 
دا
اع

 

nکنیم  فرض می nk ( )(p p )+ += - + - +1 1
1 22 1 2 n(a). پس 1 k p p p ps = + -0 1 2 1 22.  

  بنابراین:
pاگر  p k<1   .زاید است k، آنگاه 2
pاگر  p k>1   ناقص است. a، آنگاه 2

ها صادق است، اما در کتاب برای حالــت nیعنی برای تمام  ،ساختار این اثبات اقلیدسی است
n =   نیز به همین صورت است). ۱۰بیان شده است (بیان قضیۀ  4

  شوند: میبا نمادگذاری امروزی چنین بیان  ۹ -۷های  قضیه
aکه  اند، چنان اعداد طبیعی dو  a ،b ،cکنیم  فرض می : b : c : d : : := 1 2 4   . آنگاه:8

c (c d)(c b) cd (a d)+ + = + )۷ 
c (b d c) d (a d)+ + = +2 )۸ 
d (a d ) c{[d (a d) ] (d c )(b c )}+ - = + - - + - + -1 1 1 1 )۹  

بــۀ خــود در اثبــات قضــیۀ ۹الزمند. قضیۀ  ۹برای اثبات قضیۀ  ۸و  ۷های  قضیه نقــش  ۱۰ به نو
  با نمادگذاری امروزی چنین است: ۱۰مهمی دارد. بیان قضیۀ 

nzکنیم  فـــــــــــرض مـــــــــــی ...= + + + +21 2 2 2 ،np z= +1 2 ،np z -= - 1
2 و  2

n n np ( )+ + -= + -1 1 2
3 2 2 2 1.  

ــر قضــیه ــر از  p3و  p1 ،p2: اگ ــداد اول متمــایز بزرگت ــاه  ۲اع ــند، آنگ naباش p p=1 1 و  22
na p=2   هستند. اعداد متحاب 32

aثابت بن قره با در نظر گرفتن سه تفاضل  a-2 1 ،a (a )- s2 0 a)و  2 ) as -0 1 ثابت کرد که  1
(a ) as =0 1 a)و  2 ) as =0 2   ای از اثبات چنین است: خالصه .1

n، ۵با توجه به قضیۀ  n n na (a ) p ( ) [( ) ]+ + + --s = - - = - +1 1 1 2
2 0 2 3 2 1 2 2 1 2.  

  گیرد: نتیجه می ١با انجام عملیاتی ۶ثابت از قضیۀ 
n n n(a ) a [( ) ]+ + -s - = - +1 1 2

0 1 1 2 2 1 2  

naاکنون تفاضل  a (p p p )- = -2
2 1 3 1 را به صــورت زیــر  p2گیرد. نخست  را در نظر می 22

  کند: بازنویسی می

)۱(          n np -= + -1
2 2 2 1  

                                                 
npآوریم:  . برای این عملیات ابتدا به دست می١ = ´ -1 3 2 npو  1 = ´ -3

2 2
2 npشود:  . سپس نتیجه می1 p+ = -9

1 2 2
2 و  2

np p n= - +9 9
1 2 2 2

2 2   شود. م ، نتیجه حاصل می۶. اکنون با جایگذاری این مقادیر در قضیۀ 1
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  گیرد:  و نتیجه می

)۲(        n n n n n n n na a {[ ( ) ] ( )( )}+ - + + -- = + - - + - + -1 2 1 1 1
2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1  

na، با فرض ۹پس بر اساس قضیۀ  -= 22 ،nb -= 12 ،nc = ndو  2 += 12،  
n n na a [( ) ]+ - +- = + -1 2 1

2 1 2 2 2 1  
aدر نتیجه،  (a ) (a ) a a a-s = s - = -2 0 2 0 1 1 2 a)بنابراین  .1 ) as =0 1 a)و  2 ) as =0 2 1.  

اش را پیدا و ثابت کند. این حدس  گردیم به این سؤال که ثابت چطور توانست قاعده اکنون بر می
 از منبعی  ۲۸۴و  ۲۲۰های دو عدد متحابه  علیه طبیعی است که او نخست مقسوم

ً
که آنها را احتماال

aهای  علیه شناخت، بررسی کرده باشد. مقسوم قدیمی، شاید رسالۀ یامبلیخوس می =1 عبارتند  220
}از  , , , , , , , , , , }1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 aهای  علیه و مقسوم 110 =2 }عبارتند از  284 , , , , }1 2 4 71 142 .

 توجه کرده بود که می
ً
ای  و مجموعــه ۲۸۴های  علیه بــین مقســوم یک به یکــی توان تناظر او احتماال

 برقرار کرد. تناظر ۲۲۰های  علیه مهایی از بقیۀ مقسو و مجموع ۲۲۰های  علیه شامل بعضی از مقسوم
  فوق در جدول زیر نشان داده شده است:

= ´2 71  ۱۴۲  ۷۱  ۴   ۲   ۱   :۲۸۴  

( )= ´ + +2 5 11 55  ۱۱۰+۲۲+۱۰  ۵۵+۱۱+۵  ۴   ۲   ۱   :۲۲۰  
  ۱جدول 

  دار است. معنی ۷۱=۵۵+۱۱+۵پس رابطۀ 
aهای  علیه بقیۀ مقسوم =1   های جالب زیر را دارند: خاصیت ۴۴و  ۲۰یعنی  220

(a ) (a ) ( )s -s = + = +0 1 0 2 20 44 4 5 11  
aو همچنــــین  a ( )+ = = - = - = ´ -2 120 44 64 284 220 4 71 بینیم کــــه رابطــــۀ  مــــی .55

  بار دیگر ظاهر شده است. ۷۱=۵+۱۱+۵۵

naدیگری با فرض  a2و  a1 جستجوی خود را برای اعداد متحاب پس شاید ثابت p p=1 1 22 

naو  p=2   که: چنان p3و  p2و  p1 اول بودن با شرط ،باشدآغاز کرده  32
)a۳(           p p p p p= + +3 1 2 1 2 

  یا معادل آن
)b۳(        p (p )(p )+ = + +3 1 21 1 1   

ای از  متناظر خواهند بود با زیرمجموعه ۱جدول  مانند a2های  علیه در این صورت مقسوم
aو به عالوه، مانند مثال باال  a1های  علیه مقسوم a (a ) (a )- = s -s2 1 0 1 0 2.  
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aمثال  =1 aو  22 =2 )داریم که  توان بیشتر تحلیل کرد. را می 284 )s = = ´0 220 284 4 71 .
)به صورت  ۱در جدول  ۲۲۰های  علیه مجموع مقسوم )´ + + +3 71 1 2 است. بقیۀ  4

  دار است. است. پس خاصیت زیر معنی ۴۴و  ۲۰نیامده،  ۱ر جدول که د ۲۲۰های  علیه مقسوم

( ) ( )= + + + +71 20 44 1 2 4  
  شویم به این حالت عمومی که از اینجا هدایت می

)a۴(      n np (p p ) ( )+= + + -1
3 1 22 2 1  

  یا معادل آن:

)b۴(      np [(p ) (p )]+ = + + +3 1 21 2 1 1  
a)اگر این شرایط برقرار باشد، مانند مثال فوق داریم  ) as =0 1 2.  

است، به معادلۀ سومی  p3و  p1، p2چون ثابت در جستجوی ساختار کلی عددهای 
(b3(یا ( )a4( ) وa3عالوه بر (  این معادله را به روش زیر b4) و 

ً
)) نیاز دارد. او احتماال

  :استیافته 
aدر حالت  =1 220 ،a =2 ´، داریم 284 + =2 5 1   توان نوشت: توجه به آن می که با 11

)a۵(          p p+ =2 12 1  
  یا
)b۵(        (p ) (p )+ = +2 12 1 1  

با  ور بغدادی در محاسبۀ اعداد متحابابومنص الحساب تکملة في) در رسالۀ a۵اتحاد (
) مرتبط است با حاصلضرب جفت عددهای b۵آمده است. اتحاد ( ۲۸۴و  ۲۲۰شروع از زوج 

=صحیح متوالی، یعنی  ´2 1 2 ،= ´6 2 =و  3 ´12 3 المدخل في علم که نقش مهمی در  4
اگر دستگاه معادالتی را که به صورت زیر حاصل می العدد شود در نظر  نیکوماخوس دارند. 

  بگیریم،
)b۳ (         p (p )(p )+ = + +3 1 21 1 1  

)b۴ (               np [(p ) (p )]+ = + + +3 1 21 2 1 1  
)b۵ (                (p ) p+ = +2 12 1 1  

  ) داریم:b۵) و با جایگذاری (b۴) و (b۳های ( با استفاده از رابطه

)۶ (        n np += - +1
1 2 1 2  

)۷ (        n np -= - + 1
2 2 1 2  

  ) داریم:b۴پس با توجه به رابطۀ (
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)۸ (        n n np ( )+ + -= + -1 1 2
3 2 2 2 1  

به  p1است. ثابت در تعریف  p3و  p1بسیار شبیه تعریف ثابت بن قره برای  ۸و  ۶اتحادهای 

+nجای  -12 +...nاز  1 + +1 2   را به صورت  p2کند و تعریف  استفاده می 2

)۹ (        n np ( ... ) -= + + + - 1
2 1 2 2 2  

  نویسد. می )۷را به صورت ( p2اما ضمن اثباتش دوباره  آورد. می
و  p1) مشخص کرد و چرا در تعریف ۹را با رابطۀ ( p2آید که چرا او  اکنون این سؤال پیش می

p2 ،n...+ + +1 2 +nرا به جای  2 -12  می 1
ً
خواست تا جایی که امکان دارد  به کار برد. احتماال

اقلیدس آمده است تعریف کند.  اصولمقالۀ نهم  ۳۶رش را به روشی که در قضیۀ اعداد اول مورد نظ

npاقلیدس ثابت شده است که اگر  اصولدر کتاب  ...= + + +1 2 n، آنگاه 2 p2  .عددی تام است
اقلیدس تعریف کند. توجه  اصولدر کتاب  pرا همانند تعریف  p2و  p1که  خواست پس او می

 به تشابه با اعداد تام اشاره می ۱۰کنید که ثابت در آغاز قضیۀ 
ً
  کند. خود صریحا

ها  در رسالۀ ثابت است. این قضیه ۸و  ۷های  بازسازی ما از کشف ثابت مبتنی بر قضیه
در متن ثابت قضیۀ  توان توضیح داد: را چنین مینفسه جالب نیستند، اما حضورشان  اند و فی بدیهی

aبا شرط  dو  a ،b ،cبرای هر سه عدد دلخواه  ۹ : b : c : d : : := 1 2 4 اثبات شده است، اما در  8

naتنها حالت  ۱۰قضیۀ  -= 22 ،nb -= 12 ،nc = ndو  2 += و  ۷های  قضیه به کار رفته است. 12
در این سه قضیه یکسانند. پس برای حالت  dو  a ،b ،cهستند و  ۹ای برای قضیۀ  مقدمات ساده ۸

na -= 22 ،nb -= 12 ،nc = ndو  2 += نیاز داریم. اگر این مقادیر را  ۸و  ۷های  ا به قضیهتنه 12
 شود: جایگذاری کنیم، حاصل می ۸و  ۷های  در قضیه

  : ۷برای قضیۀ 
n n n n n n n n n( )( ) ( )+ - + - ++ + = × +1 1 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2  

  :۸برای قضیۀ  و

/
n n n n n n n( ) ( )- + + + -+ + = +1 1 1 1 22 2 2 2 2 2 2 2  

  داریم: p3و  p1 ،p2با استفاده از تعاریف 
  : ۷برای قضیۀ 

n n(p )(p ) (p )+ + = +1 2 32 1 1 2 1 
  :۸برای قضیۀ  و

n[(p ) (p )] (p )+ + + = +1 2 32 1 1 1  
  ) متناظرند.b۴) و (b۳های مهم ( با رابطهدر بازسازی  ۸و  ۷های  پس قضیه
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زیرا را به عنوان قضایای جداگانه عرضه کرد،  ۸و  ۷های  رسد که ثابت قضیه بنابراین به نظر می
)b۳) و (b۴کردند. ) نقش مهمی در کشف او دربارۀ اعداد متحاب ایفا می  

  :گزیدۀ منابع
یت، التکملة في الحساببغدادی، عبدالقاهر،  - ق/ ۱۴۰۶، تحقیق احمد سلیم سعیدان، کو

  م، منشورات معهد المخطوطات العربیة.۱۹۸۵
- Hogendijk, J. P., “Thābit ibn qurra and the pair of amicable numbers 

17296, 18416”, Historia Mathematica, 12, 1985, pp. 269- 273. 
- Saidan, A. S., Amicable numbers by Thābit ibn Qurra, Amman 

(publication sponsored by the Jordan University), 1977. [in Arabic] 
 

  
    پیوست

v با عبــارات  درةالتاجهـ) قاعدۀ ثابت بن قره را در کتاب  ۷الدین شیرازی (سدۀ  قطب
  زیر بیان کرده است:

الزوج   الزوج یکی کم کنیم و زوج و طریق استخراج متحابین آنکه از عددی زوج«
الزوج ماقبل آن هم از باقی نقصان کنیم، اگــر ســه  فزاییم و زوجباقی ا ماقبل بر آن

سه عمل حاصل آید همه اول باشند، مضروب حاصــل ثــانی را در عدد که از این 
الزوج ماقبل ضرب کنیم تا اصغر متحابین حاصل آید. بعد از  حاصل ثالث در زوج

آن مجموع مضروب ثانی در ثالث را با ثانی و ثالث به شرط آنکه هم اول باشد در 
  »الزوج ماقبل ضرب کنیم تا اعظم متحابین حاصل آید. زوج

v بعد از مطلب ششــم از بــاب  الحساب عیونهـ) در کتاب  ۱۱ ر یزدی (سدۀمحمدباق
هفتم فصلی در استخراج عددهای متحاب دارد که در آن ابتدا همان قاعدۀ ثابت بن 

 قاعده
ً
  ای نیز از خود نوشته است. قره را بیان کرده و بعدا

  درآورده است:وی پس از بیان قاعدۀ ثابت بن قره آن را به صورت زیر به شعر فارسی 
  ۲نـبی یک اگر اولند یک زان دو فک  ۱الزوجی در سه و در نصف سه زن زوج

  ۴رد بزنـل فـرد و حاصـدر کل سه ف   ، آن زوج۳هم زن و جمله گر شد اول در

n´3را اختیار و  n2الزوج  یعنی عدد زوج .۱ ´-nو  2 13  .را حساب کن 2
np یعنی .۲ ( )-= ´ -13 2 nqو  1 ( )= ´ -3 2  را حساب کن (باید این دو عدد اول باشند). 1
 عدد اول باشد. pq+p+qرا حساب کن. باید مجموع  pqیعنی حاصلضرب  .۳
nیعنی  .۴ pq´2  وn (pq p q)+  را حساب کن (این دو عدد متحاب هستند). 2+

 )۴۴و  ۴۲، ص ۱۳۶۳، نوشتۀ ابوالقاسم قربانی، تهران، مؤسسۀ نشر هما، فارسی نامه(برگرفته از کتاب 



١٣٨

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

شت
ه

م
رۀ 
 ش
،

ول
ا

 
ی 
یاپ
(پ

15(، 
ن 
ستا
تاب

و 
ر 
ها
ب

۱۳
۹۸

دو دستنوشتۀ کوتاه فارسی دربارۀ ماشین کار دائم

  ١زاده مائده حسین

هــای مختلــف تــاریخ  ساختن ماشین کــار دائــم از دیربــاز آرزوی دانشــمندان و مهندســان در دوره
 نیروی خارجی یا سوخت، به حرکت دائمی خود ادامه دهد.است؛ ماشینی که بدون نیاز به هیچ  بوده

این اندیشه نخستین بار در چین باستان مطرح شد و از آنجا به هند راه یافــت، ســپس در قــرن اول 
کــه  هجری از طریق آثار علمی دانشمندی هندی به نام برهما گوپتا وارد جهان اســالم شــد. بــا این

ها و  انــد، در برخــی دستنوشــته ودن دور دائــم تاکیــد کردهدانشمندانی چون ابن سینا، بــر محــال بــ
هایی برای ساخت چنــین ماشــینی بــا  های مرتبط با علم حیل (مکانیک) دورۀ اسالمی، طرح رساله

شود. بعدها این فکر از طریق آثار علمی دورۀ اسالمی به اروپا راه یافت و   عنوان "دور دائم" دیده می
  های متفاوت برای ساخت آن پیشنهاد شد. های گوناگونی با سازوکار طرح

میالدی که ناممکن بودن ساخت ماشــین کــار دائــم آشــکار شــد،  ۱۸و  ۱۷های  تا حوالی سده
بسیاری عمر و مال و زندگی خود را در سودای ساخت آن صرف کردند. در زمان حال نیز کسانی در 

دائم چون کیمیای علــم شــیمی، که ماشین کار  تالش برای ساخت ماشین کار دائم هستند، حال آن
رویایی محال است. بدیهی است که ســاخت آن، نــه تنهــا بــا تجربــه بلکــه بــا قــوانین مکانیــک و 

  ترمودینامیک نیز در تضاد است.
با توجه به قانون اول ترمودینامیک که همان قانون بقای انرژی است، و قانون دوم ترمودینامیک 

یابد، ساخت ماشین کار دائم حتی بــا  الف انرژی افزایش میکند با گذشت زمان نرخ ات که بیان می
  حذف نیروهای اتالفی چون اصطکاک نیز غیر ممکن است.

های رایگان و تجدیدپــذیر (نــور  ال نیاکان خود را به تولید انرژیبشر امروز این رویای مح
وری به این سو وری و پیشرفت فنا است و با افزایش بهره  خورشید، انرژی باد، ...) تبدیل کرده

  رود. پیش می
  است: در این یادداشت دو نوشتۀ کوتاه فارسی دربارۀ ماشین کار دائم آمده

msh.hosseinzadeh@gmail.comآموختۀ کارشناسی مکانیک، پژوهشگر آزاد تاریخ علم،  دانش .١
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و  ۱۰، کتابــت ســدۀ ۲۵۷۳در دو نسخۀ موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (شمارۀ  )۱(
ر) طرحــی بــرای ۸۳-پ۸۲، گ۳۵۱منچستر (شمارۀ  ١) و کتابخانۀ جان ریلندز۲۷و  ۲۶، ص ۱۱

ها وخطاهایی دارد. بازسازی متن اصلی به کمک هر  ن کار دائم آمده است که هر کدام افتادگیماشی
 دو نسخه چنین است:

بــود  ٢چرخی کنیم از چوب صلب چنانکه قطرش دو گــز :صفت دور دائمی چنان است
بود به یــک  ابزنیم که قطرش کم از قطر چرخ  ای و بر یک روی او دایره اب چون چرخ

آنگاه این دایره را به دوازده بخش متساوی قسمت کنیم، چون  .ک ده، چون دایرۀ ٣بدست
و بر طرف هــر قســمی ســوراخی  ف، ع، س، ن، م، ل، ک، ی، ط، ح، و، ههای  بخش

های متساوی و متوازی سازیم. پس بیست و  کنیم چنانکه به دیگر سو بیرون رود و سوراخ
ی کوچک که طول هر یک، یک گز و نیم و بــه ها چهار پاره چوب بیاریم به شکل استوانه

ها را بر ابعاد متساوی سوراخ کنیم. پس دوازده  چند یکدیگر. آنگاه سر این استوانه وزن هم
های دایره در سازیم،  های اطراف قسم بیاوریم و هریکی به سوراخی از آن سوراخ ٤مسمار

های  اســتوانهیــن توانه ازچنانچه آسان در وی بگردد و دو سر مسمار در دو سوراخ دو اســ
بیست و چهارگانه محکم کنیم چنانکه در وی بگردد و کنار چرخ میان هر دو باشد. و در 

دوازده استوانه  ،پیش هر دو استوانه سدی بسازیم چنانکه چون قطر چرخ موازی آن باشد
 ،د، ج، ب، اقطر باشند و دوازده دیگر از دو طرف آویخته بود چون سدهای  بر استقامت

آویــزیم  ٥. پس به هر دو سوی خارج از چــرخ ازیــن مثقلــههو  ن، م، ل، ک، ط، س، و
، ل، ک، ز، و، ه، د، ج، ب، اهای  چنانچه هر دوازده متساوی االوزان باشند چون مثقلــه

نهیم تــا از  ٦. آنگاه محوری بر مرکز چرخ بگذرانیم و محکم کنیم و بر دو قائمهس، ن، م
  کنند. ذات خود دور همی

به مرکز چرخ و ه  از مرکز چرخ بیشتر است از بعد مثقلۀ سبرهانش: چون بعد مثقلۀ 
 جانب ٧تکافی نسبت ثقل به ثقل چون نسبت بعد به بعد بود به

ً
تر  گران س، پس دایما

دور همی کند،  اب کشد و چرخ را باال می هبود و به گرانی به زیر همی آید و جانب 
  اند. چنانکه نموده

                                                    
1. John Rylands 

  هر گز تقریبا مساوی نیم متر است. .٢
  بدست= وجب .٣
  مسمار= میخ، میله .٤
 وزنه . مثقله=٥
 قائمه= پایۀ عمودی .٦
 برابر است (معادل بیان امروزی قانون اهرم یا تساوی گشتارها). . یعنی نسبت وزن به وزن با عکس نسبت فاصله به فاصله٧
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 بیان دور دائم در نسخۀ دانشگاه تهران:۱شکل 

ۀ امروزی ساخته شده نمون: ۳شکل  سازوکار مشابه طرح اول: ۲شکل 
 مطابق طرح اول
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وزن و هم اندازه به محیط یک صــفحۀ   جفت میلۀ صلب هم ۱۲توضیح طرح اول: در این متن 
ی قرار دارد که آویخته شــدن های اند. در کنار هر جفت میله مانع ای از جنس چوب متصل شده دایره

هــا  کند. تصور طراح این بود که در هنگام چــرخش، نیمــی از پره ها را در یک جهت محدود می پره
شود. با کاهش  تر می های آویخته شده به مرکز چرخ نزدیک شوند و در نتیجه مرکز ثقل پره آویخته می

های آویخته کمتــر از طــرف دیگــر  ر پرههای آویخته شده از مرکز دوران، گشتاو فاصلۀ مرکز ثقل پره
ای از  شــود. در دستنوشــته خورد و این امر باعث چرخیدن دائم چــرخ می هم می شود و تعادل به می

مانــد و  دو طرف با هم برابــر مــی کلی لئوناردو داوینچی اثبات شده است که در هر حالت گشتاور
  چرخش دائمی نخواهد بود.

  
  در دستنوشتۀ لئوناردو داوینچی: طرح ماشین کار دائم ۴شکل 

اثــر الجامع بــین العلــم والعمــل النــافع فــی صــناعة الحیــل  ) این طرح در ترجمۀ فارسی رسالۀ۲(
کتابخانۀ سپهساالر، ترجمۀ محمــد  ۷۰۸است (نسخۀ خطی شمارۀ  ق) آمده۶۰۲الزمان جزری (د  بدیع

ر اصل عربــی و ر). این بند د۲۵۷هـ،گ ۱۱، کتابت سدۀ ]دنه ،ق۹۰۰ ح[ بن داوود علوی شادی آبادی
م به تصــحیح احمــد ۱۹۷۹های ترجمۀ فارسی موجود نیست. متن عربی این اثر در سال  در سایر نسخه

 ١م بــه وســیلۀ دانلــد هیــل۱۹۷۴است. ترجمۀ انگلیسی آن در سال   یوسف الحسن در حلب چاپ شده
نظــری و  مبــانیبــا عنــوان محمد جواد ناطق و حمیدرضا نفیســی  از منتشر شد. ترجمۀ فارسی امروزی

  توسط مرکز نشر دانشگاهی چاپ شد. ۱۳۸۰در سال عملی مهندسی مکانیک در تمدن اسالمی 

                                                    
1. Donald Hill 
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یسی شدۀ طرح دوم:   متن بازنو
م و عمل وی چنانست که دو صــفحه از آهــن بســازند و در میــان هــر دو صفت دور دائ

سازند و فراخی هر خانه آن مقدار باشــد کــه درو پنجــاه مــن  ١های منحرف صفحه خانه
های  آرند و هر دو صفحه بر روی خانهجد. و در هر خانه سی من سیماب درماب بگنسی

و محکم به لجام بپیوندد و در وسط وی سوراخ بدارند و درو محور ثابت پیوندد  ٢مهندم
و بر قطب ترکیب کنند و یک بار یک درو محکم به قوة تمام آن را بگرداننــد، بعــد از آن 

  نباشد از گشتن باز نماند. همیشه بگردد و تا آن را مانع
اســت،  توضیح طرح دوم: ماشین کار دائم پیشنهاد شده در این نسخه که با عنوان دور دائم آمده

هایی بــا قاعــدۀ  اول دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن طــرح محفظــه طــرحاســاس کــاری مشــابه 
چــوبی صــلب  های اســت، جــایگزین میلــه االضالع که بخشی از آن ها بــا جیــوه پــر شده متوازی

شــود و ماننــد  جا می بــه کند و مرکز ثقل جا درون لوله حرکت می جیوهاست. با چرخش چرخ،  شده
 همیشه شد که گشتاور یک طرف  نمونۀ اول، تصور می

ً
بیشتر از طــرف دیگــر اســت و چــرخ دائمــا

  چرخد. با توجه به دالیل ذکر شده، این چرخش دائمی هم غیر ممکن است. می

  

                                                    
 متوازی االضالع، [مستطیل] کج شدهمنحرف= . ١
 اندام، منظم . مهندم= به٢

: ســازوکار مشــابه طــرح دوم ٦ شــکل سپهساالر ۀکتابخاننسخۀ بیان دور دائم در : ٥ شکل
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ی ریاضی از الغ بیگ امیر دانشمند سمرقند   یک مع

  گزیده و ویراستۀ محمد باقری

ــ
ُ
تر آنکــه  ه بــود نصــف ده بــود. عجــبعجب عددی در لغت فارسی دیدم، با آنکه مساوی ن

 
ُ
تر آنکه چون بشمردم پنجاه و پنج بود؛ و چون پنجاه بر او افزودم بــاز  ه نیز بود؛ و طرفهنصف ن

یاده تأمل کردم زیاده از پنج نبود و پنج بر او افزودم، مساوی دو شــد؛  پنجاه و پنج بود. چون ز
 
ُ
مس ه شد. بهتر آنکه از پنجاه (و) شش کم بود. معهذا سه خو پنج از او نقصان کردم نصف ن

تر آنکه خمــس پنجــاه نیــز بــود؛ و  تر آنکه دو خمس پنجاه نیز بود؛ و تازه پنجاه بود؛ و لطیف
تر آنکه او را بر خمس پنجاه افــزودیم، ده شــد و  تر آنکه عشر پنجاه نیز بود؛ و مضحک رنگین

چون بر خمس دیگر افزودیم نه شد و چون بر خمس افزودیم هشت شــد و چــون بــر خمــس 
فت شد و چون بر خمس دیگر افزودیم شش شد و بــر خمــس دیگــر افــزودیم دیگر افزودیم ه

پنج شد. یک خمس پنجاه را از او ساقط کردیم، چهار شد. خمس دیگــر وضــع کــردیم، ســه 
تر از  شد. خمس دیگر ساقط کردیم، دو شد و خمس پنجاه را کم کــردیم، یــک شــد. عجــب

  ، مساوی آن.عجایب آنکه دو ثلث او مساوی اوست و ثلث به اضافۀ آن

  پاس
هجری قمــری، صــفحۀ  ۱۳۲۹(چاپ سنگی،  زنبیلفرهاد میرزا معتمدالدوله این معما را در کتاب 

  پاسخ آن را به صورت زیر داده است:و ) آورده، ۵۵
 ه است، نصف ده است؛با آنکه مساوی نُ  ؛١مخفی نماند که این عدد در لغت فارسی پنج است

 به حساب جمل پنجاه و پنج است و  پنجچرا که عدد 
ُ
نیز به حساب جمل پنجاه و پنج اســت؛ و  هن

ه دو حرفســت ، یعنی نُ ه نیز بودتر آنکه نصف نُ  و عجبنصف ده نیز هست که پنج نصف ده است؛ 
  ه است.باشد نصف نه است که یکی از آن دو حرف نُ  ه، و پنج مطلوب که هو یکی  نکه یکی 

