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، ضرورت اجت اری علم   ناپذیر ابنهم

رکی اســت کــه بــه  شمندان سراسر جهان در درازای تــاریخ، میــراث مشــ اوردهای دا دس

شرفت شر انجامیده است. تحوالت و پ وهشگران تاریخ علــم از ژ های شگفت در زندگی 

دها و انتقال های  ردازند و به عنوان یکــی از زمینــه ها می ها و همکاری جمله به این دادوس

ان حرفه س ها در درون هر منطقه و در هر مقطــع  ها و تعامل ای خود به آن آگاهند. این بده 

ژ وزۀ علمــی از جملــه هشگران هر حوزمانی هم تأثیرگذار و مهم بوده است. اما رابطۀ بین 

شه مطلوب و ثمربخش نبوده است. انحصارطلبی، جانب داری متعصــبانه و  تاریخ علم هم

ه و مانعی در راه همکاری مفیــد و لــذت س ر تعامل  فتگی متوهمانه گهگاه راه را  بخش  ش

شار  بــا ایــن گذرد، به سهم خود  می میراث علمیبوده است. در طول هشت سالی که از ان

ب رخوردار  بودهدرگیر  ها آس یم.  ایم و آرزومند کار در فضایی با روحیۀ همکاری بهتر هس

 جزو مشاوران یا همکــاران 
ً
نبودن از همکاری و حمایت کافی و ملموس همکارانی که رسما

شوند، اگرچه جای تأسف است ولی با توجه به مشغلۀ زیاد آنهــا تــا  علمی مجله قلمداد می

و تــوان  ل دیگری کــه در ایــن مــدت باعــث اتــالف وقــتحدی قابل توجیه است. مشک

شریه بوده  شرکنندگان  ر نقدهایی من را رخی مؤلفان در  ش تند  ن تحمل انتقاد و واک نداش

ولیت این  بیان شده است. می میراث علمیاست که ضمن معرفی آثارشان در  ریم که مس پذ

شریه است و می ریم که خود نقدها هم نقدها با خود  توانند نقد شوند. اما به عنــوان  می پذ

ران نــگ، ا روفســور هن اس  یک الگوی مطلوب، حکایتی از اختالف نظر علمــی بــین  شــ

د حسن تقی ژوهشگر و دولتمرد عصر پهلوی، را در اینجا )۱۳۴۸ -۱۲۵۷( زاده نامدار، و س  ،
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ار آمــوختنی اســت.  نقل می ســ کنم که به نظرم 

نــگ رونــو هن م) ۱۹۶۷-1908( ١روفسور والتــر 

ان ان  عضــو فرهنگســ ان و فرهنگســ انگلســ

ان ۀ فرهنگس س علوم  پادشاهی دانمارک، عضو وا

رلین)، عضو مؤسسۀ تحقیقــات  و معارف آلمان (

زدیک و میانۀ  س شعبۀ خاور  ون، رئ س ری عالی 

اد نامدار زبان شگاه لندن و اس رانی، بــه  دا های ا

زرگ ران روایتی  اس معاصر و یکــی از  رین ا ش

زرگ جهان بود. شمندان    دا

رکــی ناد یک قطعــۀ  نگ به اس اد  هن از اســ

د که تاریخ تولد مانی روز  یجه رس مانوی به این ن

به  ۀ  ۲۷۴مارس  ۴دوش رفته شــد میالدی، مطابق چهارم ادار بابلی بوده است. این با نظر پذ

به چهــارم ادار بــابلی ســال  تقی مــیالدی درگذشــت  ۲۷۷زاده که طبق آن مــانی روز دوشــ

ان از این قرار است: ناسازگار بود.   بقیۀ داس

هاد کــرد موجــب بحــث  تاریخ تازه شــ رای سال وفات مــانی پ نگ  ای که هن

انه ت بــه یکــدیگر  دوس ســ شمند که احترام عمیق متقابــل  ای میان این دو دا

رباز، یعنــی از زمــانی کــه هــر دو در  ند و روابط مودت و مخالصت از د داش

س می شگاه لندن تدر بعات شرقی دا ح مدرسۀ ت شان مس کم شــده نمودند میا

ــر دو خطابــۀ خــود در بــاب  زاده در تکمله بود، گردید. جناب آقای تقی ای که 

ردید خــود » مانی و دین او« نگ را مورد بحث قرار داده،  ند نظر جدید هن نوش

ند. در اوایل این تکمله چنین می د:  را در قبول آن اعالم داش س اینجانب که «نو

ش اد من در زبان ر معترف به فضل و مقام  از همه ب نگ که اس شامخ علمی هن

ردید در قبول این عقیده نمی م باز از اظهار  توانم خودداری  پهلوی نیز بود هس

با اعتقادی که به مقام علمی و «... گویند:  و در اواخر تکمله چنین می» کنم...

ــر صــحت قطعــی  شــان دارم، ادعــایی  صفت تحقیــق و تــدقیق و احاطــۀ ا

باه و قصور خود معترفم و امکان صــحت مالحظات خود ندا رم و به امکان اش

                                                   
1. Walter Bruno Henning 

نگ رونو هن  والتر 



 

 

٣ 

  
خن
رسس

 

م. لکــن اجــازۀ  ســ اد را منکر ن عقیدۀ اس

شان به اینجانب بــه اظهــار  فحوای خود ا

نظر، مرا جرأت عرضه کردن نکات فوق بــه 

شان داد. ورنه اظهــارات متفــنن در  مقالۀ ا

توانــد  مقابل متخصص جز عنوان تذکر نمی

ه باشد.   »داش

نگ که احترام فوق العــاده بــه نظریــات  هن

گذاشــت و مکــرر  زاده می جناب آقای تقی

رده  شان را در آثار خود به کار  تحقیقات ا

شر ساخت. در مقدمۀ  رجمه کرد و من سی  ن چنــین آبود، این تکمله را به انگل

  از قضا در همان اوان س. ح. تقی«... گوید:  می
ً
به عنوان ثقۀ فرد زاده که عموما

اخته شده است، در صدد طبع کتابی به فارسی  اول دربارۀ گاه شماری شرقی ش

نگ و هالون مجموعۀ اصول عقاید و : «راجع به مانی بود و چون از مقالۀ ما [هن

سی ← ۱۹۵۲، »اسالیب تعالیم مانی، بودای نور س سرسخن انگل ] آگاه ۱، پانو

ر آن افزود. جناب شد، تکمله   آقای تقی ای 
ً
زاده نمونۀ مطبعی این تکمله را لطفا

ار حیــف خواهــد بــود اگــر  ســ د کــه  ند. به نظر من رس رای من ارسال داش

 کلیــۀ  مقاله
ً
رس تقریبــا ه شــده از دســ ای به این اهمیت که بــه فارســی نوشــ

شمندانی که به تاریخ مانویت عالقه را فقط معــدودی از مندند دور بماند. ز دا

ش ایی آنمنداناین دا تواننــد  ها با زبان فارسی به حدی اســت کــه می ند که آش

رجمه راین من  ای مقدماتی از این تکمله فراهم  دالیل باریک آن را دریابند. بنا

سی مرا  زاده رساندم... و آقای تقی کردم و به نظر آقای تقی رجمۀ انگل  
ً
زاده لطفا

شان است که در ای   ».رسد نجا به طبع میتصویب کردند و با اجازۀ ا

دالالت دیگری را که در تأییــد فرضــیه نگ اس رجمۀ تکمله، هن اش دربــارۀ  س از 

ده است طــرح می وات زندگی مانی و شاهان ساسانی به نظر وی رس کنــد و در  س

 از حذف بند آخر [که در فوق نقل شد] و هم«گوید  آغاز آن می
ً
چنین  من مخصوصا

آمیزی که در ضمن تکملــه آمــده اســت خــودداری  بعض دیگر از مالحظات لطف

را این ها مظهر سخاوت طبع مؤلف است. حقیقت این اســت کــه در امــر  کردم، ز

انــد.  زاده و الغیر، معلــم مــن بوده شماری و مسائل مربوط به آن جناب آقای تقی گاه

د حسن تقی  زادهس
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شانم از  چه من در این باب می آن ار بــودانم مدیون ارشاد ا س ردید  د کــه این رو با 

هاد فرضیهجرئ ش شان مخالف است به خود دادم. ت پ   »ای را که با نظر ا

ین  وات حیات پادشــاهان نخســ س از بیان مطالب خود دربارۀ س در آخر نیز 

 ســه 
ً
وات که عموما ی از این س ر و ارائۀ فهرس ساسانی و تاریخ جلوس اردش

هادی تقی ش ن اشاره به موارد مهم چنی زاده اختالف دارد، و هم سال با فهرست پ

زاده را چنــین پاســخ  فروتنــی عالمانــۀ تقــی ،و متعدد توافق میان هر دو نظریــه

ــس از دفــاعی کــه از نظــر خــود «گوید:  می دیده نخواهد بود اگــر  س از من 

باه باشــد و صــواب در  نموده رم که ممکن است نظریۀ من سرانجام اشــ ام، نپذ

د واضحی  نزاده باشد. آ حقیقت نظریۀ آقای تقی چه مورد احتیاج مبرم است س

  »است که این مسائل را به طور قطع جواب بگوید.

ه و این گفت رجســ ای از بحــث دو  گو را از آن رو اندکی تفصیل دادم که نمونۀ 

ت بــه یکــدیگر،  ســ ی و اخالص  بع است که در عین کمال دوس شمند مت دا

ژوهش و تحقیق علمی را از  ه و حساب ذهن و ضمیر را با لوازم  نظر دور نداش

ه   ١اند. تواضعی شریف و احترامی متقابل جدا از یکدیگر نگاه داش

                                                   
برد نابهنگام اجل«رگرفته از مقالۀ  .١ نگ به قلم احسان یارشاطر در » دس س از درگذشت هن شکدۀ ادبیات و که  مجلۀ دا

شگاه تهران سانی دا  چاپ شد. ۷۴۷- ۷۱۴و ص  ۵۵۴-۵۵۰، ص ۵۸و  ۵۷، شمارۀ ۱۳۴۶، خرداد و مرداد علوم ا

 سردبیر
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  دان دان، ابن هیثم فلسفه ابن هیثم ریاضی

ایز میان دو ابن هیثم ١رشدی راشد ۀنگاهی به ادل   بر 

  ٢حامد آرضائ

ابن هیــثم و آثــار وی در  ۀهای اروپایی درباربه زبان هایی پژوهش میالدی، نوزدهم ۀدوم سد ۀاز نیم
 ۀدور ۀبسیاری از آثــاری کــه بــه تــاریخ علــم و فلســف پسنورشناسی و ریاضیات منتشر شد. از آن 

پردازند، بخشی از صفحات خــود را بــه زنــدگی و آثــار و آراء ایــن دانشــمند مســلمان اسالمی می
جملــۀ فــؤاد ســزگین از  و فلــد، روزنتــالزنواند. سدیو، ویِدمان، بروکلمان، سوتر، راختصاص داده

هــایی از اند. ترجمــه های اروپایی پدید آوردهابن هیثم به زبان ۀپژوهشگرانی هستند که آثاری دربار
در جهان عرب نیز آثار ابن هیثم نیز توسط هایبرگ، ویدمان و شوی به زبان آلمانی صورت پذیرفت. 

در ایــن ، ٤و عبدالحمیــد صــبره ٣آثار مصطفی نظیفکه آثار متعددی دربارۀ ابن هیثم نگاشته شده 
  است. ذکرراستا قابل 

دانش وسیع و آثــار  وی بینیم می ،اندکنیم که به ابن هیثم پرداختهبه آثار محققانی نگاه می وقتی
  داشت.طبیعی و ریاضی  ،های گوناگون فلسفیای در زمینهگسترده

سازی آن تر کرده و با برجستهرنگرا پر او فلسفی اسالمی بعد ۀآثار نگاشته شده در تاریخ فلسف
هایی کند که در نورشناسی و ریاضیات نیز مساهمتاألطراف معرفی میابن هیثم را فیلسوفی جامع

                                                    
، به تاریخ و فلسفۀ علم: مقاالتی از رشدی راشد و دربارۀ اومورخ و فیلسوف علم دورۀ اسالمی؛ دربارۀ زندگی و آثار راشد بنگرید به:  .١

میراث ، »رشدی راشد و تاریخ ریاضیات«؛ ۱۳۹۷کوشش حسین معصومی همدانی با همکاری حسن امینی، تهران، انتشارات هرمس، 
  .۱۹-۱۰، ص ۱۳۹۴)، بهار و تابستان ۷(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۴، سال علمی

  hamedarezaei2012@gmail.com، استادیار دانشگاه امام صادق .٢
است. های مرتبط با ابن هیثم  عطفی در پژوهش ۀنقط الحسن بن الهیثم، بحوثه وکشوفه البصریةی نظیف با عنوان اثر مفّصل مصطف .3

 .رشدی راشد در بیروت منتشر شد ۀبا مقدم ۲۰۰۸ای از این اثر در سال  بازچاپ ویراسته
ابن هیثم  ۀگ و هاروارد، آثار متعددی دربارروهای اسکندریه، وارباستاد مصری تاریخ علم دانشگاه )۲۰۱۳- ۱۹۲۴( عبدالحمید صبره .4

یرایش متن عربی (مقالهکه مهمترین آنها  تألیف کرد یت، ۵تا  ۱های  و های  (مقاله ابن هیثم المناظرتفسیر کتاب  ترجمه وم) و ۱۹۸۳، کو
الشکوک علی کتاب مهم شهابی یل نب همکاری باهمچنین صبره به زبان انگلیسی است.  م)۱۹۸۹لندن، مؤسسۀ واربورگ،  ،۳تا  ۱

، شمارۀ ۳، سال میراث علمی، »یادبود عبدالحمید صبره: « )؛ دربارۀ زندگی و آثار صبره بنگرید به۱۹۷۱قاهره، کرد (را منتشر  وسیمبطل
  .۱۵۵- ۱۵۲، ص ۱۳۹۳)، بهار و تابستان ۵(شمارۀ پیاپی  ۱
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اشاره کرد که بخشــی را  ١های اسالمی دبور و کربنتوان به تاریخ فلسفه می داشته است. برای نمونه
محمــد  تاریخ فالســفة اإلســالمتوان به کتاب  می نیزان اسالم جه در به ابن هیثم اختصاص دادند.

. در ایران نیــز دکتــر کردمصطفی عبدالرازق اشاره  فیلسوف العرب والمعلم الثانيلطفی جمعه و یا 
  وی پرداخته است. ۀبه ابن هیثم و اندیشتاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ذبیح الله صفا در کتاب 

انــدازیم بــا فهرســتی بلنــدباال از زمانی که به آثار ابن هیــثم نگــاهی مــیدر تمامی آثار یادشده 
هایی تفسیرگونه در شویم. فهرستی که از طرفی شامل کتابهای فلسفی و ریاضی مواجه مینگاشته

در  یارســطویی بــرای نوآمــوزان اســت و از طــرف دیگــر آثــار دقیقــ ۀفلسف ۀراستای تسهیل مطالع
جــوی منبــع در بر دارد. زمــانی کــه بــا نگرشــی مجــدد در جســت وریاضیات  گوناگون های شاخه

عیــون آییم، تنها منبع مورد استناد این آثار را کتاب های ارائه شده از تألیفات ابن هیثم بر می گزارش
طبیعیات و  ش دریابیم. که وی را با توجه به آثارابن ابی اصیبعه می تألیف طبقات األطباء ياألنباء ف

  داند.نظری و نه بالینی می یطبیب ه،فلسف
بینیم که او چند فهرست کتاب را در پی هم آورده اســت؛ اصیبعه می با مراجعه به کتاب ابن ابی

د. از طرفی در میان نریاضیاتی بارزتری دار ۀفلسفی بیشتر و برخی جنب ۀهایی که برخی جنبفهرست
تتمــه  ،ابن صاعد اندلسی طَبقاُت األَمم اند مانندنویسان کهنی که از ابن هیثم یادکردهآثار فهرست

یابیم. ایــن گــزارش ی قفطی چنین فهرست آثار تفصیلی نمیتاریخ الحکمابیهقی و  صوان الحکمة
اصیبعه از آثار فلسفی و ریاضی ابن هیثم و منابع احتمالی آن و همچنین تردیدی که مفصل ابن ابی

این  ۀن داشت که به پژوهشی در زمینآراشد را بر رشدی  ،شوددر بیان نام او در این گزارش دیده می
اش این شد: ما با دو ابن هیثم مواجه هســتیم نــه یــک ابــن . پژوهشی که نتیجهبپردازدفهرست آثار 

و محمد  ،ریاضیات گوناگون های در شاخه یدان، با آثار مشهور و دقیقهیثم. حسن بن هیثم ریاضی
نت فلسفی مرسوم اســکندرانی و بیشــتر بــا هــدف تســهیل با آثاری در تفسیر س دان فلسفهبن هیثم 

آموزش این آثار برای عالقمندان مطالعات فلسفی. تمایز ایــن دو ابــن هیــثم و بازشناســی آن دو از 
های استاد راشد در دارد که به استداللتاریخ علم دارد که ما را بر این می عۀیکدیگر ثمراتی در مطال

  این زمینه بپردازیم. 

  دو ابن هیثم در نظر رشدی راشدتمایز 
به آثار ابن هیثم پرداخته است. وی در چندین کتاب خود به  پژوهشگران دیگررشدی راشد بیش از 

از قرن نهم تا ها نهایت کوچکریاضیات بیبا عنوان  شهایابن هیثم پرداخته و فقط در یکی از کتاب

                                                    
تاریخ فلسفۀ ؛ کربن، هانری، ۱۳۶۲تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی عطائی،  ، ترجمۀ عباس شوقی،تاریخ فلسفه در اسالمدبور، ت. ج.،  .١

  .۱۳۹۶، ترجمۀ جواد طباطبایی، تهران، انتشارات مینوی خرد، اسالمی
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که در پنج جلد منتشــر شــده،  )١یازدهم (میالدی
وم تــا پــنجم را بــه بررســی و تحلیــل د هایجلــد

هــای ریاضــی ابــن هیــثم اختصــاص داده  دیدگاه
 است. اتفاق
ً
در همین اثر است که وی برای اینکه  ا

بتواند آثار صحیح االنتساب ابن هیــثم را از آثــار 
هــا مشکوک و مــورد تردیــد جــدا نمــوده و بــدان

بخشــی را بــه تمــایز میــان دو ابــن هیــثم  ،بپردازد
 رشــدی از دیگــر آثــاری کــه .دهــد اختصاص می

در آن به تفصیل به ابن هیثم پرداخته اســت راشد 
و  ٢چهــارم هجــری ۀعلم هندسه و مناظر در ســد

نورشناسی و و  ٣اسالمی ۀتاریخ علم دور ۀدانشنام
علمــی  ۀهایی در تاریخ اندیشریاضیات: پژوهش

  است. ٤اسالمی ۀدور
دان و بحثی که در تمایز میان ابن هیثم ریاضی

 ها نهایت کوچک ریاضیات بیدان در کتاب فلسفه
های کتاب صورتی بسیار دقیق و جزئی نوشتشده در مجلدات کتاب پراکنده است و در برخی پی

مــا در اینجــا بــه بیــان  .اســتشناسی همــراه که گاه با تحلیل ریاضی و گاه با مالحظات نسخه دارد
  ٥.کردشده بسنده خواهیم  مهمترین دالیل یاد

  های ریاضی و نجومی حسن بن هیثم اختصاص دارد.جلدهای دوم تا پنجم این اثر به آثار و اندیشه

  عیون األنباءهای ابن هیثم در منابع فهرست لۀنویس نویافته و مسئدو دست
هــای ابــن اش در نقــد منــابع فهرســتگیــری نظریــهلراشد در شــکرشدی ای که به مهمترین یافته

  است. عیون األنباءنویس به عنوان منابع احتمالی گزارش  دو دست ،اصیبعه کمک کرده ابی

                                                    
1. Rashed, Roshdi, Les mathématiques infinitésimales du IXe au XIe siècle, London, Al-Furqān Islamic Heritage 

Foundation. 
2. Rashed, Roshdi, Géométrie et Dioptrique au Xe siècle : Ibn Sahl, al-Qūhī et Ibn al-Haytham, Paris : Les Belles 

Lettres, 1993. 
3. Rashed, Roshdi, Encyclopedia of the History of Arabic Science, London & New York: Routledge, 1996, 3 

volumes. 
  شش حسین معصومی همدانی در دست انتشار است.ترجمۀ فارسی این اثر به کو

4. Rashed, Roshdi, Optique et Mathématiques : Recherches sur l’histoire de la pensée scientifique en arabe, 
Variorum reprints, Aldershot, 1992. 

  د.کرهایش در این خصوص منتشر آخرین یافتهشده را به همراه  شواهد یاد مقالۀ زیرراشد در  رشدی ،اثر این عالوه بر .5
“The Configuration of the Universe: a Book by al-Ḥasan ibn al-Haytham?”, Revue d’Histoire des Sciences, tome 

60, no. 1, janvier-juin 2007, pp. 47-63. 
  گذاشت، سپاسگزارم. ماز رشدی راشد که این مقاله را در اختیار

از قرن  هانهایت کوچکریاضیات بیجلد دوم 
 نهم تا یازدهم (میالدی)
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خان یافت شده شخصی خاندان نبی ۀنخست در الهور پاکستان و در کتابخان نویسالف. دست
. آنتون هاینن در پی استای از محمد بن هیثم و فهرستی از آثار حسن بن هیثم نامه و حاوی زندگی

دو ابــن هیــثم (محمــد و حســن) را بــر اســاس ایــن  آثــار نامــه و فهرســتیافتن این نسخه زنــدگی
. اثر هاینن در کندهویت آن دو را مشخص  کرد نویس تصحیح و منتشر و در همانجا کوشش دست
هجری برابر  ۵۵۶نویس سال  خودنوشت ابن هیثم بر اساس دست نامۀ زندگی«با عنوان  ۱۹۷۹سال 

ای ای در یادنامــهاین نگاشته در واقع مقاله ١به زبان آلمانی در بیروت منتشر شد.» میالدی ۱۱۶۱با 
 اش فراهم آمده بود.سالگی ۶۵بزرگداشت هانز رابرت رومر در تولد  مناسبتاست که به 

یس شامل  چف سیبری روسیه یافت شده است. این دستنویس دوم در شهر کوبی دستب.  نو
. بوریس آبرامویچ روزنفلد پژوهشــگر روس تــاریخ ریاضــیات استفهرستی از آثار حسن بن هیثم 

  ٢.کرده استنویس منتشر  ابن هیثم را بر اساس این دست حسن آثار فهرستاسالمی،  ۀدور
یس در کنار هم اطالعاتی به ما می این دو دست عیــون توان بــه منــابع که در پرتو آن می دهندنو

شوند دیگر بدین نتیجه رهنمون می جانبیاصیبعه دست یافت و به همراه برخی شواهد  ابن ابی االنباء
یکی فهرست آثار محمد بن هیثم و دیگری فهرست آثــار حســن  :که ما با دو فهرست مواجه هستیم
شده بر این مدعا بپــردازیم نخســت گــزارش ابــن  ادتر به شواهد ی بن هیثم. برای اینکه بتوانیم دقیق

  .کنیم میرا بررسی  عیون األنباءاصیبعه در  ابی

  عیون األنباءاصیبعه از ابن هیثم در  گزارش ابن ابی
های پراکنده به این قطعه یاصیبعه ترکیبی از چند قطعه است که نویسنده ساختار یکسان ابن ابی ۀنگاشت
در این رابطه را  قیصر الدیندان معاصرش علمکند و اقوال هندسهاو با یک درآمد آغاز می ٣است.نداده 

کند. سپس زندگی خودنوشت و بیان می ٤،که قفطی آورده است را سرگذشتیکل نقل کرده و در پی آن 
ا برداری از فهرست آثار حسن بن حسن تآثار محمد بن حسن را نقل کرده و این بخش را با رونوشت

های ناهمگون اصیبعه انجام داده چسباندن این قطعه برد. کاری که ابن ابیق به پایان می۴۲۹سال 
 های او خود به تناقض پیداست کهآن نکاسته است.  بودن منسجمنااست که درآمد مختصر وی، از 

  های پراکنده و از جمله تفاوت در نام ابن هیثم توجه نکرده است.موجود در این قطعه
بــن  بــن الحَســِن  عليٍّ الحَسُن أبو«ای که از قفطی اقتباس شده دانشمند مورد بحث در قطعه نام

                                                    
1. Heinen, Anton, “Ibn al–Haitams Autobiographie In Einer Handschrift Aus Dem Jahr 556 H /1161 A.D.”, In: 

Die Islamische Welt Zwischen Mittelalter Und Neuzeit. Festschrift Für Hans Robert Roemer Zum 65. 
Geburtstag, eds. U. Haarman and Bachmann, Beirut, Wiesbaden, 1979, pp. 254-277. 

2. B. A. Rozenfeld, “The List of Physico-Mathematical Works of Ibn al-Haytham Written by Himself”, Historia 
Mathematica, 3 (1976). 

  .۵۶۰- ۵۵۰مکتبة الحیاة، ص ، شرح و تحقیق دکتور نزار رضا، بیروت، دار عیون األنباء في طبقات األطباءبنگرید به: ابن أبي أصیبعه،  .٣
  .۲۳۱- ۲۲۸، ص ۱۳۴۷، به کوشش بهین دارائی، انتشارات دانشگاه تهران، تاریخ الحکماءقفطی،  .٤
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کنــد نیــز همــین نــام تکــرار اصیبعه نقل مــی یاد شده است و در فهرست پایانی که ابن ابی »مالَهْیث
و دو فهرســت  »محّمــد بــن الحســن بــن الهیــثم«شود. اما در این میــان، زنــدگی خودنوشــِت  می

اصــیبعه در ابتــدای  اشت از تألیفات وی یاد شده است. شاید همین امر باعث شده ابن ابیخودنگ
ُد ا«کالم خود نام او را    .کندذکر  »بُن الحَسن بن الَهْیثم بوعليٍّ ُمَحمَّ

های گونه از نوشته، به نوشتن آثاری تلخیصعیون األنباءدر بخش ابتدایی یادکرد از ابن هیثم در 
ابــن  .بــوده اســت و گفته شــده کــه وی پزشــکی نظــری و نــه بــالینیاشاره شده  ارسطو و جالینوس

کند. این تصویر چنانکه  میدر کتاب خود در طبقات پزشکان نام وی را یاد  بر این اساساصیبعه  ابی
کند نه بــا یــک دان نظری مطابقت میدر ادامه اشاره خواهد شد بیشتر با محمد به عنوان یک فلسفه

  جم و نورشناس.من ،دانریاضی
الدین بن دان معاصرش علمای به نقل سخنان هندسهاصیبعه در پی آن، بدون هیچ مقدمه ابن ابی

  ،پردازد. این معاصر نویسندهق) می۶۴۹-۵۷۴( القاسم حنفیابی
ً
به نقــل آنچــه از قفطــی  عمدتا

اصیبعه بدون توجه به  ابی. سپس ابن دارددر یادکرد بیانات قفطی  ،پردازد و گاه اشتباهاتیخوانده می
 ،پــردازد. در ادامــهمتن قفطــی مــی ۀالدین در یادآوری، به عرضتکرار و تناقض میان اشتباهات علم

 نقلجالینوسی پدید آمده نویسی  سرگذشتزندگی خودنوشت محمد بن حسن را که به سان سنت 
هــایش را تــا ســال  اشــتهمحمد سیر زندگی و اندیشه و نگ ،خودنگاشْت  ۀنام کند. در این زندگیمی

این است که محمد بن هیثم در  ۀدهندنگارد. این امر نشانسالگی مؤلف است، می ۶۳که  ق،۴۱۷
  .زاده شده استق ۳۵۴حدود سال 

  -سالگی تعداد زیادی کتاب ۶۳کند که تا  فیلسوفی را نمایان می ،این زندگی خودنگاشت
ً
 عمدتا

اثر در  ۴۴پدید آورده است. این آثار حاوی  -اسکندرانی در شرح و تفسیر آثار یونانی موافق با سنت
های فلسفی در امور در تأثیر نظام ای رسالهدر ریاضیات و نجوم و  رساله ۲۵منطق و علوم فلسفی و 

شود که نشان از حضور این محمد بن هیثم رسائلی یافت می ،. در این مجموعهاستدینی و دنیوی 
فاصله به فهرست جدیدی از آثار محمد بن حسن بالاین فهرست آثار پس از  ١.دارددر بغداد و بصره 

مقالــه در  ۶رســاله در فلســفه و  ۱۴نگاشته شده است و  ق۴۱۹تا  ۴۱۷شود که میان سال  اشاره می
گیرد. در اینجا هم  علوم ریاضی (نجوم و هندسه و مناظر) و یک مقاله در مبانی پزشکی را در بر می

  ٢بغداد دارد. فکریحضور او در فضای  برخی از مقاالت نشان از

                                                    
ةِ  المسائل َعلی الردّ  شامل عناوین .1 تي السبع الریاِضیَّ

ّ
لةٍ  َعلی الردِّ  ،بغداد في علّي  طرحوها ال

َ
ةو  البغدادي السمح ابن إَلی َتعودُ  َمْسأ

ً
 رسال

  .الَبْصَرةِ  في المعتزلةِ  َعلی الردِّ  في
ة ُسئل عنها في بغداَد في شهور سنة ثمانيمتوان به می به صورت خاص .٢ لة َهْنَدِسیَّ

َ
عّدة معاٍن من العلوم الطبیعّیة  و عشرة وأربعمائةْسأ

  .کرد، اشاره است ای که بر فهم نادرست ابوالفرج بن طیب از مبحث قوای طبیعی ارسطو نگاشته و رّدیه واإللهّیة
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گویم این آخرین چیزی است که به خط محمد بن حســن می«نگارد: میسپس اصیبعه  ابن ابی
های ابن هیثم تا پایان سال این نیز فهرستی است که از کتاب«افزاید و بالفاصله می» امبن هیثم یافته

. کنیم میبررسی  آن راکه در ادامه  آورد م را میو فهرستی مفصل از آثار حسن بن هیث» ام.یافته ۴۲۹
یس الهور  در اینجا با بررسی دست اصــیبعه در ایــن  منابع اختصاصی که ابن ابی ۀرا دربار نکاتینو

  . کنیم میروشن  ،بهره برده است ها از آن -ی قفطیتاریخ الحکماعالوه بر  -نگاشته 

  نویس الهور دستفهرست آثار محمد بن هیثم و حسن بن هیثم در 
های گوناگون ریاضیات است و در این میــان نویس الهور عبارت از ُجنگی حاوی آثاری در شاخه دست

یابیم که این اثــر در میدر نویس  دانان را نیز در بر دارد. با مراجعه به این دستفهرست آثار برخی ریاضی
شــده از به همراه دو فهرست یــاد نگاشت محمد بن حسنزندگی خود ،۱۸۲ ۀصفح ۀتا میان ۱۷۴ ۀصفح

 
ً
  نقل کرده است.  عیون األنباءاصیبعه در  همان متنی است که ابن ابی آثار وی را در بر دارد. این دقیقا

تنهــا  ١.کند را عرضه میفهرست آثار ابونصر فارابی  ۱۸۲ ۀنویس الهور در ادامه از وسط صفح دست
». های حسن بن حسن بن هیثمفهرست کتاب« خوانیم:نویس الهور است که می دست ۱۸۴ ۀدر صفح

اصــیبعه  جزئی که به دســت مــا رســیده اســت و گــزارش ابــن ابی ۀتمام است و با مقایسفهرستی که نیمه
  اند. در گزارش خود از منبع واحدی بهره برده عیون األنباءنویس و  که این دست فهمیدتوان  می

دانســته و هور، محمد و حسن را یک شخص نمینویس ال دست نویسندۀشایان توجه است که 
 
ً
ها و آمدن فهرست آثــار فــارابی در اصیبعه است. ترتیب فهرست ابن ابی برداشتخالف  این دقیقا

تمایز این دو ابن هیثم است. تمایز فهرســت آثــار محمــد بــن  ۀدهندها خود نشانمیان این فهرست
چنانکه در ادامه خواهیم دید آشکار است و خلط میان ایــن دو فهرســت و  ٣و حسن بن هیثم ٢هیثم

  اصیبعه نشأت گرفته است. صاحبان آنها از اشتباه ابن ابی
ق به مصر ۴۱۱حسن بن هیثم پیش از سال بر اساس آثار فهرست شده، دیگر این است که  ۀنکت

وی دست کم تا سال  ،بن هیثم فهرست آثار محمد طبق آن کهحال  ٤،مقیم شدهسفر کرده و در آنجا 
  است.  بودهق در بغداد و جنوب عراق ۴۱۸

                                                    
یس الهور چنین است: آثار در دست ۀعنوان این سیاه .1 فاِت  فهرست« نو

ّ
ٍد  نصرٍ أبي مؤل دٍ  بن ُمَحمَّ ، طرخانيِّ  بن ُمَحمَّ  ُنِسَخ  کما الفارابيِّ

  .»ابن المرّخم بَیِد 
نیز همان را از منبع مشابهی نقل کرده  اصیبعهنویس الهور در قالب دو سیاهه آورده شده و ابن ابیفهرست محمد بن هیثم در دست .2

  است.
اصیبعه و نویس الهور که ناقص است، هم ابن ابیزیرا عالوه بر دست ،تر استروشن بسیارشویم فهرست آثار حسن بن هیثم یادآور می .3

بیچف سیبری آن را نقل کرده هم دست   اند.نویس کو
وبین ابن  بینهمسائل جرت  يکتاب فدر  علی بن رضوان از جمله دان معاصر وینبرخی دانشم ،نویسانهای فهرستعالوه بر گزارش .4

  اند.ها سخن گفتهمصر در آن سال علمی با او در ۀاز دیدار و مباحث الهیثم في المجرة والمکان
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  های رشدی راشد بر تمایز میان محمد بن هیثم و حسن بن هیثمشواهد و استدالل
ما با دو ابن هیثم مواجه  دهند نشان می، فهرستی از شواهدی را که پیشیندر ادامه بر اساس مطالب 

  :کنیم مطرح میهستیم، 

ه است. خوشبختانه نوشتمی »الحسن بن الحسن بن الهیثم«م همواره نام خود را حسن بن هیث - ۱
وی نیز در دسترس اســت.  تۀنگاش یهانویس امروزه عالوه بر آثار حسن بن هیثم برخی دست

 :کنیم حسن بن هیثم را در بردارد اشاره می ۀنوشتبرای نمونه به سه نسخه که گزارشی از دست
در  ،آپولونیوس به دستخط ابن هیــثم موجــود اســت مخروطاتاز نویسی که  در دست -الف

له الحَســُن بــن الحَســن بــن  جزءُ کَتب هذا ال«است:  شده نوشته پایان مقالۀ سوم
َّ
و شک

َحُه من أّوله إلی آِخرِه، وفرغ من تصحیِحِه في َصفر من ســنِة خمــسالَه  عشــرة ْیثم وَصحَّ
لْون من الشهر المذکوریوم السبِت  ياألسطر ف مائة. وکتب هذهوأربع

َ
چنانکه  .»لِستٍّ خ

ق توسط ابــن هیــثم ۴۱۵گذاری و بازبینی این نسخه در سال بینیم نگارش و حرکتمی
  ١صورت پذیرفته است.

  
آپولونیوس به خط ابن هیثم که در  مخروطاتبخشی از صفحۀ پایانی مقالۀ سوم 

 ٢آن نام خود را نگاشته است.

                                                    
یری از غناظم ترزي اوشود. نگهداری می )٢٧٦٢ ۀشمار هبه استانبول (سلیمانی ۀدر کتابخان أیاصوفیا ۀمجموع نویس دراین دست .1 لو تصو

  منتشر کرده است: زیر ۀدر مجموع ۱۹۸۱خطی را در سال  ۀسخاین ن
Publications of the Mathematical Research Institute, Istanbul, n. 4. 

های وی  هاز آنجا که نسخپرداخته و می یآثار ریاض کتابتق برای گذران زندگی به ۴۱۱که ابن هیثم پس از سال  اند کردهذکر منابع بسیاری 
نویسد: های هندسی بوده، مشتریان حاضر بودند مبالغ خوبی برای آن بپردازند. قفطی میدقیق شکل ترسیمبا خطی خوانا و بازبینی و 

 قاعد في غایة الصحة کتب به الکثیر من علوم الریاضة«
ّ

یس معرفی شده مطابقت دارد.با دست این اوصاف کامالً ». کان له خط  نو
  رسید. منویِس ارزشمند به لطف ایشان به دستنژاد که تصویر این دست ایرانبا تشکر از خانم  .2
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برداری رونوشتای به دستخط ابن هیثم دسترس است که از نسخهنویس دیگری در  دستب. 
یس که در سن پترزبورگ نگهداری می شده است. این دست ای از شود حاوی مجموعه نو

های ریاضیات و یک رساله از ابن سهل است. در جــای  های ابن هیثم در شاخهنگارش
الحســن بــن «ه اســت: نویس ابن هیثم نام خود را چنین نگاشت جای مقاالت این دست

 ١».الحسن بن الهیثم
رنگین کمان و  ۀای از اثر حسن بن هیثم دربارکند که نسخهکمال الدین فارسی گزارش میج. 

شده است. در آنجا نیز این عبــارات  نویسیرسیده که از دستخط وی رو شهاله به دست
لُه الحَسُن بن الحَسن ب«قید شده است: 

َّ
ک

َ
َحه من کَتَب هذا الِکتاَب و ش ن الَهْیثم، وصحَّ

 بــر بنا» مائةعشرة وأربعب سنة تسعبالقراءة، وکتب هذه الکلمات في َرَج  أّوِله إلی آِخره
 ٢ق به خط حسن بن حسن بن هیثم نگاشته شده است.٤١٩این، کتاب در سال 

احمد بن  -به دستخط داماد وی  ق)۴۷۶(به تاریخ کتابت  ابن هیثم المناظرای از کتاب  نسخه -۲
موجود است (در کتابخانۀ ســلطان محمــد فــاتح اســتانبول و بــه  - محمد بن جعفر عسکری

 .نگارد. وی نیز نام پدرزن خود را الحسن بن الحسن بن الهیثم می)۳۲۱۶-۳۲۱۲های  شماره
 .نیستدر اینجا نیز خبری از نام محمد 

بســیاری دیگــر از الــدین فارســی و ل، عرضي، کمالأدانان بعدی همچون خیام، سموریاضی -۳
اند یاد نمودهالحسن بن الهیثم و یا ابوعلی بن الهیثم  را اسالمی همواره نام او ۀدانان دور ریاضی

رشدی راشد فهرستی از آثاری  .یابیمبن هیثم را در آثار ریاضی دورۀ اسالمی نمی محمدو نام 
 همه با نام الحسن بن الحسن بن الهیثم) ارجاع داده

ً
انــد در  که به ابن هیثم ریاضیدان (تقریبا

 ).۵۳۳-۵۱۲، ص ۲آورده است (جلد  ها نهایت کوچک ریاضیات بیانتهای جلد دوم 

فهرست حسن تمامی تألیفاتی که در  ،یک نفر هستند حسناگر بر این باور باشیم که محمد و  -۴
تا  ق۴۱۹ های سال ۀدر فاصل دبای -در فهرست محمد بن هیثم نیست  و -بن هیثم درج شده 

یس  کنم که دو فهرست آثار محمد بن هیثم در دستنگاشته شده باشد. یادآوری می ق۴۲۹ نو
شود. فهرست آثار حسن بــن  میختم  ق۴۱۹اصیبعه به سال  الهور و همچنین گزارش ابن ابی

بیچف سیبری و گزارش ابن ابی ر دستهیثم نیز د  را دارد. ق۴۲۹اصیبعه تاریخ  نویس کو
هایی در باالترین شود این همه آثار ریاضی که بحث حال سؤال اینجا است که چطور می

                                                    
  آید. مقاله می ۀگزارشی از این دست نویس در ادامپترزبورگ (لنینگراد) نگهداری می شود.  در سن ۱۰۳۰B ۀنویس به شمار این دست .1
 ،٢ جلد، ١٩٢٨ ،٣٠ ،دکن) بادآ(حیدرالعثمانیة  لمعارفاةرئدا شوراتمن ،والبصائر راألبصا لذوي المناظر تنقیح ،الفارسي الدین کمال .2

  .٢٧٩ ص
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؟ بــا نگــاهی ه باشــددمــدر بر دارد، فقط در ده سال پدید آ را خود ۀسطح دقت علمی در زمان
  با چند اجمالی به فهرست آثار حسن بن هیثم

ً
در  هزار صفحه مطلب مواجه هستیم که عمدتا

ریاضیات و نورشناسی و هیئت و نجوم نگاشته شده است. نگارش چنین حجم از این آثار در 
  رسد.به نظر می دور از ذهنعلوم دقیقه، آن هم با این دقت علمی در طول فقط ده سال بسیار 

 بــههای یادشده در فهرست ابــن هیــثم رساله ها وتاریخ برخی نگاشته می دانیمعالوه بر این،  -۵
، حال اینکه در فهرست محمد بن هیثم خبــری از ایــن آثــار گرددباز می ق۴۱۹پیش از تاریخ 

  نیست.

یسند -۶ آید تعداد زیــادی از الزم می ،دو فهرست نخست و فهرست پسین یک نفر باشند ۀاگر نو
در فهرست اخیر قید نشده است که  شویم کهآثار در هر دو فهرست ذکر شده باشد. یادآور می

نادرســتی آن را پیشــتر (احتمالی که  گیردبه بعد را در بر می ق۴۱۹های فهرست از سال کتاب
عنــوان  ۹۲فقــط دو عنــوان از میــان  یابیم کــهها درمینشان دادیم). با مراجعه به این فهرست

هــا این فهرست پس روشن است کهفهرست حسن با عناوین دو فهرست محمد مشابه است. 
 متعلق به دو شخص مختلف است. ضمن
ً
  عنوانآن دو  ا

ً
تصور توان مشابه نیستند و می نیز عینا

 با نام را اثراین دو  حسن و محمدکه  کرد
ً
 اند. شبیه به هم نگاشته هایی تقریبا

ای به اثری دربــاره قــوس قــزح و در دو فهرست نگاشته شده توسط محمد بن هیثم هیچ اشاره -۷
کــم در الدین فارسی دیدیم حسن بن هیثم دسِت چنانکه در گزارش کمال ولییابیم. نمی هاله

 نسخهق ۴۱۹سال 
ً
فهرست دوم محمد بن هیثم در  ای از این اثر خود فراهم آورده است. اتفاقا

قــوس  ۀتوان گفت در زمان نگارش فهرست، همــین رســال همین زمان نگاشته شده است. می
بــر  اســت. ذهن او را به خود مشغول داشته و بالطبعبن هیثم بوده  قزح آخرین دستاورد حسن

محمــد بــن در پایان فهرست آثــار  باید نام این اثر بودنداین اساس، اگر این دو شخص یکی 
 است. نشدهای بدان حال اینکه هیچ اشارهآمد؛  هیثم می

در دو فهرســت  ،نام هیچ یک از تألیفات پرشماری که از حسن بن هیثم به دســت مــا رســیده -۸
محمد بن هیثم نیامده است. برخی از آثار از فهرست محمد نیز یافت شده و در آنجا نیز نــام 

یس حسن ذکر نشده است. تمامی دست های حسن بن هیثم که در دسترس است نام وی را نو
اند و هیچ یک نام محمد را بر خود ندارد. تنها گاه تصحیف مختصری صورت حسن ذکر کرده

 شود. نام وی یا پدرش حسین خوانده می گرفته و

گردد که در فهرست دهد به تألیفاتی باز میتمامی ارجاعاتی که حسن بن هیثم به آثار خود می -۹
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اند و در هیچ کدام نویس الهور بدان اشاره کرده اصیبعه و دست آثاری است که قفطی و ابن ابی
یــابیم. ام محمد بن هیــثم درج شــده نمــیای به اثری از فهرستی که با ن از این ارجاعات اشاره

های پس از ابن هیثم نیز همواره به آثاری که در فهرست حسن بن هیثم است ارجاع دانریاضی
بــه آثــاری از آن  بایدبود  داگر این دو فهرست متعلق به یک فر ١.دهند و نه فهرست محمدمی

 .شد میفهرست نیز ارجاع داده 

هم از جهت شکل و هم از جهت  ،ت حسن تمایز آشکاریبررسی دو فهرست محمد و فهرس  - ۱۰
از یک طرف با نشان می ،مضمون عنوان اثر در دو فهرست محمد و از طرف دیگــر  ۹۰دهد. 

ق مواجــه هســتیم. در میــان ایــن تعــداد ۴۲۹عنوان اثر در فهرست حسن تا پایان سال  ۹۲با 
خوشــبختانه بــه جــا ن دو اثــر کــه یابیم. اما ایفقط دو عنوان را مشابه می -کتاب ۱۸۲ -بسیار
 همراه دارند.به یابی و چگونگی انتقال مشکالت پیرامونی زیادی در اصالت اند، مانده

نام دارد. در این اثر کوشش شــده حرکــات فلکــی بنــا بــر  في هیئة العالمکتاب نخست الف. 
نظریات بطلمیوسی و به نحوی ساده تقریر شوند. مؤلف این اثر به هیچ وجــه متعــرض 

در پی حل اشکاالت  در نتیجهشود و  بطلمیوس در حرکات افالک نمی الگویاشکاالت 
در دست بطلمیوس  شکوک براثر مشهوری از حسن بن هیثم با نام  اما. نیستوارد بر آن 

بطلمیوسی در حرکــت افــالک را بــه چــالش  الگوی روشنی است که نویسنده در آن به
در  ولــیکرات فلکی مجسم اصــل قــرار گرفتــه  ۀنظری هیئة العالمکشد. از طرفی در  می

های هندسی نجومی با وصــف فیزیکــی در موافقت نمونه ،با بیانی دقیق و فنی ،شکوک
های هندسی در ایــن طرف دیگر سطح دانش ریاضی و دقتجهان تردید شده است. از 

بسیار  في هیئة العالم در ریاضیمباحث دو کتاب به هیچ وجه با هم قابل مقایسه نیست. 
ما را بــر  ٢تفصیلی دیگر ۀ. این مالحظات و ادلاستبسیار پیشرفته شکوک ابتدایی و در 

بــه  ،ن بن هیثم نسبت داده شــدهاز دیرباز به حس في هیئة العالمهر چند  دارد کهاین می
 . است اثر محمد بن هیثم احتمال زیاد

                                                    
یک مورد  که تنها راشد همین به نظراست.  في هیئة العالماند و آن دانان پس از ابن هیثم بدان ارجاع دادهفقط یک مورد است که ریاضی .1

اسالمی به حسن بن هیثم نسبت داده شده، خود امری معنادار  ۀدانان دوردر فهرست محمد در آثار ریاضی شده د یاداز میان آثار متعد
تا پیش از رواج صنعت چاپ که  توجه داشت د. همچنین بایاست حسن یاد شده د ون یک مورد هم در هر دو فهرست محماست. آ

   د آمد.خواه ۀ مقالهدر ادام هیئة العالمفي کتاب  ۀراشد دربار نظربود.  تثبیت نشدهعناوین آثار تا حدودی 
یدمی رسد، به دستاورد جدیدی می وقتیآثار خود  ابن هیثم در بسیاری از .2 و است ام این مطالب نیامده در کتابی که پیشتر نگاشته: «گو

هم در  ،ونه بحث های وی درباره هاللیات)مرا هم در آثار ریاضی ابن هیثم می بینیم (برای ن . این امر»امرسیده اکنون بدین دستاورد
). اما در اینجا المناظر) و هم در آثار نورشناسی (در کتاب في هیئة حرکات کُلِّ واحٍد من الکواکب السبعةآثارنجومی وی (برای نمونه در 

 .بینیم چ اشاره ای از وی بدین منظور نمیهی
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نام دارد.  في حساب المعامالت شود،ی که عنوانش در هر دو فهرست دیده میکتاب دومب. 
کشــد، های به دست آمده نام حســن بــن هیــثم را یــدک مــیاین اثر که در نسخه ۀدربار

یــابی مشکالتی در اعتبارسنجی و اصــالت تردیدهای مشابهی وجود دارد که آن را نیز با
  ١مواجه کرده است.

فهرست حسن تفاوت آشــکاری وجــود دارد.  رمیان الگوی نگارشی آثار فهرست محمد و آثا  -۱۱
 
ً
 هــایشاخه زشآمو پیسنت اسکندرانی پدید آمده و در  درآثاری است که  آثار محمد عمدتا

هــای به نوآموزان است و در این ســیاق بــه شــرح و تفســیر دیــدگاه یفلسف هایگوناگون دانش
آثاری که در فهرست حسن بن هیثم است و یا آثاری که از وی  ولیپردازد. فیلسوفان پیشین می

رفع اشکاالت دیــدگاه پیشــینیان  در پیو  ردبه دست ما رسیده، ماهیت پژوهشی و تحقیقی دا
ح آثار قدما پرداختــه بــا هــدف نشــان دادن نقــاط است. حتی زمانی که حسن بن هیثم به شر

 هایی برای معضالت است.حلراه عرضۀمشکل و 
 حــل فيیا  قلیدسا کتابشرح مصادرة های برای اطمینان کافی است نگاهی به کتاب

چنانکه از عناوین  .بیندازیمبطلمیوس  علی الشکوك یا معانیه وشرح األصول في قلیدسا شکوك
یم که در  انه روبرو مینقادها نیز پیداست با مراجعه به متون یادشده با نگرشی کتاب ۀنقادان شو

  ٢از مشکالت علمی پیشینیان است. رفعریاضی برای  بدیعهای حلراه عرضۀصدد 

دو فهرست محمد و حسن را متمــایز  - غیر از سبک نگارش و عمق تحقیقات  - ویژگی دیگری که   - ۱۲
این آثار  که یابیمآثار حسن بن هیثم به روشنی در می ۀهی به سیاهکند موضوع آثار است. با نگامی

 ،هیئــت ،نورشناسی ،مثلثات ،های گوناگون ریاضیات هستند و مواردی مانند هندسه همه در شاخه
 ریاضیات را در بر می ۀهای مهندسی بر پاینجوم و ابزارسازی

ً
 گیرد. اما آثار محمد بن هیــثم عمــدتا

از آثار طبیعیات ارسطو تــا آثــار ای که . حوزۀ گستردهاست آثار یونانیان باستانشرح یا  تلخیصدر 
در بــر را  نجومی بطلمیوس و از آثار ریاضی اقلیدس و هندسی آپولونیوس تا آثــار طبــی جــالینوس

را بــه عناوین سوم کمتر از یک نیز به چشم می خورد که البته آثار ریاضی یدارد. در این میان تعداد
 ٣.بارزتر است تصاص داده و رویکرد فلسفی و طبیعیاتی در عناوین آثار محمدخود اخ

                                                    
بیان کرده است. هر  )۴۹۰-۴۸۹(ص ها  کوچک نهایتریاضیات بیهای جلد دوم از کتاب نوشتها را در پیراشد این تردید رشدی .1

ای را که در سر راه انتساب اثر وجود هایی مشکالت عمدهدر این مورد ادعای حل نهایی مسئله را ندارد ولی با طرح سؤال نگارندهچند 
  کند.دارد بیان می

ای از مهمترین دستاوردهای  نام دارد. آن هم در واقع خالصه في الضوء ةمقالمطالب را دارد  ۀعرض ۀنها کتابی از حسن بن هیثم که جنبت .2
  .است المناظرنظری بدیع خود ابن هیثم در کتاب مهم و دوران ساز وی در نورشناسی یعنی 

ه د ککراشاره  المختِلفة الجواهر أقدار علی التعّرف في منالوس لکتاب الَهْیثم بن الحسن بن محمد تلخیصتوان به کتاب برای نمونه می .3
یسنده صرفاً این اثر در می ۀامروزه در دسترس است. با مطالع سازی اثر با اهداف آموزشی بوده است نه در صدد خالصه یابیم که نو

← 
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شده به نام محمد بن هیثم تا کنون دو اثر به دست ما رســیده اســت.  فهرست یاد ۀاز مجموع  -١٣
ای دارد؛ چــرا کــه . اثر دوم اهمیــت ویــژهشرح مجسطیو دیگری  ١منالئوس کتاب شرحیکی 

شده در زندگی خودنوشــت محمــد بــن هیــثم را یادکه موارد است اطالعاتی در آن ذکر شده 
هم در ابتدای اثر و هــم در مــتن تکــرار شــده  ،نام محمد بن حسن بن هیثم ٢کند.تداعی می

این یادکرد واضح نام محمد و این نکته که این عنوان فقط در سیاه آثار محمد بن هیثم  ۀاست. 
 ۀشده، نشانگر این است که کتاب نوشت یاد ور)نویس اله اصیبعه و دست (بنابر گزارش ابن ابی

اثر موافقــت تــام  ۀآثار از این کتاب با مقدم ۀمحمد است نه حسن. ضمن اینکه گزارش سیاه
شــود و ارجاعــاتی کــه  نیــز دیــده می مؤلف در این کتاب ارجاع به خود جالب است کهدارد. 

یسند   آثار محمد همخوانی دارد ۀدهد، تنها با سیاهاین کتاب به دیگر آثار خود می ۀنو
ً
(مــثال

 . که تلخیصی از کتاب ابراهیم بن سنان در این زمینه است) آالت الظل فيکتاب 
صــفحه از اثــر را در خــود  ۱۲۴ ،رغم افتادگیعلی ،با مطالعه و بررسی دقیق این اثر که

مختصــر و بــا اهــداف و گونــه گنجانده، به روشنی سبک نگارش محمد بن هیثم را کــه شــرح
وی نیــز بــه  منالئــوسکتاب شرح . همین سبک نگارش در یابیم آموزشی است، می مشخص

هم در مقدمه اهداف آموزشی خود را ذکر نمــوده و هــم در جــای  ،شود. وی وضوح دیده می
. گــرایش وی بــه نگــاردرا مــی »(بدان ای نوآموز) المبتدئ أّیها علما«جای اثر عباراتی مانند 

شــود؛ هــم در ســبک نگــارش و هــم در  دیــده می ایاضی نیز آشــکارفلسفه حتی در این آثار ر
 –گیری از استدالل فلسفی برای استنتاج ریاضی. نام بسیاری از پیشینیان یونانی و اسالمی بهره

شود. یادکرد نــام  نیز در این اثر دیده می -از اقلیدس و اطولوقوس گرفته تا نیریزی و ابن سنان
و  ٣(هوپســیکلس) وسهــای دیگــری همچــون ابســقالر نــامجالینوس هم در این اثر در کنــا

  ارشمیدس جالب است.
حال ببینیم اگر حسن و محمد را یک نفر در نظر بگیریم چه توابعی بر این امر بار خواهد 

نداشته است. نه تنها  شرح مجسطیدانیم حسن بن هیثم اثری به نام گشت. نخست اینکه می
آثار وی یاد نشده بلکه در هیچ یک از آثار ریاضی و نجــومی وی نیــز  ۀچنین عنوانی در سیاه

                                                    →  
در همان  ز آن نیزا یدیگر ۀنسخدرج شده است.  ۵۱تا  ۴۴نویس الهور میان صفحات چیزی بیش از آن. این اثر کوتاه در دست

  د بن حسن بن هیثم موجود است.خان در الهور ذیل نام محمنبی ۀکتابخان ۀمجموع
 های کتاب که اثری مهم در سنت نگارش ،نخست میالدی ۀدان یونانی سدهندسه، منالئوس األشکال الکریةبر کتاب  است شرحی ظاهراً  .١

  .رود به شمار می َکراُ 
یس این اثر که  دست .2 ق نگاشته ۶۵۵در سال  شود کاخ توپقاپی استانبول نگهداری می ۀموزدر مجموعۀ احمد ثالث  ۲/۳۳۲۹به شمارۀ نو

  شده است.
3. Hypsicles 
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که در دیگــر آثــار  جا استی منطقی و بهیابیم. حال اینکه توقعای بدین اثر نمیکمترین اشاره
  ۀکه عمد وی ریاضی

ً
نگاشته شده، نام این اثر  شرح مجسطیپس از تاریخ نگارش  آنها مسلما

شرح بــر آثــار  نگارش حسن رویۀدانیم پذیرد. از طرفی می برده شود و ارجاعی بدان صورت
صــدد مگــر مــوارد محــدودی کــه در آنهــا نیــز نــه در صــدد شــرح بلکــه در بــوده،پیشینیان ن

هــای علمــی حل برای آن دشواریراه ۀسازی نقاط مبهم و مشکل و پاسخگویی و ارائ برجسته
  بوده است.

 تاب محمد بن هیثم مــیکه در این دو ک یدیگر اینکه سبک نگارش ۀنکت
ً
بــا  یــابیم کــامال

گونــه و آموزشــی محمــد بــا آوردن سبک نگارش حسن بن هیثم متفاوت است. ســبک شــرح
فلسفی با سبک ریاضی و بیان فنی و دقیق حسن بــن هیــثم تمــایز  های و استدالل توضیحات

  آشکار دارد.

حسن بن هیــثم  هاینگاشته محمد بن هیثم و شرح مجسطی ۀمقایس نیز دردیگری  ۀ مهمنکت  -١٤
مغایر و بلکه در عکس  به وضوح هاییدیدگاهدر مواردی  شرح مجسطی. کتاب شودنمایان می

شــرح بــرای نمونــه در  .را در بــر داردجهت دستاوردهای محاسباتی نجومی حسن بــن هیــثم 
آمده  ١ماه خطای بصری ۀدر آب و یا پدید ءنمایی تصویر اشیابزرگ ۀتفسیری از پدید مجسطی

در آب و  ءنمایی اشــیااست. توضیح اینکه بزرگمتناقض های ابن هیثم نورشناس دیدگاهبا  که
از متنی از کندی اقتباس  شرح مجسطیماه در کتاب  پدیدۀ رصدی مربوط به رؤیتهمچنین 

 
ً
گاهینمایانگر  شده و کامال حسن بن هیثم از  دانیممی. است انکسار نور ۀمؤلف آن از پدید ناآ

و این سنت حتی  ودرمی رآن به شما ۀکرده که ابن سهل نمایند شناسی پیروی میدر نور یسنت
حسن  رؤیة الکواکب فيخیلی پیش از ابن هیثم با قواعد انکسار نور آشنا بوده است. در کتاب 

جوانی  ۀبن هیثم، به وضوح قواعد انکسار نور به کار گرفته شده است. در این اثر که یادگار دور
 مــاه نیــز بررســی و در آن رویکــردی متفــاوت بــا خطای بصــری ۀست، مسئلبن هیثم احسن 

 گیری از قواعد انکسار نور است.اتخاذ شده که بر اساس بهره شرح مجسطی مباحث
های فضــایی کــه ســطح  میــان شــکلمسئله اســت کــه این یک مورد قابل بررسی دیگر 

. در این مسئله نیز تمایز آشکاری میــان جانبی مساوی دارند، کدام یک بیشترین حجم را دارد
ی از دیگــر شــماریابیم. این موارد و با آثار حسن بن هیثم می شرح مجسطیدیدگاه محمد در 

توانــد مؤلــف دان و نورشناس، نمیکه حسن بن هیثم ریاضی هستند این ۀدهند نشان هانمونه
  اثر یاد شده باشد. 

                                                    
  آید تا در وسط آسمان. این است که ماه در نزدیکی افق بزرگتر به نظر می» the moon illusion«یا » خطای بصری ماه«منظور از   .١
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دست داده و چه آثاری که به دســت مــا رســیده،  چه فهرستی که خود به آثار حسن بن هیثم،  - ۱۵
افالک بطلمیوس  ۀاین آثار نه تنها در دانش نورشناسی و نقد نظری ۀنشانگر این است که نگارند

های گوناگون ریاضــیات داشــته اســت. های بسیاری نیز در شاخهبلکه مساهمت ،نقش داشته
کاربرد مخروطــات در ات، مخروط ۀریاضیات ارشمیدسی، نظری ۀهای وی در زمینمساهمت

 ۀهندسی و مسائل بســیار دیگــری در زمینــ هایاعداد، ساخت ابزار ۀ، نظریترسیمات هندسی
در این میــان، گرایشــی بــه طبیعیــات فلســفی و طــب  ١ریاضیات چشمگیر و یادکردنی است.

 .بارۀ اخالقدر ای مگر رساله، یابیمنمی یونانیجالینوسی و فلسفه به سبک 
 در مورد محمد ب

ً
 وو طبیب نظری اســت  ٢دانبرعکس است. او فلسفه ن هیثم امر کامال

گاهی دارد. ایــن  هیئت و نجــومدر دانش ریاضیات و به ویژه  همهایی مانند فیلسوفان سنتی آ
در جهان اسالم با فیلسوفانی چون کندی و فارابی و ابــن ســینا  یونان باستانالگوی فیلسوفان 

عصــرانش بــه و هــم اوهــای نگــاریوی و مراسالت و ردیــههای یافت. همچنین نگارش ادامه
بی نمایانگر این است که وی در فضای فلسفی بغداد و جنــوب عــراق مــی زیســته اســت. خو

هرچند تاکنون آثار منطقی و فلسفی پرشمار محمد بن هیثم به دست نیامده ولی عناوین آثار 
ابن سمح و  ،هایی با معاصرانشبحث در برخی از این آثار اووی دارد.  مآبی یونانیداللت بر 

بی در شناخت مسائل فلسفی در بغداد  تواندن این آثار مییافت است. ابن طیب داشته تأثیر خو
  .ه باشدهمزمان با ظهور ابن سینا در شرق جهان اسالم داشت

استدالل و شاهد مهم دیگر این است که دانشمندان بزرگ پیشین چنین خلطی میان محمد بن   - ۱۶
  .اند و حسن بن هیثم انجام ندادههیثم 

ً
هم به حسن بن هیثم  ،ق)۶۰۶د فخرالدین رازی (مثال

در دو سیاق مختلف و با بازشناسی روشــن  عبارات وی اشاراتی دارد. و هم به محمد بن هیثم
. هر زمان نام حســن بــن هیــثم را در آثــار فخرالــدین رازی بیان شده است میان دو شخصیت

انتظار داشته باشیم که بحثی ریاضی مورد توجه وی است. ولی نام محمد  توانیم یابیم، می می

                                                    
  هر چند پیشتر ابن .1

ً
به عنوان یک نورشناس شناخته شده بود که نقدی نیز بر نظریات فلکی بطلمیوسی دارد، اما امروزه با تحقیقات  هیثم صرفا

اسالمی، و به  ۀآفرینی ابن هیثم در تاریخ ریاضیات دورنقش ۀمفصل رشدی راشد و برخی معاصران، حجم زیادی از ادبیات علمی در زمین
های گذشته توجه  ریاضیات ابن هیثم، در دهه ۀراشد در زمین رشدیدار ی در دسترس است. عالوه بر آثار دامنهتبع در تاریخ ریاضیات جهان

 في تمام کتاب المخروطاتۀ ) رسالJ. P. Hogendijk( برخی محققان تاریخ ریاضیات به ابن هیثم جلب شده است. برای نمونه هوخندایک
از  Sources in the History of Mathematics and Physical Sciences ۀو تحلیل در مجموع را که در فهارس پیشین یاد نشده، با مقدمه

 نورشناسی و فیزیک سماوینامۀ دکتری با عنوان  حسین معصومی همدانی نیز در پایان است. کردهمنتشر ) ۱۹۸۵انتشارات اشپرینگر (
)L'optique et la physique celeste ، في ) تعدادی از آثار ابن هیثم در نورشناسی، همچون ۷به راهنمایی رشدی راشد در دانشگاه پاریس

 را تصحیح، ترجمه و شرح کردند. ةفي المجرّ و  في أنواع الکواکب، في األثر الظاهر في وجه القمر، ضوء القمر
فیلسوفان  ۀوی با نگاه انتقادی و نوآوران آثار ۀگونمیان رویکرد شرحره بردیم تا دان به جای فیلسوف بهدر این مقاله همواره از لفظ فلسفه .2

یم.   مؤسس تمایز قائل شو
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کالمی و فلسفی آورده شده است. وی در میان آثار پرشمار خود برخی از  مناقشاتبن هیثم در 
دهد. این عنــاوین  تألیفات ریاضی را یاد نموده و به وضوح آنها را به حسن بن هیثم نسبت می

 شناسیم مطابقت دارد. ثم میبا آثاری که از حسن بن هی
ــصهای کالمی مختصر و مفصل خود یعنــی فخرالدین رازی در مهمترین کتاب

ّ
 الملخ

وی نــام  حّل شکوک اقلیدسبن هیثم و حسن ابوعلی في المکان  ۀاز رسال المطالب العالیةو
  .دکن در مورد این آثار عرضه می ،برد و توضیحاتیمی

 ابوعلی بن هیثم (حسن) و هم از محمد بن هیــثم یــاد هم از ،قرآن تفسیر کبیردر  رازی
فجر و شعاع نور در  ۀلئاز منظر یک مفسر قرآن به مساین اثر، کرده است. وی در جلد سیزدهم 

یســد:  خصوص میدر این فجر پرداخته و با بیان دیدگاه ابن هیثم  ایــن وجهــی اســت کــه «نو
وی  ،در جلــد چهــاردهم». خود بــدان تکیــه کــرده اســت المناظردر کتاب  ابوعلی بن هیثم

بــه بحــث » آیــا خداونــد، مکــان و جهــت دارد؟«اینکــه  ۀفلســفی را دربــار-ای کالمینظریه
های کالمی و منطقی دست به بیان استداللگذارد. در این رابطه وی به سان متکلمی چیره می

کند و طرح می» متناهی خدا و جهانتفاوت نا«و در این میان استداللی با عنوان  پرداخته است
شده  فع اشکال یادردر  محمد بن هیثماین استداللی است که «افزاید: در پی آن بالفاصله می

  ».بدان گرویده است
 مقالة في العالم من جهة مبدئــه وطبیعتــه وکمالــهعنوان با ای رساله هممحمد بن هیثم 

ز حسن بن هیثم و هم آثاری از محمد بــن هم آثاری ا ،که فخرالدین رازی آشکار است. دارد
  هیثم در دست داشته است. 

 ق) که خود گرایش به علوم نظری ماننــد فلســفه و طــب داشــته۶۲۹د عبداللطیف بغدادی (  - ۱۷
شمارد وی را دانشمندی در نورشناسی و نجوم بر می ،کنداز حسن بن هیثم یاد میوقتی  است،
ای که در تبیــین در مقاله ،. برای نمونهکند نمییب یاد گاه از وی به عنوان فیلسوف یا طبو هیچ

وی را مردی فاضل در علوم ریاضی و دارای  ،ماهیت مکان بنا به رأی ابن هیثم و نقد آن نگاشته
شمرد که در دو دانش هیئت و مناظر متبحــر و از اهــالی های آن بر میدانش گسترده در شاخه

دن برخی از دیگر آثار حسن بن کراین اثر با یاد  مصر و معاصر ابن رضوان است. بغدادی در
 خــود اثــر ۀدر مقدمــ اودهد که با آثار حسن بن هیثم بــه خــوبی آشــنا اســت. هیثم نشان می

صحت انتساب آن به داللت بر في المکان رسالۀ سبک نگارش  اگر چنین نبود که گوید که می
گاه و فاضلی مانند ا ،دارد ابن هیثم نمود. این جمله بعید می ونگارش چنین اثری از دانشمند آ

 .دارد و سبک نوشتاری او آثار حسن بن هیثم باعبداللطیف  شنایی عمیقآ از نشان
 او د آگاهی اندککنجالب اینکه از اشکاالتی که عبداللطیف به ابوعلی بن هیثم وارد می
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ة ریاضته في صناعة المنطق«هایی مانند با عبارت . ویدر دانش منطق است
ّ
إهماله «و یا » قل

بــه  ای کنایــهبه نحوی غیر مستقیم  در عباراتی دیگرکند. می بدین امر اشاره» لصناعة المنطق
  آشنایی اندک ابن هیثم با آثار ارسطویی دارد. 

یز به شناسد و سفرهایی نحال چگونه عبداللطیف بغدادی که آثار علمی ابن هیثم را می
های این مراکز علمی مهم را نیز دیده، آثــار فلســفی و منطقــی دمشق و مصر داشته و کتابخانه

مگر نه  ؟فراوان ابن هیثم (محمد) به ویژه در تلخیص و تفسیر سنت ارسطویی را ندیده باشد
شرح و ارسطو در منطق  ارغنوناصیبعه آثاری از جمله تلخیص و تفسیرهایی از  اینکه ابن ابی

ارسطو  نفسدربارۀ و  عالم و سماءو  سماع طبیعی هایارسطو و کتاب منطقیاتفوریوس بر فر
  اثر از جالینوس را بدو نسبت داده است. ۳۰و همچنین تلخیص 

بن هیــثم (محمد) ا چطور امکان دارد که بغدادِی آشنا با آثار فلسفی آن زمان، نداند که
ســنت  ،او را ناآشنا با دانش منطق و بــه تبــعو چندین اثر در منطق و فلسفه پدید آورده است؟ 

ارسطویی بپندارد؟ چه طور متصور است که بغدادِی طبیب که خود چنــدین اثــر طبــی دارد، 
  نداند که ابن هیثم سی اثر در سنت طب جالینوسی نگاشته و از وی با عنوان طبیب یاد نکند؟ 

گــاه بــوده و رسد که بغدادی به تمایز میان حسن بن هیثم و به نظر می محمد بن هیــثم آ
  شناخته است.حسن بن هیثم را در پرتو آثارش در ریاضیات و نورشناسی و نجوم می

دو کتاب به وضوح به محمد بن هیثم نسبت داده شــده اســت. یکــی  کشف الظنوندر کتاب   - ۱۸
هر دوی  ١».تفضیل أهواز علی بغداد من جهة األمور الطبیعیة«و دیگری » في إثبات النبّوات«

یس الهور در سیاه اصیبعه و دست این آثار در فهرست ابن ابی آثار محمد بن هیــثم دیــده  ۀنو
 شود.  می

ً
این بخش را نگاشته این دو اثر با نام محمد بن هیثم  حاجی خلیفهزمانی که  احتماال

امری که داللت بر تمایز دو ابن هیثم می  تواند داشته باشد. در دسترس وی بوده است. 

شــده، برخــی از کســانی کــه  ر کوششی نافرجام در پاسخ به یکــی از شــواهد پرشــمار یــادد  - ۱۹
آمده عادت قدیمی یکی پنداری دو ابن هیثم خود را کنار گذارنــد، مطلبــی  برایشان دشوار می

ابــن هیــثم اســت کــه  في المکــان ۀاین پاسخ دربار ٢یم.کن اند که در اینجا نقل و نقد میآورده
کتــاب فــي ین اثر همان اثری باشد که در فهرست محمــد بــن هیــثم بــا نــام اند ااحتمال داده

                                                    
  .۲۳، ص ۱۹۴۳، استانبول، کشف الظنون: حاجی خلیفه، به بنگرید .1
گیری موضوع را پیشده در تمایز دو ابن هیثم داده است. عالقمندان به  پاسخی است که عبدالحمید صبره به برخی شواهد یاد براین نقد  .2

  دهیم:راشد ارجاع میرشدی  نظراتبا  زیر ۀمطالب مقال ۀبه مقایس
A. Sabra, “One Ibn al-Haytham or Two? An Exercise in Reading the Bio-Bibliographical Sources”, Zeitschrift für 

Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, Band 12 (1998), pp. 1-50. 
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روشــمند  زنی غیراین گمانه. باشدالمکان والزمان علی ما وجدته یلزم رأي أرسطوطالیس فیه 
محمــد بــن  ۀنگاشتبا توجه به اینکه شناختی طرح شده است. بدون هیچ دلیل تاریخی یا متن

چطــور چنــین  اینکــه ،آثار یاد شــده ۀقط عنوان آن در سیاهاست و ف بوده مفقودتا کنون هیثم 
 ضــمن ای از ابهام مانده است. در پرده ای گرفته شدهنتیجه

ً
ایــن احتمــال از جهــات متعــددی  ا

 :نماییمفقط چند جهت را یاد می کهاست  بعید
اصیبعه به کتابی متأخر و نگاشته شده  ابن ابی بنا به نقلعنوان کتاب محمد بن هیثم الف. 

اصیبعه در این  اشاره دارد. بنا بر یادکرد ابن ابی ق۴۱۹الی  ۴۱۷های سال ۀدر فاصل
بنابراین ایــن  ۶۵الی  ۶۳زمان صاحب این اثر (محمد بن هیثم)  سال داشته است. 

مؤلــف جــوانی  ۀدور ۀثمــر ،ابــن هیــثم ذکــر شــده في المکاناثر برخالف آنچه در 
 تواند باشد. نمی

ارســطو  طبیعیــاتهــای ها محمد بن هیثم آثاری در شرح و تلخیص کتابدر همان سالب. 
) و برخی آثار فلسفی دیگر نگاشــته اســت. از ایــن الحیوان، آثار علوی، سماع طبیعی(

را فردی مــدافع دیــدگاه ارســطویی در  في المکان والزمان ۀرو، پر واضح است که رسال
عناوین آثار پرشمار دیگر محمــد بــن هیــثم نیــز آشــکارا شرح آن دید گاه نگاشته است. 

زنــد. التــزام عمیــق  نشان از این دارد که وی فردی است که در سنت ارسطویی قلم مــی
هــایی بــر افــرادی نگاشــته کــه در شود که ردیه وی به سنت ارسطوئی از اینجا نمایان می

 ١.اندمقام نقد ارسطو برآمده
شــناس باشــیم تــا نیاز نیست زبــانعنوان اثر خود چنان نشانگر هدف تألیف آن است که ج. 

فــی چنانکــه در  ،و نه نقــد و رد آن -های ارسطو دیدگاه ۀاین کتاب با هدف ارائ یابیمدر
نگاشته شده است. کنار هم قرار گرفتن مکان و زمــان  - بینیمحسن بن هیثم میالمکان 

این است که نویسنده در صدد بیان مفاهیم اصلی طبیعیات  نیز خود دلیلدر اثر محمد 
 ارسطوئی بوده است.

و روشن است که  شده استای به مفهوم زمان ندر اثری که از ابن هیثم در دست است اشارهد. 
 پردازد مواجه هستیم.دشوار چیستی مکان می ۀبا اثری که به صورت خاص به مسئل

 ۀارسطو دربار ۀتنافی با دیدگاه ارسطوئی و در صدد نقد نظری کتاب ابن هیثم به طور کامل دره. 
تصویری هندسی از مکــان اســت. امــری کــه  ۀرویکردی جایگزین در ارائ ۀمکان و ارائ

که ضمن دفاع از  شته استبرخی طرفداران طبیعیات ارسطوئی مانند بغدادی را بر آن دا
                                                    

و یا  »لموالعا السماءِ  في أقواِلهم وغْیرِه من أرسطوطالیس علی نَقَضهُ  وما یالنَحو َیْحَیی علی الَردِّ  في ِکتاٌب «مانند اثر وی با عنوان  .1
  ارسطو در باب قوای نفس حیوانی نگاشته است. شۀالفرج بن طیب در باب بدفهمی اندیای که بر ابو ردیه
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ن هیثم در با توجه به جایگاه علمی اارسطویی به نقد دیدگاه ابن هیثم بپردازند تا ب ۀنظری
یی است اســتقرار  علوم ریاضی این خطا که ناشی از آشنایی اندک وی با مفاهیم ارسطو

 ١پیدا نکند.
 «. نام این دو اثر است به دو اثر دیگر حسن بن هیثم نیز اشاره شده في المکان ۀدر رسالو. 