را به حساب جمل بشمارند، پنجاه و پنج خواهد  پنج. یعنی پنجاه و پنج بود تر آنکه چون شمردیم طرفه

                                                    
 .مقالهدر همین » (حساب ُجَمل)عددنویسی به شیوۀ ابجد «عنوان  با ۲نوشت  پیبنگرید به  .١
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و چون پنجاه را بر او افزودیم، باز پنجاه و بود؛ 
 ناســت پنجــاه کــه  ه. یعنی بر پنج که پنج بود

و شــود؛  است افزوده شود، باز پنجاه و پنج می
، ظاهر است چون تأمل کردیم زیاده از پنج نبود

و پنج که بر او افزودیم که زیاده از پنج هم نبود؛ 
. یعنی پنج که بر پــنج مطلــوب مساوی دو شد

عدد چهار  دشود که  می دوافزوده بشود مساوی 
و پنج ده است؛  دوعدد شش است، و عدد  وو 

ه شد. در این فقره نقصان کردیم، نصف نُ از او 
را از پنجاه توان کرد. یکی آنکه پنج  دو توجیه می

اســت بــاقی  نه کــه و پنج کم کردیم، نصف نُ 
ماند. یکی آنکه پنج را از ده کم کردیم، پنج  می

 باشد. هباقی ماند که نصف نه است که 
، زیــرا کــه بهتر آنکه از پنجاه، شش کم بود

بــه حســاب جمــل شصــت و یــک  پنجاهلفظ 
که پنجاه و پنج باشد، شش عدد از آن کمتر است و اگر پنجــاه و شــش بخــوانیم،  پنجاست و لفظ 

. یعنی پنجــاه، معهذا سه خمس پنجاه بودبدیهی است که پنجاه و پنج از پنجاه و شش کمتر است. 
  باشد، سه خمس از آن پنج است. جو  نو  بپنج حرف است و پنج که 

کــه بــه  دوتوان کرد. یکی آنکه  فقره سه توجیه میدر این  تر آنکه دو خمس پنجاه نیز بود. لطیف
است و این  هاست و یکی  نحساب ده است، خمس پنجاه است. یکی آنکه دو خمس پنجاه، که یکی 

است که سه  جاست که دو باشد و یک خمس آن  بعدد لفظ پنج است. یکی آنکه یک خمس پنجاه 
است  ه. یعنی یک خمس لفظ پنجاه که نیز بود تر آنکه خمس پنجاه و تازهباشد و دو و سه، پنج است؛ 

  . بدیهی است که پنج عشر عدد پنجاه است.تر آنکه عشر پنجاه بود و رنگینو آن پنج است؛ 
 ه. یعنی یکــی از اخمــاس لفــظ پنجــاه تر آنکه آن را بر خمس پنجاه افزودیم، ده شد و مضحک 

و چــون بــر خمــس دیگــر است، و پنج معهود را بر آن افزودیم ده شد که خمس پنجــاه، ده اســت؛ 
و ه شــد؛ است افــزوده شــد ُنــ ناست بر خمس دیگر لفظ پنجاه که  ه. یعنی پنج که ه شدافزودیم نُ 

را افــزودیم  هاست  ج. یعنی بر خمس دیگر لفظ پنجاه که چون بر خمس دیگر افزودیم، هشت شد
 ب. یعنی بــر خمــس دیگــر لفــظ پنجــاه کــه و چون بر خمس دیگر افزودیم هفت شدهشت شد؛ 

. یعنی بر خمس دیگر لفــظ و چون بر خمس دیگر افزودیم، شش شدرا افزودیم هفت شد؛  هاست 
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و را افــزودیم شــش شــد؛  هاســت  الــفپنجاه که 
. یعنــی بــر چون بر خمس دیگر افزودیم، پنج شــد

نج را با آنکه است، چون پ نخمس دیگر پنجاه که 
شــود کــه  پنجاه است جمع بکنی پنجاه و پــنج می

 همان عدد پنج است. 
و یــک خمــس پنجــاه را از آن ســاقط کــردیم، 

باشــد یکــی از  الــف. یعنــی یــک کــه چهــار شــد
اخماس لفــظ پنجــاه اســت. از پــنج کــم کــردیم، 

. خمس دیگــر وضــع کــردیم، ســه شــدچهار شد. 
اســت از  بیعنی یک خمس دیگر لفظ پنجاه کــه 

خمــس دیگــر ســاقط پنج کــم کــردیم، ســه شــد. 
است از پــنج کــم کــردیم، دو بــاقی مانــد.  ج. یعنی یک خمس دیگر لفظ پنجاه که کردیم، دو شد

. یعنی خمس پنجاه را که کم کردیم یکی شد. خمــس پنجــاه ده م کردیم، یک شدخمس پنجاه را ک
  مطابق است. ی ک یماند که با عدد  است؛ از پنجاه که ده موضوع شود چهل می

. یعنی عدد پنج که سه حرف است؛ که دو تر از عجایب آن که دو ثلث آن مساوی آنست عجب
. یعنــی یــک و ثلث به اضافۀ او مســاوی اوباشد، مساوی پنج مطلوب است؛  جو  بثلث او که به 

  شود که عدد حرف پنج است. است، بر او افزوده شود، پنجاه و پنج می نثلث حرف پنج که 

  
  ازبکستان مدرسۀ الغ بیگ در سمرقند

در پارک محمد تراغای ملقب به الغ بیگ پیکرۀ 
 )جمهوری لتونی(شهر ریگا  – کرونولدا
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  رصدخانۀ الغ بیگ در سمرقند

  :۱ نوشت پی
 . مشکالت دیوان انوری نوشته و اکنون بر جا نمانده اســت، آورده باشــدشاید این معما را الغ بیگ در شرحی که بر 

ً
ظــاهرا

این شرح جزو یک مجموعۀ خطی بوده است که حدود سیصد و پنجاه سال پیش در هندوســتان بــرای محمــد بــن خــاتون 
عاملی از وزرای قطبشاهی دکن تنظیم شده بود ولی بعدها از آن مجموعه خارج شده و اکنون نشانی از آن در دست نیســت 

، ۱۱و  ۱۰، شــمارۀ ۳، سال مجلۀ موسیقیاستاد محیط طباطبائی در  ، نوشتۀ مرحوم»یک نامۀ تاریخی«نگاه کنید به مقالۀ (
 ).۲۳-۲۲، ص ۱۳۲۰دی و بهمن 

پسر شاهرخ تیمــوری ) ق۸۵۳درگذشته در نزدیک سمرقند  –ق ۷۹۶متولد سلطانیه (محمد تراغای ملقب به الغ بیگ 
ق رصدخانۀ معروف سمرقند را بنــا ۸۲۴ل وی در سا. امیری ترکستان و ماوراءالنهر به او سپرده شده بود ۸۱۴بود و از سال 

را در  زیــج جدیــد گورکــانیالدین جمشید کاشانی، قاضی زادۀ رومی و علی قوشــچی  کرد و به کمک منجمانی چون غیاث
پــس از فــوت  ۸۵۰الغ بیگ که خود دوستدار علم و هنر و حامی علما و هنرمنــدان بــود در ســال . ق تألیف کرد۸۴۱سال 

ق فرزندش عبداللطیف حکومت بلخ را که الغ بیــگ ۸۵۳در سال . ، به سلطنت نشست)زدیک ریدر فشافویه، ن(شاهرخ 
گــور الــغ بیــگ نزدیــک . بر پدر شورید و چون بر او دست یافت امر داد او را کشتند. به او داده بود الیق شأن خود ندانست

منــد  الغ بیگ بــه ادب فارســی عالقه. ستگور پدرش شاهرخ و جدش تیمور در بنای موسوم به گور امیر در سمرقند واقع ا
مجلــس،  ۴۷۳در پشت نخستین برگ از دومین رسالۀ موجود در نســخۀ شــمارۀ . بود و زیج خود را به فارسی نگاشته است

م: انشاء میرزا الغ بیگ در مدرسۀ مرو: «ای از او نقل شده است بدین قرار جمله
َ
مــاء عــال

َ
ِم ِعلِم ُعل

َ
ما، َعل

ّ
 علیما، عالما، عال

ی الدوام عالی دار
َ
  .)یادش به خیر مرحوم عبدالحسین حائری که توجه مرا به این نوشته جلب کرد.» (را َعل

. ن. نوشــتۀ ت» الــغ بیــگ«مقالــۀ : برای اطالع بیشتر دربارۀ زندگی و فعالیت علمی و فرهنگی الغ بیگ نگاه کنید بــه
یــرایش حســین علمی دانشمندان اسالمیزندگینامۀ نیازوف، ترجمۀ حسین معصومی همدانی، ) قری(کاری  ، جلد اول، و

زندگینامــۀ علمــی ، ٢٥٣ -٢٤٨)، ص ١٣٨٩(چــاپ دوم  ١٣٦٥معصومی همدانی، شرکت انتشارات علمــی و فرهنگــی، 
؛ محمــد ۵۸-۵۶، ص ۱۳۷۲، زیر نظر احمد بیرشک، شرکت انتشارات علمــی و فرهنگــی، جلــد دوم، ان اسالمیدانشور
انتشارات علمی و فرهنگی، الدین جمشید کاشانی به پدرش های غیاث ، نامهاز سمرقند به کاشانباقری،    .۱۳۷۵، شرکت 
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  : عددنویسی به شیوۀ ابجد (حساب ُجَمل)۲نوشت  پی
رفــت، حــروف الفبــای عربــی در ترتیبــی  در این شیوۀ عددنویسی که برای محاسبات ریاضی و نجومی دورۀ اسالمی به کار می

بــرای ســهولت فراگیــری، ایــن  نظر گرفته میغیر از ترتیب عادی آن در  الفبــای عبــری اســت.  شد که مطابق با ترتیــب حــروف 
ــت، 

َ
َرش

َ
ص، ق

َ
َمــن، َســعف

َ
ــی، َکل

ّ
بجــد، َهــَوز، ُحط

َ
ا ترتیب حروف را به صورت کلماتی پیاپی بدون معنی خاص در آورده بودنــد: 

خذ، ضظغ. از این حروف برای نمایش اعداد در یک دستگاه شمار رمزی ا
َ
شد کــه در آن ارزش عــددی هــر حــرف  ستفاده میث

  به قرار زیر بود:

  ن  م  ل  ک  ی  ط  ح  ز  و  ه  د  ج  ب  ا

۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  

  

  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت  ش  ر  ق  ص  ف  ع  س

۶۰  ۷۰  ۸۰  ۹۰  ۱۰۰  ۲۰۰  ۳۰۰  ۴۰۰  ۵۰۰  ۶۰۰  ۷۰۰  ۸۰۰  ۹۰۰  ۱۰۰۰  

  شد. منظور می کو  ز، ج، بهای عربی آنها یعنی  ، معادلگو  ژ، چ، پبرای چهار حرف ویژۀ الفبای فارسی، یعنی 
  آوردند. تر را به دنبال آن می های پایین کردند و مرتبه برای نوشتن عددها از باالترین مرتبۀ اعشاری شروع می

  .۱۱۹۹= غقصط ، ۶۶= سو مثال: 
  آوردند: می غرا قبل از  ۱۰۰۰، ضریب ۱۰۰۰یا بیشتر از  ۲برای نوشتن عددهایی شامل مضرب 

  .۹’۵۱۸’۲۳۵= طغغ ثیحغ رله، ۱۲۰۰۰= یبغ، ۳۰۰۰= جغ، ۲۰۰۰= بغ

رود، امــا هنگــامی کــه از آن بــرای عددنویســی شصــتگانی  چون این شیوۀ عددنویسی رمزی است، صفر در آن به کار نمی

 در نوشتن  می      استفاده کنند، برای گذاشتن صفر در مرتبۀ خالی عالمت
ً
هــایی بــا  اعداد با حروف ابجــد تفاوتگذارند. ضمنا

یســند.  می        دایره و بی نقطــه بــه صــورت ) را بی۳شود. حرف جیم (ج = رسم خط معمولی وجود دارد که در اینجا ذکر می نو

  ).      و نویسند (      ) را شبیه همزه می۷۰۰) و ذال (ذ=۴های دال (د= حرف

کننــد. پــنج  ثبــت می     ) را بــه صــورت۵۰نسخ به صورت        و حرف نــون (ن =) را به شیوۀ خط ۲۰حرف کاف (ک =
یســند و اگــر  می ضــه، شــه، قــه، صه، سهرا وقتی حرف دیگری به آخرشان نچسبد به صورت  ض، ش، ق، ص، سحرف  نو
   ) به آخرشان بچسبد، آن را به شکل     ۵(= هحرف 

ً
نگارند. وقتی به دنبال کاف حرفی مربــوط بــه آحــاد  ) می۶۵=         (مثال

) و جــز در ۲۹=       و ( )۲۴)، (      =۲۳=   )، (  ۲۲کشــند. مثــل (        = (غیر از الف) بیاید ســرکش کــاف را رو بــه پــایین می
 گذارند. ها را نمی صورت امکان اشتباه نقطه

های کســری بــه ترتیــب عبارتنــد از: دقیقــه، ثانیــه، ثالثــه، ...، عاشــره و  وقتی عددی در پایۀ شصتگانی نوشته شود، مرتبــه
های یــک عــدد شصــتگانی معلــوم  های باالتر از آحاد عبارتند از مرفوع، مثّنی، مثلث، مربع، ...، معشر. برای آنکه مرتبــه مرتبه

 قــه(درجــه)،  جــهانــد:  ین عالیــم چنیننویسند. ا باشد، باالی اولین یا آخرین رقم شصتگانی عالمت اختصاری مرتبۀ آن را می
 ه(تاســعه)،  ســعه(ثامنــه)،  منــه(سابعه)،  سبعه(سادسه)،  سه(خامسه)،  مسه(رابعه)،  بعه(ثالثه)،  لثه(ثانیه)،  نیه(دقیقه)، 

 مــن(مســبع)،  ســبع(مســدس)،  س(مخمــس)،  مس(مربع)،  بع(مثلث)،  ث(مثّنی)،  نی(مرفوع)،  ع(عاشره) و همچنین 
  شر(متسع) و  تسع(مثمن)، 

ً
: ۳۰عالمت اختصاری برج و معادل  ج(معشر). ضمنا

ً
 درجه است. مثال

3 11 60 24 84
60 20

= ´ + + = و                            11 584 30 25
60 60 60

= ´ + + +
´

 



١۴٨

ل 
سا

ن، 
یرا
و ا

م 
سال
ی ا
لم
 ع
ث
یرا
م

شت
ه

م
رۀ 
 ش
،

ول
ا

 
ی 
یاپ
(پ

15(، 
ن 
ستا
تاب

و 
ر 
ها
ب

۱۳
۹۸

  غافقی ۀاألدویة املفرد دستنوشتۀ
١کاناداگیل  کتابخانۀ دانشگاه مکاُسلِر  مجموعۀ در

  ٢چِآدام َگ
  ٣فرترجمۀ شمامه محمدی

  اش رسالهغافق و 
سِلر، در دانشگاه مککتابخانۀ تاریخ پزشکی 
ُ
به  جالب توجهیل کانادا)، نسخۀ خطی آگیل (مونتر ا

. ل. 
ُ
ا دارد. این نسخۀ مصور به زبان عربی و دربــارۀ  کتاب فی األدویة المفردة، به نام ۷۵۰۸شمارۀ 

ق)، داروشــناس و ۵۶۰داروهای مفرده (ساده) است. ابوجعفر احمد بن محمد غافقی (د حــوالی 
اگر چه دربارۀ زندگی خود غافقی  ٤این اثر را در سدۀ ششم هجری نوشته است. شناس اندلسی، گیاه

دنیای اسالم بسیار تأثیرگذار بود. طبق  شرق و غرباطالع چندانی در دست نیست اما کتاب او در 
مقالــه یــا مــدخل دربــارۀ  ۹۴۵م)، کتاب اصــلی غــافقی شــامل ۱۹۴۵ماکس مایرهوف (د  برآورد

   ٥گیاهی، جانوری و کانی بوده است.با منشأ  داروهای ساده
یسنده در برگ  ابــوجعفر احمــدبن اســت:  آمــده چنــین بســملهپ نسخه و پس از ۲نام کامل نو

کتــاب فــی به صورتی توصیفی در سطر سوم همــان صــفحه،  هم. نام کتاب محمدبن سّید الغافقی
ر به ترتیب بــه صــورت ۲۸۳ر و ۱۰های  ذکر شده است. دو عنوان دیگر نیز در برگ األدویة المفردة

 طب قافقیدر کنار ُمهرهای زده شده بر کتاب وجود دارد. عنوان  کتاب الغافقی(کذا) و  طب قافقی

1. “The Palaeographical and Codicological Features of the Osler Manuscript in the Context of the Manuscript
Transmission of al-Ghāfiqī’s Herbal”, in Ghafiqi, The Herbal of al-Ghafiqi: a facsimile edition with critical 
essays, ed. F. Jamil Ragep & Faith Wallis, (with Adam Gacek & Pamela Miller), Montreal, 2014: pp. 18- 34.

 .گیل که این نوشته را برای مترجم تهیه کردندروان در دانشگاه مکفهم خوببا تشکر از فاطمه سوادی و سجاد نیک
یسندۀمدرس  ،)لمونترآ( گیل مک دانشگاه اسالمی، مطالعات کتابخانۀ سابق رئیس .٢ های  های بسیاری دربارۀ نسخه ها و مقاله کتاب و نو

.adam.gacek2@gmail.com، فارسی و عربی خطی
  sh.mohammadifar@yahoo.com؛ میراث علمیمی، همکار علمی مجلۀ المعارف اسالعضو علمی گروه تاریخ علم بنیاد دائرة .٣
، ۱۹۶۵، چاپ نزار رضا، بیروت، دار مکتبة الحیاة، عیون األنباء فی طبقات األطباءابن ابی اصیبعه،  بنگرید به:غافقی  برای زندگینامۀ .٤

.۵۰۱ -۵۰۰ص
5. Max Meyerhof, Étude de pharmacologie arabe tirées de manuscrits inédits. III. Deux manuscrits illustrés du

Livre des Simples d'Aḥmad al-Ġāfiqī'. Bulletin de l'Institut d'Égypte (Cairo). 23. 1941: p. 1. 
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و با دو "ق" و یک "ف" بدون نقطــه نوشــته شــده و حــاکی از ر) ۱۰(گ در باالی نخستین سطر متن 
بردنــد. این نسخه است زیرا در ایران گاه "ق" را به جای "غ" به کار می ویسندۀ عنوان][ن ایرانی بودن
) الجامع فی(یا  جامعو  األدویة المفردة کتابهای های این اثر در منابع دیگر به صورتدیگر عنوان

  ١آمده است. األدویة المفردة
تاریخ دقیق کتابت نسخه معلوم نیست، اما غافقی کتابش را در قرن ششــم هجــری در انــدلس 

 قرطبه) نوشته است. ابن میمون (
ً
و پزشک یهودی، از این نســخه  متکلمق)، ۶۰۱ -۵۳۰(احتماال

ــاراش در کتاب نامهاطالع داشته زیرا نوشته است که برای واژه
ّ
، از کتــاب غــافقی شرح أســماء العق

األدویــة ق)، کتــاب ۶۶۸ق) که به گواه ابن ابی اصیبعه (د ۶۴۶ابن بیطار (د  ٢ه کرده است.استفاد
الجــامع لمفــردات األدویــة غافقی را در سفرهایش به همراه داشته، از این کتاب در تألیف  المفردۀ

 بــار در ۲۰۰همچنین به عقیدۀ مایرهوف، ابن بیطار بــیش از  ٣خود بسیار بهره برده است. واألغذیۀ
سرعت از خاستگاهش به سایر کشــورهای  کتابش از غافقی نقل قول کرده است. شاهکار غافقی به

ق)، دانشــمند نامــدار و ۶۸۵دنیای اسالم راه یافت. حدود یک قرن پس از غــافقی، ابــن عبــری (د 
بیه که در آسیای صغیر ای از ایــن  متولد شد و در مراغه درگذشــت، گزیــده ٤پیرو فرقۀ مسیحی یعقو

  ٥نوشت. کتاب
ق، یعنی یک سال پیش از وفات ابن عبری ۶۸۴ترین نسخۀ موجود از این منتخب به تاریخ کهن

سلر
ُ
ابن عبری، خالصۀ خود را "به  ،و سی سال پس از کتابت و تصویرگری نسخۀ غافقی در ا است. 

های کم اهمیت" آراسته اســت. ترین روش برای حفظ همۀ مطالب اصلی و حذف بخشخردمندانه
  ٦کتاب بعدها به التینی ترجمه شد که سه نسخه از آن موجود است. این

ق)، گزیــدۀ دیگــری از ایــن ۸۸۰جمهور احسائی (شکوفایی ح بن ابیبن ابراهیماحمدبن علی
کسفورد ۹۷۴، به تاریخ ترتیب الغافقیبرگ) با نام  ۱۴۶ای از آن (در کتاب نوشت که نسخه ق در آ

  ) وجود دارد.۴۲۱(مجموعۀ بادلیان، هانتینگتون 

                                                    
1. A. Gacek, Arabic Manuscripts in the Library of McGill University: Union Catalogue, Montreal: McGill 

University Libraries, 1991, p. 95. 
ارابن میمون،  .٢

ّ
کس مایرهوف به و. و. فرانسیس به تاریخ ۴، ص۱۹۴۰، چاپ ماکس مایرهوف، قاهره شرح أسماء العق یه ۲۰؛ نامۀ ما  ژانو

 سلر موجود است.اکنون در کتابخانۀ اُ که هم ۱۹۳۸
، ۱۹۴۰ -۱۹۳۲  االعتماد ةمطبعماکس مایرهوف و جرجی صبحی، قاهره: ی ، چاپ و ترجمهمنتخب کتاب جامع المفرداتابن ِعبری،  .٣

  .۳۳، ص۱۹۹۶، مؤسسۀ تاریخ علوم عربی و اسالمیتجدید چاپ فرانکفورت: 
  م .کنونی شهر ملطیه در ترکیۀ .٤
گزیده (در نسخه از این  چهاراست.  وو  ه، د، ج، ب، الف. این اثر فقط مشتمل بر حروف منتخب کتاب جامع المفرداتابن ِعبری،  .٥

  قاهره، گوتا، حلب و گوتینگن) وجود دارد.
  .ل و ِبرنباز در مونیخ، .٦
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  ظاهر، متن و صحاف نسخه
سلر> وجود دارد،

ُ
مــاکس مــایرهوف  ١اگرچه شرح اولیۀ کوتاهی از این نسخه در کتاب <کتابخانۀ ا

 
ً
سلر برایش تهیه کرده بود، شرح نسبتا

ُ
نخستین کسی است که بر اساس فتوکپی نسخه که کتابخانۀ ا

  دقیقی از این نسخه نوشته است:
ای حکایت دارد. ست و از یک خوشنویسی حرفهالعاده تمیز و خوانا فوقط نسخه "خ

ویر اشک برای شخصی بلندپایه کتابت شده است. این نســخه تصــ نسخۀ غافقی بی
 حشــائشهــای نســخهبه نظر من حتی از تصــاویر بیشــتر  که داردزیبایی از گیاهان 

دهــد کــه نشــان مــی دیوسکوریدس نیز بهترند. البته در نسخه اشتباهاتی وجود دارد
هــای کاتبش متخصص این حوزه نبوده است. چندین تصحیح در نسخه و افتــادگی

کــرده، آگــاهی ابت میدهد که کاتب به محتوای آنچه کتزیادی در آغاز آن نشان می
برگ ابتدایی نسخه افتاده و کاتب دیگری رونوشتی از آنها را  ۹به نظرم نداشته است. 

های بسیاری از داروها به رنــگ گذاری و نوشتن نامحرکت به نسخه الحاق کرده و از
  ٢پوشی کرده است."قرمز چشم

شناسی و رمزنگاری این مجموعه حدود پنجاه سال پــس از های نسخهنخستین شرح از ویژگی
 فهرستآنکه من به دانشگاه مک

ً
نشدۀ کتابخانه را کشــف کــردم، گیل آمدم و چهار مجموعۀ عمدتا

  ترین شرح این نسخه چنین است:نگاشته شد. جدید
 روی کاغــذهای 

ً
"بخش اصلی متن روی کاغذ بّراق ضخیم غیر اروپایی، و احتمــاال

ر
َ

نخســت کــه  ٤سازی نوشــته شــده اســت. اّمــا ُکراســۀ٣دورۀ اسالمی، و بدون َمسط
 در سدۀ 

ً
، کاغــذ آغشــته بــه جــوهر م در ایران به آن الحاق شــده ۱۹/ هـ ۱۳احتماال

در  ٥رسد که آستربدرقهاحتمال زیاد ساخت ایران است. به نظر می رنگ دارد و به آبی
  خط اروپایی است.آغاز و پایان نسخه از کاغذ بی

گــذاری شــده اســت.  صــفحه شــماره ۲۸۴نسخه با مداد، به خط یک اروپایی و در 

                                                    
1.  W.  Osler,  Bibliotheca Osleriana: a catalogue of books illustrating the history of medicine and science, 

Montreal: McGill-Queen's University Press, 1969: p. 663. 
ی ۲۰و. فرانسیس، به تاریخ  نامۀ مایرهوف به و. .٢  .۱۹۳۸ ۀژانو
و  ندکشید میهای راست خط به صورتبندهایی از ریسمان باریک سخت تافته، ی یکاغذ چندال ۀصفحفرایندی که طی آن روی  .٣

 م .ها تنظیم شودخط دوختند تا به کمک آن، فاصلۀ می
کردند تا  های بزرگی را چند بار تا میآنکه بتوانند کاغذها را به آسانی به یکدیگر بدوزند، برگه برایتبان برای آسانی کارشان و کا گذشتهدر  .٤

دادند. به این ها به هم پیوسته بودند، برش میبرگه را از همه طرف، به جز طرفی که همۀچندبرگی به دست آید. سپس این جزوه  ای جزوه
  مند. یدامن را ُکراسه می ها اندازه و دو به دو به هم پیوسته بودند. این جزوهایش همهآمد که برگهای به دست میترتیب جزوه

افشار  صدری فرهنگ فارسیچسبد ( یا کاغذی که از یک سو به جلد و از سوی دیگر به نخستین [و آخرین] صفحۀ کتاب یا دفتر میمقوا  .٥
 م و همکاران).
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 متن را است نسخه [آستر بدرقۀ] گذاری شامل صفحات اول و آخر  شماره
ً
که معموال

 ۵/۲۰×۵/۱۳ندازۀ محــدودۀ مــتن امتر و سانتی ۲۵×۱۸د. اندازۀ نسخه گیر در بر نمی
سطر دارد. هر سطر (فاصلۀ سطرها از همدیگر، به  ۲۳متر است و هر صفحه  سانتی

کراســۀ متر است. ســطرها در میلی ۸-۷ها) به اندازۀ ها و زیر عنوانجز عنوان فصل
ها امضایی وجود نــدارد.  سهای دارد. در پایان ُکراکشی شده، چارچوب خطنخست

شود (حتی در نخستین ُکراســۀ جــایگزین اغلب وجود ندارد یا دیده نمی ١واژۀ رکابه
های پایینی یا برش اضافی صفحات گاهی به دلیل تعمیر حاشیه این وضع شده) که

فاق می
ّ
 افتد. برخی از رکابهدر هنگام صّحافی ات

ً
خــط دیگــری بــه نســخه به  ها بعدا

 در پایــان هــر ۲۸۳ -۱۰های . بخش اصلی نسخه (برگاستافزوده شده 
ً
) احتماال

راسۀ ده
ُ
برگی رکابه داشته است. البته اثبات این قضیه با وجود صــفحات زیــاد ایــن ک

در  هــاُکراســه "انــد، ســخت اســت.نسخه که گاه بدون ترتیب درست صّحافی شده
  "به هم پیوسته است.تایی ترتیب کنونی، شامل صفحات ده، چهارده، شانزده و بیست

ســلر)،  ٢هایش به و. و. فرانسیسماکس مایرهوف در یکی از نامه
ُ
(نخستین کتابــدار مجموعــۀ ا

 تالش کرد تا ترتیب درست صفحات را نشان دهد اما دو صفحه را از قلم انداخت.
ضلعی سنتی صّحافی شده است. جلدها برگردان پنج این نسخه با جلد چرمی قرمز و بدون لبه

هــای مرکــزی  انــد. تزیینــات ترنجهای طالکوب تزیین شدهبا طرح  نقوش ترنج و سرترنج آراستهبا 
رنگ است. جلد  ). داخل جلدها مزّین به کاغذ آبی١ایرانی است (شکل » گل و مرغ«حاوی طرح 

مانند ُکراسۀ نخست، در سدۀ سیزدهم/ نوزدهم الحاق شده مّتصل به عطف وارونه اصل نیست و به
اندازه  که دو رویۀ آن با عطف جلد چندان هم اند، چنان ای دیگر جدا کرده ین جلد را از نسخهاست. ا

  .نیست؛ بلندای آن کمی بیشتر و پهنایش کمتر از عطف است

 
  ترنج مرکزی (پشت جلد) -۱شکل

                                                    
  . مشد مینسخه نوشته پیشین  برگدر پایین و رعایت ترتیب درست صفحات، بعدی کتاب که برای جلب توجه خواننده  برگواژۀ  نخستین .1

2. W. W. Francis 
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  آن نسخه و تاریخ کتابت
  شود:(سطر اول) چنین آغاز می بسملهپ و پس از ۲متن نسخه از برگ 

  قال ابوجعفر احمدبن محمدبن سّید الغاِفقی رحمه الله قد ُکنت شرعت: ١/۲/
  /: ِفی کتاب فی االدویة المفردة اتخذه بذکره لنفسی...۳/

چهار سطر پایانی از نخستین ُکراسه، در حاشیه کتابت شده است. شروع بخش اصلی نسخه در 
ه د [= دیسقوریذر چنین است: ِمَن ا۱۰برگ 

َ
ال سَّ

َ
  ]...دیسقوریدس/ سلقّوِة الغ

سلر، نیمۀ نخست کتاب اصلی را دربردارد که شامل ترتیب الفبایی ابجد و تا حــرف 
ُ
 کنسخۀ ا

  دهد. را تشکیل میبه عبارت دیگر، هر حرف، یک باب  است.
هــای دیگــر اســت کــه در هر حرف (باب) شامل توضیحاتی دربارۀ داروهای معمــول از کتــاب

آمده  شرح...ل و شرح زبانشناختی هر دارو، ذیل بخشی با عنوان های دیگر و غیر معمواش نام ادامه
  .شرح األسماء الواقع فی هذا البابیا  شرح ما وقع فی هذا الباب من األسماءاست؛ برای نمونه، 

و حتــی در  بــابهــر  ونمدخل فرعی دارد. در ۲۲۰۰مدخل اصلی، و حدود  ۴۶۸این کتاب، 
  های فرعی، ترتیب الفبایی وجود ندارد. مورد مدخل

  های اصلی به قرار زیر است: موضوع مدخل

تــُرج (پرتقــال؛ گ ها، بوتهگیاهان (علف - ۱
ُ
ر)، أنیســون ۱۱ها، درختان و غیره)، برای نمونه ا

نجــان (۸۱ر)، بــابوَنج (۳۵ر)، إسفاناخ (اسفناج؛ ۱۴ر)، أُرّز (برنج؛ ۲۸(
َ
پ)، ۷۲ر)، باذ

پ)، ِهلیــون ۱۳۹پ)، ِهنــِدبا (کاســنی؛ ۱۱۲ر)، َجــَزر (گــزر/ هــویج؛ ۷۳َبَصــل (پیــاز؛ 
پ)، ۲۵۹پ)، ُکزَبــَره (گشــنیز؛ ۲۳۰ر)، یاســمین (۱۶۰پ)، َزنَجبیــل (۱۳۸(مارچوبه؛ 

 ر).۲۵۸ر)، و َکّمون (زیره؛ ۲۷۸ر)، ُکّراث (تره؛ ۲۶۰پ)، َکَرفس (۲۴۷َکرَنب (کلم؛ 
خــراها و مانند اینها، ها، کانیسنگ -۲

ُ
کــان/ أریکــان (ا

َ
پ)، إســفیذاج ۴۹؛ ٢برای نمونه أرت

لق ۱۵۸پ)، ِزفت (قیر؛ ۱۳۱پ)، ُدخان (دوده؛ ۱۱۷پ)، َجزع (نوعی عقیق؛ ۵۰(
َ

پ)، ط
ر)، َحَجر (انــواع ۲۶۹ر)، ِکبریت (گوگرد؛ ۲۳۹پ)، یاقوت (۲۲۱ر)؛ طین (ِگل؛ ۲۲۶(

 پ).۱۶۵پ) و زاج (۱۶۹پ)، ُزجاج (شیشه؛ ۲۰۶ -ر۲۰۳سنگ؛ 
(پستانداران، پرندگان، ماهیان و غیره)، اعضای بدن و تولیدات آنها، برای نمونــه  جانوران -۳

ر)، دجــاج ۱۴۴پ)، هدهــد (۵۳ر)، أرَنب (خرگــوش؛ ۵۳ابن ِعرس/ ابن ُعرس (راسو؛ 
ر)، ِحــرذون (نــوعی مارمولــک؛ ۲۰۷پ)، حلــزون (۱۱۱ر)، َجــراد (ملــخ؛ ۱۳۴(مــرغ؛ 

                                                    
  م .متن است؛ و به همین منوال در بقیۀ ۲منظور سطر  .١
 ای معدنی که جزء غالب آن اکسید آهن است. مماده .٢
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َحه (پن۱۷۲پ)، ُزبد (کف، سرشیر؛ ۲۰۷
َ

پ)، ۹۶پ)، بیض (تخم؛ ۵۱یرمایه؛ پ)، أنف
 ر).۱۳۳ر)، و َدم (خون؛ ۱۳۴ر)، ِدماغ (مغز؛ ۱۱۸ر)، ُجبن (پنیر؛ ۹۸بول (ادرار؛ 

  ها آمده است:ر) این عبارت۲۸۳در پایان نسخه (گ
ومینون/ ُهو الِفلِفل .: ۱۹/ کولم/ ۱۸/

ُ
ون .:  ک مُّ

َ
وفیُرونهو الک

ُ
وَهیان/ الُبسر.: ۲۰ُهو / ک

ُ
د ذِکر  ک

َ
ق

  ١اصَناف الکّراِث فی حرف ک هیَمع 
 بر اتمام حرف کاف و جزء نخست نسخه، در نیمۀ های پیشزیر عبارت

ّ
گفته، انجامۀ کوتاهی دال

  ذکر شده است: الم در جزء دوم و سپاس خداوند چنین ، ادامۀ نسخه از حرفقمری ۶۵۴شعبان سال 
ه َحــقَّ َحمــِدِه ۲۲/ تّم َحرف الکاِف وبتمامِه تّم الجزء االّول من کتاَب /۲۱/

َّ
/ الغافقی والحمُد لل

عَبان َسَنه اربع حمس 
َ

لک فی منتصف ش
َ
م لک ۲۳(!) / هىسوذ

ّ
انی َحرف الال

َ
د الث

ّ
وه فی المجل

ُ
/ ویتل

ه َرب الَعالمین.
ّ
  والحمد لل
ای نامتعارف نوشته شده و خواندنش سخت است. عبارت مربوط به به شیوه قمری ۶۵۴تاریخ 

(پنجــاه) مختصــر شــده و خمسین همچنین واژۀ بین آنهاست. واو آن شامل سه واژه و بدون حرف 
قه، و  ٢انتهایش مانند "ی" نوشته شده است.

ّ
"ستمئة" (ششصد) نیز به صورت مختصر شدۀ "س" معل

  ):۲نوشته شده است (شکل  حروف "ت" و "ی" بدون نقطه و "ه" آخر

 
 ۲شکل 

نیز به طور مایل در حاشیۀ پایینی (ضمن تعمیر) نسخه به خط یک  ٣قمری ۵۰۴تاریخ نادرست 
 به۱اروپایی نوشته شده است. همین تاریخ در گ

ً
 ٤وسیلۀ دکتــر ســعیدر نسخه در کروشه و احتماال

  ه است.نوشته شد

                                                    
 ».انتها«یعنی  .١
 محرف "خ" هم نقطه ندارد.  .٢
 .میراث علمیشمارۀ  در همین» نکاتی در مورد غافقی و دوران زندگی او«. در مورد میزان اعتبار این تاریخ بنگرید به یادداشت تاریخی با عنوان ٣
ها به دکتر سعید است که در میان غربی به پیروز، همدان)، ملقب ۱۳۲۲ - سنندج۱۲۴۲کردستانی ( خانمیرزا سعیدمؤلف،  منظور .٤

پزشکی های دورهبه انگلیس،  شسفردر سه  مریکایی به نام آلکساندر بود. میرزا سعیدآسال در همدان، دستیار پزشکی  ۹او معروف بود. 
های خطی کرد. از دیگر کارهای او، فروش نسخهطبابت  یشتر عمرش را در همدان و تهرانب او. گذراندپزشکی را جدید، به ویژه چشم

اش در کتابخانۀ مجلس وجود دارد. به روایت برخی، او تغییر دین داد و حتی کلیسایی نیز در  نامه ها بود. خودزیستعدد به فرنگیمت
انجیل را هم به زبان کردی ترجمه کرد اخالق  ۀ"دکتر سعیدخان، اسطورمظهر ادوای،  ←برای اطالعات بیشتر( تهران ساخت. ظاهرَا 

جی. رسولی،  ؛۱۹۰ - ۱۶۹ ، ص۱۳۹۴، بهار ۲۲، ش۷، سال تاریخ پزشکی ۀفصلنام، "اجار و پهلوی اولق ۀپزشکی کردستان در دور
 م  .)]تاانتشارات نور جهان [بی ،یات شورای کلیساهای ایران، تهرانترجمۀ کمیتۀ ادب ،دکتر سعیدخان کردستانیکیدی آلن، 



 

  

١۵۴ 

تاریخ  ١با این محتوا وجود دارد: "ِسر دنیسن راس ر، نیز یادداشتی از و. و. فرانسیس۱در روی گ 
لندن بردم. و.  ٢خواند. من نسخه را نزد او در مدرسۀ مطالعات شرقی ق می۶۵۴مشکل این نسخه را 

نادرست است حتی اگر ناظر به تاریخ تألیف باشد زیرا غافقی در سال  ۵۰۴تاریخ  ٣و. فرانسیس".
  ق از دنیا رفته است.۵۶۰

وهر سیاه کتابت شده است. با این حال جوهر قرمز نیز برای نام مؤلفان یا منابع، متن اصلی با ج
یه، د  ماسه، شکوفایی در نیمۀ سدۀ ق؛ ابن ۲۴۳چه به صورت نام کامل افراد (برای نمونه، ابن ماسو

ق؛ همگی در ۳۲۰ق؛ ادریسی، د حوالی ۳۱۳ق؛ رازی، د ۲۹۲؛ ابن عمران، د حوالی هجری سوم
پ؛ ۱۶۹، گاألحجــارپ؛ ۱۳۲، گکتــاب األحجــارورت عنوان کتاب (برای نمونه، ر) یا به ص۱گ 

یــا  لیهای ر) به کار رفته است. مطالب مربوط به غافقی با عبارت۱۶۱ر، ۱۲۷پ، ۱۱۶، گالفالحة
هــایی کــه مؤلــف آنهــا بــرایش اند و عبارتپ) مشخص شده۱۳۹پ، ۱۳۷پ، ۱۳۶(گ.  المؤلف

مشخص کرده است. از رنگ قرمز برای زیرنویس تصاویر،  غیرهو  مجهولناشناس بوده را با عبارت 
های مربوط به مطالب منقول، و اختصــارات نیــز اســتفاده ها/ بابگذاری حروفی برای فصلشماره

پ) رنگ قرمز ۹ -پ۲شده است. برای نام گیاهان و منابع استفاده شده در ُکراسه نخست نسخه (گ
دست رفتۀ نسخه که بازنویســی و الحــاق شــده عبارتنــد از:  به کار نرفته است. نام گیاهان بخش از

شــنه (خــزه۶ر)، اذخر (علف لیمو؛ ۵أسارون (زنجبیل خودرو؛ گ
ُ
پ)، أرمــال (پوســت ۶؛ ٤ر)، ا

رس؛ ۷درختی از جنس دارچین؛ 
ُ
بُهل (مایمرز/ ا

ُ
ر)، أراک (چوب مســواک؛ ۸پ)، أثل (گز؛ ۷ر)، ا

  ر).۹پ) و آس (مورد؛ ۸پ)، آبنوس (۸
ــ ــار اختص ــای چه ــه ج ــرف "د" ب ــود دارد: ح ــخه وج ــده در نس ــتفاده ش ــابع اس ــرای من ار ب

"دیســقوریدوس" (دیوســکوریدس؛ شــکوفایی در نیمــۀ دوم ســدۀ نخســت م)، "ج" بــی نقطــه (بــه 
م)، "ف" به جــای ۲۰۰های ج اول/ چسبیده و یا غیر چسبیده) به جای "جالینوس" (د حوالی  شکل

ابــوبکر رازی (د  الحاوی فی الّطــّب"و "ح" به جای " ق)،۲۸۲ -۲۸۱"ابوحنیفه دینوری" (د حوالی 
هــای حروفــی پــس از آنهــا، بــه وســیلۀ خــط کوتــاهی در گذاریاین اختصارها و شماره ٥ق).۳۱۳

  اند.باالیشان مشخص شده
به جای  هییا با  ای در داخلش(گاهی باز) با نقطههای اصلی با یک دایره  انتهای مطالب مدخل

                                                    
1. Sir Denison Ross 

 م شود. خوانده می SOAS »مطالعات شرقی و آفریقایی ۀ (مدرسۀ)دانشکد«امروزه با نام  .٢
  . خواندمی ق۶۵۴ با اطمینانمایرهوف نیز این تاریخ را  .٣
 م .اسالمی به انواعی از گلسنگ نزدیک است شرح انواع "اشنه" در منابع دورۀگچک در اینجا اشتباه کرده است.  .٤
ش الئونورا دی وینچنتسو ( وسیلۀرایش شده بهوی را ندارد. این اطالعات از نسخۀ ر) اطالعات مربوط به "ف" و "ح"۴سلر (گاُ  نسخۀ .٥

  )پ درست است. م۳ین اطالع، نشانی گسلر، برای ا) به دست آمد. (در نسخۀ اُ ۳۵
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گفتــه بــرای جــدا  گوشه مشخص شده است. این سه نقطۀ پیش طه با آرایش سهیا سه نقإنتهاء کلمۀ 
  است.   ها هم به کار رفته شرحهای فرعی در بخش  کردن مدخل

کاتب اصلی متن را تنظیم و تصحیح کرده، هر چند آشکارا به این نکته اشاره نشــده اســت 
بــه چشــم  پ). در تصحیحات دیگر دست کم دو دســتخط۷۳پ، ۷۱ر، ۷۱پ، ۵۰ر، ۲۷(گ
هــای  پ). بیشــتر تصــحیحات بــه افتادگی۷۷پ، ۷۳پ، ۷۱ر، ۷۱پ، ۴۷ر، ۳۸خورد (گ می

شمارۀ  عالمت تصحیح و افتادگینسخه مربوط است. دو نوع   ۲در این تصحیحات وجود دارد: 
شــود) های خطی ایرانی دیده مــیزبرنگاشت (که اغلب در نسخه ۲و یک خط خمیده. شمارۀ 

- ها به کار میهای دیگر یک واژه، و عالمت خط خمیده برای افتادگیها یا مترادفبرای صورت
پ، ۶۶وجــود دارد (گ صــّح انــد در انتهایشــان واژۀ  هایی از متن که از قلم افتادهرود. عبارت

های پ) ولی مترادف۱۷۰پ) و گاهی کلمۀ پس از آنها در درون متن خط خورده است (گ۷۳
خری، نسخها غیر منقوط (به جای منقوط ی حو  ۲موجود در حاشیه با عدد 

ُ
) مشــخص نسخة ا

ر) ۱۲۳پ، ۷۲ها نیز خط نازکی وجود دارد (گباالی برخی از واژهپ). ۱۶۹ر، ۱۰اند (گشده
های تیــرۀ کجــی کند. گاهی نیز حذفیات با خطها اشاره میکه به حذف کتابت اشتباه آن واژه

  ر).۱۶۱اند (برای نمونه در گ ها معلوم شده روی واژه

  هاخطها و دست لمق
ق) و ۶۵۴که گفته شد، متنی که به ما رسیده است، دو بخش دارد: بخش اصــلی (بــه تــاریخ  چنان

تــر)  هـ فراهم شده است. اما در بخش اصــلی (کهن۱۳در ابتدای نسخه که در سدۀ  نخستُکراسۀ 
پ، ۳۰ -ر۳۰ها با دست یا قلمی متفاوت کتابــت شــده اســت (بــرای نمونــه در  نسخه، برخی برگ

  ر).۱۶۴پ، ۱۲۲پ، ۶۸

  های اصلکُراسه
ق) و عنوان داروها به خط شرح...، و حرف...، باب حرف...ها (های اصلی فصلعنوان

َّ
سیاه  ١ُمَحق

  اند. هایی بر باال دارند، نگاشته شدهنزدیکتر است و طّره (سرک) ثلثکه گاهی به خط 

                                                    
١.  

ّ
نسبت  ابن مقلهاست که ابداع یا سامان دادن آنها را به  گانه خطوط شش ۀو از جمل خوشنویسی اسالمیهای مهم  ق از شیوهخط محق

  خطاند. برخی از خطاطان  داده
ّ

 کوفینزدیکترین خط به و اند. این خط از خطوط اصیل اسالمی  تهدانسرا پدر خطوط عربی  قمحق
نوشته روف اندام است که با فواصل منظم و بدون تداخل حاست. در این خط اشکال حروف یکدست، یکنواخت و درشت  ساده

 شوند. م می



 

  

١۵۶ 

 
  پ۱۱۱گ -۳ شکل

 
  پ۱۳۸گ -۴ شکل

 
  پ۳۴گ -۵ شکل

هــای دورۀ مملوکیــان های خط نسخ که ویژگی بسیاری از نسخهطرف دیگر، متن اصلی طّرهاز 
) متن شرحهای فرعی (تری در عنواناست را به همراه خطوط تیره نازک و ضخیمی دارد. خط ضخیم

  گذاری دارد. وجود دارد. متن اغلب منقوط است و گاهی هم حرکت
روف این متن وجود دارد. برای نمونــه، ســر حــرف ح شکلهای منحصر به فرد در برخی ویژگی

، ف ،ش، سممدوده همزه و بر روی  الفتر است. بر روی بدون طّره، اغلب از پایش ضخیم الف
ّق غیر آخر نیز سرکش ( ککمانۀ مشخصی وجود دارد.  ن، و ق

َ
کل/ ش

َ
غیــر  ل) ندارد و اغلب بــه ش

آخر نیز پــای پهنــی ل ا نوشته شده است. آخر شبیه است و اگر هم سرکش داشته باشد، نازک و جد
آخر نیز یا اغلب دم کوتاهی بر جانب  متر رفته است.  دارد که بر روی خط پایه نشسته یا از آن پایین

  پیش از خود چسبیده است.ر آخر نیز اغلب به  حچپ یا دم بلند مستقیم رو به پایین دارد، و 
در جاهایی که ِاعراب گذاشته شده، کسره به صورت خط عمود یا کج، تنوین در حالت نهــادی 

 و َعلٰی  ٰی مقصوره نیز در کلماتی مانند إل الفنکره، به صورت یک نشانۀ مّواج نشان داده شده است. 
شکلی مشــخص  vعالمت  دون نقطه (ُمهَمل) مانند س و ر بامنقوط است. حروف ب ی به صورت

اشتباه  غو  جاند تا با نیز بدین گونه نوشته شده عو  حهای زیرنوشت کوچک حروف  د و شکلانشده
  آخر به همین دلیل نوشته شده است. هنیز بر روی ه نشوند. همچنین صورت غیر آخر 



 

 

١۵٧ 

ۀ 
شت
نو
ست
د

دۀ
فر
مل
ة ا
وی
ألد
ا

 
ی
فق
غا

  
  ر۱۳گ -۶ شکل

 
  ر۲۴ای از گهای برگزیدهواژه -۷ شکل

  پ)٩ – ر ٢(گ  ُکراسۀ نخست افزوده شده
 در سدۀ خط نسخ در 

ً
هـ) به کار رفتــه ۱۳ُکراسۀ نخست، که در هنگام ترمیم نسخۀ اصلی (احتماال

های ایرانی دارد. خط این بخــش، ضــخامت کمتــر و های مشترک زیادی با دستنوشتهاست، ویژگی
های آن اغلب ضخیم و یکسانند.  تر نسخه دارد و خط تیرهانحنای بیشتری در مقایسه با بخش کهن

م نبوده است، اما طّرهاگرچه کتابت ا
ّ

های تیز مشخصی بــه ســمت چــپ روی ســتون ین بخش منظ
  منحنی است، نه صاف.پایانی هم  لوجود دارد. پایۀ  ال الفو ستون غیر آخر ل حرف 

 
  ر۳گ -۸ شکل

 
  ر۳ای از گهای برگزیدهواژه -۹ شکل
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  ویرصات
سلرکتاب  را مایرهوف واین نسخه  صاویرتتعداد 

ُ
، اما اگر نقاشــی هــر اند تا دانسته ۳۶۷ کتابخانۀ ا

  دارد. تصویر ۳۹۷در نظر بگیریم،  تصویرگیاه مجّزا را یک 
 تصــاویروجود دارد. در ایــن بخــش از نســخه  تصویر) ُنه ۹ -۲در بخش الحاقی به نسخه (گ

 در حاشیه
ً
 درون متن جای دارند. تصاویر موجود د تصاویراند، ولی در بقیۀ نسخه  معموال

ً
ر معموال

یکی به آخر  تصویروجود ندارد. کار  تصاویراند و زیرنویسی برای شرح این حاشیه اغلب بریده شده
وقع سهو فی هــذا شود: اش این عبارت خوانده میپ) انجام نشده و در جای خالی۲۷۹مانده (گ

 یک یا دو، و گاهی سه و حتــی چهــا اإلخال
ً
ر (در این جای خالی اشتباهی رخ داده است). معموال

  ر).۲۵۱ر، ۸۸در یک صفحه وجود دارد (برای نمونه در گ تصویر
 حشــائشدر ایــن نســخه وجــود دارد کــه از کتــاب  تصــویر ۹۰طبق نوشتۀ مــایرهوف، حــدود 

  نویسد:ای به و. و. فرانسیس، می. او در نامهاست دیوسکوریدس اقتباس نشده
دیوســکوریدس  حشــائشهــای ام کــه در نســخهتهیه کرده تصاویریمن فهرستی از 

 تصــاویرانــد. تعــداد ایــن  وجود ندارد. پس این گیاهان برای یونانیان ناشناخته بوده
هــای ست. این بسیار مهم است زیرا من نسخۀ دیگری که حاوی نگــارهتا ۹۰حدود 

  شناسم. این گیاهان و داروها باشد نمی
دو نوع ریشۀ  صویرتیز دارد: را ن تصاویرگیاهان (با گل و میوه)، این  تصاویراین نسخه عالوه بر 

نج،گیاهی (
َ
ل
َ
ر)، چهار نــوع قــارچ خــوراکی یــا دارویــی (طراثیــث، جمــع ۷۶ر؛ َبهَمن، گ۳۵گ ا

ــتانداران، مارهــا، ۲۵۰ر، ِکشــَنه، گ۲۵۰پ؛ َکمــا، گ۲۱۹طرثــوث، گ پ)، هشــت جــانور (پس
 پ)،۵۳پ)، أرنب (خرگوش؛ گ۵۳پ)، ِابن ِعرس/ُعرس (راسو؛ گ۵۲ها)، شامل افعی (گ ماهی
 -ر۱۱۹پ)، سه نوع جنــد بادســتر/ قســطوریون (بیدســتر؛ گ۵۳(خرگوش دریایی؛ گ ١البحرأرنب
از أظفارالطیــب (صــدف نــوعی جــانور  اویریتصــر). همچنین ۱۱۱پ)، ِجّری (مارماهی؛ گ۱۱۹

ر)، دیگ و ابزاری ۱۴۴ر)، َهَدَبه (خرخاکی؛ گ۶۸پ)، َبنک (پوست نوعی درخت؛ گ۵۱آبزی؛ گ
؛ ٢ر)، َحزازالَصــخر (نــوعی گلســنگ۱۵۸صمغ حاصل از برخــی درختــان؛  برای تهیۀ ِزفت (نوعی

فیر (پوستۀ خشک دانۀ جوز هندی؛ گ۱۹۶گ
َ

  پ).۲۱۴ر)، و طالش

                                                    
  م .نوعی نرم تن دریایی .١
مؤلف این مقاله به اشتباه، حزازالصخر را نوعی اگزما یا جوش پوستی دانسته است که در ترجمه تصحیح شد. در برخی منابع نوعی  .٢

 ببیماری پوستی به همین نام وجود دارد که با همین گلسنگ درمان می
ً
  اشتباه کرده است. م ه این دلیل مؤلفشود و احتماال
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  پ)۱۵۸ِزفت (گ ابزار تهیۀ -۱۰ شکل

گردد که این هـ برمی۱۱ترین تاریخ ثبت شده بر آن به سدۀ پس از کتابت و نگارگری این نسخه، کهن
تــرین توان دریافت. قدیمیشد. این را از روی سه ُمهر که دو تا از آنها تاریخ دارند مینسخه به ایران برده 

بر آن حک  وسالم علی ابراهیممتر است، عبارت میلی ۱۰×۱۷ر) که بیضوی شکل و به اندازۀ ۱۰ُمهر (گ
 متعلق به شخصی به نام ابراهیم و یا علی ابراهیم بوده است ۱۰۵۱شده، دارای تاریخ 

ً
. دومــین ١و احتماال

ر) زده شــده ۱۰گفتــه (گ متر دارد و در همان صفحۀ مهر پیشمیلی ۱۴×۱۷ُمهر شکل چهارگوش و اندازۀ 
(و یــا  الدین محمد الحسینیجمالام ر نیز وجود دارد. بر این مهر ن۲۸۳ای از این مهر در گاست. بریده

؟ حک شده است. دو مهر دیگر دیگر نیز بر نسخه زده شده ۱۰۸۰) و تاریخ الدین الحسینیمحمد جمال
همتر که عبارت میلی ۱۳است: یکی کوچک و گرد به قطر 

ّ
ر، ۱۱۹بــر آن حــک شــده (گ توّکلت علی الل

 م۱۲۸پ، ۱۲۷
ً
  ر). ۲۸۳حو شده است (گر)، و دیگری بزرگ و گرد که اکنون کامال

  
  ر)۱۲۸ر، ۱۰مهرهای نسخه (گ -۱۱ شکل

                                                    
ی ِإْبَراِهیَم انبیاء ( سورۀ ۶۹رسد که این عبارت از آیۀ نظر میبه  .١

َ
َیا َناُر ُکوِني َبْرًدا َوَسَالًما َعل َنا 

ْ
 ) گرفته شده است.ُقل
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سلر در سال در ابتدا که این نسخۀ گیاه
ُ
برای دکتر  ١اشاز صاحب ایرانی ۱۹۱۲شناسی مجموعۀ ا

سلر (م. 
ُ
خریــداری شــد، گمــان بــر ایــن بــود کــه ترجمــۀ عربــی کتــاب ۱۹۱۹ویلیام ا  حشــائش) 

 متن عربــی کتــاب 
ً
دیوسکوریدس است. این نسخه به همراه نسخۀ مصّور دیگری که این یکی واقعا

، تهیه شد. توضــیحی دربــارۀ ٢شود اکنون در کتابخانۀ بادلیان نگهداری میدیوسکوریدس بود و هم
ن ر ای۱ای کاغذ و با مداد نوشته شده که بر روی گ) بر روی تکه۳۴۶این نسخه و شمارۀ قفسۀ آن (

  .٣نسخه چسبانده شده است
سلر از ج. ه. بیل، کارمند ادارۀ امور کشــوری هنــد

ُ
پونــد  ۲۵بــه مبلــغ  ٤هر دو نسخه را ویلیام ا

خرید. مالکیت جدید نسخه با برچسبی بر روی قسمت داخلی جلد رویی کتــاب بــا ایــن عبــارت 
کسفورد". سلر، بارونت، آ

ُ
  ٥نشان داده شده است: "از کتابخانۀ ِسر ویلیام ا

  وضعیت نگهداری
سلر از تعمیرات فراوان حاشیهاثر گیاه

ُ
ها آسیب دیده و گــاهی بخشــی از مــتن از شناسی کتابخانۀ ا

یس دارد.  تصویردست رفته است. در موقعیت کنونی، تعداد مناسبی  سرچین شده، رکابــه و زیرنــو
و کنــده شــده اســت  در اثر َنــم از بــین رفتــه تصاویرهایی از متن و همچنین در برخی جاها، بخش

یــا رّدشــان پ) ۶۹تا روی متن کشیده شــده (گ  تصاویرپ). در برخی جاها ۶۹پ، ۴۱ر، ۱۹(گ
  ر). همچنین گاه مقداری از جوهر/ رنگ پخش و جابجا شده است.۴۲مشهود است (گ

رنسخه   های دی
  تند از:شناسی گزارش یا شناسایی شده است که عبار تاکنون هشت نسخۀ خطی دیگر از این اثر گیاه

ق. ۹۹۰داراآلثار العربیه موزۀ هنر اسالمی قاهره، به تــاریخ کتابــت  ۳۹۰۷نسخۀ شمارۀ   - ۱
ســلر اســت و  صاویرتمطابق گزارش ماکس مایرهوف، 

ُ
و متن این نسخه بر اساس نسخۀ ا

 حتی همان اشتباهات و تصحیحات را دارد. 