ٌ
ْول

َ
ق

تــي إحاطُتهــا ِللَحَسن بن الحَسن بن الهْیثم في أنَّ الُکــرَ 
َّ
ــَمِة ال لمَجسَّ

ُ
ــکال ا

ْ
ة أْوَســع األش

 وأنَّ الداِئَرة أْوَسُع األ
ٌ
َیة  ُمَتساو

ٌ
َیة تي إحاطُتها ُمَتساِو

َّ
َحِة ال کال الُمَسطَّ

ْ
في َحلِّ شکوك «و  »ش

های الهور نویس و دست عیون األنباءاست. این دو اثر بنا به گزارش  »سطيلمجکتاب ا
بن هیثم قرار دارند. در این اثر به هیچ یک از آثار فهرست  آثار حسن ۀو سیبری در سیاه

 ای نشده است.محمد اشاره
آید که اگر حسن و محمد را یک شخص بدانیم اشکاالت متعددی پدید میز. خالصه اینکه 

 ۀجوانی و پیری نویسند ۀکنیم که مسئلمی بسنده انجامد. به این مقدارذکر آن به طول می
و چرایی تغییر دیدگاه نویسنده از مهمترین تناقضاتی است که پاسخی بــرای  في المکان

ریاضی و  ادانهنقشیوۀ و  ،گونه و ارسطویی محمدشود. تفاوت سبک شرح آن یافت نمی
حسن نیز به هیچ تغییــر  دیگر است. بغدادی و ناقدان یدیگر پاسخبی ۀحسن نیز مسئل

 اند. اشاره نکرده دیدگاهی
دهد به احتمال بسیار زیاد نخستین بار بــا شویم که شواهد یادشده نشان میدآور میدر پایان یا
دان یکــی پنداشــته دان و ریاضــیدو ابن هیــثم فلســفه ،اصیبعه به خاطر تشابه اسمی اشتباه ابن ابی

 ،نگارشی ۀنویسان بعدی نیز بدون توجه به تمایز سبک و زمینشدند. همین امر سبب شد تا فهرست
(از جملــه مصــطفی نظیــف و  امر در میان ابن هیــثم پژوهــاناین را یک شخص تلقی کنند. آن دو 

باعث برخی اشکاالت و تناقضات در پرداختن به تاریخ علم  که نیز ادامه پیدا کرد عبدالحمید صبره)
  چهارم و پنجم هجری شده است. های اسالمی و به ویژه تاریخ فلسفه و ریاضیات سده ۀدور

                                                    
. این رساله را رشدی راشد در جلد چهارم کتاب علی ابن هیثم في المکان ردفي الۀ کتاب عبداللطیف بغدادی در رسال ۀبنگرید به مقدم .1

  است. کردهتصحیح و منتشر  )از قرن نهم تا یازدهم (میالدی هانهایت کوچک ریاضیات بی
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ساله  ۱۲۸پیدایش و سیر تحول دورۀ 

  در تقویم هجری شمسی

  ١محمدرضا صیاد

  مقدمه - ١
های عادی و  هجری شمسی)، مسئلۀ ترتیب و توالی سال ۱۲۶۸-۶۹هجری قمری ( ۱۳۰۷از سال 

پژوهان بوده  هجری شمسی، همواره مورد توجه گروهی از تقویمکبیسه، و روش تعیین آنها در تقویم 
هــای گســتردۀ علمــی در زمینــۀ مــذکور پرداختــه و در حــل ایــن مســئله  است و هر یک به پژوهش

. گروه مذکور، با قبول مقدار متوسط مدت سال شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی اند هکوشید
 ۱۶۱ســاله،  ۱۲۸های  یشنهادی نزدیک به آن، دورههای اخیر یا مقدار مدت سال شمسی پ طی سال

هایی نیــز  های عادی و کبیسه، و روش ساله را برای ترتیب و توالی سال ۴۱۶۶ساله و  ۲۸۲۰ساله، 
  اند. برای تعیین آنها در تقویم هجری شمسی، پیشنهاد کرده

گرفتــه و بــرای پژوهــان قــرار  ساله بیشتر مــورد توجــه تقویم ۱۲۸های مذکور، دورۀ  در بین دوره
فته شده و در های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی پذیر های ترتیب و توالی سال طراحی آرایه

هــا یــا  ایر زیردورهســزیردورۀ اختالطی، در کنــار  یا زیر و زیر دوره یا ابعاد وسیعی به صور دورۀ تنها
  ها، به کار رفته است. یا زیرزیرزیردورهو   زیرزیردوره

های دقیــق و عمیــق پیرامــون موضــوع  پژوهان بــه علــت عــدم بررســی ی از تقویمهمچنین برخ
گاهی کــافی از »ساله در تقویم هجری شمسی ۱۲۸پیدایش و سیر تحول دورۀ « ، و در نتیجه عدم آ

های  چونی و چندی آن، از لحاظ معرفی مبدع، تاریخ پیدایش، سیر تحول و آرایۀ ترتیب و توالی سال
ذکور در تقویم هجری شمسی، دچار ابهام یا برداشت نادرســت یــا خطــا یــا عادی و کبیسۀ دورۀ م

  اند. انگاری شده اشتباه علمی و یا سهل
هــای گســترده در زمینــۀ  از این رو نگارنده بر آن شد که با رجوع به منابع معتبر به انجام پژوهش

                                                    
  پژوهشگر تقویم و رؤیت هالل ماه  .١
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های  ها یا برداشت ابهام موضوع یاد شده بپردازد و از طریق ارائۀ دالیل مستند، با هدف برطرف کردن
های علمی، حقایق را برای پژوهندگانی که به نحوی بــا مســائل دقیــق  نادرست یا خطاها و یا اشتباه

  شناسی سر و کار دارند، روشن کند. تقویم

  روش پژوهش - ٢
ســاله و  ۲۸۲۰ســاله،  ۱۲۸هــای  پژوهــان دوره نگارنده با رجوع به منابع معتبری که در آنهــا، تقویم

های عــادی و کبیســه در تقــویم هجــری  های ترتیب و توالی ســال ساله را برای طراحی آرایه ۴۱۶۶
  اند، به بررسی پیرامون موضوع مقالۀ حاضر پرداخته است. شمسی، پیشنهاد کرده

 ۱۲۸به آن اشاره شد، به علت فقــدان زیــردورۀ  ۱ساله که در بخش  ۱۶۱باید گفته شود که دورۀ 
  ١ساله، از گسترۀ بررسی حذف شده است. ۳۳ساله در کنار زیردورۀ 

  مؤلفان منابع مذکور، به ترتیب زمانی اولین نشر اثرشان به شرح زیرند:

 هجری شمسی) ۱۲۹۷ – ۱۲۱۸غازی احمد مختار پاشا ( -۲-۱
های عادی و  هجری شمسی، برای ترتیب و توالی سال ۱۲۶۹تا  ۱۲۶۸های  مختار پاشا، طی سال

 ۴زیردورۀ  ۳۱ساله از  ۱۲۸ساله را پیشنهاد کرد. هر دورۀ  ۱۲۸شمسی، دورۀ کبیسه در تقویم هجری 
سال  ۱سال عادی متوالی و  ۳ساله، از  ۴سال تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ۴سالۀ متوالی و 

ساله در تقویم هجری شمسی در هر  ۴های کبیسۀ  کبیسه تشکیل شده است. ترتیب و توالی سال
  .است ۱رایۀ ساله، به شرح آ ۱۲۸دورۀ 

128              :۱آرایۀ  31 4 4= ´ +  
های عادی،  عدد و تعداد کل سال ۳۱ساله،  ۴های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ۱۲۸در هر دورۀ 

  عدد است. ۹۷
  ، مقدار مدت سال شمسی پیشنهادی به شرح زیر است:۱بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

۳۶۵+
تعداد کل سال های کبیسه

تعداد کل سال های دوره
/

31365 365 2421875
128

= + = روز  شبانه  

  ۱سالۀ مذکور، مطابق دوشنبه  ۱۲۸بر پایۀ روش مختار پاشا، تاریخ آغاز اولین دورۀ 
َ

ریف اول خ
  است. ۶۲۲سپتامبر  ۲۰و  ۱االول  ربیع ۸، ۱شهریور  ۳۱هجری شمسی مطابق  ۱(پاییز اول) 

هجری شمسی، تعریف   ای عادی و کبیسه در تقویمه ای نیز برای تعیین سال مختار پاشا قاعده
پذیر بر  های بخش (به استثنای سال ۴پذیر بر عدد  های بخش کرده است. بر اساس این قاعده، سال

                                                    
  .۱۲۲- ۱۱۰، ص ۱۳۷۳؛ همو، ۱۵۲-۱۵۱و  ۹۵- ۹۴، ۶۹- ۵۹، ص ۱۳۷۰کاوه،  .١
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...، ۱۲، ۸، ۴های  )، برای مثال: سال۱۲۸عدد   ،۱۱۶ ،
، ۱۳۲های  )، سال۱۲۸(به استثنای سال  ۱۲۴و  ۱۲۰
۱۳۶ ،۱۴۰ ،... ه استثنای سال (ب ۲۵۲و  ۲۴۸، ۲۴۴، 
  ١اند. ها عادی ) و ... کبیسه، و بقیۀ سال۲۵۶

از  پیش ۴۴-۱۰۰یولیوس سزار، امپراتور روم (
از میالد، تقویم روم باستان را  پیش ۴۶میالد)، در سال 

ی مصریان روز شبانه ۲۵/۳۶۵با پذیرفتن سال شمسی 
ستان، شمسی رومیان با-باستان به جای سال قمری

اصالح کرد. مدت سال شمسی در تقویم میالدی 
روز است و  شبانه ۲۵/۳۶۵(یولیانی)، به طور قراردادی 

  ٢از تقویم اصالح شدۀ روم باستان، اقتباس شده است.
سال شمسی حقیقی  متوسطمختار پاشا، مدت 

روز گرفته  نهشبا ۲۴۲۲۱۶/۳۶۵(مدت بین دو عبور متوالی مرکز خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری) را 
، در هر سال به متوسطاست. پس مدت سال شمسی قراردادی، نسبت به مدت سال شمسی حقیقی 

سال،  ۱۲۸تقریب در هر  یا به سال ۴۶۸۶۵۴/۱۲۸روز و در نتیجه در هر  شبانه ۰۰۷۷۸۴/۰مقدار 
روز بیشتر حساب شده است. در این صورت، برای جلوگیری از زیاد شدن تدریجی  یک شبانه

روز از  سال، یک شبانه ۱۲۸تقریب هر  باید بهتقویم تر برای اصالح  تفاوت مذکور، و به عبارت دقیق
یم مذکور را در هر دورۀ  سال  ۳۱با حساب کردن تعداد ساله  ۱۲۸تاریخ حذف شود. او اصالح تقو

  ساله به شرح زیر: ۴کبیسۀ 
/ /0 242216 128 31 003648´ = روز  شبانه   

  ساله به شرح زیر: ۴سال کبیسۀ  ۳۲به جای تعداد 
/0 25 128 32´ = روز  شبانه  

به  روز است. شبانه ۰۰۳۶۴۸/۰ساله دارای خطای  ۱۲۸انجام داد. اما با این اصالح هنوز هر دورۀ 
کمتر حساب شده است و در نتیجه در هر  متوسطتر، مدت سال شمسی حقیقی  عبارت دقیق

 ۳۵۰۸۷سال (بر طبق نوشتۀ مختار پاشا در هر  ۳۵۰۸۸تقریب در هر  یا بهسال  ۷۱۹۲۹۸/۳۵۰۸۷
  ٣روز باید کبیسه شود. سال)، یک شبانه

                                                    
  مکرر). ۴۳(ص  ۹مکرر) و جدول  ۳۸(ص  ۴مکرر)، جدول  ۳۳-۱(ص  ۱جدول  ،۴۱- ۳۶، ۱۵، ۱۰. مختار پاشا، ص ١
  .۳۱-۳۰، ص ۱۳۷۴. صیاد، ٢
  .۴۱- ۴۰ و ۱۵. مختار پاشا، ص ٣

 غازی احمد مختار پاشا
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وسط مختار پاشا، از توجه به و معرفی قاعدۀ مذکور ت ۱ساله با آرایۀ  ۱۲۸دورۀ  ابداعپس فکر 
روز)، نسبت به مدت  شبانه ۲۵/۳۶۵روز) مدت سال شمسی قراردادی ( شبانه ۰۰۷۷۸۴/۰تفاوت (

  روز)، سرچشمه گرفته است. شبانه ۲۴۲۲۱۶/۳۶۵( متوسطسال شمسی حقیقی 

 هجری شمسی) ۱۳۴۸-۱۲۵۷زاده ( سید حسن تقی -۲-۲
هجری شمسی، برای ترتیب و توالی  ۱۳۱۸یا اوایل  ۱۳۱۷و اواخر  ۱۳۰۴های  زاده در سال تقی
 ۱۲۸ساله را پیشنهاد کرد. هر دورۀ  ۱۲۸های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ  سال

ساله از  ۲۹سالۀ متوالی تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ۳۳زیردورۀ  ۳ساله و  ۲۹زیردورۀ  ۱ساله از 
ساله  ۵زیرزیردورۀ  ۱ساله از  ۳۳سالۀ متوالی، و هر زیردورۀ  ۴زیرزیردورۀ  ۶ ساله و ۵زیرزیردورۀ  ۱

است. هر   سالۀ متوالی تشکیل شده ۴زیرزیردورۀ  ۷و 
سال  ۱سال عادی متوالی و  ۴ساله، از  ۵زیرزیردورۀ 

سال عادی متوالی  ۳ساله، از  ۴کبیسه، و هر زیرزیردورۀ 
و توالی  است. ترتیب  سال کبیسه تشکیل شده ۱و 

ساله در تقویم هجری شمسی در  ۵و  ۴های کبیسۀ  سال
  است. ۲ساله به شرح آرایۀ  ۱۲۸ورۀ هر د

  :۲آرایۀ 
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 ۵های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ۱۲۸در هر دورۀ 

 ۲۷ساله،  ۴های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال ۴ساله، 
د و تعداد کل عد ۳۱های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال

  عدد است. ۹۷های عادی،  سال
سال شمسی  متوسط، مقدار ۲بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

 به آن اشاره شده است. ۱- ۲پیشنهادی برابر با همان مقداری است که در زیر بخش 
سالۀ مذکور با تاریخ هجری شمسی چیزی  ۱۲۸دربارۀ تطابق تاریخ آغاز اولین دورۀ  زاده تقی

  نگفته است.
(یولیانی)، به طور  ۱- ۲ان که در زیر بخش چن گفته شد، مدت سال شمسی در تقویم میالدی 

سال شمسی حقیقی را برای حدود سال  متوسطزاده مدت  روز است. تقی شبانه ۲۵/۳۶۵قراردادی 
(طبق محاسبۀ نگارنده  شبانه ۲۴۲۱۹۶۸/۳۶۵میالدی  ۱۹۳۵ روز)  شبانه ۲۴۲۱۹۶۶۴/۳۶۵روز 

، در متوسطمدت سال شمسی قراردادی، نسبت به مدت سال شمسی حقیقی  پسذکر کرده است. 

 زادهسید حسن تقی
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تقریب در  سال یا به ۱۵۲۵۵۲۸/۱۲۸روز و در نتیجه در هر  شبانه ۰۰۷۸۰۳۲/۰هر سال به مقدار 
روز بیشتر حساب شده است. در این صورت، برای جلوگیری از زیاد شدن  سال، یک شبانه ۱۲۸هر 

سال یک  ۱۲۸تقریب هر  اید بهتر برای اصالح تقویم ب رت دقیقاتدریجی تفاوت مذکور، و به عب
ساله از طریق حساب  ۱۲۸روز از تاریخ حذف شود. او اصالح تقویم مذکور را در هر دورۀ  شبانه

) به ۲ساله بر طبق آرایۀ  ۴عدد سال کبیسۀ  ۲۷ساله و  ۵عدد کبیسۀ  ۴سال کبیسه ( ۳۱کردن تعداد 
  شرح زیر:

/ /0 2421968 128 31 0011904´ = روز  شبانه  
  ساله به شرح زیر: ۴سال کبیسۀ  ۳۲به جای تعداد 

/0 25 128 32´ = روز  شبانه   
یم مذکور هنوز در هر دورۀ  اماانجام داد.   ۰۰۱۱۹۰۴/۰ساله دارای خطای  ۱۲۸اصالح تقو

کمتر حساب شده است و در ، متوسطتر مدت سال شمسی حقیقی  روز است، به عبارت دقیق شبانه
روز باید  سال، یک شبانه ۱۰۷۵۲۷تقریب در هر  سال، یا به ۸۸۱۷۲۰۴/۱۰۷۵۲۶نتیجه در هر 

  ١کبیسه شود.
 ۰۰۷۸۰۳۲/۰زاده نیز، از توجه به تفاوت ( توسط تقی ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸دورۀ  ابداعپس فکر 

ت به مدت سال شمسی حقیقی روز)، نسب شبانه ۲۵/۳۶۵روز) مدت سال شمسی قراردادی ( شبانه
  روز)، سرچشمه گرفته است. شبانه ۲۴۲۱۹۶۸/۳۶۵( متوسط

هجری  ۱۳۵۰- ۱۲۶۸الله بهروز ( ذبیح -۲-۳
 شمسی)

هجری شمسی، برای  ۱۳۴۷و  ۱۳۳۱های  بهروز در سال
های عادی و کبیسه در تقویم هجری  ترتیب و توالی سال

 ۱ساله را پیشنهاد کرد. این دوره، از  ۲۸۲۰شمسی، دورۀ 
از هجری شمسی (به روش منجمان که  -۲۳۴۵فروردین 

هجری شمسی  -۲۳۴۶یا  نظر آنها سال ِصفر معنی دارد)
از نظر آنها سال ِصفر معنی ندارد)،  (به روش مورخان که

هجری شمسی به پایان رسیده،  ۴۷۴اسفند  ۳۰آغاز و در 
هجری شمسی،  ۴۷۵فروردین  ۱و دورۀ بعدی آن، از 

هجری شمسی به  ۳۲۹۴اسفند  ۳۰آغاز شده است و در 

                                                    
 .۳۰۰و  ۱۷۳ - ۱۷۲، ۳زاده، ص  ؛ تقی۱۰۵۸، ص روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی .١

 الله بهروزذبیح
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اله، یا س ۱۳۲زیردورۀ  ۱سالۀ متوالی و  ۱۲۸زیردورۀ  ۲۱ساله از  ۲۸۲۰انجام خواهد رسید. هر دورۀ 
ساله  ۱۲۸ساله تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ۴زیرزیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی و  ۱۲۸زیردورۀ  ۲۲
زیرزیردورۀ  ۱ساله از  ۱۳۲سالۀ متوالی، و هر زیردورۀ  ۳۳زیرزیردورۀ  ۳ساله و  ۲۹زیرزیردورۀ  ۱از 

ه است. هر ساله تشکیل شد ۳۷زیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی و  ۳۳زیرزیردورۀ  ۲ساله،  ۲۹
سالۀ متوالی، هر زیرزیردورۀ  ۴زیرزیرزیردورۀ  ۶ساله و  ۵زیرزیرزیردورۀ  ۱ساله از  ۲۹زیرزیردورۀ 

ساله  ۳۷سالۀ متوالی، و هر زیرزیردورۀ  ۴زیرزیرزیردورۀ  ۷ساله و  ۵زیرزیرزیردورۀ  ۱ساله از  ۳۳
شده است. هر زیرزیرزیردورۀ  سالۀ متوالی تشکیل ۴زیرزیرزیردورۀ  ۸ساله و  ۵زیرزیرزیردورۀ  ۱از 
سال عادی  ۳ساله، از  ۴سال کبیسه، و هر زیرزیرزیردورۀ  ۱سال عادی متوالی و  ۴ساله، از  ۵

ساله در تقویم  ۵و  ۴های کبیسه  ترتیب و توالی سال سال کبیسه تشکیل شده است. ۱متوالی و 
  .هستند ۴یا  ۳های  ساله به شرح آرایه ۲۸۲۰هجری شمسی در هر دورۀ 

  :۳آرایۀ 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

2820 21 1 1 5 6 4 3 1 5 7 4

1 1 1 5 6 4 2 1 5 7 4 1 1 5 8 4

= ´ + ´ + ´ + ´ +é ùë û
´ + ´ + ´ + ´ + ´ + ´é ùë û

 

)    :۴آرایۀ  ) ( )2820 22 1 1 5 6 4 3 1 5 7 4 1 4= ´ + ´ + ´ + ´ + ´é ùë û  
 ۴های کبیسۀ  عدد، تعداد کل سال ۸۸ساله،  ۵های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ۲۸۲۰در هر دورۀ 

  عدد است. ۲۱۳۷های عادی  عدد و تعداد کل سال ۶۸۳های کبیسه  عدد، تعداد کل سال ۵۹۵ساله، 
  ، مقدار مدت سال شمسی پیشنهادی به شرح زیر است:۴یا  ۳های  بر پایۀ هر یک از آرایه پس

۳۶۵+
تعداد کل سال های کبیسه

تعداد کل سال های دوره
/

683365 365 24219858156
2820

= + = روز  شبانه  

هجری شمسی مطابق چهل و سومین سال از نوزدهمین زیردورۀ  ۱بر پایۀ روش بهروز، سال 
 - ۴۲(به روش منجمان) یا  -۴۱های  ساله، یا به عبارت دیگر سال ۲۸۲۰ین دورۀ ساله از اول ۱۲۸

ساله از اولین دورۀ  ۱۲۸(به روش مورخان) هجری شمسی، مطابق اولین سال از نوزدهمین زیردورۀ 
  ساله است. ۲۸۲۰

های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی عرضه  بهروز روشی ابتکاری هم برای تعیین سال
  ١ست.کرده ا

                                                    
، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۸۲- ۸۱و  ۷۵- ۶۹، ۶۴- ۶۳، ۵۷-۵۶، ۳۸-۳۰، ۳، ص ۱۳۴۷؛ همو، ۶۴-۶۱و  ۵۴، ۴۱- ۴۰، ص ۱۳۳۱. بهروز، ١

۵-۶.  
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یاضی کرمانی ( -۲-۴ هجری  ۱۳۶۷-۱۲۸۶عباس ر
 شمسی)

هجری شمسی، روش بهروز  ۱۳۵۰ریاضی کرمانی در سال 
را بی ذکر منبع، در مقدمۀ اثرش  ۳-۲به شرح زیربخش 

 ١آورده است.

 محمدرضا صیاد (نگارندۀ مقالۀ حاضر) -۲-۵
  بر اساس روش بهروز به ترتیب و به شرح زیرند: صیادآثار 

اطالعی از  هجری شمسی به علت بی ۱۳۵۲او در سال 
روش بهروز بر اساس رونوشت ریاضی کرمانی به شرح 

که  اولین حسابگر تقویم را اختراع کرد و بی آن ۴- ۲زیربخش 
  ٢اش به شرح آن حسابگر پرداخت. رونوشت مذکور را ذکر کند، در مقاله

اش شرح داده و  را در مقاله ۳-۲هجری شمسی روش بهروز به شرح زیربخش  ۱۳۵۳در سال 
  ٣منبع آن را نیز ذکر کرد.

هجری شمسی بر اساس روش بهروز، جدولی  ۱۳۵۴در سال 
  ٤اش به شرح آن جدول پرداخت. در مقاله بدون ذکر منبعطراحی کرد و 

بهروز،  هجری شمسی بر اساس روش ۱۳۵۴در سال 
در  ذکر منبع دوندومین حسابگر تقویم را اختراع کرد و ب

   ٥اش به شرح آن حسابگر پرداخت. نوشته
اش  هجری شمسی روش بهروز را در مقاله ۱۳۶۰در سال 

  ٦شرح داد و منبع آن را نیز ذکر کرد.
هجری شمسی بر اساس روش بهروز،  ۱۳۶۰در سال 

اش به  آن، در مقالهجدول دیگری طراحی کرد و با ذکر منبع 
  ٧شرح آن جدول پرداخت.

                                                    
  ).۳۴- ۳۲لد ( -؛ ریاضی کرمانی، ص لب۶۴- ۶۱، ص ۱۳۳۱. بهروز، ١
  .۳۰۶- ۳۰۳، ص ۱۳۵۲؛ صیاد، ۷، ص ۱۳۵۲فروردین  ۱۱؛ همان، ۱۱، ص ۱۳۵۲فروردین  ۹، العاتاط. روزنامۀ ٢
  .۱۰۶-۱۰۰، ص ۱۳۵۳. همانجا، ٣
  .۱۳۵۴. همانجا، ٤
  .۹۵-۹۳، ص ۱۴۵، شمارۀ ،دانشمندماهنامۀ . ٥
  .۵۰- ۴۹و  ۴۴-۴۲، ص ۱۳۶۴صیاد، . ٦
  .۱۰۰- ۹۷، ص ۱۳۶۰. همو، ٧

 محمدرضا صیاد

 عباس ریاضی کرمانی
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  ١هجری شمسی، روش بهروز را به علت نداشتن دقت الزم رد کردند. ۱۳۶۱در سال  صیادپور و  ملک
هجری شمسی، روش بهروز را به علت فقدان مبنای نجومی و رصدی، و  ۱۳۷۹در سال  صیاد

  ٢کرد.ای قابل مالحظه و غیر قابل قبول، رد  داشتن خطاهای محاسبه

( رحیم رضازادۀ -۲-۶ هجری  ۱۳۸۹-۱۳۱۹َمِلک 
 شمسی)
زاده  هجری شمسی، روش تقی ۱۳۶۳ک در سال لِ مَ  رضازادۀ

  را پذیرفت. ۲-۲به شرح زیربخش 
هجری شمسی، مطابق  ۱ک، سال لِ مَ  بر پایۀ روش رضازادۀ

 ، یا به عبارتهسال ۱۲۸هفتاد و دومین سال از اولین دورۀ 
ساله، مطابق  ۱۲۸دیگر، تاریخ آغاز اولین سال از اولین دورۀ 

 - ۷۱هجری شمسی (به روش منجمان) یا  -۷۰های  سال
  هجری شمسی (به روش مورخان) است.

های  هایی ابتکاری هم برای تعیین سال ک روشلِ مَ  رضازادۀ
  ٣عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی عرضه کرده است.

 رضا عبداللهی -۲-۷
زاده به  هجری شمسی، روش تقی ۱۳۶۶عبداللهی در سال 

  را پذیرفت. ۲-۲شرح زیربخش 
هجری شمسی مطابق  ۱بر پایۀ روش عبداللهی، سال 
ساله، یا به عبارت  ۱۲۸سی و نهمین سال از اولین دورۀ 

ساله مطابق  ۱۲۸دیگر، تاریخ آغاز اولین سال از اولین دورۀ 
(به روش منجمان) یا هجری ش - ۳۷های  سال  -۳۸مسی 

  هجری شمسی (به روش مورخان) است.
های عادی  عبداللهی روشی ابتکاری هم برای تعیین سال

  ٤و کبیسه در تقویم هجری شمسی عرضه کرده است.

                                                    
  .۳۱- ۲۷و  ۲۵پور و صیاد، ص  . ملک١
  .۷۳- ۶۷و  ۶۳-۵۸، ۵۵-۵۳، ص ۱۳۷۹. صیاد، ٢
-۱۳۲، ۱۲۹- ۱۲۶، ص ۱۳۸۳؛ همو، ۱۲۲- ۱۱۵ و ۱۰۸- ۱۰۳، ۳۷-۳۵، ۳۰- ۲۸، ص ۱۳۸۰؛ همو، ۱۱، ص ۱۳۶۳ک، لِ مَ  . رضازادۀ٣

  .۷، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۱۰-۸، ص ۱۳۸۴؛ همو، ۲۸۷-۲۳۰و  ۲۲۸- ۲۲۶، ۲۱۳- ۲۱۲، ۱۴۲
؛ ۳۶۱-۳۵۸ و ۳۲۴-۳۲۰، ص ۱۳۸۷؛ همو، ۵۳-۵۰و  ۴۳، ص ۱۳۸۳؛ همو، ۳۷۵- ۳۷۲و  ۳۴۷- ۳۴۵، ص ۱۳۶۶. عبداللهی، ٤

← 

 َمِلک رحیم رضازادۀ

 رضا عبداللهی
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 هجری شمسی) ۱۳۸۱-۱۲۸۵احمد بیرشک ( -۲-۸
هجری شمسی، روش بهروز به شرح  ۱۳۶۷بیرشک در سال 

های اصلی آن،  را پذیرفت و با بسط و تبیین پایه ۳- ۲زیربخش 
های ابتکاری هم  در ابعاد وسیعی در آثارش به کار برد و روش

های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی  برای تعیین سال
  ١عرضه کرد.

یِکه ِلِمسکی -۲-۹  حسینعلی تاز
هجری شمسی، روش بهروز به  ۱۳۷۳تازیِکه ِلِمسکی در سال 

را پذیرفت و بر پایۀ آن، روشی ابتکاری  ۳- ۲زیربخش شرح 
های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی  برای تعیین سال

  ٢عرضه کرد.

  
  حسینعلی تازیِکه ِلِمسکی

 یتزو دوارد ام. راینگولد و ناخوم ِدرشو اِ  -۲-۱۰
هجری شمسی روش بهروز به شرح زیربخش  ۱۳۷۶تا  ۱۳۷۵های  طی سال ِدرشوویتزراینگولد و 

  ٣ای تقویم هجری شمسی به کار بردند. های محاسبه را پذیرفتند و برای طراحی روش ۲-۳

                                                    →  
  .۸-۷، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۶۱- ۶۰و  ۵۷-۵۴، ص ۱۳۸۷همو، تیر 

، ص ۱۳۸۰؛ همو، ۲۸۱- ۲۸۰و  ۲۷۲-۲۶۷، ۲۰۸، ص ۱۳۷۳؛ همو، ۲۵۲- ۲۵۱و  ۲۴۰- ۲۳۵، ۲۰۱- ۲۰۰، ص ۱۳۶۷. بیرشک، ١
  .۸، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۶۳- ۵۹و  ۵۶-۵۳، ۴۶-۴۵، ۴۱- ۳۸، ۱۲- ۱۱، ص ۱۳۸۵؛ همو، ۶۰۸- ۶۰۴و  ۵۵۸، ۴۶۹-۴۸۵، ۲۵-۲۸

  .۸-۷و  ۵-۳، ص تازیِکه ِلِمسکی. ٢
3. Reingold and Dershowitz, 1997, pp. 69-75; idem, 2001, pp. 211-221; idem, 2018, chapter 15. 

 احمد بیرشک
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نی -۲-۱۱
ّ

 قدرت الله تمد
بهروز به شرح هجری شمسی روش  ۱۳۷۷تمّدنی در سال 

را پذیرفت و بر پایۀ آن، مطالبی دربارۀ تعیین  ۳-۲زیربخش 
  ١های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی نوشت. سال

 موسی اکرمی -۲-۱۲
هجری شمسی، برای ترتیب و توالی  ۱۳۸۰اکرمی، در سال 

ساله  ۲۸۲۰های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی دورۀ  سال
زیردورۀ  ۴ساله و  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۱نهاد کرد. این دوره، از را پیش
 ۴ساله، از  ۶۷۳سالۀ متوالی تشکیل شده است. هر زیردورۀ  ۶۷۳

ساله، تشکیل شده  ۱۶۱زیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی و  ۱۲۸زیرزیردورۀ 
 ۳ساله و  ۲۹زیرزیرزیردورۀ  ۱ساله، از  ۱۲۸است. هر زیرزیردورۀ 

 ۱ساله، از  ۱۶۱ۀ متوالی، و هر زیرزیردورۀ سال ۳۳زیرزیرزیردورۀ 
تشکیل  سالۀ متوالی ۳۳زیرزیرزیردورۀ  ۴ساله و  ۲۹زیرزیرزیردورۀ 

 ۵زیرزیرزیرزیردورۀ  ۱ساله، از  ۲۹. هر زیرزیرزیردورۀ است شده
 ۳۳سالۀ متوالی و هر زیرزیرزیردورۀ  ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۶ساله و 

سالۀ  ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۷له و سا ۵زیرزیرزیرزیر دورۀ  ۱ساله، از 
سال  ۴ساله، از  ۵. هر زیرزیرزیرزیردورۀ استتشکیل شده متوالی 

                                                    
  .۱۶- ۱۲، ص ۱۳۸۳؛ همو، ۵۰- ۴۱، ص ۱۳۷۷. تمّدنی، ١

 ِادوارد ام. راینگولد ناخوم ِدرشویتز

 موسی اکرمی

 قدرت الله تمدنی
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سال کبیسه  ۱سال عادی متوالی و  ۳ساله، از  ۴سال کبیسه، و هر زیرزیرزیرزیردورۀ  ۱عادی متوالی و 
در یک دورۀ ساله در تقویم هجری شمسی،  ۵و  ۴های کبیسۀ  تشکیل شده است. ترتیب و توالی سال

  .است ۵ساله به شرح آرایۀ  ۲۸۲۰
  :۵آرایۀ 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ){ }
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ساله، تعداد  ۵های کبیسۀ  های آغاز و انجام هر دوره، تعداد کل سال ساله، سال ۲۸۲۰در هر دورۀ 
های عادی و مقدار مدت سال  های کبیسه، تعداد کل سال ساله، تعداد کل سال ۴های کبیسۀ  کل سال

  ١به آن اشاره شده است. ۳-۲شمسی پیشنهادی، به همان شرح روش بهروز است که در زیربخش 
هجری شمسی، مطابق با هفتاد و دومین سال از دومین زیرزیردورۀ  ۱بر پایۀ روش اکرمی، سال 

 - ۷۰ساله، یا به عبارت دیگر، سال  ۲۸۲۰ساله از اولین دورۀ  ۶۷۳ساله از چهارمین زیردورۀ  ۱۲۸
(به روش مورخان) هجری شمسی، مطابق با اولین سال از دومین  -۷۱روش منجمان) یا (به 

  ساله است. ۲۸۲۰ساله از اولین دورۀ  ۶۷۳ساله از چهارمین زیردورۀ  ۱۲۸زیرزیردورۀ 
های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی،  های ابتکاری هم برای تعیین سال اکرمی روش

های اخیر،  مسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی طی سالبراساس مقدار متوسط مدت سال ش
  ٢عرضه کرده است.

رَمد -۲-۱۳
َ
 احمد ف

رَمد، در سال 
َ
هجری شمسی، برای ترتیب و توالی  ۱۳۹۶ف

های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، دورۀ  سال
 ۶۷۳زیردورۀ  ۶ساله را پیشنهاد کرد. این دوره از  ۴۱۶۶

ساله، تشکیل شده است.  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۱و  سالۀ متوالی
سالۀ متوالی و  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۵ساله، از  ۶۷۳هر زیردورۀ 

ساله تشکیل شده است. هر  ۳۳زیرزیرزیردورۀ  ۱
 ۳ساله و  ۲۹زیرزیرزیردورۀ  ۱ساله، از  ۱۲۸زیرزیردورۀ 

سالۀ متوالی تشکیل شده است. هر  ۳۳زیرزیرزیردورۀ 

                                                    
، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۱۴۳-۱۴۲، ص ۱۳۸۶؛ همو، ۷۹- ۷۷، ص ۱۳۸۳، ؛ همو۱۰۹- ۱۰۳و  ۹۹-۸۴، ۷۲- ۶۵، ص ۱۳۸۰. اکرمی، ١

۹-۱۰.  
  .۱۰، ص ۱۳۹۲؛ صیاد، ۱۰۹-۱۰۳و  ۹۹-۸۴، ۷۲-۶۵، ص ۱۳۸۰. اکرمی، ٢

رَمد
َ
 احمد ف
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ساله، و  ۵یردورۀ زیرزیرزیرز ۱سالۀ متوالی و  ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۶له، از سا ۲۹زیرزیرزیردورۀ 
ساله و  ۵زیرزیرزیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی،  ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۶ساله از  ۳۳دورۀ هر زیرزیرزیر

سال عادی  ۳ساله، از  ۴اند. هر زیرزیرزیرزیردورۀ  ساله تشکیل شده ۴زیرزیرزیرزیردورۀ  ۱
سال کبیسه  ۱سال عادی متوالی و  ۴ساله، از  ۵ال کبیسه، و هر زیرزیرزیرزیردورۀ س ۱متوالی و 

ساله در تقویم هجری شمسی، در  ۵و  ۴های کبیسۀ  اند. ترتیب و توالی سال تشکیل شده
  .هستند ۷و  ۶های  ساله، به ترتیب به شرح آرایه ۴۱۶۶ساله و  ۱۲۸های  دوره

)                :۶آرایۀ  ) ( )128 1 6 4 1 5 3 6 4 1 5 1 4= ´ + ´ + ´ + ´ + ´  

  :۷آرایۀ 

( ) ( ) ( ){ }
( ) ( )
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 ۳ساله و  ۲۹زیرزیرزیردورۀ  ۱های عادی و کبیسه در  باید گفته شود که ترتیب و توالی سال

، در ۷ساله با آرایۀ  ۴۱۶۶ساله، در دورۀ  ۱۲۸سالۀ متوالی، در هر زیرزیردورۀ  ۳۳زیرزیرزیردورۀ 
، به ترتیب و ۲و  ۱های  ساله با آرایه ۱۲۸دی و کبیسه در دورۀ های عا مقایسه با ترتیب و توالی سال

  متفاوت است. ۲-۲و  ۱-۲های  به شرح زیربخش
های  عدد، تعداد کل سال ۱۳۰ساله،  ۵های کبیسۀ  ساله، تعداد کل سال ۴۱۶۶در هر دورۀ 

ی، های عاد عدد و تعداد کل سال ۱۰۰۹های کبیسه،  عدد، تعداد کل سال ۸۷۹ساله،  ۴کبیسۀ 
  عدد است. ۳۱۵۷

  ، مقدار مدت سال شمسی پیشنهادی به شرح زیر است:۷بنابراین، بر پایۀ آرایۀ 

۳۶۵+
تعداد کل سال های کبیسه

تعداد کل سال های دوره
/

1009365 365 24219875
4166

= + = روز  شبانه  

رَمد، تاریخ آغاز دورۀ 
َ
  است. ۱فروردین  ۱ساله، مطابق  ۴۱۶۶بر پایۀ روش ف

رَمد روش
َ
های عادی و کبیسه در تقویم هجری شمسی، بر اساس  های ابتکاری هم برای تعیین سال ف

  ١های اخیر، عرضه کرده است. مدت سال شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی در سال متوسطمقدار 

 گیری نتیجه - ٣
  :است نتایج حاصل از بررسی پیرامون موضوع مقالۀ حاضر به شرح زیر

  دورۀ تنهاست. صورت، به ۱ساله با آرایۀ  ۱۲۸، مختار پاشا، مبدع دورۀ ۱-۲به استناد زیربخش 

                                                    
  .۲۶۹- ۱۴۷و  ۹۵- ۹۳، ۸۶- ۶۳. َفرَمد، ص ١
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  دورۀ تنهاست. صورت، به ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸زاده، مبدع دورۀ  ، تقی۲-۲به استناد زیربخش 
، به ترتیب ۲و  ۱های  ساله با آرایه ۱۲۸، فکر ابداع دورۀ ۲-۲و  ۱-۲های  به استناد زیربخش

زاده، از توجه به تفاوت مدت سال شمسی قراردادی، نسبت به مدت سال  توسط مختار پاشا و تقی
  شمسی حقیقی متوسط سرچشمه گرفته است.

رَمد مبدع دورۀ ۱۳-۲به استناد زیربخش 
َ
  ، به صورت دورۀ اختالطی است.۶ساله با آرایۀ  ۱۲۸، ف

رَمد تقی، مختار پاشا، ۱۳-۲و  ۲-۲، ۱- ۲های  به استناد زیربخش
َ
 ۱۲۸سه نوع دورۀ  زاده و ف

  اند. های متفاوت را ابداع کرده ساله با آرایه
 صورت، به ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸، بهروز، با کاربرد دورۀ ۳-۲و  ۲-۲های  به استناد زیربخش

ساله،  ۱۳۲زیردورۀ  ۱ساله یا  ۴زیرزیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی اختالطی، در کنار  ۱۲۸های  زیردوره
  را ابداع کرده است. ۴یا  ۳های  ساله با آرایه ۲۸۲۰ دورۀ

، هرچند رضازادۀ َمِلک و عبداللهی، هر دو دورۀ ۷-۲و  ۶- ۲، ۲-۲ای ه به استناد زیربخش
 ۱۲۸های  اند، اما تطابق اولین سال از اولین دوره دورۀ تنها، پذیرفته صورترا به  ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸

  .ا هم متفاوت استی شمسی، بهای منفی هجر سالۀ آنها با سال
، ریاضی کرمانی، بیرشک، ۱۱-۲و  ۱۰- ۲، ۹-۲، ۸- ۲، ۴-۲، ۳- ۲های  به استناد زیربخش

نی، دورۀ 
ّ

را پذیرفتند و  ۴یا  ۳های  ساله با آرایه ۲۸۲۰تازیِکه ِلِمسکی، راینگولد و ِدرشوویتز، و تمد
  در آثارشان به کار بردند.
، به ۲ساله با آرایۀ  ۱۲۸، اکرمی با کاربرد دورۀ ۱۲-۲و  ۳-۲، ۲-۲های  به استناد زیربخش

 ۴سالۀ متوالی، و همچنین  ۶۷۳زیردورۀ  ۴سالۀ اختالطی، در کنار  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۱ صورت
ساله،  ۶۷۳ساله، در هر زیردورۀ  ۱۶۱زیرزیردورۀ  ۱سالۀ متوالی اختالطی، در کنار  ۱۲۸زیرزیردورۀ 

  اع کرده است.را ابد ۵ساله با آرایۀ  ۲۸۲۰دورۀ 
های  ساله، با آرایه ۲۸۲۰دو نوع دورۀ  ، بهروز و اکرمی۱۲-۲و  ۳-۲های  شبه استناد زیربخ
  اند. متفاوت ابداع کرده

رَمد با کاربرد دورۀ ۱۳-۲به استناد زیربخش 
َ
زیرزیردورۀ  ۱ صورت، به ۶ساله با آرایۀ  ۱۲۸، ف

سالۀ  ۱۲۸زیرزیردورۀ  ۵ی، و همچنین سالۀ متوال ۶۷۳زیردورۀ  ۶سالۀ اختالطی، در کنار  ۱۲۸
ساله با  ۴۱۶۶ساله، دورۀ  ۶۷۳ساله، در هر زیردورۀ  ۳۳زیرزیرزیردورۀ  ۱متوالی اختالطی، در کنار 

 را ابداع کرده است. ۷آرایۀ 
در زمینۀ  صیادهجری شمسی، کلیۀ آثار  ۱۳۶۰تا  ۱۳۵۲، از سال ۵- ۲به استناد زیربخش 

ها، بر اساس  ها و نگارش مقاله ختراع حسابگرها، طراحی جدولتقویم هجری شمسی، از قبیل: ا
هجری شمسی، روش بهروز را به علت  ۱۳۶۱پور و او، در سال  روش بهروز بوده است. ملک
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از آن سال تا زمان حاضر، هیچگونه اعتقادی به روش مذکور  صیادنداشتن دقت الزم، رد کردند و 
  نداشته است.

سط مدت سال شمسی حقیقی بر پایۀ رصدهای نجومی طی به کارگیری مقدار متو صیاد
های اخیر یا مقدار مدت سال شمسی پیشنهادی نزدیک به آن توسط گروهی از  سال

های  های ابتکاری پیشنهاد شده برای تعیین سال ها و روش پژوهان برای طراحی آرایه تقویم
یم هجری شمسی را رد کرده است. او برای تع های عادی و کبیسه  یین سالعادی و کبیسه در تقو

یم هجری شمسی، به لزوم رعایت کاربرد  ، به شرح »روش تعیین تاریخ نوروز تحویلی«در تقو
  زیر اعتقاد داشته است:

یم هجری شمسی،  آغاز سال یا لحظۀ تحویل سال، به عنوان یکی از پایه های اصلی تقو
این لحظه، به طور دقیق و بر  کرۀ شمالی است. لحظۀ عبور مرکز از نقطۀ اعتدال بهاری نیم

باید بر روز اول  شود. نوروز یا اولین روز سال، همیشه  های نجومی تعیین می اساس محاسبه
  بهار منطبق باشد.

 ۱۲۰۰االولی  یمادَ ُج  ۱۱هجری شمسی) در تاریخ یکشنبه  ۱۱۷۶-۱۱۲۱آغامحمدشاه قاجار (
نامش سکه زدند و خطبه خواندند.  ) در شهر تهران بر تخت سلطنت نشست، به۱۱۶۴اسفند  ۲۲(

  ١از آن تاریخ، تهران را دارالخالفه (پایتخت) نامیدند.
نگاران رسمی ایران، برای  بعد از انتخاب شهر تهران به عنوان پایتخت سلسلۀ قاجار، تقویم

روش تعیین «هایشان به ترتیب از سه نوع  تثبیت دائمی نوروز بر روز اول بهار در استخراج تقویم
  اند: های اندک و به شرح زیر استفاده کرده البته با تفاوت» تاریخ نوروز تحویلی

هجری شمسی، از روشی به این شرح استفاده  ۱۳۰۴در استخراج تقویم تا سال  - روش اول
النهار تهران، محاسبه و سپس  های تحویل سال و ظهر حقیقی را برای نصف اند که: ابتدا لحظه کرده

  کردند. دو حالت به شرح زیر امکان داشت اتفاق بیفتد: ر مقایسه میآنها را با یکدیگ
یل سال، قبل از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق  - حالت اول لحظۀ تحو

یل سال، به عنوان تاریخ نوروز (اول بُ  می رج َحَمل) افتد. در این صورت، همان تاریخ لحظۀ تحو
  شد. َحَمل سال مورد نظر می ۱لحظۀ تحویل سال همیشه شد. در این حالت، تاریخ  گرفته می

یل سال، درست در لحظۀ ظهر حقیقی یا بعد از لحظۀ ظهر حقیقی  -حالت دوم لحظۀ تحو
افتاد. در این صورت، تاریخ فردای تاریخ لحظۀ تحویل سال، به  تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق می

                                                    
؛ ۴۷۵- ۴۷۴، ص ۱۶، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، ۱۴(جلد دوم)، ص  تهران؛ همو، ۱۴، ص (جلد اول) طهران. آقایی سربرزه، ١

  .۹، ص ایران؛ روزنامۀ ۱۸۲، ص ۱، ج دائرةالمعارف فارسی؛ ۷۲۱، ص ۸، ج دانشنامۀ جهان اسالم
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حوت سال  ۳۰ریخ لحظۀ تحویل سال همیشه شد. در این حالت، تا عنوان تاریخ نوروز گرفته می
  شد. مورد نظر می

هجری شمسی، از روشی به این شرح  ۱۳۴۶تا  ۱۳۰۵های  در استخراج تقویم سال -روش دوم
النهار تهران، محاسبه  های تحویل سال و ظهر حقیقی را برای نصف اند که: ابتدا لحظه استفاده کرده

  دند. دو حالت به شرح زیر امکان داشت اتفاق بیفتد:کر و سپس آنها را با یکدیگر مقایسه می
یل سال، قبل از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق  - حالت اول لحظۀ تحو

افتاد. در این صورت، همان تاریخ لحظۀ تحویل سال، به عنوان تاریخ نوروز (اول ماه فروردین)  می
  شد. فروردین سال مورد نظر می ۱سال همیشه شد. در این حالت، تاریخ لحظۀ تحویل  گرفته می

یل سال، درست در لحظۀ ظهر حقیقی یا بعد از لحظۀ ظهر حقیقی  -حالت دوم لحظۀ تحو
افتاد. در این صورت، تاریخ فردای تاریخ لحظۀ تحویل سال، به  تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق می

اسفند  ۳۰یا  ۲۹تحویل سال همیشه شد. در این حالت، تاریخ لحظۀ  عنوان تاریخ نوروز گرفته می
  شد. سال مورد نظر می

هجری شمسی، از روشی به این  ۱۳۹۹تا  ۱۳۴۷های  در استخراج تقویم سال - روش سوم
النهار رسمی  های تحویل سال و ظهر حقیقی را برای نصف اند که: ابتدا لحظه شرح استفاده کرده

اقع شده است، محاسبه و سپس آنها را با النهار گرینویچ و درجه در شرق نصف ۵/۵۲ایران که 
  اند. یکدیگر مقایسه کرده

  امکان اتفاق دو حالت به شرح زیر بوده است:
یل سال اتفاق افتاده  -حالت اول یل سال، قبل از لحظۀ ظهر حقیقی تاریخ لحظۀ تحو لحظۀ تحو

شده است. در است. در این صورت، همان تاریخ لحظۀ تحویل سال، به عنوان تاریخ نوروز گرفته 
  فروردین سال مورد نظر شده است. ۱سال همیشه تحویل این حالت، تاریخ لحظۀ 

یل سال، درست در لحظۀ ظهر حقیقی یا بعد از لحظۀ ظهر حقیقی  -حالت دوم لحظۀ تحو
تاریخ لحظۀ تحویل سال اتفاق افتاده است. در این صورت، تاریخ فردای تاریخ لحظۀ تحویل سال، 

 ۳۰یا  ۲۹نوروز گرفته شده است. در این حالت، تاریخ لحظۀ تحویل سال همیشه به عنوان تاریخ 
  اسفند سال مورد نظر شده است.

  منابع
-۱۲۴۱ ،هایی از تهران قدیم و نگاهی تطبیقی به تهران قدیم و امروز عکس طهران (جلد اول)،آقایی سربرزه، مجتبی، 

  .۱۳۹۰پاییز (زیر نظر سید محمدجواد شوشتری)، سازمان زیباسازی شهر تهران، تهران،  هجری شمسی ۱۳۹۰
(زیر نظر سید محمدجواد  هجری شمسی ۱۳۹۰هایی از تهران امروز،  تهران (جلد دوم)، عکس ـــــــ ،

  .۱۳۹۰پاییز شوشتری)، سازمان زیباسازی شهر تهران، تهران، 
  .۱۳۸۰های فرهنگی، تهران،  ر پژوهش، دفتشماری ایرانی گاهاکرمی، موسی، 
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، پژوهشکدۀ تاریخ تاریخ علم، »بندی در گاهشماری هجری شمسی ای بهترین کبیسه محاسبۀ رایانه«،  ـــــــ
  .۹۱-۶۱، ص ۱۳۸۳، تهران، پاییز ۲علم دانشگاه تهران، شمارۀ 

های  ها و معادالت مختلف برای اعمال کبیسه شماری ایرانی (نقدی بر مقالۀ مقایسۀ روش مسئلۀ گاه«،  ـــــــ
، تهران، بهار و ۵، شمارۀ ۳، سال تاریخ و تمدن اسالمی، »شماری هجری خورشیدی [به قلم فرید قاسملو]) گاه

  .۱۵۱-۱۲۹، ص ۱۳۸۶تابستان 
یم و تاریخ در ایران الله،  بهروز، ذبیح ، ایران کوده، زمان مهر و مانی) -تا رصد خیام  زرتشت (از رصدتقو

  .۱۳۳۱، تهران، ۱۵انجمن ایرانویج، شمارۀ 
  .۱۳۴۷، تهران، ۱۸، ایران کوده، شمارۀ فرسی) -قمری  - تقویم نوروزی شهریاری (شمسی ، ـــــــ 

  .۱۳۶۷، تهران، ۱۲۴شمارۀ ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، گاهنامۀ تطبیقی سه هزار سالهبیرشک، احمد، 
  .۱۳۷۳، بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی، تهران، گاهنامۀ تطبیقی سه هزار ساله (با تجدید نظر و تکمیل)، ـــــــ 
، بنیاد دانشنامۀ بزرگ سال ۵۴۲۱گاهشماری ایرانی (ادامۀ گاهشماری تطبیقی سه هزار سالی) برای ، ـــــــ 

  .۱۳۸۰فارسی، تهران، 
، بنیاد دانشنامۀ بزرگ فارسی، هشماری در تمدن ایرانی و مسیحی (مدخلی بر گفت و گوی تمدنها)گا، ـــــــ 

  .۱۳۸۵تهران، فروردین 
یم هفت هزار سالۀ هجری شمسیتازیِکه ِلِمسکی، حسینعلی،    .۱۳۷۳، ناشر: مؤلف، گرگان، زمستان تقو

  .۱۳۱۸یا اوایل  ۱۳۱۷تهران، اواخر ، کتابخانۀ طهران، شماری در ایران قدیم گاهزاده، سید حسن،  تقی
نی، قدرت الله، 

ّ
یمتمد نی)، انتشارات کارنو، تهران،  ها ها و ساعت برابری تقو

ّ
(به کوشش روح الله تمد

  .۱۳۷۷پاییز 
 های ایرانی، هجری قمری و میالدی و تبدیل آنها به یکدیگر، و ساعت استاندارد در دنیا جداول تاریخ،  ـــــــ

 
ّ
  .۱۳۸۳نی)، نشر ورجاوند، تهران، پاییز ه تمّد (به کوشش روح الل

  .۱۳۸۷، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، تهران، ۱۶، جلد دائرةالمعارف بزرگ اسالمی
  .۱۳۸۳، بنیاد دائرةالمعارف اسالمی، تهران، ۸، جلد دانشنامۀ جهان اسالم
  .۱۳۸۱های جیبی)، تهران،  ر (شرکت سهامی کتاب، مؤسسۀ انتشارات امیرکبی۱، جلد دائرةالمعارف فارسی

، کتابخانۀ طهوری، کتاب شناخت (مجموعۀ مقاالت)، »تقویم هجری خورشیدی«َمِلک، رحیم،  رضازادۀ
  .۳۳-۵، ص ۱۳۶۳تهران، پاییز 
یم،  ـــــــ   .۱۳۸۰، نشر گالب، تهران، پاییز ها) زیج َمِلک (استخراج و تطبیق تقو

، تهران، ۱۰۶۵، انتشارات دانشگاه پیام نور، شمارۀ د) / ۲(درسنامۀ رشتۀ تاریخ، شمارۀ گاهشماری ـــــــ، 
  .۱۳۸۳شهریور 

یم پژوهش تقویم،  ـــــــ زدایی  های خراجی، مجوس، معتضدی و خانی، توهم های ایرانی (استخراج و تطبیق تقو
  .۱۳۸۴تهران، ، نشر گالب، در مورد تقویم به اصطالح جاللی و نسبت آن با خیام)

دان ایران و جهان در سمینار دانشگاه تهران، مقابله با حمالت هوایی به کمک  ریاضی ۱۵۴«، روزنامۀ اطالعات
  .۱۱، ص ۱۳۵۲فروردین  ۹، تهران، پنجشنبه ۱۴۰۶۱، شمارۀ »ریاضی، یک دانشجوی ایرانی ماشین زمان اختراع کرد

فروردین  ۱۱، تهران، شنبه ۱۴۰۶۲، شمارۀ »را مهار کرد یک دانشجوی ایرانی نوزده قرن«، روزنامۀ اطالعات
  .۷، ص ۱۳۵۲
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، تهران، ۱۱۷، شمارۀ ۱، سال »۱۲۰۹هجری مرکز ایران شد، نه در سال  ۱۲۰۰تهران در سال «، روزنامۀ ایران
  .۹، ص ۱۳۷۴تیر  ۱۰شنبه 

مشروح مجلس صورت  ۱۴۸جلسۀ «، روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی، دورۀ پنجم مجلس شورای ملی ایران
قانون تبدیل بروج «، برای تصویب »۱۳۴۳مطابق ششم شهر رمضان المبارک  ۱۳۰۴شنبه یازدهم فروردین  سه لیله

  .۱۰۶۱-۱۰۵۵، ص  -، تهران، »هجری شمسی ۱۳۰۴های فارسی از نوروز  به ماه
  .۱۳۵۰ران، ، ته۱۳۲۵، انتشارات دانشگاه تهران، شمارۀ ای بر نجوم عالی مقدمهریاضی کرمانی، عباس، 

فروردین  ۱۱-۸گزارش چهارمین کنفرانس ریاضی کشور (، »شرح ماشین حساب تقویم«صیاد، محمدرضا، 
  .۳۱۳-۳۰۳، ص ۱۳۵۲، گروه ریاضی دانشکدۀ علوم دانشگاه تهران، تهران، )۱۳۵۲

یم ایرانی«،  ـــــــ آبان  ۱۹-۱۵آذرابادگان (شناسی ایران در دانشگاه  یادنامۀ نخستین سمینار ستاره، »چند تقو
  .۱۱۲-۹۶ ص)، ۱۳۵۵(تاریخ چاپ: اردیبهشت  ۱۳۵۳، دانشگاه آذرآبادگان، تبریز، بهمن )۱۳۵۳

، شناسی ایران بولتن علمی انجمن ملی ستاره، »جدول صلیبی تقویم خورشیدی در تعدیل جاللی«،  ـــــــ
  .۱۳۵۴، تهران، ۷، نشریۀ شمارۀ ۱ های علمی و پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی، جلد دفتر همکاری

ماسی در تاریخ جاللی«،  ـــــــ
ُ

گزارش دوازدهمین کنفرانس ریاضی ، »ترتیب و تقسیم کبائس ُرباعی و خ
  .۵۲-۳۳، ص ۱۳۶۴)، بخش ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، تیر ۱۳۶۰فروردین  ۱۱-۸( کشور

یم (هجری شمسی «،  ـــــــ ، جلد بولتن انجمن ریاضی ایران، »وز) در تعدیل جاللیر رصد نیم -جدول تقاو
  .۱۰۰-۹۷، ص ۱۳۶۰، تهران، ۱۵، شمارۀ پیاپی ۲، شمارۀ ۸

، ۱۳۷۴خرداد  -، تهران، اردیبهشت ۴۵- ۴۴های پیاپی  ، شماره۴، سال نجوم، »تقویم روم باستان«، ـــــــ 
  .۳۱-۳۰ص 

نامۀ ، فصلفرهنگ، »روزی و جدول خیامی نیم های روش محاسبات تقویم رصد دستاورد بررسی«،  ـــــــ
، ۴-۱های  ، شماره۱۲پژوهشی، ویژۀ بزرگداشت خیام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال  - علمی 
  .۷۳-۵۳)، ص ۱۳۷۹(تاریخ نشر: بهار  ۱۳۷۸زمستان  -، تهران، بهار ۳۲- ۲۹های پیاپی  شماره

( ۳۹۲۰و کبیسه، در بازۀ زمانی  های عادی ترتیب و توالی سال«،  ـــــــ تا  - ۹۴۰سال هجری شمسی 
، دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسالمی، مرکز پژوهشی میراث میراث علمی اسالم و ایران، )»۲۹۷۹

  .۲۰-۵، ص ۱۳۹۲تابستان  -، تهران، بهار ۳، شمارۀ پیاپی ۱، شمارۀ ۲مکتوب، سال 
 تاریخ در ایرعبداللهی، رضا، 

ِ
  .۱۳۶۶، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، تهران، انتاریخ

، پژوهشکدۀ تاریخ علم تاریخ علم، »سالی در گاهشماری هجری شمسی ۲۸۲۰نقدی بر دورۀ «،  ـــــــ
  .۵۹-۴۱، ص ۱۳۸۳، تهران، پاییز ۲دانشگاه تهران، شمارۀ 

 تاریخ در ایران (گاهت،  ـــــــ
ِ

  .۱۳۸۷یرکبیر، تهران، ، مؤسسۀ انتشارات امایرانی) هاِی  شماری اریخ
ماهنامۀ علوم و ، »)»شماری ایران [به قلم موسی اکرمی] مسئلۀ گاه«سالی (نقدی بر مقالۀ  ۱۲۸دورۀ «،  ـــــــ

  .۶۴- ۴۹، ص ۱۳۸۷، تهران، تیر ۱۰۳، شمارۀ پیاپی ۳، شمارۀ ۲، سال ۲، دورۀ فنون (کتاب ماه)
رَمد، احمد، 

َ
( شمار تطبیقی سه هزار و سیصد ساله گاهف هجری  ۱۳۰۴) ساله و تکمیل قانون ۴۱۶۶با دورۀ 

  .۱۳۹۶، انتشارات اسالم، تهران، خورشیدی
  .۱۳۷۰، نشر ُبردار، تهران، زمستان گذاری از سرآغاز تا سرانجام شماری و تاریخ گاهمحمد،  کاوه، علی

  .۱۳۷۳، نشر ُبردار، تهران، گذاری از آغاز تا سرانجام (با اصالحات کلی و تغییرات) شماری و تاریخ گاه،  ـــــــ
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، در جهان استعدادها، حسابگر تقویم اختراع یک ایی با جوانان با استعداد وطن ماآشن«، ماهنامۀ دانشمند
  .۹۵-۹۳، ص ۱۳۵۴، تهران، آبان ۱۴۵، شمارۀ پیاپی ۱، شمارۀ ۱۳، سال »دانشجوی علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

(ترجمه للعربیه: شفیق بک منصور یکن)، مطبعة محمد افندی  قویماصالح التمختار پاشا، الغازی أحمد، 
  هجری شمسی). ۱۲۶۸-۶۹هجریه ( ۱۳۰۷مصطفی، مصر، 

نشریۀ تحقیقاتی فیزیک زمین و ، »سال تقویم شمسی ۵۰۰های  کبیسه«صیاد، محمدرضا،  و پور، ایرج ملک
  .۳۶-۲۵، ص ۱۳۶۱تهران، دی ، ۲-۱های  ، شماره۱۱، مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، سال فضا
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رشق  علوم پزشکی، داروسازی و دامپزشکی در

  ١آسیای میانه واسالمی دورۀ ایران 

  ٢برنبورگ- ترشل. ریا 
  ٤علیرضا گلشنو  ٣ترجمۀ پریوش ایزدی

از سدۀ دوم هجری تا شکوفایی و تداوم فرهنگ و تمدن اسالمی  ایجاد و سپسسهم آسیای میانه در 
 . کردارزیابی  پایان عصر تیموریان را شاید نتوان به درستی

ً
نخســتین ایــن ســهم های  در سده ظاهرا

به سمت نواحی مرکزی خالفت و بــه » مغزهاچشمگیر فرار « نتیجۀیعنی در  ،»غیرمستقیم«اغلب 
 ســایر نــواحی از حتی در اوج شکوفایی خالفت عباســی اماخصوص پایتخت آن یعنی بغداد بود. 

در  ای روزافزون مراکز قــدرت خودمختــار منطقــه پیدایشو با تهی نشد های فکری و هنری  ظرفیت
طــی مســافتی طــوالنی  نیــاز بــه اندوزی و کاریــابی اهل اندیشه برای دانش ،سوم هجریطول سدۀ 

و در نظــر داشــتن اهمیــت  -بــه آن وابســتههای  به پزشکی و رشــته بحث. با محدود کردن ندنداشت
ست از میان تمــام ا کافی -های میانه االطراف به عنوان الگویی از دانشمندان سده  شخصیت جامع

ی نام ببریم تا اهمیت و رسد از ابن سینا، ابوریحان بیرونی و اسماعیل جرجان که به ذهن می هایی نام
 گرچهآن) را درک کنیم.  سویاسالم (و فراجهان سهم آسیای میانه در آموزش پزشکی در  »مرکزیت«

 بر اساس را نمینبوغ فردی 
ً
 هم، اما این تبیین کرداجتماعی به قدر کافی -محیط فرهنگی توان صرفا

  نبوغبه همان اندازه درست است که 
ً
وجــود  پــسشود.  ل و آشکار نمیدر فضایی تهی تشکی قاعدتا

 -حمایت مادی استو یک ساختار  تر پرشمار سطح پاییناستعدادهای حاکی از وجود  نبوغ علمی
ها، خواه از  در بازار و کتابخانه موردنیازهای  دسترسی به کتاب مورد عبارت است از امکانکه در این 

  دربار. غنی و جامعهای  از مجموعه ، و خواهاندک یک دانشمند برجسته های داشته

                                                    
1. “Medicine, Pharmacology and Veterinary Science in Islamic Eastern Iran and Central Asia”, History of 

Civilizations of Central Asia, vol. IV, Part Rwo: The achievements, UNESCO, France, 2000, pp. 299-317. 
2. L. Richter-Bernburg 
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با توجه به ماهیت اکثر منــابع موجــود، اعــم از متنــی و تــاریخی، و بــه دلیــل ســوگیری بیشــتر 
و بر مؤسســاتی متمرکــز  پزشکیبر سنت رسمی و مکتوب پژوهش حاضر های دردسترس،  پژوهش

 »بومی« اینجا به پزشکی. اگر مربوط بودبهداشت عمومی  راستایآن در  کاربرداست که به انتقال و 
 پزشــکی حقیقــی ۀ، این به معنای انکار جایگاه درست آنهــا در یــک تاریخچــپردازیم نمیو سنتی 

جداگانه و بدون تعامل بــا یکــدیگر  های حوزهبومی و سنتی در  پزشکیشود که  نیست، و ادعا نمی
 بــرای یــافتنخ خطی سنت نس کهماند  های آتی باقی می اند. این موضوع برای پژوهش وجود داشته

سنتی  پزشکی عامیانه و؛ بررسی شودبا متون رسمی بررسی تجربی در مقایسه  پزشکی ازشواهدی 
  .نیازمند پژوهش استاز آنچه در گذشته وجود داشته  ای به عنوان شاهد بالقوهامروزی نیز 

  )ق۴۵٠- ١۵٠ای ( منطقه هایتمایز بروز ؛عالمانهو تکامل ی سنت  رشد
 ١.پردازیم نمی) ق۳۱۳-۲۵۱پیشرفت پزشکی در اسالم تا زمان ابوبکر رازی ( تاریخچۀاینجا به در 

ای در  های منطقــه ویژگی مانع تشخیص ،قلمرو وسیع خلیفه ها در جایی افراد و نظریه جابهسهولت 
به عنوان مرکــز  -تألیف شدند. عالوه بر آن، از راه پایتخت عباسی بغدادآن دوره  آثاری است که در

منــاطق  بــهحتــی  توانســت میای  خصوصــیات منطقــه این -ی بزرگ کاالهای مادی و معنویتجار
  .برسدسرعت  دوردست نیز به

حــامی پزشــکان و  به عنــوان) را ق۱۸۹ دخاص آسیای میانه، یحیی بن خالد برمکی ( در مورد
زیــاد، بــه احتمــال  امــا. شناســیم میهای عربی و فارسی  به زبان یویژه ترجمۀ کتب پزشکی هند به

به دســتور هــارون الرشــید در آنجا های او در محدودۀ دربار خلیفه در عراق بوده است، که  فعالیت
بدین ترتیب، خراسان و مــاوراءالنهر  ها به عربی ترجمه می کتاب این) ق۱۷۰-۱۹۳(  از شد. 

ً
عمــال

یان وامدار نگرش فرهنگی برمک شک هرچند که بی بیرون ماند،انتقال آموزش از هند به اسالم  مسیر
برآمده  شایدشان یعنی افغانستان شمالی بوده است، و عالقۀ یحیی برمکی به پزشکی  سرزمین اصلی

  بود.  شناخته نشدهاز یک سنت خانوادگی 
صدق کند. علی بــن  همدر مورد محققی مسلمان با اصلیتی مسیحی و خراسانی  امر شایداین 

اســالمی پزشــکی دورۀ اصــول  مجموعــۀ ترین قدیمی) نویسندۀ ق۲۵۰حوالی  دسهل ربن طبری (
 به عنوان نمایندۀ فردوس الحکمهموجود، یعنی 

ً
 دانش شرق  است. با این حال، بهتر است او را صرفا

های  سرزمین ویاستعدادها به س ۀذکر شد ای از گرایش نمونهایران یا ماوراءالنهر در نظر نگیریم. او 

                                                    
یز، ۱۳۴۹، تهران، انجمن آثار ملی، فیلسوف ریبرای اطالع بیشتر دربارۀ رازی بنگرید به: محقق، مهدی،  .١ ، حکیم رازی؛ اذکائی، پرو

ان: غالمحسین ، زیر نظر چ. ک. گیلیپسی، (ترجمۀ فارسی) ویراستارزندگینامۀ علمی دانشمندان اسالمی؛ ۱۳۸۵تهران، طرح نو، 
مؤلفات و آبادی، محمود،  ؛ نجم۱۰۰-۸۴، ص ۱۳۹۵افشار و محمد باقری، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،  صدری 

  .۱۳۷۱، انتشارات دانشگاه تهران، مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی
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در ســامرا بــه خلیفــه متوکــل  ق۲۴۱او کــه در ســال  مــۀکفردوس الح. رسالۀ استمرکزی خالفت 
است. حتی اگر این اثر تنها  ای از سطح دانش پزشکی در آن زمان نمونه) اهدا شد، ق۲۳۲-۲۴۷(

رسد)، بالفاصله با  به نظر می چنینبوده (که در نگاه اول  فرارود (ماوراءالنهر)شامل علوم خراسان و 
کز خالفت تلفیق شده بود. به استثناء منابع احتمالی هندو که اسالمی عمومی آن دوره در مر پزشکی

 عالقۀ یحیی بن خالد برمکی در دسترس بود، حتی  سبببه 
ً
همچــون  »شــرقی« مطالب مشخصــا

 از دّرۀ سند به عراق  دیده میفردوس الحکمه که در  »کتب هندی«
ً
 چنــانو  رفت میشوند، مستقیما

  شد. میترجمه اشاره شد، در آنجا به عربی  تر که پیش
خالفت، معاشرت افراد و عقاید بی هــیچ مــانعی قلمرو های پس از رازی و در سرتاسر  در نسل

اساسی در تولید فکری  یشاهد تغییر سدۀ چهارم هجریادامه داشت. اما در مناطق مورد بحث ما، 
 همــۀ در بــرای آثــار مکتــوبانتخاب زبان بــومی فارســی  -آن شاخص زبانی ویژگیترین  بارز .بود

ها (و تا حد کمتری  در این شرایط، زبان عربی در این حوزه .بود -ها از جمله مذهب و الهیات زمینه
زبــان فارســی در  اماپژوهش) در تالش بود تا به جایگاه ممتازش بازگشته و آن را حفظ کند.  امردر 

  .نگاه داشتجایگاهش را  یتر عالی ۀپیچیدگی و مرتب تبادل فکری باکنار عربی، به عنوان واسطۀ 
 ناشناخته های اینجا فرصتی برای تفکیک انگیزه

ً
که سبب شد زبــان فارســی  ای گوناگون و بعضا

موضوعات پزشکی از  کنیم: اشاره میبه یکی از موارد آشکار  اماجایگزین زبان عربی شود نیست. 
فارسی « های متندر  هجریپنجم و  چهارمهای  جملۀ اولین مواردی در نثر و نظم هستند که در سده

ین شدند. عالوه بر این، متون پزشکی فارسی، علیرغم وابستگی مشهود ادبی به الگوهای  مطرح »نو
 به روشنی دارایاخالط اربعۀ جالینوس،  تنکارشناسیشناسی و  عربی و به اساس مشترک در آسیب

زبــان فارســی از یک سو، . بودگرفته  تأثیرنویس  های ایرانی است که باز هم از مؤلفان عربی ویژگی
ای از اطالعات مرتبط با سالمت است که وامدار انتقال زبان عربی نیست، هرچند تأثیر  شامل پیکره

نمایان است. هنوز میزان این دانش پزشکی  آن شناسی فنی زبان عربی در بخش عظیمی از اصطالح
ها با علم هندی و  ورد تبادل آموختهخصوص با توجه به مراحل اولیه و پیش از اسالم در م به »بومی«

یی دیگر،  مشخصیونانی،  در خراســان،  پــنجم هجــریو  چهــارمهای  ســده درنشده است. از سو
های  هم در پزشکی و هــم در رشــته ،و سایر مناطق نزدیک، این روند تکرار شد و زبان عربی فرارود

  ها باقی ماند. ترین ذهن به عنوان زبان برتر نزد برجسته ،دیگر
اسالمی در نظر بگیــریم،  اگر رازی را به عنوان شاخصی زمانی در تاریخ پزشکی آسیای مرکزی

اش نیست. با این حــال  در منطقه، قبل از او یا در طول زندگی پزشکیاین مسئله سبب نفی آموزش 
هایی را متأثر از مناطق مرکزی خالفت، از جمله واردات مجدد حاصل از  شاید بتوان چنین آموزش

، یکی از نخستین موارد (اگر نگوییم اولــین مــورد) رســالهب
ً
های  ومیان مهاجر به شمار آورد. مسلما
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 در این منطقه تألیف شده، و 
ً
 بومی نبودهپزشکی که احتماال

ً
مصالح االبدان ، رسالۀ مؤلفش هم الزاما

 »مکتب«یک  چهرۀ شاخصو  نامدار)، دانشمندی ق۳۲۲-۲۳۶ح نوشتۀ ابوزید بلخی (واالنفس 
ای در  های بعد از رازی، ایران و منــاطق همســایۀ شــرقی ســهم عمــده در نسل اما ١است. ای منطقه

خالفــت داشــتند. درســت همچــون ســدۀ قبــل، قلمــرو پزشکی در سرتاسر  نگارش آثارشکوفایی 
با وجود حفظ عناصری از سنت ، باشندخالفت آمده قلمرو نویسندگان فارغ از اینکه از کدام ناحیۀ 

  بودند.و فرهنگی مشترکی  »دانشگاهی«سنت  ی خود، نمایندۀبوم
نشان دادن حرفۀ پزشکی در این دوره، نمای درونی تر از  در حوزۀ آموزش عمومی، شاید جالب

) در فرهنــگ جــامع و چهارم هجــریاین حرفه توسط ابوعبدالله خوارزمی (نیمۀ دوم قرن  یکدستی

حسن الای میان ابو هیچ مرز جداکنندهاساس، این  بر باشد. العلوم  حتیمفامختصرش از علوم یعنی 
)، علی بــن عبــاس مجوســی ق۳۷۰)، ابوسهل بشر سجزی (ح ق۳۶۰احمد بن محمد طبری (ح 

عراق و ایران مرکزی و غربی از سویی، و از  پزشکی) به عنوان نمایندگان ق۳۸۴اهوازی ارجانی (د 
ارایی، ابوســهل مســیحی، ابومنصــور سوی دیگر نویسندگانی همچون ربیع بن احمد اخــوینی بخــ

 در ایــنتــوان ترســیم کــرد.  قمری و ابوعبداللــه نــاتلی کــه بیشــتر در شــرق فعالیــت داشــتند، نمی
های بعــدی تــاریخ  که در اوج خالفت و دوره هم و محقق مهاجر »متخصص«پدیدۀ  ،بندی تقسیم

فوق حسن بن سوار بن خمار  های نامشود. عالوه بر  اسالم اهمیت زیادی داشت، در نظر گرفته نمی
 توان ذکر کرد. را نیز به عنوان نمونه می

دهد که علم پزشکی  به هیچ وجه کامل نیست، اما اشتیاق زیادی را نشان می ها این فهرست نام
حکومت سامانیان برانگیخته  قلمرو، در چهارمتا پایان سدۀ  میانهدر میان افراد ممتاز تحصیلکرده از 

شرایط بود که این در توان گفت که  . مینظری و عملی آن پزشکان استکامل  هارتمبیانگر و بود، 
بر ها  ) فراهم شد که آثارش تا سدهق۴۲۸-۳۷۰چون ابوعلی سینا ( بستر مناسب برای ظهور مؤلفی

ای بــه پیشــینیان  از آنکه به ابوعلی سینا بپردازیم، بهتر است اشاره پیش. گذاشتعلم پزشکی تأثیر 
  . بکنیمش ا فرهیخته

ابتــدا در  ،فکــری حیــاتای در  شاهد تغییــرات گســترده چهارم هجری، سدۀ گفته شدکه  چنان
افراد تحصــیل کــرده تنهــا واســطۀ  بینزبان عربی دیگر  :بود سامانیان، سپس در سراسر ایران قلمرو

زبان  باه آموزشی و نوشتاری، چه در نثر و چه در نظم نبود و پزشکی از جملۀ اولین موضوعاتی بود ک
ین، یک مورد پرداختند [فارسی] به آن میجدید  . از سه متن پزشکی شناخته شده در اوایل فارسی نو

                                                    
، جلد سوم، به اهتمام خانۀ کتاب، تهران، مؤسسۀ شکیپز های عربی: پزشکی، داروسازی، جانورشناسی، دام تاریخ نگارشسزگین، فواد،  .١

 .۳۷۴ص، ۱۳۸۰نشر فهرستگان، 
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ســال کــار  ۳ســالگی و پــس از  ۴۶، حکــیم میســری در ســن ق۳۷۰تاریخ دقیقــی دارد. در ســال 
 ابنامید. انتخ دانشنامهرا کامل کرد، و آن را  بیت ۴۵۰۰اش شامل حدود  ، مثنوی پزشکیپژوهشی

آن به یک  یاش و اهدا پزشکیتوسط نویسنده برای بیان رسالۀ  ماند که بهتر در یاد میشعری  قالب
تلفیق علــم طــب بــا برنامــۀ آمــوزش  ،اداری ممتاز به نام ناصرالدوله سپهساالر ایران-عضو نظامی

 توضــیح کوتــاهی دربــارۀمیســری  دهــد. را نشــان میعمومی حداقل در سطحی از جامعۀ درباری 
های موضعی در ترتیب مرسوم از فرق سر تا کف پــا را بیــان  دهد. نخست بیماری شناسی می ماندر

های  ای از شــیوه را بــا خالصــه اثرشرود، و  مثل تب می کلی بیماریسراغ عالئم به ، سپس کند می
مؤلفان رساند. میسری همانند بسیاری از  تشخیص همچون آزمایش ادرار و گرفتن نبض به پایان می

ای از  رشــتهو بــرای خــود  دانــد میتراز بــا فقــه  هم علمی متعالیپزشکی رشتۀ خودش را  دیگر آثار
ترین آنها و همچنــین تنهــا فــرد از دورۀ اســالمی متأخرکند.  ترسیم می هبرجست کسوتان فکری پیش

بکر رازی است.   اما ابو
ً
ا حفظ منافع شخصی، منبع یا منابع در دسترسش ربه خاطر میسری احتماال

 نکرده است. معرفی
های آخــر ســدۀ  دهــه ازتوان با اطمینــان  دو متن پزشکی دیگر بدون تاریخند، اما آنها را نیز می

نوشــتۀ  المتعلمین فــی الطــب ةهدایکتاب از همه  تر . بین این سه متن پزشکی، مهمدانست چهارم
بکر اخوینی، از جملۀ اولین رساله اخــوینی بــر خــالف  نثر است. کتاب بههای پزشکی فارسی  ابو

 نویسنده در بخارا یا اطراف آن، این نبوددربار  درخواستقرارداد یا  نتیجۀمیسری،  دانشنامۀ
ً
. ظاهرا

تر، نوشت. او  جوان دیگر استادانگسترده برای فرزندش و  خانوادگی و کاریاز روابط  بیرونکتاب را 
ــماره ۱۸۲در  ــل ش ــامل فص ــاب، دورۀ ک ــن کت ــدۀ ای ــوژی)تنکاز  یگذاری نش ــی (فیزیول ، ارشناس

شناسی، بهداشت، و تشخیص از طریق آزمایش ادرار و گــرفتن نــبض عرضــه  ، درمانکالبدشناسی
اخوینی بر خالف میسری، آشکارا ِدین خود را به استادش یعنی ابوالقاسم طاهر بن محمد  ١کند. می

کــی از شــاگردان رازی کند؛ اخوینی نیز خودش از طریق مقانعی (کــه ی قانعی بیان میبن ابراهیم مَ 
ینی  هــای  نقــل قول دربود) به استاد بزرگ وابسته است. همچنین واضح است که منبع مستقیم اخو

ینی اما استفادۀ، رازی بوده است. عالمان پیشینمربوط به  نیــاز بــه بررســی  از منــابع مکتــوب اخو
ینی احساس مسئولیت در حرفۀ پزشکی را از   او آموخته بود، بیشتری دارد. از مقانعی که اخو

ً
ظاهرا

گیری عملــی  ســمتبــا  استوار نظریبا تلفیق پایۀ  المتعلمین ةهدایمکتوبی به جا نمانده است.  اثر
دو نســل بعــد از رازی اســت؛  ،، گواه روشنی بر سطح باالی آموزش پزشکی در شرق ایــرانآشکار

نشانگر ظهور مخاطبــانی  امر. این فارسی بودن زبان این اثر به هیچ روی از ارزش آن نکاسته است

                                                    
ه مقدمه .١  ).۱۳۴۴منتشر شده است (انتشارات دانشگاه مشهد،  ۱۳۴۴ای مفصل در  این اثر به اهتمام جالل متینی به همرا



 

  

۴۶ 

بودنــد، امــا  فراگیــریمنــد بــه  کــه عالقه هم هست
ــتند نمی ــا  توانس ــاز نمیی ــتند در آغ ــی  خواس عرب

  .بیاموزند
االبنیــه ایرانی،  پزشکیسومین کتاب قدیمی در 

عنــوانش بــه  مطــابقاســت کــه  عن حقایق االدویه
پردازد. نویسندۀ کتاب  موضوع مهم داروشناسی می

معاصــرانش  درســت مثــلهــروی، ابومنصور موفق 
های  از طریق نسخه آنچهمیسری و اخوینی، به جز 

 ١مانــده اســت. ختهیم، ناشــنانــدا میکتابش  خطی
تــوان بــه تــاریخ  تنها میاز شواهد درونی متأسفانه، 

 کتابپی برد.  ق۳۸۰-۳۷۰یعنی  آن تقریبی تألیف
بــه  ییدارومفردات مقاله دربارۀ  ۵۴۸هروی شامل 
عربــی اســت. علیــرغم  هــای با عنوان ترتیب الفبا و

یسنده به الگوهای   ایرانی شرقی نوشتاریوابستگی آشکار نو
ً
اش در ســتایش  عربی، نگرش منحصرا

(معاصــر یــا  مؤلفــانهــای  شود که از داروشناسی هندی و تعدادی از نقل قول آمیزی دیده می اغراق
  شود. گر یافت نمیدارد که در جای دی ٢تدَ اکورف نزدیک معاصر) هندی همچون سری

ای که در اینجا مطرح شدند در زمان و مکان خودشان به خاطر کاربرد زبان فارسی  سه نویسنده
 کــرد.معاصرشان مقایسه  نویس یعرب مؤلفانبا توان  را می برجسته بودند. کیفیت محتوای کار آنها

 یعربــو فارســی بــه  مؤلفان آثاردر باالترین سطح آموزش پزشکی،  کم دستموجود،  شواهدطبق 
  . تراز بودند هم

یسندگان  بین شــکوفایی از حسین بن ابراهیم ناتلی ( بایدویژه  در حوزۀ پزشکی به نویس عربینو
 ق۳۸۰-۳۷۵ ح

ُ
) و ابوسهل بن یحیی ق۳۹۰-۳۸۵ شکوفایی حمری ()، ابومنصور حسن بن نوح ق

اما از  ؛خود بودند صرع) نام برد که نمایندگان شکوفایی آموزش پزشکی در ق۴۰۲-۳۶۰مسیحی (
جایگــاه  تــوان بــا توجــه بــه لحاظ اینکه عضو جمعی از نخبگان نزدیک به دربار بودند، آنها را نمی

 ترجمۀناتلی از  تحریرای، نمایندگان حرفۀ پزشکی در ابعاد وسیع در نظر گرفت.  اجتماعی و حرفه
یر همــراه مــتن کــه روی با وجود اصالحات ناچیز او و علیرغم زمختی تصــاو ریدسسکوعربی دیو

                                                    
ین و هم به خاطر کاتبش مشهور است  آن در کتابخانۀ ملی وین، هم به عنوان قدیمی موجودیکتای  نسخۀ .1 ترین نسخۀ دستنویس فارسی نو

 .، به همت مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد)۱۳۸۹(چاپ عکسی این اثر با مقدمۀ ایرج افشار و علی اشرف صادقی در سال 
2. Srīfargavadat (Śribhārgavadatta) 
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دهندۀ مداومت نیازی است که به  نشان استفان بن باسیل صورت گرفت، -ترجمۀ حنین بن اسحاق 
آثار اصلی قمری و مسیحی در  های قابل فهمی از این مرجع داروشناسی یونانی حس می ترجمه شد. 