                                                    
  الذکر نیست. منظور دکتر سعید سابق .١
  .های سوم تا پنجم کتاب دیوسکوریدس استاین نسخه شامل مقاله .٢
 بغداد) تاریخ  این یادداشت: این نسخه که در مدرسه نظامیه متن .٣

ً
 اکنون در شمارۀ ردۀته است، همفبه آن تعلق گر ۶۳۷/۱۲۳۹(احتماال

Arab. D. 138 شود. نگهداری می 
٤ .Indian Civil Service :م .١٩٤٧ -١٨٥٨های از تقسیمات سیاسی هند بریتانیا در سال  
  کتابخانۀشتی برگرفته از کتاب در باالی این برچسب، رونو .٥

ُ
نقاشی  ۳۶۷کند این نسخه "حدود با این محتوی وجود دارد که بیان می سلرا

 ۱۹۱۲، از یک ایرانی در سال ۳۴۶ عربی کتاب دیوسکوریدس، به شمارۀ جانوران" دارد و به همراه نسخۀ نقاشی از ۶رنگی از گیاهان و 
ای از این یان خالصهبادل در کتابخانۀ Hunt 421 (I) رسد نسخۀند که "به نظر میکیخریده شده است. این برچسب همچنین اعالم م

 در سدۀ پ فهرستی از اتفاقات تاریخی شهرهایی مانند سمرقند، هرات۲۸۳عالوه در گبهکتاب باشد."
ً
 )ـنهم ه و بغداد (همگی احتماال

 وجود دارد.  (حساب الشطرنج) ای مربوط به شطرنج و در زیر این فهرست، محاسبه
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پیشین، تنها حــاوی  این نسخه، مانند نسخۀ در دارالکتب المصریه. ١طلعت" ۶۲۴نسخۀ " -۲
 یک نیمه از نسخۀ اصلی است.

العاّمة (کتابخانۀ عمومی) رباط. این نسخه هــم شــامل نیمــۀ ةق الخزان۱۵۵نسخۀ شمارۀ  -۳
 ندارد. صویرت، و، ز) است و تاریخ و هـنخست نسخه (حروف الف، ب، ج، د، 

ته ای شخصی. این نسخه به خــط مغربــی نوشــای در طرابلس، موجود در کتابخانهنسخه -۴
است. این نسخه تاریخ ندارد و ابتدا و انتهایش افتاده است اما بیشتر محتوای نسخۀ شده 

 را که آخرین حرف از ترتیب ابجد مغربی است دارد.  شاصلی را دارد زیرا تا حرف 
ی تونس، اهدایی حسن حسنی عبدالوهاب. کاتب این نســخۀ  ۱۸۱۷۷نسخۀ  -۵

ّ
کتابخانۀ مل

یر، مطالب   بسیاری را از قلم انداخته است.ناقص و بدون تصو
ی ملک در تهران. این نسخۀ مصّور در ابتــدایش انــدکی  ۵۹۵۸نسخۀ شمارۀ  -۶

ّ
کتابخانۀ مل

ک، به ترتیب ابجد) اســت.  -افتادگی دارد و تنها شامل نیمۀ نخست نسخه (حروف الف
این نسخه برای نّواب میرزا شاه ابومهدی و به دست محمــد مظفــربن محمــد حکــیم در 

 ٢ق کتابت شده است.۱۰۷۷الحجه ذی ۲۹خ چهارشنبه، تاری
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. این نسخه در سدۀ هشتم هجری و به  ۷۴۰۱نسخۀ شمارۀ   -۷

بن مختاربن هادی حسینی یزدی کتابت شده است. این نسخه در بن مجتبیدست مرتضی
هــای داروهاســت و مانتها (از شروع حرف غ به بعد) افتادگی دارد و فقط شامل شــرح نــا

 ٣تصویر هم ندارد.
 دقیق و دیگر جزئیات این نسخه بــه  -۸

ّ
نسخۀ موجود در استانبول. هیچ اطالعی دربارۀ محل

 ٤دست نیامد.
سلر، هرچند تنها نیمۀ نخست اصل نســخه را در بــردارد، امــا 

ُ
آشکار است که نسخۀ کتابخانۀ ا

س این نسخه و نسخۀ رباط، جلد و بر اساترین نسخۀ مصّور موجود است. الئونورا دی وینچنتسکهن
  ٥منتشر کرده است. ۲۰۰۹را در سال  الفویرایش انتقادی این نسخه، شامل حرف  نخست

                                                    
ـ ش  ۱۳۰۸در سال های اهدایی احمد طلعت بک منظور کتاب .١  م .است همصریالبه دارالکتب ه
 م .۱۹۶ - ۱۹۵: ۱ ش، ج۱۳۵۲: ، تهرانملك یکتابخانۀ مل یخطکتابهای فهرست پژوه، و محمدتقی دانش افشارایرج  .2
انتشارات و چاپ  ۀ: مؤسس، تهرانکتابخانۀ دانشگاه تهرانکتابهای اهدایی آقای سید محمد مشکوة به  فهرست، محمد تقي دانش پژوه .٣

مرکزی و  ۀهای خطی کتابخانفهرست نسخهن است: عنوان این کتاب در چاپهای جدید چنی. [۵۴۶: ۱۶، ج  - ۱۳۳۰دانشگاه تهران، 
 ]م .مرکز اسناد دانشگاه تهران

4. Garijo Galán, “Radiografía de una obra inédita de Abû Ya'far al-Gâfiqi”, Revista del Instituto Egipcio de 
Estudios Islámicos en Madrid, 1997, 29: p. 283.  

5. 'Abū Ǧaʻfar 'Aḥmad b. Muḥammad Al-Ġāfiqī, Kitāb al-'adwiya al-mufrada di 'Abū Ǧa'far 'Aḥmad b. 
Muḥammad b. 'Aḥmad b. Sayyid Al-Ġāfiqī (Xii sec.), edited by Eleonora Di Vincenzo, Pisa and Rome: Fabrizio 
Serra Editore, 2009. 
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 القویم ومنهاجمعراج الحکیم  ۀرسال

از عالء بن حسین بیهقی

  ١رحیم عل کاوس

  مقدمه
آن همچون جابر بــن حیــان در  ۀهای برجست کیمیای دورۀ اسالمی و چهره ۀدر کنار آثار شناخته شد

پنجم  ۀسوم، مؤیدالدین اسمعیل طغرائی اصفهانی در سد ۀدوم، محمد بن زکریای رازی در سد ۀسد
هشتم هجــری، وجــود  ۀششم، حسن بن زاهد کرمانی و علی بن ایدمر جلدکی در سد ۀو آغاز سد

هــای های متأخرتر (نهم هجری و پس از آن) در کتابخانهتعداد قابل توجهی از آثار کیمیایی از سده
سیزدهم هجری تداوم یافته است. در  ۀحاکی از آن است که سنت کیمیای دورۀ اسالمی، تا سد ایران
معاصر با جلــدکی کــه در غــرب عــالم اســالم آثــاری بــه زبــان عربــی ۀسد  

ً
هشتم هجری و تقریبا

نوشت، حسن بن زاهد کرمانی در سرزمین هند، در شرق عالم اسالم، مقیم شده و آثار کیمیایی  می
های بعدی مؤلفانی چــون حســین بــن علــی به زبان فارسی تألیف کرده است. در سده سنگیگران

) که موضوع پژوهش حاضر است، ابوالقاســم ۱۰)، عالء بن حسین بیهقی (سدۀ ۹اخالطی (سدۀ 
) و ۱۲)، محمدتقی بن محمدکاظم مظفرعلیشاه کرمانی (سدۀ ۱۱بن ابوطالب میرفندرسکی (سدۀ 

  اند.نگاشته کیمیا بارۀ) آثاری در۱۳ی (سدۀ محمدکریم بن ابراهیم کرمان
هشتم، بــه تبعیــت از ســنت علمــی عــالم  ۀگرچه بیشتر آثار اصلی کیمیای دورۀ اسالمی تا سد

 ٢شود.اسالمی به همین جا ختم نمی ۀکیمیای دورداستان اند، اما اسالم، به زبان عربی نگارش یافته
در های پیشین نیز آثاری آثار علمی تمدن اسالمی عربی نیستند چنانکه در همان سده ۀاز طرفی هم

از  تجــارب شــهریاریق)، ۶۲۹اثر حبیش بن ابــراهیم تفلیســی (د  بیان الصناعاتاز جمله:  کیمیا
نام ه ) شاگرد ابن سینا، آثار متعدد کیمیایی منسوب به فردی بهـ۵ ۀشهریار پسر بهمنیار پارسی (سد

a.kavosirahim@merc.ac.ir دکتر تاریخ علم، پژوهشگر کیمیا و تاریخ شیمی، پژوهشگاه مواد و انرژی، .١

)، آخرین کیمیاگر مسلمان دانسته شده است. حتی جان هودسون در کتاب هـ۸ ۀریخ شیمی، عمومًا جلدکی (سد. در آثار کالسیک تا٢
است (هودسون،  دانسته» کیمیاگری اسالمی ۀآخرین نویسنده از نویسندگان دور«، جلدکی را نیز نادیده گرفته و ابن سینا را تاریخ شیمی

  اسالمی است. ۀرکیمیای متأخر در دو ۀی ناشی از کمبود پژوهش در حوزاظهارات). چنین ۳۶: ۱۳۷۴
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تنکلوشاه کبیر تبریزی و مجموعۀ آثار حسن بن زاهد کرمانی به زبان فارسی و آثاری هــم بــه حکیم 
هــای متــأخرتر آثــار کیمیــایی قابــل تر آنکه در سدهاند. از طرف دیگر و مهمزبان ترکی تألیف شده

 چهار تن از کیمیاگرانی که پیشتر نام بردیم (اخال
ً
طی، توجهی به زبان فارسی پدید آمده است. مثال

دانیم رسالۀ  اند. تا جایی که میعالء، میرفندرسکی و مظفرعلیشاه کرمانی) همگی به فارسی نوشته
  پیش از این معرفی و بررسی نشده است. قویمال ومنهاجمعراج الحکیم 

ق در شیراز نوشته شده است. ۹۰۷در باب کیمیا در سال  القویم ومنهاجمعراج الحکیم رسالۀ 
 به فارسی است، اما حجم عبارات و اشعار عربی نقل شده از کیمیاگران پیشین نزدیک به 

ً
رساله اساسا

حرم عبدالعظیم حسنی (ع) دارای  ۀای از این رساله در کتابخان درصد) رساله است. نسخه ۴۴نصف (
  ش اول رساله) و به نادرست منسوب به حسن بن زاهد کرمانی است.(عنوان بخ مفتاح الکنوزعنوان 

 
ّ
  ه، با دو بیت شعر آغاز شده است:رساله پس از بسم الل

  م کماالت وجودـف تو متّم ـلط    زن جودـتاح در مخـای نام تو مف
  ر عنایت است ما را مقصودـاکسی    از حاصل اکسیر و زر و نقره چه سود

ثنای الهی و صلوات بر پیامبر مکرم اسالم (ص) و آل او ذکر شده آنگاه در چند عبارت، شکر و 
نویســنده از نگــارش کتــاب و نیــز اوضــاع و  ۀانگیز ۀای نسبتا مفصل، درباراست. سپس در دیباچه

احوال شیراز در آن زمان مطالبی آمده است. پس از دیباچه، مطالب کیمیایی رساله در یک مقدمه و 
اول و دو ِقسم در عمل ثانی) نوشته شده است. مقدمه به موضوع علم چهار بخش (دو ِقسم در عمل 

ده اســت. کــرگانه به فلز هفتم (طال = ذهب) معرفی کیمیا پرداخته و هدف آن را تبدیل فلزات شش
  شود:مقدمه چنین آغاز می

ه إلی سواء السبیل که موضوع علم صناعت کیمیا، فلزات ست«
ّ
است  ١منطرقه ۀذایب ۀبدان أرشدک الل

  ٢)۳۶۸(بیهقی، ص ...» ذهبیه است.  ۀاز حیث استعداد وصول ایشان به غایت کمال که آن مرتب
سازی و تخلیص مــواد اختصــاص یافتــه اســت و چنــین به ضرورت و کیفیت آماده بخش اول

  شود:آغاز می
» 

ّ
قک الل

ّ
کــه عــداد مــواِد او ه إلتمــام المــرام کــه کیفیــت رفــع موانــع و اِ مفتاح الکنوز؛ بدان وف

کلــِک هــیچ آفریــده،  ۀموسوم و تا حال، رقم زد "علم مکتوم"مفتاح این گنج است و به  ةحقیقـلا في
  )۳۶۹(ص ...» نشده است چنان است که 

جداسازی و تخلیص  ۀدربارۀ طریق» ةتفصیل الحجر و تحصیل ماء الحیا«با عنوان  بخش دوم

                                                    
 .خوارچکش .١
صفحات مربوط به همان  ۀملک و شمار ۀکتابخان ۶۴۶۵ ۀشمار ۀنسخ برگرفته ازشود از متن رساله نقل می آنچه. در سراسر این مقاله، ٢

 .نسخه است



 

  

١۶۴ 

  اجزای مختلف اعم از اجساد و ارواح و ... است. این بخش چنین آغاز شده است: 
ه؛ بدان أّیدک ةمنبع الحیا«

ّ
إلیه را  الل  منه که طریق این عمل چنان است که اوال منحل مشاٌر

ٍ
بروح

پس بستاند یک جزو دیگر از کبریت محلول منقی مصفی و شش جزو  به آتش رطوبت تقطیر نماید. 
متساوی منقسم سازند و یک جزو از این اجزای منقسمه بر سر ثفل ریخته، سحق کند  یا هفت جزو

  )۳۷۷(ص ...» و آن مقطر را بر وی رد نماید 
طریق اختالط اجزای اکســیر «دارد به » قسم اول از عمل ثانی«وضوح عنوان  که به بخش سوم

ین بــاب برشــمرده اســت. آغــاز پرداخته است و استشهاداتی از کیمیاگران پیشین را در ا...» قمری 
  بخش چنین است:

  ةینها«
ّ
قک الل

ّ
ه إلی أعلی مراتب الکمال که طریــق اخــتالط اجــزای اکســیر الدرجات؛ بدان وف

  ) ۳۸۲(ص ...» قمری چنان است که بستاند یک جزو رماد 
آمده است و از منــدرجات آن معلــوم » قسم ثانی از عمل ثانی«نیز تحت عنوان  بخش چهارم

  در باب ترکیب شمس (ساختن طال) است. آغاز این بخش:است که 
  ةیغا«

ّ
الغنی کــه ترکیــب شــمس  ةیه ریاض آمالک برشحات سحاب الغاالغایات؛ بدان نظر الل

فضــه دو  ۀچنان است که بستاند مرهم اسفیداج چهار جزو، و روسختج منقی چهــار جــزو، و بــراد
  )۳۸۷(ص » جزو، و ماء الکافور یا لبن الطیور شصت جزو؛ پس ...

 به صورت بخش
ً
یــاد » قســم اول از عمــل اول«ها درون متن مرزبندی مشخصی ندارند و مثال

از » استشــهاداتی«اند. نویسنده در هر بخش، ابتدا مطالب مــورد نظــر خــود را آورده و ســپس  شده
 منابع مورد استفاد

ً
  است.  ذکر کردهرا خود  ۀکیمیاگران پیشین در باب هر مطلب عرضه کرده و عموما

کتاب که حدود یک صفحه است، ناظر بر این است که علم کیمیا معطوف به عنایت حق  ۀخاتم
  تعالی به کیمیاگر و مستلزم دوری وی از هوای نفس و اجتناب از صحبت اهل بغی و فساد است.

بــدان «ها و بندهای مختلف رساله، نویسنده کالم خود را با عبارات دعایی نظیر در آغاز بخش
 فتّ 

ّ
 «، ...»که  ةه لک أبواب الخیر و السعادح الل

ّ
بــدان «، ...»که  ةفه بصیرتک بنور المعربدان نّور الل

 
ّ
 «، ...»التحقیق که  ةه حالورّزقک الل

ّ
آغــاز  مانند اینهاو ...» ه إلی منهج القویم که بدان أرشدک الل

خــورد و اسالمی بــه چشــم مــی ۀکرده است. چنین تعابیری در برخی از متون تاریخی و علمی دور
 مختص عالء بن حسین نیست.

نزدیک به تصحیح انتقادی و انتشار مــتن کامــل ایــن  ۀنگارندۀ این نوشتار امیدوار است در آیند
  رساله توفیق یابد.
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  او ۀمؤلف و زمان
ــهآیــت  ۀکتابخانــ ۶۵۸۶به استناد آنچه در نســخۀ شــمارۀ  های ایران (دنا)دستنوشت ۀفهرستوار

ّ
 الل

یسنده را م معرفی کرده است (درایتی، » عالء بن حسین بیهقی«رعشی (ره) در شهر قم درج شده، نو
(دو » قاضــی عــالء«(دو نســخه)، » عــال«های دیگر، نویســنده بــا اســامی  ). در نسخه۸۵۹، ۹ج 

(در یک نسخه) یاد شده است. تاکنون اثر دیگری از این نویسنده چه در باب کیمیا » اعال«نسخه)، 
اســتادان یــا شــاگردان احتمــالی  ۀشناسیم. منــدرجات رســاله دربــاردر سایر موضوعات نمی و چه

  دهند.نویسنده اطالعی به دست نمی
شــود کــه از مطالبی که در مقدمۀ رساله و پیش از آغاز متن اصلی مندرج است معلوم مــی

یسنده اولین بار با مطالع د شده است. آنگاه منیک مجموعه در باب کیمیا به این علم عالقه ۀنو
 ،، ولی اظهارات استادان برایش نامفهوم بوده استی استادان این فن به سفر پرداختهدر جستجو

 به این دلیل که 
ً
انیف خــود کــالم را علــی « - به تعبیر خود او  - عمدتا  در تصــ

ً
دا حکماء متعمــ

یش بر علم کیمیا را از این رو همانند اغلب کیمیاگران که ِاشراف خ». نمایند غیرالنظام ایراد می و
امید از مخلوق منقطع ساخته و جازم شد که در  ۀرشت«کنند، او هم  الهی منسوب می ۀبه خواست

فریادرسی و هادی غیر از اکسیر عنایت الهی نیست، ... گام ســعی و اهتمــام در بادیــۀ  این فّن 
و بــه مطالعــۀ » این علم شریف به واجبی قیام نمــود ... ۀطلب نهاد و اول به جمع کتب معتبر

بیشتر روی آورد. از آنجا که او با خداوند عهد کرده بود که اگر بر علم کیمیا دست یابد آن را به 
تحریر در خواهد آورد، در صدد تألیف کتابی در کیمیا برآمد، اما موانعی پیش آمد که وی  ۀرشت

الحکیم ق به تألیف کتاب ۹۰۷نهایتا در سال  یم ومنهاجمعراج  یسنده در آغاز  القو مؤفق شد. نو
ق ۹۰۷هایی در ایالت فارس و شــهر شــیراز در حــوالی ســال کتاب، از مشکالت و نابسامانی

ید که بیش از سیصد هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. اما ســخن وی ســیاق سخن می گو
یدادی طبیعی مانند سیل یا از یک ناب ای دارد، نمیشاعرانه سامانی سیاسی توان دریافت که از رو

ید:و اجتماعی سخن می   گو
هجریه که سال هجدهم از قران چهارم بود در مثلث آبی در  ةئدر سال سبع و تسعما

، ناگهان از عواطف قضا بحر قهرش بجوش آمد و سحاب ظلمت، قاف تا ١برج عقرب
آفاق و انفس را فرو گرفت و تگرگ بال در کشتزار آمال و امانی باران شد و سیل  فنا قاِف 

در اقلیم بقا روان گشت و از صدمات آن، سّد شریعت خلل یافت و باب األبواب فتنه 

                                                    
» آبی«طبیعت » حوت«و » سرطان«شد در کنار دو برج گانه در نجوم قدیم است که گفته میهای دوازدهنام یکی از برج» عقرب«. ١

اند. منظور از مثلث آبی در اینجا، همین سه برج سرطان، عقرب و حوت است. هر سه برج از نه برج دیگر، به یکی دیگر از عناصر  داشته
  اند.چهارگانه (باد، خاک و آتش) منسوب بوده



 

  

١۶۶ 

  مفتوح شد و سپاه یأجوج و مأجوج حوادث، بساط نشاط را تاراج کرد؛ بیت:
  نهنگ عشق فرو برد طور موسی را    ز عاصفات قضا بحر قهر موجی زد

 ملــک  ۀو از آن ممّر به واسط
ً
قحط مروت اکثر بالد روی بــه خرابــی نهــاد خصوصــا
 
ً
 صفصــفا

ً
شــده؛  ١فارس به کثرت محن و بال و مزید فتن و َعناء ممتاز گشــته و قاعــا

ه از نفس امــار ۀمعظم بلیه آنکه پیشوایان گندم نمایان جوفروش که ابلیس از محکم
هنمود و از عبداستفاده میدقایق مکر و تلبیِس [آنان] 

ّ
بی بن سلولبن  الل

ُ
در میدان  ٢ا

ربود، اســتیال یافــت و از آنچــه ســالها بازی گوی نفاق میسازی و فنون شعبده حیله
ذخیره نهاده بود اندکی اظهار نمود و نیفزود و ایقاع و افساد بازار احتکــار و عنــاد را 
مجددا رواجی و رونقی دیگر افزود و بدین علت زیاده از سیصد هــزار مســلمان، از 

  :کبار، از لباس حیات عاری شد؛ بیت صغار و
  ردد تهی بساطفرزین شود پیاده چو گ    در شهر کس نماند از آن شد رقیب کس

ظلم و بدعت آن گروه دجال صفت، چنان صاعد شد  ۀو به شومی قحط الرجال نائر
 ۀکه خطۀ شیراز که به حسب لطافت آب و هوا و حسن سهی قامتان دلربا رشک روض

  ).۳۶۷(ص » آب شد.... خراب و بینمود و رضوان می

یا فردی که بیش از سی سال با وی  ، جمعی »طریق وفاق مرعی داشته بود«در چنین اوضاعی، گو
یسنده ُنـه ماه محبوس شده و در قید و  از ارکان دولت پادشاه را اغوا نموده و باعث شده است که نو

ه گرچه در ظاهر، این حبس ناپسند به عذاب گرفتار شود. عالء بن حسین، چنین اظهار کرده است ک
آمد اما در معنا فرصتی مغتنم بود تا وی به تألیف کتابی که مدتها در نظرش بود، بپردازد. بدین نظر می

ق و در حبس نوشته است. اما تألیف ۹۰۷دهد که وی این کتاب را در سال ترتیب، ظاهر متن نشان می
ه در متن آن حدود هفتاد مورد از متن آثار کیمیاگران پیشین ویژه از این جهت ک چنین اثری در حبس، به

رسد. شاید چنین بوده است که وی در خلوت حبس تفکر نموده و بازگویی شده است، بعید به نظر می
 پیش

ً
یسی نگاشته باشد. بنای تألیف کتاب را گذاشته باشد یا اینکه نهایتا   نو

یافتــه و دو بیــت شــعر بــدین  ٣»فیض ابدی«را با حساب جمل  ۹۰۷نویسنده ماده تاریخ سال 

                                                    
 «تعبیر . ١

ً
 صفصفا

ً
ها در قیامت آمده است؛ به معنای: از هم شدن کوهه در وصف متالشی است ک) ۱۰۶(طه/برگرفته از قرآن کریم » قاعا

  پاشیده و هموار شده.
هعبد. ٢

ّ
 ایمان آورده بود ولی اسالم او  الل

ً
بی معروف به ابن سلول از بزرگان قبیله خزرج در صدر اسالم بود که پس از جنگ بدر ظاهرا

ُ
بن ا

نمادین  ۀشود او به عنوان چهر ، همچنان که در اینجا دیده میکرده است. به هر حال ظاهری بود و در عمل بر علیه مسلمین فتنه می
 شناخته شده است.» نفاق«

، ۲، ۱، ۸۰۰، ۱۰، ۸۰فیض ابدی یعنی: ف، ی، ض، الف، ب، د، ی به ترتیب معادل اعداد:  ۀ. در حساب جمل (ابجد) حروف دو واژ٣
 .شود می ۹۰۷که مجموع آنها  هستند ۱۰، ۴
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  مضمون سروده و در مقدمۀ کتاب آورده است:
  ّرا ز بدیـر است معـدن خیـون معـچ      این نامه که شد طلسم گنج احدی

  »فیض ابدی«تاریخش از آن شده است       سـفیضی یابد تا ابد از وی هر ک

  های خط رسالهنسخه
گزارش کرده است، پنج نسخه از این اثر  های ایران (دنا)دستنوشت ۀفهرستواربنا بر آنچه درایتی در 

در  ۸و  ۶، ۳، ۲، ۱هــای ) که در ردیف۸۵۹، ص ۹های ایران موجود است (درایتی، جدر کتابخانه
دنا مذکور نبود. هشت  ۀاند. سه نسخۀ دیگری که از این رساله یافتیم در فهرستوار ادامه معرفی شده

  از:رساله عبارتند  ۀنسخ
در تهــران » ملی ملک ۀکتابخانه و موز«در  ۶۴۶۵ ۀشمار ۀکاملی از رساله در مجموع ۀ. نسخ۱

پایان  ۳۹۵ ۀآغاز و در صفح ۳۶۳ ۀصفحات مندرج در نسخه، در صفح ۀکه بر اساس شمار هست
 ۀسن«مجموعه  پایاندر  ولی، و تاریخ کتابت نسخه نیز درج نشدهیافته است. نام کاتب معلوم نیست 

یســنده را  آمده(هجری قمری) » ۱۲۶۵ این نسخه به خط نسخ نوشته شده و خواناســت و نو است. 
  ده است. ضبط کر» عالء«

شود. به خط آستان قدس رضوی (ع) نگهداری می ۀدر کتابخانکه  ۱۰۸۷۲ ۀ، به شمارۀ. نسخ۲
 
ً
زیبا و خوانا کتابت شده اما تاریخ کتابت و کاتب آن ناشناخته است. در انجامۀ نسخه  نستعلیق نسبتا

و الثناء نوشته  ةلتحیاین نسخه، از کتاب امام ثامن حضرت امام رضا علیه آالف ا«چنین آمده است: 
  معرفی نموده است.» اعال«این نسخه، مؤلف را » شد.