رند. در این نوع از آثار، با نام دا هئکتب المو  کتاب الغنا والمناقالب دائرةالمعارف مفصل به ترتیب 
 های متفاوتی دیدگاه ولی مؤلفان. کند تغییر نمیکلی سنت جالینوسی، محتوا زیاد  یکدستیتوجه به 

سایر علوم خفیه داشتند. همچنین در باز بودن نسبت به کار تجربی بالینی، میــزان به احکام نجوم و 
معتبر این رشتۀ  های چهرهشکی، آشنایی با در صورت منافات با اصول پزپایبندی به مالحظات دینی 

هــای  قول از نقل ای گزیــده مجموعــه. گــاه بودندخود متفاوت  عرضۀ دانشعلمی و رویکردشان در 
هایشان در قالــب  دادند که طرح جدیدی را بر اساس یافته د، و گاهی ترجیح میپذیرفتن مرتبط را می

یسی کنند.   رسالۀ ماندگاری از خود بازنو
تری  گرایی آشکار این نویسندگان، متون موجود نیازمند توجه و بررسی دقیــق نظر از سنت صرف

 هستند. 
ً
 شــان دائرةالمعارفیقمری و مسیحی نسبت بــه آثــار  فرعیآیا کارهای  باید روشن شود مثال

دهنــد یــا نــه. در بهای دانشجویان معاصر تاریخ پزشکی  تری به پرسش های جالب توانند پاسخ می
تــألیف  المصــطالحات الطبیــه يکتاب التنویر فــنجا ذکر چند عنوان کافی خواهد بود، از جمله ای

 قمری و 
ّ
نوشتۀ مسیحی و همچنین دو رسالۀ مختصر  خلق االنسان يه تعالی فکتاب اظهار حکمة الل

کنار  هم در دربار سامانی در بخارا و هم در ،توان ذکر کرد. مسیحی از او دربارۀ آبله و طاعون را می
دانشمند  نیززیست و  در مقایسه با رازی که قبل از او می اودر گرگانج فعالیت داشت.  خوارزمشاهان

سینا، نمایندۀ فیلسوفی طبیب در سنت اسالمی و باستانی بود. از دیــدگاه  معاصر و جوانتر یعنی ابن
یمــان خــود را هــر چنــد این نکته جالب است که او از تبار مسیحیان ایرانی بود و ا ادیان همتاریخ 

  محتاطانه حفظ کرد. 
، اســتدر ماوراءالنهر  چهارم هجریقمری و مسیحی گواه یادگیری و علم در اواخر سدۀ  وجود

. در بودنــدهای فکری و فرهنگی متنوع آن سرزمین در ایــن دوره  فعالیت های بارز نمونهاما آنها تنها 
بــر جــای گذاشــته،  ها و نســخ خطــی یبــه، اعــم از کتفرهنگی که مخزنــی غنــی از اســناد مکتــوب

در گذشته و حال  خالقیت ذهنیهای  های مجهز جایگاهی حیاتی به عنوان مخازنی از ثمره کتابخانه
. خوشبختانه، ببالد شکتابخانۀ باشکوه به توانست میند. در این زمان، بارگاه سامانی در بخارا شتدا

ن بن عبدالله ابن سینا، یکی از دانشمندان بــزرگ اطالعات دربارۀ این کتابخانه به قلم ابوعلی حسی
اش  در اینجا به زندگی و آثار فلسفیمانده است.  به جا علم آموخت،و  رشد یافتتاریخ که در آنجا 

کنــد و گســترۀ آثــار  نامــۀ خودنوشــتش عرضــه می تصــویری کــه او از خــود در زندگی پردازیم. نمی
دهــد کــه او خــود را  بیان شده، به وضوح نشان مییش شفااش که بیش از هر چیز در کتاب  فلسفی

پرداخــت.  می» معلــم اول«شد به تبیین مجــدد افکــار  و هر زمان الزم می دانست ارسطوی دوم می
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های علــوم  همۀ رشــتهبود که شامل  ای دستگاه فلسفی یکپارچه هدف ابن سینا همانند ارسطو ابداع
   . مشخص کندرا  ها و جایگاه منطقی آن باشد

 پایینانداز چشمدر این 
ً
تری داشت. پزشــکی بــرخالف هندســه، هرگــز  ، پزشکی موقعیت نسبتا

توانست به جامعیت و قطعیت استنتاج قیاسی برسد زیرا اهداف خود را تنها با تمسک به موارد  نمی
ســخت و «پزشکی به عنوان یک علم، نــه تنهــا آورد. از دیدگاه ابن سینا  فردی و اتفاقی به دست می

-۱۲۹تر آن، مرجع عالی پزشــکی یعنــی جــالینوس ( نبود، بلکه به دلیل رتبۀ اصولی پایین »واردش
) نیز مجبور بود از ارسطو پیروی کند. در قلمرو جستجو و دانش بشری، حقیقــت بــه همــان م۲۰۹

هــای  نظر اندازه گرانبها و منحصر به فرد بود که در حوزۀ مذهب مطرح بود. به همین دلیــل اختالف
کرده، یا  شد که جالینوس به کلی اشتباه می نبود. یا باید ثابت می دوامارسطو و جالینوس قابل  میان

 شــد چندان بود کــه نمی، کالبدشناسیو  تنکارشناسیویژه در زمینۀ  اگر حجم شواهد تجربی او، به
ســفۀ تا مرجعیــت ارســطو در فل شد ابداع میبندی شده  از حقایق رده باید دستگاهینادیده گرفت، 

 از این رو .شودپزشکی تأیید  »خاص«در حوزۀ  همهای جالینوس  و اعتبار آموزه ودطبیعی حفظ ش
، و آورده شفااش،  هایش را با جزئیات کامل در بخش جانورشناسی رسالۀ فلسفی ابن سینا استدالل

  این مطالب را مطرح نکرده است.  قانوناش،  در فرهنگ جامع پزشکی
چون ابن سرابیون، رازی، علــی بــن عبــاس  مسیر مؤلفانی، انون فی الطبالقابن سینا با کتاب 

. دنبال کرددانش پزشکی در یک کتاب جامع  در گرد آوردنمجوسی، ابوسهل مسیحی و سایرین را 
خواه به خــاطر قــدرت اقنــاع  ولینیست؛  پیشینیانشابن سینا برتر از آثار  قانوناز دیدگاه پزشکی، 

هر دو عامل، این از  ترکیبی، یا شاید به خاطر حرمتش به احکام مذهبی، یا نبیافیلسوفانه و شفافیت 
آن، آمــوزش  بیرون ازچه در جهان اسالم و چه  چندین سده،بر تمامی آثار قبلی سایه انداخت و تا 

کــه  ،نج مقاله است: (الف) کلیــاتپابن سینا مشتمل بر  قانونرا تحت نفوذ خود درآورد.  پزشکی
شناســی،  شناســی، نشانه شناسی، علت ، بیماریکالبدشناسی، تنکارشناسی، شکیپزشامل تعریف 

ها و مرگ و اصول درمان است؛ (ب) داروهای ســاده (بــه ترتیــب حــروف  اصول بهداشت، بیماری
الفبای ابجد)؛ (ج) امراض خاص به طور کلی و اختالالت پوستی؛ (د) موارد ابتالء غیرموضــعی: 

؛ و (ه) مــواد آرایشــی؛ زهرهــاا؛ هــ ها، دررفتگی هــا، جراحــات، شکســتگی ها، تومورهــا و زخم تب
بــر  قــانونکتــاب  گــذاریهای تأثیر داروهای ترکیبی بر حسب نوع و مورد استعمال. یکــی از مؤلفــه

هایی است که حاوی ارجاعاتی بــه آن در  های متعدد و شرح های متوالی بعد از خود، تلخیص نسل
از حرفۀ پزشکی نیز  بیرونستند. های متنی مفصل در آثار به ظاهر مستقل ه هایشان و اقتباس عنوان

] قانون) گواه مؤثری [از ارجاعات ق۵۶۰د نظامی عروضی سمرقندی ( چهار مقالۀمقالۀ چهارم از 
  است. های پزشکی دانستنیشامل تمام  قانونشود. چرا که در نظر مؤلف، کتاب  محسوب می
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یار پر هزینه بود، ابن سینا نیاز، و از طرفی دستیابی به آن بس اثر مرجع مفصل و مورد قانون چون
مند را در قالب نثر و  با چندین رسالۀ مختصرتر نیازهای کارآموزان حرفۀ پزشکی و خوانندگان عالقه

 چــۀتــوان کتاب برطرف کرد. از معروفتــرین آنهــا می برای آسان ازبرکردندر قالب اشعاری  همچنین
م برد. معروفیت و محبوبیــت مــورد دوم تــا را ناالقلبیه  ةحکام االدویأ يف ةمقالو  الطب يارجوزه ف

 حاالت عاطفی و ذهنی بــه عنــوان نمــودی انــدامی تصــور  حدی از اینجا ناشی می
ً
شود که معموال

ای را پوشــش  آید. بنابراین رسالۀ ابن ســینا حــوزه شد که به صورت علت یا معلول از قلب برمی می
به اینکه یکی از حامیان اصلی ابن سینا، عالء شود. با توجه  دهد که امروزه روانپزشکی نامیده می می

الدوله کاکویه اهل اصفهان بود، او آثار مقدماتی و عملی را به زبان بــومی، یعنــی فارســی تــألیف 
 اندر دانش رگکرد. در اینجا، پزشکی از طریق رسالۀ او در زمینۀ وریدشناسی و حجامت، به نام  می

  عرضه شده است.
 ابوریحان محمد 

ً
)، همتای علمی معاصر و پیرتر ابن سینا ق۴۴۰-۳۶۲بن احمد بیرونی (احتماال

به دلیل آثار درخشانش در علــوم ریاضــی و در تــاریخ فرهنگــی و که با او مکاتبۀ علمی هم داشت، 
تر  های پزشکی شناخته شده نسبت به دستاوردهایش در رشته -اش وسعت افق فکری گذشته از -فکری

، جایگاه برجستۀ گیاهان داروییشناسی و  وزۀ علوم بهداشتی، راجع به کانیدو رسالۀ او در حاما است. 
خوارزم را بــه   کند. تحوالت سیاسی او را مجبور کرد تا زادگاهش او در تاریخ پزشکی را تضمین می

د بن ومحمدربار و سرانجام  ،و قلمروهای قابوس بن وشمگیر ان بود،مقصد بخارا که پایتخت سامانی
و در اواخــر  معرفــت الجــواهر يالجماهر فترک کند. در بخارا رسالۀ  ،و وارثانش در غزنین غزنوی

را تألیف کرد. هر دو رساله برخی از خصوصــیات بــارز بیرونــی،  الطب يکتاب الصیدنه فعمرش، 
دهند، که شامل جوانب  را نشان می اش گستردهو عالیق  تسلطش را بر دانش موجود در زمینۀ مورد نظر

او در حــوزۀ  های علمــی موشــکافانه بودنــد. در دو حوزۀ مطالعه و همچنین موضوع »گرایانه سانان«
  گیاهان دارویی به باالترین سطح دانش مکتوب رسید، ولی از آن فراتر نرفت.

  )ق۶٢٠- ۴۴٠فارس ( - جالینوس؛ ادغام دو زبان عربی »تابعیت اسالم«تکامل پیوسته و 
 پس از

ً
هــا بــه آســیای میانــه، تمایــل بــه  مغول ۀقدرت سلجوقی تا حمل وحدت در این دوره، تقریبا

 افکن ســایه همچنــان پیشینهای برجستۀ دورۀ  چهرهولی . کمتر نشدمتون پزشکی  تألیفگیری و فرا
پزشــکی  دانشابن سینا را مظهر  قانونکرده اغلب کتاب  شد، جامعۀ تحصیل گفتهکه  چنان بودند.

این یا از کردند،  می و بازنویسیاز نویسندگان آثار پزشکی این کتاب را تلخیص  بسیاری. دانستند می
. ناگفتــه رواج یافــتها و رسائل مســتقل  شرح کردند. نگارش پیشین نقل قول میکتاب و سایر آثار 

دل ؛ اما خواهیم دیــد کــه تبــاگذاشت میکل جهان اسالم تاثیر بر هایی  پیداست که چنین پیشرفت
. روند دیگری که در تداوم نیافت، به هیچ وجه »مرکز« به »حاشیه«دور، به خصوص از فکری از راه 
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شــد، همــان اســت کــه  این دوره اتفاق افتاد، و به هیچ منطقۀ خاصی از جهان اســالم محــدود نمی
، علم پزشکی  »تابعیت اسالمی علم«آن را  ١)م۲۰۱۳-۱۹۲۴عبدالحمید صبره (

ً
نامیده است؛ طبعا

خارجی خود را از دست داد، و سنت پزشــکی  بارزهای  لینوسی بود، اما ویژگیهمچنان جا رسمی
کــه ویژه، در ناحیۀ مورد نظــر مــا  د. بهدا می بیشتر نشاناسالمی خود را  پیشین های گسترده در سده

 چهــارمدر ســدۀ  نخســتزبــان فارســی کــه  و شــد پزشکی به شکلی روزافزون دو زبانــه میدانش 
  کرد.  ورد، جایگاهش را حفظ و تقویت میجایگاهی ویژه به دست آ

کنیم، ابوالقاسم عبدالرحمان است که ابــن ابــی صــادق  ای که به آن اشاره می نخستین نویسنده
 »بقــراط ثــانی«بــه  ،در خراســان کم دست ،) و کسی بود کهم۴۶۱پس از  دنیشابوری لقب داشت (

  ان ابن سینا معرفی میعربی، او را از شاگرد ای نامه زندگیمشهور بود. اگر منابع 
ً
 نه بهکنند، احتماال

او به این دانشمند اشاره دارند؛ در آن زمان  فکریبه وابستگی بلکه با ابن سینا،  اش آشنایی شخصی
 تمام نویسندگان آثار پزشکی 

ً
. برخالف آنچــه ذکــر شــد، توجــه بودندابن سینا  بسیار مدیونتقریبا

نخستین واسطۀ  -و تنها در وهلۀ دوم به حنین بن اسحاق اصلی ابن ابی صادق به بقراط و جالینوس
 او قصــد داشــت تــا از  و همین -علوم یونانی به عربی در دورۀ عباسی

ً
طور رازی معطوف بود. ظاهرا

توضــیحاتش تجدیــد  اهای اصلی بــ های گذشتۀ نزدیک فاصله بگیرد و با معرفی دوبارۀ نمونه سنت
 نزدیک بــه دو انپزشک نویس نامه زندگیی اصیبعه، گزارش ابن اب به. بکندپزشکی  درنظری 

ً
، ظاهرا

  ابن ابی صادق به دمشق برسد.  عربیسده طول کشید تا آثار 
، بــر اســاس چــون او) نیــز ق۵۳۶ دایالقــی (بــن علــی دو نسل پس از ابن ابی صادق، محمد 

 مــرگاید ، شاگرد ابن سینا خوانــده شــد. تمــایز عمــدۀ او شــقانونهایی از  هایش از بخش تلخیص
ســلطان ســنجر ســلجوقی  وقتــیقطوان، دشت در جنگ  ق۵۳۶بوده باشد، زیرا در سال  شناگوار

به نام فخرالدین محمد  متکلمی، تر، به قتل رسید. دو نسل بعدخورداز قراختاییان  سختیشکست 
و قائــل بــود ) احترام زیادی برای ابن سینا به عنوان فیلسوف و پزشــک م۶۰۶-۵۴۳بن عمر رازی (

  تألیف کرد.  ها بیماری  دربارۀ درمانای هم  کتابچهنگاشت و  قانونحی بر کتاب شر
، هدوراین ها بی هیچ کم و کاستی ادامه یافت. در  تا سده قانونکتاب  گیری از بهرهسنت مطالعه و 
از کنندگان  ترین اقتباسگذارثرا) یکی از ق۶۲۰ دمد محمد بن علی سمرقندی (انجیب الدین ابوح

بۀ خــود  اسباب و عالماتاو در کتاب خود به نام  .ابن سینا بود کتاب که انتشار زیادی یافت و به نو
رازی،  چهــارم چــونبزرگ ســدۀ  دیگر مؤلفانبه  پرشمار شد،های  ها و تلخیص بارها موضوع شرح

گیاهان های مختصرتر خود راجع به  در رساله ولیمتکی بود. نیز مجوسی و احمد بن محمد طبری 

                                                    
 .۱۵۵-۱۵۲، ص ۵، شمارۀ پیاپی ۱۳۹۳، بهار و تابستان میراث علمیدربارۀ صبره بنگرید به  .١
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. به طور کلی، سرمشق قرار داد، ابن سینا را های قلبی بیماریو داروشناسی از جمله درمان  وییدار
  بود. عملینیازهای  رفعهای او برای  نوشته

 در سال شود هم دیده میهای داروشناسی  سودمندی عملی در رساله توجه به
ً
، ق۵۵۷. احتماال

را تــألیف کــرد. او (رسالۀ داروشناســی)  ادینقراب خود بدرالدین محمد بن بهرام قالنسی اثر مفصل
های داروسازی  شدند، با بررسی کامل شیوه بندی می طبقه روش تهیهداروهای ترکیبی را که بر اساس 

او اش در این زمینه است.   های قالنسی در کتابش گواهی بر مطالعۀ گسترده قول کند. نقل معرفی می
  بیرونی آخرین آنهاست.  ،نام برده که از نظر تاریخی لفانمؤعالوه بر ابن سینا، از طیف وسیعی از 

یادگیری  بسترها، زبان فارسی به عنوان  ای بین ابن سینا و هجوم مغول که گفته شد، در دوره چنان
ای بــه  های پزشکی فارسی تحت تسلط چهرۀ برجسته و علم تقویت شد. از این زمان به بعد، نوشته

های پزشــکی او، کــه در ) در آمد. نوشتهق۵۳۱-۴۴۳حسین جرجانی (الدین اسماعیل بن نام زین
ش و توجه های جامع او پژوهشدارد، گواه روشنی بر  واالییجایگاه  ذخیرۀ خوارزمشاهیمیان آنها 

ها دامنۀ وسیعی از کتاب راهنمای جامع در دهد. این نوشته نشان می عمومیای و  به نیازهای حرفه را
 ن (زمینۀ پیشگیری و درما

ُ
 خ

ّ
بــرای پزشــکان و کــارآموزان ایــن حرفــه  ی) و مرجــع مفیــدیئی عالف

 یالمعــارف دایرة اثر) و االغراض الطبیههای پیشرفته برای فراگیران سطوح پیشرفته ( ) تا کتابیادگار(
نه تمامی  اگرهای فارسی جرجانی،  گیرند. اکثر این کتاب ) را در بر میذخیرهکاملی برای محققان (

هفتــاد بــاالی یعنی در  ؛اند تألیف شده ق۵۰۴های اولیۀ هجرت او به خوارزم در سال  در سال ،آنها
الــدین محمــد بــن  ســلجوقی، خوارزمشــاه قطب دربــار حــاکمسالگی و زمانی که وی به خدمت 

  ) درآمد. ق۵۲۱-۴۹۰انوشتگین (
د ثمرۀ آثارش به هایی از فارسی بتوان تا از طریق کارهای اصلی و ترجمه کوشید میجرجانی  اما

، عربی زبان نوشتاری استادان او به خصوص گذشته از اینبود منتشر کند.  علم عربی را که زبان معتبر
کمتر نویسندۀ  ١کرد. تنها استثناء احمد بن فرخ بود که به آنها استناد می دیگر بزرگانیابن ابی صادق و 

جرجانی به شدت تحت تأثیر ابن سینا بود، اما بود.  کفایةپزشکی به نام  شناخته شدۀ اثری [فارسی] در
 یک  ذخیرهرد، نباید کتاب آو می قانوناز  زیادی کههای  علیرغم نقل قول

ً
. دانستفارسی  قانونرا صرفا

به آنها اما محدود  ،شد را شامل می پنجمو  چهارمهای  سده مهم مؤلفانبیشتر آثار  جرجانیمطالعۀ 
که در  ای پراکندهفلسفی، در کنار اظهارنظرهای  اخالق و مباحث ضد. آثار جرجانی در حدیث، نبود

تابعیت «و بنابراین  کند میوی را فاش  سنتیشود، اعتقادات مذهبی  اش دیده می های پزشکیرساله
  سازد.  ، نمایان میاعمال شده استدر مورد طب جالینوسی اینجا الذکر را، که  فوق »اسالمی

                                                    
 پزشک ایرانی اهل هرات در سدۀ ششم هجری. .١
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اعیل جرجانی به علت وسعت دانــش و مطالــب مــورد بحــث در برخالف توالی تاریخی، اسم
های  پزشــکی کــه از شــاخه در چشم ولی. آید به شمار میپزشکی فارسی  پیشاهنگ مؤلفانآثارش، 

او، ابو روح محمد بن منصور جرجانی  تر پزشکی است، نویسندۀ معاصر و قدیمیتخصصی و مهم 
خود را بــه ملکشــاه ســلطان ســلجوقی  عیوننورالکتاب  ق۴۸۰که در سال » دست زرین«ملقب به 

همچــون  پیشینیانشدست با پیروی از آثار معتبر  . زرینمقدم بر اوست) اهدا کرد، ق۴۶۵-۴۸۵(
از زندگی این  چونحنین بن اسحاق، شکلی وابسته به تعالیم مذهبی را اتخاذ کرد.  العین في مسائل

  نتوانیم، شاید پزشک اطالع چندانی نداریم
ً
 ازســلجوقی  دربــاراش به  به دلیل وابستگی او را صرفا

یت زبان فارسی برای سلجوقیان مربوط به  ولی شاید بدانیم،پزشکان آسیای میانه  خاستگاه آنها اولو
  باشد.  هآسیای میان در

 در نیمۀ نخست تا اواسط سدۀ اسلجوقی و احتم ۀدور هماندر 
ً
، پزشکی یهودی ششم هجریال

 بــا عنــوان ها و طب نظــری پزشکی شامل درمان ای در کتابچه، »زردگلیم«به نام ابوسعد، ملقب به 
  تألیف کرد. مختصر اندر علم طب

هایی بــه صــورت  ها و درمانگاه بیمارستان ١های قدیمی هالل حاصلخیز تمدن اسالمی از تمدن
ا که در زمان حیات ابوبکر رازی، بیمارســتانی در ری برپــ همچنانکرد.  را اقتباسمؤسسات خیریه 

در قلمرو سامانیان از آن زمان به بعد شکل گرفت؛ هرچند اطــالع  هممؤسسات مشابهی البد بود، 
ع از اسماعیل جرجانی که پزشــک رســمی خوارزمشــاه بــود نقــل ب. برخی منانداریمخاصی از آن 

درمانگاه دربار بود، که به وضــوح نقــش مهمــی در  سرپرستیهای او  کنند که یکی از مسئولیت می
 .برایش شدشایسته  یزیادی در انتخاب جانشین دقتعمومی داشت. پس از جرجانی،  بهداشت

تــألیف (نظــامی عروضــی ســمرقندی  چهــار مقالــۀ، به گــواهی ششم هجریسرانجام در سدۀ 
جایگاه پزشکی در برنامۀ درسی آموزش افراد نخبه تثبیت شد. در اینجا، پزشکی به عنوان  ق)،۵۵۱

 مؤلــف،. آیــد بــه شــمار میکارگزاران مورد اعتمــاد حــاکم ای ضروری بر ۀیکی از چهار رشت
ً
 ضــمنا

به دلیل تلفیــق متــون کم  دستکه  کند عرضه میخوانندگان  به یشناسی پزشکی بسیار جامع کتاب
ینی، احمد بن فرخ و اسماعیل جرجانی استعربی و فارسی قابل توجه  و  انمعاصــر در کنار. اخو

که  کند نمیای  سفانه، نظامی عروضی هیچ اشارهأ. متاند شده ذکر نویسشان عربی ۀپیشینیان برجست
 دیده و اگر دیده، کجا آنها را دیده است. بنابراین، ارزیابی  فهرستشهای  کدام یک از کتاب

ً
را شخصا

  نیست. آسانگرایی در اثر شکوهمندش  میزان واقع

                                                    
 های خاوری دریای مدیترانه، میانرودان و مصر باستان. بخش ۀدربرگیرند ،شی تاریخی از ایران و خاورمیانهنام بخ .١
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  )ق٩١٠- ۶٢٠آسیا ( درونهای  لدابها و ت المعارف رةئها، دا شرح
در های وسیع  به خاورمیانه حتی بر مناطقی که از ویرانی و خونریزی شچنگیزخان و جانشینان ۀحمل

در ، بود اولیۀ خالفت مقر النهرین) که رودان (بین میانگذاشت.  یمدتدرازبودند تأثیرات  امان مانده
ان و ، یا شرق دور در فالت ایــرصغیرآسیای  سمت غرب در مصر وکه یا در  نوظهوریمراکز مقابل 

ترکیب قومی و نژادی جهان اسالمپدیدار شدند، اهمیت ثانوی یافتآسیای مرکزی  تغییر کرد؛  هم . 
های  ها به سمت غرب، از جمله به سمت اســتان ناآرامی در اثر نژاد ترکامواج پی در پی از دامداران 

آغاز شده بود به  رمچهاسازی که از سدۀ  آسیای میانه در ایران مهاجرت کردند. روند ترکی مرز با هم
ای از  شکلی محسوس شتاب گرفت. با این حال، از نظر ادبی، تزریق و انتقال بخش قابل مالحظــه

بــه جــای ســیر نزولــی بــه معنــای افــزایش تعــداد چنــین  شایدزبان  ترکی به مخاطب بالقوۀ فارسی
 نگارش علمی به فارسی

ً
  .فت، رونق یاترجمه از عربی مانند ،خوانندگانی باشد. قطعا

چنگیزخان تا استقرار قدرت صفوی در ایران و  عصرسه سدۀ میان طی از دیدگاه تاریخ سیاسی، 
تیمــور  رویداد مهم عــزم جهانگشــاییکه بعدها ازبکستان شد،  سرزمینیشیبانی در  انسلسلۀ ترک

 جایی جابــههــای اجبــاری، تبعیــدها و  شــامل مهاجرت ،های همراه با آن ) و ناآرامیق۷۷۱-۸۰۷(
 این رویداد بر روند اما  .بخش عظیمی از جمعیت بود

ً
. به دنبــال اثری نداشتتاریخ پزشکی ظاهرا

 قــارۀ آمریکــا توســط تغییراتی اساســی رخ داد کــه بــا کشــف هفتمدر سدۀ  نمغوالقلمرو گسترش 
 آسیاییدرون مناطق وری مغول در هندوستان همراه بود. تسهیل ارتباطات تاروپاییان و تشکیل امپرا

نتایج  گرچه شایدوارد شود.  عصر ایلخانی ها سبب شد تا علم و هنر چینی به ایران مغول در قلمرو
آســیایی جهــش مناطق بادالت بین تدر این دوره ولی ، بودچینی محدود  دانشهایی با  تماسچنین 

   کرد. یقابل توجه
  ولــیف نشــد؛ یک از مناطق جهان اسالم متوق  در هیچ هرگزتألیف آثاری به زبان عربی 

ً
کــامال

حــوزۀ در ایران و آسیای میانه شد. در  مؤلفان برگزیدۀها فارسی زبان  مشهود بود که با حضور مغول
 گســترش می ها موضــوعو تنــوع  زیاد شدها از عربی به فارسی  پزشکی، تعداد ترجمه

ً
یافــت.  دائمــا

پزشکی داروشناسی و  چونعملی  های و موضوع کالبدشناسیهای نظری مانند  مقوله در هایی رساله
شد. برخــی آثــار  تدوین می به طور پیوستهی مربوط به درمان عمومی یها کتابهمچنین ، و آمیزش

بارهــا  هــم تــر های رایــج کهن بر متن. آثار مرجع متعارف قرار گرفتند در جایگاهپس از دورۀ مغول، 
 قــانون در ســطحها هیچ اثری  تالشهمۀ این با وجود  ، و جای تعجب نیست کهنوشته شدها  شرح

  . پدید نیامدجرجانی  ذخیرۀ یاابن سینا 
 طــی ســده حملۀهای حاصل از  پس از آنکه ناآرامی

ً
و  هفــتمهای  مغول فروکش کرد، و احتماال

شــمال شــرقی آن ادامــه داشــته اســت؛  واقــع درها میان ایران و مناطق  انتشار کتاب هشتم هجری،



 

  

۵۴ 

  ،بنابراین
ً
 ،تألیف شده بود های محلی سپس حکومتاز آثاری که در دربار ایلخانی و آن دسته حتما

  رسند شامل آثار زیرند: . عناوینی که در اینجا به ذهن میاستدر آسیای میانه نیز در دسترس بوده 
تألیف محمود  قانونچه، با نام قانوننوشتۀ نجم الدین محمود بن الیاس شیرازی؛ خالصۀ  غیاثیه

 داروشناسیای در  زین الدین علی بن حسین انصاری، رساله اختیارات بدیعی بن محمد چغمینی؛
   سده در چندکه 

ً
نوشتۀ حسین فرزند انصاری  طباء عن قواعد الحکمادستور األشد؛  منتشر می وسیعا

 ۀکفایــهــای  ملقب به ابن حاجی زین عطار؛ و در نهایت، دو اثر منصور بن محمد بن احمد بــه نام
تصــاویر  حــاویکه  تشریح منصوری کالبدشناسی، و دیگری رسالۀ پزشکیصول شامل ا مجاهدیه

  است. یتوجه جالب کالبدشناسی
را، چــه در قلمــرو  مؤلفــانبرخــی از  خاســتگاهتــوان  در دورۀ پیش از تیموریــان بــه وضــوح می

ای،  ایلخانیان، چه در دربارهای محلی فارس، تعیین کرد. اما به دلیل کمبــود اطالعــات زندگینامــه
توان به مسعود  ای دیگر در آسیای مرکزی نیست. از جملۀ این افراد می امکان شناسایی جایگاه عده

م ناگوری اشــاره کــرد. ، فخراالسالم ارقندی خراسانی و شهاب الدین عبدالکری١بن محمد سجزی
بقراط بــه باتوخــان جــالل الــدین  کالم قصارتقدیم شرحی عربی از  چگونگیمتأسفانه، تشخیص 

آیا نویســندۀ  دانیم نمیویژه،  میسر نیست. به ٢)، از اردوی زرینق۷۵۹ -۷۴۳محمود ( گجانی بی
 در خدمتاحمد بن محمد بن قاسم کیالنی  ،آن

ً
 . خان بوده است یا نه رسما

ً
با حمایــت  تنها ظاهرا

. نخستین عنوانی که در احیا شدو مناطق مجاور آن فرارود تیمور و جانشینانش شکوفایی فکری در 
که برای شــاهرخ  شریعت جراحیپزشکی است به نام  ای در کتابچه ،توان به آن اشاره کرد اینجا می

ده فصل فصل از نهمین  دربحث جراحی تنها  ،) تألیف شد. برخالف عنوان آنق۸۵۰-۸۰۷(حکـ 
 ربــ زیرا مبتنیتری است،  نیازمند بررسی دقیق فصلرسد این  . با این حال، به نظر میآن آمده است

یسنده است.   تجربیات شخصی نو
علوم بود، برهان الدین نفــیس  حامیو که خود دانشمند  -نوۀ تیمور -)ق۸۵۳-۷۹۶الغ بیگ (

 های شــرحکرمــانی، مثــل  هــای نگارشکــرد. اســتخدام  دائمیابن عواد کرمانی را به عنوان پزشک 
این آثار عبارتنــد از:  هم بسیار پذیرفته شد. پزشکی مرجعترین آثار  چهار مورد از رایج اش بر عربی

کتــاب بقــراط و  کــالم قصــارابن نفیس؛  موجز القانوننجیب الدین سمرقندی؛  اسباب و عالمات
ای در دربــار تیمــوری  ، نویسندۀ برجســتهنهم هجریدوم سدۀ  ۀجالینوس. در نیم عراضالعلل واأل

بدخشان، به نام غیاث الدین علی بن علی امیران حسینی اصفهانی، پدیدار شد. وی عالوه بر فصلی 

                                                    
 ق نگاشته شد.۷۳۵که پیش از  حقائق اسرار الطبپزشکی به نام  ای عربی در مؤلف فرهنگنامه .١
ق در روسیه، قفقاز و بخشی از اروپای شرقی تأسیس کرد و نزدیک به دو سده ۶۳۴حکومتی که باتوخان، نوۀ چنگیزخان در سال  .٢

 دوام یافت.
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ای در مــورد  ، رسالهنامۀ جهان دانشاش به نام  رةالمعارف علوم طبیعیئانسان در دا کالبدشناسیاز 
) در هــرات ق۹۱۱ داشکوه سلطان حسین بایقرا (به صورت جداول تألیف کرد. بارگاه ب داروشناسی

عبدالرزاق بن عبــدالکریم  نمونۀ قابل ذکر عبارتند از:. دو غفلت نکردپزشکی  هم از جذب عالمان
) اهــدا ق۹۰۶ درا به شخصیت ادبی و درباری میر علیشیر نــوائی ( شفاء االسقامکرمانی که کتاب 

ابن نفیس را به حامی خود، شاعری  جز القانونموفارسی از  ای ترجمهکرد و قطب محمد طبیب که 
  کرد.  تقدیم) ق۹۰۶ دالدین شیخ احمد سهیلی ( به نام امیرنظام

با پایان دورۀ تیموری، تألیف آثار پزشکی در ماوراءالنهر متوقف نشد. ســلطان علــی خراســانی 
) ق۹۴۰ -۹۳۷ند (را به ابوسعید بهادر خان، حاکم ازبک سمرق دستور العالجبه نام  کتابیگنابادی 

  اهدا کرد.

  علوم دامپزش
و منــاطق  فــرارودها پیش از اسالم به بعد، اسب سواری و بازداری (قوش بــازی) در ایــران، از سال

مربــوط بــه  های و اصــطالح ها روشتعجب نیست که  پس جایداشت.  یمشهور ۀمجاور تاریخچ
از این سنت وام گرفته شده   

ً
 انــواعهای بعد نیز  باشد و اینکه در دورهبازداری در جهان اسالم عمدتا

باز و بازداری  های فارسی واژه. بسیار مورد توجه بودو نژادهای اسب آسیای مرکزی شکاری پرندگان 
خیلی زود رواج یافتند، ولی اصطالحات مربوط به اسبهبیزر با صورت معّرب( سواری از یونانی و  ) 

 حرفــۀبرای دامپزشک (در اصل دامپزشک اســب) و  »هبیطر«و  »بیطار«. برای مثال گرفته شدعربی 
رفت. تأخیر ظاهری در تألیف  برای اسب سواری و همچنین اسب شناسی به کار می »فروسیه«او، و 

 ناشی از وحدت فرهنگی غالب جهان  شاید ها در مقایسه با آثار عربی آثار فارسی در این زمینه
ً
صرفا

ای نیز باشد که با  دهندۀ قدرت سنت زنده بلکه امکان دارد نشان اسالم در دورۀ پیش از مغول نباشد،
 سنت تأمل نظــری و 

ً
شاگردی و کارآموزی منتقل شد، نه با ارتباط علمی از طریق مکتوبات. اصوال

تر از خــود پزشــکی بــود. تــا آن زمــان، در ســطح  دامپزشکی بسیار ضعیف حرفۀدر  دانش مکتوب
اخــالط اربعــۀ جالینوســی بــر پایــۀ  در تنکارشناسیوضوح  پژوهش علمی، هر دو حوزۀ پزشکی به

 در  درمــان های تجربی دیرینۀ روشو  پزشکی مبتنی بر آموزشرابطۀ دقیق میان  ولی ،بودند مشترک
  .داردبررسی  جایدامپزشکی 

َتلیمحمد بن یعقوب بن اخی 
ُ

بــزرگ اســالمی در ایــن  مؤلــف)، اولین ق۲۵۰(حدود  خزام خ
کــه در دربــار عباســی  شده . اما گزارشاستبه آسیای میانه  حاکی از تعلق او شتزمینه بود که نسب

های مســتقیم و  ، با توجه به نقلهالخیل والبیطرکرده است. کتاب او با نام  به عنوان مهتر خدمت می
ریشۀ طبابت اسب در این کتــاب یونــانی اســت و  .تبدیل شد متعارفیبه مرجع غیر مستقیم از آن، 

ورزش ســوارکاری ممکــن اســت عــالوه بــر  در مــوردلۀ دوم سانسکریت باشد، اما شاید هم در وه
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در  خــزام ختلــیابــن اخــی  بلنــدپروازیعربی بر مبنای سنن ایرانی و ترکی نیز باشد. شــاهد  تسن
 ١روش درمــانمرتبــۀ کتــاب  هــم ،وی حیلــة البــرءکتــاب  داشــتطبابت اسب این است کــه ادعــا 

ق ۷۳۰دارای تاریخ کتابــت وی  ثرجالینوس در طب انسان است. دو نسخۀ فارسی به جا مانده از ا
 کتابتشــانفارسی کــه تــاریخ  پزشکی های اسب رساله. مسائل مشابهی در تعداد محدودی از است

  .  ، وجود دارداست ق۹۰۰پیش از 
 حرفۀ(و  پزشکی با دنبال کردن تاریخ اسب

ً
مطــرح ها  ســیاری از حرفــهب دردامپزشکی)، که  کال

جنــگ، کشــاورزی و  فنــونهــایی ماننــد کشــورداری،  توان شــواهد مکتــوب چنــین حوزه، نمیبود
 . را نادیده گرفتها دائرةالمعارف

ً
 (مقالــۀ چهــارم) فهرســت قابوسنامهکیکاوس بن اسکندر در  مثال

ه، راجع به طبابت کند و فخر مدبر مبارک شا های اسب عرضه می ها و بیماری از ناهنجاری یمفصل
توضیح  هآداب الحرب والشجاعحکومت در جنگ و صلح با عنوان  فنوناسب در کتابچۀ راهنمای 

 آثار آنها  های آسیای میانه بسیار دهد. ارتباط این دو نویسنده با سرزمین می
ً
ضعیف بود، اما احتماال

  سه بار به ترکی ترجمه شد. کم دست قابوسنامهزیرا  ،انتشار یافتهم خوب در آنجا 
ــراداهمیــت حیــاتی اســب در زنــدگی شخصــی و نظــامی  ــای مربوطــه در  در بخش اف ه

اثری که  - العلوم جامع. فخرالدین رازی در داشته است بازتاب هم های بزرگ مختلف دائرةالمعارف
محمــد بــن محمــود  شــد.از این موضوع غافل ن -) تقدیم کرد ق۵۹۶-۵۶۸به خوارزمشاه تکش (

نیــز ایــن  الفنون في عرایس العیون نفایس عنوان  با) در دائرةالمعارف مشهور خود هـ۸سدۀ آملی (
  مطلب را نادیده نگرفت.

بازداری تفاوت قابل توجهی با آثار در حوزۀ سوارکاری دارد. گــاهی، بارۀ فارسی در های نگارش
 به ترجمه

ً
ترکی آسیای میانه متکی اســت؛  هایی از منابع فارسی پیش از اسالم و گاه به سنن صریحا

، اثر بازنامهرسالۀ موجود  ترین کهنموجود است.  پیشترهای خیلی  عالوه بر آن، شواهدی نیز از دوره
 
ً
  ابوالحسن علی ابن احمد نسوی است. نسوی اصالتا

ً
پــنجم در اواخر ســدۀ  اهل ری بود و احتماال

یه در  در قلمرو آل هجری  دانشــمندیکه هــم بــازدار و هــم  او. تزیس میایران  یمرکزنواحی کاکو
 تخصص به گفتۀ خودش،داشت.  یمجرب بود، توجه زیادی به بهداشت و سالمتی پرندگان شکار

ساســانیان، ســغدیان، ســامانیان، زرتشــتیان  از دورۀمبتنی بر مطالعۀ جامع آثار دانشمندان قدیم  او
ارزیابی دقیق این ادعاهــا، موقعیــت ها و مردم عراق و خراسان است. فارغ از  (معاصر خود؟)، ترک

محمد بن قلچک نظامی  شاید. مشهود استدر نگاه اول  در فهرست او، فرارودممتاز شرق ایران و 
 سه ســد یتوران -یآن سنن ایرانخودش نمایندۀ ، صیدنامۀ ملکشاهینویسندۀ کتاب 

ً
 هباشد. تقریبا

                                                    
1. Methodus medendi 
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شدۀ  تلخیص کمی بعدتر صورت، علی بن منصور خوافی کتاب او را بازنگری و شرح کرد، و تربعد
 در همــان محــدوده، ق۸۶۰این اثر عرضه شد. در سال 

ً
، یعنی در پایان دورۀ مورد نظر ما و مســلما

  تألیف کرد. ای امیران اصفهانی نیز بازنامه-دائرةالمعارف نویسی به نام غیاث الدین علی بن علی

  گیری جهنتی
یان در ایران (حدود اوایل سدۀ  )، سلسلۀ شیبانی در آسیای میانه دهم هجریبا روی کار آمدن صفو

ایجاد نشد. با ایــن در زمینۀ دامپزشکی و پزشکی ای در تألیف آثار  هند، وقفه ۀها در شبه قار و مغول
در دورۀ  و شــروع تبــادالت بــین طــب جالینوســی و طــب آیــورودا )سیفیلیسآتشک (وجود شیوع 

های ها و تغییرات سیاسی، اجتماعی و مذهبی در این دوره باعث پدیدار شدن چالشسلطنت مغول
  در آن زمان جدید بودند. یای شد که حداقل از دیدگاه امروز پزشکی
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دن اسالمی   ١علم هیئت در 

  ٢ی. ت. النگرمن
  ٣ترجمۀ محمد سلیمان تبار

  ٤مترجم مقدمۀ
سال دارد و از حدود نیم قرن پیش  ۱۰۰های نجومی عربی عمری در حدود  تحقیق دربارۀ رساله

توجه به بخشی از آثار نجومی دورۀ اسالمی، با عنوان کلی آثار هیئــت، بیشــتر شــده اســت. 
 العالمفي هیئة مقالۀ های هیئت دورۀ اسالمی، یعنی  ترین متن النگرمن که خود یکی از مهم

نوشته است که اطالعات مندرج در  ۱۹۹۷را منتشر کرده است، مقاله زیر را در  هیثم  ابننوشتۀ 
های بعد نیز ادامه داشته  روز و مهم بود. پژوهش دربارۀ آثار هیئت در سال آن به زمان خود به

توان گفت که بخش مهمی از این تحقیقات در ایران انجام شده است. چندین  است و البته می
یان تــاریخ علــم، در دوره نامه ت از دورۀ اسالمی در قالب پایانرسالۀ هیئ هــای  های دانشــجو

هایی در قالب  اند. عالوه بر این پژوهش کارشناسی ارشد و دکتری، تصحیح، ترجمه و شرح شده
  کند. تاریخ آثار هیئت منتشر شده است که اطالعات این مقاله را تکمیل می

 آید: ال اخیر در ایران انجام شده است در ادامه میای از تحقیقاتی که در چند س سیاهه
. الرسالة المعینیة خواجه نصیرالدین طوسی: تصــحیح و تحقیــق). ۱۳۸۷امینی، حسن ( -

  نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ تاریخ علم. دانشگاه تهران. پایان

م السماء: ویرایش، ترجمه و تحقیق ).۱۳۸۶بهلول، حمید ( -
ّ
نامه برای دریافــت  پایان. سل

  درجۀ کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران.

قــانون تصحیح و شرح بــاب پــنجم و ششــم کتــاب ). ١٣٩٤سادات موسوی، سیدامیر ( -
دار) و جایگاه این کتاب در نجــوم قــرن های دنباله(در خصوص سیارات و ستاره ناصری

 کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران. درجۀنامه برای دریافت  پایان ،ق١٣
 درجــۀنامــه بــرای دریافــت  ، پایانآثار و آراء قوشچی در نجوم). ۱۳۸۶شهریار، صادق ( -

  کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران.

1. “Arabic Cosmology”, Early Science and Medicine, vol. 2, no. 2: Medieval Cosmologies (1997), pp. 185-213. 
٢. Y. Tzvi Langerman دانشگاه بارایالن  النگرمن دکتری تاریخ علم از دانشگاه هاروارد دارد و اکنون عضو هیئت علمی بخش عربی

  است.
m.soleimanitabar@alumni.ut.ac.ir کارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، .٣
هایشان در انجام این ترجمه سپاسگزارم. از آقایان حنیف قلندری و امیرمحمد گمینی به خاطر بیان نظرات و راهنمایی .٤
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 لوامع النوریه رسالۀهای سیارات علوی در مدل). ١٣٩٤طباطبایی یزدی، سیدمحمدهادی ( -
کارشناسی ارشد تــاریخ علــم  درجۀنامه برای دریافت  پایان ،الدین منصور دشتکی غیاث

  دانشگاه تهران.

نامه برای دریافــت  . پایان: تصحیح و تحقیقزبدة الهیئةرسالۀ  ).۱۳۸۶قلندری، حنیف ( -
  درجۀ کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران.

، ۱۰پیــاپی: ، شــمارۀ آینۀ میــراث، »عبدالجبار خرقی و آثار او در هیئت). «۱۳۹۰همو ( -
  .۱۰۸-۶۷ص

، تاریخ علم، »ماهیت فیزیکی افالک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت). «۱۳۹۰همو ( -
 .۱۰۸-۶۷، ص۱۰شمارۀ پیاپی 

بررسی سنت نگارش هیئت در دوران اسالمی؛ به همراه تصحیح، ترجمه، ). ۱۳۹۱همو ( -
بهاءالدین خرقی. فی تقاسیم االفالک نوشتۀ  اإلدراکشرح و پژوهش تطبیقی رسالۀ منتهی 

تهران: پژوهشگاه  نامه برای دریافت درجۀ دکتری در رشتۀ تاریخ علم دورۀ اسالمی. پایان
  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

فرغــانی: مقایســۀ  جوامع علم النجومکوشیار و  زیج جامعمقالۀ سوم از ). «۱۳۹۶همو ( -
، شمارۀ تاریخ علم». ای هیئته ها در میان رساله میان دو متن متقدم هیئت و جایگاه آن

  .۷۲-۳۹، ص۱۶پیاپی 

الــدین منصــور دشــتکی:  اثــر غیــاث الهیئه فی السفیررسالۀ ). ١٣٩٤کیقبادی، فاطمه ( -
کارشناســی ارشــد تــاریخ علــم  درجــۀنامه برای دریافت  ، پایانترجمه، تصحیح و شرح

  دانشگاه تهران.

الــدین شــیرازی بــرای ســیارات علــوی ای قطبمدل سیاره). ۱۳۸۵گمینی، امیرمحمد ( -
 درجۀنامه برای دریافت  اختیارات مظفری، پایان(زحل، مشتری و مریخ) بر اساس کتاب 

  کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران. 

، تــاریخ علــم، »اختیارات مظفریالدین شیرازی در  ای قطب مدل سیاره). «۱۳۸۸همو ( -
  .۵۴-۳۹، ص۸شمارۀ پیاپی 

نامه برای دریافت  ، پایانالدین شیرازی در علم هیئت جایگاه و آرای قطب). ١٣٩٢( همو -
 علم. تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران. درجۀ دکتری در رشتۀ تاریخ و فلسفۀ

، شــمارۀ تــاریخ علــم، »گستره و تنوع آثار هیئت در تمدن دورۀ اسالمی). «۱۳۹۵همو ( -
  .۲۹۰-۲۴۳، ص۱۵پیاپی 

 شناســی در تمــدن اســالمی. های مینایی، پژوهشی در تــاریخ کیهان دایره). ۱۳۹۵همو ( - 
 تهران: حکمت سینا.

فی  اإلدراکغایة تصحیح، ترجمه و تحلیل فصل دوم از رسالۀ ). ١٣٩٥گنجی، فاطمه. ( - 
کارشناسی ارشد تاریخ علم،  درجۀنامه برای دریافت  ، پایاناثیرالدین ابهری درایة االفالک

  دانشگاه تهران.
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زبان دورۀ  شناسی (هیئت) در جهان عربیهای اصلی کیهان ف این مقاله بررسی برخی از گرایشهد
اما در این مقاله بر  است.» دانش توصیف شکل جهان« شناسیاسالمی است. تعریف من از کیهان

هایی تمرکز خواهم کرد که برای عرضۀ توصیفی از شکل ظاهری افالک صورت گرفته است،  فعالیت
هایی که مورد قبول فالسفه و منجمان (دو گروهی که به طور مســتقیم در ایــن تحقیــق بــا آن به ویژه

ها صحبت خواهیم که دربارۀ آن» شناسانی کیهان«ها سر و کار داریم) واقع شد. دغدغۀ مشترک  آن
کرد، تهیۀ تصویری شایسته از فیزیک جهان به عنوان یک کل بوده است، به خصــوص تصــویری از 

کــرد و هــیچ کلمــۀ  معرفی نمی» شناس کیهان«کس خود را در دورۀ اسالمی هیچ مان. البتهپهنۀ آس
 ١عربی هم که با این اصطالح مطابق باشد وجود نداشت.

برای پرداختن به موضوع، انتخاب منابع و ساماندهِی بحث، مسیرهای زیادی وجود دارد. آن چه 
ای است از علم نجوم که دارای تعریــف شاخهکه  خواهد بود هیئتمن انتخاب کردم تمرکز برروی 

کند. [در ابتدا باید ترتیب قرارگرفتن اجرام فلکی بحث می دربارۀای است و بیش از همه  پذیرفته شده
 نویسندگان هیئت برای ایجاد هر نظامی در ترتیــب و 

ً
دو نکته را در نظر گرفت، یکی این که] عموما

جا کــه های فیلسوفان طبیعی داشتند. [و دوم] از آنخواسته ای بهحرکات افالک ستارگان توجه ویژه
در گذشته بعضی از مخاطبان آگاهی کاملی به نجوم ریاضی نداشتند، رســائل هیئــت بــه صــورت 

 به معرفی تعدادی از منابع مطالعــه غیرتخصصی نوشته می
ً
شد. در ادامه سعی خواهم کرد مختصرا

  ایانگر رد آرای دیگر محققان است بپردازم.نشده و به همراه آن بیان فرضیاتی که نم

  مراحل اولیه»: هیئت«سنت 
در واقع به طــور  نزد مؤلفان دورۀ اسالمی تعاریف گوناگونی داشته است، و» هیئت علم«اصطالح 

دهد؛ اما محدودتر و به معنی دانش مرتبط با ترتیب قرارگرفتن اجرام را می »نجوم«ساده همان معنی 
کنند. اولــین آنهــا الصفا نجوم را به سه شاخه تقسیم می رفت. برای نمونه اخوان میفلکی نیز به کار 

هــا، ابعــاد و دانش ترکیب افالک، تعداد ستارگان، تقسیمات، فاصله«است که به عنوان  هیئتعلم 
کم در  دست ٢شود.تعریف می» حرکات افالک و هر آنچه در راستای این بخش از علِم نجوم است

رسد که این تعریفی از هیئت به معنای غیرتخصصی آن است، بدون توجه به این که می آغاز به نظر
 در آثــار نجــومی تع

ً
ریــف شــده اســت انجــام این اجرام توصیف شده، چگونه حرکاتی را که دقیقــا

اصلی، عرضۀ شرح دقیقی دربارۀ افالک بود که بــرای مخاطبــان عــام و مخاطبــان  دهند. مسئلۀ می
بینــی بل قبول باشد و هم قابل فهم، بــه خصــوص مخــاطبی کــه اصــول جهــانتحصیلکرده، هم قا

                                                    
یا دیرتر وضع شد و به کار رفت. م (هیئت» َهَیوی«اصطالح  .١   دان) گو
  .۱۱۴، ص ۱تا)، ج ، دارصادر، بیروت (بیالصفا رسائل اخوان .2
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- ۳۵۵( هیثم ابنهیئة العالم  يالمقالة فنکتۀ کلیدی  شک ارسطویی را پذیرفته بود. این موضوع بی
آن بــا اشــاره بــه بعضــی از آثــار  دربــارۀکه در ادامه -ق) است. اما در مراحل بعدی این سنت ۴۳۱

یک بازسازی ریاضی به وجود آمد که تالش آن  -مراغه سخن خواهم گفتویژه مکتب  و به» خرقی«
  ، نشان دادن برخی از ایرادات موجود در نظرات وی بود.هیثم ابنتر کارهای با بررسی دقیق

درپایان سدۀ سوم هجری، حجم قابل توجهی از آثار نجومی به زبان عربی در دسترس بــود کــه 
در ایــن  ١ها و همچنین نگارش آثــار بــدیع بــود.انی و دیگر زبانهای انجام شده از یوننتیجۀ ترجمه

شود. ترین این آثار که به طور مستقیم با موضوع بحث ما در ارتباط هستند آورده می مقاله فقط مهم
 باید به دو اثر اصلی بطلمیوس توجه کنیم: در میان ترجمه

ً
ترین کتاب درسی ، مهممجسطیها، حتما

، کتابی پژوهشی دربارۀ تعدادی از الگوهای فیزیکی که بــه شــرح ٢اقتصاص نجومی در آن دوره؛ و
، تــأثیر ایــن کتــاب هیئتبا علم  اقتصاصرغم ارتباط آشکار پردازند. علیحرکات اجرام فلکی می

بــه خصــوص در  مجســطی شناسی که دررسد. در مقابل، اصول جهانبه نظر می مجسطیکمتر از 
زمان توسط ایــن همیتی بنیادی داشت. بعضی از آثار اصلی در آنمقالۀ اول آن تشریح شده است ا

  افراد نوشته شد:
های انتقال فرهنگ یونــانی ترین واسطهیعقوب بن اسحاق کندی که یکی از پیشگامان و از مهم

 متنوع نگاشت. یکی از آن
ً
ها شــرحی به جهان اسالم بود، چندین رسالۀ کوتاه در موضوعاتی کامال

نشان داده است. او همچنین تــک  ٣که آن را بسیار وابسته به پروکلوس مجسطیول است بر کتاب ا
های منتظم  رسالۀ مفصل دیگری با توضیح نظریۀ افالطونی که اجزاي بنیادین عالم را با چندوجهی

   ٤داد، نوشت.گانه تطبیق می پنج
نویسندگان آثار نجومی قره و محمد بن جابر بتانی دو تن از پیشگامان و تأثیرگذارترین  ثابت بن

های میانــه  هــای فکــری ســدهدورۀ اسالمی که صابئی مذهب بودند و در یکی از پرثمرترین فرهنگ
[فرهنگ و تمدن اسالمی] سهم بسزایی داشتند. ثابت به مشکل انتقال حرکت بین کــرات متــداخل 

هیئــت بــه ســنت زیج بتانی هم بــیش از علــم  ٥اش باقی نمانده است. پرداخت که متأسفانه رساله
  محاسباتی تعلق داشت. او تالش کرد که افالک سیارات را با جزئیات توصیف کند و چنان

ً
که اخیرا

  اقبال و ادبار نقش داشته است. ۀجمیل رجب مطرح کرده مالحظات فیزیکی او در رسیدن به نظری

                                                    
 ها نگاه کنید به:این نوشته برای مباحث اصلی کتابشناسی .1

F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums vol. 6 (Leiden, 1968). 
2. Planetary Hypotheses  
3. Proclus (d. 485 AD) 
4. “Al-Kindi and Ptolemy”, in Studi Orientalistici in Onore di Giorgio Levi della Vida (Rome, 1956), 2, pp. 

436-456. 
 آمده است.  ۶۳ -۵۴، ص ۱۹۵۰، م. ابوریده، قاهره، رسائل الکندی الفلسفیةگانه در  های پنج مربوط به حجم رسالۀ

  ق) آمده است.۶۰۱ -۵۳۰موسی بن میمون ( داللة الحائرینمقالۀ دوم رسالۀ  ۲۴باره، بحثی است که در باب تنها منبع ما در این .5
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خود از ســنت هنــدی بهــره  االفالک ترکیبیعقوب بن طارق یکی دیگر از پیشگامان بود که در 
  جسته است.

های مشابهی را در ترجمه، گرفته در نجوم، جریانهای صورتدر کنار این موارد و سایر پیشرفت
ها عبارتنــد از: ترین جنبهیابیم. در راستای اهداف ما، دو مورد از مهمتکمیل و توسعۀ فلسفه نیز می

) وجــود یــک رشــته ۲ســفی در نجــوم دارد و (هــای فل) جایگاه واالیی که پدیدار شــدن گــرایش۱(
کردند و به طبیعت افالک مربوط بود و ارتباط مستقیمی با ها را تصدیق می اعتقادات که فیلسوفان آن

  بعضی از مفاهیم موجود در آثار نجومی دارند.
نیازمند تسلط بر علوم بوده  -باالترین هدف انسانی -یک نکته این که ترویج تعقل و خردگرایی

ترین اجسام ترین، استوارترین و منظمتر، تسلط بر نجوم، علمی که حرکات دقیقست و از همه مهما
 به طور کامل این وظیفه را بر عهده گرفتند. دو عالم را تشریح می

ً
 کرد. بسیاری از فیلسوفان شخصا

 ۀخالصر ) و ابن رشد (دشفاتن از مشهورترین این فالسفۀ اسالمی، ابن سینا (در بخش ریاضیات 
هــایی کــه درک ها را در اختیار داریــم، رســالههای نجومی تخصصی آن) هستند که رسالهمجسطی

بســیاری  ۀرسد که در آن زمان افراد فرهیختدهند. همچنین به نظر میکاملی از موضوع را نشان می
وع هیئت بودند که پیشینۀ [آموزش] ریاضی نداشتند و با این حال به دریافت شرح مختصری از موض

ازنظر من رسالۀ فرغانیتمایل نشان می ترین تالش برای رسیدن به این خواست است. قدیمی دادند. 
) به هیئت جوامع علم النجومدانش [نجومی] زمان خود ( دربارۀبخش بزرگی از اثر مختصر فرغانی 

 از  ای که ما درحال بررسی آن هســتیممهم دیگر این که فرهنگ علمی اختصاص دارد. نکتۀ
ً
عمومــا

ای تغییرپذیر و حــدود آن قابــل کرد. این طرح تا اندازهبندی علوم پیروی میهای طبقهبعضی طرح
  شد.پوشانی علوم مختلف در آن دیده میتوجهی از همجایی بود و مقدار قابل جابه
 ارسطو اثری در سنت فلسفی است که دربــارۀ ســاختار السماء والعالم [به عنوان نمونه] کتاب 

کند. شارحان این اثر از میان مسائل گوناگون، ها بسیار بحث میاجسام فلکی و طبیعت حرکت آن
دربارۀ عدم امکان حرکت زمین چه حرکت وضعی و چه انتقالی بحث کردند. در این مــورد خــاص 

  سرعت و بســیار رضــایت هم توافق داشتند و مسئله به راحتی، بهبطلمیوس و ارسطو با
ً
بخش تقریبــا

اثبات بقیۀ موارد به ویژه این که گردش افالک یکنواخت و بر گرد مرکــز  ١ای همه حل و فصل شد.بر
تر بود. اگرچه اندیشمندان مسئولیت را بین فیزیک و نجوم تقسیم کردند، ثابتی است، بسیار سخت

                                                    
منبع دقیق آرای  دربارۀها به حدی دستخوش آمیزش شدند که نویسندگان بعدی رسد آرای ارسطو، بطلمیوس و شارحان آن به نظر می .1

کرد، نیروهای گریز از مرکز  ها دچار سردرگمی بودند. برای مثال، کوپرنیک این ادعا را که اگر زمین حول محور خود گردش میخاص آن
شود و توسط برخی شارحان دیده نمی مجسطیداد. درحالی که چنین بحثی اصًال در به بطلمیوس نسبت میبردند، آن را ازبین می
  بیان شده است. السماء والعالم
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گاه بودند که این تقسیم به طور کامل نتوانست آن ها را  در جستجو اما به نظر من در بسیاری موارد آ
زمان با اصول فلسفی و با جزئیات الگوهای مــورد اســتفادۀ بخشی که همبرای یافتن نظریۀ وحدت

خوانی داشته باشد، موفق سازد. جستجویی که محــرک آن کنجکــاوی منجمان در محاسباتشان هم
  کرد.رها می» حرفه ای«عقالنی بود، حتی اگر کسی خود را از هر مسئولیت 

  ابن هیثم 
تر بابــت ســهم بســزای خــود در نورشــناخت  االطراف مصری که بیش عالم جامع-ر ابن هیثم دو اث

شــرح جــامعی از العالم في هیئة المقالة آیند. رسالۀ ها به چشم میدر این پیشرفت -مشهور است
آورند و نیز ساختار عالم، با توجه ویژه به توصیف اجرامی که حرکات ظاهری ستارگان را به وجود می

ندرت به کار رفته است  باط این اجرام با الگوهای هندسی منجمان است. در این اثر، ریاضیات بهارت
تواند متن را دنبال کند. تنهــا ای چون نقطه، دایره، سطح و کره آشنا باشد میو هرکس با مفاهیم پایه

هــیچ در دو عبارت کوتاه تابع جیب (سینوس) تعریف شده است، امــا از مثلثــات خبــری نیســت. 
 هیچ مقدار عددی داده نشده است. 

ً
  مکانی از [سیارات] نیز محاسبه نشده و تقریبا

گوید، پر کردن خالئی در آثار نجومی می هیثم ابنمحرک اصلی نوشتن این اثر، چنان که خود 
موقعیت اجرام فلکی، ترتیب نســبی «دان به دانش سطح باالیی در ارتباط با است. منجمان ریاضی

های مختلف و انواع حرکات و تغییر شکل لۀ هرکدام از یکدیگر، اندازۀ جرم آنها، جایگاهآنها، فاص
هــا محــدود اســت؛ آن» ها و نقــاطدایره«آنها از موارد فوق به  ۀرسیده بودند. اما تشریح هم» هاآن

شوند، هرچند مثل هر کس دیگــری تأییــد  ها در سه بعد چگونه دیده می توضیح ندادند که همۀ این
در کتابش این کار را انجام و توضیح  هیثم ابناند. های جامد تشکیل شدهکنند که افالک از کرهمی
نتیجۀ یــک حرکــت ســاده، «توصیف کرده  مجسطیدهد که چگونه هر حرکتی که بطلمیوس در می

پیوسته و مداوم جسمی کروی است. با این وصف ممکن است تمام آن اجرامی که برای هریــک از 
رنظر گرفته شده بود بی هیچ مانع و یا مدافعی به یکدیگر ملحق شوند، بلکه حرکات آنها و حرکات د

  ».ترکیباتشان نیز مداوم و پیوسته باشند
او نخست نظام تودرتوی افــالک را در هــر الگــوی  این کار را با الگوی زیر انجام داد. هیثم ابن

شــود. در ن افالک به سمت داخل انجام میتریها از بیرونیکند، که حرکت آنای توصیف میسیاره
کند. لذا دوباره تعریفی از همان تاکید دارد که دربارۀ اجسام سه بعدی صحبت می هیثم ابنجا این

هایی که توســط هایی که خود توصیف کرده بود با سطوح دایرههای تقاطع کرهافالک به عنوان محل
دهد. در این شــیوه، اجــزای است به دست میحرکت سیاره و یا مرکز فلک تدویرش توصیف شده 

 شوند. این امر بــا محاســبۀن جفت میشاهای هندسی با اجزای سه بعدی و فیزیکیدوبعدی مدل
آید. دانستن این که کلمــۀ کلیــدِی مختصری از حرکات هر فلک و برآیند حرکت سیاره به دست می
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ی، سطح یک دایره و محیط یک درواقع دارای چهار معنِی جسم کروی، سطح کرو ١فلکتخصصی 
این که فلک هم به دایــره و –کند و ایهام این تعریف تر موضوع کمک میدایره است، به بیان صحیح

هــیچ  هیــثم ابــنکنــد. به طور قابل توجهی درک مطالب را تســهیل مــی -شودهم به کره اطالق می
  مشکلی در تشخیص افالک از اجرام فلکی در الگوهای نجومی ندارد.

بسیاری العالم في هیئة ین همان ارائۀ مشخصی است که هدف اصلی رساله است. به هرحال ا
 در رساله

ً
دهد، همچون بحــث های نجومی وجود داشتند پوشش میاز عناوین دیگری را که عموما

های  جایی اجرام تحت القمر، بعضــی از مســائل جغرافیــایی و موضــوعبهخالصه اما جامعی از جا
ای سر و کار های سیارهها و اندازهبا فاصلهالعالم في هیئة  دیگر باید توجه داشت که دیگر. از سوی

  کند.هیچ نیازی به اثبات این که زمین یا افالک کروی هستند احساس نمی هیثم ابنندارد، و 
های بسیار دارد: پنج ترجمۀ مختلف به عبــری و ترجمهالعالم في هیئة تأثیر این رساله چه بود؟ 

قــاهره پیــدا شــده نشــان  ٢ین ترجمه به التینی از آن موجود است. دو نسخۀ عبری که در گنیــزۀچند
دان فراگیر بوده است. اما تأثیر آن بر خوانندگان مســلمان  دهد که این اثر در میان یهودیان عربی می

 مشخص نیست. تنها تعداد کمی نسخ خطی موجود است، اما این به تنهایی نمی
ً
بنای تواند مدقیقا

في که در مواردی از ، نگاری چغمینی های بعدی، مانند تکمعقولی برای قضاوت باشد؛ زیرا نوشته
ویژه در میان غیرمنجمانی کــه تنهــا بــه شــرح مختصــری از هیئــت  گرفته شده است، به العالمهیئة 

بغــداد  درالعــالم فــي هیئــة مند بودند، مخاطبان بیشتری داشتند. نقلی هست مبنی بر اینکه عالقه
سوزانده شد. در این نقل ابن قفطی مورخ در یادکردن از نام دوستش یوســف ســبطی (یوســف بــن 
آورده است که شخصی به نام ابن مارستانیه کتــاب را در محفلــی تقبــیح  یهودا، شاگرد ابن میمون) 

بــود  ای که تشکیل افالک بدان شده کتاب هیئت ابن هیثم بر دست گرفت و اشاره به دایره«کرد؛ او 
 دربارۀ صحت و ســقم ایــن واقعــۀسپس نسخۀ خطی را در آتش انداخت. درحال حاضر  ٣»کرد می

  تاریخی حرفی ندارم. 
های بعدی هیئت هم تحقیق شده است، جمیــل رجــب در بر نوشته العالمفي هیئة تأثیر  دربارۀ

نبع الهام پیشگام تر به عنوان یک مبیش« العالمفي هیئة گوید که بحث کامل خود دربارۀ هیئت می
به نظر من این ارزیــابی هوشــمندانه اســت و در ». تراز با دیگر الگوهااست تا یک الگوی اولیۀ هم

تــن از نویســندگان  ابتدا قابل ذکر اســت کــه دو آورم. درادامه تنها بعضی مشاهدات تکمیلی را می
-۵۱۹ی ابن رشد اندلســی (اند. یک ای در حد یک مکتب کامل دانستهرا نمونه هیثم ابنبعدی، اثر 

                                                    
1. orb 

 . میبرگنجینۀ اسناد و مکتوبات ع .٢
  .۳۱۸، ص ۱۳۷۱، ترجمۀ فارسی، تهران، تاریخ الحکما .٣
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از آن نوشته » ایخالصه«که » ابن هیثم و دیگران«از  مجسطی تلخیصاش بر  ق) که در مقدمه۵۹۴
کــرد و که در آسیای مرکزی کار می ١ق)۵۵۳کند؛ و دیگری عبدالجبار خرقی (د بودند صحبت می

وهــی از متــأخران ماننــد گر«گویــد: کند و میاشاره می هیثم ابنخود به  اإلدراکمنتهی در مقدمۀ 
عالوه بر ایــن، هــر دو نویســنده دلیــل واحــدی بــرای ». هیثم و دیگران ابوجعفر خازن و ابوعلی بن

کند. ابن  مسائل را بیش از اندازه ساده می هیثم ابنکنند، این که بیان میالعالم في هیئة نارضایی از 
رد، به علت این که آن اثر فقط در پی یک کمبوِد اثبات وجود دا العالمفي هیئة گوید که در رشد می

های فیزیکی برای به خاطر ارائۀ بهترین شرح هیثم ابنارائۀ عمومی است. خرقی هم بعد از ستایش 
وی بسیاری از مواردی که بــا «داند که: کارکرِد جهان هستی، از طرفی این انتقاد را بر اثر او وارد می

تواند بدون یقی مربوط به آن هستند و محقق علم هیئت نمیعلم هیئت درگیرند و چیزهایی که به طر
پــس ». های خــود را اثبــات نکــردها فعالیت کند را کنار گذاشت. او شرح و هیچ یک از گزارشآن

ها شناسند و هردوی آنمی هیثم ابنو خرقی حداقل در برخی موارد، علم هیئت را با کتاب  رشد  ابن
  برای ایفای نقش خودشان دانستند. ای های کتاب او را انگیزهکاستی

خرقــی در تــالش بــرای طــرح  اإلدراکمنتهــی و هــم  رشــد ابن تلخیص مجسطیدرواقع، هم 
 ریاضی هستند که به نظر می بحث

ً
یر سه بعدی با آید به منظور تطبیق هرچه بیشهایی کامال تر تصو

کند است که ایجاب می» مشاهده«تر قابل توجه است جزئیات الگوهای نجومی باشد. آنچه بیش
آمده، به همان اندازه محکــوم بــه خطــا  مجسطیهایی که در ، مانند آنهیثم ابنالگوهای توصیفی 

الشــکوک علــی اش بــه نــام خود در دومین رســالۀ اصــلی هیثم ابنباشند که فیزیک ارسطویی که 
اثر یک  ت کههای عربی اس یکی از رساله الشکوک علی بطلمیوس ٢به آن پرداخته است.بطلمیوس 

رازی یکی دیگــر از الشکوک علی جالینوس کند؛ کتاب متفکر اصلی یونانی را منتقدانه بررسی می
(قسم دومی هم بود که آثار دو متفکر قدیمی در آن جمع شده اســت؛ فــارابی  ٣این قسم آثار است.

ار را برای جالینوس وافد همین کنوشته و ابن جمع بین آراء ارسطو و افالطونچنین چیزی را به عنوان 
کاری بین آراء ارســطو و خود چنین العالمفي هیئة نیز در کتاب  هیثم ابنو بقراط کرده است؛ شاید 

  بطلمیوس کرده باشد).
دهد تعدادی از ابزارهای ریاضی که بطلمیوس برای شرح حرکات نشان می الشکوکدر  هیثم  ابن

کنند. در بعضی موارد ماننــد فیزیکی تخطی می نجومی به کار برده به طور جدی از بسیاری قوانین

                                                    
(د «نام اشتباه کرده و آورده است  دربارۀالنگرمن همچون بسیاری از دیگر مورخان هیئت  .1  »ق)۷۳۸م/۱۳۳۸- ۹محمد بن احمد خرقی 

تهران، مؤسسۀ پژوهشی میراث به کوشش حنیف قلندری، ، ك في تقاسیم اآلفالكمنتهی اإلدرا، خرقی، ابو محمد عبدالجبار :(بنگرید به
  م .)۱۳۹۹مکتوب و پژوهشکدۀ تاریخ علم، 

  ) ویرایش شده است. ۱۹۷۱متن عربی توسط ع. صبره و ن. شهابی (قاهره،  .2
  ) ویرایش شده است.۱۳۷۲این کتاب رازی اخیرًا توسط مهدی محقق (تهران،  .٣
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اند که هیچ معادل فیزیکی ندارند و این ای احاله شده محاذات ماه، حرکات به ساختارهای هندسی
تولیــد کننــد. » چیزی را که در جهان موجود اســت«توانند غیرقابل قبول است، زیرا تنها اجسام می

 هیــثم ابنکت یکنواخت مردود هستند. داوری نهایی مابقی ابزارها نیز به جهت تخطی از اصول حر
کند. به هرحال ابزارهایی که (هیئت باطل) عرضه می »یک صورتبندی غلط« مجسطیاین است که 

خود ابن هیثم  العالمفي هیئة شوند بدون هیچ توضیحی راهشان را در نامعتبر تلقی می الشکوکدر 
 انیز پیدا می

ً
زا بودنــد ز توجه به بعضی از عناصر شرح خود که مشــکلکنند. این که ابن هیثم عمدا

ای قابل بحث است. مخاطبان او به یادگیری اجمالی اصول نجومی عالقه پرهیز کرده است، مسئله
 میکه از مقدمۀ فوق متوجه می داشتند؛ چنان

ً
خواستند بدانند چگونه  شویم، این مخاطبان مشخصا

شاید ابن هیــثم ». برندون هیچ مانع و مقاومتی پیش میبد«افالک مختلف حرکات ترکیبی خود را 
نویسند، به این نتیجه رسیده باشــد کــه مانند بسیاری از دیگر دانشمندان که برای مخاطبان عام می

هایی که به متخصصان مربوط است بحث شوند و بهتر رسالههای موجود در نظریه باید در تک خلل
  بیاورد. العالمفي هیئة  ها را خارج از کتابی ماننداست آن

به وجود این مشکالت [ایرادهایش بر بطلمیوس] یا  هیثم ابنکه ممکن است احتمال دیگر این
را منتشر کرد پی بــرده باشــد. بــه  العالمفي هیئة ها بعد از این که کتاب حداقل با ماهیت جدی آن

 منجمانی آوردیم را می الشکوکحداقل یکی از احتماالتی که دربارۀ  رشد  ابنهرروی 
ً
دانست. قطعا

في هیئة آثاری همچون  ۀ مقاله) جمع شده بودند برای تهیۀادام ←» (مکتب مراغه«که تحت عنوان 
پیشنهادهایی دادند.  الشکوکتر از همه برای حل بعضی از مشکالت تالش کردند و نیز مهم العالم

 واضح به نظر می
ً
تاثیر بسیاری داشت. اما ما در جایگاهی نیستیم  هیثم  ابنرسد که اثر در کل، کامال

 بگوییم که نوشته
ً
ای، چگونــه بــر هــای مجموعــههای مجزا و چه نوشــتههای او، چه نوشتهکه دقیقا

ایجاد شدند سه مسیر را  هیثم ابناند. در ارزیابی تحوالتی که پس از اثر های بعدی تاثیر داشته نسل
ها وجود دارد که برای رفع نیاز افراد غیرمتخصص نگاشته نوشتهکنم. در ابتدا حجمی از طراحی می

تــرین و نیز نوشتۀ کوتاهی از چغمینــی مهــم علم الهیئة التبصرة فیشدند؛ کتاب دیگری از خرقی، 
تر به دلیل ابداع الگوهای های این دسته هستند. دوم، در شرق، مکتب مراغه را داریم که بیشنمونه

است و سوم، تالش اندلسیان برای احیای نظام افالک تودرتوی ارسطویی ریاضی جدید، قابل ذکر 
  به همان صورتی که بود. 

  خرق
کنم. حــدود هفتــاد خرقی محدود میرۀ التبصشرح اولین مسیر از سه مسیر را به بیان چند مورد از 
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آلمــانی از هــای به اهمیت این مورد توجه و ترجمه ٢با همیاری کارل کهل ١سال قبل ایلهارد ویدمن
 نیز جمیل رجب به اهمیت اثر خرقی برای روشــن

ً
گــری مقدمۀ دو کتاب خرقی را منتشر کرد. اخیرا

برداری کرده در میان یهودیان یمن که از آن به عبری نسخه ۀالتبصرعلم هیئت پرداخته است.  دربارۀ
  ٣های خطی موجود است.بودند بسیار رواج داشته و اکنون تعدادی از آن نسخه

ام و آن این کتاب را در علــم هیئــت نوشــته«اش دربارۀ طرح کتاب گفته است: رقی در مقدمهخ
کند. من در عمل دانشی است که درمورد موقعیت افالک و حرکاتشان و موقعیت ستارگان صحبت می

ه ب -چه افالک خارج از مرکز و چه افالک تدویر -ام، در تقسیم تمامی افالک پیروی کرده هیثم  ابناز 
کنند، گردش می» ترتیب موجود«هایشان با توجه به ها به همراه ستارهکرات جامد و در موردی که آن

ای که محیطشان بر روی مرکزهای تدویر و ستارگان قرار گرفته است، که های ذهنیخودم را به دایره
-هم هدف کتاب ». ام...کنند محدود نکرده نظر اکثر افرادی است که دربارۀ این موضوع صحبت می

و هم انتقاد ضمنی از دیگر نویسندگان که خود را محدود  -گرایانه از کار افالک در سه بعدشرحی واقع
است. شاید خرقی  العالمفي هیئة در  هیثم  ابنکنند، یادآور مقدمۀ  می» های فرضیدایره«به استفاده از 

مخاطبان دیگری را در ذهن داشته است که شامل طرفداران علم کالم بودند اما در مقابل مخاطبان 
از بین پیروان رقیب علم کالم یعنی فلسفه تشکیل می هیثم  ابننظر   مد  

ً
شد (به طور مشخص منحصرا

  های اسالمی گسترش یافت).مآبی که در سرزمین یعنی تفکر یونانی
انــد گویم شاید خرقی روی خوانندگانی که به علم کالم نظر داشتهقرائنی که طبق آن می یکی از

حساب کرده باشد، از اولین قسمت مجموعۀ تعاریف عبارات تخصصی که در ابتدای کتاب یعنــی 
یات و قبل از فصل اول آمده است. خرقی با تعریف نقطه شروع می کند؛ این بعد از فهرست محتو

 و به طور خودکار ذرهالبته یک واح
ً
گرایــی کــالم را بــه ذهــن د غیرقابل تقسیم است، بنابراین تقریبا

دهد، اما تالشی که او برای روشن کردن تعریف به  آورد. خرقی در این جا به متکلمان ارجاع نمی می
گاهی او به حساسیت آنکار می  ها نسبت به این موضوع است. او نقطه را به عنــوانگیرد حاکی از آ

» جامع و مانع«کند و به دلیل عدم ارائۀ تعریفی درست یا تعریف می» شیئی که هیچ بخشی ندارد«
ناپذیری یــک مشخصــه اســت و نــه یــک تعریــف؛ عــالوه بــر ایــن کند. زیرا تقسیمعذرخواهی می

 هم هستند که تقسیم» چیزهای زیاد دیگری«
ً
امــا توصــیفی کــه او از نقطــه ». واحد«ناپذیرند، مثال

قابل تشخیص باشد » های مشتقات خوداندازه«تواند از ه است برای نشان دادن این که نقطه میآورد

                                                    
1. Eilhard Wiedemann 
2. Karl Kohl 

  اند: ها در مقالۀ زیر معرفی شدهتعدادی از نسخه  .3
Y. T. Langermann, “Arabic Writings in Hebrew Manuscripts:  A Preliminary Relisting”, Arabic Sciences and 

Philosophy, 6, (1996), pp. 137-160, at p. 150. 
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ام کدام از آثار هیئتی که دیدههیچ». تواند تقسیم شودحد خط است و حد نمی«مناسب است. نقطه 
ای)  ان ذرهشناسانۀ کالمی (ماده، فضا [مکان] و زمگرایی کیهان هایی که ذره چنین مسائلی ندارند. آن

ای نقطه در ریاضی را توجیه کنند و من اعتقاد دارم که  را رد کردند مجبور بودند مقبولیت ویژگی ذره
درگیری با این مسئله (موضوع بسیاری از مباحث علمی) بوده که خرقی را برای رفتن به سمت بیــان 

رقی کلمه به کلمه است؛ و خ فلکشده، تعاریف [کالمی] فوق برانگیخت. آخرین اصطالح تعریف
شناســانه آمده عنوان و به آن فقط یک تبصــرۀ ریشــه هیثم ابن العالمفي هیئة چهار تعریفی را که در 

لکة به خاطر شباهتش به دوک نخ«اضافه کرد به این عبارت که 
ُ
  ریسی (ف

ً
المغزل) که حرکتش کامال

  ».ای است دایره
ن به دو بخش است: بخــش اول بــه افــالک ، تقسیم آالتبصرهترین قاعده در تنظیم کتاب اصلی

». هیئــة االرض«شــود، و بخــش دوم نامیــده مــی» هیئة ترکیب االفالک«اختصاص یافته است که 
 بازتاب یکی از اصول بنیادین جهان

ً
بینی ارسطویی است تقسیم به دو موضوع آسمانی و زمینی قطعا

زای اصلی و قوانین مربوط به خود (البته گوید: فلک و زمین دو قلمرو متمایزند، هرکدام با اجکه می
توان اضافه کرد که متکلمان این را به عنوان یک حکم قبول نداشتند). اگرچه شواهدی مبنی بــر می

هم از دو بخش ترکیب شده بود وجود دارد، اما فقط یک فصل مختصر (فصل  العالمفي هیئة این که 
ل و تمام بخش دوم با نجوم ســر و کــار دارد. چهارم) آن دربارۀ جغرافیاست؛ قسمت عمدۀ بخش او

زمان همین کننده از افالک اختیار کرد، و هم تری برای عرضۀ شرح فیزیکی قانعهدف دقیق هیثم  ابن
هــای تر انجام داد. سپس او کتاب خود را بــه بخــشکار را در جهتی قابل فهم برای مخاطبانی بیش

ای ماننــد اما محدود به شرحی ساده از مفاهیم پایــهشامل مقداری جغرافیا،  -مقدماتی تقسیم کرد
کــه آن هــم در راســتای  -دایرةالبروج و استوا، طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و غیره

 فــي هیئــة العــالم، هیــثم ابــنموضوع اصلی او یعنی ترتیب افالک بود. بعد از تثبیت سهم اساسی 
. التبصــرةتــر بینجامــد ماننــد کتــاب وسیع ۀیی با گسترهاتوانست توسط نویسندگان بعدی به کتاب

که خودش یادآور شده، کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است و در این زمینــه خواجــه  خرقی چنان
کردند، شــارحان و پیروانشــان نیــز از وی نصیرالدین طوسی، نویسندگانی که با مراغه همکاری می

  پیروی کردند. 
 
ً
گویم های هیئت رواج داد. می سرفصل ابعاد کیهانی را در رساله همچنین خرقی بود که مجددا

 رواج داد«
ً
 فرغانی، پیش از خرقی، چندین فصل را به اندازه» مجددا

ً
گیــری ابعــاد زمــین و زیرا مثال

هــای ای در ســرزمینتخمین فاصلۀ سیارات از زمین اختصاص داده بود. این سرفصل اهمیت ویژه
چون همۀ دیگر  -زمان فرغانی و به سبب بازنگری در اندازۀ محیط زمین اسالمی داشت، به ویژه در 

مون که نتیجۀ سفر مأموریتی بود کــه مــأ -آمدندها به طور مستقیم از محاسبۀ آن به دست میاندازه
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[در دوران اسالمی] است که توسط » شکوه علم«خلیفه پشتیبان آن بود و یکی از معدود موارد دورۀ 
رسد عامل اصلی اجــرای آن تنهــا انــدکی عالقــه بــود. ازطرفــی د و به نظر میشدولت حمایت می

 از این سرفصل صرف نظر می العالمفي هیئة در  هیثم ابن
ً
 به دلیل ارزیــابی کامال

ً
کند. آیا این صرفا

های خاص مخاطبانش نبود؟ یا شاید از این رو که ابعاد کیهانی، از دیــدگاه ســبک نگــارش، عالقه
بودند که کارشان معرفی این دو عنوان بــوده اســت؟ » ابعاد و اجرام«هایی دربارۀ لهرساموضوع تک

کم حــداقل تــا زمــان  مانند نوعی که حبش حاسب و عبدالعزیز قبیصی نوشتند. بهتر اســت دســت
  ، بیش از حد بر این نوع تعریف پافشاری نکنیم.هیثم ابن

های اولیه داشــت. آثار و انتشار آموزهگیری این نوع  درمجموع، آثار خرقی سهم مهمی در شکل
 خرقی الگویی تنظیم کرده بود که در آثار بعدی بسیاری دنبال شد. 

ً
رجب نشان داده است که ظاهرا

ها آگاه بوده باشد و به عنوان فــردی رسد که خرقی به مشکالت احاطه بر این آموزهالبته به نظر نمی
ترین تفاوت بین دو اثر نیز شناخته نشده است. اصلی های بنیادی تالش کرده باشدکه برای پیشرفت

هــا شــود. هــردوی ایــن نوشــتهدیده می اإلدراکمنتهی او اتکا بر جزئیات ریاضی است که فقط در 
  تر دارند.اند، جای بررسی دقیقهمانند زمینۀ فرهنگی و فکری که در آن نوشته شده

تب مراغه  م
کردنــد و مراغــه کــار مــی ۀکه در آن زمان در رصدخان مسیر دوم، فعالیت گروهی از منجمان است

ترین این افراد خواجــه نصــیرالدین طوســی گیرد. برجستهها را در بر میپیروان و بعدها شارحان آن
کرد. ق اداره می۶۷۲ق تا اندکی پیش از مرگش در ۶۵۷است که رصدخانه را از بدو تاسیس آن در 

شــد) توســط آن ( که شامل تعدادی منجم چینی هم می رصدخانه، کتابخانۀ عظیم و اعضای زیاد
شد. مؤیدالدین ُعرضی و قطب الدین شــیرازی  ها پشتیبانی میپادشاهان مغول و در اوج قدرت آن

های بعدی کــه ترین همکاران خواجه نصیر در رصدخانه بودند؛ در بین شخصیتدوتن از شاخص
ق) و ۷۷۷-۷۰۵شــاطر (توانیم از ابنه دادند میهای وابسته به این مکتب را ادامبعضی از نوآوری

 دقیــق » مکتب مراغــه«ق) نام ببریم. برای همۀ این موارد عنوان ۹۳۴عبدالعلی بیرجندی (د 
ً
کــامال

نیست، زیرا بسیاری از کارهای نظری در جاهای دیگری انجام شده بود، اما به کارگیری این عنــوان 
  همچنان مفید است.

این گروه تغییراتی است که در الگوهای بطلمیوس ایجاد کردند. ایــن مشهورترین دستاوردهای 
آن نوع ایراداتی که ابــن هیــثم در  –تغییرات بعضی از ایرادهای الگوهای بطلمیوسی را از بین بردند 

 شــکوکتوان نشان داد که کار این منجمان به طــور مســتقیم از مطرح کرده بود، اگرچه نمی شکوک
اســت؛ ســاختاری » جفت طوســی«ی شاخص الگوهای آنان ابداعی به نام متأثر بوده است. ویژگ

تــوانیم بــا تصــور دو کند. این مسئله را مــیای را به حرکت خطی تبدیل میهندسی که حرکت دایره
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تــر و دارای نصــف قطــر آن اســت و درطــول محــیط آن  تر داخل دایــرۀ بزرگدایره، که دایرۀ کوچک
تــر در طــول قطــر نشان داد که هر نقطه از محیط دایرۀ کوچکتوان چرخد درک کنیم؛ سپس می می

توان شعاعی بــا طــول کند. با داخل کردن این ابداع در افالک منجمان، میتر نوسان میدایرۀ بزرگ
  ای یکنواخت ایجاد کرد.متغیر را بدون انحراف از اصول حرکت دایره

 
ً
 به دلیل جنبۀ ریا این ابداع قطعا

ً
های  کم در یک رساله از سده اش دست ضیماهرانه است و صرفا

 در الگــوی جدیــدی کــه در اما جزئیات و اثبات ١میانه منتشر شده است.
ً
های ریاضی که ضــرورتا

نصیرالدین طوسی عرضه شد دربعضی موارد بیرون از آن نوع و متفاوت با آن  العالمفي هیئة التذکرة 
های هنری، ثابت نبودنــد. در ین انواع مانند شکلمگر آنکه به یاد داشته باشیم که ا–رسد به نظر می

، در مواجهه با اصول فلسفی »جفت«هر صورت، به گفتۀ جمیل رجب عالقۀ نصیرالدین طوسی به 
بعدی افــالک متکــی بــود. بــه نظــر  کردند، به کاربرد آن در حرکات سهکه این حرکات را تدبیر می

گاه بود که او فقط در بنا نهادن ک می  در حل مشکالت رسد طوسی آ
ً
اربرد فیزیکی این الگو و عموما

فلسفی که نجوم را احاطه کرده بودند تا حدی موفق بوده است. او آزادانه با معاصــران و جانشــینان 
شد. شارحان او دربارۀ برای ادامه دادن تحقیقات خود ارتباط داشت و به دعوت او نیز پاسخ داده می

یک کرۀ محیط ممکن اســت کــرۀ محــاط را حرکــت دهــد،  مشکالت برجسته مانند این که چگونه
 بحث می

ً
  کردند و دربارۀ امکان این طرز حرکت انتقالی در شرایط خاص به اجماع رسیدند. وسیعا

های بسیاری از آن استنساخ و شــروح طوسی بازخورد بسیار وسیعی داشت. نسخه ۀتذکرکتاب 
و آثار پیروانش را نیز باید به آن اضافه کنــیم. های طوسی شماری بر آن نوشته شد که دیگر نوشته بی

این الگوها با ترجمۀ شروح بیرجندی به زبان سانسکریت به هند راه یافت و در اروپــا نیــز شــناخته 
اند. در حالی که در برخورد با دانــش دورۀ قبــل از های این انتقال نامعلوم باقی ماندهشد، گرچه راه

-تنها تعدادی از کارهای معلوم نوشته شده موجود اســت  -هستیم با کمبود منابع مواجه  هیثم ابن
تعداد زیــادی از آثــار و شــروح موجــود آن تــاکنون بررســی  دربارۀدورۀ بعد از او بسیار پربار بود و 

های بعدی، به ویــژه ای انجام نشده است. همچنین باید تاکید کرد که تعدادی از شخصیتعالمانه
هــا و ین شیرازی، به راستی جامع العلوم بودند؛ افــرادی کــه در نظــامالد نصیرالدین طوسی و قطب

مسالک مختلفی فعال بودند و در زندگی سیاسی، دینی و فکری زمان خود شرکت داشتند؛ داســتان 
ها بوده کــه شناسی حاکی از جذابیت آن به عنوان جزئیات حرفۀ کاری آنهای آنان در کیهانتالش
  ست.آن تحقیقاتی شده ا دربارۀ

                                                    
1. G. M. Gluskina, S. Luria, and B. Rosenfeld, Alfonso. Meyashsher 'Aqob (Moscow,  1983); cf. Y.T. Langermann, 

“Medieval Hebrew Texts on the Quadrature of the Lune”, Historia Mathematica 23 (1996), pp. 31-53, esp. pp. 
34-35. 
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  انقالب اندلس
اگر عنوان مقالۀ مهم  -های اسالمی شناسی سرزمینترین بخش در تاریخ فکری کیهانشدهشناخته

 انقالب اندلسی در برابر نجوم بطلمیوسی است. -صبره را به کار ببرم 
ً
تعدادی از اندلسیان به  ١حتما

مشکالت خاص موجود در کار بطلمیوس توجه کردنــد. یکــی از آن مشــکالت را جــابر بــن افلــح 
هـ) مطرح کرد؛ ادعای او مبنی بــر ایــن کــه زهــره بــاالی خورشــید و نــه چنــان کــه ۶(اواسط سدۀ 

  ای منعکس شد. بطلمیوس گفته پایین آن است، به طور گسترده
ش را تالش ناموفق بطروجی منجم برای جــایگزینی نظــامی دیگــر و اما موضوع اصلی این بخ

در برابر دوایر هم مرکز و دوایر  رشد ابنویژه  ای ازقبیل ابن باجه، ابن طفیل و بهایرادهایی که فالسفه
مرکز هایی همگیرد، این که همۀ حرکات سماوی باید نتیجۀ حرکت کرهتدویر مطرح کردند در برمی

  با زمین باشند. 
هایش در این که صبره نشان داده است، نگرش ابن رشد (تنها فردی از این فالسفه که نوشته چنان

ها تثبیت شده است. در تلخیص او از موضوع باقی مانده) نسبت به بطلمیوس پس از گذشت سال
ق نوشته شده است، ابن رشد اصالحی را در محاســبۀ حرکــات ۵۶۹ارسطو که در سال  متافیزیک
آســمان «پذیرد. حتی به روشنی نظریــۀ ظریۀ ارسطو در پرتو تحقیق بعدی (بطلمیوس) میسماوی ن

کنــد. ممکــن اســت او تصــور بطلمیوس آمده است تأیید مــیاقتصاص که در کتاب  را چنان» زنده
 اظهار می

ً
کند کــه ایــن رواقیان دربارۀ آن مفهوم را نشناخته یا به آن اهمیت نداده باشد، اما صریحا

و این یک نظریۀ تمام عیار است نه فقط یک تصور یا تشــبیه) مــا را از نیــاز بــه همــۀ کــرات نظریه (
های خارج مرکز و تدویر بطلمیــوس را هــم  کند؛ در نتیجه او فلکمرکز در زمین آزاد میآسمانی هم
  نماید.تصدیق می

یر بزرگ خود از دید بسیار متفاوتی از موضوع پیدا کرد. در تفس رشد ابندوازده سال پس از آن، 
 عنوان می

ً
نیستند،  »با طبیعت سازگار«کند که کرات تدویر و حامل همان رسالۀ ارسطویی، صریحا

ها توسط (دوباره به رساند. این شیوهها احتمال تصور وجود مرکزی غیر از زمین را می زیرا وجود آن
می شــد. گفتنــی اســت کــه وارد نظریات نجــو» روینادرست از اصل میانه ۀاستفاد«نقل از صبره) 

ارسطو و افراد قبل از او نجومی را ابداع کرده بودند که با موفقیت حرکات فلکی را در تطابق کامل با 
یسندگان قبل از او را به داد. بطلمیوس بی اصول فلسفۀ طبیعی شرح می اطالع از اصول فیزیکی که نو

ضیح همان حرکات و بــا جــایگزینی اجــرام استفاده از تعداد زیادی اجرام مجبور کرده بود، برای تو

                                                    
1. A. I. Sabra, "The Andalusian Revolt against Ptolemaic Astronomy: Averroes and al-Biṭrūjῑ", in Transformation 

and Tradition in the Sciences, E. Mendelsohn (ed.) (Cambridge, 1984), pp. 133-153; 
 که چاپ مجدد هم شده است:

A. I. Sabra, Optics, Astronomy, and Logic: Studies in Arabic Science and Philosophy (Variorum, 1994). 
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های حامل و تدویر بود. در این برهه، نظــام بطلمیوســی تر، راهی را پیدا کرد که آن معرفی فلککم
نجــوم «ترین کار، بازیــابی ناپذیرفتنی و نجوم ارسطو و متقدمان نیز از بین رفته است. بنابراین مهم

اش به انجام این کار امیدوار بوده کند که در جوانی یاعتراف م رشد  ابناست. جالب آن که » باستان
اما االن و در سن  -رسد حتی از بطلمیوس راضی نبوده استاو به نظر می تلخیصکه از  یعنی چنان–

  کرد.پیری باید مأموریت را به شخص دیگری واگذار می
خــارج مرکــز و ، تردیــدهای مشــابهی دربــارۀ افــالک رشد ابنتر از طفیل یک معاصر مسنابن

نوشــتن «تدویر داشت. او مدعی بود که برای ایجاد یک نظام جــایگزین تــالش کــرده اســت و بــه 
رســد کــه هرگــز وعــدۀ خــود را عملــی نکــرد. یکــی از وعده داد، اما به نظــر مــی» کتابی دربارۀ آن

شاگردانش، نورالدین بطروجی، متن نجومی جامعی منتشر کرد که در آن الگوهای طــرح خــودش 
داد کــه فقــط از های فلسفی معلم خود را در آن منظور کرد. نظام او اجازه می به کار برد و دغدغه را

توانســت حــول محورهــای ای میهای کرات سیارهمرکز در زمین استفاده نماید؛ اما قطبکرات هم
 استوا گردش کند. بطروجی حرکات مناسب و اختالفات سیارات را به قطب

ً
ی هــا مابقی کرات مثال

های حامل قطبی را بــا  های تدویر قطبی و فلک ها منتقل کرد. برای انجام این کار، او فلککرات آن
هایی که از بطلمیوس گرفته شده بود معرفی کــرد، بــه ایــن امیــد کــه ایــن نظــام بــه انــدازۀ شاخص

اما چنان که برنارد گلدشتاین با جزئیات نشــ بطلمیوس در شرح حرکت ان های ظاهری موفق باشد. 
  ١داده است این اتفاق نیفتاد.

قبل از پایان سخن دربارۀ بطروجی، باید عامل دیگری را که در طراحی الگوهای او وجود داشت 
» انــرژی«ای به کرۀ دیگــر. ویژه انتقال حرکت از کره یادآور شویم: پویایی نظام به عنوان یک کل، به
دش سریع روزانۀ باالترین کره بود که از شد و آن گربرای تمام حرکات، مشتق از یک چیز فرض می

ابل رسید. با این که این الگو با ترتیب مورد قبول سیارات در تقهای سیارات به پایین می طریق فلک
هــا اضــافه سیارات را (از غرب به شرق) بــه گــردش روزانــۀ آن نبود، بطروجی حرکت خاص روزانۀ

ترین سیاره نیز سرعت روزانه به سمت غرب، سریع کند، بنابراین زحل، باالترین سیاره در شبکۀ می
بــا «کند که باالترین فلک اش به اختصار بیان میدر ابتدای رساله هیثم ابنخواهد بود و الی آخر. 

اما او بــه ». آوردای به حرکت درمی حرکتش همۀ اجرام فلکی را که داخل خود دارد به صورت دایره
یسندگان بعدی، هم در غرب و هم در  ابل به نظر میپیامدهای این اصل توجه نکرد. درمق رسد که نو

شرق قلمروی تمدن اسالمی، متعهد شدند که این اصل را در الگوهای خود به کار ببرند. دغدغۀ رو 
  به رشد این موضوع را باید به خاطر داشت.

                                                    
  متون عربی و عبری به همراه ترجمه و تحلیل نجومی به انگلیسی در کتاب زیر آمده است: .1

B. R. Goldstein, Al-Biṭrūjῑ: On the Principles of Astronomy, 2 vols. (New Haven, 1971). 
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  ها و نتایج به دست آمده برخ از مقایسه
ها آشتی دادن بطلمیوسی متعهد بودند و هدف محدود آنمنجمان مراغه به نجوم «صبره گفته است: 

طــرف دیگــر، بطروجــی برنامــۀ  های حتمی نظام بطلمیوسی بــا اصــول بطلمیوســی بــود. از ویژگی
قصــد دارم  ».تری به ارث گذاشت، اما چنان که معلوم شد برای اجرا نــاممکن بــود تر و قوی باثبات

 با دوسؤال شروع ارزیابی مختصر صبره را در بعضی موارد آن گست
ً
رش دهم و تقویت کنم. مشخصا

بنــدی شــدۀ مشخصــی توان موقعیتی را حاصل برنامۀ تحقیقــی صــورت) تا چه حد می۱کنم: (می
  گوید؟ ) موفقیت نسبی الگوها چه چیزی را دربارۀ تغییر در تفکر علمی به ما می۲درنظر گرفت؟ (

کند. یــک  ها به ما کمک میاف و برنامهبرای پرداختن به اولین سؤال، تشخیص تفاوت بین اهد
هایی معین تنظیم شود؛ یــک تواند فقط برای دورههدف، محصول نهایی مورد انتظاری است که می

 یک هدف و یا بیش از آن را با خود دارد، اما عالوه برآن به یک رشته رهنمودها نیز نیــاز 
ً
برنامه حتما

ت به سمت دستیابی اهداف به کار گرفته شوند. دارد، شامل پیشنهادهای خاص جزئی که ممکن اس
ای نداشتند؛ اما مکتب مراغه، رسد که اندلسیان دارای هدفی بودند اما برنامهبا این دید، به نظر می

خــود ثبــت کــرد گرفتــه بــود،  تذکرۀهایی که طوسی در  بندی و پیشرفتکه مسیر خود را از صورت
های تدویر و خارج مرکز باید حذف شوند، اما  دند که فلکای داشت. اندلسیان متقاعد شده بو برنامه

ها چــه نظــر روشــنی بــرای انجــام ایــن کــار  ها غیر از انتقال حرکات به قطبمشخص نیست که آن
دانست که تحقیق از کجا باید آغاز شود و سهم بســزایی در  داشتند. در مقابل، طوسی به خوبی می

گوید، طوسی نام فصل مربوط به جفت مشــهور  می ایجاد این مسیر داشت. چنان که جمیل رجب
در اشاره به حل آنچه قابل حــل اســت از اشــکاالت وارد بــر حرکــات «خود را چنین انتخاب کرد: 

کید می١»ها اشاره شدسیارات که پیشتر به آن حــل را  کند که او فقط مسیر رسیدن بــه راه. طوسی تأ
که بخش مهمی -با یک شیوۀ جدید و قوی ریاضی  دهد؛ اما کسانی را هم که چالش او رانشان می

رســد کــه دســتورات او کند. به نظــر مــیکنند، مجهز می دنبال می -بینی شده استاز راه حل پیش
های وی برای تشکیل یک برنامۀ تحقیقاتی از محسوس و راهنمایی او واضح است و معتقدم تالش

  تر بود.اند درست آنچه اندلسیان داشته
 این عجیب اســت کــه  اجتماعی بین دو وضعیت را نیز باید مدهای تفاوت

ً
نظر قرار دهیم. مثال

طفیل و بطروجی از کارهای همدیگر اطالع نداشته باشند؛ باوجود این که هردو شاگرد ابن رشد  ابن
 به موضوع عالقه

ً
ها در ارتباط بود با آن رشد ابنمند بود. دربارۀ مردمانی که بودند که خودش عمیقا

انــد، هایی در علوم داشتهشود که یک یا دو نفر آنان مهارتای اطالع داریم؛ گرچه گفته میا اندازهت

                                                    
  سبقت اإلشارة إلیها. م يفی اإلشارة إلی حل ما ینحل من اإلشکاالت الواردة علی حرکات الکواکب المذکورة الت  .1
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از دو نفر یاد  تلخیص مجسطیدر کتاب  رشد  ابنحتی یک منجم متخصص هم در بین آنان نیست. 
ری ، و دیگ»)هایی در این امور کرده استیکی از دوستان که تالش(«نام کند، یکی شخصی بیمی

وادع، که هردوی آنان او را با اطالعات خود از گذرهای گزارش شدۀ زهره  به طور قطع ابواسحاق ابن
 
ً
کرد، اما دربارۀ موضوعات نجومی با دوستان و همکاران خود بحث می رشد  ابنمطلع کردند. حتما

، بــا های گروهی شرکت داشته باشد وجود ندارد. پس مختشاهدی مبنی بر این که در فعالیت
ً
صــرا

طفیل، و یعنی شاگردان ابن -شناسی در دستور کار اندلسیان بود یک برداشت کلی، تردید در کیهان
اما افرادی که درگیر این موضوع بودند به گفته است، ابن داللةالحائرینمیمون در که ابن چنان باجه. 

حل یک مسائل با یکــدیگر رسد که برای طور مبهم از کارهای یکدیگر اطالع داشتند و به نظر نمی
  همکاری کرده باشند.

ُبــرد. ایــن مرکــز درمقابل، طوسی برنامۀ پژوهشــی خــود را در چــارچوب یــک نهــاد پــیش مــی
تحقیقات، دست کم طی چند ساِل بحرانی و سازنده، رصدخانۀ مراغه بود که طوسی بر آن ریاست 

هشگرانی را از مناطق دور برای شرکت ای بسیار غنی مهیا ساخت و پژو داشت. او آنجا را با کتابخانه
های آن دعوت کرد. طوسی، همکاران و شاگردانش چند سال در مراغه با هم کار کردند و در فعالیت

ها پس از آن نیز ادامه یافت. باید گفت کــه  های مختلفی از خاور نزدیک مدت فعالیتشان در بخش
ندلس وجود داشت و مطالبی که تاکنون ، تالش گروهِی مشابهی هم در ارشد ابنیک سده پیش از 

بود. نوشتۀ اسحاق اسرائیلی یهــودی اهــل تولــدو (طلیطلــه) در » اندلسیان متأخر«بیان شد دربارۀ 
که همان مورخ و منجم » صاعد بن«م، گروه خاصی شامل یهودیان و مسلمانان، تحت رهبری ۱۳۱۰

فعالیــت داشــتند و رصــدها و  هــا در تولــدوکردنــد. آنصاعد اندلسی است تحقیقات نجومی می
هــای آنــان اســت. یکــی از نتــایج فعالیــت هــای تولــدوجــدولدادند. تحقیقاتی ریاضی انجام می

ترین عضو این گروه ابراهیم زرقالی مسئول ابزارهای نجومی بود که خودش هم تعدادی ابزار  برجسته
وسیعی پشتیبانی کرد. دربارۀ  ای بسیاراختراع کرد. صاعد همکارانش را با حمایت مالی و کتابخانه

ها به وضــوح بــه دانیم، اما آنهیچ یک از اهدافی که این گروه برای خود تعیین کرده بود چیزی نمی
مند بودند. البته باید دانست یکی از مسائل مهم نظری که زرقــالی  ها و رصدها عالقه اصالح نظریه

شناسی به همراه داشــت. پــس تــا اینجــا کیهانمفاهیم مهمی را در  -اقبال و ادبار-در آن سهیم بود 
 -اند ، صاعد اندلسی و طوسی وابستههای مأمونتایی که به نامسه-حداقل دربارۀ سه فعالیت نهادی 

های بزرگ، ابزارهــا و نیــز اطالع داریم. در تمامی این سه مورد، محققان از مواجب مالی، کتابخانه
  ١مند بودند. رهبری علمی بهره

                                                    
  بنگرید به: .1

A. Sayili, The Observatory in Islam (Ankara, 1960). 
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معاصــر ابــن » ابوعبید جوزجــانی«ایی: جورج صلیبا توجه ما را به رسالۀ کوتاهی از مقایسۀ نه
المسیر انتقاد و جــایگزین ضــعیفی پیشــنهاد  ابوعبید از مفهوم فلک معدل ١هیثم جلب کرده است.

المســیر را حــل نکــرده، بلکــه موفــق بــه  ابوعبید نــه تنهــا مشــکل معدل«کرده است؛ به نظر صلیبا 
بعد از تالش و «سیناست، که گفته بود:   رسالۀ ابوعبید خطاب به ابن». شناخت آن هم نشده است
درواقــع مقایســه بــین ». کس نخــواهم آموخــت رســیدم و آن را بــه هــیچرنج بسیار به این مشــکل 

/ابوعبید جوزجانی بسیار جالب اســت. نفــر اول هــر زوج سینا ابنطفیل/بطروجی و  های ابن زوج
 ردپایی که باقی بماند؛ و نفــرات 

ً
فیلسوفی است که گفته شد یک راه حل ایجاد کرده است، نه صرفا

کارهای نجومی ایشان در دســترس اســت و نشــان داده شــده کــه  و طرفدارانی که گراندوم ستایش
های آنان کافی نبوده است. با ذکر این مطلب، باید تکرار کنم اکثر فیلسوفانی کــه نــام بــرده  فعالیت

اثبات کردند. (همچنــین بایــد بــه خــاطر داشــته » علوم دشوار«شدند جرات و جسارت خود را در 
بسیار کاملی بودند). این موضوع مقایسۀ بین دو زوج باال را  باشیم که طوسی و شیرازی، فیلسوفان

  کند. تر می جالب
هــا و دربارۀ تاثیر گستردۀ دو مسیر گذشته: گفتیم که دستاوردهای منجمان مراغه موضوع رســاله

های مختلف خاور نزدیک طی دست کم سه سده بوده اســت. بعضــی های بسیاری در بخششرح
شــاطر الگوهــای طوســی را بهبــود بخشــیدند و الدین شیرازی و ابن قطب از این نویسندگان، مانند

طوسی مسائل دیگری مانند انتقال حرکت از یک کره (فلک) به کرۀ دیگر را تشــریح  ۀتذکرشارحان 
بــا بطروجــی و  -حــداقل درون قلمــرو اســالمی-رسد مسیر اندلســیان کردند. درمقابل به نظر می

ش از آنچه گفته شد دربارۀ کمبود هرگونه برنامۀ تحقیقاتی مشخص توانم بیتمام شد. نمی رشد ابن
تواند در آن متبلور شود، توضیحی بدهم. بــه طــور کلــی (و از یا محیط نهادینی که یک فعالیت می

کنم که بشود ایــن بینیم که اسالم در شبه جزیرۀ ایبری به انزوا رفت، اما فکر نمیدید تاریخی)، می
تــری ند گذشته پذیرفت. شاید این سؤال باید به عنوان بخشی از پرسش وســیعامر را برای توقف رو

(خارج از حدود این مقاله) در تاثیر تفکر اندلسی بر تمدن اسالمی به عنوان یک کل مطرح شــود؛ 
باتوجه به دانش کنونی ما، و با صرف نظر از [سرزمین] مغرب، ایــن تــاثیر در شــرق ایــن ســرزمین 

  د.رسحداقلی به نظر می
اما فعالیت اندلسیان تاثیر زیادی بر اروپاییان مسیحی و یهودی داشت. بــه طــور مشــخص دو 

ای نوشت که تاکنون مطالعه ؛ وی رساله٢منجم یهودی را باید ذکر کرد. [نخست] یوسف نحمیاس
 از بطروجی به عنوان منبع الهامش نام

ً
 نشده و در آن چهار الگو از ابداعات خود را آورده و مشخصا

                                                    
1. G. Saliba, A History of Arabic Astronomy: Planetry Theories in the Golden Age of Islam, (New York and 

London, 1994), pp. 85-112. 
2. Yosef Nahmias 
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های میانه شناخته  ، که اکنون به عنوان یکی از بزرگترین منجمان سده١ِلوی بن گرُسنبرد. [دوم] می
بر ارسطو را به دقت مطالعه کرده بود؛ او همچنین کــار بطروجــی را  رشد ابنشود و اکثر شروح می
کرد. لوی در توسعۀ الگوهای اصلی خود، به اصول فلســفی  شناخت و از آن به شدت انتقاد می می

دانســتند. می» واقعی مسئلۀ«را دربارۀ این  میمونها اظهارات ابنتوجه کرد. هردوی این شخصیت
(وی اکثر زندگی خــود را در مصــر گذرانــد)، امــا  ندلسیان وجود داشتدر سنت ا میمونمنابع ابن

 با 
ً
کرد. پس سنت اندلسی در شکلی اصالح شده فرق می رشد  ابنروش او در برابر مسئله، مشخصا

  های اسالمی ادامه یافت. تر خارج از سرزمینو بیش
کنم. ک توضیح شروع میآموزیم؟ با یاما سؤال دوم: از همۀ این تغییرات در تفکر علمی چه می

 ٢ام تحت عنوان اصالحات بود؛ طبق مفهومی که کــوهنهایی که مورد بحث قرار دادهتمام فعالیت
توان سؤالی دربارۀ هیچ نوع انقالبی مطرح کرد. دلیلش نظر دارد، در اینجا نمی در تغییر پارادایم مد

بودند. البته نه به ایــن معنــی کــه بینی ارسطویی هم این است که همۀ افراد هنوز تحت همان جهان
ها به طور کامل ارسطو را قبــول داشــتند؛ منظــور ایــن ارسطومآبی آنان یکسان بود یا این که همۀ آن

هــای مرکزی عالم را قبول داشتند کــه در آن ســتارگان در فلــکها مفاهیم پایۀ زمیناست که همۀ آن
في در  هیثم ابنها مانند کنند. بعضیت میاند و به طور یکنواخت دور مرکز حرکجامدی جا گرفته

تواننــد بــه ای مــی، عقیده داشتند که درواقع هیچ مشکلی وجود ندارد و الگوهای سیارهالعالمهیئة 
یی توصیف شوند. دیگرانی مانند اندلسیان، درک کردند  صورت مناسب در انطباق با اصول ارسطو

 مکتب  که تعارض
ً
های جدید اگرچه مراغه، درصدد عرضۀ راه حلهای آشکاری وجود دارد؛ و مثال

  کلی متفاوتی از کارکردهای کیهان باید یافته شود.  کس نگفت که برداشت بهناتمام بود. اما هیچ
هــای باســتانی این بدان معنا نیست که هیچ پارادایم جایگزینی شناخته نشده بود. بقایای نظریه

 مجســطیها شد. شارحان مقالۀ اول کی برای ردیهای، محردربارۀ شکل عالم و نقش حرکات ستاره
یت نظریۀ کروی بودن افالک، کرویت زمــین و  دوباره شروع به بررسی کردند، اما فقط به قصد تقو
بیرونی برای تحکیم برخی از استدالالت بطلمیوس تالش کــرد؛ امــا نقــدهایش بیشــتر  سکون آن. 

گانۀ بطلمیوس و مباحثاتش دربارۀ اصول شش های ساختاری یا صوری بود. بیرونی دردربارۀ زمینه
(سخت) و مستطیلی شکل را  ، امکان یک عالم متناهی، جامدسینا ابنبیش از آن در مکاتباتش با 

کرد. (اما در ایــن که حول محور اصلی خود بچرخد مطرح کرد که هیچ اصل فیزیکی را نقض نمی
ارسطو تحقیق  السماء والعالمدر رابطه با کسانی که  ٣شدند).ها خوب توجیه نمیبرآوردش، پدیده

                                                    
1. Levi ben Gerson 
2. Kuhn 

) آمده است. مکاتباتش با ۵۴- ۲۱، ص ۱، ج ۱۹۵۶- ۱۹۵۴(حیدرآباد،  قانون مسعودیدر  مجسطیشرح بیرونی بر اصول فیزیکی  .3
  .۱۳۵۲، تهران، االسئله واالجوبهسینا توسط سیدحسین نصر و مهدی محقق ویرایش شده است:  ابن



 

 

٧٧ 

 ه
لم
ع

ی
ت
ئ

 
الم
اس

ن 
د

در 
ی

 

(ایــن کــه زمــین دور یــک آتــِش مرکــزی  شناسی فیثــاغوریهای کیهانکردند، به گردآوری ردیهمی
چرخد) و مابقی نظریات ادامه دادند. اما هیچ شاهدی وجود ندارد که این نظریات رقبای قابــل  می

های فلسفۀ فیثاغوری هواخواهانی ر بقیۀ جنبه(حتی اگ ای برای نظریۀ بطلمیوسی بوده باشندمالحظه
شاید گاهی به عالئمی از مناظره بین معاصران برخوریم مانند ردیه ای که بیرونی بر گردش داشت). 

تر از این که عرضۀ های درسی، هدفشان بیشزمین داشت. اما بیشتر این اختالفات، همچون کتاب
ه درحال حاضر شناخته و پذیرفته شــده اســت دوبــاره الگوهای جایگزین باشد آن بود که آنچه را ک

  تأیید کنند. 
بــود. ممکــن » کــالم«بینی فالسفه) وجود داشت و آن علم (جهان اما رقیبی جدی برای فلسفه

 دینی بوده باشد، امــا آن است که دغدغه
ً
ای شــامل  هــا نظــام گســتردههای متکلمان در ابتدا و اکثرا

های شناخت را ابداع کردند. متکلمــان بــا فالســفه در برخــی ظریهای و برخی دیگر از ن فیزیک ذره
 ها مــدعی بودنــد کــه در افــالک تغییــرموارد که به موضوع ما مربوط است چالش داشتند. بعضی

 عضدالدین ای هم لزوم جداسازی افالک و زمین را انکار میدهد، عده(فساد) رخ می
ً
کردند (مثال

کند که معلوم بودن انحنــای استدالل می» یکی از رهبران متکلمان«ایجی). بیرونی در برابر ادعای 
 متکلمان هیچ عالقــه ١شود.زمین فقط شامل قسمت مسکون و آباد آن می

ً
ای بــه ســتارگان و اصوال

سیارات نشان ندادند و بیش از اعتراضاتشان به فالسفه اقدامی نکردند و برای جایگزینی نظامی دیگر 
  نیز نکوشیدند. 

صــبره در  ٢دهد که چرا چنین بوده است.های مهمی به دست می جدیدی از صبره، سرنخمقالۀ 
 اولین  المواقف«کند که کتاب ق) تمرکز می۷۵۶-۷۰۱( این مقاله بر َعضد الدین ایجی

ً
او محتمال

یر عالمی که بطلمیوس ترسیم کــرده  رسالۀ کالمی در اسالم است که شرح جامع و منظمی از تصو
 ایجی با نجوم آشنا بود و از بعضــی از مســائل مطــرح در ایــن زمینــه ». ندک است عرضه می

ً
مطمئنا

گاهی داشت. او اعتراضاتی در برابر نظریات فالسفه مطرح و جایگزین   آ
ً
هایی عرضه کرد. وی تقریبا

 ویژگی
ً
دهنــد، ها به مناطق آسمانی نسبت مــیهای خاصی که آنهمۀ ادعاهای فالسفه، مخصوصا

هــا برد و همۀ ایــناین مناطق نه سنگینند، نه روشن و نه مستعد فساد را زیر سؤال می ازقبیل این که
» هســتند ترتصورات محضی که از یک تار عنکبوت هم نازک«دهد که نظریات فالسفه از نشان می

دغدغــۀ اصــلی او بــیش از هــر نظــام خــاص  -ضروری این است کــه نکتۀ-شوند. اما تشکیل می
نفسه است. از آنجا که اعتقــادات فالســفه بســیار خودی یا فیبهرکت خودنجومی، توضیح علت ح

                                                    
  .۳۶، ص ۱، ج قانون مسعودی .1

2. A. I. Sabra, “Science and Philosophy in Medieval Islamic Theology. The Evidence of the Fourteenth Century”, 
Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften 9 (1994), pp. 1-42. 
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تواند خــودش های محکمی برای این ادعا باشد که باالترین فلک می تواند زمینهمتزلزل است، نمی
با حرکت روزانه بچرخد و بدین ترتیب حرکت به عالم به عنوان یک کل انتقال یابــد. ایــن پشــتوانۀ 

ها را تواند پدیدهکه: طبیعت یک نظام بسته و خودگردان نیست و بنابراین نمی اصلی استدالل اوست
شــوند توجیــه کنــد. علــل همــۀ با دالیلی که درقالب نیروها و اجرام توسط علوم طبیعی مطالعه می

  ها باید به ارادۀ الهی برگردد.پدیده
ی در دست نیست که شناخت. اما هیچ شاهدایجی مفاهیم اولیۀ نجوم و اصطالحات آن را می

(درمقابل فالسفه) منجم ماهری بوده یــا ایــن کــه حتــی تمــام دورۀ نجــوم  او یا هر یک از متکلمان
یم که منجمان تجربی، کالم نخوانده بودند؛ منظــورم ریاضی را سپری کرده باشند. نمی خواهم بگو

ین کــالم و نجــوم این است که نویسندگان اصلی و مبرز کالم، منجم نبودند. در مجمــوع رابطــۀ بــ
که مشــاهده  بین فلسفۀ ارسطویی و نجوم. چنان ر محدودتر از رابطۀمحدود بود و به طور قطع بسیا

بعضــی از مــواردی کــه کردیم، خرقی، بیرونی و دیگران ممکن است به اختصار روایات خود را بــه 
ها دربارۀ اجرام چه آنمتکلمان بوده معطوف کرده باشند، اما این هیچ ارتباطی با آن مورد توجه ویژۀ

نوشــتند و دادند ندارد. متکلمان فــراوان مــیستارگان و یا شکل جهان به خوانندگان خود انتقال می
یــابی بــه آوردنــد. بررســی ایــن متــون و دســتهایی را درمورد افالک میهایشان فصلداخل رساله

این مرحله از تحقیق بتوان بیش  کنم که درتصویری مشترک از آنان نیز مفید خواهد بود. اما فکر نمی
کل، نجوم و کــالم دو  های نجومی سخن گفت. در از توجه به برخورد گاه و بیگاه متکلمان با نظریه

 جدا از هم به نظر می
ً
  آیند. زمینۀ کامال

ها تبیین شود. دیدیم که تا آنجا کــه تری در این بحثاثر متقابل فلسفه و نجوم باید با دقت بیش
مربوط به تصویر اولیۀ جهان است همسانی بنیادینی دینی بین فلســفه و نجــوم وجــود دارد. اگرچــه 
 این اشتراک تنها در قسمتی از موضــوعات وجــود 

ً
اشتراک عالیق بین آن دو مشخص بود اما مطمئنا

د عالقۀ منجمان نبود. در اینجا یک داشت. بسیاری از مشاجرات فلسفی دربارۀ طبیعت افالک مور
کــه خــود  بــه رد کلــی فلســفه توســط غزالــی. (چنان رشد ابنمورد مهم را مطرح کنم، یعنی پاسخ 

کند). چهــار به عنوان نظر اکثریت فالسفه استفاده می سینا ابنگوید، غزالی از دیدگاه می رشد ابن
غزالــی  تهافــت الفالســفۀه ماهرانه در رد (ک تهافت التهافتدر  رشد ابن» مشاجرۀ«مورد از شانزده 

ای دربارۀ اجرام فلکی اســت. ازجملــۀ مــواردی کــه مــورد گذاری شد) شامل مشاجرات گستردهنام
 این که چیز ویژه

ً
هــا یــا مســیر حرکــات در ای همچون جایگــاه قطــببررسی قرار گرفته است مثال

یا این که چگونه مفهوم افالک بــه  دهندۀ تصمیم خداوند است؛فعالیت افالک وجود دارد که نشان
های حرکت و علل آن نشان داده شود؛ یا حرکت بندیتواند در دستهعنوان جسم یک موجود زنده می

نظر قــرار  تواند به صورت داوطلبانه و متحرک در شوق رسیدن به خدا مدای افالک چگونه می دایره
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شناسی اندلسی است تاثیری بر تفکر کیهان آمده ممکنگیرد. بعضی از نکاتی که در این تبادل پیش
های اولیه، آن را با نیز در سال رشد ابنداشته باشد، مانند این که افالک، یک آسمان زنده هستند و 

تر نکاتی که مطرح شد به ها. اما بیشتوجیه ضمنی تدویرها قبول کرد، و یا مانند توجه ویژه به قطب
نظر ما بود ندارد. درمجموع، سؤاالت مربــوط بــه  ای که مداسیشنوجه ارتباطی با تفکر کیهانهیچ

رسد بــا عالقــۀ کردند بود، و به نظر میافالک دغدغۀ مهمی برای متفکرانی که در فلسفه کاوش می
افرادی که تنها با هدف نوشتن -شناسان کردند. کیهاننظر کسانی که در کالم تحقیق می کمتری مد

بینــی وســیع تطبیــق کتاب، باید الگوهای نجومی را بــا یــک جهــانیک کتاب یا چند فصل از یک 
  -دادند می

ً
 با استفاده از یک رشته اصول که به مّ به فلسفه متعهد بودند؛ اما در تأ عموما

ً
التشان، نهایتا

  کردند. ساختارهای افالک محدود بود، فعالیت می
از مشــکالت  اغلــب آنهــا هکــ هرچنــد ،منجمان به استفاده از الگوهای بطلمیوسی ادامه دادند

گاهانه و سنجیده و با یک نگاه  گاه بودند. این سؤال که آیا این امر به سبب یک انتخاب آ فلسفی آن آ
پاســخ مانــده اســت. های بهتری در اختیار نبود، بــیابزاری به علم بود یا به خاطر این که جایگزین

ما اگر چنین باشد، بــه نظــرم اا خیر؟ ها کاری معقول است یشک دارم که آیا ایجاد سریع جایگزین
ها بــه کند، برای دفاع هستند، زیرا نه تنها آنهای ایشان به ابزارگرایی اشاره میهرچیزی که در نوشته

(که مورد بحث نبود) بلکه این ابزارگرایی را برای ادامۀ  درستی محاسباتشان در الگوها اعتقاد داشتند
(در انتهای مقاله به اختصــار بــه ایــن موضــوع بــر  انستندد باوجود مشکالت، ضروری میکارشان 

یک ابزارگرایی دقیق و کامل، متناسب «کند که درستی پیشنهاد می گردم). از طرف دیگر صبره به می
 -ای وجود ندارد بینی اشاعره که در آن هیچ ذاتی، طبیعتی، شکلی یا علت ضروریاست با جهان

گــری  دهد اما نه با تبیینگویانه اجازۀ فعالیت میصیفی و پیشیک جهان از قواعد که به یک علم تو
گونــه به هرحال هنوز این یک قدم اصلی برای متکلمان جهــت تشــویق فعاالنــه بــه ایــن» خودش.

ها چیزی از این گونه انجــام داده باشــند. عــالوه ای وجود ندارد که آناقدامات خواهد بود؛ و نشانه
 دربارۀ کفایت (و نیز منجمان حساس و عالقه فهرسد که فالسبراین به نظر می

ً
مند به فلسفه) اصوال

، بــه آســانی مشــخص 
ً
یا درستی شرح خود، بیش از نقش توضیحی آن نگران بودند. پس مختصــرا

گرایی) برای موضوع بحث مــا چــه قــدر مفیــد  (و مخالف آن یعنی واقع نیست که مفهوم ابزارگرایی
  خواهد بود.

تدریجی دانش  پاالیشهنگام ارزیابی تطورات تفکر دربارۀ افالک، نباید فراموش کنیم که مفهوم 
 در سنت نجومی نهادینه شده است. این امر مهم حتی بعد از در طول دوره

ً
های بسیار طوالنی عمیقا

أمون در بزار عظیِم ساخته شده با پول محکومتی مانند مأمون هم از بین نرفت. زمانی یک ا حامیان
تر از های دقیقگیریبرای اندازه شهایطرحو در نتیجه ، وزن زیادش از شکل طبیعی خود خارج اثر
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از  بنــدیاو با خونسردی شکست را پذیرفت و به نقلــی حتــی بــه ولی  منتفی شد. گردش خورشید
. این دلیل اختالف نظر بین گذشتگان دربارۀ گردش خورشید اســت«استناد کرد و گفت:  مجسطی

راهی که بتوان به طور دقیق به آن رسید وجود ندارد و حتی این ابزار نیز تغییر شکل داده است؛ این 
گیــری، کار با تمام دقت برای رسیدن به این اندازه ۀآید و اداماندازه فقط به طور تقریبی به دست می

بــق آنچــه از طˮگفتــه اســت:  مجسطیطبق آن چه بطلمیوس دانا گفته امری ضروری است. او در 
ترین مدارهای خورشید را تعیین ایم دقیقمدت زمان سپری شده بین خودمان و هیپارخوس آموخته

گیری که مــا انجــام  آیند نیز شروع کنند به همان اندازهکردیم. ضروری است کسانی که بعداز ما می
مهم با چنان دقــت نهــایی ربط ندانند، زیرا این  ایم و اگر عیبی یافتند، آن را تصحیح کنند و بیداده

  ١.»“تعیین نشده است که بتواند برای همیشه ماندگار باشد
ها شاید هرگز به مقدار درست و مطلقــی دســت نیــابیم. امــا دربــارۀ گیریدر بهبود مداوم اندازه

توانیم مطالب زیادی بیــاموزیم؛ رسد که با طرح این سؤال میالگوهای هندسی چطور؟ به نظر می
» عدم موفقیت«مقصود من در اینجا از  -توان عدم موفقیت بطروجی را درنظر گرفت  میبرای نمونه 

 هواخواهی بین معاصرانش پیدا نکرد. به نظر من، ایــن شــرایط یکــی از 
ً
این است که نظام او تقریبا

کند و آن نظر این است که یک نظریــۀ جدیــد تنهــا زمــانی نظرات بنیادی توماس کوهن را تأیید می
دار) قدیمی خواهد شد که توانایی حل قسمت بخش اعظم مشکل را داشته  نظریۀ (مشکل جایگزین

باشد. الگوهای بطلمیوســی، منجمــان دورۀ اســالمی را بــرای حــل اکثــر مشــکالت جهــت اقنــاع 
ها توقع الگویی جایگزینی را نداشــتند. امــا آنــان رصدکنندگان با چشم غیرمسلح توانمند کرد و آن

 به ارسطو م
ً
تــر الگوهای بطلمیوس به خاطر یک نظــام ســطح پــایین ردعتقد بودند و درصدد عمیقا

  نبودند، حتی نظامی که قرار بود یک مشکل جدی فلسفی را حل کند.

                                                    
1. Almagest III, 1; see G. J. Toomer, Ptolemy's Almagest (New York, 1984), p. 137 and n. 18. 
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  ١دستوراملنجمینتقویم ملکی در 

  ٢بنو وان دالن
  ٤احسان رمضان - ٣ترجمۀ الله شاکریان

  مقدمه - ١
مــاه  ۱۲روز ( ۳۶۵ایرانیان از قرن پنجم پیش از میالد، از تقویمی خورشیدی با طــول ســال ثابــت 

  سی
ً
کردند که از تقویم باستانی  شد) استفاده می اندرگاه خوانده می روزه و پنج روز اضافه که معموال

دهد که برای ثابت ماندن آغاز سال نو در بین  های موجود نشان می مصری اقتباس شده بود. گزارش
زیــج یار گیالنی در رفت. کوش گیری متفاوتی به کار می های کبیسه ها، در ادوار مختلف، نظام فصل
در این  ٥کند. شد، توصیف می سال را، که پیش از اسالم اعمال می ۱۲۰روزه در هر  کبیسۀ سی جامع

داد، مکان اندرگاه بعد از هر کبیسه یــک  ای که رخ می تقویم، به منظور نمایش تعداد دفعات کبیسه
 شد.  جا می ماه جابه

بــدون ) و م۶۳۲ ژوئــن ۱۶( ییزدگــرد تاریخروزه، با مبدأ  ۳۶۵از زمان ورود اسالم سال ثابت 
، که در این زمان بعد از ماه هشتم (آبــان) قــرار هم هگا، به کار گرفته شد. اندر گیری گونه کبیسه هیچ

نامناســب  .شد رگرداندهکه به آخر سال ب و حدود چهار سده بعدین مکان باقی ماند اگرفته بود، در 
  بودن

ً
ها  دو نمونه از مشهورترین کوشش .زودی آشکار شد ، بهبرای امور دیوانیسال ثابت، خصوصا

 ۀخلیفــ ق) ۲۸۹-۲۷۹(حــک  تنظیم سال ایرانی با حرکت ساالنۀ خورشید، در زمان معتضد برای
  صورت گرفت. ق) ۴۸۵-۴۶۵(حک  عباسی و سلطان ملکشاه اول سلجوقی

را  ٦تقــویم معتضــدی قــانون مســعودی یجش به نامز) در ق۴۴۰ زنهغ -۳۶۲ بیرونی (خوارزم

                                                    
1. Benno van Dalen, “The Malikī Calendar in the Dustūr al-munajjimīn”, Science in the City of Fortune: The 

Dustūr al-munajjimīn and its World, eds. Eva Orthmann & Petra Schmidl, Berlin, 2017, pp. 117-135. 
 در مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ عکسی شده است. ۱۳۹۸(موجود در کتابخانۀ ملی پاریس) در سال  دستورالمنجمیننسخۀ یکتای 

  bvdalen@ptolemaeus.badw.de، فرهنگستان علوم باواریا، مونیخ .٢
 mona.shakerian@gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علم دانشگاه تهران. ٣
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نــوعی از  ماننــد هگاولیانی ثابت شد؛ اندریژوئن تقویم  ۱۱این تقویم آغاز سال  شرح داده است. در
در  همیشــهدر آخر آبان بــاقی مانــد (در نتیجــه  رفت ق به کار می۴۰۰حوالی تقویم یزدگردی که تا 

مبدأ این . شد میبه آن افزوده ششمی  روز ولیانییتقویم  ۀکبیس های گرفت) و در سال فوریه قرار می
هجــری  ۲۸۲االول  ربیــع ۱۳[و یزدگردی  ۲۶۴، مطابق با اّول خرداد میالدی ۸۹۵ژوئن  ۱۱تقویم 

اسالم، از  پیش ۀکبیسمربوط به روش است، دو ماه   خرداد سومین ماه سال ایرانی چونبود. قمری] 
که در زمان  یبه ماه دوباره  شد و نوروز اعمالکه بعد از شکست یزدگرد از قلم افتاده بود، بار دیگر 

  .گشتریزدگرد سوم قرار داشت، ب
در تقــویم ایرانــی  هــم تری الدین ملکشاه سلجوقی اصالحات مهم سلطان جالل ،عالوه بر این

اش، که مکان آن امروزه بر ما نامعلوم است، گرد  خانهاو گروهی از دانشمندان را در رصد .کرد اعمال
 ۀان توانســتند بــر پایــآنــسال شمسی را، یک بار برای همیشه، حل کنند.  جایی شکل جابهآورد تا م

شده در طول بیش از هزار  های انقالبین و اعتدالین رصد داده شاملرصدهای جدید و محاسباتی که 
اعتدال بهاری ثابت کنند. در نتیجه تقویم ملکی یا دقیق ر زمان را د آغاز سال تقویم جدیدسال بود، 
تعیــین  م)۱۰۷۹مــارس  ۱۵ق (۴۷۱رمضان  ۱۰عرضه و مبدأ آن اعتدال بهاری  ق ۴۶۸ر جاللی د

 این ترتیببه . شده بود تنظیمبر پایۀ حرکت حقیقی خورشید  هم ها شد. در شکل اولیۀ این تقویم ماه
تــا  ۲۹طول هر ماه بین  هشد. در نتیج میدایرةالبروج تعیین   های با ورود خورشید به برجها  آغاز ماه

  درمین روز ۳۶۶ وروز متغیر بود  ۳۲
ً
) ذبه دوازدهمین و آخرین ماه (اســفندارم سال کبیسه معموال

حقیقــی  یخورشــید هــای  که از ماه ها، به جای این . چنان که خواهیم دید برخی زیجشد اضافه می
در ســال کبیســه  را هگااندر بردند و کار می  را به روزۀ تقویم باستانی ایرانی های سی ماه کنند، ستفاده ا

  گرفتند. می شش روز
دان پرآوازه، در دهه سوم حیاتش، عضو گروهی بــود کــه بــه اصــالح  عمرخیام، شاعر و ریاضی

ت داده شد و فرض بر این بود که های بعد تقویم ملکی بارها به او نسب در دوره اماتقویم پرداختند؛ 
های  ویچ جــدولکیص روزنفلــد و یوشــصــوخبــه. خیام بر پایۀ این تقویم بوده اســت گمشدۀزیج 

با مبدأ ملکی [در آنها] وجود دارد، به نام  گانرا، تنها به این دلیل که مختصات ستار دستورالمنجمین
 نه تصــحیح دقیــق اوا ارتمــن و پتــرا های من در نسخۀ خطی و نه موشکافی اماخیام منتشر کردند. 

  ١دهد. نشان نمی دستورالمنجمینل هیچ رد پایی از خیام در دشمیا
تقــویم  این هایی که دربارۀ زیج مطالعۀاولیۀ تقویم ملکی بر ما روشن نیست.  صورتجزئیات 

                                                    
نوشتۀ اوا ارتمن و پترا گ. اشمیدل، ترجمۀ زینب کریمیان در  »و دستنوشتۀ آندستورالمنجمین خاستگاه و تاریخچۀ «بنگرید به مقالۀ  .١

  م .۱۰۰- ۷۲، ص ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۱۵، شمارۀ میراث علمی
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 ۀ؛ زیرا چنان که خــواهیم دیــد هــر زیــج از شــیوکند کامل را روشن نمییات زئج د نیزنکن بحث می
طول سال خورشیدی حقیقی (زمان بــین دو  برای فیمختل ۀدر تعیین اعتدال بهاری و انداز یمتفاوت

استفاده سیارات و جدول ستارگان  میانگین حرکت های جدول چون .کرد می اعتدال بهاری متوالی) 
یم ملکی (با مبدأ سال دستورالمنجمیندر  همۀ ی آور گرد، است ) تعیین شدهق۴۷۱، با استفاده از تقو

های  های مــرتبط در کشــف پیونــد و نیز برخی زیج دستورالمنجمینمربوط به این تقویم در  طالبم
مربــوط بــه تقــویم شواهد در منابع زیر رسد. پس من تمام  احتمالی میان این متون مفید به نظر می

  کنم: می عرضههای عددی مرتبط را  ای از داده و خالصه نقل دستورالمنجمینملکی را در 
  )ق۵۰۰ح ابوجعفر محمد طبری ( ۀنوشت زیج مفردکمبریج از  یکتای ۀ. نسخ۱
 . زیجی اصالت۲

ً
  )ثلث سوم سدۀ هفتم هـمغول چین تهیه شد ( انورتفارسی که به دستور امپرا ا

   نوشته شمس زیج محقق. ۳
َ
  )ق ۷۲۰وی (ح نَ منجم وابک

یم ملکــی در برخــی زیج های مربوط به جدول دربارۀات مختصری حیتوض هــای دیگــر در  تقــو
  است. شده عرضهبخش ششم 

  دستورالمنجمین تقویم مل در - ٢ 
 دستورالمنجمینبخشی از تقویم ملکی در 

ً
 حاوی بیشترین اطالعات و مشخصا

ً
تعاریف  ، که ظاهرا

یف پس تعر ١و جزئیات آن در فصل گاهشماری بوده، متأسفانه، از نسخۀ خطی پاریس افتاده است؛
یم  این های زیــج   ســیارات و ســایر قســمت یــانگینحرکت م یها از کاربرد آن در جدولرا باید تقو

را یک به یک تشریح و اطالعاتی اضافی  دستورالمنجمیند. اینک شواهد تقویم ملکی کراستخراج 
یم ملکی ندارد، به آن خواهم افزود؛ چرا که در مورد برخی جدول شاید  ها را، که ربط مستقیم به تقو

  ای به ارتباط آن با دیگر آثار نجومی داشته باشد. اشاره

   ر:۳برگ 
 تعــدادهای کامل ایرانی (اّیام السنین و الشهور الفارسیه التامــه)  ها و ماه سال تعداد روزهای جدول

گــذاری  ثانیــه و ثالثــه عالمت ،دقیقــه ،به اشتباه با درجــه [ارقامش در پایۀ شصتگانی] روزها را، که
روزهــای  تعــداد سال ایرانــی و همچنــین ۸۴۰… ، ۵۶، ۲۸و  ۲۸، ….،۳، ۲، ۱: رایباست   شده

. تعداد روزهای بین مبدأ یزدگردی و ملکی، که باز هم به کند را عرضه می های ایرانی ماه تجمیع شدۀ
 ۳۳,۱۹,۴۵ گانی در دستگاه شصت وگذاری شده، در گوشۀ پایین سمت چپ جدول  اشتباه عالمت

 ۶۳۲ژوئــن  ۱۶) آمده است. از آنجا که مبدأ [تقویم] یزدگــردی در ۱۶۳۱۷۳ه دهگانی (در دستگا

                                                    
  مذکور در پانویس پیشین.» خاستگاه ...«بنگرید به مقالۀ  .١
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)، که روز اعتدال بهــاری م۱۰۷۹مارس  ۱۵شده بر مبدأ تقویم ملکی (  ثابت است، تفاوت محاسبه
  کند. در همان سال است، داللت می

   پ:۳برگ 
والشهور الملکیــه التامــه) تعــداد  های ملکی (اّیام السنین ماهو  ها کامل سال تعداد روزهای جدول

 ۵۶ ،۲۸و  ۲۸…  ۳، ۲، ۱بــرای ) اســت گــذاری شده ها پیشــین عالمت جــدول که مثــلروزها را (
های ملکی  دهد. ماه نمایش می های ملکی ماه ۀشد روزهای تجمیع تعداد سال ملکی و نیز ۸۴۰…

عنوان انــدرگاه، کــه در  بــهاضافۀ پنج یا شش روز در انتهای سال،  هر کدام شامل سی روز است (به
تعریف در این جدول نیز ، چنان که در  پسشود).  دزدیده، نامیده می یعنی مسترقه، دستورالمنجمین

های خورشیدی حقیقی استفاده  شود، از ماه دیده میهای بعدی  م ملکی و گروهی از زیجتقویاصلی 
و  هــا)مجمــوع (مضــارب ســال های سالهای مربوط به  ستون). مقالهادامۀ بنگرید به است (  نشده
(الســنون المجموعــه والســنون المبســوطه) بــه شــکلی  ســال] ۲۸تا  ۱های مبسوط (منفرد) [ سال

1تر سال خورشــیدی حقیقــی، بــر اســاس ســالی بــا طــول  هماهنگ، جای مقدار دقیق
روز  4365

سال به  ١مینبیست و پنجین، نهمین تا اولین، پنجم بسوطم های سالاست. در جدول   سنجیده شده
 اند. روزه ۳۶۶تعیین شده و در حقیقت  ]ک[با عالمت  کبیسه های سالعنوان 

بینیم؛ از آنجــا کــه  ها مــی در این جا تفاوتی بنیادی بین ساختار اّولیۀ تقویم ملکی با اغلب زیج

1 طول سال خورشیدِی حقیقی اندکی کمتر از
چهارساله، به  ۀروز است، اعمال مداوم کبیس 4365

تقــویم  پس. جلوتر بیفتدجا شده و از اعتدال بهاری  هجاب به تدریجشود که نوروز  این امر منجر می
یم یولیانی تعداد روزهای کبیس گیرد و  کمتری در نظر می ۀملکی، مانند تقویم گرگوری، نسبت به تقو

 نظام کبیسه
ً
 در  محاسبه می چنینها این پدیده  د. در اغلب زیجگیری متفاوتی دار  اساسا

ً
شود که تقریبا

نظام کامل  پسنه چهارم.  ،بعدی، نسبت به کبیسۀ پیشین، سال پنجم است ۀسال کبیس ،سال ۳۰هر 
وجــود  عــادی پیــاپیشود که هر چند سال یک بار، چهــار ســال  گیری تقویم چنین تعیین می کبیسه

اند که، به جای سه سال،  ی کبیسههای سال کدام تر در تقویم، و دقیق تر خواهد داشت؛ به عبارت ساده
 فقط از پسکه بالفاصله  ای کبیسه های سالآیند (از این اطالعات همۀ  می عادیپس از چهار سال 

ادامــۀ بنگریــد بــه بیگ ( الغ زیج سلطانی). برای مثال طبق شوند علوم میآیند، م ی میعادسه سال 
یم ملکی عادیای که به دنبال چهار سال  سهکبی های سال) مقاله ، ۳۸، ۵های  ســال آینــد می  در تقو

 هستند.… ،۱۳۷، ۱۰۴، ۷۱

                                                    
  م است. غلط هفدهمین آمدهدر متن انگلیسی به .١
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   پ:۴برگ 
یمجدول جامع ت بیرونی (غزنه،  قانون مسعودیگانه (الجدول الجامع للتواریخ الثالثه) از  سه های قو

در ســال  ۱۰۰۰… ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰…۳۰، ۲۰، ۱۰… ۳، ۲، ۱روزهــا را بــرای  تعــداد ١ق) ۴۲۱
یک جا تقویم ملکی با تقویم بیزانسی  چونهای ایرانی، عربی و بیزانسی/ملکی آورده است.  تقویم

 اســت، پ آمده۳روزها با جدولی که در بــرگ  تعدادبر اساس سال یولیانی است. این  دوباره، آمده
) نســبت بــه ۳۰,۲۷,۴۱,۱=۳۶۵۲۵۰در تعداد روزهای هــزار ســال ( یبزرگ توافق دارد اما اختالف

. ایــن اخــتالف، از نظــر داردروز)  ۳۶۵۲۴۲تعداد روزهای هزار سال خورشیدی حقیقی (حــدود 
تقویم  پیدایش وروز انتقال به جلو)  ۱۰(مقدار، در حدود اختالفی است که منجر به اصالح تقویم 

 شد. م۱۵۸۲گرگوری در سال 

   ر:۷۸برگ  
; خورشــید در اوج ه ازایب (وسط) البروجی میانگین ةطول دایر برایجدول تعدیل زمان  °25 جــوزا  40
 بر من جوزا که مبلیالیها یؤخذ بوسط الشمس علی ان االوج فی  (جدول تعدیل االیام

ً
). این جدول ظاهرا

;البروج ( دایرةبرای میل انی تمقادیر ب °23 ) جــزء ۶۰جــزء از  ۲;۴۵,۴) و خروج از مرکز خورشــید (35
;برابر با ، ق۲۶۷مبتنی است. بتانی خود مقدار اوج را برای سال  °82  1° بــا در نظر گرفته است. اگر 14

بــر پایــۀ  یــابیم کــه می، محاسبه کنیم دراست گرفتهروز، که بتانی برای حرکت اوج در نظر  ۵/۲۴۱۰۶در 
; ق ۵۰۰مقادیر بتانی طول دایرةالبروجی اوج خورشید در پاییز سال  °85 ;[معادل  40 °25 جــوزا]  40

ابق دقیقی تط دستورالمنجمیندر گذاری  این نتیجه با برخی دیگر از مقادیر نجومی قابل تاریخ بوده است.
کــه انتظــار داریــم، هماهنــگ نیســت. جــدول تعــدیل زمــان در  چنــاناما با مبدأ تقــویم ملکــی،  ،دارد

زمانی،  ۀح با جدول بتانی تفاوت دارد؛ جدول بتانی تعدیل را، به جای دقیقه و ثانیووضبه دستورالمنجمین
د. در این جدول طول خورشیدی حقیقی جــایگزین طــول خورشــیدی کن ه میعرض استواییبا درجات 

- ۴۱۰(ح  گیالنــیکوشیار  زیج جامعشده است. جدول تعدیل زمان در  متغیر اصلیعنوان  به میانگین
مقادیر  واست  یانگیناصلی آن طول خورشیدی م اما متغیرهای بتانی است؛  لفهؤ) نیز بر اساس مق۴۱۵
  .)است 84°طول اوج  ۀتفاوت دارد (بر پای المنجمیندستوربا مقادیر  وضوحآن به

   پ:۷۸برگ  
خورشــید (الفصــل الســادس فــی  البروجی طول دایرةچهارم، دربارۀ  ۀدر فصل کوتاه ششم، از مقال

پــایین ســمت راســت  ۀخــورد؛ در گوشــ های کوتاه بسیاری بــه چشــم می تقویم الشمس) یادداشت
  خطی غیر از متن اصلی، آمده است: تر، و به یادداشتی به خط درشت

                                                    
  .۱۱۵- ۱۱۴ جا، ص بیرونی، همان .١
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علــی هــذه  ٤٧١مبدأ التاریخ الملکی نهار الجمعة عاشر من رمضان سنة هجریــة  
. فلیعمل التقویم للکواکب علی هــذا التــاریخ  لاواالصول المثبوتة فی هذه الجد

یم ملکی، طبــق اصــول  ( بالمطلوم لیوبالسنة الناقصة والشهر الناقص وا مبدأ تقو
طــول هجــری اســت.  ۴۷۱رمضــان  ۱۰ها، روز جمعــه  ثبت شده در ایــن جــدول

یم  البروجی دایرة و ماه ناقص و روز مــورد  ناقص سال به ازایسیارات طبق این تقو

  .) شود نظر پیدا می
 که اعتدال بهاری، رستتاریخ د یعنی ،است م۱۰۷۹مارس  ۱۵ با تاریخ هجری داده شده برابر 

یم ملکی  شده،  دوم عبارت نقل ۀدهد. جمل نشان می راترین مبدأهای این تقویم  یکی از رایجو مبدأ تقو
 جــاری در نظــر گرفتــهماه و روز  ،سال رایب یانگینحرکت م یها مربوط است به این امر که جدول

یم ملکی به مقادیر جدولت ۱۲۷آبان سال  ۳ در مثال میانگین، ،طولشوند. پس برای یافتن  می  یها قو
یم؛ در مقابــل، در برخــی دیگــر از کن می رجوع، ماه آبان، روز سوم ۱۲۷برای سال  یانگینحرکت م

  . کنیم روز را اختیار می ٢و  ماه قبل یعنی مهر ،۱۲۶، مقادیر مربوط به سال یانگینحرکت م یها جدول

   پ:- ر۷۹برگ  
های مجموع  خورشید را برای سال یانگینخورشید (وسط الشمس) حرکت م یانگینجدول حرکت م

 مبســوطهــای  ســال )،۳۶۱هایی به خط دیگر تا سال  ه با افزودهاهمر( (ملکی) ۲۲۱…  ۴۱، ۲۱، ۱
 های کبیسه)؛ سال های سالعنوان به  ۱۷…  ۵، ۱های  سالگذاری  عالمتبا ( ۲۰…۳، ۲، ۱ناقص 
یم ایرانی ( ناقصهای  ماه ؛۱۰۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۸۰، ۶۰، ۴۰ منفرد ، ١ ملکی)؛و تقو

هــای  طــول یــانگینطــول م رایو تصحیحاتی بــ؛ ساعت ۶۰...  ۳، ۲، ۱ و ناقص روز ۳۱…  ۳، ٢
تصحیح مذکور در طول جغرافیایی  چون. دهدبه دست می درجه ۱۰٥... ۷۷، ۷۶، ۷۵جغرافیایی 

 چون قبــة االرض،طول شهرهایی  یعنی 90°ها  مبدأ طول در این جدول شک بیصفر است  °90

  .استگرگان  و شابورین ،کرمان
روز محاسبه شده بــود (صــرف  ۳۶۵;٢٦,١٤این جدول برای طول سال خورشیدی بتانی یعنی 

در ایــن  کــار رفتــهبــه تعیــین مبــدأ دقیــق  کههای مجموع  سال ستوننظر از ناهنجاری کوچکی در 
طــولی میــانگین روزانــۀ خورشــید بــه میــزان) ایــن امــر بــه حرکــت ســازد را ممکن میمحاسبات 

; , , , °59 8 20 ;برج و  ۱۱ ۀو حرکت ساالن 470 , °29 45 که در حاشیه نیــز بــه خطــی مشــابه مــتن  46
آید که مبدأ تقویم  میجدول چنین برعیت خورشید در مبدأ شود. از موق ، منجر میاست آمادهاصلی 

 . است ق٤٧١رمضان  ١٠همان مبدأ معمول، یعنی به کار رفته ملکی 
خورشیدی خالص اندکی  یانگینحرکت مبه  مجموعهای  سال ستونزمانی بیست ساله در  ۀهر باز
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; بیش از , موافق است. این امر، چنان  مبسوطسال  ۲۰شود که با مقدار مربوط به  می مربوط °01110
، در اصل، تقویم به کار رفته ید آن است که تقویمؤشود، م پ دیده می۳برگ  یکه در جدول گاهشمار

اصالحی، که  یها . اضافه کردن جدولاست از تقویم یولیانی با مبدأ ملکی ای هگونملکی نیست، بلکه 
کند،  ای ملکی واقعی قابل استفاده میه را با تاریخ دستورالمنجمیندر  یانگینحرکت م یها جدول

گاه تقویم ملکــی یــک روز از هر. چنین اصالحاتی، تنها، نیازمند این است که نیستچندان دشوار 
ی طــول ســال زااه ســال بــ ۱۰۶یک بار در هــر تنها به طور میانگین، (افتد  تقویم یولیانی عقب می

 یها دست آمده از جــدول یانگینیت میک روز را از موقع یانگینمقدار حرکت م) خورشیدی بتانی
امــا مــن هــیچ نشــانه میانگینحرکت  ، نــه دســتورالمنجمینچنــین اصــالحاتی در از  ای کم کنیم. 

 دســتورالمنجمین های جدول، نیافتم. یگاهشمار یها و نه در جدول یانگینحرکت م یها درجدول
 می

ً
ما اختالف محتمل یــک روزه بــین توانند در تعیین موقعیت دقیق سیارات نیز به کار آیند، ا عمال

، بــازبینی در هــر به کار رفته است یها آن، که در این جدول ۀساده شد گونۀتقویم ملکی حقیقی و 

 با روزهای هفته( رایانگین های م محاسبه برای موقعیت
ً
  ضروری خواهد کرد. )مثال

  : ر۸۴ - پ ۸۱برگ  
(خاّصة القمــر) و بعــد مضــاعف قمــری  خاصۀ ماه(وسط القمر)،  ماه  یانگینحرکت م یها جدول

د. مبدأ نکن یید میأخورشید را ت یانگینجدول حرکت م مذکور از های بعد المضاعف للقمر) یافتهل(ا
گیری آنها مبتنی بر تقویم یولیانی است نــه  و روند کبیسه ق۴۷۱رمضان  ۱۰ها نیز  ملکی این جدول

یــق اعتــدال بهــاری اســت. همچنــین حرکــات هــای دق گیری آن بر پایۀ زمان تقویم ملکی که کبیسه
 بتانی است و تفاوت طول جغرافیایی بین دو منبع دقیق یانگین ماه مبتنی بر زیجم

ً
; ا °16 به یعنی  45

;عبارت دیگر همان تفاوت بین طول جغرافیــایی رقــه در گــزارش بتــانی ( °73 ) و طــول نصــف 15
 ) است.90°( دستورالمنجمینالنهاری مبدأ در 

   : ر۲۱۶برگ  
 گآمــده اســت ( چنــین دســتورالمنجمینهشــتم در بــاب کواکــب ثابتــه در  ۀدر فصل اول از مقالــ

  ): ۴-۳ ر،سطرهای۲۱۶
را برای سال  های آنها و موقعیت( ...سنة من الکبیسة الملکشاهیةواثبتنا مواضیعها الّول 

 ).…ملکشاهی ثبت کردیم  ]گیری [اول نظام کبیسه

   ر:۲۲۵ -  پ۲۲۳ های برگ 
  ها جدول ستاره

ً
ر آمــده اســت. مــتن ۲۲۵ –ر ۲۲۴هشــتم در برگهــای  ۀدر فصل سوم از مقالــ عمال

ها بــه ســال اول نظــام  های ســتاره کند که موقعیت تکرار می پ۲۲۳کوتاهی در زیر سرفصل در برگ
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الکواکب  صــورایــن جــدول از کتــاب  ییادداشت دیگــر طبق لکشاهی مربوط است.گیری م بیسهک
 چــوناست.  شده گرفته) ق۳۷۶-۲۹۱ن بن عمر صوفی (فارس ا، تألیف ابوحسین عبدالرحمالثابته

در حرکــت قهقرایــی در مربوط است، تصحیحی  ق۳۵۳به سال  صورالکواکبای  مختصات ستاره
; ، به صورتی هماهنــگ،دستورالمنجمینای در  های ستاره د. طولبوسال ضروری  ۱۱۵طول  °1 44 

; در نتیجه، و صورالکواکبتر از بیش °14 بطلمیوس است. این اختالف برابر  مجسطیاز  بیشتر 26

1 در 1° است با حرکت قهقرایی
1° سال یولیانی یا 366

؛ یعنی نزدیک به مقادیری که سدهدر یک  21
  محاسبه شده است. ق۲۱۵به دست منجمان دربار مأمون، خلیفۀ عباسی، در حدود سال 

جدول کواکــب ســه صــفحه اســت و نــام کامــل، طــول و عــرض، جهــت (شــمال یــا جنــوب 
 ثابت در ۀ) برای هر کدام از صد ستار[خنثی] لمیا  قاطع، سالم( قدر، مزاجات، افعالالبروج)،  دایرة

  : چنین است ر۲۲۴است. سرفصل آن در برگ  مدهآ آن
 یزدجردیة. تمحرومیة  غشصمواضع الثوابت الّول سنة الکبیسة الملکیة وهی سنة  

ملکــی برابــر ســال  ]گیری [کبیسه ]نظام[های کواکب ثابت برای سال اول  موقعیت(
 . )یزدگردی ۴۴۸[معادل] رومی  ۱۳۹۰

 ق)٤٧١مــیالدی ( ۱۰۷۹، برابر اســت بــا ســال در واقعشده،  هعرضو یزدگردی  رومی های سال 
روز  چــونشــد).  روز پیش از اعتدال بهــاری، آغــاز می ۱۸فوریه، تنها  ۲۵یزدگردی از  ۴۴۸(سال 

دقت  یسه با میزاندر یک روز، در مقا تقدیم اعتدالین در اثرعنوان مبدأ تعیین نشده و حرکت  دقیقی به

 . ها استخراج کرد از این داده توان نمی است، تاریخ دقیق مبدأ را ناچیزشده،  هعرضمختصات 

  ر۲۲۷ –پ ۲۲۵های  برگ 
ها مــورد نظــر بــوده، ســاختار و  ی کــه در آن جــدولهای ســالای دیگــر، جــز در  چهار جدول ستاره

 مشابه دارند. سرفصل برگ  سرفصل
ً
 تمطاحوال الثوابت الّول سنة   :استب چنین  ۲۲۵هایی تقریبا

 .٠ لــومن الکبیسة الملکشاهیة علــی عــرض  برومیة وهی اّول سنة  غشصایزدجردیة و هی سنة 
گیری  نظــام کبیســه ۲بیزانســی و ســال  ۱۳۹۱ یزدگــردی، برابــر ۴۴۹در ابتدای سال (احوال ثوابت 

 . )36° ملکشاهی، در عرض جغرافیایی
 ۹۲و  ۶۲، ۳۲یزدگــردی، برابــر بــا  ۵۳۹و  ۵۰۹، ۴۷۹ های ســالسه جدول دیگر مربــوط بــه  

، است. پس این چهار جدول، انجام محاسبات را رومی ۱۴۸۱و  ۱۴۵۱، ۱۴۲۱ های سالملکشاهی و 
ســازند. مقــادیر  پــذیر می امکان یمــیالد ۱۱۷۰تــا  ۱۰۸۰ های سال ثابت مهم در بازۀ ۀستار با سی
فاصــله از اســتوا، ارتفــاع  شامل، دایرةالبروجیها، عالوه بر طول و عرض  شده در این جدول  ضبط

نهار، نصف قوس نهار، مطالع درجۀ ممر، مطالع درجۀ طلوع و مطالع درجۀ مغیب بیشینه، تعدیل 
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 در  ها همه مقادیری ینااست. 
ً
  وند.ر می به کاردر احکام نجوم تنظیم زایچۀ بزرگان، یعنی اند که معموال

 گان همستار مربوط به های و داده  های دقیق اشاره نشده به تاریخ چونکنم:  بار دیگر یادآوری می
ها اطالعاتی در مورد مبــدأ تقــویم  های بیشتر را ندارند، پس این جدول گیری نتیجهبرای دقت الزم 

  .دهند دست نمی بهبه کار رفته طول سال خورشیدی حقیقی  وملکی 

  زیج مفرد. ٣
شــده بــه زبــان فارســی اســت. ایــن زیــج را  ین زیج نگاشتهرت کهندانیم،  که می آنجا ، تازیج مفرد

طبــری بــه ســبب  کــرد. ، تــألیفق۵۰۰طبــری، در حــدود ســالحاسب  ایوب ابوجعفر محمد بن
 عنــوانبه وی را در آمل ساخت، مشهور است. گذشته از این  ق۴۷۵ ابزارهایی نجومی، که به سال

 ۀنسخ شناسیم. می اسطرالب و  احکام نجوم ،حسابشده دربارۀ  های شناخته ترین رساله کهن  فمؤل
ایــن . وجــود داردبــرگ)  ۱۸۰( ١ .۱Oبه نشانی براون  در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج زیج مفرد یکتای

در فارســی (بــاب  ۱۷۰و در مجمــوع بــیش از  است تقسیم شده " و "عملی"عملیدو مقالۀ "زیج به 
بــر  و برد می را به کار یزدگردی به اثر اصلی تقویم ات متعلقسیارای ه دارد. مجموعۀ جدول») در«

که  ا چیزی اماست.  دهکر رصد ق۲۹۰انی در حدود حرکت میانگینی است که بت های هشخصمپایۀ 
بر  و های درشت کوفی با عنوان اتسیار یها جدول یگری ازکند مجموعۀ د میتوجه جلب اینجا در 
مربوط خط کوفِی درشت  مطالع بلد با عنوانی به هماننیمۀ دوم یک جدول  .تقویم ملکی است پایۀ

 ایــن مجموعــه است. جدول تعدیل زمــان دانسته شده) 32°به شهر اصفهان (با عرض جغرافیایی 
 مشــابه همــان جــدول در 

ً
محاســبات بــر پایــۀ بایــد  هــر چنــد کــه ،اســت دســتورالمنجمینکامال
 با   یمستقل

ً
  های اندکی متفاوت صورت گرفته است.  شخصهمباشد که احتماال

بــه  زیــادیشــباهت  .۱O نســخۀ بــراون کــوفی در ۀ به خطمجموع میانگینحرکت  یها جدول
ها موقعیــت  ها یکسان نیست. این جدول دارد اّما با آن دستورالمنجمین یانگینحرکت م یها جدول

مقــادیر متغیــر  ای از ، که زیرمجموعــه۲۰۱، ... و ۱۴۱، ۱۲۱های مجموع ملکی  را در سال میانگین
هــا  این دو متن در مورد ماه های ستونمتغیرهای . کنند عرضه میهستند،  دستورالمنجمین اصلی در

در ایــن دو مــتن  مبســوطهای  ســال های ســتونبسیار مشابهند.  بسوطهای م و در مورد سال یکسان
ســاله  ۲۰ای  های مختلف در بازه های کبیسه را در موقعیت های یکسانی دارند اما سال مقادیر متغیر

اولــین،  دســتورالمنجمینامــا در  سه انــد،های مضرب چهار کبی براون سال دهند: در نسخۀ قرار می
بــرای  ها ســتوندر  میــانگین حرکــات مقادیرهفدهمین ســال کبیســه اســت.و ...  ،پنجمین، نهمین

  های کوتاه دوره
ً
ندارنــد. ســرعت حرکــت  کامــل هــای بلنــدتر انطبــاق مشابهند، اما در دوره تر عمال

                                                    
1. MS Browne O.1 
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ثانیــه  ۳۲رشید همیشه به انــدازۀ خورشید در هر دو متن یکسان است اما طول حقیقی خو یانگینم
  میانگین ماهاختالف دارد. سرعت حرکت 

ً
 ماهاختالف دارد و طول حقیقی  سدهثانیه در هر  ۶حدودا

ها  موقعیت  تفاوت مؤلفۀ ثابت دراست.  متفاوتثانیه  ۳۵دقیقه و  ۶ملکی به مقدار  ۱۰۰نیز در سال 
  شاید به خاطر

ً
در آنجــا   ها باشــد کــه جــدول هایی یی محلای طول جغرافیا درجه ۳تفاوت حدودا

حاکی از به کارگیری سرعت حرکت میانگین  ماهدر طول کند تغییرات تفاوت با اما اند محاسبه شده 
 هاست.  دو مجموعه از جدول اندکی متفاوت

ً
از کــار ای  های اصلی ســیاره مشخصهبرخی از  ظاهرا

اســت. در هــر  الزم ها رابطۀ دقیق بین زیج برای کشف یتر ، اما پژوهش دقیقاست بتانی گرفته شده
و  زیــج مفــردکــوفی در  ی بــه خــطهــای عنــواندارای  یها میــان جــدول  بیشترین شــباهت ،صورت

های  ســال های در ســتونو هــم  بســوطهای م سال های ستوناین است که، هم در  دستورالمنجمین
دارد. ایــن نشــان  وجــودمشابهی برای آن سیاره  یانگینسال، حرکت م ۲۰مجموع هر سیاره، در هر 

س نــه بــر اســادر واقــع ، دستورالمنجمینهای  کمبریج، مانند جدول ۀنسخ  یها دهد که جدول می
 یولیانی با مبدأ تاریخ ملکی بنا شده است. تقویم ملکی بلکه بر اساس تقویم

  ١لیفا هوی هوی. زیج ۴
یــک  )نزدیک پکــن امــروزی(ر پایتخت خود دادو مغول چین د انمیالدی فرمانروای ۱۲۷۳در سال 

گو  نفر، از جمله چندین مــنجم و غیــب ۴۰به همراه رصدخانه تأسیس و قریب   مرکز نجوم اسالمی
 همــان جمال ٢ژامالودینگ. اولین رئیس این مرکز نداستخدام کرد

ً
الــدین محمــدبن  بود که احتماال

  ینرشیدالدبه نوشتۀ طاهربن محمد زیدی بخاری است که 
ّ
 ســالدر  جامع التــواریخدر  هفضل الل

رصــدی   ۀالدین هــدایت یــک برنامــ . جمالبودخدمت حاکمان بزرگ مغول  م) در۱۲۵۰ق (۶۴۸
با حمایــت نخســتین ، م۱۳۸۳این زیج، در سال  گسترده و تألیف زیجی فارسی را بر عهده داشت.