قدس رضــوی قــرار دارد. ایــن نســخه بــه خــط  آستان ۀدر کتابخانکه  ۱۰۸۸۵ ۀشمار نسخۀ. ۳
شکسته نستعلیق نوشته شده و با کمی تأمل قابل خواندن است. متن نسخه به صــورت دو قســمتی 
شامل قسمت اصلی و ادامه آن در هامش (در باال و راست صفحه) کتابت شده است. نام مستنسخ 

  ه است.معرفی شد» قاضی عالء«و تاریخ استنساخ نامعلوم است ولی مؤلف 
کتابخانۀ آستان قدس رضوی که به خط شکستۀ نستعلیق کتابت شده  ۱۰۹۳۶ ۀشمار ۀ. نسخ۴

 هنسخاین معرفی کرده است. » قاضی عالء«ولی نام کاتب و تاریخ کتابت نامعلوم است و مؤلف را 
به صورت متن و هامش نوشته شده با این تفاوت که هامش نسخه، خود، دو قسمتی است و دو  هم

  ه (هم در باال و هم در راست صفحه) متن اصلی را در بر گرفته است.حاشی
 ۀنســخشــامل کتابخانــه مجلــس شــورای اســالمی در تهــران،  ۹۱۱۹۸ ۀشمار ۀ. مجموع۵

 ۶۴صفحات مندرج در باالی نسخه بین صفحات  ۀکه بر اساس شمار استاثر این دیگری از 
ق در ۱۲۳۳ســال  ۀذیحجــ ۲۱وز پنجشــنبه آن، در ر ۀقرار دارد. بنا بر مندرجات انجام ۹۱إلی 

یســنده را  طهران و به دست اسمعیل بن یحیی مازندرانی کتابت شــده اســت. ایــن نســخه، نو



 

  

١۶٨ 

 » عالء«
ّ
الل   ه أعماله بالحسنی) معرفی کرده است.(فقیر کثیر التقصیر خادم الفقراء عالء ختم 

که به خــط نســتعلیق  ۱۲۰۶دیگر موجود در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ  ۀ. نسخ۶
این کتاب که مســمی بــه «خوانا نوشته شده است. در آغاز نسخه یادداشتی بدین شرح آمده است: 

آن که  ۀبود به دست این بنده آمد و پس از شرح مفصل سرلوح القویم ومنهاجمعراج الحکیم کتاب 
نامی از شارح و مصنف آن برده نشده بود، و نسخه کننده در آخر کتاب نوشته بود که این نســخه از 

 حضرت ثامن األئمه حضرت رضا  ۀخزان
ً
 از مقدمه شــروع  علیه السالم استنساخ شده؛ تیّمنا

ً
و تبّرکا

هنمود، من 
ّ
اســت. انجامــۀ کتــاب نامی از مؤلف در این نسخه نیامده ». التوفیق و علیه التکالن الل

امــام رضــا علیــه آالف  ۀاین نســخه از کتابخانــ«تاریخ کتابت را آورده اما نام کاتب نامعلوم است: 
هو الثناء نوشته شد. قد تّم الکتاب بیدّی الجانی المذنب، غفر  ةلتحیا

ّ
الثمانیه من  ةلیلذنوبه فی  الل

حســب الفرمــایش حضــرت «همچنین در ادامه آمده اســت: ». ۱۳۰۵ ةشهر رجب مرجب من سن
که دستور به کتابت داده است بعد از نوشتن،  کسینام » اشرف آقای ............ وجیزه استنساخ شد.

ای بدین پاک شده و ناخواناست. عالوه بر این، در منتهی إلیه صفحه در پایین و سمت چپ، ترقیمه
بید أقل علی اکبــر  ۱۳۱۵زده بیست و دوم رجب یکهزار و سیصد و پان ۀدر لیل«مضمون آمده است: 

رسد که این خط با خط متن نسخه تفاوت دارد، لذا این ؛ اما به نظر می»درفصی (فیضی ؟) الرشتی
صحیح به نظر  ۱۳۰۵کاتب نسخه باشد، بلکه کتابت نسخه در همان سال همان تواند شخص نمی

  مذکور بعدا افزوده شده است. ۀرسد و ترقیممی
 ۀرســال«مرکزی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری، با عنوان  ۀ. نسخۀ کتابخان۷

 ۀصــفحه) کــه در ابتــدای مجموعــ ۱۸بــرگ ( ۹مشتمل بر » شیخ حسن زاهد کرمانی الکنوزمفتاح 
قرار دارد. نام نویسنده غیر از عنوان در جایی از نسخه مندرج نیست، همچنین کاتب و  ۵۹۹ ۀشمار

  نسخه، موجود و لذا نسخه کامل است. ۀتاریخ کتابت نسخه نامعلوم اما انجام
ــهآیت  ۀدر کتابخان ۶۵۸۶. به نسخۀ شمارۀ ۸

ّ
مرعشــی نجفــی (ره) در شــهر قــم دســت نیــافتیم.  الل

  است. کردهمعرفی  ۱۰۹۷برگ و مکتوب به سال  ۵۴ه خط نسخ و نستعلیق، شامل دنا آن را ب ۀفهرستوار

  محتوای رساله تحلیل
 مفصل که پیشپس از دیباچه

ً
تر اشاره کردیم، مطالب اصلی رساله در قالب یک مقدمــه و ای نسبتا

  مهم قابل استفاده است: ۀچهار بخش مندرج است. از متن این رساله چند نکت
کیمیاگران اسالمی،  ۀدهم هجری همسو با جریان غالب و باور فراگیر در اندیش ۀاین کیمیاگر سد

  کیمیا را به عنوان رمزگشای آفرینش موجودات و امتزاج طبایع مکونات معرفی کرده است:
مطمح نظر اهل کمال از تحصیل این علم خجسته مآل جز اطالع بر عجایب اسرار 
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 مکونات نیســت، ســّیما تحقیــق  خلقت موجودات و غرائب اطواِر امتزاجاِت 
ِ

طبایع
بعث و رّد ارواح بر اجساد بعد از انحالل ترکیب و تهافت اجزا که طایر عقــول ذوی 

وار در األلباب از غایت دهشــت و نهایــت حیــرت در ایــن وادی خطرنــاک خفــاش
حجاب ظلمت متواری شده و اکثر علما غافل از آنکه بر صحت این معنــی و وقــوع 

تــر تر و هیچ برهان از این حکمت، قــویدلیل از این صنعت واضحاین دعوی هیچ 
  )۳۶۶نیست. (ص 

توضیح اینکه کیمیاگران معتقدند که گرچه کیمیا خــود بــه ضــرورت حفــظ اســرار از نــا اهــل، 
این علــم رمــز گشــودن از اســرار  ۀکمابیش در لفافه رمز و تمثیل و تشبیه پوشیده است، لکن فلسف

ِســّر «فرینش موالید گوناگون است. از این روست که از کیمیا به عنــوان آفرینش طبایع مختلف و آ
 ۀو عناوین مشابه یاد شده است. چنین باوری در اندیش» عالم اوسط«، »صنعِت طبیعت«، »خلیقت

شــود  هشتم هجری نیــز بــه طــور عمیــق و مبســوط دیــده می ۀحسن بن زاهد کرمانی، کیمیاگر سد
  ).۱۳۹۶(کاوسی رحیم و کوهکن، 

مانند بسیاری از متون کیمیایی، مبحث تبدیل فلزات یکی از محورهای اصلی رساله است. در ه
ترین و پایدارترین فلزات است که در زمان تکون آن در طبیعت (در گانه طال کاملبین فلزات هفت

بت و ... باعث تشکیل طال می شود و هر چه معدن)، مساعدترین شرایط طبیعت اعم از گرما، رطو
چنــین  ۀآینــد. چکیــدیط طبیعی از حالت بهینه دور باشند یکی از شش فلز دیگر به وجود مــیشرا

  شود:رساله دیده می ۀوضوح در عبارات عالء در مقدمای بهنظریه
هبدان أرشدک 

ّ
 ۀذایب ۀإلی سواء السبیل که موضوع علم صناعت کیمیا، فلزات ست الل

ذهبیــه  ۀمنطرقه است از حیث استعداد وصول ایشان بــه غایــت کمــال کــه آن مرتبــ
انــد اگــر در اثنــای تکــون است. چه همچنانچــه جــواهر متوجــه صــورت یــا قــوتی

ای غیر مناسب مالقی به تکون، ایشــان را از وصــول بــه غایــت مطلوبــه بــاز  عارضه
عقیــق و فیــروزه و امثــال گردد مثل لعل و دارد و یکی از اجساد ناقصه متکون می می

انــد کــه ذهبــی ۀذایبه منطرقه نیز متوجه صورت کاملــ ۀذلک جمیع مواد. اجساد ست
اگر در اصل تکــون زیبــق در غایــت صــفا و کبریــت در  اشرف و اعدل انواع است. 

بــرودت  ۀشود و اگر غلبــنهایت نقا و حّر و برد به اعتدال اتفاق افتد ذهب متولد می
قره منعقد گردد. اگر با کبریــت محرقــه کــه موجــب انحــراق عارض این ماده شود ن

مالقی گشت، اگر حرارت و یبوست طاری شــد اســرب شــود و اگــر حــرارت  است
بت بسیار عارض شد قلعی و اگر یبوست غلبــه کــرد نحاســین حاصــل  اندک و رطو

  )۳۶۸(ص » شود.می
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کارگاه کیمیا نیــز تســّری شرایطی که برای تکون فلزات در طبیعت مورد باور کیمیاگران است در 
معــراج  ۀگیرنــد. عــالء در رســالشود، چرا که کیمیــاگران از طبیعــت الگــو مــیدارد و پی گرفته می

ید:  می القویم ومنهاجالحکیم  حکیم (یعنی کیمیاگر) در جمیع تدابیر اقتدا به افعــال طبیعــت «گو
نطفه در طبیعت، رِحم بهتــرین  مثالی که وی در این مورد آورده این است که برای امتزاج». کندمی

بهترین ابزار است. قــرع عمیــا تنهــا » قرع عمیا«ترین موضع است، برای ترکیب طبایع نیز  و مناسب
یک دهانه دارد که ورود مواد اولیه، خــروج محصــول، خــروج بخــارات زائــد و ... همگــی از ایــن 

هــای آمــده توصــیه یمالقــو ومنهــاجمعــراج الحکــیم شــود. مثــال دیگــری کــه در طریق انجام می
زرع کیمیایی تو باید همانند زرع کشــاورزان در  گوید میبه فرزندش طاطا است که به او » هرمس«

). امــا ایــن ۳۷۴باشد (بیهقی، ص » موقع به«و » اندازه به«آن »ِ آتش«و » آب«طبیعت باشد، یعنی 
ؤلف ما با اصــل دیگــری نیــز ، در نظر م»کیمیاگر باید به افعال طبیعت اقتدا کند«باور کیمیایی که 

اســت، بــه ایــن دلیــل کــه » اشــرف«قابل جمع است مبنی بر اینکه تدبیر حکیم از تدبیر طبیعــت 
یدادهای طبیعی نه از روی قصد که از روی اتفاق است، ولــی اعمــال کیمیــایی از روی تــدبیر و  رو

  شود:هدفمند انجام می
ر طبیعت اشــرف اســت. بــه متفٌق علیه ارباب حکمت است که تدبیر حکیم از تدبی

شود ال علی القصد بلکه کیف مــا أتفــق دلیل آنکه هر فعلی که از طبیعت صادر می
شود شریک است به است و حکیم در فعلی که تدبیر او از طبیعِت آن چیز صادر می

 - دلیل آنکه ِاعداد مواد هر نوع و هر جنس کماینبغی نموده و رفع موانع و عوائق کرده 
اقتدای طابٌق النعل بالنعل به افعال  -به عنایِت خالق حکیم در آن ماده  بعد از توکل

و آثار طبیعت نموده؛ چون فعل او از عوارض خارجی که موجب فســاد بــود ســالم 
آن صورت بر او فایض خواهد شد اعم از  -به تقدیر واهب الصور  -ماند، المحاله 

  ).۳۷۳(ص ...» آنکه معدن یا نبات یا حیوان باشد 
مورد، بــا ذکــر نــام، بــه  ۷۲وفور به دانشمندان پیشین ارجاع داده و در  نویسنده در این رساله به

 
ً
نفر) ارجاع داده و از ایشان نقل قول کرده است.  ۱۹دانشمندان و کیمیاگران پیش از خود (مجموعا

  ).۱مورد نام کتاِب مورد ارجاع نیز در متن رساله آمده است (جدول  ۳۹از این تعداد، در 
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  القویم ومنهاجمعراج الحکیم . ارجاعات موجود در ۱جدول 

  (تعداد تکرار) -نام اثر   تعداد ارجاع  نام دانشمند یا کیمیاگر  ردیف

  )۱۴( - شذور الذهب  ۱۴  ١صاحب الشذور  ۱

  ۱۲  ٢هرمس  ۲
  )۲( - الکبری ةفلکی
  )۱( - السرّ  ةلرسا

  )۱( -٣أجرام الکواکب البرباویه

  ۱۲  جلدکی  ۳
  )۷( -٤الطلب ةینها
  )۱( -٥السرور ةیغا

  )۲( -) فردوس الحکمه( الفردوس  ۷  ٦خالد  ۴

  ۵  جابر بن حیان  ۵

  )۱( - ۀضکتاب الرو
 -) ةئما مسـخ(از کتب الـ کتاب األبدال

)۱(  
  )۱( - کتاب الضمیر

  ۳  جاماسب حکیم  ۶
کتابی که برای اردشیر بن بهمن الملک 

  )۱( -نوشت. 
    ۳  بیون برهمی  ۷

  )۲( - الذهب ةعزرا يالمکتسب ف  ۲  ٧المکتسبصاحب   ۸
  )۱( -٨العظمی ةلرسا  ۲  میثاوس  ۹

  )۱( - حقائق اإلستشهاد  ۲  طغرائی  ۱۰

    ۲  مریانس  ۱۱
    ۱  فیثاغورس  ۱۲

                                                    
یسنده اثر منظوم کیمیایی، ق)۵۱۵- ۵۹۳( بی. علی بن موسی اندلسی مغر١ ، که نزد کیمیاگران اسالمی بعد از وی بسیار شذور الذهب، نو

  شود.از او یاد می» صاحب الشذور«معروف است و عموما تحت نام 
خنوخ«پیامبر (ع) است و هموست که بنام  »ادریس«. هرمس همان ٢

ُ
محوری  ۀچهر. در مباحث کیمیایی به عنوان یک معروف استهم  »ا

 شود.شناخته می
  شناسیم.. امروزه اثری به این عنوان نمی٣
اثر  الذهب عةالمکتسب فی زراکتاب است که در شرح  الذهب عةالطلب فی شرح المکتسب فی زرا يةنهانام کامل این اثر جلدکی . ٤

  عراقی نوشته شده است. ابوالقاسم محمد بن احمد
 السرور فی شرح الشذور يةغا. ٥
به خاطر ظلمی که پدرش یزید بر اهل بیت پیامبر (ص) ولی شود کیمیاگر مسلمان شناخته میاولین  ،زمانیاز نظر . خالد بن یزید اموی. ٦

چند اثر کیمیایی به وی منسوب . شودبه بدی از او یاد میو حتی برخی از کیمیاگران نسخ نزد کاتبان روا داشت، او نیز منفور است و لذا 
 .۱۶۰- ۱۴۳: ۱۳۸۶، کاهانی است. بنگرید به: فردوس الحکمهاش آنها دیوان شعر کیمیاییترین ممهاست که 

. او نیز است الذهب عةالمکتسب فی زراترین آنها چند اثر در کیمیا که معروف ۀق) نویسند۵۸۰ د. ابوالقاسم محمد بن احمد عراقی (٧
 شود.خوانده می »المکتسبصاحب «شهرت اثرش نزد کیمیاگران،  ۀ، به واسطالشذورهمانند صاحب 

از این کتاب نام برده است (خلیل ابراهیم،  الذهب عةزرا يالمکتسب فابوالقاسم عراقی در  ولی، امروزه چنین کتابی موجود نیست ظاهراً . ٨
۱۳۶۹ :۹۲.( 
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  ١تفریق األدیان  ۱  ریسموس  ۱۳

    ۱  ٢اغاذیمون  ۱۴

    ۱  ٣أرس حکیم  ۱۵
  ٥ةحکمـلکنز ا  ۱  ٤احمد بن ابوبکر وحشیه  ۱۶
    ۱  ماریه قبطیه  ۱۷

  ٦سّر المصون  ۱  ذوالنون  ۱۸
    ۱  قیدروس  ۱۹

در این رساله، هشت مورد آیات و عباراتی از قرآن کریم آمده که البته از هیچ یک، تأویل و تفسیر 
 در مقام سپاس خدای تعالی و تدقیق برخی مفاهیم مورد نظر نویســنده 

ً
کیمیایی مراد نشده و صرفا

  .است آورده شده
 مفصلی از کیمیاگران پیشین را در متن خود بازگویی کرده است اما نویسنده گرچه مطالب 

ً
نسبتا

در اغلب مواضع از پیوند آن مطالب به همدیگر و طرح بحث به زبان خود ناتوان بوده یا غفلت کرده 
 دربار

ً
هایی که از پیشینیان آورده تحلیل و توضیحی هیچ یک از نقل قول ۀاست. به این ترتیب، تقریبا

خورد. این کاستی، به ست. برای خوانندۀ آشنا با متون کیمیایی این نقیصه آشکارا به چشم مینداده ا
 ةمفــاتیح الرحمــاثــری ماننــد  ۀطور مثال در مقایسه با محتوای کیمیــایی منســجم و ســازمان یافتــ

اثر حسن بن زاهد کرمانی محسوس است.  مفتاح الرموزطغرائی یا کتاب  ۀنوشت ةومصابیح الحکم
مــذکور  ۀهای کیمیایی است و از این حیث، رسال نظمی، ویژگی اغلب متناین پراکندگی و بی البته

  در حد متوسط است.

  منابع

 ۶۴۶۵ ۀخطــی شــمار ۀ، نســخالقــویم ومنهــاجمعراج الحکــیم بیهقی، عالء بن حسین،  .۱
  ملی ملک، تهران. ۀکتابخانه و موز

                                                    
. نسخ خطی این کتاب موجود است. عراقی نیز در دیانات واإلعتقاداتتفریق األدیان وتفرق العبادات والعنوان کامل اثر عبارت است از . ١

 ).۹۲: ۱۳۶۹از این اثر یاد کرده است (خلیل ابراهیم،  المکتسب
  .۱۳۹۶کرمی،  بنگرید به:او  ۀدربار: آغاثاذایمون؛ . ٢
یسند٣ به او  ةمصحف الحیاحسن بن زاهد یک اثر بنام  کیمیایی ۀتذکردر  .)۱۹۲، ۷ج  :۱۳۸۹درایتی، است ( الصنعة في لةرسا ۀ. نو

  .۱۳۹۵منسوب شده است. ببینید: کوهکن و همکاران، 
 باشد.» ابن وحشیه«معروف به » ابوبکر احمد بن علی«رسد صورت صحیح اسم او . به نظر می٤
 کنز الـحکمة فی علم الصنعة اإللهیه. ٥
خورد. ممکن است این اثر وی به مرور ایام از دست رفته باشد یا اینکه نام ذوالنون، چنین عنوانی به چشم نمی ۀدر آثار شناخته شد. ٦

سّر المصون فی علم خود،  کیمیایی ۀتذکردیگری برای یکی از آثار وی باشد. حسن بن زاهد کرمانی، کیمیاگر قرن هشتم هجری در 
 .۱۳۹۵: کوهکن و همکاران، بنگرید بهست. دانسته ارا اثری از جاماسب حکیم  المخزون



 

 

١٧٣ 

سال
ر

 ۀ
حک
 ال
ج
عرا
م

 می
قو
 ال
ج
ها
من
و

 می
س
 ح
بن

الء 
 ع
از

ی
یب ن

هق
ی

 

کیمیا و روش او در کتــاب  ۀزمینهای ابوالقاسم عراقی در کوشش« ،خلیل ابراهیم، فاضل .۲
  .۹۹-۸۶ص ، ۱۳۶۹، بهار ۲۶، شمارۀ ةمشکوحمیدرضا شیخی،  ۀ، ترجم»المکتسب

انتشارات مرکز اسناد  :تهران ،۷، ج ایران (دنا) یهادستنوشت ۀفهرستوار، ی، مصطفیدرایت .۳
 .۱۳۸۹، یاسالم یمجلس شورا ۀو کتابخان

 یکیمیای ۀعالم اوسط در اندیش ۀشناسانیتبیین هست« ،؛ کوهکن، رضایرحیم، علیکاوس .۴
، ص ۱۳۹۶، پــاییز و زمســتان ۱۴، شــمارۀ ۷ ۀ، دورعلــم ۀفلسف، »یحسن بن زاهد کرمان

۸۵-۱۰۴. 
فصلنامۀ تخصصی فقه ، »نقش خالد بن یزید بن معاویه در گسترش علم« ،کاهانی، مریم .۵

  .۱۶۲-۱۴۳، ص ۱۳۸۶، ۱۴، سال چهارم، شمارۀ و تاریخ تمدن

ــه .۶ ــی، طیب ــم« ،کرم ــرمس،  ۀسرچش ــا ه ــاذیمون ب ــبت آغاث ــی در نس ــت: پژوهش حکم
  .۱۵۸-۱۴۳، ص ۱۳۹۶، بهار و تابستان ۹۱، شمارۀ جاویدان خرد، »ابوالحکماء

اثر  تذکرهتصحیح و تحقیق در باب « ،کوهکن، رضا؛ خوشبخت، زیبا؛ هاشمیان، رخشاد .۷
، مهندســیالمللی پــژوهش در علــوم و دومین کنفرانس بین، »حسن زاهد غریب کرمانی

 .۱۳۹۵مرداد  ۷استانبول (ترکیه): دانشگاه استانبول، 
، ترجمۀ احمد خواجه نصیر طوسی، تهران: انتشارات مرکز تاریخ شیمیهودسون، جان،  .۸

 .۱۳۷۴نشر دانشگاهی، 



 

  

١٧۴ 

  
  کتابخانه و موزۀ ملی ملک ۶۴۶۵صفحۀ آغاز نسخۀ 
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  کتابخانه و موزۀ ملی ملک ۶۴۶۵صفحۀ پایان نسخۀ 
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  :از ابن َخّوام بغدادی ای نویافته رسالۀ
النکت الشمسیة في القواعد الحسابیة

  ١محمدرضا عرش

ّوام بغدادی 
َ

ه بن محمد بن عبدالرزاق عمادالدین ُحرَبوی بغدادی حاسب معروف به ابن خ
ّ
ابو علی عبدالل

بغداد به دنیا آمد. به همین دلیل در منابع  ٢ق در حربیۀ۶۴۳ق) ریاضیدان و طبیب در سال ۷۲۸ - ۶۴۳(
ه بن محمد ُحرَبوی نیز شــهرت دارد. وی از شــاگردان نصــیرالدین طوســی (

ّ
ق) و ۶۷۲ - ۵۹۷به عبدالل

منــوچهر بــن ق) و عّزالدین اربلی پزشک و عضدالدین ابو الکــرم ۷۱۸ - ۶۶۵الدین فارسی (  استاد کمال
ایرانشاه بن محمد دستجردانی کاتب بود. در علوم عقلی و نقلی استاد و در حساب و طب سرآمد اقــران 
خویش و دارای اخالق نیک و نفس فاضله و سیرت عادله بود. او مدتی به ریاست اطباء بغداد معّین شد 

ن موقوفۀ آن کوشش بسیار کرد و و مدتی ریاست مشیخۀ رباط را در بغداد به دست آورد و در آبادی و عمرا
کرد. در بالغت و انشا نیز دستی داشت و در ایراد خطابه بســیار فصــیح و  در آنجا فقه شافعی تدریس می

بلیغ بود. وی به خوردن معــاجین و مفرحــات معتــاد بــود و بــرای اصــالح مــزاج، خــوردن آنهــا را نــافع 
آراست و در و دیوار و سقف خانه را با گل  نگ میهای رنگار دانست. در موسم گل، خانۀ خود را با گل می

جا اقامت گزید. در آن وقت بهاءالدین محمد بــن  داد. ابن خوام مدتی به اصفهان رفت و در آن زینت می
الدین محمد بن بهاءالدین محمد جوینی حاکم اصفهان بود. او مورد توجه بهاءالدین محمد قرار  شمس

های او و فرزندان عالءالدین عطا  الدین محمد و عموزاده ن پسر شمسگرفت و مدتی تعلیم و تأدیب هارو
ملک جوینی به او محول شد. وی تا مدتی بعد از مرگ بهاءالدین محمد در اصفهان بود و پــس از آن بــه 

ق تدریس در مدرسۀ سلطانیه به او محول شد. در اواخر عمر و بعد از ۷۱۵بغداد بازگشت. در محرم سال 
ــه همــدانی وزیــر (د کشته شدن خواجــ

ّ
ق) در نزدیکــی تبریــز، عــده ای از ۷۱۸ه رشــیدالدین فضــل الل

دشمنانش به خاطر تقریظی اغراق آمیز که بر تفسیر قرآن رشیدالدین نوشته بود به کفر او شهادت دادند و 

  arshy1001@ yahoo.com، کارشناس ارشد تاریخ علم و دبیر ریاضیات .١
ه بلخی راوندی یکی از سرداران ابوجعفر منصور  بیرون. شهرکی بزرگ 2

ّ
شهر بغداد و نزدیک قبر احمد بن حنبل که آن را حرب بن عبد الل

خلیفه عباسی بنیان کرد. 
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ر الــدین و دادن مقــداری ز مردم را به کشتن او تحریک کردند اما او با پناه بردن به قاضی القضــات قطب
ق در بغداد درگذشت و در خانه اش بــه خــاک ســپرده شــد. ۷۲۸خود را از این خطر رهانید. او در سال 

؛ ۲۳؛ قربــانی، ص ۲۶۱- ۲۵۷(مــدرس رضــوی، ص اند  ق نوشته۷۲۴برخی منابع تاریخ وفات وی را 
  ).۴۶۷انزابی نژاد، ص 

  آثار ابن خوام
مقدمه و پنج مقاله (هر یک در چند  : این کتاب دارایالفوائد البهائیة فی القواعد الحسابیة -۱

فصل) است. در مقدمه از حقیقت علم حساب و عدد و خواص آن سخن رفته است. مقالۀ اول در 
فصل تنظیم شده است.  ۱۵گانه یعنی ضرب و تقسیم و نسبت است و در مقدمه و  اصول حساب سه

المعامالت  یمقالۀ دوم، ف فصل نگارش شده است. ۲۵در ادامۀ این مقاله، باب کسرها آمده که در 
فصل  سهفصل آمده و در ادامه، باب اجارات است که در  نهوقوانین البیوعات است و در یک مقدمه و 

 شــشی مقدمه و انگارش یافته است. مقالۀ سوم، فی انواع المساحات للسطوح والمجسمات، دار
 هشتعلم مساحت المربعات و آنچه متعلق به آن است را در مقدمه و  یفصل است. در ادامه، باب ف

 دوفصل و باب فی مساحة اجرام االجسام را در  چهارفصل و باب فی مساحة الدوائر والقسی را در 
فصل  ششاست. مقالۀ چهارم، در علم جبر و مقابله در مقدمه و آمده فصل و باب فی وزن االرض 
 چهارفصل و باب نسبت و باب اخراج جذر در مقدمه و  دودر مقدمه و  است و در ادامه، باب قسمت

فصل و باب مسائل ششگانۀ جبری و باب حساب خطأین نگــارش شــده اســت. مقالــۀ پــنجم، در 
مسئلۀ  ۳۳مسئلۀ بدون حل است و در انتها فصلی شامل  ۵۲شامل  ،استخراج مسائل جبر و مقابله

 دانشگاه فردوسی مشهد). ۶۱۸، نسخۀ شمارۀ البهائیه فوائداست (ابن خوام،  آمده بدون جواب
 فوائد البهائیهکتابخانۀ آستان قدس رضوی ابن خوام رسالۀ  ۵۳۷۲با توجه به انجامۀ نسخۀ شمارۀ 

هجری قمــری در اصــفهان بــه نــام بهاءالــدین محمــد جــوینی  ۶۷۵را در دهۀ دوم ماه شعبان سال 
(حک:  ق از طرف اباقاخان۶۶۳ینی در سال ق) نوشته است. بهاءالدین محمد جو۶۷۸-۶۴۸(ح

ق حــاکم ۶۷۸ق) حاکم اصفهان و بخشی از عراق فارس شد و تا زمان مــرگش یعنــی ۶۶۳-۶۸۰
در کتابخانۀ آستان قدس رضوی است که  ۵۳۷۲به شمارۀ  فوائد البهائیهترین نسخۀ  اصفهان بود. نفیس

در کتابخانۀ  ۱/۵۲۴ری به شمارۀ ای به خط مؤلف کتابت شده است. نسخۀ نفیس دیگ از روی نسخه
 ق (یک سال بعد از مرگ مؤلف) کتابت شده است.۷۲۹الهیات دانشگاه تهران است که در ذیقعدۀ 

دهد به عنوان یک کتــاب درســی مــورد  های متعددی نوشته شده که نشان می بر این کتاب شرح
خــود از  الحساب مفتاحق) در تألیف کتاب ۸۳۲الدین جمشید کاشانی (د  توجه بوده است. غیاث

  هایی که بر این رساله نوشته شده عبارتند از:  های آن استفاده کرده است. شرح این کتاب و شرح
 . اساس القواعد فی اصول الفوائدالدین فارسی به نام  الف) شرح کمال
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 ایضاح المقاصد لفرائد الفوائد.هـ) به نام ۸الدین کاشانی (سدۀ  ب) شرح عماد
 ).ق۹۳۴عبدالعلی بیرجندی (د ج) شرح 

 بــه ۹۵۰-۸۷۰الدین حسین بن عبدالحق الهی اردبیلی (ح  د) شرح کمال
ً
ق). این شرح ظاهرا

ای از آن در فهرســت دو  نــام دارد. نســخه اساس القواعد فــی اصــول الفوائــدزبان فارسی است که 
  ).۲۵۹۶) گزارش شده است (منزوی، ص ۵۸۹کتابخانۀ مشهد ( مدیر شانه چی، ص 

: نســخه ای از ایــن رســاله در فهم المقالة العاشرة المتعلقة مــن کتــاب اقلیــدس يرساله ف -۲
 ). ۲۴استانبول موجود است (قربانی، ص

 در یکی از کتابخانــه : نسخهای در طب مقدمه -۳
ً
های اروپــا اســت (مــدرس  ای از آن ظاهرا

 ).۲۶۱رضوی، ص 
مــیالدی  ۱۹۵۴هــران بــه ســال : این رساله توسط حسین علی محفوظ در ترسالة الفراسة -۴

 ). ۴۶۷منتشر شده است (انزابی نژاد، ص 
 که موضوع مقالۀ حاضر است.  القواعد الحسابیة يالنکت الشمسیة ف -۵

ه  ۵/۷۳۰۱ای از آن به شمارۀ  در منابع به این رساله اشاره نشده است. نسخه
ّ
در کتابخانۀ آیت الل

محمد رفیع جیالنی بوده اســت. نــام ) که در تملک ۹۲، ص۱۹مرعشی موجود است (مرعشی، ج
النکــت «رساله در مقدمۀ آن نوشته نشده است اما در صفحۀ اول نسخۀ مرعشی نوشته شده است: 

  ». خدمة الملوک عبد الله بن محمد الحربوی الحاسب القواعد الحسابیة يف ةالشمسی

  
کتابت  روی نسخۀ مصّنف و از ،علی بن عبدالوهاب تاریخ کتابت ندارد به خط نستعلیقاین نسخه که 

ه به دهد این رسال الدین محمد، مطلبی نوشته شده که نشان می شده است. در انتهای رساله به خط قطب
در پایان آن رسالۀ مذکور که به خط «است. ترجمۀ این متن چنین است. رؤیت نصیرالدین طوسی رسیده 

به خط طاب ثراه این سطور را  -  القدوسیقّدس نفسه  - مؤلف است و مطالعه کرده است محقق طوسی 
ام. این کتاب را محمد بن محمد طوسی مطالعه کرد و آن را در نهایت خوبی و لطافت دیــد و بــرای  یافته

نویسندۀ آن دعا کرد که خداوند عظمت و جالل او را مستدام بدارد و عمرش را طوالنی گرداند و جزای خیر 
هجری  ۶۷۲با توجه به این که نصیرالدین طوسی در سال ». زیاد گردانددهد و خداوند سعی او و قدر او را 

شود ابن خوام  هجری قمری تألیف شده، نتیجه می ۶۷۵در سال  فوائد البهاییهقمری وفات یافته و رسالۀ 
  تألیف کرده است.  فوائد البهایهرا قبل از رسالۀ  الشمسیةنکت رسالۀ 

 ابن خوام زمانی که نزد خواج
ً
کرده این رســاله را بــرای  ه نصیرالدین طوسی شاگردی میاحتماال

ق) صاحب دیوان نوشته و به رؤیت ۶۸۳الدین محمد بن بهاءالدین محمد جوینی (مقتول،  شمس
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الدین محمد جوینی که خود عالم و شاعر و حامی عالمــان بــود،  شمس ١استاد خود رسانده است.
-۶۶۳ق) و اباقاخان (حــک: ۶۶۳-۶۵۱سال صاحب دیوان و وزیر هالکو خان (حک:  ۲۹مدت 
ینی  الدین شمسق) بود. ۶۸۳-۶۸۱ق) و احمد تگودار (حک: ۶۸۰ تگودار و احمد   در رقابت  جو

از   برساند. پس  حکومت  بود به  شده  مسلمان ، کوشید تا تگودار را که بر سِر جانشینی اباقاخان  ارغون
و   گریخت  اصفهان  به  الدین شمس ، نشست  ایلخانی  بهق) ۶۹۰-۶۸۳(حک:   خان ارغون  تگودار که

مالحظه حــاِل   دیار بگذراند، اما به  عمر را در آن  هرمز و هند برود و باقی  به شیراز از راه  اندیشید که
  ، کــه لدینا بــدخواهاِن شــمس  القــای  اما بــهبه اردوی ارغون خان پیوست.  خود  و متعلقان  خاندان

مورد غضب ارغون خــان   است  زهر کشته  (اباقا) را با خوراندن  ، پدر ارغون دیوان گفتند صاحب می
  ق در دروازۀ اهر به قتل رسید.۶۸۳شعبان سال  ۴قرار گرفت و در 

ها یکی است  مقاله تألیف شده است. عنوان مقاله ۵در  فوائد البهائیهمانند  ةنکت الشمسیرسالۀ 
رســد ابــن  وجود دارد. به نظر می فوائد البهائیهدر رسالۀ  الشمسیةنکت از مطالب رسالۀ  و بسیاری

 بدون مثال نوشته شده را شرح و  الشمسیةنکت خوام رسالۀ 
ً
را که مطالب آن به صورت کلی و تقریبا

  نامیده است. فوائد البهائیهمطالب و مسائلی به آن اضافه کرده و 

  
                                                    

ینی تألیف کرده است (مدرس رضوی، ص  خود را به خواهش شمس اوصاف االشرافنصیر الدین طوسی هم رسالۀ  .1 الدین محمد جو
۴۵۷.( 

ه مرعشیکتابخانۀ آیت ۵/۷۳۰۱شمارۀ  نسخۀصفحات آغاز و پایان 
ّ
 الل
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  القواعد الحسابیه ف الشمسیةالنکت محتوای رسالۀ 
الدین محمد و پــدرش  پس از حمد و ستایش خداوند و رسول از شمس ابن خوام در مقدمۀ رساله

ینی صاحب دیوان تمجید و رساله را به نام وی نوشته است.محمد بهاءالدین    جو
که نامی برای آن نگذاشته، ابتدا تعریف علم حساب را چنین آورده اســت: "علــم  مقالۀ اولدر 

شود و موضوع آن عدد است." سپس انواع  حساب علمی است که مجهوالت عددی از آن دانسته می
اعداد مانند زوج، زوج الزوج، زوج الفرد، زوج الزوج و الفرد، فرد، مرکب، تام، زائد، ناقص، مربع، 

  فصل کوتاه نوشته است. ٢٧ال المال را تعریف کرده است. در ادامه مطالبی در قالب مضروب عدد، م
]: در مراتب اعداد است و اصول مراتب سه تا است یکان، دهگــان و صــدگان و تمــام ١فصل [

  شوند.  اعداد با دوازده کلمۀ یک تا ده و صد و هزار نام گذاری می
ضرب و تقسیم و نسبت. توضــیح کوتــاهی  ]: در اصول حساب است که سه تا است،٢فصل [ 

  راجع به این سه اصطالح داده است.
عدد مرکب عددی است که در دو مرتبه یا بیشتر واقع ٣فصل [   ]: در ضرب اعداد مرکب است. 

  ،.... ٢٥٠٠٠، ١٥٨، ٢٥، ١١شود مثل 
مع ]: در روش اختصار برای ضرب اعداد مرکب است. در این روش دو عدد را با هم ج٤فصل [

 مضارب  کنیم و هر مقدار که خواستیم از آن کم می می
ً
شود) باقیمانده را در  کم می ١٠کنیم (معموال

کنیم. اگر  کنیم. سپس تفاضل دو مضروب را از مقدار کم شده حساب می مقدار کم شده ضرب می
ل مقدار کم شده از هر دو مضروب بزرگتر یا کوچکتر بود (هر دو تفاضل هم عالمــت بــود) حاصــ

ها کوچکتر و از  کنیم. و اگر عدد کم شده از یکی از مضروب ضرب آنها را به حاصل قبلی اضافه می
دیگری بزرگتر بود (دو تفاضل مختلف العالمه بــود) حاصــل ضــرب آنهــا را از حاصــل قبلــی کــم 

  کنیم. نتیجۀ این عملیات مقدار حاصل ضرب دو عدد است. می
  یک از دو مضروب به عقد است.]: توضیح کوتاهی راجع به نسبت ٥فصل[

  ]: ضرب دو مقدار زائد در زائد و ناقص در ناقص و زائد در ناقص است.٦فصل [
ارقام میزان یعنی میزان عمل یعنی امتحان درستی عمل. ]: راجع به میزان ضرب است. ٧فصل [

این روش  ضرب کنیم. برای بررسی درستی عمل را از آن کم می ٩عدد را با هم جمع کرده مضارب 
کنیم و حاصل ضرب دو میزان را  میزان مضروب را در میزان مضروب فیه ضرب می به کار رفته است.

آوریم اگر این عدد با میزان حاصل ضرب دو عــدد  دست می را به کنیم و دوباره میزان آن حساب می
  یکسان بود عمل ضرب صحیح است.

  ت: مفرد و مرکب.]: در تعریف کسرهای منطق است که دو نوع اس٨فصل [
  ]: دربارۀ اعداد متشارک و متباین است.٩فصل [
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  ]: دربارۀ مخرج مشترک گرفتن کسرهاست.١٠فصل [
نسبت و اضافه بین دو مقدار متجانس است. همیشه نسبت یک به منسوب  در مورد]: ١١فصل [

الیه مانند نسبت خارج النسبة به منسوب است پس حاصل ضرب خارج النســبة در منســوب الیــه، 
  است. آمدهمنسوب می شود. سپس توضیحی دربارۀ کسرهای منطق و اصم 

نند نسبت مقســوم علیــه بــه ]: راجع به تقسیم است. نسبت واحد به خارج قسمت ما١٢فصل [
  مقسوم است. پس ضرب خارج قسمت در مقسوم علیه، مقسوم می شود.

]: توضیح کسرهای مضاف، کسرهای مفرد و کسرهای همراه با عدد صحیح و ٢٧] تا [١٣فصل [
جــزو منطقــۀ فلــک تعریــف  ٣٦٠بعضی محاسبات دربارۀ آنهاست. در فصلی درجه را یک جزو از

و گفته  جزو دقیقه تعریف کرده ٦٠جزو درجه و ثانیه را یک جزو از  ٦٠و از کرده و دقیقه را یک جز
های آخر مجذور را  توانیم ادامه دهیم. در فصل ای که بخواهیم می است که این تقسیم را تا هر مرتبه

حاصل ضرب عدد در خودش تعریف کرده اســت. ســپس عــدد منطــق و اصــم را تعریــف کــرده و 
  اده است.ها د توضیحاتی دربارۀ آن

  مقالۀ دوم: در علم معامالت و قوانین خرید و فروش

aرا چنــین تعریــف کــرده  ابتدا اربعه اعداد متناسبه c a.d b.c
b d
= ® ســپس گفتــه اســت اگــر  =

a c a b.c
b a

2= ®   است. cو  bمربع واسطه (هندسی) بین  aدر این صورت  =

َمن و ُمثّمن را توضیح داده است.همچنین معامالت مربوط به اربعۀ اعداد 
َ
  متناسبۀ ِسعر و ُمسّعر و ث

ّمن به معنی 
َ
ر و ُمث و ســعر و » قیمت گذاری شده، ارزش گذاری شده، نرخ گــذاری شــده«ُمسعَّ

است. ولی در اینجا مسعر به معنی مقدار کاالی ارزش گذاری  »قیمت، ارزش، نرخ« به معنیثمن 
) از کاالیی، a(یا تعداد  aورد معامله است. اگر بهای مقدار شده و مثمن به معنی مقدار کاالی م

b  باشد؛ می خواهیم بدانیم بهای مقدارc  یا تعداد)c اگر بهــای آن) از آن کاال چقدر است؟ d 

dثمن است. در این صورت داریم:  dمثّمن و  cسعر،  bمسّعر،  aباشد. آنگاه  c
b a
=.  

نیز این چهار اصطالح را توضیح داده و مثال زیر را بیان کــرده  فوائد البهاییهابن خوام در رسالۀ 
، ســعر ١٠٠در این مثــال: مســّعر شود؟  من چقدر می ٢٥دینار باشد،  ٥/١٢من به  ١٠٠است: اگر 

و ثمن مجهول است. یعنی ثمن برابر است با:  ٢٥، مثّمن ٥/١٢
/

d d25 13
100 12 5 8

= ® =  

سپس واحدهای ُکر، قفیز، کاره، مکوک، ارزه (دانۀ برنج)، حبه، عشیر، دانگ، قیراط، طســوج، 
  خردل و رطل را ذکر و ارتباط بین آنها را بیان کرده است.
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ارزه اســت. یعنــی  ٢٤٠حبه و  ٦٠طسوج و  ٢٤قیراط و  ٢٠دانگ و  ٦ان کرده دینار بغدادی بی
  است.خردل]  ۲۵[و ارزه قیراط ثلث حبه و حبه ربع ارزه 

  عشیر] است.  ٦٠٠رطل و [ ٤٨٠قفیز و  ٦٠کاره و  ٣٠یک کر 

77اوقیه اســت و اوقیــه  ١٢رطل است و رطل  ٢٥٦عشیر و  ٢٠مکوک و  ١٦قفیز و  ٢کاره 
12

 

311مثقال و 
8

  درهم است. 

  ها مقالۀ سوم: در علم مساحت و شناخت مجسم
ابتدا خط، نقطه، خط مستقیم، خط غیر مستقیم، سطح، انواع سطح، قطر، وتر، سهم، عمود، انواع 

  وازی را تعریف کرده است.تزاویه و خطوط م
های انگشت، قبضه، جو، موی اســب، ذراع یــد (قــائم)، ذراع َبــز، ذراع هاشــمی، ذراع  مقیاس

قبضه و  ٦، اشل را برای طول بیان کرده است. بغدادی نوشته است که ذراع ید مساوی هقصبحدید، 
مــوی اســب  ٦جو (شعیر) و هر جــو مســاوی  ٦انگشت و هر انگشت مساوی  ٤هر قبضه مساوی 

 ٨انگشت و ذراع هاشمی مساوی  ٢٧ابک) است. ذراع بز در بغداد مساوی ِبرَدون (نوعی اسب نر چ

ذراع قائم و  ٨مساوی  قصبهقبضه است و 
17
9

 ٦٠ذراع هاشمی است. اشل مساوی  ٦ذراع حدید و  

  ذراع هاشمی است.
 ٣٦ر را های عشیر، جریب، قفیز را برای سطح بیان کرده اســت. بغــدادی عشــی بغدادی مقیاس

  ذراع مربع ذکر کرده است. ٣٦٠٠ذراع مربع و جریب را  ٣٦٠) و قفیز را ذراع در ذراع(ذراع مربع 
  در ادامه در قالب چند فصل مطالب زیر را آورده است. 

  مثلث و انواع آن را معرفی و دستور مساحت آن؛
  مثلث متساوی االضالع و دستور مساحت آن با ذکر مثال؛

  مثلث متساوی الساقین و انواع و مساحت آن؛ 
  مثلث مختلف االضالع و انواع و مساحت آن؛

  دستور هرون برای مساحت مثلث.
های ارتفاع در سه نوع مثلث (اگر مثلث حادة الزاویه باشــد ارتفــاع داخــل مثلــث و اگــر  حالت

  شود)؛ می منفرج الزاویه باشد خارج از مثلث و اگر قائمه باشد روی ضلع مثلث واقع
  ها؛ ها و محاسبۀ قطر آن تعریف مربع و مستطیل و مساحت آن

تعریف معّین (=لوزی) و دستور مساحت آن و شبیه بــه معــین (متــوازی االضــالع) و محاســبۀ 
  مساحت آن؛
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  تعریف شکل منحرف و روش محاسبۀ مساحت آن؛
  رابطۀ فیثاغورس و تعریف متوازی االضالع و مساحت آن؛

  حاسبۀ مساحت آن؛تعریف دایره و م
  تعریف قوس (قطعۀ دایره) و انواع آن و محاسبۀ مساحت آن؛

  تعریف شکل هاللی و محاسبۀ مساحت آن؛
  ها؛ تعریف چند ضلعی (بیشتر از چهار ضلعی) و محاسبۀ مساحت آن

  در شناخت وزن دیوار و تعداد آجرهایی که در آن است؛
  در شناخت بنا و خانه؛

  ؛(بنگرید به تصویر پایان مقاله) آن اندازۀ اجزا و روش کار بامیزان (تراز) و در شناخت 
  در مساحت اجسام (مساحت کره، قطعۀ کره، قطاع کره و مخروط تام)؛

  ها: باب در حجم مجسم
  ها و چند تناسب بین حجم و قطر کره؛ تعریف حجم مکعب و کره، دستور محاسبۀ حجم آن

  ها؛تعریف قطعۀ کره و قطاع کروی، محاسبۀ حجم آن
  و تعریف مجسم بیضی.

به عنوان قاعدۀ کلی، حجم مستدیرها را مساحت قاعده ضرب در ارتفاع ذکر کرده است. سپس 
  دستور محاسبۀ حجم مخروط، مخروط تام، استوانه و گنبد را آورده است.

  مقالۀ چهارم: در علم جبر و مقابله
مرتبۀ واحد است و آن به یــک لفــظ  ابتدا بیان کرده عدد دو قسم است؛ مفرد و مرکب. عدد مفرد از

شود. الفاظی که حرف ربط دارند در آن نیست و آن دو قسم است؛ منطــق و اصــم.  واحد تعبیر می
شود به اضافه شدنش به دیگر  تواند باشد و اصم چیزی است که از او تعبیر می منطق هر عددی می

است. سپس مراتب مجهول مانند شئ  اصم را بیان کردههای اعداد منطق و  ترکیباعداد. سپس انواع 
  و مال و مال مال و .... را توضیح داده است. در ادامه مطالب زیر را آورده است.

 جزء سه، 
ً
جزء هر مقدار آن چیزی است که اگر در آن مقدار ضرب شود حاصل یک شود. مثال

  یک سوم و جزء یک سوم، سه است.
اگر در مقسوم  علیه ضرب شود مقسوم قسمت خالف ضرب است و جواب آن عددی است که 

  آید. به دست می
نسبت هر مقدار به مقدار دیگر چیزی است که اگر در منســوب الیــه ضــرب شــود منســوب بــه 

  آید. دست می
  آید. جذر چیزی است که اگر در خودش ضرب شود عدد مجذور به دست می
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  چند دستور هم برای مجموع اعداد آمده است.
 ،ها معادلهدر سه تا از این صول مسائل جبر و مقابله شش مسئله است. مسائل ششگانۀ جبری: ا

هــا  کــه بــه آن اســت؛برابــر  ،دیگــر جملــۀگانه (عدد، شیء و مــال) بــا  سه های جملهاز  جملهیك 
 هــا کــه بــه آن اســتســوم برابــر  جملــۀبا  جملهدو مجموع و در سه تای دیگر  فتندگ می» مفردات«
   :شوند امروز چنین نوشته می ها معادله. این فتندگ می» مقترنات«

bx    اولین مفردات: c=     :اولین مقترنات  ax bx c2 + =  

ax  دومین مفردات: bx2 ax   دومین مقترنات:  = c bx2 + =   

ax  سومین مفردات: c2 bx   مقترنات:سومین   = c ax2+ =  
  در ادامه روش حل این معادالت آمده است.

أین (دو خطا) برای حل معادالت درجۀ اول  :ینأحساب خط
َ

ط
َ

را ابــن خــوام توضــیح روش خ
 باشدله ئجواب مس x1 دلخواهِ  کنیم عدد فرض میبا نمادگذاری امروزی،  ،روشاین در . داده است

له گفته شده اســت در مــورد ایــن ئچه را که در مس نامیم. آن می» مال اول«یا » لمفروض اّو «را  و آن
جواب  x1 ،له خواسته استئمقدار باشد که مس انهمبرابر کنیم. اگر حاصل عمل  ل میاعما ،عدد

 )١e(» لخطای اّو «را  و جواب خواسته شده را حساب کرده و آن x1گرنه اختالفخواهد بود ومسئله 

مــال «یا » مفروض دوم« را گیریم و آن در نظر میله ئجواب مسرا  x2دلخواه  دوباره عدد .نامیم می
از جواب  e2و  e1اگر  کنیم. را حساب می )e2( »خطای دوم«ترتیب قبلی  انبه همنامیم.  می» دوم

، ناقص( را خطای نقصانی ند آنتر بود کم را خطای اضافی (زاید، مثبت) و اگر بودند آنتر  بیش مسئله
x( . حاصــل ضــرب مفــروض دوم در خطــای اولنــامیم مــی) منفــی e2 و یــا » لمحفــوظ اّو « را) 1

ــروب اول« ــروض اّو » مض ــرب مف ــل ض ــای دوم و حاص x(ل در خط e1 ــوظ دوم«را  )2 ــا » محف ی
جواب  باشند منفی (نقصانی)یا هر دو  مثبت (اضافی)اگر خطاها هر دو  نامیم. می» مضروب دوم«

مسئله از رابطۀ 
x e x ex

e e
1 2 2 1

2 1

-
=

-
یا  

x e x ex
e e

2 1 1 2

1 2

-
=

-
و دیگــری مثبــت و اگر از دو خطا یکی  

جواب مسئله از رابطۀ باشد منفی 
x e x ex

e e
1 2 2 1

2 1

+
=

+
 آید. دست می به 

  مقالۀ پنجم: در مسائل ریاض
ســت کــه راه ها ر باب حاوی چند مسئله با جواب آناین مقاله در چهار باب نگارش شده است و ه

ن نشده است. فقط برای برخی مسائل توضیحاتی آمده است. بغدادی در مقدمه حل هیچ کدام بیا
ای به تو وارد شــد مجهــول مســئله را شــئ یــا مــال یــا کعــب فــرض کــن و  نویسد: هرگاه مسئله می
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خصوصیات مسئله را به دست آور و آن را به شروط مسئله سوق بده تا به یکی از مسائل ششگانۀ ذکر 
  شده منجر شود.

  از جمله: ،اول]: در آنچه متعلق به ضرب است. این باب حاوی هشت مسئلۀ کوتاه است[باب 
جواب یک و یک  ؟چه مالی است که اگر در سه چهارم آن ضرب شود معادل خود آن مال شود

 سوم است.
  است. ١٥جواب  ؟آن ضرب شود معادل سه برابر آن مال شود یک پنجمچه مالی است که اگر در 

  است. ٩و  ٧آن دو عدد کدامند؟ جواب  .است ٦٣و حاصل ضرب آنها  ١٦مجموع دو عدد 
  مسئله است از جمله: ١٢[باب دوم]: در آنچه متعلق به قسمت است. این باب حاوی 

شود. آن دو عدد چیست؟  ٥٨مجموع مربعات آنها کنیم به طوری که  را دو قسمت می ١٠عدد 
  است. ٧و  ٣جواب 

اســت آن دو عــدد چیســت؟  ١٦طوری که حاصل ضرب آنها  کنیم به را دو قسمت می ١٠عدد 
  است. ٨و  ٢جواب 

است. حال اگر مجمــوع  ١٠٠کنیم به طوری که مجموع مربعات آنها  را دو قسمت می ٢٠عدد 
  باشد دو عدد چیست؟ این مسئله محال است و جواب ندارد. ٤٠٠مربعات 
به دیگری مساوی چهار و یک کنیم به طوری که مجموع نسبت هر یک  را دو قسمت می ١٠عدد 

  است. ٨و  ٢چهارم است آن دو عدد چیست؟ جواب: 
  مسئله است از جمله: ٢٧[باب سوم]: در انواع مختلف. این باب شامل 

روز کار کــرد و پارچــه را گرفــت. قیمــت  ٥درهم و یک پارچه است.  ١٠اجرت کارگری در ماه 
  درهم. ٢پارچه چقدر است؟ جواب: 

روز مستحق پارچه شد. قیمت پارچــه چقــدر  ٥هم و یک پارچه شود برای در ٣٠اگر اجرت او 
  درهم. ٦است؟ جواب: 

 یک ماه کار کردند.
ً
درهم و دومی شش و دو سوم درهم  ١٠ روزی اجرت اولی سه کارگر مجموعا

اجــرت مســاوی گرفتنــد. هــر یــک چنــد روز کــار  کارگران به ازای کارشان .درهم است ٨و سومی 
  روز. ١٠و  ١٢و  ٨ اند. جواب: کرده

و مجموع اولی و ســومی  ٣٠و مجموع دومی و سومی  ٢٠سه عددند که مجموع اولی و دومی 
  آید. بقیه از معلومات مسئله به دست می شود. می ٤٥است این اعداد کدامند. مجموع سه عدد  ٤٠

 ١٠٠پرنــده بــه  ١٠٠درهم است.  ٣گنجشک یک درهم و یک مرغ یک درهم و مرغابی  ٤بهای 
  دینار می خواهیم (مسئلۀ سیاله).

دومی می شود و اگر به دومی  دو عددند اگر به اولی یک درهم اضافه کنیم مساوی [دو برابر] 
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  برابر اولی می شود. جواب: سه پنجم و چهار پنجم است. ٣یک درهم اضافه کنیم 
  است. ٤به آن اضافه کنیم مجذور شود؟ جواب  ٥چه عدد مجذوری است که اگر 

  است. ٨و ٢شود؟ جواب  ٦٠کنیم به طوری که تفاضل مربعات آنها  را دو قسمت می ١٠عدد 
  مسئله است. ٩[باب چهارم]: در اشاره به حساب وصایا که شامل 

[شخصی مرد] و سه پسر ماند و مثل نصیب یکی از پسران را وصیت کرد و به دیگری یک ســوم 
  آنچه می ماند از یک سوم بعد از نصیب.

  د و وصیت کرد به مثل نصیب یکی از پسران غیر از یک ششم مال آن.سه پسر مان
  ماند. سه پسر ماند و وصیت کرد به مثل نصیب یکی از پسران غیر از یک ششم آنچه بعد از نصیب می

  یک سوم مال آن. ر پسر ماند و وصیت کرد به تکملۀچها
  پنج پسر ماند و وصیت کرد به تکملۀ یک چهارم نصیب.

ماند از  و وصیت کرد به مثل نصیب یکی از پسران و برای دیگری یک سوم آنچه می سه پسر ماند
  یک سوم [مال] و برای دیگری یک درهم.

  چهار پسر ماند و وصیت کرد به دیگری به جذر مال.
  چهار پسر ماند و وصیت کرد به دیگری به جذر نصیب.

کی از پسران و برای دیگــری درهم است و چهار پسرند و وصیت کرد به مثل نصیب ی ١٣٠ترکه 
  جذر نصیب.