  لیفاهویهویعنوان  امینگ، ت ۀسلسل امپراتور
ً
(نظام نجومی اسالمی)، به چینی ترجمه شد. اخیــرا

 ۶۰۴۰ نســخۀ شــمارۀملــی فرانسه، ۀ(محفوظ در پاریس، کتابخان فینینُج زیج َس ام که  متوجه شده
(نزدیک  ٣پولکوورصدخانه پژوهشگران به وسیلۀ م ۱۹ ها، که در قرن ای از جدول ) و مجموعهعربی

  دارند. لیفاهویهویمشترک زیادی با زیج  یها پترزبورگ)، در چین به دست آمد، جدول سن
و به چینی ترجمــه  نه تنها به این دلیل که در چین تنظیم ،است یجالب بسیار زیج لیفاهویهوی

 جدید نجومی بنا نهاده شده و  مشخصهشده است، بلکه به سبب اینکه بر اساس 
ً
 فهرستیهای عمدتا

ستارگان  های غربی و چینی ترین انطباق بین نام کهنبا  و ستاره با مختصات غیربطلمیوسی ۲۷۰از 

                                                    
1. Huihui lifa 
2. Zhamaluding 
3. Pulkovo 
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. استعربی و فارسی های زیج متفاوت باهای با ساختارهای  شامل جدولهمچنین دارد. این زیج 
دارنــد بــر  یهای پترزبورگ هــر ســه جــدول و نسخۀ خطی سن ینففیسنجو  لیفا هوی هویهای  زیج

یم ملکی و  متغیــر   های شمسی حقیقی با طول ها، ماه . ماهآید میکه در ادامه  هایی یویژگاساس تقو
بروج و در دو  چینی نام چینی ۀها در ترجم اند. ماه مربوطه های مبتنی بر زمان ورود خورشید به برج

طول م خطی نام رایج فارسی به خود گرفته ۀنسخ سال خورشیدی چنــان کــه در تقــویم  یانگیناند. 
 ق، گردشی با دورۀ تناوب دقیاست ملکی آمده

ً
سال کبیســه  ۳۱ساله دارد. از آنجا که این دوره  ۱۲۸ ا

´ دارد، تعداد کل روزها در این چرخه برابر است با + =128 365 31 سال  میانگین؛ طول 46751
ساله، هر  ۲۹ساله و یک گروه  ۳۳است؛ در هر چرخه سه گروه روز  ۳۶۵;۱۴،۳۱،۵۲،۳۰ با برابر

چینی مبدأ مشخص نیست  ۀی، وجود دارد. در ترجمعادی پیاپکدام شامل یک بار وقوع چهار سال 
وری مغول، ربط داده شده و مطابق اعتدال تگذار امپرا مبدأ به چنگیزخان، پایه ینفیسنج زیجاما در 

  است. م۱۲۰۷مارس  ۱۴بهاری در 
بر  را هم حرکات سیارات یها شده بر من است که جدول یکی از دو زیج شناخته ینفیسنج زیج

یم ملکی  کوفی  ی با عناوینها و جدول دستورالمنجمین؛ بر خالف ندکرده ا واقعی عرضهاساس تقو
تقــویم ملکــی بهــره  مبدأشدۀ یولیانی با   ) که از تقویم سادهزیج مفردکمبریج از  یکتای(در نسخۀ 

را در اولین  ماهو  اتسیار یانگینهای م و طول خورشید دایرةالبروجیطول  ینفیسنج زیجاند.  هگرفت
ــال ــل  ۲۸۴.... و  ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷های  روز س ــک دورۀ کام ــی ی ــانی، یعن ــاله،  ۱۲۸چنگیزخ س

بر  روشنیبههر دو اثر ، ندارد نوعجدولی از این  هوی هوی لیفا بندی کرده است. اگرچه زیج  جدول
  .هستندمشابهی  یانگینهای حرکت م مشخصهاساس 

َ زیج محقق - ۵   وینَواب
الزیج  به نام بر اساس تقویم ملکی است، زیج فارسی اتها سیار شامل جدول دانم میدومین زیجی که 

، تألیف محمد بن علی خواجه شمس المــنجم وابکنــوی المحقق السلطانی علی اصول الرصد ایلخانی
 مهم، و ق۷۲۰، ح بخاری (مراغه/ تبریز

ِ
 اصیل،  بسیاری جنبه از) است. این زیج

ً
نســخه  ۵یا  ۴ها کامال

ترین نسخه  ترین و کامل در دسترس ۲۶۹۴نسخۀ موجود در استانبول، کتابخانۀ سلیمانیه، ایاصوفیا  دارد؛
) تنها نســخۀ موجــودی ق۶۸۰ح الدین مغربی (دمشق و مراغه،  محی ادوار االنوار ماننداست. این زیج 

در مراغــه  ق۶۸۰و  ۶۷۰های  ای جدید، که در دهــه های سیارهمشخصهاست که، با تغییراتی جزئی، از 
که به دســتور ایلخــان محمــود غــازان خــان کند. وابکنوی اصالح تقویم ملکی را،  استفاده می رصد شد

ایــن اصــالح شــروع دقیــق ســال  اســت. ق) انجام شد، توصیف کرده۷۰۳- ۶۹۴حاکم ایلخانی (حک 
وز متغیرند، ر ۳۲تا  ۲۹های خورشیدی حقیقی، که بین  تعیین کرد و برای ماه دوباره خورشیدی حقیقی را 

کمی پیش ق،  ۷۰۲(م ۱۳۰۲ مارس ۱۳. مبدأ دورۀ غازان خان، اعتدال بهاری در به کار برد های ترکی نام
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 با هدف شامل کردن تاریخ رصدهای انجام شده در مراغه، مبــدأ  است.) شاز مرگ
ً
اما وابکنوی، احتماال

) م۱۲۶۶(اعتدال بهاری ســال ملکی  ۱۸۸را آغاز سال  زیج محققدر  گانو جدول ستار اتحرکات سیار
 
ً
روز است (همان  ۳۶۵;۱۴،۳۰قرار داده است. طول سال خورشیدی، که بنا بر محاسبات مغربی حدودا

سال  ۲۹ شاملروزه  ۴۳۸۲۹ساله یا  ۱۲۰)، به یک چرخۀ خورشیدی هم به کار بردمقداری که وابکنوی 
ساله با یک بار ظهــور  ۳۳ساله و یک گروه  ۲۹سه گروه  شاملشود. در نتیجه هر چرخه  کبیسه منجر می

ش چرخــۀ کــاملی را، متشــکل از یــانگینحرکــت م یها . وابکنــوی در جــدولاســت عادی پیاپیسال  ۴
رود، موقعیت خورشید در سال  . چنان که انتظار میاست آورده، ۳۰۸...۱۸۸،۱۸۹،۱۹۰های ملکی  سال

در ســاختار  ســنجیفنیزیــج و  زیج محققدر یانگین ها حرکت م . جدولیکسان است ۳۰۸و  ۱۸۸های 
به احتمال . متفاوت استآشکارا  اند به کار بردهکه  نیییانگهای حرکت م مشخصهند، اگرچه هبسیار مشاب

ای از زیج وابکنــوی  در تبت به نسخههشتم هجری ی هنگام تألیف زیج خود در اواخر قرن نفیسنج زیاد
  .رسی داشتدست

ر زیج. ۶   های دی
های  جــدول گــاهیو  شــامل توصــیفو بعد از آن  سدۀ ششم هجری های دیگر در یاری از زیجبس

کتابــت الدین ابوالقاسم ابن محفوظ منجم بغدادی (بغــداد،  مثال زیج جمال هستند. تقویم ملکی
 پ۲۶بــرگ )، در ۲۴۸۶ملــی فرانســه، عربــی  ۀپاریس، کتابخانــ یکتای ۀ، موجود در نسخق۶۸۵

ســه ســتون  هر تاریخ یزدگردی دارد. این جدول شامل ااریخ ملکی متناظر بت ۀجدولی برای محاسب
، ۵۵۰، ۵۲۰، ۴۹۰های یزدگــردی  ســال ملکی پیش از نوروز ی که نوروزتعداد روزهای برایاست 

 همان تعداد از تر کوتاه روزه) ۳۶۵ایرانی (  سال ۳۰، ...، ۳، ۲، ۱زمانی که  مدت؛ است ۱۰۰۰ ...،

1روز  تر از اندکی کوتاههای خورشیدی حقیقی ( سال
که خورشید   زمانی مدت؛ و استروز)  4365

توان زمــان دقیــق ورود  می این سه ستونبرج نیاز دارد. با افزودن مقادیر مناسب از  هر برای عبور از
کرد. تمــام مقــادیر جــدول بــر  خورشید به هر برج را، که به معنای شروع ماه ملکی است، محاسبه

. طــول ســتا ، داده شدهخامسهکسرهای شصتگانی تا  ۀحسب روز، ساعت، دقیقه و ثانیه، به اضاف
  ساعت است که بــا زیــج حــبش ۵;۳۳,۳۵,۲۷,۵۲,۴۶ روز و ۳۶۵ثابت سال خورشیدی حقیقی 

توافق  ،است اشتهدثیر أت ی دیگر همها خیلی جنبه ازبر زیج بغدادی  که) ق۲۴۰ح  ،حاسب (سامرا
یم ملکــی  سالمیانگین بین  زمانی ۀکامل دارد. در نتیجه، مطابق این زیج، فاصل های کبیسه در تقو

  . تشدا یمخواهسال، یک بار چهار سال عادی پیاپی  ۲۹یا  ۲۵از این رو هر ، و استسال  ۴٫۱۵
و ساعت  تاریخ یزدگردی برای)، جدولی ق۶۷۰، ح (مراغه زیج ایلخانینصیرالدین طوسی، در 

این جدول بر دارداست،  ۳۰۰...،  ،۳، ۲  ،۱های ملکی  آغاز سال ۀدهند اعتدال بهاری که نشان  پایۀ. 
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. است) ق۳۸۰ح  ،از ابن یونس (قاهرهبرگرفته روز، ظاهرا  ۳۶۵;۲۰,۳۶,۲۷,۳۲,۱۴ طولبه سالی 
ن بــه هــر چهــار سال، و هم چنی ۴٫۱۲۶ های کبیسه به مقدار لفه به میانگین زمانی بین سالؤاین م
  ١.انجامدمیسال)،  ۲۹سال (و گاهی  ۳۳ی در هر پیاپیی عادسال 

 به زیج
ً
 ،(همدان ایلخانی ۀزیج عمدطوسی وابسته است،  نصیر الدین زیجی دیگر، که مشخصا

بن قاسم خوارزمی مشهور به عالءالدین یا عالء منجم بخــاری  )، تدوین علیشاه بن محمدق۶۸۵
 ۀملــی فرانســه، نســخ ۀهای پاریس (کتابخانــ  آن موجود است. من نسخهاست، که چهار نسخه از 

در  به کار رفته  ام. تقویم ملکی ) را دیده۳۳۶۷ ، شمارۀملک ۀ) و تهران (کتابخان۱۷۳شمارۀ فارسی 
این  این زیج چند ویژگی متفاوت نسبت به دیگر نمونه یمهای ذکر شده در اینجا دارد.  ، که تاریخ تقو

اعتدال بهاری سال معرفــی تقــویم ملکــی) را مبــدأ  یعنی( ۱۰۷۶مارس  ۱۲، شدهخوانده سلطانی 
طول ه ی، بحقیقهای خورشیدی  است) و ماه ۱۰۷۹ها که مبدأ آنها سال  گرفته (برخالف اغلب زیج

شود فهرستی است کــه  دیده می عمدهیج ز. نخستین جدولی که در را به کار می برد روز ۳۲تا  ۲۹
یم تاریخ و زمان اعتدال ، ۲۰۰های ملکــی  های رومی، فارسی و عربــی بــرای ســال بهاری را در تقو

، ۲، ۱ متناظر باها و روزهای  سال همچنین تعداد دهد. این زیج به دست می ۵۸۰، ...، ۲۴۰، ۲۲۰
یم همیندر و با دقت دو رقم کسری شصتگانی  ملکی سال ۲۰، ...، ۳   دهد. نشان می را سه تقو

 أ، تیج اشرفیزجدول تبدیل مشابهی در 
ّ
ه سنجر کمالی معروف به سیف منجم لیف ابی عبدالل

این جدول در نسخشوددیده می) ق۷۰۰یزدی (شیراز، ح  ، مــتمم فرانســه ملی ۀپاریس (کتابخان ۀ. 
 ) و نسخه قم، که اخیر۱۴۸۸فارسی 

ً
کــه از حیــث  زیــج اشــرفی، وجود دارد. است شناسایی شده ا

تقویم خراجی های قدیمی بسیار مهم است، از  زیج اتهای سیار اشتمال بر اطالعات زیاد از جدول
 اول که مبــدأ تــاریخی آن اعتــدال بهــاری ســال کند ) استفاده میتقویم ملکیای از  (به عنوان گونه

 .میالدی) است ۶۲۲( یهجر
...  ۳، ۲، ۱متنــاظر بــا  اد روزهایجدولی برای تعد) ق۸۴۰الغ بیگ (سمرقند ح  زیج سلطانی

(با دقت چهار رقم کسری شصتگانی)  ملکی  سال ۱۰۰۰، ... و ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰...  ۳۰، ۲۰، ۱۰
 طول سال خورشیدی حقیقی دقیق پایۀ. این جدول بر دارد

ً
که  است روز ۳۶۵;۳۲,۷,۳۳,۱۴ با برابر ا

بــه زمــان  مقــداراســت. ایــن  الغ بیــگ در زیج حرکت میانگین خورشید های پایۀ جدولهمچنین 
 سال ۳۳در هر  یک بار یپیاپسال عادی  ۴در نتیجه به و   های کبیسه بین سال سال ۴٫۱۲۳یانگین م

  . انجامدمیسال  ۳۷ ندرت)یا (به

                                                    
یم ملکی در  زندگینامۀ علمی دانشورانو روزنفلد در مقالۀ "عمر خیام" در  ظاهرًا یوشکیویچ .١  زیجو  زیج ایلخانیمی گویند که بخش تقو

یمی هستند که خیام ابداع کرد. اما در هر دوی این زیج سلطانی گیری  ها طول سال خورشیدی حقیقی و نظام کبیسه الغ بیگ بیانگر تقو
  های حرکت میانگین قابل استخراج است. حاصل از آن برای تقویم ملکی به روشنی از جدول
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اه حل خطی برای تعیین الگوی ر نابغۀ حساب ازالدین جمشید کاشانی  که غیاث یستن عجیب
ی ها )، به خالف زیجق۸۲۰ح  ،(کاشان یا شیراز  زیج خاقانی. او در نبودتقویم ملکی راضی  ۀکبیس
. این تغییر، در را در نظر گرفتطول اوج خورشید  کندملکی، تغییرات  در جدول تعیین نوروز، دیگر

و بطلمیوسی خورشید، تنها به این دلیل است که طول سال خورشیدی حقیقی ثابت نیست،  الگوی
درونیــابی بــا اســتفاده از روش  کاشــانی، جمشــید .کنــد تغییــر میزمــان بســیار کنــد  بــا گذشــت
 غیرزمان اعتدال بهاری بر اساس طول مت ۀ، محاسبچهار متغیر مختلفبا  یدر جدول ای هوشمندانه

  سال خورشیدی را با تعدادی جمع و ضرب ساده ممکن کرده است. 

 گیری . نتیجه٧
بــرای رسد کــه ایــن تقــویم  به نظر می المنجمیندستورتقویم ملکی در  ها به  ارجاعبر اساس مرور 

تقویم ملکــی را گیری  بر آن بوده که نظام درست کبیسهتنظیم شده است. نویسنده  سهولت محاسبه
یم یولیــانی  گیری روش کبیســهبــه جــای آن از  و نکنــد اعمال یانگینحرکت م یها برای جدول تقــو

و هــم بــرای  اتســیار یــانگینبــرای حرکــت مهم  ،مبدأ تقویم ملکی اما اینکه ده است.کر استفاده
بوده است.  مهمزیج  مؤلفانبرای این تقویم دهد که  نشان می ؛است به کار رفته گانهای ستار جدول

 متن هم هست. اگر بخش مفقود فصل گاهشــماری یافتــه شــود،های ایرانی  ریشه امر حاکی ازاین 
  .آشکار شود تقویم ملکی ۀدربار بیشتریشاید اطالعات 

را با  یانگینهای حرکت م جدولاست تصمیم گرفته دستورالمنجمین  ۀکه نویسند عجیب نیست
وابستگی به زمان دقیــق اعتــدال بهــاری،  خاطرکند. تقویم ملکی به  تدوینتقویم ملکی غیراصیل 

حتــی د صــحیح ســال و اعــدتای کــه شــامل  دوره عنــوانای بسیار طوالنی دارد (به  تمایل به چرخه
را بــر  یــانگینهای حرکت م ). چنان که دیدیم دو زیج اخیر جدولباشدد صحیح روز ادتع المقدور

مطالب نجــومی اصــیل در  چوناند.  کرده تهیهساله  ۱۲۸و  ۱۲۰های  اساس تقویم ملکی با چرخه
  .استنبوده  کاریقادر به انجام چنین  خودشمتن  ۀنویسند شایداست  بسیار کم دستورالمنجمین

یسند ستفادۀبرای ا دلیل احتمالی دیگر تقویم ملکی در  ۀشد  ساده صورتاز  دستورالمنجمین ۀنو
بیشتر این موارد از جمله آثار  چونمربوط به منابع وی باشد.  تواند می، یانگینحرکت م یها جدول

از ایجــاد تقــویم ملکــی توســط منجمــان  پــیش، استبسیار مهم  شان گاهشناسیبیرونی که فصل 
اند، بسیار محتمل است که  ، نوشته شدهدستورالمنجمینکمتر از سی سال قبل از تالیف  در ملکشاه

یم نداشته این گیری  تعریف و نظام کبیسهمورد نویسنده منبع قابل اعتمادی در  ســفانه أ. متاستتقو
یافتن جزئیات بیشــتر را بــرای درک اینکــه  ،پاریس یکتای ۀدر نسخ تقویم ملکی دربارۀ یفصل نبودِ 

 است.ساخته  ناممکن یسنده چگونه مبدأ تقویم ملکی و طول سال ملکی را تعیین کردهنو
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یک رسالۀ سانسکریت  درجه در کی سینوس تعیین

  ١با الهام از مثلثات دورۀ اسالمی

  ٣و ک. راماسوبرامانیان ٢کلمنس مونتل
  ٤ترجمۀ مریم زمان

  مقدمه
معروفی به زبان سانسکریت اســت کــه ها) رسالۀ نجومی ٥(سرآمد همۀ سدهانت َسرَوِسدهانتراجا

ها و کارهای عملی اخترشناسی قــرن هفــدهم مــیالدی (یــازدهم هجــری) در  بینشی از کنه گرایش
نیتیانندا که منجم دربار شاه جهان حاکم مغول دهلــی بــود آن را در شبه قارۀ هند به دست می دهد. 

فصــل در  ۱۲شامل ابیــاتی در کتابی سترگ از نظر حجم و محتوا  سروسدهانتراجام نوشت. ۱۶۳۹
آمده اســت).  ۱ای از مطالبش در جدول  حوزۀ اخترشناسی، از تقویم گرفته تا ابزارهاست (خالصه

های علــوم  های ســنتی نیتیاننــدا بــا مفــاهیم و مشخصــه های اولیۀ اثر نشان داده است آموزهبررسی
ی از ترجمــۀ مجموعــۀ شک آشــنایی او بــا ایــن ســنت اخترشناســ اسالمی پرورانده شده است. بی

برآمده است که حــدود  ٦جهانی  زیج شاهنقل شده دز  زیج الغ بیگهای نجومی  عظیمی از جدول
تــرین از مهــم سروســدهانتراجاتر انجام داده بود. به خاطر چنین تأثیری بر نیتیاننــدا،  یک دهه پیش

 ۱۷سانســکریت در قــرن هــای  منابع ردیابی انتقال اخترشناسی و ریاضیات دورۀ اسالمی بــه آموزه
  میالدی است.

                                                    
1. “Determining the Sine of One Degree in the Sarvasiddhāntarāja of Nityānanda”, SCIAMVS, vol. 19, 2018, pp. 1-52. 
2. Clemency Montelle 
3. K. Ramasubramanian 

 maryam_zamani77@yahoo.comکارشناس ارشد تاریخ علم، همکار گروه تاریخ علم بنیاد دائرةالمعارف اسالمی،  .٤
  ها. در منابع عربی: "سندهند"؛ به معنای آموزه .٥
نوشته شده بود، وزیر شاه جهان (نوۀ  زیج جدید الغ بیگق. این زیج را که بر پایۀ ۱۰۲۰زیج فارسی تألیف فریدالدین در هند در حوالی  .٦

نام داشت  سدهانت سندوخواست که آن را به سانسکریت ترجمه کند. ترجمۀ سانسکریت آن که نیتیانندا اکبر شاه گورکانی) پسندید و از 
  های سنتی نگاشت. م را بر پایۀ آموزه سروسدهانتراجا نیتیانندابا اقبال عمومی مواجه نشد، از این رو 
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  نام فصل  بخش

  ١گانیتا

 معقوالت فلسفی - ۱
 موضع میانگین -۲
 موضع حقیقی -۳
 سه پرسش: جهت، مکان، زمان -۴
 ماه گرفتگی -۵
 خورشید گرفتگی -۶
 ارتفاع درجات ماه -۷
 مقارنۀ ستارگان و سیارات -۸
  ارتفاع ستارگان و سیارات بر حسب درجه -۹

ال
ُ
 ٢گ

 نگاری کیهان - ۱
 ذات الحلق -۲
  نجومیابزارهای  -۳

  سروسدهانتراجا: محتویات رسالۀ ۱جدول 

یکی از مباحث نمادین این انتقال مثلثات است. در اوایل اثر، مطالب نیتیانندا دربــارۀ مثلثــات 
بیت را پیش از آغاز فصل سوم مربوط  ۶۷ها مرسوم بوده است. او  سدهانتآمده، چنان که در بیشتر 

هــای نــادری اســت کــه داده است. این یکی از متنبه موضع حقیقی سیارات به مثلثات اختصاص 
 کتابی در مورد اخترشناسی است،  سروسدهانتراجاتفصیل به مثلثات پرداخته است. چون  به

ً
اساسا

ها را بیاورد. اما ترجیح داد آن توانست به اجمال به مثلثات بپردازد و تنها جدول سینوسنیتیانندا می
کند. شاید این ناشی از اعتقادات اوست به اینکه فهــم درســت  مند بیان را به روشی مشروح و نظام

کــه بــه عنــوان چارچوب نظری مهم است، نه فقط به عنوان فــردی شــاغل در علــوم بلکــه بــرای آن
  کند:  پژوهشگری راستین شناخته شود؛ تمایلی که در همان ابتدا بیان می

ق پشــت محاســبۀ گوینــد کــه منطــدان تنها به کسی میای معلمان محترم! ریاضی«
دانند. پس [با مخاطرۀ توضیح دادنش،] حتی نادانی چــون مــن آرزوی را می ٣ِجیب

  »انجام آن را دارد.

                                                    
  است. م» ریاضیات«به معنای » گانیتا«در زبان سانسکریت،  .١
  است. م» کرۀ سماوی«به معنای » ُگال«زبان سانسکریت  در .٢
. برای تمایز بین سینوس امروزی با شعاع یک و هم ارزهای آن در مثلثات هندی با شعاع غیر واحد، جیب را با حرف بزرگ نمایش ٣

Rدهیم یعنی ( می sin Sinq = q گرفته است. ۶۰). اینجا نیتیانندا شعاع را  
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نخستین بخش این مبحث را بررســی  ١ما (مونتل، راماسوبرامانیان و دمالوکا) در مقالۀ متأخری
)، جیــب تمــام کردیم که در آن نیتیانندا دستورها و روابطــی بــرای تعیــین مقــدار جیــب (ســینوس

های گوناگون، دستورهای دو برابر و نصف کمان، به همراه جیب  (کسینوس) و جیب معکوس کمان
را ببینید). با ایــن دســتورها هــر کســی  ۲کند (جدول مجموع و تفاضل را در پنج فصل بررسی می

  .٢را بیابد 1°ولی نه  3°تر، شامل کمان های کوچکتواند مقادیر جیب کمان می

  مضمون  ابیات

  ۲۳تا  ۱۹
  ۳۰تا  ۲۴
  ۳۶تا  ۳۱
  ۴۰تا  ۳۷
  ۴۸تا  ۴۱
  ۵۴تا  ۴۹
  ۵۹تا  ۵۵

  
  ۱فصل 
  ۲فصل 
  ۳فصل 
  ۴فصل 
  ۵فصل 

  

  دیباچه و تعاریف
  درجه ۱۸و  ۳۰، ۹۰های جیب

  جیب نصف کمان
  جیب دو برابر کمان

  جیب مجموع دو کمان
  کمان جیب تفاضل دو
  ها با ترسیم هندسی اثبات هم ارزی

  : ساختار و محتوای پنج فصل نخست دربارۀ مثلثات۲جدول 

  کند:پردازد. او در دیباچه به آن اشاره می نیتیانندا در فصل ششم به تعیین جیب یک درجه می
 ۳۰ها در پنج فصل بیان شده است. چون تنهــا اکنون منطق پشت محاسبات جیب

د، مقادیر دقیق [جیب هر زاویه] از [جیب] ثلث ســه درجــه (یعنــی جیب وجود دار

Sin o

  ) گرفته شده است.1

oیافتن جیب 

برای نیتیانندا خیلی اهمیت داشت چون که جدول جیبی عرضه کرد که متغیرش  1

oاز 

oتا  1

ی او که متنــی همــراه بــا جــدول ٣سدهانت سندوکند. افزون بر این، رسالۀ  تغییر می 90
 نیتیانندا روشی برای محاسبۀ جیب یک است، شامل مقادیر جیب

ً
ها تا هر دقیقۀ کمان است! حتما

توانست همۀ می ، که با آنداشت درجه (و بر اساس آن، جیب یک دقیقه که به آن خواهیم پرداخت)
  مقادیر را محاسبه کند.

                                                    
1. Montelle, C., Ramasubramanian, K., Dhammaloka, J., “Computation of Sines in Nityānanda’s  
Sarvasiddhāntarāja”, SCIAMVS, 2016, vol. 17, pp. 1-52. 

 72°آید. مثًال از سینوس سادگی به دست می این به کمک ترکیبی از دستورهای سینوس نصف زاویه و سینوس مجموع یا تفاضل به .٢
4/و بعد سینوس  9°و از آن سینوس  18°و از آن به کمک سینوس  36°توانیم سینوس  می 5o  را به دست آوریم. به همین ترتیب، از

/، سپس سینوس 15°توان سینوس می 30°سینوس  °7 /را یافت. با یافتن سینوس تفاضل بین  5 °7 4/و  5 5o  3سینوسo  
ً
دقیقا

  برقرار است.پیدا خواهد شد. معادل همین دستورها برای جیب هم 
3. Siddhāntasindho 
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از این رو نیتیانندا الگوریتمی از بازآرایی به روش هندسی تعیین نمی 1°دانیم که جیب  می شود. 
درجۀ  با حل معادلۀ 1°ای که منجر به تعیین جیب محاسبه –دستور جیب چند برابر زاویه عرضه کرد

کار برای حل معادلۀ شود. نیتیانندا به عرضۀ الگوریتم اکتفا نکرد. او عالوه بر عرضۀ سه راهسوم می
درجۀ سوم، برهان مفصلی برای الگوریتم آورد و همچنین نمودار هندسی و برهان جبــری مفصــلی 

دســتور مــورد نظــر ای با برهانی شبه نمادین برای اســتخراج  فراهم کرد. افزون بر آن، مثال حل شده

او بحث را با توضیح مختصری دربارۀ نحوۀ تعیین جیب ;آورد.  o

1 های ما در  که بر اساس دانسته 01

oسابقه است، به پایان برد. این شــیوۀ چنــد ســویۀ تعیــین ســینوس  متون سانسکریت بی

بیــانگر  1
هــای بــدیع تقریــب و  ی هوشمندانه، جبر نمادی ابتدایی، روشهای استدالل، مهارت هندس روش

  یاننداست.های ترسیمی نیت تحلیل
تر مربوط به  هایی که نیتیانندا عرضه کرد به وضوح حاکی از پیوندهایی با مباحث کهن روش

o1 جیب ای عربی منسوب به جمشید کاشانی،  شناسیم رسالهترین موردی که میاست. قدیمی 
جیــب درجــة  رساله في استخراجاخترشناس ایرانی سدۀ نهم هجری است، اگرچه اثری به نام 

پس از مرگش نوشته شده است. این  کند و آن هم تنها منبعی است که روش او را بیان می واحدة
یرایش و  ۲۰۰۳رساله را روزنفلد و هوخندایک در سال  اند. این رساله شامل بیان ترجمه کردهو

ارز) همراه  ) و بعد دو روش (هم۳۹ - ۳۳دو قضیۀ هندسی مرتبط با حل معادلۀ درجۀ سوم (ص 
) و دیگری مربوط به ۴۳- ۳۹با اثبات برای یافتن جیب یک درجه، یکی از مؤلفی ناشناس (ص 

 به روش تکرار از وترها و ۵۰ - ۴۳کاشانی است (ص 
ً
از جیب). اولی اساسا ها استفاده دومی 

  کرده است. 
هــا اســت کــه ردپایشــان بــه  ای از روش دومین متن مرتبط، به نثر سانسکریت و شامل مجموعه

 ٢رسد. این متن که هنوز منتشر نشده است می ١ق)۸۵۳ -۷۹۶اخترشناس دورۀ اسالمی، الغ بیگ (
شود و شامل چندین روش مختلف برای یافتن جیب یک درجه شناخته می ٣اوتپتی-جیاکاپبه نام 

 به الغ بیگ منتسب هستند. 
ً
  است که دست کم دوتایشان مستقیما

ها از عربی بــه منــابع  ها و روش ها به انتقال شیوههای متداول در تمامی این متنگرچه استدالل
. برای فهم کامــل میــزان های کلیدی موجود استسانسکریت اشاره دارند، بین این مباحث تفاوت

های سه رســاله های بعدی باید مقایسۀ دقیقی بین هر یک از روشانتقال، دگرگونی و ابتکار در متن
در اینجا ترجمۀ فارسی متن ویراستۀ انتقادی بر اساس شــش نســخۀ موجــود همــراه بــا  انجام شود. 

                                                    
  .۱۴۶، ص ۱۳۹۸، بهار و تابستان ۵، شمارۀ پیاپی میراث علمیبنگرید به: » بیگ الغ«در مورد  .١
  ، پلوفکر و ون بروملن در حال آماده سازی این متن هستند.مونتل .٢

3. Jyācāpa-utpatti 
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ای برای فهــم  ر نیتیانندا پایهکند. این مقاله با عرضۀ شرح جامعی از کاتحلیل فنی محتوا عرضه می
  کند. ها از منابع عربی به متون سانسکریت فراهم می بهتر انتقال روش

  ترجمه و تحلیل فن
  کنیم. عرضه می فصل ششمدر ادامه تحلیلی فنی از ترجمۀ 

  تعیین جیب یک درجه .۱
  شود]. اکنون با دانستن جیب کمان، تعیین جیب یک سوم کمان [بیان می

درجه، باید آن را بر سه تقسیم کرد. بعد باید خارج قسمت بــه دســت  ۳کردن جیب  با دو برابر
آمده بر حسب درجه را جداگانه یادداشت کرد. حاال باید مکعب خارج قسمت [جداگانه یادداشت 
شده] را به مربع شعاع تقسیم کرد و حاصل را به قسمت باقی مانده پس از انداختن درجات (یعنی 

مانده از ردۀ دقایق خواهد  ی آخر) افزود. حاصل دوباره باید بر سه تقسیم شود. باقیدقایق، ثوانی ال
یادداشت شود. از مکعب حاصل باید مکعب حاصل قبلی را کاســت، و  ١بود و باید در سطر نتایج

  دوباره نتیجه را بر مربع شعاع تقسیم کرد. 
ق، ثوانی الی آخر افــزوده و ایــن کــار ماندۀ از ردۀ دقای ماندۀ حاصل از این عملیات به باقی باقی

شود. بعد ثوانی را باید کنار نتایج یادداشت کرد و با  شود و هر بار حاصل بر سه تقسیم می تکرار می
شود. پس از تکــرار بــرای رســیدن بــه دقــت  ماندۀ حاصل از این قسمت همان فرایند تکرار میباقی

دهد. من آن را به روش را به دست می o1 دلخواه، نصف نتیجۀ موجود در سطر نتایج حاصل جیب
  دیگری هم توضیح خواهم داد. 

oدو سوم جیب

کنیم. حاصل را بر  کنیم. مکعبش را بر سه تقسیم می را جداگانه یادداشت می 3
افــزاییم؛ فراینــد تکــرار  کنیم و به حاصل پیشین که به کناری نهــاده شــده می مربع شعاع تقسیم می

  شود؛ نصف آن [مقدار حاصل از تکرار] جیب یک درجه است. می
کنیم  وم مکعب آن را بر مربع شعاع تقسیم مینویسیم. یک س یک سوم جیب سه درجه را جداگانه می

کنیم. این روش تکراری  و حاصل را به مقدار جدا نوشته شده (یک سوم جیب سه درجه) اضافه می
 جیب یک درجه را می

ً
  دهد.مستقیما

  ها محاسبه کند. تواند مقدار دقیق جیب یک سوم کمان را با هر یک از این روش دان میریاضی
رابر است با: سه درجه و هشت دقیقه و بیست و چهار ثانیه و سی و سه ثالثه و ب سینوس سه درجه

  پنجاه و نه رابعه و سی و چهار خامسه و بیست و هشت سادسه و چهارده سابعه و پنجاه ثامنه.

                                                    
  نویسیم. های بعدی حاصل از مراحل تکرار را در آن می ها را در آن جداگانه یادداشت کردیم و رقم یعنی سطری که قبًال درجه .١
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  تحلیل فنی

oابیات باال سه الگوریتم تکراری مجزا برای تعیین جیب 

دهند. نخستین مورد شامل به دست می 1
- حل معادلۀ درجۀ سوم به روش تکرار است که با استفاده از تقسیم، جواب را رقم به رقم جایگزین می

کنند بر پایــۀ کند. دو الگوریتم دیگر هم که از تکرار مستقیم حول نقطۀ ثابت مشخصی استفاده می
های پیشین نیاز به وارسی دقیــق  یوههمان معادلۀ درجۀ سوم هستند. گرچه ارتباط این سه روش با ش

های سادۀ تکرار از پس مسئلۀ وابستگی متقابل دانستند چگونه با روشدانان هندی میدارد، ریاضی
  دهیم. برآیند. پیش از بررسی این سه الگوریتم، اتحاد مثلثاتی زیر بنای این الگوریتم؛ را شرح می

  اتحاد مثلثاتی زیربنای معادلۀ درجۀ سوم ·
دهد و  چند برابر زاویه که ارتباط کلیدی بین سینوس کمان و سینوس سه برابر آن کمان را می دستور

  دهد چنین است:پایۀ هر سه الگوریتم را تشکیل می

)١(        sin sin sinq = q- q3
3 3 4  

Rبا استفاده از رابطۀ  sin Sinq = q  بین سینوس امروزی و جیب با شعاع غیر واحد، دســتور
  آید:ها به صورت زیر در میباال برای جیب

)٢(        SinSin Sin
R

q
q = q-

3

2

4
3 3  

ای برقرار است، در این فصل نیتیانندا به تعیین جیب یک درجه توجه  گرچه این رابطه برای هر زاویه

=qدارد. بنابراین با جاگذاری  o

yو با فرض  1 Sin= o

  آید: ) به صورت زیر در می۲معادلۀ ( 1

ySin y
R

= -o

3

2

4
3 3  

  یا،

)۳(         Sin yy
R

= +
o 3

2

3 4

3 3
  

توان به روشی ترین تعداد صحیح درجات است که میدرجه که جیب کوچک ۳در اینجا جیب 
ها را کند که آن معلوم است. نیتیانندا سه روش برای حل معادلۀ باال عرضه می هندسی محاسبه کرد،

  آوریم.های بعد می به ترتیب در فصل

  روش نخست ·
 با توصیف الگوریتم تکراری برای حل معادلۀ (

ً
شود. این ) آغاز می۳نخستین روش نیتیانندا مستقیما
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 تبیین شده است.الگوریتم بازگشتی به صورتی که در منابع عربی آمده ق
ً
اما ایــن نخســتین بــار  ١بال

  شود.است که در متنی سانسکریت با جزئیات بررسی می
آوریم. چون منابع  پیش از بررسی متن سانسکریت، کارکرد این روش را با نمادهای امروزی می

) دو برابــر ۳را در معادلــۀ ( yهــا  عربی از وتر برای این فرایند استفاده کردند، نیتیانندا هم مانند آن
  کند، پس داریم:  می

)۴(        ٢ Sin ( y)y
R

= -
3

2

2 3 2
2

3 3
  

Pتواند از ارقام شصتگانی متوالی ساخته شود کــه بــا می y2در سمت چپ  , P , P
o 1 و غیــره  2

نامد تــا نشــان دهنــدۀ دقیقه و ثانیه و مانند آن میها را درجه، شوند. متن این مؤلفهنمایش داده می
  های شصتگانی متوالی باشد.بخش

y P , P , P=
o 1 22  
)، هر جزء را تک به تک با روند تکــرار فــراهم ۴الگوریتم با تحلیل موشکافانۀ ساختار معادلۀ (

شود. در هر مرحله از تر می رقم شصتگانی دیگری دقیقدر هر تکرار با  y2کند. به عبارت دیگر، می

oجیب ۲موجود بر y2فرایند، با تقسیم مقدار 

  آید. به دست می 1

  توصیف الگوریتم روش نخست ·

) بــه صــورت ۴، معادلــۀ (y3کوچک است، به عنــوان اولــین تقریــب بــا نادیــده گــرفتن  yچون 
siny » 2 3

2
3

Pشود. این تقسیم مقدار خارج قسمت (نوشته می 
o

r) و باقی ماندۀ (
o

را به دست  )

rsinyدهد می P» = + o

o

2 3
2

3 3
Pکه  

o
نخستین رقم شصتگانی حاصل از تقسیم است (در متن:  

rدرجات خارج قسمت) و 
o

P ماندۀ تقسیم است. پسباقی 
o

  شود. در سطر نتایج نوشته می 
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sin توجه کنید که .٢ ( sin )sin q+ q
q =

32 3 22
3

sinبراساس اتحاد   crdq = q2 crd ارز است با هم 2 (crd )crd q + q
q =

36 22
3

که  
  ) است.chordعالمت اختصاری وتر ( crd. در متن اصلی عربی آمده است
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Pحال 
o

 رودبه کار می P1برای یافتن دومین رقم شصتگانی  

(P )r
rR P

+
= +

o

o

o

3

2

1
3 3

 .  

Pبعد از  P1خارج قسمت 
o

  از رابطۀ P2دار شصتگانی  شود. بعد سومین رقم معنیبه سطر نتایج افزوده می 

(P , P ) (P )r
rR P

-
+

= +

o o

3 3
1

1 2
2

2
3 3

  

yشود. بنابراین پس از دومین تکرار، سطر نتایج سه رقم دارد: یافته می P , P , P»
o 1 22.  

  از رابطۀ P3دار شصتگانی  های سطر نتایج، چهارمین رقم معنی و رقم r2باز با 

(P , P ,P ) (P , P )r
rR P

-
+

= +

o o

3 3
1 2 1

2 2
3

3
3 3

  

تواند بســته بــه دقــت مــورد نظــر هرچنــد بــار انجــام شــود. در تکــرار می شود. فرایند باالیافته می
n امnP از رابطۀ  

n n
n

n
n

(P ,..., P ) (P ,..., P )r
rR P

- --
+

= +

o o

3 3
1 2

2

3 3
  

  تکرار، سطر نتایج چنین خواهد بود: nآید. پس بعد از  به دست می

ny P , P , P , ... , P»
o 1 22  

  شود. حاصل می o1 مقدار مطلوب جیب ۲و با تقسیم بر 

  ارزیابی عددی ارقام شصتگانی متوالی روش نخست ·

 الگوریتم را توصیف می
ً
oآنکه مقدار عــددی جیــب  کند بی  چون نیتیانندا صرفا

را در ابیــات ایــن 1
دهیم تا نشان دهیم اعــداد کند، برای تکمیل مطلب فرایند تکرار را چند بار انجام میمعلوم  قسمت

oآیند. تنها مقدار عددی که نیتیانندا داده است مقدار جیب چگونه به دست می

است.  ۶۶در بیت  3
  مقدارش در دستگاه شصتگانی چنین است: 

)۵(       Sin ; , , , , , , ,=o3 3 08 24 33 59 34 28 14 50  
، در رقم هشتم ۵۰جالب اینکه این مقدار با مقداری که کاشانی داده متفاوت است، او به جای 

اما مقدار داده شده ۵۷، شمارۀ ۴۵، ص ۲۰۰۳داده است (روزنفلد و هوخندایک،  ۲۹شصتگانی   .(
) و در نسخۀ ۳۹، ص ۲۰۰۳) در قسمت ابتدایی این متن آمده است (روزنفلد و هوخندایک، ۵در (

  هم که در آغاز مقاله ذکر شد به آن اشاره شده است. جیاکاپ
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  توان به صورت زیر محاسبه کرد:ارقام نخستین را می

Pبرای یافتن 
o

Pدر تقریب مرتبۀ صفر،  :
o

 یک سوم مقدار وتــر  
ً
oصرفا

6 )crd sin=6 2 3 (
  شود.  گرفته می

Sin ; , , , ,...

; , , , , ,...,
rp

´
=

=

= +
o

0

2 3 2 3 08 24 33 59

3 3
2 05 36 22 39 42

3

  

Pدر اینجا  =
o

مانــده بر حسب درجه و باقی 2
r , , , , ,...,=o 5 36 22 39 42
3

بــر حســب دقیقــه،  

rثانیه، الی آخر است، پس ; , , , , ,...=
o

16 49 07 59 08   بر حسب دقیقه الی آخر. 58
yاست. یعنی  ۲سطر نتایج در این مرحله تنها شامل  P» =

o
2 2.  

  :P1برای یافتن 

(P ) ; , , , , , ,...r
R

; , , , , , ,... ; ,

; , , , , , ,...

; , , , ,
rP

++
=

+
=

=

=

= +

o

o

33

22

1
1

2
0 16 49 07 59 8 56

60
3 3

0 16 49 07 59 08 56 0 00 08

3
0 16 57 07 59 08 56

3
0 05 39 02 39 42

3

  

Pدر اینجا  =1 مانده بر حسب دقیقه و باقی5
r , , , ,...,=1 39 02 39 42
3

بر حسب ثانیه، ثالثه، الی  

rآخر است، پس  , , , , ,...=1 1 57 07 59 بر حسب دقیقه الــی آخــر. ســطر نتــایج در ایــن مرحلــه  08
y P P ,» =

o 12 2   است. 5
  :P2برای یافتن 

(P ,P ) (P ) ( ; ); , , , , , ,..r
R

; , , , , ,

; , , , , , , ,...,
rP

- -
++

=

=

=

= +

o o

3 3 3 3
1

1 22

2
2

2 05 2
0 01 57 07 59 08 56

60

3 3
0 01 58 10 31 13 56

3
0 00 39 02 23 30 24 38

3

  



 

  

١٠۴ 

Pدر اینجا  =2 مانده  بر حسب ثانیه و باقی39
r , , , , ,...=2 2 23 30 24 38
3

بر حسب ثالثه، رابعه،  

  الی آخر است.
yاکنون سطر نتایج چنین است:  P ,P ,P , ,» =

o 1 22 2 05 این فراینــد را بــه تعــداد دفعــات  .39

yتوان تکرار کرد. با نصف کردن نتیجۀ اخیر داریم: دلخواه می Sin , ,= =o1 1 02 49.  

oترین مقــداری کــه نیتیاننــدا بــرای جیــب  دقیــق

هــای او در ثبــت کــرده، در جــدول جیــب1
;ر عددی چنین است: داآمده است. این مق سروسدهانتراجا , , ,1 02 49 43 11.  

oهر چند مقدار جیب 

ارد، معلــوم اســت کــه در که نیتیانندا داده است تا هشت رقم دقت د 3
  های بیشتری را هم محاسبه کند. توانست رقمصورت لزوم می

  روش دوم: ·
دومین روش نیتیانندا برای حل معادلۀ درجۀ سوم هم یک فرایند تکراری است ولی در هر تکرار بــه 

تابع جای یافتن یک به یک ارقام شصتگانی متوالی تابع در هر تکرار تقریب بهتری برای مقدار خود 

oشود: جیب آورد. در اینجا هم دستور نیتیانندا با تقریبی مقدماتی شروع می به دست می

منهای  3
  ) است: ۴طبق معادلۀ ( ۳و تقسیم بر  ۲یک سوم آن، که هم ارز ضرب آن در 

)۶(           siny =
o

2 3

3
  

  شود تا تکرار بعدی به دست آید: ابر مربع شعاع افزوده میبر ۳به این مقدار مکعب خودش تقسیم بر 
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  کنیم. یعنیبرای یافتن مقدار مربوط به تکرار بعدی استفاده می y1اکنون از 

yy y
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  تکرار بعدی چنین خواهد بود:

)۷(         n
n

(y )y y
R
-

= +
o

3

2

1

3
   

nشوند، روند تکرار با رسیدن به دقت دلخواه یعنی چون مقادیر سریع همگرا می ny y+ پایــان  1«

  شود.با نصف کردن این مقدار یافته می o1 پذیرد، و جیب می

  ارزیابی عددی روش دوم ·
کنیم. تقریب مقدماتی این تــابع ) آغاز می۶) و (۵عددی معادالت ( این مورد خاص را با بازسازی
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  چنین است:

siny ; , , , , , , , ,
; , , , , , , , , .

= = ´

=
o

2 3 2
3 08 24 33 59 34 28 14 50

3 3
2 05 36 22 39 42 58 49 53 20

  

کــه از روی ســومین آمده است. چنان ۵) در جدول ۷های متوالی حاصل از معادلۀ ( مقادیر تقریب
دانیم کــه یابند. امروزه میهای متوالی به سرعت کاهش میمشخص است، تفاضل ۵ستون جدول 

شــوند.  سرعت همگرا می های تکرار حول نقطۀ ثابت بهاگر تخمین اولیه درست اختیار شود، روش
  توان از نوع تکرار حول نقطۀ ثابت برای حل معادلۀ درجۀ سوم در نظر گرفت.پس روش دوم را می

nاختالف  ny y --
=1

2
  nySin =o1

2
  

شمارۀ 
تکرار 

)n(  

  
; , , , , , , , ,0 00 01 31 44 40 31 28 40 57  
; , , , , , , , ,0 00 00 00 06 42 13 56 27 02 
; , , , , , , , ,0 00 00 00 00 00 29 24 12 31  
; , , , , , , , ,0 00 00 00 00 00 00 02 08 58  
; , , , , , , , ,0 00 00 00 00 00 00 00 00 09  
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; , , , , , , , ,1 02 48 11 19 51 29 24 56 40  
; , , , , , , , ,1 02 49 43 04 32 00 53 37 37  
; , , , , , , , ,1 02 49 43 11 14 14 50 04 39  
; , , , , , , , ,1 02 49 43 11 14 44 14 17 10  
; , , , , , , , ,1 02 49 43 11 14 44 16 26 08  
; , , , , , , , ,1 02 49 43 11 14 44 16 26 17  
; , , , , , , , ,1 02 49 43 11 14 44 16 26 17  
; , , , , , , , ,1 02 49 43 11 14 44 16 26 17  

۰  
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  

  آمده است.: تقریب متوالی برای جیب که با روش دوم به دست ۵جدول 

  روش سوم:  ·
، پیش و ۲که خبری از ضرب و تقسیم بر از دیدگاه ریاضی این روش مشابه روش دوم است، جز آن

oپس از تکرارها نیست. اگر چنین است، چرا نیتیانندا آن را به عنوان گزینۀ دیگری برای تعیین جیب 

1

 عرضه کرده است؟ چنان
ً
بی شک ردی از تمایل منابع دورۀ اسالمی برای  ۲ضریب  گفته شد که قبال

حل این مسئله بر حسب وترهاست. مثلثات هندی، از همان آغاز، کار با جیب را پذیرفت، که در این 

oصورت این ضریب ناالزم است. پس تقریب مقدماتی جیب

  شود:به صورت زیر در نظر گرفته می 1
siny =

o

3

3
  

  های بعدی چنین خواهند بود: تکرار
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 تقریب جیب 
ً
oدر اینجا تکرارهای متوالی مستقیما

سازند. چون مقادیر عددی به دست را می 1
  کنیم.بندی نمی جداگانه جدولها را ) ندارند، آن۵آمده به این روش تفاوتی با مقادیر جدول (

  برهان هندسی .۲
  ترسیم چهارضلعی محاطی با سه ضلع برابر ·

oنیتیانندا با داشتن الگوریتم بازگشتی برای جیب

، در پی اعتبار بخشیدن به معادلۀ درجه سوم بــا 1
ای با شــعاع ابتدا باید دایره) ختم شود. به این منظور ۴مالحظۀ ترسیمی هندسی بود که به معادلۀ (

 بزرگ بکشیم تا شکل
ً
  .)۱های هندسی الزم مختلف به راحتی در آن جا شوند (شکل  نسبتا

  
  ۱شکل 

O  مرکز دایره است. کمانی به اندازۀ دلخواه را به سه قسمت تقسیم وABCD کنیم. گذاری می نام
  است. ADای با سه ضلع برابر به دست آید. قاعدۀ ذوزنقه کنیم تا ذوزنقه را وصل می Dو  A بعد

شود. گرچه نیتیانندا  در شکل دیده می BFو  CEاز ذوزنقه و عمودهای  BDو  ACاکنون قطرهای 
های خطی قابل دسترس تنها نیمی از دایره خواهد که دایرۀ کاملی بکشد، اما در نسخه از خواننده می

یر موجود در یکی از نسخه ۲ده شده است. شکل کشی هاست. برای وضوح بیشتر آن را دوباره تصو
  ١ایم.کشیده ۳در شکل 

                                                    
 برای جا شدن در فضای کوچکتری نیم .١

ً
  اند. دایره کشیده احتماال

D 

C 
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B C 
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  موجود در نسخۀ خطی شکل: ۲شکل 

 
  ۲ شکل: بازسازی ۳شکل 

  ها درون چهارضلعی محاطی ها و اجزای آن تعریف مثلث ·
کید بر مقادیری که در بخش بعدی بــا نیتیانندا با بیان مشروح ترسیم چهارضلعی محاطی، برای  تأ

ای متفاوت بود بررســی کــرد. او توجــه ها سر و کار داشت، شکل حاصل را با روشی که تا اندازهآن
 BCو  ABهای ، ساقACدرون ذوزنقه جلب کرد و قاعدۀ  ABCالزاویۀ  خواننده را به مثلث غیر قائم

ارزهــای  ها را بــا همخط را مشخص کرد. سپس در دو بیت، ارتباط این پاره BEو ارتفاع مثلث یعنی 
کــه ســهم اســت. ایــن  BEجیب تمام (کســینوس) و  EOجیب،  AEویژه  شان نشان داد. بهمثلثاتی
  آیند مهمند.  ها در عملیات جبری که در پی می کمیت

  تحلیل فنی استخراج جبری .۳
  نمایش مربع قطر چهارضلعی محاطی ·

سمت نیتیانندا با دستور طول ساق ذوزنقۀ محاطی (که در بخش پیشین تعریف شده) شروع در این ق
  بنگرید): ۳کند (به شکل را عرضه می FDو  AFهای کند و ارتباط ریاضی بین قطعه خطمی
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AF (AD BC) /= - 2 

FD AD AF= - 
  یا معادل آن:

AG AD DG= - 
است که بی ارتباط با کمان  FGخط  پاره ADروی قاعدۀ  BCشود که تصویر  دیده می ۳در شکل 

AD های  خط تنها به پارهAF  وDG  تصویر 
ً
  افتد. می AGروی  ACمتصل است. ضمنا

  آید: به دست می BFاکنون از قضیۀ فیثاغورس طول 

)۸(         BF CG AB AF= = -2 2 2 2  
  شود: محاسبه میو اندازۀ قطر چنین 

)۹(    BD BF DF= +2 2 2  
ها که به مربع وتر افزوده شود، مربع قطر را خواهد ضرب قاعده گوید حاصلنیتیانندا سپس می

) این جمله را بازنویسی ۹) در معادلۀ (۸کنیم. با استفاده از معادلۀ ( داد. برهانش را در اینجا ذکر می
  کنیم:می

)۱۰(    BD AB AF DF= - +2 2 2 2  
  کنیم: را بازنویسی میسمت راست اکنون دو جملۀ آخر 

BD AB (DF AF)(DF AF)
AB (DF DG) AD
AB GF AD
AB BC AD

= + - +
= + - ×
= + ×
= + ×

2 2

2

2

2

 

AF زیرا DG= این نخستین عبارت برای مربع قطر است که نیتیانندا آورده است. بازنویسی .
  آن با جیب و وتر چنین خواهد بود:

)۱۱(       ١BD (Crd ) (Crd ) (Crd )= q + q × q2 2
3 

   نمایش دیگری برای قطر چهارضلعی محاطی ·
ها  کند. کار را با این رابطه نیتیانندا برای دستیابی به نمایش دیگر مربع قطر، چند رابطه را یادآوری می

  کند:  آغاز می

)۱۲(     ( )( )R Vers  R R Cos  Cos- q = - - q = q  

                                                    
١. Crdq  یعنی وترθ.  
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- R Cos  Sin         و q = q2 2 2  
Vers(گوید مجموع مربعات جیب و جیب معکوس سپس می R Cosq = - q(  است با برابر

  با نمادگذاری نوین: ضرب قطر و جیب معکوس. حاصل

)۱۳(       Sin  Vers  DVersq + q = q2 2  
  که به آسانی قابل تحقیق است. 

DVers RVers
R(R Cos )

R R R Cos
Sin Cos R R Cos
Sin (R Cos )

q = q
= - q
= + - q
= q+ q+ - q
= q- - q

2 2

2 2 2

2 2

2
2

2

2

  

)۱۴ (       Sin  Vers= q + q2 2  

یسی می۱۳رابطۀ (اکنون    Sin  VersVers :کنیم) را بازنو
D

q + q
q =

2 2

 

  :کاهیم طرفین را از شعاع می

Sin  VersR   Vers R
D

q + q
- q = -

2 2

  

  :کنیمو بعد طرفین را مجذور و نتیجه را ساده می

Sin  Vers(R   Vers ) R ,
D

Sin  Vers Sin  VersCos R R
D D

æ öq + q
- q = -ç ÷ç ÷

è ø
æ öq + q q + q

q = - + ç ÷ç ÷
è ø

2 2
2

2
2 2 2 2

2 2
2

 

Sin  Vers Sin  VersR   Cos R .
D D

(Sin   Vers )Sin  Vers
R

æ öq + q q + q
- q = - ç ÷ç ÷

è ø
q + q

= q + q-

2
2 2 2 2

2 2

2 2 2
2 2

2

2

4

  

  کنیم: ضرب می ۴دو طرف را در 

)۱۵(      (Sin   Vers )Sin = (Sin  Vers )
R

q + q
q q + q -

2 2 2
2 2 2

2
4 4  
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  در متن مذکوربازسازی ذورنقۀ  ۴شکل 

Sinبرابرند با  ACو  BDچون قطرهای  Sin Sinq+ q = q2 پس سمت چــپ معادلــۀ بــاال ،
  است: BDمربع 

(Sin   Vers )BD = (Sin  Vers )
R

q + q
q + q -

2 2 2
2 2 2

2
4  

)۱۶(        (Crd )(Crd )
R
q

= q -
2 2

2

2
4  

دهنــد. نیتیاننــدا ) را داریم که مربع قطر چهارضلعی محاطی را می۱۶) و (۱۱( ۀدو معادلاکنون 
  رسیم. میگیریم و با عملیات جبری به نتیجۀ دلخواه  گوید طرفین را معادل می می

  نمایش اندازۀ وتر ·
   ) خواهیم داشت:۱۶) و (۱۱معادلۀ (با برابر گرفتن دو 

)۱۷(    (Crd )(Crd ) Crd . Crd (Crd )
R

q
q q q=+ -q

2

2 2
2 2

3 4  

  رسیم: گذاریم و به رابطۀ زیر می می yها Crdqبه جای 

(y )y y Crd
R

. yq=+ -
2

2 2
2 2

3 4  

yCrd داریم:  yبا تقسیم طرفین بر  yy
R

q=+ -
2

3

3 4  

گوید که جملۀ مکعب کند و می نیتیانندا در ادامه به فرایند بازآرایی جمالت معادلۀ باال اشاره می

O 

A 
E 

D 

B C 

θ 
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Crdطرف دیگر برود که مقدار عددی کمیت (باید به  q3 :معلوم است. با نمادهای امروزی (  

yCrdy
R

= q +
2

3

33،  

)١٨(        yy Crd
R

=
q
+

2

3

3

3

3
 

ید با این مرتباو می ) که جملۀ مکعب است، باید معلوم ۱۸سازی مقدار نامعلوم در معادلۀ ( گو
  بعدی به طور خالصه دوباره نحوۀ حل این معادله به روش تکرار آمده است.شود. در ابیات 

  روش تکرار برای یافتن طول وتر ·
های فــوق  رسد که مراحل اجرای هر روش را پــس از یــافتن رابطــه این بخش با سه بیت به پایان می

  کنند. مرحلۀ نخست استفاده از تقریب اولیۀ یک سوم قاعده است: یادآوری می

)۱۹ (        Crd q3

3
  

این مرحلۀ مشترکی برای کار با هر فرایند تکرار است. چکیدۀ روش دوم و سوم و بعــد خالصــۀ 
توانند روش یابد که میدانان پایان میروش اول در اینجا آمده است. این بخش با تذکری به ریاضی

  تکرار را تا رسیدن به دقت دلخواه ادامه دهند.

  حل شدهیک مثال  .۴
  به زبان امروزی چنین است: بیان مثال

yCrd دهیم که اندازۀ وتر است: نشان می yمجهول را با  ABq = =  
  .b-y :شود کنیم، می آن را از قاعده کم می

bشود  نصف آن می y-
2

bکنیم:  و آن را هم از قاعده کم می  y b yb ( )- +
- =

2 2
   

bبرای یافتن ارتفاع، مربع  y-
2

  کنیم:  کم می y2را از  

b y y by by ( )- + -
- =

2 2
2 2 3 2

2 4
  

  آید: ) به دست میCGاز روابط اخیر مجذور ارتفاع (

y by b b by y( ) ( ) y by+ - + +
+ = +

2 2 2 2
23 2 2

4 4
  

ACیعنی  ؛است ACاین مجذور وتر  AG CG= +2 2 2. 
  ضرب دو قاعدۀ ذوزنقه به عالوۀ مجذور یک ساق ذوزنقه: مجذور وتر برابر است با حاصلپس 
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)۲۰(        AC y by= +2 2  
روش دیگری برای یافتن مربع وتر عرضه  yنیتیانندا برای یافتن معادلۀ درجۀ سوم مطلوب بر حسب 

  توان مساوی قرار داد و در نهایت به معادلۀ درجۀ سوم رسید.  کند. دو عبارت برای یافتن وتر را میمی
برای روش دوم نیتیانندا جیب معکوس را بر حسب وتــر و قطــر بیــان کــرده اســت. او در آغــاز 

  کند که: یادآوری می

  y2مربع وتر =

  قطر باشد، جیب معکوس چنین خواهد بود: Dو  θوتر زاویۀ  yحال اگر 

yVers
D

=q
2

  

Rاما روشن است که:  Vers Cos= q- q  

Dپس جیب تمام (کسینوس) برابر است با  y y D
D D

- +
- =

2 2 2
2

2 2
  شود:  و مجذور آن می 

(y ) y D (D )
D

- +2 2 2 2 2 2

2

4 4

4
  

  کنیم: سپس حاصل را از مجذور شعاع کم می

D (y ) y D (D ) y D (y )( )
D D

- + -
- =

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

2 2

4 4 4 4

2 4 4
  

  شود: ) حاصل میACضرب کنیم، مجذور وتر ( ۴گوید اگر حاصل اخیر را در  نیتیانندا می

)۲۱ (        y D (y )
D
-2 2 2 2

2

4   = مجذور وتر 4

  گیرد:  اکنون نیتیانندا دو نمایش وتر را مساوی می

y D (y )y by
D
-

+ =
2 2 2 2

2

2

4 4  

Dکنیم:  ضرب می D2طرفین را در  y D by D y y+ = -2 2 2 2 2 4
4 4  

  داریم: yبعد از تقسیم طرفین بر 

D y D b D y y
y D b D y

+ = -
+ =

2 2 2 3

3 2 2
4 4

4 3
  

  رسیم: و سرانجام به معادلۀ درجۀ سوم مطلوب می

y bR yR+ =3 2 2
3  
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  یافتن جیب یک دقیقه از جیب یک درجه .۵
رســاند، شــامل روش هــا بــه انجــام مــیکــارش را در مــورد جیــب این بخش پایــانی کــه نیتیاننــدا

از روی جیب یک درجه است. این مسئلۀ آسانی نیســت  یک دقیقه ای برای یافتن جیب هوشمندانه
چون یافتن مقدار جیب یک دقیقه با استفاده از دســتور نصــف زاویــه یــا هــر روش هندســی دیگــر 

 بــه کــار گرفــت. هــیچ رابطــۀ نمیهای مجموع و تفاضل را هم ناممکن است. قاعده
ً
توان مســتقیما

تواند منجر به یــافتن مقــدار دقیــق جیــب چنــین کمــان ای نمی شده تحلیلی یا روش عددی شناخته
تر آن است که به خاطر کــوچکی کوچکی شود. پس باید به روشی تقریبی متوسل شد. روش ساده

  :رسیم ر میجیب یک دقیقه از تقریب خطی استفاده کنیم که به رابطۀ زی

Sin ; Sin=o o
1

60
0 01 1  

  کننده نبود، نیتیانندا روشی را بر پایۀ رابطۀ زیر عرضه کرد: اما چون این تقریب ساده راضی

( ) .= + = +
1 1 1 1 1 1 1

60 4 10 16 64 60 16
  

چون جیب یک درجه معلوم است، با استفاده از دستور نصف زاویه و بدون استفاده از تقریــب 

1توان جیب می

16
1تــوان آن را به دست آورد. پس از به دست آوردنش با تقریب خطی می 

60
آن را  

  یافت، و با این کار خطا را، دست کم از نظر مقدار، یک مرتبه کاهش داد.
نیتیاننــدا در چه در بازسازی روشــی کــه توصیف نیتیانندا از این روش تا حدی فشرده است. آن

های جیب در اثر دیگری های عددی جدولجا عرضه کرده است اهمیت دارد آن است که به دادهاین
ارجاع داده و در آن مقادیر جیب را تا دقت دقیقه جدول بندی کرده  سدهانت سندواز خودش به نام 

;است. مقادیر دقیق داده شده برای جیب  o

0 کند تا بی شک تصدیق کنیم تفسیرمان از کمک می01
  این ابیات درست است. 

هــای افقــی و دقــایق را در ســتون درجــات را در ســتون سدهانت سندوجدول جیب موجود در 

oهــا از عمودی جدول آورده است. در این بازسازی شناسۀ جیــب

oتــا 0

هــای افقــی در ســتون 14

;جدول و از  o

0 ;تا  00 o

0 های متوالی بین مقــادیر های عمودی آن داده است. تفاضلدر ستون 19
 به منظور درون

ً
  اند. تر از دقیقه به رنگ قرمز داده شده های با اجزاء دقیقیابی برای کماندقایق قاعدتا

oمقدار جیب برای 

;چنین داده شده است:  1 , , ,1 02 49 43 11  
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;جیب o

0   ١(یک دقیقه) هم به صورت زیر آمده است: 01

; , , ,0 1 02 49 55  
جا همان باشد که مقادیر مذکور در جدول را تولیــد کــرده کنیم روش بیان شده در این فرض می

آوریم. بحث را با توصیف روشی بر دو فرض بنا نهاده شده است که جزئیاتش را میاست. این روش 
  کنیم.که نیتیانندا طرح کرده است آغاز می

;گوید جیب کمــان  نیتیانندا می o

0 1منهــای01

16
1آن را بیــابیم. چــون 

16
;از   o

0 شــودمــی01

; , , o

0 00 03   ، داریم:  45

Sin ( ; , , ; , , ) Sin ( ; , , )- =o o o

0 01 00 00 0 00 03 45 0 00 56 15  

 آورده است، مقدار اخیر به آسانی با کاربرد پیاپی دستور نصف کمان، قاعده
ً
ای که نیتیانندا قبال

  شود: معلوم می

D . Vers
Sin ( )

q
=

q
2 2

  

oبا کاربرد دستور نصف کمان برای جیب 

 تنها در دو مرحله می 1
ً
بــه مقــدار جیــب  توان دقیقــا

; o

0 های پیــاپی را بــا دقــت شــش مرتبــۀ  توان مقدار عددی نصف کماندست یافت. با آن می 15
  شصتگانی به صورت زیر بازسازی کرد:

n  مقدار عددی 
n

Sin ( )
o

1

2

  

۱  Sin ( ; ) ; , , , , ,...=o

0 30 0 31 24 55 53 00  

۲  Sin ( ; ) ; , , , , ,...=o

0 15 0 15 42 28 29 17  

۳  Sin ( ; , ) ; , , , , ,...=o

0 7 30 0 07 51 14 18 41  

۴  Sin ( ; , ) ; , , , , ,...=o

0 3 45 0 03 55 37 09 50  

۵  Sin ( ; , , ) ; , , , , ,...=o

0 1 52 30 0 01 57 48 34 59  

۶  Sin ( ; , , ) ; , , , , ,...=o

0 0 56 15 0 00 58 54 17 30  

                                                    
  هم داده شده است. بیگ  زیج الغهر دوی این مقادیر در  .١
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oگوید یک شانزدهم جیب نیتیانندا سپس می

,را که  1 , o

0 03 تقسیم کنیم. این  ۶۰است به  45
تــوان فــرض کــرد دقت بر این فرض بنا شده که کمــان مــورد نظــر آن قــدر کوچــک اســت کــه مــی

Sin q = qتر از هایی کوچک، که چون با کمانo

  سر و کار داریم، درست است، پس: 1

Sin ( ; , ) Sin ( ; , , )=
o

o
0 03 45

0 00 03 45
60

  

  :به عبارت دیگر

Sin ( ; , ) ; , , , , ,...Sin ( ; , , ) ; , , , , , ...= = =
o

o
0 03 45 0 03 55 37 09 50

0 00 03 45 0 00 03 55 37 09 50
60 60

Sinهای دو کمان، یعنی اکنون با جیب ( ; , , )o0 00 03 Sinو  45 ( ; , , )o0 00 56 توان جیب ، می15

; o

0   را محاسبه کرد:01

Sin ( ; ) Sin ( ; , , ; , )
Sin ( ; , , ) Sin ( ; , )
; , , , , , ... ; , , , , ,...
; , , , , ,...
; , , ,

= +
» +
= +
=
»

o o o

o o

0 01 0 0 56 15 0 03 45

0 0 56 15 0 03 45
0 00 58 54 17 30 0 03 55 37 09 50
0 01 02 49 54 39
0 01 02 49 55

  

 مقــدار داده شــده بــه ازای 
ً
;حاصل نهایی با دقت چهار رقم شصتگانی دقیقا o

0 در جــدول 01
است. این نتیجه همچنین با این فرض است که وقتی کمان بسیار کوچک است، مقادیر جیب تمام 

ن به (کسینوس) در دستورهای جیب مجموع دو کمان برابر با یک است، پس جیب مجموع دو کما
  آید.های آن دو کمان به دست میسادگی از مجموع جیب

  نظر پایان

oروایت نیتیانندا از استخراج جیب 

هــای که شــیوهانگیز است. او افزون بر آن شگفتهچند دلیل 1
معادلۀ درجــۀ ســوم فنی را استادانه به نظم درآورد، در مورد مفاهیم نو مرتبط با هندسۀ دوایر که پایۀ 

های هندسی و جبری مسئله هستند به سانسکریت مطالبی نوشت و ارتباط بسیار نزدیک بین تحلیل
برقرار کرد. به راستی هنوز محل پرسش است که چرا او به این حوزه عالقمند شده است و موضــوع 

ای گونــاگون بــه هچگونه به کاشانی و الغ بیگ پیوند دارد. واضح است که او شرحی مملو از روش
همراه اثبات قوانین نوشته است. نحوۀ انجام هر الگوریتم را با استخراج اصول هندســی و صــحت 
جبری به دقت در مشتی ابیات در هم آمیخت. یک مورد خاص، مثالی حل شده با جزئیات اســت 

استدالل درمیان که آورد تا معادلۀ درجۀ سوم را به دست آورد. این بند منثور با سبکی شبه نمادین از 
  سابقه بوده است. شروح نوشته شده در تاریخ ریاضیات هندی تا زمان او بی
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نی ساعت   ١های آفتابی عث

  ٢جانّ فراری
  ٣بخش ترجمۀ مهدی نوروزی

  اشاره
م) نخست در رشتۀ مهندسی الکترونیک تحصیل، کار و تدریس کرد و یکی از ۲۰۱۷ -۱۹۳۸مهندس جاّنی ِفراری (

در زادگاهش مودنا (ایتالیا) تأسیس کرد. از نوجوانی به نجــوم عالقــه داشــت و بــه ســاخت نخستین مراکز رایانه را 
رانی و نشر آثارش به ترویج این علم کمــک کــرد.  های کوچک و رصد نجومی پرداخت و از طریق سخن تلسکوپ

ۀ پژوهشــگران المللی در جامعــ های آفتابی مشغول بود و چهرۀ برجستۀ ملی و بین سال به مطالعۀ ساعت ۳۰حدود 
هایی هم برای محاسبات ساعت آفتابی با رایانه نوشت. او دو کتاب در این زمینه نگاشت:  ساعت آفتابی شد. برنامه

م (پیش از ۲۰۱۷های آفتابی در تمدن اسالمی و دیگری دربارۀ محاسبات ساعت آفتابی. در سال  یکی دربارۀ ساعت
  خ و مشتری به نام او خوانده شد.مرگش در مودنا) سیارۀ کوچکی در مدار بین مری

  مقدمه
گانــۀ روز در  تکلیف هر مســلمانی بــرای اقامــۀ نمازهــای پنج

هــای مشــخص، منجمــان دورۀ اســالمی را بــه مطالعــۀ  زمان
های مختلف ســال،  گیری زمان روز در فصل چگونگی اندازه
عنوان  های مختلف ساخت ساعت آفتابی به جستجوی روش

ای ضروری، بررسی حرکت خورشید در آسمان و بهبود  وسیله
  های باستانی بطلمیوسی کشانده است. مدل

های آفتــابی بــا  از این رو، در کشورهای اســالمی ســاعت
 تعیــین 

ً
هدف اولیۀ یافتن زمان نماز ظهر و عصــر و نــه لزومــا

 ساعت ساخته شده است.

1. “Ottoman Sundials”, The Compendium, vol. 27, no. 2, June 2020, pp. 10-18. 
2. Gianni Ferrari

m.norouzibakhsh@gmail.comپژوهشگر آزاد،  .٣

م)۲۰۱۷ -۱۹۳۸(جاّنی ِفراری 
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در قرآن [کریم] هیچ روشی برای یافتن زمان شروع 
یابیم، بنابراین از  تر از همه است نمی نماز عصر که مهم

های اولیه این زمان با مشاهدۀ سایۀ یک میلۀ  همان سال
عمودی تعیین می شد. این نماز باید در یک بازۀ زمانی 

طول سایه بین یک تا دو برابر ارتفاع در آن که اقامه شود 
  ١ه بلندتر از طول آن در لحظۀ ظهر است.میل

این روش ساده که از یک روش تجربی باستانی 
مشتق شده است  ٢جعَو هندی برای یافتن ساعات مُ 

و به عنوان روش متعارف تعیین لحظۀ  بعدها مدون شد
  عصر به کار رفت.

های آفتابی،  ها از ساعت ترین گزارش طبق کهن
(د  رشناس ساعت ق) اخت۳۱۷محمد بن جابر بتانی 

بن قره ثابت باره از  های مطالعۀ نظری در این ترین نسخه آفتابی افقی و عمودی ساخت و کهن
  ٣ق) است.۲۲۱-۲۸۸(

  ٤های آفتابی عثمان ساعت
های آفتابی به جا مانده است. از هزاران ساعت آفتابی ساخته شده  ترین ساعت شواهد اندکی از کهن

مصر) یا در کشورهای آسیای صغیر (سوریه و ترکیه) تنها چند  در شمال آفریقا (تونس، الجزایر و
های آفتابی بر دیوار  های حکاکی شده و تعداد کمی ساعت تصویر در نسخ خطی، برخی تکه

ق است و در دورۀ امپراتوری ۷۰۰اند که تاریخ تمام آنها پس از  ها به جا مانده مساجد یا در موزه
ن گفته دربارۀ متون مربوط به از ابزارهای نجومی شامل ای اند. عثمانی طراحی و ساخته شده

  ٥های آفتابی که منبع اصلی اطالع ما هستند نیز صادق است. ساعت
های امپراتوری عثمانی ساخت  ق در سرزمین۷۰۰توانیم نتیجه بگیریم که پس از سال  پس می

 به طور اختصاصی برای مقاصد مذهبی رایج شد هرچ ساعت
ً
ند که گاهی شامل های آفتابی، صرفا

  خطوط ساعات برای تعیین وقت روز هم بودند.

                                                    
  شود. گفته می» عصر دوم«و » عصر اول«به آغاز و پایان این بازۀ زمانی  .١
  یک دوازدهم طول روز. م .٢
، چاپ عکسی های آفتابی، حرکت خورشید و ماه، چهارده وجهی محاط در کره) سه رساله از ثابت بن قره (ساعت. بنگرید به کتاب  ٣

یان رضوانی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، تهران،    م .۱۳۹۳نسخۀ خطی با مقدمۀ پو
  گردد. ق) بنیانگذار آن برمی۷۲۶ -۶۹۹نام این سلسله از شاهان مسلمان ترک به سلطان عثمان اول (حکـ  .٤
  ق).۷۳۰الدین مصری (ح  ق) و نجم۶۸۰ق)، ابن بنای مراکشی (ح ۷۲۵سراج (ح  ق)، ابن۷۷۷ح - ۷۰۵مثًال آثار ابن شاطر (ح  .٥
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 در پای مناره این ساعت
ً
های مخصوصی در حیاط مساجد جامع یا بر  ها، روی پایه ها معموال

  اند. دیوارۀ خود مسجد نصب شده

  سیر تکامل
ترین  کهنهای آفتابی اسالمی دورۀ عثمانی دچار تحول و تکامل کند شدند.  ها ساعت با گذشت قرن

ق ۶۹۵نمونۀ شناخته شده، ساعت آفتابی مسجد احمد بن طولون در قاهره، ساخته شده در سال 
در لشگرکشی  ١م) است که تنها طرحی از آن که نقاشی فرانسوی به نام جی جی مارسل۱۲۹۶(

  ).۱م کشیده موجود است (شکل ۱۷۹۸ناپلئون به مصر در 
جا شده و در یکدیگر  آن در دو بخش جابه این یک ساعت آفتابی افقی زیباست که خطوط

  اند. تنیده
النهار کناری نصب شده  این ساعت دو شاخص داشت که در دو سوراخ باالی دو خط نصف

رفت و یک  بودند و شامل خطوطی برای نشان دادن ساعات معوج که در آن زمان هنوز به کار می
  ساخت دوتایی شده است).دهندۀ نماز عصر بود (به دلیل خطا در هنگام  خط نشان

این ساعت آفتابی شاید به ضرورت اقتصادی به خاطر گران بودن سنگ مرمر و این که باید شکل 
 مربعی داشته باشد بسیار ساده است. این طرح بعدها کپی و تکثیر شد.

ً
  تقریبا

  
  توصیف مصر. ساعت آفتابی مسجد ابن طولون در قاهره، برگرفته از کتاب ۱شکل 

                                                    
1. J. J. Marcel 
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ای دربارۀ ابزارهای نجومی از  آفتابی افقی دیگر که چند سال بعد ساخته شد یکی در رسالهدو ساعت 
  ق) است.۷۷۲الدین مصری گزارش شد و دیگری ساعت معروف ابن شاطر در مسجد جامع دمشق ( نجم

) پیچیده و شامل انواع مختلف خطوط است. در آن خطوط ساعات معوج، خط ۲اولی (شکل 
(مشخص شده با  ١بابلی، خطوطی برای ساعات مستوی ۶و خط ساعت  ایتالیایی ۱۸ساعت 

که به جای اعداد ساعت مرسوم بود)، چند کمان دایره برای تعیین ارتفاع  درجات زاویۀ ساعتی، چنان
 یابیم. خورشید و مقیاسی برای به دست آوردن سمت خورشید در پایین می

  
 ۱۰در دو طرف ساعت، خطوط روزانۀ مربوط طول دایرةالبروجی خورشید بر حسب مضارب 

کشیده  ۲شود. مقیاسی در سمت راست که در طرح اصلی وجود دارد اما در شکل  درجه دیده می
  بندی شده بود. نشده است، بر حسب مقادیر متناظر میل خورشید درجه

بینید این ابزار پیچیده دارای خطوط نماز نیست و بیش از آن که ساعت باشد به  که می چنان
عنوان ابزاری برای محاسبه توسط متخصصان برای یافتن ارتفاع، سمت، زاویۀ ساعتی و میل 

  خورشید، طراحی شده بود. 
وزدهم هایی از صفحۀ اصلی و بازسازی دقیقی که در قرن ن از ساعت دوم در دمشق تنها بخش

(شکل  ، بلکه ٢). این نه تنها نخستین ساعت آفتابی دارای شاخص قطبی۳شده باقی مانده است 
  آید. ترین ساعت دورۀ اسالمی هم به شمار می زیباترین و کامل

                                                    
  روز. یک بیست و چهارم طول شبانه .١
ق) دریافت اگر میلۀ شاخص موازی با محور چرخش زمین باشد، سایۀ آن در تمام طول سال ۷۷۲ابن شاطر نخستین کسی بود که (در  .٢

  افتد. می »اند خطوط ساعات مستوی«ت که بر خطوط زاویۀ ساعتی ثاب

سیم مجدد از الدین مصری، تر. ساعت آفتابی افقی نجم۲شکل 
 نگارندۀ مقاله
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  . ساعت آفتابی ابن شاطر در دمشق۳شکل 

ها  د از اینتر دو نمونۀ ذکر شده دوباره ساخته شد. چند مور های ساده های بعد صورت در سده
م)، ۱۷۹۴م و بازسازی شده در ۱۵۰۰اپی در استانبول (ساخته شده در حوالی ساعت مشهور توپک

م) و یکی دیگر در مسجد جامع قیروان در تونس ۱۷۶۹دیگری در موزۀ شهر قونیه در ترکیه (
  ١م) است.۱۸۴۲(بازسازی شده در 
نهم هجری، به جای ساعات های برجی به کشورهای اسالمی در اوایل سدۀ  با ورود ساعت

  معوج، ساعات مستوی رایج شد و ساعت آفتابی اهمیت خود را برای تعیین زمان از دست داد. 
های مکانیکی نشان داد تا چند سال پیش هم هیچ  توان با ساعت های نماز را نمی چون زمان

این منظور به کار  های آفتابی برای ابزار خودکار ارزانی برای استفادۀ عموم وجود نداشت، ساعت
 بر دیوارهای عمودی مساجد، برای استفادۀ مردم عادی  رفت و در مکان می

ً
های عمومی، معموال

شد. در قرن بیستم استفاده از رادیو و دیگر وسایل الکترونیکی جای این نوع  ساخته می
  های آفتابی را گرفت. ساعت

توان به دو دستۀ مجزا  را میم ۱۹۰۰تا  ۱۵۰۰های آفتابی عثمانی ساخته شده از  ساعت
  تقسیم کرد:

                                                    
پای مشابه ساعت آفتابی  نمونه ۲۰۰۹در سال  .١ یس (میسوری، آمریکا) و در سال  اپیکتو در برمن (آلمان) و  ۲۰۱۰استانبول در سنت لو

های آفتابی دورۀ عثمانی ساخته شد. در همین سال، مؤلف مقالۀ حاضر سه نمونۀ  رجیو امیلیا (شمال ایتالیا) دو نمونۀ مشابه ساعت
نبول) و مسجد حکیم قاهره را در شهر کوچکی به نام آیلو موجود در مسجد ینی جامع و مسجد ایا صوفیا (استا آفتابی های ساعتمشابه 

Aiello سومین  ۱۳۹۹خوانده شده است، ساخت. در سال  »شهرک ساعت آفتابی«ساعت آفتابی  ۱۰۰که با بیش از  ،در منطقۀ فریولی
فتابی رشت ساعت آفتابی بوستان  دارد  )۱قاهره (شکل  ) که ساختاری مشابه ساعت آفتابی مسجد ابن طولونملت (بوستانساعت آ

  ساخته و در روز اول تیر ماه رونمایی شد (بنگرید به تصویر افزوده در پایان مقاله).
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ادامۀ مقاله) و بعدها با  ←های عمودی با خطوطی برای ساعات ایتالیایی و بابلی ( الف) سازه
  بعضی از خطوط اوقات نماز.