  منابع
دانشکدۀ الهیات  ۶۱۸، نسخۀ خطی شمارۀ فوائد البهائیه في القواعد الحسابیهابن خوام بغدادی، 

  دانشگاه فردوسی مشهد.
، زیــر نظــر کــاظم موســوی ۳، جرةالمعــارف بــزرگ اســالمیئدا، »ابن خوام« ،نژاد، رضا انزابی

  ش.۱۳۶۹دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، بجنوردی، تهران، مرکز 
  .ش۱۳۷۵، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، اسالمی ۀریاضیدانان دور مۀزندگینا ابوالقاسم، ،قربانی

، تهران، انتشارات اساطیر، احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسیمدرس رضوی، محّمد تقی، 
  ش.۱۳۸۶چاپ سوم، 

هــای خطــی دو کتابخانــۀ  فهرست نســخهچی، کاظم و عبدالله نورانی و تقی بینش،  مدیر شانه
  ش.۱۳۵۱، تهران، انتشارات فرهنگ ایران زمین، مشهد (مدرسۀ نواب و آستان قدس)

، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اســالمی، تهــران، ۴، جهای فارسی فهرستوارۀ کتابمنزوی، احمد، 
  ش.۱۳۸۲
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١تئودوسیوس مساکنرسالۀ 

خواهۀ مترج   ٢مهدیه نی

  مصححان گفتارپیش
های جغرافیایی های نجومی در عرض، با روشی هندسی، در مورد پدیده٣تئودوسیوس مساکنکتاب 

 در عرضمختلف، 
ً
 ۹۰˚)، نزدیــک بــه ۱۰و  ۱هــای (قضیه ۹۰˚های جغرافیایی حدی، مثل عمدتا

و  ۴هــای یعنی متمم زاویۀ میل دایرةالبــروج (قضــیه ۶۶˚) و ۶و  ۵، ۲های (قضیه ۰˚)، ۱۱(قضیۀ 
یسنده، تئودوسیوس اهل بیتینیا) بحث می۱۲ پــیش از مــیالد زنــدگی  ۱۰۰، حــدود ســال ٤کند. نو
 متعلق به مجموعه کرد. متن حاضر می

ً
شود در نظــر گرفتــه  نامیده می ٥»نجوم صغیر«ای که معموال

متمــایز شــود. بعــدها،  ٦مجســطیکالودیــوس بطلمیــوس یعنــی » مجموعۀ بزرگ«شود، که از  می
شد، و  ، نامیده می٧متوسطاتاخترشناسان دورۀ اسالمی مجموعۀ مشابهی از متون فراهم کردند که 

 ١١طلوع و غــروبو  ١٠کرۀ متحرکهتئودوسیوس،  ٩و لیالی ایامو  ٨کرأالبته  ها بود. یکی از آن مساکن

تئودوسیوس براساس تصحیح ترجمۀ عربی آن فراهم آمده است که پل کونیچ و ریچارد لورچ به همراه  مساکنترجمۀ فارسی رسالۀ  .١
  اند:ایالت بایر) منتشر کردهدر مونیخ (فرهنگستان علوم  ٢٠١١های التینی و انگلیسی آن در سال ترجمه

Paul Kunitzsch & Richard Lorch, Theodusius, De habitationibus, Arabic and Medieval Latin Translation, 
Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munich, 2011. 

 andishmand@ymail.comپژوهشگر آزاد،  .٢
3. Theodosius 

٤. Bithynia ، مرمرهشهر باستانی آسیای صغیر در ساحل دریای سیاه و.  

٥. The Little Astronomy که در مقابل The Great Astronomy  اَُکرمیوس قرار داشت. این مجموعه شامل بطل مجسطییعنی همان 
 مناظراقلیدس،  مناظر، وتولوکوسآ غروب طلوع وتولوکوس، وآ ۀمتحرکۀ کرتئودوسیوس،  لیالی و ایامتئودوسیوس،  مساکنتئودوسیوس، 

  منالئوس است. ۀفی األشکال الکریآراتوس و 

6. Almagest
چند و شامل ترجمۀ عربی  شدبطلمیوس خوانده می مجسطیو پیش از  اقلیدس اصولمشتمل بر آثاری بود که باید پس از  متوسطات .٧

  اسالمی بود. دورۀستان و چند رساله از تألیفات کتاب از ریاضیات و نجوم یونان با
8. Sphaerica 
9. De diebus et noctibus
10. De sphaera quae movetur
11. On Risings and Settings
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اقلیدس در هر دو گروه قرار دارند. همۀ این آثار شــکلی اولیــه از  ٢]الفلک[ ظاهراتو  ١آوتولوکوس
  کنند.نجوم کروی عرضه می

جغرافیــایی هــای برخی متون عربی از اوایل دورۀ اسالمی نیز دربارۀ ابزارهای مربوط بــه عــرض
شود: رســالۀ قســطا بــن لوقــا دربــارۀ کــره [ســماوی]، و دو خاص است. سه مثال در اینجا ذکر می

رسالۀ حبش حاسب دربارۀ اسطرالب کروی و دربارۀ کره. در هر سه، خواننــده بــه ســاخت ابــزاری 
وچک بــرای ها را در اندازۀ کشود، تا بتواند پدیدهها شرح داده شده دعوت میکه برای نمایش پدیده

 مســاکنبیشترین شــباهت را بــه  ۴۹تا  ۴۵های فصل خود مشاهده کند. در رسالۀ قسطا دربارۀ کره
طــور خالصــه بررســی بــه ۱۰و  ۹هــای های خاص در فصــلدارند. در اثر حبش دربارۀ کره، عرض

هــای در عــرض» های عجیــب پدیــده«اند. رسالۀ حبش دربــارۀ اســطرالب کــروی بیشــتر بــه شده
  .٣پردازد جغرافیایی مختلف می

م) براســاس ترجمــۀ عربــی آن ۱۱۸۷ -۱۱۱۴(ح  ٤که گراردوی کرمونــاییمساکن ترجمۀ التینی 
میالدی در پاریس چاپ  ۱۶۴۴میالدی در مسینا (ایتالیا) و سپس در سال  ۱۵۵۸فراهم کرد در سال 

در هایدلبرگ (آلمان) منتشر شد. ۱۹۲۷شد. متن اصلی یونانی آن در سال 

  متن عربی
کر -اندسه اثر تئودوسیوس که امروز شناخته شده

ُ
 الفهرست در هردو کتاب -و لیالی ایامو  مساکن، ا

یک از ایــن دو کتــاب نــام متــرجم ، اما در هیچ٥اندابن قفطی ذکر شده الحکمای تاریخابن ندیم و 
ســلطان احمــد  ۳۴۶۴(در آغاز نسخۀ  مساکننیامده است. در دو نسخه از سه نسخۀ خطی عربی 

یورک) ق) ۳۰۰بــن لوقــا (د حــدود  ترجمه بــه قســطا )سوم و در آغاز و پایان نسخۀ پل کراوس (نیو
از این روایت پیروی  مساکنخود از  ٦نسبت داده شده است؛ و نصیرالدین طوسی در مقدمۀ تحریر

عنــوان بــهخان (الهور) نام متــرجم ذکــر نشــده، امــا مــتن در انجامــه  کرد. در نسخۀ کتابخانۀ نبی
  ق) توصیف شده است.۲۸۹بن قّرۀ حّرانی (د   ثابت» اصالح«

1. Autolycus 
2. Phaenomena

، ۱۶۵۴ها عبارتند از: استانبول، ایاصوفیه ر. سایر نسخه۹۵ -پ۹۷های ، برگ ۵۰۳ مهدویبرای مثال نسخۀ خطی تهران، اصغر  .٣
  ر.۷۹ - ر۸۹های ، برگ۳۴۷۵سوم ، سلطان احمد استانبولپ، و ۱۰۰ - پ۱۰۵های  برگ

4. Gerard of Cremona
تهران، تجددترجمۀ محمدرضا الفهرست،  بن اسحاق ابن ندیم، محمد .٥ ؛ ابن ثیودورس، زیر نام ۴۸۴ص  ،۱۳۸۱، انتشارات اساطیر، 

  .ثاذوسیوس، زیر نام ۱۵۱، ص ۱۳۷۱انتشارات دانشگاه تهران، بهین دارائی، تصحیح ، تاریخ الحکماءقفطی، 
یسی شده از کتاب اصطالحیتحریر  .٦ اسالمی است. از جمله کارهایی که در تحریر  ریاضی و نجومی در دورۀ هایبرای متون بازنو

  بود. مطالبشدن فهم  تر برای آسانو تغییر بیان  تکمیلگرفت، اصالح، صورت می
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  نس خط عربی
A هجــری. در  ۷پ، ســدۀ ۱۱۷ –پ۱۲۳، ۳۴۶۴: استانبول، سرای، سلطان احمد سوم، شمارۀ

 به یک خط یکسان، متفاوت از دست و لیالی ایامو بخشی از  مساکناین نسخۀ خطی 
ً
 خط احتماال

کر
ُ
کر  خطبا همان دست و لیالی ایاماند؛ انجامۀ نوشته شده ا

ُ
ق است. ۶۳۰نوشته شده، که به تاریخ ا

  .١ق آمده است۶۲۵در پایان سه تا از هفت متن این مجموعۀ خطی تاریخ 
ق در ۶۸۹پ) و ۱۹۹ –پ۲۲۲ق در انجامۀ تفسیر نســوی دربــارۀ شــکل قطــاع (۶۱۵دو تاریخ 

  پ) نیز در نسخه هست.۲۶۴ –ر۲۶۷از مؤلفی ناشناخته دربارۀ جبر ( رساله
N خط  خط همانند دست. دست۲۸۲ -۲۹۷: الهور، کتابخانۀ شخصی م. نبی خان، صفحات

کر 
ُ
هجری  ۵۵۴االول سال وقتی شش شب از جمادی”در همان کتاب خطی است، که در انجامه ا

  گذاری شده است.، تاریخ“باقی مانده
Kدر مالکیت هـ. پ. کرا 

ً
یورک)، ٢وس: کتابخانۀ شخصی (قبال خط  پ. دست۱۰۲ –ر۱۰۸، نیو

، فهرستی از مندرجات شــامل متوسطاتر زیر عنوان ۱، و در برگ ۱۵۷تا  ۱ها را، بعدی شمارۀ برگ
نام نویسندگان و عناوین ده رسالۀ موجود در نسخۀ خطی را افزوده است. در نیمــۀ پــایینی صــفحه 

یســندۀ  خطاین نسخه به دست”شرقی افزوده است  نسخخط همان دست شیخ ابوعلی مشهور، نو
اند که آن  گرچه ابوعلی مراکشی در اصل اهل مراکش بود، اما گفته“.است کتاب المبادی و الغایات

  ق در قاهره نگاشته است. ۶۸۰کتاب را حوالی سال 
) با رجوع بــه تصــحیح مــتن یونــانی فــراهم Kو  A ،Nتصحیح متن عربی از سه نسخۀ خطی (

 آمده است.
یس[منابع  امیــری مقــدم، معصــومه،  :کونیچ و لــورچ گفتار های افزوده در پیشتوضیحات پانو

؛ ۱۰۴ -۹۷، ص ۱۳۹۱، بهــار و تابســتان ۱، شــمارۀ میــراث علمــی، »معرفــی آثــار تئودوســیوس«
َکر منالئوس، رساله«مهدوی، یونس، 

ُ
، ۱، شمارۀ میراث علمی ،»ای در مثلثات و هندسۀ کرهتحریر ا

  .]۱۱۱ -۱۰۵، ص ۱۳۹۱بهار و تابستان 

                                                    
های مرکب  بن قره دربارۀ نسبت ثابترسالۀ پ، و ۱۵۴ - ر۱۷۰ غروب طلوع وپ؛ آوتولوکوس، ۱۰۴ - پ۱۱۵ ،ظاهرات اقلیدس، .1

 
ً
فة يلی المتعلمین فإ رسالة[احتماال

ّ
  پ.۱۷۱ - ر۱۸۸، ]النسبة المؤل

2. H. P. Kraus 
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  الرحیم الرحمن هاللّ بسم

 به نقل از قسطا بن لوقامساکن  کتاب تئودوسیوس در باب

نشان زیر قطب شمال [سماوی] است، نیم از کرۀ آسمان که برایشان  - ١ کسان که مس
ها پنهان است، همیشه از پیداست، همیشه برایشان پیداست و نیم از کرۀ آسمان که از آن

هایی که کنند. اما ستارهها برایشان طلوع و غروب نمی از ستاره پنهان است؛ و هیچها  آن
کرۀ هایی که در نیمها هستند، همیشه برایشان قابل رؤیت و ستارهکرۀ قابل رؤیت آندر نیم

  پنهانشان قرار دارند، همیشه برایشان پنهانند.

 
نشان زیر قطب شمال [سم النهاری را فرض اوی] است نصفمثال: برای کسان که مس

است. محور کره  ط  ح  ز  ه و در کرۀ زمین که دایرۀ د  جـ  ب  اکنیم در کرۀ آسمان که دایرۀ  م

ان را در نقطۀ  بو  ا هایو دو قطب کره نقطه ب  ا خط هاست. م کنیم. فرض م ̅
ان  سمت   است. ا نقطۀ ه الرأس م
نشان در نقطۀ :گویمم است نیم از کرۀ آسمان که برایشان پیداست  ه کسان که مس

ها پنهان ها پنهان است همیشه از آنهمیشه برایشان پیداست و نیم از کرۀ آسمان که از آن
کرۀ  هایی که در نیمکنند. اما ستارهها برایشان طلوع و غروب نمی از ستاره است و هیچ
کرۀ سماوی پنهان از هایی که در نیمند و ستارهها قرار دارند همیشه برایشان پیدایپیدا برای آن

  ها پنهانند.ها قرار دارند، همیشه از آنآن
مرکز کرۀ آسمان  ک که نقطۀ پیداستاست.  ک کنیم مرکز زمین نقطۀبرهان: فرض م

 کنیم. دایرۀ رسم شده به قطررسم م ب  ا را عمود بر خط د  جـ خط ک نیز هست و از نقطۀ
ان ب  ا که بر خط د  جـ  که بر خط د  جـ است و دایرۀ رسم شده به قطر ه عمود باشد، افق م
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انعمود باشد استوای سماوی (فل معدل ب  ا  النهار) است. پس استوای سماوی، افق م
ی  شود که هیچاست. چون مدار همۀ ستارگان موازی با استوای سماوی است، معلوم م ه

اناز ستاره کنند و از آن طلوع و بر آن فرض شده است برخورد نم ه ها با افق که برای م
ها هستند همیشه برایشان پیدایند و آن د  ا  جـ کرۀهایی که در نیمکنند. اما ستارهغروب نم
خواستیم ها پنهانند. این چیزی است که مقرار دارند، همیشه از آن ب  د  جـ کرۀکه در نیم
  بیان کنیم. 

نشان زیر - ٢ ها برایشان طلوع و غروب استوای سماوی است همۀ ستاره کسان که مس
  ها باالی افقشان با زمان حرکتشان زیر آن برابر است.کنند و زمان حرکت آنم

  

ن النهاری را فرض شان زیر استوای سماوی است خط نصفمثال: برای کسان که مس
و قطر استوای سماوی  ط  ح  ز  ه و در کرۀ زمین دایرۀ د  جـ  ب  ا کنیم: در کرۀ آسمان دایرۀ م

ان را بر نقطۀفرض م ب  ا را خط انگیریم. پس سمت  در نظر م ه کنیم. م  ه الرأس م
  است. ا نقطۀ
نشان در نقطۀ :گویم م ها برایشان طلوع و غروب ستارهاست، همۀ  ه کسان که مس

  برابر است.ها باالی افقشان با زمان حرکتشان زیر آن کنند و زمان حرکت آن م
مرکز کرۀ آسمان هم هست. از  ک کنیم. نقطۀفرض م ک برهان: مرکز زمین را نقطۀ

 است. بدیه است که خط د  ک  جـ کنیم که خطرسم م ب  ا خط عمود بر خط ک نقطۀ
عمود است، افق  ب  ا که بر خط د  جـ محور کره است و دایرۀ رسم شده بر قطر د  ک  جـ

ن کره  عمود است و از دو قطب د  جـ  ب  ا بر دایرۀ د  جـ ه بر قطراست و دایرۀ رسم شد ه مس
نم ها بر مدارهای متوازی و گذرد. چون ستارهکره م از دو قطب ه گذرد. پس افق مس

های گذرد دایرهکره م ای که از دو قطبکنند و دایرهموازی با استوای سماوی حرکت م
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انک متوازی را قط و به دو نصف تقسیم م گذرد، پس افق کره م از دو قطب ه ند و افق م
ان کنند قط و به دو نصف تقسیم ها حرکت مها روی آنمدارهای متوازی را که ستاره ه م

انکند. پس زمان حرکت ستارهم برابر است با زمان حرکتشان زیر آن؛ پس  ه ها باالی افق م
ان ها در هری از آن پیماید. ای را در زیر زمین مدایرهاالی زمین و نیمای را بدایره، نیم هم

  خواستیم بیان کنیم.این چیزی است که م
ان  - ٣ البروج در همۀ روزها که زیر منطقۀ میان یعن منطقةالبروج قرار دارد، منطقةهر م

  گیرد.در ی زمان باالی آن قرار م
نشان زیر منطقۀ میان است  النهاری را فرض خط نصفمثال: برای کسان که مس

. قطرهای دو دایرۀ انقالبین ح  ز  ه و در کرۀ زمین دایرۀ د  جـ  ب  ا کنیم: در کرۀ آسمان دایرۀ م
مرکز زمین  س کنیم. نقطۀفرض م ن  مو  ل  ک هایالجدی) را خطالسرطان و رأس(رأس

 م  ک نکنیم. پس منطقۀ میان در کرۀ آسمان کمارا رسم م م  سو  س  ک هایاست. خط
  است که مشابه آن است. ف  ه  ع است که بین دو نقطۀ انقالبین قرار دارد و در کرۀ زمین کمان

 
ان که زیر منطقۀ میان قرار دارد، دایرة  :گویمم البروج در همۀ روزها در ی هر م

  شود.زمان باالی آن واق م
ان را بر نقطۀ به هم وصل  س  ه را با خط س و ه کنیم و دو نقطۀفرض م ه برهان: م

انسمت  ا دهیم. پس نقطۀادامه م ا کنیم و آن را تام خط  س است. از نقطۀ ه الرأس م
 که بر خط د  جـ است. دایرۀ رسم شده بر قطر د  جـ کنیم و آن خطخارج م ب  ا عمود بر خط

ان ب  ا نقالبین است البروج بر کل کمان که بین ااست. چون دایرة  ه عمود است، افق م
برسد و هنگام که به  ا گذرد، پس در حرکتش ناچار است که در زمان [معین] به نقطۀ م

البروج است قطر دایرة  ب  ا رسد. پس خطهم که نظیر آن است م ب رسد به نقطۀم ا نقطۀ
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ان ب  ا و خط رسد م ب و ا البروج به دو نقطۀعمود است. پس هنگام که دایرة  ه بر افق م
ان ان  عمود است. بنابراین دایرة ه بر افق م البروج در همۀ روزها، در ی زمان باالی هر م

  خواستیم بیان کنیم. شود. این چیزی است که مزیر منطقۀ میان واق م
ــ از  فاصلۀ نقطۀ سمت کسان که - ۴ الرأسشان از قطــب [ســماوی] پیــدا، ماننــد فاصــلۀ ی

  کنند.زمان طلوع و غروب موی است، شش برج برایشان همانقالبین از استوای سما

 
 و در کرۀ زمین دایرۀ د  جـ  ب  ا النهار در کرۀ آسمان دایرۀکنیم خط نصفمثال: فرض م

است  ب  ا و قطر استوای سماوی خط د باشد. قطب پیدا بر نقطۀ د  جـ و محور کره خط ح  ز  ه
برابر  ع  د را با کمان ا  ک هستند. کمان ن  مو  ل  ک هایو قطرهای دو دایرۀ انقالبین خط

ان را بر نقطۀ را رسم م ع  سگیریم. خط م هکنیم و م الرأس گیریم. سمت در نظر م ̅
ان با فاصلۀ ی از انقالبین از استوای سماوی  د از قطب عاست و فاصلۀ نقطۀ  ع نقطۀ ه م

  برابر است. 
ان :گویمم   کنند.وع و غروب مزمان طل، شش برج همه برای م

قطر  ب  اکنیم. چون خط را به هم وصل م نو  سو دو نقطۀ  سو  کبرهان: دو نقطۀ 
مستقیم است. همچنین چون  س  ک ست که خطپیدابرابرند،  ب  نو  ک  ااست و دو کمان 

یریم، کل کمان ع  ا برابر است، وقت کمان ع  د با کمان ا  ک کمان با کل  ع  ک را مشترک ب
قائمه  د  س  ا برابر و زاویۀ د  س  ا با زاویۀ ع  س  ک شود. از این رو زاویۀ برابر م د  ا کمان

عمود است. پس  ع  س بر خط ن  ک قائمه است؛ در نتیجه خط ع  س  کاست. پس زاویۀ 
ان ع  س که بر خط ن  کدایرۀ رسم شده بر قطر  ان ه عمود است، افق م  است. چون افق م

را در ی  جـ  ب  ا است، کمان از دایرۀ ن  م که قطرش خطالسرطان]  و دایرۀ انقالب [رأس ه
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هستند بر روی آن قرار  عو  د هایشان که دو نقطۀاست و قطب ن کنند و آن، نقطۀنقطه قط م
اندارند، پس آن ر مماسند. بنابراین دایرۀ افق م دی بر دو دایرۀ انقالبین مماس  ه ها با ی

ندایرهالبروج بر  است. در نتیجه دایرة ها مماس است، مماس بر آن ه هایی که افق مس
نکند دایرة  که کره دوران م شود. پس هنگام م شود و منطبق م ه البروج بر افق مس

ر هنگام که دایرةالبروج بر هر افق منطبق شود سپس کره بچرخد، دو نیمه دی اش با ی
کنند. این ع و شش برج با هم غروب مشوند. پس شش برج با هم طلومبادله (جا به جا) م

  خواستیم بیان کنیم.چیزی است که م
نشان زیر استوای سماوی است، خط نصف - ۵ از منطقةالبروج  النهار نیمکسان که مس

کند. وقت دو نقطۀ تماس را که باالی افقشان قرار دارد قط و به دو نیمۀ مساوی تقسیم م
  شود.البین در افق باشند، دایرةالبروج بر افق عمود مدایرةالبروج با دو دایرۀ انق

 
نشان زیر استوای سماوی است، افق را فرض م کنیم و آن مثال: برای کسان که مس

گذرد و قطر دو دایرۀ انقالبین های کره ماز قطب د  جـ  ب  ا است. پس دایرۀ د  جـ  ب  ادایرۀ 
کنیم. دو نقطۀ فرض م ب  ه  ا البروج را دایرۀگیریم. دایرةدر نظر م د  بو  جـ  ارا خطهای 

 ، قطر دایرةالبروج خطبو  ا هایهای انقالبین روی افق باید نقطهتماس دایرةالبروج با دایره
  باشد.  ط  ه  ح النهار، کمان و دایرۀ نصف ب  ا

  بر افق عمود است. ب  ه  ا برابر و دایرۀ ب  ه با کمان ه  ا کمان :گویمم
محور و  ط  ح ست که خطپیداکنیم. رسم م ه به س و از ط به ح ازبرهان: خط راست 

گذرد و روی کره کره م که افق است از دو قطب د  ب  جـ  ا مرکز است. چون دایرۀ س نقطۀ
السرطان] هستند و نقطۀ  دو دایرۀ مماس بر هم قرار دارند که دایرةالبروج و دایرۀ انقالب [رأس

است، و بر  ح بر قطب ی از آن دو، که نقطۀ د  ا  ح ظیمۀتماسشان روی افق است و دایرۀ ع
ر که  د  ا  ح است، رسم شده است، پس دایرۀ ا نقطۀ تماسشان، که نقطۀ بر دو قطب دایرۀ دی
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 و دایرۀ ط  ا  ح بر دایرۀ ب  ه  ا شود. از این رو دایرۀگذرد و بر آن عمود ماست م ب  ه  ا دایرۀ
 بر دایرۀ ب  ه  ا و ط  ه  ح هایبنابراین فصل مشترک دایره شود.عمود م ط  ا  حبر دایرۀ  ط  ه  ح
 و نیز بر ط  ا  ح بر دایرۀ س  ه است. پس خط س  ه عمود است و این فصل مشترک خط ط  ا  ح
برابر  ب  ه با کمان ه  ا است. بنابراین کمان ب  ه  ا مرکز دایرۀ س عمود است. نقطۀ ط  حو  ب  ا

ایرةالبروج را که باالی افق است قط و دو نیم النهار نیم از د است. از این رو دایرۀ نصف
کند، وقت که دو نقطۀ تماس دایرةالبروج با دو دایرۀ انقالبین روی افق واق باشند. در این م

  خواستیم بیان کنیم.شود. این چیزی است که مهنگام دایرةالبروج بر افق عمود م
نشان زیر استوای سماوی است، همۀ ن - ۶ های دایرةالبروج برایشان در یمهکسان که مس
های مقابل از دایرةالبروج برایشان در کنند. همچنین کمانهای مساوی طلوع مزمان
  کنند.های مساوی طلوع م زمان

 
نشان زیر استوای سماوی است افق را فرض م  کنیم که دایرۀمثال: برای کسان که مس

چه از آن زیر زمین است، گیریم. آنم ط  ز  [جـ]  ح  ه  ا است و دایرةالبروج را دایرۀ د  جـ  ب  ا
و  ه  ا هایگیریم که کماناست. از دایرةالبروج دو کمان مقابل هم را در نظر م جـ  ه  ا کمان
 هایکنند دایرهها حرکت مروی آن جـو  ا، ز، ه هایهای متوازی که نقطه هستند. دایره ز  جـ
  ند.هست د  جـو  ب  ا، ز  ن  ح  م، ط  ل  ه  ک

های مساوی طلوع هستند در زمان ا  ط  ز  جـو  جـ  ح  ه  ا دو نیمۀ دایرةالبروج که :گویمم
  کنند.های مساوی طلوع منیز در زمان ز  جـو  ه  ا هایکنند و کمانم

و  ح  ن  ز  م، ه  ل  ط  ک، ا  ب هایکه افق فرض شد دایره د  جـ  ب  ا برهان: چون دایرۀ
ند. ا دایرهنیم ح  ه  ا  طو  ط  ز  جـ  ح کند، هری از دو کمانها را نصف مرا قط و آن جـ  د

را  ب  ا کمان ا اند، در زمان که نقطۀدایرهنیم ل  کو  ب  ا هایچون هری از کمان
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کند. اما زمان که را ط م ل  ط  ک کند و کمانشروع م کنیز از نقطۀ  ه پیماید، نقطۀ م
زیر زمین  جـ کند، نظیر آن که نقطۀرا ط م ب  ا کند و کمانشروع م  ا از ا در آن، نقطۀ

است طلوع  جـ  ه  ا ای کهدایرهپیماید و نیمرا م د  جـکند و کمان شروع م جـ است از نقطۀ
کند نظیرش که را ط م ل  ط  ک کند و کمان شروع م کاز  ه کند. در زمان که نقطۀ م

 ای که کماندایرهپیماید و نیمرا م م  ح  نکند و کمان شروع م ن است، از نقطۀ ز نقطۀ
 ز  جـ  ه ای که کماندایرهاست و نیم جـ  ه  ا ای که کماندایرهکند. پس نیماست طلوع م ز  جـ  ه

ای که دایرهدهیم که نیمکنند. و مشابه آن، نیز نشان مهای مساوی طلوع ماست در زمان
است  ط  جـ  ح ای که کماندایرهنیم های مساوی با زمان طلوعاست در زمان ز  جـ  ه کمان

های مساوی با زمان طلوع است در زمان ط  جـ  ح ای که کماندایرهکند و نیمطلوع م
نشان زیر است طلوع م ا  ط  جـ ای که کماندایره نیم کند. پس روشن شد که کسان که مس

  کنند.وی طلوع مهای مساهای دایرةالبروج برایشان در زماناستوای سماوی است، همۀ نیمه
رند نیز در زمانبههایی که روکمان :گویمم دی   کنند.های مساوی طلوع مروی ی

ای دایرههای مساوی با زمان طلوع نیماست در زمان جـ  ه  ا ای که کماندایرهبرهان: نیم
را که مشترک  جـ  ه کند. اگر از مجموعشان زمان طلوع کماناست طلوع م ز  جـ  هکه کمان 

برابر است.  ز  جـ ماند که با زمان طلوع کمانباق م ه  ا است کم کنیم، زمان طلوع کمان
خواستیم کنند. این چیزی است که مهای برابر طلوع مدر زمان ز  جـو  ه  ا های پس کمان
  بیان کنیم.