  داد. هایی کم و بیش پیچیده که تنها زمان نمازهای اصلی را نشان می ب) سازه
  دهیم. میها را شرح  در اینجا هر یک از این دسته

های عمــودی بــرای نمــایش ســاعات مانــده تــا غــروب و گذشــته از طلــوع خورشــید:  ساعت
  »مثلث«های آفتابی  ساعت

اند که نمازگزاران رو به  ای ساخته شده مساجد به گونه
سمت مکه بایستند. در کشورهایی مانند سوریه و 

جهت شمال غربی به سمت جنوب  ترکیه این به معنی
  شرقی است بنابراین ساعت

ً
های آفتابی عمودی تقریبا
همیشه روی دیوارهای جانبی و نه نمای اصلی (که رو 

ها را  به شمال غربی است) قرار دارند و از این رو آن
کنند که به سمت جنوب  روی دیوارهایی نصب می

  ).۴اند (شکل  غربی یا شمال شرقی واقع شده
خاطر این وضع قرارگیری، بسیاری از به 
 همیشه  های آفتابی عثمانی شکل مثلثی خاص خود را دارند. در این ساعت ساعت

ً
ها تقریبا

خطوط ساعت را برای ساعات مانده تا غروب آفتاب (ایتالیایی)، گذشته از طلوع آفتاب (بابلی) و 
 همی برای ساعات مستوی مشاهده می

ً
شکلی  Uشه درون قاب باریک کنیم که خطوط اخیر تقریبا

  که ساعت را احاطه کرده یا زیر نوار باالیی قرار گرفته است.
اند زیرا این عدد  گذاری شده های ایتالیایی (اذانی) با ساعات مانده به غروب شماره اغلب ساعت

  گوید که چند ساعت به نماز مغرب مانده است. می
باید لحظاتی پس از ظهر که خورشید از در قلمرو عثمانی و در شمال آفریقا نماز ظهر 

النهار به  شود اقامه شود. بنابراین خط نصف گذرد و وارد مرحلۀ به اصطالح زوال می النهار می نصف
شود تا نشان دهد  گذاری می شود و خطوط ساعات مستوی با شروع از ظهر شماره این نام خوانده می

  شته است.چند ساعت به زمان این نماز مانده یا از آن گذ

سمت تقریبی مسجدها در آسیای . ۴شکل 

 صغیر
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  ر جنوبی مسجد سلیمان در استانبول. ساعت آفتابی بر دیوا۵شکل 

 دو نوع شاخص وجود دارد: یکی افقی (عمود بر دیوار) و یکی قطبی که اغلب با سیم یا 
ً
معموال

شود. با این روش دو ساعت با  میلۀ نازکی که به وسیلۀ شاخص افقی نگه داشته شده است ساخته می
  النهار واحدی دارند. دو شاخص خط نصف

ای از خطوط  ها یکی دیگر هم هست که شاخص جداگانه و مجموعه اغلب در نزدیکی این ساعت
 موازی دارد و نشان می

ً
دهد چقدر به وقت نماز ظهر مانده است. زمان نه با شمارۀ ساعات بلکه  تقریبا

 همیشه با فاصلۀ 
ً
  شود. زمانی است) معین می دقیقۀ ۲۰درجه (که معادل  ۵با زوایای ساعتی تقریبا

  دهد. های آفتابی مثلثی در استانبول را نشان می های زیر چند نمونه از ساعت شکل

  

. مسجد مهرماه در محلۀ ۸شکل 

 اسکودار
 . مسجد بایزید۹شکل 
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  های آفتابی که تنها دارای خطوط نماز هستند ساعت
  شناس امروزی مشهود نیست. های آفتابی غیر عادی است که اغلب برای ساعت ساعتاینها 

های جداگانه دارند  تر روی یک لوح دو، سه یا تعداد بیشتری ساعت با شاخص های پیچیده نمونه
، خطوط تنها به زمان که خطوط در مواردی روی هم می

ً
  های نماز وصلند. افتند. ضمنا

النهار  خصوص خطوط نماز عصر، خط نصف های آفتابی، به ساعت ترین همیشه و حتی در ساده
  یا خط زوال (خط نماز ظهر) وجود دارد.

در بقیه هم خط پایان وقت نماز عصر، خطوط مربوط به زمان مانده تا غروب خورشید (نماز 
(نماز عشا) و خطوط دیگری  مغرب) برخی خطوط نشان دهندۀ ساعات باقیمانده تا پایان شفق 

(نماز صبح) یعنی پایان شب که می نشان نخ سفیدی را از «توان  دهندۀ زمان باقیمانده تا آغاز فلق 
  وجود دارد. ١»سیاه تشخیص داد

  چند مثال
  ساعت آفتابی مسجد ایاصوفیه در استانبول

دقیقه  ۲۰مانده تا عصر را از  النهار، خط عصر و دوازده منحنی است که زمان باقی شامل خط نصف
  دهد. ای نشان می دقیقه ۲۰های  در بازه ساعت ۴تا 

                                                    
  ».حتی یتبّین لکم الخیط األبیض من الخیط األسود: «۱۸۷قرآن کریم، سورۀ بقره، آیۀ  .١

 . موزۀ دنیز۱۱شکل  اپیک. قصر توپ۱۰شکل 
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  اسالمی قاهره موزۀساعت آفتابی 

های افقی است که در سوراخی در باال  جداگانه با میله بندی درجهاین ساعت پیچیده شامل سه 
(این شاخص ها نصف شاخص اصلی طول دارند) قرار  (شاخص اصلی) و دو سوراخ مرکزی 

  ).۱۶اند (شکل  گرفته
 ۴۰دقیقه ( ۴۰ساعت و  ۲خط است که ساعات باقیمانده تا عصر را از  ۹ساعت اصلی دارای 

  دهند. ای نشان می دقیقه ۲۰درجه) با فواصل  ۵دقیقه ( ۲۰رجه) تا د
خط برای ساعات باقیمانده تا غروب  ۷شود. در باال  دیده می عصردر منحنی نخست نام [نماز] 

  وجود دارد.

 . لوح مرمری با پنج ساعت آفتابی در ارگ قاهره۱۳شکل  . ساعت عمودی مسجد ایاصوفیه۱۲شکل 

فتابی مسجد . ساعت آ۱۴شکل 

 پاشا در قاهره سلیمان
 . ساعت آفتابی در مسجد ینی جامع استانبول۱۵شکل 
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ساعت با شاخص مرکزی تنها دو خط دارد: 
 افقی است با عبارت  خط

ً
الباقی «باالیی که تقریبا

 
ً
» لمغیب الشفق األحمر أربعین درجة دایما

درجه مانده تا ناپدید شدن شفق  ۴۰(همیشه 
شود. سایۀ نوک شاخص  رنگ) مشاهده می سرخ

درجه کمتر از  ۴۰وقتی زاویۀ ساعتی خورشید 
پایان لحظۀ غروب نجومی (وقتی خورشید در 

ر افق است) روی این خط درجه زی ۱۸ارتفاع 
 ۲۰۰افتد. به بیان دیگر، سایۀ نوک شاخص  می

دقیقه (مستوی) پیش از پایان شفق که زمان نماز 
  رسد. عشاء است به این خط می

 عمودی، زیر خط عشاء قرار 
ً
خط دوم، تقریبا

درجه از زاویۀ ساعتی  ۲۰۰دهد که  دارد و نشان می
دقیقه است) به فلق  ۲۰ساعت و  ۱۳عادل (که م

  نجومی، یعنی زمان نماز صبح، باقی مانده است.
تر از همه، مربوط به  منحنی دیگر، پایین

کنندۀ عصر دوم (پایان  سومین ساعت و مشخص
  وقت نماز عصر) است.

  یک نکتۀ جالب
زئینی حک شده های آفتابی به صورت ت های عصر این ساعت روی خط» عصر«توجه کنید که واژۀ 

روی منحنی عصر حک شده  صاست. در بسیاری از موارد فقط نقش مستطیلی به منزلۀ حرف 
  ).۱۸و  ۱۷های  است (شکل

  
  های آفتابی استانبول در ساعتعصر . نمونۀ شکل تزئینی کلمۀ ۱۸شکل 

ابی ترکیبی در . بخش باالیی ساعت آفت۱۶شکل 

 موزۀ اسالمی قاهره

 عصر. شکل تزئینی کلمۀ ۱۷شکل 
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  اطالعات آماری
م) ساخته شده و ۱۴۰۹ق (۸۱۱ترین ساعت آفتابی عثمانی در قونیه (ترکیه) قرار دارد و در سال  کهن

م) واقع شده است. تعداد ۱۴۷۰ق/ ۸۷۴دومین ساعت از لحاظ قدمت در مسجد فاتح در استانبول (
تا از  ۲۵شود.  ها هستند می تا است که شامل آنهایی هم که در موزه ۹۴های آفتابی حدود  کل ساعت
  ای است. تا عمودی و یکی استوانه ۶۸آنها افقی، 

تا در حلب (سوریه)  ۵تا در سایر شهرهای ترکیه،  ۲۷ ) در استانبول قرار دارد.۵۱بیشترین تعداد (
(بلغارستان) یکی در اورشلیم یکی در قیروان  (پلودیف)  (سوریه) یکی در فیلیبه  یکی در دمشق 
(تونس) و شش تا در قاهره هست. آنهایی که در استانبول، دمشق و قاهره قرار دارند از آنهایی که در 

ترند. سایر شهرهای مهم دورۀ عثمانی مانند بلگراد، بیروت،  یدهتر واقع شده پیچ شهرهای کم اهمیت
 دارای ساعت

ً
های آفتابی  بغداد، سالونیکی، چناق قلعه، ترابوزان، نیقیه (ایزنیک)، ازمیر و غیره مطمئنا

  اند یا قابل مشاهده نیستند. اند که اکنون گم شده بوده

  
ت آفتابی در بوستان ساعت آفتابی رشت (بوستان ملت) که ساختاری مشابه سومین ساع

رونمایی  ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ساعت آفتابی (اکنون ناموجود) مسجد ابن طولون قاهره دارد و در 
 محاسب و مجری: مرتضی صومی). ؛مشاور: روبرت واهانیان ؛طراح: محمد باقریشد (
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  الفالحة الّرومّیة و ارتباط آن با ورزنامه

  الّزرع  کتاب و نقدی بر

  ١قلعه عل صفری آق

  مقدمه
ایــد آن، ب بســته بــه پیچیــدگیگیری هریــک از ســاختارهای تمــّدنی،  بدیهی است که بــرای شــکل

ت بپردازند تــا آن در هماهنگی با یکدیگر به فعالی ها شکل بگیرند و تعوامل و فعالیای از  مجموعه
از ن، های تمــد بنیانترین  مهمعنوان یکی از ه کشاورزی بساختار بتواند به فّعالّیت خود ادامه دهد. 

برای تــدوین تاریخچــۀ کشــاورزی در ادوار کهــن، و به همین دلیل  است چنین موقعّیتی برخوردار
  .قرار گیردبررسی مورد گوناگونی  اتزیر باید موضوعناگ

ها  با حکومتارتباط  ویژه در ، بهنظام اقتصادی کشاورزی ر رویبباید  ،ها بخشی از این بررسی
ها بوده است و لذا در آن دخالت  ترین منابع درآمد دولت صورت گیرد؛ زیرا کشاورزی یکی از مهم

های کشــاورزی در ادوار و منــاطق گونــاگون بــر  مالیات دریافتی از زمین برای نمونه، کامل داشتند.
مواردی چــون نــوع زمــین از  ه بهبا توج اساس نوع محصول، سطح زیر کشت، و در دورۀ اسالمی،

بــر  ۀ ایــن مــوارد،همــ شد و تعیین میهای خراجی، عشری و...)  دیدگاه مذاهب فقهی (مانند زمین
 با دریافت مالیات  ،. از سویی٢داشته استچگونگی دریافت مالیات تأثیر 

ً
به نظریــات  توجهلزوما

گرفت. برای نمونه بسیاری از محصــوالت کشــاورزی، از دیــدگاه فقهــی مشــمول  فقهی انجام نمی

                                                    
  alisafari_m@yahoo.com ،شناس پژوهشگر متون و نسخه .١
ترین منابع مذاهب  عمدۀ مباحث فقهی مرتبط با این موضوع را بر اساس مهم زمین در فقه اسالمی. مدّرسی طباطبایی در کتاب ممتاز ٢

مسائل تر بر اساس  بر اساس همان منابع اما بیش). اجتهادی نیز موضوع را ۱۳۶۲بررسی کرده است (مدّرسی طباطبایی گوناگون 
) که البته با ۱۳۵۴). مسائل مرتبط با مالیات سرانه نیز در کتاب دنت بررسی شده (دنت ۱۳۶۳اقتصادی بررسی کرده است (اجتهادی 

» فتوح«تر با مسئلۀ  کرد که بیشموضوع مورد نظر ما ارتباط بسیار دارد. از منابع جدیدتر در زبان فارسی نیز باید به کتاب عزیزی اشاره 
یزی  ین حال  ها از دیدگاه از دیدگاه کتابشناسی منابع و بررسی مندرجات آنتر  ) و بیش۱۳۹۱ارتباط دارد (عز توثیق، سودمند تواند بود. با ا

ضوع را از دیدگاه یک موفقهی و حقوقی است و  ،های تاریخی باید توّجه داشت که نگاه این پژوهشگران به موضوع، عمدتًا از دیدگاه
های  ، کتابمورد نظر ما ترین منابع در موضوع برای نمونه، مهم اند. پژوهشگر تاریخ کشاورزی یا جغرافیای اقتصادی بررسی نکرده

 ها نشده است. ای از آن استفادۀ گستردهگفته،  هستند اما در منابع پیشها »الممالک مسالک«ویژه گروه  جغرافیایی و به
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اند ولی از دیدگاه حکومتی، از هر محصولی باید مالیات دریافت کرد. بنابراین، در هر  مالیات نبوده
: ( خودهای مورد استفادۀ  به شیوه توجهبا  استیفا های دستگاهدوره و منطقه، 

ً
 ،مساحت، مقاسمهمثال

 صــدها ســاله-به تجربیاتی  توجهو با  قانون و...)
ً
دربــارۀ آن منطقــه بــه دریافــت مالیــات  -بعضــا

ط همین مستوفیان بوط به خراج در دورۀ اسالمی، توسپرداختند. به همین دلیل بخشی از منابع مر می
  .١ه ویژه داشتوضوع، باید به این منابع نیز توجو برای بررسی م نگاشته شده است

 برداشتو چون  است ی در مباحثی چون گاهشماری نیز تأثیر داشتهحتموضوع دریافت خراج، 
 محصوالت، 

ً
  ه به گاهشماری خورشیدی انجام میبا توجعموما

ً
شد، در بســیاری از مــوارد، اصــوال

که دربارۀ محاسبۀ از کتابش شد. وّصاف در جایی  ه کار برده میگاهشماری خراجی برای امور دیوانی ب
خان توضیح  خراجی) به فرمان غازان ۶۹۳-۶۹۲ق/ ۷۰۱-۷۰۰های  استدراک دوسالۀ بغداد (در سال

 خراجِی بغداد با ایــاالت ایــران اخــتالف 
ِ

داده، ناگزیر شده است تا دربارۀ یک سالی که میان تاریخ
به  ۳۵۰ق صابی دربارۀ نقل سال خراجی ااسح ای را که ابو نجا رساله. او در هماکندهست، گفتگو 

ه (حکـ  ۳۵۱
ّ
ق) نوشته بود، به اختصار ترجمــه ۳۶۳-۳۳۴هاللی در دورۀ خلیفۀ عّباسی المطیع لل

دربــارۀ  هایی گزارش هـ۴کم از سدۀ  . به عبارتی، دست٢)۴۰۴ -۴۰۲: ۱۲۶۹کرده است (شیرازی 
و –ها در تقویم برای اصالح مسائل دیوانی وجود داشته و این مشکل تا دورۀ مغول  مداخلۀ حکومت

ات کشاورزی عملیها، بسیاری از  جز این ها بوده است. حکومت توجههمچنان مورد  -البته پس از آن
چنانکه در دنبالــۀ شده و  به تقاویم کشاورزان انجام می توجههای هواشناسی با  بینی و همچنین پیش

  شامل همین مباحث است.ورزنامه های آغازیِن  مقاله خواهیم دید، فصل
بــوده و بــه همــین  توجــهترین مباحث کشاورزی مورد  عنوان یکی از اصلیه آبیاری نیز همواره ب

آبی چون ایران  های کم در سرزمین. اهمّیت آب ٣دلیل، در منابع گوناگونی به آن پرداخته شده است

                                                    
یسندۀ این سطور به تفکیک در مقالهشده توّسط  رتبط با مباحِث فقهِی خراج و متوِن نگاشته. متوِن م١ شناسانده است ای  مستوفیان را نو

و های اسالمی، فقط کتاب قدامة بن جعفر بر جای مانده  نخستین سدههای مستوفیان در  ). البته از کتاب۳۲- ۱۶: ۱۳۹۲قلعه  ق(صفری آ
ویژه آثار فارسی پس از حکومت مغوالن نیز مورد توّجه قرار گیرد. در همان مقاله به آثار  توّجه به منابع بعدی و بهلذا این مباحث باید با 

 شدۀ فارسی اشاره شده است. شناخته
ز بهترین تحقیق متنی در این زمینه هنوز هم فصلی ا .)۴۰۲ همان( »شمسی سال اعنی خراجی تاریخ: «که دارد تصریح همانجا در او. ٢

قمری  شماری گاهای  گونهشماری خراجی را  گاه«زاده  ) است. برداشت قاسملو از اینکه تقی۱۶۵-۱۵۷: ۱۳۱۶(زاده  کتاب تقی
 ).۸۲۹: ۱۳۸۲نادرست است (قاسملو » شناسد می

: ۱۳۹۲قلعه  ری آقبه شناساندن متون کهن و چند منبع جدید در این زمینه پرداخته است (صف گفته . نویسندۀ این سطور در مقالۀ پیش٣
به توان  ایران می ۱۳۵۶منتهی به سال های  ). جز منابعی که در آن مقاله یاد شده است، دربارۀ مسائل فّنی آبیاری سّنتی در دهه۷۰-۷۴

ده نیز به مباحث گوناگون مرتبط با موضوع پرداخته شآب و فّن آبیاری در ایران باستان در کتاب  ) رجوع کرد.۱۳۵۹نژاد ( کتاب صفی
انباط هایی از آن به کتاب  در عنوان این اثر به معنی ایران پیش از اسالم نیست؛ چنانکه مثًال در بخش» ایران باستان«است؛ اگرچه تعبیر 

نیز  خوارزمی پرداخته شده است. بخشی از کتاب پطروشفسکیالعلوم  مفاتیحکرجی و ابزار آبِی یادشده در بخش حیل از المیاه الخفّیه 
فّنی مرتبط با ها، دربارۀ مسائل  ). جز این۲۳۳- ۱۹۶: ۱۳۴۴ ویژه در دورۀ مغول است (پطروشفسکی مباحث آبیاری در ایران، به دربارۀ
 ).۱۳۵۰نیز چندین کتاب تاکنون منتشر شده است (رضا و دیگران: ها  قنات
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های کشاورزی، همواره سهِم  های زمین نامه ها یا وقف نامه که در تمام مبایعه حّدی بوده (/هست)تا 
ص می آب

ّ
، ساخت بندها، ها قناتشده است. مسائل فّنی آبیاری مانند احداث و الیروبی  آن مشخ

واقــع بخشی و مباحثی از این دست نیز هرکدام نیــاز بــه بررســی دارد. در های انتقال آب و آب شیوه
 بررسی 

ً ّ
  .شودمسئلۀ آب یکی از مباحث مهّم کشاورزی است که باید مستقال

نیــز  اســت با کشاورزی ســّنتی که در ارتباط مستقیممباحث فّنی آن دسته از جز اینگونه موارد، 
زدن  ، شــخم. بــرای نمونــهها باید در چند گروه صــورت گیــرد آن بررسیکه ای جداگانه است  مقوله

گرفته و انتقال محصوالت نیز بــا کمــک جــانوران بــارکش  ت (عوامل) صورت میهمواره با گاوجف
شده است. به همین دلیل دامداری نیز از مباحث مرتبط بــا موضــوع خواهــد بــود. حّتــی  انجام می

، حّتی ها کبوترخانهیابد و در برخی موارد، مانند  نیز با دامداری ارتباط میکودها تهیۀ  ی چونحثامب
 باید با بررسی شود. در پژوهش با معماری نیز مرتبط می

ً
های میدانی به موضوع  های این شاخه بعضا

در  تــر بیشو  ١نشــده اســت درج در متون کهــن ، مطالب چندانیها دربارۀ کبوترخانهپرداخت، زیرا 
  .٢ها هست دربارۀ آن هایی سفرنامۀ برخی از فرنگیان توصیف

ویژه در ارتباط با فنون کشــاورزی ســّنتی، در متــون کشــاورزی قــدیم  هبخشی از این مباحث، ب
ها جزو مقّدمات پــژوهش در تاریخچــۀ کشــاورزی  بررسی شده است و لذا تصحیح و پژوهش آن

  ویژه ایران است. های اسالمی و به سرزمین
 به چند مبحث عمده پرداخته شده است: 

ً
اورزان . گاهشماری و هواشناسی کشــ۱در این آثار، عموما

ســازی  . زمین کشاورزی و چگونگی آماده۳. گاهشناسی کاشت، داشت و برداشت محصول و آبیاری ۲
. آبیاری ۵های کاشتن، نگهداری و بهبود کیفّیت محصوالت کشاورزی  . شیوه۴آن برای کاشت محصول 

فــراوری یــا  .۹هــای گونــاگون  . مبــارزه بــا آفت۸. کــوددهی ۷. مباحث مرتبط با بذرها ۶های آن  و شیوه
های انبار کردن و نگهداری  . شیوه۱۰کوبی، شالیکوبی، آس کردن)  جداسازی محصول از زواید (خرمن

  . انتقال گیاهان از منطقه۱۱محصول 
ً
 در این منابع، عموما

ً
ای به منطقۀ دیگر و مواردی از این دست. ضمنا

داری) توصیف شده و گاه حّتی  نوغانمباحث جنبی دیگری که مورد نیاز کشاورزان بود (مانند دامداری، 
  .٣برای دفع آفات، کاربرد مواردی چون طلسمات و اوراد نیز آموزش داده شده است

                                                    
) اما از ۱۴۱-۱۳۹: ۱۳۸۸یوس بن اسکوراسیکه دربارۀ کبوترخانه گفتگو شده و همین لفظ به کار رفته (فسطورزنامه . در بخشی از ١

 مقصود، جایگاه نگهداری کبوتر بصورت عاّم است نه ساختمانتوان دانست که  توصیفی که یاد شده می
ً
مخصوصی که در  های ظاهرا

نحوۀ «نیز دربارۀ  ذیمقراطیسالفالحة  کتاب. در فصلی از شد برای گردآوری کود کبوتر ساخته می -ویژه اصفهان و نواحی آن به–ایران 
 ).۳۷۹: ۱۳۸۰گفتگو شده است (سزگین » ها های چوبی آن نگهداری کبوترها در النه

عمدۀ این ها نقل شده است.  نیز در آنها  ها منتشر شده و مندرجات برخی سفرنامه های اخیر چند پژوهش دربارۀ کبوترخانه . در دهه٢
یسندۀ این سطور به یاد دارد، فیلم مستندی در دهۀ  دربارۀ معماری این بناها است. تا جاییها  پژوهش دربارۀ  ۱۳۶۰یا  ۱۳۵۰که نو

 ساخته شده است.ها  کبوترخانه
است که صنایع دستی کهن ایران از کتاب » کشاورزی و تهیۀ غذا و خواربار«فصل  این زمینه، های نوین در . یکی از بهترین پژوهش٣

← 
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نیســت.  توجه چند متن فارسی و عربی است که متأّسفانه تعدادشان چندان قابلاین آثار شامل 
شناسی بررسی  منابع گیاه در کتابش همراه بارا تا اوایل سدۀ پنجم سزگین متون عربی کشاورزی فؤاد 

دهد که  که آن هم بخش کوچکی از کار بزرگ اوست و نشان می ١)۴۱۷-۳۷۱: ۱۳۸۰کرده (سزگین 
های  ی بــه نگاشــتهتــوجه منابع در این زمینه چقدر اندک است. در میان این آثــار هــم بخــش قابــل

رت نویســی عــرب، بصــو شناسان عرب اختصاص یافتــه اســت کــه مطــابق شــیوۀ کهــن لغت لغت
  اند. های دستگاهی، به موضوع نباتات پرداخته نگاری تک

صــورت مقالــۀ مســتقل و ه که ب  افشار نیز فهرستی از متون فارسی دربارۀ کشاورزی تدوین کرده
منتشر شده  معرفت فالحتتر از آن به پیوست  و شکلی کاملآثار و احیاء همچنین در مقّدمۀ کتاب 

باز  و) ۱۶۰-۱۵۵: ۱۳۹۷؛ بیرجندی هفتاد و نه-جاه و یک: پن۱۳۶۸؛ همدانی ۱۳۶۱است (افشار 
  .٢شمار بودن این آثار است هم نشانگر انگشت

های متــون  ترین آثار ویژۀ کشاورزی یعنی ترجمه شناسی عمومی، اگر از کهن گذشته از آثار گیاه
 شناخته

ِ
الفالحــة  کتابز اند. برای نمونــه ا شده هنوز منتشر نشده یونانی آغاز کنیم، بسیاری از منابع

یس نــاقص شــناخته شــده اســت. نســخه های  دموکریت (ذیمقراطیس) دو نسخۀ کامل و یک رونو
ی فرانسه از حدود سدۀ دهــم و دیگــری نســخۀ  ٣عربی ۲۸۰۲ کامل، یکی به نشانی

ّ
در کتابخانۀ مل

 مربــوط بــه ســدۀ  اماتاریخ  در کتابخانۀ مجلس که این دومی هم بی ۶۵۲۶شمارۀ 
ً
 ۹یــا  ۸احتماال

. همچنــین از ٥)۳۷۹-۳۷۷: ۱۳۸۰و سزگین به هر دو اشاره کرده (نیز نک. ســزگین  ٤هجری است
 تاکنون فقط همــان دو نســخۀ موجــود در ایــران ۵یا  ۴آناتولیوس (سدۀ  الفالحة کتاب

ً
م) نیز ظاهرا

در  ۵۷۶۲ه شــمارۀ ق اســت و بــ۷۳۲) که یکی مــوّرخ ۳۸۵-۳۸۳: ۱۳۸۰شناسایی شده (سزگین 
ی ایــران کــه از روی نســخۀ  کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می

ّ
شود و دومی در کتابخانۀ مل

ی به شمار نمی
ّ
  آید. پیشین در مشهد نوشته شده و لذا نسخۀ مستقل

                                                    →  
 ).۲۶۳-۲۱۷: ۱۳۷۲مند است (وولف ویژه از دیدگاه ابزارشناسی بسیار سود به

ق نیز در مقاله١
ّ

العات آن - : ا۱۳۶۸برخی منابع کشاورزی دورۀ اسالمی پرداخته (همدانی ای به شناساندن  . مهدی محق
ّ

ی) که برخی از اط
نیز فهرستی از  سودمند است. محّمد عیسی صالحیة -منابعی که بیرون از محدودۀ زمانی بررسی سزگین بودههای  ویژه دربارۀ چاپ به–

کار بروکلمان ها در  این آثار به دست داده که آثار بیرون از محدودۀ زمانی کتاب سزگین را شامل است و به نوشتۀ خودش، بسیاری از آن
 متن است. ۲۵). با این حال آثاری که او شناسانده نیز فقط ۱۴۰۴وارد نشده است (صالحیة 

های دورۀ قاجاری از آثار  و برخی نیز ترجمه از آثار هندیانفصولی از متون چنددانشی و برخی ها  اثر که برخی از آن ۳۹. سرجمع ٢
نیز در بخشی از اغاز کتابش که به شناساندن منابع کشاورزی اختصاص داده، شماری از این منابع را شناسانده پطروشفسکی  .اند فرنگی

العات او دربارۀ۴۲- ۳۰: ۱۳۴۴ است (پطروشفسکی
ّ

 گاهی نادرست یا قدیمی است.ها  کتاب ) اما اط
3 Arabe 2802 

. در پایان نسخۀ اند دهد که به احتمال بسیار در حوزۀ حکومتی سالطین مملوکی کتابت شده آرایی هر دو نسخه نشان می . ساختار کتاب٤
 ».العوف اخبره به بعض بنیا؟اخبرنی به عثمن بن ا«و در پایان نسخۀ پاریس آمده: » اخبرنی به عثمان بن االعور«مجلس آمده: 

 .بود نخورده کتابخانه شمارۀ هنوز او کتاب نگارش زمان در . نسخۀ مجلس٥
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در این میان، یکی از  امایک از این دو اثر منتشر نشده است؛  دانیم، تاکنون هیچ تا جایی که می
سطوس بن اسکوراسکینه (ظ ق الفالحة الّرومّیة یا کتاب الفالحة نانی یعنی آثار یو

ُ
م) بیش از ۶اثر ق

). دو ترجمۀ کهــن عربــی و یــک ۳۸۹-۳۸۷: ۱۳۸۰قرار گرفته است (سزگین  توجهدیگر آثار مورد 
از آن موجود است که از هرکدام چندین نسخه بر جای مانده و  ورزنامهترجمۀ فارسی کهن موسوم به 

شــدۀ موجــود دربــارۀ  تــرین اثــر فارســی شناخته کهنورزنامه رسه نیز به چاپ رسیده است. چون ه
العات مرتبط با این 

ّ
 برگردان دقیقی از یکی از دو ترجمۀ عربی است، مجموعۀ اط

ً
فاقا

ّ
کشاورزی، و ات

  شود. ها در دنبالۀ مقاله بررسی می ترجمه

  های آن و ترجمه الفالحة الرومیة
قســطوس، ابــن «ذیــل در  هــای عربــی تــاریخ نگارشش کشــاورزی و گیاهشناســی بخــسزگین در 

سکوراْسکینه
َ
پرداخته و اشاره کرده که یک بار توّسط سرجیس  کتاب او در کشاورزی شناساندنبه » ا

 از یونانی به عربی ترجمه شده و یک بار هم از ۲۱۲ سال بن هلیا الرومی در
ً
پهلوی  متنق مستقیما

صات نســخه ورزنامهبا عنوان 
ّ

های هــر دو ترجمــۀ  به عربی گردانده شده است. او در همانجا مشخ
). در زمان نگارش کتاب سزگین (انتشــار ۳۸۹-۳۸۷: ۱۳۸۰عربی را به دست داده است (سزگین 

صاتش اشاره کرده است  سرجیس بن هلیام) ترجمۀ ۱۹۷۱در 
ّ

از یونانی چاپ شده بود و او به مشخ
هنوز چاپ نشده بود. خوشبختانه متن این ترجمه نیز در این اواخر چاپ ترجمۀ عربی از پهلوی  اما

ه نکرده اشاره ورزنامبه ترجمۀ فارسی در آنجا ). سزگین ۲۰۱۰شده است (قسطوس بن اسکولستیکه 
در اینجا نخست به دو ترجمۀ عربی و سپس به متن فارسی خواهیم پرداخت. در ذیل ترجمۀ  .است

  متون دربارۀ چند ترجمۀ عربِی دیگر اشاره خواهیم کرد.های  دوِم عربی، به گزارش

  الفالحة الرومیةهای عربی  الف. ترجمه
دو ترجمــۀ عربــی از آن  امــاچنانکه سزگین اشاره کرده، متن یونانی کتاب قسطوس بر جای نمانــده 

  موجود است:
ینو دربــارۀ  : سزگین با استناد به مقالهترجمۀ سرجیس بن هلیا الّرومی. ۱

ّ
ای از کارلو آلفونسو نل

ق صورت گرفته است. متأّســفانه بــه منبــع  ۲۱۲کتاب قسطوس، اشاره کرده که این ترجمه در سال 
چنانکه فاطمه سوادی اشاره کرده، در آغاز دو نسخه از ترجمۀ  امامورد اشارۀ سزگین دسترسی نیافتیم 

شاره شده که توّسط حّجاج بن یوسف بن مطر و سرجون بن هلیا الّرومی بطلمیوس امجسطی عربی 
ق) از زبان رومی به عربی برگــردان شــده ۲۱۸-۱۹۸ق به فرمان عبدالله مأمون (حکـ  ۲۱۲در سال 
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. بنابراین، گذشته از ١)۱۴۷: ۱۳۹۲است (سوادی 
تصحیف احتمــالی ســرجیس بــه ســرجون، او در 

شتغال داشــته و همین سال به ترجمه برای مأمون ا
نیــز بایــد در همــین ســال یــا  الفالحةترجمۀ او از 

  همین محدودۀ زمانی انجام شده باشد.
های این ترجمه که سزگین شناســانده  به نسخه

) باید چند نســخۀ دیگــر از ۳۸۸: ۱۳۸۰(سزگین 
 کتاب الّزرعهای تونس را که در تصحیح  کتابخانه
جمۀ دیگر) استفاده شده نیز افزود. نیز دو (یعنی تر

های خّطــی  فهرســتگان نســخهنسخۀ ایران کــه در 
ــران ــی  ای ــت (درایت ــده اس ــانده ش : ۱۳۹۰شناس

) و همچنــــین رونــــویس منــــدرج در ۲۴/۲۸۰
کتابخانۀ مجلس که مترجمش در  ۶۶۸۶مجموعۀ 

ــینی ــده (حس ــانده نش ــه شناس ــت کتابخان  فهرس
 به عنوانآن را ) و درایتی نیز ۲۰۱: ۱۳۸۹اشکوری 

. در مقالۀ ٢های همین ترجمه افزوده شود اثر قسطا بن لوقا شناسانده است (همانجا)، باید به نسخه
). او در ۵۷۶-۵۷۵: ۱۴۰۴هایی از این ترجمه اشاره شــده اســت (صــالحیة  صالحیة نیز به نسخه

هستند نشان داده های همین ترجمه  های عربی را که رونویس اش، شماری از نسخه جای دیگر مقاله
  .٣)۵۸۲: همان(است 

 بن ق در مصر منتشر شده است (قسطوس۱۲۹۳چنانکه سزگین اشاره کرده، این ترجمه در سال 
 .)۱۲۹۳ الرومی لوقا

اثــر و دورۀ ترجمــه، اکنــون  ترجمه از ناشناس (/ ترجمه از پهلوی؟):. ۲ دربارۀ متــرجم ایــن 
 می چیزی از منابع به دست نمی

ً
 احتماالت را گزارش کرد. ندیم در پایان مقالۀ  آید و فعال

ً
توان صرفا

درســتی ندانســته  هایی در آداب از افرادی که احوالشــان را به کتاب«بخشی را به الفهرست، چهارم 
ترجمة کتــاب کتاب «اثری با این عبارات اشاره کرده است:  اختصاص داده است. در آنجا به ٤»بود

                                                    
 .است شده اشاره نکته این به نیز دیگری منبع در سوادی، نوشتۀ به. ١
) آغاز ۳: ۱۲۹۳ الرومی لوقا ابن قسطوسباب اّول از جزء اّول (مطابق: های  . نسخۀ مجلس از آغاز فقط یک برگ افتادگی دارد و از میانه٢

 .شود می
 باشد. شخص چند توّسط ترجمه چند نشانگر شاید ی متن،ها نسخه برخی در تعداد فصول اختالف که . او عقیده دارد٣
 .استقصا علی حالهم یعرف لم لقوم اآلداب فی المصّنفة الکتب من وجدُت  ما ذکر. ٤

 الرومّیةالفالحة ترجمۀ عربی 
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). شاید این شخص، مترجم مورد نظر ۱۹۷: ۱۳۸۱(ندیم » لعلی بن محّمد بن سعد الفالحة للروم
نون  کشفخلیفه نیز در  . جز این، حاجی١ما باشد

ّ
بــه چنــد  کتاب الفالحــة الّرومّیــةذیل یادکرد الظ

  مترجم مورد نظر ما یکی از این اشخاص باشد: ترجمۀ آن اشاره کرده است که شاید
: تألیف الحکیم قسطوس بن اسکوراسکینه وترجمة ســرجس الفالحة الّرومّیةکتاب 

 قسطا  بن هلبا الّرومی من الّرومی الی العربی یشتمل علی اثنی
ً
. وعّربه ایضا

ً
عشر بابا

س اکمــل وابوزکریا یحیی بن عدی وکانت ترجمة سرج ٢بن لوقا البعلبکی واسطاث
وترجمه  برزنامهواصلح من غیره. وترجم هذا الکتاب بالفارسّیة وسّماه الفرس کتاب 

بعض المترجمین من الفارسّیة الی العربّیة فلم یأت به علی مــا یجبــه مــن الّترتیــب 
 کتابخانــۀ ۱۶۱۹ نســخۀ مطــابق ؛ ضــبط۱۴۴۷: ستـ ۱۹۴۱خلیفه  حاجی( والکمال.

  به جارالله
ّ

ف، خط
ّ
  )۱۳۴ گ مؤل

 حاجی توجهالبته باید 
ً
ها را ندیده؛ زیــرا مطــابق  خلیفه هیچکدام از این ترجمه داشت که ظاهرا

هایی را که برشمرده است باید با  ها را نقل نکرده است. بنابراین ترجمه اش، عبارات آغازیِن آن شیوه
 ناشی از ضبط البعلبکی ظاه لوقا بن ای به قسطا احتیاط در نظر گرفت. برای نمونه انتساب ترجمه

ً
را

است که در چاپ ترجمۀ سرجیس » قسطوس بن لوقا الرومی«به صورت الفالحة  کتابنام صاحب 
  .٣شود بن هلیا نیز دیده می

هایی از  م بر اساس دو نسخۀ همین ترجمه و نسخه۲۰۱۰چنانکه اشاره شد، این ترجمه در سال 
هایی کــه  . جز نســخه)۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه ترجمۀ سرجیس بن هلیا چاپ شده است 

ق در کتابخانۀ احمدیۀ تــونس را بــه ۹۶۱سزگین از این ترجمه شناسانده، مصّحح یک نسخۀ موّرخ 
  عنوان نسخۀ دوم به کار است.

ینو اشاره کرده که این ترجمه از زبان پهلوی به عربی بوده است. افشار 
ّ
سزگین با استناد به مقالۀ نل

 با 
ً
ینو به وجود ترجمۀ پهلوی اشاره کرده و نوشته: به مقالۀ ن توجههم ظاهرا

ّ
شاید ترجمــۀ فارســی «ل

  پنجاه و سه).: ۱۳۶۸ (همدانی» هم از روی همان ترجمۀ پهلوی به زبان فارسی درآمده باشد ٤موجود
ینو را ندیده اما از آنچه طرابلسی در مقّدمۀ 

ّ
آورده است الّزرع  کتابنویسندۀ این سطور، مقالۀ نل

ینو بر این باور بوده که سرجیس بن هلیا هنگام ترجمۀ خــود از ترجمــۀ پهلــوی آی چنین برمی
ّ
د که نل

                                                    
(ندیم  کردند نقل میبه عربی و نیز از فارسی های دیگر  یادکرد مترجمانی که از زبان ویژه در بخش ویژۀ و بهالفهرست . ندیم در متن ١

 نام نبرده است. سعد بن محّمد بن علیاز این  )۳۰۵- ۳۰۴: ۱۳۸۱
 ).۳۰۴: ۱۳۸۱از او در شمار مترجمان نام برده است (ندیم  . ندیم صرفاً ٢
به کوشش وائل عبدالرحیم اعبید منتشر شده که آن را  البعلبکی لوقا بن قسطاتألیف الفالحة الّرومّیة متنی با عنوان های پیش  . در سال٣

 اشتباهی در شناسایی پدیدآورنده صورت گرفته باشد.ایم اما باید  ندیده
 .ورزنامه. یعنی ٤
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گاه بوده و از آن در کار خود بهره برده و این نکته از نقل مصطلحات پهلــوی در آن ترجمــه نمایــان  آ
 بر ۱۴ :۲۰۱۰ اسکولستیکه بن است (قسطوس

ً
). طرابلسی البته نظر دیگری را مطرح کرده و ظاهرا

ای سریانی پیش از ترجمۀ پهلوی وجــود داشــته و مترجمــی کــه مــتن را از  باور است که ترجمهاین 
سریانی به فارسی (پهلوی) برگردانده، از ترجمۀ سریانی تأثیر پذیرفته و این نکته از مواضع متعّددی 

. صادقی نیز ضمن بحث دربارۀ ترجمۀ پهلوی کتاب، احتمــاِل وجــوِد یــک ١آشکار است (همانجا)
  جمۀ سریانِی واسطه را مطرح کرده است:تر

 یونانی نه التینی) و فارسِی واژه٢از آنجا که در این ترجمه
ً
های  ، عالوه بر معادل رومی (= ظاهرا

ها نیز به دست داده شده، این احتمال نیز باید مطرح گردد که کتاب ابتدا  گیاهی، معادل سریانی آن
(صــادقی  پهلوی و از انجا به عربــی ترجمــه شــده اســت. از یونانی به سریانی، سپس از سریانی به

۱۳۹۳ :۷۵۹(  
داشت که کــاربرد  توجهباید  اماای سریانی از مواردی است که باید بررسی شود؛  وجود ترجمه

برابرهای سریانی در متن چندان هم فراوان نیست. ضمن اینکه باید به خاطر داشت که بســیاری از 
ر دورۀ اســالمی (و شــاید مترجمــان دورۀ ساســانی) از مســیحیان مترجمان آثار یونانی بــه عربــی د

 ســریانی بــوده اســت.  الّنهرین، جزیره و شام بوده بین
ً
اند و زبان علمی رایج میــان آنــان نیــز عمومــا

  بنابراین، کاربرد برابرهای ســریانی از ســوی آنــان چنــدان دور از ذهــن نیســت و نمی
ً
توانــد لزومــا

  سریانی باشد.ای  کنندۀ وجود ترجمه اثبات
 ٣»فارســی«خلیفه به اینکه کتاب قسطوس بــه  دربارۀ وجود یک ترجمۀ پهلوی، اشارۀ حاجی اما

 امــاترجمه شده و سپس شخصی این ترجمه را به عربی برگردانده است، شاید مؤّیدی بر آن باشد؛ 
ی به ایــن شدۀ این ترجمه و چاپی که از آن شده، تصریح های شناخته داشت که در نسخه توجهباید 

ای که این احتمال را تقویت  شود. تنها قرینه شود و شواهدی در اثبات آن یافت نمی موضوع دیده نمی
های مرتبط با گاهشــماری در ترجمــۀ عربــی  های فارسی داروها و همچنین نام کند، کاربرد برابر می

کند. وانگهــی در چنــدین جــای ترجمــۀ  ای کفایت نمی تنهایی برای چنان نتیجه ها به این امااست؛ 

                                                    
ص می١

ّ
نخست از یونانی به سریانی  ّیةالفالحة الّرومکه او بر این باور است که  شود . از عباراتی که طرابلسی در همانجا آورده است مشخ

ترجمه شده و سپس از سریانی به فارسی (پهلوی) برگردانده شده و پس از آن از پهلوی به عربی ترجمه شده که همان متن مورد تصحیح 
اشته که . او سپس اشاره کرده که ترجمۀ دیگری از سریانی به عربی هم وجود دداند اوست و آن را متن کامل کتاب کسینوس باسوس می

مانند ترجمۀ سرجیس از –که او تصّور کرده و برخی ها احتماالتی است  همان ترجمۀ گزیدۀ سرجیس بن هلیا است. با این حال این
تناقض دارد. - سریانی  با شواهد موجود 

 . یعنی ترجمۀ عربی.٢
(ازجمله: آید که  . از شواهد برمی٣ یا گفته) مقصود از الفهرستظاهرًا در برخی از منابع کهن  و های ایرانی  به زبان هایی فارسی، متون 

 ویژه پهلوی است. به
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دیمقراطیس الفالحة  کتاب. حّتی در ترجمۀ ١سرجیس بن هلیا نیز برابرهای فارسی به کار رفته است
و هــا  داشت که کــاربرد نام توجه. ضمن اینکه باید ٢شود اینگونه برابرها دیده می -تر اگرچه کم-نیز 

ها در گاهشماری خورشیدی) در برگردان متنی از  های ماه ویژه نام اصطالحات گاهشماری ایرانی (به
. وانگهی در ادوار قدیم، منابعی بــرای ٣تری نسبت به گاهشماری اعراب دارد یونانی، مطابقت بیش

 کتاب الّصیدنةهای گیاهان (/ داروها) در دسترس بوده است؛ چنانکه بیرونی در آغاز  یابی نام معادل
نــام بــرده و نوشــته کــه  چهارنــاممعروف بــه  بشاق شماهیموسوم به  ٤از کتابی نزد پزشکاِن نصاری

های رومی، سریانی، عربی و فارسی ثبت شده بوده است. او  های همۀ مواّد مندرج در آن، به زبان نام
 ســوری (ســریانی؟) در دســترس د اشاره کرده که نسخه

ّ
تــر  اشــته و بیشای مضــبوط از آن بــه خــط

. ٥مقّدمــه) ۴۶؛ نیز نک. یادداشت زریاب در: ۱۶: ۱۳۷۰مندرجات آن را نقل کرده است (بیرونی 
این امکان وجود داشته که در ترجمۀ خود از چنین منابعی الفالحة  کتاببنابراین برای مترجم عربی 

ینــو در  توجهال با ها گرفته باشد. با این ح بهره برده و برابرهای فارسی و سریانی را از آن
ّ
ط نل

ّ
به تســل

کنیم و لذا اکنــون بــر  های او می منابع، اظهار نظر قطعی در این زمینه را موکول به بررسی استدالل
  به شمار خواهیم آورد.» ترجمۀ از پهلوی«اساس آن نظر، همچنان این ترجمه را 

ق بر این باور است که 
ّ

 مهدی محق
ً
همان ترجمــۀ عربــِی رسّیة الفالحة الفانکتۀ دیگر آنکه ظاهرا

و). او اشاره کرده که ابوبکر محّمد بن زکریــای رازی (د : ۱۳۶۸ برگردانده از پهلوی است (همدانی
یــاد کــرده » الفالحــة الفارســّیة«دارویی را دربارۀ سوزش از الحاوی فی الّطّب ق) در جایی از ۳۱۳

ق چنین است:
ّ

  است (همانجا). اصل عربی عبارات مورد نظر محق

                                                    
 ؛)۴۰: ۱۲۹۳ الرومی لوقا بن قسطوس...» ( کرم قضبان الی یعمد أن سنکنجان بالفارسّیة تسّمی دابة عضة من ینفع ومّما: «نمونه برای. ١

«همچنین راب عمل فی: والسّتون الّرابع الباب: 
ّ

ذی الش
ّ
«نیز ؛)۶۶ همان( »میبختج بالفارسّیة یسّمی ال تی البقلة اصل الی عمد اذا: 

ّ
 ال

 ).۶۷ همان...» ( لطافاً  قطعاً  فقطع ،] حکندر: چاپ[ چگندر وبالفارسّیة السلک بالّرومّیة تسّمی
 باب« :آمده) پ ۳۰ گ ،]هـ۹ و ۸ سدۀ حدود[ تا بی مجلس، کتابخانۀ ۶۵۲۶ نسخۀ( دیمقراطیس الفالحة کتاب ترجمۀ در نمونه برای. ٢

آمده » دیماه«در جاهای دیگر متن نیز  ...». االرض فی اصابع اربع قدر فی دیماه فی یزرع قال: [؟] بلموس بالفارسّیة ُیکنی وهو الهلیون
 ».دیماه اسم شهر فارسی«آمده:  ها ر در برابر یکی از آن ۳۱و در حاشیه صفحۀ 

یژه که این گاهشماری . به٣ های  مناسب برای فّعالّیتهای  کشاورزان است؛ چنانکه در باب هشتم از جزو دوم، یادکرد ماه گاهی ویژۀ ،ها و
؛ ۷۶- ۷۱: ۲۰۱۰ اسکولستیکه بن قسطوسیابد ( : شهریورماه) پایان میورزنامه(در » شهریرماه«آغاز و به » مهرماه«کشاورزی، از 

 ).[که افتادگی دارد] ۴۰- ۳۷ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن فسطیوس
(بیرونی » در دست اطّباء نصاری«صیدنه . در ترجمۀ فارسی ٤ درج شده و » فی ایدی الّنصاری«) اما در اصل عربی ۳۳: ۱۳۵۸آمده 

 افتادگی در نسخۀ عربی بوده است.
ً
 احتماال

رۀ یکی نبودن . دربارۀ احتمال استاد زریاب دربا)۱۲۳: ۱۳۷۰ بیرونی( است کرده نقل چهارنام از تصریح به بار یک متن در او. ٥
به این دلیل که منقوالت رازی از این اثر دربارۀ ماهّیت یا خواّص داروها است (همان: چهل و هفت)، » بشاق شماهی«با » شوسماهی«

 قدیم عربی بسیار محتمل است؛ ضمن اینکه 
ّ

باید توّجه داشت که امکان تصحیف این دو نام (بشق شماهی به شوسماهی) در خط
است.  این اثر صرفًا حاوی برابرهای نام داروها بودهآید که  و از عبارت او برنمی کند معنی می» تفسیر االسماء«را  یشماه بشاقبیرونی 

نوعی  ها، حاوی توصیف و خواّص ادویه نیز بوده است. عالوه بر نام شماهی بشاقکه  موضوع را چنین نیز تعبیر کرد توان بنابراین می
 مترجمان نیز از آن بهره می

ً
فی ایدی «این احتمال، باز مؤّیدی تواند بود بر اینکه بردند.  دستنامۀ داروشناسی برای پزشکان که احتماال

 بوده است.» فی ایدی اطّباء الّنصاری«ظاهرًا صیدنه در نسخۀ عربی » الّنصاری



 

  

١٣۶ 

 مضروب بعضه ببعض جّید م
ّ

ن الفالحة الفارسّیة، قال: لحرق الّنار دهن الورد وخل
.
ً
  )۱۲۴: ۱۳۸۳(رازی  نافع جّدا

آسانی همان ترجمۀ پهلوی از مــتن یونــانی  توان به را نمی الفارسّیة الفالحةداشت که  توجهباید 
 نشان می

ً
ی) یا متنی در کشــاورزی دهد که از متنی به فارسی (ظ: پهلو دانست و عبارت رازی صرفا

  .١از آثار ایرانیان نقل کرده است

  ورزنامهب. 
ترجمۀ دقیقی از ترجمۀ عربی از پهلوی است، پس آنچه دربــارۀ ورزنامه چنانکه اشاره خواهد شد، 

  اصِل عربی مطرح شد، دربارۀ این متن نیز صادق است.
که ناِم مترجم، تاریخ ترجمه  تاکنون سه نسخۀ ناقص شناسایی شده است ورزنامهاز متن فارسی 

 کتاب به او اهدا شده در آن
ً
ها نیامده، پس اظهــارنظر قطعــی دربــارۀ تــاریخ  و نام کسی که احتماال

تدوین آن دشوار است. عاطفی بر این باور است که این اثر مربــوط بــه ســدۀ چهــارم یــا نخســتین 
 بــن های سدۀ پنجم هجری است (فسطیوس سال

زده). بســیاری از قــرائن، : دوا۱۳۸۸ اسکوراسیکه
کند؛ با این حال  کهنگی متن و گمان او را تأیید می

آمیــز  شــاید اغراق ورزنامــهق برای ۴تخمین سدۀ 
شناســیم کــه  باشد، زیرا متونی تا ســدۀ ششــم می

هســتند. بــه ورزنامــه دارای ساختارهای مشابه بــا 
همین دلیل شاید تخمین سدۀ پنجم و ششم بــرای 

  تر باشد. تاریخ آن محتاطانه
کــه در ســال  ورزنامهۀ شد نخستین نسخۀ یافته

ای بسیار کوتاه و پراکنده  گزیده ،معّرفی شد ۱۳۴۰
عنــوان هفتمــین اثــر، در یــک ه از متن اســت و بــ
ج کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق -۴۶مجموعه (شمارۀ 

ق) کتابت شده است. ۱۰۶۴دانشگاه تهران، موّرخ 
 خوانــدهکشــاورزنامه  ، با نــامچون در آغاز نسخه

                                                    
ق. ١

ّ
یسندۀ از الحکمة فردوس جای دو در هم طبری رّبن بن علی که کرده اشاره همانجا در محق  کتاب صاحب قال: «عبارت با متن این نو

 فارسی ترجمۀ از طبری رسد می نظر به که بود کرده اشاره نیز سزگین آن از پیش). ۵۲۰ و ۵۱۸: ۱۹۲۸ طبری( است کرده نقل »الفالحة
 .است برده بهره) پهلوی از برگردان مقصودش ظاهراً (
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  ).۱۷۲-۱۷۱: ۱۳۴۰پژوه  شده، با همین عنوان در فهرست کتابخانه شناسانده شده است (دانش
ق به  هـ۸و  ۷، رونویسی در یک مجموعۀ ارزشمند از حدود سدۀ شده ۀ شناختهدومین نسخ

ّ
متعل

به دست آورده و در همان سال، در  ۱۳۴۷حسن عاطفی (کاشان) است. عاطفی مجموعه را در سال 
 ۱۳۵۰نیــز اشــاره کــرد. ســپس در ســال ورزنامــه ، به ١چاِپ یکی از آثاِر مندرج در مجموعه خالِل 
یس مجموعــۀ عــاطفی ۱۳۵۰نوشــت (عــاطفی  راهنمای کتابدر  ورزنامهای دربارۀ  مقاله ). رونــو

آن را بــا اســتفاده از مــتِن ای از متن را دارا است و عــاطفی  های عمده بخش امااگرچه ناقص است 
برای چاپ  ۱۳۶۰دهۀ حدود در  ،انۀ دانشکدۀ حقوق و یک نسخه از یک ترجمۀ عربینسخۀ کتابخ

بــه  ۱۳۸۸به دالیل گوناگون انتشار آن تا سال  اماافشار سپرد، ایرج آماده کرد و برای چاپ به استاد 
ای از مســعود  . پس از انتشار مــتن فارســی، مقالــه)۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن (فسطیوس تعویق افتاد
  ).۱۳۸۹های ویژۀ متن منتشر شد (قاسمی  ارۀ واژهقاسمی درب

توّسط مرکز احیاء میراث اسالمی  ۱۳۹۰رونویسی است که در اوایل دهۀ ورزنامه سومین نسخۀ 
اشرف صــادقی یادداشــتی  است. علیهـ ۱۰یا  ۹از حدود سدۀ  اماتاریخ  و بی(قم) خریداری شده 

های زبانی نســخه، از قصــد  یاب منتشر کرده و در آن، ضمن اشاره به برخی ویژگی دربارۀ نسخۀ تازه
). چنانکه صادقی اشاره ۱۳۹۳تصحیح جدید متن با استفاده از این نسخه خبر داده است (صادقی 

کنــد و از ایــن  خۀ عاطفی را کامــل میهای میانۀ نس افتادگی اماکرده، این رونویس نیز کامل نیست 
  .اهمّیت دارددیدگاه، 
تــرین متــونی کــه  توان بــا اســتفاده از کهن دانیم که برای شناسایی دورۀ نگارش یک متن، می می

اند،  نقل کردهالفالحةالّرومیه منقوالتی از آن دارند، به نتایجی تخمینی رسید. در میان منابعی که از 
ها مربوط بــه پــیش از ســدۀ  نگارش آن اما) ۳۸۸: ۱۳۸۰رشمرده (سزگین سزگین دو متن عربی را ب

است. به همین دلیل در استنتاج ما کاربردی ورزنامه شدن  پنجم یعنی دورترین دورۀ احتمالی ترجمه
هــا را بــا  هـــ باشــیم و منقــوالت آن۶باید به دنبال متون کهن فارسی تا سدۀ  ورزنامهندارند. دربارۀ 

گیری وجــود داشــته باشــد.  تا در صورت یکسانی یا نزدیکی عبارات، امکان نتیجهبسنجیم ورزنامه 
گذاری سودی ندارنــد و نایکســانی منقــوالت متــون  هـ برای تاریخ۶دلیلش آنکه متون پس از سدۀ 

  را رد کند.الفالحة  کتابهای عربی  تواند استفاده از ترجمه فارسی نیز نمی
الخیــر  ق) اثر شــهمردان بــن ابی۵۱۳-۴۸۸(نگارش میان  نامۀ عالئی نزهتیکی از این منابع، 

 از 
ً
نــام الفالحــة  کتابرازی است. چنانکه عاطفی اشاره کرده، شهمردان در جایی از متن، صــراحتا

: بیست و ۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن جای متن هم منقوالتی از آن دارد (فسطیوس برده است و در جای

                                                    
ین کتاب را ندیده است.)۱۳۴۷ صبا، ادبی انجمن کاشان،( سخن ساغر در کهن نبیذ :کتاب در. ١ یسندۀ این سطور، ا  . نو
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ت توصی هفت). عاطفی این موارد را به
ّ
توان نتیجه گرفت کــه  ها می ف کرده است و از بررسی آندق

های عربــی دسترســی داشــته  بهره نبرده، بلکه به احتمال زیاد به یکی از ترجمهورزنامه شهمردان از 
 بــه عــین عبــارت بــوده 

ً
 منقوالت شهمردان از متون فارسی، تقریبا

ً
است. یکی از دالیل، آنکه ظاهرا

  بهره برد.ورزنامه توان برای تشخیص تاریخ تألیف  ن نمی. بنابراین از کتاب شهمردا١است
بکة ، متون کهن فارسیاز دیگر یکی 

ّ
مــتن مــورد ز ست. اسفزاری اابوحاتم اسفزاری ارسالة الش

مطلبی از آن دربارۀ انگور را نقــل کــرده  یاد کرده واثر قسطوس رومی  برزگرنامهبا عنوان  گفتگوی ما
بکةویژه چاپ  و بهاسفزاری  زندگی و آثار فیاست. کمپانیونی به مناسبت معّر 

ّ
، به این نکته رسالة الش

را نقل  کتاب الفالحةدربارۀ تاریخ علوم عقلی در تمّدن اسالمی الله صفا در  اشاره کرده و نوشتۀ ذبیح
ــانیونی  ــت (کمپ ــرده اس ــف]:  ۱۳۳۶ک ــو ۲۰۹[ال ــدکی). او ۴۶[ب]:  ۱۳۳۶؛ هم ــتن  ان ــد م بع

بکة
ّ

کتابخانۀ ملــک، مــوّرخ  ۳۱۸۳مندرج در مجموعۀ منحصر بفرد رونویس  را بر اساس رسالةالش
  ق منتشر کرد. عبارت مورد نظر در متن رساله چنین است:۵۴۹

ید که گوهِر انگور مرّکب است از شیره  برزگرنامهو قسطوس رومی، خداونِد  چنین گو
  ).۴۱: ۱۳۳۷(اسفزاری  ٢... و از دانه و از پوست و ثفل

ـ  رسالۀ اسفزاری به ق) نگاشته شده و روشن است که ۴۹۸-۴۸۷فرمان برکیارق بن ملکشاه (حک
های کتاب قسطوس  یکی از ترجمه است. بنابراین، او در این زمان به هـ۵دورۀ نگارش آن، اواخر سدۀ 

تا جایی که بررسی کردیم، در متن فارسی  و اصِل عربِی آن، عبارتی که  ورزنامهدسترسی داشته است. 
است وجود ندارد ولی قسطوس در توضیحاتی که دربارۀ مسائل گوناگون انگور داده، به  او نقل کرده

  از باب چهارم آمده: ۳۲این اجزاء چهارگانه اشاره کرده است. برای نمونه در عنوان فصل 
انیة 

ّ
تی تبقی بعد العصرة الث

ّ
الثون: فیما یفعل فی عصارة العنب وثفله ال

ّ
انی والث

ّ
الباب الث

ذی فی جوفه. (قسطوس بنوما یفعل 
ّ
  )۵۰: ۱۲۹۳ الرومی لوقا فی بزر العنب ال

یاد شده را برشمرده نه اینکه عبارتی  الفالحةجای  به عبارتی اسفزاری اجزای انگور را که در جای
یــا ورزنامــه درستی دانست کــه او از همــین ترجمــۀ فارســی  توان به از آن را نقل کند. بنابراین، نمی

) شاید ورزنامه(نه  برزگرنامههای عربی استفاده کرده است؛ هرچند استفاده از نام  یک از ترجمه کدام
یا اصل عربی آن استفاده نکرده و مأخــذ او ترجمــۀ دیگــری از ورزنامه نشان دهد که از متن فارسی 

توان به نتیجه دست یافت و یادکرد  بوده است. بنابراین، از دو متن فارسِی یادشده نمی الفالحة کتاب

                                                    
 ابوحاتم اسفزاری را عینًا در کتابش نقل کرده است. آثار علوی. برای نمونه او فصلی از کتاب ١
گفتنی اینکه ای به این متن ندارد.  نیز اشارهلوی آثار عاسفزاری در اثر دیگرش  ست.شده اای ن اشاره برزگرنامهبه . در جای دیگر این رساله ٢

گاهی بدون عرشی محّمدرضا  »شناسی گیاه و حساب در اسفزاری ابوحاتم از نویافته رسالۀ دو« مقالۀ در را آن رسالةالّشبکة انتشار از آ
 .)۲۵-۲۴: ۱۳۸۹ عرشی( است آورده پاورقی در ورزنامه کتاب دربارۀ مطالبی مناسبت، به و کرده منتشر
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گاهی پژوهشگران از این دو متن  آن بکةویژه  به–ها در اینجا برای آ
ّ

و همچنین ارائۀ شواهد  -رسالة الش
  است. ورزنامهها از  در رّد استفادۀ آن

و دو ترجمۀ عربی ورزنامه دارند، در تصحیح الفالحةالّرومّیة چون متونی که منقوالت فراوانی از 
کنیم کــه در تحریــر فارســی  بــود، در اینجــا اشــاره مــی هــا ســودمند تواننــد و درک مواضــعی از آن

نقل شده که از این میان، » صاحب فالحة«موضع به تصریح از  ۶۷قزوینی در المخلوقات  عجایب
. فقط باید یادآور شویم که قزوینی در ذیل یادکرد هر مدخل، ١مورد مربوط به فصل نباتات است ۶۰

 به دلیل نقائص نسخه-ترجمه کرده است و گاهی دانسته را  ای از آنچه که الزم می گزیده
ً
ای که  بعضا

  آورده:» جوز«ترجمۀ او با متن اصلی اختالفاتی دارد. برای نمونه در ذیل  -داشته
 خــرد دســت بــه چنانک بود سست جوز پوست خواهی اگر گوید الفالحه صاحب

 خاکســتر و بکار را آن آنگه روز، چند نبود بالغ که انداز کودکی بول در را جوز شود،
(نســخۀ فــاتح، مــوّرخ  .شــود خــرد دست به او جوز آرد بار چون او که فشان وی بر

  ر) ۶۱ق، گ ۶۹۹
  چنین آمده است: الیونانّیة الفالحةاین مطلب در 

... واالجود فی الجوز أن یغرس من حّبه وذلک بأن یعمد الی الجوزة فینقع خمســة 
یبلغ الحلم ثّم یغرس بعد ذلــک   طفل لماّیام فی شراب عتیق طّیب أو فی بول غالم 

فیرق لذلک قشر الجوز ویطیب ... [پس از چند سطر:]... وینبغی أن تحشی عروق 
 علی غصونها.

ً
 وینثر الّرماد أیضا

ً
 عام رمادا

ّ
 الرومــی لوقا بن (قسطوس الجوز فی کل

۱۲۹۳ :۹۴(  
ینی از نسخه چنانکه می  قزو

ً
 یبلــغ لم طفل غالم«جای  آن بهای استفاده کرده که در  بینیم، ظاهرا

» نبــود بالغ که کودکی ...«درج بوده است، زیرا آن را به » یبلغ لم طفل غالم«عبارتی مانند » الحلم
آبــادی نشــان داده، قزوینـــی تحریــر عربـــی  ترجمــه کــرده اســـت. چنانکــه حیـــدرپور نجف

). ۷۰-۶۷: ۱۳۹۸ آبادی را پس از تحریر فارسی نگاشته است (حیدرپور نجفالمخلوقات  عجایب
توان حــدس زد کــه او در نگــارش  در همین جایگاه میالمخلوقات  عجایببا بررسی تحریر عربی 

 به مأخــِذ 
ً
 تحریر فارسی را به عربی ترجمه کرده است و در این کار، چون ظاهرا

ً
تحریر عربی، عمال

 ناگزیر شده است مطالب را دوباره به عر
ً
 عربِی پیشینش دسترسی نداشته، بعضا

ً
بی برگرداند و قاعدتا

  آورده:» جوز«در این برگردان، به اصل عربی نخواهیم رسید. برای نمونه او در تحریر عربی ذیل 
قال صاحب الفالحة اذا اردت ان یتفّتت قشر الجوز بالید، فخذ جوزة واترکها فی بول 

                                                    
العات را از تحریر فارسی  آبادی . با سپاس از همسرم ندا حیدرپور نجف١

ّ
 که در دست تصحیح دارد استخراج کرد. المخلوقات عجایبکه این اط
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 خمسة اّیام ثّم ازرعها وانثر علیه الّرماد فا
ً
ذی الیکون مدرکا

ّ
ّنها تنبت وقشر الّصبی ال

  )۲۵۲: ۱۸۴۹(قزوینی  ثمرتها یتفّتت بالید.
 با ترجمۀ سرجیس بن هلیا مطابقت دارد:» جوز«عبارات ترجمۀ عربی از پهلوی دربارۀ 

ً
  عموما

فإنَّ غرس الجوز ینقع خمسة اّیام فی شراب عتیق طیب أو فی بول غالم طفل لم یبلغ 
 لذلک قشره ویط

ّ
وز اذا غرس بقشره الحلم ثّم یغرس بعد ذلک فیرق

ّ
یب. ویفعل بالل

 عام رمادا وینثر الّرماد 
ّ

کما وصفنا فیما ُیفعل بالجوز غیر أّن عروق الجوز تحشی کل
  )۱۹۹-۱۹۸: ۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه  علی غصونها.

ترجمۀ دقیقی از ترجمۀ عربی از پهلوی است و به همین دلیل ورزنامه چنانکه اشاره خواهد شد، 
کر مطابقت دارد:مندرجات آن 

ّ
 با همین ترجمۀ اخیرالذ

ً
  دقیقا

روز در شراب کهن خوش آغارنــد و یــا در بــول  پس چون گوز کارند بعینه پنج شبان
پسری طفل که خواب ندیده ُبَود، پس بکارند بعد از آن این گوز چــون بــه بــار آیــد، 

دیم کــه بــا پوستش تنک ُبَود. و بادام چون با پوست بکارند، همچنین کنند که یاد کر
گوز کنند که رگهای درخت گوز هر سال به خاکستر بیاگنند و خاکستر همچنــین بــر 

  )۱۰۵: ۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن (فسطیوس شاخهاش فشانند.
درســتی ترجمــه شــده  دربارۀ بول کودکی که هنوز خواب ندیــده، بهورزنامه بینیم که عبارات  می

 از متن فارسی رساند که قزوینی در منقوالتش قطع است و این می
ً
 امااستفاده نکرده است.  ورزنامها

  تر دارد. های بیش اینکه از دو ترجمۀ موجود عربی، کدام را به کار برده است، نیاز به بررسی

  با ترجمۀ عربی از پهلوی ورزنامهارتباط 
مغفــول   (ترجمۀ عربی از پهلوی) کتاب الّزرعو مصّحح  ورزنامهای که برای مصّحح  ترین نکته مهم

کتاب ای دقیق و منطبق با ترجمۀ عربی از پهلوی است. مصّحح  ، ترجمهورزنامهمانده این است که 
گاه نبوده و عاطفی نیز اگرچه از یک نسخۀ ترجمۀ عربی بهره برده است الّزرع ، ١ از این ترجمۀ فارسی آ

ق  ای به تطابق اصل و ترجمه ندارد. نسخه هیچ اشاره
ّ
ای از اصل عربی که عاطفی استفاده کرده، متعل

پقاپی سرای امانت) و تصویری از آن در اختیار افشار بوده است  ۱۷۰۰سرایی (شمارۀ  به کتابخانۀ طو
  افشار هم به مطابقت متن عربی و فارسی هیچ تصریحی نکرده و حّتی نوشته است: اما

فشــردگی دارد و جــزین بــر  گفتنی است که متن عربی موجود در همۀ بابها صــورت
ت آن است که مطالب جزو پنجم در دو جزو آمده است 

ّ
سیزده جزو تقسیم شده و عل

  : پنجاه و پنج)۱۳۶۸(همدانی  ...
                                                    

 پرداخته بود، اصل عربی هنوز منتشر نشده بود.ورزنامه . توّجه شود در زمانی که او به تصحیح ١
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 مربوط به کدام ترجمه است. ای که افشار و عاطفی استفاده کرده بنابراین باید دید نسخه
ً
  اند، دقیقا

یاد کردیم. در دنبالۀ مقاله، » جوز«نقوالت مربوط به ای از مطابقت اصل و ترجمه را در م نمونه
را ارائه خواهیم کــرد و در ذیــل هــر  -چاپ شده استالّزرع  کتابکه با عنوان -نقدی بر متن عربی 

بی آشکار شود. را درج خواهیم کرد که تطابق اصل و ترجمه بهورزنامه مورد، عبارات    خو
 خیال باید الّزرع  کتابنخستین موردی که دربارۀ 

ً ّ
به آن اشاره شود اینکه مصّحح متن عربی، کال

خود را راحت کرده و عموم مواردی را که برابر فارسی یک واژه در متن عربی نقــل شــده و همچنــین 
 باید 

ً
داشت که او حّتی در  توجهبرخی از برابرهای سریانی را از چاپ خود حذف کرده است. ضمنا

 نادرست است.متن عربی هم تصّرفاتی کرده که از دی
ً
  دگاه اصول فّن تصحیح کامال

از  ١ای کــه او بــه عنــوان اســاس چــاپ برگزیــده، دستنویســی بســیار کهــن و مضــبوط نســخه
متنی که چاپ شــده،  امادر کتابخانۀ دولتی برلین)؛  ۲۹۱٢است (به نشانی لندبرگ  الفالحةالّرومّیة

در بسیاری از موارد حّتی مطابق نسخه نیست و مصّحح نیز هیچکدام از تصّرفات خــود را گــزارش 
  کنیم: نکرده است. برای نمونه عبارات زیر را از متن چاپی نقل می

ذلک أّنه إن اختلط نبات من الحشیش یسّمی بالّرومّیة لیونطــوس وینبــت فــی اکثــره مــن زرع و
الحّمص أفسده. واذا اختلط بنبته بحشیش یسّمی بالّرومّیة زیزانیون وثمرته َحّب أسود  الجرجر ببذر

(قســطوس بــن اسکولســتیکه  بقدر الُبّر، افســد الُبــّر.
۲۰۱۰ :۸۵(  

ر) چنین ضبط  ۱۶این عبارات در نسخۀ برلین (گ 
 تیره نموده شده است):

ّ
  شده است (اختالفات با خط

یش یســّمی من الحش نبت خلط اذا اّنهذلک و
اونطوس و بالّسریانّیة سیرسیر وینبت بالّرومّیة 

، ببــذر اکثــر فــی زرع الجرجــر طّیــب الــّریح
خلط بنبت مــن . واذا أفسد الحّمصالحّمص 

الحشیش یسّمی بالّسریانّیة رکسنه وبالفارسّیة 
الُبّر، افسد سود صغار ببذر وثمرته َحّب جمر 

  .الُبّر 
بینیم که مصّحح، برابرهای سریانی و فارسی را  می

حذف کرده و تصّرفات او در برخی مواضع متن عربی 

                                                    
 است.. در تاریخ نسخه تصّرف شده ١

2. Landberg 291 



 

  

١۴٢ 

 مطــابق بــا نســخۀ ورزنامه اینجاست که ضبط  توجه نیز آن را نامفهوم کرده است. جالب
ً
نیز عمومــا

مین مــورد بــه و در دو» به پارسی«در نخستین مورد به  که» بالّسریانّیة«برلین است؛ جز در برگردان 
  ترجمه شده و باید تحقیق شود که کدام درست است:» به رومی«

و آن آن است که چون نوعی هست از گیاهها که او را به رومی اونطرس گویند و بــه 
بوی بود و اگر  زار جرجر روید خوش ترین از این گیاه در کشت پارسی سبرسیر، بیش

ها که او را  ه. اگر آن نبات را از جمله گیابا تخم نخود برآمیزند، نخود را به زیان آورد
قدر دانــه  های خرد و سیاه ُبَود به َبَرش دانه ١به رومی دکسنه گویند و به پارسی الگا، و

  ٣)۴۶ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن (فسطیوس گندم را به زیان آورد. ٢[...]
 کنیم تــا تصــّرف بیجــای مصــّحح روشــ را یاد می الّزرع کتابای دیگر از  نمونه

ً
ن شــود و ضــمنا

  تواند در تصحیح متن عربی سودمند باشد: ای نشان داده شود که متن فارسی می نمونه
 ثماره من غیر أن یسقطه الّریح أن یعمد الی دواء و

ّ
جر المثمر کل

ّ
مّما ال یسقط له الش

ق فی شجرة الجوز.
ّ
(قسطوس  یسّمی بالّرومّیة فلوموس فجعل بعضه فی عرقه ثّم عل

  )۱۷۷: ۲۰۱۰ه بن اسکولستیک
  چنین است: ورزنامهاین عبارت در 

آنکه باد او را بیفگند، آن اســت  خاّصه بار نیفگند بی و از آن چیزها که درخت گوز به
ای از آن در رگویی بندند و  که آن دارو بگیرند که آن را به رومی ریوانیوس گویند و پاره

  )۹۰-۸۹ :۱۳۸۸ سیکهاسکورا بن از آن درخت درآویزند، بار نیفگند. (فسطیوس
یی«در عبارت باال   «درست است و آن در ترجمۀ » رگو

ً
 در نســخۀ » خرقة

ً
فاقــا

ّ
آورده شــده کــه ات

  ضبط کرده است.» عرقه«مصّحح عربی آن را  اماوضوح آمده است  ر) نیز به ۵۴برلین (گ 
  نمونۀ دیگر، شامل چند سطر افتادگی در عبارات زیرین است:

 
ّ

جر الی بعض. واحّق ما قطعت فیــه فضــول قضــبان وغرس ما اضیف من بعض الش
ذی قد اتی علیه ثالث سنین؛ غیر ان فضول تلک القضبان تقطع باألیدی

ّ
...  الکرم ال

  )۱۷۷: ۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه 

                                                    
یس اشاره کرده است که شاید » الگاو: «ورزنامه. در چاپ ١ باشد اما روشن است که این واو، » دانۀ گاو«یا » دان گاو«آمده و مصّحح در پانو

 واو عطف است.
 ورزنامه چین مربوط به چاپ  . نقطه٢

ً
(الُبّر) » گندم«چین باید  است. مطابق متن عربی روشن است که در نقطهنقص نسخۀ مأخذ و ظاهرا

 ».آورد زیان به را گندم ۀ گندم،دان قدر به ُبَود سیاه و خرد های دانه شَر بَ «باشد: 
یند گوش پیل را او که گیاهها جمله از را نبات آن اگر و« :است آمده ورزنامه در عبارات، همین دنبالۀ در. ٣  مرجو برآمیزند، مرجو تخم به گو

 »لیکینوس« تصحیف عربی، متن مطابق اینجا در »گوش پیل« که درحالی. )۴۶: ۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن فسطیوس. (»آورد زیان به را
 ).۸۵: ۲۰۱۰ اسکولستیکه بن قسطوس( است) لیخینس(
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  پ) چنین است: ۱۱که در نسخۀ برلین (گ 
جر الی بعض 

ّ
جرة تثقب بوتد ِمــن طرفــا ثــّم وغرس ما اضیف من بعض الش

ّ
ان الش

ق به بعد أن یکــون فــی 
ّ
جر الُمثمر کان فتعل

ّ
قبة قضیب ِمن أّی الش

ّ
ترکب فی تلک الث

جر اذرماه. ١موضع ریح لین. واحّق ما ...
ّ

واحّق ما قطعت فیه  فیه اصول الکروم والش
ذی 

ّ
غیــر ان فضــول تلــک  قد اتی لغرسه ثلثین ســنة اذرمــاه؛فضول قضبان الکرم ال

  ... القضبان تقطع باألیدی
  چنین است: ورزنامهارت در این عب

و درختی که پیوند کنند یک به دیگر، چنانکه به میخی از گز تراشیده آن درخِت دیگر 
باید کــه جایگــاهش  امارا بسنبند و این شاخ درسپوزند، هر درخت که ُبَود بکرسد، 

آن  چنان ُبَود که باِد نرم بدو تواند رسیدن و جستن. و بهترین وقتی که تاک رز ُبَرند آن
باید کــه شــاخهای او بــه دســت بشــکنند ...  اماساله ُبَود، آذرماه است  است که سه

  )۳۸ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن (فسطیوس
جر اذرماه«تا » احّق ما«که البته بخشی از متن عربی (از: 

ّ
ترجمه نشده است ورزنامه در ») و الش

 نشان می
ً
 این عبارت در نسخۀ برلین ز و ظاهرا

ً
  اید است.دهد که احتماال

برابری دیگر را که مصّحح نتوانســته  امایاد شده الّزرع  کتابدر عبارت زیر، یک برابر فارسی در 
  بیابد، به همراه برابر سریانی از متن حذف کرده است:

ّیة ُبســتان بُروز فُتشــدخ وتعصــر ...  وذلک أّنه اذا عمد الی ریحانــة تســّمی بالفارســ
َ
ا

  )۸۱: ۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه 
  پ) چنین است: ۱۴درحالی که عبارت در نسخۀ برلین (گ 

بالسریانّیة ابالوم وبالفارسّیة زببده حامدان [؟] وذلک أّنه اذا عمد الی ریحانة تسّمی 
بُروز فُتشدخ  ُبستانو

َ
  تعصر ... ثّم ا

شــود؛ هرچنــد توضــیحاتی  نیز دیده نمی ورزنامهاینکه نخستین نام فارسی حّتی در  توجه جالب
  افزون بر متن عربی دارد:

و آن آن است که سپرغمی هست که آن را به سریانی هیالوم گویند و آن نباتی است 
ها روید و همچون نرگس ُبَود ولکــن گلــش حمــرا ُبــَود و بــه پارســی آن را  که در کوه

 (فســطیوس پس بیفشارند ... افروز گویند، آن را بگیرند و بکوبند و بشکافند، بستان
  )۴۳ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن

                                                    
 . یک واژه را نتوانستیم بخوانیم.١
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 نمونه این
ً
ص شــود کــه  ها صرفا

ّ
هایی از اشتباهات مندرج در متن چاپی عربی اســت تــا مشــخ

 آن را یک تصحیح علمی و یا حّتــی قابل نمی
ً
اعتمــاد بــه شــمار آورد؛ وگرنــه اشــتباهات  توان اصوال

 تــا کــرده نقد کار طرابلسی بیفــزاییم کــه او کوشــش هاست. این نکته را هم در بمراتب بیش از این
ص منابع، به توجه با را متن در مندرج یونانی های نام

ّ
  امــاکنــد،  مشخ

ً
برخــی مــوارد را بایــد صــرفا

 نادرست هستند. ضمن اینکه وی
ً
 مطالبی موارد، از برخی در احتماالت وی به شمار آوریم که بعضا

 هستند و ارتباطی با نوشتۀ بیرونی پاکستان چاپ اضافات به طمربو درواقع کرده که نقل صیدنه از را
 این هنگام رویارویی با لذا و) ۲ پاورقی ۸۵: ۲۰۱۰ اسکولستیکه بن قسطوس: نمونه برای( ندارند

 باید به تصحیح استاد زریاب
ً
  کرد. نیز رجوع موارد، حتما

ــی کــه در  توجهنکتۀ دیگری که باید 
ّ
یــاد ورزنامــه داشت اینکه برخی از برابرهای فارسی یا محل

های مترجم است و در اصل عربی وجود ندارد. بنابراین با استخراج و بررسی اینگونه  شده، از افزوده
های مترجم فارسی،  های افزوده برابرها شاید بتوان در آینده به خاستگاه مترجم پی برد. یکی از نمونه

  در عبارت زیر است:» جرجر«برای » ولکل«برابر 
  )۴۵ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن یعنی کلول و ماش در زمینی تر افگنند. (فسطیوس ١و باید جرجر

  که در اصل عربی چنین است:
دّیة.و ؛ گ ۸۳: ۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه  ینبغی للجرجر والماش أن یزرعا فی االرض النَّ

  )پ نسخۀ برلین ۱۵
ترین  وار بگوییم که انتقاداتی بر آن نیز وارد است. مهم ی عاطفی باید اشارهدربارۀ متن تصحیح

های نامناســب و از همــه  های ویرایشی در جایگاه ها، نداشتن نمایه است. همچنین کاربرد نشانه آن
نباید فراموش کرد  اماپایان عبارت در مواردی که هنوز جمله ادامه دارد.  به عنوانگذاری  بدتر، نقطه

گاهان می که عاطفی بخش  از روی یک نسخه تصحیح کرده است و آ
ً
داننــد  های عمدۀ متن را عمال

هــا و اصــطالحات کهــن و متــروک  هــا، نام که حــاوی انبــوهی از واژهورزنامه هایی چون  که در متن
ها  شــواریهایی رویاروی است و یگانه بــودن نســخه، چقــدر بــر د هستند، مصّحح با چه دشواری

هایی را برای تصحیح متن مطرح کرده که بســیار  افزاید. ضمن اینکه مصّحح، در مواردی حدس می
 کار نشان می

ّ
 درست هستند و بررسی کل

ً
دهــد کــه بــرای آن زحمــات بســیاری  هوشمندانه و بعضا

زومــی بر اساس متن عربــی لورزنامه کشیده شده است. بنابراین در اینجا به ارائۀ نمونۀ اصالحات 
مرکز احیاء میراث اسالمی یاب  ویژه که تصحیح جدیدی از متن با استفاده از نسخۀ تازه بینیم. به نمی

  اشرف صادقی در دست دارند. را استاد علی

                                                    
در موارد دیگر نیز چنین است و لذا به یادکرد آن» جرجیر«. چاپ: ١  .ا نخواهیم پرداخته [تصّرف نابجای مصّحح]. 
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  کتابنامه
، به کوشش دکتر غالمحسین صدیقی، تهران، انتشارات انجمن آثــار قراضۀ طبیعّیاتسینا، ابوعلی حسین،  ابن

ی، 
ّ
  .١٣٣٢مل

، تهران، انتشارات بررسی وضع مالی و مالیۀ مسلمین از آغاز تا پایان دوران اموی: ۱۳۶۳اجتهادی، ابوالقاسم، 
  سروش.

ر، 
ّ

بکة: «۱۳۳۷اسفزاری، ابوحاتم مظف
ّ

ۀ دانشکدۀ ادبیات ، به کوشش آلبرت ناپلئون کمپانیونی، »رسالة الش
ّ
مجل

  .۲۳۰-۱۶۶، ص ۱۹[فروردین]، پیاپی  ۳، ش ۵، س دانشگاه تهران
؛ ٦٩٤-٦٨٦، ص ١٠، ش ٨، س آینده، »فهرستنامۀ اهّم متون کشاورزی در زبان فارسی: «١٣٦١افشار، ایرج، 

  .٨١٤-٨١٠، ص ١١، ش ٨س 
  کوشش ایرج افشار، تهران، میراث مکتوب. (دوازده باب کشاورزی)، بهمعرفت فالحت : ١٣٩٧بیرجندی، عبدالعلی، 

ابوبکر بــن علــی بــن عثمــان کاســانی، بــه  ۀ فارسی، ترجمصیدنه، ۱۳۵۸بیرونی، ابوریحان محّمد بن احمد، 
  کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران، شرکت افست.

یی، کتاب الصیدنه فی الطب، ۱۳۷۰بیرونی، ابوریحان محّمد بن احمد،  ، به کوشش دکتر عّباس زریــاب خــو
  .تهران، مرکز نشر دانشگاهی

بنگاه دانش، تاریخ بیهق :١٣١٧ ابوالحسن علی بن زید، ،بیهقی   .تصحیح احمد بهمنیار، تهران، 
اللــه حســینی،  به کوشش دکتر قاری سید کلیم، تاریخ بیهق: م١٩٦٨هـ/ ١٣٨٨ابوالحسن علی بن زید، ،بیهقی

  .دائرةالمعارف العثمانیه ۀحیدرآباد، چاپخان
یچ پطروشفسکی، کــریم  ۀج)، ترجمــ ٢( کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهــد مغــول :١٣٤٤ ایلیا پاولو

  .کشاورز، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
  ، طهران، کتابخانۀ طهران.گاهشماری در ایران قدیم: ١٣١٦زاده، حسن،  تقی

نون عــن اســامی الکتــب والفنــون کشــفم: ۱۹۴۱حاجی خلیفه، مصطفی بــن عبداللــه، 
ّ

، تحقیــق محّمــد الظ
م رفعت بیلگه الکلیسی، معارف مطبعها شرف

ّ
ین یالتقایا والمعل

ّ
  سی. لد

: ۲۰(ج  مجلــس شــورای اســالمی ۀهای خّطی کتابخانــ فهرست نسخه :۱۳۸۹ سیدجعفر، ،حسینی اشکوری
  .)، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی۶۴۰۱-۷۰۰۰

المخلوقات قزوینی (بر اساس نسخۀ موّرخ  عجائب بررسی تحریر فارسی: «۱۳۹۸آبادی، ندا،  حیدرپور نجف
  .۸۱-۵۹، ص ۶۴[بهار و تابستان]، پیاپی  ۱، ش ۱۷، دورۀ جدید، س آینۀ میراث، »ق)۶۹۹

های خّطی کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصــادی  فهرست نسخه: ۱۳۴۰پژوه، محّمدتقی،  دانش
  ان.، تهران، انتشارات دانشگاه تهردانشگاه تهران

ج)، به کوشش مصطفی درایتی، تهران،  ۴۵(های خّطی ایران  فهرستگان نسخه :۱۳۹۴– ۱۳۹۰درایتی، مصطفی، 
ی جمهوری اسالمی ایران. ۀسازمان اسناد و کتابخان

ّ
  مل

، ترجمــۀ محّمــدعلی موّحــد، تهــران، شــرکت مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسالم: ۱۳۵۴دنت، دانیل، 
  خوارزمی.سهامی انتشارات 

(الجزء الثالث عشــر؛ فــی الــرض الحاوی فی الّطب کتاب  :م۱۹۶۲هـ/ ۱۳۸۲ ابوبکر محّمد بن زکریا،رازی، 
ذی ینشق منه داخال)، حیدرآباد الّدکن، مطبعة مجلس دائرةالمعارف العثمانیة

ّ
  .والفسخ ال



 

  

١۴۶ 

آب و فّن آبیاری ]: ١٣٥٠[ اکبر انتظامی، الله و غالمرضا کورس و محّمدعلی امام شوشتری و علی رضا، عنایت
  ، [تهران]، [وزارت آب و برق].در ایران باستان

شناسی، کشــاورزی)، ترجمــۀ ســعید  : کیمیا، شیمی، گیاه۴(ج  های عربی نگارش تاریخ: ۱۳۸۰سزگین، فؤاد، 
وزارت  ریسه، تهران، مؤّسسۀ نشر فهرستگان و سازمان چاپ و انتشارات فیروزآبادی، به ویراستاری احمدرضا رحیمی

  فرهنگ و ارشاد اسالمی.
  .۱۴۸- ۱۴۶، ص ۲۰، تهران، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، »حّجاج بن یوسف بن مطر: «۱۳۹۲سوادی، فاطمه، 

ین فضل شیرازی، شهاب
ّ

ین عبدالله بن عّزالد
ّ

، به اهتمام محّمد مهدی تاریخ وّصاف الحضرةق: ۱۲۶۹الله،  الد
  دحسن کاشانی.اصفهانی، بمبئی، مطبع آقا میرزا محّم 

(یادنامۀ استاد اسماعیل رفیعیان)، به  گونه ماندگار این، در: »ای از ورزنامه نسخۀ تازه: «۱۳۹۳اشرف،  صادقی، علی
ق و به کوشش محّمد طاهری خسروشاهی، تهران، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی و 

ّ
خواستاری دکتر مهدی محق

  .۷۶۱-۷۵۹مؤّسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران، ص 
ة المحفوظــة فــی مالحظات علی مخطوطات الفالحــة التطبیقّیــ«م: ۱۹۸۴هـ/ ۱۴۰۴عیسی،  صالحیة، محّمد

ة مجمع اللغــة العربیــة بدمشــق، »المکتبات العربّیة واالجنبّیة
ّ
الــث مجل

ّ
ــد الّتاســع والخمســون، الجــزء الث

ّ
، المجل

  .۵۸۶-۵۶۶[تموز/یولیو]، ص 
نامۀ مالیه  (ویژهپیام بهارستان ، »بررسی کتابشناسانۀ آثار استیفاء در دورۀ اسالمی«، ١٣٩٢قلعه، علی:  صفری آق

  . ۹۵ –  ۱۱[تابستان]، ص  ۱، ش و اقتصاد)
، تهــران، انتشــارات مؤّسســۀ مطالعــات و تحقیقــات های آبیاری سّنتی در ایــران نظام: ۱۳۵۹نژاد، جواد،  صفی

  اجتماعی دانشکدۀ علوم اجتماعی و تعاون.
، تحقیــق الــدکتور محّمــد زبیــر الحکمــة فــی الطــب فــردوسم: ١٩٢٨علی بن سهل رّبن، الحسن  طبری، ابی

  الصدیقی، برلین، مطبع آفتاب.
  .۷۷۰-۷۶۷اسفندماه]، ص -[آذر ۱۲-۹، ش ۱۴، س راهنمای کتاب، »ورزنامه: «۱۳۵۰عاطفی، حسن، 

یافته از ابوحاتم اسفزاری در حساب و گیاه: «۱۳۸۹عرشی، محّمدرضا،  ، دورۀ تاریخ علم، »شناسی دو رسالۀ نو
  .۳۶-۱[بهار و تابستان]، ص  ۱، ش ۸

یکرد فتــوح ایــران: ۱۳۹۱عزیزی، حسین،  ، قــم، نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اّول هجری با رو
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ترجمۀ ناشناس، به کوشــش حســن عــاطفی، تهــران، مرکــز نشــر ، ورزنامه: ۱۳۸۸ ،فسطیوس بن اسکوراسیکه
  دانشگاهی.

  .۸۶۴- ۸۰۸، ص ۷تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسالمی، ج ، دانشنامۀ جهان اسالم، »تقویم: «۱۳۸۲قاسملو، فرید، 
ات آن در : «١٣٨٩قاسمی، مسعود، 

ّ
، پیــاپی ٢، ش ١١، دورۀ نامۀ فرهنگستان، »ورزنامهبرخی از افعال و مشتق

  .٨١-٦٣، ص ٤٢
ینی فردیناند تحقیق  الموجودات، المخلوقات و غرایب عجایبکتاب  :م۱۸۴۹ زکریاء بن محّمد بن محمود، ،قزو

  .ووستنفلد، گوتینگن
، تحقیق بوراوی الطرابلسی، قرطاج ، المجمع الّتونسی للعلوم کتاب الزرعم: ٢٠١٠قسطوس بن اسکولستیکه، 

  واآلداب والفنون.
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  ومی، قاهرة، المطبعة الوهبیة.ا الّر یهلبن ، ترجمة سرجس الفالحة الیونانیةق: ۱۲۹۳قسطوس بن لوقا الرومی، 
ۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهــران، »حکیم ابوحاتم اسفزاری«[الف]:  ۱۳۳۶ کمپانیونی، آلبرت ناپلئون،

ّ
، مجل

  .۲۳۰-۱۶۶، ص ۱۸و  ۱۷[مهر و دی]، پیاپی  ۲و  ۱، ش ۵س 
ر اسفزاری«[ب]:  ۱۳۳۶کمپانیونی، آلبرت ناپلئون، 

ّ
 ضــمیمۀ ، آلبرت ناپلئون کمپانیونی،»حکیم ابوحاتم مظف

ۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران
ّ
  .۱۸و  ۱۷]، پیاپی ۱۳۳۶[مهر و دی  ۲و  ۱، ش ۵س  ،مجل

  ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.زمین در فقه اسالمی: ١٣٦٢مدّرسی طباطبایی، حسین، 
  رضا تجّدد، تهران، انتشارات اساطیر. تحقیق، الفهرست: ۱۳۸۱ندیم، محّمد بن اسحاق، 

زاده، تهران، انتشــارات و آمــوزش  روس ابراهیم، ترجمۀ سیصنایع دستی کهن ایران: ۱۳۷۲وولف، هانس ای. ، 
  انقالب اسالمی.

، به کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهــران، مؤّسســة آثار و احیاء: ١٣٦٨الله،  همدانی، رشیدالّدین فضل
  گیل و دانشگاه تهران. مطالعات اسالمی دانشگاه مك

  
کتابخانۀ  ۴۶شمارۀ نسخۀ پ) در ۱۱۷(گ آغاز رساله ، ورزنامه

 دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران
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رۀ   ١فارسی ١٦٩بررسی محتویات نسخۀ ش

  کتابخانۀ ملی پاریس

  ٢یزدی محمدمهدی کاوه

برگ است.  ۲۰۱به زبان فارسی و عربی به خط نستعلیق نوشته شده و شامل  ٣فارسی ۱۶۹مجموعۀ 
ق) نسبت ۸۱۶ -۷۴۰پ اصالحی صورت گرفته و به سید شریف [جرجانی] (۱۳۵در حاشیۀ برگ 

رود که هم کاتب و هم صاحب مجموعه سید شریف جرجانی بوده داده شده است، لذا احتمال می
هــای های مجموعه به صورت ورقی و ضخیم است. برگباشد. کاغذ مجموعه از جنس کاغذ شرق

اند. ابعاد صــفحات اند که تا خورده و به صورت چهار برگ چهار برگ به هم دوخته شدهبزرگی بوده
م است. در بعضی از صفحات و در حاشــیه، مــتن  س ۱۹×  ۱۲م و ابعاد متن  س ۲۷×  ۱۹مجموعه 

 ۱۴ا تغییراتی در نوشتار داده اســت. در نســخه هتصحیح شده است. کاتب در استنساخ متن رساله
هــای های هندسی فراوانی درمتن مجموعه وجود دارد که با رنگصفحه نانوشته مانده است. شکل

هــای ر هم چندین شکل بدون توضــیح هســت. در بــرگ۱۹۷اند. در برگ قرمز و مشکی رسم شده
ین و هایی جدول ۶۴پ، ۵۹تا  ۵۱، ۴۸، ۴۷پ، ۴۶پ، ۴۵پ، ۴۲پ، ۱۳ رسم شده است. عنــاو

 به آن اضافه شده مقوایی، مجدول و اعداد کسری به رنگ قرمز نوشته شده
ً
اند. جلد مجموعه که بعدا

با عطف تیماج قرمز است. نمادهای کشور فرانسه و ناپلئون در رو و پشت جلد و عطــف مجموعــه 
، چهارم و پــنجم آن و وجود دارد. عطف مجموعه به پنج قسمت تقسیم شده و در قسمت اول، سوم

در زمینۀ قرمز تیماج، طغرای ناپلئون بناپارت و در چهارگوشۀ آن چهار ستارۀ پنج پر آمده است کــه 
نماد کشور مراکش در زمانی اســت کــه مســتعمرۀ فرانســه بــود. در قســمت دوم عطــف مجموعــه، 

داخــل جلــد بــا  آمده است. Traité de Mathèmatiq[ue]محتویات آن به زبان فرانسه و به صورت 

١. Persan 169 ،روان در  فهم خوب های نجوم نسخه در این مقاله را دوست عزیز و گرانقدرم آقای سجاد نیک اطالعات راجع به بخش
 اختیارم قرار دادند که از یاری ارزندۀ ایشان سپاسگزارم.

  mahkavyzd@yahoo.comپژوهشگر تاریخ ریاضیات دورۀ اسالمی،  .٢
3. Catalogue des Manuscrits persans (Bibliothèque National), Tome Deuxième, no. 772, pp. 41- 47. 
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کاغذ ابری (ابر و باد) پوشیده شده و دو برگ با کاغذی متفاوت به ابتدا و انتهــای مجموعــه افــزوده 
هــای آمده و اشاره شده که تعداد بــرگ ۲۰۱ها شده است. در روی برگ دوم اضافه شده، تعداد برگ

هــای ت. در بــرگم ذکر شده اس۱۸۷۳نوامبر  ۲۸برگ است و در زیر آن تاریخ  ۱۹۸اصل مجموعه 
ــره۲۰۱ر، ۱۹۹ر، ۹۷ر، ۴۸ر، ۲ر، ۱ ــری دای ــارت پ مه ــا عب  Bibliothecae Regiaeای شــکل ب

  (کتابخانۀ سلطنتی) آمده است.
  کند:از نظر نگارش و ادبیات متن مجموعه، نکات زیر جلب توجه می

اســتفاده » ک«و » ج«، » ب«به ترتیب از حروف » گ«و » چ«،»پ«. به جای حروف فارسی ۱
  ه است. شد

  ، دؤم، سؤم و ... به کار رفته است.»ببساید«، »مسطر«، »هژده«، »نجارت«هایی کهن مانند . واژه۲
  آمده است.» جنانج«و » آنج«و » آنک«به صورت » چنانچه«و » آنچه«و » آنکه«های . واژه۳
 به» چندبر«یا » چندسو«از واژۀ » چندضلعی«. به جای واژۀ ۴

ً
جــای  استفاده شده است، مثال

  به کار برده شده است.» سوسه«واژۀ » مثلث«
  آمده است.» دایرۀ«به همزه تبدیل شده و به صورت » ایدایره«هایی مانند . یاء نکره در واژه۵

) ٢ف۹۱۶و  ١ف۷۷۵های میکروفیلم این مجموعه در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران (به شماره
  موجود است. )٣عکسی -۵۹۶المعارف بزرگ اسالمی ( و دائرة

  محتویات مجموعه 
عدد اوراق: ایکی یــوز «در ابتدای روی برگ اول مجموعه تعداد اوراق آن به زبان ترکی آمده است: 

  ».  بیر تمام
و بدرالــدین قــوامی رازی در وسط صفحه و به صورت اریب چند بیت شعر فارسی از ســعدی 

  آمده است.
فهرست رسائل نجومیــه کــه «های مجموعه نوشته شده است: در پشت برگ اول فهرست رساله

؛ ثانی: في بیان علم حساب؛ ثالث: فــي في بیان عمل اصطرالبدرین مجموعۀ مبارکه است: اول: 
بیان جدول طول بلدان و عرضها؛ رابع: در بیان اشتراک و تداخل اعداد؛ خامس: در بیان جهة قبله؛ 

؛ سابع: در بیان علــم مســاحت در هشــت درج الجواهرسادس: در بیان علم مساحت است به نام 
  ».باب؛ ثامن: در بیان مساحت بر سه نوعست

                                                    
  . ۵۳۹ -۵۳۸، ص ۱، ج های دانشگاه تهرانفهرست میکروفیلم .١
  . ۵۴۹ -۵۴۸، ص ۱، ج های دانشگاه تهرانفهرست میکروفیلم. ٢
  . ۱۱۸، ص ۲، ج المعارف بزرگ اسالمی های عکسی دائرة فهرست نسخه. ٣



 

  

١۵٠ 

 ١در این صفحه مطالبی راجع به مجموعه به زبان فرانسه آمده و در انتهای آن به مقالۀ فرانتس وپکه
  ده است. م اشاره ش۱۸۵۵در سال  ٢آسیایی مجلۀابوالوفای بوزجانی در  اعمال الهندسیهراجع به کتاب 

صــاحبه «و در زیر آن نام صاحب مجموعه » Pers. 169«در ابتدای روی برگ دوم شمارۀ نسخه 
 این دوبیتی:» الفقیر شیبان چاوش

ً
  آمده است. چند بیت شعر هم افزوده شده است، مثال

  هــزار دل ببری هزار جـــــــان بربایی    گذری  چنین کرشمه کنان گر به شهر می
  که دامن تو بسوزد چو بر دلـــــم گذری     آتش ازو همی ترسم مـــرا دلیست پر

  بخش بدین شرح است: ۶۸شود که شامل های مجموعه آغاز میاز پشت برگ دوم رساله
 بیست باب در معرفت اسطرالبکه به  مختصری در معرفت اسطرالبر: رسالۀ ۱۷ -ر۲. گ ۱

  ]۱[هم مشهور است. 

ه الّرحمن الّرحیم.«آغاز:
ّ
قنا یا رب. این مختصریست در معرفت اسطرالب مشتمل بر  بسم الل

ّ
وف

بیست باب. باب اول: در القاب آالت و خطوط و دوایر اسطرالب. آنچه عالقه در ویست حلقه بود 
  ». و آنچه حلقه آنرا غزوه خوانند و بلندی غزوه برو بسته بود، آن را کرسی خوانند

ب نقش کنند، هر که اینها را بشناسد، چنانــک در آن ها این کواکبر بیشتر اسطرالب«... انجام: 
 
ّ
ه اعلــم اشتباه نیفتد؛ او را درین باب کفایت باشد. اینست تمامی سخن در معرفت اسطرالب. والل

  ».بالصواب. تّم 
  ]۲[» عمل بر جدول انحراف«: بندی با عنوان ۱۷-۱۰ر، سطر ۱۷ گ. ۲

النهــار چنــد م تا انحراف از خط نصفعمل بر جدول انحراف چنان است که معلوم کنی«آغاز: 
  ...». است و از کدام جهت است 

به مقدار انحراف از اجزاء انحراف عضاده بگردانیم که سر عضاده راست برابر قبلــه « ... انجام: 
ه اعلم احکم

ّ
  ».باشد. والل

در معرفت سمت قبله و دانستن «: بندی با عنوان ۸سطر تا پ، ۱۷ گ – ۱۸سطر از ر، ۱۷ گ. ۳
  ]۳[ »انحراف بلدان

البروج نشان کنیم و بــر خــط هشتم درجۀ جوزا یا بیست و ششم درجۀ سرطان بر منطقة«آغاز: 
  ...».السماء نهیم و وسط 

اگر سمت فوق االرض کشیده باشند؛ و اگر تحت االرض کشیده باشند ابتدا از خط «... انجام: 
ه اعلم

ّ
  ».تحت االرض باید کرد. والل

                                                    
1. Franz Woepcke (1826-1864)  
2. Journal Asiatique 
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  ]۴[» در معرفت سمت قبله«: بندی با عنوان ۲۰-۹ هایپ، سطر۱۷ گ. ۴

ارتفاع آفتاب باید گرفت و جزو آفتاب را بر مقنطرۀ ارتفاع باید نهاد و نگاه کرد، اگر سمت «آغاز: 
  ...». فوق االرض است تا 

اگر بلد شرقی شمالی باشد؛ به نقطۀ مشرق باید شمرد، اگر بلد غربی شمالی باشد؛ «... انجام: 
ه اعلمآنجا ک

ّ
  ». ه برسد سمت قبله بود. والل

   ]۵[» در معرفت قوس انحراف«: بندی با عنوان ۶-۱ هایسطر ،ر۱۸ گ .۵
یــا بیســت و ســوم ســرطان را بــر خــط چون خواهند که قوس انحراف بداننــد، هشــتم جــوزا «

النهار نهند و به قدر فضل ما بین الطلوعین، یعنی طول مکه و طول بلد، مری رأس الجدی را  نصف
بر اجزاء حجره بگردانند و نگاه کنند تا هشتم جوزا یا بیست و سوم سرطان بــر چنــد ســمت افتــاده 

ه اعلم
ّ
  ». است؛ بر آنچه افتاده باشد از نود نقصان کنند، باقی قوس انحراف باشد. والل

از محمود بن محمد بن قــوام القاضــی  مختصری در علم حسابپ : رسالۀ ۳۴ -پ۱۸. گ ۶
  ]۶[ ق)۸۳۸(زنده در  الوالشتانی معروف به محمود هروی

بسمله، بعد از سپاس و ستایش پروردگار و درود بر خالصۀ نتــایج هفــت و چهــار، «آغاز: 
ه تعالٰی، محمود بمحرر این رساله و مقرر این مقاله، اقل خلق

ّ
ن محمد القاضی الوالشتانی، الل

ه، که در بعضی سفرها جماعتی متعلمان به استفادت علم المشتهر به محمور الهروی، ختم
ّ
الل

حساب میل نمودند، جهت التماس ایشان این مختصر بر حسب اقتضای وقت و حال بر سبیل 
  ». ارتجال امالء کرد

  ». ه جزو از یازده جزوو این است مطلوب از قسمت شش و ثلثان بر د«... انجام: 
  ]۷[» جدول جیب مستوی«ر: جدولی با عنوان ۳۵. گ ۷

  » در معرفت سهام درجات از جیب«پ: بندی با عنوان ۳۵. گ ۸
درجه کمتر باشد از نــود  صهر قوسی که خواهد تا سهم او معلوم کند، اگر آن قوس از «آغاز: 

  ...».نقصان کند آنچه بماند جیب او بیرون آورد و 
. جیــب او واز او نقصان کــردیم، مانــد  صمعلوم کنیم. صو مثال: خواستیم تا سهم « انجام: 

ه اعلمصو . و این سهم سو یو لحافزودیم، شد:  س. بر و یو لحگرفتیم آمد: 
ّ
  ».باشد. والل

   ]۸[ ».جدول سهم و آن جیب معکوس بود«ر: جدولی با عنوان ۳۶. گ ۹
در بیــان اشــتراک و تبــاین و تــداخل میــان «ا عنوان : بندی ب۲پ، تا سطر ۳۹ -پ۳۷. گ ۱۰

   ]۹[ »اعداد
کنــد یــا هر دو عدد که فرض کنند غیر از واحد نیست که عدد اندکتر بیشتر را ناچیز مــی«آغاز: 

  ...». کند، یعنی هرگاه که کمتر از نمی
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رم که چهــل و کند؛ پس سه را با چهامشترکانند در سه، یعنی سه هر دو را ناچیز می« ... انجام: 
  ». چهار است اعتبار کنند، متباینند. پس این عددها متباین باشند

  ]۱۰[» در استخراج جذر«پ: بندی با عنوان ۴۰ -پ، از سطر سوم۳۹. گ ۱۱

چون خواهیم که جذر عدد صحیح بگیریم، وضع جدول کنیم؛ همچنانــک در قســمت «آغاز: 
بست صحاح معلوم شده است و مفردات عددی را که جذرش مط   ...».لو

آنچه از نسبت حاصل آید با عددی که بر باالی جدولســت جــذر ایــن عــدد باشــد «... انجام: 
ه اعلم بحقیقة الحال

ّ
  ».بتقریب. والل

  » در شناختن میزان درستی جذر«ر: بندی با عنوان ۴۱. گ ۱۲
وم مراد اهل حساب از میزان جذر مقداری است که به آن مقدار صواب و خطای عمل جذر معل«

کنند. و آن چنان بود که: آن عددی که بر آن عمل جذر خواهند کرد پیش از عمل جذر میزان آن عدد 
بگیرند و نگاه دارند. پس بعد از عمل اگر جذر منطق باشد میزان جذر بگیرند و میزان را در نفس او 

و میــزان موافــق ضرب کنند و میزان حاصل بگیرند و با میزان آن عدد مجذور مقابله کنند. اگر هر د
باشند، عمل جذر صواب بود و اال خطا بود. و اگر جذر اصم باشد همین عمل بکنند اما میزان اعدادی 

  » الضرب میزان جذر در نفس او، افزایند.که در زیر خطوط ماحیه باقی مانده باشد، بر میزان حاصل
   ]۱۱[ ر: نمودار مربوط به قبلۀ بعضی شهرها از جمله شهر اصفهان۴۲. گ ۱۳
  ]۱۲[» در معرفت جهة قبله«: بندی با عنوان ۱۱-۱پ، سطر ۴۲ گ .۱۴

. ماکاست و عرض از خط اســتوا  ی  ز  عبباید دانست که طول مکه از جزایر خالدات «آغاز: 
  ...». اگر خواهیم که بدانیم که 

ر النهــااگر طول بلد و مکه یکسان بود و عرض بلد بیشــتر انحــراف از خــط نصــف«... انجام: 
  ».جنوب بود و اگر عرض کمتر بود در شمال

در معرفت سمت از ارتفــاع از «: بندی با عنوان ۶سطر  تا ر۴۳ گ – ۱۱سطر از پ، ۴۲ گ .۱۵
  ]۱۳[» سمت

اسطرالبی که دایرۀ سموت بر او کشیده باشد آن را اسطرالب مسمت خواننــد و بعضــی «آغاز: 
  ...».قسم فوق االرض کشیده باشد و 

اگر سمت معلوم بود جزو آفتاب یا نظیرش ببیینیم که بر چند افتاده است آن اجزاء  و«... انجام: 
  ».از مقنطرۀ آن قدر ارتفاع آن سمت باشد

  ]۱۴[» در معرفت قبله«: بندی با عنوان ۲سطر  ، تاپ۴۳ گ – ۶سطر  ، ازر۴۳ گ .۱۶

ن کنــیم و بــر خــط البروج نشاهشتم درجۀ جوزا یا بیست و سوم از برج سرطان بر منطقة«آغاز: 
  ...».وسط السماء نهیم و مری 
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به قدر انحراف مری عضاده از آن اجزاء ارتفاع بشماریم و سر مــری عضــاده بــر وی «... انجام: 
ه اعلم

ّ
  ».نهیم که سر عضاده خط قبله باشد. والل

  ]۱۵[» در معرفت قبله به طریق دایرۀ هندی«: بندی با عنوان ۲۱-۲ هایپ، سطر۴۳گ .۱۷

ها است و ما در این مختصر بر یک طریقه که آن بیرون آوردن خط نصف النهار را طریق«آغاز: 
  ...».نامند اختصار کنیم و این طریق آن است که موضعی را از زمین راست کنیم و را هندی می

و بر استقامت در دیگر جهت به محیط رسانیم این خط خط مشرق و مغرب بود و از «... انجام: 
  ».رت دایرۀ هندی پیدا شود، برین مثالاین شکل صو

  ]۱۶[: بندی بدون عنوان در مورد سمت قبله ۵سطر  ، تاپ۴۵ گ – ۱سطر  ، ازر۴۴ گ .۱۸

چون دایرۀ عظیم توهم کنیم به سمت سر ما بگذرد و به سمت سر اهل مکه برسد؛ ایــن «آغاز: 
  ...»دایره هرآینه افق را بر دو نقطۀ مقابل قطع کند. 

و این طریقه در شهری که عرضش چند عرض مکه باشد، نرود. این اســت تمامــت  «...انجام: 
ه اعلم. و این صورت سمت قبلۀ سمرقند است

ّ
  ».آنچه خواستیم که در این باب بیان کنیم. والل

طریقی دیگر در بیرون آوردن «: بندی با عنوان ۲۱سطر  ، تار۴۶ گ – ۶سطر  ، ازپ۴۵ گ .۱۹
  ]۱۷[» سمت قبله

هرگاه که طول و عرض مکه کمتر از طول و عرض شهری باشد که سمت قبلۀ او خواهند «آغاز: 
  ...».که بدانند، 
درجــه  ۳۱درجه است و سدس درجــه. عرضــش  ۸۷طول ابرقوه از جزایر خالدات «... انجام: 

  ».دقیقه. هذه الدائرة ۳۰است و نصف درجه یعنی 
ن عنوان در مورد تهیۀ نقشه برای سمت : بندی بدو۵سطر  تا ر۴۷ گ – ۱سطر  از پ۴۶ گ .۲۰

  ]۱۸[قبله 

االضالع از برنج یا از چوب بسازند و طــول و عــرض آن قســمت کننــد، مربعی متساوی«آغاز: 
  ...». چنانک اضالع متساوی با یکدیگر باشند، پس 

ــه «... انجام: 
ّ
افتاده اســت. والل بدان واسطه که طول و عرض شیراز بیشتر از طول و عرض مکه 

  ».لماع
  ]۱۹[: بندی در محاسبۀ سمت قبلۀ شهر یزد ۲۰- ۱ هایپ، سطر۴۷ گ .۲۱

. فضل میان طول مکه و بلد یــزد: عز. طول مکه: ال ل. عرضش: فطاستخراج طول یزد: «آغاز: 
  ...». یب

به تحقیق از جنوب جهت مغرب، بدان سبب که طول یزد بیشتر از طول مکه است و «... انجام: 
ه اعلم. تّم قوس اختالف کمتر ا

ّ
  ». ز عرض یزد. والل
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  نمودار مربوط به روش بتانی برای سمت قبلۀ یزد: ر۴۸ گ .۲۲
   این نمودار در انتهای مقاله آمده است.

  ]۲۰[ درج الجواهر و برج الزواهرر: رسالۀ ۶۳ -پ۴۹گ  .۲۳

 جاللــه کــه وجــود بسم«آغاز: 
ّ

ه الّرحمن الّرحیم وبه نستعین. سپاس و ستایش خدای را جل
ّ
الل

جهان از آثار جود اوست، جوادی که فیض جود از اسرار وجود اوست. خالق جسم و جان و رازق 
انس و جان، مبدع احداث و اعیان و مخترع اشــکال و الــوان. و درود و صــلوات الهــی و آفــرین و 

ــه علیــه و ســلم، و تحیات نامتناهی بر 
ّ
خالصۀ موجودات و زبدۀ کائنات، محّمد مصطفا، صلی الل

، ١ درج الجــواهر و بــرج الزواهــراشیاع و اتباع او. و بعد این مختصریست در علم مساحت. نام او 
  ».مبنی بر مقدمه و سه قسم و هر قسمی مشتمل بر چند قاعده و هر قاعده مشتمل بر چند فصل

ب برادر دیگر است. دیگر طول راه را پنج گز و پنج تسع است در عرض او و این نصی«... انجام: 
یعنی دو گز ضرب کردیم، حاصل آمد یازده و یک تسع و آن مساحت راه مشترک باشد میان هــر دو 
برادران. و چون نصیب هر دو برادر و مقدار راه مشترک با یکدیگر جمع کنیم صد گز باشــد، یعنــی 

  ».مساحت مربع مفروض
  ]۲۱[» هاها و مکاندر شناخت چگونگی سنجیدن زمین«ر: بندی با عنوان  ۶۴ -ر ۶۳گ  .۲۴

ها است از بعضــی یــا پســتی بعضــی از مراد به این شناختن بلندی بعضی از زمین«آغاز: 
بعضی یا برابری بعضی به بعضی. و فائدۀ این وقتی معلوم شود که خواهند که آبی را از موضعی 

او نقل کنند بلندتر از موضعی باشد که آب به موضع دیگر نقل ک نند هرگاه که موضعی که آب از 
  ».به او نقل کنند

و چون برابری یا قدر زیادتی مقرر شد، معلوم شد نقل آب ممکن است به آسانی یــا «...انجام: 
ه اعلم

ّ
التی که ذکر رفت. والل   ». ممکن نیست. این است صورت آ

   ]۲۲[» ٢مختصری در علم مساحت«ان ای با عنوپ: رساله۶۹ -پ۶۵. گ ۲۵
ه الّرحمن الّرحیم و به نستعین. سپاس بی قیاس و حمد بــی عــدد حکیمــی کــه «آغاز: 

ّ
بسم الل

آسمان مدور را به پرگار قدرت به قبضۀ مساحان فکر و اندیشه اضالع و زوایــا را مســاحت نمــود و 
قسمت فرمــود و نقطــۀ  مسبع فلک و مسدس جهت به مخمس حس و مربع عناصر و مثلث موالید

                                                    
های دیگر این مطالب نیامده است. در آنجا در دنبالۀ مطلب در نسخۀ پاریس، این رساله به شخصی تقدیم شده که در نسخه. ١

ید «است:  چنین آمده که از بهر خزانۀ معمورۀ خداوند امیرکبیر، اسفهساالر عالم عادل منصور محسن مفضل مکرم مقبل مؤ
االسالم پهلوان جهان صاحب قران آفاق، اکرم الخلق علی االتفاق، اعظم تازیک ابوبکر مظفر فخرالدولة و الدین حسام

ه دولته و اقباله ساخته شد
ّ
   .»ظهیر امیرالمؤمنین ابدالل

  .۲۷۳۷، ص ۴، ج های فارسی فهرستوارۀ کتاب. بنگرید به ٢
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نبوت که مرکز دایرۀ وجود است، اعنی محّمد مصطفی علیه من الصلوات اکملهــا ومــن التحیــات 
افضلها به خطوط دین قویم و سطوح شرح مستقیم ثابت گردانید و درود بر آل و اتباعش که اقطــار 

ه علیهم اجمعین مکان و مالزمان به تساوی افعال و تقاطع انسابشان محیط دوران است رضوان ال
ّ
ل

  ».اما بعد، این مختصری است در علم مساحت مشتمل بر هشت باب باد.
نصفش بگیرند، چهارده بود و نصف قاعده نیز بگیــریم، هفــت. چهــارده در هفــت «... انجام: 

ه اعلم جباضرب کردیم، نود و هشت باشد، آن مساحت مثلث 
ّ
. والل

ً
  ». باشد تقریبا

  ]۲۳[موضوع مساحت ر: متنی با۸۹ -پ۷۰. گ ۲۶

ه رب العالمین والعاقبة للمتقین. والصلوة والسالم علی بسم«آغاز: 
ّ
ه الّرحمن الّرحیم. الحمد لل

ّ
الل

اما بعد بدانک این کتاب اصول او بر سه نوع است: اول: معرفت آالت مساحت،  محّمد وآله اجمعین. 
الت    ...».مساحت سه است و ثانی: معرفت اشکال، و ثالث: معرفت طرق مساحت. اما آ

این مساحت جمیع سطوح بود. و چون خواهی که مساحت جرم کنی، ضرب کــن «... انجام: 
. ایــن ۱۶۰۰، ضــرب کــن در طــول، باشــد: ۲۳در عــرض، باشــد:  ۱۶نصف مجموع قوسین و آن 

، مساحت قوس ۱۰۰۰مساحت جرم است و صورت اینست: (شکل مسئله). مساحت قوس خارج: 
، ۱۸۶۴، مجمــوع ۲۰۰، مساحت ســطحین مــرکبین: ۶۴دو سطح عرض: ، مساحت ۶۰۰داخل: 

  ».۱۶۰۰مساحت جرم: 
  اصول اقلیدس در رابطه با مقالۀ دهم » خاتمه«پ: بندی با عنوان ۸۹ -ر۸۹. گ ۲۷

، و دوم: ١خاتمه. بدانک اقلیدس قسمت کرد خطوط مفرده را به سه قسم: اول: منطق بالطول«آغاز: 
، و آن معلوم شود به اضافت ٣شود به اضافت او به مربع او؛ و سوم: موسط ، و این معلوم٢منطق بالقوه

  ...». ٤او به مال او. سپس ترکیب کرد از دو قسم اولین دو مقدار و مسمی گردانید به ذو اسمین
و رابع آنکه زیاد کنی مربع  ۱۵و جذر  ۲۰و سوم آنکه هر دو معلوم نباشد مثل جذر «... انجام: 

بع اصغر به مربعی که مشارک ضلع اعظم در اطول نباشد و اعظم قسمین معلــوم اعظم قسمین و مر
و سادس آنکه هر دو معلــوم  ۲۴و خامس آنکه اصغر قسمین معلوم بود مثل  ۲۸و جذر  ۶بود مثل 

  ». و در این صورت استثناء اصغر اسمین از اعظم بود ۸و جذر  ۱۲نباشد مثل جذر 
  ]۲۴[» در اصالح اهل مساحت«ان ای با عنور: رساله۱۰۰ -پ۹۰. گ ۲۸

                                                    
  و ... . ۸و  ۳. منطق بالطول یعنی عددی که به خودی خود منطق است، مانند ١
منطق بالقوه یعنی عددی که به خودی خود منطق نیست و باید آن را به توان دو رساند تا منطق شود، مانند ٢ و ...  8و  3. 

.  
3. موسط یعنی عددی که به خودی خود منطق نیست و باید آن را به توانی بزرگتر از دو رساند تا منطق شود، مانند ٣ 4و  3 8 

  و ... .
ذواالسمین ترکیبی از اعداد منطق بالطول، منطق بالقوه٤ 3+و موسط است، مانند  .  +و  2 32   و ... .4



 

  

١۵۶ 

ه رب العالمین و الصلوة علی محّمد و آله اجمعین. «آغاز: 
ّ
ه الّرحمن الّرحیم. الحمد لل

ّ
بسم الل
  ...».ایست در اصالح اهل مساحت. فصل در آنک اما بعد این رساله

این محیط آنچه باشد مساحت بسیط بود و اما مساحت جرم، ضرب کند مساحت ثلث «انجام: 
  ».بسیط در نصف قطر کره؛ آنچه باشد مساحت جرم کره بود. تّم 

    ]۲۵[در مورد تقسیم ارث» في المسائل النهباء«ای با عنوان پ: مسئله۱۰۰. گ ۲۹
في المسائل النهباء. مسئله: شخصی وفات یافت و چهار پسر و مال مجهول بگذاشــت. «آغاز: 

  »بربودند.در قسمت، پسران درجستند و هر یک بقدر وسع چیزی 
، نهــب اول: ۷۲و در مخرج ثلث ضرب کنیم تا صحیح شود، پس شود: اصل مال: «... انجام: 

  ». ۱۵: ۴، نهب ۱۶: ۳، نهب ۱۸: ۲، نهب ۲۴
  ]۲۶[» اصول مسائل الست الجبریة«: مطلبی با عنوان ۱۳تا  ۱ر، سطرهای ۱۰۱. گ ۳۰

  ...». لة. مسایل المقترنات: بعد معرفة الضرب والقسمة والرّد إلٰی األحد والتکم«آغاز: 
  ». و اگر خواهد از نصف اشیاء بیفتد، مابقی شیء باشد« ... انجام: 

   ]۲۷[» اصول مسئلۀ خطأین«: مطلبی با عنوان ۲۱ -۱۳ر، سطرهای ۱۰۱. گ ۳۱
علیه باشد. خطاء اول در مال اصول مسئله خطأین. خطأین زائدین: مابین خطأین مقسوم«آغاز: 

  ...». ثانی 
  ».علیه قسمت کنند، خارج مال مطلوب بودو مجموع ضربین بر مقسوم«.... جام: ان

   ]۲۸[ای راجع به انگشتری طال با نگین لعل ر: مسئله۱۰۲ -پ۱۰۱. گ ۳۲
مسئله: شخصی انگشتری زر دارد به وزن پنج مثقال با نگین لعل. قیمت زر یــک مثقــال «آغاز: 

ر و مجموع بهای انگشتری بیست و چهار دینار. مقدار زر چهار دینار و قیمت لعل یک مثقال ده دینا
  »   و لعل هر یک چند باشد؟

  ». نصف جذر با عدد بر نصف جذر برافزای و قول من صدق است بالخیر اقترن«... انجام: 
    ]۲۹[»فصل في مسائل اإلقلیدسیة من مقالة الثانیة«بندی با عنوان  :پ۱۰۴ -پ۱۰۲. گ ۳۳

 خطین ا«آغاز: 
ّ

أحدهما في اآلخر مثل تلبین الــذي لــم  ١یقسم أحدهما بأقسام، فأّن تلبین. کل
 
ً
  ». تقسم في جمیع أقسام الخط المقسوم قسما

فــي  طهو  طهفــي  ده، ســطح هو بغیر نصفین علٰی  کقسم بنصفین علٰی  دطفخط «... انجام: 
ه اعلم طکمثله مثل سطح 

ّ
  ».في مثلثه. والل

  ]۳۰[» برهان حساب الخطأین«پ: بندی با عنوان ۱۰۵ -ر۱۰۵. گ ۳۴

                                                    
 ضرب به کار رفته است. به معنی خشت زدن، در اینجا به معنی حاصل» تلبین. «١
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یل ذکر في بیان أقسام الخطائین من کونهما زائدین وناقصین ومختلفین «آغاز:  قال بعد کالم طو
  ...». وإستخراج العدد المجهول منه باألمثلة 

، أعني صک، الذي هو مجموع الخطائین، یخرج عص، المعلوم، علٰی عکفإذا قسم «انجام: 
ه تعالٰی. تّم اد

ّ
  ».، المعلوم القدر وهو العدد المطلوب. تّم البرهان بحمد الل

  ]۳۱[» فصل في المضلعات«ر: بندی با عنوان ۱۰۷ -ر۱۰۶. گ ۳۵

 إذا أردنا أن نعرف ما بین مضلعات منطقین، وجب عل«آغاز: 
ً
ینا أن نعرف أعداد نســمیها أصــوال

  ...». لتلک المنزلة من المضلعات 
ه اعلم ۵۲۶۵یجمع الحاصل، فحصل «انجام: 

ّ
  ». وهو ما بین المضلعین المذکورین. والل

پ: جدول مربوط به ضرب و تقسیم منازل مختلف از جزء مال الکعــب تــا مــال ۱۰۷. گ ۳۶
  ]۳۲[الکعب 

  ]۳۳[» في قسمة المثلثات باألوتار«: بندی با عنوان ۱۲ر، تا سطر ۱۱۱ -ر۱۰۸. گ ۳۷

ای از زوایــا به دو قسم متساوی کنیم به خطی که از زاویه جباهیم که مثلث . اگر خواا« آغاز: 
  ...» است.  امثلث خارج شود، گرفتیم آن زاویه 

و از وی خطوط به زوایا کشد، متساوی بوند و چون نقطۀ مفروض اینجا باشــد «... انجام: 
که خواهد بیان کند. مثلث معمول از جزو مطلوب در جوانب موازی مثلث اولی باشد و چنان 

ه اعلم
ّ
  ».والل

فــي قســمة «پ، تا ســطر دوم: بنــدی بــا عنــوان ۱۱۱ -تا آخر صفحه ۱۳ر، از سطر ۱۱۱. گ۳۸
  ]۳۴[» المربعات والمنحرفات باألوتار

به دو قسم متساوی کنیم به خطی که احد زوایــاء او خــارج  دجبااگر خواهیم که مربع «آغاز: 
  ...».ت؛ طریق آن باشد که اسا شود، گرفتیم که آن زاویه 

  ».که بدین خط مربع بدو قسم متساوی گردد و صورت او اینست«... انجام: 
  ]۳۵[» فصل«ر، تا سطر هفتم: مطلبی با عنوان ۱۱۳ -پ، از سطر سوم به بعد۱۱۱. گ ۳۹

بباید دانست که هر آن شکلی از مربعات و منحرفات که در وی زاویۀ قائمــه یــا مــوازات «آغاز: 
  ...». باشد، از معرفت احاطت او مساحت مثل او شود اال شکل معین و شبیه به معین  ضلعین

و از شکل رابع چنانک مذکورست و باقی مثلثات اشکال بر قواعد مفروض هم برین «... انجام: 
ه اعلم، و اضالع و سطوح این مثلثات در اشــکال از خــواص طبیعــی و 

ّ
نمط بالنهایة قیاس کند والل

اطیقی خالی نباشد طلب دارد و از وی نوادرات و ضوابط اصول و مسایل استخراج کند نسبتی ارثم
ه تعالی وحده. تّم 

ّ
  ».ان شاء الل

  ]۳۶[» في خواص المثلث المتساوي االضالع«ر، از سطر هشتم تا آخر: بندی با عنوان ۱۱۳. گ ۴۰



 

  

١۵٨ 

مابین این محفوظ از  چون نصف ضلع بر عمود افزاید و نصف وی بگیرد و نگاه دارد آنگه«آغاز: 
  ...».عمود مثلث مربع گرداند و حاصل از مربع محفوظ نقصان کند، 

ضلع مربعی باشد که سطح وی مثل سطح مثلث باشد و این خط جذر [مساحت] «... انجام: 
  ». ، بدین صورتدکمثلث باشد یعنی 

   ]۳۷[ : چند مسئلۀ هندسی۶پ، تا سطر ۱۱۵ -پ۱۱۳. گ ۴۱
مسئله: در طلب ضلع مثلثی که آن مثلث مسدس مفروض باشد. و آن چنــان اســت کــه «آغاز: 
  ...».و  حفرض کند بر مرکز  ز ه د ج ابمسدس 

و هر مقداری که معادل چهار خط باشد که خط مفروض مثل ربــع مقــدار خمســه «... انجام: 
علی هذا هم چنین قیــاس  باشد. چون هر مقداری از وی نقصان کنند مابقی آن خامس او باشد. و

ه اعلم می
ّ
  ».کند. والل

  های هندسیبا موضوع رسم» فصل«پ، از سطر هفتم تا آخر: دو بند با عنوان ۱۱۵. گ ۴۲
ای معلوم خطی اخراج کنیم که مماس دایرۀ معلوم شود، فصل: اگر خواهیم که [از] نقطه«آغاز: 

  ...». باید که از آن نقطه به مرکز دایره خطی کشد و 
فصل در تکسیر مدورات: چون قطر معلوم باشد در سه و ســبعی ضــرب کنــد، محــیط «انجام: 

  ».١تر از این خواهد، قطر در سهباشد. و این تحقیق نیست که تقریب است. اگر به تحقیق
هــذه امثلــة األرثمــاطیقی فــي منشــات األعــداد علــٰی رأی «ر: جداولی با عنــوان ۱۱۶. گ ۴۳

  » فیثاغورس بعد االندراسنیقوماخس الجهراسینی و ال
یر این بــرگ  در این صفحه دوازده جدول منبری شکل آمده که بعضی از آنها ناکامل است. تصو

  در انتهای مقاله آمده است. 
راجــع بــه » ذکر توالیات اجــزاء اعــداد تــام«: بندی با عنوان ۷ر، تا سطر ۱۱۷ -پ۱۱۶. گ ۴۴

   ]۳۸[چگونگی به دست آوردن اعداد تام 
عداد تام آن است که مجموع اعداد اجزاء او مثل کل او باشد و ظهور او از اعــداد زوج ا«آغاز: 

  ...». الزوج و طریق توالیات او گفته شد، اکنون 
و یکی از وی نقصان کند، آنچه بماند عدد جنب وسط باشد تا حاجت بدان نباشد «... انجام: 

ه اعلم
ّ
  ».که از اول تا وسط جمع کند. والل

  » ذکر اعداد متحابه«: بندی راجع به اعداد متحابه با عنوان ۱۵ -۷، سطرهای ر۱۱۷. گ ۴۵
  مثال زده شده است. ۲۸۴و  ۲۲۰پس از تعریف اعداد متحابه دو عدد 

                                                    
 .  است آمده ر۱۲۸ گ ابتدای در آن دنبالۀ و مانده ناتمام اینجا در مطلب این. ١
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در مــورد » فصل در معرفت اعــداد«پ: بندی با عنوان ۱۱۸ -تا آخر ۱۶ر، از سطر ۱۱۷. گ ۴۶
   ]۳۹[اعداد تام و زاید و ناقص 

از کمیت اجزاء بباید دانست که اعداد سه نوع است: تام است و زایــد و نــاقص. تــام آن «آغاز: 
  ...». است که اجزاء او مثل کل او باشد، 

ــه اعلــم بالصــواب. «... انجام: 
ّ
این است معرفت تحصیل اجزاء اعداد مجمــل و مفصــل. والل

  ».القوة الفکریة. و السالمبکر بن الخلیل، باخراج هذه المسئلة، لمفخر المهندسین ابی
  ]۴۰[» مسایل در نوادر محاسبات«پ: بندی با عنوان ۱۱۹ -ر۱۱۹. گ ۴۷

گویــد مسئله: اگر سؤال کنند که سه کس در شراء دابه حاضر شدند و اول مر ثانی را می«آغاز: 
  ...». که: نصف [مال] تو به من ده تا نزد من بهاء دابه تمام شود؛ 

مال عمرو بود و چون اربعة اخماس مال عمرو از چهــار هــزار نقصــان کنــد، و این «... انجام: 
ه اعلم۱۰۰۰بماند چندین: 

ّ
  ».. و این مال زید باشد. والل

استخراج اجذار المتضاعفة المتوالیة بجهــة اضــالع «پ: بندی با عنوان ۱۲۳ -پ۱۲۰. گ ۴۸
  ]۴۱[» المضلعات

جذر واحد و ثلث  امنسبت با او خط  جذر واحد باشد به اسدر این شکل هر چه خط «آغاز: 
  ...».جذر واحد گیرد، ام بود. و چون خط 

و سطوح این مثلثات در اشکال از خواص طبیعی و نسبتی ارثماطیقی خالی نباشد «... انجام: 
ه تعالی وحده. تّم 

ّ
  ».طلب دارد و از وی نوادرات و ضوابط اصول و مسایل استخراج کند، ان شاء الل

بکــر الخلیــل التــاجر لألعمــال ابــي«: بندهایی با عنوان ۱۹پ، تاسطر ۱۲۷ -پ۱۲۴. گ ۴۹
  ]۴۲[الزاویه قائم راجع به تقسیم مثلث» الرصدی

الزاویه و هي مثلثات األصول علــٰی نســبة األرثمــاطیقی. فصل في قسمة المثلثات القائم«آغاز: 
راد متــوالی و ازواج و االضــعاف الزاویه، از افــبباید دانست که منشآت مثلثات اولی از مثلثات قائم

  ...». شود االربعی و از مربعات متوالی حاصل می
مثلثی هم بر نمط اول حاصل شود، یــک ضــلع  ۲۴و با  ۱۲و  ۱و هم چنین از مربع «... انجام: 

  ».و جملۀ اعداد مرکب بدین نمط قیاس کند ۱۴۵و وتر  ۱۴۳و دیگر  ۲۴
  ]۴۳[» در تکسیر مدوراتفصل «ر: بندی با عنوان ۱۲۸ -پ۱۲۷. گ ۵۰

چون قطر معلوم باشد در سه و سبعی ضرب کند محیط باشد و این تحقیــق نیســت کــه «آغاز: 
  ...».تقریب است و 

ه اعلم
ّ
  ».انجام: ... که مربع قطر در ده ضرب کند جذر وی محیط باشد و این غایت تحقیق است. والل

فصل در مساحت مقوسات و آن «ن پ: بندی با عنوا۱۲۸ -ر، از سطر نهم تا آخر۱۲۸. گ ۵۱
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  ]۴۴[» ها است از دایرهقطعه
بباید دانست که انواع اشکال مقوسات سه است و آن یا قوس نصف دایره باشد یا قــوس «آغاز: 

  ...». الدائرة بود و اعظم من نصف الدائرة بود و یا قوس اصغر من نصف
فکند چون قــوس اصــغر باشــد تــا و چون قوس اعظم بود و از محیط نصف دایره بی«... انجام: 

  ».حاصل باقی محیط قوس بود
  » فصل در استخراج مقوسات و مساحت آن«: بندی با عنوان ۱۱پ، تا سطر ۱۳۰ -ر۱۲۹. گ ۵۲

اند، اما آنکه بدان که در معرفت محیط مقوسات و استخراج آن چند قول به تقریب گفته« آغاز: 
  ...».قوس و جیب نجومی معلوم کند. و به تحقیق نزدیکتر است آن است که از جدول 

و این نصف قوس مطلوب اســت  ادلطو بر صد و بیست قسمت کردیم بیرون آمد « ... انجام: 
ه اعلم بلجطمضاعف 

ّ
  ».و این قوس مطلوب است. والل

  » فصل«: بندی با عنوان ۵ر، تا سطر ۱۳۱ -۱۲پ، از سطر ۱۳۰. گ ۵۳
ستخراج محیط قوس است و هیچ نوع در بیرون آوردن اکنون اصل در مساحت مقوسات ا«آغاز: 
از این نوع که گفته او درست   ...».ایم نیست تر 

1قسمت کردیم آمد:  ۷. بر ۸ در سهم ضرب کردیم، شد«... نجام: ا
 بر محفوظ افزودیم شد 71

1
ه اعلم. و این مساحت قوس است به تقریب. 711

ّ
  ».والل

با موضوع محاسبۀ مساحت سطوح » فصل«ر: بندی با عنوان ۱۳۲ -۱۲ر، از سطر ۱۳۱. گ ۵۴
  بندی به طریق مثلث

بباید دانست که بهترین نوعی در مساحت آن است که سطوح را به مثلثات قسمت کنند. «آغاز: 
  ...».آنگه مساحت هر مثلثی جدا بکند و جمع کند 

. هر دو جمــع ۱۱۲، جو از زاویۀ  ۵۲، اضرب کردیم، حاصل آمد از زاویۀ  آن زاویه«... انجام: 
ه اعلم۱۶۴کردیم، شد: 

ّ
  ». . و این مساحت باشد. والل

الساقین جدول اول وتر مثلث متساوی«پ جدولی با این توضیح رسم شده است: ۱۳۱در برگ 
  ».دوم عمود است بر احد الساقین است و جدول

در بــارۀ » این از اعمال مســاحت اســت بــه تقریــب«با عنوان پ: بندی ۱۳۴ -پ۱۳۲. گ ۵۵
   ]۴۵[های منتظم با داشتن اندازۀ قطر محاسبۀ ضلع چندضلعی

ای از نصف قطر خارج مربع و مضاعف کند و نگــاه دارد آنگــه مربــع چون نسبت زاویه«آغاز: 
  ...».جزو مابقی از نصف قطر بر محفوظ افزاید، 

ضلع بــر نصــف وتــر افزایــد و حاصــل مربــع گردانــد، مســاحت پس هرگاه که نصف «انجام: 
  ».مخمس بود
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  » فصل در عمل جرثقیل«ر: بندی با عنوان ۱۳۵. گ ۵۶
هاست. در تصویری که در ذیل مطلب آمده اســت بارۀ چگونگی استفاده از قرقرهاین مطلب در

قرقــره در قطعــۀ جرثقیل از دو قطعه، یکی در باال و دیگری در پایین، تشکیل شده است کــه هفــت 
باالیی (شامل پنج قرقرۀ اصلی و دو قرقرۀ فرعی در کنار آن) و شش قرقره در قطعــۀ پــایینی (شــامل 
چهار قرقرۀ اصلی و دو قرقرۀ فرعی در کنار آن) وجود دارد و بــا خطــوطی چگــونگی وصــل کــردن 

  ها به هم با ریسمان نشان داده شده است.     قرقره
  » العمل اإلنعکاسی في المرتفعات بالمرآة«عنوان  پ: بندی با۱۳۶ -پ۱۳۵. گ ۵۷

کند و از پس و پیش ای بنهد و در آن نگاه میعمل این چنان است که بر ارض مستوی آینه«آغاز: 
  ...». رود و چپ و راست همی آید و می

و از مثلث شبیه به طریق نسبت بعد و اضالع و هر چه خواهد معلوم شــود چنانــک «... انجام: 
ه اعلمخواه

ّ
  ».د در عمل آورد و بیان کند والل

) ارتفــاع کــوه، بــا اصول اقلیــدسدر این متن با استفاده از قضیۀ تالس (قضیۀ  دوم مقالۀ ششم 
  استفاده از آینه، به دست آورده شده است. 

  پ: مطلبی راجع به تقسیم یک مربع به سه مربع متساوی ۱۳۶. گ ۵۸
االضالع وضــع کننــد، بــدین االضالع در یک مربع متساویچون خواهند که سه مربع متساوی

  مثال دوگانه صورت بندد. 

  

  » الدوایر الخمسة في استخراج الحروف المضمرات«ر: مطلبی با عنوان ۱۳۹. گ ۵۹
مهندسان ماتقدم بــه طریــق حســاب در اســتخراج مضــمرات «در این بخش چنین آمده است: 

گویند. از یکدیگر چنانک مشهور است و از آنجا ضمیر میاند جدا حروف و غیره پنج دایره ساخته
افتاد که آن هر پنج دایره را در هم ترکیب کند و بهــر آن حــرف کــه در دو دایــره  این ضعیف را هوس 
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الجمله بــه انــدک فکــری موجود باشد آن را در موضع تقاطع هر دو بیاورد و زواید تخفیف کند فی
وجود است چون مرد مهندس نیک تأمل فرماید داند که ساختن اتفاق افتاد و در آن همان خاصیت م

ــه اعلــم
ّ
پــس از آن ». این بر وضعی مشکل است و ضابطۀ آن مخفی و طریق عمل بر او آســان والل

  تصویر پنج دایره و در انتها اعدادی متناظر با حروف ابجدی آمده است. 
  پ: جدول اختیارات مسیر قمر به نظم۱۳۹. گ ۶۰

ولی شامل دوازده سطر و چهار ستون آمده که در هر سطر دو بیــت راجــع بــه در این بخش جد
  کارهایی که در آن ماه انجامشان سعد یا نحس است، آورده شده است.

  الحمل:«آغاز: 
  خوب آید کار آتش و فصد و سفر     مه در حملست ترک و شمشیر بخر
  »مبر دارو مخور آهن بسر و چشم     نزد امــــرا هدیه بر و حاجت خواه

  انجام: 
  الحوت: «

  دارو خور و جامه پوش و در ملک نشین     نـارت مگزیـــوت جز تجماه اندر حـ
  »نــو روی جــــــراح مبیـوانی تــتا بت     وریــوی و گر رنجـعامل شو و علم ج

اختیارات مســیر القمــر مــن کــالم «پ، تا سطر چهارم: جدولی با عنوان ۱۴۰ -ر۱۴۰. گ ۶۱
  » سلطان الحکما نصیرالدین طوسی

  الحمل: «آغاز: 
  رم مه در خانۀ مریخ یعنی در حملــــج     زلـــدای لم ید خـــهر مهــی کاید بتأیی

  د افکندن به تیرجامه پوشیدن حریر و صی     ر هم دیدن روی امیرـنیک بـــاشد هم سف
  ».ه چیزی کاشتنبد بود بنیاد کردن خاص     گر چه نیکست ابتدای کار و خون برداشتن

  الحوت:«انجام: 
  ـردن دست را و پای را ناخن گرفتفصدک   چون قمر در حوت آید نیک نبود ای شگفت
  رخ کهن پوشیدن از نو چار چیزکوری چـ     لیک دعوی نیک باشد دیدن اشــــراف نیز

  ».یدن به منوآنچه اندر تن بود آن جمله بخش                 اله و هم کمر هم پیرهنقبا و هم کــهم 
  پ: در دانستن آنکه ماه در کدام برج است ۱۴۰. گ ۶۲

  ر آنــپنج دیگر فــــزای بر س       نــد مثنی کــــاه شه از مـــــآنچ
  ماه بدانـــرجی و جای گیر بـ      پس به هر پنج از آن ز موضع شمس

  پ: در دانش درج ماه در هر برج ۱۴۰. گ ۶۳
  معلوم آن درج کــــــــه بود ماه را مآب    در شش کن آنچه هست کم از پنج تا شود
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  ]۴۶[پ: چهار بیت شعر با زیرنویسی از اعداد ۱۴۰. گ ۶۴

  ددیـو  دهک  جطکز  دجحک    ـاجزک  ویحج  جهیه  جدیب
۱۲۴۳  ۱۵۵۳  ۱۸۶۳  ۲۱۷۳    ۲۴۸۳  ۲۷۹۳  ۲۰۵۴  ۱۶۴۴  

  ـووول  آمد  لهو  هههک    ودطل  دحلب  دزکح  دوکد
۲۴۶۴  ۲۸۷۴  ۳۲۸۴  ۳۶۹۴    ۲۵۵۵  ۳۰۶۵    ۳۶۶۶  

  زحنـو  ززمط  وطنـد  وحمح    دان وزمب  هطمه  هحـم  هزلـه
۳۵۷۵  ۴۰۸۵١  ۴۵۹۵٢  ۴۲۷۶    ۴۸۸۶  ۵۴۹۶  ۴۹۷۷  ۵۶۸۷  

ا  حطعب  ححسد  زطسج
ّ

  به من گو  دانی می  معنیش  اگر    ططف
۶۳۹۷  ۶۴۸۸  ۷۲۹۸  ۸۱۹۹            

بوزجــانی کــه توســط  اعمــال الهندســیۀ: ترجمــۀ کتــاب ۱۷پ، تا سطر ۱۷۸ -پ۱۴۱. گ ۶۵
  ]۴۷[کوبنانی انجام شده است.

   آغاز و انجام این نسخه چنین است: 
ه رب العالمین. والصلوة علٰی خیر خلقه «آغاز: 

ّ
ه الّرحمن الّرحیم وبه نستعین. الحمد لل

ّ
بسم الل

له اجمعین. اما بعد این  ترجمۀ کتاب ابی الوفا محمد بن محمد البوزجانی است در اعمال محّمد وآ
  ...».هندسیه مشتمل بر مقدمه و دوازده باب بر سبیل اختصار 

ها[ی] تقاطع که چهار است، پس در داخل هر مثلثی مسدسی پیدا شود و بر گوشه«... انجام: 
ه اعلم وبالصواب والیه 

ّ
  ».المرجع والمآب. تّم چهار مثلث برین صورت ظاهر گردد. والل

   اعمال الهندسیهترقیمۀ کتاب  پ:۱۷۹ -۱۷پ، از سطر ۱۷۸. گ ۶۶
بنانی یزدی، را قوة داد که «  ه کو

ّ
خدای سبحانه و تعالٰی بندۀ ضعیف فانی، ابو اسحق بن عبدالل

 ِاشکال اشکال این کتاب عجاب ٣تیسیر عسیر
ّ

بر حسب التماس استاد بشر و یگانۀ پرهنر که  ٤و حل
  کارخانۀ قضا و قدر، در 

  مصرع
  ٥تا چرخ را مدار بود گرد این مدر

                                                    
 آمده است.   ۴۰۷۵. در متن ١
  آمده است.   ۶۴۵۹۵در متن . ٢
  . تیسیر عسیر: آسان کردن مشکالت. ٣
  . عجاب: کار نیک و شگفت. ٤
، ۱، ج دیوان انوری( مدر این گرد بود مدار را چرخ تا//  مدار را ایام تو مراد مرکز بردیوان اشعار انوری:  ۸۳. قصیدۀ شمارۀ ٥

 ).۲۰۸ص 
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و تا خشتی بر خشتی نهند، مزدوران چابک دست مؤثرات افالک، چنــان اســتادی مهنــدس بــر 
  سطح کرۀ خاک ندیده، بلکه طائر تیز فهم اقلیدس بر شرفات بدایع اعمال او که همه 

  مصرع
  ١لب بامش همه در گوش زحل گوید راز

  بیت
  ٢بر طارق چارمین بلند آسمان نهاد    روزگار که این خشت زرنگار بّناء

ه، شمس
ّ
الــدین در شاگردی و دستیاری او انگشت فرمانبری بر دیدگان نهاد، الموفق من عندالل

بکر شاه بن، اســتاد کامــل عــالم عامــل دانــا، نجــم بــن، زمــح الحــاج و  ٣الــدین محمــود شــاهابو
ی البناء ال سلب یداه و ال ســلب مــداه، در عــرض دو مــاه الدین کدوک، الالمعتمرین، حاجی تاج

وفور احزان و تراکم جنود هجران با دلی ســوخته و خــاطری افروختــه از  ٤تحریر کرد، در ایام تفاقم
 مجســطیآن حرمان که برادر اعز مغفور مسعود، افتخار الحکمــاء و الفضــالء، قطــب رصــد بنــد 

ه، و رحمة واسعه، که در میدان فضل و حکمــت گــوی ، شیخ نجم٥گشای
ّ
الدین محمود، رحمه الل

را شــرحی وجیــز و ملخــص مشــتمل بــر  مجســطیسبقت از اقران زمان ربــوده و معظــم مقــاالت 
لوِ  اکرتصرفات خاصه تحریر کرد و در متوسطات، 

َ
امیر منصور نصــر بــن عــراق  ٦ماناالؤس را، بر ت

آثار در فنون علم در عنفوان جوانی از این عالم فــانی رحلــت  حواشی نوشت و از این جمله غرائب
 ترجمۀ این کتاب کرده و بعضــی از آن در مــوج ٨افتراح ٧نمود و بیشتر سبب الحاح

ً
خیــز آنکه سابقا

از آثار مبــارکش بــر روی  ٩طوفان زمان ضایع شد، خواست که آن سعی نامشکور نماند و این شطر
رود کــه در مواقــع زلــل ن اقدام نمود. و التماس از فضالء روزگار میروزگار مسطور بماند به اتمام آ

بصر و انعام نظر فرماینــد کــه  ١غوامض امعان ١٠خلل رسد، در رد علل دریغ ندارند. و در مداحض

                                                    
 . )۵۳۴، ص دیوان سلمان ساوجی( راز گوید زحل گوش در همه بامش لب// جفت گردد فلک سقف با همه طاقش خم. ١
 . ۴۷۰، ص دیوان سلمان ساوجی. ٢
الدین دادا محمد، از مشایخ صوفیۀ یزد در قرن هشتم هجری الدین محمود شاه پسر ارشد شیخ تقی. حاجی سلطان نجم٣

است. سلطان محمود شاه قطب زمان خود بوده و پرتو جالل بر او زیادت بود و نقد اولیاء بود و هیچکس در روی او نظر 
نامۀ ، »تصّوف، مشایخ صوفیۀ یزد در قرن هشتم هجری«تمام نتوانستی کردن از غایت هیبت (میرحسینی، محّمد حسن، 

 ).۵۰ش، ص ۱۳۸۲، تابستان ۱۰[آثار و مفاخر فرهنگی]، ش  انجمن
 گردیدن کار.  . تفاقم: بزرگ٤
  ).۳۲، ص نظامی االسرارمخزنگشای ( مجسطی. خضر سکندرمنش چشمه رای/ قطب رصدبند ٥
  .کند پیروی چیزی از که آنچه. ِتلو: ٦
  .التماس و زاری با چیزی خواستن کردن، درخواست ،کردن پافشاری و اصرار چیزی طلب در. الحاح: ٧
  . افتراح: سرور و شادمانی کردن.٨
 . آن ۀپار و چیزی ۀنیم. شطر: ٩

َحض جمع ،داِحْض . مَ ١٠
ْ

  .است هالغزشگاهها و پرتگاه معنای به »مرکز« وزن بر ،َمد
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  قابلیت بشر در کارهای زمین تا کجا رسیده و فکرها، 
ِذیَن «آیه: 

َّ
ُکُروَن  ال

ْ
هَ  َیذ

َّ
ُعوًدا ِقَیاًما الل

ُ
  َوق

َ
ِبِهْم  ٰی َوَعل ُروَن  ُجُنو

َّ
ک

َ
َیَتف ِق  ِفي َو

ْ
ل

َ
َماَواِت  خ ْرِض  السَّ

َ ْ
  ٢»َواأل

  را در بسائط افالک و ضبط آن حرکات چها رسیده
  ُیْؤَت  َوَمْن «آیه: 

َ
َمة

ْ
ِحک

ْ
ْد  ال

َ
ق

َ
وِتَي  ف

ُ
ْیًرا أ

َ
  ٣» َکِثیًرا خ

بی تمام امید که طالب حق را از علوم یقینی که غذای خاصۀ روح است و حلیۀ باقی همان نصی
ه تعالٰی وحده. فرغ من کتابة هذه الکتاببرسد، انشاء

ّ
  ».الل

  ]۴۸[از مؤلفی ناشناس  في تداخل األشکال المتشابهة أو المتوافقةر: رسالۀ ۱۹۹ -ر۱۸۰. گ ۶۷

السطوح رسم کند و خاتم مخمسی االضالع و الزوایا متساویهرگاه که دو معشر متساوی« آغاز: 
  ...». که اضالع او مثل اضالع معشر باشد و 

چهار ضلع و نیم بود  عهباشد و مجموع  عسیک ضلع و نیم اال عمودی و این مثل « ... انجام: 
ه اعلم

ّ
  ».اال عمودی. والل

  ]۴۹[الدین علی یزدی از شرف عقد اناملر: رسالۀ ۲۰۱ -ر۲۰۰. گ ۶۸

ه الّرحمن الّرحیم. بعد از حم«آغاز: 
ّ
غایت و انــواع  د پروردگاری که اصناف الطاف بیبسم الل

 در حّیز حصر و احصاء نیاید و بی ٤اصطناع
ً
نهایتش به وسایل انامل اوهام و افهام عقال و اذکیا اصال

درود بر نامداری که هم در شمار آفرینش و هم در حساب دانش و بینش اول ما یعقد به الحصر جز 
  ...». وجه مرخص نگردد و نشاید هیچذات رسالت آیات او تصور نمودن به 

و اما جهت عقد ده هزار، از طرف انملۀ ابهام متصل باید ساخت به طرف تمام انملۀ «... انجام: 
سبابه و بعض از عقدۀ دوم او چنانچه سر ناخن سبابه با سر ناخن ابهام برابر باشد و طرفش به طرف 

ه علٰی محّمد وآله اجمعین. 
ّ
  ».تّمت رساله عقد األناملاو متصل. وصلی الل

   

                                                    →  
  . کردن غور کاری در یعنی کاری در رفتن دور و نظر کردن تیز. امعان: ١
 اسرار در و کنند؛ می یاد اند، خوابیده پهلو بر که آنگاه و نشسته، و ایستاده حال در را خدا که همانهاسورۀ آل عمران:  ۱۹۱. آیۀ ٢

  اندیشند. (البته در متن آیه به صورت ناقص آمده است. می زمین و آسمانها آفرینش
  اند. کرده بسیار عنایت و مرحمت او باره در رسانند دانش و حکمت به را که هر وسورۀ بقره:  ۲۶۹. آیۀ ٣
   . کردن انتخاب. کردن اختیار. گزیدن. اصطناع: ٤



 

  

١۶۶ 

  ها نوشت پی
 توســط فارســی زبــان اســت کــه بــه آن کــاربرد و اســطرالب . موضــوع ایــن رســاله شــناخت۱

 شــهرت نام این به است مدخل یا باب بیست دارای چون تألیف شده که طوسی نصیرالدین خواجه
موال محمد کیا  از اسطرالبدر  باب بیست مفتاح ازجمله اند، نوشته آن بر متعددی های شرح. یافته

 نوشته نوایی علیشیر افتخار به که بسطامی عبدالکریم بن از فصیح االنوار مطلع، )ق۸۱۷( جرجانی
   .)ق۸۸۹( بیرجندی عبدالعلی مال شرح تر مهم همه از و است،
 در رساله این ١ دارد. وجود جهان نقاط سایر و ایران در متعددی خطی های نسخه باب بیست از

 تصــحیح بــه ش،۱۳۳۵ در نیــز بــار یــک و سنگی چاپ ش۱۳۱۹ و ش۱۳۱۶ ش،۱۲۷۶ های سال
   ٢.است شده سربی چاپ رضوی، مدرس

اسطرالب است کــه در آن جــدولی بــا  از چگونگی استفادهبرگرفته از متنی در مورد . این بند ۲
بــرای شــهرهای لفۀ زاویۀ انحراف قبلــه ؤ. محتوای این جدول ماستآمده » جدول انحراف«عنوان 

اگر زاویۀ انحراف محل دانسته شود توان با چرخش بــه انــدازۀ زاویــۀ  به راحتی می ،مختلف است. 
 در رســاله ای ساده روشالنهار سمت قبله را یافت. در این متن از  انحراف از نصف

ً
های  که معمــوال

 ،رســد خــود می در زمانی که آفتــاب بــه بیشــترین ارتفــاع :یاد شده است ،شود اسطرالب یافته می
گیریم. سپس عضــاده را در  نهیم یا به صورت افقی در دست می اسطرالب را به پشت یا بر زمین می

ای که سایۀ لبنه بر خود عضاده افتاده باشد. در این حالت عضاده  دهیم به گونه راستای آفتاب قرار می
ویۀ انحراف بگردانیم، عضاده در دهد. حال اگر عضاده را به اندازۀ زا النهار را نشان می راستای نصف

  راستای قبله قرار خواهد گرفت. 
ابتدا بر اساس موقعیت خورشید غایت ارتفاع روزانۀ آن به دست  ،های اسطرالب در برخی رساله

کتــاب فــي معرفــة ود. نمونــۀ ایــن رونــد در رســالۀ فارســی ر باال به کــار مــی روشآید و سپس  می
 ،های اســطرالب در برخی دیگر از رساله ٤وفی آمده است.دالرحمن صبمنسوب به ع ٣األسطرالب

است و سپس تکنیک مورد اشاره به کار  معلومشود که بیشینۀ ارتفاع  مانند متن حاضر، تنها فرض می
  شود. گرفته می

شــده در ایــن  عرضهدربارۀ کار با اسطرالب گرفته شده است. روش  ای رسالهاین متن نیز از . ۳

                                                    
   . ۲۸۳۱ -۲۸۲۹، ص ۴، ج های فارسی کتاب ۀفهرستوار. ١
 .۱۹۳ -۱۹۲، ص »بیست باب در معرفت اسطرالب«، ذیل مدخل ۱۳۷۹، ۵، جلد دانشنامۀ جهان اسالم. ٢
در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران  کتاب في معرفة اسطرالبم با عنوان  -۳/۴۸۰. نسخۀ منحصر بفرد این رساله به شمارۀ ٣

یان شهیدی در فهم خوب موجود است که متن آن توسط آقایان سجاد نیک ، ص ۱۳۸۸، ۸، شمارۀ علمتاریخ  مجلۀروان و پو
  منتشر شده است. ۱۰۲ -۵۵

 پ.۱۱۲ -پ۱۱۰، گ رالبکتاب في معرفة اسط. ٤
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نیست. این روش بر ایــن امــر  معلوممتن متفاوت از متن قبلی است و در آن مقدار انحراف از پیش 
استوار است که هنگامی که خورشید در هشتم جوزا یا بیست و ششم سرطان باشد، در هنگام ظهر 

مورد بحث در این مــتن، ابتــدا عالمتــی بــر  روشس خواهد بود. در أالر در مکه خورشید بر سمت
دهیم. سپس  جوزا یا بیست و ششم سرطان بر روی منطقةالبروج عنکبوت اسطرالب قرار میهشتم 

دهیم و بــر مکــان مــری جــدی عالمتــی بــر حجــره  الســماء قــرار مــی  این عالمت را بر خط وسط
گردانیم تا مری جدی بر روی حجره به اندازۀ اخــتالف  می ایاریم. سپس عنکبوت را به گونهذگ می

رکت کند. جهت گردش عنکبوت به شرقی یا غربی بودن شــهر نســبت بــه مکــه طول شهر و مکه ح
کنیم تا ببینیم بر کدام دایرۀ سمت  بستگی دارد. حال به عالمت روی منطقةالبروج عنکبوت نگاه می

  افتاده است. مقدار متناظر با دایرۀ سمت، همان مقدار انحراف شهر از مکه است.
شــده در ایــن مــتن  عرضــهبارۀ کار با اسطرالب است. روش این متن هم برگرفته از متنی در. ۴

النهار باشد. در  است با این تفاوت که در این روش الزم نیست خورشید بر نصف ۲بند همان روش 
گیریم. سپس موقعیت خورشید بر منطقةالبروج  این روش ابتدا ارتفاع خورشید را با عضاده اندازه می

کنیم. ســپس  دهیم و سمت خورشید را بر اسطرالب تعیین می رار میرا بر مقنطرۀ متناظر با ارتفاع ق
دهیم و اسطرالب را بدون اینکه عضــاده  عضاده را در پشت اسطرالب بر سمت تعیین شده قرار می

لبنه بر عضاده  ۀدهیم تا سای ای حرکت می گیریم. اسطرالب را به گونه حرکت کند به صورت افقی می
جــا بــه بعــد  النهار محل منطبق خواهد بود. از این السماء بر نصف   بیفتد. در این حالت خط وسط

  روش همان است که در متن اول بود.
برای یــافتن  ۳بند دربارۀ کار با اسطرالب گرفته شده، همان روش  ای رسالهدر این متن که از . ۵

   شده است. عرضهزاویۀ انحراف 
است. مقالۀ اول راجع به محاسبه با اعــداد . این رساله در یک مقدمه و دو مقاله تدوین شده ۶

  صحیح (مفتوحات) و شامل هفت باب است. مقالۀ دوم در مورد اعداد کسری و در پنج باب است.
ای از آن به شمارۀ به این اثر هروی اشاره کرده و گفته که نسخه ادبیات فارسیاستوری در کتاب 

هار نسخه از این رساله موجود است کــه نســخۀ در ایران چ ١در کتابخانۀ بادلیان وجود دارد. ۱۵۲۵
ــه  کتابخانــۀ آیــت ۱۴۸/۱ -۴/۱۴۸و نسخۀ شــمارۀ  ٢کتابخانۀ ملک (در تهران) ۴/۳۴۲۵شمارۀ 

ّ
الل

کتابخانۀ  ۱/۳۱۰۵(که در انتها ناقص است) مشابه با نسخۀ پاریس هستند. نسخۀ شمارۀ  ٣گلپایگانی

                                                    
1. Persian Literature, vol. II, part I, p. 9.  

  .۴۱۱، ص ۶، ج های خطی کتابخانۀ ملکفهرست نسخه. ٢
ه العظمی گلپایگانیهای خطی کتابخانۀ عمومی آیتفهرست نسخه. ٣

ّ
  .۱۶۲۲ -۱۶۲۱، صص ۳، ج الل
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در جــذر اعــداد «دو باب اضافی دارنــد کــه  ٢اکتابخانۀ سن ۱۲۲۶و نسخۀ شمارۀ  ١ملک (در تهران)
  است. این مطالب در نسخۀ پاریس هم به صورت پراکنده آمده است.» در مساحت«و » صحیح

تدوین شده است، » التفاضل«و » الجیب«، »القوس«. این جدول که در نه ستون با عناوین ۷
کند. این جدول از عرضه میهای از یک تا نود درجه را به حساب جمل در سه ردیف سینوس کمان

تصویر این جدول در انتهای  ٣غیاث الدین جمشید کاشانی گرفته شده است. مفتاح الحسابکتاب 
  مقاله آمده است.