ها ستارههایشان فقط در میلشان به سوی شرق یا غرب اختالف دارد، کسان که افق - ٧
نشان به کنند. اما به همان مقدار که برای کسان برایشان با هم طلوع و غروب نم که مس

  کنند.کنند، زودتر هم غروب متر است زودتر طلوع مشرق نزدی
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 هستند. بین دو افق جـ  د  او  جـ  ب  ا هایدایره کهگیریم مثال: دو افق را در نظر م
 به سمت مشرق بیشتر از میل جـ  د  ا اختالف وجود ندارد جز اینکه میل جـ  د  او  جـ  ب  ا
  است. جـ  ب  ا

کنند اما به همان با هم طلوع و غروب نم جـ  د  ا و جـ  ب  ا هایها بر افقستاره :گویمم
  افتد.دهد، غروبشان هم زودتر اتفاق مزودتر رخ م جـ  د  ا مقدار که طلوعشان در افق

گیریم. در نظر م ح  ز  ه یشه پیدا را که دو افق بر آن مماسند دایرۀبرهان: دایرۀ هم
کنیم دایرۀ موازی با استوای گیریم و فرض مدر نظر م ط ای از ثوابت را در نقطۀ ستاره

 و ناحیۀ غربی د است. ناحیۀ شرق ل  ط  ک کند، دایرۀروی آن حرکت م ط سماوی که ستارۀ
کند و هنگام که طلوع م جـ  د  ا است، بر افق د در نقطۀ ط شود. وقت ستارۀخوانده م ب

 در افق ط باشد، ستارۀ ل کند و وقت در نقطۀطلوع م جـ  ب  ا است، در افق ک در نقطۀ

کند. بنابراین غروب م جـ  ب  ا باشد، در افق بکند و هنگام که در نقطۀ غروب م جـ  د  ا
نسبت به کسان که از آن دورترند، زودتر طلوع  ترندبرای کسان که به مشرق نزدی ط ستارۀ

  کند.ها زودتر هم غروب مکند و برای آنم
دهد، غروبش هم زودتر زودتر رخ م جـ  د  ا به همان مقدار که طلوعش بر افق :گویمم

  افتد. اتفاق م
 ک  د است، کمان ب  لو  ک  د هایمشابه هر کدام از کمان ز  ح  ه برهان: چون کمان

برابر است. در  ب  ل با کمان ک  د اند. پس کماناست و آن دو در ی دایره ب  لمشابه کمان 

 ب  ل کمان طپیماید، در همان مدت نقطۀ را م ک  د کمان ط نتیجه در مدت زمان که نقطۀ
پیماید، همان مدت زمان است که را م ک  د کمان ط پیماید. اما مدت زمان که ستارۀرا م

 کمان ط دهد و مدت زمان که ستارۀزودتر رخ م جـ  ب  ا نسبت به افق جـ  د  ا افقطلوعش بر 
 نسبت به افق جـ  د  ا در افق ط پیماید، همان مدت زمان است که غروب ستارۀرا م ب  ل
نشان  ط دهد. پس به همان اندازه که طلوع [ستارۀ]زودتر رخ م جـ  ب  ا برای کسان که مس

افتد. دهد، به همان مقدار هم غروبش زودتر اتفاق مزودتر رخ متر است به مشرق نزدی
  خواستیم بیان کنیم. این چیزی است که م

نشان زیر ی از خط - ٨ هایی که بین النهار است، همۀ ستارههای نصفکسان که مس
ان پیدا و استوای سماوی قرار دارند، برای ساکنان مناطق شمال نسبت به ساکن دایرۀ همیشه

مانند؛ و به همان اندازه که طلوعشان برای مناطق جنوبی مدت زمان بیشتری باالی افق م
چه از آن دهد. و آنافتد، غروبشان دیرتر رخ مساکنان مناطق شمال زودتر اتفاق م

پنهان و استوای سماوی قرار دارند، برای ساکنان مناطق  [ستاره]ها که بین دایرۀ همیشه
مانند و هر قدر که ساکنان مناطق شمال مدت زمان بیشتری باالی افق م جنوبی نسبت به
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- دهد. ستارهافتد، غروبشان به همان مقدار دیرتر رخ مها زودتر اتفاق مطلوعشان برای آن
  کنند.ها با هم طلوع و غروب مهایی که روی استوای سماوی قرار دارند، برای آن

 
نشان النهار [سماوی] های نصفزیر خط واحدی از خط مثال: برای کسان که مس

کنیم خط هستند و فرض م جـ  ب  د و جـ  ب  ا هایکنیم که دایرهاست، دو افق فرض م
و  ح  ز  د پیدا در دو افق را دو دایرۀ همیشه ۀدایر نتریبزرگ باشد. ه  د  االنهار کمان نصف
از  جـ  ب بدیه است که کمانگیریم. در نظر م جـ  ب و استوای سماوی را کمان ک  ط  ا

  گذرد. م جـو  ب نقاط
 پیدا که است و دایرۀ همیشه جـ  ب هایی که بین استوای سماوی کههمۀ ستاره :گویمم
نشان متمایل به شمال است نسبت به کسان که  ح  ز  د است قرار دارند، برای کسان که مس

نشان متمایل به جنوب است، زمان بیشتری باالی افق  ای که مانند؛ و به اندازهممس
نشان متمایل به شمال است زودتر رخ م دهد، غروبشان دیرتر طلوعشان برای کسان که مس

پنهان  همیشه ۀترین دایرچه از آن [ستاره]ها که بین استوای سماوی و بزرگافتد. آناتفاق م
نشان به جنوب متمایل است نسبت به کسان  نشان به شمال هستند برای کسان که مس که مس

ها مانند و به همان اندازه که طلوعشان برای آنمتمایل است، زمان بیشتری باالی افق م
هایی که بر استوای سماوی واقعند، هم دهد، غروبشان دیرتر است ول ستارهزودتر رخ م

  کنند. برایشان با هم طلوع و غروب م
کنیم که باید بین استوای سماوی و فرض م ل ای از ثوابت را بر نقطۀبرهان: ستاره

 لباشد و دایرۀ موازی با استوای سماوی که ستارۀ  ح  ز  دپیدا یعن  ترین دایرۀ همیشهبزرگ
و جهت غرب باید به  م است. جهت شرق باید به دنبال س  ف  م کند، دایرۀ روی آن حرکت م
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طلوع  جـ  ب  د است، بر افق م روی [نقطۀ] ل باشد. بدیه است که وقت ستارۀ س دنبال
[نقطۀ]  ؛کند م [نقطۀ]طلوع م جـ  ب  ا است، بر افق نو وقت بر   س کند؛ و وقت روی 

[نقطۀ] غروب م جـ  ب  ا باشد، در افق غروب  جـ  ب  د باشد، در افق ع کند و وقت بر 
کسان  پیداست، برای بین استوای سماوی و بزرگترین دایرۀ همیشه ل کند. پس وقت ستارۀ م

نشان به شمال نزدی نشان به جنوب نزدیکه مس تر است، تر است نسبت به کسان که مس
  ماند. زمان بیشتری باالی افق م

  کند. قدر دیرتر غروب مکند، همانها زودتر طلوع مای که برای آنبه اندازه :گویمم
برابرست، و  س  ف با کمان ف  ن برابرست و کمان ع  ف با کمان ف  م برهان: چون کمان

با  ن  م ماندۀاست بین هر دو افق مشترک است، کمان باق ف  ا  د النهار کهخط نصف چون
های برابر را در زمان ع  س و ن  م هایکمان ل برابر است. پس ستارۀ ع  س ماندۀ کمان باق

ودتر اتفاق ز جـ  ب  د بر افق ل مقدار زمان است که طلوع ستارۀ ن  م پیماید. اما کمانم
دهد. بنابراین به در آن دیرتر رخ م ل مقدار زمان است که غروب ستارۀ ع  س افتد و کمان م

دهد غروبش در آن دیرتر است. پس به زودتر رخ م جـ  ب  د همان اندازه که طلوعش در افق
نشان در شمال است زودتر رخ م ل ای که طلوعاندازه ای دهد، غروبش بربرای کسان که مس

  قدر دیرتر است.ها همانآن
ترین کنیم که باید بین استوای سماوی و بزرگفرض م ق ای را در نقطۀهمچنین ستاره

کند روی آن حرکت م ق پنهان باشد. دایرۀ موازی استوای سماوی را که ستارۀ دایرۀ همیشه
باالی افق کسان  ق برابر است و ستارۀ ث  ت با ش  ر گیریم. پیداست کهم ث  ت  ش  ردایرۀ 

نشان جنوبی نشان شمال ث  ق  ر تر است، روی کمانکه مس تر و باالی افق کسان که مس
نشان متمایل به ق کند. پس ستارۀحرکت م ت  ق  ش است، روی کمان ، برای کسان که مس

نشان به شمال نزدی تر است، زمان بیشتری باالی افق جنوب است نسبت به کسان که مس
هایی که روی استوای سماوی قرار دارند، بر هر دو افق در د. پس واض است که ستارهمانم

  خواستیم بیان کنیم. کنند. این چیزی است که مغروب م ب طلوع و در نقطۀ جـ نقطۀ
هایی که بین دایرۀ النهار نباشند، همۀ ستارهها زیر ی خط از خطوط نصفوقت افق - ٩

نشان به شمال نزدیپیدا و استوای س همیشه تر است نسبت ماوی هستند، برای کسان که مس
نشان به جنوب نزدی هایی مانند. ستارهتر است، زمان بیشتری باالی افق مبه کسان که مس

نشان به جنوب  که بین دایرۀ همیشه پنهان و استوای سماوی قرار دارند، برای کسان که مس
نشان به شمال نزدیتر است، نسبت به کسان کنزدی تر است، زمان بیشتری باالی ه مس

  مانند.افق م
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ها نباید زیر هستند و آن ز  ه  د و جـ  ب  ا هایکنیم که دایرهمثال: باز هم دو افق را فرض م

و  ط  ح  د دایرۀ ز  ه  د النهار را برای افقالنهار باشند. خط نصفی خط از خطوط نصف
 و ل  ک  د پیدا را دو دایرۀ های همیشهکنیم. دایرهفرض م جـ  ب  ا ، دایرۀجـ  ب  ابرای افق 

  کنیم. فرض م جـ  ز  ه و استوای سماوی را دایرۀ ن  م  ا
پیدا  همیشه ۀترین دایراست و بزرگ جـ  ز ه هایی که بین استوای سماوی کههمۀ ستاره :گویمم

  مانند.  زمان بیشتری م جـ ب  ا نسبت به افق ز ه  د است قرار دارند، باالی افق ل ک د که
مماس باشد.  ن  م  ا کنیم که باید بر دایرۀرا رسم م ز  ه  م دایرۀ عظیمۀ م برهان: از نقطۀ

گیریم. چون را ی افق در نظر م ز  ه  م گذرد. دایرۀم زو  ه بدیه است که از دو نقطۀ
ها شرق متمایل است، ستاره به جـ  ب  ا نیست جز اینکه افق جـ  ب  ا و ز  ه  م تفاوت بین دو افق

سان م جـ  ب  ا و افق ز  ه  م باالی افق   مانند.مدت زمان ی
 ح  م  د النهار یعنهای نصفزیر ی خط از خط ز  ه  م و ز  ه  د همچنین چون دو افق

 پیدا یعن ترین دایرۀ همیشهو بزرگ ز  ه هایی که بین استوای سماوی یعنهستند، همۀ ستاره
مانند. اما روشن م ز  ه  م مدت زمان بیشتری نسبت به افق ز  ه  د هستند، باالی افق ل  ک  د

 برابرست با زمان ماندنشان باالی افق ز  ه  م ها باالی افقشده است که زمان ماندن ستاره
پیدا  ترین دایرۀ همیشهو بزرگ ز  جـ  ه هایی که بین استوای سماوی یعن . پس ستارهجـ  ب  ا

نشان متمایل به شمال است نسبت به کسان که هست ل  ک  د یعن ند، باالی افق کسان که مس
نشان متمایل به جنوب است، زمان بیشتری م ترین ها که بین بزرگ] [ستاره مانند. و آنمس

نشان به جنوب مایل دایرۀ همیشه تر است، پنهان و استوای سماوی هستند، برای کسان که مس
مانند. این تر است، مدت بیشتری باالی افق منشان به شمال مایلنسبت به کسان که مس

  خواستیم بیان کنیم.  چیزی است که م
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[سماوی] است، خورشید بیشتر از شش ماه  - ١٠ نشان زیر قطب شمال  کسان که مس
ماند و همچنین روزشان بیشتر ماند و نزدی به شش ماه زیر افق (شان) مباالی افقشان م

  ماه و شبشان تقریباً پن ماه است.از هفت 

 
نشان زیر قطب شمال [سماوی] باشد، خط نصف النهاری را مثال: برای کسان که مس

است. محور کره را  ز  ه  د و در کرۀ زمین دایرۀ جـ  ب  ا کنیم که در کرۀ آسمان دایرۀفرض م
ان را در نقطۀفرض م جـ و قطب شمال را نقطۀ جـ  ب خط   گیریم. در نظر م ز کنیم. م
نشان در نقطۀم است، خورشید بیشتر از شش ماه باالی افقشان و  ز گویم: کسان که مس

  ماند و روزشان بیشتر از هفت ماه و شبشان تقریباً پن ماه است.تقریباً شش ماه زیر افقشان م
را روی  های انقالبینکنیم. و دایرهفرض م ح  ا برهان: خط استوا[ی سماوی] را قطر

هستند.  م  س  ل و ک  ن  ط هایها کمانگیریم و آندر نظر م م  لو  ک  طقطرهای 
نفرض م ح  ن  ا  سدایرةالبروج را روی  است و  ز کنیم. روشن است که استوا، افق مس

است، نیم از کرۀ آسمان است که همیشه پیداست و  ح  ن  ا اینکه نصف دایرةالبروج که کمان
است، نیم از کرۀ آسمان است که همیشه پنهان است.  ح  س  امان نصف منطقةالبروج که ک
کند، را ط م ا  س  ح پیماید باالی زمین و وقت کمانرا م ح  ن  ا پس وقت خورشید کمان

را در  ا  س  ح را در صد و هشتاد و هفت روز و کمان ح  ن  ا زیر زمین است و خورشید کمان
اید. پس خورشید بیشتر از شش ماه باالی افق و پیم صد و هفتاد و هشت و ی چهارم روز م

  ماند.حدود شش ماه زیر افق م
  جا بیشتر از هفت ماه و شبش تقریباً پن ماه است. گویم: روز آنم

کنیم که گیریم و فرض مرا نصف برج م ف  ح و ع  ا هایبرهان: هر ی از کمان
باشد، آخرین  ع شید در [نقطۀ]کند. پیداست که وقت خورحرکت م ح  ن  ا خورشید روی
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باشد، اولین [زمان] رؤیتشان است.  ف هاست؛ و هنگام که در[زمان] رؤیت[پذیری] ستاره
نرا م ف  ح  ن  ا  ع پس وقت خورشید کمان  پیداست و وقت کمان ز پیماید، نورش در مس

مجموعًا ی برج  ف  ح و ا  ع هایجا شب است. چون کمانپیماید، در آنرا م ع  س  ف
را در  ح  ن  ا پیماید و کمانرا با هم در ی ماه م ف  ح و ا  ع هایهستند، خورشید کمان

را در زمان بیشتر از  ف  ح  ن  ا  ع کند. از این رو کل کمانزمان بیشتر از شش ماه ط م
قت پیماید. اما واست تقریباً در پن ماه م ع  س  فمانده را که هفت ماه و کمان باق

ن را م ف  ح و ا  ع خورشید، دو کمان  روز است و هنگام که کمان ز پیماید، در مس
نرا ط م ع  س  ف ، روزشان بیشتر از هفت ز شب است. پس ساکنان نقطۀ ز کند، در مس

  خواستیم بیان کنیم.  ماه و شبشان تقریباً پن ماه است. این چیزی است که م
نشان مایل به  - ١١ تری نسبت به کسان که جنوب است، خورشید زمان کمکسان که مس

نشان زیر قطب شمال [سماوی] است، باالی افقشان م تر از روز ماند و روزشان کوتاهمس
نشان زیر قطب شمال [سماوی] است.   کسان است که مس

  
و در کرۀ زمین  جـ  ب  ا کنیم که در کرۀ آسمان، دایرۀالنهاری را فرض ممثال: خط نصف

گیریم. م جـ و قطب شمال [سماوی] را نقطۀ جـ  ب است و محور کره را خط ز  ه  ددایرۀ 
ن را در نقطۀ دهیم. امتداد م ش کنیم و آن را تارا وصل م ق  ر گیریم ودر نظر م ق مس

انسمت  ش پس نقطۀ   است. ق الرأس م
نشان در نقطۀم نشان زیر  است، ق گویم: برای کسان که مس نسبت به کسان که مس

ماند. و روزشان الی افق متری باقطب شمال [سماوی] است، خورشید مدت زمان کم
نشان زیر قطب شمال [سماوی] است. کوتاه   تر از روز کسان است که مس

کنیم و استوای سماوی را فرض م ط  ک و م  ل برهان: دو دایرۀ انقالبین را بر قطرهای
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 ش  ر خط عمود بر خط ر گیریم. از نقطۀدر نظر م س  ح  ن  ا را و دایرةالبروج ح  ا روی قطر
عمود  ش  ر بر خط ث  ت است. چون دایرۀ رسم شده بر قطر ث  ت کنیم و آن خط رسم م

ان کنیم کمان موازی با دو دایرۀ انقالبین رسم م ث است. از نقطۀ ق است، افق برای م
ان خ  ث که کمان ، کمان از خ  ث و دایرۀ ق است. چون روی کره، دو دایره، یعن افق م

هایشان روی آن کنند و قطبقط م ث را در ی نقطه، یعن نقطۀ خ  ث  ب دایرۀ عظیمۀ
ن ر مماسند. پس افق مس دی  مماس است و دایرۀ خ  ث بر دایرۀ ق قرار دارد، پس بر ی

ان ترین دایرۀ همیشهبزرگ خ  ث که بخش از  ض  ن  ص است. پس کمان ق پیدای م
ن  ض  ن  ص است. بنابراین وقت خورشید کمان ق دایرةالبروج است، همیشه باالی افق مس

انرا م تر است. کوچ ح  ن  ا از کمان ض  ن  ص باالی زمین است. کمان ق پیماید، در م
ان ان ق پس خورشید در م ان که زیر قطب شمال [سماوی] است،  ز نسبت به م یعن م

  ماند. تری باالی افق ممدت کم
انم ان، کمق گویم: مدت روز در م   است. ز تر از مدت آن در م

کنیم. را نصف برج فرض م [ظ]  ض ،ص  غ ،ف  ح ،ع  ا هایبرهان: هر ی از کمان
 خورشید در آن کمان، مدت روز زمان است که ز روشن است که برای ساکنان [نقطۀ]

 ، مدت روز زمان است که خورشید کمانق پیماید. و برای ساکنان [نقطۀ] را م ف  ح  ن  ا  ع
انرا ط م غ  ص  ن  ض  [ظ] انکوتاه ق کند. پس روز در م است. در نتیجه  ز تر از روز م

نشان زیر قطب شمال  نشان مایل به جنوب است نسبت به کسان که مس برای کسان که مس
ماند. این چیزی است که تری باالی افق م[سماوی] است، خورشید مدت زمان کم

  خواستیم بیان کنیم.  م
الرأسشان از قطب [سماوی] مرئ مانند فاصلۀ [هری از دو کسان که فاصلۀ سمت   - ١٢

مدار] انقالب از استوای سماوی است، خورشید در انقالب تابستان مدت زمان ی 
(؟) و در انقالب ماند و روزشان در آن زمان، س باالی افقشان مروز  شبانه روز است 

  ها متناسبند.ماند و بقیۀ روزها با بقیۀ شبروز زیر افق مزمستان به مدت ی شبانه
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و در کرۀ  جـ  ب  ا کنیم که در کرۀ آسمان دایرۀالنهاری را فرض ممثال: خط نصف

در نظر  جـ و قطب شمال کره [آسمان] را نقطۀ جـ  ب خط است. محور را ز  ه  دزمین دایرۀ 
کنیم و قطر استوای فرض م م  ل و ک  ط گیریم. دو دایرۀ انقالبین را بر قطرهای م

 برابر است. ش  جـ با کمان ا  ل کنیم کمانگیریم. فرض م در نظر م ح  ا سماوی را خط
ان را بر عالمترا وصل م ش  ر  ش کنیم. در این صورت نقطۀفرض م ه کنیم و م

ان سمت   است. ه الرأس م
نشان در نقطۀ :گویمم است، خورشید در انقالب تابستان مجموعاً  ه کسان که مس

در انقالب  .ماند و روزشان س روز استروز باالی افقشان م[به مدت] ی شبانه
بقیۀ روزهایشان با بقیۀ ماند و روز زیر افقشان مزمستان [خورشید] مجموعاً ی شبانه

   هایشان متناسبند.شب
کنیم. پس را وصل م ک  ر و ر  ل گیریم ودر نظر م س  ح  ن  ا برهان: دایرةالبروج را

 عمود است. و دایرۀ رسم شده بر قطر ش  ر خط راست است و بر ک  ر  ل واض است که
ان ش  ر، چون بر ک  ل مماس است.  است و بر مدارهای انقالبین ه عمود است، افق م

که افق است و دایرۀ انقالب  ک  ل دایرۀ رسم شده بر قطر -  چون روی کره دو دایره
را در ی  جـ  ب  ا کمان از دایرۀ عظیمه روی کره، یعن دایرۀ -  است ک  ن  ط تابستان که

] نقطۀ ر کنند و قطب، قط مک نقطه، [یعن دی هایشان روی آن قرار دارد، پس بر ی
ن ک  ل دایرۀ رسم شده بر قطرمماسند. پس  است، بر دایرۀ مدار تابستان  ه که افق مس

ترین است بزرگ ط  ن  ک مماس است. در نتیجه دایرۀ مدار تابستان که ک  ن  ط یعن دایرۀ
ان دایرۀ همیشه ترین دایرۀ بزرگ م  س  ل است و دایرۀ مدار زمستان یعن ه پیدا در م

ان همیشه همیشه  س و نقطۀ ط  ن  کهمیشه روی دایرۀ  ن نقطۀاست. چون  ه پنهان در م
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ان ن کند، روشن است که نقطۀحرکت م م  س  ل روی دایرۀ همیشه باالی زمین  ه برای م
ان س و نقطۀ [نقطۀ] ه برای م  ١ن همیشه زیر زمین است. اما چون وقت خورشید به 

تان است، پیداست است انقالب زمس س رسد انقالب تابستان است، و وقت در [نقطۀ] م
روز باالی افق، و در انقالب زمستان به که خورشید در انقالب تابستان به مدت ی شبانه

  ماند. روز زیر افق ممدت ی شبانه
   ٢روز است.گویم: در آن هنگام روزشان س شبانهم

 گیریم. پس کل کمانرا نصف برج در نظر م ف  ن و ع  ن هایبرهان: هری از کمان
نرا م ف  ن  ع شود. وقت خورشید کمانی برج م ع  ن  ف روز است  ه پیماید، در مس

ار است. چون کمان ی برج است، خورشید آن را در س  ف  ن  ع زیرا نورش برایشان آش
، س شبانه روز مشبانه روز است و پیداست که پیماید. پس روز در آغاز انقالب تابستان

 خواستیم بیان کنیم.مانده متناسبند. این چیزی است که مهای باقمانده با شبروزهای باق
  

                                                    
  آمده است. "نقطۀ ر"در تصحیح کونیچ و لورچ به غلط  .1
شکل  اند.بر ما روشن نیست. لورچ و کونیچ هم در این باره توضیحی نداده "روز استروزشان سی شبانه"از اینکه  تئودوسیوسمنظور  .2

 رسد. مربوط به این قضیه هم درست به نظر نمی



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
  ۱۳۱۵۶۹۳۵۱۹مرکز پژوهشی میراث مکتوب، شناسۀ پستی:  ،۱۶شمارۀ  م،چهار

  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.  -

........................................................................................................"  

  ....................... نام خانوادگی ..........................................نام .............

  ........................................عنوان .................نام سازمان ......................

  ..............................................................نشانی ............................

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

  .............................................. تلفن .............کدپستی ......................

  ...پست الکترونیک ................................................................دورنگار ..
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free from paper-work, and should be carried out by a group of 
researchers from different disciplines, with serious background in 
the field of history of science. 

Another priority is preparing Persian translations of major 
Arabic treatises composed by Iranian authors, some of which have 
already been translated into a European language (or Russian). The 
existence of such translations certifies the importance of such 
works and facilitates the task of translating them into Persian. 
Some parts of Miftāḥ al-ḥisāb (“The Key to arithmetic”) by Jamshid 
Kashani (al-Kashi) and Qānūn Masʿūdī (Canon Masudicus) by Abu 
Rayhan Biruni have been translated into Persian, but their 
complete editions have not yet been prepared. In other fields of 
science, the major works should also be determined and translated. 

One more point is the necessity of launching the PhD programs 
in Iran, so that those who have a Master degree in this field would 
not be obliged to go abroad in order to continue their studies. Apart 
from the difficulties and consequences of such emigrations, those 
who can be accepted and supported by a university outside Iran, 
are young and efficient people that unfortunately are not likely to 
come back home. 

It is true that there are few qualified professors for teaching and 
supervising dissertations in Iran (and essentially in the world), but 
thanks to the possibilities of virtual media and the existing experience 
of virtual studying, we can invite professors from outside Iran to 
cooperate for this task. Once this is realized, we would also be able to 
receive students from the Persian speaking counties (Afghanistan and 
Tajikistan) and from the Arab World for PhD programs. 

The graduates in history of science should be employed in 
composition of the chapters on history of each subject in the related 
textbooks. The shortcoming and errors in some high school 
textbooks confirm such a necessity. Courses like history of 
mathematics, history of medicine and history of other sciences 
should be considered seriously in the universities. To this end, 
passing these courses should be compulsory and they should be 
taught by lecturers with serious study and research in history of 
science. The refuted attitude that history of science is a mixture of 
elementary science and historical data should be thrown away. A 
lecturer of any scientific course cannot be a suitable teacher for its 
history by merely reading general books on the history of that field.
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Editorial 
Necessities and Priorities of History of Science in Iran 

Investigation of history of science in Iran is important, not only for 
its scientific aspect, but also for considering the Iranian identity 
and the achievements of the Iranian scholars in the context of the 
Islamic civilization (the temporal span from the 9th to the 15th 
centuries AD, and the geographical region covering South Spain, 
North Africa, Asia Minor, Iran, India, Central Asia and West China). 

Publication  of  books  and  periodicals  in  the  field  of  history  of  
science in Iran is a promising trend to compensate the former 
shortages. However, saving the quality of the works, considering 
the priorities and avoiding repetition is also crucial. 

The Institute for the History of Science, University of Tehran, 
which will start its 25th year of activity soon, can be a suitable 
center to coordinate the activities in the field of history of science. It 
would be nice to establish, centered at this main organization and 
contributed by other centers with some activity in history of 
science,  a  database to  record the works in  progress  or  planned to  
start, and provide the necessary information is a suitable way to the 
researchers of this field. This database can gradually prepare a list 
of all completed projects and published works of the researchers 
form inside and outside Iran and the related dissertations in order 
to avoid repeated works and to make them known for being used in 
new researches. If apart from Persian, the database provides 
information in English, then researchers from outside Iran will be 
able to benefit from it and this will also introduce the useful 
original works done in Iran to those living outside Iran. 

Another useful work is the preparation of a descriptive 
dictionary of the terms used in the study of the history of different 
sciences together with their European equivalents. Such a 
dictionary should be based on both Persian and Arabic terms, 
because many scientific terms in Persian are borrowed from 
Arabic. Such a project should be properly and officially supported, 
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