) به حساب جمل در سه ردیف آمده و ص) تا نود درجه (اسطر که از یک ( ۳۰. جدولی شامل ۸
  است.» القوس«و » السهم«، »لتفاضلا«، »السهم«، »القوس«هر ردیف شامل پنج ستون با عناوین 

است، ولی مثال آن از فصــل دوم  مفتاح الحساب. این متن ترجمۀ باب سوم مقالۀ دوم کتاب ۹
نصیرالدین طوسی نقل شده است. مشابه این متن با اندکی تفاوت  جوامع الحسابباب دوم کتاب 

 -ر۱۵محمد هروی (گ  ابمختصری در علم حسها در فصل اول باب دوم رسالۀ در کلمات و واژه
  کتابخانۀ ملی ملک تهران) آمده است.  ۳۱۰۵پ، نسخۀ شمارۀ ۱۵

ر) آمده است که مشابه آن ۳۹ -ر۳۸(گ » در بیان مخارج کسرها«در ادامۀ آن مطلبی تحت عنوان 
کتابخانــۀ  ۳۱۰۵ر، نسخۀ شمارۀ ۱۸ -پ۱۵محمود هروی (گ  مختصری در علم حسابدر رسالۀ 

  پ) آمده است.۳۹ -ر۳۹» (فایده«وجود دارد. در انتها بندی دیگری با عنوان  ملی ملک تهران) نیز
با رسم جــدول  ۱۰۴۹۷۶. در این بخش پس از بیان چگونگی انجام عمل جذر، جذر عدد ۱۰

است. روش استخراج جذر مطابق با روش استخراج جذر در کتاب  ۳۲۴استخراج شده که برابر با 
اخذ شده است.  جوامع الحسابجذر آن گرفته شده از کتاب  است، ولی عددی که مفتاح الحساب

س کتابخانــۀ ۱۲۲۶محمود هروی (نسخۀ  مختصری در علم حساباین بخش در دو نسخۀ رسالۀ 
  کتابخانۀ ملی ملک تهران) آمده است. ۱/۳۱۰۵مجلس سنا و نسخۀ 

قبلــۀ شــهر  یابی به همراه تصویری برای نمایش قوس انحــراف قبله ۀدر این صفحه یک نقش. ۱۱
در کتــاب به همراه تصویر آن بحث گذرایی در مورد این نقشه  ٤کینگآ. اصفهان آمده است. دیوید 

تصویر این نقشه در انتهای  ورده است.آ ٥برای پیداکردن راستای مکه و فاصله تا آن های جهانیهنقش
  مقاله آمده است. 

                                                    
  .۲۲۲، ص ۶، ج های خطی کتابخانۀ ملکفهرست نسخه. ١
 .۱۷۲، ص ۲، ج های خطی کتابخانۀ مجلس سناکتاب فهرست. ٢
   . ۲۷۴، ص الحساب مفتاح. ٣

4. David A. King 
5. World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca, Brill, 1999, pp. 93-94. 
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، جنوبی، غربی، و شرقی قبله بر اساس طول یاین متن به بحث در مورد جهت کلی شمال. ۱۲
دقیقه شــمالی گــزارش  ۴۰درجه و  ۲۱پردازد. مقدار عرض مکه در این متن  و عرض جغرافیایی می

زیــج و  زیــج ایلخــانیگرفتــه تــا  بتــانیزیــج شده است. این مقدار در بسیاری از منابع اسالمی از 
  آمده است. بیگ الغ

نزدیک است و چه بسا  در معرفت اسطرالببیست باب نزدهم این متن بسیار به متن باب پا. ۱۳
از شرحی بر بیست باب گرفته شده باشد. موضوع متن یافتن سمت از ارتفاع است کــه چنانچــه در 

  سمت قبله با استفاده از اسطرالب کاربرد دارد. نباال اشاره شد در یافت
با استفاده از آن است. روش به کار  این متن نیز در مورد کار با اسطرالب و یافتن سمت قبله. ۱۴

است. در این متن شیوۀ پیدا کــردن زاویــۀ انحــراف، تعیــین  ۵و  ۳مذکور در بند رفته، همان روش 
جهت کلی مکه بر اساس طول جغرافیایی و تعیین جهت قبله بر اساس یافتن ارتفاع، به دست آوردن 

  پشت اسطرالب توصیف شده است.سمت، و در نهایت تعیین سمت قبله با استفاده از عضادۀ 
-النهار و خط شــرق یافتن خط نصف درهندی  ۀدایرچگونگی استفاده از این متن در مورد . ۱۵

  غرب است.
آن را برای  که مؤلف پردازد آن می ااین متن به تعریف اساسی سمت قبله و مفاهیم مرتبط ب. ۱۶

ی عظیمــه چنــان ترســیم شــود کــه از ا سمرقند نگاشته است. در این متن آمده است که اگــر دایــره
س مکه عبور کند، تقاطع این دایره با دایرۀ افق ســمت قبلــه را نشــان أالر س ما و از سمتأالر سمت

جنوب واقع -تقاطع راستای شمال ۀدهد. حال اگر قوسی از دایرۀ افق را که میان سمت قبله و نقط می
قوس انحراف خواهد بود. سپس شیوۀ یافتن سمت قبله بر اساس طــول و  ؛در نظر بگیریم ،شود می

عرض جغرافیایی به دو طریق توصیف شده است. روش اول همان است که با استفاده از اسطرالب 
شرح داده شد. تنها یک تفاوت در این متن وجود دارد و آن این است کــه بــه جــای اینکــه  ۳ بنددر 

س مکه خواهد بود را أالر سطرالب پیدا کند، زمانی را که آفتاب بر سمتسمت قبله را با استفاده از ا
نماید. روش دومی کــه  کند و سپس با رصد سایۀ شاخص در آن زمان سمت قبله را پیدا می پیدا می

یعنــی بــا داشــتن  ،آمده است زیج بتانیدر این متن شرح داده شده است همان روشی است که در 
یی محل و مکه، یک دایره و دو خط عمود بــر هــم بــر زمــین ترســیم اختالف طول و عرض جغرافیا

کنیم، خط حاصل سمت قبلــه را نشــان  کنیم. محل تقاطع این دوخط را به مرکز دایره متصل می می
 ،دهد. در ادامه به عنوان مثال سمت قبلۀ سمرقند بر اساس این روش محاسبه شده است. در متن می

ر داده یــدقیقه و طول مکه شصت (باالی سطر به هفتاد تغی ۲۱و درجه  ۸۸طول جغرافیایی سمرقند 
شده است) و هفت درجه (اول بیست دقیقه نوشته شده بعد خط خورده شده صفر دقیقه) از ساحل 

درجه و عرض مکه  ۴۰دقیقه ذکر شده است. عرض سمرقند  ۲۰درجه و  ۲۱ها  غربی و اختالف آن
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بــا درجه و چهل دقیقه ذکر شده است. این مقــادیر برابــر  ۱۸ها  دقیقه و اختالف آن ۲۰درجه و  ۲۱
ولی با مقادیر الغ بیــگ متفــاوت  ،است در نظر گرفته ١قانون مسعودی ی است که بیرونی درمقادیر

  تر است. گوید که روش دوم تقریبی است و روش اول دقیق است. مؤلف در نهایت می

  
طول و عرض مکه  ،داده شده است. در پایان متندر این متن روش بتانی برای چهار جهت شرح . ۱۷

دقیقه ذکر شده است. این مقادیر در تعدادی از منابع از  ۴۰درجه و  ۲۱دقیقه و  ۱۰درجه و  ۷۷به ترتیب 
 ۳۱دقیقــه و  ۱۰درجــه و  ۸۷آمده است. عالوه بر این طول و عرض ابرقوه به ترتیــب  بیگ زیج الغجمله 

  نزدیک است. زیج خاقانیکاشانی در به مقادیر این مقادیر دقیقه ذکر شده است.  ۳۰درجه و 

  
ای بــرای  در این متن با استفاده از یک روش تقریبی مشابه روش بتانی نحــوۀ ترســیم نقشــه. ۱۸

                                                    
 .۵۷۶و  ۵۵۱، ص ۲ج  .١
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درجــه  ۲۲درجــه و  ۷۷سمت قبله تشریح شده است. طول و عرض مکه در ایــن مــتن بــه ترتیــب 
دانسته شده است. این مقادیر به نظر گرد شده باشند و منبــع آن مشــخص نیســت. طــول و عــرض 

جــنس درجه ذکر شده است. در ایــن روش بــر روی مربعــی از  ۳۲درجه و  ۸۸شیراز نیز به ترتیب 
آن دیگــر طــول و ضــلع  دهندۀشــود کــه یــک ضــلع آن نشــان رســیم میجــدولی ت ،چوب یــا بــرنج

عرض است. برای نشان دادن هر شهر بر روی این نقشه محل تقــاطع محــور عــرض و  دهندۀ نشان
دهندۀ مکه جهت قبلــه  شود. موقعیت این نقطه نسبت به نقطۀ نشان طول شهر روی نقشه تعیین می

از به عنوان نمونه در نظــر گرفتــه شــده و تصــویر مــورد طور که گفته شد شیر ن دهد. هما را نشان می
  است. آمدهر ۴۷ نظر نیز در گ

دقیق  دستوربر اساس  ،در این پاره متن که از یک متن متقاوت از متون قبلی گرفته شده است. ۱۹
عرضه شده اســت. طــول و عــرض مکــه بــه  ،یزد، شهر مثالی برای سمت قبله ،محاسبۀ سمت قبله

 ۳۰درجــه و  ۳۱درجــه و  ۸۹عرض یزد به ترتیب  دقیقه و طول و ۴۰درجه و  ۲۱درجه و  ۷۷ترتیب 
  دقیقه ذکر شده است.

. این رساله توسط مؤلفی ناشناس گویا در قرن ششم هجری در یک مقدمه و سه قسم و هر ۲۰
  قسم در چند قاعده و چند فصل تألیف شده است. 

  های مختلف رساله بدین شرح است: عناوین بخش
  در ذکر اسامی و الفاظی چند که مصطلح اهل این صناعت است.مقدمه: 

های مسطح، و در آن چهار قاعده است. قاعــدۀ اول: در مســاحت قسم اول: در مساحت بسیط
مثلثات. قاعدۀ دوم: در مساحت مربعات. قاعدۀ ســوم: در مســاحت مــدورات. قاعــدۀ چهــارم: در 

  االضالع.مساحت اشکال کثیرة
مجسمات، و در آن مقدمــه و چهــار قاعــده اســت. مقدمــه: در اســامی قسم دوم: در مساحت 

  مجسمات و رسوم آن. قاعدۀ اول: در مساحت مربعات مجسمه.
قاعدۀ دوم: در مساحت مدورات مجسمه. قاعدۀ ســوم: در مســاحت منشــورات و مخروطــات. 

  االضالع و مرکبات.قاعدۀ چهارم: در مساحت مجسمات کثیرة
های عمارات به استیفا و برآورد ها و دانستن مقدار آلتها و چاهها و کوهقسم سوم: در مساحت زمین
ها و غیر آن، و در این مقدمه و چهار قاعده است. مقدمه: در ذکر معیــار و نوادر این علم از قسمت زمین

  ها.ها و چاهها. قاعدۀ دوم: در مساحت کوهقّسامان و ُحّساب بر آن. قاعدۀ اول: در مساحت زمین
قاعدۀ سوم: در دانستن مقدار آالت عمارات به اســتیفا. قاعــدۀ چهــارم: در نــوادر مســاحت در 

  ها و غیر آن.قسمت زمین
)، کتابخانۀ ملی ایران ۶/۵۳۷۹هایی از این رساله در کتابخانۀ مجلس (نسخۀ شمارۀ نسخه
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ه گلپایگ) و نسخۀ ناقصی از آن در کتابخانۀ عمومی آیت۱۵۹۲۷(نسخۀ شمارۀ 
ّ
 ١انی در قــمالل

چند نسخه از این رساله نیــز در خــارج ایــران  ٢) موجود است.۱۴۸/۱ - ۵/۱۴۸(نسخۀ شمارۀ 
   ٣موجود است.

. این متن در مورد چگونگی حفر قنات است که در انتهای آن شکلی هم رسم شــده اســت. ۲۱
 المیــاة الخفیــةانباط در کتاب » ذکر الموازین التي توزن بها األرضون«این قسمت از بابی با عنوان 

  ق) گرفته شده که در آن تغییراتی داده شده است.۴۲۰ح  -تالیف ابوبکر کرجی (...
. این رسالۀ مختصر در هشت باب با عناوین زیــر تــدوین شــده اســت: بــاب اول: در بیــان ۲۲

الت مســاحت؛ بــاب ســوم: در مســاحت  اصطالحات که البدست از معرفــت آن؛ بــاب دوم: در آ
: در مساحت دایره؛ باب پنجم: در مساحت معین؛ بــاب ششــم: در مســاحت مثلثات؛ باب چهارم

  شبیه بمعین؛ باب هفتم در مساحت منحرف؛ باب هشتم: در ذکر مساحت بر سبیل تقریب.
 ٤غنیــة الُحّســاب فــي علــم الحســاباز رسالۀ » کتاب المساحة«. این رساله ترجمۀ بخش ۲۳

  ق) است. ۶۷۱ح  -تألیف احمد بن ثابت (...
علی بن یوســف منشــی (ســدۀ  لب الحساباین متن مشابه مطالبی از قسم چهارم کتاب . ۲۴

  ) است.۲۰۶ -۱۷۲و  ۲۵۸ -۲۲۰(ص » در مساحت و انواع آن«هـ) با عنوان ۶
شخصی وفات یافت و چهار پسر و مــال مجهــول بگذاشــت. در قســمت، پســران ۲۵ . مسئله: 

ازعت کردند. نزد حاکم رفتند. حاکم از کمیت درجستند و هر یک به قدر وسع چیزی بربودند. آنگه من
ای نصفی رد کن و ثانی را فرمود که ثلث  نهب هر یک واقف شد. پس اول را فرمود که از آنچه ربوده

ای رکن است و ثالث را فرمود که ربع آن رد کند و از رابع خمس خواست. آنگه اموال مردود  آنچه ربوده
شان متساوی شد و همه حق خود داشتند. اصل ترکه  ب همهرا بر ایشان به سویت قسمت کرد. نصی

  چند باشد و هر یک چه ربوده باشند؟ مؤلف مسئله را به روش جبر و مقابله حل کرده است. 
رســالة فــي طریــق المســائل نصیرالدین طوســی، و  ٥ رسالة في الجبر و المقابلةمشابه این مسئله در 

محمد باقر یزدی آمده است.  ٧عیون الحسابحسین بن ابراهیم سمرقندی (قرن ششم هجری) و  ٦العددیة
                                                    

در فهرست ذکری از آن  ،اندمحمود هروی آمده و هر دو ناقص بوده مختصری در علم حساببه دنبال رسالۀ  این رساله . چون١
ه گلپایگانیهای خطی کتابخانه عمومی آیةفهرست نسخه( نشده است

ّ
، مجموعۀ شمارۀ ۳۵۸۹ - ۳۵۸۸، ص ۶و  ۵، ج الل

۱۱۱۹۷(. 
 .۱۱۳۸، ص ۴، ج های ایراندستنوشت ۀفهرستوار؛ ۴۰۵ -۴۰۴، ص ۱۴، ج های خطی ایرانفهرستگان نسخه. ٢
  .  ۲۶۸۱، ص ۴، ج های فارسیکتاب ۀفهرستوار. ٣
  ر. ۱۳۰ -ر۸۳، گ علم الحساب يف غنیة الحساب. ٤
  .۱۰۲ -۹۹ص  ،۱۶مسئلۀ  ،الجبر والمقابلةرسالة في . ٥
  .۳۵ -۳۰، ص رسالة في طریق المسائل العددیة. ٦
  هفتم).از بخش مسائل مختلفۀ مطلب ششم باب  ۷۴پ (مسئلۀ ۱۳۲، گ عیون الحساب. ٧
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مسئلۀ طوسی راجع به سه نفر است، و مسئلۀ سمرقندی در مورد پنج نفر است. در هر دو رساله مسئله، با 
  حل شده است. محمد باقر یزدی آن را به روش مفتوحات حل کرده است. ١نوشتن معادلۀ سیاله

  گانۀ مفرده و مقترنۀ جبر و مقابله به صورت خالصه بیان شده است.. در این بخش مسائل شش۲۶
اشاره شده که در اولی دو خطا زاید هســتند، در  ٢. در این بخش به سه حالت روش خطأین۲۷

  دومی دو خطا ناقص هستند و در سومی یکی از دو خطا ناقص و دیگری زاید است. 
ی زر دارد به وزن پنج مثقال با نگین لعــل. قیمــت زر یــک مثقــال . مسئله: شخصی انگشتر۲۸

چهار دینار و قیمت لعل یک مثقال ده دینار و مجموع [قیمت] انگشتری بیست و چهار دینار. مقدار 
  زر و لعل هر یک چند باشد؟

الخط سیاق هم در اینجا این مسئله به دو روش خطأین و جبر و مقابله حل شده و در آن از رسم
  ستفاده شده است. ا

رسالة فــي طریــق ، سؤال دهم ٣لب الحساباین مسئله مشابه مسئلۀ دوم باب هشتم قسم سوم 
ســه «، مســئلۀ ٥مفتــاح الحســاب، مثال ششم فصل اول باب چهارم مقالۀ پنجم ٤المسائل العددیة

است. علی بن یوســف  ٦عیون الحساببخش پایانی مطلب ششم باب هفتم )» ۶۵(مسئلۀ شمارۀ 
ی آن را به روش جبر و مقابله، حسین ابراهیم سمرقندی آن را به روش هندسی و جبر و مقابله، منش

کاشانی آن را به روش مفتوحات و جبر و مقابله و محمد باقر یزدی عالوه بر دو راه حل فوق آن را به 
  روش خطأین هم حل کرده است. 

بیان و با رســم شــکل صــورت  ساصول اقلید. در این بخش چهارده قضیۀ مقالۀ دوم کتاب ۲۹
قضیه توضیح داده شده و هیچکدام اثبات نشده است. متن این قسمت نسخه به عربی است و متن 

  آمده تفاوت دارد.  تحریر اقلیدسقضایا با آنچه در 
. این قسمت مربوط به برهان حساب خطأین است که توســط قســطا بــن لوقــا اثبــات شــده ۳۰

مقالة لقسطا بن لوقا في البرهــان علــٰی عمــل حســاب ای کوتاه با عنوان است. قسطا بن لوقا رساله
دارد که در ابتدای آن روش خطأین و شرایط حل مسائل با این روش را تشریح نموده و در  الخطأین

کند. متنی که در ادامۀ آن و در طی سه برهان هندسی سه حالت مختلف روش خطأین را اثبات می

                                                    
  معادالت سیاله معادالتی هستند که در آنها تعداد مجهوالت بیشتر از تعداد معادالت است. . ١
(شمارۀ پیاپی  ۱۳۹۶، سال ششم، شمارۀ اول، بهار و تابستان علمیمیراث . برای اطالع از روش خطأین مراجعه کنید به: ٢

 .۷۶ -۷۵)، ص ۱۱
  . ۱۵۱، ص لب الحساب. ٣
  .۵۸ -۵۶ص ، لمسائل العددیةرسالة في طریق ا. ٤
   .۵۰۰ -۴۹۹، ص مفتاح الحساب. ٥
  پ.۱۲۵ -ر۱۲۵، گ عیون الحساب. ٦
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ی و فقط شامل سه برهان روش خطأین است و متن آن با مــتن مقالــۀ قســطا اینجا آمده به زبان عرب
    ١کمی تفاوت دارد.

نصیرالدین طوسی با عنوان  جوامع الحساب. این متن بخشی از فصل یازدهم باب اول کتاب ۳۱
است که راجع به طریقۀ محاسبۀ اعــداد ســطرهای مثلــث » ستخراج أضالع سائر المضلعاتافي «

  متن به عربی است و جداولی که در کتاب رسم شده در اینجا هم آمده است. این ٢حسابی است.
  ٣آمده است. جوامع الحساب. این جدول در فصل هشتم باب اول کتاب ۳۲
ابوالوفای بوزجانی است که طرز بیان اعمال الهندسیۀ . این بخش ترجمۀ باب هشتم کتاب ۳۳

  عه آمده است، تفاوت دارد.آن با ترجمۀ ابواسحاق کوبنانی، که در پایان مجمو
  اابوالوفای بوزجانی است. اعمال الهندسیه. این متن ترجمۀ مسئلۀ اول باب نهم ۳۴
های غیر از این، . موضوع این متن محاسبۀ مساحت متوازی االضالع، لوزی و چهارضلعی۳۵

ت در ها، چهار حالــشده است. برای محاسبۀ مساحت این چهارضلعیکه به آنها منحرف گفته می
نظر گرفته شده است: اول آنکه منحرف دارای یک زاویۀ قائمه باشد، دوم آنکه دو ضلع چهارضلعی 
متوازی باشند، سوم آنکه دو زاویۀ چهارضلعی قائمه باشند که این دو زاویه یا مجاور هستند یا مقابل 

زی. در کنار بیــان ای باشد و نه اضالعی متواهم و حالت چهارم آنکه در چهارضلعی نه زاویۀ قائمه
  ز آنها حاوی مقادیر عددی هستند.هایی رسم شده که بعضی ا مطالب، شکل

. در این قسمت روشی برای محاسبۀ مساحت متساوی االضالع توضــیح داده شــده اســت. ۳۶
سپس طریقۀ پیدا کردن ضلع مربعی که مساحت آن برابر با مساحت مثلث مفروض باشد را با رسم 

را روش هندی [هندسی؟] برای پیداکردن ضلع مربعی که مساحت آن برابر با  شکل بیان کرده و آن
  مساحت مثلث مفروضی باشد نامیده است.

. در این قسمت چند مسئله آورده شده که همراه با رسم شکل حل شده است. صورت ایــن ۳۷
  ها بدین شرح است:مسئله

  مسدس مفروض باشد.  مسئله: در طلب ضلع مثلثی که [مساحت] آن مثلث [مثل مساحت]
[ای] فــرض کنــیم کــه چــون از آن  نقطــه جابخواهیم تا در داخل مثلث مسئله: اگر گویند می

  نقطه خطوط به زوایا[ی] مثلث کشیم، مثلث به سه قسم متساوی منقسم شود.
به سه قسم مختلف کنیم، مثل  جابخواهیم تا مثلث [مسئله:] و اگر چنانک سؤال کنند که می

                                                    
، سال میراث علمی، »برهان قسطا بن لوقا برای قاعدۀ خطأین«. برای اطالع بیشتر بنگرید به: کاوه یزدی، محمد مهدی، ١

  . ۸۳ -۵۸، ص ۱۳۹۶ششم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 
 .۷۴ -۷۱، ص الحساب بالتخت والترابجوامع . ٢
 .۶۳، ص جوامع الحساب بالتخت والتراب. ٣
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و ربع مالصــق  جببود و ثلث مالصق ضلع  ابنصف و ثلث و ربع، چنانک نصف مالصق ضلع 
  . اجضلع 

و ا مسئله: اگر سؤال کنند که سه خط مجهول داریــم و مجهــول خــط اول و ثــانی مثــل مقــدار 
، مقدار هر یک از جو مجموع خط ثالث و اول مثل مقدار  بمجموع خط ثانی و ثالث مثل مقدار 

  اشد؟خطوط چند ب
  بوزجانی است. اعمال الهندسیۀها مشابه مسائلی در کتاب این مسئله

  . در ابتدای این بخش جدول زیر آمده است:۳۸

  اجزاء اعداد التام

              اوساط              اعداد تام
۱              ۱              
۶            ۱  ۲  ۳            

۲۸          ۱  ۲  ۴  ۷  ۱۴          
۱۲۰        ۱  ۲  ۴  ۸  ۱۵  ۳۰  ۶۰        

۴۹۶      ۱  ۲  ۴  ۸  ۱۶  ۳۱  ۶۲  ۱۲۴  ۲۴۸      
۲۰۱۶    ۱  ۲  ۴  ۸  ۱۶  ۳۲  ۶۳  ۱۲۶  ۲۵۲  ۵۰۴  ۱۰۰۸    
۸۱۲۸  ۱  ۲  ۴  ۸  ۱۶  ۳۲  ۶۴  ۱۲۷  ۲۵۴  ۵۰۸  ۱۰۱۶  ۲۰۳۲  ۴۰۶۴  

پس از تعریف عدد تام و ذکر مثال، چگونگی محاسبۀ اعداد جدول توضــیح داده شــده اســت. 
مثــال چگــونگی توضــیح داده شــده اســت. بــرای  ۴۹۶برای مثال چگونگی پیداکردن اجزاء عــدد 

  توضیح داده شده است. ۴۹۶پیداکردن اجزاء عدد 
  های محض اعداد عرضه شده است. علیه . در این بخش دو روش برای محاسبۀ مجموع مقسوم۳۹
  ها بدین شرح است:. صورت مسئله۴۰

گوید کــه: نصــف مسئله: اگر سؤال کنند که سه کس در شراء دابه حاضر شدند. و اول مر ثانی را می
گوید که: ثلث مال تو به من ده تا مرا [مال] تو به من ده تا نزد من بهاء دابه تمام شود؛ و ثانی مر ثالث را می

َمن دابه تمام شود. بهاء دابه تمام باشد؛ و ثالث مر اول را می
َ
  گوید که: ربع مال تو به من ده تا مرا ث

ف، چنانکه اگر سؤال کنند که: بر عمرو مسئله در اقرار چون عطف و استثنا با هم بود و مال مختل
سه هزار دینار است و ربع مال زید و بر زید چهار هزار دینار است اال خمس مال عمرو؛ [مال] هــر 

  یک چند باشد؟
مسئله اگر چنانک اقرار در عطف و استثنا به اجزا بود، چنانک گوید: بر عمرو سه هــزار و ثالثــة 

  دینار است اال اربعة اخماس مال عمرو؛ مال هر یک چند باشد؟ ارباع مال زید و بر زید چهار هزار
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  مسئلۀ اول به روش جبر و مقابله و مسئلۀ دوم و سوم به روش مفتوحات حل شده است. 
شود: مســئلۀ ششــم خاتمــۀ  مشابه این مسئله در اکثر کتب حساب آمده که به چند مورد آن اشاره می

باب چهارم مقالۀ  ٣، مثال و بیست و یکم٢لطایف الحسابوم ، لطیفۀ هفتم مقالۀ د١خالصة الحسابدوم 
و  ٤عیــون الحســاببخش پایانی مطلب ششم بــاب هفــتم » ید«و» یج«و مسائل مفتاح الحساب پنجم 

  .٥لب الحسابمثال نوع ثانی فصل در طریق تحصیل اعداد در مسائل تالقی از باب ششم قسم سوم 
) رسم شده و پشت جلد تصویراول شکلی ( . این قسمت دارای چند بخش است. در بخش۴۱

جذر واحد باشد به نسبت با او خط  اسدر این شکل هر چه خط «در حاشیۀ آن چنین آمده است: 
جذر واحد و ثلث  اکجذر واحد گیرد، به نسبت با او خط ام جذر واحد و ثلث بود. و چون خط  ام

باشد. هم بر این توالی هرچه خط اصغر جذر واحد فرض کنند وتر او جذر واحد و ثلــث بــود بــه 
ه اعلمنسبت با او و همچنین ما ال یتناهی می

ّ
  ».رود و مناسبات معلوم کند. والل

هــای عــدد دو بــا اســتفاده از قضــیۀ در بخش دوم این متن روشی هندسی برای تولید جذر توان
الساقینی هر یک از اضالع الزاویه و متساویاغورس آمده است. بدین ترتیب که اگر در مثلث قائمفیث

الساقین الزاویه متساوییک باشد، وتر آن جذر دو خواهد بود. اگر بر روی وتر این مثلث، مثلث قائم
  دیگری بنا کنیم، وتر آن جذر چهار خواهد بود و به همین ترتیب الی آخر. 

وم روش هندسی استخراج جذر اعداد طبیعی متوالی با استفاده از قضیۀ فیثاغورس و در بخش س
هایی، که یک ضلع آنها همواره یــک اســت، آمــده اســت. بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا مثلــث مثلث

ای با دو ضلع زاویۀ قائمه یک در نظر گرفته و بدین ترتیب وتر آن جذر دو خواهد بود. اگر الزاویه قائم
ای به ضلع یک بناکنیم، وتر آن جذر سه خواهد بود و به همــین الزاویهین مثلث، مثلث قائمبر وتر ا

  توان این کار را ادامه داد.  ترتیب وتر مثلث بعدی جذر چهار خواهد بود و تا الی غیر النهایه می
ک ای است که اندازۀ یک ضلع آنها مشــترالزاویههای قائمقسمت آخر متن راجع به تعداد مثلث

های فیثاغورسی بیــان شــده تاییاست. این بخش متمم فصل بعدی است که در آن روش تولید سه
 می

ً
  شد. تصویر این صفحه در انتهای مقاله آمده است. بایست بعد از آن آورده میاست که قاعدتا

های فیثاغورســی تایی. این بخش از چند فصل تشکیل شده که راجع به چگونگی تولید سه۴۲
در فصل اول سه روش تولید شرح داده شده است. در روش اول از اعداد فرد اســتفاده شــده است. 

                                                    
 .۳۷۱ -۳۶۶ص ، الحساب اللباب في شرح خالصة. ١
 .۳۳، ص لطایف الحساب. ٢
 . ۵۴۸ -۵۳۸ص ، مفتاح الحساب. ٣
 . پ۱۰۴ر و ۱۰۴ ، گعیون الحساب. ٤
 . ۱۳۸ -۱۳۷، ص لب الحساب. ٥
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است. برای اینکار عدد فردی، غیر از یک، در نظر گرفته که آن عدد مفروض یکی از اضالع مثلــث 
است. سپس آن عدد فرد را در شمارۀ آن در دنبالۀ اعداد فرد ضرب کرده، تا عدد دوم حاصل شــود. 

  لید عدد سوم، یک واحد به عدد دوم اضافه کرده است. برای تو
روش دوم بدین صورت است که مضرب طبیعی عدد چهار را به عنوان عدد اول در نظر گرفته و 

اش در دنبالۀ مضارب طبیعی عدد چهار ضرب کرده اســت. پــس از آن از سپس آن را در عدد مرتبه
ضرب کردن یک واحد به حاصلید. با اضافهضرب یک واحد کم کرده تا عدد دوم به دست آحاصل

  عدد سوم را به دست آورده است. 
مؤلف در روش سوم از اعداد مربعی استفاده کرده است. در این روش عدد مربعی دلخواهی را 
به عنوان عدد اول در نظر گرفته و جذر این عدد که مرتبۀ آن در دنبالۀ اعداد مربعی است را به دست 

را در عددی که یک واحد کمتر از عدد مربعی است، ضرب کرده و عدد دوم را به  آورده و نصف آن
دست آورده. سپس به عدد مربعی یک واحد اضافه نموده و در نصف مقدار جذر ضرب کرده و عدد 

  سوم را به دست آورده است. 
ایی تــتوان از یــک ســههای وفقی بیان شده که از طریق آن میدر بخش بعدی خاصیتی از مربع

های مربع را عــدد اول، تفاضــل وفــق فیثاغورسی به دست آورده است. او برای این کار تعداد خانه
مربع و مرتبۀ مربع وفقی را، که مابین وفق نامیده، به عنوان عدد دوم، و وفق مربع را عدد سوم در نظر 

  گرفته است. او برای مثال مربع وفقی

۱  ۱۴  ۱۱  ۸  

۱۲  ۷  ۲  ۱۳  

۶  ۹  ۱۶  ۳  

۱۵  ۴  ۵  ۱۰  

اســت.  ۱۶هــای آن و تعــداد خانــه ۳۴است و وفــق آن  ۴را آورده است. مرتبۀ این مربع وفقی 
، عدد اول است. تفاضل وفق مربع و مرتبۀ آن، که عدد ۱۶های مربع، یعنی عدد بنابراین تعداد خانه

  است، عدد سوم است. ۳۴ع هم، که است، عدد دوم و وفق مرب ۳۰
  های وفقی به صورتی دیگر تکرار شده است.استفاده از مربعپ) روش ۱۲۶در فصل بعدی (گ 

های فیثاغورسی از مضارب چهار است، که تاییپ) روش تولید سه۱۲۶موضوع فصل بعد (گ 
الزاویــه هر عددی که او را ربــع باشــد، از وی مثلثــی قــائم«در اینجا بدین صورت بیان شده است: 

ون ربع وی بر وی افزایی وتر مثلث بود و چون ربــع حاصل آید؛ چنانک آن عدد ضلع ثانی بود و چ
را در نظر گرفته و با کمک روش  ۱۲مؤلف برای مثال عدد ». وی از وی نقصان کنی ضلع اول باشد

  را به دست آورده است. ۱۶و  ۹فوق دو عدد دیگر 
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 مقالۀ ۱۴و  ۱۳کند که با استفاده از قضایای ر) اشاره می۱۲۷ -پ۱۲۶مؤلف در فصل بعد (گ 
هــر خــط کــه «گویــد: های فیثاغورسی تولید نمود. وی میتاییتوان سههم می اصول اقلیدسدهم 

جهت ضلع مثلث فرض کند، چون نصف وی مربع گرداند و دو عدد طلب کند که مضروب آن هر 
دو مثل آن مربع باشد چون از آن هر دو عدد، اقل بر اکثر افزاید وتر مثلث باشد؛ و چون اقل از اکثر 

  ». الزاویه صان کند، مابقی ضلع دیگر باشد از مثلث قائمنق
است مربع کرده و حاصل را کــه  ۱۰را در نظر گرفته و نصف آن را که  ۲۰مؤلف برای مثال عدد 

در نظر گرفته  ۲۰و  ۵، ۲۵و  ۴، ۵۰و  ۲، ۱۰۰و ۱ضرب دو عدد است به صورت حاصل ۱۰۰عدد 
  ست آورده است.  های فیثاغورسی به دتاییو به کمک آنها سه

 ۴و  ۳های فیثاغورسی اولیه، نظیر تاییدر مبحث بعدی توضیح داده شده است که با داشتن سه
  توان بیشمار سه تایی فیثاغورسی دیگر با ضرب آنها در اعداد طبیعی به دست آورد. ، می۵و 

چند نــوع از اکنون «چنین آمده است: » القول في المثلثات«ر) با عنوان ۱۲۷در بند بعدی (گ 
مثلثات اولی حاصل است که اصول منشآت او از توالی هنوز معلوم نیست و اصول ایشان از ضوابط 

و چهــارم  ۸۹، ۸۰، ۳۹و سه دیگــر  ۶۵، ۵۶، ۳۳و دیگر  ۲۹، ۲۱، ۲۰گانه خارج است، مثل: سه
ای طهو علی هذا از امثال این. و این هر یکی را اصــلی و ضــاب ۹۷، ۶۵، ۷۲و پنجم  ۷۳، ۵۵، ۴۸

ه که یافته شود [و] از قوه به فعل آیدخواهد بود در مثلثات او؛ انشاء
ّ
  ».الل

طریقۀ کلــی پیــداکردن » مسئلة الناقص«پ) و با عنوان ۱۲۷در بندی در انتهای این بخش (گ 
در نظــر  را m.nهای فیثاغورسی شرح داده شده است. مؤلف برای این کــار، عــدد مرکــب تاییسه

Aگرفته و آن را دو برابر کرده، و حاصل آن،  m.n=  nو  m، را اندازۀ یک ضلع مثلث گرفته. سپس 2

bها را، کهرا مربع نموده و یک بار با هم جمع و بار دیگر از هم کم نموده، و حاصل m n= +2 و 2

c m n ,m n= - >2 را در نظــر  ۱۲عدد دیگر قرار داده است. وی بــرای مثــال عــدد هستند، دو  2
و  ۱، ۶و  ۲، ۴و  ۳ضرب دو عدد به حاصل ۱۲گرفته و با توجه به روش مذکور و با استفاده از تجزیۀ 

  را به دست آورده است. ۱۴۵، ۱۴۳، ۲۴و  ۴۰، ۳۲، ۲۴و  ۲۵، ۷، ۲۴های تاییسه ۱۲
در اینجا به صورت کامل آمده است. موضوع آن  پ ناقص بود،۱۱۵. این مطلب که در برگ ۴۳

ضرب نمود که مؤلف برای عدد پی ابتدا » پی«محاسبۀ محیط دایره است که باید قطر آن را در عدد 
تر شدن مقدار محیط، باید قطر دایره گوید برای دقیقعدد سه و سه بیستم را در نظر گرفته و سپس می

تــوان مربــع قطــر دایــره را در ده تر شدن مقدار محیط، میقرا در جذر ده ضرب کرد و باز برای دقی
  ضرب کرده و جذر آن را به دست آورد.

های بزرگتر و کوچکتر از نصف دایــره را شــرح داده و ســپس بــه . در ابتدای این بخش کمان۴۴
پ) شامل دو ستون و شصت ۱۲۸چگونگی محاسبۀ محیط آنها پرداخته است. در پایان جدولی (گ
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ها، شامل و در ستون دوم سینوس کمان ۶۰آورده است. در ستون اول، اعداد از صفر تا و یک سطر 
  اجزاء و دقایق و ثوانی، به حساب جمل آمده است. 

ید که میمؤلف می   ها استفاده کرد. توان از این جدول برای محاسبۀ محیط کمانگو
در مــورد محاســبۀ ضــلع . در این متن پــس از بیــان دســتورالعمل، دو مثــال بــه ترتیــب در ۴۵
االضالع ضلعی آمده است. در ادامه نسبت مربعات اضالع مضلعات متساوی ضلعی و هفت هشت

  و الزوایا در دایره برای مثلث تا هشت ضلعی آمده است. 
، که حاصل آنها یک عدد دو رقمــی اســت، بــه ۹تا  ۳ضرب اعداد  . در جدول زیر، حاصل۴۶

  حساب هندی و جمل آمده است. 

  جدول ضرب اعداد (به حساب جمل)    ل ضرب اعداد (به حساب هندی)جدو

  ط  ح  ز  و  ه  د      ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  

  کز  کد  کا  یح  یه  یب  ج    ۲۷  ۲۴  ۲۱  ۱۸  ۱۵  ۱۲  ۳

  لو  لب  کح  کد  ک  یو  د    ۳۶  ۳۲  ۲۸  ۲۴  ۲۰  ۱۶  ۴

  مه  م  له  ل  که    ه    ۴۵  ۴۰  ۳۵  ۳۰  ۲۵    ۵

  ند  مح  مب  لو      و    ۵۴  ۴۸  ۴۲  ۳۶      ۶

  سج  نو  مط        ز    ۶۳  ۵۶  ۴۹        ۷

  عب  سد          ح    ۷۲  ۶۴          ۸

  فا            ط    ۸۱            ۹

  آید، که کلمات ابیات داخل متن مجموعه هستند: نتیجۀ جدول ضرب باال به صورت زیر در می

  )۹ط (  )۸ح (  )۷ز (  )۶و (  )۵ه (  )۴د (  

  جطکز  جحکد  جزکا  جویح  جهیه  جدیب  )۳ج (

  دطلو  دحلب  دزکح  دوکد  دهک  ددیو  )۴د (

  هطمه  هحم  هزله  هول  ههکه    )۵(ه 

  وطند  وحمح  وزمب  وولو      )۶و (

  زطسج  زحنو  ززمط        )۷ز (

  حطعب  ححسد          )۸ح (

  ططفا            )۹ط (

 تــألیف ابوالوفــای الهندســیة األعمال من الصانع الیه یحتاج ما فيرسالۀ  ترجمۀ متن، . این۴۷
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الــدین محمــود (بــرادر ابــو اســحاق  نجمشــیخ  توســط تر پیش که است) ق۳۸۸ -۳۲۸( بوزجانی
 از هــاییبخش بوده و مانده ناتمام کار این وی ناگهانی مرگ دلیل به اما بوده، شده کوبنانی) ترجمه

بنانی (نیمۀ دوم قرن نهم هجــری) بوده و رفته میان از نیز آن  الدین بــه تشــویق شــمس ابواسحاق کو
بکر    ١.کرده است تکمیل را ترجمه معمار و مهندس قرن نهم هجری، این شاه، ابو

و یک نسخه در  ٣شش نسخه در مصر ٢چند نسخۀ خطی موجود است: اعمال الهندسیهاز کتاب 
. چندین ترجمه از آن هم به زبان فارسی موجود است که از جملۀ آنها همین نسخۀ کتابخانۀ ٤ترکیه

بنانی ترجمۀ روی از ملی فرانسه است. فرانتس وپکه  و داده قــرار بررســی وردمــ را مــذکور کتاب کو
   ٦.است آورده»  ٥آسیایی مجلۀ« در و کرده ترجمه فرانسه زبان به را آن از مهمی بخش

 بوزجانی نامهو همچنین ابوالقاسم قربانی در  مجله آسیاییاش در الزم به ذکر است که وپکه در مقاله
اند که این ترجمه ناقص است. بدین ترتیب که تمام باب هفتم و بخشی از بــاب هشــتم نســخۀ ذکر کرده

ر ۱۰۸پاریس موجود نیست. اما گویا کاتب مجموعه که این مطالب را در قسمتی قبل از این (یعنی بــرگ 
  پ) آورده بود، از تکرار این قسمت از ترجمۀ کوبنانی پرهیز کرده است. ۱۱۱تا سطر دوم برگ 

ها است. گره عبارت است از موضوع این رساله اخراج عقد یا به زبان امروز طرز ترسیم گره .۴۸
پارچه از نقوش هندسی متنوع که در یک چارچوب مشخص به طور هماهنگ و مکمــل ترکیبی یک

رسیکاری و ساخت درباند. از گره چینی در کاشیکاری، خاتمقرار گرفته
ُ
در نجاری استفاده  ٧های ا

ای از ر) به مقاله۱۹۱مؤلف در این رساله (گ  ٨گره هندسی وجود دارد. ۱۱۰د. در این رساله شو می
کند الزاویه با استفاده از یک سهمی و یک هذلولی اشاره میابن هیثم در بارۀ ترسیم یک مثلث قائم

م متأثر کند که ابن هیثکه مجموع ارتفاع و کوچکترین ضلع آن با وترش برابر است. مؤلف اضافه می
  ٩از هندسۀ عملی بوده، زیرا چنین مثلثی برای ترسیم دقیق یک طرح کاشیکاری الزم است.

                                                    
، ۱۳۷۵تیر  -(فروردین ۳۷شمارۀ  ،معارف. نیز بنگرید به مقالۀ جعفر آقایانی چاووشی در نشریۀ ۱۵ -۱۴، ص بوزجانی نامه. ١

 ». شناسی ابوالوفای بوزجانی از نظر زبان اعمال هندسیهای فارسی کتاب بررسی ترجمه«) با عنوان ۱۰۴-۸۵ص 
2. Rosenfeld, B. A. and Ekmeleddin İhsanoğlu, p. 97, no. M3.  

  ).۳۱۰۲۴، علوم ۳۶۶، ۱/۲۶۰ ریاضه ؛۶۹۶۵قاهره (فلک . ٣
 ).۲۷۵۳استانبول (ایاصوفیا . ٤

5. Woepcke, F., pp. 309–359. 
تألیف ابوالقاسم قربانی و محمدعلی شیخان مراجعه  بوزجانی نامه. برای اطالعات بیشتر در این زمینه به بخش دوم کتاب ٦

  شود.
 گرفتن قرار کنارهم از و است موجود رنگینی کوچک شیشۀ اششبکه هر در که است مشبکی چوبی ۀپنجر و در نوعی. ارسی: ٧

 باالرونده حالت که گیردمی قرار) ایستاده( عمومی حالت به .دهدمی عبور خود از را نور و آیدمی پدید زیبایی هاینقش آنها
  .باشدمی بستن برای رونده پایین و کردن باز برای

ً
 کف تا سقف از و پوشاند می را اتاق ۀچهارگان اضالع دیوار سرتاسر معموال

 .است یکپارچه
  . ۱۳۸، ص ۱۳۹۵، سال پنجم، شمارۀ اول، میراث علمی. ذبیحیان، بهروز، یادی از رضا سرهنگی، ٨
 ، سال دوم، شمارۀمیراث علمی، ترجمۀ حسن امینی، »مطالعۀ مقاطع مخروطی در دورۀ اسالمی«. هوخندایک، یان پ.، ٩

← 
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های زیادی در رابطه با آن منتشر  چون این رساله در معماری کاربرد زیادی دارد، مقاالت و کتاب
م کتابی به زبان انگلیسی در یک مقدمه، چهار فصل ۲۰۱۷در سال  ١شده است. گلرو نجیب اوغلو

ای فارسی در بارۀ تداخل اشکال متشــابه و  هنرهای هندسۀ تزیینی: مجموعه«و دو ضمیمه با عنوان 
  منتشر کرده است. عناوین کتاب بدین شرح است: ٢»متوافق

   ٣مقدمه: به یاد آلپای اوزدورال و کتاب ناتمامش
   ٤ای تزیینی، متنی کوتاه در مورد اشتراک هنرهای تجسمی و علوم ریاضیه : هندسه۱فصل 
     ٥: سنتی دیرینه در هندسۀ عملی: سطور گویای متون تاریخی عربی و فارسی۲فصل 
   ٦بندی ریاضی مطالب یک مجموعۀ فارسی ناشناس در مورد الگوهای تزیینی : طبقه۳فصل 
   ٧: مقدمات۴فصل 

له (که توسط اوزدورال انجام شده) و ویرایش آن (توســط ویلــر م. ضمیمۀ اول: ترجمۀ متن رسا
  ) و شرح اشکال هندسی رساله (از نجیب اوغلو).٨تاکستون

  ضمیمۀ دوم: تصویر صفحات نسخۀ خطی.
  ٩هم نقل شده است. هندسۀ ایرانیهای این رساله به عنوان ضمیمۀ اول کتاب  ترسیم

(عقــد) انگشت ی با بندهاای در بــارۀ شــمارش ، رســالهحساب العقدیا  عقد اناملرسالۀ . ۴۹

 یبندهانکه چنا، ختصاص دادهای هارا به شمارست ان دانگشتی بندها زهر يك ادر آن است كه 
 گــامهناســت و  مــآت و الــوف ۀنمايند دست راست نمایندۀ آحاد و عشرات و بندهای دست چــپ

  کردند. شمارش آنها را نشان می
در آیین دوازدهم  ١٠نسخه تا کنون) در ایران موجود است. ۲۴( های متعددیاز این رساله نسخه

این رساله در ادامۀ ضمیمۀ اول در کتاب  ١١به این نوع شمارش اشاره شده است. فرهنگ جهانگیری

                                                    →  
 .۹۵، ص ۱۳۹۲اول، 

1. Gülru Necipoğlu  
2. The Arts of Ornamental Geometry: A Persian Compendium on Similar and (or) Complemenetary Interlocking 

Figures, Leiden, Brill, 2017.  
3. Gülru Necipoğlu: In Memory of Alpay Özdural and His Unrealized Book Project.  
4. Gülru Necipoğlu: Ornamental Geometries: A Persian Compendium at the Intersection of the Visual Arts and 

Mathematical Sciences.  
5. Elaheh Kheirandish: An Early Tradition in Practical Geometry: The Telling Lines of Unique Arabic and Persian 

Sources.  
6. Jan P. Hogendijk: A Mathematical Classification of the Contents of an Anonymous Persian Compendium on 

Decorative Patterns.  
7. Alpay Özdural: Preliminaries.  
8. Wheeler M. Thackston 

  . ۹۴ - ۹۳، ص هندسۀ ایرانی. ٩
 . ۱۰۱۰ -۱۰۰۸، ص ۱۲ج  ،های خطی ایرانفهرستگان نسخه. ١٠
  .۶۵ -۶۱، ص ۱، ج فرهنگ جهانگیری. ١١
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ایــن  عیــون الحســابق) هــم در ۱۰۴۹محمد باقر یزدی (زنــده در  ١نقل شده است. هندسۀ ایرانی
  ٢مطالب را آورده است.

  منابع
  کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی؛ ۶۴۲۸، نسخۀ شمارۀ غنیة الحساب في علم الحساببن ثابت، . احمد ۱
 ۶ جلــدهای خطــی کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک،  فهرســت نســخهپژوه، محمد تقی،  . افشار، ایرج و دانش۲

  ؛ ۱۳۶۶، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، )ها ها و جنگ مجموعه(
، ویراســتۀ دکتــر رحــیم عفیفــی، چــاپ دوم، مشــهد، فرهنگ جهانگیریالدین، جمال . انجوی شیرازی، میر۳

  ؛ ۱۳۵۱انتشارات دانشگاه مشهد، 
، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، زیر نظر احسان یارشاطر، تهران، بنگاه ترجمه و دیوان انوری. انوری، ۴

  ؛۱۳۳۷نشر کتاب، 
الدین همائی،  جالل تصحیح، تفهیم ألوائل صناعة التنجیمال. بیرونی خوارزمی، ابوریحان محمد بن احمد، ۵

  تا؛  تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، بی
  ق؛ ۱۳۷۴المعارف عثمانیه،  ، چاپ اول، حیدرآباد دکن، دائرة۲، جلد القانون المسعودی. همو، ۶
  ؛ ۱۳۱۱، مطبعه ارمغان، ، چاپ دوم، طهراننظیر بابا طاهر عریاندیوان کامل بی. بابا طاهر عریان همدانی، ۷
  ؛ ۱۳۶۹، تهران، انتشارات سروش، هندسۀ ایرانی، کاربرد هندسه در عمل. جذبی، سید علیرضا، ۸
  ق؛۱۳۶۰، بیروت، دار احیاء التراث العربي، کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون. حاجی خلیفه، ۹

، به کوشش محمــد مهــدی کــاوه یــزدی و رسالة في طریق المسائل العددیة. حسین بن ابراهیم سمرقندی، ۱۰
  ؛ ۱۳۹۷محمد رضا عرشی، قم، مجمع ذخائر اسالمی، 

، با تصحیح و حواشی حســن وحیــد دســتگردی، طهــران، چاپخانــه مخزن االسرار. حکیم نظامی گنجوی، ۱۱
  ؛ ۱۳۲۰ارمغان، 
اول، تهران، انتشارات  ، جلدفیلمهای کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران فهرست میکروپژوه، محمد تقی،  . دانش۱۲

  ؛ ۱۳۴۸دانشگاه تهران، 
 فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اســالمیالدین،  تقی و علمی انواری، بهاء محمد پژوه، . دانش۱۳

  ؛۱۳۵۹(سنای سابق)، جلد دوم، تهران، انتشارات مجلس شورای اسالمی، 
  ؛ ۱۳۷۹المعارف اسالمی،  ، تهران، بنیاد دائرة۵، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، جلد دانشنامۀ جهان اسالم. ۱۴
  ؛ ۱۳۹۰، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، های خطی ایرانفهرستگان نسخه. درایتی، مصطفی، ۱۵
، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اســالمی ایــران، های ایران فهرستوارۀ دستنوشت. همو، ۱۶
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  .۹۲ - ۷۳، ص هندسۀ ایرانی. ١
 ر.۱۴ -ر۱۳، گ عیون الحساب. ٢
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دوم، مرکــز  لــد، جالمعارف بزرگ اســالمی های عکسی کتابخانۀ مرکز دائرة فهرست نسخه. منزوی، احمد، ۳۰

  ؛ ۱۳۸۸المعارف بزرگ اسالمی،  دائرة
، به کوشش محمد مهدی کــاوه یــزدی، قــم، مجمــع ذخــائر رسالة في الجبر والمقابلة. نصیرالدین طوسی، ۳۱
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۹۸

  های وفقی دربارۀ مربع عداداأل  خالصة رسالۀ
  الدین طهران سید جالل

  ١عل مرادی به کوشش

  اشاره
کومــت پهلــوی ح دورۀ فاضــل و دولتمرد) پاریس ۱۳۶۶ -تهران ۱۲۷۲( الدین طهرانی سید جالل

 ۀعالوه بر تألیف آثاری در نجوم، ترجمــه یــا تصــحیح برخــی متــون کهــن، انتشــار چنــدین شــمار
ــه ــا  ۱۳۰۶از  گاهنام ــاله۱۳۱۵ت ــارۀ ) رس ــم درب  ای ه

هــای وفقــی دارد کــه نســخۀ یکتــای آن بــه خــط  مربــع
در کتابخانــۀ  ۱۲۳۳۹خودش در چهار برگ بــه شــمارۀ 

شود و مــتن  میآستان قدس رضوی (مشهد) نگهداری 
مطالــب ایــن رســالۀ آید. برخــی  مصحح آن در پی می

ن العابــدین اثــر زیــ بســتان الســیاحهز کوتاه برگرفتــه ا
-۴۰۸، ص ۱۳۱۵ران، تهـــق) (۱۲۵۳شـــیروانی (د 

ابــن ســینا (تصــحیح همــائی، ن کنــوزالمعزمی ) و۴۱۱
 بیشــتر اطالع برای. ) است۵۴-۵۳، ص ۱۳۳۱تهران، 

ــدگی از ــار و زن ــی آث ــد تهران ــه بنگری ــۀ ب ــید« مقال  س
 افشار صدری غالمحسین نوشتۀ »طهرانی الدین جالل

 )،۵(شــمارۀ پیــاپی  ۱، شمارۀ ۳، سال میراث علمی در
  ۱۴۵.٢-۱۳۸، ص ۱۳۹۳بهار و تابستان 

 moradirazini@gmail.comگر آزاد، پژوهش .١
، ۲، سال میراث علمی ، نوشتۀ محمد باقری،»های ریاضی پیرامون شطرنج مسئله« :های وفقی بنگرید به برای اطالع بیشتر دربارۀ مربع .٢
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ّ
  ه الرحمن الرحیمبسم الل

ام و بــه ســلیقۀ خــود درمقــدمات و  بدان که این جزو ثالث را حقیر خود در اعــداد انتخــاب نمــوده
ام و این فقیر سراپا تقصیر  حسب استعداد کالمی رانده  اصطالحات این علم شریف به اندازۀ قوه و به

بندۀ عاصی پس از آنکه مدتی قلیل در اعداد و اصطالحات زحمت کشیدم قدری درک کردم، مثال 
الم پوشیده [ای] از آفتاب. و باید دانست و فهمید که بر ضمیر دانشمندان ع [ای] از بحار و ذره رشحه

نیست که اگر کسی علم طب بخواند فقط به خواندن طبیب نگردد و معرفت تامه در طــب حاصــل 
نشــود. و  نماید. و همچنین اگر کسی کتب کیمیاوی قرائت کرد و علمــش را دانســت کیمیــاگر نمی

 [حــدیث] کذالک سایر فنون مگر اینکه در نزد استاد کامل و مرشد عامل تلمذ نماید و به مضمون
َم ِمْن 

ْ
ِعل

ْ
ِذ ال

ُ
َجاِل خ َواِه الرِّ

ْ
ف
َ
از شخصی که بدان موهبت مشتهر است فراگیــرد و معنــی العلــم فــي  ١أ

 الصدور ال في السطور که علم در سینه بود از حضور عالم آن علم اخذ نماید.
نظر کن در عقود فراید اسماء و صفات الهی که منافی بسیار واقع شــده، خصــوص در عبــارات 

 معجز 
ّ
 آیات کالم الل

ُ
ل َوّ

َ ْ
ْيٍء َعِلیٌم  َواآلخره مثل ُهَو األ

َ
 ش

ّ
ِل

ُ
َباِطُن ۖ َوُهَو ِبک

ْ
اِهُر َوال

َّ
و از اطــالع بــر  ٢َوالظ

ارشاد انبیاء مقتبس بــوده و ازمصــباح نــور  ٣این اصل قدماء حکماء که انوار علوم ایشان از مشکوة
اند که مشتمل است بر وحدت  مودهن مصطفوی اخذ نوری کرده صورت رقمی عدد را وضعی اختیار

و آن مربعات وفقی االنفراد  غایت موافقت و اتحاد با نهایت مخالفت و مغایرت لذی درعین کثرت و
های مربع سطحی را از ارقام پر سازند  عبارت از آنست که خانهچه به عرف صاحبان این فن  است،

عرضی آن یکی  ک از سطور طولی وبه شرط آنکه حاصل جمع اعداد هریک از قطرین مربع و هر ی
بایست سیصد و شصت و شش قاعدۀ حاصل جمع یکی درآید که بعضــی از آنهــا  باشد و بلکه می

 نباشد اعلم وافهم. ٤[ای] عددش با بیت دیگر موافق ذکر خواهد شد و با وجود آنکه هیچ خانه
[وضع] عدد درلوح کند از کیفیت  تعریف علم اعداد: علم اعداد وفقی علمی است که بحث می

  بر وجهی که [مجموع] عدد اضالع طولیه و عرضیه و اقطار مساوی باشند.
 موضوع این علم عدد است از حیثیت مذکوره.موضوع علم عدد: 

                                                    →  
ساخت مربع وفقی به کمک حرکت اسب شطرنج در ریاضیات دورۀ «؛ ۵۲ - ۴۴، ص ۱۳۹۲، پاییز و زمستان )۴(شمارۀ پیاپی  ۲شمارۀ 

؛ ۷۲ - ۵۲، ص ۱۳۹۵، بهار و تابستان )۹(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۵، سال میراث علمی، ژاک سزیانو، ترجمۀ محمد باقری، »اسالمی
)، پاییز و ۱۲(شمارۀ پیاپی  ۲، شمارۀ ۶، سال میراث علمیشهوندی، ، ژاک سزیانو، ترجمۀ پگاه »های وفقی در تمدن اسالمی مربع«

، جان جی. واتکینز، ترجمۀ صمد »ای از محمد َکشنوی، ریاضیدان آفریقایی های وفقی در رساله مربع«؛۱۱۰ - ۹۲، ص ۱۳۹۶زمستان 
 .۵۷ - ۴۵، ص ۱۳۹۸)، بهار و تابستان ۱۵(شمارۀ پیاپی  ۱، شمارۀ ۸، سال میراث علمینهاد،  فرخ

 ترجمه: دانش را از دهان مردان [علم] بگیرید. .١
 ترجمۀ الهی قمشه ای: اّول و آخر هستی و پیدا و پنهان وجود همه اوست و او به همۀ امور عالم داناست. ،سورۀ حدید ۳آیۀ  .٢
 چراغدان .٣
  در نسخه: مفاوق .٤
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انه علم الهل فایدۀ این علم رسیدن به مقامات عالیه برای اهل ظاهر و من حیث  فایدۀ علم عدد:
  ال الداخلین.إیها والیقین وله فوائد لم یطلع عل الباطن

لوح به اصطالح صاحبان این فن عبارت است از مثلث سه در سه و مربع چهار در چهار و لوح: 
مخمس پنج در پنج و مسدس و مسبع و مثمن و معشر، الی صد در صد و مافوق آن. ولی درمثلث 

 د
ً
ارای چهــار ضــلع نیز مربع سه در سه نیز نامیده شده است، به مالحظۀ آنکه هر یک از الواح کلیة

 عرض خواهد شد. می
ً
  باشند هر لوح را زاویه و صلیبی است که مشروحا

[ای] از چهارگوشه و به اصــطالح هندســیون زاویــۀ محــل  زاویه عبارت است از هرگوشهزاویه: 
تالقی دو خط مستقیم است و یا به عبارت اخری ملتقای دو خط مستقیم را زاویه نامند مطابق شکل 

  ادن زوایا و غیره.اول در نشان د

  
 شکل اول

تا زاویۀ مقابل را قطر نامند ولی در اصطالح هیویون قطر در هر یک از سطوح  از زاویهقطر:  [ای] 
االضالع و خواه در ذوزنقه و غیره عبارت [است] از  هندسی خواه مربع و خواه مثلث و خواه متوازی

رف باشد و منتهی گــردد بــه همــان دو خط مستقیم هندسی که از مرکز بگذرد و منصف دو زاویۀ ط
توانیم دو قطر رسم کنیم ولی در مثلث سه قطر رسم  زاویه. و قطر مختلف است، چنانکه در مربع می

کنیم لکن مثلث از حیث تنصیف دو زاویۀ طرف مستثنی اســت، بلکــه قطــر در مثلــث عملــش  می
تست از خطی که از مرکز بگذرد تنصیف یک زاویه و ضلع مقابل است. ولی در کره و دایره قطر عبار

و از دو طرف به محیط دایره یا کره منتهی شود، و در این صورت منّصف دایره یــا کــره اســت. و در 
[ای] از قاعدۀ دیگر باشد  [ای] از قاعده و منصف زاویه مکعبات عبارتست از خطی که منصف زاویه

  ل ثانی در نشان دادن اقطار.و از مرکز عبور کند و در او چهار قطر متصور است مطابق شک
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  شکل ثانی

صلیب آنست که از خانۀ میانۀ هر ضلعی را از شنبر در الواح فردیه در هر ضــلعی یــک صلیب: 
خانۀ میانۀ هر ضلع صلیب است و در الواح زوجیه دو خانۀ میانین هر ضلع صــلیب اســت مطــابق 

  شکل ثالث در نشان دادن صلیبات و شنبرها.

  
  ثالث (بیوت محیطیه شنبرند ولی در این صورت بعضی مشترکند) شکل

 (االشکال)



 

  

١٩٠ 

 
  شکل رابع

عبارت است از بیوت محیطۀ هر لوحی اما لوح مثلث و مربع یــک شــنبر دارنــد و  ١شنبرشنبر: 
 
ً
مخمس و مسدس دو شنبر دارند و مسبع سه و هر چه یک مرتبه باال رود یک شنبر زیاده شود. مثال
هشت در هشت مثل مسبع [دارای] سه شنبر است ولی متسع و معشر دارای چهار شنبرند وقس علی 

ود [از] مرتبه در اینجا عبارت ازعدد سابق و الحق خود است در نظم طبیعــی هذا. و بدان که مقص
 یک و دو [را] یک مرتبه حساب می

ً
نماییم و سه و چهار [را] یک مرتبۀ دیگر، الی آخره،  اعداد. مثال

  مطابق شکل رابع در نشان دادن شنبرهای مختلفه.
 کم نمود و بزکوة: زکوة 

ً
عد تفاضلش را در لوح گنجانــد. و ایــن عبارتست از عددی که باید قبال

 اینست که عدد بیوت هر لوحه
ً
[ای] را  زکوة مختلف است بنا بر اختالف الواح. و طریق اخذش کلیة

کنیم در نصف عدد بیوت یک ضلع و از  افزاییم و بعد ضرب می نماییم و یک عدد بر او می معین می
 صل زکوة است.نماییم، حا ضرب عدد بیوت یک ضلع را نقصان می حاصل

 در مثلث عدد بیوت 
ً
نماییم در نصف  شود. ضرب می می ۱۰کنیم،  است. یکی اضافه می ۹مثال

را که عدد تمام بیوت یک ضلع است از او کم  ۳گردد. بعد  می۱۵که عدد بیوت یک ضلع است،  ۳
و مســبع  ۱۰۵و مســدس  ۶۰و مخمــس  ۳۰است و مربــع  ۱۲باقی ماند. پس زکوة مثلث  ۱۲کرده 
اســت و  ۴۹۹۹۵٢و الی صد در صــد کــه زکــوة او  ۴۹۵و معشر  ۳۶۰و متسع  ۲۵۲و مثمن  ۱۶۸

 مثلث زکوتش  بعضی گفته
ً
و  ۳۴و مربع  ۱۵اند که خیر، زکوة همان عدد وفقی هر لوحی است. مثال

  الخ. ۶۵مخمس 
دو دهد سه در سه است و مادون او که یک در یک و  بدان که اول لوح از الواح فردیه که وفق می

                                                    
 در عربی به معنی پوشش زنان است. شنبر. ١
  ۴۹۹۹۵۰در نسخه:  .٢

 برای نشان شنبر و قطر برای نشان صلیب مسبع که دارای سه شنبر است
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در دو است وفق ندارند. و طریق وضع عدد مثلث مختلف است، اما آنچه احســن و اشــهر اســت 
آنست که عدد یک را به ارقام هندسی در صلیب ضلع ایمن نهند که خانۀ اولست از ضلع وسط این 
لوح و عدد دو را در زاویۀ یسری ضلع سافل نهند و سه را در صلیب ضلع عالی گذارند و چهار را در 

ن زاویۀ یسری ضلع عالی و پنج را در خانۀ وسط ضلع وسط نهند و شش را در زاویۀ یمنــی ضــلع مت
سافل قرار دهند و هفت را در صلیب نهند که در یسارش است و هشت را در زاویۀ یمنی ضلع عالی 
نهند و نه را در صلیب ضلع ایسر. و چون بر این نهج وضع کنند و از صلیبی از صلیبات اربعه ایــن 

وح بنیاد نمایند بالشک و شبهه وفق دهد. جهت زیادتی توضیح صورت چهارگونه مثلث نوشته شد ل
  تا بر طالبان این فن آسان گردد.

۸ ۳ ۴ 

۱ ۵ ۹ 

 ۷ ۲ 
 

۴ ۳ ۸ 

۹  ۱ 

۲ ۷ ۶ 
 

۶  ۸ 

۷ ۵ ۳ 

۲ ۹ ۴ 
 

۴  ۲ 

۳ ۵ ۷ 

۸ ۱ ۶ 
 

و چون در مثلث بــه جــای عــدد حــرف آن را گذارنــد، آن را مثلث مرموز و سایر الواح مرموزه: 
  مرموز خوانند.

در الواح عددیۀ دیگر اما طریق وضع عدد لوح مربع در آن نیز برای نشان دادن مربــع آشــکارا و 
مرموز اختالف است. آنچه اظهر و اشهر است آنست که یک را در زاویۀ یمنی ضــلع عــالی وضــع 

خانۀ سیم است از ضلع دوم و سه را در فرزین او و آن خانۀ چهارم ضلع نمایند و دو را در فرس او که 
نهند و چهار را در خانۀ دوم از ضلع آخر، یک دوره تمام شد. پس ابتدا کنند بــه دورۀ  سوم است می

دوم، پنج را در پهلوی چهار از جانب ایسر و شش را در خانۀ اول از ضلع فوق سافل و هفــت را در 
تحت ضلع عالی و هشت را در زاویۀ یسری ضلع عالی تمام شــد دورۀ دوم. پــس خانۀ دوم از ضلع 

ابتدا کنند به دورۀ سوم و نه را در خانۀ فیل هشت وضع نمایند و ده در فیل هفت و یــازده را در فیــل 
شش و دوازده را در فیل پنج وضع کنند تمام شده دورۀ سیم. پس ابتدا کنند به دورۀ چهارم، سیزده را 

۶ 

۵ 

۱ ۹ 
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چهار وضع نمایند و چهارده را در فیل سه و پانزده را در فیــل دو و شــانزده را در فیــل یــک و  در فیل
صورت عمل جهت سهولت در فوق گذشت و این مربع ثانی را برای نشــاندن بیــوت شــطرنجیه از 

  اسب و فیل و فرزین و غیره کشیدم تا بر خارج از اصطالحات علم شطرنج آسان شود.

  
  

یۀ یمنی یۀ یسری فیل ششم ومفیل س زاو  زاو

 فیل چهارم فرس صلیب ایمن فیل پنجم

 فرزین فیل یکم فیل هشتم صلیب ایمن

 فیل هفـتم صلیب ایسر صلیب ایمن فیل دوم

اما طریق وضع لوح مخمس آنست که شنبر محیط این لوح که شانزده خانه است نصــف ایــن 
شنبر را عدد نهند و نصف دیگر را خالی گذارند، بدین طریق که عدد واحد را در صلیب ایمن ضلع 
یۀ یسری ضلع سافل و چهار را در خانــۀ یمنــی  ایمن نهند و دو را در تحت او نویسند و سه را در زاو

[ای] که فوق  ویه و پنج را در صلیب ضلع عالی و شش را باالی صلیب ایسر و هفت را در زاویهاین زا
این خانه است و هشت را در خانۀ یمنی پنج نهند. حال نصف شنبر موضوع العدد شد. باقی از این 
شنبر که هشت خانۀ دیگر است خالی ماند و لوح داخل را که سه در سه است به طریقی که مذکور 

پر سازند. پس در مثلث این لوح که داخل مخمس است نظر کردیم: هفده قرینۀ نه واقع شده در  شد
نهند و نوزده را در مقاطر هفت و بیســت را در  مثلث هیجده را در شنبر مخمس در مقابلۀ هشت می
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 مقابلۀ شش و بیست و یک را در مقابلۀ پنج و بیست و دو را در مقابلــۀ چهــار و بیســت و ســه را در
مقاطر سه و بیست و چهار را در مقابلۀ دو و بیست و پنج را در مقابلۀ یک. حاصــل آنکــه چــون بــه 

آید تا عدد لوح به مقابلۀ عدد واحــد منتهــی شــود و از  وضع مقابالت رسد به طریق منازل فرود می
  جهت سهولت تمام شکل و صورت نموده شد تا بر طالبان آسان گردد.

  
 )القلوب جذب(

مربع و مخمس درج اسماء نمایند. چون مقاصد و  که صاحبان این فن شریف در مثلث  بـداناما 
العاده، اگر چه ممکن  شوند به درج اسماء در لوح فوق گردد، محتاج نمی از این سه لوح حاصل می

است درج اسماء در مافوق آنها. و نیز از جهت آنکه اگر مقصود از جنس انفصالست، مثل تفریق میان 
کس و نقصان دولت که دشمن و عدو دین است یا نقصان مال یا جاه او، از مثلث حاصل است. و  دو

اگر مقصود از جنس انفصال نیست و اتصال را خواهانی مثل اتصال میان دو شخص یا حصول دوستی 
برای خود یا مطلب دیگر از مربع حاصل است. و اگر مقصود از جنس حوائج است بر سبیل محبت و 

  گویند.» القلوب لوح جذب«لوب به جانب طالب او، از مخمس حاصل است. و مخمس را جذب ق
پس چون خواهند که اسم طالب و مطلوب را قصد تفریق نمایند میان ایشان، در مثلث درج کنند. 
حاصل نام هر دو را به حساب ابجد بگیرند و عدد وفق طبیعی مثلث را که پانزده است ازحاصل کم 

شود  ا سه قسم نمایند. اگر حاصل بعد از طرح عدد وفق طبیعی به سه قسم صحیح میکنند و باقی ر
است در وفق طبیعی  بالکسر، بر یک قسم یک عدد افزوده کنند و در خانۀ اول مثلث که خانۀ عدد یک

ب وضع طبیعی تمام سازند. و اگر بعد از طرح و انقسام، یک عدد کسر کند، در یرتتوضع نمایند و 
کردن بیفزاید و تمام سازد و هر  خواهد وضعم از ضلع آخر یک عدد بر عددی که درین خانه خانۀ دوی

  اند. دو عدد کسر باشد در خانۀ هفتم دوعدد افزوده کنند و اهل این فن در این اختالف نموده
و طریق درج اسماء در مربع آنست که حاصل نام طالب و مطلوب را با حاصل اسمی از اسماء 

ه
ّ
بگیرند و از وی سی و چهار که عدد وفق طبیعی مربع است طرح کنند و باقی را چهار قسم نمایند  الل
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  ای وضع نمایند و تمام سازند. و اگر قسمت صحیح باشد بر یک قسم آن یک عدد بیفزایند و در خانه
و طریق درج اسماء در مخمس آنست که نــام طالــب و مطلــوب را بگیرنــد و از وی عــدد وفــق 

مخمس را که شصت و پنج است کم کنند و باقی را پنج قسمت نمایند و اگر کسر ندارد یک  طبیعی
  عدد بر یک قسمت آن افزوده درخانۀ اول وضع نمایند.

و مخفی نماند که ارباب این فن در نسبت الواح به کواکب سیاره اختالف نموده، مثل آنکه لوح مثلث 
و قاعدۀ آن چنانست: اول کــه عــدد واحــد اســت بــه زحــل  اند و بعضی به مریخ را به قمر منسوب کرده

منسوب است و عدد دو به مشتری و سه را به مریخ و چهار به شمس و پنج به زهــره و شــش بــه عطــارد و 
اند و باقی را  هفت به قمر منسوبست. و چون عدد یک و دو وفق ندارند، اهل اعداد آن را از اعتبار انداخته

دهد سه در سه است و مأخــذ آن ســه اســت و او را بــه مــریخ  عدد که وفق می اند. پس اول معتبر ساخته
اند و  اند که مرتبۀ سیم است از اعداد و مربع را که مأخذ آن چهار است به شمس منسوب کرده نسبت داده

اند. و چون سلسلۀ این نسبت به قمر  مخمس را به زهره و مسدس را به عطارد و مسبع را به قمر نسبت داده
کند به زحل و گویند مثمن به زحل نسبت دارد و متسع به مشتری  شود باز عود می سوب [و] منتهی میمن

و معشر به مریخ و یازده در یازده به شمس و دوازده در دوازده به زهره و سیزده در سیزده به عطارد و چهارده 
  ه مشتری منسوبست.و همچنین باال رود تا صد در صد بنابراین صد در صد بدر چهارده به قمر 

و خواص مثلث: اگر در وقتی که مریخ را با قمر نظر تربیع یا مقابله باشد وضع مثلث نماینــد و 
نام شخص را درآن درج نمایند و یا وفق طبیعــی آن را وضــع نماینــد و در آســتانۀ آن شــخص و یــا 

در آن منــزل قــرار  درتحت دیوار منزل او یا داخل منزل او دفن کنند آن کس ازآن منزل جــدا شــود و
نتواند گرفت و اگر حاصل نام دو کس را در لوح مثلث وضع کنند میان ایشان تفریق وضــع شــود و 

  عداوت در دل ایشان با یکدیگر پیدا گردد. 
و خواص مربع: اگرمربع را در شرف شمس و یا درنظر تثلیث و یا تسدیس آفتاب با قمــر وضــع 

هاصل اسمی از اسماءکنند سبب محبت و دوستی گردد. و اگر ح
ّ
در مربع درج کننــد و بــا خــود  الل

  دارند خواصی که درآن اسم است به روزگار حامل او عاید گردد. 
و خواص مخمس: اگر حاصل نام طالب و مطلوب را درآن درج کنند، مطلوب به جانب طالب 

  مایل گردد و محبت پیدا کند.
م شود به مســاوی و در آن کســر نباشــد، او را بدان که عدد یا زوج است یا فرد زیرا که اگر متقس

زوج خوانند واال فرد گویند. و زوج بر سه قسم است. اگر قابلیــت تنصــیف تــا بــه واحــد دارد او را 
الزوج خوانند چون هشت و شانزده و مضاعف آنها. و اگر قابلیت تنصیف تا به واحد ندارد بلکه  زوج

یند. و اگر قابلیت تنصیف باشد زیاده از یک  زوجقابلیت مرًة واحده را دارد چون شش، او را  الفرد گو
  الفرد خوانند چون دوازده.  بار آن را زوج زوج
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و وفق ملفق و وفق ساذج  ١و همچنین در اصطالح اهل وفق اوفاق بسیار است، مانند وفق طبیعی
منــتظم و محلــق کــه آن را وفــق  ٣و وفق ذوالمبدئین و وفق تام ٢الدور و وفق ذوالکتابه و وفق معتدل

خوانند و وفق ملّمع که جامع اوفاقست و تفصیل این اوفاق باعث مالل اهل وفــاق اســت. هــر کــه 
خواهد به کتب قوم رجوع نماید و برای آنکه این مختصر ناقص نباشد در کتــابی مختصــر و رســالۀ 

ی  وجیزه ذکر کرده
ّ
هام. وصل

ّ
  علی محمد وآله اجمعین. الل
  الدولۀ طهران قلمی شد. در حجرۀ مدرسۀ امین ۱۳۳۴حجۀ  شهر ذی ۱۷ه تمت بالخیر في یوم دوشنب

  [حاشیۀ مورب در گوشۀ پایین سمت راست صفحۀ پایانی:]

هبسم 
ّ
 الرحمن الرحیم الل

هــایی  باشد که مؤلفین زیادی در ایــن علــم کتاب مشهود خاطر علماء اعالم این فن شریف می
[ای] بدین اختصار و ایجاز در غایت کمال نوشته نشده حــرره  اند ولی مخفی نباشد که رساله نوشته

 ١شــهر ع  ١٧ شــنبه ۀلیلــالــدین طهرانــی فــي  جالل الحســنی الحســینیاألحقر محمــد بــن علــی 
  ].١٣[٣٧ االول] [ربیع

   

                                                    
 .یعنی اینکه اعداد جدول از یک شروع و یکی یکی زیاد شود وفق طبیعی .١
 .های مربع شامل عدد و حرف باشد یعنی اینکه خانه وفق ذوالکتابه .٢
طوق علی «ن را در عربی آیعنی اینکه اگر الیۀ بیرونی مربع وفقی پیاپی حذف شود، هر بار مربع باقی مانده همچنان وفقی باشد.  وفق تام. ٣

 .اند هم خوانده »دار طوق«و در فارسی  »علی طریق التطویق«یا  »طوق
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twenty pieces of evidence have been shown to distinguish between 
these two Ibn al-Haythams. 

Introduction and Development of the 128 Years 
Cycle in the Solar Hejira Calendar 

Mohammad-Reza Sayyad 

The problem of the determination of the leap years in the solar Hejira 
calendar has been discussed and investigated since 1890. For this 
purpose, several cycles of 128, 161, 2820 and 4166 years have been 
introduced. Among them, the 128 years cycle is the most widespread 
one,  both  singly  or  in  combination  with  other  cycles  (or  sub-cyles).  A  
history of the contribution of different scholars on this topic is 
presented in this article. 
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Abstracts of Persian Articles 
Ibn al-Haytham the Mathematician, Ibn al-Haytham 

the Philosopher: Distinguishing between two Islamic 
Scholars 

Hamed Arezaei 

Since the 19th century, much research has been published in various 
languages about Ibn al-Haytham and his works in optics and 
mathematics. Since then, we have found in the writings of scholars that 
he has had extensive knowledge and works in several fields of 
philosophical, natural and mathematical sciences. In addition to his 
famous writings on optics and his research in mathematics, he has been 
the author of numerous works on the interpretation of philosophy, 
logic, and natural sciences in the Aristotelian and Galenic traditions. 
Some works about the history of Islamic philosophy emphasize the 
philosophical dimension of his thought and by highlighting it, Ibn al-
Haytham has been introduced as a comprehensive philosopher who has 
also contributed to optics and mathematics. 

By looking at Ibn al-Haytham's works, we come across a long list of 
philosophical and mathematical writings. Professor Roshdi Rashed has 
reached this conclusion in his research: We are actually dealing with 
two different persons named Ibn al-Haytham: Al-Ḥasan ibn al-Haytham, 
a mathematician, with famous and accurate works in the fields of 
mathematics including optics and the astronomy, and Muhammad ibn 
al-Haytham, a philosopher, with works on the interpretation of the 
traditional Alexandrian philosophical tradition (Aristotelian, 
Neoplatonic, Stoic) and more, with the aim of facilitating the teaching of 
these works to those interested in philosophical studies. The distinction 
of these two Ibn al-Haythams and the recognition of the two from each 
other bear fruits in the study of the history of science which leads us to 
deal with the arguments of Rashed in this regard. In this article, by 
referring to Roshdi Rashed's textual studies and some others, a total of 
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Adār1. This was in conflict with Taqizadeh’s well established 
assertion that Mani died on Monday 4th of the Babylonian month 
Adār of the year 277 AD. Henning translated a paper from 
Taqizadeh on this subject into English without any omission, but 
he mentioned that he does not agree with the aforementioned 
piece of information.2 Taqizadeh saw this translation before 
publication and confirmed it in spite of his unchanged opinion. 
They continued their friendly and respectful cooperation for 
many years. 

 

 

                                                   
1 “The Compendium of the Doctrines and Styles of the Teaching of Mani, the Buddha of Light”, Asia Major, 3:2, 

1952, pp. 184-212. 
2 “The Dates of Mani’s Life”, by S. H. Taqizadeh, translated from the Persian, introduced, and concluded by W. B. 

Henning, Asia Major, 6:1, 1958, pp. 106-121. 

Walter Bruno Henning S. Hasan Taqizadeh 
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Editorial 
Scientific Collaboration, an Inevitable Necessity 

The achievements of the scientists from all over the world and 
living in different times constitute a common heritage that has led 
to astonishing development and progress in human life and the 
knowledge of the facts and rules of the surrounding world. 
Historians of science investigate, among other subjects, the 
cooperation, transfer between cultures and scientific exchanges, 
and are aware of the vital importance of such factors. The 
exchanges and interactions inside any region and in each period of 
time have also been influential and effective. However, the 
interrelation between the scientists of each field, including history 
of science has not always been favorable enough. Monopolism, 
biased advocacy and hallucinatory self-fascination have 
sometimes prevented fruitful and pleasurable cooperation. Our 
journal has also suffered from such cases. One point in this regard 
is the harsh reaction and intolerance of the authors whose works 
have been reviewed in Miras-e Elmi.  This  has dissipated some of  
our time and energy. We accept that the journal is responsible for 
all its contents including critics, and that any critic may, in its turn, 
be  criticized.  However,  as  an  inspiring  and  favorable  example  in  
recent history, I want to mention the attitudes of two famous 
figures about their different opinions on one topic. 

The eminent German Orientalist Prof. Walther B. Henning 
(1908-1967) was a member of several science academies and 
advanced studies institutions in Europe and the States. He was 
also a reputed Professor of Iranian languages and regarded as one 
of the greatest scholars of the world. S. H. Taqizadeh (1876-1969) 
was an Iranian statesman and a knowledgeable scholar of Iranian 
studies, especially ancient Iranian calendars. 

Based on a Turkic fragment from a Manichean document, 
Henning deduced that the Iranian pre-Islamic prophet Mani was 
born on Monday 4 March,  274 AD/ 4th of the Babylonian month 
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